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 (၂) ပဌမ ဣသိဒတ* သုတ်၊  (၃) ဒုတိယ ဣသိဒတ* သုတ်  (သံ၊ဒု၊၄၇၅) 

၂။ ပဌမဣသိဒတ* သုတ* ံ 

၃၄၄။ ဧကံ သမယံ သမ*ဟလုာ ေထရာ ဘိက45 မစ7ိကာသေ8 ဝိဟ:;<= ိအမ*ာဋကဝေန။ အထ 

ေခါ စိေတ= ာ ဂဟပတိ ေယန ေထရာ ဘိက45 ေတ<ပုသကFမိ၊ ဥပသကFမိတာွ ေထေရ ဘိက45 အဘိ

ဝါေဒတာွ ဧကမ<= ံနသီိဒိ။ ဧကမ<= ံနသိိေ<Lာ ေခါ စိေတ= ာ ဂဟပတိ ေထေရ ဘိက45 ဧတဒေဝါစ – 

‘‘အဓိဝါေသ<=NO ေမ, ဘေ<=, ေထရာ သွာတနာယ ဘတ= ’’;<=ိ။ အဓိဝါေသသုံ ေခါ ေထရာ ဘိက45


နာ ၄၇၆


တဏီှုဘာေဝန။ အထ ေခါ စိေတ= ာ ဂဟပတိ ေထရာန ံဘိက45န ံအဓိဝါသန ံဝိဒိတာွ ဥTာယာသနာ 

ေထေရ ဘိက45 အဘိဝါေဒတာွ ပဒက4ိဏံ ကတာွ ပကU ာမိ။ အထ ေခါ ေထရာ ဘိက45 တဿာ ရ

တ= ိယာ အစWေယန ပုဗ*ဏှသမယံ နဝိါေသတာွ ပတ= စီဝရမာဒါယ ေယန စိတ=ဿ ဂဟပတိဿ နိ

ေဝသန ံေတ<ပုသကFမYသု၊ ဥပသကFမိတာွ ပညေတ=  အာသေန 


နသီိဒYသု။


အထ ေခါ စိေတ= ာ ဂဟပတိ ေယန ေထရာ ဘိက45 ေတ<ပုသကFမိ၊ ဥပသကFမိတာွ ေထေရ ဘိက45 

အဘိဝါေဒတာွ ဧကမ<= ံနသီိဒိ။ ဧကမ<= ံနသိိေ<Lာ ေခါ စိေတ= ာ ဂဟပတိ အာယသ[;<= ံေထရံ ဧတဒ

ေဝါစ – ‘‘‘ဓာတနုာနတ= ံ, ဓာတနုာနတ= ’;<=ိ, ဘေ<= ေထရ, ဝုစWတိ။ ကိတ= ာဝတာ < ုေခါ, ဘေ<=, ဓာတု

နာနတ= ံ ဝုတ= ံ ဘဂဝတာ’’တိ? ဧဝံ ဝုေတ=  အာယသ[ာ ေထေရာ တဏီှု အေဟာသိ။ ဒတိုယမ\ိ ေခါ စိ

ေတ= ာ ဂဟပတိ အာယသ[;<=ံ ေထရံ ဧတဒေဝါစ – ‘‘‘ဓာတနုာနတ= ံ, ဓာတနုာနတ= ’;<=ိ, ဘေ<= ေထရ, ဝု

စWတိ။ ကိတ= ာဝတာ < ုေခါ, ဘေ<=, ဓာတနုာနတ= ံ ဝုတ= ံ ဘဂဝတာ’’တိ? ဒတိုယမ\ိ ေခါ အာယသ[ာ 

ေထေရာ တဏီှု အေဟာသိ။ တတိယမ\ိ ေခါ စိေတ= ာ ဂဟပတိ အာယသ[;<=ံ ေထရံ ဧတဒေဝါစ – 

‘‘‘ဓာတနုာနတ= ံ, ဓာတနုာနတ= ’;<=ိ, ဘေ<= ေထရ, ဝုစWတိ။ ကိတ= ာဝတာ < ုေခါ, ဘေ<=, ဓာတနုာနတ= ံ ဝု

