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၅-စူဠရာဟုေလာဝါဒသုတ် 

၄၁၆။ အက'(်ပ်ုသည် ဤသိ0  1ကားနာခ့ဲရပါသည်-


အခါတစ်ပါး၌ ြမတ်စွာဘုရားသည် သာဝတB ိြပည် အနာထပိဏ်သူေဌး၏ အရံြဖစ်ေသာ ေဇတဝန ်ေကျာင်း၌ 

သီတင်းသုံး ေနေတာ်မူ၏။ ထုိအခါ ြမတ်စွာဘုရားသည် ဆိတ်Pငိမ်ရာသိ0  ကပ်လျက် တစ်ပါး တည်း ကိနး်ေအာင်းေန

စR် ''ရာဟလုာအား အရဟတT ဖုိလ်ကုိ ရင့်ကျက်ေစတတ်ကုနေ်သာ သေဘာတရား တိ0သည် ရင့်ကျက်ကုနP်ပီ၊ ငါသည် 

ရာဟလုာအား တစ်ဆင့်တက်၍ အာသေဝါတရားတိ0၏ ကုနခ်နး်မW၌ သွနသ်င်ဆုံးမရမူ ေကာင်းေလစွ''ဟ ုဤသိ0ေသာ 

စိတ်အ1ကံသည် ြဖစ်၏။ ထုိအခါ ြမတ်စွာဘုရားသည် နနံက်အခါ၌ သကXနး်ကုိ ြပင်ဝတ်၍ သပိတ် သကXနး်ကုိယူကာ 

သာဝတB ိြပည်သိ0  ဆွမ်းခံဝင်၏၊ သာဝတB ိ ြပည်၌ ဆွမ်ခံလှည့်လည်၍ ဆွမ်းခံရာမှ ဖဲခ့ဲကာ ဆွမ်းစားPပီးေနာက် အသ[င်

ရာဟလုာကုိ ''ရာဟလုာ နသီိဒိင်ုကုိ ယူခ့ဲေလာ၊့ အ(]ဝနေ်တာသိ0  ေနသ့န ့စ်င်ြခင်းငှါ ချR်းကပ်ကုနအံ်'့'ဟ ုမိနေ်တာ်မူ၏။ 

''ြမတ်စွာဘုရား ေကာင်းပါPပီ''ဟ ုအသ[င်ရာဟလုာသည် ြမတ်စွာဘုရားအား ြပနေ်လ[ာက်ထား၍ နသီိဒိင်ုအခင်းကုိ 

ယူလျက် ြမတ်စွာဘုရား၏ ေနာက်ေတာ်မှ အစR်လိက်ု၏။


ထုိအခါ ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ နတ်တိ0သည် ''ယေန ့ ြမတ်စွာဘုရားသည် အသ[င်ရာဟလုာကုိ တစ်ဆင့်တက်၍ 

အာသေဝါတိ0၏ ကုနခ်နး်မW၌ သွနသ်င်ေတာ်မူလတT ံ^''ဟ ု(ှလံးုပုိက်၍ ြမတ်စွာဘုရားသိ0  အစR်လိက်ုကုန၏်။ ထုိအခါ 

ြမတ်စွာဘုရားသည် အ(]ဝနေ်တာသိ0  သက်ဝင်၍ တစ်ခုေသာ သစ်ပင်ရင်း ခင်းထားေသာေနရာ၌ ထုိင်ေတာ်မူ၏၊ အ

သ[င်ရာဟလုာသည်လည်း ြမတ်စွာဘုရားကုိ _ိှခုိး၍ သင့်ေလျာ်ရာ၌ ထုိင်ေန၏၊ သင့်ေလျာ်ရာ၌ ထုိင်ေနေသာ အသ[င်

ရာဟလုာကုိ ြမတ်စွာဘုရားသည် ဤစကားကုိ မိန ့ေ်တာ် မူ၏-


၄၁၇။ ချစ်သားရာဟလုာ ထုိစကားကုိ အဘယ်သိ0  ေအာက်ေမ့သနည်း၊ စကabပသာဒသည် Pမဲသေလာ မPမဲသေလာဟ ု

