
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ  

ကဆနု္လျပည္႔ - ဗုဒၶေန႔ ရတု 
 

ရွင္ခ်စ္ျမတ္စြာ, .  ေစာဗုဒၶါကား, ဆယ္ျဖာဒသ, ပါရမီလကိုွ, ဘဝအေန, ေလးသခ်ၤတုိ႔, ျပည္႔ေစ ၿဖဳိး 
ေမာက,္ ႏွဳိင္းစံေထာက္ေသာ္, တေယာက္ၿပဳိင္ခဲ့, အတမုဲ့မုိ႔, ထးူတဲ့ဤစာ, ပူေဇာ္ပါလည္း, ဉာဏ္မွာႏုံ႔နဲ, မွီဘုိ႔ခဲ 
လမိ့္, စိတ္ထၾဲကည္ညဳိ၊ စာတမ္းဆိုေသာ္၊ ထုိထုိသတၱဝါ၊ အဝိဇၨာေၾကာင့္၊ ဝိညာသေႏၶ၊ နာမ္ရုပ္ေတြက၊ ေမြးေသ 
ခႏၶာ၊ သံသရာဝယ္၊ ကံဟာက်ဳိးထက္၊ ဘဝဆက္၏၊ ယပူ်က္ဥေစၦ၊ ဒိ႒ိေတြကုိ၊ ကင္းေစေဟာျပ၊ ဝညိာဏတြင္၊ 
အတၱလိပ္ျပာ၊ ငါမပါတည္႔၊ သူပါမဟုတ္၊ အသစ္ထတ္ုလည္း၊ ျဖစ္ခ်ဳပ္ေၾကာင္းက်ဳိး၊ တိတ္စုိး-သႆတာ၊ 
ဒိ႒ိကြာသည္-  ျမတ္စြာ ရွင္ခ်စ္ ေဟာပံု တည္း။ 
 

ပင္သစ္ဓာတ္လႊာ, ေဗာဓိျဖာသား, ေညာင္မွာဗုေဒၶ, ထက္ဝယ္ေခြလ်က္, ဒုေကၡ-သမုဒယ, နိေရာဓႏွင့္, 
မဂၢတျဖာ, ေလးသစၥာတုိ႔, လန္းျဖာပြင့္ဘိ, တုမရွိသည္႔, မုနိထြဋ္ထား, ငါဘုရားဟု, ငါးပါးဝဂၢီ, စဦးခ်ီလ်က,္ 
ေဟာၿပီ သြက္သြက,္ ဓမၼစကႏ္ွင့္, ေလးခ်က္သတိ, ေလးရိွသမၸဓာန္, ေလးတန္ဣဒၶိပၸါဒ္, ငါးရပ္ဣေျႏၵ, ဗုိလေ္န 
ငါးပါး, ခုႏွစ္ပါးေဗာဇၥ်င္, မဂၢင္ရွစ္ရပ္, ေဗာဓိျမတ္ဟု, ထြဋ္တပ္အမြန္, သုံးဆဲ့ခြန္ကုိ, အလြန္ပုိင္စြဲ, မေမ့ကေဲလာ့, 
ေတြ႔ဆရဲုပ္နာမ္, ျဖစ္ခ်ဳပ္ဟန္ျဖင့္, သနၱာန္ေလာက, ေန႔ညဥ္႔ျပ၏, ဓမၼစြမ္းအင္, သျိမင္မွသာ, ေကာင္းက်ဳိးသာ 
မည္,  - - ဓါတ္လႊာ ပင္သစ္ ေဇာဟံု တည္း။  
 

ထင္ရစ္မွတ္ရာ, ကဗ်ည္းစာတည္း, ေတဇာဘနု္းေတာက္, ကဆုန္ေရာကေ္သာ္, ျပည္႔ေျမာက္ဗ်ာဒိတ္, 
ဘနု္းဂုဏ္ဟိတ္၍, ထြဋ္ထိပ္ရာဇာ, မင္းသဒိၶါလည္း, ဖြားလာသည္႔ေန႔, ကဆနု္ျပည္႔ပင္, ခ်မ္းေျမ႕ဇမၺဴ, သုံးဘုံသူ 
တုိ႔, အပူကင္းပ, ေလးသစၥကုိ, သရိျပည္႔စုံ, ဗုဒၶဂုဏ္ဟ,ု ကဆုန္ဤလ, ဂုဏ္ထူးျပခ့ဲ, ထုိမွကလဲာ, ဝါေလးဆဲ့ငါး, 
ၾကားသႏူွလုံး, အုံးသည္႔ႀကိမ္လုိ, ငုိယုိတတမ္း, လြမ္းလြမ္းမွဳိင္မွဳိင္, ယုိင္ယုိင္လလဲဲ, ကဆုန္ပမဲုိ႔, ဤပြဲတည္ေစ, 
အမိေျမဝယ္, ေညာင္ေရေအးခ်မ္း, သြန္းေလာင္းျဖန္းသုိ႔, လႉဒါန္း ခ်ိန္မွန္, ၿမဳိ႔လန္ဒန္ေရာက,္ ျမန္မာေပါက္ႏွင့္, 
ေႏွာင္းေနာက္-သူ- ငါ, အသိျဖာသည္, - မွတ္ရာ ထင္ရစ္ ေသာတံု တည္း။ 
 
