
1မဟာာပရိိနိိဗ္ဗာာာနိသုုတ်ပ်ါဠိိတော်တ်ာ် စာာမျက်န်ှာာာ -

၃. မဟာာပရိိနိိဗ္ဗာာာနိသုုတ္တံံ�

၁၃၁. ဧဝံ� မေမ သုုတ္တံ� – ဧကံ� သုမယံ� ဘဂဝံါ ရိာဇဂမေဟာ ဝံိဟာရိတ္တံိ ဂိဇဈကံူမေ� ပဗ္ဗာာမေတ္တံ။ မေတ္တံနိ 
မေ�ါ ပနိ သုမမေယံနိ ရိာဇာ မာဂမေ�ာ အဇာတ္တံသုတ္တံံ� မေဝံမေ�ဟာိပုမေတ္တံာံ ဝံဇီ� အဘိယံာတ္တံုကံာမေမာ 
မေဟာာတ္တံိ။ မေသုာ ဧဝံမာဟာ –  ‘‘အဟာ� ဟာိမေမ ဝံဇီ� ဧဝံ� မဟာိ�ိိမေကံ ဧဝံ�မဟာာနုုဘာမေဝံ ဥမေ�ေ�ောမိ [ဥမေ�ေ
ဇီာမိ (သုာာ. ပ�.), ဥ�ေိဇီာမိ (ကံ.)] ဝံဇီ�, ဝံိနိာမေသုဿာာမိ ဝံဇီ�, အနိယံဗ္ဗာာသုနိ� အာပါမေ�ဿာာမိ ဝံဇီ�’’တ္တံိ 
[အာပါမေ�ဿာာမိ ဝံဇီ�တ္တံိ (သုဗ္ဗာာတ္တံထ) အ. နိိ. ၇.၂၂ ပဿာိတ္တံဗ္ဗာာ�]။

၁၃၂. အထ မေ�ါ ရိာဇာ မာဂမေ�ာ အဇာတ္တံသုတ္တံံ� မေဝံမေ�ဟာိပုမေတ္တံာံ ဝံဿာကံာရိ� ဗြာဗ္ဗာာဟာမဏံ� 
မဂ�မဟာာမတ္တံံ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဧဟာိ တ္တံံ�, ဗြာဗ္ဗာာဟာမဏံ, မေယံနိ ဘဂဝံါ မေတ္တံနုုပသုကံကမ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ 
မမ ဝံ�မေနိနိ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပါမေ� သုိရိသုာ ဝံနုာာဟာိ, အပါါဗ္ဗာာ�� အပါါတ္တံကံကံ လဟာုဋ္ဌာာနိ� ဗ္ဗာလ� ဖာာသုုဝံိဟာာ
ရိ� ပု�ေ – ‘ရိာဇာ, ဘမေနုေ, မာဂမေ�ာ အဇာတ္တံသုတ္တံံ�မေဝံမေ�ဟာိပုမေတ္တံာံ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပါမေ� သုိရိသုာ           
ဝံနုာတ္တံိ, အပါါဗ္ဗာာ�� အပါါတ္တံကံကံ လဟာုဋ္ဌာာနိ� ဗ္ဗာလ� ဖာာသုုဝံိဟာာရိ� ပု�ေတ္တံ�’    တ္တံိ။ ဧဝံဉ္စစ ဝံမေ�ဟာိ – ‘ရိာဇာ, 
ဘမေနုေ, မာဂမေ�ာ အဇာတ္တံသုတ္တံ�ံ မေဝံမေ�ဟာိပုမေတ္တံာံ ဝံဇီ� အဘိယံာတ္တံုကံာမေမာ။ မေသုာ ဧဝံမာဟာ –       
‘‘အဟာ� ဟာိမေမ ဝံဇီ� ဧဝံ�မဟာိ�ိိမေကံ ဧဝံ�မဟာာနုုဘာမေဝံ ဥမေ�ေ�ောမိ ဝံဇီ�, ဝံိနိာမေသုဿာာမိ ဝံဇီ�,                           
အနိယံဗ္ဗာာသုနိ� အာပါမေ�ဿာာမ�’’’တ္တံိ။ ယံထာ မေတ္တံ ဘဂဝံါ ဗ္ဗာာာကံမေရိာတ္တံိ, တ္တံ� သုာ�ုကံ� ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ 
မမ အာမေရိာမေ�ယံာာသုိ။ နိ ဟာိ တ္တံထာဂတ္တံာ ဝံိတ္တံထ� ဘဏံနုေ�’’တ္တံိ။

ဝံဿာကံာရိဗြာဗ္ဗာာဟာမမေဏံာ

၁၃၃. ‘‘ဧဝံ�, မေဘာ’’တ္တံိ မေ�ါ ဝံဿာကံာမေရိာ ဗြာဗ္ဗာာဟာမမေဏံာ မဂ�မဟာာမမေတ္တံာံ ရိမေ�ာ                      
မာဂ�ဿာ အဇာတ္တံသုတ္တံံ�ဿာ မေဝံမေ�ဟာိပုတ္တံဿံာ ပ�ိဿာုတ္တံံာ ဘ�ာါနိိ ဘ�ာါနိိ ယံာနိာနိိ မေယံာမေဇတ္တံံာ
ဘ�ာ� ဘ�ာ� ယံာနိ� အဘိရုုဟာိတ္တံံာ ဘမေ�ာဟာိ ဘမေ�ာဟာိ ယံာမေနိဟာိ ရိာဇဂဟာမာာ နိိယံာာသုိ, မေယံနိ                
ဂိဇဈကံူမေ�ာ ပဗ္ဗာာမေတ္တံာ မေတ္တံနိ ပါယံာသုိ။  ယံာဝံတ္တံိကံာ ယံာနိဿာ ဘူမိ, ယံာမေနိနိ ဂနု��, ယံာနိာ       
ပမေ�ာာမေရိာဟာိတ္တံံာ ပတ္တံံိမေကံာဝံ မေယံနိ ဘဂဝံါ  မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ဘဂဝံတ္တံာ သု�ိ�       
သုမေမမာ�ိ။ သုမေမမာ�နိ�ယံ� ကံထ� သုာရိဏံ�ယံ� ဝံ�တ္တံိသုာမေရိတ္တံံာ   ဧကံမနုေ� နိိသု��ိ။ ဧကံမနုေ� နိိသုိမေနုာာ 
မေ�ါ ဝံဿာကံာမေရိာ ဗြာဗ္ဗာာဟာမမေဏံာ မဂ�မဟာာမမေတ္တံာံ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� –  ‘‘ရိာဇာ, မေဘာမေဂါတ္တံမ, 
မာဂမေ�ာ အဇာတ္တံသုတ္တံ�ံ မေဝံမေ�ဟာိပုမေတ္တံာံ မေဘာမေတ္တံာ မေဂါတ္တံမဿာ ပါမေ� သုိရိသုာ ဝံနုာတ္တံိ,                  
အပါါဗ္ဗာာ�� အပါါတ္တံကံကံ လဟာုဋ္ဌာာနိ� ဗ္ဗာလ� ဖာာသုုဝံိဟာာရိ� ပု�ေတ္တံိ။ ရိာဇာ [ဧဝံဉ္စစ ဝံမေ�တ္တံိ ရိာဇာ (ကံ.)], 
မေဘာ မေဂါတ္တံမ,      မာဂမေ�ာ အဇာတ္တံသုတ္တံံ� မေဝံမေ�ဟာိပုမေတ္တံာံ ဝံဇီ� အဘိယံာတ္တံုကံာမေမာ။ မေသုာ      
ဧဝံမာဟာ – ‘အဟာ� ဟာိမေမ ဝံဇီ� ဧဝံ�  မဟာိ�ိိမေကံ ဧဝံ�မဟာာနုုဘာမေဝံ ဥမေ�ေ�ောမိ ဝံဇီ�, ဝံိနိာမေသုဿာာမိ     
ဝံဇီ�, အနိယံဗ္ဗာာသုနိ� အာပါမေ�ဿာာမ�’’’တ္တံိ။

ရိာဇအပရိိဟာာနိိယံ�မမာ

၁၃၄. မေတ္တံနိ မေ�ါ ပနိ သုမမေယံနိ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပိဋ္ဌာိမေတ္တံာ ဌိိမေတ္တံာ            
မေဟာာတ္တံိ ဘဂဝံနုေ�     ဗ္ဗာ�ဇယံမာမေနိာ [ဝံ�ဇယံမာမေနိာ (သု�.), ဝံ�ဇိယံမာမေနိာ (သုာာ.)]။ အထ မေ�ါ                    



2မဟာာပရိိနိိဗ္ဗာာာနိသုုတ်ပ်ါဠိိတော်တ်ာ် စာာမျက်န်ှာာာ -

ဘဂဝံါ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ –    ‘‘ကံိနုေိ မေတ္တံ, အာနိနုာ, သုုတ္တံ�, ‘ဝံဇီ� အဘိဏံာ� သုနုာိပါတ္တံာ                 
သုနုာိပါတ္တံ ဗ္ဗာဟာုလာ’တ္တံိ? ‘‘သုုတ္တံ� မေမတ္တံ�, ဘမေနုေ – ‘ဝံဇီ� အဘိဏံာ� သုနုာိပါတ္တံာ သုနုာိပါတ္တံဗ္ဗာဟာုလာ’’တ္တံိ။ 
‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, အာနိနုာ, ဝံဇီ� အဘိဏံာ� သုနုာိပါတ္တံာ သုနုာိပါတ္တံဗ္ဗာဟာုလာ ဘဝံိဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, အာနိနုာ, 
ဝံဇီ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ကံိနုေိ မေတ္တံ, အာနိနုာ, သုုတ္တံ�, ‘ဝံဇီ� သုမဂဂါ သုနုာိပတ္တံနုေိ, သုမဂဂါ ဝံုဋ္ဌာဟာနုေိ, သုမဂဂါ ဝံဇီိကံရိဏံ�ယံာ
နိိ ကံမေရိာနုေ�’    တ္တံိ? ‘‘သုုတ္တံ� မေမတ္တံ�, ဘမေနုေ – ‘ဝံဇီ� သုမဂဂါ သုနုာိပတ္တံနုေိ, သုမဂဂါ ဝံုဋ္ဌာဟာနုေိ, သုမဂဂါ                  
ဝံဇီိကံရိဏံ�ယံာနိိ ကံမေရိာနုေ�’’တ္တံိ။  ‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, အာနိနုာ, ဝံဇီ� သုမဂဂါ သုနုာိပတ္တံိဿာနုေိ, သုမဂဂါ                  
ဝံုဋ္ဌာဟာိဿာနုေိ, သုမဂဂါ ဝံဇီိကံရိဏံ�ယံာနိိ ကံရိိဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, အာနိနုာ, ဝံဇီ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ                      
ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ကံိနုေိ မေတ္တံ, အာနိနုာ, သုုတ္တံ�, ‘ဝံဇီ� အပ�တ္တံ�ံ နိ ပ�မေပနုေိ, ပ�တ္တံ�ံ နိ သုမု�ေိနုာနုေိ,                                     
ယံထာပ�မေတ္တံ ံ မေပါရိာမေဏံဝံဇီိ�မေမမ သုမာ�ါယံ ဝံတ္တံနံုေ�’’’တ္တံိ? ‘‘သုုတ္တံ� မေမတ္တံ�, ဘမေနုေ – ‘ဝံဇီ�                  
အပ�တ္တံ�ံ နိ ပ�မေပနုေိ, ပ�တ္တံ�ံ နိ သုမု�ေိနုာနုေိ, ယံထာပ�မေတ္တံ ံ မေပါရိာမေဏံ ဝံဇီိ�မေမမ သုမာ�ါယံ        
ဝံတ္တံနံုေ�’’’တ္တံိ။ ‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, အာနိနုာ, ‘‘ဝံဇီ� အပ�တ္တံ�ံ နိ ပ�မေပဿာနုေိ,      ပ�တ္တံ�ံ နိ သုမု�ေိနုာိဿာနုေိ, 
ယံထာပ�မေတ္တံ ံမေပါရိာမေဏံ ဝံဇီိ�မေမမ သုမာ�ါယံ ဝံတ္တံံိဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, အာနိနုာ, ဝံဇီ�နိ�    ပါ�ိကံ�ကါ, 
မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ကံိနုေိ မေတ္တံ, အာနိနုာ, သုုတ္တံ�, ‘ဝံဇီ� မေယံ မေတ္တံ ဝံဇီ�နိ� ဝံဇီိမဟာလလကံာ, မေတ္တံ သုကံကမေရိာနုေိ ဂရုု�      
ကံမေရိာနုေိ [ဂရုုကံမေရိာနုေိ (သု�. သုာာ. ပ�.)] မာမေနိနုေိ ပူမေဇနုေိ, မေတ္တံသုဉ္စစ မေသုာတ္တံဗ္ဗာာ� မ�နုေ�’’’တ္တံိ? ‘‘သုုတ္တံ� 
မေမတ္တံ�, ဘမေနုေ – ‘ဝံဇီ� မေယံ မေတ္တံ ဝံဇီ�နိ� ဝံဇီိမဟာလလကံာ, မေတ္တံ သုကံကမေရိာနုေိ ဂရုု� ကံမေရိာနုေိ မာမေနိနုေိ          
ပူမေဇနုေိ, မေတ္တံသုဉ္စစ မေသုာတ္တံဗ္ဗာာ� မ�နုေ�’’’တ္တံိ။    ‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, အာနိနုာ, ဝံဇီ� မေယံ မေတ္တံ ဝံဇီ�နိ�                                 
ဝံဇီိမဟာလလကံာ, မေတ္တံ သုကံကရိိဿာနုေိ ဂရုု� ကံရိိဿာနုေိ မာမေနိဿာနုေိ  ပူမေဇဿာနုေိ, မေတ္တံသုဉ္စစ မေသုာတ္တံဗ္ဗာာ�     
မ�ိဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, အာနိနုာ, ဝံဇီ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ကံိနုေိ မေတ္တံ, အာနိနုာ, သုုတ္တံ�, ‘ဝံဇီ� ယံာ တ္တံာ ကံုလိတ္တံထိမေယံာ ကံုလကံုမာရိိမေယံာ, တ္တံာ နိ           
ဩကံကဿာ ပသုယံာ    ဝံါမေသုနုေ�’’’တ္တံိ? ‘‘သုုတ္တံ� မေမတ္တံ�, ဘမေနုေ – ‘ဝံဇီ� ယံာ တ္တံာ ကံုလိတ္တံထိမေယံာ ကံုလကံု
မာရိိမေယံာ တ္တံာ နိ ဩကံကဿာ ပသုယံာဝံါမေသုနုေ�’’’တ္တံိ။ ‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, အာနိနုာ, ဝံဇီ� ယံာ တ္တံာ                          
ကံုလိတ္တံထိမေယံာ ကံုလကံုမာရိိမေယံာ, တ္တံာ နိ ဩကံကဿာ ပသုယံာ  ဝံါမေသုဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, အာနိနုာ,      
ဝံဇီ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ကံိနုေိ မေတ္တံ, အာနိနုာ, သုုတ္တံ�, ‘ဝံဇီ� ယံာနိိ တ္တံာနိိ ဝံဇီ�နိ� ဝံဇီိမေ�တ္တံိယံာနိိ အဗ္ဗာဘနုေရိာနိိ မေ�ဝံ ဗ္ဗာာဟာိ
ရိာနိိ �, တ္တံာနိိ သုကံကမေရိာနုေိ ဂရုု� ကံမေရိာနုေိ မာမေနိနုေိ ပူမေဇနုေိ, မေတ္တံသုဉ္စစ �ိနုာပုဗ္ဗာာ� ကံတ္တံပုဗ္ဗာာ� �မမိကံ� ဗ္ဗာလ� 
မေနိာ ပရိိဟာာမေပနုေ�’’’တ္တံိ? ‘‘သုုတ္တံ� မေမတ္တံ�, ဘမေနုေ – ‘ဝံဇီ� ယံာနိိ တ္တံာနိိ ဝံဇီ�နိ� ဝံဇီိမေ�တ္တံိယံာနိိ အဗ္ဗာဘနုေရိာနိိ
 မေ�ဝံ ဗ္ဗာာဟာိရိာနိိ �, တ္တံာနိိ သုကံကမေရိာနုေိ ဂရုု�       ကံမေရိာနုေိ မာမေနိနုေိ ပူမေဇနုေိ မေတ္တံသုဉ္စစ �ိနုာပုဗ္ဗာာ�                    
ကံတ္တံပုဗ္ဗာာ� �မမိကံ� ဗ္ဗာလ� မေနိာ ပရိိဟာာမေပနုေ�’’’တ္တံိ။ ‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, အာနိနုာ,     ဝံဇီ� ယံာနိိ တ္တံာနိိ ဝံဇီ�နိ�      
ဝံဇီိမေ�တ္တံိယံာနိိ အဗ္ဗာဘနုေရိာနိိ မေ�ဝံ ဗ္ဗာာဟာိရိာနိိ �, တ္တံာနိိ သုကံကရိိဿာနုေိ ဂရုု� ကံရိိဿာနုေိ မာမေနိဿာနုေိ       
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ပူမေဇဿာနုေိ, မေတ္တံသုဉ္စစ �ိနုာပုဗ္ဗာာ� ကံတ္တံပုဗ္ဗာာ� �မမိကံ� ဗ္ဗာလ� မေနိာ ပရိိဟာာမေပဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, အာနိနုာ, ဝံဇီ�နိ�
ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာပရိိဟာာနိိ။

‘‘ကံိနုေိ မေတ္တံ, အာနိနုာ, သုုတ္တံ�, ‘ဝံဇီ�နိ� အရိဟာမေနုေသုု �မမိကံာ ရိကံာာဝံရိဏံဂုတ္တံံိ သုုသု�ဝံိဟာိတ္တံာ, 
ကံိနုေိ အနိာဂတ္တံာ � အရိဟာမေနုော ဝံိဇိတ္တံ� အာဂမေ�ေယံာ��, အာဂတ္တံာ � အရိဟာမေနုော ဝံိဇိမေတ္တံ ဖာာသုု            
ဝံိဟာမေရိယံာ�’’’နုေိ? ‘‘သုုတ္တံ� မေမတ္တံ�, ဘမေနုေ ‘ဝံဇီ�နိ� အရိဟာမေနုေသုု �မမိကံာ ရိကံာာဝံရိဏံဂုတ္တံံိ                                     
သုုသု�ဝံိဟာိတ္တံာ ကံိနုေိ အနိာဂတ္တံာ � အရိဟာမေနုော ဝံိဇိတ္တံ�  အာဂမေ�ေယံာ��, အာဂတ္တံာ � အရိဟာမေနုော ဝံိဇိ
မေတ္တံ ဖာာသုု ဝံိဟာမေရိယံာ�’’’နုေိ။ ‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, အာနိနုာ, ဝံဇီ�နိ� အရိဟာမေနုေသုု �မမိကံာ ရိကံာာဝံရိဏံဂုတ္တံံိ 
သုုသု�ဝံိဟာိတ္တံာ ဘဝံိဿာတ္တံိ, ကံိနုေိ အနိာဂတ္တံာ � အရိဟာမေနုော ဝံိဇိတ္တံ� အာဂမေ�ေယံာ��, အာဂတ္တံာ �      
အရိဟာမေနုော ဝံိဇိမေတ္တံ ဖာာသုု ဝံိဟာမေရိယံာ�နုေိ။ ဝံု�ိိမေယံဝံ, အာနိနုာ, ဝံဇီ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိ�’’တ္တံိ။

၁၃၅. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ဝံဿာကံာရိ� ဗြာဗ္ဗာာဟာမဏံ� မဂ�မဟာာမတ္တံ�ံ အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဧကံမိ�ါဟာ�, 
ဗြာဗ္ဗာာဟာမဏံ, သုမယံ� မေဝံသုာလိယံ� ဝံိဟာရိာမိ သုာရိနုာမေ� [သုာနိနုာမေရိ (ကံ.)] မေ�တ္တံိမေယံ။ တ္တံတြာတ္တံာဟာ�    
ဝံဇီ�နိ� ဣမေမ သုတ္တံ ံ အပရိိဟာာနိိမေယံ �မေမမ မေ�မေသုသု�။ ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဗြာဗ္ဗာာဟာမဏံ, ဣမေမ သုတ္တံ ံ              
အပရိိဟာာနိိယံာ �မမာ ဝံဇီ�သုု ဌိဿာနုေိ, ဣမေမသုု � သုတ္တံသံုု အပရိိဟာာနိိမေယံသုု �မေမမသုု ဝံဇီ�                  
သုနုာိဿာိဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဗြာဗ္ဗာာဟာမဏံ, ဝံဇီ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိ�’’တ္တံိ။

ဧဝံ� ဝံုမေတ္တံ,ံ ဝံဿာကံာမေရိာ ဗြာဗ္ဗာာဟာမမေဏံာ မဂ�မဟာာမမေတ္တံာံ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘ဧကံမေမ
မေကံနိပိ, မေဘာ မေဂါတ္တံမ, အပရိိဟာာနိိမေယံနိ �မေမမနိ သုမနုာာဂတ္တံာနိ� ဝံဇီ�နိ� ဝံု�ိိမေယံဝံ ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ 
ပရိိဟာာနိိ။ မေကံာ ပနိ ဝံါမေ�ါ သုတ္တံဟံာိ အပရိိဟာာနိိမေယံဟာိ �မေမမဟာိ။ အကံရိဏံ�ယံာဝံ [အကံရိဏံ�ယံာ
 � (သုာာ. ကံ.)], မေဘာ မေဂါတ္တံမ, ဝံဇီ� [ဝံဇီ�နိ� (ကံ.)] ရိ�ာ မာဂမေ�နိ အဇာတ္တံသုတ္တံံ�နိာ မေဝံမေ�ဟာိ       
ပုမေတ္တံနံိ ယံ�ိ�� ယံု�ိဿာ, အ�တြာတ္တံ ဥပလာပနိာယံ အ�တြာတ္တံ မိထုမေဘ�ါ။ ဟာနုာ � �ါနိိ မယံ�, မေဘာ 
မေဂါတ္တံမ, ဂ�ောမ, ဗ္ဗာဟာုကံိ�ာာ မယံ� ဗ္ဗာဟာုကံရိဏံ�ယံာ’’တ္တံိ။ ‘‘ယံဿာ�ါနိိ တ္တံံ�, ဗြာဗ္ဗာာဟာမဏံ, ကံာလ�               
မ�သု�’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ ဝံဿာကံာမေရိာ ဗြာဗ္ဗာာဟာမမေဏံာ မဂ�မဟာာမမေတ္တံာံ ဘဂဝံမေတ္တံာ ဘာသုိတ္တံ�                                               
အဘိနိနုာိတ္တံံာ အနုုမေမာ�ိတ္တံံာ ဥဋ္ဌာာယံာသုနိာ ပကံကာမိ။

ဘိကံာ�အပရိိဟာာနိိယံ�မမာ

၁၃၆. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ အ�ိရိပကံကမေနုေ ဝံဿာကံာမေရိ ဗြာဗ္ဗာာဟာမမေဏံ မဂ�မဟာာမမေတ္တံ ံ                      
အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဂ�ေ တ္တံံ�, အာနိနုာ, ယံာဝံတ္တံိကံာ ဘိကံာ� ရိာဇဂဟာ� ဥပနိိဿာာယံ  
ဝံိဟာရိနုေိ, မေတ္တံ သုမေဗ္ဗာာ ဥပဋ္ဌာာနိသုာလာယံ� သုနုာိပါမေတ္တံဟာ�’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ      
အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ိဿာုတ္တံံာ ယံာဝံတ္တံိကံာ ဘိကံာ� ရိာဇဂဟာ� ဥပနိိဿာာယံ ဝံိဟာရိ  နုေိ  မေတ္တံ   
သုမေဗ္ဗာာ ဥပဋ္ဌာာနိသုာလာယံ� သုနုာိပါမေတ္တံတ္တံံာ မေယံနိ ဘဂဝံါ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ဘဂဝံနုေ� 
အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ဧကံမနုေ� အဋ္ဌာာသုိ။ ဧကံမနုေ� ဌိိမေတ္တံာ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� 
– ‘‘သုနုာိပတ္တံိမေတ္တံာ, ဘမေနုေ, ဘိကံာ�သု�မေ�ာ, ယံဿာ�ါနိိ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ ကံာလ� မ�တ္တံ�’’တ္တံိ။ 



4မဟာာပရိိနိိဗ္ဗာာာနိသုုတ်ပ်ါဠိိတော်တ်ာ် စာာမျက်န်ှာာာ -

အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ဥဋ္ဌာာယံာသုနိာ မေယံနိ ဥပဋ္ဌာာနိသုာလာ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ     
ပ�မေတ္တံ ံ အာသုမေနိ နိိသု��ိ။ နိိသုဇီ မေ�ါ ဘဂဝံါ ဘိကံာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘သုတ္တံ ံ မေဝံါ, ဘိကံာမေဝံ,                   
အပရိိဟာာနိိမေယံ �မေမမ မေ�မေသုဿာာမိ, တ္တံ� သုုဏံာထ, သုာ�ုကံ� မနိသုိကံမေရိာထ, ဘာသုိဿာာမ�’’     
တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ မေတ္တံ ဘိကံာ� ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုု�။ ဘဂဝံါ ဧတ္တံ�မေဝံါ� –

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� အဘိဏံာ� သုနုာိပါတ္တံာ သုနုာိပါတ္တံဗ္ဗာဟာုလာ ဘဝံိဿာနုေိ, ဝံု�ိိ
မေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� သုမဂဂါ သုနုာိပတ္တံိဿာနုေိ, သုမဂဂါ ဝံုဋ္ဌာဟာိဿာနုေိ, သုမဂဂါ သု��ကံ
ရိဏံ�ယံာနိိ ကံရိိဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� အပ�တ္တံ�ံ နိ ပ�မေပဿာနုေိ, ပ�တ္တံ�ံ နိ သုမု�ေိနုာိဿာနုေိ,            
ယံထာပ�မေတ္တံသံုု သုိကံာာပမေ�သုု သုမာ�ါယံ ဝံတ္တံံိဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, 
မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� မေယံ မေတ္တံ ဘိကံာ� မေထရိာ ရိတ္တံ�ံ� �ိရိပဗ္ဗာာဇိတ္တံာ                                 
သု��ပိတ္တံမေရိာ သု��ပရိိဏံာယံကံာ, မေတ္တံ သုကံကရိိဿာနုေိ ဂရုု� ကံရိိဿာနုေိ မာမေနိဿာနုေိ ပူမေဇဿာနုေိ, 
မေတ္တံသုဉ္စစ မေသုာတ္တံဗ္ဗာာ� မ�ိဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� ဥပါနုာာယံ တ္တံဏံာာယံ မေပါမေနိာဗ္ဗာဘဝံိကံာယံ နိ ဝံသု� ဂ�ေိဿာနုေိ,  
ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� အာရိ�မေကံသုု မေသုနိာသုမေနိသုု သုာမေပကံာာ ဘဝံိဿာနုေိ,     
ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� ပ�ာတ္တံမံေ�ဝံ သုတ္တံ� ဥပဋ္ဌာမေပဿာနုေိ – ‘ကံိနုေိ အနိာဂတ္တံာ �    
မေပသုလာ သုဗြာဗ္ဗာဟာမ�ာရိ� အာဂမေ�ေယံာ��, အာဂတ္တံာ � မေပသုလာ သုဗြာဗ္ဗာဟာမ�ာရိ� ဖာာသုု [ဖာာသုု� (သု�. သုာာ
. ပ�.)] ဝံိဟာမေရိယံာ�’နုေိ။ ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဣမေမ သုတ္တံ ံအပရိိဟာာနိိယံာ �မမာ ဘိကံာ�သုု ဌိဿာနုေိ, ဣမေမသုု � 
သုတ္တံသံုု အပရိိဟာာနိိမေယံသုု �မေမမသုု ဘိကံာ� သုနုာိဿာိဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ�                        
ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

၁၃၇. ‘‘အပမေရိပိ မေဝံါ, ဘိကံာမေဝံ, သုတ္တံ ံ အပရိိဟာာနိိမေယံ �မေမမ မေ�မေသုဿာာမိ, တ္တံ�                                 
သုုဏံာထ, သုာ�ုကံ� မနိသုိကံမေရိာထ, ဘာသုိဿာာမ�’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ မေတ္တံ ဘိကံာ�                   
ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုု�။ ဘဂဝံါ ဧတ္တံ�မေဝံါ� –

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� နိ ကံမမာရိာမာ ဘဝံိဿာနုေိ နိ ကံမမရိတ္တံာ နိ ကံမမာရိာမတ္တံမနုု
ယံုတ္တံာံ, ဝံု�ိိမေယံဝံ,   ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။



5မဟာာပရိိနိိဗ္ဗာာာနိသုုတ်ပ်ါဠိိတော်တ်ာ် စာာမျက်န်ှာာာ -

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� နိ ဘဿာာရိာမာ ဘဝံိဿာနုေိ နိ ဘဿာရိတ္တံာ နိ ဘဿာာရိာမ
တ္တံမနုုယံုတ္တံာံ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� နိ နိိ�ာါရိာမာ ဘဝံိဿာနုေိ နိ နိိ�ာါရိတ္တံာ နိ နိိ�ာါရိာမ                              
တ္တံမနုုယံုတ္တံာံ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� နိ သုဂကဏံိကံာရိာမာ ဘဝံိဿာနုေိ နိ သုဂကဏံိကံရိတ္တံာ နိ သုဂက
ဏံိကံာရိာမတ္တံမနုုယံုတ္တံာံ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� နိ ပါပိ�ော ဘဝံိဿာနုေိ နိ ပါပိကံာနိ� ဣ�ောနိ� ဝံသု� ဂတ္တံာ, ဝံု�ိိ
မေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� နိ ပါပမိတ္တံာံ ဘဝံိဿာနုေိ နိ ပါပသုဟာာယံာ နိ ပါပသုမါဝံကံကာ, 
ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� နိ ဩရိမတ္တံမံေကံနိ ဝံိမေသုသုာ�ိဂမေမနိ အနုေရိာမေဝံါသုာနိ�     
အာပဇီိဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဣမေမ သုတ္တံ ံအပရိိဟာာနိိယံာ �မမာ ဘိကံာ�သုု ဌိဿာနုေိ, ဣမေမသုု � 
သုတ္တံသံုု အပရိိဟာာနိိမေယံသုု �မေမမသုု ဘိကံာ� သုနုာိဿာိဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ�                     
ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

၁၃၈. ‘‘အပမေရိပိ မေဝံါ, ဘိကံာမေဝံ, သုတ္တံ ံအပရိိဟာာနိိမေယံ �မေမမ မေ�မေသုဿာာမိ။မေပ.။ ‘‘ယံာဝံ
ကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� သု�ိါ ဘဝံိဿာနုေိ။မေပ.။ ဟာိရိိမနိာ ဘဝံိဿာနုေိ။ ဩတ္တံပံါ� ဘဝံိဿာနုေိ။ ဗ္ဗာဟာုဿာု
တ္တံာ ဘဝံိဿာနုေိ။ အာရိ�ိဝံ�ရိိယံာ ဘဝံိဿာနုေိ။ ဥပဋ္ဌာိတ္တံဿာတ္တံ� ဘဝံိဿာနုေိ။ ပ�ဝံမေနုော ဘဝံိဿာနုေိ, ဝံု�ိိ
မေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။ ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဣမေမ သုတ္တံ ံအပရိိ
ဟာာနိိယံာ �မမာ ဘိကံာ�သုု ဌိဿာနုေိ, ဣမေမသုု � သုတ္တံသံုု အပရိိဟာာနိိမေယံသုု �မေမမသုု ဘိကံာ�                     
သုနုာိဿာိဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

၁၃၉. ‘‘အပမေရိပိ မေဝံါ, ဘိကံာမေဝံ, သုတ္တံ ံ အပရိိဟာာနိိမေယံ �မေမမ မေ�မေသုဿာာမိ, တ္တံ�                                    
သုုဏံာထ, သုာ�ုကံ� မနိသုိကံမေရိာထ, ဘာသုိဿာာမ�’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ မေတ္တံ ဘိကံာ�              
ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုု�။ ဘဂဝံါ ဧတ္တံ�မေဝံါ� –

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� သုတ္တံိသုမေမာာဇဈဂကံ ဘာမေဝံဿာနုေိ။မေပ.။ �မမဝံိ�ယံသုမေမာာဇဈဂကံ 
ဘာမေဝံဿာနုေိ။ ဝံ�ရိိယံသုမေမာာဇဈဂကံ ဘာမေဝံဿာနုေိ။ ပ�တ္တံိသုမေမာာဇဈဂကံ ဘာမေဝံဿာနုေိ။ ပဿာ�ိိသုမေမာာဇဈဂကံ 
ဘာမေဝံဿာနုေိ။ သုမာ�ိသုမေမာာဇဈဂကံ ဘာမေဝံဿာနုေိ။ ဥမေပကံာာသုမေမာာဇဈဂကံ ဘာမေဝံဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ,           
ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဣမေမ သုတ္တံ ံအပရိိဟာာနိိယံာ �မမာ ဘိကံာ�သုု ဌိဿာနုေိ, ဣမေမသုု � 



6မဟာာပရိိနိိဗ္ဗာာာနိသုုတ်ပ်ါဠိိတော်တ်ာ် စာာမျက်န်ှာာာ -

သုတ္တံသံုု အပရိိဟာာနိိမေယံသုု �မေမမသုု ဘိကံာ� သုနုာိဿာိဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ�                      
ပါ�ိကံ�ကါ မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

၁၄၀. ‘‘အပမေရိပိ မေဝံါ, ဘိကံာမေဝံ, သုတ္တံ ံ အပရိိဟာာနိိမေယံ �မေမမ မေ�မေသုဿာာမိ, တ္တံ�                               
သုုဏံာထ, သုာ�ုကံ� မနိသုိကံမေရိာထ, ဘာသုိဿာာမ�’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ မေတ္တံ ဘိကံာ�                   
ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုု�။ ဘဂဝံါ ဧတ္တံ�မေဝံါ� –

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� အနိိ�ာသု�� ဘာမေဝံဿာနုေိ။မေပ.။ အနိတ္တံံသု�� ဘာမေဝံဿာနုေိ။
အသုုဘသု�� ဘာမေဝံဿာနုေိ။ အာ��နိဝံသု�� ဘာမေဝံဿာနုေိ။ ပဟာာနိသု�� ဘာမေဝံဿာနုေိ။ ဝံိရိာဂသု��
ဘာမေဝံဿာနုေိ။ နိိမေရိာ�သု�� ဘာမေဝံဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ                             
ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဣမေမ သုတ္တံ ံအပရိိဟာာနိိယံာ �မမာ ဘိကံာ�သုု ဌိဿာနုေိ, ဣမေမသုု � 
သုတ္တံသံုု အပရိိဟာာနိိမေယံသုု �မေမမသုု ဘိကံာ� သုနုာိဿာိဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ�                        
ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

၁၄၁. ‘‘ဆ, မေဝံါ ဘိကံာမေဝံ, အပရိိဟာာနိိမေယံ �မေမမ မေ�မေသုဿာာမိ, တ္တံ� သုုဏံာထ, သုာ�ုကံ�  
မနိသုိကံမေရိာထ, ဘာသုိဿာာမ�’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ မေတ္တံ ဘိကံာ� ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုု�။ 
ဘဂဝံါ ဧတ္တံ�မေဝံါ� –

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� မေမတ္တံ�ံ ကံာယံကံမမ� ပ�ာ�ပဋ္ဌာာမေပဿာနုေိ သုဗြာဗ္ဗာဟာမ�ာရိ�သုု အာဝံိ 
မေ�ဝံ ရိမေဟာာ �, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� မေမတ္တံ�ံ ဝံ��ကံမမ� ပ�ာ�ပဋ္ဌာာမေပဿာနုေိ ။မေပ.။ မေမတ္တံ�ံ မမေနိာကံမမ�  
ပ�ာ�ပဋ္ဌာာမေပဿာနုေိ သုဗြာဗ္ဗာဟာမ�ာရိ�သုု အာဝံိ မေ�ဝံ ရိမေဟာာ �, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, 
မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�, မေယံ မေတ္တံ လာဘာ �မမိကံာ �မမလ�ိါ အနုေမမေသုာ                           
ပတ္တံပံရိိယံာပနုာမတ္တံမံါိ တ္တံထာရုူမေပဟာိ လာမေဘဟာိ အပါ�ိဝံိဘတ္တံမံေဘာဂ� ဘဝံိဿာနုေိ သု�လဝံမေနုေဟာိ 
သုဗြာဗ္ဗာဟာမ�ာရိ�ဟာိ သုာ�ာရိဏံမေဘာဂ�, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� ယံာနိိ ကံာနိိ သု�လာနိိ အ�ဏ္ဍာာနိိ အ�ေိ�ာါနိိ အသုဗ္ဗာလာနိိ        
အကံမမာသုာနိိ ဘုဇိဿာာနိိ ဝံိ��ပသုတ္တံထာနိိ [ဝံိ��ပါသုတ္တံထာနိိ (သု�.)] အပရိာမဋ္ဌာာနိိ သုမာ�ိသု�ဝံတ္တံနံိိ
ကံာနိိ တ္တံထာရုူမေပသုု သု�မေလသုု သု�လသုာမ�ဂတ္တံာ ဝံိဟာရိိဿာနုေိ သုဗြာဗ္ဗာဟာမ�ာရိ�ဟာိ အာဝံိ မေ�ဝံ         
ရိမေဟာာ �, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� ယံာယံ� �ိဋ္ဌာိ အရိိယံာ နိိယံာာနိိကံာ, နိိယံာာတ္တံိ တ္တံကံကရိဿာ 
သုမမာ �ုကံာကံာယံာယံ, တ္တံထာရုူပါယံ �ိဋ္ဌာိယံာ �ိဋ္ဌာိသုာမ�ဂတ္တံာ ဝံိဟာရိိဿာနုေိ သုဗြာဗ္ဗာဟာမ�ာရိ�ဟာိ              
အာဝံိ မေ�ဝံ ရိမေဟာာ �, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, မေနိာ ပရိိဟာာနိိ။



7မဟာာပရိိနိိဗ္ဗာာာနိသုုတ်ပ်ါဠိိတော်တ်ာ် စာာမျက်န်ှာာာ -

‘‘ယံာဝံကံ�ဝံဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဣမေမ ဆ အပရိိဟာာနိိယံာ �မမာ ဘိကံာ�သုု ဌိဿာနုေိ, ဣမေမသုု � 
ဆသုု အပရိိဟာာနိိမေယံသုု �မေမမသုု ဘိကံာ� သုနုာိဿာိဿာနုေိ, ဝံု�ိိမေယံဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ� ပါ�ိကံ�ကါ, 
မေနိာ ပရိိဟာာနိ�’’တ္တံိ။

၁၄၂. တ္တံတြာတ္တံ သုု�� ဘဂဝံါ ရိာဇဂမေဟာ ဝံိဟာရိမေနုော ဂိဇဈကံူမေ� ပဗ္ဗာာမေတ္တံ ဧတ္တံမေ�ဝံ ဗ္ဗာဟာုလ�                 
ဘိကံာ�နိ� �မမ� ကံထ� ကံမေရိာတ္တံိ – ‘‘ဣတ္တံိ သု�လ�, ဣတ္တံိ သုမာ�ိ, ဣတ္တံိ ပ�ာ။ သု�လပရိိဘာဝံိမေတ္တံာ 
သုမာ�ိ မဟာပဖမေလာ မေဟာာတ္တံိ မဟာာနိိသု�မေသုာ။ သုမာ�ိပရိိဘာဝံိတ္တံာ ပ�ာ မဟာပဖလာ မေဟာာတ္တံိ 
မဟာာနိိသု�သုာ။ ပ�ာပရိိဘာဝံိတ္တံ� �ိတ္တံ�ံ သုမမမေ�ဝံ အာသုမေဝံဟာိ ဝံိမု�ာတ္တံိ, မေသုယံာထိ�� – ကံာမာ
သုဝံါ, ဘဝံါသုဝံါ, အဝံိဇီာသုဝံါ’’တ္တံိ။

၁၄၃. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ရိာဇဂမေဟာ ယံထာဘိရိနုေ� ဝံိဟာရိိတ္တံံာ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ
 – ‘‘အာယံာမာနိနုာ, မေယံနိ အမာလဋ္ဌာိကံာ မေတ္တံနုုပသုကံကမိဿာာမာ’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ                   
အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ မဟာတ္တံာ ဘိကံာ�သု�မေ�နိ သု�ိ� 
မေယံနိ အမာလဋ္ဌာိကံာ တ္တံ�ဝံသုရိိ။ တ္တံတြာတ္တံ သုု�� ဘဂဝံါ အမာလဋ္ဌာိကံာယံ� ဝံိဟာရိတ္တံိ ရိာဇာဂါရိမေကံ။         
တ္တံတြာတ္တံာပိ သုု�� ဘဂဝံါ အမာလဋ္ဌာိကံာယံ� ဝံိဟာရိမေနုော ရိာဇာဂါရိမေကံ ဧတ္တံမေ�ဝံ ဗ္ဗာဟာုလ� ဘိကံာ�နိ� �မမ� 
ကံထ� ကံမေရိာတ္တံိ – ‘‘ဣတ္တံိ သု�လ� ဣတ္တံိ သုမာ�ိ ဣတ္တံိ ပ�ာ။ သု�လပရိိဘာဝံိမေတ္တံာ သုမာ�ိ                       
မဟာပဖမေလာ မေဟာာတ္တံိ မဟာာနိိသု�မေသုာ။ သုမာ�ိပရိိဘာဝံိတ္တံာ ပ�ာ မဟာပဖလာ မေဟာာတ္တံိ မဟာာနိိသု�
သုာ။ ပ�ာပရိိဘာဝံိတ္တံ� �ိတ္တံ�ံ သုမမမေ�ဝံ အာသုမေဝံဟာိ ဝံိမု�ာတ္တံိ, မေသုယံာထိ�� – ကံာမာသုဝံါ,                                   
ဘဝံါသုဝံါ, အဝံိဇီာသုဝံါ’’တ္တံိ။

၁၄၄. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ အမာလဋ္ဌာိကံာယံ� ယံထာဘိရိနုေ� ဝံိဟာရိိတ္တံံာ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ�               
အာမမေနုေသုိ – ‘‘အာယံာမာနိနုာ, မေယံနိ နိာဠနုာာ မေတ္တံနုုပသုကံကမိဿာာမာ’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ 
အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ မဟာတ္တံာ ဘိကံာ�သု�မေ�နိ သု�ိ� 
မေယံနိ နိာဠနုာာ တ္တံ�ဝံသုရိိ, တ္တံတြာတ္တံ သုု�� ဘဂဝံါ နိာဠနုာာယံ� ဝံိဟာရိတ္တံိ ပါဝံါရိိကံမာဝံမေနိ။

သုာရိိပုတ္တံသံု�ဟာနိာမေ�ါ

၁၄၅. အထ မေ�ါ အာယံသုမာ သုာရိိပုမေတ္တံာံ မေယံနိ ဘဂဝံါ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ    
ဘဂဝံနုေ� အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ဧကံမနုေ� နိိသု��ိ။ ဧကံမနုေ� နိိသုိမေနုာာ မေ�ါ အာယံသုမာ သုာရိိပုမေတ္တံာံ ဘဂဝံနုေ�     
ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘ဧဝံ� ပသုမေနုာာ အဟာ�, ဘမေနုေ, ဘဂဝံတ္တံိ; နိ �ာဟာု နိ � ဘဝံိဿာတ္တံိ နိ မေ�တ္တံရိဟာိ                    
ဝံိဇီတ္တံိ အမေ�ာ သုမမေဏံာ ဝံါ ဗြာဗ္ဗာာဟာမမေဏံာ ဝံါ ဘဂဝံတ္တံာ ဘိမေယံာာဘိ�တ္တံမေရိာ ယံ�ိ�� သုမေမာာ�ိယံ
’’နုေိ။ ‘‘ဥဠာရိာ မေ�ါ မေတ္တံ အယံ�, သုာရိိပုတ္တံ,ံ အာသုဘ� ဝံါ�ာ [အာသုဘိဝံါ�ာ (သုာာ.)] ဘာသုိတ္တံာ,        
ဧကံ�မေသုာ ဂဟာိမေတ္တံာ, သု�ဟာနိာမေ�ါ နိ�ိမေတ္တံာ – ‘ဧဝံ�ပသုမေနုာာ အဟာ�, ဘမေနုေ, ဘဂဝံတ္တံိ; နိ �ာဟာု နိ �
ဘဝံိဿာတ္တံိ နိ မေ�တ္တံရိဟာိ ဝံိဇီတ္တံိ အမေ�ာ သုမမေဏံာ ဝံါ ဗြာဗ္ဗာာဟာမမေဏံာ ဝံါ ဘဂဝံတ္တံာ ဘိမေယံာာ               
ဘိ�တ္တံမေရိာ ယံ�ိ�� သုမေမာာ�ိယံ’နုေိ။



8မဟာာပရိိနိိဗ္ဗာာာနိသုုတ်ပ်ါဠိိတော်တ်ာ် စာာမျက်န်ှာာာ -

‘‘ကံ� မေတ္တံ [ကံ� နုု (သုာာ. ပ�. ကံ.)], သုာရိိပုတ္တံ,ံ မေယံ မေတ္တံ အမေဟာသုု� အတ္တံ�တ္တံမ�ိါနိ� အရိဟာမေနုော
 သုမမာသုမာ��ိါ, သုမေဗ္ဗာာ မေတ္တံ ဘဂဝံမေနုော မေ�တ္တံသုာ မေ�မေတ္တံာ ပရိိ�ာ ဝံိ�ိတ္တံာ – ‘ဧဝံ�သု�လာ မေတ္တံ                   
ဘဂဝံမေနုော အမေဟာသုု� ဣတ္တံိပိ, ဧဝံ��မမာ ဧဝံ�ပ�ာ ဧဝံ�ဝံိဟာာရိ� ဧဝံ�ဝံိမုတ္တံာံ မေတ္တံ ဘဂဝံမေနုော အမေဟာသုု�
ဣတ္တံိပ�’’’တ္တံိ? ‘‘မေနိာ မေဟာတ္တံ�, ဘမေနုေ’’။

‘‘ကံ� ပနိ မေတ္တံ [ကံ� ပနိ (သုာာ. ပ�. ကံ.)], သုာရိိပုတ္တံ,ံ မေယံ မေတ္တံ ဘဝံိဿာနုေိ အနိာဂတ္တံမ�ိါနိ�  
အရိဟာမေနုော သုမမာသုမာ��ိါ, သုမေဗ္ဗာာ မေတ္တံ ဘဂဝံမေနုော မေ�တ္တံသုာ မေ�မေတ္တံာ ပရိိ�ာ ဝံိ�ိတ္တံာ – ‘ဧဝံ�သု�လာ 
မေတ္တံ ဘဂဝံမေနုော ဘဝံိဿာနုေိ ဣတ္တံိပိ, ဧဝံ��မမာ ဧဝံ�ပ�ာ ဧဝံ�ဝံိဟာာရိ� ဧဝံ�ဝံိမုတ္တံာံ မေတ္တံ ဘဂဝံမေနုော       
ဘဝံိဿာနုေိ ဣတ္တံိပ�’’’တ္တံိ? ‘‘မေနိာ မေဟာတ္တံ�, ဘမေနုေ’’။

‘‘ကံ� ပနိ မေတ္တံ, သုာရိိပုတ္တံ,ံ အဟာ� ဧတ္တံရိဟာိ အရိဟာ� သုမမာသုမာ�မေ�ိါ မေ�တ္တံသုာ မေ�မေတ္တံာပရိိ�ာ 
ဝံိ�ိမေတ္တံာ – ‘‘ဧဝံ�သု�မေလာ ဘဂဝံါ ဣတ္တံိပိ, ဧဝံ��မေမမာ ဧဝံ�ပမေ�ာ ဧဝံ�ဝံိဟာာရိ� ဧဝံ�ဝံိမုမေတ္တံာံ ဘဂဝံါ          
ဣတ္တံိပ�’’’တ္တံိ? ‘‘မေနိာ မေဟာတ္တံ�, ဘမေနုေ’’။

‘‘ဧတ္တံထ � ဟာိ မေတ္တံ, သုာရိိပုတ္တံ,ံ အတ္တံ�တ္တံာနိာဂတ္တံပ�ာ�ပါမေနုာသုု အရိဟာမေနုေသုု သုမမာသုမာ�မေ�ိသုု 
မေ�မေတ္တံာပရိိယံဉာာဏံ� [မေ�မေတ္တံာပရိိ�ာယံဉာာဏံ� (သုာာ.), မေ�တ္တံသုာ မေ�မေတ္တံာပရိိယံာယံဉာာဏံ� (ကံ
.)] နိတ္တံထိ။ အထ ကံိဉ္စစရိဟာိ မေတ္တံ အယံ�, သုာရိိပုတ္တံ,ံ ဥဠာရိာ အာသုဘ� ဝံါ�ာ ဘာသုိတ္တံာ, ဧကံ�မေသုာ     
ဂဟာိမေတ္တံာ, သု�ဟာနိာမေ�ါ နိ�ိမေတ္တံာ – ‘ဧဝံ�ပသုမေနုာာ အဟာ�, ဘမေနုေ, ဘဂဝံတ္တံိ; နိ �ာဟာု နိ �                               
ဘဝံိဿာတ္တံိ နိ မေ�တ္တံရိဟာိ ဝံိဇီတ္တံိ အမေ�ာ သုမမေဏံာ ဝံါ ဗြာဗ္ဗာာဟာမမေဏံာ ဝံါ ဘဂဝံတ္တံာ ဘိမေယံာာဘိ�
တ္တံမေရိာ ယံ�ိ�� သုမေမာာ�ိယံ’’’နုေိ?

