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1အီီးနီီးမိုိုႈ ဒီတဇိုႈ ဆတာင်ီးအီီးမမှေဲမ်ခိုည်ီး မ ာ်င်မေဆိုခရီတ် အီီးမိုိုႈမ ာ်န်ီးစံဝ်ဖ ာီးဟာ့်။
2ဘာည်ီး
်မဒှေဲိုႈအန်ီး တီင်မဘှေဲေဲႇ ာမ်ီးပမရာ ှေဲတ်aမဟဆာေ မိုိုႈ ‘‘တဝ်ိုႈဟံင်ီး၊ အံဝ်ီးနံင် မပလိုႈဟာဝ်ီး
စံင်နာင်ီးအီီး
ာင်ီးခါဝ်အံဝ်ီး အာည်ေဲႇမည်ီး စာနံင်အီိုမ်ဘ ာည်ီးရှေဲန်ီး တာ့်အီိုန်ဒါ်န်ီးႎံ ်မည်ီး။
3ဟာ်မ်ီးမ ာိုႈအီီးပါဝ်
ာင်ီးခါဝ် မခှေဲင်ီးဘ ည်ီးပါင်ဒါင်ီး မိုိုႈ ‘အီိုမ်ဘ ာည်ီးရှေဲန်ီး အီိုန်ဒါ်န်ီး စာနံင်စွမဒှေဲိုႈ
စံဝ် ည ာီးနာ်ာ်ႏ။ မရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈအီိုန်ဒါ်န်ီးအန်ီး နာင်ီးဆီိုဝ်နာ်ာ်ႏ။’ ’’ 4နာင်ီးဘာည်ီးပံင်မဟာ
ာင်ီးမဟဆာေ
မောဟာန် စီမပါ်မဒှေဲိုႈ ာ်ိုႈ ပါ့်ဘ ည်ီးပါင်ဒါင်ီး၊ စီမဟာ
ာင်ီး တတာီးမ ာ်င်ဘပ်တစမ်b ဒါ်ိုႈ ‘‘ ဘလည်မနာိုႈပှေဲ၊
စီခံမ်မဇှေဲပ်မအှေဲမ်ီးနာ်ာ်ႏ။ ဆာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး စံဝ်ဖ ာီးစီနံင် ပလိုတ်ဒှေဲိုႈဒို့ ာ် အပ ှေဲတ်ပံင်
ည်ေဲႇပှေဲ။’’ 5ဇိုႈတ
တအီီး ံင်ီးမေရိုဆ င် စံမ်ီးတအီီးအရာပ်ေိုဒ ှေဲဟာဝ်ီးဇီး ာ်ိုႈ ပါ့်မောဟာန်
စီပလိူဝ်ိုႈ
ာင်ီး ာ်ပံင်
ည်ေဲႇ ှေဲ၊ စီခံမ်ဘပ်တစမ် တာ့်မောဟာန် မခှေဲင်ီး မ ှေဲင်ီးမအှေဲမ်ီးမော်ဒါန်။
6မောဟာန်ဒီီး အန်ီးစီမခ ှေဲပ် ာ်ဒါီး တဆီီးပံင်တံ ်ဒါီး ဟီို ်
ာအို ်၊ တီင်မည ာ်ည်ီးအန်ီးမာ် အန်ီးဘ ်ဒါီး
ႎည်ီးဆမ ာေဲႇဟီး၊ စီမ ါ်ည်ီးဟိုမ်ီး ာ်ဒါီး အဒိုီး ာည်ီး ငါမ်ီး ိူဝ်ီးဘ ည်ီး။ 7မ ာိုႈပံင်မဟာအန်ီးမိုိုႈ
‘‘မခ ိုႈအီီး ံတ်အီီးမ ာတ်မေ်ခအံဝ်ီး နံင်စွမဒှေဲိုႈ ဘာ်န်ီးအံဝ်ီး။ ႎည်ီးခနှေဲပ်မခ ိုႈဒီီး ည်ီးမာ် အံဝ်ီးအာဝ် ီိုင်မ ာ်
မေဲႇ ာ်ိုႈပည်ေဲႇဒှေဲိုႈ။ 8အံဝ်ီးမိုိုႈ ည် မခ ိုႈအီီးဒှေဲိုႈ ဘပ်တစမ် တီင်မအှေဲမ်ီးတာ့်ပှေဲ။ မခ ိုႈဒီီးမိုိုႈ
အန်ီးနံင်ဒါီးႎမညန်ခ ီေဲႇဆငါီးစံဝ် ဒှေဲိုႈဘပ်တစမ် တာ့်ပှေဲဟာ့်။’’

စံဝ်ယေဆုခံမ်ဘပ်တိစမ် ကာည််း ညာ်းကံဝ််းယော်ခလံဝ််း

9ဇိုောမ်ီးမဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆိုမာ် ော်ည်ေဲႇမဒှေဲိုႈ ာ်ပါ့် ံင်ီးနာဆရှေဲတ်၊ အရာပ် ါ
ှေဲ စီခံမ်မဇှေဲပ်မအှေဲမ်ီး
တာ့်မောဟာန် ပါ့် မ ှေဲင်ီးမအှေဲမ်ီးမော်ဒါန်။ 10စံန်အန်ီးစံဝ် ော်ည်ေဲႇဒ စမ်တာ့်မအှေဲမ်ီးဒီီး၊ အန်ီးစီမေှေဲဝ်ီး
မတှေဲင်ီးပလါ်န်ီး ဟည်ႎဝ်ိုႈမဒှေဲိုႈ၊ အီီးမိုိုႈႎမညန်စံဝ်မာ် မ ိုႈမဒှေဲိုႈ ဘာည်ီးဆီမ်ီးအပလိုည်ီး တံ ်မတှေဲင်ီးအန်ီး။
11စီမမှေဲိုႈ ာ် ဟာ်မ်ီးမ ာိုႈမ ိုႈမဒှေဲိုႈပါ့်ပလါ်န်ီး ဒါ်ိုႈ ‘‘မည်ီးနီီး ဟည်မိုိုႈမပါေဲႇ မ ာ်န်ီး မမှေဲိုႈအံဝ်ီး၊ မိုိုႈမပါေဲႇ
မခ ိုႈ ံ ်မနာိုႈအံဝ်ီးဟာ့်’’။ 12ႎါည်ီးဒီီး ႎမညန်စံဝ် စီမတှေဲေဲႇေိုင်ီးဟာဝ်ီး ာ်မပါေဲႇ အန်ီးစံဝ်
ပါ့်မခှေဲင်ီးဘ ည်ီးပါင်ဒါင်ီး အစာ်န်ီး။ 13အန်ီးစံဝ်မာ် တိုႈ ာ် မ ါ်ည်ီးမခှေဲင်ီးဘ ည်ီးပါင်ဒါင်ီး ိုန်ီး ဝ်ီးဆငည်ီး၊
စီ ညာီး ာ် ခန်ဆိုင် ံဝ်ီးမော်ခ ံဝ်ီးအန်ီး။ အန်ီးစီ တိုႈမ ါ်ည်ီးမတာေဲႇ စံမ်ီးတိုဆံတ်အီီးဟာည်ီး ှေဲ။
ဘည်ဘာည်ီးမာ် စံင်နာင်ီးပါ့်ပလါ်န်ီး ှေဲစီမ ိုႈမဒှေဲိုႈ မရှေဲန်ီးခ ိုင်ီးဒှေဲိုႈအန်ီးစံဝ် ခည်ောမ်ီးမဇှေဲန်ီး။

ဘည်ဘာည််းစံဝ်ယေဆုယတ ေဲႇလာည််း တူအ ်းယရ န််း ဇ ုင််း ရံပ်ဟိုမ််းကာ်း

14ႎါည်ီးဒီီး ဘဝ် တိုႈမဇာိုႈ မောဟာန် တာ့်မခှေဲင်ီးမ ာ်င်ဒီီး၊ မေဆိုမာ် ဟည်ော်ည်ေဲႇဟာဝ်ီးစာ်မ်ီး
ပါ့်အရာပ် ါ

ှေဲ၊ စီမဟာ

ာင်ီး ဆတာင်ီးအီီးမမှေဲမ်ခိုည်ီးစံဝ်ဖ ာီး။ 15ပံင်မဟာဒါ်ိုႈအန်ီးအခည်ီး မိုိုႈ

‘‘အခ ီိုင်မာ် ဟည်နို ်စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈ။ အီီးမိုိုႈ

ီိုင်ီးစံဝ်ဖ ာီးမာ် ဟည်မိုိုႈတေ်မပန်မဒှေဲိုႈ။ မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး

ဘလည်မနာိုႈပှေဲ စီမည ှေဲမ်ရံပ် ာည်ီး ဆတာင်ီးအီီးမမှေဲမ်ခိုည်ီးနီီးနာ်ာ်ႏ။’’ 16ခည်ဇိုင်ဟာဝ်ီးအန်ီးစံဝ်
ည ာပါင်ီးတီိုင်ီးမအှေဲမ်ီး ါ

ှေဲဒီီး၊ အန်ီးစံဝ်မေှေဲဝ်ီး ာ် ဆမိုန် ာည်ီး ႎါီးအန်ီး အီီးမိုိုႈအန်ဒမရ၊

ာည်ီး ီဒါီးရာပ်

တဟာည်ေဲႇ မ်ီး ာီး မ ါေဲႇမိုိုႈ ာည်ီးမရှေဲန်ီးဇီိုင်ီးအ ံပ်ဟိုမ်ီး ာီး။ 17စံဝ်မေဆိုစီ ဒါ်ိုႈ ာ် တာ့် ာည်ီး ‘‘မဒှေဲိုႈပါည်ီး၊

မတာေဲႇမဒှေဲိုႈ ဘာ်န်ီးအံဝ်ီး။ အံဝ်ီးစီနံင် ပနံဝ်ီးဒှေဲိုႈပါည်ီး မပန် အီီးဘန်ီးရံပ် ာည်ီးတအီီး။’’ 18ဘန်မဇှေဲန်ီး
ာည်ီးဒီီးမာ် မပလှေဲိုႈႎန
ီို ်အန်ီး ာ် ရာပ် ာည်ီးဒီီး မပါေဲႇအစာ်န်ီး၊ စီမတာေဲႇဟာဝ်ီး ာ်
အန်ီးစံဝ် အတည်ဒှေဲ့ ည်၊ အန်ီးစီမေှေဲဝ်ီး ာ်ဘိုီး ော ိုပ်

ဘာ်န်ီးအန်ီးစံဝဟ
် ာ့်။ 19ဘဝ်ဟာဝ်ီးဘိုီး

ာည်ီး ႎါီးအန်ီးမောဟာန် အီီးမိုိုႈ မ ာ်န်ီးတာီးမဆမဘဒှေဲ။

ာည်ီးပီႎါီး စီ ည
ီို ်မရှေဲန်ီး အီိုမဘ
် ာည်ီးတဘာင်ီး ာ် ရာပ် ာည်ီး မခှေဲငီး် မ ှေဲေဲႇ။ 20ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝမ
် ေဆိုစီမေှေဲဝ်ီး ာ်
စီမတှေဲမပါေဲႇ ာည်ီးအစာ်န်ီး။

ာည်ီး၊

ာည်ီးပီႎါီးမာ် စီမတာေဲႇဟာဝ်ီးမပါေဲႇအန်ီးစံဝ၊် စီအန်ီး ာ်ိုႈ န် ာည်ီး အီီးမိုိုႈတာီးမဆမဘဒှေဲ

မ ါ်ည်ီးမတာေဲႇ တအီီးစာင် ှေဲ မခှေဲငီး် မ ှေဲေဲႇဒီီး။

ဘည်ဘာည််းခ ျူႈဒ ဝ််းကနာ်မ််းယဇဝ်

21စံဝ်မေဆို ာည်ီး တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီဟာဝ်ီးစာ်မ်ီး ာ်ပါ့် ံင်ီး မပရမနာ်င်။
ဘဝ်စာ်မ်ီးဆငည်ီးဆတာင်ီးc အန်ီးစံဝ် စီမ ှေဲပ် ာ်ိုႈ မခှေဲင်ီးတမရာ်ပ်၊ စီမဟာ
ာင်ီးပနံဝ်ီးဒှေဲိုႈ တာ့်တအီီး။
22တအီီး ှေဲမာ် အာမ်ီးဒို့ ာ် ဘည်ဘာည်ီးမဟာအန်ီးစံဝ်ဟာ့်။ ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဘာည်ီး ာ်ဘည်မဇှေဲန်ီး
အန်ီးစံဝ်အာဝ်မဟာမ ဘာည်ီး တာီးတဆာ ံတ် ာမ်ီး ှေဲ၊ အန်ီးစံဝ်မဟာ ဘာည်ီးမပါေဲႇ
တအီီးအီီးမမှေဲိုႈ မနှေဲိုႈအာနာ။
23မ ါ်ည်ီးအတည်ဒှေဲ့ စီမမှေဲိုႈတအီီး နာ်မ်ီးမဇဝ်မ ှေဲပ် အီီးမ ါ်ည်ီးမခှေဲင်ီးတမရာ်ပ်ဒီီး စီရိုင်ီးမအာင်ီးဒါ်ိုႈ 24‘‘အဝ်
မေဆိုအီီးမိုိုႈတအီီး ံင်ီးနာဆရှေဲတ်၊ ဘာည်ီးမမှေဲ မည်ီးစံဝ် ည်ဆှေဲင်ာ်ႏတာ့်မေီး။ မည်ီးစံဝ် မဒှေဲိုႈပါ့်နီီး
စာနံင်ော်ိုႈ ှေဲဝ်ႎီိုန် မေီး ဟီိုဝ်။ အံဝ်ီးနာ်ေဲႇအန်ီး မည်ီးစံဝ်မိုိုႈဆီ။ မည်ီးစံဝ်ဒီီး မိုိုႈ
မခ ိုႈအီီးခ ီေဲႇဆငါီးပံင်တိုန်ီးမဒှေဲိုႈစံဝ်ဖ ာီးဟာ့်။’’
25စံဝ်မေဆို စီဒှေဲိုႈအမီင်ီး ဒါ်ိုႈ ‘‘မ ါ်ည်ီးမည်ဒါီးမေန်မေန်၊ ည်မ ိုႈဒှေဲဝ်ီးဒ တအီီးမခ ိုႈနီီးမပါေဲႇ။’’
26ဘန်မဇှေဲန်ီး နာ်မ်ီးမဇဝ်ဒီီးမာ် စီဒှေဲိုႈ ာ်တအီီးမခ ိုႈဒီီး ဘည်ီးေေိုႈဒါင်ီးဒါင်ီး၊ စီရိုင်ီးမအာင်ီး ာ်ိုႈ
ည်မ ိုႈဒှေဲဝ်ီးဟာဝ်ီး ာ် ဒအန်ီးဟာ့်။ 27တအီီး ှေဲမာ် ံပ်အာမ်ီးဒို့ မပါေဲႇခည်ီး၊ စီ ည် အိုပ် မိုန်ဒါ်ိုႈ ‘‘အီီးနီီး
နံင်မိုိုႈဘာည်ီးမမှေဲ။ နံင်မိုိုႈမ ာိုႈပနံဝ်ီးအီတမာည်ီး ဟီိုဝ်။ အန်ီးစံဝ်ဒါီး မနှေဲိုႈအာနာ၊ ဒှေဲိုႈ ည်အမင်ီး
ာင်ီး
တာ့် နာ်မ်ီးမဇဝ် ှေဲ၊ ှေဲမာ် ံပ်တညာဝ်ီး ာည်ီးမပါေဲႇခည်ီး။’’ 28ဘန်မဇှေဲန်ီး မ ာ်င်ခါဝ်ဆတာင်ီးအန်ီးစံဝ်မာ်
ံပ်မစာ်တ်ဟာဝ်ီးမပါေဲႇ အစာ်န်ီး ပါ်အရာပ် ါ
ှေဲ။

စံဝ်ယေဆု ဆာ်းန ာမ််း ဒ ျူႈ တူအ ်းဆ ဝ််းက

29ႎါည်ီးဒီီး စံန် ှေဲ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး ဒတမရာ်ပ်ေဲႇ၊ ော ိုပ် ာည်ီး မောဟာန်မာ် မတာေဲႇအန်ီးစံဝ်
ဟာဝ်ီး ာ်ပါ့်ခမ ှေဲပ် ဆမိုန် ာည်ီး အန်ဒမရဟာ့်။ 30ပါ့်ခမ ှေဲ ပ်ဒီီး ောီးနာည်ဆမိုန်မာ် မပန် ာ်
မော် ် ာ်ေဲႇဆှေဲဝ်ီးဒါင်ီး မ ါ်ည်ီးအအန်ီး တံင်ဒီအအန်ီး။ ှေဲစီ နှေဲတ်ေဲႇ ဟာဝ်ီး
ာင်ီး ာ် ဘည်ဘာည်ီးအန်ီး
တာ့်အန်ီးစံဝ်။ 31အန်ီးစံဝ်မာ် စီမဒှေဲိုႈဇီး ာ် အီီးပန်ီးဒီီး တီိုတ်တည်ီးအန်ီးော်ည်ေဲႇ။ ဘန်မဇှေဲန်ီး ာ်ေဲႇဆှေဲဝ်ီးအန်ီးမာ်
ဟည် ှေဲန်ီး အန်ီးစီရှေဲန်ီးမပလိုႈ ာ် ပံင်ဟိုမ်ီးစာ ှေဲဟာ့်။
32ဘဝ်စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈတာ် အခ ီိုင်ခည်မဆမ်ီး ႎါည်ီး တ်ဆာင်ငည်ီးd အီီးစီေိုင်ီးမဒှေဲိုႈ ာ်တအီီးဆှေဲဝ်ီး ှေဲ ာည်ီး
တအီီး ှေဲအီီး နာ်မ်ီးမဇဝ်မ ှေဲပ်။ 33ဘန်မဇှေဲန်ီးတအီီးပါ် ံင်ီး ှေဲစီမဒှေဲိုႈ စိုမ ါ်ည်ီး ာ်ခရာ်ည်ေဲႇမိုည်ေဲႇပ ိုိုႈ။
34အန်ီးစံဝ်စီဆာီးနာမ်ီးဒှေဲိုႈ ှေဲအီီးမမှေဲိုႈမော ာ ည်မ ိုီး မတာ် ံပ် ှေဲန်ီး ံပ် မာ်ိုႈဒို့၊ အာဝ်ႎါ်န်ီး ခ ိူိုႈႎီိုန်မ ိုႈဘိုီး
နာ်မ်ီးမဇဝ် ှေဲ။ အီီးမိုိုႈ နာ်မ်ီးမဇဝ် ှေဲဒီီး ှေဲနာ်ေဲႇမပါေဲႇ ဆီအန်ီးစံဝ်မိုိုႈ၊ မ ါေဲႇဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ်စီအာဝ်ဒှေဲိုႈမ
နာ်မ်ီးမဇဝ် ှေဲ
ာင်ီးမ ာိုႈခံဝ်မခါ်။

စံဝ်ယေဆု ယဟာတတာ်း ပါ့်အရာပ်ဂါလိလ

35ႎါည်ီးဒီီးစာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈ ခ ီိုင်အာည်ေဲႇဘ ည်ီးႎါိုႈ စံဝ်မေဆိုော်ည်ေဲႇအ ာ်ိုႈ စီဟာဝ်ီးမာန်ီးဆီး
ပါ့်ဒီမေှေဲနဒ
် ီဘမမှေဲိုႈတအီီး။ 36ဘန်မဇှေဲန်ီး ဆမိုန် ှေဲဘံဝ် ီိုင်ီးဘံဝ်ဘို ်အန်ီး စီ ေ် ာ်တဟာ်ည်ေဲႇ အန်ီးစံဝ်။
37ဘဝ်မေှေဲဝ်ီး ှေဲ တာ့်အန်ီးစံဝ် ှေဲစီ
ာင်ီးဒါ်ိုႈ ‘‘တအီီးပါ်ဒို့ဒို့ ှေဲမာ် ီ ေ် ာ်တဟာ်ည်ေဲႇမည်ီးစံဝ်။’’
38အန်ီးစံဝ် စီႎီီးဒါ်ိုႈ တာ့် ှေဲ ‘‘အှေဲဟာဝ်ီးဇီး ပါ့် ဇိုင်ီးရီမ်ီး ှေဲ ှေဲနီီး စာအံဝ်ီးနံင်ဘန်ီး ာ်ဘိုီးမဟာတတာီး၊
မ ါေဲႇမိုိုႈ ီိုင့် ှေဲ ှေဲနီီး အံဝ်ီးစီစွမဒှေဲိုႈဟာ့်။’’ 39အန်ီးစံဝ်စီမ ှေဲပ်ဟာဝ်ီး ပါ်အရာပ် ါ
ှေဲဒီီး ေ် ာ်မဟာတတာီး
ပါ့်တမရာ်ပ် ီိုင်ီးဒီီး စီခ ိူိုႈႎီိုန်ဒို့ နာ်မ်ီးမဇဝ် ှေဲဟာ့်။

စံဝ်ယေဆု ယရ န််း ဒ ျူႈ တူအ ်းတူတ်ေဲႇ ဂ န််းခ ေဲႇ

40မမှေဲိုႈ ာ်အဆငည်ီး တအီီးတတ်ေဲႇအမခ ိုႈ စီမဒှေဲိုႈအံ ်တမ ှေဲပ်မ ှေဲန်ီး ိုင်ီး အာည်ေဲႇစံဝ်မေဆို၊
ာင်ီးဒါ်ိုႈ
‘‘ဆာ်မည်ီးစံဝ် မမှေဲိုႈမနာိုႈ ဒှေဲိုႈမော ာမတှေဲင်ီးအံဝ်ီး ှေဲနီီး နာင်ီး မာ်ိုႈ ှေဲန်ီးဟာဝ်ီးဒို့ နံင် ပ်မပန် ခ ီေဲႇဆငါီးeမဒှေဲိုႈနာ်။’’
41အန်ီးစံဝ်စီမမှေဲိုႈ ာ် မနာိုႈ ႎါ်ည်ီးတီင်မခ ိုႈဒီီး စီဆီိုဝ် ာ်ိုႈတည်ီးအန်ီး စိုတံင်မခ ိုႈဒီီး ဒါ်ိုႈ ‘‘အံဝ်ီးမမှေဲိုႈအဝ်မနာိုႈ။
ဒှေဲိုႈမည်ီးမ ှေဲန်ီး၊ ခ ီေဲႇဆငါီးနာ်။’’ 42စံန်အန်ီးစံဝ်ဒှေဲိုႈအမင်ီးဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး မော ာတတ်ေဲႇအန်ီးမာ် ဟည် ှေဲန်ီး၊
ဟည်ခ ီေဲႇဆငါီးဟာဝ်ီးမပါေဲႇ။ 43-44စံဝ်မေဆိုစီ
ာင်ီးတာ်မ်ီးအန်ီးတာ့်အန်ီး ရီီး တီီး၊ စီဒါ်ိုႈ
‘‘ပံင်ဘာည်ီးမ နီီး မည်ီးခ ေ်
ာင်ီးနှေဲတာ့်ဆ။ ဘည်ဘာည်ီးမာ် မည်ီးဟာဝ်ီးဇီး ပါ့်တာီးမစာ်င်ီး၊
နှေဲ ှေဲတဝ်ိုႈတိုီးမည်ီး။ မည်စီ ှူဒှေဲိုႈ ပံင် ှူပံင်တာ်မ်ီးဒါ်ိုႈအန်ီးမမာမဆ နာင်ီးမပန်ဆာ ်မဆ အာည်ေဲႇအီီး
မ ါေဲႇမိုိုႈတိုီးမည်ီး ဟည် ှေဲန်ီးဟည်ခ ီေဲႇဆငါီးမဒှေဲိုႈ။’’ အန်ီးစံဝ် စီဆည်ေဲႇအန်ီး ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး မပါေဲႇအစာ်န်ီး။
45မခ ိုႈဒီီးမာ် ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး၊ ဘည်ဘာည်ီးမာ် အန်ီးစီ ေ် ာ်
ာင်ီး ပံင် ညာီးမဒှေဲိုႈအန်ီး၊
ခါဝ်ဆတာင်ီးမ ဒီီး အန်ီးဟည်မစာ်တ်ဘန်ဒီောဝ်ီး။ မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆို စီဘဘန်ီးမမ ှေဲပ်
ဒှေဲိုႈအီီးမေှေဲဝ်ီးအန်ီး မခှေဲင်ီး ံင်ီးဒီီး။ အန်ီးစံဝ်စီ တိုႈ ည်မ ါ်ည်ီး ပါ့်ရာ်ည်ေဲႇ ံင်ီးဒီဘမမှေဲိုႈတအီီး။
ဘည်ဘာည်ီးမာ် တအီီး ှေဲမတာ်န်ီးဒီမတာ်န်ီးဒှေဲန် စီနာ်ေဲႇ ည်မဒှေဲိုႈဇီးဒို့ ပါ့်မ ါ်ည်ီးအန်ီးစံဝ်။

မာကုခါန်းဒါင်း ၂
စံဝ်ယေဆု ယရ န််း ဒ ျူႈ တူအ ်းော်မ််းအူဖာက် ဂ န််းခ ေဲႇ
1ႎါည်ီးဒီီးအာဝ် ာ်န်ီး စံဝ်မေဆိုစီႎီီးမ ှေဲပ်ဟာဝ်ီးဘိုီး ပါ့်မခှေဲင်ီး ံင်ီး မပရမနာ်င်။ ဘဝ်မဒှေဲိုႈစာ်မ်ီး စံဝ်မေဆို
ပါ့်ခမ ှေဲပ်ဒီီး၊ ခါဝ်ဆတာင်ီးစာ်မ်ီးအန်ီးစံဝ်မာ် ဟည်မစာ်တ်ဟာဝ်ီးဒို့။ 2မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး
တအီီးစီ

ာေဲႇ ာ်မဒှေဲိုႈ စို

စီတေ်စမဟာ

ံပ်နို ်ဒို့

ာင်ီး ာ်ဘိုီး

ံပ်ခ ဝ်ီးမ ိုႈဒပလိုိုႈ ပါ့်ခမ ှေဲပ်ဒီီး။ ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ်

ှေဲတညာဝ်ီး မ

ာိုႈစံဝ်ဖ ာီးဟာ့်။ 3ခည်ဇိုင်ဒီီး တအီီး ှေဲ ေိုင်ီးမဒှေဲိုႈ

တအီီးော်မ်ီးအ ာ ၊် မခှေဲင်ီး ှေဲဒီီး ိုန်ီးမခ ိုႈ စီမ ာေဲႇ ေိုင် ဟာဝ်ီးတိုန်ီးဇီးပါ့်အန်ီးစံဝ်။ 4မ ါေဲႇမိုိုႈ
တအီီး ီိုန်ီးောဝ်ီး၊

ှေဲဘဆမာီးမ ဒည်ီးမ ှေဲပ်အန်ီး ဇီးပါ့်စံဝ်မေဆို။ မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး

ှေဲစီဟို ်မတှေဲင်ီး ဒေဲႇခမ ှေဲပ်a ပလိူိုႈႎဝ်ိုႈ ာ် ဒေဲႇခမ ှေဲပ်ဒီီး

ဆီိုဝ်ဒီမ ါ်ည်ီးစံဝ်မေဆို။ ႎါည်ီးဒီီး

ှေဲစီဒါီး ာ်ႎည်ီးဘ ်ပ ိုီးမ ိုႈ စံမ်အန်ီးစံမ် ိုီးအ နာင်ီးစာ်မ်ီးပါ့်အန်ီးစံဝ်ဟာ့်။ 5အန်ီးစံဝ်စီမေှေဲဝ်ီး
ှေဲမမှေဲိုႈမနာိုႈမည ှေဲမ်တာ့်အန်ီး၊ စီဒါ်ိုႈ ာ်တာ့်မခ ိုႈဒီီး ‘‘မ ာ်န်ီးအည်၊ အံဝ်ီးဟည်ပလိုတ်ဒှေဲိုႈအပ ှေဲတ်မည်ီး။’’

6ဘန်မဇှေဲန်ီး တဆာ ံတ် ာမ်ီး ှေဲ
ံ ် အီီးအံ မ
် ါ်ည်ီးပါ့်ဒီီး ှေဲတမ န်ီးတံင်မနာိုႈ ှေဲ 7‘‘ဆီမ်ဘာည်ီးမခ ိုႈနီီး
စီေဒါ်ိုႈ ဘာည်ီးမည ှေဲန်ီး။ မခ ိုႈနီီး အန်ီးဟည်ဒါ်ိုႈ
ည်ေဲႇတာ်စံဝ်ဖ ာီး။ ဘန်ဒစံဝ်ဖ ာီးအပါီး အာဝ်မမှေဲိုႈ
အ်းဘ

ပ္ ိိုတဒျဲဲႈအပ ျဲတ အာဝမိုဲႈ

ဝ
ု ။’’

8စံဝ်မေဆိုမာ် ဟည်နာ်ေဲႇမေှေဲဝ်ီးမပါေဲႇ အစာ်န်ီး ဘည်ဘာည်ီးတမ န်ီးမခှေဲင်ီးမနာိုႈ ှေဲ စီဒါ်ိုႈ ာ် ‘‘ဆီမ်ဘာည်ီး
မခှေဲင်ီးမနာိုႈပှေဲ ီတမ န်ီးမေှေဲဝ်ီး ာ် ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး။ 9ဘာည်ီးမမှေဲ နံင်ဒါ်ိုႈအီိုင်ဟည်ီး တာ့်တအီီးော်မ်ီးအ ာ န
် ီီး၊
နံင်ဒါ်ိုႈတာ့်အန်ီး ‘ဟည်ပလိုတ်ေဲႇဒှေဲိုႈမဟာ်ည်ေဲႇ အပ ှေဲတ်မည်ီး’ ဟီိုဝ်။ ဆာ်ဘဘာည်ီးမဇှေဲန်ီးမာ် နံင်ဒါ်ိုႈတာ့်အန်ီး
‘ော်ည်ေဲႇ၊ တမ ှေဲတ် ိုီးအမည်ီး၊ ဟာဝ်ီးႎီီး’ ဟီိုဝ်။ 10အံဝ်ီးနံင်နှေဲပှေဲနာ်ေဲႇ မ ာ်န်ီးတအီီးနီီး မမှေဲိုႈ မနှေဲိုႈအာနာ
ဘန်ီးပလိုတ်ေဲႇဒှေဲိုႈအပ ှေဲတ် မတှေဲင်ီး တာည်ီး။’’ ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ်စီဒါ်ိုႈ ာ် တာ့်တအီီးော်မ်ီးအ ာ ဒ
် ီီး၊
11‘‘ော်ည်ေဲႇ၊ တမ ှေဲတ် ိုီးအမည်ီးဒီီး၊ ော်ည်ေဲႇႎီီးပါ့်ခမ ှေဲပ်နာ်။’’
12ဘန်မဇှေဲန်ီး မခ ိုႈဒီီးမာ် စီော်ည်ေဲႇ ာ်ိုႈမတှေဲိုႈ ိုီးအအန်ီး စီ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီးမပါေဲႇ အာည်ေဲႇတအီီး ီိုန်ီး ှေဲ။
တအီီး ှေဲဒီီးမာ် အာမ်ီးငါ်ေဲႇဒို့မပါေဲႇခည်ီး၊ စီဇို ် ို ် ာ် ဇီိုဝ်စံဝ်ဖ ာီး ဒါ်ိုႈ ာ် ‘‘အာဝ်တံမ်မေှေဲဝ်ီးမ
ဘာည်ီးမည ှေဲန်ီးခံဝ်မဘာ် ်။’’

စံဝ်ယေဆု ယတ ေဲႇလာည််း ယလႎိ

13စံဝ်မေဆိုစီႎီီးဟာဝ်ီးဘိုီး ပါ့်ပါင်ီးတီိုင်ီးမအှေဲမ်ီး ါ
ှေဲဒီီး ဘိုီးအမဘာ် ်။ တအီီး ီိုန်ီး ှေဲမာ် စီမဒှေဲိုႈဇီးဒို့
ပါ့်မ ါ်ည်ီးအန်ီးစံဝ်။ အန်ီးစံဝ်မာ် မဟာ
ာင်ီးပနံဝ်ီးဒှေဲိုႈ တာ့် ှေဲဒီီး။ 14ဇို ီ စွဟာဝ်ီးအန်ီးစံဝ် မတာေဲႇအီိုန်ဒါ်န်ီး
စီမေှေဲဝ်ီး ာ် မ ႎ အီီးမိုိုႈမ ာ်န်ီးတာီးအာ
ှေဲ အံ ်အန်ီးတံင်မခှေဲင်ီး ဆိုမ်ီး ှေဲပ်အမခါ်န်။ အန်ီးစံဝ်စီဒါ်ိုႈ
တာ့်မ ႎဒီီး ‘‘မတာေဲႇမဒှေဲိုႈ ဘာ်န်ီးအံဝ်ီး’’၊ အန်ီးမာ်ော်ည်ေဲႇဟာဝ်ီးမတာေဲႇမပါေဲႇ ဘာ်န်ီးအန်ီးစံဝ် ။ 15ႎါည်ီးဒီီး
စံဝ်မေဆို ာည်ီး တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီအံ ်ဟိုမ်ီး ပါ့်ခမ ှေဲပ်မ ႎဒီီး။ အီီးမိုိုႈတအီီး ှေဲပ်အမခါ်န် ာည်ီး
တအီီးပံင်ပေ်ႎီိုန်အီီး ှေဲမာ် မတာေဲႇမဒှေဲိုႈဒို့ ဘာ်န်ီးအန်ီးစံဝ် ီိုန်ီးခည်ီး၊ ှေဲစီအံ ဟ
် ိုမ်ီးမတာေဲႇ စံဝ်မေဆို ာည်ီး
တပှေဲအန်ီး ှေဲ ီိုန်ီးမပါေဲႇခည်ီး။ 16ဘန်မဇှေဲန်ီး တဆာ ံတ် ာမ်ီးအီီးမိုိုႈတအီီးမခှေဲင်ီးစိုမ့် ာရဆှေဲ စီမဒှေဲိုႈမေှေဲဝ်ီး၊
ှေဲစီမမာေဲႇတာ့်တပှေဲစံဝ် ဒါ်ိုႈ ‘‘ဆီမ်ဘာည်ီး အန်ီးစံဝ် စီ ီအံ ်ဟိုမ်ီးမတာေဲႇ တအီီး စာီး ှေဲ ှေဲနီီးဘာည်ီးမည ှေဲန်ီး။’’
17စံဝ်မေဆို စီမေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီး ပံင်မမာေဲႇ ှေဲ၊ ဘန်မဇှေဲန်ီး စီႎီီး
ာင်ီးနှေဲ ာ်တာ့် ှေဲ ‘‘တအီီးမ ါ်ည်ီးခ မ်ီးဆာ ှေဲ
အာဝ် ိုမ တဆာဆာီးနာမ်ီး၊ မိုိုႈ ည် တအီီးဆှေဲဝ်ီး ှေဲ ိုတဆာဆာီးနာမ်ီး။ အံဝ်ီးမဒှေဲိုႈနီီး အာဝ်မိုိုႈမ စာနံင်မဒှေဲိုႈမတှေဲေဲႇ
တအီီးဆီိုဝ်မာန် ှေဲ၊ မိုိုႈ ည် စာနံင်မဒှေဲိုႈမတှေဲေဲႇ တအီီးမမှေဲိုႈပံင်
ည်ေဲႇ ှေဲ။’’

ယက ာျူႈယမ ာေဲႇ ဘည်ဘာည််းယစာင့်ပံင်ဟိုမ််း

18မမှေဲိုႈ ာ်အဆငည်ီး တပှေဲမောဟာန် ာည်ီး ာရဆှေဲ ှေဲ စီမစာင့်ပံင်ဟိုမ်ီး မ ါ်ည်ီးအန်ီး။ တအီီး
ံ ် ှေဲ
စီမဒှေဲိုႈ မမာေဲႇဒါ်ိုႈ တာ့်စံဝ်မေဆို၊ ‘‘အီီးမိုိုႈ တပှေဲ မောဟာန် ာည်ီး တပှေဲ ာရဆှေဲ ှေဲ ီမစာင့်ဒါီးပံင်ဟိုမ်ီး။
ဆီမ်ဘာည်ီးတပှေဲမည်ီးစံဝ် ှေဲဆံမ်အာဝ်မစာင့်ဟံင်ီး ပံင်ဟိုမ်ီး။’’ 19အန်ီးစံဝ်စီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘ဘံဝ် ီိုင်ီးဘံဝ်ဘို ်
ဆနာဝ်ီးမခ ိုႈမရှေဲန်ီးမပလါ်ည်ီးခါ်ေဲႇဒီီး ဇို ှေဲ ီမ ါ်ည်ီးမတာေဲႇအန်ီး ှေဲနံင်ဘေ် ာ် မစာင့်ပံင်ဟိုမ်ီး။
ါ ှေဲဆီင် ီမ ါ်ည်ီးမတာေဲႇ ဆနာဝ်ီးမခ ိုႈမရှေဲန်ီးမပလါ်ည်ီးခါ်ေဲႇဒီီးခည်ီး၊ ှေဲနံင်အာဝ်ဘေ်မ မစာင့်ပံင်ဟိုမ်ီး။
20မိုိုႈ ည် ဆာ်စာ်မ်ီးအဆငည်ီး အီီးနံင် ာည်ီး
ာ်ိုႈဟာဝ်ီး ဆနာဝ်ီးဒီီး ဒဘံဝ် ီိုင်ီးဘံဝ်ဘို ်အန်ီး၊ ဘန်မဇှေဲန်ီး
ှေဲစီနံင်မစာင့် ာ်ပံင်ဟိုမ်ီး။’’ 21‘‘မခ ိုႈမမှေဲ့မာ် နံင်အာဝ်ဒါီးမ တံ ်တမာည်ီး တဘာင်ီးတဆီီးပ ီမ်ီး။ ဆာ် ှေဲ
တဘာင်ီး ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး တံ ်တမာည်ီးဒီီး နံင်တီိုတ် ေှေဲန်ီး၊ တဆီီးပ ီမ်ီးဒီီး ခ ှေဲန်ီးနံင်တဘ ှေဲိုႈႎီိုန်ဒို့ ။ 22စီမိုိုႈဘိုီး
မအှေဲမ်ီးပလါ်ည်ီးဆပ တ်တမာည်ီး အီီးအာဝ်ဟာပ်မ တီင် ပ ာဝ်ီးဟီး အီီးပ ီမ်ီး။ ဆာ် ှေဲ ဟပ် ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး
မအှေဲမ်ီးပလါ်ည်ီးဆပ တ်ဒီီး နံင်ပဒိုႈ ှေဲဝ် ပ ာဝ်ီးဟီးဒီီး။ မအှေဲမ်ီးပလါ်ည်ီးဆပ တ်ဒီီး နံင်မပလဝ်ီး၊ ပ ာဝ်ီးဟီးဒီီးမာ်

နံင် ှေဲဝ်တ ိုႈႎီိုန်။ မအှေဲမ်ီးပလါ်ည်ီးဆပ တ်တမာည်ီးဒီီး အီီးဟာပ်အန်ီး ည် တီင် ပ ာဝ်ီးဟီးတမာည်ီး’’ အန်ီးစံဝ်
ႎီီးဒါ်ိုႈနှေဲဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး။

ကည ာ်းအ ်းတိူဝ်ျူႈယမ န််း ဆငည််း ဆတာင််း

23မမှေဲိုႈဆငည်ီးဆတာင်ီးဒီီး အဆငည်ီး စံဝ်မေဆို ာည်ီးတပှေဲအန်ီး ှေဲ ခမ ာိုႈဟာဝ်ီး ာ်
တီင်ခနာီး ိုင်ီးညံဝ်ီး
ာီး၊ တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီမခ ာည်ေဲႇဒည်ီးဟာဝ်ီး အာင်ီးညံဝ်ီး
ာီး ှေဲဒီီး။ 24ဘန်မဇှေဲန်ီး
ာရဆှေဲ ှေဲ စီမမာေဲႇဒါ်ိုႈ တာ့်အန်ီးစံဝ် ‘‘တဝ်ိုႈဟံင်ီး တံင်ဆငည်ီးဆတာင်ီး ဆီမ်ဘာည်ီး ှေဲဆံမ်မရှေဲန်ီး ာ်
အန်ီးအီီးဘမပန်မရှေဲန်ီး ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး။’’ 25အန်ီးစံဝ် စီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘ပှေဲအာဝ်တံမ် တိုႈဒီိုႈ ဟီိုဝ် မခှေဲင်ီးမဘှေဲေဲႇ ာမ်ီး
မ ာ်င်ဘာည်မမှေဲဒါမႎ ်မရှေဲန်ီးမဒှေဲိုႈ ခည်မိုိုႈတာ် အန်ီး ာည်ီး ဘံဝ် ီိုင်ီးဘံဝ်ဘို ်အန်ီး ှေဲ
ဘ ာန်ီးောဝ်ီးပံင်ဟိုမ်ီး။ 26ဇိုတာီးမအာဒါင်ီးတာီးမစာ်င်ီးအဘ ာတာ ဒါမႎ ်စီမ ှေဲပ်ဟာဝ်ီး
ပါ့်မခှေဲင်ီး ါင်ီးစံဝ်ဖ ာီး၊ အီီးမိုိုႈ ခမှုန်ီးမအာစာ ဘန်ဒတာီးမစာ်င်ီး ှေဲအီီးမခ ိုႈဟည်ီးဆအာဝ်ဘန်ီးမဟိုမ်ီးမာ်
အန်ီးစီမတှေဲိုႈဟိုမ်ီး ာ်ိုႈ စီဒှေဲိုႈဘိုီး တာ့်ဘံဝ် ီိုင်ီးဘံဝ်ဘို ်အန်ီး ှေဲဟိုမ်ီး အာဝ်မိုိုႈဟီိုဝ်။’’ 27ႎါည်ီးဒီီးစံဝ်မေဆို
စီဒါ်ိုႈ ာ်ဘိုီးတာ့် ှေဲ ဘာည်ီးမည ှေဲန်ီး ‘‘ဆငည်ီးဆတာင်ီးဒီီး မိုိုႈ စံဝ်ဖ ာီး ာန်မပလိုႈစာတအီီး။ တအီီး စီအာဝ်မိုိုႈမ
တ်မ ိုႈမပန်စာဆငည်ီးဆတာင်ီး။ 28မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး မ ာ်န်ီးတအီီးနီီး အန်ီးမိုိုႈမပါေဲႇ
ည ာီးအီတဝ်ိုႈမမန်ီး ဆငည်ီးဆတာင်ီးဒီီးဟာ့်။’’

မာကုခါန်းဒါင်း ၃
စံဝ်ယေဆု ဆာ်းန ာမ််း ဒ ျူႈတူအ ်း တံင်ဆငည််း ဆတာင််း

1ဘဝ်စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈတာ် ဆငည်ီးဆတာင်ီးဘာ်န်ီး စံဝ်မေဆိုမာ် စီႎီီးမ ှေဲပ်မဒှေဲိုႈဘိုီး ပါ့်တမရာ်ပ် ဘိုီးအမဘာ် ်။
မခှေဲင်ီးတမရာ်ပ်ဒီီး စီမမှေဲိုႈ ာ် တအီီးတည်ီးော်မ်ီးအ ဒ မ ါ်ည်ီးအန်ီး။ 2တအီီးပါ့်တမရာ်ပ်ဒီီး ှေဲ
ံ ်မာ်
ပည် ာ်တဟာ်ည်ေဲႇတဝ်ိုႈ ပံင်
ည်ေဲႇပံင် မ ှေဲပ် အန်ီးစံဝ် အန်ီးနံင်မရှေဲန်ီး၊ အာဝ်မရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈ
တာ့်မခ ိုႈတည်ီးော်မ်ီးအ ဒဒီီး နာင်ီး ှေဲန်ီး တံင်ဆငည်ီးဆတာင်ီးနီီး။ 3ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ်စီ
ဒါ်ိုႈတာ့်မခ ိုႈတည်ီးော်မ်ီးအ ဒဒီီး ‘‘မဒှေဲိုႈဇံင်ီး အာည်ေဲႇတအီီး ှေဲနီီး။’’ 4ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ် စီမမာေဲႇတာ့် ှေဲ ဒါ်ိုႈ
‘‘တံင်ဆငည်ီးဆတာင်ီးနီီး နံင်ခ င်မတာ်မရှေဲန်ီး မ ိုီးအီီးခ ီေဲႇ ဟီိုဝ်၊ နံင်ခ င်မတာ်မရှေဲန်ီး မ ိုီးအီီးမဇဝ်ဟီိုဝ်။
နံင်ခ င်မတာ်မခ ာ်တ် ာည်ီးအဆာ ်တအီီး ဟီိုဝ်၊ နံင်ခ င်မတာ် ပတတ်ော်မ်ီး အဆာ ်တအီီး ဟီိုဝ်။’’ ှေဲမာ်
မ ါ်ည်ီးဘမ ာိုႈဘ န့်မ။
5ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ်မာ် တဝ်ိုႈ ပါ်ေဲႇ ပါ်န် ပါဆီင်ဇာဝ်ီး၊ အန်ီးစီမပန် ာ်ဘိုီးမနာိုႈမဇာိုႈ မ ါေဲႇမိုိုႈ အန်ီးနာ်ေဲႇ
ှေဲမိုိုႈတအီီးတီိုဝ်
ာင်ီးဒည်ီး၊ စီဒါ်ိုႈ ာ် တာ့်မခ ိုႈတည်ီးော်မ်ီးအ ဒဒီီး ‘‘ဇို ်ဆီိုဝ်ဟံင်ီး တည်ီးမည်ီး။’’
မခ ိုႈဒီီးမာ် ဘဝ်ဇို ်ဆီိုဝ် တာ်တည်ီးအန်ီး၊ တည်ီးအန်ီးမာ်ဟည် ှေဲန်ီးဘာည်ီးဒို့အီီးပ ီမ်ီး။ 6ဘန်မဇှေဲန်ီး
ာရဆှေဲ ှေဲဒီီးမာ် ော်ည်ေဲႇ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီးမပါေဲႇ ဒမခှေဲင်ီးတမရာ်ပ်ဒီီး။ ှေဲစီဟာဝ်ီးမပါေဲႇ ပါ့်စိုမ်ီးမဟရိုတ်၊
ှေဲစီ အိုပ် မိုန် စာနံင်ပော်မ်ီးတာ့်စံဝ်မေဆို။

တူအ ်းယတာ်န်ဒ ယတာ်န်ဒ န် ယဒ ျူႈဇူ်း ပါ့်စံဝ်ယေဆု

7ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို ာည်ီး တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး ပါ့်ည ာတီိုင်ီးမအှေဲမ်ီး ါ
ှေဲ။
တအီီးပါ့်အရာပ် ါ
ှေဲ ှေဲမာ် မတာေဲႇမဒှေဲိုႈ ဘာ်န်ီးအန်ီးစံဝ်။ 8ဒမဇှေဲန်ီးအာဝ်ႎါ်န်ီး ါဆီင်မိုိုႈအီီးမ ါ်ည်ီး ပါ့်

အရာပ်ေိုဒ၊ ံင်ီးမေရိုဆ င်၊ အရာပ်အဒိုမှေဲ၊ စံမ်ီးအရာပ်ည ာဒမအှေဲမ်ီး မ ှေဲင်ီးမော်ဒါန်၊ စီပါီးဘိုီးအရာပ်
ပါ့်ရီမ်ီး ံင်ီးတိုရို ာည်ီး ံင်ီးဆဒိုင်၊ ှေဲစီမေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီး ခါဝ်ဆတာင်ီးပံင်မရှေဲန်ီးအန်ီးစံဝ် စီမဒှေဲိုႈဇီးဒို့
ပါ့်မ ါ်ည်ီးအန်ီး။ 9မ ါေဲႇမိုိုႈတအီီးမ ါ်ည်ီး ပါ်ေဲႇ ပါ်န် ီိုန်ီးောဝ်ီး ပါ့်ရီမ်ီးအန်ီးစံဝ် နာင်ီး ှေဲဘ ံ ်အန်ီးစံဝ်
အန်ီးစီဆည်ေဲႇ တပှေဲအန်ီး ှေဲ တဟာ်ည်ေဲႇမပလိုႈအန်ီး မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီးအ ာင်ီး နာင်ီးမ ါ်ည်ီးရီမ်ီးအန်ီး။
10ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး မ ါေဲႇမိုိုႈအန်ီးစံဝ်မရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈ တအီီးဆှေဲဝ်ီး ှေဲ ှေဲန်ီးမဒှေဲိုႈဒို့၊
ါဆီင်မိုိုႈတအီီးမမှေဲိုႈမော် ာ ှေဲ ပါ်ပည်မမှေဲိုႈ စာနံင်ဘန်ီးစို ံ ်အန်ီးစံဝ်
ှေဲစီ စင်ီး အီင်ီးမဒှေဲိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး။ 11 ှေဲအီီးမိုိုႈ နာ်မ်ီးဇာဝ်ီးမ ှေဲပ်မာ် စံန် ှေဲမေှေဲဝ်ီး အန်ီးစံဝ်
စီအံ ်ဆ ိူေဲႇမေဲႇမ ှေဲန့် မအာင်ီးပါဝ်ဒါ်ိုႈ ‘‘မည်ီးစံဝ် မိုိုႈမပါေဲႇမ ာ်န်ီးစံဝ်ဖ ာီးဟာ့်။’’ 12ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ်
စီတာ်မ်ီးမ ာိုႈ ဒှေဲိုႈဆတ ရီီး တီီး တာ့် ှေဲ နာင်ီး ှေဲဘ ေ်
ာင်ီး မ ာ်င်အန်ီး။

