
1

 (၂) ပဌမ ဣသိဒတ* သုတ်၊  (၃) ဒုတိယ ဣသိဒတ* သုတ်  (သံ၊ဒု၊၄၇၅) 

၂-ပဌမ ဣသိဒတ* သုတ် 

၃၄၄။ အခါတစ်ပါး၌ များစွာကုနေ်သာ မေထရ်ရဟနး်တိ:သည် မစ<ိကာသ=အရပ် 

ေဝှးပင်ေတာ၌ သီတင်းသုံးေနကုန၏်၊ ထုိအခါ စိတE သူGကယ်သည် မေထရ်ရဟနး်တိ: ထံသိ:  

ချI်းကပ်၍ မေထရ်ရဟနး်တိ: ကုိ KိှခုိးLပီးလNင် (တစ်ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင်ေနLပီးေသာ် ''အ

သNင်ဘုရားတိ:  မေထရ်ရဟနး်တိ:သည်နက်ြဖနအ်လိ:ငှါ အကRS်ပ်ု၏ ဆွမ်းကုိ လက်ခံေတာ်

မူပါကုနေ်လာ'့'ဟ ုေလNာက်ထား၏၊ မေထရ်ရဟနး်တိ:သည် ဆိတ်ဆိတ် ေနြခင်းြဖင့် 

လက်ခံကုန၏်၊ ထုိအခါ မေထရ်ရဟနး်တိ:၏ လက်ခံြခင်းကုိ သိ၍ ေနရာမှ ထLပီးလNင် 

မေထရ်ရဟနး်တိ: ကုိ Kိှခုိးလျက် အVုိအေသြပWကာ ဖဲသွားေလ၏၊ ထုိအခါ မေထရ်ရဟနး်

တိ:သည် ထုိညI့်လနွL်ပီးေနာက် နနံက်အခါ သကYနး်ကုိ ြပင်ဝတ်၍ သပိတ်သကYနး်ကုိ 

ေဆာင်ယူLပီးလNင် စိတE သူGကယ် ေနရာအိမ်သိ:  ချI်းကပ်ကုန၍် ခင်းထားLပီးေသာ ေနရာ၌ 

ထုိင်ေနကုန၏်။


၂၈၅


ထုိအခါ စိတE သူGကယ်သည် မေထရ်ရဟနး်တိ: ထံသိ:  ချI်းကပ်၍ မေထရ်ရဟနး်တိ: ကုိ Kိှခုိး

LပီးလNင်တစ်ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင်ေနLပီးေသာ် အသNင်မေထရ်]ကီးအား ဤစကားကုိ 

ေလNာက်၏- ''မေထရ်]ကီး◌ဘု့ရား ဓာတ်တိ:၏ ထူးြခားမa ဓာတ်တိ:၏ ထူးြခားမaဟ ုဆုိ

အပ်ပါ၏၊ အဘယ်မNြဖင့် ဓာတ်တိ:၏ထူးြခား မaကုိ ြမတ်စွာဘုရား ေဟာအပ်ပါ

သနည်း''ဟေုလNာက်၏။ ဤသိ:  ေမးေလNာက်ေသာ်အသျင်မေထရ်]ကီးသည် ဆိတ်ဆိတ် 

ေန၏။ Sှစ်]ကိမ်ေြမာက်လည်း စိတE သူGကယ်သည်အသNင်မေထရ်]ကီးအား ''မေထရ်]ကီး 

ဘုရား ဓာတ်တိ:၏ ထူးြခားမa ဓာတ်တိ:၏ ထူးြခားမaဟဆုိုအပ်ပါ၏၊ အသNင်ဘုရား အ

ဘယ်မNြဖင့် ဓာတ် တိ:၏ ထူြခားမaကုိ ြမတ်စွာဘုရားေဟာအပ်ပါသနည်း''ဟ ုေလNာက်၏၊ 

Sှစ်]ကိမ်ေြမာက်လည်း အသNင် မေထရ်]ကီးသည် ဆိတ်ဆိတ် ေန၏။
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သုံး]ကိမ်ေြမာက်လည်း စိတE သူGကယ်သည် အသNင်မေထရ်]ကီးအား ''မေထရ်]ကီးဘုရား 