၁၄၆. ‘‘နိ မေ�ါ မေမ, ဘမေနုေ, အတ္တံ�တ္တံာနိာဂတ္တံပ�ာ�ပါမေနုာသုု အရိဟာမေနုေသုု သုမမာသုမာ�မေ�ိသုု        
မေ�မေတ္တံာပရိိယံဉာာဏံ� အတ္တံထိ, အပိ � မေမ �မမနုံမေယံာ ဝံိ�ိမေတ္တံာ။ မေသုယံာထာပိ, ဘမေနုေ, ရိမေ�ာ              
ပ�ာနုေိမ� နိဂရိ� �ဠှု��ိါပ� �ဠှုပါကံာရိမေတ္တံာရိဏံ� ဧကံ�ံါရိ�, တ္တံတြာတ္တံဿာ မေ�ါဝံါရိိမေကံာ ပဏ္ဍာိမေတ္တံာ                         
ဝံိယံမေတ္တံာံ မေမ�ာဝံ� အ�ာတ္တံာနိ� နိိဝံါမေရိတ္တံာ ဉာာတ္တံာနိ� ပမေဝံမေသုတ္တံာ။ မေသုာ တ္တံဿာ နိဂရိဿာ             
သုမနုော အနုုပရိိယံာယံပထ� [အနုု�ရိိယံာယံပထ� (သုာာ.)] အနုုကံကမမာမေနိာ နိ ပမေဿာယံာ                                    
ပါကံာရိသုနုိ� ဝံါ ပါကံာရိဝံိဝံရိ� ဝံါ, အနုေမမေသုာ ဗ္ဗာိဠာရိနိိကံာမနိမတ္တံမံါိ။ တ္တံဿာ ဧဝံမဿာ [နိ ပမေဿာယံာ
တ္တံဿာ ဧဝံမဿာ (သုာာ.)] – ‘မေယံ မေ�ါ မေကံ�ိ ဩဠာရိိကံာ ပါဏံာ ဣမ� နိဂရိ� ပဝံိသုနုေိ ဝံါ နိိကံာမနုေိ         
ဝံါ, သုမေဗ္ဗာာ မေတ္တံ ဣမိနိာဝံ �ံါမေရိနိ ပဝံိသုနုေိ ဝံါ နိိကံာမနုေိ ဝံါ’တ္တံိ။ ဧဝံမေမဝံ မေ�ါ မေမ, ဘမေနုေ, �မမနုံမေယံာ    
ဝံိ�ိမေတ္တံာ – ‘မေယံ မေတ္တံ, ဘမေနုေ, အမေဟာသုု� အတ္တံ�တ္တံမ�ိါနိ� အရိဟာမေနုော သုမမာသုမာ��ိါ, သုမေဗ္ဗာာ မေတ္တံ        
ဘဂဝံမေနုော ပဉ္စစ နိ�ဝံရိမေဏံ ပဟာာယံ မေ�တ္တံမေသုာ ဥပကံကိမေလမေသု ပ�ာယံ �ုဗ္ဗာာလ�ကံရိမေဏံ �တ္တံူသုု 
သုတ္တံိပဋ္ဌာာမေနိသုု သုုပတ္တံိဋ္ဌာိတ္တံ�ိတ္တံာံ သုတ္တံမံေဗ္ဗာာဇဈမေဂက ယံထာဘူတ္တံ� ဘာမေဝံတ္တံံာ အနုုတ္တံံရိ�                                            
သုမမာသုမေမာာ�� အဘိသုမာ�ဇဈ�သုု။ မေယံပိ မေတ္တံ, ဘမေနုေ, ဘဝံိဿာနုေိ အနိာဂတ္တံမ�ိါနိ� အရိဟာမေနုော သုမမာ
သုမာ��ိါ, သုမေဗ္ဗာာ မေတ္တံ ဘဂဝံမေနုော ပဉ္စစ နိ�ဝံရိမေဏံ ပဟာာယံ မေ�တ္တံမေသုာ ဥပကံကိမေလမေသု ပ�ာယံ �ုဗ္ဗာာလ�
ကံရိမေဏံ �တ္တံူသုု သုတ္တံိပဋ္ဌာာမေနိသုု သုုပတ္တံိဋ္ဌာိတ္တံ�ိတ္တံာံ သုတ္တံ ံ မေဗ္ဗာာဇဈမေဂက ယံထာဘူတ္တံ� ဘာမေဝံတ္တံံာ   
အနုုတ္တံံရိ� သုမမာသုမေမာာ�� အဘိသုမာ�ဇဈဿိာနုေိ။ ဘဂဝံါပိ, ဘမေနုေ, ဧတ္တံရိဟာိ အရိဟာ� သုမမာသုမာ�မေ�ိါပဉ္စစ   



9မဟာာပရိိနိိဗ္ဗာာာနိသုုတ်ပ်ါဠိိတော်တ်ာ် စာာမျက်န်ှာာာ -

နိ�ဝံရိမေဏံ ပဟာာယံ မေ�တ္တံမေသုာ ဥပကံကိမေလမေသု ပ�ာယံ �ုဗ္ဗာာလ�ကံရိမေဏံ �တ္တံူသုု သုတ္တံိပဋ္ဌာာမေနိသုု 
သုုပတ္တံိဋ္ဌာိတ္တံ�ိမေတ္တံာံ သုတ္တံ ံ မေဗ္ဗာာဇဈမေဂက ယံထာဘူတ္တံ� ဘာမေဝံတ္တံံာ အနုုတ္တံံရိ� သုမမာသုမေမာာ��                              
အဘိသုမာ�မေ�ိါ’’’တ္တံိ။

၁၄၇. တ္တံတြာတ္တံပိ သုု�� ဘဂဝံါ နိာဠနုာာယံ� ဝံိဟာရိမေနုော ပါဝံါရိိကံမာဝံမေနိ ဧတ္တံမေ�ဝံ ဗ္ဗာဟာုလ� ဘိကံာ�
နိ� �မမ� ကံထ� ကံမေရိာတ္တံိ – ‘‘ဣတ္တံိ သု�လ�, ဣတ္တံိ သုမာ�ိ, ဣတ္တံိ ပ�ာ။ သု�လပရိိဘာဝံိမေတ္တံာ သုမာ�ိ
မဟာပဖမေလာ မေဟာာတ္တံိ မဟာာနိိသု�မေသုာ။ သုမာ�ိပရိိဘာဝံိတ္တံာ ပ�ာ မဟာပဖလာ မေဟာာတ္တံိ မဟာာနိိသု�
သုာ။ ပ�ာပရိိဘာဝံိတ္တံ� �ိတ္တံ�ံ သုမမမေ�ဝံ အာသုမေဝံဟာိ ဝံိမု�ာတ္တံိ, မေသုယံာထိ�� – ကံာမာသုဝံါ,                       
ဘဝံါသုဝံါ, အဝံိဇီာသုဝံါ’’တ္တံိ။

�ုဿာ�လအာ��နိဝံါ

၁၄၈. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ နိာဠနုာာယံ� ယံထာဘိရိနုေ� ဝံိဟာရိိတ္တံံာ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ
 – ‘‘အာယံာမာနိနုာ, မေယံနိ ပါ�လိဂါမေမာ မေတ္တံနုုပသုကံကမိဿာာမာ’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ                  
အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ မဟာတ္တံာ ဘိကံာ�သု�မေ�နိ သု�ိ� 
မေယံနိ ပါ�လိဂါမေမာ တ္တံ�ဝံသုရိိ။ အမေဿာာသုု� မေ�ါ ပါ�လိဂါမိကံာ ဥပါသုကံာ – ‘‘ဘဂဝံါ ကံိရိ                        
ပါ�လိဂါမ� အနုုပါမေတ္တံာံ’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ ပါ�လိဂါမိကံာ ဥပါသုကံာ မေယံနိ ဘဂဝံါ မေတ္တံနုုပသုကံကမ�သုု
; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ဘဂဝံနုေ� အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ဧကံမနုေ� နိိသု���သုု။ ဧကံမနုေ� နိိသုိနုာာ မေ�ါ ပါ�လိဂါမိကံာ 
ဥပါသုကံာ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ�ု� – ‘‘အ�ိဝံါမေသုတ္တံု မေနိာ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ အာဝံသုထာဂါရိ’’နုေိ။                
အ�ိဝံါမေသုသုိ ဘဂဝံါ တ္တံုဏံာ�ဘာမေဝံနိ။ အထ မေ�ါ ပါ�လိဂါမိကံာ ဥပါသုကံာ ဘဂဝံမေတ္တံာ                         
အ�ိဝံါသုနိ� ဝံိ�ိတ္တံံာ ဥဋ္ဌာာယံာသုနိာ ဘဂဝံနုေ� အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ပ�ကံာိဏံ� ကံတ္တံံာ မေယံနိ အာဝံသုထာဂါ
ရိ� မေတ္တံနုုပသုကံကမ�သုု; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ သုဗ္ဗာာသုနုထရိ� [သုဗ္ဗာာသုနုထရိိတ္တံ� သုတ္တံထတ္တံ� (သုာာ.), သုဗ္ဗာာသုနုထရိ�              
သုနုထတ္တံ� (ကံ.)] အာဝံသုထာဂါရိ� သုနုထရိိတ္တံံာ အာသုနိာနိိ ပ�မေပတ္တံံာ ဥ�ကံမဏံိကံ� ပတ္တံိဋ္ဌာာမေပတ္တံံာ 
မေတ္တံလပ��ပ� အာမေရိာမေပတ္တံံာ မေယံနိ ဘဂဝံါ မေတ္တံနုုပသုကံကမ�သုု, ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ဘဂဝံနုေ� အဘိဝံါမေ�
တ္တံံာ ဧကံမနုေ� အဋ္ဌာ�သုု။ ဧကံမနုေ� ဌိိတ္တံာ မေ�ါ ပါ�လိဂါမိကံာ ဥပါသုကံာ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ�ု� –                     
‘‘သုဗ္ဗာာသုနုထရိိသုနုထတ္တံ� [သုဗ္ဗာာသုနုထရိ� သုနုထတ္တံ� (သု�. သုာာ. ပ�. ကံ.)], ဘမေနုေ, အာဝံသုထာဂါရိ�, အာသုနိာနိိ 
ပ�တ္တံာံနိိ, ဥ�ကံမဏံိမေကံာ ပတ္တံိဋ္ဌာာပိမေတ္တံာ, မေတ္တံလပ��မေပါ အာမေရိာပိမေတ္တံာ; ယံဿာ�ါနိိ, ဘမေနုေ, 
ဘဂဝံါ ကံာလ� မ�တ္တံ�’’တိ္တံ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ သုာယံနုာသုမယံ� [ဣ�� ပ�� ဝံိနိယံမဟာာဝံဂဂ နိ �ိဿာ
တ္တံိ]။ နိိဝံါမေသုတ္တံံာ ပတ္တံ�ံ�ဝံရိမာ�ါယံ သု�ိ� ဘိကံာ�သု�မေ�နိ မေယံနိ အာဝံသုထာဂါရိ� မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; 
ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ပါမေ� ပကံာာမေလတ္တံံာ အာဝံသုထာဂါရိ� ပဝံိသုိတ္တံံာ မဇဈမိ� ထမဘ� နိိဿာာယံ ပုရိတ္တံထာဘိမု
မေ�ါ [ပုရိတ္တံထိမာဘိမုမေ�ါ (ကံ.)] နိိသု��ိ။ ဘိကံာ�သု�မေ�ာပိ မေ�ါ ပါမေ� ပကံာာမေလတ္တံံာ အာဝံသုထာဂါရိ�  
ပဝံိသုိတ္တံံာ ပ�ေိမ� ဘိတ္တံ�ံ နိိဿာာယံ ပုရိတ္တံထာဘိမုမေ�ါ နိိသု��ိ ဘဂဝံနုေမေမဝံ ပုရိကံာတ္တံံာ။ ပါ�လိဂါမိကံာပိ
 မေ�ါ ဥပါသုကံာ ပါမေ� ပကံာာမေလတ္တံံာ အာဝံသုထာဂါရိ� ပဝံိသုိတ္တံံာ ပုရိတ္တံထိမ� ဘိတ္တံ�ံ နိိဿာာယံ ပ�ေိမာ
ဘိမု�ါ နိိသု���သုု ဘဂဝံနုေမေမဝံ ပုရိကံာတ္တံံာ။

၁၄၉. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ပါ�လိဂါမိမေကံ ဥပါသုမေကံ အာမမေနုေသုိ – ‘‘ပဉ္စစိမေမ, ဂဟာပတ္တံမေယံာ, 
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အာ��နိဝံါ �ုဿာ�လဿာ သု�လဝံိပတ္တံံိယံာ။ ကံတ္တံမေမ ပဉ္စစ? ဣ�, ဂဟာပတ္တံမေယံာ, �ုဿာ�မေလာ                                  
သု�လဝံိပမေနုာာ ပမာ�ါ�ိကံရိဏံ� မဟာတ္တံ� မေဘာဂဇာနိ� နိိဂ�ေတ္တံိ။ အယံ� ပဌိမေမာ အာ��နိမေဝံါ                                 
�ုဿာ�လဿာ သု�လဝံိပတ္တံံိယံာ။

‘‘ပုနိ �ပရိ�, ဂဟာပတ္တံမေယံာ, �ုဿာ�လဿာ သု�လဝံိပနုာဿာ ပါပမေကံာ ကံိတ္တံံိသုမေ�ာါ အဗ္ဗာဘ�ဂဂ�ေတ္တံိ။
 အယံ� �ုတ္တံိမေယံာ အာ��နိမေဝံါ �ုဿာ�လဿာ သု�လဝံိပတ္တံံိယံာ။

‘‘ပုနိ �ပရိ�, ဂဟာပတ္တံမေယံာ, �ုဿာ�မေလာ သု�လဝံိပမေနုာာ ယံ�မေ�ဝံ ပရိိသု� ဥပသုကံကမတ္တံိ – 
ယံ�ိ �တ္တံံိယံပရိိသု� ယံ�ိ ဗြာဗ္ဗာာဟာမဏံပရိိသု� ယံ�ိ ဂဟာပတ္တံိပရိိသု� ယံ�ိ သုမဏံပရိိသု� – အဝံိသုာရိမေ�ါ 
ဥပသုကံကမတ္တံိ မကံကုဘူမေတ္တံာ။ အယံ� တ္တံတ္တံိမေယံာ အာ��နိမေဝံါ �ုဿာ�လဿာ သု�လဝံိပတ္တံံိယံာ။

‘‘ပုနိ �ပရိ�, ဂဟာပတ္တံမေယံာ, �ုဿာ�မေလာ သု�လဝံိပမေနုာာ သုမမ�မေဠှုာ ကံာလကံကမေရိာတ္တံိ။ အယံ�            
�တ္တံုမေတ္တံထာ အာ��နိမေဝံါ �ုဿာ�လဿာ သု�လဝံိပတ္တံံိယံာ။

‘‘ပုနိ �ပရိ�, ဂဟာပတ္တံမေယံာ, �ုဿာ�မေလာ သု�လဝံိပမေနုာာ ကံာယံဿာ မေဘ�ါ ပရိ� မရိဏံာ                  
အပါယံ� �ုဂဂတ္တံ� ဝံိနိိပါတ္တံ� နိိရိယံ� ဥပပဇီတ္တံိ။ အယံ� ပဉ္စစမေမာ အာ��နိမေဝံါ �ုဿာ�လဿာ သု�လဝံိပတ္တံံိယံာ
။ ဣမေမ မေ�ါ, ဂဟာပတ္တံမေယံာ, ပဉ္စစ အာ��နိဝံါ �ုဿာ�လဿာ သု�လဝံိပတ္တံံိယံာ။

သု�လဝံနုေအာနိိသု�သုာ

၁၅၀. ‘‘ပဉ္စစိမေမ, ဂဟာပတ္တံမေယံာ, အာနိိသု�သုာ သု�လဝံမေတ္တံာ သု�လသုမါ�ါယံ။ ကံတ္တံမေမ ပဉ္စစ? 
ဣ�, ဂဟာပတ္တံမေယံာ, သု�လဝံါ သု�လသုမါမေနုာာ အပါမာ�ါ�ိကံရိဏံ� မဟာနုေ� မေဘာဂကံာနုိ� အ�ိဂ�ေတ္တံိ။ 
အယံ� ပဌိမေမာ အာနိိသု�မေသုာ သု�လဝံမေတ္တံာ သု�လသုမါ�ါယံ။

‘‘ပုနိ �ပရိ�, ဂဟာပတ္တံမေယံာ, သု�လဝံမေတ္တံာ သု�လသုမါနုာဿာ ကံလာာမေဏံာ ကံိတ္တံံိသုမေ�ာါ                
အဗ္ဗာဘ�ဂဂ�ေတ္တံိ။ အယံ� �ုတ္တံိမေယံာ အာနိိသု�မေသုာ သု�လဝံမေတ္တံာ သု�လသုမါ�ါယံ။

‘‘ပုနိ �ပရိ�, ဂဟာပတ္တံမေယံာ, သု�လဝံါ သု�လသုမါမေနုာာ ယံ�မေ�ဝံ ပရိိသု� ဥပသုကံကမတ္တံိ – ယံ�ိ 
�တ္တံံိယံပရိိသု� ယံ�ိ ဗြာဗ္ဗာာဟာမဏံပရိိသု� ယံ�ိ ဂဟာပတ္တံိပရိိသု� ယံ�ိ သုမဏံပရိိသု� ဝံိသုာရိမေ�ါ                             
ဥပသုကံကမတ္တံိ အမကံကုဘူမေတ္တံာ။ အယံ� တ္တံတ္တံိမေယံာ အာနိိသု�မေသုာ သု�လဝံမေတ္တံာ သု�လသုမါ�ါယံ။

‘‘ပုနိ �ပရိ�, ဂဟာပတ္တံမေယံာ, သု�လဝံါ သု�လသုမါမေနုာာ အသုမမ�မေဠှုာ ကံာလကံကမေရိာတ္တံိ။ အယံ�  
�တ္တံုမေတ္တံထာ အာနိိသု�မေသုာ သု�လဝံမေတ္တံာ သု�လသုမါ�ါယံ။

‘‘ပုနိ �ပရိ�, ဂဟာပတ္တံမေယံာ, သု�လဝံါ သု�လသုမါမေနုာာ ကံာယံဿာ မေဘ�ါ ပရိ� မရိဏံာ သုုဂတ္တံ� 
သုဂဂ� မေလာကံ� ဥပပဇီတ္တံိ။ အယံ� ပဉ္စစမေမာ အာနိိသု�မေသုာ သု�လဝံမေတ္တံာ သု�လသုမါ�ါယံ။ ဣမေမ မေ�ါ,   
ဂဟာပတ္တံမေယံာ, ပဉ္စစ အာနိိသု�သုာ သု�လဝံမေတ္တံာ သု�လသုမါ�ါယံာ’’တ္တံိ။

၁၅၁. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ပါ�လိဂါမိမေကံ ဥပါသုမေကံ ဗ္ဗာဟာုမေ�ဝံ ရိတ္တံ�ံ �မမိယံာ ကံထာယံ          
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သုနုာမေဿာတ္တံံာ သုမာ�မေပတ္တံံာ သုမုမေတ္တံမံေဇတ္တံံာ သုမါဟာ�မေသုတ္တံံာ ဥမေယံာာမေဇသုိ – ‘‘အဘိကံကနုော မေ�ါ, 
ဂဟာပတ္တံမေယံာ, ရိတ္တံံိ, ယံဿာ�ါနိိ တ္တံုမေမာ ကံာလ� မ�ထာ’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ ပါ�လိဂါမိကံာ
ဥပါသုကံာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ိဿာုတ္တံံာ ဥဋ္ဌာာယံာသုနိာ ဘဂဝံနုေ� အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ပ�ကံာိဏံ� ကံတ္တံံာ ပကံက
မ�သုု။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ အ�ိရိပကံကမေနုေသုု ပါ�လိဂါမိမေကံသုု ဥပါသုမေကံသုု သုု�ာဂါရိ� ပါဝံိသုိ။

ပါ�လိပုတ္တံနံိဂရိမာပနိ�

၁၅၂. မေတ္တံနိ မေ�ါ ပနိ သုမမေယံနိ သုုနိိ�ဝံဿာကံာရိာ [သုုနိ��ဝံဿာကံာရိာ (သုာာ. ကံ.)] မဂ�
မဟာာမတ္တံာံ ပါ�လိဂါမေမ နိဂရိ� မာမေပနုေိ ဝံဇီ�နိ� ပ�ိဗ္ဗာာဟာာယံ။ မေတ္တံနိ သုမမေယံနိ သုမာဟာုလာ                   
မေ�ဝံတ္တံာမေယံာ သုဟာမေဿာဝံ [သုဟာဿာမေဿာဝံ (သု�. ပ�. ကံ.), သုဟာဿာမေသုဝံ (��ကံာယံ� ပါဌိနုေရိ�), 
သုဟာဿာသုဟာမေဿာဝံ (ဥ�ါနိဋ္ဌာကံထာ)] ပါ�လိဂါမေမ ဝံတ္တံထ�နိိ ပရိိဂဂဏံာနုေိ။ ယံသုမ� ပမေ�မေသု                             
မမေဟာသုကံာာ မေ�ဝံတ္တံာ ဝံတ္တံထ�နိိ ပရိိဂဂဏံာနုေိ, မမေဟာသုကံာာနိ� တ္တံတ္တံထ ရိ�� ရိာဇမဟာာမတ္တံာံနိ� �ိတ္တံာံနိိ    
နိမနုေိ နိိမေဝံသုနိာနိိ မာမေပတ္တံု�။ ယံသုမ� ပမေ�မေသု မဇဈမိာ မေ�ဝံတ္တံာ ဝံတ္တံထ�နိိ ပရိိဂဂဏံာနုေိ, မဇဈမိာနိ� တ္တံတ္တံထ 
ရိ�� ရိာဇမဟာာမတ္တံာံနိ� �ိတ္တံာံနိိ နိမနုေိ နိိမေဝံသုနိာနိိ မာမေပတ္တံု�။ ယံသုမ� ပမေ�မေသု နိ��ာ မေ�ဝံတ္တံာ                   
ဝံတ္တံထ�နိိ ပရိိဂဂဏံာနုေိ, နိ��ာနိ� တ္တံတ္တံထ ရိ�� ရိာဇမဟာာမတ္တံာံနိ� �ိတ္တံာံနိိ နိမနုေိ နိိမေဝံသုနိာနိိ မာမေပတ္တံု�။           
အ�ာသုာ မေ�ါ ဘဂဝံါ �ိမေဗ္ဗာာနိ �ကံာ�နိာ ဝံိသုုမေ�ိနိ အတ္တံိကံကနုေမာနုုသုမေကံနိ တ္တံာ မေ�ဝံတ္တံာမေယံာ                  
သုဟာမေဿာဝံ ပါ�လိဂါမေမ ဝံတ္တံထ�နိိ ပရိိဂဂဏံာနုေိမေယံာ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ရိတ္တံံိယံာ ပ�ာ�သုသုမယံ�                    
ပ�ာ�ဋ္ဌာာယံ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘မေကံ နုု မေ�ါ [မေကံာ နုု မေ�ါ (သု�. သုာာ. ပ�. ကံ.)],             
အာနိနုာ, ပါ�လိဂါမေမ နိဂရိ� မာမေပနုေ�’’တ္တံိ [မာမေပတ္တံ�တ္တံိ (သု�. သုာာ. ပ�. ကံ.)]? ‘‘သုုနိိ�ဝံဿာကံာရိာ,    
ဘမေနုေ, မဂ�မဟာာမတ္တံာံ ပါ�လိဂါမေမ နိဂရိ� မာမေပနုေိ ဝံဇီ�နိ� ပ�ိဗ္ဗာာဟာာယံာ’’တ္တံိ။ ‘‘မေသုယံာထာပိ,         
အာနိနုာ, မေ�မေဝံဟာိ တ္တံာဝံတ္တံ�မေသုဟာိ သု�ိ� မမေနုေတ္တံံာ, ဧဝံမေမဝံ မေ�ါ, အာနိနုာ, သုုနိိ�ဝံဿာကံာရိာ မဂ�
မဟာာမတ္တံာံ ပါ�လိဂါမေမ နိဂရိ� မာမေပနုေိ ဝံဇီ�နိ� ပ�ိဗ္ဗာာဟာာယံ။ ဣ�ာဟာ�, အာနိနုာ, အ�ာသု� �ိမေဗ္ဗာာနိ                     
�ကံာ�နိာ ဝံိသုုမေ�ိနိ အတ္တံိကံကနုေမာနုုသုမေကံနိ သုမာဟာုလာ မေ�ဝံတ္တံာမေယံာ သုဟာမေဿာဝံ ပါ�လိဂါမေမ  
ဝံတ္တံထ�နိိ ပရိိဂဂဏံာနုေိမေယံာ။ ယံသုမ�, အာနိနုာ, ပမေ�မေသု မမေဟာသုကံာာ မေ�ဝံတ္တံာ ဝံတ္တံထ�နိိ ပရိိဂဂဏံာနုေိ,           
မမေဟာသုကံာာနိ� တ္တံတ္တံထ ရိ�� ရိာဇမဟာာမတ္တံာံနိ� �ိတ္တံာံနိိ နိမနုေိ နိိမေဝံသုနိာနိိ မာမေပတ္တံု�။ ယံသုမ� ပမေ�မေသု
မဇဈမိာ မေ�ဝံတ္တံာ ဝံတ္တံထ�နိိ ပရိိဂဂဏံာနုေိ, မဇဈမိာနိ� တ္တံတ္တံထ ရိ�� ရိာဇမဟာာမတ္တံာံနိ� �ိတ္တံာံနိိ နိမနုေိ                                  
နိိမေဝံသုနိာနိိ မာမေပတ္တံု�။ ယံသုမ� ပမေ�မေသု နိ��ာ မေ�ဝံတ္တံာ ဝံတ္တံထ�နိိ ပရိိဂဂဏံာနုေိ, နိ��ာနိ� တ္တံတ္တံထ ရိ��                       
ရိာဇမဟာာမတ္တံာံနိ� �ိတ္တံာံနိိ နိမနုေိ နိိမေဝံသုနိာနိိ မာမေပတ္တံု�။ ယံာဝံတ္တံာ, အာနိနုာ, အရိိယံ� အာယံတ္တံနိ� 
ယံာဝံတ္တံာ ဝံဏံိပါမေထာ ဣ�� အဂဂနိဂရိ� ဘဝံိဿာတ္တံိ ပါ�လိပုတ္တံ�ံ ပု�မေဘ�နိ�။ ပါ�လိပုတ္တံဿံာ မေ�ါ, 
အာနိနုာ, တ္တံမေယံာ အနုေရိာယံာ ဘဝံိဿာနုေိ – အဂဂိမေတ္တံာ ဝံါ ဥ�ကံမေတ္တံာ ဝံါ မိထုမေဘ�ါ ဝံါ’’တ္တံိ။

၁၅၃. အထ မေ�ါ သုုနိိ�ဝံဿာကံာရိာ မဂ�မဟာာမတ္တံာံ မေယံနိ ဘဂဝံါ မေတ္တံနုုပသုကံကမ�သုု;            
ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ဘဂဝံတ္တံာ သု�ိ� သုမေမမာ��သုု, သုမေမမာ�နိ�ယံ� ကံထ� သုာရိဏံ�ယံ� ဝံ�တ္တံိသုာမေရိတ္တံံာ                       
ဧကံမနုေ� အဋ္ဌာ�သုု, ဧကံမနုေ� ဌိိတ္တံာ မေ�ါ သုုနိိ�ဝံဿာကံာရိာ မဂ�မဟာာမတ္တံာံ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ�ု� –               
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‘‘အ�ိဝံါမေသုတ္တံု မေနိာ ဘဝံ� မေဂါတ္တံမေမာ အဇီတ္တံနိာယံ ဘတ္တံ�ံ သု�ိ� ဘိကံာ�သု�မေ�နိာ’’တ္တံိ။ အ�ိဝံါမေသုသုိ
ဘဂဝံါ တ္တံုဏံာ�ဘာမေဝံနိ။ အထ မေ�ါ သုုနိိ�ဝံဿာကံာရိာ မဂ�မဟာာမတ္တံာံ ဘဂဝံမေတ္တံာ အ�ိဝံါသုနိ�       
ဝံိ�ိတ္တံံာ မေယံနိ သုမေကံာ အာဝံသုမေထာ မေတ္တံနုုပသုကံကမ�သုု; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ သုမေကံ အာဝံသုမေထ      
ပဏံ�တ္တံ� �ါ�နိ�ယံ� မေဘာဇနိ�ယံ� ပ�ိယံာ�ါမေပတ္တံံာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ကံာလ� အာမေရိာ�ာမေပသုု� –                             
‘‘ကံာမေလာ, မေဘာ မေဂါတ္တံမ, နိိဋ္ဌာိတ္တံ� ဘတ္တံ’ံ’နုေိ။

အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ပုဗ္ဗာာဏံာသုမယံ� နိိဝံါမေသုတ္တံံာ ပတ္တံ�ံ�ဝံရိမာ�ါယံ သု�ိ� ဘိကံာ�သု�မေ�နိ မေယံနိ 
သုုနိိ�ဝံဿာကံာရိာနိ� မဂ�မဟာာမတ္တံာံနိ� အာဝံသုမေထာ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ပ�မေတ္တံ ံ
အာသုမေနိ နိိသု��ိ။ အထ မေ�ါ သုုနိိ�ဝံဿာကံာရိာ မဂ�မဟာာမတ္တံာံ ဗ္ဗာု�ိပါမု�� ဘိကံာ�သု��� ပဏံ�မေတ္တံနိ
�ါ�နိ�မေယံနိ မေဘာဇနိ�မေယံနိ သုဟာတ္တံထာ သုနုေမေပါသုု� သုမါဝံါမေရိသုု�။ အထ မေ�ါ သုုနိိ�ဝံဿာကံာရိာ မဂ�
မဟာာမတ္တံာံ ဘဂဝံနုေ� ဘုတ္တံာံဝံ� ဩနိ�တ္တံပတ္တံံပါဏံ� အ�တ္တံရိ� နိ��� အာသုနိ� ဂမေဟာတ္တံံာ ဧကံမနုေ� နိိသု���
သုု။ ဧကံမနုေ� နိိသုိမေနုာ မေ�ါ သုုနိိ�ဝံဿာကံာမေရိ မဂ�မဟာာမမေတ္တံ ံ ဘဂဝံါ ဣမာဟာိ ဂါထာဟာိ                           
အနုုမေမာ�ိ –

‘‘ယံသုမ� ပမေ�မေသု ကံမေပါတ္တံိ၊ ဝံါသု� ပဏ္ဍာိတ္တံဇာတ္တံိမေယံာ။
သု�လဝံမေနုေတ္တံထ မေဘာမေဇတ္တံံာ၊ သု�မေတ္တံ ဗြာဗ္ဗာဟာမ�ာရိမေယံာ [ဗြာဗ္ဗာဟာမ�ာရိိမေနိာ (သုာာ.)]။
‘‘ယံာ တ္တံတ္တံထ မေ�ဝံတ္တံာ အာသုု�၊ တ္တံာသု� �ကံာိဏံမာ�ိမေသု။
တ္တံာ ပူဇိတ္တံာ ပူဇယံနုေိ [ပူဇိတ္တံာ ပူဇယံနုေိ နိ� (ကံ.)]၊ မာနိိတ္တံာ မာနိယံနုေိ နိ�။
‘‘တ္တံမေတ္တံာ နိ� အနုုကံမါနုေိ၊ မာတ္တံာ ပုတ္တံ�ံဝံ ဩရိသု�။
မေ�ဝံတ္တံာနုုကံမါိမေတ္တံာ မေပါမေသုာ၊ သု�ါ ဘဗြာ�ာနိိ ပဿာတ္တံ�’’တ္တံိ။
အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ သုုနိိ�ဝံဿာကံာမေရိ မဂ�မဟာာမမေတ္တံ ံဣမာဟာိ ဂါထာဟာိ အနုုမေမာ�ိတ္တံံာ   

ဥဋ္ဌာာယံာသုနိာ ပကံကာမိ။

၁၅၄. မေတ္တံနိ မေ�ါ ပနိ သုမမေယံနိ သုုနိိ�ဝံဿာကံာရိာ မဂ�မဟာာမတ္တံာံ ဘဂဝံနုေ� ပိဋ္ဌာိမေတ္တံာ         
ပိဋ္ဌာိမေတ္တံာ အနုုဗ္ဗာနုိာ မေဟာာနုေိ – ‘‘မေယံနိဇီ သုမမေဏံာ မေဂါတ္တံမေမာ �ံါမေရိနိ နိိကံာမိဿာတ္တံိ, တ္တံ�                         
မေဂါတ္တံမ�ံါရိ� နိာမ ဘဝံိဿာတ္တံိ။ မေယံနိ တ္တံိမေတ္တံထနိ ဂဂကံ နိ�� တ္တံရိိဿာတ္တံိ, တ္တံ� မေဂါတ္တံမတ္တံိတ္တံထ� နိာမ              
ဘဝံိဿာတ္တံ�’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ မေယံနိ �ံါမေရိနိ နိိကံာမိ, တ္တံ� မေဂါတ္တံမ�ံါရိ� နိာမ အမေဟာာသုိ။ အထ 
မေ�ါ ဘဂဝံါ မေယံနိ ဂဂကါ နိ�� မေတ္တံနုုပသုကံကမိ။ မေတ္တံနိ မေ�ါ ပနိ သုမမေယံနိ ဂဂကါ နိ�� ပူရိာ မေဟာာတ္တံိ            
သုမတ္တံိတ္တံံိကံာ ကံာကံမေပယံာာ။ အမေပါကံမေ�ာ မနုုဿာာ နိာဝံ� ပရိိမေယံသုနုေိ, အမေပါကံမေ�ာ ဥဠ�မါ�                  
ပရိိမေယံသုနုေိ, အမေပါကံမေ�ာ ကံုလလ� ဗ္ဗာနုိနုေိ အပါရိာ [ပါရိာ (သု�. သုာာ. ကံ.), ဩရိာ (ဝံိ. မဟာာဝံဂဂ)], ပါရိ� 
ဂနုေ�ကံာမာ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ – မေသုယံာထာပိ နိာမ ဗ္ဗာလဝံါ ပုရိိမေသုာ သုမိဉ္စိိတ္တံ� ဝံါ ဗ္ဗာာဟာ�                             
ပသုာမေရိယံာ, ပသုာရိိတ္တံ� ဝံါ ဗ္ဗာာဟာ� သုမိမေဉ္စိယံာ, ဧဝံမေမဝံ – ဂဂကါယံ နိ�ိယံာ ဩရိိမတ္တံ�မေရိ                                    
အနုေရိဟာိမေတ္တံာ ပါရိိမတ္တံ�မေရိ ပ�ာ�ဋ္ဌာာသုိ သု�ိ� ဘိကံာ�သု�မေ�နိ။ အ�ာသုာ မေ�ါ ဘဂဝံါ မေတ္တံ မနုုမေဿာ အ
မေပါကံမေ�ာ နိာဝံ� ပရိိမေယံသုမေနုေ အမေပါကံမေ�ာ ဥဠ�မါ� ပရိိမေယံသုမေနုေ အမေပါကံမေ�ာ ကံုလလ� ဗ္ဗာနုိမေနုေ                       
အပါရိာ ပါရိ� ဂနုေ�ကံာမေမ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ဧတ္တံမတ္တံထ� ဝံိ�ိတ္တံံာ တ္တံာယံ� မေဝံလာယံ� ဣမ� ဥ�ါနိ�                               
ဥ�ါမေနိသုိ –
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‘‘မေယံ တ္တံရိနုေိ အဏံဏဝံ� သုရိ�၊ မေသုတ္တံု� ကံတ္တံံာနိ ဝံိသုဇီ ပလလလာနိိ။
ကံုလလဉာိိ ဇမေနိာ ဗ္ဗာနုိတ္တံိ [ကုံလလ� ဇမေနိာ � ဗ္ဗာနုိတ္တံိ (သုာာ.)၊ ကံုလလ� ဟာိ ဇမေနိာ ပဗ္ဗာနုိတ္တံိ (သု�. ပ�. ကံ.

)]၊ တ္တံိဏံဏာ [နိိတ္တံိဏံဏာ၊ နိ တ္တံိဏံဏာ (ကံ.)] မေမ�ာဝံိမေနိာ ဇနိာ’’တ္တံိ။

ပဌိမဘာဏံဝံါမေရိာ။

အရိိယံသု�ာကံထာ

၁၅၅. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘အာယံာမာနိနုာ, မေယံနိ                          
မေကံာ�ိဂါမေမာ မေတ္တံနုုပသုကံကမိဿာာမာ’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ                           
ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ မဟာတ္တံာ ဘိကံာ�သု�မေ�နိ သု�ိ� မေယံနိ မေကံာ�ိဂါမေမာ 
တ္တံ�ဝံသုရိိ။ တ္တံတြာတ္တံ သုု�� ဘဂဝံါ မေကံာ�ိဂါမေမ ဝံိဟာရိတ္တံိ။ တ္တံတြာတ္တံ မေ�ါ ဘဂဝံါ ဘိကံာ� အာမမေနုေသုိ –

‘‘�တ္တံုနုာ�, ဘိကံာမေဝံ, အရိိယံသု�ာာနိ� အနိနုုမေဗ္ဗာာ�ာ အပါ�ိမေဝံ�ာ ဧဝံမိ�� ���မ�ိါနိ� သုနုိာဝံိတ္တံ� 
သု�သုရိိတ္တံ� မမမေဉ္စစဝံ  တ္တံုမာာကံဉ္စစ။ ကံတ္တံမေမသု� �တ္တံုနုာ�? �ုကံာဿာ, ဘိကံာမေဝံ, အရိိယံသု�ာဿာ                        
အနိနုုမေဗ္ဗာာ�ာ အပါ�ိမေဝံ�ာ ဧဝံမိ�� ���မ�ိါနိ� သုနုိာဝံိတ္တံ� သု�သုရိိတ္တံ� မမမေဉ္စစဝံ တ္တံုမာာကံဉ္စစ။                                          
�ုကံာသုမု�ယံဿာ, ဘိကံာမေဝံ, အရိိယံသု�ာဿာ အနိနုုမေဗ္ဗာာ�ာ အပါ�ိမေဝံ�ာ ဧဝံမိ�� ���မ�ိါနိ�                      
သုနုိာဝံိတ္တံ� သု�သုရိိတ္တံ� မမမေဉ္စစဝံ တ္တံုမာာကံဉ္စစ။ �ုကံာနိိမေရိာ�ဿာ, ဘိကံာမေဝံ, အရိိယံသု�ာဿာ                                
အနိနုုမေဗ္ဗာာ�ာ အပါ�ိမေဝံ�ာ ဧဝံမိ�� ���မ�ိါနိ� သုနုိာဝံိတ္တံ� သု�သုရိိတ္တံ� မမမေဉ္စစဝံ တ္တံုမာာကံဉ္စစ။                                          
�ုကံာနိိမေရိာ�ဂါမိနိိယံာ ပ�ိပ�ါယံ, ဘိကံာမေဝံ, အရိိယံသု�ာဿာ အနိနုုမေဗ္ဗာာ�ာ အပါ�ိမေဝံ�ာ ဧဝံမိ�� 
���မ�ိါနိ� သုနုိာဝံိတ္တံ� သု�သုရိိတ္တံ� မမမေဉ္စစဝံ တ္တံုမာာကံဉ္စစ။ တ္တံယံိ��, ဘိကံာမေဝံ, �ုကံာ� အရိိယံသု�ာ� အနုုဗ္ဗာု�ိ� 
ပ�ိဝံိ�ိ�, �ုကံာသုမု�ယံ� [�ုကံာသုမု�မေယံာ (သုာာ.)] အရိိယံသု�ာ� အနုုဗ္ဗာု�ိ� ပ�ိဝံိ�ိ�, �ုကံာနိိမေရိာ�� [�ုကံာနိိ
မေရိာမေ�ာ (သုာာ.)] အရိိယံသု�ာ� အနုုဗ္ဗာု�ိ� ပ�ိဝံိ�ိ�, �ုကံာနိိမေရိာ�ဂါမိနိ� ပ�ိပ�ါ အရိိယံသု�ာ� အနုုဗ္ဗာု�ိ�                       
ပ�ိဝံိ�ိ�, ဥ�ေိနုာာ ဘဝံတ္တံဏံာာ, ��ဏံာ ဘဝံမေနိတ္တံံိ, နိတ္တံထိ�ါနိိ ပုနိဗ္ဗာဘမေဝံါ’’တ္တံိ။ ဣ�မမေဝံါ� ဘဂဝံါ။ ဣ��        
ဝံတ္တံံာနိ သုုဂမေတ္တံာ အထာပရိ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� သုတ္တံထာ –

‘‘�တ္တံုနုာ� အရိိယံသု�ာာနိ�၊ ယံထာဘူတ္တံ� အ�ဿာနိာ။
သု�သုိတ္တံ� ���မ�ိါနိ�၊ တ္တံာသုု တ္တံာမေသုံဝံ ဇာတ္တံိသုု။
တ္တံာနိိ ဧတ္တံာနိိ �ိဋ္ဌာာနိိ၊ ဘဝံမေနိတ္တံံိ သုမူဟာတ္တံာ။
ဥ�ေိနုာ� မူလ� �ုကံာဿာ၊ နိတ္တံထိ �ါနိိ ပုနိဗ္ဗာဘမေဝံါ’’တ္တံိ။

တ္တံတြာတ္တံပိ သုု�� ဘဂဝံါ မေကံာ�ိဂါမေမ ဝံိဟာရိမေနုော ဧတ္တံမေ�ဝံ ဗ္ဗာဟာုလ� ဘိကံာ�နိ� �မမ� ကံထ�                        
ကံမေရိာတ္တံိ – ‘‘ဣတ္တံိ သု�လ�, ဣတ္တံိ သုမာ�ိ, ဣတ္တံိ ပ�ာ။ သု�လပရိိဘာဝံိမေတ္တံာ သုမာ�ိ မဟာပဖမေလာ 
မေဟာာတ္တံိ မဟာာနိိသု�မေသုာ။ သုမာ�ိပရိိဘာဝံိတ္တံာ ပ�ာ မဟာပဖလာ မေဟာာတ္တံိ မဟာာနိိသု�သုာ။          
ပ�ာပရိိဘာဝံိတ္တံ� �ိတ္တံ�ံ သုမမမေ�ဝံ အာသုမေဝံဟာိ ဝံိမု�ာတ္တံိ, မေသုယံာထိ�� – ကံာမာသုဝံါ, ဘဝံါသုဝံါ, 
အဝံိဇီာသုဝံါ’’တ္တံိ။
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အနိာဝံတ္တံံိ�မမသုမေမာာ�ိပရိာယံဏံာ

၁၅၆. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ မေကံာ�ိဂါမေမ ယံထာဘိရိနုေ� ဝံိဟာရိိတ္တံံာ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ�                         
အာမမေနုေသုိ – ‘‘အာယံာမာနိနုာ, မေယံနိ နိာတ္တံိကံာ [နိာ�ိကံာ (သုာာ. ပ�.)] မေတ္တံနုုပကံကမိဿာာမာ’’တ္တံိ။   
‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ မဟာတ္တံာ 
ဘိကံာ�သု�မေ�နိ သု�ိ� မေယံနိ နိာတ္တံိကံာ တ္တံ�ဝံသုရိိ။ တ္တံတြာတ္တံပိ သုု�� ဘဂဝံါ နိာတ္တံိမေကံ ဝံိဟာရိတ္တံိ               
ဂိဉ္စိကံာဝံသုမေထ။ အထ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ မေယံနိ ဘဂဝံါ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ 
ဘဂဝံနုေ� အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ဧကံမနုေ� နိိသု��ိ။ ဧကံမနုေ� နိိသုိမေနုာာ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ
�မေဝံါ� – ‘‘သုာမေဠှုာ နိာမ, ဘမေနုေ, ဘိကံာ� နိာတ္တံိမေကံ ကံာလကံကမေတ္တံာ, တ္တံဿာ ကံာ ဂတ္တံိ, မေကံာ                         
အဘိသုမါရိာမေယံာ? နိနုာာ နိာမ, ဘမေနုေ, ဘိကံာ�နိ� နိာတ္တံိမေကံ ကံာလကံကတ္တံာ, တ္တံဿာာ ကံာ ဂတ္တံိ, မေကံာ
အဘိသုမါရိာမေယံာ? သုု�မေတ္တံာံ နိာမ, ဘမေနုေ, ဥပါသုမေကံာ နိာတ္တံိမေကံ ကံာလကံကမေတ္တံာ, တ္တံဿာ ကံာ 
ဂတ္တံိ, မေကံာ အဘိသုမါရိာမေယံာ? သုုဇာတ္တံာ နိာမ, ဘမေနုေ, ဥပါသုိကံာ နိာတ္တံိမေကံ ကံာလကံကတ္တံာ, 
တ္တံဿာာ ကံာ ဂတ္တံိ, မေကံာ အဘိသုမါရိာမေယံာ? ကံုကံက�မေ�ာ [ကံကံုမေ�ာ (သုာာ.)] နိာမ, ဘမေနုေ,                          
ဥပါသုမေကံာ နိာတ္တံိမေကံ ကံာလကံကမေတ္တံာ, တ္တံဿာ ကံာ ဂတ္တံိ, မေကံာ အဘိသုမါရိာမေယံာ? ကံာဠိမေမာာ      
[ကံာလိမေဂကါ (ပ�.), ကံာရိဠိမေမာာ (သုာာ.)] နိာမ, ဘမေနုေ, ဥပါသုမေကံာ။မေပ.။ နိိကံမေ�ာ နိာမ, ဘမေနုေ,                 
ဥပါသုမေကံာ။ ကံ�ိဿာမေဟာာ [ကံ�ိဿာမေဘာ (သု�. ပ�.)] နိာမ, ဘမေနုေ, ဥပါသုမေကံာ။ တ္တံုမေဋ္ဌာာ နိာမ,              
ဘမေနုေ, ဥပါသုမေကံာ။ သုနုေ�မေဋ္ဌာာ နိာမ, ဘမေနုေ, ဥပါသုမေကံာ။ ဘမေ�ာါ [ဘမေ�ာ (သုာာ.)] နိာမ, ဘမေနုေ, 
ဥပါသုမေကံာ။ သုုဘမေ�ာါ [သုုဘမေ�ာ (သုာာ.)] နိာမ, ဘမေနုေ, ဥပါသုမေကံာ နိာတ္တံိမေကံ ကံာလကံကမေတ္တံာ, 
တ္တံဿာ ကံာ ဂတ္တံိ, မေကံာ အဘိသုမါရိာမေယံာ’’တ္တံိ?

၁၅၇. ‘‘သုာမေဠှုာ, အာနိနုာ, ဘိကံာ� အာသုဝံါနိ� �ယံာ အနိာသုဝံ� မေ�မေတ္တံာဝံိမုတ္တံ�ံ ပ�ာဝံိမုတ္တံ�ံ   
�ိမေဋ္ဌာဝံ �မေမမ သုယံ� အဘိ�ာ သု�ေိကံတ္တံံာ ဥပသုမါဇီ ဝံိဟာာသုိ။ နိနုာာ, အာနိနုာ, ဘိကံာ�နိ� ပဉ္စစနုာ� ဩရိမဘာ
ဂိယံာနိ� သု�မေယံာဇနိာနိ� ပရိိကံာယံာ ဩပပါတ္တံိကံာ တ္တံတ္တံထ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိနိ� အနိာဝံတ္တံံိ�မမာ တ္တံသုမာ             
မေလာကံာ။ သုု�မေတ္တံာံ, အာနိနုာ, ဥပါသုမေကံာ တ္တံိဏံဏ� သု�မေယံာဇနိာနိ� ပရိိကံာယံာ ရိာဂမေ�ါသုမေမာဟာာ
နိ� တ္တံနုုတ္တံံာ သုကံ�ါဂါမ� သုကံိမေ�ဝံ ဣမ� မေလာကံ� အာဂနု�� �ုကံာဿာနုေ� ကံရိိဿာတ္တံိ။ သုုဇာတ္တံာ, 
အာနိနုာ, ဥပါသုိကံာ တ္တံိဏံဏ� သု�မေယံာဇနိာနိ� ပရိိကံာယံာ မေသုာတ္တံာပနုာာ အဝံိနိိပါတ္တံ�မမာ နိိယံတ္တံာ              
သုမေမာာ�ိပရိာယံဏံာ [ပရိာယံနိာ (သု�. သုာာ. ပ�. ကံ.)]။ ကံုကံက�မေ�ာ, အာနိနုာ, ဥပါသုမေကံာ ပဉ္စစနုာ�                   
ဩရိမဘာဂိယံာနိ� သု�မေယံာဇနိာနိ� ပရိိကံာယံာ ဩပပါတ္တံိမေကံာ တ္တံတ္တံထ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံ� အနိာဝံတ္တံံိ�မေမမာ        
တ္တံသုမာ မေလာကံာ။ ကံာဠိမေမာာ, အာနိနုာ, ဥပါသုမေကံာ။မေပ.။ နိိကံမေ�ာ, အာနိနုာ, ဥပါသုမေကံာ။               
ကံ�ိဿာမေဟာာ, အာနိနုာ, ဥပါသုမေကံာ။ တ္တံုမေဋ္ဌာာ, အာနိနုာ, ဥပါသုမေကံာ ။ သုနုေ�မေဋ္ဌာာ, အာနိနုာ,                      
ဥပါသုမေကံာ။ ဘမေ�ာါ, အာနိနုာ, ဥပါသုမေကံာ။ သုုဘမေ�ာါ, အာနိနုာ, ဥပါသုမေကံာ ပဉ္စစနုာ� ဩရိမဘာဂိယံာနိ� 
သု�မေယံာဇနိာနိ� ပရိိကံာယံာ ဩပပါတ္တံိမေကံာ တ္တံတ္တံထ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံ� အနိာဝံတ္တံံိ�မေမမာ တ္တံသုမာ မေလာကံာ။  
ပမေရိာပ�ာသု�, အာနိနုာ, နိာတ္တံိမေကံ ဥပါသုကံာ ကံာလကံကတ္တံာ, ပဉ္စစနုာ� ဩရိမဘာဂိယံာနိ� သု�မေယံာဇနိာ
နိ� ပရိိကံာယံာ ဩပပါတ္တံိကံာ တ္တံတ္တံထ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိမေနိာ အနိာဝံတ္တံံိ�မမာ တ္တံသုမာ မေလာကံာ။ သုာ�ိကံာ      
နိဝံုတ္တံိ [ဆာ�ိကံာ နိဝံုတ္တံိ (သုာာ.)], အာနိနုာ, နိာတ္တံိမေကံ ဥပါသုကံာ ကံာလကံကတ္တံာ တ္တံိဏံဏ�                                
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သု�မေယံာဇနိာနိ� ပရိိကံာယံာ ရိာဂမေ�ါသုမေမာဟာာနိ� တ္တံနုုတ္တံံာ သုကံ�ါဂါမိမေနိာ သုကံိမေ�ဝံ ဣမ�               
မေလာကံ� အာဂနု�� �ုကံာဿာနုေ� ကံရိိဿာနုေိ။ သုာတ္တံိမေရိကံာနိိ [�သုာတ္တံိမေရိကံာနိိ (သုာာ.)], အာနိနုာ, 
ပဉ္စစသုတ္တံာနိိ နိာတ္တံိမေကံ ဥပါသုကံာ ကံာလကံကတ္တံာ, တ္တံိဏံဏ� သု�မေယံာဇနိာနိ� ပရိိကံာယံာ မေသုာတ္တံာပနုာာ
အဝံိနိိပါတ္တံ�မမာ နိိယံတ္တံာ သုမေမာာ�ိပရိာယံဏံာ။

�မမာ�ါသု�မမပရိိယံာယံာ

၁၅၈. ‘‘အနိ�ေရိိယံ� မေ�ါ ပမေနိတ္တံ�, အာနိနုာ, ယံ� မနုုဿာဘူမေတ္တံာ ကံာလကံကမေရိယံာ။ တ္တံသုမ�မေယံဝံ 
[တ္တံသုမ� တ္တံသုမ� မေ� (သု�. ပ�.), တ္တံသုမ� တ္တံသုမ� မေ�ါ (သုာာ.)] ကံာလကံကမေတ္တံ တ္တံထာဂတ္တံ� ဥပသုကံကမိတ္တံံာ     
ဧတ္တံမတ္တံထ� ပု�ေိဿာထ, ဝံိမေဟာသုာ မေဟာသုာ, အာနိနုာ, တ္တံထာဂတ္တံဿာ။ တ္တံသုမာတ္တံိဟာာနိနုာ, �မမာ�ါသု� 
နိာမ �မမပရိိယံာယံ� မေ�မေသုဿာာမိ, မေယံနိ သုမနုာာဂမေတ္တံာ အရိိယံသုာဝံမေကံာ အာကံ�ကမာမေနိာ      
အတ္တံံနိာဝံ အတ္တံံာနိ� ဗ္ဗာာာကံမေရိယံာ – ‘��ဏံနိိရိမေယံာမာိ ��ဏံတ္တံိရိ�ောနိမေယံာနိိ ��ဏံမေပတ္တံံိဝံိသုမေယံာ     
��ဏံာပါယံ�ုဂဂတ္တံိဝံိနိိပါမေတ္တံာ, မေသုာတ္တံာပမေနုာာဟာမသုမိ အဝံိနိိပါတ္တံ�မေမမာ နိိယံမေတ္တံာ သုမေမာာ�ိပရိာ
ယံမေဏံာ’တ္တံိ။

၁၅၉. ‘‘ကံတ္တံမေမာ � မေသုာ, အာနိနုာ, �မမာ�ါမေသုာ �မမပရိိယံာမေယံာ, မေယံနိ သုမနုာာဂမေတ္တံာ 
အရိိယံသုာဝံမေကံာ အာကံ�ကမာမေနိာ အတ္တံံနိာဝံ အတ္တံံာနိ� ဗ္ဗာာာကံမေရိယံာ – ‘��ဏံနိိရိမေယံာမာိ                            
��ဏံတ္တံိရိ�ောနိမေယံာနိိ ��ဏံမေပတ္တံံိဝံိသုမေယံာ ��ဏံာပါယံ�ုဂဂတ္တံိဝံိနိိပါမေတ္တံာ, မေသုာတ္တံာပမေနုာာဟာမသုမိ 
အဝံိနိိပါတ္တံ�မေမမာ နိိယံမေတ္တံာ သုမေမာာ�ိပရိာယံမေဏံာ’တ္တံိ?

‘‘ဣ�ာနိနုာ, အရိိယံသုာဝံမေကံာ ဗ္ဗာုမေ�ိ အမေဝံ�ာပါသုာမေ�နိ သုမနုာာဂမေတ္တံာ မေဟာာတ္တံိ – ‘ဣတ္တံိပိ 
မေသုာ ဘဂဝံါ အရိဟာ� သုမမာသုမာ�မေ�ိါဝံိဇီာ�ရိဏံသုမါမေနုာာ သုုဂမေတ္တံာ မေလာကံဝံိ�ူ အနုုတ္တံံမေရိာ                  
ပုရိိသု�မမသုာရိထိ သုတ္တံထာ မေ�ဝံမနုုဿာာနိ� ဗ္ဗာုမေ�ိါ     ဘဂဝံါ’တ္တံိ။

‘‘�မေမမ အမေဝံ�ာပါသုာမေ�နိ သုမနုာာဂမေတ္တံာ မေဟာာတ္တံိ – ‘သုံာကံာာမေတ္တံာ ဘဂဝံတ္တံာ �မေမမာ သုနုာိ
ဋ္ဌာိမေကံာ အကံာလိမေကံာ ဧဟာိပဿာိမေကံာ ဩပမေနိယံာမိေကံာ ပ�ာတ္တံ�ံ မေဝံ�ိတ္တံမေဗ္ဗာာာ ဝံိ��ဟာ�’တ္တံိ။

‘‘သု�မေ� အမေဝံ�ာပါသုာမေ�နိ သုမနုာာဂမေတ္တံာ မေဟာာတ္တံိ – ‘သုုပါ�ိပမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုာဝံကံ
သု�မေ�ာ, ဥဇုပါ�ိပမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုာဝံကံသု�မေ�ာ, ဉာာယံပါ�ိပမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုာဝံကံ              
သု�မေ�ာ, သုာမ��ိပါ�ိပမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုာဝံကံသု�မေ�ာ ယံ�ိ�� �တ္တံာံရိိ ပုရိိသုယံုဂါနိိ အဋ္ဌာ ပုရိိသု
ပုဂဂလာ, ဧသု ဘဂဝံမေတ္တံာ သုာဝံကံသု�မေ�ာ အာဟာုမေနိမေယံာာ ပါဟာုမေနိမေယံာာ �ကံာိမေဏံမေယံာာ             
အဉ္စိလိကံရိဏံ�မေယံာ အနုုတ္တံရံိ� ပု�မေကံာတ္တံံ� မေလာကံဿာာ’တ္တံိ။

‘‘အရိိယံကံမေနုေဟာိ သု�မေလဟာိ သုမနုာာဂမေတ္တံာ မေဟာာတ္တံိ အ�မေဏ္ဍာဟာိ အ�ေိမေ�ာဟာိ အသုဗ္ဗာမေလဟာိ
 အကံမမာမေသုဟာိ ဘုဇိမေဿာဟာိ ဝံိ��ပသုမေတ္တံထဟာိ အပရိာမမေဋ္ဌာဟာိ သုမာ�ိသု�ဝံတ္တံနံိိမေကံဟာိ။

‘‘အယံ� မေ�ါ မေသုာ, အာနိနုာ, �မမာ�ါမေသုာ �မမပရိိယံာမေယံာ, မေယံနိ သုမနုာာဂမေတ္တံာ                        
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အရိိယံသုာဝံမေကံာ အာကံ�ကမာမေနိာ အတ္တံံနိာဝံ အတ္တံံာနိ� ဗ္ဗာာာကံမေရိယံာ – ‘��ဏံနိိရိမေယံာမာိ                           
��ဏံတ္တံိရိ�ောနိမေယံာနိိ ��ဏံမေပတ္တံံိဝံိသုမေယံာ ��ဏံာပါယံ�ုဂဂတ္တံိဝံိနိိပါမေတ္တံာ, မေသုာတ္တံာပမေနုာာဟာမသုမိ 
အဝံိနိိပါတ္တံ�မေမမာ နိိယံမေတ္တံာ သုမေမာာ�ိပရိာယံမေဏံာ’’’တ္တံိ။

တ္တံတြာတ္တံပိ သုု�� ဘဂဝံါ နိာတ္တံိမေကံ ဝံိဟာရိမေနုော ဂိဉ္စိကံာဝံသုမေထ ဧတ္တံမေ�ဝံ ဗ္ဗာဟာုလ� ဘိကံာ�နိ� �မမ� 
ကံထ� ကံမေရိာတ္တံိ –

‘‘ဣတ္တံိ သု�လ� ဣတ္တံိ သုမာ�ိ ဣတ္တံိ ပ�ာ။ သု�လပရိိဘာဝံိမေတ္တံာ သုမာ�ိ မဟာပဖမေလာ           
မေဟာာတ္တံိ မဟာာနိိသု�မေသုာ။ သုမာ�ိပရိိဘာဝံိတ္တံာ ပ�ာ မဟာပဖလာ မေဟာာတ္တံိ မဟာာနိိသု�သုာ။                 
ပ�ာပရိိဘာဝံိတ္တံ� �ိတ္တံ�ံ သုမမမေ�ဝံ အာသုမေဝံဟာိ ဝံိမု�ာတ္တံိ, မေသုယံာထိ�� – ကံာမာသုဝံါ, ဘဝံါသုဝံါ, 
အဝံိဇီာသုဝံါ’’တ္တံိ။

၁၆၀. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ နိာတ္တံိမေကံ ယံထာဘိရိနုေ� ဝံိဟာရိိတ္တံံာ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ
 – ‘‘အာယံာမာနိနုာ, မေယံနိ မေဝံသုာလ� မေတ္တံနုုပသုကံကမိဿာာမာ’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ                         
အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ မဟာတ္တံာ ဘိကံာ�သု�မေ�နိ သု�ိ� 
မေယံနိ မေဝံသုာလ� တ္တံ�ဝံသုရိိ။ တ္တံတြာတ္တံ သုု�� ဘဂဝံါ မေဝံသုာလိယံ� ဝံိဟာရိတ္တံိ အမာပါလိဝံမေနိ။ တ္တံတြာတ္တံ မေ�ါ
ဘဂဝံါ ဘိကံာ� အာမမေနုေသုိ –

‘‘သုမေတ္တံာ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� ဝံိဟာမေရိယံာ သုမါဇာမေနိာ, အယံ� မေဝံါ အမာာကံ� အနုုသုာသုနိ�။               
ကံထဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� သုမေတ္တံာ မေဟာာတ္တံိ? ဣ�, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� ကံာမေယံ ကံာယံာနုုပဿာ�           
ဝံိဟာရိတ္တံိ အာတ္တံာပ� သုမါဇာမေနိာ သုတ္တံိမာ ဝံိမေနိယံာ မေလာမေကံ အဘိဇဈာမေ�ါမနိဿာ�။ မေဝံ�နိာသုု 
မေဝံ�နိာနုုပဿာ�။မေပ.။ �ိမေတ္တံ ံ �ိတ္တံာံနုုပဿာ�။မေပ.။ �မေမမသုု �မမာနုုပဿာ� ဝံိဟာရိတ္တံိ အာတ္တံာပ�                        
သုမါဇာမေနိာ သုတ္တံိမာ ဝံိမေနိယံာ မေလာမေကံ အဘိဇဈာမေ�ါမနိဿာ�။ ဧဝံ� မေ�ါ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� သုမေတ္တံာ 
မေဟာာတ္တံိ။

‘‘ကံထဉ္စစ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� သုမါဇာမေနိာ မေဟာာတ္တံိ? ဣ�, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� အဘိကံကမေနုေ               
ပ�ိကံကမေနုေ သုမါဇာနိကံာရိ� မေဟာာတ္တံိ, အာမေလာကံိမေတ္တံ ဝံိမေလာကံိမေတ္တံ သုမါဇာနိကံာရိ� မေဟာာတ္တံိ,        
သုမိဉ္စိိမေတ္တံ ပသုာရိိမေတ္တံ သုမါဇာနိကံာရိ� မေဟာာတ္တံိ, သု��ာ�ိပတ္တံ�ံ�ဝံရိ�ာရိမေဏံ သုမါဇာနိကံာရိ�          
မေဟာာတ္တံိ, အသုိမေတ္တံ ပ�မေတ္တံ �ါယံိမေတ္တံ သုာယံိမေတ္တံ သုမါဇာနိကံာရိ� မေဟာာတ္တံိ, ဥ�ာာရိပဿာာဝံကံမေမမ 
သုမါဇာနိကံာရိ� မေဟာာတ္တံိ, ဂမေတ္တံ ဌိိမေတ္တံ နိိသုိမေနုာ သုုမေတ္တံ ံ ဇာဂရိိမေတ္တံ ဘာသုိမေတ္တံ တ္တံုဏံာ�ဘာမေဝံ                  
သုမါဇာနိကံာရိ� မေဟာာတ္တံိ။ ဧဝံ� မေ�ါ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� သုမါဇာမေနိာ မေဟာာတ္တံိ။ သုမေတ္တံာ, ဘိကံာမေဝံ, 
ဘိကံာ� ဝံိဟာမေရိယံာ သုမါဇာမေနိာ, အယံ� မေဝံါ အမာာကံ� အနုုသုာသုနိ�’’တ္တံိ။

