
ဝမ္မိကသုတ္တန် အပုိင်ဵ(၆) (၅−၁ ၂−၂၀၂၂) 

“လမ်ဵနှစခ် ွ− မှတ်ကက ယုဳမှာဵတည်ဵ” 

ဣခန္ဓာ ေောင်ပုိ္ဓကုိ ဆက်လက်ေူဵ ေဖာ်ရာ၌ လမ်ဵနစှခ်ွေည်ဵဟေူသာ ယုဳမှာဵသဳသယကုိ 

ေေွ့ရိှရေကကာင်ဵ ေဟာကကာဵေော်မူ၏။ ယုဳမှာဵသဳသယ၏ လမ်ဵနစှခ်ွနငှဴ်ေူပဳုကုိ ဤပမာဖဖင်ဴ 

ရှင်ဵလင်ဵဖပထာဵပုဳမှာ − ေန်ဖုိဵရှိေသာ ဤစ္စာပစ္စည်ဵမျာဵနငှဴ်ေကွ ေရမရိှေသာ ကန္တာရခရီဵ 

ရှည်ကကီဵကုိ သွာဵလာေနရေသာ ေယာကျ်ာဵသည် လမ်ဵနစှခ်ွသုိ္ဓေရာက်ေသာ် “ဣလမ်ဵဖဖင်ဴ 

သွာဵသငဴ်သေလာ? ထုိလမ်ဵဖဖင်ဴ သွာဵသငဴ်သေလာ? ”ဟ၍ူ ဆုဳဵ ဖဖေ်ဖခင်ဵငှာ မေေ်နုိင် 

ေသာေကကာငဴ ် ထုိလမ်ဵနစှခ်ွ၌သာ ရပ်ေည်ေနစ္ဉ် သူခိုဵ မျာဵေရာက်လာပပီဵ လူကုိလည်ဵ 

သေ,် ဤစ္စာကုိလည်ဵယူဖခင်ဵကုိ ခဳရကာ အကျ ို ဵမဲဴပျက်စီဵဖခင်ဵသုိ္ဓေရာက်ရေလ၏။ ထို္ဓအေူ 

ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်ဵ ကုိ စီဵ ဖဖန်ဵ အာဵထုေေ်နသူသည် ဘုရာဵအစရှိသည်ေို္ဓ၌ ယဳုမှာဵသဳသယ 

ဖဖစလ်ာေသာ် ကမ္မဋ္ဌာန်ဵ ကုိ ေိုဵ ပွာဵဖခင်ဵငှာ မေေန်ိုင်ေောဴဘဲ ကိေလသမာရ်အစရိှေသာ 

အလဳုဵစုဳေသာမာရ်ေို္ဓ၏ သေ်ဖဖေ်ဖခင်ဵကုိ ခဳရကာ အကျ ို ဵမဲဴပျက်စီဵဖခင်ဵသုိ္ဓေရာက်ရေလ 

၏။  

“သဳသယဆိုသည်မှာ အလကာဵ” 

ေရာဵေရဵရာဖဖင်ဴသာမက ေလာကေရဵရာေွင်လည်ဵ ယုဳမှာဵသဳသယဝင်လာပါက အလဳုဵစု ဳ

ပျက်စီဵေေေ်ပသည်။ အမှန်ကုိ မသိေသဵဘဲ ယဳုမှာဵသဳသယရှိေနသမျှကာလပေ်လဳုဵ 

မိဘနငှဴ်သာဵသမီဵ၊ ဇနီဵ မယာဵနင်ဴှလင်ေယာကျ်ာဵ၊ ဆရာနှင်ဴေပည်ဴ−အစရိှေသာ လူ္ဓေဘာင် 

အဖဲွ့အစည်ဵကကီဵ၌ ပျက်စီဵဆုေ်ယုေ်ရေပသည်။ အမှန်ကုိ မသိသမျှ အမှာဵကုိ အမှန်ထင၊် 

အေုကုိ အစစ်ထငေ်နေေ်ကကသည်မှာ ေလာကသဘာဝေည်ဵ။ ယုဳမှာဵသဳသယ 

ဝိစိကိစ္ဆာသည် အေကာင်ဵ−အဆိုဵ၊ အေကကာင်ဵ−အကျ ို ဵကုိ မျှမျှေေ ဆင်ဖခင်ေသာ 

ဿာဏ်ေယာင်ေဆာင်ပပီဵ အမျ ို ဵမျ ို ဵေဝဖနေ်နေောဴ၏။ ဖမေ်စွာဘုရာဵ၏ မျက်ေမှာက်ေော် 

၌ ေနာက်ဆုဳဵ ရဟန္တာဖဖစသွ်ာဵေသာ သုဘဒ္ဒရဟန်ဵသည်လည်ဵ ထိုကဴဲသုိ္ဓ အမျ ို ဵမျ ို ဵေဝဖန် 



ဆင်ဖခင်ေနသဖဖင်ဴ ၄၅−နစှက်ကာေအာင် ဖမေ်စွာဘုရာဵထဳလာေရာက်ပပီဵ ေမဵဖမန်ဵမှုမဖပု 

နိုင်ဘဲ အချနိမ်ျာဵ အလဟဿကုန်သွာဵရေလ၏။  

“ဘုရာဵစသညဴ်၊ ယုဳမှာဵဘိမူ၊ ဝိစိကိစ္ဆာ”ဟဆုိသုညဴ်အေုိင်ဵ (၁) အလဳုဵစုဳကုိသိေသာ ဘုရာဵ 

ဟသူည် ဟေု်နုိင်ပါမည်လာဵ? (၂) ေရာဵအေိုင်ဵကျငဴ်လျှင် နေ်ရွာနဗိ္ဗာနရ်နိုင်သည်ဟုဆုိ 

ဖခင်ဵမှာ ဟေု်နုိင်ပါမည်လာဵ? (၃) ေကာင်ဵမွန်စွာကျငဴ်ေသာသဳဃာဟသူည် ဟေု်နုိင်ပါ 

မည်လာဵ? (၄) သီလ သမာဓိ ပညာအကျင်ဴမျာဵကုိ ကျငဴ်ဖခင်ဵဖဖငဴ် အကျ ို ဵရနိုင်ပါမည်လာဵ? 