ဓာတ်တိ:၏ထူးြခားမa ဓာတ်တိ:၏ ထူးြခားမaဟ ုဆုိအပ်ပါ၏၊ အသNင်ဘုရား အဘယ် မN

ြဖင့် ဓာတ်တိ:၏ထူြခားမaကုိ ြမတ်စွာဘုရား ေဟာအပ်ပါသနည်း''ဟ ုေလNာက်၏၊ သုံး

]ကိမ်ေြမာက်လည်းအသNင်မေထရ်]ကီးသည် ဆိတ်ဆိတ် ေန၏။


ထုိအခါ အသNင်ဣသိဒတEသည် ထုိရဟနး်သံဃာ၌ အလံးုစုံတိ: ေအာက် ငယ်သူ ြဖစ်၏၊ 

ထုိအခါအသNင်ဣသိဒတEသည် မေထရ်]ကီးအား ''မေထရ်]ကီးဘုရား အကRS်ပ်ုသည် စိ

တE သူGကယ်၏ ြပဿနာကုိေြဖfကားပါအံ ့''ဟ ုေလNာက်၏၊ ဣသိဒတEသင်သည် စိတE

သူGကယ်၏ ဤြပဿနာကုိ ေြဖေလာဟ့မိုန ့ဆုိ်၏။ သူGကယ် ''မေထရ်]ကီးဘုရား ဓာတ်

တိ:၏ ထူးြခားမa ဓာတ်တိ:၏ ထူးြခားမaဟ ုဆုိအပ်၏၊ အသNင်ဘုရား အဘယ်မNြဖင့် ဓာတ်

တိ:၏ ထူးြခားမaကုိ ြမတ်စွာဘုရား ေဟာအပ်ပါသနည်း''ဟ ုသင်ေမးသည် မဟတ်ု ေလာ။ 

မှနပ်ါသည် အသNင်ဘုရား။ သူGကယ် ြမတ်စွာဘုရားေဟာfကားေတာ်မူအပ်ေသာ ဓာတ်

တိ:၏ ထူးြခားမaကား စကgWဓာတ် Vူပဓာတ် စကgWဝိညာဏဓာတ်။ပ။ မေနာဓာတ် ဓမiဓာတ် 

မေနာဝိညာဏဓာတ် တိ:တည်း။ သူGကယ် ဤမNြဖင့် ဓာတ်တိ:၏ ထူးြခားမaကုိ

ြမတ်စွာဘုရား ေဟာfကားေတာ်မူအပ်ေပ၏ဟ ုမိန ့ဆုိ်၏။


ထုိအခါ စိတE သူGကယ်သည် အသNင်ဣသိဒတE၏ စကားကုိ အလနွ ်Sှစ်သက်ကာ

ဝမ်းေြမာက်၍ မေထရ်ရဟနး်တိ: ကုိ မွနြ်မတ်ေသာ ခဲဖွယ်ေဘာဇI်ြဖင့် ေရာင့်ရဲသည့်

တိင်ုေအာင် တားြမစ်သည့်တိင်ုေအာင် မိမိကုိယ်တိင်ု လပ်ုေကRး၏။ ထိ: ေနာက် ဆွမ်းစား

Lပီး၍ သပိတ်မှ လက်ကုိ ဖယ်Lပီးေသာ အခါ မေထရ်ရဟနး်တိ:သည် ေနရာမှ ထ၍ ဖဲသွား

ကုန၏်။ ထုိအခါ မေထရ်]ကီးသည် အသNင်ဣသိဒတE အား ''ငါသ့Nင်ဣသိဒတE  ဤ

ြပဿနာသည် သင်၏ ဉာဏ်၌ ေကာင်းစွာ ထင်ပါေပ၏၊ ဤြပဿနာသည် ငါ၏ ဉာဏ်၌ 

မထင်ေပ၊ ငါသ့Nင်ဣသိဒတE  ထိ: ေfကာင့်ပင်လNင် ဤသိ:  သေဘာKိှေသာ အြခားေသာ 

ြပဿနာ ေရာက်လာေသာအခါ သင်သည်သာလNင် ေြဖဆုိပါေလာ'့'ဟ ုဤစကားကုိ မိန ့်

ဆုိ၏။


ဒတိုယသုတ်။
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၃-ဒုတိယ ဣသိဒတ* သုတ် 

