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                                  ၂။ ဘိက&'ဝေဂ+ါ 

၁။ အမ0လ2ိကရာဟုေလာဝါဒသုတ: ံ 

၁၀၇။ ဧဝံ ေမ သုတံ – ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ ရာဇဂေဟ ဝိဟရတိ ေဝဠ8ဝေန ကလ;<ကနဝိါေပ။ ေတန 

ေခါ ပန သမေယန အာယသ@ာ ရာဟေုလာ အမAလBိကာယံ ဝိဟရတိ။ အထ ေခါ ဘဂဝါ သာယ;ှသမယံ 

ပဋိသလF ာနာ ဝုBိေတာ ေယန အမAလBိကာ ေယနာယသ@ာ ရာဟေုလာ ေတ;ပုသကGမိ။ အဒ<သာ ေခါ အာ

ယသ@ာ ရာဟေုလာ ဘဂဝ;I ံဒူရေတာဝ အာဂစLMN;Iံ။ ဒိသွာန အာသန ံပညာေပသိ, ဥဒကRS ပါဒါန။ံ နသီိဒိ 

ဘဂဝါ ပညေတI  အာသေန။ နသိဇU ပါေဒ ပကVာေလသိ။ အာယသ@ာပိ ေခါ ရာဟေုလာ ဘဂဝ;I ံအဘိဝါ

ေဒတာွ ဧကမ;I ံနသီိဒိ။


၁၀၈။ အထ ေခါ ဘဂဝါ ပရိတI ံ ဥဒကာဝေသသံ ဥဒကာဓာေန ဌေပတာွ အာယသ@M;I ံရာဟလံု အာမေ;I

သိ – ‘‘ပဿသိ ေနာ တွံ, ရာဟလု, ဣမံ ပရိတI ံ ဥဒကာဝေသသံ ဥဒကာဓာေန ဌပိတ’’M;I?ိ ‘‘ဧဝံ, ဘေ;I’’။ 

‘‘ဧဝံ ပရိတI ကံ ေခါ, ရာဟလု, ေတသံ သာမညံ ေယသံ နတ\ ိ သမ]ဇာနမုသာဝါေဒ လဇUာ’’တိ။ အထ ေခါ 

ဘဂဝါ ပရိတI ံ ဥဒကာဝေသသံ ဆေ_တာွ အာယသ@M;I ံရာဟလံု အာမေ;Iသိ – ‘‘ပဿသိ ေနာ တွံ, ရာဟု

လ, ပရိတI ံ ဥဒကာဝေသသံ ဆ_ိတ’’M;Iိ? ‘‘ဧဝံ, ဘေ;I’’။ ‘‘ဧဝံ ဆ_ိတံ ေခါ, ရာဟလု, ေတသံ သာမညံ 

ေယသံ နတ\ ိ သမ]ဇာနမုသာဝါေဒ လဇUာ’’တိ။ အထ ေခါ ဘဂဝါ တံ ဥဒကာဓာန ံနက̀ိ8ဇUိတာွ အာယသ@M;Iံ 

ရာဟလံု အာမေ;Iသိ – ‘‘ပဿသိ ေနာ တွံ, ရာဟလု, ဣမံ ဥဒကာဓာန ံနက̀ိ8ဇUိတ’’M;Iိ? ‘‘ဧဝံ, ဘေ;I’’။ ‘‘ဧဝံ 

နက̀ိ8ဇUိတံ ေခါ, ရာဟလု, ေတသံ သာမညံ ေယသံ နတ\ ိ သမ]ဇာနမုသာဝါေဒ လဇUာ’’တိ။ အထ ေခါ ဘဂ

ဝါ တံ ဥဒကာဓာန ံဥက̀8ဇUိတာွ အာယသ@M;Iံ ရာဟလံု အာမေ;Iသိ – ‘‘ပဿသိ ေနာ တွံ, ရာဟလု, ဣမံ ဥ

ဒကာဓာန ံရိတI ံ တaုစL’’M;Iိ? ‘‘ဧဝံ, ဘေ;I’’။ ‘‘ဧဝံ ရိတI ံ တaုစLံ ေခါ, ရာဟလု, ေတသံ သာမညံ ေယသံ နတ\ ိ သ