အခ်ီ အခ်ညီ ပဒညီ - ၃၆ - ပဒစီ  ( ၃၆ x ၃ = ၁o၈ ပဒ  ) 
စာပုိဒ္ ၃- ခု  တခု စီ ေပါင္းေသာ္ ၃+၆ = ၉။   
စာပုိဒ္ ၃-ခုလုံးေပါင္းေသာ္ ၁၀၈  = ၉ - ဂဏန္းရ၏။  

ၾတင္းေၾက နဝင္းေၾက - ခုိင္ညြန္႔ခက္ျဖာ ခ်နည္းျဖင့္ေရးစပ္သည္။ 
 

ကဗ်ာ  - ဘနု္းသီ ( လန္ဒန္ )  
သာသနရံသီ ဝိဟာရ 
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  ဗ်ာဒိတ္ခိုလႉ ံဒီပင္ကရ 
ၾကည္လင္ဘဝ သေုမဓာ 

စီစဥ္တက် ဆုေခၽြသာသည္ 
ထေုျမကမာၻ လွဳိက္တုန္ဟးီ။ 

လမုၺိနီေတာ ဖြားျခင္းႀကဳံသည္ 
တရားမင္းရဂုံ ကဆုန္ဓါတသ္ာ၍ႀကီး။ ။ 

ဥတေုဝလ - ဂယာ အနား ေျမမွာ 
ဘဂဝါတရားဓေမၼ - ရွာေဖြမွီး 

သဒၶါတရားအေျခ - ခါေႏြၿပီးေစခဲ့ 
သတၱဝါေတြ မညီး - ေလးသစၥာ ။ 

သ,ိ ပယ,္ ဆိုက္, ရာ - မဂၢင္ပြားပါတဲ့ 
မပ်ကထ္င္ရွား- ေန႔ထးူ ကဆနု္လ မဟာ။ ။ 

နိဗၺဴခ်ိန္နီး ေလးဆဲ့ငါးဝါမွာ 
ေအးတဲ့တရားဓမၼာ ျဖစ္တကယ္ပ်က္တယလို္႔ 

ရွစ္ဆယ္အသက္ မွဳန ္အျပ စံဝင္သည္ 
ကဆုန္လ  ဂႏ ၳဝင္တည္။ 

ေန႔ထးူ လထးူ - ႏွစ္ထးူ စည္ေအာင္ 
သစ္မႉး မနသီ - ပူဇာ့ ပူဇာ ေလး။ ။ 

ဆယ့္ေလးႀကိမ္ပြဲ - ကလံ်ံတည္ေအာင္ 
လန္ဒန္ အညီ - စုေပါင္း လႉၾကေလး။ ။ 
၁၇-ႏွစ္ေထာင္၏ - ကဆုန္လ ၾကည္ေပသည္ 

အကုန္ အရညီေစ -  လာဘမ္င္း ပုိင္တည္႔ ေလး။ ။ 
 

ဘုန္းသီ (လန္ဒန္) ေရးစပ္ပူေဇာ္သည္ 
 
 



 
 
 
 
 

(ေတာရ ရဟန္း) 
 

ရြကေ္ဟာင္းေတြ ေလေခၽြခူးပါလုိ႔၊ 
သက္ေညာင္းေႂကြ ေျမေျမလူးေလေတာ့ 

ေဝေဝဖူးျပန္ေပါ့ ရြက္သစ္ေတြ။ 
ေႏြအဖြင့္ေပမုိ႔ ေႂကြလြင့္ ရြက္ၾကင္ဝါတုိ႔ 

ငွကသ္ြင္ပမာ ဝကဲာသြားျပန္ေတာ့ 
မ်က္ျမင္မွာ မၿမပဲါကလားရယ္လုိ႔ 

ရကစ္ဥ္သာ စြဲလာတရားရယန္ဲ႔ ပြားမိသံေဝ။ ။ 
ျဖစ္ပ်ကျ္မင္မေနာတြင္ၿငီးၿပီမုိ႔ 
ရွစ္မဂၢင္ - ေဝါယာဥ္ စီးကာပ 

