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(၆) အသ�ဘကမ�နန��ဒသ = အသ�ဘကမ�န်� အက�ယ်�ပခ�က်
ဥဒမ�တက စ�သ� ပ�ဒ်တ�၏အနက်က� ဖ�င�်�ပခ�က်
အသ�ဘ (၁၀)ပ��
ဥဒမ�တက အသ�ဘ၊ ဝ�န�လက အသ�ဘ၊ ဝ�ပ�ဗက အသ�ဘ၊ ဝ�စ�ဒက အသ�ဘ၊ ဝ�က�ယ�တက အသ�ဘ၊
ဝ�က�တက အသ�ဘ၊ ဟတဝ�က�တက အသ�ဘ၊ �လ�ဟ�တက အသ�ဘ၊ ပ�လ�ဝက အသ�ဘ၊ အ�က အသ�ဘ။
၄င်�တ��အက�ယ်
(၁) �လ�ဖင�်မတ်အပ်�သ� သ���ရအ�တ်က�သ� �သပ���န�က် အစ်အတ��င်� တက်ကလ�က� �ဖ�င်�ပ�
ဖ���ရ�င်�ခင်��ဖင�် အထက်သ� မတ်အပ်, ဖ��ဖ���ရ�င်�စအပ်သည်၏ အ�ဖစ်�က�င�် ဥဒမ�တက မည်၏။
တနည်�က�� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်�က�င်�သည်၏ အ�ဖစ်�က�င�် စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်�က�င်��သ� ဥဒမ�တ သ��သ
�က�င်သည် ဥဒမ�တက မည်၏။ ဥဒမ�တက-ဟ��သ� ဤအမည်သည် ထ��သ� ဖ��ဖ���ရ�င်�ခင်� သ�ဘ�ရ���သ�

သ��သ�က�င်၏ အမည်�ပတည်�။ 1
0

(၂) အ�ဖအန��ရ�လ�က် (ဝ�-ပကတ�အဆင်�ပ�က်လ�က်) ည�မည်�သည�် အဆင်�ရ���သ� သ��သ�က�င်က�
ဝ�န�လက-ဟ� �ခဆ��အပ်၏။ တနည်�က��- စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်�က�င်�သည်၏ အ�ဖစ်�က�င�် စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်�က�င်�
�သ� ဝ�န�လ သ��သ�က�င်သည် ဝ�န�လက-မည်၏။ ဝ�န�လကဟ��သ� ဤအမည်သည် အသ��မ���ရ�အရပ်တ�၌
န��သ�အဆင်�ရ��လ�က်, �ပည်စ�ဝ�ရ�အရပ်
�
တ�၌ �ဖ�သ�အဆင်�ရ���သ�, အမ���အ���ဖင�်မ� ည�ရ�အရပ်၌ ည�မ�
�သ� အဝတ်�ဖင�် လမ်��ခ�ရစ်ပတ်ထ��ဘ�သက��သ� ည�မ�သည�်အဆင်�ရ���သ� သ��သ�က�င်၏ အမည်�ပတည်�။
(၃) စ�တ်�ပတ် �ပ�က်ပ�က� ပ�က်စ��ရ�အရပ်တ�၌ �ပည်တစ��စ� ယ��ထ�က်�န�သ� သ��သ�က�င်သည်
ဝ�ပ�ဗက-မည်၏။ တနည်�က��- စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်�က�င်�သည်၏ အ�ဖစ်�က�င�် စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်�က�င်��သ� ဝ�ပ�ဗ
သ��သ�က�င်သည် ဝ�ပ�ဗက-မည်၏။ ဝ�ပ�ဗက-ဟ��သ� ဤအမည်သည် ထ��သ� �ပည်တစ��စ� ယ��ထ�က်�ခင်� သ�ဘ�
ရ���သ� သ��သ�က�င်၏ အမည်တည်�။
(၄) ဓ���ဖင�် ၂-ပ��င်��ဖတ်ထ���သ� သ��သ�က�င်က� ဝ�စ�ဒက-ဟ��ခ၏။ တနည်�က��- စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်
�က�င်�သည်၏အ�ဖစ်�က�င�် စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်�က�င်��သ� ဝ�စ�ဒ-သ��သ�က�င်သည် ဝ�စ�ဒက မည်၏။ ဝ�စ�ဒက
ဟ��သ� ဤအမည်သည် အလယ်၌ �ဖတ်ထ���သ�(အလယ်၌ �စ်ပ�င်��ပတ်�န�သ�) သ��သ�က�င်၏
အမည်�ပတည်�။

1

ဤတနည်�အဖ�င�်�ဖင�် ဥဒမ�တက-ပ�ဒ်က� "စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်�က�င်��သ� ဖ��ဖ���ယ�င်�န�သ� သ��သ�က�င်" ဟ�၍၄င်�၊ "ဖ��ဖ���ယ�င်