မ]ဇာနမုသာဝါေဒ လဇUာတိ။ ေသယျထာပိ, ရာဟလု, ရေညာ နာေဂါ ဤသာဒေ;Iာ ဥdူဠeဝါ [ဥဗAgဠeဝါ 

(သီ။ ပီ။)] အဘိဇာေတာ သဂG ါမာဝစေရာ သဂG ါမဂေတာ ပုရိေမဟိပိ ပါေဒဟိ ကမ@ံ ကေရာတိ, ပစLိေမဟိ

ပိ ပါေဒဟိ ကမ@ံ ကေရာတိ, ပုရိေမနပိ ကာေယန ကမ@ံ ကေရာတိ, ပစLိေမနပိ ကာေယန ကမ@ံ ကေရာတိ, 

သီေသနပိ ကမ@ံ ကေရာတိ,
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ကေဏi ဟိပိ ကမ@ံ ကေရာတိ, ဒေ;Iဟိပိ ကမ@ံ ကေရာတိ, နဂGုေBနပိ ကမ@ံ ကေရာတိ၊ ရကVေတဝ ေသာkံ။ 

တတ\  ဟတ\ ာေရာဟဿ ဧဝံ ေဟာတိ – ‘အယံ ေခါ ရေညာ နာေဂါ ဤသာဒေ;Iာ ဥdူဠeဝါ အဘိဇာေတာ 

သဂG ါမာဝစေရာ သဂG ါမဂေတာ ပုရိေမဟိပိ ပါေဒဟိ ကမ@ံ ကေရာတိ, ပစLိေမဟိပိ ပါေဒဟိ ကမ@ံ ကေရာ

တိ…ေပ… နဂGုေBနပိ ကမ@ံ ကေရာတိ၊ ရကVေတဝ ေသာkံ။ အပရိစlတI ံ ေခါ ရေညာ နာဂဿ ဇီဝိတ’M;Iိ။ 

ယေတာ ေခါ, ရာဟလု, ရေညာ နာေဂါ ဤသာဒေ;Iာ ဥdူဠeဝါ အဘိဇာေတာ သဂG ါမာဝစေရာ သဂG ါမဂ

ေတာ ပုရိေမဟိပိ ပါေဒဟိ ကမ@ံ ကေရာတိ, ပစLိေမဟိပိ ပါေဒဟိ ကမ@ံ ကေရာတိ…ေပ… နဂGုေBနပိ ကမ@ံ 

ကေရာတိ, ေသာkာယပိ ကမ@ံ ကေရာတိ, တတ\  ဟတ\ ာေရာဟဿ ဧဝံ ေဟာတိ – ‘အယံ ေခါ ရေညာ 

နာေဂါ ဤသာဒေ;Iာ ဥdူဠeဝါ အဘိဇာေတာ သဂG ါမာဝစေရာ သဂG ါမဂေတာ ပုရိေမဟိပိ ပါေဒဟိ ကမ@ံ 

ကေရာတိ, ပစLိေမဟိပိ ပါေဒဟိ ကမ@ံ ကေရာတိ, ပုရိေမနပိ ကာေယန ကမ@ံ ကေရာတိ, ပစLိေမနပိ ကာ

ေယန ကမ@ံ ကေရာတိ, သီေသနပိ ကမ@ံ ကေရာတိ, ကေဏi ဟိပိ ကမ@ံ ကေရာတိ, ဒေ;Iဟိပိ ကမ@ံ ကေရာ

တိ, နဂGုေBနပိ ကမ@ံ ကေရာတိ, ေသာkာယပိ ကမ@ံ ကေရာတိ။ ပရိစlတI ံ ေခါ ရေညာ နာဂဿ ဇီဝိတံ။ 

နတ\ ိ ဒါန ိကိRSိ ရေညာ နာဂဿ အကရဏီယ’M;Iိ။ ဧဝေမဝ ေခါ, ရာဟလု, ယဿ ကဿစိ သမ]ဇာနမုသာ

ဝါေဒ နတ\ ိ လဇUာ, နာဟံ တဿ ကိRSိ ပါပံ အကရဏီယ;I ိဝဒါမိ။ တသ@ာတိဟ ေတ, ရာဟလု, ‘ဟဿာပိ 

န မုသာ ဘဏိဿာမီ’တိ – ဧဝmeိ ေတ, ရာဟလု, သိကVိတဗAံ။


၁၀၉။ ‘‘တံ ကo မညသိ, ရာဟလု, ကိမတ\ ိေယာ အာဒါေသာ’’တိ? ‘‘ပစlေဝကVဏေတ\ ာ, ဘေ;I’’တိ။ ‘‘ဧဝ

