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မဟာသမယသုတ္ ပါဠိေတာ္

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

ပရိတ္ပ်ိဳး ဂါထာ

(က)သေတဟိ ပဥၥမေတၱဟိ ခီဏာသေ၀ဟိ ေက၀လံ၊
ဘိကၡဴဟိ ဘူပ၀ံေသဟိ သတၳာ ဇိေနာ ပရိ၀ုေတာ။

(ခ)သေကၠ ကပိလ၀တၳဳသၼႎ ဆာယာရေမၼ မဟာ၀ေန၊
သမႏၲေတာ သဟေႆဟိ စကၠ၀ါေဠဟိ ဒသဟိ။

(ဂ) အာဂမၼ သႏၷိသိႏၷာနံ ေဒ၀ါနံ ယ မေဒသယိ၊
အာယုဒီဃကရံ သဗၺသမၸတိၱသာဓကံ ၀ရံ။

(ဃ) သုဒၶါ၀ါသပၸဘူတီဟိ ေဒေ၀ဟိ ပဋိနႏၵိတံ၊
သဗၺေရာဂ ဘယု ဂၣါတံ သမယံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

ျဗဟၼာေလးေယာက္ ေလွ်ာက္ပုံ

၃၃၁။ ဧ၀ံ ေမ သုတံ - ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ သေကၠသု 
၀ိဟရတိကပိလ၀တၳဳသၼႎ မဟာ၀ေန မဟတာ ဘိကၡဳသံေဃန သဒၶႎ
ပဥၥမေတၱဟိ ဘိကၡဳသေတဟိ သေဗၺေဟ၀ အရဟေႏၲဟိ၊ ဒသဟိ စ 
ေလာကဓာတူဟိ ေဒ၀တာ ေယဘုေယ်န သႏၷိပတိတာ ေဟာႏိၲ ဘဂ၀ႏံၲ
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ဒႆနာယ ဘိကၡဳသံဃဥၥ။ အထ ေခါ စတုႏၷံ သုဒၶါ၀ါသ ကာယိကာနံ 
ေဒ၀တာနံ ဧတဒေဟာသိ “အယံ ေခါ ဘဂ၀ါ သေကၠသု ၀ိဟရတိ 
ကပိလ၀တၳဳသၼႎ မဟာ၀ေန မဟတာ ဘိကၡဳသံေဃန သဒၶႎ ပဥၥမေတၳဟိ 
ဘိကၡဳသေတဟိ သေဗၺေဟ၀ အရဟေႏၲဟိ၊ ဒသဟိ စ ေလာကဓာတူဟိ 
ေဒ၀တာ ေယဘုေယ်န သႏၷိပတိတာ ေဟာႏိၲ ဘဂ၀ႏံၲ ဒႆနာယ
ဘိကၡဳသံဃဥၥ။ ယံႏူန မယမၸိ ေယန ဘဂ၀ါ ေတႏုပသကၤေမယ်ာမ၊
ဥပသကၤမိတြာ ဘဂ၀ေတာ သႏိၲေက ပေစၥကံ ဂါထံ ဘာေသယ်ာမာတိ။

၃၃၂။ အထ ေခါ တာ ေဒ၀တာ ေသယ်ထာပိ နာမ ဗလ၀ါ ပုရိေသာ 
သမိဥၨိတံ ၀ါ ဗာဟံ ပသာေရယ် ပသာရိတံ ၀ါ ဗာဟံ သမိေဥၨယ်။ ဧ၀ေမ၀
သုဒၶါ၀ါေသသု ေဒေ၀သု အႏၲရဟိတာ ဘဂ၀ေတာ ပုရေတာ 
ပါတုရေဟသုံ။ အထ ေခါ တာ ေဒ၀တာ ဘဂ၀ႏံၲ အဘိ၀ါေဒတြာ ဧကမႏံၲ
အ႒ံသု။ ဧကမႏံၲ ဌိတာ ေခါ ဧကာ ေဒ၀တာ ဘဂ၀ေတာ သႏိၲေက ဣမံ 
ဂါထံ အဘာသိ။

“မဟာသမေယာ ပ၀နသၼႎ၊ ေဒ၀ကာယာ သမာဂတာ။
အာဂတမွ ဣမံ ဓမၼသမယံ၊ ဒကၡိတာေယ အပရာဇိတသံဃ”ႏိၲ။

အထ ေခါ အပရာ ေဒ၀တာ ဘဂ၀ေတာ သႏိၲေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ။

“တၾတ ဘိကၡေ၀ါ သမာဒဟံသု၊ စိတၱမတၱေနာ ဥဇုကံ အကံသု။
သာရထီ၀ ေနတၱာနိ ဂေဟတြာ၊ ဣျႏၵိယာနိ ရကၡႏိၲ ပ႑ိတာ” တိ။

အထ ေခါ အပရာ ေဒ၀တာ ဘဂ၀ေတာ သႏိၲေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ။

“ေဆတြာ ခီလံ ေဆတြာ ပလိဃံ၊ ဣႏၵခီလံ ဦဟစၥ မေနဇာ။
ေတ စရႏိၲ သုဒၶါ ၀ိမလာ၊ စကၡဳမတာ သုဒႏၲာ သုသုနာဂါ” တိ။
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အထ ေခါ အပရာ ေဒ၀တာ ဘဂ၀ေတာ သႏိၲေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ။

“ေယေကစိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂတာေသ၊ န ေတ ဂမိႆႏိ ၱအပါယဘူမႎ။
ပဟာယ မာႏုသံ ေဒဟံ၊ ေဒ၀ကာယံ ပရိပူေရႆႏီၲ” တိ။

ေဒ၀တာသႏၷိပါတ 
(နတ္၊ ျဗဟၼာတို႔၏ အစည္းအေ၀း)

၃၃၃။ အထ ေခါ ဘဂ၀ါ ဘိကၡဴ အာမေႏၲသိ “ေယဘုေယ်န ဘိကၡေ၀ 
ဒသသု ေလာကဓာတူသု ေဒ၀တာ သႏၷိပတိတာ (ေဟာႏိၲ) တထာဂတံ 
ဒႆနာယ ဘိကၡဳသံဃဥၥ။ ေယပိ ေတ ဘိကၡေ၀ အေဟသုံ အတီတမဒၶါနံ 
အရဟေႏၲာ သမၼာသမၺဳဒၶါ။ ေတသမၸိ ဘဂ၀ႏၲာနံ ဧတံပရမာေယ၀ ေဒ၀တာ 
သႏၷိပတိတာ အေဟသုံ ေသယ်ထာပိ မယွံ ဧတရဟိ။ ေယပိ ေတ 
ဘိကၡေ၀ ဘ၀ိႆႏိၲ အနာဂတမဒၶါနံ အရဟေႏၲာ သမၼာသမၺဳဒၶါ၊
ေတသမၸိ ဘဂ၀ႏၲာနံ ဧတံပရမာေယ၀ ေဒ၀တာ သႏၷိပတိတာ ဘ၀ိႆႏိၲ၊
ေသယ်ထာပိ မယံွ ဧတရဟိ။ အာစိကၡိႆာမိ ဘိကၡေ၀ ေဒ၀ကာယာနံ 
နာမာနိ၊ ကိတၱယိႆာမိ ဘိကၡေ၀ ေဒ၀ကာယာနံ နာမာနိ၊ ေဒေသႆာမိ 
ဘိကၡေ၀ ေဒ၀ကာယာနံ နာမာနိ၊ တံ သုဏာထ သာဓုကံ မနသိကေရာထ
ဘာသိႆာမီ” တိ။ “ဧ၀ံ ဘေႏၲ” တိ ေခါ ေတ ဘိကၡဴ ဘဂ၀ေတာ 
ပစၥေႆာသုံ။

(၁၆၀၀၀) ေသာ နတ္မ်ား

၃၃၄။ ဘဂ၀ါ ဧတဒေ၀ါစ -
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သိေလာက မႏုကႆာမိ၊ ယတၳ ဘုမၼာ တဒႆိတာ။
ေယ သိတာ ဂိရိဂဗ ၻရံ၊ ပဟိတတၱာ သမာဟိတာ။

ပုထူသီဟာ၀ သလီႅနာ၊ ေလာမဟံသာဘိသမ ၻဳေနာ။
ၾသဒါတမနသာ သုဒၶါ၊ ၀ိပၸသႏၷမနာ၀ိလာ။

ဘိေယ်ာ ပဥၥသေတ ဉတြာ၊ ၀ေန ကာပိလ၀တၳေ၀။
တေတာ အာမႏၲယီ သတၳာ၊ သာ၀ေက သာသေန ရေတ။

ေဒ၀ကာယာ အဘိကၠႏၲာ၊ ေတ ၀ိဇာနာထ ဘိကၡေ၀ါ။
ေတ စ အာတပၸမကရုံ၊ သုတြာ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

ေတသံ ပါတုရဟု ဉာဏံ၊ အမႏုႆာနဒႆနံ။
အေပၸေက သတမဒၵကံၡဳ၊ သဟႆံ အထ သတၱရႎ။

သတံ ဧေက သဟႆာနံ၊ အမႏုႆာနမဒၵသုံ။
အေပၸေကနႏၲမဒၵကၡဳံ၊ ဒိသာ သဗၺာ ဖုဋာ အဟုံ။

တဥၥ သဗၺံ အဘိညာယ၊ ၀၀တိၳတြာန စကၡဳမာ။
တေတာ အာမႏၲယီ သတၳာ၊ သာ၀ေက သာသေန ရေတ။

ေဒ၀ကာယာ အဘိကၠႏၲာ၊ ေတ ၀ိဇာနာထ ဘိကၡေ၀ါ။
ေယ ေ၀ါဟံ ကိတၱယိႆာမိ၊ ဂိရာဟိ အႏုပုဗၺေသာ။

၃၃၅။ သတၱသဟႆာ ေတ ယကၡာ၊ ဘုမၼာ ကာပိလ၀တၳ၀ါ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။
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ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

ဆ သဟႆာ ေဟမ၀တာ၊ ယကၡာ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

သာတာဂိရာ တိသဟႆာ၊ ယကၡာ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

ဣေစၥေတ ေသာဠသ သဟႆာ၊ ယကၡာ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

နတ္မင္း (၆) မ်ိဳး

ေ၀သာမိတၱာ ပဥၥသတာ၊ ယကၡာ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

ကုမီ ၻေရာ ရာဇဂဟိေကာ၊ ေ၀ပုလႅႆ နိေ၀သနံ။
ဘိေယ်ာ နံ သတသဟႆံ၊ ယကၡာနံ ပယိ႐ုပါသတိ။
ကုမီ ၻေရာ ရာဇဂဟိေကာ၊ ေသာပါဂါ သမိတႎ ၀နံ။

၃၃၆။ ပုရိမဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊ ဓတရေ႒ာ ပသာသတိ။
ဂႏၶဗၺာနံ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။
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ပုတၱာပိ တႆ ဗဟေ၀ါ၊ ဣႏၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

ဒကၡိဏဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊ ၀ိရူေဠွာ တံ ပသာသတိ။
ကုမ ၻ႑ာနံ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။

ပုတၱာပိ တႆ ဗဟေ၀ါ၊ ဣႏၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

ပစိၧမဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊ ၀ိရူပေကၡာ ပသာသတိ။
နာဂါနဥၥ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။

ပုတၱာပိ တႆ ဗဟေ၀ါ၊ ဣႏၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

ဥတၱရဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊ ကုေ၀ေရာ တံ ပသာသတိ။
ယကၡာနဥၥ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။

ပုတၱာပိ တႆ ဗဟေ၀ါ၊ ဣႏၷနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။



မဟာသမယ (၇) သုတ္ ပါဠိေတာ္

9

ပုရိမံ ဒိသံ ဓတရေ႒ာ၊ ဒကၡိေဏန ၀ိရူဠွေကာ။
ပစိၧေမန ၀ိရူပေကၡာ၊ ကုေ၀ေရာ ဥတၱရံ ဒိသံ။

စတၱာေရာ ေတ မဟာရာဇာ၊ သမႏၲာ စတုေရာ ဒိသာ။
ဒဒၵလႅမာနာ အ႒ံသု၊ ၀ေန ကာပိလ၀တၳေ၀။

နတ္မင္း (၁၁) ေယာက္

၃၃၇။ ေတသံ မာယာ၀ိေနာ ဒါသာ၊ အာဂံု ၀ဥၥနိကာ သဌာ။
မာယာ ကုေဋ႑ဳ ၀ိေဋ႑ဳ၊ ၀ိဋဳစၥ ၀ိဋဳေဋာ သဟ။

စႏၵေနာ ကာမေသေ႒ာ စ၊ ကိႏၷိဃ႑ဳ နိဃ႑ဳ စ။
ပနာေဒါ ၾသပမေညာ စ၊ ေဒ၀သူေတာ စ မာတလိ။

စိတၱေသေနာ စ ဂႏၶေဗၺာ၊ နေဠာ ရာဇာ ဇေနသေဘာ။
အာဂါ ပဥၥသိေခါ ေစ၀၊ တိမၺရူ သူရိယ၀စၧသာ။

ဧေတ စေည စ ရာဇာေနာ၊ ဂႏၶဗၺာ သဟ ရာဇုဘိ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

နဂါး ဂဠဳန္ အသုရာမ်ား

၃၃၈။ အထာဂံု နာဂသာ နာဂါ၊ ေ၀သာလာ သဟတစၧကာ။
ကမၸလႆတရာ အာဂံု၊ ပါယာဂါ သဟ ဉာတိဘိ။

ယာမုနာ ဓတရ႒ာ စ၊ အာဂူ နာဂါ ယသႆိ္ေနာ။
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ဧရာ၀ေဏာ မဟာနာေဂါ၊ ေသာပါဂါ သမိတႎ ၀နံ။

ေယ နာဂရာေဇ သဟသာ ဟရႏိၲ၊ ဒိဗၺာ ဒိဇာ ပကၡိ ၀ိသုဒၶစကၡဴ၊
ေ၀ဟာယသာ ေတ ၀နမဇၥ်ပတၱာ၊ စိၾတာသုပဏၰာ ဣတိ 
ေတသ နာမံ။

အဘယံ တဒါ နာဂရာဇာနမာသိ၊ သုပဏၰေတာ ေခမ မကာသိ 
ဗုေဒၶါ။
သဏွာဟိ ၀ါစာဟိ ဥပ၀ွယႏၲာ၊ နာဂါ သုပဏၰာ သရဏမကံသု 
ဗုဒၶံ။

၃၃၉။ ဇိတာ ၀ဇိရဟေတၳန၊ သမုဒၵံ အသုရာသိတာ။
ဘာတေရာ ၀ါသ၀ေႆေတ၊ ဣဒၶိမေႏၲာ ယသႆိေနာ။

ကာလကဥၥာ မဟာဘိသၼာ၊ အသုရာ ဒါနေ၀ဃသာ။
ေ၀ပစိတိၱ သုစိတိၱ စ၊ မဟာရာေဒါ နမုစီ သဟ။

သတဥၥ ဗလိပုတၱာနံ၊ သေဗၺ ေ၀ေရာစနာမကာ။
သႏၷယိွတြာ ဗလိေသနံ၊ ရာဟုဘဒၵမုပါဂမံု။
သမေယာ ဒါနိ ဘဒၵေႏၲ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

(၁၀) မ်ိဳး (၆) လီ နတ္မ်ား

၃၄၀။ အာေပါ စ ေဒ၀ါ ပထ၀ီ၊ ေတေဇာ ၀ါေယာ တဒါဂမံု။
၀ရုဏာ ၀ါရဏာ ေဒ၀ါ၊ ေသာေမာ စ ယသသာ သဟ။
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ေမတၱာ ကရုဏာ ကာယိကာ၊ အာဂံု ေဒ၀ါ ယသႆိေနာ။
ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။

ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

ေ၀႑ဳေဒ၀ါ သဟလိ စ၊ အသမာ စ ဒုေ၀ ယမာ။
စႏၵႆူပနိသာ ေဒ၀ါ၊ စႏၵမာဂံု ပုရကၡတြာ။

သူရိယႆူပနိသာ ေဒ၀ါ၊ သူရိယမာဂံု ပုရကၡတြာ။
နကၡတၱာနိ ပုရကၡတြာ၊ အာဂံု မႏၵ၀လာဟကာ။

၀သူနံ ၀ါသေ၀ါ ေသေ႒ာ၊ သေကၠာပါဂါ ပုရိႏၵေဒါ။
ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။

ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

အထာဂံု သဟဘူ ေဒ၀ါ၊ ဇလမဂၢိ သိခါရိ၀။
အရိ႒ကာ စ ေရာဇာ စ၊ ဥမာပုပၹနိဘာသိေနာ။

၀ရုဏာ သဟဓမၼာ စ၊ အစၥဳတာ စ အေနဇကာ။
သူေလယ်႐ုစိရာ အာဂံု၊ အာဂံု ၀ါသ၀ေနသိေနာ။
ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။

ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။
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ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

သမာနာ မဟာသမာနာ၊ မာႏုသာ မာႏုသုတၱမာ။
ခိၮာပေဒါသိကာ အာဂံု၊ အာဂံု မေနာပေဒါသိကာ။

အထာဂံု ဟရေယာ ေဒ၀ါ၊ ေယ စ ေလာဟိတ၀ါသိေနာ။
ပါရဂါ မဟာပါရဂါ၊ အာဂံု ေဒ၀ါ ယသႆိေနာ။
ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။

ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

သုကၠာ ကရမ ၻာ အရုဏာ၊ အာဂံု ေ၀ဃနသာ သဟ။
ၾသဒါတဂယွာ ပါေမာကၡာ၊ အာဂံု ေဒ၀ါ ၀ိစကၡဏာ။

သဒါမတၱာ ဟာရဂဇာ၊ မိႆကာ စ ယသႆိေနာ။
ထနယံ အာဂ ပဇၨဳေႏၷာ၊ ေယာ ဒိသာ အဘိ၀ႆတိ။

ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

ေခမိယာ တုသိတာ ယာမာ၊ က႒ကာ စ ယသႆိေနာ။
လမၺီတကာ လာမေသ႒ာ၊ ေဇာတိနာမာ စ အာသ၀ါ။
နိမၼာနရတိေနာ အာဂံု၊ အထာဂံု ပရနိမၼိတာ။

ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။
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ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမံု၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

သေ႒ေတ ေဒ၀နိကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။
နာမႏြေယန အာဂစံၧဳ၊ ေယ စေည သဒိသာ သဟ။

ပ၀ု႒ဇာတိမခိလံ၊ ၾသဃတိဏၰ မနာသ၀ံ။
ဒေကၡေမာဃတရံ နာဂံ၊ စႏၵံ၀ အသိတာတိဂံ။

ျဗဟၼာမ်ား

၃၄၁။ သုျဗဟၼာ ပရမေတၱာ စ၊ ပုတၱာ ဣဒၶိမေတာ သဟ။
သနကၤုမာေရာ တိေႆာ စ၊ ေသာပါဂ သမိတႎ ၀နံ။

သဟႆံ ျဗဟၼေလာကာနံ၊ မဟာျဗဟၼာဘိတိ႒တိ။
ဥပပေႏၷာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဘိသၼာကာေယာ ယႆႆိေသာ။

ဒေသတၳ ဣႆရာ အာဂံု၊ ပေစၥက၀သ၀တိၱေနာ။
ေတသဥၥ မဇၥ်ေတာ အာဂ၊ ဟာရိေတာ ပရိ၀ါရိေတာ။

မာရ္နတ္ ေႏွာင့္ယွက္ပုံ

၃၄၂။ ေတ စ သေဗၺ အဘိကၠေႏၲ၊ သဣေႏၵ ေဒေ၀ သျဗဟၼေက။
မာရေသနာ အဘိကၠာမိ၊ ပႆ ကဏွႆ မႏၵိယံ။

ဧထ ဂဏွထ ဗႏၶထ၊ ရာေဂန ဗဒၶမတၳဳ ေ၀ါ။
သမႏၲာ ပရိ၀ါေရထ၊ မာ ေ၀ါ မုဥၥိတၳ ေကာစိ နံ။
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ဣတိ တတၳ မဟာေသေနာ၊ ကေဏွာ ေသနံ အေပသယိ။
ပါဏိနာ တလမာဟစၥ၊ သရံ ကတြာန ေဘရ၀ံ။

ယထာ ပါ၀ုႆေကာ ေမေဃာ၊ ထနယေႏၲာ သ၀ိဇၨဳေကာ။
တဒါ ေသာ ပစၥဳဒါ၀တိၱ၊ သကၤုေဒၶါ အသယံ၀ေသ။

၃၄၃။ တဥၥ သဗၺံ အဘိညာယ၊ ၀၀တိၳတြာန စကၡဳမာ။
တေတာ အာမႏၲယီ သတၳာ၊ သာ၀ေက သာသေန ရေတ။

မာရေသနာ အဘိကၠႏၲာ၊ ေတ ၀ိဇာနာထ ဘိကၡေ၀ါ။
ေတ စ အာတပၸ မကရုံ၊ သုတြာ ဗုဒၶႆ သာသနံ။
၀ီတရာေဂဟိ ပကၠာမံု၊ ေနသံ ေလာမာပိ ဣဥၨယုံ။

သေဗၺ ၀ိဇိတသဂၤါမာ၊ ဘယာတီတာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒႏိၲ သဟ ဘူေတဟိ၊ သာ၀ကာ ေတ ဇေနသုတာတိ။

မဟာသမယသုတံၱ နိ႒ိတံ။
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နတ္တုိ႕အား တုိက္တြန္းျခင္း

သေဗၺသု စကၠဝါေဠသု,ယကၡာ ေဒဝါစ ျဗဟၼေနာ။
ယံ အေမွဟိ ကတံ ပုညံ,သဗၺသမၸတိၱသာဓကံ။

သေဗၺ တံ အႏုေမာဒိတြာ,သမဂၢါ သာသေနရတာ၊
ပမာဒရဟိတာ ေဟာႏၲဳ, အာရကၡာသု ဝိေသသေတာ။

သာသနႆ စ ေလာကႆ, ဝုၯိ ဘဝတု သဗၺဒါ၊
သာသနမၸိစ ေလာကဥၥ, ေဒဝါ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ။

သဒၶႎ ေဟာႏၲဳ သုခိသေဗၺ, ပရိဝါေရဟိ အတၱေနာ၊
အနီဃာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ, အေ၀ရာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ,

အဗ်ာပဇၨာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ, အေသာက သုမနာ ေဟာႏၲဳ
သဟသေဗၺဟိ ဉာတိဘိ။
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အတၱဒ႑သုတ္ ပါဠိေတာ္

၁။ အတၱဒ႑ာ ဘယံ ဇာတံ၊ ဇနံ ပႆထ ေမဓဂံ။
သံေ၀ဂံ ကိတၱယိႆာမိ၊ ယထာ သံ၀ိဇိတံ မယာ။

၂။ ဖႏၵမာနံ ပဇံ ဒိသြာ၊ မေစၧ အေပၸါဒေက ယထာ။
အညမေညဟိ ဗ်ာ႐ုေဒၶ၊ ဒိသြာ မံ ဘယမာ၀ိသိ။

၃။ သမႏၲမသာေရာ ေလာေကာ၊ ဒိသာ သဗၺာ သေမရိတာ။
ဣစၧံ ဘ၀နမတၱေနာ၊ နာဒၵသာသႎ အေနာသိတံ။

၄။ ၾသသာေနေတြ၀ ဗ်ာ႐ုေဒၶ၊ ဒိသြာ ေမ အရတီ အဟု။
အေထတၳ သလႅမဒၵကၡႎ၊ ဒုဒၵသံ ဟဒယနိႆိတံ။

၅။ ေယန သေလႅန ၾသတိေဏၰာ၊ ဒိသာ သဗၺာ ၀ိဓာ၀တိ။
တေမ၀ သလႅမဗၺဳယွ၊ န ဓာ၀တိ န သီဒတိ။

၆။ တတၳ သိကၡာႏုဂီယႏၲိ၊ ယာနိ ေလာေက ဂဓိတာနိိ၊
န ေတသု ပသုေတာ သိယာ။

နိဗၺိဇၥ် သဗၺေသာ ကာေမ၊ သိေကၡ နိဗၺာနမတၱေနာ။

၇။ သေစၥာ သိယာ အပၸဂေဗၻာ၊ အမာေယာ ရိတၱေပသုေဏာ။
အေကၠာဓေနာ ေလာဘပါပံ၊ ေ၀၀ိိစၧံ ၀ိတေရ မုနိ။

၈။ နိဒၵံ တႏၵႎ သေဟ ထီနံ၊ ပမာေဒန န သံ၀ေသ။
အတိမာေန န တိေ႒ယ်၊ နိဗၺာနမနေသာ နေရာ။
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၉။ ေမာသ၀ေဇၨ န နီေယထ၊ ႐ူေပ ေသၷဟံ န ကုဗၺေယ။
မာနဥၥ ပရိဇာေနယ်၊ သာဟသာ ၀ိရေတာ စေရ။

၁၀။ ပုရာဏံ နာဘိနေႏၵယ်၊ နေ၀ ခႏၲႎ န ကုဗၺေယ။
ဟိယ်မာေန န ေသာေစယ်၊ အာကာသံ န သိေတာ သိယာ။

၁၁။ ေဂဓံ ျဗဴမိ မေဟာေဃာတိ၊ အာဇ၀ံ ျဗဴမိ ဇပၸနံ။
အာရမၼဏံ ပကပၸနံ၊ ကာမပေကၤာ ဒုရစၥေယာ။

၁၂။ သစၥာ အေ၀ါကၠမၼ မုနိ၊ ထေလ တိ႒တိ ျဗဟၼေဏာ။
သဗၺံ ေသာ ပဋိနိႆဇၨ၊ သ ေ၀ သေႏၲာတိ ၀ုစၥတိ။

၁၃။ သ ေ၀ ၀ိဒြါ သ ေ၀ဒဂူ၊ ဉတြာ ဓမၼံ အနိႆိေတာ။
သမၼာေသာ ေလာေက ဣရိယာေနာ၊ န ပိေဟတီဓ ကႆစိ။

၁၄။ ေယာစ ကာေမ အစၥတရိ၊ သဂႍ ေလာေက ဒုရစၥယံ။
န ေသာ ေသာစတိ နာေဇၥ်တိ၊ ဆိႏၷေသာေတာ အဗႏၶေနာ။

၁၅။ ယံ ပုေဗၺ တံ ၀ိေသာေသတိ၊ ပစၧာ ေတ မာဟု ကိဥၥနံ။
မေဇၥ် ေစ ေနာ ဂေဟႆသိ၊ ဥပသေႏၲာ စရိႆသိ။

၁၆။ သဗၺေသာ နာမ႐ူပသၼႎ၊ ယႆ နတိၳ မမာယိတံ။
အသတာ စ န ေသာစတိ၊ သ ေ၀ ေလာေက န ဇီယတိ။

၁၇။ ယႆ နတိၳ ‘ဣဒံ ေမ’တိ၊ ပေရသံ ၀ါပိ ကိဥၥနံ။
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မမတံၱ ေသာ အသံ၀ိႏၵံ၊ ‘နတိၳ ေမ’တိ န ေသာစတိ။

၁၈။ အနိ႒ဳရီ အနႏုဂိေဒၶါ၊ အေနေဇာ သဗၺဓီ သေမာ။
တမာနိသံသံ ပျဗဴမိ၊ ပုစၧိေတာ အ၀ိကမၸိနံ။

၁၉။ အေနဇႆ ၀ိဇာနေတာ၊ နတိၳ ကာစိ နိသခၤတိ။
၀ိရေတာ ေသာ ၀ိယာရဗ ၻာ၊ ေခမံ ပႆတိ သဗၺဓိ။

၂၀။ န သေမသု န ၾသေမသု၊ န ဥေႆသု ၀ဒေတ မုနိ။
သေႏၲာ ေသာ ၀ီတမစၧေရာ၊ နာေဒတိ န နိရႆတီတိ။

အတၱဒ႑သုတံၱ နိ႒ိတံ။
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နတ္တုိ႕အား တုိက္တြန္းျခင္း

သေဗၺသု စကၠဝါေဠသု,ယကၡာ ေဒဝါစ ျဗဟၼေနာ။
ယံ အေမွဟိ ကတံ ပုညံ,သဗၺသမၸတိၱသာဓကံ။

သေဗၺ တံ အႏုေမာဒိတြာ,သမဂၢါ သာသေနရတာ၊
ပမာဒရဟိတာ ေဟာႏၲဳ, အာရကၡာသု ဝိေသသေတာ။
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သမၼာပရိဗၺာဇနီယသုတ္ ပါဠိေတာ္

နိမၼိတ႐ုပ္ပြားေတာ္ဘုရား၏ အေမး ဂါထာ
၁။ ပုစၧာမိ မုနႎ ပဟူတပညံ၊ တိဏၰံ ပါရဂၤတံ ပရိနိဗၺဳတံ ဌိတတံၱ။ 

နိကၡမၼ ဃရာ ပႏုဇၨ ကာေမ၊ ကထံ ဘိကၡဳ သမၼာ ေသာ ေလာေက 
ပရိဗၺေဇယ်။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ပထမ ဂါထာ
၂။ ယႆ မဂၤလာ သမူဟတာ၊ ဥပၸတာ သုပိနာ စ လကၡဏာ စ။

ေသာ မဂၤလေဒါသ၀ိပၸဟီေနာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ ဒုတိယ ဂါထာ
၃။ ရာဂံ ၀ိနေယထ မာႏုေသသု၊ ဒိေဗၺသု ကာေမသု စာပိ ဘိကၡဳ။
အတိကၠမၼ ဘ၀ံ သေမစၥ ဓမၼံ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ တတိယ ဂါထာ
၄။ ၀ိပိ႒ိကတြာန ေပသုဏာနိ၊ ေကာဓံ ကဒရီယံ ဇေဟယ် ဘိကၡဳ။

အႏုေရာဓ ၀ိေရာဓ ၀ိပၸဟီေနာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ စတုတၳ ဂါထာ
၅။ ဟိတြာန ပိယဥၥ အပၸိယဥၥ၊ အႏုပါဒါယ အနိႆိေတာ ကုဟိဥိၥ။

သံေယာဇနိေယဟိ ၀ိပၸမုေတၱာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ ပဥၥမ ဂါထာ
၆။ န ေသာ ဥပဓီသု သာရေမတိ၊ အာဒါေနသု ၀ိေနယ် ဆႏၵရာဂံ။ 
ေသာ အနိႆိေတာ အေနညေနေယ်ာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက 

ပရိဗၺေဇယ်။



မဟာသမယ (၇) သုတ္ ပါဠိေတာ္

21

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ ဆ႒မ ဂါထာ
၇။ ၀စသာ မနသာ စ ကမၼဳနာ စ၊ အ၀ိ႐ုေဒၶါ သမၼာ ၀ိဒိတြာ ဓမၼံ။
နိဗၺာနပဒါဘိပတၳယာေနာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ သတၱမ ဂါထာ
၈။ ေယာ ၀ႏၵတိ မႏၲိ ႏုႏၷေမယ်၊ အကၠဳေ႒ာပိ န သႏၶိေယထ ဘိကၡဳ။
လဒၶါ ပရေဘာဇနံ န မေဇၨ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ အ႒မ ဂါထာ
၉။ ေလာဘဥၥ ဘ၀ဥၥ ၀ိပၸဟာယ၊ ၀ိရေတာ ေဆဒနဗႏၶနာ စ ဘိကၡဳ။
ေသာ တိဏၰကထံကေထာ ၀ိသေလကၡာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက 

ပရိဗၺေဇယ်။

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ န၀မ ဂါထာ
၁၀။ သာ႐ုပၸံ အတၱေနာ ၀ိဒိတြာ၊ ေနာ စ ဘိကၡဳ ဟႎေသယ် ကဥၥိ ေလာေက။

ယထာ တထိယံ ၀ိဒိတြာ ဓမၼံ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ ဒသမ ဂါထာ
၁၁။ ယႆာ ႏုသယာ န သႏၲိ ေကစိ၊ မူလာ စ အကုသလာ 

သမူဟတာေသ။
ေသာ နိရာေသာ အနာသိသာေနာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ ဧကာဒသမ ဂါထာ
၁၂။ အာသ၀ခီေဏာ ပဟီနမာေနာ၊ သဗၺံ ရာဂပထံ ဥပါတိ၀ေတၱာ။

ဒေႏၲာ ပရိနိဗၺဳေတာ ဌိတေတၱာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။
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ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ ဒြါဒသမ ဂါထာ
၁၃။ သေဒၶါ သုတ၀ါ နိယာမဒႆီ၊ ၀ဂၢဂေတသု န ၀ဂၢသာရိ ဓီေရာ။

ေလာဘံ ေဒါသံ ၀ိေနယ် ပဋိဃံ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။ 

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ ေတရသမ ဂါထာ
၁၄။ သံသုဒၶဇိေနာ ၀ိ၀႗ဆေဒၵါ၊ ဓေမၼသု ၀သီ ပါရဂူ အေနေဇာ။

သခၤါရနိေရာဓဉာဏကုသေလာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ စုဒၵသမ ဂါထာ
၁၅။ အတီေတသု အနာဂေတသု စာပိ၊ ကပၸါတီေတာ အတိစၥ 

၀ိသုဒၶိပေညာ။
သဗၺာယတေနဟိ ၀ိပၸမုေတၱာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ ပႏၷရသမ ဂါထာ
၁၆။ အညာယ ပဒံ သေမစၥ ဓမၼံ၊ ၀ိ၀ဋံ ဒိသြာန ပဟာနမာသ၀ါနံ။
သဗၺဳပဓီနံ ပရိကၡယာေနာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

နိမိၼတဘုရားက ခ်ီးက်ဴးအႏုေမာဒနာျပဳပုံ
၁၇။ အဒၶါ ဟိ ဘဂ၀ါ တေထ၀ ဧတံ၊ ေယာ ေသာ ဧ၀ံ၀ိဟာရီ ဒေႏၲာ ဘိကၡဳ။
သဗၺသံေယာဇနေယာဂ၀ီတိ၀ေတၱာ၊ သမၼာေသာ ေလာေကပရိဗၺေဇယ်တိ။

သမၼာပရိဗၺာဇနီယသုတံၱ နိ႒ိတံ။
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နတ္တုိ႕အား တုိက္တြန္းျခင္း

သေဗၺသု စကၠဝါေဠသု,ယကၡာ ေဒဝါစ ျဗဟၼေနာ။
ယံ အေမွဟိ ကတံ ပုညံ,သဗၺသမၸတိၱသာဓကံ။

သေဗၺ တံ အႏုေမာဒိတြာ,သမဂၢါ သာသေနရတာ၊
ပမာဒရဟိတာ ေဟာႏၲဳ, အာရကၡာသု ဝိေသသေတာ။

သာသနႆ စ ေလာကႆ, ဝုၯိ ဘဝတု သဗၺဒါ၊
သာသနမၸိစ ေလာကဥၥ, ေဒဝါ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ။

သဒၶႎ ေဟာႏၲဳ သုခိသေဗၺ, ပရိဝါေရဟိ အတၱေနာ၊
အနီဃာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ, အေ၀ရာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ,

အဗ်ာပဇၨာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ, အေသာက သုမနာ ေဟာႏၲဳ,
သဟသေဗၺဟိ ဉာတိဘိ။
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ပုရာေဘဒသုတ္ ပါဠိေတာ္

နိမၼိတ႐ုပ္ပြားေတာ္ဘုရား၏ အေမး တစ္ဂါထာ
ကထံဒႆီ ကထံသီေလာ၊ ဥပသေႏၲာတိ ၀ုစၥတိ။
တံ ေမ ေဂါတမ ပျဗဴဟိ၊ ပုစၧိေတာ ဥတၱမံ နရံ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၁)
၀ီတတေဏွာ ပုရာေဘဒါ၊ ပုဗၺမႏၲ မနိႆိေတာ။
ေ၀မေဇၥ် ႏုပသေခၤေယ်ာ၊ တႆ နတိၳ ပုရကၡတံ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၂)
အေကၠာဓေနာ အသႏၲာသီ၊ အ၀ိကတီၳ အကုကၠဳေစာ။

မႏၲဘာဏီ အႏုဒၶေတာ၊ သေ၀၀ါစာယေတာ မုနိ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၃)
နိရာသတိၱ အနာဂေတ၊ အတီတံ နာႏုေသာစတိ။
၀ိေ၀ကဒႆီ ဖေႆသု၊ ဒိ႒ီသု စ န နီယတိ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၄)
ပတိလီေနာ အကုဟေကာ၊ အပၸိဟာလု အမစၧရီ။

အပၸဂေဗၻာ အေဇဂုေစၧာ၊ ေပသုေဏေယ်စ ေနာယုေတာ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၅)
သာတိေယသု အနႆာ၀ီ၊ အတိမာေန စ ေနာ ယုေတာ။

သေဏွာ စပဋိဘာန၀ါ၊ န သေဒၶါ န ၀ိဇၨတိ။
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ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၆)
လာဘကမ်ာ န သိကၡတိ၊ အလာေဘ စ န ကုပၸတိ။

အ၀ိ႐ုေဒၶါ စ တဏွာယ၊ ရေသသု နာႏုဂိဇၥ်တိ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၇)
ဥေပကၡေကာသဒါသေတာ၊ န ေလာေက မညေတ သမံ။
န ၀ိေသသီ န နီေစေယ်ာ၊ တႆ ေနာ သႏၲိ ဥႆဒါ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၈)
ယႆ နိႆယနာ နတိၳ ဉတြာ ဓမၼံ အနိႆိေတာ။

ဘ၀ါယ ၀ိဘ၀ါယ ၀ါ၊ တဏွာ ယႆ န ၀ိဇၨတိ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၉)
တံ ျဗဴမိ ဥပသေႏၲာတိ၊ ကာေမသု အနေပကၡိနံ။
ဂႏၴာတႆ န ၀ိဇၨႏၲိ၊ အတရီ ေသာ ၀ိသတိၱကံ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၁၀)
န တႆ ပုတၱာ ပသေ၀ါ၊ ေခတၱ ၀တၳဳဥၥ ၀ိဇၨတိ။

အတၱာ ၀ါပိ နိရတၱာ၀ါ၊ န တသၼႎ ဥပလဗၻတိ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၁၁)
ေယန နံ ၀ဇၨံဳ ပုထုဇၨနာ၊ အေထာ သမဏျဗာဟၼဏာ။
တံ တႆ အပုရကၡတံ၊ တသၼာ ၀ါေဒသု ေနဇတိ။
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ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၁၂)
၀ီတေဂေဓာ အမစၧရီ၊ နဥေႆသု ၀ဒေတမုနိ။

န သေမသု န ၾသေမသု၊ ကပၸံ ေနတိ အကပၸိေယာ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၁၃)
ယႆ ေလာေက သကံ နတိၳ၊ အသတာ စ နေသာစတိ။

ဓေမၼသု စ န ဂစၧတိ၊ သ ေ၀သ ေႏၲာတိ ၀ုစၥတီတိ။

ပုရာေဘဒသုတံၱ နိ႒ိတံ။
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နတ္တုိ႕အား တုိက္တြန္းျခင္း

သေဗၺသု စကၠဝါေဠသု,ယကၡာ ေဒဝါစ ျဗဟၼေနာ။
ယံ အေမွဟိ ကတံ ပုညံ,သဗၺသမၸတိၱသာဓကံ။

သေဗၺ တံ အႏုေမာဒိတြာ,သမဂၢါ သာသေနရတာ၊
ပမာဒရဟိတာ ေဟာႏၲဳ, အာရကၡာသု ဝိေသသေတာ။
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ကလဟ၀ိ၀ါဒသုတ္ ပါဠိေတာ္

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၁)
ကုေတာပဟူတာ ကလဟာ ၀ိ၀ါဒါ၊ ပရိေဒ၀ေသာကာ သဟမစၧရာ စ။ 

မာနာတိမာနာ သဟေပသုဏာ စ၊ ကုေတာပဟူတာ ေတ တဒိဃၤ ျဗဴဟိ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၂)
ပိယပၸဟူတာ ကလဟာ ၀ိ၀ါဒါ၊ ပရိေဒ၀ေသာကာ သဟမစၧရာ စ။
မာနာတိမာနာ သဟေပသုဏာ စ၊ မေစၧရယုတၱာ ကလဟာ ၀ိ၀ါဒါ၊ 

၀ိ၀ါဒဇာေတသု စ ေပသုဏာနိ။

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၃)
ပိယာ သု ေလာကသၼႎ ကုေတာနိဒါနာ၊ ေယ စာပိ ေလာဘာ ၀ိစရႏၲိ

ေလာေက။
အာသာ စ နိ႒ာ စ ကုေတာနိဒါနာ၊ ေယ သမၸရာယာယ နရႆ ေဟာႏၲိ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၄)
ဆႏၵာနိဒါနာ နိ ပိယာနိ ေလာေက၊ ေယ စာပိ ေလာဘာ ၀ိစရႏၲိ ေလာေက။
အာသာ စ နိ႒ာ စ ဣေတာနိဒါနာ၊ ေယ သမၸရာယာယ နရႆ ေဟာႏၲိ။

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၅)
ဆေႏၵာ ႏု ေလာကသၼႎ ကုေတာနိဒါေနာ၊ ၀ိနိစၧရာ စာပိ ကုေတာပဟူတာ။
ေကာဓဥၥ ေမာသ၀ဇၨဥၥ ကထံကထာ စ၊ ေယ ၀ါပိ ဓမၼာ သမေဏန ၀ုတၱာ။ 
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ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၆)
သာတံ အသာတႏၲိ ယမာဟု ေလာေက၊ တမူပနိႆာယ ေဟာတိ ဆေႏၵာ။

႐ူေပသု ဒိသြာ ၀ိဘ၀ံ ဘ၀ဥၥ၊ ၀ိနိစၧယံ ကုဗၺတိ ဇႏၲဳ ေလာေက။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၇)
ေကာေဓာ ေမာသ၀ဇၨဥၥ ကထံကထာ စ၊ ဧေတပိ ဓမၼာ ဒြယေမ၀ သေႏၲ။ 
ကထံကထီ ဉာဏပထာယ သိေကၡ၊ ဉတြာ ပ၀ုတၱာ သမေဏန ဓမၼာ။

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၈)
သာတံ အသာတဥၥ ကုေတာနိဒါနာ၊ ကိသၼႎ အသေႏၲ န ဘ၀ႏၲိ ေဟေတ။

၀ိဘ၀ံ ဘ၀ဥၥာပိ ယေမတမတံၳ၊ ဧတံ ေမ ပျဗဴဟိ ယေတာနိဒါနံ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၉)
ဖႆနိဒါနံ သာတံ အသာတံ၊ ဖေႆ အသေႏၲ န ဘ၀ႏၲိ ေဟေတ။

၀ိဘ၀ံ ဘ၀ဥၥာပိ ယေမတမတံၳ၊ ဧတံ ေတ ပျဗဴမိ ဣေတာနိဒါနံ။

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၁၀)
ဖေႆာႏု ေလာကသၼႎ ကုေတာနိဒါေနာ၊ ပရိဂၢဟာ စာပိ ကုေတာပဟူတာ။

ကိသၼႎ အသေႏၲ န မမတၱ မတိၳ၊ ကိသၼႎ ၀ိ ဘူေတ န ဖုသႏၲိ ဖႆာ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၁)
နာမဥၥ ႐ူပဥၥ ပဋိစၥ ဖေႆာ၊ ဣစၧာနိဒါနာနိ ပရိဂၢဟာနိ။

ဣစၧာယ သႏၲ်ာ န မမတၱ မတိၳ၊ ႐ူေပ ၀ိဘူေတ န ဖုသႏၲိ ဖႆာ။
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နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၁၂)
ကထံ သေမတႆ ၀ိဘူေတာတိ ႐ူပံ၊ သုခံ ဒုကၡဥၥာပိ ကထံ ၀ိေဘာတိ။ 
ဧတံ ေမ ပျဗဴဟိ ယထံ ၀ိေဘာတိ၊ တံ ဇာနိယာမာတိ ေမ မေနာ အဟု။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၃)
န သညသညီ န ၀ိသညသညီ၊ ေနာပိ အသညီ န ၀ိဘူတသညီ။
ဧ၀ံ သေမတႆ ၀ိေဘာတိ ႐ူပံ၊ သညာနိဒါနာ ဟိ ပပဥၥသခၤါ။

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၁၄)
ယံ တံ အပုစၧိမွ အကိတၱယီ ေနာ၊ အညံ တံ ပုစၧာမ တဒိဃၤ ျဗဴဟိ။

ဧတၱာ၀ တဂၢံ ႏု ၀ဒႏၲိ ေဟေက၊ ယကၡႆ သုဒၶႎ ဣဓ ပ႑ိတာေသ၊
ဥဒါဟု အညမၸိ ၀ဒႏၲိ ဧေတၱာ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၅)
ဧတၱာ၀တဂၢမၸိ ၀ဒႏၲိ ေဟေက၊ ယကၡႆ သုဒၶႎ ဣဓ ပ႑ိတာေသ။

ေတသံ ပေနေက သမယံ ၀ဒႏၲိ၊ အႏုပါဒိေသေသ ကုသလာ၀ဒါနာ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ နိဂုံးခ်ဳပ္ဂါထာ (၁၆)
ဧေတ စ ဉတြာ ဥပနိႆိတာတိ၊ ဉတြာ မုနီ နိႆေယ ေသာ ၀ိမံသီ။

ဉတြာ ၀ိမုေတၱာ န ၀ိ၀ါဒေမတိ၊ ဘ၀ါဘ၀ါယ န သေမတိ ဓီေရာ။

ကလဟ၀ိ၀ါဒသုတံၱ နိ႒ိတံ။
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နတ္တုိ႕အား တုိက္တြန္းျခင္း

သေဗၺသု စကၠဝါေဠသု,ယကၡာ ေဒဝါစ ျဗဟၼေနာ။
ယံ အေမွဟိ ကတံ ပုညံ,သဗၺသမၸတိၱသာဓကံ။

သေဗၺ တံ အႏုေမာဒိတြာ,သမဂၢါ သာသေနရတာ၊
ပမာဒရဟိတာ ေဟာႏၲဳ, အာရကၡာသု ဝိေသသေတာ။

သာသနႆ စ ေလာကႆ, ဝုၯိ ဘဝတု သဗၺဒါ၊
သာသနမၸိစ ေလာကဥၥ, ေဒဝါ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ။

သဒၶႎ ေဟာႏၲဳ သုခိသေဗၺ, ပရိဝါေရဟိ အတၱေနာ၊
အနီဃာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ, အေ၀ရာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ,

အဗ်ာပဇၨာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ, အေရာဂါ သုမနာ ေဟာႏၲဳ,
အေသာက သုမနာ ေဟာႏၲဳ,သဟသေဗၺဟိ ဉာတိဘိ။
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စူဠဗ်ဴဟသုတ္ ပါဠိေတာ္

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၁)
သကံ သကံ ဒိ႒ိပရိဗၺသာနာ၊ ၀ိဂၢယွ နာနာ ကုသလာ ၀ဒႏၲိ။

ေယာ ဧ၀ံ ဇာနာတိ သ ေ၀ဒိ ဓမၼံ၊ ဣဒံ ပဋိေကၠာသ မေက၀လီ ေသာ။

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၂)
ဧ၀မၸိ ၀ိဂၢယွ ၀ိ၀ါဒယႏၲိ၊ ဗာေလာ ပေရာ အကၠဳသေလာတိ စာဟု။

သေစၥာ ႏု ၀ါေဒါ ကတေမာ ဣေမသံ၊ သေဗၺ၀ ဟီေမ ကုသလာ၀ဒါနာ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၃)
ပရႆ ေစ ဓမၼ မနာႏုဇာနံ၊ ဗာေလာ မေကာ ေဟာတိ နိဟီနပေညာ။

သေဗၺ၀ ဗာလာသု နိဟီနပညာ၊ သေဗၺ၀ိေမ ဒိ႒ိပရိဗၺသာနာ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၄)
သႏၵိ႒ိယာ ေစ ၀န ၀ီ၀ဒါတာ၊ သံသုဒၶပညာ ကုသလာ မုတီမာ။

န ေတသံ ေကာစိ ပရိဟီနပေညာ၊ ဒိ႒ီ ဟိ ေတသမၸိ တထာ သမတၱာ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၅)
န ၀ါဟေမတံ တထိယႏၲိ ျဗဴမိ၊ ယမာဟု ဗာလာ မိထု အညမညံ။
သကံ သကံ ဒိ႒ိ မကံသု သစၥံ၊ တသၼာ ဟိ ဗာေလာတိ ပရံ ဒဟႏၲိ။

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၆)
ယမာဟု သစၥံ တထိယႏၲိ ဧေက၊ တမာဟု အေည တုစၧံ မုသာတိ။

ဧ၀မၸိ ၀ိဂၢယွ ၀ိ၀ါဒယႏၲိ၊ ကသၼာ န ဧကံ သမဏာ ၀ဒႏၲိ။
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ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၇)
ဧကံ ဟိ သစၥံ န ဒုတိယံ မတိၳ၊ ယသၼႎ ပဇာ ေနာ ၀ိ၀ေဒ ပဇာနံ။

နာနာ ေတ သစၥာနိ သယံ ထုနႏၲိ၊ တသၼာ န ဧကံ သမဏာ ၀ဒႏၲိ။

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၈)
ကသၼာ ႏု သစၥာနိ ၀ဒႏၲိ နာနာ၊ ပ၀ါဒိယာေသ ကုသလာ၀ဒါနာ။
သစၥာနိ သူတာနိ ဗဟူနိ နာနာ၊ ဥဒါဟု ေတ တကၠ မႏုႆရ ႏၲိ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၉)
နေဟ၀ သစၥာနိ ဗဟူနိ နာနာ၊ အညၾတ သညာယ နိစၥာနိ ေလာေက။

တကၠဥၥ ဒိ႒ီသု ပကပၸယိတြာ၊ သစၥံ မုသာတိ ဒြယဓမၼ မာဟု။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၀)
ဒိေ႒ သုေတ သီလ၀ေတ မုေတ ၀ါ၊ ဧေတ စ နိႆာယ ၀ိမာနဒႆီ။

၀ိနိစၧေယ ဌတြာ ပဟႆမာေနာ၊ ဗာေလာ ပေရာ အကၠဳသေလာတိ စာဟ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၁)
ေယေန၀ ဗာေလာတိ ပရံ ဒဟာတိ၊ ေတနာတုမာနံ ကုသေလာတိ စာဟ။
သယ မတၱနာ ေသာ ကုသေလာ၀ဒါေနာ၊ အညံ ၀ိမာေနတိ တေဒ၀ ပါ၀။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၂)
အတိသာရ ဒိ႒ိယာ၀ ေသာ သမေတၱာ၊ မာေနန မေတၱာ ပရိပုဏၰမာနီ။

သယေမ၀ သာမံ မနသာဘိသိေတၱာ၊ ဒိ႒ီ ဟိ သာ တႆ တထာ 
သမတၱာ။
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ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၃)
ပရႆ ေစ ဟိ ၀စသာ နိဟီေနာ၊ တုေမာ သဟာ ေဟာတိ နိဟီနပေညာ။
အထ ေစ သယံ ေ၀ဒဂု ေဟာတိ ဓီေရာ၊ န ေကာစိ ဗာေလာ သမေဏသု 

အတိၳ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၄)
အညံ ဣေတာ ယာဘိ၀ဒႏၲိ ဓမၼံ၊ အပရဒၶါ သုဒၶိ မေက၀လီ ေတ။
ဧ၀မၸိ တိတၳ်ာ ပုထုေသာ ၀ဒႏၲိ၊ သႏၵိ႒ိရာေဂန ဟိ ေတဘိရတၱာ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၅)
ဣေဓ၀ သုဒၶႎ ဣတိ ၀ါဒယႏၲိ၊ နာေညသု ဓေမၼသု ၀ိသုဒၶိ မာဟု။
ဧ၀မၸိ တိတၳ်ာ ပုထုေသာ နိ၀ိ႒ာ၊ သကာေယန တတၳ ဒဠႇံ ၀ဒါနာ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၆)
သကာယေန၀ါပိ ဒဠႇံ၀ဒါေနာ၊ ကေမတၳ ဗာေလာတိ ပရံ ဒေဟယ်။
သယေမ၀ ေသာ ေမဓဂ မာ၀ေဟယ်၊ ပရံ ၀ဒံ ဗာလ မသုဒၶိဓမၼံ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၇) ေရွ႕ပုိင္း
၀ိနိစၧေယ ဌတြာ သယံ ပမာယ၊ ဥဒၶံ သ ေလာကသၼႎ ၀ိ၀ါဒ ေမတိ။

ေနာက္ဆုံးညႊန္ၾကားေတာ္မူပုံ ဂါထာ (၁၇-ခ)
ဟိတြာန သဗၺာနိ ၀ိနိစၧယာနိ၊ န ေမဓဂံ ကုဗၺတိ ဇႏၲဳ ေလာေကတိ။

စူဠဗ်ဴဟသုတံၱ နိ႒ိတံ။
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ေမတၱာပုိ႕,အမွ်ေ၀,

ဧတၱာ၀တာ စ အေမွဟိ,သမၻတံ ပုညသမၸဒံ၊
သေဗၺ ေဒ၀ါႏုေမာဒႏၲဳ,သဗၺသမၸတိၱသိဒၶိယာ။
ဧတၱာ၀တာ စ အေမွဟိ,သမၻတံ ပုညသမၸဒံ၊

သေဗၺ ဘူတာ ႏုေမာဒႏၲဳ,သေဗၺ ယကၡာ ႏုေမာဒႏၲဳ
သေဗၺ ဂႏၶဗၺ ႏုေမာဒႏၲဳ ,သေဗၺ ကုမ ၻဏ္ ႏုေမာဒႏၲဳ

သဗၺသမၸတိၱသိဒၶိယာ။
ဒါနံ ဒဒႏၲဳ သဒၶါယ, သီလံ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ၊

ဘာ၀နာဘိရတာ ေဟာႏၲဳ, ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒ၀တာ။
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မဟာဗ်ဴဟသုတ္ ပါဠိေတာ္

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၁)
ေယ ေကစိ ေမ ဒိ႒ိပရိဗၺသာနာ၊ ဣဒေမ၀ သစၥႏၲိ ၀ိ၀ါဒယႏၲိ။

သေဗၺ၀ ေတ နိႏၵမႏြာနယႏၲိ၊ အေထာ ပသံသမၸိ လဘႏၲိ တတၳ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၂)
အပၸံ ဟိ ဧတံ န အလံ သမာယ၊ ဒုေ၀ ၀ိ၀ါဒႆ ဖလာနိ ျဗဴမိ။
ဧတမၸိ ဒိသြာ န ၀ိ၀ါဒေယထ၊ ေခမာ ဘိပႆံ အ၀ိ၀ါဒဘူမႎ။

အေျဖဂါထာ (၃)
ယာ ကာစိမာ သမၼဳတိေယာ ပုထုဇၨာ၊ သဗၺာ၀ ဧတာ န ဥေပတိ ၀ိဒြါ။
အႏုပေယာ ေသာ ဥပယံ ကိေမယ်၊ ဒိေ႒ သုေတ ခႏၲိ မကုဗၺမာေနာ။

အေျဖဂါထာ (၄)
သီလုတၱမာ သညေမနာဟု သုဒၶႎ၊ ၀တံ သမာဒါယ ဥပ႒ိတာေသ။
ဣေဓ၀ သိေကၡမ အထႆ သုဒၶႎ၊ ဘ၀ူပနီတာ ကုသလာ၀ဒါနာ။

အေျဖဂါထာ (၅)
သေစ စုေတာ သီလ၀တေတာ ေဟာတိ၊ ပေ၀ဓတီ ကမၼ ၀ိရာဓယိတြာ။

ပဇပၸတီ ယတၳယတီ စ သုဒၶႎ၊ သတၳာ၀ ဟီေနာ ပ၀သံ ဃရမာ။

အေျဖဂါထာ (၆)
သီလဗၺတံ ၀ါပိ ပဟာယ သဗၺံ၊ ကမၼဥၥ သာ၀ဇၨ န၀ဇၨေမတံ။

သုဒၶႎ အသုဒၶိႏၲိ အပတၳယာေနာ၊ ၀ိရေတာ စေရ သႏၲိ မႏုဂၢဟာယ။
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အေျဖဂါထာ (၇)
တမူပနိႆာယ ဇိဂုစၧိတံ ၀ါ၊ အထ ၀ါပိ ဒိ႒ံ ၀ သုတံ မုတံ ၀ါ။
ဥဒၶံသရာ သုဒၶိ မႏုတၳဳနႏၲိ၊ အ၀ီတတဏွာ ေသ ဘ၀ါဘေ၀သု။

