
၇၄ ြမနမ်ာြပန
်

၂-ဘိက%&ဝဂ် 

၁-အမ-လ/ိကရာဟုေလာဝါဒသုတ် 

၁၀၇။ အက./်ပ်ုသည် ဤသိ5  6ကားနာခ့ဲရပါသည်-


အခါတစ်ပါး၌ ြမတ်စွာဘုရားသည် ရာဇCဂိEဟ်ြပည် GှI့်နက်တိ5 ကုိ အစာေက.း၍ ေမွးြမLရာြဖစ်ေသာေဝဠEဝန်

ေကျာင်း၌ သီတင်းသုံးေနေတာ်မူ၏။ ထုိအခါ အသWင်ရာဟလုာသည်လည်း အမYလZိက

ေကျာင်း၌သီတင်းသုံးေနေတာ်မူ၏။ ထုိအခါ ြမတ်စွာဘုရားသည် ညေနချမ်းအချနိတ်င်ွ ကိနး်ေအာင်းရာမှ 

ထေတာ်မူ၍ အမYလZိကေကျာင်း အသWင်ရာဟလုာထံသိ5  ချI်းကပ်ေလ၏။ အသWင်ရာဟလုာသည် အေဝးမှ 

[ကလာေတာ်မူေသာ ြမတ်စွာဘုရားကုိ ြမင်၍ ေနရာကုိ ခင်းထား၏၊ ေြခေဆးေရကုိလည်း တည်ထား၏။ 

ြမတ်စွာ ဘုရားသည် ခင်းထားေသာ ေနရာ၌ ထုိင်CပီးလWင် ေြခတိ5 ကုိ ေဆးေတာ်မူ၏။ အသWင်ရာဟလုာသည်

လည်း ြမတ်စွာဘုရားကုိ ^ုိေသစွာ Gိှခုိး၍ ေလျာက်ပတ်ေသာ ေနရာ၌ ထုိင်ေန၏။


၁၀၈။ ထုိအခါ ြမတ်စွာဘုရားသည် အနည်းငယ်ေသာ ေရ[ကင်းေရကျနကုိ် ေရအင်တံ၌ု ထား၍အသWင်

ရာဟလုာကုိ မိန ့ေ်တာ်မူ၏ ''ရာဟလုာ သင်သည် ဤအနည်းငယ်ေသာ ေရ[ကင်းေရကျနကုိ်ေြခေဆးေရ

အင်တံ၌ု ထားသည်ကုိ ြမင်၏ေလာ''ဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ အသWင်ဘုရား ြမင်ပါ၏ဟ ု(ေလWာက် ၏)။ 

ရာဟလုာမုသား 'သိလျက် ခ.တ်ယွင်းေသာ' စကားကုိ ေြပာဆုိရာ၌ အGှက်မGိှေသာရဟနး်တိ5အား ရဟနး်

တရားသည် ဤအတ ူနည်းပါးလှေချ၏။ ထိ5 ေနာက် ြမတ်စွာဘုရားသည်အနည်းငယ်ေသာ ေရ[ကင်းေရကျန်

ကုိ စွန ့ေ်တာ်မူ၍ အသWင် ရာဟလုာကုိ ''ရာဟလုာ အနည်းငယ်ေသာေရ[ကင်းေရကျနကုိ် စွန ့လိ်က်ုသည်ကုိ 

ြမင်၏ေလာ''ဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ အသWင်ဘုရား ြမင်ပါ၏ဟ ု(ေလWာက်၏)။ ရာဟလုာ မုသား 'သိလျက် 

ခ.တ်ယွင်းေသာ' စကားကုိ ေြပာဆုိရာ၌ အGှက်မGိှေသာရဟနး်တိ5အား ရဟနး်တရားသည် ဤအတ ူစွန ့ထ်ား

Cပီးြဖစ်သည်သာတည်း။ ထိ5 ေနာက်ြမတ်စွာဘုရားသည် ထုိေြခေဆးေရအင်တံကုို ေမှာက်၍ အသWင်ရာဟလုာ

ကုိ ''ရာဟလုာ သင်သည်ဤေရအင်တံကုို ေမှာက်ထားသည်ကုိ ြမင်၏ေလာ''ဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ အသWင်

ဘုရား ြမင်ပါ၏ဟ ု(ေလWာက်၏)။ ရာဟလုာ မုသား 'သိလျက် ခ.တ်ယွင်းေသာ' စကားကုိ ေြပာဆုိရာ၌ 

အGှက်မGိှေသာရဟနး်တိ5အား ရဟနး်တရားသည် ဤအတ ူေမှာက် ထားCပီးြဖစ်သည်သာတည်း။ ထိ5 ေနာက်

ြမတ်စွာဘုရားသည် ထုိေြခေဆးေရအင်တံကုို လှန၍် အသWင် ရာဟလုာကုိ ''ရာဟလုာ သင်သည်ဤေရ

အင်တံကုို အချည်း/ှးီ ဘာမWမGိှသည်ကုိ ြမင်၏ေလာ''ဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ အသWင်ဘုရားြမင်ပါ၏ဟ ု



