
၈၃


အကာသ' ဣဒံ ေမ မေနာကမ.ံ ေနဝတ1 ဗျာဗာဓာယပိ သံဝတ1 တိ, န ပရဗျာဗာဓာယပိ သံဝတ1 တိ, န ဥ

ဘယဗျာဗာဓာယပိ သံဝတ1 တိ – ကုသလံ ဣဒံ မေနာကမ.ံ သုခုြဒယံ သုခဝိပါက’@A1ိ, ေတေနဝ တွံ, 

ရာဟလု, ပီတိပါေမာေဇFန ဝိဟေရယျာသိ အေဟာရတ1 ာAသိုကGီ ကုသေလသု ဓေမ.သု။


၁၁၂။ ‘‘ေယ ဟိ ေကစိ, ရာဟလု, အတီတမဒLါန ံသမဏာ ဝါ ြဗာဟ.ဏာ ဝါ ကာယကမ.ံ ပရိေသာေဓ

သုံ, ဝစီကမ.ံ ပရိေသာေဓသုံ, မေနာကမ.ံ ပရိေသာေဓသုံ, သေဗN ေတ ဧဝေမဝံ ပစPေဝကGိတာွ ပစPေဝကGိ

တာွ ကာယကမ.ံ ပရိေသာေဓသုံ, ပစPေဝကGိတာွ ပစPေဝကGိတာွ ဝစီကမ.ံ ပရိေသာေဓသုံ, ပစPေဝကGိတာွ 

ပစPေဝကGိတာွ မေနာကမ.ံ ပရိေသာေဓသုံ။ ေယပိ ဟိ ေကစိ, ရာဟလု, အနာဂတမဒLါန ံသမဏာ ဝါ ြဗာ

ဟ.ဏာ ဝါ ကာယကမ.ံ ပရိေသာေဓဿA1,ိ ဝစီကမ.ံ ပရိေသာေဓဿA1,ိ မေနာကမ.ံ ပရိေသာေဓဿA1,ိ 

သေဗN ေတ ဧဝေမဝံ ပစPေဝကGိတာွ ပစPေဝကGိတာွ ကာယကမ.ံ ပရိေသာေဓဿA1,ိ ပစPေဝကGိတာွ ပစPေဝ

ကGိတာွ ဝစီကမ.ံ ပရိေသာေဓဿA1,ိ ပစPေဝကGိတာွ ပစPေဝကGိတာွ မေနာကမ.ံ ပရိေသာေဓဿA1။ိ ေယပိ 

ဟိ ေကစိ, ရာဟလု, ဧတရဟိ သမဏာ ဝါ ြဗာဟ.ဏာ ဝါ ကာယကမ.ံ ပရိေသာေဓA1,ိ ဝစီကမ.ံ ပရိ

ေသာေဓA1,ိ မေနာကမ.ံ ပရိေသာေဓA1,ိ သေဗN ေတ ဧဝေမဝံ ပစPေဝကGိတာွ ပစPေဝကGိတာွ ကာယကမ.ံ ပ

ရိေသာေဓA1,ိ ပစPေဝကGိတာွ ပစPေဝကGိတာွ ဝစီကမ.ံ ပရိေသာေဓA1,ိ ပစPေဝကGိတာွ ပစPေဝကGိတာွ မေနာ

ကမ.ံ ပရိေသာေဓA1။ိ တသ.ာတိဟ, ရာဟလု, ‘ပစPေဝကGိတာွ ပစPေဝကGိတာွ ကာယကမ.ံ ပရိေသာ

ေဓဿာမိ, ပစPေဝကGိတာွ ပစPေဝကGိတာွ ဝစီကမ.ံ ပရိေသာေဓဿာမိ, ပစPေဝကGိတာွ ပစPေဝကGိတာွ 

မေနာကမ.ံ ပရိေသာေဓဿာမီ’တိ – ဧဝSTိ ေတ, ရာဟလု, သိကGိတဗN’’@A1ိ။


ဣဒမေဝါစ ဘဂဝါ။ အတ1 မေနာ အာယသ.ာ ရာဟေုလာ ဘဂဝေတာ ဘာသိတံ အဘိနAUတိီ။


အမNလVိကရာဟေုလာဝါဒသုတ1 ံ နVိိတံ ပဌမံ။


၂။ မဟာရာဟုေလာဝါဒသုတ/ ံ 

၁၁၃။ ဧဝံ ေမ သုတံ – ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ သာဝတX ိယံ ဝိဟရတိ ေဇတဝေန အနာထပိZိကဿ အာ