(၅) ငါေုိ္ဓ ေရှဵေရှဵဘဝကဖဖစခ်ဲဴဖူဵသလာဵ? (ယခုဘဝမှ ထာဝရဘုရာဵဖနဆ်င်ဵလို္ဓ ဖဖစရ် 

သလာဵ?) (၆) ေနာင်ဘဝရိှသည်မှာ ဟေု်နုိင်ပါမည်လာဵ? (ယခုဘဝေသလျှင် ပပီဵချင် 

ပပီဵနိုင်မလာဵ?) (၇) ဖပုသမျှ ေကာင်ဵမှု−မေကာင်ဵမှု ကဳသည် ခန္ဓာအစ္်ဉ၌ သေ္တကိျနရ်စ် 

ပပီဵ အကျ ို ဵေပဵေေ်သည်ဟုဆိုဖခင်ဵမှာ ဟေု်နုိင်ပါမည်လာဵ? (၈) အဝဇိ္ဇာေကကာငဴ် သခေါရ 

ဖဖစဖ်ခင်ဵအစရိှေသာ အေကကာင်ဵအကျ ို ဵစပ်ပုဳသည် ဖဖစန်ိုင်ပါမည်လာဵ? ဟေူသာ ယဳုမှာဵ 

သဳသယ ဝိစိကိစ္ဆာသည် သဳသရာကန္တာရခရီဵခဲမှ လွေေ်ဖမာက်လုိသူေို္ဓအေွက် လမ်ဵနစှခ်ွ 

၌ေရာက်ေနသူပမာ အကျ ို ဵမဲဴပျက်စီဵဖခင်ဵသုိ္ဓေရာက်ေအာင်ဖပုေေ်ေလ၏။ ထုိသုိ္ဓအကျ ို ဵမဴဲ 

ပျက်စီဵဖခင်ဵသုိ္ဓေရာက်ေစေေ်ေသာ ယုဳမှာဵသဳသယ ဝိစိကိစ္ဆာကို ပယ်ရှာဵရန် သင်ကကာဵ 

ေလဴလာဖခင်ဵ၊ ဆင်ဖခင်စ္ဉ်စာဵဖခင်ဵ၊ ဖဖစ်ေိုင်ဵဖဖစေုိ်င်ဵေသာ ရပု်နာမ်ဓမ္မ သဘာဝမျာဵကုိ 

ရှုမှေပွ်ာဵမျာဵဖခင်ဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ ဘုရာဵရှင် ္ပွှနဖ်ပေော်မူ၏။  

“နဝီရဏ−တူလှ ေရစစ်” 

ဣခန္ဓာ ေောင်ပို္ဓကုိ ဆက်လက်ေူဵေဖာ်ရာ၌ ေေွ့ရှိရေသာ ေရစစ်ဟူသည် နဝီရဏ 

ေရာဵငါဵပါဵကုိ ဆိလုိုေကကာင်ဵ ဘုရာဵရှင်ေဟာေော်မူ၏။ ေရစစ်၏သဘာဝမှာ ေရစစ်၌ 

ထည်ဴအပ်ေသာ ေရေစ်ခွက်သည်၎င်ဵ, ေရနှစခ်ွက်သည်၎င်ဵ, ေရဆယ်ခွက်သည်၎င်ဵ, 

ေရအခွက်နှစ်ဆယ်သည်၎င်ဵ, ေရအခွက်ေစ်ရာသည်၎င်ဵ ယိုကျသွာဵသည်သာေည်ဵ၊ 

ေစ်လက်ခုပ်မျှေလာက်ေသာ အနည်ဵငယ်မျှေရသည်လည်ဵ မေည်နုိင်ေချ။ ဣအေူသာ 



လျှင် နဝီရဏေရာဵေို္ဓဖဖင်ဴဖပညဴ်ေနေသာသူ၏ကုိယ်ေွင်ဵ၌ ကုသုိလ်ေရာဵသည် မေည် 

နိုင်ေပ။  

“နဝီရဏအေကကာင်ဵ သိေကာင်ဵစရာ” 

နဝီရဏ-ဟသူည် မဖဖစရ်ေသဵေသာ ကုသုိလ်ေရာဵေို္ဓ ဖဖစေ်ပ္ဒရန်၊ ဖဖစပ်ပီဵေသာ ကုသုိလ် 

ေရာဵေို္ဓ ေိုဵ ပွာဵရန် အခွင်ဴမေပဵဘဲ ောဵဆီဵကန့်ကွက်ေေ်ေသာေရာဵ၊ ပိေပ်င် 

ဖျက်ဆီဵ ေေေ်သာေရာဵေို္ဓကုိ ေခ္ဒဆိရုေလသည်။ ပညာမျက်စိကုိလည်ဵ ပိေဆ်ို္ဓေေ် 

၏။ ေနည်ဵအာဵဖဖငဴ် သုဂေိနှငဴ် ဈာန ် မဂဖုိ်လ်စေသာ ေရာဵမျာဵကုိ ပိေပ်င်ောဵဆီဵ 

ေေ၏်။ မှန်၏။ ဖမေ်စွာဘုရာဵသည် ထုိ နဝီရဏေရာဵေုိ္ဓကုိ အကသုိုလ်အစုအပဳုကကီဵ 

ဟ၍ူ အဂေုေ္တရပါဠိေော် အကသုလရာသိသုေ်၌ ေဟာေော်မူခဲေဴလသည်။  

ထုိ နဝီရဏသည် ကာမစ္ဆန္ဒ နဝီရဏ၊ ဗျာပါဒ နဝီရဏ၊ ထိန−မိဒ္ဓ နဝီရဏ၊ ဤဒ္ဓစ္စ−ကုက္ကုစ္စ 

နဝီရဏ၊ ဝိစိကိစ္ဆာ နဝီရဏ၊ အဝဇိ္ဇာ နဝီရဏ-ဟ၍ူ ေဖခာက်ပါဵရှိ၏။ ေနည်ဵအာဵဖဖင်ဴ 

အဝဇိ္ဇာ နဝီရဏ မပါဘဲ နဝီရဏငါဵပါဵဟုလည်ဵ ဆိကုက၏။ အဘယ်ဴေကကာငဴ်ဆုိေသာ် 

အဝဇိ္ဇာ နဝီရဏသည် ကျနန်ဝီရဏငါဵပါဵနှင်ဴ အေူေကွဖဖစေ်လဴရှိေသာေကကာငဴ် သီဵဖခာဵ 

မဆုိရဖခင်ဵဖဖစေ်ပသည်။ 

ကာမစ္ဆန္ဒ ကာဵ အာဵကကီဵေသာ ရာဂေပေည်ဵ။ ကာမဂဏ်ုငါဵပါဵ၌ လွန်ကဲစွာ သာယာ 

ေပ်မက်ေသာ ရာဂ(ေလာဘ) သည် ကာမစ္ဆန္ဒ နဝီရဏ မည်၏။ အလဳုဵစုဳေသာ ေဒါသ 

(ကုိဵပါဵ/ဆယ်ပါဵ)သည် ဗျာပါဒ နဝီရဏ မည်၏။ ထိနမိဒ္ဓနှစ်ပါဵစုဳသည် ထိနမိဒ္ဓ နဝီရဏ 

မည်၏။ ဤဒ္ဓစ္စ ကုက္ကုစ္စ နစှပ်ါဵစဳုသည် ဤဒ္ဓစ္စ ကုက္ကုစ္စ နဝီရဏ မည်၏။ ဝိစိကိစ္ဆာ (ဘုရာဵ၌, 

