
1

၈-နဂိ%နာဋပုတ+ သုတ်   (သံ၊ဒု၊၄၈၇) 

၃၅၀။ ထုိအခါ၌ နဂိ.နာဋပုတ3 သည် များစွာေသာ တက>တနွး်ပရိသတ်@ှင့် အတ ူမစEိကာသ

Fအရပ်သိG  ေရာက်လာ၏။ စိတ3 သူJကယ်သည် ''နဂိ.နာဋပုတ3 သည် များစွာေသာ 

တက>တနွး်ပရိသတ်@ှင့်အတ ူမစEိကာသFအရပ်သိG  ေရာက်လာသတတ်''ဟ ုMကားေလ၏၊ 

ထုိအခါ စိတ3 သူJကယ်သည် များစွာေသာ ဥပါသကာတိG @ှင့် အတ ူနဂိ.နာဋပုတ3 ထံသိG  

ချQ်းကပ်၍ နဂိ.နာဋပုတ3 @ှင့် အတ ူဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ @ှUတ်ဆက်ေြပာဆုိWပီးလYင် တစ်ခု

ေသာ ေနရာ၌ ထုိင်ေန၏၊ တစ်ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင်ေနေသာစိတ3 သူJကယ်အား နဂိ.နာဋပုတ္

တသည် ''သူJကယ် သင်သည် ရဟနး်ေဂါတမအား Mကံစည်မ[ 'ဝိတက်' သုံးသပ်မ[ 'ဝိစာရ' မ\ိှ

ေသာ တည်Mကည်မ[ 'သမာဓိ'သည် \ိှ၏၊ Mကံစည်မ[ 'ဝိတက်' သုံးသပ်မ[ 'ဝိစာရ' တိG၏ချUပ်

ြခင်းသည် \ိှ၏ဟ ုယုံMကည်သေလာဟ ုေြပာဆုိ၏။ အသYင် အက^@်ပ်ုသည် ဤသာသနာ

ေတာ်၌ Mကံစည် မ[ 'ဝိတက်' သုံးသပ်မ[ 'ဝိစာရ' မ\ိှေသာ တည်Mကည်မ[ 'သမာဓိ'သည် \ိှ၏၊ 

Mကံစည်မ[ 'ဝိတက်'သုံးသပ်မ[ 'ဝိစာရ' တိG၏ ချUပ်ြခင်းသည် \ိှ၏''ဟ ုြမတ်စွာဘုရားအား 

ယုံMကည်ြခင်း'သဒbါ' ြဖင့်ဆည်းကပ်သည် မဟတ်ု ပါဟ ုဆုိ၏။


ဤသိG  ဆုိေသာ် နဂိ.နာဋပုတ3 သည် ေမာ်Mကည့်၍ ဤသိG  ေြပာဆုိ၏- ''အသYင်တိG  ဤသူကုိde[

ကုနေ်လာ၊့ ဤစိတ3 သူJကယ်သည် အလနွလ်Yင် ေြဖာင့်မတ်သူတည်း၊ ဤစိတ3 သူJကယ်သည် 

အလနွလ်Yင်မစQ်းလဲသူတည်း၊ ဤစိတ3 သူJကယ်သည် အလနွလ်Yင် မလှည့်ြဖားသူတည်း။ 

Mကံစည်မ[ 'ဝိတက်' သုံးသပ်မ['ဝိစာရ' တိG ကုိ ချUပ်ေစသင့်၏ဟ ုမှတ်ထင်သူသည် ေလကုိ 

