
မဟာသတိပ႒ာနသုတၱ 
 
၃၇၂။ ဧဝံ ေမ သုတံ---- ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ ကု႐ူသု ဝိဟရတိ ကမၼာသဓမၼံ နာမ ကု႐ူန ံ
နိဂေမာ။ တၾတ ေခါ ဘဂဝါ ဘိကၡဴ အာမေႏၲသိ “ဘိကၡေဝါ”တိ။ “ဘဒၵေႏ ၱ”တိ ေတ ဘိကၡဴ 
ဘဂဝေတာ ပစၥေႆာသံု။ ဘဂဝါ ဧတဒေဝါစ--- 

ဥေဒၵသ 
၃၇၃။ ဧကာယေနာ အယံ ဘိကၡေဝ မေဂၢါ သတၱာန ံ ဝိသုဒၶိယာ ေသာကပရိေဒဝါန ံ

သမတိကၠမာယ ဒုကၡေဒါမနႆာနံ အတၳဂၤမာယ ဉာယႆ အဓိဂမာယ နိဗၺာနႆ 
သစၧုုိကိရိယာယ၊ ယဒိဒံ စတၱာေရာ သတိပ႒ာနာ။ 
 

ကတေမ စတၱာေရာ။ ဣဓ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဳ ကာေယ ကာယာႏုပႆီ ဝိဟရတိ အာတာပီ 
သမၸဇာေနာ သတိမာ ဝိေနယ် ေလာေက အဘိဇၩာေဒါမနႆံ၊ ေဝဒနာသု ေဝဒနာႏုပႆီ 
ဝိဟရတိ အာတာပီ သမၸဇာေနာ သတိမာ ဝိေနယ် ေလာေက အဘိဇၩာေဒါမနႆံ၊ စိေတၱ 
စိတၱာႏုပႆ ီဝိဟရတိ အာတာပီ သမၸဇာေနာ သတိမာ ဝိေနယ် ေလာေက အဘိဇၩာေဒါမနႆံ၊ 
ဓေမၼသု ဓမၼာႏုပႆီ ဝိဟရတိ အာတာပီ သမၸဇာေနာ သတိမာ ဝိေနယ် ေလာေက 
အဘိဇၩာေဒါမနႆံ။ 

ဥေဒၵေသာ နိ႒ိေတာ။ 
 
ကာယာႏုပႆနာ အာနာပါနပဗၺ 

၃၇၄။ ကထဥၥ ပန ဘိကၡေဝ ဘိကၡဳ ကာေယ ကာယာႏုပႆီ ဝိဟရတိ။ ဣဓ ဘိကၡေဝ 
ဘိကၡဳ အရညဂေတာ ဝါ ႐ုကၡမူလဂေတာ ဝါ သုညာဂါရဂေတာ ဝါ နိသီဒတိ ပလႅဂၤ ံ အာဘုဇိတြာ 
ဥဇံု ကာယံ ပဏိဓာယ ပရိမုခံ သတိ ံ ဥပ႒ေပတြာ။ ေသာ သေတာဝ အႆသတိ၊ သေတာဝ 
ပႆသတိ။ ဒီဃံ ဝါ အႆသေႏၲာ “ဒီဃံ အႆသာမီ”တိ ပဇာနာတိ၊ ဒီဃံ ဝါ ပႆသေႏၲာ 
“ဒီဃံ ပႆသာမီ”တိ ပဇာနာတိ၊ ရႆံ ဝါ အႆသေႏၲာ “ရႆ ံအႆသာမီ”တိ ပဇာနာတိ၊ 
ရႆ ံ ဝါ ပႆသေႏၲာ “ရႆံ ပႆသာမီ”တိ ပဇာနာတိ။ “သဗၺကာယပဋိသံေဝဒီ 
အႆသိႆာမီ”တိ သိကၡတိ၊ “သဗၺကာယပဋိသံေဝဒီ ပႆသိႆာမီ”တိ သိကၡတိ။ 
“ပႆမ႓ယံ ကာယသခၤါရံ အႆသိႆာမီ”တိ သိကၡတိ၊ “ပႆမ႓ယံ ကာယသခၤ ါရ ံ
ပႆသိႆာမီ” တိ သိကၡတိ။ 

