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သာတာဂရိနတ်မင်ဵနငှဴ် ေဟမဝတနတ်မင်ဵ နှစဦ်ဵတို္ဓသည် မိမိတို္ဓ၏ အေခြွေအရဳဖဖစသ်ည်ဴ 

နတ်ဘလူီဵေပါင်ဵ တေထာင်ခြွေဳရဳကုန်လျက် ထုိညသန်ဵ ေြွေါငယ်ဳအြွေျနိတ်ွင် ဗာရာဏသီဖပည် 

ဣသပိတန မိဂဒါဝုန်ေတာသုိ္ဓ သွာဵေရာက်ကက၍ ဓမ္မစကကာေဟာကကာဵေတာ်မူစဉ် ဖဲွ့ေြွေွ 

ေသာတင်ပလ္လင်ကုိ မဖျက်ရေသဵဘဲ ထုိင်မမဲထုိင်ေနေတာ်မူေသာ ဖမတ်စွာဘုရာဵအထဳသုိ္ဓ 

ဆည်ဵကပ်ရှိြွေိုဵ မပီဵလျှင် “သစ္စာေလဵပါဵဖမတ်တရာဵကုိ အကျဉ်ဵအကျယ်နှစ်သွယ်ပိုင်ဵဖြွောဵ 

ေဟာကကာဵေတာ်မူေသာ, ြွေပ်သမ်ိဵေသာတရာဵတို္ဓ၌ အဘိညာ+ပရိညာ+ပဟာန+ဘာဝနာ+ 

သစ္ဆိကိရိယ+သမာပတ္တိအာဵ ေဖြွောက်ပါဵေသာ အဖြွေင်ဵအရာတုိ္ဓဖဖငဴ် တဖက်ကမ်ဵေရာက် 

တတေ်ဖမာက်သိဖမင်ေတာ်မူေသာ, ေမာဟတည်ဵဟေူသာ အိပ်ေပျာ်ဖြွေင်ဵမှလည်ဵ နိုဵကကာဵ 

ေတာ်မူေသာ, ပါဏာတိပါတ စသည်ငါဵတန် ေဘဵရန်တို္ဓကုိလည်ဵ လွန်ေဖမာက်ေတာ်မူမပီဵ 

ေသာ ေဂါတမနွယ်ဖွာဵ ရှင်ေတာ်ဘုရာဵကုိ အကျွနု်ပ်တို္ဓသည် မသိမဖမင်ေသာအြွေျက်မျာဵ 

ကုိ ေလျှာက်ထာဵေမဵဖမန်ဵ ပါေစကုန်ဘုရာဵ” ဟ၍ူ ဖပဿနာေမဵေလျှာက်ရန် ြွေွင်ဴပန်ကကေလ 

၏။ 

“ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေသာ ဖမတ်စွာဘုရာဵ … အဘယ်တရာဵ ထင်ရှာဵရှိလတ်ေသာ် သတ္တ 

ေလာက သြွေခါရေလာက နစှပ်ါဵထင်ရှာဵဖဖစပ်ါသနည်ဵ။  လူနတ်ဖဗဟ္မာ သတ္တဝါအေပါင်ဵ  

သည် အဘယ်တရာဵ၌ ငါ+ ငါ္ဓဥစ္စာ ဟ၍ူ တဏှာဒဋိ္ဌိတို္ဓဖဖငဴ် မိတဖဲွ့်မငဖပုကကပါသနည်ဵ။ 

အဘယ်တရာဵကုိ အစွဲဖပု၍ သတ္တေလာက သြွေခါရေလာကဟူ၍ ေြွေ္ဒေဝ္ဒမငဖဖစပ်ါသနည်ဵ။ 

အဘယ်တရာဵေကကာငဴ ် လူနတ်ဖဗဟ္မာ သတ္တဝါအေပါင်ဵ သည် ပင်ပန်ဵနမွ်ဵနယ်ရသနည်ဵ” 