ေမဝ ေခါ, ရာဟလု, ပစlေဝကVိတာွ ပစlေဝကVိတာွ ကာေယန ကမ@ံ ကတI ဗAံ, ပစlေဝကVိတာွ ပစlေဝကVိတာွ 

ဝါစာယ ကမ@ံ ကတI ဗAံ, ပစlေဝကVိတာွ ပစlေဝကVိတာွ မနသာ ကမ@ံ ကတI ဗAံ။ ယေဒဝ တွံ, ရာဟလု, ကာေယ

န ကမ@ံ ကတI 8ကာေမာ အေဟာသိ, တေဒဝ ေတ ကာယကမ@ံ ပစlေဝကVိတဗAံ – ‘ယံ ; ုေခါ အဟံ ဣဒံ ကာ

ေယန ကမ@ံ ကတI 8ကာေမာ ဣဒံ ေမ ကာယကမ@ံ အတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝေတI ယျ, ပရဗျာဗာဓာယပိ သံဝ

ေတI ယျ, ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝေတI ယျ – အကုသလံ ဣဒံ ကာယကမ@ံ ဒကုV8ြဒယံ [ဒကုV8q;<ယံ, ဒကုV8

ဒယံ (က။)] ဒကုVဝိပါက’M;Iိ? သေစ တွံ, ရာဟလု, ပစlေဝကVမာေနာ ဧဝံ ဇာေနယျာသိ – ‘ယံ ေခါ အဟံ 

ဣဒံ ကာေယန ကမ@ံ ကတI 8ကာေမာ ဣဒံ ေမ ကာယကမ@ံ အတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝေတI ယျ, ပရဗျာဗာဓာ

ယပိ သံဝေတI ယျ,
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ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝေတI ယျ – အကုသလံ ဣဒံ ကာယကမ@ံ ဒကုV8ြဒယံ ဒကုVဝိပါက’M;Iိ, ဧဝdူပံ ေတ, 

ရာဟလု, ကာေယန ကမ@ံ သသကံ̀ န ကရဏီယံ [သံသကံ̀ န စ ကရဏီယံ (က။)]။ သေစ ပန တွံ, ရာဟု

လ, ပစlေဝကVမာေနာ ဧဝံ ဇာေနယျာသိ – ‘ယံ ေခါ အဟံ ဣဒံ ကာေယန ကမ@ံ ကတI 8ကာေမာ ဣဒံ ေမ 

ကာယကမ@ံ ေနဝတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝေတI ယျ, န ပရဗျာဗာဓာယပိ သံဝေတI ယျ, န ဥဘယဗျာဗာဓာယ

ပိ သံဝေတI ယျ – ကုသလံ ဣဒံ ကာယကမ@ံ သုခုြဒယံ သုခဝိပါက’M;Iိ, ဧဝdူပံ ေတ, ရာဟလု, ကာေယန 

ကမ@ံ ကရဏီယံ။


‘‘ကေရာေ;Iနပိ ေတ, ရာဟလု, ကာေယန ကမ@ံ တေဒဝ ေတ ကာယကမ@ံ ပစlေဝကVိတဗAံ – ‘ယံ ; ုေခါ 

အဟံ ဣဒံ ကာေယန ကမ@ံ ကေရာမိ ဣဒံ ေမ ကာယကမ@ံ အတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, ပရဗျာဗာဓာ

ယပိ သံဝတI တိ, ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ – အကုသလံ ဣဒံ ကာယကမ@ံ ဒကုV8ြဒယံ ဒကုVဝိပါ