ေသယ်ထာပ ိဘိကၡေဝ ဒေကၡာ ဘမကာေရာ ဝါ ဘမကာရေႏ ၲဝါသီ ဝါ ဒီဃံ ဝါ အၪၧေႏ ၲာ 
“ဒီဃံ အၪၧာမီ”တိ ပဇာနာတိ၊ ရႆ ံဝါ အၪၧေႏၲာ “ရႆ ံအၪၧာမီ”တိ ပဇာနာတိ။ ဧဝေမဝ ေခါ 
ဘိကၡေဝ ဘိကၡဳ ဒီဃံ ဝါ အႆသေႏၲာ “ဒီဃံ အႆသာမီ”တိ ပဇာနာတိ၊ ဒီဃံ ဝါ ပႆသေႏၲာ 



“ဒီဃံ ပႆသာမီ”တိ ပဇာနာတိ။ ရႆ ံဝါ အႆသေႏၲာ “ရႆ ံအႆသာမီ”တိ ပဇာနာတိ၊ 
ရႆ ံ ဝါ ပႆသေႏၲာ “ရႆံ ပႆသာမီ”တိ ပဇာနာတိ။ “သဗၺကာယပဋိသံေဝဒီ 
အႆသိႆာမီ”တိ သိကၡတိ၊ “သဗၺကာယပဋိသံေဝဒီ ပႆသိႆာမီ”တိ သိကၡတိ။ 
“ပႆမ႓ယံ ကာယသခၤါရံ အႆသိႆာမီ” တိ သိကၡတိ၊ “ပႆမ႓ယံ ကာယသခၤ ါရ ံ
ပႆသိႆာမီ”တိ သိကၡတိ။ 

ဣတိ အဇၥ်တံၱ ဝါ ကာေယ ကာယာႏုပႆီ ဝိဟရတိ၊ ဗဟိဒၶါ ဝါ ကာေယ ကာယာႏုပႆီ 
ဝိဟရတိ၊ အဇၥ်တၱဗဟိဒၶါ ဝါ ကာေယ ကာယာႏုပႆီ ဝိဟရတိ၊ သမုဒယဓမၼာႏုပႆ ီ ဝါ 
ကာယသၼိ ံ ဝိဟရတိ၊ ဝယဓမၼာႏုပႆီဝါ ကာယသိၼ ံ ဝိဟရတိ၊ သမုဒယဝယဓမၼာႏုပႆီ ဝါ 
ကာယသိၼ ံ ဝိဟရတိ။ “အတိၳ ကာေယာ”တိ ဝါ ပနႆ သတိ ပစၥဳပ႒ိတာ ေဟာတိ ယာယေဒဝ 
ဉာဏမတၱာယ ပဋိႆတိ -မတၱာယ။ အနိႆိေတာ စ ဝိဟရတိ၊ န စ ကိဥၥ ိ ေလာေက 
ဥပါဒိယတိ။ ဧဝမၸ ိေခါ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဳ ကာေယ ကာယာႏုပႆီ ဝိဟရတိ။ 

အာနာပါနပဗၺံ န႒ိိတံ။ 
 
ကာယာႏုပႆနာ ဣရိယာပထပဗၺ 

၃၇၅။ ပုန စပရံ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဳ ဂစၧေႏၲာ ဝါ “ဂစၧာမီ”တိ ပဇာနာတိ၊ ဌိေတာ ဝါ 
“ဌိေတာမီ”ွတိ ပဇာနာတိ၊ နိသိေႏၷာ ဝါ “နိသိေႏၷာမွ”ီတိ ပဇာနာတိ၊ သယာေနာ ဝါ 
“သယာေနာမီွ”တိ ပဇာနာတိ၊ ယထာ ယထာ ဝါ ပနႆ ကာေယာ ပဏိဟိေတာ ေဟာတိ၊ 
တထာ တထာ နံ ပဇာနာတိိ။ ဣတိ အဇၥ်တံၱ ဝါ ကာေယ ကာယာႏုပႆီ ဝိဟရတိ၊ ဗဟိဒၶါ ဝါ 
ကာေယ ကာယာႏုပႆီ ဝိဟရတိ၊ အဇၥ်တၱဗဟိဒၶါ ဝါ ကာေယ ကာယာႏုပႆီ ဝိဟရတိ၊ 
သမုဒယဓမၼာႏုပႆီ ဝါ ကာယသၼိ ံ ဝိဟရတိ၊ ဝယဓမၼာ- ႏုပႆီဝါ ကာယသိၼ ံ ဝိဟရတိ၊ 
သမုဒယဝယဓမၼာႏုပႆီ ဝါ ကာယသိၼ ံ ဝိဟရတိ။ “အတိၳ ကာေယာ”တိ ဝါ ပနႆ သတိ 
ပစၥဳပ႒ိတာ ေဟာတိ ယာယေဒဝ ဉာဏမတၱာယ ပဋိႆတိမတၱာယ။ အနိႆိေတာစ ဝိဟရတိ၊ 
န စ ကိဥၥ ိေလာေက ဥပါဒိယတိ။ ဧဝမၸ ိေခါ ဘိကၡေဝ ကာေယ ကာယာႏုပႆီ ဝိဟရတိ။ 

