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၁။ သံေယာဇနသုတ& ံ 

၃၄၃။ ဧကံ သမယံ သမ/ဟလုာ ေထရာ ဘိက89 မစ;ိကာသေ< ဝိဟ>?@Aိ အမ/ာဋကဝေန။ ေတန 

ေခါ ပန သမေယန သမ/ဟလုာန ံေထရာန ံဘိက89န ံပစ;ာဘတA ံ ပိ<ပါတပဋိကG ?@Aာန ံမ<လမာေဠ 

သ@Hသိိ@Hာန ံသ@Hပိတိတာန ံအယမ@Aရာကထာ ဥဒပါဒိ – ‘‘‘သံေယာဇန’?@Aိ ဝါ, အာဝုေသာ, ‘သံေယာ

ဇနယိာ ဓမMာ’တိ ဝါ ဣေမ ဓမMာ နာနတO ာ နာနာဗျRSနာ ဥဒါဟ ုဧကတO ာ ဗျRSနေမဝ နာန’’?@Aိ? တေTတ

ကေစUဟိ ေထေရဟိ ဘိက89ဟိ ဧဝံ ဗျာကတံ ေဟာတိ – ‘‘‘သံေယာဇန’?@Aိ ဝါ, အာဝုေသာ, ‘သံေယာ

ဇနယိာ ဓမMာ’တိ ဝါ ဣေမ ဓမMာ နာနတO ာ ေစဝ နာနာဗျRSနာ စာ’’တိ။ ဧကေစUဟိ ေထေရဟိ ဘိက89

ဟိ ဧဝံ ဗျာကတံ ေဟာတိ – ‘‘‘သံေယာဇန’?@Aိ ဝါ, အာဝုေသာ, ‘သံေယာဇနယိာ ဓမMာ’တိ ဝါ ဣေမ ဓ

မMာ ဧကတO ာ ဗျRSနေမဝ နာန’’?@Aိ။


ေတန ေခါ ပန သမေယန စိေတA ာ ဂဟပတိ မိဂပထကံ အ@ပုWေတA ာ ေဟာတိ ေကနစိေဒဝ ကရဏီ

ေယန။ အေဿာသိ ေခါ စိေတA ာ ဂဟပတိ သမ/ဟလုာန ံကိရ ေထရာန ံဘိက89န ံပစ;ာဘတA ံ ပိ<ပါ

တပဋိကG ?@Aာန ံမ<လမာေဠ သ@Hသိိ@Hာန ံသ@Hပိတိတာန ံအယမ@Aရာကထာ ဥဒပါဒိ – ‘‘‘သံေယာဇ

န’?@Aိ ဝါ, အာဝုေသာ, ‘သံေယာဇနယိာ ဓမMာ’တိ ဝါ ဣေမ ဓမMာ နာနတO ာ နာနာဗျRSနာ ဥဒါဟ ုဧကတ္

ထာ ဗျRSနေမဝ နာန’’?@Aိ? တေTတကေစUဟိ ေထေရဟိ ဘိက89ဟိ ဧဝံ ဗျာကတံ – ‘‘‘သံေယာဇန’?@Aိ ဝါ, 

အာဝုေသာ, ‘သံေယာဇနယိာ ဓမMာ’တိ ဝါ ဣေမ ဓမMာ နာနတO ာ ေစဝ နာနာဗျRSနာ စာ’’တိ။ ဧကေစU

ဟိ ေထေရဟိ ဘိက89ဟိ ဧဝံ ဗျာကတံ ‘သံေယာဇန’?@Aိ ဝါ, အာဝုေသာ ‘သံေယာဇနယိာ ဓမMာ’တိ ဝါ 

ဣေမ ဓမMာ ဧကတO ာ ဗျRSနေမဝ နာန\@Aိ။ အထ ေခါ စိေတA ာ ဂဟပတိ ေယန ေထရာ ဘိက89 ေတ@ပု

သက]မိ၊ ဥပသက]မိတာွ ေထေရ ဘိက89 အဘိဝါေဒတာွ ဧကမ@A ံနသီိဒိ။ ဧကမ@A ံနသိိေ@Hာ ေခါ စိ

ေတA ာ ဂဟပတိ ေထေရ ဘိက89 ဧတဒေဝါစ – ‘‘သုတံ ေမတံ, ဘေ@A, သမ/ဟလုာန ံကိရ ေထရာန ံ

ဘိက89န ံပစ;ာဘတA ံ ပိ<ပါတပဋိကG ?@Aာန ံမ<လမာေဠ သ@Hသိိ@Hာန ံသ@Hပိတိတာန ံအယမ@Aရာက

ထာ ဥဒပါဒိ – ‘သံေယာဇန’?@Aိ ဝါ, အာဝုေသာ, ‘သံေယာဇနယိာ ဓမMာ’တိ ဝါ ဣေမ ဓမMာ နာနတO ာ 

နာနာဗျRSနာ ဥဒါဟ ုဧကတO ာ ဗျRSနေမဝ နာန’’?@Aိ။ ဧကေစUဟိ ေထေရဟိ
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ဘိက89ဟိ ဧဝံ ဗျာကတံ – ‘‘‘သံေယာဇန’?@Aိ ဝါ, အာဝုေသာ, ‘သံေယာဇနယိာ ဓမMာ’တိ ဝါ ဣေမ ဓမ္