က’M;Iိ? သေစ ပန တွံ, ရာဟလု, ပစlေဝကVမာေနာ ဧဝံ ဇာေနယျာသိ – ‘ယံ ေခါ အဟံ ဣဒံ ကာေယန ကမ@ံ 

ကေရာမိ ဣဒံ ေမ ကာယကမ@ံ အတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, ပရဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, ဥဘယဗျာ

ဗာဓာယပိ သံဝတI တိ – အကုသလံ ဣဒံ ကာယကမ@ံ ဒကုV8ြဒယံ ဒကုVဝိပါက’M;Iိ, ပဋိသံဟေရယျာသိ တွံ, 

ရာဟလု, ဧဝdူပံ ကာယကမ@ံ။ သေစ ပန တွံ, ရာဟလု, ပစlေဝကVမာေနာ ဧဝံ ဇာေနယျာသိ – ‘ယံ ေခါ 

အဟံ ဣဒံ ကာေယန ကမ@ံ ကေရာမိ ဣဒံ ေမ ကာယကမ@ံ ေနဝတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, န ပရဗျာဗာ

ဓာယပိ သံဝတI တိ, န ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ – ကုသလံ ဣဒံ ကာယကမ@ံ သုခုြဒယံ သုခဝိပါ

က’M;Iိ, အ;ပုဒေဇUယျာသိ တွံ, ရာဟလု, ဧဝdူပံ ကာယကမ@ံ။


‘‘ကတာွပိ ေတ, ရာဟလု, ကာေယန ကမ@ံ တေဒဝ ေတ ကာယကမ@ံ ပစlေဝကVိတဗAံ – ‘ယံ ; ုေခါ အဟံ 

ဣဒံ ကာေယန ကမ@ံ အကာသo ဣဒံ ေမ ကာယကမ@ံ အတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ [သံဝတI ိ (ပီ။)], ပရ

ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ – အကုသလံ ဣဒံ ကာယကမ@ံ ဒကုV8ြဒယံ 

ဒကုVဝိပါက’M;Iိ? သေစ ေခါ တွံ, ရာဟလု, ပစlေဝကVမာေနာ ဧဝံ ဇာေနယျာသိ – ‘ယံ ေခါ အဟံ ဣဒံ ကာ

ေယန ကမ@ံ အကာသo, ဣဒံ ေမ ကာယကမ@ံ အတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, ပရဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, 

ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ – အကုသလံ ဣဒံ ကာယကမ@ံ ဒကုV8ြဒယံ ဒကုVဝိပါက’M;Iိ, ဧဝdူပံ ေတ, 

ရာဟလု, ကာယကမ@ံ သတ\ ရိ ဝါ ဝိညgသု ဝါ
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သြဗဟ@စာရီသု ေဒေသတဗAံ, ဝိဝရိတဗAံ, ဥတI ာနကီာတဗAံ၊ ေဒေသတာွ ဝိဝရိတာွ ဥတI ာနကီတာွ အာယတo 

သံဝရံ အာပဇUိတဗAံ။ သေစ ပန တွံ, ရာဟလု, ပစlေဝကVမာေနာ ဧဝံ ဇာေနယျာသိ – ‘ယံ ေခါ အဟံ ဣဒံ 

ကာေယန ကမ@ံ အကာသo ဣဒံ ေမ ကာယကမ@ံ ေနဝတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, န ပရဗျာဗာဓာယပိ သံ

ဝတI တိ, န ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ – ကုသလံ ဣဒံ ကာယကမ@ံ သုခုြဒယံ သုခဝိပါက’M;Iိ, ေတ

ေနဝ တွံ, ရာဟလု, ပီတိပါေမာေဇUန ဝိဟေရယျာသိ အေဟာရတI ာ;သိုကVီ ကုသေလသု ဓေမ@သု။


၁၁၀။ ‘‘ယေဒဝ တွံ, ရာဟလု, ဝါစာယ ကမ@ံ ကတI 8ကာေမာ အေဟာသိ, တေဒဝ ေတ ဝစီကမ@ံ ပစlေဝကVိ

တဗAံ – ‘ယံ ; ုေခါ အဟံ ဣဒံ ဝါစာယ ကမ@ံ ကတI 8ကာေမာ ဣဒံ ေမ ဝစီကမ@ံ အတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတ္