၃၄၅။ အခါတစ်ပါး၌ များစွာကုနေ်သာ မေထရ်ရဟနး်တိ:သည် မစ<ိကာသ=အရပ် 

ေဝှးပင်ေတာ၌ (သီတင်းသုံး) ေနကုန၏်၊ ထုိအခါ စိတE သူGကယ်သည် မေထရ်ရဟနး်တိ:

ထံသိ:  ချI်းကပ်၍ မေထရ်ရဟနး်တိ: ကုိ KိှခုိးLပီးလNင် တစ်ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင်ေနလျက် 

မေထရ်ရဟနး်တိ:အား ''အသNင်မေထရ်ရဟနး်တိ:သည် နက်ြဖနအ်လိ:ငှါ အကRS်ပ်ု၏ 

ဆွမ်းကုိ လက်ခံေတာ်မူပါကုနေ်လာ'့'ဟ ုဤစကားကုိ ေလNာက်၏။


မေထရ်ရဟနး်တိ:သည် ဆိတ်ဆိတ် ေနြခင်းြဖင့် လက်ခံကုန၏်။ ထုိအခါ စိတE သူGကယ်

သည် မေထရ်ရဟနး်တိ:၏ လက်ခံြခင်းကုိ သိ၍ ေနရာမှ ထLပီးလNင် မေထရ်ရဟနး်တိ: ကုိ 

Kိှခုိး၍ ◌ ်အVုိအေသ ြပWကာ ဖဲသွားေလ၏။ ထုိအခါ မေထရ်ရဟနး်တိ:သည် ထုိညI့် လနွ်

Lပီးေနာက် နနံက်အခါ သကYနး်ကုိ ြပင်ဝတ်၍ သပိတ် သကYနး်ကုိ ေဆာင်ယူLပီးလNင် စိတE

သူGကယ်အိမ်သိ:  ချI်းကပ်၍ ခင်းထားLပီးေသာ ေနရာ၌ ထုိင်ေနfကကုန၏်။


ထုိအခါ စိတE သူGကယ်သည် မေထရ်ရဟနး်တိ: ထံသိ:  ချI်းကပ်၍ မေထရ်ရဟနး်တိ: ကုိ Kိှခုိး

LပီးလNင်တစ်ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင်ေန၍ မေထရ်]ကီးအား ဤစကားကုိ ေလNာက်၏- 

''မေထရ်]ကီးဘုရား ေလာကသည် Lမဲ၏ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ ေလာကသည် မLမဲ

ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ ေလာကသည် အဆုံးKိှ၏ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ ေလာကသည် အဆုံးမ

Kိှဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ ထုိအသက်သည်ထုိကုိယ်ပင်တည်းဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ အသက်

သည် တြခား ကုိယ်သည် တြခားဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ သတE ဝါသည် ေသသည်မှ ေနာက်၌ 

ြဖစ်၏ ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ သတE ဝါသည် ေသသည်မှ ေနာက်၌ မ

ြဖစ်၏ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ သတE ဝါသည် ေသသည်မှ ေနာက်၌ ြဖစ်လည်း ြဖစ် မြဖစ်

လည်းမြဖစ်ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ သတE ဝါသည် ေသသည်မှ ေနာက် ၌ ြဖစ်သည်လည်း 

မဟတ်ု မြဖစ်သည်လည်းမဟတ်ုဟ၍ူလည်းေကာင်း များေသာ အြပားKိှကုနေ်သာ မိစ<ာ

အယူတိ:သည် ေလာက၌ ြဖစ်ေပlကုန၏်။
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ေြခာက်ဆယ့်Sှစ်ပါးေသာ ဤမိစ<ာအယူတိ: ကုိလည်း ြဗဟi ဇာလသုတ်၌ ေဟာေတာ်မူအပ်

