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၂ ပိတရသျ ပ တံ
� ေယ ဇနာ အသ္မာဘိး သာရ္ဒ္ဓမ် အသ္တဒီၑွေရ တာ
တရိ ယီၑု ခီၐ္ေဋ စ ပုဏျသမ္ဗလိတဝိၑွာသဓနသျ သမာ
နာံၑိတွံ ြပာပ္တာသ္တာန် ြပတိ ယီၑု ခီၐ္ဋသျ ဒါသး ေြပ
ရိတၑ္စ ၑိေမာန် ပိတရး ပ တံ လိခတိ၊

�ဤၑွရသျာသ္မာကံ ြပေဘာ ေီၑာၑ္စ တတဇ္ွဉာေနန
ယုၐ္မာသွ ြုဂဟၑာနေ္တျာ ရ္ဗာဟလုျ ံ ဝရ္တ္တတာံ၊

� ဇီဝနာရ္ထမ် ဤၑွရဘက္တျရ္ထဉစ္ ယဒ ဒ် အာဝၑျ
ကံ တတ် သရွ◌ွံ ေဂါ်ရဝသဒ္ဂုဏာဘျာမ် အသ္မဒါဟာွန
ကာရိဏသ္တတ္တဇ္ွဉာနဒါွရာ တေသျၑွရီယၑက္တိရသ္
မဘျ ံ ဒတ္တဝတီ၊

�တတသ္ရွေ◌ဏွ စာသ္မဘျ ံတာဒၖၑာ ဗဟမူုလျာ မဟာ
ြပတိဇ္ဉာ ဒတ္တာ ယာဘိ ယံ သံသာရဝျာပ္တာတ် ကု
တ္သိတာဘိလာၐမူလာတ် သရွ◌နွာၑာဒ် ရက္ၐာံ ြပာေပျၑွ
ရီယသွဘာဝသျာံၑိေနာ ဘဝိတံု ၑက္ ထု၊

�တေတာ ေဟေတာ ယံ သမ္ပူရ္ဏံ ယတ္နံ ဝိဓာယ
ဝိၑွာေသ ေသာ်ဇ ံ ေသာ်ဇေ ဇ္ဉာနံ

� ဇ္ဉာန အာယေတန ဒိ္ယတာမ် အာယေတန ဒိ္ယတာ
ယာံ ဓဲ ◌ျ ံ ဓဲ ◌ျ ဤၑွရဘက္တိမ္

�ဤၑွရဘက္ေတာ် ဘာတၖသ္ေနေဟ စ ေြပမ ယု◌င်္က္
တ၊
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� ဧတာနိ ယဒိ ယုၐ္မာသု ဝိဒ နေ္တ � ဝရ္ဒ္ဓနေ္တ စ တ
ှ◌ျသ္မတ္ြပေဘာ ၑုီ ခီၐ္ဋသျ တတ္တွဇ္ဉာေန ယုၐ္
မာန် အလသာန် နၐ္ိဖလာံၑ္စ န သ္ထာပယိၐျနတိ္၊

� ကိနေ္တတွာနိ ယသျ န ဝိဒ နေ္တ ေသာ 'နေ္ဓာ မု ဒိတ
ေလာစနး သွကီယပူရွ◌ပွါပါနာံ မာရ္ဇ္ဇနသျ ဝိသ္မၖတိံ ဂ
တၑ္စ၊

�တသ္မာဒ် ေဟ ဘာတရး, ယူယံ သွကီယာဟာွနဝရဏ
ေယာ ရ္ဒၖဎကရေဏ ဗဟု ယတဓံွ, တတ် ကၖတာွ ကဒါစ
န သ္ခလိၐျထ၊

�ယေတာ 'ေနန ြပကာေရဏာသ္မာကံ ြပေဘာသ္ တာ
တၖ ၑုီ ခီၐ္ဋသျာနနတ္ရာဇျသျ ြပေဝေၑန ယူယံ သုက
ေလန ေယာဇယိၐျေဓွ၊