ေတယျ, ပရဗျာဗာဓာယပိ သံဝေတI ယျ, ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝေတI ယျ – အကုသလံ ဣဒံ ဝစီကမ@ံ ဒု

ကV8ြဒယံ ဒကုVဝိပါက’M;Iိ? သေစ တွံ, ရာဟလု, ပစlေဝကVမာေနာ ဧဝံ ဇာေနယျာသိ – ‘ယံ ေခါ အဟံ ဣဒံ 

ဝါစာယ ကမ@ံ ကတI 8ကာေမာ ဣဒံ ေမ ဝစီကမ@ံ အတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝေတI ယျ, ပရဗျာဗာဓာယပိ သံဝ

ေတI ယျ, ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝေတI ယျ – အကုသလံ ဣဒံ ဝစီကမ@ံ ဒကုV8ြဒယံ ဒကုVဝိပါက’M;Iိ, ဧဝdူပံ 

ေတ, ရာဟလု, ဝါစာယ ကမ@ံ သသကံ̀ န ကရဏီယံ။ သေစ ပန တွံ, ရာဟလု, ပစlေဝကVမာေနာ ဧဝံ ဇာ

ေနယျာသိ – ‘ယံ ေခါ အဟံ ဣဒံ ဝါစာယ ကမ@ံ ကတI 8ကာေမာ ဣဒံ ေမ ဝစီကမ@ံ ေနဝတI ဗျာဗာဓာယပိ 

သံဝေတI ယျ, န ပရဗျာဗာဓာယပိ သံဝေတI ယျ – ကုသလံ ဣဒံ ဝစီကမ@ံ သုခုြဒယံ သုခဝိပါက’M;I,ိ ဧဝdူပံ 

ေတ, ရာဟလု, ဝါစာယ ကမ@ံ ကရဏီယံ။


‘‘ကေရာေ;Iနပိ, ရာဟလု, ဝါစာယ ကမ@ံ တေဒဝ ေတ ဝစီကမ@ံ ပစlေဝကVိတဗAံ – ‘ယံ ; ုေခါ အဟံ ဣဒံ 

ဝါစာယ ကမ@ံ ကေရာမိ ဣဒံ ေမ ဝစီကမ@ံ အတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, ပရဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, ဥ

ဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ – အကုသလံ ဣဒံ ဝစီကမ@ံ ဒကုV8ြဒယံ ဒကုVဝိပါက’M;I?ိ သေစ ပန တွံ, 

ရာဟလု, ပစlေဝကVမာေနာ ဧဝံ ဇာေနယျာသိ – ‘ယံ ေခါ အဟံ ဣဒံ ဝါစာယ ကမ@ံ ကေရာမိ ဣဒံ ေမ ဝစီ

ကမ@ံ အတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, ပရဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ – အ

ကုသလံ ဣဒံ ဝစီကမ@ံ ဒကုV8ြဒယံ ဒကုVဝိပါက’M;Iိ, ပဋိသံဟေရယျာသိ တွံ, ရာဟလု, ဧဝdူပံ ဝစီကမ@ံ။ 

သေစ ပန တွံ, ရာဟလု, ပစlေဝကVမာေနာ ဧဝံ ဇာေနယျာသိ – ‘ယံ ေခါ အဟံ ဣဒံ ဝါစာယ ကမ@ံ ကေရာ

မိ ဣဒံ ေမ




၈၁


ဝစီကမ@ံ ေနဝတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, န ပရဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, န ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝ

တI တိ – ကုသလံ ဣဒံ ဝစီကမ@ံ သုခုြဒယံ သုခဝိပါက’M;Iိ, အ;ပုဒေဇUယျာသိ, တွံ ရာဟလု, ဧဝdူပံ ဝစီက

မ@ံ။


‘‘ကတာွပိ ေတ, ရာဟလု, ဝါစာယ ကမ@ံ တေဒဝ ေတ ဝစီကမ@ံ ပစlေဝကVိတဗAံ – ‘ယံ ; ုေခါ အဟံ ဣဒံ 

ဝါစာယ ကမ@ံ အကာသo ဣဒံ ေမ ဝစီကမ@ံ အတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ [သံဝတI ိ (သီ။ ပီ။)], ပရဗျာဗာ