(ေလWာက်၏)။ ရာဟလုာ မုသား 'သိလျက် ခ.တ်ယွင်းေသာ' စကားကုိ ေြပာဆုိရာ၌အGှက်မGိှေသာ ရဟနး်

တိ5အား ရဟနး်တရားသည် ဤအတ ူအချည်း/ှးီ ဘာမW မGိှသည်သာတည်း။


ရာဟလုာ ဥပမာေသာ်ကား ရထားလှည်းသန/ှ်င့် အလားတ ူအစွယ်Gိှေသာ စစ်ေြမြပင်သိ5  ဝင်ဖူးေသာ 

ထွားကျEိင်း၍ အမျEိးေကာင်းေသာ မင်းစီးဆင်သည် စစ်ေြမြပင်သိ5  ေရာက်ေသာ် ေGှbေြခတိ5 cြဖင့်လည်း အမd

ကိစeကုိြပE၏၊ ေနာက်ေြခတိ5 cြဖင့်လည်း အမdကိစeကုိ ြပE၏၊ ေGှbကုိယ်ြဖင့်လည်း အမdကိစeကုိ ြပE၏၊ ေနာက်

ကုိယ်ြဖင့်လည်း အမdကိစeကုိ ြပE၏၊ ဦးေခါင်းြဖင့်လည်း အမdကိစeကုိ ြပE၏၊ နားရွက်တိ5  ြဖင့်လည်းအမdကိစe

ကုိ ြပE၏၊ အစွယ်တိ5 cြဖင့်လည်း အမdကိစeကုိ ြပE၏၊ အCမီးြဖင့်လည်း အမdကိစeကုိ ြပE၏၊ သိ5 ရာတင်ွ /ှာေမာင်း

ကုိမူ ေစာင့်ေGှာက်သည်သာတည်း။


ထုိဆင် ြပEလပ်ုေသာအရာ၌ ဆင်စီးသူရဲအား ဤသိ5ေသာ အ6ကံသည် ြဖစ်၏- ''ရထားလှည်းသန/ှ်င့် 

အလားတ ူအစွယ်Gိှေသာ စစ်ေြမြပင်သိ5  ဝင်ဖူးေသာ ထွားကျEိင်း၍ အမျEိးေကာင်းေသာ ဤမင်းစီးဆင်သည် 

စစ်ေြမြပင်သိ5  ေရာက်ေသာ် ေGှbေြခတိ5 cြဖင့်လည်း အမdကိစeကုိ ြပE၏၊ ေနာက်ေြခတိ5 cြဖင့်လည်းအမdကိစeကုိ 

ြပE၏။ပ။ အCမီးြဖင့်လည်း အမdကိစeကုိ ြပE၏။ သိ5 ရာတင်ွ /ှာေမာင်းကုိမူ ေစာင့်ေGှာက်သည့်သာတည်း၊ မင်း

စီးဆင်သည် အသက်ကုိမူကား မစွန ့/်ိင်ုေသးေချ''ဟ ု(အ6ကံြဖစ်၏)။


၇၅


ရာဟလုာ အ6ကင်အခါ၌ကား ရထားလှည်းသန/ှ်င့် အလားတ ူအစွယ်Gိှေသာ စစ်ေြမြပင်သိ5  ဝင်ဖူးေသာ 

ထွားကျEိင်း၍ အမျEိးေကာင်းေသာ မင်းစီးဆင်သည် စစ်ေြမြပင်သိ5  ေရာက်ေသာ် ေGှbေြခတိ5 cြဖင့်လည်း အမd

ကိစeကုိ ြပE၏၊ ေနာက်ေြခတိ5 cြဖင့်လည်း အမdကိစeကုိ ြပE၏။ပ။ အCမီးြဖင့်လည်း အမdကိစeကုိြပE၏၊ /ှာေမာင်း

ြဖင့်လည်း အမdကိစeကုိ ြပE၏၊ ထုိဆင်ြပEလပ်ုေသာအရာ၌ ဆင်စီးသူရဲအား ဤသိ5ေသာအ6ကံသည် ြဖစ်၏-


''ရထားလှည်းသန/ှ်င့် အလားတ ူအစွယ်Gိှေသာ စစ်ေြမြပင်သိ5  ဝင်ဖူးေသာ ထွားကျEိင်း၍ အမျEိး

ေကာင်းေသာ ဤမင်းစီးဆင်သည် စစ်ေြမြပင်သိ5  ေရာက်ေသာ် ေGှbေြခတိ5 cြဖင့်လည်း အမdကိစeကုိ ြပE၏၊ 

ေနာက်ေြခတိ5 cြဖင့်လည်း အမdကိစeကုိ ြပE၏၊ ေGှbကုိယ်ြဖင့်လည်း အမdကိစeကုိ ြပE၏၊ ေနာက်ကုိယ်ြဖင့်လည်း 

