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အဂၤုတၱရနိကာယ္ ၊ ဒသကနိပါတ္ ပါဠိေတာ္လာ 

ဂိရိမာနႏၵ သုတ္ ပါဠိေတာ္ 

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ 

 ဧက ံ သမယံ ဘဂ၀ါ သာ၀တၳိယံ ၀ိဟရတ ိ ေဇတ၀ေန အနာထပိ႑ိကႆ 

အာရာေမ။ ေတန ေခါ ပန သမေယန အာယသၼာ ဂိရိမာနေႏၵာ အာဗာဓိေကာ ေဟာတိ 

ဒုကၡိေတာ ဗာဠႇဂိလာေနာ။ အထ ေခါ အာယသၼာ အာနေႏၵာ ေယန ဘဂ၀ါ 

ေတႏုပသကၤမိ၊ ဥပသကၤမိတြာ ဘဂ၀ႏၱံ အဘ၀ိါေဒတြာ ဧကမႏံၱ နိသီဒိ။ ဧကမႏၱံ 

နိသေိႏၷာ ေခါ အာယသၼာ အာနေႏၵာ ဘဂ၀ႏံၱ ဧတဒေ၀ါစ-- 

 “အာယသၼာ ဘေႏၱ ဂိရိမာနေႏၵာ အာဗာဓိေကာ ေဟာတိ ဒုကၡိေတာ 

ဗာဠႇဂိလာေနာ။ သာဓု ဘေႏ ၱ ဘဂ၀ါ ေယနာယသၼာ ဂိရိမာနေႏၵာ ေတႏုပသကၤမတု 

အႏုကမၸံ ဥပါဒါယာ” တိ။  

 သေစ ေခါ တြံ အာနႏၵ ဂိရိမာနႏၵႆ ဘိကၡဳေနာ ဒသ သညာ ဘာေသယ်ာသ၊ိ 

ဌာနံ ေခါ ပေနတ ံ ၀ိဇၨတ ိ ယ ံ ဂိရိမာနႏၵႆ ဘိကၡဳေနာ ဒသ သညာ သုတြာ ေသာ 

အာဗာေဓာ ဌာနေသာ ပဋိပၸႆေမၻယ်။ 

 ကတမာ ဒသ? အနိစၥသညာ၊ အနတၱသညာ၊ အသုဘသညာ၊ အာဒီန၀သညာ၊ 

ပဟာနသညာ၊ ၀ိရာဂသညာ၊ နိေရာဓသညာ၊ သဗၺေလာေက အနဘရိတသိညာ၊ 

သဗၺသခၤါေရသု အနိစၦာသညာ၊ အာနာပါနႆတိ။  

 (၁) ကတမာ စာနႏၵ အနိစၥသညာ? ဣဓာနႏၵ ဘိကၡဳ  အရညဂေတာ ၀ါ 

႐ုကၡမူလဂေတာ ၀ါ သညုာဂါရဂေတာ ၀ါ ဣတိ ပဋသိဥၥိကၡတိ -- “ ႐ူပံ အနိစၥံ၊ ေ၀ဒနာ 

အနိစၥာ၊ သညာ အနိစၥာ၊ သခၤါရာ အနိစၥာ၊ ၀ိညာဏံ အနိစၥ” ႏၱိ။ ဣတိ ဣေမသု ပဥၥသု 

ဥပါဒါနကၡေႏၶသု အနိစၥာႏုပႆီ ၀ိဟရတ။ိ အယံ ၀ုစၥတာနႏၵ အနိစၥသညာ။  
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 (၂) ကတမာ စာနႏၵ အနတသၱညာ? ဣဓာနႏၵ ဘိကၡဳ  အရညဂေတာ ၀ါ 