�ယဒ ပိ ယူယမ် ဧတတ် သရွ◌ွံ ဇာနထီ ဝရ္တ္တမာေန
သတျမေတ သုသ္ထိရာ ဘဝထ စ တထာပိ ယုၐ္မာန် သ
ရွ◌ွဒါ တတ် သ္မာရယိတုမ် အဟမ် အယတ္နဝါန် န ဘ
ဝိၐျာမိ၊

�� ယာဝဒ် ဧတသ္မိန် ဒူေၐျ တိၐ္ဌာမိ တာဝဒ် ယုၐ္မာန်
သ္မာရယန် ြပေဗာဓယိတံု ဝိဟိတံ မေ ၊

��ယေတာ 'သ္မာကံ ြပဘု ၑုီ ခီၐ္ေဋာ မာံ ယတ် ဇ္ဉာပိ
တဝါန် တဒ သုာရာဒ် ဒူၐျေမတတ် မယာ ၑီ ဃံ တျက္တ
ဝျမ် ဣတိ ဇာနာမိ၊

�� မမ ပရေလာကဂမနာတ် ပရမပိ ယူယံ ယေဒတာနိ သ္
မရ္တ္တံု ၑက္ၐ ထ တသ္မိန် သရွ◌ထွာ ယတိေၐျ၊
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��ယေတာ 'သ္မာကံ ြပေဘာ ၑုီ ခီၐ္ဋသျ ပရာကမံ ပု
နရာဂမနဉစ္ ယုၐ္မာန် ဇ္ဉာပယနေ္တာ ဝယံ ကလ္ပိတာ
ပါချာနာ ဂွစ္ဆာေမတိ နဟိ ကိနတ္ု တသျ မဟိမ္နး

ြပတျက္ၐသာက္ၐိေဏာ ဘူတာွ ဘာၐိတဝနတ္း၊
��ယတး သ ပိတုရီၑွရာဒ် ေဂါ်ရဝံ ြပၑံသာဉစ္ ြပာပ္တ
ဝါန် ဝိေၑၐေတာ မဟိမယုက္တေတေဇာမဓျာဒ် ဧတာဒၖၑီ
ဝါဏီ တံ ြပတိ နရ္ိဂတဝတီ, ယထာ, ဧၐ မမ ပိယပုတ
ဧတသ္မိန် မမ ပရမသနေ္တာၐး၊

�� သွရ္ဂာတ် နရ္ိဂေတယံ ဝါဏီ ပဝိ တပရွ◌ွေတ ေတန
သာရ္ဒ္ဓံ ဝိဒ မာနရဲသ္မာဘိရြၑာဝိ၊

��အပရမ် အသ္မတ္သမီေပ ဒၖဎတရံ ဘဝိၐျဒါွကျ ံ ဝိဒ
ေတ ယူယဉစ္ ယဒိ ဒိနာရမ္ဘံ ယုၐ္မနမ္နးသု ြပဘာတီ
ယနက္ၐ တေသျာဒယဉစ္ ယာဝတ် တိမိရမေယ သ္ထာေန
ဇွလနတံ္ ြပဒီပမိဝ တဒ် ဝါကျ ံသမ္မ ေဓွ တ ှိ ဘြဒံ က
ရိၐျထ၊

�� ၑာသ္ တီယံ ကိမပိ ဘဝိၐျဒါွကျ ံ မ ၐုျသျ သွကီယ
ဘာဝေဗာဓကံ နဟိ, ဧတဒ် ယုၐ္မာဘိး သမျက် ဇ္ဉာယ
တာံ၊

��ယေတာ ဘဝိၐျဒါွကျ ံ ပုရာ မာ ၐုာဏာမ် ဣစ္ဆာေတာ
ေနာတ္ပနန္ံ ကိနတ္ွီၑွရသျ ပဝိတေလာကား ပဝိေတဏာ
တ္မနာ ြပဝရ္တ္တိတား သနေ္တာ ဝါကျမ် အဘာၐနတ္၊