ဟ၍ူ ေလျှာက်ထာဵေမဵဖမန်ဵ ေလ၏။ 

ေဟမဝတနတ်မင်ဵ  … အဇ္ဈတ္တကိာယတန ေဖြွောက်ပါဵ ဗာဟိရာယတန ေဖြွောက်ပါဵတို္ဓ 

ထင်ရှာဵရှိလတ ် ဖဖစလ်တ်ေသာ် သတ္တ ေလာက သြွေခါရေလာက နစှပ်ါဵထင်ရှာဵဖဖစေ်ပ္ဒ 

လာ၏။ (လူနတ်ဖဗဟ္မာ သတ္တဝါအေပါင်ဵတည်ဵဟေူသာ သတ္တေလာကသည် ပရမတ္ထ 

တရာဵသာဵအာဵဖဖငဴ် မျက်စိ နာဵ နာှ လျှာ ကုိယ် စတိ်တည်ဵဟေူသာ  အဇ္ဈတ္တကိာယတန 

ေဖြွောက်ပါဵ၊ အဆင်ဵ အသ ဳ အနဳ့ အရသာ အေတွ့အထိ စတိ်ဖဖင်ဴသိအပ်ေသာတရာဵအစု 

တည်ဵဟေူသာ ဗာဟိရာယတန ေဖြွောက်ပါဵ၊ ဤအာယတနတဆယ်ဴနှစ်ပါဵတို္ဓသာလျှင် ဖဖစ် 



၏။ ထိုအာယတနတဆယ်ဴနှစ်ပါဵကုိလဃတ်၍ လူနတ်ဖဗဟ္မာ သတ္တဝါဟူ၍ မရိှ၊ လယ်ယာ 

မုိဵေဖမ ေရွှေေငွ စပါဵအစရှိေသာ သြွေခါရေလာကဟသူည်လည်ဵ ပရမတ္ထ တရာဵသာဵအာဵဖဖငဴ် 

ဗာဟရိာယတန ေဖြွောက်ပါဵသာလျှင် ဖဖစ၏်။ ထုိဗာဟိရာယတန ေဖြွောက်ပါဵကုိ လဃတ၍် 

သက်မဲဴြွေန္ဓာတည်ဵဟေူသာ သြွေခါရေလာကဟ၍ူ မရိှ။ ထို္ဓေကကာငဴ် ဖမတ်စွာဘုရာဵသည် 

ဆသု ေလာေကာ သမုပ္ပေန္နာ = အဇ္ဈတ္တကိာယတန ေဖြွောက်ပါဵ ဗာဟရိာယတန 

ေဖြွောက်ပါဵတို္ဓ ထင်ရှာဵရှိလတ် ဖဖစလ်တ်ေသာ် သတ္တ ေလာက သြွေခါရေလာက နစှပ်ါဵ 

ထင်ရှာဵဖဖစေ်ပ္ဒလာ၏ ဟ၍ူ ေဖဖဆုိေတာ်မူ၏။) 

ေဟမဝတနတ်မင်ဵ  … လူနတ်ဖဗဟ္မာ သတ္တဝါအေပါင်ဵ သည် အဇ္ဈတ္တိကာယတန 

ေဖြွောက်ပါဵ ဗာဟရိာယတန ေဖြွောက်ပါဵ ဤတရာဵအစု၌ ငါ+ငါ္ဓဥစ္စာ ဟ၍ူ တဏှာ ဒဋိ္ဌိ 

တို္ဓဖဖင်ဴ မိတဖ်ွဲ့မငဖပု၍ ေနကက၏။ (လူနတ်ဖဗဟ္မာ သတ္တဝါအေပါင်ဵသည် ငါသူတပါဵ 

ေယာကျ်ာဵ မိန်ဵမ လယ်ယာ မိုဵေဖမ အစရိှသည် ထင်မှတ်၍ ငါဟ၍ူ၎င်ဵ ငါ္ဓဥစ္စာဟ၍ူ၎င်ဵ 

တဏှာ ဒဋိ္ဌိတို္ဓဖဖငဴ် စွဲယူမိတဖ်ွဲ့အပ်သမျှ တရာဵအစုသည် ပရမတ္ထတရာဵသာဵအာဵဖဖငဴ် 

အဇ္ဈတ္တကိာယတန ေဖြွောက်ပါဵ ဗာဟရိာယတန ေဖြွောက်ပါဵ ဤတရာဵအစုမျှသာဖဖစ၏်။ 

မှန်ေပ၏ … လူနတ်ဖဗဟ္မာ သတ္တဝါအေပါင်ဵသည် မျက်စိကုိမူလည်ဵ ငါ+ငါ္ဓဥစ္စာ ဟ၍ူ 

စွဲယူထငမှ်တ ် တဏှာ ဒဋိ္ဌိတို္ဓဖဖငဴ် မိတဖ်ွဲ့ကက၏၊ နာဵကုိမူလည်ဵ ငါ+ငါ္ဓဥစ္စာ ဟ၍ူ 

စွဲယူထငမှ်တ ် တဏှာ ဒဋိ္ဌိတို္ဓဖဖင်ဴ မိတဖ်ွဲ့ကက၏၊ နာှကုိေသာ်၎င်ဵ, လျှာကုိေသာ်၎င်ဵ, 