ပါကုန၏်၊ အသNင်ဘုရား ဤအယူတိ:သည် အဘယ်တရားKိှေသာ် ြဖစ်ပါကုန ်သနည်း၊ အ

ဘယ်တရား မKိှေသာ်မြဖစ်ပါကုနသ်နည်း''ဟ ုေလNာက်၏။


ဤသိ:  ေမးေလNာက်ေသာ် မေထရ်]ကီးသည် ဆိတ်ဆိတ် ေန၏။ Sှစ်]ကိမ်ေြမာက်လည်း စိ

တE သူGကယ်သည်။ပ။ သုံး]ကိမ်ေြမာက်လည်း စိတE သူGကယ်သည် မေထရ်]ကီးအား ဤ

စကားကုိ ေလNာက်၏ -''မေထရ်]ကီးဘုရား ေလာကသည် Lမဲ၏ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ 

ေလာကသည် မLမဲဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ ေလာကသည် အဆုံးKိှ၏ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ 

ေလာကသည် အဆုံး မKိှဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ ထုိအသက်သည် ထုိ ကုိယ်ပင်တည်း

ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ အသက်သည် တြခား ကုိယ်သည်တြခားဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ 

သတE ဝါသည် ေသသည်မှ ေနာက်၌ ြဖစ်၏ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ သတE ဝါသည်ေသသည်မှ 

ေနာက်၌ မြဖစ်ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ သတE ဝါသည် ေသသည်မှ ေနာက်၌ ြဖစ်လည်း ြဖစ်မ

ြဖစ်လည်း မြဖစ်ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ သတE ဝါသည် ေသသည်မှ ေနာက်၌ ြဖစ်သည်လည်း 

မဟတ်ုမြဖစ်သည်လည်း မဟတ်ုဟ၍ူလည်းေကာင်း များေသာ အြပားKိှကုနေ်သာ မိစ<ာ

အယူတိ:သည် ေလာက၌ ြဖစ်ေပlကုန၏်။ ေြခာက်ဆယ့်Sှစ်ပါးေသာ ဤ မိစ<ာအယူတိ: ကုိ

လည်း ြဗဟiဇာလသုတ်၌ ေဟာအပ်ပါကုန၏်၊ အသNင်ဘုရား ဤအယူတိ:သည် အဘယ် 

တရားKိှေသာ် ြဖစ်ပါကုနသ်နည်း၊ အဘယ်တရား မKိှေသာ် မြဖစ်ပါကုနသ်နည်း''ဟ ု

ေလNာက်၏။ သုံး]ကိမ် ေြမာက်လည်း မေထရ်]ကီးသည်ဆိတ်ဆိတ် ေန၏။
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၂၈၇


ထုိအခါ အသNင်ဣသိဒတEသည် ထုိရဟနး်သံဃာ၌ အလံးုစုံတိ:  ေအာက် ငယ်သူ ြဖစ်၏၊ 

ထုိအခါအသNင်ဣသိဒတEသည် မေထရ်]ကီးအား ''အကRS်ပ်ုသည် စိတE သူGကယ်၏ 

ြပဿနာကုိ ေြဖဆုိပါအံ'့'ဟေုလNာက်၏။ ငါသ့Nင်ဣသိဒတE  သင်သည် စိတE သူGကယ်၏ 

ြပဿနာကုိ ေြဖေလာဟ့ ုမိန ့ဆုိ်၏။ သူGကယ်မေထရ်ရဟနး်အား ေလာကသည် 

Lမဲ၏ဟ၍ူလည်းေကာင်း။ပ။ များြပားေသာ မိစ<ာအယူတိ:သည် ြဖစ်ေပlပါကုန၏်။ပ။ အ

သNင်ဘုရား ဤအယူတိ:သည် အဘယ်တရားKိှေသာ် ြဖစ်ကုနသ်နည်း၊ အဘယ်တရား မKိှ

ေသာ် မြဖစ်ကုနသ်နည်းဟ ုသင် ေမးေလNာက်သည် မဟတ်ုေလာ။ မှနပ်ါသည် အသNင်

ဘုရား။


သူGကယ် ေလာကသည် Lမဲ၏ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ ေလာကသည် မLမဲဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ 

ေလာကသည်အဆုံးKိှ၏ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ ေလာကသည် အဆုံး မKိှ

ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ ထုိအသက်သည် ထုိကုိယ်ပင်တည်းဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ အသက်

သည် တြခား ကုိယ်သည် တြခားဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ သတE ဝါသည် ေသသည်မှ ေနာက်၌ 

ြဖစ်၏ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ သတE ဝါသည် ေသသည်မှ ေနာက်၌ မြဖစ်ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ 