�
�အပရံ ပူရွ◌ကွာေလ ယထာ ေလာကာနာံ မေဓျ မိထျာ
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ဘဝိၐျဒါွဒိန ဥပါတိၐ္ဌန် တထာ ယုၐ္မာကံ မေဓျ'ပိ မိ
ထျာၑိက္ၐကာ ဥပသ္ထာသျနတိ္, ေတ ေသွၐာံ ေကတာရံ
ြပဘုမ် အန◌င်္ဂီကၖတျ သတရံွ ဝိနာၑံ ေသွၐု ဝရ္တတ္ယန ္
တိ ဝိနာၑကဝဲဓရ္မ္မျ ံ ဂုပ္တံ ယုၐ္မနမ္ဓျမ် အာေနၐျနတိ္၊

�တေတာ 'ေနေကၐု ေတၐာံ ဝိနာၑကမာရ္ဂံ ဂေတၐု ေတ
ဘျး သတျမာရ္ဂသျ နနိဒ္ာ သမ္ဘဝိၐျတိ၊

� အပရဉစ္ ေတ ေလာဘာတ် ကာပဋ ဝါကျ ဲ ၐ္မတ္
ေတာ လာဘံ ကရိၐျနေ္တ ကိနတ္ု ေတၐာံ ပုရာတနဒဏ္
ဍာဇ္ဉာ န ဝိလမ္ဗေတ ေတၐာံ ဝိနာၑၑ္စ န နြိဒာတိ၊

�ဤၑွရး ကၖတပါပါန် ဒူတာန် န က္ၐမိတာွ တိမိရၑၖ◌င်္ခ
လဲး ပါတာေလ ုဒ္ဓွာ ဝိစာရာရ္ထံ သမရ္ပိတဝါန၊်

� ပုရာတနံ သံသာရမပိ န က္ၐမိတာွ တံ ဒၐ္ုဋာနာံ သံသာ
ရံ ဇလာပ္လာဝေနန မဇ္ဇယိတာွ သပ္တဇနးဲ သဟိတံ ဓ
ရ္မ္မြပစာရကံ ေနာဟံ ရက္ၐိတဝါန၊်

� သိေဒါမမ် အေမာရာ ေစတိနာမေက နဂေရ ဘဝိၐျတာံ
ဒၐ္ုဋာနာံ ဒၖၐ္ဋာနတံ္ ဝိဓာယ ဘသ္မီကၖတျ ဝိနာေၑန ဒ
ဏ္ဍိတဝါန;်

� ကိနတ္ု တဲး ကုတ္သိတဝျဘိစာရိဘိ ရ္ဒၐ္ုဋာတ္မဘိး
က္လိၐ္ဋံ ဓာရ္မ္မိကံ ေလာဋံ ရက္ၐိတဝါန၊်

� သ ဓာရ္မ္မိေကာ ဇနသ္ေတၐာံ မေဓျ နဝိသန် သီွယ
ဒၖၐ္ဋိေြၑာ တေဂါစေရဘျသ္ေတၐာမ် အဓရ္မ္မာစာေရ
ဘျး သွကီယဓာရ္မ္မိကမနသိ ဒိေန ဒိေန တပ္တဝါန၊်
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� ြပဘု ရ္ဘက္တာန် ပရီက္ၐာဒ် ဥဒ္ဓရ္တ္တံု ဝိစာရဒိနဉ ္
စ ယာဝဒ် ဒဏ္ဍ ာမာနာန် အဓာရ္မ္မိကာန် ေရာဒ္ဓုံ ပါရ
ယတိ,

� ဝိေၑၐေတာ ေယ 'ေမဓျာဘိလာၐာတ် ၑာရီရိကသုခမ်
အ ုဂစ္ဆနတိ္ ကရ္တၖတွပဒါနိ စာဝဇာနနတိ္ တာေနဝ
(ေရာဒ္ဓုံ ပါရယတိ၊ ) ေတ ဒးုသာဟသိနး ြပဂလ္ဘာၑ္စ၊