အမာပါလ�ဂဏံိကံာ

၁၆၁. အမေဿာာသုိ မေ�ါ အမာပါလ� ဂဏံိကံာ – ‘‘ဘဂဝံါ ကံိရိ မေဝံသုာလ� အနုုပါမေတ္တံာံ                     
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မေဝံသုာလိယံ� ဝံိဟာရိတ္တံိ မယံာ� အမာဝံမေနိ’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ အမာပါလ� ဂဏံိကံာ ဘ�ာါနိိ ဘ�ာါနိိ ယံာနိာနိိ 
မေယံာဇာမေပတ္တံံာ ဘ�ာ� ဘ�ာ� ယံာနိ� အဘိရုုဟာိတ္တံံာ ဘမေ�ာဟာိ ဘမေ�ာဟာိ ယံာမေနိဟာိ မေဝံသုာလိယံာ          
နိိယံာာသုိ။ မေယံနိ သုမေကံာ အာရိာမေမာ မေတ္တံနိ ပါယံာသုိ။ ယံာဝံတ္တံိကံာ ယံာနိဿာ ဘူမိ, ယံာမေနိနိ       
ဂနု��, ယံာနိာ ပမေ�ာာမေရိာဟာိတ္တံံာ ပတ္တံံိကံာဝံ မေယံနိ ဘဂဝံါ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ                 
ဘဂဝံနုေ� အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ဧကံမနုေ� နိိသု��ိ။ ဧကံမနုေ� နိိသုိနုာ� မေ�ါ အမာပါလ� ဂဏံိကံ� ဘဂဝံါ �မမိယံာ             
ကံထာယံ သုနုာမေဿာသုိ သုမာ�မေပသုိ သုမုမေတ္တံမံေဇသုိ သုမါဟာ�မေသုသုိ။ အထ မေ�ါ အမာပါလ� ဂဏံိကံာ
ဘဂဝံတ္တံာ �မမိယံာ ကံထာယံ သုနုာဿာိတ္တံာ သုမာ�ပိတ္တံာ သုမုမေတ္တံဇံိတ္တံာ သုမါဟာ�သုိတ္တံာ ဘဂဝံနုေ�           
ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘အ�ိဝံါမေသုတ္တံု မေမ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ သုံာတ္တံနိာယံ ဘတ္တံ�ံ သု�ိ� ဘိကံာ�သု�မေ�နိာ’’တ္တံိ။       
အ�ိဝံါမေသုသုိ ဘဂဝံါ တ္တံုဏံာ�ဘာမေဝံနိ။ အထ မေ�ါ အမာပါလ� ဂဏံိကံာ ဘဂဝံမေတ္တံာ အ�ိဝံါသုနိ�                   
ဝံိ�ိတ္တံံာ ဥဋ္ဌာာယံာသုနိာ ဘဂဝံနုေ� အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ပ�ကံာိဏံ� ကံတ္တံံာ ပကံကာမိ။

အမေဿာာသုု� မေ�ါ မေဝံသုာလိကံာ လိ�ေဝံ� – ‘‘ဘဂဝံါ ကံိရိ မေဝံသုာလ� အနုုပါမေတ္တံံာ မေဝံသုာလိယံ�
ဝံိဟာရိတ္တံိ အမာပါလိဝံမေနိ’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ မေတ္တံ လိ�ေဝံ� ဘ�ာါနိိ ဘ�ာါနိိ ယံာနိာနိိ မေယံာဇာမေပတ္တံံာ ဘ�ာ� 
ဘ�ာ� ယံာနိ� အဘိရုုဟာိတ္တံံာ ဘမေ�ာဟာိ ဘမေ�ာဟာိ ယံာမေနိဟာိ မေဝံသုာလိယံာ နိိယံာ�သုု။ တ္တံတြာတ္တံ ဧကံမေ�ာ   
လိ�ေဝံ� နိ�လာ မေဟာာနုေိ နိ�လဝံဏံဏာ နိ�လဝံတ္တံထာ နိ�လာလကံကာရိာ,   ဧကံမေ�ာ လိ�ေဝံ� ပ�တ္တံာ မေဟာာနုေိ ပ�တ္တံ
ဝံဏံဏာ ပ�တ္တံဝံတ္တံထာ ပ�တ္တံာလကံကာရိာ, ဧကံမေ�ာ လိ�ေဝံ� မေလာဟာိတ္တံာ မေဟာာနုေိ မေလာဟာိတ္တံဝံဏံဏာ                        
မေလာဟာိတ္တံဝံတ္တံထာ မေလာဟာိတ္တံာလကံကာရိာ, ဧကံမေ�ာ လိ�ေဝံ� ဩ�ါတ္တံာ မေဟာာနုေိ ဩ�ါတ္တံဝံဏံဏာ ဩ�ါတ္တံ
ဝံတ္တံထာ ဩ�ါတ္တံာလကံကာရိာ။ အထ မေ�ါ အမာပါလ� ဂဏံိကံာ �ဟာရိာနိ� �ဟာရိာနိ� လိ�ေဝံ�နိ� အမေကံာနိ     
အကံာ� �မေကံကနိ �ကံက� ယံုမေဂနိ ယံုဂ� ပ�ိဝံမေ�သုိ [ပရိိဝံမေတ္တံသံုိ (ဝံိ. မဟာာဝံဂဂ)]။ အထ မေ�ါ မေတ္တံ လိ�ေဝံ� 
အမာပါလ� ဂဏံိကံ� ဧတ္တံ�မေဝံါ�ု� – ‘‘ကံ�, မေဇ အမာပါလိ, �ဟာရိာနိ� �ဟာရိာနိ� လိ�ေဝံ�နိ� အမေကံာနိ အကံာ�          
�မေကံကနိ �ကံက� ယံုမေဂနိ ယံုဂ� ပ�ိဝံမေ�သု�’’တ္တံိ? ‘‘တ္တံထာ ဟာိ ပနိ မေမ, အယံာပုတ္တံာံ, ဘဂဝံါ နိိမနုေိမေတ္တံာ 
သုံာတ္တံနိာယံ ဘတ္တံ�ံ သု�ိ� ဘိကံာ�သု�မေ�နိာ’’တ္တံိ။ ‘‘မေ�ဟာိ, မေဇ အမာပါလိ, ဧတ္တံ� [ဧကံ� (ကံ.)] ဘတ္တံ�ံ       
သုတ္တံသုဟာမေဿာနိာ’’တ္တံိ။ ‘‘သုမေ�ပိ မေမ, အယံာပုတ္တံာံ, မေဝံသုာလ� သုာဟာာရိ� �ဿာထ [�မေဇီယံာာထ      
(ဝံိ. မဟာာဝံဂဂ)], ဧဝံမဟာ� တ္တံ� [ဧဝံမါိ မဟာနုေ� (သုာာ.), ဧဝံ� မဟာနုေ� (သု�. ပ�.)] ဘတ္တံ�ံ နိ �ဿာာမ�’’တ္တံိ           
[မေနိဝံ �ဇီာဟာ� တ္တံ� ဘတ္တံနံုေိ (ဝံိ. မဟာာဝံဂဂ)]။ အထ မေ�ါ မေတ္တံ လိ�ေဝံ� အဂကုလ� မေဖာာမေ�သုု� – ‘‘ဇိတ္တံမာ [ဇိ
တ္တံမာာ (ဗ္ဗာဟာူသုု)] ဝံတ္တံ မေဘာ အမာကံာယံ, ဇိတ္တံမာ ဝံတ္တံ မေဘာ အမာကံာယံာ’’တ္တံိ [‘‘ဇိတ္တံမာာ ဝံတ္တံ မေဘာ
အမာပါလိကံာယံ ဝံဉ္စစိတ္တံမာာ ဝံတ္တံ မေဘာ အမာပါလိကံာယံာ’’တ္တံိ (သုာာ.)]။

အထ မေ�ါ မေတ္တံ လိ�ေဝံ� မေယံနိ အမာပါလိဝံနိ� မေတ္တံနိ ပါယံ�သုု။ အ�ာသုာ မေ�ါ ဘဂဝံါ မေတ္တံ လိ�ေဝံ�
�ူရိမေတ္တံာဝံ အာဂ�ေမေနုေ။ �ိသုံာနိ ဘိကံာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘မေယံသု� [မေယံဟာိ (ဝံိ. မဟာာဝံဂဂ)], ဘိကံာမေဝံ, 
ဘိကံာ�နိ� မေ�ဝံါ တ္တံာဝံတ္တံ�သုာ အ�ိဋ္ဌာပုဗ္ဗာာာ, ဩမေလာမေကံထ, ဘိကံာမေဝံ, လိ�ေဝံိပရိိသု�;                                                 
အပမေလာမေကံထ, ဘိကံာမေဝံ, လိ�ေဝံိပရိိသု�; ဥပသု�ဟာရိထ, ဘိကံာမေဝံ, လိ�ေဝံိပရိိသု� – တ္တံာဝံတ္တံ�သု    
သု�ိသု’’နုေိ။ အထ မေ�ါ မေတ္တံ လိ�ေဝံ� ယံာဝံတ္တံိကံာ ယံာနိဿာ ဘူမိ, ယံာမေနိနိ ဂနု��, ယံာနိာ ပမေ�ာာ
မေရိာဟာိတ္တံံာ ပတ္တံံိကံာဝံ မေယံနိ ဘဂဝံါ မေတ္တံနုုပသုကံကမ�သုု; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ဘဂဝံနုေ� အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ 
ဧကံမနုေ� နိိသု���သုု။ ဧကံမနုေ� နိိသုိမေနုာ မေ�ါ မေတ္တံ လိ�ေဝံ� ဘဂဝံါ �မမိယံာ ကံထာယံ သုနုာမေဿာသုိ သုမာ
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�မေပသုိ သုမုမေတ္တံမံေဇသုိ သုမါဟာ�မေသုသုိ။ အထ မေ�ါ မေတ္တံ လိ�ေဝံ� ဘဂဝံတ္တံာ �မမိယံာ ကံထာယံ                
သုနုာဿာိတ္တံာ သုမာ�ပိတ္တံာ သုမုမေတ္တံဇံိတ္တံာ သုမါဟာ�သုိတ္တံာ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ�ု� – ‘‘အ�ိဝံါမေသုတ္တံု 
မေနိာ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ သုံာတ္တံနိာယံ ဘတ္တံ�ံ သု�ိ� ဘိကံာ�သု�မေ�နိာ’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ မေတ္တံ လိ�ေဝံ� 
ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘အ�ိဝံုတ္တံထ� [အ�ိဝံါသုိတ္တံ� (သုာာ.)] မေ�ါ မေမ, လိ�ေဝံ�, သုံာတ္တံနိာယံ အမာပါလိယံာ ဂဏံိ
ကံာယံ ဘတ္တံံ’’နုေိ။ အထ မေ�ါ မေတ္တံ လိ�ေဝံ� အဂကုလ� မေဖာာမေ�သုု� – ‘‘ဇိတ္တံမာ ဝံတ္တံ မေဘာ အမာကံာယံ,        
ဇိတ္တံမာ ဝံတ္တံ မေဘာ အမာကံာယံာ’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ မေတ္တံ လိ�ေဝံ� ဘဂဝံမေတ္တံာ ဘာသုိတ္တံ� အဘိနိနုာိတ္တံံာ 
အနုုမေမာ�ိတ္တံံာ ဥဋ္ဌာာယံာသုနိာ ဘဂဝံနုေ� အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ပ�ကံာိဏံ� ကံတ္တံံာ ပကံကမ�သုု။

၁၆၂. အထ မေ�ါ အမာပါလ� ဂဏံိကံာ တ္တံဿာာ ရိတ္တံံိယံာ အ�ာမေယံနိ သုမေကံ အာရိာမေမ ပဏံ�တ္တံ�
�ါ�နိ�ယံ� မေဘာဇနိ�ယံ� ပ�ိယံာ�ါမေပတ္တံံာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ကံာလ� အာမေရိာ�ာမေပသုိ – ‘‘ကံာမေလာ,                     
ဘမေနုေ, နိိဋ္ဌာိတ္တံ� ဘတ္တံံ’’နုေိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ပုဗ္ဗာာဏံာသုမယံ� နိိဝံါမေသုတ္တံံာ ပတ္တံ�ံ�ဝံရိမာ�ါယံ သု�ိ�              
ဘိကံာ�သု�မေ�နိ မေယံနိ အမာပါလိယံာ ဂဏံိကံာယံ နိိမေဝံသုနိ� မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ                
ပ�မေတ္တံ ံ အာသုမေနိ နိိသု��ိ။ အထ မေ�ါ အမာပါလ� ဂဏံိကံာ ဗ္ဗာု�ိပါမု�� ဘိကံာ�သု��� ပဏံ�မေတ္တံနိ                  
�ါ�နိ�မေယံနိ မေဘာဇနိ�မေယံနိ သုဟာတ္တံထာ သုနုေမေပါသုိ သုမါဝံါမေရိသုိ။ အထ မေ�ါ အမာပါလ� ဂဏံိကံာ         
ဘဂဝံနုေ� ဘုတ္တံာံဝံ� ဩနိ�တ္တံပတ္တံံပါဏံ� အ�တ္တံရိ� နိ��� အာသုနိ� ဂမေဟာတ္တံံာ ဧကံမနုေ� နိိသု��ိ။ ဧကံမနုေ�        
နိိသုိနုာာ မေ�ါ အမာပါလ� ဂဏံိကံာ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘ဣမာဟာ�, ဘမေနုေ, အာရိာမ� ဗ္ဗာု�ိပါမု�ဿာ 
ဘိကံာ�သု��ဿာ �မမ�’’တ္တံိ။ ပ�ိဂဂမေဟာသုိ ဘဂဝံါ အာရိာမ�။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ အမာပါလ� ဂဏံိကံ�               
�မမိယံာ ကံထာယံ သုနုာမေဿာတ္တံံာ သုမာ�မေပတ္တံံာ သုမုမေတ္တံမံေဇတ္တံံာ သုမါဟာ�မေသုတ္တံံာ ဥဋ္ဌာာယံာသုနိာ 
ပကံကာမိ။ တ္တံတြာတ္တံပိ သုု�� ဘဂဝံါ မေဝံသုာလိယံ� ဝံိဟာရိမေနုော အမာပါလိဝံမေနိ ဧတ္တံမေ�ဝံ ဗ္ဗာဟာုလ� ဘိကံာ�နိ�  
�မမ� ကံထ� ကံမေရိာတ္တံိ – ‘‘ဣတ္တံိ သု�လ�, ဣတ္တံိ သုမာ�ိ, ဣတ္တံိ ပ�ာ။ သု�လပရိိဘာဝံိမေတ္တံာ သုမာ�ိ     
မဟာပဖမေလာ မေဟာာတ္တံိ မဟာာနိိသု�မေသုာ။ သုမာ�ိပရိိဘာဝံိတ္တံာ ပ�ာ မဟာပဖလာ မေဟာာတ္တံိ                                    
မဟာာနိိသု�သုာ။ ပ�ာပရိိဘာဝံိတ္တံ� �ိတ္တံ�ံ သုမမမေ�ဝံ အာသုမေဝံဟာိ ဝံိမု�ာတ္တံိ, မေသုယံာထိ�� –                           
ကံာမာသုဝံါ, ဘဝံါသုဝံါ, အဝံိဇီာသုဝံါ’’တ္တံိ။

မေဝံဠ�ဝံဂါမဝံဿာူပဂမနိ�

၁၆၃. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ အမာပါလိဝံမေနိ ယံထာဘိရိနုေ� ဝံိဟာရိိတ္တံံာ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ�                   
အာမမေနုေသုိ – ‘‘အာယံာမာနိနုာ, မေယံနိ မေဝံဠ�ဝံဂါမမေကံာ [မေဗ္ဗာဠ�ဝံဂါမမေကံာ (သု�. ပ�.)] မေတ္တံနုုပသုကံက
မိဿာာမာ’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ  အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုိ။ အထ မေ�ါ 
ဘဂဝံါ မဟာတ္တံာ ဘိကံာ�သု�မေ�နိ သု�ိ� မေယံနိ မေဝံဠ�ဝံဂါမမေကံာ တ္တံ�ဝံသုရိိ။ တ္တံတြာတ္တံ သုု��     ဘဂဝံါ  
မေဝံဠ�ဝံဂါမမေကံ ဝံိဟာရိတ္တံိ။ တ္တံတြာတ္တံ မေ�ါ ဘဂဝံါ ဘိကံာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဧထ တ္တံုမေမာ, ဘိကံာမေဝံ,               
သုမနုော မေဝံသုာလ� ယံထာမိတ္တံ�ံ ယံထာသုနုာိဋ္ဌာ� ယံထာသုမဘတ္တံ�ံ ဝံဿာ� ဥမေပထ [ဥပဂ�ေထ (သုာာ.)]။ 
အဟာ� ပနိ ဣမေ�ဝံ မေဝံဠ�ဝံဂါမမေကံ ဝံဿာ�ဥပဂ�ောမ�’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ မေတ္တံ ဘိကံာ�                          
ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ိဿာုတ္တံံာ သုမနုော မေဝံသုာလ� ယံထာမိတ္တံ�ံ ယံထာသုနုာိဋ္ဌာ�     ယံထာသုမဘတ္တံ�ံ ဝံဿာ�             
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ဥပဂ�ေ�သုု။ ဘဂဝံါ ပနိ တ္တံမေတ္တံထဝံ မေဝံဠ�ဝံဂါမမေကံ ဝံဿာ� ဥပဂ�ေိ။

၁၆၄. အထ မေ�ါ ဘဂဝံမေတ္တံာ ဝံဿာူပဂတ္တံဿာ �မေရိာ အာဗ္ဗာာမေ�ာ ဥပါဇီိ, ဗ္ဗာာဠှုာ မေဝံ�နိာ           
ဝံတ္တံနံုေိ မာရိဏံနုေိကံာ။ တ္တံာ သုု�� ဘဂဝံါ သုမေတ္တံာ သုမါဇာမေနိာ အ�ိဝံါမေသုသုိ အဝံိဟာ�မာမေနိာ။ 
အထ မေ�ါ ဘဂဝံမေတ္တံာ ဧတ္တံ�မေဟာာသုိ – ‘‘နိ မေ�ါ မေမတ္တံ� ပတ္တံိရုူပ�, ယံံာဟာ� အနိာမမေနုေတ္တံံာ ဥပဋ္ဌာာမေကံ
အနိပမေလာမေကံတ္တံံာ ဘိကံာ�သု��� ပရိိနိိဗ္ဗာာာမေယံယံာ �။ ယံ�နုူနိာဟာ� ဣမ� အာဗ္ဗာာ�� ဝံ�ရိိမေယံနိ                                  
ပ�ိပဏံာမေမတ္တံံာ ဇ�ဝံိတ္တံသု�ကါရိ� အ�ိဋ္ဌာာယံ ဝံိဟာမေရိယံာ’’နုေိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ တ္တံ� အာဗ္ဗာာ�� ဝံ�ရိိမေယံနိ 
ပ�ိပဏံာမေမတ္တံံာ ဇ�ဝံိတ္တံသု�ကါရိ� အ�ိဋ္ဌာာယံ ဝံိဟာာသုိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံမေတ္တံာ မေသုာ အာဗ္ဗာာမေ�ာ                
ပ�ိပဿာမဘိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ဂိလာနိာ ဝံုဋ္ဌာိမေတ္တံာ [ဂိလာနိဝံုဋ္ဌာိမေတ္တံာ (သု�ာနိ�တ္တံိ)] အ�ိရိဝံုဋ္ဌာိမေတ္တံာ          
မေဂလ�ာ ဝံိဟာာရိာ နိိကံာမမ ဝံိဟာာရိပ�ောယံာယံ� ပ�မေတ္တံ ံအာသုမေနိ နိိသု��ိ။ အထ မေ�ါ အာယံသုမာ 
အာနိမေနုာာ မေယံနိ ဘဂဝံါ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ဘဂဝံနုေ� အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ဧကံမနုေ� နိိသု��ိ။ 
ဧကံမနုေ� နိိသုိမေနုာာ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘�ိမေဋ္ဌာာ မေမ, ဘမေနုေ,                           
ဘဂဝံမေတ္တံာ ဖာာသုု; �ိဋ္ဌာ� မေမ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံမေတ္တံာ �မနိ�ယံ�, အပိ � မေမ, ဘမေနုေ, မ�ုရိကံဇာမေတ္တံာ ဝံိယံ
ကံာမေယံာ။ �ိသုာပိ မေမ နိ ပကံာာယံနုေိ; �မမာပိ မ� နိ ပ�ိဘနုေိ ဘဂဝံမေတ္တံာ မေဂလမေ�နိ, အပိ � မေမ,     
ဘမေနုေ, အမေဟာာသုိ ကံာ�ိမေ�ဝံ အဿာာသုမတ္တံာံ – ‘နိ တ္တံာဝံ ဘဂဝံါ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာတ္တံိ, နိ ယံာဝံ       
ဘဂဝံါ ဘိကံာ�သု��� အာရိဗ္ဗာဘ ကံိဉ္စစိမေ�ဝံ ဥ�ါဟာရိတ္တံ�’’’တ္တံိ။

၁၆၅. ‘‘ကံ� ပနိာနိနုာ, ဘိကံာ�သု�မေ�ာ မယံိ ပ�ာာသု�သုတ္တံိ [ပ�ာာသု�သုတ္တံိ (သု�. သုာာ.)]?                  
မေ�သုိမေတ္တံာ, အာနိနုာ, မယံာ �မေမမာ အနိနုေရိ� အဗ္ဗာာဟာိရိ� ကံရိိတ္တံံာ။ နိတ္တံထာနိနုာ, တ္တံထာဂတ္တံဿာ �မေမမသုု
အာ�ရိိယံမုဋ္ဌာိ။ ယံဿာ နုူနိ, အာနိနုာ, ဧဝံမဿာ – ‘အဟာ� ဘိကံာ�သု��� ပရိိဟာရိိဿာာမ�’တ္တံိ ဝံါ                           
‘မမုမေ�ာသုိမေကံာ ဘိကံာ�သု�မေ�ာ’တ္တံိ ဝံါ, မေသုာ နုူနိ, အာနိနုာ, ဘိကံာ�သု��� အာရိဗ္ဗာဘ ကံိဉ္စစိမေ�ဝံ ဥ�ါဟာမေရိ
ယံာ။ တ္တံထာဂတ္တံဿာ မေ�ါ, အာနိနုာ, နိ ဧဝံ� မေဟာာတ္တံိ – ‘အဟာ� ဘိကံာ�သု��� ပရိိဟာရိိဿာာမ�’တ္တံိ ဝံါ                  
‘မမုမေ�ာသုိမေကံာ ဘိကံာ�သု�မေ�ာ’တ္တံိ ဝံါ။ သုကံ� [ကံ� (သု�. ပ�.)], အာနိနုာ, တ္တံထာဂမေတ္တံာ ဘိကံာ�သု��� 
အာရိဗ္ဗာဘ ကံိဉ္စစိမေ�ဝံ ဥ�ါဟာရိိဿာတ္တံိ။ အဟာ� မေ�ါ ပနိာနိနုာ, ဧတ္တံရိဟာိ ဇိမေဏံဏာ ဝံုမေ�ိါမဟာလလမေကံာ                 
အ�ိဂမေတ္တံာ ဝံမေယံာအနုုပါမေတ္တံာံ။ အာသု�တ္တံိမေကံာ မေမ ဝံမေယံာ ဝံတ္တံတံ္တံိ။ မေသုယံာထာပိ, အာနိနုာ,                 
ဇဇီရိသုကံ�� မေဝံဌိမိဿာမေကံနိ [မေဝံဠ�မိဿာမေကံနိ (သုာာ.),မေဝံ�မိဿာမေကံနိ (ပ�.), မေဝံ�မိဿာမေကံနိ, 
မေဝံ�မိဿာမေကံနိ (ကံ.)] ယံာမေပတ္တံိ, ဧဝံမေမဝံ မေ�ါ, အာနိနုာ, မေဝံဌိမိဿာမေကံနိ မမေ� တ္တံထာဂတ္တံဿာ 
ကံာမေယံာ ယံာမေပတ္တံိ။ ယံသုမ�, အာနိနုာ, သုမမေယံ တ္တံထာဂမေတ္တံာ သုဗ္ဗာာနိိမိတ္တံာံနိ� အမနိသုိကံာရိာ                
ဧကံ�ာာနိ� မေဝံ�နိာနိ� နိိမေရိာ�ာ အနိိမိတ္တံ�ံ မေ�မေတ္တံာသုမာ�� ဥပသုမါဇီ ဝံိဟာရိတ္တံိ, ဖာာသုုတ္တံမေရိာ,                 
အာနိနုာ, တ္တံသုမ� သုမမေယံ တ္တံထာဂတ္တံဿာ ကံာမေယံာ မေဟာာတ္တံိ။ တ္တံသုမာတ္တံိဟာာနိနုာ, အတ္တံံ��ပါ                        
ဝံိဟာရိထ, အတ္တံံသုရိဏံာ အနိ�သုရိဏံာ, �မမ��ပါ �မမသုရိဏံာ အနိ�သုရိဏံာ။ ကံထဉ္စစာနိနုာ, 
ဘိကံာ� အတ္တံ�ံ�မေပါ ဝံိဟာရိတ္တံိ အတ္တံံသုရိမေဏံာ အနိ�သုရိမေဏံာ, �မမ��မေပါ �မမသုရိမေဏံာ                            
အနိ�သုရိမေဏံာ? ဣ�ာနိနုာ, ဘိကံာ� ကံာမေယံ ကံာယံာနုုပဿာ� ဝံိဟာရိတ္တံိ အတ္တံာပ� သုမါဇာမေနိာ 
သုတ္တံိမာ, ဝံိမေနိယံာ မေလာမေကံ အဘိဇဈာမေ�ါမနိဿာ�။ မေဝံ�နိာသုု။မေပ.။ �ိမေတ္တံ။ံမေပ.။ �မေမမသုု                         
�မမာနုုပဿာ� ဝံိဟာရိတ္တံိ အာတ္တံာပ� သုမါဇာမေနိာ သုတ္တံိမာ, ဝံိမေနိယံာ မေလာမေကံ အဘိဇဈာမေ�ါမနိဿာ�။ 
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ဧဝံ� မေ�ါ, အာနိနုာ, ဘိကံာ� အတ္တံံ��မေပါ ဝံိဟာရိတ္တံိ အတ္တံံသုရိမေဏံာ အနိ�သုရိမေဏံာ, �မမ��မေပါ                      
�မမသုရိမေဏံာ အနိ�သုရိမေဏံာ။ မေယံ ဟာိ မေကံ�ိ, အာနိနုာ, ဧတ္တံရိဟာိ ဝံါ မမ ဝံါ အ�ာမေယံနိ အတ္တံံ��ပါ
ဝံိဟာရိိဿာနုေိ အတ္တံံသုရိဏံာ အနိ�သုရိဏံာ, �မမ��ပါ �မမသုရိဏံာ အနိ�သုရိဏံာ, တ္တံမတ္တံမေဂဂ မေမ 
မေတ္တံ, အာနိနုာ, ဘိကံာ� ဘဝံိဿာနုေိ မေယံ မေကံ�ိ သုိကံာာကံာမာ’’တ္တံိ။

�ုတ္တံိယံဘာဏံဝံါမေရိာ။

နိိမိမေတ္တံံာဘာသုကံထာ

၁၆၆. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ပုဗ္ဗာာဏံာသုမယံ� နိိဝံါမေသုတ္တံံာ ပတ္တံ�ံ�ဝံရိမာ�ါယံ မေဝံသုာလ� ပိဏ္ဍာာယံ 
ပါဝံိသုိ။ မေဝံသုာလိယံ� ပိဏ္ဍာာယံ �ရိိတ္တံံာ ပ�ောဘတ္တံ�ံ ပိဏ္ဍာပါတ္တံပ�ိကံကမေနုော အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ�           
အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဂဏံာာဟိာ, အာနိနုာ, နိိသု��နိ�, မေယံနိ �ာပါလ� မေ�တ္တံိယံ� [ပါဝံါလ� (မေ�တ္တံိယံ� (သုာာ.)] 
မေတ္တံနုုပသုကံကမိဿာာမ �ိဝံါ ဝံိဟာာရိာယံာ’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ                     
ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ိဿာုတ္တံံာ နိိသု��နိ� အာ�ါယံ ဘဂဝံနုေ� ပိဋ္ဌာိမေတ္တံာ ပိဋ္ဌာိမေတ္တံာ အနုုဗ္ဗာနုိိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ 
မေယံနိ �ာပါလ� မေ�တ္တံိယံ� မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ပ�မေတ္တံ ံအာသုမေနိ နိိသု��ိ။ အာယံသုမာပိ 
မေ�ါ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံနုေ� အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ဧကံမနုေ� နိိသု��ိ။

၁၆၇. ဧကံမနုေ� နိိသုိနုာ� မေ�ါ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� ဘဂဝံါ ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘ရိမဏံ�ယံာ, အာနိနုာ, 
မေဝံသုာလ�, ရိမဏံ�ယံ�       ဥမေ�နိ� မေ�တ္တံိယံ�, ရိမဏံ�ယံ� မေဂါတ္တံမကံ� မေ�တ္တံိယံ�, ရိမဏံ�ယံ� သုတ္တံမံာ� [သု
တ္တံမံာကံ� (ပ�.)] မေ�တ္တံိယံ�, ရိမဏံ�ယံ� ဗ္ဗာဟာုပုတ္တံ�ံ မေ�တ္တံိယံ�, ရိမဏံ�ယံ� သုာရိနုာ�� မေ�တ္တံိယံ�, ရိမဏံ�ယံ�     
�ာပါလ� မေ�တ္တံိယံ�။ ယံဿာ ကံဿာ�ိ, အာနိနုာ, �တ္တံာံမေရိာ ဣ�ိိပါ�ါ ဘာဝံိတ္တံာ ဗ္ဗာဟာုလ�ကံတ္တံာ ယံာနိ�
ကံတ္တံာ ဝံတ္တံထ�ကံတ္တံာ အနုုဋ္ဌာိတ္တံာ ပရိိ�ိတ္တံာ သုုသုမာရိ�ိါ, မေသုာ အာကံ�ကမာမေနိာ ကံပါ� ဝံါ တ္တံိမေဋ္ဌာယံာ  
ကံပါါဝံမေသုသု� ဝံါ။ တ္တံထာဂတ္တံဿာ မေ�ါ, အာနိနုာ, �တ္တံာံမေရိာ ဣ�ိိပါ�ါ ဘာဝံိတ္တံာ ဗ္ဗာဟာုလ�ကံတ္တံာ        
ယံာနိ�ကံတ္တံာ ဝံတ္တံထ�ကံတ္တံာ အနုုဋ္ဌာိတ္တံာ ပရိိ�ိတ္တံာ သုုသုမာရိ�ိါ, မေသုာ အာကံ�ကမာမေနိာ [အာကံ�ကမာ
မေနိာ (?)], အာနိနုာ, တ္တံထာဂမေတ္တံာ ကံပါ� ဝံါ တ္တံိမေဋ္ဌာယံာ ကံပါါဝံမေသုသု� ဝံါ’’တ္တံိ။ ဧဝံမါိ မေ�ါ အာယံသုမာ 
အာနိမေနုာာ ဘဂဝံတ္တံာ ဩဠာရိိမေကံ နိိမိမေတ္တံံ ကံယံိရိမာမေနိ ဩဠာရိိမေကံ ဩဘာမေသု ကံယံိရိမာမေနိ 
နိာသုကံာိ ပ�ိဝံိဇဈတိ္တံု�; နိ ဘဂဝံနုေ� ယံာ�ိ – ‘‘တ္တံိဋ္ဌာတ္တံု, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ ကံပါ�, တ္တံိဋ္ဌာတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ ကံပါ�       
ဗ္ဗာဟာုဇနိဟာိတ္တံာယံ ဗ္ဗာဟာုဇနိသုု�ါယံ မေလာကံာနုုကံမါါယံ အတ္တံထာယံ ဟာိတ္တံာယံ သုု�ါယံ မေ�ဝံမနုုဿာာ
နိ’’နုေိ, ယံထာ တ္တံ� မာမေရိနိ ပရိိယံုဋ္ဌာိတ္တံ�ိမေတ္တံာံ။ �ုတ္တံိယံမါိ မေ�ါ ဘဂဝံါ။မေပ.။ တ္တံတ္တံိယံမါိ မေ�ါ ဘဂဝံါ 
အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ရိမဏံ�ယံာ, အာနိနုာ, မေဝံသုာလ�, ရိမဏံ�ယံ� ဥမေ�နိ� မေ�တ္တံိယံ�,       
ရိမဏံ�ယံ� မေဂါတ္တံမကံ� မေ�တ္တံိယံ�, ရိမဏံ�ယံ� သုတ္တံမံာ� မေ�တ္တံိယံ�, ရိမဏံ�ယံ� ဗ္ဗာဟာုပုတ္တံ�ံ မေ�တ္တံိယံ�,                   
ရိမဏံ�ယံ� သုာရိနုာ�� မေ�တ္တံိယံ�, ရိမဏံ�ယံ� �ာပါလ� မေ�တ္တံိယံ�။ ယံဿာ ကံဿာ�ိ, အာနိနုာ, �တ္တံာံမေရိာ  
ဣ�ိိပါ�ါ ဘာဝံိတ္တံာ ဗ္ဗာဟာုလ�ကံတ္တံာ ယံာနိ�ကံတ္တံာ ဝံတ္တံထ�ကံတ္တံာ အနုုဋ္ဌာိတ္တံာ ပရိိ�ိတ္တံာ သုုသုမာရိ�ိါ, 
မေသုာ အာကံ�ကမာမေနိာ ကံပါ� ဝံါ တ္တံိမေဋ္ဌာယံာ ကံပါါဝံမေသုသု� ဝံါ။ တ္တံထာဂတ္တံဿာ မေ�ါ, အာနိနုာ,                         
�တ္တံာံမေရိာ ဣ�ိိပါ�ါ ဘာဝံိတ္တံာ ဗ္ဗာဟာုလ�ကံတ္တံာ ယံာနိ�ကံတ္တံာ ဝံတ္တံထ�ကံတ္တံာ အနုုဋ္ဌာိတ္တံာ ပရိိ�ိတ္တံာ               
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သုုသုမာရိ�ိါ, မေသုာ အာကံ�ကမာမေနိာ, အာနိနုာ, တ္တံထာဂမေတ္တံာ ကံပါ� ဝံါ တ္တံိမေဋ္ဌာယံာ ကံပါါဝံမေသုသု� ဝံါ’’
တ္တံိ။ ဧဝံမါိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံတ္တံာ ဩဠာရိိမေကံ နိိမိမေတ္တံ ံကံယံိရိမာမေနိ ဩဠာရိိမေကံ 
ဩဘာမေသု ကံယံိရိမာမေနိ နိာသုကံာိ ပ�ိဝံိဇဈတိ္တံု�; နိ ဘဂဝံနုေ� ယံာ�ိ – ‘‘တ္တံိဋ္ဌာတ္တံု, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ ကံပါ�, 
တ္တံိဋ္ဌာတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ ကံပါ� ဗ္ဗာဟာုဇနိဟာိတ္တံာယံ ဗ္ဗာဟာုဇနိသုု�ါယံ မေလာကံာနုုကံမါါယံ အတ္တံထာယံ                    
ဟာိတ္တံာယံ သုု�ါယံ မေ�ဝံမနုုဿာာနိ’’နုေိ, ယံထာ တ္တံ� မာမေရိနိ ပရိိယံုဋ္ဌာိတ္တံ�ိမေတ္တံာံ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ 
အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဂ�ေ တ္တံံ�, အာနိနုာ, ယံဿာ�ါနိိ ကံာလ� မ�သု�’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’
တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ိဿာုတ္တံံာ ဥဋ္ဌာာယံာသုနိာ ဘဂဝံနုေ� အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ                
ပ�ကံာိဏံ� ကံတ္တံံာ အဝံိ�ူမေရိ အ�တ္တံရိသုမ� ရုုကံာမူမေလ နိိသု��ိ။

မာရိယံာ�နိကံထာ

၁၆၈. အထ မေ�ါ မာမေရိာ ပါပိမာ အ�ိရိပကံကမေနုေ အာယံသုမမေနုေ အာနိမေနုာ မေယံနိ ဘဂဝံါ                  
မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ဧကံမနုေ� အဋ္ဌာာသုိ။ ဧကံမနုေ� ဌိိမေတ္တံာ မေ�ါ မာမေရိာ ပါပိမာ ဘဂဝံနုေ�         
ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘ပရိိနိိဗ္ဗာာာတ္တံု�ါနိိ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိကံာမေလာ �ါနိိ,      
ဘမေနုေ, ဘဂဝံမေတ္တံာ။ ဘာသုိတ္တံာ မေ�ါ ပမေနိသုာ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံတ္တံာ ဝံါ�ာ – ‘နိ တ္တံာဝံါဟာ�, ပါပိမ,                   
ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာာမိ, ယံာဝံ မေမ ဘိကံာ� နိ သုာဝံကံာ ဘဝံိဿာနုေိ ဝံိယံတ္တံာံ ဝံိနိ�တ္တံာ ဝံိသုာရိ�ါ                          
ဗ္ဗာဟာုဿာုတ္တံာ �မမ�ရိာ �မမာနုု�မမပါ�ိပနုာာ သုာမ��ိပါ�ိပနုာာ အနုု�မမ�ာရိိမေနိာ, သုကံ� အာ�ရိိယံကံ�       
ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ အာ�ိကံာိဿာနုေိ မေ�မေသုဿာနုေိ ပ�မေပဿာနုေိ ပဋ္ဌာမေပဿာနုေိ ဝံိဝံရိိဿာနုေိ ဝံိဘဇိဿာနုေိ                 
ဥတ္တံံာနိ� [ဥတ္တံာံနိ� (ကံ.), ဥတ္တံာံနိိ (သု�. ပ�.)] ကံရိိဿာနုေိ, ဥပါနုာ� ပရိပါဝံါ�� သုဟာ�မေမမနိ သုုနိိဂဂဟာိတ္တံ�                  
နိိဂဂမေဟာတ္တံံာ သုပါါ�ိဟာာရိိယံ� �မမ� မေ�မေသုဿာနုေ�’တိ္တံ။ ဧတ္တံရိဟာိ မေ�ါ ပနိ, ဘမေနုေ, ဘိကံာ� ဘဂဝံမေတ္တံာ 
သုာဝံကံာ ဝံိယံတ္တံာံ ဝံိနိ�တ္တံာ ဝံိသုာရိ�ါ ဗ္ဗာဟာုဿာုတ္တံာ �မမ�ရိာ �မမာနုု�မမပါ�ိပနုာာ သုာမ��ိပါ�ိပနုာာ 
အနုု�မမ�ာရိိမေနိာ, သုကံ� အာ�ရိိယံကံ� ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ အာ�ိကံာနုေိ မေ�မေသုနုေိ ပ�မေပနုေိ ပဋ္ဌာမေပနုေိ ဝံိဝံရိနုေိ 
ဝံိဘဇနုေိ ဥတ္တံာံနိ�ကံမေရိာနုေိ, ဥပါနုာ� ပရိပါဝံါ�� သုဟာ�မေမမနိ သုုနိိဂဂဟာိတ္တံ� နိိဂဂမေဟာတ္တံံာ သုပါါ�ိဟာာရိိယံ�    
�မမ� မေ�မေသုနုေိ။ ပရိိနိိဗ္ဗာာာတ္တံု�ါနိိ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိကံာမေလာ�ါနိိ,      
ဘမေနုေ, ဘဂဝံမေတ္တံာ။

‘‘ဘာသုိတ္တံာ မေ�ါ ပမေနိသုာ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံတ္တံာ ဝံါ�ာ – ‘နိ တ္တံာဝံါဟာ�, ပါပိမ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာာ
မိ, ယံာဝံ မေမ ဘိကံာ�နိိမေယံာ နိ သုာဝံိကံာ ဘဝံိဿာနုေိ ဝံိယံတ္တံာံ ဝံိနိ�တ္တံာ ဝံိသုာရိ�ါ ဗ္ဗာဟာုဿာုတ္တံာ               
�မမ�ရိာ �မမာနုု�မမပါ�ိပနုာာ သုာမ��ိပါ�ိပနုာာ အနုု�မမ�ာရိိနိိမေယံာ, သုကံ� အာ�ရိိယံကံ� ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ 
အာ�ိကံာိဿာနုေိ မေ�မေသုဿာနုေိ ပ�မေပဿာနုေိ ပဋ္ဌာမေပဿာနုေိ ဝံိဝံရိိဿာနုေိ ဝံိဘဇိဿာနုေိ ဥတ္တံံာနိ�ကံရိိဿာနုေိ, 
ဥပါနုာ� ပရိပါဝံါ�� သုဟာ�မေမမနိ သုုနိိဂဂဟာိတ္တံ� နိိဂဂမေဟာတ္တံံာ သုပါါ�ိဟာာရိိယံ� �မမ� မေ�မေသုဿာနုေ�’တ္တံိ။                
ဧတ္တံရိဟာိ မေ�ါ ပနိ, ဘမေနုေ, ဘိကံာ�နိိမေယံာ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုာဝံိကံာ ဝံိယံတ္တံာံ ဝံိနိ�တ္တံာ ဝံိသုာရိ�ါ                
ဗ္ဗာဟာုဿာုတ္တံာ �မမ�ရိာ �မမာနုု�မမပါ�ိပနုာာ သုာမ��ိပါ�ိပနုာာ အနုု�မမ�ာရိိနိိမေယံာ, သုကံ� အာ�ရိိယံကံ� 
ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ အာ�ိကံာနုေိ မေ�မေသုနုေိ ပ�မေပနုေိ ပဋ္ဌာမေပနုေိ ဝံိဝံရိနုေိ ဝံိဘဇနုေိ ဥတ္တံံာနိ�ကံမေရိာနုေိ, ဥပါနုာ�                     
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ပရိပါဝံါ�� သုဟာ�မေမမနိ သုုနိိဂဂဟာိတ္တံ� နိိဂဂမေဟာတ္တံံာ သုပါါ�ိဟာာရိိယံ� �မမ� မေ�မေသုနုေိ။ ပရိိနိိဗ္ဗာာာတ္တံု�ါနိိ,             
ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိကံာမေလာ�ါနိိ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံမေတ္တံာ။

‘‘ဘာသုိတ္တံာ မေ�ါ ပမေနိသုာ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံတ္တံာ ဝံါ�ာ – ‘နိ တ္တံာဝံါဟာ�, ပါပိမ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာ         
ယံိဿာာမိ, ယံာဝံ မေမ ဥပါသုကံာ နိ သုာဝံကံာ ဘဝံိဿာနုေိ ဝံိယံတ္တံာံ ဝံိနိ�တ္တံာ ဝံိသုာရိ�ါ ဗ္ဗာဟာုဿာုတ္တံာ 
�မမ�ရိာ �မမာနုု�မမပါ�ိပနုာာ သုာမ��ိပါ�ိပနုာာ အနုု�မမ�ာရိိမေနိာ, သုကံ� အာ�ရိိယံကံ� ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ      
အာ�ိကံာိဿာနုေိ မေ�မေသုဿာနုေိ ပ�မေပဿာနုေိ ပဋ္ဌာမေပဿာနုေိ ဝံိဝံရိိဿာနုေိ ဝံိဘဇိဿာနုေိ ဥတ္တံံာနိ�ကံရိိဿာနုေိ, 
ဥပါနုာ� ပရိပါဝံါ�� သုဟာ�မေမမနိ သုုနိိဂဂဟာိတ္တံ� နိိဂဂမေဟာတ္တံံာ သုပါါ�ိဟာာရိိယံ� �မမ� မေ�မေသုဿာနုေ�’တ္တံိ။                 
ဧတ္တံရိဟာိ မေ�ါ ပနိ, ဘမေနုေ, ဥပါသုကံာ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုာဝံကံာ ဝံိယံတ္တံာံ ဝံိနိ�တ္တံာ ဝံိသုာရိ�ါ                            
ဗ္ဗာဟာုဿာုတ္တံာ �မမ�ရိာ �မမာနုု�မမပါ�ိပနုာာ သုာမ��ိပါ�ိပနုာာ အနုု�မမ�ာရိိမေနိာ, သုကံ� အာ�ရိိယံကံ�              
ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ အာ�ိကံာနုေိ မေ�မေသုနုေိ ပ�မေပနုေိ ပဋ္ဌာမေပနုေိ ဝံိဝံရိနုေိ ဝံိဘဇနုေိ ဥတ္တံံာနိ�ကံမေရိာနုေိ, ဥပါနုာ�               
ပရိပါဝံါ�� သုဟာ�မေမမနိ သုုနိိဂဂဟာိတ္တံ� နိိဂဂမေဟာတ္တံံာ သုပါါ�ိဟာာရိိယံ� �မမ� မေ�မေသုနုေိ။ ပရိိနိိဗ္ဗာာာတ္တံု�ါနိိ,       
ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိကံာမေလာ�ါနိိ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံမေတ္တံာ။

‘‘ဘာသုိတ္တံာ မေ�ါ ပမေနိသုာ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံတ္တံာ ဝံါ�ာ – ‘နိ တ္တံာဝံါဟာ�, ပါပိမ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာာ
မိ, ယံာဝံ မေမ ဥပါသုိကံာ နိ သုာဝံိကံာ ဘဝံိဿာနုေိ ဝံိယံတ္တံာံ ဝံိနိ�တ္တံာ ဝံိသုာရိ�ါ ဗ္ဗာဟာုဿာုတ္တံာ �မမ�ရိာ
�မမာနုု�မမပါ�ိပနုာာ သုာမ��ိပါ�ိပနုာာ အနုု�မမ�ာရိိနိိမေယံာ, သုကံ� အာ�ရိိယံကံ� ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ                          
အာ�ိကံာိဿာနုေိ မေ�မေသုဿာနုေိ ပ�မေပဿာနုေိ ပဋ္ဌာမေပဿာနုေိ ဝံိဝံရိိဿာနုေိ ဝံိဘဇိဿာနုေိ ဥတ္တံံာနိ�ကံရိိဿာနုေိ, 
ဥပါနုာ� ပရိပါဝံါ�� သုဟာ�မေမမနိ သုုနိိဂဂဟာိတ္တံ� နိိဂဂမေဟာတ္တံံာ သုပါါ�ိဟာာရိိယံ� �မမ� မေ�မေသုဿာနုေ�’တ္တံိ။                  
ဧတ္တံရိဟာိ မေ�ါ ပနိ, ဘမေနုေ, ဥပါသုိကံာ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုာဝံိကံာ ဝံိယံတ္တံာံ ဝံိနိ�တ္တံာ ဝံိသုာရိ�ါ                             
ဗ္ဗာဟာုဿာုတ္တံာ �မမ�ရိာ �မမာနုု�မမပါ�ိပနုာာ သုာမ��ိပါ�ိပနုာာ အနုု�မမ�ာရိိနိိမေယံာ, သုကံ� အာ�ရိိယံကံ� 
ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ အာ�ိကံာနုေိ မေ�မေသုနုေိ ပ�မေပနုေိ ပဋ္ဌာမေပနုေိ ဝံိဝံရိနုေိ ဝံိဘဇနုေိ ဥတ္တံံာနိ�ကံမေရိာနုေိ, ဥပါနုာ�                        
ပရိပါဝံါ�� သုဟာ�မေမမနိ သုုနိိဂဂဟာိတ္တံ� နိိဂဂမေဟာတ္တံံာ သုပါါ�ိဟာာရိိယံ� �မမ� မေ�မေသုနုေိ။ ပရိိနိိဗ္ဗာာာတ္တံု�ါနိိ,             
ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိကံာမေလာ�ါနိိ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံမေတ္တံာ။

‘‘ဘာသုိတ္တံာ မေ�ါ ပမေနိသုာ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံတ္တံာ ဝံါ�ာ – ‘နိ တ္တံာဝံါဟာ�, ပါပိမ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာာ
မိ, ယံာဝံ မေမ ဣ�� ဗြာဗ္ဗာဟာမ�ရိိယံ� နိ ဣ�ိ� မေ�ဝံ ဘဝံိဿာတ္တံိ ဖာ�တ္တံဉ္စစ ဝံိတ္တံထာရိိကံ� ဗ္ဗာာဟာုဇ�� ပုထုဘူတ္တံ� 
ယံာဝံ မေ�ဝံမနုုမေဿာဟာိ သုုပါကံာသုိတ္တံ’နုေိ။ ဧတ္တံရိဟာိ မေ�ါ ပနိ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံမေတ္တံာ ဗြာဗ္ဗာဟာမ�ရိိယံ� ဣ�ိ� 
မေ�ဝံ ဖာ�တ္တံဉ္စစ ဝံိတ္တံထာရိိကံ� ဗ္ဗာာဟာုဇ�� ပုထုဘူတ္တံ�, ယံာဝံ မေ�ဝံမနုုမေဿာဟာိ သုုပါကံာသုိတ္တံ�။ ပရိိနိိဗ္ဗာာာတ္တံု 
�ါနိိ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိကံာမေလာ�ါနိိ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံမေတ္တံာ’’တ္တံိ။

ဧဝံ� ဝံုမေတ္တံ ံဘဂဝံါ မာရိ� ပါပိမနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘အမေပါါဿာုမေကံကာ တ္တံံ�, ပါပိမ, မေဟာာဟာိ, နိ �ိရိ� 
တ္တံထာဂတ္တံဿာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိ� ဘဝံိဿာတ္တံိ။ ဣမေတ္တံာ တ္တံိဏံဏ� မာသုာနိ� အ�ာမေယံနိ တ္တံထာဂမေတ္တံာ                   
ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာတ္တံ�’’တ္တံိ။
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အာယံုသု�ကါရိဩဿာဇီနိ�

၁၆၉. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ �ာပါမေလ မေ�တ္တံိမေယံ သုမေတ္တံာ သုမါဇာမေနိာ အာယံုသု�ကါရိ� ဩဿာဇိ။
 ဩဿာမေဋ္ဌာ � ဘဂဝံတ္တံာ အာယံုသု�ကါမေရိ မဟာာဘူမိ�ာမေလာ အမေဟာာသုိ ဘ�သုနိမေကံာ သုမေလာမဟာ�
မေသုာ [မေလာမဟာ�မေသုာ (သုာာ.)], မေ�ဝံ�ုနုာ�ဘိမေယံာ [မေ�ဝံ�ုဗြာ�ဘိမေယံာ (ကံ.)] � ဖာလ�သုု။ အထ မေ�ါ 
ဘဂဝံါ ဧတ္တံမတ္တံထ� ဝံိ�ိတ္တံံာ တ္တံာယံ� မေဝံလာယံ� ဣမ� ဥ�ါနိ� ဥ�ါမေနိသုိ –

‘‘တ္တံုလမတ္တံုလဉ္စစ သုမဘဝံ�၊ ဘဝံသု�ကါရိမဝံဿာဇိ မုနိိ။
အဇဈတ္တံရံိမေတ္တံာ သုမာဟာိမေတ္တံာ၊ အဘိနုာိ ကံဝံ�မိဝံတ္တံသံုမဘဝံ’’နုေိ။

မဟာာဘူမိ�ာလမေဟာတ္တံု

၁၇၀. အထ မေ�ါ အာယံသုမမေတ္တံာ အာနိနုာဿာ ဧတ္တံ�မေဟာာသုိ – ‘‘အ�ေရိိယံ� ဝံတ္တံ မေဘာ,             
အဗ္ဗာဘ�တ္တံ� ဝံတ္တံ မေဘာ, မဟာာ ဝံတ္တံာယံ� ဘူမိ�ာမေလာ; သုုမဟာာ ဝံတ္တံာယံ� ဘူမိ�ာမေလာ ဘ�သုနိမေကံာ 
သုမေလာမဟာ�မေသုာ; မေ�ဝံ�ုနုာ�ဘိမေယံာ � ဖာလ�သုု။ မေကံာ နုု မေ�ါ မေဟာတ္တံု မေကံာ ပ�ာမေယံာ မဟာမေတ္တံာ 
ဘူမိ�ာလဿာ ပါတ္တံုဘာဝံါယံာ’’တ္တံိ?

အထ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ မေယံနိ ဘဂဝံါ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ, ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ဘဂဝံနုေ� 
အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ဧကံမနုေ� နိိသု��ိ, ဧကံမနုေ� နိိသုိမေနုာာ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� 
– ‘‘အ�ေရိိယံ�, ဘမေနုေ, အဗ္ဗာဘ�တ္တံ�, ဘမေနုေ, မဟာာ ဝံတ္တံာယံ�, ဘမေနုေ, ဘူမိ�ာမေလာ; သုုမဟာာ ဝံတ္တံာယံ�,    
ဘမေနုေ, ဘူမိ�ာမေလာ ဘ�သုနိမေကံာ သုမေလာမဟာ�မေသုာ; မေ�ဝံ�ုနုာ�ဘိမေယံာ � ဖာလ�သုု။ မေကံာ နုု မေ�ါ, 
ဘမေနုေ, မေဟာတ္တံု မေကံာ ပ�ာမေယံာ မဟာမေတ္တံာ ဘူမိ�ာလဿာ ပါတ္တံုဘာဝံါယံာ’’တ္တံိ?