ကုိယ်ကုိေသာ်၎င်ဵ, စတိ်ကုိေသာ်၎င်ဵ, အဆင်ဵကုိေသာ်၎င်ဵ, အသကုိဳေသာ်၎င်ဵ, အနဳ့ကုိ 

ေသာ်၎င်ဵ, အရသာကုိေသာ်၎င်ဵ, အကကမ်ဵအန ုအပူအေအဵ စေသာ အေတွ့အထိကုိေသာ် 

၎င်ဵ, စတိ်ဖဖင်ဴကကဳသိအပ်သညဴ် ဓမ္မကုိေသာ်၎င်ဵ ငါ+ငါ္ဓဥစ္စာ ဟ၍ူ စွဲယူထငမှ်တ ် တဏှာ 

ဒဋိ္ဌိတို္ဓဖဖင်ဴ မိတ်ဖွဲ့ကက၏၊ ထို္ဓေကကာငဴ် ဖမတ်စွာဘုရာဵသည် “ဆသု ကုဗ္ဗတိ သန္ထဝဳ = 

လူနတ်ဖဗဟ္မာ သတ္တဝါအေပါင်ဵ သည် အဇ္ဈတ္တကိာယတန ေဖြွောက်ပါဵ ဗာဟရိာယတန 

ေဖြွောက်ပါဵ ဤတရာဵအစု၌ ငါ+ငါ္ဓဥစ္စာ ဟ၍ူ တဏှာ ဒဋိ္ဌိ တို္ဓဖဖငဴ် မိတဖဲွ့်မငဖပု၍ ေနကက၏” 

ဟ၍ူ ေဖဖဆုိေတာ်မူ၏။) 