ဣရိယာပထပဗၺံ နိ႒ိတံ။ 
 

ကာယာႏုပႆနာ သမၸဇာနပဗၺ 
၃၇၆။ ပုန စပရံ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဳ အဘိကၠေႏၲ ပဋိကၠေႏၲ သမၸဇာနကာရီ ေဟာတိ၊ 

အာေလာကိေတ ဝိေလာကိေတ သမၸဇာနကာရီ ေဟာတိ၊ သမိၪၨိေတ ပသာရိေတ 
သမၸဇာနကာရီ ေဟာတိ၊ သဃၤာဋိပတၱစီဝရဓာရေဏ သမၸဇာနကာရီ ေဟာတိ၊ အသိေတ ပီေတ 
ခါယိေတ သာယိေတ သမၸဇာနကာရီ ေဟာတိ၊ ဥစၥာရပႆာဝကေမၼ သမၸဇာနကာရီ ေဟာတိ၊ 



ဂေတ ဌိေတ နိသိေႏၷ သုေတၱ ဇာဂရိေတ သာသိေတ တုဏွီဘာေဝ သမၸဇာနကာရီ ေဟာတိ။ 
ဣတိ အဇၥ်တံၱ ဝါ ။ပ။ ဧဝမၸ ိေခါ ဘိကၡေဝ ကာယ ကာယာႏုပႆီ ဝိဟရတိ။ 

သမၸဇာနပဗၺံ နိ႒ိတံ။ 
 

 
ကာယာႏုပႆနာ ပဋိကူလမနသိကာရပဗၺ 

၃၇၇။ ပုန စပရံ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဳ ဣမေမဝ ကာယံ ဥဒၶံ ပါဒတလာ အေဓာ 
ေကသမတၳကာ တစပရိယႏံၲ ပူရံ နာနပၸကာရႆ အသုစိေနာ ပစၥေဝကၡတိ “အတိၳ ဣမသိၼ ံ 
ကာေယ ေကသာ ေလာမာ နခါ ဒႏၲာ တေစာ၊ မံသံ ႏွာ႐ု အ႒ိ အ႒ိမဥိၸၨံ ဝကံၠ၊ ဟဒယံ ယကနံ 
ကိေလာမကံ ပိဟကံ ပပၹါသံ၊ အႏံၲ အႏၲဂုဏံ ဥဒရိယံ ကရီသံ၊ ပိတံၱ ေသမံွ ပုေဗၺာ ေလာဟိတံ 
ေသေဒါ ေမေဒါ၊ အႆ ုဝသာ ေခေဠာ သိဃၤာဏိကာ လသိကာ မုတၱ” ႏိၲ။ 

ေသယ်ထာပ ိ ဘိကၡေဝ ဥဘေတာမုခါ ပုေတာဠိ ပူရာ နာနာဝိဟိတႆ ဓညႆ။ 
ေသယ်ထိဒံ၊ သာလီနံ ဝီဟီနံ မုဂၢါန ံမာသာနံ တိလာနံ တ႑ဳလာနံ။ တေမနံ စကၡဳမာ ပုရိေသာ 
မုဥၨတိြာ ပစၥေဝေကၡယ် “ဣေမ သာလီ ဣေမ ဝီဟီ ဣေမ မုဂၢါ ဣေမ မာသာ ဣေမ တိလာ 
ဣေမ တ႑ဳလာ”တိ။ ဧဝေမဝ ေခါ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဳ ဣမေမဝ ကာယံ ဥဒၶံ ပါဒတလာ အေဓာ 
ေကသမတၳကာ တစပရိယႏံၲ ပူရံ နာနပၸကာရႆ အသုစိေနာ ပစၥေဝကၡတိ “အတိၳ ဣမသိၼ ံ 
ကာေယ ေကသာ ေလာမာ ။ပ။ မုတၱ“ ႏိၲ။ ဣတိ အဇၥ်တံၱ ဝါ ။ပ။ ဧဝမၸ ိ ေခါ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဳ 
ကာေယ ကာယာႏု -ပႆ ီဝိဟရတိ။ 