(ေမးေတာ်မူ၏)။ မPမဲပါ အသ[င်ဘုရား (ဟ ုေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ စကab ပသာဒသည် ဆင်းရဲေလာ ချမ်းသာေလာဟ ု

(ေမးေတာ်မူ၏)။ ဆင်းရဲပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ ဆင်းရဲေသာ ေဖာက်ြပနြ်ခင်းသေဘာ_ိှေသာ 

စကabပသာဒကုိ ''ဤစကabပသာဒသည် ငါဟ့ာတည်း၊ ဤစကabပသာဒသည် ငါတည်း၊ ဤစကabပသာဒသည် ငါ၏ 

ကုိယ် 'အတT ' တည်း''ဟ ုcdWြခင်းငှါ သင့်ပါမည် ေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ မသင့်ပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ 

ရာဟလုာ ထုိစကားကိ0အဘယ်သိ0  ေအာက်ေမ့သနည်း၊ dူပါdုံတိ0သည် Pမဲကုနသ်ေလာ မPမဲကုနသ်ေလာဟ ု(ေမးေတာ်

မူ၏)။ မPမဲပါ အသ[င် ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ dူပါdုံသည် ဆင်းရဲေလာ ချမ်းသာေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ 

ဆင်းရဲ ပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ ဆင်းရဲေသာ ေဖာက်ြပနြ်ခင်းသေဘာ_ိှေသာ dူပါdုံကုိ ''ဤdူပါdုံ

သည် ငါဟ့ာတည်း၊ ဤdူပါdုံသည် ငါတည်း၊ ဤdူပါdုံသည် ငါ၏ ကုိယ် 'အတT ' တည်း''ဟ ုcdWြခင်းငှါ သင့်ပါမည်

ေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ မသင့်ပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။
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၃၀၇


ရာဟလုာ ထုိစကားကုိ အဘယ်သိ0  ေအာက်ေမ့သနည်း၊ စကabဝိညာဏ်သည် Pမဲသေလာ မPမဲ သေလာဟ ု(ေမးေတာ်

မူ၏)။ မPမဲပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ စကabဝိညာဏ်သည် ဆင်းရဲေလာ ချမ်းသာေလာဟ ု(ေမးေတာ်

မူ၏)။ ဆင်းရဲပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ ဆင်းရဲေသာ ေဖာက်ြပနြ်ခင်းသေဘာ_ိှေသာ စကabဝိညာ

ဏ်ကုိ ''ဤစကabဝိညာဏ်သည် ငါဟ့ာတည်း၊ ဤ စကabဝိညာဏ်သည် ငါတည်း၊ ဤစကabဝိညာဏ်သည် ငါ၏ ကုိယ် 

'အတT 'တည်း''ဟ ုcdWြခင်းငှါ သင့်ပါမည် ေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ မသင့်ပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ ချစ်သား

ရာဟလုာ ထုိစကားကုိ အဘယ်သိ0  ေအာက်ေမ့သနည်း၊ စကabသမgဿသည် Pမဲသေလာ မPမဲသေလာဟ ု(ေမးေတာ်

မူ၏)။ မPမဲပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ စကabသမgဿသည် ဆင်းရဲေလာ ချမ်းသာေလာဟ ု(ေမးေတာ် 

မူ၏)။ ဆင်းရဲပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ ဆင်းရဲေသာ ေဖာက်ြပနြ်ခင်းသေဘာ_ိှေသာ စကabသမ္

ဖဿကုိ ''ဤစကabသမgဿသည် ငါဟ့ာတည်း၊ ဤစကabသမgဿသည် ငါတည်း၊ ဤစကabသမgဿ သည် ငါ၏ ကုိယ် 

'အတT ' တည်း''ဟ ုcdWြခင်းငှါ သင့်ပါမည်ေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ မသင့်ပါ အသ[င် ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။