ေတာဝင္မီွး ပါလုိ႔ -  တရားရွာေဖြ 
တပါးသာေနတဲ့ - ေက်ာင္းသခၤန္း။ 

ေအးရိပ္သာေဘြ - - - 
ေခၽြးသိပ္ - ဓမၼာေရနဲ႔ 

အာသေဝ ရွင္း ခဝါခ် ခ်ိန္မုိ႔ 
ဝနာေျမ ခင္း သာစြ မွာလ 

ေလာဘ မႁပြန္း ေသာက မႁပြန္းတဲ့ျပင္ 
ေဒါသမလႊမ္း ေမာဟမလႊမ္းပါတ့ဲ 

ငါ့မွာကြယ ္ဟယ ္- - ေတာရ . . ရဟန္း။  ။ 
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ထးူတ့ဲကဆုန္ ( ဂ ) လုံးဖြဲ႔ 

၁။ ရာသၿီပိႆ သိတ္လွေနပံု 
ဝိသာခါဓါတ ္- နကၡတတ္ုိ႔စံု 
ျမတစ္ြာဗုဒၶ ထူးစြာ့ဂုဏ္ဂုဏ္ 
မွန္းေမွ်ာ္တ - ဦးခ်ေႏြကဆုန္။ 

 
၂။ မွန္းကာေမွ်ာ္တ- ေရွးကဤပံု 

သေုမဓာေလ့ - ရေသ့ခိုက္ႀကဳံ 
ဒီပကၤရ - ပါဒေခ်စံု 
ဗ်ာဒိတျ္ပည္႔ - ထူးေပ့ေႏြကဆုန္ 

 
၃။ ဗ်ာဒိတေ္တာ္ျပည္႔ - ထိုေန႔ခါႀကဳံ 

ခႏၶာကုိယ္အား တတံားျပဳပံု 
ရႊံ႕ညြန္မထ ိ- ပီတိခုိလွဳ ံ 
ဓိ႒ာန္ျပည့္ - လျပည္႔ေႏြကဆုန္ 

 
၄။ ဓိ႒ာန္ေတာ္ျပည္႔ - ခ်မ္းေျမ႕ခိုလွဳံ  

လမုၺိနီေတာ - သာေမာဘြယ့္စံု 
မာယာမယဖ္်ား ပတျၱမားၾကာငုံ 
ဖြားျမင္ေန႔ - လျပည္႔ေႏြကဆုန္ 

 
၅။ ဖြားျမင္ေန႔ထးူ - ေမ့ဘူးစုံစုံ  

ေျခာကဆ္ယ္ရွစ္ခု ေျမထုလွဳိကခ္ုံ 
နတလူ္အတြင္း - သတင္းႀကဳိင္ပုံ 
မင္းသိဒၶတ္ - ျမင့္ျမတ္ေႏြကဆုန္ 

 
၆။ သဒိၶတၳမင္း ျပင္တြင္းလံုလုံ 

ကေိလသာဓါတ္ ကင္းျပတ္လို႔ကုန္ 
သစၥာေလးပါး - တရား စုံစုံ 
သေိသာေန႔ - လျပည္႔ေႏြကဆုန္ 

၇။ သစၥာသလိ်က္ ေဟာခ်က္ စံုစုံ 
 နတ္လူရင္တြင္း ေအးျခင္းေတြ႔ႀကဳံ 
 သဘိုိ႔ က်င့္ဘုိ႔ မခ်ဳိ႕ဘုံဘံု 
 ေနမနား ႂကြျငားေႏြကဆန္ု 
 
၈။ မေနမနား သနားညွာပုံ 
 ရွစ္ဆယ္အသက္ ငဲ့ကြက္မလွဳ ံ 
 ဓမၼစက ၠအစခ်ယစ္ုံ 
 ေလးဆဲ့ငါး ၾကာသြားေႏြကဆုန္ 
 
၉။ ဝါေလးဆဲ့ငါး တရားခိုလွဳံ 
 ခႏၶာ နာမ္ရုပ္ ျဖစ္ခ်ဳပ္တဲ့ပုံ 
 သသံရာဟု လည္မွဳကုိယံု 
 သ ူငါျဖဳတ ္- ႏွစ္ထုတ္ေႏြကဆနု္ 
 
