
သံယုတ& နကိာယ်—၂၂ 

(၁ဝ) ၅—ပုပ1ဝဂ် 

၇-ဂဒ$%လဗဒ(သုတ် 

၉၉။ သာဝတ5 ိနဒိါနး်။ ရဟနး်တိ;  ဤသံသရာသည်ကား အစမAိှ၊ အဝိဇEာဟေူသာ 

အပိတ်အပင်တဏှာဟေူသာ သံေယာဇJ်Aိှသည် ြဖစ်၍ ေြပးလOားကျင်လည်ေနQကရေသာ 

သတ& ဝါတိ;၏ ေAှးအစွနး်ကားမထင်။ ရဟနး်တိ;  မဟာသမုဒUရာ ေြခာက်ခနး်ရေသာ 

အလနွေ်ြခာက်ခနး်ရေသာ မြဖစ်ေပW Xိင်ုေတာေ့သာအခါမျZိးကား Aိှေသး၏၊ အဝိဇEာ

ဟေူသာ အပိတ်အပင် တဏှာဟေူသာ သံေယာဇJ်Aိှသည် ြဖစ်၍ ေြပးလOား ကျင်လည်ေန

Qကရေသာ သတ& ဝါတိ;၏ ဆင်းရဲ၏ အဆုံးြပZမ]ကုိ ငါဘုရားသည်မေဟာXိင်ုသည်သာ

တည်း။ ရဟနး်တိ;  ြမင်းမုိရ်ေတာင်မင်းသည် မီးေလာင်ပျက်စီး၍ မြဖစ်ေပW Xိင်ုေတာေ့သာ 

အခါမျZိးကား Aိှေသး၏၊ အဝိဇEာဟေူသာ အပိတ်အပင် တဏှာဟေူသာသံေယာဇJ်Aိှသည် 

ြဖစ်၍ ေြပးလOားကျင်လည်ေနQကရေသာ သတ& ဝါတိ;၏ ဆင်းရဲ၏ အဆုံးြပZမ]ကုိငါဘုရား

သည် မေဟာXိင်ုသည်သာတည်း။ ရဟနး်တိ;  ဤေြမ`ကီးသည် မီးေလာင်ပျက်စီး၍ မြဖစ်

ေပW Xိင်ုေတာေ့သာ အခါမျZိးကား Aိှေသး၏၊ အဝိဇEာဟေူသာ အပိတ်အပင် တဏှာ

ဟေူသာသံေယာဇJ်Aိှသည် ြဖစ်၍ ေြပးလOားကျင်လည်ေနQကရေသာ သတ& ဝါတိ;၏ 

ဆင်းရဲ၏ အဆုံး ြပZမ]ကုိငါဘုရားသည် မေဟာXိင်ုသည်သာတည်း။


ရဟနး်တိ;  ဥပမာေသာ်ကား ေတာက်ြဖင့် ေXှာင်ဖbဲ c၍ dမဲေသာ ငတ်ု၌ ြဖစ်ေစ၊ တိင်ု၌ ြဖစ်ေစ 

ကပ်ချည်ထားေသာ ေခွးသည် ထုိငတ်ုကုိြဖစ်ေစ၊ တိင်ုကုိြဖစ်ေစ ရစ်ပတ်၍ ေြပးရာ၏၊ 

လှည့်လည်ရာ၏။


ရဟနး်တိ;  ဤအတပူင် အQကားအြမင် မAိှေသာ အရိယာတိ; ကုိ မဖူးြမင်ရဖူးေသးေသာ။ပ။ 

သူေတာ်ေကာင်းတရား၌ မယJ်ေကျးေသာ ပုထုဇJ်သည် fုပ်ကုိ အတ&ဟ၍ူ gf]၏။ပ။ 

ေဝဒနာကုိအတ&ဟ၍ူ gf]၏။ သညာကုိ အတ&  ဟ၍ူ gf]၏။ သခh ါရတိ; ကုိ အတ&ဟ၍ူ gf]၏။ ဝိ



ညာဏ်ကုိ အတ&ဟ၍ူ gf]၏၊ ဝိညာဏ်Aိှေသာ အတ&ဟလုည်း ေကာင်း၊ အတ& ၌ ဝိညာဏ်ဟု

လည်းေကာင်း၊ ဝိညာဏ်၌ အတ&ဟလုည်းေကာင်း gf]၏။ ထုိပုထုဇJ်သည် fုပ်ကုိသာ 

