
ဥပါလိသုတ် (မဇ�ိမနကိာယ်)

၅၆။ အက��်ပ်ုသည် ဤသိ�  �ကားနာခ့ဲရပါသည်-

အခါတစ်ပါး၌ ြမတ်စွာဘုရားသည် နာဠ��ာ�မိ� ပါဝါရိကသူေဌး၏ သရက်ဥယျာ�်၌

သီတင်းသုံးေနေတာ်မူ၏။ ထုိအခါ နာဋ၏သား နဂိ�သည် နာဠ��ာ�မိ�၌ များစွာေသာ

နဂိ�ပရိသတ်�ှင့်အတ ူေန၏။

ထုိအခါ ဒီဃတပဿီနဂိ�သည် နာဠ��ာ�မိ�၌ ဆွမ်းအလိ�ငါှ လှည့်လည်၍ ဆွမ်းခံရာမှ

ဖဲခွါကာဆွမ်းစား�ပီးေနာက် ပါဝါရိကသူေဌး၏ သရက်ဥယျာ�် (�ိှရာ) ြမတ်စွာဘုရားထံသိ�  ချ�်းကပ်၍

ြမတ်စွာဘုရား�ှင့်အတ ူဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ ��တ်ဆက်ေြပာဆုိ၏၊ ဝမ်းေြမာက်ဖွယ် အမှတ်ရဖွယ်

စကားကုိေြပာဆုိ�ပီးဆုံးေစ၍ တစ်ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ်ေန၏။ တစ်ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ်ေနေသာ

ဒီဃတပဿီနဂိ�ကုိ ြမတ်စွာဘုရားသည် ”ဒီဃတပဿီ ေနရာတိ�သည် �ိှကုန၏်၊ အကယ်၍ အလိ�ိှုမူ

ထုိင်ေလာ”့ဟမိုန ့ေ်တာ်မူ၏။

ဤသိ� မိန ့ေ်တာ်မူေသာ် ဒီဃတပဿီနဂိ�သည် နမ့်ိေသာ ေနရာတစ်ခုကုိ ယူ၍ သင့်ေလျာ်စွာထုိင်ေန၏၊

သင့်ေလျာ်စွာ ထုိင်ေန�ပီးေသာ ဒီဃတပဿီနဂိ�ကုိ ြမတ်စွာဘုရားသည် ”တပဿီ နာဋ၏သား

နဂိ�သည် မေကာင်းမ� ြပ�ြခင်း၌ မေကာင်းမ�ြဖစ်ြခင်း၌ အဘယ်မ�ေလာက်ကုနေ်သာ

ကံတိ� ကုိပညတ်သနည်း”ဟ ုေမးေတာ်မူ၏။ ငါသ့�င်ေဂါတမ ”ကံ ကံ”ဟ ုပညတ်ြခင်းသည် နာဋ၏သား

နဂိ�၏အေလအ့ကျင့်မဟတ်ု၊ ငါသ့�င်ေဂါတမ ”ဒဏ် ဒဏ်”ဟ ုပညတ်ြခင်းသည်သာ နာဋ၏သား

နဂိ�၏အေလ ့အကျင့်ြဖစ်၏ဟ ု(ေလ�ာက်၏)။

တပဿီ နာဋ၏သား နဂိ�သည် မေကာင်းမ� ြပ�ြခင်း၌ မေကာင်းမ�ြဖစ်ြခင်း၌

အဘယ်မ�ေလာက်ကုနေ်သာ ဒဏ်တိ� ကုိ ပညတ်သနည်း”ဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ ငါသ့�င်ေဂါတမ နာဋ၏သား

နဂိ�သည်မေကာင်းမ� ြပ�ြခင်း၌ မေကာင်းမ�ြဖစ်ြခင်း၌ ဒဏ်သုံးပါးတိ� ကုိ ပညတ်ပါ၏။

အဘယ်သုံးပါးတိ� နည်းဟမူူ- ကာယဒဏ်၊ ဝစီဒဏ်၊ မေနာဒဏ်တိ�တည်းဟ ု(ေလ�ာက်၏)။



တပဿီ ကာယဒဏ်ဟသူည် တြခားတစ်ပါးသာေလာ၊ ဝစီဒဏ်ဟသူည် တြခားတစ်ပါးသာေလာ၊

မေနာဒဏ် ဟသူည် တြခား တစ်ပါးသာေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ ငါသ့�င်ေဂါတမ

ကာယဒဏ်ဟသူည်တြခားတစ်ပါးသာတည်း၊ ဝစီဒဏ်ဟသူည် တြခားတစ်ပါးသာတည်း၊

မေနာဒဏ်ဟသူည် တြခားတစ်ပါးသာတည်းဟ ု(ေလ�ာက်၏)။

တပဿီ ဤသိ�  ကဲွြပားထူးြခားကုနေ်သာ ဤဒဏ်သုံးပါးတိ�တင်ွ မေကာင်းမ� ြပ�ြခင်း၌

မေကာင်းမ�ြဖစ်ြခင်း၌ အဘယ်ဒဏ်ကုိ အြပစ်အ�ကီးဆုံးဟ၍ူ နာဋ၏သား နဂိ�သည် ပညတ်သနည်း။

ကာယဒဏ်ကုိေလာ၊ သိ� မဟတ်ု ဝစီဒဏ်ကုိေလာ၊ သိ� မဟတ်ု မေနာဒဏ်ကုိေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။

ငါသ့�င်ေဂါတမဤသိ�  ကဲွြပားထူးြခားကုနေ်သာ ဤဒဏ်သုံးပါးတိ�တင်ွ မေကာင်းမ� ြပ�ြခင်း၌

မေကာင်းမ�ြဖစ်ြခင်း၌ကာယဒဏ်ကုိ အြပစ်အ�ကီးဆုံးဟ၍ူ နာဋ၏သား နဂိ�သည် ပညတ်ပါ၏၊

ဝစီဒဏ်�ှင့် မေနာဒဏ်ကုိထုိက့ဲသိ�  မပညတ်ပါဟ ု(ေလ�ာက်၏)။

တပဿီ ”ကာယဒဏ်တည်း”ဟ ုဆုိသေလာ။ ငါသ့�င်ေဂါတမ ”ကာယဒဏ်တည်း”ဟ ုဆုိပါ၏။ တပဿီ

”ကာယဒဏ်တည်း”ဟ ုဆုိသေလာ။ ငါသ့�င်ေဂါတမ ”ကာယဒဏ်တည်း”ဟ ုဆုိပါ၏။ တပဿီ

”ကာယဒဏ်တည်း”ဟ ုဆုိသေလာ။ ငါသ့�င်ေဂါတမ ”ကာယဒဏ်တည်း”ဟ ုဆုိပါ၏။ ဤသိ� လ�င်

ြမတ်စွာဘုရားသည် ဒီဃတပဿီနဂိ�ကုိ ဤစကားအရာ၌ သုံး�ကိမ်တိင်ုေအာင်တည်ေစေတာ်မူ၏။

၅၇။ ဤသိ� မိန ့ေ်တာ်မူေသာ် ဒီဃတပဿီနဂိ�သည် ြမတ်စွာဘုရားအား ”ငါသ့�င်ေဂါတမသင်သည်ကား

မေကာင်းမ� ြပ�ြခင်း၌ မေကာင်းမ�ြဖစ်ြခင်း၌ အဘယ်မ�ေလာက်ေသာ ဒဏ်တိ� ကုိ ပညတ်ပါသနည်း”ဟု

ေလ�ာက်၏။ တပဿီ ”ဒဏ် ဒဏ်” ဟ၍ူ ပညတ်ြခင်းသည် ငါဘုရား၏ အေလအ့ကျင့်မဟတ်ု။ တပဿီ

”ကံ ကံ” ဟ၍ူ ပညတ်ြခင်းသည်သာ ငါဘုရား၏ အေလအ့ကျင့် ြဖစ်၏ဟ ု(မိန ့ေ်တာ်မူ၏)။

ငါသ့�င်ေဂါတမ မေကာင်းမ� ြပ�ြခင်း၌ မေကာင်းမ�ြဖစ်ြခင်း၌ အဘယ်မ�ေလာက်ေသာ ကံတိ� ကုိသင်

ပညတ်သနည်းဟ ု(ေလ�ာက်၏)။ တပဿီ မေကာင်းမ� ြပ�ြခင်း၌ မေကာင်းမ�ြဖစ်ြခင်း၌ကံသုံးပါးတိ� ကုိ

ငါဘုရား ပညတ်၏၊ အဘယ်ကံသုံးပါးတိ� နည်း ဟမူူ- ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံတိ�တည်းဟ ု(မိန ့ေ်တာ်

မူ၏)။



ငါသ့�င်ေဂါတမ ကာယကံဟသူည် တြခားတစ်ပါးေလာ၊ ဝစီကံဟသူည် တြခားတစ်ပါးေလာ၊

မေနာကံဟသူည် တြခားတစ်ပါးေလာဟ ု(ေလ�ာက်၏)။ တပဿီ ကာယကံဟသူည်

တြခားတစ်ပါးသာတည်း၊ ဝစီကံဟသူည် တြခားတစ်ပါးသာတည်း၊ မေနာကံဟသူည်

တြခားတစ်ပါးသာတည်းဟ ု(မိန ့ေ်တာ်မူ၏)။ ငါသ့�င်ေဂါတမ ဤသိ�  ကဲွြပားထူးြခားကုနေ်သာ

ဤကံသုံးပါးတိ�တင်ွ မေကာင်းမ� ြပ�ြခင်း၌မေကာင်းမ�ြဖစ်ြခင်း၌ အဘယ်ကံကုိ အြပစ်အ�ကီးဆုံးဟ၍ူ

သင် ပညတ်ပါသနည်း၊ ကာယကံကုိေလာ၊ ◌သိ့� မဟတ်ု ဝစီကံကုိေလာ၊ သိ� မဟတ်ု မေနာကံကုိေလာဟု

(ေလ�ာက်၏)။ တပဿီ ဤသိ�  ကဲွြပားထူးြခားကုနေ်သာ ဤကံသုံးပါးတိ�တင်ွ မေကာင်းမ� ြပ�ြခင်း၌

မေကာင်းမ�ြဖစ်ြခင်း၌ မေနာကံကုိ အြပစ်အ�ကီးဆုံးဟ ုငါဘုရား ပညတ်၏၊ ကာယကံ�ှင့် ဝစီကံကုိ

ထုိက့ဲသိ�  မပညတ်ဟ ု(မိန ့ေ်တာ်မူ၏)။

ငါသ့�င်ေဂါတမ ”မေနာကံတည်း”ဟ ုဆုိသေလာ။ တပဿီ ”မေနာကံတည်း”ဟ ုဆုိ၏။ ငါသ့�င်ေဂါတမ

”မေနာကံတည်း”ဟ ုဆုိသေလာ။ တပဿီ ”မေနာကံတည်း”ဟ ုဆုိ၏။ ငါသ့�င်ေဂါတမ”မေနာကံတည်း”ဟု

ဆုိသေလာ။ တပဿီ ”မေနာကံတည်း”ဟ ုဆုိ၏ဟ ု(မိန ့ေ်တာ်မူ၏)။ ဤသိ� လ�င်ဒီဃတပဿီနဂိ�သည်

ြမတ်စွာဘုရားကုိ ဤစကားအရာ၌ သုံး�ကိမ်တိင်ုေအာင် တည်ေစ၍ ေနရာမှထကာ နာဋ၏သား

နဂိ�ထံသိ�  ချ�်းကပ်ေလ၏။

၅၈။ ထုိအခါ နာဋ၏သား နဂိ�သည် ဥပါလိသူ�ကယ် အမ�း�ိှေသာ ဗာလကိနရွိာသား ပရိသတ်ြဖစ်ေသာ

များစွာေသာ လပူရိသတ်�ှင့် အတ ူေန၏။ နာဋ၏သား နဂိ�သည် အေဝးကလာေသာဒီဃတပဿီ

နဂိ�ကုိ ြမင်၍ ဒီဃတပဿီနဂိ�အား ”တပဿီ သင်သည် ယခုေနခ့င်းေ�ကာင်ေတာင်မှာ

ဘယ်အရပ်က လာခ့ဲသနည်း”ဟ ုေမး၏။ အသ�င် အက��်ပ်ုသည်ရဟနး်ေဂါတမ၏ အထံမှ လာခ့ဲပါ၏ဟု

(ဆုိ၏)။

တပဿီ သင့်မှာ ရဟနး်ေဂါတမ�ှင့်အတ ူတစ်စုံတစ်ခုေသာ စကားေြပာေဟာမ�သည် ြဖစ်ခ့ဲပါ၏ေလာဟု

(ေမး၏)။ အသ�င် အက��်ပ်ုမှာ ရဟနး်ေဂါတမ�ှင့်အတ ူတစ်စုံတစ်ခုေသာ

စကားေြပာေဟာမ�သည်ြဖစ်ခ့ဲပါ၏ဟ ု(ဆုိ၏)။



တပဿီ သင့်မှာ ရဟနး်ေဂါတမ�ှင့်အတ ူအဘယ်သိ� လ�င် စကားေြပာေဟာမ� ြဖစ်ခ့ဲပါသနည်းဟု

(ေမး၏)။ ထုိအခါ ဒီဃတပဿီနဂိ�သည် ြမတ်စွာဘုရား�ှင့်အတ ူစကားေြပာေဟာမ�

ြဖစ်ခ့ဲသမ�အားလံးုကုိ နာဋ၏သား နဂိ�အား ေြပာ�ကားေလ၏။

ဤသိ� ေြပာဆုိေသာ် နာဋ၏သား နဂိ�သည် ဒီဃတပဿီနဂိ�အား ”တပဿီ ေကာင်းေလစွ၊

ေကာင်းေလစွ၊ အ�ကားအြမင် ဗဟသုုတ�ိှေသာ ဆရာ၏ အဆုံးအမကုိ ေကာင်းစွာသာလ�င်

သိေသာတပည့်၏ ထုံးတမ်းစ�်လာအတိင်ုးသာလ�င် ဒီဃတပဿီနဂိ�သည် ရဟနး်ေဂါတမအား

ေြပာ�ကားခ့ဲေပ၏၊ ဤသိ�  �ကီးကျယ်ေသာ ကာယဒဏ်ကုိ ေထာက်၍ ေသးငယ်ေသာ မေနာဒဏ်သည်

အဘယ်မှာ ေြပာပေလာက်မည်နည်း၊ အမှနအ်ားြဖင့် ကာယဒဏ်သည်သာလ�င် မေကာင်းမ� ြပ�ြခင်း၌

မေကာင်းမ� ြဖစ်ြခင်း၌ �ကီးကျယ်ေသာ အြပစ်�ိှ၏၊ ဝစီဒဏ်�ှင့် မေနာဒဏ်သည် ထုိက့ဲသိ�  မ�ကီးကျယ်ဟု

