
သေလ�ခသုတ် ြမန်မာြပန် အကျ�်းချ�ပ် 
 

နိဒါနး်�ှင့် အေမး 

 အခါတပါး ြမတ်စာွဘုရား ေဇတဝန်ေကျာင်းေတာ်၌ ေနေတာ်မူစ် အရှင်စုမေထရ်က- 

“အရှင်ဘုရား… အတအယူဝါဒှင့်၎င်း, ေလာကအယူဝါဒှင့်၎င်း စပ်သည့် မိစ,ာဒိိအယူမျိးစံု ရှိပါ 

ကုန်၏။ ထိုအယူမျိး ှလံုးသွင်းမိလင် ချက်ချင်း ပယ်စွန်ရန် ြဖစ်ိုင်ပါသေလာ”ဟု ေမးြမန်း၏။  

 

အေြဖ 

 စု… ထိုမိစ,ာဒိိ အယူများ ြဖစ်ေပလာလင် ခ9ငါးပါး၌သာ ြဖစ်ေပကာ ၎င်း၌သာ ကိန်းဝပ် 

တည်ေနက၏။ ခ9ငါးပါးတိုကုိ ‘ငါဥ့စာ မဟုတ်၊ ငါ မဟုတ်၊ ငါအ့တ မဟုတ်”ဟု ပညာြဖင့် ဆင်ြခင် 

ေသာ သူအား ဤမိစ,ာအယူမှားကုိ ပယ်စွန်ိုင်၏။  

 

�ူပဈာန်ေလးပါး 

 စု… ဤသာသန9ေတာ်၌ ပထမဈာန်, ဒုတိယဈာန်, တတိယဈာန်, စတုတဈာနကုိ် ဝင်စားေန 

ေသာ အချိေသာ ရဟန်းသည် “ငါသည် ကိေလသာေခါင်းပါးြခင်းြဖင့် ေန၏”ဟု စိတ်အFကံ ြဖစ်ေလရာ 

၏။ စု… အမှန်အားြဖင့် ဤဈာန်တရားတိုကုိ အရိယာတို အဆံုးအမ၌ ကိေလသာေခါင်းပါးေရး 

တရားဟု မဆိုကုန်။ မျက်ေမှာက်ချမ်းသာစာွ ေနိုင်ေရးတရားဟု ေခဆိုကုန်၏။  

 

အ�ူပဈာန်ေလးပါး 

 စု… ူပဈာန်ေလးပါးကုိ ေကျာ်လွန်၍ အာကာသာနIာ-ယတနဈာန်, ဝိညာဏIာ-ယတနဈာန်, 

အာကိIညာ-ယတနဈာန်, ေနဝသညာန9သညာ-ယတနဈာန်ကုိ ဝင်စားေနေသာ အချိေသာရဟန်းသည် 

“ငါသည် ကိေလသာေခါင်းပါးြခင်းြဖင့် ေန၏”ဟု စိတ်အFကံ ြဖစ်ေလရာ ၏။ စု… အမှန်အားြဖင့် 

ဤဈာန်သမာပတ် တရားတိုကုိ အရိယာတို အဆံုးအမ၌ ကိေလသာေခါင်းပါးေရး တရားဟု မဆိုကုန်။ 

ငိမ်းချမ်းစာွေနရေရး တရားဟု ေခဆိုကုန်၏။  

 

(၁)ကိေလသာ ေခါင်းပါးေစတတ်ေသာ သေလ�ခအကျင့် 

စု… ဤဆိုလတံေသာ အရာတို၌ သင်တိုသည် ေခါင်းပါးြခင်းကုိ ြပသင့်၏။  

၁။ အြခားသူတို ညင်းဆဲကုန်ေသာ်လည်း ငါတိုသည် မညင်းဆဲကုန်အံ့ဟု ေခါင်းပါးြခင်းကုိ ြပ�သင့်၏။  