၁၇၁. ‘‘အဋ္ဌာ မေ�ါ ဣမေမ, အာနိနုာ, မေဟာတ္တံူ, အဋ္ဌာ ပ�ာယံာ မဟာမေတ္တံာ ဘူမိ�ာလဿာ                               
ပါတ္တံုဘာဝံါယံ။ ကံတ္တံမေမ အဋ္ဌာ? အယံ�, အာနိနုာ, မဟာာပထဝံ� ဥ�မေကံ ပတ္တံိဋ္ဌာိတ္တံာ, ဥ�ကံ� ဝံါမေတ္တံ             
ပတ္တံိဋ္ဌာိတ္တံ�, ဝံါမေတ္တံာ အာကံာသုမေဋ္ဌာာ။ မေဟာာတ္တံိ မေ�ါ မေသုာ, အာနိနုာ, သုမမေယံာ, ယံ� မဟာာဝံါတ္တံာ                 
ဝံါယံနုေိ။ မဟာာဝံါတ္တံာ ဝံါယံနုော ဥ�ကံ� ကံမေမါနုေိ။ ဥ�ကံ� ကံမါိတ္တံ� ပထဝံ� ကံမေမါတ္တံိ။ အယံ� ပဌိမေမာ      
မေဟာတ္တံု ပဌိမေမာ ပ�ာမေယံာ မဟာမေတ္တံာ ဘူမိ�ာလဿာ ပါတ္တံုဘာဝံါယံ။

‘‘ပုနိ �ပရိ�, အာနိနုာ, သုမမေဏံာ ဝံါ မေဟာာတ္တံိ ဗြာဗ္ဗာာဟာမမေဏံာ ဝံါ ဣ�ိိမာ မေ�မေတ္တံာဝံသုိပါမေတ္တံာံ, 
မေ�မေဝံါ ဝံါ မဟာိ�ိိမေကံာ မဟာာနုုဘာမေဝံါ, တ္တံဿာ ပရိိတ္တံာံ ပထဝံ�သု�ာ ဘာဝံိတ္တံာ မေဟာာတ္တံိ,                   
အပါမာဏံာ အာမေပါသု�ာ။ မေသုာ ဣမ� ပထဝံ� ကံမေမါတ္တံိ သုကံကမေမါတ္တံိ သုမါကံမေမါတ္တံိ သုမါမေဝံမေ�တ္တံိ။ 
အယံ� �ုတ္တံိမေယံာ မေဟာတ္တံု �ုတ္တံိမေယံာ ပ�ာမေယံာ မဟာမေတ္တံာ ဘူမိ�ာလဿာ ပါတ္တံုဘာဝံါယံ။

‘‘ပုနိ �ပရိ�, အာနိနုာ, ယံ�ါ မေဗ္ဗာာ�ိသုမေတ္တံာံ တ္တံုသုိတ္တံကံာယံာ �ဝံိတ္တံံာ သုမေတ္တံာ သုမါဇာမေနိာ   
မာတ္တံုကံု�ေ� ဩကံကမတ္တံိ, တ္တံ�ါယံ� ပထဝံ� ကံမါတ္တံိ သုကံကမါတ္တံိ သုမါကံမါတ္တံိ သုမါမေဝံ�တ္တံိ။ အယံ�                  
တ္တံတ္တံိမေယံာ မေဟာတ္တံု တ္တံတ္တံိမေယံာ ပ�ာမေယံာ မဟာမေတ္တံာ ဘူမိ�ာလဿာ ပါတ္တံုဘာဝံါယံ။



24မဟာာပရိိနိိဗ္ဗာာာနိသုုတ်ပ်ါဠိိတော်တ်ာ် စာာမျက်န်ှာာာ -

‘‘ပုနိ �ပရိ�, အာနိနုာ, ယံ�ါ မေဗ္ဗာာ�ိသုမေတ္တံာံ သုမေတ္တံာ သုမါဇာမေနိာ မာတ္တံုကံု�ေိသုမာ နိိကံာမတ္တံိ,  
တ္တံ�ါယံ� ပထဝံ� ကံမါတ္တံိ သုကံကမါတ္တံိ သုမါကံမါတ္တံိ သုမါမေဝံ�တ္တံိ။ အယံ� �တ္တံုမေတ္တံထာ မေဟာတ္တံု �တ္တံုမေတ္တံထာ  
ပ�ာမေယံာ မဟာမေတ္တံာ ဘူမိ�ာလဿာ ပါတ္တံုဘာဝံါယံ။

‘‘ပုနိ �ပရိ�, အာနိနုာ, ယံ�ါ တ္တံထာဂမေတ္တံာ အနုုတ္တံံရိ� သုမမာသုမေမာာ�� အဘိသုမာ�ဇဈတ္တံိ, တ္တံ�ါယံ� 
ပထဝံ� ကံမါတ္တံိ သုကံကမါတိ္တံ သုမါကံမါတ္တံိ သုမါမေဝံ�တ္တံိ။ အယံ� ပဉ္စစမေမာ မေဟာတ္တံု ပဉ္စစမေမာ ပ�ာမေယံာ              
မဟာမေတ္တံာ ဘူမိ�ာလဿာ ပါတ္တံုဘာဝံါယံ။

‘‘ပုနိ �ပရိ�, အာနိနုာ, ယံ�ါ တ္တံထာဂမေတ္တံာ အနုုတ္တံရံိ� �မမ�ကံက� ပဝံမေတ္တံတံ္တံိ, တ္တံ�ါယံ� ပထဝံ�         
ကံမါတ္တံိ သုကံကမါတ္တံိ သုမါကံမါတ္တံိ သုမါမေဝံ�တ္တံိ။ အယံ� ဆမေဋ္ဌာာ မေဟာတ္တံု ဆမေဋ္ဌာာ ပ�ာမေယံာ မဟာမေတ္တံာ  
ဘူမိ�ာလဿာ ပါတ္တံုဘာဝံါယံ။

‘‘ပုနိ �ပရိ�, အာနိနုာ, ယံ�ါ တ္တံထာဂမေတ္တံာ သုမေတ္တံာ သုမါဇာမေနိာ အာယံုသု�ကါရိ� ဩဿာဇီတ္တံိ, 
တ္တံ�ါယံ� ပထဝံ� ကံမါတ္တံိ သုကံကမါတ္တံိ သုမါကံမါတ္တံိ သုမါမေဝံ�တ္တံိ။ အယံ� သုတ္တံမံေမာ မေဟာတ္တံု သုတ္တံမံေမာ    
ပ�ာမေယံာ မဟာမေတ္တံာ ဘူမိ�ာလဿာ ပါတ္တံုဘာဝံါယံ။

‘‘ပုနိ �ပရိ�, အာနိနုာ, ယံ�ါ တ္တံထာဂမေတ္တံာ အနုုပါ�ိမေသုသုာယံ နိိဗ္ဗာာာနိ�ာတ္တံုယံာ                                       
ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံတ္တံိ, တ္တံ�ါယံ� ပထဝံ� ကံမါတ္တံိ သုကံကမါတ္တံိ သုမါကံမါတ္တံိ သုမါမေဝံ�တ္တံိ။ အယံ� အဋ္ဌာမေမာ မေဟာတ္တံု
အဋ္ဌာမေမာ ပ�ာမေယံာ မဟာမေတ္တံာ ဘူမိ�ာလဿာ ပါတ္တံုဘာဝံါယံ။ ဣမေမ မေ�ါ, အာနိနုာ, အဋ္ဌာ မေဟာတ္တံူ,        
အဋ္ဌာ ပ�ာယံာ မဟာမေတ္တံာ ဘူမိ�ာလဿာ ပါတ္တံုဘာဝံါယံာ’’တ္တံိ။

အဋ္ဌာ ပရိိသုာ

၁၇၂. ‘‘အဋ္ဌာ မေ�ါ ဣမာ, အာနိနုာ, ပရိိသုာ။ ကံတ္တံမာ အဋ္ဌာ? �တ္တံံိယံပရိိသုာ, ဗြာဗ္ဗာာဟာမဏံပရိိသုာ, 
ဂဟာပတ္တံိပရိိသုာ, သုမဏံပရိိသုာ, �ာတ္တံုမဟာာရိာဇိကံပရိိသုာ [�ာတ္တံုမမဟာာရိာဇိကံပရိိသုာ (သု�. 
သုာာ. ကံ�. ပ�.)], တ္တံာဝံတ္တံ�သုပရိိသုာ, မာရိပရိိသုာ, ဗြာဗ္ဗာဟာမပရိိသုာ။ အဘိဇာနိာမိ မေ�ါ ပနိာဟာ�, အာနိနုာ, 
အမေနိကံသုတ္တံ� �တ္တံံိယံပရိိသု� ဥပသုကံကမိတ္တံာ။ တ္တံတြာတ္တံပိ မယံာ သုနုာိသုိနုာပုဗ္ဗာာ� မေ�ဝံ သုလလပိတ္တံပုဗ္ဗာာဉ္စစ  
သုာကံ�ော � သုမာပဇီိတ္တံပုဗ္ဗာာာ။ တ္တံတ္တံထ ယံာ�ိသုမေကံာ မေတ္တံသု� ဝံမေဏံဏာ မေဟာာတ္တံိ, တ္တံာ�ိသုမေကံာ မယံာ�
ဝံမေဏံဏာ မေဟာာတ္တံိ။ ယံာ�ိသုမေကံာ မေတ္တံသု� သုမေရိာ မေဟာာတ္တံိ, တ္တံာ�ိသုမေကံာ မယံာ� သုမေရိာ မေဟာာတ္တံိ။ 
�မမိယံာ ကံထာယံ သုနုာမေဿာမိ သုမာ�မေပမိ သုမုမေတ္တံမံေဇမိ သုမါဟာ�မေသုမိ။ ဘာသုမာနိဉ္စစ မ� နိ             
ဇာနိနုေိ – ‘မေကံာ နုု မေ�ါ အယံ� ဘာသုတ္တံိ မေ�မေဝံါ ဝံါ မနုုမေဿာာ ဝံါ’တ္တံိ? �မမိယံာ ကံထာယံ                                
သုနုာမေဿာတ္တံံာ သုမာ�မေပတ္တံံာ သုမုမေတ္တံမံေဇတ္တံံာ သုမါဟာ�မေသုတ္တံံာ အနုေရိ�ာယံာမိ။ အနုေရိဟာိတ္တံဉ္စစ မ� နိ
ဇာနိနုေိ – ‘မေကံာ နုု မေ�ါ အယံ� အနုေရိဟာိမေတ္တံာ မေ�မေဝံါ ဝံါ မနုုမေဿာာ ဝံါ’တ္တံိ? အဘိဇာနိာမိ မေ�ါ                 
ပနိာဟာ�, အာနိနုာ, အမေနိကံသုတ္တံ� ဗြာဗ္ဗာာဟာမဏံပရိိသု�။မေပ.။ ဂဟာပတ္တံိပရိိသု�။ သုမဏံပရိိသု�။ �ာတ္တံုမဟာာ
ရိာဇိကံပရိိသု�။ တ္တံာဝံတ္တံ�သုပရိိသု�။ မာရိပရိိသု�။ ဗြာဗ္ဗာဟာမပရိိသု� ဥပသုကံကမိတ္တံာ။ တ္တံတြာတ္တံပိ မယံာ                   
သုနုာိသုိနုာပုဗ္ဗာာ� မေ�ဝံ သုလလပိတ္တံပုဗ္ဗာာဉ္စစ သုာကံ�ော � သုမာပဇီိတ္တံပုဗ္ဗာာာ။ တ္တံတ္တံထ ယံာ�ိသုမေကံာ မေတ္တံသု� 



25မဟာာပရိိနိိဗ္ဗာာာနိသုုတ်ပ်ါဠိိတော်တ်ာ် စာာမျက်န်ှာာာ -

ဝံမေဏံဏာ မေဟာာတ္တံိ, တ္တံာ�ိသုမေကံာ မယံာ� ဝံမေဏံဏာ မေဟာာတ္တံိ။ ယံာ�ိသုမေကံာ မေတ္တံသု� သုမေရိာ မေဟာာတ္တံိ, 
တ္တံာ�ိသုမေကံာ မယံာ� သုမေရိာ မေဟာာတ္တံိ။ �မမိယံာ ကံထာယံ သုနုာမေဿာမိ သုမာ�မေပမိ သုမုမေတ္တံမံေဇမိ 
သုမါဟာ�မေသုမိ။ ဘာသုမာနိဉ္စစ မ� နိ ဇာနိနုေိ – ‘မေကံာ နုု မေ�ါ အယံ� ဘာသုတ္တံိ မေ�မေဝံါ ဝံါ မနုုမေဿာာ 
ဝံါ’တ္တံိ? �မမိယံာ ကံထာယံ သုနုာမေဿာတ္တံံာ သုမာ�မေပတ္တံံာ သုမုမေတ္တံမံေဇတ္တံံာ သုမါဟာ�မေသုတ္တံံာ                      
အနုေရိ�ာယံာမိ။ အနုေရိဟာိတ္တံဉ္စစ မ� နိ ဇာနိနုေိ – ‘မေကံာ နုု မေ�ါ အယံ� အနုေရိဟာိမေတ္တံာ မေ�မေဝံါ ဝံါ မနုုမေဿာာ
ဝံါ’တ္တံိ? ဣမာ မေ�ါ, အာနိနုာ, အဋ္ဌာ ပရိိသုာ။

အဋ္ဌာ အဘိဘာယံတ္တံနိာနိိ

၁၇၃. ‘‘အဋ္ဌာ မေ�ါ ဣမာနိိ, အာနိနုာ, အဘိဘာယံတ္တံနိာနိိ။ ကံတ္တံမာနိိ အဋ္ဌာ? အဇဈတ္တံ�ံ ရုူပသု�� 
ဧမေကံာ ဗ္ဗာဟာိ�ိါ ရုူပါနိိ ပဿာတ္တံိ ပရိိတ္တံာံနိိ သုုဝံဏံဏ�ုဗ္ဗာာဏံဏာနိိ။ ‘တ္တံာနိိ အဘိဘုယံာ ဇာနိာမိ ပဿာာ
မ�’တ္တံိ ဧဝံ�သု�� မေဟာာတ္တံိ။ ဣ�� ပဌိမ� အဘိဘာယံတ္တံနိ�။

‘‘အဇဈတ္တံံ� ရုူပသု�� ဧမေကံာ ဗ္ဗာဟာိ�ိါ ရုူပါနိိ ပဿာတ္တံိ အပါမာဏံာနိိ သုုဝံဏံဏ�ုဗ္ဗာာဏံဏာနိိ။ ‘တ္တံာနိိ 
အဘိဘုယံာ ဇာနိာမိ ပဿာာမ�’တ္တံိ ဧဝံ�သု�� မေဟာာတ္တံိ။ ဣ�� �ုတ္တံိယံ� အဘိဘာယံတ္တံနိ�။

‘‘အဇဈတ္တံံ� အရုူပသု�� ဧမေကံာ ဗ္ဗာဟာိ�ိါ ရုူပါနိိ ပဿာတ္တံိ ပရိိတ္တံာံနိိ သုုဝံဏံဏ�ုဗ္ဗာာဏံဏာနိိ။ ‘တ္တံာနိိ 
အဘိဘုယံာ ဇာနိာမိ ပဿာာမ�’တ္တံိ ဧဝံ�သု�� မေဟာာတ္တံိ။ ဣ�� တ္တံတ္တံိယံ� အဘိဘာယံတ္တံနိ�။

‘‘အဇဈတ္တံံ� အရုူပသု�� ဧမေကံာ ဗ္ဗာဟာိ�ိါ ရုူပါနိိ ပဿာတ္တံိ အပါမာဏံာနိိ သုုဝံဏံဏ�ုဗ္ဗာာဏံဏာနိိ။                 
‘တ္တံာနိိ အဘိဘုယံာ ဇာနိာမိ ပဿာာမ�’တ္တံိ ဧဝံ�သု�� မေဟာာတ္တံိ။ ဣ�� �တ္တံုတ္တံထ� အဘိဘာယံတ္တံနိ�။

‘‘အဇဈတ္တံံ� အရုူပသု�� ဧမေကံာ ဗ္ဗာဟာိ�ိါ ရုူပါနိိ ပဿာတ္တံိ နိ�လာနိိ နိ�လဝံဏံဏာနိိ နိ�လနိိ�ဿာနိာနိိ 
နိ�လနိိဘာသုာနိိ။ မေသုယံာထာပိ နိာမ ဥမာပုပဖ� နိ�လ� နိ�လဝံဏံဏ� နိ�လနိိ�ဿာနိ� နိ�လနိိဘာသု�။                       
မေသုယံာထာ ဝံါ ပနိ တ္တံ� ဝံတ္တံထ� ဗ္ဗာာရိာဏံမေသုယံာကံ� ဥဘမေတ္တံာဘာဂဝံိမဋ္ဌာ� နိ�လ� နိ�လဝံဏံဏ� နိ�လနိိ�ဿာနိ�
နိ�လနိိဘာသု�။ ဧဝံမေမဝံ အဇဈတ္တံ�ံ အရုူပသု�� ဧမေကံာ ဗ္ဗာဟာိ�ိါ ရုူပါနိိ ပဿာတ္တံိ နိ�လာနိိ နိ�လဝံဏံဏာနိိ             
နိ�လနိိ�ဿာနိာနိိ နိ�လနိိဘာသုာနိိ။ ‘တ္တံာနိိ အဘိဘုယံာ ဇာနိာမိ ပဿာာမ�’တ္တံိ ဧဝံ�သု�� မေဟာာတ္တံိ။ 
ဣ�� ပဉ္စစမ� အဘိဘာယံတ္တံနိ�။

‘‘အဇဈတ္တံံ� အရုူပသု�� ဧမေကံာ ဗ္ဗာဟာိ�ိါ ရုူပါနိိ ပဿာတ္တံိ ပ�တ္တံာနိိ ပ�တ္တံဝံဏံဏာနိိ ပ�တ္တံနိိ�ဿာနိာနိိ 
ပ�တ္တံနိိဘာသုာနိိ။ မေသုယံာထာပိ နိာမ ကံဏံိကံာရိပုပဖ� ပ�တ္တံ� ပ�တ္တံဝံဏံဏ� ပ�တ္တံနိိ�ဿာနိ� ပ�တ္တံနိိဘာသု�။ 
မေသုယံာထာ ဝံါ ပနိ တ္တံ� ဝံတ္တံထ� ဗ္ဗာာရိာဏံမေသုယံာကံ� ဥဘမေတ္တံာဘာဂဝံိမဋ္ဌာ� ပ�တ္တံ� ပ�တ္တံဝံဏံဏ�                                          
ပ�တ္တံနိိ�ဿာနိ� ပ�တ္တံနိိဘာသု�။ ဧဝံမေမဝံ အဇဈတ္တံ�ံ အရုူပသု�� ဧမေကံာ ဗ္ဗာဟာိ�ိါ ရုူပါနိိ ပဿာတ္တံိ ပ�တ္တံာနိိ  
ပ�တ္တံဝံဏံဏာနိိ ပ�တ္တံနိိ�ဿာနိာနိိ ပ�တ္တံနိိဘာသုာနိိ။ ‘တ္တံာနိိ အဘိဘုယံာ ဇာနိာမိ ပဿာာမ�’တ္တံိ ဧဝံ�သု�� 
မေဟာာတ္တံိ။ ဣ�� ဆဋ္ဌာ� အဘိဘာယံတ္တံနိ�။

‘‘အဇဈတ္တံံ� အရုူပသု�� ဧမေကံာ ဗ္ဗာဟာိ�ိါ ရုူပါနိိ ပဿာတ္တံိ မေလာဟာိတ္တံကံာနိိ မေလာဟာိတ္တံကံဝံဏံဏာ
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နိိ မေလာဟာိတ္တံကံနိိ�ဿာနိာနိိ မေလာဟာိတ္တံကံနိိဘာသုာနိိ။ မေသုယံာထာပိ နိာမ ဗ္ဗာနုိ�ဇ�ဝံကံပုပဖ�              
မေလာဟာိတ္တံကံ� မေလာဟာိတ္တံကံဝံဏံဏ� မေလာဟာိတ္တံကံနိိ�ဿာနိ� မေလာဟာိတ္တံကံနိိဘာသု�။   မေသုယံာထာ 
ဝံါ ပနိ တ္တံ� ဝံတ္တံထ� ဗ္ဗာာရိာဏံမေသုယံာကံ� ဥဘမေတ္တံာဘာဂဝံိမဋ္ဌာ� မေလာဟာိတ္တံကံ� မေလာဟာိတ္တံကံဝံဏံဏ�                       
မေလာဟာိတ္တံကံနိိ�ဿာနိ� မေလာဟာိတ္တံကံနိိဘာသု�။ ဧဝံမေမဝံ အဇဈတ္တံ�ံ အရုူပသု�� ဧမေကံာ ဗ္ဗာဟာိ�ိါ ရုူပါနိိ
ပဿာတ္တံိ မေလာဟာိတ္တံကံာနိိ မေလာဟာိတ္တံကံဝံဏံဏာနိိ မေလာဟာိတ္တံကံနိိ�ဿာနိာနိိ မေလာဟာိတ္တံကံနိိ
ဘာသုာနိိ။ ‘တ္တံာနိိ အဘိဘုယံာ ဇာနိာမိ ပဿာာမ�’တ္တံိ ဧဝံ�သု�� မေဟာာတ္တံိ။ ဣ�� သုတ္တံမံ�                                        
အဘိဘာယံတ္တံနိ�။

‘‘အဇဈတ္တံံ� အရုူပသု�� ဧမေကံာ ဗ္ဗာဟာိ�ိါ ရုူပါနိိ ပဿာတ္တံိ ဩ�ါတ္တံာနိိ ဩ�ါတ္တံဝံဏံဏာနိိ ဩ�ါတ္တံနိိ
�ဿာနိာနိိ ဩ�ါတ္တံနိိဘာသုာနိိ။ မေသုယံာထာပိ နိာမ ဩသု�ိတ္တံာရိကံာ ဩ�ါတ္တံာ ဩ�ါတ္တံဝံဏံဏာ   
ဩ�ါတ္တံနိိ�ဿာနိာ ဩ�ါတ္တံနိိဘာသုာ။ မေသုယံာထာ ဝံါ ပနိ တ္တံ� ဝံတ္တံထ� ဗ္ဗာာရိာဏံမေသုယံာကံ� ဥဘမေတ္တံာ
ဘာဂဝံိမဋ္ဌာ� ဩ�ါတ္တံ� ဩ�ါတ္တံဝံဏံဏ� ဩ�ါတ္တံနိိ�ဿာနိ� ဩ�ါတ္တံနိိဘာသု�။ ဧဝံမေမဝံ အဇဈတ္တံ�ံ အရုူပသု��
 ဧမေကံာ ဗ္ဗာဟာိ�ိါ ရုူပါနိိ ပဿာတ္တံိ ဩ�ါတ္တံာနိိ ဩ�ါတ္တံဝံဏံဏာနိိ ဩ�ါတ္တံနိိ�ဿာနိာနိိ ဩ�ါတ္တံနိိဘာသုာ
နိိ။ ‘တ္တံာနိိ အဘိဘုယံာ ဇာနိာမိ ပဿာာမ�’တ္တံိ ဧဝံ�သု�� မေဟာာတ္တံိ။ ဣ�� အဋ္ဌာမ� အဘိဘာယံတ္တံနိ�။              
ဣမာနိိ မေ�ါ, အာနိနုာ, အဋ္ဌာ အဘိဘာယံတ္တံနိာနိိ။

အဋ္ဌာ ဝံိမေမာကံာာ

၁၇၄. ‘‘အဋ္ဌာ မေ�ါ ဣမေမ, အာနိနုာ, ဝံိမေမာကံာာ။ ကံတ္တံမေမ အဋ္ဌာ? ရုူပ� ရုူပါနိိ ပဿာတ္တံိ, အယံ�           
ပဌိမေမာ ဝံိမေမာမေကံာါ။ အဇဈတ္တံ�ံ အရုူပသု�� ဗ္ဗာဟာိ�ိါ ရုူပါနိိ ပဿာတ္တံိ, အယံ� �ုတ္တံိမေယံာ ဝံိမေမာမေကံာါ။     
သုုဘမေနုေဝံ အ�ိမုမေတ္တံာံ မေဟာာတ္တံိ, အယံ� တ္တံတ္တံိမေယံာ ဝံိမေမာမေကံာါ။ သုဗ္ဗာာမေသုာ ရုူပသု�ာနိ�                          
သုမတ္တံိကံကမာ ပ�ိ�သု�ာနိ� အတ္တံထဂကမာ နိာနိတ္တံသံု�ာနိ� အမနိသုိကံာရိာ ‘အနိမေနုော အာကံာ
မေသုာ’တ္တံိ အာကံာသုာနိဉ္စစာယံတ္တံနိ� ဥပသုမါဇီ ဝံိဟာရိတ္တံိ, အယံ� �တ္တံုမေတ္တံထာ ဝံိမေမာမေကံာါ။ သုဗ္ဗာာမေသုာ 
အာကံာသုာနိဉ္စစာယံတ္တံနိ� သုမတ္တံိကံကမမ ‘အနိနုေ� ဝံိ�ာဏံ’နုေိ ဝံိ�ာဏံဉ္စစာယံတ္တံနိ� ဥပသုမါဇီ ဝံိဟာရိတ္တံိ, 
အယံ� ပဉ္စစမေမာ ဝံိမေမာမေကံာါ။ သုဗ္ဗာာမေသုာ ဝံိ�ာဏံဉ္စစာယံတ္တံနိ� သုမတ္တံိကံကမမ ‘နိတ္တံထိ ကံိဉ္စစ�’တ္တံိ အာကံိဉ္စစ�ာ
ယံတ္တံနိ� ဥပသုမါဇီ ဝံိဟာရိတ္တံိ, အယံ� ဆမေဋ္ဌာာ ဝံိမေမာမေကံာါ။ သုဗ္ဗာာမေသုာ အာကံိဉ္စစ�ာယံတ္တံနိ� သုမတ္တံိကံကမမ
မေနိဝံသု�ာနိာသု�ာယံတ္တံနိ� ဥပသုမါဇီ ဝံိဟာရိတိ္တံ။ အယံ� သုတ္တံမံေမာ ဝံိမေမာမေကံာါ။ သုဗ္ဗာာမေသုာ                 
မေနိဝံသု�ာနိာသု�ာယံတ္တံနိ� သုမတ္တံိကံကမမ သု�ာမေဝံ�ယံိတ္တံနိိမေရိာ�� ဥပသုမါဇီ ဝံိဟာရိတ္တံိ, အယံ�             
အဋ္ဌာမေမာ ဝံိမေမာမေကံာါ။ ဣမေမ မေ�ါ, အာနိနုာ, အဋ္ဌာ ဝံိမေမာကံာာ။

၁၇၅. ‘‘ဧကံမိ�ါဟာ�, အာနိနုာ, သုမယံ� ဥရုုမေဝံလာယံ� ဝံိဟာရိာမိ နိဇီာ မေနိရိဉ္စိရိာယံ တ္တံ�မေရိ          
အဇပါလနိိမေဗြာဂာမေ� ပဌိမာဘိသုမာ�မေ�ိါ။ အထ မေ�ါ, အာနိနုာ, မာမေရိာ ပါပိမာ မေယံနိာဟာ�                                  
မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ဧကံမနုေ� အဋ္ဌာာသုိ။ ဧကံမနုေ� ဌိိမေတ္တံာ မေ�ါ, အာနိနုာ, မာမေရိာ ပါပိမာ မ�
ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘ပရိိနိိဗ္ဗာာာတ္တံု�ါနိိ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ; ပရိိနိိဗ္ဗာာာတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိကံာမေလာ�ါနိိ,       
ဘမေနုေ, ဘဂဝံမေတ္တံာ’တ္တံိ။ ဧဝံ� ဝံုမေတ္တံ ံအဟာ�, အာနိနုာ, မာရိ� ပါပိမနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ�� –
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‘‘‘နိ တ္တံာဝံါဟာ�, ပါပိမ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာာမိ, ယံာဝံ မေမ ဘိကံာ� နိ သုာဝံကံာ ဘဝံိဿာနုေိ ဝံိယံတ္တံာံ
ဝံိနိ�တ္တံာ ဝံိသုာရိ�ါ ဗ္ဗာဟာုဿာုတ္တံာ �မမ�ရိာ �မမာနုု�မမပါ�ိပနုာာ သုာမ��ိပါ�ိပနုာာ အနုု�မမ�ာရိိမေနိာ, သုကံ�
အာ�ရိိယံကံ� ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ အာ�ိကံာိဿာနုေိ မေ�မေသုဿာနုေိ ပ�မေပဿာနုေိ ပဋ္ဌာမေပဿာနုေိ ဝံိဝံရိိဿာနုေိ              
ဝံိဘဇိဿာနုေိ ဥတ္တံံာနိ�ကံရိိဿာနုေိ, ဥပါနုာ� ပရိပါဝံါ�� သုဟာ�မေမမနိ သုုနိိဂဂဟာိတ္တံ� နိိဂဂမေဟာတ္တံံာ သုပါါ�ိဟာာရိိ
ယံ� �မမ� မေ�မေသုဿာနုေိ။

‘‘‘နိ တ္တံာဝံါဟာ�, ပါပိမ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာာမိ, ယံာဝံ မေမ ဘိကံာ�နိိမေယံာ နိ သုာဝံိကံာ ဘဝံိဿာနုေိ          
ဝံိယံတ္တံာံ ဝံိနိ�တ္တံာ ဝံိသုာရိ�ါ ဗ္ဗာဟာုဿာုတ္တံာ �မမ�ရိာ �မမာနုု�မမပါ�ိပနုာာ သုာမ��ိပါ�ိပနုာာ အနုု�မမ�ာရိိနိိ
မေယံာ, သုကံ� အာ�ရိိယံကံ� ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ အာ�ိကံာိဿာနုေိ မေ�မေသုဿာနုေိ ပ�မေပဿာနုေိ ပဋ္ဌာမေပဿာနုေိ             
ဝံိဝံရိိဿာနုေိ ဝံိဘဇိဿာနုေိ ဥတ္တံာံနိ�ကံရိိဿာနုေိ, ဥပါနုာ� ပရိပါဝံါ�� သုဟာ�မေမမနိ သုုနိိဂဂဟာိတ္တံ� နိိဂဂမေဟာတ္တံံာ  
သုပါါ�ိဟာာရိိယံ� �မမ� မေ�မေသုဿာနုေိ။

‘‘‘နိ တ္တံာဝံါဟာ�, ပါပိမ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာာမိ, ယံာဝံ မေမ ဥပါသုကံာ နိ သုာဝံကံာ ဘဝံိဿာနုေိ           
ဝံိယံတ္တံာံ ဝံိနိ�တ္တံာ ဝံိသုာရိ�ါ ဗ္ဗာဟာုဿာုတ္တံာ �မမ�ရိာ �မမာနုု�မမပါ�ိပနုာာ သုာမ��ိပါ�ိပနုာာ အနုု�မမ�ာရိိ
မေနိာ, သုကံ� အာ�ရိိယံကံ� ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ အာ�ိကံာိဿာနုေိ မေ�မေသုဿာနုေိ ပ�မေပဿာနုေိ ပဋ္ဌာမေပဿာနုေိ              
ဝံိဝံရိိဿာနုေိ ဝံိဘဇိဿာနုေိ ဥတ္တံာံနိ�ကံရိိဿာနုေိ, ဥပါနုာ� ပရိပါဝံါ�� သုဟာ�မေမမနိ သုုနိိဂဂဟာိတ္တံ� နိိဂဂမေဟာတ္တံံာ  
သုပါါ�ိဟာာရိိယံ� �မမ� မေ�မေသုဿာနုေိ။

‘‘‘နိ တ္တံာဝံါဟာ�, ပါပိမ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာာမိ, ယံာဝံ မေမ ဥပါသုိကံာ နိ သုာဝံိကံာ ဘဝံိဿာနုေိ         
ဝံိယံတ္တံာံ ဝံိနိ�တ္တံာ ဝံိသုာရိ�ါ ဗ္ဗာဟာုဿာုတ္တံာ �မမ�ရိာ �မမာနုု�မမပါ�ိပနုာာ သုာမ��ိပါ�ိပနုာာ အနုု�မမ�ာရိိနိိ
မေယံာ, သုကံ� အာ�ရိိယံကံ� ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ အာ�ိကံာိဿာနုေိ မေ�မေသုဿာနုေိ ပ�မေပဿာနုေိ ပဋ္ဌာမေပဿာနုေိ             
ဝံိဝံရိိဿာနုေိ ဝံိဘဇိဿာနုေိ ဥတ္တံာံနိ�ကံရိိဿာနုေိ, ဥပါနုာ� ပရိပါဝံါ�� သုဟာ�မေမမနိ သုုနိိဂဂဟာိတ္တံ� နိိဂဂမေဟာတ္တံံာ    
သုပါါ�ိဟာာရိိယံ� �မမ� မေ�မေသုဿာနုေိ။

‘‘‘နိ တ္တံာဝံါဟာ�, ပါပိမ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာာမိ, ယံာဝံ မေမ ဣ�� ဗြာဗ္ဗာဟာမ�ရိိယံ� နိ ဣ�ိမေဉ္စစဝံ ဘဝံိဿာတ္တံိ
 ဖာ�တ္တံဉ္စစ ဝံိတ္တံထာရိိကံ� ဗ္ဗာာဟာုဇ�� ပုထုဘူတ္တံ� ယံာဝံ မေ�ဝံမနုုမေဿာဟာိ သုုပါကံာသုိတ္တံ’နုေိ။

၁၇၆. ‘‘ဣ�ါမေနိဝံ မေ�ါ, အာနိနုာ, အဇီ �ာပါမေလ မေ�တ္တံိမေယံ မာမေရိာ ပါပိမာ မေယံနိာဟာ�           
မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ဧကံမနုေ� အဋ္ဌာာသုိ။ ဧကံမနုေ� ဌိိမေတ္တံာ မေ�ါ, အာနိနုာ, မာမေရိာ ပါပိမာ မ�
ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘ပရိိနိိဗ္ဗာာာတ္တံု�ါနိိ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိကံာမေလာ�ါနိိ,       
ဘမေနုေ, ဘဂဝံမေတ္တံာ။ ဘာသုိတ္တံာ မေ�ါ ပမေနိသုာ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံတ္တံာ ဝံါ�ာ – ‘‘နိ တ္တံာဝံါဟာ�, ပါပိမ,      
ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာာမိ, ယံာဝံ မေမ ဘိကံာ� နိ သုာဝံကံာ ဘဝံိဿာနုေိ။မေပ.။ ယံာဝံ မေမ ဘိကံာ�နိိမေယံာ နိ         
သုာဝံိကံာ ဘဝံိဿာနုေိ။မေပ.။ ယံာဝံ မေမ ဥပါသုကံာ နိ သုာဝံကံာ ဘဝံိဿာနုေိ။မေပ.။ ယံာဝံ မေမ ဥပါသုိကံာ
နိ သုာဝံိကံာ ဘဝံိဿာနုေိ။မေပ.။ ယံာဝံ မေမ ဣ�� ဗြာဗ္ဗာဟာမ�ရိိယံ� နိ ဣ�ိမေဉ္စစဝံ ဘဝံိဿာတ္တံိ ဖာ�တ္တံဉ္စစ ဝံိတ္တံထာရိိကံ�
ဗ္ဗာာဟာုဇ�� ပုထုဘူတ္တံ�, ယံာဝံ မေ�ဝံမနုုမေဿာဟာိ သုုပါကံာသုိတ္တံ’’နုေိ။ ဧတ္တံရိဟာိ မေ�ါ ပနိ, ဘမေနုေ,                 
ဘဂဝံမေတ္တံာ ဗြာဗ္ဗာဟာမ�ရိိယံ� ဣ�ိမေဉ္စစဝံ ဖာ�တ္တံဉ္စစ ဝံိတ္တံထာရိိကံ� ဗ္ဗာာဟာုဇ�� ပုထုဘူတ္တံ�, ယံာဝံ မေ�ဝံမနုုမေဿာဟာိ
သုုပါကံာသုိတ္တံ�။ ပရိိနိိဗ္ဗာာာတ္တံု�ါနိိ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ, ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိကံာမေလာ�ါနိိ,   
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ဘမေနုေ, ဘဂဝံမေတ္တံာ’တ္တံိ။

၁၇၇. ‘‘ဧဝံ� ဝံုမေတ္တံ,ံ အဟာ�, အာနိနုာ, မာရိ� ပါပိမနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ�� – ‘အမေပါါဿာုမေကံကာ တ္တံံ�, ပါပိမ, 
မေဟာာဟာိ, နိ�ိရိ� တ္တံထာဂတ္တံဿာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိ� ဘဝံိဿာတ္တံိ။ ဣမေတ္တံာ တ္တံိဏံဏ� မာသုာနိ� အ�ာမေယံနိ             
တ္တံထာဂမေတ္တံာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာတ္တံ�’တ္တံိ။ ဣ�ါမေနိဝံ မေ�ါ, အာနိနုာ, အဇီ �ာပါမေလ မေ�တ္တံိမေယံ                       
တ္တံထာဂမေတ္တံနိ သုမေတ္တံနိ သုမါဇာမေနိနိ အာယံုသု�ကါမေရိာ ဩဿာမေဋ္ဌာာ’’တ္တံိ။

အာနိနုာယံာ�နိကံထာ

၁၇၈. ဧဝံ� ဝံုမေတ္တံ ံ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘တ္တံိဋ္ဌာတ္တံု, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ         
ကံပါ�, တ္တံိဋ္ဌာတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ ကံပါ� ဗ္ဗာဟာုဇနိဟာိတ္တံာယံ ဗ္ဗာဟာုဇနိသုု�ါယံ မေလာကံာနုုကံမါါယံ အတ္တံထာယံ      
ဟာိတ္တံာယံ သုု�ါယံ မေ�ဝံမနုုဿာာနိ’’နုေိ။

‘‘အလ��ါနိိ, အာနိနုာ။ မာ တ္တံထာဂတ္တံ� ယံာ�ိ, အကံာမေလာ�ါနိိ, အာနိနုာ, တ္တံထာဂတ္တံ� ယံာ�နိာ
ယံာ’’တ္တံိ။ �ုတ္တံိယံမါိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ။မေပ.။ တ္တံတ္တံိယံမါိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ                   
ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘တ္တံိဋ္ဌာတ္တံု, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ ကံပါ�, တ္တံိဋ္ဌာတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ ကံပါ� ဗ္ဗာဟာုဇနိဟာိတ္တံာယံ     
ဗ္ဗာဟာုဇနိသုု�ါယံ မေလာကံာနုုကံမါါယံ အတ္တံထာယံ ဟာိတ္တံာယံ သုု�ါယံ မေ�ဝံမနုုဿာာနိ’’နုေိ။

‘‘သု�ာဟာသုိ တ္တံံ�, အာနိနုာ, တ္တံထာဂတ္တံဿာ မေဗ္ဗာာ�ိ’’နုေိ? ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’။ ‘‘အထ ကံိဉ္စစရိဟာိ တ္တံံ�, 
အာနိနုာ, တ္တံထာဂတ္တံ� ယံာဝံတ္တံတ္တံိယံကံ� အဘိနိိပါ�မေဠသု�’’တ္တံိ? ‘‘သုမမ��ါ မေမတ္တံ�, ဘမေနုေ, ဘဂဝံမေတ္တံာ 
သုုတ္တံ� သုမမ��ါ ပ�ိဂဂဟာိတ္တံ� – ‘ယံဿာ ကံဿာ�ိ, အာနိနုာ, �တ္တံာံမေရိာ ဣ�ိိပါ�ါ ဘာဝံိတ္တံာ ဗ္ဗာဟာုလ�
ကံတ္တံာ ယံာနိ�ကံတ္တံာ ဝံတ္တံထ�ကံတ္တံာ အနုုဋ္ဌာိတ္တံာ ပရိိ�ိတ္တံာ သုုသုမာရိ�ိါ, မေသုာ အာကံ�ကမာမေနိာ ကံပါ� ဝံါ
တ္တံိမေဋ္ဌာယံာ ကံပါါဝံမေသုသု� ဝံါ။ တ္တံထာဂတ္တံဿာ မေ�ါ, အာနိနုာ, �တ္တံာံမေရိာ ဣ�ိိပါ�ါ ဘာဝံိတ္တံာ                         
ဗ္ဗာဟာုလ�ကံတ္တံာ ယံာနိ�ကံတ္တံာ ဝံတ္တံထ�ကံတ္တံာ အနုုဋ္ဌာိတ္တံာ ပရိိ�ိတ္တံာ သုုသုမာရိ�ိါ။ မေသုာ အာကံ�ကမာမေနိာ
, အာနိနုာ, တ္တံထာဂမေတ္တံာ ကံပါ� ဝံါ တ္တံိမေဋ္ဌာယံာ ကံပါါဝံမေသုသု� ဝံါ’’’တ္တံိ။ ‘‘သု�ာဟာသုိ တ္တံံ�, အာနိနုာာ’’တ္တံိ?  
‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’။ ‘‘တ္တံသုမာတ္တံိဟာာနိနုာ, တ္တံုမေယံာမေဝံတ္တံ� �ုကံက��, တ္တံုမေယံာမေဝံတ္တံ� အပရိ�ိ�, ယံ� တ္တံံ�                                
တ္တံထာဂမေတ္တံနိ ဧဝံ� ဩဠာရိိမေကံ နိိမိမေတ္တံံ ကံယံိရိမာမေနိ ဩဠာရိိမေကံ ဩဘာမေသု ကံယံိရိမာမေနိ      
နိာသုကံာိ ပ�ိဝံိဇဈတိ္တံု�, နိ တ္တံထာဂတ္တံ� ယံာ�ိ – ‘တ္တံိဋ္ဌာတ္တံု, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ ကံပါ�, တ္တံိဋ္ဌာတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ ကံပါ� 
ဗ္ဗာဟာုဇနိဟာိတ္တံာယံ ဗ္ဗာဟာုဇနိသုု�ါယံ မေလာကံာနုုကံမါါယံ အတ္တံထာယံ ဟာိတ္တံာယံ သုု�ါယံ မေ�ဝံမနုုဿာာ
နိ’’နုေိ။ သုမေ� တ္တံံ�, အာနိနုာ, တ္တံထာဂတ္တံ� ယံာမေ�ယံာာသုိ, မေ�ံဝံ မေတ္တံ ဝံါ�ာ တ္တံထာဂမေတ္တံာ                                   
ပ�ိကံာိမေပယံာ, အထ တ္တံတ္တံိယံကံ� အ�ိဝံါမေသုယံာ။ တ္တံသုမာတ္တံိဟာာနိနုာ, တ္တံုမေယံာမေဝံတ္တံ� �ုကံက��, တ္တံုမေယံာ
မေဝံတ္တံ� အပရိ�ိ�။

၁၇၉. ‘‘ဧကံမိ�ါဟာ�, အာနိနုာ, သုမယံ� ရိာဇဂမေဟာ ဝံိဟာရိာမိ ဂိဇဈကံူမေ� ပဗ္ဗာာမေတ္တံ။ တ္တံတြာတ္တံာပိ မေ�ါ
 တ္တံာဟာ�, အာနိနုာ, အာမမေနုေသု� – ‘ရိမဏံ�ယံ�, အာနိနုာ, ရိာဇဂဟာ�, ရိမဏံ�မေယံာ, အာနိနုာ, ဂိဇဈကံူမေ�ာ  
ပဗ္ဗာာမေတ္တံာ။ ယံဿာ ကံဿာ�ိ, အာနိနုာ, �တ္တံာံမေရိာ ဣ�ိိပါ�ါ ဘာဝံိတ္တံာ ဗ္ဗာဟာုလ�ကံတ္တံာ ယံာနိ�ကံတ္တံာ 



29မဟာာပရိိနိိဗ္ဗာာာနိသုုတ်ပ်ါဠိိတော်တ်ာ် စာာမျက်န်ှာာာ -

ဝံတ္တံထ�ကံတ္တံာ အနုုဋ္ဌာိတ္တံာ ပရိိ�ိတ္တံာ သုုသုမာရိ�ိါ, မေသုာ အာကံ�ကမာမေနိာ ကံပါ� ဝံါ တ္တံိမေဋ္ဌာယံာ ကံပါါဝံမေသု
သု� ဝံါ။ တ္တံထာဂတ္တံဿာ မေ�ါ, အာနိနုာ, �တ္တံာံမေရိာ ဣ�ိိပါ�ါ ဘာဝံိတ္တံာ ဗ္ဗာဟာုလ�ကံတ္တံာ ယံာနိ�ကံတ္တံာ 
ဝံတ္တံထ�ကံတ္တံာ အနုုဋ္ဌာိတ္တံာ ပရိိ�ိတ္တံာ သုုသုမာရိ�ိါ, မေသုာ အာကံ�ကမာမေနိာ, အာနိနုာ, တ္တံထာဂမေတ္တံာ            
ကံပါ� ဝံါ တ္တံိမေဋ္ဌာယံာ ကံပါါဝံမေသုသု� ဝံါ’တ္တံိ။ ဧဝံမါိ မေ�ါ တ္တံံ�, အာနိနုာ, တ္တံထာဂမေတ္တံနိ ဩဠာရိိမေကံ                      
နိိမိမေတ္တံ ံကံယံိရိမာမေနိ ဩဠာရိိမေကံ ဩဘာမေသု ကံယံိရိမာမေနိ နိာသုကံာိ ပ�ိဝံိဇဈတိ္တံု�, နိ တ္တံထာဂတ္တံ� 
ယံာ�ိ – ‘တ္တံိဋ္ဌာတ္တံု, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ ကံပါ�, တ္တံိဋ္ဌာတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ ကံပါ� ဗ္ဗာဟာုဇနိဟာိတ္တံာယံ ဗ္ဗာဟာုဇနိသုု�ါယံ 
မေလာကံာနုုကံမါါယံ အတ္တံထာယံ ဟာိတ္တံာယံ သုု�ါယံ မေ�ဝံမနုုဿာာနိ’နုေိ။ သုမေ� တ္တံံ�, အာနိနုာ, တ္တံထာ
ဂတ္တံ� ယံာမေ�ယံာာသုိ, မေ�ံ မေတ္တံ ဝံါ�ာ တ္တံထာဂမေတ္တံာ ပ�ိကံာိမေပယံာ, အထ တ္တံတ္တံိယံကံ� အ�ိဝံါ                              
မေသုယံာ။ တ္တံသုမာတ္တံိဟာာနိနုာ, တ္တံုမေယံာမေဝံတ္တံ� �ုကံက��, တ္တံုမေယံာမေဝံတ္တံ� အပရိ�ိ�။

၁၈၀. ‘‘ဧကံမိ�ါဟာ�, အာနိနုာ, သုမယံ� တ္တံမေတ္တံထဝံ ရိာဇဂမေဟာ ဝံိဟာရိာမိ မေဂါတ္တံမနိိမေဗြာဂာမေ�။မေပ.
။ တ္တံမေတ္တံထဝံ ရိာဇဂမေဟာ ဝံိဟာရိာမိ မေ�ာရိပပါမေတ္တံ။ တ္တံမေတ္တံထဝံ ရိာဇဂမေဟာ ဝံိဟာရိာမိ မေဝံဘာရိပမေဿာ 
သုတ္တံပံဏံဏိဂုဟာာယံ�။ တ္တံမေတ္တံထဝံ ရိာဇဂမေဟာ ဝံိဟာရိာမိ ဣသုိဂိလိပမေဿာ ကံာဠသုိလာယံ�။ တ္တံမေတ္တံထဝံ 
ရိာဇဂမေဟာ ဝံိဟာရိာမိ သု�တ္တံဝံမေနိ သုပါမေသုာဏ္ဍာိကံပဗ္ဗာဘာမေရိ။ တ္တံမေတ္တံထဝံ ရိာဇဂမေဟာ ဝံိဟာရိာမိ တ္တံမေပါ�ါ
ရိာမေမ။ တ္တံမေတ္တံထဝံ ရိာဇဂမေဟာ ဝံိဟာရိာမိ မေဝံဠ�ဝံမေနိ ကံလနုာကံနိိဝံါမေပ။ တ္တံမေတ္တံထဝံ ရိာဇဂမေဟာ ဝံိဟာရိာ
မိ ဇ�ဝံကံမာဝံမေနိ။ တ္တံမေတ္တံထဝံ ရိာဇဂမေဟာ ဝံိဟာရိာမိ မ�ာကံု�ေိသုမ� မိဂ�ါမေယံ တ္တံတြာတ္တံာပိ မေ�ါ တ္တံာဟာ�,            
အာနိနုာ, အာမမေနုေသု� – ‘ရိမဏံ�ယံ�, အာနိနုာ, ရိာဇဂဟာ�, ရိမဏံ�မေယံာ ဂိဇဈကံူမေ�ာ ပဗ္ဗာာမေတ္တံာ,                           
ရိမဏံ�မေယံာ မေဂါတ္တံမနိိမေဗြာဂာမေ�ာ, ရိမဏံ�မေယံာ မေ�ာရိပပါမေတ္တံာ, ရိမဏံ�ယံာ မေဝံဘာရိပမေဿာ                       
သုတ္တံပံဏံဏိဂုဟာာ, ရိမဏံ�ယံာ ဣသုိဂိလိပမေဿာ ကံာဠသုိလာ, ရိမဏံ�မေယံာ သု�တ္တံဝံမေနိ                                       
သုပါမေသုာဏ္ဍာိကံပဗ္ဗာဘာမေရိာ, ရိမဏံ�မေယံာ တ္တံမေပါ�ါရိာမေမာ, ရိမဏံ�မေယံာ မေဝံဠ�ဝံမေနိ ကံလနုာကံ               
နိိဝံါမေပါ, ရိမဏံ�ယံ� ဇ�ဝံကံမာဝံနိ�, ရိမဏံ�မေယံာ မ�ာကံု�ေိသုမ� မိဂ�ါမေယံာ။ ယံဿာ ကံဿာ�ိ, အာနိနုာ,           
�တ္တံာံမေရိာ ဣ�ိိပါ�ါ ဘာဝံိတ္တံာ ဗ္ဗာဟာုလ�ကံတ္တံာ ယံာနိ�ကံတ္တံာ ဝံတ္တံထ�ကံတ္တံာ အနုုဋ္ဌာိတ္တံာ ပရိိ�ိတ္တံာ           
သုုသုမာရိ�ိါ။မေပ.။ အာကံ�ကမာမေနိာ, အာနိနုာ, တ္တံထာဂမေတ္တံာ ကံပါ� ဝံါ တ္တံိမေဋ္ဌာယံာ ကံပါါဝံမေသုသု� ဝံါ’           
တ္တံိ။ ဧဝံမါိ မေ�ါ တ္တံံ�, အာနိနုာ, တ္တံထာဂမေတ္တံနိ ဩဠာရိိမေကံ နိိမိမေတ္တံံ ကံယံိရိမာမေနိ ဩဠာရိိမေကံ                          
ဩဘာမေသု ကံယံိရိမာမေနိ နိာသုကံာိ ပ�ိဝံိဇဈတိ္တံု�, နိ တ္တံထာဂတ္တံ� ယံာ�ိ – ‘တ္တံိဋ္ဌာတ္တံု, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ       
ကံပါ�, တ္တံိဋ္ဌာတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ ကံပါ� ဗ္ဗာဟာုဇနိဟာိတ္တံာယံ ဗ္ဗာဟာုဇနိသုု�ါယံ မေလာကံာနုုကံမါါယံ အတ္တံထာယံ          
ဟာိတ္တံာယံ သုု�ါယံ မေ�ဝံမနုုဿာာနိ’နုေိ။ သုမေ� တ္တံံ�, အာနိနုာ, တ္တံထာဂတ္တံ� ယံာမေ�ယံာာသုိ, မေ�ံဝံ မေတ္တံ 
ဝံါ�ာ တ္တံထာဂမေတ္တံာ ပ�ိကံာိမေပယံာ, အထ တ္တံတ္တံိယံကံ� အ�ိဝံါမေသုယံာ။ တ္တံသုမာတ္တံိဟာာနိနုာ,                         
တ္တံုမေယံာမေဝံတ္တံ� �ုကံက��, တ္တံုမေယံာမေဝံတ္တံ� အပရိ�ိ�။

၁၈၁. ‘‘ဧကံမိ�ါဟာ�, အာနိနုာ, သုမယံ� ဣမေ�ဝံ မေဝံသုာလိယံ� ဝံိဟာရိာမိ ဥမေ�မေနိ မေ�တ္တံိမေယံ။ 
တ္တံတြာတ္တံာပိ မေ�ါ တ္တံာဟာ�, အာနိနုာ, အာမမေနုေသု� – ‘ရိမဏံ�ယံာ, အာနိနုာ, မေဝံသုာလ�, ရိမဏံ�ယံ� ဥမေ�နိ�  
မေ�တ္တံိယံ�။ ယံဿာ ကံဿာ�ိ, အာနိနုာ, �တ္တံာံမေရိာ ဣ�ိိပါ�ါ ဘာဝံိတ္တံာ ဗ္ဗာဟာုလ�ကံတ္တံာ ယံာနိ�ကံတ္တံာ 
ဝံတ္တံထ�ကံတ္တံာ အနုုဋ္ဌာိတ္တံာ ပရိိ�ိတ္တံာ သုုသုမာရိ�ိါ, မေသုာ အာကံ�ကမာမေနိာ ကံပါ� ဝံါ တ္တံိမေဋ္ဌာယံာ ကံပါါဝံမေသု
သု� ဝံါ။ တ္တံထာဂတ္တံဿာ မေ�ါ, အာနိနုာ, �တ္တံာံမေရိာ ဣ�ိိပါ�ါ ဘာဝံိတ္တံာ ဗ္ဗာဟာုလ�ကံတ္တံာ ယံာနိ�ကံတ္တံာ 



30မဟာာပရိိနိိဗ္ဗာာာနိသုုတ်ပ်ါဠိိတော်တ်ာ် စာာမျက်န်ှာာာ -

ဝံတ္တံထ�ကံတ္တံာ အနုုဋ္ဌာိတ္တံာ ပရိိ�ိတ္တံာ သုုသုမာရိ�ိါ, မေသုာ အာကံ�ကမာမေနိာ, အာနိနုာ, တ္တံထာဂမေတ္တံာ      
ကံပါ� ဝံါ တ္တံိမေဋ္ဌာယံာ ကံပါါဝံမေသုသု� ဝံါ’တ္တံိ။ ဧဝံမါိ မေ�ါ တ္တံံ�, အာနိနုာ, တ္တံထာဂမေတ္တံနိ ဩဠာရိိမေကံ                            
နိိမိမေတ္တံ ံကံယံိရိမာမေနိ ဩဠာရိိမေကံ ဩဘာမေသု ကံယံိရိမာမေနိ နိာသုကံာိ ပ�ိဝံိဇဈတိ္တံု�, နိ တ္တံထာဂတ္တံ� 
ယံာ�ိ – ‘တ္တံိဋ္ဌာတ္တံု, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ ကံပါ�, တ္တံိဋ္ဌာတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ ကံပါ� ဗ္ဗာဟာုဇနိဟာိတ္တံာယံ ဗ္ဗာဟာုဇနိသုု�ါယံ 
မေလာကံာနုုကံမါါယံ အတ္တံထာယံ ဟာိတ္တံာယံ သုု�ါယံ မေ�ဝံမနုုဿာာနိ’နုေိ။ သုမေ� တ္တံံ�, အာနိနုာ, တ္တံထာ
ဂတ္တံ� ယံာမေ�ယံာာသုိ, မေ�ံဝံ မေတ္တံ ဝံါ�ာ တ္တံထာဂမေတ္တံာ ပ�ိကံာိမေပယံာ, အထ တ္တံတ္တံိယံကံ� အ�ိဝံါမေသု
ယံာ, တ္တံသုမာတ္တံိဟာာနိနုာ, တ္တံုမေယံာမေဝံတ္တံ� �ုကံက��, တ္တံုမေယံာမေဝံတ္တံ� အပရိ�ိ�။

၁၈၂. ‘‘ဧကံမိ�ါဟာ�, အာနိနုာ, သုမယံ� ဣမေ�ဝံ မေဝံသုာလိယံ� ဝံိဟာရိာမိ မေဂါတ္တံမမေကံ                         
မေ�တ္တံိမေယံ ။မေပ.။ ဣမေ�ဝံ မေဝံသုာလိယံ� ဝံိဟာရိာမိ သုတ္တံမံေမာ မေ�တ္တံိမေယံ။ ဣမေ�ဝံ မေဝံသုာလိယံ�             
ဝံိဟာရိာမိ ဗ္ဗာဟာုပုမေတ္တံ ံမေ�တ္တံိမေယံ။ ဣမေ�ဝံ မေဝံသုာလိယံ� ဝံိဟာရိာမိ သုာရိနုာမေ� မေ�တ္တံိမေယံ။ ဣ�ါမေနိဝံ
မေ�ါ တ္တံာဟာ�, အာနိနုာ, အဇီ �ာပါမေလ မေ�တ္တံိမေယံ အာမမေနုေသု� – ‘ရိမဏံ�ယံာ, အာနိနုာ, မေဝံသုာလ�,        
ရိမဏံ�ယံ� ဥမေ�နိ� မေ�တ္တံိယံ�, ရိမဏံ�ယံ� မေဂါတ္တံမကံ� မေ�တ္တံိယံ�, ရိမဏံ�ယံ� သုတ္တံမံာ� မေ�တ္တံိယံ�, ရိမဏံ�ယံ� 
ဗ္ဗာဟာုပုတ္တံ�ံ မေ�တ္တံိယံ�, ရိမဏံ�ယံ� သုာရိနုာ�� မေ�တ္တံိယံ�, ရိမဏံ�ယံ� �ာပါလ� မေ�တ္တံိယံ�။ ယံဿာ ကံဿာ�ိ, 
အာနိနုာ, �တ္တံာံမေရိာ ဣ�ိိပါ�ါ ဘာဝံိတ္တံာ ဗ္ဗာဟာုလ�ကံတ္တံာ ယံာနိ�ကံတ္တံာ ဝံတ္တံထ�ကံတ္တံာ အနုုဋ္ဌာိတ္တံာ                 
ပရိိ�ိတ္တံာ သုုသုမာရိ�ိါ, မေသုာ အာကံ�ကမာမေနိာ ကံပါ� ဝံါ တ္တံိမေဋ္ဌာယံာ ကံပါါဝံမေသုသု� ဝံါ။ တ္တံထာဂတ္တံဿာ
မေ�ါ, အာနိနုာ, �တ္တံာံမေရိာ ဣ�ိိပါ�ါ ဘာဝံိတ္တံာ ဗ္ဗာဟာုလ�ကံတ္တံာ ယံာနိ�ကံတ္တံာ ဝံတ္တံထ�ကံတ္တံာ အနုုဋ္ဌာိတ္တံာ   
ပရိိ�ိတ္တံာ သုုသုမာရိ�ိါ, မေသုာ အာကံ�ကမာမေနိာ, အာနိနုာ, တ္တံထာဂမေတ္တံာ ကံပါ� ဝံါ တ္တံိမေဋ္ဌာယံာ ကံပါါဝံ
မေသုသု� ဝံါ’တ္တံိ။ ဧဝံမါိ မေ�ါ တ္တံံ�, အာနိနုာ, တ္တံထာဂမေတ္တံနိ ဩဠာရိိမေကံ နိိမိမေတ္တံံ ကံယံိရိမာမေနိ ဩဠာရိိ
မေကံ ဩဘာမေသု ကံယံိရိမာမေနိ နိာသုကံာိ ပ�ိဝံိဇဈတိ္တံု�, နိ တ္တံထာဂတ္တံ� ယံာ�ိ – ‘တ္တံိဋ္ဌာတ္တံု ဘဂဝံါ ကံပါ�, 
တ္တံိဋ္ဌာတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ ကံပါ� ဗ္ဗာဟာုဇနိဟာိတ္တံာယံ ဗ္ဗာဟာုဇနိသုု�ါယံ မေလာကံာနုုကံမါါယံ အတ္တံထာယံ                    
ဟာိတ္တံာယံ သုု�ါယံ မေ�ဝံမနုုဿာာနိ’နုေိ။ သုမေ� တ္တံံ�, အာနိနုာ, တ္တံထာဂတ္တံ� ယံာမေ�ယံာာသုိ, မေ�ံဝံ မေတ္တံ 
ဝံါ�ာ တ္တံထာဂမေတ္တံာ ပ�ိကံာိမေပယံာ, အထ တ္တံတ္တံိယံကံ� အ�ိဝံါမေသုယံာ။ တ္တံသုမာတ္တံိဟာာနိနုာ, တ္တံုမေယံာမေဝံ
တ္တံ� �ုကံက��, တ္တံုမေယံာမေဝံတ္တံ� အပရိ�ိ�။

