
စူဠကမ&ဝိဘဂ+သုတ် (မ၊ ၃၊ ၂၄၃) 

၂၈၉။ အက'(်ပ်ုသည် ဤသိ0  1ကားနာခ့ဲရသည်- 

အခါတစ်ပါး၌ ြမတ်စွာဘုရားသည် သာဝတB ိြပည် အနာထပိဏ်သူေဌး၏ အရံြဖစ်ေသာ ေဇတဝန ်

ေကျာင်း၌ သီတင်းသုံးေနေတာ်မူ၏။ ထုိအခါ ေတာေဒယျပုဏQ ား၏သားြဖစ်ေသာ သုဘလလုင်သည် 

ြမတ်စွာဘုရားထံသိ0  ချS်းကပ်TပီးလUင် ြမတ်စွာဘုရား(ှင့်အတ ူဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ ေြပာဆုိ၏၊ 

ဝမ်းေြမာက် ဖွယ် အမှတ်ရဖွယ်စကားကုိ ေြပာဆုိTပီးဆုံးေစTပီးေနာက် သင့်ေလျာ်ရာ၌ ထုိင်ကာ 

ြမတ်စွာဘုရားအား ဤစကားကုိ ေလUာက်ထား၏- 

အသUင်ေဂါတမ လြူဖစ်ကုနေ်သာ သူတိ0 မှာ လအူချင်းချင်း ြဖစ်1ကကုနလ်ျက် ယုတ်ြခင်း, ြမတ်ြခင်း 

တိ0 ကုိ ေတZ[ြမင်ရပါကုန၏်။ ထုိအေ1ကာင်းရင်းကား အဘယ်ပါနည်း၊ အေထာက်အပ့ံကား အဘယ်ပါ

နည်း။ အသUင်ေဂါတမ အသက်တိေုသာ လတိူ0 ကုိလည်း ေတZ[ြမင်ရပါကုန၏်၊ အသက်\ှည်ေသာ လူ

တိ0 ကုိလည်း ေတZ[ြမင်ရပါကုန၏်၊ အနာေရာဂါများေသာ လတိူ0 ကုိလည်း ေတZ[ြမင်ရပါကုန၏်၊ အနာ

ေရာဂါကင်းေသာ လတိူ0 ကုိလည်း ေတZ[ြမင်ရပါကုန၏်၊ အဆင်းမလှေသာ လတိူ0 ကုိလည်း ေတZ[ြမင်ရ

ပါကုန၏်၊ အဆင်းလှ ေသာ လတိူ0 ကုိလည်း ေတZ[ြမင်ရပါကုန၏်၊ အြခံအရံမ\ိှေသာ လတိူ0 ကုိလည်း 

ေတZ[ြမင်ရပါကုန၏်၊ အြခံ အရံများေသာ လတိူ0 ကုိလည်း ေတZ[ြမင်ရပါကုန၏်၊ စည်းစိမ်ဥစ̂ာ

နည်းေသာ လတိူ0 ကုိလည်း ေတZ[ြမင်ရပါ ကုန၏်၊ စည်းစိမ်ဥစ̂ာများေသာ လတိူ0 ကုိလည်း ေတZ[ြမင်ရပါ

ကုန၏်၊ အမျ_ိးယုတ်ေသာ လတိူ0 ကုိလည်း ေတZ[ြမင်ရပါကုန၏်၊ အမျ_ိးြမတ်ေသာ လတိူ0 ကုိလည်း ေတZ

ြမင်ရပါကုန၏်၊ ပညာမ့ဲေသာ လတိူ0 ကုိလည်း ေတZ[ြမင်ရပါကုန၏်၊ ပညာ\ိှေသာ လတိူ0 ကုိလည်း ေတZ

ြမင်ရပါကုန၏်၊ အသUင်ေဂါတမ လြူဖစ်ကုနေ်သာ သူတိ0 မှာ လအူချင်းချင်းြဖစ်1ကကုနလ်ျက် ယုတ်

ြခင်း ြမတ်ြခင်းတိ0 ကုိ ေတZ[ြမင်ရပါကုန၏်။ ထုိအေ1ကာင်း ရင်းကား အဘယ်ပါနည်း၊ အေထာက်အပ့ံ

ကား အဘယ်ပါနည်းဟ ု(ေလUာက်ထား၏)။ 

လလုင် သတa ဝါတိ0သည် ကံသာလUင် မိမိဥစ̂ာ\ိှကုန၏်၊ ကံ၏ အေမွခံတိ0  ြဖစ်ကုန၏်၊ ကံသာလUင် 

အေ1ကာင်း\ိှကုန၏်၊ ကံသာလUင် ေဆွမျ_ိး\ိှကုန၏်၊ ကံသာလUင် မီှခုိရာ\ိှကုန၏်၊ ကံသည်သာလUင် 

သတa ဝါ တိ0 ကုိ အယုတ်အြမတ်ြဖစ်ြခင်းငှါ ခဲွြခမ်းေဝဖန၏်ဟ ု(မိန ့ေ်တာ်မူ၏)။ အသUင်ေဂါတမသည် 

အကျS်းချ_ပ် ေဟာထားေတာ်မူ၍ အကျယ်အားြဖင့် အနက်ကုိ မေဝဖနအ်ပ်ေသာ ဤတရားစကား၏ 

အနက်သေဘာကုိ အကျယ်အားြဖင့် အက'(်ပ်ု မသိပါ၊ ေတာင်းပနပ်ါ၏၊ အသUင်ေဂါတမသည် 



အကျS်းအားြဖင့် ေဟာထား၍ အနက်သေဘာအကျယ်အားြဖင့် မေဝဖနအ်ပ်ေသာ ဤတရား၏ 

အနက်အဓိပdာယ်ကုိ အက'(်ပ်ု သိ(ိင်ုေအာင် တရားေဟာေတာ်မူပါဟ ု(ေလUာက်ထားေတာင်းပန၏်)။ 

၂၉ဝ။ လလုင် ထုိသိ0 eြဖစ်မူ နာေလာ၊့ ေကာင်းစွာ (ှလံးုသွင်းေလာ၊့ ေဟာေပအံဟ့ ုမိန ့ေ်တာ်မူ၏။ ”အ

