
၇-စိတ% သံယုတ်   (ြမနမ်ာြပန)် 

၁-သံေယာဇနသုတ် 

၃၄၃။ အခါတစ်ပါး၌ များစွာေသာ မေထရ်ရဟနး်တိ8သည် မစ:ိကာသ<အရပ် ေဝှးပင်ေတာ၌ (သီတင်းသုံး) ေနကုန၏်၊ 

ထုိအခါ ဆွမ်းစားFပီးေနာက် ဆွမ်းခံရွာမှ ဖဲကုန၍် တနေ်ဆာင်းဝနး်၌ စုေဝးထုိင်ေနကုနေ်သာ များစွာကုနေ်သာ 

မေထရ်ရဟနး်တိ8အား ''ငါသ့Kင်တိ8  သံေယာဇN်ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ သံေယာ ဇနယိတရားတိ8ဟ၍ူလည်းေကာင်း ဤတရား

တိ8သည် အနက်ထူး သဒSါထူးTိှကုနသ်ေလာ၊ သိ8 မဟတ်ု အ နက်တ၍ူ သဒSါသာလKင်ထူးသေလာ''ဟ ုဤအUကားစကား

သည် ြဖစ်ေပW၏။ ထုိအခါအချXိေသာ မေထရ် ရဟနး်တိ8သည် ''ငါသ့Kင်တိ8  သံေယာဇN်ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ သံေယာဇနယိ

တရားတိ8ဟ၍ူလည်းေကာင်း ဤ တရားတိ8သည် အနက်လည်းထူးသဒSါလည်းထူးကုန၏်''ဟ ုဤသိ8  ေြဖဆုိUကကုန၏်၊ 

အချXိေသာ မေထရ် ရဟနး်တိ8သည် ''ငါသ့Kင်တိ8 သံေယာဇN်ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ သံေယာဇနယိတရားတိ8

ဟ၍ူလည်းေကာင်း ဤ တရားတိ8သည်အနက်တ၍ူ သဒSါသာလKင် ထူး၏''ဟ ုေြဖဆုိUကကုန၏်။


ထုိအခါ စိတY သူZကယ်သည် မိဂပထရွာငယ်သိ8  တစ်စုံတစ်ခုေသာ ြပ\ဖွယ်ကိစ]ြဖင့် ေရာက်လာ၏။


ဆွမ်းစားFပီးေနာက် ဆွမ်းခံရွာမှ ဖဲကုန၍် တနေ်ဆာင်းဝနး်၌ စုေဝးထုိင်ေနကုနေ်သာ များစွာကုနေ်သာမေထရ်ရဟနး်တိ8အား 

''ငါသ့Kင်တိ8  သံေယာဇN်ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ သံေယာဇနယိတရားတိ8ဟ၍ူလည်းေကာင်း ဤတရားတိ8သည် အနက်ထူး 

သဒSါထူးTိှကုနသ်ေလာ၊ သိ8 မဟတ်ု အနက်တ၍ူ သဒSါသာလKင်ထူးသေလာ''ဟ ုဤအUကားစကားသည် ြဖစ်ေပW၏။ 

ထုိအခါ အချXိေသာ မေထရ်ရဟနး်တိ8သည် ''ငါသ့Kင်တိ8  သံေယာဇN်ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ သံေယာဇနယိတရားတိ8

ဟ၍ူလည်းေကာင်း ဤတရားတိ8သည် အနက်လည်းထူး သဒSါလည်းထူးကုန၏် ''ဟ ုေြဖဆုိUကကုန၏်၊ အချXိေသာ 

မေထရ်ရဟနး်တိ8သည် ''ငါသ့Kင်တိ8 သံေယာဇN်ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ သံေယာဇနယိတရားတိ8ဟ၍ူလည်းေကာင်း ဤတရား

တိ8သည် အနက်တ၍ူ သဒSါသာလKင် ထူး၏ဟ ုဤသိ8  ေြဖဆုိUကကုန၏် ''ဟ ုစိတY သူZကယ် Uကားေလ၏။


ထုိအခါ စိတY သူZကယ်သည် မေထရ်ရဟနး်တိ8 ထံသိ8  ချN်းကပ်၍ မေထရ်ရဟနး်တိ8 ကုိ TိှခုိးFပီးလKင်တစ်ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင်

ေနFပီးေသာ် မေထရ်ရဟနး်တိ8အား ဤစကားကုိ ေလKာက်၏-''အသKင်ဘုရားတိ8 _ဆွမ်းစားFပီးေနာက် ဆွမ်းခံရွာမှ ဖဲခ့ဲ၍ 

တနေ်ဆာင်းဝနး်၌ စုေဝးထုိင်ေနကုနေ်သာ များစွာေသာ မေထရ်ရဟနး်တိ8အား 'ငါသ့Kင်တိ8  သံေယာဇN်ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ 

သံေယာဇနယိတရားတိ8ဟ၍ူလည်းေကာင်း ဤ တရားတိ8သည် အနက်ထူး သဒSါထူးTိှကုနသ်ေလာ၊ သိ8 မဟတ်ု အနက်တ၍ူ 

သဒSါသာလKင်ထူးသေလာ 'ဟ ုဤအUကားစကား ြဖစ်ေပW၏။ ထုိအခါ အချXိေသာ မေထရ်ရဟနး်တိ8သည်' ငါသ့Kင်တိ8  

သံေယာဇN်ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ သံေယာဇနယိတရားတိ8ဟ၍ူလည်းေကာင်း◌ ့ဤတရားတိ8သည် အနက်လည်းထူး သဒSါ