သတE ဝါသည် ေသသည်မှ ေနာက်၌ ြဖစ်လည်း ြဖစ် မြဖစ်လည်း မြဖစ်

ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ သတE ဝါသည် ေသသည်မှ ေနာက်၌ ြဖစ်သည်လည်း မဟတ်ု မ

ြဖစ်သည်လည်း မဟတ်ုဟ၍ူလည်းေကာင်းများြပားေသာ မိစ<ာအယူတိ:သည် ေလာက၌ 

ြဖစ်ေပlကုန၏်။ ေြခာက်ဆယ့်Sှစ်ပါးေသာ ဤမိစ<ာအယူတိ:ကိ:လည်း ြဗဟiဇာလသုတ်၌ 

ေဟာအပ်ပါကုန၏်။ သူGကယ် ဤအယူတိ:သည် သကo ာယဒိpိKိှေသာ် ြဖစ်ကုန၏်၊ 

သကo ာယဒိpိ မKိှေသာ် မြဖစ်ကုနဟ် ု(မိန ့ဆုိ်၏)။


အသNင်ဘုရား အဘယ်သိ:လNင် သကo ာယဒိpိ ြဖစ်ပါသနည်း။ သူGကယ် ဤေလာက၌ 

အfကားအြမင်မKိှေသာ, အရိယာတိ: ကုိ မဖူးြမင်ဖူးေသာ, အရိယာတရား၌ မလိမiာေသာ, 

အရိယာတရား၌ မယI်ေကျးေသာ၊ သူေတာ်ေကာင်းတိ: ကုိ မဖူးြမင်ဖူးေသာ, 

သူေတာ်ေကာင်းတရား၌ မလိမiာေသာ, သူေတာ်ေကာင်းတရား၌ မယI်ေကျးေသာ 
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ပုထုဇI်သည် Vုပ်ကုိ အတEဟ၍ူ qVa၏။ Vုပ်Kိှေသာ အတEဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ အတE ၌ Vုပ်

ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ Vုပ်၌ အတEဟ၍ူလည်းေကာင်း qVa၏။ ေဝဒနာကုိ အတEဟ၍ူ qVa၏။ပ။ 

သညာကုိ။ပ။ သခY ါရတိ: ကုိ။ပ။ ဝိညာဏ်ကုိ အတEဟ၍ူ qVa၏။ ဝိညာဏ်Kိှေသာ အတE

ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ အတE ၌ ဝိညာဏ်ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ ဝိညာဏ်၌ အတE

ဟ၍ူလည်းေကာင်း qVa၏။ သူGကယ် ဤသိ:လNင်သကo ာယဒိpိ ြဖစ်၏ဟ ု(မိန ့ဆုိ်၏)။


အသNင်ဘုရား အဘယ်သိ:လNင် သကo ာယဒိpိ မြဖစ်ပါသနည်း။ သူGကယ် ဤေလာက၌ 

အfကားအြမင်Kိှေသာ, အရိယာတိ: ကုိ ဖူးြမင်ဖူးေသာ, အရိယာတရား၌ လိမiာေသာ, 

အရိယာတရား၌ ယI်ေကျးေသာ၊ သူေတာ်ေကာင်းတိ: ကုိ ဖူးြမင်ဖူးေသာ, သူေတာ်ေကာင်း

တရား၌ လိမiာေသာ,သူေတာ်ေကာင်းတရား ၌ ယI်ေကျးေသာ အရိယာတပည့်သည် Vုပ်

ကုိ အတEဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ Vုပ်Kိှေသာ အတEဟ၍ူလည်း ေကာင်း၊ အတE ၌ Vုပ်

ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ Vုပ်၌ အတEဟ၍ူလည်းေကာင်း မVa။ ေဝဒနာကုိ။ သညာကုိ။ သခY ါရ

တိ: ကုိ။ ဝိညာဏ်ကုိ အတEဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ ဝိညာဏ်KိှေသာအတEဟ၍ူလည်းေကာင်း 

အတE ၌ ဝိညာဏ်ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ ဝိညာဏ်၌ အတEဟ၍ူလည်းေကာင်း မVa။ သူGကယ် 

