
 

ဓမ္မမိတေ်ဆွေအေပါင်ဵ သူေတာ်ေောင်ဵတို့ ……… 
TBSO - ဓမ္မဂုဏ်ရည် မဟာစည်သာသနာဴရိပ်သာတွေင် အပတ်စဉ် စေနေန့တိငု်ဵ (ပစိဖိတ်စဳေတာ်ချနိ်) 

ညေန ၅-နာရီမှ ၇-နာရီခွေအဲထိ စေုပါင်ဵဘုရာဵရိှခိုဵ၊ ပဋ္ဌာန်ဵရွတ၊် တရာဵထုိင်၊ တရာဵနာေုသုိလ်မျာဵေုိ 

google meet app ဖဖင်ဴ အွေန်လုိင်ဵဗီဒီယိုေုိ အသုဳဵဖပုော မိမိတို့ အိမ်မှေန၍ အာစိဏ္ဏေဳ ဖပုလုပ်နုိင် 

ပပီဖဖစ်ေ ောင်ဵ နဗိ္ဗာန်အေျ ို ဵေမျှော်ော နိုဵေဆာ် အသေိပဵအပ်ပါသည်။ ေအာေ်ပါလင်ဴေုိ နှိပ်၍ ပါဝင် 

နိုင် ေပါသည်။ 

https://meet.google.com/hyj-evqe-vsb 

အေအူညီလုိအပ်ပါေ ၃၆ဝ-၂၄၃-၃၄၆၈ ေုိ ေခါ်ဆုိ၍ဖဖစ်ေစ၊ tbsomahasi@gmail.com သ့ုိ အီဵေမဵ 

ေပဵပို့၍ဖဖစ်ေစ ေမဵဖမန်ဵစုစဳမ်ဵ အေူအညီ ေတာင်ဵခဳနိုင်ပါသည်။ 

မိမိတို့၏ အဖခာဵဓမ္မမိတေ်ဆွေမျာဵေုိလည်ဵ ထပ်ဆင်ဴဖဖန့်ေဝနိုင် ေပါသည်။ 

ေဘဵရန်ေင်ဵေွော ေျန်ဵ မာချမ်ဵသာ ေ၍ ပါရမီေုသုိလ်မျာဵတုိဵပွောဵေအာင် ကေိုဵစာဵနုိင် ေပါေစ။ 

 
 

  

https://meet.google.com/hyj-evqe-vsb


ေေျဵဇူဵေတာ်ရှင် မဟာစည်ဆရာေတာ်ဘုရာဵကေီဵ၏ 

ဉာဏ်စဉ် ၁၆-ပါဵ ဘုရာဵရှခိိုဵ 
 

နာမရူပဳ-ပရိေစ္ဆေဒဳ၊ တပ္ပစ္စယ ပရိဂ္ဂဟဳ၊ 

တဳ သမ္မသန ဳဤဒယ-ဗ္ဗယဉာဏဉ္စ ဘဂေဂဳ။ 

ဘယဉာဏဳ အာဒီနဝ-ဉာဏဉ္စ နဗိ္ဗိဒဳ အထ၊ 

မုဉ္စိတုေမျတဳ ပဋိ-သခ ံသခေါရုေပေ္ခေဳ။ 

အနုေလာမဉ္စ ေဂါ တဘုဳ၊ မဂ္ဂဉာဏဳ ဖလဳ တထာ၊ 

ပစ္စေဝေ္ခဏ ဉာဏန္တိ၊ တိေလာေမိှပိ ေေနစိ။ 

အေဒသိေယ သာသနိေေ၊ ဉာဏိေမ ေသာဠသုတ္တေရ။ 

ေဒေသတာရဳ ပဝတ္တာရဳ၊ ဗုဒ္ဓဳ တီဟာဒရဳ နေမ။ 

 

(၁) နာမရူပဳ ပရိေစ္ဆေဒဳ = နာမ်ရုပ်တရာဵတ့ုိေုိ ပုိင်ဵဖခာဵ၍ သိေသာ နာမရပူပရိေစ္ဆေဒ ဉာဏ် 

လည်ဵေောင်ဵ။ 

(၂) တပ္ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဳ = ထုိနာမ်ရုပ်တို့၏ အေ ောင်ဵတရာဵတ့ုိေုိ ပုိင်ဵဖခာဵ၍ သိေသာ 

ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဉာဏ်လည်ဵေောင်ဵ။ 

(၃) တဳ သမ္မသနဳ = ထုိ နာမ်ရုပ်တို့ေုိ အနိစ္စ, ဒေု္ခ, အနတ္တအာဵဖဖင်ဴ သဳုဵသပ် ဆင်ဖခင်၍ 

သိဖမင်ေသာ သမ္မသနဉာဏ်လည်ဵေောင်ဵ။ 

(၄) ဤဒယဗ္ဗယ ဉာဏဉ္စ = နာမ်ရုပ်တို့၏ အသစ်ဖဖစေ်ပါ်လာဖခင်ဵ၊ ဖဖစေ်ပါ်ပပီဵလျှေင် 

တခဏချင်ဵ ပျေ်စီဵသွောဵဖခင်ဵေုိ ရှုမှတထ်င်ထင ်သိဖမင်ေသာ ဤဒယဗ္ဗယဉာဏ်လည်ဵ

ေောင်ဵ။ 

(၅) ဘဂေဂဳ = နာမ်ရုပ်တို့၏ ပျေ်စီဵဖခင်ဵေုိသာ ရှုမှတထ်င်ထင ်သိဖမင်ေသာ 

ဘဂေဉာဏ်လည်ဵေောင်ဵ။ 

(၆) ဘယဉာဏဉ္စ = နာမ်ရုပ်တို့၏ ပျေ်စီဵဖခင်ဵေုိ သိဖမင်သဖဖင်ဴ ေ ောေ်လန့်ဖွေယ် 

ေဘဵကေီဵအဖဖစ်ဖဖင်ဴ ထင်ဖမင်ေသာ ဘယဉာဏ်လည်ဵေောင်ဵ။ 



(၇) အာဒီနဝဉာဏဉ္စ = နာမ်ရုပ်သခေါရတ့ုိ၌ ေုိဵေွေယ်ရာမထင် အဖပစ်ဖမင်ေသာ 

အာဒီနဝဉာဏ်လည်ဵေောင်ဵ။ 

(၈) နဗိ္ဗိဒဳ = နာမ်ရုပ်သခေါရတ့ုိ၌ မေပျာ်မေမွေ့ ပငီဵေငွေ့ေသာ နဗိ္ဗိဒါဉာဏ်လည်ဵေောင်ဵ။ 

(၉) မုဉ္စိတုေမျတဳ = နာမ်ရုပ်သခေါရတ့ုိမှ အလွေန်အမင်ဵ လွေတေ်င်ဵ ထွေေ်ေဖမာေ်လုိေသာ 

မုဉ္စိတုေမျတာဉာဏ်လည်ဵေောင်ဵ။ 

(၁ဝ) ပဋိသခံ = အလွေန်အမင်ဵ လွေတေ်င်ဵ ထွေေ်ေဖမာေ်လုိလှသဖဖင်ဴ ထုိနာမ်ရုပ်နှစ်ပါဵ 

ေုိပင် အနိစ္စစေသာ ေလဵဆယ်ေသာ အဖခင်ဵအရာတ့ုိဖဖငဴ် တွေင်တွေင်အာဵထုတ၍် အနိစ္စ, 

ဒေု္ခ, အနတ္တအေနအာဵဖဖင်ဴ ေောင်ဵေောင်ဵကေီဵ ထင်ဖမင်ေသာ ပဋိသခေါဉာဏ်လည်ဵ

ေောင်ဵ။ 

(၁၁) သခေါရုေပေ္ခေဳ = အနိစ္စ, ဒေု္ခ, အနတ္တအေနအာဵဖဖင်ဴ ေောင်ဵေောင်ဵ ထင်ဖမင်၍ 

လွေတေ်ဖမာေ်ရာ လွေတေ်ဖမာေ်ေ ောင်ဵေုိ ရသဖဖင်ဴ အလွေန်ဖပင်ဵထန်ေသာ လ့ဳုလေုိလည်ဵ 

မဖပု၊ ထုိရုပ်နာမ်သခေါရတို့၌ ေ ောေ်လန့်ဖခင်ဵ, နှစသ်ေ်ဖခင်ဵ နှစပ်ါဵေုိလည်ဵ ပယ်စွေန့်၍ 