�အပရံ ဗလေဂါ်ရဝါဘျာံ ေြၑၐ္ဌာ ဒိဝျဒူတား ြပေဘား
သနန္ေိဓာ် ေယၐာံ ဝဲပရီေတျန နနိဒ္ာသူစကံ ဝိစာရံ န ကု
ရွ◌နွတိ္ ေတၐာမ် ဥစ္စပဒသ္ထာနာံ နနိဒ္နာဒ် ဣေမ န ဘီ
တား၊

� ကိနတ္ု ေယ ဗုဒ္ဓိဟီနား ြပကၖတာ ဇနတ္ေဝါ ဓရ္တ္
တဝျတာယဲ ဝိနာၑျတာယဲ စ ဇာယနေ္တ တတ္သဒၖၑာ
ဣေမ ယနန္ ဗုဓျနေ္တ တတ် နနိဒ္နတ္း သွကီယဝိနာၑျ
တယာ ဝိနကံ္ၐ နတိ္ သီွယာဓရ္မ္မသျ ဖလံ ြပာပ္သျနတိ္ စ၊

�� ေတ ဒိဝါ ြပကၖၐ္ဋေဘာဇနံ သုခံ မ နေ္တ နဇိဆလဲး
သုခေဘာဂိနး သနေ္တာ ယုၐ္မာဘိး သာရ္ဒ္ဓံ ေဘာဇနံ
ကုရွ◌နွတ္း ကလ◌င်္ကိေနာ ေဒါၐိဏၑ္စ ဘဝနတိ္၊

�� ေတၐာံ ေလာစနာနိ ပရဒါရာကာ◌င်္က္ၐီဏိ ပါေပ စာြၑာ
နတ္ာနိ ေတ စဉစ္လာနိ မနာံသိ ေမာဟယနတိ္ ေလာေဘ
တတ္ပရမနသး သနတိ္ စ၊

�� ေတ ၑာပြဂသ္တာ ဝံၑား သရလမာရ္ဂံ ဝိဟာယ ဗိ
ေယာရပုတသျ ဗိလိယမသျ ဝိပေထန ြဝဇနေ္တာ ဘာန ္
တာ အဘဝန၊် သ ဗိလိယေမာ 'ပျဓရ္မ္မာတ် ြပာေပျ ပါရိ
ေတာၐိေက' ပီယတ,
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�� ကိနတ္ု နဇိာပရာဓာဒ် ဘရ္တ္သနာမ် အလဘတ ယ
ေတာ ဝစနၑက္တိဟီနံ ဝါဟနံ မာ ၐိုကဂိရမ် ဥစ္စာ ◌ျ
ဘဝိၐျဒါွဒိန ဥနမ္တ္တ တာမ် အဗာဓတ၊

��ဣေမ နရ္ိဇလာနိ ြပသဝဏာနိ ြပစဏ္ဍဝါယုနာ စာလိ
တာ ေမဃာၑ္စ ေတၐာံ ကၖေတ နတိျသ္ထာယီ ေဃာရတ
ရာနဓ္ကာရး သဉစိ္ေတာ 'သ္တိ၊

�� ေယ စ ဇနာ ဘာနတ္ျာစာရိဂဏာတ် ကၖစ္ေဆေဏာဒ္
ဓၖတာသ္တာန် ဣေမ 'ပရိမိတဒရ္ပကထာ ဘာၐမာဏား
ၑာရီရိကသုခါဘိလာၐဲး ကာမ ကီဍာဘိၑ္စ ေမာဟယနတိ္၊

�� ေတဘျး သွာဓီနတာံ ြပတိဇ္ဉာယ သွယံ ဝိနာၑျတာယာ
ဒါသာ ဘဝနတိ္, ယတး, ေယာ ေယနဝဲ ပရာဇိေဂျ သ ဇာ
တသ္တသျ ကိ◌င်္ကရး၊

�� တာတးု ြပေဘာ ၑုီ ခီၐ္ဋသျ ဇ္ဉာေနန သံသာရသျ
မေလဘျ ဥဒ္ဓၖတာ ေယ ပုနသ္ေတၐု နမိဇ္ဇျ ပရာဇီယန ္
ေတ ေတၐာံ ြပထမဒၑာတး ေၑၐဒၑာ ကုတ္သိတာ ဘဝ
တိ၊