၂။ အြခားသူတို သတ်တတ်ကုန်ေသာ်လည်း ငါတိုသည် ေရာှင်က်ကုန်အံ့… 

၃။ အြခားသူတို ခိုးယူတတ်ေသာ်လည်း ငါတ့ိုသည် ေရှာင်က်ကုန်အံ့… 



၄။ အြခားသူတို မြမတ်ေသာအကျင့်ကုိ ကျင့်ေသာ်လည်း ငါတ့ိုသည် ြမတ်ေသာအကျင့်ကုိ ကျင့်ကုန်အံ့… 

၅။ အြခားသူတို လိမ်ေြပာတတ်ေသာ်လည်း ငါတ့ိုသည် ေရာှင်က်ကုန်အံ့… 

၆။ အြခားသူတို ကုန်းတိုက်တတ်ေသာ်လည်း ငါတ့ိုသည် ေရာှင်က်ကုန်အံ့… 

၇။ အြခားသူတို ကမ်းေသာစကားကုိ ေြပာတတ်ေသာ်လည်း ငါတ့ိုသည် ေရာှင်က်ကုန်အံ့… 

၈။ အြခားသူတို အကျိးမရှိေသာစကားကုိ ေြပာတတ်ေသာ်လည်း ငါတိုသည် ေရှာင်က်ကုန်အံ့… 

၉။ အြခားသူတို သူတပါးဥစာကုိ ေရှးFကံစည်တတ်ေသာ်လည်း ငါတိုသည် ေရာှင်က်ကုန်အံ့… 

၁၀။ အြခားသူတို ဖျက်ဆီးလိုစိတ် ရှိေသာ်လည်း ငါတိုသည် ေရာှင်က်ကုန်အံ့…  

၁၁။ အြခားသူတို အယူမှားသူတို ြဖစ်ကေသာ်လည်း ငါတိုသည် မှန်ေသာအယူကုိ ယူကုန်အံ့… 

၁၂။ အြခားသူတို မှားေသာအFကံ ရှိကေသာ်လည်း ငါတိုသည ်မှန်ေသာအFကံကုိ Fကံကုန်အံ့… 

၁၃။ အြခားသူတို မှားေသာစကား ရှိကေသာ်လည်း ငါတိုသည ်မှန်ေသာစကားကုိ ေြပာကုန်အံ့… 

၁၄။ အြခားသူတို မှားယွင်းေသာအမ ရှိကေသာ်လည်း ငါတိုသည် မှန်ေသာအမကုိ ြပကုန်အံ့… 

၁၅။ အြခားသူတို မှားယွင်းေသာ အသက်ေမွးမရှိကုန်ေသာ်လည်း ငါတိုသည် မှန်ေသာ အသက်ေမွးမ 

 ြပကုန်အံ့… 

၁၆။ အြခားသူတို မှားယွင်းေသာလံုလ ရှိကေသာ်လည်း ငါတိုသည် မှန်ေသာလံုလ ရှိကုန်အံ့… 

၁၇။ အြခားသူတို မှားယွင်းေသာသတိ ရှိကေသာ်လည်း ငါတိုသည် မှန်ေသာသတိ ရှိကုန်အံ့… 

၁၈။ အြခားသူတို မှားယွင်းေသာသမာဓိ ရှိကေသာ်လည်း ငါတိုသည် မှန်ေသာသမာဓိ ရှိကုန်အံ့… 

၁၉။ အြခားသူတို မှားယွင်းေသာZာဏ် ရှိကေသာ်လည်း ငါတိုသည် မှန်ေသာZာဏ် ရှိကုန်အံ့… 

၂၀။ အြခားသူတို မှားယွင်းေသာ လွတ်ေြမာက်ြခင်း ရှိေသာ်လည်း ငါတိုသည် မှန်ေသာလွတ်ေြမာက်ြခင်း 

