
၂၉၀


၅-ပဌမ ကာမဘူသုတ် 

၃၄၇။ အခါတစ်ပါး၌ အသ2င်ကာမဘူသည် မစ:ိကာသ<အရပ် ေဝှးပင်ေတာ၌ 

(သီတင်းသုံး) ေန၏၊ ထုိအခါ စိတH သူIကယ်သည် အသ2င်ကာမဘူထံသိK  ချM်းကပ်၍ အ

သ2င်ကာမဘူကုိ OိှခုိးPပီးလ2င် တစ်ခုေသာေနရာ၌ ထုိင်ေန၏၊ တစ်ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင်ေန

ေသာ စိတH သူIကယ်အား အသ2င်ကာမဘူသည်''သူIကယ် ြမတ်စွာဘုရားသည်-


'အြပစ်ကင်းေသာ အစိတ်အပုိင်းOိှေသာ ြဖUေသာ အမုိးOိှေသာ တစ်ခုေသာ အကန ့Oိှ်ေသာ 

ရထားသည်လည်၏၊ ဆင်းရဲြခင်း ကင်းလျက် အယM်ကုိ ြဖတ်Pပီး လ2င် အေYှာင်အဖZဲ မOိှ

မူ၍ လာေနသူကုိ[\]ေလာ'့ဟ ုဤဂါထာကုိ ေဟာေတာ်မူ၏။


သူIကယ် အကျM်းအားြဖင့် ေဟာအပ်ေသာ ဤစကား၏ အနက်ကုိ အကျယ်အားြဖင့် 

အဘယ်သိK မှတ်သင့်ပါသနည်း''ဟ ုမိန ့၏်၊ အသ2င်ဘုရား ဤစကားကုိ ြမတ်စွာဘုရား 

ေဟာအပ်ပါသေလာ၊ သူIကယ်ေဟာအပ်သည် မှန၏်၊ အသ2င်ဘုရား သိK aြဖစ်လ2င် ထုိ

စကား၏ အနက်ကုိ ဆင်ြခင်ရန ်တစ်ခဏမ2 ဆုိင်းငံပ့ါေလာ၊့ ထုိအခါ စိတH သူIကယ်သည် 

တစ်ခဏမ2 ဆိတ်ဆိတ် ေန၍ အသ2င်ကာမဘူအား ဤစကားကုိေလ2ာက်၏-


အသ2င်ဘုရား ''အြပစ်ကင်းေသာ အစိတ်အပုိင်း''ဟေူသာ ဤအမည်သည် သီလတိK၏ 

အမည်ပါ တည်း။ အသ2င်ဘုရား ''ြဖUေသာ အမုိး''ဟေူသာ ဤအမည်သည် 

လတ်ွေြမာက်ြခင်း အရဟတH ဖုိလ်၏အမည်ပါတည်း။ အသ2င်ဘုရား ''တစ်ခုေသာ 

အကန ့'်'ဟေူသာ ဤအမည်သည် သတိ၏ အမည်ပါတည်း။ အသ2င်ဘုရား 

''လည်၏''ဟေူသာ ဤအမည်သည် ေOှcသိK  တက်ြခင်း ေနာက်သိK  ဆုတ်ြခင်း၏ အမည်ပါ

တည်း။ အသ2င်ဘုရား ''ရထား''ဟေူသာ ဤအမည်သည် မိဘတိK၏ သုက်ေသွးကုိ မီှ၍ 

ြဖစ်ေသာ ထမင်းမုေယာမုန ့တိ်K aြဖင့် dကီးပါ◌းွရေသာ မPမဲြခင်း လိမ်းကျေံပးရြခင်း Yှပ်ိနယ်



ေပးရြခင်း Pပိfကဲွပျက်စီးြခင်းသေဘာOိှေသာ မဟာဘုတ်ေလးပါးကုိ မီှေသာ ဤ

ခYgာကုိယ်၏ အမည်ပါတည်း။


အသ2င်ဘုရား စဲွမက်မ] 'ရာဂ'သည် ဆင်းရဲတည်း၊ အမျက်ထွက်မ] 'ေဒါသ'သည် ဆင်းရဲ

တည်း၊ ေတေွဝမ] 'ေမာဟ'သည် ဆင်းရဲတည်း။ ထုိဆင်းရဲတိKသည် အာသေဝါကုနP်ပီးြဖစ်

ေသာ ရဟYHာပုဂiိfလ်အားပယ်အပ်ကုနP်ပီ၊ အြမစ်ရင်းကုိ အIကင်းမ့ဲ ြဖတ်PပီးကုနP်ပီ၊ Yတ်ု

Pပီးေသာ ထနး်ပင်ရာက့ဲသိK  ြပfPပီးကုနP်ပီ၊ အသစ် မြဖစ်ြခင်းကုိ ြပfPပီးကုနP်ပီ၊ ေနာင်အခါ 