သUင် ေကာင်းပါTပီ”ဟ ုေတာေဒယျပုဏQ ား၏ သားြဖစ်ေသာ သုဘလလုင်သည် ြမတ်စွာဘုရားအား 

ြပန1်ကားေလUာက်ထား၏။ ြမတ်စွာဘုရားသည် ဤဆုိလတa ံfေသာ စကားကုိ မိန ့ေ်တာ်မူ၏- 

လလုင် ဤေလာက၌ မိနး်မြဖစ်ေစ၊ ေယာက်ျားြဖစ်ေစ အချgိေသာသူသည် အသက်ကုိ သတ်ေလ ့

\ိှ၏၊ 1ကမ်း1က_တ်၏၊ ေသွးစွနး်ေသာ လက်\ိှ၏၊ သတ်ပုတ်ညhS်းဆဲမi၌ စိတ်ဝင်စား၏၊ အလံးုစုံေသာ 

သတa ဝါတိ0 e၌ သနားြခင်း ကင်းမ့ဲ၏၊ ထုိအသက်ကုိ သတ်ေလ\ိှ့သူသည် ဤသိ0 eြပည့်စုံေသာ ဤသိ0  

မှားယွင်းစွာေဆာက်တည်ေသာ ထုိကံေ1ကာင့် ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ချမ်းသာ

ကင်းရာ မေကာင်းေသာလားရာ ဖkုိဖရဲကျရာ ငရဲသိ0  ကပ်ေရာက်ရ၏၊ ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသ

Tပီးသည်မှေနာက်၌ ချမ်းသာကင်းရာ မေကာင်းေသာလားရာ ဖkုိဖရဲကျရာ ငရဲသိ0  အကယ်၍ မကပ်

ေရာက်ဘဲ လအူြဖစ်သိ0  ေရာက်ခ့ဲလUင် ထုိထုိြဖစ်ေလရာရာ အမျ_ိး၌ အသက်တိရု၏၊ လလုင် ထုိ

အသက်ကုိသတ်ြခင်း 1ကမ်း1က_တ် ြခင်း ေသွးစွနး်ေသာလက်\ိှြခင်း သတ်ပုတ်ညhS်းဆဲမi၌ 

စိတ်ဝင်စားြခင်း အလံးုစုံေသာသတa ဝါတိ0 e၌ သနား ြခင်းကင်းမ့ဲြခင်းသည် အသက်တိြုခင်းကုိ ြဖစ်ေစ

တတ်ေသာ အကျင့်တည်း။ (၁) 

လလုင် ဤေလာက၌ မိနး်မြဖစ်ေစ၊ ေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊ အချgိေသာသူသည် အသက်သတ်ြခင်းကုိ 

ပယ်၍ အသက်သတ်ြခင်းမှ ေ\ှာင်1ကS်၏၊ တတ်ုကုိ ချထားTပီးြဖစ်၏၊ လက်နက်ကုိ ချထားTပီး

ြဖစ်၏၊ \ှက်ြခင်း\ိှ၏၊ သနားြခင်း\ိှ၏၊ ခပ်သိမ်းေသာ သတa ဝါတိ0၏ အစီးအပွားကုိ လိလုားလျက် 

ေန၏၊ ထုိ အသက်သတ်ြခင်းမှ ေ\ှာင်1ကS်သူသည် ဤသိ0  ြပည့်စုံေသာ ဤသိ0  ေကာင်းစွာ 

ေဆာက်တည်ေသာ ထုိကံေ1ကာင့် ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ေကာင်းေသာလားရာ 

နတ်ြပည်ေလာကသိ0  ကပ်ေရာက်ရ၏၊ ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ေကာင်းေသာ

လားရာ နတ်ြပည်ေလာကသိ0  အကယ်၍ မကပ်ေရာက်ဘဲ လအူြဖစ်သိ0  ေရာက်ခ့ဲလUင် ထုိထုိြဖစ်ေလ

ရာရာ အမျ_ိး၌ အသက်\ှည်ရ၏၊ လလုင် ထုိအသက်သတ်ြခင်းကုိ ပယ်၍ အသက်သတ်ြခင်းမှ 

ေ\ှာင်1ကS်ြခင်း တတ်ုကုိ ချထားTပီးြဖစ်ြခင်း လက်နက်ကုိ ချထားTပီးြဖစ်ြခင်း အ\ှက်\ိှြခင်း အ



သနား\ိှြခင်း အလံးုစုံေသာ သတa ဝါတိ0၏ အစီးအပွားကုိ လိလုားြခင်းသည် အသက်\ှည်ြခင်းကုိ ြဖစ်

ေစတတ်ေသာ အကျင့်တည်း။ (၁) 

၂၉၁။ လလုင် ဤေလာက၌ မိနး်မြဖစ်ေစ၊ ေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊ အချgိေသာသူသည် လက်ြဖင့်လည်း 

ေကာင်း၊ ခဲြဖင့်လည်းေကာင်း၊ တတ်ုြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဓားလက်နက်ြဖင့်လည်းေကာင်း သတa ဝါတိ0

ကုိ ညhS်းဆဲေလ\ိှ့၏။ ထုိသတa ဝါတိ0 ကုိ ညhS်းဆဲေလ\ိှ့သူသည် ဤသိ0  ြပည့်စုံေသာ ဤသိ0  မှားယွင်းစွာ 

ေဆာက်တည်ေသာ ထုိကံေ1ကာင့် ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ချမ်းသာကင်းရာ မ

ေကာင်း ေသာလားရာ ဖkုိဖရဲကျရာ ငရဲသိ0  ကပ်ေရာက်ရ၏၊ ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှ

ေနာက်၌ ချမ်းသာ ကင်းရာ မေကာင်းေသာလားရာ ဖkုိဖရဲကျရာ ငရဲသိ0  အကယ်၍ မကပ်ေရာက်ဘဲ 

လအူြဖစ်သိ0 ေရာက်ခ့ဲ လUင် ထုိထုိြဖစ်ေလရာရာ အမျ_ိး၌ အနာေရာဂါ များ၏၊ လလုင် လက်ြဖင့်

လည်းေကာင်း၊ ခဲြဖင့်လည်း ေကာင်း၊ တတ်ုြဖင့်လည်းေကာင်း၊ လက်နက်ြဖင့်လည်းေကာင်း သတa ဝါ

တိ0 ကုိ ညhS်းဆဲေလ\ိှ့ြခင်းသည် အနာ ေရာဂါများြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့်တည်း။ (၂) 

လလုင် ဤေလာက၌ မိနး်မြဖစ်ေစ၊ ေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊ အချgိေသာသူသည် လက်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 

တတ်ုြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဓားလက်နက်ြဖင့်လည်းေကာင်း သတa ဝါတိ0 ကုိ ညhS်းဆဲေလမ့\ိှ။ ထုိသတa ဝါ

တိ0 ကုိ ညhS်းဆဲေလမ့\ိှေသာသူသည် ဤသိ0  ြပည့်စုံေသာ ဤသိ0  ေကာင်းစွာေဆာက်တည်ေသာ ထုိကံ

ေ1ကာင့် ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ေကာင်းေသာလားရာ နတ်ြပည်ေလာကသိ0  ကပ်

ေရာက်ရ၏၊ ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ေကာင်းေသာလားရာ နတ်ြပည်ေလာကသိ0  

အကယ်၍ မကပ် ေရာက်ဘဲ လအူြဖစ်သိ0  ေရာက်ခ့ဲလUင် ထုိထုိြဖစ်ေလရာရာ အမျ_ိး၌ အနာေရာဂါ

ကင်း၏၊ လလုင် လက်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ တတ်ုြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ခဲြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 

ဓားလက်နက်ြဖင့်လည်းေကာင်း◌သ့တa ဝါတိ0 ကုိ ညhS်းဆဲေလမ့\ိှြခင်းသည် အနာေရာဂါကင်းြခင်းကုိ 

ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့်တည်း။ (၂) 

၂၉၂။ လလုင် ဤေလာက၌ မိနး်မြဖစ်ေစ၊ ေယာက်ျားြဖစ်ေစ အချgိေသာသူသည် အမျက်ေဒါသ 

ထွက်တတ်၏၊ ြပင်းစွာ ပင်ပနး်ြခင်းများ၏၊ အနည်းငယ်မUပင် မ(ှစ်သက်ဖွယ်စကားကုိ ဆုိသည်\ိှ

ေသာ် လနွစွ်ာ စဲွTမဲTငိကပ်၏၊ အမျက်ထွက်၏၊ ဖျက်ဆီး၏၊ ဆန ့က်ျင်လျက် တည်၏၊ အမျက်ထွက်

ြခင်းကုိလည်း ေကာင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်းကုိလည်းေကာင်း၊ မယုံ1ကည်ြခင်းကုိလည်းေကာင်း ထင်စွာ

ြပ_၏၊ ထုိေဒါသnကီးသူ သည် ဤသိ0  ြပည့်စုံေသာ ဤသိ0  မှားယွင်းစွာေဆာက်တည်ေသာ ထုိကံ



ေ1ကာင့် ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ချမ်းသာကင်းရာ မေကာင်းေသာလားရာ ဖkုိဖရဲ

ကျရာ ငရဲသိ0  ကပ်ေရာက်ရ၏၊ ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ချမ်းသာကင်းရာ မ

ေကာင်းေသာလားရာ ဖkုိဖရဲကျရာ ငရဲသိ0  အကယ်၍ မကပ်ေရာက်ဘဲ လအူြဖစ်သိ0 ေရာက်ခ့ဲလUင် 

ထုိထုိြဖစ်ေလရာရာ အမျ_ိး၌ အkုပ်ဆုိး၏၊ လလုင် အမျက်ေဒါသထွက်ြခင်း ြပင်းစွာပင်ပနး်မiများ

ြခင်း အနည်းငယ်မUလည်း မ(ှစ်သက်ဖွယ်စကားကုိဆုိသည်\ိှ ေသာ် လနွစွ်ာ စဲွTမဲTငိကပ်ြခင်း 

အမျက်ထွက်ြခင်း ဖျက်ဆီးြခင်း ေ\ှးokiတည်ြခင်း အမျက်ထွက်ြခင်းကုိလည်း ေကာင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်း

ကုိလည်းေကာင်း၊ မယုံ1ကည်ြခင်းကုိလည်းေကာင်း ထင်စွာြပ_ြခင်းသည် အkုပ်ဆုိးြခင်း ကုိ ြဖစ်ေစ

တတ်ေသာ အကျင့်တည်း။ (၃) 

လလုင် ဤေလာက၌ မိနး်မြဖစ်ေစ၊ ေယာက်ျားြဖစ်ေစ အချgိေသာသူသည် အမျက်ေဒါသထွက်ေလ ့

မ\ိှ၊ ြပင်းစွာ ပင်ပနး်ြခင်းများေလမ့\ိှ၊ များစွာလည်း မ(ှစ်သက်ဖွယ်စကားကုိ ဆုိေသာ်လည်း လနွစွ်ာ 

စဲွစဲွြမြ◌မဲဲ မTငိကပ်၊ အမျက်မထွက်၊ မဖျက်ဆီး၊ ေ\ှးokiမတည်၊ အမျက်ထွက်ြခင်းကုိလည်းေကာင်း၊ 