(ဆုိ၏)။

၅၉။ ဤသိ� ဆုိေသာ် ဥပါလိသူ�ကယ်သည် နာဋ၏သား နဂိ�ကုိ- ”အသ�င်ဘုရား ဒီဃတပဿီ

သည်ေကာင်းေလစွ၊ ေကာင်းေလစွ၊ အ�ကားအြမင် ဗဟသုုတ�ိှေသာ ဆရာ၏ အဆုံးအမကုိ

ေကာင်းစွာသာလ�င် သိေသာ တပည့်၏ ထုံးတမ်းစ�်လာအတိင်ုးသာလ�င်

တပဿီအသ�င်ေကာင်းသည်ရဟနး်ေဂါတမ အား ေြဖ�ကားခ့ဲေပ၏၊ ဤသိ� �ကီးကျယ်ေသာ

ကာယဒဏ်ကုိ ေထာက်ဆ၍ေသးငယ်ေသာ မေနာဒဏ် သည် အဘယ်မှာ ေြပာပေလာက်မည်နည်း။

အမှနအ်ားြဖင့်ကာယဒဏ်သည်သာလ�င် မေကာင်းမ� ြပ�ြခင်း၌ မေကာင်းမ�ြဖစ်ြခင်း၌ �ကီးကျယ်ေသာ

အြပစ်�ိှ၏၊ ဝစီဒဏ်�ှင့် မေနာဒဏ်သည် ထုိက့ဲသိ�  မ�ကီးကျယ်။ အသ�င်ဘုရား အက��်ပ်ု ယခု သွားပါအံ၊့

ဤစကားအရာ၌ ရဟနး်ေဂါတမအား အြပစ်တင်ေချပါအံ။့ တပဿီအသ�င်ေကာင်းသည်

တည်ေစအပ်သက့ဲသိ�  ထိ� အတ ူရဟနး်ေဂါတမသည် အက��်ပ်ုအား အကယ်၍ တည်ေစလတ� ံ�သည်

ြဖစ်ြငားအံ၊့ အား�ိှေသာ ေယာက်ျားသည် အေမွး�ှည်ေသာသုိးကုိ အေမွးတိ�၌ ကုိင်တယ်ွ၍

ေ�ှး��ဆဲွငင်ရာသက့ဲသိ� ၊ ထက်ဝနး်ကျင်မှ ဆဲွငင်ရာသက့ဲသိ� ၊ ထုိမှဤမှ ဆဲွငင်ရာသက့ဲသိ� ၊

ဤအတသူာလ�င် အက��်ပ်ုသည် ရဟနး်ေဂါတမကုိ မိမိ၏ အယူဝါဒြဖင့် ရဟနး်ေဂါတမ၏ အယူဝါဒကုိ

ေ�ှ���ဆဲွငင်ပါအံ၊့ ထက်ဝနက်ျင်မ�ဆဲွငင်ပါအံ။့ ထုိမှ ဤမှ ဆဲွငင်ပါအံ။့



ဥပမာ တစ်နည်းေသာ်ကား ခွနအ်ား�ိှေသာ ေသတင်းကုပ်၌ အမ�ကိစ�ကုိ လပ်ုေသာ ေယာက်ျားသည်

�ကီးစွာေသာ ေသတင်းကုပ်၌ ခင်းထားေသာ ဖျာကုိ နက်လှစွာေသာ ေရအိင်ု၌ ချ၍ အစွနး်၌ကုိင်လျက်

ေ�ှး��  ဆဲွငင်ရာသက့ဲသိ� လည်းေကာင်း၊ ထက်ဝနး်ကျင်မှ ဆဲွငင်ရာသက့ဲသိ� လည်းေကာင်း၊ ထုိမှဤမှ

ေမ�ရမ်း ဆဲွငင်ရာသက့ဲသိ� လည်းေကာင်း ဤအတသူာလ�င် အက��်ပ်ုသည် ရဟနး်ေဂါတမကုိ

မိမိအယူဝါဒြဖင့် ရဟနး်ေဂါတမ၏ အယူဝါဒကုိ ေ�ှး��ဆဲွငင်ပါအံ၊့ ထက်ဝနး်ကျင်မှ ဆဲွငင်ပါအံ၊့ ထုိမှ

ဤမှဆဲွငင်ပါအံ။့

ဥပမာ တစ်နည်းေသာ်ကား ခွနအ်ား�ိှေသာ ေသေသာက်�က�းသည် ခွက်ကုိ အစွနး်၌

ကုိင်တယ်ွ၍ေအာက်သိ� �ှပ်ိ၍ ပွတ်တိက်ုရာသက့ဲသိ� လည်းေကာင်း၊ အထက်သိ� ေြမ�ာက်၍

ပွတ်တိက်ုရာသက့ဲသိ� လည်းေကာင်း၊ ခါတက်ွရာသက့ဲသိ� လည်းေကာင်း ဤအတသူာလ�င် အက��်ပ်ုသည်

ရဟနး်ေဂါတမကုိ မိမိ၏အယူဝါဒြဖင့် ရဟနး်ေဂါတမ၏ အယူဝါဒကုိ ေအာက်သိ� �ှပ်ိ၍ ပွတ်တိက်ုပါအံ၊့

အေပ� သိ� ေြမ�ာက်၍ ပွတ်တိက်ုပါအံ၊့ ခါတက်ွ ေမ�ရမ်းပါအံ။့

ဥပမာ တစ်နည်းေသာ်ကား အသက်ေြခာက်ဆယ်�ိှ၍ ယုတ်ေသာ အား�ိှေသာ င်ေြပာင်�ကီးသည်

နက်လှစွာေသာ ေလးေထာင့်ေရကနသိ်�  သက်ဆင်း၍ သာဏေဓာဝိကမည်ေသာ ကစားမျ�ိးကုိ

ကစားေလရာသက့ဲသိ�  ထိ� အတသူာလ�င် အက��်ပ်ုသည် ရဟနး်ေဂါတမကုိ သာဏေဓာဝိက ကစားမျ�ိး�ှင့်

တေူသာ ကစားြခင်းကုိ ကစားေပအံ။့ အသ�င်ဘုရား အက��်ပ်ု ယခု သွားပါအံ၊့ ဤစကားအရာ၌

ရဟနး်ေဂါတမအား အြပစ်တင်ပါေချအံဟ့ ု(ဆုိ၏)။ သူ�ကယ် သင်သွားေလာ၊့ ဤစကားအရာ၌

ရဟနး်ေဂါတမအားအြပစ်တင်ေချေလာ။့ သူ�ကယ် ရဟနး်ေဂါတမအား ငါသည်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ဒီဃတပဿီ နဂိ�သည်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သင်သည်ေသာ်လည်းေကာင်း အြပစ်တင်ရာ၏ဟ ုဆုိ၏။

၆ဝ။ ဤသိ�  ဆုိေသာ် ဒီဃတပဿီနဂိ�သည် နာဋ၏သား နဂိ�အား- ”အသ�င်ဘုရား

ရဟနး်ေဂါတမအား ဥပါလိသူ�ကယ် အြပစ်တင်မည်ကုိ အက��်ပ်ုမ�ှစ်သက်ပါ။ အသ�င်ဘုရား

ရဟနး်ေဂါတမသည် လှည့်ပတ်တတ်ပါ၏၊ စိတ်ည��ိ၍ လှည့်ပတ်ြခင်းအတတ်ကုိ တက်ပါ၏၊

ယင်းအတတ်ြဖင့် အယူတစ်မျ�ိး�ိှေသာ သူတိ�၏ တပည့်တိ� ကုိ ည��ိတတ်ပါ၏”ဟ ုဆုိ၏။ တပဿီ

ရဟနး်ေဂါတမ၏ တပည့်အြဖစ်သိ� ဥပါလိသူ�ကယ် ေရာက်ရာေသာ အေ�ကာင်းအခွင့်သည် မ�ိှ။

ဥပါလိသူ�ကယ်၏ တပည့်အြဖစ်သိ�  ရဟနး်ေဂါတမသာ ေရာက်ရာ, ြဖစ်�ိင်ုရာေသာ

အေ�ကာင်းအခွင့်သည် �ိှ၏။ သူ�ကယ် သင် သွားေလာ၊့ ဤစကားအရာ၌ ရဟနး်ေဂါတမအား



အြပစ်တင်ေချေလာ။့ သူ�ကယ် ရဟနး်ေဂါတမအား ငါသည်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဒီဃတပဿီ

နဂိ�သည်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သင်သည်ေသာ်လည်းေကာင်း အြပစ်တင်ရာ၏ဟ ု(ဆုိ၏)။

�ှစ်�ကိမ်ေြမာက်လည်း ဒီဃတပဿီနဂိ�သည်။ပ။ သုံး�ကိမ်ေြမာက်လည်း ဒီဃတပဿီနဂိ�

သည်နာဋ၏သား နဂိ�အား- ”အသ�င်ဘုရား ရဟနး်ေဂါတမအား ဥပါလိသူ�ကယ်

အြပစ်တင်မည်ကုိအက��်ပ်ုမ�ှစ်သက်ပါ။ အသ�င်ဘုရား ရဟနး်ေဂါတမသည် လှည့်ပတ်တတ်ပါ၏၊

စိတ်ည��ိ၍ လှည့်ပတ်ြခင်းအတတ်ကုိ တတ်ပါ၏၊ ယင်းအတတ်ြဖင့် အယူတစ်မျ�ိး�ိှေသာ သူတိ�၏

တပည့်တိ� ကုိ ည��ိတတ်ပါ၏”ဟဆုို၏။ တပဿီ ရဟနး်ေဂါတမ၏ တပည့်အြဖစ်သိ�  ဥပါလိသူ�ကယ်

ေရာက်ရာေသာ အေ�ကာင်းအခွင့်သည် မ�ိှ။ ဥပါလိသူ�ကယ်၏ တပည့်အြဖစ်သိ�  ရဟနး်ေဂါတမသာ

ေရာက်ရာ, ြဖစ်�ိင်ုရာေသာအေ�ကာင်းအခွင့်သည် �ိှ၏။ သူ�ကယ် သင် သွားေလာ၊့ ဤစကားအရာ၌

ရဟနး်ေဂါတမအား အြပစ်တင်ေချေလာ။့ သူ�ကယ် ရဟနး်ေဂါတမအား ငါသည်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ဒီဃတပဿီနဂိ�သည်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သင်သည်ေသာ်လည်းေကာင်း အြပစ်တင်ရာ၏ဟု

လ�တ်လိက်ု၏။

”အသ�င်ဘုရား ေကာင်းပါ�ပီ”ဟ ုဥပါလိသူ�ကယ်သည် နာဋ၏သား နဂိ�၏စကားကုိ ဝနခံ်�ပီး၍◌ေ့နရာမှ

ထလျက် �ိှခုိး�ပီးလ�င် အ�ုိအေသ ြပ�ကာ ပါဝါရိကသူေဌး၏ သရက်ဥယျာ�်၌ သီတင်းသုံးေနေသာ

ြမတ်စွာဘုရားထံသိ�  ချ�်းကပ်၏၊ ချ�်းကပ်�ပီးေသာ် �ုိေသစွာ�ိှခုိး၍ သင့်ေလျာ်ရာ၌

ထုိင်ကာြမတ်စွာဘုရားအား-”အသ�င်ဘုရား ဒီဃတပဿီနဂိ�သည် ဤအရပ်သိ�  လာပါသေလာ”ဟု

ေလ�ာက်၏။ သူ�ကယ် ဒီဃတပဿီနဂိ�သည် ဤအရပ်သိ�  လာ၏ဟ ု(မိန ့ေ်တာ်မူ၏)။ အသ�င်ဘုရား

အသ�င်ဘုရားအား ဒီဃတပဿီနဂိ��ှင့် တစ်စုံတစ်ခုေသာ စကားေြပာေဟာမ�သည် ြဖစ်ပါသေလာဟု

(ေလ�ာက်၏)။ သူ�ကယ် ငါအ့ား ဒီဃတပဿီနဂိ��ှင့် တစ်စုံတစ်ခုေသာ စကားေြပာေဟာမ�သည်

ြဖစ်ခ့ဲ၏ဟ ု(မိန ့ေ်တာ်မူ၏)။ အသ�င်ဘုရားအား ဒီဃတပဿီနဂိ��ှင့်အတ ူအဘယ်သိ� လ�င်

စကားေြပာေဟာမ� ြဖစ်ပါသနည်းဟ ု(ေလ�ာက်၏)။ ထုိအခါ ြမတ်စွာဘုရားသည်

ဒီဃတပဿီနဂိ��ှင့်အတ ူစကားေြပာေဟာမ� ြဖစ်သမ�အားလံးုကုိ ဥပါလိသူ�ကယ်အား မိန ့ဆုိ်၏။

၆၁။ ဤသိ� မိန ့ဆုိ်ေသာ် ဥပါလိသူ�ကယ်သည် ြမတ်စွာဘုရားအား- ”အသ�င်ဘုရား

တပဿီသည်ေကာင်းေလစွ ေကာင်းေလစွ၊ အ�ကားအြမင် ဗဟသုုတ�ိှေသာ ဆရာ၏ အဆုံးအမကုိ

ေကာင်းစွာသာလ�င် သိေသာ တပည့်၏ ထုံးတမ်းစ�်လာအတိင်ုးသာလ�င် ဒီဃတပဿီနဂိ�သည်

ြမတ်စွာဘုရားအား ေြပာ�ကားပါေပ၏၊ ဤသိ� သေဘာ�ိှေသာ ဤသိ�  �ကီးကျယ်ေသာ



ကာယဒဏ်ကုိေထာက်ဆ၍ ေသးငယ်ေသာ မေနာဒဏ်သည် အဘယ်မှာ ေြပာပေလာက်မည်နည်း။

အမှနအ်ားြဖင့်ကာယဒဏ်သည်သာလ�င် မေကာင်းမ� ြပ�ြခင်း၌ မေကာင်းမ� ြဖစ်ြခင်း၌ �ကီးကျယ်ေသာ