႐ုကၡမူလဂေတာ ၀ါ သုညာဂါရဂေတာ ၀ါ ဣတိ ပဋိသဥၥိကၡတိ -- “ စကၡဳ  အနတၱာ၊ ႐ူပါ 

အနတာၱ၊ ေသာတံ အနတာၱ၊ သဒၵါ အနတၱာ၊ ဃာနံ အနတာၱ၊ ဂႏၶာ အနတၱာ၊ ဇိ၀ွာ 

အနတာၱ၊ ရသာ အနတာၱ၊ ကာေယာ အနတာၱ၊ ေဖာ႒ဗၺာ အနတၱာ၊ မေနာ အနတၱာ၊ ဓမၼာ 

အနတာၱ” တိ။ ဣတိ ဣေမသ ု ဆသ ု အဇၥ်တၱိကဗာဟေိရသု အာယတေနသု 

အနတာၱႏုပႆီ ၀ိဟရတ။ိ အယံ ၀ုစၥတာနႏၵ အနတၱသညာ။  

 (၃) ကတမာ စာနႏၵ အသုဘသညာ? ဣဓာနႏၵ ဘိကၡဳ  ဣမေမ၀ ကာယံ ဥဒၶံ 

ပါဒတလာ အေဓာ ေကသမတၳကာ တစပရိယႏံၱ ပူရံ နာနပၸကာရႆ အသစုိေနာ 

ပစၥေ၀ကၡတိ --“အတၳိ ဣမသၼႎ ကာေယ ေကသာ ေလာမာ နခါ ဒႏၱာ တေစာ၊ မံသံ ႏွာ႐ ု

အ႒ိ အ႒ိမိဥၨံ ၀ကၠံ၊ ဟဒယံ ယကနံ ကိေလာမကံ ပိဟကံ ပပၹာသ၊ံ အႏၱံ အႏၱဂုဏံ 

ဥဒရိယ ံ ကရီသ ံ မတၳလဂုၤ ံ၊ ပိတၱံ ေသမံွ ပုေဗၺာ ေလာဟတံိ ေသေဒါ ေမေဒါ၊ အႆု 

၀သာ ေခေဠာ သဃိၤာဏိကာ လသိကာ မုတၱ” ႏၱိ။ ဣတ ိ ဣမသၼႎ ကာေယ 

အသဘုာႏုပႆီ ၀ိဟရတ။ိ အယံ ၀ုစၥတာနႏၵ အသုဘသညာ။  

 (၄) ကတမာ စာနႏၵ အာဒီန၀သညာ? ဣဓာနႏၵ ဘိကၡဳ  အရညဂေတာ ၀ါ 

႐ုကၡမူလဂေတာ ၀ါ သညုာဂါရဂေတာ ၀ါ ဣတိ ပဋသိဥၥိကၡတိ -- “ ဗဟဒုုေကၡာ ေခါ 

အယ ံ ကာေယာ ဗဟအုာဒီနေ၀ါ၊ ဣတိ ဣမသၼႎ ကာေယ ၀ိ၀ိဓာ အာဗာဓာ ဥပၸဇၨ ႏၱိ၊ 

ေသယ်ထဒံိ? စကၡဳေရာေဂါ ေသာတေရာေဂါ ဃာနေရာေဂါ ဇိ၀ွာေရာေဂါ 

ကာယေရာေဂါ သီသေရာေဂါ ကဏၰေရာေဂါ  မုခေရာေဂါ ဒႏၱေရာေဂါ ၾသ႒ေရာေဂါ 

ကာေသာ သာေသာ ပိနာေသာ ဋာေဟာ ဇေရာ ကုစၦိေရာေဂါ မုစၦာ ပကၡႏၵိကာ သူလာ 

၀ိသစူိကာ က႒ုံ ဂေ႑ာ ကလိာေသာ ေသာေသာ အပမာေရာ ဒဒၵဳ က႑ဳ ကစၦဳ  နခသာ 

၀ိတစၦိကာ ေလာဟတံိ ပိတၱံ မဓုေမေဟာ အံသာ ပိဠကာ ဘဂႏၵလာ ပိတသၱမု႒ာနာ 

အာဗာဓာ ေသမွသမု႒ာနာ အာဗာဓာ  ၀ါတသမု႒ာနာ အာဗာဓာ သႏၷိပါတကိာ 

အာဗာဓာ ဥတုပရိဏာမဇာ အာဗာဓာ ၀ိသမပရိဏာမဇာ အာဗာဓာ ၾသပကမၠိကာ 
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အာဗာဓာ ကမၼ၀ိပါကဇာ အာဗာဓာ သတီံ ဥဏွံ ဇိဃစၦာ ပိပါသာ ဥစၥာေရာ 