ရာေမ။ အထ ေခါ ဘဂဝါ ပုဗNဏှသမယံ နဝိါေသတာွ ပတ1 စီဝရမာဒါယ သာဝတX ' ပိZာယ ပါဝိသိ။ 

အာယသ.ာပိ




၈၄


ေခါ ရာဟေုလာ ပုဗNဏှသမယံ နဝိါေသတာွ ပတ1 စီဝရမာဒါယ ဘဂဝA1 ံပိVိေတာ ပိVိေတာ အAဗုAL။ိ 

အထ ေခါ ဘဂဝါ အပေလာေကတာွ အာယသ.@A1ံ ရာဟလံု အာမေA1သိ – ‘‘ယံ ကိ]^ိ, ရာဟလု, _ူပံ – 

အတီတာနာဂတပစPaပbAc ံအဇdတ1 ံ ဝါ ဗဟိဒLါ ဝါ ဩဠာရိကံ ဝါ သုခုမံ ဝါ ဟီန ံဝါ ပဏီတံ ဝါ ယံ ဒူေရ 

သA1ေိက ဝါ – သဗNံ _ူပံ ‘ေနတံ မမ, ေနေသာဟမသ.ိ, န ေမေသာ အတ1 ာ’တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သ

မ.ပbညာယ ဒVဗN’’@A1ိ။ ‘‘_ူပေမဝ A ုေခါ, ဘဂဝါ, _ူပေမဝ A ုေခါ, သုဂတာ’’တိ? ‘‘_ူပမbိ, ရာဟလု, 

ေဝဒနာပိ, ရာဟလု, သညာပိ, ရာဟလု, သခh ါရာပိ, ရာဟလု, ဝိညာဏမbိ, ရာဟလုာ’’တိ။ အထ ေခါ 

အာယသ.ာ ရာဟေုလာ ‘‘ေကာ နဇF [ေကာ AဇုF (သျာ။ ကံ။)] ဘဂဝတာ သမ.aခါ ဩဝါေဒန ဩဝဒိေတာ 

ဂါမံ ပိZာယ ပဝိသိဿတီ’’တိ တေတာ ပဋိနဝိတ1 ိတာွ အညတရသ.' _ုကGမူေလ နသီိဒိ ပလj ကk အာဘု

ဇိတာွ ဥဇုံ ကာယံ ပဏိဓာယ ပရိမုခံ သတ' ဥပVေပတာွ။ အဒUသာ ေခါ အာယသ.ာ သာရိပုေတ1 ာ အာ

ယသ.@A1ံ ရာဟလံု အညတရသ.' _ုကGမူေလ နသိိAc ံပလj ကk အာဘုဇိတာွ ဥဇုံ ကာယံ ပဏိဓာယ ပရိမုခံ 