ေရာဵ၌, သဳဃာ၌, သိက္ခာ၌, သဳသရာေရှ့အစနွ်ဵ ၌, ေနာက်အစွန်ဵ၌, ေရှ့-ေနာက်အစွန်ဵ၌, 

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ၌် ယုဳမှာဵဖခင်ဵ ရှစ်ပါဵ)သည် ဝိစိကိစ္ဆာ နဝီရဏ မည်၏။ အဝဇိ္ဇာ (ေမာဟ) 

သည် အဝဇိ္ဇာ နဝီရဏ မည်၏။ 

ထိနနငှဴ်မိဒ္ဓသည် နာမ်ေရာဵေို္ဓ၏ ေွန့်ဆုေ်သည်၏အဖဖစ်သုိ္ဓေရာက်ေစဖခင်ဵ ကိစ္စအာဵ 

ဖဖင်ဴ၎င်ဵ၊ ပျင်ဵရိဖခင်ဵ ကုိယ်လက် ေဆန့်ဆန့်ဖဖစဖ်ခင်ဵဟူေသာ အေကကာင်ဵအာဵဖဖငဴ်၎င်ဵ၊ 

အာဵထုေဖ်ခင်ဵ ဝီရိယ၏ ဆန့်ကျင်ဖက်အာဵဖဖင်ဴ၎င်ဵ ေူကကေသာေကကာငဴ် နဝီရဏ ေစ်ခ ု

ေည်ဵအဖဖစဖ်ဖင်ဴ ေပါင်ဵ၍ ဆိရုသည်။ ထိုနည်ဵေူ ဤဒ္ဓစ္စနှငဴ် ကုက္ကုစ္စသည် နာမ်ေရာဵေုိ္ဓ၏ 



မပငိမ်မသက်သည်၏အဖဖစသုိ်္ဓေရာက်ေစဖခင်ဵ ကိစ္စအာဵဖဖငဴ်၎င်ဵ၊ ေဆွမျ ို ဵေို္ဓ၏ ပျက်စီဵဖခင်ဵ, 