ပုိက်ကွနြ်ဖင့် တားြမစ်သင့်၏ဟေုသာ်လည်းမှတ် ထင်ရာ၏။ Mကံစည်မ['ဝိတက်' သုံးသပ်

မ['ဝိစာရ'တိG ကုိ ချUပ်ေစသင့်၏ဟ ုမှတ်ထင်သူသည် မိမိ၏လက်ဆုပ် ြဖင့် ဂဂg ါြမစ်ေရအလျQ်

ကုိ ပိတ်သင့်၏ဟေုသာ်လည်း မှတ်ထင်ရာ၏''ဟ ုဆုိ၏။


အသYင်ဘုရား ထုိအရာကုိ အဘယ်သိG  မှတ်ထင်သနည်း၊ ဉာဏ်@ှင့် သဒbါ @ှစ်ပါးတိG jတွင် အ

ဘယ်ကသာ၍ ြမတ်သနည်းဟ ုေမး၏။ သူJကယ် သဒbါထက် ဉာဏ်သာလYင် သာ၍ 

ြမတ်၏ဟ ုေြပာဆုိ၏။
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အသYင် ဘုရား အက^@်ပ်ုသည် အလိ\ိှုတိင်ုးသာလYင် ကာမတိG မှ ကင်းဆိတ်၍ သာလYင်

အကုသုိလ်တရားတိG မှ ကင်း ဆိတ်၍ သာလYင် Mကံစည်ြခင်း 'ဝိတက်' @ှင့် တကွြဖစ်ေသာ

သုံးသပ်ဆင်ြခင်ြခင်း 'ဝိစာရ' @ှင့် တကွြဖစ်ေသာ နဝီရဏ ကင်းဆိတ်ြခင်းေMကာင့် ြဖစ်ေသာ

@ှစ်သိမ့်ြခင်း 'ပီတိ' ချမ်းသာြခင်း 'သုခ' \ိှေသာ ပဌမဈာနသိ်G  ေရာက်၍ ေန၏။ အသYင်

ဘုရားအက^@်ပ်ုသည် အလိ\ိှုတိင်ုးသာလYင် Mကံစည်ြခင်း 'ဝိတက်' @ှင့် တကွ ြဖစ်ေသာ

သုံးသပ်ဆင်ြခင်ြခင်း 'ဝိစာရ'@ှင့်တကွ ြဖစ်ေသာ နဝီရဏကင်းဆိတ်ြခင်းေMကာင့်။ပ။ ဒတိုယ

ဈာနသိ်G ေရာက်၍ ေန၏။ အသYင်ဘုရား အက^@်ပ်ုသည် အလိ\ိှုတိင်ုးသာလYင် @ှစ်သိမ့်ြခင်း 

'ပီတိ'ကုိလည်းစက်ဆုပ် ြခင်းေMကာင့်။ပ။ တတိယဈာနသိ်G  ေရာက်၍ ေန၏။ အသYင်ဘုရား 

အက^@်ပ်ုသည်အလိ\ိှုတိင်ုးသာလYင် ချမ်းသာြခင်း 'သုခ' ကုိလည်း ပယ်ြခင်းေMကာင့်။ပ။ 

စတတုm ဈာနသိ်G  ေရာက်၍ ေန၏။


အသYင်ဘုရား ဤသိG  သိေသာ ဤသိG  ြမင်ေသာ ထုိအက^@်ပ်ုသည် အြခားေသာအဘယ်သမ

ဏအားေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဘယ် ြဗာဟoဏအားေသာ်လည်းေကာင်း Mကံစည်မ[ 