သတ' ဥပVေပတာွ။ ဒိသွာန အာယသ.@A1ံ ရာဟလံု အာမေA1သိ – ‘‘အာနာပါနဿတ', ရာဟလု, ဘာဝန ံ

ဘာေဝဟိ။ အာနာပါနဿတိ, ရာဟလု, ဘာဝနာ ဘာဝိတာ ဗဟလီုကတာ မဟပlလာ ေဟာတိ မဟာနိ

သံသာ’’တိ။


၁၁၄။ အထ ေခါ အာယသ.ာ ရာဟေုလာ သာယAှသမယံ ပဋိသလj ာနာ ဝုVိေတာ ေယန ဘဂဝါ ေတAု

ပသကhမိ၊ ဥပသကhမိတာွ ဘဂဝA1 ံအဘိဝါေဒတာွ ဧကမA1 ံနသီိဒိ။ ဧကမA1 ံနသိိေAcာ ေခါ အာယသ.ာ 

ရာဟေုလာ ဘဂဝA1 ံဧတဒေဝါစ – ‘‘ကထံ ဘာဝိတာ A ုေခါ, ဘေA1, အာနာပါနဿတိ, ကထံ ဗဟလီု

ကတာ မဟပlလာ ေဟာတိ မဟာနသံိသာ’’တိ? ‘‘ယံ ကိ]^ိ, ရာဟလု, အဇdတ1 ံ ပစPတ1 ံ ကကGဠံ ခရိဂတံ 

ဥပါဒိAc,ံ ေသယျထိဒံ – ေကသာ ေလာမာ နခါ ဒA1ာ တေစာ မံသံ Aှာ_ု [နဟာ_ု (သီ။ သျာ။ ကံ။ ပီ။)] 

အVိ အVိမိ]nံ ဝကo ံ ဟဒယံ ယကန ံကိေလာမကံ ပိဟကံ ပပlါသံ အA1 ံအA1ဂုဏံ ဥဒရိယံ ကရီသံ, ယံ ဝါ 

ပနညမbိ ကိ]^ိ အဇdတ1 ံ ပစPတ1 ံ ကကGဠံ ခရိဂတံ ဥပါဒိAc ံ– အယံ ဝုစPတိ, ရာဟလု, အဇdတ1 ိကာ ပထဝီဓာ

တ ု[ပဌဝီဓာတ ု(သီ။ သျာ။ ကံ။ ပီ။)]။ ယာ ေစဝ ေခါ ပန အဇdတ1 ိကာ ပထဝီဓာတ ုယာ စ ဗာဟိရာ 

ပထဝီဓာတ,ု ပထဝီဓာတေုရေဝသာ။ တံ ‘ေနတံ မမ, ေနေသာဟမသ.ိ, န ေမေသာ အတ1 ာ’တိ – ဧဝေမ

တံ ယထာဘူတံ သမ.ပbညာယ ဒVဗNံ။ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမ.ပbညာယ ဒိသွာ ပထဝီဓာတယုာ နဗိNိAU

တိ, ပထဝီဓာတယုာ စိတ1 ံ ဝိရာေဇတိ’’။




၈၅


၁၁၅။ ‘‘ကတမာ စ, ရာဟလု, အာေပါဓာတ?ု အာေပါဓာတ ုသိယာ အဇdတ1 ိကာ, သိယာ ဗာဟိရာ။ က

တမာ စ, ရာဟလု, အဇdတ1 ိကာ အာေပါဓာတ?ု ယံ အဇdတ1 ံ ပစPတ1 ံ အာေပါ အာေပါဂတံ ဥပါဒိAc,ံ ေသ

ယျထိဒံ – ပိတ1 ံ ေသမံှ ပုေဗNာ ေလာဟိတံ ေသေဒါ ေမေဒါ အဿု ဝသာ ေခေဠာ သိဃhာဏိကာ လသိ

ကာ မုတ1 ံ, ယံ ဝါ ပနညမbိ ကိ]^ိ အဇdတ1 ံ ပစPတ1 ံ အာေပါ အာေပါဂတံ ဥပါဒိAc ံ– အယံ ဝုစPတိ, ရာဟလု, 

အဇdတ1 ိကာ အာေပါဓာတ။ု ယာ ေစဝ ေခါ ပန အဇdတ1 ိကာ အာေပါဓာတ ုယာ စ ဗာဟိရာ အာေပါဓာ

တ ုအာေပါဓာတေုရေဝသာ။ တံ ‘ေနတံ မမ, ေနေသာဟမသ.ိ, န ေမေသာ အတ1 ာ’တိ – ဧဝေမတံ ယ

ထာဘူတံ သမ.ပbညာယ ဒVဗNံ။ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမ.ပbညာယ ဒိသွာ အာေပါဓာတယုာ နဗိNိAUတိ, 

