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၁၄၆။ သာဝတ) ိြပည်၌ (သီတင်းသံုး) ေနေတာမ်ူ၏။ ရဟနး်တိ< လ>ငှ့်တူစွာ ကိုယ်စိတ်ကို ထနိး်ချHပ် 

၍သာလJင် အချင်းခပ်သိမ်း ဧည့်သည်ပမာ ြဖစ်ကုနလ်ျက် ဒါယကာတိ<P၌ (ကိုယ် >Qတ် စိတ်တိ<Pြဖင့်) Rကမ်း 

Sကတ်မQ မTိကုနဘ်ဲ ဒါယကာတိ<သိ< ချW်းကပ်Rကကုနေ်လာ။့ ရဟနး်တိ< ဥပမာေသာက်ား “ေယာကYး် သည် 

ေရတွင်းေဟာင်းကိုလည်းေကာင်း၊ မညီ[ွတ်ေသာ ေတာင်ကိုလည်းေကာင်း၊ ြမစ်ကမ်းပါးြပတ်ကို

လည်းေကာင်း Rကည့်သည်Tိေသာ ်ကိုယ်စိတ်ကို ထနိး်ချHပ်၍သာလJင် Rကည့်ရာသကဲ့သိ<” ရဟနး်တိ< ဤ 

ဥပမာအတူ လ>ငှ့်တူစွာ ကိုယ်စိတ်ကို ထနိး်ချHပ်၍သာလJင် အချင်းခပ်သိမ်း ဧည့်သည်ပမာ ြဖစ်ကုနလ်ျက် 

(ကိုယ် >Qတ် စိတ်တိ<Pြဖင့်) Rကမ်းSကတ်မQ မTိကုနဘ်ဲ ဒါယကာတိ<ကို ချW်းကပ်Rကကုနေ်လာ။့ 

ရဟနး်တိ< ကဿပသည် လ>ငှ့်တူစွာ ကိုယ်စိတ်ကို ထနိး်ချHပ်၍သာလJင် အချင်းခပ်သိမ်း ဧည့်သည် ပမာ

ြဖစ်၍ ဒါယကာတိ<P၌ (ကိုယ် >Qတ် စိတ်တိ<Pြဖင့်) Rကမ်းSကတ်မQ မTိဘဲ ဒါယကာတိ<သိ< ချW်းကပ်၏။ ရဟနး်တိ< 

ထိုအရာကို အဘယ်သိ< ေအာက်ေမ့Rကကုနသ်နည်း၊ အဘယ်သိ< သေဘာTိေသာ ရဟနး်သည် ဒါယကာတိ<

သိ< ချW်းကပ်ြခင်းငှါ ထိုက်သနည်းဟု မိ^ေ်တာမ်ူ၏။ ြမတ်စွာဘုရား တရားေတာတ်ိ<သည် ြမတ်စွာဘုရား

သာလJင် အရင်းမူလ Tိပါကုန၏်၊ ြမတ်စွာဘုရားသာလJင် ထုတ်ေဆာင်သူ Tိပါကုန၏်၊ ြမတ်စွာဘုရား

သာလJင် မှီရာ Tိပါကုန၏်။ ြမတ်စွာဘုရား ေတာင်းပနပ်ါ၏၊ ေဟာေတာမ်ူအပ်ေသာ ဤတရား၏ အနက်

သည် ြမတ်စွာဘုရား၏ ဉာဏ၌်သာလJင် ထင်ပါေစေလာ၊့ ြမတ်စွာဘုရား၏ (စကားေတာက်ို) Rကား bcရ၍ 

ရဟနး်တိ<သည် ေဆာင်ထားရကုနလ်တd ံeဟု (ေလJာက်Rကကုန၏်)။ 

ထိုအခါ ြမတ်စွာဘုရားသည် ေကာင်းကင်၌ လက်ကို ေဝfယမ်းေတာမ်ူ၏၊ ရဟနး်တိ< “ေဝfယမ်းအပ် ေသာ 

ဤလက်သည် ေကာင်းကင်၌ မgငိကပ်မစွဲလမ်း မဖhဲယှက်သကဲ့သိ<” ဤအတူသာလJင် ဒါယကာတိ<သိ< 

ချW်းကပ်ေသာ တစ်စံုတစ်ေယာက်ေသာ ရဟနး်၏ စိတ်သည် “လာဘ်ကို အလိTိုေသာ သတူိ<သည် လာဘ်

ရေစကုနသ်တည်း၊ ေကာင်းမQကို အလိTိုေသာ သူတိ<သည် ေကာင်းမQကို iပေစကုနသ်တည်း”ဟု ဒါယကာ

တိ<P၌ မgငိကပ်မစွဲလမ်း မဖhဲယှက်ဘဲ “မိမိ လာဘ်ရြခင်းြဖင့် ဝမ်းေြမာက်>စှ်သက်ေသာ စိတ်Tိ သကဲသ့ိ<” 