၁၀။ သငူါျဖဳတ္ၾကည္႔ - ဒိ႒ိကြာပုံ 
 ဥေစၦ, သႆတ - ျပတၾ္က, ျဖစ္ပံု 
 မဂၢင္ရွစ္ဝ - ရိွမွသာယုံ 
 ကေိလဓါတ ္ကင္းျပတ္ေႏြကဆုန္။ 
 
၁၁။  ကေိလကင္းျပတ္ ၿငိမ္းဓါတခ္ုိလွဳံ 
 အရဟႏ ၱ- ရိယျမတ္ပုံ 
 ခႏၶာဇာတိ - စရွိေလတုံ 
 စုေတရ - ဗုဒၶေႏြကဆုန္။ 
 
၁၂။ စုေတရၿမဲ - စိတ္စြဲပါကုန္ 
 မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့ဆကုန္ 
 အေသမဦး ဉာဏ္ဦးပါကုန္ 
 မွတ္ေနာင္တ ေရွာင္ျပေႏြကဆုန္။ 



၁၃။ အမွတေ္နာင္တ ေအာင္ရေရွာင္ပုံ 
 ေန႔ျမတေ္န႔ထးူ - ေမ့ဘူးႀကဳိက္ႀကဳံ 
 ဆဲ့ေလးႀကမိ္ေျမာက္-ထိန္ေတာကလ္်ံစုံ 
 လန္ဒန္တြင္း လႉျခင္းေႏြကဆုန္။ 
 
၁၄။ လန္ဒန္ၿမဳိ႕တြင္း ေပါင္းသင္းစုံစုံ 
 ဗ်ာဒိတ္ယူေန႔ ဖြားေန႔ေတြ႔ဆုံ 
 သစၥာသိမွဳ - နိဗၺဳခုိလွဳ ံ 

တေန႔ထ ဲထူးကဲေႏြကဆုန္ 
 
၁၅။ ထးူတေန႔ထဲ ေပ်ာ္ၿမဂဲုဏ္ဂုဏ္ 
 သလီ, သမာဓိ - စုမိလို႔ပုံ 
 ပညာ တန္ခုိး  ေကာင္းက်ဳိးခုိလွဳ ံ 
 မဂ္ဖိုလ္လမ္း ေျဖာင့္တန္းေႏြကဆုန္။ 
 
၁၆။ မဂ္လမ္း ဖုိလလ္မ္း ေျဖာင့္တန္းေစကုန္ 
 သုံးဘုံေလာက - ဒုကၡကင္းကနု္ 
 ေသာကကင္းေဝး - ၿငိမ္းေအးေစကုန္ 
 ေပးအမ်ွ တူရေႏြကဆနု္။ 
 
၁၇။ ေပးေဝအမွ် တရူယုံယံု 
 ကဗ်ာေရးစပ္ ရြတ္ဖတ္သမိ့္တနု္ 
 ဦးသလိီ႒ စာလွဉာဏ္လွဳံ 
 ေဘးမသန္း ေအးခ်မ္းေႏြကဆုန္။  

သာဓု - သာဓု - သာဓု။ 
 

ကဗ်ာ - ဘနု္းသီ ( လန္ဒန္ ) 
သာသနရံသီ ဝိဟာရ 

 
  
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ကမာၻပ်က္ပုံ - စျဖစ္ပံုကုိေဟာေတာ္မူေသာ 
ဗုဒၶဉာဏ္ေတာ္  ပူေဇာ္ မဂၤလာ ကဗ်ာမ်ား 
  
 ၁။ ဗုဒၶဆုိတာ လုံးစုံသိတဲ့ 

အတုမရွိ ေလာကမွာ 
ၾကည္ညဳိေစရာ သာဓကမ်ားနဲ႔ 
ဗုဒၶေဟာၾကား ေဒသနာ 

 သိလ်ွင္ ၾကားလ်ွင္ ႀကံစည္ၾကဘုိ႔ 
ဉာဏ္မွီသမွ် ေရးဖြဲ႔တာ 

ခၽြတ္ေခ်ာ္ပါက ျပင္ဆင္ျပ ပထမ ဝႏၵနာ 
က်မ္းစာၾကည္႔ အာဂတ ိပါဠိ ကဗ်ာညိွဤခ်ိန္ခါ။ 
  
၂။ ဤခ်ိန္ဤခါ စိတ္ႀကံအမ်ားတုိ႔ 

သိပၸံစြမ္းအား အံ့ၾသသည္ 
ေလာကကမာၻ ဘယ္ပုံပ်က္လုိ႔ 
ဘယ္ပုံ အဆက္ စ ျဖစ္သည္ 
ေခတ္သစ္ သိပၸံ ပညာတတ္တုိ႔ 
ႀကံစီသတ္မွတ္ မသိၿပီ 