မာ နာနတO ာ ေစဝ နာနာဗျRSနာ စာ’’တိ။ ဧကေစUဟိ ေထေရဟိ ဘိက89ဟိ ဧဝံ ဗျာကတံ ‘‘‘သံေယာဇ

န’?@Aိ ဝါ, အာဝုေသာ, ‘သံေယာဇနယိာ ဓမMာ’တိ ဝါ ဣေမ ဓမMာ ဧကတO ာ ဗျRSနေမဝ နာန’’?@Aိ။ ‘‘ဧဝံ, ဂ

ဟပတီ’’တိ။


‘‘‘သံေယာဇန’?@Aိ ဝါ, ဘေ@A, ‘သံေယာဇနယိာ ဓမMာ’တိ ဝါ ဣေမ ဓမMာ နာနတO ာ ေစဝ နာနာဗျRSနာ စ။ 

ေတန ဟိ, ဘေ@A, ဥပမံ ေဝါ ကရိဿာမိ။ ဥပမာယပိေဓကေစU ဝိည9 ပုရိသာ ဘာသိတဿ အတO ံ 

အာဇာန\@A။ိ ေသယျထာပိ, ဘေ@A, ကာေဠာ စ ဗလီဗေဒbါ ဩဒါေတာ စ ဗလီဗေဒbါ ဧေကန ဒါေမန 

ဝါ ေယာေတA န ဝါ သံယုတA ာ အဿု။ ေယာ @ ုေခါ ဧဝံ ဝေဒယျ – ‘ကာေဠာ ဗလီဗေဒbါ ဩဒါ

တဿ ဗလီဗဒbဿ သံေယာဇန,ံ ဩဒါေတာ ဗလီဗေဒbါ ကာဠဿ ဗလီဗဒbဿ သံေယာဇန’?@Aိ, 

သမMာ @ ုေခါ ေသာ ဝဒမာေနာ ဝေဒယျာ’’တိ? ‘‘ေနာ ေဟတံ, ဂဟပတိ! န ေခါ, ဂဟပတိ, ကာေဠာ 

ဗလီဗေဒbါ ဩဒါတဿ ဗလီဗဒbဿ သံေယာဇန,ံ နပိ ဩဒါေတာ ဗလီဗေဒbါ ကာဠဿ ဗဠီဗဒbဿ 

သံေယာဇန၊ံ ေယန ေခါ ေတ ဧေကန ဒါေမန ဝါ ေယာေတA န ဝါ သံယုတA ာ တံ တတO  သံေယာဇန’’န ္

တိ။ ‘‘ဧဝေမဝ ေခါ, ဘေ@A, န စက8d eူပါန ံသံေယာဇန,ံ န eူပါ စက8dဿ သံေယာဇန၊ံ ယRg တတO  တဒု

ဘယံ ပဋိစU ဥပWဇhတိ ဆ@bရာေဂါ တံ တတO  သံေယာဇန။ံ န ေသာတံ သဒbါန…ံ န ဃာန ံဂ@kာန…ံ န ဇိ

ဝှါ ရသာန…ံ န ကာေယာ ေဖာnဗ/ာန ံသံေယာဇန,ံ န ေဖာnဗ/ာ ကာယဿ သံေယာဇန၊ံ ယRg တတO  

တဒဘုယံ ပဋိစU ဥပWဇhတိ ဆ@bရာေဂါ တံ တတO  သံေယာဇန။ံ န မေနာ ဓမMာန ံသံေယာဇန,ံ န ဓမMာ 

မနဿ သံေယာဇန၊ံ ယRg တတO  တဒဘုယံ ပဋိစU ဥပWဇhတိ ဆ@bရာေဂါ တံ တတO  သံေယာဇန’’?@Aိ။ 

‘‘လာဘာ ေတ, ဂဟပတိ, သုလဒkံ ေတ, ဂဟပတိ, ယဿ ေတ ဂမoီေရ ဗုဒkဝစေန ပညာစက8d ကမ

တီ’’တိ။ ပဌမံ။