ဤအတူ သူတစ်ပါးတိ< လာဘ်ရြခင်းြဖင့် ဝမ်းေြမာက် >စှ်သက်ေသာ စတိ်Tိ၏။ ရဟနး်တိ< ဤသိ<သေဘာTိ

ေသာ ရဟနး်သည် ဒါယကာတိ<သိ< ချW်းကပ်ြခင်းငှါ ထိုက်၏။ 

ရဟနး်တိ< ဒါယကာတိ<သိ< ချW်းကပ်ေသာ ကဿပ၏ စိတ်သည် “လာဘ်ကို အလိTိုကုနေ်သာ သတူိ<သည် 

လာဘ်ရေစကုနသ်တည်း၊ ေကာင်းမQကို အလိTိုကုနေ်သာ သူတိ<သည် ေကာင်းမQကို iပေစကုန ်သတည်း”

ဟု ဒါယကာတိ<P၌ မgငိကပ်မစွဲလမ်း မဖhဲယှက်ဘဲ မိမိလာဘ်ရြခင်းြဖင့် ဝမ်းေြမာက်>စှ်သက်ေသာ စိတ်Tိ

သကဲ့သိ< ဤအတူ သူတစ်ပါးတိ<၏ လာဘ်ရြခင်းြဖင့် ဝမ်းေြမာက်>စှ်သက်ေသာ စိတ်Tိ၏။ 

ရဟနး်တိ< ထိုအရာကို အဘယ်သိ< မှတ်ထင်ကုနသ်နည်း။ အဘယ်သိ< သေဘာTိေသာ ရဟနး်၏ 

တရားေဟာြခင်းသည် မစင်Rကယ်သနည်း၊ အဘယ်သိ< သေဘာTိေသာ ရဟနး်၏ တရားေဟာြခင်းသည် 

စင်Rကယ်သနည်းဟု မိ^ေ်တာမ်ူ၏။ ြမတ်စွာဘုရား တရားတိ<သည် ြမတ်စွာဘုရားသာလJင် အရင်းမူလ Tိပါ

ကုန၏်၊ ြမတ်စွာဘုရားသာလJင် ထုတ်ေဆာင်သူ Tိပါကုန၏်၊ ြမတ်စွာဘုရားသာလJင် မှီရာ Tိပါကုန၏်။ 

ြမတ်စွာဘုရား ေတာင်းပနပ်ါ၏၊ ေဟာေတာမ်ူအပ်ေသာ ဤတရား၏ အနက်သည် ြမတ်စွာဘုရား၏ ဉာဏ ်

၌သာလJင် ထင်ပါေစေလာ၊့ ြမတ်စွာဘုရား၏ (စကားေတာက်ို) Rကားbcရ၍ ရဟနး်တိ<သည် ေဆာင်ထားရ 

ကုနလ်တd ံeဟု ေလJာက်Rကကုန၏်။ ရဟနး်တိ< သိ<Pြဖစ်လJင် bcRကကုနေ်လာ၊့ ေကာင်းစွာ >လှံးုသွင်းRကကုန ်

ေလာ၊့ ေဟာေပအံဟ့ု မိ^ေ်တာမ်ူ၏။ “ြမတ်စွာဘုရား ေကာင်းပါgပီ”ဟု ထိုရဟနး်တိ<သည် ြမတ်စွာဘုရား 

အား ြပနေ်လJာက်Rကကုန၏်။ ြမတ်စွာဘုရားသည် ဤစကားကို မိ^ေ်တာမ်ူ၏— 

ရဟနး်တိ< မည်သည့် ရဟနး်မဆိ ု“ငါ၏ တရားကို bcRကားRကကုနမ်ူ bcRကားgပီး၍လည်း Rကည် ညိH

Rကကုနမ်ူ Sကည်ညိကုနသ်ည် ြဖစ်၍ ငါအ့ား Sကည်ညိေသာ အြခင်းအရာကို iပRကကုနမ်ူ ေကာင်းေပစွ”ဟု 