ချစ်သားရာဟလုာ ထုိစကားကုိ အဘယ်သိ0  ေအာက်ေမ့သနည်း၊ စကabသမgဿဟေူသာ အေ1ကာင်း ေ1ကာင့် ြဖစ်ေပj

ေသာ ေဝဒနာ သညာ သခX ါရ ဝိညာဏ်တိ0သည်လည်း Pမဲသေလာ မPမဲသေလာဟ ု(ေမး ေတာ်မူ၏)။ မPမဲပါအသ[င်

ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ ေဝဒနာ သညာ သခX ါရ ဝိညာဏ်တိ0သည် ဆင်းရဲေလာ ချမ်းသာေလာဟ ု(ေမးေတာ်

မူ၏)။ ဆင်းရဲပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ ဆင်းရဲေသာ ေဖာက်ြပနြ်ခင်း သေဘာ_ိှေသာ ေဝဒနာ 

သညာ သခX ါရ ဝိညာဏ်ကုိ ''ဤေဝဒနာ သညာ သခX ါရ ဝိညာဏ်သည် ငါဟ့ာတည်း၊ ဤေဝဒနာ သညာ သခX ါရ ဝိညာ

ဏ်သည် ငါတည်း၊ ဤေဝဒနာ သညာ သခX ါရ ဝိညာဏ်သည် ငါ၏ ကုိယ် 'အတT 'တည်း''ဟ ုcdWြခင်းငှါ သင့်ပါမည်ေလာ

ဟ ု(ေမးေတာ် မူ၏)။ မသင့်ပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။


၄၁၈။ ချစ်သားရာဟလုာ ထုိစကားကုိ အဘယ်သိ0  ေအာက်ေမ့သနည်း၊ ေသာတပသာဒသည် Pမဲသေလာ မPမဲသေလာ

ဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ မPမဲပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ပ။ ဃာနပသာဒသည် Pမဲသေလာ မPမဲသေလာဟ ု(ေမး

ေတာ်မူ၏)။ မPမဲပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ပ။ ဇိဝှါပသာဒသည် Pမဲသေလာ မPမဲသေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ 

မPမဲပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ပ။ ကာယပသာဒ သည် Pမဲသေလာ မPမဲသေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ မPမဲပါ အ

သ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ပ။ မေနာဒါွရ သည် Pမဲသေလာ မPမဲသေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ မPမဲပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု

(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ မေနာဒါွရသည် ဆင်းရဲေလာ ချမ်းသာေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ ဆင်းရဲပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု

(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ ဆင်းရဲေသာ ေဖာက်ြပနြ်ခင်းသေဘာ_ိှေသာ မေနာဒါွရကုိ ''ဤမေနာဒါွရသည် ငါဟ့ာ တည်း၊ 

ဤမေနာဒါွရသည် ငါတည်း၊ ဤမေနာဒါွရသည် ငါ၏ ကုိယ် 'အတT ' တည်း''ဟ ုcdWြခင်းငှါ သင့်ပါ မည်ေလာဟ ု(ေမး

ေတာ်မူ၏)။ မသင့်ပါ အသ[င်ဘုရား (ဟ ုေလ[ာက်၏)။
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၃၀၈


ချစ်သားရာဟလုာ ထုိစကားကုိ အဘယ်သိ0  ေအာက်ေမ့သနည်း၊ ဓမnာdုံတိ0သည် Pမဲကုနသ်ေလာမ့Pမဲကုနသ်ေလာဟ ု

(ေမးေတာ်မူ၏)။ မPမဲပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ ဓမnာdုံသည် ဆင်းရဲေလာ ချမ်းသာေလာဟ ု(ေမး

ေတာ်မူ၏)။ ဆင်းရဲပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ ဆင်းရဲေသာ ေဖာက်ြပန ်ြခင်းသေဘာ_ိှေသာ ဓမnာdုံ

ကုိ ''ဤဓမnာdုံသည် ငါဟ့ာတည်း၊ ဤဓမnာdုံသည် ငါတည်း၊ ဤဓမnာdုံသည် ငါ၏ ကုိယ် 'အတT ' တည်း''ဟ ုcdWြခင်းငှါ 