ဤစ္စာဖပုန်ဵေီဵဖခင်ဵစသည်ေို္ဓေကကာငဴ် အထူဵထူဵ အေထွေထွ ကကဳစည်ေသာ ဝိေက်ဟူေသာ 

အေကကာင်ဵအာဵဖဖငဴ်၎င်ဵ၊ ဦကဂ္ဂောဟေူသာ သမာဓိ၏ ဆန့်ကျင်ဖက်အာဵဖဖငဴ်၎င်ဵ ေူကက 

ေသာေကကာငဴ ်နဝီရဏေစ်ခုေည်ဵအဖဖစဖ်ဖင်ဴ ေပါင်ဵ၍ ဆိရုသည်။ 

အဂေေု္တရနိကာယ်၊ ဤပက္ကိေလသသုေ်ေငွ်လည်ဵ ဖမေ်စွာဘုရာဵက သဳ, ေကကဵ, ခဲမဖဖူ, ခ,ဲ 

ေငွ ေည်ဵဟေူသာ အညစအ်ေကကဵငါဵမျ ို ဵေကကာငဴ် ညစ်နွမ်ဵေနေသာ ေရွှေ၌ မနူဵ ညဳဴ မေပျာဴ 

ေပျာင်ဵဖခင်ဵ၊ ထုနှက်ဖခင်ဵအမှု၌ မသင်ဴေလျာ် မခိုင်ခဳဖဴခင်ဵ၊ ေလက်လက်ထွက်ေသာ 

အေရာင် မရိှဖခင်ဵ၊ ကျို ဵပဲဴပျက်စီဵေေဖ်ခင်ဵ၊ အဆင်ေန်ဆာဖပုလုပ်၍ မရဖခင်ဵ-ဟေူသာ 

အဖပစမ်ျာဵဖဖစရ်ေကကာင်ဵနငှဴ် ထိုအညစ်အေကကဵငါဵမျ ို ဵကင်ဵေသာ ေရွှေ၌ကာဵ ယင်ဵအဖပစ် 

မျာဵ မရိှဘ ဲ လက်စွပ်, နာဵေောင်ဵ, လည်ဆွ,ဲ ေရွှေပန်ဵကဳုဵ စေသာ ေန်ဆာအထူဵ အဖဖစ် 

ဖဖင်ဴ ေန်ဖုိဵေက်ရ၏။ ထို္ဓအေူ ကုသုိလ်စိေ်၏ အညစ်အေကကဵဖဖစေ်သာ နဝီရဏေရာဵ 

ငါဵပါဵေကကာငဴ် စေိ်သည် မနူဵညဳဴ မေပျာဴေပျာင်ဵဖခင်ဵ၊ ဒါန, သီလ, ဘာဝနာဟေူသာ 

ေကာင်ဵေသာအမှုေို္ဓ၌ မသင်ဴေလျာ် မခိုင်ခဳဖဴခင်ဵ၊ ေလက်လက် အေရာင်မထက်ွဖခင်ဵ၊ 

အာရဳု၌ ပျ ဳ့ နဳှ္ဓလွင်ဴပါဵ ပျက်ဖပာဵေေဖ်ခင်ဵ၊ အာသေဝါေရာဵေို္ဓ၏ ကုန်ခန်ဵဖခင်ဵငှာ 

အေကကာင်ဵမှန် နည်ဵမှန်အာဵဖဖငဴ် အာရဳု၌ ေကာင်ဵစာွ မေည်ဖခင်ဵ စေသာ အဖပစမ်ျာဵဖဖင်ဴ 

စမွ်ဵရည်သေ္တကိင်ဵမဴဲရ, ေန်ဖုိဵမဲဴရေလသည်။ 

ထုိ္ဓဖပင် ဖမေ်စွာဘုရာဵသည် သဳယုေ္တနိကာယ်၊ ေဗာဇ္ဈဂေသဳယုေ်၊ သာကစ္ဆဝဂ၊် သဂေါရဝ 

သုေ၌်လည်ဵ နဝီရဏေရာဵေုိ္ဓကုိ ဤပမာမျာဵဖဖငဴ် ေဟာကကာဵထာဵေပသည်။ ဖမေ်စွာ 

ဘုရာဵသည် သာဝေ္ထဖိပည်၌ သီေင်ဵသဳုဵေနစ္ဉ် အခါေစ်ပါဵ၌ သဂေါရဝ ပုဏ္ဏာဵသည် 

ဖမေ်စွာ ဘုရာဵထဳ ေမှာက်  ေရာက်ရိှလာကာ “ေစ်ခါေ ရ   မန္တာန ်ေေွကုိ ကကာဖမငဴ်စွာေသာ 

ေန့ညကာလ ပေ်လဳုဵ ရွေဖ်ေ် သရဇ္ဈာယ်ပါေသာ်လည်ဵ ဿာဏ်၌မထင်ဖဖစေ်နေေပ်ါ 

ေယ်။ ထုိသုိ္ဓဖဖစရ်ဖခင်ဵသည် ဘာ ေကကာငဴ်ပါလဲ အရှင်ဘုရာဵ” “ေစ်ခါေ ရ   မန္တာန် ေေွကုိ 

ကကာဖမငဴ်စာွေသာ ေန့ညကာလပေ်လုဳဵ ရွေ်ဖေ်သရဇ္ဈာယ်ဖခင်ဵ မရိှေသာ်လည်ဵ  ေကျ ေကျ 

ညက်ညက်နဲ့ မှေမ်ိ ေနေေ်ပါေယ်။ အဲဒါဘာ ေကကာငဴ်ပါလဲ အရှင်ဘုရာဵ”ဟ၍ူ ေမဵ 

ေလျှာက်ေလ၏။ 



ဖမေ်စွာဘုရာဵက “ပုဏ္ဏာဵ ချပိ်ရည်, နနွင်ဵရည်, မဲညိုေရ စသည်ဴ ဆိုဵ ရည် အမျ ို ဵမျ ို ဵဖဖငဴ် 

ေရာေနှာထာဵေသာေရခွက၌် မျက်နှာရိပ်ကုိ ရှုကကညဴ်ေသာ် မဖမင်နုိင်သကဴဲသုိ္ဓ ကာမစ္ဆန္ဒ 

နဝီရဏဖဖငဴ် လွှမ်ဵမိုဵနှိပ်စက် ခဳရေသာစေိ်ရှိသူသည် မိမိအကျ ို ဵ, သူေပါဵအကျ ို ဵ, နစှဥ်ဵ 

စလဳုဵ၏ အကျ ို ဵစီဵပွာဵကုိ မသိမဖမင်နုိင်၊ မန္တာန် ေေွကုိ ကကာဖမငဴ်စွာေသာ ေန့ညကာလ 

ပေ်လုဳဵ ရွေ်ဖေ် သရဇ္ဈာယ်ပါေသာ်လည်ဵ ဿာဏ်၌ မထင် ေမဴ ေပျာက် ဖခင်ဵ ဖဖစရ်ေလ 

သည်”ဟ၍ူ ဤပမာဖဖင်ဴ ရှင်ဵဖပေော်မူသည်။ 

“ပုဏ္ဏာဵ ထို္ဓအဖပင် ေနာက်အေကကာင်ဵေစ်ခုသည်ကာဵ မီဵဖဖင်ဴ အပူေပဵ၍ ကျ ို ကက်ျ ို က် 

ဆူပပီဵ ေရေနွဵေငွ့အခုိဵထေနေသာ ေရခွက်၌လည်ဵ မျက်နှာရိပ်ကုိ ရှုကကညဴ်ေသာ် မဖမင်နုိင် 

သကဴဲသုိ္ဓ ဗျာပါဒ နဝီရဏဖဖငဴ် လွှမ်ဵမိုဵနှိပ်စက်ခဳရေသာစေိ်ရိှသူသည် မိမိအကျ ို ဵ, သူေပါဵ 

အကျ ို ဵ, နစှဥ်ဵစလုဳဵ၏ အကျ ို ဵစီဵ ပွာဵကုိ မသိမဖမင်နုိင်၊ မန္တာန် ေေွကုိ ကကာဖမငဴ်စွာေသာ 

ေန့ညကာလပေ်လုဳဵ ရွေ်ဖေ် သရဇ္ဈာယ်ပါေသာ်လည်ဵ ဿာဏ်၌ မထင် ေမဴ ေပျာက်  

ေနဖခင်ဵဖဖစရ်ေလသည်”ဟ၍ူ ဒုေယိ ဤပမာဖဖငဴ်လည်ဵ ရှင်ဵဖပေော်မူသည်။ 

“ပုဏ္ဏာဵ ထို္ဓအဖပင် ေနာက်အေကကာင်ဵေစ်ခုသည်ကာဵ ေရေမှာ်,ေရညိှဖဖင်ဴ ဖုဳဵလွှမ်ဵအပ် 

ေသာ ေရခွက်၌ လည်ဵ မျက်နှာရိပ်ကုိ ရှုကကည်ဴေသာ် မဖမင်နုိင်သကဴဲသုိ္ဓ ထိန-မိဒ္ဓ နဝီရဏ 

ဖဖင်ဴ လွှမ်ဵမိုဵနှိပ်စက်ခဳရေသာ စိေရ်ှိသူသည် မိမိအကျ ို ဵ, သူေပါဵအကျ ို ဵ, နစှဥ်ဵစလုဳဵ၏ 

အကျ ို ဵစီဵ ပွာဵကုိ မသိမဖမင်နုိင်၊ မန္တာန် ေေွကုိ ကကာဖမငဴ်စွာေသာ ေန့ညကာလပေ်လုဳဵ 

ရွေ်ဖေ် သရဇ္ဈာယ်ပါေသာ်လည်ဵ ဿာဏ်၌ မထင် ေမဴ ေပျာက် ေနဖခင်ဵ ဖဖစရ်ေလသည်” 

ဟ၍ူ ေေိယ ဤပမာဖဖငဴ်လည်ဵ ရှင်ဵဖပေော်မူသည်။ 

“ပုဏ္ဏာဵ ထို္ဓအဖပင် ေနာက်အေကကာင်ဵေစ်ခုသည်ကာဵ ေလေုိက်ခဳရသဖဖင်ဴ မပငိမ်မသက် 

လှုပ်ရှာဵေနေသာ ေရလှိုင်ဵထေနေသာ ေရ၌လည်ဵ မျက်နှာရိပ်ကုိ ရှုကကညဴ်ေသာ် မဖမင်နုိင် 

သကဴဲသုိ္ဓ ဤဒ္ဓစ္စ-ကုက္ကုစ္စ နဝီရဏဖဖင်ဴ လွှမ်ဵမိုဵနှိပ်စက်ခဳရေသာ စေိ်ရှိသူသည် မိမိအကျ ို ဵ, 