အမdကိစeကုိ ြပE၏၊ ဦးေခါင်းြဖင့်လည်း အမdကိစeကုိ ြပE၏၊ နားရွက်တိ5 cြဖင့်လည်းအမdကိစeကုိ ြပE၏၊ အစွယ်

တိ5 cြဖင့်လည်း အမdကိစeကုိ ြပE၏၊ အCမီးြဖင့်လည်း အမdကိစeကုိ ြပE၏၊ /ှာေမာင်းြဖင့်လည်း အမd ကိစeကုိ 

ြပE၏၊ မင်းစီးဆင်သည် အသက်ကုိပင် စွန ့h်လiတ်ထားCပီ။ ယခုအခါ၌မင်းစီးဆင် မြပEလပ်ုေသာ အမd

မည်သည် တစ်စုံတစ်ခုမW မGိှေတာC့ပီ''ဟ ု(အ6ကံြဖစ်၏)။




ရာဟလုာ ဤဥပမာအတသူာလWင် မုသား 'သိလျက် ခ.တ်ယွင်းေသာ' စကားကုိ ေြပာဆုိရာ၌အGှက်မGိှေသာ 

မည်သည့်ရဟနး်အားမဆုိ မြပEလပ်ုဝ့ံေသာ အကုသုိလ်မေကာင်းမdသည်လည်း တစ်စုံတစ်ခုမW မGိှCပီဟ၍ူ ငါ 

ေဟာ၏၊ ရာဟလုာ ထိ5 ေ6ကာင့် ဤမုသာဝါဒ၌ ''ရယ်ရiင်ြမLးထူးလိ၍ုမWလည်း ခ.တ်ယွင်းေသာ စကားကုိ မ

ဆုိအံ'့'ဟ ုဤသိ5လWင် သင်သည် ကျင့်ရမည်။


၁၀၉။ ရာဟလုာ ထုိငါဆုိမည့်စကားကုိ သင်အဘယ်သိ5  မှတ်ထင်သနည်း။ ေ6ကးမုံ 'မှန'် သည်အဘယ်

အကျEိးGိှသနည်းဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ အသWင်ဘုရား ေ6ကးမုံ 'မှန'် သည် 6ကည့်l^dရြခင်း အကျEိးGိှပါ၏ဟ ု

(ေလWာက်၏)။ ရာဟလုာ ဤဥပမာအတသူာလWင် 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍ 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍ ကုိယ်အမdကုိ 

ြပEရမည်၊ 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍ 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍ /ှEတ်အမdကုိ ြပEရမည်၊ 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍6ကည့်l^d 

'ဆင်ြခင်' ၍ စိတ်အမdကုိ ြပEရမည်။


ရာဟလုာ သင်သည် အ6ကင်အမdကုိ ကုိယ်ြဖင့် ြပEလိသုည်ြဖစ်အံ၊့ ထုိကုိယ်အမdကုိ သင် 6ကည့်l^d'ဆင်ြခင်' ရ

မည်၊ ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ ကုိယ်ြဖင့် ြပEလိ၏ု၊ ငါ၏ ဤကုိယ်အမdသည် မိမိဆင်းရဲေစြခင်းငှါလည်း ြဖစ်

ရာသေလာ၊ သူတစ်ပါးကုိ ဆင်းရဲေစြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာသေလာ၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံကုိဆင်းရဲေစြခင်း

ငှါလည်း ြဖစ်ရာသေလာ၊ ဤကုိယ်အမdသည် အကုသုိလ်ေလာ၊ ဆင်းရဲကုိ ပွါးေစတတ်သေလာ၊ ဆင်းရဲေသာ 

အကျEိးGိှေလသေလာ''ဟ ု(6ကည့်l^dဆင်ြခင်ရမည်)။


ရာဟလုာ သင်သည် 6ကည့်l^dဆင်ြခင်ေသာ် ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ ကုိယ်ြဖင့် ြပEလိ၏ု၊ ငါ၏ ဤကုိယ်

အမdသည် မိမိကုိယ်ကုိ ဆင်းရဲေစြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာ၏၊ သူတစ်ပါးကုိ ဆင်းရဲေစြခင်းငှါလည်းြဖစ်ရာ၏၊ 

မိမိ သူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံကုိ ဆင်းရဲေစြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာ၏၊ ဤကုိယ်အမdသည် အကုသုိလ်တည်း၊ ဆင်းရဲ

ကုိ ပွါးေစတတ်၏၊ ဆင်းရဲေသာ အကျEိးGိှ၏''ဟ ုအကယ်၍ သိြငားအံ၊့ ရာဟလုာ ဤသိ5သေဘာGိှေသာ 

ကုိယ်အမdကုိ သင်သည် စင်စစ် မြပEသင့်။


ရာဟလုာ သင်သည် 6ကည့်l^dဆင်ြခင်ေသာ် ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ ကုိယ်ြဖင့် ြပEလိ၏ု၊ ငါ၏ ဤကုိယ်