အြပစ်�ိှ၏၊ ဝစီဒဏ်�ှင့် မေနာဒဏ်သည် ထုိက့ဲသိ�  မ�ကီးကျယ်ဟ ု(ေလ�ာက်၏)။ သူ�ကယ်

သင်သည်မှနက်နေ်သာသစ�ာ၌ တည်၍ အကယ်၍ ေြပာဆုိြငားအံ၊့ ဤအေ�ကာင်းအရာ၌ ငါတိ�စကား

ေဆွးေ�းွမ�ြဖစ်�ိင်ုရာ၏ဟ ု(မိန ့ေ်တာ်မူ၏)။ အသ�င်ဘုရား အက��်ပ်ု သည် မှနက်နေ်သာသစ�ာ၌

တည်၍ေြပာဆုိပါအံ၊့ ဤအေ�ကာင်းအရာ၌ အက��်ပ်ုတိ�  စကားေဆွးေ�းွမ� ြဖစ်ပါေစဟ ု(ေလ�ာက်၏)။

၆၂။ သူ�ကယ် ထုိစကားကုိ သင် အဘယ်သိ�  မှတ်ထင်သနည်း။ နဂိ�တစ်ေယာက်သည် အနာ�ှပ်ိစက်

ေန၏၊ ဆင်းရဲေရာက်၏၊ ြပင်းစွာနာ၏၊ ေရေအးကုိ ပယ်၍ ေရေ�းွကုိသာ သုံးေဆာင်ေလ�ိှ့၏၊

ထုိနဂိ�သည် ေရေအးကုိ မရသည်ြဖစ်၍ ေသေလရာ၏။ သူ�ကယ် နာဋ၏သား နဂိ�သည်

ဤေသသူနဂိ�ကုိ အဘယ်အရပ်၌ ြဖစ်၏ဟ ုပညတ်သနည်းဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ အသ�င်ဘုရား

စိတ်စဲွလမ်း၍ြဖစ်ေသာ နတ်မည်သည် �ိှပါ၏၊ ထုိနတ်မျ�ိးတိ�  ၌ ထုိနဂိ�သည် ြဖစ်ပါ၏။

ထုိသိ� ြဖစ်ြခင်းသည် အဘယ်ေ�ကာင့်နည်း။ အသ�င်ဘုရား ထုိသူသည် စိတ်စဲွလမ်း၍

ေသေသာေ�ကာင့်ပါတည်းဟ ု(ေလ�ာက်၏)။ သူ�ကယ် စ�်းစားေလာ၊့ သူ�ကယ် စ�်းစား၍ သင်ေြပာေလာ၊့

သင်၏ ေ�ှ�စကား�ှင့် ေနာက်စကားသည်လည်းေကာင်း၊ ေနာက်စကား�ှင့် ေ�ှ�စကားသည်လည်းေကာင်း

မစပ်ဟပ်မိဘဲ �ိှေချ၏။ သူ�ကယ်သင်သည် ”အသ�င်ဘုရား အက��်ပ်ုသည် မှနက်နေ်သာ သစ�ာ၌ တည်၍

ေြပာဆုိပါအံ၊့ ဤအေ�ကာင်းအရာ၌ အက��်ပ်ုတိ�  စကားေဆွးေ�းွမ�ြဖစ်ပါေစ”ဟ ုဤစကားကုိ

ေြပာခ့ဲသည် မဟတ်ုေလာဟ ု(မိန ့ေ်တာ်မူ၏)။ အသ�င်ဘုရား ြမတ်စွာဘုရားသည် ဤသိ�

မိန ့ထ်ားေသာ်လည်း အမှနအ်ားြဖင့် မေကာင်းမ�ြပ�ြခင်း၌ မေကာင်းမ�ြဖစ်ြခင်း၌ ကာယဒဏ်သည်သာလ�င်

�ကီးကျယ်ေသာ အြပစ်�ိှ၏၊ ဝစီဒဏ်�ှင့် မေနာဒဏ်သည် ထုိက့ဲသိ�  မ�ကီးကျယ်ပါဟ ု(ေလ�ာက်၏)။

၆၃။ သူ�ကယ် ထုိစကားကုိ သင် အဘယ်သိ�  မှတ်ထင်သနည်း။ နာဋ၏သား နဂိ�သည်ေစာင့်စည်းြခင်း

ေလးမျ�ိးြဖင့် ေစာင့်စည်းေန၏၊ အလံးုစုံေသာ ေရေအးကုိ ပယ်၏၊ အလံးုစုံေသာမေကာင်းမ�

တားြမစ်ြခင်းကုိ အားထုတ်ေန၏၊ အလံးုစုံေသာ မေကာင်းမ�ကုိ တားြမစ်ြခင်းြဖင့် ခါတက်ွထား၏၊

အလံးုစုံေသာ မေကာင်းမ�ကုိ တားြမစ်ြခင်းြဖင့် ပျ�ံ��ေံန၏။ ထုိနာဋ၏သား နဂိ�သည်

ေ�ှ�သိ� သွားသည်�ိှေသာ် ေနာက်သိ�  ဆုတ်သည်�ိှေသာ် များစွာေသာ သတ� ဝါငယ်တိ� ကုိ

ေသေကျပျက်စီးြခင်းသိ�  ေရာက်ေစ၏။ သူ�ကယ် နာဋ၏သား နဂိ�သည် ဤေသေကျပျက်စီးြခင်းသိ�

ေရာက်ေစေသာ သူ၏◌အ့ကျ�ိးကုိ အဘယ်အကျ�ိးဟ ုပညတ်သနည်းဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ အသ�င်ဘုရား



နာဋ၏သား နဂိ�သည် ေစ့ေဆာ်ြခင်း ‘ေစတနာ’ မ�ိှသည်ြဖစ်၍ �ကီးေသာ အြပစ်�ိှ၏ဟ ုမပညတ်ပါဟု

(ေလ�ာက်၏)။

သူ�ကယ် အကယ်၍ ေစတနာ�ိှြငားအံ၊့ အဘယ်သိ�  ြဖစ်သနည်းဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ အသ�င်

ဘုရား�ကီးေသာ အြပစ်�ိှပါ၏ဟ ု(ေလ�ာက်၏)။ သူ�ကယ် ေစ့ေဆာ်မ� ‘ေစတနာ’ ကုိ နာဋ၏သား

နဂိ�သည်အဘယ်ဒဏ်ဟ ုပညတ်သနည်းဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ အသ�င်ဘုရား ေစ့ေဆာ်မ� ‘ေစတနာ’

ကုိမေနာဒဏ်ဟ ုပညတ်ပါ၏ဟ ု(ေလ�ာက်၏)။ သူ�ကယ် စ�်းစားေလာ၊့ သူ�ကယ် စ�်းစား၍

သင်ေြပာ�ကားေလာ။့ သင်၏ ေ�ှ�စကား�ှင့် ေနာက်စကားသည်လည်းေကာင်း၊ ေနာက်စကား�ှင့်

ေ�ှ�စကားသည်လည်းေကာင်း မစပ်ဟပ်မိဘဲ �ိှေချ၏။ သူ�ကယ် သင်သည် ”အသ�င်ဘုရား

အက��်ပ်ုသည် မှနက်နေ်သာသစ�ာ၌ တည်၍ ေြပာဆုိပါအံ၊့ ဤအေ�ကာင်းအရာ၌ အက��်ပ်ုတိ�

စကားေဆွးေ�းွမ� ြဖစ်ပါေစ”ဟဤုစကားကုိ ေြပာခ့ဲသည် မဟတ်ုပါေလာဟ ု(မိန ့ေ်တာ်မူ၏)။

အသ�င်ဘုရား ြမတ်စွာဘုရားသည် ဤသိ� မိန ့�်ကားေသာ်လည်း အမှနအ်ားြဖင့် မေကာင်းမ�ြပ�ြခင်း၌

မေကာင်းမ�ြဖစ်ြခင်း၌ ကာယဒဏ်သည်သာလ�င်�ကီးကျယ်ေသာ အြပစ်�ိှ၏၊ ဝစီဒဏ်�ှင့် မေနာဒဏ်သည်

ထုိက့ဲသိ�  မ�ကီးကျယ်ပါဟ ု(ေလ�ာက်၏)။

၆၄။ သူ�ကယ် ထုိစကားကုိ သင် အဘယ်သိ�  မှတ်ထင်သနည်း။ ဤနာဠ��ာ�မိ�သည်

စည်ပင်သည်ဝေြပာသည် များစွာေသာ လ�ိှူသည် စည်ကားသည် မဟတ်ုေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။

အသ�င်ဘုရားမှနပ်ါ၏၊ ဤနာဠ��ာ�မိ�သည် စည်ပင်ပါ၏၊ ဝေြပာပါ၏၊ များစွာေသာ လ�ိှူပါ၏၊

လစူည်ကားပါ၏ဟ ု(ေလ�ာက်၏)။ သူ�ကယ် ထုိစကားကုိ သင် အဘယ်သိ�  မှတ်ထင်သနည်း။

ေယာက်ျားတစ်ေယာက်သည် သနလ်ျက်မုိး၍ လာရာ၏၊ ထုိေယာက်ျားသည် ”ငါသည် ဤနာဠ��ာ�မိ�၌

�ိှသမ�သတ� ဝါတိ� ကုိ တစ်ခဏချင်း တစ်မုဟတ်ုချင်းြဖင့် တစ်ခုတည်းေသာ အသားစု အသားပုံြဖစ်ေအာင်

ြပ�ပါအံ”့ဟ ုဆုိရာ၏။

သူ�ကယ် ထုိစကားကုိ သင် အဘယ်သိ�  မှတ်ထင်သနည်း၊ ထုိေယာက်ျားသည် ဤနာဠ��ာ�မိ�၌

�ိှသမ�သတ� ဝါတိ� ကုိ တစ်ခဏချင်း တစ်မုဟတ်ုချင်းြဖင့် တစ်ခုတည်းေသာ အသားစု

အသားပုံြဖစ်ေအာင်ြပ�ြခင်းငါှ စွမ်း�ိင်ုပါမည်ေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ အသ�င်ဘုရား

ေယာက်ျားတိ�သည် ဆယ်ေယာက်ြဖစ်ေစ၊ �ှစ်ဆယ်ြဖစ်ေစ၊ သုံးဆယ်ြဖစ်ေစ၊ ေလးဆယ်ြဖစ်ေစ၊

ငါးဆယ်ြဖစ်ေစ ဤနာဠ��ာ�မိ�၌ �ိှသမ�သတ� ဝါတိ� ကုိ တစ်ခဏချင်း တစ်မုဟတ်ုချင်းြဖင့်

တစ်ခုတည်းေသာ အသားစု အသားပုံြဖစ်ေအာင်ြပ�ြခင်းငါှ မစွမ်း�ိင်ုပါကုန၊် အနည်းငယ်ေသာ



တစ်ေယာက်တည်းေသာ ေယာက်ျားသည် အဘယ်မှာေြပာပေလာက်ပါမည်နည်းဟ ု(ေလ�ာက်၏)။

သူ�ကယ် ထုိစကားကုိ သင် အဘယ်သိ�  မှတ်ထင်သနည်း။ တနခုိ်း�ိှေသာ စိတ်တနခုိ်း�ိှသည့် အြဖစ်သိ�

ေရာက်ေသာ သမဏသည်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြဗာဟ�ဏသည်ေသာ်လည်းေကာင်း လာရာ၏၊ ထုိသူသည်

‘ငါသည် ဤနာဠ��ာ�မိ�ကုိ တစ်�ကိမ် စိတ်ဆုိးကာမ�ြဖင့်ြပာြဖစ်ေအာင်ြပ�အံ’့ဟ ုဆုိရာ၏။

သူ�ကယ် ထုိစကားကုိ သင် အဘယ်သိ�  မှတ်ထင်သနည်း။ တနခုိ်း�ိှေသာ စိတ်တနခုိ်း�ိှသည့်

အြဖစ်သိ� ေရာက်ေသာ ထုိသမဏြဗာဟ�ဏသည် ဤနာဠ��ာ�မိ�ကုိ တစ်�ကိမ် စိတ်ဆုိးကာမ�ြဖင့်

ြပာြဖစ်ေအာင်ြပ�ြခင်းငါှ စွမ်း�ိင်ုရာသေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။