တ= ံ ဘဂဝတာ’’တိ? တတိယမ\ိ ေခါ အာယသ[ာ ေထေရာ တဏီှု အေဟာသိ။


ေတန ေခါ ပန သမေယန အာယသ[ာ ဣသိဒေတ= ာ တသ[Y ဘိက4Oသံေဃ သဗ*နဝေကာ ေဟာတိ။ 

အထ ေခါ အာယသ[ာ ဣသိဒေတ= ာ အာယသ[;<=ံ ေထရံ ဧတဒေဝါစ – ‘‘ဗျာကေရာမဟံ, ဘေ<= 
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ေထရ, စိတ=ဿ ဂဟပတိေနာ ဧတံ ပ`a’’;<=ိ? ‘‘ဗျာကေရာဟိ တွံ, အာဝုေသာ ဣသိဒတ= , စိတ=ဿ 

ဂဟပတိေနာ ဧတံ ပ`a’’;<=ိ။ ‘‘ဧဝ`aိ တွံ, ဂဟပတိ, ပုNစ7သိ – ‘ဓာတနုာနတ= ံ, ဓာတနုာနတ= ;<=ိ, ဘေ<= 

ေထရ, ဝုစWတိ။ ကိတ= ာဝတာ < ုေခါ, ဘေ<=, ဓာတနုာနတ= ံ, ဝုတ= ံ ဘဂဝတာ’’’တိ? ‘‘ဧဝံ, ဘေ<=’’။ 

‘‘ဣဒံ ေခါ, ဂဟပတိ, ဓာတနုာနတ= ံ ဝုတ= ံ ဘဂဝတာ – စက4Oဓာတ,ု bူပဓာတ,ု စက4Oဝိညာဏဓာ

တ…ုေပ… မေနာဓာတ,ု ဓမ[ဓာတ,ု မေနာဝိညာဏဓာတ။ု ဧတ= ာဝတာ ေခါ, ဂဟပတိ, ဓာတနုာနတ= ံ 

ဝုတ= ံ ဘဂဝတာ’’တိ။


အထ ေခါ စိေတ= ာ ဂဟပတိ အာယသ[ေတာ ဣသိဒတ=ဿ ဘာသိတံ အဘိန<dတိာွ အ<ေုမာဒိတာွ 

ေထေရ ဘိက45 ပဏီေတန ခါဒနေီယန ေဘာဇနေီယန သဟတf ာ သ<=ေပ\သိ သမ\ဝါေရသိ။ အထ 

ေခါ ေထရာ ဘိက45 ဘုတ= ာဝိေနာ ဩနတီပတ= ပါဏိေနာ ဥTာယာသနာ ပကU မYသု။ အထ ေခါ အာ

ယသ[ာ ေထေရာ အာယသ[;<=ံ ဣသိဒတ= ံ ဧတဒေဝါစ – ‘‘သာဓု ေခါ တံ, အာဝုေသာ


နာ ၄၇၇


ဣသိဒတ= , ဧေသာ ပေ`aာ ပဋိဘာသိ, ေနေသာ ပေ`aာ မံ ပဋိဘာသိ။ ေတနဟာဝုေသာ ဣသိဒတ= , 

ယဒါ အညထာပိ [ယဒါ အညဒါပိ (သီ။ ပီ။) အညဒါပိ (?)] ဧဝbူေပါ ပေ`aာ အာဂေစ7ယျ, တေည

ေဝတf  ပဋိဘာေသယျာ’’တိ။ ဒတိုယံ။


၃။ ဒုတိယဣသိဒတ* သုတ* ံ 
၃၄၅။ ဧကံ သမယံ သမ*ဟလုာ ေထရာ ဘိက45 မစ7ိကာသေ8 ဝိဟ:;<= ိအမ*ာဋကဝေန။ အထ 

ေခါ စိေတ= ာ ဂဟပတိ ေယန ေထရာ ဘိက45 ေတ<ပုသကFမိ၊ ဥပသကFမိတာွ ေထေရ ဘိက45 အဘိ

ဝါေဒတာွ ဧကမ<= ံနသီိဒိ။ ဧကမ<= ံနသိိေ<Lာ ေခါ စိေတ= ာ ဂဟပတိ ေထေရ ဘိက45 ဧတဒေဝါစ – 

‘‘အဓိဝါေသ<=NO ေမ, ဘေ<= ေထရာ, သွာတနာယ ဘတ= ’’;<=ိ။ အဓိဝါေသသုံ ေခါ ေထရာ ဘိက45 တု

ဏီှဘာေဝန။ အထ ေခါ စိေတ= ာ ဂဟပတိ ေထရာန ံဘိက45န ံအဓိဝါသန ံဝိဒိတာွ ဥTာယာသနာ 

ေထေရ ဘိက45 အဘိဝါေဒတာွ ပဒက4ိဏံ ကတာွ ပကU ာမိ။ အထ ေခါ ေထရာ ဘိက45 တဿာ ရ
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တ= ိယာ အစWေယန ပုဗ*ဏှသမယံ နဝိါေသတာွ ပတ= စီဝရမာဒါယ ေယန စိတ=ဿ ဂဟပတိဿ နိ