စံဝ်ယေဆု ယရာျူႈလာည််း စံင်နာင််း စံဝ် အူကိူဝ််းယလျူႈအေ်ယခ ျူႈ

13ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆို စီဟို ်ဟာဝ်ီး ပါ့်မတှေဲင်ီးမနာ၊ စီမတှေဲေဲႇ တအီီးမခ ိုႈပံင် ိူ ်အန်ီး၊
ှေဲစီဟို ်မဒှေဲိုႈဇီးပါ့်ရီမ်ီးအန်ီးစံဝ်။ 14ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ်စီမရာိုႈ ာည်ီး တအီီးအ ဝ်ီးမ ိုႈအေ်မခ ိုႈ
နာင်ီး ှေဲဒီီးမပန်ဒို့ စံင်နာင်ီးစံဝ်ဟာ့်။ အန်ီးစံဝ်မရာိုႈ ာည်ီးအန်ီး ှေဲ စာ ှေဲနံင်မိုိုႈ
အီီးမ ါ်ည်ီးမတာေဲႇအန်ီးအန်ီးစံဝ်မဆမဆ၊ မိုိုႈ စာနံင်မပလိုႈ ှေဲ ေ်ဟာဝ်ီး မဟာတတာီး၊ 15စာနံင်ဒှေဲိုႈဘိုီးတာ့် ှေဲ
မနှေဲိုႈအာနာ နာင်ီး ှေဲဘေ် ည်ီးခ ိူိုႈႎီိုန် နာ်မ်ီးမဇဝ် ှေဲ။ 16တအီီးပံင်မရာိုႈအန်ီးအန်ီးစံဝ်
အ ဝ်ီးမ ိုႈအေ်မခ ိုႈဒီီး မိုိုႈ ဆမိုန် အီီးမိုိုႈအန်ီးစံဝ်မတှေဲေဲႇဇီိုဝ်တမာည်ီးအန်ီးဒါ်ိုႈ မပတရို၊ 17ော ိုပ် ာည်ီး
မောဟန် အီီးမိုိုႈမ ာ်န်ီးတာီးမဆမဘဒှေဲ အီီးမိုိုႈအန်ီးစံဝ်မတှေဲေဲႇဇီိုဝ်တမာည်ီး ှေဲဒါ်ိုႈ မဘာမနရ တ်
ပံင်ဆီင်ဒါ်ိုႈအန်ီးမိုိုႈ မ ာ်န်ီး ဆာိုႈ၊ 18အန်ဒမရ၊
ပို၊ ဘာမတာ မှေဲ၊ မတှေဲ၊ မတာမ၊ မိုိုႈဘိုီး ော ိုပ်
အီီးမိုိုႈမ ာ်န်ီးတာီးအာ
ှေဲ၊ တတ်ဒှေဲ၊ ဆမိုန် အီီးမိုိုႈမခ ိုႈမနာိုႈ မမှေဲိုႈဒါင်ီးခခိူဝ်ီး၊ 19စီပါီးဘိုီး ေိုဒဆာ ာရို ်
အီီးမိုိုႈမခ ိုႈအီီးနံင်ော်ိုႈ ှေဲဝ်ႎီိုန် တ တာ့်စံဝ်မေဆို။

စံဝ်ယေဆုကာည််း ကနာ်မ််းယဇဝ် ယဘလယဆဘုလ

20ႎါည်ီးဒီီးစံဝ်မေဆို စီႎီီးဟာဝ်ီးဘိုီး ပါ့်ခမ ှေဲပ်။ ဘန်မဇှေဲန်ီးတအီီး ှေဲမာ် မဒှေဲိုႈ စိုခမို ီိုန်ီးောဝ်ီး၊
မ ါေဲႇဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆို ာည်ီး တပှေဲအန်ီး ှေဲ ံပ်ဘဆမာီး ာ် ဟိုမ်ီးပံင်ဟိုမ်ီး။
21စံန်တအီီးခမ ှေဲပ်စံဝ်မေဆို ှေဲ မေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီး ဘည်ဘာည်ီးအန်ီး ှေဲဒီီး၊ ှေဲစီဒါ်ိုႈ ာ်ိုႈ ‘‘အန်ီး ဟည် ံွင်ီး
မေဝ်ီး’’ စီမဒှေဲိုႈဇီး ာ် ပါ့်ဒီမ ါ်ည်ီးအန်ီးစံဝ် ဒါ်ိုႈနံင်မဒှေဲိုႈမတှေဲေဲႇ ာည်ီးႎီီးအန်ီး။ 22ဘန်မဇှေဲန်ီး တဆာ ံတ် ာမ်ီး
ှေဲအီီးော်ည်ေဲႇမ ိုႈမဒှေဲိုႈ ပါ့်ည ာ ံင်ီးမေရိုဆ င် ှေဲစီဒါ်ိုႈ ‘‘မခ ိုႈနီီးမိုိုႈ နာ်မ်ီးမဇဝ် မဘ မဆဘို
ဟည်မ ှေဲပ်တံင်အန်ီး။ အန်ီး ီမတှေဲေဲႇဒါီး ာ် ဇီိုဝ် နာ်မ်ီးအန်ီးအီီးဒါင်ီးခ နာ်မ်ီးမဇဝ် ှေဲဒီီး၊ စီ ည်ီးခ ိူိုႈႎီိုန်
နာ်မ်ီးမဇဝ် ှေဲဒီီး။’’ 23ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ်စီမတှေဲေဲႇ ှေဲ ဒါ်ိုႈနှေဲတာ့် ှေဲ မ ာိုႈ
ည်ီး ‘‘ခန်ဆိုင်ဒါ်ိုႈအီီး
ဘည်မမှေဲအန်ီးနံင် ဆမာီးဘိုီးခ ိူိုႈႎီိုန်ခန်ဆိုင်။ 24 ီိုင်ီး ံင်ီးဒီီးအ ီိုင်ီး ဆာ်တအီီးအန်ီး ှေဲ
အာဝ် ည် မရာမ်ီးမနာိုႈ ီိုင်ီးဒီီးနံင်အာဝ်ဆမာီးမ ဇံင်ီး တာ်န်ီး မႎ ှေဲန်ီး နံင်
ာိုႈ ှေဲဝ်ဟာဝ်ီး။
25တီင်ခမ ှေဲပ်ဒီီး အခမ ှေဲပ်မာ် ဆာ်တအီီးခမ ှေဲပ်အန်ီး ှေဲ အာဝ် ည် မရာ်မ်ီးမနာိုႈ
ည်အန်ီးမမှေဲိုႈမနာိုႈ
ာ်ိုႈခည်ီး၊ တအီီးခမ ှေဲပ်ဒီီးနံင်အာဝ်ဆမာီးမ မ ါ်ည်ီး တာ်န်ီးတခည်ီး
နံင်
ာိုႈမ ှေဲဝ်ီးဟာဝ်ီး။ 26ဘာည်ီး ည်မဇှေဲန်ီး ခန်ဆိုင်မာ် ဆာ် ှေဲအာဝ် ည် မရာမ်ီးမနာိုႈ၊
မ ါ်ည်ီး
ာ်ိုႈ
ာည်ေဲႇခည်ီး ှေဲနံင်အာဝ်ဆမာီးမ မ ါ်ည်ီး တာ်န်ီး မႎ ှေဲန်ီး၊ စီနံင်
ာ်ိုႈ ှေဲဝ်ဟာဝ်ီး
ည်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး။ 27ဆာ်အီီးအာဝ်ဘ အ
် န်ီးဆှေဲိုႈ မခ ိုႈအီီးမဘလာ်မ်ီးဒါင်ီး အာည်ေဲႇ၊ မခ ိုႈမမှေဲ့မာ်

နံင်အာဝ်ဆမာီးမ မ ှေဲပ် ာေဲႇ ာည်ီး ိုီးအန်ီး တီင်ခမ ှေဲပ်အန်ီး။ ဘ ်ဒါီးအန်ီးဆှေဲ အန်ီး အာည်ေဲႇ ာ်ိုႈ၊
အီီးစီနံင်ဘန်ီး ာ် မ ှေဲပ် ာေဲႇ ာည်ီး ိုီးအန်ီး။
28အံဝ်ီးနံင်ဒါ်ိုႈ အီီးမိုိုႈအီီးမာန်အန်ီး၊ ပံင်
ည်ေဲႇပံင် မ ှေဲပ် မတာ်န်ီးမ ိုီးဘဒါ်ိုႈ၊
ပံင်ဒါ်ိုႈ
ည်ေဲႇတာ်စံဝ်ဖ ာီးဘဒါ်ိုႈ၊ စံဝ်ဖ ာီးစီနံင်ပလိုတ်ဒှေဲိုႈ အပ ှေဲတ် ှေဲဒီီးပါ်ပည်မမှေဲိုႈ။ 29ဘည်ဘာည်ီးမာ် မခ ိုႈမမှေဲ့
ဆာ် ဒါ်ိုႈ
ည်ေဲႇ ႎမညန်ဆငါီးစံဝ်ခည်ီး၊ စံဝ်ဖ ာီးစီနံင်အာဝ်ပလိုတ်ဒှေဲိုႈမ အပ ှေဲတ်မခ ိုႈဒီီး။ မခ ိုႈဒီီး
အန်ီးဟည်မိုိုႈမပါေဲႇ အီီး
ည်ေဲႇ မ ှေဲပ် မမှေဲိုႈအပ ှေဲတ်မဆမဆဟာ့်။’’
30ဆီမ်ဘာည်ီးအန်ီးစံဝ်စီဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး၊ မ ါေဲႇမိုိုႈ တအီီး
ံ ် ှေဲ ီဒါ်ိုႈတာ့်အန်ီးစံဝ် ‘‘ နာ်မ်ီးဇာဝ်ီး
မ ှေဲပ်တီင်အန်ီးဒီီး။’’

မာစံဝ်ယေဆု ကာည််း ႎါ်းအန််း

31ဘန်မဇှေဲန်ီး မာအန်ီးစံဝ် ာည်ီး ႎါီးအီီးမာည်ီးအန်ီးစံဝ် စီမဒှေဲိုႈစာ်မ်ီး ာ် ပါ့်မ ါ်ည်ီးစံဝ်မေဆို။
ှေဲစီမ ါ်ည်ီး ာ်ဒါီးခရာ်ည်ေဲႇ ဆည်ေဲႇမခ ိုႈဟည်ီး မ ှေဲပ်မတှေဲေဲႇမ ိုႈအန်ီးစံဝ်။ 32တအီီး ှေဲမာ် မ ါ်ည်ီးအံ ်
ပါ်ေဲႇ ပါ်န်ရီမ်ီးအန်ီးစံဝ်၊ ှေဲစီဒါ်ိုႈတာ့်အန်ီးစံဝ် ‘‘မာမည်ီး ာည်ီးႎါီးမည်ီး ှေဲ ှေဲ ီတဟာ်ည်ေဲႇမည်ီး
ဟည်မဒှေဲိုႈမ ါ်ည်ီးစာ်မ်ီးခရာ်ည်ေဲႇ။’’ 33အန်ီးစံဝ်စီႎီီးမမာေဲႇဒါ်ိုႈ တာ့် ှေဲ ‘‘နံင်မိုိုႈဆီ အီီးမိုိုႈ မာအံဝ်ီး ာည်ီး
ႎါီးအံဝ်ီး။’’ 34ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ် စီတဝ်ိုႈ ာ်ိုႈ တအီီး ှေဲအီီးမ ါ်ည်ီးအံ ် ပါ်ေဲႇ ပါ်န်မတာေဲႇရီမ်ီးအန်ီးဒီီး၊
စီဒါ်ိုႈ ာ် ‘‘ ှေဲအီအံ ်မတာေဲႇအံဝ်ီး ှေဲ ှေဲနီီးဟာ့် မိုိုႈ မာအံဝ်ီး ာည်ီးႎါီးအံဝ်ီး ှေဲ။
35ဘာည်ီးမမှေဲဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး ှေဲအီီးမိုိုႈ အီီးမရှေဲန်ီးမတာေဲႇ မနာိုႈစံဝ်ဖ ာီးဒီီး ဟည်မိုိုႈမပါေဲႇ ႎါီးအံဝ်ီး
ာည်ီး မာအံဝ်ီးဟာ့်။’’

မာကုခါန်းဒါင်း ၄
အပိုမ်ယက ာျူႈကကည််း ပ ာ်ေဲႇ တာ်ကအာင််း ဆမ

1ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို စီမဟာ
ာင်ီးပနံဝ်ီးဘိုီး ပါ့်ရီမ်ီးတီိုင်ီးမအှေဲမ်ီး ါ
ှေဲ။ တအီီးမဒှေဲိုႈတဝ်ိုႈမဒှေဲိုႈတညာဝ်ီး ှေဲမာ်
ဟည်မဒှေဲိုႈစာ်မ်ီး ီိုန်ီးောဝ်ီး၊ မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ် စီ တိုႈမ ှေဲပ်အံ ်ဒါီး မခှေဲင်ီး မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီး
တီင်တီိုင်ီးမအှေဲမ်ီးဒီီး။ တအီီး ှေဲအီီးမဒှေဲိုႈတဝ်ိုႈမဒှေဲိုႈတညာဝ်ီး ှေဲဒီီးမာ် အံ ်မ ါ်ည်ီးအန်ီးဒို့
ပါ့်မ ါင်ီးရီမ်ီးပါင်ီးတီိုင်ီးမအှေဲမ်ီး။ 2အန်ီးစံဝ် စီဒါီး ာ် အပိုမ်မ ာိုႈ
ည်ီး ည်မ ိုီး
မဟာ
ာင်ီးပနံဝ်ီးနှေဲတာ့် ှေဲ။ မ ာိုႈ
ည်ီး ပံင်ပနံဝ်ီး
ာင်ီးအန်ီးစံဝ် မိုိုႈ 3‘‘တညာဝ်ီး ာည်ီး ဒို့ဒို့နာ်။
မမှေဲိုႈတအီီးအမခ ိုႈ အန်ီးစီ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး ဒါ်ိုႈနံင်ပ ာ်ေဲႇ အာင်ီးဆမှေဲ။ 4ဇို ီပ ာ်ေဲႇအန်ီးတာ့် အာင်ီးဆမှေဲ ှေဲဒီီး
အာင်ီးဆမှေဲ
ံ ်မာ် မဇာိုႈညာီး တံင်အီိုန်ဒါ်န်ီး၊ ဆီမ်ီးအီီးပီိုဝ်မတှေဲင်ီးပါ့်ပလါ်န်ီး စီမ ိုႈ ှေဲပ်စို ်ဟိုမ်ီးဒို့။
5 အာင်ီးဆမှေဲ
ံ ်မာ် မဇာိုႈတီင် တာည်ီးခါည်ေဲႇ ဒီဘ ာ်ည်ေဲႇ တာည်ီး
အန်ီးဘည် တ်မ ိုႈ တီိုင်စံမ်ီးမာ်၊ 6မ ါေဲႇမိုိုႈ ရဝ်ိုႈအန်ီးအာဝ်တံ ်ခ ီေဲႇ စံန်ဆတာေဲႇဆာင်ငည်ီးမ ာ်င်ညာီး
အန်ီးဟည်မခ ှေဲတ်မခါိုႈဟာဝ်ီးမပါေဲႇ။ 7 အာင်ီးဆမှေဲ
ံ ်စီ ဟာဝ်ီးမဇာိုႈ တီင်ခနာီးေိုမ်ပမအှေဲေဲႇ။
ဆာ်တင်ီးေိုမ်ပမအေဲႇ ော်ည်ေဲႇဒါင်ီးဇာီး၊ ဟည်ဘလီို ်ဒို့၊ ှေဲစီအာဝ်ဆမာီးမပလါ်ည်ီး။ 8အီီးမိုိုႈ အာင်ီးဆမှေဲ
ံ ်
စီမဇာိုႈညာီး တံင် တာည်ီးမမှေဲမ်ီး။ တင်ီးအန်ီးအီီး တ်မ ိုႈမဒှေဲိုႈ တံင် တာည်ီးမမှေဲမ်ီးဒီီး စီဒါင်ီး၊

စီပလါ်ည်ီး လမ်ီးမဒှေဲိုႈ ာ် အိုည်ီး ဝ်ီးတမဒှေဲပ်၊ မတာ ဝ်ီးတမဒှေဲပ်၊ အပော်ိုႈတမဒှေဲပ် ဟာ့်။’’ 9ႎါည်ီးဒီီး
အန်ီးစံဝ်စီဒါ်ိုႈ ာ် ‘‘စာီး ှေဲအီီးမမှေဲိုႈခ ို ်မာ် ဒှေဲိုႈ ှေဲဆမာီးမေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီးဒို့။’’

ဘည်မိုျူႈ တာ် အပိုမ်ယက ာျူႈကကည််း

10ောမ်ီးဘမမှေဲိုႈတအီီး ီိုန်ီး ှေဲ အီီးမိုိုႈတပှေဲစံဝ် အ ဝ်ီးမ ိုႈအေ်မခ ိုႈ ာည်ီး ှေဲအီီးမတာေဲႇမဒှေဲိုႈ
ဘာ်န်ီးအန်ီးစံဝ် ှေဲစီႎီီးမမာေဲႇ ပံင်ဆီင်ဒါ်ိုႈ မ ာ်င်အပိုမ်မ ာိုႈ
ည်ီးဒီီး။ 11အန်ီးစံဝ်စီဒါ်ိုႈတာ့် ှေဲ ‘‘စံဝ်ဖ ာီး
ဟည်ဒှေဲိုႈအန်ီး ပှေဲနာ်ေဲႇ ဒီ ီို ်ဒီမ ှေဲမ်ီး ဘည်မိုိုႈ ီိုင်ီးစံဝ်ဖ ာီး။ ဘည်ဘာည်ီးမာ်
စာ ှေဲအီီးဘမတာေဲႇမဒှေဲိုႈ ဘာ်န်ီးအံဝ်ီးဘာည်ီးပှေဲ ှေဲဒီီး အံဝ်ီးစီဒါီး ည် အပိုမ်မ ာိုႈ
ည်ီး
ာင်ီးနှေဲ ှေဲနာ်ေဲႇ။
12ဘာည်ီးမမှေဲဆံမ်ဒါ်ိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး၊ တီင်မဘှေဲေဲႇ ာမ်ီး
်မဒှေဲိုႈဒါ်ိုႈ ဘာည်ီးမည ှေဲန်ီး ‘ ှေဲဒီီး တဝ်ိုႈအန်ီးမာ်၊
ှေဲအာဝ်ဆမာီးမမေှေဲဝ်ီး၊ တညာဝ်ီးအန်ီးစံမ်ီးမာ် အာဝ်ဆမာီးမ ဘလိူိုႈမခှေဲင်ီးမနာိုႈ ှေဲ။ ဆာ် ှေဲ ဘလိူိုႈမခှေဲင်ီးမနာိုႈ ှေဲ၊
ှေဲစီနံင် ဘလည်မနာိုႈ မဒှေဲိုႈဇီးပါ့်စံဝ်ဖ ာီး။ ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်ဖ ာီးစီနံင်ပလိုတ်ဒှေဲိုႈ ာ် အပ ှေဲတ်ပံင်
ည်ေဲႇ ှေဲ’။’’

ကလာင််းန ဘည်ဘာည််းအပိုမ်ယက ာျူႈကကည််း ပ ာ်ေဲႇကအာင််း ဆမ

13ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို စီႎီီးဒါ်ိုႈ တာ့် ှေဲ ‘‘ဆာ်ပှေဲဘနာ်ေဲႇ ာ် ဘလိူိုႈ အပိုမ်မ ာိုႈ
ည်ီးမ နီီး၊
ဘာည်ီးမမှေဲပှေဲနံင် ဘလိူိုႈနာ်ေဲႇ ာ် အပိုမ်မ ာိုႈ
ည်ီးပါ်ပည်မမှေဲိုႈ။ 14မခ ိုႈအီီးပ ာ်ေဲႇ အာင်ီးဆမှေဲဒီီး
အန်ီးဘာည်ီး ည် အန်ီးအီီးမဟာမ ာိုႈတတာီးစံဝ်ဖ ာီး။ 15တအီီး ှေဲ
ံ ် စီတံင်မနီး
တာ့်ဘည်ဘာည်ီး အာင်ီးဆမှေဲ မဇာိုႈတီင်ပါင်ီးအီိုန်ဒါ်န်ီး၊ စံန် ှေဲမေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီးမ ာိုႈတတာီးမာ် ခန်ဆိုင်
ဟည်မဒှေဲိုႈ ာည်ီးႎီိုန်မပါေဲႇ မ ာိုႈတတာီးမခှေဲင်ီးပိုင်ီးမ ှေဲန်ီးမနာိုႈ ှေဲ။ 16မတာေဲႇတာ့်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး တအီီး ှေဲ
ံ ်
စီတံင်မနီး တာ်ဘည်ဘာည်ီး အာင်ီးဆမှေဲမဇာိုႈ တီင် တာည်ီးခါည်ေဲႇ။ စံန် ှေဲမေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီး မ ာိုႈတတာီးမာ်
ှေဲရံပ် ာည်ီး ခိုည်ီးမပ ာ်မပါေဲႇခည်ီး၊ 17ဘည်ဘာည်ီးမာ် မ ာိုႈတတာီးမေှေဲဝ်ီး ှေဲတာ့်တညာဝ်ီး အာဝ်တံ ်အန်ီးမ
မခှေဲင်ီးပိုင်ီးမ ှေဲန်ီးမနာိုႈ ှေဲ။ မ ါ်ည်ီး ည် အ လိူမ်အတည်ဒှေဲ့။ ႎါည်ီးဒီီး ဆာ် ှေဲ ညာီး ီန်ီးဒည်ီး ာည်ီး
အီီး ီ ာဘာည်ီး မ ါေဲႇမ ာိုႈတတာီးဒီီး၊ ဘန်မဇှေဲန်ီး မနာိုႈ ှေဲ ဟည်ႎီီး ဘလည်မပါေဲႇ အစာ်န်ီး။
18တအီီး ှေဲ
ံ ် စီတံင်မနီး တာ်ဘည်ဘာည်ီး အာင်ီးဆမှေဲမဇာိုႈတီင် ခနာီးေိုမ်ပမအှေဲေဲႇ။ ှေဲမေှေဲဝ်ီးအန်ီး
တညာဝ်ီးမ ာိုႈတတာီးမာ် 19မ ါေဲႇမိုိုႈ ပံင်မနာိုႈညာပ်၊ ပံင်မနာိုႈတံ ် ိုီး ာမ်ီးအို ်စာ မတှေဲင်ီးမ ာ နီီး
အာဝ်ႎါ်န်ီး ပံင်ဆီင်ဘန်ီးမခှေဲင်ီးမနာိုႈ ှေဲမတာ်န်ီးမ ိုီး ဆာ် ီတံ ်ဘလီို ်အန်ီး မခှေဲင်ီးမနာိုႈ ှေဲ၊
မ ာိုႈတတာီးပံင်တညာဝ်ီးအန်ီး ှေဲမာ် အန်ီးဆမာီး မာ်ိုႈဟာဝ်ီး၊ အန်ီးဘဆမာီးမ ပလါ်ည်ီးမဒှေဲိုႈ။ 20တအီီး ှေဲ
ံ ်
စီတံင်မနီး တာ်ဘည်ဘာည်ီး အာင်ီးဆမှေဲမဇာိုႈတီင် တာည်ီးမမှေဲမ်ီး။ စံန် ှေဲမေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီးမ ာိုႈတတာီးမာ်
ှေဲရံပ် ာည်ီးမပါေဲႇ၊ စီပလါ်ည်ီးမဒှေဲိုႈ လမ်ီးမဒှေဲိုႈ ာ် အိုည်ီး ဝ်ီးတမဒှေဲပ်၊ မတာ ဝ်ီးတမဒှေဲပ်၊ အပော်ိုႈတမဒှေဲပ်ဟာ့်။ ’’
အာဝ်မပန်မ ခ ို့ဘအန်ီး ငည်ီး မ ာ် ်
21ဒမဇှေဲန်ီးအာဝ်ႎါ်န်ီး စံဝ်မေဆိုစီဒါ်ိုႈ ‘‘အာဝ်တံမ်မမှေဲိုႈမ တအီီးတည်ငည်ီး မ ာ် ် ဒါီး ီို ်ခ ို့အန်ီး၊
မခ ှေဲမ်ီး အမာ် အီီးအာဝ်တံမ်အန်ီးမ။ အီီးအန်ီး ည် ဒီဇာီး၊ တီင်ဇာ်န်ီးငည်ီးအန်ီး။ 22အီီးဘ ဝ်ိုႈတီင်ငါည်ီး
ပံင်ခ ိုင်ီးအန်ီး မတာ်န်ီးမ ိုီးမာ် နံင်ႎီီး ဝ်ိုႈမဒှေဲိုႈဒို့။ ပံင်ဘအန်ီးမတာ်န်ီးမ ိုီးမာ် နံင်ႎီီးႎဝ်ိုႈမဒှေဲိုႈဒို့။
23စာီး ှေဲအီီးမမှေဲိုႈခ ို ်မာ် ဒှေဲိုႈ ှေဲဆမာီးမေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီးဒို့။’’ 24ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ်စီဒါ်ိုႈဘိုီး
‘‘ပံင်မေှေဲဝ်ီးပှေဲတာ့်တညာဝ်ီး ှေဲနီီး တညာဝ်ီး ာည်ီးခ ီေဲႇခ ီေဲႇနာ်။ ပှေဲေီင်တညာဝ်ီးပံင်ဒါ်ိုႈအံဝ်ီး
ေီင်နာ်ေဲႇ ာ် ဘလိူိုႈမဒှေဲိုႈဟာ့်၊ စံဝ်ဖ ာီး ခ ှေဲန်ီး နံင်ဒှေဲိုႈဘိုီးပှေဲ ဘလိူိုႈမေ်ခဒီီးa။ 25တာ့် ှေဲအီီးမမှေဲိုႈမနာိုႈ ဘလိူိုႈ
စံဝ်ဖ ာီးနံင်ဒှေဲိုႈ ှေဲင်ဘိုီး။ တာ့် ှေဲအီီးဘမမှေဲိုႈမနာိုႈ ဘလိူိုႈ ပံင်မမှေဲိုႈအန်ီး ှေဲပါ်ပည်မမှေဲိုႈမာ်
စံဝ်ဖ ာီးနံင်ႎီီးဆီမ့် ာည်ီးဒို့ဒို့။’’

အပိုမ် ဘည်ဘာည််း ဒါင််းယဒ ျူႈ ကအာင််း ဆမ

26ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆိုစီ
ာင်ီး ှေဲင်ဘိုီး ‘‘ ီိုင်ီးစံဝ်ဖ ာီးဒီီး အန်ီးတံင်မနီး
တာ်ဘည်ဘာည်ီးပ ာ်ေဲႇတာ့် အာင်ီးဆမှေဲဟာ့်။ 27ဇို ီမ ါ်ည်ီးအအန်ီးဘဒါ်ိုႈ ဇို ီော်ည်ေဲႇဘဒါ်ိုႈ ဇိုမဆှေဲမ်ီးဇိုဆငည်ီး၊
အာင်ီးဆမှေဲ ှေဲဒီီး စီ တ်မ ိုႈမဒှေဲိုႈဒါင်ီးမဒှေဲိုႈ တရာင်ီးအန်ီး။ ဘည်ဘာည်ီးမာ် မခ ိုႈဒီီး စီအနာ်ေဲႇမ
ဘာည်ီးမမှေဲ အာင်ီး ှေဲဒီီး တ်မ ိုႈမဒှေဲိုႈ မပန်မဒှေဲိုႈ။ 28အီီးမိုိုႈ တာည်ီးဒီီး စီဒှေဲိုႈအန်ီးပလါ်ည်ီးမဒှေဲိုႈ တရာင်ီးအန်ီး။
မငါ် ်အန်ီး စီမ ိုႈမဒှေဲိုႈ အာည်ေဲႇ၊ ႎါည်ီးဒီီး စီမပန်မဒှေဲိုႈ ေိုင်ီး ာ်ိုႈ၊ တီင် ေိုင်ီးအန်ီးဒီီး စီမပန်မဒှေဲိုႈ ာ်
အာင်ီး ှေဲဝ်ီး။ 29ဆာ်ပလါ်ည်ီးအန်ီးအာ်ဆီန်ီးမဒှေဲိုႈ၊ မ ါေဲႇမိုိုႈဟည်စာ်မ်ီးခ ီိုင်ဆို ် မခ ိုႈဒီီးမာ် မတှေဲိုႈ ာ်ိုႈ ႎါည်ေဲႇအန်ီး
ော်ည်ေဲႇဆို ်မပါေဲႇအစာ်န်ီး။’’

အပိုမ်ယက ာျူႈကကည််း ကအာင််း တ ဝ််းယအ ျူႈ

30ဒမဇှေဲန်ီးအာဝ်ႎါ်န်ီး စံဝ်မေဆိုစီဒါ်ိုႈဘိုီး ‘‘ဘာည်ီးမမှေဲ အံဝ်နံင်
ည်ီးနှေဲ မ ာ်င် ီိုင်ီးစံဝ်ဖ ာီးနီီး။
မ ာိုႈ
ည်ီးမ ိုီးမမှေဲ နံင် ိုဒါီး စာနံင်
ာင်ီးနှေဲ မ ာ်င်နီီး။ 31 ီိုင်ီးစံဝ်ဖ ာီးဒီီး အန်ီးတံင်မနီးတာ်
ဘည်ဘာည်ီးအီီးတီေဲႇဆံမ်ီး တာ့် အာင်ီးတှေဲဝ်ီးမအှေဲိုႈ။ ါဆီင်မိုိုႈ အာင်ီးအီီးပ ာ်ေဲႇတီေဲႇဆံမ်ီး
မတှေဲင်ီး တာည်ီးပါ် ံမ် ာနီီး အာင်ီးတှေဲဝ်ီးမအှေဲိုႈဒီီး အန်ီးဒှေဲ့မေ်ဒို့အီီးb
။ 32ဘည်ဘာည်ီးမာ် ႎါည်ီးတီေဲႇမဟာ်ည်ေဲႇ
ဘဝ်ဒါင်ီးမဒှေဲိုႈတင်ီးအန်ီး အန်ီးဒါင်ီးဇာီးဒို့ ခတင်ီးတှေဲဝ်ီးမ ိုီးဟည်ီး။ ရာီးအန်ီးမာ် စီမ ိုႈမဒှေဲိုႈဒါင်ီးမဒှေဲိုႈ၊
ဆီမ်ီး ှေဲအီီးပီိုဝ် ပါ့်ပလါ်န်ီး ံပ်ဘန်ီးမဒှေဲိုႈမ ါ်ည်ီးမဒှေဲိုႈခ ိူေဲႇ တီင်မတှေဲင်ီးရာီးအန်ီးဟာ့်။’’
33အန်ီးစံဝ်စီ ဒါီးအပိုမ်မ ာိုႈ
ည်ီးဘာည်ီး ှေဲနီီး
ာင်ီးဒှေဲိုႈဒို့ တာ့် ှေဲ န်ဘေ် ှေဲတာ် တညာဝ်ီး ာည်ီး။
34အန်ီးစံဝ် မဟာ
ာင်ီးောမ်ီးမမှေဲ့မာ် အာဝ်မမှေဲိုႈမ ဒီဘဒါီးတာ်အပိုမ်မ ာိုႈ
ည်ီး။ ဘည်ဘာည်ီးမာ်
အန်ီးစံဝ် စီ
ာင်ီးနှေဲဒှေဲိုႈ ည် တာ့်တပှေဲအန်ီး ှေဲနာ်ေဲႇ ဘည်မိုိုႈတာ် မ ာိုႈ
ည်ီး ှေဲဒီီး ောမ်ီးဘမမှေဲိုႈတာ်
တအီီး ီိုန်ီး ှေဲ။

စံဝ်ယေဆု ဆူည်ေဲႇ ခူ်း ဒါင််းကာည််း မာ်းယအ မ််းဒါင််း က ုတ်ယေန်

35စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈဇိုအာ်ေဲႇဆငည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆိုစီဒါ်ိုႈ တာ့်တပှေဲအန်ီး ှေဲ ‘‘ဟာိုႈအှေဲခမ ာိုႈဟာဝ်ီးပါ့် ပါင်ီးမအှေဲမ်ီးည ာဒ။’’
36တပှေဲအန်ီးစံဝ် ှေဲမာ် ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး ဒတအီီး ီိုန်ီး၊ ှေဲစီဟာဝ်ီးဇီး ပါ့် မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီးဒီမ ါ်ည်ီးအန်ီးစံဝ်၊
ှေဲစီဟို ် ာ်ိုႈ မတှေဲင်ီး မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီး၊ ှေဲစံဝ်မေဆို စီ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး ဒပါင်ီးမအှေဲမ်ီးဒီီး။
မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီးအီီးဟည်ီး ှေဲမာ် မတာေဲႇမဒှေဲိုႈဘိုီး။ 37ဇိုောမ်ီးမဇှေဲန်ီး ဘ ည်ီးခီးဒါင်ီးမာ် မဒှေဲိုႈ တီိုင် တင်၊
အီီးမိုိုႈမခှေဲင်ီး မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီး ှေဲမာ် မာီးမအှေဲမ်ီးဒါင်ီး ပ ံပ်ဟပ်မအှေဲမ်ီး ံပ် ိုပါ်ိုႈ နို ဒ
် ို့။ 38ဇို ီဘာည်ီးတာ်မဇှေဲန်ီး
အီီးမိုိုႈအန်ီးစံဝ် စီ ီအပမ ှေဲမ်ီးအန်ီးမမာ်န့်အန်ီး ည ာဘာ်န်ီး မ ှေဲေဲႇ။ တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီပ ာ်ည်ေဲႇ ာ် အန်ီးစံဝ် ဒါ်ိုႈ
‘‘တဆာ၊ မေီး ံပ်မနီးနံင်ော်မ်ီး၊ မည်ီးစံဝ်ဘတဝ်ိုႈမမန်ီးဟီိုဝ် မေီး။’’ 39ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ်စီ
မဆှေဲိုႈော်ည်ေဲႇမဒှေဲိုႈ ဒဒီအအန်ီး စီဆည်ေဲႇခ ာင်ီး ီိုတ်၊ စီဒါ်ိုႈတာ့်မာီးမအှေဲမ်ီးဒါင်ီးဒီီး ‘‘မ ါ်ည်ီးနာင်ီးမေန်၊
နာင်ီးနီမ်ီး။’’ ခီး ာင်ီးမာ် ဟည် ီိုတ်ဟာဝ်ီးမပါေဲႇအစာ်န်ီး။ ဘန်မဇှေဲန်ီး
စီႎီီးမ ါ်ည်ီးမေန်မပ ာ်ဟာဝ်ီးမပါေဲႇခည်ီးဟာ့်။ 40ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ်စီမမာေဲႇဒါ်ိုႈ ‘‘ဆီမ်ဘာည်ီး
ပှေဲဆံမ်ေံဝ်ီးဘန်ောဝ်ီး။ မတာ်စာ်မ်ီးစံင်နာည်မာ် မနာိုႈမည ှေဲမ်ပှေဲတာ့်အံဝ်ီး ည ံမ်မမှေဲိုႈ ဟီိုဝ်။’’ 41ဘန်မဇှေဲန်ီး ှေဲစီ
စာိုႈ ဒန်ီး ာ်ိုႈ ှေဲစီ ည် အိုပ်ဒါ်ိုႈ ‘‘မခ ိုႈနီီး အန်ီးမိုိုႈတအီီးမ ိုီးမမှေဲ၊ ခီး ာင်ီး ာည်ီးမာီးမအှေဲမ်ီးဒါင်ီးမာ်
ံပ်တညာဝ်ီး ာည်ီး ာ်မပါေဲႇ မ ာိုႈဒါ်ိုႈအန်ီးစံဝ်။’’

မာကုခါန်းဒါင်း ၅
စံဝ်ယေဆု ခ ျူႈယလျူႈႎ ုန် ကနာ်မ််းယဇ ဝ်က

1ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို ာည်ီးတပှေဲအန်ီး ှေဲ စီဟာဝ်ီးစာ်မ်ီး ာ် ပါ့်အရာပ် ါရဆ အီီးမိုိုႈည ာဒ
ပါင်ီးတီိုင်ီးမအှေဲမ်ီး ါ
ှေဲ။ 2စံန်စံဝ်မေဆို ည်မ ိုႈဒ မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီး၊ စီမမှေဲိုႈ ာ်
တအီီးမခ ိုႈ နာ်မ်ီးဇာဝ်ီးမ ှေဲပ်အမခ ိုႈ၊ စီမ ိုႈမဒှေဲိုႈဒ ံမ်မ ဝ်ီး စီမဒှေဲိုႈဇီးပါ့်စံဝ်မေဆို။ 3မခ ိုႈဒီီး
အန်ီး ာင်ီး ည်မ ါ်ည်ီး ပါ့်ခနာီး ံမ်မ ဝ်ီး။ မခ ိုႈမမှေဲ့ ံပ်ဒါီးႎည်ီး ှေဲ ်ာ်ႏ ဘ ်အန်ီးစံမ်ီးအန်ီးမာ်
အာဝ်ဘေ်မ ။ 4ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး ှေဲဟည်ဒါီးႎည်ီး ှေဲ ်ာ်ႏ ဘ ်တည်ီးဘ ်ဇာ်န်ီးအန်ီး
ဟည်မိုိုႈ ည်မဘာ် ်မာ် အန်ီးနာ်ေဲႇ ည် တီိုတ် ဘ ိူဝ်ိုႈႎီိုန် ႎည်ီး ှေဲ ်ာ်ႏ ှေဲဒီီး။ မခ ိုႈမမှေဲ့မာ်အာဝ်ဘေ်မ
မဘလာ်မ်ီးအန်ီး။ 5အန်ီး ည်ရိုင်ီးမအာင်ီး ခည်မဆှေဲမ်ီးခည်ဆငည်ီး မဆမဆ၊ ပါ့်ခနာီး ံမ်မ ဝ်ီး၊ ပါ့်မတှေဲင်ီးမနာ၊
အန်ီး ေ် ာ် ည်တ လီတံင်မာဝ်ီး ံပ်မပန်ဒို့ဒီတီမ်ီးတံင်တိုီးအန်ီး။
6စံန်အန်ီးမေှေဲဝ်ီးတဝ်ိုႈ စံဝ်မေဆိုမဒှေဲိုႈ တဒိုင်ီး အန်ီးမာ်တဘိုမဒှေဲိုႈဆ ိူေဲႇ အာည်ေဲႇစံဝ်မေဆို၊ 7စီမအာင်ီးဒါ်ိုႈ
‘‘စံဝ်မေဆို အီီးမိုိုႈမ ာ်န်ီးစံဝ်ဖ ာီးအီီးဒါင်ီးဇာီးခအီီး၊ ဘည်မမှေဲမည်ီးဆှေဲင်တာ့်အံဝ်ီး။ ခမရှေဲန်ီးမ ်ာ်ႏနာ် တာ့်အံဝ်ီး။
အံဝ်ီးဒါီးဇီိုဝ်စံဝ်ဖ ာီး စီမာန်ီးတာ့်မည်ီး။’’ 8ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်မအာင်ီးဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး၊ မ ါေဲႇမိုိုႈစံဝ်မေဆို
ဟည်ဒါ်ိုႈအန်ီး တာ့်အန်ီး ‘‘ နာ်မ်ီးဇာဝ်ီးနီး မည်ီး ည်မ ိုႈဒှေဲဝ်ီး ဒမခ ိုႈဒီီး။’’
9ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆို စီမမာေဲႇဒါ်ိုႈ ‘‘ဆီမည်ီးဇီိုဝ်။’’ အန်ီးစီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘ဇီိုဝ်အံဝ်ီးမိုိုႈ
မ မ ါင်a မ ါေဲႇမိုိုႈမေီးအီီးမ ှေဲပ်မခှေဲင်ီးမခ ိုႈနီီး ီိုန်ီးမပါေဲႇခည်ီး။’’ 10အန်ီးစီမာန်ီးဒါ်ိုႈတီ ်တီ ် တာ့်အန်ီးစံဝ်
နာင်ီး ံပ်ဘခ ိူိုႈမ ိုႈ ှေဲ ဒအရာပ်ဒီီး။
11ောမ်ီးမဇှေဲန်ီး မမှေဲိုႈ ာ် ာ်ည်ေဲႇအ င် ီမ ါ်ည်ီးအန်ီး ပါ့်ရီမ်ီးမတှေဲင်ီးမ ါင်ီးဒီီး။ 12 နာ်မ်ီးမဇဝ် ှေဲ စီမာန်ီးဒါ်ိုႈ
‘‘မပလိုႈ မေီးမ ါ်ည်ီးမတာေဲႇ မခှေဲင်ီး ာ်ည်ေဲႇ ှေဲ အီီးမ ါ်ည်ီး ပါ့်အရာပ်နီီး။’’ 13အန်ီးစံဝ်မာ်
မပလိုႈ ှေဲဟာဝ်ီးမ ှေဲပ်မခှေဲင်ီး ာ်ည်ေဲႇ ှေဲဒီီး။ ဘန်မဇှေဲန်ီး နာ်မ်ီးဇာဝ်ီး ှေဲ စီ ည်မ ိုႈ ဒမခ ိုႈဒီီး စီဟာဝ်ီးမ ှေဲပဒ
် ို့
တီင် ာ်ည်ေဲႇ ှေဲဒီီး။ င် ာ်ည်ေဲႇ အီီးနံင်မ ါ်ည်ီးဘံင်အေ်မဟင်ာ်ႏမ ိုႈ ှေဲဒီီးမာ်
တဘိုမ ိုႈတံင်ပါင်ီး အာင်ီးတီိုင်ီးမအှေဲမ်ီး ှေဲမဇာိုႈော်မ်ီးဒို့ မခှေဲင်ီးတီိုင်ီးမအှေဲမ်ီးဒီီး။
14 ှေဲအီီးခ ိုင့် ာ်ည်ေဲႇ ှေဲဒီီးမာ် တဘိုဒှေဲဝ်ီးဟာဝ်ီး ပါ့်မခှေဲင်ီး ဇိုင်ီးမခှေဲင်ီး ီိုင်ီး စီ ေ် ာ်
ာင်ီးခါဝ်ဆတာင်ီးဒီီး။
ဘန်မဇှေဲန်ီး တအီီးပါ်ပည်မမှေဲိုႈမာ် ဟည်
ည်ီး ာ်မဒှေဲိုႈ စာနံင်တဝ်ိုႈဘည်ဘာည်ီးအန်ီး ှေဲဒီီး။ 15ဘဝ်မဒှေဲိုႈစာ်မ်ီး ှေဲ
ပါ့်စံဝ်မေဆို၊ ှေဲမေှေဲဝ်ီး ာ် မခ ိုႈအီီး နာ်မ်ီးမဇဝ်မ မ ါင်မ ှေဲပ် ခည်အာည်ေဲႇနီီး၊ စံင်နည်
အန်ီးဟည်မခ ှေဲပ်အန်ီး ာ်ိုႈတဆီီးအန်ီး၊ စီအံ မ
် ါ်ည်ီးအန်ီးမပါေဲႇနီမ်ီးနီမ်ီး၊ မနာိုႈအန်ီးမာ်
ဟည်ခ ီေဲႇဘာည်ီးမဒှေဲိုႈအီီးပ ီမ်ီး။ ှေဲမာ် ဟည်ေံဝ်ီးမပါေဲႇခည်ီး။ 16 ှေဲအီီးမေှေဲဝ်ီးတဝ်ိုႈအန်ီးဘည်ဘာည်ီး ှေဲဒီီး
စီဟာဝ်ီး
ာင်ီးတာ့်တအီီး မ ာ်င် ဘည်ဘာည်ီးတာ့်တအီီးမခ ိုႈအီီး နာ်မ်ီးမဇဝ်မ ှေဲပ် ာည်ီး
ဘည်ဘာည်ီးတာ့် ာ်ည်ေဲႇ ှေဲဒီီး။ 17 ှေဲစီမာန်ီးဒါ်ိုႈ တာ့်စံဝ်မေဆို နာင်ီးအန်ီး ည်မ ိုႈဟာဝ်ီးဒ အရာပ် ှေဲ။
18ဇို ီဟို ် စံဝ်မေဆို တံင် မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီး၊ မခ ိုႈအီီး နာ်မ်ီးမဇှေဲဝ်မ ှေဲပ်အာည်ေဲႇနီီး
အန်ီးစီမာန်ီးမတာေဲႇ ဘာ်န်ီးအန်ီးစံဝ်။ 19ဘည်ဘာည်ီးမာ် အန်ီးစံဝ် စီအာဝ်ဒှေဲိုႈမ အန်ီးမတာေဲႇ။ အန်ီးစံဝ်စီဒါ်ိုႈ
‘‘မည်ီး ႎီီးဟာဝ်ီး ပါ့်ခမ ှေဲပ်မည်ီး စီ
ာင်ီးတာ့်ပီီးႎါီးမည်ီး ဘာည်ီးမမှေဲ စံဝ် ည ာီး မရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈ တာ့်မည်ီး၊
န်မမှေဲ အန်ီးမမှေဲိုႈမနာိုႈ ႎါ်ည်ီးတာ့်မည်ီး။’’ 20ဘန်မဇှေဲန်ီးမခ ိုႈဒီီးမာ် ော်ည်ေဲႇ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး
မတာေဲႇပါ့်အရာပ်မဒ ာမပါ စီ ေ် ာ်
ာင်ီး န်မမှေဲ စံဝ်မေဆို မရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈမ ီးစီးတာ့်အန်ီး။
တအီီးပါ့်ဒီီးမာ် အာမ်ီးဒို့မပါေဲႇခည်ီး။

မ ာ်န်ီးဒှေဲ့အန်ီးအီီးႎီီးအီမ်ီးမဒှေဲိုႈ ာည်ီး ောီးအန်ီးအီီးမမှေဲိုႈမော ာဟည် ှေဲန်ီး
21စံဝ်မေဆိုစီႎီီးဘံ ် မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီး ခမ ာိုႈဟာဝ်ီးဘိုီး ည ာဒပါင်ီးတီိုင်ီးမအှေဲမ်ီး။ ဇို ီမ ါ်ည်ီးအန်ီးစံဝ်
ပါ့်ပါင်ီးမအှေဲမ်ီး တအီီး ှေဲမာ် ဟည်မဒှေဲိုႈဇီးဒို့ဘိုီး ပါ့်ရီမ်ီးအန်ီးစံဝ်။ 22ဘန်မဇှေဲန်ီး စီမမှေဲိုႈ ာ် တာီးမအာဒါင်ီးတ
မရာ်ပ် အီီးဇီိုဝ်ောအရို၊ အန်ီးမာ် မဒှေဲိုႈပါ့်ဒီီး။ ဘဝ်မေှေဲဝ်ီးအန်ီး တာ့်စံဝ်မေဆို၊ အန်ီးစီ အံ ်ဆ ိူေဲႇ
အာည်ေဲႇအန်ီးစံဝ်၊ 23စီမာန်ီးဒါ်ိုႈ ‘‘မ ာ်န်ီး ိုည်ီးဒှေဲ့အံဝ်ီး ဟည်မိုိုႈော်မ်ီး။ မည်ီးစံဝ်စီ မဒှေဲိုႈ ာ်ိုႈ ဒါီးတည်ီးမည်ီး
စိုတာင်မတှေဲင်ီးအန်ီး စာနံင် ှေဲန်ီးခ ီေဲႇ ႎီီးအီမ်ီးမဒှေဲိုႈဘိုီး။’’ 24မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆိုမာ် မတာေဲႇဟာဝ်ီးမပါေဲႇ
ောအရိုဒီီး။ တအီီး ှေဲမာ် မတာေဲႇဟာဝ်ီးဒို့ ဘာ်န်ီးအန်ီးစံဝ် ံပ် အီင်ီးဒို့တာ့်အန်ီးစံဝ်။ 25ဇိုင်ဒီီး
စီမမှေဲိုႈ ာ်အီီးပန်ီးအမခ ိုႈ အီီးမပန်မဒှေဲိုႈမော ာနာမ်ီးမဇာေဲႇ ံပ်ဘန်ီး ာ် အ ဝ်ီးမ ိုႈအေ်ဆာင်နမ်ီး။
26အန်ီးဆာီးနာမ်ီးမဒှေဲိုႈ တာ့်တဆာဆာီးနာမ်ီး ှေဲ ဟည် ီိုန်ီးမပါေဲႇခည်ီး။ ရန်ီးခခီီးပံင်မမှေဲိုႈအန်ီးမာ် ံပ်ဒို့ဒို့။ ှေဲန်ီးမာ်
အာဝ် ှေဲန်ီး ခ ှေဲန်ီးနာ်ေဲႇ ည် နာမဒှေဲိုႈတီ ်တီ ်။ 27-28အန်ီးမာ်တံမ်မေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီးအန်ီး မ ာ်င်စံဝ်မေဆို၊
စီအာန်ီးမခှေဲင်ီးမနာိုႈအန်ီးဒါ်ိုႈ ‘‘ဆာ်အံဝ်ီး အာ်ဘန်ီးစို ည်တဆီီးအန်ီးစံဝ်မာ်၊ အံဝ်ီးနံင် ှေဲန်ီးဟာဝ်ီးမပါေဲႇ၊’’ ဘန်မဇှေဲန်ီး
အန်ီးစီမ ှေဲပ်ဟာဝ်ီး ာ် ခနာီးတအီီး ီိုန်ီး ှေဲ အန်ီးစီစို ာ်တဆီီးစံဝ်မေဆို။ 29စံန်အန်ီးဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး
မော ာနာမ်ီးမဇာေဲႇအန်ီးမာ် ဟည်ဟီေဲႇဟာဝ်ီးမပါေဲႇအစာ်န်ီး။ မခှေဲင်ီးတိုီးအန်ီးမာ် ဟည်မေှေဲဝ်ီးနာ်ေဲႇမပါေဲႇ
မော ာအီီး ီ ောင်အန်ီး ဟည် ှေဲန်ီး မာ်ိုႈဟာဝ်ီး။
30ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆိုမာ် ဟည်နာ်ေဲႇမပါေဲႇအစာ်န်ီး တာန်ခိုီးအန်ီးဟည် ည်မ ိုႈဒတိုီးအန်ီး။ အန်ီးစံဝ်
စီ ႎီင်တဝ်ိုႈ စီမမာေဲႇဒါ်ိုႈ ‘‘မခ ိုႈမမှေဲ စို ံ ်တဆီီးအံဝ်ီး။’’
31တပှေဲအန်ီးစံဝ် စီ
ာင်ီးဒါ်ိုႈ ‘‘မည်ီးစံဝ် ံပ် ီမေှေဲဝ်ီးအန်ီး တအီီး ီိုန်ီးအီီး ည် အီင်ီး
ံပ်ဘာည်ီး န်မည ှေဲန်ီးမာ်၊ ဆီမ်ဘာည်ီး မည်ီးဆံမ်မမာေဲႇ ာ်ဘိုီး ‘မခ ိုႈမမှေဲ စို ံ ်အံဝ်ီး’။’’
32ဘာည်ီးမမှေဲ့မာ် စာနံင်နာ်ေဲႇတာ့်မခ ိုႈအီီးစို ံ ်အန်ီးစံဝ်ဒီီး အန်ီးစံဝ်မာ် ီတဝ်ိုႈ ပါ်ေဲႇ ပါ်န်ရီမ်ီးအန်ီး။
33ဘန်မဇှေဲန်ီး အီီးပန်ီးဒီီးမာ် မ ါေဲႇမိုိုႈအန်ီးဟည်နာ်ေဲႇမပါေဲႇတိုီးအန်ီး၊ အန်ီးစီပါေံဝ်ီးပါ ဘည်ီး
စီမဒှေဲိုႈအံ ်ဆ ိူေဲႇ အာည်ေဲႇအန်ီးစံဝ် စီ
ာင်ီးနှေဲဒို့ ဘည်ဘာည်ီးမိုိုႈအန်ီး။ 34အန်ီးစံဝ်မာ်
ာင်ီးဒါ်ိုႈ
‘‘မ ာ်န်ီးအည်၊ မ ါေဲႇမိုိုႈ ီိုင်ီး ဘည်ဘာည်ီးမည ှေဲမ်မည်ီးဒီီး၊ မည်ီးဟည်မ ှေဲန်ီး။ ႎီီးမည်ီးဒါီးခ ီေဲႇခ ီေဲႇနာ်ာ်ႏ၊
မော ာမည်ီးမာ် ဟည် ှေဲန်ီး မာ်ိုႈဟာဝ်ီးဒို့နာ်ာ်ႏ။’’
35ဇိုောမ်ီး ီဒါ်ိုႈအန်ီးစံဝ်တာ့်အီီးပန်ီးဒီီးဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး၊ အီီးမိုိုႈတအီီး အီီးော်ည်ေဲႇမဒှေဲိုႈ ပါ့်ခမ ှေဲပ်ောအရို
အီီးမိုိုႈတာီးမအာဒါင်ီးတမရာ်ပ်၊ ှေဲစီမဒှေဲိုႈဒါ်ိုႈတာ့်ောအရိုဒီီး ‘‘မ ာ်န်ီး ိုည်မည်ီး အန်ီးဟည်ော်မ်ီးမဟာ်ည်ေဲႇ။
ဆီမ်ဘာည်ီး ဆံမ် ီ ံဝ်ီးဘိုီး တာီးတဆာ။’’
36စံဝ်မေဆိုမာ် ဟည်မေှေဲဝ်ီး ာ်တညာဝ်ီး မ ာိုႈပံင်
ာင်ီး ှေဲ၊ အန်ီးစံဝ်စီဒါ်ိုႈ တာ့်ောအရိုဒီီး
‘‘မည်ီးခအီိုင် ီိုႈ။ ို ည်မည်ီးမမှေဲိုႈ မနာိုႈမည ှေဲမ်။’’
37ဘန်ဒ မပတရို၊ ော ိုပ်၊ မောဟာန်အီီးမိုိုႈႎါီးော ိုပ် ှေဲဒီီးအိုည်မခ ိုႈ၊ မခ ိုႈမမှေဲ့မာ် အန်ီးစံဝ်
အာဝ်ဒှေဲိုႈမ ှေဲမတာေဲႇမဒှေဲိုႈအန်ီး။ 38ဘဝ်ဟာဝ်ီးစာ်မ်ီး ှေဲ ပါ့်ခမ ှေဲပ်ောအရိုဒီီး အန်ီးစံဝ်စီမေှေဲဝ်ီး ာ် တအီီး ှေဲ
ီအိုီးောမ်ီး ံပ်တဒတဒီိုင်ီး ႎည်ီး ဒည်ီးဒို့။ 39အန်ီးစံဝ် စီမ ှေဲပ်မခှေဲင်ီးခမ ှေဲပ် စီမမာေဲႇတာ့် ှေဲဒါ်ိုႈ
‘‘ဆီမ်ဘာည်ီး ပှေဲဆံမ် ီအိုီးောမ်ီး ံပ်တဒတဒီိုင်ီး ႎည်ီး ဒည်ီးဒို့ ံပ်ဘာည်ီး န်မည ှေဲန်ီး၊ မ ာ်န်ီးဒှေဲ့နီီး
အန်ီးအာဝ်ော်မ်ီးမ အန်ီး ီအငါမ်ီး ည်။’’ 40ဘန်မဇှေဲန်ီး တအီီး ှေဲဒီီးမာ် ဆှေဲ့ ည ာိုႈဒို့အန်ီးစံဝ်။
အန်ီးစံဝ်စီဆည်ေဲႇ ာ်ိုႈ တအီီး ှေဲဒီီး မ ိုႈဒို့ခရာ်ည်ေဲႇ၊ စီမတှေဲေဲႇ ာ် န်ီးမာီးမ ာ်န်ီးဒှေဲ့ ာည်ီး
တပှေဲအန်ီးအီီးမတာေဲႇမဒှေဲိုႈအန်ီးစံဝ်အိုည်မခ ိုႈဒီီး ှေဲစီမ ှေဲပ်ဟာဝ်ီး မခှေဲင်ီး ပါ့်ဒီအမ ာ်န်ီး ိုည်ီးဒှေဲ့ဒီီး။ 41အန်ီးစံဝ်စီ
မ်ီး ာ် တည်ီးမ ာ်န်ီး ိုည်ီးဒှေဲ့ဒီီး စီဒါ်ိုႈ ‘‘တ တ ိုမ။’’ ပံင်ဆီင်ဒါ်ိုႈအန်ီးမိုိုႈ ‘‘မ ာ်န်ီး ိုည်ီးဒှေဲ့၊