 ရှိကုန်အံ့… 

၂၁။ အြခားသူတို ထိနမိဒ ရှိကေသာ်လည်း ငါတိုသည် ထိနမိဒ ကင်းကုန်အံ့… 

၂၂။ အြခားသူတို စိတ်ပျံလွင့်ကေသာ်လည်း ငါတိုသည် စိတ်ပျံလွင့်မ ကင်းကုန်အံ့… 

၂၃။ အြခားသူတို ယံုမှားတတ်ေသာ်လည်း ငါတိုသည် ယံုမှားြခင်းမှ လွန်ေြမာက်ကုန်အံ့… 

၂၄။ အြခားသူတို အမျက်ထွက်ေလ့ရှိေသာ်လည်း ငါတိုသည် အမျက်ထွက်ေလ့ မရှိကုန်အံ့… 

၂၅။ အြခားသူတို ရန်ငိးဖဲွတတ်ေသာ်လည်း ငါတိုသည် ရန်ငိးကင်းကုန်အံ့… 

၂၆။ အြခားသူတို ေကျးဇူးကန်းတတ်ေသာ်လည်း ငါတိုသည် ေကျးဇူးကုိ သိတတ်ကုန်အံ့… 

၂၇။ အြခားသူတို တုပ,ဂုဏ်ပိင်တတ်ေသာ်လည်း ငါတိုသည ်မတုပ, မပိင်ဆိုင်ကုန်အံ့… 

၂၈။ အြခားသူတို မန9လိုတတ်ေသာ်လည်း ငါတိုသည် မန9လိုြခင်း ကင်းကုန်အံ့… 

၂၉။ အြခားသူတို ှေြမာဝန်တိုတတ်ေသာ်လည်း ငါတိုသည် ဝန်တိုြခင်း ကင်းကုန်အံ့… 

၃၀။ အြခားသူတို ဂုဏ်မရှိပဲ ရှိဟန်ေဆာင်တတ်ေသာ်လည်း ငါတိုသည် ရှိဟန်ေဆာင်ြခင်း ကင်းကုန်အံ့… 

၃၁။ အြခားသူတို မိမိအြပစ်ကုိ လှည့်ပတ်ဖုံးတတ်ေသာ်လည်း ငါတိုသည် လှည့်ပတ်ြခင်း ကင်းကုန်အံ့... 

၃၂။ အြခားသူတို ခက်ထန်ကေသာ်လည်း ငါတိုသည် ခက်ထန်ြခင်း ကင်းကုန်အံ့… 



၃၃။ အြခားသူတို အလွန်ေမာက်မာကေသာ်လည်း ငါတိုသည် ေမာက်မာြခင်း ကင်းကုန်အံ့… 

၃၄။ အြခားသူတို အေြပာအဆို ခက်ကေသာ်လည်း ငါတိုသည် ေြပာဆိုလွယ်သူတို ြဖစ်ကုန်အံ့… 

၃၅။ အြခားသူတို မိတ်ေဆွယုတ်ရှိကေသာ်လည်း ငါတိုသည် မိတ်ေဆွေကာင်း ရှိကကုန်အံ့… 

၃၆။ အြခားသူတို ကုသုိလ်ေရး၌ ေမ့တတ်ကေသာ်လည်း ငါတိုသည် မေမ့ကကုန်အံ့…  

၃၇။ အြခားသူတို သဒါတရား မရှိကေသာ်လည်း ငါတိုသည် သဒါတရားှင့် ြပည့်စံုကုန်အံ့… 

၃၈။ အြခားသူတို အရှက်မရှိကေသာ်လည်း ငါတိုသည် အရှက်ရှိကကုန်အံ့… 

၃၉။ အြခားသူတို မေကာက်လန်တတ်ေသာ်လည်း ငါတိုသည် ေကာက်လန်တတ်သူတို ြဖစ်ကုန်အံ့… 

၄၀။ အြခားသူတို အကားအြမင်မရှိကေသာ်လည်း ငါတိုသည် အကားအြမင်ရှိသူတို ြဖစ်ကုန်အံ့… 

၄၁။ အြခားသူတို ပျင်းရိကေသာ်လည်း ငါတိုသည် လံုလစိုက်သူတို ြဖစ်ကုန်အံ့… 

၄၂။ အြခားသူတို သတိလွတ်ကေသာ်လည်း ငါတိုသည် သတိရှိသူတို ြဖစ်ကုန်အံ့… 

၄၃။ အြခားသူတို ပညာမ့ဲသူတို ြဖစ်ေသာ်လည်း ငါတိုသည ်ပညာှင့်ြပည့်စံုသူတို ြဖစ်ကုန်အံ့… 