သူေပါဵအကျ ို ဵ, နစှဥ်ဵ စလုဳဵ၏ အကျ ို ဵစီဵ ပွာဵကုိ မသိမဖမင်နုိင်၊ မန္တာန် ေေွကုိ ကကာဖမင်ဴစွာ 

ေသာ ေန့ညကာလပေ်လဳုဵ ရွေ်ဖေ် သရဇ္ဈာယ်ပါေသာ်လည်ဵ ဿာဏ်၌ မထင် ေမဴ ေပျာက်  

ေနဖခင်ဵ ဖဖစရ်ေလသည်”ဟ၍ူ စေေု္ထ ဤပမာဖဖငဴ်လည်ဵ ရှင်ဵဖပေော်မူသည်။ 

“ပုဏ္ဏာဵ ထို္ဓအဖပင် ေနာက်အေကကာင်ဵေစ်ခုသည်ကာဵ ရွှေဳ့္ွပန်ဖဖင်ဴ ေနာက်ကျုေနေသာ 

အေမှာင်ထဲေွင် ချထာဵအပ်ေသာ ေရခွက၌်လည်ဵ မျက်နှာရိပ်ကုိ ရှုကကညဴ်ေသာ် မဖမင်နုိင် 



သကဴဲသုိ္ဓ ဝိစိကိစ္ဆာ နီဝရဏဖဖင်ဴ လွှမ်ဵမိုဵနှိပ်စက်ခဳရေသာ စေိ်ရှိသူသည် မိမိအကျ ို ဵ, 

သူေပါဵအကျ ို ဵ, နစှဥ်ဵ စလဳုဵ၏ အကျ ို ဵစီဵ ပွာဵကုိ မသိမဖမင်နုိင်၊ မန္တာန် ေေွကုိ ကကာဖမင်ဴ 

စာွေသာ ေန့ညကာလပေ်လဳုဵ ရွေ်ဖေ် သရဇ္ဈာယ်ပါေသာ်လည်ဵ ဿာဏ်၌ မထင် 

ေမဴ ေပျာက် ေနဖခင်ဵ ဖဖစရ်ေလသည်”ဟ၍ူ ပ္န္စမ ဤပမာဖဖင်ဴလည်ဵ ရှင်ဵဖပေော်မူသည်။ 

“နဝီရဏတရာဵတ့ုိကုိ ဖယ်ရှာဵ    ” 

ဣသို္ဓဆိုလျှင် ထုိနီဝရဏေရာဵေို္ဓကုိ အဘယ်သုိ္ဓ ဖယ်ရှာဵရပါမည်နည်ဵ? နဝီရဏ 

ေရာဵေို္ဓကုိ ဖယ်ရှာဵလုိလျှင် နဝီရဏေရာဵေို္ဓ၏ ဖဖစဖ်ခင်ဵအေကကာင်ဵနငှဴ် ပငိမ်ဵေပျာက် 

ဖခင်ဵအေကကာင်ဵေို္ဓကုိ ပထမဆဳုဵ နာဵလည်ေအာင်ကကိုဵစာဵသငဴ်ေပသည်။ ထိုေရာဵေို္ဓကို 

ဖမေ်စွာဘုရာဵသည် ဒဃီနိကာယ်၊ မဟာဝဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ၊ မဟာသေိပဋ္ဌာနသုေ၊် 

ဓမ္မာနပုဿနာ နဝီရဏအပုိင်ဵ၏ အဖွင်ဴ၌ ေအာက်ပါအေုိင်ဵ ေဟာကကာဵေော်မူခဲဴပါသည်။ 

ေကယ်အရှိဖဖစေ်သာ အနိစ္စ, ဒကု္ခ, အနေ္တ, အသဘု (ရပု်နာမ်)အာရဳု၌ နစိ္စ, သုခ, အေ္တ, 

သုဘ-ဟု နလဳုှဵသွင်ဵဖခင်ဵသည် အေယာနိေသာ မနသိကာရ မည်၏။ ဣ အေယာနေိသာ 

မနသိကာရေကကာင်ဴ မဖဖစေ်သဵေသာ ကာမစ္ဆန္ဒ နဝီရဏဖဖစ်ေေ်သည်။ ေကယ် အမှန် 

အရိှဖဖစေ်သာ အနိစ္စ, ဒကု္ခ, အနေ္တ, အသဘု (ရပု်နာမ်)အာရဳု၌ အနိစ္စ, ဒကု္ခ, အနေ္တ, 

အသဘု-ဟု နလဳုှဵသွင်ဵဖခင်ဵသည် ေယာနိေသာ မနသိကာရ မည်၏။ ဣ ေယာနိေသာ 

မနသိကာရေကကာင်ဴ ဖဖစပ်ပီဵေသာ ကာမစ္ဆန္ဒ နဝီရဏ ပငိမ်ဵေပျာက်သည်။ ေနည်ဵကာဵ (၁) 

အသဘုဆယ်ပါဵ အာရဳုကုိ သင်ယူ၍ အာရဳုဖပုရမည်၊ (၂) အသုဘ ဘာဝနာကုိ ပွာဵရမည်၊ 

(၃) စက္ခုစေသာ ဢေ န္ဒေဖခာက်ပါဵ၌ အကသုိုလ်မဖဖစ်ေအာင် ေစာငဴ်ေရှာက်ရမည်၊ (၄) 