�န�သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်သ��သ�က�င်" ဟ�၍၄င်� အနက်�ပန်ရမည်။
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(၅) ထ��မ� ဤမ� အမ�� �မ�� ��သ� အ�ခင်�အရ��ဖင�် �ခ��,��မ�ခ�� စသည်တ� ခ�စ��အပ်�သ� သ��သ�က�င်
သည် ဝ�က�ယ�တက မည်၏။ တနည်�က��- စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်�က�င်�သည်၏အ�ဖစ်�က�င�် စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်�က�င်�
�သ� ဝ�က�ယ�တ သ��သ�က�င်သည် ဝ�က�ယ�တက မည်၏။ ဝ�က�ယ�တက-ဟ��သ� ဤအမည်သည် ထ��သ�
အမ���မ�� ��သ� အ�ခင်�အရ��ဖင�် ခ�စ��ထ���ခင်� သ�ဘ�ရ���သ� သ��သ�က�င်၏ အမည်�ပတည်�။
(၆) အ�ထ��ထ��သ� အရပ်သ� စ�န�်ပစ်ထ��အပ်�သ� သ��သ�က�င်သည် ဝ�က�တက-မည်၏။
တနည်�က��- စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်�က�င်�သည်၏အ�ဖစ်�က�င�် စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်�က�င်��သ� ဝ�က�တသ��သ�က�င်
သည် ဝ�က�တက-မည်၏။ ဝ�က�တက-ဟ��သ� ဤအမည်သည် "လက်က တ�ခ��, ��ခက တ�ခ��, �ခ�င်�က
တ�ခ�� စ�န�်ပစ်ထ��သည်"ဟ��သ� ဤပ�� ဤနည်��ဖင�် �ခ��,��မ�ခ�� စသည်တ�သည် အသ��အ�ခ���ပက� ခ�စ��
�ခင်��ဖင�် အ�ပ�င်� က��ယ်�က�င်မ�တ်၍ ထ��ထ�အရပ်၌ စ�န�်ပစ်ထ���သ� သ��သ�က�င်၏ အမည်တည်�။
(၇) သတ်ထ��အပ်သည�်�ပင် �ရ��ပ�ဒ်အဖ�င�်၌ ဆ��ခ��သ�နည်��ဖင�် အ�ထ��ထ��သ� အရပ်သ� စ�န�်ပစ်ထ��
�သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်သ��သ�က�င်လည်� �ဖစ်�သ��က�င�် ဟတဝ�က�တက-မည်၏။ ဟတဝ�က�တက-ဟ��သ�
ဤအမည်သည် က��� ��ခရ�သန် အ�ခင်�အရ�အ���ဖင�် လက်��ခစ�သ� အဂ�က��ငယ်တ�၌ ဓ��စ�သ�
လက်နက်�ဖင�် ခ�တ်သတ်ပ��လင် ဆ��ခ��သ�နည်��ဖင�် ထ��ထ�အရပ်၌ စ�န�်ပစ်ထ���သ� သ��သ�က�င်၏ အမည်�ပ
တည်�။ (သတ်၍ ထ��ထ�အရပ်၌ စ�န�်ပစ်ထ���သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်)
(၈) �သ��က�� �ပန�်က��စလ�က် ထ��မ� ဤမ� ယ��ထ�က်�စ�သ� သ��သ�က�င်သည် �လ�ဟ�တက-မည်၏။
�လ�ဟ�တက-ဟ��သ� ဤအမည်သည် ယ��ထ�က်�သ� �သ��တ���ဖင�် လ��လ��န�သ� သ��သ�က�င်၏ အမည်
တည်�။ (�သ��ယ��ထ�က်�န�သ� သ��သ�က�င်)
(၉) ပ����လ�က်တ�က� ပ�ဠဝ-ဟ� �ခအပ်၏။ ပ����လ�က်တ� �ပန�်က��န�သ� သ��သ�က�င်သည် ပ�ဠဝကမည်၏။ (တစ်က�ယ်လ�� ပ����လ�က်တ� �ပည�်�က်�န�သ� သ��သ�က�င်)
(၁၀) အ���သည်ပင် အ�က-မည်၏။ တနည်�က��- စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်�က�င်�သည်၏ အ�ဖစ်�က�င�်
စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်�က�င်��သ� အ���သည် အ�က-မည်၏။ အ�က-ဟ��သ� ဤအမည်သည် အ���စ��က�င်၏၄င်�၊
တစ်ခ��သ� အ���၏၄င်� အမည်�ပတည်�။
အမည်ရပ��က� ဆက်၍ ��ပ�ရလင် ဥဒမ�တက အစရ���သ� ဤသ��သ�က�င်တ�က� မ��၍ �ဖစ်�ပလ�
�သ� ဥဂဟန�မ�တ်, ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်တ�သည်လည်� ဥဒမ�တက စသည်မည်က�န်၏။ န�မ�တ်တ�၌ �ဖစ်�ပလ��သ�
စ��န်တ�သည်လည်� ဥဒမ�တက စသည် မည်က�န်၏။
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ဥဒမ�တက ကမ�န်�ပ�
ထ��အသ�ဘဆယ်ပ��တ��တ�င် ဥဒမ�တက သ��သ�က�င်၌ ဥဒမ�တက န�မ�တ်က��ဖစ်�စ၍ ဥဒမ�တက
�ခဆ��အပ်�သ� စ��န်က��ဖစ်�စ�ခင်�င�� အလ��ရ��သ� �ယ�ဂ�သည် ပထဝ�ကသ��ဏ်�၌ �ပခ��သည�်အတ��င်� အရည်
အခ�င်�တ���င�် �ပည�်စ��သ�ဆရ�က�� ခ�်�ကပ်၍ ကမ�န်�က�� သင်ယ�အပ်၏။ သင်ယ��သ� ဤ�ယ�ဂ�အ��
ကမ�န်�က�� သင်�ပ��သ� ထ��ဆရ�သည်၁။ အသ�ဘန�မ�တ်က� ယ�ရန်အတ�က် သ���ပ��အစ�အစ်၊
၂။ ပတ်ဝန်�က�င်၌ရ���သ� န�မ�တ်က� မ�တ်သ���ခင်�၊
၃။ ၁၁-ပ���သ� အ�ခင်�အရ�အ���ဖင�် အသ�ဘန�မ�တ်က� ယ��ခင်�၊
၄။ အသ��� အ�ပန်လမ်�က�� ဆင်�ခင်မ�တ်သ���ခင်�၊
ဟ��သ� ဤသ���သ� အ�ပ��အ���ဖင�် အပန�အစ�အရင် အဆ���ရ���သ� အလ���စ��က� ��ပ�က��အပ်၏။ ထ��တပည�်
�ယ�ဂ�သည်လည်� ဆရ���ပ�သမ အ��လ��� �က�င်�စ��မ�တ်သ��ပ��လင် �ရ��(ပထမတ�)� ၌�ပခ���သ� ဂ�ဏ်အဂ�
တ���င�် �ပည�်စ��သ��က��င်�သ�� ကပ်�ရ�က်၍ ဖ��ဖ���ရ�င်�န�သ� သ��သ�က�င် အသ�ဘန�မ�တ်က� စ��စမ်�ရ��မ���
လ�က် �နအပ်၏။
�နရ��င�် သဘ�ဂ-ဝ�သဘ�ဂ
ဤသ���သ� ရ��မ����န�သ� �ယ�ဂ�သည်လည်� "ဤမည်�သ� ရ��တ�ခ��၌, ဤမည်�သ� �တ�အ�ပ်အဝ၌,
ဤမည်�သ�လမ်�၌, ဤမည်�သ� �တ�င်��ခ၌, ဤမည်�သ� သစ်ပင်ရင်�၌, ဤမည်�သ� သ�ဿန်၌ ဥဒမ�တက သ��သ�က�င်က� ပစ်ခ�ထ��သည်"ဟ� ��ပ�ဆ��က�သ� လ�တ�၏စက��က�� က��ရပ���သ�်လည်�
ဆ�ပ်ကမ်�မဟ�တ်ရ�၌ အ�ဆ�တလ�င် သက်ဆင်�သက��သ� ထ��က��ပ���သ� ခဏ၌ပင် အ�ဆ�တလ�င် မသ���သင�်
�သ��ပ။
အဘယ�်�က�င�်ဆ��သ�် သ��သ�က�င်မည်သည်မ�� က���စ�သ� သ��ရ�တ� သ�မ်�ပ��က်�စ�င�်�ရ��က်�န
သည်လည်� ရ��တတ်၏။ ဘ�လ��တ�� သ�မ်�ပ��က်�စ�င�်�ရ��က်အပ်သည်လည်� ရ��တတ်၏။ ထ��သ� သ�မ်�ပ��က်�စ�င�်
�ရ��က်�နစ် သ���လင် ဤ�ယ�ဂ�အ�� အသက်အရ�ယ် �ဖစ်�င်၏။ ထ���ပင် ထ��အသ�ဘ�က�င်ရ�ရ� အရပ်သ�
သ����သ�လမ်�သည် ရ��တ�ခ���ဖင�်�သ�်၄င်�၊ �ရခ���ဆ�ပ်�ဖင�်�သ�်၄င်�၊ လယ်ကန်သင်�����ဖင�်�သ�်၄င်� �ဖစ်တတ်
၏။ ထ��သ��ဖစ်ရ�၌ သ���လင် ဝ�သဘ�ဂ (အသ�င်သဏ�န်က�)ပ�ဂ�လ်၏ အဆင်��ပ���က� �တ��မင်ရတတ်၏။
သ��မဟ�တ် ထ��အသ�ဘ က��ယ်�က�င်သည်ပင်လင် ဝ�သဘ�ဂ သ��သ�က�င် �ဖစ်တတ်၏။
ဝ�သဘ�ဂ-ဟ�သည်မ�� �ယ�က်���အတ�က် မ�န်�မ၏က��ယ်�က�င်သည်၄င်�၊ မ�န်�မအတ�က် �ယ�က်���၏
က��ယ်�က�င်သည်၄င်� အသ�င်သဏ�န်ခ�င်�မတ��သ� ဝ�သဘ�ဂ �ဖစ်�ပသည်။ ထ��ဝ�သဘ�ဂ သ��သ�က�င်သည်
�သပ��ခ�စ �လ��လ�လတ်လတ် �ဖစ်ပ�မ� တင�်တယ်သည�်အ�နအ���ဖင�် ထင်ရတတ်၏။ ထ��သ� ထင်�ခင်��က�င�်
ဤ�ယ�ဂ�အ�� ရဟန်�သ�လအက�င�်�မတ်၏ အရ�ယ်�သ�်လည်� �ဖစ်�င်၏။ သ���သ�်လည်� "ဤဝ�သဘ�ဂ �ပ���
သည် င�သ���သ�ပ�ဂ�လ်အ�� သ�ဘသည�မ�ဖစ်�အ�င် �လ��သ�င်�ရန် ဝန်မ�လ�" ဟ� မ�မ�က�ယ်က� အ��က���စ�တ်ခ�
ပ�မ� ထ��အသ�ဘရ���သ��နရ�သ�� သ�����င်ပ��သ�သည်။
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သ���လင် ပန်က��ရမည်
အသ�ဘ�က�င်ရ�ရ� သ�ဿန်သ�သ����သ� �ယ�ဂ�သည်လည်� သ�ဃ�ထရ်အ���ဖစ်�စ, ထင်ရ����သ�
အ�ခ��ရဟန်�အ���ဖစ်�စ ပန်က��၍ သ���အပ်၏။ အဘယ�်�က�င�်ဆ��သ�်... ဤ�ယ�ဂ�အ�� သ�ဿန်၌ ဘ�လ��,
က���စသည်တ�၏ အဆင်�အသ� အစရ���သ� အန����တ�က ��ပ်စက်အပ်�သ��က�င�် အဂ�က��ငယ်တ�သည်
မ�လည်� တ�န်လပ်က�န်�င��အ��။ အ�ခ���သ� အန��ရ�ဂ�သည်မ�လည်� �ဖစ်�ပ�င��အ��။ ထ��သ��ဖစ်လင် �က��င်�၌
ရ���သ� ဤ�ယ�ဂ�ရဟန်�၏ သပ�တ်သကန်�က�� ထ��သ�ဃ�ထရ်စသည်က �က�င်�စ�� �စ�င�်�ရ��က်�ပလ�မ�်မည်။
အ�ခ�� ရဟန်�ငယ် သ�မ�ဏငယ်မ���က�� လတ်၍မ�လည်� ထ��ရဟန်�က�� �စ�င�်�ရ��က်�ပလ�မ�်မည်။
တနည်��သ�်က��- သ�ဿန်မည်သည်မ�� "(�န�က်က လ��က်ဖမ်�ကမည�် ရ�စသည်တ�မ)� စ���ရ�မ်ဖ�ယ်
ကင်��သ� အရပ်�ဖစ်သည်"ဟ� မ�တ်ယ�က�န်လ�က် ခ���မ�ပပ���သ� သ�ခ��တ��သည်၄င်�, ခ���ရန် �က�စည်�န�သ�
သ�ခ��တ��သည်၄င်� လ��ရ�က် ခ���အ�င်�တတ်က�န်၏။ ထ��သ�ခ��တ��သည် ရ��င�် ဥစ�ရ�င်တ�က လ�က
� ်လ�ကလင်
ခ���ယ�ခ��သ� ဥစ�က�� သ�ဿန်၌�န�သ� ရဟန်�၏အန��သ�� ပစ်ခ�၍မ�လည်� ထ�က်��ပ�တတ်က�န်၏။ ထ�သ
� ��ဖစ်လင်
ရ��င�်ဥစ�ရ�င်တ�က "အထ�ပ်အထယ်�င�်တက� သ�ခ��က�� မ�ပ�"ဟ� �လ��သ�င်�လ�က် ထ��ရဟန်�က��ဖမ်�က� ��ပ်စက်
တတ်ကက�န်၏။
ထ��သ��သ�အခ�၌ ပန်က��ခ���သ� ထ��သ�ဃ�ထရ်စသည်တ�က "ဤရဟန်�က�� မ��ပ်စက်ကပ�လင�်၊
ဤရဟန်�သည် င�အ��ပန်က��၍ အသ�ဘကမ�န်�ရန် က�စ�င�် သ�ဿန်သ� သ���ခ��ပ�သည်"ဟ� ��ပ�က��က�
ထ��လ�တ�က� န��လည်�စ၍ ထ��ရဟန်�အ�� လ�တ်��မ�က်ခ�မ်�သ��ခင်�က�� �ပ�ပလ�မ�်မည်။ ဤသည်က��
ပန်က��၍ သ����ခင်�၏ အက����ပတည်�။
သ���ဖစ်၍ သ�ဃ�ထရ်�င�် ထင်ရ���ရ���သ�ရဟန်အ�� ပန်က��က� အသ�ဘန�မ�တ်က� �ခင်�၌ ထက်သန်
�သ� လ��လ���ခင်�ရ��သည်�ဖစ်၍ - ဥပမ�အ���ဖင�် အဘ�သ�က်ခ�မည�်မင်�သည် အဘ�သ�က်သ�င်�ရ� မဂလ�ခန်�မသ��..,
ယဇ်ပ��ဇ�်�သ� ယဇ်အရ�င်သည် ယဇ်ပ��ဇ�်ရ���သ�.., ဥစ�မ���သ� သ�ဆင်�ရ�သည် �ရ��င�ရတန� �မပ်�ထ��ရ�
ဌ�နသ�� ဝမ်���မ�က်ဝမ်�သ� သ����လဘ�သက��သ�.... ထ��အတ�ပင် (ဤအက�င�်�ဖင�် အ���ခင်��သ�ခင်�တ��မ� ဧကန်
မခတ် လ�တ်ရ�ပလ�မ�်မည်ဟ� �လ��သ�င်�က�) ဝမ်�သ��ခင်�က�� �ဖစ်�စလ�က် အကထ�တ��၌ �ပဆ��ထ��သည�်
အစ�အရင်�ဖင�် သ���အပ်�ပသည်။
မ�န်၏၊ �အ�က်ပ�စက��က�� အကထ�တ��၌ မ�န�်ဆ�ထ���ပသည်။
"ဥဒမ�တက အသ�ဘန�မ�တ်က� ယ�လ��သ��ယ�ဂ�သည် တစ်ပ��တည်� အ�ဖမပ�ဘ� သ���၏။ မ�မ�
မ�လ��� ထင်�သ� သတ�ရ�လ�က် အတ�င်�၌ တည်ကည်�သ� မ�က်စ�စ�သ� ဣ�မ���ရ��လ�က် အ�ပင်သ�
မသ����သ� စ�တ်ရ�သည်�ဖစ်၍ အသ���အ�ပန်လမ်�က�� ဆင်�ခင်မ�တ်သ��လ�က် သ���၏။ ဥဒမ�တက သ��သ�က�င်
န�မ�တ်က� ပစ်ခ�ထ��ရ�အရပ် အန��အပ��၌ရ���သ� �က��က်က�၄င်�, �တ�င်ပ�က�၄င်�, သစ်ပင်က�၄င်�, ခ��က�၄င်�,
�ယ်က�၄င်� အသ�ဘ�က�င် န�မ�တ်�င�်တက� ယ�်တ�လ�က် ပ��င်��ခ��မ�တ်သ���ခင်�က�� �ပ၏။
အသ�ဘန�မ�တ်အ����င�်တက� မ�တ်သ���ခင်�က�� �ပပ��လင် ဥဒမ�တက အသ�ဘန�မ�တ်က� မ�မ�၏ သ�ဘ�
ရင်��ဖစ်�သ� လကဏ�အ���ဖင�် မ�တ်သ��၏။ အဆင်�အ���ဖင�်လည်� မ�တ်သ��၏။ လ�င်အသ�င်အ���ဖင�် လည်�-,
ပ��သဏ�န်အ���ဖင�်လည်�-, အရပ်မ�က်��အ���ဖင�်လည်�-, တည်ရ�အ���ဖင�်လည်�-, အပ��င်�အ�ခ��အ���ဖင�်လည်�မ�တ်သ��၏။ အစပ်အ���ဖင�်, အက��အရပ်အ���ဖင�်, အန�မ�်-အခ��င�်အ���ဖင�်, အ�မင�်-အ�မ�က် အ���ဖင�်, ပတ်ဝန်�-
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က�င်အ���ဖင�် မ�တ်သ��၏။ ထ���ယ�ဂ�သည် ထ��ဥဒမ�တက သ��သ�က�င်န�မ�တ်က� �က�င်�စ�� ယ�အပ်သည်က�
�ပ၏။ �က�င်�စ�� မ�တ်မ��အ�င် မ�တ်၏။ �က�င်�စ�� ပ��င်��ခ����င်�အ�င် ပ��င်��ခ��၏။
ထ���ယ�ဂ�သည် ထ��က�သ� �ပပ��လင် တစ်ပ��တည်� အ�ဖမပ�ပ� သ�ဿန်မ� �က��င်�သ�� �ပန်လ�၏။
မ�မ�မ�လ��� ထင်�သ� သတ�ရ�လ�က် အတ�င်�၌ တည်ကည်�သ� မ�က်စ�စ�သ� ဣ�မ���ရ��လ�က် အ�ပင်သ�
မသ����သ� စ�တ်ရ� သည်�ဖစ်၍ အသ���-အ�ပန်လမ်�က�� ဆင်�ခင်မ�တ်သ��လ�က် �ပန်လ�၏။ ထ��သ� �ပန်လ�ပ��
�သ� �ယ�ဂ�သည် စကသ���လင်လည်� ထ��အသ�ဘန�မ�တ်ဆ�သ� �ရ���ဖစ်�သ� အဖ��ရ�သည်သ�လင်�ဖစ်�သ�
စကသ����ခင်�က�� �ပ၏။ ထ��င်�နလင်လည်� ထ��အသ�ဘန�မ�တ်သ� �ရ��လ�က်သ�လင် ထ��င်�န၏။
အသ�ဘ�က�င်၏ ပတ်ဝန်�က�င်၌ �က��က်စ�သ� န�မ�တ်က� မ�တ်သ���ခင်�သည် အဘယ်အက���ရ��သ
နည်�? မ�တ��ဝ�ခင်� အက�� �ရ��၏။ ၁၁-ပ���သ� အ�ခင်�အရ�အ���ဖင�် အသ�ဘန�မ�တ်က� မ�တ်သ���ခင်�သည်
အဘယ်အက��� ရ��သနည်�? အသ�ဘအ���၌ စ�တ်က� �ဆ�င်ကပ်၍ ဖ��ခ�ည်�ခင်�ဟ��သ� အက���ရ��၏။ အသ���အ�ပန်
လမ်�က�� မ�တ်သ���ခင်�သည် အဘယ်အက���ရ��သနည်�? �လ��သ�င်�မက� ကမ�န်�လ�ပ်ငန်�စ် လမ်��ပသ��
�က�င်�စ�� တဖန်သ����စ�ခင်�- တက်�ရ�က်�စ�ခင်�ဟ��သ� အက���ရ��၏။
ထ���ယ�ဂ�သည် "ဤအက�င�်�ဖင�် အ���ခင်�, �သ�ခင်�မ� ဧကန်မ�ခ� လ�တ်ရ�ပလ�မ�်မည်"ဟ� အက���က��
��မ�်�မင်လ�က် အသ�ဘအ���က� အလ�န်ရခ��သ� ရတန��မတ်ဟ� အမ�တ်�ပက� ���သ�လ�စ���ခင်�က�� �ဖစ်�စ
လ�က် �က�င်�စ���မတ်��သည်�ဖစ်၍ ထ��ဥဒမ�တက အသ�ဘအ���၌ စ�တ်က� �ဆ�င်ကပ်၍ ဖ��ခ�ည်၏။ ထ��သ�
�န�သ� �ယ�ဂ�သည် က�မတ��မ� ကင်�ဆ�တ်၍သ�လင်, ဝ�တက်ဝ�စ�ရ�င�်တက��ဖစ်�သ�, ဝ��ဝက�က�င�်
�ဖစ်�သ�, ပ�တ�သ�ခရ���သ�, ပဌမစ��န်က� �ပည�်စ��စလ�က် �န၏။ ထ���န�သ� �ယ�ဂ�သည် �ပ�ဝစရ ပဌမစ��န်က�
၄င်�, ဒ�ဗဝ�ဟ�ရက��၄င်� 2, ဘ�ဝန�မယ ပ�ညက�ရ�ယ ဝတက��၄င်� ရအပ်ပ���ဖစ်�တ��သည်။
1