ော်ည်ေဲႇ ာ်။’’ 42မ ာ်န်ီး ိုည်ီးဒှေဲ့ဒီီးမာ် စီော်ည်ေဲႇ ဟာဝ်ီးမပါေဲႇအစာ်န်ီး။ အဆာ ်မ ာ်န်ီး ည
ို ်ီးဒှေဲ့ဒီီးမာ်
ဟည်ဘန်ီး အ ဝ်ီးမ ိုႈအေ်ဆာင်နမ်ီး။ ဘန်မဇှေဲန်ီး တအီီး ှေဲဒီီးမာ် တဝ်ိုႈငါ်ေဲႇအာမ်ီးဒို့။
43အန်ီးစံဝ်စီတာ်မ်ီးအန်ီးတာ့် ှေဲ ရီီး တီီး ဒါ်ိုႈ ‘‘ဘည်ဘာည်ီးအီီးနီီး တာ့်ဆမာ် ပှေဲခ
ာင်ီးနာ်ာ်ႏ။’’ ႎါည်ဒီီး
အန်ီးစံဝ်စီဆည်ေဲႇ ာ်ဘိုီး ှေဲဒှေဲိုႈအန်ီးဟိုမ်ီးပံင်ဟိုမ်ီး။

မာကုခါန်းဒါင်း ၆
ပယရာဖ တ် အ ်းဘူဘိူန််းဆယရငါည််းခ ေဲႇ

1ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို ာည်ီးတပှေဲအန်ီး ှေဲ စီော်ည်ေဲႇပါ့်ဒီီး ဟာဝ်ီးစာ်မ်ီး ပါ့် ံင်ီးမ ါ်ည်ီးအန်ီးစံဝ်။
2ဘဝ်စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈဆငည်ီးဆတာင်ီး အန်ီးစံဝ်စီမ ှေဲပ်ဒါီး မခှေဲင်ီးတမရာ်ပ် မဟာပနံဝ်ီးဒှေဲိုႈ
မ ာိုႈတတာီးတာ့်တအီီးပါ်ပည်မမှေဲိုႈ။ စံန် ှေဲမေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီး ှေဲမာ်အာမ်ီးငါ်ေဲႇဒို့ ှေဲစီဒါ်ိုႈ
‘‘ဘာည်ီးမမှေဲအန်ီးဆံမ်ဆမာီး ာ်မရှေဲန်ီး ှေဲနီီး၊ ပါ့်မမှေဲ အန်ီးဘန်ီးမဒှေဲိုႈ ပင်ညာ ာည်ီး တာန်ခိုီး နာင်ီးဆမာီးမရှေဲန်ီး
အီီးမမှေဲမ်အာမ်ီး ှေဲနီီး။’’ 3 ှေဲမာ် အာဝ်ဆီင်မည ှေဲမ်မအန်ီး၊ စီ ည်ဒါ်ိုႈ ‘‘မခ ိုႈနီီး အန်ီးအာဝ်မိုိုႈဟီိုဝ် ံ ်ဆမာီး၊
အာဝ်မိုိုႈဟီိုဝ် မ ာ်န်ီးမာရ၊ အာဝ်မိုိုႈဟီိုဝ် မခ ိုႈပီဒါင်ီး ော ိုပ်၊ မောမတ၊ ေိုဒ ာည်ီးဆမိုန်။
အီီးမိုိုႈႎါီး ိုည်ီးအန်ီး ှေဲမာ် အာဝ်မိုိုႈဟီိုဝ် ှေဲအီီးမ ါ်ည်ီးမတာေဲႇ မခှေဲင်ီး ဇိုင်ီးအှေဲ။’’
4စံဝ်မေဆိုစီဒါ်ိုႈ တာ့် ှေဲ ‘‘ပမရာ ှေဲတ်ဒါ်ိုႈအီီး ဘန်ဒ ပါ့် ံင်ီးဒီမ ါ်ည်ီး ှေဲ ပါ့်ဒီမ ါ်ည်ီးခခိူဝ်ီးမ ိုီး ှေဲ ာည်ီး
ပါ့်ခမ ှေဲပ် ှေဲ၊ အီီးမိုိုႈပါ့်အရာပ်ဒီဟည်ီးခည်ီး ှေဲဘန်ီးဒို့ဆမရငါည်ီးခ ီေဲႇ။’’ 5မ ါေဲႇမိုိုႈ ှေဲအာဝ်ည ှေဲမ်အန်ီးစံဝ်၊
အန်ီးစံဝ်စီဘန်ီး ည် တာင်တည်ီးအန်ီး တံင်တအီီးဆှေဲဝ်ီး
ံ ် မရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈ ှေဲ ှေဲန်ီး။ ဘန်ဒအီီးဒီီး
ပံင်အီီးမှေဲမ်အာမ်ီးမ ိုီးမမှေဲ့မာ် အန်ီးအာဝ်ဘန်ီးမမရှေဲန်ီးနှေဲ ပါ့်ဒီီး။ 6အန်ီးစံဝ်စီအာမ်ီးအန်ီး မ ါေဲႇမိုိုႈတအီီး ှေဲဒီီး
အာဝ်မည ှေဲမ်အန်ီး။

စံဝ်ယေဆု ဆူည်ေဲႇ ဟာဝ််း တပ အန််း အူကိူဝ််းယလျူႈအေ်ယခ ျူႈ

ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆိုစီ ေ် ာ် မဟာပနံဝ်ီး မ ာိုႈတတာီး အ ဇိုင်ီးမဟာ်ည်ေဲႇအ ဇိုင်ီး။ 7အန်ီးစံဝ်
မတှေဲေဲႇ ာ်တပှေဲအန်ီး ှေဲ အ ဝ်ီးမ ိုႈအေ်မခ ိုႈ ှေဲဒီီး အန်ီးစီဒှေဲိုႈ မနှေဲိုႈအာနာတာ့် ှေဲ နာင်ီး ှေဲဘန်ီး ခ ိူိုႈ ည်ီးႎီိုန်
နာ်မ်ီးဇာဝ်ီး ှေဲ။ ႎါည်ီးဒီီးအန်ီးစံဝ် စီဆည်ေဲႇ ှေဲတံန်မတာေဲႇဟာဝ်ီးအေ်မခ ိုႈ အေ်မခ ိုႈ ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး။
8အာည်ေဲႇဟာဝ်ီး ှေဲ အန်ီးစံဝ် စီတာမ်ီးအန်ီး ဒါ်ိုႈ ‘‘ပါ့်အီိုန်ဒါ်န်ီးနံင်ဟာဝ်ီးပှေဲ၊ ဘန်ဒမခါန့်အီိုဝ် ိုန်ီးပှေဲ မ ိုီးမမှေဲ့မာ်
ပှေဲခမတှေဲိုႈဒည်ီးဟာဝ်ီးနာ်။ အီီးမိုိုႈ ဇာန်၊ ပံင်ဟိုမ်ီးပံင်စိုင်ီး ာည်ီး ရန်ီးခခီီးမာ် ပှေဲခမတှေဲိုႈဒည်ီးဟာဝ်ီးနာ်ာ်ႏ။
9မခ ှေဲပ် ည်ခနှေဲပ်ပှေဲ၊ ခဒည်ီးခ ဝ်ီးတဆီီးနာ်ာ်ႏ။ 10ဘန်ဒမဇှေဲန်ီး ဆာ်ပှေဲစာ်မ်ီး ံင်ီးမမှေဲ့မာ် ခမ ှေဲပ်မမှေဲ့ ဆာ်ရံပ်ရိုိုႈပှေဲ၊
ဇို ီမ ါ်ည်ီးတာ့်မခှေဲင်ီး ံင်ီးဒီီး ါပှေဲည ံမ် ည်မ ိုႈဟာဝ်ီးပှေဲပါ့်ဒီဟည်ီး၊ ပှေဲစီဒါမ်ီး ည် မခှေဲင်ီးခမ ှေဲပ်ဒီီးနာ်ာ်ႏ။
11ပါ့်မမှေဲ့ဘဒါ်ိုႈ တအီီး ှေဲ ဆာ် ှေဲဘရံပ် ာည်ီးပှေဲ၊ ဘတညာဝ်ီးပံင်ဒါ်ိုႈပှေဲ ဘဝ် ည်မ ိုႈဟာဝ်ီးပှေဲတာ့်
ဒဒီမ ါ်ည်ီး ှေဲ နာင်ီးမပန်ဆာ ်မဆစာ ှေဲ ပှေဲ ို ိုႈႎီိုန် ဘိုႈအီီးတံ ်တီင်ဇာ်န်ီးပှေဲနာ်ာ်ႏ။’’
12ႎါည်ီးဒီီး တပှေဲအန်ီးစံဝ် ှေဲမာ် ည်မ ိုႈဟာဝ်ီးမပါေဲႇ၊ ှေဲစီမဟာတတာီး တာ့်တအီီး ှေဲ နာင်ီး ှေဲ ဘလည်မနာိုႈ။
13 ှေဲစီခ ိူိုႈ ည်ီးႎီိုန် နာ်မ်ီးမဇဝ် ှေဲ၊ အီီးမိုိုႈတာ့်တအီီးဆှေဲဝ်ီး ှေဲမာ် ှေဲစီ ည်ီးဒှေဲိုႈ ာ်ိုႈ မအှေဲမ်ီးပ ိုင်ီး
စီမရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈ ှေဲ ှေဲန်ီးဒို့။

ဘည်ဘာည််း ော်မ််း တဆာဘပ်တိစမ်ယောဟာန်

14ောမ်ီးမဇှေဲန်ီး ခါဝ်ဆတာင်ီးစံဝ်မေဆို ဟည် ဝ်ိုႈောဝ်ီး၊ တာီး ည ာီးဒါင်ီးမဟရိုတ် စီမေှေဲဝ်ီး ာ်တညာဝ်ီး
ခါဝ်ဆတာင်ီးမ ဒီီး။ တအီီး
ံ ်စီဒါ်ိုႈ ‘‘နံင်မိုိုႈ ည်တဆာဘပ်တစမ်မောဟာန် ော်မ်ီး ာ်ိုႈ
ႎီီးောည်ေဲႇအီမ်ီးမဒှေဲိုႈဘိုီး မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး အန်ီးဘေ် ာ်မရှေဲန်ီးနှေဲ ပံင်အီီးမမှေဲမ်အာမ်ီး။’’
15တအီီး ှေဲအီီးဟည်ီးမာ် ဒါ်ိုႈ ‘‘အန်ီး မိုိုႈပမရာ ှေဲတ်မအ ေ။’’ မာင်
ံ ်မာ်ဒါ်ိုႈ ‘‘အန်ီးမိုိုႈ
ပမရာ ှေဲတ်အမခ ိုႈ ဘာည်ီးပမရာ ှေဲတ် ှေဲ ခည်အာည်ေဲႇနီီး။’’ 16ဘဝ်မေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီးမဟရိုတ်
တာ့်မ ာ်င်ဘည်ဘာည်ီး ှေဲဒီီး အန်ီးမာ်ဒါ်ိုႈမပါေဲႇ ‘‘မခ ိုႈနီီး ဟည်မိုိုႈမောဟာန် ပံင်ဆည်ေဲႇဒှေဲိုႈအံဝ်ီးအီီး လံ ်ႎီိုန်
မ ှေဲန်ီးအန်ီး၊ ဟည်ႎီီးော်ည်ေဲႇအီမ်ီးမဒှေဲိုႈဘိုီး။’’ 17ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး၊ ခည်အာည်ေဲႇနီီး
မဟရိုတ်ဟည်ဒှေဲိုႈအမင်ီး တာ့်တအီီး ှေဲ စာနံင် မ်ီးဟပ် ာ်မောဟာန် မခှေဲင်ီးမ ာ်င်
မ ါေဲႇမိုိုႈအန်ီးဟည် ာေဲႇ ာည်ီးအန်ီး အီီးမိုိုႈပီီး ပီဒါင်ီးအန်ီး
ပို အန်ီးအီီးဇီိုဝ်မဟမရာဒ။ 18အီီးမိုိုႈမောဟာန်
စီ ီခ ှေဲ ဒါ်ိုႈတာ့်မဟရိုတ် ‘‘အာဝ်မပန်မဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး အာဝ်မပန် ာေဲႇ ာည်ီး ပီီး ပီဒါင်ီးအှေဲ။’’
19မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး မဟမရာဒ စီအန်ီးမနာိုႈႎံင်ီး ဟည်ဆီင်ပော်မ်ီးမပါေဲႇ မောဟာန်။
အန်ီးဆီင်ပော်မ်ီးစံမ့်မာ် အာဝ်ဘန်ီးမ ပော်မ်ီး။ 20ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး မ ါေဲႇမိုိုႈမဟရိုတ်
ေိုမ်ေံမ်ေိုမဆ မောဟာန်၊ နာ်ေဲႇအန်ီးဘိုီး မောဟာန်မိုိုႈတအီီးဆီိုဝ်ေိုီး တအီီးခ ီေဲႇမမှေဲမ်ီး၊ အန်ီး
စီ မဇာည် ှေဲတ် ာင်ီးဒှေဲိုႈ စာမောဟာန်။ မဟရိုတ် မေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီး မ ာိုႈပံင်ဒါ်ိုႈမောဟာန်
ောမ်ီးမမှေဲ့ဘဒါ်ိုႈ၊ အန်ီးဘည်ဘ ံ ်မနာိုႈအန်ီးမာ်၊ အန်ီးခိုည်ီးတညာဝ်ီးမပါေဲႇ ပံင်ဒါ်ိုႈမောဟာန် ှေဲဒီီး။
21ႎါည်ီးဒီီး ဟည်စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈဆငည်ီးခ င်မတာ် စာမဟမရာဒ၊ ဘဝ်မရှေဲန်ီးမဟရိုတ်တာ် မပလါ်ည်ီးဆငည်ီး တ်အန်ီး။
ဆငည်ီးဒီီး မဟရိုတ်စီ
ာင်ီး ာ် တာီးအမာတ်ဒါင်ီး ှေဲ၊ အီီးတဝ်ိုႈမတှေဲင်ီးမ ာ်န်ီးနာန်ီး ှေဲ၊ ပါီးဘိုီးတအီီးဒါင်ီး
အီီးမ ါ်ည်ီးမခှေဲင်ီး အရာပ် ါ
ှေဲ ှေဲ၊ စီမရှေဲန်ီးမပလါ်ည်ီးခ ိုင့်ပံင်ဟိုမ်ီး။ 22ဘန်မဇှေဲန်ီး မ ာ်န်ီး ိုည်ီးမဟမရာဒဒီီး
စီမ ှေဲပ်မခှေဲင်ီးမပလါ်ည်ီးဒီီး စီ ာနှေဲဒှေဲိုႈအီီးတဝ်ိုႈ။ မဟရိုတ် ာည်ီး ဘံဝ် ီိုင်ီးအန်ီး ှေဲဒီီး ှေဲ ိူ ်ခည်ီး
ဘည်ဘာည်ီး ာနှေဲအန်ီး၊ ှေဲမာ်တဝ်ိုႈခိုည်ီးတခည်ီးမပ ာ်ခည်ီး။ ဘန်မဇှေဲန်ီး တာီး ည ာီးဒါင်ီးမဟရိုတ်စီဒါ်ိုႈ
တာ့်အီီး ိုည်ီးဒီီး ‘‘မာန်ီးပံင်ဆီင်ဘန်ီးမည်ီးတာ့်အံဝ်ီး၊ အံဝ်ီးနံင်ဒှေဲိုႈ။’’ 23ႎါည်ီးဒီီး
အန်ီးတင်ာ်ႏဒှေဲိုႈမ ာိုႈ တဘာည်ီးမည ှေဲန်ီး ‘‘ ါဆီိုင်မိုိုႈပံင်မာန်ီးမည်ီး ီိုင်ီးအံဝ်ီးအ ဒည်မာ် အံဝ်ီးနံင်ဒှေဲိုႈမပါေဲႇ
တာ့်မည်ီး။’’ 24အီီး ိုည်ီးဒီီးမာ် စီ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး ာ်ိုႈ ဒ ဆီိုဝ်ဒီီး စီဟာဝ်ီးဇီးပါ့်မ ါ်ည်ီးမာအန်ီး၊ စီမမာေဲႇဒါ်ိုႈ
‘‘ဆီအံဝ်ီးနံင်မာန်ီး။’’ မာအန်ီးစီဒါ်ိုႈ ‘‘မာန်ီးမ လာ် ်မ ှေဲန်ီး တာီးတဆာဘပ်တစမ်မောဟာန်၊
မည်ီးမာန်ီးဘာည်ီးမဇှေဲန်ီးနာ်ာ်ႏ။’’ 25အီီး ိုည်ီးဒီီးမာ် ႎီီးမ ှေဲပ်ဟာဝ်ီးဇီးမပါေဲႇအစာ်န်ီး ပါ့်တာီး ည ာီးဒါင်ီးဒီီး
ခ ာ်န်ီးခ ာ်န်ီး၊ စီမာန်ီးဒါ်ိုႈ ‘‘မတှေဲိုႈမ လာ် ်မ ှေဲန်ီး တာီးတဆာဘပ်တစပ်မောဟာန် ဟပ်မဒှေဲိုႈတံင် င်ပါန်ီး
ဒှေဲိုႈမပါေဲႇတာ့်အံဝ်ီးစံင်နည်။’’
26ဘန်မဇှေဲန်ီး တာီး ည ာီးဒါင်ီးဒီီးမာ် မပန် ာ်မနာိုႈဘခ ီေဲႇ။ ဘည်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီးမာ် မ ါေဲႇမိုိုႈ ီိုင်ီး မ ာိုႈ တ
ပံင်တင်ာ်ႏအန်ီး ာည်ီး ီိုင်ီးအန်ီးတဝ်ိုႈငါည်ီး ှေဲအီီးမဒှေဲိုႈမ ှေဲပ်မပလါ်ည်ီး ှေဲဒီီး၊ အန်ီးစီဘဆမာီးမ ှေဲင်ီးႎီိုန်
ပံင်မာန်ီးအီီး ိုည်ီးဒီီး။ 27မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး အန်ီးမာ် စီဒှေဲိုႈ ာ်အမီင်ီး တာ့်မ ာ်န်ီးနာန်ီးအမခ ိုႈ
ဆည်ေဲႇအန်ီး လံ မ
် တှေဲိုႈမဒှေဲိုႈ မ လာ် ်မ ှေဲန်ီးမောဟာန်မပါေဲႇအစာ်န်ီး။ မ ာ်န်ီးဆီို ်နာန်ီးဒီီးမာ် မ ှေဲပ်ဟာဝ်ီး
ပါ့် တှေဲဝ်ီးမ ာ်င် စီ လံ ်မဒှေဲိုႈမပါေဲႇ ခမမှေဲင်ီးမောဟာန်။ 28 ှေဲဟပ်မဒှေဲိုႈ မ ာလ ် ်မ ှေဲန်ီးဒီီး တံင် င်ပါန်ီး
စီမဒှေဲိုႈဒှေဲိုႈ တာ့်မ ာ်န်ီး ိုည်ီးဒှေဲ့ဒီီး။ မ ာ်န်ီး ိုည်ီးဒီီးမာ် ာည်ီးႎီီးဒှေဲိုႈမပါေဲႇ တာ့်မာအန်ီး။ 29ဘဝ်မေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီး
တပှေဲမောဟာန် ှေဲတာ် ခါဝ်ဆတာင်ီးဒီီး၊ ှေဲစီမဒှေဲိုႈ ာည်ီးတိုီးအန်ီး စီဟာဝ်ီးတီေဲႇဟာပ်ႎီိုန် ပါ့် ံမ်မ ဝ်ီး။
စံဝ်မေဆို ခ ိုင့်ဒှေဲိုႈ တအီီး ာ်န်ီးမဟင်ာ်ႏ

30ႎါည်ီးႎီီးမဒှေဲိုႈစံင်နာင်ီးစံဝ် ှေဲ ပါ့်ဟာဝ်ီးမဒှေဲိုႈ ှေဲ၊ စီမဒှေဲိုႈဇီးခမှုပါ့်အန်ီးစံဝ်၊ စီ
ာင်ီးနှေဲဒို့တာ့်အန်ီး
ဘာည်ီးမရှေဲန်ီးမဒှေဲိုႈ ှေဲ ဘည်ဘာည်ီးပနံဝ်ီးမဒှေဲိုႈ ှေဲတာ့်တအီီး။ 31မ ါေဲႇမိုိုႈတအီီး ှေဲဒီီး ီဟာဝ်ီးဟာဝ်ီးႎီီးႎီီး
မ ှေဲပ်မ ှေဲပ် မ ိုႈမ ိုႈ၊ အန်ီးစံဝ် ာည်ီး တပှေဲအန်ီး ှေဲ ံပ်ဘမမှေဲိုႈ အခ ီိုင်စာနံင်ဟိုမ်ီးတာ် ာ်ဒါီး အန်ီးစံဝ်စီဒါ်ိုႈ
တာ့်တပှေဲအန်ီး ှေဲ ‘‘ဟာိုႈ အှေဲဟာဝ်ီးပါ့်ဒီမေန်ဒီဘမမှေဲိုႈတအီီး နာင်ီးအှေဲဘန်ီးအီိုင် ှေဲဝ်ီးအှေဲဒါီး အ လိူမ်အတည်။’’
32မ ါေဲႇဘာည်မဇှေဲန်ီး မိုိုႈ ည် ှေဲ ဘံ ် မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီး စီခမ ာိုႈဟာဝ်ီးပါင်ီးမအှေဲမ်ီးည ာဒ
ပါ့်ဒီမေန်ဒီဘမမှေဲိုႈတအီီး။ 33ဘည်ဘာည်ီးမာ် တအီီး ှေဲဒီီး စီမေှေဲဝ်ီး ာ် ှေဲ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး၊ ှေဲစီနာ်ေဲႇမပါေဲႇ
ပါ့်နံင်ဟာဝ်ီး ှေဲ။ တအီီးမတာ်န်ီး ီိုင်ီးမတာ်န်ီး ဇိုင်ီး တဘို ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး ီိုင်ဇာ်န်ီး ှေဲဟည်စာ်မ်ီး
အာည်ေဲႇမေဆို ာည်ီးတပှေဲအန်ီး ပါ့်ဒီီး။ 34ဘဝ်မ ိုႈမဒှေဲိုႈစံဝ်မေဆို တာ့်ဒ မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီး၊ အန်ီးစီမေှေဲဝ်ီး ာ်
တအီီး ီိုန်ီးမပါေဲႇခည်ီး။ အီီးမိုိုႈတအီီး ှေဲဒီီးမာ် ဘာည်ီးဒို့ ပီး ဘမမှေဲိုႈအီီးတဝ်ိုႈအီီးမမန်ီး၊ မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး
အန်ီးစံဝ် စီမမှေဲိုႈမနာိုႈ ႎါည်ီးမတှေဲင်ီး ှေဲ စီပနံဝ်ီးဒှေဲိုႈ မတာ်န်ီးမ ိုီးမတာ်န်ီးမ ိုႈ။
35ဘဝ်စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈဇိုအာ်ေဲႇ တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီမဒှေဲိုႈဇီးပါ့်အန်ီးစံဝ် စီဒါ်ိုႈ ‘‘အရာပ်ပါ့်နီီး မိုိုႈအရာပ်ဒီဘမမှေဲိုႈတအီီး
ဘ ည်ီးမာ်ဟည်အာ်ေဲႇမဒှေဲိုႈ။ 36ဒှေဲိုႈတအီီး ှေဲနီီး ဟာဝ်ီးဇဝ်ိုႈ ှေဲဟိုမ်ီးပံင်ဟိုမ်ီး ပါ့် ဇိုင်ီး ရီမ်ီးအရာပ်နီီး။’’
37အန်ီးစံဝ်စီဒါ်ိုႈ တာ့် ှေဲ ‘‘ပှေဲစီဒှေဲိုႈ ှေဲဟိုမ်ီး။’’ တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီႎီီးဒါ်ိုႈ တာ့်အန်ီးစံဝ် ‘‘စာဟိုမ်ီး ှေဲ
မေီးနံင်ဟာဝ်ီးဇဝ်ိုႈပံင်ဟိုမ်ီး ဒါီးရန်ီးတှေဲင် ာီးa အေ်ပော်ိုႈ ဟီိုဝ်။’’ 38အန်ီးစံဝ် စီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘ဟာဝ်ီးတဝ်ိုႈဟံင်ီး၊
နာင်ပိုင်ီးပှေဲမမှေဲိုႈ ခမန်ီး။’’ ဘန်မဇှေဲန်ီး ှေဲတဝ်ိုႈမေှေဲဝ်ီး မဒှေဲိုႈပါ်ိုႈ စီႎီီး
ာင်ီးတာ့်အန်ီးစံဝ် ‘‘မမှေဲိုႈခမန်ီး ာ်န်ီးပိုင်ီး
ာည်ီး ာီးအေ်တို။’’
39ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ်မာ် ဆည်ေဲႇတပှေဲအန်ီး ှေဲ
ာင်ီးတာ့်တအီီး ှေဲဒီီး နာင်ီး ှေဲအံ ် မပန်ခမှု မပန်ခမှု
မတှေဲင်ီးဘှေဲတ်ညဝ်ီး။ 40ဘန်မဇှေဲန်ီး တအီီး ှေဲဒီီးမာ် အံ ် အပော်ိုႈအခမှု၊ ာ်န်ီး ဝ်ီးအခမှု
ေ်အံ ်ခမှုဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး။ 41ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို စီမတှေဲိုႈ ာ် ခမန်ီး ာ်န်ီးပိုင်ီး ာည်ီး ာီးအေ်တိုဒီီး
ဇို ် ာ်ိုႈ စီတဝ်ိုႈဟို ်ပါ့်ပလါ်န်ီး စီခိုည်ီးတာင်မ ီးစီးစံဝ်ဖ ာီး။ ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ်စီ
ာ်ိုႈ ာ်ိုႈခမန်ီး စီဒှေဲိုႈတာ့်
တပှေဲအန်ီး ှေဲ စာနံင် ဆာင်ီးဒှေဲိုႈ တာ့်တအီီး ှေဲဒီီး။ မတာေဲႇတာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး ာီးအေ်တိုဒီီးမာ်
အန်ီးစံဝ်စီတဘ ှေဲိုႈ ာ်ိုႈ စီ ဆာင်ီးဒှေဲိုႈဘိုီး တာ့်တအီီး ှေဲဒီီး။ 42 ှေဲဒီီးမာ် ဘန်ီးဒို့ဟိုမ်ီး ည်ီး မတာ်န်ီးမခ ိုႈ။
43ႎါည်ီးဒီီး တပှေဲအန်ီးစံဝ် ှေဲ စီႎီီးတမ ှေဲတ် ခမန်ီး ာည်ီး ာီးဒီီး ႎါည်ီးဟိုမ်ီးမဟာ်ည်ေဲႇတအီီး ှေဲ၊ ခ ဝ်ီးဘိုီး
အ ဝ်ီးမ ိုႈအေ် ီို ် ံပ်နို ်။ 44အန်ီးအီီးဟိုမ်ီးခမန်ီး ှေဲဒီီးပါ်မမှေဲိုႈ စရာင်ီးအီီးမာည်ီး ည်ီး
ှေဲမ ါ်ည်ီး ာ်န်ီးမဟင်ာ်ႏ။

စံဝ်ယေဆု ဟာဝ််း ယတင််းယအ မ််း

45ႎါည်ီးဒီီးအတည်ဒှေဲ့ အန်ီးစံဝ်စီဆည်ေဲႇတပှေဲအန်ီး ှေဲ ဘံ ် မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီး ခမ ာိုႈဟာဝ်ီး အာည်ေဲႇ
ပါ့် ဇိုင်ီးဘတ်ဆှေဲဒ အီီးမိုိုႈည ာဒမအှေဲမ်ီး။ ောမ်ီးမဇှေဲန်ီးမပါေဲႇ အန်ီးစီမပလိုႈႎီီး ာ် တအီီး ှေဲဒီီး။
46ႎါည်ီးမပလိုႈႎီီးအန်ီးစံဝ် တာ့်တအီီး ှေဲဒီီး၊ အန်ီးစီဟို ်ဟာဝ်ီး ပါ့်မတှေဲင်ီးမနာိုႈ စာနံင်မာန်ီးဆီး။
47ဘဝ်စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈအခ ီိုငခ
် ည်မဆှေဲမ်ီး မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီးတပှေဲအန်ီး ှေဲ ီမ ါ်ည်ီးအန်ီး ဒည်တီိုင်ီးမအှေဲမ်ီး၊ အန်ီးစံဝ်မာ်
မ ါ်ည်ီးအန်ီး ပါ့်မတှေဲင်ီးမနာအန်ီး အမခ ိုႈ ည်။ 48အန်ီးစံဝ်စီမေှေဲဝ်ီး ာ် တပှေဲအန်ီး ှေဲ ဒါီး ခွါည်ီး
ှေဲ ီခွါည်ီး မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီး ီန်ီးမပါေဲႇခည်ီးခည်ီး မ ါေဲႇမိုိုႈခီး ီပမဒှေဲိုႈည ာနံင်ဟာဝ်ီး ှေဲ။
စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈအခ ီိုင်အာည်ေဲႇႎါိုႈဘ ည်ီး အန်ီးစံဝ်စီဟာဝ်ီးမတှေဲင်ီးမအှေဲမ်ီး ဇီးပါ့် ှေဲ၊ အန်ီးစီဒါ်ိုႈနံင် ခမ ာိုႈဟာဝ်ီး ဒ ှေဲ။
49ဘဝ်မေှေဲဝ်ီး ှေဲတာ့် အန်ီးစံဝ်ီးဟာဝ်ီးမတှေဲင်ီးမအှေဲမ်ီး၊ ှေဲ ာင်မိုိုႈ မဘ ာ၊ ှေဲစီ မအာင်ီးရိုင်ီးဒို့။ 50မ ါေဲႇမိုိုႈ ှေဲ
ဟည်မေှေဲဝ်ီးအန်ီးစံဝ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး၊ ှေဲေံဝ်ီး ဒိုန်ီးဒို့။ ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ် စီမ ာိုႈမပါေဲႇ တာ့် ှေဲအစာ်န်ီး ဒါ်ိုႈ
‘‘ပှေဲခေံဝ်ီး အန်ီးမနာိုႈပှေဲနာင်ီးနီမ်ီး မိုိုႈ ည်အံဝ်ီး။’’ 51ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ် စီဟို ်ဟာဝ်ီး

မတှေဲင်ီး မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီးမ ါ်ည်ီး ှေဲ၊ ခီးမာ်ဟည်မေန်ဟာဝ်ီးမပါေဲႇ။ တပှေဲအန်ီး ှေဲဒီီးမာ် အာမ်ီးငါ်ေဲႇဒို့မပါေဲႇခည်ီး။
52ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဘာည်ီး ာ်မဇှေဲန်ီး ှေဲမေှေဲဝ်ီးအန်ီး ခည်မိုိုႈတာ် အန်ီးစံဝ်မရှေဲန်ီးနှေဲ ပံင်အီီးမမှေဲမ်အာမ်ီး
ဒါီးခမန်ီးမာ်၊ ှေဲအာဝ် ္ိူိုႈနာ်ေဲႇ ပံင်ဆီင်ဒါ်ိုႈအန်ီးခ ီေဲႇခ ီေဲႇ။ ှေဲမာ် မိုိုႈမပါေဲႇတအီီး
ာင်ီးဒည်ီးခည်ီးခည်ီး။
စံဝ်မေဆို ဆာီးနာမ်ီးဒှေဲိုႈ တအီီး ီန်မနတရတ် ှေဲ ှေဲန်ီး
53ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို ာည်ီး တပှေဲအန်ီး စီခမ ာိုႈဟာဝ်ီးည ာဒမအှေဲမ်ီး စာ်မ်ီး ာ်ပါ့် ံင်ီး ီန်မနတရတ်
ှေဲစီဇံင်ီး ာ် မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီး ှေဲ။ 54ဘဝ်မ ိုႈမဒှေဲိုႈဒ မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီး တအီီးပါ်ပည်မမှေဲိုႈ ဟည် အာ်မ်ီးမပါေဲႇ အန်ီးစံဝ်
အစာ်န်ီး။ 55မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး ှေဲ စီဟာဝ်ီးမပါေဲႇ ခ ာ်န်ီးခ ာ်န်ီး ပါ့်အရာပ်မတာ်န်ီးဒီ၊ ှေဲမေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီး
စံဝ်မေဆိုစာ်မ်ီးပါ့်မမှေဲ့မာ် ှေဲစီေိုင်ီးမဒှေဲိုႈဒို့ တအီီးဆှေဲဝ်ီး ှေဲ ပါီးစံမ် ိုီးအ ှေဲ စီမဒှေဲိုႈဇီး ာ် ပါ့်အန်ီးစံဝ်။
56အန်ီးစံဝ်ဟာဝ်ီးစာ်မ်ီး ပါ့်ဒီမမှေဲ့ဘဒါ်ိုႈ ပါ့် ီိုင်ီးမမှေဲ့ဘဒါ်ိုႈ ပါ့် ဇိုင်ီးမမှေဲ့ဘဒါ်ိုႈ၊ ှေဲစီေိုငီး် မဒှေဲိုႈ တအီီးဆှေဲဝ်ီး ှေဲ
မပလိုႈအန်ီး ှေဲမ ါ်ည်ီးပါ့် ဒည် လာိုႈ၊ ှေဲစီမာန်ီး ာ် တာ့်အန်ီးစံဝ် နာင်ီးအန်ီးဒှေဲိုႈ တအီီးဆှေဲဝ်ီး ှေဲ စို ံ ် ည်
တိုန်ီးတဆီီးအန်ီးစံဝ်။ ှေဲအီီးဘန်ီးစို ံ ် တဆီီးအန်ီးစံဝ် ပါ်ပည်မမှေဲိုႈ၊ ှေဲဟည် ှေဲန်ီးခ ီေဲႇဟာဝ်ီးဒို့။

မာကုခါန်းဒါင်း ၇
ထုင််း ကူန််း တာ်းက အာည်ေဲႇန ်း

1မမှေဲိုႈ ာ်အဆငည်ီး ာရဆှေဲ ှေဲ ာည်ီး တဆာ ံတ် ာမ်ီး ှေဲော်ည်ေဲႇမဒှေဲိုႈပါ့် ံင်ီးမေရိုဆ င်
ှေဲစီမဒှေဲိုႈဇီး စိုဒို့ ပါ့်ရီမ်ီးစံဝ်မေဆိုဟာ့်။ 2 ှေဲစီမဒှေဲိုႈမေှေဲဝ်ီး တပှေဲအန်ီးစံဝ် ှေဲ
ံ ် အာဝ်တှေဲဝ်ီးမ ဒါီးတည်ီး ှေဲ၊
ီဒါီးတည်ီးမမှေဲမ် အီိုႈ ီဟိုမ်ီးပံင်ဟိုမ်ီး။ 3(ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်မဇှေဲန်ီး ာရဆှေဲ ှေဲ ာည်ီး
တအီီးေိုဒ ှေဲပါ်ပည်မမှေဲိုႈ ှေဲမရှေဲန်ီးမတာေဲႇမဒှေဲိုႈ ိုင်ီးမမှေဲမ်ီး န်ီးတာီး ှေဲအာည်ေဲႇနီီး။ ါည ံမ်တှေဲဝ်ီးတည်ီး
မတာေဲႇတာ့်ဘည်ဘာည်ီး ိုင်ီး ှေဲ ှေဲအာဝ်တံမ်ဟိုမ်ီးမပံင်ဟိုမ်ီး။ 4ဘဝ်ႎီီးမဒှေဲိုႈ ဒပါ့် လာိုႈ၊
ဆာ် ှေဲအာဝ်ပါည်ီးမတာေဲႇတာ့်ဘည်ဘာည်ီး ိုင်ီး ှေဲ ှေဲအာဝ်တံမ်ဟိုမ်ီးမ။ ဒမဇှေဲန်ီးအာဝ်ႎါ်န်ီး
ိုင်ီးမမှေဲမ်ီး ှေဲမ ိုီးဟည်ီး အီီးမိုိုႈ ဘည်ဘာည်ီးခိုည်ေဲႇတာ့်
ို ်၊ မ ာ် ်၊ မ ာ် ်မတာ်င်ီး ာည်ီး
အ ှေဲဒီီး၊ ှေဲမရှေဲန်ီးမတာေဲႇမဒှေဲိုႈဒို့။)
5ဘန်မဇှေဲန်ီး ာရဆှေဲ ာည်ီး တဆာ ံတ် ာမ်ီး ှေဲမာ် မမာေဲႇတာ့်စံဝ်မေဆို စီဒါ်ိုႈ ‘‘ဆီမ်ဘာည်ီး တပှေဲမည်ီးစံဝ် ှေဲ
အာဝ်မရှေဲန်ီးမတာေဲႇဟံင်ီး ိုင်ီး န်ီးတာီး ှေဲအာည်ေဲႇနီီး၊ စီဒါီးတည်ီးမမှေဲမ် အီိုႈ ဟိုမ်ီး ာ်ပံင်ဟိုမ်ီး။’’
6စံဝ်မေဆိုမာ် စီႎီီးဒါ်ိုႈဘိုီးတာ့် ှေဲ ‘‘ပံင်မဟာ
ာင်ီးအန်ီး ပမရာ ှေဲတ်မဟဆာေ အီီးမိုိုႈမ ာ်င်ပှေဲ ှေဲဒီီး
အီီးမရှေဲန်ီး ာင်မနီး ည်တအီီးခ ီေဲႇ မာန်မပါေဲႇအခည်ီးဟာ့်၊ အန်ီးဒါ်ိုႈအန်ီး ‘မိုိုႈ ည် မိုည်ေဲႇ ှေဲ ခိုည်ီးတာ့် အံဝ်ီး။
မခှေဲင်ီးမနာိုႈ ှေဲခည်ီး စီခည ာန်ီးဒိုင်ီးမပါေဲႇ တာ့်အံဝ်ီး။ 7 ှေဲ ပနံဝ်ီးဒှေဲိုႈ ည် အီီးမိုိုႈ ိုင်ီးတတာီးပံင်မရှေဲန်ီးအန်ီးတအီီး ှေဲ
မပန်ဒို့ တတာီးစံဝ်ဖ ာီး။ အီီးမိုိုႈတာ့်အံဝ်ီးမာ် ှေဲ ီ ာမ ှေဲပ် ည်။’ 8မတာေဲႇတာ့်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး အီီးမိုိုႈပှေဲ ှေဲဒီီးမာ်
ႎီိုန်ဒို့ ဆန်တတာီးစံဝ်ဖ ာီး ာ်ိုႈ၊ စီဟည်မတာေဲႇမရှေဲန်ီးဟာဝ်ီးဒို့ ဘည်ဘာည်ီး ိုင်ီးတအီီးဟာ့်။’’
9စံဝ်မေဆိုမာ်
ာင်ီးဒါ်ိုႈဘိုီး တာ့် ှေဲ ‘‘ပှေဲ ှေဲဒီီးမာ် ဟည် ံတ် ာင် နာမပါေဲႇခည်ီး ဘည်ဘာည်ီးပႎှေဲိုႈႎီိုန်ပှေဲ
တာ့်ဆီန်တတာီးစံဝ်ဖ ာီး၊ နာင်ီးပှေဲ ံပ်ဘန်ီး မရှေဲန်ီးမတာေဲႇတာ်ဘည်ဘာည်ီး ိုင်ီးပှေဲ။ 10တင်မဘှေဲေဲႇ ာမ်ီး မမာမဆ
်ဒါ်ိုႈအန်ီး ဘာည်ီးမည ှေဲန်ီး ‘ေိုမဆ န်ီးမာီးပှေဲနာ်ာ်ႏ။ အန်ီးအီီးဒါ်ိုႈ
ည်ေဲႇ မ ှေဲပ် တာ့် န်ီးမာီးမာ်
ဒှေဲိုႈအန်ီးညာီးတံမ်ော်မ်ီးဟာ့်။’ 11ဘည်ဘာည်ီးမာ် ပှေဲ ှေဲဒီီး ဆံမ်ပနံဝ်ီးဒှေဲိုႈ ဒါ်ိုႈတာ့် ှေဲ ဘာည်ီးမည ှေဲန်ီး၊ မခ ိုႈမမှေဲ့မာ်
အန်ီးဘည်မမှေဲိုႈ ိုီးအို စ
် ာ စာနံင် ှူ မဇာည်တာ့် န်ီးမာီးအန်ီးမာ် ဆာ်အန်ီးဟည်ဒါ်ိုႈ ‘အီီးနီီးဟည်မိုိုႈမဟာ်ည်ေဲႇ

မ ာ်ဘာန်( ိုီးပံင် ှူတာ့်စံဝ်ဖ ာီး)’၊ 12ပှေဲစီပနံဝ်ီး ဒါ်ိုႈအန်ီး ‘အန်ီးအာဝ် ိုမ ှူ မဇာ်ည် တာ့် န်ီးမာီးအန်ီး။’
13မတာေဲႇတာ့်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး ပှေဲဟည် ီပႎှေဲိုႈႎီိုန် မ ာိုႈစံဝ်ဖ ာီး မ ါေဲႇမိုိုႈ ီိုင်ီးဘည်ဘာည်ီး ိုင်ီးပှေဲ
ပံင်ဒှေဲိုႈပှေဲတာ်အီီးမရှေဲန်ီး တည်ေဲႇ၊ စီမမှေဲိုႈဘိုီး မ ိုီး ှေဲအီီးဟည်ီးပံင်မရှေဲန်ီးမတာေဲႇမဒှေဲိုႈပှေဲ ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး ီိုန်ီးမပါေဲႇခည်ီး။’’
အီီးမိုိုႈအန်ီးအီီးဒှေဲိုႈ တအီီးမမှေဲမ် အီိုႈ
14ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆိုစီႎီီးမတှေဲေဲႇဘိုီး တအီီး ှေဲဒီီး အမဘာ် ်၊ စီဒါ်ိုႈ ‘‘ပှေဲပါ်ပည်မမှေဲိုႈ တညာဝ်ီး ာည်ီး
မ ာိုႈ
ာင်ီးအံဝ်ီး နာင်ီးနာ်ေဲႇ ဘလိူိုႈဒို့နာ်ာ်ႏ။ 15 ါဆီိုင်မိုိုႈ အန်ီးအီီးမ ါ်ည်ီးခီရာည်ေဲႇ
ဆာ်မ ှေဲပ်မခှေဲင်ီးတိုီးတအီီးအှေဲနီီး အန်ီးအာဝ်ဒှေဲိုႈမ တိုီးအှေဲမမှေဲမ် အီိုႈ။ အန်ီးအီီးမ ိုႈမဒှေဲိုႈ မခှေဲင်ီးတိုီးပိုင်ီးအှေဲတအီီးနီီး
မိုိုႈ အန်ီးအီီးဒှေဲိုႈ တအီီးမမှေဲမ် အီိုႈ။ 16စာီး ှေဲအီမမှေဲိုႈခ ို ်မာ် ဒှေဲိုႈ ှေဲဆမာီးမေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီးဒို့နာ်ာ်ႏa။’’
17ႎါည်ီးအန်ီးစံဝ် ော်ည်ေဲႇ ည်မ ိုႈဒတအီီး ှေဲ စီမ ှေဲပ်ဟာဝ်ီးမခှေဲင်ီးခမ ှေဲပ်၊ အီမိုိုႈတပှေဲအန်ီး ှေဲမာ် စီမမာေဲႇမပါေဲႇ
ပံင်ဆီင်
ာင်ီးဒါ်ိုႈ တာ့်မ ာိုႈ
ည်ီးဒီီး။ 18အန်ီးစံဝ်စီႎီီး
ာင်ီးဒါ်ိုႈတာ့် ှေဲ ‘‘ပှေဲမာ် အာဝ်မမှေဲိုႈ ဟီိုဝ်
မနာိုႈ ဘလိူိုႈ။ ပှေဲအာဝ်နာ်ေဲႇဟီိုဝ် အန်ီးအီီးမ ါ်ည်ီးခရာ်ည်ေဲႇတအီီး ှေဲနီီး ဆာ်မ ှေဲပ်မခှေဲင်ီးတိုီးတအီီး
အန်ီးအာဝ်ဆမာီးဒှေဲိုႈမ တအီီးမမှေဲမ် အီိုႈ။ 19ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး အန်ီးအာဝ်ဆမာီးမမ ှေဲပ်
မခှေဲင်ီးပိုင်ီးမနာိုႈတအီီး။ အန်ီးမ ှေဲပ်ဟာဝ်ီး ာ်ိုႈ မခှေဲင်ီးႎတ်အှေဲ၊ စီမ ိုႈဟာဝ်ီး ပါ့် အီင်ဟာ့်။’’
(မ ါေဲႇမိုိုႈအန်ီးဟည်ဒါ်ိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး ပံင်ဆီင်ဒါ်ိုႈစံဝ်မေဆို မိုိုႈ ပံင်ဟိုမ်ီးမတာ်န်ီးမ ိုီးမာ် ဟည်ဆငါီးမဟာ်ည်ေဲႇဒို့။)
20အန်ီးစံဝ် စီ
ာင်ီးဒါ်ိုႈဘိုီး ‘‘မိုိုႈ ည် အန်ီးအီီးမ ိုႈမဒှေဲိုႈ ဒမခှေဲင်ီးတအီီးဒီီး ဒှေဲိုႈတအီီးမမှေဲမ် အီိုႈ။
21ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်မဇှေဲန်ီး၊ မခှေဲင်ီးပိုင်ီးမနာိုႈတအီီးနီီး မ ိုႈမဒှေဲိုႈမပါေဲႇ ပံင်တမ န်ီးမ လှေဲပ်မ လိုႈ၊
အာဝ်မ ါ်ည်ီးမတာေဲႇတတာီး၊ ဘ ာီး အီီး၊ ပတတ်ော်မ်ီးအီီး၊ ပံင်
ည်ေဲႇတာ့်အီိုင်ဟိုမ်ီးအီီး၊ 22မ ာ ာီးဒါင်ီး၊
မနာိုႈမ ာ် ်တာ့်အီီး၊ ပံင်ခ ံဝ်ီးတာ့်အီီး၊ မနာိုႈအီီးမတာေဲႇမ ာ်င် ာမ၊ မနာိုႈဆမ ိုႈ၊ ဆီင် ီ ာဒါ်ိုႈတာ့်အီီး၊
မတှေဲိုႈ မနှေဲိုႈဇာီး၊ မနာိုႈဟာည်ီးမဇှေဲဝ် ှေဲဒီီး။ 23ပံင်အီီးမမှေဲမ် အီိုႈမဇှေဲဝ် ှေဲဒီီး ပါ်ပည်မမှေဲိုႈ မ ိုႈမဒှေဲိုႈဒို့ မခှေဲင်ီးတအီီး၊
စီဒှေဲိုႈတအီီး မမှေဲမ် အီိုႈ။”