အသ�င်ဘုရား နာဠ��ာ�မိ� ဆယ်�မိ�တိ� ကုိြဖစ်ေစ၊ �မိ��ှစ်ဆယ်တိ� ကုိြဖစ်ေစ၊ �မိ�သုံးဆယ်တိ� ကုိြဖစ်ေစ၊

�မိ�ေလးဆယ်တိ� ကုိြဖစ်ေစ၊ �မိ�ငါးဆယ်တိ� ကုိြဖစ်ေစ တနခုိ်း�ိှေသာ စိတ်တနခုိ်း�ိှသည့်

အြဖစ်သိ� ေရာက်ေသာ ထုိသမဏြဗာဟ�ဏသည် တစ်�ကိမ် စိတ်ဆုိးကာမ� ြဖင့် ြပာြဖစ်ေအာင် ြပ�ြခင်းငါှ

စွမ်း�ိင်ု၏။ ေသးငယ်ေသာ တစ်ခုတည်းေသာ နာဠ��ာ�မိ�ကုိကား အဘယ်မှာ ေြပာပေလာက်မည်နည်းဟု

(ေလ�ာက်၏)။

သူ�ကယ် ထုိသိ� ြဖစ်လ�င် စ�်းစားေလာ၊့ သူ�ကယ် စ�်းစား၍ သင် ေြပာေလာ။့ သင်၏ ေ�ှ�စကား

�ှင့်ေနာက်စကားသည်လည်းေကာင်း၊ ေနာက်စကား�ှင့် ေ�ှ�စကားသည်လည်းေကာင်း မစပ်ဟပ်မိဘဲ

�ိှေချ၏။ သူ�ကယ် သင်သည် ”အသ�င်ဘုရား အက��်ပ်ုသည် မှနက်နေ်သာသစ�ာ၌ တည်၍ ေြပာဆုိပါအံ၊့

ဤ�အေ�ကာင်းအရာ၌ အက��်ပ်ုတိ�  စကားေဆွးေ�းွမ� ြဖစ်ပါေစ”ဟ ုဤစကားကုိ ေြပာဆုိခ့ဲသည်

မဟတ်ုပါေလာဟ ု(မိန ့ေ်တာ်မူ၏)။ အသ�င်ဘုရား ြမတ်စွာဘုရား ဤသိ�  မိန ့�်ကားေသာ်လည်း

မေကာင်းမ�ြပ�ြခင်း၌ မေကာင်းမ� ြဖစ်ြခင်း၌ ကာယဒဏ်သည်သာလ�င် �ကီးကျယ်ေသာအြပစ်�ိှ၏၊

ဝစီဒဏ်�ှင့် မေနာဒဏ်သည် ထုိက့ဲသိ�  မ�ကီးကျယ်ပါဟ ု(ေလ�ာက်၏)။

၆၅။ သူ�ကယ် ထုိစကားကုိ သင် အဘယ်သိ�  မှတ်ထင်သနည်း။ သင်သည် ဒ�ကီတိင်ုး ကာလိဂ�တိင်ုး

မဇ��တိင်ုး မာတဂ�တိင်ုးကုိ ေတာအတိြဖစ်ေနသည်ဟ ု�ကားဖူးပါ၏ေလာဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။

အသ�င်ဘုရား မှနပ်ါသည်၊ ဒ�ကီတိင်ုး ကာလိဂ�တိင်ုး မဇ��တိင်ုး မာတဂ�တိင်ုးကုိ ေတာအတိ

ြဖစ်ေနသည်ဟ ု�ကားဖူးပါ၏ဟ ု(ေလ�ာက်၏)။ သူ�ကယ် ထုိစကားကုိ သင်အဘယ်သိ�  မှတ်ထင်သနည်း၊

အဘယ်သိ� လ�င် သင်�ကားဖူးပါသနည်း၊ အဘယ်အေ�ကာင်းေ�ကာင့် ဒ�ကီတိင်ုး ကာလိဂ�တိင်ုး

မဇ��တိင်ုးမာတဂ�တိင်ုးကုိ ေတာအတိ ြဖစ်ေနသည်ဟ ု�ကားဖူးသနည်းဟ ု(ေမးေတာ်မူ၏)။ အသ�င်ဘုရား



အက��်ပ်ုသည် ရေသ့တိ�၏ စိတ်ဆုိးြခင်းေ�ကာင့် ထုိဒ�ကီတိင်ုး ကာလိဂ�တိင်ုး မဇ�တိင်ုး

မာတဂ�တိင်ုးသည်ေတာအတိ ြဖစ်ေနသည်ဟ ု�ကားဖူးပါ၏ဟ ု(ေလ�ာက်၏)။

သူ�ကယ် ထုိသိ�  ြဖစ်လ�င် စ�်းစားေလာ၊့ သူ�ကယ် စ�်းစား၍ သင်ေြပာ�ကားေလာ။့ သင်၏ေ�ှ�စကား�ှင့်

ေနာက်စကားသည်လည်းေကာင်း ေနာက်စကား�ှင့် ေ�ှ�စကားသည်လည်းေကာင်း မစပ်ဟပ်မိဘဲ

�ိှေချ၏။ သူ�ကယ် သင်သည် ”အသ�င်ဘုရား အက��်ပ်ုသည် မှနက်နေ်သာသစ�ာ၌ တည်၍ ေြပာဆုိပါအံ၊့

ဤအေ�ကာင်းအရာ၌ အက��်ပ်ုတိ�  စကားေဆွးေ�းွမ� ြဖစ်ပါေစ”ဟ ုဤစကားကုိ

ေြပာဆုိခ့ဲသည်မဟတ်ုပါေလာဟ ု(မိန ့ေ်တာ်မူ၏)။

၆၆။ အသ�င်ဘုရား အက��်ပ်ုသည် ေ�ှးဦးစွာေသာ ဥပမာြဖင့်ပင်လ�င် ြမတ်စွာဘုရား၏ စကားကုိ

�ှစ်သက်ဝမ်းေြမာက်လှပါ�ပီ၊ သိ� ေသာ်လည်း အက��်ပ်ုသည် ြမတ်စွာဘုရား၏

ဤဆနး်�ကယ်လှစွာေသာြပဿနာ ေြဖ�ကားေတာ်မူြခင်းကုိ �ကားနာလိ၍ု ြမတ်စွာဘုရားကုိ ဤဆုိခ့ဲတိင်ုး

ဆန ့က်ျင်ဘက်က့ဲသိ�  မထီမ့ဲြမင် ြပ�မိပါ၏။

အသ�င်ဘုရား (တရားေတာ်သည်) အလနွ�ှ်စ်သက်ဖွယ် �ိှပါ၏၊ အသ�င်ဘုရား (တရားေတာ်သည်)

အလနွ�ှ်စ်သက်ဖွယ် �ိှပါ၏၊ အသ�င်ဘုရား ဥပမာေသာ်ကား ေမှာက်ထားေသာ ဝတ� �ကုိ

လှနဘိ်သက့ဲသိ� လည်းေကာင်း၊ ဖုံးလ�မ်းထားေသာ ဝတ� �ကုိ ဖွင့်လှစ်ဘိသက့ဲသိ� လည်းေကာင်း၊

မျက်စိလည်ေသာ သူအားလမ်းမှနကုိ် ေြပာ�ကားဘိသက့ဲသိ� လည်းေကာင်း၊ ”မျက်စိ�ိှေသာ သူတိ�သည်

အဆင်းတိ� ကုိ ြမင်�ကလိမ့်မည်”ဟ ုအမုိက်ေမှာင်၌ ဆီမီးတနေ်ဆာင်ကုိ ေဆာင်ြပဘိသက့ဲသိ� လည်းေကာင်း

ဤအတသူာလ�င် ြမတ်စွာဘုရားသည် အေ�ကာင်းအမျ�ိးမျ�ိးြဖင့် တရားေတာ်ကုိ ြပေတာ်မူ၏၊

အက��်ပ်ုသည် အသ�င်ေဂါတမကုိကုိးကွယ်ရာဟ၍ူ ဆည်းကပ်ပါ၏၊ တရားေတာ်ကုိလည်း

ကုိးကွယ်ရာဟ၍ူ ဆည်းကပ်ပါ၏၊ သံဃာေတာ်ကုိ လည်း ကုိးကွယ်ရာဟ၍ူ ဆည်းကပ်ပါ၏၊

ြမတ်စွာဘုရားသည် အက��်ပ်ုကုိ ယေနမှ့စ၍အသက်ထက်ဆုံး ရတနာသုံးပါးကုိ ကုိးကွယ်ေသာ

ဥပါသကာဟ ုမှတ်ေတာ်မူပါဟ ု(ေလ�ာက်၏)။

၆၇။ သူ�ကယ် စူးစမ်းဆင်ြခင်၍ ြပ�ေလာ၊့ သင်တိ� က့ဲသိ�  ထင်�ှားေကျာ်ေစာေသာ

သူတိ�အားစူးစမ်းဆင်ြခင်၍ ြပ�ြခင်းသည် ေကာင်း၏ဟ ု(မိန ့ေ်တာ်မူ၏)။ အသ�င်ဘုရား

ြမတ်စွာဘုရားသည်အက��်ပ်ုကုိ ”သူ�ကယ် စူးစမ်းဆင်ြခင်၍ ြပ�ေလာ၊့ သင်တိ� က့ဲသိ�

ထင်�ှားေကျာ်ေစာေသာ သူတိ�အားစူးစမ်းဆင်ြခင်၍ ြပ�ြခင်းသည် ေကာင်း၏”ဟ ုမိန ့ေ်တာ်မူ၏။



ဤစကားြဖင့်လည်း အက��်ပ်ုသည်ြမတ်စွာဘုရားအား အတိင်ုးထက်အလနွ ်ဝမ်းေြမာက်ပါ၏၊

�ှစ်သက်ပါ၏၊ အသ�င်ဘုရား တစ်ပါးေသာအယူ�ိှေသာ တိတ� ိတိ�သည် အက��်ပ်ုက့ဲသိ� ေသာ တပည့်ကုိ

ရခ့ဲေသာ် ”ဥပါလိမည်ေသာ သူ�ကယ်သည်ငါတိ�၏ တပည့် အြဖစ်သိ�  ေရာက်၏”ဟ ု�ှလံးုသွင်းကာ

နာဠ��ာတစ်�မိ�လံးုကုိ တံခွနေ်အာင်လံ စုိက်ေဆာင်ကုနရ်ာ၏၊ ထုိသိ�  ြဖစ်ပါလျက်လည်း

ြမတ်စွာဘုရားသည် အက��်ပ်ုကုိ ”သူ�ကယ် စူးစမ်းဆင်ြခင်၍◌ြ့ပ�ေလာ၊့ သင်တိ� က့ဲသိ�  ထင်�ှားေကျာ်ေစာ