ဓာယပိ သံဝတI တိ, ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ – အကုသလံ ဣဒံ ဝစီကမ@ံ ဒကုV8ြဒယံ ဒကုVဝိပါက’န ္

တိ? သေစ ေခါ တွံ, ရာဟလု, ပစlေဝကVမာေနာ ဧဝံ ဇာေနယျာသိ – ‘ယံ ေခါ အဟံ ဣဒံ ဝါစာယ ကမ@ံ အ

ကာသo ဣဒံ ေမ ဝစီကမ@ံ အတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, ပရဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, ဥဘယဗျာဗာဓာ

ယပိ သံဝတI တိ – အကုသလံ ဣဒံ ဝစီကမ@ံ ဒကုV8ြဒယံ ဒကုVဝိပါက’M;Iိ, ဧဝdူပံ ေတ, ရာဟလု, ဝစီကမ@ံ သ

တ\ ရိ ဝါ ဝိညgသု ဝါ သြဗဟ@စာရီသု ေဒေသတဗAံ, ဝိဝရိတဗAံ, ဥတI ာနကီတI ဗAံ၊ ေဒေသတာွ ဝိဝရိတာွ ဥတ္

တာနကီတာွ အာယတo သံဝရံ အာပဇUိတဗAံ။ သေစ ပန တွံ, ရာဟလု, ပစlေဝကVမာေနာ ဧဝံ ဇာေနယျာသိ – 

‘ယံ ေခါ အဟံ ဣဒံ ဝါစာယ ကမ@ံ အကာသo ဣဒံ ေမ ဝစီကမ@ံ ေနဝတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, န ပရ

ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, န ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ – ကုသလံ ဣဒံ ဝစီကမ@ံ သုခုြဒယံ သုခဝိပါ

က’M;Iိ, ေတေနဝ တွံ, ရာဟလု, ပီတိပါေမာေဇUန ဝိဟေရယျာသိ အေဟာရတI ာ;သိုကVီ ကုသေလသု ဓေမ@

သု။


၁၁၁။ ‘‘ယေဒဝ တွံ, ရာဟလု, မနသာ ကမ@ံ ကတI 8ကာေမာ အေဟာသိ, တေဒဝ ေတ မေနာကမ@ံ ပစlေဝ

ကVိတဗAံ – ‘ယံ ; ုေခါ အဟံ ဣဒံ မနသာ ကမ@ံ ကတI 8ကာေမာ ဣဒံ ေမ မေနာကမ@ံ အတI ဗျာဗာဓာယပိ သံ

ဝေတI ယျ, ပရဗျာဗာဓာယပိ သံဝေတI ယျ, ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝေတI ယျ – အကုသလံ ဣဒံ မေနာ

ကမ@ံ ဒကုV8ြဒယံ ဒကုVဝိပါက’M;Iိ? သေစ တွံ, ရာဟလု, ပစlေဝကVမာေနာ ဧဝံ ဇာေနယျာသိ – ‘ယံ ေခါ အဟံ 

ဣဒံ မနသာ ကမ@ံ ကတI 8ကာေမာ ဣဒံ ေမ မေနာကမ@ံ အတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝေတI ယျ, ပရဗျာဗာဓာယပိ 

သံဝေတI ယျ, ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝေတI ယျ – အကုသလံ ဣဒံ မေနာကမ@ံ ဒကုV8ြဒယံ ဒကုVဝိပါက’M;Iိ, 

ဧဝdူပံ ေတ, ရာဟလု, မနသာ ကမ@ံ သသကံ̀ န ကရဏီယံ။ သေစ ပန တွံ, ရာဟလု, ပစlေဝကVမာေနာ 

ဧဝံ ဇာေနယျာသိ – ‘ယံ ေခါ




၈၂


အဟံ ဣဒံ မနသာ ကမ@ံ ကတI 8ကာေမာ ဣဒံ ေမ မေနာကမ@ံ ေနဝတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝေတI ယျ, န ပရ

ဗျာဗာဓာယပိ သံဝေတI ယျ, န ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝေတI ယျ – ကုသလံ ဣဒံ မေနာကမ@ံ သုခုြဒယံ 