ြဖစ်ြခင်းသေဘာ မOိှကုန။် ထိK ေjကာင့် အာသေဝါ ကုနP်ပီးေသာ ရဟYHာပုဂiိfလ်ကုိ ''ဆင်းရဲ

ြခင်း မOိှသူ''ဟ ုဆုိအပ်၏။


အသ2င်ဘုရား ''လာေနသူ '' ဟေူသာ ဤအမည်သည် ရဟYHာ၏ အမည်ပါတည်း။ အသ2

င်ဘုရား''အယM်'' ဟေူသာ ဤအမည်သည် တပ်မက်မ] 'တဏှာ'၏ အမည်ပါတည်း။ ထုိ

တပ်မက်မ] 'တဏှာ'သည်အာသေဝါ ကုနP်ပီးြဖစ်ေသာ ရဟYHာပုဂiိfလ်အား ပယ်အပ်ကုနP်ပီ၊ 

အြမစ်ရင်းကုိ အIကင်းမ့ဲ ြဖတ်PပီးကုနP်ပီ၊◌Y့တ်ုPပီးေသာ ထနး်ပင်ရာက့ဲသိK  ြပfPပီးကုနP်ပီ၊ 

အသစ်မြဖစ်ြခင်းကုိ ြပfPပီးကုနP်ပီ၊ ေနာင်အခါ ြဖစ်ြခင်းသေဘာ မOိှကုန။် ထိK ေjကာင့် 

အာသေဝါကုနP်ပီးေသာ ရဟYHာပုဂiိfလ်ကုိ ''အယM်ကုိ ြဖတ်Pပီးသူ''ဟဆုိုအပ်၏။


အသ2င်ဘုရား စဲွမက်မ] 'ရာဂ'သည် အေYှာင်အဖZဲတည်း၊ အမျက်ထွက်မ] 'ေဒါသ'သည် 

အေYှာင်အဖZဲတည်း၊ ေတေွဝမ] 'ေမာဟ'သည် အေYှာင်အဖZဲတည်း၊ ထုိအေYှာင်အဖZဲ

တိKသည်အာသေဝါကုနP်ပီးြဖစ်ေသာ ရဟYHာပုဂiိfလ်အား ပယ်အပ်ကုနP်ပီ၊ အြမစ်ရင်းကုိ 

အIကင်းမ့ဲ ြဖတ်PပီးကုနP်ပီ၊ Yတ်ုPပီးေသာ ထနး်ပင်ရာ က့ဲသိK  ြပfPပီးကုနP်ပီ၊ အသစ် မြဖစ်

ြခင်းကုိ ြပfPပီးကုနP်ပီ၊ ေနာင်အခါြဖစ်ြခင်းသေဘာ မOိှကုန။် ထိK ေjကာင့် အာသေဝါကုနP်ပီး

ေသာ ရဟYHာပုဂiိfလ်ကုိ ''အယM်ကုိြဖတ်Pပီးသူ''ဟ ုဆုိအပ်၏။




၂၉၁


အသ2င်ဘုရား စဲွမက်မ] 'ရာဂ'သည် အေYှာင်အဖZဲတည်း၊ အမျက်ထွက်မ] 'ေဒါသ'သည် 

အေYှာင်အဖZဲတည်း၊ ေတေွဝမ] 'ေမာဟ'သည် အေYှာင်အဖZဲတည်း။ ထုိအေYှာင်အဖZဲ

တိKသည်အာသေဝါကုနP်ပီးြဖစ်ေသာ ရဟYHာပုဂiိfလ်အား ပယ်အပ်ကုနP်ပီ၊ အြမစ်ရင်းကုိ 

အIကင်းမ့ဲ ြဖတ်PပီးကုနP်ပီ၊ Yတ်ုPပီးေသာ ထနး်ပင်ရာ က့ဲသိK  ြပfPပီးကုနP်ပီ၊ အသစ် မြဖစ်

ြခင်းကုိ ြပfPပီးကုနP်ပီ၊ ေနာင်အခါြဖစ်ြခင်းသေဘာ မOိှကုန။် ထိK ေjကာင့် အာသေဝါကုနP်ပီး

ေသာ ရဟYHာပုဂiိfလ်ကုိ ''အေYှာင်အဖZဲမOိှသူ''ဟ ုဆုိအပ်၏။ အသ2င်ဘုရား ဤသိKလ2င် 

ြမတ်စွာဘုရားသည်-


''အြပစ်ကင်းေသာ အစိတ်အပုိင်းOိှေသာ ြဖUေသာ အမုိးOိှေသာ တစ်ခုေသာ အကန ့Oိှ်

ေသာ ရထားသည်လည်၏၊ ဆင်းရဲြခင်း ကင်းလျက် အယM်ကုိ ြဖတ်Pပီး လ2င် 

အေYှာင်အဖZဲ မOိှမူ၍ လာေနသူကုိ[\]ေလာ'့' ဟေူသာ ယင်းစကားကုိ ေဟာ ေတာ်မူအပ်

ပါ၏။


အသ2င်ဘုရား ြမတ်စွာဘုရားသည် အကျM်းအားြဖင့် ေဟာအပ်ေသာ ဤစကား၏ အနက်

ကုိအကျယ်အားြဖင့် ဤသိK  သိပါ၏ဟ ုေလ2ာက်၏။ သူIကယ် နက်နေဲသာ ဘုရားစကား

ေတာ်၌ ပညာမျက်စိကုိ ေဆာင်Yိင်ုေပရကား သင့်အား အရေတာ်ေပစွတကား၊ ေကာင်းစွာ 

ရအပ်ေပစွတကားဟ ု(မိန ့ဆုိ်၏)။


ပlmမသုတ်။