အေျဖဂါထာ (၈-က)
အတၳယမာနႆ ဟိ ဇပၸိတာနိ၊ အေ၀ဓိတံ ၀ါပိ ပကပၸိေတသု။

အေျဖဂါထာ (၈-ခ)
စုတူပပါေတာ ဣဓ ယႆ နတိၳ၊ သ ေကန ေ၀ေဓယ် ကုဟႎ ၀ ဇေပၸ။

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၉)
ယမာဟု ဓမၼံ ပရမႏၲိ ဧေက၊ တေမ၀ ဟီနႏၲိ ပနာဟု အေည။

သေစၥာ ႏု ၀ါေဒါ ကတေမာ ဣေမသံ၊ သေဗၺ၀ ဟီေမ ကုသလာ၀ဒါနာ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၀)
သကံ ဟိ ဓမၼံ ပရိပုဏၰ မာဟု၊ အညႆ ဓမၼံ ပန ဟီန မာဟု။ 

ဧ၀မၸိ ၀ိဂၢယွ ၀ိ၀ါဒယႏၲိ၊ သကံ သကံ သမၼဳတိ မာဟု သစၥံ။

အေျဖဂါထာ (၁၁)
ပရႆ ေစ ၀မၻယိေတန ဟီေနာ၊ န ေကာစိ ဓေမၼသု ၀ိေသသိ အႆ။

ပုထူ ဟိ အညႆ ၀ဒႏၲိ ဓမၼံ၊ နိဟီနေတာ သမွိ ဒဠႇံ၀ဒါနာ။

အေျဖဂါထာ (၁၂)
သဒၶမၼပူဇာပိ ေနသံ တေထ၀၊ ယထာ ပသံသႏၲိ သကာယနာနိ။
သေဗၺ၀ ၀ါဒါ တထိယာ ဘေ၀ယ်ံဳ၊ သုဒၶီ ဟိ ေနသံ ပစၥတၱေမ၀။
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အေျဖဂါထာ (၁၃)
န ျဗဟၼဏႆ ပရေနယ် မတိၳ၊ ဓေမၼသု နိေစၧယ် သမုဂၢဟီတံ။

တသၼာ ၀ိ၀ါဒါနိ ဥပါတိ၀ေတၱာ၊ န ဟိ ေသ႒ေတာ ပႆတိ ဓမၼမညံ။

အေျဖဂါထာ (၁၄)
ဇာနာမိ ပႆာမိ တေထ၀ ဧတံ၊ ဒိ႒ိယာ ဧေက ပေစၥႏၲိ သုဒၶႎ။

အဒကၡိ ေစ ကိဥၥိ တုမႆ ေတန၊ အတိသိတြာ အေညန ၀ဒႏၲိ သုဒၶႎ။

အေျဖဂါထာ (၁၅)
ပႆံ နေရာ ဒကၡတိ နာမ႐ူပံ၊ ဒိသြာန ၀ါ ဉႆတိ တာနိေမ၀။

ကာမံ ဗဟုံ ပႆတု အပၸကံ ၀ါ၊ န ဟိ ေတန သုဒၶႎ ကုသလာ ၀ဒႏၲိ။

အေျဖဂါထာ (၁၆)
နိ၀ိႆ၀ါဒီ န ဟိ သုဗၺိနာေယာ၊ ပကပၸိတာ ဒိ႒ိပုရကၡရာေနာ။

ယံ နိႆိေတာ တတၳ သုဘံ ၀ဒါေနာ၊ သုဒၶႎ ၀ေဒါ တတၳ တထဒၵသာ ေသာ။

အေျဖဂါထာ (၁၇)
န ျဗဟၼေဏာ ကပၸမုေပတိ သခၤါ၊ န ဒိ႒ိသာရီ နပိ ဉာဏဗႏၶဳ။

ဉတြာ စ ေသာ သမၼဳတိေယာ ပုထုဇၨာ၊ ဥေပကၡတီ ဥဂၢဟဏႏၲိ မေည။

အေျဖဂါထာ (၁၈)
၀ိႆဇၨ ဂႏၴာနိ မုနီဓ ေလာေက၊ ၀ိ၀ါဒဇာေတသု န ၀ဂၢသာရီ။

သေႏၲာ အသေႏၲသု ဥပကၡေကာ ေသာ၊ အႏုဂၢေဟာ ဥဂၢဟဏႏၲိ မေည။
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အေျဖဂါထာ (၁၉)
ပုဗၺာသေ၀ ဟိတြာ နေ၀ အကုဗၺံ၊ န ဆႏၵဂူ ေနာပိ နိ၀ိႆ၀ါဒီ။

သ ၀ိပၸမုေတၱာ ဒိ႒ိဂေတဟိ ဓီေရာ၊ န လိမၸတိ ေလာေက အနတၱဂရဟီ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္ဆုံးအေျဖဂါထာ (၂၀)
သ သဗၺဓေမၼသု ၀ိေသနိဘူတာ၊ ယံ ကိဥၥိ ဒိ႒ံ ၀ါ သုတံ မုတံ ၀ါ။

သ ပႏၷဘာေရာ မုနိ ၀ိပၸမုေတၱာ၊ န ကပၸိေယာ ႏူပရေတာ န ပတိၳေယာတိ။

မဟာဗ်ဴဟသုတံၱ နိ႒ိတံ။
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နတ္တုိ႕အား တုိက္တြန္းျခင္း

သေဗၺသု စကၠဝါေဠသု,ယကၡာ ေဒဝါစ ျဗဟၼေနာ။
ယံ အေမွဟိ ကတံ ပုညံ,သဗၺသမၸတိၱသာဓကံ။

သေဗၺ တံ အႏုေမာဒိတြာ,သမဂၢါ သာသေနရတာ၊
ပမာဒရဟိတာ ေဟာႏၲဳ, အာရကၡာသု ဝိေသသေတာ။

သာသနႆ စ ေလာကႆ, ဝုၯိ ဘဝတု သဗၺဒါ၊

သာသနမၸိစ ေလာကဥၥ, ေဒဝါ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ။
သဒၶႎ ေဟာႏၲဳ သုခိသေဗၺ, ပရိဝါေရဟိ အတၱေနာ၊

အနီဃာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ, အေ၀ရာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ,
အဗ်ာပဇၨာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ, အေရာဂါ သုမနာ ေဟာႏၲဳ,
အေသာက သုမနာ ေဟာႏၲဳ,သဟသေဗၺဟိ ဉာတိဘိ။

သာသနႆ စ ေလာကႆ, ဝုၯိ ဘဝတု သဗၺဒါ၊
သာသနမၸိစ ေလာကဥၥ, ေဒဝါ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ။

သဒၶႎ ေဟာႏၲဳ သုခိသေဗၺ, ပရိဝါေရဟိ အတၱေနာ၊
အနီဃာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ, အေ၀ရာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ,

အဗ်ာပဇၨာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ, အေရာဂါ သုမနာ ေဟာႏၲဳ,
အေသာက သုမနာ ေဟာႏၲဳ,သဟသေဗၺဟိ ဉာတိဘိ။
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တု၀ဋကသုတ္ ပါဠိေတာ္

နိမၼိတဘုရား၏ ေမးခြန္းေတာ္
၁။ ပုစၧာမိ တံ အာဒိစၥဗႏၶဳ၊ ၀ိေ၀ကံ သႏၲိပဒဥၥ မေဟသိ။

ကထံ ဒိသြာ နိဗၺာတိ ဘိကၡဳ၊ အႏုပါဒိယာေနာ ေလာကသၼႎ ကိဥိၥ။

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖေတာ္
၂။ မူလံ ပပဥၥသခၤါယ၊ မႏၲာ ‘အသၼီ’တိ သဗၺ’မုပ႐ုေႏၶ။

ယာ ကာစိ တဏွာ အဇၥ်တံၱ၊ တာသံ ၀ိနယာ သဒါ သေတာ သိေကၡ။

မိမိဂုဏ္,ဆရာ့ဂုဏ္ျဖင့္ မာနမတက္ပါလင့္
၃။ ယံ ကိဥၥိ ဓမၼ မဘိဇညာ၊ အဇၥ်တံၱ အထ ၀ါပိ ဗဟိဒၶါ။

န ေတန ထာမံ ကုေဗၺထ၊ န ဟိ သာ နိဗၺဳတိ သတံ ၀ုတၱာ။

မာန သုံးမ်ိဳးလုံးကုိ ပယ္ရန္
၄။ ေသေယ်ာ န ေတန မေညယ်၊ နီေစေယ်ာ အထ ၀ါပိ သရိေကၡာ။

ဖုေ႒ာ အေနက႐ုေပဟိ၊ နာ’တုမာနံ ၀ိကပၸယံ တိေ႒။

အဇၥ်တၱ၌သာ ၿငိမ္းေစရမယ္
၅။ အဇၥ်တၱ ေမ၀ု ပသေမ၊ န အညေတာ ဘိကၡဳ သႏၲိ ေမေသယ်။

အဇၥ်တံၱ ဥပသႏၲႆ၊ နတိၳ အတၱာ ကုေတာ နိရတၱာ ၀ါ။

သမုဒၵရာအလယ္ ေရျပင္လုိ တည္ၿငိမ္ေစရမယ္
၆။ မေဇၥ် ယထာ သမုဒၵႆ၊ ဦမိ ေနာ ဇာယတိ ဌိေတာ ေဟာတိ။

ဧ၀ံ ဌိေတာ အေနဇႆ၊ ဥႆဒံ ဘိကၡဳ န ကေရယ် ကုဟိဥၥိ။
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နိမၼိတဘုရားရွင္၏ ေတာင္းပန္ခ်က္
၇။ အကိတၱယီ ၀ိ၀ဋစကၡဳ၊ သကၡိဓမၼံ ပရိႆယ ၀ိနယံ။

ပဋိပဒံ ၀ေဒဟိ ဘဒၵေႏၲ၊ ပါတိေမာကၡံ အထ ၀ါပိ သမာဓႎ။

စကၡဳေျႏၵ ေစာင့္စည္းေရး
၈။ စကၡဴဟိ ေန၀ ေလာလႆ၊ ဂါမကထာယ အာ၀ရေယ ေသာတံ။

ရေသစ နာႏုဂိေဇၥ်ယ်၊ န စ မမာေယထ ကိဥၥိ ေလာကသၼႎ။

ဒုကၡေတြ႕ရင္ မညည္းနဲ႕ ႐ႈမွတ္ပယ္ပါ
၉။ ဖေႆန ယဒါ ဖု႒ႆ၊ ပရိေဒ၀ံ ဘိကၡဳ န ကေရယ် ကုဟိဥၥိ။

ဘ၀ဥၥ နာဘိ ပေတၳယ်၊ ေဘရေ၀သု စ န သမၸေ၀ေဓယ်။

ပစၥည္းပုိသိမ္းထားမႈ သႏၷိဓိ ကင္းရမည္
၁၀။ အႏၷာန မေထာ ပါနာနံ၊ ခါဒနီယာနံ အေထာပိ ၀တၳာနံ။

လဒၶါ န သႏၷိဓႎ ကယိရာ၊ န စ ပရိတၱေသ တာနိ အလဘမာေနာ။

အေျခခံမ်ားႏွင့္တကြ သမာဓိအက်င့္
၁၁။ စ်ာယီ န ပါဒေလာလႆ၊ ၀ိရေမ ကုကၠဳစၥာ နပၸမေဇၨယ်။

အထာ သေနသု သယေနသု၊ အပၸသေဒၵသု ဘိကၡဳ ၀ိဟေရယ်။

အအိပ္နည္းပါး အႏုိးမ်ားလ်က္ ႀကိဳးစားေနသင့္
၁၂။ နိဒၵံ န ဗဟုလီကေရယ်၊ ဇာဂရိယံ ဘေဇယ် အာတာပီ။

တႏၵႎ မာယံ ဟႆံ ခိၮံ၊ ေမထုနံ ၀ိပၸဇေဟ သ၀ိဘူသံ။
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ေဗဒင္ေဟာ ေဆးကု မျပဳေရွာင္ၾကဥ္ သူေတာ္စင္
၁၃။ အာထဗၺဏံ သုပိနံ လကၡဏံ၊ ေနာ ၀ိဒေဟ အေထာပိ နကၡတံၱ။

၀ိ႐ုတဥၥ ဂဗ ၻကရဏံ၊ တိက ိစၧံ မာမေကာ န ေသေ၀ယ်။

က့ဲရဲ႕သံ ခ်ီးမြမ္းသံ သည္းခံႏုိင္ပါေစ
၁၄။ နိႏၵာယ နပၸေ၀ေဓယ်၊ န ဥႏၷေမယ် ပသံသိေတာ ဘိကၡဳ။
ေလာဘံ သဟ မစၧရိေယန၊ ေကာဓံ ေပသုဏိယဥၥ ပႏုေဒယ်။

ရဟန္းေကာင္း အေရာင္းအ၀ယ္ မျပဳရ၊ က့ဲရဲ႕ဖြယ္အမႈ မျပဳရ၊ ၿငိတြယ္ရြာ၌ 
မျပဳရာ၊

၁၅။ ကာယ၀ိကၠေယ န တိေ႒ယ်၊ ဥပ၀ါဒံ ဘိကၡဳ န ကေရယ် ကုဟိဥၥိ။
ဂါေမ စ နာဘိသေဇၨယ်၊ လာဘကမ်ာ ဇနံ န လပေယယ်။

အၾကြားအ၀ါ ကင္းပါေစ
၁၆။ န စ ကတိၳတာ သိယာ ဘိကၡဳ၊ န စ ၀ါစံ ပယုတံၱ ဘာေသယ်။

ပါပဗၻိယံ န သိေကၡယ်၊ ကထံ ၀ိဂၢါဟိကံ န ကထေယယ်။

မုသာ၀ါဒမွ ၾကဥ္ေရွာင္ရမည္
၁၇။ ေမာသ၀ေဇၨ န နီေယထ၊ သမၸဇာေနာ သဌာနိ န ကယိရာ။

အထ ဇီ၀ိေတန ပညာယ၊ သီလဗၺေတန နာညမတိမေည။

စြပ္စြဲ က့ဲရ႕ဲခံရေသာ္လဲ အၾကမ္းပတမ္း မေခ်ပလင့္
၁၈။ သုတြာ ႐ုပသိေတာ ဗဟုံ ၀ါစံ၊ သမဏာနံ ၀ါ ပုထုဇနာနံ။
ဖ႐ုေသန ေန န ပဋိ၀ဇၨာ၊ န ဟိ သေႏၲာ ပဋိေသနိ ကေရာႏၲိ။
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အၿမဲမျပတ္ ႐ႈမွတ္က်င့္ပါ
၁၉။ ဧတဥၥ ဓမၼမညာယ၊ ၀ိစိနံ ဘိကၡဳ သဒါ သေတာ သိေကၡ။

သႏၲိ နိဗၺဳတႎ ဉတြာ၊ သာသေန ေဂါတမႆ န ပမေဇၨယ်။

မေမ့မေလ်ာ့ က်င့္သင့္ပုံ
၂၀။ အဘိဘူ ဟိ ေသာ အနဘိဘူေတာ၊ သကၡိဓမၼ မနီတိဟ မဒႆီ။
တသၼာ ဟိ တႆ ဘဂ၀ေတာ သာသေန၊ အပၸမေတၱာ သဒါ နမႆ

မႏုသိေကၡတိ။

တု၀ဋကသုတံၱ နိ႒ိတံ။
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နတ္တုိ႕အား တုိက္တြန္းျခင္း

သေဗၺသု စကၠဝါေဠသု,ယကၡာ ေဒဝါစ ျဗဟၼေနာ။ ယံ အေမွဟိ ကတံ
ပုညံ, သဗၺသမၸတိၱသာဓကံ။ သေဗၺ တံ အႏုေမာဒိတြာ, သမဂၢါ
သာသေနရတာ၊ ပမာဒရဟိတာ ေဟာႏၲဳ, အာရကၡာသု ဝိေသသေတာ။
သာသနႆ စ ေလာကႆ, ဝုၯိ ဘဝတု သဗၺဒါ၊

သာသနမၸိစ ေလာကဥၥ, ေဒဝါ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ။ သဒၶႎ ေဟာႏၲဳ
သုခိသေဗၺ, ပရိဝါေရဟိ အတၱေနာ၊ အနီဃာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ, အေ၀ရာ
သုမနာ ေဟာႏၲဳ, အဗ်ာပဇၨာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ, အေသာက သုမနာ ေဟာႏၲဳ,
အေရာဂါ သုမနာ ေဟာႏၲဳ,သဟသေဗၺဟိ ဉာတိဘိ။

သာသနႆ စ ေလာကႆ, ဝုၯိ ဘဝတု သဗၺဒါ၊ သာသနမၸိစ
ေလာကဥၥ, ေဒဝါ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ။ သဒၶႎ ေဟာႏၲဳ သုခိသေဗၺ, ပရိဝါေရဟိ
အတၱေနာ၊ အနီဃာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ, အေ၀ရာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ,
အဗ်ာပဇၨာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ, အေရာဂါ သုမနာ ေဟာႏၲဳ, အေသာက
သုမနာ ေဟာႏၲဳ,သဟသေဗၺဟိ ဉာတိဘိ။

ေမတၱာပုိ႕,အမွ်ေ၀,

` ဧတၱာ၀တာ စ အေမွဟိ, သမၻတံ ပုညသမၸဒံ၊ သေဗၺ ေဒ၀ါႏုေမာဒႏၲဳ,
သဗၺသမၸတိၱသိဒၶိယာ။ ဧတၱာ၀တာ စ အေမွဟိ, သမၻတံ ပုညသမၸဒံ၊ သေဗၺ
နာဂါ ႏုေမာဒႏၲဳ, သေဗၺ ယကၡာ ႏုေမာဒႏၲဳ သေဗၺ ဂႏၶဗၺ ႏုေမာဒႏၲဳ , သေဗၺ
ကုမ ၻ႑ံ ႏုေမာဒႏၲဳ, သေဗၺ ဘူတာ ႏုေမာဒႏၲဳ, သေဗၺ သတၱာ ႏုေမာဒႏၲဳ,
သဗၺသမၸတိၱသိဒၶိယာ။ ဒါနံ ဒဒႏၲဳ သဒၶါယ, သီလံ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ၊
ဘာ၀နာဘိရတာ ေဟာႏၲဳ, ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒ၀တာ။



မဟာသမယ (၇) သုတ္ ပါဌ္-နိႆယ

1

မဟာသမယ (၇) သုတ္ ပါဌ္ နိႆယ

မဟာသမယသုတ္

အတၱဒ႑သုတ္

သမၼာပရိဗၺာဇနီယသုတ္

ပုရာေဘဒသုတ္

ကလဟ၀ိ၀ါဒသုတ္

စူဠဗ်ဴဟသုတ္

မဟာဗ်ဴဟသုတ္

တု၀ဋကသုတ္
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မဟာသမယသုတ္ ပါဌ္-နိႆယ

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

ပရိတ္ပ်ိဳး ဂါထာ

သေတဟိ ပဥၥမေတၱဟိ ခီဏာသေ၀ဟိ ေက၀လံ၊
ဘိကၡဴဟိ ဘူပ၀ံေသဟိ သတၳာ ဇိေနာ ပရိ၀ုေတာ။
သေကၠ ကပိလ၀တၳဳ သၼႎ ဆာယာရေမၼ မဟာ၀ေန၊
သမႏၲေတာ သဟေႆဟိ စကၠ၀ါေဠဟိ ဒသဟိ။
အာဂမၼ သႏၷိသိႏၷာနံ ေဒ၀ါနံ ယ မေဒသယိ၊
အာယုဒီဃကရံ သဗၺသမၸတိၱသာဓကံ ၀ရံ။
သုဒၶါ၀ါသပၸဘူတီဟိ ေဒေ၀ဟိ ပဋိနႏၵိတံ၊
သဗၺေရာဂ ဘယု ဂၣါတံ သမယံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

ေက၀လံ ဘူပ၀ံေသဟိ - တစ္ပါးေသာမ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္ မေရာမယွက္ သက္သက္ 
မင္းမ်ိဳး မင္းႏြယ္ခ်ည္း ျဖစ္ေတာ္မူၾကေပကုန္ေသာ၊ ေက၀လံ ခီဏာသေ၀ဟိ -
ပုထုဇဥ္ႏွင့္ ေသကၡမဖက္ သက္သက္ ရဟႏၲာခ်ည္း ျဖစ္ေတာ္မူၾကေပကုန္ေသာ၊ 
ပဥၥမေတၱဟိ သေတဟိ - ေရတြက္စရာ ကိန္းသခ ၤ်ာျဖင့္ မကြာျပည့္ညီ ရာငါးလီ 
အတုိင္းအရွည္ ရိွေတာ္မူၾကေပကုန္ေသာ၊ ဘိကၡဴဟိ - ဗုဒၺသာသနာ ေအးရိပ္ သာ၀ယ္ 
မကြာေမြ႕ေလ်ာ္ ရဟန္းေတာ္ အရွင္ျမတ္တုိ႕သည္၊ ပရိ၀ုေတာ - ေရွ႕ေနာက္၀ယဲာ 
ပတ္ၿခံမလပ္ ၿခံရံအပ္ေသာ၊ သတၳာ - လူနတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါ အမ်ားတုိ႕၏ 
အားထားၾကည္ျဖဴ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ ဇိေနာ - မာရ္ရုပ္ငါးအင္ ခုတ္ထြင္ 
ပယ္ရွား ေအာင္ေတာ္မူ ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ သေကၠ ကပိလ ၀တၳဳသၼႎ - ဂုဏ္၀ါကလွဲ 
တုိင္းသကၠ အ၀င္အပါ ေအာင္ပဌျဖာဘူမိ ကပိလ၀တ္မည္ဟီး  ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအနီး၌၊ 
ဆာယာရေမၼ - သစ္ရိပ္၀ါးရိပ္ ေတာေတာင္ရိပ္ႏွင့္ ဓမၼရိပ္သာ ေအးဆာယာေရာက္ 
ေအာင္ လြန္စြာေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေပေသာ၊ မဟာ၀ေန - သံုးေထာင္ 
ယူဇနာ ေဟမ၀ါႏွင့္ တည္ရာတစ္စပ္တည္း ေတာၿမိဳင္ႀကီး၌၊ သမႏၲေတာ - ဤစၾက၀ဠာ 
ခြင္ ပတ္၀န္းက်င္မွ၊ ဒသဟိ သဟေႆဟိ စကၠ၀ါေဠဟိ - ဇာတိေခတ္အပါ 
စၾက၀ဠာအေပါင္း တုိက္တစ္ေသာင္းတုိ႕မွ၊ အာဂမၼ - က်က္သေရ အနႏၵ ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ 



မဟာသမယ (၇) သုတ္ ပါဌ္-နိႆယ

4

ပြင့္သစ္စ ရဟႏၲာအေပါင္း ငါးရာကုိ မကြာစိတ္ညီ ဖူးေျမာ္မည္ဟု တူညီဆႏၵ 
လာေရာက္ၾကကုန္ၿပီး၍၊ သႏၷိသိႏၷာနံ - ေျမျပင္မလပ္ ေ၀ဟင္ထပ္ေအာင္ ကပ္ညပ္ 
ညီညာ စည္းေ၀းေနၾကပါကုန္ေသာ၊ ေဒ၀ါနံ - နတ္ၿဗဟၼာတုိ႕အား၊  အာယုဒီဃကရံ -
အသက္ရွည္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ သဗၺသမၸတၱိသာဓကံ - လူ နတ္ နိဗၺာန္ သုံးတန္ 
သိမ္းႀကံဳး ခ်မ္းသာ သမၸတိၱ အားလုံးကုိ ၿပီးစီးေစတတ္ေသာ၊ ၀ရံ - လြန္ေတာင့္တအပ္ 
ေကာင္းျမတ္ေပထေသာ၊ သုဒၶါ၀ါသပၸဘူတီဟိ -သုဒၶါ၀ါသ အစရိွကုန္ေသာ၊ ေဒေ၀ဟိ -
မက်န္ သိမ္းႀကံဳး နတ္ျဗဟၼာအားလုံးတုိ႕သည္၊ ပဋိနႏၵိတံ - ၾကားနာဖုိ႕ရန္ 
ရည္သန္ေတာင့္တျမတ္ဆႏၵျဖင့္ မုခ်စုံမက္ အဖန္ဖန္ႏွစ္သက္အပ္ေပေသာ၊ သဗၺ ေရာဂ 
ဘယု ဂၣါတံ - ေရာဂါတန္ဆိုး ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ႏိွမ္ခ်ိဳးခုတ္ျဖတ္ ပယ္ႏုတ္တတ္ေသာ၊ 
ယံ သမယံ - ရဟႏၲာေပါင္း ေဒ၀ါေပါင္းတုိ႕ စုေပါင္းညီညာ ဆုံစည္းရာ၌ ေၾကျငာ 
မိန္႕ၾကား ျမတ္တရားမုိ႕ မွတ္သားေခၚရာ အၾကင္ မဟာသမယသုတ္ တရားေဒသနာ 
ေတာ္ကုိ၊ အေဒသယိ - နတ္ျဗဟၼာေပါင္း စိတ္ၿငိမ္ေညာင္းျဖင့္ ၿငိမ့္ေညာင္းသံသာ 
ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေပၿပီ။ ေဟ - ပါရမီေပါင္း ျပည့္ေစေၾကာင္းျဖင့္ စုေပါင္းေပ်ာ္ရႊင္ 
အုိ .. သူေတာ္စင္အမ်ားတုိ႕၊ မယံ - မဂၤလာပုည ကုိယ္ပုိင္ရဖုိ႕ မုခ်ၾကည့္ေမွ်ာ္ ဘုရား 
တပည့္ေတာ္တုိ႕သည္၊ ယံ သမယံ - ၾကည္သာႏွစ္ေထာက္ နာရေၾကာင္းျဖင့္ အေပါင္း 
သတၱ၀ါ နတ္ျဗဟၼာတုိ႕ မကြာေစာင့္ေမွ်ာ္ ထုိမဟာသမယသုတ္ ေဒသနာေတာ္ကို၊ 
ဘဏာမ - အကၡရာ ပုဒ္ ပါဒ္  သပ္ယပ္ပီျပင္ ၾကည္ဘ၀င္ျဖင့္ စီစဥ္၀မ္းသာ ရြတ္ပြားၾက 
ပါကုန္စုိ႕တကား။

ျဗဟၼာေလးေယာက္ ေလွ်ာက္ပုံ

၃၃၁။ ဧ၀ံ ေမ သုတံ - ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ သေကၠသု ၀ိဟရတိ ကပိလ၀တၳဳ သၼႎ
မဟာ၀ေန မဟတာ ဘိကၡဳသံေဃန သဒၶႎ ပဥၥမေတၱဟိ ဘိကၡဳသေတဟိ သေဗၺေဟ၀ 
အရဟေႏၲဟိ၊ 

ဧ၀ံ - ယခု ဆုိလတံၱ႕သည့္အတုိင္း၊ ေမမယာ - အကၽြႏ္ုပ္ အာနႏၵာမေထရ္သည္၊ 
ဘဂ၀ေတာ - ျမတ္စြာဘုရား၏၊ သမၼဳခါ - မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ  ဣဒံ သုတံၱ - ဤ 
မဟာသမယသုတ္ကို၊ သုတံ - ၾကားနာအပ္၏။ ဧကံ သမယံ - တစ္ရံေရာအခါ၌၊ 
ဘဂ၀ါ - ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ သေကၠသု - သကၠတုိင္းတုိ႕၌၊ ကပိလ၀တၳဳသၼႎ - ကပိလ
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၀တ္ျပည္၌၊ မဟာ၀ေန - မဟာ၀ုန္ေတာ၌၊ မဟတာ - မ်ားစြာေသာ၊ ဘိကၡဳသံေဃန -
ရဟန္း အေပါင္းႏွင့္၊ သေဗၺ၀ အရဟေႏၲဟိ - အားလုံးကုန္ ရဟႏၲာ ခ်ည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ 
ပဥၥမေတၱဟိ ဘိကၡဳသေတဟိ - ငါးရာအတုိင္းအရွည္ ရိွကုန္ေသာ ရဟန္းတုိ႕ႏွင့္၊ သဒၶိ ံ-
အတူတကြ၊ ၀ိဟရတိ - ေနေတာ္မူ၏။

ဒသဟိ စ ေလာကဓာတူဟိ ေဒ၀တာ ေယဘုေယ်န သႏၷိပတိတာ ေဟာႏိၲ 
ဘဂ၀ႏၲံ ဒႆနာယ ဘိကၡဳသံဃဥၥ။ အထ ေခါ စတုႏၷံ သုဒၶါ၀ါသကာယိကာနံ ေဒ၀တာနံ 
ဧတဒေဟာသိ  “အယံ ေခါ ဘဂ၀ါ သေကၠသု ၀ိဟရတိ ကပိလ၀တၳဳသၼႎ မဟာ၀ေန  
မဟတာ ဘိကၡဳသံေဃန သဒၶိ ံပဥၥမေတၳဟိ ဘိကၡဳသေတဟိ သေဗၺေဟ၀ အရဟေႏၲၲဟိ၊
ဒသဟိ စ ေလာကဓာတူဟိ ေဒ၀တာ ေယဘုေယ်န သႏၷိပတိတာ ေဟာႏၲိ ဘဂ၀ႏၲံ 
ဒႆနာယ ဘိကၡဳသံဃဥၥ။

ဒသဟိ စ ေလာကဓာတူဟိ - ဆယ္ခုေသာ ေလာကဓာတ္တုိ႕မွလည္း၊ ၀ါ -
တစ္ေသာင္းေသာ စၾက၀ဠာတုိ႕မွလည္း၊ ေဒ၀တာ - နတ္ျဗဟၼာတုိ႕သည္၊ ဘဂ၀ႏၲံ -
ျမတ္စြာဘုရားကုိ လည္းေကာင္း၊ ဘိကၡဳသံဃဥၥ - ရဟႏၲာငါးရာ အေပါင္းကုိလည္း
ေကာင္း၊ ဒႆနာယ - ဖူးေျမာ္ျခင္းငွာ၊ ေယဘုေယ်န သႏၷိပတိတာ - မ်ားေသာအားျဖင့္ 
စည္းေ၀းလာေရာက္ကုန္သည္၊ ေဟာႏၲိ - ျဖစ္ကုန္၏။

အထ ေခါ - ထုိအခါ၌၊ သုဒၶါ၀ါသကာယိကာနံ - သုဒၵါ၀ါသ ျဗဟၼာ့ဘုံ၌ 
ေနကုန္ေသာ၊ စတုႏၷံ ေဒ၀တာနံ - ျဗဟၼာႀကီး ေလးေယာက္တုိ႕အား၊ ဧတံပရိ၀ိတကၠနံ -
ဤသုိ႕ေသာ အႀကံသည္၊ အေဟာသိ - ျဖစ္ၿပီ။ ကႎ အေဟာသိ - အဘယ္သုိ႕ ျဖစ္
သနည္းဟူမူ၊ အယံ ေခါ ဘဂ၀ါ - ဤ ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ သေကၠသု - သကၠတုိင္း
တုိ႕၌၊ ကပိလ၀တၳဳသၼႎ - ကပိလ၀တ္ျပည္၌၊ မဟာ၀ေန - မဟာ၀ုန္ေတာ၌၊ မဟတာ -
မ်ားစြာေသာ၊ ဘိကၡဳ သံေဃန - ရဟန္း အေပါင္းႏွင့္၊ သေဗၺ၀ အရဟေႏၲဟိ - အားလုံး
ကုန္ ရဟႏၲာခ်ည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ပဥၥမေတၱဟိ ဘိကၡဳသေတဟိ - ငါးရာအတုိင္းအရွည္ 
ရိွကုန္ေသာ ရဟန္းတုိ႕ႏွင့္၊ သဒၶိ ံ- အတူတကြ၊ ၀ိဟရတိ - ေနေတာ္မူ၏။

ဒသဟိစ ေလာကဓာတူဟိ - ဆယ္ခုေသာ ေလာကဓာတ္တုိ႕မွလည္း၊ ၀ါ -
တစ္ေသာင္းေသာ စၾက၀ဠာတုိ႕မွလည္း၊ ေဒ၀တာ - နတ္ျဗဟၼာတုိ႕သည္၊ ဘဂ၀ႏၲံ -
ျမတ္စြာဘုရားကုိ လည္းေကာင္း၊ ဘိကၡဳသံဃဥၥ - ရဟႏၲာငါးရာ အေပါင္းကုိ 
လည္းေကာင္း၊ ဒႆနာယ - ဖူးေျမာ္ျခင္းငွာ၊ ေယဘုေယ်န သႏၷိပတိတာ - မ်ားေသာ
အားျဖင့္ စည္းေ၀း လာေရာက္ကုန္သည္၊ ေဟာႏၲိ - ျဖစ္ကုန္၏။ 
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ယံႏူန မယမၸိ ေယန ဘဂ၀ါ ေတႏုပသကၤေမယ်ာမ၊ ဥပသကၤမိတြာ ဘဂ၀ေတာ 
သႏိၲေက ပေစၥကံ ဂါထံ ဘာေသယ်ာမာတိ။

မယမၸိ - ငါတို႕သည္လည္း၊ ေယန - အၾကင္အရပ္၌၊ ဘဂ၀ါ -
ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ အတိၳ - ရိွ၏။ ေတန - ထုိ ဘုရားရိွရာအရပ္သုိ႕၊ ဥပသကၤေမယ်ာမ
- ခ်ဥ္းကပ္ရကုန္မူကား၊ ယံႏူန - ေၾသာ္ ေကာင္းေလစြ၊ ဥပသကၤမိတြာ - ခ်ဥ္းကပ္
ကုန္ၿပီး၍၊ ဘဂ၀ေတာ - ျမတ္စြာဘုရား၏၊ သႏၲိေက - အထံေတာ္၌၊ ပေစၥကံ -
အသီးသီး၊ ဂါထံ - ဂါထာကုိ၊ ဘာေသယ်ာမ - ရြတ္ဆုိရကုန္မူကား၊ ယံႏူန - ေၾသာ္ 
ေကာင္းေလစြ၊ ဣတိ ဧတံပရိ၀ိတကၠနံ - ဤသုိ႕ေသာ အႀကံသည္၊ အေဟာသိ -
ျဖစ္ၿပီ။

၃၃၂။ အထ ေခါ တာ ေဒ၀တာ ေသယ်ထာပိ နာမ ဗလ၀ါ ပုရိေသာ သမိဥၨိတံ ၀ါ 
ဗာဟံ ပသာေရယ် ပသာရိတံ ၀ါ ဗာဟံ သမိေဥၨယ်။ ဧ၀ေမ၀ သုဒၶါ၀ါေသသု ေဒေ၀သု
အႏၲရဟိတာ ဘဂ၀ေတာ ပုရေတာ ပါတုရေဟသုံ။ အထ ေခါ တာ ေဒ၀တာ ဘဂ၀ႏၲံ
အဘိ၀ါေဒတြာ ဧကမႏၲံ အ႒ံသု။ ဧကမႏၲံၲ ဌိတာ ေခါ ဧကာ ေဒ၀တာ ဘဂ၀ေတာ 
သႏိၲေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ။

အထေခါ - ယင္းသုိ႕ အႀကံျဖစ္ၿပီးသည္၏ အျခားမ့ဲ၌၊ တာ ေဒ၀တာ -
ထုိျဗဟၼာႀကီး ေလးေယာက္တို႕သည္၊ ေသယ်ထာပိ နာမ - ဥပမာ မည္သည္ကား၊
ဗလ၀ါ - အားႀကီးေသာ၊ ပုရိေသာ - ေယာက္်ားသည္၊ သမိဥၨိတံ - ေကြးအပ္ေသာ၊
ဗာဟံ ၀ါ - လက္ေမာင္းကုိမူလည္း၊ ပသာေရယ် ေသယ်ထာပိ - ဆန္႕သက့ဲသုိ႕ 
လည္းေကာင္း၊ ဧ၀ေမ၀ - ဤအတူသာလွ်င္၊ သုဒၶါ၀ါေသသု ေဒေ၀သု - သုဒၶါ၀ါသ 
ျဗဟၼာ့ဘုံတုိ႕၌၊ အႏၲရဟိတာ - ကြယ္ခဲ့ကုန္သည္ျဖစ္၍၊ ဘဂ၀ေတာ - ျမတ္စြာဘုရား၏၊
ပုရေတာ - ေရွ႕ေတာ္၌၊ ပါတုရေဟသုံ -ထင္ရွားျဖစ္ကုန္၏။

အထ ေခါ - ထုိအခါ၌၊ တာ ေဒ၀တာ - ထို ျဗဟၼာႀကီး ေလးေယာက္တုိ႕သည္၊
ဘဂ၀ႏၲံ - ျမတ္စြာဘုရားကုိ၊ အဘိ၀ါေဒတြာ - ရိွခုိးကုန္ၿပီး၍၊ ဧကမႏၲံ - သင့္တင့္
ေလွ်ာက္ ပတ္ေသာ အရပ္၌၊ အ႒ံသု - ရပ္ကုန္၏။ ဧကမႏၲံ - သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္
ေသာ အရပ္၌၊ ဌိတာ ေခါ - ရပ္ၿပီးေသာ၊ ဧကာ ေဒ၀တာ - အေရွ႕ စၾက၀ဠာနခမ္း၀၌ 
သက္ဆင္းေသာ ျဗဟၼာႀကီးတစ္ေယာက္သည္၊ ဘဂ၀ေတာ - ျမတ္စြာဘုရား၏၊ 
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သႏၲိေက - အထံေတာ္၌၊ မဟာသမေယာ ပ၀နသၼႎ ။ေပ။ အပရာဇိတသံဃႏၲိ -
မဟာသမေယာ ပ၀နသၼႎ ။ေပ။ - အပရာဇိတသံဃံဟူေသာ၊ ဣမံ ဂါထံ - ဤ ဂါထာကုိ၊
အဘာသိ - ရြတ္ၿပီ။

“မဟာသမေယာ ပ၀နသၼႎ၊ ေဒ၀ကာယာ သမာဂတာ။ အာဂတမွ ဣမံ ဓမၼသမယံ၊ 
ဒကၡိတာေယ အပရာဇိတသံဃ” ႏိၲ။

ပ၀နသၼႎ - ကပိလ၀တ္ျပည္၏ အနီးျဖစ္ေသာ မဟာ၀ုန္ေတာႀကီး၌၊
မဟာသမေယာ - အစည္းအေ၀းႀကီးပါတကား၊ ေဒ၀ကာယာ - နတ္ျဗဟၼာအေပါင္း တုိ႕
သည္၊ သမာဂတာ - အညီအညြတ္ စည္းေ၀း လာေရာက္ကုန္၏။ ဘဂ၀ါ - ျမတ္စြာ
ဘုရား၊ မယံ - အကၽြႏု္ပ္တုိ႕ သည္၊ အပရာဇိတသံဃံ - ရန္သူတုိ႕သည္ မေအာင္ႏုိင္
ကုန္သည္ျဖစ္၍ ယေန႕ပင္ ေအာင္ အပ္ၿပီးေသာ မာရ္သုံးပါးရိွေသာ ရဟႏၲာအေပါင္းကုိ၊
ဒကၡိတာေယ - ဖူးေျမာ္ျခင္းငွာ၊ ဣမံ ဓမၼသမယံ - ဤတရားသဘင္ သုိ႕၊ အာဂတာ -
လာေရာက္ကုန္သည္၊ အမွ - ျဖစ္ကုန္၏။

အထ ေခါ အပရာ ေဒ၀တာ ဘဂ၀ေတာ သႏၲိေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ။ “တၾတ 
ဘိကၡေ၀ါ သမာဒဟံသု၊ စိတၱမတၱေနာ ဥဇုကံ အကံသု။ သာရထီ၀ ေနတၱာနိ ဂေဟတြာ၊
ဣျႏၵိယာနိ ရကၡႏိၲ ပ႑ိတာ” တိ။

အထေခါ - ထုိပထမျဗဟၼာ၏ အျခားမ့ဲ၌၊ အပရာ ေဒ၀တာ - ေတာင္ စၾက၀ဠာ
နခမ္း၀၌ သက္ဆင္းေသာ ျဗဟၼာတစ္ေယာက္သည္၊ ဘဂ၀ေတာ - ျမတ္စြာဘုရား၏၊
သႏၲိေက - အထံေတာ္၌၊ တၾတ ဘိကၡေ၀ါ ။ေပ။ ပ႑ိတာ တိ - တၾတ ဘိကၡေ၀ါ ။ေပ။ 
ပ႑ိတာ ဟူေသာ၊ ဣမံ ဂါထံ -ဤ ဂါထာကုိ၊ အဘာသိ - ရြတ္ၿပီ။

တၾတ - ထုိအစည္းအေ၀းႀကီး၌၊ ဘိကၡေ၀ါ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕သည္၊
သမာဒဟံသု - တည္ၾကည္ကုန္၏။ အတၱေနာ - မိမိ၏၊ စိတံၱ - စိတ္ကုိ၊ ဥဇုကံ -
ေျဖာင့္ေျဖာင့္၊ အကံသု - ျပဳကုန္၏။ သာရထိ - ရထားထိန္းသည္၊ သိႏၶေ၀သု -
ျမင္းတုိ႕သည္၊ သမပၸ၀ေတၱသု - မယုတ္မလြန္ အညီအမွ် ျဖစ္ကုန္လတ္ေသာ္၊
ေနတၱာနိ - ႀကိဳးတုိ႕ကို၊ ဂေဟတြာ - ကုိင္၍၊ အေစာေဒေႏၲာ - မေမာင္းပ၊ဲ အ၀ါရေႏၲာ -
မတားျမစ္ပ၊ဲ တိ႒တိဣ၀ - လစ္လ်ဴရႈ၍ တည္ သကဲ့သုိ႕၊ ဧ၀ံတထာ - ထုိ႕အတူ၊
ဆ႒ဂၤုေပကၡာ - အာ႐ုံေျခာက္ပါး၌ လစ္လ်ဴရႈတတ္ေသာ ဆ႒ဂၤုေပကၡာႏွင့္၊
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သမႏၷာဂတာ - ျပည့္စုံကုန္ေသာ၊ ဂုတၱဒြါရာ - လုံၿခံဳေသာ ဒြါရေျခာက္ပါး ရိွကုန္ေသာ၊
ပ႑ိတာ - ပညာရိွကုန္ေသာ၊ ဘိကၡေ၀ါ - ရဟန္းငါးရာတုိ႕သည္၊ ဣျႏၵိယာနိ -
ဣေျႏၵေျခာက္ပါးတို႕ကုိ၊ ရကၡႏၲိ - ေစာင့္ေရွာက္ကုန္၏။ ဘဂ၀ါ - ျမတ္စြာဘုရား၊ ဧေတ
- ဤ ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕ကုိ၊ ဒကၡိတာေယ - ဖူးေျမာ္ျခင္းငွာ၊ မယံ - အကၽြႏု္ပ္တို႕သည္၊ 
ဣမံ ဓမၼသမယံ -ဤ တရားသဘင္သို႕၊ အာဂတာ -လာကုန္သည္၊ အမွ - ျဖစ္ကုန္၏။

အထ ေခါ အပရာ ေဒ၀တာ ဘဂ၀ေတာ သႏိၲေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ။
“ေဆတြာ ခီလံ ေဆတြာ ပလိဃံ၊ ဣႏၵခီလံ ဦဟစၥ မေနဇာ။ ေတ စရႏိၲ သုဒၶါ ၀ိမလာ၊
စကၡဳမတာ သုဒ ႏၲၲာ သုသုနာဂါ” တိ။

အထ ေခါ - ထုိ ဒုတိယ ျဗဟၼာ၏ အျခားမ့ဲ၌၊ အပရာ ေဒ၀တာ - အေနာက္ စၾက 
၀ဠာ နခမ္း၀၌ သက္ဆင္းေသာ ျဗဟၼာတစ္ေယာက္သည္၊ ဘဂ၀ေတာ - ျမတ္စြာ
ဘုရား၏၊ သႏၲိေက - အထံေတာ္၌၊ ေဆတြာ ခိလံ ။ေပ။ သုသုနာဂါတိ - ေဆတြာ ခိလံ 
။ေပ။ သုသုနာဂါ ဟူေသာ၊ ဣမံ ဂါထံ -ဤ ဂါထာကုိ၊ အဘာသိ - ရြတ္ၿပီ။

ခိလံ - ရာဂ ေဒါသ ေမာဟမည္လ်င္း ေျငာင့္တံသင္းကုိ၊ ေဆတြာ -
မဂ္ေလးရပ္ျဖင့္ ပယ္ျဖတ္ကုန္၍၊ ပလိဃံ - ရာဂ ေဒါသ ေမာဟေခၚမည္ တံခါးက်ည္ကုိ၊ 
ေဆတြာ - ပယ္ျဖတ္ကုန္၍၊ ဣႏၵခိလံ - ရာဂ ေဒါသ ေမာဟတည္းဟူေသာ တံခါးတုိင္
ကုိ၊ ဦဟစၥ - မဂ္ေလးသြယ္ျဖင့္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး၍၊ အေနဇာ - တဏွာမရိွကုန္ေသာ၊ သုဒၶါ -
ကိေလသာ မရိွသည္ျဖစ္၍ စင္ၾကယ္ကုန္ေသာ၊ ၀ိမလာ - ကိေလသာ အညစ္အေၾကး 
မရိွကုန္ေသာ၊ စကၡဳမတာ - စကၡဳငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ 
သုဒႏၲာ - အလြန္ ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမ အပ္ၿပီးကုန္ေသာ၊ သုသုနာဂါ - ပ်ိဳမ်စ္ႏုနယ္ 
ငယ္စဥ္က ရဟႏၲာ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ေတ - ထုိ ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕သည္၊ စရႏၲိ - အရပ္ေလး
မ်က္ႏွာတုိ႕၌ အပိတ္ အပင္ အတားအဆီး မရိွကုန္သည္ျဖစ္၍ သြားလာလွည့္ပတ္
ကုန္၏။ ဘဂ၀ါ - ျမတ္စြာဘုရား၊ ဧေတ - ဤ ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕ကုိ၊ ဒကၡိတာေယ -
ဖူးေျမာ္ျခင္းငွာ၊ မယံ - အကၽြႏု္ပ္ တို႕သည္၊ ဣမံ ဓမၼသမယံ - ဤ တရားသဘင္သုိ႕၊
အာဂတာ -လာကုန္သည္၊ အမွ - ျဖစ္ကုန္၏။

အထ ေခါ အပရာ ေဒ၀တာ ဘဂ၀ေတာ သႏိၲေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ။
“ေယေကစိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂတာေသ၊ န ေတ ဂမိႆႏိၲ အပါယဘူမႎ။ ပဟာယ မာႏုသံ 
ေဒဟံ၊ ေဒ၀ကာယံ ပရိပူေရႆ ႏီၲ” တိ။
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အထ ေခါ - ထုိ တတိယ ျဗဟၼာ၏ အျခားမ့ဲ၌၊ အပရာ ေဒ၀တာ -
ေျမာက္စၾက၀ဠာ နခမ္း၀၌ သက္ဆင္းေသာ ျဗဟၼာတစ္ေယာက္သည္၊ ဘဂ၀ေတာ -
ျမတ္စြာဘုရား၏၊ သႏၲိေက - အထံေတာ္၌၊ ေယေကစိ ။ေပ။ ပရိပူေရႆႏၲီ တိ -
ေယေကစိ ။ေပ။ ပရိပူေရႆႏိၲ ဟူေသာ ဤ ဂါထာကုိ၊ အဘာသိ - ရြတ္ၿပီ။

ေယေကစိ - ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ သူတို႕သည္၊ ဗုဒၶံ - ျမတ္စြာဘုရားကုိ၊ သရဏံ -
ေလာကုတၱရာ သရဏဂုံျဖင့္ ကုိးကြယ္ရာဟူ၍၊ ဂတာေသ - ေလးေလးျမတ္ျမတ္ 
ဆည္းကပ္ကုန္၏။ ေတ - ထုိ ေလာကုတၱရာ သရဏဂုံျဖင့္ ဆည္းကပ္ကုန္ေသာ သူတို႕ 
သည္၊ အပါယဘူမႎ - အပါယ္ေလးဘုံသို႕။ နဂမိႆႏၲိ - မလားကုန္လတံၱ႕။ မာႏုသံ 
ေဒဟံ - လူ၌ျဖစ္ေသာ ကုိယ္ခႏၶာကုိ၊ ပဟာယ - စြန္႕ပစ္ကုန္သည္ရိွေသာ္၊ ေဒ၀ကာယံ
- နတ္၌ျဖစ္ေသာ ကုိယ္ခႏၶာကို၊ ပရိပူေရႆႏိၲ - ျပည့္ေစကုန္လတံၱ႕။ ဘဂ၀ါ - ျမတ္စြာ 
ဘုရား၊ ဧေတ - ဤ ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕ကို၊ ဒကၡိတာေယ - ဖူးေျမာ္ျခင္းငွာ၊ မယံ -
အကၽြႏု္ပ္ တုိ႕သည္၊ ဣမံ ဓမၼသမယံ - ဤ တရားသဘင္သုိ႕၊ အာဂတာ - လာကုန္
သည္၊ အမွ - ျဖစ္ကုန္၏။

နတ္တုိ႕၏အမည္ကုိ ေဟာေတာ္မူျခင္း

၃၃၃။ အထ ေခါ ဘဂ၀ါ ဘိကၡဴ အာမေႏၲသိ “ေယဘုေယ်န ဘိကၡေ၀ ဒသသု 
ေလာကဓာတူသု ေဒ၀တာ သႏၷိပတိတာ (ေဟာႏိၲ) တထာဂတံ ဒႆနာယ 
ဘိကၡဳသံဃဥၥ။

အထ ေခါ - ထိုနတ္ျဗဟၼာအမ်ား စည္းေ၀းေသာအခါ၌၊ ဘဂ၀ါ - ျမတ္စြာဘုရား
သည္၊ ဘိကၡဴ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕ကုိ၊ အာမေႏၲသိ - ေခၚ၍ မိန္႕ေတာ္မူၿပီ။ ကႎ 
အာမေႏၲသိ - အဘယ္သို႕ မိန္႕ေတာ္မူသနည္း ဟူမူ၊ ဘိကၡေ၀ - ရဟန္းတုိ႕၊ ဒသသု 
ေလာကဓာတူသု - ဆယ္ခုကုန္ေသာ ေလာကဓာတ္တုိ႕၌၊ ၀ါ - တစ္ေသာင္းေသာ 
စၾက၀ဠာတုိ႕၌၊ ၀သႏၲာ - ေနကုန္ေသာ၊ ေဒ၀တာ - နတ္ျဗဟၼာတုိ႕သည္၊ တထာဂတံ -
ငါဘုရားကုိ လည္းေကာင္း၊ ဘိကၡဳသံဃဥၥ - ရဟႏၲာငါးရာကုိ လည္းေကာင္း၊
ဒႆနာယ - ဖူးေျမာ္ျခင္းငွာ၊ ေယဘုေယ်န သႏၷိပတိတာ - မ်ားေသာအားျဖင့္ 
စည္းေ၀း လာေရာက္ကုန္ သည္၊ ေဟာႏၲိ - ျဖစ္ကုန္၏။
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ေယပိ ေတ ဘိကၡေ၀ အေဟသုံ အတီတမဒၶါနံ အရဟေႏၲာ သမၼာသမၺဳဒၶါ။
ေတသမၸိ ဘဂ၀ႏၲာနံ ဧတံ ပရမာေယ၀ ေဒ၀တာ သႏၷိပတိတာ အေဟသုံ ေသယ်ထာပိ 
မယွံ ဧတရဟိ။

ဘိကၡေ၀ - ရဟန္းတုိ႕၊ အတီတမဒၶါနံ -လြန္ေလၿပီးေသာ အဓြန္႕၌၊ အရဟေႏၲာ -
ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံေတာ္မူထုိက္ကုန္ေသာ၊ ေယပိ ေတ သမၼာသမၺဳဒၶါ - အၾကင္ 
ဘုရားသခင္ တုိ႕သည္လည္း၊ အေဟသုံ - ပြင့္ေတာ္မူကုန္ၿပီ။ ေသယ်ထာပိ -
ဥပမာမည္သည္ကား၊ ဧတရဟိ - ယခုအခါ၌၊ မယွံ - ငါဘုရား၏၊ သႏိၲေက - အထံ၌၊
ေဒ၀တာ - နတ္ ျဗဟၼာ တို႕သည္၊ သႏၷိပတိတာ - စည္းေ၀းလာေရာက္ကုန္သည္၊
ေဟာႏိၲ ေသယ်ထာပိ - ျဖစ္ကုန္ သကဲ့သုိ႕၊ ေတသမၸိ ဘဂ၀ႏၲာနံ - ဂဂၤါသလုံဲးမက 
ပြင့္ေတာ္မူကုန္ၿပီးေသာ ထုိဘုရားသခင္ တုိ႕၏လည္း၊ သႏိၲေက - အထံ၌၊ ဧတံ
ပရမာေယ၀ - ယခုငါ၏အထံ၌ စည္းေ၀းသည္ ေလာက္ ပမာဏရိွသည္သာလွ်င္ 
ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ေဒ၀တာ - နတ္ ျဗဟၼာတုိ႕သည္၊ သႏၷိပတိတာ - စည္းေ၀း လာေရာက္
ကုန္သည္၊ အေဟသုံ - ျဖစ္ကုန္ၿပီ။

ေယပိ ေတ ဘိကၡေ၀ ဘ၀ိႆႏၲိၲ အနာဂတမဒၶါနံ အရဟေႏၲာ သမၼာသမၺဳဒၶါ၊ 
ေတသမၸိ ဘဂ၀ႏၲာနံ ဧတံပရမာေယ၀ ေဒ၀တာ သႏၷိပတိတာ ဘ၀ိႆႏိၲ၊ ေသယ်ထာပိ 
မယံွ ဧတရဟိ။

ဘိကၡေ၀ - ရဟန္းတုိ႕၊ အနာဂတမဒၶါနံ - လာလတံၱ႕ေသာ အဓြန္႕၌၊ အရဟေႏၲာ
- ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ၊ ေယပိ ေတ သမၼာသမၺဳဒၶါ - အၾကင္ 
ဘုရားရွင္ တုိ႕သည္လည္း၊ ဘ၀ိႆႏၲိ - ပြင့္ေတာ္မူကုန္လတံၱ႕။ ေသယ်ထာပိ -
ဥပမာမည္သည္ကား၊ ဧတရဟိ - ယခုအခါ၌၊ မယံွ - ငါဘုရား၏၊ သႏိၲေက - အထံ၌၊
ေဒ၀တာ - နတ္ ျဗဟၼာ တို႕သည္၊ သႏၷိပတိတာ - စည္းေ၀းလာေရာက္ကုန္သည္၊
ေဟာႏိၲ ေသယ်ထာပိ - ျဖစ္ကုန္ သကဲ့သုိ႕၊ ေတသမၸိ ဘဂ၀ႏၲာနံ - ဂဂၤါသလုံဲးမက 
ပြင့္ေတာ္မူကုန္ၿပီးေသာ ထုိဘုရားသခင္ တုိ႕၏လည္း၊ သႏိၲေက - အထံ၌၊ ဧတံ
ပရမာေယ၀ - ယခုငါ၏အထံ၌ စည္းေ၀းသည္ ေလာက္ ပမာဏရိွသည္သာလွ်င္ 
ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ေဒ၀တာ - နတ္ ျဗဟၼာတုိ႕သည္၊ သႏၷိပတိတာ - စည္းေ၀းလာေရာက္
ကုန္သည္၊ ဘ၀ိႆႏၲိ - ျဖစ္ကုန္လတံၱ႕။
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အာစိကၡိႆာမိ ဘိကၡေ၀ ေဒ၀ကာယာနံ နာမာနိ၊ ကိတၱယိႆာမိ ဘိကၡေ၀
ေဒ၀ကာယာနံ နာမာနိ၊ ေဒေသႆာမိ ဘိကၡေ၀ ေဒ၀ကာယာနံ နာမာနိ၊ တံ သုဏာထ
သာဓုကံ မနသိကေရာထ ဘာသိႆာမီ” တိ။ “ဧ၀ံ ဘေႏၲ” တိ ေခါ ေတ ဘိကၡဴ 
ဘဂ၀ေတာ ပစၥေႆာသုံ။