ေသာ သူတိ�အား စူးစမ်းဆင်ြခင်၍ ြပ�ြခင်းသည် ေကာင်း၏”ဟ ုမိန ့ေ်တာ်မူ၏။ အသ�င်ဘုရား

ထုိအက��်ပ်ုသည် �ှစ်�ကိမ်ေြမာက်လည်း ြမတ်စွာဘုရားကုိကုိးကွယ်ရာဟ၍ူ ဆည်းကပ်ပါ၏၊

တရားေတာ်ကုိလည်း ကုိးကွယ်ရာဟ၍ူ ဆည်းကပ်ပါ၏၊ သံဃာေတာ်ကုိ လည်း ကုိးကွယ်ရာဟ၍ူ

ဆည်းကပ်ပါ၏၊ ြမတ်စွာဘုရားသည် အက��်ပ်ုကုိ ယေနမှ့ စ၍အသက်ထက် ဆုံး ရတနာသုံးပါးကုိ

ဆည်းကပ်ေသာ ဥပါသကာဟ ုမှတ်ေတာ်မူပါဟ ု(ေလ�ာက်၏)။

၆၈။ သူ�ကယ် �ှည်စွာေသာ ေနည့��်ပတ်လံးု သင်၏ အိမ်သည် နဂိ�တိ�၏ ေရတင်ွးသဖွယ်

ြဖစ်ခ့ဲေသာေ�ကာင့် ကပ်ေရာက်လာေသာ ထုိနဂိ�တိ�အား ဆွမ်းလ�ရမည်ကုိ ေအာက်ေမ့ေလာဟ့ု

(မိန ့ေ်တာ်မူ၏)။

အသ�င်ဘုရား ြမတ်စွာဘုရားသည် အက��်ပ်ုကုိ ”သူ�ကယ် �ှည်စွာေသာ ေနည့��်ပတ်လံးု

သင်၏အိမ်သည် နဂိ�တိ�၏ ေရတင်ွးသဖွယ် ြဖစ်ခ့ဲေသာေ�ကာင့် ကပ်ေရာက်လာေသာ ထုိနဂိ�တိ�အား

ဆွမ်းလ�ရမည်ကုိ ေအာက်ေမ့ေလာ”့ဟ ုမိန ့ေ်တာ်မူ၏၊ ဤစကားြဖင့်လည်း ြမတ်စွာဘုရားအား

အတိင်ုးထက်အလနွ ်ဝမ်းေြမာက်ပါ၏၊ �ှစ်သက်ပါ၏၊ အသ�င်ဘုရား အက��်ပ်ုသည် ဤစကားကုိ

�ကားဖူးပါသည်-ရဟနး်ေဂါတမသည် ”ငါအ့ား သာလ�င် အလ�ကုိ ေပးလ�အပ်၏၊ တစ်ပါးေသာ သူတိ�အား

အလ�ကုိမေပးလ�အပ်၊ ငါ၏ တပည့်သားတိ�အားသာလ�င် အလ�ကုိ ေပးလ�အပ်၏၊ တစ်ပါးေသာ

သူတိ�၏တပည့်သားတိ�အား အလ�ကုိ မေပးလ�အပ်၊ ငါအ့ား လ�ေသာ အလ�သည်သာလ�င် အကျ�ိး�ကီး၏၊

တစ်ပါးေသာ သူတိ�အား လ�ေသာအလ�သည် အကျ�ိးမ�ကီး၊ ငါ၏ တပည့်သားတိ�အား လ�ေသာ

အလ�သည်သာလ�င် အကျ�ိး�ကီး၏၊ တစ်ပါးေသာသူတိ�၏ တပည့်သားတိ�အား လ�ေသာအလ�သည်

အကျ�ိးမ�ကီး”ဟ ုေဟာေတာ်မူ၏ ဟေူသာစကားကုိ �ကားဖူးပါသည်၊ ထုိသိ� ြဖစ်လျက်လည်း

ြမတ်စွာဘုရားသည်အက��်ပ်ုကုိ နဂိ�တိ�၌လည်း ေပးလ�ြခင်း၌ ေဆာက်တည်ေစ၏၊ အသ�င်ဘုရား

စင်စစ်ေသာ်ကားအက��်ပ်ုတိ�သည် ထုိအလ�ေပးြခင်း၌ အခါကာလကုိ သိပါကုနအံ်၊့ အသ�င်ဘုရား

ထုိအက��်ပ်ုသည်သုံး�ကိမ်ေြမာက်လည်း ြမတ်စွာဘုရားကုိ ကုိးကွယ်ရာဟ၍ူ ဆည်းကပ်ပါ၏၊

တရားေတာ်ကုိလည်းကုိးကွယ်ရာဟ၍ူ ဆည်းကပ်ပါ၏၊ သံဃာေတာ်ကုိလည်း ကုိးကွယ်ရာဟ၍ူ



ဆည်းကပ်ပါ၏၊ ြမတ်စွာဘုရားသည် အက��်ပ်ုကုိ ယေနမှ့စ၍ အသက်ထက်ဆုံး ရတနာသုံးပါးကုိ

ဆည်းကပ်ေသာ ဥပါသကာဟမှုတ်ေတာ်မူပါဟ ု(ေလ�ာက်၏)။

၆၉။ ထုိအခါ ြမတ်စွာဘုရားသည် ဥပါလိသူ�ကယ်အား အစ�်အတိင်ုးေသာ

တရားစကားကုိေဟာေတာ်မူ၏၊ ဤသည်ကား အဘယ်နည်း၊ ဒါန�ှင့်စပ်ေသာ စကားကုိလည်းေကာင်း၊

သီလ�ှင့်စပ်ေသာစကားကုိလည်းေကာင်း၊ နတ်ြပည်�ှင့်စပ်ေသာ စကားကုိလည်းေကာင်း၊

ကာမဂုဏ်တိ�၏ အြပစ်ကုိလည်းေကာင်း၊ ယုတ်ည့ံြခင်းကုိလည်းေကာင်း၊ ညစ်ည�းြခင်းကုိလည်းေကာင်း၊

(ကာမဂုဏ်တိ� မှ) ထွက်ေြမာက်ြခင်း ၌ အကျ�ိးကုိလည်းေကာင်း ြပေတာ်မူ၏။ ြမတ်စွာဘုရားသည်

ဥပါလိသူ�ကယ်၌သင့်ေလျာ်ေသာစိတ် �းူည့ံေသာစိတ် အပိတ်အပင်’နဝီရဏ’ မှ ကင်းေသာစိတ်

တက်�ကေသာစိတ်ယုံ�ကည်ေသာစိတ် �ိှသည်ကုိ သိေတာ်မူေသာအခါ ြမတ်စွာဘုရားတိ�၏

ကုိယ်တိင်ုထုတ်ေဖာ်သိြမင်�ပီးေသာ ‘သာမုက� ံသိက’ တရား ေဒသနာေတာ်ကုိ

ေဟာ�ကားေတာ်မူလျက်ဆင်းရဲ ‘ဒကု�’ကုိလည်းေကာင်း၊ ဆင်းရဲြဖစ်ေ�ကာင်း ‘သမုဒယ’ ကုိ လည်းေကာင်း၊

ဆင်းရဲချ�ပ်ရာ’နေိရာဓ’ကုိလည်းေကာင်း၊ ဆင်းရဲချ�ပ်ရာသိ�  ေရာက်ေ�ကာင်းလမ်းစ�် ‘မဂ�’

ကုိလည်းေကာင်းြပေတာ်မူ၏၊ မည်းညစ်ြခင်းကင်းေသာ ြဖ�စင်ေသာ အဝတ်သည် ဆုိးရည်ကုိ ေကာင်းစွာ

ခံယူသက့ဲသိ� ၊ ထိ� အတ ူဥပါလိသူ�ကယ်အား ထုိေနရာ၌ပင်လ�င် ”ြဖစ်ြခင်းသေဘာ�ိှေသာ တရားအလံးုစုံ

သည်ချ�ပ်ြခင်းသေဘာ�ိှ၏”ဟ ုကိေလသာြမ� အညစ်အေ�ကးကင်းေသာ မျက်စိ

‘ေသာတာပတ� ိမဂ်ဉာဏ်’ သည်ြဖစ်ေပ�၏၊ ထုိအခါ ဥပါလိသူ�ကယ်သည် တရားကုိ ြမင်�ပီးသည် ြဖစ်၍

တရားသိ�  ေရာက်�ပီးသည် ြဖစ်၍◌တ့ရားကုိ သိ�ပီးသည်ြဖစ်၍ တရားသိ�  သက်ဝင်�ပီးသည်ြဖစ်၍

ယုံမှားြခင်းကုိ ကူးေြမာက်�ပီး သည်ြဖစ်၍သိ� ေလာ သိ� ေလာ (ေတးွေတာြခင်း) ကင်း�ပီးသည်ြဖစ်၍

ြမတ်စွာဘုရားသာသနာ၌ ရဲရင့်ြခင်းသိ� ေရာက်သည်ြဖစ်၍ သူတစ်ပါးကုိ

အားထားယုံ�ကည်သည်မဟတ်ုဘဲ မိမိကုိယ်တိင်ုပင် သိြမင်�ပီးသည်ြဖစ်၍ြမတ်စွာဘုရားအား

”အသ�င်ဘုရား ယခုအခါ အက��်ပ်ုတိ�  သွားပါကုနအံ်၊့ အက��်ပ်ုတိ�သည် များေသာကိစ�များေသာ

ြပ�ဖွယ်�ိှပါကုန၏်”ဟ ုေလ�ာက်၏။ သူ�ကယ် ယခုအခါ၌ သွားရန ်အချနိကုိ် သင်သိ၏ (သွားရနမှ်ာ

သင်၏ အလိအုတိင်ုးပင် ြဖစ်၏)ဟ ု(မိန ့ေ်တာ်မူ၏)။

၇ဝ။ ထုိအခါ ဥပါလိသူ�ကယ်သည် ြမတ်စွာဘုရား၏ စကားကုိ �ှစ်သက်ဝမ်းေြမာက်၍ ေနရာမှ

ထလျက်ြမတ်စွာဘုရားကုိ �ုိေသစွာ �ိှခုိး၍ အ�ုိအေသြပ�ကာ မိမိအိမ်သိ�  ချ�်းကပ်�ပီးလ�င် တံခါးေစာင့်

ကုိေြပာဆုိ၏ ”အချင်း တံခါေစာင့် ယေနကုိ့ အစြပ�၍ နဂိ�ေယာက်ျား နဂိ�မိနး်မတိ�အတက်ွ

တံခါးကုိပိတ်ထား၏၊ ြမတ်စွာဘုရား၏ ရဟနး်ေယာက်ျား ရဟနး်မိနး်မ ဒါယကာ ဒါယိကာမတိ�အတက်ွ



တံခါးကုိဖွင့်ထား၏၊ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာ နဂိ�သည် လာြငားအံ၊့ ထုိနဂိ�ကုိ သင်သည်

ဤသိ� ေြပာ�ကားေလာ-့‘အသ�င် ရပ်ဦးေလာ၊့ မဝင်ပါလင့်၊ ယေနမှ့စ၍ ဥပါလိသူ�ကယ်သည်

ရဟနး်ေဂါတမ၏ တပည့်အြဖစ်သိ�  ကပ်ေရာက်၏၊ နဂိ�ေယာက်ျား နဂိ�မိနး်မတိ�အတက်ွ တံခါးကုိ

ပိတ်ထား၏၊ ြမတ်စွာဘုရား၏ ရဟနး်ေယာက်ျား ရဟနး်မိနး်မ ဒါယကာ ဒါယိကာမတိ�အတက်ွ တံခါးကုိ

ဖွင့်ထား၏၊ အသ�င် အသ�င်သည် အကယ်၍ ဆွမ်းအလိ�ိှုြငားအံ၊့ ဤေနရာ၌သာလ�င် ရပ်ပါေလာ၊့

ဤေနရာ၌ပင်လ�င် အသ�င်တိ�အတက်ွ ေဆာင်ယူလာပါကုနလ်တ� ံ�’ဟ ုဤသိ�  ေြပာ�ကားေလာ”့ဟု

(ေြပာဆုိ၏)။ ”အသ�င်ေကာင်းပါ�ပီ”ဟ ုတံခါးေစာင့်သည် ဥပါလိသူ�ကယ်၏ စကားကုိ ဝနခံ်၏။

၇၁။ ”ဥပါလိသူ�ကယ်သည် ရဟနး်ေဂါတမ၏ တပည့်အြဖစ်သိ�  ကပ်ေရာက်ေလ�ပီတဲ”့ဟု

ဒီဃတပဿီနဂိ�သည် �ကားေလ၏။ ထုိအခါ ဒီဃတပဿီ နဂိ�သည် နာဋ၏သား နဂိ�ထံသိ�  ချ�်း

ကပ်၍နာဋ၏သား နဂိ�ကုိ ”အသ�င် ဥပါလိသူ�ကယ်သည် ရဟနး်ေဂါတမ၏ တပည့်အြဖစ်သိ�

ကပ်ေရာက်ေလ�ပီတဲ”့ဟ ုအက��်ပ်ု �ကားရပါ၏ဟ ုေြပာ�ကား၏။ တပဿီ ဥပါလိသူ�ကယ်သည်

ရဟနး်ေဂါတမ၏ တပည့်အြဖစ်သိ�  ေရာက်ရာေသာ အေ�ကာင်း အခွင့်သည် မ�ိှ။

ရဟနး်ေဂါတမသည်သာဥပါလိ သူ�ကယ်၏ တပည့်အြဖစ်သိ�  ေရာက်ရာေသာ အေ�ကာင်း အခွင့်သည်

�ိှ၏ဟ ု(ေြပာဆုိ၏)။ �ှစ်�ကိမ် ေြမာက်လည်း ဒီဃတပဿီနဂိ�သည်။ပ။ သုံး�ကိမ်ေြမာက်လည်း

ဒီဃတပဿီနဂိ�သည်နာဋ၏သား နဂိ�ကုိ အသ�င် အက��်ပ်ုသည် ဤစကားကုိ �ကားရပါ၏။ပ။

ရဟနး်ေဂါတမသည်သာလ�င်ဥပါလိ သူ�ကယ်၏ တပည့်အြဖစ်သိ�  ေရာက်ရာေသာ အေ�ကာင်း

အခွင့်သည် �ိှ၏ဟ ု(ေြပာဆုိ၏)။ အသ�င် ဥပါလိသူ�ကယ်သည် ရဟနး်ေဂါတမ၏ တပည့်အြဖစ်သိ�

ကပ်ေရာက်သည် မကပ်ေရာက်သည်ကုိ သိရေအာင် အက��်ပ်ု ယခု သွားပါအံဟ့ ု(ဆုိ၏)။ တပဿီ

ဥပါလိ သူ�ကယ်သည် ရဟနး်ေဂါတမ၏တပည့်အြဖစ်သိ�  ကပ်ေရာက်သည် မကပ်ေရာက်သည်ကုိ

သိရေအာင် သင် သွားေလာဟ့ ု(ဆုိ၏)။

၇၂။ ထုိအခါ ဒီဃတပဿီနဂိ�သည် ဥပါလိသူ�ကယ်၏အိမ်သိ�  ချ�်းကပ်ေလ၏။ တံခါးေစာင့်

သည်အေဝးမှပင် လာေနေသာ ဒီဃတပဿီနဂိ�ကုိ ြမင်လ�င် ဒီဃတပဿီ နဂိ�အား ”အသ�င်

ရပ်ဦးေလာ၊့ မဝင်ပါလင့်၊ ယေနမှ့စ၍ ဥပါလိသူ�ကယ်သည် ရဟနး်ေဂါတမ၏ တပည့်အြဖစ်သိ�  ကပ်

ေရာက်၏၊ နဂိ�ေယာက်ျား နဂိ�မိနး်မတိ�အတက်ွ တံခါးကုိ ပိတ်ထား၏၊ ြမတ်စွာဘုရား၏ ရဟနး်

ေယာက်ျားရဟနး်မိနး်မ ဒါယကာ ဒါယိကာမတိ�အတက်ွ တံခါးကုိ ဖွင့်ထား၏၊ အသ�င် အသ�င်တိ�သည်

အကယ်၍ဆွမ်းအလိ�ိှုြငားအံ၊့ ဤေနရာ၌သာလ�င် ရပ်ပါေလာ၊့ ဤေနရာ၌ပင်လ�င်

အသ�င်တိ�အတက်ွေဆာင်ယူလာပါကုနလ်တ� ံ�”ဟ ု(ဆုိ၏)။



”ငါသ့�င်တံခါးေစာင့် ငါ ဆွမ်းအလိမု�ိှ”ဟ ုဆုိ၍ ထုိအရပ်မှ ြပနခ့ဲ်�ပီးလ�င် နာဋ၏သား

နဂိ�ထံသိ� ချ�်းကပ်၍ နာဋ၏သား နဂိ�အား-”အသ�င် ဥပါလိသူ�ကယ်သည် ရဟနး်ေဂါတမ၏

တပည့်အြဖစ်သိ� ◌က့ပ်ေရာက်သည်မှာ အမှနပ်င် ြဖစ်၏။ အသ�င် ဥပါလိသူ�ကယ်သည်

ရဟနး်ေဂါတမအား အြပစ်တင်မည်ကုိ အက��်ပ်ုမ�ှစ်သက်ပါ၊ အသ�င် ရဟနး်ေဂါတမသည်

လှည့်ပတ်တတ်ပါ၏၊ စိတ်ည��ိ၍ လှည့်ပတ်ြခင်းအတတ်ကုိ တတ်ပါ၏၊ ယင်းအတတ်ြဖင့်

အယူတစ်မျ�ိး�ိှေသာ သူတိ�၏ တပည့်တိ� ကုိ ည��ိတတ်ပါ၏ဟ ုဤသိ�  သင့်အား အက��်ပ်ုသည်

တားြမစ်ပါလျက် မရခ့ဲပါေလတကား။ အသ�င် သင်၏ ဥပါလိသူ�ကယ်ကုိ ရဟနး်ေဂါတမသည်

စိတ်ည��ိလှည့်ပတ်ြခင်းြဖင့် လှည့်ပတ်ထားေလ�ပီတကား”ဟ ု(ေြပာဆုိ၏)။ တပဿီ ဥပါလိသူ�ကယ်သည်