သိရဳု သိရဳုသာ အညီအမျှေရှုေသာ သခေါရုေပေ္ခာဉာဏ်လည်ဵေောင်ဵ။ 

(၁၂) အနုေလာမဉ္စ = အနိစ္စ, ဒေု္ခ, အနတ္တတို့တွေင် တစ်ပါဵပါဵေုိ အာရုဳဖပု၍ ဤဒယဗ္ဗယ-စ

ေသာ ေရှဵဉာဏ်ရှစ်ပါဵေနာေ် မဂ္ဂသစ္စာအာဵေလျာ်ေသာ ေဂါ တဘူ၏ ေရှဵအဖခာဵမဴဲ၌ 

နှစက်ေိမ်, သဳုဵကေိမ်ဖဖစ်ေသာ အနုေလာမဉာဏ်လည်ဵေောင်ဵ။ 

(၁၃) ေဂါ တဘု ဳ= ပုထုဇဉ်အနွေယ်ေုိ ဖဖတ်၍ အရိယအနွေယ်ဇာတ်သ့ုိ ေရာေ်ေစလျေ် 

နဗိ္ဗာန်ေုိ အာရဳုဖပု၍ မဂ၏် ေရှဵအဖ့ုိ၌ တစ်ကေိမ်မျှေသာဖဖစ်ေသာ ေဂါ တဘူဉာဏလ်ည်ဵ

ေောင်ဵ။ 

(၁၄) မဂ္ဂဉာဏဳ = နဗိ္ဗာန်ေုိ မျေ်ေမှာေ်ဖပုလျေ် သစ္စာေလဵပါဵေုိ တပပိုင်နေ်သိေသာ 

မဂဉ်ာဏ်လည်ဵေောင်ဵ။ 

(၁၅) ဖလဳ = မဂ်ဉာဏ်ေဴဲသ့ုိပင် နဗိ္ဗာန်ေုိ အာရုဳဖပုလျေ်ဖဖစ်ေသာ ဖိုလ်ဉာဏလ်ည်ဵ

ေောင်ဵ။ 

တထာ = ထိုမှတပါဵ 

(၁၆) ပစ္စေဝေ္ခဏဉာဏဳ = မဂဖုိ်လ်နိဗ္ဗာန်နှငဴ် ပယ်ပပီဵေသာ ေိေလသာ၊ မပယ်ရေသဵ

ေသာ ေိေလသာအာဵဖဖင်ဴ ဖပနလှ်ညဴ်၍ ဆင်ဖခင်ေသာ ပစ္စေဝေ္ခဏာဉာဏ်လည်ဵေောင်ဵ။ 



ဢတိ = ဣသို့၊ 

တိေလာေမိှ = ောမ, ရပူ, အရူပဟ ုေလာေသဳုဵဖဖာ စ ောဝဠာရှိသမျှေ အနန္တမဆုဳဵ 

ေလာေကေီဵ တစ်ခုလုဳဵ၌။ 

ေေနစိပိ = နတ်, လူ, ဖဗဟ္မာ သတ္တဝါတစ်ဥဵတစ်ေယာေ်မျှေေသာ်လည်ဵ။ 

အေဒသိေယ = မ ောဵ,မနာ ကေဳစည်ောဖဖင်ဴ ယထာဘူတ အမှန်အေနေ်ျေအာင် 

ေဟာဖပဖခင်ဵငှာ မစွေမ်ဵနိုင်ရာေောင်ဵေုန်ေသာ။ 

သာသနိေေ = ဗုဒ္ဓဖမတ်စွော သာသနာေတာ်ကေီဵအတွေင်ဵ၌သာလျှေင် ေပါ်လင်ဵဖဖစထ်ွေန်ဵနိုင်

ေောင်ဵေုန်ေသာ။ 

ဤတ္တေရ = ေလာေီပညာအရပ်ရပတ်ို့ထေ် ထူဵေဲဖမင်ဴဖမတ်ေုန်ေသာ။ 

ဢတိ ေသာဠသ ဉာေဏ = ဣ ၁၆-ပါဵေသာ ဉာဏ်တ့ုိေုိ။ 

ေဒေသတာရဳ = မိမိေိုယေ်တာ်တိုင် ပုိင်ပုိင်လှလှ အမှန်တေယ် သိရ၍ လှစ်ဟထုတ်ေဖာ် 

ေဟာ ောဵေတာ်မူတတ်ေသာ။ 

ပဝတ္တာရဳ = မိမိေုိယ်ေတာ်တိုင် ပုိင်နိုင်ပပီဵစီဵဖဖစေ်စပပီဵမှ ခိုမှီဵေပ်လာ ဖဗဟ္မာနတ်လူ 