ေဟမဝတနတ်မင်ဵ  … အဇ္ဈတ္တကိာယတန ေဖြွောက်ပါဵ ဗာဟရိာယတန ေဖြွောက်ပါဵတို္ဓကုိ 

ပင် အစဲွဖပု၍ လူနတ်ဖဗဟ္မာ သတ္တဝါဟူေသာ ေဝါဟာရ(=သတ္တေလာက)၊ လယ်ယာ မုိဵေဖမ 

ဆန်ေရစပါဵ အစရိှေသာ (=သြွေခါရေလာက) ေဝါဟာရမျာဵ ထင်ရှာဵဖဖစေ်ပ္ဒေလသည်။ 



ေဟမဝတနတ်မင်ဵ  … အဇ္ဈတ္တကိာယတန ေဖြွောက်ပါဵ ဗာဟရိာယတန ေဖြွောက်ပါဵ 

ဤတရာဵတုိ္ဓေကကာငဴ် လူနတ်ဖဗဟ္မာ သတ္တဝါအေပါင်ဵ သည် ပင်ပန်ဵနမွ်ဵနယ်ရ၏။ (အာဒိတ္တ 

ပရိယာယ ေဒသနာေတာ်အတိုင်ဵ အာယတန(၁၂)ပါဵတုိ္ဓကုိ ရာဂမီဵ ေဒါသမီဵ ေမာဟမီဵ 

အစရိှေသာ (၁၁)မီဵတို္ဓ တညီဵညီဵ တေဖပာင်ေဖပာင် ေတာက်ေလာင်လျက် ရှိေပသည်။ 

လူနတ်ဖဗဟ္မာ သတ္တဝါအေပါင်ဵ တည်ဵဟေူသာ သတ္တေလာကဟူသည်မှာလည်ဵ ပရမတ္ထ 

တရာဵသာဵအာဵဖဖငဴ် အဇ္ဈတ္တကိာယတန ေဖြွောက်ပါဵ ဗာဟရိာယတန ေဖြွောက်ပါဵ ဤ 

တရာဵအစုမျှသာဖဖစ၍် အမမဲတေစ (၁၁)မီဵတို္ဓ အသီဵ သီဵ ေတာက်ေလာင်လျက်ရိှေြွေျ၏။ 

အာယတနရိှေသာေကကာငဴ် မီဵအေလာင်ြွေဳရသည်၊ မီဵအေလာင်ြွေဳရေသာေကကာငဴ် ပင်ပန်ဵ 

ဆင်ဵရဲကကရသည်။ အာယတနမရိှလျှင် ေလာင်စာမရိှ၍ မီဵေလာင်ဖွယ် မရိှ၊ မီဵမေလာင် 

လျှင် ပင်ပန်ဵဆင်ဵရဲဖွယ်မရှိ၊ ထို္ဓေကကာငဴ် ဖမတ်စွာဘုရာဵသည် “ဆသု ေလာေကာ 

ဝိဟညတိ = အဇ္ဈတ္တိကာယတန ေဖြွောက်ပါဵ ဗာဟရိာယတန ေဖြွောက်ပါဵ ဤတရာဵ 

တို္ဓေကကာငဴ ်လူနတ်ဖဗဟ္မာ သတ္တဝါအေပါင်ဵသည် ပင်ပန်ဵနမွ်ဵနယ်ရ၏” ဟ၍ူ ေဖဖဆိေုတာ် 

မူ၏။ 

             ၊              

                 ၊                  

               ၊             

         ၌၊                      (             ) 

ထုိအြွေါ ေဟမဝတနတ်မင်ဵ သည် “ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေသာ ဖမတ်စွာဘုရာဵ အကကင်တရာဵ(၆) 

ပါဵတုိ္ဓေကကာငဴ် လူနတ်ဖဗဟ္မာ သတ္တဝါအေပါင်ဵသည် ပင်ပန်ဵနမွ်ဵနယ်ရ၏၊ သတ္တဝါတုိ္ဓ 

ပင်ပန်ဵနမွ်ဵနယ်ရန် အေကကာင်ဵ စွဲယူအပ်ေသာ ထုိတရာဵေဖြွောက်ပါဵဟသူည် အဘယ်ပါ 

နည်ဵ။ သဳသရာဝဋ်မှ ထွက်ေဖမာက် ေကကာင်ဵတရာဵကာဵ အဘယ်ပါနည်ဵ၊ အဘယ်သုိ္ဓေသာ 

အဖြွေင်ဵအရာဖဖင်ဴ သဳသရာဝဋ်မှ လွတေ်ဖမာက်ရပါသနည်ဵ ေဖဖကကာဵေတာ်မူပါ”ဟု ေမဵဖမန်ဵ  

ေလျှာက်ထာဵေလ၏။ 

ဒါယကာ ေဟမဝတနတ်မင်ဵ  … ေလာက၌ စတိ်လျှင်ေဖြွောက်ြွေုေဖမာက်ရှိကုန်ေသာ 

အဆင်ဵ, အသ,ဳ အနဳ့, အရသာ, အေတွ့အထိ ဤကာမဂုဏ်ငါဵပါဵတို္ဓကုိ ငါဘုရာဵထင်ရှာဵ 



ေဟာဖပအပ်ကုန်မပီ။ (စတိ်တည်ဵဟေူသာ စကာဵရပ်ဖဖင်ဴ မနာယတနကုိ တိက်ုရုိက် 

ေဟာဖပေတာ်မူသည်၊ ထုိသုိ္ဓ စတိ်တည်ဵဟူေသာ မနာယတနကုိ တိက်ုရုိက် ေဟာကကာဵ 

ဖြွေင်ဵဖဖင်ဴ ထိုစိတ၏်အာရဳုဖဖစေ်သာ ဓမ္မာယတနကုိလည်ဵ ေဟာကကာဵအပ်မပီဵ ဖဖစေ်လေတာဴ 

၏။ အဆင်ဵ, အသ,ဳ အနဳ့, အရသာ, အေတွ့အထိ ဤကာမဂုဏ်ငါဵပါဵဖဖင်ဴ ရပူါယတန, 

သဒ္ဒါယတန, ဂန္ဓာယတန, ရသာယတန, ေဖာဋ္ဌဗ္ဗာယတန ငါဵပါဵတို္ဓကုိ တိက်ုရုိက် ေဟာဖပ 

ေတာ်မူသည်၊ ထုိငါဵပါဵတို္ဓကုိ တိက်ုရုိက် ေဟာကကာဵဖြွေင်ဵဖဖငဴ် ထိုအာရုဳငါဵပါဵကုိ ယူတတ် 

ကကသညဴ် မျက်စိ, နာဵ, နာှ, လျှာ, ကုိယ် တည်ဵဟေူသာ အာယတနငါဵပါဵတို္ဓကုိလည်ဵ 

ေဟာကကာဵအပ်မပီဵ ဖဖစေ်လေတာဴ၏။) 