ေဝသန ံေတ<ပုသကFမYသု၊ ဥပသကFမိတာွ ပညေတ=  အာသေန နသီိဒYသု။


အထ ေခါ စိေတ= ာ ဂဟပတိ ေယန ေထရာ ဘိက45 ေတ<ပုသကFမိ၊ ဥပသကFမိတာွ ေထေရ ဘိက45 

အဘိဝါေဒတာွ ဧကမ<= ံနသီိဒိ။ ဧကမ<= ံနသိိေ<Lာ ေခါ စိေတ= ာ ဂဟပတိ အာယသ[;<= ံေထရံ ဧတဒ

ေဝါစ – ‘‘ယာ ဣမာ, ဘေ<= ေထရ, အေနကဝိဟိတာ ဒိTိေယာ ေလာေက ဥပ\ဇi;<= ိ– ‘သဿေတာ 

ေလာေကာတိ ဝါ, အသဿေတာ ေလာေကာတိ ဝါ, အ<=ဝါ ေလာေကာတိ ဝါ, အနj<=ဝါ ေလာ

ေကာတိ ဝါ, တံ ဇီဝံ တံ သရီ:;<=ိ ဝါ, အညံ ဇီဝံ အညံ သရီ:;<=ိ ဝါ, ေဟာတိ တထာဂေတာ ပရံ 

မရဏာတိ ဝါ, န ေဟာတိ တထာဂေတာ ပရံ မရဏာတိ ဝါ, ေဟာတိ စ န စ ေဟာတိ တထာဂ

ေတာ ပရံ မရဏာတိ ဝါ, ေနဝ ေဟာတိ န န ေဟာတိ တထာဂေတာ ပရံ မရဏာ’တိ ဝါ။ ယာန ိစိ

မာန ိဒါွသTိ ဒိTိဂတာန ိြဗဟ[ဇာေလ ဘဏိတာန၊ိ ဣမာ < ုေခါ, ဘေ<=, ဒိTိေယာ ကိသ[ Y သတိ 

ေဟာ<=,ိ ကိသ[ Y အသတိ န ေဟာ<=’ီ’တိ?


ဧဝံ ဝုေတ= , အာယသ[ာ ေထေရာ တဏီှု အေဟာသိ။ ဒတိုယမ\ိ ေခါ စိေတ= ာ ဂဟပတိ…ေပ… တ

တိယမ\ိ ေခါ စိေတ= ာ ဂဟပတိ အာယသ[;<=ံ ေထရံ ဧတဒေဝါစ – ‘‘ယာ ဣမာ, ဘေ<= ေထရ, အေန

ကဝိဟိတာ ဒိTိေယာ


နာ ၄၇၈


ေလာေက ဥပ\ဇi;<=ိ – သဿေတာ ေလာေကာတိ ဝါ, အသဿေတာ ေလာေကာတိ ဝါ, အ<=ဝါ 

ေလာေကာတိ ဝါ, အနj<=ဝါ ေလာေကာတိ ဝါ, တံ ဇီဝံ တံ သရီ:;<=ိ ဝါ, အညံ ဇီဝံ အညံ သရီ:;<=ိ 

ဝါ, ေဟာတိ တထာဂေတာ ပရံ မရဏာတိ ဝါ, န ေဟာတိ တထာဂေတာ ပရံ မရဏာတိ ဝါ, ေဟာ

တိ စ န စ ေဟာတိ တထာဂေတာ ပရံ မရဏာတိ ဝါ, ေနဝ ေဟာတိ န န ေဟာတိ တထာဂေတာ 

ပရံ မရဏာတိ ဝါ။ ယာန ိစိမာန ိဒါွသTိ ဒိTိဂတာန ိြဗဟ[ဇာေလ ဘဏိတာန၊ိ ဣမာ < ုေခါ, ဘေ<=, 

ဒိTိေယာ ကိသ[ Y သတိ ေဟာ<=,ိ ကိသ[ Y အသတိ န ေဟာ<=’ီ’တိ? တတိယမ\ိ ေခါ အာယသ[ာ ေထေရာ 

တဏီှု အေဟာသိ။
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ေတန ေခါ ပန သမေယန အာယသ[ာ ဣသိဒေတ= ာ တသ[Y ဘိက4Oသံေဃ သဗ*နဝေကာ ေဟာတိ။ 