ဘိကၡေ၀ - ရဟန္းတုိ႕၊ ေဒ၀ကာယာနံ - နတ္ျဗဟၼာ အေပါင္းတုိ႕၏၊ နာမာနိ -
အမည္တို႕ကုိ၊ အာစိကၡိႆာမိ - ငါဘုရား ေျပာအ့ံ။ ဘိကၡေ၀ - ရဟန္းတုိ႕၊ 
ေဒ၀ကာယာနံ - နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတုိ႕၏၊ နာမာနိ - အမည္တုိ႕ကုိ၊ ကိတၱယိႆာမိ -
ငါဘုရား ၾကားအ့ံ။ ဘိကၡေ၀ - ရဟန္းတုိ႕၊ ေဒ၀ကာယာနံ - နတ္ျဗဟၼာ အေပါင္းတုိ႕၏၊ 
နာမာနိ - အမည္တို႕ ကို၊ ေဒေသႆာမိ - ငါဘုရား ေဟာအ့ံ။ တံ - ထုိ ငါဘုရား 
ေဟာေျပာလတံၱ႕ေသာ စကား ကုိ၊ သုဏာထ - နားေစ့ေစ့ ေထာင္ၾကကုန္ေလာ့။
သာဓုကံ - ေကာင္းစြာ၊ မနသိ ကေရာထ - ႏွလုံးသြင္းၾကကုန္ေလာ့။ ဘာသိႆာမိ -
ေဟာအ့ံ။ ဣတိ -ဤသုိ႕၊ အာမေႏၲသိ - မိန္႕ေတာ္မူၿပီ။

ဘေႏၲ - အရွင္ဘုရား၊ ဧ၀ံ - မိန္႕ေတာ္မူသည့္ အတုိင္းပါဘုရား။ ဣတိ ေခါ -
ဤသုိ႕လွ်င္၊ ေတ ဘိကၡဴ - ထုိ ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕သည္၊ ဘဂ၀ေတာ - ျမတ္စြာဘုရား၏၊
၀စနံ - အမိန္႕ေတာ္ စကားကုိ၊ ပစၥေႆာသုံ - ေရွး႐ႈ ၀န္ခံကုန္၏။ ဘဂ၀ါ -
ျမတ္စြာဘုရား သည္၊ ဧတံ စ၀နံ - ယခုဆုိလတံၱ႕ေသာ “သိေလာကမႏုကႆာမိ”
အစရိွေသာ ဤစကား ကုိ၊ အေ၀ါစ - မိန္႕ေတာ္မူၿပီ။

(၁၆၀၀၀ ) ေသာ နတ္မ်ား

၃၃၄။ ဘဂ၀ါ ဧတဒေ၀ါစ - သိေလာက မႏုကႆာမိ၊ ယတၳ ဘုမၼာ တဒႆိတာ။
ေယ သိတာ ဂိရိဂဗၻရံ၊ ပဟိတတၱာ သမာဟိတာ။ ပုထူသီဟာ၀ သလီႅနာ၊ ေလာမဟံသာ
ဘိသမ ၻဳေနာ။ ၾသဒါတမနသာ သုဒၶါ၊ ၀ိပၸသႏၷမနာ၀ိလာ။

ယတၳ - အၾကင္အၾကင္ အရပ္တို႕၌၊ ဘုမၼာ - ေျမႏွင့္စပ္၍ ေနေလ့ရိွကုန္ေသာ 
နတ္တို႕သည္၊ တဒႆိတာ - ထုိထို အရပ္ကုိ မီွ၍ေနကုန္၏။ ေတဟိ - ထုိ ေျမႏွင့္စပ္၍ 
ေနေလ့ရိွကုန္ေသာ နတ္တို႕ႏွင့္၊ သဒၶႎ -တကြ၊ သိေလာကံ - ဂါထာကုိ၊ အႏုကႆာမိ -
ငါဘုရား ျဖစ္ေစအ့ံ။ ေယ ဘိကၡဴ - အၾကင္ ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕သည္၊ ဂိရိဂဗၻရံ - ေတာင္
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ေခါင္း ေတာင္၀ွမ္းကုိ၊ သိတာ - အမီွျပဳ၍ ေနကုန္၏။ ပဟိတတၱာ - နိဗၺာန္သုိ႕ ေစလႊတ္
အပ္ေသာ စိတ္ရိွကုန္၏။ သမာဟိတာ -တည္ၾကည္ကုန္၏။ ပုထူ - ငါးရာအေရအတြက္
ရိွသည္ျဖစ္၍ မ်ားျပားကုန္၏။ သီဟာ၀ - ေကသရာဇာ ျခေသၤ့မင္း တို႕က့ဲသို႕။ သလီႅနာ
- ကိန္းေအာင္းကုန္၏။ ေလာမဟံသာ ဘိသမၻဳေနာ - ၾကက္သီး ေမြးညႇင္းထျခင္းကုိ 
လႊမ္းမုိးႏုိင္ကုန္၏။ ၾသဒါတမနသာ - ျဖဴစင္ေသာစိတ္ ရိွကုန္ သည္ျဖစ္၍၊ သုဒၶါ -
စင္ၾကယ္ကုန္၏။ ၀ိပၸသႏၷာ - အထူးသျဖင့္ၾကည္လင္ကုန္၏။ အနာ၀ိလာ - ေနာက္က်ဴ
ျခင္း မရိွကုန္။

ဘိေယ်ာ ပဥၥသေတ ဉတြာ၊ ၀ေန ကာပိလ၀တၳေ၀။ တေတာ အာမႏၲယီ သတၳာ၊
သာ၀ေက သာသေန ရေတ။ ေဒ၀ကာယာ အဘိကၠႏၲာ၊ ေတ ၀ိဇာနာထ ဘိကၡေ၀ါ။ ေတ 
စ အာတပၸမကရံု၊ သုတြာ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

ကာပိလ၀တၳေ၀ - ကပိလ၀တ္ျပည္၏ အနီးျဖစ္ေသာ၊ ၀ေန - မဟာ၀ုန္ေတာ၌၊
၀သေႏၲ - သီတင္းသုံးေနကုန္ေသာ၊ ဘိေယ်ာ ပဥၥသေတ - ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္တကြ 
ငါးရာထက္ တစ္ပါးပုိလြန္ကုန္ေသာ၊ ေတ ဘိကၡဴ - ထုိရဟႏၲာတုိ႕ကို၊ ဉတြာ - ဤ 
ရဟန္းတုိ႕ကား ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ျဖင့္ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတုိ႕ကုိ ျမင္ႏုိင္ကုန္၏ဟု 
သိေတာ္မူ၍၊ တေတာ - ထုိအခါ၌၊ သာသေန - သိကၡာသုံးပါးျဖင့္ သိမ္းက်ံဳးအပ္ေသာ 
သာသနာေတာ္၌၊ ရေတ - ေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ပုိက္ကုန္ေသာ၊ သာ၀ေက - ရဟႏၲာငါးရာ 
သာ၀ကတုိ႕ကုိ၊ သတၳာ - ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ အာမႏၲယိ - ေခၚ၍ မိန္႕ေတာ္မူၿပီ။ ကႎ 
အာမႏၲယိ - အဘယ္သို႕ေခၚ၍ မိန္႕ေတာ္မူသနည္း ဟူမူ၊ ဘိကၡေ၀ - ရဟန္းတုိ႕၊
ေဒ၀ကာယာ - နတ္ ျဗဟၼာအေပါင္းတုိ႕သည္၊ အဘိကၠႏၲာ - စည္းေ၀း လာေရာက္
ကုန္၏။ ေတ - ထုိနတ္ ျဗဟၼာအေပါင္းတုိ႕ကုိ၊ တုေမွ - သင္ ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕သည္၊
၀ိဇာနာထ - ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ျဖင့္ ၾကည့္လ်က္ သိၾကကုန္ေလာ့။ ဣတိ - ဤသုိ႕၊
အာမႏၲယိ - ေခၚ၍ မိန္႕ေတာ္မူၿပီ၊ ေတ စ - ထုိ ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕သည္လည္း၊ ဗုဒၶႆ -
ျမတ္စြာဘုရား၏၊ သာသနံ - အမိန္႕ေတာ္ကုိ၊ သုတြာ - ၾကားကုန္၍၊ အာတပၸံ - ဒိဗၺစကၡဳ 
အဘိညာဥ္အက်ိဳးငွာ ၀ီရိယကုိ၊ အကရံု - ျပဳၾကကုန္ၿပီ။

ေတသံ ပါတုရဟု ဉာဏံ၊ အမႏုႆာနဒႆနံ။ အေပၸေက သတမဒၵကံၡဳ၊ သဟႆံ 
အထ သတၱရႎ။ သတံ ဧေက သဟႆာနံ၊ အမႏုႆာနမဒၵသုံ။ အေပၸေကနႏၲမဒၵကၡဳံ၊
ဒိသာ သဗၺာ ဖုဋာ အဟုံ။
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ေတသံ - ထုိရဟႏၲာငါးရာတုိ႕၏ (သႏၲာန္၌)၊ အမႏုႆာနံ - နတ္ျဗဟၼာအေပါင္း
တုိ႕ကို၊ ဒႆနံ - ျမင္စြမ္းႏုိင္ေသာ၊ ဉာဏံ - ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္သည္၊ ပါတုရဟု - ထင္ရွား
ျဖစ္ၿပီ၊ ေတသံ - ထုိရဟႏၲာငါးရာတုိ႕တြင္၊ အေပၸေက - အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟႏၲာတုိ႕သည္၊
သတ - နတ္ျဗဟၼာ တစ္ရာေလာက္ကို၊ အဒၵကံၡဳ - ဒိဗၺစကၡဳျဖင့္ ျမင္ကုန္ၿပီ။ အေပၸေက -
အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟႏၲာတုိ႕သည္၊ သဟႆံ - နတ္ျဗဟၼာ တစ္ေထာင္ေလာက္ကို၊ အဒၵကံၡဳ
- ဒိဗၺစကၡဳျဖင့္ ျမင္ကုန္ၿပီ။ အထ - ထုိမွတပါး၊ အေပၸေက - အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟႏၲာတုိ႕
သည္၊ သတၱရႎသဟႆာနိ - ခုႏွစ္ေသာင္းေလာက္ေသာ နတ္ျဗဟၼာတုိ႕ကို၊ အဒၵကံၡဳ -
ဒိဗၺစကၡဳ ျဖင့္ ျမင္ကုန္ၿပီ။ ဧေက - အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟႏၲာတုိ႕သည္၊ အမႏုႆာနံ -
နတ္ျဗဟၼာတုိ႕၏၊ သဟႆာနံသတံ - တစ္သိန္းေလာက္ကို၊ အဒၵသံု - ဒိဗၺစကၡဳျဖင့္ 
ျမင္ကုန္ၿပီ။ အေပၸေက - အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟႏၲာတုိ႕သည္၊ အနႏံၲ - အပုိင္းအျခားမရိွေသာ 
နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းကုိ၊ အဒၵကံၡဳ - ဒိဗၺစကၡဳျဖင့္ ျမင္ကုန္ၿပီ။ သဗၺာ - ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ၊
ဒိသာ - အရပ္မ်က္ႏွာ တုိ႕သည္၊ ဖုဋာ - နတ္ျဗဟၼာတုိ႕ႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္၊ အဟုံ -
ျဖစ္ကုန္ၿပီ။

တဥၥ သဗၺံ အဘိညာယ၊ ၀၀တိၳတြာန စကၡဳမာ။ တေတာ အာမႏၲယီ သတၳာ၊
သာ၀ေက သာသေန ရေတ။ ေဒ၀ကာယာ အဘိကၠႏၲၲာ၊ ေတ ၀ိဇာနာထ ဘိကၡေ၀ါ။ ေယ 
ေ၀ါဟံ ကိတၱယိႆာမိ၊ ဂိရာဟိ အႏုပုဗၺေသာ။

စကၡဳမာ - စကၡဳငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ၊ သတၳာ - ျမတ္စြာဘုရားသခင္
သည္၊ ေတသု - ထုိ ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕တြင္၊ ဧေကေကန - တစ္ပါးပါးသည္၊ ဒိ႒ံ -
ျမင္အပ္ေသာ၊ တဥၥသဗၺံ - ထိုအလုံးစုံကုိလည္း၊ အဘိညာယ - သိေတာ္မူ၍၊
၀၀တိၳတြာန - ပုိင္းျခား မွတ္သားေတာ္မူ၍၊ တေတာ - နတ္ျဗဟၼာတုိ႕ စည္းေ၀း ေရာက္
လာ ထုိအခါ၌၊ သာသေန - သိကၡာသုံးပါးျဖင့္ သၿဂႋဳဟ္အပ္ေသာ သာသနာေတာ္၌၊
ရေတ - ေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ပုိက္ ကုန္ေသာ၊ သာ၀ေက - ရဟႏၲာငါးရာ သာ၀ကတုိ႕ကို၊
အာမႏၲယိ - ေခၚ၍ မိန္႕ေတာ္မူၿပီ။ ကႎ အာမႏၲယိ - အဘယ္သို႕ေခၚ၍ မိန္႕ေတာ္မူ
သနည္း ဟူမူ၊ ဘိကၡေ၀ါ - ရဟန္းတုိ႕၊ ေဒ၀ကာယာ - နတ္ ျဗဟၼာ အေပါင္းတုိ႕သည္၊
အဘိကၠႏၲာ - စည္းေ၀းလာေရာက္ကုန္၏။ ေယ ေဒ၀ကာေယ -ယင္း နတ္ 
ျဗဟၼာအေပါင္းတုိ႕ကုိ၊ ဂိရာဟိ - ဂါထာစကားတုိ႕ျဖင့္၊ အႏုပုဗၺေသာ - အစဥ္အတုိင္း၊
အဟံ - ငါဘုရားသည္၊ ေ၀ါ - သင္တုိ႕အား၊ ကိတၱယိႆာမိ - ၾကားေပ အ့ံ၊ တုေမွ -
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သင္ရဟန္းတုိ႕သည္၊ ၀ိဇာနာထ - ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ျဖင့္ ၾကည့္လ်က္ သိၾကကုန္
ေလာ့။

၃၃၅။ သတၱသဟႆာ ေတယကၡာ၊ ဘုမၼာကာပိလ၀တၳ၀ါ။ ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊
၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။ ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိ တႎ ၀နံ။

သတၱသဟႆာ - ခုႏွစ္ေထာင္ အေရအတြက္ရိွကုန္ေသာ၊ ေတ ေဒ၀ကာယာ -
ထုိနတ္ျဗဟၼာ အေပါင္းတုိ႕သည္၊ ကာပိလ၀တၳ၀ါ - ကပိလ၀တ္ျပည္ကို မီွ၍ျဖစ္
ကုန္ေသာ၊ ဘုမၼာ - ေျမႏွင့္စပ္၍ေနေလ့ရိွကုန္ေသာ၊ ယကၡာ - ယကၡအမ်ိဳးတုိ႕
ခ်ည္းတည္း။ ဣဒၶိမေႏၲာ - တန္ခုိးႀကီးကုန္၏။ ဇုတိမေႏၲာ - အာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္၏။
၀ဏၰ၀ေႏၲာ - လွပေသာ ကုိယ္ အဆင္း ရိွကုန္၏။ ၀ါ - ကုိယ္ေရာင္ကုိယ္၀ါႏွင့္ 
ျပည့္စုံကုန္၏။ ယသႆိေနာ - မ်ားေသာ အၿခံအရံ ရိွကုန္၏။ ေမာဒမာနာ -
၀မ္းေျမာက္ကုန္သည္ျဖစ္၍၊ ဘိကၡဴနံ - ရဟႏၲာငါးရာ တုိ႕၏၊ သမိတႎ - အထံသုိ႕၊
ဘိကၡဴနံ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕ကုိ၊ ဒႆနာယ - ဖူးျမင္ျခင္းငွာ၊ ၀နံ - ဤ မဟာ၀ုန္
ေတာသုိ႕၊ အဘိကၠာမုံ - လာေရာက္ကုန္၏။ တနည္းကား … ဘိကၡဴနံ - ရဟႏၲာ
ငါးရာတုိ႕၏၊ သမိတႎ - အေပါင္းကုိ၊ ဒႆနာယ - ဖူးျမင္ျခင္းငွာ၊ ၀နံ - ဤ မဟာ၀ုန္
ေတာသုိ႕၊ အဘိကၠာမုံ -လာေရာက္ကုန္၏။

ဆ သဟႆာ ေဟမ၀တာ၊ ယကၡာ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။ ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊
၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။ ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

ဆသဟႆာ - ေျခာက္ေထာင္ အေရအတြက္ရိွကုန္ေသာ နတ္တို႕သည္၊
ေဟမ၀တာ - ေဟမ၀တာ ေတာင္၌ျဖစ္ကုန္၏၊ ယကၡာ - ယကၡမ်ိဳးတုိ႕ ခ်ည္းတည္း။
သေဗၺပိ - အလုံးစုံလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ေတ - ထုိ ေျခာက္ေထာင္ေသာ နတ္တုိ႕သည္၊
နာနတၱ၀ဏၰိေနာ - အညိဳ အေရႊ စေသာအားျဖင့္ အထူးထူး အေထြေထြ 
အဆင္းရိွကုန္၏။ ဣဒၶိမေႏၲာ - တန္ခုိး ႀကီးကုန္၏။ ဇုတိမေႏၲာ - အာႏုေဘာ္ 
ႀကီးကုန္၏။ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ - ကုိယ္ေရာင္ကိုယ္၀ါႏွင့္ ျပည့္စုံကုန္၏။ ယသႆိေနာ -
မ်ားေသာ အၿခံအရံ ရိွကုန္၏။ ေမာဒမာနာ - ၀မ္းေျမာက္ကုန္သည္ျဖစ္၍၊ ဘိကၡဴနံ 
သမိတႎ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕၏ အေပါင္းကုိ၊ ဒႆနာယ - ဖူးျမင္ျခင္းငွာ၊ ၀နံ - ဤ 
မဟာ၀ုန္ေတာသုိ႕၊ အဘိကၠာမုံ -လာေရာက္ကုန္ၿပီ။
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သာတာဂိရာ တိသဟႆာ၊ ယကၡာ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။ ဣဒၶိမေႏၲၲာ ဇုတိမေႏၲၲာ၊
၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။ ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိ တႎ ၀နံ။

တိသဟႆာ - သုံးေထာင္ အေရအတြက္ရိွကုန္ေသာ နတ္တို႕သည္၊
သာတာဂိရာ - သာတာဂီရိ ေတာင္၌ျဖစ္ကုန္၏၊ ယကၡာ - ယကၡမ်ိဳးတို႕ခ်ည္းတည္း။
သေဗၺပိ - အလုံးစုံ လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ေတ - ထုိ သုံးေထာင္ေသာ နတ္တုိ႕သည္၊
နာနတၱ၀ဏၰိေနာ - အညိဳ အေရႊ စေသာအားျဖင့္ အထူးထူး အေထြေထြ 
အဆင္းရိွကုန္၏။ ဣဒၶိမေႏၲာ - တန္ခုိးႀကီးကုန္၏။ ဇုတိမေႏၲာ - အာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္၏။
၀ဏၰ၀ေႏၲာ - ကုိယ္ေရာင္ကုိယ္၀ါ ႏွင့္ ျပည့္စုံကုန္၏။ ယသႆိေနာ - မ်ားေသာ 
အၿခံအရံ ရိွကုန္၏။ ေမာဒမာနာ - ၀မ္းေျမာက္ ကုန္သည္ျဖစ္၍၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ -
ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕၏ အေပါင္းကုိ၊ ဒႆနာယ - ဖူးျမင္ျခင္းငွာ၊ ၀နံ - ဤ မဟာ၀ုန္ေတာ
သုိ႕၊ အဘိကၠာမုံ -လာေရာက္ကုန္ၿပီ။

ဣေစၥေတ ေသာဠသ သဟႆာ၊ ယကၡာ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။ ဣဒၶိမေႏၲာ
ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။ ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိ တႎ ၀နံ။

ဣေစၥေတ - ကပိလ၀တ္ျပည္ကုိ မီွ၍ျဖစ္ေသာ နတ္အေပါင္း ခုႏွစ္ေထာင္၊ 
ေဟမ၀တာေတာင္ကုိ မီွ၍ျဖစ္ေသာ နတ္အေပါင္း ေျခာက္ေထာင္၊ သာတာဂီရိေတာင္
ကုိ မီွ၍ျဖစ္ေသာ နတ္အေပါင္း သုံးေထာင္ဟု ဆုိအပ္ကုန္ေသာ ဤနတ္အေပါင္း
တုိ႕သည္၊ ေသာဠသ သဟႆာ - တစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ အေရအတြက္ 
ရိွကုန္၏။ ယကၡာ - ယကၡမ်ိဳးတို႕ခ်ည္းတည္း။ သေဗၺပိ - အလုံးစုံလည္း ျဖစ္ကုန္ ေသာ၊
ေတ -ထုိတစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေသာ နတ္တို႕သည္၊ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ - အညိဳ 
အေရႊ စေသာအားျဖင့္ အထူးထူး အေထြေထြ အဆင္းရိွကုန္၏။ ဣဒၶိမေႏၲာ - တန္ခုိး 
ႀကီးကုန္၏။ ဇုတိမေႏၲာ - အာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္၏။ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ - ကုိယ္ေရာင္ကုိယ္၀ါႏွင့္ 
ျပည့္စုံကုန္၏။ ယသႆိေနာ - မ်ားေသာ အၿခံအရံ ရိွကုန္၏။ ေမာဒမာနာ -
၀မ္းေျမာက္ ကုန္သည္ ျဖစ္၍၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕၏ အေပါင္းကုိ၊
ဒႆနာယ - ဖူးျမင္ျခင္းငွာ၊ ၀နံ - ဤ မဟာ၀ုန္ေတာသုိ႕၊ အဘိကၠာမုံ - လာေရာက္
ကုန္ၿပီ။
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နတ္မင္း (၆) မ်ိဳး

ေ၀သာမိတၱာ ပဥၥသတာ၊ ယကၡာ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။ ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊
၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။ ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိ တႎ ၀နံ။

ပဥၥသတာ - ငါးရာအေရအတြက္ ရိွကုန္ေသာ နတ္တုိ႕သည္၊ ေ၀သာမိတၱာ -
ေ၀သာမိတၱေတာင္၌ ျဖစ္ကုန္၏။ ယကၡာ -ယကၡမ်ိဳးတုိ႕ခ်ည္းတည္း။ သေဗၺပိ - အလုံးစုံ
လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ေတ - ထို ငါးရာေသာ နတ္တုိ႕သည္၊ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ - အညိဳ 
အေရႊ စေသာအားျဖင့္ အထူးထူး အေထြေထြ အဆင္းရိွကုန္၏။ ဣဒၶိမေႏၲာ -
တန္ခုိးႀကီး ကုန္၏။ ဇုတိမေႏၲာ - အာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္၏။ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ -
ကုိယ္ေရာင္ကုိယ္၀ါႏွင့္ ျပည့္စုံ ကုန္၏။ ယသႆိေနာ - မ်ားေသာ အၿခံအရံ ရိွကုန္၏။
ေမာဒမာနာ - ၀မ္းေျမာက္ ကုန္သည္ ျဖစ္၍၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕၏ 
အေပါင္းကုိ၊ ဒႆနာယ - ဖူးျမင္ ျခင္းငွာ၊ ၀နံ - ဤ မဟာ၀ုန္ေတာသုိ႕၊ အဘိကၠာမုံ -
လာေရာက္ကုန္ၿပီ။

ကုမီ ၻေရာ ရာဇဂဟိေကာ၊ ေ၀ပုလႅႆ နိေ၀သနံ။ ဘိေယ်ာ နံ သတ သဟႆံ၊ 
ယကၡာနံ ပယိ႐ုပါသတိ။ ကုမီၻေရာ ရာဇဂဟိေကာ၊ ေသာပါဂါ သမိတႎ ၀နံ။

ကုမီၻေရာ - ကုမီ ၻရမည္ေသာ နတ္မင္းသည္၊ ရာဇဂဟိေကာ - ရာဇၿဂိဳလ္ျပည္၌ 
ျဖစ္၏။ အႆ - ထုိနတ္မင္း၏၊ နိေ၀သနံ - ေနရာအရပ္ကား၊ ေ၀ပုေလႅာ - ေ၀ပုလႅ 
ေတာင္တည္း။ နံ - ထုိ ကုမီ ၻရနတ္မင္းကုိ၊ ယကၡာနံ - ယကၡမ်ိဳးျဖစ္ကုန္ေသာ နတ္တို႕
၏၊ သတ သဟႆံ ဘိေယ်ာ - တစ္သိန္းထက္အလြန္သည္၊ ပယိ႐ုပါသတိ -
ဆည္းကပ္ ခစား၏။ ရာဇဂဟိေကာ - ရာဇၿဂိဳလ္ျပည္၌ ျဖစ္ေသာ၊ ကုမီၻေရာ -
ကုမီ ၻရအမည္ရိွေသာ၊ ေသာပိ - ထုိနတ္မင္းသည္လည္း၊ သပရိ၀ါေရာ - အၿခံအရံႏွင့္
တကြ၊ သမိတႎ - ရဟႏၲာ ငါးရာတုိ႕၏ အေပါင္းကုိ၊ ဒႆနာယ - ဖူးျမင္ျခင္း ငွာ၊ ၀နံ -
ဤ မဟာ၀ုန္ေတာသုိ႕၊ အဘိကၠာမုံ -လာေရာက္ကုန္ၿပီ။

၃၃၆။ ပုရိမဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊ ဓတရေ႒ာ ပသာသတိ။ ဂႏၶဗၺာနံ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ 
ယသႆိေသာ။ ပုတၱာပိ တႆ ဗဟေ၀ါ၊ ဣႏၵနာမာ မဟဗၺလာ။ ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊
၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။ ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။
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ဓတရေ႒ာ - ဓတရ႒ အမည္ရိွေသာ၊ ရာဇာ - နတ္မင္းသည္၊ ပုရိမံ ဒိသံ -
ျမင္းမုိရ္ေတာင္၏ အေရွ႕အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ပသာသတိ - ဆုံးမ၏။ ဂႏၶဗၺာနံ - ဂႏၶဗၺ 
နတ္မ်ိဳးတို႕ကုိ၊ အဓိပတိ - အစုိးရ၏။ ေသာ မဟာရာဇာ - ထုိ ဓတရ႒ နတ္မင္းသည္၊
ယသႆိ - မ်ားစြာေသာ အၿခံအရံ ရိွ၏။ တႆ - ထို ဓတရ႒ နတ္မင္း၏၊ ဗဟေ၀ါ -
မ်ားစြာကုန္ေသာ၊ မဟဗၺလာ - ႀကီးေသာ အားရိွကုန္ေသာ၊ ပုတၱာပိ - သားတုိ႕
သည္လည္း၊ ဣႏၵနာမာ - ဣႏၵဟူေသာ အမည္ခ်ည္း ရိွကုန္၏။ ဣဒၶိမေႏၲာ - တန္ခုိး 
ႀကီးကုန္၏။ ဇုတိမေႏၲာ - အာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္၏။ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ - ကုိယ္ေရာင္ကုိယ္၀ါႏွင့္ 
ျပည့္စုံကုန္၏။ ယသႆိေနာ - မ်ားေသာ အၿခံအရံရိွကုန္၏။ ေမာဒမာနာ - ၀မ္းေျမာက္
ကုန္သည္ ျဖစ္၍၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕၏ အေပါင္းကုိ၊ ဒႆနာယ -
ဖူးျမင္ျခင္းငွာ၊ ၀နံ -ဤ မဟာ၀ုန္ေတာသုိ႕၊ အဘိကၠာမုံ -လာေရာက္ကုန္ၿပီ။

ဒကၡိဏဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊ ၀ိရူေဠွာ တံ ပသာသတိ။ ကုမ ၻ႑ာနံ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ 
ယသႆိေသာ။ ပုတၱာပိ တႆ ဗဟေ၀ါ၊ ဣႏၵနာမာ မဟဗၺလာ။ ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ 
၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။ ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိ တႎ ၀နံ။

၀ိရူေဠွာ - ၀ိ႐ူဠႇမည္ေသာ၊ ရာဇာ - နတ္မင္းသည္၊ ဒကၡိဏံ - ျမင္းမုိရ္ေတာင္၏ 
ေတာင္ဘက္ျဖစ္ေသာ၊ တံ ဒိသံ - ထုိ အရပ္မ်က္ႏွာကုိ၊ ပသာသတိ - ဆုံးမ၏။ 
ကုမၻ႑ာနံ - ကုမၻဏ္တုိ႕ကို၊ အဓိပတိ - အစုိးရ၏။ ေသာ မဟာရာဇာ - ထုိ ၀ိ႐ူဠႇ 
နတ္မင္းႀကီးသည္၊ ယသႆိ - မ်ားစြာေသာ အၿခံအရံ ရိွ၏။ တႆ - ထုိ ၀ိ႐ူဠႇ 
နတ္မင္း၏၊ ဗဟေ၀ါ - မ်ားစြာကုန္ေသာ၊ မဟဗၺလာ - ႀကီးေသာ အားရိွကုန္ေသာ၊
ပုတၱာပိ - သားတုိ႕သည္လည္း၊ ဣႏၵနာမာ - ဣႏၵဟူေသာ အမည္ခ်ည္း ရိွကုန္၏။
ဣဒၶိမေႏၲာ - တန္ခုိး ႀကီးကုန္၏။ ဇုတိမေႏၲာ - အာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္၏။ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ -
ကုိယ္ေရာင္ကုိယ္၀ါႏွင့္ ျပည့္စုံကုန္၏။ ယသႆိေနာ - မ်ားေသာ အၿခံအရံ ရိွကုန္၏။
ေမာဒမာနာ - ၀မ္းေျမာက္ကုန္သည္ ျဖစ္၍၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕၏ 
အေပါင္းကုိ၊ ဒႆနာယ - ဖူးျမင္ျခင္းငွာ၊ ၀နံ - ဤ မဟာ၀ုန္ေတာသုိ႕၊ အဘိကၠာမုံ -
လာေရာက္ ကုန္ၿပီ။
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ပစိၧမဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊ ၀ိရူပေကၡာ ပသာသတိ။ နာဂါနဥၥ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ 
ယသႆိေသာ။ ပုတၱာပိ တႆ ဗဟေ၀ါ၊ ဣႏၵနာမာ မဟဗၺလာ။ ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊
၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။ ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

ပစိၧမံ စ ဒိသံ - ျမင္းမုိရ္ေတာင္၏ အေနာက္ဘက္ျဖစ္ေသာ မ်က္ႏွာကုိမူကား၊ 
၀ိရူပေကၡာ - ၀ိ႐ူပကၡမည္ေသာ၊ ရာဇာ - နတ္မင္းသည္၊ ပသာသတိ - ဆုံးမ၏။ 
နာဂါနဥၥ - နဂါးတုိ႕ကုိလည္း၊ အဓိပတိ - အစုိးရ၏။ ေသာ မဟာရာဇာ - ထုိ ၀ိ႐ူပကၡ 
နတ္မင္းသည္၊ ယသႆိ - မ်ားစြာေသာ အၿခံအရံ ရိွ၏။ တႆ - ထုိ ၀ိ႐ူပကၡ 
နတ္မင္း၏၊ ဗဟေ၀ါ - မ်ားစြာကုန္ေသာ၊ မဟဗၺလာ - ႀကီးေသာ အားရိွကုန္ေသာ၊
ပုတၱာပိ -သားတုိ႕သည္လည္း၊
ဣႏၵနာမာ - ဣႏၵဟူေသာ အမည္ခ်ည္း ရိွကုန္၏။ ဣဒၶိမေႏၲာ - တန္ခုိး ႀကီးကုန္၏။
ဇုတိမေႏၲာ - အာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္၏။ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ - ကုိယ္ေရာင္ကုိယ္၀ါႏွင့္ 
ျပည့္စုံကုန္၏။ ယသႆိေနာ - မ်ားေသာ အၿခံအရံ ရိွကုန္၏။ ေမာဒမာနာ -
၀မ္းေျမာက္ကုန္သည္ ျဖစ္၍၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕၏ အေပါင္းကုိ၊
ဒႆနာယ - ဖူးျမင္ျခင္းငွာ၊ ၀နံ - ဤ မဟာ၀ုန္ေတာသုိ႕၊ အဘိကၠာမုံ -
လာေရာက္ကုန္ၿပီ။

ဥတၱရဥၥ ဒိသံ ရာဇာ၊ ကုေ၀ေရာ တံ ပသာသတိ။ ယကၡာနဥၥ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ 
ယသႆိေသာ။ ပုတၱာပိ တႆ ဗဟေ၀ါ၊ ဣႏၷနာမာ မဟဗၺလာ။ ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊
၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။ ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

ဥတၱရံ - ျမင္းမုိရ္ေတာင္၏ ေျမာက္ဘက္ျဖစ္ေသာ၊ တံ ဒိသဥၥ - ထုိ 
မ်က္ႏွာကုိကား၊ ကုေ၀ေရာ - ကုေ၀ရ မည္ေသာ၊ ရာဇာ - နတ္မင္းသည္၊ ပသာသတိ -
ဆုံးမ၏။  ယကၡာ နဥၥ - ယကၡမ်ိဳးျဖစ္ေသာ နတ္တုိ႕ကုိလည္း၊ အဓိပတိ - အစုိးရ၏။  
ေသာ မဟာရာဇာ - ထုိ ကုေ၀ရနတ္မင္းသည္၊ ယသႆိ - မ်ားစြာေသာ အၿခံအရံ 
ရိွ၏။ တႆ - ထုိ ကုေ၀ရ နတ္မင္း၏၊ ဗဟေ၀ါ - မ်ားစြာကုန္ေသာ၊ မဟဗၺလာ -
ႀကီးေသာ အားရိွကုန္ေသာ၊ ပုတၱာပိ - သားတုိ႕သည္လည္း၊ ဣႏၵနာမာ - ဣႏၵဟူေသာ
အမည္ခ်ည္း ရိွကုန္၏။ ဣဒၶိမေႏၲာ - တန္ခုိးႀကီးကုန္၏။ ဇုတိမေႏၲာ - အာႏုေဘာ္ 
ႀကီးကုန္၏။ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ - ကိုယ္ေရာင္ကုိယ္၀ါ ႏွင့္ ျပည့္စုံကုန္၏။ ယသႆိေနာ -
မ်ားေသာ အၿခံအရံ ရိွကုန္၏။ ေမာဒမာနာ - ၀မ္းေျမာက္ကုန္သည္ ျဖစ္၍၊ ဘိကၡဴနံ 
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သမိတႎ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕၏ အေပါင္းကုိ၊ ဒႆနာယ - ဖူးျမင္ျခင္းငွာ၊ ၀နံ - ဤ 
မဟာ၀ုန္ေတာသုိ႕၊ အဘိကၠာမုံ -လာေရာက္ကုန္ၿပီ။

ပုရိမံ ဒိသံ ဓတရေ႒ာ၊ ဒကၡိေဏန ၀ိရူဠွေကာ။ ပစိၧေမန ၀ိရူပေကၡာ၊ ကုေ၀ေရာ 
ဥတၱရံ ဒိသံ။

ဒသ သဟႆ စကၠ၀ါဠေတာ - တစ္ေသာင္းေသာ စၾက၀ဠာမွ၊ အာဂေတာ -
လာေသာ၊ ဓတရေ႒ာ - တစ္ေသာင္းေသာ ဓတရ႒ နတ္မင္းသည္၊ ေကာဋိသတ
သဟႆ ေကာဋိသတသဟႆ ဂႏၶဗၺပရိ၀ါေရာ - ကုေဋတစ္သိန္းစီ ကုေဋတစ္သိန္းစီ 
ဂႏၶဗၺနတ္မ်ိဳး အၿခံအရံ ရိွသည္ျဖစ္၍၊ ပုရိမံ ဒိသံ - ျမတ္စြာဘုရား၏ အေရွ႕အရပ္၌၊
ကပိလ၀တၳဳ မဟာ၀နေတာ - ကပိလ၀တ္ျပည္၏ အနီးျဖစ္ေသာ မဟာ၀ုန္ေတာမွ၊
ပ႒ာယ - စ၍၊ စကၠ၀ါဠဂဗံၻ - စၾက၀ဠာတုိက္ကို၊ ပူေရတြာ - ျပည့္ေစ၍၊ ဌိေတာ -
တည္၏။

ဒသ သဟႆ စကၠ၀ါဠေတာ - တစ္ေသာင္းေသာ စၾက၀ဠာမွ၊ အာဂေတာ -
လာေသာ၊ ၀ိ႐ုဠႇေကာ - တစ္ေသာင္းေသာ ၀ိ႐ုဠႇက နတ္မင္းသည္၊ ေကာဋိသတ
သဟႆ ေကာဋိသတသဟႆ ကုမၻ႑ပရိ၀ါေရာ - ကုေဋတစ္သိန္းစီ ကုေဋ
တစ္သိန္းစီ ကုမၻဏ္ အၿခံအရံ ရိွသည္ျဖစ္၍၊ ဒကၡိေဏန - ျမတ္စြာဘုရား၏ 
ေတာင္မ်က္ႏွာ၌၊ ကပိလ၀တၳဳ မဟာ၀နေတာ - ကပိလ၀တ္ျပည္၏ အနီးျဖစ္ေသာ 
မဟာ၀ုန္ေတာမွ၊ ပ႒ာယ - စ၍၊ စကၠ၀ါဠဂဗံၻ - စၾက၀ဠာတုိက္ကုိ၊ ပူေရတြာ - ျပည့္ေစ
၍၊ ဌိေတာ -တည္၏။

ဒသ သဟႆ စကၠ၀ါဠေတာ - တစ္ေသာင္းေသာ စၾက၀ဠာမွ၊ အာဂေတာ -
လာေသာ၊ ၀ိ႐ူပေကၡာ - တစ္ေသာင္းေသာ ၀ိ႐ူပကၡ နတ္မင္းသည္၊ ေကာဋိသတ
သဟႆ ေကာဋိသတသဟႆ နာဂပရိ၀ါေရာ - ကုေဋတစ္သိန္းစီ ကုေဋတစ္သိန္းစီ 
နဂါး အၿခံအရံ ရိွသည္ျဖစ္၍၊ ပစၧိေမန - ျမတ္စြာဘုရား၏ အေနာက္မ်က္ႏွာ၌၊ 
ကပိလ၀တၳဳ မဟာ၀နေတာ - ကပိလ၀တ္ျပည္၏ အနီးျဖစ္ေသာ မဟာ၀ုန္ေတာမွ၊ 
ပ႒ာယ - စ၍၊ စကၠ၀ါဠဂဗံၻ - စၾက၀ဠာတုိက္ကို၊ ပူေရတြာ - ျပည့္ေစ၍၊ ဌိေတာ -
တည္၏။

ဒသ သဟႆ စကၠ၀ါဠေတာ - တစ္ေသာင္းေသာ စၾက၀ဠာမွ၊ အာဂေတာ -
လာေသာ၊ ကုေ၀ေရာ - တစ္ေသာင္းေသာ ကုေ၀ရ နတ္မင္းသည္၊
ေကာဋိသတသဟႆ ေကာဋိသတသဟႆ ယကၡပရိ၀ါေရာ - ကုေဋတစ္သိန္းစီ 
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ကုေဋတစ္သိန္းစီ ယကၡ နတ္မ်ိဳး အၿခံအရံ ရိွသည္ျဖစ္၍၊ ဥတၱရံဒိသံ - ျမတ္စြာဘုရား၏ 
ေျမာက္မ်က္ႏွာ အရပ္၌၊ ကပိလ၀တၳဳ မဟာ၀နေတာ - ကပိလ၀တ္ျပည္၏ 
အနီးျဖစ္ေသာ မဟာ၀ုန္ေတာမွ၊ ပ႒ာယ - စ၍၊ စကၠ၀ါဠဂဗံၻ - စၾက၀ဠာတုိက္ကုိ၊
ပူေရတြာ - ျပည့္ေစ၍၊ ဌိေတာ -တည္၏။

စတၱာေရာ ေတ မဟာရာဇာ၊ သမႏၲာ စတုေရာ ဒိသာ။ ဒဒၵလႅမာနာ အ႒ံသု၊ ၀ေန 
ကာပိလ၀တၳေ၀။

ဣတိ - ဤသုိ႕၊ သမႏၲာ - ပတ္၀န္းက်င္ စၾက၀ဠာတစ္ေသာင္းမွ၊ အာဂတာ -
လာကုန္ေသာ၊ ဒသ သဟႆ ဒသ သဟႆသခၤါ - တစ္ေသာင္းစီ တစ္ေသာင္းစီ 
အေရအတြက္ ရိွကုန္ေသာ၊ ေကာဋိသတသဟႆ ေကာဋိသတသဟႆ ပရိ၀ါရာ -
ကုေဋတစ္သိန္းစီ ကုေဋတစ္သိန္းစီ အၿခံအရံ ရိွကုန္ေသာ၊ စတၱာေရာ - ေလးေယာက္ 
ကုန္ေသာ၊ ေတ မဟာရာဇာ - ထုိ နတ္မင္းႀကီးတုိ႕သည္၊ သမႏၲာ - ျမတ္စြာဘုရား၏ 
ပတ္၀န္းက်င္မွ၊ စတုေရာ ဒိသာ - အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတုိ႕၌၊ ကာပိလ၀တၳေ၀ - ကပိလ 
၀တ္ျပည္၏ အနီးျဖစ္ေသာ၊ ၀ေန - မဟာ၀ုန္ေတာ၌၊ ဒဒၵလႅမာနာ - မီးပုံႀကီးက့ဲသုိ႕ 
ေတာက္ပကုန္လ်က္၊ အ႒ံသု -တည္ကုန္၏။

နတ္မင္း (၁၁) ေယာက္

၃၃၇။ ေတသံ မာယာ၀ိေနာ ဒါသာ၊ အာဂုံ ၀ဥၥနိကာ သဌာ။ မာယာ ကုေဋ႑ဳ 
၀ိေဋ႑ဳ၊ ၀ိဋဳစၥ ၀ိဋဳေဋာ သဟ။ စႏၵေနာ ကာမေသေ႒ာ စ၊ ကိႏၷိဃ႑ဳ နိဃ႑ဳ စ။

ေတသံ - ထုိနတ္မင္းႀကီးတုိ႕၏၊ ဒါသာ - ရွစ္ေယာက္ေသာ ကၽြန္တုိ႕သည္၊
မာယာ၀ိေနာ - မာယာမ်ားကုန္၏၊ ၀ဥၥနိကာ - လွည့္ပတ္တတ္ကုန္၏၊ သဌာ -
ေကာက္က်စ္ စဥ္းလကုဲန္၏၊ မာယာ - လွည့္စားတတ္ကုန္၏၊ ေတပိ - ထုိ 
ရွစ္ေယာက္ေသာ ကၽြန္တုိ႕ သည္လည္း၊ အာဂုံ - လာေရာက္ကုန္ၿပီ။ ကုေဋ႑ဳ -
ကုေဋ႑ဳမည္ေသာ ကၽြန္၊ ၀ိေဋ႑ဳ - ၀ိေဋ႑ဳ မည္ေသာ ကၽြန္၊ ၀ိဋဳစၥ - ၀ိဋဳစမည္ေသာ 
ကၽြန္၊ ၀ိဋဳေဋာ - ၀ိဋဳဋမည္ေသာ ကၽြန္၊ ေသာ - ထုိ ၀ိဋဳတမည္ေသာကၽြန္သည္၊ ေတဟိ
- ထုိ နတ္မင္းႀကီးတုိ႕ႏွင့္၊ သဟ - အတူတကြ၊ အာဂေတာ - လာေရာက္၏။ စႏၵေနာ -
စႏၵနမည္ေသာ ကၽြန္၊ ကာမေသေ႒ာ - ကာမေသ႒မည္ေသာ ကၽြန္၊ ကိႏၷိဃ႑ဳ -
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ကိႏၷိဃ႑ဳမည္ေသာ ကၽြန္၊ နိဃ႑ဳ - နိဃ႑ဳမည္ေသာ ကၽြန္၊ ဧေတ ဒါသာ - ဤ 
ရွစ္ေယာက္ေသာကၽြန္တုိ႕သည္၊ အာဂုံ -လာေရာက္ကုန္ၿပီ။

ပနာေဒါ ၾသပမေညာ စ၊ ေဒ၀သူေတာ စ မာတလိ။ စိတၱေသေနာ စ ဂႏၶေဗၺာ၊
နေဠာ ရာဇာ ဇေနသေဘာ။ အာဂါ ပဥၥသိေခါ ေစ၀၊ တိမၺရူ သူရိယ၀စၧသာ။ ဧေတ စေည 
စ ရာဇာေနာ၊ ဂႏၶဗၺာ သဟ ရာဇုဘိ။ ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

ပနာေဒါ - ပနာဒမည္ေသာ နတ္မင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ၾသပမေညာ စ -
ၾသပမညမည္ေသာ နတ္မင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ေဒ၀သုေတာ - သိၾကားမင္း၏ 
ရထားထိန္းျဖစ္ေသာ၊ မာတလိ စ - မာတလိမည္ေသာ နတ္မင္းသည္ လည္းေကာင္း၊
ဂႏၶေဗၺာ - ဂႏၶဗၺနတ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ၊ စိတၱေသေနာ စ - စိတၱမည္ေသာ နတ္မင္း၊ 
ေသနမည္ေသာ နတ္မင္း၊ စိတၱေသနမည္ေသာ နတ္မင္းသည္ လည္းေကာင္း၊၊ နေဠာ
- နဠမည္ေသာ၊ ရာဇာ စ - နတ္မင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ဇေနသေဘာ -
ဇေနသဘမည္ေသာ နတ္မင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ပဥၥသိေခါ ေစ၀ - ပဥၥသီခ
မည္ေသာ နတ္မင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ တိမၺရု - တိမၺ႐ုမည္ေသာ နတ္မင္းသည္ 
လည္းေကာင္း၊ သူရိယ၀စၧသာ - တိမၺ႐ုနတ္ မင္း၏သမီး, သူရိယ၀စၧသာမည္ေသာ 
နတ္သမီးသည္ လည္းေကာင္း၊ အာဂုံ - လာေရာက္ကုန္ၿပီ။ ဂႏၶဗၺာ - ဂႏၶဗၺနတ္မ်ိဳး 
ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ဧေတ ရာဇာေနာ စ - အမည္ကို ေဖာ္ထုတ္၍ ဆုိခဲ့ေသာ 
တစ္က်ိပ္တစ္ေယာက္ေသာ ဤနတ္မင္း တုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ ဂႏၶဗၺာ - ဂႏၶဗၺနတ္မ်ိဳး 
ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ အေညရာဇာေနာ စ - တစ္က်ိပ္တစ္ေယာက္မွ တစ္ပါးကုန္ေသာ 
နတ္မင္း တုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ ရာဇုဘိ - ဓတရ႒နတ္မင္းႀကီးတုိ႕ႏွင့္၊ သဟ -
အတူတကြ၊ ေမာဒမာနာ - ႏွစ္သက္ရႊင္လန္းေသာ စိတ္ရိွကုန္သည္ျဖစ္၍၊ ဘိကၡဴနံ 
သမိတႎ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕၏ စည္းေ၀းရာျဖစ္ေသာ၊ ၀နံ - ဤ မဟာ၀ုန္ေတာသုိ႕၊
အဘိကၠာမုံ -လာေရာက္ၾကကုန္ၿပီ။

နဂါး ဂဠဳန္ အသုရာမ်ား

၃၃၈။ အထာဂုံ နာဂသာ နာဂါ၊ ေ၀သာလာ သဟတစၧကာ။ ကမၸလႆတရာ 
အာဂုံ၊ ပါယာဂါ သဟ ဉာတိဘိ။ ယာမုနာ ဓတရ႒ာ စ၊ အာဂူ နာဂါ ယသႆိေနာ။
ဧရာ၀ေဏာ မဟာနာေဂါ၊ ေသာပါဂါ သမိတႎ ၀နံ။
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အထ - ထုိနတ္တုိ႕၏ လာျခင္းမွတစ္ပါး နဂါးတုိ႕၏လာျခင္းကုိ ဆုိအ့ံ၊ နာဂသာ -
နာဂသအုိင္၌ ေနကုန္ေသာ၊ နာဂါစ - နဂါးတုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ ေ၀သာလာ -
ေ၀သာ လအုိင္၌ ေနကုန္ေသာ၊ နာဂါစ - နဂါးတုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ တစၧကာ -
တစၧကနဂါး ပရိသတ္ႏွင့္၊ သဟ - အတူတကြ၊ အာဂုံ - လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ 
ကမၸလႆတရာ - ျမင္းမုိရ္ ေတာင္ေျခ၌ ေနကုန္ေသာ ကမၸလမည္ေသာ နဂါးမင္း၊ 
အႆတရမည္ေသာ နဂါးမင္းတုိ႕သည္ လည္းေကာင္း၊ ပါယာဂါ - ပါယာဂ 
ဆိပ္၌ေနကုန္ေသာ နဂါးတုိ႕သည္ လည္းေကာင္း၊ ဉာတိဘိ - ေဆြမ်ိဳးတုိ႕ႏွင့္၊ သဟ -
အတူတကြ၊ အာဂုံ - လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ ယာမုနာ - ယမုနာျမစ္၌ ေနကုန္ေသာ၊ 
ယသႆိေနာ - မ်ားေသာ အၿခံအရံရိွကုန္ေသာ၊ နာဂါစ - နဂါးတုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊
ဓတရ႒ာ - ဓတရ႒အမ်ိဳး ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ယသႆိေနာ - မ်ားေသာ 
အၿခံအရံရိွကုန္ေသာ၊ နာဂါစ - နဂါးတုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ အာဂုံ - လာေရာက္
ကုန္ၿပီ။ ဧရာ၀ေဏာ - ဧရာ၀ဏ္အမည္ရိွေသာ၊ မဟာနာေဂါ - သိၾကားမင္း၏ 
စီးေတာ္ဆင္သည္၊ အတိၳ - ရိွ၏၊ ေသာပိ - ထုိ ဧရာ၀ဏ္ဆင္မင္းသည္ လည္း၊ သမိတႎ
- ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕ စည္းေ၀းရာျဖစ္ေသာ၊ ၀နံ - ဤမဟာ၀ုန္ေတာသုိ႕၊ အာဂါ - လာ
ေရာက္ၿပီ။

ေယ နာဂရာေဇ သဟသာ ဟရႏၲိ၊ ဒိဗၺာ ဒိဇာ ပကၡိ ၀ိသုဒၶစကၡဴ၊ ေ၀ဟာယသာ 
ေတ ၀နမဇၥ်ပတၱာ၊ စိၾတာ သုပဏၰာ ဣတိ ေတသ နာမံ။

ဒိဗၺာ - နတ္၏အာႏုေဘာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံကုန္ေသာ၊ ဒိဇာ - ငွက္မ်ိဳးျဖစ္ကုန္ေသာ၊
ပကၡီ - ႀကီးမားေသာ အေတာင္ရိွကုန္ေသာ ၀ိသုဒၶစကၡဴ - ယူဇနာတစ္ရာ
ယူဇနာတစ္ေထာင္ျခား ရာ၌ နဂါးကုိ ျမင္ျခင္းငွာ စြမ္းႏုိင္သည္ျဖစ္၍ စင္ၾကယ္ေသာ 
မ်က္လုံးရိွကုန္ေသာ၊ ေယ - အၾကင္ ဂဠဳန္မင္းတုိ႕သည္၊ နာဂရာေဇ - ဆုိအပ္ၿပီးေသာ 
နဂါးမင္းတုိ႕ကုိ၊ သဟသာ - အေဆာတလ်င္၊ ဟရႏၲိ - သုတ္ယူႏုိင္ကုန္၏၊ ေတ - ထုိ 
နဂါး ဂဠဳန္မင္းတုိ႕သည္လည္း၊ ေ၀ဟာယသာ - ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္၊ ၀နံ - ဤ 
မဟာ၀ုန္ေတာသုိ႕၊ အဇၥ်ပတၱာ - ေရာက္ လာၾကကုန္ၿပီ၊ ေတသံ - ထုိ ဂဠဳန္မင္းတုိ႕၏၊ 
နာမံ - အမည္ကား၊ စိၾတာ သုပဏၰာ ဣတိ - စိၾတသုပဏၰ မည္ကုန္၏။

အဘယံ တဒါ နာဂရာဇာနမာသိ၊ သုပဏၰေတာ ေခမမကာသိ ဗုေဒၶါ။ သဏွာဟိ
၀ါစာဟိ ဥပ၀ွယႏၲာ၊ နာဂါ သုပဏၰာ သရဏမကံသု ဗုဒၶံ။
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တဒါ - ထုိ နဂါးႏွင့္ဂဠဳန္တုိ႕ အတူတကြ စည္းေ၀းေသာအခါ၌၊ နာဂရာဇာနံ -
နဂါး မင္းတုိ႕အား၊ အဘယံ - ေဘးမရိွသည္၊ အာသိ - ျဖစ္ၿပီ၊ ဗုေဒၶါ -
ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ သုပဏၰေတာ - ဂဠဳန္မွ၊ ေခမံ - ဥပဒၵေ၀ါ မရိွသည္ကုိ၊ အကာသိ -
ျပဳေတာ္မူၿပီ၊ သဏွာဟိ - ခ်ိဳသာေသာ၊ ၀ါစာဟိ - စကားတုိ႕ျဖင့္၊ ဥပ၀ွယႏၲာ -
အခ်င္းခ်င္း ေခၚေခၚေျပာေျပာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ကုန္လ်က္၊ နာဂါ - နဂါးတုိ႕သည္ 
လည္းေကာင္း၊ သုပဏၰာ - ဂဠဳန္တို႕သည္ လည္းေကာင္း၊ ဗုေဒၶံ - ျမတ္စြာဘုရား
ကုိသာလွ်င္၊ သရဏံ - ကုိးကြယ္ရာဟူ၍၊ အကံသု - ျပဳကုန္ၿပီ။

၃၃၉။ ဇိတာ ၀ဇိရဟေတၳန၊ သမုဒၵံ အသုရာသိတာ။ ဘာတေရာ ၀ါသ၀ေႆေတ၊
ဣဒၶိမေႏၲာ ယသႆိေနာ။ ကာလကဥၥာ မဟာဘိသၼာ၊ အသုရာ ဒါနေ၀ဃသာ။ ေ၀ပစိတိၱ 
သုစိတိၱ စ၊ မဟာရာေဒါ နမုစီ သဟ။ သတဥၥ ဗလိပုတၱာနံ၊ သေဗၺ ေ၀ေရာစနာမကာ။
သႏၷယိွတြာ ဗလိေသနံ၊ ရာဟုဘဒၵမုပါဂမုံ။ သမေယာ ဒါနိ ဘဒၵေႏၲ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