ဘည်ဘာည််းယည မ် အ ်းပန််းအူယခ ျူႈ

24ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆိုမာ် မ ိုႈဟာဝ်ီး ာ်ိုႈ ဒပါ့်ဒီီး စီဟာဝ်ီး ပါ့်အရာပ်တိုရိုဟာ့်။ ဘဝ်ဟာဝ်ီးစာ်မ်ီးအန်ီးစံဝ် ပါ့်ဒီီး
အန်ီးစီဒါမ်ီး ပါ့်ခမ ှေဲပ်အခမ ှေဲပ်။ အန်ီးစံဝ် အာဝ်ဆီင်ဒှေဲိုႈမ အီီးနာ်ေဲႇ မ ာ်င်အန်ီးစံဝ်ဟည်စာ်မ်ီးပါ့်ခမ ှေဲပ်ဒီီး။
ဘည်ဘာည်ီးစံမ်ီးမဇှေဲန်ီးမာ် အန်ီးစံဝ်အာဝ်ဘန်ီးမ ခ ိုင်ီးမ ါ်ည်ီးအန်ီး။ 25အီီးမိုိုႈမာ မ ာ်န်ီးအီီးပန်ီးဒှေဲ့
အီီး နံမ်ီးဇာဝ်ီးမ ှေဲပ်ဒီီး စံန်အန်ီးအာ်နာ်ေဲႇ ခါဝ်စံဝ်မေဆိုမဒှေဲိုႈစာ်မ်ီးပါ့်ဒီီး၊ အန်ီးမာ်စီမဒှေဲိုႈဇီး အံ ်ဆ ိူေဲႇ
အာည်ေဲႇစံဝ်မေဆို။ 26အန်ီးမိုိုႈ အီီးပန်ီးခခိူဝ်ီး ရ တအီီးအရာပ်ဆိုရ မန ်ဟာ့်။ အန်ီးစီမဒှေဲိုႈ
မာန်ီးတာ့်အန်ီးစံဝ် နာင်ီးအန်ီးစံဝ်ခ ိူိုႈ ည်ီးဒှေဲိုႈ နာ်မ်ီးဇာဝ်ီး အီီးမ ှေဲပ်မ ါ်ည်ီးမခှေဲင်ီးတိုီးမ ာ်န်ီးအန်ီး။
27စံဝ်မေဆိုမာ်
ာင်ီးဒါ်ိုႈတာ့်အန်ီး ‘‘ဒှေဲိုႈဆှေဲိုႈ မ ာ်န်ီးဒှေဲိုႈ ှေဲဟိုမ်ီး နာင်ီး ည်ီး အာည်ေဲႇ။ အာဝ်ဆင်မတာ်မ
မတှေဲိုႈပံင်ဟိုမ်ီးမ ာ်န်ီးဒှေဲ့ စီဒှေဲိုႈဆံဝ်ီးဟိုမ်ီး။’’ 28ောီးဒီီးမာ် ႎီီး
ာင်ီးဒါ်ိုႈ ‘‘မိုိုႈအဝ်၊ စံဝ် ည ာီး။
အီီးမိုိုႈဆံဝ်ီးအီီးမ ါ်ည်ီးမခ ှေဲမ်ီးပမဒှေဲန်ီးမာ် အန်ီးဘန်ီးအန်ီးဟိုမ်ီး ပံင်ဟိုမ်ီးအီီးခ ဝ်ီးမ ာ်န်ီးဒှေဲ့ ှေဲ။’’ 29ဘန်မဇှေဲန်ီး
စံဝ်မေဆို စီႎီီးဒါ်ိုႈတာ့်အန်ီး ‘‘ပံင်
ာင်ီးမည်ီး ဟည်မိုိုႈမပါေဲႇခည်ီး။ မည်ီးစီႎီီးဟာဝ်ီး ပါ့်ခမ ှေဲပ်မည်ီး
စံင်နည်နာ်ာ်ႏ၊ မ ါေဲႇမိုိုႈ နာ်မ်ီးမဇဝ် အန်ီးအီီးမ ှေဲပ် မခှေဲင်ီးမ ာ်န်ီးဒှေဲ့မည်ီးဒီီး
အန်ီးဟည် ည်မ ိုႈဒှေဲဝ်ီးဟာဝ်ီးမဟာ်ည်ေဲႇ ဒမ ာ်န်ီးမည်ီး။’’ 30မာမ ာ်န်ီးဒှေဲ့ဒီီးမာ် ဟည်ႎီီး ာ်ိုႈ ပါ့်ခမ ှေဲပ်အန်ီး၊
အန်ီးစီမေှေဲဝ်ီး ာ် မ ာ်န်ီးဒှေဲ့အန်ီး ီမ ါ်ည်ီးအနှုည်နီမ်ီးအန်ီး ပါ့်ဒီအအန်ီး မ ါေဲႇမိုိုႈ နာ်မ်ီးမဇဝ်ဒီီး
ဟည် ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး ဒအန်ီး။

စံဝ်ယေဆု ဆာ်းန ာမ််း ဒ ျူႈ တူအ ်းယက ာျူႈအ ခ ိျှိုက်ကအာဝ််း

31ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို စီ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး ဒအရာပ်တိုရို၊ အန်ီးစံဝ်ခမ ာိုႈဟို ်ဟာဝ်ီး ာ်
ည ာအရာပ်ဆဒိုင် ာ်ိုႈ၊ စီႎီီးခမ ာိုႈမ ိုႈဘိုီး ပါ့်အရာပ်မဒ ာမပါ စီဟာဝ်ီး ာ် ပါ့်တီိုင်ီးမအှေဲမ်ီး ါ
ှေဲ။
32ဘန်မဇှေဲန်ီး တအီီး ှေဲမာ် စီေိုင်ီးမဒှေဲိုႈ တအီီးမ ာိုႈအ ခ ို ် အာဝ်ီးအမခ ိုႈ မဒှေဲိုႈဇီးပါ့်စံဝ်မေဆို၊ ှေဲမာန်ီး
တာ့်အန်ီးစံဝ် နာင်ီးအန်ီးစံဝ်ဒါီးတည်ီးအန်ီး တာင်မတှေဲင်ီးမခ ိုႈဒီီး၊ ဆာီးနာမ်ီးဒှေဲိုႈနာင်ီးအန်ီး ှေဲန်ီး။
33စံဝ်မေဆို စီမတှေဲေဲႇမ ိုႈဟာဝ်ီး မခ ိုႈဒီီး ဒမခှေဲင်ီးတအီီး ှေဲဒီီး၊ စီဒါီး နီးအန်ီး စိုဟာပ် တှေဲဝ်ီးခ ို ်မခ ိုႈဒီီး။
အန်ီးစီဘတ် ာ်ိုႈ မအှေဲမ်ီးဘတ်တံင်တည်ီးအန်ီး စီစိုဟာပ်ဘိုီး ာ်တံင်ဆတာေဲႇမခ ိုႈဒီီး။ 34ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ်
ဆီင်မ ှေဲိုႈတဝ်ိုႈဟို ်ပါ့်ပလါ်န်ီး စီတိုိုႈမ ှေဲမ်ီးဒါင်ီး စီဒါ်ိုႈ ‘‘မအ တ။’’ ပံင်ဆီင်ဒါ်ိုႈ မအ တ မိုိုႈ ‘‘ႎဝ်ိုႈနာ်ာ်ႏb
။’’
35မခ ိုႈဒီီးမာ် ဟည်ႎီီးမေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီးဟာဝ်ီးမပါေဲႇ အစာ်န်ီး၊ ဆတာေဲႇအန်ီးမာ် ဟည်အီိုင်ဇဝ်ီးမဒှေဲိုႈ၊ ဟည်ဘန်ီး
မ ာိုႈခ ီေဲႇခ ီေဲႇ မ ာိုႈဆံ ်ဆံ ်မပါေဲႇ။
36ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆို စီတာ်မ်ီးအန်ီးတာ့် ှေဲ ရီီး တီီး နာင်ီး ှေဲဘ
ာင်ီးတာ့်ဆ။
ဘည်ဘာည်ီးစံမ်ီးမဇှေဲန်ီးမာ် အန်ီးစံဝ် ခ ှေဲန်ီးအာ်ခ ှေဲ၊ ဆတာင်ီးဒီီး ခ ှေဲန်ီးအာ်မစာ်တ်ဟာဝ်ီးဒို့ မတာ်န်ီးဒီ။
37ဘဝ်မေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီးတအီီး ှေဲ တာ့်မ ာ်င် ှေဲဒီီး၊ ှေဲမာ် အာမ်ီးဒို့ မပါေဲႇခည်ီး၊ ှေဲစီ ည် မိုန်
ာင်ီးဒါ်ိုႈ ာ်
‘‘ပံင်မရှေဲန်ီးစံဝ်မေဆိုပါ်ပည်မမှေဲိုႈမာ် မမှေဲမ်အာမ်ီးမပါေဲႇခည်ီး။ အန်ီးစံဝ်ဟည်မရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈ တအီီးခ ို ် အာဝ်ီး ှေဲ
ဆမာီးမေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီး၊ တအီီးမ ာိုႈအ ှေဲမာ် အန်ီးဟည်မရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈ ှေဲ ဆမာီး
ာင်ီး မ ာိုႈဆံ ်ခ ီေဲႇ။’’

မာကုခါန်းဒါင်း ၈
စံဝ်ယေဆု ခ ိျှိုင့်ဒ ျူႈ တူအ ်းဖိုန််းယဟင််ႏက ဟိုမ််း

1ႎါည်ီးဒီီးဘ ာ်န်ီးဒါင်ီး တအီီး ှေဲမာ် ဟည်မဒှေဲိုႈ စိုဘိုီး ပါ့်စံဝ်မေဆို။ မ ါေဲႇမိုိုႈအာဝ်မမှေဲိုႈပံင်ဟိုမ်ီးဆ အန်ီးစံဝ်
စီမတှေဲေဲႇ ာ်တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီ
ာင်ီးဒါ်ိုႈ၊ 2‘‘တအီီး ှေဲနီီး ီမ ါ်ည်ီးမတာေဲႇအံဝ်ီး ဟည်ဘန်ီးအိုည်ီးဆငည်ီး။
စာနံင်ဟိုမ်ီး ှေဲ စံင်နည် အာဝ်မမှေဲိုႈဆ။ မ ါေဲႇဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး အံဝ်ီးစီ ႎါ်ည်ီး ှေဲ။ 3မ ါေဲႇမိုိုႈ တအီီးမင်
ံ ်မာ်
ှေဲော်ည်ေဲႇပါ့်ဒိုင်ီးမဒှေဲိုႈစာ်မ်ီး၊ ဆာ်အံဝ်ီးဘခ ိုင့်ဒှေဲိုႈ ှေဲဟိုမ်ီး ဆည်ေဲႇ ှေဲႎီီးဟာဝ်ီး ပါ့်ခမ ှေဲပ်မာ်၊ ေံဝ်ီး ှေဲမံဝ်ီးမ ိုႈဒို့
ဒည်အီိုန်ဒါ်န်ီး။’’
4တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘မမှေဲနံင်ဘာည်ီး နံင် ံပ်ဘန်ီးပံင်ဟိုမ်ီး ပါ့်အရာပ်ဘမမှေဲိုႈတအီီးနီီး
စာနံင်ခ ိုင့်တအီီး ှေဲနီီးဟိုမ်ီး ံပ် ံဝ်ီး ံပ် ည်ီး။’’
5စံဝ်မေဆိုမာ် စီႎီီးမမာေဲႇတာ့် ှေဲ ဒါ်ိုႈ ‘‘ န်မမှေဲ ပှေဲမမှေဲိုႈခမန်ီး။’’ တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘မေီးမမှေဲိုႈ ည်
ခမန်ီးပီးပိုင်။’’
6ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆိုစီဆည်ေဲႇ ာ် တအီီး ှေဲပါ်ပည်မမှေဲိုႈ အံ ်မတှေဲင်ီး တာည်ီး၊ အန်ီးစံဝ်စီမတှေဲိုႈ ာ်
ခမန်ီးပီးပိုင်ဒီီး ခိုည်ီးတာင်မ ီးစီးစံဝ်ဖ ာီး။ ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ် စီ
ာ်ိုႈ ာ်ိုႈခမန်ီးဒီီး စီဒှေဲိုႈတာ့်တပှေဲအန်ီး ှေဲ
စာနံင် ဆာင်ီးဒှေဲိုႈ တအီီး ှေဲဟိုမ်ီး။ တပှေဲအန်ီး ှေဲမာ် ဆာင်ီးဒှေဲိုႈတာ့်တအီီး ှေဲ ဟိုမ်ီး။ 7စီမမှေဲိုႈဘိုီး ာီးအီီးခ ီို ်
တာ့် ှေဲ။ ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ် စီမတှေဲိုႈ ာီးအီီးခ ီို ်ဒီီး စီခိုည်ီးတာင်မ ီးစီးစံဝ်ဖ ာီး ာ်ိုႈ စီဆည်ေဲႇတပှေဲအန်ီး ှေဲ
ဆာင်ီးဒှေဲိုႈ တာ့်တအီီး ှေဲဒီီး။ 8တအီီး ှေဲဒီီးမာ် ဘန်ီးဟိုမ်ီး ည်ီးဒို့ မတာ်န်ီးမခ ိုႈ။ ႎါည်ီးဟိုမ်ီး ည်ီးတာ်တအီီး ှေဲဒီီး
တပှေဲအန်ီးစံဝ် ႎီီးတမ ှေဲတ်ပံင်ဟိုမ်ီးခ ဝ်ီး ှေဲ ႎီီးဘန်ီးဘိုီး ပီး ီို ် ံပ်နို ်။
9တအီီး ှေဲအီီးဟိုမ်ီးခမန်ီး ှေဲဒီီးပါ်ပည်မမှေဲိုႈ မ ါ်ည်ီးဘံင် ိုန်ီးမဟင်ာ်ႏ။ ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ် စီဆည်ေဲႇ ာ်ိုႈ

ှေဲ ည်မ ိုႈႎီီးဟာဝ်ီး ပါ့်ခမ ှေဲပ် ှေဲ၊ 10အီီးမိုိုႈအန်ီးစံဝ် ာည်ီးတပှေဲအန်ီး ှေဲမာ်
စီဟို ်မတှေဲင်ီး မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီးမပါေဲႇအစာ်န်ီး စီ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီးဇီး ာ် ပါ့်အရာပ်ဒါ မနိုတ။
ာရဆှေဲ ှေဲ မာန်ီး စံဝ်မေဆို မရှေဲန်ီးနှေဲ ပံင်အီီးမမှေဲမ်အာမ်ီး
11 ာရဆှေဲ ှေဲမာ် မဒှေဲိုႈ အိုပ် မိုန်
ှေဲင်ီး တာ့်စံဝ်မေဆို။ ှေဲဆီင်စာမ်ီးတဝ်ိုႈစံဝ်မေဆို စီမာန်ီး
နာင်ီးအန်ီးမရှေဲန်ီးနှေဲ ပံင်အီီးမမှေဲမ်အာမ်ီးအမ ိုီးအမ ိုႈ နာင်ီးမိုိုႈဆံ ်မဆ အန်ီးစံဝ်ော်ည်ေဲႇမဒှေဲိုႈပါ့်စံဝ်ဖ ာီး။
12ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို စီတိုိုႈမ ှေဲမ်ီးဒါင်ီးမခှေဲင်ီးမနာိုႈအန်ီး စီ
ာင်ီးဒါ်ိုႈတာ့် ှေဲ ‘‘ဆီမ်ဘာည်ီး
တအီီး ာပ်စံင်နည်နီီး ီမာန်ီးောဝ်ီး ပံင်အီီးမမှေဲမ်အာမ်ီး။ အံဝ်ီးနံင်ဒါ်ိုႈ အီီးမိုိုႈအီီးမာန်အန်ီး၊
အံဝ်ီးနံင်အာဝ်မရှေဲန်ီးနှေဲမ ပံင်အီီးမမှေဲမ်အာမ်ီး တာ့်တအီီး ှေဲနီီး။’’
13အန်ီးစံဝ် စီ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး ာ်ိုႈ ဒတအီီး ှေဲဒီီး စီဟာဝ်ီးဟို ် ဘံ ် မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီး၊ စီခမ ာိုႈဟာဝ်ီး
ည ာဒတီိုင်ီးမအှေဲမ်ီး ါ
ှေဲ။
ပှေဲင် ာရဆှေဲ ာည်ီး တာီး ည ာီးဒါင်ီးမဟရိုတ်
14တပှေဲအန်ီးစံဝ်မာ် ဘီီးဒည်ီးမဒှေဲိုႈ ပံင်ဟိုမ်ီး။ မတှေဲင်ီးမခှေဲင်ီး မ ှေဲေဲႇဟဝ်ီးဒီီး စီမမှေဲိုႈ ည် ခမန်ီးအပိုင်ဟာ့်။
15စံဝ်မေဆိုမာ် စီဒှေဲိုႈဆတ တာ့်တပှေဲအန်ီး ှေဲ ဒါ်ိုႈ ‘‘အီမိုိုႈပှေဲင်a ာရဆှေဲ ာည်ီးမဟရိုတ် စာီး ှေဲဒီီး ပှေဲအန်ီးမနာိုႈ
ဆတ မပါေဲႇခည်ီးခည်ီးနာ်ာ်ႏ။’’
16တပှေဲအန်ီးစံဝ် ှေဲမာ် စီ ည် အိုပ် မိုန် ဒါ်ိုႈ ‘‘မ ါေဲႇမိုိုႈ အှေဲအာဝ်ဒည်ီးမ ပံင်ဟိုမ်ီးဆ၊
အန်ီးစံဝ်ီးဒါ်ိုႈဘာည်ီးမည ှေဲန်ီး မေဝ်ီး။’’
17စံဝ်မေဆိုမာ် ဟည်မေှေဲဝ်ီးနာ်ေဲႇ ဘည်ဘာည်ီး ှေဲ ီ ည် အိုပ် မိုန်၊ ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ်စီဒါ်ိုႈတာ့် ှေဲ
‘‘ဆီမ်ဘာည်ီး ပှေဲ ီ ည်
ာင်ီးဒါ်ိုႈ မ ာ်င်ပှေဲအာဝ်ဒည်ီးမဒှေဲိုႈပံင်ဟိုမ်ီး။ မတာ် ံပ်စာ်မ်ီးစံင်နည်မာ်
ပှေဲည ံမ်နာ်ေဲႇ ဘလိူိုႈ ဟီိုဝ်။ ဆီမ်ဘာည်ီး ပှေဲစီ
ာင်ီးဒည်ီး မပါေဲႇခည်ီး။ 18ပှေဲမမှေဲိုႈငါည်ီးမာ်
ပှေဲအာဝ်ဆမာီးတဝ်ိုႈမေှေဲဝ်ီး ဟီိုဝ်။ ပှေဲမမှေဲိုႈခ ိူ ်မာ် အာဝ်ဆမာီးမေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီး ဟီိုဝ်။ 19ပှေဲအာဝ် အာ်မ်ီး ဟီိုဝ်
ခည်ဒင်
ာ်ိုႈဒှေဲိုႈအံဝ်ီး တာ့်ခမန်ီး ာ်န်ီးပိုင် ခ ိုင့်ဒှေဲိုႈမဒှေဲိုႈ တအီီး ှေဲ ာ်န်ီးမဟင်ာ်ႏ၊ နာင် ီို ်နို ်
ပှေဲဘန်ီး ာ်တမ ှေဲတ်အန်ီး အီီးခ ဝ်ီး ႎါည်ီးဟိုမ်ီးတအီီး ှေဲဒီီး။’’ တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘ႎီီးတမ ှေဲတ်ဘန်ီးဘိုီး
အ ဝ်ီးမ ိုႈအေ် ီို ်နို ်။’’
20ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ် စီႎီီးမမာေဲႇဒါ်ိုႈ တာ့် ှေဲ ‘‘ခည်မိုိုႈတာ် အံဝ်ီး
ာ်ိုႈဒှေဲိုႈ ခမန်ီးပီးပိုင် ခ ိုင့်ဒှေဲိုႈမဒှေဲိုႈတအီီး
ိုန်ီးမဟင်ာ်ႏ၊ နာင် ီို ်နို ် ပှေဲဘန်ီး ာ်တမ ှေဲတ်အန်ီး အီီးခ ဝ်ီး ႎါည်ီးဟိုမ်ီးတအီီး ှေဲဒီီး။’’ တပှေဲအန်ီး ှေဲ
စီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘ႎီီးတမ ှေဲတ်ဘန်ီးဘိုီး ပီး ီို ်နို ်။’’
21အန်ီးစံဝ်မာ် ဒါ်ိုႈ ‘‘မတာ် ံပ်စာ်မ်ီးစံင်နည်မာ် ပှေဲည ံမ်နာ်ေဲႇ ည ံမ် ဘလိူိုႈဟီိုဝ်။’’
စံဝ်မေဆို ဆာီးနာမ်ီးဒှေဲိုႈတအီီးငါည်ီးအာ်ေဲႇ ပါ့် ဇိုင်ီးဘတ်ဆှေဲဒ
22ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို ာည်ီး တပှေဲအန်ီး ှေဲမာ် ဟည်ဟာဝ်ီးစာ်မ်ီးဘိုီး ပါ့် ဇိုင်ီးဘတ်ဆှေဲဒ။ ဘန်မဇှေဲန်ီး
တအီီး
ံ ် စီေိုင်ီးမဒှေဲိုႈ တအီီးငါည်ီးအာ်ေဲႇအမခ ိုႈ၊ စီမာန်ီးတာ့်အန်ီးစံဝ် နာင်ီးအန်ီး ဒါီးတည်ီးအန်ီး
စိုမတှေဲင်ီးမခ ိုႈဒီီး။ 23ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆို စီတီိုတ်တည်ီးမခ ိုႈငါည်ီးအာ်ေဲႇဒီီး၊ စီမအာအန်ီး ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး
ည ာရာ်ည်ေဲႇ ဇိုင်ီး။ ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ် စီဘတ်ဟပ် ာ်ိုႈ မအှေဲမ်ီးဘှေဲတ်အန်ီး တံင်ငါည်ီးမခ ိုႈဒီီး စီတာင်တည်ီးအန်ီး
မတှေဲင်ီးမခ ိုႈဒီီး၊ စီမမာေဲႇဒါ်ိုႈ ‘‘မည်ီးမေှေဲဝ်ီးဟာ့်တဝ်ိုႈ အမ ိုီးအမ ိုႈ။’’
24မခ ိုႈဒီီးမာ် စီတဝ်ိုႈ ပါ်ေဲႇ ပါ်န်ီး ာ်ိုႈ စီဒါ်ိုႈ ‘‘အံဝ်ီးမေှေဲဝ်ီးအဝ်တဝ်ိုႈ တအီီး။ ဘည်ဘာည်ီးမာ် ှေဲ ီမနီး ည်
တင်ီးဟာ်ည်ီး ႎီီးႎီီးဟာဝ်ီးဟာဝ်ီး။’’

25အန်ီးစံဝ် စီႎီီးတာင်ဘိုီးတည်ီးအန်ီး မတှေဲင်ီးငါည်ီးမခ ိုႈဒီီး။ ဘန်မဇှေဲန်ီး မခ ိုႈဒီီးစီ ပလါိုႈတဝ်ိုႈခ ီေဲႇခ ီေဲႇ၊ ငါည်ီးအန်ီးမာ်
ဟည်ဘာည်ီးဒို့ အီပ ီမ်ီး၊ ဟည်မေှေဲဝ်ီး စှေဲင်ခ ီေဲႇဒို့မတာ်န်ီးမ ိုႈ။ 26အန်ီးစံဝ် စီဒါ်ိုႈ တာ့်မခ ိုႈဒီီး ‘‘မည်ီးခမ ှေဲပ်
မခှေဲင်ီး ဇိုင်ီးနာ်ာ်ႏ’’၊ စီဆည်ေဲႇ ာ် အန်ီးႎီီးဟာဝ်ီး ပါ့်ခမ ှေဲပ်အန်ီး။
မပတရို ဒါ်ိုႈ စံဝ်မေဆို မိုိုႈ စံဝ်ခရီတ်
27ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို ာည်ီး တပှေဲအန်ီး ှေဲမာ် စီမ ှေဲပ်ဟာဝ်ီး ာ် ပါ့် ဇိုင်ီး ှေဲတရ
ပိုရီမ်ီး ှေဲဒီီး။
ဘဝ်စာ်မ်ီးတာ် ဒည်အီိုန်ဒါ်န်ီး အန်ီးစံဝ် စီမမာေဲႇ ာ်တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီဒါ်ိုႈ ‘‘ဆီအီီးဒါ်ိုႈ အံဝ်ီးမိုိုႈ။’’
28တပှေဲအန်ီး ှေဲမာ် စီႎီီး
ာင်ီးဒါ်ိုႈ ‘‘တအီီး
ံ ်မာ်ဒါ်ိုႈ မည်ီးစံဝ်မိုိုႈ တဆာဘပ်တစမ်မောဟာန်။
မင်
ံ ်မာ်ဒါ်ိုႈ မည်ီးစံဝ် မိုိုႈပမရာ ှေဲ ်မအီး ေ။ မင်
ံ ်မာ်ဒါ်ိုႈ မည်ီးစံဝ် မိုိုႈ
မခှေဲင်ီးပမရာ ှေဲတ် ှေဲအီီးဟည်ီး အမခ ိုႈအမခ ိုႈ၊ အီီး ီ ည်
ာင်ီးဒါ်ိုႈ ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး။’’
29ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ် စီမမာေဲႇဒါ်ိုႈ ‘‘ပှေဲမာ် ဆီပှေဲဒါ်ိုႈ အံဝ်ီးမိုိုႈ။’’ မပတရို စီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘မည်ီးစံဝ်မိုိုႈ စံဝ်ခရီတ်b
ဟာ့်။’’
30ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ် စီတာ်မ်ီးအန်ီး တာ့် ှေဲ နာင်ီး ှေဲဘ
ာင်ီးမ ာ်င် ှေဲဒီီး တာ့်ဆ။
စံဝ်မေဆို
ာင်ီးနှေဲ ဘည်ဘာည်ီး နံင်ော်မ်ီးအန်ီး
31ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို စီပနံဝ်ီးဒှေဲိုႈ တာ့်တပှေဲအန်ီး ှေဲ ဒါ်ိုႈ ‘‘မ ာ်န်ီးတအီီးနီီး နံင် တိုႈ ညာီး ီန်ီးဒည်ီး ည်မ ိုီး၊
နံင် တိုႈ တအီီးဒါင်ီး ှေဲ၊ တာီးမစာ်င်ီးဒါင်ီး ှေဲ၊ တဆာ ံတ် ာမ်ီး ှေဲ ပႎှေဲိုႈႎီိုန်၊ စီနံင် ညာီးဘိုီး အီီးပော်မ်ီးႎီိုန်၊
ဆာ်ဘန်ီးအိုည်ီးဆငည်ီး စီနံင် ႎီီးော်ည်ေဲႇအီမ်ီးမဒှေဲိုႈဘိုီး။’’ 32အန်ီးစံဝ်
ာင်ီးနှေဲဒို့ မ ာ်င် ှေဲဒီီး
ဘည်မိုိုႈဘည်ဘာည်ီးအန်ီးပါ်ပည်မမှေဲိုႈ တာ့်တပှေဲအန်ီး ှေဲ။ မ ါေဲႇဘာည်ီးမဇှေဲ န်ီး မပတရို စီမတှေဲေဲႇဟာဝ်ီး ာ်
စံဝ်မေဆို ပါ့်အဒီ စီဆီးဒါ်ိုႈတာ့်အန်ီးစံဝ်။
33ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ် စီ ႎီင်တဝ်ိုႈတပှေဲအန်ီး ှေဲ စီဆီးဒါ်ိုႈ တာ့်မပတရို ‘‘အဝ် ခန်ဆိုင် ည်မ ိုႈဒှေဲဝ်ီး ဒအံဝ်ီး။
ပံင်တမ န်ီးမည်ီး အာဝ်မတာေဲႇမ မနာိုႈစံဝ်ဖ ာီး၊ ပံင်တမ န်ီးမည်ီး မိုိုႈ ည် ပံင်မရှေဲန်ီးတအီီး၊ ပံင်တမ န်ီးတအီီး။’’
34စံဝ်မေဆို စီမတှေဲေဲႇတပှေဲအန်ီး ာည်ီး တအီီး ှေဲ မဒှေဲိုႈဇီးပါ့်အန်ီးစံဝ်၊ စီ
ာင်ီးဒါ်ိုႈ ‘‘မခ ိုႈမမှေဲ့ဘဒါ်ိုႈ
ဆာ်ဆီင်မတာေဲႇ ဘာ်န်ီးအံဝ်ီး အန်ီး ိုမစာ်န်ီးႎီိုန်အန်ီး၊ အန်ီး ိုမ ာေဲႇရံင်ီးတာ်ေဲႇတည်ီးအန်ီး၊ အန်ီး ိုမတာေဲႇမဒှေဲိုႈ
ဘာ်န်ီးအံဝ်ီး။ 35မခ ိုႈမမှေဲ့မာ် ဆာ်ဆီင်မခ ာ်တ် ာည်ီးအဆာ ်အန်ီး အန်ီးနံင် ညာီး ည် ဆိုမ်ီးအဆာ ်။
မခ ိုႈမမှေဲ့ ဆာ်ဆိုမ်ီးအဆာ ် စာအံဝ်ီး ာည်ီး မ ါေဲႇဆတာင်ီးအီီးမမှေဲမ်ခိုည်ီး၊ မခ ိုႈဒီီး နံင်ႎီီးဘန်ီး
မခ ာ်တ် ာည်ီးအဆာ ်အန်ီး။ 36တအီီးနီီး ဘန်ီးစံမ်ီး ာည်ီး ပါ် ံမ် ာနီီးမာ်၊ ဆာ်အဆာ ်ႎမညန်အန်ီး
ဆိုမ်ီးဟာဝ်ီး၊ အ ိုီး ဆီနံင်မမှေဲိုႈ။ 37နံင်ဒါီးဆီ စာနံင်ႎီီး မရာိုႈ ာည်ီး အဆာ ်ႎမညန်အန်ီး။
38မခ ိုႈမမှေဲ့ဘဒါ်ိုႈ ဆာ်အန်ီးဆာည်ီး မ ါေဲႇအံဝ်ီး ာည်ီး မ ါေဲႇမ ာိုႈတတာီးအံဝ်ီး
အာည်ေဲႇ ှေဲအီီးဘမမှေဲိုႈ တဆတ်စာ ာည်ီး တအီီးမမှေဲိုႈအပ ှေဲတ် ီိုန်ီး ှေဲနီီး၊ ဆာ်မ ာ်န်ီးတအီီးနီီး
ဒါီး ိုင်ီးဆမရ န်ီးစံဝ် မဒှေဲိုႈ တံန်မတာေဲႇ အီီးမိုိုႈစံင်နာင်ီးပါ့်ပလါ်န်ီးအီီးခ ီေဲႇဆငါီး၊ အံဝ်ီးမာ် နံင်ဆာည်ီး စာမခ ိုႈဒီီး။’’

မာကုခါန်းဒါင်း ၉
1ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ်စီႎီီးဒါ်ိုႈဘိုီး ‘‘အံဝ်ီးနံင်ဒါ်ိုႈ အီီးမိုိုႈအီီးမာန်အန်ီး၊ တအီီး
ံ ် ှေဲအီီးမ ါ်ည်ီးပါ့်နီီး
ါ ှေဲည ံမ်မေှေဲဝ်ီး ီိုင်ီးစံဝ်ဖ ာီး ဒါီး ိုင်ီးတာန်ခိုီးအန်ီး မပန်မဒှေဲိုႈ၊ ှေဲနံင်အာဝ်ဘန်ီးမော်မ်ီး။’’
ဘည်ဘာည်ီး စံဝ်မေဆိုခ ာည်ီး အရာင်တိုီးအန်ီး

2ႎါည်ီးဘန်တာ် မတာဆငည်ီး စံဝ်မေဆို စီမတှေဲေဲႇ ည် မပတရို၊ ော ိုပ်၊ မောဟာန် ှေဲအိုည်ီးမခ ိုႈ၊
ှေဲစီဟို ်ဟာဝ်ီး ာ် ပါ့်မနာဇာီး။ ဇိုောမ်ီးမဇှေဲန်ီး အရာင်တိုီးအန်ီးစံဝ်မာ် ဟည်ခ ာည်ီးမဒှေဲိုႈ အာည်ေဲႇ ှေဲ။
3အီီးမိုိုႈတဆီီးမခ ှေဲပ်အန်ီးစံဝ်မာ် ဟည်ဟဝ် ီိုည်ီးဆငါီးမပါေဲႇခည်ီး၊ မတှေဲင်ီး ီိုင်ီး တာည်ီးနီီး
တအီီး ှေဲအီီးမရှေဲန်ီးမ ှေဲိုႈ မခ ိုႈမမှေဲ့မာ် အာဝ်ဘေ်မမ ှေဲိုႈ မရှေဲန်ီးနာင်ီး ံပ် ီိုည်ီးဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး။
4မအီး ေ ာည်ီးမမာမဆ စီော်ည်ေဲႇ ဘလိူိုႈမဒှေဲိုႈ ပါ့် အာည်ေဲႇ ှေဲ စီ ီ အိုပ် မိုန် ာ် မတာေဲႇစံဝ်မေဆို။
5ဘန်မဇှေဲန်ီး မပတရိုစီဒါ်ိုႈ တာ့်စံဝ်မေဆို ‘‘အည် တဆာ၊ ပါ့်နီီး အန်ီးမမှေဲမ်မ ါ်ည်ီးမပါေဲႇ အခည်ီးမ ာ်။
မေီးနံင်မရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈ မ င်ာ်ႏ အိုည်ီး ဒေဲႇနာ်ာ်ႏ၊ စာမည်ီးစံဝ် အ ဒေဲႇ၊ စာမမာမဆ အ ဒေဲႇ၊ စာမအီး ေဘိုီး
အ ဒေဲႇ။’’ 6မ ါေဲႇမိုိုႈ ှေဲဟည် စာိုႈ ဒန်ီးောဝ်ီး မပတရို စီအနာ်ေဲႇဘည်ဘာည်ီးနံင်
ာင်ီး
စီဟည်မပလါ်တ်မ ိုႈ မ ာိုႈအန်ီးဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး။
7ႎါည်ီးဒီီး အိုင်အေဲႇ စီမ ိုႈမဒှေဲိုႈ ာ်ိုႈ ီို ်အိုင်အေဲႇဒီီး စီဘလီို ်ဒါ်ေဲႇမတှေဲင်ီး ှေဲ၊ စံဝ်ဖ ာီး စီမ ာိုႈမ ိုႈ
တီင်အိုင်အေဲႇဒီီး ဒါ်ိုႈ ‘‘မခ ိုႈနီီး မိုိုႈမပါေဲႇ မ ာ်န်ီး မမှေဲိုႈအံဝ်ီးဟာ့်။ တညာဝ်ီး ာည်ီးဒို့ မ ာိုႈအန်ီးနာ်ာ်ႏ။’’
8ဘဝ်တဝ်ိုႈ ပါ်ေဲႇ ပါ်န် တပှေဲအန်ီးစံဝ် ှေဲ၊ ောမ်ီးမဇှေဲန်ီးမပါေဲႇ ဘန်ဒစံဝ်မေဆိုအမခ ိုႈ ှေဲဘမေှေဲဝ်ီးမဆ။
9ဇိုောမ်ီး အန်ီးစံဝ် ာည်ီးတပှေဲအန်ီး ှေဲ ည်မ ိုႈမဒှေဲိုႈ ပါ့်မနာဒီီး၊ အန်ီးစံဝ်စီတာ်မ်ီးအန်ီး ဒါ်ိုႈ
‘‘ပံင်မေှေဲဝ်ီးပှေဲ ှေဲနီီး ါမ ာ်န်ီးတအီီးနီီး ည ံမ်ော်ည်ေဲႇအီမ်ီးမဒှေဲိုႈ ဒော်မ်ီး၊ ပှေဲခ
ာင်ီးနှေဲ တာ့်ဆနာ်ာ်ႏ။’’
10 ှေဲဘည်တညာဝ်ီး ာည်ီးအန်ီး မ ာိုႈတာ်မ်ီးအန်ီး အန်ီးစံဝ်မာ်၊ ှေဲ ီ ည် အိုပ် မိုန် ာ် ပံင်ဆီင်ဒါ်ိုႈ
မ ာ်င်ႎီီးော်ည်ေဲႇအီမ်ီးမဒှေဲိုႈဒော်မ်ီးဒီီး။ 11ဘန်မဇှေဲန်ီး ှေဲစီမမာေဲႇအန်ီးစံဝ် ဒါ်ိုႈ ‘‘ဆီမ်ဘာည်ီး တဆာ ံတ် ာမ်ီး ှေဲ
ဆံမ်ဒါ်ိုႈ မအီး ေ နံင် ိုႎီီးမဒှေဲိုႈ အာည်ေဲႇစံဝ်ခရီတ်။”
12အန်ီးစံဝ် စီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘မိုိုႈအဝ်၊ မအီး ေ နံင် ိုႎီီးမဒှေဲိုႈ အာည်ေဲႇ အခည်ီး၊ မိုိုႈ စာနံင်အီိုမ်ဘ ာည်ီးရှေဲန်ီး
မတာ်န်ီးမ ိုီးမတာ်န်ီးမ ိုႈ နာင်ီးဘာည်ီးအီီးပ ီမ်ီးဟာ့်။ မိုိုႈ ည် ဆီမ်ဘာည်ီး တီင်မဘှေဲေဲႇ ာမ်ီး
ဆံမ်
်ဒါ်ိုႈအန်ီး ာ် မ ာ်န်ီးတအီီးနီီး အန်ီးနံင် ညာီး ီန်ီးဒည်ီး ီိုန်ီးခည်ီး အာဝ်ႎါ်န်ီး နံင် ညာီးဘိုီး
အီီးဆှေဲ့ပႎှေဲိုႈႎီိုန်အန်ီး။ 13ဘည်ဘာည်ီးမာ် ပံင်ဆီင်ဒါ်ိုႈအံဝ်ီးမိုိုႈ မအီး ေဒီီးa ဟည်မဒှေဲိုႈမဟာ်ည်ေဲႇ။
ဘည်ဘာည်ီး
်ဒါ်ိုႈအန်ီး မ ာ်င်အန်ီး တီင်မခှေဲင်ီးမဘှေဲေဲႇ ာမ်ီး၊ တအီီး ှေဲမာ် ဟည် ီ ာဘာည်ီးဒို့
တာ့်အန်ီး။’’
စံဝ်မေဆို ခ ိူိုႈႎီိုန် နာ်မ်ီးဇာဝ်ီး အီီးမ ါ်ည်ီးမခှေဲင်ီးတိုီးမ ာ်န်ီးဒှေဲ့
14ႎါည်ီးဒီီး ဘဝ်မ ိုႈမဒှေဲိုႈစာ်မ်ီး စံဝ်မေဆို ာည်ီး တပှေဲအန်ီးအိုည်ီးမခ ိုႈ ပါ့်ဒီမ ါ်ည်ီး
တပှေဲအန်ီးမခ ိုႈဟည်ီး ှေဲဒီီး၊ ှေဲစီမဒှေဲိုႈမေှေဲဝ်ီး ာ် တအီီး ှေဲ အီီးမ ါ်ည်ီး ပါ်ေဲႇ ပါ်န်
ရီမ်ီးတပှေဲအန်ီးမခ ိုႈဟည်ီး ှေဲဒီီး ီိုန်ီးခည်ီး၊ အီီးမိုိုႈတပှေဲအန်ီးမခ ိုႈဟည်ီး ှေဲ စီ ီ ည်
ှေဲင်ီးဒါ်ိုႈ
တာ့်တဆာ ံတ် ာမ်ီး ှေဲ။ 15တအီီး ှေဲဒီီးမာ် စံန် ှေဲမေှေဲဝ်ီးစံဝ်မေဆို ှေဲစီအာမ်ီးမပါေဲႇခည်ီး၊ စီတဘိုဟာဝ်ီးဇီး
ရံပ်အီိုင်ရိုိုႈအန်ီးစံဝ်။ 16အန်ီးစံဝ်စီမမာေဲႇ ာ် တာ့် ှေဲ ‘‘ပှေဲ ီ ည် အိုပ် မိုန် ည်
ှေဲင်ီးမ ာ်င်ဆီ။’’
17ောမ်ီးမဇှေဲန်ီး မခှေဲင်ီးတအီီး ှေဲဒီီးအမခ ိုႈ စီမဒှေဲိုႈဒါ်ိုႈ ‘‘အဝ် တဆာ၊ အံဝ်ီးဟည်ေိုင်ီးမဒှေဲိုႈ မ ာ်န်ီးအံဝ်ီး ပါ့်မည်စံဝ်၊
မခ ိုႈအီီးဘဆမာီးမ ာိုႈ၊ မ ါေဲႇမိုိုႈ နာ်မ်ီးဇာဝ်ီးမ ှေဲပ်တီင်အန်ီး။ 18ဆာ် နာ်မ်ီးဇာဝ်ီးဒီီး မ ှေဲပ်မ ါ်ည်ီးတီင်အန်ီး
မဘာ် ်မမှေဲ့မာ်၊ နာ်မ်ီးဇာဝ်ီးဒီီး စီမရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈ အန်ီးမ ိုႈအ မပါေဲႇမတှေဲင်ီး တာည်ီး။ ောမ်ီးမဇှေဲန်ီး တီင်မိုည်ေဲႇအန်ီးမာ်
မ ိုႈဒို့ဘိုႈ အာဝ်ႎါ်န်ီး အန်ီး
ီေဲႇဘိုီးတဟာင်ီးအန်ီး၊ ႎါည်ီးဒီီး တိုီးပိုင်ီးအန်ီးမာ် ဟည် ှေဲန် လှေဲင်ဒှေဲင်ဟာဝ်ီးမပါေဲႇ။
အံဝ်ီးမာန်ီးအဝ် တပှေဲမည်ီးစံဝ် ှေဲ နာင်ီး ှေဲခ ိူိုႈမ ိုႈႎီိုန် နာ်မ်ီးဒီီး၊ ဘည်ဘာည်ီးမာ် ှေဲဒါ်ိုႈ အာဝ်ဘေ်မ
ခ ိူိုႈႎီိုန်။’’

19အန်ီးစံဝ် စီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘တအီီးစာီးပှေဲ အီီးအာဝ်မမှေဲိုႈမနာိုႈမည ှေဲမ် ှေဲနီီး၊ န်မမှေဲ အံဝ်ီးနံင် တိုႈဘိုီး မ ါ်ည်ီး ာ်န်ီး
မတာေဲႇပှေဲ၊ န်မမှေဲ အံဝ်ီးနံင် တိုႈ အန်ီးဘိုီး မနာိုႈဒီးမနာိုႈဒိုင်ီး တာ့်ပှေဲ။ မတှေဲေဲႇမဒှေဲိုႈဟံင်ီး မ ာ်န်ီးဒှေဲ့ဒီီး ပါ့်အံဝ်ီး။’’
20 ှေဲမာ် စီေိုင်ီးမဒှေဲိုႈ ာ် မ ာ်န်ီးဒှေဲ့ဒီီး မဒှေဲိုႈဇီး ပါ့်အန်ီးစံဝ်။ ဘဝ်မေှေဲဝ်ီး နာ်မ်ီးဒီီး တာ့်အန်ီးစံဝ်၊ နာ်မ်ီးဒီီး ဒှေဲိုႈ
မ ာ်န်ီးဒှေဲ့ဒီီး ဘည်ီးေေိုႈဒါင်ီးဒါင်ီး မပါေဲႇအစာ်န်ီး၊ မ ာ်န်ီးဒှေဲ့ဒီီးမာ် စီမ ှေဲိုႈအဟာဝ်ီးမပါေဲႇ မတှေဲင်ီး တာည်ီး
အ ိုင် လီင်ဟို ် ိုင် လီင်မ ှေဲိုႈ၊ တီင်မိုည်ေဲႇအန်ီးမာ် မ ိုႈဒို့ဘိုႈဟာ့်။ 21ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆိုစီမမာေဲႇ
တာ့် န်မ ာ်န်ီးဒှေဲ့ဒီီး ‘‘အန်ီးဘာည်ီးမည ှေဲန်ီး ံန်မမှေဲဟည်မ ာ်န်ီး၊’’ န်မ ာ်န်ီးဒှေဲ့ဒီီးမာ်ဒါ်ိုႈ ‘‘အန်ီးဘာည်ီးမဒှေဲိုႈ
ဆီိုင်ခည်ဒှေဲ့အန်ီး။ 22 နာ်မ်ီးဇာဝ်ီးနီီး အန်ီး ည် ည်မရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈ မ ာ်န်ီးဒှေဲ့ဒီီးမဇာိုႈ တီင်ငည်ီး၊ မဇာိုႈတီင်မအှေဲမ်ီး
ဒှေဲိုႈနာင်ီးအန်ီးော်မ်ီး။ ဘည်ဘာည်ီးမာ် ဆာ်မည်ီးစံဝ် အာ်ဘေ်မရှေဲန်ီး၊ ႎါ်ည်ီးမေီး စီ မဇာ်ည်ေဲႇဒှေဲိုႈဟံင်ီးနာ်ာ်ႏ။’’
23စံဝ်မေဆိုစီႎီီးဒါ်ိုႈ တာ့် န်မ ာ်န်ီးဒှေဲ့ဒီီး ‘‘ဆီမ်ဘာည်ီးမည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ် ‘ဆာ်မည်ီးစံဝ်အာ်ဘေ်မရှေဲန်ီး။’
မခ ိုႈမမှေဲ့မာ် ဆာ်မမှေဲိုႈမနာိုႈမည ှေဲမ် အာဝ်မမှေဲိုႈမ ပံင်ဘဘေ်တာ့်မရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈ စာအန်ီး။’’ 24 န်မ ာ်န်ီးဒှေဲ့ဒီီးမာ်
စီမအာ်င်ီးရိုင်ီးဒါ်ိုႈ မပါေဲႇအစာ်န်ီး ‘‘အံဝ်ီးမည ှေဲမ်အဝ်။ ဘည်ဘာည်ီးမာ် မ ာ်င်တင်ီးမည ှေဲမ်အံဝ်ီးဆီိုင်ဘ ာ်ည်ေဲႇအန်ီး၊
မည်ီးစံဝ်စီ မဇာ်ည်ေဲႇ ဒှေဲိုႈဟံင်ီးအံဝ်ီးနာ်ာ်ႏ။’’
25ဘဝ်မေှေဲဝ်ီး အန်ီးစံဝ် တာ့်တအီီး ှေဲတဘိုမဒှေဲိုႈဇီး ပါ့်အန်ီး၊ အန်ီးစံဝ် စီဒှေဲိုႈအမင်ီး တာ့် နာ်မ်ီးဇာဝ်ီးဒီီး
‘‘ နာ်မ်ီးအီီးမရှေဲန်ီး ဒှေဲိုႈအီီးခ ို ်ာ်ႏ အာဝ်ီးဘဆမာီးမ ာိုႈ၊ အံဝ်ီးဒှေဲိုႈအမင်ီးတာ့်မည်ီး၊ မည်ီး ည်မ ိုႈဒှေဲဝ်ီးမပါေဲႇ
ဒမ ာ်န်ီးဒှေဲ့ဒီီး၊ မည်ခမ ှေဲပ် ခ ံဝ်ီးဘိုီးအန်ီး ခံဝ်မဘာ် ်။’’ 26ဘန်မဇှေဲန်ီး နာ်မ်ီးဇာဝ်ီးဒီီးမာ် စီမအာင်ီး ာ်ိုႈ
ဒှေဲိုႈ ာ်မ ာ်န်ီးဒှေဲ့ဒီီး ဘည်ီးေေိုႈဒါင်ီးဒါင်ီး၊ အန်ီးစီ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး။ မ ာ်န်ီးဒှေဲ့ဒီီးမာ် ဟည်ဘာည်ီးမပါေဲႇ
တအီီးော်မ်ီးအမခ ိုႈ၊ ောမ်ီးမဇှေဲန်ီး တအီီး ှေဲ စီဒါ်ိုႈ ‘‘မ ာ်န်ီးဒှေဲ့နီီး ဟည်ော်မ်ီးမဟာ်ည်ေဲႇ။’’ 27ဘည်ဘာည်ီးမာ်
စံဝ်မေဆို စီ မ်ီးတည်ီးမ ာ်န်ီးဒှေဲ့ဒီီး စီတီိုတ်ော်ည်ေဲႇ ာ်အန်ီး။ ဘန်မဇှေဲန်ီး မ ာ်န်ီးဒှေဲ့ဒီီးမာ်
ဟည်ော်ည်ေဲႇဇံင်ီးမပါေဲႇ။
28ဘဝ်မ ှေဲပ်ဟာဝ်ီးမ ါ်ည်ီး စံဝ်မေဆို ပါ့်ခမ ှေဲပ်၊ တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီဘ ာီးမမာေဲႇ တာ့်အန်ီး ‘‘မ ါေဲႇ မိုိုႈဆီ
မေီးအာဝ်ဘေ်ဟံင်ီး ခ ိူိုႈႎီိုန် နာ်မ်ီးဇာဝ်ီးဒီီး။’’
29အန်ီးစံဝ် စီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘ဘန်ဒတာ့်မာန်ီးဆီး အမ ိုီး အာဝ်မမှေဲိုႈမ အီိုန်ဒါ်န်ီးမ ိုီးဟည်ီး နာင်ီး ံပ်ဘေ် ခ ိူိုႈ ည်ီးႎီိုန်
နာ်မ်ီးစာီးဒီီး။’’
စံဝ်မေဆို ႎီီး
ာင်ီးဘိုီး ဘည်ဘာည်ီးနံင်ော်မ်ီးအန်ီး
30ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို ာည်ီး တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး ဒအရာပ်ဒီီး၊ စီခမ ာိုႈဟာဝ်ီးဘိုီး
အရာပ် ါ
ှေဲ။ အန်ီးစံဝ် စီအာဝ်ဆီင်ဒှေဲိုႈမ ဆနာ်ေဲႇ ပါ့်စာ်မ်ီး ှေဲ၊ 31ဘာည်ီးမမှေဲဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး
မ ါေဲႇမိုိုႈအန်ီးစံဝ် ီပနံဝ်ီးဒှေဲိုႈ တာ့်တပှေဲအန်ီး ှေဲ၊ စီဒါ်ိုႈ ‘‘မ ာ်န်ီးတအီီးနီီး နံင် တိုႈအီီးအာပ်ဒှေဲိုႈ တံင်တည်ီးတအီီး။
ှေဲနံင်ပော်မ်ီးႎီိုန်အန်ီး၊ ဘည်ဘာည်ီးမာ် ဆာ်ဘန်ီးမဒှေဲိုႈအိုည်ီးဆငည်ီး အန်ီးနံင်ႎီီးော်ည်ေဲႇအီမ်ီးမဒှေဲိုႈဘိုီး
ဒော်မ်ီးဒီီးဟာ့်။’’ 32တပှေဲအန်ီး ှေဲမာ် စီအာဝ်နာ်ေဲႇ အာဝ် ဘလိူိုႈမ ပံင်ဆီင်ဒါ်ိုႈ ပံင်ပနံဝ်ီးအန်ီးစံဝ်။ ဘည်ဘာည်ီးမာ်
ှေဲစီ ဘေမ ႎီီးမမာေဲႇဘိုီး အန်ီးစံဝ်။
မခ ိုႈမမှေဲ မိုိုႈ အီီးမ ာတ်ဒါင်ီးဇာီးမေ်ဒို့ ခအီီး
33ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို ာည်ီး တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီဟာဝ်ီးစာ်မ်ီးဘိုီး ပါ့် ံင်ီး မပရမနာင်။
ဇို ှေဲ ီမ ှေဲပ်မ ါ်ည်ီးမခှေဲင်ီးခမ ှေဲပ်၊ အန်ီးစံဝ် စီမမာေဲႇ တာ့်တပှေဲအန်ီး ှေဲ ဒါ်ိုႈ ‘‘ဆီပှေဲ ီ ည် အိုပ် မိုန်မဒှေဲိုႈ
ပါ့်မတာေဲႇအီိုန်ဒါ်န်ီး။’’ 34ဘန်မဇှေဲန်ီး ှေဲမာ် ဟည်မ ါ်ည်ီးဘမ ာိုႈဘ ှေဲန့်။
ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး မ ါေဲႇမိုိုႈ ီိုင်ီး ှေဲ ီ ည် အိုပ် မိုန်မဒှေဲိုႈ ပါ့်မတာေဲႇအီိုန်ဒါ်န်ီး
မ ာ်င်ဒါ်ိုႈတာ် မခ ိုႈမမှေဲ နံင်မိုိုႈအီီးမ ာတ်ဒါင်ီးဇာီးမေ်ဒို့ခအီီး ။ 35ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ် စီအံ ် ာ်ဒါီး မတှေဲေဲႇ ာ်