ရဟနး်ေဂါတမ၏ တပည့်အြဖစ်သိ�  ေရာက်ရာေသာအေ�ကာင်း အခွင့်သည် မ�ိှ။ ရဟနး်ေဂါတမသည်သာ

ဥပါလိသူ�ကယ်၏ တပည့်အြဖစ်သိ� ေရာက်ရာေသာ အေ�ကာင်း အခွင့်သည် �ိှ၏ဟ ု(ေြပာဆုိ၏)။

�ှစ်�ကိမ်ေြမာက်လည်း ဒီဃတပဿီနဂိ�သည် နာဋ၏သား နဂိ�ကုိ ဤသိ�  ေြပာ�ကား၏။ပ။

အမှနပ်င်ြဖစ်ခ့ဲ၏။ပ။ ရဟနး်ေဂါတမသည်သာလ�င် ဥပါလိသူ�ကယ်၏ တပည့်အြဖစ်သိ�

ေရာက်ရာေသာအေ�ကာင်းအခွင့်သည် �ိှ၏ဟ ု(ေြပာဆုိ၏)။ သုံး�ကိမ်ေြမာက်လည်း

ဒီဃတပဿီနဂိ�သည် နာဋ၏သားနဂိ�အား ဤစကားကုိ ေြပာဆုိ၏။ပ။ အမှနပ်င် ြဖစ်ခ့ဲ၏။ပ။

ရဟနး်ေဂါတမသည်သာ ဥပါလိသူ�ကယ်၏တပည့်အြဖစ်သိ�  ေရာက်ရာေသာ အေ�ကာင်းအခွင့်သည်

�ိှ၏ဟ ု(ေြပာဆုိ၏)။ တပဿီ ဥပါလိသူ�ကယ်သည် ရဟနး်ေဂါတမ၏ တပည့်အြဖစ်သိ�

ကပ်ေရာက်သည် မကပ်ေရာက်သည်ကုိ ကုိယ်တိင်ု သိရေအာင်ယခု ငါသွားေချအံဟ့ ု(ဆုိ၏)။ ထုိအခါ

နာဋ၏သား နဂိ�သည် များစွာေသာ နဂိ�ပရိသတ်�ှင့်အတဥူပါလိသူ�ကယ်၏အိမ်သိ�

ချ�်းကပ်ေလ၏။ တံခါးေစာင့်သည် အေဝးမှပင် လာေနေသာ နာဋ၏သားနဂိ�ကုိ ြမင်လ�င် နာဋ၏သား

နဂိ�အား ”အသ�င် ရပ်ဦးေလာ၊့ မဝင်ပါလင့်၊ ယေနမှ့စ၍ ဥပါလိသူ�ကယ်သည် ရဟနး်ေဂါတမ၏

တပည့်အြဖစ်သိ�  ကပ်ေရာက်၏၊ နဂိ�ေယာက်ျား နဂိ�မိနး်မတိ�အတက်ွ တံခါးကုိ ပိတ်ထား၏၊

ြမတ်စွာဘုရား၏ ရဟနး်ေယာက်ျား ရဟနး်မိနး်မ ဒါယကာ ဒါယိကာမတိ�အတက်ွ တံခါးကုိ ဖွင့်ထား၏၊

အသ�င် အသ�င်တိ�သည် အကယ်၍ ဆွမ်းအလိ�ိှု ြငားအံ၊့ ဤေနရာ၌သာ ရပ်ပါေလာ၊့ ဤေနရာ၌ပင်လ�င်

အသ�င်တိ�အတက်ွ ေဆာင်ယူလာပါကုနလ်တ� ံ�”ဟ ု(ေြပာ�ကား၏)။



အချင်းတံခါးေစာင့် သိ� ြဖစ်ပါမူ ဥပါလိသူ�ကယ်ထံသိ�  ချ�်းကပ်၍ ”အသ�င်နာဋ၏သား

နဂိ�သည်များစွာေသာ နဂိ�ပရိသတ်�ှင့် အတ ူတံခါးမုခ်၏ ြပင်ပ၌ ရပ်လျက် �ိှပါ၏၊ ထုိနာဋ၏သား

နဂိ�သည်အသ�င့်အား ေတ� ြမင်လိပုါသတတ်”ဟ ုေြပာ�ကားပါေလာဟ့ ု(ဆုိ၏)။ ”အသ�င် ေကာင်းပါ

�ပီ”ဟတံုခါးေစာင့်သည် နာဋ၏သား နဂိ�အား ြပနေ်ြပာ၍ ဥပါလိသူ�ကယ်ထံသိ�

ချ�်းကပ်�ပီးလ�င်ဥပါလိသူ�ကယ်အား- ”အသ�င်နာဋ၏သား နဂိ�သည် များစွာေသာ

နဂိ�ပရိသတ်�ှင့်အတ ူတံခါးမုခ်ြပင်ပ၌ ရပ်လျက်�ိှပါ၏၊ ထုိနာဋ၏သား နဂိ�သည် အသ�င့်အား

ေတ� ြမင်လိပုါ၏”ဟ ုေြပာ�ကား၏။ အချင်းတံခါးေစာင့် သိ� ြဖစ်မူ အလယ်တံခါးမုခ်၌ ေနရာတိ� ကုိ

ခင်းထားေလာဟ့ ု(ဆုိ၏)။ ”အသ�င်ေကာင်း ပါ�ပီ”ဟ ုတံခါးေစာင့်သည် ဥပါလိသူ�ကယ်၏ စကားကုိ

ဝနခံ်၍ အလယ်တံခါးမုခ်၌ ေနရာတိ� ကုိခင်းထား �ပီးလ�င် ဥပါလိသူ�ကယ်ထံသိ�  ချ�်းကပ်၍ ”အသ�င်

အလယ်တံခါးမုခ်၌ ေနရာတိ� ကုိခင်းထား�ပီးပါ�ပီ၊ သွားရန ်အချနိကုိ် သင် သိ၏ (သွားရနမှ်ာ အသ�င်၏

အလိအုတိင်ုးပင် ြဖစ်၏)”ဟ ု(ေြပာ၏)။

၇၃။ ထုိအခါ ဥပါလိသူ�ကယ်သည် အလယ်တံခါးမုခ်သိ�  ချ�်းကပ်၍ ထုိအရပ်�ိှ အဦး အထွတ်

အြမတ်အေကာင်းမွနဆုံ်းြဖစ်ေသာ ေနရာ၌ ကုိယ်တိင်ု ထုိင်�ပီးလ�င် တံခါးေစာင့်ကုိ ေခ�၍ ေြပာဆုိ၏

-”အချင်းတံခါးေစာင့် သိ� ြဖစ်မူ နာဋ၏သား နဂိ�ထံသိ�  ချ�်းကပ်၍ အသ�င် အကယ်၍

အလိ�ိှုပါမူအတင်ွးသိ�  ဝင်ခ့ဲပါေလာဟ့ ုဥပါလိသူ�ကယ်သည် ေြပာလိက်ုပါ၏ဟ ုေြပာ�ကားေလာ”့ဟု

(ဆုိ၏)။ ”အသ�င် ေကာင်းပါ�ပီ”ဟ ုတံခါးေစာင့်သည် ဥပါလိသူ�ကယ်၏ စကားကုိ ဝနခံ်၍ နာဋ၏သား

နဂိ�ထံသိ�  ချ�်းကပ်�ပီးလ�င် ဤစကားကုိ ေြပာဆုိ၏။ ”အသ�င် အလိ�ိှုပါမူ အတင်ွးသိ�  ဝင်ခ့ဲပါေလာဟ့ု

ဥပါလိသူ�ကယ်သည် ေြပာလိက်ုပါ၏”ဟ ု(ေြပာဆုိ၏)။

ထုိအခါ နာဋ၏သား နဂိ�သည် များစွာေသာ နဂိ�ပရိသတ်�ှင့်အတ ူအလယ်တံခါးမုခ်သိ�

ချ�်းကပ်ေလ၏။ ထုိအခါ ဥပါလိသူ�ကယ်သည် ေ�ှးအခါက နာဋ၏သား နဂိ� အေဝးမှ

လာသည်ကုိြမင်ရာအရပ်မှ ခရီးဦး�ကိ�ဆုိ၍ ထုိအရပ်�ိှ အဦး အထွတ် အြမတ် အေကာင်းမွနဆုံ်းြဖစ်ေသာ

ေနရာကုိကုိယ်ဝတ် အေပ��ုံြဖင့် ပွတ်တိက်ု၍ ေဖးမကုိင်တယ်ွ၍ ထုိင်ေနေစ၏၊ ယခုအခါ၌ကား

ထုိသူ�ကယ်သည်ထုိအရပ်�ိှ အဦးအထွတ်အြမတ် အေကာင်းမွနဆုံ်းြဖစ်ေသာ ေနရာ၌ ကုိယ်တိင်ု

ထုိင်လျက် နာဋ၏သားနဂိ�ကုိ ”အသ�င် ေနရာတိ�သည် �ိှပါကုန၏်၊ အကယ်၍ အလိ�ိှုပါမူ

ထုိင်ပါေလာ”့ဟ ုဆုိ၏။



ဤသိ� ဆုိေသာ် နာဋ၏သား နဂိ�သည် ဥပါလိသူ�ကယ်အား- ”သူ�ကယ် သင် �ူးသေလာ၊ သူ�ကယ်သင်

မုိက်သေလာ၊ ‘အသ�င် အက��်ပ်ု သွားပါအံ၊့ ရဟနး်ေဂါတမအား အြပစ်တင်ေချပါအံ’့ဟု

ဆုိ၍သွားပါလျက် များစွာေသာ ဝါဒအေပါင်းြဖင့် အစွပ်ခံ၍ ြပနလ်ာခ့ဲ၏။ သူ�ကယ် ဥပမာေသာ်ကား

ေဝှးသင်းသမား ေယာက်ျားတစ်ေယာက်သည် သွား၍ ေဝှးေစ့ အထုတ်ခံရလျက် ြပနလ်ာရသက့ဲသိ� ၊

သူ�ကယ် ဥပမာတစ်နည်းေသာ်ကား မျက်လံးုထုတ်သမား ေယာက်ျားတစ်ေယာက်သည် သွား၍

မျက်လံးုအထုတ်ခံရလျက် ြပနလ်ာရသက့ဲသိ� ၊ သူ�ကယ် သင်သည် ဤ ဥပမာများအတသူာလ�င် ‘အသ�င်

အက��်ပ်ုသွားပါအံ၊့ ရဟနး်ေဂါတမအား အြပစ်တင်ေချပါအံ’့ဟ ုဆုိ၍ သွားပါလျက် များစွာေသာ

ဝါဒအေပါင်းြဖင့်အစွပ်ခံ၍ ြပနလ်ာခ့ဲ၏။ သူ�ကယ် သင့်ကုိ ရဟနး်ေဂါတမသည် စိတ်ည��ိ၍

လှည့်ပတ်ြခင်းြဖင့် လှည့်ပတ်ထားေချ�ပီတကား”ဟ ုေြပာဆုိ၏။

၇၄။ အသ�င် စိတ်ည��ိ၍ လှည့်ပတ်ြခင်းသည် အလနွေ်ကာင်းမွနြ်ခင်း �ိှပါ၏၊ အသ�င် စိတ်ည��ိ၍

လှည့်ပတ်ြခင်းသည် မွနြ်မတ်ြခင်း �ိှပါ၏၊ အသ�င် အက��်ပ်ု၏ ချစ်လှစွာေသာ

ေဆွမျ�ိးသားချင်းတိ�သည် ဤ စိတ်ည��ိ၍ လှည့်ပတ်ြခင်းြဖင့် အည��ိခံရကုနြ်ငားအံ၊့ အသ�င် အက��်ပ်ု၏

ချစ်လှစွာကုနေ်သာ ေဆွမျ�ိးသားချင်းတိ� မှာလည်း �ှည်ြမင့်စွာေသာ ကာလပတ်လံးု စီးပွါးချမ်းသာြခင်းငါှ