၀ဇိရဟေတၳန - သိၾကားမင္းသည္၊ ဇိတာ - ေအာင္အပ္ကုန္ေသာ၊ သမုဒၵံ -
သမုဒၵရာကို၊ သိတာ - မီွ၍ေနကုန္ေသာ၊ ၀ါသ၀ေႆ - သိၾကားမင္း၏၊ ဘာတေရာ -
ညီေနာင္ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ဧေတအသုရာ - ဤအသုရာတုိ႕သည္၊ ဣဒၶိမေႏၲာ - တန္ခုိးႀကီး
ကုန္၏၊ ယသႆိေနာ - မ်ားေသာ အၿခံအရံ ရိွကုန္၏၊ ေတသု - ထုိအသုရာတို႕တြင္၊
ကာလကဥၥာ - ကာလကဥၥ မည္ကုန္ေသာ အသုရာတုိ႕သည္၊ မဟာဘိသၼာ - ေၾကာက္
မက္ဖြယ္ ႀကီးမားေသာ ကုိယ္ကုိ ဖန္ဆင္းကုန္ၿပီး၍၊ အာဂမႎသု - လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ 
ဒါနေ၀ဃသာ - ဒါနေ၀ဃသ အမည္ရိွကုန္ေသာ၊ အသုရာ - အသုရာတုိ႕သည္ 
လည္းေကာင္း၊ ေ၀ပစိတိၱ - ေ၀ပစိတၱမည္ေသာ အသုရာသည္ လည္းေကာင္း၊ သုစိတိၱ 
စ - သုစိတိၱမည္ေသာ အသုရာသည္ လည္းေကာင္း၊ မဟာရာေဒါ - မဟာရာဒ
မည္ေသာ အသုရာသည္ လည္းေကာင္း၊ အာဂမႎသု - လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ နမုစိ -
မာရ္နတ္သား သည္လည္း၊ ဧေတဟိ - ဤအသုရာတုိ႕ႏွင့္၊ သဟ - အတူတကြ၊ 
အာဂေတာ -လာေရာက္ၿပီ။

ဗလိပုတၱာနံ - ဗလိမည္ေသာ မဟာအသုရာ၏ သားတုိ႕၏၊ သတဥၥ -
တစ္ရာသည္ လည္း၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏၊ သေဗၺ - ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ တစ္ရာေသာ 
သားတုိ႕သည္၊ ေ၀ေရာစနာမကာ - ဦးရီးျဖစ္ေသာ ရာဟုအသုရိန္၏ အမည္ကုိ 
ေဆာင္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ေ၀ေရာစဟူေသာ အမည္ခ်ည္းရိွကုန္၏၊ ဗလိေသနံ -
ဗလိအသုရာ၏ ရမဲက္ေတာ္ အေပါင္းသည္၊ သႏၷယိွတြာ - ခ်ပ္မိန္ညိဳ ၀တ္ဆင္ၾက
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လ်က္၊ ဘဒၵေႏၲ - အုိသခင္ (တနည္း) ေတ - အသွ်င္အား၊ ဘဒၵံ - ေကာင္းျခင္းသည္၊ 
ေဟာတု - ျဖစ္ေစသတည္း၊ ဒါနိ - ယခု၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕ 
စည္းေ၀းရာျဖစ္ေသာ၊ ၀နံ - မဟာ၀ုန္ေတာသုိ႕၊ သမေယာ - သြားခ်ိန္တန္ၿပီ၊ ဣတိ -
ဤသုိ႕၊ ရာဟုဘဒၵံ - ရာဟုအသုရိန္ နတ္မင္းကုိ၊ ဥပါဂမုံ - ခ်ဥ္းကပ္၍ ေလွ်ာက္ထား
ကုန္၏။

(၁၀) မ်ိဳး (၆) လီ နတ္မ်ား

၃၄၀။ အာေပါ စ ေဒ၀ါ ပထ၀ီ၊ ေတေဇာ ၀ါေယာ တဒါဂမုံ။ ၀ရုဏာ ၀ါရဏာ ေဒ၀ါ၊
ေသာေမာ စ ယသသာ သဟ။ ေမတၱာ ကရုဏာ ကာယိကာ၊ အာဂုံ ေဒ၀ါ 
ယသႆိေနာ။ ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။ ဣဒၶိမေႏၲာ
ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။ ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

အာေပါ ေဒ၀ါ စ - အာေပါနတ္တုိ႕သည္ လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီ ေဒ၀ါ စ - ပထ၀ီ
နတ္တို႕သည္ လည္းေကာင္း၊ ေတေဇာ ေဒ၀ါ စ - ေတေဇာနတ္တုိ႕သည္ 
လည္းေကာင္း၊ ၀ါေယာ ေဒ၀ါ စ - ၀ါေယာနတ္တို႕သည္ လည္းေကာင္း၊ တဒါ -
ထုိအခါ၌၊ အာဂမုံ - လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ ၀ရုဏာ ေဒ၀ါ စ - ၀႐ုဏမည္ေသာနတ္
တုိ႕သည္ လည္းေကာင္း၊ ၀ါရဏာ ေဒ၀ါ စ - ၀ါရဏမည္ေသာနတ္တုိ႕သည္ 
လည္းေကာင္း၊ ေသာေမာ ေဒ၀ါ စ - ေသာမမည္ေသာနတ္တုိ႕သည္ လည္းေကာင္း၊
ယသသာ - ယသမည္ေသာနတ္တုိ႕သည္ လည္းေကာင္း၊ သဟ - အတူတကြ၊ အာဂမုံ
- လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ ယသႆိေနာ - မ်ား ေသာ အၿခံအရံရိွကုန္ေသာ၊ ေမတၱာ 
ကာယိကာ ေဒ၀ါစ - ေမတၱာစ်ာန္အလို႕ငွာ ပရိကံျပဳ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ နတ္အေပါင္းတုိ႕
သည္ လည္းေကာင္း၊ က႐ုဏာ ကာယိကာ ေဒ၀ါစ -က႐ုဏာစ်ာန္အလုိ႕ငွာ ပရိကံျပဳ၍ 
ျဖစ္ကုန္ေသာ နတ္အေပါင္းတုိ႕သည္ လည္းေကာင္း၊ အာဂုံ -လာေရာက္ကုန္ၿပီ။

ဧေတဒသကာယာ - ဤ အာေပါနတ္အစ က႐ုဏာနတ္ အဆုံးရိွကုန္ေသာ 
ဂုိဏ္းသီး ဂုိဏ္းကြဲ ဆယ္မ်ိဳးေသာ နတ္တုိ႕သည္၊ ဒသဓာ - ဆယ္စုအားျဖင့္၊ ဌိတာ -
တည္ ကုန္၏၊ သေဗၺ - ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ဆယ္မ်ိဳးကုန္ေသာ နတ္တုိ႕သည္၊
နာနတၱ၀ဏၰိေနာ - အညိဳ အေရႊစေသာအားျဖင့္ အထူးထူးအေထြေထြ အဆင္းရိွကုန္၏၊
ဣဒၶိမေႏၲာ - တန္ခုိး ႀကီးကုန္၏။ ဇုတိမေႏၲာ - အာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္၏။ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ -
ကုိယ္ေရာင္ကုိယ္၀ါ ႏွင့္ ျပည့္စုံကုန္၏။ ယသႆိေနာ - မ်ားေသာ အၿခံအရံ ရိွကုန္၏။ 
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ေမာဒမာနာ - ၀မ္းေျမာက္ ကုန္သည္ ျဖစ္၍၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕၏ 
အေပါင္းကုိ၊ ဒႆနာယ - ဖူးျမင္ျခင္းငွာ၊ ၀နံ - ဤ မဟာ၀ုန္ေတာသုိ႕၊ အဘိကၠာမုံ -
လာေရာက္ကုန္ၿပီ။

ေ၀႑ဳေဒ၀ါ သဟလိ စ၊ အသမာ စ ဒုေ၀ ယမာ။ စႏၵႆူပနိသာ ေဒ၀ါ၊ စႏၵမာဂုံ 
ပုရကၡတြာ။ သူရိယႆူပနိသာ ေဒ၀ါ၊ သူရိယမာဂုံ ပုရကၡတြာ။ နကၡတၱာနိ ပုရကၡတြာ၊
အာဂုံ မႏၵ၀လာဟကာ။ ၀သူနံ ၀ါသေ၀ါ ေသေ႒ာ၊ သေကၠာပါဂါ ပုရိႏၵေဒါ။ ဒေသေတ 
ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။ ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ
ယသႆိေနာ။ ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

ေ၀႑ဳေဒ၀ါ စ - ေ၀႑ဳမည္ေသာ နတ္တုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ သဟလိေဒ၀ါစ
- သဟလိမည္ေသာ နတ္တို႕သည္လည္းေကာင္း၊ အသမာ ေဒ၀ါစ - အသမမည္ေသာ 
နတ္တို႕သည္လည္းေကာင္း၊ ဒုေ၀ - ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ၊ ယမာေဒ၀ါစ - ယမမည္ေသာ 
နတ္တို႕သည္လည္းေကာင္း၊ အာဂုံ - လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ စႏၵႆ - လကုိ၊ ဥပနိသာ -
မီွ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ေဒ၀ါ - နတ္တုိ႕သည္၊ စႏၵံ -လကုိ၊ ပုရကၡတြာ - ေရွ႕သြားျပဳ၍၊ အာဂုံ
- လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ သူရိယႆ - ေနကုိ၊ ဥပနိသာ - မီွ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ေဒ၀ါ -
နတ္တို႕သည္၊ သူရိယံ - ေနကုိ၊ ပုရကၡတြာ - ေရွ႕သြားျပဳ၍၊ အာဂုံ -လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ 
နကၡတၱနိႆိတာ - နကၡတ္ကုိမီွ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ေဒ၀ါ - နတ္တုိ႕သည္၊ နကၡတၱာနိ -
နကၡတ္ကုိ၊ ပုရကၡတြာ - ေရွ႕သြားျပဳ၍၊ အာဂုံ -လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊

မႏၵ၀လာဟကာ - မႏၵ၀လာဟကမည္ေသာ နတ္တို႕သည္၊ အာဂုံ - လာေရာက္
ကုန္ၿပီ၊ ၀သူနံ - ၀သုအမည္ရိွေသာ နတ္မ်ိဳးတုိ႕ထက္၊ ေသေ႒ာ - ျမတ္ေသာ၊ ၀ါသေ၀ါ
- သိၾကားမင္းသည္၊ သေကၠာ - သကၠမည္၏၊ ပုရိႏၵေဒါ - ပုရိႏၵဒလည္းမည္၏၊ ေသာပိ -
ထုိ ၀ါသ၀လည္းမည္, သကၠလည္းမည္, ပုရိႏၵဒလည္းမည္ေသာ သိၾကားမင္းသည္၊ 
အာဂါ - လာေရာက္ၿပီ၊ ဧေတ ဒသကာယာ - ဤ ေ၀႑ဳနတ္အစ သိၾကားနတ္ 
အဆုံးရိွကုန္ေသာ ဂုိဏ္းသီး ဂုိဏ္းကြဲ ဆယ္မ်ိဳးေသာ နတ္တုိ႕သည္၊ ဒသဓာ -
ဆယ္စုအားျဖင့္၊ ဌိတာ - တည္ ကုန္၏၊ သေဗၺ - ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ဆယ္မ်ိဳးကုန္ေသာ 
နတ္တို႕သည္၊ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ - အညိဳ အေရႊစေသာအားျဖင့္ အထူးထူးအေထြေထြ 
အဆင္းရိွကုန္၏၊ ဣဒၶိမေႏၲာ - တန္ခုိး ႀကီးကုန္၏။ ဇုတိမေႏၲာ - အာႏုေဘာ္ 
ႀကီးကုန္၏။ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ - ကိုယ္ေရာင္ကုိယ္၀ါ ႏွင့္ ျပည့္စုံကုန္၏။ ယသႆိေနာ -
မ်ားေသာ အၿခံအရံ ရိွကုန္၏။ ေမာဒမာနာ - ၀မ္းေျမာက္ ကုန္သည္ ျဖစ္၍၊ ဘိကၡဴနံ 
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သမိတႎ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕၏ အေပါင္းကုိ၊ ဒႆနာယ - ဖူးျမင္ျခင္းငွာ၊ ၀နံ - ဤ မဟာ
၀ုန္ေတာသုိ႕၊ အဘိကၠာမုံ -လာေရာက္ကုန္ၿပီ။

အထာဂုံ သဟဘူ ေဒ၀ါ၊ ဇလမဂၢိ သိခါရိ၀။ အရိ႒ကာ စ ေရာဇာ စ၊
ဥမာပုပၹနိဘာသိေနာ။ ၀ရုဏာ သဟဓမၼာ စ၊ အစၥဳတာ စ အေနဇကာ။ သူေလယ်႐ုစိရာ 
အာဂုံ၊ အာဂုံ ၀ါသ၀ေနသိေနာ။ ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။ ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ 
သမိတႎ ၀နံ။

အထ - ထုိမွတပါး၊ အဂၢိသိခါရိ၀ - မီးေတာက္မီးလွ်ံတို႕က့ဲသုိ႕၊ ဇလံ ဇလႏၲာ -
ေတာက္ပကုန္ေသာ၊ သဟဘူ ေဒ၀ါ စ - သဟဘူမည္ေသာ နတ္တုိ႕သည္
လည္းေကာင္း၊ ဥမာပုပၹနိဘာသိေနာ - ေအာင္မညဲိဳပန္းႏွင့္တူေသာ အဆင္းရိွကုန္
ေသာ၊ အရိ႒ကာ စ - အရိ႒ကမည္ေသာ နတ္တို႕သည္လည္းေကာင္း၊ ေရာဇာစ -
ေရာဇမည္ေသာ နတ္တုိ႕ သည္လည္းေကာင္း၊ ၀ရုဏာ စ - ၀႐ုဏမည္ေသာ နတ္တုိ႕
သည္ လည္းေကာင္း၊ သဟဓမၼာ စ - သဟဓမၼမည္ေသာ နတ္တုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ 
အစၥဳတာ စ - အစၥဳတမည္ ေသာ နတ္တုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ အေနဇကာ -
အေနကဇမည္ေသာ နတ္တို႕သည္ လည္းေကာင္း၊ သုေလယ်႐ုစိရာ စ - သုေလယ်
မည္ေသာ နတ္, ႐ုစိရမည္ေသာ နတ္တုိ႕ သည္ လည္းေကာင္း၊ အာဂုံ - လာေရာက္
ကုန္ၿပီ၊ ၀ါသ၀ေနသိေနာ - ၀ါသ၀ေနသိ မည္ေသာ နတ္တို႕သည္လည္း၊ အာဂုံ -
လာေရာက္ကုန္ၿပီ။

ဧေတ ဒေသေတ - သဟဘူနတ္အစ ၀ါသ၀ေနသိနတ္အဆံုး ရိွကုန္ေသာ 
ဂုိဏ္းသီး ဂုိဏ္းကြဲ ဆယ္မ်ိဳးေသာ နတ္တုိ႕သည္၊ ဒသဓာ - ဆယ္စုအားျဖင့္၊ ဌိတာ -
တည္ကုန္၏၊ သေဗၺ - ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ဆယ္မ်ိဳးကုန္ေသာ နတ္တုိ႕သည္၊
နာနတၱ၀ဏၰိေနာ - အညိဳ အေရႊစေသာအားျဖင့္ အထူးထူးအေထြေထြ အဆင္းရိွကုန္၏၊ 
ဣဒၶိမေႏၲာ - တန္ခုိး ႀကီး ကုန္၏။ ဇုတိမေႏၲာ - အာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္၏။ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ -
ကုိယ္ေရာင္ကုိယ္၀ါ ႏွင့္ ျပည့္စုံ ကုန္၏။ ယသႆိေနာ - မ်ားေသာ အၿခံအရံ ရိွကုန္၏။ 
ေမာဒမာနာ - ၀မ္းေျမာက္ ကုန္ သည္ ျဖစ္၍၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕၏ 
အေပါင္းကုိ၊ ဒႆနာယ - ဖူးျမင္ျခင္း ငွာ၊ ၀နံ - ဤ မဟာ၀ုန္ေတာသုိ႕၊ အဘိကၠာမုံ -
လာေရာက္ကုန္ၿပီ။
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သမာနာ မဟာသမာနာ၊ မာႏုသာ မာႏုသုတၱမာ။ ခိၮာပေဒါသိကာ အာဂုံ၊ အာဂုံ 
မေနာပေဒါသိကာ။ အထာဂုံ ဟရေယာ ေဒ၀ါ၊ ေယ စ ေလာဟိတ၀ါသိေနာ။
ပါရဂါ မဟာပါရဂါ၊ အာဂုံ ေဒ၀ါ ယသႆိေနာ။ ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ 
နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။ ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။ ေမာဒမာနာ 
အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

သမာနာ - သမာနမည္ေသာ နတ္တုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ မဟာသမာနာ -
မဟာသမာနမည္ေသာနတ္တုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ မာႏုသာ - မာႏုသမည္ေသာ 
နတ္တို႕ သည္လည္းေကာင္း၊ မာႏုသုတၱမာ - မာႏုသုတၱမမည္ေသာ နတ္တို႕သည္
လည္းေကာင္း၊ ခိၮာပေဒါသိကာ - ခိၮာပေဒါသိကမည္ေသာ နတ္တုိ႕သည္လည္း
ေကာင္း၊ အာဂုံ - လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ မေနာပေဒါသိကာ - မေနာပေဒါသိကမည္ေသာ 
နတ္တို႕သည္လည္း၊ အာဂုံ - လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ အထ - ထုိမွတပါး၊ ဟရေယာ -
ဟရိမည္ကုန္ေသာ၊ ေဒ၀ါ - နတ္တုိ႕သည္လည္း၊ အာဂုံ - လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊
ေလာဟိတ၀ါသိေနာ - ေလာဟိတ၀ါသီ မည္ကုန္ေသာ၊ ေယစ - အၾကင္နတ္
တုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ ပါရဂါ - ပါရဂ မည္ေသာ နတ္တုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊
မဟာပါရဂါ - မဟာပါရဂ မည္ေသာ နတ္တို႕သည္လည္း ေကာင္း၊ အာဂုံ -
လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ ေဒ၀ါ - ဂုိဏ္းသီး ဂုိဏ္းကြဲ ဆယ္မ်ိဳးေသာ နတ္တုိ႕သည္၊
ယသႆိေနာ - အသီးသီးမ်ားေသာ အၿခံအရံ ရိွၾကကုန္၏၊ ဧေတ ဒသကာယာ -
သမာနနတ္အစ မဟာပါရဂနတ္ အဆုံးရိွကုန္ေသာ ဤ ဂုိဏ္းသီး ဂုိဏ္းကြဲ 
ဆယ္မ်ိဳးေသာ နတ္တုိ႕သည္၊ ဒသဓာ -ဆယ္စုအားျဖင့္၊ ဌိတာ -တည္ကုန္၏၊ သေဗၺ -
ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ဆယ္မ်ိဳးကုန္ေသာ နတ္တုိ႕သည္၊ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ - အညိဳ အေရႊ
စေသာအားျဖင့္ အထူးထူးအေထြေထြ အဆင္းရိွကုန္၏၊ ဣဒၶိမေႏၲာ - တန္ခုိး ႀကီး 
ကုန္၏။ ဇုတိမေႏၲာ - အာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္၏။ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ - ကုိယ္ေရာင္ကိုယ္၀ါ ႏွင့္ 
ျပည့္စုံ ကုန္၏။ ယသႆိေနာ - မ်ားေသာ အၿခံအရံ ရိွကုန္၏။ ေမာဒမာနာ -
၀မ္းေျမာက္ ကုန္ သည္ ျဖစ္၍၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕၏ အေပါင္းကုိ၊ 
ဒႆနာယ - ဖူးျမင္ျခင္း ငွာ၊ ၀နံ - ဤ မဟာ၀ုန္ေတာသုိ႕၊ အဘိကၠာမုံ - လာေရာက္
ကုန္ၿပီ။
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သုကၠာ ကရမၻာ အရုဏာ၊ အာဂုံ ေ၀ဃနသာ သဟ။ ၾသဒါတဂယွာ ပါေမာကၡာ၊
အာဂုံ ေဒ၀ါ ၀ိစကၡဏာ။ သဒါမတၱာ ဟာရဂဇာ၊ မိႆကာ စ ယသႆိေနာ။ ထနယံ
အာဂ ပဇၨဳေႏၷာ၊ ေယာ ဒိသာ အဘိ၀ႆတိ။ ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ
နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။ ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ ယသႆိေနာ။ ေမာဒမာနာ 
အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

သုကၠာ - သုကၠမည္ေသာ နတ္တုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ ကရမၻာ - ကရမၻမည္
ေသာ နတ္တုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ အရုဏာ - အ႐ုဏမည္ေသာ နတ္တုိ႕သည္
လည္းေကာင္း၊ အာဂုံ - လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ ေတဟိ - ထုိသုံးဂုိဏ္းေသာနတ္တုိ႕ႏွင့္၊
သဟ - အတူတကြ၊ ေ၀ဃနသာစ - ေ၀ဃနသမည္ေသာ နတ္တုိ႕သည္လည္း၊ အာဂုံ -
လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ ပါေမာကၡာ - အႀကီးအမွဴးျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ၾသဒါတဂယွာ -
ၾသဒါတဂယွမည္ေသာ နတ္တုိ႕ သည္လည္းေကာင္း၊ ၀ိစကၡဏာ ေဒ၀ါ - ၀ိစကၡဏ
မည္ေသာ နတ္တုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ သဒါမတၱာ စ - သဒါမတၱမည္ေသာ နတ္တုိ႕
သည္လည္းေကာင္း၊ ဟာရဂဇာ စ - ဟာရဂဇ မည္ေသာ နတ္တို႕သည္ လည္းေကာင္း၊
ယသႆိေနာ - မ်ားေသာ အၿခံအရံရိွကုန္ေသာ၊ မိႆကာ စ - မိႆကမည္ေသာ 
နတ္တို႕သည္လည္းေကာင္း၊ အာဂုံ - လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ ေယာ - အၾကင္ ပဇၨဳန္နတ္
သည္၊ ဒိသာ - ေရာက္ရာေရာက္ရာ အရပ္တုိ႕၌၊ အဘိ၀ႆတိ - မုိးရြာေစ၏၊ ေသာစ 
ပဇၨဳေႏၷာ - ထုိ ပဇၨဳန္နတ္သည္လည္း၊ ထနယံ ထနယေႏၲာ - မုိး ခ်ဳန္းလ်က္၊ အာေဂါ -
လာေရာက္ၿပီ။

ဧေတ ဒသကာယာ - သုကၠနတ္အစ ပဇၨဳန္နတ္အဆံုးရိွကုန္ေသာ ဂုိဏ္းသီး
ဂုိဏ္းကြဲ ဆယ္မ်ိဳးေသာ နတ္တုိ႕သည္၊ ဒသဓာ - ဆယ္စုအားျဖင့္၊ ဌိတာ -
တည္ကုန္၏၊ သေဗၺ - ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ဆယ္မ်ိဳးေသာ နတ္တုိ႕သည္၊ 
နာနတၱ၀ဏၰိေနာ - အညိဳ အေရႊ စေသာအားျဖင့္ အထူးထူးအေထြေထြ အဆင္းရိွ
ကုန္၏၊ ဣဒၶိမေႏၲာ - တန္ခုိး ႀကီး ကုန္၏။ ဇုတိမေႏၲာ - အာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္၏။ 
၀ဏၰ၀ေႏၲာ - ကုိယ္ေရာင္ကုိယ္၀ါ ႏွင့္ ျပည့္စုံ ကုန္၏။ ယသႆိေနာ - မ်ားေသာ 
အၿခံအရံ ရိွကုန္၏။ ေမာဒမာနာ - ၀မ္းေျမာက္ ကုန္ သည္ ျဖစ္၍၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ -
ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕၏ အေပါင္းကုိ၊ ဒႆနာယ - ဖူးျမင္ျခင္း ငွာ၊ ၀နံ - ဤ 
မဟာ၀ုန္ေတာသုိ႕၊ အဘိကၠာမုံ -လာေရာက္ကုန္ၿပီ။
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ေခမိယာ တုသိတာ ယာမာ၊ က႒ကာ စ ယသႆိေနာ။ လမၺီတကာ 
လာမေသ႒ာ၊ ေဇာတိနာမာ စ အာသ၀ါ။ နိမၼာနရတိေနာ အာဂုံ၊ အထာဂုံ ပရနိမၼိတာ။
ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။ ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ
ယသႆိေနာ။ ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ ၀နံ။

ေခမိယာ - ေခမိယ မည္ေသာ နတ္တုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ တုသိတာ -
တုသိတာ ဘုံ၌ ေနကုန္ေသာ နတ္တို႕သည္လည္းေကာင္း၊ ယာမာ - ယာမာဘုံ၌ 
ေနကုန္ေသာ နတ္တို႕သည္လည္းေကာင္း၊ ယသႆိေနာ - မ်ားေသာ အၿခံအရံ
ရိွကုန္ေသာ၊ က႒ကာ စ - က႒က မည္ေသာ နတ္တုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ လမၺီတကာ
- လမၺီတက မည္ေသာ နတ္တုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ လာမေသ႒ာ - လာမေသ႒
မည္ေသာ နတ္တုိ႕သည္လည္း ေကာင္း၊ ေဇာတိနာမာ စ - ေဇာတိ မည္ေသာ 
နတ္တို႕သည္လည္းေကာင္း၊ အာသ၀ါ စ - အာသ၀ မည္ေသာ နတ္တို႕ သည္လည္း
ေကာင္း၊ နိမၼာနရတိေနာ - နိမၼာနရတိဘံု၌ ေနကုန္ေသာ နတ္တုိ႕သည္ လည္းေကာင္း၊ 
အာဂုံ - လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ အထ - ထုိမွတပါး၊ ပရနိမၼိတာ - ပရနိမၼိတဘုံ၌ 
ေနကုန္ေသာ နတ္တုိ႕သည္လည္း၊ အာဂုံ - လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ ဧေတ ဒသကာယာ -
ေခမိယနတ္အစ ပရနိမၼိတနတ္အဆုံးရိွကုန္ေသာ ဂုိဏ္းသီးဂုိဏ္းကြဲ ဆယ္မ်ိဳးေသာ 
နတ္တို႕သည္၊ ဒသဓာ - ဆယ္စုအားျဖင့္၊ ဌိတာ - တည္ကုန္၏၊ သေဗၺ - ခပ္သိမ္းကုန္
ေသာ ဆယ္မ်ိဳးေသာ နတ္တို႕သည္၊ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ - အညိဳ အေရႊ စေသာအားျဖင့္ 
အထူးထူးအေထြေထြ အဆင္းရိွကုန္၏၊ ဣဒၶိမေႏၲာ - တန္ခုိး ႀကီး ကုန္၏။ ဇုတိမေႏၲာ -
အာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္၏။ ၀ဏၰ၀ေႏၲာ - ကုိယ္ေရာင္ကုိယ္၀ါ ႏွင့္ ျပည့္စုံ ကုန္၏။ 
ယသႆိေနာ - မ်ားေသာ အၿခံအရံ ရိွကုန္၏။ ေမာဒမာနာ - ၀မ္းေျမာက္ ကုန္သည္ 
ျဖစ္၍၊ ဘိကၡဴနံ သမိတႎ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕၏ အေပါင္းကုိ၊ ဒႆနာယ - ဖူးျမင္ျခင္း ငွာ၊ 
၀နံ -ဤ မဟာ၀ုန္ေတာသုိ႕၊ အဘိကၠာမုံ -လာေရာက္ ကုန္ၿပီ။

သေ႒ေတ ေဒ၀နိကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ။ နာမႏြေယန အာဂစံၧဳ၊ ေယ 
စေည သဒိသာ သဟ။ ပ၀ု႒ဇာတိမခိလံ၊ ၾသဃတိဏၰမနာသ၀ံ။ ဒေကၡေမာဃတရံ နာဂံ၊
စႏၵံ၀ အသိတာတိဂံ။

သ႒ိ - ေျခာက္ဆယ္ေသာ သေဗၺ - ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ၊ ဧေတ ေဒ၀နိကာယာ -
အာေပါနတ္အစ ပရနိမၼိတနတ္အဆုံးရိွကုန္ေသာ ဂုိဏ္းသီးဂုိဏ္းကြဲ ဆယ္မ်ိဳးေသာ 
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နတ္တို႕သည္၊ နာနတၱ၀ဏၰိေနာ - အညိဳ အေရႊ စေသာအားျဖင့္ အထူးထူးအေထြေထြ 
အဆင္းရိွကုန္သည္ျဖစ္၍၊ နာမႏြေယန - အာေပါနတ္ ပထ၀ီနတ္ အစရိွကုန္ေသာ 
အမည္သညာ အသီးသီးအားျဖင့္၊ အာဂစံၧဳ - လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ အေည စ -
တစ္ပါးလည္း ျဖစ္ေသာ၊ သဒိသာ - ထုိေျခာက္ဆယ္ေသာ ဂုိဏ္းသီးဂုိဏ္းကြဲ နတ္တုိ႕
ႏွင့္ အဆင္း အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အမည္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း တူကုန္ေသာ၊ 
ေယစ - ၾကြင္း ေသာ စၾက၀ဠာ၌ ေနကုန္ေသာ အၾကင္နတ္တုိ႕သည္ လည္း၊ သႏိၲ -
ရိွကုန္၏၊ ေတပိ - ထုိနတ္တို႕သည္လည္း၊ သဟ - ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ နတ္မ်ိဳးေျခာက္ဆယ္
တုိ႕ႏွင့္ အတူတကြ၊ အာဂစံၧဳ -လာေရာက္ကုန္ၿပီ။

ပ၀ု႒ဇာတႎ - ကင္းၿပီးေသာ ပဋိသေႏၶေနျခင္း ရိွထေသာ၊ အခိလံ - ရာဂ ေဒါသ 
ေမာဟတည္းဟူေသာ ေျငာင့္တံသင္း မရိွထေသာ၊ ၾသဃတိဏၰံ - ၾသဃေလးပါးတုိ႕မွ 
ကူးေျမာက္ၿပီးထေသာ၊ အနာသ၀ံ - အာသေ၀ါတရားေလးပါး မရိွထေသာ၊ ဘိကၡဳသံဃံ
- ရဟႏၲာငါးရာ အေပါင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ ၾသဃတရံ - ၾသဃေလးပါးမွ ကူးေျမာက္
ေတာ္ မူၿပီးထေသာ၊ နာဂံ - အကုသုိလ္ကုိ ျပဳေတာ္မမူထေသာ၊ တာတိဂံ - မည္း
ညစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ကိေလသာတုိ႕မွ လြန္ေျမာက္ေတာ္ မူၿပီးထ ေသာ၊
စႏၵံ၀ - ေရႊလမင္း ကဲ့သုိ႕ေသာ က်က္သေရေတာ္ျဖင့္ တင့္တယ္ေတာ္မူထေသာ၊
ဒသဗလဥၥ - ျမတ္စြာဘုရား ကုိလည္း၊ ဒေကၡမ - ဖူးေျမာ္ ကုန္အ့ံ၊ ဣတိ - ဤသုိ႕ 
ႏွလုံးပုိက္၍၊ ဧတဒတံၳ - ဤသံဃာ ေတာ္ကို ဖူးေျမႇာ္ျခင္း၊ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဖူးေျမႇာ္ျခင္း 
အက်ိဳးငွာ၊ ဧတ သေဗၺ - ဤ စၾက၀ဠာ၌ ေနကုန္ေသာ ဂုိဏ္းသီး ဂုိဏ္းကြဲ 
ေျခာက္ဆယ္ေသာနတ္မ်ိဳး၊ ထုိ ေျခာက္ဆယ္ႏွင့္ အဆင္းအမည္တူေသာ တစ္ပါးေသာ 
စၾက၀ဠာ၌ ေနကုန္ေသာ ဂုိဏ္းသီး ဂုိဏ္းကြဲ ေျခာက္ဆယ္ေသာနတ္မ်ိဳးအားျဖင့္ 
ထုိအလုံးစုံေသာ နတ္အေပါင္းတုိ႕သည္၊ အာဂစံၧဳ -လာေရာက္ကုန္ၿပီ။

ျဗဟၼာမင္းမ်ား

၃၄၁။ သုျဗဟၼာ ပရမေတၱာ စ၊ ပုတၱာ ဣဒၶိမေတာ သဟ။ သနကၤုမာေရာ 
တိေႆာ စ၊ ေသာပါဂ သမိတႎ ၀နံ။

သုျဗဟၼာ - သုျဗဟၼာမည္ေသာ ျဗဟၼာသည္လည္းေကာင္း၊ ပရမေတၱာ စ -
ပရမတၳမည္ေသာ ျဗဟၼာသည္ လည္းေကာင္း၊ ဣဒၶိမေတာ - တန္ခုိးႀကီးေတာ္မူေသာ 
ျမတ္စြာဘုရား၏၊ ပုတၱာ -သားေတာ္မည္၏၊ ဧေတ -ဤ ျဗဟၼာႏွစ္ဦးတုိ႕သည္၊ သဟ -
အတူတကြ၊ အာဂုံ -လာေရာက္ကုန္ၿပီ။
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သနကၤုမာေရာ - သနကၤုမာရမည္ေသာ ျဗဟၼာသည္လည္းေကာင္း၊ တိေႆာ စ
- တိႆမည္ေသာ ျဗဟၼာသည္လည္းေကာင္း၊ ေသာပိ - ထုိ ျဗဟၼာႏွစ္ဦးသည္လည္း၊ 
သမိတႎ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕၏ စည္းေ၀းရာျဖစ္ေသာ၊ ၀နံ - ဤ မဟာ၀ုန္ေတာသုိ႕၊ 
အာဂါ -လာေရာက္ၿပီ။

သဟႆံ ျဗဟၼေလာကာနံ၊ မဟာျဗဟၼာဘိတိ႒တိ။ ဥပပေႏၷာ ဇုတိမေႏၲာ၊
ဘိသၼာကာေယာ ယသႆိေသာ။ ဒေသတၳ ဣႆရာ အာဂုံ၊ ပေစၥက၀သ၀တိၱေနာ။
ေတသဥၥ မဇၥ်ေတာ အာဂ၊ ဟာရိေတာ ပရိ၀ါရိေတာ။

ျဗဟၼေလာကာနံ - ျဗဟၼာ့ျပည္လွ်င္ ေနရာရိွကုန္ေသာ မဟာျဗဟၼာတုိ႕၏၊
သဟႆံ - တစ္ေထာင္သည္၊ အာဂတံ - လာ၏၊ ဥပပေႏၷာ - ျဗဟၼာ့ဘုံ၌ျဖစ္ေသာ၊
ဇုတိမေႏၲာ - အာႏုေဘာ္ႀကီးေသာ၊ အဘိသၼာကာေယာ - ႀကီးမားေသာ ကုိယ္ရိွေသာ၊
ယသႆိ - မ်ားေသာ အၿခံအရံရိွေသာ၊ ေသာ မဟာျဗဟၼာ - တစ္ေထာင္ေသာ 
မဟာျဗဟၼာတြင္ တစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ေသာ ထုိမဟာျဗဟၼာသည္၊ အဘိတိ႒တိ -
တစ္ပါးေသာ ျဗဟၼာတုိ႕ကုိ အဆင္း အသက္ အၿခံအရံအားျဖင့္ လႊမ္းမုိး၍ တည္၏၊ ဧတၳ 
- ဤ တစ္ေထာင္ေသာ မဟာျဗဟၼာတြင္၊ ပေစၥက၀သ၀တိၱေနာ - အသီးအသီး 
မိမိအလုိသို႕ လုိက္ေစႏုိင္ေသာ၊ ဣႆရာ - အစုိးရ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ဒသ - တစ္က်ိပ္
ေသာ မဟာျဗဟၼာတို႕သည္၊ အာဂုံ - လာေရာက္ကုန္ၿပီ၊ ေတသဥၥ - ထုိ ျဗဟၼာတုိ႕၏
လည္း၊ မဇၥ်ေတာ - အတြင္း၌၊ ဟာရိေတာ - ဟာရိတမည္ေသာ ျဗဟၼာသည္၊
ပရိ၀ါရိေတာ - ျဗဟၼာတစ္သိန္း အၿခံအရံ ရိွသည္ျဖစ္၍၊ အာဂ - လာေရာက္ၿပီ၊ ဣတိ -
ဤသုိ႕၊ ဘဂ၀ါ - ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ ဘိကၡဴ - ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕ကို၊ အာမေႏၲယိ -
ေခၚ၍ အမိန္႕ေတာ္ရိွ၏။

မာရ္နတ္ ေႏွာင့္ယွက္ပုံ

၃၄၂။ ေတ စ သေဗၺ အဘိကၠေႏၲ၊ သဣေႏၵ ေဒေ၀ သျဗဟၼေက။ မာရေသနာ 
အဘိကၠာမိ၊ ပႆ ကဏွႆ မႏၵိယံ။ ဧထ ဂဏွထ ဗႏၶထ၊ ရာေဂန ဗဒၶမတၳဳ ေ၀ါ။ သမႏၲာ 
ပရိ၀ါေရထ၊ မာ ေ၀ါ မုဥၥိတၳ ေကာစိ နံ။ ဣတိ တတၳ မဟာေသေနာ၊ ကေဏွာ ေသနံ 
အေပသယိ။ ပါဏိနာ တလမာဟစၥ၊ သရံ ကတြာန ေဘရ၀ံ။ ယထာ ပါ၀ုႆေကာ 
ေမေဃာ၊ ထနယေႏၲာ သ၀ိဇၨဳေကာ။ တဒါ ေသာ ပစၥဳဒါ၀တိၱ၊ သကၤုေဒၶါ အသယံ၀ေသ။
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အဘိကၠေႏၲ - သိၾကားမင္းကုိ အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ လာကုန္ေသာ၊ သဣေႏၵ -
သိၾကားမင္းႏွင့္တကြကုန္ေသာ၊ သေဗၺ - အလုံးစုံကုန္ေသာ၊ ေတ ေဒေ၀ စ - ထိုနတ္
အေပါင္း တုိ႕ကုိလည္းေကာင္း၊ အဘိကၠေႏၲ - ဟာရိတျဗဟၼာကုိ အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ 
လာကုန္ ေသာ၊ သျဗဟၼေက - ဟာရိတျဗဟၼာႏွင့္တကြကုန္ေသာ၊ သေဗၺ - အလုံးစုံ
ကုန္ေသာ၊ ေတ ေဒေ၀ စ - ထုိ ျဗဟၼာအေပါင္းတုိ႕ကုိလည္းေကာင္း၊ မာရေသနာ -
မာရ္နတ္မင္း၏ ရမဲက္ သားတုိ႕သည္၊ အဘိကၠာမုံ - လႊမ္းမုိး၍ လာကုန္၏၊ ကဏွႆ -
မာရ္နတ္၏၊ မႏၵိယံ - မုိက္သည္၏ အျဖစ္ကုိ၊ ပႆ (ပႆထ) - ၾကည့္ၾကကုန္ေလာ့၊
ဧထ - လာၾကကုန္ေလာ့၊ ဂဏွထ - ဖမ္းၾကကုန္ေလာ့၊ ဗႏၶထ - ခ်ည္ေႏွာင္ၾက
ကုန္ေလာ့၊ ေ၀ါ - သင္ ရမဲက္သား တို႕၏၊ ၀ါ - တုိ႕သည္၊ ဣဒံေဒ၀မ႑လံ -
ဤနတ္ျဗဟၼာအေပါင္းသည္၊ ၀ါ - က္ုိ၊ ရာေဂန - ရာဂျဖင့္၊ ဗဒၶံ - ခ်ည္ေႏွာင္အပ္သည္၊
အတၳဳ - ျဖစ္ေစေလာ့၊ သမႏၲာ - ပတ္၀န္းက်င္မွ၊ ပရိ၀ါေရထ - ၀ုိင္းထားၾကကုန္ေလာ့၊
ေ၀ါ - သင္ရမဲက္သားတုိ႕တြင္၊ ၀ါ - သင္တုိ႕ထတဲြင္၊ ေကာစိ - တစ္ေယာက္ 
တစ္ေလကမွ်၊ နံ - ထုိနတ္ျဗဟၼာအေပါင္းကုိ၊ မုဥၥိတၳ - မလႊတ္လုိက္ပါႏွင့္၊

ဣတိ - ဤသုိ႕၊ တတၳ - ထုိ အစည္းအေ၀း၌၊ မဟာေသေနာ - မ်ားေသာ 
ရမဲက္ရိွေသာ၊ ကေဏွာ - မာရ္နတ္သည္၊ ပါဏိနာ - လက္ျဖင့္၊ တလံ - ေျမအျပင္ကုိ၊
အာဟစၥ - ထု႐ုိက္၍လည္းေကာင္း၊ ပါ၀ုႆေကာ - မုိးအခါ၌ ရြာေသာ၊ ေမေဃာ -
မုိးႀကီး သည္၊ သ၀ိဇၨဳေကာ - လွ်ပ္စစ္ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ၊ ထနယေႏၲာ ယထာ -
ထစ္ခ်ဳန္း သကဲ့သုိ႕၊ ေဘရ၀ံ - ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ၊ သရံ - အသံကုိ၊ ကတြာန -
ျပဳ၍ လည္းေကာင္း၊ ေသနံ - မိမိ၏ စစ္တပ္ကို၊ အေပသယိ - ေစလႊတ္ၿပီ၊ တဒါ -
ထုိအခါ၌၊ ေသာ - ထုိ မာရ္နတ္သည္၊ သကၤုေဒၶါ - အလြန္စိတ္ဆိုးသည္ျဖစ္၍၊ 
အသယံ၀ေသ - မိမိ အလုိမရိွပါဘလဲ်က္၊ ပစၥဳဒါ၀တၱိ - ျပန္ဆုတ္ရေလၿပီ။

၃၄၃။ တဥၥ သဗၺံ အဘိညာယ၊ ၀၀တိၳတြာန စကၡဳမာ။ တေတာ အာမႏၲယီ သတၳာ၊
သာ၀ေက သာသေန ရေတ။ မာရေသနာ အဘိကၠႏၲာ၊ ေတ ၀ိဇာနာထ ဘိကၡေ၀ါ။ ေတ 
စ အာတပၸ မကရံု၊ သုတြာ ဗုဒၶႆ သာသနံ။ ၀ီတရာေဂဟိ ပကၠာမုံ၊ ေနသံ ေလာမာပိ 
ဣဥၨယုံ။

တဥၥ သဗၺံ - ထုိအလံုးစုံကိုလည္း၊ အဘိညာယ - သိေတာ္မူ၍၊ ၀၀တိၳတြာန -
အသီးသီး ျမင္ေတာ္မူ၍၊ စကၡဳမာ - စကၡဳငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ၊ သတၳာ -
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ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ သာသေန - သိကၡာသုံးပါးႏွင့္ သိမ္းက်ံဳးအပ္ေသာ သာသနာ
ေတာ္၌၊ ရေတ - ေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ပုိက္ကုန္ေသာ၊ သာ၀ေက - ရဟႏၲာငါးရာ 
သာ၀ကတုိ႕ကုိ၊ အာမႏၲယီ - ေခၚ၍ မိန္႕ေတာ္မူၿပီ၊ ကႎ အာမႏၲယီ - အဘယ္သုိ႕ 
ေခၚ၍မိန္႕ေတာ္မူသနည္း ဟူမူ၊ ဘိကၡေ၀ - ရဟန္းတုိ႕၊ မာရေသနာ - မာရ္နတ္ႏွင့္ 
သူ၏စစ္တပ္တုိ႕သည္၊ အဘိကၠႏၲာ - လာေရာက္ကုန္၏၊ ေတ တုေမွ - သင္ 
ရဟန္းတုိ႕သည္၊ ၀ိဇာနာထ - မိမိတုိ႕အား ထုိက္ေသာ သမာပတ္ကို ၀င္စားျခင္းငွာ 
သိၾကကုန္ေလာ့၊ ဣတိ - ဤသုိ႕၊ အာမႏၲယီ - ေခၚ၍ မိန္႕ေတာ္မူၿပီ၊ ေတ စ ဘိကၡဴ -
ထုိ ရဟႏၲာငါးရာတုိ႕သည္လည္း၊ ဗုဒၶႆ - ျမတ္စြာဘုရား၏၊ သာသနံ -
အမိန္႕ေတာ္ကုိ၊ သုတြာ - ၾကားကုန္သည္ရိွေသာ္၊ အာတပၸံ - သမာပတ္ ၀င္စားျခင္းငွာ 
လုံ႕လကုိ၊ အကရံု - ျပဳကုန္ၿပီ၊ မာရေသနာ - မာရ္နတ္ႏွင့္ သူ၏စစ္တပ္တုိ႕သည္၊ 
၀ီတရာေဂဟိ - ရဟႏၲာတုိ႕အထံမွ၊ ပကၠာမုံ - အရပ္ တစ္ပါးသုိ႕ ဖသဲြားၾကေလကုန္၏။

(ထုိအျခင္းအရာကုိျမင္ရကား မာရ္နတ္သားသည္ ရဟန္းသံဃာကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ 
သေဗၺ ၀ိဇိတသဂၤါမာ -ဟူေသာ ဂါထာကုိ ရြတ္၏။)

သေဗၺ ၀ိဇိတသဂၤါမာ၊ ဘယာတီတာ ယသႆိေနာ။ ေမာဒႏၲိ သဟ ဘူေတဟိ၊
သာ၀ကာ ေတ ဇေနသုတာတိ။

သေဗၺ - ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ဤရဟန္းတုိ႕သည္၊ ၀ိဇိတသဂၤါမာ - ေအာင္အပ္ၿပီး
ေသာ စစ္ေျမရိွကုန္၏၊ ဘယာတီတာ - ေၾကာက္ျခင္းကို လြန္ေျမာက္ကုန္၏၊
ယသႆိေနာ - မ်ားေသာ ေက်ာ္ေစာျခင္း ရိွကုန္၏၊ ဇေန - နတ္ျဗဟၼာ အေပါင္း၌၊ 
သုတာ - ထင္ရွားကုန္ေသာ၊ ေတ သာ၀ကာ - ထုိ ရဟႏၲာတုိ႕သည္၊ ဘူေတဟိ -
မိမိတုိ႕ကဲ့သုိ႕ အရိယာျဖစ္ၿပီးေသာ အျခားသာ၀ကတုိ႕ႏွင့္၊ သဟ - အတူတကြ၊ ေမာဒႏၲိ
- ၀မ္းေျမာက္ ကုန္၏၊ ဣတိ -ဤသည္လွ်င္ မဟာသမယသုတ္ အၿပီးတည္း။

မဟာသမယသုတံၱ နိ႒ိတံ။
မဟာသမယသုတ္ ၿပီး၏။
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အတၱဒ႑သုတ္ ပါဠိေတာ္

၁။ အတၱဒ႑ာ ဘယံ ဇာတံ၊ ဇနံ ပႆထ ေမဓဂံ။
သံေ၀ဂံ ကိတၱယိႆာမိ၊ ယထာ သံ၀ိဇိတံ မယာ။

ဘယံ - ဒိ႒ဓမၼိက သမၸရာယိက ျဖစ္ေသာ အလုံးစုံေသာ ေဘးသည္၊ အတၱဒ႑ာ 
- ဒုစ႐ုိက္ကုိ ျပဳျခင္းတည္းဟူေသာ ဒဏ္ေၾကာင့္၊ ဇာတံ - ျဖစ္၏၊ ဧ၀ံသေႏၲ - ဤသုိ႕ျဖစ္ 
လ်က္၊ သာကိယာ - သာကီ၀င္တို႕သည္၊ ေမဓဂံ - အခ်င္းခ်င္းညႇဥ္းဆဲႏိွပ္စက္ထေသာ၊ 
ဇနံ - ဤသူအေပါင္းကုိ၊ တုေမွ - သင္တို႕ သည္၊ ပႆထ - ႐ႈကုန္ေလာ၊ မယာ - ငါ 
သည္လည္း၊ ပုေဗၺ - ေရွးဘုရားေလာင္း ျဖစ္ေသာအခါ၌၊ ယထာ - အၾကင္ အျခင္းျဖင့္၊ 
သံ၀ိဇိတံ - ထိတ္လန္႕အပ္ၿပီ၊ တထာ - ထုိအျခင္းျဖင့္၊ သံေ၀ဂံ - ထိတ္လန္႕ျခင္းကုိ၊ 
ကိတၱယိ-ႆာမိ - ၾကားအ့ံ။

၂။ ဖႏၵမာနံ ပဇံ ဒိသြာ၊ မေစၧ အေပၸါဒေက ယထာ။
အညမေညဟိ ဗ်ာ႐ုေဒၶ၊ ဒိသြာ မံ ဘယမာ၀ိသိ။

အေပၸါဒေက - နည္းေသာေရ၌၊ အညမေညဟိ - အခ်င္းခ်င္းတုိ႕ႏွင့္၊ သဒၶႎ -
တကြ၊ ဗ်ာ႐ုေဒၶ - တုိးေ၀ွ႕ ထိပါးေသာအားျဖင့္ ဆန္႕က်င္ေႏွာက္ယွက္ တုန္လႈပ္ကုန္ထ 
ေသာ၊ မေစၧ စ - အထူးထူးကုန္ေသာငါးတုိ႕ကုိလည္း၊ ဒိသြာယထာ - ျမင္သက့ဲသုိ႕၊ ဧ၀ံ 
- ဤအတူ၊ ဖႏၵမာနံ - တဏွာဒိ႒ိ တုိ႕ျဖင့္ တုန္လႈပ္ထေသာ၊ ဇနံ - သတၱ၀ါအေပါင္းကုိ၊
ဒိသြာ - ျမင္၍၊ မံ - ငါ့အား၊ ဘယံ - ေၾကာက္ျခင္းသည္၊ အာ၀ိသိ - ၀င္ၿပီ။

၃။ သမႏၲမသာေရာ ေလာေကာ၊ ဒိသာ သဗၺာ သေမရိတာ။
ဣစၧံ ဘ၀နမတၱေနာ၊ နာဒၵသာသႎ အေနာသိတံ။

သမႏံၲသမေႏၲာ - ငရကုိဲ အစျပဳ၍ ထက္၀န္းက်င္မွ၊ ေလာေကာ - ေလာကသည္၊
အသာေရာ - ျမေဲသာအျဖစ္စေသာ အႏွစ္သာရမရိွ၊ သဗၺာ - အလုံးစုံေသာ၊ ဒိသာ -
အရပ္မ်က္ႏွာသည္၊ သေမရိတာ - အျမမဲရိွေသာ အျဖစ္ျဖင့္တုန္လႈပ္၏၊ အတၱေနာ -
မိမိ၏၊ တာဏံ - ကုိးကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာကုိ၊ ဣစၧံ ဣစၧေႏၲာ - အလုိရိွ ေသာငါသည္၊
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အေနာသိတံ - ဇရာစသည္တုိ႕ျဖင့္ မလႊမ္းမႏွစ္ထေသာ၊ ဘ၀နံ -တစုံတခုေသာ ေနရာ 
အရပ္ကုိ၊ နာဒႆိ - မျမင္။

၄။ ၾသသာေနေတြ၀ ဗ်ာ႐ုေဒၶ၊ ဒိသြာ ေမ အရတီ အဟု။
အေထတၳ သလႅမဒၵကၡႎ၊ ဒုဒၵသံ ဟဒယနိႆိတံ။

ၾသသာေနေတြ၀ - ေကာင္းေသာ အရြယ္စသည္တုိ႕၌ ဆုံးသည္သာ ျဖစ္ကုန္ 
ေသာ၊ ဗ်ာ႐ုေဒၶ - ဇရာစသည္တုိ႕ျဖင့္ ထိပါးအပ္ေသာ စိတ္ရိွကုန္ေသာ၊ သေတၱ -
သတၱ၀ါတုိ႕ကုိ၊ ဒိသြာ - ျမင္ေသာေၾကာင့္၊ ေမ - ငါ့အား၊ အရတိ - မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း 
သည္၊ အဟု - ျဖစ္၏၊ အထ - ထုိမွတပါး၊ ဧတၳ - ဤသတၱ၀ါတို႕၌၊ ဒုဒၵသံ - ႏႈတ္ႏုိင္ခဲ 
ထေသာ၊ ဟဒယနိႆိတံ - စိတ္ကုိမီွထေသာ၊ သလံႅ - ရာဂစေသာ ျမႇားေျငာင့္ကို၊ 
အဒကၡိ - ျမင္ၿပီ။

၅။ ေယန သေလႅန ၾသတိေဏၰာ၊ ဒိသာ သဗၺာ ၀ိဓာ၀တိ။
တေမ၀ သလႅမဗၺဳယွ၊ န ဓာ၀တိ န သီဒတိ။

၆။ တတၳ သိကၡာႏုဂီယႏိၲ၊ ယာနိ ေလာေက ဂဓိတာနိိ၊
န ေတသု ပသုေတာ သိယာ။

နိဗၺိဇၥ် သဗၺေသာ ကာေမ၊ သိေကၡ နိဗၺာနမတၱေနာ။

ေယန သေလႅန - အၾကင္ျမႇားေျငာင့္တုိ႕ျဖင့္၊ ၾသတိေဏၰာ - စူး၀င္အပ္ေသာ 
သူသည္၊ သဗၺာ ဒိသာ - ခပ္သိမ္းေသာ ဒုစ႐ုိက္တည္းဟူေသာ အရပ္တုိ႕သုိ႕လည္း၊ 
အဘိဓာ၀တိ - အလြန္ေျပး၏၊ တေမ၀ သလႅံ - ထုိရာဂစေသာျမႇားေျငာင့္ကုိသာလွ်င္၊ 
အဗၺဳယွ - ႏႈတ္၍၊ န ဓာ၀တိ - ထုိအရပ္သုိ႕မေျပး၊ န သီဒတိ - ၾသဃေလးပါး၌မနစ္၊
ယာနိ - အၾကင္ကာမဂုဏ္တုိ႕ကုိ၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ ဂဓိတာနိိ - ရစိမ့္ေသာငွာ 
ေတာင့္တမက္ေမာအပ္ကုန္၏၊ တတၳ - ထုိကာမဂုဏ္ငါးပါး တည္းဟူေသာ အေၾကာင္း 
ေၾကာင့္၊ သိကၡာ - ဆင္အတတ္ ျမင္းအတတ္စေသာ အတတ္တုိ႕ကို၊ အႏုႀကိယႏိၲ -
သင္ကုန္၏၊ ေတသု - ထုိငါးပါးေသာ ကာမဂုဏ္အတတ္တို႕၌၊ ပသုေတာ - ေလ့က်က္ 
သည္၊ နသိယာ - မျဖစ္ရာ၊ သဗၺေသာ - အလုံးစုံေသာအားျဖင့္၊ ကာေမ - ကာမဂုဏ္ 
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တုိ႕ကို၊ နိဗၺိဇၥ် - အနိစၥသေဘာအားျဖင့္ ျမင္သျဖင့္၊ အတၱေနာ - မိမိ၏၊ နိဗၺာနေမ၀ - မီး 
ၿငိမ္းျခင္းကုိသာလွ်င္၊ သိေကၡ -က်င့္ရာ၏။

၇။ သေစၥာ သိယာ အပၸဂေဗၻာ၊ အမာေယာ ရိတၱေပသုေဏာ။
အေကၠာဓေနာ ေလာဘပါပံ၊ ေ၀၀ိိစၧံ ၀ိတေရ မုနိ။

မုနိ - ရဟန္းသည္၊ သေစၥာ - ၀စီသစၥာ ဉာဏသစၥာ မဂၢသစၥာႏွင့္ ျပည့္စုံသည္၊ 
သိယာ - ျဖစ္ရာ၏၊ အပၸဂေဗၻာ - ကာယပါဂဗၻိယစေသာ မေလ်ာက္မပတ္ ျပဳျခင္းမွ 
ကင္းသည္၊ အမာေယာ - လွည့္ပတ္ျခင္း မရိွသည္၊ ရိတၱေပသုေဏာ - ကင္းေသာ 
ေခ်ာပစ္ျခင္းရိွသည္၊ အေကၠာဓေနာ - အမ်က္ထြက္ျခင္းမရိွသည္၊ သိယာ - ျဖစ္ရာ၏၊
ေလာဘပါပံ - ယုတ္မာေသာ ေလာဘကုိ၊ ေ၀၀ိစၧံ - ၀န္တုိျခင္းကုိ၊ နိတရ - ကူး 
ေျမာက္ရာ၏။