ဤသိ:လNင် သကo ာယဒိpိ မြဖစ်ဟ ု(မိန ့ဆုိ်၏)။


အသNင်ဘုရား အသNင်ဣသိဒတEသည် အဘယ်အရပ်မှ လာပါသနည်း။ သူGကယ် အဝန ိ◌္

တတိင်ုးမှ လာခ့ဲ၏။


အသNင်ဘုရား အဝန ိ◌တ္တိင်ုး၌ အကRS်ပ်ုတိ:  မြမင်ဖူးဘဲ မိတ်ေဆွြဖစ်သည့် ဣသိဒတE

အမျWိးေကာင်းသားသည် ရဟနး်ြပWေနပါ၏၊ ထုိအသNင်ကုိ အသNင်ဘုရား ြမင်ဖူးပါ

သေလာ။ သူGကယ် ြမင်ဖူး၏။ အသNင်ဘုရား ထုိအသNင်သည် ယခုအခါ အဘယ်အရပ်၌ 

ေနပါသနည်းဟ ုေမးေလNာက်ေသာ် အသNင်ဣသိဒတEသည် ဆိတ်ဆိတ် ေန၏။ အသNင်

ဘုရား အသNင်သည် အကRS်ပ်ုတိ:၏ ဣသိဒတE ပါေလာဟ ု(ေလNာက်၏)။
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၂၈၈


သူGကယ်ဟတ်ုမှန၏်။ အသNင်ဘုရား အသNင်ဣသိဒတEသည် မစ<ိကာသ=၌ ေမsေလျာ်ပါ

ေလာ၊့ ေဝှးပင်ေတာသည် ေမsေလျာ်ဖွယ် Kိှပါ၏၊ အကRS်ပ်ုသည် အသNင်ဣသိဒတE အား 

သကYနး် ဆွမ်း ေကျာင်းသူနာ၏ အေထာက်အပ့ံြဖစ်ေသာ ေဆးအသုံးအေဆာင်တိ: tြဖင့် 

ေfကာင့်fကြပWပါအံဟ့ ု(ေလNာက်၏)။


သူGကယ် ေကာင်းသည်ကုိ ဆုိအပ်၏ဟ ု(မိန ့ဆုိ်၏)။


ထုိအခါ စိတE သူGကယ်သည် အသNင်ဣသိဒတE၏ စကားကုိ အလနွSှ်စ်သက်ဝမ်းေြမာက်၍ 

မေထရ်ရဟနး်တိ: ကုိ မွနြ်မတ်ေသာ ခဲဖွယ်ေဘာဇI်ြဖင့် ေရာင့်ရဲသည့်တိင်ုေအာင် တားြမစ်

သည့်တိင်ုေအာင် မိမိကုိယ်တိင်ု လပ်ုေကRး၏။ ထိ: ေနာက် ဆွမ်းစားLပီး၍ သပိတ်မှ လက်

ကုိ ဖယ်Lပီးေသာ အခါ မေထရ်ရဟနး်တိ:သည် ေနရာမှ ထ၍ ဖဲGကကုန၏်။ ထုိအခါ အသN

င်မေထရ်]ကီးသည် ''အသNင်ဣသိဒတE ကုိ ငါသ့Nင်ဣသိဒတE  ဤြပဿနာသည် သင်၏ 

ဉာဏ်၌ ေကာင်းစွာ ထင်ပါေပ၏၊ ဤြပဿနာသည် ငါ၏ ဉာဏ်၌ မထင်ေပ၊ ဣသိဒတE  

ထိ: ေfကာင့်ပင်လNင် ဤသိ:  သေဘာKိှေသာ အြခား ြပဿနာ ေရာက်လာေသာ အခါသင်

သည်သာလNင် ေြဖဆုိပါေလာ'့'ဟ ုဤစကားကုိ မိန ့ဆုိ်၏။ 


ထုိေနာက် အသNင်ဣသိဒတEသည် ေကျာင်းအိပ်ရာကုိ သုိမီှးသိမ်းဆည်း၍ သပိတ်သကYနး်

ကုိ ယူေဆာင်LပီးလNင် တစ်ဖန ်ြပနမ်လာေသာ ဖဲသွားြခင်းြဖင့် မစ<ိကာသ=မှ ဖဲသွား

ေလ၏။


တတိယသုတ်။