ြဖစ်ကုနရ်ာပါ၏၊ အသ�င်အလံးုစုံေသာ မင်းတိ�သည်လည်း ဤစိတ်ည��ိ၍ လှည့်ပတ်ြခင်းြဖင့်

အည��ိခံရကုနြ်ငားအံ၊့ အလံးုစုံေသာမင်းတိ� မှာလည်း �ှည်ြမင့်စွာေသာ ကာလပတ်လံးု

စီးပွါးချမ်းသာြခင်းငါှ ြဖစ်ကုနရ်ာပါ၏။

အသ�င် အလံးုစုံေသာ ပုဏ� ားတိ�သည်လည်း။ပ။ ကုနသ်ည်တိ�သည်လည်း။ပ။ ဆင်းရဲသားတိ�သည်လည်း

ဤစိတ်ည��ိ၍ လှည့်ပတ်ြခင်းြဖင့် အည��ိခံရကုနြ်ငားအံ၊့ အလံးုစုံေသာ ဆင်းရဲသားတိ� မှာလည်း

�ှည်ြမင့်စွာေသာ ကာလပတ်လံးု စီးပွါးချမ်းသာြခင်းငါှ ြဖစ်ကုနရ်ာပါ၏။ အသ�င် နတ် မာရ်နတ်ြဗဟ�ာ�ှင့်

တကွေသာ �သကာသေလာကသည်လည်းေကာင်း၊ သမဏ ြဗာဟ�ဏ မင်းများ လမူျား�ှင့်တကွေသာ

သတ� ေလာကသည်လည်းေကာင်း၊ ဤစိတ်ည��ိ ၍ လှည့်ပတ်ြခင်းြဖင့် အည��ိခံရကုနြ်ငားအံ၊့ နတ်

မာရ်နတ် ြဗဟ�ာ�ှင့်တကွေသာ �သကာသေလာကမှာလည်းေကာင်း၊ သမဏ ြဗာဟ�ဏ မင်းများ

လမူျား�ှင့် တကွေသာ သတ� ေလာကမှာလည်းေကာင်း �ှည်ြမင့်စွာေသာကာလပတ်လံးု

စီးပွါးချမ်းသာြခင်းငါှ ြဖစ်ကုန ်ရာပါ၏။ ထိ� ေ�ကာင့်သာလ�င် အသ�င် သင့်အားဥပမာြပ�ပါအံ၊့

ဤေလာက၌ အချ�ိကုနေ်သာ ပညာ�ိှ ေယာက်ျားတိ�သည် ဥပမာြဖင့်လည်း စကား၏ အနက်သေဘာကုိ

သိ�ကကုန၏်။



၇၅။ အသ�င် ေ�ှးကြဖစ်ဖူးသည်ကား အိမုင်း ရင့်ေရာ် �ကီးြမင့်ေသာ အရွယ်သိ�  ေရာက်�ပီးေသာ

ပုဏ� ားတစ်ေယာက်အား ပျ�ိမျစ်�နုယ် ငယ်စွာေသာ ကုိယ်ဝနအ်ရင့်အမာ သားဖွားခါနးီြဖစ်ေသာ

မယားသည် �ိှ၏၊ ထုိအခါ ထုိသတိ�သမီးငယ်သည် ထုိပုဏ� ားအိ�ုကီးကုိ ”ပုဏ� ားအိ�ုကီး သင်သည်

သွားပါေချ၊ ေဈးမှ ေမျာက်�ုပ်ငယ်ကုိ ဝယ်၍ ေဆာင်ယူခ့ဲပါေလာ၊့ ယင်းေမျာက်�ုပ်ငယ်သည်

အက��်ပ်ုသားငယ်၏ ကစားဖွယ်ြဖစ်လတ� ံ�”ဟ ုဆုိ၏။

ဤသိ�  ဆုိသည်�ိှေသာ် ထုိပုဏ� ားအိ�ုကီးသည် ထုိသူငယ်မကုိ ”အိ�ှုင်မ သားဖွားသည့်တိင်ုေအာင်

ဆုိင်းဦးေလာ၊့ သင်သည် သားေယာက်ျားကုိ ဖွားြမင်အံ၊့ သင့်သားငယ်၏ ကစားဖွယ်ရာြဖစ်ေသာ

ေမျာက်ထီး�ုပ်ကုိ ေဈးမှ ဝယ်၍ ေဆာင်ယူခ့ဲပါအံ၊့ သင်သည် သမီးမိနး်မကုိ ဖွားြမင်အံ၊့ သင့်သမီးငယ်၏

ကစားဖွယ်ရာြဖစ်ေသာ ေမျာက်မ�ုပ်ကုိ ေဈးမှ ဝယ်၍ ေဆာင်ယူခ့ဲပါအံ”့ဟ ုဆုိ၏။

အသ�င် �ှစ်�ကိမ်ေြမာက်လည်း ထုိသတိ�သမီးငယ်သည်။ပ။ အသ�င် သုံး�ကိမ်ေြမာက်လည်း

ထုိသတိ�သမီးငယ်သည် ထုိပုဏ� ားအိ�ုကီးကုိ ”ပုဏ� ားအိ�ုကီး သင်သည် သွားပါေချ၊ ေဈးမှ

ေမျာက်�ုပ်ငယ်ကုိဝယ်၍ ေဆာင်ယူခ့ဲပါေလာ၊့ ယင်းေမျာက်�ုပ်ငယ်သည် အက��်ပ်ုသားငယ်၏

ကစားဖွယ်ြဖစ်လတ� ံ�”ဟဆုို၏။

အသ�င် ထုိအခါ ထုိပုဏ� ားအိ�ုကီးသည် ထုိသတိ�သမီးငယ်၌ တပ်မက်စဲွလမ်းေသာ စိတ်�ိှသည်ြဖစ်၍

ေဈးမှ ေမျာက်�ုပ်ငယ်ကုိ ဝယ်ယူ ေဆာင်လာခ့ဲ၍ ထုိသတိ�သမီးငယ်အား ”�ှင်မ

ဤေမျာက်�ုပ်ငယ်ကုိေဈးမှ ဝယ်၍ ေဆာင်ယူခ့ဲ�ပီ၊ ယင်းေမျာက်�ုပ်ငယ်သည် သင့်သားငယ်၏

ကစားဖွယ် ြဖစ်လတ� ံ�”ဟဆုို၏။

အသ�င် ဤသိ� ဆုိေသာ် ထုိသတိ�သမီးသည် ထုိပုဏ� ားအိ�ုကီးကုိ ”ပုဏ� ားအိ�ုကီး အသင်သည် သွားပါေချ၊

ဤေမျာက်�ုပ်ငယ်ကုိ ယူေဆာင်၍ ရတ� ပါဏိမည်ေသာ ပနး်ဆုိးသမား၏ သားထံသိ�  ကပ်၍အေဆွ

ရတ� ပါဏိ ငါသည် ဤေမျာက်�ုပ်ငယ်ကုိ �ုိက်�ှက်ဖွပ်ေလ�ာ်၍ �ှစ်ဖက်လံးု ေချာေမ�ေအာင် ြပ�၍

အဝါေရာင်ေဆးြဖင့် ဆုိးထားသည်ကုိ အလိ�ိှု၏ဟ၍ူ ေြပာဆုိေလ”ဟ ုေြပာဆုိ၏။ အသ�င်

ထုိအခါပုဏ� ား အိ�ုကီးသည် ထုိသတိ�သမီးငယ်၌ တပ်မက်စဲွလမ်းေသာ စိတ်�ိှသည်ြဖစ်၍

ထုိေမျာက်�ုပ်ငယ်ကုိယူေဆာင် ကာ ရတ� ပါဏိမည်ေသာ ပနး်ဆုိးသမား၏ သားထံသိ�  ချ�်းကပ်၍



ရတ� ပါဏိမည်ေသာပနး်ဆုိးသမား သားကုိ ”အေဆွ ရတ� ပါဏိ ငါသည် ဤေမျာက်�ုပ်ငယ်ကုိ

�ုိက်�ှက်ဖွပ်ေလ�ာ်၍�ှစ်ဖက်လံးု ေချာေမ� ေအာင် ြပ�၍ အဝါေရာင်ေဆးြဖင့် ဆုိးထားသည်ကုိ

အလိ�ိှုပါ၏”ဟ ုေြပာဆုိ၏။ အသ�င် ဤသိ� ေြပာဆုိ ေသာ် ရတ� ပါဏိမည်ေသာ ပနး်ဆုိးသမား၏

သားသည် ထုိပုဏ� ားအိ�ုကီးကုိ”အသ�င်ပုဏ� ားအိ�ုကီး သင်၏ ေမျာက်�ုပ်ငယ်သည် အဆုိးကား ခံ�ိင်ုပါ၏၊

�ုိက်�ှက်ဖွပ်ေလ�ာ်မ�ကုိမခံ�ိင်ုပါ၊ ပွတ်တိက်ုြခင်းကုိ မခံ�ိင်ု ပါ”ဟ ုေြပာဆုိ၏။

အသ�င် ဤအတသူာလ�င် မုိက်ကုနေ်သာ နဂိ�တိ�၏ အယူဝါဒသည် သူမုိက်တိ�၏ အစဲွအလမ်း

ကုိသာခံ�ိင်ု၏၊ ပညာ�ိှတိ�၏ အစဲွအလမ်းကုိ မခံ�ိင်ု၊ အစိစစ်ကုိ မခံ�ိင်ု၊ အစမ်းသပ်ကုိ မခံ�ိင်ု။

အသ�င်ထုိပုဏ� ားအိ�ုကီးသည် ေနာက်အခါ၌ ပုဆုိးသစ်အစုံကုိ ယူေဆာင်၍ ရတ� ပါဏိမည်ေသာ ပနး်ဆုိး

သမား၏သားထံသိ�  ချ�်းကပ်၍ ရတ� ပါဏိမည်ေသာ ပနး်ဆုိးသမား၏ သားကုိ ”အေဆွ ရတ� ပါဏိ

ငါသည်ဤပုဆုိးသစ်အစုံကုိ �ုိက်�ှက်ဖွပ်ေလ�ာ်၍ �ှစ်ဖက်လံးု ေချာေမ�ေအာင် ြပ�၍

အဝါေရာင်ေဆးြဖင့်ဆုိးထားသည်ကုိ အလိ�ိှု၏”ဟ ုေြပာဆုိ၏။ အသ�င် ဤသိ�  ေြပာဆုိေသာ်

ရတ� ပါဏိမည်ေသာ ပနး်ဆုိးသမား၏ သားသည် ထုိပုဏ� ားအိ�ုကီးကုိ ”အသ�င်ပုဏ� ားအိ�ုကီး သင်၏

ဤပုဆုိးအစုံသည် အဆုိးကုိလည်း ခံ�ိင်ုပါ၏၊ အ�ုိက်အ�ှက် အဖွပ်အေလ�ာ်ကုိလည်း ခံ�ိင်ုပါ၏၊

အပွတ်အတိက်ုကုိလည်း ခံ�ိင်ုပါ၏”ဟ ုေြပာဆုိ၏။

အသ�င် ဤအတသူာလ�င် ပူေဇာ်အထူးကုိ ခံေတာ်မူထုိက်ေသာ (အလံးုစုံေသာတရားတိ� ကုိ)

ကုိယ်တိင်ုမှနစွ်ာ သိေတာ်မူေသာ ထုိြမတ်စွာဘုရား၏ အယူဝါဒသည် ပညာ�ိှတိ�၏ အစဲွအလမ်းကုိ

ခံ�ိင်ု၏။ သူမုိက်တိ�၏ အစဲွအလမ်းကုိ မခံ�ိင်ု၊ အစိစစ်ကုိလည်း ခံ�ိင်ု၏၊ အစမ်းသပ်ကုိလည်း ခံ�ိင်ု၏ဟု

(ဆုိ၏)။

သူ�ကယ် သင့်ကုိ မင်း�ှင့် တကွေသာ ပရိသတ်သည် ”ဥပါလိသူ�ကယ်သည် နာဋ၏သား

နဂိ�၏တပည့်တည်း”ဟ ုသိ၏။ သူ�ကယ် (ယခုအခါ) သင့်ကုိ မည်သူ၏ တပည့်ဟု

မှတ်�ကရပါကုနအံ်န့ည်းဟ ု(ေမး၏)။ ဤသိ� ဆုိေသာ် ဥပါလိသူ�ကယ်သည် ေနရာမှ ထ၍ ပခုံးတစ်ဖက်၌

ကုိယ်ဝတ်ကုိ စံပယ်တင်လျက် ြမတ်စွာဘုရား �ိှေတာ်မူရာအရပ်သိ�  လက်အပ်ုချကီာ နာဋ၏သား

နဂိ�ကုိ ”အသ�င် ထုိသိ� ြဖစ်မ� အက��်ပ်ုသည် မည်သူ၏ တပည့်ြဖစ်သည်ကုိ နားေထာင်ေလာ”့ဟု

ဆုိေလ၏ –



၇၆။ အက��်ပ်ုသည် �မဲြမံေသာပညာ�ိှေတာ်မူေသာ၊ ေမာဟကင်းေဝးေတာ်မူ �ပီးေသာ၊

ေြငာင့်တံသင်းတိ� ကုိ ဖျက်ဆီးေတာ်မူ�ပီးေသာ၊ ေအာင်�ပီးေသာ ေအာင်ပဲွ�ိှ ေတာ်မူေသာ၊

ဆင်းရဲကင်းေဝးေတာ်မူ�ပီးေသာ၊ ညီမ�ေသာ စိတ်�ိှေတာ်မူေသာ၊

�ကီးပွားေသာအကျင့်သီလ�ိှေတာ်မူေသာ၊ ေကာင်းြမတ်ေသာ ပညာ�ိှေတာ်မူေသာ၊ ရာဂအစ�ိှေသာ

အဆိပ်ကုိလနွေ်ြမာက်ေတာ်မူ�ပီးေသာ၊ ရာဂအညစ်အေ�ကး ကင်းေဝးေတာ်မူ�ပီးေသာ ထုိ

ြမတ်စွာဘုရား၏တပည့်ြဖစ်ေပ၏။

အက��်ပ်ုသည် ေတးွေတာ ယုံမှားြခင်း ကင်းေတာ်မူေသာ၊ �ှစ်သက်ေသာစိတ်�ိှ ေတာ်မူေသာ၊

ေလာကသားတိ�၏ တပ်မက်စရာတိ� ကုိ ပျ�ိအနေ်တာ်မူ�ပီးေသာ၊ မုဒိတာတရား�ိှေတာ်မူေသာ၊

ြပ��ပီးေသာရဟနး်ကိစ��ိှေတာ်မူေသာ၊ လတူင်ွထူးကဲ တစ်ေယာက်တည်းသာ ြဖစ်ေတာ်မူေသာ၊

အဆုံးဘဝကုိယ်ကာယကုိ ေဆာင်တတ် ေသာ၊ ထူးြမတ်ေသာလ ူြဖစ်ေတာ်မူေသာ၊

ခုိင်း��င်ိးစရာဥပမာ�ိှေတာ်မမူေသာ၊ ကိေလသာြမ�ေ�ကး ကင်းေဝးေတာ်မူေသာ ထုိြမတ်စွာဘုရား၏