ဤက�� အကထ�တ��၌ ဆ��ထ���သ� အစ�အရင်�ပတည်�။
သ�ဿန်သ���ပ�� အစ�အစ်
ထ��သ� အသ�ဘန�မ�တ်က� ယ��ခင်�သည် အရ�ယ�မဂ်၏ န���သ�အ�က�င်��ဖစ်�သ� ပထမစ��န်က�ရ�ခင်�၏
အ�က�င်�မ�န်�ဖစ်�ခင်�၊ 'အသ�ဘန�မ�တ် ယ�လ��သ� �ယ�ဂ�သည် တစ်ပ��တည်� အ�ဖမပ�ပ� သ���၏'ဟ�
အကထ�တ��၌ ဆ��ထ���ခင်�ဟ��သ� အ�က�င်��စ်ပ��တ���က�င�် အသ�ဘ�က�င်တ�က� ကည�်၍ �်
ပက��ယ်၏
�ဖစ်��သ�ဘ�မ�န်က� �ဖစ်�စ�ခင်��ဖင�်၄င်�, မ�မ�၏ စ�တ်က� သ�မ�တ်�စ�ခင်�အက���င�� သ�ဿန်သ����သ� ပ�ဂ�လ်
သည် �ခ�င်��လ�င်�ထ���စည်က� တ���ခ�က်လ�က် အတ�သ����ဖအ�ပ�င်�က�� စည်��ဝ��စ၍�သ�်လည်� သ���လ��က
သ�����င်�ပ၏။

2

ဒ�ဗဝ�ဟ�ရ-�ဗဟ��ဘ�ဟ��သ� နတ်�ပည်၌�ဖစ်�သ� အ���ဘ�်က� ရ�စ��င်�သ� စ��န်။ ဆ��လ�သည်မ�� - �ပစ��န် အ�ပစ��န်တ�က�

ဒ�ဗဝ�ဟ�ရဟ� �ခသည်။
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ကမ�န်�က�� ပဓ�န�ပလ�က် သ���လ���သ� ပ�ဂ�လ်သည်က�� တပ��တည်� အ�ဖမပ�ပ� မ�လကမ�န်�က��

မစ�န�်မ�၍ 3 ထ��မ�လကမ�န်�က�� မစ�န�်မ�၍သ�လင် သ�ဿန်၌ �ခ��အစရ���သ� �ဘ�ရန်က� �ခ��က်လ�န�်ပယ်ရ���ရန်
2

အတ�က် �တ�င်�ဝ��က���ဖစ်�စ, �င်တ�က��ဖစ်�စ, က��င်�ဆ�င်၍ �က�င်�စ��ထင်�ခင်�က�� ပ���စသ�ဖင�် မ�မ��သ�
သတ�က��ဖစ်�စလ�က် စ�တ်လင် ��ခ�က်ခ���မ�က်ရ�က�န်�သ� ဣ�တ�၏ အတ�င်�၌ တည်သည်၏အ�ဖစ်က� ပ���စ
သ�ဖင�် အ�ပင်သ�မသ����သ� စ�တ်ရ�သည်�ဖစ်၍ သ�ဿန်သ� သ���အပ်�ပသည်။
လမ်��တ�သမ မ�တ်သ���ပ�
�က��င်�မ�ထ�က်လင် မည်သည�်တ�ခ���ပ�က်က ထ�က်သည်ဟ� မ�တ်အပ်၏။ ထ���န�င် သ���ရ�လမ်�က��
"ဤလမ်�သည် အ�ရ�သ�� သ���၏"ဟ� �သ�်၄င်�၊ "အ�န�က်သ�, ��မ�က်သ�, �တ�င်သ� သ���၏"ဟ� �သ�်၄င်�၊
"အ�ထ�င�်အရပ်သ� သ���၏"ဟ� �သ�်၄င်� မ�တ်သ��အပ်၏။ ထ���ပင် "ဤ�နရ�၌ လက်ဝ�ဘက်သ� သ���၏။
ဤ�နရ�၌ လက်��ဘက်သ� သ���၏။ ဤ�နရ�၌ �က��က်တ�င်ရ�၏။ ဤ�နရ�၌ �တ�င်ပ� ရ��၏။ ဤ�နရ�၌
သစ်ပင်ရ�၏။ ဤ�နရ�၌ ခ��ရ�၏။ ဤ�နရ�၌ �ယ်ရ�၏" ဟ�၍လည်� မ�တ်အပ်၏။ ဤသ�� အသ���လမ်�က�� မ�တ်သ��
လ�က် အသ�ဘန�မ�တ်ရ�ရ� အရပ်သ� သ���အပ်�ပသည်။
�လဆန်က� �ရ��င်သ���
သ���သ�် �လဆန်မ�က�� မသ���အပ်�ပ။ �လဆန်သ���လင် အ�က�င်ပ�ပ်န� သည် ���ခ�င်�က�� တ��က်ခ�က်
၍ ဦ��ခ�င်�က�� �ခ��က်ခ��� ပ�က်�ပ���စတတ်၏။ အစ�က��မ�လည်� အန်�စတတ်၏။ "ဤသ�� အ�က�င်ပ�ပ်ရ�ရ�သ��
လ�ခ��မ��လ�ခင်�"ဟ� �လ��မသ�ယ��ခင်�က��လည်� �ဖစ်�စတတ်၏။ ထ���က�င�် �လဆန်က� �ရ��င်လ�၍ �လစ�န်
လမ်��ဖင�် သ���အပ်၏။
အကယ်၍ �ဖတ်သ���ရမည�် လမ်�ခ�လတ်၌ �တ�င်, ကမ်�ပ���ပတ်, �က��က်တ��က��, �က��က်�ဆ�င်က��,
စည်����, ဆ��မ����သ�ဌ�န, �ရ, ရ���န်ဗ�က် တစ်စ�တစ်ခ� �ခ��လ�က်ရ��သ��က�င�် �လစ�န်လမ်��ဖင�်သ���ရန် မ�ဖစ်
��င်ပ�က သကန်�စ�န်��ဖင�် ���ခ�င်�က�� ပ�တ်၍ သ���အပ်၏။ ဤသည်က�� ထ���ယ�ဂ�၏ သ�ဿန်သ� သ���ရ�၌
�ပရမည�် က�င�်ဝတ်�ပတည်�။
�နရ��ရ��ပ�
ဤဆ��ခ�သည�်အတ��င်� သ�ဿန်သ� �ရ�က်လ�ပ���သ� ရဟန်�သည် �ရ��ဦ�စ�� အသ�ဘန�မ�တ်က� မကည�်
သင�်�သ�။ ထ��င်သင�်�သ�အရပ်က� ပ��င်��ခ�� �ရ��ခ�ယ်ရဦ�မည်။ �ရ��ခ�ယ်ပ�က� ခ���ပရလင် တစ်ခ��သ� အရပ်အဖ��၌
တည်�သ�သ�အ�� အသ�ဘအ���လည်� ထ�င်ရ���စ�� မ�ပ၊ စ�တ်လည်� အသ�ဘရန် မခန�်က�န်� မသန်စ�မ်�ပ�
ရ��တတ်၏။ ထ���က�င�် ထ��အရပ်မ�� �က�� ပယ်၍ အသ�ဘအ��� ထင်ရ����ပရ�, စ�တ်လည်� ခန�်က�န်�ရ� အရပ်၌
တည်ရ�၏။ ထ���ပင် �လ�အ�က်,�လည� အရပ်က�လည်� ပယ်အပ်၏။ အ�ပစ်က��- �လ�အ�က်အရပ်၌
တည်လင် အပ�ပ်န� က ��ပ်စက်�သ��က�င�် စ�တ်မတည်ပ� ��ပ��နတတ်၏။ �လည�အရပ်၌ တည်�နလင်လည်�

3

မ�လကမ�န်�ဟ�သည်မ�� ပကတ�အ���ဖင�် မ�မ�သည် ရ�ဖန်ရ�ခ� �လ��သ�င်�လ�က် �ဆ�င်ထ��အပ်�သ� ဗ�ဒ��ဿတ� အစရ���သ� သဗတက

ကမ�န်�ပင်တည်�။
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ထ��သ��သ�က�င်၌ စ���အ�ပ်�စ�င�်�ရ��က်�န�သ� ဘ�လ��,��မဘ�တ်တ� ရ���နပ�မ� ၄င်�တ��က (င�တ��ထ�သ� မ�က�င်�
�သ� လ�န� က� လ��စသည်ဟ� �လ��သ�င်�လ�က်) စ�တ်ဆ��က၍ အက���မ��က� �ပတတ်က�န်၏။ ထ���က�င�်
အနည်�ငယ် ဖယ်ရ���၍ �လည�တည�်တည�် မက�လ�န်��သ� အရပ်၌ တည်�နရ�၏။
ဤသ�� တည်�န�သ�သ�သည်လည်� အသ�ဘ�က�င်�င�် မန��လ�န်� မ�ဝ�လ�န်�အရပ်, ��ခရင်� �ခ�င်�ရင်�
မဟ�တ်�သ� အရပ်၌ �နရ�၏။ အ�ပစ်က�� - �ဝ�လ�န်��သ�အရပ်၌ တည်လင် အ���မထင်ရ���ပ� ရ��တတ်၏။ န��

လ�န်��သ�အရပ်၌ တည်�နလင်လည်� �က�က်�ခင်� �ဖစ်�ပတတ်၏။ 4 ��ခရင်��ခ�င်�ရင်� အရပ်၌ တည်�နလင်
3