သင့်ပါမည်ေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ မသင့်ပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ ချစ်သားရာဟလုာ ထုိစကားကုိ 

အဘယ်သိ0  ေအာက်ေမ့ သနည်း၊ မေနာဝိညာဏ်သည် Pမဲသေလာ မPမဲသေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ မPမဲပါ အသ[င်

ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ မေနာဝိညာဏ်သည် ဆင်းရဲေလာ ချမ်းသာေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ ဆင်းရဲပါ အ

သ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ ဆင်းရဲေသာ ေဖာက်ြပနြ်ခင်းသေဘာ_ိှေသာ မေနာဝိညာဏ်ကုိ ''ဤမေနာဝိ

ညာဏ်သည် ငါဟ့ာတည်း၊ ဤမေနာဝိညာဏ်သည် ငါတည်း၊ ဤမေနာဝိညာဏ်သည် ငါ၏ ကုိယ် 'အတT 'တည်း''ဟ ုcdW

ြခင်းငှါ သင့်ပါမည်ေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ မသင့်ပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။


ချစ်သားရာဟလုာ ထုိစကားကုိ အဘယ်သိ0  ေအာက်ေမ့သနည်း၊ မေနာသမgဿသည် Pမဲသေလာ မPမဲသေလာဟ ု(ေမး

ေတာ်မူ၏)။ မPမဲပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ မေနာသမgဿသည် ဆင်းရဲေလာ ချမ်းသာေလာဟ ု

(ေမးေတာ်မူ၏)။ ဆင်းရဲပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ ဆင်းရဲေသာ ေဖာက်ြပနြ်ခင်းသေဘာ_ိှေသာ 

မေနာသမgဿကုိ ''ဤမေနာသမgဿသည် ငါဟ့ာတည်း၊ ဤ မေနာသမgဿသည် ငါတည်း၊ ဤမေနာသမgဿသည် 

ငါ၏ ကုိယ် 'အတT ' တည်း''ဟ ုcdWြခင်းငှါ သင့်ပါမည် ေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ မသင့်ပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု

(ေလ[ာက်၏)။ ချစ်သားရာဟလုာ ထုိစကားကုိ အဘယ်သိ0  ေအာက်ေမ့သနည်း၊ မေနာသမgဿ ဟေူသာ အေ1ကာင်း

ေ1ကာင့် ြဖစ်ေပjေသာ ေဝဒနာ သညာ သခX ါရ ဝိညာဏ်သည် Pမဲသေလာ မPမဲသေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ မPမဲပါ အသ[

င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ ေဝဒနာ သညာ သခX ါရ ဝိညာဏ်သည် ဆင်းရဲေလာ ချမ်းသာေလာဟ ု(ေမးေတာ်

မူ၏)။ ဆင်းရဲပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။ မPမဲေသာ ဆင်းရဲေသာ ေဖာက်ြပနြ်ခင်းသေဘာ_ိှေသာ ေဝဒနာ 

သညာ သခX ါရ ဝိညာဏ်ကုိ ''ဤေဝဒနာ သညာ သခX ါရ ဝိညာဏ်သည် ငါဟ့ာတည်း၊ ဤေဝဒနာ သညာ သခX ါရ ဝိညာ

ဏ်သည် ငါတည်း၊ ဤေဝဒနာ သညာ သခX ါရ ဝိညာဏ်သည် ငါ၏ ကုိယ် 'အတT ' တည်း''ဟ ုcdWြခင်းငှါ သင့်ပါမည်

ေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ မသင့်ပါ အသ[င်ဘုရားဟ ု(ေလ[ာက်၏)။