�� ေတၐာံ ပေက္ၐ ဓရ္မ္မပထသျ ဇ္ဉာနာြပာပ္တိ ရွရံ န စ
နရ္ိဒ္ဒိၐ္ဋာတ် ပဝိ တဝိဓိမာရ္ဂာတ် ဇ္ဉာနြပာပ္တာနာံ ပ
ရာဝရ္တ္တန၊ံ

�� ကိနတ္ု ေယယံ သတျာ ဒၖၐ္ဋာနတ္ကထာ သဲဝ ေတၐု
ဖလိတဝတီ, ယထာ, ကုက္ကုရး သီွယဝါနတ္ာယ ဝျာဝရ္
တ္တေတ ပုနး ပုနး၊ လုဌိတံု ကရ္ဒ္ဒေမ တဒွတ် က္ၐာလိ
တၑ္စဲဝ ၑူကရး။
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�
� ေဟ ပိယတမား, ယူယံ ယထာ ပဝိတဘဝိၐျဒွက္တၖ
ဘိး ပူရွေ◌ာွက္တာနိ ဝါကျာနိ တာတာ ြပဘုနာ ေြပရိတာ
နာမ် အသ္မာကမ် အာေဒၑဉစ္ သာရထ တထာ ယုၐ္မာန်
သ္မာရယိတာွ

� ယုၐ္မာကံ သရလဘာဝံ ြပေဗာဓယိတမ်ု အဟံ ဒွိတီယ
မ် ဣဒံ ပ တံ လိခါမိ၊

� ြပထမံ ယုၐ္မာဘိရိဒံ ဇ္ဉာယတာံ ယတ် ေၑေၐ ကာ
ေလ ေသွစ္ဆာစာရိေဏာ နနိဒ္ကာ ဥပသ္ထာယ

� ဝဒိၐျနတိ္ ြပေဘာရာဂမနသျ ြပတိဇ္ဉာ ကုတ? ယတး
ပိတၖေလာကာနာံ မဟာနြိဒာဂမနာတ် ပရံ သရွ◌ာွဏိ သၖၐ္
ေဋရာရမ္ဘကာေလ ယထာ တထဲဝါဝတိၐ္ဌနေ္တ၊

� ပူရွ◌မ်ွ ဤၑွရသျ ဝါေကျနာကာၑမဏ္ဍလံ ဇလာဒ် ဥ
တပ္နန္ာ ဇေလ သနတိ္ၐ္ဌမာနာ စ ပၖထိဝျဝိဒ တဲတဒ် အ
နစ္ိဆုကတာတသ္ေတ န ဇာနာနတိ္,

� တတသ္တာတ္ကာလိကသံသာေရာ ဇေလနာပ္လာဝိ
ေတာ ဝိနာၑံ ဂတး၊

� ကိနတ္ွဓုနာ ဝရ္တ္တမာေန အာကာၑဘူမဏ္ဍေလ
ေတနဝဲ ဝါေကျန ဝဟ္ ရ္ထံ ဂုပ္ေတ ဝိစာရဒိနံ ဒၐ္ုဋမာန
ဝါနာံ ဝိနာၑဉစ္ ယာဝဒ် ရက္ၐ ေတ၊

� ေဟ ပိယတမား, ယူယမ် ဧတေဒကံ ဝါကျမ် အနဝဂ
တာ မာ ဘဝတ ယတ် ြပေဘား သာက္ၐာဒ် ဒိနေမကံ ဝရ
သဟသဝဒ် ဝရသဟသဉစ္ ဒိနကဲဝတ်၊
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� ေကစိဒ် ယထာ ဝိလမ္ဗံ မ နေ္တ တထာ ြပဘုး သွြပ
တိဇ္ဉာယာံ ဝိလမ္ဗေတ တနန္ဟိ ကိနတ္ု ေကာ'ပိ ယနန္
ဝိနေၑျတ် သရွ◌ွံ ဧဝ မနးပရာဝရ္တ္တနံ ဂစ္ေဆယုရိတျ
ဘိလၐန် ေသာ 'သ္မာန် ြပတိ ဒီရ္ဃသဟိၐ္ဏတုာံ ဝိဒဓာ
တိ၊