ပဋိကူလမနသိကာရပဗၺံ နိ႒ိတံ။ 
 

ကာယာႏုပႆနာ ဓာတုမနသိကာရပဗၺ 
 ၃၇၈။ ပုန စပရံ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဳ  ဣမေမဝ ကာယံ ယထာဌိတံ ယထာပဏိဟိတံ 
ဓာတုေသာ ပစၥေဝကၡတိ “ အတၳိ ဣမသိၼ ံ ကာေယ ပထဝီဓာတု အာေပါဓာတု ေတေဇာဓာတု 
ဝါေယာဓာတူ”တိ။ 
 ေသယ်ထာပ ိ ဘိကၡေဝ ဒေကၡာ ေဂါဃာတေကာ ဝါ ေဂါဃာတကေႏၲဝါသီ ဝါ ဂါဝ ိ ံ 
ဝဓိတြာ စတုမဟာပေထ ဗိလေသာ ဝိဘဇိတြာ နိသိေႏၷာ အႆ။ 

ဧဝေမဝ ေခါ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဳ ဣမေမဝ ကာယံ ယထာဌိတံ ယထာပဏိဟိတံ 
ဓာတုေသာ ပစၥေဝကၡတိ “ အတၳိ ဣမသိၼ ံ ကာေယ ပထဝီဓာတု အာေပါဓာတု ေတေဇာဓာတု 
ဝါေယာဓာတူ”တိ။ ဣတိ အဇၥ်တံၱ ဝါ ကာေယ ကာယာႏုပႆီ ဝိဟရတိ ။ပ။ ဧဝမၸ ိေခါ ဘိကၡေဝ 
ကာယ ကာယာႏုပႆီ ဝိဟရတိ။ 

ဓာတုမနသိကာရပဗၺံ နိ႒ိတံ။ 



ကာယာႏုပႆနာ နဝသိဝထိကပဗၺ 
 ၃၇၉။ ပုန စပရံ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဳ ေသယ်ထာပိ ပေႆယ် သရီရံ သိဝထိကာယ 

ဆၮိတံ ဧကာဟမတံ ဝါ ဒြီဟမတံ ဝါ တီဟမတံ ဝါ ဥဒၶဳမာတကံ ဝိနီလကံ ဝိပုဗၺကဇာတံ။ ေသာ 
ဣမေမဝ ကာယံ ဥပသံဟရတိ “ အယမၸ ိ ေခါ ကာေယာ ဧဝံဓေမၼာ ဧဝံဘာဝီ 
ဧဝံအနတီေတာ”တိ။ ဣတိ အဇၥ်တံၱ ဝါ ။ပ။ ဧဝမၸ ိ ေခါ ဘိကၡေဝ ကာယ ကာယာႏုပႆီ 
ဝိဟရတိ။ 