တပှေဲအန်ီးအ ဝ်ီးမ ှေဲိုႈအေ်မခ ိုႈဒီီး စီဒါ်ိုႈ ာ်တာ့် ှေဲ ‘‘မခ ိုႈအီီးဆီင်မ ါ်ည်ီးဒီဇာီး အန်ီး ိုမ ါ်ည်ီးဆှေဲိုႈ ဒီမဇှေဲမ်ီး၊
စီ ိုမိုိုႈ မခ ိုႈပံင်ဆည်ေဲႇအီီး ပါ်ပည်မမှေဲိုႈဟာ့်။’’ 36ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ်စီမတှေဲေဲႇ ာ် မ ာ်န်ီးဒှေဲ့အမခ ိုႈ
ဒှေဲိုႈအန်ီးမ ါ်ည်ီး ဒည် ှေဲ။ အန်ီးစံဝ် စီဇို ် ာ်ေဲႇ ာ် မ ာ်န်ီးဒှေဲ့ဒီီး စီဒါ်ိုႈ 37‘‘မခ ိုႈမမှေဲ့ ဒါီးဇီိုဝ်အံဝ်ီး
ဆာ်ရံပ် ာည်ီး မ ာ်န်ီးဒှေဲ့အမခ ိုႈမခ ိုႈ ဘာည်ီးမခှေဲင်ီးမ ာ်န်ီးဒှေဲ့ ှေဲနီီး၊ မခ ိုႈဒီီး ဟည်ဘာည်ီး အန်ီးရံပ် ာည်ီး
အီီးမိုိုႈအံဝ်ီးဟာ့်။ မခ ိုႈအီီးရံပ် ာည်ီးအံဝ်ီးဒီီး အာဝ်ႎါ်န်ီး ည် အန်ီးရံပ် ာည်ီးအံဝ်ီး၊ အီီးမိုိုႈစံဝ်ဖ ာီး
အီီးဆည်ေဲႇအံဝ်ီးမဒှေဲိုႈမာ် အန်ီးဟည်ရံပ် ာည်ီးဟာ့်။’’
တအီီး အန်ီးအီီးဘ ခံတ်အှေဲ မိုိုႈတအီီးအှေဲ
38ဘန်မဇှေဲန်ီး မောဟာန်စီဒါ်ိုႈ တာ့်စံဝ်မေဆို ‘‘အဝ် တဆာ၊ မေီးမေှေဲဝ်ီးမဒှေဲိုႈ တအီီးအမခ ိုႈ ီဒါီးဇီိုဝ်မည်ီးစံဝ်
ခ ိူိုႈမ ိုႈႎီိုန် နာ်မ်ီးမဇဝ် ှေဲ၊ မိုိုႈ ည် အန်ီးအာဝ်မိုိုႈမ မခ ိုႈအီီးမတာေဲႇမခှေဲင်ီးအှေဲ။ မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး
မေီးစီခ ှေဲအန်ီးအန်ီး နာင်ီးအန်ီးဘမရှေဲန်ီး ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး။’’ 39စံဝ်မေဆို စီႎီီးဒါ်ိုႈ ာ် ‘‘ခခ ှေဲအန်ီး၊
ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး မခ ိုႈအီီးမရှေဲန်ီးတာန်ခိုီးအီီးမမှေဲမ်အာမ်ီး ဒါီးဇီိုဝ်အံဝ်ီး ဒီီးအတည်
အန်ီးနံင်ဘဆှေဲ့ဘနမအံဝ်ီး။ 40မခ ိုႈအီီးဘ ခံတ်တာ့်အှေဲ အခည်ီး အန်ီးဟည်မိုိုႈမပါေဲႇ မခ ိုႈအီီးမ ါ်ည်ီးမတာေဲႇ
ည ာအှေဲဟာ့်။ 41အံဝ်ီးနံင်ဒါ်ိုႈ အီမိုိုႈအီမာန်အန်ီး၊ မခ ိုႈမမှေဲ့ ဆာ်ဒါ်ိုႈပှေဲမိုိုႈတပှေဲအံဝ်ီး စီမဒှေဲိုႈဒှေဲိုႈ ပှေဲစိုင်ီးမအှေဲမ်ီး
အ မ ာ် ်ာ်ႏ ည်မာ် မခ ိုႈဒီီး အန်ီးနံင်ဘန်ီးမပါေဲႇ စာမ်အ ိုီးဒီီး အခည်ီးဟာ့်။”
စံဝ်မေဆို ဒှေဲိုႈဆတတာ့်တပှေဲအန်ီး မတာ်န်ီးမ ိုီး
42အန်ီးစံဝ်စီဒါ်ိုႈဘိုီး “တာ့်မခ ိုႈအီီးမည ှေဲမ်အံဝ်ီး ဘာည်ီးမ ာ်န်ီးဒှေဲ့ ှေဲနီီး မခ ိုႈမမှေဲ့ဘဒါ်ိုႈ ဆာ်မရှေဲန်ီး ဒှေဲိုႈအန်ီး
ည်ေဲႇ မ ှေဲပ်ဟာဝ်ီးဒီီး၊ တာမိုိုႈဆာ်မတှေဲိုႈမာဝ်ီးနည်ီးဒါင်ီးb တီို ်တီင်ခမမှေဲင်ီးအန်ီး မစတ်ဟာပ်
မခှေဲင်ီးမအှေဲမ်ီးပါင် ာည် စီနံင်ခ ှေဲမ်ီးအန်ီး တာ့်အန်ီး။ 43ဆာ်တည်ီးမည်ီး ဒှေဲိုႈမည်ီးအာ်
ည်ေဲႇ မ ှေဲပ်၊
လံ ်ႎီိုန်တည်ီးဒီီး။ ဒါီးတည်ီးအေ် ဒ မဇာိုႈမ ှေဲပ်တီင်ငည်ီးရာည်ီးဒီီး၊ တာမိုိုႈဆာ် ဒါီး ည်တည်ီးအ ဒ
မ ါ်ည်ီးအဆာ ်အီမ်ီးအန်ီး စီနံင်ခ ှေဲမ်ီး။ 44[ပါ့်ငည်ီးရာည်ီးဒီီး ႎအီိုင်ဘ ှေဲတ်မာ် အာဝ်ော်မ်ီး၊ ငည်ီးမာ်
အာဝ်ဆမာီးမော်ေဲႇခံဝ်မဘာ် ်။]c 45ဆာ်ဇာ်န်ီးမည်ီး ဒှေဲိုႈမည်ီး
ည်ေဲႇ မ ှေဲပ်၊ လံ ်ႎီိုန်ဇာ်န်ီးဒီီး။
ဒါီးဇာ်န်ီးအေ် ဒ မဇာိုႈမ ှေဲပ်တီင်ငည်ီးရာည်ီးဒီီး၊ တာမိုိုႈဆာ် ဒါီး ည်ဇာ်န်ီးအ ဒ မ ါ်ည်ီးအဆာ ်အီမ်ီးအန်ီး
စီနံင်ခ ှေဲမ်ီး။ 46[ပါ့်ငည်ီးရာည်ီးဒီီး ႎအီိုင်ဘ ှေဲတ်မာ် အာဝ်ော်မ်ီး၊ ငည်ီးမာ်
အာဝ်ဆမာီးမော်ေဲႇခံဝ်မဘာ် ်။]d 47ဆာ်ပိုင်ီးငါည်ီးမည်ီး ဒှေဲိုႈမည်ီး
ည်ေဲႇ မ ှေဲပ်၊ ခှေဲ ်ႎီိုန်ပိုင်ီးငါည်ီးမည်ီးဒီီး။
ဒါီးပိုင်ီးငါည်ီးအေ် ဒ မဇာိုႈမ ှေဲပ်ိုႈတီင်ငည်ီးရာည်ီးဒီီး၊ တာမိုိုႈဆာ် ဒါီးပိုင်ီးငါည်ီးအ ဒ ဟို ပ
် ါ့် ီိုင်ီးစံဝ်ဖ ာီး
စီနံင်ခ ှေဲမ်ီး။ 48ပါ့်ငည်ီးရာည်ီးဒီီး ႎအီိုင်ဘ ှေဲတ်မာ် အာဝ်ော်မ်ီး၊ ငည်ီးမာ် အာဝ်ဆမာီးမော်ေဲႇခံဝ်မဘာ် ်။
49 ါဆီင်မိုိုႈတအီီး ှေဲ စီနံင်ဘာည်ီး တိုဆံတ်ပံင် ှူ ပံင်ဒါီးတာ်မဆှေဲေဲႇ ည်ီး အီီးတို ဒ
် ါီးငည်ီး
နာင်ီးဆငါီးခ ီေဲႇ။e 50မဆှေဲေဲႇဒါ်ိုႈအီီး အန်ီးမပန်ခည်ီးဒါီး။ ဘည်ဘာည်ီးမာ် ဆာ်စှေဲမ်ီးအန်ီးအာ် မာ်ိုႈဟာဝ်ီး၊ ဘည်မမှေဲ
နံင်ႎီီးဘန်ီး ာ်ဘိုီး စှေဲမ်ီးအန်ီး။ တီင်ပှေဲ ှေဲဒီီးမာ် နာင်ီးပှေဲ ည်မမှေဲိုႈ အီီးစှေဲမ်ီးဘာည်ီးမဆှေဲေဲႇဒီီးနာ်၊ ပှေဲစီမ ါ်ည်ီး
နာင်ီးပှေဲ ည်
ံ ် ည် မရာ်မ်ီးမနာိုႈနာ်ာ်ႏ။’’
မ ာ်င်ဘည်ဘာည်ီး ည်ဆာတ် အပီီးအမမှေဲန့်

မာကုခါန်းဒါင်း ၁၀
1ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို စီ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး ဒအရာပ်ဒီီး စီမ ှေဲပ်ဟာဝ်ီး ပါ့်အရာပ်ေိုဒ စီခမ ာိုႈဟာဝ်ီး
ည ာဒမအှေဲမ်ီး မ ှေဲင်ီး မော်ဒန်။ တအီီး ှေဲမာ် စီဟည်မဒှေဲိုႈဇီးဘိုီး ပါ့်ဒီမ ါ်ည်ီးအန်ီးစံဝ်။ ောမ်ီးမဇှေဲန်ီး
မတာေဲႇတာ်ဘာည်ီး င်ီးမရှေဲန်ီးအန်ီးစံဝ်မဆမဆ၊ အန်ီးစီပနံဝ်ီးဒှေဲိုႈ ာ် တာ့်တအီီး ှေဲဒီီး။
2ဘန်မဇှေဲန်ီး ာရဆှေဲ ှေဲစီမဒှေဲိုႈဇီး ပါ့်အန်ီးစံဝ် စီစာမ်ီး ာ်မမာေဲႇတဝ်ိုႈ ‘‘အီီးမာည်ီးအမခ ိုႈဒီီး အန်ီးနံင်ဘန်ီး ာ်
ာ်ိုႈဆာတ်ႎီိုန် ပီီးအန်ီး။’’
3အန်ီးစံဝ် စီႎီီးမမာေဲႇ ှေဲ ဒါ်ိုႈ ‘‘ဘာည်ီးမမှေဲမမာမဆ
ာင်ီးဒါ်ိုႈအန်ီး မ ာ်င်
ာ်ိုႈဆာတ်ႎီိုန်ဒီီး။’’
4 ှေဲစီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘မမာမဆဟည်ဒါ်ိုႈအန်ီး အီီးမာည်ီးဒီီး ဆာ်အန်ီးဆီင်ႎီိုန်ပီီးအန်ီး၊ အန်ီး ို
် မဘှေဲေဲႇဆာတ်
ာ်ိုႈ
စီဘန်ီး ာ်ႎီိုန် ပီီးအန်ီး။’’
5စံဝ်မေဆိုစီႎီီးဒါ်ိုႈတာ့် ှေဲ ‘‘မ ါေဲႇပှေဲမိုိုႈ တအီီး
ာင်ီးဒည်ီးဒီီး၊ မမာမဆစီ
ဒှေဲိုႈအန်ီးမ ာိုႈပင်ည ာပ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး။ 6ဘည်ဘာည်ီးမာ် ဆီိုင်ခည်တေ် စတဇိုႈ ီိုင်ီး တာည်ီး ံမ် ာနီီး၊
စံဝ်ဖ ာီး ာန်မပလိုႈအန်ီး တအီီး အီီးမာည်ီး ာည်ီးအီီးပန်ီး။ 7မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီးဒီီး အီီးမာည်ီးစီ တိုႈ
ာ်ိုႈ
ဒ န်ီးမာီးအန်ီး စီမ ါ်ည်ီးတံန်မတာေဲႇ တာ့်အီီးပန်ီးအန်ီး။ 8 ာည်ီးဒီီး ာည်ီးစီနံင်မိုိုႈ ာ် အမနာိုႈတိုီးအပိုင်ီး။
မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး တအီီးအပီီးအမမှေဲန့် ဒါ်ိုႈအီီး ာည်ီးအာဝ်မိုိုႈမ အေ်မခ ိုႈ၊ ာည်ီးမိုိုႈ ည် အမခ ိုႈဟာ့်။
9ပံင် မ်ီး စို
ီို ်အန်ီးစံဝ်ဖ ာီးဒီီး၊ တအီီးအာဝ်ဘန်ီးမ မ်ီး
ာ်ိုႈ။’’
10ႎါည်ီးဒီီး ဘဝ်မိုိုႈ ည် ှေဲ မ ါ်ည်ီးမခှေဲင်ီးခမ ှေဲပ်၊ တပှေဲအန်ီး ှေဲမာ် စီႎီီးမမာေဲႇမ ာ်င်ဒီီး ဘိုီးအမဘာ် ်။
11ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ် စီဒါ်ိုႈ ‘‘မခ ိုႈမမှေဲ့ ဆာ်အန်ီး
ာ်ိုႈႎီိုန် ာ်ိုႈ ပီီးအန်ီး၊ ဆာ်အန်ီးႎီီး ာည်ီးဘိုီး
အီီးပန်ီးမခ ိုႈဟည်ီး၊ အီီးမိုိုႈမခ ိုႈဒီီး ဟည်မိုိုႈမပါေဲႇ အန်ီးဟည်
ည်ေဲႇ တာ့်ပီီးအန်ီးဟာ့်။
12တံန်မနီးတာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး ပီီးအန်ီးမာ် ဆာ်အန်ီး
ာ်ိုႈႎီိုန် ာ်ိုႈ မမှေဲန့်အန်ီး၊ စီႎီီး ာည်ီးဘိုီး
အီီးမာည်ီးမခ ိုႈဟည်ီး၊ အီီးပန်ီးဒီီးမာ် အန်ီးဟည်
ည်ေဲႇ တာ့်မမှေဲန်ီးအန်ီးဟာ့်။’’
စံဝ်မေဆို ဒှေဲိုႈမ ာင်ီးမင် ာ တာ့်မ ာ်န်ီးဒှေဲ့ ှေဲ
13မမှေဲိုႈ ာ်အဆငည်ီး တအီီး
ံ ် ှေဲ စီေိုငီး် မ ာ်န်ီးဒှေဲ့ ှေဲ မဒှေဲိုႈဇီးပါ့်စံဝ်မေဆို နာင်ီးအန်ီးစံဝ်
မတှေဲိုႈတည်ီးအန်ီး တာင်မတှေဲင်ီးမ ာ်န်ီးဒှေဲ့ ှေဲဒီီး ဒှေဲိုႈမ ာင်ီးမင် ာ။ ဘည်ဘာည်ီးမာ် တပှေဲစံဝ် ှေဲ ဆံမ်ဆီးဒါ်ိုႈ
တာ့် ှေဲ။ 14ဘဝ်မေှေဲဝ်ီး စံဝ်မေဆို တာ့်ဘည်ဘာည်ီး ှေဲ၊ အန်ီးစီဆီင်ဇာဝ်ီး ာ်ိုႈ စီဒါ်ိုႈ ‘‘ခခ ှေဲ ှေဲ။ ဒှေဲိုႈမ ာ်န်ီးဒှေဲ့
ှေဲဒီီး မဒှေဲိုႈပါ့်အံဝ်ီး။ ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး ီိုင်ီးစံဝ်ဖ ာီး မိုိုႈစံမ်စာမ ာ်န်ီးဒှေဲ့ ှေဲနီီးဟာ့်။
15အံဝ်ီးနံင်ဒါ်ိုႈ အီီးမိုိုႈအီီးမာန်အန်ီး၊ မခ ိုႈမမှေဲ့မာ် ဆာ် ှေဲအာဝ်ရံပ် ာည်ီး ီိုင်ီးစံဝ်ဖ ာီး ဘာည်ီးမ ာ်န်ီးဒှေဲ့၊ မခ ိုႈဒီီး
နံင်အာဝ်ဘန်ီးမ မ ှေဲပ်မခှေဲင်ီး ီိုင်ီးစံဝ်ဖ ာီး။’’ 16ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ်စီ ာ်ေဲႇ ဇို ် ာ်မ ာ်န်ီးဒှေဲ့ ှေဲ
စီတာင်တည်ီးအန်ီးမတှေဲင်ီး ှေဲ ဒှေဲိုႈမ ာင်ီးမင် ာ တာ့်မ ာ်န်ီးဒှေဲ့ ှေဲဒီီး။
စံဝ်မေဆို ပနံဝ်ီးဒှေဲိုႈ ဘည်ဘာည်ီး စာနံင်မ ှေဲပ်တာ့် ီိုင်ီးစံဝ်ဖ ာီး
17စံဝ်မေဆို မ ာ် ည်မ ိုႈဘိုီးအီိုန်ဒါ်န်ီး စီမမှေဲိုႈ ာ် တအီီးအမခ ိုႈ တဘိုမဒှေဲိုႈဇီးပါ့်အန်ီးစံဝ်။ အန်ီး
စီအံ ်ဆ ိူေဲႇ အာည်ေဲႇအန်ီးစံဝ် မမာေဲႇဒါ်ိုႈ ‘‘အဝ် တဆာအီီးမ ာတ်၊ နာင်ီးအံဝ်ီး ံပ်ဘန်ီးအဆာ ်အီမ်ီးမဆ
ဆီအံဝ်ီးနံင် ိုမရှေဲန်ီး။’’
18စံဝ်မေဆိုစီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘ဆီမ်ဘာည်ီး မည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈတာ့်အံဝ်ီး တဆာအီီးမ ာတ်၊ ဘန်ဒ စံဝ်ဖ ာီးအပါီး အာဝ်မမှေဲိုႈမ
အီီးမပန်အီီးမ ာတ်။ 19မည်ီးနာ်ေဲႇအန်ီး အာဝ်မိုိုႈဟီိုဝ် ဆီန်ပင်ညာပ် အီီးဒါ်ိုႈ ‘ခပတတ်ောမ်ီးအဆာ ်အီီး၊
ခ
ည်ေဲႇတာ့် အီိုင်ဟိုမ်ီးအီီး၊ ခဘ ာီး ိုီးအီီး၊ ခ
ာင်ီးအီီးဘမိုိုႈဘမာန်၊ ခမာပ် ာ့်အီီး၊ ေိုမဆ န်ီးမာီး’။’’

20မခ ိုႈဒီီး စီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘တဆာ၊ အီီးမိုိုႈဆီန်ပင်ညာပ် ှေဲဒီီး ပါ်ပည်မမှေဲိုႈ အံဝ်ီးဟည် ာင်ီးမတာေဲႇမဒှေဲိုႈမဟာ်ည်ေဲႇ
ဆီိုင်ခည်ဒှေဲ့အံဝ်ီး။’’
21စံဝ်မေဆို စီႎီီးတဝ်ိုႈမခ ိုႈဒီီး စီမမှေဲိုႈမနာိုႈ မမှေဲိုႈတာ့်အန်ီး စီဒါ်ိုႈ ‘‘မည်ီးဆီင် ီ ို ဘိုီးအမ ိုီး။ မည်စီ ႎီီး ာ်ိုႈ
ေံင်ီးဒို့ ိုီးအို စ
် ာမည်ီး ပါ်ပည်မမှေဲိုႈ စီဟာဝ်ီး ဆာင်ီးဒှေဲိုႈ တာ့်တအီီး ှေဲ အီီး လါန်ီး၊ ဆာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး
မည်ီးစီနံင်ႎီီးဘန်ီး ိုီးအို စ
် ာပါ့်ပလါ်န်ီးနာ်ာ်ႏ။ ဟာဝ်ီးမရှေဲန်ီးမဟာ်ည်ေဲႇ ာ်ိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး
စီမတာေဲႇမဒှေဲိုႈ ဘာ်န်ီးအံဝ်ီးနာ်ာ်ႏ။’’ 22မခ ိုႈဒီီးမာ် ဘဝ်မေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီး အန်ီးတာ် မ ာိုႈအန်ီးစံဝ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး
ငါည်ီးအန်ီးမာ်ဟည်မတှေဲပ် ာ်ိုႈ စီငံဝ် ည်မ ိုႈဒှေဲဝ်ီးဟာဝ်ီးဒဒီီး၊ မ ါေဲႇအန်ီးမိုိုႈ မခ ိုႈအီီးမမှေဲိုႈ ိုီးအို ်စာ ီိုန်ီး။
23ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ် စီ ႎီင် ႎီီးတဝ်ိုႈပါ့်တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီဒါ်ိုႈ ာ် ‘‘ ှေဲအီီးမမှေဲိုႈ ိုီးအို ်စာ ီိုန်ီး စာနံင်မ ှေဲပ်
တာ့် ီိုင်ီးစံဝ်ဖ ာီး အန်ီးဒည်ီးမပါေဲႇအခည်ီး။’’
24တပှေဲအန်ီးစံဝ် ှေဲမာ် ဘဝ်မေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီး ှေဲတာ် မ ာိုႈအန်ီးစံဝ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး၊ ှေဲမာ် အာမ်ီးငါ်ေဲႇဒို့မပါေဲႇ။
အန်ီးစံဝ် စီႎီီးဒါ်ိုႈဘိုီး ‘‘မ ာ်န်ီးအံဝ်ီးပှေဲ အည်၊ စာနံင်မ ှေဲပ် တာ့် ီိုင်ီးစံဝ်ဖ ာီး အန်ီးဒည်ီးမပါေဲႇအခည်ီး။
25 ို ာအို ် မေဲႇခမ ာိုႈမ ှေဲပ် တင် တှေဲဝ်ီး ဘံင် တ် ဆီိုင်အီိုင်ဟည်ီးအန်ီး ခ မခ ိုႈအီီးမမှေဲိုႈ ိုီးအို စ
် ာ ီိုန်ီး
နံင်မ ှေဲပ်တင် ီိုင်ီးစံဝ်ဖ ာီး။”
26ဘန်မဇှေဲန်ီး တပှေဲအန်ီးစံဝ် ှေဲ ခ ှေဲန်ီး ှေဲဟည်အာမ်ီးဘိုီး၊ ှေဲစီ ည် အိုပ်ေဲႇ မိုန်ခနာီး ှေဲ ဒါ်ိုႈ
‘‘ဆာ်မိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး မခ ိုႈမမှေဲနံင် တိုႈ ာ် မခ ာ်တ် ာည်ီး။’’
27စံဝ်မေဆို စီႎီီးတဝ်ိုႈဘိုီး ှေဲ စီဒါ်ိုႈ ‘‘ဇီိုင်ီးမ နီီး တအီီးအာဝ်ဘေ်မ ာ်မရှေဲန်ီး၊ ဘည်ဘာည်ီးမာ်
အန်ီးအာဝ်မိုိုႈမ စံဝ်ဖ ာီး အာဝ်ဘေ်မရှေဲန်ီး။ စံဝ်ဖ ာီးမိုိုႈ အီီးဘေ်မရှေဲန်ီးဒို့ မတာ်န်ီးမ ိုီးမတာ်န်ီးမ ိုႈ။ ’’
28ဘန်မဇှေဲန်ီး မပတရိုစီႎီီးဒါ်ိုႈ တာ့်အန်ီးစံဝ် ‘‘အီီးမိုိုႈမေီးမာ် မေီးဟည်စိုန်ီးႎီိုန်ဒို့ ပါ်ပည်မမှေဲိုႈ စီမတာေဲႇမဒှေဲိုႈ
ဘာ်န်ီးမည်ီးစံဝ်။’’
29အန်ီးစံဝ် စီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘အံဝ်ီးနံင်ဒါ်ိုႈ အီီးမိုိုႈအီီးမာန်အန်ီး၊ မခ ိုႈမမှေဲ့ဘဒါ်ိုႈ မ ါေဲႇ ီိုင်ီးအံဝ်ီး ာည်ီး
မ ါေဲႇ ီိုင်ီးဆတာင်ီးအီီးမမှေဲမ်ခိုည်ီး၊ အီီးမိုိုႈ ခမ ှေဲပ်အန်ီး၊ ပီႎါီးအန်ီး ှေဲ၊ န်ီးမာီးအန်ီး၊ မ ာ်န်ီးႎါီးအန်ီး ှေဲ၊
ိုင်ီးနာီးအန်ီး ှေဲ မ ိုီးမမှေဲ့ဘဒါ်ိုႈ ဆာ်အန်ီးစိုန်ီးႎီိုန်၊ 30မခ ိုႈဒီီး တံင်စာတ်နီီး အန်ီးစီနံင် တိုႈစံမ်ီး
အီီး ီ ာဘာည်ီး၊ နံင်ဘန်ီးစံမ်ီးဘိုီး စာမ်အ ိုီးအန်ီး အပော်ိုႈတမဒှေဲပ် အီီးမိုိုႈ ခမ ှေဲပ်အန်ီး ှေဲ၊ ပီႎါီးအန်ီး ှေဲ၊
မာီးအန်ီး ှေဲ၊ မ ာ်န်ီးႎါီးအန်ီး ှေဲ၊ ိုင်ီးနာီးအန်ီး ှေဲ၊ စီနံင်ဘန်ီးဘိုီး အဆာ ်အီမ်ီးမဆ တံင်စာတ်ဘာ်န်ီးဟာ့်။
31ဘည်ဘာည်ီးမာ် မခ ိုႈအီီးမ ါ်ည်ီး ဒီီးဇာီး စံင်နည်၊ နံင် တိုႈမ ါ်ည်ီး ဒီမဇှေဲမ်ီး ႎါည်ီးနီီး။
မခ ိုႈအီီးမ ါ်ည်ီးဒီမဇှေဲမ်ီး စံင်နည် နံင် တိုႈမ ါ်ည်ီး ဒီဇာီး ႎါည်ီးနီီးa။’’
စံဝ်မေဆို
ာင်ီးဘည်ဘာည်ီးနံင်ော်မ်ီးအန်ီး ဟည်မိုိုႈအိုည်ီးမဘာ် ်
32စံဝ်မေဆို ာည်ီး တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီတံနမ
် တာေဲႇ ဟို ဟ
် ာဝ်ီး ပါ့် ံင်ီးမေရိုဆ င်၊ ဇို ီဟို ်ဟာဝ်ီး ှေဲ
စံဝ်မေဆို စီဟာဝ်ီး အာည်ေဲႇ မအာဟာဝ်ီး ှေဲ။ တပှေဲအန်ီး ှေဲမာ် စီအာမ်ီးဒို့ ဘည်ဘာည်ီးအန်ီးစံဝ်၊
ှေဲအီီးမတာေဲႇမဒှေဲိုႈ ဘာ်န်ီးအန်ီးစံဝ်မာ် ပါေံဝ်ီးပါမတာေဲႇဟာဝ်ီး။ ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆို စီမတှေဲေဲႇ ည် တပှေဲအန်ီး
အ ဝ်ီးမ ိုႈအေ်မခ ိုႈ ှေဲဒီီး
ာင်ီးနှေဲ ာ်တာ့် ှေဲ ဘည်ဘာည်ီးနံင် ညာီးမဒှေဲိုႈအန်ီးစံဝ်။ 33အန်ီးစံဝ် စီဒါ်ိုႈ
‘‘တညာဝ်ီး ာည်ီးနာ်ာ်ႏ၊ အှေဲတီို ် ီဟို ်ဟာဝ်ီး ပါ့် ံင်ီးမေရိုဆ င်။ မ ာ်န်ီးတအီီးနီီး
နံင် ညာီးအာပ်တံင်တည်ီး တာီးမစာ်င်ီးဒါင်ီး ှေဲ ာည်ီး တာ့်တဆာ ံတ် ာမ်ီး ှေဲ ပါ့် ံင်ီးမေရိုဆ င်ဒီီး။
ှေဲနံင်ဒှေဲိုႈတံမ်ော်မ်ီး တာ့်အန်ီး ာ်ိုႈ အီီးစီနံင်ႎီီးအာပ်ဒှေဲိုႈဘိုီး အန်ီး တာ့်တအီီးမ ိုီးဟည်ီး ှေဲ။ 34တအီီးမ ိုီးဟည်ီး ှေဲ
နံင် ီ ာပ ိူဝ့်ဒါ်ိုႈ ာ်ိုႈ စီဘတ်ဟာပ်မအှေဲမ်ီးဘတ် တာ့်အန်ီး။ ှေဲနံင် ောင်ငါ်ိုႈ ာ်ိုႈ ပော်မ်ီးႎီိုန်အန်ီး။
ဘည်ဘာည်ီးမာ် ဆာ်ဘန်ီးမဒှေဲိုႈအိုည်ီးဆငည်ီး၊ မ ာ်န်ီးတအီီးနီီး နံင်ႎီီးော်ည်ေဲႇအီမ်ီးမဒှေဲိုႈဘိုီး။’’

ပံင်မာန်ီး ော ိုပ် ာည်ီးမောဟာန် တာ့်စံဝ်မေဆို
35ႎါည်ီးဒီီး မ ာ်န်ီးတာီးမဆမဘဒှေဲ အီီးမိုိုႈ ော ိုပ် ာည်ီး မောဟာန် ာည်ီးစီမဒှေဲိုႈဇီး ပါ့်စံဝ်မေဆို စီဒါ်ိုႈ
‘‘အဝ် တဆာ၊ ောည်ီးဆီင် မာန်ီးတာ့်မည်ီး အမ ိုီး။’’
36စံဝ်မေဆို စီႎီီးမမာေဲႇ တာ့် ာည်ီး ဒါ်ိုႈ ‘‘ဆီအံဝ်ီး နံင် ိုမရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈ တာ့်ပါည်ီး။’’
37 ာည်ီး စီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘ဘန်မိုိုႈတာ်မည်ီးစံဝ် ဒါီး ိုင်ီးတာန်ခိုီးမည်ီး တဝ်ိုႈမမန်ီး၊ ဒှေဲိုႈောည်ီး ဘန်ီးမ ါ်ည်ီး
ည ာတည်ီးမအှေဲိုႈမည်ီး အမခ ိုႈ၊ ည ာတည်ီး မည်ီး အမခ ိုႈ။’’
38အန်ီးစံဝ် စီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘ပံင်မာန်ီးပါည်ီးမာ် ပါည်ီးအာဝ်နာ်ေဲႇမ။ ပါည်ီးနံင်ဘေ် ာ် စိုင်ီးမအှေဲမ်ီး မ ာ် ်ာ်ႏ ီန်ီးဒည်ီး
ပံင်နံင်စိုင်ီးအံဝ်ီး၊ ပါည်ီးနံင်ဘေ် ာ် ခံမ် ာည်ီးဘပ်တစမ် ပံင်နံင်ခံမ် ာည်ီးအံဝ်ီး။’’
39 ာည်ီး စီႎီီးဒါ်ိုႈ ာ် ‘‘ောည်ီး နံင်ဘေ် အဝ်။’’ အန်ီးစံဝ်စီဒါ်ိုႈ ‘‘အီီးမိုိုႈမအှေဲမ်ီး မ ာ် ်ာ်ႏပံင်နံင်စိုင်ီးအံဝ်ီးမာ်
ပါည်ီးနံင် တိုႈစိုင်ီး၊ အာဝ်ႎါ်န်ီး အီီးမိုိုႈ ဘပ်တစမ်ပံင်နံင်ခံမ် ာည်ီးအံဝ်ီးမာ် ပါည်ီးနံင် တိုႈခံမ် ာည်ီး။
40ဘည်ဘာည်ီးမာ် အံဝ်ီးအာဝ်မိုိုႈမ မခ ိုႈအီီးဒှေဲိုႈအခွါင်ီး စာနံင်ဘန်ီးအံ ်ည ာတည်ီးမအှေဲိုႈ၊ တည်ီး အံဝ်ီး။
စာနံင်ဘန်ီးအံ ် ဆီိုဝ် ှေဲဒီီး၊ အီီးနံင်တင်ခ ာင်မရာိုႈအန်ီး မိုိုႈ ည်စံဝ်ဖ ာီး။’’
41ဘဝ်မေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီး တပှေဲအန်ီးစံဝ် ဝ်ီးမခ ိုႈ ှေဲဒီီး၊ ှေဲစီဆီင်ဇာဝ်ီးမပါေဲႇ တာ့်ော ိုပ် ာည်ီးမောဟာန်။
42ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆို စီမတှေဲေဲႇ ာ်တပှေဲအန်ီး ှေဲဒီီး စီဒါ်ိုႈ ‘‘မတာေဲႇတာ်ဘာည်ီးနာ်ေဲႇပှေဲ တအီီးပံင်အီီးမတှေဲေဲႇဒါ်ိုႈတာ်
ှေဲမိုိုႈ အီီးတဝ်ိုႈမမန်ီး မတှေဲင်ီးတအီီးမ ိုီးဟည်ီး ှေဲ၊ ှေဲ င်ီး ာ်ဘေ်ဟိုမ်ီးတအီီး ီိုင်ီး ှေဲ။ ှေဲမာ် ဆမာီး ာ်ဒါီး
အမင်ီးအာနာ ှေဲ။ 43တင်မခှေဲင်ီးပှေဲ ှေဲနီီး အာဝ်ဘန်ီးမ ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး။ မခ ိုႈအီီးဆင်မပန် အီီးတဝ်ိုႈမမန်ီး
တင်ပှေဲ ှေဲနီီး၊ အန်ီးနံင် ိုမပန်ဆှေဲိုႈ ပံင်ဆည်ေဲႇအီီး။ 44မခ ိုႈအီီးဆီင်မပန် တအီီးမအာဒါင်ီး တင်ပှေဲ ှေဲနီီး၊
အန်ီးနံင် ိုမပန်ဆှေဲိုႈ ခါအီီးဟာ့်။ 45ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး မ ာ်န်ီးတအီီးနီီး အန်ီးအာဝ်မိုိုႈမ
မဒှေဲိုႈစာနံင်ဆည်ေဲႇအီီး။ အန်ီးမိုိုႈ ည် မဒှေဲိုႈစာနံင်မပန်တာ့် ပံင်ဆည်ေဲႇအီီး၊ စာနံင်ခံမ်ဒှေဲိုႈ အဆာ ်အန်ီး
စီ မရာိုႈ ာည်ီး အဆာ ်တအီီးပါ်ပည်မမှေဲိုႈ။’’
စံဝ်မေဆို ဆာီးနာမ်ီးဒှေဲိုႈ တအီီးငါည်ီးအာ်ေဲႇ
46ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို ာည်ီးတပှေဲအန်ီး ှေဲ မဒှေဲိုႈစာ်မ်ီးဘိုီး ပါ့် ံင်ီးမေရမခါ။ ှေဲ ာည်ီး တအီီး ီိုန်ီး ှေဲ
ည်မ ိုႈတံန်မတာေဲႇဟာဝ်ီး ဒ ံင်ီးဒီီး၊ ဇို ီဟာဝ်ီး ှေဲ စီမမှေဲိုႈ ာ် တအီီးငါည်ီးအာ်ေဲႇ မခ ိုႈအီီးဇီိုဝ်ဘာတမှေဲ
အီီးမိုိုႈမ ာ်န်ီးတာီးတမှေဲ ီအံ ်မာန်ီးဟိုမ်ီး တံင်ပါင်ီးအီိုနဒ
် ါ်န်ီး။ 47ဘဝ်မေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီး အန်ီးတာ် မေဆို
အီီးမိုိုႈ မ ာ်န်ီး ံင်ီးနာဆရတ် မဒှေဲိုႈစာ်မ်ီးရီမ်ီးအန်ီး၊ အန်ီးစီမအာင်ီးပါဝ်ဒါ်ိုႈ ‘‘မေဆို
မ ာ်န်ီးတာီး ည ာီးဒါင်ီးဒါမႎ ် အည်၊ ႎါ်ည်ီးဟံင်ီးအံဝ်ီး။’’
48နာင်ီးအန်ီးဘမအာင်ီး တအီီး ှေဲ စီ
ာေဲႇ ာ် ဇာဝ်ီးတာ့်အန်ီး၊ ဘည်ဘာည်ီးမာ်
ခ ှေဲန်ီးအန်ီးအာ်မအာင်ီးပါဝ်ဒါင်ီးဒါင်ီး ဒါ်ိုႈ ‘‘မ ာ်န်ီးတာီး ည ာီးဒါင်ီးဒါမႎ ် ႎါ်ည်ီးဟံင်ီးအံဝ်ီး။’’
49စံဝ်မေဆိုစီဇံင်ီး ီိုတ် စီဒါ်ိုႈ ‘‘မတှေဲေဲႇမဒှေဲိုႈမခ ိုႈဒီီး။’’ ဘန်မဇှေဲန်ီး တအီီး ှေဲမာ် စီမတှေဲေဲႇ ဒါ်ိုႈတာ့်အန်ီး
‘‘မည်ီးခမနာိုႈဒှေဲ့၊ ော်ည်ေဲႇ ာ်၊ စံဝ်မေဆိုဟည်မတှေဲေဲႇမည်ီး။’’
50အန်ီးမာ် ပည်ေဲႇမစတ်ႎီိုန် တဆီီးရာ်ည်ေဲႇမခ ှေဲပ်အန်ီး စီော်ည်ေဲႇ ာ်ိုႈ မဒှေဲိုႈဇီး ာ် ပါ့်စံဝ်မေဆို။
51ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆိုစီမမာေဲႇအန်ီး ဒါ်ိုႈ ‘‘ဆီအံဝ်ီး နံင် ိုမရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈ တာ့်မည်ီး။’’ မခ ိုႈငါည်ီးအာ်ေဲႇဒီီး စီႎီီးဒါ်ိုႈ
‘‘တဆာ အည်၊ မရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈဟံင်ီး နာင်ီးငါည်ီးအံဝ်ီး ႎီီးမေှေဲဝ်ီးတဝ်ိုႈနာ်ာ်ႏ။’’
52စံဝ်မေဆိုစီဒါ်ိုႈ တာ့်အန်ီး ‘‘ော်ည်ေဲႇ ဟာဝ်ီး ာ်။ မ ါေဲႇမိုိုႈ ီိုင်ီး ဘည်ဘာည်ီးမည ှေဲမ်မည်ီးဒီီး၊ မည်ီးဟည် ှေဲန်ီး။’’
မခ ိုႈဒီီးမာ် ဟည်ႎီီးမေှေဲဝ်ီးတဝ်ိုႈ မပါေဲႇအစာ်န်ီး၊ အန်ီးစီမတာေဲႇဟာဝ်ီး ဘာ်န်ီး စံဝ်မေဆို ပါ့်အီိုန်ဒါ်န်ီးဟာဝ်ီး ှေဲ။
တအီီး ှေဲ ဇို ် ို ်မတှေဲိုႈ မနှေဲိုႈစံဝ်မေဆို ခည်မ ှေဲပ်ဟာဝ်ီးအန်ီး ပါ့် ံင်ီးမေရိုဆ င်

မာကုခါန်းဒါင်း ၁၁
1ဘဝ်ဟည်မိုိုႈစာ်မ်ီး မေဆို ာည်ီးတပှေဲအန်ီး ှေဲတာ် ပါ့်ရီမ်ီး ံင်ီးမေရိုဆ င်၊ ှေဲဟည်မဒှေဲိုႈစာ်မ်ီး
ပါ့်ရီမ်ီး ဇိုင်ီးဘတ် ာမ
ာည်ီး ဇိုင်ီးမဘတန အီီးမ ါ်ည်ီး ပါ့်ဇာ်န်ီးမနာဆာမ် န်။ ဘန်မဇှေဲန်ီး
မေဆိုစီဆည်ေဲႇတပှေဲအန်ီးအေ်မခ ိုႈဟာဝ်ီး အာည်ေဲႇ၊ 2စီဒါ်ိုႈ ‘‘ဟာဝ်ီးပါ့် ဇိုင်ီး အီီးမ ါ်ည်ီးည ာအာည်ေဲႇပါည်ီး။
စံန်ပါည်ီးဟာဝ်ီးမ ှေဲပ်စာ်မ်ီး၊ ပါည်ီးနံင်မေှေဲဝ်ီးအန်ီး မ ာ်န်ီး ီပံင်ဘ ်အန်ီးအီီးအတို
ပံင်ည ံမ်ဘံ ်အီီးခံဝ်မဘာ် ်၊ ပါည်ီးစီ ာ်ိုႈ ာ်ိုႈ ႎည်ီးအန်ီး ဒည်ီးမဒှေဲိုႈမပါေဲႇနာ်ာ်ႏ။ 3ဆာ်မမှေဲိုႈအီီးမမာေဲႇတာ့်ပါည်ီး ဒါ်ိုႈ
‘ဆီမ်ဘာည်ီးပါည်ီး ဆံမ်မဒှေဲိုႈမရှေဲန်ီး ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး’၊ ပါည်ီးစီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘စံဝ် ည ာီး မမှေဲိုႈပံင်နံင်မရှေဲန်ီး၊
ဒီီးအတည် အန်ီးစံဝ် နံင်ႎီီးမဒှေဲိုႈတိုန်ီးဘိုီး ဆီိုဝ်နီီး’။’’
4မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး တပှေဲစံဝ် ာည်ီးဒီီးမာ် စီ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီးမပါေဲႇ၊ စီဟာဝ်ီးမေှေဲဝ်ီး ာ် မ ာ်န်ီး ီအတို
ပါ့်ပါင်ီးအီိုနဒ
် ါ်န်ီး ပံင်ဘ ် ာမ်အန်ီး ရီမ်ီး န်ခမ ှေဲပ်အဒီ၊ ာည်ီးဒီီးမာ် စီ ာ်ိုႈ ာ် ႎည်ီးပံင်ဘ ် ာမ်အန်ီး
မ ာ်န်ီး ီဒီီး။ 5ဘန်မဇှေဲန်ီး တအီီး အီီးဇံင်ီးမ ါ်ည်ီးပါ့်အီိုန်ဒါ်န်ီး ှေဲ
ံ ် စီမမာေဲႇတာ့် ာည်ီးဒါ်ိုႈ
‘‘ဆီမ်ဘာည်ီး ပါည်ီးဆံမ် ာ်ိုႈ ာ်ႎည်ီး မ ာ်န်ီး ီဒီီး။’’
6 ာည်ီး စီႎီီး
ာင်ီးတာ့် ှေဲ ဘည်ဘာည်ီးဒါ်ိုႈအန်ီးစံဝ်မေဆို တာ့် ာည်ီး၊ တအီီး ှေဲဒီီးမာ်
စီဒှေဲိုႈ ာ် ာည်ီး ာ်ိုႈ ဒည်ီးဟာဝ်ီး ီဒီီး။ 7 ာည်ီးစီ ဒည်ီးမဒှေဲိုႈ ာ် မ ာ်န်ီး ီဒီီး ပါ့်စံဝ်မေဆို၊ စီမတှေဲိုႈဒါီး ာ်
တဆီီးမဟှေဲပ် ှေဲ တာေဲႇမတှေဲင်ီးမ ာ်န်ီး ီဒီီး၊ အန်ီးစံဝ် စီဟို ်ဘံ ်မပါေဲႇ မ ာ်န်ီး ီဒီီး။ 8ႎါည်ီးဒီီး စာနံင်ဇို ် ို ်
မတှေဲိုႈ မနှေဲိုႈတာ့်အန်ီးစံဝ် တအီီး ီိုန်ီး ှေဲမာ် မတှေဲိုႈဒါီး ာ် တဆီီးမဟှေဲပ် ှေဲ တာေဲႇမတှေဲင်ီးအီိုနဒ
် ါ်န်ီးမဒှေဲိုႈအန်ီးစံဝ်၊
မင်
ံ ် ဆံမ်တာေဲႇ ာ် ာီးဟာ်ည်ီး ဘလိူည်ီးဟာ်ည်ီး ပံင်ငိုိုႈမဒှေဲိုႈ ှေဲ ပါ့်ရီမ်ီးဘ ည်ီး ှေဲဒီီး။
9တအီီး ှေဲအီီးမတာေဲႇမဒှေဲိုႈ အာည်ေဲႇအန်ီးစံဝ် ာည်ီး ှေဲအီီးမတာေဲႇမဒှေဲိုႈ ဘာ်န်ီးအန်ီးစံဝ် ှေဲမာ် စီ ီမအာင်ီးပါဝ်ီး
ခိုည်ီးဒါ်ိုႈ ာ် ‘‘မဟာ်ဆာန်နာa။” “မခ ိုႈအီီးမဒှေဲိုႈဒါီး ဇီိုဝ်စံဝ် ည ာီး အန်ီးမမှေဲိုႈမ ာ်င်ီးမင် ာခည်ီး။”
10“ ီိုင်ီးအီီးနံင်မပန်မဒှေဲိုႈနီီး အန်ီးစီနံင်ဘာည်ီး ီိုင်ီး ခည်မိုိုႈတာ်ပါန် န်ီးတာီးအှေဲတာီး ည ာီးဒါင်ီး ဒါမႎတ်
တဝ်ိုႈမမန်ီးမဒှေဲိုႈ၊ အန်ီးမမှေဲိုႈမ ာ်င်ီးမင် ာခည်ီး။” “မဟာ်ဆာန်နာ ဇို ် ို ်စံဝ်ဖ ာီး။’’
11ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆို စီဟာဝ်ီးစာ်မ်ီး ပါ့် ံင်ီးမေရိုဆ င်၊ အန်ီးစံဝ် စီမ ှေဲပ်ဟာဝ်ီး ာ် မခှေဲင်ီးမစာ်င်ီးစံဝ်ဖ ာီး
စီ ေ် ာ်မ ှေဲပ်တဝ်ိုႈ မတာ်န်ီးမ ိုီးမတာ်န်ီးမ ိုႈ မခှေဲင်ီးမစာ်င်ီးစံဝ်ဖ ာီး။ ႎါည်ီးဒီီး မ ါေဲႇမိုိုႈဘ ည်ီးဟည်အာ်ေဲႇမဒှေဲိုႈ၊
အန်ီးစံဝ် ာည်ီးတပှေဲအန်ီး အ ဝ်ီးမ ိုႈအေ်မခ ိုႈ ှေဲစီ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး ာ် ပါ့် ဇိုင်ီးမဘတန။
တင်ီး ဒိုည်ေဲႇအာဝ်ပလါ်ည်ီး
12ဘဝ်စာ်မ်ီးတာ့်ဆငည်ီးအီိုဝ်မည ီး စံဝ်မေဆို ာည်ီးတပှေဲအန်ီး ှေဲ စီ ည်မ ိုႈမဒှေဲိုႈ ာ် ဒ ဇိုင်ီးမဘတနဒီီး၊
ောမ်ီးမဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ်မာ် ဟည် ဘ န်ီး ာ်ပံင်ဟိုမ်ီး။ 13ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ်စီမေှေဲဝ်ီး ာ်
တင်ီး ဒိုည်ေဲႇအ တင်ီး အီီး ာီး ဘလိူည်ီးခ ီေဲႇ ပါ့်ဒီဒိုင်ီး။ အန်ီးစံဝ်စီ ဟာဝ်ီးဇီး ာ်ိုႈ စီတဝ်ိုႈ ာင်နံင်မမှေဲိုႈ
ပလါ်ည်ီးအန်ီး။ ဘည်ဘာည်ီးမာ် အန်ီးစံဝ်စီမေှေဲဝ်ီး ည် ာီးအန်ီး ှေဲ။ ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး
အန်ီးည ံမ်မိုိုႈမ အခ ိုင်ဆီန်ီးပလါ်ည်ီးအန်ီး။ 14ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆိုစီဒါ်ိုႈ တာ့်တင်ီး ဒိုည်ေဲႇဒီီး
‘‘တေ်မပါေဲႇစံင်နည်နီီး ခဒှေဲိုႈဆ ဘန်ီးဟိုမ်ီးပလါ်ည်ီး တင်ီးမည်ီး။’’ တပှေဲအန်ီး ှေဲဒီီးမာ် မေှေဲဝ်ီးဒို့ ပံင်ဒါ်ိုႈအန်ီးစံဝ်ဒီီး။
စံဝ်မေဆို မရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈ မစာ်င်ီးစံဝ်ဖ ာီး နာင်ီးခ ီေဲႇဆငါီး
15ႎါည်ီးဒီီး ဘဝ်မဒှေဲိုႈစာ်မ်ီး ှေဲတာ် ပါ့် ံင်ီးမေရိုဆ င်၊ စံဝ်မေဆို စီမ ှေဲပ် မခှေဲင်ီးႎါင်ီးမစာ်င်ီးစံဝ်ဖ ာီး၊ အန်ီးစံဝ်
စီခ ိူိုႈႎီိုန်ဒို့မပါေဲႇ တအီီး ဇဝ်ိုႈ ေံင်ီး ှေဲ။ အန်ီးစံဝ် စန်ီး ပလႎီိုန်ဒို့ဘိုီး ပမဒှေဲန်ီး ဒီ မရာိုႈ ှေဲတာ့်ရန်ီး ာည်ီး
တနာ်င်ဒီအံ ် ဒီေံင်ီး ှေဲတာ့်အပလိုည်ီး။ 16ဘန်ဒမဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ် ဘဒှေဲိုႈမ အီီးဘန်ီး တာင်ခမ ာိုႈ ိုီး