ေျွတ်ထိုေ်သူ မှန်သမျှေ ေလျာဏပထုုဇဉ် အရိယာသခင်တို့၏  ေည်လငေ်သာ 

စတိ်သန္တာန်ဝယ် အဖန်ဖန်အာဵဖဖင်ဴ ဖဖစပ်ွောဵေစေတာ်မူတတ်ေပထေသာ။ 

ဗုဒ္ဓဳ = သဗ္ဗညုတဉာဏ်ေတာ်ရှင် ဖမတ်စွောဘုရာဵသခင်ေုိ။ 

မယဳ = ဘုရာဵတပည်ဴေတာ်တ့ုိသည်။ 

တီဟိ = ောယညွေတခ်ျ ီဝစ ီမန သဳုဵဒွေါရတ့ုိဖဖငဴ်။ 

အာဒရဳ = ရိေုသစွော။ 

နေမ နမာမ =  ေည်ညိုဖမတ်နိုဵ  လေ်အုပ်မုိဵ၍ ရိှခိုဵပါေုန်၏ ဖမတ်စွောဘုရာဵ။ 

 

 

 

 

 



တရာဵအာဵမထုတ်မီ ဆင်ဖခင်ပွောဵမျာဵ စတုရာရေ္ခတရာဵ 
 

(၁) ဗဒု္ဓါနုဿတိ ပွောဵမျာဵရန် 

ထုိေရွှေဘုန်ဵေတာ်သခင် ရှင်ေတာ်ဖမတ်ဘုရာဵသည် တစ်ေထာင်ဴငါဵရာ ေိေလသာတ့ုိ 

ဝါသနာဓေလဴ အထဳုေငွေမျှေ မေငွေ့မရိပ် ဝင်ဵဝင်ဵဖိတသ့ုိ် ေရွှေစိတပ်ျ ဳ့သင်ဵ လွေန်သန့်ရှင်ဵ၍ 

မင်ဵမင်ဵဖပည်သ ူ  ေည်ဖဖူေော်ေရာ် အလှူေတာ်မှန် အပူေဇာ်ေို ခေဳတာ်မူထိုေ်ေသာ 

ဣအေ ောင်ဵေ ောငဴ်လည်ဵ အရဟဳ-ဟူေသာဂုဏ်ေတာ်ကေီဵဖဖင်ဴ အဳဴချ ီဵ ၍မေုန် ဖဗဟ္မာဴ 

ဘုဳတိုင်ေအာင် ပျ ဳ့လှိုင်ေေျာ် ောဵ ထင်ရှာဵေတာ်မူေပသည်တောဵ။ 

 

ထုိေရွှေဘုန်ဵေတာ်သခင် ရှင်ေတာ်ဖမတ်ဘုရာဵသည် သဗ္ဗဉ် ဉာဏ်အာဵ စွေမ်ဵပောဵဖဖင်ဴ 

မျာဵသခေါရ ဝိောရနှင်ဴ လေ္ခဏ-ပညတ ် နဗိ္ဗာန်ဓာတ်ဟ ု ငါဵရပ် သိရန် ေေယျဓမ်ေုိ 

ေဖာေ်ဖပနမ်ရိှ ေုိယေ်တာ်တိုင် မှန်ေနစ်ွော ထုိဵထွေင်ဵ၍ သိဖမင်ေတာ်မူေသာ ဣအေ ောင်ဵ

ေ ောငဴ်လည်ဵ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဟူေသာ ဂဏု်ေတာ်ကေီဵဖဖင်ဴ အဴဳချ ီဵ ၍မေုန် ဖဗဟ္မာဴဘဳုတုိင်

ေအာင် ပျ ဳ့လှိုင် ေေျာ် ောဵ ထင်ရှာဵေတာ်မူေပသည်တောဵ။ 

 