၄၄။ အြခားသူတို မိမိအယူကုိ လွန်စာွစွဲလန်းကာ မဲ]မံစာွ ယူကကုန်လျက် မစွန်လတ်ိုင်ကကုန်ေသာ် 

      လည်း ဤအရာ၌ ငါတိုသည် မိမိအယူကုိ လွန်စွာမစွဲလန်းဘဲ, မဲ]မံစာွ မယူကုန်ဘဲ ြပန်လည်     

      စွန်လတ်ိုင်သူတို ြဖစ်ကကုန်အံ့ဟု ေခါင်းပါးြခင်းကုိ ြပသင့်၏။ (သေလခဝါရ) 

 

(၂) စိတ်ကူး�ုံမ( စိတ)�ပ*ါဒအကျင့် 

 စု… ငါဘုရားသည် ကုသုိလ်တရားတို၌ စိတ်ြဖစ်ေပြခင်းမကုိလည်း ေကျးဇူးများလှ၏ဟု 

ေဟာ ၏။ ကုိယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ, တ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ြပလုပ် စီမံ ေစခိုင်းြခင်းစသည်တို၌ အဘယ်ဆိုဖွယ်ရာ 

ရှိအံ့နည်း။  

 

ထိုေကာင့် စု… (၁) အြခားသူတိုသည် ညင်းဆဲတတ်ကေသာ်လည်း ငါတိုသည် ဤအရာ၌ 

မညင်းဆဲသူတို ြဖစ်ကုန်အံ့ဟု စိတ်ကုိ ြဖစ်ေစသင့်၏။ -  -  -  -  -  - ပ -  -  -  -  -  -  (၄၄) အြခားသူတို 

မိမိအယူကုိ လွန်စာွစွဲလန်းကာ မဲ]မံစာွ ယူကကုန်လျက် မစွန်လတ်ိုင်ကကုန်ေသာ်လည်း ဤအရာ၌ 

ငါတိုသည် မိမိအယူကုိ လွန်စာွမစွဲလန်းဘဲ, မဲ]မံစာွ မယူကုန်ဘဲ ြပန်လည်  စွန်လတ် ိုင်သူတို ြဖစ်က 

ကုန်အံ့ဟု စိတ်ကုိ ြဖစ်ေစသင့်၏။ (စိတပါဒဝါရ) 

 

(၃) ေရှာင်လ-ဲေသာ ပရိက/မနအကျင့် 

 စု… ဥပမာေသာ်ကား မညီွတ်ေသာ လမ်းရှိခဲ့ေသာ် အြခား ညီွတ်ေသာလမ်းသည် ထိုလမ်း 

ကုိ ေရာှင်လဲရန် ြဖစ်သက့ဲသုိ၎င်း၊ တနည်းေသာ်ကား… မညီွတ်ေသာ ဆိပ်ကမ်းရှိခဲ့ေသာ် အြခား 

ညီွတ်ေသာ ဆိပ်ကမ်းသည် ထိုဆိပ်ကမ်းကုိ ေရာှင်လဲရန် ြဖစ်သက့ဲသုိ၎င်း၊ စု… ဤအတူပင်- - - - 



 