အာေပါဓာတယုာ စိတ1 ံ ဝိရာေဇတိ။


၁၁၆။ ‘‘ကတမာ စ, ရာဟလု, ေတေဇာဓာတ?ု ေတေဇာဓာတ ုသိယာ အဇdတ1 ိကာ, သိယာ ဗာဟိရာ။ 

ကတမာ စ, ရာဟလု, အဇdတ1 ိကာ ေတေဇာဓာတ?ု ယံ အဇdတ1 ံ ပစPတ1 ံ ေတေဇာ ေတေဇာဂတံ ဥပါဒိAc,ံ 

ေသယျထိဒံ – ေယန စ သA1sပbတိ ေယန စ ဇီရီယတိ ေယန စ ပရိဍယှတိ ေယန စ အသိတပီတခါယိ

တသာယိတံ သမ.ာ ပရိဏာမံ ဂစuတိ, ယံ ဝါ ပနညမbိ ကိ]^ိ အဇdတ1 ံ ပစPတ1 ံ ေတေဇာ ေတေဇာဂတံ ဥပါ

ဒိAc ံ– အယံ ဝုစPတိ, ရာဟလု, အဇdတ1 ိကာ ေတေဇာဓာတ။ု ယာ ေစဝ ေခါ ပန အဇdတ1 ိကာ ေတေဇာဓာ

တ ုယာ စ ဗာဟိရာ ေတေဇာဓာတ ုေတေဇာဓာတေုရေဝသာ။ တံ ‘ေနတံ မမ, ေနေသာဟမသ.ိ, န ေမ

ေသာ အတ1 ာ’တိ – ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမ.ပbညာယ ဒVဗNံ။ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမ.ပbညာယ ဒိ

သွာ ေတေဇာဓာတယုာ နဗိNိAUတိ, ေတေဇာဓာတယုာ စိတ1 ံ ဝိရာေဇတိ။


၁၁၇။ ‘‘ကတမာ စ, ရာဟလု, ဝါေယာဓာတ?ု ဝါေယာဓာတ ုသိယာ အဇdတ1 ိကာ, သိယာ ဗာဟိရာ။ က

တမာ စ, ရာဟလု, အဇdတ1 ိကာ ဝါေယာဓာတ?ု ယံ အဇdတ1 ံ ပစPတ1 ံ ဝါေယာ ဝါေယာဂတံ ဥပါဒိAc,ံ ေသ

ယျထိဒံ – ဥဒLဂhမာ ဝါတာ, အေဓာဂမာ ဝါတာ, ကုwစuိသယာ ဝါတာ, ေကာVာသယာ [ေကာVသယာ 

(သီ။ ပီ။)] ဝါတာ, အဂhမဂh ါAသုာရိေနာ ဝါတာ, အဿာေသာ ပဿာေသာ, ဣတိ ယံ ဝါ ပနညမbိ ကိ]^ိ 

အဇdတ1 ံ ပစPတ1 ံ ဝါေယာ ဝါေယာဂတံ ဥပါဒိAc ံ– အယံ ဝုစPတိ, ရာဟလု, အဇdတ1 ိကာ ဝါေယာဓာတ။ု 

ယာ ေစဝ ေခါ ပန အဇdတ1 ိကာ ဝါေယာဓာတ ုယာ စ ဗာဟိရာ ဝါေယာဓာတ ုဝါေယာဓာတေုရေဝသာ။ 

တံ ‘ေနတံ မမ,




၈၆


ေနေသာဟမသ.ိ, န ေမေသာ အတ1 ာ’တိ – ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမ.ပbညာယ ဒVဗNံ။ ဧဝေမတံ ယ

ထာဘူတံ သမ.ပbညာယ ဒိသွာ ဝါေယာဓာတယုာ နဗိNိAUတိ, ဝါေယာဓာတယုာ စိတ1 ံ ဝိရာေဇတိ။


၁၁၈။ ‘‘ကတမာ စ, ရာဟလု, အာကာသဓာတ?ု အာကာသဓာတ ုသိယာ အဇdတ1 ိကာ, သိယာ ဗာဟိ

ရာ။ ကတမာ စ, ရာဟလု, အဇdတ1 ိကာ အာကာသဓာတ?ု ယံ အဇdတ1 ံ ပစPတ1 ံ အာကာသံ အာကာသဂ

တံ ဥပါဒိAc,ံ ေသယျထိဒံ – ကဏx wစuိyဒUံ နာသစuိyဒUံ မုခဒါွရံ, ေယန စ အသိတပီတခါယိတသာယိတံ အဇ္