ဤသိ< စိတ်Tိသည် ြဖစ်၍ သူတစ်ပါးတိ<အား တရားေဟာ၏။ ရဟနး်တိ< ဤသိ< သေဘာTိေသာ ရဟနး်၏ 

တရားေဟာြခင်းသည် မစင်Rကယ်။ 

မည်သည့် ရဟနး်မဆိ ု“ြမတ်စွာဘုရား ေဟာRကားေသာ တရားေတာသ်ည် ‘ေကာင်းစွာ ေဟာထား ေသာ 

တရားေတာပ်ါေပတည်း၊ ကိုယ်တိုင် သိြမင်အပ်ေသာ တရားေတာပ်ါေပတည်း၊ အခါမလင့် အကjးေပး 

တတ်ေသာ တရားေတာပ်ါေပတည်း၊ လာလည့်ှ kလည့်ဟု ဖိတ်ေခlြပထိုက်ေသာ တရားေတာပ်ါေပတည်း၊ 



မိမိ ကိုယ်ထစဲိတ်ထ၌ဲ ေဆာင်ယူထားထိုက်ေသာ တရားေတာပ်ါေပတည်း၊ (အရိယာ) ပညာTိတိ<သာ ကိုယ်စီ 

ကိုယ်င သိြမင်>ိငု်ေသာ တရားေတာပ်ါေပတည်း’ဟု >လှံးုသွင်း၍ ငါ၏ တရားကို bcRကားRကကုနမ်ူ bc 

Rကားgပီး၍လည်း åတရားကို သRိကပါကုနမ်ူ သိgပီး၍ အရဟတd ဖိုလ်ဟူေသာ အကjးငှါ ကျင့်Rကပါကုနမ်ူ 

ေကာင်းေလစွ”ဟု ဤသိ< စိတ်Tိသည် ြဖစ်၍ သူတစ်ပါးတိ<အား တရားေဟာ၏။ ဤသိ< တရား၏ 

ေကာင်းေသာ တရား၏ အြဖစ်ကို စွဲ၍ သူတစ်ပါးတိ<အား တရားေဟာ၏၊ သbcးRကင်bcြခင်းကို စွဲ၍ 

အစW်ေစာင့်ေTာက်ြခင်းကို အေRကာင်းiပ၍ သူတစ်ပါးတိ<အား တရားေဟာ၏။ ရဟနး်တိ< ဤသိ< သေဘာ 

Tိေသာ ရဟနး်၏ တရားေဟာြခင်းသည် စင်Rကယ်၏။ 

ရဟနး်တိ< ကဿပသည် “ြမတ်စွာဘုရား ေဟာRကားေသာ တရားေတာသ်ည် ‘ေကာင်းစွာ ေဟာ ထားေသာ 

တရားေတာပ်ါေပတည်း၊ ကိုယ်တိုင် သိြမင်အပ်ေသာ တရားေတာပ်ါေပတည်း၊ အခါမလင့် အကjးေပး

တတ်ေသာ တရားေတာပ်ါေပတည်း၊ လာလည့်ှ kလည့်ဟု ဖိတ်ေခlြပထိုက်ေသာ တရားေတာ ်ပါေပ

တည်း၊ မိမိ ကိုယ်ထစဲိတ်ထ၌ဲ ေဆာင်ယူထားထိုက်ေသာ တရားေတာပ်ါေပတည်း၊ (အရိယာ) ပညာTိတိ<သာ 

ကိုယ်စီကိုယ်င သိြမင်>ိငု်ေသာ တရားေတာပ်ါေပတည်း’ဟု >လှံးုသွင်း၍ ငါ ေဟာေသာ တရားကို Rကားbc

Rကကုနမ်ူ bcRကားgပီး၍လည်း တရားကို သိRကပါကုနမ်ူ သိgပီး၍လည်း အရဟတd ဖိုလ်ဟူေသာ အကjးငှါ 

ကျင့်Rကပါကုနမ်ူ ေကာင်းေလစွ”ဟု ဤသိ< စိတ်Tိသည်ြဖစ်၍ သူတစ်ပါးတိ<အား တရားေဟာ၏။ တရား

ေတာ၏် ေကာင်းေသာ တရားအြဖစ်ကို စွဲ၍ သူတစ်ပါးတိ<အား တရားေဟာ၏၊ သbcးRကင်bcြခင်းကို စွဲ၍ 

အစW်ေစာင့်ေTာက်ြခင်းကို အေRကာင်းiပ၍ သူတစ်ပါးတိ<အား တရားေဟာ၏။ ရဟနး်တိ< သင်တိ< အား 

ကဿပကိုေသာလ်ည်းေကာင်း၊ ကဿပ>ငှ့် တူေသာ မေထရ်ကိုေသာလ်ည်းေကာင်း (ဥပမာထား၍) ငါ

ဘုရား ဆံးုမအံ။့ ဆံးုမအပ်ကုနေ်သာ သင်တိ<သည် မခmတ်မယွင်း ြဖစ်ြခင်းငှါ ကျင့်အပ်၏ဟု (ေဟာေတာ်

မူ၏)။ 

တတိယသုတ်။ 