၁၈၃. ‘‘နိနုု ဧတ္တံ� [ဧဝံ� (သုာာ. ပ�.)], အာနိနုာ, မယံာ ပ�ိကံမေ�ာဝံ [ပ�ိဂမေ�ာဝံ (သု�. ပ�.)] အကံာာတ္တံ�
 – ‘သုမေဗ္ဗာာမေဟာဝံ ပိမေယံဟာိ မနိာမေပဟာိ နိာနိာဘာမေဝံါ ဝံိနိာဘာမေဝံါ အ�ထာဘာမေဝံါ။ တ္တံ� ကံုမေတ္တံတ္တံထ
, အာနိနုာ, လဗ္ဗာဘာ, ယံ� တ္တံ� ဇာတ္တံ� ဘူတ္တံ� သု�ကတ္တံ� ပမေလာကံ�မမ�, တ္တံ� ဝံတ္တံ မာ ပလုဇီ�တ္တံိ မေနိတ္တံ� ဌိာနိ�         
ဝံိဇီတ္တံိ’။ ယံ� မေ�ါ ပမေနိတ္တံ�, အာနိနုာ, တ္တံထာဂမေတ္တံနိ �တ္တံ�ံ ဝံနုေ� မုတ္တံ�ံ ပဟာ�နိ� ပ�ိနိိဿာဋ္ဌာ� ဩဿာမေဋ္ဌာာ 
အာယံုသု�ကါမေရိာ, ဧကံ�မေသုနိ ဝံါ�ာ ဘာသုိတ္တံာ – ‘နိ �ိရိ� တ္တံထာဂတ္တံဿာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိ� ဘဝံိဿာတ္တံိ။                   
ဣမေတ္တံာ တ္တံိဏံဏ� မာသုာနိ� အ�ာမေယံနိ တ္တံထာဂမေတ္တံာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာတ္တံ�’တ္တံိ။ တ္တံဉ္စစ [တ္တံ� ဝံ�နိ� (သု�.)] 
တ္တံထာဂမေတ္တံာ ဇ�ဝံိတ္တံမေဟာတ္တံု ပုနိ ပ�ာာဝံမိဿာတ္တံ�တ္တံိ [ပ�ာာဂမိဿာတ္တံ�တ္တံိ (သုာာ. ကံ.)] မေနိတ္တံ� ဌိာနိ�             
ဝံိဇီတ္တံိ။ အာယံာမာနိနုာ, မေယံနိ မဟာာဝံနိ� ကံူ�ာဂါရိသုာလာ မေတ္တံနုုပသုကံကမိဿာာမာ’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�,      
ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုိ။



31မဟာာပရိိနိိဗ္ဗာာာနိသုုတ်ပ်ါဠိိတော်တ်ာ် စာာမျက်န်ှာာာ -

အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ အာယံသုမတ္တံာ အာနိမေနုာနိ သု�ိ� မေယံနိ မဟာာဝံနိ� ကံူ�ာဂါရိသုာလာ                          
မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဂ�ေ တ္တံံ�, အာနိနုာ, ယံာဝံတ္တံိကံာ 
ဘိကံာ� မေဝံသုာလ� ဥပနိိဿာာယံ ဝံိဟာရိနုေိ, မေတ္တံ သုမေဗ္ဗာာ ဥပဋ္ဌာာနိသုာလာယံ� သုနုာိပါမေတ္တံဟာ�’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, 
ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ိဿာုတ္တံံာ ယံာဝံတ္တံိကံာ ဘိကံာ� မေဝံသုာလ�            
ဥပနိိဿာာယံ ဝံိဟာရိနုေိ, မေတ္တံ သုမေဗ္ဗာာ ဥပဋ္ဌာာနိသုာလာယံ� သုနုာိပါမေတ္တံတ္တံံာ မေယံနိ ဘဂဝံါ                                         
မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ဘဂဝံနုေ� အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ဧကံမနုေ� အဋ္ဌာာသုိ။ ဧကံမနုေ� ဌိိမေတ္တံာ မေ�ါ 
အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘သုနုာိပတ္တံိမေတ္တံာ, ဘမေနုေ, ဘိကံာ�သု�မေ�ာ, ယံဿာ�ါနိိ, 
ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ ကံာလ� မ�တ္တံ�’’တ္တံိ။

၁၈၄. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ မေယံနုုပဋ္ဌာာနိသုာလာ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ပ�မေတ္တံ ံ     
အာသုမေနိ နိိသု��ိ။ နိိသုဇီ မေ�ါ ဘဂဝံါ ဘိကံာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘တ္တံသုမာတ္တံိဟာ, ဘိကံာမေဝံ, မေယံ မေတ္တံ 
မယံာ �မမာ အဘိ�ာ မေ�သုိတ္တံာ, မေတ္တံ မေဝံါ သုာ�ုကံ� ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ အာမေသုဝံိတ္တံဗ္ဗာာာ ဘာမေဝံတ္တံဗ္ဗာာာ     
ဗ္ဗာဟာုလ�ကံာတ္တံဗ္ဗာာာ, ယံထယံိ�� ဗြာဗ္ဗာဟာမ�ရိိယံ� အ�ိနိိယံ� အဿာ �ိရိဋ္ဌာိတ္တံိကံ�, တ္တံ�ဿာ ဗ္ဗာဟာုဇနိဟာိတ္တံာယံ 
ဗ္ဗာဟာုဇနိသုု�ါယံ မေလာကံာနုုကံမါါယံ အတ္တံထာယံ ဟာိတ္တံာယံ သုု�ါယံ မေ�ဝံမနုုဿာာနိ�။ ကံတ္တံမေမ �               
မေတ္တံ, ဘိကံာမေဝံ, �မမာ မယံာ အဘိ�ာ မေ�သုိတ္တံာ, မေယံ မေဝံါ သုာ�ုကံ� ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ အာမေသုဝံိတ္တံဗ္ဗာာာ                
ဘာမေဝံတ္တံဗ္ဗာာာ ဗ္ဗာဟာုလ�ကံာတ္တံဗ္ဗာာာ, ယံထယံိ�� ဗြာဗ္ဗာဟာမ�ရိိယံ� အ�ိနိိယံ� အဿာ �ိရိဋ္ဌာိတ္တံိကံ�, တ္တံ�ဿာ            
ဗ္ဗာဟာုဇနိဟာိတ္တံာယံ ဗ္ဗာဟာုဇနိသုု�ါယံ မေလာကံာနုုကံမါါယံ အတ္တံထာယံ ဟာိတ္တံာယံ သုု�ါယံ မေ�ဝံမနုုဿာာ
နိ�။ မေသုယံာထိ�� – �တ္တံာံမေရိာ သုတ္တံိပဋ္ဌာာနိာ �တ္တံာံမေရိာ သုမမပါ�ာနိာ �တ္တံာံမေရိာ ဣ�ိိပါ�ါ ပဉ္စစိန္ဒြိနုာိယံာနိိ
ပဉ္စစ ဗ္ဗာလာနိိ သုတ္တံ ံမေဗ္ဗာာဇဈဂက ါ အရိိမေယံာ အဋ္ဌာဂဂိမေကံာ မမေဂဂါ။ ဣမေမ မေ�ါ မေတ္တံ, ဘိကံာမေဝံ, �မမာ မယံာ 
အဘိ�ာ မေ�သုိတ္တံာ, မေယံ မေဝံါ သုာ�ုကံ� ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ အာမေသုဝံိတ္တံဗ္ဗာာာ ဘာမေဝံတ္တံဗ္ဗာာာ ဗ္ဗာဟာုလ�ကံာ  
တ္တံဗ္ဗာာာ, ယံထယံိ�� ဗြာဗ္ဗာဟာမ�ရိိယံ� အ�ိနိိယံ� အဿာ �ိရိဋ္ဌာိတ္တံိကံ�, တ္တံ�ဿာ ဗ္ဗာဟာုဇနိဟာိတ္တံာယံ                                       
ဗ္ဗာဟာုဇနိသုု�ါယံ မေလာကံာနုုကံမါါယံ အတ္တံထာယံ ဟာိတ္တံာယံ သုု�ါယံ မေ�ဝံမနုုဿာာနိ’’နုေိ။

၁၈၅. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ဘိကံာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဟာနုာ�ါနိိ, ဘိကံာမေဝံ, အာမနုေယံာမိ မေဝံါ,             
ဝံယံ�မမာ သု�ကါရိာ, အပါမာမေ�နိ သုမါါမေ�ထ။ နိ�ိရိ� တ္တံထာဂတ္တံဿာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိ� ဘဝံိဿာတ္တံိ။ ဣမေတ္တံာ
တ္တံိဏံဏ� မာသုာနိ� အ�ာမေယံနိ တ္တံထာဂမေတ္တံာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာတ္တံ�’’တ္တံိ။ ဣ�မမေဝံါ� ဘဂဝံါ, ဣ�� ဝံတ္တံံာနိ
သုုဂမေတ္တံာ အထာပရိ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� သုတ္တံထာ [ဣမေတ္တံာ ပရိ� သုာာမမေပါတ္တံထမေကံ ဧဝံ�ပိ ပါမေဌိာ �ိဿာတ္တံိ –  
�ဟာရိာပိ � မေယံ ဝံု�ိါ, မေယံ ဗ္ဗာာလာ မေယံ � ပဏ္ဍာိတ္တံာ။ အဍ္ဎာာမေ�ဝံ �လိ�ာါ �, သုမေဗ္ဗာာ မ�ာ�ပရိာယံနိာ။ 
ယံထာပိ ကံုမဘကံာရိဿာ, ကံတ္တံ� မတ္တံံိကံဘာဇနိ�။ �ု�ာကံဉ္စစ မဟာနုေဉ္စစ, ယံဉ္စစ ပကံက� ယံဉ္စစ အာမကံ�။ သုဗ္ဗာာ� 
မေဘ�ပရိိယံနုေ�, ဧဝံ� မ�ာာနိ ဇ�ဝံိတ္တံ�။ အထာပရိ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� သုတ္တံထာ]။ –

‘‘ပရိိပမေကံကာ ဝံမေယံာ မယံာ�၊ ပရိိတ္တံ�ံ မမ ဇ�ဝံိတ္တံ�။
ပဟာာယံ မေဝံါ ဂမိဿာာမိ၊ ကံတ္တံ� မေမ သုရိဏံမတ္တံမံေနိာ။
‘‘အပါမတ္တံာံ သုတ္တံ�မမေနုော၊ သုုသု�လာ မေဟာာထ ဘိကံာမေဝံါ။
သုုသုမာဟာိတ္တံသုကံကပါါ၊ သု�ိတ္တံမံနုုရိကံာထ။



32မဟာာပရိိနိိဗ္ဗာာာနိသုုတ်ပ်ါဠိိတော်တ်ာ် စာာမျက်န်ှာာာ -

‘‘မေယံာ ဣမသုမ� �မမဝံိနိမေယံ၊ အပါမမေတ္တံာံ ဝံိဟာဿာတ္တံိ။
ပဟာာယံ ဇာတ္တံိသု�သုာရိ�၊ �ုကံာဿာနုေ� ကံရိိဿာတ္တံ�’’တိ္တံ [ဝံိဟာရိိဿာတ္တံိ (သုာာ.)၊ ဝံိမေဟာဿာတ္တံိ (

သု�.)]။

တ္တံတ္တံိမေယံာ ဘာဏံဝံါမေရိာ။

နိာဂါပမေလာကံိတ္တံ�

၁၈၆. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ပုဗ္ဗာာဏံာသုမယံ� နိိဝံါမေသုတ္တံံာ ပတ္တံ�ံ�ဝံရိမာ�ါယံ မေဝံသုာလ� ပိဏ္ဍာာယံ 
ပါဝံိသုိ။ မေဝံသုာလိယံ� ပိဏ္ဍာာယံ �ရိိတ္တံံာ ပ�ောဘတ္တံ�ံ ပိဏ္ဍာပါတ္တံပါ�ိကံကမေနုော နိာဂါပမေလာကံိတ္တံ� မေဝံသုာ
လ� အပမေလာမေကံတ္တံံာ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဣ�� ပ�ေိမကံ�, အာနိနုာ, တ္တံထာဂတ္တံဿာ 
မေဝံသုာလိယံာ �ဿာနိ� ဘဝံိဿာတ္တံိ။ အာယံာမာနိနုာ, မေယံနိ ဘဏ္ဍာဂါမေမာ [ဘဏ္ဍာ�ဂါမေမာ (ကံ.)] မေတ္တံ
နုုပသုကံကမိဿာာမာ’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုိ။

အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ မဟာတ္တံာ ဘိကံာ�သု�မေ�နိ သု�ိ� မေယံနိ ဘဏ္ဍာဂါမေမာ တ္တံ�ဝံသုရိိ။ တ္တံတြာတ္တံ       
သုု�� ဘဂဝံါ ဘဏ္ဍာဂါမေမ ဝံိဟာရိတ္တံိ။ တ္တံတြာတ္တံ မေ�ါ ဘဂဝံါ ဘိကံာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘�တ္တံုနုာ�, ဘိကံာမေဝံ,        
�မမာနိ� အနိနုုမေဗ္ဗာာ�ာ အပါ�ိမေဝံ�ာ ဧဝံမိ�� ���မ�ိါနိ� သုနုိာဝံိတ္တံ� သု�သုရိိတ္တံ� မမမေဉ္စစဝံ တ္တံုမာာကံဉ္စစ။      
ကံတ္တံမေမသု� �တ္တံုနုာ�? အရိိယံဿာ, ဘိကံာမေဝံ, သု�လဿာ အနိနုုမေဗ္ဗာာ�ာ အပါ�ိမေဝံ�ာ ဧဝံမိ�� ���မ�ိါနိ� 
သုနုိာဝံိတ္တံ� သု�သုရိိတ္တံ� မမ� မေ�ဝံ တ္တံုမာာကံဉ္စစ။ အရိိယံဿာ, ဘိကံာမေဝံ, သုမာ�ိဿာ အနိနုုမေဗ္ဗာာ�ာ                
အပါ�ိမေဝံ�ာ ဧဝံမိ�� ���မ�ိါနိ� သုနုိာဝံိတ္တံ� သု�သုရိိတ္တံ� မမ� မေ�ဝံ တ္တံုမာာကံဉ္စစ။ အရိိယံာယံ, ဘိကံာမေဝံ, 
ပ�ာယံ အနိနုုမေဗ္ဗာာ�ာ အပါ�ိမေဝံ�ာ ဧဝံမိ�� ���မ�ိါနိ� သုနုိာဝံိတ္တံ� သု�သုရိိတ္တံ� မမ� မေ�ဝံ တ္တံုမာာကံဉ္စစ။ 
အရိိယံာယံ, ဘိကံာမေဝံ, ဝံိမုတ္တံံိယံာ အနိနုုမေဗ္ဗာာ�ာ အပါ�ိမေဝံ�ာ ဧဝံမိ�� ���မ�ိါနိ� သုနုိာဝံိတ္တံ�                        
သု�သုရိိတ္တံ� မမ� မေ�ဝံ တ္တံုမာာကံဉ္စစ။ တ္တံယံိ��, ဘိကံာမေဝံ, အရိိယံ� သု�လ� အနုုဗ္ဗာု�ိ� ပ�ိဝံိ�ိ�, အရိိမေယံာ                                 
သုမာ�ိအနုုဗ္ဗာုမေ�ိါပ�ိဝံိမေ�ိါ, အရိိယံာ ပ�ာ အနုုဗ္ဗာု�ိါ ပ�ိဝံိ�ိါ, အရိိယံာ ဝံိမုတ္တံံိ အနုုဗ္ဗာု�ိါ ပ�ိဝံိ�ိါ,               
ဥ�ေိနုာာ ဘဝံတ္တံဏံာာ, ��ဏံာ ဘဝံမေနိတ္တံံိ, နိတ္တံထိ �ါနိိ ပုနိဗ္ဗာဘမေဝံါ’’တ္တံိ။ ဣ�မမေဝံါ� ဘဂဝံါ, ဣ�� ဝံတ္တံံာနိ   
သုုဂမေတ္တံာ အထာပရိ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� သုတ္တံထာ –

‘‘သု�လ� သုမာ�ိ ပ�ာ �၊ ဝံိမုတ္တံံိ � အနုုတ္တံရံိာ။
အနုုဗ္ဗာု�ိါ ဣမေမ �မမာ၊ မေဂါတ္တံမေမနိ ယံသုဿာိနိာ။
‘‘ဣတ္တံိ ဗ္ဗာုမေ�ိါအဘိ�ာယံ၊ �မမမကံာာသုိ ဘိကံာ�နိ�။
�ုကံာဿာနုေကံမေရိာ သုတ္တံထာ၊ �ကံာ�မာ ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ’’တ္တံိ။

တ္တံတြာတ္တံာပိ သုု�� ဘဂဝံါ ဘဏ္ဍာဂါမေမ ဝံိဟာရိမေနုော ဧတ္တံမေ�ဝံ ဗ္ဗာဟာုလ� ဘိကံာ�နိ� �မမ� ကံထ� ကံမေရိာ
တ္တံိ – ‘‘ဣတိ္တံ သု�လ�, ဣတ္တံိ သုမာ�ိ, ဣတ္တံိ ပ�ာ။ သု�လပရိိဘာဝံိမေတ္တံာ သုမာ�ိ မဟာပဖမေလာ               
မေဟာာတ္တံိ မဟာာနိိသု�မေသုာ။ သုမာ�ိပရိိဘာဝံိတ္တံာ ပ�ာ မဟာပဖလာ မေဟာာတ္တံိ မဟာာနိိသု�သုာ။                        
ပ�ာပရိိဘာဝံိတ္တံ� �ိတ္တံ�ံ သုမမမေ�ဝံ အာသုမေဝံဟာိ ဝံိမု�ာတ္တံိ, မေသုယံာထိ�� – ကံာမာသုဝံါ, ဘဝံါသုဝံါ, 
အဝံိဇီာသုဝံါ’’တ္တံိ။
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�တ္တံုမဟာာပမေ�သုကံထာ

၁၈၇. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ဘဏ္ဍာဂါမေမ ယံထာဘိရိနုေ� ဝံိဟာရိိတ္တံံာ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေ
သုိ – ‘‘အာယံာမာနိနုာ, မေယံနိ ဟာတ္တံထိဂါမေမာ, မေယံနိ အမာဂါမေမာ, မေယံနိ ဇမာ�ဂါမေမာ, မေယံနိ မေဘာဂနိ
ဂရိ� မေတ္တံနုုပသုကံကမိဿာာမာ’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ                       
ပ�ာမေဿာာသုိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ မဟာတ္တံာ ဘိကံာ�သု�မေ�နိ သု�ိ� မေယံနိ မေဘာဂနိဂရိ� တ္တံ�ဝံသုရိိ။ 
တ္တံတြာတ္တံ သုု�� ဘဂဝံါ မေဘာဂနိဂမေရိ ဝံိဟာရိတ္တံိ အာနိမေနုာ [သုာနိနုာမေရိ (ကံ.)] မေ�တ္တံိမေယံ။ တ္တံတြာတ္တံ မေ�ါ   
ဘဂဝံါ ဘိကံာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘�တ္တံာံမေရိာမေမ, ဘိကံာမေဝံ, မဟာာပမေ�မေသု မေ�မေသုဿာာမိ, တ္တံ�                   
သုုဏံာထ, သုာ�ုကံ� မနိသုိကံမေရိာထ, ဘာသုိဿာာမ�’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ မေတ္တံ ဘိကံာ�                  
ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုု�။ ဘဂဝံါ ဧတ္တံ�မေဝံါ� –

၁၈၈. ‘‘ဣ�, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� ဧဝံ� ဝံမေ�ယံာ – ‘သုမမ��ါ မေမတ္တံ�, အာဝံုမေသုာ, ဘဂဝံမေတ္တံာ သုုတ္တံ�
သုမမ��ါ ပ�ိဂဂဟာိတ္တံ�, အယံ� �မေမမာ အယံ� ဝံိနိမေယံာ ဣ�� သုတ္တံထ�သုာသုနိ’နုေိ။ တ္တံဿာ, ဘိကံာမေဝံ,                 
ဘိကံာ�မေနိာ ဘာသုိတ္တံ� မေနိဝံ အဘိနိနုာိတ္တံဗ္ဗာာ� နိပါ�ိမေကံကာသုိတ္တံဗ္ဗာာ�။ အနိဘိနိနုာိတ္တံံာ အပါ�ိမေကံကာသုိတ္တံံာ 
တ္တံာနိိ ပ�ဗ္ဗာာဉ္စိနိာနိိ သုာ�ုကံ� ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ သုုမေတ္တံ ံဩသုာမေရိတ္တံဗ္ဗာာာနိိ [ဩတ္တံာမေရိတ္တံဗ္ဗာာာနိိ], ဝံိနိမေယံ 
သုနုာမေဿာတ္တံဗ္ဗာာာနိိ။ တ္တံာနိိ မေ� သုုမေတ္တံ ံဩသုာရိိယံမာနိာနိိ [ဩတ္တံာရိိယံမာနိာနိိ] ဝံိနိမေယံ သုနုာဿာိယံ
မာနိာနိိ နိ မေ�ဝံ သုုမေတ္တံ ံဩသုရိနုေိ [ဩတ္တံရိနုေိ (သု�. ပ�. အ. နိိ. ၄.၁၈၀], နိ � ဝံိနိမေယံ သုနုာိဿာနုေိ,               
နိိဋ္ဌာမေမတ္တံထ ဂနုေဗ္ဗာာ� – ‘အ�ိါ, ဣ�� နိ မေ�ဝံ တ္တံဿာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ဝံ�နိ�; ဣမဿာ � ဘိကံာ�မေနိာ                                 
�ုဂဂဟာိတ္တံ’ နုေိ။ ဣတ္တံိမေဟာတ္တံ�, ဘိကံာမေဝံ, ဆမေ�ယံာာထ။ တ္တံာနိိ မေ� သုုမေတ္တံ ံဩသုာရိိယံမာနိာနိိ ဝံိနိ
မေယံသုနုာဿာိယံမာနိာနိိ သုုမေတ္တံံ မေ�ဝံ ဩသုရိနုေိ, ဝံိနိမေယံ � သုနုာိဿာနုေိ, နိိဋ္ဌာမေမတ္တံထ ဂနုေဗ္ဗာာ� – ‘အ�ိါ,  
ဣ�� တ္တံဿာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ဝံ�နိ�; ဣမဿာ � ဘိကံာ�မေနိာ သုုဂဂဟာိတ္တံ’နုေိ။ ဣ��, ဘိကံာမေဝံ, ပဌိမ�                               
မဟာာပမေ�သု� �ာမေရိယံာာထ။

‘‘ဣ� ပနိ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� ဧဝံ� ဝံမေ�ယံာ – ‘အမုကံသုမ� နိာမ အာဝံါမေသု သု�မေ�ာ ဝံိဟာရိတ္တံိ 
သုမေထမေရိာ သုပါမေမာမေကံာါ။ တ္တံဿာ မေမ သု��ဿာ သုမမ��ါ သုုတ္တံ� သုမမ��ါ ပ�ိဂဂဟာိတ္တံ�, အယံ� �မေမမာ 
အယံ� ဝံိနိမေယံာ ဣ�� သုတ္တံထ�သုာသုနိ’နုေိ။ တ္တံဿာ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�မေနိာ ဘာသုိတ္တံ� မေနိဝံ                                             
အဘိနိနုာိတ္တံဗ္ဗာာ� နိပါ�ိမေကံကာသုိတ္တံဗ္ဗာာ�။ အနိဘိနိနုာိတ္တံံာ အပါ�ိမေကံကာသုိတ္တံံာ တ္တံာနိိ ပ�ဗ္ဗာာဉ္စိနိာနိိ သုာ�ုကံ�    
ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ သုုမေတ္တံ ံဩသုာမေရိတ္တံဗ္ဗာာာနိိ, ဝံိနိမေယံ သုနုာမေဿာတ္တံဗ္ဗာာာနိိ။ တ္တံာနိိ မေ� သုုမေတ္တံ ံဩသုာရိိယံ
မာနိာနိိ ဝံိနိမေယံ သုနုာဿာိယံမာနိာနိိ နိ မေ�ဝံ သုုမေတ္တံ ံဩသုရိနုေိ, နိ � ဝံိနိမေယံ သုနုာိဿာနုေိ, နိိဋ္ဌာမေမတ္တံထ 
ဂနုေဗ္ဗာာ� – ‘အ�ိါ, ဣ�� နိ မေ�ဝံ တ္တံဿာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ဝံ�နိ�; တ္တံဿာ � သု��ဿာ �ုဂဂဟာိတ္တံ’နုေိ။                               
ဣတ္တံိမေဟာတ္တံ�, ဘိကံာမေဝံ, ဆမေ�ယံာာထ။ တ္တံာနိိ မေ� သုုမေတ္တံံ ဩသုာရိိယံမာနိာနိိ ဝံိနိမေယံ သုနုာဿာိယံ
မာနိာနိိ သုုမေတ္တံ ံ မေ�ဝံ ဩသုရိနုေိ ဝံိနိမေယံ � သုနုာိဿာနုေိ, နိိဋ္ဌာမေမတ္တံထ ဂနုေဗ္ဗာာ� – ‘အ�ိါ, ဣ�� တ္တံဿာ                    
ဘဂဝံမေတ္တံာ ဝံ�နိ�; တ္တံဿာ � သု��ဿာ သုုဂဂဟာိတ္တံ’နုေိ။ ဣ��, ဘိကံာမေဝံ, �ုတ္တံိယံ� မဟာာပမေ�သု� �ာမေရိ
ယံာာထ။
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‘‘ဣ� ပနိ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� ဧဝံ� ဝံမေ�ယံာ – ‘အမုကံသုမ� နိာမ အာဝံါမေသု သုမာဟာုလာ မေထရိာ 
ဘိကံာ� ဝံိဟာရိနုေိ ဗ္ဗာဟာုဿာုတ္တံာ အာဂတ္တံာဂမာ �မမ�ရိာ ဝံိနိယံ�ရိာ မာတ္တံိကံာ�ရိာ။ မေတ္တံသု� မေမ                      
မေထရိာနိ� သုမမ��ါ သုုတ္တံ� သုမမ��ါ ပ�ိဂဂဟာိတ္တံ� – အယံ� �မေမမာ အယံ� ဝံိနိမေယံာ ဣ�� သုတ္တံထ�သုာသုနိ’နုေိ။ 
တ္တံဿာ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�မေနိာ ဘာသုိတ္တံ� မေနိဝံ အဘိနိနုာိတ္တံဗ္ဗာာ�။မေပ.။ နိ � ဝံိနိမေယံ သုနုာိဿာနုေိ,                     
နိိဋ္ဌာမေမတ္တံထ ဂနုေဗ္ဗာာ� – ‘အ�ိါ, ဣ�� နိ မေ�ဝံ တ္တံဿာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ဝံ�နိ�; မေတ္တံသုဉ္စစ မေထရိာနိ� �ုဂဂဟာိတ္တံ’နုေိ။     
ဣတ္တံိမေဟာတ္တံ�, ဘိကံာမေဝံ, ဆမေ�ယံာာထ။ တ္တံာနိိ မေ� သုုမေတ္တံ ံ ဩသုာရိိယံမာနိာနိိ။မေပ.။ ဝံိနိမေယံ �       
သုနုာိဿာနုေိ, နိိဋ္ဌာမေမတ္တံထ ဂနုေဗ္ဗာာ� – ‘အ�ိါ, ဣ�� တ္တံဿာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ဝံ�နိ�; မေတ္တံသုဉ္စစ မေထရိာနိ�                                        
သုုဂဂဟာိတ္တံ’နုေိ။ ဣ��, ဘိကံာမေဝံ, တ္တံတ္တံိယံ� မဟာာပမေ�သု� �ာမေရိယံာာထ။

‘‘ဣ� ပနိ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ� ဧဝံ� ဝံမေ�ယံာ – ‘အမုကံသုမ� နိာမ အာဝံါမေသု ဧမေကံာ မေထမေရိာ 
ဘိကံာ� ဝံိဟာရိတ္တံိ ဗ္ဗာဟာုဿာုမေတ္တံာ အာဂတ္တံာဂမေမာ �မမ�မေရိာ ဝံိနိယံ�မေရိာ မာတ္တံိကံာ�မေရိာ။ တ္တံဿာ 
မေမ မေထရိဿာ သုမမ��ါ သုုတ္တံ� သုမမ��ါ ပ�ိဂဂဟာိတ္တံ� – အယံ� �မေမမာ အယံ� ဝံိနိမေယံာ ဣ��                                            
သုတ္တံထ�သုာသုနိ’နုေိ။ တ္တံဿာ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�မေနိာ ဘာသုိတ္တံ� မေနိဝံ အဘိနိနုာိတ္တံဗ္ဗာာ� နိပါ�ိမေကံကာသုိတ္တံဗ္ဗာာ�။ 
အနိဘိနိနုာိတ္တံံာ အပါ�ိမေကံကာသုိတ္တံံာ တ္တံာနိိ ပ�ဗ္ဗာာဉ္စိနိာနိိ သုာ�ုကံ� ဥဂဂမေဟာတ္တံံာ သုုမေတ္တံ ံဩသုာရိိတ္တံဗ္ဗာာာ
နိိ, ဝံိနိမေယံ သုနုာမေဿာတ္တံဗ္ဗာာာနိိ။ တ္တံာနိိ မေ� သုုမေတ္တံ ံဩသုာရိိယံမာနိာနိိ ဝံိနိမေယံ သုနုာဿာိယံမာနိာနိိ နိ
မေ�ဝံ သုုမေတ္တံံ ဩသုရိနုေိ, နိ � ဝံိနိမေယံ သုနုာိဿာနုေိ, နိိဋ္ဌာမေမတ္တံထ ဂနုေဗ္ဗာာ� – ‘အ�ိါ, ဣ�� နိ မေ�ဝံ တ္တံဿာ           
ဘဂဝံမေတ္တံာ ဝံ�နိ�; တ္တံဿာ � မေထရိဿာ �ုဂဂဟာိတ္တံ’နုေိ။ ဣတ္တံိမေဟာတ္တံ�, ဘိကံာမေဝံ, ဆမေ�ယံာာထ။            
တ္တံာနိိ � သုုမေတ္တံံ ဩသုာရိိယံမာနိာနိိ ဝံိနိမေယံ သုနုာဿာိယံမာနိာနိိ သုုမေတ္တံ ံမေ�ဝံ ဩသုရိနုေိ, ဝံိနိမေယံ �
သုနုာိဿာနုေိ, နိိဋ္ဌာမေမတ္တံထ ဂနုေဗ္ဗာာ� – ‘အ�ိါ, ဣ�� တ္တံဿာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ဝံ�နိ�; တ္တံဿာ � မေထရိဿာ                              
သုုဂဂဟာိတ္တံ’နုေိ။ ဣ��, ဘိကံာမေဝံ, �တ္တံုတ္တံထ� မဟာာပမေ�သု� �ာမေရိယံာာထ။ ဣမေမ မေ�ါ, ဘိကံာမေဝံ,                      
�တ္တံာံမေရိာ မဟာာပမေ�မေသု �ာမေရိယံာာထာ’’တ္တံိ။

တ္တံတြာတ္တံပိ သုု�� ဘဂဝံါ မေဘာဂနိဂမေရိ ဝံိဟာရိမေနုော အာနိမေနုာ မေ�တ္တံိမေယံ ဧတ္တံမေ�ဝံ ဗ္ဗာဟာုလ�           
ဘိကံာ�နိ� �မမ� ကံထ� ကံမေရိာတ္တံိ – ‘‘ဣတ္တံိ သု�လ�, ဣတ္တံိ သုမာ�ိ, ဣတ္တံိ ပ�ာ။ သု�လပရိိဘာဝံိမေတ္တံာ 
သုမာ�ိ မဟာပဖမေလာ မေဟာာတ္တံိ မဟာာနိိသု�မေသုာ။ သုမာ�ိပရိိဘာဝံိတ္တံာ ပ�ာ မဟာပဖလာ မေဟာာတ္တံိ 
မဟာာနိိသု�သုာ။ ပ�ာပရိိဘာဝံိတ္တံ� �ိတ္တံ�ံ သုမမမေ�ဝံ အာသုမေဝံဟာိ ဝံိမု�ာတ္တံိ, မေသုယံာထိ�� – ကံာမာ
သုဝံါ, ဘဝံါသုဝံါ, အဝံိဇီာသုဝံါ’’တ္တံိ။

ကံမမာရိပုတ္တံ�ံုနုာဝံတ္တံထ�

၁၈၉. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ မေဘာဂနိဂမေရိ ယံထာဘိရိနုေ� ဝံိဟာရိိတ္တံံာ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ�                              
အာမမေနုေသုိ – ‘‘အာယံာမာနိနုာ, မေယံနိ ပါဝံါ မေတ္တံနုုပသုကံကမိဿာာမာ’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ               
အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ မဟာတ္တံာ ဘိကံာ�သု�မေ�နိ သု�ိ� 
မေယံနိ ပါဝံါ တ္တံ�ဝံသုရိိ။ တ္တံတြာတ္တံ သုု�� ဘဂဝံါ ပါဝံါယံ� ဝံိဟာရိတ္တံိ �ုနုာဿာ ကံမမာရိပုတ္တံဿံာ အမာဝံမေနိ။ 
အမေဿာာသုိ မေ�ါ �ုမေနုာာ ကံမမာရိပုမေတ္တံာံ – ‘‘ဘဂဝံါ ကံိရိ ပါဝံ� အနုုပါမေတ္တံံာ, ပါဝံါယံ� ဝံိဟာရိတ္တံိ မယံာ�     



35မဟာာပရိိနိိဗ္ဗာာာနိသုုတ်ပ်ါဠိိတော်တ်ာ် စာာမျက်န်ှာာာ -

အမာဝံမေနိ’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ �ုမေနုာာ ကံမမာရိပုမေတ္တံာံ မေယံနိ ဘဂဝံါ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ        
ဘဂဝံနုေ� အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ဧကံမနုေ� နိိသု��ိ။ ဧကံမနုေ� နိိသုိနုာ� မေ�ါ �ုနုာ� ကံမမာရိပုတ္တံံ� ဘဂဝံါ �မမိယံာ            
ကံထာယံ သုနုာမေဿာသုိ သုမာ�မေပသုိ သုမုမေတ္တံမံေဇသုိ သုမါဟာ�မေသုသုိ။ အထ မေ�ါ �ုမေနုာာ ကံမမာရိ                  
ပုမေတ္တံာံ ဘဂဝံတ္တံာ �မမိယံာ ကံထာယံ သုနုာဿာိမေတ္တံာ သုမာ�ပိမေတ္တံာ သုမုမေတ္တံဇံိမေတ္တံာ သုမါဟာ�သုိ
မေတ္တံာ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘အ�ိဝံါမေသုတ္တံု မေမ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ သုံာတ္တံနိာယံ ဘတ္တံ�ံ သု�ိ� ဘိကံာ�သု�
မေ�နိာ’’တ္တံိ။ အ�ိဝံါမေသုသုိ ဘဂဝံါ တ္တံုဏံာ�ဘာမေဝံနိ။ အထ မေ�ါ �ုမေနုာာ ကံမမာရိပုမေတ္တံာံ ဘဂဝံမေတ္တံာ 
အ�ိဝံါသုနိ� ဝံိ�ိတ္တံံာ ဥဋ္ဌာာယံာသုနိာ ဘဂဝံနုေ� အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ပ�ကံာိဏံ� ကံတ္တံံာ ပကံကာမိ။

အထ မေ�ါ �ုမေနုာာ ကံမမာရိပုမေတ္တံာံ တ္တံဿာာ ရိတ္တံံိယံာ အ�ာမေယံနိ သုမေကံ နိိမေဝံသုမေနိ ပဏံ�တ္တံ� 
�ါ�နိ�ယံ� မေဘာဇနိ�ယံ� ပ�ိယံာ�ါမေပတ္တံံာ ပဟာူတ္တံဉ္စစ သုူကံရိမ�ာဝံ� ဘဂဝံမေတ္တံာ ကံာလ� အာမေရိာ�ာမေပ
သုိ – ‘‘ကံာမေလာ, ဘမေနုေ, နိိဋ္ဌာိတ္တံ� ဘတ္တံ’ံ’နုေိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ပုဗ္ဗာာဏံာသုမယံ� နိိဝံါမေသုတ္တံံာ ပတ္တံ�ံ�ဝံရိ
မာ�ါယံ သု�ိ� ဘိကံာ�သု�မေ�နိ မေယံနိ �ုနုာဿာ ကံမမာရိပုတ္တံဿံာ နိိမေဝံသုနိ� မေတ္တံနုုပသုကံကမိ;                               
ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ပ�မေတ္တံ ံအာသုမေနိ နိိသု��ိ။ နိိသုဇီ မေ�ါ ဘဂဝံါ �ုနုာ� ကံမမာရိပုတ္တံံ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ယံ� 
မေတ္တံ, �ုနုာ, သုူကံရိမ�ာဝံ� ပ�ိယံတ္တံ�ံ, မေတ္တံနိ မ� ပရိိဝံိသု။ ယံ� ပနိ�� �ါ�နိ�ယံ� မေဘာဇနိ�ယံ� ပ�ိယံတ္တံ�ံ, 
မေတ္တံနိ ဘိကံာ�သု��� ပရိိဝံိသုာ’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ �ုမေနုာာ ကံမမာရိပုမေတ္တံာံ ဘဂဝံမေတ္တံာ                     
ပ�ိဿာုတ္တံံာ ယံ� အမေဟာာသုိ သုူကံရိမ�ာဝံ� ပ�ိယံတ္တံ�ံ, မေတ္တံနိ ဘဂဝံနုေ� ပရိိဝံိသုိ။ ယံ� ပနိ�� �ါ�နိ�ယံ� 
မေဘာဇနိ�ယံ� ပ�ိယံတ္တံ�ံ, မေတ္တံနိ ဘိကံာ�သု��� ပရိိဝံိသုိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ �ုနုာ� ကံမမာရိပုတ္တံံ� အာမမေနုေသုိ
 – ‘‘ယံ� မေတ္တံ, �ုနုာ, သုူကံရိမ�ာဝံ� အဝံသုိဋ္ဌာ�, တ္တံ� မေသုာမေဗ္ဗာဘ နိိ�ဏံာဟာိ။ နိာဟာ� တ္တံ�, �ုနုာ, ပဿာာမိ                  
သုမေ�ဝံမေကံ မေလာမေကံ သုမာရိမေကံ သုဗြာဗ္ဗာဟာမမေကံ သုဿာမဏံဗြာဗ္ဗာာဟာမဏံိယံာ ပဇာယံ                                             
သုမေ�ဝံမနုုဿာာယံ, ယံဿာ တ္တံ� ပရိိဘုတ္တံ�ံ သုမမာ ပရိိဏံာမ� ဂမေ�ေယံာ အ�တြာတ္တံ တ္တံထာဂတ္တံဿာာ’’တ္တံိ။
‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ �ုမေနုာာ ကံမမာရိပုမေတ္တံာံ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ိဿာုတ္တံံာ ယံ� အမေဟာာသုိ သုူကံရိမ�ာဝံ� 
အဝံသုိဋ္ဌာ�, တ္တံ� မေသုာမေဗ္ဗာဘ နိိ�ဏံိတ္တံံာ မေယံနိ ဘဂဝံါ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ဘဂဝံနုေ�                                 
အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ဧကံမနုေ� နိိသု��ိ။ ဧကံမနုေ� နိိသုိနုာ� မေ�ါ �ုနုာ� ကံမမာရိပုတ္တံံ� ဘဂဝံါ �မမိယံာ ကံထာယံ               
သုနုာမေဿာတ္တံံာ သုမာ�မေပတ္တံံာ သုမုမေတ္တံမံေဇတ္တံံာ သုမါဟာ�မေသုတ္တံံာ ဥဋ္ဌာာယံာသုနိာ ပကံကာမိ။

၁၉၀. အထ မေ�ါ ဘဂဝံမေတ္တံာ �ုနုာဿာ ကံမမာရိပုတ္တံဿံာ ဘတ္တံ�ံ ဘုတ္တံာံဝံိဿာ �မေရိာ အာဗ္ဗာာမေ�ာ
ဥပါဇီိ, မေလာဟာိတ္တံပကံာနုာိကံာ ပဗ္ဗာာဠှုာ မေဝံ�နိာ ဝံတ္တံနံုေိ မာရိဏံနုေိကံာ။ တ္တံာ သုု�� ဘဂဝံါ သုမေတ္တံာ     
သုမါဇာမေနိာ အ�ိဝံါမေသုသုိ အဝံိဟာ�မာမေနိာ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ –               
‘‘အာယံာမာနိနုာ, မေယံနိ ကံုသုိနိာရိာ မေတ္တံနုုပသုကံကမိဿာာမာ’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ 
အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုိ။

�ုနုာဿာ ဘတ္တံ�ံ ဘုဉ္စိိတ္တံံာ၊ ကံမမာရိဿာာတ္တံိ မေမ သုုတ္တံ�။ 
အာဗ္ဗာာ�� သုမဖ�သု� ��မေရိာ၊ ပဗ္ဗာာဠှု� မာရိဏံနုေိကံ�။
ဘုတ္တံဿံာ � သုူကံရိမ�ာမေဝံနိ၊ ဗ္ဗာာာ�ိပါဗ္ဗာာမေဠှုာ ဥ�ပါ�ိ သုတ္တံထ�မေနိာ။
ဝံိမေရိ�မာမေနိာ [ဝံိရိိ�ာမာမေနိာ (သု�. သုာာ. ကံ.)၊ ဝံိရိိဉ္စစမာမေနိာ (?)] ဘဂဝံါ အမေဝံါ�၊ ဂ�ောမဟာ�   

ကံုသုိနိာရိ� နိဂရိနုေိ။
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ပါနိ�ယံာဟာရိဏံ�

၁၉၁. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ မဂဂါ ဩကံကမမ မေယံနိ အ�တ္တံရိ� ရုုကံာမူလ� မေတ္တံနုုပသုကံကမိ;                                    
ဥပသုကံကမိတ္တံံာ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဣ�က မေမ တ္တံံ�, အာနိနုာ, �တ္တံုဂဂ�ဏံ� သု��ာ��            
ပ�မေပဟာိ, ကံိလမေနုောသုမိ, အာနိနုာ, နိိသု��ိဿာာမ�’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ 
ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ိဿာုတ္တံံာ �တ္တံုဂဂ�ဏံ� သု��ာ�� ပ�မေပသုိ။ နိိသု��ိ ဘဂဝံါ ပ�မေတ္တံ ံ အာသုမေနိ။              
နိိသုဇီမေ�ါ ဘဂဝံါ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဣ�က မေမ တ္တံံ�, အာနိနုာ, ပါနိ�ယံ� အာဟာရိ,          
ပိပါသုိမေတ္တံာသုမိ, အာနိနုာ, ပိဝံိဿာာမ�’’တ္တံိ။ ဧဝံ� ဝံုမေတ္တံ ံအာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� –     
‘‘ဣ�ါနိိ, ဘမေနုေ, ပဉ္စစမတ္တံာံနိိ သုကံ�သုတ္တံာနိိ အတ္တံိကံကနုောနိိ, တ္တံ� �ကံက�ေိနုာ� ဥ�ကံ� ပရိိတ္တံ�ံ လုဠိတ္တံ�             
အာဝံိလ� သုနုာတ္တံိ။ အယံ�, ဘမေနုေ, ကံကံု�ာ [ကံကံုထာ (သု�. ပ�.)] နိ�� အဝံိ�ူမေရိ အမေ�ော�ကံာ                 
သုာမေတ္တံာ�ကံာ သု�မေတ္တံာ�ကံာ မေသုမေတ္တံာ�ကံာ [မေသုတ္တံကံာ (သု�.)] သုုပါတ္တံိတ္တံထာ ရိမဏံ�ယံာ။ ဧတ္တံထ 
ဘဂဝံါ ပါနိ�ယံဉ္စစ ပိဝံိဿာတ္တံိ, ဂတ္တံာံနိိ � သု�တ္တံ� [သု�တ္တံ� (သု�. ပ�. ကံ.)] ကံရိိဿာတ္တံ�’’တ္တံိ။

�ုတ္တံိယံမါိ မေ�ါ ဘဂဝံါ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဣ�က မေမ တ္တံံ�, အာနိနုာ, ပါနိ�ယံ�               
အာဟာရိ, ပိပါသုိမေတ္တံာသုမိ, အာနိနုာ, ပိဝံိဿာာမ�’’တ္တံိ။ �ုတ္တံိယံမါိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံနုေ�          
ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘ဣ�ါနိိ, ဘမေနုေ, ပဉ္စစမတ္တံာံနိိ သုကံ�သုတ္တံာနိိ အတ္တံိကံကနုောနိိ, တ္တံ� �ကံက�ေိနုာ� ဥ�ကံ�                    
ပရိိတ္တံ�ံ လုဠိတ္တံ� အာဝံိလ� သုနုာတ္တံိ။ အယံ�, ဘမေနုေ, ကံကံု�ာ နိ�� အဝံိ�ူမေရိ အမေ�ော�ကံာ                                       
သုာမေတ္တံာ�ကံာ သု�မေတ္တံာ�ကံာ မေသုမေတ္တံာ�ကံာ သုုပါတ္တံိတ္တံထာ ရိမဏံ�ယံာ။ ဧတ္တံထ ဘဂဝံါ ပါနိ�ယံဉ္စစ            
ပိဝံိဿာတ္တံိ, ဂတ္တံာံနိိ � သု�တ္တံ�ကံရိိဿာတ္တံ�’’တ္တံိ။

တ္တံတ္တံိယံမါိ မေ�ါ ဘဂဝံါ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဣ�က မေမ တ္တံံ�, အာနိနုာ, ပါနိ�ယံ� 
အာဟာရိ, ပိပါသုိမေတ္တံာသုမိ, အာနိနုာ, ပိဝံိဿာာမ�’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ              
ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ိဿာုတ္တံံာ ပတ္တံ�ံ ဂမေဟာတ္တံံာ မေယံနိ သုာ နိ�ိကံာ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ။ အထ မေ�ါ သုာ                   
နိ�ိကံာ �ကံက�ေိနုာာ ပရိိတ္တံာံ လုဠိတ္တံာ အာဝံိလာ သုနုာမာနိာ, အာယံသုမမေနုေ အာနိမေနုာ ဥပသုကံကမမေနုေ        
အ�ော ဝံိပါသုနုာာ အနိာဝံိလာ သုနုာိတ္တံထ [သုနုာတ္တံိ (သုာာ.)]။ အထ မေ�ါ အာယံသုမမေတ္တံာ အာနိနုာဿာ             
ဧတ္တံ�မေဟာာသုိ – ‘‘အ�ေရိိယံ� ဝံတ္တံ, မေဘာ, အဗ္ဗာဘ�တ္တံ� ဝံတ္တံ, မေဘာ, တ္တံထာဂတ္တံဿာ မဟာိ�ိိကံတ္တံာ                       
မဟာာနုုဘာဝံတ္တံာ။ အယံဉာိိ သုာ နိ�ိကံာ �ကံက�ေိနုာာ ပရိိတ္တံာံ လုဠိတ္တံာ အာဝံိလာ သုနုာမာနိာ မယံိ              
ဥပသုကံကမမေနုေ အ�ော ဝံိပါသုနုာာ အနိာဝံိလာ သုနုာတ္တံ�’’တ္တံိ။ ပမေတ္တံနံိ ပါနိ�ယံ� အာ�ါယံ မေယံနိ ဘဂဝံါ 
မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘အ�ေရိိယံ�, ဘမေနုေ, အဗ္ဗာဘ�တ္တံ�, ဘမေနုေ, တ္တံထာ
ဂတ္တံဿာ မဟာိ�ိိကံတ္တံာ မဟာာနုုဘာဝံတ္တံာ။ ဣ�ါနိိ သုာ ဘမေနုေ နိ�ိကံာ �ကံက�ေိနုာာ ပရိိတ္တံာံ လုဠိတ္တံာ 
အာဝံိလာ သုနုာမာနိာ မယံိဥပသုကံကမမေနုေ အ�ော ဝံိပါသုနုာာ အနိာဝံိလာ သုနုာိတ္တံထ။ ပိဝံတ္တံု ဘဂဝံါ ပါနိ�ယံ�
ပိဝံတ္တံု သုုဂမေတ္တံာ ပါနိ�ယံ’’နုေိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ပါနိ�ယံ� အပါယံိ။
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ပုကံက�သုမလလပုတ္တံဝံံတ္တံထ�

၁၉၂. မေတ္တံနိ မေရိာမေ�ါ ပနိ သုမမေယံနိ ပုကံက�မေသုာ မလလပုမေတ္တံာံ အာဠာရိဿာ ကံာလာမဿာ 
သုာဝံမေကံာ ကံုသုိနိာရိာယံ ပါဝံ� အ�ိါနိမဂဂပါ�ိပါမေနုာာ မေဟာာတ္တံိ။ အ�ာသုာ မေ�ါ ပုကံက�မေသုာ မလလပုမေတ္တံာံ
ဘဂဝံနုေ� အ�တ္တံရိသုမ� ရုုကံာမူမေလ နိိသုိနုာ�။ �ိသုံာ မေယံနိ ဘဂဝံါ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ                
ဘဂဝံနုေ� အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ဧကံမနုေ� နိိသု��ိ။ ဧကံမနုေ� နိိသုိမေနုာာ မေ�ါ ပုကံက�မေသုာ မလလပုမေတ္တံာံ ဘဂဝံနုေ�        
ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘အ�ေရိိယံ�, ဘမေနုေ, အဗ္ဗာဘ�တ္တံ�, ဘမေနုေ, သုမေနုေနိ ဝံတ္တံ, ဘမေနုေ, ပဗ္ဗာာဇိတ္တံာ ဝံိဟာာမေရိနိ                
ဝံိဟာရိနုေိ။ ဘူတ္တံပုဗ္ဗာာ�, ဘမေနုေ, အာဠာမေရိာ ကံာလာမေမာ အ�ိါနိမဂဂပါ�ိပါမေနုာာ မဂဂါ ဩကံကမမ အဝံိ�ူမေရိ          
အ�တ္တံရိသုမ� ရုုကံာမူမေလ �ိဝံါဝံိဟာာရိ� နိိသု��ိ။ အထ မေ�ါ, ဘမေနုေ, ပဉ္စစမတ္တံာံနိိ သုကံ�သုတ္တံာနိိ                                
အာဠာရိ� ကံာလာမ� နိိဿာာယံ နိိဿာာယံ အတ္တံိကံကမ�သုု။ အထ မေ�ါ, ဘမေနုေ, အ�တ္တံမေရိာ ပုရိိမေသုာ 
တ္တံဿာ သုကံ�သုတ္တံထဿာ [သုကံ�သုတ္တံဿာ (ကံ.)] ပိဋ္ဌာိမေတ္တံာ ပိဋ္ဌာိမေတ္တံာ အာဂ�ေမေနုော မေယံနိ                     
အာဠာမေရိာ ကံာလာမေမာ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ အာဠာရိ� ကံာလာမ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘အပိ, 
ဘမေနုေ, ပဉ္စစမတ္တံာံနိိ သုကံ�သုတ္တံာနိိ အတ္တံိကံကနုောနိိ အ�ာသုာ’တ္တံိ? ‘နိ မေ�ါ အဟာ�, အာဝံုမေသုာ,                   
အ�ာသု’နုေိ။ ‘ကံ� ပနိ, ဘမေနုေ, သု�ာ� အမေဿာာသု�’တ္တံိ? ‘နိ မေ�ါ အဟာ�, အာဝံုမေသုာ, သု�ာ� အမေဿာာသုိ’နုေိ။ 
‘ကံ� ပနိ, ဘမေနုေ, သုုမေတ္တံာံ အမေဟာာသု�’တ္တံိ? ‘နိ မေ�ါ အဟာ�, အာဝံုမေသုာ, သုုမေတ္တံာံ အမေဟာာသုိ’နုေိ။ ‘ကံ� 
ပနိ, ဘမေနုေ, သု�� အမေဟာာသု�’တ္တံိ? ‘ဧဝံမာဝံုမေသုာ’တ္တံိ။ ‘မေသုာ တ္တံံ�, ဘမေနုေ, သု�� သုမာမေနိာ                   
ဇာဂမေရိာ ပဉ္စစမတ္တံာံနိိ သုကံ�သုတ္တံာနိိ နိိဿာာယံ နိိဿာာယံ အတ္တံိကံကနုောနိိ မေနိဝံ အ�ာသု, နိ ပနိ သု�ာ� 
အမေဿာာသုိ; အပိသုု [အပိ ဟာိ (သု�. သုာာ. ပ�.)] မေတ္တံ, ဘမေနုေ, သု��ာ�ိ ရိမေဇနိ ဩကံိဏံဏာ’တ္တံိ?                     
‘ဧဝံမာဝံုမေသုာ’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ, ဘမေနုေ, တ္တံဿာ ပုရိိသုဿာ ဧတ္တံ�မေဟာာသုိ – ‘အ�ေရိိယံ� ဝံတ္တံ မေဘာ,           
အဗ္ဗာဘ�တ္တံ� ဝံတ္တံ မေဘာ, သုမေနုေနိ ဝံတ္တံ မေဘာ ပဗ္ဗာာဇိတ္တံာ ဝံိဟာာမေရိနိ ဝံိဟာရိနုေိ။ ယံတြာတ္တံ ဟာိ နိာမ သု��           
သုမာမေနိာ ဇာဂမေရိာ ပဉ္စစမတ္တံာံနိိ သုကံ�သုတ္တံာနိိ နိိဿာာယံ နိိဿာာယံ အတ္တံိကံကနုောနိိ မေနိဝံ �ကံာတ္တံိ, 
နိ ပနိ သု�ာ� မေသုာဿာတ္တံ�’တ္တံိ! အာဠာမေရိ ကံာလာမေမ ဥဠာရိ� ပသုာ�� ပမေဝံမေ�တ္တံံာ ပကံကာမ�’’တ္တံိ။

၁၉၃. ‘‘တ္တံ� ကံ� မ�သုိ, ပုကံက�သု, ကံတ္တံမ� နုု မေ�ါ �ုကံကရိတ္တံရိ� ဝံါ �ုရိဘိသုမဘဝံတ္တံရိ� ဝံါ –                             
မေယံာ ဝံါ သု�� သုမာမေနိာ ဇာဂမေရိာ ပဉ္စစမတ္တံာံနိိ သုကံ�သုတ္တံာနိိ နိိဿာာယံ နိိဿာာယံ အတ္တံိကံကနုောနိိ
မေနိဝံ ပမေဿာယံာ, နိ ပနိ သု�ာ� သုုမေဏံယံာ; မေယံာ ဝံါ သု�� သုမာမေနိာ ဇာဂမေရိာ မေ�မေဝံ ဝံဿာမေနုေ                
မေ�မေဝံ ဂဠဂဠာယံမေနုေ ဝံိဇီ�လလတ္တံာသုု [ဝံိဇီ�တ္တံာသုု (သု�. သုာာ. ပ�.)] နိိ�ေရိနုေ�သုု အသုနိိယံာ ဖာလနုေိယံာ 
မေနိဝံ ပမေဿာယံာ, နိ ပနိ သု�ာ� သုုမေဏံယံာာ’’တ္တံိ? ‘‘ကံိဉာိိ, ဘမေနုေ, ကံရိိဿာနုေိ ပဉ္စစ ဝံါ သုကံ�သုတ္တံာနိိ               
ဆ ဝံါ သုကံ�သုတ္တံာနိိ သုတ္တံ ံဝံါ သုကံ�သုတ္တံာနိိ အဋ္ဌာ ဝံါ သုကံ�သုတ္တံာနိိ နိဝံ ဝံါ သုကံ�သုတ္တံာနိိ       
[နိဝံ ဝံါ သုကံ�သုတ္တံာနိိ �သု ဝံါ သုကံ�သုတ္တံာနိိ (သု�.)], သုကံ�သုဟာဿာ� ဝံါ သုကံ�သုတ္တံသုဟာဿာ�
ဝံါ။ အထ မေ�ါ ဧတ္တံမေ�ဝံ �ုကံကရိတ္တံရိ� မေ�ဝံ �ုရိဘိသုမဘဝံတ္တံရိဉ္စစ မေယံာ သု�� သုမာမေနိာ ဇာဂမေရိာ                
မေ�မေဝံ ဝံဿာမေနုေ မေ�မေဝံ ဂဠဂဠာယံမေနုေ ဝံိဇီ�လလတ္တံာသုု နိိ�ေရိနုေ�သုု အသုနိိယံာ ဖာလနုေိယံာ မေနိဝံ                      
ပမေဿာယံာ, နိ ပနိ သု�ာ� သုုမေဏံယံာာ’’တ္တံိ။
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‘‘ဧကံမိ�ါဟာ�, ပုကံက�သု, သုမယံ� အာတ္တံုမာယံ� ဝံိဟာရိာမိ ဘုသုာဂါမေရိ။ မေတ္တံနိ မေ�ါ ပနိ                
သုမမေယံနိ မေ�မေဝံ ဝံဿာမေနုေ မေ�မေဝံ ဂဠဂဠာယံမေနုေ ဝံိဇီ�လလတ္တံာသုု နိိ�ေရိနုေ�သုု အသုနိိယံာ ဖာလနုေိယံာ 
အဝံိ�ူမေရိ ဘုသုာဂါရိဿာ မေ�ံ ကံဿာကံာ ဘာတ္တံမေရိာ ဟာတ္တံာ �တ္တံာံမေရိာ � ဗ္ဗာလိဗ္ဗာ�ာါ [ဗ္ဗာလိဗ္ဗာ�ာါ (သု�. 
ပ�.)]။ အထ မေ�ါ, ပုကံက�သု, အာတ္တံုမာယံ မဟာာဇနိကံာမေယံာ နိိကံာမိတ္တံံာ မေယံနိ မေတ္တံ မေ�ံ ကံဿာကံာ 
ဘာတ္တံမေရိာ ဟာတ္တံာ �တ္တံာံမေရိာ � ဗ္ဗာလိဗ္ဗာ�ာါ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ။ မေတ္တံနိ မေ�ါ ပနိာဟာ�, ပုကံက�သု,                         
သုမမေယံနိ ဘုသုာဂါရိာ နိိကံာမိတ္တံံာ ဘုသုာဂါရိ�ံါမေရိ အမေဗ္ဗာဘာကံာမေသု �ကံကမာမိ။ အထ မေ�ါ,                      
ပုကံက�သု, အ�တ္တံမေရိာ ပုရိိမေသုာ တ္တံမာာ မဟာာဇနိကံာယံာ မေယံနိာဟာ� မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိ
တ္တံံာ မ� အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ဧကံမနုေ� အဋ္ဌာာသုိ။ ဧကံမနုေ� ဌိိတ္တံ� မေ�ါ အဟာ�, ပုကံက�သု, တ္တံ� ပုရိိသု�                                       
ဧတ္တံ�မေဝံါ�� – ‘ကံ� နုု မေ�ါ ဧမေသုာ, အာဝံုမေသုာ, မဟာာဇနိကံာမေယံာ သုနုာိပတ္တံိမေတ္တံာ’တ္တံိ? ‘ဣ�ါနိိ,            
ဘမေနုေ, မေ�မေဝံ ဝံဿာမေနုေ မေ�မေဝံ ဂဠဂဠာယံမေနုေ ဝံိဇီ�လလတ္တံာသုု နိိ�ေရိနုေ�သုု အသုနိိယံာ ဖာလနုေိယံာ မေ�ံ 
ကံဿာကံာ ဘာတ္တံမေရိာ ဟာတ္တံာ �တ္တံာံမေရိာ � ဗ္ဗာလိဗ္ဗာ�ာါ။ ဧမေတ္တံထမေသုာ မဟာာဇနိကံာမေယံာ သုနုာိပတ္တံိ
မေတ္တံာ။ တ္တံံ� ပနိ, ဘမေနုေ, ကံ္ဝံ အမေဟာာသု�’တ္တံိ? ‘ဣမေ�ဝံ မေ�ါ အဟာ�, အာဝံုမေသုာ, အမေဟာာသုိ’နုေိ။ ‘ကံ� 
ပနိ, ဘမေနုေ, အ�ာသုာ’တ္တံိ? ‘နိ မေ�ါ အဟာ�, အာဝံုမေသုာ, အ�ာသု’နုေိ။ ‘ကံ� ပနိ, ဘမေနုေ, သု�ာ� အမေဿာာ
သု�’တ္တံိ? ‘နိ မေ�ါ အဟာ�, အာဝံုမေသုာ, သု�ာ� အမေဿာာသုိ’နုေိ။ ‘ကံ� ပနိ, ဘမေနုေ, သုုမေတ္တံာံ အမေဟာာသု�’တ္တံိ? 
‘နိ မေ�ါ အဟာ�, အာဝံုမေသုာ, သုုမေတ္တံာံ အမေဟာာသုိ’နုေိ။ ‘ကံ� ပနိ, ဘမေနုေ, သု�� အမေဟာာသု�’တ္တံိ?                      
‘ဧဝံမာဝံုမေသုာ’တ္တံိ။ ‘မေသုာ တ္တံံ�, ဘမေနုေ, သု�� သုမာမေနိာ ဇာဂမေရိာ မေ�မေဝံ ဝံဿာမေနုေ မေ�မေဝံ                           
ဂဠဂဠာယံမေနုေ ဝံိဇီ�လလတ္တံာသုု နိိ�ေရိနုေ�သုု အသုနိိယံာ ဖာလနုေိယံာ မေနိဝံ အ�ာသု, နိ ပနိ သု�ာ� အမေဿာာ
သု�’တ္တံိ? ‘‘ဧဝံမာဝံုမေသုာ’’တ္တံိ?