ေဈာဟရတိ, ယတX  စ အသိတပီတခါယိတသာယိတံ သA1wိVတိ, ေယန စ အသိတပီတခါယိတသာယိတံ 

အေဓာဘာဂံ [အေဓာဘာဂါ (သီ။ သျာ။ ကံ။ ပီ။)] နကိGမတိ, ယံ ဝါ ပနညမbိ ကိ]^ိ အဇdတ1 ံ ပစPတ1 ံ 

အာကာသံ အာကာသဂတံ, အဃံ အဃဂတံ, ဝိဝရံ ဝိဝရဂတံ, အသမlaVံ, မံသေလာဟိေတဟိ ဥပါဒိAc ံ

[အာကာသဂတံ ဥပါဒိAc ံ(သီ။ ပီ။)] – အယံ ဝုစPတိ, ရာဟလု, အဇdတ1 ိကာ အာကာသဓာတ။ု ယာ ေစဝ 

ေခါ ပန အဇdတ1 ိကာ အာကာသဓာတ ုယာ စ ဗာဟိရာ အာကာသဓာတ ုအာကာသဓာတေုရေဝသာ။ 

တံ ‘ေနတံ မမ, ေနေသာဟမသ.ိ, န ေမေသာ အတ1 ာ’တိ – ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမ.ပbညာယ ဒVဗNံ။ 

ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမ.ပbညာယ ဒိသွာ အာကာသဓာတယုာ စိတ1 ံ နဗိNိAUတိ, အာကာသဓာတယုာ စိ

တ1 ံ ဝိရာေဇတိ။


၁၁၉။ ‘‘ပထဝီသမံ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာေဝဟိ။ ပထဝီသမSTိ ေတ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာဝယေတာ 

ဥပbAcာ မနာပါမနာပါ ဖဿာ စိတ1 ံ န ပရိယာဒါယ ဌဿA1။ိ ေသယျထာပိ, ရာဟလု, ပထဝိယာ သုစိမbိ 

နကိGိပA1,ိ အသုစိမbိ နကိGိပA1,ိ ဂူထဂတမbိ နကိGိပA1,ိ မုတ1 ဂတမbိ နကိGိပA1,ိ ေခဠဂတမbိ နကိGိပA1,ိ ပုဗNဂတမbိ နိ

ကGိပA1,ိ ေလာဟိတဂတမbိ နကိGိပA1,ိ န စ ေတန ပထဝီ အ~ီယတိ ဝါ ဟရာယတိ ဝါ ဇိဂုwစuတိ ဝါ၊ ဧဝေမ

ဝ ေခါ တွံ, ရာဟလု, ပထဝီသမံ ဘာဝန ံဘာေဝဟိ။ ပထဝီသမSTိ ေတ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာဝယ

ေတာ ဥပbAcာ မနာပါမနာပါ ဖဿာ စိတ1 ံ န ပရိယာဒါယ ဌဿA1။ိ


‘‘အာေပါသမံ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာေဝဟိ။ အာေပါသမSTိ ေတ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာဝယေတာ ဥပb

Acာ မနာပါမနာပါ ဖဿာ စိတ1 ံ န ပရိယာဒါယ ဌဿA1။ိ ေသယျထာပိ, ရာဟလု, အာပသ. ' သုစိမbိ ေဓာဝ

@A1ိ, အသုစိမbိ ေဓာဝA1,ိ ဂူထဂတမbိ ေဓာဝA1,ိ မုတ1 ဂတမbိ ေဓာဝA1,ိ ေခဠဂတမbိ ေဓာဝA1,ိ ပုဗNဂတမbိ ေဓာဝန ္