အမdသည် မိမိကုိယ်ကုိ ဆင်းရဲေစြခင်းငှါလည်း မြဖစ်ရာ၊ သူတစ်ပါးကုိ ဆင်းရဲေစြခင်းငှါလည်း မြဖစ်ရာ၊ 

မိမိ သူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံကုိ ဆင်းရဲေစြခင်းငှါလည်း မြဖစ်ရာ၊ ဤကုိယ်အမdသည် ကုသုိလ်တည်း၊ ချမ်းသာမd

ကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်၏၊ ချမ်းသာေသာ အကျEိးGိှ၏''ဟ ုအကယ်၍ သိြငားအံ၊့ ရာဟလုာ ဤသိ5သေဘာGိှ

ေသာ ကုိယ်အမdကုိ သင်သည် ြပEသင့်၏။


၇၆




ရာဟလုာ သင်သည် ကုိယ်ြဖင့် အမdကုိ ြပEေနဆဲြဖစ်ေသာ်လည်း ထုိကုိယ်အမdကုိ သင် 6ကည့်l^dbဆင်ြခင်ရ

မည်- ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ ကုိယ်ြဖင့် ြပE၏၊ ငါ၏ ဤကုိယ်အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာ

သေလာ၊ သူတစ်ပါးကုိ ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာသေလာ၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံကုိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း 

ြဖစ်ရာသေလာ၊ ဤကုိယ်အမdသည် အကုသုိလ်ေလာ၊ ဆင်းရဲကုိ ပွါးေစတတ်သေလာ၊ ဆင်းရဲေသာ အကျEိး

Gိှေလသေလာ''ဟ ု(6ကည့်l^dဆင်ြခင်ရမည်)။


ရာဟလုာ သင်သည် 6ကည့်l^dဆင်ြခင်ေသာ် ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ ကုိယ်ြဖင့် ြပE၏၊ ငါ၏ ဤကုိယ်

အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်၏၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်၏၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံ 

ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်၏၊ ဤကုိယ်အမdသည် အကုသုိလ်တည်း၊ ဆင်းရဲကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်၏၊ ဆင်းရဲ

ေသာ အကျEိးGိှ၏''ဟ ုအကယ်၍ သိြငားအံ၊့ ရာဟလုာ ဤသိ5သေဘာGိှေသာ ကုိယ်အမdကုိ သင်သည်

^ုပ်သိမ်းေလေလာ။့


ရာဟလုာ သင်သည် 6ကည့်l^dဆင်ြခင်ေသာ် ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ ကုိယ်ြဖင့် ြပE၏၊ ငါ၏ ဤကုိယ်

အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံ

ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်၊ ဤကုိယ်အမdသည် ေကာင်းမdကုသုိလ်တည်း၊ ချမ်းသာကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်၏၊ 

ချမ်းသာေသာ အကျEိးGိှ၏''ဟ ုအကယ်၍ သိြငားအံ၊့ ရာဟလုာ ဤသိ5သေဘာGိှေသာ ကုိယ်အမdကုိသင်

သည် nကိEးပမ်းေလေလာ။့


ရာဟလုာ သင်သည် ကုိယ်ြဖင့် အမdကုိ ြပECပီးေသာ်လည်း ထုိကုိယ်အမdကုိ သင် 6ကည့်l^dဆင်ြခင်ရမည်- ''ငါ

သည် အ6ကင်အမdကုိ ကုိယ်ြဖင့် ြပEမိCပီ၊ ငါ၏ ဤကုိယ်အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာသေလာ၊ 

သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာသေလာ၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံ ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်းြဖစ်ရာသေလာ၊ 

ဤကုိယ်အမdသည် အကုသုိလ်ေလာ၊ ဆင်းရဲကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်သေလာ၊ ဆင်းရဲေသာအကျEိးGိှေလ

သေလာ''ဟ ု(6ကည့်l^dဆင်ြခင်ရမည်)။


ရာဟလုာ သင်သည် 6ကည့်l^dဆင်ြခင်ေသာ် ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ ကုိယ်ြဖင့် ြပEမိCပီ၊ ငါ၏ ဤကုိယ်

အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်၏၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်၏၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံ 

ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်၏၊ ဤကုိယ်အမdသည် အကုသုိလ်တည်း၊ ဆင်းရဲကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်၏၊ ဆင်းရဲ

ေသာ အကျEိးGိှ၏''ဟ ုအကယ်၍ သိြငားအံ၊့ ရာဟလုာ ဤသိ5သေဘာGိှေသာ ကုိယ်အမdကုိသင်သည် ဆရာ့

ထံ၌ြဖစ်ေစ၊ ပညာGိှတိ5 ထံ၌ြဖစ်ေစ၊ သီတင်းသုံးေဖာ်တိ5 ထံ၌ြဖစ်ေစ ေြပာ6ကားရမည်၊ ဖွင့်ြပရမည်၊ ထင်စွာ 