လုံးစုံသိထား ျမတ္ဘုရား မိန္႔ထားေခၽြနဳိင္သည္ 
အဒဲါေၾကာင့္ ကဗ်ာညိွ ပါဠိ စာအရွိ ယုံယုံၾကည္။ 
  
၃။ ယုံယုံ ၾကည္ၾကည္ ဝဠာတသိန္းမွာ 

ကမာၻပ်က္ကိန္း ႀကဳံ ခုိက္ဝယ္ 
ေလာကဗ်ဴဟာ ကာမာနတတ္ုိ႔ 
ပင့္တင္ သံထပ္ ေအာ္ဟစ္က်ယ္ 
ေမတၱာ ကရုဏာ မုဒိတာပြားဘုိ႔ 
ေႂကြးေၾကာ္တရား သိေပးတယ္ 

ျဗဟၼစိုရ္ကိန္း ေခတ္တစ္သိန္း ခပ္သိမ္းလိမၼာႂကြယ္ 
အဒဲါေၾကာင့္ စ်ာန္အဆက္ လ်ံတက္ စံလ်က္ျဗဟၼာနယ္။ 
  
၄။ ျဗဟၼာနယ္တြင္ မေရာကေ္သးသည္႔ 

သုဂတိဘုံေသြး  ကာမနယ္ 
အပရာပရိယာ ေဝဒနီယျဖင့္ 
ကုသုိလ္ေရွးက ကံလွႂကြယ္ 
လူ႔ဘုံနတ္ဘုံ ဆင့္ကာဆင့္လ်က္ 
အပါယ္ၿငိမ္းခြင့္ စ်ာန္ရင့္ခ်ယ္ 

သုဒၶါဝါသ ထက္ဆုံးျပ , စတုတၳစ်ာန္ဘုံထယ္ 
သက္ရွည္စြာ႔ စ်ာန္ဓမၼ စံရ ကံလွသူခ်ယ္လွယ္။ 
  

 
 
 
 
၅။ သူခ်ယ္လွယ္တာ ေလာကဓမ္ဘမဲုိ႔ 

ျဖစ္ တည္ ပ်က္ဆ ဲဘုံတုိင္း  ဘုံ 
ေလာ ေဒါ ေမာဟာ ဆဲ့တစ္ျဖာမီးတုိ႔ 
သတၱဝါသီးသီး ကုိယ္လုံးထုံ 
စက္ရုံ အလုပ္ရုံ မ်ဳိးစုံမီးနဲ႔ 
ခႏၶာေလာင္မီး ေငြ႕မ်ဳိးစုံ 

ေနေရာင္ႏွစ္စင္း ပူဆက္ျပင္း လမင္းကြယ္တာႀကဳံ 
အဒဲါက ဘဂဝါႁမြက္ စာအဆက္ ကမာၻပ်က္ စဥ္လာပုံ။ 
  
၆။ ကမာၻပ်က္စဥ္ ေနႏွစ္စင္းေၾကာင့္ 

အုိင္ ျမစ္ငယ္ တြင္း ေရခမ္းသည္ 
ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္ ခမ္းကာေျခာက္ေပါ႔ 
သုံးစင္းေနေအာက္ ပူေငြ႕မွီ 
ေလး ငါးစင္းေန ပူေလာင္ညွင္းေတာ့ 
အုိင္ႀကီး သမုဒ္တြင္း ေလာင္ၿမဳိက္ၿပီ 

ေနမင္းေျခာက္လုံး ဝဠာဆုံး ေငြ႕ဖုံးပူေလာင္တည္ 
အဒဲီသုိ႔ ျမတ္ဖ်ား အျမတထ္ား မွတ္သားညႊန္ေလသည္။ 
  
၇။ မွတ္သားညႊန္ရာ ေရေျမေတာနဲ႔ 

သတၱ ေလာေကာ - တည္ေနရာ 
လူ႔ဘုံ နတ္ဘုံ- ကုန္ ျပာက်၍ 
သုံးဘုံ ပထမ- စ်ာန္ျဗဟၼာ 
မီးေတာက္ေလာင္ကာ- ျပာမႂကြင္းမုိ႔ 
ဟာလာ ဟင္းလင္း ေမွာင္မလဲာ 