အသ�ဘ�က�င် တစ်က�ယ်လ�� ည�တ�ည�မ မထင်�ပ�ပ။ ထ���က�င�် မန��လ�န်� မ�ဝ�လ�န်�၍ ကည�်ရန်
လ�ယ်က��သ� သ��သ�က�င်၏ အလယ်ပ�င်�အရပ်၌ တည်�နရ�၏။
အန��ပတ်ဝန်�က�င်က� ခ���ခ��မ�တ်ပ�
ဤသ�� တည်�နပ��လင် "သ��သ�က�င် ပစ်ခ�ထ��ရ� ထ��အရပ်၌ �က��က်တ�� �က��က်ခ�က�၄င်� ...ပ...
�ယ်က�၄င်�, အသ�ဘ�က�င်န�မ�တ်�င�် တက��ပ၏"ဟ�၍ ဆ��အပ်ခ�ပ���သ� ပတ်ဝန်�က�င်ရ� န�မ�တ်တ�က� မ�တ်သ��
အပ်က�န်၏။ ထ��သ�မ�တ်သ��ရ�၌ ယခ�ဆ�မည�်စက��သည် မ�တ်သ��ပ�� အစ�အရင်�ပတည်�။
အကယ်၍ ထ��အသ�ဘ�က�င်န�မ�တ်၏ အန��အပ�� �မင်�င်ရ�အရပ်၌ �က��က်ရ�လင် ထ���က��က်က�
"�မင�်သည်, န�မ�်သည်, ငယ်သည်, က��သည်, န�သည်, ည�မည်�သည်, �ဖသည်, ရ�ည်သည်, ဝန်�ဝ��င်�သည်ဟ�၍၄င်�
ပ��င်��ခ��ထ��အပ်၏။ ထ���န�င် "ဤမည်�သ�အရပ်၌ တည်�န�သ� အရ�က�� �က��က်၊ စင်�စင်� �ခ��ခ�
တည်�န�သ� ဤအရ�က�� အသ�ဘ�က�င်န�မ�တ်၊ ဤအရ�က�� အသ�ဘ�က�င်န�မ�တ်၊ ဤအရ�က�� �က��က်"
ဟ� အ�ပန်အလ�န် �က�င်�စ�� မ�တ်သ��ထ��အပ်၏။
အကယ်၍ �တ�င်ပ�ရ�လင် ထ���တ�င်ပ�က�လည်� "�မင�်သည်, န�မ�်သည်, ငယ်သည်, က��သည်, န�သည်,
ည�မည်�သည်, �ဖသည်, ရ�ည်သည်, ဝန်�ဝ��င်�သည် " ဟ�၍ ပ��င်��ခ��ထ��အပ်၏။ ထ���န�င် "ဤမည်�သ� အရပ်၌
တည်�န�သ� အရ�က�� �တ�င်ပ�၊ ဤအရ�က�� အသ�ဘ�က�င်န�မ�တ်"ဟ� �က�င်�စ�� မ�တ်သ��အပ်၏။
အကယ်၍ သစ်ပင်ရ�လင် ထ��သစ်ပင်က�လည်� "�ည�င်ဗ�ဒ�ဟပင်, ပ�ည�င်ပင်, ဖ�အ�င်�နက်ပင်,
�ည�င်ခ�်ပင်"ဟ�၍၄င်�၊ န�မ�်သည်, �မင�်သည်, ငယ်သည်, က��သည်, န�သည်, ည�မည်�သည်, �ဖသည်"ဟ�၍၄င်�
ပ��င်��ခ��ထ��အပ်၏။ ထ���န�င် "ဤမည်�သ�အရပ်၌ တည်�န�သ� ဤအရ�က�� သစ်ပင်, ဤအရ�က��
အသ�ဘ�က�င်န�မ�တ်"ဟ� �က�င်�စ�� မ�တ်သ��ထ��အပ်၏။
အကယ်၍ ခ��ရ�လင် ထ��ခ��က�လည်� "စ�န်ပလ�န်ခ��, ခ�ခ��, က�လ��ဇလပ်, လ�ပ်ဆ���ရ�"ဟ�၍၄င်�၊ န�မ�်သည်,
�မင�်သည်, က��သည်, ငယ်သည်"ဟ�၍၄င်� ပ��င်��ခ��ထ��အပ်၏။ ထ���န�င် "ဤမည်�သ�အရပ်၌ တည်�သ�
အရ�က�� ခ��, ဤအရ�က�� အသ�ဘ�က�င်န�မ�တ်"ဟ� �က�င်�စ�� မ�တ်သ��အပ်၏။
အကယ်၍ �ယ်ရ�လင် ထ���ယ်က�လည်� "ဗ���ယ်, ဖ���ယ်, �က�ဟင်�ည��ယ်, ဆင်သမ�ယ်"ဟ�၍၄င်�
ပ��င်��ခ��အပ်၏။ ထ���န�င် "ဤမည်�သ�အရပ်၌ တည်�န�သ� အရ�က�� �ယ်ပင်၊ ဤအရ�က�� အသ�ဘ
�က�င်န�မ�တ်"ဟ� �က�င်�စ�� မ�တ်သ��အပ်၏။

4

သ��သ�က�င်သည် ပ�ထ�ဇ်ပ�ဂ�လ်အ�� အမ���အ���ဖင�် �က�က်ဖ�ယ်အ�နအ���ဖင�် ထင်တတ်�သ��က�င�်တည်�။ (ဋ�က�)
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ထ��မ�တပ�� "အသ�ဘ�က�င် န�မ�တ်�င�်တက� �ပ၏၊ အသ�ဘအ����င�်တက� �ပ၏"ဟ� ဆ��ခ��သ� စက��
မ��မ� ယခ��ပဆ��ခ��သ� ပ��င်��ခ��ပ��, မ�တ်သ��ပ��၌ပင် အတ�င်�ဝင်သ����လပ�။ မ�န်�ပ၏။ အဖန်ဖန် ပ��င်��ခ��ဆ����ဖတ်
လင် အသ�ဘ�က�င်န�မ�တ်�င�် တက��ပသည်မည်၏။ "ဤက�� �က��က်, ဤက�� အသ�ဘန�မ�တ်, ဤက��
အသ�ဘန�မ�တ်, ဤက�� �က��က်"ဟ� ၂-ခ� ၂-ခ�တ�က� ဆက်စပ်၍ ဆက်စပ်၍ ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��လင် အသ�ဘ
အ����င�်တက� �ပသည်မည်၏။
က��ယ်ပ�င်လကဏ�
ထ��မ�တပ�� ဤဆ��ခ�သည�်အတ��င်� န�မ�တ်�င�်တက� အ����င�်တက� �ပပ��လင် "မ�မ�၏ သ�ဘ�ရင်��ဖစ်�သ�
လကဏ�အ���ဖင�် မ�တ်သ��၏"ဟ� အကထ�တ��၌ မ�န�်ဆ�ထ���သ��က�င�် ဤက��ယ်�က�င်၏ သ�တပ���င�်
မသက်ဆ�င်�သ�က��ယ်�က�င် ဟ��သ� မ�မ�၏သ�လင် ဥစ��ဖစ်�သ� �သသည်မ� �န�က်က�လ၌ ဖ��ဖ���ရ�င်�ခင်�

ဟ� ဆ��အပ်�သ� မ�မ�၏ ပင်က�ယရ
် င်� သ�ဘ�လကဏ�သည် ရ��၏။ 5 ထ��သ�ဘ�လကဏ�အ���ဖင�် �လ��သ�င်�
4

အပ်၏။ ဖ��ဖ���ရ�င်�န�သ� ဥဒမ�တက သ��သ�က�င်ဟ� ဤသ�� မ�မ�၏ ဖ��ဖ���ရ�င်�ခင်�ဟ��သ� သ�ဘ�
လကဏ�အ���ဖင�်၄င်�၊ သ�တပ��တ��အ�� စက်ဆ�ပ်�ခင်�က�� �ဖစ်�စတတ်�သ� မ�မ�၏ က�စအ���ဖင�်၄င်�၊ တနည်�ဖ��ဖ���ရ�င် �ခင်�ဟ��သ� မ�မ�၏သ�ဘ�ရင်��ဖစ်�သ� သ�သင�်သ�ထ�်
က�သ� မ�မ�၏ ပင်က�ယ်သ�ဘ�အ���ဖင�်
ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��အပ်၏။ ဤသည်က�� လကဏ��ဖင�် �လ��သ�င်�အပ်၏-ဟ��သ� စက��၏ ဆ��လ�ရင်�အနက်
�ပတည်�။
၆-မ�� ��ဖင�် ပ��င်��ခ��မ�တ်သ���ခင်�
ဤသ�� ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��ပ��လင် အဆင်�အ���ဖင�်၄င်�, လ�င်အသ�င်အ���ဖင�်၄င်�, ပ��သဏ�န်အ���ဖင�်၄င်�,
အရပ်အ���ဖင�၄
် င်�, တည်ရ�အ���ဖင�်၄င်�, အပ��င်�အ�ခ��အ���ဖင�်၄င်� မ�တ်သ��၏-ဟ� �ပခ���သ� ၆-ပ�� အ�ပ��အ��
�ဖင�် အသ�ဘန�မ�တ်က� မ�တ်ယ�အပ်၏။
အဘယ်သ�နည်�ဟ�မ�- ထ���ယ�ဂ�သည် "ဤသ��သ�က�င်သည် အသ��မည်�နက်သ�၏ က��ယ်�က�င်ဟ�၍
၄င်�၊ အသ���ဖသ�၏ က��ယ်�က�င်ဟ�၍၄င်�၊ င��ခ�အဆင်�ရ��သ� ဟ�၍၄င်�" မ�တ်သ��အပ်၏။
လ�င-် အသ�င်အ���ဖင�်ဟ�ရ�၌ မ�န်�မအသ�င်, �ယ�က်���အသ�င်ဟ� မမ�တ်သ��မ�၍ "ဤက��ယ်�က�င်သည်
ပထမအရ�ယ်၌ တည်သ�၊ အလတ်ပ�င်�အရ�ယ်၌ တည်သ�၊ �န�က်ဆ��အရ�ယ်၌ တည်သ�၏ က��ယ်�က�င်ဟ�၍၄င်�"
မ�တ်သ��အပ်၏။

ပ��သဏ�န်အ���ဖင�်-ဟ�ရ�၌ ဥဒမ�တက သ��သ�က�င်၏ ပ��သဏ�န်အစ�မ်�အ���ဖင�်သ�လင် 6၊ ဤသည်
5

က�� ထ��သ��သ�က�င်၏ ဦ��ခ�င်�သဏ�န်၊ ဤသည်က�� လည်ပင်�သဏ�န်၊ လက်သဏ�န်၊ ရင်ဘတ်သဏ�န်၊

5

သ�တပ���င�် မသက်ဆ�င်-ဟ�သည်မ�� ဝ�န�လကသ��သ�က�င် စသည်တ��င�် မဆ��င်ဟ� ဆ��လ�သည်။ ထ��အနက်က�ပင် မ�မ�၏သ�လင်

ဥစ��ဖစ်�သ�-ဟ� ထပ်ဆင�်၍ �ဖ�ပ၏။ ဖ��ဖ���ရ�င်�ခင်�သည်ပင် အမ����င�်မတ��သ� မ�မ�၏ ပင်က�ရင်� သဘ�ဝလကဏ� �ဖစ်၏။
6

မ�ရ�င်�သ��သ� ပကတ�ပ�သဏ�န် အစ�မ်�အ���ဖင�် မမ�တ်အပ်�ပ။ ဤစက���ဖင�် "ထ��သ��သ�က�င်၌ အစ�တ်အပ��င်� တစ်စ�တစ်ခ�သည်

မ�ဖ�မ�ရ�င်ပ� ရ���နလင် ထ��အစ�တ်အပ��င်�က�� မမ�တ်ယ�အပ်"ဟ� �ပသည်။
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ခ�က်သဏ�န်၊ တင်ပ��သဏ�န်၊ �ပ�င်သဏ�န်၊ ��ခသလ���သဏ�န်၊ ��ခသဏ�န်"ဟ� မ�တ်အပ်၏။ 7 တနည်�အ��
6