ပုန စပရံ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဳ ေသယ်ထာပိ ပေႆယ် သရီရံ သိဝထိကာယ ဆၮိတံ 
ကာေကဟိ ဝါ ခဇၨမာနံ ကုလေလဟိ ဝါ ခဇၨမာနံံ ဂိေဇၥ်ဟိ ဝါ ခဇၨမာနံ ကေကၤဟိ ဝါ ခဇၨမာနံ 
သုနေခဟိ ဝါ ခဇၨမာနံ ဗ်ေဂ ၣဟိ ဝါ ခဇၨမာနံ ဒီပီဟိ ဝါ ခဇၨမာနံ သိဂၤ ါေလဟိ ဝါ ခဇၨမာနံ ဝိဝိေဓဟိ 
ဝါ ပါဏကဇာေတဟိ ခဇၨမာနံ။ ေသာ ဣမေမဝ ကာယံ ဥပသံဟရတိ “ အယမၸ ိေခါ ကာေယာ 
ဧဝံဓေမၼာ ဧဝံဘာဝ ီ ဧဝံအနတီေတာ”တိ။ ဣတိ အဇၥ်တံၱ ဝါ ။ပ။ ဧဝမၸ ိ ေခါ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဳ 
ကာေယ ကာယာႏုပႆီ ဝိဟရတိ။ 
        ပုန စပရံ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဳ ေသယ်ထာပိ ပေႆယ် သရီရံ သိဝထိကာယ ဆၮိတံ 
အ႒ိကသခၤလိကံ သမံသေလာဟိတံ ႏွာ႐ုသမၺႏၶ။ံ ပ။ အ႒ိကသခၤလိကံ နိမံသေလာဟိတမကၡိတံ 
ႏွာ႐ုသမၺႏၶံ။ ပ။ အ႒ိကသခၤလိကံ အပဂတမံသေလာဟိတံ ႏွာ႐ုသမၺႏၶံ။ ပ။ အ႒ိကာနိ 
အပဂတသမ ၺႏၶာနိ ဒိသာ ဝိဒိသာ ဝိကၡိတၱာနိ၊ အေညန ဟတၳ႒ိကံ အေညန ပါဒ႒ိကံ အေညန 
ေဂါပၹက႒ိကံ အေညန ဇဃၤ႒ိကံ အေညန ဦ႐ု႒ိကံ အေညန ကဋိ႒ိကံ အေညန ဖာသုက႒ိကံ 
အေညန ပိ႒ိ႒ိကံ အေညန ခႏၶ႒ိကံ အေညန ဂီဝ႒ိကံ အေညန ဟႏုက႒ိကံ အေညန ဒႏၲ႒ိကံ 
အေညန သီသကဋာဟံ။ ေသာ ဣမေမဝ ကာယံ ဥပသံဟရတိ “ အယမၸ ိ ေခါ ကာေယာ 
ဧဝံဓေမၼာ ဧဝံဘာဝီ ဧဝံအနတီေတာ”တိ။ ဣတိ အဇၥ်တံၱ ဝါ ။ပ။ ဝိဟရတိ။ 
         ပုန စပရံ ဘိကၡေဝ ဘိကၡဳ ေသယ်ထာပိ ပေႆယ် သရီရံ သိဝထိကာယ ဆၮိတံ 
အ႒ိကာန ိေသတာနိ သခၤဝဏၰပဋိဘာဂါနိ ။ပ။ အ႒ိကာနိ ပုဥၨကိတာနိ ေတေရာဝႆိကာနိ ။ ပ။ 
အ႒ိကာန ိပူတီန ိစုဏၰဇာတာနိ။ ေသာ ဣမေမဝ ကာယံ ဥပသံဟရတိ “ အယမၸ ိေခါ ကာေယာ 
ဧဝံဓေမၼာ ဧဝံဘာဝီ ဧဝံအနတီေတာ”တိ။ ဣတိ အဇၥ်တံၱ ဝါ ကာေယ ကာယာႏုပႆီ ဝိဟရတိ၊ 
ဗဟိဒၶါ ဝါ ကာေယ ကာယာႏုပႆီ ဝိဟရတိ၊ အဇၥ်တၱဗဟိဒၶါ ဝါ ကာေယ ကာယာႏုပႆီ 
ဝိဟရတိ၊ သမုဒယဓမၼာႏုပႆီ ဝါ ကာယသၼႎ ဝိဟရတိ၊ ဝယဓမၼာႏုပႆီဝါ ကာယသၼ ႎ ဝိဟရတိ၊ 
သမုဒယဝယဓမၼာႏုပႆီ ဝါ ကာယသိၼ ံ ဝိဟရတိ။ “အတိၳ ကာေယာ” တိ ဝါ ပနႆ သတိ 
ပစၥဳပ႒ိတာ ေဟာတိ ယာဝေဒဝ ဉာဏမတၱာယ ပဋိႆတိမတၱာယ။ အနိႆိေတာစ ဝိဟရတိ၊ 
န စ ကိဥၥ ိေလာေက ဥပါဒိယတိ။ ဧဝမၸ ိေခါ ဘိကၡေဝ ကာေယ ကာယာႏုပႆီ ဝိဟရတိ။ 

နဝသိဝထိကပဗၺံ နိ႒ိတံ။ 
စုဒၵသ ကာယာႏုပႆနာ နိ႒ိတာ။ 