ရစ်ပတ်၍ ေြပးရ၏၊ လှည့်လည်ရ၏ေဝဒနာကုိသာ။ပ။ သညာကုိသာ။ သခh ါရတိ; ကုိသာ။ 

ဝိညာဏ်ကုိသာ ရစ်ပတ်၍ ေြပးရ၏၊ လှည့်လည်ရ၏။ ထုိပုထုဇJ်သည် fုပ်ကုိသာ 

ရစ်ပတ်၍ ေြပးလျက် လှည့် လည်လျက်၊ ေဝဒနာကုိ။ပ။ သညာကုိ။ သခh ါရတိ; ကုိ။ ဝိညာ

ဏ်ကုိ ရစ်ပတ်၍ ေြပးလျက် လှည့်လည်လျက် fုပ်မှ မလတ်ွXိင်ု၊ ေဝဒနာမှမလတ်ွXိင်ု၊ 

သညာမှ မလတ်ွXိင်ု၊ သခh ါရတိ; မှ မလတ်ွXိင်ု၊ ဝိညာဏ်မှ မလတ်ွ Xိင်ု၊ ပဋိသေXjေနမ] အိမု]

ေသမ] စုိးရိမ်မ] ငိေုkကးမ]ကုိယ်ဆင်းရဲမ] စိတ်ဆင်းရဲမ] ြပင်းစွာ ပင်ပနး်မ]တိ; မှ မလတ်ွXိင်ု၊ 

ဆင်းရဲအေပါင်းမှ မလတ်ွXိင်ုဟ ုငါ ဆုိ၏။


ရဟနး်တိ;  အQကားအြမင်Aိှေသာ အရိယာတိ; ကုိ ဖူးြမင်ဖူးေသာ။ပ။ သူေတာ်ေကာင်း

တရား၌ ယJ်ေကျးေသာ အရိယာတပည့်သည် fုပ်ကုိ အတ&ဟ၍ူ မf]။ပ။ ေဝဒနာကုိ။ 

သညာကုိ။ သခh ါရတိ; ကုိ။ ဝိညာဏ်ကုိ အတll ဟ၍ူ မf]။ ဝိညာဏ်Aိှေသာ အတ&ဟု

လည်းေကာင်း၊ အတ& ၌ ဝိညာဏ်ဟလုည်းေကာင်း၊ ဝိညာဏ်၌ အတ&ဟလုည်းေကာင်း မ

f]။ ထုိအရိယာတပည့်သည် fုပ်ကုိ လှည့်ပတ်၍ မေြပးရ၊ မလှည့်လည်ရ။ ေဝဒနာကုိ။ 

သညာကုိ။ သခh ါရတိ; ကုိ။ ဝိညာဏ်ကုိ လှည့်ပတ်၍ မေြပးရ၊ မလှည့်လည်ရ။ ထုိအရိယာ

ြဖစ်ေသာ တပည့်သည် fုပ်ကုိ လှည့်ပတ် မေြပးမူ၍ မလှည့်လည်မူ၍ ။ ေဝဒနာကုိ။ 

သညာကုိ။ သခh ါရတိ; ကုိ။ ဝိညာဏ်ကုိ လှည့်ပတ် မေြပးမူ၍ fုပ်မှ လတ်ွ၏၊ ေဝဒနာမှ 

လတ်ွ၏၊ သညာမှ လတ်ွ၏၊ သခh ါရတိ; မှ လတ်ွ၏၊ ဝိညာဏ်မှ လတ်ွ၏၊ ပဋိသေXjေနမ] အို

မ] ေသမ] စုိးရိမ်မ] ငိေုkကးမ]ကုိယ်ဆင်းရဲမ]စိတ်ဆင်းရဲမ] ြပင်းစွာ ပင်ပနး်မ]တိ; မှ လတ်ွ၏၊ 

ဆင်းရဲအေပါင်းမှ လတ်ွ၏ဟ၍ူ ငါ ဆုိ၏ဟ ု(မိန ့ေ်တာ်မူ၏)။


သတ& မသုတ်။




သံယုတ& နကိာယ်—၂၂ 

(၁ဝ) ၅—ပုပ1ဝဂ် 

၈-ဒုတိယ ဂဒ$%လဗဒ(သုတ် 
၁၀၀။ သာဝတ5 ိနဒိါနး်။ ရဟနး်တိ;  ဤသံသရာသည်ကား အစမAိှ၊ အဝိဇEာဟေူသာ 