ဖျက်ဆီး ြခင်းကုိလည်းေကာင်း၊ မယုံ1ကည်ြခင်းကုိလည်းေကာင်း ထင်စွာမြပ_၊ ထုိေဒါသမnကီးသူ

သည် ဤသိ0  ြပည့်စုံ ေသာ ဤသိ0  ေကာင်းစွာေဆာက်တည်ေသာ ထုိကံေ1ကာင့် ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ 

ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ေကာင်းေသာလားရာ နတ်ြပည်ေလာကသိ0  ကပ်ေရာက်ရ၏၊ ကုိယ်ခ(jာ

ပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ေကာင်းေသာလားရာ နတ်ြပည်ေလာကသိ0  အကယ်၍ မကပ်

ေရာက်ဘဲ လအူြဖစ်သိ0  ေရာက်ခ့ဲလUင် ထုိထုိြဖစ်ေလရာရာအမျ_ိး၌ လှပေသာအဆင်း\ိှ၏၊ လလုင် 

အမျက်ထွက်ေလမ့\ိှြခင်း ြပင်းစွာပင်ပနး်မiမများ ြခင်း မ(ှစ်သက်ဖွယ်စကားကုိ များစွာဆုိ

ေသာ်လည်း လနွစွ်ာ စဲွစဲွTမဲTမဲ မTငိကပ်ြခင်း အမျက်မထွက်ြခင်း မဖျက်ဆီးြခင်း ေ\ှးokiမတည်ြခင်း 

အမျက်ထွက်ြခင်းကုိလည်းေကာင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်းကုိလည်းေကာင်း၊ မ(ှစ် သက်ြခင်းကုိ

လည်းေကာင်း ထင်စွာမြပ_ြခင်းသည် လှပေသာအဆင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့်တည်း။ (၃) 

၂၉၃။ လလုင် ဤေလာက၌ မိနး်မြဖစ်ေစ၊ ေယာက်ျားြဖစ်ေစ အချgိေသာသူသည် ြငqစူြခင်း(ှင့်ယှS် 

ေသာ စိတ်\ိှ၏၊ သူတစ်ပါးတိ0  လာဘ်များြခင်း သူတစ်ပါးတိ0လာဘ်ရြခင်း အkုိအေသအေလးြပ_ခံရ

ြခင်း ြမတ်(ိးုခံရြခင်း \ိှခုိးခံရြခင်း ပူေဇာ်ခံရြခင်းတိ0 e၌ ြငqစူ၏၊ ြငqစူြခင်း၏အစွမ်းြဖင့် ဆဲေရး

ြပစ်မှား၏၊ ြငqစူြခင်းကုိ ဖZဲေ(ှာင်၏၊ ထုိြငqစူ မနာလိသူုသည် ဤသိ0  ြပည့်စုံေသာ ဤသုိ မှားယွင်းစွာ

ေဆာက်တည် ေသာ ထုိကံေ1ကာင့် ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ချမ်းသာကင်းရာ မ



ေကာင်းေသာလားရာ ဖkုိဖရဲကျရာ ငရဲသိ0  ကပ်ေရာက်ရ၏၊ ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှ

ေနာက်၌ ချမ်းသာကင်းရာ မေကာင်းေသာလားရာ ဖkုိဖရဲကျရာ ငရဲသိ0  အကယ်၍ မကပ်ေရာက်ဘဲ 

လအူြဖစ်သိ0  ေရာက်ခ့ဲလUင် ထုိထုိြဖစ်ေလရာရာ အမျ_ိး၌ အြခံအရံနည်း၏၊ လလုင် ြငqစူြခင်း(ှင့် ယှS်

ေသာ စိတ်\ိှြခင်း သူတစ်ပါးတိ0  လာဘ်များြခင်း အkုိအေသအေလးြပ_ခံရြခင်း ြမတ်(ိးုခံရြခင်း \ိှခုိး

ခံရြခင်း ပူေဇာ်ခံရြခင်းတိ0 e၌ ြငqစူြခင်း ြငqစူြခင်းအစွမ်းြဖင့် ဆဲေရးြပစ်မှားြခင်း ြငqစူြခင်းကုိ ဖZဲေ(ှာင်

ြခင်းသည် အြခံအရံမ\ိှြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ် ေသာ အကျင့်တည်း။ (၄) 

လလုင် ဤေလာက၌ မိနး်မြဖစ်ေစ၊ ေယာက်ျားြဖစ်ေစ အချgိေသာ သူသည် ြငqစူြခင်း(ှင့် မယှS်

ေသာ စိတ်\ိှ၏၊ သူတစ်ပါးတိ0၏ လာဘ်များြခင်း အkုိအေသအေလးြပ_ခံရြခင်း ြမတ်(ိးုခံရြခင်း 

\ိှခုိးခံရြခင်း◌ပူ့ေဇာ်ခံရြခင်းတိ0 e၌ မြငqစူ၊ ြငqစူြခင်း၏အစွမ်းြဖင့် မဆဲေရး မြပစ်မှား၊ ြငqစူြခင်းကုိ မ

ဖZဲေ(ှာင်၊ ထုိြငqစူြခင်း မနာလိြုခင်းကင်းသူသည် ဤသိ0  ြပည့်စုံေသာ ဤသိ0  ေကာင်းစွာေဆာက်တည်

ေသာ ထုိကံ ေ1ကာင့် ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ေကာင်းေသာလားရာ နတ်ြပည်

ေလာကသိ0  ကပ်ေရာက် ရ၏၊ ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ေကာင်းေသာလားရာ 

နတ်ြပည်ေလာကသိ0  အကယ်၍ မကပ်ေရာက်ဘဲ လအူြဖစ်သိ0  ေရာက်ခ့ဲလUင် ထုိထုိြဖစ်ေလရာရာ 

အမျ_ိး၌ အြခံအရံများ၏၊ လလုင် မြငqစူ ြခင်း(ှင့်ယှS်ေသာ စိတ်\ိှြခင်း သူတစ်ပါးတိ0  လာဘ်များ