‘‘အထ မေ�ါ, ပုကံက�သု, ပုရိိသုဿာ ဧတ္တံ�မေဟာာသုိ – ‘အ�ေရိိယံ� ဝံတ္တံ မေဘာ, အဗ္ဗာဘ�တ္တံ� ဝံတ္တံ                    
မေဘာ, သုမေနုေနိ ဝံတ္တံ မေဘာ ပဗ္ဗာာဇိတ္တံာ ဝံိဟာာမေရိနိ ဝံိဟာရိနုေိ။ ယံတြာတ္တံ ဟာိ နိာမ သု�� သုမာမေနိာ                 
ဇာဂမေရိာ မေ�မေဝံ ဝံဿာမေနုေ မေ�မေဝံ ဂဠဂဠာယံမေနုေ ဝံိဇီ�လလတ္တံာသုု နိိ�ေရိနုေ�သုု အသုနိိယံာ ဖာလနုေိယံာ 
မေနိဝံ �ကံာတ္တံိ, နိ ပနိ သု�ာ� မေသုာဿာတ္တံ�’တ္တံိ [သုုဏံိဿာတ္တံိ (သုာာ.)]။ မယံိ ဥဠာရိ� ပသုာ�� ပမေဝံမေ�တ္တံံာ
မ� အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ပ�ကံာိဏံ� ကံတ္တံံာ ပကံကာမ�’’တ္တံိ။

ဧဝံ� ဝံုမေတ္တံ ံ ပုကံက�မေသုာ မလလပုမေတ္တံာံ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘ဧသုာဟာ�, ဘမေနုေ, မေယံာ မေမ             
အာဠာမေရိ ကံာလာမေမ ပသုာမေ�ါ တ္တံ� မဟာာဝံါမေတ္တံ ဝံါ ဩဖာုဏံာမိ သု��မေသုာတ္တံာယံ [သုိ�ကမေသုာ
တ္တံာယံ (ကံ.)] ဝံါ နိ�ိယံာ ပဝံါမေဟာမိ။ အဘိကံကနုေ�, ဘမေနုေ, အဘိကံကနုေ�, ဘမေနုေ! မေသုယံာထာပိ, ဘမေနုေ,  
နိိကံက�ဇီိတ္တံ� ဝံါ ဥကံက�မေဇီယံာ, ပ�ိ�ေနုာ� ဝံါ ဝံိဝံမေရိယံာ, မူဠှုဿာ ဝံါ မဂဂ� အာ�ိမေကံာယံာ, အနုိကံာမေရိ ဝံါ             
မေတ္တံလပမေဇီာတ္တံ� �ာမေရိယံာ ‘�ကံာ�မမေနုော ရုူပါနိိ �ကံာနုေ�’တ္တံိ; ဧဝံမေမဝံ� ဘဂဝံတ္တံာ အမေနိကံ                                  
ပရိိယံာမေယံနိ �မေမမာ ပကံာသုိမေတ္တံာ။ ဧသုာဟာ�, ဘမေနုေ, ဘဂဝံနုေ� သုရိဏံ� ဂ�ောမိ �မမဉ္စစ ဘိကံာ�သု��ဉ္စစ။
ဥပါသုကံ� မ� ဘဂဝံါ �ာမေရိတ္တံု အဇီတ္တံမေဂဂ ပါဏံုမေပတ္တံ� သုရိဏံ� ဂတ္တံ’’နုေိ။

၁၉၄. အထ မေ�ါ ပုကံက�မေသုာ မလလပုမေတ္တံာံ အ�တ္တံရိ� ပုရိိသု� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဣ�က မေမ တ္တံံ�, 
ဘမေဏံ, သုိဂဂီဝံဏံဏ� ယံုဂမဋ္ဌာ� �ာရိဏံ�ယံ� အာဟာရိာ’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ မေသုာ ပုရိိမေသုာ                               
ပုကံက�သုဿာ မလလပုတ္တံဿံာ ပ�ိဿာုတ္တံံာ တ္တံ� သုိဂဂီဝံဏံဏ� ယံုဂမဋ္ဌာ� �ာရိဏံ�ယံ� အာဟာရိိ [အာဟာရိသုိ                         
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(ကံ.)]။ အထ မေ�ါ ပုကံက�မေသုာ မလလပုမေတ္တံာံ တ္တံ� သုိဂဂီဝံဏံဏ� ယံုဂမဋ္ဌာ� �ာရိဏံ�ယံ� ဘဂဝံမေတ္တံာ                                 
ဥပနိာမေမသုိ – ‘‘ဣ��, ဘမေနုေ, သုိဂဂီဝံဏံဏ� ယံုဂမဋ္ဌာ� �ာရိဏံ�ယံ�, တ္တံ� မေမ ဘဂဝံါ ပ�ိဂဂဏံာာတ္တံု အနုုကံမါ� 
ဥပါ�ါယံာ’’တ္တံိ။ ‘‘မေတ္တံနိ ဟာိ, ပုကံက�သု, ဧမေကံနိ မ� အ�ောမေ�ဟာိ, ဧမေကံနိ အာနိနုာ’’နုေိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ
မေ�ါ ပုကံက�မေသုာ မလလပုမေတ္တံာံ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ိဿာုတ္တံံာ ဧမေကံနိ ဘဂဝံနုေ� အ�ောမေ�တ္တံိ, ဧမေကံနိ                         
အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ�။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ပုကံက�သု� မလလပုတ္တံ�ံ �မမိယံာ ကံထာယံ သုနုာမေဿာသုိ                                
သုမာ�မေပသုိ သုမုမေတ္တံမံေဇသုိ သုမါဟာ�မေသုသုိ။ အထ မေ�ါ ပုကံက�မေသုာ မလလပုမေတ္တံာံ ဘဂဝံတ္တံာ �မမိယံာ
ကံထာယံ သုနုာဿာိမေတ္တံာ သုမာ�ပိမေတ္တံာ သုမုမေတ္တံဇံိမေတ္တံာ သုမါဟာ�သုိမေတ္တံာ ဥဋ္ဌာာယံာသုနိာ ဘဂဝံနုေ� 
အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ပ�ကံာိဏံ� ကံတ္တံံာ ပကံကာမိ။

၁၉၅. အထ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ အ�ိရိပကံကမေနုေ ပုကံက�မေသု မလလပုမေတ္တံ ံတ္တံ� သုိဂဂီဝံဏံဏ�             
ယံုဂမဋ္ဌာ� �ာရိဏံ�ယံ� ဘဂဝံမေတ္တံာ ကံာယံ� ဥပနိာမေမသုိ။ တ္တံ� ဘဂဝံမေတ္တံာ ကံာယံ� ဥပနိာမိတ္တံ�                               
ဟာတ္တံ�ာိကံ� ဝံိယံ [ဝံ�တ္တံ�ာိကံ�ဝံိယံ (သု�. ပ�.)] �ါယံတ္တံိ။ အထ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံနုေ�               
ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘အ�ေရိိယံ�, ဘမေနုေ, အဗ္ဗာဘ�တ္တံ�, ဘမေနုေ, ယံာဝံ ပရိိသုုမေ�ိါ, ဘမေနုေ, တ္တံထာဂတ္တံဿာ                   
ဆဝံိဝံမေဏံဏာ ပရိိမေယံာ�ါမေတ္တံာ။ ဣ��, ဘမေနုေ, သုိဂဂီဝံဏံဏ� ယံုဂမဋ္ဌာ� �ာရိဏံ�ယံ� ဘဂဝံမေတ္တံာ ကံာယံ�                
ဥပနိာမိတ္တံ� ဟာတ္တံ�ာိကံ� ဝံိယံ �ါယံတ္တံ�’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံမေမတ္တံ�, အာနိနုာ, ဧဝံမေမတ္တံ�, အာနိနုာ �ံ�သုု ကံာမေလသုု 
အတ္တံိဝံိယံ တ္တံထာဂတ္တံဿာ ကံာမေယံာ ပရိိသုုမေ�ိါမေဟာာတ္တံိ ဆဝံိဝံမေဏံဏာ ပရိိမေယံာ�ါမေတ္တံာ။                          
ကံတ္တံမေမသုု �ံ�သုု? ယံဉ္စစ, အာနိနုာ, ရိတ္တံ�ံ တ္တံထာဂမေတ္တံာ အနုုတ္တံံရိ� သုမမာသုမေမာာ�� အဘိသုမာ�ဇဈတ္တံိ,     
ယံဉ္စစ ရိတ္တံ�ံ အနုုပါ�ိမေသုသုာယံ နိိဗ္ဗာာာနိ�ာတ္တံုယံာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံတ္တံိ။ ဣမေမသုု မေ�ါ, အာနိနုာ,                                    
�ံ�သုု ကံာမေလသုု အတ္တံိဝံိယံ တ္တံထာဂတ္တံဿာ ကံာမေယံာ ပရိိသုုမေ�ိါမေဟာာတ္တံိ ဆဝံိဝံမေဏံဏာ ပရိိမေယံာ�ါ
မေတ္တံာ။ ‘‘အဇီ မေ�ါ, ပနိာနိနုာ, ရိတ္တံံိယံာ ပ�ေိမေမ ယံာမေမ ကံုသုိနိာရိာယံ� ဥပဝံတ္တံမံေနိ မလလာနိ�                                     
သုာလဝံမေနိ အနုေမေရိနိ [အနုေမေရိ (သုာာ.)] ယံမကံသုာလာနိ� တ္တံထာဂတ္တံဿာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိ� ဘဝံိဿာတ္တံိ           
[ဘဝံိဿာတ္တံ�တ္တံိ (ကံ.)]။ အာယံာမာနိနုာ, မေယံနိ ကံကံု�ာ နိ�� မေတ္တံနုုပသုကံကမိဿာာမာ’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�,           
ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုိ။

သုိဂဂီဝံဏံဏ� ယံုဂမဋ္ဌာ�၊ ပုကံက�မေသုာ အဘိဟာာရိယံိ။
မေတ္တံနိ အ�ော�ိမေတ္တံာ သုတ္တံထာ၊ မေဟာမဝံမေဏံဏာ အမေသုာဘထာတ္တံိ။

၁၉၆. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ မဟာတ္တံာ ဘိကံာ�သု�မေ�နိ သု�ိ� မေယံနိ ကံကံု�ာ နိ�� မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; 
ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ကံကံု�� နိ�� အမေဇဈာဂါမေဟာတ္တံံာ နုာတ္တံံာ � ပိဝံိတ္တံံာ � ပ�ာ�တ္တံံရိိတ္တံံာ မေယံနိ အမာဝံနိ�      
မေတ္တံနုုပသုကံကမိ။ ဥပသုကံကမိတ္တံံာ အာယံသုမနုေ� �ုနုာကံ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဣ�က မေမ တ္တံံ�, �ုနုာကံ, �တ္တံုဂဂ�ဏံ�
သု��ာ�� ပ�မေပဟာိ, ကံိလမေနုောသုမိ, �ုနုာကံ, နိိပဇီိဿာာမ�’’တ္တံိ။

‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ �ုနုာမေကံာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ိဿာုတ္တံံာ �တ္တံုဂဂ�ဏံ� သု��ာ��      
ပ�မေပသုိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ �ကံာိမေဏံနိ ပမေဿာနိ သု�ဟာမေသုယံာ � ကံမေပါသုိ ပါမေ� ပါ�� အ�ာာ�ာယံ 
သုမေတ္တံာ သုမါဇာမေနိာ ဥဋ္ဌာာနိသု�� မနိသုိကံရိိတ္တံံာ။ အာယံသုမာ ပနိ �ုနုာမေကံာ တ္တံမေတ္တံထဝံ ဘဂဝံမေတ္တံာ 
ပုရိမေတ္တံာ နိိသု��ိ။
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ဂနု��နိ ဗ္ဗာုမေ�ိါနိ�ိကံ� ကံကံု��၊ အမေ�ော�ကံ� သုာတ္တံု�ကံ� ဝံိပါသုနုာ�။
ဩဂါဟာိ သုတ္တံထာ အကံိလနုေရုူမေပါ [သုုကံိလနုေရုူမေပါ (သု�. ပ�.)]၊ 
တ္တံထာဂမေတ္တံာ အပါ�ိမေမာ � [အပါ�ိမေမာ� (ပ�.)] မေလာမေကံ။
နုာတ္တံံာ � ပိဝံိတ္တံံာ �ု�တ္တံာရိိ သုတ္တံထာ [ပိဝံိတ္တံံာ �ုနုာမေကံနိ၊ ပိဝံိတ္တံံာ � ဥတ္တံရံိိ (ကံ.)]၊ 
ပုရိကံာမေတ္တံာ ဘိကံာ�ဂဏံဿာ မမေဇဈ။
ဝံတ္တံာံ [သုတ္တံထာ (သု�. သုာာ. ပ�.)] ပဝံတ္တံာံ ဘဂဝံါ ဣ� �မေမမ၊ ဥပါဂမိ အမာဝံနိ� မမေဟာသုိ။
အာမနုေယံိ �ုနုာကံ� နိာမ ဘိကံာ��၊ �တ္တံုဂဂ�ဏံ� သုနုထရိ မေမ နိိပဇီ�။
မေသုာ မေ�ာ�ိမေတ္တံာ ဘာဝံိတ္တံမေတ္တံနံိ �ုမေနုာာ၊ �တ္တံုဂဂ�ဏံ� သုနုထရိိ �ိပါမေမဝံ။
နိိပဇီိ သုတ္တံထာ အကံိလနုေရုူမေပါ၊ �ုမေနုာာပိ တ္တံတ္တံထ ပမုမေ� [သုမုမေ� (ကံ.)] နိိသု���တ္တံိ။

၁၉၇. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘သုိယံာ မေ�ါ [မေယံာ မေ�ါ (ကံ.)], 
ပနိာနိနုာ, �ုနုာဿာ ကံမမာရိပုတ္တံဿံာ မေကံာ�ိ ဝံိပါ�ိသုာရိ� ဥပါါမေ�ယံာ – ‘တ္တံဿာ မေတ္တံ, အာဝံုမေသုာ �ုနုာ, 
အလာဘာ တ္တံဿာ မေတ္တံ �ုလလ�ိ�, ယံဿာ မေတ္တံ တ္တံထာဂမေတ္တံာ ပ�ေိမ� ပိဏ္ဍာပါတ္တံ� ပရိိဘုဉ္စိိတ္တံံာ ပရိိနိိဗ္ဗာာ�
မေတ္တံာ’တ္တံိ။ �ုနုာဿာ, အာနိနုာ, ကံမမာရိပုတ္တံဿံာ ဧဝံ� ဝံိပါ�ိသုာမေရိာ ပ�ိဝံိမေနိတ္တံမေဗ္ဗာာာ – ‘တ္တံဿာ မေတ္တံ, 
အာဝံုမေသုာ �ုနုာ, လာဘာ တ္တံဿာ မေတ္တံ သုုလ�ိ�, ယံဿာ မေတ္တံ တ္တံထာဂမေတ္တံာ ပ�ေိမ� ပိဏ္ဍာပါတ္တံ�                    
ပရိိဘုဉ္စိိတ္တံံာ ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ။ သုမမ��ါ မေမတ္တံ�, အာဝံုမေသုာ �ုနုာ, ဘဂဝံမေတ္တံာ သုုတ္တံ� သုမမ��ါ ပ�ိဂဂဟာိတ္တံ� 
– မေ�ံ မေမ ပိဏ္ဍာပါတ္တံာ သုမသုမဖာလာ [သုမာ သုမဖာလာ (ကံ.)] သုမဝံိပါကံာ [သုမသုမဝံိပါကံာ (သု�. 
သုာာ. ပ�.)], အတ္တံိဝံိယံ အမေ�ဟာိ ပိဏ္ဍာပါမေတ္တံဟာိ မဟာပဖလတ္တံရိာ � မဟာာနိိသု�သုတ္တံရိာ �။ ကံတ္တံမေမ 
မေ�ံ? ယံဉ္စစ ပိဏ္ဍာပါတ္တံ� ပရိိဘုဉ္စိိတ္တံံာ တ္တံထာဂမေတ္တံာ အနုုတ္တံံရိ� သုမမာသုမေမာာ�� အဘိသုမာ�ဇဈတ္တံိ, ယံဉ္စစ              
ပိဏ္ဍာပါတ္တံ�ပရိိဘုဉ္စိိတ္တံံာ တ္တံထာဂမေတ္တံာ အနုုပါ�ိမေသုသုာယံ နိိဗ္ဗာာာနိ�ာတ္တံုယံာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံတ္တံိ။ ဣမေမ 
မေ�ံ ပိဏ္ဍာပါတ္တံာ သုမသုမဖာလာ သုမဝံိပါကံာ, အတ္တံိဝံိယံ အမေ�ဟာိ ပိဏ္ဍာပါမေတ္တံဟာိ မဟာပဖလတ္တံရိာ �
မဟာာနိိသု�သုတ္တံရိာ �။ အာယံုသု�ဝံတ္တံံနိိကံ� အာယံသုမတ္တံာ �ုမေနုာနိ ကံမမာရိပုမေတ္တံနံိ ကံမမ� ဥပ�ိတ္တံ�,      
ဝံဏံဏသု�ဝံတ္တံံနိိကံ� အာယံသုမတ္တံာ �ုမေနုာနိ ကံမမာရိပုမေတ္တံနံိ ကံမမ� ဥပ�ိတ္တံ�, သုု�သု�ဝံတ္တံနံိိကံ�                             
အာယံသုမတ္တံာ �ုမေနုာနိ ကံမမာရိပုမေတ္တံနံိ ကံမမ� ဥပ�ိတ္တံ�, ယံသုသု�ဝံတ္တံနံိိကံ� အာယံသုမတ္တံာ �ုမေနုာနိ             
ကံမမာရိပုမေတ္တံနံိ ကံမမ� ဥပ�ိတ္တံ�, သုဂဂသု�ဝံတ္တံနံိိကံ� အာယံသုမတ္တံာ �ုမေနုာနိ ကံမမာရိပုမေတ္တံနံိ ကံမမ�                    
ဥပ�ိတ္တံ�, အာ�ိပမေတ္တံယံာသု�ဝံတ္တံနံိိကံ� အာယံသုမတ္တံာ �ုမေနုာနိ ကံမမာရိပုမေတ္တံနံိ ကံမမ� ဥပ�ိတ္တံ’နုေိ။                        
�ုနုာဿာ, အာနိနုာ, ကံမမာရိပုတ္တံဿံာ ဧဝံ� ဝံိပါ�ိသုာမေရိာ ပ�ိဝံိမေနိတ္တံမေဗ္ဗာာာ’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ              
ဧတ္တံမတ္တံထ� ဝံိ�ိတ္တံံာ တ္တံာယံ� မေဝံလာယံ� ဣမ� ဥ�ါနိ� ဥ�ါမေနိသုိ –

‘‘��မေတ္တံာ ပု�� ပဝံဍ္ဎာတ္တံိ၊ သု�ယံမမေတ္တံာ မေဝံရိ� နိ ��ယံတ္တံိ။
ကံုသုမေလာ � ဇဟာာတ္တံိ ပါပကံ�၊ ရိာဂမေ�ါသုမေမာဟာကံာယံာ သုနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ’’တ္တံိ။

�တ္တံုမေတ္တံထာ ဘာဏံဝံါမေရိာ။
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ယံမကံသုာလာ

၁၉၈. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘အာယံာမာနိနုာ, မေယံနိ                       
ဟာိရိ�ဝံတ္တံိယံာ နိ�ိယံာ ပါရိိမ� တ္တံ�ရိ�, မေယံနိ ကံုသုိနိာရိာ ဥပဝံတ္တံနံိ� မလလာနိ� သုာလဝံနိ�                                   
မေတ္တံနုုပသုကံကမိဿာာမာ’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ                                      
ပ�ာမေဿာာသုိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ မဟာတ္တံာ ဘိကံာ�သု�မေ�နိ သု�ိ� မေယံနိ ဟာိရိ�ဝံတ္တံိယံာ နိ�ိယံာ              
ပါရိိမ� တ္တံ�ရိ�, မေယံနိ ကံုသုိနိာရိာ ဥပဝံတ္တံနံိ� မလလာနိ� သုာလဝံနိ� မေတ္တံနုုပသုကံကမိ။ ဥပသုကံကမိတ္တံံာ                                    
အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဣ�က မေမ တ္တံံ�, အာနိနုာ, အနုေမေရိနိ ယံမကံသုာလာနိ� ဥတ္တံရံိသု�
သုကံ� မဉ္စစကံ� ပ�မေပဟာိ, ကံိလမေနုောသုမိ, အာနိနုာ, နိိပဇီိဿာာမ�’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ
အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ိဿာုတ္တံံာ အနုေမေရိနိ ယံမကံသုာလာနိ� ဥတ္တံရံိသု�သုကံ� မဉ္စစကံ� ပ�မေပသုိ။ 
အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ �ကံာိမေဏံနိ ပမေဿာနိ သု�ဟာမေသုယံာ � ကံမေပါသုိ ပါမေ� ပါ�� အ�ာာ�ာယံ သုမေတ္တံာ                    
သုမါဇာမေနိာ။

မေတ္တံနိ မေ�ါ ပနိ သုမမေယံနိ ယံမကံသုာလာ သုဗ္ဗာာဖာာလိဖာုလလာ မေဟာာနုေိ အကံာလပုမေပဖဟာိ။ မေတ္တံ
တ္တံထာဂတ္တံဿာ သုရိ�ရိ� ဩကံိရိနုေိ အမေဇဈာကံိရိနုေိ အဘိပါကံိရိနုေိ တ္တံထာဂတ္တံဿာ ပူဇာယံ။ �ိဗ္ဗာာာနိိပိ       
မနုာာရိဝံပုပဖာနိိ အနုေလိကံာာ ပပတ္တံနုေိ, တ္တံာနိိ တ္တံထာဂတ္တံဿာ သုရိ�ရိ� ဩကံိရိနုေိ အမေဇဈာကံိရိနုေိ အဘိပါ
ကံိရိနုေိ တ္တံထာဂတ္တံဿာ ပူဇာယံ။ �ိဗ္ဗာာာနိိပိ �နုာနိ�ုဏံဏာနိိ အနုေလိကံာာ ပပတ္တံနုေိ, တ္တံာနိိ တ္တံထာဂတ္တံဿာ
သုရိ�ရိ� ဩကံိရိနုေိ အမေဇဈာကံိရိနုေိ အဘိပါကံိရိနုေိ တ္တံထာဂတ္တံဿာ ပူဇာယံ။ �ိဗ္ဗာာာနိိပိ တ္တံူရိိယံာနိိ                      
အနုေလိမေကံာ ဝံဇီနုေိ တ္တံထာဂတ္တံဿာ ပူဇာယံ။ �ိဗ္ဗာာာနိိပိ သုဂဂီတ္တံာနိိ အနုေလိမေကံာ ဝံတ္တံနံုေိ တ္တံထာဂတ္တံဿာ
ပူဇာယံ။

၁၉၉. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘သုဗ္ဗာာဖာာလိဖာုလလာ မေ�ါ, အာနိနုာ, 
ယံမကံသုာလာ အကံာလပုမေပဖဟာိ။ မေတ္တံ တ္တံထာဂတ္တံဿာ သုရိ�ရိ� ဩကံိရိနုေိ အမေဇဈာကံိရိနုေိ                             
အဘိပါကံိရိနုေိ တ္တံထာဂတ္တံဿာ ပူဇာယံ။ �ိဗ္ဗာာာနိိပိ မနုာာရိဝံပုပဖာနိိ အနုေလိကံာာ ပပတ္တံနုေိ, တ္တံာနိိ                 
တ္တံထာဂတ္တံဿာ သုရိ�ရိ� ဩကံိရိနုေိ အမေဇဈာကံိရိနုေိ အဘိပါကံိရိနုေိ တ္တံထာဂတ္တံဿာ ပူဇာယံ။ �ိဗ္ဗာာာနိိပိ          
�နုာနိ�ုဏံဏာနိိ အနုေလိကံာာ ပပတ္တံနုေိ, တ္တံာနိိ တ္တံထာဂတ္တံဿာ သုရိ�ရိ� ဩကံိရိနုေိ အမေဇဈာကံိရိနုေိ                          
အဘိပါကံိရိနုေိ  တ္တံထာဂတ္တံဿာပူဇာယံ။ �ိဗ္ဗာာာနိိပိ တ္တံူရိိယံာနိိ အနုေလိမေကံာ ဝံဇီနုေိ တ္တံထာဂတ္တံဿာ              
ပူဇာယံ။ �ိဗ္ဗာာာနိိပိ သုဂဂီတ္တံာနိိ အနုေလိမေကံာ ဝံတ္တံနံုေိ တ္တံထာဂတ္တံဿာ ပူဇာယံ။ နိ မေ�ါ, အာနိနုာ,                       
ဧတ္တံာံဝံတ္တံာ တ္တံထာဂမေတ္တံာ သုကံကမေတ္တံာ ဝံါ မေဟာာတ္တံိ ဂရုုကံမေတ္တံာ ဝံါ မာနိိမေတ္တံာ ဝံါ ပူဇိမေတ္တံာ ဝံါ                          
အပ�ိမေတ္တံာ ဝံါ။ မေယံာ မေ�ါ, အာနိနုာ, ဘိကံာ� ဝံါ ဘိကံာ�နိ� ဝံါ ဥပါသုမေကံာ ဝံါ ဥပါသုိကံာ ဝံါ �မမာနုု�မမ
ပါ�ိပမေနုာာ ဝံိဟာရိတ္တံိ သုာမ��ိပါ�ိပမေနုာာ အနုု�မမ�ာရိ�, မေသုာ တ္တံထာဂတ္တံ� သုကံကမေရိာတ္တံိ ဂရုု� ကံမေရိာတ္တံိ
မာမေနိတ္တံိ ပူမေဇတ္တံိ အပ�ိယံတ္တံိ  [ဣ�� ပ�� သု�သုာာဣမေပါတ္တံထမေကံသုု နိ �ိဿာတ္တံိ], ပရိမာယံ ပူဇာယံ။ 
တ္တံသုမာတ္တံိဟာာနိနုာ, �မမာနုု�မမပါ�ိပနုာာ ဝံိဟာရိိဿာာမ သုာမ��ိပါ�ိ     ပနုာာ အနုု�မမ�ာရိိမေနိာတ္တံိ။ ဧဝံဉာိိ 
မေဝံါ, အာနိနုာ, သုိကံာိတ္တံဗ္ဗာာ’’နုေိ။
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ဥပဝံါဏံမေတ္တံထမေရိာ

၂၀၀. မေတ္တံနိ မေ�ါ ပနိ သုမမေယံနိ အာယံသုမာ ဥပဝံါမေဏံာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပုရိမေတ္တံာ ဌိိမေတ္တံာ            
မေဟာာတ္တံိ ဘဂဝံနုေ� ဗ္ဗာ�ဇယံမာမေနိာ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ အာယံသုမနုေ� ဥပဝံါဏံ� အပသုာမေရိသုိ –                               
‘‘အမေပဟာိ, ဘိကံာ�, မာ မေမ ပုရိမေတ္တံာ အဋ္ဌာာသု�’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ အာယံသုမမေတ္တံာ အာနိနုာဿာ                          
ဧတ္တံ�မေဟာာသုိ – ‘‘အယံ� မေ�ါ အာယံသုမာ ဥပဝံါမေဏံာ ���ရိတ္တံ�ံ ဘဂဝံမေတ္တံာ ဥပဋ္ဌာာမေကံာ သုနုေိကံာဝံ
�မေရိာ သုမ�ပ�ာရိ�။ အထ � ပနိ ဘဂဝံါ ပ�ေိမေမ ကံာမေလ အာယံသုမနုေ� ဥပဝံါဏံ� အပသုာမေရိတ္တံိ –            
‘အမေပဟာိ ဘိကံာ�, မာ မေမ ပုရိမေတ္တံာ အဋ္ဌာာသု�’တ္တံိ။ မေကံာ နုု မေ�ါ မေဟာတ္တံု, မေကံာ ပ�ာမေယံာ, ယံ� ဘဂဝံါ 
အာယံသုမနုေ� ဥပဝံါဏံ� အပသုာမေရိတ္တံိ – ‘အမေပဟာိ, ဘိကံာ�, မာ မေမ ပုရိမေတ္တံာ အဋ္ဌာာသု�’တ္တံိ? အထ မေ�ါ 
အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘အယံ�, ဘမေနုေ, အာယံသုမာ ဥပဝံါမေဏံာ ���ရိတ္တံ�ံ            
ဘဂဝံမေတ္တံာ ဥပဋ္ဌာာမေကံာ သုနုေိကံာဝံ�မေရိာ သုမ�ပ�ာရိ�။ အထ � ပနိ ဘဂဝံါ ပ�ေိမေမ ကံာမေလ                
အာယံသုမနုေ� ဥပဝံါဏံ� အပသုာမေရိတ္တံိ – ‘‘အမေပဟာိ, ဘိကံာ�, မာ မေမ ပုရိမေတ္တံာ အဋ္ဌာာသု�’’တ္တံိ။ မေကံာ နုု 
မေ�ါ, ဘမေနုေ, မေဟာတ္တံု, မေကံာ ပ�ာမေယံာ, ယံ� ဘဂဝံါ အာယံသုမနုေ� ဥပဝံါဏံ� အပသုာမေရိတ္တံိ – ‘‘အမေပဟာိ, 
ဘိကံာ�, မာ မေမ ပုရိမေတ္တံာ အဋ္ဌာာသု�’’တ္တံိ? ‘‘မေယံဘုမေယံာနိ, အာနိနုာ, �သုသုု မေလာကံ�ာတ္တံူသုု မေ�ဝံတ္တံာ
သုနုာိပတ္တံိတ္တံာ တ္တံထာဂတ္တံ� �ဿာနိာယံ။ ယံာဝံတ္တံာ, အာနိနုာ, ကံုသုိနိာရိာ ဥပဝံတ္တံနံိ� မလလာနိ�                              
သုာလဝံနိ� သုမနုေမေတ္တံာ �ံါ�သု မေယံာဇနိာနိိ, နိတ္တံထိ မေသုာ ပမေ�မေသုာ ဝံါလဂဂမေကံာ�ိနိိတ္တံု�နိမမေတ္တံာံပိ 
မမေဟာသုကံာာဟာိ မေ�ဝံတ္တံာဟာိ အပဖ�မေ�ာ။ မေ�ဝံတ္တံာ, အာနိနုာ, ဥဇဈာယံနုေိ – ‘�ူရိာ � ဝံတ္တံမာ အာဂတ္တံာ 
တ္တံထာဂတ္တံ� �ဿာနိာယံ။ ကံ�ါ�ိ ကံရိဟာ�ိ တ္တံထာဂတ္တံာ မေလာမေကံ ဥပါဇီနုေိ အရိဟာမေနုော                                      
သုမမာသုမာ��ိါ။ အမေဇီဝံ ရိတ္တံံိယံာ ပ�ေိမေမ ယံာမေမ တ္တံထာဂတ္တံဿာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိ� ဘဝံိဿာတ္တံိ။ အယံဉ္စစ        
မမေဟာသုမေကံာါ ဘိကံာ� ဘဂဝံမေတ္တံာ ပုရိမေတ္တံာ ဌိိမေတ္တံာ ဩဝံါမေရိမေနုော, နိ မယံ� လဘာမ ပ�ေိမေမ ကံာမေလ
တ္တံထာဂတ္တံ� �ဿာနိာယံာ’’’တ္တံိ။

၂၀၁. ‘‘ကံထ�ဘူတ္တံာ ပနိ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ မေ�ဝံတ္တံာ မနိသုိကံမေရိာတ္တံ�’’တ္တံိ [မနိသုိ ကံမေရိာနုေ�တ္တံိ 
(သုာာ. ကံ.)]? ‘‘သုနုောနိနုာ, မေ�ဝံတ္တံာ အာကံာမေသု ပထဝံ�သု�ိနိိမေယံာ မေကံမေသု ပကံိရိိယံ ကံနုာနုေိ,   
ဗ္ဗာာဟာာ ပဂဂယံာကံနုာနုေိ, ဆိနုာပါတ္တံ� ပပတ္တံနုေိ [ဆိနုာ�ပါ��ဝံိယံ ပပတ္တံနုေိ (သုာာ.)], အာဝံ�နုေိ, ဝံိဝံ�နုေိ –                   
‘အတ္တံိ�ိပါ� ဘဂဝံါ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာတ္တံိ, အတ္တံိ�ိပါ� သုုဂမေတ္တံာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာတ္တံိ, အတ္တံိ�ိပါ� �ကံာ�� [�ကံာ�
မာ (သုာာ. ကံ.)] မေလာမေကံ အနုေရိ��အာယံိဿာတ္တံ�’တ္တံိ။

‘‘သုနုောနိနုာ, မေ�ဝံတ္တံာ ပထဝံိယံ� ပထဝံ�သု�ိနိိမေယံာ မေကံမေသု ပကံိရိိယံ ကံနုာနုေိ, ဗ္ဗာာဟာာ ပဂဂယံာ
ကံနုာနုေိ, ဆိနုာပါတ္တံ� ပပတ္တံနုေိ, အာဝံ�နုေိ, ဝံိဝံ�နုေိ – ‘အတ္တံိ�ိပါ� ဘဂဝံါ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာတ္တံိ, အတ္တံိ�ိပါ�               
သုုဂမေတ္တံာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာတ္တံိ, အတ္တံိ�ိပါ� �ကံာ�� မေလာမေကံ အနုေရိ�ာယံိဿာတ္တံ�’’’တ္တံိ။

‘‘ယံာ ပနိ တ္တံာ မေ�ဝံတ္တံာ ဝံ�တ္တံရိာဂါ, တ္တံာ သုတ္တံာ သုမါဇာနိာ အ�ိဝံါမေသုနုေိ – ‘အနိိ�ာာ                             
သု�ကါရိာ, တ္တံ� ကံုမေတ္တံတ္တံထ လဗ္ဗာဘာ’တ္တံိ။
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�တ္တံုသု�မေဝံဇနိ�ယံဋ္ဌာာနိာနိိ

၂၀၂. ‘‘ပုမေဗ္ဗာာ, ဘမေနုေ, �ိသုာသုု ဝံဿာ� ဝံုဋ္ဌာာ [ဝံဿာ�ဝံုတ္တံထာ (သု�. သုာာ. ကံ�. ပ�.)] ဘိကံာ� အာဂ�ေနုေိ 
တ္တံထာဂတ္တံ� �ဿာနိာယံ။ မေတ္တံ မယံ� လဘာမ မမေနိာဘာဝံနိ�မေယံ ဘိကံာ� �ဿာနိာယံ, လဘာမ               
ပယံိရုုပါသုနိာယံ။ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပနိ မယံ�, ဘမေနုေ, အ�ာမေယံနိ နိ လဘိဿာာမ မမေနိာဘာဝံနိ�မေယံ          
ဘိကံာ� �ဿာနိာယံ, နိ လဘိဿာာမ ပယံိရုုပါသုနိာယံာ’’တ္တံိ။

‘‘�တ္တံာံရိိမာနိိ, အာနိနုာ, သု�ိဿာ ကံုလပုတ္တံဿံာ �ဿာနိ�ယံာနိိ သု�မေဝံဇနိ�ယံာနိိ ဌိာနိာနိိ။        
ကံတ္တံမာနိိ �တ္တံာံရိိ? ‘ဣ� တ္တံထာဂမေတ္တံာ ဇာမေတ္တံာ’တ္တံိ, အာနိနုာ, သု�ိဿာ ကံုလပုတ္တံဿံာ �ဿာနိ�ယံ� 
သု�မေဝံဇနိ�ယံ� ဌိာနိ�။ ‘ဣ� တ္တံထာဂမေတ္တံာ အနုုတ္တံံရိ� သုမမာသုမေမာာ�� အဘိသုမာ�မေ�ိါ’တ္တံိ, အာနိနုာ,                 
သု�ိဿာ ကံုလပုတ္တံဿံာ �ဿာနိ�ယံ� သု�မေဝံဇနိ�ယံ� ဌိာနိ�။ ‘ဣ� တ္တံထာဂမေတ္တံနိ အနုုတ္တံံရိ� �မမ�ကံက�            
ပဝံတ္တံံိတ္တံ’နုေိ, အာနိနုာ, သု�ိဿာ ကံုလပုတ္တံဿံာ �ဿာနိ�ယံ� သု�မေဝံဇနိ�ယံ� ဌိာနိ�။ ‘ဣ� တ္တံထာဂမေတ္တံာ 
အနုုပါ�ိမေသုသုာယံ နိိဗ္ဗာာာနိ�ာတ္တံုယံာ ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ’တ္တံိ, အာနိနုာ, သု�ိဿာ ကံုလပုတ္တံဿံာ �ဿာနိ�ယံ� 
သု�မေဝံဇနိ�ယံ� ဌိာနိ�။ ဣမာနိိ မေ�ါ, အာနိနုာ, �တ္တံာံရိိ သု�ိဿာ ကံုလပုတ္တံဿံာ �ဿာနိ�ယံာနိိ သု�မေဝံဇနိ�
ယံာနိိ ဌိာနိာနိိ။

‘‘အာဂမိဿာနုေိ မေ�ါ, အာနိနုာ, သု�ိါ ဘိကံာ� ဘိကံာ�နိိမေယံာ ဥပါသုကံာ ဥပါသုိကံာမေယံာ – ‘ဣ�
တ္တံထာဂမေတ္တံာ ဇာမေတ္တံာ’တ္တံိပိ, ‘ဣ� တ္တံထာဂမေတ္တံာ အနုုတ္တံံရိ� သုမမာသုမေမာာ�� အဘိသုမာ�မေ�ိါ’တ္တံိပိ,     
‘ဣ� တ္တံထာဂမေတ္တံနိ အနုုတ္တံံရိ� �မမ�ကံက� ပဝံတ္တံံိတ္တံ’နုေိပိ, ‘ဣ� တ္တံထာဂမေတ္တံာ အနုုပါ�ိမေသုသုာယံ                   
နိိဗ္ဗာာာနိ�ာတ္တံုယံာ ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ’တ္တံိပိ။ မေယံ ဟာိ မေကံ�ိ, အာနိနုာ, မေ�တ္တံိယံ�ာရိိကံ� အာဟာိဏ္ဍာနုော                
ပသုနုာ�ိတ္တံာံ ကံာလကံကရိိဿာနုေိ, သုမေဗ္ဗာာ မေတ္တံ ကံာယံဿာ မေဘ�ါ ပရိ� မရိဏံာ သုုဂတ္တံ� သုဂဂ� မေလာကံ�    
ဥပပဇီိဿာနုေ�’’တ္တံိ။

အာနိနုာပု�ောကံထာ

၂၀၃. ‘‘ကံထ� မယံ�, ဘမေနုေ, မာတ္တံုဂါမေမ ပ�ိပဇီာမာ’’တ္တံိ? ‘‘အ�ဿာနိ�, အာနိနုာာ’’တ္တံိ။                      
‘‘�ဿာမေနိ, ဘဂဝံါ, သုတ္တံိ ကံထ� ပ�ိပဇီိတ္တံဗ္ဗာာ’’နုေိ? ‘‘အနိာလာမေပါ, အာနိနုာာ’’တ္တံိ။ ‘‘အာလပမေနုေနိ            
ပနိ, ဘမေနုေ, ကံထ� ပ�ိပဇီိတ္တံဗ္ဗာာ’’နုေိ? ‘‘သုတ္တံိ, အာနိနုာ, ဥပဋ္ဌာာမေပတ္တံဗ္ဗာာာ’’တ္တံိ။

၂၀၄. ‘‘ကံထ� မယံ�, ဘမေနုေ, တ္တံထာဂတ္တံဿာ သုရိ�မေရိ ပ�ိပဇီာမာ’’တ္တံိ? ‘‘အဗ္ဗာာာဝံ�ာ တ္တံုမေမာ, 
အာနိနုာ, မေဟာာထ တ္တံထာဂတ္တံဿာ သုရိ�ရိပူဇာယံ။ ဣ�က တ္တံုမေမာ, အာနိနုာ, သုာရိမေတ္တံထ ��ထ                          
အနုုယံုဉ္စိထ [သု�မေတ္တံထ အနုုယံုဉ္စိထ (သု�. သုာာ.), သု�တ္တံထ� အနုုယံုဉ္စိထ (ပ�.), သုာရိမေတ္တံထ အနုုယံုဉ္စိထ          
(ကံ.)], သုာရိမေတ္တံထ အပါမတ္တံာံ အာတ္တံာပိမေနိာ ပဟာိတ္တံတ္တံာံ ဝံိဟာရိထ။ သုနုောနိနုာ, �တ္တံံိယံပဏ္ဍာိတ္တံာပိ 
ဗြာဗ္ဗာာဟာမဏံပဏ္ဍာိတ္တံာပိ ဂဟာပတ္တံိပဏ္ဍာိတ္တံာပိ တ္တံထာဂမေတ္တံ အဘိပါသုနုာာ, မေတ္တံ တ္တံထာဂတ္တံဿာ                      
သုရိ�ရိပူဇ� ကံရိိဿာနုေ�’’တ္တံိ။

၂၀၅. ‘‘ကံထ� ပနိ, ဘမေနုေ, တ္တံထာဂတ္တံဿာ သုရိ�မေရိ ပ�ိပဇီိတ္တံဗ္ဗာာ’’နုေိ? ‘‘ယံထာ မေ�ါ, အာနိနုာ,    
ရိမေ�ာ �ကံကဝံတ္တံံိဿာ သုရိ�မေရိ ပ�ိပဇီနုေိ, ဧဝံ� တ္တံထာဂတ္တံဿာ သုရိ�မေရိ ပ�ိပဇီိတ္တံဗ္ဗာာ’’နုေိ။ ‘‘ကံထ� ပနိ, 
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ဘမေနုေ, ရိမေ�ာ �ကံကဝံတ္တံံိဿာ သုရိ�မေရိ ပ�ိပဇီနုေ�’’တ္တံိ? ‘‘ရိမေ�ာ, အာနိနုာ, �ကံကဝံတ္တံံိဿာ သုရိ�ရိ�                   
အဟာမေတ္တံနိ ဝံမေတ္တံထနိ မေဝံမေဌိနုေိ, အဟာမေတ္တံနိ ဝံမေတ္တံထနိ မေဝံမေဌိတ္တံံာ ဝံိဟာမေတ္တံနိ ကံပါါမေသုနိ မေဝံမေဌိနုေိ,          
ဝံိဟာမေတ္တံနိ ကံပါါမေသုနိ မေဝံမေဌိတ္တံံာ အဟာမေတ္တံနိ ဝံမေတ္တံထနိ မေဝံမေဌိနုေိ။ ဧမေတ္တံနုုပါမေယံနိ ပဉ္စစဟာိ                            
ယံုဂသုမေတ္တံဟာိ ရိမေ�ာ �ကံကဝံတ္တံံိဿာ သုရိ�ရိ� [သုရိ�မေရိ (သုာာ. ကံ.)] မေဝံမေဌိတ္တံံာ အာယံသုာယံ              
မေတ္တံလမေ�ါဏံိယံာ ပကံာိပိတ္တံံာ အ�ိဿာာ အာယံသုာယံ မေ�ါဏံိယံာ ပ�ိကံုဇီိတ္တံံာ သုဗ္ဗာာဂနုိာနိ�              
�ိတ္တံကံ� ကံရိိတ္တံံာ ရိမေ�ာ �ကံကဝံတ္တံံိဿာ သုရိ�ရိ� ဈာာမေပနုေိ။ �ာတ္တံုမဟာာပမေထ [�ာတ္တံုမမဟာာပမေထ (သု�. 
သုာာ. ကံ�. ပ�.)] ရိမေ�ာ �ကံကဝံတ္တံံိဿာ ထူပ� ကံမေရိာနုေိ။ ဧဝံ� မေ�ါ, အာနိနုာ, ရိမေ�ာ �ကံကဝံတ္တံံိဿာ                    
သုရိ�မေရိ ပ�ိပဇီနုေိ။ ယံထာ မေ�ါ, အာနိနုာ, ရိမေ�ာ �ကံကဝံတ္တံံိဿာ သုရိ�မေရိ ပ�ိပဇီနုေိ, ဧဝံ� တ္တံထာဂတ္တံဿာ
 သုရိ�မေရိ ပ�ိပဇီိတ္တံဗ္ဗာာ�။ �ာတ္တံုမဟာာပမေထ တ္တံထာဂတ္တံဿာ ထူမေပါ ကံာတ္တံမေဗ္ဗာာာ။ တ္တံတ္တံထ မေယံ မာလ� ဝံါ 
ဂနုိ� ဝံါ �ုဏံဏကံ� [ဝံဏံဏကံ� (သု�. ပ�.)] ဝံါ အာမေရိာမေပဿာနုေိ ဝံါ အဘိဝံါမေ�ဿာနုေိ ဝံါ �ိတ္တံ�ံ ဝံါ                                       
ပသုာမေ�ဿာနုေိ မေတ္တံသု� တ္တံ� ဘဝံိဿာတ္တံိ ���ရိတ္တံံ� ဟာိတ္တံာယံ သုု�ါယံ။

ထူပါရိဟာပုဂဂမေလာ

၂၀၆. ‘‘�တ္တံာံမေရိာမေမ, အာနိနုာ, ထူပါရိဟာာ။ ကံတ္တံမေမ �တ္တံာံမေရိာ? တ္တံထာဂမေတ္တံာ အရိဟာ� 
သုမမာသုမာ�မေ�ိါထူပါရိမေဟာာ, ပမေ�ာကံသုမာ�မေ�ိါထူပါရိမေဟာာ, တ္တံထာဂတ္တံဿာ သုာဝံမေကံာ                            
ထူပါရိမေဟာာ, ရိာဇာ �ကံကဝံတ္တံ�ံ [�ကံကဝံတ္တံံိ (သုာာ. ကံ.)] ထူပါရိမေဟာာတ္တံိ။

‘‘ကံိဉ္စစာနိနုာ, အတ္တံထဝံသု� ပ�ိ�ာ တ္တံထာဂမေတ္တံာ အရိဟာ� သုမမာသုမာ�မေ�ိါထူပါရိမေဟာာ? ‘အယံ� 
တ္တံဿာ ဘဂဝံမေတ္တံာ အရိဟာမေတ္တံာ သုမမာသုမာ��ိဿာ ထူမေပါ’တ္တံိ, အာနိနုာ, ဗ္ဗာဟာုဇနိာ �ိတ္တံ�ံ ပသုာမေ�နုေိ။ 
မေတ္တံ တ္တံတ္တံထ �ိတ္တံ�ံ ပသုာမေ�တ္တံံာ ကံာယံဿာ မေဘ�ါ ပရိ� မရိဏံာ သုုဂတ္တံ� သုဂဂ� မေလာကံ� ဥပပဇီနုေိ။             
ဣ�� မေ�ါ, အာနိနုာ, အတ္တံထဝံသု� ပ�ိ�ာ တ္တံထာဂမေတ္တံာ အရိဟာ� သုမမာသုမာ�မေ�ိါထူပါရိမေဟာာ။

‘‘ကံိဉ္စစာနိနုာ, အတ္တံထဝံသု� ပ�ိ�ာ ပမေ�ာကံသုမာ�မေ�ိါထူပါရိမေဟာာ? ‘အယံ� တ္တံဿာ ဘဂဝံမေတ္တံာ                  
ပမေ�ာကံသုမာ��ိဿာ ထူမေပါ’တ္တံိ, အာနိနုာ, ဗ္ဗာဟာုဇနိာ �ိတ္တံ�ံ ပသုာမေ�နုေိ။ မေတ္တံ တ္တံတ္တံထ �ိတ္တံ�ံ ပသုာမေ�တ္တံံာ 
ကံာယံဿာ မေဘ�ါ ပရိ� မရိဏံာ သုုဂတ္တံ� သုဂဂ� မေလာကံ� ဥပပဇီနုေိ။ ဣ�� မေ�ါ, အာနိနုာ, အတ္တံထဝံသု� ပ�ိ�ာ
 ပမေ�ာကံသုမာ�မေ�ိါထူပါရိမေဟာာ။

‘‘ကံိဉ္စစာနိနုာ, အတ္တံထဝံသု� ပ�ိ�ာ တ္တံထာဂတ္တံဿာ သုာဝံမေကံာ ထူပါရိမေဟာာ? ‘အယံ� တ္တံဿာ           
ဘဂဝံမေတ္တံာ အရိဟာမေတ္တံာ သုမမာသုမာ��ိဿာ သုာဝံကံဿာ ထူမေပါ’တ္တံိ အာနိနုာ, ဗ္ဗာဟာုဇနိာ �ိတ္တံ�ံ                  
ပသုာမေ�နုေိ။ မေတ္တံ တ္တံတ္တံထ �ိတ္တံ�ံ ပသုာမေ�တ္တံံာ ကံာယံဿာ မေဘ�ါ ပရိ� မရိဏံာ သုုဂတ္တံ� သုဂဂ� မေလာကံ�      
ဥပပဇီနုေိ။ ဣ�� မေ�ါ, အာနိနုာ, အတ္တံထဝံသု� ပ�ိ�ာ တ္တံထာဂတ္တံဿာ သုာဝံမေကံာ ထူပါရိမေဟာာ။

‘‘ကံိဉ္စစာနိနုာ, အတ္တံထဝံသု� ပ�ိ�ာ ရိာဇာ �ကံကဝံတ္တံ�ံ ထူပါရိမေဟာာ? ‘အယံ� တ္တံဿာ �မမိကံဿာ                    
�မမရိမေ�ာ ထူမေပါ’တ္တံိ, အာနိနုာ, ဗ္ဗာဟာုဇနိာ �ိတ္တံ�ံ ပသုာမေ�နုေိ။ မေတ္တံ တ္တံတ္တံထ �ိတ္တံ�ံ ပသုာမေ�တ္တံံာ                    
ကံာယံဿာ မေဘ�ါ ပရိ� မရိဏံာ သုုဂတ္တံ� သုဂဂ� မေလာကံ� ဥပပဇီနုေိ။ ဣ�� မေ�ါ, အာနိနုာ, အတ္တံထဝံသု�                  
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ပ�ိ�ာ ရိာဇာ �ကံကဝံတ္တံ�ံ ထူပါရိမေဟာာ။ ဣမေမ မေ�ါ, အာနိနုာ �တ္တံာံမေရိာ ထူပါရိဟာာ’’တ္တံိ။

အာနိနုာအ�ေရိိယံ�မေမမာ

၂၀၇. အထ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဝံိဟာာရိ� ပဝံိသုိတ္တံံာ ကံပိသု�သု� အာလမာိတ္တံံာ                              
မေရိာ�မာမေနိာ အဋ္ဌာာသုိ – ‘‘အဟာဉ္စစ ဝံတ္တံမာိ မေသုမေ�ါ သုကံရိဏံ�မေယံာ, သုတ္တံထ� � မေမ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိ�                  
ဘဝံိဿာတ္တံိ, မေယံာ မမ အနုုကံမါမေကံာ’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ဘိကံာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ကံဟာ� နုု မေ�ါ, 
ဘိကံာမေဝံ, အာနိမေနုာာ’’တ္တံိ? ‘‘ဧမေသုာ, ဘမေနုေ, အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဝံိဟာာရိ� ပဝံိသုိတ္တံံာ ကံပိသု�သု� 
အာလမာိတ္တံံာ မေရိာ�မာမေနိာ ဌိိမေတ္တံာ – ‘အဟာဉ္စစ ဝံတ္တံမာိ မေသုမေ�ါ သုကံရိဏံ�မေယံာ, သုတ္တံထ� � မေမ               
ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိ� ဘဝံိဿာတ္တံိ, မေယံာ မမ အနုုကံမါမေကံာ’’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ အ�တ္တံရိ� ဘိကံာ��                     
အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဧဟာိ တ္တံံ�, ဘိကံာ�, မမ ဝံ�မေနိနိ အာနိနုာ� အာမမေနုေဟာိ – ‘သုတ္တံထာ တ္တံ�, အာဝံုမေသုာ           
အာနိနုာ, အာမမေနုေတ္တံ�’’’တိ္တံ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ မေသုာ ဘိကံာ� ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ိဿာုတ္တံံာ                              
မေယံနိာယံသုမာ အာနိမေနုာာ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� –                       
‘‘သုတ္တံထာ တ္တံ�, အာဝံုမေသုာ အာနိနုာ, အာမမေနုေတ္တံ�’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံမာဝံုမေသုာ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ 
တ္တံဿာ ဘိကံာ�မေနိာ ပ�ိဿာုတ္တံံာ မေယံနိ ဘဂဝံါ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ဘဂဝံနုေ�                                     
အဘိဝံါမေ�တ္တံံာ ဧကံမနုေ� နိိသု��ိ။ ဧကံမနုေ� နိိသုိနုာ� မေ�ါ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� ဘဂဝံါ ဧတ္တံ�မေဝံါ� –               
‘‘အလ�, အာနိနုာ, မာ မေသုာ�ိ မာ ပရိိမေ�ဝံိ, နိနုု ဧတ္တံ�, အာနိနုာ, မယံာ ပ�ိကံမေ�ာဝံ အကံာာတ္တံ� – ‘သုဗ္ဗာ္
မေဗ္ဗာမေဟာဝံ ပိမေယံဟာိ မနိာမေပဟာိ နိာနိာဘာမေဝံါ ဝံိနိာဘာမေဝံါ အ�ထာဘာမေဝံါ’; တ္တံ� ကံုမေတ္တံတ္တံထ,                
အာနိနုာ, လဗ္ဗာဘာ။ ယံ� တ္တံ� ဇာတ္တံ� ဘူတ္တံ� သု�ကတ္တံ� ပမေလာကံ�မမ�, တ္တံ� ဝံတ္တံ တ္တံထာဂတ္တံဿာာပိ သုရိ�ရိ�                
မာ ပလုဇီ�’တ္တံိ မေနိတ္တံ� ဌိာနိ� ဝံိဇီတ္တံိ။ ���ရိတ္တံ�ံ မေ�ါ မေတ္တံ, အာနိနုာ, တ္တံထာဂမေတ္တံာ ပ�ာ�ပဋ္ဌာိမေတ္တံာ                  
မေမမေတ္တံနံိ ကံာယံကံမေမမနိ ဟာိမေတ္တံနိ သုုမေ�နိ အ�ံမေယံနိ အပါမာမေဏံနိ, မေမမေတ္တံနံိ ဝံ��ကံမေမမနိ                  
ဟာိမေတ္တံနိ သုုမေ�နိ အ�ံမေယံနိ အပါမာမေဏံနိ, မေမမေတ္တံနံိ မမေနိာကံမေမမနိ ဟာိမေတ္တံနိ သုုမေ�နိ အ�ံမေယံနိ 
အပါမာမေဏံနိ။ ကံတ္တံပုမေ�ာသုိ တ္တံံ�, အာနိနုာ, ပ�ာနိမနုုယံုဉ္စိ, �ိပါ� မေဟာာဟာိသုိ အနိာသုမေဝံါ’’တ္တံိ။