၁။ ညင်းဆဲတတ်ေသာသူအား မညင်းဆဲမသည် ေရာှင်လဲရန် လမ်းြဖစ်၏။  

၂။ အသက်သတ်တတ်ေသာသူအား မသတ်ြခင်းသည် ေရာှင်လဲရန် လမ်းြဖစ်၏။ 

၃။ မေပးသည်ကုိ ယူတတ်ေသာသူအား ထိုယူြခင်းမှ ေရာှင်က်ြခင်းသည်… 

၄။ မြမတ်ေသာအကျင့်ကုိ ကျင့်တတ်ေသာသူအား ထိုအကျင့်မှ ေရာှင်က်ြခင်းသည်… 

၅။ မဟုတ်မမှန် ေြပာတတ်ေသာသူအား ထိုေြပာြခင်းမှ ေရာှင်က်ြခင်းသည် … 

၆။ ကုန်းစကားကုိ ေြပာတတ်ေသာသူအား ထိုေြပာြခင်းမှ ေရာှင်ြခင်းသည်… 

၇။ ကမ်းတမ်းေသာ စကားကုိ ေြပာတတ်ေသာသူအား ထိုေြပာြခင်းမှ ေရာှင်ြခင်းသည်… 

၈။ အှစ်မ့ဲေသာစကားကုိ ေြပာတတ်ေသာသူအား ထိုေြပာြခင်းမှ ေရာှင်ြခင်းသည်… 

၉။ သူတပါးပစည်းကုိ ေရှးFကံတတ်ေသာသူအား ထိုFကံြခင်းမှ ေရာှင်ြခင်းသည်… 

၁၀။ ဖျက်ဆီးလိုစိတ် ရှိသူအား ထိုစိတ်မရှိြခင်းသည်… 

၁၁။ အယူမှားေသာသူအား မှန်ေသာအယူသည် … 

၁၂။ မှားေသာအFကံရှိေသာသူအား မှန်ေသာအFကံသည်… 

၁၃။ မှားေသာ စကားရှိေသာသူအား မှန်ေသာစကားသည်… 

၁၄။ မှားေသာ ြပလုပ်မရှိေသာသူအား မှန်ေသာ ြပလုပ်မသည်… 

၁၅။ မှားေသာ အသက်ေမွးမရှိေသာသူအား မှန်ေသာအသက်ေမွးမသည်… 

၁၆။ မှားေသာ လံုလရှိေသာသူအား မှန်ေသာလံုလသည် … 

၁၇။ မှားေသာ သတိရှိေသာသူအား မှန်ေသာသတိသည်… 

၁၈။ မှားေသာ သမာဓိရှိေသာသူအား မှန်ေသာသမာဓိသည်… 

၁၉။ မှားေသာ Zာဏ်ရှိေသာသူအား မှန်ေသာZာဏ်သည်…  

၂၀။ မှားေသာ လွတ်ေြမာက်ြခင်းရှိေသာသူအား မှန်ေသာလွတ်ေြမာက်ြခင်းသည်… 

၂၁။ ထိနမိဒ ရှိေသာသူအား ၎င်းမှကင်းြခင်း(ဝီရိယ)သည်… 

၂၂။ စိတ်ပျံေသာသူအား မပျံေသာ(တည်ကည်မ)စိတ်သည်… 

၂၃။ ယံုမှားတတ်သူအား ယံုမှားမလွန်ေြမာက်ြခင်းသည်… 

၂၄။ အမျက်ထွက်တတ်သူအား အမျက်မထွက်ြခင်းသည်… 

၂၅။ ရန်ငိးဖဲွတတ်သူအား ရန်ငိးမဖဲွြခင်းသည်… 

၂၆။ ေကျးဇူးကန်းတတ်သူအား ေကျးဇူးသိြခင်းသည်… 

၂၇။ ဂုဏ်ပိင်တတ်သူအား ဂုဏ်မပိင်ြခင်းသည်… 

၂၈။ ြငစူတတ်သူအား မြငစူြခင်းသည်… 

၂၉။ ဝန်တိုတတ်သူအား ဝန်မတိုြခင်းသည်… 

၃၀။ စ်းလဲတတ်သူအား မစ်းလဲြခင်းသည်… 



၃၁။ လှည့်ပတ်တတ်သူအား မလှည့်ပတ်ြခင်းသည်… 