ဒါယကာ ေဟမဝတနတ်မင်ဵ … ဤအာယတန(၁၂)ပါဵ ဒကု္ခသစ္စာ ဝဋ်တရာဵစ၌ု (ြွေန္ဓာ 

အေနဖဖင်ဴဖဖစေ်စ အာယတနအေနဖဖင်ဴပင်ဖဖစေ်စ ဓာတ်အေနဖဖင်ဴဖဖစေ်စ အကျဉ်ဵြွေျုပ် နာမ် 

ရပု်အေနဖဖင်ဴဖဖစေ်စ ပုိင်ဵဖြွောဵမှတသ်ာဵမပီဵလျှင် လက္ခဏာေရဵသဳုဵပါဵတင်၍ ဝိပဿနာရင 

လျက် အရဟတ္တမဂ်လျှင် အဆဳုဵရှိေသာ ဝိပဿနာဖဖင်ဴ) တဏှာဆန္ဒကုိ အဂကင်ဵမဲဴ ပယ်ရှာဵ 

ဖျက်ဆီဵ ရမည်၊ ယင်ဵသုိ္ဓ ပယ်ရှာဵဖျက်ဆီဵ ၍ ဤနည်ဵဖဖငဴ် ဝဋ်ဆင်ဵရဲမှ လွတေ်ဖမာက်ရေပ 

၏။ ဒါယကာ ေဟမဝတနတ်မင်ဵ … သင်တို္ဓအာဵ ငါဘုရာဵသည် ကာမဓာတ် ရပူဓာတ ်

အရူပဓာတ်တည်ဵဟေူသာ သြွေခါရေလာကမှ ထွက်ေဖမာက်ေကကာင်ဵဖဖစေ်သာ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါဵ 

နယိျာနကိတရာဵကုိ အမှန်အတိုင်ဵေဟာကကာဵအပ်ေပမပီ။ ဤသို္ဓ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါဵတရာဵ လမ်ဵ 

ေကကာင်ဵဖဖငဴ်သာ သဳသရာဝဋ်ဒုက္ခမှ လွတေ်ဖမာက်နုိင်ကက၍ အဖြွောဵလွတေ်ဖမာက်ရန် 

နည်ဵလမ်ဵမရိှေြွေျ ဟ၍ူ ရှင်ဵလင်ဵဖပတ်သာဵစာွ ေဟာကကာဵေတာ်မူေလ၏။ 

         ၊           ၊ 

                         

               ၊                  ၊ 

        ၊                  (             ) 