၂၀၈. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ဘိကံာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘မေယံပိ မေတ္တံ, ဘိကံာမေဝံ, အမေဟာသုု�                                     
အတ္တံ�တ္တံမ�ိါနိ� အရိဟာမေနုော သုမမာသုမာ��ိါ, မေတ္တံသုမါိ ဘဂဝံနုောနိ� ဧတ္တံပါရိမာမေယံဝံ ဥပဋ္ဌာာကံာ                  
အမေဟာသုု�, မေသုယံာထာပိ မယံာ� အာနိမေနုာာ။ မေယံပိ မေတ္တံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘဝံိဿာနုေိ အနိာဂတ္တံမ�ိါနိ�                       
အရိဟာမေနုော သုမမာသုမာ��ိါ, မေတ္တံသုမါိ ဘဂဝံနုောနိ� ဧတ္တံပါရိမာမေယံဝံ ဥပဋ္ဌာာကံာ ဘဝံိဿာနုေိ,                                    
မေသုယံာထာပိ မယံာ� အာနိမေနုာာ။ ပဏ္ဍာိမေတ္တံာ, ဘိကံာမေဝံ, အာနိမေနုာာ; မေမ�ာဝံ�, ဘိကံာမေဝံ, အာနိမေနုာာ။     
ဇာနိာတ္တံိ ‘အယံ� ကံာမေလာ တ္တံထာဂတ္တံ��ဿာနိာယံ ဥပသုကံကမိတ္တံု� ဘိကံာ�နိ�, အယံ� ကံာမေလာ                
ဘိကံာ�နိ�နိ�, အယံ� ကံာမေလာ ဥပါသုကံာနိ�, အယံ� ကံာမေလာ ဥပါသုိကံာနိ�, အယံ� ကံာမေလာ ရိမေ�ာ 
ရိာဇမဟာာမတ္တံာံနိ� တ္တံိတ္တံထိယံာနိ� တ္တံိတ္တံထိယံသုာဝံကံာနိ’နုေိ။

၂၀၉. ‘‘�တ္တံာံမေရိာမေမ, ဘိကံာမေဝံ, အ�ေရိိယံာ အဗ္ဗာဘ�တ္တံာ �မမာ [အဗ္ဗာဘ�တ္တံ�မမာ (သုာာ. ကံ.)]                 
အာနိမေနုာ။ ကံတ္တံမေမ �တ္တံာံမေရိာ? သုမေ�, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�ပရိိသုာ အာနိနုာ� �ဿာနိာယံ                                          
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ဥပသုကံကမတ္တံိ, �ဿာမေနိနိ သုာ အတ္တံံမနိာ မေဟာာတ္တံိ။ တ္တံတြာတ္တံ မေ� အာနိမေနုာာ �မမ� ဘာသုတ္တံိ,                       
ဘာသုိမေတ္တံနိပိ သုာ အတ္တံံမနိာ မေဟာာတ္တံိ။ အတ္တံိတ္တံံာဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�ပရိိသုာ မေဟာာတ္တံိ, အထ မေ�ါ
အာနိမေနုာာ တ္တံုဏံာ� မေဟာာတ္တံိ။ သုမေ�, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ�ပရိိသုာ အာနိနုာ� �ဿာနိာယံ ဥပသုကံကမတ္တံိ, 
�ဿာမေနိနိ သုာ အတ္တံမံနိာ မေဟာာတ္တံိ။ တ္တံတြာတ္တံ မေ� အာနိမေနုာာ �မမ� ဘာသုတ္တံိ, ဘာသုိမေတ္တံနိပိ သုာ                  
အတ္တံမံနိာ မေဟာာတ္တံိ။ အတ္တံိတ္တံံာဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�နိ�ပရိိသုာ မေဟာာတ္တံိ, အထ မေ�ါ အာနိမေနုာာ တ္တံုဏံာ� 
မေဟာာတ္တံိ။ သုမေ�, ဘိကံာမေဝံ, ဥပါသုကံပရိိသုာ အာနိနုာ� �ဿာနိာယံ ဥပသုကံကမတ္တံိ, �ဿာမေနိနိ သုာ 
အတ္တံမံနိာ မေဟာာတ္တံိ။ တ္တံတြာတ္တံ မေ� အာနိမေနုာာ �မမ� ဘာသုတ္တံိ, ဘာသုိမေတ္တံနိပိ သုာ အတ္တံမံနိာ                              
မေဟာာတ္တံိ။ အတ္တံိတ္တံံာဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဥပါသုကံပရိိသုာ မေဟာာတ္တံိ, အထ မေ�ါ အာနိမေနုာာ တ္တံုဏံာ�                     
မေဟာာတ္တံိ။ သုမေ�, ဘိကံာမေဝံ, ဥပါသုိကံာပရိိသုာ အာနိနုာ� �ဿာနိာယံ ဥပသုကံကမတ္တံိ, �ဿာမေနိနိ သုာ 
အတ္တံမံနိာ မေဟာာတ္တံိ။ တ္တံတြာတ္တံ မေ�, အာနိမေနုာာ, �မမ� ဘာသုတ္တံိ, ဘာသုိမေတ္တံနိပိ သုာ အတ္တံံမနိာ                        
မေဟာာတ္တံိ။ အတ္တံိတ္တံံာဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဥပါသုိကံာပရိိသုာ မေဟာာတ္တံိ, အထ မေ�ါ အာနိမေနုာာ တ္တံုဏံာ�                              
မေဟာာတ္တံိ။ ဣမေမ မေ�ါ, ဘိကံာမေဝံ, �တ္တံာံမေရိာ အ�ေရိိယံာ အဗ္ဗာဘ�တ္တံာ �မမာ အာနိမေနုာ။

‘‘�တ္တံာံမေရိာမေမ, ဘိကံာမေဝံ, အ�ေရိိယံာ အဗ္ဗာဘ�တ္တံာ �မမာ ရိမေ� �ကံကဝံတ္တံံိမာိ။ ကံတ္တံမေမ                                
�တ္တံာံမေရိာ? သုမေ�, ဘိကံာမေဝံ, �တ္တံံိယံပရိိသုာ ရိာဇာနိ� �ကံကဝံတ္တံ�ံ �ဿာနိာယံ ဥပသုကံကမတ္တံိ,              
�ဿာမေနိနိ သုာ အတ္တံမံနိာ မေဟာာတ္တံိ။ တ္တံတြာတ္တံ မေ� ရိာဇာ �ကံကဝံတ္တံ�ံ ဘာသုတ္တံိ, ဘာသုိမေတ္တံနိပိ သုာ 
အတ္တံမံနိာ မေဟာာတ္တံိ။ အတ္တံိတ္တံံာဝံ, ဘိကံာမေဝံ, �တ္တံံိယံပရိိသုာ မေဟာာတ္တံိ။ အထ မေ�ါ ရိာဇာ �ကံကဝံတ္တံ�ံ 
တ္တံုဏံာ� မေဟာာတ္တံိ။ သုမေ� ဘိကံာမေဝံ, ဗြာဗ္ဗာာဟာမဏံပရိိသုာ။မေပ.။ ဂဟာပတ္တံိပရိိသုာ။မေပ.။ သုမဏံပရိိသုာ 
ရိာဇာနိ� �ကံကဝံတ္တံ�ံ �ဿာနိာယံ ဥပသုကံကမတ္တံိ, �ဿာမေနိနိ သုာ အတ္တံံမနိာ မေဟာာတ္တံိ။ တ္တံတြာတ္တံ မေ� ရိာဇာ
�ကံကဝံတ္တံ�ံ ဘာသုတ္တံိ, ဘာသုိမေတ္တံနိပိ သုာ အတ္တံမံနိာ မေဟာာတ္တံိ။ အတ္တံိတ္တံံာဝံ, ဘိကံာမေဝံ,                                    
သုမဏံပရိိသုာ မေဟာာတ္တံိ, အထ မေ�ါ ရိာဇာ �ကံကဝံတ္တံ�ံ တ္တံုဏံာ� မေဟာာတ္တံိ။ ဧဝံမေမဝံ မေ�ါ, ဘိကံာမေဝံ,                     
�တ္တံာံမေရိာမေမ အ�ေရိိယံာ အဗ္ဗာဘ�တ္တံာ �မမာ အာနိမေနုာ။ သုမေ�, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�ပရိိသုာ အာနိနုာ�              
�ဿာနိာယံ ဥပသုကံကမတ္တံိ, �ဿာမေနိနိ သုာ အတ္တံံမနိာ မေဟာာတ္တံိ။ တ္တံတြာတ္တံ မေ� အာနိမေနုာာ �မမ�                  
ဘာသုတ္တံိ, ဘာသုိမေတ္တံနိပိ သုာ အတ္တံံမနိာ မေဟာာတ္တံိ။ အတ္တံိတ္တံံာဝံ, ဘိကံာမေဝံ, ဘိကံာ�ပရိိသုာ မေဟာာတ္တံိ
။ အထ မေ�ါ အာနိမေနုာာ တ္တံုဏံာ� မေဟာာတ္တံိ။ သုမေ�, ဘိကံာမေဝံ ဘိကံာ�နိ�ပရိိသုာ။မေပ.။ ဥပါသုကံပရိိသုာ။
မေပ.။ ဥပါသုိကံာပရိိသုာ အာနိနုာ� �ဿာနိာယံ ဥပသုကံကမတ္တံိ, �ဿာမေနိနိ သုာ အတ္တံံမနိာ မေဟာာတ္တံိ။ 
တ္တံတြာတ္တံ မေ� အာနိမေနုာာ �မမ� ဘာသုတ္တံိ, ဘာသုိမေတ္တံနိပိ သုာ အတ္တံမံနိာ မေဟာာတ္တံိ။ အတ္တံိတ္တံံာဝံ,                          
ဘိကံာမေဝံ, ဥပါသုိကံာပရိိသုာ မေဟာာတ္တံိ။ အထ မေ�ါ အာနိမေနုာာ တ္တံုဏံာ� မေဟာာတ္တံိ။ ဣမေမ မေ�ါ,                                  
ဘိကံာမေဝံ, �တ္တံာံမေရိာ အ�ေရိိယံာ အဗ္ဗာဘ�တ္တံာ �မမာ အာနိမေနုာ’’တ္တံိ။

မဟာာသုု�ဿာနိသုုတ္တံမံေ�သုနိာ

၂၁၀. ဧဝံ� ဝံုမေတ္တံ ံအာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘မာ, ဘမေနုေ, ဘဂဝံါ ဣမသုမ�  
�ု�ာကံနိဂရိမေကံ ဥဇီဂကလနိဂရိမေကံ သုာ�ါနိဂရိမေကံ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိ။ သုနုေိ, ဘမေနုေ, အ�ာနိိ                                
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မဟာာနိဂရိာနိိ, မေသုယံာထိ�� – �မါါ ရိာဇဂဟာ� သုာဝံတ္တံထ� သုာမေကံတ္တံ� မေကံာသုမာ� ဗ္ဗာာရိာဏံသု�; ဧတ္တံထ          
ဘဂဝံါ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံတ္တံု။ ဧတ္တံထ ဗ္ဗာဟာူ �တ္တံံိယံမဟာာသုာလာ, ဗြာဗ္ဗာာဟာမဏံမဟာာသုာလာ ဂဟာပတ္တံိမဟာာ
သုာလာ တ္တံထာဂမေတ္တံ အဘိပါသုနုာာ။ မေတ္တံ တ္တံထာဂတ္တံဿာ သုရိ�ရိပူဇ� ကံရိိဿာနုေ�’’တ္တံိ ‘‘မာမေဟာဝံ�, 
အာနိနုာ, အဝံ�; မာမေဟာဝံ�, အာနိနုာ, အဝံ� – ‘�ု�ာကံနိဂရိကံ� ဥဇီဂကလနိဂရိကံ� သုာ�ါနိဂရိကံ’နုေိ။

‘‘ဘူတ္တံပုဗ္ဗာာ�, အာနိနုာ, ရိာဇာ မဟာာသုု�ဿာမေနိာ နိာမ အမေဟာာသုိ �ကံကဝံတ္တံ�ံ �မမိမေကံာ �မမရိာဇာ
�ာတ္တံုရိမေနုော ဝံိဇိတ္တံာဝံ� ဇနိပါ�တ္တံထာဝံရိိယံပါမေတ္တံာံ သုတ္တံရံိတ္တံနိသုမနုာာဂမေတ္တံာ။ ရိမေ�ာ, အာနိနုာ,               
မဟာာသုု�ဿာနိဿာ အယံ� ကံုသုိနိာရိာ ကံုသုာဝံတ္တံ� နိာမ ရိာဇ�ာနိ� အမေဟာာသုိ, ပုရိတ္တံထိမေမနိ �            
ပ�ေိမေမနိ � �ံါ�သုမေယံာဇနိာနိိ အာယံာမေမနိ; ဥတ္တံမံေရိနိ � �ကံာိမေဏံနိ � သုတ္တံမံေယံာဇနိာနိိ ဝံိတ္တံထာ
မေရိနိ။ ကံုသုာဝံတ္တံ�, အာနိနုာ, ရိာဇ�ာနိ� ဣ�ိါ မေ�ဝံ အမေဟာာသုိ ဖာ�တ္တံာ � ဗ္ဗာဟာုဇနိာ � အာကံိဏံဏ            
မနုုဿာာ � သုုဘိကံာာ �။ မေသုယံာထာပိ, အာနိနုာ, မေ�ဝံါနိ� အာဠကံမနုာာ နိာမ ရိာဇ�ာနိ� ဣ�ိါ မေ�ဝံ 
မေဟာာတ္တံိ ဖာ�တ္တံာ � ဗ္ဗာဟာုဇနိာ � အာကံိဏံဏယံကံာာ � သုုဘိကံာာ �; ဧဝံမေမဝံ မေ�ါ, အာနိနုာ, ကံုသုာဝံတ္တံ�
ရိာဇ�ာနိ� ဣ�ိါ မေ�ဝံ အမေဟာာသုိ ဖာ�တ္တံာ � ဗ္ဗာဟာုဇနိာ � အာကံိဏံဏမနုုဿာာ � သုုဘိကံာာ �။                      
ကံုသုာဝံတ္တံ�, အာနိနုာ, ရိာဇ�ာနိ� �သုဟာိ သုမေ�ာဟာိ အဝံိဝံိတ္တံာံ အမေဟာာသုိ �ိဝံါ မေ�ဝံ ရိတ္တံံိဉ္စစ, မေသုယံာ
ထိ�� – ဟာတ္တံထိသုမေ�ာနိ အဿာသုမေ�ာနိ ရိထသုမေ�ာနိ မေဘရိိသုမေ�ာနိ မု�ိဂကသုမေ�ာနိ ဝံ�ဏံာသုမေ�ာနိ                          
ဂ�တ္တံသုမေ�ာနိ သု�ကသုမေ�ာနိ သုမမသုမေ�ာနိ ပါဏံိတ္တံာဠသုမေ�ာနိ ‘အသုာာထ ပိဝံထ �ါ�ထာ’တ္တံိ �သုမေမနိ 
သုမေ�ာနိ။

‘‘ဂ�ေ တ္တံံ�, အာနိနုာ, ကံုသုိနိာရိ� ပဝံိသုိတ္တံံာ မေကံာသုိနိာရိကံာနိ� မလလာနိ� အာမေရိာမေ�ဟာိ – ‘အဇီ 
မေ�ါ, ဝံါမေသုဋ္ဌာာ, ရိတ္တံံိယံာ ပ�ေိမေမ ယံာမေမ တ္တံထာဂတ္တံဿာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိ� ဘဝံိဿာတ္တံိ။ အဘိကံကမထ ဝံါ
မေသုဋ္ဌာာ, အဘိကံကမထ ဝံါမေသုဋ္ဌာာ။ မာ ပ�ော ဝံိပါ�ိသုာရိိမေနိာ အဟာုဝံတ္တံထ – အမာာကံဉ္စစ မေနိာ ဂါမမေကံာ
မေတ္တံ ံတ္တံထာဂတ္တံဿာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိ� အမေဟာာသုိ, နိ မယံ� လဘိမာာ ပ�ေိမေမ ကံာမေလ တ္တံထာဂတ္တံ� �ဿာနိာ
ယံာ’’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ိဿာုတ္တံံာ နိိဝံါမေသုတ္တံံာ                    
ပတ္တံ�ံ�ဝံရိမာ�ါယံ အတ္တံ�ံုတ္တံိမေယံာ ကံုသုိနိာရိ� ပါဝံိသုိ။

မလလာနိ� ဝံနုာနိာ

၂၁၁. မေတ္တံနိ မေ�ါ ပနိ သုမမေယံနိ မေကံာသုိနိာရိကံာ မလလာ သုနုိာဂါမေရိ [သုနုထာဂါမေရိ (သု�. သုာာ
. ပ�.)] သုနုာိပတ္တံိတ္တံာ မေဟာာနုေိ မေကံနိ�ိမေ�ဝံ ကံရိဏံ�မေယံနိ။ အထ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ မေယံနိ 
မေကံာသုိနိာရိကံာနိ� မလလာနိ� သုနုိာဂါရိ� မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ မေကံာသုိနိာရိကံာနိ� မလလာနိ� 
အာမေရိာမေ�သုိ – ‘‘အဇီ မေ�ါ, ဝံါမေသုဋ္ဌာာ, ရိတ္တံံိယံာ ပ�ေိမေမ ယံာမေမ တ္တံထာဂတ္တံဿာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိ�                  
ဘဝံိဿာတ္တံိ။ အဘိကံကမထ ဝံါမေသုဋ္ဌာာ အဘိကံကမထ ဝံါမေသုဋ္ဌာာ။ မာ ပ�ော ဝံိပါ�ိသုာရိိမေနိာ အဟာုဝံတ္တံထ 
– ‘အမာာကံဉ္စစ မေနိာ ဂါမမေကံာမေတ္တံ ံတ္တံထာဂတ္တံဿာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိ� အမေဟာာသုိ, နိ မယံ� လဘိမာာ ပ�ေိမေမ 
ကံာမေလ တ္တံထာဂတ္တံ� �ဿာနိာယံာ’’’တ္တံိ။ ဣ�မာယံသုမမေတ္တံာ အာနိနုာဿာ ဝံ�နိ� သုုတ္တံံာ မလလာ �          
မလလပုတ္တံာံ � မလလသုုဏံိသုာ � မလလပဇာပတ္တံိမေယံာ � အ�ာဝံိမေနိာ �ုမမနိာ မေ�မေတ္တံာ�ုကံာသုမပါိတ္တံာ
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 အမေပါကံမေ�ာ မေကံမေသု ပကံိရိိယံ ကံနုာနုေိ, ဗ္ဗာာဟာာ ပဂဂယံာကံနုာနုေိ, ဆိနုာပါတ္တံ� ပပတ္တံနုေိ, အာဝံ�နုေိ ဝံိဝံ�နုေိ 
– ‘အတ္တံိ�ိပါ� ဘဂဝံါ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာတ္တံိ, အတ္တံိ�ိပါ� သုုဂမေတ္တံာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိဿာတ္တံိ, အတ္တံိ�ိပါ� �ကံာ��      
မေလာမေကံ အနုေရိ�ာယံိဿာတ္တံ�’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ မလလာ � မလလပုတ္တံာံ � မလလသုုဏံိသုာ � မလလပဇာပတ္တံိ
မေယံာ � အ�ာဝံိမေနိာ �ုမမနိာ မေ�မေတ္တံာ�ုကံာသုမပါိတ္တံာ မေယံနိ ဥပဝံတ္တံနံိ� မလလာနိ� သုာလဝံနိ�                             
မေယံနိာယံသုမာ အာနိမေနုာာ မေတ္တံနုုပသုကံကမ�သုု။ အထ မေ�ါ အာယံသုမမေတ္တံာ အာနိနုာဿာ ဧတ္တံ�မေဟာာသုိ
 –  ‘‘သုမေ� မေ�ါ အဟာ� မေကံာသုိနိာရိမေကံ မမေလလ ဧကံမေမကံ� ဘဂဝံနုေ� ဝံနုာာမေပဿာာမိ, အဝံနုာိမေတ္တံာ         
ဘဂဝံါ မေကံာသုိနိာရိမေကံဟာိ မမေလလဟာိ ဘဝံိဿာတ္တံိ, အထာယံ� ရိတ္တံံိ ဝံိဘာယံိဿာတ္တံိ။ ယံ�နုူနိာဟာ� 
မေကံာသုိနိာရိမေကံ မမေလလ ကံုလပရိိဝံတ္တံမံေသုာ ကံုလပရိိဝံတ္တံမံေသုာ ဌိမေပတ္တံံာ ဘဂဝံနုေ� ဝံနုာာမေပယံာ � –       
‘ဣတ္တံထနုာာမေမာ, ဘမေနုေ, မမေလလာ သုပုမေတ္တံာံ သုဘရိိမေယံာ သုပရိိမေသုာ သုာမမေ�ာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပါမေ� 
သုိရိသုာ ဝံနုာတ္တံ�’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ မေကံာသုိနိာရိမေကံ မမေလလ ကံုလပရိိဝံတ္တံမံေသုာ 
ကံုလပရိိဝံတ္တံမံေသုာ ဌိမေပတ္တံံာ ဘဂဝံနုေ� ဝံနုာာမေပသုိ – ‘ဣတ္တံထနုာာမေမာ, ဘမေနုေ, မမေလလာ သုပုမေတ္တံာံ          
သုဘရိိမေယံာ သုပရိိမေသုာ သုာမမေ�ာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပါမေ� သုိရိသုာ ဝံနုာတ္တံ�’’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ                                   
အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဧမေတ္တံနိ ဥပါမေယံနိ ပဌိမေမမေနိဝံ ယံာမေမနိ မေကံာသုိနိာရိမေကံ မမေလလ ဘဂဝံနုေ�        
ဝံနုာာမေပသုိ။

သုုဘ�ာပရိိဗ္ဗာာာဇကံဝံတ္တံထ�

၂၁၂. မေတ္တံနိ မေ�ါ ပနိ သုမမေယံနိ သုုဘမေ�ာါ နိာမ ပရိိဗ္ဗာာာဇမေကံာ ကံုသုိနိာရိာယံ� ပ�ိဝံသုတ္တံိ။ 
အမေဿာာသုိ မေ�ါ သုုဘမေ�ာါ ပရိိဗ္ဗာာာဇမေကံာ – ‘‘အဇီ ကံိရိ ရိတ္တံံိယံာ ပ�ေိမေမ ယံာမေမ သုမဏံဿာ              
မေဂါတ္တံမဿာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိ� ဘဝံိဿာတ္တံ�’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ သုုဘ�ာဿာ ပရိိဗ္ဗာာာဇကံဿာ ဧတ္တံ�မေဟာာသုိ –             
‘‘သုုတ္တံ� မေ�ါ ပနိ မေမတ္တံ� ပရိိဗ္ဗာာာဇကံာနိ� ဝံုဍ္ဎာာနိ� မဟာလလကံာနိ� အာ�ရိိယံပါ�ရိိယံာနိ� ဘာသုမာနိာနိ� –              
‘ကံ�ါ�ိ ကံရိဟာ�ိ တ္တံထာဂတ္တံာ မေလာမေကံ ဥပါဇီနုေိ အရိဟာမေနုော သုမမာသုမာ��ိါ’တ္တံိ။ အမေဇီဝံ ရိတ္တံံိယံာ 
ပ�ေိမေမ ယံာမေမ သုမဏံဿာ မေဂါတ္တံမဿာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိ� ဘဝံိဿာတ္တံိ။ အတ္တံထိ � မေမ အယံ� ကံ�ကါ�မေမမာ            
ဥပါမေနုာာ, ဧဝံ� ပသုမေနုာာ အဟာ� သုမမေဏံ မေဂါတ္တံမေမ, ‘ပမေဟာာတ္တံိ မေမ သုမမေဏံာ မေဂါတ္တံမေမာ တ္တံထာ    
�မမ� မေ�မေသုတ္တံု�, ယံထာဟာ� ဣမ� ကံ�ကါ�မမ� ပဇမေဟာယံာ’’’နုေိ။ အထ မေ�ါ သုုဘမေ�ာါ ပရိိဗ္ဗာာာဇမေကံာ မေယံနိ 
ဥပဝံတ္တံနံိ� မလလာနိ� သုာလဝံနိ�, မေယံနိာယံသုမာ အာနိမေနုာာ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ                          
အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘သုုတ္တံ� မေမတ္တံ�, မေဘာ အာနိနုာ, ပရိိဗ္ဗာာာဇကံာနိ� ဝံုဍ္ဎာာနိ�                                      
မဟာလလကံာနိ� အာ�ရိိယံပါ�ရိိယံာနိ� ဘာသုမာနိာနိ� – ‘ကံ�ါ�ိ ကံရိဟာ�ိ တ္တံထာဂတ္တံာ မေလာမေကံ         
ဥပါဇီနုေိ အရိဟာမေနုော သုမမာသုမာ��ိါ’တ္တံိ။ အမေဇီဝံ ရိတ္တံံိယံာ ပ�ေိမေမ ယံာမေမ သုမဏံဿာ မေဂါတ္တံမဿာ            
ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိ� ဘဝံိဿာတ္တံိ။ အတ္တံထိ � မေမ အယံ� ကံ�ကါ�မေမမာ ဥပါမေနုာာ – ဧဝံ� ပသုမေနုာာ အဟာ� သုမမေဏံ               
မေဂါတ္တံမေမ ‘ပမေဟာာတ္တံိ မေမ သုမမေဏံာ မေဂါတ္တံမေမာ တ္တံထာ �မမ� မေ�မေသုတ္တံု�, ယံထာဟာ� ဣမ� ကံ�ကါ�မမ� 
ပဇမေဟာယံာ’နုေိ။ သုာ�ာဟာ�, မေဘာ အာနိနုာ, လမေဘယံာ � သုမဏံ� မေဂါတ္တံမ� �ဿာနိာယံာ’’တ္တံိ။ ဧဝံ�                       
ဝံုမေတ္တံ ံအာယံသုမာ အာနိမေနုာာ သုုဘ�ာ� ပရိိဗ္ဗာာာဇကံ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘အလ�, အာဝံုမေသုာ သုုဘ�ာ, မာ               
တ္တံထာဂတ္တံ� ဝံိမေဟာမေဌိသုိ, ကံိလမေနုော ဘဂဝံါ’’တ္တံိ။ �ုတ္တံိယံမါိ မေ�ါ သုုဘမေ�ာါ ပရိိဗ္ဗာာာဇမေကံာ။မေပ.။            
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တ္တံတ္တံိယံမါိ မေ�ါ သုုဘမေ�ာါ ပရိိဗ္ဗာာာဇမေကံာ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘သုုတ္တံ� မေမတ္တံ�, မေဘာ   
အာနိနုာ, ပရိိဗ္ဗာာာဇကံာနိ� ဝံုဍ္ဎာာနိ� မဟာလလကံာနိ� အာ�ရိိယံပါ�ရိိယံာနိ� ဘာသုမာနိာနိ� – ‘ကံ�ါ�ိ               
ကံရိဟာ�ိ တ္တံထာဂတ္တံာ မေလာမေကံ ဥပါဇီနုေိ အရိဟာမေနုော သုမမာသုမာ��ိါ’တ္တံိ။ အမေဇီဝံ ရိတ္တံံိယံာ ပ�ေိမေမ 
ယံာမေမ သုမဏံဿာ မေဂါတ္တံမဿာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိ� ဘဝံိဿာတ္တံိ။ အတ္တံထိ � မေမ အယံ� ကံ�ကါ�မေမမာ ဥပါမေနုာာ – 
ဧဝံ� ပသုမေနုာာ အဟာ� သုမမေဏံ မေဂါတ္တံမေမ, ‘ပမေဟာာတ္တံိ မေမ သုမမေဏံာ မေဂါတ္တံမေမာ တ္တံထာ �မမ� မေ�မေသု
တ္တံု�, ယံထာဟာ� ဣမ� ကံ�ကါ�မမ� ပဇမေဟာယံာ’နုေိ။ သုာ�ာဟာ�, မေဘာ အာနိနုာ, လမေဘယံာ � သုမဏံ� မေဂါတ္တံမ�
 �ဿာနိာယံာ’’တ္တံိ။ တ္တံတ္တံိယံမါိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ သုုဘ�ာ� ပရိိဗ္ဗာာာဇကံ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘အလ�, 
အာဝံုမေသုာ သုုဘ�ာ, မာ တ္တံထာဂတ္တံ� ဝံိမေဟာမေဌိသုိ, ကံိလမေနုော ဘဂဝံါ’’တ္တံိ။

၂၁၃. အမေဿာာသုိ မေ�ါ ဘဂဝံါ အာယံသုမမေတ္တံာ အာနိနုာဿာ သုုဘမေ�ာနိ ပရိိဗ္ဗာာာဇမေကံနိ သု�ိ� 
ဣမ� ကံထာသုလလာပ�။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘အလ�, အာနိနုာ, မာ        
သုုဘ�ာ� ဝံါမေရိသုိ, လဘတ္တံ�, အာနိနုာ, သုုဘမေ�ာါ တ္တံထာဂတ္တံ� �ဿာနိာယံ။ ယံ� ကံိဉ္စစိ မ� သုုဘမေ�ာါ ပု�ေိဿာ
တ္တံိ, သုဗ္ဗာာ� တ္တံ� အ�ာမေပမေကံာါဝံ ပု�ေိဿာတ္တံိ, မေနိာ ဝံိမေဟာသုာမေပမေကံာါ။ ယံ� �ဿာာဟာ� ပုမေဋ္ဌာာ                              
ဗ္ဗာာာကံရိိဿာာမိ, တ္တံ� �ိပါမေမဝံ အာဇာနိိဿာတ္တံ�’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ သုုဘ�ာ�                    
ပရိိဗ္ဗာာာဇကံ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘ဂ�ောဝံုမေသုာ သုုဘ�ာ, ကံမေရိာတ္တံိ မေတ္တံ ဘဂဝံါ ဩကံာသု’’နုေိ။ အထ မေ�ါ 
သုုဘမေ�ာါ ပရိိဗ္ဗာာာဇမေကံာ မေယံနိ ဘဂဝံါ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ဘဂဝံတ္တံာ သု�ိ� သုမေမမာ�ိ, 
သုမေမမာ�နိ�ယံ� ကံထ� သုာရိဏံ�ယံ� ဝံ�တ္တံိသုာမေရိတ္တံံာ ဧကံမနုေ� နိိသု��ိ။ ဧကံမနုေ� နိိသုိမေနုာာ မေ�ါ သုုဘမေ�ာါ 
ပရိိဗ္ဗာာာဇမေကံာ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘မေယံမေမ, မေဘာ မေဂါတ္တံမ, သုမဏံဗြာဗ္ဗာာဟာမဏံာ သု��ိမေနိာ                 
ဂဏံိမေနိာ ဂဏံာ�ရိိယံာ ဉာာတ္တံာ ယံသုဿာိမေနိာ တ္တံိတ္တံထကံရိာ သုာ�ုသုမမတ္တံာ ဗ္ဗာဟာုဇနိဿာ,                                
မေသုယံာထိ�� – ပူရိမေဏံာ ကံဿာမေပါ, မကံာလိ မေဂါသုာမေလာ, အဇိမေတ္တံာ မေကံသုကံမာမေလာ, ပကံုမေ�ာ
ကံ�ာာယံမေနိာ, သုဉ္စစမေယံာ မေဗ္ဗာလဋ္ဌာပုမေတ္တံာံ, နိိဂမေဏံာာ နိာ�ပုမေတ္တံံာ, သုမေဗ္ဗာာမေတ္တံ သုကံာယံ ပ�ိ�ာယံ 
အဗ္ဗာဘ��သုု, သုမေဗ္ဗာာဝံ နိ အဗ္ဗာဘ��သုု, ဥ�ါဟာု ဧကံမေ�ာ အဗ္ဗာဘ��သုု, ဧကံမေ�ာ နိ အဗ္ဗာဘ��သုူ’’တ္တံိ? ‘‘အလ�,       
သုုဘ�ာ, တ္တံိဋ္ဌာမေတ္တံတ္တံ� – ‘သုမေဗ္ဗာာမေတ္တံ သုကံာယံ ပ�ိ�ာယံ အဗ္ဗာဘ��သုု, သုမေဗ္ဗာာဝံ နိ အဗ္ဗာဘ��သုု, ဥ�ါဟာု          
ဧကံမေ�ာ အဗ္ဗာဘ��သုု, ဧကံမေ�ာ နိ အဗ္ဗာဘ��သုူ’တ္တံိ။ �မမ� မေတ္တံ, သုုဘ�ာ, မေ�မေသုဿာာမိ; တ္တံ� သုုဏံာဟာိ သုာ�ု
ကံ� မနိသုိကံမေရိာဟာိ, ဘာသုိဿာာမ�’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ သုုဘမေ�ာါ ပရိိဗ္ဗာာာဇမေကံာ ဘဂဝံမေတ္တံာ
ပ�ာမေဿာာသုိ။ ဘဂဝံါ ဧတ္တံ�မေဝံါ� –

၂၁၄. ‘‘ယံသုမ� မေ�ါ, သုုဘ�ာ, �မမဝံိနိမေယံ အရိိမေယံာ အဋ္ဌာဂဂိမေကံာ မမေဂဂါ နိ ဥပလဗ္ဗာဘတ္တံိ,                           
သုမမေဏံာပိ တ္တံတ္တံထ နိ ဥပလဗ္ဗာဘတ္တံိ။ �ုတ္တံိမေယံာပိ တ္တံတ္တံထ သုမမေဏံာ နိ ဥပလဗ္ဗာဘတ္တံိ။ တ္တံတ္တံိမေယံာပိ          
တ္တံတ္တံထ သုမမေဏံာ နိ ဥပလဗ္ဗာဘတ္တံိ။ �တ္တံုမေတ္တံထာပိ တ္တံတ္တံထ သုမမေဏံာ နိ ဥပလဗ္ဗာဘတ္တံိ။ ယံသုမိဉ္စစ မေ�ါ, သုုဘ�ာ, 
�မမဝံိနိမေယံ အရိိမေယံာ အဋ္ဌာဂဂိမေကံာ မမေဂဂါ ဥပလဗ္ဗာဘတ္တံိ, သုမမေဏံာပိ တ္တံတ္တံထ ဥပလဗ္ဗာဘတ္တံိ, �ုတ္တံိမေယံာပိ 
တ္တံတ္တံထ သုမမေဏံာ ဥပလဗ္ဗာဘတ္တံိ, တ္တံတ္တံိမေယံာပိ တ္တံတ္တံထ သုမမေဏံာ ဥပလဗ္ဗာဘတ္တံိ, �တ္တံုမေတ္တံထာပိ တ္တံတ္တံထ             
သုမမေဏံာ ဥပလဗ္ဗာဘတ္တံိ။ ဣမသုမ� မေ�ါ, သုုဘ�ာ, �မမဝံိနိမေယံ အရိိမေယံာ အဋ္ဌာဂဂိမေကံာ မမေဂဂါ ဥပလဗ္ဗာဘတ္တံိ, 
ဣမေ�ဝံ, သုုဘ�ာ, သုမမေဏံာ, ဣ� �ုတ္တံိမေယံာ သုမမေဏံာ, ဣ� တ္တံတ္တံိမေယံာ သုမမေဏံာ, ဣ�                            
�တ္တံုမေတ္တံထာ သုမမေဏံာ, သုု�ာ ပရိပါဝံါ�ါ သုမမေဏံဘိ အမေ�ဟာိ [အမေ� (ပ�.)]။ ဣမေမ � [ဣမေ�ဝံ             
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(ကံ.)], သုုဘ�ာ, ဘိကံာ� သုမမာ ဝံိဟာမေရိယံာ��, အသုုမေ�ာ မေလာမေကံာ အရိဟာမေနုေဟာိ အဿာာတ္တံိ။
‘‘ဧကံူနိတ္တံ�မေသုာ ဝံယံသုာ သုုဘ�ာ၊ ယံ� ပဗ္ဗာာဇ� ကံ�ကံုသုလာနုုဧသု�။
ဝံဿာာနိိ ပ�ာသု သုမာ�ိကံာနိိ၊ ယံမေတ္တံာ အဟာ� ပဗ္ဗာာဇိမေတ္တံာ သုုဘ�ာ။
ဉာာယံဿာ �မမဿာ ပမေ�သုဝံတ္တံံ�၊ ဣမေတ္တံာ ဗ္ဗာဟာိ�ိါ သုမမေဏံာပိ နိတ္တံထိ။

‘‘�ုတ္တံိမေယံာပိ သုမမေဏံာ နိတ္တံထိ။ တ္တံတ္တံိမေယံာပိ သုမမေဏံာ နိတ္တံထိ။ �တ္တံုမေတ္တံထာပိ သုမမေဏံာ                  
နိတ္တံထိ။ သုု�ာ ပရိပါဝံါ�ါ သုမမေဏံဘိ အမေ�ဟာိ။ ဣမေမ �, သုုဘ�ာ, ဘိကံာ� သုမမာ ဝံိဟာမေရိယံာ��,                 
အသုုမေ�ာ မေလာမေကံာ အရိဟာမေနုေဟာိ အဿာာ’’တ္တံိ။

၂၁၅. ဧဝံ� ဝံုမေတ္တံ ံ သုုဘမေ�ာါ ပရိိဗ္ဗာာာဇမေကံာ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘အဘိကံကနုေ�, ဘမေနုေ,                   
အဘိကံကနုေ�, ဘမေနုေ။ မေသုယံာထာပိ, ဘမေနုေ, နိိကံက�ဇီိတ္တံ� ဝံါ ဥကံက�မေဇီယံာ, ပ�ိ�ေနုာ� ဝံါ ဝံိဝံမေရိယံာ, မူဠှုဿာ ဝံါ
မဂဂ� အာ�ိမေကံာယံာ, အနုိကံာမေရိ ဝံါ မေတ္တံလပမေဇီာတ္တံ� �ာမေရိယံာ, ‘�ကံာ�မမေနုော ရုူပါနိိ �ကံာနုေ�’တ္တံိ,                  
ဧဝံမေမဝံ� ဘဂဝံတ္တံာ အမေနိကံပရိိယံာမေယံနိ �မေမမာ ပကံာသုိမေတ္တံာ။ ဧသုာဟာ�, ဘမေနုေ, ဘဂဝံနုေ� သုရိဏံ�
ဂ�ောမိ �မမဉ္စစ ဘိကံာ�သု��ဉ္စစ။ လမေဘယံာာဟာ�, ဘမေနုေ, ဘဂဝံမေတ္တံာ သုနုေိမေကံ ပဗ္ဗာာဇီ�, လမေဘယံာ �                          
ဥပသုမါ�’’နုေိ။ ‘‘မေယံာ မေ�ါ, သုုဘ�ာ, အ�တ္တံိတ္တံထိယံပုမေဗ္ဗာာာ ဣမသုမ� �မမဝံိနိမေယံ အာကံ�ကတ္တံိ ပဗ္ဗာာဇီ�,        
အာကံ�ကတ္တံိ ဥပသုမါ��, မေသုာ �တ္တံာံမေရိာ မာမေသု ပရိိဝံသုတ္တံိ။ �တ္တံုနုာ� မာသုာနိ� အ�ာမေယံနိ                                
အာရိ�ိ�ိတ္တံာံ ဘိကံာ� ပဗ္ဗာာာမေဇနုေိ ဥပသုမါါမေ�နုေိ ဘိကံာ�ဘာဝံါယံ။ အပိ � မေမတ္တံထ ပုဂဂလမေဝံမတ္တံတံ္တံာ ဝံိ�ိ
တ္တံာ’’တ္တံိ။ ‘‘သုမေ�, ဘမေနုေ, အ�တ္တံိတ္တံထိယံပုဗ္ဗာာာ ဣမသုမ� �မမဝံိနိမေယံ အာကံ�ကနုော ပဗ္ဗာာဇီ� အာကံ�ကနုော      
ဥပသုမါ�� �တ္တံာံမေရိာ မာမေသု ပရိိဝံသုနုေိ, �တ္တံုနုာ� မာသုာနိ� အ�ာမေယံနိ အာရိ�ိ�ိတ္တံာံ ဘိကံာ� ပဗ္ဗာာာမေဇနုေိ 
ဥပသုမါါမေ�နုေိ ဘိကံာ�ဘာဝံါယံ။ အဟာ� �တ္တံာံရိိ ဝံဿာာနိိ ပရိိဝံသုိဿာာမိ, �တ္တံုနုာ� ဝံဿာာနိ� အ�ာမေယံနိ 
အာရိ�ိ�ိတ္တံာံ ဘိကံာ� ပဗ္ဗာာာမေဇနုေ� ဥပသုမါါမေ�နုေ� ဘိကံာ�ဘာဝံါယံာ’’တ္တံိ။

အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘မေတ္တံနိဟာာနိနုာ, သုုဘ�ာ� ပဗ္ဗာာာမေဇဟာ�’’                 
တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပ�ာမေဿာာသုိ။ အထ မေ�ါ သုုဘမေ�ာါ      
ပရိိဗ္ဗာာာဇမေကံာ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘လာဘာ မေဝံါ, အာဝံုမေသုာ အာနိနုာ; သုုလ�ိ� မေဝံါ, 
အာဝံုမေသုာ အာနိနုာ, မေယံ ဧတ္တံထ သုတ္တံထ� [သုတ္တံထာရိာ (သုာာ.)] သုမမ��ါ အမေနုေဝံါသုိကံာဘိမေသုမေကံနိ 
အဘိသုိတ္တံာံ’’တ္တံိ။ အလတ္တံထ မေ�ါ သုုဘမေ�ာါ ပရိိဗ္ဗာာာဇမေကံာ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုနုေိမေကံ ပဗ္ဗာာဇီ�, အလတ္တံထ              
ဥပသုမါ��။ အ�ိရုူပသုမါမေနုာာ မေ�ါ ပနိာယံသုမာ သုုဘမေ�ာါ ဧမေကံာ ဝံူပကံမေဋ္ဌာာ အပါမမေတ္တံာံ အာတ္တံာပ�            
ပဟာိတ္တံမေတ္တံာံ ဝံိဟာရိမေနုော နိ�ိရိမေဿာဝံ – ‘ယံဿာတ္တံထာယံ ကံုလပုတ္တံာံ သုမမမေ�ဝံ အဂါရိသုမာ အနိဂါရိိ
ယံ� ပဗ္ဗာာဇနုေိ’ တ္တံ�နုုတ္တံံရိ� ဗြာဗ္ဗာဟာမ�ရိိယံပရိိမေယံာသုာနိ� �ိမေဋ္ဌာဝံ �မေမမ သုယံ� အဘိ�ာ သု�ေိကံတ္တံံာ                 
ဥပသုမါဇီ ဝံိဟာာသုိ။ ‘��ဏံာ ဇာတ္တံိ, ဝံုသုိတ္တံ� ဗြာဗ္ဗာဟာမ�ရိိယံ�, ကံတ္တံ� ကံရိဏံ�ယံ�, နိာပရိ� ဣတ္တံထတ္တံာံယံာ’  
တ္တံိ အဗ္ဗာဘ�ာသုိ။ အ�တ္တံမေရိာ မေ�ါ ပနိာယံသုမာ သုုဘမေ�ာါ အရိဟာတ္တံ� အမေဟာာသုိ။ မေသုာ ဘဂဝံမေတ္တံာ
ပ�ေိမေမာ သုကံာိသုာဝံမေကံာ အမေဟာာသု�တ္တံိ။

ပဉ္စစမေမာ ဘာဏံဝံါမေရိာ။
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တ္တံထာဂတ္တံပ�ေိမဝံါ�ာ

၂၁၆. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘သုိယံာ မေ�ါ ပနိာနိနုာ, တ္တံုမာာကံ�  
ဧဝံမဿာ – ‘အတ္တံ�တ္တံသုတ္တံထ�ကံ� ပါဝံ�နိ�, နိတ္တံထိ မေနိာ သုတ္တံထာ’တ္တံိ။ နိ မေ�ါ ပမေနိတ္တံ�, အာနိနုာ, ဧဝံ� �ဋ္ဌာဗ္ဗာာ�။ 
မေယံာ မေဝံါ, အာနိနုာ, မယံာ �မေမမာ � ဝံိနိမေယံာ � မေ�သုိမေတ္တံာ ပ�မေတ္တံာံ, မေသုာ မေဝံါ မမ�ာမေယံနိ     
သုတ္တံထာ။ ယံထာ မေ�ါ ပနိာနိနုာ, ဧတ္တံရိဟာိ ဘိကံာ� အ�မ�� အာဝံုမေသုာဝံါမေ�နိ သုမု�ါ�ရိနုေိ, နိ မေ�ါ    
မမ�ာမေယံနိ ဧဝံ� သုမု�ါ�ရိိတ္တံဗ္ဗာာ�။ မေထရိတ္တံမေရိနိ, အာနိနုာ, ဘိကံာ�နိာ နိဝံကံတ္တံမေရိာ ဘိကံာ� နိာမေမနိ ဝံါ 
မေဂါမေတ္တံနံိ ဝံါ အာဝံုမေသုာဝံါမေ�နိ ဝံါ သုမု�ါ�ရိိတ္တံမေဗ္ဗာာာ။ နိဝံကံတ္တံမေရိနိ ဘိကံာ�နိာ မေထရိတ္တံမေရိာ                   
ဘိကံာ� ‘ဘမေနုေ’တ္တံိ ဝံါ ‘အာယံသုမာ’တ္တံိ ဝံါ သုမု�ါ�ရိိတ္တံမေဗ္ဗာာာ။ အာကံ�ကမာမေနိာ, အာနိနုာ, သု�မေ�ာ          
မမ�ာမေယံနိ �ု�ာါနုု�ု�ာကံာနိိ သုိကံာာပ�ါနိိ သုမူဟာနိတ္တံု။ ဆနုာဿာ, အာနိနုာ, ဘိကံာ�မေနိာ မမ�ာမေယံနိ           
ဗြာဗ္ဗာဟာမ�မေဏ္ဍာာ �ါတ္တံမေဗ္ဗာာာ’’တ္တံိ။ ‘‘ကံတ္တံမေမာ ပနိ, ဘမေနုေ, ဗြာဗ္ဗာဟာမ�မေဏ္ဍာာ’’တ္တံိ? ‘‘ဆမေနုာာ, အာနိနုာ, ဘိကံာ� 
ယံ� ဣမေ�ေယံာ, တ္တံ� ဝံမေ�ယံာ။ မေသုာ ဘိကံာ�ဟာိ မေနိဝံ ဝံတ္တံမံေဗ္ဗာာာ, နိ ဩဝံ�ိတ္တံမေဗ္ဗာာာ, နိ အနုုသုာသုိ              
တ္တံမေဗ္ဗာာာ’’ တ္တံိ။

၂၁၇. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ဘိကံာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘သုိယံာ မေ�ါ ပနိ, ဘိကံာမေဝံ, ဧကံဘိကံာ�ဿာာပိ
 ကံ�ကါ ဝံါ ဝံိမတ္တံိ ဝံါ ဗ္ဗာုမေ�ိ ဝံါ �မေမမ ဝံါ သု�မေ� ဝံါ မမေဂဂ ဝံါ ပ�ိပ�ါယံ ဝံါ, ပု�ေထ, ဘိကံာမေဝံ, မာ ပ�ော            
ဝံိပါ�ိသုာရိိမေနိာ အဟာုဝံတ္တံထ – ‘သုမမ���ဘူမေတ္တံာ မေနိာ သုတ္တံထာ အမေဟာာသုိ, နိ မယံ� သုကံာိမာာ ဘဂဝံနုေ�    
သုမမ��ါ ပ�ိပု�ေိတ္တံု’’’ နုေိ။ ဧဝံ� ဝံုမေတ္တံ ံ မေတ္တံ ဘိကံာ� တ္တံုဏံာ� အမေဟာသုု�။ �ုတ္တံိယံမါိ မေ�ါ ဘဂဝံါ။မေပ.။               
တ္တံတ္တံိယံမါိ မေ�ါ ဘဂဝံါ ဘိကံာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘သုိယံာ မေ�ါ ပနိ, ဘိကံာမေဝံ, ဧကံဘိကံာ�ဿာာပိ ကံ�ကါ ဝံါ
ဝံိမတ္တံိ ဝံါ ဗ္ဗာုမေ�ိ ဝံါ �မေမမ ဝံါ သု�မေ� ဝံါ မမေဂဂ ဝံါ ပ�ိပ�ါယံ ဝံါ, ပု�ေထ, ဘိကံာမေဝံ, မာ ပ�ော                                   
ဝံိပါ�ိသုာရိိမေနိာ အဟာုဝံတ္တံထ – ‘သုမမ���ဘူမေတ္တံာ မေနိာ သုတ္တံထာ အမေဟာာသုိ, နိ မယံ� သုကံာိမာာ ဘဂဝံနုေ�    
သုမမ��ါ ပ�ိပု�ေိတ္တံု’’’ နုေိ။ တ္တံတ္တံိယံမါိ မေ�ါ မေတ္တံ ဘိကံာ� တ္တံုဏံာ� အမေဟာသုု�။ အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ဘိကံာ�          
အာမမေနုေသုိ – ‘‘သုိယံာ မေ�ါ ပနိ, ဘိကံာမေဝံ, သုတ္တံထ�ဂါရိမေဝံနိပိ နိ ပုမေ�ေယံာာထ။ သုဟာာယံမေကံာပိ,      
ဘိကံာမေဝံ, သုဟာာယံကံဿာ အာမေရိာမေ�တ္တံူ’’တ္တံိ။ ဧဝံ� ဝံုမေတ္တံ ံမေတ္တံ ဘိကံာ� တ္တံုဏံာ� အမေဟာသုု�။ အထ မေ�ါ
အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဘဂဝံနုေ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘အ�ေရိိယံ�, ဘမေနုေ, အဗ္ဗာဘ�တ္တံ�, ဘမေနုေ, ဧဝံ� ပသုမေနုာာ 
အဟာ�, ဘမေနုေ, ဣမသုမ� ဘိကံာ�သု�မေ�, ‘နိတ္တံထိ ဧကံဘိကံာ�ဿာာပိ ကံ�ကါ ဝံါ ဝံိမတ္တံိ ဝံါ ဗ္ဗာုမေ�ိ ဝံါ �မေမမ ဝံါ      
သု�မေ� ဝံါ မမေဂဂ ဝံါ ပ�ိပ�ါယံ ဝံါ’’’တ္တံိ။ ‘‘ပသုာ�ါ မေ�ါ တ္တံံ�, အာနိနုာ, ဝံမေ�သုိ, ဉာာဏံမေမဝံ မေဟာတ္တံထ,       
အာနိနုာ, တ္တံထာဂတ္တံဿာ။ နိတ္တံထိ ဣမသုမ� ဘိကံာ�သု�မေ� ဧကံဘိကံာ�ဿာာပိ ကံ�ကါ ဝံါ ဝံိမတ္တံိ ဝံါ ဗ္ဗာုမေ�ိ ဝံါ        
�မေမမ ဝံါ သု�မေ� ဝံါ မမေဂဂ ဝံါ ပ�ိပ�ါယံ ဝံါ။ ဣမေမသုဉာိိ, အာနိနုာ, ပဉ္စစနုာ� ဘိကံာ�သုတ္တံာနိ� မေယံာ                               
ပ�ေိမမေကံာ ဘိကံာ�, မေသုာ မေသုာတ္တံာပမေနုာာ အဝံိနိိပါတ္တံ�မေမမာ နိိယံမေတ္တံာ သုမေမာာ�ိပရိာယံမေဏံာ’’           
တ္တံိ။

၂၁၈. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ဘိကံာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဟာနုာ �ါနိိ, ဘိကံာမေဝံ, အာမနုေယံာမိ မေဝံါ,           
ဝံယံ�မမာ သု�ကါရိာ အပါမာမေ�နိ သုမါါမေ�ထာ’’တ္တံိ။ အယံ� တ္တံထာဂတ္တံဿာ ပ�ေိမာ ဝံါ�ာ။
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ပရိိနိိဗ္ဗာာ�တ္တံကံထာ

၂၁၉. အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ ပဌိမ� ဈာာနိ� သုမာပဇီိ, ပဌိမဇဈာနိာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ �ုတ္တံိယံ� ဈာာနိ�                         
သုမာပဇီိ, �ုတ္တံိယံဇဈာနိာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ တ္တံတ္တံိယံ� ဈာာနိ� သုမာပဇီိ, တ္တံတ္တံိယံဇဈာနိာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ �တ္တံုတ္တံထ� 
ဈာာနိ� သုမာပဇီိ။ �တ္တံုတ္တံထဇဈာနိာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ အာကံာသုာနိဉ္စစာယံတ္တံနိ� သုမာပဇီိ, အာကံာသုာနိဉ္စစာယံ
တ္တံနိသုမာပတ္တံံိယံာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ ဝံိ�ာဏံဉ္စစာယံတ္တံနိ� သုမာပဇီိ, ဝံိ�ာဏံဉ္စစာယံတ္တံနိသုမာပတ္တံံိယံာ            
ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ အာကံိဉ္စစ�ာယံတ္တံနိ� သုမာပဇီိ, အာကံိဉ္စစ�ာယံတ္တံနိသုမာပတ္တံံိယံာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ                                
မေနိဝံသု�ာနိာသု�ာယံတ္တံနိ� သုမာပဇီိ, မေနိဝံသု�ာနိာသု�ာယံတ္တံနိသုမာပတ္တံံိယံာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ 
သု�ာမေဝံ�ယံိတ္တံနိိမေရိာ�� သုမာပဇီိ။

အထ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ အာယံသုမနုေ� အနုုရုု�ိ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ, ဘမေနုေ 
အနုုရုု�ိ, ဘဂဝံါ’’တ္တံိ။ ‘‘နိာဝံုမေသုာ အာနိနုာ, ဘဂဝံါ ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ, သု�ာမေဝံ�ယံိတ္တံနိိမေရိာ��                       
သုမာပမေနုာာ’’တ္တံိ။

အထ မေ�ါ ဘဂဝံါ သု�ာမေဝံ�ယံိတ္တံနိိမေရိာ�သုမာပတ္တံံိယံာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ မေနိဝံသု�ာနိာသု�ာ
ယံတ္တံနိ� သုမာပဇီိ, မေနိဝံသု�ာနိာသု�ာယံတ္တံနိသုမာပတ္တံံိယံာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ အာကံိဉ္စစ�ာယံတ္တံနိ�       
သုမာပဇီိ, အာကံိဉ္စစ�ာယံတ္တံနိသုမာပတ္တံံိယံာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ ဝံိ�ာဏံဉ္စစာယံတ္တံနိ� သုမာပဇီိ,                                  
ဝံိ�ာဏံဉ္စစာယံတ္တံနိသုမာပတ္တံံိယံာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ အာကံာသုာနိဉ္စစာယံတ္တံနိ� သုမာပဇီိ, အာကံာသုာနိဉ္စစာ
ယံတ္တံနိသုမာပတ္တံံိယံာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ �တ္တံုတ္တံထ� ဈာာနိ� သုမာပဇီိ, �တ္တံုတ္တံထဇဈာနိာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ တ္တံတ္တံိယံ� ဈာာနိ�
သုမာပဇီိ, တ္တံတ္တံိယံဇဈာနိာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ �ုတ္တံိယံ� ဈာာနိ� သုမာပဇီိ, �ုတ္တံိယံဇဈာနိာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ ပဌိမ� ဈာာနိ� 
သုမာပဇီိ, ပဌိမဇဈာနိာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ �ုတ္တံိယံ� ဈာာနိ� သုမာပဇီိ, �ုတ္တံိယံဇဈာနိာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ တ္တံတ္တံိယံ� ဈာာနိ� 
သုမာပဇီိ, တ္တံတ္တံိယံဇဈာနိာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ �တ္တံုတ္တံထ� ဈာာနိ� သုမာပဇီိ, �တ္တံုတ္တံထဇဈာနိာ ဝံုဋ္ဌာဟာိတ္တံံာ သုမနိနုေရိာ 
ဘဂဝံါ ပရိိနိိဗ္ဗာာာယံိ။

၂၂၀. ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံ ဘဂဝံတ္တံိ သုဟာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိာ မဟာာဘူမိ�ာမေလာ အမေဟာာသုိ ဘ�သုနိမေကံာ 
သုမေလာမဟာ�မေသုာ။ မေ�ဝံ�ုနုာ�ဘိမေယံာ � ဖာလ�သုု။ ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံ ဘဂဝံတ္တံိ သုဟာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိာ                                         
ဗြာဗ္ဗာဟာမာသုဟာမါတ္တံိ ဣမ� ဂါထ� အဘာသုိ –

‘‘သုမေဗ္ဗာာဝံ နိိကံာိပိဿာနုေိ၊ ဘူတ္တံာ မေလာမေကံ သုမုဿာယံ�။
ယံတ္တံထ ဧတ္တံာ�ိမေသုာ သုတ္တံထာ၊ မေလာမေကံ အပါ�ိပုဂဂမေလာ။
တ္တံထာဂမေတ္တံာ ဗ္ဗာလပါမေတ္တံာံ၊ သုမာ�မေ�ိါပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ’’တ္တံိ။

၂၂၁. ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံ ဘဂဝံတ္တံိ သုဟာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိာ သုမေကံကာ မေ�ဝံါနိမိမေနုာာ ဣမ� ဂါထ� အဘာသုိ –
‘‘အနိိ�ာာ ဝံတ္တံ သု�ကါရိာ၊ ဥပါါ�ဝံယံ�မမိမေနိာ။
ဥပါဇီိတ္တံံာ နိိရုုဇဈနုေိ၊ မေတ္တံသု� ဝံူပသုမေမာ သုုမေ�ါ’’တ္တံိ။

၂၂၂. ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံ ဘဂဝံတ္တံိ သုဟာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိာ အာယံသုမာ အနုုရုုမေ�ိါဣမာ ဂါထာမေယံာ            
အဘာသုိ –
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‘‘နိာဟာု အဿာာသုပဿာာမေသုာ၊ ဌိိတ္တံ�ိတ္တံဿံာ တ္တံာ�ိမေနိာ။
အမေနိမေဇာ သုနုေိမာရိဗ္ဗာဘ၊ ယံ� ကံာလမကံရိ� မုနိိ။
‘‘အသုလလ�မေနိနိ �ိမေတ္တံံနိ၊ မေဝံ�နိ� အဇဈဝံါသုယံိ။
ပမေဇီာတ္တံမေဿာဝံ နိိဗ္ဗာာာနိ�၊ ဝံိမေမာမေကံာါ မေ�တ္တံမေသုာ အဟာူ’’တ္တံိ။

၂၂၃. ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံ ဘဂဝံတ္တံိ သုဟာ ပရိိနိိဗ္ဗာာာနိာ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ ဣမ� ဂါထ� အဘာသုိ –
‘‘တ္တံ�ါသုိ ယံ� ဘ�သုနိကံ�၊ တ္တံ�ါသုိ မေလာမဟာ�သုနိ�။
သုဗ္ဗာာာကံာရိဝံရုူမေပမေတ္တံ၊ သုမာ�မေ�ိ ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံ’’တ္တံိ။

၂၂၄. ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံ ဘဂဝံတ္တံိ မေယံ မေတ္တံ တ္တံတ္တံထ ဘိကံာ� အဝံ�တ္တံရိာဂါ အမေပါကံမေ�ာ ဗ္ဗာာဟာာ ပဂဂယံာ
ကံနုာနုေိ, ဆိနုာပါတ္တံ� ပပတ္တံနုေိ, အာဝံ�နုေိ ဝံိဝံ�နုေိ, ‘‘အတ္တံိ�ိပါ� ဘဂဝံါ ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ, အတ္တံိ�ိပါ� သုုဂမေတ္တံာ 
ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ, အတ္တံိ�ိပါ� �ကံာ�� မေလာမေကံ အနုေရိဟာိမေတ္တံာ’’တ္တံိ။ မေယံ ပနိ မေတ္တံ ဘိကံာ� ဝံ�တ္တံရိာဂါ, မေတ္တံ
သုတ္တံာ သုမါဇာနိာ အ�ိဝံါမေသုနုေိ – ‘‘အနိိ�ာာ သု�ကါရိာ, တ္တံ� ကံုမေတ္တံတ္တံထ      လဗ္ဗာဘာ’’တ္တံိ။

၂၂၅. အထ မေ�ါ အာယံသုမာ အနုုရုုမေ�ိါဘိကံာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘အလ�, အာဝံုမေသုာ, မာ မေသုာ�ိ
တ္တံထ မာ ပရိိမေ�ဝံိတ္တံထ။ နိနုု ဧတ္တံ�, အာဝံုမေသုာ, ဘဂဝံတ္တံာ ပ�ိကံမေ�ာဝံ အကံာာတ္တံ� – ‘သုမေဗ္ဗာာမေဟာဝံ ပိမေယံ
ဟာိ မနိာမေပဟာိ နိာနိာဘာမေဝံါ ဝံိနိာဘာမေဝံါ အ�ထာဘာမေဝံါ’။ တ္တံ� ကံုမေတ္တံတ္တံထ, အာဝံုမေသုာ, လဗ္ဗာဘာ။  
‘ယံ� တ္တံ� ဇာတ္တံ� ဘူတ္တံ� သု�ကတ္တံ� ပမေလာကံ�မမ�, တ္တံ� ဝံတ္တံ မာ ပလုဇီ�’တ္တံိ, မေနိတ္တံ�ဌိာနိ� ဝံိဇီတ္တံိ။ မေ�ဝံတ္တံာ, 
အာဝံုမေသုာ, ဥဇဈာယံနုေ�’’တ္တံိ။ ‘‘ကံထ�ဘူတ္တံာ ပနိ, ဘမေနုေ, အာယံသုမာ အနုုရုုမေ�ိါမေ�ဝံတ္တံာ မနိသုိ          
ကံမေရိာတ္တံ�’’တ္တံိ [ဘမေနုေ အနုုရုု�ိ မေ�ဝံတ္တံာ မနိသုိ ကံမေရိာနုေ�တ္တံိ (သုာာ. ကံ.)]?