'ဝိတက်'သုံးသပ်ဆင်ြခင်မ[ 'ဝိစာရ'တိG၏ ချUပ်ြခင်းသည် \ိှ၏ဟ ုယုံMကည်မ[ 'သဒbါ' တရား

ြဖင့် မချQ်းကပ်ဘဲ\ိှပါအံန့ည်းဟ ု(ဆုိ၏)။


ဤသိG  ဆုိေသာ် နဂိ.နာဋပုတ3 သည် မိမိပရိသတ်ကုိ ေစာင်းငဲM့ကည့်၍ ''အသYင်တိG  ဤသူကုိ 

de[ကုနေ်လာ၊့ ဤစိတ3 သူJကယ်သည် အလနွလ်Yင် မေြဖာင့်မတ်သူတည်း၊ ဤစိတ3 သူJကယ်

သည် အလနွလ်Yင်စQ်းလဲသူတည်း၊ ဤစိတ3 သူJကယ်သည် အလနွလ်Yင် လှည့်ြဖားသူ

တည်း''ဟ ုဆုိ၏။


အသYင် ယခုအခါ၌ ပင်လYင်လည်း ''အသYင်တိG  ဤသူကုိ de[ကုနေ်လာ၊့ ဤစိတ3 သူJကယ်

သည် အလနွလ်Yင် ေြဖာင့်မတ်သူတည်း၊ ဤစိတ3 သူJကယ်သည် အလနွလ်Yင် မစQ်းလဲသူ

တည်း၊ ဤစိတ3 သူJကယ်သည်အလနွလ်Yင် မလှည့်ြဖားသူတည်း''ဟ ုဆုိအပ်သည်ကုိ 

အက^@်ပ်ုတိG  သိရပါကုန၏်၊ အသYင် ယခုအခါ၌ ပင်လYင်လည်း ''အသYင်တိG  ဤသူကုိ de[ကုန်

ေလာ၊့ ဤစိတ3 သူJကယ်သည် အလနွလ်Yင် မေြဖာင့်မတ်သူတည်း၊ ဤစိတ3 သူJကယ်သည် 
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အလနွလ်Yင် စQ်းလဲသူတည်း၊ ဤစိတ3 သူJကယ်သည် အလနွလ်Yင် လှည့်ြဖားသူတည်း''ဟ ုဆုိ

အပ်သည်ကုိ အက^@်ပ်ုတိG  သိရပါကုန၏်။ အသYင် သင့်၏ ေ\ှpစကားသည် အကယ်၍ မှန်

လYင် သင်၏ ေနာက်စကားသည် မှား၏၊ အသYင် သိG မဟတ်ု သင်၏ ေ\ှpစကားသည် 

အကယ်၍ မှားလYင်သင်၏ ေနာက်စကားသည် မှန၏်။ အသYင် စင်စစ် တစ်ခုေသာ ြပဿနာ 

တစ်ခုေသာ ဥေဒrသတစ်ခုေသာ အေြဖ၊ @ှစ်ခုေသာ ြပဿနာ @ှစ်ခုေသာ ဥေဒrသ @ှစ်ခုေသာ 

အေြဖ၊ သုံးခုေသာ ြပဿနာသုံးခုေသာ ဥေဒrသ သုံးခုေသာ အေြဖ၊ ေလးခုေသာ ြပဿနာ 

ေလးခုေသာ ဥေဒrသ ေလးခုေသာအေြဖ၊ ငါးခုေသာ ြပဿနာ ငါးခုေသာ ဥေဒrသ ငါးခုေသာ 

အေြဖ၊ ေြခာက်ခုေသာ ြပဿနာေြခာက်ခုေသာ ဥေဒrသ ေြခာက်ခုေသာ အေြဖ၊ ခုနစ်ခုေသာ 

ြပဿနာ ခုနစ်ခုေသာ ဥေဒrသ ခုနစ်ခုေသာအေြဖ၊ \ှစ်ခုေသာ ြပဿနာ \ှစ်ခုေသာ ဥေဒrသ 

\ှစ်ခုေသာ အေြဖ၊ ကုိးခုေသာ ြပဿနာ ကုိးခုေသာဥေဒrသ ကုိးခုေသာ အေြဖ၊ ဆယ်ခုေသာ 

ြပဿနာ ဆယ်ခုေသာ ဥေဒrသ ဆယ်ခုေသာ အေြဖတိGဟ၍ူ ဤဆယ်ပါးကုနေ်သာ 

အေMကာင်း @ှင့် တကွကုနေ်သာ ဤြပဿနာတိGသည် ေရာက်လာပါကုန၏်၊ ထုိြပဿနာတိG၏ 

အနက်ကုိ သိလိေုသာ အခါ၌ တက>တနွး်ပရိသတ်@ှင့် အတ ူအက^@်ပ်ုထံသိGလာလှည့်ပါေလာ့

ဟ ုေလYာက်၏။ ထိG ေနာက် စိတ3  သူJကယ်သည် နဂိ.နာဋပုတ3 တက>တနွး်အား ဤဆယ်ပါး

ကုနေ်သာ အေMကာင်း@ှင့် တကွေသာ ြပဿနာ တိG sြဖင့် ဖိတ်Mကား၍ ေနရာမှ ထကာြပနခ့ဲ်

ေလ၏။


အtမသုတ်။