ြပEရမည်၊ ေြပာ6ကား၍ ဖွင့်ြပ၍ ထင်စွာ ြပE၍ ေနာင်အခါ၌ ေစာင့်ေGှာက်ြခင်းသိ5  ေရာက်ရမည်။




ရာဟလုာ သင်သည် 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ေသာ် ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ ကုိယ်ြဖင့် ြပEမိCပီ၊ ငါ၏ဤကုိယ်

အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံ 

ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်၊ ဤကုိယ်အမdသည် ကုသုိလ်တည်း၊ ချမ်းသာကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်၏၊ 

ချမ်းသာေသာ အကျEိးGိှ၏''ဟ ုအကယ်၍ သိြငားအံ၊့ ရာဟလုာ သင်သည် ထုိ/ှစ်သက်ဝမ်းေြမာက်ြခင်းြဖင့်

သာလWင် ကုသုိလ်တရားတိ5 c၌ ေနေ့ရာညI့်ပါ ကျင့်6ကံလျက် ေနရာ၏။


၁၁၀။ ရာဟလုာ သင်သည် အ6ကင်အမdကုိ /ှEတ်ြဖင့် ြပEလိသုည် ြဖစ်အံ၊့ ထုိ/ှEတ်အမdကုိ သင် 

6ကည့်l^d'ဆင်ြခင်' ရမည် - ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ /ှEတ်ြဖင့် ြပEလိ၏ု၊ ငါ၏ ဤ/ှEတ်အမdသည် မိမိဆင်းရဲ

ြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာသေလာ၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာသေလာ၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံဆင်းရဲ

ြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာသေလာ၊ ဤ/ှEတ်အမdသည် အကုသုိလ်ေလာ၊ ဆင်းရဲကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်သေလာ၊ 

ဆင်းရဲေသာ အကျEိးGိှေလသေလာ''ဟ ု(6ကည့်l^dဆင်ြခင်ရမည်)။


ရာဟလုာ သင်သည် 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ေသာ် ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ /ှEတ်ြဖင့် ြပEလိ၏ု၊ ငါ၏ဤ/ှEတ်

အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာ၏၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာ၏၊ မိမ့ိသူတစ်ပါး/ှစ်

ပါးစုံ ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာ၏၊ ဤ/ှEတ်အမdသည် အကုသုိလ်တည်း၊ ဆင်းရဲကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်၏၊ 

ဆင်းရဲေသာ အကျEိးGိှ၏''ဟ ုအကယ်၍ သိြငားအံ၊့ ရာဟလုာ ဤသိ5သေဘာGိှေသာ /ှEတ်အမdကုိ သင်သည် 

စင်စစ်မြပEသင့်။


၇၇


ရာဟလုာ သင်သည် 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ေသာ် ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ /ှEတ်ြဖင့် ြပEလိ၏ု၊ ငါ၏ ဤ/ှEတ်

အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်ရာ၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်ရာ၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါး

စုံ ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်ရာ၊ ဤ/ှEတ်အမdသည် ကုသုိလ်တည်း၊ ချမ်းသာကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်၏၊ 

ချမ်းသာေသာ အကျEိးGိှ၏''ဟ ုအကယ်၍ သိြငားအံ၊့ ရာဟလုာ ဤသိ5သေဘာGိှေသာ /ှEတ်အမdကုိသင်

သည် ြပEသင့်၏။


ရာဟလုာ သင်သည် /ှEတ်အမdကုိ ြပEေနဆဲြဖစ်ေသာ်လည်း ထုိ/ှEတ်အမdကုိ သင် 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်'ရမည်၊ 

''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ /ှEတ်ြဖင့် ြပEဆဲြဖစ်၏၊ ငါ၏ ဤ/ှEတ်အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်းြဖစ်ရာ

သေလာ၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာသေလာ၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံ ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်းြဖစ်ရာ

သေလာ၊ ဤ/ှEတ်အမdသည် အကုသုိလ်ေလာ၊ ဆင်းရဲကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်သေလာ၊ ဆင်းရဲေသာအကျEိးGိှ

ေလသေလာ''ဟ ု(6ကည့်l^dဆင်ြခင်ရမည်)။




ရာဟလုာ သင်သည် 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ေသာ် ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ /ှEတ်ြဖင့် ြပE၏၊ ငါ၏ ဤ/ှEတ်

အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်၏၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်၏၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံ 

ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်၏၊ ဤ/ှEတ်အမdသည် အကုသုိလ်တည်း၊ ဆင်းရဲကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်၏၊ ဆင်းရဲ