ေဘာဇ္ဉ်အေုိင်ဵအရှည်သိ၍ ေလဵငါဵလုပ်ေလျာဴစာဵကာ ေရေသာက်ရမည်၊ (၅) အသဘု 

ဘာဝနာ ပွာဵေလဴရိှေသာ မိေေ်ဆွေကာင်ဵကုိ မှီဝဲရမည်၊ (၆) အသဘု ဘာဝနာနင်ဴှ 

စပ်ေသာ စကာဵကုိ ေဖပာဆိ ု ေဆွဵေနွဵေလဴရှိရမည်။ ဣေရာဵေဖခာက်ပါဵသည် ကာမစ္ဆန္ဒ 

နဝီရဏကုိ ပယ်ဖခင်ဵငှါ စွမ်ဵနုိင်၏။ 

“တင်ဴတယ်ဟနအ်ာဵ၊ ရှုစဉ်ဵစာဵ၊ ဖဖစပွ်ာဵ ကာမစ္ဆာန်။ 

မတင်ဴတယ်အာဵ၊ ရှုစဉ်ဵစာဵ၊ ပယ်ရှာဵ ကာမစ္ဆာန။် 

မမမဲတာကုိ၊ မမဲသည်ဟု ရှုတာက၊ အေယာနိေသာ မနသိကာရ။ 



မမမဲတာကုိ၊ မမမဲသည်ဟု ရှုတာက၊ ေယာနိေသာ မနသိကာရ။ 

ဆင်ဵရဲကုိ၊ ချမ်ဵသာဟု ရှုတာက၊ အေယာနိေသာ မနသိကာရ။ 

ဆင်ဵရဲကုိ၊ ဆင်ဵရဲဟု ရှုတာက၊ ေယာနိေသာ မနသိကာရ။ 

ငါေကာင်မဟုတတ်ာကုိ၊ ငါေကာင်ဟု ရှုတာက၊ အေယာနိေသာ မနသိကာရ။ 

ငါေကာင် မဟုတတ်ာကုိ၊ ငါေကာင်မဟုတဟ် ုရှုတာက၊ ေယာနိေသာ မနသိကာရ။ 

မတင်ဴတယ်တာကုိ၊ တငဴ်တယ်သည်ဟု ရှုတာက၊ အေယာနိေသာ မနသိကာရ။ 

မတင်ဴတယ်တာကုိ၊ မတင်ဴတယ်သည်ဟု ရှုတာက၊ ေယာနိေသာ မနသိကာရ။ 

ရဳွဖွယ်ထင်ေစ၊ ပွာဵလျက်ေန၊ ဣေ န္ဒြေေစာင်ဴစည်ဵရာ။ 

စာဵေသာက်တိုင်ဵရှည်၊ မိတေ်ကာင်ဵေစ၊ ေဖပာေလ သင်ဴေလျာ်သာ။ 

ကာမစ္ဆန္ဒြေ၊ ပယ်ေကကာင်ဵဖပ၊ ေဖခာကဝ် အဋ္ဌကထာ။” (မဟာစည်ဆရာေတာ်) 

ေဒါသဖဖစစ်ရာ အာရဳု၌ အေယာနေိသာ မနသိကာရ (=မသင်ဴမေင်ဴ နလဳုှဵသွင်ဵဖခင်ဵ) 

ေကကာငဴ် ဗျာပါဒဖဖစ်ေေသ်ည်။ ေမေ္တာဖဖစစ်ရာအာရဳု၌ ေယာနိေသာ မနသိကာရ 

(=သငဴ်ေငဴ်စွာ နလဳုှဵသွင်ဵဖခင်ဵ)ေကကာငဴ် ဗျာပါဒပငိမ်ဵေပျာက်၏။ ေနည်ဵကာဵ (၁) ေမေ္တာ 

အာရဳုကုိ သင်ယူ၍ အာရုဳဖပုရမည်၊ (၂) ေမေ္တာဘာဝနာ ပွာဵရမည်၊ (၃) ကမ္မဿကောကုိ 

ဆင်ဖခင်ရမည်၊ (၄) ပဋိသခေါန (         )မျာဵစာွဖပုရမည်၊ (၅) ေမေ္တာပွာဵေလဴ ရှိေသာ 

မိေေ်ဆွေကာင်ဵကုိ မှီဝဲရမည်၊ (၆) ေမေ္တာနငှဴ်စပ်ေသာစကာဵကုိ ေဖပာဆိ ုေဆွဵေနွဵရမည်။ 

ဣေရာဵေဖခာက်ပါဵသည် ဗျာပါဒ နဝီရဏကုိ ပယ်ဖခင်ဵငှါ စွမ်ဵနုိင်၏။ 

“စတိ်ဆုိဵဖွယ်မျာဵ၊ ရှုစဉ်ဵစာဵ၊ ဖဖစပွ်ာဵ ဗျာပါဒ။ 

ေမတ္တာတရာဵ၊ ေရှဵရှုပွာဵ၊ ပယ်ရှာဵ ဗျာပါဒ။ 

ေမတ္တာထင်ေစ၊ ပွာဵလျက်ေန၊ ရှုေလ ကဥဳစ္စာ။ 

ဆင်ဖခင်မျာဵေစ၊ မိတေ်ကာင်ဵေစ၊ ေဖပာေလ သငဴ်ေလျာ်သာ။ 

ဗျာပါ ေဒါသ၊ ပယ်ေကကာင်ဵဖပ၊ ေဖခာက်ဝ အဋ္ဌကထာ။” (မဟာစည်ဆရာေတာ်) 

 



ပျင်ဵရိဖခင်ဵ, အစာရစ်ဖခင်ဵ, စေိ်ေွန့်ေိဖုခင်ဵ-စသည်ေို္ဓ၌ အေယာနေိသာ မနသိကာရ 

ေကကာငဴ် ထိန-မိဒ္ဓ ဖဖစ်ေေသ်ည်၊ ဝီရိယ၌ ေယာနိေသာ မနသိကာရေကကာငဴ် ထိန-မိဒ္ဓ 

ပငိမ်ဵေပျာက်သည်။ ေနည်ဵကာဵ (၁) အစာလွန်ဖခင်ဵ၌ အဖပစရ်ှု၍ ေလျှာဴစာဵရမည်၊ (ေရာဵ 

နလှုဳဵသွင်ဵေသာအခါ ေလဵငါဵလုပ် ေလျှာဴစာဵ၍ ေရေသာက်ပါ။) (၂) ဢရိယာပုထ် ေလဵပါဵ 

ကုိ ေဖပာင်ဵလွှဲေပဵရမည်၊ (၃) မီဵေရာင်, ေနလ နက္ခေ်ေရာင်-စေသာ အေရာင်အလင်ဵကုိ 

နလှုဳဵသွင်ဵရမည်၊ (၄) လွင်ေီဵ ေခါင၌် ေနရမည်၊ (၅) ထိန-မိဒ္ဓကင်ဵေသာ မိေေ်ဆွ 

ေကာင်ဵကုိ မီှဝဲရမည်၊ (၆) အိပ်ဖခင်ဵကုိ ပယ်ေဖျာက်ေသာ ဓုေင်-စသည်နှငဴ် စပ်ေသာ 

စကာဵကုိ ေဖပာဆိေုဆွဵေနွဵရမည်။ ဣေရာဵေဖခာက်ပါဵသည် ထိန-မိဒ္ဓ နဝီရဏကုိ 

ပယ်ဖခင်ဵငှါ စွမ်ဵနုိင်၏။ 

“ပျင်ဵရိဖွယ်မျာဵ၊ ရှုစဉ်ဵစာဵ၊ ဖဖစ်ပွာဵ ထုိင်ဵမှိုင်ဵမှု။ 

လ့ဳုလသဳုဵပါဵ၊ နှစ်လဳုဵထာဵ၊ ပယ်ရှာဵ ထုိင်ဵမှိုင်ဵမှု။ 

အစာဵလွန်ကကဉ်၊ ေနထိုင်ဖပင်၊ ဆင်ဖခင် ေရာင်လင်ဵ မှာ။ 

လွင်ဖပင်မှာေန၊ မိတေ်ကာင်ဵေစ၊ ေဖပာေလ သငဴ်ေလျာ်သာ။ 

ထိန မိဒ္ဓ၊ ပယ်ေကကာင်ဵဖပ၊ ေဖခာက်ဝ အဋ္ဌကထာ။”  (မဟာစည်ဆရာေတာ်) 