ထုိေရွှေဘုန်ဵေတာ်သခင် ရှင်ေတာ်ဖမတ်ဘုရာဵသည် သဳုဵပါဵ-ရှစ်ပါဵ နှစမ်ျ ို ဵအာဵဖဖင်ဴ 

ေဟာထာဵ ပညာ ဉာဏ်ဝိဇ္ဇာတည်ဵ နဗိ္ဗာနဓာတ် အပမိုေ်ရပ်သ့ုိ ဆိေ်ုေပ်ရန်ဖဖငဴ် 

အမှန်သငဴ်သညဴ် ေျငဴ်စရဏ ဆယဴ်ငါဵဝနှင်ဴ တေွေဤဿုဳ ဖပည်ဴစဳုေတာ်မူေသာ ဣအေ ောင်ဵ

ေ ောငဴ်လည်ဵ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္န-ဟူေသာဂုဏ်ေတာ်ကေီဵဖဖင်ဴ အဳဴချ ီဵ ၍မေုန် ဖဗဟ္မာဴဘုဳတိငု်

ေအာင် ပျ ဳ့လှိုင်ေေျာ် ောဵ ထင်ရှာဵေတာ်မူေပသည်တောဵ။ 

 

ယခု တရာဵအာဵထုတေ်နစဉ်အတွေင်ဵ၌ တပည်ဴေတာ်တ့ုိ၏ ရပ်ုနာမန်ှစပ်ါဵ ခန္ဓာငါဵပါဵေုိ 

သဗ္ဗညူ ဘုရာဵရှင်အာဵ လှူဒါန်ဵ ပါ၏ အရှင်ဘုရာဵ။ 

 

 

 



(၂) ေမတ္တာဘာဝနာ ပွောဵမျာဵရန် 

အာဵလဳုဵ သတ္တဝါေတွေ ေဘဵရန်ေင်ဵ ေပါေစ၊ စတိ်ဆင်ဵရဲေင်ဵ ေပါေစ၊ ေုိယ်ဆင်ဵရဲ 

ေင်ဵ ေပါေစ၊ ေုိယ်စိတ်နှစ်ဖဖာ ချမ်ဵသာစွောဖဖင်ဴ မိမိတို့ ခန္ဓာဝနေုိ် ရွေ်ေဆာင်နိုင် ေပါ

ေစ။ 

ေ ောေ်တတ ် မေ ောေ်တတ် နှစရ်ပ်မျာဵစွော သတ္တဝါ ချမ်ဵသာေိယု်စိတ်ပမဲပါေစ၊ 

ဤပါဒ်ရန်ေဘဵ ေင်ဵစင်ေဝဵ ပငိမ်ဵေအဵ ေပါေစ။ 

ဖမင်အပ် မဖမင်အပ် နှစရ်ပ်မျာဵစွော သတ္တဝါ ချမ်ဵသာေုိယ်စိတပ်မဲပါေစ၊ ဤပါဒ်ရန်ေဘဵ 

ေင်ဵစင်ေဝဵ ပငိမ်ဵေအဵ ေပါေစ။ 

ေဝဵေန နီဵ ေန နှစေ်ထွေမျာဵစွော သတ္တဝါ ချမ်ဵသာေိယ်ုစိတပ်မဲပါေစ၊ ဤပါဒ်ရန်ေဘဵ  

ေင်ဵစင်ေဝဵ ပငိမ်ဵေအဵ ေပါေစ။ 

ဘဝဇာတ်ဆုဳဵ  မဆုဳဵ မျာဵစွော သတ္တဝါ ချမ်ဵသာေိယု်စိတ်ပမဲပါေစ၊ ဤပါဒရ်နေ်ဘဵ  

ေင်ဵစင်ေဝဵ ပငိမ်ဵေအဵ ေပါေစ။ 

ရှည်-တုိ-အလတ် သဳုဵရပ်ခန္ဓာ သတ္တဝါ ချမ်ဵသာေိယု်စိတ်ပမဲပါေစ၊ ဤပါဒ်ရန်ေဘဵ  

ေင်ဵစင်ေဝဵ ပငိမ်ဵေအဵ ေပါေစ။ 

ကေီဵ-ငယ်-အလတ် သဳုဵရပ်ခန္ဓာ သတ္တဝါ ချမ်ဵသာေိယု်စိတ်ပမဲပါေစ၊ ဤပါဒ်ရန်ေဘဵ 

ေင်ဵစင်ေဝဵ ပငိမ်ဵေအဵ ေပါေစ။ 

ဆူ-ကေုဳ-အလတ ်သဳုဵရပ်ခန္ဓာ သတ္တဝါ ချမ်ဵသာေိယ်ုစိတပ်မဲပါေစ၊ ဤပါဒ်ရန်ေဘဵ  

ေင်ဵစင်ေဝဵ ပငိမ်ဵေအဵ ေပါေစ။ 

 