ေသာ အကျEိးGိှ၏''ဟ ုအကယ်၍ သိြငားအံ၊့ ရာဟလုာ ဤသိ5သေဘာGိှေသာ /ှEတ်အမdကုိသင်သည် 

^ုပ်သိမ်းေလေလာ။့


ရာဟလုာ သင်သည် 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ေသာ် ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ /ှEတ်ြဖင့် ြပE၏၊ ငါ၏ ဤ/ှEတ်

အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံ

ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်၊ ဤ/ှEတ်အမdသည် ကုသုိလ်တည်း၊ ချမ်းသာကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်၏၊ 

ချမ်းသာေသာ အကျEိးGိှ၏''ဟ ုအကယ်၍ သိြငားအံ၊့ ရာဟလုာ ဤသိ5သေဘာGိှေသာ /ှEတ်အမdကုိ သင်

သည်nကိEးပမ်းေလေလာ။့


ရာဟလုာ သင်သည် /ှEတ်အမdကုိ ြပECပီးေသာ်လည်း ထုိ/ှEတ်အမdကုိ သင် 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ရမည်၊ ''ငါ

သည် အ6ကင်အမdကုိ /ှEတ်ြဖင့် ြပEမိCပီ၊ ငါ၏ ဤ/ှEတ်အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်းြဖစ်ရာသေလာ၊ 

သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာသေလာ၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံ ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်းြဖစ်ရာသေလာ၊ 

ဤ/ှEတ်အမdသည် အကုသုိလ်ေလာ၊ ဆင်းရဲကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်သေလာ၊ ဆင်းရဲေသာအကျEိးGိှေလ 

သေလာ''ဟ ု(6ကည့်l^dဆင်ြခင်ရမည်)။


ရာဟလုာ သင်သည် 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ေသာ် ''ငါသည် အ6ကင်/ှEတ်အမdကုိ ြပEမိCပီ၊ ငါ၏ ဤ/ှEတ်

အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်၏၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်၏၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံ

ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်၏၊ ဤ/ှEတ်အမdသည် အကုသုိလ်တည်း၊ ဆင်းရဲကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်၏၊ ဆင်းရဲ

ေသာ အကျEိးGိှ၏''ဟ ုအကယ်၍ သိြငားအံ၊့ ရာဟလုာ ဤသိ5သေဘာGိှေသာ /ှEတ်အမdကုိ သင်သည်ဆရာ့

ထံ၌ြဖစ်ေစ၊ ပညာGိှတိ5  ထံ၌ြဖစ်ေစ၊ သီတင်းသုံးေဖာ်တိ5 ထံ၌ြဖစ်ေစ ေြပာ6ကားရမည်၊ ဖွင့်ြပရမည်၊ ထင်စွာ 

ြပEရမည်၊ ေြပာ6ကား၍ ဖွင့်ြပ၍ ထင်စွာြပE၍ ေနာင်အခါ၌ ေစာင့်ေGှာက်ြခင်းသိ5  ေရာက်ရမည်။


ရာဟလုာ သင်သည် 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ေသာ် ''ငါသည် /ှEတ်ြဖင့် အ6ကင်အမdကုိ ြပEမိCပီ၊ ငါ၏ ဤ/ှEတ်

အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံ

ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်၊ ဤ/ှEတ်အမdသည် ကုသုိလ်တည်း၊ ချမ်းသာကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်၏၊ 

ချမ်းသာေသာ အကျEိးGိှ၏''ဟ ုအကယ်၍ သိြငားအံ၊့ ရာဟလုာ သင်သည် ထုိသိ5  /ှစ်သက်ဝမ်းေြမာက်ြခင်း

ြဖင့်သာလWင် ကုသုိလ်တရားတိ5 c၌ ေနေ့ရာညI့်ပါ ကျင့်6ကံလျက်ေနရာ၏။




၇၈


၁၁၁။ ရာဟလုာ သင်သည် အ6ကင်အမdကုိ စိတ်ြဖင့် ြပEလိ၏ု၊ သင်သည် ထုိသိ5သေဘာGိှေသာစိတ်အမdကုိ 

6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ရမည် - ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ စိတ်ြဖင့် ြပEလိ၏ု၊ ငါ၏ဤစိတ်အမdသည် မိမိဆင်းရဲ 

ြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာသေလာ၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာသေလာ၊ မိမိသူတစ်ပါး /ှစ်ပါးစုံ 

ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာသေလာ၊ ဤစိတ်အမdသည် အကုသုိလ်ေလာ၊ ဆင်းရဲကုိ ြဖစ်ပွါးေစ တတ်

သေလာ၊ ဆင်းရဲေသာ အကျEိးGိှေလသေလာ''ဟ ု(6ကည့်l^dဆင်ြခင်ရမည်)။


ရာဟလုာ သင်သည် 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ေသာ် ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ စိတ်ြဖင့် ြပEလိ၏ု၊ ငါ၏ဤစိတ်

အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာ၏၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာ၏၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်

ပါးစုံ ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာ၏၊ ဤစိတ်အမdသည် အကုသုိလ်တည်း၊ ဆင်းရဲကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်၏၊ 