၈။ နိဒၵံ တႏၵႎ သေဟ ထီနံ၊ ပမာေဒန န သံ၀ေသ။
အတိမာေန န တိေ႒ယ်၊ နိဗၺာနမနေသာ နေရာ။

နိဗၺာနမနေသာ - နိဗၺာန္သုိ႕ညႊတ္ေသာ စိတ္ရိွေသာ၊ နေရာ - လူသည္၊ နိဒၵံ  -
အိပ္ေမြ႕ျခင္းကုိ၊ တႏၵႎ - ကုိယ္၏ ပ်င္းရိျခင္းကုိ၊ သေသာႏိၲနံ - စိတ္၏ ပ်င္းရိျခင္းကုိ။
ဣေမတေယာဓေမၼ - ဤသုံးပါးေသာ တရားတုိ႕ကုိ၊ အဘိဘေ၀ယ် - ႏိွမ္နင္းရာ၏၊
ပမာေဒန - ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းႏွင့္၊ န သံ၀ေသ - အတူတကြ မေနရာ၊ အတိမာေန - ငါဟူ၍ 
အလြန္မာန္မူျခင္း၌၊ န တိေ႒ယ် - မတည္ရာ။

၉။ ေမာသ၀ေဇၨ န နီေယထ၊ ႐ူေပ ေသၷဟံ န ကုဗၺေယ။
မာနဥၥ ပရိဇာေနယ်၊ သာဟသာ ၀ိရေတာ စေရ။

ေမာသ၀ေဇၨ န - ရသာ၀ါဒမွ၊ နီေယ်ထ - ထြက္ေျမာက္ရာ၏၊ ႐ူေပ - ကိုယ္၌၊ 
ေသၷေနဟံ - တဏွာဟူေသာအေစးျဖင့္ တပ္စြမ္းျခင္းကုိ၊ န ကုဗၺေယ - မျပဳရာ၊ မာနဥၥ -
မာန္ကုိလည္း၊ ပရိဇာေနယ် - သုံးပါးေသာ ပရိညာျဖင့္ ပုိင္းျခား၍ သိရာ၏၊ သာဟသာ 
- ႏုိင္ထက္ကလူ ျပဳျခင္းမွ၊ ၀ိရေတာ - ၾကဥ္သည္ျဖစ္၍၊ စေရ -က်င့္ရာ၏။
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၁၀။ ပုရာဏံ နာဘိနေႏၵယ်၊ နေ၀ ခႏၲႎ န ကုဗၺေယ။
ဟိယ်မာေန န ေသာေစယ်၊ အာကာသံ န သိေတာ သိယာ။

ပုရာဏံ - ေရွးအတိတ္႐ုပ္စသည္ကို၊ နာဘိနေႏၵယ် - မႏွစ္သက္ရာ၊ နေ၀ -
အသစ္ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ႐ုပ္ စသည္၌၊ ခႏိၲ - ဆႏၵရာဂကုိ၊ န ၾကဳဗၺေယ - မျပဳရာ၊
ဟိယ်မာနံ - ပ်က္လတံၱ႕ေသာ ခႏၶာကုိ၊ နေသာေစယ် - မစုိးရိမ္ရာ၊ အာကာသံ -
တဏွာကုိ၊ သိေတာ - မီွသည္၊ နသိယာ - မျဖစ္ရာ။

၁၁။ ေဂဓံ ျဗဴမိ မေဟာေဃာတိ၊ အာဇ၀ံ ျဗဴမိ ဇပၸနံ။
အာရမၼဏံ ပကပၸနံ၊ ကာမပေကၤာ ဒုရစၥေယာ။

အဟံ - ငါသည္၊ ဣဓံ - ဤအာကာသဟု ဆုိအပ္ေသာ တဏွာကုိ၊ ေဂဓံ -
အာ႐ုံတုိ႕၌ မက္ေမာတတ္၏ ဟူ၍၊ ျဗဴမိ - ေဟာေတာ္မူ၏၊ မေဟာေဃာတိပိ -
မြန္းနစ္တတ္သည္ျဖစ္၍ ႀကီးေသာၾသဃ ဟူ၍လည္း၊ ျဗဴမိ - ေဟာေတာ္မူ၏၊ အာဇ၀ံ -
သွ်င္စြာ ေစာတတ္၏ ဟူ၍၊ ဇပၸနံ - ငါ၏၀တၳဳဟု ဆုိေစတတ္၏ ဟူ၍၊ ျဗဴမိ -
ေဟာေတာ္မူ၏၊ အာရမၼဏံ - ေျဖႏုိင္ခေဲသာ အျဖစ္ျဖင့္ အာရမၼဏဟူ၍၊ ပကပၸနံ -
တုန္လႈပ္ျခင္းကုိ ျပဳတတ္၏ဟူ၍၊ ကာမပေကၤာ - ကာမတည္းဟူေသာညႊန္ဟူ၍၊ 
ဒုရစၥေယာ -လြန္ႏုိင္ခဲ၏ ဟူ၍၊ ျဗဴမိ - ေဟာေတာ္မူ၏၊

၁၂။ သစၥာ အေ၀ါကၠမၼ မုနိ၊ ထေလ တိ႒တိ ျဗဟၼေဏာ။
သဗၺံ ေသာ ပဋိနိႆဇၨ၊ သ ေ၀ သေႏၲာတိ ၀ုစၥတိ။

သစၥာ - ၀စီသစၥာစေသာ သုံးပါးေသာသစၥာကုိ၊အေ၀ါကၠမ - မဖမူဲ၍၊ မုနိ -
ေမာေနယ်သုိ႕ ေရာက္သျဖင့္ မုနိဟု ေရတြက္ျခင္းသုိ႕ ေရာက္ေသာ၊ ျဗဟၼေဏာ -
ျဗဟၼဏသည္ ထေလ - နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ကုန္ၾကဥ္၌၊ တိ႒တိ - တည္၏၊
ေသာဧ၀႐ူေပါ - ထုိသုိ႕သေဘာရိွေသာ ျဗဟၼဏကို၊ ဧ၀ - စင္စစ္၊ သဗၺေသာ 
သဗၺာနိအာယတနာနိ - အလုံးစုံေသာ အာယတနတုိ႕ကုိ၊ ပဋိနိႆဇၨ - စြန္႕ၿပီးသည္ 
ျဖစ္၍၊ သေႏၲာတိ - ၿငိမ္း၏ ဟူ၍၊ ၀ုစၥတိ - ဆုိအပ္၏။
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၁၃။ သ ေ၀ ၀ိဒြါ သ ေ၀ဒဂူ၊ ဉတြာ ဓမၼံ အနိႆိေတာ။
သမၼာေသာ ေလာေက ဣရိယာေနာ၊ န ပိေဟတီဓ ကႆစိ။

ေသာ - ထုိသုိ႕ေသာ သေဘာရိွေသာ ျဗဟၼဏသည္၊ ဧ၀ - စင္စစ္၊ ၀ိဒြါ -
ပညာရိွ၏၊ ေသာ - ထုိသုိ႕ေသာ သေဘာရိွေသာ ျဗဟၼဏသည္၊ ေ၀ဒဂူ - ေလးပါးေသာ 
ေ၀ဒတို႕ျဖင့္ နိဗၺာန္သို႕ေရာက္၏၊ ဓမၼံ - သခၤတတရားကုိ၊ ဉတြာ - အနိစၥ စေသာ 
အားျဖင့္သိ၍၊ အနိႆိေတာ - တဏွာဒိ႒ိ အားျဖင့္မမီွ၊ ေလာေက - ေလာက၌၊
သမၼာေသာ ဣရိယာေနာ - ျဖစ္ျခင္းကုိ ျပဳတတ္ေသာ ကိေလသာတုိ႕ကို ပယ္ၿပီး 
သည္ျဖစ္၍၊ ဣဓ - ဤေလာက၌၊ ကႆစိ - တစုံတခုကုိမွ်၊ န ပိေဟတီဓ - မေတာင့္ 
တလွ်င္သတည္း။

၁၄။ ေယာစ ကာေမ အစၥတရိ၊ သဂႍ ေလာေက ဒုရစၥယံ။
န ေသာ ေသာစတိ နာေဇၥ်တိ၊ ဆိႏၷေသာေတာ အဗႏၶေနာ။

ေယာစ - အၾကင္သူသည္လည္း၊ ကာေမ - ကာမတုိ႕ကုိ၊ အစၥတရိ - လြန္ၿပီ၊ 
ေလာေက - ေလာက၌၊ ဒုရစၥယံ - လြန္ႏုိင္ခေဲသာ ရာဂ သဂၤစေသာ ခုႏွစ္ပါးေသာ 
ၿငိျခင္းကို၊ အစၥဳတရိ - လြန္ၿပီ၊ ဆိႏၷေသာေတာ - ျဖတ္အပ္ၿပီးေသာ တဏွာရိွထေသာ၊ 
အဗႏၶေနာ - အဖြဲ႕မရိွထေသာ၊ ေသာ - ထုိသူသည္၊ နေသာစတိ - မစုိးရိမ္၊ နာေဇၥ်တိ -
မတပ္မမက္ေမာ၊ ပုေဗၺ - အတိတ္သခၤါရတုိ႕ကုိ၊ အာရ ဗၻ - အေၾကာင္းျပဳ၍၊ ဥပၸဇၨနဓမၼံ -
ျဖစ္ေကာင္းေသာ သေဘာရိွေသာ။ ယံ - အၾကင္ အတိတ္ျဖစ္ေသာ ကိေလသာကံ 
အေပါင္းသည္၊ အတိၳ - ရိွ၏၊

၁၅။ ယံ ပုေဗၺ တံ ၀ိေသာေသတိ၊ ပစၧာ ေတ မာဟု ကိဥၥနံ။
မေဇၥ် ေစ ေနာ ဂေဟႆသိ၊ ဥပသေႏၲာ စရိႆသိ။

တံ - ထုိအတိတ္ျဖစ္ေသာ ကိေလသာကံကုိ၊ ၀ိေသာေသတိ - ေျခာက္တတ္ 
ေစ၏၊ ပစၧာ - အနာဂတ္၌၊ ေတ - ထုိ သခၤါရတုိ႕ကို၊ အာရ ဗၻ - အေၾကာင္းျပဳ၍၊ 
ဥပၸဇၨနဓမၼံ - ျဖစ္ေကာင္းေသာ သေဘာရိွေသာ။ ကိဥၥနံ - ရာဂစေသာ တုန္လႈပ္ျခင္း 
သည္၊ မာအဟု - မျဖစ္၊ မေဇၥ် - ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ကုန္ေသာ တရားတုိ႕ကုိ၊ ေနာေစ 
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ဂေဟႆသိ - အကယ္၍ မယူအ့ံ၊ ဧ၀ံ - ဤသုိ႕ မယူသည္ရိွေသာ္၊ ဥပသေႏၲာ -
ျငိမ္းသည္ျဖစ္၍၊ စရိႆသိ -သြားရလတံၱ႕။

၁၆။ သဗၺေသာ နာမ႐ူပသၼႎ၊ ယႆ နတိၳ မမာယိတံ။
အသတာ စ န ေသာစတိ၊ သ ေ၀ ေလာေက န ဇီယတိ။

ယႆ - အၾကင္ အရဟတၱဖုိလ္သုိ႕ ေရာက္ၿပီးေသာသူအား၊ နာမ႐ူပသၼႎ -
နာမ္႐ုပ္၌၊ သဗၺေသာ - အခ်င္းခပ္သိမ္းေသာအားျဖင့္၊ မမာယိတံ - ျမတ္ႏုိးေသာအျဖစ္ 
ကုိ ျပဳျခင္းသည္၊ နတိၳ - မရိွ၊ အသတာ စ - မရိွျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း၊ 
န ေသာစတိ - မစုိးရိမ္၊ ေသာ - ထုိရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္၊ ဧ၀ - စင္စစ္၊ ေလာေက - တစုံ 
တခုေသာ ေလာက၌၊ န ဇီယတိ - အုိျခင္းကို မရ။

၁၇။ ယႆ နတိၳ ‘ဣဒံ ေမ’တိ၊ ပေရသံ ၀ါပိ ကိဥၥနံ။
မမတံၱ ေသာ အသံ၀ိႏၵံ၊ ‘နတိၳ ေမ’တိ န ေသာစတိ။

ဣဒံ - ဤ၀တၳဳသည္၊ ေမ - ငါ့အား၊ နတိၳ - မရိွ၊ ဣတိ - ဤသုိ႕၊ ေသာစနံ -
စုိးရိမ္ျခင္းသည္၊ ယႆ - အၾကင္ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား၊ နတိၳ - မရိွ၊ ပေရသံ  - သူတပါး 
တုိ႕၏မူလည္း၊ မမတၱံ  - အတုိင္းအရွည္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ၊ အသံ၀ိႏၵံ - မရေသာ၊ ကိဥၥန -
တစုိးတစိေသာ႐ုပ္ စေသာတရားကုိ၊ နတိၳ ေမတိ - ငါ့အား မရိွဟူ၍၊ န ေသာစတိ -
မစုိးရိမ္။

၁၈။ အနိ႒ဳရီ အနႏုဂိေဒၶါ၊ အေနေဇာ သဗၺဓီ သေမာ။
တမာနိသံသံ ပျဗဴမိ၊ ပုစၧိေတာ အ၀ိကမၸိနံ။

အ၀ိကမၸိနံ - စုိးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္းမရိွေသာ၊ တံ - ထုိရဟႏၲာပုဂိၢဳလ္ကုိ၊ ပုစၧိေတာ -
သင္တို႕ ေမးအပ္ေသာ၊ အဟံ - ငါဘုရားသည္၊ ပျဗဴမိ - ေဟာေတာ္မူ၏၊ အယံ -
ဤရဟႏၲာသည္၊ အနိ႒ဳရီ - ေၾကာင့္ၾကဗ်ာပါရ မရိွ၊ အနႏုဂိေဒၶါ - မက္ေမာျခင္း မရိွ၊ 
အေနေဇာ - တဏွာကင္း၏၊ သဗၺဓိ - အလုံးစုံေသာ သတၱသခၤါရ၌၊ သေမာ - ညီမွ်၏၊
ဣမံအာနိသံသံ - ဤေလးပါးေသာ အက်ိဳးဆက္ကုိ၊ တသၼႎ - ထုိရဟႏၲာအရွင္၌၊ ပျဗဴမိ 
- ေဟာေတာ္မူ၏။
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၁၉။ အေနဇႆ ၀ိဇာနေတာ၊ နတိၳ ကာစိ နိသခၤတိ။
၀ိရေတာ ေသာ ၀ိယာရဗ ၻာ၊ ေခမံ ပႆတိ သဗၺဓိ။

အေနဇႆ - တဏွာကင္းထေသာ၊ ၀ိဇာနေတာ - သိထေသာ၊ အရဟေတာ -
ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား၊ ကာစိနိ - တစုံတခုေသာ၊ သခၤတိ - ျပဳျပင္တတ္ေသာ ပုညာဘိ 
သခၤါရသည္၊၊ နတိၳ - မရိွ၊ ေသာ - ထုိရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္၊ ၀ိယာရဗ ၻာ - ပုညာဘိ သခၤါရ
စေသာ သုံးပါးေသာ သခၤါရတည္းဟူေသာကံမွ၊ ၀ိရေတာ - ကင္းသည္ျဖစ္၍၊ သဗၺဓိ -
အလုံးစုံေသာ သတၱ၀ါသခၤါရ၌၊ ေခမံ - ေဘးမရိွသည္ကုိ၊ ပႆတိ - ရႈ၏။

၂၀။ န သေမသု န ၾသေမသု၊ န ဥေႆသု ၀ဒေတ မုနိ။
သေႏၲာ ေသာ ၀ီတမစၧေရာ၊ နာေဒတိ န နိရႆတီတိ။

ဧ၀ံ - ဤသုိ႕၊ ပႆေႏၲာ - ရႈေသာ၊ သေႏၲာ - သူေတာ္ေကာင္း ျဖစ္ေသာ၊ မုနိ -
ရဟန္းသည္၊ သေမသု - အမ်ိဳးစေသာအားျဖင့္ တူမွ်ေသာ သူတုိ႕၌၊ န၀ဒေတ - ငါ 
တူ၏ ယုတ္၏ ျမတ္၏ဟူ၍ မာန္ျဖင့္မဆို၊ ၾသေမသု - ယုတ္ေသာသူတို႕၌လည္း၊ 
န၀ဒေတ - ငါ တူ၏စေသာအားျဖင့္ မဆုိ၊ ဥေႆသုစ - လြန္ကုန္ေသာ သူတို႕၌လည္း၊ 
န၀ဒေတ - ငါ လြန္၏ ယုတ္၏ တူ၏ ဟူ၍မဆုိ၊ မုနိ - ထုိရဟန္းသည္၊ ၀ီတမစၧေရာ -
၀န္တုိျခင္း ကင္း၏၊ နာေဒတိ နအာဒဒါတိ - ရုပ္စသည္တို႕တြင္ တစုံတခုကုိ မစြဲလမ္း 
မယူ၊ နနိရႆတိ - မညႊန္ျပ၊ ဣတိ - ဤသုိ႕၊ ဘဂ၀ါ - ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ အေ၀ါစ -
မိန္႕ေတာ္မူ၏။

အတၱဒ႑သုတံၱ နိ႒ိတံ။
အတၱဒ႑သုတ္ ၿပီး၏။
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သမၼာပရိဗၺာဇနီယသုတ္ ပါဌ္-နိႆယ

နိမၼိတ႐ုပ္ပြားေတာ္ဘုရား၏ အေမး ဂါထာ

၁။ ပုစၧာမိ မု နႎ ပဟူတပညံ၊ တိဏၰံ ပါရဂၤတံ ပရိနိဗၺဳတံ ဌိတတံၱ။
နိကၡမၼ ဃရာ ပႏုဇၨ ကာေမ၊ ကထံ ဘိကၡဳ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ပဟူတပညံ - ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕သည့္ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ၊ မု နႎ
- ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားကုိ၊ ပုစၧာမိ - ေမးျမန္းပါသည္။ တိဏၰံ ပါရဂၤတံ - တစ္ဖက္ကမ္း 
ေရာက္ ကူးေျမာက္ေတာ္ မူၿပီးေသာ၊ ပရိနိဗၺဳတံ ဌိတတံၱ - ကိေလသာမီး ၿငိမ္းေအးၿပီး၍ 
တည္ၿငိမ္သည့္ စိတ္ႏွလုံး ရိွေတာ္မူေသာ၊ မု နႎ - ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားကုိ၊ ပုစၧာမိ -
ေမးျမန္းပါသည္။ ကာေမ ပႏုဇၨ - ကာမဂုဏ္တုိ႕ကုိ ပယ္စြန္႕၍၊ ဃရာ နိကၡမၼ -
(အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူ႕ေဘာင္မွ) ထြက္ခြါခဲ့ၿပီးလွ်င္၊ ေသာ ဘိကၡဳ - ထုိသုိ႕ 
ေတာထြက္လာေသာရဟန္းသည္၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ ကထံ - အဘယ္သုိ႕လွ်င္၊
သမၼာ ပရိဗၺေဇယ် - ေကာင္းစြာ က်င့္သုံးေနရာပါသနည္း။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ပထမ ဂါထာ

၂။ ယႆ မဂၤလာ သမူဟတာ၊ ဥပၸတာ သုပိနာ စ လကၡဏာ စ။
ေသာ မဂၤလေဒါသ၀ိပၸဟီေနာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

မုနိ - နိမိၼတ႐ုပ္ပြားရွင္ေတာ္ဘုရား၊ ယႆ - အၾကင္ရဟန္းသည္၊ မဂၤလာ -
ေကာင္းက်ိဳးရေၾကာင္း နိမိတ္ေကာင္းျဖစ္သည္ စြဲယံုၾကည္သည့္ ေလာကီဆုိင္ရာ 
မဂၤလာတုိ႕ကုိ၊ သမူဟတာ - အရိယမဂ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ပယ္အပ္ၿပီး ျဖစ္ေလကုန္ၿပီ။ 
ဥပၸတာ စ - မုိးႀကိဳးပစ္ျခင္း ေလာင္မီးက်ျခင္း စေသာ ေဘးဥပါဒ္ဆိုင္ရာ အယူအစြဲ 
တုိ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ သုပိနာ စ - အိပ္မက္ဆိုင္ရာ အယူအစြဲ တုိ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ 
လကၡဏာ စ - သက္ရိွသက္မဲ့ အသုံးအေဆာင္တို႕၏ လကၡဏာဆုိင္ရာ အယူအစြဲ 
တုိ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ သမူဟတာ - အရိယမဂ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ပယ္အပ္ၿပီး 
ျဖစ္ေလကုန္ၿပီ။ ေသာ - ထုိရဟန္းသည္၊ မဂၤလေဒါသ၀ိပၸဟီေနာ - မဂၤလာႏွင့္စပ္ေသာ 
အျပစ္ေဒါသ ဟူသမွ်ကုိ ပယ္ၿပီးျဖစ္ေလေတာ့သည္။ ေသာ - ထုိသို႕ေသာ ရဟန္း 
သည္၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ သမၼာ ပရိဗၺေဇယ် - ေကာင္းစြာ က်င့္သံုးေနႏုိင္ 
ပါေပသည္။
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ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ ဒုတိယ ဂါထာ

၃။ ရာဂံ ၀ိနေယထ မာႏုေသသု၊ ဒိေဗၺသု ကာေမသု စာပိ ဘိကၡဳ။
အတိကၠမၼ ဘ၀ံ သေမစၥ ဓမၼံ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ဘိကၡဳ - ကာမဂုဏ္ပယ္ခြါ ေတာထြက္လာေသာ ရဟန္းသည္၊ မာႏုေသသု 
ကာေမသု စ - လူ႕ေလာက ကာမဂုဏ္တုိ႕၌လည္း၊ ရာဂံ - တပ္မက္သာယာ 
တဏွာရာဂကုိ၊ ၀ိနေယထ - ပယ္ေဖ်ာက္ရာ၏။ စ - ထုိ႕ျပင္လည္း၊ ဒိေဗၺသု ကာေမသု 
အပိ - နတ္ေလာက ကာမဂုဏ္တုိ႕၌လည္း၊ ရာဂံ - တပ္မက္သာယာ တဏွာရာဂကုိ၊ 
၀ိနေယထ - ပယ္ေဖ်ာက္ရာ၏။ ဓမၼံ - သစၥာေလးတန္ တရားမွန္ကို၊ သေမစၥ -
အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ျဖင့္ မွန္စြာသိၿပီး၍ ဘ၀ံ - သုံးပါးေသာ ဘ၀ကုိ၊ အတိကၠမၼ -
ေက်ာ္လြန္၍၊ ဌိေတာ အႆ - တည္သည္ ျဖစ္ရာ၏။ ေသာ - ဘ၀သုံးပါးကုိ 
ေက်ာ္လြန္၍တည္ေသာ ထုိရဟန္းသည္၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ သမၼာ - ေကာင္းစြာ၊ 
ပရိဗၺေဇယ် -က်င့္သုံးေနႏုိင္ ပါေပသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ တတိယ ဂါထာ

၄။ ၀ိပိ႒ိကတြာန ေပသုဏာနိ၊ ေကာဓံ ကဒရီယံ ဇေဟယ် ဘိကၡဳ။
အႏုေရာဓ၀ိေရာဓ ၀ိပၸဟီေနာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ ေပသုဏာနိ - တစ္ဖက္လူ၏ အျပစ္ေျပာသည့္ 
ကုန္းေခ်ာစကားတုိ႕ကုိ၊ ၀ိပိ႒ိကတြာန - ေက်ာေပးသည့္အလား စြန္႕ပယ္ရွား၍၊ ေကာဓံ 
- အမ်က္ထြက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ကဒရီယံ - ၀န္တုိ ႏွေမ်ာျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ 
ဇေဟယ် - ပယ္ရွားရာ၏။ အႏုေရာဓ၀ိေရာဓ ၀ိပၸဟီေနာ - လုိက္ေလ်ာ ႏွစ္သက္ျခင္း 
ဆန္႕က်င္ မုန္းထားျခင္းကုိလည္း ပယ္ၿပီးျဖစ္ရာ၏။ ေသာ - ထုိသုိ႕ေသာ ထုိရဟန္း 
သည္၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ သမၼာ - ေကာင္းစြာ၊ ပရိဗၺေဇယ် - က်င့္သုံး ေနႏုိင္ 
ပါေပသည္။
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ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ စတုတၳ ဂါထာ

၅။ ဟိတြာန ပိယဥၥ အပၸိယဥၥ၊ အႏုပါဒါယ အနိႆိေတာ ကုဟိဥၥ။
သံေယာဇနိေယဟိ ၀ိပၸမုေတၱာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ ၀ါ  - သံသရာေဘးကုိ ႐ႈျမင္၍ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ 
လြတ္ေျမာက္ရန္ က်င့္သုံး အားထုတ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္၊ ပိယဥၥ - ခ်စ္အပ္ေသာ 
သတၱ၀ါႏွင့္ သခၤါရ၀တၳဳကို လည္းေကာင္း၊ အပၸိယဥၥ - မုန္းအပ္ေသာ သတၱ၀ါႏွင့္ 
သခၤါရ၀တၳဳကို လည္းေကာင္း၊ ဟိတြာန - စြန္႕ပယ္၍၊ အႏုပါဒါယ - တစ္စုံတစ္ခုကိုမွ် 
မစြဲလမ္းမူ၍၊ ကုဟိဥၥ - တစ္စုံတစ္ရာ၌မွ်၊ အနိႆိေတာ - မမီွသည္၊ အမီွအတြယ္ 
ကင္းသည္၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ သံေယာဇနိေယဟိ - သံေယာဇဥ္၏ အာ႐ုံျဖစ္ေသာ 
သက္ရိွသက္မဲ့ အာ႐ုံ တည္းဟူေသာ ခ်ည္တုိင္တုိ႕မွ၊ ၀ိပၸမုေတၱာ - ေကာင္းစြာ 
လြတ္ၿပီးသည္လည္း၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ ေသာ - ထုိသို႕ေသာ ထုိရဟန္း သည္၊ 
ေလာေက - ေလာက၌၊ သမၼာ - ေကာင္းစြာ၊ ပရိဗၺေဇယ် - က်င့္သုံး ေနႏုိင္ပါ 
ေတာ့သည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ ပဥၥမ ဂါထာ

၆။ န ေသာ ဥပဓီသု သာရေမတိ၊ အာဒါေနသု ၀ိေနယ် ဆႏၵရာဂံ။
ေသာ အနိႆိေတာ အနညေနေယ်ာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ဘိကၡဳ -ရဟန္းသည္၊ ဘိကၡဳ - သံသရာေဘးကုိ ႐ႈျမင္၍ သံသရာမွ 
လြတ္ေျမာက္ရန္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္၊ ဥပဓီသု - ဆင္းရ၏ဲ 
ကပ္မီွ၍တည္ရာ ခႏၶာငါးပါးတုိ႕၌၊ ၀ါ - ဆင္းရဲခ်မ္းသာတုိ႕၏ ကပ္မီွ၍တည္ရာ 
ခႏၶာငါးပါးတုိ႕၌၊ သာရံ - အႏွစ္သာရသုိ႕၊ ၀ါ - အႏွစ္သာရ ရီွသည္ဟု ထင္မွတ္ျခင္းသုိ႕၊ 
န ဧတိ - မေရာက္ေတာ့ေပ။ ေသာ - ခႏၶာတုိ႕၌ အႏွစ္မထင္ေသာ ထုိရဟန္းသည္၊ 
အာဒါေနသု - ပကတိလူတို႕က ငါ ငါ့ဥစၥာအေနျဖင့္ စြဲလမ္းအပ္ေသာ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာတို႕၌၊ 
ဆႏၵရာဂံ - လိုလားျခင္း တပ္မက္ျခင္းကုိ၊ ၀ိေနယ် - ပယ္ေဖ်ာက္၍၊ ဌိေတာ ေဟာတိ -
တည္ေနေတာ့၏။ ေသာ - ထုိရဟန္းသည္၊ အနိႆိေတာ - မမီွမတြယ္သည္ျဖစ္၍၊ 
အနညေနေယ်ာ - သူတပါးက မသိေစအပ္ဘ ဲ ကုိယ္တုိင္ပင္သိသည္၊ ေဟာတိ -
ျဖစ္၏။ ေသာ - ထိုသုိ႕ေသာ ရဟန္းသည္၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ သမၼာ - မည္သည့္ 
အရာ မည္သူႏွင့္မွ မၿငိတြယ္ပ ဲေကာင္းစြာ၊ ပရိဗၺေဇယ် - ေနႏုိင္ပါသည္။
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၇။ ၀စသာ မနသာ စ ကမၼဳနာ စ၊ အ၀ိ႐ုေဒၶါ သမၼာ ၀ိဒိတြာ ဓမၼံ။
နိဗၺာနပဒါဘိပတၳယာေနာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ဘိကၡဳ -ရဟန္းသည္၊ ဘိကၡဳ - သံသရာေဘးကုိ ႐ႈျမင္၍ သံသရာ ၀ဋ္ဆင္းရမွဲ 
လြတ္ေျမာက္ရန္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္၊ ၀စသာ - ႏႈတ္ျဖင့္၎၊  
မနသာ စ - စိတ္ျဖင့္၎၊ ကမၼဳနာ စ - ကုိယ္ျဖင့္၎၊ အ၀ိ႐ုေဒၶါ - မဆန္႕က်င္ဘ ဲ
သင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္သည္ျဖစ္၍၊ ဘိကၡဳ -ရဟန္းသည္၊ ၀ိဒိတြာ - သိၿပီး၍၊ နိဗၺာနပဒါဘိ
ပတၳယာေနာ - ဆင္းရၿဲငိမ္းရာ နိဗၺာန္ကုိသာလွ်င္ လုိလားေတာင့္တသည္၊ ေဟာတိ -
ျဖစ္၏။ ေသာ - ထုိသုိ႕ေသာ ရဟန္းသည္၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ သမၼာ - ဘာႏွင့္မွ် 
မကပ္မၿငိပ ဲေကာင္းမြန္ ၾကည္လင္စြာ၊ ပရိဗၺေဇယ် - ေနႏုိင္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ သတၱမ ဂါထာ

၈။ ေယာ ၀ႏၵတိ မႏိၲ ႏုႏၷေမယ်၊ အကၠဳေ႒ာပိ န သႏၶိေယထ ဘိကၡဳ။
လဒၶါ ရေဘာဇနံ န မေဇၨ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ေယာ ဘိကၡဳ - အၾကင္ ရဟန္းသည္၊ ၀ႏၵတိ မႏိၲ - ငါ့ကို သူမ်ားက ရီွခုိးသည္ဟု၊ 
န ဥႏၷေမယ် - မာန္မတက္ၾကြ အထင္မႀကီးရာ၊ အကၠဳေ႒ာပိ - သူတပါးက ဆဲေရး စြပ္စြဲ
ေသာ္လည္း၊ န သႏၶိေယထ - ေဒါသစိတ္ျဖင့္ မဆက္စပ္ရာ၊ ပရေဘာဇနံ - သူတပါးတုိ႕
က လွဴေသာစားဖြယ္ သုံးေဆာင္ဖြယ္ ပစၥည္းကုိ၊ လဒၶါ - အလိုရိွတုိင္း အလြယ္တကူ
ရ၍၊ ၀ါ - အလြယ္တကူ ရေသာေၾကာင့္၊ န မေဇၨ - မာန္တက္ၾကြကာ မယစ္ရာ၊ ေသာ -
ထုိသို႕ေသာ ရဟန္းသည္၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ သမၼာ - ဘာႏွင့္မွ် မကပ္မၿငိပ ဲ
ေကာင္းမြန္ ၾကည္လင္စြာ၊ ပရိဗၺေဇယ် - ေနႏုိင္ပါသည္။
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၉။ ေလာဘဥၥ ဘ၀ဥၥ ၀ိပၸဟာယ၊ ၀ိရေတာ ေဆဒနဗႏၶနာ စ ဘိကၡဳ။
ေသာ တိဏၰကထံကေထာ ၀ိသေလကၡာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ေယာ ဘိကၡဳ - အၾကင္ ရဟန္းသည္၊  ေလာဘဥၥ - လုိခ်င္မႈ ေလာဘကုိ 
လည္းေကာင္း၊ ဘ၀ဥၥ - ဘ၀သစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကံကုိလည္းေကာင္း၊ ၀ိပၸဟာယ -
အၾကြင္းမဲ့ ပယ္ၿပီးျဖစ္၍၊ ေဆဒနဗႏၶနာ စ - လက္, စသည္ကုိ ျဖတ္၍ ႏိွပ္စက္ျခင္း၊ 
ခ်ည္ေႏွာင္၍ ႏိွပ္စက္ျခင္းမွလည္း၊ ၀ိရေတာ - ေရွာင္ၾကဥ္သည္၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ 
ေသာ - ထုိရဟန္းသည္၊ တိဏၰကထံကေထာ - ေက်ာ္လြန္ၿပီးေသာ ယုံမွားျခင္း 
ရိွသည္ျဖစ္၍၊ ၀ါ - ယုံမွားကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီးသည္ျဖစ္၍၊ ၀ိသေလကၡာ - ကိေလသာ 
ေျငာင့္ ကင္းသည္လည္း၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ ေသာ - ထုိသို႕ေသာ ရဟန္းသည္၊ 
ေလာေက - ေလာက၌၊ သမၼာ - ဘာႏွင့္မွ် မကပ္မၿငိပ ဲ ေကာင္းမြန္ ၾကည္လင္စြာ၊ 
ပရိဗၺေဇယ် - ေနႏုိင္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ န၀မ ဂါထာ

၁၀။ သာ႐ုပၸံ အတၱေနာ ၀ိဒိတြာ၊ ေနာ စ ဘိကၡဳ ဟႎေသယ် ကဥၥိ ေလာေက။
ယထာတထိယံ ၀ိဒိတြာ ဓမၼံ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ အတၱေနာ - မိမိအား၊ သာ႐ုပၸံ - သင့္ေလ်ာ္ 
ေလ်ာက္ပတ္သည္ကုိ၊ ၀ိဒိတြာ -သိၿပီးျဖစ္၍၊ ဌိေတာ -တည္သည္၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ 
ေလာေက - ေလာက၌၊ ကဥၥိ -တစ္စုံတစ္ေယာက္ကိုမွ်၊ ေနာ စ ဟႎေသယ် - မညႇဥ္းဆဲ 
ပါႏွင့္၊ ယထာတထိယံ - ဧကန္စင္စစ္ အမွန္ျဖစ္ေသာ၊ ဓမၼံ - သစၥာေလးပါး တရားကုိ၊
၀ိဒိတြာ - သိၿပီးျဖစ္၍၊ ဌိေတာ - တည္သည္၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ ေသာ - ထုိသုိ႕ေသာ 
ရဟန္းသည္၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ သမၼာ - ဘာႏွင့္မွ် မကပ္မၿငိပ ဲ ေကာင္းမြန္ 
ၾကည္လင္စြာ၊ ပရိဗၺေဇယ် - ေနႏုိင္ပါသည္။
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၁၁။ ယႆာ ႏုသယာ န သႏိၲ ေကစိ၊ မူလာ စ အကုသလာ သမူဟတာေသ။
ေသာ နိရာေသာ အနာသိသာေနာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ယႆ ဘိကၡဳေနာ - အၾကင္ရဟန္းအား၊ ေကစိ အႏုသယာ - အခ်ိဳ႕ေသာ 
အႏုသယတုိ႕သည္၊ န သႏိၲ - မရိွေတာ့ကုန္။ အကုသလာ မူလာ စ - အကုသုိလ္ 
မူလအရင္းအျမစ္တုိ႕ကုိလည္း၊ သမူဟတာ - အၾကြင္းမဲ့ ႏႈတ္ပယ္ အပ္ကုန္ၿပီ။ ေသာ -
အႏုသယႏွင့္ အကုသုိလ္ အရင္းအျမစ္တို႕ကုိ အၾကြင္းမဲ့ ပယ္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္၊
နိရာေသာ-နိအာေသာ - လုိခ်င္မႈ အာသာ ကင္းသည္ျဖစ္၍၊ အနာသိသာေနာ-န 
အာသိသာေနာ - ေတာင့္တမႈ အာသီသလည္း မရိွေတာ့ၿပီ။ ေသာ - ထုိသုိ႕ေသာ 
ရဟန္းသည္၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ သမၼာ - ဘာႏွင့္မွ် မကပ္မၿငိပ ဲ ေကာင္းမြန္ 
ၾကည္လင္စြာ၊ ပရိဗၺေဇယ် - ေနႏုိင္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ ဧကာဒသမ ဂါထာ

၁၂။ အာသ၀ခီေဏာ ပဟီနမာေနာ၊ သဗၺံ ရာဂပထံ ဥပါတိ၀ေတၱာ။
ဒေႏၲာ ပရိနိဗၺဳေတာ ဌိတေတၱာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ေယာ ဘိကၡဳ - အၾကင္ ရဟန္းသည္၊ အာသ၀ခီေဏာ -အာသေ၀ါ ခပ္သိမ္း 
ကုန္ၿငိမ္းၿပီးသည္၊ ပဟီနမာေနာ - မာန ၉-ပါးကို ပယ္ရွားၿပီးသည္၊ သဗၺံ - အလုံးစုံ 
ေသာ၊ ရာဂပထံ - တပ္မက္တရား ပြားမ်ားဖုိ႕ရာ လမ္းပမာ တူလွသည့္ သခၤါရတရား 
အေပါင္းကုိ၊ ဥပါတိ၀ေတၱာ - ဉာဏ္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ႐ႈမွတ္ ပုိင္းျခား သိေသာအားျဖင့္၊ 
အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ ဒေႏၲာ - ယဥ္ေက်းၿပီးသည္၊ ပရိနိဗၺဳေတာ - ကိေလသာခပ္သိမ္း 
ကုန္ၿငိမ္းၿပီးသည္၊ ဌိတေတၱာ - တည္တ့ံေသာ စိတ္ရိွသည္၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ ေသာ -
ထုိသို႕ေသာ ရဟန္းသည္၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ သမၼာ - ဘာႏွင့္မွ် မကပ္မၿငိပ ဲ
ေကာင္းမြန္ ၾကည္လင္စြာ၊ ပရိဗၺေဇယ် - ေနႏုိင္ပါသည္။
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ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ ဒြါဒသမ ဂါထာ

၁၃။ သေဒၶါ သုတ၀ါ နိယာမဒႆီ၊ ၀ဂၢဂေတသု န ၀ဂၢသာရိ ဓီေရာ။
ေလာဘံ ေဒါသံ ၀ိေနယ် ပဋိဃံ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ေယာ ဓီေရာ - အၾကင္ ပညာရိွရဟန္းသည္၊ သေဒၶါ - ယုံၾကည္မႈ သဒၶါတရားႏွင့္ 
ျပည့္စုံသည္ လည္းေကာင္း၊ သုတ၀ါ - အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ 
လည္းေကာင္း၊ နိယာမဒႆီ - အရိယမဂ္ဟူေသာ ကိန္းေသတရားကုိ ေတြ႕ျမင္သည္ 
လည္းေကာင္း၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ ၀ဂၢဂေတသု - ကြဲျပားေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အယူမ်ား
သုိ႕ ေရာက္ေနေသာ လူတို႕၌၊ န ၀ဂၢသာရိ - ကြဲျပားေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အယူသုိ႕ 
မေလွ်ာက္မသြားသည္၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ ေလာဘံ - ေလာဘကုိ လည္းေကာင္း၊ 
ေဒါသံ - ေဒါသကုိ လည္းေကာင္း၊ ပဋိဃ - ပဋိဃကုိလည္း၊ ၀ိေနယ် - ပယ္ေဖ်ာက္
ရာ၏။ (တနည္း) ၀ိေနယ် - ပယ္ေဖ်ာက္၍၊ ဌိေတာ - တည္သည္၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ 
ေသာ - ထုိသို႕ေသာ ရဟန္းသည္၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ သမၼာ - ဘာႏွင့္မွ် မကပ္
မၿငိပ ဲေကာင္းမြန္ ၾကည္လင္စြာ၊ ပရိဗၺေဇယ် - ေနႏုိင္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ ေတရသမ ဂါထာ

၁၄။ သံသုဒၶဇိေနာ ၀ိ၀႗ဆေဒၵါ၊ ဓေမၼသု ၀သီ ပါရဂူ အေနေဇာ။
သခၤါရနိေရာဓ ဉာဏကုသေလာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊  သံသုဒၶဇိေနာ - အစင္ၾကယ္ဆုံး အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ 
ကိေလသာရန္ကုိ ေအာင္ႏုိင္ၿပီးသည္ လည္းေကာင္း၊ ၀ိ၀႗ဆေဒၵါ -၀ဋ္သံုးပါးႏွင့္ 
အဖုံးအကြယ္ ကင္းျပီးသည္ လည္းေကာင္း၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ ဓေမၼသု - တရားတုိ႕၌၊ 
၀သီ - မိမိအလုိအတုိင္း ႏုိင္နင္းသည္၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ ပါရဂူ - တစ္ဘက္ကမ္းသုိ႕ 
ေရာက္သည္လည္းေကာင္း၊ အေနေဇာ - တုန္လႈပ္တတ္ေသာ တဏွာကင္းသည္ 
လည္းေကာင္း၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ သခၤါရနိေရာဓ ဉာဏကုသေလာ - သခၤါရခ်ဳပ္ရာ 
နိဗၺာန္ကုိ သိေသာဉာဏ္၌ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာသည္၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ ေသာ - ထိုသုိ႕ 
ေသာ ရဟန္းသည္၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ သမၼာ - ဘာႏွင့္မွ် မကပ္မၿငိပ ဲေကာင္းမြန္ 
ၾကည္လင္စြာ၊ ပရိဗၺေဇယ် - ေနႏုိင္ပါသည္။
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ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ စုဒၵသမ ဂါထာ

၁၅။ အတီေတသု အနာဂေတသု စာပိ၊ ကပၸါတီေတာ အတိစၥ သုဒၶိပေညာ။
သဗၺာယတေနဟိ ၀ိပၸမုေတၱာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊   အတီေတသု စာပိ - အတိတ္တရားတုိ႕၌ လည္း 
ေကာင္း၊ အနာဂေတသု စာပိ - အနာဂတ္ တရားတုိ႕၌ လည္းေကာင္း၊ ကပၸါတီေတာ -
ႀကံေတြးျခင္းကုိ လြန္ေျမာက္သည္၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ အတိစၥ သုဒၶိပေညာ -
အလြန္စင္ၾကယ္ေသာ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံသည္လည္း၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ 
သဗၺာယတေနဟိ - မ်က္စိႏွင့္ အဆင္း၊ နားႏွင့္ အသံ အစရိွေသာ အလုံးစုံေသာ 
အာယတန ၁၂-ပါးတုိ႕မွ၊ ၀ိပၸမုေတၱာ - လြတ္ေျမာက္ၿပီးသည္လည္း၊ အႆ - ျဖစ္ရာ 
၏။ ေသာ - ထုိသုိ႕ေသာ ရဟန္းသည္၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ သမၼာ - ဘာႏွင့္မွ် 
မကပ္မၿငိပ ဲေကာင္းမြန္ ၾကည္လင္စြာ၊ ပရိဗၺေဇယ် - ေနႏုိင္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏အေျဖ ပႏၷရသမ ဂါထာ

၁၆။ အညာယ ပဒံ သေမစၥ ဓမၼံ၊ ၀ိ၀ဋံ ဒိသြာန ပဟာနမာသ၀ါနံ။
သဗၺဳပဓီနံ ပရိကၡယာေနာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ေယာ ဘိကၡဳ - အၾကင္ ရဟန္းသည္၊  ပဒံ - ေရာက္အပ္သိအပ္ေသာတရားကုိ၊ 
အညာယ - အရိယမဂ္သုိ႕ မေရာက္ေသးမီ ေရွးအဖုိ႕က အသီးသီး သိၿပီး၍၊ ဓမၼံ -
သစၥာေလးပါးတရားတုိ႕ကုိ၊ သေမစၥ - အရိယမဂ္ခဏ၌ တစ္ၿပိဳင္နက္ သိၿပီ။ အာသ၀ါနံ 
ပဟာနံ - အာသေ၀ါတရားတုိ႕ကုိ ပယ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကုိ၊ ၀ိ၀ဋံ ဒိသြာန -
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အထင္အရွား ဆင္ျခင္လ်က္ သိျမင္ေလၿပီ။ သဗၺဳပဓီနံ -အလုံးစုံေသာ 
ဥပဓိတုိ႕၏၊ ပရိကၡယာ - ကုန္ျခင္းေၾကာင့္၊ ေနာ သဇၨတိ - ဘယ္အရာ၌မွ် မၿငိကပ္
မတြယ္တာေတာ့ေပ။ ေသာ -ထိုသုိ႕ေသာ ရဟန္းသည္၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ သမၼာ
-ဘာႏွင့္မွ် မကပ္မၿငိပ ဲေကာင္းမြန္ ၾကည္လင္စြာ၊ ပရိဗၺေဇယ် - ေနႏုိင္ပါသည္။
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နိမိၼတဘုရားက ခ်ီးက်ဴးအႏုေမာဒနာျပဳပုံ

၁၇။ အဒၶါ ဟိ ဘဂ၀ါ တေထ၀ ဧတံ၊ ေယာ ေသာ ဧ၀ံ၀ိဟာရီ ဒေႏၲာ ဘိကၡဳ။
သဗၺသံေယာဇနေယာဂ၀ီတိ၀ေတၱာ၊ သမၼာ ေသာ ေလာေက ပရိဗၺေဇယ်။

ဘဂ၀ါ - ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ဧတံ - အရွင္ဘုရား ေျဖၾကား 
ေတာ္မူေသာ ဤစကားလုံး အားလုံးသည္၊ အဒၶါ - မခၽြတ္ဧကန္၊ တေထ၀ - ထုိ 
ေျဖၾကား ေဟာျပသည့္အတုိင္းပင္ မွန္လွပါေပသည္။ ေယာ ေသာ ဘိကၡဳ - အၾကင္ 
ရဟန္းသည္၊ ဧ၀ံ၀ိဟာရီ - ေလာကီမဂၤလာဟူသမွ်ကို ပယ္ၿပီးျဖစ္ရမည္ စသည္ျဖင့္ 
အရွင္ျမတ္ဘုရား ေဟာၾကား ေျဖဆုိေတာ္မူသည့္အတုိင္း က်င့္သုံးေနေလ့ရိွ၏။ ၀ါ -
က်င့္သုံးေနေလ့ရိွေသာ၊ ေယာ ေသာ ဘိကၡဳ - အၾကင္ရဟန္းသည္၊ ဒေႏၲာ - ကိေလ 
သာ ဟူေသာ ႐ုိင္းစုိင္းျခင္း ကင္းလ်က္ ယဥ္ေက်းၿပီးသည္၊ ေဟာတိ - ျဖစ္ပါေပ၏။ 
သဗၺသံေယာဇနေယာဂ၀ီတိ၀ေတၱာ - အလုံးစုံေသာ သံေယာဇဥ္တုိ႕ႏွင့္ အလုံးစုံေသာ 
ေယာဂတုိ႕ကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီးသည္လည္း၊ ေဟာတိ - ျဖစ္ေပ၏။ ေသာ - အၾကင္ ရဟန္း 
သည္၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ သမၼာ - ဘာႏွင့္မွ် မကပ္မၿငိပ ဲေကာင္းမြန္ ၾကည္လင္ 
စြာ၊ ပရိဗၺေဇယ် - ေနႏုိင္ပါသည္။

သမၼာပရိဗၺာဇနီယသုတံၱ နိ႒ိတံ။
သမၼာပရိဗၺာဇနီယသုတ္ ၿပီး၏။
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ပုရာေဘဒသုတ္ ပါဌ္-နိႆယ

နိမၼိတ႐ုပ္ပြားေတာ္ဘုရား၏ အေမး တစ္ဂါထာ

ကထံဒႆီ ကထံသီေလာ၊ ဥပသေႏၲာတိ ၀ုစၥတိ။
တံ ေမ ေဂါတမ ပျဗဴဟိ၊ ပုစၧိေတာ ဥတၱမံ နရံ။

ေဂါတမ - ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ကထံဒႆီ -
အဘယ္ကဲ့သုိ႕ ျမင္ေလ့ရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ၊ ကထံသီေလာ - အဘယ္သုိ႕ေသာ အေလ့ 
အက်င့္ရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ၊ ဥပသေႏၲာတိ - ၿငိမ္းေအးေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍၊ ၀ုစၥတိ - ေခၚဆုိ 
ရပါသနည္း။ ေဂါတမ - ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ဥတၱမံ နရံ -
ျမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္ကုိ၊ ပုစၧိေတာ - ေမးျမန္းအပ္ေသာ အရွင္ဘုရားသည္၊ တံ - ထို အေမး
ကုိ၊ ေမ - ငါအား၊ ပျဗဴဟိ - ေဟာၾကားေျဖရွင္းေတာ္ မူပါေလာ့။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၁)

၀ီတတေဏွာ ပုရာေဘဒါ၊ ပုဗၺမႏၲ မနိႆိေတာ။
ေ၀မေဇၥ် ႏုပသေခၤေယ်ာ၊ တႆ နတိၳ ပုရကၡတံ။

မုနိ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြား ေပၚေတာ္မူဘုရား၊ မုနိ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြားျဖစ္ေသာ အရွင္ရဟန္း၊ 
ေယာ - အၾကင္ ပုဂၢိဳလ္သည္၊ ပုရာေဘဒါ - ခႏၶာအိမ္ပ်က္ေၾကြ ေသသည္မွ ေရွးအဖုိ႕
ကာလ၌၊ ၀ါ - မေသမီ၊ ၀ီတတေဏွာ - ကင္းေသာ တဏွာရိွသည္၊ ၀ါ - တဏွာကင္း
သည္၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ တံ - ထုိသုိ႕ေသာ ပုဂိၢဳလ္ကုိ၊ ဥပသႏၲာတိ - ၿငိမ္းေအးေသာ 
ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍၊ အဟံ - ငါသည္၊ ျဗဴဟိ - ေဟာၾကားေပ၏။

ပုဗၺံအႏံၲ - ေရွးအဖုိ႕ ေရွးအစြန္းကုိ၊ အနိႆိေတာ စ - မမီွသည္လည္း၊ ေဟာတိ 
- ျဖစ္၏။ ေ၀မေဇၥ် - အလယ္ပုိင္း၌၊ န ဥပသေခၤေယ်ာ စ - မေရတြက္အပ္ မေခၚေ၀ၚ 
အပ္သည္လည္း၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ တႆ - ထုိပုဂၢိဳလ္ကုိ၊ ဥပသေႏၲာတိ - ၿငိမ္းေအး 
ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍၊ အဟံ - ငါသည္၊ ျဗဴဟိ - ေဟာၾကားေပ၏။
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ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၂)

အေကၠာဓေနာ အသႏၲာသီ၊ အ၀ိကတီၳ အကုကၠဳေစာ။
မႏၲဘာဏီ အႏုဒၶေတာ၊ သေ၀၀ါစာယေတာ မုနိ။

ေယာ - အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္၊ အေကၠာဓေနာ စ - အမ်က္ထြက္ေလ့ မရိွသည္
လည္း၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ (အမ်က္ထြက္ျခင္း ကင္းရမည္။) အသႏၲာသီ စ - ပူပန္
စုိးရိမ္ျခင္းလည္း ကင္းရမည္။ အ၀ိကတီၳ - ၾကြား၀ါျခင္းမရိွသည္လည္း၊ ေဟာတိ -
ျဖစ္၏။ အကုကၠဳေစာ စ - စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ျဖစ္ေသာ မေကာင္းေသာကုိယ္ ႏႈတ္အမူ 
အရာ မရိွသည္လည္း၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ မႏၲဘာဏီ - ပညာျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္၍ ေျပာဆုိေလ့ 
ရိွသည္လည္း၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ အႏုဒၶေတာ - စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း မရိွသည္လည္း၊ 
သေသာမုနိ - ထိုက့ဲသုိ႕ေသာ ရဟန္းသည္၊ ၀ါစာယေတာ - ႏႈတ္စကားကုိ ေစာင့္စည္း 
ေသာပုဂၢိဳလ္ မည္သည္၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ တံ - ထိုက့ဲသုိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ၊ 
ဥပသေႏၲာတိ - (ဥပသႏၲ) ၿငိမ္းေအး ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍၊ ျဗဴဟိ - ငါေဟာ၏။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၃)

နိရာသတိၱ အနာဂေတ၊ အတီတံ နာႏုေသာစတိ။
၀ိေ၀ကဒႆီ ဖေႆသု၊ ဒိ႒ီသု စန နီယတိ။

ေယာ - အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္၊ အနာဂေတ - မလာေရာက္ေသး မျဖစ္ေသးေသာ 
အနာဂတ္၌၊ နိရာသတိၱ - မည္သုိ႕ ျဖစ္ပါေစဟု ကပ္ၿငိတြယ္တာ သာယာေမွ်ာ္လင့္ျခင္း 
မရိွသည္၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ အတီတံ - လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ အတိတ္တရားကုိ၊ 
နာႏုေသာစတိ - မစုိးရိမ္ မပူေဆြး မတမ္းတ၊ ဖေႆသု - အေတြ႕ ဟူသမွ်တုိ႕၌၊ 
၀ိေ၀ကဒႆီ - နိစၥ သုခ အတၱမွ ကင္းဆိတ္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ကင္းဆိတ္ျခင္းကုိ 
႐ႈျမင္ေလ့ရိွသည္၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ ဒိ႒ီသု စ - မွားေသာ အယူတုိ႕၌လည္း၊ န နီယတိ
- မဆြဲေတာင္အပ္၊ ၀ါ - အဆြဲအေဆာင္ မခံရ၊ တံ - ထုိကဲ့သုိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ၊ 
ဥပသေႏၲာတိ - ၿငိမ္းေအး ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍၊ ျဗဴဟိ - ငါဘုရား ေဟာဆုိ၏။
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ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၄)

ပတိလီေနာ အကုဟေကာ၊ အပၸိဟာလု အမစၧရီ။
အပၸဂေဗၻာ အေဇဂုေစၧာ၊ ေပသုေဏေယ်စ ေနာယုေတာ။

ေယာ - အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္၊ ပတိလီေနာ စ - တြန္႕ဆုတ္သည္လည္း၊ ေဟာတိ
- ျဖစ္၏။ အကုဟေကာ စ - ဟန္ေဆာင္မျပသည္လည္း၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။
အပၸိဟာလု စ - မေတာင့္တ မသာယာသည္လည္း၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ အမစၧရိ စ -
၀န္တုိျခင္း မရိွသည္လည္း၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ အပၸဂေဗၻာ စ - မၾကမ္းၾကဳတ္သည္ 
လည္း၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ အေဇဂုေစၧာ စ - စက္ဆုပ္ဖြယ္ မရိွသည္လည္းေကာင္း၊ 
ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ ေပသုေဏေယ် - ကုန္းတုိက္စကား၌၊ ေနာယုေတာစ - မယွဥ္ 
သည္လည္း၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ တံ - ထုိကဲ့သုိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ၊ ဥပသေႏၲာတိ -
ၿငိမ္းေအးေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍၊ ျဗဴဟိ - ေဟာဆုိ၏။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၅)

သာတိေယသု အနႆာ၀ီ၊ အတိမာေန စေနာ ယုေတာ။
သေဏွာ စပဋိဘာန၀ါ၊ န သေဒၶါ န ၀ိဇၨတိ။

ေယာ - အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္၊ သာတိေယသု - သာယာဖြယ္အာ႐ုံ ကာမဂုဏ္ 
၀တၳဳတို႕၌၊ အနႆာ၀ီ - ယိုထြက္ စီးသြားျခင္းမရိွသည္၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။
အတိမာေန စ - အလြန္ မာန္ေထာင္လႊားလ်က္ သူတပါးကုိ အထင္ေသးျခင္း 
မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း၌လည္း၊ ေနာ ယုေတာ - မယွဥ္သည္၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ သေဏွာ စ
- ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕သည္လည္း၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ ပဋိဘာန၀ါ စ - ထင္ျမင္ေသာ ဉာဏ္ရိွ 
သည္လည္း၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ သေဒၶါ စ - သူတပါးကုိပုံ၍ ယုံၾကည္သည္လည္း၊ န
ေဟာတိ - မျဖစ္။ န ၀ိဇၨတိ - တပ္မက္ကင္းဆဲလည္းမဟုတ္၊ (တပ္မက္မႈကင္းၿပီး 
ျဖစ္သျဖင့္ တပ္မက္မႈကင္းေအာင္ က်င့္စရာမရိွေတာ့ဟု ဆုိလုိသည္။) တံ - ထုိကဲ့သုိ႕ 
ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ၊ ဥပသေႏၲာတိ - ၿငိမ္းေအးေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍၊ အဟံ - ငါသည္၊ ျဗဴဟိ -
ေဟာဆုိ၏။
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ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၆)