ေဟမဝတနတ်မင်ဵ သည် ပင်ကုိယ်ပကတိကပင် တရာဵေတာ်၌ရိုေသေလဵစာဵသူဖဖစသ်ညဴ် 

အဖပင် ယြွေုအြွေါ ေသာတာပနအ်ရိယာအဖဖစ်၌တည်ဖပနရ်ကာဵ ဖမတ်စွာဘုရာဵ၏ 

ဆန်ဵကကယ်စွာ သဒ္ဒါအနက်နှငဴ်ဖပည်ဴစဳုသညဴ် တရာဵေဒသနာကုိ ကကာဵနာရဖြွေင်ဵ၌ လွန်စွာဴ 



လွန်စွာ မေရာင်ဴရဲ မတင်ဵတိမ်နုိင်ရကာဵ “ဘုန်ဵ ေတာ်ကကီဵေသာ ဖမတ်စွာဘုရာဵ … 

ဤေလာက၌ အဘယ်သုိ္ဓေသာ အကျင်ဴဂုဏ်နှငဴ်ဖပညဴ်စုေဳသာသူသည် ဩဃေလဵြွေန်ဵ  

ေရဖပင်ကကမ်ဵကုိ ကူဵသန်ဵ နိုင်ပါသနည်ဵ၊ ဤေလာက၌ အဘယ်သုိ္ဓေသာ အကျင်ဴဂုဏ်နှင်ဴ 

ဖပည်ဴစဳုေသာသူသည် အေဖပာကျယ်လျက် နက်လည်ဵနက်စွာ သဳသရာတည်ဵဟေူသာ 

သမုဖဒာကုိ ကူဵသန်ဵ နိုင်ပါသနည်ဵ၊ ေအာက်အဖုိ္ဓဖဖငဴ်လည်ဵ ေထာက်တည်ရာမရိှ အထက် 

အဖုိ္ဓဖဖငဴ်လည်ဵ ဆွတဲွယ်ရာမရိှဘဲ နက်နဲစွာ သဳသရာတည်ဵဟေူသာ သမုဖဒာ၌ မနစ်မွန်ဵ 

ြွေျမ်ဵသာစာွ တည်ေနေသာသူသည် အဘယ်သူပါနည်ဵ ဘုရာဵ” ဟ၍ူ ဆက်လက်ေမဵဖမန်ဵ  

ေလ၏။ 

“ဒါယကာ ေဟမဝတနတ်မင်ဵ  … အကကင်သူသည် အြွေါြွေပ်သိမ်ဵ သီလနှင်ဴဖပညဴ်စု၏ဳ၊ 

ေလာကီ ေလာကုတ္တရာ ပညာအထူဵနငှဴ်လည်ဵ ဖပညဴ်စု၏ဳ၊ ဥပစာရသမာဓိ အပ္ပနာသမာဓိ 

နငှဴ်လည်ဵ ဖပည်ဴစဳုကာ ေကာင်ဵစာွတည်ကကည်၏၊ နယိကဇ္ဈတ္တေြွေ္ဒေသာ မိမိ၏ရုပ်နာမ်ြွေန္ဓာ 

တရာဵ၌ လက္ခဏာေရဵသဳုဵပါဵသုိ္ဓတင်၍ ဝိပဿနာဿာဏ်ဖဖင်ဴ အဖန်ဖန်ရငေလဴရိှ၏၊ ထို သီလ 

သမာဓိ ပညာသိက္ခာသဳုဵပါဵကုိ အမမဲမဖပတ်ဖပုကျင်ဴေအာင် ရွက်ေဆာင်နုိင်ေသာ သတ ိ

တရာဵနငှဴ်လည်ဵ ဖပညဴ်စု၏ဳ၊ ထုိသုိ္ဓ သီလ သမာဓိ ပညာသိက္ခာသဳုဵပဳု ကကနအ်င်စဳုေသာသူ 

သည် သာမနလူ်တို္ဓ ကူဵေဖမာက်နုိင်ြွေဲေသာ ဩဃေလဵြွေန်ဵ ေရဖပင်ကကမ်ဵကုိ ကူဵသန်ဵ နိုင်ေပ 

၏။ ဒါယကာ ေဟမဝတနတ်မင်ဵ … အကကင်သူသည် ဝတ္ထုကာမတို္ဓ၌ တွယ်တာတပ်မက် 

ေသာ တဏှာနှငဴ်ယှဉ်ေသာ သညာတရာဵတို္ဓမှ အဖမစဖ်ပတ်ေရှာင်ကကဉ်မပီဵ ဖဖစေ်ပ၏၊ 

မဂေ်လဵပါဵဖဖငဴ် သဳေယာဇဉ်ဆယ်မျ ို ဵ လွန်ရှည်ကကိုဵကုိ ပယ်ြွေျ ို ဵလွန်ေဖမာက်မပီဵလည်ဵ 

ဖဖစေ်ပ၏၊ နန္ဒီေြွေ္ဒေသာ တဏှာသဳုဵပါဵ ဘဝသဳုဵပါဵတို္ဓလည်ဵ အဂကင်ဵမဴဲ ကုန်ြွေန်ဵမပီဵသူ 

ဖဖစေ်ပ၏၊ ထုိသုိ္ဓေသာ ဂဏု်ေကျဵဇူဵနငှဴ်ဖပညဴ်စုေဳသာ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည် ေအာက်အဖုိ္ဓဖဖင်ဴ 

လည်ဵ ေထာက်တည်ရာမရိှ အထက် အဖုိ္ဓဖဖငဴ်လည်ဵ ဆွတဲွယ်ရာမရိှဘ ဲနက်နဲစွာ သဳသရာ 

တည်ဵဟေူသာ သမုဖဒာ၌ သဥပါဒိေသသနဗိ္ဗာနတ်ည်ဵဟေူသာ ကကည်ဵကုန်ဵထက်သုိ္ဓ 

ေရာက်သဖဖင်ဴ၎င်ဵ, ဘဝကုန်ြွေန်ဵသဖဖငဴ် အနုပါဒိေသသနဗိ္ဗာနတ်ည်ဵဟေူသာ ကကည်ဵကုန်ဵ 

ထက်သုိ္ဓ ေရာက်သဖဖငဴ်၎င်ဵ မနစ်ဖမုပ်ေသာသူမည်၏” ဟ၍ူ ေဖဖကကာဵေတာ်မူေလ၏။ 

            ၊             ၊ 

          ၊             



               ၊               ၊ 

      ၊                    (             ) 

         ၊                  ၊ 

            ၊                 

       ၊          ၊ 

          ၊                 (             ) 

 

 