တီင်ႎါင်ီးမစာ်င်ီးစံဝ်ဖ ာီး။ 17ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ်စီပနံဝ်ီးနှေဲ တာ့် ှေဲ ဒါ်ိုႈ ‘‘အာဝ်မိုိုႈဟီိုဝ်၊ စံဝ်ဖ ာီးဒါ်ိုႈအန်ီး
တံင်မခှေဲင်ီးမဘှေဲေဲႇ ာမ်ီး ဘာည်ီးမည ှေဲန်ီး ‘အီီးမိုိုႈမစာ်င်ီးစံဝ်ဖ ာီးအံဝ်ီးနီီး အီီးနံင်မတှေဲေဲႇဒါ်ိုႈ ဒီမဒှေဲိုႈမာန်ီးဆီး
ါဆီင်မိုိုႈတအီီးမတာ်န်ီးခခိူဝ်ီး၊’ ဘည်ဘာည်ီးမာ် အီီးမိုိုႈပှေဲ ဟည်မရှေဲန်ီးမပန်ဒို့ ဘာည်ီးမပါေဲႇ
ဒီမ ါ်ည်ီးတအီီးစိုန် ှေဲ။’’
18ဘဝ်မေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီး တာီးမစာ်င်ီးဒါင်ီး ှေဲ ာည်ီးတဆာ ံတ် ာမ်ီး ှေဲတာ် ဘည်ဘာည်ီးတာ့်မဇှေဲန်ီး၊
ှေဲစီဟာ်ည်ေဲႇ ာ်အီိုန်ဒါ်န်ီး စာနံင်ပော်မ်ီးႎီိုန် အန်ီးစံဝ် မ ါေဲႇမိုိုႈ ှေဲေံဝ်ီးဒို့ အန်ီးစံဝ်၊
ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ီးဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး မ ါေဲႇမိုိုႈတအီီး ီိုန်ီး ှေဲ ဟည်အာမ်ီးဒို့ ပံင်ပနံဝ်ီးဒါ်ိုႈအန်ီးစံဝ်။
19ဘဝ်ဘ ည်ီးဟည်အာ်ေဲႇမဒှေဲိုႈ စံဝ်မေဆို ာည်ီး တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီ ည်မ ှေဲိုႈဟာဝ်ီး ခရာ်ည်ေဲႇဒ ံင်ီးဒီီး။
ဘည်ဘာည်ီးော်မ်ီးမခါိုႈဟာဝ်ီး တင်ီး ဒိုည်ေဲႇ
20ဘဝ်စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈတာ် ဆငည်ီးအီိုဝ်မည ီး ခမည ီးမဇဝ်ီးမဇဝ်ီး၊ ဇို ီဟာဝ်ီး စံဝ်မေဆို ာည်ီးတပှေဲအန်ီး ှေဲ
မတာေဲႇအီိုန်ဒါ်န်ီး၊ စီမဒှေဲိုႈမေှေဲဝ်ီး ာ် တင်ီး ဒိုည်ေဲႇအီိုမ်မမှေဲဝ်ီးဒဝ်ီး။ တေ်တပါ့်ရဝ်ိုႈအန်ီး မခါိုႈော်မ်ီးဒို့ ပါ် တင်ီး။
21ဘန်မဇှေဲန်ီး မပတရို ဟည်န ှူိုႈ ာ် ပံင်ဒါ်ိုႈအန်ီးစံဝ်မေဆို၊ အန်ီးစီဒါ်ိုႈ တာ့်အန်ီးစံဝ် ‘‘အဝ် တဆာ တဝ်ိုႈဟံင်ီး၊
တင်ီး ဒိုည်ေဲႇ ပံင်တင်ာ်ႏအန်ီးမည်ီးစံဝ် ဟည်ော်မ်ီးမခါိုႈဒို့။’’
22စံဝ်မေဆိုစီဒါ်ိုႈ ‘‘ပှေဲ ိုမမှေဲိုႈ မနာိုႈမည ှေဲမ် တာ့်စံဝ်ဖ ာီးနာ်ာ်ႏ။ 23အံဝ်ီးနံင်ဒါ်ိုႈ အီီးမိုိုႈအီီးမာန်အန်ီး၊
မခ ိုႈမမှေဲ့ဘဒါ်ိုႈ ဆာ်အန်ီးဆည်ေဲႇ မနာနီီး ဒါ်ိုႈ ‘ောည်ေဲႇ မ ာ် ် ာ်ိုႈ မဇာိုႈမ ှေဲပ်မခှေဲင်ီးမအှေဲမ်ီးပါင် ာည်၊’
ဆာ်အန်ီးအာဝ်အန်ီးမမှေဲိုႈ မနာိုႈ ါင်ီးဟာီး မခှေဲင်ီးမနာိုႈအန်ီး၊ ဆာ်မမှေဲိုႈမနာိုႈမည ှေဲမ်အန်ီးတာ် ဘာည်ီးဒါ်ိုႈအန်ီး
နံင်မပန်မဒှေဲိုႈ၊ ပံင်ဒါ်ိုႈအန်ီးဒီီးမာ် စီနံင်မပန်မဒှေဲိုႈမပါေဲႇအခည်ီး။ 24မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး အံဝ်ီးနံင်
ာင်ီးတာ့်ပှေဲ၊
ါဆီင်မိုိုႈ ပံင်မာန်ီးပှေဲတာ့်စံဝ်ဖ ာီး ဆာ်မမှေဲိုႈမနာိုႈမည ှေဲမ် နံင်ဘန်ီးအခည်ီး၊ ပံင်မာန်ီးပှေဲဒီီးမာ် စီနံင်ဘန်ီးမပါေဲႇအခည်ီး။
25ဒမဇှေဲန်ီးအာဝ်ႎါ်န်ီး ပှေဲမာန်ီးဆီးောမ်ီးမမှေဲ့မာ် ဆာ်ပှေဲမမှေဲိုႈမနာိုႈဆှေဲဝ်ီး မနာိုႈႎံင်ီးမတှေဲင်ီးအီီး စီပလိုတ်ဒှေဲိုႈအပ ှေဲတ် ှေဲ။
ဆာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး န်ီးစံဝ်ပှေဲ အီီးမ ါ်ည်ီးပါ့်ပလါ်န်ီးမာ် နံင်ပလိုတ်ဒှေဲိုႈအပ ှေဲတ်ပှေဲဟာ့်။ 26[ဆာ်ပှေဲ
အာဝ်ပလိုတ်ဒှေဲိုႈအပ ှေဲတ်အီီး န်ီးစံဝ်ပှေဲအီီးမ ါ်ည်ီးပါ့်ပလါ်န်ီးမာ် နံင်အာဝ်ပလိုတ်ဒှေဲိုႈမ အပ ှေဲတ်ပှေဲနာ်ာ်ႏ။]b’’
ှေဲမမာေဲႇ မနှေဲိုႈအာနာ ပံင်ဒါီးစံဝ်မေဆို
27ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို ာည်ီးတပှေဲအန်ီး ှေဲ စီႎီီးမဒှေဲိုႈစာ်မ်ီးဘိုီး ပါ့် ံင်ီးမေရိုဆ င်။ ဇိုမ ှေဲပ်ဟာဝ်ီးစံဝ်မေဆို
မခှေဲင်ီးႎါင်ီးမစာ်င်ီးစံဝ်ဖ ာီး၊ တာီးမစာ်င်ီးဒါင်ီး ှေဲ၊ တဆာ ံတ် ာမ်ီး ှေဲ ာည်ီး တအီီးဒါင်ီး ှေဲ၊ စီမဒှေဲိုႈဇီး ပါ့်အန်ီး။
28 ှေဲစီမမာေဲႇဒါ်ိုႈ ‘‘မည်ီးဒါီး မနှေဲိုႈအာနာဆီ မရှေဲန်ီး ှေဲနီီး။ နာင်ီး ံပ်ဆမာီးမရှေဲန်ီး ဘာည်ီးမည ှေဲန်ီး
မခ ိုႈမမှေဲအာပ်ဒှေဲိုႈ မနှေဲိုႈအာနာ တာ့်မည်ီး။’’
29ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆို စီႎီီးဒါ်ိုႈ ာ်ဘိုီး တာ့် ှေဲ ‘‘အံဝ်ီးနံင်မမာေဲႇဆှေဲိုႈ ပှေဲ အမ ိုီး။ ဆာ်ပှေဲ ာ်ိုႈ မ ာိုႈမမာေဲႇအံဝ်ီး၊
အံဝ်ီးမာ် စီနံင်
ာင်ီးနှေဲပှေဲနာ်ေဲႇ အံဝ်ီးဒါီး မနှေဲိုႈအာနာဆီ မရှေဲန်ီး ှေဲနီီး။ 30ပှေဲစီ ာ်ိုႈ
ာင်ီးဟံင်ီး အံဝ်ီးနာ်ေဲႇ၊
ခည်ဒှေဲိုႈ မောဟာန်တာ် ဘပ်တစမ် မိုိုႈအန်ီးဒါီး မနှေဲိုႈအာနာ အီီးမဒှေဲိုႈပါ့်စံဝ်ဖ ာီးဟီိုဝ်၊ ဆာ်ဘမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီးမာ်
မိုိုႈ မနှေဲိုႈအာနာအီီးမဒှေဲိုႈပါ့်တအီီးဟီိုဝ်။’’
31ဘန်မဇှေဲန်ီး ှေဲဒီီးမာ် စီ ည် အိုပ် မိုန်ဒါ်ိုႈ ‘‘ဆာ်အှေဲဒါ်ိုႈ ‘မိုိုႈ မနှေဲိုႈအာနာ အီီးမဒှေဲိုႈပါ့်စံဝ်ဖ ာီး၊’
အန်ီးစီနံင်မမာေဲႇဒါ်ိုႈ တာ့်အှေဲ ‘ဆီမ်ဘာည်ီးပှေဲစီ အာဝ်မည ှေဲမ် ာ် ပံင်မဟာမောဟာန်ဒီီး။’ 32ဘည်ဘာည်ီးမာ်
အှေဲအာဝ်ဘန်ီးမ
ာင်ီးဒါ်ိုႈ ‘မိုိုႈ မနှေဲိုႈအာနာ အီီးမဒှေဲိုႈပါ့်တအီီး’။’’ [ ှေဲမာ် ေံဝ်ီးတအီီး ီိုန်ီး ှေဲ၊
မ ါေဲႇမိုိုႈတအီီး ီိုန်ီး ှေဲ မည ှေဲမ်အန်ီးဒို့ မောဟာန်ဒီီး မိုိုႈတာ် ပမရာ ှေဲတ်အမခ ိုႈဟာ့်။] 33မ ါေဲႇဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး
ှေဲစီႎီီးဒါ်ိုႈ တာ့်စံဝ်မေဆို ‘‘မေီး အာဝ်နာ်ေဲႇမ။’’ ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆိုမာ် စီႎီီးဒါ်ိုႈတာ့် ှေဲ
‘‘တံန်မနီးတာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး၊ အံဝ်ီးမာ် အာဝ် ာ်ိုႈ
ာင်ီးမ ပှေဲနာ်ေဲႇ အံဝ်ီးဒါီး မနှေဲိုႈအာနာဆီ မရှေဲန်ီး ှေဲနီီး။’’

မာကုခါန်းဒါင်း ၁၂
အပိုမ်ယက ာျူႈကကည််း ကည ာ်းလိုင််း ပလါ်ည််း ဆပ ိတ်

1ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို စီႎီီးခည်နှေဲဘိုီး အပိုမ်မ ာိုႈ
ည်ီးမတာ်န်ီးမ ိုီး တာ့် ှေဲ စီဒါ်ိုႈ ‘‘မမှေဲိုႈ ာ်တအီီးဒီီးအမခ ိုႈ
တီေဲႇဆမ့်အန်ီး ာ်ိုႈ ိုင်ီးပလါ်ည်ီးဆပ တ် စီမရှေဲန်ီးမရှေဲင်ီး ိုင်ီး ိုင်ီးအန်ီး။ အန်ီး စီမ ှေဲိုႈအန်ီးဘိုီး တှေဲဝ်ီး
ဒီနံင်နိုတ်ာ်ႏတာ့်ပလါ်ည်ီးဆပ တ် စီမရှေဲန်ီးဘိုီး မ င်ာ်ႏ ာင်ီး။ ႎါည်ီးဒီီး အန်ီး စီဒှေဲိုႈ ှေဲ မရှေဲန်ီး ဆာင်ီး၊ အီီးမိုိုႈအန်ီး
စီ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး ပါ့် ီိုင်ီးဒီဟည်ီး။ 2ဘဝ်စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈတာ် အခ ီိုငဆ
် ီန်ီးပလါ်ည်ီးဆပ တ်ဒီီး စာနံင်ဟာဝ်ီး ာည်ီး
ပလါ်ည်ီးဆပ တ် န် ိုအန်ီးတာ် ာ်ဘန်ီး အန်ီးစီဆည်ေဲႇ ာ် တအီီးပံင်ဆည်ေဲႇအန်ီး ှေဲ အမခ ိုႈ
ဟာဝ်ီးမာန်ီးတာ့်မခ ိုႈအီီးမရှေဲန်ီး ဆာင်ီး ှေဲဒီီး။ 3ဘန်မဇှေဲန်ီး မခ ိုႈအီီးမရှေဲန်ီး ဆာင်ီး ှေဲဒီီး စီ မ်ီးမပါေဲႇ
မခ ိုႈပံင်ဆည်ေဲႇဒီီး စီ မရာ်မ်ငါ်ိုႈ ာ်အန်ီး၊ စီမပလိုႈအန်ီးႎီီးဟာဝ်ီး
ိုည်ီး ည်။ 4 ည ာီး ိုင်ီးဒီီးမာ် စီဆည်ေဲႇ
တအီီးပံင်ဆည်ေဲႇအန်ီး ှေဲ အမခ ိုႈ ႎီီးဟာဝ်ီးဘိုီး ပါ့် ိုင်ီး၊ ဘန်မဇှေဲန်ီး ှေဲအီီးမရှေဲန်ီး ဆာင်ီး ှေဲဒီီးမာ်
ငါ်ိုႈဟပ် ာ်ိုႈမ ှေဲန်ီးအန်ီး စီမရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈနာင်ီးအန်ီး ံပ်ဆာည်ီးအီီး၊ ှေဲ စီမပလိုႈအန်ီးႎီီး။ 5ႎါည်ီးဒီီး ည ာီး ိုင်ီးဒီီးမာ်
စီဆည်ေဲႇဟာဝ်ီး ှေဲင်ဘိုီးအမခ ိုႈ၊ အီီးမိုိုႈမခ ိုႈဒီီးမာ် ှေဲ ပော်မ်ီးႎီိုန်။ ႎါည်ီးမခ ိုႈဒီီး
ါဆီင်မိုိုႈပံင်ဆည်ေဲႇမဒှေဲိုႈအန်ီး ဘာ်န်ီးမာ် မခ ိုႈပံင်ငါ်ိုႈမာ် ှေဲငါ်ိုႈ၊ မခ ိုႈပံင်ပော်မ်ီးမာ် ှေဲပော်မ်ီးႎီိုန်
ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး။ 6ဘန်မဇှေဲန်ီး ည ာီး ိုင်ီးပလါ်ည်ီးဆပ တ်ဒီီးမာ် စာအန်ီးနံင်ဆည်ေဲႇဟာဝ်ီးဘိုီး မ ါ်ည်ီး ည် ာ်ိုႈ
မ ာ်န်ီး မမှေဲိုႈအန်ီး အမခ ိုႈ။ အန်ီးစီ တမ န်ီးဒါ်ိုႈ ‘ဆာ်အံဝ်ီးမပလိုႈဟာဝ်ီး မ ာ်န်ီးအံဝ်ီး၊ ှေဲနံင်ေိုမဆအန်ီး
မေဝ်ီး။’ စံင်နည် အန်ီးစီမပလိုႈဟာဝ်ီး ာ် မ ာ်န်ီး မမှေဲိုႈအန်ီးဒီီး။ 7ဘည်ဘာည်ီးမာ် ှေဲစီ ည်ဒါ်ိုႈ ‘မခ ိုႈနီီး
မိုိုႈမပါေဲႇ မခ ိုႈအီီးနံင်စာမ်ခ ှေဲမ်ီး ည ာီး ိုင်ီးနီီး။ မဒှေဲိုႈ၊ ဟာိုႈအှေဲ ောင် ပော်မ်ီးႎီိုန်အန်ီး၊ ဆာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး
အှေဲစီနံင်ဘန်ီး ာ် ဆီမ့် ာည်ီး ိုင်ီးပလါ်ည်ီးဆပ တ်နီီး။’ 8 ှေဲစီ မ်ီး ပော်မ်ီးႎီိုန် ာ်ိုႈ မ ာ်န်ီး ည ာီး ိုင်ီးဒီီး
စီဒည်ီးဟာဝ်ီးႎီိုန် ဒရာ်ည်ေဲႇ ိုင်ီးပလါ်ည်ီးဆပ တ်။
9ဆီပှေဲ ာင် ည ာီး ိုင်ီးဒီီး နံင်မရှေဲန်ီးဘာည်ီးမမှေဲ။ အန်ီးစီနံင်မဒှေဲိုႈ ာည်ီးပော်မ်ီးႎီိုန်
ှေဲအီီးမရှေဲန်ီး ဆာင်ီး ှေဲဒီီး၊ စီနံင်မတှေဲိုႈ ိုင်ီးဒီီး အန်ီးစီနံင်အာပ်ဒှေဲိုႈ အီီးဟည်ီးမရှေဲန်ီး။ 10ပှေဲအာဝ်တံမ်ဒီိုႈဟီိုဝ်
ပံင်
်အန်ီး မခှေဲင်ီးမဘှေဲေဲႇ ာမ်ီး အီီးဒါ်ိုႈ ‘မာဝ်ီး ပံင်ပႎှေဲိုႈႎီိုန် တာ့်တအီီးမခ ိုႈအီီးမရှေဲန်ီးခမ ှေဲပ်တှေဲ ် ှေဲ၊
မဘာ် ်ဘာ်န်ီးအီီးမိုိုႈမာဝ်ီးဒီီး နံင်မ ါ်ည်ီးဒီအမေီးဒါင်ီး ဒီမရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈနာင်ီးခမ ှေဲပ် ံပ် မတာ်န်ီးမံန်။ 11ဇီိုင်ီးမ နီီး
မိုိုႈ ပံင်မရှေဲန်ီးအန်ီး စံဝ် ည ာီးဒီီး၊ အန်ီး စီမမှေဲမ်အာမ်ီးမပါေဲႇခည်ီး တာ့်အှေဲ’။”
12ဘန်မဇှေဲန်ီး တအီီးဒါင်ီး ှေဲဒီီးမာ် မ ါေဲႇမိုိုႈ ှေဲဟည်နာ်ေဲႇ ာ် မ ာိုႈ
ည်ီးဒီီး ဆီင်ဒါ်ိုႈတာ့် ှေဲ၊
ှေဲစီတဟာ်ည်ေဲႇ ာ်အီိုန်ဒါ်န်ီး စာနံင် မ်ီးအန်ီးစံဝ်။ ဘည်ဘာည်ီးမာ် မ ါေဲႇမိုိုႈ ှေဲေံဝ်ီး တအီီး ီိုန်ီး ှေဲ၊
ှေဲစီ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး ဒအန်ီးစံဝ်။
ဘည်ဘာည်ီး နံင် ို ာမ်ီး အမခါန်
13ႎါည်ီးဒီီး ှေဲစီဆည်ေဲႇ ာ် တအီီးစိုမ်ီး ာရဆှေဲ ာည်ီး တအီီးစိုမ်ီးတာီး ည ာီးဒါင်ီး မဟရိုတ် ှေဲ
ံ ်
မဒှေဲိုႈပါ့်အန်ီးစံဝ် စာနံင်တဟာ်ည်ေဲႇ ဒီနံင် မ ှေဲပ်မ ာိုႈအန်ီးစံဝ်။ 14ဘဝ်မဒှေဲိုႈစာ်မ်ီး ှေဲတာ် ပါ့်အန်ီးစံဝ်၊
စီမဒှေဲိုႈမော် ာ်မမာေဲႇအန်ီးစံဝ် ဒါ်ိုႈ ‘‘အဝ် တဆာ၊ မေီးနာ်ေဲႇအဝ် မည်စံဝ်မိုိုႈမပါေဲႇ မခ ိုႈအီီးဆီိုဝ်ေိုီး။
မည်ီးအာဝ်တဝ်ိုႈငါည်ီးမခ ိုႈမမှေဲ့ အာဝ်ေံဝ်ီးဆ။ မည်ီးပနံဝ်ီးဒှေဲိုႈ ည် မ ာိုႈတတာီးအီီးမိုိုႈအီီးမာန်အန်ီး
မတာေဲႇဘာည်ီး ို ်စံဝ်ဖ ာီး။ အှေဲဒှေဲိုႈ အမခါန်တာ် တာီး ည ာီးဒါင်ီးမောမ ှေဲ၊ ခ င်မတာ် အာဝ်ခ င်မတာ်၊
ာင်ီးနှေဲဟံင်ီး မေီးနာ်ေဲႇ။’’

15ဘည်ဘာည်ီးမာ် အန်ီးစံဝ်ဟည်နာ်ေဲႇမပါေဲႇ မိုိုႈတာ် ှေဲမရှေဲန်ီး ာင်မနီး ည်တအီီးခ ီေဲႇ၊ အန်ီးစံဝ် စီမမာေဲႇ ာ်တာ့် ှေဲ
ဒါ်ိုႈ “ဆီမ်ဘာည်ီးပှေဲဆံမ်ဆီင် စာမ်ီး ာ်အံဝ်ီး၊ မတှေဲိုႈမဒှေဲိုႈဟံင်ီးအံဝ်ီးတဝ်ိုႈ ရန်ီးတှေဲင် ာီး အမမတ်။”
16 ှေဲမာ် မတှေဲိုႈမဒှေဲိုႈမပါေဲႇ၊ အန်ီးစံဝ်စီမမာေဲႇတာ့် ှေဲဒါ်ိုႈ ‘‘တဝ်ိုႈဟံင်ီး တီင်ရန်ီးတှေဲင် ာီးနီီး အရာင်ဆီအန်ီးမတာေဲႇ၊
ဇီိုဝ်ဆီအန်ီး
်အန်ီး။’’
ဘန်မဇှေဲန်ီး ှေဲစီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘မတာေဲႇအရာင် တာီး ည ာီးဒါင်ီးမောမ ာည်ီး ဇီိုဝ်အန်ီး။’’
17စံဝ်မေဆိုစီႎီီးဒါ်ိုႈ ာ် တာ့် ှေဲ ‘‘အန်ီးအီီးဆှေဲင်တာ် တာီး ည ာီးဒါင်ီးမာ် စီဒှေဲိုႈ တာ့်တာီး ည ာီးဒါင်ီးဒီီး။
အန်ီးအီီးမိုိုႈ ပံင်ဆှေဲင်တာ်စံဝ်ဖ ာီးမာ် ဒှေဲိုႈတာ့်စံဝ်ဖ ာီးနာ်ာ်ႏ။’’ ဘန်မဇှေဲန်ီး ှေဲမာ် အာမ်ီးငါ်ေဲႇဒို့
ပံင်ႎီီး
ာင်ီးဒါ်ိုႈအန်ီးစံဝ်။
မ ာ်င်ော်ည်ေဲႇအီမ်ီးမဒှေဲိုႈဒော်မ်ီး
18ႎါည်ီးဒီီး တအီီးစိုမ်ီးဆာဒို ှေဲ
ံ ် စီမဒှေဲိုႈဇီးပါ့်အန်ီးစံဝ်။ စာီး ှေဲအီီးမိုိုႈ တအီီးစိုမ်ီးဆာဒို ှေဲ အာဝ်မည ှေဲမ်မ
ဘည်ဘာည်ီးော်ည်ေဲႇအီမ်ီးဒော်မ်ီးဒီီး။ ှေဲစီမမာေဲႇဒါ်ိုႈ ာ် 19‘‘အဝ် တဆာ၊ မမာမဆ
်ဒါ်ိုႈအန်ီးဘာည်ီးမည ှေဲန်ီး
‘တအီီးအမခ ိုႈ အာဝ်မမှေဲိုႈမ ာ်န်ီးႎါီး ဆာ်ော်မ်ီးဟာဝ်ီး၊ မ ါ်ည်ီးအန်ီး ာ်ိုႈ အီီးမိုိုႈပီီးအန်ီး၊ မခ ိုႈအီီးမိုိုႈႎါီးအန်ီး
နံင် ိုႎီီး ာည်ီးဘိုီး အည်ီးအန်ီး အီီးမိုိုႈပီီး ပီဒါင်ီးမခ ိုႈဒီီး နာင်ီးမ ာ်န်ီးႎါီး ပီအန်ီး ီိုန်ီးမဒှေဲိုႈ။’ 20ဆာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး၊
ဆာ်စီမမှေဲိုႈ ာ် ှေဲပီႎါီးအီီးမာည်ီးပီးမခ ိုႈ၊ မခ ိုႈပီဒါင်ီးဒီီး စီခါ်ေဲႇ ာည်ီးပီီး၊ ည ံမ်မမှေဲိုႈမမ ာ်န်ီးႎါီး စီော်မ်ီးဟာဝ်ီး။
21ဘန်မဇှေဲန်ီး ႎါီးအန်ီးအညီ စီႎီီး ာည်ီးဘိုီး အည်ီးအန်ီးမခ ိုႈဒီီး။ မိုိုႈ ိုည်အန်ီးမာ် ည ံမ်မမှေဲိုႈမမ ာ်န်ီးႎါီး
စီော်မ်ီးဟာဝ်ီး။ ႎါည်ီးဒီီး အန်ီး ီဘာည်ီး ည်မဇှေဲန်ီး မတာေဲႇ ံပ်မိုိုႈတာ်အ ိုမ်။ 22တံငမ
် နီးဟာဝ်ီးဒို့ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး
ှေဲပီႎါီး ှေဲဒီီး အမခ ိုႈမဟာ်ည်ေဲႇအမခ ိုႈ ာည်ီးဟာဝ်ီး ာ်အီီးပန်ီးဒီီး အာဝ်မမှေဲိုႈမ မ ာ်န်ီးခံဝ်မခ ိုႈ
ှေဲပါ်ပီးမခ ိုႈစီော်မ်ီးဟာဝ်ီးဒို့။ ဘဝ်တမဟာ်ည်ေဲႇအန်ီး အီီးပန်ီးဒီီးမာ် ဟည်ော်မ်ီးဟာဝ်ီး။ 23မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး
ဆာ်စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈ ဘဝ်မိုိုႈတာ်အခ ီိုငေ
် ာ်ည်ေဲႇအီမ်ီးမဒှေဲိုႈဒော်မ်ီး၊ အီီးပန်ီးဒီီး စီနံင်မိုိုႈ ာ် ပီီးမခ ိုႈမမှေဲ၊ မ ါေဲႇမိုိုႈ
ှေဲပီႎါီးပါ်ပီးမခ ိုႈ ခါ်ေဲႇ ာည်ီးဒို့ အီီးပန်ီးဒီီး မတာ်န်ီးမခ ိုႈ။’’
24ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆိုစီႎီီးဒါ်ိုႈ တာ့် ှေဲ ‘‘ပှေဲ ှေဲဒီီး ပှေဲအာဝ် ဘလိူိုႈနာ်ေဲႇမ ပံင်ဆီင်ဒါ်ိုႈမဘှေဲေဲႇ ာမ်ီး။
မနှေဲိုႈ ိုင်ီးတာန်ခိုီးစံဝ်ဖ ာီးမာ် အာဝ် ဘလိူိုႈခ ီေဲႇခ ီေဲႇ တီင်မနာိုႈပှေဲ။ မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး ပံင်တမ န်ီးပံင်မည ှေဲမ်ပှေဲ
ဟည် မ ှေဲပ် မ ိုႈဒို့။ 25မ ါေဲႇမိုိုႈတအီီးနီီး ဆာ်ော်ည်ေဲႇအီမ်ီးမဒှေဲိုႈဒော်မ်ီးဒီီး နံင်ဘမမှေဲိုႈမ
ည်ခါ်ေဲႇ ည် ာည်ီး၊ နံင်ဘာည်ီး ည် စံင်နာင်ီးပါ့်ပလါ်န်ီး ှေဲအီီးမ ါ်ည်ီးပါ့်ပလါ်န်ီး။ 26မ ာ်င်ဘည်ဘာည်ီး
ော်ည်ေဲႇအီမ်ီးမဒှေဲိုႈဒော်မ်ီးဒီီး ပှေဲအာဝ်တံမ်ဒီိုႈဟီိုဝ် တီင်မဘှေဲေဲႇ ာမ်ီးမမာမဆ မ ဒီ
်ဒါ်ိုႈအန်ီး
မ ာ်င်ေိုမ်ဘ ည်ီး၊ မခှေဲင်ီးဒီီး ပံင်ဒါ်ိုႈစံဝ်ဖ ာီး ‘အံဝ်ီးနီီး မိုိုႈမပါေဲႇ စံဝ်ဖ ာီးအာဘရာဟံမ်၊ စံဝ်ဖ ာီးအဆှေဲတ်၊
စံဝ်ဖ ာီးော ိုပ် ှေဲဟာ့်။’ 27စံဝ်ဖ ာီးဒီီး အန်ီးအာဝ်မိုိုႈမ စံဝ်ဖ ာီး စာီး ှေဲအီီးော်မ်ီး၊ အန်ီးမိုိုႈစံဝ်ဖ ာီး
စာီး ှေဲအီီးအီမ်ီးမ ါ်ည်ီးအန်ီး။ ပံင်တမ န်ီးပံင်မည ှေဲမ်ပှေဲ ဟည် မ ှေဲပ် မ ိုႈဒို့။’’
ဆီန်ပင်ညာပ်အီီးမ ာတ်ဒါင်ီးမေ်ဒို့အီီး အေ်တည်ီး
28ဘန်မဇှေဲန်ီး စီမမှေဲိုႈ ာ် တဆာ ံတ် ာမ်ီးအမခ ိုႈ မ ါ်ည်ီးအန်ီးပါ့်ဒီီး၊ စီမေှေဲဝ်ီး ာ်တညာဝ်ီး
ှေဲ ည်
ှေဲင်ီးဒါ်ိုႈ။ ဘဝ်မေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီးအန်ီးတာ် ဘာည်ီးႎီီးဒါ်ိုႈအန်ီးစံဝ် မပန်ပှေဲန်ီးမပါေဲႇခည်ီး၊ ောမ်ီးမဇှေဲန်ီး
အန်ီး စီမဒှေဲိုႈဇီး ာ် ပါ့်စံဝ်မေဆို စီမမာေဲႇဒါ်ိုႈ ‘‘တီင်ဆီန်ပင်ညာပ်ပါ်ပည်မမှေဲိုႈ ပင်ညာပ်မ မမှေဲမိုိုႈ
အီီးမ ာတ်ဒါင်ီးမေ်ဒို့အီီး။’’
29စံဝ်မေဆို စီႎီီးဒါ်ိုႈ “ဆီန်ပင်ညာပ်အီီးမ ာတ်ဒါင်ီးဇာီးဒို့ခအီီး မိုိုႈ ‘အဝ် ခခိူဝ်ီးမ ိုီးအတမရ ၊
တညာဝ်ီး ာည်ီးဟံင်ီး။ စံဝ် ည ာီးအီီးမိုိုႈစံဝ်ဖ ာီးအှေဲ အန်ီးမိုိုႈ ည်စံဝ်ဖ ာီးအဆဟာ့်။
30ဒါီး ါအီီးမမှေဲိုႈပံင် ံတ်မည်ီး အီီးမိုိုႈမနာိုႈ၊ မ ှေဲမ်ီး၊ မဟှေဲေဲႇညာန်၊ မဘလာ်မ်ီးမည်ီး ပါ်ပည်မမှေဲိုႈ၊ မတှေဲိုႈ မမှေဲိုႈ

စံဝ် ည ာီးအီီးမိုိုႈစံဝ်ဖ ာီးမည်ီးနာ်ာ်ႏ။’ 31ဆီန်ပင်ညာပ်အီီးမ ာတ်ဒါင်ီးဇာီးဒို့ခအီီး မ ာိုႈတည်ီးအေ် မိုိုႈ
‘မတှေဲိုႈ မမှေဲိုႈ ပီႎါီးအီီးမ ါ်ည်ီး စာ်မ်ရီမ်ီးမည်ီး ှေဲဒီီး ဘာည်ီးမည်ီး မမှေဲိုႈတိုီးပိုင်ီးမည်ီး။’
ဘန်ဒဆီန်ပင်ညာပ်အေ်တည်ီး ာည်ီးဒီီး ဘမမှေဲိုႈမဆီန်ပင်ညာပ် အီီးမ ာတ်ဒါင်ီးဇာီးခ ာည်ီးဒီီး။’’
32တဆာ ံတ် ာမ်ီးဒီီး စီဒါ်ိုႈ ‘‘မိုိုႈအဝ် မပန်အဝ် တဆာ။ ပံင်ဒါ်ိုႈမည်ီးစံဝ်ဒီီး ဟည်မိုိုႈဟည်မာန်
မပါေဲႇခည်ီးခည်ီးဟာ့်။ စံဝ်ဖ ာီးဒီီး အန်ီးမမှေဲိုႈ ည် အဆဟာ့်။ ဘန်ဒစံဝ်ဖ ာီးဒီီး အန်ီးဘမမှေဲိုႈ မ ဖ ာီးမ ိုီးဟည်ီး။
33အှေဲ ို ဒါီး ါအီီးမမှေဲိုႈပံင် ံတ်အှေဲ အီီးမိုိုႈမနာိုႈ၊ မ ှေဲမ်ီး၊ မဟှေဲေဲႇညာန်၊ မဘလာ်မ်ီးအှေဲ ပါ်ပည်မမှေဲိုႈ၊ မတှေဲိုႈ မမှေဲိုႈ
စံဝ် ည ာီးအီီးမိုိုႈစံဝ်ဖ ာီးအှေဲ၊ အာဝ်ႎါ်န်ီး အှေဲ ိုမတှေဲိုႈ မမှေဲိုႈ ပီႎါီးအီီးမ ါ်ည်ီး စာ်မ်ရီမ်ီးအှေဲ ှေဲဒီီး
ဘာည်ီးအှေဲ မမှေဲိုႈတိုီးပိုင်ီးအှေဲ။ အီီးမိုိုႈဆီန်ပင်ညာပ် ာည်ီးဒီီး မိုိုႈအီီးမ ာတ်ဒါင်ီးဇာီး မေ်မပါေဲႇခ အှေဲမရှေဲန်ီးဒါီး
ပံင် ှူအီီးတို ်ဒါီးငည်ီး ာည်ီးပံင် ှူမတာ်န်ီးမ ိုီး။’’
34ဘဝ်မေှေဲဝ်ီးနာ်ေဲႇ စံဝ်မေဆိုတာ် ဘည်ဘာည်ီးအန်ီးႎီီးဆမာီး
ာင်ီးဒါ်ိုႈ ရီီး တီီး၊ အန်ီးစံဝ် စီဒါ်ိုႈ
တာ့်အန်ီး ‘‘မည်ီးအာဝ်မ ါ်ည်ီး ဒိုင်ီးမ တာ့် ီိုင်ီးစံဝ်ဖ ာီး။’’ ႎါည်ီးဒီီး မခ ိုႈမမှေဲ့မာ် ဘေမ မမာေဲႇဘိုီးအန်ီးစံဝ်။
စံဝ်ခရီတ်ဒါ်ိုႈအီီး မိုိုႈဆီ
35ဇိုစံဝ်မေဆို ီမဟာပနံဝ်ီး မခှေဲင်ီးႎါင်ီးမစာ်င်ီးစံဝ်ဖ ာီး၊ အန်ီးစံဝ်စီဒါ်ိုႈ ‘‘ဆီမ်ဘာည်ီး တဆာ ံတ် ာမ်ီး ှေဲ
ဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ် စံဝ်ခရီတ်နီီးa စီမိုိုႈ ာ် မ ာ်န်ီးခခိူဝ်ီး ာန်တာီး ည ာီးဒါင်ီးဒါမႎ ်။ 36 ံပ်မိုိုႈတိုီးဒါမႎ ်မာ်
ဒါီးမႎမညန်ခ ီေဲႇဆငါီးစံဝ် စီ
ာင်ီးဒါ်ိုႈ ‘စံဝ် ည ာီးအီီးမိုိုႈစံဝ်ဖ ာီး
ာင်ီးဒါ်ိုႈ တာ့်စံဝ် ည ာီးအံဝ်ီး
“အံ ်အန်ီး ည ာတည်ီးမအှေဲိုႈအံဝ်ီး ါအံဝ်ီးည ံမ်ဒှေဲိုႈ ောန်ဆမည်ီး မဒှေဲိုႈခ ိူေဲႇမ ါ်ည်ီး မခ ှေဲမ်ီး ပါီးဇာ်န်ီးမည်ီး ”။’
37ဆာ်မိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး ံပ်မိုိုႈတိုီးအန်ီးဒါမႎ ် ဆီင် ီမတှေဲေဲႇဒါ်ိုႈတာ့်မမဆေဒီီး ‘စံဝ် ည ာီး’၊ ဘာည်ီးမမှေဲ
မမဆေဒီီး နံင်ႎီီးမိုိုႈဘိုီး မ ာ်န်ီးခခိူဝ်ီး ာန်ဒါမႎ ်။” ဘန်မဇှေဲန်ီး တအီီး ီိုန်ီး ှေဲမာ်
မနာိုႈတခည်ီးတညာဝ်ီး ာည်ီး မ ာိုႈပံင်မဟာပနံဝ်ီးအန်ီးစံဝ်။
ိုႎှေဲိုႈအန်ီးဆတ တဆာ ံတ် ာမ်ီး ှေဲ
38ဇိုအန်ီးစံဝ် ီပနံဝ်ီးဒှေဲိုႈ၊ အန်ီးစီဒါ်ိုႈဘိုီး ‘‘အန်ီးဆတႎှေဲိုႈ တဆာ ံတ် ာမ်ီး ှေဲနာ်ာ်ႏ။ ှေဲဒီီး ေ ည်မခ ှေဲပ်
တဆီီးခ ီေဲႇ ှေဲ ေ်ႎီီး ေ်ဟာဝ်ီး ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး၊ ပါ့် လာိုႈမာ် ှေဲဆီင်ဒှေဲိုႈ အီီးေိုမဆ မ ာိုႈတာ့် ှေဲ။
39စံန်ဒါ်ိုႈဆာ်မမှေဲိုႈမပလါ်ည်ီးမာ် ှေဲေ ည်မ ါ်ည်ီးအံ ်မပါေဲႇ ဒီဇာီးဒီခ ှေဲမ်ီး၊ တီင်တမရာ်ပ်မာ်
ှေဲဆီင်ဘန်ီးအံ ်ဒီဇာီး။ 40 ှေဲဆမာီးစံမ် မ ာ
ာင်ီး ာည်ီး အီီးမိုိုႈ ိုီး ာမ်ီးောီး မာည်ီး ှေဲ။ ဘန်မဇှေဲန်ီး
ှေဲစီမာန်ီးဆီး ႎှေဲတ်ေဲႇမ ာိုႈဒိုင်ီးဒိုင်ီး နာင်ီးအီီးတညာဝ်ီးခ ှေဲမ်ီး။ တအီီးစာီး ှေဲဒီီး အန်ီး ီိုင်တာန်မပါေဲႇ ာ်
ညာီးတံမ်ဒါင်ီးမေ်ဒို့အီီး။’’
ပံင် ှူ ောီး မာည်ီး
41ႎါည်ီးဒီီး ဇိုောမ်ီး ီအံ ်မ ါ်ည်ီး စံဝ်မေဆို မတာ်ငါည်ီးတာ် တ ်ာ်ႏရန်ီး ှူ၊ အန်ီးစံဝ်စီတဝ်ိုႈ ာ်
တအီီးမဒှေဲိုႈဟပ် ရန်ီး ှူ ှေဲ။ တအီီးခ ှေဲမ်ီး ှေဲမာ် မဒှေဲိုႈ ီိုန်ီး၊ ှေဲမာ် ှူဟပ်ဒှေဲိုႈမပါေဲႇ ီိုန်ီး ီိုန်ီး။ 42ဘည်ဘာည်ီးမာ်
ဘဝ်မိုိုႈတာ်ောီး မာည်ီးအီီး လါန်ီးဒီီး မဒှေဲိုႈ ှူဟပ်ရန်ီးမမတ်အန်ီး အေ်မမတ် အန်ီးအီီးတန်အမ ။ 43ဘန်မဇှေဲန်ီး
အန်ီးစံဝ် စီမတှေဲေဲႇ ာ်တပှေဲအန်ီး ှေဲ စီဒါ်ိုႈ “အံဝ်ီးနံင်ဒါ်ိုႈအီီးမိုိုႈအီီးမာန်အန်ီး ောီး မာည်ီးအီီး လါန်ီးနီီး
အန်ီးဟည် ှူဟပ် ီိုန်ီးမေ်ခ ှေဲအီီးမဒှေဲိုႈဟပ်ရန်ီး ှူမတာ်န်ီးမခ ိုႈဟာ့်။ 44ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး
ှေဲဒီီး မဒှေဲိုႈ ှူဟပ် ည် ရန်ီးခ ဝ်ီး ှေဲ၊ ဘည်ဘာည်ီးမာ် အီီးမိုိုႈောီး မာည်ီးနီီး အန်ီးဘည် လါန်ီးစံမ်ီးမာ်
အန်ီးဟည် ှူဟပ်ဒို့ဒို့ ါေဲႇဆီင်မိုိုႈရန်ီးပံင်မမှေဲိုႈအန်ီး စာနံင်ခ ိုင်ီးတာ် အဆာ ်ႎတ်အန်ီး။’’
စံဝ်မေဆို
ာင်ီးမပလိုႈအန်ီး ဘည်ဘာည်ီးနံင်ော်ိုႈ ှေဲဝ် မစာ်င်ီးစံဝ်ဖ ာီး

မာကုခါန်းဒါင်း ၁၃
1ဇိုစံဝ်မေဆို ည်မ ိုႈမဒှေဲိုႈ ဒမစာ်င်ီးစံဝ်ဖ ာီး၊ မခှေဲင်ီးတပှေဲအန်ီး ှေဲ အမခ ိုႈ စီမဒှေဲိုႈ
ာင်ီးဒါ်ိုႈ ‘‘တဆာ
တဝ်ိုႈဟံင်ီး။ မာဝ်ီး ှေဲနီီး အန်ီးဒါင်ီးဘန်ဒီမပါေဲႇအခည်ီး၊ ါင်ီး ှေဲနီီးမာ် ဒါင်ီးခီို ်မပါေဲႇအခည်ီးဟာ့်။’’
2အန်ီးစံဝ် စီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘မိုိုႈအဝ်၊ စံင်နည် မည်ီးဟည်မေှေဲဝ်ီးအန်ီး ါင်ီးဒါင်ီးခီို ် ှေဲနီီး။ အီီးမိုိုႈ လိုန်ီးမာဝ်ီး
အန်ီးအီီး ဇိုည်ေဲႇအန်ီး တီင်မစာ်င်ီးဖ ာီး ှေဲနီီးမာ် နံင် တိုႈတ လာ်ိုႈမဇာိုႈဒို့။ အပိုင်ီးမာ် အန်ီးနံင်ဘႎီီးမ ါ်ည်ီးမ
ဒီမ ါ်ည်ီးပ ီမ်ီးအန်ီး။’’
စံဝ်မေဆို
ာင်ီးမပလိုႈအန်ီး ဘည်ဘာည်ီးနံင် ီန်ီးဒည်ီးမဒှေဲိုႈ မတာ်န်ီးမ ိုီး
3ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို အံ ်ပါ့်မတှေဲင်ီးမနာဆာန် န် မတာ်ငါည်ီးမဒှေဲိုႈ ည ာမစာ်င်ီးစံဝ်ဖ ာီးဒီီး။ ောမ်ီးမဇှေဲန်ီး
အီီးမိုိုႈမပတရို၊ ော ိုပ်၊ မောဟာန် ှေဲအန်ဒမရ ှေဲစီမဒှေဲိုႈဇီးပါ့်အန်ီးစံဝ် ဘ ာီး ာ်မမာေဲႇဒါ်ိုႈ
4‘‘
ာင်ီးနှေဲဟံင်ီး မေီးနာ်ေဲႇ၊ ဘန်မမှေဲ နံင်မပန်မဒှေဲိုႈ ှေဲဒီီး။ ဆာ် ှေဲဒီီး ဟည်မိုိုႈမပန်မဒှေဲိုႈ၊ အတ ်ဆီနံင်မပန်မဒှေဲိုႈ
အာည်ေဲႇအန်ီး။’’
5စံဝ်မေဆိုမာ် စီ
ာင်ီးဒါ်ိုႈ ‘‘နာင်ီးအီီး ံပ်ဘခ ံဝ်ီးဟိုမ်ီးပှေဲ မ ါ်ည်ီးဆတခည်ီးခည်ီးနာ်ာ်ႏ။ 6တအီီး ှေဲမာ်
နံင်မရှေဲန်ီး ာင်မနီးမဒှေဲိုႈဒို့ မိုိုႈအံဝ်ီး ီိုန်ီးမပါေဲႇခည်ီး။ ှေဲ စီနံင်မဒှေဲိုႈခ ံဝ်ီးဟိုမ်ီးတအီီး ီိုန်ီး ှေဲ ဒါ်ိုႈဒို့ ှေဲမိုိုႈ
စံဝ်ခရီတ်ဟာ့်။ 7ပှေဲ ှေဲဒီီးမာ် ဆာ်ပှေဲမေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီး ာ် ဘည်ဘာည်ီး အီီး ည် တီို ် ာည်ီး
ခါဝ်ဆတာင်ီးမ ာ်င်အီီး ည် တီို ်၊ ပှေဲခေံဝ်ီးနာ်ာ်ႏ။ ှေဲဒီီး နံင်မပန်မဒှေဲိုႈမပါေဲႇ အခည်ီး။ မိုိုႈ ည် ည ံမ်မိုိုႈမ
ဒီတမဟာ်ည်ေဲႇအန်ီး။ 8ဘန်မဇှေဲန်ီး တအီီး အခခိူဝ်ီးတာ့်အခခိူဝ်ီး၊ အ ီိုင်ီးတာ့်အ ီိုင်ီး စီနံင် ည် တီို ်။
မတာ်န်ီးဒီမတာ်န်ီးဒှေဲန်မာ် နံင်မပန်အင်ဆံန် ေိုႈ၊ ပံင်ဟိုမ်ီးပံင်စိုင်ီးမာ် တအီီးနီီး နံင်အတ်မဒှေဲိုႈ။ အီီးမပန်မဒှေဲိုႈ ှေဲနီီး
စီမိုိုႈမပါေဲႇ ဒီတေ်စ ီန်ီးဒည်ီး၊ အီီးဒီီး အန်ီးစီဘာည်ီးမပါေဲႇ အီီးပန်ီးဒည်ီးတိုီးခ ိူ ်ေိုင်ီးဆှေဲဝ်ီး
နံင်မပ ှေဲိုႈမ ာ်န်ီးဟာ့်။’’
9‘‘ပှေဲမာ် မ ါ်ည်ီးဆတနာ်ာ်ႏ။ အီီးစီနံင်တိုန်ီးပှေဲ အာပ်ပါ့် ိုမ်ီးတတာီး။ ပါ့်တမရာ်ပ် ှေဲမာ် အီီးစီနံင် ောင်ငါ်ိုႈပှေဲ။
မ ါေဲႇမိုိုႈ ီိုင်ီးစာအံဝ်ီး ပှေဲ ှေဲဒီီး နံင် တိုႈ ာ် စှေဲတ်မမာေဲႇ ပါ့် အာည်ေဲႇတအီီးတဝ်ိုႈမမန်ီး ှေဲ ာည်ီး
တာီး ည ာီးဒါင်ီး ှေဲ၊ ပှေဲမာ် နံင်ႎီီးဘန်ီး
ာင်ီးဒါ်ိုႈ မ ာ်င်ခါဝ်ဆတာင်ီးအီီးမမှေဲမ်ခိုည်ီး။ 10ပှေဲစီ ို
မဟာ
ာင်ီး ခါဝ်ဆတာင်ီးမမှေဲမ်ခိုည်ီးနီီး တာ့်ခခိူဝ်ီးမ ိုီးတအီီးပါ်ပည်မမှေဲိုႈ အာည်ေဲႇစာ်မ်ီး ဒီတမဟာ်ည်ေဲႇအန်ီးနာ်ာ်ႏ။
11ဆာ်အီီးမဒှေဲိုႈ မ်ီးပှေဲ စှေဲတမ
် မာေဲႇပါ့် ိုမ်ီးတတာီး၊ ပှေဲခ ာင်အီိုင် ီိုႈ ပံင်နံင်
ာင်ီးပှေဲ။ ဇိုောမ်ီးမဇှေဲန်ီး မခှေဲင်ီးမနာိုႈပှေဲ
ဆာ် ဘလိူိုႈမဒှေဲိုႈဘာည်ီးမမှေဲ့မာ်
ာင်ီး ည်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီးနာ်ာ်ႏ။ ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး
မ ာိုႈ ှေဲဒီီး အာဝ်မိုိုႈမမ ာိုႈအီီးမဒှေဲိုႈတီင်မနာိုႈပှေဲ၊ အန်ီးမိုိုႈမ ာိုႈအီမဒှေဲိုႈ ပါ့်ႎမည န်ခ ီေဲႇဆငါီးစံဝ်။ 12ဘန်မဇှေဲန်ီး
အီီးမိုိုႈအပီအႎါီးမာ် နံင်ႎီီးအာပ်ဒှေဲိုႈ အီီးပော်မ်ီးႎီိုန်။ န်ီးမာီးမာ် စီနံင်အာပ် မ ာ်န်ီး ှေဲ ဒှေဲိုႈအီီးပောမ်ီးႎီိုန်။
မ ာ်န်ီး ှေဲမာ် နံင်ႎီီး ောင်တာ့် န်ီးမာီး၊ စီနံင်အာပ်ဒှေဲိုႈ အီီးပော်မ်ီးႎီိုန်။ 13မ ါေဲႇမိုိုႈ ီိုင်ီးစာအံဝ်ီး
တအီီးမတာ်န်ီးမခ ိုႈ နံင်စံင်ီး ဒို့ပှေဲ။ ဘည်ဘာည်ီးစံမ်မဇှေဲန်ီးမာ် မခ ိုႈအီီးမ ါ်ည်ီး ဇံင်ီး တာ်န်ီး
မတာေဲႇ ံပ်စာ်မ်ီးဒီတမဟာ်ည်ေဲႇအန်ီး၊ မခ ိုႈဒီီး အန်ီးနံင်ဘန်ီး ညာီးမခ ာ်တ် ာည်ီးဟာ့်။’’
ဘည်ဘာည်ီး နံင် ညာီးမဇာိုႈောဝ်ီး ီန်ီးဒည်ီး
14“ဆာ်စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈအဆငည်ီး ‘အန်ီးအီီးမမှေဲမ် အီိုႈမမှေဲမ်ေံဝ်ီး အန်ီးအီီးဒှေဲိုႈအန်ီး ှေဲဝ်မပန်ငှေဲဝ်ဒို့’ အန်ီးနံင် ဘလိူိုႈမဒှေဲိုႈ
နံင်ဇံင်ီးမ ါ်ည်ီး ပါ့်ဒီအာဝ် ို ်အာပ်တာ့်မ ါ်ည်ီး။ ဘန်မေှေဲဝ်ီးပှေဲတာ် ာ်တဝ်ိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး၊ အီီးမိုိုႈ
တအီီး ှေဲအီီးမ ါ်ည်ီးပါ့်အရာပ်ေိုဒ ှေဲ ိုဒှေဲဝ်ီးဟို ်ဒို့ ပါ့်မနာ။ (မခ ိုႈမမှေဲ့ဆာ်ဒီိုႈမဘှေဲေဲႇမ နီီး
ဒှေဲိုႈအန်ီး ဘလိူိုႈနာ်ေဲႇမပါေဲႇနာ်ာ်ႏ။) 15မခ ိုႈအီီးမ ါ်ည်ီး ပါ့်မတှေဲင်ီး ရာိုႈခမ ှေဲပ်မာ် မရှေဲန်ီး င် ံန်ီး