လာဘကမ်ာ န သိကၡတိ၊ အလာေဘ စန ကုပၸတိ။
အ၀ိ႐ုေဒၶါ စ တဏွာယ၊ ရေသသု နာႏုဂိဇၥ်တိ။

ေယာ - အၾကင္ရဟန္းသည္၊  လာဘကမ်ာ -လာဘ္လာဘကုိ အလုိရိွသျဖင့္၊ န 
သိကၡတိ - က်င့္သည္မဟုတ္၊ အလာေဘ စ - မရျခင္းေၾကာင့္လည္း၊ န ကုပၸတိ -
အမ်က္မထြက္။ အ၀ိ႐ုေဒၶါ စ - ထုိထုိအာ႐ုံ ထုိထုိပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ မဆန္႕က်င္တတ္၊ 
စိတ္မဆိုးတတ္သည္လည္း၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ တဏွာယ - တဏွာျဖင့္၊ ရေသသု -
အရသာတုိ႕၌၊ န အႏုဂိဇၥ်တိ - မမက္ေမာ မစြဲလမ္းတတ္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၇)

ဥေပကၡေကာသဒါသေတာ၊ န ေလာေက မညေတ သမံ။
န ၀ိေသသီ န နီေစေယ်ာ၊ တႆ ေနာ သႏိၲ ဥႆဒါ။

ေယာ - အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္၊  သဒါ - အခါခပ္သိမ္း၊ သေတာ - အမွတ္ရသည္ 
သတိႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ အတၱာနံ - မိမိကုိယ္ကုိ၊ သမံ -
သူတပါးႏွင့္ တူသည္ဟူ၍လည္း၊ န မညေတ - မထင္မွတ္၊ ၀ိေသသီ - သူတပါးထက္ 
ထူးသည္ဟူ၍လည္း၊ န မညေတ - မထင္မွတ္၊ နီေစေယ်ာ - သူတပါးထက္ 
ေအာက္က်သည္ နိမ့္သည္ ည့ံသည္ဟူ၍လည္း၊ န မညေတ - မထင္မွတ္၊ တႆ -
ထုိပုဂၢိဳလ္အား၊ ဥႆဒါ - သံသရာ၌ စည္ပင္ႀကီးထြား ပြားမ်ားေစတတ္ေသာ 
ကိေလသာကံတရားတုိ႕သည္၊ ေနာသႏိၲ - မရိွကုန္။  တံ - ထုိကဲ့သုိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ၊ 
ဥပသေႏၲာတိ - ကိေလသာ အပူခပ္သိမ္း ၿငိမ္းေအးေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍၊ အဟံ -
ငါဘုရားသည္၊ ျဗဴဟိ - ေဟာဆုိေပ၏။
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ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၈)

ယႆ နိႆယနာ နတိၳ ဉတြာ ဓမၼံ အနိႆိေတာ။
ဘ၀ါယ ၀ိဘ၀ါယ ၀ါ၊ တဏွာ ယႆ န ၀ိဇၨတိ။

ယႆ - အၾကင္ပုဂၢိဳလ္အား၊ နိႆယနာ - တဏွာဒိ႒ိဟူေသာ မီွရာတုိ႕သည္၊ 
နတိၳ - မရိွကုန္၊ ဓမၼံ - ႐ုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရတရားကုိ၊ ဉတြာ - သိ၍၊ အနိႆိေတာ -
တစ္စုံတစ္ခုကုိမွ် မမီွတြယ္သည္၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ ယႆ - အၾကင္ ရဟႏၲာ 
ပုဂၢိဳလ္အား၊ ဘ၀ါယ ၀ါ - ဘ၀ဒိ႒ိ သႆတဒိ႒ိအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ၀ါ - အဖန္ဖန္ 
ျဖစ္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ၀ိဘ၀ါယ ၀ါ - ဘ၀ဒိ႒ိ ဥေစၧဒဒိ႒ိ အတြက္ျဖစ္ေစ၊ တဏွာ -
တပ္မက္ႏွစ္သက္မႈ တဏွာသည္၊ န ၀ိဇၨတိ - မရိွေတာ့ေခ်။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၉)

တံ ျဗဴမိ ဥပသေႏၲာတိ၊ ကာေမသု အနေပကၡိနံ။
ဂႏၴာတႆ န ၀ိဇၨႏိၲ၊ အတရီ ေသာ ၀ိသတိၱကံ။

ကာေမသု - ကာမဂုဏ္၌ အနေပကၡိနံ - ငဲ့ကြက္ တြယ္တာျခင္း မရိွေသာ၊ တံ -
ထုိ ဆုိအပ္ၿပီးေသာ ဂုဏ္အလုံးစုံႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ကုိ၊ ဥပသေႏၲာတိ -
ကိေလသာအပူမီး ၿငိမ္းၿပီးေသာသူ ဟူ၍၊ ျဗဴမိ - ငါ ေဟာဆုိေပ၏။ တႆ - ထုိ 
ဥပသႏၲမည္ေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား၊ ဂႏၴာ - ထံုးဖြဲ႕တတ္ေသာ တရားတုိ႕သည္၊ န 
၀ိဇၨႏိၲ - မရိွကုန္၊ ေသာ - ထို ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္၊ ၀ိသတိၱကံ - ၿငိကပ္တြယ္တာ 
သာယာတတ္ေသာ တဏွာကုိ၊ အတရီ - ေက်ာ္လြန္သြားေလၿပီ။
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ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၁၀)

န တႆ ပုတၱာ ပသေ၀ါ၊ ေခတၱ ၀တၳဳဥၥ ၀ိဇၨတိ။
အတၱာ ၀ါပိ နိရတၱာ၀ါ၊ န တသၼႎ ဥပလဗၻတိ။

တႆ - ထုိ ဥပသႏၲမည္ေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား၊ ပုတၱာ စ - သားသမီး 
တုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ ပသေ၀ါ စ - ကၽြဲ ႏြား ဆင္ ျမင္း ဆိတ္ သုိး ၀က္ ၾကက္စေသာ 
သက္ရိွပစၥည္းျဖစ္ေသာ သတၱ၀ါတို႕သည္ လည္းေကာင္း၊ ေခတၱံ စ - လယ္သည္ 
လည္းေကာင္း၊ ၀တၳဳဥၥ စ - ယာသည္လည္းေကာင္း၊ န ၀ိဇၨတိ - မရိွ။ တသၼႎ - ထုိ 
ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္၌၊ အတၱာ ၀ါပိ - အတၱဒိ႒ိကုိ လည္းေကာင္း၊ နိရတၱာ၀ါ - ဥေစၧဒဒိ႒ိကုိ 
လည္းေကာင္း၊ န ဥပလဗၻတိ - မရအပ္ေပ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၁၁)

ေယန နံ ၀ဇၨံဳ ပုထုဇၨနာ၊ အေထာ သမဏျဗာဟၼဏာ။
တံ တႆ အပုရကၡတံ၊ တသၼာ ၀ါေဒသု ေနဇတိ။

ပုထုဇၨနာ - ပညာမဲ့ေသာ အမ်ားစု နတ္လူတုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ အေထာ -
ထုိ႕ျပင္၊ သမဏျဗာဟၼဏာ - ပညာရိွ ရေသ့ ရဟန္း ပုဏၰားတုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ နံ -
ထုိပုဂၢိဳလ္ကုိ၊ ေယန - အၾကင္ ရာဂ အစရိွေသာ အျပစ္အနာအဆာျဖင့္၊ ၀ဇၨံဳ -
တပ္မက္ေနေသာသူ စိတ္ဆိုးေနေသာသူ စသည္ျဖင့္ စြပ္စြဲေျပာဆုိရာ၏။ တံ - ထုိ 
စြပ္စြဲေျပာဆိုႏုိင္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ရာဂစေသာ အျပစ္အနာအဆာကုိ၊ တႆ - ထုိ 
ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္၊ အပုရကၡတံ - ေရွ႕သြား မျပဳအပ္ေတာ့ၿပီ။ တသၼာ - ထုိ႕ေၾကာင့္၊ 
ေသာ - ထုိ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္၊ ၀ါေဒသု - စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈေၾကာင့္၊ ေနဇတိ - မတုန္ 
မလႈပ္ေတာ့ၿပီ။
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ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၁၂)

၀ီတေဂေဓာ အမစၧရီ၊ နဥေႆသု ၀ဒေတမုနိ။
န သေမသု န ၾသေမသု၊ ကပၸံ ေနတိ အကပၸိေယာ။

ေသာ မုနိ - ရဟႏၲာျမတ္ျဖစ္ေသာ ထုိရဟန္းသည္၊ ၀ီတေဂေဓာ - မက္ေမာျခင္း 
လည္း ကင္းေပ၏။ အမစၧရီ - ၀န္တုိျခင္းလည္း မရိွ။ ဥေႆသု - မိမိထက္ျမင့္ျမတ္ 
ေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႕၌၊ န၀ဒေတ - အမ်ိဳးတူ တန္းတူအျဖစ္ျဖင့္ ထည့္သြင္း၍ ႏိႈင္းၿပိဳင္လ်က္ 
မေျပာတတ္ေပ။ န ၾသေမသု - ေအာက္က်ေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႕၌လည္း ထည့္သြင္း 
ႏိႈင္းစာ၍ မေျပာတတ္။ အကပၸိေယာ - တဏွာဒိ႒ိျဖင့္ ႀကံဆျခင္းကင္းသည္ျဖစ္၍၊ ကပၸံ 
-တဏွာဒိ႒ိျဖင့္ ႀကံဆျခင္းသုိ႕၊ ေနတိ န ဧတိ - မေရာက္ေတာ့ေပ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၁၃)

ယႆ ေလာေက သကံ နတိၳ၊ အသတာ စ နေသာစတိ။
ဓေမၼသု စ န ဂ စၧတိ၊ သ ေ၀သ ေႏၲာတိ ၀ုစၥတီတိ။

ယႆ -ယင္းဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ရဟႏၲာအား၊ သကံ - ငါ၏ဥစၥာဟု သာယာသိမ္းပုိက္
အပ္ေသာ မိမိဥစၥာမည္သည္၊ နတိၳ - မရိွေတာ့ေပ။ အသတာ စ - မရိွျခင္းေၾကာင့္
လည္း၊ န ေသာစတိ - မစုိးရိမ္ မပူေဆြးေတာ့ၿပီ။ ဓေမၼသု စ - ႐ုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရတရား
တုိ႕၌လည္း၊ ၀ါ - ႐ုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရတရားတုိ႕ေၾကာင့္လည္း၊ န ဂစၧတိ - မေရာက္သင့္ 
မေရာက္ထိုက္ရာသုိ႕ မေရာက္ေတာ့ေပ။ သ ေသာ - ထုိ ဆုိအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ 
ဂုဏ္အလုံးစုံႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ရဟႏၲာျမတ္ကုိ၊ ေ၀ - စင္စစ္၊ သ ေႏၲာတိ - ကိေလသာ 
အပူမီး အလုံးစုံ ၿငိမ္းေအးၿပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ဟူ၍၊ ၀ုစၥတီတိ - ေခၚဆိုအပ္ေပ
သတည္း။

ပုရာေဘဒသုတံၱ နိ႒ိတံ။
ပုရာေဘဒသုတ္ ၿပီး၏။
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ကလဟ၀ိ၀ါဒသုတ္ ပါဌ္-နိႆယ

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၁)

ကုေတာပဟူတာ ကလဟာ ၀ိ၀ါဒါ၊ ပရိေဒ၀ေသာကာ သဟမစၧရာ စ။
မာနာတိမာနာ သဟေပသုဏာ စ၊ ကုေတာပဟူတာ ေတ တဒိဃၤ ျဗဴဟိ။

ေဂါတမ - ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား၊ ကလဟာ - ခုိက္ရန္ျဖစ္ျခင္းတုိ႕သည္ 
လည္းေကာင္း၊ ၀ိ၀ါဒါ - ျငင္းခုံျခင္းတုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ ပရိေဒ၀ေသာကာ - ငုိေၾကြး 
ျခင္း စုိးရိမ္ပူေဆြးျခင္း တုိ႕သည္ လည္းေကာင္း၊ သဟမစၧရာ စ - ၀န္တိုျခင္းတုိ႕သည္ 
လည္းေကာင္း၊ မာနာ-တိမာနာ - မာန္ေထာင္လႊားျခင္း၊ မိမိကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီး၍ 
သူတပါးကုိ မေထမ့ဲျမင္ျပဳျခင္း တို႕သည္လည္းေကာင္း၊ သဟေပသုဏာ စ - ကုန္း 
တုိက္ျခင္း တုိ႕သည္ လည္းေကာင္း၊ ကုေတာပဟူတာ - ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ၾကပါသနည္း၊ ဣဃၤ - ေတာင္းပန္ပါသည္၊ တံ - ထုိအေၾကာင္းကုိ၊ ျဗဴဟိ -
ေဟာၾကားေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား။

-

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၂)

ပိယပၸဟူတာ ကလဟာ ၀ိ၀ါဒါ၊ ပရိေဒ၀ေသာကာ သဟမစၧရာ စ။
မာနာတိမာနာ သဟေပသုဏာ စ၊ မေစၧရယုတၱာ ကလဟာ ၀ိ၀ါဒါ၊ 

၀ိ၀ါဒဇာေတသု စ ေပသုဏာနိ။

မုနိ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြား ျမတ္ဘုရား၊ ကလဟာ - ခုိက္ရန္ျဖစ္ျခင္း တုိ႕သည္ လည္း
ေကာင္း၊ ၀ိ၀ါဒါ - ျငင္းခုံျခင္း တုိ႕သည္ လည္းေကာင္း၊ ပရိေဒ၀ ေသာကာ - ငုိေၾကြးျခင္း 
စုိးရိမ္ပူေဆြးျခင္း တုိ႕သည္ လည္းေကာင္း၊ သဟမစၧရာ စ - ၀န္တုိျခင္း တုိ႕သည္
လည္းေကာင္း၊ မာနာ-တိမာနာ - မာန္ေထာင္လႊားျခင္း၊ မိမိကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီး
၍သူတပါးကုိ မေထမ့ဲျမင္ျပဳျခင္းတို႕သည္လည္းေကာင္း၊ သဟေပသုဏာ စ - ကုန္း
တုိက္ျခင္း တုိ႕သည္လည္းေကာင္း၊ ပိယပၸဟူတာ - ခ်စ္ဖြယ္ပုဂၢိဳလ္ ထုိထို၀တၳဳ အမႈ
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အာ႐ုံေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏။ ကလဟာ - ခုိက္ရန္ျဖစ္ျခင္း တုိ႕သည္ လည္းေကာင္း၊ ၀ိ၀ါဒါ 
- ျငင္းခုံျခင္း တုိ႕သည္ လည္းေကာင္း၊ မေစၧရယုတၱာ - ၀န္တုိျခင္းႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္
ကုန္၏ ၀ိ၀ါဒဇာေတသု - ျငင္းခုံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားၾကလွ်င္၊ ေပသုဏာနိ စ - ကုန္းေခ်ာ
စကား ေျပာၾကားျခင္း တုိ႕သည္လည္း၊ ေဟာႏိၲ - ျဖစ္တတ္ၾကပါသည္။

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၃)

ပိယာ သု ေလာကသၼႎ  ကုေတာနိဒါနာ၊ ေယ စာပိ ေလာဘာ ၀ိစရႏိၲ ေလာေက။
အာသာ စ နိ႒ာ စ ကုေတာနိဒါနာ၊ ေယ သမၸရာယာယ နရႆ ေဟာႏိၲ။

ေဂါတမ - ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား၊ ေလာကသၼႎ - ေလာက၌၊ ပိယာ -
ခ်စ္ဖြယ္တုိ႕သည္၊ ကုေတာနိဒါနာ - ဘယ္အေၾကာင္း ရိွပါကုန္သနည္း၊ ၀ါ - ဘယ္
အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါကုန္သနည္း။ ေယ စ - အၾကင္ ပုဂၢိဳလ္တုိ႕သည္လည္း၊ 
ေလာဘာ - ႏွစ္သက္လုိခ်င္သည့္ ေလာဘရိွၾကသည္ျဖစ္၍၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ 
၀ိစရႏိၲ - လွည့္လည္က်က္စား ေပ်ာ္ပါးေနထုိင္လ်က္ ရိွကုန္၏၊ ေတသံ - ထုိပုဂၢိဳလ္ 
တုိ႕၏၊ ေလာေဘာပိ - ႏွစ္သက္လုိခ်င္ေသာ ေလာဘသည္လည္း၊ ကုေတာနိဒါနာ -
အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသနည္း။ ေယ - ကာမဂုဏ္ငါးပါးစေသာ အၾကင္ 
အက်ိဳးစီးပြားတုိ႕သည္၊ နရႆ -လူ၏၊ ၀ါ - နတ္ လူပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါ၏၊ သမၸရာယာယ -
မီွခုိရာ အားထားရာ အလုိ႕ငွာ၊ ၀ါ - မီွခုိရာ အားထားရာတုိ႕သည္၊ ေဟာႏိၲ - ျဖစ္ကုန္၏။ 
ေတသု - ကာမဂုဏ္ငါးပါးစေသာ ထုိအက်ိဳးစီးပြားတုိ႕၌၊ အာသာ စ - ေတာင့္တျခင္း 
သည္  လည္းေကာင္း၊ နိ႒ာ စ - ေတာင့္တသည့္အတုိင္း ၿပီးစီးျပည့္စုံျခင္းသည္၊ 
ကုေတာနိဒါနာ -အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသနည္း။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၄)

ဆႏၵာနိဒါနာနိ ပိယာနိ ေလာေက၊ ေယ စာပိ ေလာဘာ ၀ိစရႏိၲ ေလာေက။
အာသာ စ နိ႒ာ စ ဣေတာနိဒါနာ၊ ေယ သမၸရာယာယ နရႆ ေဟာႏိၲ။

မုနိ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြား ျမတ္ဘုရား၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ ပိယာနိ - ခ်စ္ဖြယ္ 
ပုဂၢိဳလ္ ထုိထို၀တၳဳ အမႈအာ႐ုံ ဟူသမွ်တုိ႕သည္၊ ဆႏၵာနိဒါနာနိ - ႏွစ္သက္ လုိခ်င္မႈဆႏၵ 
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လွ်င္ အေၾကာင္းရိွကုန္၏။ ၀ါ - ႏွစ္သက္ လုိခ်င္မႈဆႏၵေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏။ ေယ စ -
အၾကင္ ပုဂၢိဳလ္တုိ႕သည္လည္း၊ ေလာဘာ - ႏွစ္သက္ လုိခ်င္သည့္ ေလာဘ ရိွၾကသည္ 
ျဖစ္၍၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ ၀ိစရႏိၲ - လွည့္လည္က်က္စား ေပ်ာ္ပါးေနထုိင္လ်က္ 
ရိွကုန္၏၊ ေတသံ -ထုိ ပုဂၢိဳလ္တုိ႕၏၊ ေလာေဘာပိ - ႏွစ္သက္ လုိခ်င္သည့္ 
ေလာဘသည္လည္း၊ ဆႏၵာနိဒါေနာ - ဆႏၵေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေယ - ကာမဂုဏ္ငါးပါး 
စေသာ အၾကင္ အက်ိဳးစီးပြားတုိ႕သည္၊ နရႆ - လူ၏၊ ၀ါ - နတ္ လူပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါ၏၊ 
သမၸရာယာယ - မီွခုိရာ အားထားရာ အလုိ႕ငွာ၊ ၀ါ - မီွခုိရာ အားထားရာတုိ႕သည္၊ 
ေဟာႏိၲ - ျဖစ္ကုန္၏။ ေတသု - ကာမဂုဏ္ငါးပါးစေသာ ထုိအက်ိဳးစီးပြားတုိ႕၌၊ အာသာ 
စ - ေတာင့္တျခင္းသည္  လည္းေကာင္း၊ နိ႒ာ စ - ေတာင့္တသည့္အတုိင္း ၿပီးစီး 
ျပည့္စုံျခင္းသည္၊ ဣေတာနိဒါနာ - ဤ တဏွာဆႏၵလွ်င္ အေၾကာင္းရိွ၏၊ ၀ါ - ဤ 
တဏွာဆႏၵေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၅)

ဆေႏၵာ ႏု ေလာကသၼႎ  ကုေတာနိဒါေနာ၊ ၀ိနိစၧရာ စာပိ ကုေတာပဟူတာ။
ေကာေဓာ ေမာသ၀ဇၨဥၥ ကထံကထာ စ၊ ေယ ၀ါပိ ဓမၼာ သမေဏန ၀ုတၱာ။

ေဂါတမ - ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား၊  ေလာကသၼႎ - ေလာက၌၊ ဆေႏၵာ -
လုိခ်င္ႏွစ္သက္မႈ တဏွာဆႏၵသည္၊ ကုေတာနိဒါေနာ ႏု - အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသနည္း။ ၀ိနိစၧရာ စာပိ - ခ်စ္စရာပဲ, မည္သုိ႕ျပဳရမည္ စသည္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းတုိ႕ 
သည္လည္း၊ ကုေတာပဟူတာ - အဘယ့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါကုန္သနည္း။ 

ေကာေဓာ စ - အမ်က္ထြက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ေမာသ၀ဇၨဥၥ - လိမ္လည္ 
ေျပာဆို္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ကထံကထာ စ - ယုံမွားျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ 
ကုေတာပဟူတာ - အဘယ့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါကုန္သနည္း။ ေယ၀ါပိ ဓမၼာ - ယင္း အမ်က္ 
ထြက္ျခင္း စေသာ တရားတုိ႕ကုိလည္း၊ သမေဏန - ဘုရားရွင္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းျမတ္ 
သည္၊ ၀ုတၱာ - ေဟာေတာ္မူအပ္ကုန္၏။



မဟာသမယ (၇) သုတ္ ပါဌ္-နိႆယ

60

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၆)

သာတံ အသာတႏိၲ ယမာဟု ေလာေက၊ တမူပနိႆာယ ေဟာတိ ဆေႏၵာ။
႐ူေပသု ဒိသြာ ၀ိဘ၀ံ ဘ၀ဥၥ၊ ၀ိနိစၧယံ ကုဗၺတိ ဇႏၲဳ ေလာေက။

ေလာေက - ေလာက၌၊ ယံ - အၾကင္ အေကာင္းအဆုိးကုိ၊ သာတံ အသာတႏိၲ -
သာယာဖြယ္ မသာယာဖြယ္ဟူ၍၊ အာဟု - ဆုိၾက၏။ ဆေႏၵာ - လက္ဦးစ၍ လုိခ်င္ႏွစ္ 
သက္ေသာ တဏွာဆႏၵသည္၊ တံ - ထို သာယာဖြယ္ မသာယာဖြယ္ကို၊ ဥပနိႆာယ 
ေဟာတိ - မီွ၍ ျဖစ္ေပသည္။

ေလာေက - ေလာက၌၊ ဇႏၲဳ - ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါသည္၊ ႐ူေပသု - ႐ုပ္၀တၳဳတို႕၌၊ 
၀ိဘ၀ဥၥ - ပ်က္စီးျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ဘ၀ဥၥ - ျဖစ္ပြားျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဒိသြာ -
ျမင္၍၊ ၀ါ - ျမင္ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ၀ိနိစၧယံ - ခ်စ္စရာပ,ဲ မည္သုိ႕ျပဳရမည္ စသည္ျဖင့္ 
ဆုံးျဖတ္ျခင္းကုိ၊ ကုဗၺတိ - ျပဳေပသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၇)

ေကာေဓာ ေမာသ၀ဇၨဥၥ ကထံကထာ စ၊ ဧေတပိ ဓမၼာ ဒြယေမ၀ သေႏၲ။
ကထံကထီ ဉာဏပထာယ သိေကၡ၊ ဉတြာ ပ၀ုတၱာ သမေဏန ဓမၼာ။

ေကာေဓာ စ - အမ်က္ထြက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ေမာသ၀ဇၨဥၥ - လိမ္လည္ 
ေျပာဆိုျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ကထံကထာ စ - ယံုမွားျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ 
ဧေတပိ ဓမၼာ - ဤတရားတုိ႕သည္လည္း၊ ဒြယံ ဒြယသၼႎ ဧ၀ - သာယာဖြယ္ မသာယာ 
ဖြယ္ဟူေသာ ဤႏွစ္ပါးသည္ပင္၊ သေႏၲ - ရိွလတ္ေသာ္၊ ေဟာႏိၲ - ျဖစ္က္ုန္၏။

ကထံကထီ - ယုံမွားရိွေသာသူသည္၊ သမေဏန - ဘုရားတည္းဟူေသာ 
ရဟန္းျမတ္က၊ ဉတြာ - ကုိယ္တိုင္သိၿပီးမွ၊ ပ၀ုတၱာ ဓမၼာ - ေဟာထားသည့္ တရားမွန္ 
တုိ႕ေပတည္း၊ ဣတိ - ဤသုိ႕ ဆင္ျခင္၍၊ ဉာဏပထာယ - ထိုတရားမ်ားကုိ ကုိယ္တိုင္ 
သိေအာင္၊ သိေကၡ - ဘုရားရွင္က ညႊန္ျပထားသည့္အတုိင္း မဂၢင္ ၈-ပါး၊ သီလ သမာဓိ
ပညာ အက်င့္မ်ားကုိ က်င့္ရာသည္။
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နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၈)

သာတံ အသာတဥၥ ကုေတာနိဒါနာ၊ ကိသၼႎ အသေႏၲ န ဘ၀ႏိၲ ေဟေတ။
၀ိဘ၀ံ ဘ၀ဥၥာပိ ယေမတမတံၳ၊ ဧတံ ေမ ပျဗဴဟိ ယေတာနိဒါနံ။

ေဂါတမ - ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား၊   သာတံ စ - သာယာဖြယ္သည္ 
လည္းေကာင္း၊ အသာတဥၥ - မသာယာဖြယ္ ရြံမုန္းဖြယ္သည္ လည္းေကာင္း၊ 
ကုေတာနိဒါနာ - ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၾကပါသနည္း။ ကိသၼႎ အသေႏၲ - အဘယ္ 
တရား မရိွလတ္ေသာ္၊ ဧေတ - ဤ သာယာဖြယ္ မသာယာဖြယ္တို႕သည္၊ န ဘ၀ႏိၲ -
မျဖစ္ပ ဲရိွၾကပါသနည္း။

၀ိဘ၀ံ စ - ျပတ္စ ဲ အယူသည္လည္းေကာင္း၊ ဘ၀ဥၥ - တည္ၿမ ဲ အယူသည္ 
လည္းေကာင္း၊ ယံ ဧတံအတံၳ - အၾကင္ ၂-ပါးေသာအနက္သေဘာသည္၊ အတိၳ - ရိွ၏။ 
ဧတံ - ဤအယူ ၂-ပါးသည္၊ ယေတာနိဒါနံ - အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဧတံ ပိ
- ဤ အေၾကာင္းကုိလည္း၊ ေမ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြား ငါဘုရားအား၊ ပျဗဴဟိ - ေျဖရွင္းျပတ္ 
သား ေဟာၾကားေတာ္မူပါ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၉)

ဖႆနိဒါနံ သာတံ အသာတံ၊ ဖေႆ အသေႏၲ န ဘ၀ႏိၲ။
၀ိဘ၀ံ ဘ၀ဥၥာပိ ယေမတမတံၳ၊ ဧတံ ေတ ပျဗဴမိ ဣေတာနိဒါနံ။

မုနိ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြား ျမတ္ဘုရား၊ သာတံ - သာယာဖြယ္သည္ လည္းေကာင္း၊ 
အသာတံ - မသာယာဖြယ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ဖႆ နိဒါနံ - အာ႐ုံကုိေတြ႕ေသာ 
ဖႆလွ်င္ အေၾကာင္းရိွပါသည္။ ၀ါ - ဖႆေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖေႆ အသေႏၲ -
အာ႐ုံကုိေတြ႕မႈ ဖႆမရိွလတ္ေသာ္၊ ၀ါ - အာ႐ုံကုိ မေတြ႕ရလွ်င္၊ ဧေတ -ဤ သာယာ 
ဖြယ္ မသာယာဖြယ္တုိ႕သည္၊ န ဘ၀ႏိၲ - မျဖစ္ၾကပါ။ ၀ါ - မျဖစ္ဘ ဲရိွၾကပါသည္။

၀ိဘ၀ံ စ - ျပတ္စ ဲ အယူသည္လည္းေကာင္း၊ ဘ၀ဥၥ - တည္ၿမဲ အယူသည္ 
လည္းေကာင္း၊ ယံ ဧတံအတံၳ - အယူ ၂-ပါးေသာအၾကင္သေဘာသည္၊ အတိၳ - ရိွ၏။ 
ဧတံ ပိ - ဤ အယူ ၂-ပါးသည္လည္း၊ ဣေတာ နိဒါနံ - ဤ ဖႆလွ်င္ အေၾကာင္းရိွ၏၊
၀ါ - ဤ ဖႆေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္ ဟူ၍၊ ဧတံ - အယူ ၂-ပါးျဖစ္ျခင္း၏ ဤအေၾကာင္း 
ကုိ၊ ေတ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြား သင္ဘုရားအား၊ ပျဗဴမိ - ေျဖရွင္းျပတ္သား ေဟာၾကား 
ပါသည္။
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နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၁၀)

ဖေႆာႏု ေလာကသၼႎ  ကုေတာနိဒါေနာ၊ ပရိဂၢဟာ စာပိ ကုေတာပဟူတာ။
ကိသၼႎ အသေႏၲ န မမတၱ မတိၳ၊ ကိသၼႎ ၀ိဘူေတ န ဖုသႏိၲ ဖႆာ။

ေဂါတမ - ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား၊    ေလာကသၼႎ - ေလာက၌၊ ဖေႆာ
- အာ႐ုံကုိေတြ႕မႈ ဖႆသည္၊ ကုေတာနိဒါေနာ ႏု - ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ 
သနည္း၊ ပရိဂၢဟာ စာပိ - သိမ္းပုိက္ျခင္း တုိ႕သည္လည္း၊ ကုေတာပဟူတာ - ဘယ္ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကပါကုန္သနည္း၊ 

ကိသၼႎ အသေႏၲ - အဘယ္တရား အဘယ္အေၾကာင္း မရိွလတ္ေသာ္၊ မမတံၱ -
ငါ့ဟာ အျဖစ္သည္၊ ၀ါ - ငါ့ဟာဟု သိမ္းပုိက္ျခင္းသည္၊ န အတိၳ - မရိွဘ ဲ ကင္းပါ 
သနည္း။ ကိသၼႎ ၀ိဘူေတ -ဘယ္အရာပ်က္ကြယ္လတ္-မရိွလတ္ေသာ္၊ ဖႆာ -႐ုပ္ဒြါရ 
႐ုပ္အာ႐ုံအေတြ႕ ဖႆတုိ႕သည္၊ န ဖုသႏိၲ - မေတြ႕ မထိဘဲ ကင္းၾကပါသနည္း။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၁)

နာမဥၥ ႐ူပဥၥ ပဋိစၥ ဖေႆာ၊ ဣစၧာနိဒါနာနိ ပရိဂၢဟာနိ။
ဣစၧာယ သႏၲ်ာ န မမတၱ မတိၳ၊ ႐ူေပ ၀ိဘူေတ န ဖုသႏိၲ ဖႆာ။

မုနိ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြား ျမတ္ဘုရား၊ နာမဥၥ - ျမင္သိမႈစေသာ နာမ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ 
႐ူပဥၥ - မ်က္စိႏွင့္ အဆင္းစေသာ ႐ုပ္ကုိလည္းေကာင္း၊ ပဋိစၥ - စြဲမီွ၍၊ ဖေႆာ - အာ႐ုံ 
ကုိေတြ႕မႈ ဖႆသည္၊ ဥပၸဇၨတိ - ျဖစ္ေပၚ၏။ ပရိဂၢဟာနိ - ငါ့ဟာဟု သိမ္းပုိက္ျခင္းတို႕ 
သည္၊ ဣစၧာနိဒါနာနိ - ႏွစ္သက္လုိခ်င္သည့္ တဏွာလွ်င္ အေၾကာင္းရိွကုန္၏။

ဣစၧာယ - ႏွစ္သက္လုိခ်င္မႈ တဏွာသည္၊ သႏၲ်ာ - မရိွလတ္ေသာ္၊ မမတၱံ -
ငါ့ဟာဟု သိမ္းပုိက္ျခင္းသည္၊ န အတိၳ - မရိွဘဲ ကင္းပါသည္။ ႐ူေပ - ႐ုပ္သည္၊ 
၀ိဘူေတ - ကင္းလတ္ေသာ္၊ ဖႆာ - ျမင္ေတြ႕မႈစေသာ ငါးပါးေသာ ဖႆတုိ႕သည္၊
န ဖုသႏိၲ - မေတြ႕မထိဘ ဲမျဖစ္ဘ ဲရိွၾကေလေတာ့သည္။
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နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၁၂)

ကထံ သေမတႆ ၀ိေဘာတိ ႐ူပံ၊ သုခံ ဒုကၡဥၥာပိ ကထံ ၀ိေဘာတိ။
ဧတံ ေမ ပျဗဴဟိ ကထံ ၀ိေဘာတိ၊ တံ ဇာနိယာမာတိ ေမ မေနာ အဟု။

ေဂါတမ - ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား၊     ကထံ သေမ တႆ - အဘယ္ 
သုိ႕ က်င့္ေသာသူအား၊ ႐ူပံ ၀ိေဘာတိ - ႐ုပ္အာ႐ုံ ကင္းကြာပါသနည္း။ ၀ါ - ႐ုပ္အာ႐ုံ 
ကုိ ေက်ာ္လြန္ပါသနည္း။ သုခံ ဒုကၡဥၥာပိ - ဒုကၡႏွင့္ သုချဖစ္ေၾကာင္း အေကာင္းအဆုိး 
႐ုပ္အာ႐ုံ ၂-မ်ိဳးသည္လည္း၊ ကထံ ၀ိေဘာတိ - ဘယ္သို႕က်င့္က ကင္းပ ေက်ာ္လြန္ 
ပါသနည္း။ ကထံ ၀ိေဘာတိ - အဘယ္သုိ႕ ကင္းပ ေက်ာ္လြန္ပါသည္ ဟူေသာ၊ ဧတံ 
- ဤ အေၾကာင္းအရာကုိ၊ ေမ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြား ငါဘုရားအား၊ ပျဗဴဟိ - ရွင္းလင္း 
ေျဖၾကားေတာ္ မူပါေလာ့။ ေမ မေနာ - ငါ၏ စိတ္သည္၊ တံ ဇာနိယာ မာတိ - ထုိ 
အေၾကာင္းအရာကုိ သိၾကရလိမ့္မည္ ဟူ၍၊ အဟု - ျဖစ္ခဲ့ပါသတည္း။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၃)

န သညသညီ န ၀ိသညသညီ၊ ေနာပိ အသညီ န ၀ိဘူတသညီ။
ဧ၀ံ သေမတႆ ၀ိေဘာတိ ႐ူပံ၊ သညာနိဒါနာ ဟိ ပပဥၥသခၤါ။

မုနိ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြား ျမတ္ဘုရား၊  (ယထာ - အၾကင္ အေၾကာင္းအရာျဖင့္ 
က်င့္လွ်င္) န သညသညီ - ပကတိ ကာမသညာလည္း မရိွေပ၊ န ၀ိသညသညီ -
႐ူးသြပ္ေဖာက္ျပန္ေသာ သညာလည္း မရိွေပ၊ န ၀ိဘူတသညီ - ထင္ရွားေသာ ႐ူပစ်ာန္ 
သညာလည္း မရီွေတာ့ေပ၊ ေနာပိ အသညီ - အမွတ္သညာ လုံး၀မရိွသည္လည္း 
မဟုတ္ေပ၊ ဧ၀ံ - ဤသုိ႕ေသာ အခ်င္းအရာျဖင့္၊ သေမတႆ - က်င့္ေသာသူအား၊ ႐ူပံ
- ႐ုပ္အာ႐ုံ ဟူသမွ်သည္၊ ၀ိေဘာတိ - ကင္းေလေတာ့၏။ ၀ါ - ႐ုပ္အာ႐ုံကုိ 
ေက်ာ္လြန္ေလေတာ့၏၊ ဟိ - မွန္ေပ၏။ ၀ါ - ထုိသုိ႕ သိရျခင္း၏အေၾကာင္းကား၊ 
ပပဥၥသခၤါ - တဏွာ ဒိ႒ိ မာန ဟူေသာ နယ္ခ်ဲ႕တရား အဖုိ႕တုိ႕သည္၊ သညာနိဒါနာ -
သညာလွ်င္ အေၾကာင္းရင္း ရိွၾကကုန္၏။



မဟာသမယ (၇) သုတ္ ပါဌ္-နိႆယ

64

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၁၄)

ယံ တံ အပုစၧိမွ အကိတၱယီ ေနာ၊ အညံ တံ ပုစၧာမ တဒိဃၤ ျဗဴဟိ။
ဧတၱာ၀တဂၢံ ႏု ၀ဒႏိၲ ေဟေက၊ ယကၡႆ သုဒၶႎ ဣဓ ပ႑ိတာေသ၊

ဥဒါဟု အညမၸိ ၀ဒႏိၲ ဧေတၱာ။

ေဂါတမ - ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား၊    တံ - အရွင္ဘုရားကုိ၊ ယံ အပုစၧိမွ -
အၾကင္ အေၾကာင္းအရာကုိ ေမးခဲ့ပါကုန္ၿပီ။ တံ - ထုိေမးသည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ၊ တြံ
- အရွင္ဘုရားသည္၊ ေနာ - ငါတို႕အား၊ အကိတၱယီ - ေျဖရွင္း ေဟာၾကားခ့ဲေပၿပီ။ အညံ
- အျခား အေၾကာင္းအရာကုိ၊ တံ ပုစၧာမ - အရွင္ဘုရားအား ေမးပါကုန္အ့ံ၊ ဣဃၤ -
တုိက္တြန္း ေတာင္းပန္ပါသည္၊ တံ - ယခုေမးမည့္ ထုိအေၾကာင္းအရာကုိ၊ ျဗဴဟိ -
ေျဖရွင္း ေဟာၾကားေတာ္မူပါဘုရား။

ဣဓ - ဤေလာက၌၊ ပ႑ိတာေသ - ပညာရိွဟု ၀န္ခံေနကုန္ေသာ၊ ဧေက -
အခ်ိဳ႕ ပုဂၢိဳလ္တို႕သည္၊ ဧတၱာ၀တာ - အျခားသညာေတြမရိွ အ႐ူပသညာမွ်ရိွသည္ 
ဆုိေသာ ဤမွ်ျဖင့္၊ ယကၡႆ - နတ္ လူ ျဗဟၼာ၏၊ သုဒၶႎ - စင္ၾကယ္ျခင္းကုိ၊ အဂၢံ -
အျမတ္ဆုံးဟူ၍၊ ၀ဒႏိၲ ႏု - ဆုိၾကပါကုန္သေလာ။ ဥဒါဟု - ထုိသို႕မဟုတ္လွ်င္၊ ဧေတၱာ
- ဤ အ႐ူပစ်ာန္ အ႐ူပဘုံမွ၊ အညံ - အျခားအရာကုိ၊ အဂၢံ - အျမတ္ဆံုးဟူ၍၊ ၀ဒႏိၲ ႏု -
ဆုိၾကပါကုန္သေလာ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၅)

ဧတၱာ၀တဂၢမၸိ ၀ဒႏိၲ ေဟေက၊ ယကၡႆ သုဒၶႎ ဣဓ ပ႑ိတာေသ။
ေတသံ ပေနေက သမယံ ၀ဒႏိၲ၊ အႏုပါဒိေသေသ ကုသလာ၀ဒါနာ။

မုနိ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြား ျမတ္ဘုရား၊   ဣဓ - ဤေလာက၌၊ ပ႑ိတာ - ပညာရိွဟု 
၀န္ခံေနကုန္ေသာ၊ ဧေက - အခ်ိဳ႕ ပုဂၢိဳလ္တုိ႕သည္၊ ယကၡႆ - နတ္ လူ ျဗဟၼာ၏၊ 
သုဒၶႎ - စင္ၾကယ္ျခင္းကုိ၊ ဧတၱာ၀တာပိ - အ႐ူပစ်ာန္ အ႐ူပဘ၀ဟူေသာ ဤမွ်ျဖင့္ 
လည္း၊ အဂၢံ - အျမတ္ဆုံးဟူ၍၊ ၀ဒႏိၲ - ေျပာဆုိ ေဟာၾကားၾကကုန္၏။

ေတသံ - ထိုပညာရိွ၀န္ခံသူတို႕တြင္၊ အႏုပါဒိေသေသ ကုသလာ၀ါဒနာ -
ဥပါဒါနကၡႏၶာ အၾကြင္းမရိွ ခ်ဳပ္ျခင္း၌၊ ကုသလာ၀ဒါနာ - ကၽြမ္းက်င္လိမၼာသည္ဟု 
၀န္ခံၾကေသာ၊ ဧေက-ပန - အခ်ိဳ႕ပုဂၢိုလ္တုိ႕သည္ကား၊ သမယံ - ဥေစၧဒအယူကုိ၊ ၀ါ -
ဘ၀ျပတ္ျခင္းကုိ၊ အဂၢံ - အျမတ္ဆံုးဟူ၍၊ ၀ဒႏိၲ - ေျပာဆုိ ေဟာၾကားၾကကုန္၏။
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ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ နိဂုံးခ်ဳပ္ဂါထာ (၁၆)

ဧေတ စ ဉတြာ ဥပနိႆိတာတိ၊ ဉတြာ မုနီ နိႆေယ ေသာ ၀ိမံသီ။
ဉတြာ ၀ိမုေတၱာ န ၀ိ၀ါဒေမတိ၊ ဘ၀ါဘ၀ါယ န သေမတိ ဓီေရာ။

မုနိ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြား ျမတ္ဘုရား၊    ေယာ မုနိ - ဗုဒၶဘုရား တည္းဟူေသာ 
အၾကင္ရဟန္းျမတ္သည္၊ ၀ါ - ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ ရဟန္းသည္။ ဧေတ - အ႐ူပဘ၀ကုိ 
အျမတ္ဆုံးဟူ၍ လည္းေကာင္း၊လူ႕ဘ၀ နတ္ဘ၀ ႐ူပဘ၀ အ႐ူပဘ၀မွ စုေတလွ်င္ 
ဘ၀ျပတ္သည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း ဆုိၾကေသာ ဤပုဂၢိဳလ္တုိ႕ကုိ၊ ဥပနိႆိတာတိ -
တည္ၿမအဲယူ ျပတ္စအဲယူကုိ စြဲမီွေနၾကသည္ဟု၊ ဉတြာ စ - သိၿပီး၍လည္းေကာင္း၊ 
နိႆေယ ဉတြာ စ - မီွရာဒိ႒ိတုိ႕ကုိ သိၿပီး၍လည္းေကာင္း။ ၀ါ - စြဲမီွရာ ဒိ႒ိႏွင့္ စြဲမီွရာ 
႐ုပ္နာမ္ခႏၶာတုိ႕ကုိ အမွန္အတုိင္း သိၿပီး၍လည္းေကာင္း။ ၀ိမံသီ - သစၥာေလးတန္ကုိ 
မွန္စြာသိေသာ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံသည္၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။

ေသာ မုနိ - ဗုဒၶဘုရားတည္းဟူေသာ ထုိရဟန္းျမတ္သည္၊ ၀ါ - ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ 
ထုိရဟန္းျမတ္သည္၊ ဉတြာ - သစၥာေလးပါးကုိ ပုိင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ၿပီး၍၊ ၀ိမုေတၱာ 
- အာသေ၀ါ ကိေလသာဟူသမွ်မွ ကင္းပလြတ္ေျမာက္သည္ျဖစ္၍၊ ၀ိ၀ါဒံ -
ျငင္းခုံျခင္းသုိ႕၊ န ဧတိ - မေရာက္ေတာ့ေပ။ ဓီေရာ - ပညာရိွအစစ္ျဖစ္ေသာ၊ ေသာ မုနိ
- ဗုဒၶဘုရားတည္းဟူေသာ ထုိရဟန္းျမတ္သည္၊ ၀ါ - ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ ထုိရဟန္းျမတ္ 
သည္၊ ဘ၀ါဘ၀ါယ - ဘ၀ယုတ္ျမတ္ တစ္ဖန္ထပ္၍ ျဖစ္ရန္အလုိ႕ငွာ၊ ၀ါ - ဘ၀ 
ယုတ္ျမတ္ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ျခင္းသို႕၊ န သေမတိ - မေရာက္ေတာ့ေပ။

ကလဟ၀ိ၀ါဒသုတံၱ နိ႒ိတံ။
ကလဟ၀ိ၀ါဒသုတ္ ၿပီး၏။
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စူဠဗ်ဴဟသုတ္ ပါဌ္-နိႆယ

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၁)

သကံ သကံ ဒိ႒ိပရိဗၺသာနာ၊ ၀ိဂၢယွ နာနာ ကုသလာ ၀ဒႏိၲ။
ေယာ ဧ၀ံ ဇာနာတိ သ ေ၀ဒိ ဓမၼံ၊ ဣဒံ ပဋိေကၠာသ မေက၀လီ ေသာ။

ေဂါတမ - ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္ဘုရား၊ သကံ သကံ ဒိ႒ိပရိဗၺသာနာ - မိမိတို႕၏ 
အယူအသီးသီး၌ ေနကုန္ေသာ၊ ကုသလာ - ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရိွဟု ၀န္ခံေနၾကေသာ 
သူတို႕သည္၊ ၀ိဂၢယွ - မိမိအယူကုိ ခုိင္ၿမစဲြာ ယူကုန္၍၊ ၀ါ - အျခားအယူႏွင့္မတူဘဲ 
ကြဲျပားစြာ ယူကုန္၍၊ နာနာ - အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အယူတို႕ကုိ၊ ၀ဒႏိၲ - ေျပာေဟာ 
ေနကုန္၏။

ေယာ - အၾကင္သူသည္၊ ဧ၀ံ - ဤသုိ႕ ငါတုိ႕ယူသည့္အတုိင္း၊ ဇာနာတိ -
သေဘာေပါက္ သိနားလည္သည္၊ သ ေသာ - ထုိသူသည္၊ ဓမၼံ - တရားမွန္ကုိ၊ ေ၀ဒိ -
သိေပသည္၊ ဣဒံ - ဤ ငါတုိ႕အယူကို၊ ပဋိေကၠာသံ - ျမစ္ပယ္ေသာ၊ ေသာ - ထုိသူ 
သည္၊ အေက၀လီ - အသိဉာဏ္ မျပည့္စုံေသာ လူညံ့လူယုတ္ ေပတည္း၊ ဧ၀မၸိ 
၀ိ၀ါဒယႏိၲ -ဤသုိ႕လည္း ျငင္းခုံေနၾကသည္။

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၂)

ဧ၀မၸိ ၀ိဂၢယွ ၀ိ၀ါဒယႏိၲ၊ ဗာေလာ ပေရာ အကၠဳသေလာတိ စာဟု။
သေစၥာ ႏု ၀ါေဒါ ကတေမာ ဣေမသံ၊ သေဗၺ၀ ဟီေမ ကုသလာ ၀ဒါနာ။

ဧ၀မၸိ - (ငါတို႕အယူသိလွ်င္ အသိမွန္သူ၊ ပယ္လွ်င္ မျပည့္စုံသူဟု ဆုိေသာ)
ဤပုံ ဤနည္းျဖင့္လည္း၊ ၀ိဂၢယွ - ၿမၿဲမံစြာ ယူကုန္၍၊ ၀ိ၀ါဒယႏိၲ - ျငင္းခုံေနၾကသည္။ 
ပေရာ - ငါတို႕အယူကုိ လက္မခံေသာ အျခားသူသည္၊ ဗာေလာ - လူမုိက္ လူညံ့တည္း၊
အကၠဳသေလာ - မတတ္သိ မကၽြမ္းက်င္ေသာသူတည္း၊ ဣတိ စ - ဤသုိ႕လည္း၊ 
အာဟု - ႐ႈတ္ခ် ေျပာဆုိေနၾကပါသည္။ ဣေမသံ - ဤသုိ႕ ျငင္းခုံ႐ႈတ္ခ် ေျပာဆိုေနၾက 
ေသာ သူတုိ႕၏၊ သေစၥာ ၀ါေဒါ - မွန္ကန္ေသာ အယူ၀ါဒကား၊ ကတေမာ ႏု - အဘယ္ 
အယူ၀ါဒပါနည္း။ ဟိ - ဤသုိ႕ ေမးရျခင္း အေၾကာင္းကား၊ သေဗၺ၀ - အလံုးစုံ 
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သာလွ်င္ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ဣေမ - ဤသူတုိ႕သည္၊ ကုသလာ ၀ဒါနာ - ဘာသာေရး 
အယူ၀ါဒအရာ၌ ကၽြမ္းက်င္ တတ္သိေသာ ပညာရိွတုိ႕ဟူ၍ ၀န္ခံၾကပါသည္၊ ၀ါ -
၀န္ခံေနေသာေၾကာင့္ ေမးရပါသတည္း။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၃)

ပရႆ ေစ ဓမၼ မနာႏုဇာနံ၊ ဗာေလာ မေကာ ေဟာတိ နိဟီနပေညာ။
သေဗၺ၀ ဗာလာသု နိဟီနပညာ၊ သေဗၺ၀ိေမ ဒိ႒ိပရိဗၺသာနာ။

မုနိ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြား ျမတ္ဘုရား၊  ပရႆ ဓမံၼ - သူတပါး၏ ဘာသာတရားကုိ၊ 
အနာႏုဇာနံ - ခြင့္မျပဳဘ ဲ ပယ္ျမစ္ေသာသူသည္၊ နိဟီန ပေညာ - အသိဉာဏ္ပညာ 
ယုတ္ည့ံသည္ျဖစ္၍၊ ၾသမေကာ - အဆင့္အတန္း နိမ့္က်ေသာ၊ ဗာေလာ -
မသိမလိမၼာသူ လူည့ံလူဖ်င္းသည္၊ ေစ ေဟာတိ - အကယ္၍ ျဖစ္ျငားအ့ံ၊ သေဗၺ၀ -
မိစၧာအယူရိွသူ အားလုံးတုိ႕ပင္၊ နိဟီနပညာ - ယုတ္ည့ံေသာ ဉာဏ္ပညာ ရိွကုန္ေသာ၊ 
ဗာလာ - လူဖ်င္း လူညံ့တုိ႕သည္သာလွ်င္၊ အႆု - ျဖစ္ကုန္ရာ၏။ ကသၼာ -
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၊ သေဗၺ၀ - အလုံးစုံသာလွ်င္ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ဣေမ - ဤ 
မိစၧာအယူရိွသူတို႕သည္၊ ဒိ႒ိပရိဗၺသာနာ - မိစၧာအယူျဖင့္သာ အယူသည္းကာ ေနၾက 
ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၄)

သႏၵိ႒ိယာ ေစ ၀န ၀ီ၀ဒါတာ၊ သံသုဒၶပညာ ကုသလာ မုတီမာ။
န ေတသံ ေကာစိ ပရိဟီနပေညာ၊ ဒိ႒ီ ဟိ ေတသမၸိ တထာ သမတၱာ။

၀န - ဤသုိ႕သိလွ်င္ အမွန္တရားကုိ ျမင္သည္ဟု ဆုိေသာစကားအရ 
တနည္းအားျဖင့္ ရွင္းျပရလွ်င္၊ သႏၵိ႒ိယာ - မိမိ၏ အယူျဖင့္ပင္လွ်င္၊ ၀ီ၀ဒါတာ - အထူး 
ျဖဴစင္ကုန္သည္၊ သံသုဒၶပညာ - ေကာင္းစြာ စင္ၾကယ္ေသာ ပညာရိွကုန္သည္၊ 
ကုသလာ မုတိမာ - ကၽြမ္းက်င္ၾကေသာ ပညာရွင္တို႕သည္၊ ေစ သိယံု - အကယ္၍ 
ျဖစ္ကုန္ျငားအ့ံ၊ ဧ၀ံ - ဤသုိ႕ ျဖစ္ကုန္လတ္ေသာ္၊ ေတသံ - မိစၧာအယူရိွေသာ ထုိသူ 
တုိ႕တြင္၊ ေကာစိ - တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ်၊ န ပရိဟီနပေညာ - အသိဉာဏ္ပညာ 
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ယုတ္ည့ံသူ မျဖစ္ေလရာ။ ဟိ - အသိဉာဏ္ပညာ ယုတ္ညံ့သူ တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ် 
မရိွဟု ဆုိသင့္သည့္ အေၾကာင္းကား၊ ေတသမၸိ - မိမိတို႕အယူမွ အျခားအယူရိွသူဟု 
ဆုိအပ္ေသာ ထုိသူတုိ႕၏လည္း၊ ဒိ႒ိ - အယူသည္၊ တထာ - ထုိ႕အတူပင္၊ သမတၱာ -
ျပည့္စုံေပ၏။ ၀ါ - ျပည့္စုံေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၅)

န ၀ါဟေမတံ တထိယႏိၲ ျဗဴမိ၊ ယမာဟု ဗာလာ မိထု အညမညံ။
သကံ သကံ ဒိ႒ိ မကံသု သစၥံ၊ တသၼာ ဟိ ဗာေလာတိ ပရံ ဒဟႏိၲ။

မုနိ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြား ျမတ္ဘုရား၊   ယံ - အၾကင္ မိမိအယူကုိ စြဲမီွ၍၊ မိထု - အယူ 
ကြဲျပားသည့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သားတုိ႕သည္၊ အညမညံ - အခ်င္းခ်င္း၊ ဗာလာ - မသိ 
မလိမၼာသူ လူညံ့လူဖ်င္းတုိ႕ဟူ၍၊ အာဟု - ႏိွမ့္ခ်ေသာအားျဖင့္ ေျပာၾကားၾကကုန္၏။ 
အဟံ - ငါသည္၊ ဧတံ - သူတုိ႕၏ စြဲမီွရာျဖစ္ေသာ ထုိအယူကို၊ တထိယႏိၲ - မွန္ကန္ 
သည္ဟူ၍၊ န ျဗဴမိ ေန၀ ျဗဴမိ - မဆုိသည္သာတည္း။

သကံ သကံ ဒိ႒ိ - အသီးသီးေသာ မိမိအယူကုိ၊ သစၥံ - မွန္သည္ဟူ၍၊ အကံသု -
ျပဳၾက ထင္မွတ္ေနၾကေလသည္။ တသၼာဟိ - ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္လွ်င္၊ ပရံ - အယူကြဲျပား 
သည့္ သူတပါးကုိ၊ ဗာေလာတိ - မသိမလိမၼာသူ လူယုတ္လူညံ့ဟူ၍၊ ဒဟႏိၲ - ႏိွမ့္ခ် 
ေျပာၾကား ပစ္ပယ္ထားၾကကုန္၏။

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၆)

ယမာဟု သစၥံ တထိယႏိၲ ဧေက၊ တမာဟု အေည တုစၧံ မုသာတိ။
ဧ၀မၸိ ၀ိဂၢယွ ၀ိ၀ါဒယႏိၲ၊ ကသၼာ န ဧကံ သမဏာ ၀ဒႏိၲ။