� ကိနတ္ု က္ၐပါယာံ ေစာ်ရ ဣဝ ြပေဘာ ရ္ဒိနမ် အာဂမိၐျ
တိ တသ္မိန် မဟာၑဗ္ေဒန ဂဂနမဏ္ဍလံ ေလာပ္သျေတ
မူလဝသ္တူနိ စ တာေပန ဂလိၐျနေ္တ ပၖထိဝီ တနမ္ဓျ
သ္ထိတာနိ ကရ္မ္မာဏိ စ ဓက္ၐ နေ္တ၊

� အတး သရွ◌ွဲေရတဲ ရိွကာေရ ဂနတ္ေဝျ သတိ ယသ္
မိန် အာကာၑမဏ္ဍလံ ဒါေဟန ဝိကာရိၐျေတ မူလဝသ္
တနူိ စ တာေပန ဂလိၐျနေ္တ

� တေသျၑွရဒိနသျာဂမနံ ြပတီက္ၐမာဏဲရာကာ◌င်္က္ၐမာ
ဏဲၑ္စ ယူၐ္မာဘိ ရ္ဓရ္မ္မာစာေရၑွရဘက္တိဘျာံ ကီဒၖၑဲ
ရ္ေလာကဲ ရ္ဘဝိတဝျ?ံ

��တထာပိ ဝယံ တသျ ြပတိဇ္ဉာ သုာေရဏ ဓရ္မ္မသျ
ဝါသသ္ထာနံ တူနမ် အာကာၑမဏ္ဍလံ တူနံ ဘူမဏ္ဍ
လဉစ္ ြပတီက္ၐာမေဟ၊

�� အတဧဝ ေဟ ပိယတမား, တာနိ ြပတီက္ၐမာဏာ ယူ
ယံ နၐ္ိကလကင်္ာ အနနိဒိ္တာၑ္စ ဘူတာွ ယတ် ၑာနတ္ျာ ၑိ
တာသ္တိၐ္ဌထဲတသ္မိန် ယတဓံွ၊

��အသ္မာကံ ြပေဘာ ရ္ဒီရ္ဃသဟိၐ္ဏတုာဉစ္ ပရိတာ
ဏဇနကိာံ မ ဓံွ၊ အသ္မာကံ ပိယဘာေတ ေပါ်လာယ
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ယတ် ဇ္ဉာနမ် အဒါယိ တဒ ုသာေရဏ ေသာ'ပိ ပေတ
ယုၐ္မာန် ြပတိ တေဒဝါလိခတ်၊

�� သွကီယသရွ◌ပွေတၐု စဲတာ ဓိ ြပသ္တုတျ တေဒဝ
ဂဒတိ၊ ေတၐု ပေတၐု ကတိပယာနိ ဒု ူဟျာဏိ ဝါကျာ
နိ ဝိဒ နေ္တ ေယ စ ေလာကာ အဇ္ဉာနာၑ္စဉစ္လာၑ္စ
ေတ နဇိဝိနာၑာရ္ထမ် အ ၑာသ္ တီယဝစနာနဝီ တာ ပိ
ဝိကာရယနတိ္၊

��တသ္မာဒ် ေဟ ပိယတမား, ယူယံ ပူရွ◌ွံ ဗုဒ္ဓာွ သာဝဓာ
နာသ္တိၐ္ဌတ, အဓာရ္မ္မိကာဏာံ ဘာနတိ္ေသာတသာ
ပဟၖတား သွကီယသုသ္ထိရတာွတ် မာ ဘၑျတ၊

�� ကိနတ္ွသ္မာကံ ြပေဘာသ္ တာတု ၑုီ ခီၐ္ဋသျာ ုြဂ
ေဟ ဇ္ဉာေန စ ဝရ္ဒ္ဓဓံွ၊ တသျ ေဂါ်ရဝမ် ဣဒါန ီံ သဒါ
ကာလဉစ္ ဘူယာတ်၊ အာေမန၊်
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