၃၂။ ခက်ထန်တတ်ေသာသူအား မခက်ထန်ြခင်းသည်… 

၃၃။ အလွန် ေမာက်မာတတ်ေသာသူအား ေမာက်မာမမရှိြခင်းသည်… 

၃၄။ အေြပာအဆို ခက်ေသာသူအား အေြပာအဆို လယွ်ြခင်းသည်… 

၃၅။ မိတ်ေဆွယုတ်ရှိေသာသူအား မိတ်ေဆွေကာင်းသည်… 

၃၆။ သတိေမ့ေသာသူအား မေမ့ေလျာ့ြခင်းသည်… 

၃၇။ သဒါမရှိေသာသူအား သဒါရှိြခင်းသည်… 

၃၈။ မရှက်မရှိေသာသူအား အရှက်ရှိြခင်းသည်… 

၃၉။ မေကာက်လန်တတ်ေသာသူအား ေကာက်လန်တတ်ြခင်းသည်… 

၄၀။ ဗဟုသုတ မရှိေသာသူအား ဗဟုသုတ များြခင်းသည်… 

၄၁။ ပျင်းရိေသာသူအား လံုလဝီရိယ ရှိြခင်းသည်… 

၄၂။ သတိလွတ်ေသာသူအား သတိထင်ြခင်းသည်… 

၄၃။ ပညာမ့ဲေသာသူအား ပညာြပည့်စံုြခင်းသည်… 

၄၄။ မိမိအယူကုိ မဲ]မံစာွ စွဲလမ်းပီး မစွန်ိုင်ေသာသူအား မိမိအယူကုိ လွန်စာွမစွဲလမ်းပဲ စွန်လတ်ိုင်ြခင်း 

      သည် ေရာှင်လဲရန် လမ်းြဖစ်၏။ (ပရိကမနဝါရ) 

 

 

၄။ အထက်သုိ2 သွားေစတတ်ေသာ ဥပရိဘာဂအကျင့် 

 စု… ဥပမာေသာ်ကား အကုိသုိလ်အားလံုးတိုသည် ေအာက်အဖုိ အပါယ်ဘုံသုိ ေရာက်ေကာင်း 

တရား ြဖစ်ကုန်သက့ဲသုိ၎င်း၊ ကုသုိလ်တရား အားလံုးတိုသည် အထက်သုဂတိဘုံသုိ ေရာက်ေကာင်း 

တရား ြဖစ်ကုန်သက့ဲသုိ၎င်း၊ ဤအတူပင်… 

၁။ ညင်းဆဲတတ်သူအား မညင်းဆဲြခင်းသည် အထက်ဘုံအတွက် ြဖစ်၏။ 

၂။ သတ်ေသာသူအား သတ်ြခင်းမှေရာှင်ြခင်းသည် အထက်ဘုံအတွက် ြဖစ်၏။  

        - - - - - - - - - - ပ - - - - - - -  - - 

၄၄။ မိမိအယူကုိ လွန်စာွစွဲလမ်းကာ မဲ]မံစာွယူလျက် မစွန်ိုင်ေသာသူအား ထိုအယူကုိ   

       စွန်လတ်ိုင်ြခင်းသည် အထက်ဘုံအတွက် ြဖစ်၏။ (ဥပရိဘာဂဝါရ) 

 

 

၅။ ကိေလသာ8ငိမ်းေစတတ်ေသာ ပရိနိဗ:ာနအကျင့် 



 စု… မိမိသည် ကာမဂုဏ်ွန်ေြပာင်း၌ နစ်ြမပ်ေနသူ ြဖစ်လျက် အြခားနစ်ြမပ်ေနသူကုိ ထုတ် 

ေဆာင်ိုင်ရန် အေကာင်းမရှိ။ မိမိက ကာမဂုဏ်ွန်ေြပာင်း၌ မနစ်ြမပ်ေနလင်ကား အြခားနစ်ြမပ် 

ေနသူကုိ ထုတ်ေဆာင်ိုင်ရန် အေကာင်းရှိ၏။ 

 စု… မိမိက မယ်ေကျးေသးသူ, မဆံုးမအပ်ေသးသူ, ကိေလသာမငိမ်းေသးသူ ြဖစ်လျက် 

အြခားသူကုိ ယ်ေကျးေစိုင်, ဆံုးမိုင်, ကိေလသာကုိ ငိမ်းေအးေစိုင်ရန် အေကာင်းမရှိ။ မိမိက 