�ဖင�်မ� "င�က အ�ရ�အ�န�က် စ�သ�အရပ်တ�တ�င် ဤမည်�သ� အရပ်၌ တည်၏။ အသ�ဘန�မ�တ်က ဤမည်
�သ� အရပ်၌တည်သည်"ဟ� မ�တ်သ��အပ်၏။
တည်ရ�အ���ဖင�-် ဟ�ရ�၌မ�က�� "လက်မ���က ဤမည်�သ� အရပ်၌တည်သည်။ ��ခမ���က ဤမည်
�သ� အရပ်၌ တည်သည်။ ဦ��ခ�င်�က-၊ အလယ်ပ�င်�က��ယ်က ဤမည်�သ� အရပ်၌ တည်သည်"ဟ� မ�တ်အပ်၏။
တနည်�အ���ဖင�် "င�က ဤသ���သ� ��မ�ပင်အရပ်၌ တည်သည်၊ အသ�ဘန�မ�တ်က ဤသ���သ�အရပ်၌ တည်သည်"
ဟ� မ�တ်သ��အပ်၏။
အပ��င်�အ�ခ��အ���ဖင�-် ဟ�ရ�၌ "ဤက��ယ်�က�င်က� �အ�က်ဘက်၌ ��ခဖဝ��အ�ပင်�ဖင�်၊ အထက်ဘက်၌
ဆ�ပင်တ�၏ အဖ����ဖင�်၊ ပတ်ဝန်�က�င်၌ အ�ရ�ဖင�် ပ��င်��ခ��ထ��သည်၊ ထ��ပ�င်��ခ��ထ��သမ အရပ်၌ ၃၂-မ�� ��သ�
အပ�ပ်တ��ဖင�် �ပည�်�က်�နသည်သ�"ဟ� မ�တ်သ��အပ်၏။ တနည်�အ���ဖင�်- "ဤသည်က�� ဤသ��သ�က�င်၏
လက်အပ��င်�အ�ခ��၊ ��ခအပ��င်�အ�ခ��၊ �ခ�င်�အပ��င်�အ�ခ��၊ အလယ်ပ�င်�က��ယ်၏ အပ��င်�အ�ခ��"ဟ� မ�တ်သ��အပ်
၏။ တနည်��သ�်က��- ��ဏ်�ဖင�် သ�မ်�ယ��င်သမ�သ� အရပ်က�သ�လင် လက်အစရ���သ� ဤအရ�သည်
ဤသ�� �ဖ��ရ�င်�ခင်�သ�ဘ� ရ��သည်�ဖစ်၍ ဖ��ဖ���ရ�င်လ�က် စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်ဟ� သ�ဘ�မ�န်အတ��င်�
ပ��င်��ခ��မ�တ်သ�� အပ်၏။
သ���သ�်လည်� �ယ�က်���မ�� မ�န်�မ၏က��ယ်သည်၄င်�၊ မ�န်�မမ�� �ယ�က်���၏က��ယ်သည်၄င်� အသ�ဘ
ရန် မသင�်�ပ။ အ�က�င်�မ�က��- လ�င်သဏ�န်ခ�င်�မတ��သ� က��ယ်�က�င်၌ စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်အသ�ဘအ��� မထင်
တတ်�ပ။ တပ်မက်�ခင်�ဟ��သ� တ�န်လပ်�ခင်�၏ အ�က�င်�သ�လင် �ဖစ်�ပသည်။ မ�န်�ပ၏။ "ခ��ထ���သ�
အသ�င်သဏ�န်ရ��င���သ�်လည်� (ဝ�) က��က်က��က်ဆ�လ�က် အဆင်�သဏ�န် ပ�က်�န�သ�်လည်� မ�န်�မ၏
က��ယ်သည် �ယ�က်���၏စ�တ်က� အက�န် ဆ��ယ��ခင်�င�� တည်သည်"ဟ� မဇမ
� အကထ�၌ ဆ��ထ���ပသည်။
ထ���က�င�် �ယ�က်���အခ�င်�ခ�င်�, မ�န်�မအခ�င်�ခ�င်� သ�ဘ�တ��သ� သ��သ�က�င်၌သ�လင် ယခ��ပဆ��ခ�
သည�်အတ��င်� ၆-ပ��အ�ပ��အ���ဖင�် မ�တ်ယ�အပ်၏။
ပ�ရမ��ဖည�်ပ��သ�မ���
သ��ရ�တ�င် အကင် တစ��တ�ယ�က်�သ� အမ����က�င်�သ��သည် �ရ��ဘ�ရ��ရ�င်တ�အထ�၌ အသ�ဘ
ကမ�န်�က�� မ��ဝ�ဖ��သည် (သ�ဿန်ဓ�တင် စ�သ�ဓ�တင်က� �ဆ�င်ဖ��သည်-။ မဟ�ဘ�တ်တ�က� လ�က်
�ခ��မန်�ဖ��သည်-။ �ပ်န�မ်သခ�ရတ��က� သ�မ်�ဆည်�မ�တ်ဖ��သည်-။ �်
ပန�မ်တ�က� လ�က် ပ��်
င��ခ��ဖ��သည်-။
ထ��သ�သ�ဖင�် သတဝ�ဟ� စ��မ�တ်မက� ပယ်ခ��ဖ��သည်-။ ဝ�ပဿန��ခင်��ဖင�် ပဋ�ပဒ�-��ဏဒဿန-ဝ�သ�ဒ�သ�
�ရ�က်�စသ�ဖင�် သမဏဓမ�ခ ရဟန်�တရ��က�� �ပက�င�်ဖ��သည်-။ က�သ�လ်ဝ�သန�က�� ထ���စခ��ဖ��သည်-။
က�သ�လ်ဘ�ဝန�က�� ပ����စခ��ဖ��သည်�ဖစ်၍ - - ပ�ရမ� မ�� ��စ�ရ၏
� ။ ��ဏ်ရင�်က�က်သ�ဖင�် လ�န်က��သ� ��ဏ်ရ�၏။
�ဖ�ပခ���သ� အက�င�်�ဖင�် က��လသ�တ��က� �ခ�င်�ပ�� �စ�သ��က�င�် က��လသ�နည်�ပ��၏။ ထ��သ��သ�
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ဤသဏ�န်အ���ဖင�် ပ��င်��ခ��မ�တ်သ���ခင်�က�� က��မ���သ� အစ�တ်အပ��င်�တ��၏ အလ��အ���ဖင�်သ�လင် �ပအပ်၏။ �သ�ငယ်�သ�

အစ�တ်အပ��င်�တ�� အလ��အ���ဖင�် �ပအပ်သည်မဟ�တ်�ပ။ ထ���က�င�် ဦ��ခ�င်�သဏ�န် စ�သ� ၉-ပ���သ� သဏ�န်တ�က�သ� ယ�အပ်၏။

(၆-အသ�ဘကမ�န န��ဒသ) 10
အမ����က�င်�သ��မ��မ� အသ�ဘ�က�င်က� ကည�်မ�ရ� ကည�်မ�ရ� အရပ်၌ပင်လင် ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ် ထင်�ပလ�
�ပသည်။
အကယ်၍ ထ��ပ�ရမ�ရ�င်က�သ� မထင်ပ�မ� ယခ��ပခ��သည�်အတ��င်� ၆-ပ�� အ�ပ��အ���ဖင�် ယ�လင် န�မ�တ်ထင်
တတ်၏။ ထ��သ�ယ�ပ��သ�်လည်� အကယ်၍ မထင်�သ��င��အ��။ ထ��သ� န�မ�တ်မထင်�သ��သ� ပ�ဂ�လ်သည် "အစပ်
အ���ဖင�,် အက��အ���ဖင�,် အန�မ�်အခ��င�်အ���ဖင�,် အ�မင�်အ�မ�က်အ���ဖင�်, ပတ်ဝန်�က�င်အ���ဖင�် မ�တ်သ��၏"
ဟ� �ပဆ��ခ��သ� င��ပ��အ�ပ��အ���ဖင�် န�မ�တ်က� ယ�အပ်၏။
သ��တ� = အစပ်အ���ဖင�် ဟ�သည်ထ�င
� ��ပ��တ��တ�င် အစပ်အ���ဖင�်-ဟ�သည်မ�� ၁၈၀-�သ�အ��� အဆက်အစပ်အ���ဖင�်-ဟ� ဆ��လ�၏။
သ���သ�် ဖ��ဖ���ရ�င်�န�သ� သ��သ�က�င်၌ ၁၈၀-�သ� အဆက်အစပ်တ�က� အဘယ်သ� ပ��င်��ခ�� သတ်မ�တ်
��င်�ပလ�မ�်မည်နည်�။ ထ���က�င�် ဤ�ယ�ဂ�သည် လက်��လက် အစပ် ၃-ခ�၊ လက်ဝ�လက် အစပ် ၃-ခ�၊ လက်����ခ
အစပ် ၃-ခ�၊ လက်ဝ���ခ အစပ် ၃-ခ�၊ လည်က�ပ် အစပ် ၁-ခ�၊ ခ���င�်တင်ပ�� အစပ် ၁-ခ� 8 ဟ��သ� ဤသ���သ�
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အစပ်က�� ၁၄-ခ�အရ အဆက်အစပ်အ���ဖင�် ပ��င်��ခ��သတ်မ�တ်အပ်�ပသည်။
ဝ�ဝရ�တ� = အက��အရပ်အ���ဖင�် ဟ�သည်န�ပ���င�် လက်တ�၏အက��၊ ��ခ�စ်�ခ��င်�တ��၏ အက��၊ ခ�က်�င�် ဝမ်��ခ�င်�ဟ��သ� ဝမ်�ဗ��က်၏
အက��၊ န���ပ�က်အက��၊ ဤသ���သ� အက��အရပ်အ���ဖင�် ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��အပ်၏။ မ�က်စ�လည်� ပ�တ်�န
�ခင်� ပ�င�်�န�ခင်�က��၄င်�၊ ခ�တ�င်�လည်� ပ�တ်�န�ခင်� ပ�င�်�န�ခင်�က��၄င်� ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��အပ်�သ�၏။
န��တ� = အန�မ�်အခ�� င�်အ���ဖင�် ဟ�သည်သ��သ�က�င်မ�� မ�က်တ�င်�, ပ��စပ်တ�င်�, လည်မ�� ဟ��သ� န�မ�်ရ�အရပ်က� ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��အပ်၏။
တနည်�အ���ဖင�်- "င�က အန�မ�်၌ တည်၏၊ သ��သ�က�င်က အ�မင�်၌ တည်၏"ဟ� ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��အပ်၏။
ထလ�တ� = အ�မင�်အ�မ�က်အ���ဖင�် ဟ�သည်သ��သ�က�င်၏ ဒ��ဆစ်, ရင်ဘတ်, နဖ�� ဟ��သ� �မင�်�မ�က်ရ�အရပ်က� ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��အပ်၏။
တနည်�အ���ဖင�်- "င�က အ�မင�်၌ တည်၏။ သ��သ�က�င်က အန�မ�်၌ တည်၏" ဟ� ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��အပ်၏။
သမ�တ� = ပတ်ဝန်�က�င်အ���ဖင�် ဟ�သည်သ��သ�က�င် တစ်က�ယ်လ��က�� ပတ်ဝန်�က�င်အ���ဖင�် ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��အပ်၏။ တစ်က�ယ်လ��၌
ဘ�ဝန���ဏ်က� သ����စ၍ အထင်အရ��� ထင်�ပလ��သ�အရပ်၌ "ဖ��ဖ���ရ�င်�န�သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်
သ��သ�က�င်, ဖ��ဖ���ရ�င်�န�သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်"ဟ� စ�တ်က� ထ��အပ်၏။ ဤသ�� ထ���သ�်လည်�
န�မ�တ်မထင်ခ�လင် ဝမ်�ဗ��က်အဆ���ရ���သ� အထက်ပ�င်�က��ယ်သည် အလ�န်အက� ဖ��ဖ���ရ�င်လ�က် ရ��တတ်၏။ ထ��
8