တိ, ေလာဟိတဂတမbိ ေဓာဝA1,ိ န စ ေတန အာေပါ




၈၇


အ~ီယတိ ဝါ ဟရာယတိ ဝါ ဇိဂုwစuတိ ဝါ၊ ဧဝေမဝ ေခါ တွံ, ရာဟလု, အာေပါသမံ ဘာဝန ံဘာေဝဟိ။ 

အာေပါသမSTိ ေတ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာဝယေတာ ဥပbAcာ မနာပါမနာပါ ဖဿာ စိတ1 ံ န ပရိယာဒါယ 

ဌဿA1။ိ


‘‘ေတေဇာသမံ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာေဝဟိ။ ေတေဇာသမSTိ ေတ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာဝယေတာ ဥ

ပbAcာ မနာပါမနာပါ ဖဿာ စိတ1 ံ န ပရိယာဒါယ ဌဿA1။ိ ေသယျထာပိ, ရာဟလု, ေတေဇာ သုစိမbိ ဒ

ဟတိ, အသုစိမbိ ဒဟတိ, ဂူထဂတမbိ ဒဟတိ, မုတ1 ဂတမbိ ဒဟတိ, ေခဠဂတမbိ ဒဟတိ, ပုဗNဂတမbိ ဒဟ

တိ, ေလာဟိတဂတမbိ ဒဟတိ, န စ ေတန ေတေဇာ အ~ီယတိ ဝါ ဟရာယတိ ဝါ ဇိဂုwစuတိ ဝါ၊ ဧဝေမဝ 

ေခါ တွံ, ရာဟလု, ေတေဇာသမံ ဘာဝန ံဘာေဝဟိ။ ေတေဇာသမSTိ ေတ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာဝယ

ေတာ ဥပbAcာ မနာပါမနာပါ ဖဿာ စိတ1 ံ န ပရိယာဒါယ ဌဿA1။ိ


‘‘ဝါေယာသမံ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာေဝဟိ။ ဝါေယာသမSTိ ေတ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာဝယေတာ ဥပb

Acာ မနာပါမနာပါ ဖဿာ စိတ1 ံ န ပရိယာဒါယ ဌဿA1။ိ ေသယျထာပိ, ရာဟလု, ဝါေယာ သုစိမbိ ဥပဝါ

ယတိ, အသုစိမbိ ဥပဝါယတိ, ဂူထဂတမbိ ဥပဝါယတိ, မုတ1 ဂတမbိ ဥပဝါယတိ, ေခဠဂတမbိ ဥပဝါယတိ, 

ပုဗNဂတမbိ ဥပဝါယတိ, ေလာဟိတဂတမbိ ဥပဝါယတိ, န စ ေတန ဝါေယာ အ~ီယတိ ဝါ ဟရာယတိ ဝါ 

ဇိဂုwစuတိ ဝါ၊ ဧဝေမဝ ေခါ တွံ, ရာဟလု, ဝါေယာသမံ ဘာဝန ံဘာေဝဟိ။ ဝါေယာသမSTိ ေတ, ရာဟု

လ, ဘာဝန ံဘာဝယေတာ ဥပbAcာ မနာပါမနာပါ ဖဿာ စိတ1 ံ န ပရိယာဒါယ ဌဿA1။ိ


‘‘အာကာသသမံ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာေဝဟိ။ အာကာသသမSTိ ေတ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာဝယ

ေတာ ဥပbAcာ မနာပါမနာပါ ဖဿာ စိတ1 ံ န ပရိယာဒါယ ဌဿA1။ိ ေသယျထာပိ, ရာဟလု, အာကာ

ေသာ န ကတX စိ ပတိVိေတာ၊ ဧဝေမဝ ေခါ တွံ, ရာဟလု, အာကာသသမံ ဘာဝန ံဘာေဝဟိ။ 

အာကာသသမSTိ ေတ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာဝယေတာ ဥပbAcာ မနာပါမနာပါ ဖဿာ စိတ1 ံ န ပရိယာဒါ

ယ ဌဿA1။ိ


၁၂၀။ ‘‘ေမတ1 ံ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာေဝဟိ။ ေမတ1 STိ ေတ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာဝယေတာ ေယာ ဗျာ

ပါေဒါ ေသာ ပဟီယိဿတိ။ က_ုဏံ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာေဝဟိ။ က_ုဏSTိ ေတ, ရာဟလု, ဘာဝန ံ