တပည့်ြဖစ်ေပ၏။

အက��်ပ်ုသည် ယုံမှား�ိှေတာ်မမူေသာ၊ လိမ�ာယ�်ေကျးေတာ်မူေသာ၊ သတ� ဝါတိ�  ၏

ေ�ှ�ေဆာင်တစ်ဆူြဖစ်ေတာ်မူေသာ၊ ြမတ်ေသာ ရထားထိနး်ြဖစ်ေတာ်မူေသာ၊ မိမိထက် ကဲလနွသူ်

�ိှေတာ်မမူေသာ၊ စင်�ကယ်ေသာ တရား�ိှေတာ်မူေသာ၊ ယုံမှား ြခင်းကင်းေတာ်မူ�ပီးေသာ၊

ပညာေတာ်ေရာင်ြဖင့်ထွနး်ေြပာင်ေတာက်ပေတာ်မူ�ပီး ေသာ၊ မာနတံ်ခွနကုိ် ကုနစ်င်ေအာင်

ြဖတ်ေတာ်မူ�ပီးေသာ၊ လံ�လဝီရိယ�ိှေတာ်မူ ေသာ ထုိြမတ်စွာဘုရား၏ တပည့်ြဖစ်ေပ၏။

အက��်ပ်ုသည် ရဲရင့်သူတိ�တင်ွ �ပိ�င်ဘက်ကင်းေတာ်မူေသာ၊ ��င်ိးယှ�်အပ်ေသာသူ �ိှေတာ်မမူေသာ၊

နက်နေဲသာ ဂုဏ်�ိှေတာ်မူေသာ၊ အရဟတ� မဂ်ဉာဏ်သိ�  ေရာက် ေတာ်မူ�ပီးေသာ၊

ေဘးမ့ဲြခင်းကုိြပ�ေတာ်မူတတ်ေသာ၊ ဉာဏ်�ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူ�ပီးေသာ တရားေတာ်၌သာ

တည်ေတာ်မူေသာ၊ ေစာင့်စည်းထားေသာ ကုိယ်စိတ်�ိှ ေတာ်မူေသာ၊ ရာဂအစ�ိှေသာ

ကပ်�ငိြခင်းကုိလနွေ်ြမာက်ေတာ်မူ�ပီးေသာ၊ ကိေလသာရနအ်ေပါင်းမှ ေကာင်းေကာင်း�ကီး

လတ်ွေြမာက်ေတာ်မူ�ပီးေသာထုိ ြမတ်စွာဘုရား၏ တပည့်ြဖစ်ေပ၏။

အက��်ပ်ုသည် အေ�ကာင်းေလးပါးတိ� ြဖင့် အြပစ်ကင်းေတာ်မူေသာ၊ ဆိတ်�ငိမ်ေသာ ေကျာင်းေနရာ၌

သာေနေတာ်မူေသာ၊ ကုန�်ပီးေသာ သံေယာဇ�်�ိှေတာ်မူေသာ၊ ခပ်သိမ်းေသာ ဆင်းရဲမှ



လတ်ွေြမာက်ေတာ်မူ�ပီးေသာ၊ တိင်ုပင်သင့်ေသာ ပညာ�ိှေတာ်မူေသာ၊ ခါတက်ွအပ်�ပီးေသာ

ကိေလသာ�ိှေတာ်မူေသာ၊ ချထား�ပီးေသာ မာနတံ်ခွန�ိှ်ေတာ်မူေသာ၊ ရာဂကင်းေတာ်မူ�ပီးေသာ၊

ယ�်ေကျးေတာ်မူ�ပီးေသာ၊ ပပ��တရားတိ� ကုိ ပယ်�ှားေတာ်မူ�ပီးေသာ

ထုိြမတ်စွာဘုရား၏တပည့်ြဖစ်ေပ၏။

အက��်ပ်ုသည် (ဝိပဿီစေသာ) ဘုရားသ�င်တိ�တင်ွ ခုနစ်ဆူေြမာက် ြဖစ်ေတာ်မူေသာ၊

ေကာက်ကျစ်စ�်းလဲြခင်းမှ ကင်းေဝးေတာ်မူေသာ၊ ဝိဇ�ာဉာဏ်သုံးပါး�ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူေသာ၊

ြမတ်ေသာသဗ�ည�အြဖစ်သိ�  ေရာက်ေတာ်မူေသာ၊ ကိေလသာ အညစ်

အေ�ကးတိ� ကုိေဆးေ�ကာသုတ်သင်ေတာ်မူ�ပီးေသာ၊ ဂါထာဖ�ဲ ြခင်း၌ လိမ�ာ ေတာ်မူထေသာ၊

ကုိယ်စိတ်�ှစ်ပါး�ငိမ်းေအးေတာ်မူ�ပီးေသာ၊ သိသင့်သည်ကုိ သိေတာ်မူေသာ၊ ဓမ�ဒါန အလ�ေတာ်ကုိ

ဦးစွာေပးလ�ေတာ်မူတတ်ေသာ၊ သည်းခံြခင်းငါှ စွမ်း�ိင်ုေတာ်မူေသာ ထုိြမတ်စွာဘုရား၏

တပည့်ြဖစ်ေပ၏။

အက��်ပ်ုသည် သူြမတ်ြဖစ်ေတာ်မူေသာ၊ ပွါးများအပ်�ပီးေသာစိတ်�ိှေတာ်မူေသာ၊ ရအပ်

ရသင့်ေရာက်အပ် ေရာက်သင့်ေသာ ဂုဏ်ေကျးဇူးတိ� ကုိ ရေတာ်မူ ေရာက် ေတာ်မူ�ပီးေသာ၊

အနက်အဓိပ�ါယ်သဘာဝတိ� ကုိ အကျယ်ချ�ဲ၍ ြပေတာ်မူတတ်ေသာ၊ သတိ�ှင့် ြပည့်စုံေတာ်မူေသာ၊

ထူးေသာဉာဏ်ြဖင့်�� ြမင်ေတာ်မူတတ်ေသာ၊ ကာမဂုဏ်တိ�၌ �တ်ွြခင်းကင်းေတာ်မူေသာ၊

ကာမဂုဏ်တိ�၌တိမ်းြခင်းကင်းေတာ်မူ ေသာ၊ တဏှာမှ ကင်းေဝးေတာ်မူေသာ၊ စိတ်တနခုိ်း�ိှသည့်

အြဖစ်သိ�  ေရာက်ေတာ်မူ�ပီးေသာ ထုိြမတ်စွာဘုရား၏ တပည့်ြဖစ်ေပ၏။

အက��်ပ်ုသည် ေကာင်းစွာ ထင်�ှားေကျာ်ေစာေတာ်မူေသာ၊ ဈာနတ်ရားကုိ ဝင်စားေတာ်မူေလ�ိှ့ေသာ၊

ကိေလသာတိ�သိ�  အစ�်မလိက်ုေသာ စိတ်�ိှေတာ်မူေသာ၊

ကိေလသာအညစ်အေ�ကးတိ� မှစင်�ကယ်ေတာ်မူေသာ၊ ကိေလသာတည်းဟေူသာ ေ�ှာင်ဖ�ဲ ြခင်းမှ

ကင်းေဝးေတာ်မူေသာ၊ အကျ�ိးစီးပွါးကုိြပ�ေတာ်မူေသာ၊ (ကိေလသာတိ� မှ) ကင်းဆိတ်ေတာ်မူေသာ၊

အထွတ်အထိပ်သိ�  ေရာက်ေတာ်မူ�ပီး ေသာ၊ သံသရာဝဋ်မှ ကူးေြမာက်ေတာ်မူ�ပီးေသာ၊ သတ� ဝါတိ� ကုိ

သံသရာမှ ကူးေြမာက်ေစေတာ်မူတတ်ေသာထုိြမတ်စွာဘုရား၏ တပည့်ြဖစ်ေပ၏။

အက��်ပ်ုသည် �ငိမ်သက်ေသာ ဣေ����ိှေတာ်မူေသာ၊ ေြမ�ကီးပမာ �ကီးကျယ် ေသာပညာ�ိှေတာ်မူေသာ၊

များြမတ်ေသာ ပညာ�ိှေတာ်မူေသာ၊ ကင်းေဝးေသာ ေလာဘ�ိှ ေတာ်မူေသာ၊ ေ�ှးဘုရားသ�င်တိ� �ှင့် တစွူာ



လာြခင်းြဖစ်ြခင်း�ိှေတာ်မူေသာ၊ ေကာင်းေသာစကားကုိသာဆုိေတာ်မူတတ်ေသာ၊ တဘုက်ကင်း�ပီး

တစ်ဦးတည်းေသာ ပုဂ�ိ�လ်ြမတ်ြဖစ်ေတာ်မူေသာ၊ �ပိ�င်ဘက်ကင်းေတာ်မူေသာ၊ ေကသရာဇာ

ြခေသ�့မင်းက့ဲသိ�  ရဲတင်းေသာစိတ်�ိှေတာ်မူေသာ၊ �းူည့ံသိမ်ေမ�ေသာ ပညာ�ိှေတာ်မူ ေသာ

ထုိြမတ်စွာဘုရား၏ တပည့်ြဖစ်ေပ၏။

အက��်ပ်ုသည် ြဖတ်�ပီးေသာ တဏှာ�ိှေတာ်မူေသာ၊ ေညယျဓံငါးပါးကုိ သိေတာ် မူ�ပီးေသာ၊

ကင်း�ပီးေသာ ကိေလသာအေင�အသက်�ိှေတာ်မူေသာ၊ တဏှာဒိ�ိတိ� ြဖင့် မလိမ်း ကျအံပ်ေသာ၊

အေဝးမှေဆာင်ယူ၍ လ�အပ်ေသာ အလ�ကုိ ခံေတာ်မူ ထုိက်ေသာ၊ ပူေဇာ်အပ်ေသာ နတ်ြဖစ်ေတာ်မူေသာ၊

ပုဂ�ိ�လ်မွန ်ပုဂ�ိ�လ်ြမတ်ြဖစ်ေတာ် မူေသာ၊ အတ�ိှူေတာ်မမူေသာ၊

ေလာကအလံးုတင်ွအ�ကီးြမတ်ဆုံးြဖစ်ေတာ်မူေသာ၊ ေရာက်အပ် ရအပ်�ပီးေသာ အြခံအရံ

အေကျာ်အေစာ�ိှေတာ်မူေသာထုိြမတ်စွာ ဘုရား၏ တပည့်ြဖစ်ေပ၏ဟ ု(ဆုိေလ၏)။

၇၇။ သူ�ကယ် သင်သည် ရဟနး်ေဂါတမ၏ ဤဂုဏ်ေကျးဇူးတိ� ကုိ အဘယ်အခါက

ဖ�ဲဆုိသီကုံးထားသနည်းဟ ု(ေမး၏)။ အသ�င် ဥပမာေသာ်ကား အထူးထူးေသာ ပနး်တိ� ြဖင့်

စုေပါင်းထားေသာ ပနး်စုပနး်ပုံသည် �ိှေလရာ၏၊ ထုိပနး်ပုံကုိ ပနး်ကုံးြခင်း၌ လိမ�ာေသာ

ပနး်သည်သည်လည်းေကာင်း၊ ထုိပနး်သည်၏ တပည့်သည်လည်းေကာင်း ဆနး်�ကယ်ေသာ ပနး်ကုံးကုိ

သီကုံးေလရာသက့ဲသိ� ၊ ဤအတသူာလ�င် ထုိြမတ်စွာဘုရားသည် များစွာေသာ ဂုဏ်ေကျးဇူး�ိှေတာ်မူ၏၊

အရာမက များြပားလှေသာ ဂုဏ်ေကျးဇူး �ိှေတာ်မူ၏။ အသ�င် ချးီကျ�းထုိက်သူ၏ ဂုဏ်ေကျးဇူးကုိ

အဘယ်သူ မချးီကျ�းဘဲ ေန�ိင်ုပါအံန့ည်းဟ ု(ဆုိ၏)။ ထုိအခါ ြမတ်စွာဘုရားအား ပူေဇာ်သကာ

ြပ�သည်ကုိ သည်းမခံ�ိင်ုရကား ထုိေနရာ၌ပင် နာဋ၏သား နဂိ�၏ ခံတင်ွးမှ ေလာေလာပူေသာ

ေသွးသည် အနထွ်က်ေလ၏။

ေြခာက်ခုေြမာက် ဥပါလိသုတ် �ပီး၏။
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