၄၁၉။ ချစ်သားရာဟလုာ အ1ကားအြမင်_ိှေသာ အရိယာ၏တပည့်သည် ဤသိ0 cdW ြမင်ေသာ် စကab ပသာဒ၌ Pငီးေငp၏၊ 

dူပါdုံတိ0 q၌ Pငီးေငr၏၊ စကabဝိညာဏ်၌ Pငီးေငr၏၊ စကabသမgဿ၌ Pငီးေငr၏၊ စကab သမgဿဟေူသာ အေ1ကာင်းေ1ကာင့် 

ြဖစ်ေပjေသာ ေဝဒနာ သညာ သခX ါရ ဝိညာဏ်တိ0 q၌လည်း Pငီးေငr၏၊ ေသာတပသာဒ၌ Pငီးေငr၏၊ သဒsါdုံတိ0 q၌ 

Pငီးေငr၏။ပ။ ဃာနပသာဒ၌ Pငီးေငr၏၊ ဂ(]ာdုံတိ0 q၌ Pငီးေငr၏၊ ဇိဝှါပသာဒ၌ Pငီးေငr၏၊ ရသာdုံတိ0 q၌ Pငီးေငr၏၊ ကာယ

ပသာဒ၌ Pငီးေငr၏၊ ေဖာuဗwာdုံတိ0 q၌ Pငီးေငr၏၊ မေနာဒါွရ၌ Pငီးေငr၏၊ ဓမnာdုံတိ0 q၌ Pငီးေငr၏၊ မေနာဝိညာဏ်၌ Pငီးေငr၏၊ 

မေနာသမgဿ၌ Pငီးေငr၏၊ မေနာသမgဿဟေူသာ အေ1ကာင်းေ1ကာင့် ြဖစ်ေပjေသာ ေဝဒနာ သညာ သခX ါရ ဝိညာဏ်
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တိ0 q၌လည်း Pငီးေငr၏။ Pငီးေငrေသာ် တပ်ြခင်းကင်း၏၊ တပ်ြခင်းကင်းြခင်းေ1ကာင့် ကိေလသာမှလတ်ွ၏၊ ကိေလသာမှ 

လတ်ွေသာ် ''ကိေလသာမှ လတ်ွPပီ''ဟ ုအသိဉာဏ်ြဖစ်၏။ ''ပဋိသေ(]ေနမWကုနP်ပီ၊ ြမတ်ေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်သုံးPပီး

Pပီ၊ ြပbဖွယ် (မဂ်) ကိစzကုိ ြပbPပီးPပီ၊ ဤ (မဂ်) ကိစzအတက်ွ ေနာက်ထပ်ြပbဖွယ် မ_ိှေတာ်Pပီ''ဟ ုသိ၏ဟ ု(မိန ့ေ်တာ်မူ၏)။


ြမတ်စွာဘုရားသည် ဤတရားေဒသနာေတာ်ကုိ ေဟာေတာ်မူ၏။ အသ[င်ရာဟလုာသည် ြမတ်စွာဘုရား၏ တရား

ေဒသနာေတာ်ကုိ ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ လနွစွ်ာ (ှစ်သက်ေလPပီ။ စင်စစ် ဤစုဏ{ ိယတရား◌ေ့ဒသနာေတာ်ကုိ ေဟာသည်

_ိှေသာ် အသ[င်ရာဟလုာ၏ စိတ်သည် တဏှာ ဒိuိတိ0 qြဖင့် တစ်စုံတစ်ခုေသာ အာdုံကုိမ[ မစဲွလမ်းေတာဘဲ့ အာသေဝါ

တရားတိ0 မှ လတ်ွPပီ၊ ထုိေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ နတ်တိ0အားလည်း ''ြဖစ်ေပj ြခင်းသေဘာ_ိှေသာ တရားမှနသ်မ[

သည် ချbပ်ေပျာက်ြခင်းသေဘာ_ိှ၏''ဟ ုကိေလသာ ြမ}အညစ်အေ1ကးကင်းေသာ တရားမျက်စိ 'ေသာတာပတT ိမဂ်

ဉာဏ်' သည် ြဖစ်ေပjေလPပီ။


ငါးခုေြမာက် စူဠရာဟေုလာဝါဒသုတ် Pပီး၏။