ြခင်း အkုိအေသအေလးြပ_ခံရြခင်း ြမတ်(ိးုခံရြခင်း \ိှခုိးခံရြခင်း ပူေဇာ်ခံရြခင်းတိ0 e၌ မြငqစူြခင်း 

ြငqစူြခင်း၏အစွမ်းြဖင့် မဆဲေရးမြပစ်မှားြခင်း ြငqစူြခင်းကုိ မဖZဲ ေ(ှာင်ြခင်းသည် အြခံအရံများြခင်း

ကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့်တည်း။ (၄) 

၂၉၄။ လလုင် ဤေလာက၌ မိနး်မြဖစ်ေစ၊ ေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊ အချgိေသာ သူသည် သမဏအား

လည်းေကာင်း၊ ြဗာဟtဏအားလည်းေကာင်း ထမင်း အေဖျာ် အဝတ် ယာS် ပနး်နံသ့ာ နံသ့ာေပျာင်း 

အိပ်ရာ ေနရာ ေကျာင်း ဆီမီးကုိ မေပးလu၊ ထုိသူသည် ဤသိ0  ြပည့်စုံေသာ ဤသိ0  မှားယွင်းစွာ 

ေဆာက်တည်ေသာ ထုိကံေ1ကာင့် ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ချမ်းသာကင်းရာ မ

ေကာင်း ေသာလားရာ ဖkုိဖရဲကျရာ ငရဲသိ0  ကပ်ေရာက်ရ၏၊ ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှ

ေနာက်၌ ချမ်းသာ ကင်းရာ မေကာင်းေသာလားရာ ဖkုိဖရဲကျရာ ငရဲသိ0  အကယ်၍ မကပ်ေရာက်ဘဲ 

လအူြဖစ်သိ0  ေရာက်ခ့ဲ လUင် ထုိထုိြဖစ်ေလရာရာ အမျ_ိး၌ စည်းစိမ်ဥစ̂ာနည်း၏၊ လလုင် သမဏအား

လည်းေကာင်း၊ ြဗာဟtဏ အားလည်းေကာင်း ထမင်း အေဖျာ် အဝတ် ယာS် ပနး်နံသ့ာ နံသ့ာေပျာင်း 



အိပ်ရာ ေနရာေကျာင်း ဆီမီးကုိ မေပးလuြခင်းသည် စည်းစိမ်ဥစ̂ာနည်းြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ 

အကျင့်တည်း။ (၅) 

လလုင် ဤေလာက၌ မိနး်မြဖစ်ေစ၊ ေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊ အချgိေသာ သူသည် သမဏအားလည်း 

ေကာင်း၊ ြဗာဟtဏအားလည်းေကာင်း ထမင်း အေဖျာ် အဝတ် ယာS် ပနး်နံသ့ာ နံသ့ာေပျာင်း အိပ်ရာ 

ေနရာေကျာင်း ဆီမီးကုိ ေပးလu၏၊ ထုိသူသည် ဤသိ0  ြပည့်စုံေသာ ဤသိ0  ေကာင်းစွာ ေဆာက်တည် 

ေသာ ထုိကံေ1ကာင့် ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ေကာင်းေသာလားရာ နတ်ြပည်

ေလာကသိ0  ကပ်ေရာက်ရ၏၊ ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ေကာင်းေသာလားရာ 

နတ်ြပည်ေလာကသိ0  အကယ်၍ မကပ်ေရာက်ဘဲ လအူြဖစ်သိ0  ေရာက်ခ့ဲလUင် ထုိထုိြဖစ်ေလရာရာ 

အမျ_ိး၌ စည်းစိမ်ဥစ̂ာ ေပါများ၏၊ လလုင် သမဏအားလည်းေကာင်း၊ ြဗာဟtဏအားလည်းေကာင်း 

ထမင်း အေဖျာ် အဝတ် ယာS် ပနး်နံသ့ာ နံသ့ာေပျာင်း အိပ်ရာ ေနရာ ေကျာင်း ဆီမီးကုိ ေပးလuြခင်း

သည် စည်းစိမ်ဥစ̂ာ ေပါများ ြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့်တည်း။ (၅) 

၂၉၅။ လလုင် ဤေလာက၌ မိနး်မြဖစ်ေစ၊ ေယာက်ျားြဖစ်ေစ အချgိေသာ သူသည် ခက်ထန၏်၊ 

ေထာင်လwားတက်xက၏၊ \ိှခုိးထုိက်သူကုိ \ိှမခုိး၊ ခရီးဦးnကိ_ဆုိထုိက်သူကုိ ခရီးဦးမnကိ_ဆုိ။ ေနရာေပး

ထုိက် သူကုိ ေနရာမေပး၊ လမ်းခရီးေပးထုိက်သူကုိ လမ်းခရီးမေပး၊ အkုိအေသြပ_ထုိက်သူကုိ 

အkုိအေသမြပ_၊ အေလးြပ_ထုိက်သူကုိ အေလးမြပ_၊ ြမတ်(ိးုထုိက်သူကုိ မြမတ်(ိးု၊ ပူေဇာ်ထုိက်သူကုိ 

မပူေဇာ်၊ ထုိသူသည် ဤသိ0  ြပည့်စုံေသာ ဤသိ0  မှားယွင်းစွာေဆာက်တည်ေသာ ထုိကံေ1ကာင့် 

ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီး သည်မှေနာက်၌ ချမ်းသာကင်းရာ မေကာင်းေသာလားရာ ဖkုိဖရဲကျရာ 

ငရဲသိ0  ကပ်ေရာက်ရ၏၊ ကုိယ်ခ(jာ ပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ချမ်းသာကင်းရာ မ