လည်းထူးကုန၏် 'ဟ ုေြဖဆုိUကကုန၏်၊ အချXိေသာမေထရ်ရဟနး်တိ8သည် 'ငါသ့Kင်တိ8  သံေယာဇN်ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ 

သံေယာဇနယိတရားတိ8ဟ၍ူလည်းေကာင်း ဤတရားတိ8သည် အနက်တ၍ူ သဒSါသာလKင် ထူး၏ 'ဟေုြဖဆုိUကကုန၏်ဟ ု

ဤအUကားစကား ြဖစ်ေပWလာသည်ကုိ တပည့်ေတာ် Uကားရပါသည် ''ဟ ုေလKာက်၏။


''သူZကယ် မှန၏် ''ဟ ုမိန ့ဆုိ်Uကကုန၏်။




၂၈၄


အသKင်ဘုရားတိ8  သံေယာဇN်ဟ၍ူလည်းေကာင်း၊ သံေယာဇနယိတရားတိ8ဟ၍ူလည်းေကာင်း ဤတရားတိ8သည် အနက်

လည်းထူး သဒSါလည်း ထူးကုန၏်။ အသKင်ဘုရားတိ8  ထုိေUကာင့်ပင်လKင် အသKင်တိ8အား ဥပမာကုိ ြပ\အံ။့ ဤေလာက၌ 

အချXိကုနေ်သာ ပညာTိှတိ8သည် ဆုိအပ်ေသာ စကား၏ အနက်ကုိ ဥပမာြဖင့်သာ သိကုနရ်ာ၏။ အသKင်ဘုရားတိ8  ဥပမာ

ေသာ်ကား dာွးနက်ကုိလည်းေကာင်း၊ dာွးြဖeကုိလည်းေကာင်း တစ်ေချာင်းတည်းေသာ ေလKာ်fကိ\းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 

သားေရfကိ\းြဖင့်ြဖစ်ေစ ချည်ထားကုနရ်ာ၏။


''dာွးနက်သည် dာွးြဖe၏ အေdှာင်အဖgဲတည်း၊ dာွးြဖeသည် dာွးနက်၏ အေdှာင်အဖgဲတည်း''ဟ ုဤသိ8ေြပာဆုိေသာ သူ

သည် ေကာင်းစွာ ေြပာဆုိသည် မည်ပါသေလာဟ ုေလKာက်၏။ သူZကယ် ေကာင်းစွာေြပာဆုိသည် မမည်ေသး၊ သူZကယ် 

dာွးနက်သည် dာွးြဖe၏ အေdှာင်အဖgဲ မဟတ်ု၊ dာွးြဖeသည်လည်းdာွးနက်၏ အေdှာင်အဖgဲ မဟတ်ု၊ ထုိdာွးdှစ်ေကာင်တိ8 ကုိ 

ချည်ထားေသာ တစ်ေချာင်းတည်းေသာ ေလKာ်fကိ\း၊ သိ8 မဟတ်ု သားေရfကိ\းသည်ပင် ထုိdာွးdှစ်ေကာင်တိ8 h၌ အေdှာင်အဖgဲ

တည်းဟ ုမိန ့ဆုိ်ကုန၏်။


အသKင်ဘုရားတိ8  ဤအတ ူမျက်စိသည် iူပါiုံတိ8၏ အေdှာင်အဖgဲ မဟတ်ု၊ iူပါiုံတိ8သည် မျက်စိ၏အေdှာင်အဖgဲ မဟတ်ု၊ 

အမှနက်ား ထုိdှစ်ပါးကုိ စဲွ၍ ြဖစ်ေသာ လိခုျင်စဲွမက်မj 'ဆdSရာဂ'သည် ထုိdှစ်ပါးတိ8၏ အေdှာင်အဖgဲတည်း။ နားသည် 

သဒSါiုံတိ8၏ အေdှာင်အဖgဲ မဟတ်ု။ dှာေခါင်းသည် ဂdkာiုံတိ8၏အေdှာင်အဖgဲ မဟတ်ု။ လKာသည် ရသာiုံတိ8၏ 

အေdှာင်အဖgဲ မဟတ်ု။ ကုိယ်သည် ေဖာlဗnာiုံတိ8၏အေdှာင်အဖgဲ မဟတ်ု။ ေဖာlဗnာiုံတိ8သည် ကုိယ်၏ အေdှာင်အဖgဲ 

မဟတ်ု။ အမှနက်ား ထုိdှစ်ပါးကုိ စဲွ၍ ြဖစ်ေသာ လိခုျင်စဲွမက်မj 'ဆdSရာဂ'သည် ထုိdှစ်ပါးတိ8 h၌ အေdှာင်အဖgဲတည်း။ 

စိတ်သည် သေဘာတရားတိ8၏ အေdှာင်အဖgဲ မဟတ်ု၊ သေဘာတရားတိ8သည် စိတ်၏ အေdှာင်အဖgဲ မဟတ်ု၊ ထုိdှစ်ပါးကုိ 

စဲွ၍ ြဖစ်ေသာ လိခုျင်စဲွမက်မj 'ဆdSရာဂ'သည် ထုိdှစ်ပါးတိ8 h၌ အေdှာင်အဖgဲတည်းဟ ုေလKာက်၏။ သူZကယ်နက်နေဲသာ 

ဘုရားစကားေတာ်၌ ပညာမျက်စိကုိ ေဆာင်dိင်ုေပရကား သင့်အား အရေတာ်ေပစွတကား၊ ေကာင်းစွာ ရအပ်ေပစွတကား

ဟ ု(မိန ့ဆုိ်ကုန၏်)။


ပဌမသုတ်။