ေဂါတမ - ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္ဘုရား၊  ဧေက - သမဏ အမည္ခံ 
အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္တုိ႕သည္၊ ယံ သစၥံ - အၾကင္ သစၥာတရားကုိ၊ တထိယႏိၲ - မခၽြတ္ဧကန္ 
မွန္သည္ဟူ၍၊ ၀ဒႏိၲ - ေဟာေျပာၾကကုန္၏။ တံ - မွန္သည္ဟုဆိုေသာ ထုိသစၥာတရား 
ကုိ၊ တုစၧံ - အခ်ည္းႏီွးသာတည္း၊ မုသာ - ခၽြတ္ယြင္းေသာ တရားတည္း၊ ဣတိပိ -
ဤသုိ႕လည္း၊ အေည - တစ္ပါးေသာ သမဏ အမည္ခံ ပုဂၢိဳလ္တုိ႕က၊ ၀ဒႏိၲ -
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ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ ဧ၀မၸိ - ဤနည္းျဖင့္လည္း၊ ၀ိဂၢယွ - ၿမၿဲမံကြဲလြဲစြာ စြဲယူကုန္၍၊ 
၀ိ၀ါဒယႏိၲ - ျငင္းခုံေနၾကပါသည္။ သမဏာ - ကိေလသာၿငိမ္းသည့္ သမဏဟု 
၀န္ခံေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႕သည္၊ ဧကံ - အမွန္တရားကုိ တစ္ပါးတည္းမွ်၊ ကသၼာ -
အဘယ္ေၾကာင့္၊ န ၀ဒႏိၲ - မေဟာဘဲ မ်ားျပားစြာ ေဟာေျပာေနၾကပါသနည္း

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၇)

ဧကံ ဟိ သစၥံ န ဒုတိယံ မတိၳ၊ ယသၼႎ ပဇာ ေနာ ၀ိ၀ေဒ ပဇာနံ။
နာနာ ေတ သစၥာနိ သယံ ထုနႏိၲ၊ တသၼာ န ဧကံ သမဏာ ၀ဒႏိၲ။

မုနိ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြား ျမတ္ဘုရား၊    သစၥံ - အမွန္တရားသည္၊ ဧကံ ဟိ -
တစ္ပါးတည္းသာ ရိွပါသည္။ ဒုတိယံ - ႏွစ္ခုေျမာက္ အမွန္တရားသည္၊ န အတိၳ -
မရိွေပ။ ယသၼႎ - ယင္းသစၥာတရား၌၊ ၀ါ - ယင္းသစၥာတရားကုိ၊ ပဇာနံ - သိသည္ 
ရိွေသာ္၊ ၀ါ - သိေသာ၊ ပဇာ - နတ္ လူ ျဗဟၼာ အရိယာပုဂၢိဳလ္သည္၊ ေနာ ၀ိ၀ေဒ -
မျငင္းခုံေတာ့ေပ။ ေတ - အမွန္တရားကုိ၊ နာနာ သစၥာနိ - အမ်ိဳးမ်ိဳး အေထြေထြ 
မ်ားစြာေသာ သစၥာတရားတုိ႕ကုိ၊ သယံ - ကုိယ္တုိင္ အႀကံမွ်ျဖင့္ ေတြးဆႀကံစည္ၾက၍၊ 
ထုနႏိၲ - မိမိတို႕၏ အမွန္တရားကုိ ခ်ီးမြမ္းေျပာဆုိေနၾကသည္။ တသၼာ - ထုိသို႕ 
မိမိထင္ေျချဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဟာေျပာေနၾကေသာေၾကာင့္၊ သမဏာ - သမဏ အမည္ခံ 
ပုဂၢိဳလ္တုိ႕သည္၊ န ဧကံ ၀ဒႏိၲ - အမွန္တရားကုိ တစ္ပါးတည္း မေဟာၾကဘ ဲ မ်ားစြာ 
ေဟာၾကသည္။

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၈)

ကသၼာ ႏု သစၥာနိ ၀ဒႏိၲ နာနာ၊ ပ၀ါဒိယာေသ ကုသလာ၀ဒါနာ။
သစၥာနိ သူတာနိ ဗဟူနိ နာနာ၊ ဥဒါဟု ေတ တကၠ မႏုႆရ ႏိၲ။

ေဂါတမ - ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္ဘုရား၊   ကုသလာ၀ဒါနာ - အရာရာတြင္ 
ကၽြမ္းက်င္လိမၼာသည့္ ပညာရိွဟု ၀န္ခံေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႕သည္၊ နာနာ - အသီးအသီး 
ေသာ အမွန္သစၥာတရားတုိ႕ကုိ၊ ပ၀ါဒိယာေသ - စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဟာေျပာကုန္ 
လ်က္၊ သစၥာနိ - မ်ားစြာေသာ အမွန္တရားတုိ႕ကုိ၊ ကသၼာ - အဘယ့္ေၾကာင့္၊ ၀ဒႏိၲ ႏု -
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ေဟာၾကပါကုန္သနည္း။ နာနာ - အမ်ိဳးအေထြေထြ ကြဲျပားကုန္ေသာ၊ ဗဟူနိ သစၥာနိ -
မ်ားစြာေသာ သစၥာတို႕ကုိ၊ သူတာနိ -သုတာနိ - ၾကားအပ္ပါကုန္သေလာ၊ ၀ါ - ၾကားဖူး 
သည္ျဖစ္၍ ေဟာၾကပါသေလာ။ ဥဒါဟု - ထုိသို႕မဟုတ္ပါမူ၊ ေတ - ထုိ ဘာသာေရး 
ဆရာတုိ႕သည္၊ တကၠံ - မိမိ၏ အေတြးအႀကံသုိ႕၊ အႏုႆရ ႏိၲ - အစဥ္လုိက္ၾက ပါကုန္ 
သေလာ၊ (၀ါ) - အစဥ္လုိက္၍ ေဟာၾကပါကုန္သေလာ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၉)

နေဟ၀ သစၥာနိ ဗဟူနိ နာနာ၊ အညၾတ သညာယ နိစၥာနိ ေလာေက။
တကၠဥၥ ဒိ႒ီသု ပကပၸယိတြာ၊ သစၥံ မုသာတိ ဒြယဓမၼ မာဟု။

မုနိ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြား ျမတ္ဘုရား၊ သညာယ -ေဖာက္ျပန္စြာ မွတ္သားမႈ သညာကုိ၊ 
အညၾတ - ၾကဥ္ထား၍၊ ေလာေက - ေလာက၌၊ နိစၥာနိ - ၿမကဲုန္ေသာ၊ နာနာ -
အေထြေထြ အစားစား ကြဲျပားကုန္ေသာ၊ ဗဟူနိ သစၥာနိ - မ်ားစြာကုန္ေသာ သစၥာ 
တုိ႕သည္၊ န ေဟ၀ သႏိၲ - မရိွၾကသည္သာလွ်င္တည္း။

တကၠဥၥ - ႀကံစည္ေတြးဆျခင္းကုိလည္း၊ ဒိ႒ီသု - မိမိယုံၾကည္ ႏွစ္သက္ေသာ 
အယူတုိ႕၌၊ ပကပၸယိတြာ - အဖန္ဖန္ ေလ့လာေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ပြားေစ၍၊ သစၥံ - မိမိ 
အယူသာမွန္သည္၊ မုသာ - အျခားသူတုိ႕၏ အယူကား အခ်ည္းႏီွး အလကား အမွား 
သာတည္း။ ဣတိ - ဤသုိ႕၊ ဒြယ ဓမၼံ - အမွန္ႏွင့္အမွား ႏွစ္ပါးေသာတရားကုိ၊ အာဟု -
ေဟာေျပာေနၾကေလသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၀)

ဒိေ႒ သုေတ သီလ၀ေတ မုေတ ၀ါ၊ ဧေတ စ နိႆာယ ၀ိမာနဒႆီ။
၀ိနိစၧေယ ဌတြာ ပဟႆမာေနာ၊ ဗာေလာ ပေရာ အကၠဳသေလာတိ စာဟ။

စ -ထိုမွတစ္ပါး ေဟာေျပာပုံကား၊ ဒိေ႒ ၀ါ - ျမင္ရသည္၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
၀ါ - ဒိ႒မဂၤလာအယူကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုေတ ၀ါ - ၾကားရသည္၌ ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ၀ါ - သုတမဂၤလာအယူကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သီလ၀ေတ ၀ါ - အေလ့ 
အက်င့္၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀ါ - သီလဗၺတပရာမာသ အယူကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
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မုေတ ၀ါ - နံလ်က္ စားသိလ်က္ ထိသိလ်က္ ေရာက္ရသည္၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀ါ 
- မုတမဂၤလာ အယူကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဧေတ - ဤ အယူတို႕ကုိ၊ နိႆာယ -
မီွ၍၊ ၀ိမာနဒႆီ - ႏွလုံးမသာဖြယ္ ႐ႈတ္ခ်ဖြယ္ကုိ ျမင္ေတြ႕ေသာ္လည္း၊ ၀ိနိစၧေယ 
ဌတြာ - မူလရင္းအယူ အဆုံးအျဖတ္၌ ၿမၿဲမံစြာတည္၍၊ ပဟႆ မာေနာ - ရႊင္ပ်လ်က္၊ 
၀ါ - ရႊင္ပ်ေစာစိတ္ ရိွလ်က္၊ ပေရာ - အယူကြဲျပား အျခားသူသည္၊ ဗာေလာ - မသိ 
တတ္ေသာ၊ အကၠဳသေလာ - မကၽြမ္းက်င္ေသာသူတည္း။ ဣတိ စ - ဤသုိ႕လည္း၊ 
အာဟ - ႐ႈတ္ခ် ေျပာဆုိေလသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၁)

ေယေန၀ ဗာေလာတိ ပရံ ဒဟာတိ၊ ေတနာတုမာနံ ကုသေလာတိ စာဟ။
သယ မတၱနာ ေသာ ကုသေလာ၀ဒါေနာ၊ အညံ ၀ိမာေနတိ တေဒ၀ ပါ၀။

ဧ၀ံ သတိ - ဤသုိ႕ ႐ႈတ္ခ် ေျပာဆုိလတ္ေသာ္၊ ေယေန - အၾကင္ အယူျဖင့္၊ ပရံ 
- အယူကြဲျပားသည့္ သူတပါးကုိ၊ ဗာေလာတိ ဒဟာတိ - မသိမလိမၼာသူ လူယုတ္လူည့ံ 
ဟူ၍ ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆိုထား၏။ ေတေန၀ - ထုိ အယူျဖင့္ပင္လွ်င္၊ အာတုမာနံ - မိမိကုိယ္ 
ကုိ၊ ကုသေလာတိ စ - တတ္သိ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရိွဟူ၍လည္း၊ အာဟ - ေျပာဆုိ 
ခ်ီးေျမႇာက္၏။ ေသာ - သူတပါးကုိ ႐ႈတ္ခ်၍ မိမိကုိယ္ကုိ အမႊန္းတင္ေသာ ထုိသူသည္၊ 
အတၱနာ-အတၱာနံ - မိမိကုိယ္ကုိ၊ သယံ - ကုိယ္တုိင္သာလွ်င္၊ ကုသေလာ၀ဒါေနာ -
ပညာရိွဟုဆုိလ်က္၊ အညံ - အယူကြဲျပား အျခားသူကို၊ ၀ိမာေနတိ - ႐ႈတ္ခ်ေန၏။ 
တေဒ၀ - ထုိ မိမိအယူကုိသာလွ်င္၊ ပါ၀ - စိတ္အားထက္သန္စြာ ေျပာဆိုေနေခ်သည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၂)

အတိသာရ ဒိ႒ိယာ ၀ ေသာ သမေတၱာ၊ မာေနန မေတၱာ ပရိပုဏၰမာနီ။
သယေမ၀ သာမံ မနသာဘိသိေတၱာ၊ ဒိ႒ီ ဟိ သာ တႆ တထာ သမတၱာ။

ေသာ - မိမိကုိယ္ကို ကၽြမ္းက်င္သူဆို၍ သူတပါးကုိ ႐ႈတ္ခ်လ်က္ မိမိအယူ၀ါဒကုိ 
ထက္သန္စြာ ေဟာေျပာေနေသာ ထုိသူသည္၊ အတိသာရ ဒိ႒ိယာ - အေၾကာင္း 
လကၡဏာ ဌာနဟူေသာ အႏွစ္သာရကုိ ေက်ာ္လြန္ေသာ အယူျဖင့္၊ ၀ါ - အႏွစ္သာရ 
ကင္းေသာအယူျဖင့္၊ သမေတၱာ - ျပည့္၀စုံလင္သည္ျဖစ္၍၊ မာေနန - မိမိအယူကုိ 
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စြဲမီွေသာ မာန္မာနျဖင့္၊ မေတၱာ - ယစ္မူး တက္ၾကြလ်က္၊ ပရိပုဏၰမာနီ - တင္းတင္း 
ျပည့္၀ အလြန္တက္ၾကြေသာ မာန္မာန ရိွေနေခ်သည္။ သယေမ၀ - မိမိကုိယ္တိုင္ 
သာလွ်င္၊ သာမံ - မိမိကုိယ္ကုိ၊ မနသာ - စိတ္ေနစိတ္ထားျဖင့္၊ အဘိသိေတၱာ -
တတ္သိကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ဟု အဘိသိက္ သြန္းရာလည္း ေရာက္ေနေခ်၏။ ဟိ -
အေၾကာင္းကား၊ တႆ - ထုိသူ၏၊ သာ ဒိ႒ိ - အႏွစ္မဲ့ေသာ ထုိဒိ႒ိသည္၊ တထာ -
ထုိသို႕ အလြန္ အထင္ႀကီးေအာင္၊ ပညာရွင္ဟု အဘိသိက္ သြန္းရာေရာက္ေအာင္၊ 
သမတၱာ - တင္းၾကပ္မ်ားစြာ ျပည့္၀လ်က္ရိွေခ်သည္။ ၀ါ - ျပည့္၀လ်က္ရိွေသာ ေၾကာင့္ 
ေပတည္း။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၃)

ပရႆ ေစ ဟိ ၀စသာ နိဟီေနာ၊ တုေမာ သဟာ ေဟာတိ နိဟီနပေညာ။
အထ ေစ သယံ ေ၀ဒဂု ေဟာတိ ဓီေရာ၊ န ေကာစိ ဗာေလာ သမေဏသု အတိၳ။

ဟိ - မိမိကိုယ္ကုိ ခ်ီးေျမႇာက္၍ သူတပါးအား ႏိွမ့္ခ်ျခင္း၌ အျပစ္ကုိ ျပရလွ်င္၊ 
ပရႆ - သူတပါး၏၊ ၀စသာ - ႏိွမ္ခ်သည့္စကားျဖင့္၊ နိဟီေနာ - ယုတ္ညံ့ေသာသူ 
သည္၊ ေစသိယာ - အကယ္၍ ျဖစ္ျငားအ့ံ၊ တုေမာ - ႏိွမ္ခ်ေျပာဆုိေသာ ထုိသူသည္၊ 
သဟ - ႏိွမ္ခ်ခံရေသာသူႏွင့္ အတူတကြ၊ နိဟီနပေညာ - အသိဉာဏ္ ယုတ္ညံ့သူ 
သည္၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။ အထ - ထိုသုိ႕ မဟုတ္မူ၍၊ သယံ - ႏိွမ္ခ်ေျပာဆိုသူ 
ကုိယ္တုိင္ကမူ၊ ေ၀ဒဂူ - ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ေရာက္တတ္သိတတ္ေသာ၊ ဓီေရာ -
ပညာရိွသည္၊ ေစ ေဟာတိ - အကယ္၍ ျဖစ္ျငားအ့ံ၊ သမေဏသု - သမဏအမည္ခံ 
ဘာသာေရးျငင္းခုံသူ ပုဂၢိဳလ္တုိ႕တြင္၊ ေကာစိ ဗာေလာ - လူယုတ္ လူညံ့ တစ္စုံ 
တစ္ေယာက္မွ်၊ န အတိၳ - မရိွေတာ့ ေလရာ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၄)

အညံ ဣေတာ ယာဘိ၀ဒႏိၲ ဓမၼံ၊ အပရဒၶါ သုဒၶိ မေက၀လီ ေတ။
ဧ၀မၸိ တိတၳ်ာ ပုထုေသာ ၀ဒႏိၲ၊ သႏၵိ႒ိရာေဂန ဟိ ေတဘိရတၱာ။

ဣေတာ - ငါတို႕၏ ဤအယူ၀ါဒတရားမွ၊ အညံ ဓမၼံ - အျခား ဘာသာေရးတရား 
ကုိ၊ ေယ - အၾကင္ ပုဂၢိဳလ္တုိ႕သည္၊ အဘိ၀ဒႏိၲ - အမြန္အျမတ္ ထား၍ ေဟာၾကား 
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ကုန္၏။ ေတ - ထို ပုဂၢိဳလ္တုိ႕သည္၊ သုဒၶႎ - စင္ၾကယ္ေသာ အက်င့္လမ္းကုိ၊ ၀ါ -
စင္ၾကယ္ေသာ အက်င့္လမ္းမွ၊ အပရဒၶါ - ခၽြတ္ေခ်ာ္တိမ္းပါး လြဲမွားၾကသည္ျဖစ္၍၊ 
အေက၀လီ - မျပည့္စုံဘ ဲယုတ္ည့ံကုန္သည္၊ ေဟာႏိၲ - ျဖစ္ကုန္၏။
ဧ၀မၸိ -ဤသုိ႕လည္း၊

ပုထုေသာ တိတၳ်ာ - မ်ားစြာေသာ တိတၳိတုိ႕သည္၊ ၀ဒႏိၲ - ေျပာဆုိၾကကုန္၏။ ဟိ
-ထိုသုိ႕ ေျပာဆုိၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းကား၊ ေတ - ထုိ တိတၳိတုိ႕သည္၊ သႏၵိ႒ိရာေဂန -
မိမိ၏အယူ၌ တပ္စြဲေသာရာဂျဖင့္၊ အဘိရတၱာ - လြန္လြန္ကဲက ဲတပ္စြဲေနၾကပါကုန္၏။ 
တသၼာ - ထုိ႕ေၾကာင့္ေပတည္း။ ၀ါ - လြန္လြန္ကကဲဲ တပ္စြဲေနၾကေသာေၾကာင့္ ထုိသုိ႕ 
ေျပာဆိုေနၾကပါသတည္း။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၅)

ဣေဓ၀ သု ဒၶႎ ဣတိ ၀ါဒယႏိၲ၊ နာေညသု ဓေမၼသု ၀ိသုဒၶိ မာဟု။
ဧ၀မၸိ တိတၳ်ာ ပုထုေသာ နိ၀ိ႒ာ၊ သကာေယန တတၳ ဒဠႇံ ၀ဒါနာ။

အဘိရတၱာ - မိမိတုိ႕အယူ၌ အလြန္အက ဲတပ္စြဲကုန္ေသာ၊ ပုထုေသာ တိတၳ်ာ -
မ်ားစြာကုန္ေသာ တိတိၳတို႕သည္၊ ဣတိ - ဤ ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း၊ ဣေဓ၀ - ဤ 
မိမိတုိ႕အယူ၌သာလွ်င္၊ သုဒၶႎ - စင္ၾကယ္ျခင္းကုိ၊ ၀ါဒယႏိၲ - ေျပာဆုိၾကကုန္၏။ 
အေညသု - မိမိတို႕အယူမွ တစ္ပါးကုန္ေသာ၊ ဓေမၼသု - တရားတုိ႕၌၊ ၀ိသုဒၶႎ -
စင္ၾကယ္ျခင္းကုိ၊ န အာဟု - မဆိုၾကကုန္၊ ၀ါ - မစင္ၾကယ္ျခင္းကုိ ဆုိၾကကုန္၏။

ဧ၀မၸိ -ဤပုံ ဤနည္းအားျဖင့္လည္း၊ သကာေယန - မိမိတို႕၏ အယူ၀ါဒ အက်င့္ 
လမ္း၌၊ နိ၀ိ႒ာ - သက္၀င္လ်က္ တည္ေနကုန္၏။ ေတ - ထုိ တိတၳိတုိ႕သည္၊ တတၳ -
ထုိ မိမိတုိ႕၏ အယူ၀ါဒ အက်င့္လမ္း၌၊ ဒဠႇံ ၀ဒါနာ - ခုိင္ၿမသဲည္ဟု ဆုိကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၆)

သကာယေန၀ါပိ ဒဠႇံ၀ဒါေနာ၊ ကေမတၳ ဗာေလာတိ ပရံ ဒေဟယ်။
သယေမ၀ ေသာ ေမဓဂ မာ၀ေဟယ်၊ ပရံ ၀ဒံ ဗာလ မသုဒၶိဓမၼံ။
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သကာယေန ဧ၀ - မိမိ၏ အယူ၀ါဒ အက်င့္လမ္း၌သာလွ်င္၊ ဒဠႇံ ၀ဒါေနာပိ -
ခုိင္ၿမသဲည္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ဧတၳ - အယူ၀ါဒ အသီးသီးရိွၾကေသာ ဤသူတို႕တြင္၊ 
ကံ ပရံ - အဘယ္ အျခားသူကုိ၊ ဗာေလာတိ - မသိ မလိမၼာသူ လူညံ့ဟူ၍၊ ဒေဟယ် -
ခ်ထားႏုိင္ ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆုိႏုိင္ရာအ့ံနည္း။ ၀ါ - မေျပာမဆို ႏုိင္ရာပါ။ 

ပရံ - အယူကြဲျပားသည့္ သူတပါးကုိ၊ သုဒၶိဓမၼံ - မစင္ၾကယ္သည့္ အယူ အက်င့္ 
တရားရိွေသာ၊ ဗာလံ - မသိမလိမၼာသူ လူယုတ္လူညံ့ဟူ၍၊ ၀ဒံ ၀ဒေႏၲာ - ႐ႈတ္ခ် 
ေျပာဆိုလွ်င္၊ ၀ါ - ေျပာဆုိေသာ၊ ေသာ - ထုိသူသည္၊ သယေမ၀ - မိမိကိုယ္တုိင္ပင္၊ 
ေမဓဂံ - ျငင္းခုံျခင္းကုိ၊ အာ၀ေဟယ် - ေဆာင္လာရာ ေရာက္၏။ ၀ါ - ေဆာင္လာသူ 
ျဖစ္ရာ၏။ အျခားအယူ ရိွသူကလည္း သူ႕အယူႏွင့္သူ စြဲၿမေဲနေသာေၾကာင့္ 
ထုိအျခားသူကုိ၊ ဗာလ - လူညံ့ဟု မဆုိထုိက္ေပ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖ ဂါထာ (၁၇) ေရွ႕ပုိင္း

၀ိနိစၧေယ ဌတြာ သယံ ပမာယ၊ ဥဒၶံ သ ေလာကသၼႎ ၀ိ၀ါဒ ေမတိ။

သ ေသာ - ျငင္းခုံျခင္းကုိ ေဆာင္လာရာ ေရာက္သည္ဟု ဆုိအပ္ေသာ 
ထုိအယူသည္းသူသည္၊ ၀ိနိစၧေယ - မိစၧာအယူ အဆုံးအျဖတ္၌၊ ဌတြာ - စြဲၿမစဲြာ 
တည္ၿပီး၍၊ သယံ - မိမိကုိယ္တုိင္၊ ၀ါ - မိမိကုိယ္တုိင္ ဉာဏ္ျဖင့္၊ ပမာယ - မိစၧာအယူကုိ 
ေဟာၾကားသူႏွင့္ ယင္းအယူ၀ါဒကို ႏိႈင္းခ်ိန္ၿပီးလွ်င္၊ ဥဒၶံ - ထိုမွ အထက္ျဖစ္ေသာ 
ေနာက္ကာလ၌၊ ေလာကသၼႎ - ေလာက၌၊ ၀ိ၀ါဒံ - ျငင္းခုံျခင္းသို႕၊ ဧတိ - ေရာက္ေလ 
ေတာ့သည္။

ေနာက္ဆုံးညႊန္ၾကားေတာ္မူပုံ ဂါထာ (၁၇-ခ)

ဟိတြာန သဗၺာနိ ၀ိနိစၧယာနိ၊ န ေမဓဂံ ကုဗၺတိ ဇႏၲဳ ေလာေက။

သဗၺာနိ - အလုံးစုံကုန္ေသာ၊ ၀ိနိစၧယာနိ - မိစၧာအယူ အဆုံးအျဖတ္တုိ႕ကုိ၊ 
ဟိတြာန - စြန္႕ပယ္ၿပီး၍ တည္ေသာ၊ ၀ါ - စြန္႕ပယ္ၿပီးေသာ၊ ဇႏၲဳ - အရိယာပုဂၢိဳလ္ 
သည္၊ ၀ါ - ရဟႏၲာ ပုဂၢိဳလ္သည္၊ ေလာေက - နတ္ လူ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါမ်ားဟူေသာ 
ေလာကထဲ၌၊ ေမဓဂံ - ျငင္းခုံျခင္းကို၊ န ကုဗၺတိ - မျပဳေတာ့သည္သာတည္း။

စူဠဗ်ဴဟသုတံၱ နိ႒ိတံ။



မဟာသမယ (၇) သုတ္ ပါဌ္-နိႆယ

75

မဟာဗ်ဴဟသုတ္ ပါဌ္-နိႆယ

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၁)

ေယ ေကစိ ေမ ဒိ႒ိပရိဗၺသာနာ၊ ဣဒေမ၀ သစၥႏိၲ ၀ိ၀ါဒယႏိၲ။
သေဗၺ၀ ေတ နိႏၵမႏြာနယႏိၲ၊ အေထာ ပသံသမၸိ လဘႏိၲ တတၳ။

ေဂါတမ - ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား၊ ေယ ေကစိ - အလုံးစုံကုန္ေသာ၊
ဒိ႒ိပရိဗၺသာနာ - မိစၧာဒိ႒ိဟူေသာ အိမ္၌ေနကုန္ေသာ၊ ၀ါ - မိစၧာဒိ႒ိ အယူသည္းေန 
ကုန္ေသာ၊ ဣေမ - ဤ တိတိၳပရိဗုိဇ္တို႕သည္၊ ဣဒေမ၀ သစၥႏိၲ - ဤအယူသာ 
မွန္သည္ဟူ၍၊ ၀ိ၀ါဒယႏိၲ - ျငင္းခုံေနၾကကုန္၏။ သေဗၺ၀ - အလုံးစုံသာလွ်င္ ျဖစ္ကုန္ 
ေသာ၊ ေတ - ထုိ ျငင္းခုံေနေသာ သူတုိ႕သည္၊ နိႏၵံ - က့ဲရ႕ဲျခင္းကုိ၊ အႏြာနယႏိၲ -
အဖန္ဖန္ ေဆာင္ယူကုန္သေလာ၊ ၀ါ - ရရိွၾကပါကုန္သေလာ၊ အေထာ - ထုိသုိ႕မဟုတ္ 
မူ၍၊ တတၳ - ထို ျငင္းခုံျခင္းေၾကာင့္၊ ပသံသမၸိ - ခ်ီးမြမ္းျခင္းကုိလည္း၊ လဘႏိၲ - ရၾက 
ပါကုန္ေသးသေလာ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၂)

အပၸံ ဟိ ဧတံ န အလံ သမာယ၊ ဒုေ၀ ၀ိ၀ါဒႆ ဖလာနိ ျဗဴမိ။
ဧတမၸိ ဒိသြာ န ၀ိ၀ါဒေယထ၊ ေခမာ ဘိပႆံ အ၀ိ၀ါဒ ဘူမႎ။

မုနိ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြား ျမတ္ဘုရား၊ ဧတံ - ဤ အခ်ီးအမြမ္း ခံရျခင္းသည္၊ အပၸံ ဟိ -
အနည္းငယ္မွ် သာလွ်င္တည္း၊ သမာယ - ရာဂစေသာ ကိေလသာၿငိမ္းရန္၊ န အလံ -
မစြမ္းႏုိင္သည္ သာလွ်င္တည္း၊ ၀ိ၀ါဒႆ - ျငင္းခုံျခင္း၏၊  ဖလာနိ ဒုေ၀ - အက်ိဳးတုိ႕ 
သည္ ႏွစ္ပါးတုိ႕ ဟူ၍၊ ၀ါ - ႏွစ္ပါးေသာ အက်ိဳးတုိ႕ကုိ၊ ျဗဴမိ - ငါဘုရားက ေဟာ 
ပါသည္။

ဧတမၸိ - ဤ ျငင္းခုံမႈ၏ အက်ိဳးျဖစ္ေသာ အျပစ္ကိုလည္း၊ ဒိသြာ - သိျမင္ၿပီး၍၊ 
အ၀ိ၀ါဒ ဘူမႎ - ျငင္းခုံမႈကင္းရာ နိဗၺာန္ကုိ၊ ေခမာ - ေဘးၿငိမ္းရာ ဟူ၍၊ အဘိပႆံ -
အျမတ္ထားကာ ႐ႈစားေမွ်ာ္လင့္သည္ျဖစ္၍၊ န ၀ိ၀ါဒေယထ - မျငင္းခုံဘဲ ရိွရာေတာ့ 
သတည္း။
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အေျဖဂါထာ (၃)

ယာ ကာစိမာ သမၼဳတိေယာ ပုထုဇၨာ၊ သဗၺာ၀ ဧတာ န ဥေပတိ ၀ိဒြါ။
အႏုပေယာ ေသာ ဥပယံ ကိေမယ်၊ ဒိေ႒ သုေတ ခႏိၲ မကုဗၺမာေနာ။

ယာ ကာစိ - အလံုးစုံကုန္ေသာ၊ ဣမာ သမၼဳတိေယာ - သမုတ္ေဟာဆုိထား 
ေသာ ဤအယူ၀ါဒတို႕သည္၊ ပုထုဇၨာ - ဘာသာေရးဆရာ အမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏။ 
သဗၺာ၀ - အလုံးစုံသာလွ်င္ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ဧတာ - ဤ ဘာသာေရး အယူ၀ါဒတုိ႕ကို၊ 
၀ိဒြါ - ဘုရားတပည့္ ပညာရိွသည္၊ န ဥေပတိ - မခ်ဥ္းကပ္ေပ။ ေသာ - ဘုရားတပည့္ 
ရဟႏၲာပညာရိွသည္၊ အႏုပေယာ - ကပ္ၿငိတြယ္တာတတ္ေသာ တဏွာႏွင့္ဒိ႒ိ 
ကင္းသည္ျဖစ္၍၊ ဥပယံ - ကပ္ၿငိတြယ္တာအပ္ေသာ၊ ကႎ - အဘယ္အရာသုိ႕၊ ဧယ် -
ကပ္ေရာက္ရာအ့ံနည္း။ ၀ါ -ဘယ္အရာသုိ႕မွ် တဏွာဒိ႒ိျဖင့္ မကပ္ေရာက္ရာ၊

ဒိေ႒ - ျမင္ရသည္၌လည္းေကာင္း၊ ၀ါ - ျမင္ရသည္ႏွင့္စပ္၍ စင္ၾကယ္ျခင္း၌ 
လည္းေကာင္း၊ သုေတ - ၾကားရသည္၌ လည္းေကာင္း၊ (မုေတ - နံလ်က္ စားလ်က္ 
ထိလ်က္ ေရာက္ရသည္၌ လည္းေကာင္း၊ ၀ါ - ေရာက္ရသည္ႏွင့္စပ္၍ စင္ၾကယ္ျခင္း၌ 
လည္းေကာင္း၊) ခႏၲႎ - ႏွစ္သက္ျခင္းကုိ၊ အကုဗၺမာေနာ - မျပဳသည္၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။

အေျဖဂါထာ (၄)

သီလုတၱမာ သညေမနာဟု သုဒၶႎ၊ ၀တံ သမာဒါယ ဥပ႒ိတာေသ။
ဣေဓ၀ သိေကၡမ အထႆ သုဒၶႎ၊ ဘ၀ူပနီတာ ကုသလာ၀ဒါနာ။

သီလုတၱမာ - သီလလွ်င္ အျမတ္ရိွေသာ သူတုိ႕သည္၊ ၀ါ - သီလကုိ အျမတ္ဆုံး 
ဟု အယူရိွေသာသူတုိ႕သည္၊ သညေမန - ကုိယ္ႏွင့္ႏႈတ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင့္၊ သုဒၶႎ -
စင္ၾကယ္ျခင္းကုိ၊ ၀ါ - သံသရာဆင္းရမွဲ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကုိ၊ အာဟု - ေဟာေျပာ 
ျပဆိုၾကကုန္၏။ ေတ - ထိုသူတုိ႕သည္၊ ၀တံ - ႏြား ေခြး စသည္တုိ႕၏အက်င့္ နတ္ 
သိၾကားစသည္ကို ကုိးကြယ္ေသာ အက်င့္ကို၊ ဥပ႒ိတာ - ကပ္ေရာက္စြဲမီွလ်က္ 
တည္ၾကကုန္၏။
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ေတ - ထုိ သီလဗၺတ အယူရိွသူတုိ႕သည္၊ ဣေဓ၀ - ဤ အယူ၌သာလွ်င္၊ 
သိေကၡမ - က်င့္ကုန္အ့ံ။ ဣတိ - ဤသုိ႕ ႀကံကုန္၏။ အႆ - အယူ၀ါဒကို ေဟာျပ 
ေသာ ထုိဆရာ၏၊ ၀ါ - ထုိအယူ၏၊ သုဒၶႎ - စင္ၾကယ္ျခင္းကုိ၊ အာဟု - ဆုိကုန္၏။ ေတ -
ထုိသူတုိ႕သည္၊ ဘ၀ူပနီတာ - သီလ၀တ အယူအစြဲက ဘ၀သုိ႕ ေဆာင္ကပ္အပ္ကုန္ 
သည္၊ ၀ါ - ဘ၀၌ ကပ္ၿငိလ်က္ ရိွကုန္သည္၊ ေဟာႏိၲ - ျဖစ္ကုန္၏။ ပန - သုိ႕ေသာ္ 
လည္း၊ ကုသလာ၀ဒါနာ -တတ္သိကၽြမ္းက်င္သည့္ ပညာရိွဟု ၀န္ခံၾကကုန္၏။

အေျဖဂါထာ (၅)

သေစ စုေတာ သီလ၀တေတာ ေဟာတိ၊ ပေ၀ဓတီ ကမၼ ၀ိရာဓယိတြာ။
ပဇပၸတီ ယတၳယတီ စ သုဒၶႎ၊ သတၳာ၀ ဟီေနာ ပ၀သံ ဃရမာ။

ေသာ - ထုိ သီလဗၺတ အယူရိွသူသည္၊ သီလ၀တေတာ - သူက်င့္သုံးေနေသာ 
အေလ့အက်င့္မွ၊ စုေတာ - ေရြ႕ေလ်ာပ်က္စီးသြားသည္၊ ေစ ေဟာတိ - အကယ္၍ 
ျဖစ္ျငားအ့ံ၊ ကမၼံ - ျပဳသင့္ေသာ အေလ့အက်င့္ အမႈကံကို၊ ၀ိရာဓယိတြာ - ခၽြတ္ယြင္း 
ေစေသာေၾကာင့္၊ ပေ၀ဓတိ - စုိးရိမ္ပူပန္ေသာအားျဖင့္ လႈပ္ရွားေလေတာ့၏။ သုဒၶႎ -
သံသရာဆင္းရမွဲ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ဟူေသာ စင္ၾကယ္ျခင္းကုိ၊ ပဇပၸတိ - ေယာင္ယမ္း 
တသ၏၊ ပတၳယတီ စ - ေတာင့္တလည္း ေတာင့္တ၏။ ဃရမာ - အိမ္မွ၊ ပ၀သံ -
ထြက္ခြါေကြကြင္း ခဲ့ေသာသူသည္၊ သတၳာ - ခရီးသြားေဖာ္ မီွရာကုန္သည္အေပါင္းမွ၊ 
ဟီေနာ - က်န္ရစ္ခဲ့သည္ျဖစ္၍၊ ပဇပၸတိ ပတၳယတိ ဣ၀ - ကုန္သည္အေပါင္းတုိ႕သုိ႕ 
အမီွလုိက္ရန္ မိမိအိမ္သုိ႕ျပန္ရန္ ႀကံဖန္ေမွ်ာ္မွန္း ေယာင္ယမ္းတသ ေတာင့္တေနဘိ 
သက့ဲသုိ႕ ပင္တည္း။

အေျဖဂါထာ (၆)

သီလဗၺတံ ၀ါပိ ပဟာယ သဗၺံ၊ ကမၼဥၥ သာ၀ဇၨ န၀ဇၨေမတံ။
သုဒၶႎ အသုဒၶိႏိၲ အပတၳယာေနာ၊ ၀ိရေတာ စေရ သႏိၲ မႏုဂၢဟာယ။

တသၼာ - ထို႕ေၾကာင့္၊ သဗၺံ - အလုံးစုံေသာ၊ သီလဗၺတံ ၀ါပိ - အေလ့အက်င့္ 
ဟူသမွ်ကုိလည္း၊ ၀ါ - သီလဗၺတ အယူ၀ါဒ ဟူသမွ်ကုိလည္း၊ ပဟာယ - ပယ္စြန္႕၍၊ 



မဟာသမယ (၇) သုတ္ ပါဌ္-နိႆယ

78

သာ၀ဇၨံ - အျပစ္ရိွေသာ၊ အန၀ဇၨံ - အျပစ္ကင္းေသာ၊ ဧတံ ကမၼဥၥ - ဤ အကုသုိလ္ကံ 
ကုသိုလ္ကံ ၂-ပါးကုိလည္း၊ ပဟာယ - ပယ္စြန္႕၍၊ သုဒၶႎ - ဆင္းရကဲင္းရွင္း စင္ၾကယ္ 
ျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ အသုဒၶႎ - မကင္းရွင္း မစင္ၾကယ္ျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ ဣတိ -
ဤႏွစ္ပါးလုံးကုိ၊ အပတၳယာေနာ - မေတာင့္တမူ၍၊ ၀ိရေတာ - စင္ၾကယ္ မစင္ၾကယ္ကုိ 
(လုိလားျခင္းမွ) ၾကဥ္ပယ္ ကင္းရွင္းလ်က္၊ သႏၲႎ - မိစၧာအယူဟူေသာ သႏိၲကို၊
အႏုဂၢဟာယ - မယူမစြဲ မူ၍၊ စေရ - ေနရေတာ့သတည္း။

အေျဖဂါထာ (၇)

တမူပနိႆာယ ဇိဂုစၧိတံ ၀ါ၊ အထ ၀ါပိ ဒိ႒ံ ၀ သုတံ မုတံ ၀ါ။
ဥဒၶံသရာ သုဒၶိ မႏုတၳဳနႏိၲ၊ အ၀ီတတဏွာ ေသ ဘ၀ါ ဘေ၀သု။

ဥဒၶံသရာ - ေသသည္မွ အထက္ျဖစ္ေသာ ေနာက္ကာလ၌ ရိွၿမရိွဲေနသည္ဟု 
ယူေသာ သႆတ၀ါဒီ ပုဂၢိဳလ္တို႕သည္၊ ဇိဂုစၧိတံ - မေကာင္းမႈကုိ စက္ဆုပ္ေသာ၊ တံ 
၀ါ တပံ - ပင္ပန္းစြာက်င့္ေသာ ထုိအက်င့္ကုိ မူလည္း၊ ဥပနိႆာယ - အမီွျပဳ၍၊ အထ 
၀ါပိ - ထုိမွတစ္ပါးလည္း၊ ဒိ႒ံ ၀ါ - ဒိ႒ မဂၤလာကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုတံ ၀ါ - သုတ 
မဂၤလာကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မုတံ ၀ါ - မုတ မဂၤလာကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ 
ဥပနိႆာယ - အမီွျပဳ၍၊ အႏုတၳဳနႏိၲ - အဖန္ဖန္ ခ်ီးက်ဴးေျပာေဟာကုန္၏၊ ေတ -
ထုိသူတုိ႕သည္၊ ဘ၀ါ ဘေ၀သု - ဘ၀ႀကီးငယ္တို႕၌၊ အ၀ီတ တဏွာ - မကင္းေသာ 
တဏွာရိွၾကကုန္၏။ ၀ါ -တဏွာမကင္းၾကသည္ျဖစ္၍ ထုိသို႕ ေျပာေဟာေနၾကသည္။

အေျဖဂါထာ (၈-က)

အတၳယမာနႆ ဟိ ဇပၸိတာနိ၊ အေ၀ဓိတံ ၀ါပိ ပကပၸိေတသု။

ဟိ - အျပစ္ကို ေဖာ္ျပရလွ်င္၊ ပတၳယမာနႆ - ဘ၀ တဏွာမကင္းေသး၍ 
ေတာင့္တေနသူအား၊ ဇပၸိတာနိ - ေယာင္ယမ္း တသျခင္းတုိ႕သည္၊ ေဟာႏိၲ -
ျဖစ္ကုန္၏။ ပကပၸိေတသု - ႀကံေတြးမိေသာ အရာတုိ႕၌၊ ပေ၀ဓိတံ ၀ါပိ -
စုိးရိမ္ပူပန္လ်က္ လႈပ္ရွားျခင္းသည္လည္း၊ ေဟာတိ - ျဖစ္၏။
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အေျဖဂါထာ (၈-ခ)

စုတူပပါေတာ ဣဓ ယႆ နတိၳ၊ သ ေကန ေ၀ေဓယ် ကု ဟႎ ၀ ဇေပၸ။

ဣဓ - ဤေလာက၌၊ ယႆ - အၾကင္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား၊ စုတူပပါေတာ -
ေသျခင္း ျဖစ္ျခင္းသည္၊ ၀ါ - ျဖစ္ျခင္း ေသျခင္းသည္၊ နတိၳ - မရိွ။ သ ေသာ - ထုိ 
ျဖစ္ျခင္း ေသျခင္း မရိွေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္၊ ေကန - ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္၊ 
ေ၀ေဓယ် - တုန္လႈပ္ရာအ့ံနည္း၊ ကုဟႎ ၀ါ - အဘယ္၌မူလည္း၊ ဇေပၸ - ေယာင္ယမ္း 
တမ္းတရာအ့ံနည္း။

နိမၼိတဘုရား၏ အေမးဂါထာ (၉)

ယမာဟု ဓမၼံ ပရမႏိၲ ဧေက၊ တေမ၀ ဟီနႏိၲ ပနာဟု အေည။
သေစၥာ ႏု ၀ါေဒါ ကတေမာ ဣေမသံ၊ သေဗၺ၀ ဟီေမ ကုသလာ၀ဒါနာ။

ေဂါတမ - ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား၊  ဧေက - အခ်ိဳ႕ ဘာသာေရးဆရာ 
တုိ႕သည္၊ ယံ ဓမၼံ - အၾကင္ ဘာသာေရးတရားကုိ၊ ပရမႏိၲ - အျမတ္ဆုံးဟူ၍၊ ၀ဒႏိၲ -
ေျပာဆို ေဟာၾကားကုန္၏။ ပန - သုိ႕ေသာ္လည္း၊ တေမ၀ - ထုိ ဘာသာေရးတရား 
ကုိပင္၊ အေည - အျခား ဘာသာေရးဆရာတုိ႕က၊ ဟီနႏိၲ - ယုတ္ညံ့သည္ဟူ၍၊ ၀ဒႏိၲ -
ေျပာဆို ေဟာၾကားကုန္၏။ ဣေမသံ -ဤသုိ႕ ေျပာေဟာျငင္းခုံေနေသာ သူတုိ႕၏၊ ၀ါ -
ဤသုိ႕ဆုိေသာ ၀ါဒတုိ႕တြင္၊ ကတေမာ ၀ါေဒါ - အဘယ္၀ါဒသည္၊ သေစၥာ ႏု -
အမွန္ျဖစ္ပါသနည္း၊ ဟိ - ေမးရျခင္း၏ အေၾကာင္းကား၊ သေဗၺ၀ - အလုံးစုံသာလွ်င္ 
ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ဣေမ - ျငင္းခုံ ေျပာဆုိေနၾကေသာ ဤသူတုိ႕သည္၊ ကုသလာ၀ဒါနာ -
ကၽြမ္းက်င္တတ္သိ ပညာရိွဟု ၀န္ခံၾကပါသည္၊ ၀ါ - ၀န္ခံေနၾကေသာေၾကာင့္ 
ေမးရပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖဂါထာ (၁၀)

သကံ ဟိ ဓမၼံ ပရိပုဏၰ မာဟု၊ အညႆ ဓမၼံ ပန ဟီန မာဟု။ 
ဧ၀မၸိ ၀ိဂၢယွ ၀ိ၀ါဒယႏိၲ၊ သကံ သကံ သမၼဳတိ မာဟု သစၥံ။
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မုနိ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြား ျမတ္ဘုရား၊  သကံ ဟိ ဓမၼံ - မိမိ၏ ဘာသာေရး တရားကုိ 
သာလွ်င္၊ ပရိပုဏၰံ - ျပည့္စုံ ေကာင္းျမတ္သည္ဟူ၍၊ ဧေတ - ျငင္းခုံေနေသာ ဤ 
ဘာသာေရးဆရာတုိ႕သည္၊ အာဟု - ေျဖဆုိကုန္၏။ အညႆ ဓမၼံ ပန - အျခားသူ၏ 
ဘာသာေရး တရားကုိကား၊ ဟီနံ - အယုတ္ အည့ံဟူ၍၊ အာဟု - ဆုိကုန္၏။ ဧ၀မၸိ -
ဤပုံ ဤနည္းျဖင့္လည္း၊ ၀ိဂၢယွ - ၿမၿဲမံစြာ ယူကုန္၍၊ ၀ိ၀ါဒယႏိၲ - ျငင္းခုံေနၾကကုန္၏။ 
ဧေတ - ဤ ျငင္းခုံေနေသာ ဘာသာေရးဆရာတုိ႕သည္၊ သကံ သကံ - မိမိဟာ 
မိမိဟာျဖစ္ေသာ၊ သမၼဳတႎ - အမွန္ဟု သမုတ္ထားေသာ ဘာသာေရးတရားကုိ၊ သစၥံ -
အမွန္ဟူ၍၊ အာဟု - ေျပာဆိုၾက၏။

အေျဖဂါထာ (၁၁)

ပရႆ ေစ ၀မၻယိေတန ဟီေနာ၊ န ေကာစိ ဓေမၼသု ၀ိေသသိ အႆ။
ပုထူ ဟိ အညႆ ၀ဒႏိၲ ဓမၼံ၊ နိဟီနေတာ သမိွ ဒဠႇံ၀ဒါနာ။

ပရႆ - သူတပါး၏၊ ၀မၻယိေတန - ႐ႈတ္ခ်ျခင္းေၾကာင့္၊ ဟီေနာ - ယုတ္ည့ံ 
သည္၊ ေစ အႆ - အကယ္၍ ျဖစ္ျငားအံ့၊ ေကာစိ - တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ်၊ ဓေမၼသု -
ဘာသာေရးတရားတုိ႕၌၊ ၀ါ - ဘာသာေရးတရားတုိ႕ေၾကာင့္၊ ၀ိေသသီ - ထူးေသာ 
ဂုဏ္ရိွသည္၊ ၀ါ -ထူးျခားျမင့္ျမတ္သည္၊ န အႆ - မျဖစ္ရာေတာ့သည္သာတည္း။ ဟိ 
- ထူးျခား ျမင့္ျမတ္သူ မျဖစ္ႏုိင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား၊ ပုထူ - ဘာသာေရးဆရာ 
မ်ားစြာတုိ႕သည္၊ သမိွ - မိမိ၏ ဘာသာေရးတရား၌၊ ဒဠႇံ၀ဒါနာ - အေကာင္းအျမတ္ 
အေန ျဖင့္ ၿမဲၿမံစြာ ေျပာေဟာၾကကုန္လ်က္၊ အညႆ ဓမၼံ - အျခားသူ၏ ဘာသာေရး 
တရားကုိ၊ နိဟီနေတာ - အယုတ္အည့ံအေနအားျဖင့္၊ ၀ါ - အယုတ္အညံ့ဟူ၍၊ ၀ဒႏိၲ -
ေျပာေဟာၾကကုန္၏၊ ၀ါ - ေျပာေဟာ ၾကေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

အေျဖဂါထာ (၁၂)

သဒၶမၼပူဇာပိ ေနသံ တေထ၀၊ ယထာ ပသံသႏိၲ သကာယနာနိ။
သေဗၺ၀ ၀ါဒါ တထိယာ ဘေ၀ယ်ံဳ၊ သုဒၶီ ဟိ ေနသံ ပစၥတၱေမ၀။
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ယထာ - အၾကင္ အျခင္းအရာျဖင့္၊ သကာယနာနိ - မိမိ၏ တည္မီွရာ 
အယူ၀ါဒတို႕ကုိ၊ ပသံသႏိၲ - မွန္ကန္သည္ ျမင့္ျမတ္သည္ဟု ခ်ီးမြမ္းကုန္၏။ တထာ -
ထုိသို႕ ခ်ီးမြမ္းေသာ အျခင္းအရာျဖင့္၊ ေနသံ - ထုိ ဘာသာေရး ပုဂၢိဳလ္တုိ႕၏၊ 
သဒၶမၼပူဇာပိ - သဒၶမၼဟု ဆုိအပ္ေသာ မိမိတရားကုိ ပူေဇာ္ျခင္းသည္လည္း၊ တေထ၀ -
မွန္ကန္သည္သာလွ်င္၊ ေစ သိယာ - အကယ္၍ ျဖစ္ျငားအ့ံ၊ ဧ၀ံ - ဤသုိ႕ ျဖစ္ပါမူ၊ 
သေဗၺ၀ ၀ါဒါ -ဘာသာေရး၀ါဒ အကုန္လံုးတုိ႕ပင္လွ်င္၊ တထိယာ - အမွန္တုိ႕ခ်ည္းသာ၊ 
ဘေ၀ယ်ံဳ - ျဖစ္ကုန္ရာသည္။

ဟိ - ထိုသုိ႕ အမွန္ခ်ည္းျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား၊ ေနသံ - ထုိ ဘာသာေရး 
ပုဂၢိဳလ္တုိ႕၏၊ သုဒၶိ - စင္ၾကယ္ျခင္း- ဆင္းရမွဲ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္၊ ပစၥတၱေမ၀ -
အသီးသီးေသာ မိမိ၏သႏၲာန္၌ ျဖစ္ၾကကုန္သည္ခ်ည္းပင္။ ၀ါ - အသီးသီးေသာ မိမိ၏ 
သႏၲာန္၌ ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ေပတည္း။

အေျဖဂါထာ (၁၃)

န ျဗဟၼဏႆ ပရေနယ် မတိၳ၊ ဓေမၼသု နိေစၧယ် သမုဂၢဟီတံ။
တသၼာ ၀ိ၀ါဒါနိ ဥပါတိ၀ေတၱာ၊ န ဟိ ေသ႒ေတာ ပႆတိ ဓမၼမညံ။

ျဗဟၼဏႆ - မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ဟူသမွ်ကုိ အပျပဳၿပီး ပယ္ၿပီးေသာ 
ရဟႏၲာအား၊ ပရေနယ်ံ - သူတပါးက သိေစအပ္ ညႊန္ၾကားအပ္သည္၏ အျဖစ္သည္၊
၀ါ - ညႊန္ၾကားဖြယ္သည္၊ နတိၳ - (သစၥာေလးတန္ တရားမွန္ကုိ သိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္)
မရိွေတာ့သည္ သာတည္း။ ဓေမၼသု - မိစၧာအယူတရားတုိ႕၌၊ နိေစၧယ် - ႀကံစည္ 
ဆုံးျဖတ္၍၊ သမုဂၢဟီတံ - စြဲယူျခင္းသည္လည္း၊ နတိၳ - မရိွေတာ့သည္သာတည္း။

တသၼာ - ထုိ႕ေၾကာင့္၊ ၀ိ၀ါဒါနိ - မိစၧာအယူကို စြဲမီွ၍ ျငင္းခုံမႈတုိ႕ကို၊ ဥပါတိ
၀ေတၱာ - လြန္ေျမာက္ ကင္းရွင္းလ်က္ ရိွေပ၏။ ဟိ - လြန္ေျမာက္ျခင္း၏ အေၾကာင္း 
တစ္ပါးကား၊ အညံ - သတိပ႒ာန္စေသာ ေဗာဓိပကၡိယ အက်င့္မွတစ္ပါးေသာ၊ ၀ါ -
အရိယမဂ္ အက်င့္မွ တစ္ပါးေသာ၊ ဓမၼံ - အက်င့္တရားကုိ၊ ေသ႒ေတာ -
မွန္ကန္ျမင့္ျမတ္ေသာ တရားအေနျဖင့္၊ န ပႆတိ - မ႐ႈျမင္ မထင္မွတ္ေတာ့ေပ၊ ၀ါ -
မ႐ႈျမင္ မထင္မွတ္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။
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အေျဖဂါထာ (၁၄)

ဇာနာမိ ပႆာမိ တေထ၀ ဧတံ၊ ဒိ႒ိယာ ဧေက ပေစၥႏိၲ သုဒၶႎ။
အဒကၡိ ေစ ကိဥၥိ တုမႆ ေတန၊ အတိသိတြာ အေညန ၀ဒႏိၲ သုဒၶႎ။

ဧေက - အခ်ိဳ႕ ပုဂၢိဳလ္တုိ႕သည္၊ ဇာနာမိ ပႆာမိ - ငါသိသည္ ငါျမင္သည္၊ ဧတံ
- ဤအရာသည္၊ တေထ၀ - ကုိယ္တိုင္ အသိအျမင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သိျမင္သည့္ 
အတုိင္း မွန္သည္သာတည္း၊ ဣတိ - ဤသုိ႕ ထင္ျမင္ယူဆေသာ၊ ဒိ႒ိယာ - အယူျဖင့္၊ 
သုဒၶႎ - ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ စင္ၾကယ္ျခင္းကို၊ ပေစၥႏိၲ - ယံုၾကည္ ဆုံးျဖတ္ 
သိမွတ္ၾကကုန္၏။

အဒကၡိ ေစ - ထုိသုိ႕ သိျမင္ၿပီး ျဖစ္ျငားအ့ံ၊ ၀ါ - ကုိယ္တိုင္သိျမင္ၿပီး ျဖစ္႐ုံမွ်ျဖင့္ 
အကယ္၍ စင္ၾကယ္လြတ္ေျမာက္ျငားအ့ံ၊ တုမႆ -ထိုသုိ႕ သိျမင္ေသာသူအား၊ ေတန
- ထုိ သိျမင္ျခင္းျဖင့္၊ ကိဥၥိ - အဘယ္ကိစၥ ၿပီးအ့ံနည္း။ ၀ါ - အဘယ္ကိစၥမွ မၿပီးပါ။ 
အတိသိတြာ - အမွန္ကုိ ေက်ာ္လႊားေရွာင္ဖယ္၍၊ အေညန - အျခားေသာ နည္းလမ္း 
မွားျဖင့္၊ သုဒၶႎ - စင္ၾကယ္ျခင္းကို၊ ၀ဒႏိၲ - ေျပာဆုိေနၾကကုန္၏။

အေျဖဂါထာ (၁၅)

ပႆံ နေရာ ဒကၡတိ နာမ႐ူပံ၊ ဒိသြာန ၀ါ ဉႆတိ တာနိေမ၀။
ကာမံ ဗဟုံ ပႆတု အပၸကံ ၀ါ၊ န ဟိ ေတန သုဒၶႎ ကုသလာ ၀ဒႏိၲ။

ပႆံ - ပကတိမ်က္စိ အဘိညာဥ္ဉာဏ္တို႕ျဖင့္ ျမင္ေသာ၊ နေရာ - လူသည္၊ 
နာမ႐ူပံ - နာမ္႐ုပ္ကို၊ ဒကၡတိ - သာမန္ျမင္႐ုိးျမင္စဥ္ျဖင့္သာ ျမင္လတံၱ႕၊ ဒိသြာန ၀ါ -
ကုိယ္တုိင္ ျမင္ၿပီး၍လည္း၊ တာနိေမ၀ - ႐ုိး႐ုိးျမင္ထားေသာ ထုိ နာမ္႐ုပ္တုိ႕ကိုသာလွ်င္၊ 
ဉႆတိ -ဆင္ျခင္ ႀကံစည္ေသာစိတ္ျဖင့္ သိလတံၱ႕။ ဗဟုံ၀ါ - မ်ားစြာကုိျဖစ္ေစ၊ အပၸံ ၀ါ
- အနည္းငယ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ကာမံ ပႆတု - ပကတိမ်က္စိႏွင့္ ေလာကီအဘိညာဥ္ 
တုိ႕ျဖင့္ အကယ္၍ ျမင္သိပါေစ၊ ဟိ - ထုိသုိ႕ပင္ ကုိယ္တုိင္ ျမင္သိေသာ္လည္း၊ ေတန -
ထုိသို႕ ျမင္သိျခင္းျဖင့္၊ သုဒၶႎ - ၀ဋ္ဆင္းရမွဲ လြတ္ေျမာက္စင္ၾကယ္ျခင္းကုိ၊ ကုသလာ -
ခႏၶာ အာယတန စသည္တုိ႕၌ သိျမင္ကၽြမ္းက်င္ေသာ (ဘုရားစေသာ) ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ 
တုိ႕သည္၊ န ၀ဒႏိၲ - မေဟာၾကပါကုန္။
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အေျဖဂါထာ (၁၆)