အထ ေခါ အာယသ[ာ ဣသိဒေတ= ာ အာယသ[;<=ံ ေထရံ ဧတဒေဝါစ – ‘‘ဗျာကေရာမဟံ, ဘေ<= 

ေထရ, စိတ=ဿ ဂဟပတိေနာ ဧတံ ပ`a’’;<=ိ? ‘‘ဗျာကေရာဟိ တွံ, အာဝုေသာ ဣသိဒတ= , စိတ=ဿ 

ဂဟပတိေနာ ဧတံ ပ`a’’;<=ိ။ ‘‘ဧဝ`aိ တွံ, ဂဟပတိ, ပုNစ7သိ – ‘ယာ ဣမာ, ဘေ<= ေထရ, အေနကဝိဟိ

တာ ဒိTိေယာ ေလာေက ဥပ\ဇi;<=ိ – သဿေတာ ေလာေကာတိ ဝါ…ေပ…၊ ဣမာ < ုေခါ, ဘေ<=, ဒိ

Tိေယာ ကိသ[ Y သတိ ေဟာ<=,ိ ကိသ[ Y အသတိ န ေဟာ<=’ီ’’တိ? ‘‘ဧဝံ, ဘေ<=’’။ ‘‘ယာ ဣမာ, ဂဟ

ပတိ, အေနကဝိဟိတာ ဒိTိေယာ ေလာေက ဥပ\ဇi;<=ိ – ‘သဿေတာ ေလာေကာတိ ဝါ, အသဿ

ေတာ ေလာေကာတိ ဝါ, အ<=ဝါ ေလာေကာတိ ဝါ အနj<=ဝါ ေလာေကာတိ ဝါ, တံ ဇီဝံ တံ သရီ:;<=ိ 

ဝါ, အညံ ဇီဝံ အညံ သရီ:;<=ိ ဝါ, ေဟာတိ တထာဂေတာ ပရံ မရဏာတိ ဝါ, န ေဟာတိ တထာဂ

ေတာ ပရံ မရဏာတိ ဝါ, ေဟာတိ စ န စ ေဟာတိ တထာဂေတာ ပရံ မရဏာတိ ဝါ, ေနဝ ေဟာ

တိ န န ေဟာတိ တထာဂေတာ ပရံ မရဏာတိ ဝါ။ ယာန ိစိမာန ိဒါွသTိ ဒိTိဂတာန ိြဗဟ[ဇာေလ 

ဘဏိတာန၊ိ ဣမာ ေခါ, ဂဟပတိ, ဒိTိေယာ သကU ာယဒိTိယာ သတိ ေဟာ<=,ိ သကU ာယဒိTိယာ အ

သတိ န ေဟာ<=’ီ’’တိ။


‘‘ကထံ ပန, ဘေ<=, သကU ာယဒိTိ ေဟာတီ’’တိ? ‘‘ဣဓ, ဂဟပတိ, အဿုတဝါ ပုထုဇiေနာ အရိယာ

န ံအဒဿာဝီ အရိယဓမ[ဿ အေကာဝိေဒါ အရိယဓေမ[ အဝိနေီတာ, သပ\Oရိသာန ံအဒဿာဝီ 

သပ\Oရိသဓမ[ဿ အေကာဝိေဒါ သပ\Oရိသဓေမ[ အဝိနေီတာ bူပံ အတ= ေတာ သမ<ပုဿတိ, bူပဝ

<= ံဝါ အတ= ာန,ံ အတ= န ိဝါ bူပံ, bူပသ[ Y ဝါ အတ= ာန၊ံ ေဝဒန ံအတ= ေတာ သမ<ပုဿတိ…ေပ… 

သညံ… သခF ါေရ… ဝိညာဏံ အတ= ေတာ သမ<ပုဿတိ, ဝိညာဏဝ<= ံဝါ အတ= ာန,ံ


နာ ၄၇၉


အတ= န ိဝါ ဝိညာဏံ, ဝိညာဏသ[Y ဝါ အတ= ာန။ံ ဧဝံ ေခါ, ဂဟပတိ, သကU ာယဒိTိ ေဟာတီ’’တိ။


‘‘ကထံ ပန, ဘေ<=, သကU ာယဒိTိ န ေဟာတီ’’တိ? ‘‘ဣဓ, ဂဟပတိ, သုတဝါ အရိယသာဝေကာ 

အရိယာန ံဒဿာဝီ အရိယဓမ[ဿ ေကာဝိေဒါ အရိယဓေမ[ သုဝိနေီတာ သပ\Oရိသာန ံဒဿာဝီ 

သပ\Oရိသဓမ[ဿ ေကာဝိေဒါ သပ\Oရိသဓေမ[ သုဝိနေီတာ န bူပံ အတ= ေတာ သမ<ပုဿတိ, န bူပ
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ဝ<= ံဝါ အတ= ာန,ံ န အတ= န ိဝါ bူပံ, န bူပသ[ Y ဝါ အတ= ာန၊ံ န ေဝဒန…ံ န သညံ… န သခF ါေရ… န ဝိ