ခမ ှေဲပ်ေံဝ်ီးခမခှေဲင်ီး စာနံင်မတှေဲိုႈ ာည်ီးတာ် ိုီး ာမ်ီး။ 16 ှေဲအီီးမ ါ်ည်ီးမရှေဲန်ီးဇီိုင်ီးပါ့်နာီးမာ် ခႎီီးေံဝ်ီး
စာနံင်မတှေဲိုႈ ာည်ီး ဘ ို ်ပါ့်ခမ ှေဲပ်။ 17ဇိုောမ်ီးဆငည်ီးဒီီး အီီးပန်ီးဒည်ီးတိုီးဇာ်န်ီး ှေဲ ာည်ီး
အီီးပန်ီးမမှေဲိုႈမ ာ်န်ီးဘီး ှေဲမာ် မမှေဲမ်မပန်အန်ီး မနာိုႈအီိုင် ီိုႈမပါေဲႇခည်ီး။ 18မာန်ီးဆီး တာ့်စံဝ်ဖ ာီး
အီီးမိုိုႈမ ာ်င် ီန်ီးဒည်ီး ှေဲဒီီး နာင်ီးအန်ီး ံပ်ဘ ညာီး ခါဝ်ီး လာည်ီး ောမ်ီးဟာဝ်ီးဒည်ီးႎီီးဒည်ီး။
19ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး၊ ဘန်နံင်မိုိုႈတာ်ဆငည်ီး ှေဲဒီီး တအီီး ှေဲစီနံင် ညာီးမဇာိုႈောဝ်ီး
ီန်ီးဒည်ီး ပံင်အာဝ်မတှေဲမ်ဘာည်ီး ညာီးမဒှေဲိုႈ စဆီိုင်ခည်စံဝ်ဖ ာီး ာန်မပလိုႈ ံမ် ာ မတာ် ံပ်စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈစံင်နည်။
တအီီး စီနံင်ဘႎီီး ညာီးမဇာိုႈမ ီန်ီးဒည်ီးဘာည်ီး ှေဲဒီီး ဘိုီးခံဝ်မဘာ် ်။ 20စာဆငည်ီး ှေဲဒီီး ဆာ်စံဝ် ည ာီး
ဘမခ ာ့ဒှေဲိုႈ၊ မခ ိုႈမမှေဲ့မာ် နံင်အာဝ်မ ာတ်မ။ ဘည်ဘာည်ီးမာ် မ ါေဲႇမိုိုႈ ီိုင်ီး တအီီးပံင်မရာိုႈ ာည်ီးအန်ီးအန်ီး၊
စံဝ် ည ာီး စီမခ ာ့ဒှေဲိုႈ ဆငည်ီး ှေဲဒီီး။
21ဘန်မဇှေဲန်ီး မခ ိုႈမမှေဲ့ ဆာ်မဒှေဲိုႈဒါ်ိုႈ တာ့်ပှေဲ ‘တဝ်ိုႈဟံင်ီး စံဝ်ခရီတ် မ ါ်ည်ီးပါ့်နီီး၊’ ‘စံဝ်ခရီတ် မ ါ်ည်ီးပါ့်နီး’၊
ပှေဲခမည ှေဲမ်နာ်ာ်ႏ။ 22အီီးမိုိုႈအန်ီးအီီးမရှေဲန်ီး ာင်မနီး စံဝ်ခရီတ် ာည်ီး အန်ီးအီီးမရှေဲန်ီး ာင်မနီး ပမရာ ှေဲတ်
နံင် ဘလိူိုႈမဒှေဲိုႈ ီိုန်ီးမပါေဲႇအခည်ီး။ ဆာ်မနီးနံင်ဘန်ီးဘာည်ီး စာနံင်ခ ံဝ်ီးဟိုမ်ီး
စံမ်ီးတအီီးပံင်မရာိုႈ ာည်ီးအန်ီးစံဝ်ဖ ာီး ှေဲမာ် နံင်မရှေဲန်ီး နှေဲ ာ် ပံင်အီီးမမှေဲမ်အာမ်ီး မတာ်န်ီးမ ိုီး။
23မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး အီီးမိုိုႈပှေဲမာ် စီမ ါ်ည်ီးခ ှေဲတ်ဆတဒို့နာ်ာ်ႏ။ စံင်နည် အံဝ်ီးဟည်
ာင်ီးအန်ီးမဟာ်ည်ေဲႇဒို့
တာ့်ပှေဲ အာည်ေဲႇမပန်မဒှေဲိုႈတာ် ှေဲဒီီးနာ်ႏ။’’
ာ်ႏ
ဘည်ဘာည်ီးမ ာ်န်ီးတအီီး နံင်ႎီီးမ ိုႈမဒှေဲိုႈ
24‘‘ ‘ဘဝ်ဘိုန်ဟာဝ်ီးတာ် ႎါည်ီး ီန်ီးဒည်ီးဒီီး ဆာင်ငည်ီးမာ် နံင်အာ်ေဲႇဘံင်ဘံင်။ အီီးမိုိုႈပ ိူဝ်ီးမာ် နံင်ဘပလါင်မ။
25ႎါည်ီးဒီီး အီီးမိုိုႈ ာဝ် ှေဲမာ် နံင်တ လိူိုႈမဇာိုႈမ ိုႈ။ ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးအီီးမမှေဲိုႈ တာန်ခိုီး မနှေဲိုႈဒါင်ီးပါ့်ပလါ်န်ီး
ပါ်ပည်မမှေဲိုႈမာ် နံင် ေိုႈဒါင်ီးမဒှေဲိုႈဒို့။’ 26ဆာ်စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈဘန်မဇှေဲန်ီး တအီီး ှေဲ စီနံင်မေှေဲဝ်ီးအန်ီးတဝ်ိုႈ
‘မ ာ်န်ီးတအီီးနီီး နံင်ဒါီးတာန်ခိုီးဒါင်ီး ိုင်ီးဆမရဒါင်ီးစံဝ်ဖ ာီး စီနံင်မ ိုႈမဒှေဲိုႈ မတာေဲႇအိုင်အေဲႇဟာ့်။’ 27ႎါည်ီးဒီီး
မ ာ်န်ီးတအီီးနီီးမာ် စီနံင်ဆည်ေဲႇ ာ် စံင်နာင်ီးပါ့်ပလါ်န်ီး ှေဲ မ ိုႈမဒှေဲိုႈ စာနံင်မတှေဲေဲႇတစို ာည်ီးဟာဝ်ီးဒို့
တအီီးပံင်မရာိုႈအန်ီးအန်ီး ှေဲအီီးမ ါ်ည်ီး မတာ်န်ီးဒီမတာ်န်ီးဒှေဲန် ဆိုတ်ပလါ်န်ီး ဆိုတ် တာည်ီး ပါ် ံမ် ာနီီး။’’
အပိုမ်မ ာိုႈ
ည်ီး တင်ီး ဒိုည်ေဲႇ
28‘‘တဝ်ိုႈပှေဲဒါီး အီီးမိုိုႈတင်ီးဟာ်ည်ီး ဒိုည်ေဲႇနာ်ာ်ႏ။ ဆာ်ရာီးအန်ီးဟည် ဇံ ်မ ိုႈ
ာီးတမာည်ီးအန်ီးမာ်ဟည်ဟန်မဒှေဲိုႈ၊ ဘန်မဇှေဲန်ီး ပှေဲမာ်ဟည်နာ်ေဲႇမိုိုႈတာ် ဟည်မိုိုႈစာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈ ခါဝ်ီး လာည်ီးဟာ့်။
29တံန်မနီးတာ့်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး ဆာ်ပှေဲဟည်မေှေဲဝ်ီး ာ် ှေဲဒီီးပါ်ပည်မမှေဲိုႈ မပန်မဒှေဲိုႈ၊ ဘန်မဇှေဲန်ီး မ ာ်န်ီးတအီီးနီီးမာ်
အန်ီးဟည် မဒှေဲိုႈ စာ်မ်ရီမ်ီးပှေဲ ဟည်မဒှေဲိုႈစာ်မ်ီးမဟာည်ေဲႇ ပါ့် အာည်ေဲႇမိုည်ပလိုိုႈပှေဲ။ 30အံဝ်ီးနံင်ဒါ်ိုႈ
အီီးမိုိုႈအီီးမာန်အန်ီး၊ ါဆီင်မိုိုႈပံင်မပန် ှေဲဒီီး ည ံမ်မပန်မဒှေဲိုႈ တအီီး ာပ်စံင်နည်နီီးမာ် ည ံမ်ဘန်ီးမ
ော်မ်ီးဘိုန်ဟာဝ်ီး။ 31ပလါ်န်ီး ာည်ီး တာည်ီး ဆံမ် ှေဲဝ်ဟာဝ်ီးစံမ့်မာ် မ ာိုႈအံဝ်ီး နံင်မ ါ်ည်ီးအန်ီးမဆမဆ။’’
မခ ိုႈမမှေဲ့မာ် အာဝ်နာ်ေဲႇမ ဆငည်ီးနံင်ႎီီးမဒှေဲိုႈ စံဝ်မေဆို
32‘‘ဘည်ဘာည်ီးစံမ်မဇှေဲန်ီးမာ် အီီးနံင်ဘာည်ီးမဒှေဲိုႈ ှေဲဒီီး အီီးမိုိုႈတာ် အခ ီိုင်နရီဒီီးဘဒါ်ိုႈ အခ ီိုငဆ
် ငည်ီးဒီီးဘဒါ်ိုႈ၊
ဘန်ဒ န်ီးစံဝ် ဆအာဝ်နာ်ေဲႇမ၊ စံင်နာင်ီးပါ့်ပလါ်န်ီး ှေဲအီီးမ ါ်ည်ီးပါ့်ပလါ်န်ီးမာ် အာဝ်နာ်ေဲႇမ၊ မ ာ်န်ီးစံဝ်မာ်
အာဝ်နာ်ေဲႇမ။ 33မ ါေဲႇမိုိုႈပှေဲအာဝ်နာ်ေဲႇ အခ ီိုငန
် ရီဆငည်ီးဒီီး နံင်မပန်မဒှေဲိုႈ ဘန်မမှေဲ၊ ပှေဲမာ် မ ါ်ည်ီးဆတ
မ ါ်ည်ီးခ ှေဲတ်မနာိုႈခ ှေဲတ်မ ှေဲမ်ီးနာ်ာ်ႏ။ 34အီီးနီီးအန်ီးဘာည်ီး ည် မခ ိုႈအီီးနံင် ည်မ ိုႈဟာဝ်ီးအီိုန်ဒါ်န်ီး။
ခည်အန်ီးနံင် ည်မ ိုႈဟာဝ်ီးအီိုန်ဒါ်န်ီး၊ အီီးမိုိုႈပါ့်ခမ ှေဲပ်အန်ီး အန်ီးစီအာပ်ဒှေဲိုႈအန်ီး တအီီးပံင်ဆည်ေဲႇအန်ီး ှေဲ
တဝ်ိုႈမမန်ီး။ ဇီိုင်ီးပံင် ို တာ် ာ်မရှေဲန်ီးမတာ်န်ီးမ ိုီးမာ် အန်ီးစီ ဆာင်ီးဒှေဲိုႈဒို့ ာ်ဆ ာ်အန်ီး။ မခ ိုႈအန်ီးအီီးပည်

မိုည်ေဲႇပလိုိုႈ န်မာ် အန်ီးစီတာ်မ်ီးအန်ီး နာင်ီးအန်ီးမ ါ်ည်ီးပည် ခ ှေဲတ်ဆတ။ 35မ ါေဲႇမိုိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး ပှေဲ ှေဲဒီီးမာ်
မ ါ်ည်ီးခ ှေဲတ်မနာိုႈခ ှေဲတ်မ ှေဲမ်ီးပှေဲနာ်ာ်ႏ။ ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး အီီးမိုိုႈ ည ာီးခမ ှေဲပ်ဒီီး နံင်ႎီီးမဒှေဲိုႈ
ဘဝ်အာ်ေဲႇဟီိုဝ်၊ ဘဝ် ီိူ ်ဟီိုဝ်၊ ဘဝ်အ ိူဝ်ီး ဒိုီးဟီိုဝ်၊ ဘဝ်ဘ ည်ီးနံင်ႎါိုႈဟီိုဝ်၊ မခ ိုႈမမှေဲ့မာ် အာဝ်နာ်ေဲႇမ။
36မ ါေဲႇဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး ဆာ် ည ာီးခမ ှေဲပ် မဒှေဲိုႈစာ်မ်ီး တီိုင် တာင် ခဒှေဲိုႈအန်ီးမဒှေဲိုႈမေှေဲဝ်ီး ပှေဲအငါမ်ီး
မ ါ်ည်ီးအာဝ်တင်ခ င်တံန်ီးအန်ီးဆ။ 37အီီးမိုိုႈပံင် ိုတာ်ဆတ ှေဲနီီး ဘာည်ီးအံဝ်ီးဟည်
ာင်ီးဒှေဲိုႈတာ့်ပှေဲ
တာ့်တအီီးပါ်ပည်မမှေဲိုႈမာ် အံဝ်ီး
ာင်ီးဒှေဲိုႈအန်ီးဒို့ ည် ဘာည်ီးမည ှေဲန်ီးဟာ့်။ မ ါ်ည်ီးဆတ၊
မ ါ်ည်ီးခ ှေဲတ်မနာိုႈခ ှေဲတ်မ ှေဲမ်ီးပှေဲနာ်ာ်ႏ။’’

မာကုခါန်းဒါင်း ၁၄
က က ာမ် ပော်မ််း စံဝ်ယေဆု

1ႎါည်ီးဒီီး နံင် ို ာ်ိုႈ အေ်ဆငည်ီး နံင်စာ်မ်ီး မပလါ်ည်ီးပတခါa ာည်ီး မပလါ်ည်ီးဟိုမ်ီးခမန်ီးမ ာ်တ်ပှေဲင်၊
တာီးမစာ်င်ီးဒါင်ီး ှေဲ ာည်ီး တာီးတဆာ ံတ် ာမ်ီး ှေဲ စီတဟာ်ည်ေဲႇ ာ် အီိုန်ဒါ်န်ီး စာနံင်ေှေဲမ် ာ် မ်ီး၊
ပော်မ်ီးႎီိုန် စံဝ်မေဆို။ 2ဘည်ဘာည်ီးမာ် ှေဲစီ ည်
ာင်ီးဒါ်ိုႈ ‘‘အှေဲ ည ံမ်ဘန်ီးမ မ်ီးပော်မ်ီးႎီိုန်အန်ီး
ဇို ီးမပလါ်ည်ီးနီီး၊ ေံဝ်ီးတအီီး ီိုန်ီး ှေဲ နံင်ႎီီး ခံတဒ
် ို့ တာ့်အှေဲ။’’
အီီးပန်ီး အီီးမဒှေဲိုႈမဟ ည်ီး မအှေဲမ်ီးပ ိုင်ီးအိုႈည ိူီး တာ့်စံဝ်မေဆို
3ဇိုစံဝ်မေဆို ီဟိုမ်ီးပံင်ဟိုမ်ီး ပါ့်ခမ ှေဲပ်ဆမိုန် အီီးမိုိုႈမခ ိုႈအီီးမပန်မဒှေဲိုႈ တတ်ေဲႇအာည်ေဲႇနီီး ပါ့် ဇိုင်ီးမဘတနဒီီး၊
ောမ်ီးမဇှေဲန်ီး စီမမှေဲိုႈ ာ် အီီးပန်ီးအမခ ိုႈ ိုင်မဒှေဲိုႈ ဘှေဲဝ်မာဝ်ီး ီိုည်ီး အီီးဟပ်အန်ီး
မအှေဲမ်ီးပ ိုင်ီးစှေဲတ်အိုႈည ိူီးအီီးဒါ်ိုႈ နာဒို အန်ီးအီီးမမှေဲိုႈမငါိုႈဒါင်ီး၊ စီမဒါ်ည်ႎဝ်ိုႈ ာ်ိုႈ အီိုမ်ဘအန်ီး စီမဟ ည်ီး ာ်
တီင်မ ှေဲန်ီးစံဝ်မေဆို စာနံင်ေိုမဆဇို ် ို ်တာ် အန်ီးစံဝ်။ 4တအီီး ှေဲအီီးမ ါ်ည်ီးပါ့်ဒီီး
ံ ်မာ်
ဆီင်ဇာဝ်ီး ာ်ိုႈ စီ ည်ဒါ်ိုႈ ‘‘ဆီမ်ဘာည်ီး ဆံမ်မဟတ ိုႈတ ာည်ီးႎီိုန် ာ် မအှေဲမ်ီးပ ိုင်ီးအိုႈည ိူီးဒီီး
ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး။ 5ဆာ်စီေံင်ီး ာ်မအှေဲမ်ီးပ ိုင်ီးအိုႈည ိူီးဒီီး ံပ်နံင်ဘန်ီးမပါေဲႇ ရန်ီးမဒနာရ အိုည်ီးပော်ိုႈမ ိုႈ၊
ံပ်ခ င်မတာ် ာ် ဆာင်ီးဒှေဲိုႈ တာ့်တအီီး လါန်ီး ှေဲ။’’ ှေဲ ီ မမအှေဲိုႈဆီးဒါ်ိုႈ ာ် တာ့်အီီးပန်ီးမခ ိုႈဒီီး။
6ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆို စီႎီီး
ာင်ီးဒါ်ိုႈ ‘‘ဒှေဲိုႈအန်ီးမရှေဲန်ီး ဘာည်ီးဆီင်မရှေဲန်ီးအန်ီး။ ဆီမ်ဘာည်ီး ပှေဲဆံမ်ဆီင် ံဝ်ီး
ာ်အန်ီး။ ပံင်မရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈအန်ီး တာ့်အံဝ်ီးနီီး ဟည်မိုိုႈ ဇီိုင်ီးအီီးမပန်အီီးပှေဲန်ီးဟာ့်။
7ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး အီီးမိုိုႈတအီီး လါန်ီး ှေဲခည်ီး ှေဲမ ါ်ည်ီးအန်ီးမတာေဲႇပှေဲ မဆမဆ။
ဆာ်ပှေဲမမှေဲိုႈမနာိုႈ ဆီင် မဇာ်ည်ဒှေဲိုႈတာ့် ှေဲ ောမ်ီးမမှေဲ့မာ်၊ ဘန်ီးအန်ီး မဇာ်ည်ဒှေဲိုႈနာ်ာ်ႏ။ အီီးမိုိုႈအံဝ်ီးခည်ီး
အံဝ်ီးနံင်အာဝ်မ ါ်ည်ီးမ မတာေဲႇပှေဲမဆမဆ။ 8အီီးပန်ီးနီီး န်ဘေ်အန်ီးတာ် ာ်မရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈ တာ့်အံဝ်ီးမာ်
အန်ီးဟည်မရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈဟာ့်။ အန်ီးမာ် ဟည် ည်ီး မအှေဲမ်ီးပ ိုင်ီးအိုႈည ိူီး ရှေဲန်ီးအန်ီး စာနံင်တီေဲႇႎီိုန် တိုီးခ ာပ်အံဝ်ီးနီီး။
9အံဝ်ီးနံင်ဒါ်ိုႈ အီီးမိုိုႈအီီးမာန်အန်ီး၊ ဆာ်အီီးမဟာ
ာင်ီး ခါဝ်ဆတာင်ီးအီီးမမှေဲမ်ခိုည်ီး ပါ် ံမ် ာ
မတာ်န်ီးဒီမတာ်န်ီးဒှေဲန် ပါ့်မမှေဲ့မာ်၊ အီီးစီနံင်မဟာ
ာင်ီး မ ာ်င်ဘည်ဘာည်ီးမရှေဲန်ီးအန်ီးအီီးပန်ီးမခ ိုႈနီီး
စာနံင်န ှူိုႈတာ့်အန်ီး။’’
ေိုဒဆ ာရိုတ်စင်ခ ာင် စာနံင်အာပ်ဒှေဲိုႈ စံဝ်မေဆို
10ႎါည်ီးဒီီး မခှေဲင်ီးတပှေဲအန်ီးစံဝ် ှေဲ အ ဝ်ီးမ ိုႈအေ်မခ ိုႈ အီီးမိုိုႈ ေိုဒဆ ာရိုတ်ဒီီး စီဟာဝ်ီး ာ်
ပါ့်တာီးမစာ်င်ီးဒါင်ီး စာနံင်အာပ်ဒှေဲိုႈ စံဝ်မေဆို တီင်တည်ီးောန်ဆ ှေဲ။ 11ဘဝ်မေှေဲဝ်ီး ှေဲတာ်တညာဝ်ီး

ဘည်ဘာည်ီးစင်ခ ာင်အန်ီး၊ ှေဲစီခိုည်ီး စီဒှေဲိုႈ တ နံင်ဒှေဲိုႈရန်ီးတာ့်အန်ီးဟာ့်။ မ ါေဲႇဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး ေိုဒဆ ာရိုတ်မာ်
စီဟည်တဟာ်ည်ေဲႇ အီိုန်ဒါ်န်ီးဒီနံင်ခ င်မတာ် စာနံင်အာပ်ဒှေဲိုႈ စံဝ်မေဆို တံင်တည်ီးောန်ဆ ှေဲ။
စံဝ်မေဆို ာည်ီးတပှေဲအန်ီး ှေဲ ဟိုမ်ီးမပလါ်ည်ီးပတခါ
12ဟည်စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈ အီီးမရှေဲန်ီးမပလါ်ည်ီးဟိုမ်ီးခမန်ီးမ ာ်တ်ပှေဲင် ဘဝ်မိုိုႈတာ် ဆငည်ီးတေ်စအန်ီး အီီးပတတ်ော်မ်ီး
မ ာ်န်ီးပီးပတခါ စာနံင် ှူ၊ တပှေဲအန်ီးစံဝ် ှေဲ စီမဒှေဲိုႈမမာေဲႇ တာ့်စံဝ်မေဆို ဒါ်ိုႈ ‘‘စာမည်ီးစံဝ်
နံင်ဟိုမ်ီးမပလါ်ည်ီးပတခါနီီး ပါ့်မမှေဲ မည်ီးဆီင်ဒှေဲိုႈမေီး ရှေဲန်ီးမပလိုႈ။’’
13ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ် စီဆည်ေဲႇ ာ် တပှေဲအန်ီးအေ်မခ ိုႈဟာဝ်ီး စီဒါ်ိုႈ ‘‘ပါည်ီး ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး
ပါ့်မခှေဲင်ီး ံင်ီးနာ်ာ်ႏ။ ပါည်ီး စီနံင်ဟာဝ်ီး ညာီး အီီးမာည်ီး အန်ီးအီီးမ ာေဲႇမဒှေဲိုႈမအှေဲမ်ီး
ို ် အမခ ိုႈဟာ့်။
14ပါည်ီးစီမတာေဲႇဟာဝ်ီး ာ် ဘာ်န်ီး မခ ိုႈဒီီးနာ်ာ်ႏ။ ဆာ်အန်ီးမ ှေဲပ်ဟာဝ်ီးခမ ှေဲပ်မမှေဲ့မာ်၊ ပါည်ီးစီ
မမာေဲႇ ည ာီးခမ ှေဲပ်ဒီီး ဒါ်ိုႈ ‘တဆာမေီးမမာေဲႇဒါ်ိုႈ စာအန်ီးစံဝ် ာည်ီး တပှေဲအန်ီး ှေဲ နံင်ဟိုမ်ီးမပလါ်ည်ီးပတခါ မိုိုႈ
မဟာ်င်ဒီမမှေဲ။’ 15ဘန်မဇှေဲန်ီး မခ ိုႈဒီီး စီနံင်နှေဲပါည်ီး မဟာ်င်ဒါင်ီး ပါ့် ာပ်မတှေဲင်ီး ပံင်ဟည်ရှေဲန်ီးမပလိုႈအန်ီးမဟာ်ည်ေဲႇ။
ပါည်ီးမာ် စီခ ံဝ်ရှေဲန်ီးမပလိုႈအန်ီး ာ် ပံင်ဟိုမ်ီး စာအှေဲနံင်ဟိုမ်ီး ပါ့်ဒီီးနာ်ာ်ႏ။’’
16ႎါည်ီးဒီီး တပှေဲအန်ီးစံဝ် ာည်ီးဒီီးမာ် စီ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး ာ်ိုႈ စီဟာဝ်ီးမ ှေဲပ် မခှေဲင်ီး ံင်ီးဒီီး ။ ာည်ီးစီမေှေဲဝ်ီး
ာ် ဘာည်ီးဒါ်ိုႈအန်ီးဒို့အန်ီးစံဝ် တာ့် ာည်ီး၊ ာည်ီးမာ် စီ ခ ံဝ်ရှေဲန်ီးမပလိုႈ ာ် ပံင်ဟိုမ်ီး စာမပလါ်ည်ီးပတခါ၊
စီႎီီးမဒှေဲိုႈ ပါ့်စံဝ်မေဆို ာည်ီး တပှေဲအန်ီး ှေဲမခ ိုႈဟည်ီး။
17ဘဝ်စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈတာ်ဇိုအာ်ေဲႇ စံဝ်မေဆို ာည်ီး တပှေဲအန်ီး အ ဝ်ီးမ ိုႈအေ်မခ ိုႈ စီတံနမ
် တာေဲႇမဒှေဲိုႈစာ်မ်ီး ာ်
ပါ့်ဒီီး။ 18ဇို ှေဲ ီ အံ ်ဟိုမ်ီးတံနမ
် တာေဲႇ တံင်ပမဒန်ီးဒီီးအဒီ၊ အန်ီးစံဝ် စီ
ာင်ီးဒါ်ိုႈတာ့် ှေဲ ‘‘အံဝ်နံင်ဒါ်ိုႈ
အီမိုိုႈအီီးမာန်အန်ီး၊ မခှေဲင်ီးပှေဲ ှေဲဒီီးအမခ ိုႈ အန်ီးအီီးအံ ဟ
် ိုမ်ီး မတာေဲႇအံဝ်ီး နံင်အာပ်ဒှေဲိုႈ အံဝ်ီး
တံင်တည်ီးောန်ဆ ှေဲ။’’
19ဘန်မဇှေဲန်ီး တပှေဲအန်ီး ှေဲမာ် မပန်ဒို့မနာိုႈဘမပ ာ်၊ ှေဲအမခ ိုႈမဟာ်ည်ေဲႇအမခ ိုႈ ႎီီးမမာေဲႇအန်ီးစံဝ်ဒါ်ိုႈ ‘‘မခ ိုႈဒီီး
နံင်အာဝ်မိုိုႈမေဝ်ီး အံဝ်ီး။’’
20အန်ီးစံဝ် စီႎီီး
ာင်ီးဒါ်ိုႈ ‘‘မခ ိုႈဒီီး မိုိုႈ မခှေဲင်ီးအ ဝ်ီးမ ိုႈအေ်မခ ိုႈနီီးဟာ့်။ အန်ီးမိုိုႈမပါေဲႇ
မခ ိုႈအီီး ီမည ာိုႈဟိုမ်ီး မတာေဲႇအံဝ်ီး အဆမ ေဲႇနီီးဟာ့်။ 21မ ာ်န်ီးတအီီးနီီး နံင် တိုႈအဝ်ော်မ်ီး
ဘာည်ီး
်မဒှေဲိုႈအန်ီး မခှေဲင်ီးမဘှေဲေဲႇ ာမ်ီး။ မိုိုႈ ည် မခ ိုႈအီီးအာပ်ဒှေဲိုႈ မ ာ်န်ီးတအီီးနီီး တံင်တည်ီးောန်ဆ ှေဲဒီီး၊
မမှေဲမ်မပန်အန်ီး မနာိုႈအီိုင် ီိုႈစာအန်ီး။ မခ ိုႈဒီီး ဆာ်အန်ီးဘ တ်မဒှေဲိုႈ စီနံင်ခ ှေဲမ်ီးအန်ီးတာ့်အန်ီး။’’
ခည်တဇိုႈ ပါင်ဟိုမ်ီးမပလါ်ည်ီးစံဝ်
22ဇိုစံဝ်မေဆို ာည်ီး တပှေဲအန်ီး ှေဲ ီဟိုမ်ီးတံန်မတာေဲႇ ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး၊ အန်ီးစံဝ် စီမတှေဲိုႈ ာ်ိုႈခမန်ီး
စီခိုည်ီးတာင်မ ီးစီးစံဝ်ဖ ာီး၊ စီ
ာ်ိုႈ ာ်ိုႈ ခမန်ီးဒီီး စီဒါ်ိုႈ ‘‘ခမန်ီးနီီး မိုိုႈတိုီးပိုင်ီးအံဝ်ီး။ မတှေဲိုႈဟိုမ်ီးနာ်ာ်ႏ။’’
ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ် စီ ဆာင်ီးဒှေဲိုႈ တာ့်တပှေဲအန်ီး ှေဲ။
23ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ် စီမတှေဲိုႈဘိုီး မ ာ် ်မအှေဲမ်ီးဆပ တ် ခိုည်ီးတာင်မ ီးစီးစံဝ်ဖ ာီး စီ ဆာင်ီးဒှေဲိုႈဘိုီး တာ့် ှေဲ၊
ှေဲမာ်ဘန်ီး ာ်စိုင်ီးဒို့ မတာ်န်ီးမခ ိုႈ။ 24အန်ီးစံဝ် စီဒါ်ိုႈ ‘‘မအှေဲမ်ီးဆပ တ်နီီး မိုိုႈနာမ်ီးအံဝ်ီး အီီး ည်မ ိုႈ
စာတအီီးပါ်ပည်မမှေဲိုႈ၊ အန်ီးမိုိုႈမပါေဲႇ တမဆတ်စာ ပံင်မရှေဲန်ီးအန်ီးစံဝ်ဖ ာီး တာ့်တအီီး။ 25အံဝ်ီးနံင်ဒါ်ိုႈ
အီီးမိုိုႈအီီးမာန်အန်ီး၊ အံဝ်ီးဘစိုင်ီးမ မအှေဲမ်ီးဆပ တ်ဒါ်ိုႈအီီး ခံဝ်မဘာ် ် ါည ံမ်စာ်မ်ီးတာ် ဆငည်ီး နံင်စိုင်ီး
မအှေဲမ်ီးဆပ တ်အီီးတမာည်ီး ပါ့် ီိုင်ီးစံဝ်ဖ ာီး။’’
26ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို ာည်ီး တပှေဲအန်ီး ှေဲ ဒါ်ိုႈဆ င်ီးဇို ် ို ်စံဝ်ဖ ာီး။ ႎါည်ီးဒါ်ိုႈမဟာ်ည်ေဲႇ၊ ှေဲစီ ည်မ ိုႈ
ဟို ်ဟာဝ်ီး ပါ့်မနာဆာန် န်ဟာ့်။

စံဝ်မေဆို
ာင်ီးဒါ်ိုႈအန်ီး ဘည်ဘာည်ီးမပတရို နံင် ှေဲင်ီးႎီိုန်အန်ီးစံဝ်
27ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆို စီ
ာင်ီးတာ့်တပှေဲအန်ီး ှေဲ ဒါ်ိုႈ ‘‘ဘာည်ီး
်မဒှေဲိုႈအန်ီး မခှေဲင်ီးမဘှေဲေဲႇ ာမ်ီး အီီးဒါ်ိုႈ
‘အံဝ်ီးနံင် ောင်ပော်မ်ီးႎီိုန် အီီးခ ိုင်ီးတဝ်ိုႈမမန်ီးပီး၊ ပီးမာ် နံင် ော်ိုႈ
ာ်ိုႈဟာဝ်ီးဒို့’၊ အီီးမိုိုႈပှေဲ ှေဲဒီီး
ပါ်ပည်မမှေဲိုႈမာ် နံင် ဒှေဲဝ်ီးႎီိုန်ဒို့အံဝ်ီး။ 28ဘည်ဘာည်ီးစံမ်မဇှေဲန်ီးမာ် ႎါည်ီးော်ည်ေဲႇအီမ်ီးမဒှေဲိုႈအံဝ်ီး ဒော်မ်ီး၊
အံဝ်ီးနံင်ဟာဝ်ီးနံ ် ပါ့်အရာပ် ါ
ှေဲ အာည်ေဲႇပှေဲ၊ အှေဲစီ ည် ညာီးပါ့်ဒီီး။’’
29မပတရို စီႎီီးဒါ်ိုႈတာ့်အန်ီးစံဝ် ‘‘တပှေဲစံဝ် ှေဲအီီးဟည်ီးပါ်ပည်မမှေဲိုႈ ဆံမ်ဒှေဲဝ်ီးႎီိုန်မည်ီးစံဝ်မာ် အီီးမိုိုႈအံဝ်ီးခည်ီး
အာဝ်ဒှေဲဝ်ီးႎီိုန်မ မည်ီးစံဝ်။’’
30ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆို စီႎီီးဒါ်ိုႈ တာ့်မပတရို ‘‘အံဝ်ီးနံင်ဒါ်ိုႈ အီီးမိုိုႈအီီးမာန်အန်ီး၊ မဆှေဲမ်ီးအီိုနဒ
် ီိုႈမပါေဲႇ
အာည်ေဲႇ ဒိုီးအ ိူဝ်ီး အေ်မဘာ် ်၊ မည်ီးနံင် ှေဲင်ီးႎီိုန် ဒါ်ိုႈ ‘အံဝ်ီးအာဝ်နာ်ေဲႇမ စံဝ်မေဆို’ ံပ်မိုိုႈမပါေဲႇ
အိုည်ီးမဘာ် ်။’’
31ဘည်ဘာည်ီးမာ် မပတရို စီနာ်ေဲႇ ည်
ာင်ီးဒါ်ိုႈ ‘‘အံဝ်ီးနီီး နာင်ီး ံပ်ော်မ်ီးတံန်မတာေဲႇ တာ့်မည်ီးစံဝ်မာ်
အံဝ်ီးနံင်အာဝ် ှေဲင်ီးမ။’’ ောမ်ီးမဇှေဲန်ီး အီီးမိုိုႈတပှေဲစံဝ် ှေဲအီီးဟည်ီးပါ်ပည်မမှေဲိုႈမာ် စီ
ာင်ီးဒါ်ိုႈဒို့ ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး။
စံဝ်မေဆို မာန်ီးဆီး ပါ့်မ တမဆမာန်
32ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို ာည်ီး တပှေဲအန်ီး ှေဲ ဟာဝ်ီးစာ်မ်ီး ပါ့်ဒီ ဒါ်ိုႈအီီးတာ်မ တမဆမာန်။ အန်ီးစံဝ်မာ် စီဒါ်ိုႈ
တပှေဲအန်ီး ှေဲ
ံ ် ‘‘ဇို ီမာန်ီးအံဝ်ီးတာ်ဆီး၊ ပှေဲစီအံ ်နံ ်အန်ီး ပါ့်နီီးနာ်ာ်ႏ။’’ 33အန်ီးစံဝ် စီမတှေဲေဲႇ ာ်
အန်ီးအီီးမိုိုႈ မပတရို၊ ော ိုပ် ာည်ီး မောဟာန် မတာေဲႇအန်ီး။ ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ် စီမပန်မနာိုႈဒှေဲ့
မနာိုႈနန်ီးမနာိုႈည ာပ်မပါေဲႇခည်ီး။ 34အန်ီးစံဝ် စီတာ်မ်ီးအန်ီး တာ့် ှေဲအိုည်ီးမခ ိုႈ ဒါ်ိုႈ “အံဝ်ီးမပန်ောဝ်ီး မနာိုႈနန်ီး
ံပ်မနီးနံင်ော်မ်ီး။ ပှေဲစီခ ှေဲတ်မနာိုႈ မ ါ်ည်ီးဆတ နံ ်အန်ီးပါ့်နီီးနာ်ာ်ႏ။”
35ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ် စီဟာဝ်ီး ာ်ိုႈ အာည်ေဲႇခ ီို ်ဒှေဲ့ စီအံ ်ဆ ိူေဲႇမေဲႇမ ှေဲန်ီး စီမာန်ီးဆီး နာင်ီးအန်ီးဘ ညာီး
ီန်ီးဒည်ီးပံင်နံင်ညာီးမဒှေဲိုႈနီီး ဆာ်မနီးနံင်ဘန်ီးႎှေဲိုႈမာ် နာင်ီးအန်ီးႎှေဲိုႈ၊ အန်ီးစီဒါ်ိုႈ 36‘‘အဝ် န်ီးစံဝ်၊ မည်ီးစံဝ်
ဘေ်အန်ီးမရှေဲန်ီးဒို့ ပါ်ပည်မမှေဲိုႈ။ အီီးမိုိုႈ မ ာ် ် ီန်ီးဒည်ီးနီီးမာ် မည်ီး န်ီးစံဝ် ာည်ီးႎှေဲိုႈ နံင်ဘန်ဒအံဝ်ီး။
ဘည်ဘာည်ီးမာ် ခဒှေဲိုႈအန်ီးမိုိုႈ ဘာည်ီး ိုမနာိုႈအံဝ်ီး။ နာင်ီးမိုိုႈ ည် ဘာည်ီး ိုမနာိုႈမည်ီး န်ီးစံဝ်နာ်ာ်ႏ။ ’’
37ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ်စီႎီီးမဒှေဲိုႈဇီး ပါ့်တပှေဲအန်ီး ှေဲအိုည်ီးမခ ိုႈဒီီး၊ အန်ီးစံဝ် စီမဒှေဲိုႈမေှေဲဝ်ီး ာ် ှေဲ ီအငါမ်ီးအန်ီး။
ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ် စီဒါ်ိုႈ တာ့်ဆမိုန်မပတရို ‘‘ဆမိုန်၊ မမှေဲမ်ဘာည်ီး မည်ီးဆံမ် ီအငါမ်ီး ာ်ဒါီး။
ဘံင်ခံဝ်အနရီ ည်မာ် မည်ီးအာဝ် ဘန်ီးဟီိုဝ် လိူန်အ ပည်နံ ်အန်ီး။’’ 38ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ် စီ
ာင်ီးဘိုီး
တာ့် ှေဲ ဒါ်ိုႈ ‘‘ပှေဲ စီမာန်ီးဆီး ခ ှေဲတ်မနာိုႈနံ ်အန်ီး စာနံင်ဘ ညာီးမတာေဲႇဟာဝ်ီးတာ် ခန်ဆိုင်
ံဝ်ီးမော်ခ ံဝ်ီးပှေဲ။ ပှေဲဆံမ်မမှေဲိုႈမနာိုႈ စံမ့်မာ် အီီးမိုိုႈတိုီးပိုင်ီးပှေဲ မဘလာ်မ်ီးစီဘ ာ်ည်ေဲႇမပါေဲႇခည်ီး။’’
39အန်ီးစံဝ် စီႎီီးဟာဝ်ီးဘိုီးအမဘာ် ် စီမာန်ီးဆီး ဘာည်ီးခည်ဒဝ်ီး။ 40ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ် စီႎီီးမဒှေဲိုႈဘိုီး
ပါ့်တပှေဲအန်ီးအိုည်ီးမခ ိုႈ ှေဲဒီီး၊ အန်ီးစံဝ်စီမေှေဲဝ်ီး ာ် ှေဲ ီအငါမ်ီး ာ်ဘိုီး။ ှေဲ ီမပန်ငါည်ီးဇာ်န်ီး ဆီင်အ
ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး။ ဘန်မဇှေဲန်ီး ှေဲမာ် ဟည်ဘနာ်ေဲႇမ ပံင်နံင်ႎီီး
ာင်ီးဒါ်ိုႈဆ တာ့်အန်ီးစံဝ်။
41ဘဝ်ႎီီးမဒှေဲိုႈအန်ီးစံဝ် ပါ့်တပှေဲအန်ီး ှေဲ ဟည်နို ်အိုည်ီးမဘာ် ်ဒီီး၊ အန်ီးစံဝ်စီဟည်ဒါ်ိုႈ တာ့် ှေဲ
‘‘ပှေဲတ ် ီအငါမ်ီးဒါီးအန်ီးဟီိုဝ်၊ တ ် ီအီိုင် ှေဲဝ်ီးဒါီးဟီိုဝ်။ ဟည်ဘန်ီးမေဝ်ီး။ အခ ီိုင်အန်ီးဟည်စာ်မ်ီး။
တဝ်ိုႈဟံင်ီး၊ အီီးနံင်အာပ်ဒှေဲိုႈ မ ာ်န်ီးတအီီး တာ့်တအီီးမ ်ဟာည်ီး ှေဲဟာ့်။ 42ော်ည်ေဲႇ ာ် ဟာိုႈအှေဲဟာဝ်ီး။
တဝ်ိုႈဟံင်ီး၊ မခ ိုႈအန်ီးအီီးနံင်အာပ်ဒှေဲိုႈအံဝ်ီး တံင်တည်ီးောန်ဆ ှေဲဒီီး အန်ီးဟည်မဒှေဲိုႈစာ်မ်ီးမဟာ်ည်ေဲႇ။’’
ဘည်ဘာည်ီးအီီးမဒှေဲိုႈ မ်ီး စံဝ်မေဆို

43ဇို ီ
ာင်ီးဒါ်ိုႈစံဝ်မေဆို တာ့် ှေဲ ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး၊ ေိုဒဆ ာရိုတ် အီီးမိုိုႈမခှေဲင်ီးတပှေဲစံဝ်
အ ဝ်ီးမ ိုႈအေ်မခ ိုႈဒီီး အန်ီးဟည်မဒှေဲိုႈစာ်မ်ီးမပါေဲႇ။ ှေဲအီီးဒည်ီးဘိုေဲႇ၊ ဒည်ီး ိုင်ီးဟာ်ည်ီး ိုင်ီးတဟင့်
မတာေဲႇမဒှေဲိုႈအန်ီးမာ် ီိုန်ီးမပါေဲႇအခည်ီး။ အီီးမပလိုႈဟာဝ်ီး ှေဲဒီီးမာ် မိုိုႈတာီးမစာ်င်ီးဒါင်ီး ှေဲ၊ တာီးတဆာ ံတ် ာမ်ီး ှေဲ
ာည်ီး တအီီးဒါင်ီး ှေဲဟာ့်။ 44မခ ိုႈအီီးနံင်အာပ်ဒှေဲိုႈ စံဝ်မေဆိုတံင်တည်ီးောန်ဆမာ် ဟည်
ာင်ီးအန်ီး
ပံင်အန်ီးနံင်ဘ ာီးနှေဲဒှေဲိုႈနာင်ီး ှေဲနာ်ေဲႇ စီဒါ်ိုႈ ာ် ‘‘မခ ိုႈပံင်မည ာည်ေဲႇအံဝ်ီးဟာ့် မိုိုႈ မခ ိုႈပံင်ဆီင် မ်ီးပှေဲ။ မ်ီးအန်ီး၊
ေိုင်ီးဟာဝ်ီး ပည်တဝ်ိုႈ ရီီး တီီး။’’ 45ဘဝ်မဒှေဲိုႈစာ်မ်ီးအန်ီး၊ စီမဒှေဲိုႈဇီးမပါေဲႇ ပါ့်အန်ီးစံဝ် အစာ်န်ီး၊ စီဒါ်ိုႈ ာ်
‘‘အဝ် တဆာ’’၊ စီမည ာည်ေဲႇ ာ် စံဝ်မေဆို။ 46ဘန်မဇှေဲန်ီး တအီီး ှေဲဒီီးမာ် ဟည်မဒှေဲိုႈ မ်ီးမပါေဲႇ အန်ီးစံဝ်။
47ဇိုောမ်ီးမဇှေဲန်ီး အန်ီးအီီးမ ါ်ည်ီးပါ့်ရီမ်ီးဒီီး အမခ ိုႈမာ် တိုိုႈဘိုေဲႇအန်ီး စီ လံ ် ာ် ာီးခ ို ် ခါပံင်ဆည်ေဲႇ
တာီးမအာဒါင်ီးတာီးမစာ်င်ီး အမခ ိုႈ၊ ခ ို ်မခ ိုႈဒီီးမာ် ဘိုတ်ဟာဝ်ီးမပါေဲႇ။ 48စံဝ်မေဆိုမာ် ဒါ်ိုႈတာ့် ှေဲ
‘‘ဆီမ်ဘာည်ီး ပှေဲမဒှေဲိုႈ မ်ီးအံဝ်ီး ဘာည်ီး ာ် အီီး မ်ီးတအီီးစိုန် ဒည်ီးဘိုေဲႇ ဒည်ီး ိုင်ီးဟာ်ည်ီး ိုင်ီးတဟင့်။
49ခည်မိုိုႈတာ် အံဝ်ီးမဟာပနံဝ်ီးမဒှေဲိုႈ ပါ့်မစာ်င်ီးစံဝ်ဖ ာီး မတာ်န်ီးဆငည်ီး အာည်ေဲႇပှေဲ၊ ဆီမ်ဘာည်ီး
ပှေဲဆံမ်ဘ မ်ီး ာ်အံဝ်ီး။ ဘည်ဘာည်ီးမာ် နံင် ိုမပန်မဒှေဲိုႈ ဘာည်ီး တ်ဒါ်ိုႈအန်ီးမခှေဲင်ီးမဘှေဲေဲႇ ာမ်ီး။’’
50ဘန်မဇှေဲန်ီး တပှေဲအန်ီး ှေဲပါ်ပည်မမှေဲိုႈမာ် ဟည်ဒှေဲဝ်ီးႎီိုန်ဒို့ အန်ီးစံဝ်။
51စီမမှေဲိုႈ ာ် မ ာ်န်ီးဆနာဝ်ီးအမခ ိုႈ အီီးပည်ီးတံ ်ခ ီေဲႇတံင်တိုီးအန်ီး၊ အန်ီးစီ ီမတာေဲႇဟာဝ်ီး ာ် ဘာ်န်ီး
အန်ီးစံဝ်။ တအီီး
ံ ် ှေဲ စီ မ်ီးအန်ီး၊ 52အန်ီးမာ် ႎှေဲႎီိုန် ာ်ိုႈ တံ ်ဒီီး စီတဘိုဒှေဲဝ်ီး ဘမခ ှေဲပ်မတဆီီးဆ
တံင်တိုီးအန်ီး။
ဘည်ဘာည်ီးစှေဲတ်မမာေဲႇအီီးတာ် စံဝ်မေဆို ပါ့် ိုမ်ီးတတာီး
53ႎါည်ီးဒီီး ှေဲစီမတှေဲေဲႇေိုင်ီးဟာဝ်ီး စံဝ်မေဆို ပါ့်တာီးမအာဒါင်ီးတာီးမစာ်င်ီး။ အီီးမိုိုႈ တာီးမစာ်င်ီးဒါင်ီး ှေဲ၊
တအီီးဒါင်ီး ှေဲ ာည်ီး တာီးတဆာ ံတ် ာမ်ီး ှေဲမာ် စီမဒှေဲိုႈ စိုခမှု ပါ့်ဒီီး။ 54မပတရိုမာ် မ ါ်ည်ီးဒါီးဒိုင်ီးဒိုင်ီး
မတာေဲႇဟာဝ်ီးစံဝ်မေဆို မတာ် ံပ်ဟာဝ်ီးစာ်မ်ီးပါ့်ႎါင်ီးခမ ှေဲပ် တာီးမအာဒါင်ီးတာီးမစာ်င်ီး။ အန်ီး စီအံ ် ာ်ဒါီး
ႎါေဲႇငည်ီးတံနမ
် တာေဲႇတာ် ှေဲအီီးပည်တာီးမအာဒါင်ီးတာီးမစာ်င်ီး ှေဲ။ 55ဇိုောမ်ီးဘာည်ီးတာ့်မဇှေဲန်ီး တာီးမစာ်င်ီးဒါင်ီး
ှေဲ ာည်ီး တအီီးအံ ်ပါ့် ိုမ်ီးတတာီး ှေဲပါ်ပည်မမှေဲိုႈ ီတဟာ်ည်ေဲႇဆံ ်မဆ စာနံင် ံပ်ဘန်ီးဒှေဲိုႈ တံမ်ော်မ်ီး
တာ့်စံဝ်မေဆိုမာ် ှေဲအာဝ်မေှေဲဝ်ီးမ။ 56ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး တအီီး ီိုန်ီး ှေဲ စီ
ာင်ီးခ ံဝ်ီး
ဆာ ်မဆအီီးဘမိုိုႈဘမာန် မ ာ်င်အန်ီး၊ ဘည်ဘာည်ီးမာ် ဘည်ဘာည်ီး
ာင်ီးမ ိုႈ ှေဲဒီီး
စီအာဝ် ည် ညာီး အာဝ် ည်တံင်မနီးမ။
57တအီီး ှေဲ
ံ ်မာ် ော်ည်ေဲႇ ာ်ိုႈ စီ
ာင်ီးခ ံဝ်ီး ဆာ ်မဆအီီးဘမိုိုႈဘမာန် တာ့်အန်ီး ဒါ်ိုႈ 58“မေီး
ဟည်မေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီးအန်ီး ာ် အန်ီးဒါ်ိုႈ ‘အံဝ်ီးနံင်ော်ိုႈ ှေဲဝ်ႎီိုန် မစာ်င်ီးစံဝ်ဖ ာီး ပံင်မရှေဲန်ီးတအီီး၊
မခှေဲင်ီးအိုည်ီးဆငည်ီး နံင်ႎီီးမရှေဲန်ီးဘိုီး မစာ်င်ီးစံဝ်ဖ ာီးအ ဒေဲႇ အီီးအာဝ်မိုိုႈပံင်မရှေဲန်ီးတအီီး’။”
59 ံပ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီးမာ် ပံင်
ာင်ီးမ ိုႈ ှေဲဒီီး ည ံမ် ည် ညာီး ည ံမ် ည်တံင်မနီးမ။
60ဘန်မဇှေဲန်ီး တာီးမအာဒါင်ီးတာီးမစာ်င်ီးဒီီး စီော်ည်ေဲႇဇံင်ီး ာ် အာည်ေဲႇတအီီး ီိုန်ီး ှေဲ စီမမာေဲႇစံဝ်မေဆို ဒါ်ိုႈ
‘‘ ှေဲ ီ
ာင်ီးဒါ်ိုႈ တာ့်မည်ီး ံပ်ဘာည်ီး န်မည ှေဲန်ီးမာ် မ ာိုႈဆမာ် မည်ီးဘႎီီးဒါ်ိုႈ ဟီိုဝ်။’’
61ဘည်ဘာည်ီးစံမ်မဇှေဲန်ီးမာ် စံဝ်မေဆို စီ ီမ ါ်ည်ီးဘမ ာိုႈဘ န်ီး။ မ ာိုႈအမခါ်မာ်
အန်ီးအာဝ်ႎီီးဒါ်ိုႈမဆ။ တာီးမအာဒါင်ီးတာီးမစာ်င်ီးဒီီးမာ် ႎီီးမမာေဲႇဘိုီးအန်ီး အမဘာ် ်ဒါ်ိုႈ ‘‘မည်ီးမိုိုႈ ာ်
စံဝ်ခရီတ် အီီးမိုိုႈမ ာ်န်ီး စံဝ်အီီးမမှေဲိုႈမင် ာ။’’
62ဘန်မဇှေဲန်ီး စံဝ်မေဆို စီဒါ်ိုႈ ‘‘မိုိုႈအဝ်။ ႎါည်ီးနီီး ပှေဲမာ် နံင်မေှေဲဝ်ီး ာ် မ ာ်န်ီးတအီီးနီီး အံ ်အန်ီး ာ်ဒါီး
ပါ့်ည ာတည်ီးမအှေဲိုႈ စံဝ်အီီးတာန်ခိုီးဒါင်ီး၊ စီနံင် တံန်မတာေဲႇ မ ိုႈမဒှေဲိုႈ မတာေဲႇအိုင်အေဲႇပါ့်ပလါ်န်ီးဟာ့်။ ’’