ပႆာေ၀ါ”တိ။ ဣတိ ဣမသၼႎ ကာေယ အာဒီန၀ါႏုပႆီ ၀ိဟရတ။ိ အယံ ၀ုစၥတာနႏၵ 

အာဒီန၀သညာ။  

(၅) ကတမာ စာနႏၵ ပဟာနသညာ? ဣဓာနႏၵ ဘကိၡဳ  ဥပၸႏၷံ ကာမ၀ိတကံၠ 

နာဓ၀ိါေသတ ိ ပဇဟတိ ၀ိေနာေဒတိ ဗ် ႏၱီကေရာတိ အနဘာ၀ံ ဂေမတိ။ ဥပၸႏၷံ 

ဗ်ာပါဒ၀ိတကၠံ နာဓိ၀ါေသတ ိပဇဟတ ိ၀ိေနာေဒတိ ဗ် ႏၱီကေရာတိ အနဘာ၀ံ ဂေမတိ။ 

ဥပၸႏၷံ ၀ိဟႎသာ၀ိတကံၠ နာဓ၀ိါေသတ ိ ပဇဟတ ိ ၀ိေနာေဒတိ ဗ် ႏၱီကေရာတိ အနဘာ၀ံ 

ဂေမတိ။ ဥပၸႏၷဳပၸေႏၷ ပါပေက အကသုေလ ဓေမၼ နာဓိ၀ါေသတ ိ ပဇဟတ ိ ၀ိေနာေဒတိ  

ဗ် ႏၱီကေရာတိ အနဘာ၀ံ ဂေမတိ။ အယံ ၀ုစၥတာနႏၵ ပဟာနသညာ။  

(၆) ကတမာ စာနႏၵ ၀ိရာဂသညာ? ဣဓာနႏၵ ဘကိၡဳ အရညဂေတာ ၀ါ ႐ုကၡမူလ-

ဂေတာ ၀ါ သုညာဂါရဂေတာ ၀ါ ဣတိ ပဋသိဥၥိကၡတိ--“ဧတ ံသႏၱ ံဧတ ံပဏီတံ ယဒိဒံ 

သဗၺသခၤါရသမေထာ သဗၺဴပဓိပဋနိိႆေဂၢါ တဏွာကၡေယာ ၀ိရာေဂါ  နိဗၺာန” ႏိၱ။ အယံ 

၀ုစၥတာနႏၵ ၀ိရာဂသညာ။  

(၇) ကတမာ စာနႏၵ နိေရာဓသညာ? ဣဓာနႏၵ ဘကိၡဳ  အရညဂေတာ ၀ါ 

႐ုကၡမူလဂေတာ ၀ါ သုညာဂါရဂေတာ ၀ါ ဣတိ ပဋိသဥၥိကၡတိ--“ဧတံ သႏံၱ ဧတ ံပဏီတ ံ

ယဒိဒံ သဗၺသခၤါရသမေထာ သဗၺဴပဓိပဋနိိႆေဂၢါ တဏွာကၡေယာ နိေရာေဓာ နိဗၺာန” 

ႏၱိ။ အယ ံ၀ုစၥတာနႏၵ နိေရာဓသညာ။ 

(ဂ) ကတမာ စာနႏၵ သဗၺေလာေက အနဘိရတသညာ? ဣဓာနႏၵ ဘကိၡဳ  ေယ 

ေလာေက ဥပါဒါနာ ေစတေသာ အဓိ႒ာနာဘိေ၀သာႏုသယာ၊ ေတ ပဇဟေႏၱာ 

၀ိဟရတိ အႏုပါဒိယေႏၱာ။ အယံ ၀ုစၥတာနႏၵ သဗၺေလာေက အနဘိရတသညာ။  
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(၉) ကတမာ စာနႏၵ သဗၺသခၤါေရသု အနိစၦာသညာ? ဣဓာနႏၵ ဘကိၡဳ  