တင်ပ���င�်တက� �က��က်ဆ�����၏ အစပ်က�ရည်၍ ခ��တင်ပ�� အစပ် ၁-ခ�ဟ� ဆ��သည်။ (ဋ�က�)
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ဖ��ဖ���ရ�င်�န�သ� အထက်ပ�င်�က��ယ်၌ " ဖ��ဖ���ရ�င်�န�သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်"ဟ� စ�တ်က�
ထ��အပ်၏။
အဆ���အ�ဖတ်စက�� = ဝ�န�စယကထ�
ယခ�ဆ�မည�်စက��သည် "ထ���ယ�ဂ�သည် ထ��ဥဒမ�တက သ��သ�က�င်န�မ�တ်က� �က�င်�စ��ယ�အပ်
သည်က� �ပ၏" ဤသ�� အစရ���သ� စက��ရပ်တ�၌ အဆ���အ�ဖတ် စက���ပတည်�။
ထ���ယ�ဂ�သည် ထ��သ��သ�က�င်၌ ဆ��ခ�ပ��သည�်အတ��င်� န�မ�တ်က�ယ��ခင်�၏ အစ�မ်�အ���ဖင�် န�မ�တ်က�
�က�င်�စ��ယ�၏။ အမ�တ်ရမ သတ�က� �က�င်�စ�� ထင်�အ�င်�ပ၍ ဆင်�ခင်အပ်၏။ ဤသ�� အဖန်ဖန်�ပလ�က်
�က�င်�စ�� မ�တ်လည်�မ�တ်အပ်၏။ ပ��င်��ခ��လည်� ပ��င်��ခ��အပ်၏။ သ��သ�က�င်မ� မ�ဝ�လ�န်� မန��လ�န်��သ�
အရပ်၌ ရပ်လ�က်�ဖစ်�စ, ထ��င်လ�က်�ဖစ်�စ မ�က်စ�က�ဖ�င�်လ�က် ကည�်၍ 9 န�မ�တ်က� ယ�အပ်၏။ " ဖ��ဖ���ရ�င်
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�န�သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်, ဖ��ဖ���ရ�င်�န�သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်"ဟ� �လ��သ�င်�လ�က်
အက�မ်အရ�-အ�ထ�င် မ�က်စ�ဖ�င�်လ�က် ကည�်အပ်၏။ မ�က်စ�မ�တ်လ�က် ဆင်�ခင်အပ်၏။ ဤသ�� အဖန်ဖန်
�ပ�သ� �ယ�ဂ�အ�� ဥဂဟန�မ�တ်က� �က�င်�စ�� ယ�အပ်ပ�� �ဖစ်�လ�တ��၏။ အဘယ်အခ�၌ �က�င်�စ�� ယ�အပ်
ပ�� �ဖစ်သနည်�? ဟ�မ� မ�က်စ�ဖ�င�်လ�က် ကည�်စ်၌၄င်�, မ�က်စ�မ�တ်၍ ကည�်စ်၌၄င်� တစ်ထပ်တည်�တ�စ��
ထ��အ���ထင်လ��သ�အခ�၌ �က�င်�စ�� ယ�အပ်ပ���ဖစ်သည် မည်၏။
ထ���ယ�ဂ�သည် ထ��ဥဒမ�တကန�မ�တ်က� ယခ��ပဆ��ခ�သည�်အတ��င်� �က�င်�စ�� ယ�အပ်ပ���ဖစ်�အ�င် �ပပ��
လင်, �က�င်�စ�� မ�တ်မ��အ�င် �ပပ��လင်, �က�င်�စ�� ပ��င်��ခ����င်�အ�င် ပ��င်��ခ��ပ��လင်, အကယ်၍ ထ���နရ�၌
ပင် ဘ�ဝန�၏အဆ����ဖစ်�သ� စ��န်သ��ရ�က်ရန် မစ�မ်���င်�င��အ��။ သ���ဖစ်လင် သ�ဿန်သ�လ�စ်က ဆ��ခ��သ�
နည်��ဖင�်ပင် တပ��တည်� အ�ဖမပ�ပ� ထ��ကမ�န်�က��သ�လင် �လ��သ�င်�လ�က် �က�င်�စ��ထင်�သ� အမ�တ်ရမ
သတ�က��ဖစ်�စလ�က် အတ�င်�၌တည်�သ� ဣ�မ���ရ��လ�က် အ�ပင်သ�မသ����သ� စ�တ်ရ�သည်�ဖစ်၍ မ�မ�၏
�က��င်�သ��သ�လင် �ပန်လ�အပ်၏။
�က��င်�အ�ပန်လမ်�၌ မ�တ်ပ��င�် ဆက်အ��ထ�တ်ပ�
သ�ဿန်မ�ထ�က်လင်ပင် �ပန်ခ�ရ�လမ်�က�� ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��အပ်၏။ သ�ဿန်မ� ထ�က်ရ�လမ်�က�� "င�ထ�က်
လ�ခ��ရ�လမ်�သည် အ�ရ�အရပ်သ� သ���၏" ဟ�၍�သ�်၄င်�၊ "အ�န�က်အရပ်-, ��မ�က်အရပ်-, �တ�င်အရပ်သ�
သ���၏"ဟ�၍၄င်� မ�တ်သ��အပ်၏။ ထ���ပင် "ဤ�နရ�၌ လက်ဝ�ဘက်သ� သ���၏။ လက်��ဘက်သ� သ���၏။
ဤ�နရ�၌ �က��က်ရ�၏။ �တ�င်ပ�ရ�၏။ သစ်ပင်ရ�၏။ ခ��ရ�၏။ �ယ်ရ�၏" ဟ�၍လည်� မ�တ်သ��အပ်၏။
ဤသ�� အ�ပန်လမ်�က�� ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��ခ��ပ���သ� �ယ�ဂ�သည် စကသ���လင်လည်� ထ��အဖ��ရ�သည်
သ�လင်�ဖစ်�သ� စကသ����ခင်�က�� �ပအပ်၏။ "အသ�ဘန�မ�တ်ရ�ရ� အရပ်ဆ�သ� �ရ���ဖစ်�သ� ��မအရပ်၌ စက
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မ�က်စ�ထက်ဝက်�ဖင�် �မ��၍ကည�်�ခင်�, မ�က်�စ�င်�ထ���ကည�်�ခင်� စသည်တ�၏ အစ�မ်�အ���ဖင�် ကည�်�ခင်�မ���လည်� ရ���သ��က�င�်

မ�က်စ�က� ဖ�င�်လ�က်ကည�်၍-ဟ� ကည�်ပ�က� �သခ���အ�င် ဆ��ထ���ပသည်။
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သ���အပ်၏"ဟ��သ� အနက်က� ဆ��လ�၏။ ထ��င်�နလင်လည်� ထ��အသ�ဘန�မ�တ်ဆ�သ� �ရ���ဖစ်�သ� ��မအရပ်၌
�နရ�ခင်�၍ ထ��င်�နအပ်၏။ အကယ်၍ အသ�ဘန�မ�တ်ဆ�သ� �ရ���ဖစ်�သ� ထ��အရပ်မ�က်��၌ ထ���အ��င်�ဖစ်�စ,
ကမ်�ပ���ပတ်�ဖစ်�စ, သစ်ပင်�ဖစ်�စ, �ခ�စည်�����ဖစ်�စ, ရ���န်�ဖစ်�စ ရ���သ��က�င�် ထ��အသ�ဘန�မ�တ်ရ�ရ� အရပ်
မ�က်��ဆ�သ� မင���တ��ပ�လည်� အခ�င်�အ���လ��်�သ� အရပ်၌ စကက�လည်� သ�����င်၏။ ထ��င်လည်� ထ��င်�င်၏။
သ���သ�် စ�တ်က�မ� ထ��အသ�ဘန�မ�တ်ရ�ရ� အရပ်မ�က်��ဆ�သ�သ�လင် �ရ���ပအပ်၏။
ပတ်ဝန်�က�င်မ�တ်သ���ခင်�သည် မ�တ��ဝ�ခင်� အက���ရ��
ယခ��ပဆ��မည�် စက��သည် "ပတ်ဝန်�က�င်၌ န�မ�တ်က� မ�တ်သ���ခင်�သည် အဘယ်အက��� ရ��သနည်�?"
ဤသ��အစရ���သ� �မ�ခ�န်�တ��၏ "မ�တ��ဝ�ခင်�ဟ��သ� အက���အ�န�သင် ရ���ပ၏" ဤသ�� အစရ���သ� အ��ဖတ��၌
ဆ��လ��သ� အဓ�ပ�ယ်�ပတည်�။
တစ်စ�တစ်�ယ�က်�သ� �ယ�ဂ�မ�� အခ�န
� ်မ�ညအခ�၌ ဥဒမ�တက န�မ�တ်ရ�ရ�အရပ်သ�သ���၍ ပတ်ဝန်�
က�င်၌ �က��က်စ�သ�န�မ�တ်တ�က� မ�တ်သ��ပ��လင် အသ�ဘန�မ�တ်က� ယ��ခင်�အက���င�� မ�က်စ�က�ဖ�င�်၍ ကည�်
�နစ်ပင်လင် ထ��သ��သ�က�င်သည် ထ၍ ရပ်တည်�နသက��သ�၄င်�၊ လမ်�မ���လ�သက��သ�၄င်�၊ �န�က်မ� လ�က
�်
လ�သက��သ�၄င်� �ဖစ်လ�က် ထင်�ပလ�တတ်၏။ �က�က်�ခင်�, �မ�-ပ��စသည် �တ�င�်လ�က် က��ယ်ခက်ထန်
�ခင်�, ကက်သ���မ��ညင်� ထ�ခင်�သ�� �ရ�က်တတ်၏။ မ�န်�ပ၏။ ပ�ဠ��တ�်၌ �ဝဘန်�ဟ�က��ထ���သ� ၃၈ပ���သ� ကမ�န်�တ��တ�င် ဤဥဒမ�တက သ��သ�က�င်အ���က�သ� �က�က်ဖ�ယ်�က�င်��သ� အ���မည်သည်
မရ���ပ။
ထ���ပင် အလ�န်�က�က်ဖ�ယ်�က�င်��သ��က�င�် ဤဥဒမ�တက ကမ�န်�၌ စ��န်မ� �လ��က�မ
�ဖစ်တတ်�သ�၏။ ထ���က�င�် ထ���ယ�ဂ�သည် �က�က်လန�်�ခင်�က�� င�မ်��စက� မတ�န်မလပ် �က�င်�စ�� တည်တ�
�စ၍ အမ�တ်ရမ သတ�က� �က�င်�စ��ထင်�အ�င်�ပလ�က် ဤသ�� ဆင်�ခင်က� အ���ပ�အပ်၏။
"သ��သ�က�င်က ထ၍ လ��က်တ� မရ���ပ။ အကယ်၍ "ထ��သ��သ�က�င်၏ အန��၌တည်�သ�
ထ���က��က်သည်၄င်�, �ယ်သည်၄င်� င�ထ�လ��င��အ��။ သ��သ�က�င်လည်� လ�ရ�၏။ စင်စစ်
ထ���က��က်, ထ���ယ်သည် မလ�သက��သ� ထ��သ��သ�က�င်လည်� မလ�တတ်�ပ။ ထလ�သက��သ�
ထင်ရ�သ� ဤအ���သည်က�� သင်�ယ�ဂ�အ�� ဘ�ဝန�ပရ�က�သည��က�င�်�ဖစ်�သ� သည�လင်�ဖစ်
�က�င်�ရ���သ� ထင်�ပလ�သည�် အ�ခင်�အရ� န�မ�တ်�ပတည်�။ ယ�န� သင�်အ�� ကမ�န်�အ���
ထင်�ပပ�။ မ�က�က်ပ�န�� ရဟန်�" ဟ�
ဆင်�ခင်က� အ���ပ�၍ န�မ�တ်ထင်�ခင်��က�င�်�ဖစ်�သ� ထ�တ်လန�်�က�က်ရ��ခင်�က�� �ပ��က်င�မ်��စလ�က်
"ယခ� သင�်မ�� ပင်ပန်�ရ�ခင်�၏ အက����ပလ��ပပ�"ဟ� ရ�င်လန်�ဝမ်���မ�က်�ခင်�က�� �ဖစ်�စပ��လင်
ထ��ဥဂဟန�မ�တ်၌ ဘ�ဝန�စ�တ်က� အဖန်ဖန် �ဖစ်�စအပ်၏။ ဤသ�� �ဖစ်�စလင် တရ��ထ��က�� ရ၏။ ဤသ��
တရ��ထ��ရသည�် တ��င်�အ�င် �ဖစ်ပ�က�ရည်၍ "ပတ်ဝန်�က�င်၌ န�မ�တ်က� မ�တ်သ���ခင်�သည် မ�တ��ဝ�ခင်�
ဟ��သ� အက���ရ���ပ၏" ဟ��သ� ထ��စက��က�� အကထ�တ��၌ မ�န�်ဆ�ထ���ပသည်။
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အသ�ဘန�မ�တ်မ�တ်�ခင်�သည် စ�တ်က� ဖ��ခ�ည်�ခင်�အက���ရ��
ထ��မ�တပ�� ၁၁-အ�ပ���ဖင�် အသ�ဘန�မ�တ် မ�တ်ယ��ခင်�က�� ပ���စ�သ��ယ�ဂ�သည် ဘ�ဝန�စ�တ်ဟ��သ�
ကမ�န်�က�� ထင်�သ� အသ�ဘန�မ�တ်၌ �ဆ�င်ကပ်၍ ဖ��ခ�ည်၏။ တနည်�- ထင်�သ� အသ�ဘန�မ�တ်ဟ��သ�
ကမ�န်�အ���က� ဘ�ဝန�စ�တ်၌ �ဆ�င်ကပ်၍ ဖ��ခ�ည်၏ 10။
9