အပိတ်အပင်,တဏှာဟေူသာ သံေယာဇJ်Aိှသည် ြဖစ်၍ ေြပးလOားကျင်လည်ေနQကရ

ေသာ သတ& ဝါတိ;၏ ေAှnအစွနး်ကားမထင်။ ရဟနး်တိ;  ဥပမာေသာ်ကား ေတာက်ြဖင့် 

ေXှာင်ဖbဲ c၍ dမဲေသာ ငတ်ု၌ ြဖစ်ေစ၊ တိင်ု၌ ြဖစ်ေစ ကပ်ချည်ထားေသာ ေခွးသည် သွား

ေသာ်လည်း ထုိငတ်ုကုိြဖစ်ေစ၊ ထုိတိင်ုကုိြဖစ်ေစ ကပ်၍ သွားရ၏။ ရပ်ေသာ်လည်း ထုိ

ငတ်ုကုိ ြဖစ်ေစ၊ ထုိတိင်ုကုိြဖစ်ေစ ကပ်၍ ရပ်ရ၏။ ထုိင်ေသာ်လည်း ထုိငတ်ုကုိြဖစ်ေစ၊ 

ထုိတိင်ုကုိြဖစ်ေစ ကပ်၍ ထုိင်ရ၏။ ဝပ်ေသာ်လည်း ထုိငတ်ုကုိြဖစ်ေစ၊ ထုိတိင်ုကုိြဖစ်ေစ 

ကပ်၍ ဝပ်ရ၏။


ရဟနး်တိ;  ဤအတပူင် အQကားအြမင် မAိှေသာ ပုထုဇJ်သည် fုပ်ကုိ '' ဤfုပ်သည် ငါ ့

ဥစoာ ြဖစ်၏၊ ဤfုပ်သည် ငါ ြဖစ်၏၊ ဤfုပ်သည် ငါ၏ ကုိယ် 'အတ& ' တည်း''ဟ ုgf]၏၊ 

ေဝဒနာကုိ။ သညာကုိ။ သခh ါရတိ; ကုိ။ ဝိညာဏ်ကုိ '' ဤဝိညာဏ်သည် ငါဥ့စoာ ြဖစ်၏၊ ဤ

ဝိညာဏ်သည် ငါ ြဖစ်၏၊ ဤဝိညာဏ်သည်ငါ၏ ကုိယ် 'အတ& ' တည်း''ဟ ုgf]၏။ ထုိ

ပုထုဇJ်သည် သွားေသာ်လည်း ဤဥပါဒါနကpXjာငါးမျZိးတိ; ကုိကပ်၍ သွားရ၏၊ ရပ်

ေသာ်လည်း ဤဥပါဒါနကpXjာငါးမျZိးတိ; ကုိ ကပ်၍ ရပ်ရ၏၊ ထုိင်ေသာ်လည်း ဤဥပါဒါန

ကpXjာ ငါးမျZိးတိ; ကုိ ကပ်၍ ထုိင်ရ၏၊ အိပ်ေသာ်လည်း ဤဥပါဒါနကpXjာငါးမျZိးတိ; ကုိ 

ကပ်၍ အိပ်ရ၏၊ ရဟနး်တိ;  ထုိသိ; qြဖစ်ေသာေQကာင့် '' ဤစိတ်ကုိ စဲွမက်မ] 'ရာဂ'၊ 

အမျက်ထွက်မ] 'ေဒါသ'၊ ေတေွဝမ] 'ေမာဟ' တိ;က ညစ် ညrးေအာင် ြပZထားသည်မှာ 



အချနိQ်ကာလှdပီ ''ဟ ုမိမိစိတ်ကုိ မြပတ်ဆင်ြခင်ရမည်။ ရဟနး်တိ;  ထုိစိတ် ညစ်ညrးြခင်း

ေQကာင့် သတ& ဝါတိ;  ညစ်ညrးကုန၏်၊ ထုိစိတ်ြဖrစင်ြခင်းေQကာင့် သတ& ဝါတိ;  ြဖrစင်

ကုန၏်။


ရဟနး်တိ;  လက်စွမ်းြပ ပနး်ချကီားကုိ သင်တိ;  ြမင်ဖူးQက၏ေလာ။ အသsင်ဘုရား ြမင်ဖူး

ပါ၏။


ရဟနး်တိ;  ထုိလက်စွမ်းြပ ပနး်ချကီားမည်သည်ကုိလည်း စိတ်ြဖင့်သာ Qကံစည်ထား၏၊ 

ရဟနး်တိ;  ထုိလက်စွမ်းြပ ပနး်ချကီားထက်လည်း စိတ်သည်သာ သာ၍ ဆနး်Qကယ်၏။ 

ရဟနး်တိ;  ထုိသိ; qြဖစ်ေသာေQကာင့် '' ဤစိတ်ကုိ စဲွမက်မ] အမျက်ထွက်မ] ေတေွဝမ]တိ;က 

ညစ်ညrးေအာင် ြပZထားသည်မှာ အချနိQ်ကာလှdပီ ''ဟ ုမိမိစိတ်ကုိ မြပတ် ဆင်ြခင်ရမည်။ 