ေကာင်းေသာလားရာ ဖkုိဖရဲကျေရာက်ရာ ငရဲသိ0  အကယ်၍ မကပ်ေရာက်ဘဲ လအူြဖစ်သိ0  ေရာက်ခ့ဲ

လUင် ထုိထုိြဖစ်ေလရာရာ အမျ_ိး၌ အမျ_ိးယုတ်၏၊ လလုင် ထုိခက်ထနြ်ခင်း ေထာင်လwားတက်xက

ြခင်း \ိှခုိးထုိက်သူကုိ \ိှမခုိးြခင်း ခရီးဦးnကိ_ဆုိထုိက်သူကုိ ခရီးဦး မnကိ_ဆုိြခင်း ေနရာေပးထုိက်သူကုိ 

ေနရာမေပးြခင်း လမ်းခရီးေပးထုိက်သူကုိ လမ်းခရီးမေပးြခင်း အkုိအေသြပ_ထုိက်သူကုိ အkုိအေသ

မြပ_ြခင်း အေလးြပ_ထုိက်သူကုိ အေလးမြပ_ြခင်း ြမတ်(ိးုထုိက်သူကုိ မြမတ်(ိးုြခင်း ပူေဇာ်ထုိက်သူ

ကိ0မပူေဇာ်ြခင်းသည် ယုတ်နမ့်ိေသာ အမျ_ိး၌ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့် တည်း။ (၆) 



လလုင် ဤေလာက၌ မိနး်မြဖစ်ေစ ေယာက်ျားြဖစ်ေစ အချgိေသာ သူသည် မခက်ထန ်မေထာင်လwား 

မတက်xက \ိှခုိးထုိက်သူကုိ \ိှခုိး၏၊ ခရီးဦးnကိ_ဆုိထုိက်သူကုိ ခရီးဦးnကိ_ဆုိ၏၊ ေနရာေပးထုိက်သူကုိ 

ေနရာေပး၏၊ လမ်းခရီးေပးထုိက်သူကုိ လမ်းခရီးေပး၏။ အkုိအေသြပ_ထုိက်သူကုိ အkုိအေသ

ြပ_၏၊ အေလးြပ_ထုိက်သူကုိ အေလးြပ_၏၊ ြမတ်(ိးုထုိက်သူကုိ ြမတ်(ိးု၏၊ ပူေဇာ်ထုိက်သူကုိ 

ပူေဇာ်၏၊ ထုိသူ သည် ဤသိ0  ြပည့်စုံေသာ ဤသိ0  ေကာင်းစွာ ေဆာက်တည်ေသာ ထုိကံေ1ကာင့် 

ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ေကာင်းေသာလားရာ နတ်ြပည်ေလာကသိ0  ကပ်ေရာက်

ရ၏၊ ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ေကာင်းေသာလားရာ နတ်ြပည်ေလာကသိ0  

အကယ်၍ မကပ်ေရာက်ဘဲ လအူြဖစ်သိ0  ေရာက်ခ့ဲလUင် ထုိထုိြဖစ်ေလရာရာ အမျ_ိး၌ အမျ_ိး ြမတ်၏၊ 

လလုင် ထုိမခက်ထနြ်ခင်း မေထာင်လwားြခင်း မတက်xကြခင်း \ိှခုိးထုိက်သူကုိ \ိှခုိးြခင်း ခရီးဦးnကိ_ဆုိ 

ထုိက်သူကုိ ခရီးဦးnကိ_ဆုိြခင်း ေနရာေပးထုိက်သူကုိ ေနရာေပးြခင်း လမ်းခရီးေပးထုိက်သူကုိ 

လမ်းခရီးေပးြခင်း အkုိအေသြပ_ထုိက်သူကုိ အkုိအေသြပ_ြခင်း အေလးြပ_ထုိက်သူကုိ အေလးြပ_

ြခင်း ြမတ်(ိးုထုိက်သူကုိ ြမတ်(ိးုြခင်း ပူေဇာ်ထုိက်သူကုိ ပူေဇာ်ြခင်းသည် ြမင့်ြမတ်ေသာ အမျ_ိး၌ ြဖစ်

ေစတတ်ေသာ အကျင့်တည်း။ (၆) 

၂၉၆။ လလုင် ဤေလာက၌ မိနး်မြဖစ်ေစ၊ ေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊ အချgိေသာသူသည် သမဏကုိ

လည်းေကာင်း၊ ြဗာဟtဏကုိလည်းေကာင်း ချS်းကပ်TပီးလUင် ”အသUင်ဘုရား အဘယ်တရားသည် 

ကုသုိလ် ပါနည်း၊ အဘယ်တရားသည် အကုသုိလ်ပါနည်း၊ အဘယ်တရားသည် အြပစ်\ိှပါသနည်း၊ 

အဘယ်တရား သည် အြပစ်ကင်းပါသနည်း၊ အဘယ်တရားသည် မီှဝဲထုိက်ပါသနည်း၊ အဘယ်

တရားသည် မမီှဝဲထုိက်ပါ သနည်း၊ အဘယ်သိ0 eြပ_ေသာ် အက'(◌ုပ််မှာ \ှည်စွာေသာ ကာလပတ်လံးု 

စီးပွားမ့ဲြခင်းငှါ ဆင်းရဲြခင်းငှါ ြဖစ်ပါသနည်း၊ အဘယ်သိ0 eြပ_ေသာ် အက'(◌ုပ််မှာ \ှည်စွာေသာ ကာလ

ပတ်လံးု စီးပွားြခင်းငှါ ချမ်းသာြခင်းငှါ ြဖစ်ပါသနည်း”ဟ ုအဖနဖ်န ်ေမးြမနး်ြခင်းကုိမြပ_၊ ထုိသူ

သည် ဤသိ0  ြပည့်စုံေသာ ဤသိ0  မှားယွင်းစွာ ေဆာက်တည်ေသာ ထုိကံေ1ကာင့် ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ 

ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ချမ်းသာကင်းရာ မေကာင်း ေသာလားရာ ဖkုိဖရဲကျရာ ငရဲသိ0  ကပ်ေရာက် 

ရ၏၊ ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ချမ်းသာ ကင်းရာ မေကာင်းေသာလားရာ ဖkုိဖရဲ

ကျရာ ငရဲသိ0  အကယ်၍ မကပ်ေရာက်ဘဲ လအူြဖစ်သိ0  ေရာက်ခ့ဲလUင် ထုိထုိ ြဖစ်ေလရာရာ အမျ_ိး၌ 

ပညာမ့ဲ၏၊ လလုင် သမဏကုိလည်းေကာင်း၊ ြဗာဟtဏကုိလည်းေကာင်း ချS်းကပ်TပီးလUင် ”အသUင်



ဘုရား အဘယ်တရားသည် ကုသုိလ်ပါနည်း၊ အဘယ်တရား သည် အကုသုိလ်ပါနည်း၊ အဘယ်

တရားသည် အြပစ်\ိှပါသနည်း၊ အဘယ်တရားသည် အြပစ်ကင်းပါ သနည်း၊ အဘယ်တရားသည် 

မီှဝဲထုိက်ပါသနည်း၊ အဘယ်တရားသည် မမီှဝဲထုိက်ပါသနည်း၊ အဘယ်သိ0  ြပ_ေသာ် အက'(◌ုပ််မှာ 

\ှည်စွာေသာ ကာလပတ်လံးု စီးပွားမ့ဲြခင်းငှါ ဆင်းရဲြခင်းငှါ ြဖစ်ပါသနည်း၊ အဘယ် သိ0 eြပ_ေသာ် 

အက'(◌ုပ််မှာ \ှည်စွာေသာ ကာလပတ်လံးု စီးပွားြခင်းငှါ ချမ်းသာြခင်းငှါ ြဖစ်ပါသနည်း”ဟ ု

အဖနဖ်န ်ေမးြမနး်ြခင်းကုိ မြပ_ြခင်းသည် ပညာမ့ဲြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့်တည်း။ (၇) 

လလုင် ဤေလာက၌ မိနး်မြဖစ်ေစ၊ ေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊ အချgိေသာသူသည် သမဏကုိ

လည်းေကာင်း၊ ြဗာဟtဏကုိလည်းေကာင်း ချS်းကပ်TပီးလUင် ”အသUင်ဘုရား အဘယ်တရားသည် 

ကုသုိလ်ပါနည်း၊ အဘယ် တရားသည် အကုသုိလ်ပါနည်း၊ အဘယ်တရားသည် အြပစ်\ိှပါသနည်း၊ 

အဘယ်တရားသည် အြပစ်ကင်း ပါသနည်း၊ အဘယ်တရားသည် မီှဝဲထုိက်ေသာတရားပါနည်း၊ အ

ဘယ်တရားသည် မမီှဝဲထုိက်ေသာ တရားပါနည်း၊ အဘယ်သိ0 eြပ_ေသာ် အက'(◌ုပ််မှာ \ှည်စွာေသာ 

ကာလပတ်လံးု စီးပွားမ့ဲြခင်းငှါ ဆင်းရဲြခင်းငှါ ြဖစ်ပါသနည်း၊ အဘယ်သိ0 eြပ_ေသာ် အက'(◌ုပ််မှာ \ှည်

စွာေသာ ကာလပတ်လံးု စီးပွားြခင်းငှါ ချမ်းသာြခင်းငှါ ြဖစ်ပါသနည်း”ဟ ုအဖနဖ်န ်ေမးြမနး်ြခင်းကုိ 

ြပ_၏၊ ထုိသူသည် ဤသိ0  ြပည့်စုံေသာ ဤသိ0  ေကာင်းစွာ ေဆာက်တည်ေသာ ထုိကံေ1ကာင့် ကုိယ်ခ(jာ

ပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ေကာင်းေသာ လားရာ နတ်ြပည်ေလာကသိ0  ကပ်ေရာက်ရ၏၊ 

ကုိယ်ခ(jာပျက်စီး၍ ေသTပီးသည်မှေနာက်၌ ေကာင်းေသာ လားရာ နတ်ြပည်ေလာကသိ0  အကယ်၍ မ

ကပ်ေရာက်ဘဲ လအူြဖစ်သိ0  ေရာက်ခ့ဲလUင် ထုိထုိြဖစ်ေလရာရာ အမျ_ိး၌ ပညာnကီး၏၊ လလုင် သမ

ဏကုိလည်းေကာင်း၊ ြဗာဟtဏကုိလည်းေကာင်း ချS်းကပ်TပီးလUင် ”အသUင် ဘုရား အဘယ်တရား

သည် ကုသုိလ်ပါနည်း၊ အဘယ်တရားသည် အကုသုိလ်ပါနည်း၊ အဘယ်တရားသည် အြပစ်\ိှပါ

သနည်း၊ အဘယ်တရားသည် အြပစ်မ\ိှပါသနည်း၊ အဘယ်တရားသည် မီှဝဲထုိက်ပါသနည်း၊ အ

ဘယ်တရားသည် မမီှဝဲထုိက်ပါသနည်း၊ အဘယ်သိ0 eြပ_ေသာ် အက'(◌ုပ််မှာ \ှည်စွာေသာ ကာလ

ပတ်လံးု စီးပွားမ့ဲြခင်းငှါ ဆင်းရဲြခင်းငှါ ြဖစ်ပါသနည်း၊ အဘယ်သိ0 eြပ_ေသာ် အက'(်ပ်ုမှာ \ှည်စွာေသာ 

ကာလပတ်လံးု စီးပွားြခင်းငှါ ချမ်းသာြခင်းငှါ ြဖစ်ပါသနည်း”ဟ ုအဖနဖ်န ်ေမးြမနး်မiြပ_ြခင်းသည် 

ပညာnကီးြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့်တည်း။ (၇) 