 ေနခုႏွစ္စင္း ပူေလာင္ျပင္း ဘုံကင္းပထမာ 
   ပ်က္တာဘ ဲၾကာမၿမ ဲဓမၼာစြဲ ျဗဟၼာလ ဲဤဘုံမွာ။ 
  
၈။ ဤဘုံ ျဗဟၼာ - သုံးဘုံထက္မွာ 

ပရိတၱာဆက္ - ဒု သုံးဘုံ 
ဆားငံမုိးေရ - သြန္းကာခ်ေတာ့ 
ပ်က္စီးေၾကမြ - အခက္ႀကဳံ 
တတိယစ်ာန္ဘုံ - ေပ်ာက္ပ်က္ယြင္းဘုိ႔ 
ေနာက္ဆက္ေလျပင္း - မုန္တုိင္းဟုန္ 

သုဘကိဏွာထိ မတည္ရွိ ပ်က္ဘိ ျဗဟၼာစုံ 
အဒဲါက သဘာဝ ဘဂဝါျပ သာဓကၾကည္ညဳိယုံ။    



 
၉။ ၾကည္ညဳိ ယုံရာ ဓမၼသေဘာကုိ 

ကဗ်ာျဖင့္ေျပာ ညိွႏွဳိင္းျခင္ 
စတုတၳစ်ာန္ဘုံ ၇- ပါးႏွင့္ 
အရူပမ်ား ဘံုတုိ႔တြင္  
မီး ႏွင့္ ေရ ေလ - မဖ်ကဆ္ီးလည္း 
သက္တမ္းကုန္ၿပီး - ပ်က္ယြင္းစင္ 

လူ႔ျပည္ေလာက နတ္ေလာက ေျပာင္းၾကလုိလုိခ်င္ 
ျဖစ္,တည္ပ်က္ ဓမၼာစက္ ျဖာလက္ ကမာၻဆက္ သံသာခြင္။  
  
၁၀။ သံသာ ကမာၻ - ပ်က္ကပ္အၿပီးမွာ 

မုိဃ္းဓါတ္သိပ္သည္း - ရြာသြန္းတယ္ 
ထုိမုိဃ္းေရကုိ - ေလထုအားနဲ႔ 
ေရစုမျပား - ကံသင္းႏွယ္ 
ေရထုတည္တာ - ခ်ိန္ၾကာေျငာင္းေတာ့ 
မလုိင္ပူေဖါင္း  - တည္ရွိတြယ္ 

ထုိမလုိင္မွ ေျမတည္ အစ ရသခ်ဳိၿမိန္ဘြယ္ 
အဒဲါက ဘဂဝါျပ သဘာဝ ကမာၻစတည္ခ်ိန္ႏြယ္။ 
   
၁၁။ ကမာၻ တည္ခ်ိန္  ျဗဟၼာမင္းတုိ႔ 

ခႏၶာသက္ဆင္း ဘုံေအာက္ ရြာ    
ျဗဟၼာ နတ္ျပည္ လူ႔ျပည္ေရာကေ္တာ့ 
စ်ာန္ဟုန္မေပ်ာက္ - အလင္းျဖာ 
ပီတိဘကၡာ စာ မစားလည္း 
စ်ာန္ႏွင့္ဝင္စား သက္တမ္းၾကာ 

ကမာၻတည္ျငား ကုိယ္ထင္ရွား ျဖစ္ပြားဤဘုံမွာ 
အဒဲါက ကမာၻဦး ေခတ္ဦး ျဖစ္ထူး ဓမၼတာ။ 
 
၁၂။ ဓမၼတာေခၚ ပင္ကုိယ္ရင္းက  

ေကာင္းျမတ္သန္႔ရွင္း လူျဖစ္လာ 
ဘာဝဓမၼာ ခြဲကာျခားတဲ့ 
မိန္းမ ေယာက်္ား မရွိပါ 
သုိ႔ေသာ္ခ်ိန္ၾကာ ကာလေညာင္းေတာ့ 
ရာဂေထာင္းေထာင္း သူႏွင့္ငါ 

သံသရာတြင္း မပယ္ကင္း ျဖစ္ျခင္းထုိတဏွာ 
ျဖစ္စဥ္ဆက္ ကုိယ္တြက္ သူတြက္ ယူလ်က္လုိခ်င္ရာ။ 
  
 
 