ရဟနး်တိ;  စိတ်ညစ်ညrးြခင်းေQကာင့် သတ& ဝါတိ; qညစ်ညrး ကုန၏်၊ စိတ်ြဖrစင်ြခင်း

ေQကာင့် သတ& ဝါတိ;  ြဖrစင်ကုန၏်။


ရဟနး်တိ;  တိရ gစtာနသ်တ& ဝါတိ;သည် ဆနး်Qကယ်သက့ဲသိ;  ဆနး်Qကယ်ေသာ အြခားေသာ 

အေပါင်း အစုတစ်ခုကုိမs ငါ မြမင်၊ ရဟနး်တိ;  ထုိတိရ gစtာနသ်တ& ဝါတိ; ကုိလည်း စိတ်ြဖင့်

သာ ဆနး်Qကယ်ေအာင်ြပZထား၏၊ ရဟနး်တိ;  ထုိတိရ gစtာနသ်တ& ဝါတိ;ထက်လည်း 

စိတ်သည်သာလsင် သာ၍ ဆနး်Qကယ်၏။ ထုိသိ; qြဖစ်ေသာေQကာင့် '' ဤစိတ်ကုိ စဲွမက်မ] 

အမျက်ထွက်မ] ေတေွဝမ]တိ;က ညစ်ညrးေအာင် ြပZထားသည်မှာအချနိQ်ကာလှdပီ''ဟ ုမိမိ

စိတ်ကုိ မြပတ် ဆင်ြခင်ရမည်။ ရဟနး်တိ;  စိတ်ညစ်ညrးြခင်းေQကာင့် သတ& ဝါတိ; qညစ်ညrး

ကုန၏်၊ စိတ်ြဖrစင်ြခင်းေQကာင့် သတ& ဝါတိ;  ြဖrစင်ကုန၏်။


ရဟနး်တိ;  ဥပမာေသာ်ကား ပနး်ဆုိးသမားြဖစ်ေစ၊ ပနး်ချသီမားြဖစ်ေစ ဆုိးရည်ြဖင့်

ေသာ်လည်း ေကာင်း၊ ချပ်ိေရြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နXင်ွးေရြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

အညိZေရာင်အဆင်းြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ထနး်ကျင့်ေရာင်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း 

ြပZြပင်ထားေသာ ပျJ်ချပ်၌ ြဖစ်ေစ၊ နရံံ၌ ြဖစ်ေစ၊ ပုဆုိးကားချပ်၌ ြဖစ်ေစ မိနး်မfုပ်ကုိ



ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေယာက်ျားfုပ်ကုိေသာ်လည်းေကာင်းကုိယ်အဂh ါ အြပည့်အစုံ ေရး

ချယ်ရာ၏။ ရဟနး်တိ;  ဤအတပူင် အQကားအြမင် မAိှေသာ


၁၃၄


ပုထုဇJ်သည် ြဖစ်ေစသည်Aိှေသာ်fုပ်ကုိသာ ြဖစ်ေစ၏။ ေဝဒနာကုိသာ။ပ။ သညာကုိ

သာ။ သခh ါရတိ; ကုိသာ။ ဝိညာဏ်ကုိသာ ြဖစ်ေစ၏။


ရဟနး်တိ;  ထုိအရာကုိ အဘယ်သိ;  မှတ်ထင်သနည်း၊ fုပ်သည် dမဲသေလာ၊ မdမဲသေလာ။ မ

dမဲပါ အသsင်ဘုရား။ ေဝဒနာသည်။ သညာသည်။ သခh ါရတိ;သည်။ ဝိညာဏ်သည် dမဲ

သေလာ၊ မdမဲသေလာ။ မdမဲပါအသsင်ဘုရား။ ရဟနး်တိ;  ထုိသိ; qြဖစ်ေသာေQကာင့်။ပ။ 

ဤသိ;  ြမင်ေသာ။ပ။ ဤမဂ်ကိစoအလိ;ငှါ တစ်ပါးေသာြပZဖွယ် မAိှေတာd့ပီဟ ုသိ၏ဟ ု(မိန ့်

ေတာ်မူ၏)။