၂၉၇။ လလုင် ဤသိ0လUင် အသက်တိြုခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့်သည် အသက်တိြုခင်းသိ0  

ေဆာင်တတ်၏၊ အသက်\ှည်ြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့်သည် အသက်\ှည်ြခင်းသိ0  ေဆာင်

တတ်၏၊ အနာေရာဂါများြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့်သည် အနာေရာဂါများြခင်းသိ0  ေဆာင်

တတ်၏၊ အနာ ေရာဂါကင်းြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့်သည် အနာေရာဂါကင်းြခင်းသိ0  

ေဆာင်တတ်၏၊ အဆင်းမလှ ြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့်သည် အဆင်းမလှြခင်းသိ0  ေဆာင်

တတ်၏၊ အဆင်းလှြခင်းကုိ ြဖစ်ေစ တတ်ေသာ အကျင့်သည် အဆင်းလှြခင်းသိ0  ေဆာင်တတ်၏၊ 

အြခံအရံမ\ိှြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့် သည် အြခံအရံမ\ိှြခင်းသိ0  ေဆာင်တတ်၏၊ 

အြခံအရံများြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့်သည် အြခံအရံ များြခင်းသိ0  ေဆာင်တတ်၏၊ 

စည်းစိမ်ဥစ̂ာနည်းြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့်သည် စည်းစိမ်ဥစ̂ာ နည်းြခင်းသိ0  ေဆာင်

တတ်၏၊ စည်းစိမ်ဥစ̂ာများြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့်သည် စည်းစိမ်ဥစ̂ာများ ြခင်းသိ0  

ေဆာင်တတ်၏၊ အမျ_ိးယုတ်ြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့်သည် အမျ_ိးယုတ်ြခင်းသိ0  ေဆာင် 

တတ်၏၊ အမျ_ိးြမင့်ြမတ်ြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့်သည် အမျ_ိးြမင့်ြမတ်ြခင်းသိ0  ေဆာင်

တတ်၏၊ ပညာမ့ဲြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အကျင့်သည် ပညာမ့ဲြခင်းသိ0  ေဆာင်တတ်၏၊ ပညာnကီး

ြခင်းကုိ ြဖစ်ေစ တတ်ေသာ အကျင့်သည် ပညာnကီးြခင်းသိ0  ေဆာင်တတ်၏၊ လလုင် သတa ဝါတိ0သည် 

ကံသာလUင် မိမိဥစ̂ာ \ိှကုန၏်၊ ကံ၏ အေမွခံတိ0  ြဖစ်ကုန၏်၊ ကံသာလUင် အေ1ကာင်း\ိှကုန၏်၊ ကံ

သာလUင် ေဆွမျ_ိး\ိှကုန၏်၊ ကံသာလUင် မီှခုိရာ\ိှကုန၏်၊ ကံသည်သာလUင် သတa ဝါတိ0 ကုိ အယုတ်

အြမတ်ြဖစ်ြခင်းငှါ ခဲွြခမ်းေဝဖန၏်ဟ ုမိန ့ေ်တာ်မူ၏ ) 

ဤသိ0 မိန ့ေ်တာ်မူေသာ် ေတာေဒယျပုဏQ ား၏သား သုဘလလုင်သည် ြမတ်စွာဘုရားအား ဤစကား

ကုိ ေလUာက်ထား၏ ”အသUင်ေဂါတမ (တရားေတာ်သည်) အလနွ(ှ်စ်သက်ဖွယ် \ိှပါေပ၏၊ အသUင်

ေဂါတမ (တရားေတာ်သည်) အလနွ(ှ်စ်သက်ဖွယ် \ိှပါေပ၏၊ အသUင်ေဂါတမ ဥပမာအားြဖင့် ေမှာက်

ထားသည်ကုိ လှနဘိ်သက့ဲသိ0လည်းေကာင်း၊ ဖုံးလwမ်းထားသည်ကုိ ဖွင့်လှစ်ဘိသက့ဲသိ0လည်းေကာင်း၊ 

လမ်းမှားေသာသူ အား လမ်းမှနကုိ် ေြပာ1ကားဘိသက့ဲသိ0လည်းေကာင်း ‘မျက်စိအြမင်\ိှေသာသူ

တိ0သည် အဆင်းတိ0 ကုိ ြမင်1ကလိမ့်မည်’ဟ ုအမုိက်ေမှာင်၌ ဆီမီးတနေ်ဆာင်ကုိ ေဆာင်ြပဘိသက့ဲသိ0

လည်းေကာင်း (အသUင် ေဂါတမ) ဤအတသူာလUင် အသUင်ေဂါတမသည် များစွာေသာအေ1ကာင်း

ြဖင့် တရားေတာ်ကုိ ြပေတာ်မူပါေပ၏၊ (အသUင်ေဂါတမ) ထုိ အက'(်ပ်ု သည် အသUင်ေဂါတမကုိ 



ကုိးကွယ်ရာဟ၍ူ ဆည်းကပ်ပါ၏၊ တရားေတာ် ကုိလည်း ကုိးကွယ်ရာဟ၍ူ ဆည်းကပ်ပါ၏၊ 

သံဃာေတာ်ကုိလည်း ကုိးကွယ်ရာဟ၍ူ ဆည်းကပ်ပါ၏၊ အသUင်ေဂါတမသည် အက'(်ပ်ုကုိ ယေနမှ့

စ၍ အသက်ထက်ဆုံး (ရတနာသုံးပါးကုိ) ကုိးကွယ်ဆည်းကပ် ေသာ ဥပါသကာဟ ုမှတ်ေတာ်မူပါ”

ဟ ု(ေလUာက်၏)။ 

ငါးခုေြမာက် စူဠကမtဝိဘဂ~သုတ် Tပီး၏။ 

ဝီကီပီးဒီးယား မှ ကူးယူေဖ� ြပပါသည်။ 