63ဘန်မဇှေဲန်ီး တာီးမအာဒါင်ီးတာီးမစာ်င်ီးဒီီးမာ် ဆီင်ဇာဝ်ီး ာ်ိုႈ စီတီိုတ် ဘ ှေဲိုႈ ာ်တဆီီးအန်ီး ဒါ်ိုႈ
‘‘ဆံ ်မဆမ ိုီးမမှေဲ အှေဲနံင် ီ ိုဘိုီး ။ 64ပှေဲမာ် ဟည်မေှေဲဝ်ီးမဟာ်ည်ေဲႇဒို့တညာဝ်ီး မ ာိုႈပံင်ဒါ်ိုႈ
ည်ေဲႇ အန်ီး
တာ့်စံဝ်ဖ ာီး။ မမှေဲအှေဲ နံင် ိုဘာည်ီးတာ့်အန်ီး။’’ တအီီး ှေဲပါ်ပည်မမှေဲိုႈမာ် ဒါ်ိုႈ ‘‘အှေဲ ဟည်မေှေဲဝ်ီးအပ ှေဲတ်
ပံင်
ည်ေဲႇအန်ီး၊ ဟည် ီိုင်ဒှေဲိုႈ ာ် တံမ်ော်မ်ီးတာ့်အန်ီး။’’
65ဘန်မဇှေဲန်ီး တအီီး ှေဲ
ံ ်မာ် ဘတ်ဟပ်မအှေဲမ်ီးဘတ် တံင်စံဝ်မေဆို၊ စီဘပါ်ိုႈငါည်ီးအန်ီး
စီ ည်ီးဟပ်အန်ီးစံဝ်၊ ှေဲစီမမာေဲႇအန်ီးစံဝ် ဒါ်ိုႈ ‘‘မဟာနှေဲဟံင်ီး မခ ိုႈမမှေဲ ည်ီးမည်ီး။’’ ှေဲအီီးပည်
တာီးမအာဒါင်ီးတာီးမစာ်င်ီး ှေဲမာ် စီေိုင်ီးဟာဝ်ီး ာ်ိုႈ စီငါ်ိုႈအန်ီးစံဝ်ဟာ့်။
ဘည်ဘာည်ီးမပတရို ှေဲင်ီးႎီိုန် စံဝ်မေဆို
66ဇိုဘာည်ီးတာ့်မဇှေဲန်ီး၊ ဘဝ်မ ါ်ည်ီးမပတရို ပါ့်မခှေဲင်ီးႎါင်ီးဒီီး၊ အီီးပန်ီးပံင်ဆည်ေဲႇ တာီးမအာဒါင်ီးတာီးမစာ်င်ီး
အမခ ိုႈ ဟည်မဒှေဲိုႈစာ်မ်ီး ပါ့်ဒီီး။ 67ဘဝ်မေှေဲဝ်ီးအန်ီးတာ် မပတရို ီအံ ်ႎါေဲႇငည်ီး၊ အန်ီး စီတဝ်ိုႈမစီးမစီး ာ်ဒါီး
စီဒါ်ိုႈ ‘‘မည်ီးမာ် မိုိုႈမပါေဲႇ မခ ိုႈအီီးမ ါ်ည်ီးမတာေဲႇ မေဆို အီီးမိုိုႈတအီီး ံင်ီးနာဆရှေဲတ်။’’
68ဘန်မဇှေဲန်ီး မပတရိုမာ် ႎီီး ှေဲင်ီးအန်ီး စီဒါ်ိုႈ ‘‘ပံင်ဒါ်ိုႈမည်ီးဒီီး အံဝ်ီးအာဝ်နာ်ေဲႇ အာဝ် ဘလိူိုႈမ။’’ ႎါည်ီးဒီီး
မပတရို စီမ ိုႈဟာဝ်ီးဇီး ပါ့် န်ႎါင်ီး။ ခည်ောမ်ီးမဇှေဲန်ီး အ ိူဝ်ီးမာ် ဟည် ဒိုီး။
69ဘဝ်မဒှေဲိုႈမေှေဲဝ်ီး အီီးပန်ီးပံင်ဆည်ေဲႇဒီီးတာ် မပတရိုဘိုီးအမဘာ် ် ပါ့်ဒီီး၊ အန်ီးစီ
ာင်ီး ာ်
တာ့်တအီီးမ ါ်ည်ီးရီမ်ီးအန်ီး ှေဲဒီီး စီဒါ်ိုႈဘိုီး ‘‘မခ ိုႈနီီး မိုိုႈမပါေဲႇ မခှေဲင်ီး ှေဲအီီးမ ါ်ည်ီးမတာေဲႇစံဝ်မေဆို
အမခ ိုႈဟာ့်။’’ 70မပတရိုမာ် ႎီီး ှေဲင်ီးဘိုီးအန်ီး ဒါ်ိုႈ ‘‘အာဝ်မိုိုႈမ။’’
ႎါည်ီးဒီီးအတည် တအီီး ှေဲ အီီးမ ါ်ည်ီးရီမ်ီး ှေဲဒီီးမာ် ဒါ်ိုႈ တာ့်မပတရို ‘‘မ ါေဲႇမိုိုႈ မည်ီးမိုိုႈ တအီီးအရာပ် ါ
ှေဲ၊
မည်ီးမာ် မိုိုႈမပါေဲႇ မခ ိုႈမခှေဲင်ီး ှေဲအီီးမ ါ်ည်ီး မတာေဲႇစံဝ်မေဆို အခည်ီးဟာ့်။’’
71ဘန်မဇှေဲန်ီး မပတရို စီဒါ်ိုႈ ‘‘အံဝ်ီးခံမ် စမ်ီးတင်မ ာိုႈ အာည်ေဲႇစံဝ်ဖ ာီး၊ အီီးမိုိုႈ မခ ိုႈပံင်
ာင်ီးပှေဲဒီီး
အံဝ်ီး ံပ်ဘနာ်ေဲႇဟံင်ီး။’’
72ောမ်ီးမဇှေဲန်ီးမပါေဲႇ အ ိူဝ်ီးမာ် ဟည် ဒိုီး အေ်မဘာ် ်။ မပတရိုမာ် ဟည်ႎီီးန ှူိုႈ မ ာိုႈပံင်တာ်မ်ီးအန်ီး
စံဝ်မေဆိုတာ့်အန်ီး အီီးဒါ်ိုႈ ‘‘အာည်ေဲႇ ဒိုီးအ ိူဝ်ီး အေ်မဘာ် ်၊ မည်ီးနံင် ှေဲင်ီးႎီိုန် ဒါ်ိုႈ ‘အံဝ်ီးအာဝ်နာ်ေဲႇမ
စံဝ်မေဆို’ ံပ်မိုိုႈအိုည်ီးမဘာ် ်။’’ ဘန်မဇှေဲန်ီး မပတရိုမာ် စီမပန်ောဝ်ီးနို ်မနာိုႈ ဟည်အီးောမ်ီးမပါေဲႇဟာ့်။

မာကုခါန်းဒါင်း ၁၅
အ ်းယတ ေဲႇေိုင််း ဟာဝ််း စံဝ်ယေဆု ပါ့်တာ်းကည ာ်းပိလတ်

1ႎါည်ီးဒီီးအဆငည်ီး ဇိုမည ီးမဇဝ်ီးမဇဝ်ီး တာီးမစာ်င်ီးဒါင်ီး ှေဲ စီဟာဝ်ီး အိုပ် မိုန် ာ် တာ့်တအီီးဒါင်ီး ှေဲ၊
တာီးတဆာ ံတ် ာမ်ီး ှေဲ ာည်ီး တအီီးအံ တ
် ံင် ိုမ်ီးတတာီး ှေဲပါ်ပည်မမှေဲိုႈ ဘည်ဘာည်ီးနံင်တင်ခ ာင်
တာ့်စံဝ်မေဆို။ ႎါည်ီးဒီီး ှေဲစီဘ ်ေိုင်ီးဟာဝ်ီး ာ် စံဝ်မေဆို၊ စီအာပ်ဒှေဲိုႈ တာ့်တာီး ည ာီးပ တ်။
2တာီး ည ာီးပ တ်မာ် စီမမာေဲႇစံဝ်မေဆို ဒါ်ိုႈ ‘‘အီီးမိုိုႈမည်ီးဒီီး မိုိုႈ ာ်ိုႈ တာီး ည ာီးဒါင်ီးေိုဒ ှေဲ။’’ စံဝ်မေဆို
စီႎီီးဒါ်ိုႈ ‘‘မိုိုႈ ည်မည်ီး ဒါ်ိုႈဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး။’’
3အီီးမိုိုႈတာီးမစာ်င်ီးဒါင်ီး ှေဲ စီ
ာင်ီးခ ံဝ်ီး ဆံ ်မဆအီီးဘမိုိုႈဘမာန် မ ာ်င်စံဝ်မေဆို
ီိုန်ီးမပါေဲႇအခည်ီးဟာ့်။ 4ဘန်မဇှေဲန်ီး တာီး ည ာီးပ တ် စီမမာေဲႇဒါ်ိုႈ တာ့်စံဝ်မေဆို ‘‘မည်ီးဘႎီီးဒါ်ိုႈ ဆ ဟီိုဝ်။
တဝ်ိုႈဟံင်ီး၊ ှေဲ
ာင်ီးဒါ်ိုႈ အပ ှေဲတ်ပံင်
ည်ေဲႇမည်ီး ံပ်ဘာည်ီး န်မဇှေဲန်ီး။’’

5ဘည်ဘာည်ီးမာ် စံဝ်မေဆို ီမ ါ်ည်ီးဘမ ာိုႈဘ န်ီးဆ၊ မ ါေဲႇဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး တာီး ည ာီးပ တ်မာ်
အာမ်ီးမပါေဲႇအခည်ီး။
ဘည်ဘာည်ီးအီီးဒှေဲိုႈတံမ်ော်မ်ီးတာ် စံဝ်မေဆို
6ဆာ်စာ်မ်ီးမပလါ်ည်ီးပတခါ ောမ်ီးမမှေဲ့မာ် တာီး ည ာီးဒါင်ီး
င်ီးအန်ီး ာ်မပလိုႈ တအီီးမဇာိုႈမ ာ်င်အမခ ိုႈ
ပံင်မာန်ီးတအီီး ှေဲ။ 7ခည်ဇင်ဒီီး စီမမှေဲိုႈ ာ် တအီီးအမခ ိုႈ အန်ီးအီီးဇီိုဝ် ဘာရဘ၊ အန်ီးမာ်
တိုႈမဇာိုႈမခှေဲင်ီးမ ာ်င် မတာေဲႇတအီီးစာီး ှေဲအီီးမရှေဲန်ီး ခံတ် တာ့် ှေဲအီီး မ်ီးဇိုင်ီး ီိုင်ီး မ ါေဲႇ ီိုင်ီးအန်ီး
ပတတ်ော်မ်ီးတအီီး ခည်မိုိုႈတာ် အီီးမရှေဲန်ီး ခံတ်တာ်မ ာ်င် ီိုင်ီး။ 8ဘန်မဇှေဲန်ီး တအီီး ီိုန်ီး ှေဲမာ် စီမဒှေဲိုႈ
ပါ့်တာီး ည ာီးပ တ် စီမာန်ီးတာ့်အန်ီး နာင်ီးအန်ီး မရှေဲန်ီးဒှေဲိုႈ မတာေဲႇတာ်ဘည်ဘာည်ီး
င်ီးမရှေဲန်ီးအန်ီး။
9ဘန်မဇှေဲန်ီး တာီး ည ာီးပ တ် စီမမာေဲႇတာ့် ှေဲ ဒါ်ိုႈ ‘‘ပှေဲဆီင်ဒှေဲိုႈ ာ် အံဝ်ီးမပလိုႈမ ိုႈ တာီး ည ာီးဒါင်ီးေိုဒ ှေဲ။’’
10ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်မမာေဲႇဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး မ ါေဲႇမိုေဲႇအန်ီးနာ်ေဲႇအန်ီးတာ် တာီးမစာ်င်ီးဒါင်ီး ှေဲဒီီး မနာိုႈဆမ ိုႈ
တာ့်စံဝ်မေဆို၊ စီမဒှေဲိုႈအာပ်ဒှေဲိုႈ တံင်တည်ီးအန်ီး။
11ဘည်ဘာည်ီးမာ် တာီးမစာ်င်ီးဒါင်ီး ှေဲ စီဆိုႈ တအီီး ီိုန်ီး ှေဲ စာနံင်မာန်ီး တာ့်ပ တ် နာင်ီးအန်ီးမပလိုႈမ ိုႈ
ဘာရဘဒီီး၊ နာင်ီးဘမပလိုႈမ ိုႈစံဝ်မေဆို။ 12တာီး ည ာီးပ တ် စီႎီီးမမာေဲႇ တာ့် ှေဲဒါ်ိုႈ ‘‘ဆာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး
မမှေဲအံဝ်ီးနံင်ဘာည်ီး တာ့်မခ ိုႈနီီး ပံင်မတှေဲေဲႇဒါ်ိုႈပှေဲ တာီး ည ာီးဒါင်ီးေိုဒ ှေဲ။’’
13ဘန်မဇှေဲန်ီး ှေဲစီႎီီးမအာင်ီးဒါ်ိုႈ ‘‘မတာ် ် တံ ် ပော်မ်ီးႎီိုန် မခ ိုႈဒီီး တီင်ရံင်ီးတာ်ေဲႇတည်ီး။’’
14တာီး ည ာီးပ တ် စီႎီီးမမာေဲႇဘိုီး တာ့် ှေဲ ဒါ်ိုႈ ‘‘အပ ှေဲတ်မ ိုီးမမှေဲ အန်ီးမရှေဲန်ီး
ည်ေဲႇ မ ှေဲပ်မဒှေဲိုႈ။’’
ဘန်မဇှေဲန်ီး တအီီး ှေဲဒီီး ခ ှေဲန်ီးအာ်ရိုင်ီးမအာင်ီးဒါ်ိုႈ ဒါင်ီးဒါင်ီး ‘‘မတာ် ် တံ ် ပော်မ်ီးႎီိုန် မခ ိုႈဒီီး
တီင်ရံင်ီးတာ်ေဲႇတည်ီး။’’
15မ ါေဲႇမိုိုႈ တာီး ည ာီးပ တ် စီဆီင်ဒှေဲိုႈ တအီီး ီိုန်ီး ှေဲ မနာိုႈမပ ာ်ခိုည်ီး၊ စီမပလိုႈမ ိုႈ ာ် ဘာရဘ
မခ ိုႈပံင်မာန်ီး ှေဲ။ အီီးမိုိုႈ စံဝ်မေဆိုမာ် အန်ီးစီဟည်ဒှေဲိုႈ အီီး ောင်ငါ်ိုႈ ာ်ိုႈ၊ စီအာပ်ဒှေဲိုႈ ာ် အီီးမတာ် ် တံ ်
ပော်မ်ီးႎီိုန် တီင်ရံင်ီးတာ်ေဲႇတည်ီးဟာ့်။
တအီီး ှေဲ မရှေဲန်ီးပ ိူဝ့် တာ့်စံဝ်မေဆို
16ဘန်မဇှေဲန်ီး မ ာ်န်ီးနာန်ီး ှေဲမာ် မတှေဲေဲႇေိုင်ီးဟာဝ်ီး ာ် စံဝ်မေဆို ပါ့် ိုမ်ီးခမ ှေဲပ် တာီး ညာီးဒါင်ီး၊
ှေဲစီမတှေဲေဲႇ စိုဒို့ ပါ်တံပ် ပါ့်ဒီီး။ 17ႎါည်ီးဒီီး ှေဲစီ မရှေဲန်ီးပ ိူဝ့် ာ်ိုႈ စီမခ ှေဲပ်ဒှေဲိုႈ စံဝ်မေဆို မဟပ်တဆီီး ံမ်၊
ခ ို့ဒှေဲိုႈဘိုီး မှု ်ာ်ႏပန် ိုမ်ီး အီီးတာန်ီးဒါီးပမအှေဲေဲႇ၊ 18 ှေဲမာ် စီမ ာိုႈေိုမဆ မရှေဲန်ီး ာင်ဒါ်ိုႈ
‘‘တာီး ည ာီးဒါင်ီးေိုဒ ှေဲ၊ ဒှေဲိုႈမည်ီးစံဝ် မမှေဲိုႈမ ာင်ီးမင် ာနာ်ာ်ႏ။’’ 19 ှေဲစီဒါီး မခါ်န်ီးတင်ီးဆအ ိူဝ်ိုႈ
ငါ်ိုႈဟပ်မ ှေဲန်ီးအန်ီးစံဝ်၊ စီဘတ်ဟပ်ဘိုီး မအှေဲမ်ီးဘတ် တာ့်အန်ီးစံဝ်။ ှေဲစီအံ တ
် မ ှေဲပ်မ ှေဲန်ီး ိုင်ီး
အာည်ေဲႇအန်ီး စီမရှေဲန်ီး ာင်မ ှေဲပ်ဘိုီးအန်ီးစံဝ်ဟာ့်။ 20ႎါည်ီး ီ ာပ ိူဝ့်မရှေဲန်ီးဟာဝ်ီး ှေဲ
တာ့်အန်ီးစံဝ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး၊ ှေဲစီပည်ေဲႇ ာ် တဆီီး ံမ်ဒီီး စီႎီီးမဟပ်ဒှေဲိုႈ ာ်ဘိုီး တဆီီးအန်ီးစံဝ်။ ႎါည်ီးဒီီး
ှေဲစီမတှေဲေဲႇေိုင်ီးဟာဝ်ီး ာ် စံဝ်မေဆို စာနံင်မတာ် ် တံ ် ပော်မ်ီးႎီိုန် အန်ီး တင်မတှေဲင်ီးရံင်ီးတာ်ေဲႇတည်ီး။
ဘည်ဘာည်ီး အီီးပော်မ်ီးႎီိုန် စံဝ်မေဆို တံင်ရံင်ီးတာ်ေဲႇတည်ီး
21ခည်ဇင်ဒီီး စီမမှေဲိုႈ ာ် တအီီးအမခ ိုႈ အီီးဇီိုဝ် ဆမိုန်၊ အန်ီးမိုိုႈ တအီီး ံင်ီး ိုမရမန အီီးမိုိုႈ န်ီးအာမ ဆာန်ဒို
ာည်ီး ရို ို၊ အန်ီးစီော်ည်ေဲႇမဒှေဲိုႈ ည ာအီိုင်ဇိုႈ။ ဘန်မဇှေဲန်ီး မ ာ်န်ီးနာန်ီး ှေဲ စီ ံမ်ီးဆည်ေဲႇ ဒှေဲိုႈအန်ီးမ ာေဲႇ ာ်
ရံင်ီးတာ်ေဲႇတည်ီး စံဝ်မေဆိုဟာ့်။ 22ႎါည်ီးဒီီး ှေဲမာ် ေိုင်ီးဟာဝ်ီးစံဝ်မေဆို ပါ့်ဒီ အီီးဒါ်ိုႈမ ါ မ ါတ။
ပံင်ဆီင်ဒါ်ိုႈအန်ီး မိုိုႈ မ ါင်ီး အာင်ီး မ ာ် ်မ ှေဲန်ီး။ 23ောမ်ီးမဇှေဲန်ီး ှေဲစီဒှေဲိုႈ စံဝ်မေဆို စိုင်ီးမအှေဲမ်ီးဆပ တ်
ပံင် ဆီး ေံဝ်တာ်မိုရာန်a။ ဘည်ဘာည်ီးမာ် စံဝ်မေဆို စီအာဝ်စိုင်ီးမ။ 24ဘန်မဇှေဲန်ီး ှေဲစီ မတာ် ် တံ ်

ပော်မ်ီးႎီိုန် စံဝ်မေဆို တံင်ရံင်ီးတာ်ေဲႇတည်ီး။ ှေဲစီ ႎီီး ော်ိုႈ ာ် တဆီီးမဟပ်အန်ီးစံဝ် ာ်ိုႈ
စာနံင်တမဟာ်ည်ေဲႇဇီိုင်ီး မခ ိုႈမမှေဲ့ နံင်ဘန်ီး မ မမှေဲ၊ ှေဲစီမည ာိုႈမှေဲ။ 25ခည်ဇင် ှေဲ မတာ် ် တံ ် ပော်မ်ီးႎီိုန်
စံဝ်မေဆို တံင်ရံင်ီးတာ်ေဲႇတည်ီးဒီီး မိုိုႈခည်မည ီး တီမ်ီးနရီ။ 26 ှေဲ စီ
်မဘှေဲေဲႇ အာ်မ်ီး
မ ာ်င်ပံင်
ည်ေဲႇစံဝ်မေဆို ပံင်ဒါ်ိုႈတာ် “တာီး ည ာီးဒါင်ီးေိုဒ ှေဲ၊” စီမတာ် ် တံ ်
တံင်မ ှေဲန်ီးရံင်ီးတာ်ေဲႇတည်ီး။ 27 ှေဲစီ မတာ် ် တံ ် အီီးမိုိုႈတအီီးစိုန်အေ်မခ ိုႈ ပော်မ်ီးႎီိုန် မတာေဲႇစံဝ်မေဆို
ည ာအ အန်ီးအမခ ိုႈ၊ ည ာအမအိုႈအန်ီးအမခ ိုႈ။ 28(မတာေဲႇတာ့်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး၊ ဘာည်ီး
်မဒှေဲိုႈ
မခှေဲင်ီးမဘှေဲေဲႇ ာမ်ီး မဟဆာေ ပံင်ဒါ်ိုႈတာ် အန်ီးစံဝ် နံင်မ ှေဲပ်မတာေဲႇ တံင်စရာင်ီးမခှေဲင်ီးတအီီးစိုန် ှေဲ ဟည်မိုိုႈမဒှေဲိုႈ
မပါေဲႇအခည်ီး ဆီိုဝ်နီီး။)b
29 ှေဲအီီးႎီီးႎီီးဟာဝ်ီးဟာဝ်ီး မတာေဲႇအီိုန်ဒါ်န်ီး ှေဲမာ် တဝ်ိုႈဆပလါည်ီး ှေဲ စီ ီ ာပ ိူဝ့်ဒါ်ိုႈ ‘‘အဝ် မခ ိုႈအီီးဒါ်ိုႈ
နံင်ော်ိုႈႎီိုန် ာ်ိုႈမစာ်င်ီးစံဝ်ဖ ာီး စီဒါ်ိုႈနံင်ႎီီးမရှေဲန်ီးတမဟာ်ည်ေဲႇဘိုီး တံင်အိုည်ီးဆငည်ီး၊ 30မည်ီး ည်မ ိုႈမဒှေဲိုႈ ာ်
ဒမတှေဲင်ီးရံင်ီးတာ်ေဲႇတည်ီးဒီီး၊ ႎီီးမခ ာ်တ် ာည်ီးဟံင်ီး တိုီးမည်ီး။’’ 31တံင်မနီးတာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး၊
အီီးမိုိုႈတာီးမစာ်င်ီးဒါင်ီး ှေဲ ာည်ီး တာီးတဆာ ံတ် ာမ်ီး ှေဲမာ် စီမဒှေဲိုႈ ီ ာပ ိူဝ့်ဒါ်ိုႈဘိုီး တာ့်အန်ီးစံဝ်၊ စီဒါ်ိုႈ
‘‘အီီးမိုိုႈအီီး အန်ီးစီမခ ာ်တ် ာည်ီး။ ဘဝ်မိုိုႈတာ်တိုီးအန်ီးအခည်ီး အန်ီးဆံမ်ဘဘေ် ာ် မခ ာ်တ် ာည်ီးမ။
32အဝ် တာီး ည ာီးဒါင်ီးအတမရ အီီးမိုိုႈစံဝ်ခရီတ် မည်ီးမ ိုႈမဒှေဲိုႈမပါေဲႇ စံင်နည် ဒမတှေဲင်ီးရံင်ီးတာ်ေဲႇတည်ီးဒီီး။
ဆာ်မေီးမေှေဲဝ်ီး မည်ီးမ ိုႈမဒှေဲိုႈ ဒမတှေဲင်ီးရံင်ီးတာ်ေဲႇတည်ီးဒီီး၊ မေီးစီ နံင်မည ှေဲမ် ာ် မပါေဲႇမည်ီး။’’
တအီီး ှေဲအီီး ညာီး မတာ် ် တံ ် ပော်မ်ီးႎီိုန် တံန်မတာေဲႇ တံင်ရံင်ီးတာ်ေဲႇတည်ီး မတာေဲႇစံဝ်မေဆို ှေဲမာ်
ီ ာပ ိူဝ့်ဒါ်ိုႈဘိုီး တာ့်စံဝ်မေဆို။
ဘည်ဘာည်ီး ော်မ်ီးဟာဝ်ီး စံဝ်မေဆို
33ႎါည်ီးဒီီး ဘဝ်စာ်မ်ီးတာ် ဒည်ဆငည်ီး အ ဝ်ီးမ ိုႈအေ်နရီ၊ ဘ ည်ီးမာ် ဟည်အာ်ေဲႇဘံင်ဘံင် ပါ် တည်ီး၊
မတာေဲႇ ံပ်စာ်မ်ီး ဘာ်န်ီးဟိုမ်ီး အိုည်ီးနရီ။ 34ဇိုဘာ်န်ီးဟိုမ်ီး အိုည်ီးနရီဒီီး စံဝ်မေဆို စီရိုင်ီးမအာင်ီးပါဝ်ဒါ်ိုႈ
‘‘မအ ၊ မအ ၊ ာမဆာဘခတာန၊’’ ပံင်ဆီင်ဒါ်ိုႈအန်ီးမိုိုႈ ‘‘စံဝ်ဖ ာီးအံဝ်ီး၊ စံဝ်ဖ ာီးအံဝ်ီး၊ ဆီမ်ဘာည်ီး
မည်ီးဆံမ်အန်ီးႎီိုန် ာ် အံဝ်ီး။’’
35 ှေဲအီီးမ ါ်ည်ီးရီမ်ီးအန်ီးစံဝ် ှေဲဒီီး ဘဝ်မေှေဲဝ်ီးတညာဝ်ီး ှေဲ တာ်မ ာိုႈအန်ီး၊ ှေဲစီဒါ်ိုႈ ‘‘တဝ်ိုႈဟံင်ီး
အန်ီး ီမတှေဲေဲႇ ာ် မအ ေ။’’ 36ဇိုောမ်ီးမဇှေဲန်ီး စီမမှေဲိုႈ ာ် တအီီးအမခ ိုႈ တဘိုဟာဝ်ီးမတှေဲိုႈ ာ် အီီးဘာည်ီးနှုန်
ဇေ်ဟပ် ာ်ိုႈ တံင်မအှေဲမ်ီးဆပ တ်ဘ ာင်ီး စီဘ ် တံ ်တံင်မခါ်န်ီးဆအ ိူဝ်ိုႈ၊ ဒှေဲိုႈဟို ် ာ် အန်ီးစံဝ်စိုင်ီး။
ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစီဒါ်ိုႈ ‘‘မပလိုႈအန်ီးဘာည်ီးဆီင်ဘာည်ီးအန်ီး၊ အှေဲပည်တဝ်ိုႈဟံင်ီး မအ ေ နံင်မဒှေဲိုႈ အာဝ်မဒှေဲိုႈ
စာနံင်မပလိုႈမ ိုႈအန်ီးတာ် ခမခ ှေဲမ်ီး။’’
37ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို စီရိုင်ီးမအာင်ီးပါဝ်ဒါ်ိုႈ ဒါင်ီးဒါင်ီး ာ်ိုႈ အဆာ ်အန်ီးမာ် ဟည်ဒို့ဟာဝ်ီးမပါေဲႇ။
38ဇိုောမ်ီးဘာည်ီးတာ်မဇှေဲန်ီးမပါေဲႇ တံ ်အန်ီးအီီး င်အန်ီးပါ့်မစာ်င်ီးစံဝ်ဖ ာီးမာ် စမပါေဲႇ မတှေဲင်ီး
တဘ ှေဲိုႈမပန်မပါေဲႇအေ် ာ ် မတာ် ံပ်စာ်မ်ီးခမခ ှေဲမ်ီး။ 39ဘဝ်မေှေဲဝ်ီး မခ ိုႈအီီးမအာမ ာ်န်ီးနာန်ီးအပော်ိုႈ
အီီးဇံင်ီးမ ါ်ည်ီး ပါ့် အာည်ေဲႇစံဝ်မေဆို တာ်ဘည်ဘာည်ီးော်မ်ီးဟာဝ်ီးအန်ီးစံဝ်၊ စီဒါ်ိုႈ ာ် ‘‘မခ ိုႈနီီး
ဟည်မိုိုႈမပါေဲႇ မ ာ်န်ီးစံဝ်ဖ ာီး အခည်ီးဟာ့်။’’
40ဘန်မဇှေဲန်ီး စီမမှေဲိုႈ ာ် အီီးပန်ီး ှေဲ မ ါ်ည်ီးဒါီးဒိုင်ီးဒိုင်ီး ဇံင်ီးတဝ်ိုႈအန်ီး။ မခှေဲင်ီး ှေဲဒီီး စီမိုိုႈ ာ် မာရ
အီီးမိုိုႈတအီီး ံင်ီးမာ ဒ ၊ ပါီးစံမ်ီး ဆာ ိုင် ာည်ီး မာရ အီီးမိုိုႈ မာော ိုပ်ဒှေဲ့ ာည်ီး မောမတ။ 41 ှေဲဒီီး
စီမိုိုႈ ှေဲအီီးမတာေဲႇမဒှေဲိုႈအန်ီးစံဝ် ှေဲအီီးမရှေဲန်ီးခ ိုင်ီးတဝ်ိုႈမမန်ီးအန်ီးစံဝ်၊ ခည်မိုိုႈတာ် အန်ီးစံဝ်မ ါ်ည်ီး

ပါ့်အရာပ် ါ
ှေဲဟာ့်။ ဘန်ဒ ှေဲဒီီး အာဝ်ႎါ်န်ီး စီပါီးစံမ်ဘိုီး အီီးပန်ီး ှေဲအီီးဟည်ီး ှေဲအီီးမတာေဲႇမဒှေဲိုႈ အန်ီးစံဝ်
အီဟို ်မဒှေဲိုႈစာ်မ်ီး ပါ့် ံင်ီးမေရိုဆ င်၊ ှေဲမာ်မ ါ်ည်ီး ပါ့်ဒီီး။
ဘည်ဘာည်ီးအီီးတီေဲႇတိုီးခ ာပ်ော်မ်ီး စံဝ်မေဆို
42မ ါေဲႇမိုိုႈ ဆငည်ီးဒီီးမိုိုႈ ဆငည်ီးအ ီတ် အီီးမိုိုႈဆငည်ီးတင်ခ ာင်ဘ ာည်ီးအန်ီး စာဆငည်ီးဆတာင်ီး၊
ဘဝ်စာမ်ီးမဒှေဲိုႈ ဇိုအာ်ေဲႇ၊ 43မောတှေဲတ် တအီီး ံင်ီးအရမတ်တှေဲမာ် ဟည်စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈောမ်ီးမဇှေဲန်ီး။ အန်ီးမိုိုႈ
တအီီးပံင်ေိုမဆအီီးအမခ ိုႈ မခှေဲင်ီး ိုမ်ီးတတာီး။ အန်ီးစီမိုိုႈ ာ် မခ ိုႈအီီးနံ ်ပည်အန်ီး ဘန်နံင်မပန်မဒှေဲိုႈ
ီိုင်ီးစံဝ်ဖ ာီး။ အန်ီးမာ် စီမ ှေဲပ်ဟာဝ်ီးဇီး ပါ့်တာီး ည ာီးပ တ် အာဝ်ေံဝ်ီးအာဝ်ဆ၊ စီမာန်ီး ာ်
စာနံင်ဟာဝ်ီး ာည်ီးတာ် တိုီးခ ာပ်ော်မ်ီး စံဝ်မေဆို။ 44ဘဝ်နာ်ေဲႇ တာီး ည ာီးပ တ်ဒီီးတာ် စံဝ်မေဆို
ဟည်ော်မ်ီးဟာဝ်ီး၊ အန်ီးစီ အာမ်ီးမပါေဲႇအခည်ီး။ အန်ီးစီမတှေဲေဲႇမမာေဲႇ ာ် တာီးအီီးမအာ မ ာ်န်ီးနာန်ီးအပော်ိုႈဒီီး
စီဒါ်ိုႈ ‘‘အန်ီးော်မ်ီးဟာဝ်ီး ာ်န်ီးဟာ့်။’’ 45တာီးမအာမ ာ်န်ီးနာန်ီးအပော်ိုႈဒီီးမာ် ႎီီးဒါ်ိုႈ “မိုိုႈအဝ်၊
အန်ီးဟည်ော်မ်ီးမဟာ်ည်ေဲႇ အခည်ီး”၊ ဘန်မဇှေဲန်ီး တာီး ည ာီးပ တ်စီဒှေဲိုႈ ာ် အခွါင်ီးတာ့်မောတှေဲတ်
စာနံင်ဟာဝ်ီး ာည်ီး တိုီးခ ာပ်ော်မ်ီး စံဝ်မေဆို။ 46ဘန်မဇှေဲန်ီး မောတှေဲတ် စီဇဝ်ိုႈ ာ် တံ ်ခ ီေဲႇ
စီပလိုတ်မ ိုႈ ာ် တိုီးခ ာပ်ော်မ်ီး စံဝ်မေဆို၊ စီဒါီးတံ ်ဒီီး ပည်ီး ာ် တိုီးခ ာပ်အန်ီးစံဝ်။ ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစီ
ဟာဝ်ီးတီေဲႇဟပ်အန်ီး ာ် တိုီးခ ာပ်ဒီီး ပါ့် ံမ်မ ဝ်ီး ပံင်အီီးမတာ် ်မာဝ်ီးမရှေဲန်ီးမပန် တှေဲဝ်ီး၊ ဒါီးဘိုီး
လိုန်ီးမာဝ်ီးဒါင်ီး လီင်ဘႎီိုန်အန်ီး မိုည်ေဲႇ ံမ်ဒီီး။ 47မာရ အီီးမိုိုႈတအီီး ံင်ီးမာ ဒ
ာည်ီး မာရ
အီီးမိုိုႈမာမောမတ ာည်ီးစီတဝ်ိုႈ ာ် ဒီတီေဲႇႎီိုန်အန်ီးအီီးတာ် တိုီးခ ာပ်စံဝ်မေဆို။

မာကုခါန်းဒါင်း ၁၆
စံဝ်ယေဆု ႎ ်းော်ည်ေဲႇအ မ််းယဒ ျူႈဒော်မ််း

1ႎါည်ီးဘိုန်တာ် ဆငည်ီးဆတာင်ီး၊ အီီးပန်ီး ှေဲ
ံ ် ှေဲစီဇဝ်ိုႈဟာဝ်ီး ာ် မအှေဲမ်ီးပ ိုင်ီးအိုႈည ိူီး
စာနံင်ဟာဝ်ီး ည်ီးတာ် တံင်တိုီးခ ာပ်စံဝ်မေဆို။ ှေဲဒီီး စီမိုိုႈ ာ် မာရ အီီးမိုိုႈတအီီး ံင်ီးမာ ဒ ၊ ပါီးစံမ်ီး
ဆာ ိုင်၊ ာည်ီး မာရ အီီးမိုိုႈမာော ိုပ်။ 2ဘဝ်စာ်မ်ီးမဒှေဲိုႈ အခ ီိုငမ
် ိုႈဆာင်ငည်ီး ခည်မည ီးမဇဝ်ီးမဇဝ်ီး
တံင်ဆငည်ီးတေ်စဒို့အီီး မခှေဲင်ီးပီးဆငည်ီး၊ ှေဲဒီီး စီဟာဝ်ီးဇီး ပါ့် ံမ်မ ဝ်ီး။ 3အီီးပန်ီး ှေဲဒီီး ဇို ှေဲ ီဟာဝ်ီး
မတာေဲႇအီိုန်ဒါ်န်ီး ှေဲ ည်
ာင်ီးဒါ်ိုႈ ာ် “ဆီနံင် စန်ီး လီင်ႎဝ်ိုႈဒှေဲိုႈ မာဝ်ီးဒါင်ီး အီီးဘအန်ီး တှေဲဝ်ီး ံမ်ဒီီး။”
4ဘဝ်တဝ်ိုႈဟာဝ်ီး ှေဲ ှေဲစီဟည်မေှေဲဝ်ီး ာ် မာဝ်ီးဒါင်ီးဒီီး ဟည်စန်ီး လီင်ႎီိုန်အန်ီးမဟာ်ည်ေဲႇ ဒမိုည်ေဲႇ တှေဲဝ်ီး ံမ်။
မာဝ်ီးဒီီး ဒါင်ီးမပါေဲႇအခည်ီး။ 5 ှေဲမာ် စီမဒှေဲိုႈစာ်မ်ီး ာ် ပါ့်မိုည်ေဲႇ ံမ်ဒီီး ဇို ီမ ှေဲပ်ဟာဝ်ီး ှေဲ
မခှေဲင်ီး တှေဲဝ်ီး ံမ်မ ဝ်ီးဒီီး၊ ှေဲဟည်မေှေဲဝ်ီး ာ် တအီီး ရာတ်အမခ ိုႈ မခ ှေဲပ်တဆီီး ီိုည်ီး
အံ ်အန်ီးည ာတည်ီးမအှေဲိုႈ ှေဲ။ ဘန်မဇှေဲန်ီး အီီးပန်ီး ှေဲဒီီးမာ် ဟည် ဒိုန်ီးဟည်ေံဝ်ီးဒို့။
6အန်ီးမာ်
ာင်ီးဒါ်ိုႈတာ့် ှေဲ ‘‘ပှေဲ ခ စာိုႈခ ဒိုန်ီး၊ ပှေဲ အာဝ်မိုိုႈဟီိုဝ် အီီးမဒှေဲိုႈတဟာ်ည်ေဲႇ စံဝ်မေဆို
တအီီး ံင်ီးနာဆရှေဲတ်၊ ပံင်အီီးမတာ် ် တံ ် ပော်မ်ီးႎီိုန်အန်ီး တံင်ရံင်ီးတာ်ေဲႇတည်ီးဒဝ်ီး။ အန်ီး ဘမ ါ်ည်ီးမ
ပါ့်နီီး။ အန်ီးဟည် ႎီီးော်ည်ေဲႇအီမ်ီးမဒှေဲိုႈမဟာ်ည်ေဲႇ ဒော်မ်ီး။ တဝ်ိုႈဟံင်ီး ဆီိုဝ်ဒီမပလိုႈအန်ီးတာ်
တိုီးခ ာပ်အန်ီးစံဝ်နီီး။ 7ပှေဲမာ် စီဟာဝ်ီး
ာင်ီး တာ့်မပတရို ာည်ီး တပှေဲစံဝ် ှေဲမခ ိုႈဟည်ီး ဒါ်ိုႈ ‘စံဝ်မေဆို
အန်ီးဟည်ဟာဝ်ီးနံ ် ပါ့်အရာပ် ါ
ှေဲ အာည်ေဲႇပှေဲ။ ပှေဲ စီနံင် ည် ညာီးပါ့်ဒီီး
ဘာည်ီး
ာင်ီးအန်ီးအန်ီးစံဝ် တာ့်ပှေဲ ခည်အာည်ေဲႇနီီး’။’’

8အီီးပန်ီး ှေဲဒီီးမာ် စီ ည်မ ိုႈမဒှေဲိုႈ ပါ်ေံဝ်ီး ပါ် ဘည်ီး စီဒှေဲဝ်ီးဟာဝ်ီး ာ် ဒ တှေဲဝ်ီး ံမ်မ ဝ်ီးဒီီး။ မ ါေဲႇမိုိုႈ
ှေဲဟည်ေံဝ်ီးောဝ်ီး၊ တာ့်မခ ိုႈမမှေဲ့မာ် ှေဲဘ
ာင်ီးဒါ်ိုႈမဆ။
စံဝ်မေဆို ဟာဝ်ီးနှေဲတိုီးအန်ီး တာ့်မာရ အီီးမိုိုႈတအီီး ံင်ီးမာ ဒ
9[ႎါည်ီးစံဝ်မေဆို ႎီီးော်ည်ေဲႇအီမ်ီးမဒှေဲိုႈ ဒော်မ်ီး၊ ခည်မည ီးမဇဝ်ီးမဇဝ်ီး တံင်ဆငည်ီးတေ်စဒို့အီီး
မခှေဲင်ီးပီးဆငည်ီး၊ အန်ီးစံဝ် စီဟာဝ်ီးနှေဲ ာ်တိုီးအန်ီး တာ့်မာရ အီီးမိုိုႈတအီီး ံင်ီးမာ ဒ
အာည်ေဲႇဒို့အီီး။
အန်ီးစံဝ် ဟည်ခ ိူိုႈႎီိုန် နာ်မ်ီးမဇဝ် ပီးတိုီး တံင်မာရဒီီး ဘိုန်မဒှေဲိုႈအာည်ေဲႇနီီး။ 10ဘန်မဇှေဲန်ီး မာရမာ်
စီဟာဝ်ီး
ာင်ီးနှေဲ ာ် မ ာ်င်ဒီီး တာ့် ှေဲအီီးမတာေဲႇအန်ီးစံဝ် ာည်ီး ှေဲအီီး ီမနာိုႈဒှေဲ့ောမ်ီးအန်ီး ှေဲဒီီး။
11ဘည်ဘာည်ီးမာ်၊ ဘဝ်မေှေဲဝ်ီး ှေဲတာ် တညာဝ်ီး ဘည်ဘာည်ီးအန်ီးစံဝ်ဟည်ော်ည်ေဲႇအီမ်ီးမဟာ်ည်ေဲႇ ာည်ီး
ဘည်ဘာည်ီး ာည်ီးမာရဟည် ည်မေှေဲဝ်ီးမာ်၊ ှေဲ အာဝ်မည ှေဲမ်မ။
စံဝ်မေဆို ဟာဝ်ီးနှေဲတိုီးအန်ီး တာ့်မခှေဲင်ီးတပှေဲအန်ီး ှေဲ အေ်မခ ိုႈ
12ႎါည်ီးဒီီး အန်ီးစံဝ်မာ် မဒှေဲိုႈနှေဲ ာ်ဘိုီးတိုီးအန်ီး တာ့်မခှေဲင်ီးတပှေဲအန်ီး ှေဲ အေ်မခ ိုႈ ဇိုောမ်ီး ီဟာဝ်ီး ာည်ီးတာ်
ပါ့်အီိုန်ဇိုႈဘ ည်ီး။ ဘည်ဘာည်ီးမာ် ခည်ောမ်ီးမဇှေဲန်ီး အရာင်တိုီးအန်ီးစံဝ် အာဝ်မနီးမအီီးပ ီမ်ီး
ဟည်ခ ာည်ီးဟာဝ်ီး ဘာည်ီးဘိုီးအမ ိုီး။ 13ဘဝ်ႎီီးနာ်ေဲႇ ာည်ီးတာ် ဒါ်ိုႈမိုိုႈအန်ီးစံဝ်၊ ာည်ီးစီႎီီး
ာင်ီးမပါေဲႇ
ဘည်ဘာည်ီးမေှေဲဝ်ီးမဒှေဲိုႈ ာည်ီးဒီီး တာ့်တပှေဲ ှေဲမခ ိုႈဟည်ီး။ ဘည်ဘာည်ီးမာ် တပှေဲ ှေဲမခ ိုႈဟည်ီး ှေဲဒီီး
ဆံမ်အာဝ်မည ှေဲမ်မ ပံင်မဒှေဲိုႈ
ာင်ီး ာည်ီး။
အန်ီးစံဝ် ဆည်ေဲႇဒှေဲိုႈ ှေဲမရှေဲန်ီး ဇီိုင်ီးဒါင်ီး
14ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို စီမဒှေဲိုႈနှေဲဘိုီးတိုီးအန်ီး တာ့်တပှေဲအန်ီးအ ဝ်ီးမ ိုႈအမခ ိုႈ ှေဲဒီီး ဇို ီအံ ်ဟိုမ်ီး ှေဲတာ်
ပိုမ်ီးမမှေဲဝ်ီး။ ဘန်မဇှေဲန်ီး အန်ီးစံဝ်စီဆီးဒါ်ိုႈ တာ့်တပှေဲအန်ီး ှေဲဒီီး မ ါေဲႇမိုိုႈ ီိုင်ီးဘမည ှေဲမ် ှေဲ ာည်ီး
ီိုင်ီး ှေဲ
ာင်ီးဒည်ီး။ ဆီမ်ဘာည်ီးဆံမ်ဒါ်ိုႈ ာ်ဘာည်ီးမဇှေဲန်ီး ှေဲအာဝ်မည ှေဲမ် ပံင်ဒါ်ိုႈ အီီးဟည်မေှေဲဝ်ီးမဒှေဲိုႈ
အန်ီးစံဝ် ႎါည်ီးအန်ီးဟည်ောည်ေဲႇအီမ်ီးမဒှေဲိုႈ ဒော်မ်ီးဒီီး။ 15ႎါည်ီးဒီီး စံဝ်မေဆို စီဒါ်ိုႈ တာ့် ှေဲ
“ပှေဲ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး စီ ေ် ာ်မဟာ
ာင်ီး ခါဝ်ဆတာင်ီးအီီးမမှေဲမ်ခိုည်ီး တာ့်တအီီးမတာ်န်ီးမခ ိုႈ
မတာ်န်ီးဒီမတာ်န်ီးဒှေဲန် ပါ် ီိုင်ီး ံမ် ာနီီးနာ်ာ်ႏ၊ 16မခ ိုႈမမှေဲ့ ဆာ်ဟည်မည ှေဲမ်အံဝ်ီး
ခံမ် ာည်ီးဘပ်တစမ်မဇှေဲပ်မအှေဲမ်ီး၊ အန်ီး စီနံင် တိုႈမခ ာ်တ် ာည်ီး ဒအပ ှေဲတ်။ ဘည်ဘာည်ီးမာ် မခ ိုႈမမှေဲ့
ဆာ်ဘမည ှေဲမ်အံဝ်ီးခည်ီး၊ စံဝ်ဖ ာီး စီနံင်ဒှေဲိုႈ အပ ှေဲတ်တံမ် တာ့်အန်ီး။ 17 ှေဲအီီးမည ှေဲမ်အံဝ်ီး ှေဲဒီီးခည်ီး
ှေဲနံင်ဘေ်မပါေဲႇမရှေဲန်ီး ပံင်အီီးမမှေဲမ်အာမ်ီးစာီး ှေဲနီီး၊ ှေဲ ဒါီးဇီိုဝ်အံဝ်ီး နံင်ဘေ်မပါေဲႇ ခ ိူိုႈႎီိုန် နာ်မ်ီးမဇဝ် ှေဲ၊
နံင်ဆမာီးဘိုီး
ာင်ီးမ ာိုႈ အီီးတမာည်ီး ည်မ ိုီး။ 18 ှေဲ ဘည် ညာီး စံမ် မ်ီးဟန်ီးဟာည်ီး ဘဒါ်ိုႈ၊
ညာီးစံမ်စိုင်ီး မအှေဲမ်ီးအီီးမမှေဲိုႈမ ာ်င့်မပန်ော်မ်ီး ဘဒါ်ိုႈ နံင်အာဝ်မပန်မ မ ီးဆ တာ့် ှေဲ။
ဆာ် ှေဲတာင်တည်ီး ှေဲ မတှေဲင်ီးတအီီးဆှေဲဝ်ီးမာ်၊ တအီီးဆှေဲဝ်ီး ှေဲဒီီး နံင်ဘန်ီးဒို့ ႎီီးမ ါ်ည်ီးခ မ်ဆာဟာဝ်ီးမပါေဲႇဟာ့်။’’
စံဝ်မေဆို ဟို ဟ
် ာဝ်ီး ပါ့်ပလါ်န်ီး
19ႎါည်ီးစံဝ် ည ာီးမေဆို
ာင်ီးမဟာ်ည်ေဲႇ တာ့်တပှေဲအန်ီး ှေဲ၊ အန်ီးစီ ညာီး ာ် ာည်ီးဟို ်ဟာဝ်ီး
ပါ့်ပလါ်န်ီး၊ စီအံ ် ာ် ည ာတည်ီးမအှေဲိုႈ ဒီဇို ် ို ်အန်ီး စံဝ်ဖ ာီးဟာ့်။ 20တပှေဲအန်ီးစံဝ် ှေဲမာ် စီ ည်မ ိုႈဟာဝ်ီး
ေ် ာ်မဟာ
ာင်ီး မ ာ်င်ခါဝ်ဆတာင်ီးမမှေဲမ်ခိုည်ီး မတာ်န်ီးဒီမတာ်န်ီးဒှေဲန်။ အီီးမိုိုႈစံဝ် ည ာီးမာ်
စီ မဇာ်ည်ေဲႇဒှေဲိုႈတာ့် ှေဲ၊ မ ာိုႈတတာီး ပံင်မဟာ
ာင်ီးဟာဝ်ီး ှေဲမာ် နာင်ီး ံပ်မိုိုႈ ံပ်မာန်၊ အန်ီးစံဝ်
စီဒှေဲိုႈတာန်ခိုီးတာ့် ှေဲ နာင်ီး ှေဲဘေ်မရှေဲန်ီး ပံင်အီီးမမှေဲမ်အာမ်ီး။]a