ဘာဝယေတာ ယာ ဝိေဟသာ သာ ပဟီယိဿတိ။ မုဒိတံ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာေဝဟိ။ မုဒိတSTိ ေတ, 

ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာဝယေတာ ယာ အရတိ သာ ပဟီယိဿတိ။




၈၈


ဥေပကGံ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာေဝဟိ။ ဥေပကGSTိ ေတ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာဝယေတာ ေယာ ပဋိ

ေဃာ ေသာ ပဟီယိဿတိ။ အသုဘံ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာေဝဟိ။ အသုဘSTိ ေတ, ရာဟလု, ဘာဝန ံ

ဘာဝယေတာ ေယာ ရာေဂါ ေသာ ပဟီယိဿတိ။ အနစိPသညံ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာေဝဟိ။ အနစိPသ

ညSTိ ေတ, ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာဝယေတာ ေယာ အသ.ိမာေနာ ေသာ ပဟီယိဿတိ။


၁၂၁။ ‘‘အာနာပါနဿတ', ရာဟလု, ဘာဝန ံဘာေဝဟိ။ အာနာပါနဿတိ ဟိ ေတ, ရာဟလု, ဘာဝိ

တာ ဗဟလီုကတာ မဟပlလာ ေဟာတိ မဟာနသံိသာ။ ကထံ ဘာဝိတာ စ, ရာဟလု, အာနာပါနဿ

တိ, ကထံ ဗဟလီုကတာ မဟပlလာ ေဟာတိ မဟာနသံိသာ? ဣဓ, ရာဟလု, ဘိကGa အရညဂေတာ ဝါ 

_ုကGမူလဂေတာ ဝါ သုညာဂါရဂေတာ ဝါ နသီိဒတိ ပလj ကk အာဘုဇိတာွ ဥဇုံ ကာယံ ပဏိဓာယ ပရိမု

ခံ သတ' ဥပVေပတာွ။ ေသာ သေတာဝ အဿသတိ သေတာဝ [သေတာ (သီ။ သျာ။ ကံ။ ပီ။)] ပဿ

သတိ။


‘‘ဒီဃံ ဝါ အဿသေA1ာ ‘ဒီဃံ အဿသာမီ’တိ ပဇာနာတိ, ဒီဃံ ဝါ ပဿသေA1ာ ‘ဒီဃံ ပဿသာမီ’တိ 

ပဇာနာတိ၊ ရဿံ ဝါ အဿသေA1ာ ‘ရဿံ အဿသာမီ’တိ ပဇာနာတိ, ရဿံ ဝါ ပဿသေA1ာ ‘ရဿံ 

ပဿသာမီ’တိ ပဇာနာတိ။ ‘သဗNကာယပbဋိသံေဝဒီ အဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘သဗNကာယပbဋိသံ

ေဝဒီ ပဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘ပဿမ�ယံ ကာယသခh ါရံ အဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘ပဿမ�

ယံ ကာယသခh ါရံ ပဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ။


‘‘‘ပီတိပbဋိသံေဝဒီ အဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘ပီတိပbဋိသံေဝဒီ ပဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘သုခပb

ဋိသံေဝဒီ အဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘သုခပbဋိသံေဝဒီ ပဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘စိတ1 သခh ါရပb

ဋိသံေဝဒီ အဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘စိတ1 သခh ါရပbဋိသံေဝဒီ ပဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘ပဿ

မ�ယံ စိတ1 သခh ါရံ အဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘ပဿမ�ယံ စိတ1 သခh ါရံ ပဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ။


‘‘‘စိတ1 ပbဋိသံေဝဒီ အဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘စိတ1 ပbဋိသံေဝဒီ ပဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘အဘိ

ပbေမာဒယံ စိတ1 ံ အဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘အဘိပbေမာဒယံ စိတ1 ံ ပဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ 

‘သမာဒဟံ စိတ1 ံ အဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘သမာဒဟံ စိတ1 ံ ပဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘ဝိေမာစ

ယံ စိတ1 ံ အဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘ဝိေမာစယံ စိတ1 ံ ပဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ။




၈၉


‘‘‘အနစိPာAပုဿီ အဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘အနစိPာAပုဿီ ပဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘ဝိရာဂါAု

ပဿီ အဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘ဝိရာဂါAပုဿီ ပဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘နေိရာဓာAပုဿီ 

အဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘နေိရာဓာAပုဿီ ပဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘ပဋိနဿိဂ�ါAပုဿီ 

အဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ၊ ‘ပဋိနဿိဂ�ါAပုဿီ ပဿသိဿာမီ’တိ သိကGတိ။


‘‘ဧဝံ ဘာဝိတာ ေခါ, ရာဟလု, အာနာပါနဿတိ, ဧဝံ ဗဟလီုကတာ မဟပlလာ ေဟာတိ မဟာနသံိ

သာ။ ဧဝံ ဘာဝိတာယ, ရာဟလု, အာနာပါနဿတိယာ, ဧဝံ ဗဟလီုကတာယ ေယပိ ေတ စရိမကာ 

အဿာသာ ေတပိ ဝိဒိတာဝ န_ုိဇd@A1ိ ေနာ အဝိဒိတာ’’တိ။


ဣဒမေဝါစ ဘဂဝါ။ အတ1 မေနာ အာယသ.ာ ရာဟေုလာ ဘဂဝေတာ ဘာသိတံ အဘိနAUတိီ။


မဟာရာဟေုလာဝါဒသုတ1 ံ နVိိတံ ဒတိုယံ။


၃။ စူဠမာလကုျသုတ1 ံ


၁၂၂။ ဧဝံ ေမ သုတံ – ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ သာဝတX ိယံ ဝိဟရတိ ေဇတဝေန အနာထပိZိကဿ အာ

ရာေမ။ အထ ေခါ အာယသ.ေတာ မာလကုျပုတ1ဿ [မာလကုhျပုတ1ဿ (သီ။ သျာ။ ကံ။ ပီ။)] ရေဟာ

ဂတဿ ပဋိသလj ီနဿ ဧဝံ ေစတေသာ ပရိဝိတေကo ာ ဥဒပါဒိ – ‘‘ယာနမိာန ိဒိVိဂတာန ိဘဂဝတာ အ

ဗျာကတာန ိဌပိတာန ိပဋိကGိတ1 ာန ိ– ‘သဿေတာ ေလာေကာ’တိပိ, ‘အသဿေတာ ေလာေကာ’တိပိ, 

‘အA1ဝါ ေလာေကာ’တိပိ, ‘အနsA1ဝါ ေလာေကာ’တိပိ, ‘တံ ဇီဝံ တံ သရီရ’@A1ိပိ, ‘အညံ ဇီဝံ အညံ သရီ

ရ’@A1ိပိ, ‘ေဟာတိ တထာဂေတာ ပရံ မရဏာ’တိပိ, ‘န ေဟာတိ တထာဂေတာ ပရံ မရဏာ’တိပိ, ‘ေဟာ

တိ စ န စ ေဟာတိ တထာဂေတာ ပရံ မရဏာ’တိပိ, ‘ေနဝ ေဟာတိ န န ေဟာတိ တထာဂေတာ ပရံ 

မရဏာ’တိပိ – တာန ိေမ ဘဂဝါ န ဗျာကေရာတိ။ ယာန ိေမ ဘဂဝါ န ဗျာကေရာတိ တံ ေမ န _ုစPတိ, 

တံ ေမ နကGမတိ။ ေသာဟံ ဘဂဝA1 ံဥပသကhမိတာွ ဧတမတX ံ ပုwစuိဿာမိ။ သေစ ေမ ဘဂဝါ ဗျာက

ရိဿတိ – ‘သဿေတာ ေလာေကာ’တိ ဝါ ‘အသဿေတာ ေလာေကာ’တိ ဝါ…ေပ… ‘ေနဝ ေဟာတိ 

န န ေဟာတိ တထာဂေတာ ပရံ မရဏာ’တိ ဝါ – ဧဝါဟံ ဘဂဝတိ