စေိ်မပငိမ်သက်ဖခင်ဵ၌ အေယာနိေသာ မနသိကာရေကကာငဴ် ဤဒ္ဓစ္စ ကုက္ကုစ္စ ဖဖစေ်ေသ်ည်၊ 

စေိ်ပငိမ်သက်ေသာ သမာဓိ၌ ေယာနိေသာ မနသိကာရေကကာငဴ် ဤဒ္ဓစ္စ ကုက္ကုစ္စ ပငိမ်ဵ 

ေပျာက်သည်။ ေနည်ဵကာဵ (၁) ပါဠိ အဋ္ဌကထာသင်၍ ဗဟုဿုေ ရှိေစရမည်၊ (၂) အပ်, 

မအပ် ေမဵဖမန်ဵ ေလဴရှိရမည်၊ (၃) ဝိနည်ဵကျငဴ်ဝေ်၌ လိမ်မာကျွမ်ဵကျင်ရမည်၊ (၄) မေထရ် 

ကကီဵေို္ဓထဳ ဆည်ဵကပ်ေလဴရှိရမည်၊ (၅) ကျငဴ်ဝေ်၌ ကျွမ်ဵကျင်ေသာ မိေေ်ဆွေကာင်ဵကုိ 

မီှဝဲရမည်၊ (၆) အပ်, မအပ်နှငဴ်စပ်ေသာစကာဵကုိ ေဖပာဆိေုဆွဵေနွဵ ရမည်။ ဣေရာဵ 

ေဖခာက်ပါဵသည် ဤဒ္ဓစ္စ ကုက္ကုစ္စ နဝီရဏကုိ ပယ်ဖခင်ဵငှါ စွမ်ဵနိုင်၏။ 

“ပူပန်ဖွယ်မျာဵ၊ ရှုစဉ်ဵစာဵ၊ ဖဖစ်ပွာဵ ပျ ဳ့-ပူပန်။ 

မငိမ်ဵေအဵတရာဵ၊ ရှုပွာဵမျာဵ၊ ပယ်ရှာဵ ပျ ဳ့-ပူပန်။ 

မျာဵစွာ ကကာဵဖမင်၊ ေမဵဖမန်ဵ လျှင်၊ ကျွမ်ဵကျင် ဝိနည်ဵမာှ။ 



ကကီဵသူမီှေန၊ မိတ်ေကာင်ဵေစ၊ ေဖပာေလ သင်ဴေလျာ်သာ။ 

ပျ ဳ့လွငဴ်ပူပန်၊ ပယ်ေကကာင်ဵမှန်၊ ေဖခာကတ်န် ဋ္ဌ-မိန့်မှာ။” (မဟာစည်ဆရာေတာ်) 

အာရဳုကုိ မဆုဳဵ ဖဖေ်နုိင်ဖခင်ဵ၌ အေယာနေိသာ မနသိကာရေကကာငဴ် ဝိစိကိစ္ဆာ ဖဖစေ်ေ် 

သည်၊ ကုသုိလ် စေသာ ေရာဵေို္ဓ၌ ေယာနိေသာ မနသိကာရေကကာငဴ် ဝိစိကိစ္ဆာ ပငိမ်ဵ 

ေပျာက်သည်။ ေနည်ဵကာဵ (၁) ဗဟုဿုေ ရိှေစရမည်၊ (၂) ရေနာသဳုဵပါဵနှင်ဴစပ်၍ 

ေမဵဖမန်ဵေလဴရိှရမည်၊ (၃) ဝိနည်ဵကျငဴ်ဝေ်၌ လိမ်မာကျွမ်ဵကျင်ရမည်၊ (၄) ရေနာသဳုဵပါဵ 

ဂဏု်ေကျဵဇူဵ၌ သက်ဝင် ယဳုကကည်ဖခင်ဵ မျာဵရမည်၊ (၅) သဒ္ဓါေရာဵအာဵကကီဵေသာ 

မိေေ်ဆွေကာင်ဵကုိ မှီဝဲရမည်၊ (၆) ရေနာသဳုဵပါဵဂုဏ်ေကျဵဇူဵနငှဴ်စပ်ေသာ စကာဵကုိ 

ေဖပာဆိေုဆွဵေနွဵရမည်။ ဣေရာဵေဖခာက်ပါဵသည် ဝိစိကိစ္ဆာ နီဝရဏကုိ ပယ်ဖခင်ဵငှါ 

စမွ်ဵနိုင်၏။ 

“မယဳုဖွယ်မျာဵ၊ ေတွဵစဉ်ဵစာဵ၊ ယဳုမှာဵဖဖစ်တတ်သည်။ 

ကုသုိလ်စသာဵ၊ ရှုပိုင်ဵဖခာဵ၊ ယဳုမှာဵ ကင်ဵေပျာက်သည်။ 

မျာဵစွာ ကကာဵဖမင်၊ ေမဵဖမန်ဵ လျှင်၊ ကျွမ်ဵကျင် ဝိနည်ဵမာှ။ 

ဆုဳဵ ဖဖတမ်ျာဵေပ၊ မိတေ်ကာင်ဵေစ၊ ေဖပာေလ သငဴ်ေလျာ်သာ။ 

ယုဳမှာဵပယ်ရန်၊ ေကကာင်ဵေဖခာကတ်န်၊ ထုတဖ်ပန ်အဋ္ဌကထာ။” (မဟာစည်ဆရာေတာ်) 