ဆင်းရဲေသာ အကျEိးGိှ၏''ဟ ုအကယ်၍ သိြငားအံ၊့ ရာဟလုာ ဤသိ5သေဘာGိှေသာ စိတ်အမdကုိ သင်သည် 

စင်စစ် မြပEသင့်။


ရာဟလုာ သင်သည် 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ေသာ် ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ စိတ်ြဖင့် ြပEလိ၏ု၊ ငါ၏ ဤစိတ်

အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်ရာ၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်ရာ၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါး

စုံ ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်ရာ၊ ဤစိတ်အမdသည် ကုသုိလ်တည်း၊ ချမ်းသာကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်၏၊ 

ချမ်းသာေသာ အကျEိးGိှ၏''ဟ ုအကယ်၍ သိြငားအံ၊့ ရာဟလုာ ဤသိ5သေဘာGိှေသာ စိတ်အမdကုိသင်

သည် ြပEသင့်၏။


ရာဟလုာ သင်သည် စိတ်အမdကုိ ြပEေနဆဲြဖစ်ေသာ်လည်း ထုိစိတ်အမdကုိသာလWင် သင် 6ကည့်l^d'ဆင်ြခင်' ရ

မည်၊ ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ စိတ်ြဖင့် ြပEဆဲြဖစ်၏၊ ငါ၏ ဤစိတ်အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်

ရာသေလာ၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာသေလာ၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံ ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်

ရာသေလာ၊ ဤစိတ်အမdသည် အကုသုိလ်ေလာ၊ ဆင်းရဲကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်သေလာ၊ ဆင်းရဲေသာ အကျEိးGိှ

သေလာ''ဟ ု(6ကည့်l^dဆင်ြခင်ရမည်)။


ရာဟလုာ သင်သည် 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ေသာ် ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ စိတ်ြဖင့် ြပEဆဲြဖစ်၏၊ ငါ၏ဤစိတ်

အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်၏၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်၏၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံ 

ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်၏၊ ဤစိတ်အမdသည် အကုသုိလ်တည်း၊ ဆင်းရဲကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်၏၊ ဆင်းရဲ

ေသာ အကျEိးGိှ၏''ဟ ုအကယ်၍ သိြငားအံ၊့ ရာဟလုာ ဤသိ5သေဘာGိှေသာ စိတ်အမdကုိသင်သည် 

^ုပ်သိမ်းေလ ေလာ။့




ရာဟလုာ သင်သည် 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ေသာ် ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ စိတ်ြဖင့် ြပEဆဲြဖစ်၏၊ ငါ၏ဤစိတ်

အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံ 

ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်၊ ဤစိတ်အမdသည် ကုသုိလ်တည်း၊ ချမ်းသာကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်၏၊ 

ချမ်းသာေသာ အကျEိးGိှ၏''ဟ ုအကယ်၍ သိြငားအံ၊့ ရာဟလုာ ဤသိ5သေဘာGိှေသာ စိတ်အမdကုိသင်

သည် nကိEးပမ်းေလေလာ။့


ရာဟလုာ သင်သည် စိတ်အမdကုိ ြပEလပ်ုCပီးေသာ်လည်း ထုိစိတ်အမdကုိ သင်သည် 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်'ရမည်၊ 

''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ စိတ်ြဖင့် ြပEမိCပီ၊ ငါ၏ ဤစိတ်အမdသည်မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာသေလာ၊ 

သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာသေလာ၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံ ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်ရာသေလာ၊ 

ဤစိတ်အမdသည် အကုသုိလ်ေလာ၊ ဆင်းရဲကုိြဖစ်ပွါးေစတတ်သေလာ၊ ဆင်းရဲေသာ အကျEိးGိှေလ

သေလာ''ဟ ု(6ကည့်l^dဆင်ြခင်ရမည်)။


ရာဟလုာ သင်သည် 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ေသာ် ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ စိတ်ြဖင့် ြပEမိCပီ၊ ငါ၏ဤစိတ်

အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်၏၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်၏၊ မိမိသူတစ်ပါး◌/ှ့စ်ပါးစုံ 

ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း ြဖစ်၏၊ ဤစိတ်အမdသည် အကုသုိလ်တည်း၊ ဆင်းရဲကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်၏၊ ဆင်းရဲ

ေသာ အကျEိးGိှ၏''ဟ ုအကယ်၍ သိြငားအံ၊့ ရာဟလုာ ဤသိ5သေဘာGိှေသာ စိတ်အမdကုိ သင်သည် Cငီးေငp

ရမည်၊ Gှက်ရမည်၊ စက်ဆုပ်ရမည်၊ Cငီးေငpq၍ Gှက်၍ စက်ဆုပ်၍ ေနာင်အခါ ေစာင့်ေGှာက်ြခင်းသိ5  ေရာက်ရ