 
၁၃။ လုိခ်င္ယူကာ ေျမဆီစားေတာ့  

တပ္မက္လြန္သြား စိတ္ရင္းျပယ္ 
 စိတ္ရင္းျပယ္သူ အလွ နည္းေပါ့  

လွသူကလည္း မာန္တင္းတယ္ 
မာန္တင္း မာန္ဆူ ရန္မူၾကေတာ့ 
ေျမဆီကင္းပ ေျမခ်ပ္ႏြယ္ 

ေျမခ်ပ္အက္ကြဲ ႏြယ္ခ်ဳိလ ဲမၿမ ဲကြယ္ျပန္တယ္ 
 အဒဲါက ဓမၼာျပ ဘဝါဘဝ ကံက စီမံခ်ယ္။ 
  
၁၄။  ကံစီမံခ်ယ ္ထြန္ယက္မပ်ဳိးဘဲ  
 သေလးဆန္မ်ဳိး- ထြက္ၿဖဳိးခုိင္ 
 ႏူးအိညင္သာ - ဟင္းလ်ာမလူးလဲ 
 ရသာအထူး - လုိတုိင္းပုိင္ 
 သုိ႔ေသာ္ ေျမဆီ ႏြယ္ခ်ဳိမ်ားလုိ 
 ဝမ္းမီးေလာင္အား မကုန္ႏုိင္ 
အရည္ အဖတ္ ဝမ္းမွာကပ္ တြန္းဓါတ္ေလသာႏုိင္ 
အဒဲါေၾကာင့္  ကမာၻအစ ဒြါရ သဘာဝ လူေတြပုိင္။ 

 (ဒြါရ=က်င္ႀကီး/ငယ္ ထြက္ေပါက္) 
   
၁၅။  လူေတြပုိင္လာ- ဘာဝ တရားက 
 မတူျခားနား  - ကုိယ္ အဂၤါ 
 ဣတၳိဘာဝါ  - ပုမာၻဝ ဟု 
 သံသရာ မွ - အထုံပါ 
 စိမ္း စိမ္း တူရူ - ထိမ္းမႏုိင္ၾကည္႔ေတာ့ 

ယိမ္းယုိင္သတိ - လြန္ တဏွာ 
ခ်င္းခ်င္းယုိဖိတ္ တပ္မက္စိတ္ ပုံးဆိပ္ကြယ္ေနရာ 
ျပစ္တင္ၾက ဗာလ သဘာဝ ကမာၻအစ ထုိခ်ိန္ခါ။ 
 
 ၁၆။ ထုိခ်ိန္ခါတြင္ ျပစ္တင္ၾကသုိ႔  
 ေခတ္ျမင္ပုံက ပုံစံတူူ 
 ခထဲုေျပာင္ေလွာင္ လူစုေပါင္း၍ 
 ခဘဲုိးကုိေတာင္း ေအာ္ညံဆူ 
 အိမ္ရာေထာင္သူ ႏွစ္ေယာက္တြဲ၍ 
 သေလးဆန္လ ဲႏွစ္ကုိယ္ယူ 
စားႏုိင္သည္ထက္ ပုိမုိလ်က္ သုံးရက္စာကုိယူ 
အဒဲါေၾကာင့္  အမြန္စပါး အလြန္ရွား အခြန္မ်ား ျပင္မွာထူ။     
 



 
၁၇။ အခြန္မ်ားထူ - ေကာက္နယ္ စပါးကုိ 
 သတ္မွတ္ ပုိင္းျခား - နယ္ ကုိယ္စီ 
 ရာဂ ကုိမီွ - လြန္စြာပ်င္းေတာ့ 
 ခုိးဝွက္လာျခင္း - ေပၚခ့ဲသည္ 
 တရားႏွင့္ညီ - ေျဖႏုိင္ရွင္းဘုိ႔ 
 လူတုိ႔တြင္မင္း - တင္ေျမွာက္ခ်ီ 
ဆယ္ပုံ လယ္မွ-  တပုံရ- ခတၱိယ ေခၚတြင္ၿပီ 
အဒဲါက ကမာၻစ ရာဇ သမၼတ ထုိနာမည္။  
  
၁၈။ ထုိနာမည္တြင္ - အုပ္ခ်ဳပ္ ေပး လည္း 
 ေလာက ရွပ္ေထြး - မိုက္ မ်ဳိး ၿပဳိင္ 
 ကိေလသာထူ - အပူ ဆက္ေတာ့ 
 သက္တမ္းတုိလ်က္ - ဆယ္ႏွစ္တုိင္ 
 လက္နက္ေပါလာ - ေရာဂါမ်ားေပါ့ 
 အစာ ေရ ရွား - ကပ္သုံးဆုိင္ ( ကပ္ ၃-ပါး) 
အကကုုိ ေၾကာက္ ကုသုိလ္ေရာက္ မေပ်ာက္ ခႏၶာ ခိုင္ 
ၿမစဲြာဆက္ ရာအသက္ သာလ်က္ ကမာၻဆက္သေခၤ်တုိင္။ 
  