ယ်ေကျးပီးသူ, ကိေလသာ ငိမ်းပီးသူြဖစ်ခဲ့လင်ကား အြခားသူကုိ ကိေလသာမှ ငိမ်းေစိုင်ရန် 

အေကာင်းရှိ၏။ 

 စု… ဤအတူပင် 

 ၁။ ညင်းဆဲတတ်ေသာသူအား မညင်းဆဲြခင်းသည် ငိမ်းေအးရန် ြဖစ်၏။ 

 ၂။ သတ်ြဖတ်တတ်ေသာသူအား သတ်ြဖတ်ြခင်းမှ ေရာှင်က်ြခင်းသည် ငိမ်းေအးရန်ြဖစ်၏။ 

      -  -  -  - ပ -  -  -  -  -  (ပရိကမနဝါရအတိုင်း ဆိုေလ) 

၄၄။ မိမိအယူကုိ လွန်စာွစွဲလမ်းကာ မဲ]မံစာွယူလျက် မစွန်ိုင်ေသာသူအား ထိုအယူကုိ   

                 မစွဲလမ်းဘဲ ြပန်လည် စွန်လတ်ိုင်ြခင်းသည် ငိမ်းေအးရန် ြဖစ်၏။ (ပရိနိဗာနဝါရ) 

 

 

 

 

နိဂံုးချ�ပ် 

 စု… ဤသုိလင် ငါဘုရားသည်- 

 (၁)ကိေလသာ ေခါင်းပါးြခင်းအေကာင်းကုိ ေဟာကားခဲ့ပီ။  

(၂) စိတ်ြဖစ်ပုံအေကာင်းကုိ ေဟာကားခဲ့ပီ။  

(၃) အထက်အဖုိသုိ ေရာက်ေကာင်းကုိ ေဟာကားခဲ့ပီ။  

(၄) ေရာှင်လဲြခင်းအေကာင်းကုိ ေဟာကားခဲ့ပီ။  

(၅) ငိမ်းေအးြခင်းအေကာင်းကုိ ေဟာကားခဲ့ပီ။ 

 

 စု… တပည့်သာဝကတို၏ အကျိးစီးပွားကုိ လိုလားလျက် အစ်သန9းြခင်းရှိေသာ ငါဘုရား 

သည် အစ်သန9းြခင်းေကာင့် ြပသင့်ြပထိုက်ေသာ တာဝန်ကုိ သင့်တိုအတွက် ြပပီးေပပီ။  

 စု… ဤသည်တိုကား သစ်ပင်ရင်း, ဆိတ်ငိမ်ရာတို ြဖစကု်န်၏။ တရားကုိ ဆင်ြခင်ကေလာ့၊ 

သတိ မေမ့ကကုန်လင့်။ ေန9င်ခါမှ ှလံုးမသာ မြဖစ်ကကုန်လင့်။ ဤသည်ကား ငါဘုရားတို၏ အဆံုး 

အမေတာ်ေပတည်း-ဟု မိန်ေတာ်မူ၏။ 

 



 အရှင်စုသည် ြမတ်စာွဘုရား ေဟာေတာ်မူေသာ တရားေတာ်ကုိ ှစ်သက်သေဘာကျသည် 

ြဖစ်၍ ဝမ်းေြမာက်စာွ ခံယူေလ၏။  

 

 ဘုရားရှင် ေဟာေတာ်မူသည့် သေလခမည်ေသာ သုတန်သည် နက်နဲ၏။ သမုဒရာှင့် ိင်းယှ် 

သင့်၏။ အေကာင်းငါးပါးတိုှင့် တကွ ေလးဆယ့်ေလးပါးေသာ ပုဒ်တိုကုိ ေဟာေတာ်မူ၏။ 

 

သေလခသုတ် ပီး၏။ 

 


 

 

 