‘‘သုနုောဝံုမေသုာ အာနိနုာ, မေ�ဝံတ္တံာ အာကံာမေသု ပထဝံ�သု�ိနိိမေယံာ မေကံမေသု ပကံိရိိယံ                       
ကံနုာနုေိ, ဗ္ဗာာဟာာ ပဂဂယံာကံနုာနုေိ, ဆိနုာပါတ္တံ� ပပတ္တံနုေိ, အာဝံ�နုေိ, ဝံိဝံ�နုေိ – ‘အတ္တံိ�ိပါ� ဘဂဝံါ                                      
ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ, အတ္တံိ�ိပါ� သုုဂမေတ္တံာ ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ, အတ္တံိ�ိပါ� �ကံာ�� မေလာမေကံ အနုေရိဟာိမေတ္တံာ’တ္တံိ။     
သုနုောဝံုမေသုာ အာနိနုာ, မေ�ဝံတ္တံာ ပထဝံိယံာ ပထဝံ�သု�ိနိိမေယံာ မေကံမေသု ပကံိရိိယံ ကံနုာနုေိ, ဗ္ဗာာဟာာ 
ပဂဂယံာ ကံနုာနုေိ, ဆိနုာပါတ္တံ� ပပတ္တံနုေိ, အာဝံ�နုေိ, ဝံိဝံ�နုေိ – ‘အတ္တံိ�ိပါ� ဘဂဝံါ ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ, အတ္တံိ�ိပါ�         
သုုဂမေတ္တံာ ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ, အတ္တံိ�ိပါ� �ကံာ�� မေလာမေကံ အနုေရိဟာိမေတ္တံာ’တ္တံိ။ ယံာ ပနိ တ္တံာ မေ�ဝံတ္တံာ             
ဝံ�တ္တံရိာဂါ, တ္တံာ သုတ္တံာ သုမါဇာနိာ အ�ိဝံါမေသုနုေိ – ‘အနိိ�ာာ သု�ကါရိာ, တ္တံ� ကံုမေတ္တံတ္တံထ လဗ္ဗာဘာ’တ္တံိ။ အထ
မေ�ါ အာယံသုမာ � အနုုရုုမေ�ိါအာယံသုမာ � အာနိမေနုာာ တ္တံ� ရိတ္တံာံဝံမေသုသု� �မမိယံာ ကံထာယံ ဝံ�တ္တံိနိာ
မေမသုု�။

၂၂၆. အထ မေ�ါ အာယံသုမာ အနုုရုုမေ�ိါအာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� အာမမေနုေသုိ – ‘‘ဂ�ောဝံုမေသုာ                 
အာနိနုာ, ကံုသုိနိာရိ� ပဝံိသုိတ္တံံာ မေကံာသုိနိာရိကံာနိ� မလလာနိ� အာမေရိာမေ�ဟာိ – ‘ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ,                    
ဝံါမေသုဋ္ဌာာ, ဘဂဝံါ, ယံဿာ�ါနိိ ကံာလ� မ�ထာ’’’တိ္တံ။ ‘‘ဧဝံ�, ဘမေနုေ’’တ္တံိ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ 
အာယံသုမမေတ္တံာ အနုုရုု�ိဿာ ပ�ိဿာုတ္တံံာ ပုဗ္ဗာာဏံာသုမယံ� နိိဝံါမေသုတ္တံံာ ပတ္တံ�ံ�ဝံရိမာ�ါယံ                               
အတ္တံံ�ုတ္တံိမေယံာ ကံုသုိနိာရိ� ပါဝံိသုိ။ မေတ္တံနိ မေ�ါ ပနိ သုမမေယံနိ မေကံာသုိနိာရိကံာ မလလာ သုနုိာဂါမေရိ 
သုနုာိပတ္တံိတ္တံာ မေဟာာနုေိ မေတ္တံမေနိဝံ ကံရိဏံ�မေယံနိ။ အထ မေ�ါ အာယံသုမာ အာနိမေနုာာ မေယံနိ                                     



54မဟာာပရိိနိိဗ္ဗာာာနိသုုတ်ပ်ါဠိိတော်တ်ာ် စာာမျက်န်ှာာာ -

မေကံာသုိနိာရိကံာနိ� မလလာနိ� သုနုိာဂါရိ� မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ မေကံာသုိနိာရိကံာနိ� မလလာနိ� 
အာမေရိာမေ�သုိ – ‘ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ, ဝံါမေသုဋ္ဌာာ, ဘဂဝံါ, ယံဿာ�ါနိိ ကံာလ� မ�ထာ’တ္တံိ။                                             
ဣ�မာယံသုမမေတ္တံာ အာနိနုာဿာ ဝံ�နိ� သုုတ္တံံာ မလလာ � မလလပုတ္တံာံ � မလလသုုဏံိသုာ � မလလပဇာပတ္တံိ
မေယံာ � အ�ာဝံိမေနိာ �ုမမနိာ မေ�မေတ္တံာ�ုကံာသုမပါိတ္တံာ အမေပါကံမေ�ာ မေကံမေသု ပကံိရိိယံ ကံနုာနုေိ,                    
ဗ္ဗာာဟာာ ပဂဂယံာကံနုာနုေိ, ဆိနုာပါတ္တံ� ပပတ္တံနုေိ, အာဝံ�နုေိ, ဝံိဝံ�နုေိ – ‘‘အတ္တံိ�ိပါ� ဘဂဝံါ ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ,                  
အတ္တံိ�ိပါ� သုုဂမေတ္တံာ ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ, အတ္တံိ�ိပါ� �ကံာ�� မေလာမေကံ အနုေရိဟာိမေတ္တံာ’’တ္တံိ။

ဗ္ဗာု�ိသုရိ�ရိပူဇာ

၂၂၇. အထ မေ�ါ မေကံာသုိနိာရိကံာ မလလာ ပုရိိမေသု အာဏံာမေပသုု� – ‘‘မေတ္တံနိ ဟာိ, ဘမေဏံ,           
ကံုသုိနိာရိာယံ� ဂနုိမာလဉ္စစ သုဗ္ဗာာဉ္စစ တ္တံာဠာဝံ�ရိ� သုနုာိပါမေတ္တံထာ’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ မေကံာသုိနိာရိကံာ 
မလလာ ဂနုိမာလဉ္စစ သုဗ္ဗာာဉ္စစ တ္တံာဠာဝံ�ရိ� ပဉ္စစ � �ုဿာယံုဂသုတ္တံာနိိ အာ�ါယံ မေယံနိ ဥပဝံတ္တံနံိ� မလလာနိ� 
သုာလဝံနိ�, မေယံနိ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိ� မေတ္တံနုုပသုကံကမ�သုု; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိ�                 
နိမေ�ာဟာိ ဂ�မေတ္တံဟာိ ဝံါ�ိမေတ္တံဟာိ မာမေလဟာိ ဂမေနုိဟာိ သုကံကမေရိာနုော ဂရုု� ကံမေရိာနုော မာမေနိနုော ပူမေဇနုော 
မေ�လဝံိတ္တံာနိာနိိ ကံမေရိာနုော မဏ္ဍာလမာမေဠ ပ�ိယံာမေ�နုော ဧကံ�ိဝံသု� ဝံ�တ္တံိနိာမေမသုု�။

အထ မေ�ါ မေကံာသုိနိာရိကံာနိ� မလလာနိ� ဧတ္တံ�မေဟာာသုိ – ‘‘အတ္တံိဝံိကံာမေလာ မေ�ါ အဇီ                     
ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိ� ဈာာမေပတ္တံု�, မေသုံ �ါနိိ မယံ� ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိ� ဈာာမေပဿာာမာ’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ 
မေကံာသုိနိာရိကံာ မလလာ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိ� နိမေ�ာဟာိ       ဂ�မေတ္တံဟာိ ဝံါ�ိမေတ္တံဟာိ မာမေလဟာိ ဂမေနုိဟာိ 
သုကံကမေရိာနုော ဂရုု� ကံမေရိာနုော မာမေနိနုော ပူမေဇနုော မေ�လဝံိတ္တံာနိာနိိ ကံမေရိာနုော မဏ္ဍာလမာမေဠ                       
ပ�ိယံာမေ�နုော �ုတ္တံိယံမါိ �ိဝံသု� ဝံ�တ္တံိနိာမေမသုု�, တ္တံတ္တံိယံမါိ �ိဝံသု� ဝံ�တ္တံိနိာမေမသုု�, �တ္တံုတ္တံထမါိ �ိဝံသု�           
ဝံ�တ္တံိနိာမေမသုု�, ပဉ္စစမမါိ �ိဝံသု� ဝံ�တ္တံိနိာမေမသုု�, ဆဋ္ဌာမါိ �ိဝံသု� ဝံ�တ္တံိနိာမေမသုု�။

အထ မေ�ါ သုတ္တံမံ� �ိဝံသု� မေကံာသုိနိာရိကံာနိ� မလလာနိ� ဧတ္တံ�မေဟာာသုိ – ‘‘မယံ� ဘဂဝံမေတ္တံာ 
သုရိ�ရိ� နိမေ�ာဟာိ ဂ�မေတ္တံဟိာ ဝံါ�ိမေတ္တံဟာိ မာမေလဟာိ ဂမေနုိဟာိ သုကံကမေရိာနုော ဂရုု� ကံမေရိာနုော မာမေနိနုော              
ပူမေဇနုော �ကံာိမေဏံနိ �ကံာိဏံ� နိဂရိဿာ ဟာရိိတ္တံံာ ဗ္ဗာာဟာိမေရိနိ ဗ္ဗာာဟာိရိ� �ကံာိဏံမေတ္တံာ နိဂရိဿာ                       
ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိ� ဈာာမေပဿာာမာ’’တ္တံိ။

၂၂၈. မေတ္တံနိ မေ�ါ ပနိ သုမမေယံနိ အဋ္ဌာ မလလပါမေမာကံာာ သု�သု�နုာာတ္တံာ အဟာတ္တံာနိိ ဝံတ္တံထာနိိ            
နိိဝံတ္တံထာ ‘‘မယံ� ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိ� ဥ�ာာမေရိဿာာမာ’’တ္တံိ နိ သုမေကံကာနုေိ ဥ�ာာမေရိတ္တံု�။ အထ မေ�ါ                       
မေကံာသုိနိာရိကံာ မလလာ အာယံသုမနုေ� အနုုရုု�ိ� ဧတ္တံ�မေဝံါ�ု� – ‘‘မေကံာ နုု မေ�ါ, ဘမေနုေ အနုုရုု�ိ,                   
မေဟာတ္တံု မေကံာ ပ�ာမေယံာ, မေယံနိိမေမ အဋ္ဌာ မလလပါမေမာကံာာ သု�သု�နုာာတ္တံာ အဟာတ္တံာနိိ ဝံတ္တံထာနိိ နိိဝံတ္တံထာ  
‘မယံ� ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိ� ဥ�ာာမေရိဿာာမာ’တ္တံိ နိ သုမေကံကာနုေိ ဥ�ာာမေရိတ္တံု’’နုေိ? ‘‘အ�ထာ မေ�ါ,                 
ဝံါမေသုဋ္ဌာာ, တ္တံုမာာကံ� အ�ိပါါမေယံာ, အ�ထာ မေ�ဝံတ္တံာနိ� အ�ိပါါမေယံာ’’တ္တံိ။ ‘‘ကံထ� ပနိ, ဘမေနုေ,           
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မေ�ဝံတ္တံာနိ� အ�ိပါါမေယံာ’’တ္တံိ? ‘‘တ္တံုမာာကံ� မေ�ါ, ဝံါမေသုဋ္ဌာာ, အ�ိပါါမေယံာ – ‘မယံ� ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိ�     
နိမေ�ာဟာိ ဂ�မေတ္တံဟာိ ဝံါ�ိမေတ္တံဟာိ မာမေလဟာိ ဂမေနုိဟာိ သုကံကမေရိာနုော ဂရုု� ကံမေရိာနုော မာမေနိနုော ပူမေဇနုော         
�ကံာိမေဏံနိ �ကံာိဏံ� နိဂရိဿာ ဟာရိိတ္တံံာ ဗ္ဗာာဟာိမေရိနိ ဗ္ဗာာဟာိရိ� �ကံာိဏံမေတ္တံာ နိဂရိဿာ ဘဂဝံမေတ္တံာ 
သုရိ�ရိ� ဈာာမေပဿာာမာ’တ္တံိ; မေ�ဝံတ္တံာနိ� မေ�ါ, ဝံါမေသုဋ္ဌာာ, အ�ိပါါမေယံာ – ‘မယံ� ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိ�                     
�ိမေဗ္ဗာာဟာိ နိမေ�ာဟာိ ဂ�မေတ္တံဟိာ ဝံါ�ိမေတ္တံဟာိ ဂမေနုိဟာိ သုကံကမေရိာနုော ဂရုု� ကံမေရိာနုော မာမေနိနုော ပူမေဇနုော         
ဥတ္တံံမေရိနိ ဥတ္တံံရိ� နိဂရိဿာ ဟာရိိတ္တံံာ ဥတ္တံမံေရိနိ �ံါမေရိနိ နိဂရိ� ပမေဝံမေသုတ္တံံာ မမေဇဈနိ မဇဈ � နိဂရိဿာ     
ဟာရိိတ္တံံာ ပုရိတ္တံထိမေမနိ �ံါမေရိနိ နိိကံာမိတ္တံံာ ပုရိတ္တံထိမမေတ္တံာ နိဂရိဿာ မကံု�ဗ္ဗာနုိနိ� နိာမ မလလာနိ� မေ�တ္တံိယံ�
ဧတ္တံထ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိ� ဈာာမေပဿာာမာ’တ္တံိ။ ‘‘ယံထာ, ဘမေနုေ, မေ�ဝံတ္တံာနိ� အ�ိပါါမေယံာ, တ္တံထာ 
မေဟာာတ္တံူ’’တ္တံိ။

၂၂၉. မေတ္တံနိ မေ�ါ ပနိ သုမမေယံနိ ကံုသုိနိာရိာ ယံာဝံ သုနုိိသုမလသု�ကံ��ရိာ ဇဏံဏ�မမေတ္တံနံိ        
ဩ�ိနိာ မနုာာရိဝံပုမေပဖဟာိ သုနုထတ္တံာ [သုဏံာိတ္တံာ (သုာာ.)] မေဟာာတ္တံိ။ အထ မေ�ါ မေ�ဝံတ္တံာ �                        
မေကံာသုိနိာရိကံာ � မလလာ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိ� �ိမေဗ္ဗာာဟာိ � မာနုုသုမေကံဟာိ � နိမေ�ာဟာိ ဂ�မေတ္တံဟာိ             
ဝံါ�ိမေတ္တံဟာိ မာမေလဟာိ ဂမေနုိဟာိ သုကံကမေရိာနုော ဂရုု� ကံမေရိာနုော မာမေနိနုော ပူမေဇနုော ဥတ္တံမံေရိနိ ဥတ္တံံရိ�      
နိဂရိဿာ ဟာရိိတ္တံံာ ဥတ္တံမံေရိနိ �ံါမေရိနိ နိဂရိ� ပမေဝံမေသုတ္တံံာ မမေဇဈနိ မဇဈ � နိဂရိဿာ ဟာရိိတ္တံံာ ပုရိတ္တံထိမေမနိ
�ံါမေရိနိ နိိကံာမိတ္တံံာ ပုရိတ္တံထိမမေတ္တံာ နိဂရိဿာ မကံု�ဗ္ဗာနုိနိ� နိာမ မလလာနိ� မေ�တ္တံိယံ� ဧတ္တံထ � ဘဂဝံမေတ္တံာ 
သုရိ�ရိ� နိိကံာိပ�သုု။

၂၃၀. အထ မေ�ါ မေကံာသုိနိာရိကံာ မလလာ အာယံသုမနုေ� အာနိနုာ� ဧတ္တံ�မေဝံါ�ု� – ‘‘ကံထ� မယံ�,          
ဘမေနုေ အာနိနုာ, တ္တံထာဂတ္တံဿာ သုရိ�မေရိ ပ�ိပဇီာမာ’’တ္တံိ? ‘‘ယံထာ မေ�ါ, ဝံါမေသုဋ္ဌာာ, ရိမေ�ာ                      
�ကံကဝံတ္တံံိဿာ သုရိ�မေရိ ပ�ိပဇီနုေိ, ဧဝံ� တ္တံထာဂတ္တံဿာ သုရိ�မေရိ ပ�ိပဇီိတ္တံဗ္ဗာာ’’နုေိ။ ‘‘ကံထ� ပနိ, ဘမေနုေ 
အာနိနုာ, ရိမေ�ာ �ကံကဝံတ္တံံိဿာ သုရိ�မေရိ ပ�ိပဇီနုေ�’’တ္တံိ? ‘‘ရိမေ�ာ, ဝံါမေသုဋ္ဌာာ, �ကံကဝံတ္တံံိဿာ သုရိ�ရိ� 
အဟာမေတ္တံနိ ဝံမေတ္တံထနိ မေဝံမေဌိနုေိ, အဟာမေတ္တံနိ ဝံမေတ္တံထနိ မေဝံမေဌိတ္တံံာ ဝံိဟာမေတ္တံနိ ကံပါါမေသုနိ မေဝံမေဌိနုေိ,                       
ဝံိဟာမေတ္တံနိ ကံပါါမေသုနိ မေဝံမေဌိတ္တံံာ အဟာမေတ္တံနိ ဝံမေတ္တံထနိ မေဝံမေဌိနုေိ။ ဧမေတ္တံနိ ဥပါမေယံနိ ပဉ္စစဟာိ                      
ယံုဂသုမေတ္တံဟာိ ရိမေ�ာ �ကံကဝံတ္တံံိဿာ သုရိ�ရိ� မေဝံမေဌိတ္တံံာ အာယံသုာယံ မေတ္တံလမေ�ါဏံိယံာ ပကံာိပိတ္တံံာ
အ�ိဿာာ အာယံသုာယံ မေ�ါဏံိယံာ ပ�ိကံုဇီိတ္တံံာ သုဗ္ဗာာဂနုိာနိ� �ိတ္တံကံ� ကံရိိတ္တံံာ ရိမေ�ာ                             
�ကံကဝံတ္တံံိဿာ သုရိ�ရိ� ဈာာမေပနုေိ။ �ာတ္တံုမဟာာပမေထ ရိမေ�ာ �ကံကဝံတ္တံံိဿာ ထူပ� ကံမေရိာနုေိ။ ဧဝံ� မေ�ါ,       
ဝံါမေသုဋ္ဌာာ, ရိမေ�ာ �ကံကဝံတ္တံံိဿာ သုရိ�မေရိ ပ�ိပဇီနုေိ။ ယံထာ မေ�ါ, ဝံါမေသုဋ္ဌာာ, ရိမေ�ာ �ကံကဝံတ္တံံိဿာ 
သုရိ�မေရိ ပ�ိပဇီနုေိ, ဧဝံ� တ္တံထာဂတ္တံဿာ သုရိ�မေရိ ပ�ိပဇီိတ္တံဗ္ဗာာ�။ �ာတ္တံုမဟာာပမေထ တ္တံထာဂတ္တံဿာ         
ထူမေပါ ကံာတ္တံမေဗ္ဗာာာ။ တ္တံတ္တံထ မေယံ မာလ� ဝံါ ဂနုိ� ဝံါ �ုဏံဏကံ� ဝံါ အာမေရိာမေပဿာနုေိ ဝံါ အဘိဝံါမေ�ဿာနုေိ 
ဝံါ �ိတ္တံ�ံ ဝံါ ပသုာမေ�ဿာနုေိ, မေတ္တံသု� တ္တံ� ဘဝံိဿာတ္တံိ ���ရိတ္တံ�ံ ဟာိတ္တံာယံ သုု�ါယံာ’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ 
မေကံာသုိနိာရိကံာ မလလာ ပုရိိမေသု အာဏံာမေပသုု� – ‘‘မေတ္တံနိ ဟာိ, ဘမေဏံ, မလလာနိ� ဝံိဟာတ္တံ� ကံပါါသု�   
သုနုာိပါမေတ္တံထာ’’တ္တံိ။

အထ မေ�ါ မေကံာသုိနိာရိကံာ မလလာ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိ� အဟာမေတ္တံနိ ဝံမေတ္တံထနိ မေဝံမေဌိတ္တံံာ                
ဝံိဟာမေတ္တံနိ ကံပါါမေသုနိ မေဝံမေဌိသုု�, ဝံိဟာမေတ္တံနိ ကံပါါမေသုနိ မေဝံမေဌိတ္တံံာ အဟာမေတ္တံနိ ဝံမေတ္တံထနိ                         
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မေဝံမေဌိသုု�။ ဧမေတ္တံနိ ဥပါမေယံနိ ပဉ္စစဟာိ ယံုဂသုမေတ္တံဟာိ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိ� မေဝံမေဌိတ္တံံာ အာယံသုာယံ 
မေတ္တံလမေ�ါဏံိယံာ ပကံာိပိတ္တံံာ အ�ိဿာာ အာယံသုာယံ မေ�ါဏံိယံာ ပ�ိကံုဇီိတ္တံံာ သုဗ္ဗာာဂနုိာနိ�                   
�ိတ္တံကံ� ကံရိိတ္တံံာ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိ� �ိတ္တံကံ� အာမေရိာမေပသုု�။

မဟာာကံဿာပမေတ္တံထရိဝံတ္တံထ�

၂၃၁. မေတ္တံနိ မေ�ါ ပနိ သုမမေယံနိ အာယံသုမာ မဟာာကံဿာမေပါ ပါဝံါယံ ကံုသုိနိာရိ�                                    
အ�ိါနိမဂဂပါ�ိပါမေနုာာ မေဟာာတ္တံိ  မဟာတ္တံာ ဘိကံာ�သု�မေ�နိ သု�ိ� ပဉ္စစမမေတ္တံဟံာိ ဘိကံာ�သုမေတ္တံဟာိ။ အထ 
မေ�ါ အာယံသုမာ မဟာာကံဿာမေပါ မဂဂါ ဩကံကမမ အ�တ္တံရိသုမ� ရုုကံာမူမေလ နိိသု��ိ။ မေတ္တံနိ မေ�ါ  ပနိ      
သုမမေယံနိ အ�တ္တံမေရိာ အာဇ�ဝံမေကံာ ကံုသုိနိာရိာယံ မနုာာရိဝံပုပဖ� ဂမေဟာတ္တံံာ ပါဝံ�                                                           
အ�ိါနိမဂဂပါ�ိပါမေနုာာ မေဟာာတ္တံိ။ အ�ာသုာ မေ�ါ အာယံသုမာ မဟာာကံဿာမေပါ တ္တံ� အာဇ�ဝံကံ� �ူရိမေတ္တံာဝံ 
အာဂ�ေနုေ�, �ိသုံာ တ္တံ� အာဇ�ဝံကံ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘အပါဝံုမေသုာ, အမာာကံ� သုတ္တံထာရိ� ဇာနိာသု�’’တ္တံိ?                      
‘‘အာမာဝံုမေသုာ, ဇာနိာမိ, အဇီ သုတ္တံာံဟာပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ သုမမေဏံာ မေဂါတ္တံမေမာ။ တ္တံမေတ္တံာ မေမ ဣ��     
မနုာာရိဝံပုပဖ� ဂဟာိတ္တံ’’နုေိ။ တ္တံတ္တံထ မေယံ မေတ္တံ ဘိကံာ� အဝံ�တ္တံရိာဂါ အမေပါကံမေ�ာ ဗ္ဗာာဟာာ ပဂဂယံာကံနုာနုေိ,                   
ဆိနုာပါတ္တံ� ပပတ္တံနုေိ, အာဝံ�နုေိ, ဝံိဝံ�နုေိ – ‘‘အတ္တံိ�ိပါ� ဘဂဝံါ ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ, အတ္တံိ�ိပါ� သုုဂမေတ္တံာ              
ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ, အတ္တံိ�ိပါ� �ကံာ�� မေလာမေကံ အနုေရိဟာိမေတ္တံာ’’တ္တံိ။ မေယံ ပနိ မေတ္တံ ဘိကံာ� ဝံ�တ္တံရိာဂါ,                    
မေတ္တံ သုတ္တံာ သုမါဇာနိာ အ�ိဝံါမေသုနုေိ – ‘‘အနိိ�ာာ သု�ကါရိာ, တ္တံ� ကံုမေတ္တံတ္တံထ လဗ္ဗာဘာ’’တ္တံိ။

၂၃၂. မေတ္တံနိ မေ�ါ ပနိ သုမမေယံနိ သုုဘမေ�ာါ နိာမ ဝံု�ိပဗ္ဗာာဇိမေတ္တံာ တ္တံဿာ� ပရိိသုာယံ� နိိသုိမေနုာာ 
မေဟာာတ္တံိ။ အထ မေ�ါ သုုဘမေ�ာါ ဝံု�ိပဗ္ဗာာဇိမေတ္တံာ မေတ္တံ ဘိကံာ� ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘အလ�, အာဝံုမေသုာ,              
မာ မေသုာ�ိတ္တံထ, မာ ပရိိမေ�ဝံိတ္တံထ, သုုမုတ္တံာံ မယံ� မေတ္တံနိ မဟာာသုမမေဏံနိ။ ဥပ�ာ�တ္တံာ � မေဟာာမ –                 
‘ဣ�� မေဝံါ ကံပါတ္တံိ, ဣ�� မေဝံါ နိ ကံပါတ္တံ�’တ္တံိ။ ဣ�ါနိိ ပနိ မယံ� ယံ� ဣ�ေိဿာာမ, တ္တံ� ကံရိိဿာာမ, ယံ�      
နိ ဣ�ေိဿာာမ, နိ တ္တံ� ကံရိိဿာာမာ’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ အာယံသုမာ မဟာာကံဿာမေပါ ဘိကံာ� အာမမေနုေသုိ 
– ‘‘အလ�, အာဝံုမေသုာ, မာ မေသုာ�ိတ္တံထ, မာ ပရိိမေ�ဝံိတ္တံထ။ နိနုု ဧတ္တံ�, အာဝံုမေသုာ, ဘဂဝံတ္တံာ                            
ပ�ိကံမေ�ာဝံ အကံာာတ္တံ� – ‘သုမေဗ္ဗာာမေဟာဝံ ပိမေယံဟာိ မနိာမေပဟာိ နိာနိာဘာမေဝံါ ဝံိနိာဘာမေဝံါ                                         
အ�ထာဘာမေဝံါ’။ တ္တံ� ကံုမေတ္တံတ္တံထ, အာဝံုမေသုာ, လဗ္ဗာဘာ။ ‘ယံ� တ္တံ� ဇာတ္တံ� ဘူတ္တံ� သု�ကတ္တံ� ပမေလာကံ�မမ�, 
တ္တံ� တ္တံထာဂတ္တံဿာာပိ သုရိ�ရိ� မာ ပလုဇီ�’တ္တံိ, မေနိတ္တံ� ဌိာနိ� ဝံိဇီတ္တံ�’’တ္တံိ။

၂၃၃. မေတ္တံနိ မေ�ါ ပနိ သုမမေယံနိ �တ္တံာံမေရိာ မလလပါမေမာကံာာ သု�သု�နုာာတ္တံာ အဟာတ္တံာနိိ                 
ဝံတ္တံထာနိိ နိိဝံတ္တံထာ – ‘‘မယံ� ဘဂဝံမေတ္တံာ �ိတ္တံကံ� အာဠိမေမါဿာာမာ’’တ္တံိ နိ သုမေကံကာနုေိ အာဠိမေမါတ္တံု�။ 
အထ မေ�ါ မေကံာသုိနိာရိကံာ မလလာ အာယံသုမနုေ� အနုုရုု�ိ� ဧတ္တံ�မေဝံါ�ု� – ‘‘မေကံာ နုု မေ�ါ, ဘမေနုေ                      
အနုုရုု�ိ, မေဟာတ္တံု မေကံာ ပ�ာမေယံာ, မေယံနိိမေမ �တ္တံာံမေရိာ မလလပါမေမာကံာာ သု�သု�နုာာတ္တံာ အဟာတ္တံာနိိ       
ဝံတ္တံထာနိိ နိိဝံတ္တံထာ – ‘မယံ� ဘဂဝံမေတ္တံာ �ိတ္တံကံ� အာဠိမေမါဿာာမာ’တ္တံိ နိ သုမေကံကာနုေိ အာဠိမေမါတ္တံု’’နုေိ?     
‘‘အ�ထာ မေ�ါ, ဝံါမေသုဋ္ဌာာ, မေ�ဝံတ္တံာနိ� အ�ိပါါမေယံာ’’တ္တံိ။ ‘‘ကံထ� ပနိ, ဘမေနုေ, မေ�ဝံတ္တံာနိ�                           
အ�ိပါါမေယံာ’’တ္တံိ? ‘‘မေ�ဝံတ္တံာနိ� မေ�ါ, ဝံါမေသုဋ္ဌာာ, အ�ိပါါမေယံာ – ‘အယံ� အာယံသုမာ မဟာာကံဿာမေပါ 
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ပါဝံါယံ ကံုသုိနိာရိ� အ�ိါနိမဂဂပါ�ိပါမေနုာာ မဟာတ္တံာ ဘိကံာ�သု�မေ�နိ သု�ိ� ပဉ္စစမမေတ္တံဟံာိ                                           
ဘိကံာ�သုမေတ္တံဟာိ။ နိ တ္တံာဝံ ဘဂဝံမေတ္တံာ �ိတ္တံမေကံာ ပဇီလိဿာတ္တံိ, ယံာဝံါယံသုမာ မဟာာကံဿာမေပါ  
ဘဂဝံမေတ္တံာ ပါမေ� သုိရိသုာ နိ ဝံနုာိဿာတ္တံ�’’’တ္တံိ။ ‘‘ယံထာ, ဘမေနုေ, မေ�ဝံတ္တံာနိ� အ�ိပါါမေယံာ, တ္တံထာ 
မေဟာာတ္တံူ’’တ္တံိ။

၂၃၄. အထ မေ�ါ အာယံသုမာ မဟာာကံဿာမေပါ မေယံနိ ကံုသုိနိာရိာ မကံု�ဗ္ဗာနုိနိ� နိာမ မလလာနိ� 
မေ�တ္တံိယံ�, မေယံနိ ဘဂဝံမေတ္တံာ �ိတ္တံမေကံာ မေတ္တံနုုပသုကံကမိ; ဥပသုကံကမိတ္တံံာ ဧကံ�သု� ��ဝံရိ� ကံတ္တံံာ                 
အဉ္စိလ� ပဏံာမေမတ္တံံာ တ္တံိကံာတ္တံ�ံ� �ိတ္တံကံ� ပ�ကံာိဏံ�   ကံတ္တံံာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပါမေ� သုိရိသုာ ဝံနုာိ။ တ္တံာနိိ
ပိ မေ�ါ ပဉ္စစဘိကံာ�သုတ္တံာနိိ ဧကံ�သု� ��ဝံရိ� ကံတ္တံံာ အဉ္စိလ� ပဏံာမေမတ္တံံာ တ္တံိကံာတ္တံ�ံ� �ိတ္တံကံ� ပ�ကံာိဏံ� 
ကံတ္တံံာ ဘဂဝံမေတ္တံာ ပါမေ� သုိရိသုာ ဝံနုာ�သုု။ ဝံနုာိမေတ္တံ � ပနိာယံသုမတ္တံာ မဟာာကံဿာမေပနိ မေတ္တံဟာိ �     
ပဉ္စစဟာိ ဘိကံာ�သုမေတ္တံဟာိ သုယံမေမဝံ ဘဂဝံမေတ္တံာ �ိတ္တံမေကံာ ပဇီလိ။

၂၃၅. ဈာာယံမာနိဿာ မေ�ါ ပနိ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိဿာ ယံ� အမေဟာာသုိ ဆဝံ�တ္တံိ ဝံါ �မမနုေိ ဝံါ       
မ�သုနုေိ ဝံါ နုာာရုူတ္တံိ ဝံါ          လသုိကံာတ္တံိ ဝံါ, တ္တံဿာ မေနိဝံ ဆာရိိကံာ ပ�ာယံိတ္တံထ, နိ မသုိ;                               
သုရိ�ရိာမေနိဝံ အဝံသုိဿာ�သုု။ မေသုယံာထာပိ နိာမ သုပါိဿာ ဝံါ မေတ္တံလဿာ ဝံါ ဈာာယံမာနိဿာ မေနိဝံ 
ဆာရိိကံာ ပ�ာယံတ္တံိ, နိ မသုိ; ဧဝံမေမဝံ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိဿာ ဈာာယံမာနိဿာ ယံ� အမေဟာာသုိ            
ဆဝံ�တ္တံိ ဝံါ �မမနုေိ ဝံါ မ�သုနုေိ ဝံါ နုာာရုူတ္တံိ ဝံါ လသုိကံာတ္တံိ ဝံါ, တ္တံဿာ မေနိဝံ ဆာရိိကံာ ပ�ာယံိတ္တံထ,              
နိ မသုိ; သုရိ�ရိာမေနိဝံ အဝံသုိဿာ�သုု။ မေတ္တံသုဉ္စစ ပဉ္စစနုာ� �ုဿာယံုဂသုတ္တံာနိ� မေ�ံဝံ �ုဿာာနိိ နိ ဍယံာ�သုု             
ယံဉ္စစ သုဗ္ဗာာအဗ္ဗာဘနုေရိိမ� ယံဉ္စစ ဗ္ဗာာဟာိရိ�။ �မေဍ္ဎာ � မေ�ါ ပနိ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�မေရိ အနုေလိကံာာ ဥ�ကံ�ာရိာ        
ပါတ္တံုဘဝံိတ္တံံာ ဘဂဝံမေတ္တံာ �ိတ္တံကံ� နိိဗ္ဗာာာမေပသုိ။ ဥ�ကံသုာလမေတ္တံာပိ [ဥ�ကံ� သုာလမေတ္တံာပိ (သု�. 
သုာာ. ကံ�.)] အဗ္ဗာဘ�နုာမိတ္တံံာ ဘဂဝံမေတ္တံာ �ိတ္တံကံ� နိိဗ္ဗာာာမေပသုိ။ မေကံာသုိနိာရိကံာပိ မလလာ                                        
သုဗ္ဗာာဂမေနုိာ�မေကံနိ ဘဂဝံမေတ္တံာ �ိတ္တံကံ� နိိဗ္ဗာာာမေပသုု�။ အထ မေ�ါ မေကံာသုိနိာရိကံာ မလလာ                                        
ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိိ သုတ္တံာံဟာ� သုနုိာဂါမေရိ သုတ္တံံိပဉ္စိရိ� ကံရိိတ္တံံာ �နုုပါကံာရိ� ပရိိကံာိပါမေပတ္တံံာ [ပရိိ
ကံာိပိတ္တံံာ (သုာာ.)] နိမေ�ာဟာိ ဂ�မေတ္တံဟာိ ဝံါ�ိမေတ္တံဟာိ မာမေလဟာိ ဂမေနုိဟာိ သုကံကရိ�သုု ဂရုု� ကံရိ�သုု မာမေနိသုု�
ပူမေဇသုု�။

သုရိ�ရိ�ာတ္တံုဝံိဘာဇနိ�

၂၃၆. အမေဿာာသုိ မေ�ါ ရိာဇာ မာဂမေ�ာ အဇာတ္တံသုတ္တံံ� မေဝံမေ�ဟာိပုမေတ္တံာံ – ‘‘ဘဂဝံါ ကံိရိ              
ကံုသုိနိာရိာယံ� ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ ရိာဇာ မာဂမေ�ာ အဇာတ္တံသုတ္တံံ� မေဝံမေ�ဟာိပုမေတ္တံာံ          
မေကံာသုိနိာရိကံာနိ� မလလာနိ� �ူတ္တံ� ပါမေဟာသုိ – ‘‘ဘဂဝံါပိ �တ္တံံိမေယံာ အဟာမါိ �တ္တံံိမေယံာ, အဟာမါိ            
အရိဟာာမိ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� ဘာဂ�, အဟာမါိ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� ထူပဉ္စစ မဟာဉ္စစ ကံရိိဿာာမ�’’
တ္တံိ။

အမေဿာာသုု� မေ�ါ မေဝံသုာလိကံာ လိ�ေဝံ� – ‘‘ဘဂဝံါ ကံိရိ ကံုသုိနိာရိာယံ� ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ’’တ္တံိ။ 
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အထ မေ�ါ မေဝံသုာလိကံာ လိ�ေဝံ� မေကံာသုိနိာရိကံာနိ� မလလာနိ� �ူတ္တံ� ပါမေဟာသုု� – ‘‘ဘဂဝံါပိ �တ္တံံိမေယံာ
မယံမါိ �တ္တံံိယံာ, မယံမါိ အရိဟာာမ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� ဘာဂ�, မယံမါိ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ�              
ထူပဉ္စစ မဟာဉ္စစ ကံရိိဿာာမာ’’တ္တံိ။

အမေဿာာသုု� မေ�ါ ကံပိလဝံတ္တံထ�ဝံါသု� သုကံာာ – ‘‘ဘဂဝံါ ကံိရိ ကံုသုိနိာရိာယံ� ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ’’  
တ္တံိ။ အထ မေ�ါ ကံပိလဝံတ္တံထ�ဝံါသု� သုကံာာ မေကံာသုိနိာရိကံာနိ� မလလာနိ� �ူတ္တံ� ပါမေဟာသုု� – ‘‘ဘဂဝံါ 
အမာာကံ� ဉာာတ္တံိမေသုမေဋ္ဌာာ, မယံမါိ အရိဟာာမ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� ဘာဂ�, မယံမါိ ဘဂဝံမေတ္တံာ              
သုရိ�ရိာနိ� ထူပဉ္စစ မဟာဉ္စစ ကံရိိဿာာမာ’’တ္တံိ။

အမေဿာာသုု� မေ�ါ အလလကံပါကံာ ဗ္ဗာုလမေယံာ [ထူလမေယံာ (သုာာ.)] – ‘‘ဘဂဝံါ ကံိရိ                                       
ကံုသုိနိာရိာယံ� ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ အလလကံပါကံာ ဗ္ဗာုလမေယံာ မေကံာသုိနိာရိကံာနိ� မလလာနိ� 
�ူတ္တံ� ပါမေဟာသုု� – ‘‘ဘဂဝံါပိ �တ္တံံိမေယံာ မယံမါိ �တ္တံံိယံာ, မယံမါိ အရိဟာာမ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� 
ဘာဂ�, မယံမါိ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� ထူပဉ္စစ မဟာဉ္စစ ကံရိိဿာာမာ’’တ္တံိ။

အမေဿာာသုု� မေ�ါ ရိာမဂါမကံာ မေကံာဠိယံာ – ‘‘ဘဂဝံါ ကံိရိ ကံုသုိနိာရိာယံ� ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ’’တ္တံိ
။ အထ မေ�ါ ရိာမဂါမကံာ မေကံာဠိယံာ မေကံာသုိနိာရိကံာနိ� မလလာနိ� �ူတ္တံ� ပါမေဟာသုု� – ‘‘ဘဂဝံါပိ               
�တ္တံံိမေယံာ မယံမါိ �တ္တံံိယံာ, မယံမါိ အရိဟာာမ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� ဘာဂ�, မယံမါိ ဘဂဝံမေတ္တံာ          
သုရိ�ရိာနိ� ထူပဉ္စစ မဟာဉ္စစ ကံရိိဿာာမာ’’တ္တံိ။

အမေဿာာသုိ မေ�ါ မေဝံဋ္ဌာ��ပမေကံာ ဗြာဗ္ဗာာဟာမမေဏံာ – ‘‘ဘဂဝံါ ကံိရိ ကံုသုိနိာရိာယံ� ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ’’
တ္တံိ။ အထ မေ�ါ မေဝံဋ္ဌာ��ပမေကံာ ဗြာဗ္ဗာာဟာမမေဏံာ မေကံာသုိနိာရိကံာနိ� မလလာနိ� �ူတ္တံ� ပါမေဟာသုိ – ‘‘ဘဂဝံါပိ 
�တ္တံံိမေယံာ အဟာ� ပိသုမိ ဗြာဗ္ဗာာဟာမမေဏံာ, အဟာမါိ အရိဟာာမိ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� ဘာဂ�, အဟာမါိ            
ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� ထူပဉ္စစ မဟာဉ္စစ ကံရိိဿာာမ�’’တ္တံိ။

အမေဿာာသုု� မေ�ါ ပါမေဝံယံာကံာ မလလာ – ‘‘ဘဂဝံါ ကံိရိ ကံုသုိနိာရိာယံ� ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ’’တ္တံိ။ 
အထ မေ�ါ ပါမေဝံယံာကံာ မလလာ မေကံာသုိနိာရိကံာနိ� မလလာနိ� �ူတ္တံ� ပါမေဟာသုု� – ‘‘ဘဂဝံါပိ �တ္တံံိမေယံာ  
မယံမါိ �တ္တံံိယံာ, မယံမါိ အရိဟာာမ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� ဘာဂ�, မယံမါိ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ�         
ထူပဉ္စစ မဟာဉ္စစ ကံရိိဿာာမာ’’တ္တံိ။

ဧဝံ� ဝံုမေတ္တံ ံ မေကံာသုိနိာရိကံာ မလလာ မေတ္တံ သု�မေ� ဂမေဏံ ဧတ္တံ�မေဝံါ�ု� – ‘‘ဘဂဝံါ အမာာကံ�              
ဂါမမေကံာမေတ္တံ ံပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ, နိ မယံ� �ဿာာမ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� ဘာဂ’’နုေိ။

၂၃၇. ဧဝံ� ဝံုမေတ္တံ ံမေ�ါမေဏံာ ဗြာဗ္ဗာာဟာမမေဏံာ မေတ္တံ သု�မေ� ဂမေဏံ ဧတ္တံ�မေဝံါ� –

‘‘သုုဏံနုေ� မေဘာမေနုော မမ ဧကံဝံါ��၊ အမာာကံ [ဆနုာာနုုရိကံာဏံတ္တံထ� နိိဂဂဟာ�တ္တံမေလာမေပါ]။ ဗ္ဗာုမေ�ိါ
အဟာု �နုေိဝံါမေ�ါ။

နိ ဟာိ သုာ�ု ယံ� ဥတ္တံမံပုဂဂလဿာ၊ သုရိ�ရိဘာမေဂ သုိယံာ သုမါဟာာမေရိာ။
သုမေဗ္ဗာာဝံ မေဘာမေနုော သုဟာိတ္တံာ သုမဂဂါ၊ သုမေမမာ�မာနိာ ကံမေရိာမဋ္ဌာဘာမေဂ။
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ဝံိတ္တံထာရိိကံာ မေဟာာနုေ� �ိသုာသုု ထူပါ၊ ဗ္ဗာဟာူ ဇနိာ �ကံာ�မမေတ္တံာ ပသုနုာာ’’တ္တံိ။

၂၃၈. ‘‘မေတ္တံနိ ဟာိ, ဗြာဗ္ဗာာဟာမဏံ, တ္တံံမေ�ဝံ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိိ အဋ္ဌာ�ာ သုမ� သုဝံိဘတ္တံ�ံ ဝံိဘ
ဇာဟာ�’’တ္တံိ။ ‘‘ဧဝံ�, မေဘာ’’တ္တံိ မေ�ါ မေ�ါမေဏံာ ဗြာဗ္ဗာာဟာမမေဏံာ မေတ္တံသု� သု��ာနိ� ဂဏံာနိ� ပ�ိဿာုတ္တံံာ       
ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိိ အဋ္ဌာ�ာ သုမ� သုုဝံိဘတ္တံ�ံ ဝံိဘဇိတ္တံံာ မေတ္တံ သု�မေ� ဂမေဏံ ဧတ္တံ�မေဝံါ� – ‘‘ဣမ� 
မေမ မေဘာမေနုော တ္တံုမာ� ��နုေ� အဟာမါိ တ္တံုမာဿာ ထူပဉ္စစ မဟာဉ္စစ ကံရိိဿာာမ�’’တ္တံိ။ အ��သုု မေ�ါ မေတ္တံ                
မေ�ါဏံဿာ ဗြာဗ္ဗာာဟာမဏံဿာ တ္တံုမာ�။

အမေဿာာသုု� မေ�ါ ပိပါလိဝံနိိယံာ [ပိပဖလိဝံနိိယံာ (သုာာ.)] မေမာရိိယံာ – ‘‘ဘဂဝံါ ကံိရိ                                
ကံုသုိနိာရိာယံ� ပရိိနိိဗ္ဗာာ�မေတ္တံာ’’တ္တံိ။ အထ မေ�ါ ပိပါလိဝံနိိယံာ မေမာရိိယံာ မေကံာသုိနိာရိကံာနိ� မလလာနိ� 
�ူတ္တံ� ပါမေဟာသုု� – ‘‘ဘဂဝံါပိ �တ္တံံိမေယံာ မယံမါိ �တ္တံံိယံာ, မယံမါိ အရိဟာာမ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� 
ဘာဂ�, မယံမါိ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� ထူပဉ္စစ မဟာဉ္စစ ကံရိိဿာာမာ’’တ္တံိ။ ‘‘နိတ္တံထိ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� 
ဘာမေဂါ, ဝံိဘတ္တံာံနိိ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိိ။ ဣမေတ္တံာ အဂကါရိ� ဟာရိထာ’’တ္တံိ။ မေတ္တံ တ္တံမေတ္တံာ အဂကါရိ�    
ဟာရိ�သုု [အာဟာရိ�သုု (သုာာ. ကံ.)]။

�ာတ္တံုထူပပူဇာ

၂၃၉. အထ မေ�ါ ရိာဇာ မာဂမေ�ာ အဇာတ္တံသုတ္တံံ� မေဝံမေ�ဟာိပုမေတ္တံာံ ရိာဇဂမေဟာ ဘဂဝံမေတ္တံာ 
သုရိ�ရိာနိ� ထူပဉ္စစ မဟာဉ္စစ အကံာသုိ။ မေဝံသုာလိကံာပိ လိ�ေဝံ� မေဝံသုာလိယံ� ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ�      
ထူပဉ္စစ မဟာဉ္စစ အကံ�သုု။ ကံပိလဝံတ္တံထ�ဝံါသု�ပိ သုကံာာ ကံပိလဝံတ္တံထ�သုမ� ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� ထူပဉ္စစ    
မဟာဉ္စစ အကံ�သုု။ အလလကံပါကံာပိ ဗ္ဗာုလမေယံာ အလလကံမေပါ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� ထူပဉ္စစ မဟာဉ္စစ              
အကံ�သုု။ ရိာမဂါမကံာပိ မေကံာဠိယံာ ရိာမဂါမေမ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� ထူပဉ္စစ မဟာဉ္စစ အကံ�သုု။               
မေဝံဋ္ဌာ��ပမေကံာပိ ဗြာဗ္ဗာာဟာမမေဏံာ မေဝံဋ္ဌာ��မေပ ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� ထူပဉ္စစ မဟာဉ္စစ အကံာသုိ။                                
ပါမေဝံယံာကံာပိ မလလာ ပါဝံါယံ� ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� ထူပဉ္စစ မဟာဉ္စစ အကံ�သုု။ မေကံာသုိနိာရိကံာပိ 
မလလာ ကံုသုိနိာရိာယံ� ဘဂဝံမေတ္တံာ သုရိ�ရိာနိ� ထူပဉ္စစ မဟာဉ္စစ အကံ�သုု။ မေ�ါမေဏံာပိ ဗြာဗ္ဗာာဟာမမေဏံာ                     
တ္တံုမာဿာ ထူပဉ္စစ မဟာဉ္စစ အကံာသုိ။ ပိပါလိဝံနိိယံာပိ မေမာရိိယံာ ပိပါလိဝံမေနိ အဂကါရိာနိ� ထူပဉ္စစ မဟာဉ္စစ   
အကံ�သုု။ ဣတ္တံိ အဋ္ဌာ သုရိ�ရိထူပါ နိဝံမေမာ တ္တံုမာထူမေပါ �သုမေမာ အဂကါရိထူမေပါ။ ဧဝံမေမတ္တံ�                                   
ဘူတ္တံပုဗ္ဗာာနုေိ။

၂၄၀. အဋ္ဌာမေ�ါဏံ� �ကံာ�မမေတ္တံာ သုရိ�ရိ�, သုတ္တံမံေ�ါဏံ� ဇမာ���မေပ မမေဟာနုေိ။
ဧကံဉ္စစ မေ�ါဏံ� ပုရိိသုဝံရုုတ္တံမံဿာ၊ ရိာမဂါမေမ နိာဂရိာဇာ မမေဟာတ္တံိ။
ဧကံာဟာိ �ါဌိာ တ္တံိ�ိမေဝံဟာိ ပူဇိတ္တံာ၊ ဧကံာ ပနိ ဂနုိာရိပုမေရိ မဟာ�ယံတ္တံိ။
ကံာလိဂကရိမေ�ာ ဝံိဇိမေတ္တံ ပုမေနိကံ�၊ ဧကံ� ပနိ နိာဂရိာဇာ မမေဟာတ္တံိ။
တ္တံမေဿာဝံ မေတ္တံမေဇနိ အယံ� ဝံသုုနုိရိာ၊ အာယံာဂမေသုမေဋ္ဌာဟာိ မဟာ� အလကံကတ္တံာ။
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ဧဝံ� ဣမ� �ကံာ�မမေတ္တံာ သုရိ�ရိ�၊ သုုသုကံကတ္တံ� သုကံကတ္တံသုကံကမေတ္တံဟာိ။
မေ�ဝံိနုာနိာဂိနုာနိရိိနုာပူဇိမေတ္တံာ၊ မနုုဿာိနုာမေသုမေဋ္ဌာဟာိ တ္တံမေထဝံ ပူဇိမေတ္တံာ။
တ္တံ� ဝံနုာထ [တ္တံ� တ္တံ� ဝံနုာထ (သုာာ.)] ပဉ္စိလိကံာ လဘိတ္တံံာ၊ ဗ္ဗာုမေ�ိါဟာမေဝံ ကံပါသုမေတ္တံဟာိ                    

�ုလလမေဘာတ္တံိ။
�တ္တံာံလ�သု သုမာ �နုော၊ မေကံသုာ မေလာမာ � သုဗ္ဗာာမေသုာ။
မေ�ဝံါ ဟာရိ�သုု ဧမေကံကံ�၊ �ကံကဝံါဠပရိမါရိာတ္တံိ။

မဟာာပရိိနိိဗ္ဗာာာနိသုုတ္တံ�ံ နိိဋ္ဌာိတ္တံ� တ္တံတ္တံိယံ�။