(၃) မရဏာနုဿတိ ဘာဝနာ ပွောဵမျာဵရန် 

ဘုန်ဵ ေကဳေီဵမာဵ၊ ေ ခရဳမျာဵ၍၊ ခွေန်အာဵဖပည်ဴမတ်၊ ဢဒ္ဓပိါဒ်နှငဴ်၊ အတတ်ပညာ၊ 

ကေီဵဖမင်ဴပါလည်ဵ၊ သတ္တဝါအာဵလုဳဵ၊ ေုန်ေအာင်ချုဳဵ၊ ေနာေ်ဆဳုဵ ေသရမည်တောဵ။  

နုနယ်ရုပ်ဆင်ဵ၊ ပျ ို ဖမစဖ်ခင်ဵောဵ၊ အိုဖခင်ဵေနာေ်ဆုဳဵရိှပါတောဵ။ 

ေရာဂါေင်ဵရှင်ဵ၊ ေျန်ဵ မာဖခင်ဵောဵ၊ နာဖခင်ဵ ေနာေ်ဆဳုဵရိှပါတောဵ။  

ဝိညာဏ်ထင်လင်ဵ ၊ သေ်ရှ  ဖခင်ဵောဵ၊ ေသဖခင်ဵ ေနာေ်ဆဳုဵရိှပါတောဵ။  



အငှာဵခန္ဓာ၊ ရ၍လာ၊ ေုိယဴ်ဟာ မဟတု်ပပီ၊ သဳုဵ၍ဖဖစတု်န်ဵ၊ တန်ေအာင်သဳုဵ၊ အသုဳဵတည်ဴ 

လှသည်၊ ေသပပီဵောမ၊ှ သဳုဵမရ၊ ဘဝ ရှုဳဵတတ်သည်။ 

နေ်ဖဖနဆ်ိတုာ တေန့တာသည် 

ဒေီာလေနာေ ်ညေ်ဴေမှာင်ေရာေ်၍ 

ေနာေေ်န့နနဳေ် အရုဏ်တေ်မှ 

ဆေ်ဆေ်ေရာေ်လာ ခရီဵ ော၏။ 

သ့ုိပါေသာ်လည်ဵ မသဲေွေဲသည် 

ေရာေ်ပမဲဌာန ေနာေ်ဘဝောဵ  

ခဏခရီဵ ေရာေ်ဖို့နီဵ သည် 

ေေွေဵပပီဵလေ်ဆန့် မမီတည်ဵ။ 

ငါသည် မုချ ေသရမည်၊ အချနိပ်ိုင်ဵသာ လုိေတာဴသည်၊ အေသမဥဵမီ ဉာဏ်ဥဵေအာင် 

ဝိပဿနာ ဘာဝနာေုိ ကေိုဵစာဵ၍ ပွောဵမျာဵအာဵထုတမ်ည်။ 

 

(၄) အသုဘ ဘာဝနာ ပွောဵမျာဵရန် 

ငါ၏ေုိယ်မှာ နဳ့သာေမွှေဵကေိုင် ပမဲခိင်ုလှစွော ေောင်ဵရာမဖမင် ဆဳပင်သာရှိ၊ အေမွှေဵရိှ၍၊ 

ရိှသညဴ် လေ်သည်ဵ-ေဖခအသည်ဵနှငဴ်၊ သွောဵလည်ဵတေထွေ၊ အေရတမျ ို ဵ ညှီနဳ့ဆိုဵ သည်၊ 

အသိုဵအပုပ်ကေီဵ ပါတောဵ။ 

ရပု်နာမဓ်မ္မ သခေါရသေဘာတရာဵတ့ုိသည် ဖမငဴ်ရှည်ောလ မတည် ေဘဲ ခဏဖဖစ်လျှေေ် 

ခဏပျေ်၏၊ ဖဖစပ်ျေ်နှစ်တန် နှိပ်စေ်ဒဏ်ေ ောင်ဴ တရဳမစဲ လွေန်ဆင်ဵရဲ၏၊ ခိုင်ပမဲေေျာမာ 

အနှစ်မပါဘူဵ၊ ပညာစေ္ခု ေမျှောေ်ထာေ်ရှုလျှေင်၊ သ့ူသဘာဝ အနိစ္စနှင်ဴ ဒေု္ခ အနတ္တာ 

မှန်လှစွော၏၊ ငါ-ငါ့ဤစ္စာ-ငါ့လိပ်ဖပာတ့ုိ ဘာတခုမျှေ မဟုတ ်ေသည်၊ ဓမ္မသေ်သေ်ပါ 

တောဵ။ 

 