မည်။


ရာဟလုာ သင်သည် 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ေသာ် ''ငါသည် အ6ကင်အမdကုိ စိတ်ြဖင့် ြပEမိCပီ၊ ငါ၏ ဤစိတ်

အမdသည် မိမိဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်၊ မိမိသူတစ်ပါး/ှစ်ပါးစုံ

ဆင်းရဲြခင်းငှါလည်း မြဖစ်၊ ဤစိတ်အမdသည် ကုသုိလ်တည်း၊ ချမ်းသာကုိ ြဖစ်ပွါးေစတတ်၏၊ 

ချမ်းသာေသာ အကျEိးGိှ၏''ဟ ုအကယ်၍ သိြငားအံ၊့ ရာဟလုာ သင်သည်ထုိ/ှစ်သက်ဝမ်းေြမာက်ြခင်းြဖင့်

သာလWင် ကုသုိလ်တရားတိ5 c၌ ေနေ့ရာညI့်ပါ ကျင့်6ကံလျက် ေနရမည်။


၁၁၂။ ရာဟလုာ လနွေ်လCပီးေသာအခါက ကုိယ်အမdကုိ သုတ်သင်ခ့ဲ6ကကုနေ်သာ၊ /ှEတ်အမdကုိသုတ်သင်ခ့ဲ

6ကကုနေ်သာ၊ စိတ်အမdကုိ သုတ်သင်ခ့ဲ6ကကုနေ်သာ သမဏြဗာဟuဏအားလံးုတိ5သည် ဤသိ5 c6ကည့်l^d 

'ဆင်ြခင်'၍ 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍သာ ကုိယ်အမdကုိ သုတ်သင်ခ့ဲ6ကကုန၏်၊ 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍6ကည့်l^d 



'ဆင်ြခင်' ၍သာ /ှEတ်အမdကုိ သုတ်သင်ခ့ဲ6ကကုန၏်၊ 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍ 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍သာစိတ်

အမdကုိ သုတ်သင်ခ့ဲ6က ကုန၏်။


ရာဟလုာ လာလတv ံb အနာဂတ်အခါ၌ ကုိယ်အမdကုိ သုတ်သင်လတv ံbြဖစ်ကုနေ်သာ၊ /ှEတ်အမdကုိသုတ်သင်လ

တv ံb ြဖစ်ကုနေ်သာ၊ စိတ်အမdကုိ သုတ်သင်လတv ံbြဖစ်ကုနေ်သာ သမဏြဗာဟuဏအားလံးုတိ5သည်လည်း 

ဤသိ5  6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍ 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍သာ ကုိယ်အမdကုိ သုတ်သင်6ကကုနလ်တv ံb၊ 6ကည့်l^d 

'ဆင်ြခင်' ၍ 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍သာ /ှEတ်အမdကုိ သုတ်သင်6ကကုနလ်တv ံb၊ 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍6ကည့်l^d 

'ဆင်ြခင်' ၍သာ စိတ်အမdကုိ သုတ်သင်6ကကုနလ်တv ံb။


ရာဟလုာ ယခုအခါ၌ ကုိယ်အမdကုိ သုတ်သင်ေန6ကကုနေ်သာ၊ /ှEတ်အမdကုိ သုတ်သင်ေန6ကကုန ်ေသာ၊ 

စိတ်အမdကုိ သုတ်သင်ေန6ကကုနေ်သာ သမဏြဗာဟuဏအားလံးုတိ5သည်လည်း ဤသိ5  6ကည့်l^d'ဆင်ြခင်' ၍ 

6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍သာ ကုိယ်အမdကုိ သုတ်သင်ေန6ကကုန၏်၊ 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍ 6ကည့်l^d'ဆင်ြခင်' 

၍သာ /ှEတ်အမdကုိ သုတ်သင်ေန6ကကုန၏်၊ 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍ 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍သာ စိတ်အမdကုိ 

သုတ်သင်ေန6ကကုန၏်။


ရာဟလုာ ထိ5 ေ6ကာင့် ဤသာသနာေတာ်၌ ''6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍ 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍ ကုိယ်အမdကုိ

သုတ်သင်အံ၊့ 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍ 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' ၍ /ှEတ်အမdကုိ သုတ်သင်အံ၊့ 6ကည့်l^d 'ဆင်ြခင်' 

၍6ကည့် l^d 'ဆင်ြခင်' ၍ စိတ်အမdကုိ သုတ်သင်အံ'့'ဟ ုသင်သည် ဤသိ5သာ ကျင့်ရမည်ဟ ုြမတ်စွာဘုရား

သည် ဤတရားေတာ်ကုိ ေဟာ6ကားေတာ်မူ၏၊ အသWင်ရာဟလုာသည် ြမတ်စွာဘုရား၏ စကားေတာ်ကုိ

/ှစ်သက်ဝမ်းေြမာက်ေလ၏။


ေGှးဦးစွာေသာ အမYလZိကရာဟေုလာဝါဒသုတ် Cပီး၏။