သဗၺသခၤါေရသု အ႗ယီတ ိ ဟရာယတိ ဇိဂုစၦတိ။ အယံ ၀ုစၥတာနႏၵ သဗၺသခၤါေရသု 

အနိစၦာသညာ။  

(၁၀) ကတမာ စာနႏၵ အာနာပါနႆတိ? ဣဓာနႏၵ ဘကိၡဳ  အရညဂေတာ ၀ါ 

႐ုကၡမူလဂေတာ ၀ါ သညုာဂါရဂေတာ ၀ါ နိသီဒတိ ပလကႅႍ အာဘဇုိတြာ ဥဇုံ ကာယ ံ

ပဏိဓာယ ပရိမုခံ သတႎ ဥပ႒ေပတြာ။  

ေသာ သေတာ၀ အႆသတိ သေတာ၀ ပႆသတိ။  

ဒီဃ ံ၀ါ အႆသေႏၱာ “ဒီဃံ အႆသာမီ”တ ိပဇာနာတိ။  

ဒီဃ ံ၀ါ ပႆသေႏၱာ “ ဒီဃံ ပႆသာမီ” တိ ပဇာနာတ။ိ  

ရႆံ ၀ါ အႆသေႏၱာ “ရႆံ အႆသာမီ”တ ိပဇာနာတိ။  

ရႆံ ၀ါ ပႆသေႏၱာ “ ရႆံ ပႆသာမီ”တ ိပဇာနာတိ။ 

“သဗၺကာယပဋိသေံ၀ဒီ အႆသိႆာမီ”တ ိသိကၡတိ။  

“သဗၺကာယပဋိသေံ၀ဒီ ပႆသိႆာမီ”တ ိသကိၡတိ။  

“ပႆမၻယံ ကာယသခၤါရံ အႆသိႆ ာမီ”တ ိသကိၡတိ။  

“ပႆမၻယံ ကာယသခၤါရံ ပႆသိႆာမီ”တ ိသကိၡတိ။  

“ပီတပိဋိသံေ၀ဒီ အႆသိႆ ာမီ”တ ိသကိၡတိ။  

“ပီတပိဋိသံေ၀ဒီ ပႆသိႆာမီ”တ ိသိကၡတိ။  

“သခုပဋိသံေ၀ဒီ အႆသိႆ ာမီ”တ ိသကိၡတိ။  

“သခုပဋိသံေ၀ဒီ ပႆသိႆာမီ”တ ိသိကၡတိ။  
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“စိတသၱခၤါရပဋသိံေ၀ဒီ အႆသိႆာမီ”တ ိသိကၡတိ။  

“စိတသၱခၤါရ-ပဋိသံေ၀ဒီ ပႆသိႆာမီ” တိ သိကၡတိ။  

“ပႆမၻယ ံစိတသၱခၤါရံ အႆသိႆာမီ”တ ိသိကၡတိ။  

“ပႆမၻယ ံစိတသၱခၤါရံ ပႆသိႆာမီ”တ ိသိကၡတိ။  

“စိတပၱဋသိံေဝဒီ အႆသိႆ ာမီ”တ ိသကိၡတိ။ 

“စိတပၱဋသိံေဝဒီ ပႆသိႆာမီ”တ ိသိကၡတိ။  

 အဘိပၸေမာဒယ ံ စိတံၱ ။ပ။ သမာဒဟ ံ စိတံၱ ။ပ။ ၀ိေမာစယံ စိတံၱ ။ပ။ 

အနိစၥာႏုပႆီ ။ပ။ ၀ိရာဂါႏုပႆီ ။ပ။ နိေရာဓာႏုပႆီ ။ပ။ “ပဋိနိႆ ဂၢါႏုပႆီ 

အႆသိႆ ာမီ”တ ိ သိကၡတ။ိ  “ပဋိနိႆဂၢါႏုပႆီ ပႆသိႆ ာမီ”တ ိ သိကၡတိ။ 

အယ ံ၀ုစၥတာနႏၵ အာနာပါနႆတိ။  

သေစ ေခါ တြံ အာနႏၵ ဂိရိမာနႏၵႆ ဘကိၡဳေနာ ဣမာ ဒသ သညာ 

ဘာေသယ်ာသ၊ိ ဌာနံ ေခါ ပေနတ ံ ၀ိဇၨတိ ၊ ယ ံ ဂိရိမာနႏၵႆ ဘကိၡဳေနာ ဣမာ ဒသ 

သညာ သုတြာ ေသာ အာဗာေဓာ ဌာနေသာ ပဋပိၸႆေမၻယ်ာ”တိ။  

အထ ေခါ အာယသၼာ အာနေႏၵာ ဘဂ၀ေတာ သႏိၱေက ဣမာ ဒသ သညာ 

ဥဂၢေဟတြာ ေယနာယသၼာ ဂိရိမာနေႏၵာ ေတႏုပသကၤမိ၊ ဥပသကၤမိတြာ အာယသၼေတာ 

ဂိရိမာနႏၵႆ ဣမာ ဒသ သညာ အဘာသ။ိ အထ ေခါ အာယသၼေတာ ဂိရိမာနႏၵႆ 

ဒသ သညာ သုတြာ ေသာ အာဗာေဓာ ဌာနေသာ ပဋိပၸႆမၻိ။ ၀ု႒ဟိ စာယသၼာ 

ဂိရိမာနေႏၵာ တမွာ အာဗာဓာ။ တထာ ပဟီေနာ စ ပနာယသၼေတာ ဂိရိမာနႏၵႆ ေသာ 

အာဗာေဓာ အေဟာသီ”တ ိ။ 

ဂိရိမာနႏၵသတုၱံ နိ႒ိတံ 
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