နဝီရဏေရာဵေုိ္ဓ၏ ေိက်ုရုိက်ေဖဖာငဴ်ေဖဖာင်ဴဆန့်ကျင်ဘက်ကာဵ ဝိေက်, ဝိစာရ, ပီေ,ိ 

သုခ, ဦကဂ္ဂော-ဟေူသာ ဈာနအ်ဂေါငါဵပါဵေို္ဓေည်ဵ။ ဣ၌ ဈာန၏်အဓိပ္ပါယ်မှာ 

“စိုက်စုိက်စူဵစူဵ, အထူဵပမဲမမဳ, ရှုအာဵသန်, ဈာနဟ်ေုခ္ဒသေေ်” ဟူေသာ လယ်ေီ 

ဆရာေော်ကကီဵ၏လကော နငှဴ် “စူဵ စိုက်သမှု, ကပ်၍ရှု, ဈာနဟ်ေုခ္ဒေဝ္ဒသည်”  ဟေူသာ 

မဟာစည်ဆရာေော်ကကီဵ၏လကောအေုိင်ဵ ဆိငု်ရာကမ္မဋ္ဌာန်ဵ အာရဳုေုိ္ဓ၌ စူဵ စိုက်မှု စမွ်ဵအာဵ 

ေည်ဵ။ “သမထ-ဈာန,် ဝိပဿ်-ဈာန ် နစှေ်နကဲွ်ဖပာဵသည်”  ဆိသုညဴ်အေုိင်ဵ သမထ 

အာရဳု၌ စူဵ စိုက်မှု၊ ဝိပဿနာအာရဳု၌ စူဵ စိုက်မှု ဟ၍ူ နစှမ်ျ ို ဵရှိ၏။ “ေည်ပငိမ်ရုဳမျှ, ရှုေနက, 

သမထ-ဈာန ် ေခ္ဒသည်”  ဆိသုည်ဴအေိငု်ဵ သမထ အာရဳု(ေစ်မျ ို ဵမျ ို ဵ)၌ ေည်ပငိမ်ေနရုဳ 

စူဵ စိုက်ဖခင်ဵကုိ သမထ-ဈာန ် ေခ္ဒရသည်။ “လက္ခဏာသဳုဵရပ်,  ရှုသိမှေ်, ဝိပဿ်-ဈာန ်

ေခ္ဒသည်”  ဆိသုညဴ်အေိငု်ဵ အနိစ္စ, ဒကု္ခ, အနေ္တ လက္ခဏာသဳုဵရပ်ကုိ စူဵ စိုက်ရှုမှေ်၍ 



သိေနဖခင်ဵကုိ ဝိပဿနာဈာနေ်ခ္ဒသည်။ သမထ-ဈာန,် ဝိပဿနာဈာနေ်ို္ဓ၌ပါဝင်ေသာ 

ဝိေက်, ဝိစာရ, ပီေ,ိ သုခ, ဦကဂ္ဂော-ဟေူသာ ဈာနအ်ဂေါငါဵပါဵေို္ဓဖဖင်ဴ နဝီရဏေရာဵ 

ေို္ဓကုိ ပယ်ရှာဵနိငု်ေပသည်။ 

ကာမစ္ဆန္ဒ နဝီရဏကုိ ဦကဂ္ဂောဖဖင်ဴ၎င်ဵ၊ ဗျာပါဒ နဝီရဏကုိ ပီေဖိဖင်ဴ၎င်ဵ၊ ထိန-မိဒ္ဓ 

နဝီရဏကုိ ဝိေက်ဖဖငဴ်၎င်ဵ၊ ဤဒ္ဓစ္စ ကုက္ကုစ္စ နဝီရဏကုိ သုခဖဖငဴ်၎င်ဵ၊ ဝိစိကိစ္ဆာ နဝီရဏကုိ 

ဝိစာရဖဖင်ဴ၎င်ဵ ပယ်ဖခင်ဵငှါ စွမ်ဵနိုင်၏။ 

ထုိ္ဓဖပင် ဖမေ်စွာဘုရာဵသည် ဒဃီနိကာယ်၊ သီလက္ခန္ဓဝဂ၊် သာမညဖလသုေ၌် နဝီရဏ 

ေရာဵေို္ဓကုိ ပယ်ရှာဵနည်ဵကုိ ္ပွှနဖ်ပရာေငွ်လည်ဵ ဤပမာမျာဵဖဖငဴ် ကာမစ္ဆန္ဒ နဝီရဏ 

နှိပ်စက်ခဳရသူကုိ ေ ကဵပမီေင်သူနှငဴ်ေူေကကာင်ဵ၊ ဗျာပါဒ နဝီရဏ နှိပ်စက်ခဳရသူကုိ ေရာဂါ 

စွဲကပ်ခဳေနရသူနငှဴ်ေူေကကာင်ဵ၊ ထိန-မိဒ္ဓ နဝီရဏ နိှပ်စက်ခဳရသူကုိ အချုပ်အေနှာင်ခဳေန 

သူနငှဴ်ေူေကကာင်ဵ၊ ဤဒ္ဓစ္စ ကုက္ကုစ္စ နဝီရဏ နိှပ်စက်ခဳရ သူကုိ ကျွန်ဖဖစေ်နသူနှငဴ်ေူေကကာင်ဵ၊ 

ဝိစိကိစ္ဆာ နဝီရဏ နှိပ်စက်ခဳရသူကုိ လမ်ဵဆုဳလမ်ဵခွ၌ ဘယ်လမ်ဵ လုိက်ရမည်ကုိ ေဝခွဲမရ 

သူနှငဴ်ေူေကကာင်ဵ ေဟာေော်မူခဲဴေပသည်။  

“နှစသ်က်လုိချင်၊ ေ ကဵမမီတင်၊ အလျင် ပယ်ေဖျာက်ေလ။ 

စတိ်ပျက်စိတဆ်ိုဵ ၊ ေရာဂါမျ ို ဵ၊ နှိမ်ချ ို ဵ ပယ်ေဖျာက်ေလ။ 

ထုိင်ဵမှိုင်ဵ ပျင်ဵရိ၊ ချုပ်ေနှာင်မိ၊ မှတသိ် ပယ်ေဖျာက်ေလ။ 

ပျ ဳ့လွငဴ် ပူပန်၊ သ့ူကျွန်ခဳ၊ အဖမန် ပယ်ေဖျာက်ေလ။ 

ယုဳမှာဵ ဒွိဟ၊ လမ်ဵနှစခ်ွ၊ ေတွ့ က ပယ်ေဖျာက်ေလ။” (မဟာစည်ဆရာေတာ်) 

            ဣခန္ဓာ ေောင်ပုိ္ဓ               ရ   ရ     ရ                              

         ရ  ရ                              ရ                  ရ        ဘ   

                ရ                   ရ                                 (၁၁)    

                                 ရ            ရ                    ရ               


