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၈။ နဂိ&နာဋပုတ, သုတ, ံ (သံ၊ဒု၊၄၈၇) 

၃၅၀။ ေတန ေခါ ပန သမေယန နဂိေ0ာ နာဋပုေတ4 ာ [နာတပုေတ4 ာ (သီ။)] မစ7ိကာသ9ံ အ<ု

ပ=ေတ4 ာ ေဟာတိ မဟတိယာ နဂိ0ပရိသာယ သဒAB။ အေဿာသိ ေခါ စိေတ4 ာ ဂဟပတိ – ‘‘နဂိ

ေ0ာ ကိရ နာဋပုေတ4 ာ မစ7ိကာသ9ံ အ<ပု=ေတ4 ာ မဟတိယာ နဂိ0ပရိသာယ သဒAိ’’D<4ိ။ 

အထ ေခါ စိေတ4 ာ ဂဟပတိ သမFဟေုလဟိ ဥပါသေကဟိ သဒAB ေယန နဂိေ0ာ နာဋပုေတ4 ာ 

ေတ<ပုသကIမိ၊ ဥပသကIမိတာွ နဂိေ0န နာဋပုေတ4 န သဒAB သေမLာဒိ။ သေမLာဒနယံီ ကထံ 

သာရဏီယံ ဝီတိသာေရတာွ ဧကမ<4 ံနသီိဒိ။ ဧကမ<4 ံနသိိ<P ံေခါ စိတ4 ံ ဂဟပတB နဂိေ0ာ နာဋ

ပုေတ4 ာ ဧတဒေဝါစ – ‘‘သဒQဟသိ တွံ, ဂဟပတိ, သမဏဿ ေဂါတမဿ – အတR ိ အဝိတက္

ေကာ အဝိစာေရာ သမာဓိ, အတR ိ ဝိတကU ဝိစာရာန ံနေိရာေဓာ’’တိ?


‘‘န ခွါဟံ ဧတR , ဘေ<4, ဘဂဝေတာ သဒAါယ ဂစ7ာမိ။ အတR ိ အဝိတေကU ာ အဝိစာေရာ သမာဓိ, 

အတR ိ ဝိတကU ဝိစာရာန ံနေိရာေဓာ’’တိ။ ဧဝံ ဝုေတ4 , နဂိေ0ာ နာဋပုေတ4 ာ ဥေလW ာေကတာွ 

[သကံ ပရိသံ အပေလာေကတာွ (သီ။ သျာ။ ကံ။), ဩေလာေကတာွ (သီ။ အZ။ သျာ။ အZ။)] 

ဧတဒေဝါစ – ‘‘ဣဒံ ဘဝေ<4ာ ပဿ<4\], ယာဝ ဥဇုေကာ စာယံ စိေတ4 ာ ဂဟပတိ, ယာဝ အသ

ေဌာ စာယံ စိေတ4 ာ ဂဟပတိ, ယာဝ အမာယာဝီ စာယံ စိေတ4 ာ ဂဟပတိ, ဝါတံ ဝါ ေသာ ဇာ

ေလန ဗာေဓတဗFံ မေညယျ, ေယာ ဝိတကU ဝိစာေရ နေိရာေဓတဗFံ


၄၈၈


မေညယျ, သကမုZိနာ ဝါ ေသာ ဂဂI ါယ ေသာတံ အာဝါေရတဗFံ မေညယျ, ေယာ ဝိတကU ဝိစာ

ေရ နေိရာေဓတဗFံ မေညယျာ’’တိ။


‘‘တံ ကB မညသိ, ဘေ<4, ကတမံ < ုေခါ ပဏီတတရံ – ဉာဏံ ဝါ သဒAါ ဝါ’’တိ? ‘‘သဒAါယ ေခါ, 

ဂဟပတိ, ဉာဏံေယဝ ပဏီတတရ’’D<4ိ။ ‘‘အဟံ ေခါ, ဘေ<4, ယာဝေဒဝ အာကခI ါမိ, ဝိဝိေစeဝ 

ကာေမဟိ ဝိဝိစe အကုသေလဟိ ဓေမLဟိ သဝိတကU ံ သဝိစာရံ ဝိေဝကဇံ ပီတိသုခံ ပဌမံ ဈာန ံ

ဥပသမ=ဇg ဝိဟရာမိ။ အဟံ ေခါ, ဘေ<4, ယာဝေဒဝ အာကခI ါမိ, ဝိတကU ဝိစာရာန ံဝူပသမာ…

ေပ… ဒတိုယံ ဈာန ံဥပသမ=ဇg ဝိဟရာမိ။ အဟံ ေခါ, ဘေ<4, ယာဝေဒဝ အာကခI ါမိ, ပီတိယာ 
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စ ဝိရာဂါ…ေပ… တတိယံ ဈာန ံဥပသမ=ဇg ဝိဟရာမိ။ အဟံ ေခါ, ဘေ<4, ယာဝေဒဝ အာကခI ါ