၁၉။ အသေခၤ်တုိင္ -  ဆယ္ ျပန္ ထပ္ ေတာ့ 
 အႏၱရကပ္ - ေခၚကာဆို 
   အႏၱရကုိ - ေနာက္နယ္ေဝးလ်က္   
 ေျခာက္ဆယ္ႏွင့္ေလး - ကပ္ မုိဃ္း ၿဖဳိ 
 မုိး မီး ေလေတြ - ကုန္ပင္ ဖ်က္ေတာ့ 
 ဘုံစဥ္ စံ တက္ - က်င့္ထူး ပုိ   
ဟာလာ ဟင္းလင္း ကမၻာရွင္း က်န္ျခင္း ျဗဟၼာကုိ 
အဒဲါေၾကာင့္ ကမာၻစ ျဗဟၼာက ကာလေခၚကာဆုိ။ 
 
၂၀။ ကာလေခၚဆုိ - ဆုိပင္ ျငားလည္း 
 ထုိရွင္ဘုရား  - မိန္ၾကားသည္ 
 ဖန္ဆင္းႏုိင္သူ - ျဖစ္သူမရွိတဲ့ 
 ကုိယ္တုိင္ျပဳသည္႔ - ကံ က မွီ 
 စံဘုံ စ်ာန္ဟုန္ - ကံ ကုန္ပ်က္၍ 
 ေအာက္ဘုံ ဆင္းသက္ - ဤလူ႔ျပည္ 
နႏၵီရာဂ တဏွာျပ ဘဝရွာေဖြ တည္ 
အဒဲါက ကမာၻျဖစ္ ကမာၻပ်က ္ ဓမၼာဆက္အေမြတည္။       
 
 

 
၂၁။ အေမြဆက္တည္ မွတ္နာၾကားလုိ႔ 
 ျမတ္စြာဘုရား - ရွိခုိးတည္ 
 လျပည္႔ကဆုန္ - ထူးျမတ္ကသဲည္႔ 
 ေမြးဖြားတာလ ဲ- ဤလူ႔ျပည္ 
 သစၥာေလးခုိင္ - စုံျဖာရလည္း 
 ဤ ကဆုန္လ - ေန႔ ထူး မွီ 
နိဗၺဴစံကိန္္း ခႏၶာသိမ္း ေအးၿငိမ္း ကဆုန္မွီ 
အဒဲါေၾကာင့္ အျမတထ္ား မွတ္သား ထပ္မနား ပူေဇာ္ညီ။ 
   
၂၂။ ပူေဇာ္ညီညီ -  ေအးေစၾကဘုိ႔ 
 ေပးေဝအမွ် - ထက္ မုိး လ်ံ 
 ရပ္ေဝးလန္ဒန္ - ျမန္မာမ်ားတုိ႔ 
 သံဃာေရွ႕ထား - ၾကည္ညဳိ သန္ 
 ပြဲ ဆဲ့ေလးႀကိမ္ - တုိင္လာခဲ့ေပါ့ 
 ခုိင္စြာ မနဲ႔ - ရင္တြင္းမွန္ 
ကုသုိလ္စဥ္ဆက္ ဉာဏ္စဥ္တက္ ေလးမဂ္ ကုိယ္စီ ပန္ 
ဆုဆုိျပဳ သာဓု သာဓု သာဓု ဘုံစဥ္စံ။ 
  
၂၃။ ဘုံစဥ္ စံရာ - လာဘ္ေတြေပါလ်က္ 
 ျမတ္ေန စိတ္ေဇာ - ျဖဴေစခ်င္  
 ဘုန္းသီမေထရ္ - ကဗ်ာေရးလ်က္ 
 သဒၶါအေတြး -  သံ သံ စဥ္ 
 ဗုဒၶပူေဇာ္ - စာစုေကာင္းျဖင့္ 

သဟာစုေပါင္း - တူ စုံ ယွဥ္ 
ၾကားျမင္ လႉၾက ပူေဇာ္ၾက သုခ ပုိင္ေစခ်င္ 
ကုသုိလ္စု သာဓု သာဓု သာဓု ခ်ဳိေဝလြင္ ။ 
       

သာဓု သာဓု သာဓု  
  
  
  

 ကဗ်ာ ဘုန္းသီ  (လန္ဒန္ ) 
  

 