နိ၀ိႆ၀ါဒီ န ဟိ သုဗၺိနာေယာ၊ ပကပၸိတာ ဒိ႒ိပုရကၡရာေနာ။
ယံ နိႆိေတာ တတၳ သုဘံ ၀ဒါေနာ၊ သုဒၶႎ ၀ေဒါ တတၳ တထဒၵသာ ေသာ။

နိ၀ိႆ၀ါဒီ - အယူမွား၌ သက္၀င္စြဲလမ္းလ်က္ ေျပာေဟာေနေလ့ရိွသူသည္၊ 
သုဗၺိနာေယာ - ဆံုးမသြန္သင္ ျပဳျပင္ေပးရန္ လြယ္ကူသည္၊ န ဟိ ေဟာတိ -
မျဖစ္ေတာ့သည္ သာတည္း။ ပကပၸိတာ ဒိ႒ိပုရကၡရာေနာ - ႀကံဆ မွတ္စြဲထားေသာ 
အယူမွားကုိ ေရွ႕သြားျပဳလ်က္ ရိွေနေခ်သည္။ ၀ါ - ႀကံဆ မွတ္စြဲထားေသာ အယူမွား 
ကုိ ေရွ႕သြားျပဳလ်က္ ရိွေနေသာေၾကာင့္တည္း။

ယံ - အၾကင္အယူ အၾကင္ဆရာကုိ၊ နိႆိေတာ - မီွခုိအားထားလ်က္ ရိွ၏။ 
တတၳ - ထိုအယူ ထုိဆရာ၌၊ သုဘံ ၀ဒါေနာ - တင့္တယ္သည္ ေကာင္းျမတ္သည္ဟု 
ဆုိေလ့ ခ်ီးက်ဴးေလ့ရိွ၏။ ေသာ - ဆုံးမျပဳျပင္ရန္ မလြယ္ကူေသာ ထုိသူသည္၊ သုဒၶႎ 
၀ေဒါ - သူ႕အယူျဖင့္ စင္ၾကယ္ျခင္းကုိ ေဟာေျပာေနလ်က္၊ တတၳ - ထုိအယူ၌၊ တထံ -
သူေျပာသည့္အတုိင္းပင္ မွန္သည္ကို၊ အဒၵသာ -ထင္ျမင္ေနေလေတာ့၏။

အေျဖဂါထာ (၁၇)

န ျဗဟၼေဏာ ကပၸမုေပတိ သခၤါ၊ န ဒိ႒ိသာရီ နပိ ဉာဏဗႏၶဳ။
ဉတြာ စ ေသာ သမၼဳတိေယာ ပုထုဇၨာ၊ ဥေပကၡတီ ဥဂၢဟဏႏိၲ မေည။

ျဗဟၼေဏာ - မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ဟူသမွ်ကုိ အပျပဳၿပီး ပယ္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာ 
သည္၊ သခၤါ-သခၤါယ - သိသင့္သမွ်ကို သိၿပီး၍၊ ၀ါ - သိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ကပၸံ -
တဏွာျဖင့ိ ဒိ႒ိျဖင့္ ေတြးေတာ ႀကံဆျခင္းသုိ႕၊ န ဥေပတိ - မေရာက္ေတာ့သည္ 
သာတည္း။

န ဒိ႒ိသာရီ - မိစၧာဒိ႒ိေနာက္လည္း မလုိက္ေတာ့ၿပီ၊ နပိ ဉာဏဗႏၶဳ - ဉာဏ္ျဖင့္ 
ဖြဲ႕တြယ္အပ္ေသာ မိတ္ေဆြလည္း မရိွေတာ့ၿပီ။ ၀ါ - ဉာဏ္ျဖင့္ တဏွာဒိ႒ိကုိ မိတ္ဖြဲ႕ 
ျခင္းလည္း မရိွေတာ့ေပ၊ ေသာ - ထို ရဟႏၲာသည္၊ ဉတြာ - မွန္စြာ သိၿပီး၍၊ ၀ါ - မွန္စြာ 
သိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ပုထုဇၨာ - မ်ားစြာေသာ မိစၧာအယူရိွသူတုိ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ 
ေသာ၊ သမၼဳတိေယာ စ - သမုတ္ပညတ္ထားေသာ မိစၧာအယူတုိ႕ကုိလည္း၊ ဥေပကၡတိ
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- ဂ႐ုမစုိက္ဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ရိွေပ၏။ အေည - ရဟႏၲာႏွင့္ ဆန္႕က်င္ကြဲျပား အျခား 
ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႕သည္၊ ဥဂၢဟဏႏိၲ - ၿမၿဲမံစြာ စြဲယူလ်က္ ရိွကုန္၏။

အေျဖဂါထာ (၁၈)

၀ိႆဇၨ ဂႏၴာနိ မုနီဓ ေလာေက၊ ၀ိ၀ါဒဇာေတသု န ၀ဂၢသာရီ။
သေႏၲာ အသေႏၲသု ဥပကၡေကာ ေသာ၊ အႏုဂၢေဟာ ဥဂၢဟဏႏိၲ မေည။

ဣဓ ေလာေက - ဤေလာက၌၊ မုနိ - မွန္စြာသိၿပီးေသာ ရဟႏၲာရဟန္းသည္၊ 
ဂႏၴာနိ - သံသရာ၌ ဖြဲ႕တြယ္တတ္ေသာ ဂႏၴေလးပါး ကိေလသာ တရားတုိ႕ကုိ၊ ၀ိႆဇၨ
- ပယ္စြန္႕ၿပီး၍၊ ၀ါ - ပယ္စြန္႕ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ၀ိ၀ါဒဇာေတသု - ျဖစ္ေသာ ျငင္းခုံမႈ 
ရိွေသာ လူတုိ႕၌၊ ၀ါ - အယူအစြဲျဖင့္ ကြဲလြဲျငင္းခုံေနၾကေသာ လူတုိ႕၌၊ န ၀ဂၢသာရီ -
ကြဲလြဲေသာ အယူေနာက္သို႕ မလုိက္ေတာ့ေပ။ ၀ါ -အယူကြဲေသာအားျဖင့္ သူတို႕ထဲ၌ 
မပါ၀င္ေတာ့ေပ။

ေသာ - ထုိ ရဟႏၲာသည္၊ အသေႏၲသု - အယူမွားကုိစြဲလ်က္ မၿငိမ္မသက္ေသာ 
သူတို႕၌၊ သေႏၲာ - အယူစြဲကင္းလ်က္ ၿငိမ္သက္သည္ျဖစ္၍၊ ဥပကၡေကာ - အယူစြဲရိွ 
သူမ်ားႏွင့္ ထုိအယူစြဲတုိ႕ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ၿငိမ္သက္ေနေပ၏။ အေည - ရဟႏၲာႏွင့္ 
ဆန္႕က်င္ကြဲျပား အျခားသူတုိ႕သည္၊ ဥဂၢဟဏႏိၲ - မိစၧာအယူကုိ ၿမၿဲမံစြာ ယူလ်က္ 
ရိွၾကကုန္၏။ ေသာ - ထုိ ရဟႏၲာသည္ကား၊ အႏုဂၢေဟာ - အယူ၀ါဒ ဟူသမွ်ကို အစြဲ 
မယူ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္သာ ရိွေပ၏။

အေျဖဂါထာ (၁၉)

ပုဗၺာသေ၀ ဟိတြာ နေ၀ အကုဗၺံ၊ န ဆႏၵဂူ ေနာပိ နိ၀ိႆ၀ါဒီ။
သ ၀ိပၸမုေတၱာ ဒိ႒ိဂေတဟိ ဓီေရာ၊ န လိမၸတိ ေလာေက အနတၱဂရဟီ။

ေသာ - ထုိ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္၊  ပုဗၺာသေ၀ - ေရွးအာသေ၀ါတုိ႕ကုိ၊ ဟိတြာ -
ပယ္ၿပီး၍၊ နေ၀ - အသစ္ အာသေ၀ါတုိ႕ကိုလည္း၊ အကုဗၺံ - မျပဳသည္၊ ေဟာတိ -
ျဖစ္၏။ န ဆႏၵဂူ - အလုိဆႏၵေနာက္သုိ႕လည္း မလုိက္ၿပီ။ ေနာပိ နိ၀ိႆ၀ါဒီ - မိစၧာ 
အယူ ဟူသမွ်၌ သက္၀င္စြဲယူ၍ ေျပာဆုိေနျခင္းလည္း မရိွေတာ့ၿပီ။ ေသာ ဓီေရာ -
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ပညာရိွျဖစ္ေသာ ထုိ ရဟႏၲာသည္၊ ဒိ႒ိဂေတဟိ - အယူမွား ဟူသမွ်တို႕မွ၊ ၀ိပၸမုေတၱာ
- ကင္းရွင္း လြတ္ေျမာက္ေလၿပီ။ ေလာေက - ေလာက၌၊ န လိမၸတိ - တဏွာျဖင့္ 
မကပ္ၿငိေတာ့ၿပီ၊ အနတၱဂရဟီ - မိမိကုိယ္ကုိလည္း မကဲ့ရ႕ဲ မ႐ႈတ္ခ်ေတာ့ၿပီ။

ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္ဆုံးအေျဖဂါထာ (၂၀)

သ သဗၺဓေမၼသု ၀ိေသနိဘူတာ၊ ယံ ကိဥၥိ ဒိ႒ံ ၀ါ သုတံ မုတံ ၀ါ။
သ ပႏၷဘာေရာ မုနိ ၀ိပၸမုေတၱာ၊ န ကပၸိေယာ ႏူပရေတာ န ပတိၳေယာ။

ယံ ကိဥၥိ - အမွတ္မရိွ အလုံးစုံေသာ၊ ဒိ႒ံ ၀ါ - ျမင္ရေသာ အရာသည္ 
လည္းေကာင္း၊ သုတံ ၀ါ - ၾကားရေသာ အရာသည္ လည္းေကာင္း၊ မုတံ ၀ါ - နံလ်က္ 
စားသိလ်က္ ထိသိလ်က္ ေရာက္ရေတြ႕ရေသာ အရာသည္လည္းေကာင္း၊ ၀ိညာတံ ၀ါ
- ႀကံသိရေသာ အရာသည္လည္းေကာင္း၊ အတိၳ - ရိွ၏။

သဗၺဓေမၼသု - ထုိ ျမင္ရ ၾကားရ ေတြ႕ရ သိရေသာ တရားအားလုံးတုိ႕၌၊ သ 
ေသာ - ထုိ ရဟႏၲာသည္၊ ၀ိေသနိဘူတာ - ေသမင္းစစ္သည္ ကင္းလ်က္ရိွေပသည္။ 
သ ေသာ မုနိ - ထုိ ရဟႏၲာရဟန္းသည္၊ ပႏၷဘာေရာ - ခ်အပ္ၿပီးေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး 
ရိွေပၿပီ။ ၀ါ - ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ဟူသမွ်ကို ပယ္ခ်အပ္ေပၿပီ။ ၀ိပၸမုေတၱာ - ကိေလသာ 
ဟူေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕မွလည္း ကင္းရွင္းလြတ္ေျမာက္ေပၿပီ။

ေသာ - ထုိ ရဟႏၲာသည္၊ န ကပၸိေယာ - တဏွာဒိ႒ိျဖင့္ ႀကံေတြး စြဲယူျခင္း 
လည္း မရိွေတာ့ၿပီ၊ န ဥပရေတာ - မည္သည့္ဘ၀ မည္သည့္ဌာန၌မွ် ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္း 
လည္း မရိွေတာ့ၿပီ။ န ပတိၳေယာ - မည္သုိ႕ ျဖစ္ရပါေစ စသည္ျဖင့္ ေတာင့္တျခင္း 
လည္း မရိွေတာ့ၿပီ။

မဟာဗ်ဴဟသုတံၱ နိ႒ိတံ။
မဟာဗ်ဴဟသုတ္ ၿပီး၏။
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တု၀ဋကသုတ္ ပါဌ္-နိႆယ

နိမၼိတဘုရား၏ ေမးခြန္းေတာ္

၁။ ပုစၧာမိ တံ အာဒိစၥဗႏၶဳ၊ ၀ိေ၀ကံ သႏိၲပဒဥၥ မေဟသိ။
ကထံ ဒိသြာ နိဗၺာတိ ဘိကၡဳ၊ အႏုပါဒိယာေနာ ေလာက သၼႎ ကိဥိၥ။

အာဒိစၥဗႏၶဳ - ေနမင္း၏ အေဆြျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ တံ -
အရွင္ဘုရား ကုိ၊ ပုစၧာမိ - ေမးလုိပါ၏၊ မေဟသိ - ျမတ္ေသာ သီလအစရိွေသာ 
ဂုဏ္ေက်းဇူးတုိ႕ကုိ ရွာမီွးေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ ၀ိေ၀ကံ 
စ - ဆိတ္ျငိမ္ေသာ တရား (၃-ပါး) ကို လည္းေကာင္း၊ သႏိၲပဒဥၥ - အျငိမ္းဓာတ္ 
နိဗၺာန္တရားကုိ လည္း ေကာင္း၊ ၀ါ - ျငိမ္းေၾကာင္းတရားကုိလည္းေကာင္း၊ ကထံ ဒိသြာ
- အဘယ္သုိ႕ သိျမင္၍၊ နိဗၺာတိ - ရာဂစေသာ ကိေလသာျငိမ္းသည့္ အလုိအားျဖင့္ 
ျငိမ္းပါသနည္း၊ ၀ါ - ရာဂ စသည္ကုိ ျငိမ္းေစပါသနည္း။ ေလာကသၼႎ - ေလာကထ၌ဲ၊
ကိဥိၥ - တစ္စုံတစ္ခုကုိမွ်၊ အႏုပါဒိယာေနာ - မစြဲလမ္းမူ၍၊ ၀ါ - အစြဲအလမ္းကင္းလ်က္၊ 
နိဗၺာတိ - ျငိမ္းပါသနည္း၊ ၀ါ - ျငိမ္းေစပါသနည္း။

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖေတာ္

၂။ မူလံ ပပဥၥသခၤါယ၊ မႏၲာ ‘အသၼီ’တိ သဗၺ’မုပ႐ုေႏၶ။
ယာ ကာစိ တဏွာ အဇၥ်တံၱ၊ တာသံ ၀ိနယာ သဒါ သေတာ သိေကၡ။

မုနိ - နိမၼိတ ႐ုပ္ပြားျမတ္ဘုရား၊ ပပဥၥသခၤါယ - နယ္ခ်ဲ႕လ်က္ ဖင့္ႏြဲ႕ၾကာျမင့္ေစ 
တတ္ေသာေၾကာင့္ ပပဥၥမည္ေသာ တရားအစု၏၊ မူလံ - အရင္းအျမစ္ကုိ 
လည္းေကာင္း၊ အသၼီတိ - ငါျဖစ္သည္ဟု ထင္မွားလ်က္ ေထာင္လႊားတက္ၾကြသည့္ 
မာနကုိလည္း ေကာင္း၊ မႏၲာ မႏၲာယ - သိေသာပညာျဖင့္၊ ၀ါ - ပညာျဖင့္ သိျမင္၍၊ သဗၺံ
- အလုံးစုံကုိ၊ ဥပ႐ုေႏၶ - ျဖစ္ခြင့္ ပယ္ရွားလ်က္ ျမစ္တားခ်ဳပ္ျငိမ္း ေစရာ၏။ အဇၥ်တၱံ -
မိမိသႏၲာန္၌၊ ၀ါ - မိမိ၏စိတ္၌၊ ယာကာစိ တဏွာ - အမွတ္မရိွ အလုံးစုံေသာ 
တဏွာတုိ႕သည္၊ ဥပၸေဇၨယ်ံဳ - အေၾကာင္းညီညြတ္ေသာအခါ ျဖစ္ႏုိင္ကုန္၏၊ တာသံ -
အေၾကာင္းညီညြတ္လွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ ေသာ တဏွာအားလုံးတုိ႕ကုိ၊ ၀ိနယာ ၀ိနယာယ -
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ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ အလုိ႕ငွာ၊ သဒါ - ေန႕ ေရာညဥ့္ပါ အခါခပ္သိမ္း၊ သေတာ -
အမွတ္ရလ်က္၊ သိေကၡ -က်င့္သံုးေနရာေတာ့ သတည္း။

မိမိဂုဏ္,ဆရာ့ဂုဏ္ျဖင့္ မာနမတက္ပါလင့္

၃။ ယံ ကိဥၥိ ဓမၼ မဘိဇညာ၊ အဇၥ်တံၱ အထ ၀ါပိ ဗဟိဒၶါ။
န ေတန ထာမံ ကုေဗၺထ၊ န ဟိ သာ နိဗၺဳတိ သတံ ၀ုတၱာ။

အဇၥ်တံၱ ၀ါ - မိမိသႏၲာန္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အထ - ထုိ႕ျပင္၊ ဗဟိဒၶါ ၀ါ -
အျပင္ပျဖစ္ေသာ ဆရာသမားသႏၲာန္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ယံ ကိဥၥိ ဓမၼံ - အမွတ္မရိွ 
တစ္စုံတစ္ခုေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးတရားကုိ၊ အဘိဇညာ - ေတြ႕သိေနရာ၏၊ အပိ -
ထုိသို႕ပင္ ေတြ႕သိေနေသာ္လည္း၊ ေတန - ထို မိမိဂုဏ္ ဆရာဂုဏ္ျဖင့္၊ ထာမံ -
မာန္ေထာင္ျခင္း ဆုိသည့္ စြမ္းအားကုိ၊ န ကုေဗၺထ - မျပဳရာ မျဖစ္ေစရာ။ ဟိ - မာနကုိ 
ပယ္သတ္ရသည့္ အေၾကာင္းကား၊ သာ - ထုိသုိ႕ မာန္တက္ျခင္းကုိ၊ သတံ -
ဘုရားအစရိွေသာ သူေတာ္ ေကာင္းတုိ႕က၊ နိဗၺဳတိ - ၿငိမ္းေအးေသာ တရားဟူ၍၊ န 
၀ုတၱာ - မေဟာအပ္ မဆုိအပ္။

မာန သုံးမ်ိဳးလုံးကုိ ပယ္ရန္

၄။ ေသေယ်ာ န ေတန မေညယ်၊ နီေစေယ်ာ အထ ၀ါပိ သရိေကၡာ။
ဖုေ႒ာ အေနက႐ုေပဟိ၊ နာ’တုမာနံ ၀ိကပၸယံ တိေ႒။

ေတန - ထုိ မိမိဂုဏ္ ဆရာဂုဏ္ျဖင့္၊ ေသေယ်ာ - ငါက သူ႕ထက္ျမတ္သည္ 
ဟူ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ နီေစေယ်ာ - ငါက သူ႕ေအာက္နိမ့္သည္ ယုတ္ညံ့သည္ 
ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထ - ထုိ႕ျပင္၊ သရိေကၡာ ၀ါပိ - တန္းတူပင္ ဟူ၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ န မေညယ် - မေအာက္ေမ့ မထင္မွတ္ရာ။ အေနက႐ုေပဟိ - အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေသာအာ႐ုံသေဘာတုိ႕ႏွင့္၊ ဖုေ႒ာ -ေတြ႕လတ္ေသာ္၊ အာတုမာနံ ၀ိကပၸယံ -
(ငါျမင္သည္၊ ငါၾကားသည္ စသည္ျဖင့္) အတၱေကာင္ ငါေကာင္ဟု ႀကံဆစြဲလမ္းလ်က္၊ 
န တိေ႒ - မတည္ရာ။
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အဇၥ်တၱ၌သာ ၿငိမ္းေစရမယ္

၅။ အဇၥ်တၱ ေမ၀ု ပသေမ၊ န အညေတာ ဘိကၡဳ သႏိၲ ေမေသယ်။
အဇၥ်တံၱ ဥပသႏၲႆ၊ နတိၳ အတၱာ ကုေတာ နိရတၱာ ၀ါ။

ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ အဇၥ်တၱ ေမ၀ - ကုိယ္တြင္းသႏၲာန္၌သာလွ်င္၊ ဥပသေမ -
ၿငိမ္းေစရာ၏၊ အညေတာ - သတိပ႒ာန္စသည္မွတစ္ပါးေသာနည္းျဖင့္၊ သႏၲႎ -
ကိေလသာ ၿငိမ္းျခင္းကုိ၊ န ဧေသယ် - မရွာမီွးရာ။ အဇၥ်တၱံ ဥပသႏၲႆ - ကုိယ္တြင္း၌ 
ကိေလသာ ၿငိမ္းေသာသူမွာ၊ အတၱာ - အၿမတဲည္ရိွေနသည္ဟု ထင္မွတ္စြဲလမ္းစရာ 
အတၱေကာင္ ငါေကာင္သည္၊ နတိၳ - မရိွေတာ့ၿပီ၊ နိရတၱာ ၀ါ - ေသၿပီးလွ်င္ 
အတၱေကာင္ ငါေကာင္ မရိွ ေတာ့ၿပီဟု ထင္မွတ္စြဲလမ္းဖြယ္သည္လည္း၊ ကုေတာ -
အဘယ္မွာ ရိွေတာ့အ့ံနည္း။

သမုဒၵရာအလယ္ ေရျပင္လုိ တည္ၿငိမ္ေစရမယ္

၆။ မေဇၥ် ယထာ သမုဒၵႆ၊ ဦမိ ေနာ ဇာယတိ ဌိေတာ ေဟာတိ။
ဧ၀ံ ဌိေတာ အေနဇႆ၊ ဥႆဒံ ဘိကၡဳ န ကေရယ် ကုဟိဥၥိ။

သမုဒၵႆ မေဇၥ် - သမုဒၵရာ၏ အလယ္၌၊ ဦမိေနာ ဇာယတိ - လိႈင္းမရိွ၊ ဌိေတာ 
ေဟာတိ ယထာ - ေရသည္ တည္ၿငိမ္ေနသက့ဲသုိ႕၊ ဧ၀ံ - ဤအတူပင္၊ အေနေဇာ -
လႈပ္ရွားတတ္သည့္ တဏွာကင္းသည္ျဖစ္၍၊ ဌိေတာ - အေကာင္းအဆုိး 
အာ႐ုံမ်ားေၾကာင့္ အလႈပ္အရွားမရိွဘဲ တည္ၿငိမ္ေနသည္၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏၊ 
(တထာဘာ၀ါယ - ထုိသို႕ တည္ၿငိမ္စြာ ေနႏုိင္ရန္) ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ ဥႆဒံ -
ရာဂစသည္တုိ႕၏ စည္ပင္ ပြားမ်ားျခင္းကုိ၊ ကုဟိဥၥိ - ကုိယ္တြင္းကုိယ္ပ 
တစ္စုံတစ္ရာ၌မွ်၊ န ကေရယ် - မျပဳရာ မျဖစ္ေစရာ။
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နိမၼိတဘုရားရွင္၏ ေတာင္းပန္ခ်က္

၇။ အကိတၱယီ ၀ိ၀ဋစကၡဳ၊ သကၡိဓမၼံ ပရိႆယ ၀ိနယံ။
ပဋိပဒံ ၀ေဒဟိ ဘဒၵေႏၲ၊ ပါတိေမာကၡံ အထ ၀ါပိ သမာဓႎ။

၀ိ၀ဋစကၡဳ - ပြင့္လင္းေသာ မ်က္စိငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေပေသာ အရွင္ဘုရား၊ 
တြံ - အရွင္ဘုရားသည္၊ ပရိႆယ ၀ိနယံ - ေဘးရန္ဟူသမွ်ကို 
ပယ္ရွားဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ၊ သကၡိဓမၼံ - မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ ဉာဏ္ေတြ႕တရားကုိ၊
အကိတၱယိ - ေဟာၾကားေတာ္ မူပါေပၿပီ။ 

ဘဒၵေႏၲ - အရွင္ဘုရား၊ တြံ - အရွင္ဘုရားသည္၊ ပဋိပဒံ - မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ 
ဉာဏ္ေတြ႕တရား၏ အေျခခံအက်င့္ကုိ၊ ၀ေဒဟိ - ေဟာေတာ္မူပါဦးေလာ့၊ (ဘယ္လုိ 
အက်င့္ကို ေဟာရမွာလဆုိဲေတာ့) ပါတိေမာကၡံ - (သူ႕ကုိေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ 
ေစာင့္သူကို အပါယ္ေဘး သံသရာေဘးတုိ႕မွ လြတ္ေျမာက္ေစတတ္ေသာ)
ပါတိေမာက္ သီလအက်င့္ ကုိ လည္းေကာင္း၊ အထ - ထို႕ျပင္၊ သမာဓႎ ၀ါပိ - စိတ္ကုိ 
မပ်ံ႕လြင့္ေအာင္ ေကာင္းစြာ ထားတတ္ေသာ (စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ) သမာဓိအက်င့္ကုိ 
လည္းေကာင္း၊ ၀ေဒဟိ - ေဟာ ၾကားေတာ္ မူပါဦးေလာ့။

စကၡဳေျႏၵ ေစာင့္စည္းေရး

၈။ စကၡဴဟိ ေန၀ ေလာလ ႆ၊ ဂါမကထာယ အာ၀ရေယ ေသာတံ။
ရေသစ နာႏုဂိေဇၥ်ယ်၊ န စ မမာေယထ ကိဥၥိ ေလာကသၼႎ။

ဘိကၡဳ - သံသရာေဘးကုိ ႐ႈျမင္ေသာရဟန္းသည္၊ စကၡဴဟိ - မ်က္စိတို႕ျဖင့္၊ 
ေလာေလာ - လွ်ပ္ေပၚ ေလာ္လည္သည္၊ ေန၀အႆ - မျဖစ္ရာသည္သာတည္း။

ဂါမကထာယ - ရြာစကား အရပ္စကားမွ၊ ေသာတံ - နားကုိ၊ အာ၀ရေယ -
တားျမစ္ ေစာင့္စည္းရာ၏။ ရေသ စ - အရသာ၌လည္း၊ န အႏုဂိေဇၥ်ယ် - မမက္ေမာ 
မတြယ္တာ ရာ။ ေလာကသၼႎ - ေလာက၌၊ ကိဥၥိ - တစ္စုံတစ္ခုကုိမွ်၊ န စ မမာေယထ -
ျမတ္ႏုိးသမႈ မျပဳရာသည္သာတည္း။
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ဒုကၡေတြ႕ရင္ မညည္းနဲ႕ ႐ႈမွတ္ပယ္ပါ

၉။ ဖေႆန ယဒါ ဖု႒ႆ၊ ပရိေဒ၀ံ ဘိကၡဳ န ကေရယ် ကုဟိဥၥိ။
ဘ၀ဥၥ နာဘိ ပေတၳယ်၊ ေဘရေ၀သု စ န သမၸေ၀ေဓယ်။

ဘိကၡဳ - သံသရာေဘးကုိ ႐ႈျမင္ေသာရဟန္းသည္၊ ၀ါ - သံသရာေဘးကုိ 
ေမွ်ာ္ေတြး ရြံ႕ေၾကာက္၍ လြတ္ေျမာက္ရန္ က်င့္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္၊ ယဒါ -
အၾကင္အခါ၌၊ ဖေႆန - အေတြ႕ဆုိးျဖင့္၊ ဖုေ႒ာ - ေတြ႕ရသည္၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏၊ 
တဒါ - ထုိသုိ႕ ေတြ႕ရေသာအခါ၌၊ ကုဟိဥၥိ - တစ္စုံတစ္ရာကုိမွ်၊ ၀ါ - တစ္စုံတစ္ခုေသာ 
အေၾကာင္း ေၾကာင့္မွ်၊ ပရိေဒ၀ံ - ငုိေၾကြးျမည္တမ္းျခင္း ညည္းညဴျခင္းကုိ၊ န ကေရယ်
- မျပဳရာ။

ဘ၀ဥၥ - ကာမဘ၀ ႐ူပဘ၀ အ႐ူပဘ၀ ဟူေသာ ဘ၀သုံးပါးကုိလည္း၊ န အဘိ 
ပေတၳယ် - မေတာင့္တရာ။

ေဘရေ၀သု စ - ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ ေဘးတုိ႕ေၾကာင့္လည္း၊ န သမၸေ၀ေဓယ် -
မတုန္လႈပ္ရာ။

ပစၥည္းပုိသိမ္းထားမႈ သႏၷိဓိ ကင္းရမည္

၁၀။ အႏၷာန မေထာ ပါနာနံ၊ ခါဒနီယာနံ အေထာပိ ၀တၳာနံ။
လဒၶါ န သႏၷိဓႎ ကယိရာ၊ န စ ပရိတၱေသ တာနိ အလဘမာေနာ။

ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ အႏၷာနံ - ဆြမ္းတုိ႕ကုိလည္းေကာင္း၊ အေထာ - ထုိ႕ျပင္၊ 
ပါနာနံ - အေဖာ္တုိ႕ကုိလည္းေကာင္း၊ ခါဒနီယာနံ - ခဖဲြယ္တုိ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ 
အေထာပိ - ထို႕ျပင္လည္း၊ ၀တၳာနံ - အ၀တ္အထည္ သကၤန္းတုိ႕ကို လည္းေကာင္း၊ 
လဒၶါ - ရၿပီးျဖစ္၍၊ သႏၷိဓႎ - သုိမီွးသိမ္းထားျခင္းကုိ၊ န ကယိရာ - မျပဳရာ။ တာနိ - ထုိ 
စားေသာက္ ဖြယ္ႏွင့္ညအ၀တ္တုိ႕ကုိ၊ အလဘမာေနာ - မရေသာ္လည္း၊ န ပရိတၱေသ
- မပူပန္ မေၾကာက္ရာ, မစုိးရိမ္ရာ။
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အေျခခံမ်ားႏွင့္တကြ သမာဓိအက်င့္

၁၁။ စ်ာယီ န ပါဒေလာလႆ၊ ၀ိရေမ ကုကၠဳစၥာ နပၸမေဇၨယ်။
အထာ သေနသု သယေနသု၊ အပၸသေဒၵသု ဘိကၡဳ ၀ိဟေရယ်။

ဘိကၡဳ - သံသရာေဘးကုိ ႐ႈျမင္ေသာ ရဟန္းသည္၊ စ်ာယီ - သမထ 
နိမိတ္အာ႐ုံကုိ ကပ္၍ ႐ႈေသာအားျဖင့္ စ်ာန္၀င္စားေလ့ရိွသည္။ ၀ါ - သေဘာလကၡဏာ 
အနိစၥလကၡဏာ စသည္ကုိ ကပ္၍႐ႈေသာအားျဖင့္ ၀ိပႆနာစ်ာန္ (မဂ္ဖုိလ္စ်ာန္) ကုိ 
၀င္စားေလ့ရိွသည္၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ ပါဒေလာေလာ - ေျခတုိ႕ျဖင့္ လွ်ပ္ေပၚလႈပ္ရွား 
အသြားအလာ မ်ားသည္၊  န အႆ - မျဖစ္ရာ။ ကုကၠဳစၥာ - ကုကၠဳစၥမွ၊ ၀ိရေမ -
ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ နပၸမေဇၨယ် - မေမ့ရပါ။ အထ - ထို႕ျပင္၊ ဘိကၡဳ - သံသရာေဘးကုိ 
႐ႈျမင္ေသာ ရဟန္းသည္၊ အပၸသေဒၵသု - အသံနည္း၍ တိတ္ဆိတ္ကုန္ေသာ၊ 
အာသေနသု - ေနရာ တုိ႕၌၊ သယေနသု - အိပ္ရာတုိ႕၌၊ ၀ိဟေရယ် - ေနရာ၏။

အအိပ္နည္းပါး အႏုိးမ်ားလ်က္ ႀကိဳးစားေနသင့္

၁၂။ နိဒၵံ န ဗဟုလီကေရယ်၊ ဇာဂရိယံ ဘေဇယ် အာတာပီ။
တႏၵႎ မာယံ ဟႆံ ခိၮံ၊ ေမထုနံ ၀ိပၸဇေဟ သ၀ိဘူသံ။

နိဒၵံ - အိပ္ျခင္းကို၊ န ဗဟုလီကေရယ် - မ်ားစြာမျပဳရာ၊ အာတာပီ -
ကိေလသာကုိ ပူေလာင္ေသြ႕ေျခာက္ ကင္းေပ်ာက္ေစႏုိင္ေသာ လုံ႕လ ရိွသည္ျဖစ္၍၊
ဇာဂရိယံ - ႏုိးၾကားျခင္းကုိ၊ ဘေဇယ် - ခ်ဥ္းကပ္မီွ၀ ဲ စြဲျမျဲဖစ္ပြား ေစရာ၏။ တႏၵႎ -
ပ်င္းရိျခင္းကုိ၊ ၀ိပၸဇေဟ - ပယ္ရမည္၊ မာယံ - လွည့္စားျခင္းကုိ၊ ၀ိပၸဇေဟ - ပယ္ရမည္၊ 
ဟႆံ - ရယ္ေမာျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ ခိၮံ - ကစားျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ 
၀ိပၸဇေဟ - ပယ္ရမည္၊ သ၀ိဘူသံ - အလွအပ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္တကြေသာ၊ ေမထုနံ -
ေမထုန္အမႈကို၊ ၀ိပၸဇေဟ - ပယ္ရမည္၊
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ေဗဒင္ေဟာ ေဆးကု မျပဳေရွာင္ၾကဥ္ သူေတာ္စင္

၁၃။ အာထဗၺဏံ သုပိနံ လကၡဏံ၊ ေနာ ၀ိဒေဟ အေထာပိ နကၡတံၱ။
၀ိ႐ုတဥၥ ဂဗ ၻကရဏံ၊ တိက ိစၧံ မာမေကာ န ေသေ၀ယ်။

မာမေကာ - ဘုရား တရား သံဃာကုိ ျမတ္ႏုိးေသာ ရဟန္းသည္၊ အာထဗၺဏံ -
အာထဗၺဏမႏၲန္ကုိ၊ ေနာ ၀ိဒေဟ - မစီရင္ မျပဳလုပ္ရာ။ သုပိနံ - အိပ္မက္၏ 
အက်ိဳးအျပစ္ ေဟာျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ လကၡဏံ - လကၡဏာ အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ 
အက်ိဳးအျပစ္ ေဟာျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ ေနာ ၀ိဒေဟ - မစီရင္ မျပဳလုပ္ရာ။ 
အေထာပိ - ထုိ႕ျပင္လည္း၊ နကၡတံၱ - နကၡတ္အယွဥ္၏ အက်ိဳးအျပစ္ 
ေဟာျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ေနာ ၀ိဒေဟ - မစီရင္ မျပဳလုပ္ရာ။ ၀ိ႐ုတဥၥ -
သားငွက္ျမည္သံ အက်ိဳးအျပစ္ ေဟာျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ဂဗၻကရဏံ -
ကုိယ္၀န္တည္ေရး ေဆးေပးျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ တိက ိစၧံ - ေဆးကုျခင္း ကုိ 
လည္းေကာင္း၊ မာမေကာ - ဘုရား တရား သံဃာကုိ ျမတ္ႏုိးေသာရဟန္းသည္၊ န 
ေသေ၀ယ် - မမီွ၀ရဲာ။

က့ဲရဲ႕သံ ခ်ီးမြမ္းသံ သည္းခံႏုိင္ပါေစ

၁၄။ နိႏၵာယ နပၸေ၀ေဓယ်၊ န ဥႏၷေမယ် ပသံသိေတာ ဘိကၡဳ။
ေလာဘံ သဟ မစၧရိေယန၊ ေကာဓံ ေပသုဏိယဥၥ ပႏုေဒယ်။

ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ နိႏၵာယ - သူတစ္ပါးတုိ႕က က့ဲရ႕ဲျခင္းေၾကာင့္၊ 
နပၸေ၀ေဓယ် - စိတ္ဓာတ္တြန္႕ဆုတ္ မတုန္လႈပ္ရာ။ ပသံသိေတာ - အခ်ီးမြမ္းခံရလွ်င္ 
လည္း၊ န ဥႏၷေမယ် - ၀မ္းသာ လႈပ္ရြ မတက္ၾကြရာ။ သဟ မစၧရိေယန - ၀န္တုိျခင္း 
ႏွင့္တကြ၊ ေလာဘံ - လုိခ်င္တပ္မက္သည့္ေလာဘကုိလည္းေကာင္း၊ ေကာဓံ -
အမ်က္ေဒါသကိုလည္းေကာင္း၊ ေပသုဏိယဥၥ - ကုန္းေခ်ာစကားကုိ လည္းေကာင္း၊
ပႏုေဒယ် - ပယ္ခ်ရာ၏။
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ရဟန္းေကာင္း အေရာင္းအ၀ယ္ မျပဳရ၊ က့ဲရ႕ဲဖြယ္အမႈ မျပဳရ၊ ၿငိတြယ္ရြာ၌ မျပဳရာ၊

၁၅။ ကာယ၀ိကၠေယ န တိေ႒ယ်၊ ဥပ၀ါဒံ ဘိကၡဳ န ကေရယ် ကုဟိဥၥိ။
ဂါေမ စ နာဘိသေဇၨယ်၊ လာဘကမ်ာ ဇနံ န လပေယယ်။

ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ ကာယ၀ိကၠေယ - ေရာင္း၀ယ္မႈ၌၊ န တိေ႒ယ် -
မတည္ရာ။ ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ ဥပ၀ါဒံ - သူတပါးတုိ႕က က့ဲရ႕ဲဖြယ္ အမႈကုိ၊ ကုဟိဥၥိ
- တစ္စုံတစ္ရာ ၌မွ်၊ န ကေရယ် - မျပဳရာ။ ဂါေမ စ - ရြာ၌လည္း၊ န အဘိသေဇၨယ် -
မကပ္ၿငိ မတြယ္တာရာ။ လာဘကမ်ာ - လာဘ္လာဘကုိ ရလုိသျဖင့္၊ ဇနံ - ဒကာ 
ဒကာမကုိ၊ န လပေယယ် - ႏူးည့ံသာယာ ေသြးေဆာင္ကာျဖင့္ မေျပာမဆုိရာ။

အၾကြားအ၀ါ ကင္းပါေစ

၁၆။ န စ ကတိၳတာ သိယာ ဘိကၡဳ၊ န စ ၀ါစံ ပယုတံၱ ဘာေသယ်။
ပါပဗၻိယံ န သိေကၡယ်၊ ကထံ ၀ိဂၢါဟိကံ န ကထေယယ်။

ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ ကတိၳတာ စ - ၾကြား၀ါသည္လည္း၊ န သိယာ - မျဖစ္ရာ။ 
ပယုတၱံ - ပစၥည္းေလးပါးႏွင့္စပ္ေသာ၊ ၀ါ - ပစၥည္းေလးပါး ရေရးႏွင့္စပ္ေသာ၊ ၀ါစံ စ -
စကားကုိလည္း၊ န ဘာေသယ် - မေျပာမဆုိရာ။ ပါပဗၻိယံ - ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္းကုိ၊ န 
သိေကၡယ် - မျပဳက်င့္ရာ။ ၀ိဂၢါဟိကံ ကထံ - ျငင္းခုံစကားကုိ၊ န ကထ ေယယ် - မေျပာ 
မဆုိရာ။

မုသာ၀ါဒမွ ၾကဥ္ေရွာင္ရမည္

၁၇။ ေမာသ၀ေဇၨ န နီေယထ၊ သမၸဇာေနာ သဌာနိ န ကယိရာ။
အထ ဇီ၀ိေတန ပညာယ၊ သီလဗၺေတန နာညမတိမေည။

ဘိကၡဳနာ - ရဟန္းသည္၊ ေမာသ၀ေဇၨ - မဟုတ္မမွန္သည္ကုိ ေျပာဆုိျခင္း၌၊ န 
နီေယထ - မိမိကုိယ္ကုိ မေဆာင္အပ္ရာ။ ၀ါ - မိမိစိတ္ကုိ မေဆာင္ပုိ႕ရာ။ သမၸဇာေနာ -
မိမိမွာ မရိွမွန္း သိပါလ်က္၊ သဌာနိ - ရိွသေယာင္ ဟန္ေဆာင္၍ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ 
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ေသာ ေျပာဆုိမႈတို႕ကုိ၊ န ကယိရာ - မျပဳရာ။ အထ - ထုိ႕ျပင္၊ ဇီ၀ိေတန -
အသက္ေမြးမႈျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ပညာယ - အသိဉာဏ္ပညာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ 
သီလဗၺေတန - သီလႏွင့္ က်င့္၀တ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အညံ - သူတပါးကုိ၊ န 
အတိမေည - မထီမဲ့ျမင္ မျပဳရာ။

စြပ္စြဲ က့ဲရဲ႕ခံရေသာ္လဲ အၾကမ္းပတမ္း မေခ်ပလင့္

၁၈။ သုတြာ ႐ုပသိေတာ ဗဟုံ ၀ါစံ၊ သမဏာနံ ၀ါ ပုထုဇနာနံ။
ဖ႐ုေသန ေန န ပဋိ၀ဇၨာ၊ န ဟိ သေႏၲာ ပဋိေသနိ ကေရာႏိၲ။

သမဏာနံ ၀ါ - ရဟန္းတုိ႕၏ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုထုဇနာနံ ၀ါ - လူအမ်ား
တုိ႕၏ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗဟုံ ၀ါစံ - မ်ားစြာေသာ ကဲ့ရ႕ဲစြပ္စြဲ စကားကုိ၊ သုတြာ -
ၾကားရေသာ္ လည္း၊ ႐ုပသိေတာ - ကဲ့ရ႕ဲစြပ္စြဲ ခံရေသာ ရဟန္းသည္၊ ေန - ထုိ 
ကဲ့ရ႕ဲစြပ္စြဲသူတို႕ကုိ၊ ဖ႐ုေသန - ၾကမ္းတမ္းေသာစကားျဖင့္၊ န ပဋိ၀ဇၨာ - တုံ႕ျပန္၍ 
မေျပာဆို မေခ်ပရာ။ ဟိ - မေခ်ပသင့္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား၊ သေႏၲာ -
ကိေလသာၿငိမ္းေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႕ သည္၊ န ပဋိေသနိ ကေရာႏိၲ -
တံု႕ျပန္တိုက္ခုိက္ျခင္းကုိ မျပဳၾကကုန္၊ ၀ါ - တံု႕ျပန္ တိုက္ခုိက္႐ုိး မရိွၾကေသာေၾကာင့္ 
ေပတည္း။

အၿမဲမျပတ္ ႐ႈမွတ္က်င့္ပါ

၁၉။ ဧတဥၥ ဓမၼမညာယ၊ ၀ိစိနံ ဘိကၡဳ သဒါ သေတာ သိေကၡ။
သႏီၲတိ နိဗၺဳတႎ ဉတြာ၊ သာသေန ေဂါတမႆ န ပမေဇၨယ်။

ဧတဥၥ ဓမံၼ အညာယ - ယခု ေဟာခ့ဲေသာ သီလ သမာဓိ အက်င့္တရားကုိ 
သိနားလည္ၿပီး၍လည္း၊ ဘိကၡဳ - သံသရာေဘးကုိ ႐ႈျမင္၍ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ 
ရည္သန္ က်င့္သုံးေနေသာ ရဟန္းသည္၊ ၀ိစိနံ - စူးစမ္းဆင္ျခင္လ်က္၊ သဒါ - ေန႕ေရာ 
ညဥ့္ပါ အခါခပ္သိမ္း၊ သေတာ - ျဖစ္တုိင္းေသာ ႐ုပ္နာမ္ကို အမွတ္ရလ်က္၊ သိေကၡ -
က်င့္ရာေတာ့ သတည္း။ နိဗၺဳတႎ - ကိေလသာ၏ ၿငိမ္းျခင္းကုိ၊ သႏီၲတိ - အၿငိမ္းဓာတ္ 
နိဗၺာန္ဟူ၍၊ ဉတြာ - သိ၍၊ ေဂါတမႆ -ေဂါတမ (ဘုရား) ၏၊ သာသေန - အဆံုးအမ 
သာသနာ၌၊ န ပမေဇၨယ် - မေမ့ရာ။
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မေမ့မေလ်ာ့ က်င့္သင့္ပုံ

၂၀။ အဘိဘူ ဟိ ေသာ အနဘိဘူေတာ၊ သကၡိဓမၼ မနီတိဟ မဒ ႆီ။
တသၼာ ဟိ တ ႆ ဘဂ၀ေတာ သာသေန၊ အပၸမေတၱာ သဒါ နမ ႆ မႏုသိေကၡ။

ဟိ - ေဂါတမဘုရား၏ သာသနာ၌ မေမ့မေလ်ာ့ က်င့္သင့္ျခင္း၏ 
အေၾကာင္းကား၊ ေသာ - ထုိ ေဂါတမဘုရားသည္၊ အဘိဘူ - အဆင္းအာ႐ုံတို႕ကုိ 
လႊမ္းမုိးႏုိင္ေပ၏၊ အနဘိဘူေတာ - အာ႐ုံ ၆-ပါးတုိ႕၏ လႊမ္းမုိးျခင္းကုိ မခံရေပ၊ 
အနီတိဟံ - ဤသုိ႕ ျဖစ္သတတ္ဟု ဆုိ႐ုံမွ် သိ႐ံမွ်ျဖင့္ ကိစၥမၿပီးေသာ၊ သကၡိဓမၼ -
ကုိယ္တုိင္ မ်က္ေမွာက္ တရားကုိ၊ အဒႆီ - ျမင္ေလၿပီ။

တသၼာ ဟိ - ထုိသုိ႕ ကုိယ္တုိင္မ်က္ေမွာက္ ေတြ႕ျမင္အပ္ေသာ တရားကုိ 
ေတြ႕ျမင္ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္လွ်င္၊ တႆ ဘဂ၀ေတာ - ထုိ ေဂါတမဘုရား၏၊ 
သာသေန - သာသနာေတာ္၌၊ အပၸမေတၱာ - မေမ့မေလ်ာ့သည္ျဖစ္၍၊ သဒါ - ေန႕ေရာ 
ညဥ့္ပါ အခါခပ္သိမ္း၊ န မႆံ - ရိွခုိးလ်က္၊ အႏုသိေကၡ - ႐ုိေသလုိက္နာ 
က်င့္သုံးသြားရာ ေတာ့သတည္း။

တု၀ဋကသုတၱံ နိ႒ိတံ။
တု၀ဋကသုတ္ ၿပီး၏။
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နတ္တုိ႕အား တုိက္တြန္းျခင္း

သေဗၺသု စကၠဝါေဠသု,ယကၡာ ေဒဝါစ ျဗဟၼေနာ။
ယံ အေမွဟိ ကတံ ပုညံ,သဗၺသမၸတိၱသာဓကံ။

သေဗၺ တံ အႏုေမာဒိတြာ,သမဂၢါ သာသေနရတာ၊
ပမာဒရဟိတာ ေဟာႏၲဳ,အာရကၡာသု ဝိေသသေတာ။

သာသနႆ စ ေလာကႆ, ဝုၯိ ဘဝတု သဗၺဒါ၊
သာသနမၸိစ ေလာကဥၥ, ေဒဝါ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ။

သဒၶႎ ေဟာႏၲဳ သုခိသေဗၺ, ပရိဝါေရဟိ အတၱေနာ၊
အနီဃာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ,အေ၀ရာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ,

အဗ်ာပဇၨာ သုမနာ ေဟာႏၲဳ,အေသာက သုမနာ ေဟာႏၲဳ
သဟသေဗၺဟိ ဉာတိဘိ။

` သေဗၺသု - အလုံးစုံကုန္ေသာ၊ စကၠဝါေဠသု - စၾက၀ဠာအေပါင္း တုိက္တစ္
ေသာင္းတုိ႕၌၊ သေဗၺ - ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ၊ ယကၡာ စ - ဘီလူးတုိ႕သည္ လည္း
ေကာင္း၊ ေဒဝါ စ - နတ္တုိ႕သည္ လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼေနာ စ - ျဗဟၼာတုိ႕သည္
လည္းေကာင္း၊ အေမွဟိ - ငါတို႕သည္၊ သဗၺသမၸတိၱသာဓကံ - အလုံးစုံေသာ
စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကုိ ျပီးေျမာက္ေစတတ္ေသာ၊ ယံ ပုညံ - အၾကင္ေကာင္းမႈကုိ၊ ကတံ -
ျပဳအပ္ျပီ။

တံ ပုညံ - ထုိေကာင္းမႈကုိ၊ အႏုေမာဒိတြာ - ၀မ္းေျမာက္ၾကကုန္လ်က္၊ သမဂၢါ
- ညီညြတ္ၾက ကုန္လ်က္၊ သာသေန - ဘုရားအဆုံးအမ သာသနာ ေတာ္ျမတ္၌၊
ရတာ - ေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ပုိက္ ႏွစ္ျခိဳက္ၾကကုန္သည္၊ ေဟာႏၲဳ - ျဖစ္ၾကပါေစကုန္
သတည္း၊ ဝိေသသေတာ - အထူးအားျဖင့္၊ အာရကၡာသု - လူသား တုိ႕၀ယ္ ကြယ္ကာ
ေစာင့္ေရွာက္မႈ၌၊ ပမာဒရဟိတာ - ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမွ ကင္းၾကကုန္ သည္၊ ေဟာႏၲဳ -
ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

သာသနႆ စ - ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၏ လည္းေကာင္း၊ ေလာက
ႆစ - သတၱ၀ါအေပါင္း၏ လည္းေကာင္း၊ သဗၺဒါ - အခါခပ္သိမ္း၊ ဝုၯိ - တုိးတက္
ႀကီးပြားျခင္းသည္၊ ဘဝတု - ျဖစ္ပါေစသတည္း။ သာသနမၸိ စ - သာသနာ ေတာ္ကုိ
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လည္းေကာင္း၊ ေလာကဥၥ - သတၱ၀ါအေပါင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ ေဒ၀ါ - နတ္အမ်ား
တုိ႕သည္၊ သဗၺဒါ -အခါခပ္သိမ္း၊ ရကၡႏၲဳ - ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါေစကုန္ သတည္း။

သေဗၺ - သတၱ၀ါ အလုံးစုံတုိ႕သည္၊ အတၱေနာ - မိမိ၏၊ ပရိဝါေရဟိ - ေျခြရံ
သင္းပင္းတုိ႕ႏွင့္၊ သဒၶႎ - အတူတကြ၊ သုခီ - ခ်မ္းသာျခင္း ရိွၾကကုန္သည္၊ ေဟာႏၲဳ -
ျဖစ္ၾကပါေစကုန္ သတည္း။ သေဗၺဟိ - အလုံးစုံကုန္ေသာ၊ ဉာတိဘိ - အေဆြမ်ိဳး
တုိ႕ႏွင့္၊ သဟ -အတူတကြ၊ အနီဃာ -ကုိယ္ဆင္းရမဲရိွ ၾကကုန္သည္၊ အေ၀ရာ -
ေဘးရန္ ကင္းၾကကုန္သည္၊ အဗ်ာပဇၨာ - စိတ္ဆင္းရဲကင္းၾကကုန္သည္၊ အေသာကံ -
စုိးရိမ္ပူပန္ျခင္း မရိွၾကကုန္သည္၊ သုမနာ - ႏွစ္သက္ရႊင္လန္း စိတ္ခ်မ္းသာ ၾကကုန္
သည္၊ ေဟာႏၲဳ - ျဖစ္ၾက ပါေစကုန္သတည္း။

ေမတၱာပုိ႕, အမွ်ေ၀

ဧတၱာ၀တာ စ အေမွဟိ,သမၻတံ ပုညသမၸဒံ၊
သေဗၺ ေဒ၀ါႏုေမာဒႏၲဳ,သဗၺသမၸတိၱသိဒၶိယာ။
ဧတၱာ၀တာ စ အေမွဟိ,သမၻတံ ပုညသမၸဒံ၊

သေဗၺ ဘူတာႏုေမာဒႏၲဳ,သေဗၺ ယကၡာႏုေမာဒႏၲဳ
သေဗၺ ဂႏၶဗၺ ႏုေမာဒႏၲဳ ,သေဗၺ ကုမၻ႑ံႏုေမာဒႏၲဳ

သဗၺသမၸတိၱသိဒၶိယာ။
ဒါနံ ဒဒႏၲဳ သဒၶါယ, သီလံ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ၊

ဘာ၀နာဘိရတာ ေဟာႏၲဳ, ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒ၀တာ။

စ - ပတၱိဒါနစကား ျမြက္ၾကားလုိက္ပါဦးအ့ံ။ ဧတၱာ၀တာ - ဤမွ် အတုိင္း အရွည္
ရိွေသာ တရားအလ်ဥ္ စကားအစဥ္ျဖင့္၊ အေမွဟိ - ငါတို႕သည္၊ သမၻတံ - ေကာင္းစြာ
ဆည္းပူးအပ္ေသာ၊ ပုညသမၸဒံ - ေကာင္းမႈ၏ ျပည့္စုံျခင္းကုိ၊ သေဗၺ - အလုံးစုံေသာ၊
ေဒ၀ါ - နတ္တုိ႕သည္၊ သေဗၺၺၺ ဘူူတာ - ခပ္သိမ္းေသာ ကံ ကိေလ သာေၾကာင့္
ထင္ရွား ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္၊ သေဗၺ ယကၡာ - ခပ္သိမ္းေသာ
ဘီလူးတုိ႕သည္၊ သေဗၺ ဂႏၶဗၺ - ခပ္သိမ္းေသာ ဂႏၶဗၺနတ္တုိ႕သည္ ၊ သေဗၺ ကုမၻ႑ံ -
ခပ္သိမ္းေသာ ကုမ ၻဏ္နတ္တို႕သည္၊ သည္၊ သဗၺသမၸတိၱသိဒၶိယာ - စည္းစိမ္မ်ားစြာ
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ခ်မ္းသာ အကုန္ ျပည့္စုံျပီးေျမာက္ျခင္းငွာ၊ အႏုေမာဒႏၲဳ - သာဓု သာဓု အႏုေမာဒနာ
ျပဳၾကပါကုန္ေလာ။

သဒၶါယ - ရတနာသုံးတန္ ကံ-ကံ အက်ိဳး ျမတ္ႏုိးယုံၾကည္ၾကကုန္၍၊ ဒါနံ -
အလွဴဒါနကို၊ ဒဒႏၲဳ - လွဴၾကပါ ကုန္ေလာ့။ သဗၺဒါ - အခါမလပ္၊ သီလံ - သီလကုိ၊
ရကၡႏၲဳ - ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါ ကုန္ေလာ့။ ဘာ၀နာဘိရတာ - သမထ ၀ိပႆနာ
ဘာ၀နာ၌ ႏွစ္ျခိဳက္ရႊင္ေပ်ာ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကကုန္သည္၊ ေဟာႏၲဳ - ျဖစ္ၾကပါကုန္ေလာ့။
သဗၺ - ခပ္သိမ္းေသာ၊ ေဒ၀တာ - နတ္တုိ႕သည္၊ ရကၡႏၲဳ - ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါ
ကုန္ေလာ့။

စာညႊန္း -

- မဟာသမယသုတၱ၊ ဒီဃနိကာယ မဟာ၀ဂၢပါဠိ၊
- အတၱဒ႑သုတၱ၊ ခုဒၵကနိကာယ သုတၱနိပါတပါဠိ၊
- မဟာသမယသုတ္ ပါဌ္နိႆယ-အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ(မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္)
- မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေရးသားေတာ္မူေသာ
(၁)သမၼာပရိဗၺာဇနီယသုတ္တရားေတာ္
(၂) ပုရာေဘဒသုတ္တရားေတာ္
(၃) မဟာသမယသုံးသုတ္ တရားေတာ္
(၄) တု၀ဋကသုတ္တရားေတာ္