မိ, သုခဿ စ ပဟာနာ…ေပ… စတတုR ံ ဈာန ံဥပသမ=ဇg ဝိဟရာမိ။ န ေသာ ခွါဟံ, ဘေ<4, ဧဝံ 

ဇာနေ<4ာ ဧဝံ ပဿေ<4ာ ကဿ အညဿ သမဏဿ ဝါ ြဗာဟLဏဿ ဝါ သဒAါယ ဂမိဿာ

မိ? အတR ိ အဝိတေကU ာ အဝိစာေရာ သမာဓိ, အတR ိ ဝိတကU ဝိစာရာန ံနေိရာေဓာ’’တိ။


ဧဝံ ဝုေတ4 , နဂိေ0ာ နာဋပုေတ4 ာ သကံ ပရိသံ အပေလာေကတာွ ဧတဒေဝါစ – ‘‘ဣဒံ ဘဝန ္

ေတာ ပဿ<4\], ယာဝ အ<ဇုုေကာ စာယံ စိေတ4 ာ ဂဟပတိ, ယာဝ သေဌာ စာယံ စိေတ4 ာ ဂဟ

ပတိ, ယာဝ မာယာဝီ စာယံ စိေတ4 ာ ဂဟပတီ’’တိ။


‘‘ဣဒါေနဝ ေခါ ေတ [ဣဒါေနဝ စ ပန (သျာ။ ကံ။ က။)] မယံ, ဘေ<4, ဘာသိတံ – ‘ဧဝံ အာဇာ

နာမ ဣဒံ ဘဝေ<4ာ ပဿ<4\], ယာဝ ဥဇုေကာ စာယံ စိေတ4 ာ ဂဟပတိ, ယာဝ အသေဌာ စာယံ 

စိေတ4 ာ ဂဟပတိ, ယာဝ အမာယာဝီ စာယံ စိေတ4 ာ ဂဟပတီ’တိ။ ဣဒါေနဝ စ ပန မယံ, ဘန ္

ေတ, ဘာသိတံ – ‘ဧဝံ အာဇာနာမ ဣဒံ ဘဝေ<4ာ ပဿ<4\], ယာဝ အ<ဇုုေကာ စာယံ စိေတ4 ာ ဂဟ

ပတိ, ယာဝ သေဌာ စာယံ စိေတ4 ာ ဂဟပတိ, ယာဝ မာယာဝီ စာယံ စိေတ4 ာ ဂဟပတီ’တိ။ 

သေစ ေတ, ဘေ<4, ပုရိမံ သစeံ, ပစ7ိမံ ေတ မိစ7ာ။ သေစ ပန ေတ, ဘေ<4, ပုရိမံ မိစ7ာ, ပစ7ိမံ 

ေတ သစeံ။ ဣေမ ေခါ ပန, ဘေ<4, ဒသ သဟဓမLိကာ ပjkာ အာဂစ7Dl<4ိ။ ယဒါ ေနသံ အတR ံ အာ

ဇာေနယျာသိ, အထ မံ ပဋိဟေရယျာသိ သဒAB နဂိ0ပရိသာယ။ ဧေကာ ပေjkာ, ဧေကာ ဥေဒQ

ေသာ, ဧကံ ေဝယျာကရဏံ။ ေဒ ွပjkာ, ေဒ ွဥေဒQသာ, ေဒ ွေဝယျာကရဏာန။ိ တေယာ ပjkာ, 

တေယာ ဥေဒQသာ, တီဏိ ေဝယျာကရဏာန။ိ စတ4 ာေရာ ပjkာ, စတ4 ာေရာ ဥေဒQသာ


၄၈၉


စတ4 ာရိ ေဝယျာကရဏာန။ိ ပno ပjkာ, ပno ဥေဒQသာ, ပno ေဝယျာကရဏာန။ိ ဆ ပjkာ, ဆ ဥဒ္

ေဒသာ, ဆ ေဝယျာကရဏာန။ိ သတ4  ပjkာ, သတ4  ဥေဒQသာ, သတ4  ေဝယျာကရဏာန။ိ အZ 

ပjkာ, အZ ဥေဒQသာ, အZ ေဝယျာကရဏာန။ိ နဝ ပjkာ, နဝ ဥေဒQသာ, နဝ ေဝယျာကရဏာန။ိ 

ဒသ ပjkာ, ဒသ ဥေဒQသာ, ဒသ ေဝယျာကရဏာန’ီ’တိ။ အထ ေခါ စိေတ4 ာ ဂဟပတိ နဂိ0ံ နာ

ဋပုတ4 ံ ဣေမ ဒသ သဟဓမLိေက ပေjk အာပု\စ7ိlတွာ ဥZာယာသနာ ပကU ာမီတိ။ အZမံ။