ညာဏံ အတ= ေတာ သမ<ပုဿတိ, န ဝိညာဏဝ<= ံဝါ အတ= ာန,ံ န အတ= န ိဝါ ဝိညာဏံ, န ဝိညာဏ

သ[Y ဝါ အတ= ာန။ံ ဧဝံ ေခါ, ဂဟပတိ, သကU ာယဒိTိ န ေဟာတီ’’တိ။


‘‘ကုေတာ, ဘေ<=, အေယျာ ဣသိဒေတ= ာ အာဂစ7တီ’’တိ? ‘‘အဝ<=ယိာ ေခါ, ဂဟပတိ, အာဂစ7ာ

မီ’’တိ။ ‘‘အတf ိ, ဘေ<=, အဝ<=ယိာ ဣသိဒေတ= ာ နာမ ကုလပုေတ= ာ အမှာကံ အဒိTသဟာေယာ ပဗ*

ဇိေတာ? ဒိေTာ ေသာ အာယသ[တာ’’တိ? ‘‘ဧဝံ, ဂဟပတီ’’တိ။ ‘‘ကဟံ < ုေခါ ေသာ, ဘေ<=, အာ

ယသ[ာ ဧတရဟိ ဝိဟရတီ’’တိ? ဧဝံ ဝုေတ= , အာယသ[ာ ဣသိဒေတ= ာ တဏီှု အေဟာသိ။ ‘‘အ

ေယျာ ေနာ, ဘေ<=, ဣသိဒေတ= ာ’’တိ? ‘‘ဧဝံ, ဂဟပတီ’’တိ။ ‘‘အဘိရမတ,ု ဘေ<=, အေယျာ ဣသိ

ဒေတ= ာ မစ7ိကာသေ8။ ရမဏီယံ အမ*ာဋကဝန။ံ အဟံ အယျဿ ဣသိဒတ=ဿ ဥဿုကU ံ က

ရိဿာမိ စီဝရပိ8ပါတေသနာသနဂိလာနပ\စWယေဘသဇiပရိက4ာရာန’’;<=။ိ ‘‘ကလျာဏံ ဝုစWတိ, ဂ

ဟပတီ’’တိ။


အထ ေခါ စိေတ= ာ ဂဟပတိ အာယသ[ေတာ ဣသိဒတ=ဿ ဘာသိတံ အဘိန<dတိာွ အ<ေုမာဒိတာွ 

ေထေရ ဘိက45 ပဏီေတန ခါဒနေီယန ေဘာဇနေီယန သဟတf ာ သ<=ေပ\သိ သမ\ဝါေရသိ။ အထ 

ေခါ ေထရာ ဘိက45 ဘုတ= ာဝိေနာ ဩနတီပတ= ပါဏိေနာ ဥTာယာသနာ ပကU မYသု။ အထ ေခါ အာ

ယသ[ာ ေထေရာ အာယသ[;<=ံ ဣသိဒတ= ံ ဧတဒေဝါစ – ‘‘သာဓု ေခါ တံ, အာဝုေသာ ဣသိဒတ= , ဧ

ေသာ ပေ`aာ ပဋိဘာသိ။ ေနေသာ ပေ`aာ မံ ပဋိဘာသိ။ ေတနဟာဝုေသာ ဣသိဒတ= , ယဒါ အည

ထာပိ ဧဝbူေပါ ပေ`aာ အာဂေစ7ယျ, တေညေဝတf  ပဋိဘာေသယျာ’’တိ။ အထ ေခါ အာယသ[ာ ဣ

သိဒေတ= ာ ေသနာသန ံသံသာေမတာွ ပတ= စီဝရမာဒါယ မစ7ိကာသ8မှာ ပကU ာမိ။ ယံ မစ7ိကာသ

8မှာ ပကU ာမိ, တထာ ပကU ေ<=ာဝ အေဟာသိ, န ပုန ပစWာဂစ7ီတိ။ တတိယံ။