သုခဝိပါက’M;I,ိ ဧဝdူပံ ေတ, ရာဟလု, မနသာ ကမ@ံ ကရဏီယံ။


‘‘ကေရာေ;Iနပိ ေတ, ရာဟလု, မနသာ ကမ@ံ တေဒဝ ေတ မေနာကမ@ံ ပစlေဝကVိတဗAံ – ‘ယံ ; ုေခါ အဟံ 

ဣဒံ မနသာ ကမ@ံ ကေရာမိ ဣဒံ ေမ မေနာကမ@ံ အတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, ပရဗျာဗာဓာယပိ သံဝ

တI တိ, ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ – အကုသလံ ဣဒံ မေနာကမ@ံ ဒကုV8ြဒယံ ဒကုVဝိပါက’M;I?ိ သေစ 

ပန တွံ, ရာဟလု, ပစlေဝကVမာေနာ ဧဝံ ဇာေနယျာသိ – ‘ယံ ေခါ အဟံ ဣဒံ မနသာ ကမ@ံ ကေရာမိ ဣဒံ 

ေမ မေနာကမ@ံ အတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, ပရဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝ

တI တိ – အကုသလံ ဣဒံ မေနာကမ@ံ ဒကုV8ြဒယံ ဒကုVဝိပါက’M;I,ိ ပဋိသံဟေရယျာသိ တွံ, ရာဟလု, ဧဝdူပံ 

မေနာကမ@ံ။ သေစ ပန တွံ, ရာဟလု, ပစlေဝကVမာေနာ ဧဝံ ဇာေနယျာသိ – ‘ယံ ေခါ အဟံ ဣဒံ မနသာ 

ကမ@ံ ကေရာမိ ဣဒံ ေမ မေနာကမ@ံ ေနဝတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, န ပရဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, န ဥ

ဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ – ကုသလံ ဣဒံ မေနာကမ@ံ သုခုြဒယံ သုခဝိပါက’M;Iိ, အ;ပုဒေဇUယျာသိ 

တွံ, ရာဟလု, ဧဝdူပံ မေနာကမ@ံ။


‘‘ကတာွပိ ေတ, ရာဟလု, မနသာ ကမ@ံ တေဒဝ ေတ မေနာကမ@ံ ပစlေဝကVိတဗAံ – ‘ယံ ; ုေခါ အဟံ ဣဒံ 

မနသာ ကမ@ံ အကာသo ဣဒံ ေမ မေနာကမ@ံ အတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ [သံဝတI ိ (သီ။ ပီ။)], ပရဗျာဗာ

ဓာယပိ သံဝတI တိ, ဥဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ – အကုသလံ ဣဒံ မေနာကမ@ံ ဒကုV8ြဒယံ ဒကုVဝိပါ

က’M;Iိ? သေစ ေခါ တွံ, ရာဟလု, ပစlေဝကVမာေနာ ဧဝံ ဇာေနယျာသိ – ‘ယံ ေခါ အဟံ ဣဒံ မနသာ ကမ@ံ 

အကာသo ဣဒံ ေမ မေနာကမ@ံ အတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, ပရဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, ဥဘယဗျာ

ဗာဓာယပိ သံဝတI တိ – အကုသလံ ဣဒံ မေနာကမ@ံ ဒကုV8ြဒယံ ဒကုVဝိပါက’M;Iိ, ဧဝdူပံ ပန [ဧဝdူေပ (သီ။ 

ပီ။), ဧဝdူေပ ပန (သျာ။ ကံ။)] ေတ, ရာဟလု, မေနာကမ@ံ [မေနာကေမ@ (သီ။ သျာ။ ကံ။ ပီ။)] အtီယိတဗAံ 

ဟရာယိတဗAံ ဇိဂုaစLိတဗAံ၊ အtီယိတာွ ဟရာယိတာွ ဇိဂုaစLိNတွာ အာယတo သံဝရံ အာပဇUိတဗAံ။ သေစ ပန 