အရှင်ဘုရာဵ ရှည်လျှောဵလှစွောေသာ သဳသရာတခွေင်ေျင်လည်ရာဝယ် ဘုရာဵ၊ တရာဵ၊ 

သဳဃာ ရတနာဖမတ် သဳုဵပါဵ၊ မိဘဆရာသမာဵ၊ ခင်ပွေန်ဵကေီဵဆယ်ပါဵတို့အေပါ်၌ တပည်ဴ

ေတာ်တို့ေ မသိ မလိမ္မာသည်ဴအေလျာေ်၊ မုိေ်မဲေတွေေဝသညဴ်အေလျာေ် ဖပစမှ်ာဵ 



ေျူဵလွေနမ်ိခဲသဴည်ရိှေသာ် ထုိအဖပစတ်ို့ေုိ ခွေငဴ်လွှေတပ်ါရန် ဖမတ်စွောဘုရာဵ၏ မျေ်ေမှာေ်

ေတာ်၌ ေတာင်ဵပန ်ေပါေုန်၏ အရှင်ဘုရာဵ။ 

 

သဳသရာတခွေင်ေျင်လည်ရာဝယ် တပည်ဴေတာ်တို့အေပါ်၌လည်ဵ တပါဵေသာသူတ့ုိေ မသိ 

မလိမ္မာသည်ဴအေလျာေ်၊ မုိေ်မဲေတွေေဝသည်ဴအေလျာေ် ဖပစမ်ှာဵေျူဵလွေနမ်ိခဲသဴည်တို့ေုိ 

တပည်ဴေတာ်တို့ေလည်ဵ အနူဵအညွေတ ် ခွေငဴ်လွှေတ ် ေေျနပ် သည်ဵခဳ ေပါေုန်၏ 

အရှင်ဘုရာဵ။ 

 
 
 

ဝိပဿနာရှုမှတ်ပုဳ 
 

ရှုစရာ၌၊ စတိ်ေုိစုိေ်၊ ဥဵတိုေ်ထာဵပါေလ။ 

ေဖာင်ဵတာ ပိန်တာ၊ အစဖဖာ၊ ေပါ်ရာရှုပါေလ။ 

စတိ်ေဖပဵစိတလ်ွေငဴ်၊ မထိန်ဵနှငဴ်၊ အသင်ဴရှုပါေလ။ 

ကေဳစည်စဉ်ဵစာဵ၊ ေတွဵေ စတိ်မျာဵ၊ မမှာဵရှုပါေလ။ 

နာတာ ေျင်တာ၊ ေညာင်ဵညာတာ၊ ေသချာရှုပါေလ။ 

ထဳုေျင် ေုိေ်ခဲ၊ ယာဵယဳလည်ဵ၊ စွေဲပမဲရှုပါေလ။ 

ေဖပာင်ဵချင် ဖပင်ချင်၊ မဖပုခင်၊ ဖပင်ချင်စိတေုိ် ရှုပါေလ။ 

ဝမ်ဵနည်ဵဝမ်ဵသာ၊ ခဳစာဵတာ၊ ေသချာရှုပါေလ။ 

ဆင်ဵရဲ ချမ်ဵသာ၊ ခဳစာဵတာ၊ ေသချာရှုပါေလ။ 

ဖမင်  ောဵ နဳ စာဵ၊ ေတွ့ေ သိမျာဵ၊ မမှာဵရှုပါေလ။ 

ေဖခာေဒ်ွေါရ၌၊ ဖဖစေ်ပါ်ခိုေ်၊ စူဵ စိုေ်ရှုပါေလ။ 

စူဵ စိုေ်ရှုလျှေင်၊ အမှန်ဖမင်၊ ေဖပဵဝင် နဗိ္ဗာန်ဖပည်။  