တွံ, ရာဟလု, ပစlေဝကVမာေနာ ဧဝံ ဇာေနယျာသိ – ‘ယံ ေခါ အဟံ ဣဒံ မနသာ ကမ@ံ




၈၃


အကာသo ဣဒံ ေမ မေနာကမ@ံ ေနဝတI ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, န ပရဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ, န ဥ

ဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝတI တိ – ကုသလံ ဣဒံ မေနာကမ@ံ သုခုြဒယံ သုခဝိပါက’M;Iိ, ေတေနဝ တွံ, ရာဟု

လ, ပီတိပါေမာေဇUန ဝိဟေရယျာသိ အေဟာရတI ာ;သိုကVီ ကုသေလသု ဓေမ@သု။ 

၁၁၂။ ‘‘ေယ ဟိ ေကစိ, ရာဟလု, အတီတမဒvါန ံသမဏာ ဝါ ြဗာဟ@ဏာ ဝါ ကာယကမ@ံ ပရိေသာေဓသုံ, 

ဝစီကမ@ံ ပရိေသာေဓသုံ, မေနာကမ@ံ ပရိေသာေဓသုံ, သေဗA ေတ ဧဝေမဝံ ပစlေဝကVိတာွ ပစlေဝကVိတာွ 

ကာယကမ@ံ ပရိေသာေဓသုံ, ပစlေဝကVိတာွ ပစlေဝကVိတာွ ဝစီကမ@ံ ပရိေသာေဓသုံ, ပစlေဝကVိတာွ ပစlေဝ

ကVိတာွ မေနာကမ@ံ ပရိေသာေဓသုံ။ ေယပိ ဟိ ေကစိ, ရာဟလု, အနာဂတမဒvါန ံသမဏာ ဝါ ြဗာဟ@ဏာ 

ဝါ ကာယကမ@ံ ပရိေသာေဓဿ;I,ိ ဝစီကမ@ံ ပရိေသာေဓဿ;I,ိ မေနာကမ@ံ ပရိေသာေဓဿ;I,ိ သေဗA ေတ 

ဧဝေမဝံ ပစlေဝကVိတာွ ပစlေဝကVိတာွ ကာယကမ@ံ ပရိေသာေဓဿ;I,ိ ပစlေဝကVိတာွ ပစlေဝကVိတာွ ဝစီက

မ@ံ ပရိေသာေဓဿ;I,ိ ပစlေဝကVိတာွ ပစlေဝကVိတာွ မေနာကမ@ံ ပရိေသာေဓဿ;I။ိ ေယပိ ဟိ ေကစိ, ရာဟု

လ, ဧတရဟိ သမဏာ ဝါ ြဗာဟ@ဏာ ဝါ ကာယကမ@ံ ပရိေသာေဓ;I,ိ ဝစီကမ@ံ ပရိေသာေဓ;I,ိ မေနာကမ@ံ 

ပရိေသာေဓ;I,ိ သေဗA ေတ ဧဝေမဝံ ပစlေဝကVိတာွ ပစlေဝကVိတာွ ကာယကမ@ံ ပရိေသာေဓ;I,ိ ပစlေဝကVိ

တာွ ပစlေဝကVိတာွ ဝစီကမ@ံ ပရိေသာေဓ;I,ိ ပစlေဝကVိတာွ ပစlေဝကVိတာွ မေနာကမ@ံ ပရိေသာေဓ;I။ိ တသ@ာ

တိဟ, ရာဟလု, ‘ပစlေဝကVိတာွ ပစlေဝကVိတာွ ကာယကမ@ံ ပရိေသာေဓဿာမိ, ပစlေဝကVိတာွ ပစlေဝကVိ

တာွ ဝစီကမ@ံ ပရိေသာေဓဿာမိ, ပစlေဝကVိတာွ ပစlေဝကVိတာွ မေနာကမ@ံ ပရိေသာေဓဿာမီ’တိ – ဧဝmeိ 

ေတ, ရာဟလု, သိကVိတဗA’’M;Iိ။ 

ဣဒမေဝါစ ဘဂဝါ။ အတI မေနာ အာယသ@ာ ရာဟေုလာ ဘဂဝေတာ ဘာသိတံ အဘိန;<တိီ။


                                 အမAလBိကရာဟေုလာဝါဒသုတI ံ နBိိတံ ပဌမံ။