�ဆ�င်ကပ်၍ ဖ��ခ�ည်ပ�က��- ထ���ယ�ဂ�အ�� မ�က်စ�က�ဖ�င�်၍ ကည�်�ခင်��က�င�် ဥဂဟန�မ�တ် �ဖစ်�ပ
၏။ ထ��ဥဂဟန�မ�တ်၌ ဘ�ဝန�စ�တ်က� �ဖစ်�စ�သ�သ�အ�� (ဝ�) �ဖစ်�စလင် ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ် �ဖစ်�ပ၏။ ထ��
ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်၌ ဘ�ဝန�စ�တ်က� �ဖစ်�စလင် ထ���ယ�ဂ�သည် အပန�စ��န်သ� �ရ�က်၏။ အပန�၌တည်၍
ဝ�ပဿန�က�� ပ����စလင် အရဟတဖ�လ်က� မ�က်�မ��က်�ပ၏။ ထ���က�င�် "၁၁-ပ�� အ�ပ���ဖင�် န�မ�တ်က� မ�တ်ယ�
�ခင်�သည် �ဆ�င်ကပ်၍ ဖ��ခ�ည်�ခင်�ဟ��သ� အက���အ�န�သင် ရ��၏"ဟ� မ�န�်ဆ�ထ���ပသည်။
လမ်�မ�တ်လင် ကမ�န်�လမ်�စ်�ပသ�� �ပန်�ရ�က်လ�ယ်
ထ��မ�တပ�� "အသ��� အ�ပန်လမ်�က�� ဆင်�ခင်မ�တ်သ���ခင်�သည် လမ်�သ�� တဖန်သ����စ�ခင်� တက်�ရ�က်
�စ�ခင်� ဟ��သ� အက���ရ���ပ၏" ဟ��သ� ဤစက��ရပ်၌ �က��င်�မ� သ�ဿန်သ� သ����သ�လမ်�က��၄င်�,
သ�ဿန်မ��က��င်�သ�� �ပန်လ��သ�လမ်�က��၄င်� ဆင်�ခင်မ�တ်သ���ခင်�သည် ကမ�န်�လ�ပ်ငန်�စ်ဟ��သ�
လမ်�သ�� �လ��သ�င်�မက� �က�င်�စ��တဖန် သ����စ�ခင်�, တက်�ရ�က်�စ�ခင်� ဟ��သ� အက���ရ��၏-ဟ��သ�
အနက်က� ဆ��လ��ပသည်။
ခ���ပရလင် ကမ�န်�အ���က� မ�တ်ယ�ခ�၍ �ပန်လ��သ� ဤရဟန်�က�� လမ်�ခ�လတ်၌ အခ���သ�
လ�တ�က "ယ�န� ဘယ်�စ်ရက်��မ�က်ပ�လ� အရ�င်ဘ�ရ��?"ဟ� အကယ်၍ ရက်က�မ�လည်� �မ��င��အ��၊ �ပဿန�က��

မ�လည်� �မ��င��အ��၊ ပဋ�သ�ရ-တ်ဆက်စက��က��မ�လည်� 11 ��ပ�ဆ��က�န်�င��အ��။ 'င�သည် ကမ�န်�အလ�ပ်
10

အ��ထ�တ်�န�သ�သ� �ဖစ်သည်'ဟ� �လ��သ�င်�၍ သ���ရန်မသင�်�ပ။ ရက်က� ��ပ�သင�်၏။ �ပဿန�က�� ��ဖသင�်၏။
မသ�လင် မသ�ဟ� ��ဖသင�်၏။ တရ���င�်�လ�်�သ� တ်ဆက်စက��က�� ��ပ�အပ်၏။ ဤသ�� ��ပ�ရ�သ��က�င�်
ထ��ရဟန်�အ�� မ�တ်ယ�လ�ခ���သ� ��သ� ဥဂဟန�မ�တ်သည် �ပ��က်ပ�က်သ���တတ်၏။ ထ��န�မ�တ်�ပ��က်တတ်
�င���သ�်လည်� ရက်က��မ�လင် ��ပ�အပ်သည်သ�။ �ပဿန�က�� မသ�လင် မသ�ဟ� ��ပ�အပ်၏။ သ�လင်
တစ်စ�တ် တစ်ပ�င်�အ���ဖင�် ��ပ��ခင်�င��လည်� သင�်၏။ တ်ဆက်စက��က�� ��ပ�အပ်၏။ ဧည်�သည်ရဟန်�က��
�မင်လင် အ�ဂရဟန်�အ�� �ပသင�်�သ� က�င�်ဝတ်ပဋ�သ�ရက�� �ပအပ်သည်သ�။
ထ��မ� တပ���သ� �စတ�ယင်�ပင်က�င�်ဝတ်၊ �ဗ�ဓ�ယင်�ပင်က�င�်ဝတ်, ဥပ�သ်အ�မ်က�င�်ဝတ်, ဆ�မ်�စ��
�က��င်�က�င�်ဝတ်, ဆရ��အ��က�င�်ဝတ်, ဥပစ�ယ်အ��က�င�်ဝတ်, အ�ဂ၏က�င�်ဝတ်, ခရ��သ���ရဟန်�၏
10

ဤ၌ �ဆ�င်ကပ်၍ဖ��ခ�ည်-ဟ�သည်မ�� ဘ�ဝန�စ�တ်�င�် အ���ပ��ကပ်လ�က် မ��မ�စ�� �ခင်�က��ပင် ဆ��လ�သည်။
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ပဋ�သ�ရ-ဟ�သည်မ�� သဒ�နက်အ���ဖင�် ဖ���လမ်�ပ�တ်ဆ�မပင် �ဖစ်သည်။ အ�မ�သပဋ�သ�ရ-ပစည်��ဖင�် ဖ���လမ်�ပ�တ်ဆ��ခင်�၊ ဓမ-

ပဋ�သ�ရ-တရ���ဖင�် ဖ���လမ်�ပ�တ်ဆ��ခင်� ဟ�၍ ၂-မ���ရ��၏။ ထ��တ�င် ပစည်�ရလ���သ�သ�အ�� �ပ�သင�်�သ�ပစည်�က�� မ�ပ�လင် ခင်မင်
ရင်����မပ�က်�ခင်�, ရန်င��ဖ���ခင်�ဟ��သ� အ�ပ�က်အက�� �ဖစ်တတ်၏။ ထ��သ��သ� အ�ပ�က်အက�� မ�ဖစ်�စရန် �ပ�သင�်�သ� ပစည်�က��
ထ��ရလ��သ�အ�� �စ��စ�ကပင် က�တင်၍ �ပ�ကမ်��ခင်��ဖင�် ဖ���လမ်�ပ�တ်ဆ�ရ၏။ ထ��သ� ပ�တ်ဆ��ခင်�က�� အ�မ�သပဋ�သ�ရ-ဟ��ခ၏။
ထ��အတ�ပင် တရ��စက�� �ဟ���ပ�ခ�����မ�က်�ခင်��ဖင�် ပ�တ်ဆ��ခင်�က�� ဓမပဋ�သ�ရ-ဟ� �ခ၏။ ဤ�နရ�၌ ပဋ�သ�ရစက�� ဟ�သည်
မ�� ထ��ဓမပဋ�သ�ရ၌ အက���ဝင်�သ� အ�ပန်အလ�န် တ်ဆက်��ပ�ဆ���ခင်�မသ� �ဖစ်သင�်သည်။
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က�င�်ဝတ်, အစရ���သ� ခကဝတ် အလ���စ��တ�က�လည်� �ဖည�်က�င�်အပ်က�န်သည်သ�။ ထ��က�င�်ဝတ်တ�က� �ဖည�်က�င�်
ရ�သ��က�င�်လည်� ထ��ရဟန်�အ�� ထ����သ� ဥဂဟန�မ�တ်သည် �ပ��က်ပ�က်သ����င��အ��။ တဖန်သ���၍ န�မ�တ်
က�� ယ�အ�ဟ� သ���လ���သ�်�င��လည်� ဘ�လ��တ��သည်၄င်�, သ��ရ�တ�သည်၄င်� ထ��အသ�ဘက�� သ�မ်�ပ��က်�စ�င�်
�ရ��က်�န�သ��က�င�် သ�ဿန်သ�လည်� သ���ရန် မ�ဖစ်�င်�င��အ��။ အသ�ဘ�က�င်န�မ�တ်သည်မ�လည်�
��ပ�င်�လ��ဖ�က်�ပန်�သ�အ���ဖင�် က�ယ်�ပ��က်သ����င��အ��။ မ�န်�ပ၏။ ဖ��ဖ���ရ�င်�န�သ� သ��သ�က�င်သည်
တစ်ရက် �စ်ရက်သ� တည်၍ ဝ�န�လက-ည�မ��သ� သ��သ�က�င် စသည်၏အ�ဖစ်သ� �ရ�က်သ���တတ်၏။
အလ���စ���သ� ကမ�န်�တ��တ�င် ဤဥဒမ�တက သ��သ�က�င်�င�်တ��သ� ရခ��သ� ကမ�န်�အ���မည်သည်
မရ���ပ။
ထ���က�င�် ထ���ပဆ��ခ�သည�်အတ��င်� ဥဂဟန�မ�တ်�ပ��က်က�ယ်သ���လင် ထ��ရဟန်�သည် ညဉ�်သန�်စင်ရ�
အရပ်၌�သ�်၄င်�, �န�သန�်စင်ရ� အရပ်၌�သ�်၄င်� ထ��င်�နပ��လင် "င�သည် ဤမည်�သ� တ�ခ���ဖင�် �က��င်�မ�
ထ�က်ခ�၍ ဤမည်�သ� အရပ်မ�က်��ဆ�သ� �ရ���သ�လမ်�က�� သ���လ�က် ဤမည်�သ�အရပ်၌ လက်ဝ�ဘက်သ�
သ���ခ��၏။ ဤမည်�သ�အရပ်၌ လက်��ဘက်သ� သ���ခ��၏။ ထ��လမ်�၌ ဤမည်�သ�အရပ်၌ �က��က်ရ�၏။ ဤ
မည်�သ�အရပ်၌ �တ�င်ပ�, သစ်ပင်, ခ��, �ယ်တ�တ�င် တစ်ခ�ခ�ရ�၏။ ထ��င�သည် ထ��လမ်��ဖင�်သ���ပ��လင် ဤမည်
�သ� အရပ်၌ အသ�ဘ�က�င်က� �မင်ခ�၏။ ထ��အရပ်၌ င�သည် ဤမည်�သ�အရပ်သ� မ�က်��မ�လ�က် ပတ်ဝန်�
က�င်၌ �က��က်စ�သ�န�မ�တ်တ�က� ဤသ��ဤသ��လည်� မ�တ်ခ�၍ အသ�ဘန�မ�တ်က� ဤသ���သ� အ�ခင်�အရ�
အ���ဖင�် ယ�ခ�၏။ မ�တ်ယ�ခ�ပ��လင် ဤ�နရ�၌ ထ��င်�နသည်ဟ� ဤသ�� ထက်ဝယ်ဖ��ခ� ထ��င်�နရ�ဌ�နတ��င်�အ�င်
အသ���အ�ပန်လမ်�က�� ဆင်�ခင်အပ်၏။
ဤသ�� ဆင်�ခင်လင် ထ���ယ�ဂ�အ�� �ပ��က်သ����သ� ဥဂဟန�မ�တ်သည် ထင်ရ����ပလ�တတ်၏။ �ရ�၌
ခ�ထ��လ�ဘ�သက��သ� ထင်�ပတတ်၏။ ကမ�န်�က�� �လ��သ�င်�မသည် န�မ�တ်မက�ယ်�ပ��က်မ� �ရ��က�ဖစ်ခ�ဘ��
�သ� အ�ခင်�အရ�အ���ဖင�်သ�လင် ဘ�ဝန�လမ်�စ်သ� တက်�ရ�က်၏။ ထ���က�င�် "အသ���အ�ပန်လမ်�က�� ဆင်
�ခင်မ�တ်သ���ခင်�သည် ကမ�န်�လ�ပ်ငန်�စ်လမ်�သ�� �က�င်�စ�� တဖန်သ����စ�ခင်� တက်�ရ�က်�စ�ခင်�ဟ��သ�
အက���အ�န�သင် ရ���ပ၏"ဟ�၍ မ�န�်ဆ�ခ��ပသည်။
အ���၌ စ�တ်က� �ဆ�င်ကပ်ဖ�ခ�ည်�င်�ခင်�
ယခ�အခ� "အက���အ�န�သင်က� ��မ�်�မင်လ�က် ရတန��မတ်ဟ� အသ�အမ�တ်�ပက� ���သ�လ�စ���ခင်�က��
�ဖစ်�စလ�က် �က�င်�စ���မတ်��သည်�ဖစ်၍ ထ��ဥဒမ�တက အသ�ဘအ���၌ စ�တ်က� �ဆ�င်ကပ်၍ ဖ��ခ�ည်၏" ဟ�
�သ� ဤစက��ရပ်၌ ဖ��ဖ���ရ�င်�န�သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်အ���၌ ဘ�ဝန�စ�တ်က� အဖန်ဖန်�ဖစ်�စ၍ စ��န်က�
�ဖစ်�ပ�စပ��လင် စ��န်က� အ��ခ�ပ၍ ဝ�ပဿန�က�� ပ���လ���သ�သ�သည် "ဤအက�င�်�ဖင�် အ���ခင်�, �သ�ခင်�မ�
ဧကန်မ�ခ� လ�တ်ရ�ပလ�မ�်မည်"ဟ� ဤသ�� အက���အ�န�သင်က� ��မ�်�မင်သည် �ဖစ်ရ�၏။
ဥပမ��ပရလင် မရ��ဆင်�ရ�သ�� �ယ�က်���သည် အဖ���တန်ပတ�မ��က��ရလင် "င�သည် ရခ��သ� ရတန�
�မတ်က� ရ�ပပ�တက��"ဟ� ထ��ပတ�မ��၌ ရတန��မတ်ဟ� အမ�တ်�ပက� �လ�စ���ခင်�က�� �ဖစ်�စ၍ အ��က���သ�
ခင်မင်�မတ်���ခင်��ဖင�် �က�င်�စ�� �မတ်��သည်�ဖစ်၍ ထ��ပတ�မ��ရတန�က�� �စ�င�်�ရ��က်သက��သ�... ဤအတ�ပင်
"သ�ဆင်�ရ�၏ အဘ���မ���စ��တန်�သ� ပတ�မ��ရတန��င�်တ��သ� ရခ�သည် ဥဒမ�တက ကမ�န်�အ���က�
င�ရ�ပသည်။ မ�န်�ပ၏။ ဓ�တ်�လ�ပ��ကမ�န်� ယ��သ�သ�သည် မ�မ�၏ မဟ�ဘ�တ�လ�ပ��တ�
်
�က� ဘယ်အခ�မဆ��
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သ�မ်�ဆည်���င်၏။ အ�န�ပ�န ကမ�န်�ယ��သ�သ�သည် မ�မ�၏ ���ခ�င်�၌ �လက�� ဘယ်အခ�မဆ�� သ�မ်�ဆည်� 
မ�တ်�င်၏။ ကသ��ဏ်�ကမ�န်� ယ��သ�သ�သည် ကသ��ဏ်�ဝန်�ပ��က� �ပလ�ပ်၍ အလ��ရ�တ�င်� �င် ပ�����င်၏။ ဤမ�
တပ��က�န်�သ� (အ�ဿတ�, �ဗဟဝ�ဟ�ရ စ�သ� ကမ�န်�တ��သည်လည်� ဤအတ�ပင် ရလ�ယ်က�န်၏။
တနည်�- ဤဥဒမ�တကမ� တပ��က�န်�သ� ကမ�န်�တ��သည် ဤဆ��ခ�သည�်အတ��င်�ပင် ရလ�ယ်က�န်၏။
"ဤဥဒမ�တက သ��သ�က�င်သည်က�� တစ်ရက် �စ်ရက်�လ�က်သ� တည်၏။ ထ��မ� �န�က်ရက်မ���၌
ည�မည်��သ� ဝ�န�လက သ��သ�က�င် စသည်အ�ဖစ်သ� �ရ�က်သ���တတ်�သ��က�င�် ဤထက်ပ�လ�န်၍
ရခ��သ� ကမ�န်�မရ���ပ"ဟ� �လ��သ�င်�လ�က် ထ��ဥဒမ�တကအ���၌ ရတန��မတ်ဟ� အမ�တ်�ပက� ���သ�လ�
စ���ခင်�က�� �ဖစ်�စလ�က် �က�င်�စ�� �မတ်��သည်�ဖစ်၍ ထ��ဥဒမ�တကန�မ�တ်၌ အဖန်ဖန်စ�တ်က� �ဆ�င်ကပ်၍
ဖ��ခ�ည်အပ်၏။ ထ��န�မ�တ်က� အဖန်ဖန် ဆင်�ခင်အပ်၏။ �လ��သ�င်�အပ်၏။ သမ�သကပဟ��သ� �က�စည်မ�ဖင�်
ထ��က်သလ�� �လ��သ�င်��ခင်�, အထ���က�စည်မ�ဖင�် လ�ည�်ပတ်၍ ထ��က်သလ�� အဖန်ဖန် �လ��သ�င်��ခင်�က�� �ပအပ်
၏။
န�မ�တ် ၂-ခ� ခ��ပ�
ဤဆ��ခ�သည�်အတ��င်� အဖန်ဖန် �လ��သ�င်��ခင်�က���ပ�သ� ထ���ယ�ဂ�အ�� ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ် �ဖစ်�ပ�လ�၏။
(ဥဂဟန�မ�တ် �ဖစ်သည်, ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ် �ဖစ်သည်ဟ� ဆ���သ�) ထ��စက��ရပ်၌ ယခ�ဆ�မည�် စက��သည် န�မ�တ် ၂ခ�က� ခ���ခ���က�င်� စက���ပတည်�။
ဥဂဟန�မ�တ်သည် �ဖ�က်�ပန်�သ� အဆင်�ရ��သည်, အ�ပ်ဆ��သည်, �က�က်ဖ�ယ်ပ�ပန်�ရ��သည် �ဖစ်၍
ထင်�ပ၏။ ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်သည်က�� အလ��ရ�တ�င်� စ��ပ��လင် �လ��င်��န�သ� ဆ�ဖ��သည�်�ယ�က်���က��သ�
ထင်�ပ၏။
ထ���ယ�ဂ�မ�� ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်က� ရသည်�င�် တပ�င်နက်ပင်လင် အ�ပင်ပ၌ က�မအ���တ�က� �လ��

မသ�င်��ခင်��က�င�် �ဝ�က��သည�်အလ��အ���ဖင�် က�မစကင်��ပ��က်၏။ 12 �သ��က��ပယ်�ခင်� �သ��ကင်��ခင်�
11

�က�င�် �ပည်လ�ကင်�သက��သ� ထ���ယ�ဂ�မ�� �စ်သက်ခ�စ်ခင်တတ်�သ� က�မစက� ပယ်�ခင်�, က�မစ၏
ကင်��ခင်��က�င�် ဗ��ပ�ဒ-�ဒ�သလည်� ကင်�၏။ 13 ထ��အတ� �ပင်�စ��အ��ထ�တ်�သ� ဝ�ရ�ယရ���ခင်��က�င�်
12

ထ��င်�မင်�ပ�င်�ရ�မ ထ�နမ�ဒကင်�၏။ �လ��ရ�င်သ��ခင်�က�� �ပတတ်�သ� င�မ်��အ�ခ�မ်���မ��သ� သ�လ, ပ�တ�,
ပဿဒ,� သ�ခ အစရ���သ� တရ��တ��က� မ�ပတ်ယ�်�စသည်၏ အစ�မ်�အ���ဖင�် ပ�� လ�င�်မ-ဥဒစ, �န�င်တပ�ပန်မ
က�ကစ ကင်�၏။ ရပ���သ� ဥပစ�ရသမ�ဓ� တရ��ထ��၏ မ�က်�မ��က်�ဖစ်�ခင်��က�င�် ပဋ�ပတ်က� �ဟ��သ�
ဆရ�ဘ�ရ��၌၄င်�၊ ပဋ�ပတ်၏ အက���၌၄င်� ယ��မ���မ ဝ�စ�က�စ�ကင်�၏။ ဤသ��လင် င��ပ���သ�န�ဝရဏတ��သည်
ပယ်အပ်ပ�� �ဖစ်က�န်၏ (ဝ�) ကင်��ပ��က်က�န်၏။

12

က�မစကင်��ပ��က်၏-ဆ��သည်မ�� လ���ဝ အ�မစ်�ပတ် ကင်��ပ��က်သ���သည်က�� မဟ�တ်။ ဝ�ကမနပဟ�န်အ���ဖင�် �ဝ�က���ခင်�မ

သ� �ဖစ်သည်။ ထ���က�င�် "�ဝ�က��သည�်အလ��အ���ဖင�်"ဟ� ဝ��သသန မ,ထ���ပသည်။
13

ခ�စ်ခင်�စ်သက်တတ်�သ� က�မစလင် အ�က�င်�ရ���သ� အ�ဃ�တ-�ဒ�သသည် သ�၏ အ�က�င်�ရင်��ဖစ်�သ� က�မစက� ပယ်ခ��

လ��က်လင် ပယ်ခ��ပ�� �ဖစ်�တ��၏။ ကင်��ခင်��က�င�်ပင်လင် ဗ��ပ�ဒ-�ဒ�သလည်� ကင်�၏"ဟ� ဆ���ပသည်။ (ဋ�က�)

(၆-အသ�ဘကမ�န န��ဒသ) 16
ထ���ပင် ထ��ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်၌ပင်လင် စ�တ်က� �ရ��တင်�ပ��ခင်� လကဏ�ရ���သ� �က�စည်မ-ဝ�တက်လည်�
ထင်ရ����ဖစ်�ပလ�၏။ ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်က� အဖန်ဖန် သ���သပ်�ခင်�က�စပ���စ�သ� ဆင်�ခင်မဝ�စ�ရလည်� ထင်ရ���
�ဖစ်�ပ၏။ ရပ���သ� သမ�ဓ�တရ��ထ��က�� ရ�ခင်�,သ��ခင်��က�င�် �စ်သ�မ�်အ��ရမ-ပ�တလ
� ည်� ထင်ရ����ဖစ်�ပ
လ�၏။ ပ�တ��င�်ယ�်သည�် စ�တ်ရ��သ�သ�အ�� င�မ်��အ�မပဿဒ� �ဖစ်��ရ���သ��က�င�် ပဿဒ��ဖစ်ပ��လင်
ထ��ပဿဒ�လင် အ�က�င်�ရ���သ� စ�တ်ခ�မ်�သ�မသ�ခလည်� ထင်ရ����ဖစ်�ပလ�၏။ ခ�မ်�သ��င�် �ပည�်စ��သ�
သ�အ�� စ�တ်၏ တည်ကည်မသမ�ဓ� �ဖစ်��ရ���သ��က�င�် သ�ခလင် အ�က�င်�ရ���သ� အ���တစ်ခ�တည်�
ရ��သည်၏အ�ဖစ်- ဧကဂတ�လည်� ထင်ရ����ဖစ်�ပလ�၏။ ဤသ��အ���ဖင�် င��ပ���သ� စ��န်အဂ�တ��သည် ထင်ရ���
�ဖစ်�ပက�န်၏။
ဤဆ��ခ�သည�်အတ��င်� ထ���ယ�ဂ�မ�� ပထမစ��န်၏ ပ��တ��ဖစ်�သ� ဥပစ�ရစ��န်သည်လည်� ထ��ပဋ�ဘ�ဂ
န�မ�တ်ထင်�သ� ခဏ၌ပင်လင် �ဖစ်�ပ၏။ ဤမ��န�က်၌ ပထမစ��န်သ� �ရ�က်ပ��င�် ဝသ��ဘ�်သ� �ရ�က်ပ�
တ��င်�အ�င် အလ���စ���သ� အစ�အရင်က� ပထဝ�ကသ��ဏ်�၌ ဆ��ခ��သ� နည်��ဖင�်ပင်လင် သ�အပ်�ပသည်။

ဥဒမ�တက ကမ�န်�ပ� ပ��၏။

ဝ�န�လက စ�သ� ကမ�န်� ပ�
က�န် အသ�ဘကမ�န်�မ��� ပ�
ထ��မ�တပ���သ� ဝ�န�လက စ�သ� ကမ�န်�တ��၌လည်� "ဥဒမ�တက အသ�ဘန�မ�တ်က� ယ�လ��သ�
�ဘ�ဂ�သည် တပ��တည်� အ�ဖမပ�ဘ� သ���၏။ မ�မ�မ�လ��� ထင်�သ� သတ�ရ�လ�က်" ဤသ�� အစရ���သ� နည်�
�ဖင�် သ����ခင်�က�� အစ�ပ၍ ဥဒမ�တက ကမ�န်�ပ�အရ�၌ ဆ��ခ�ပ���သ� န�မ�တ်ယ��ခင်�၏ လကဏ�အလ���စ��က�
"ဝ�န�လက အသ�ဘန�မ�တ်က� ယ�လ��သ� �ယ�ဂ�သည်, ဝ�ပ�ဗက အသ�ဘန�မ�တ်က� ယ�လ��သ� �ယ�ဂ�သည်" ဤသ��
စသည်�ဖင�် ထ��ထ�အသ�ဘ၏ အစ�မ်�အ���ဖင�် ထ��ထ�ဝ�န�လကစ�သ� ကမ�န်�၌ ဥဒမ�တက ဟ��သ� ပ�ဒ်မက��
��ပ�င်�လ�၍ ဆ��ခ��သ�နည်��ဖင�်ပင်လင် အဆ���အ�ဖတ်�င�်တက� အဓ�ပ�ယ်က� သ�အပ်၏။
ဝ�န�လက ကမ�န်�
ဤမ��န�က်၌ အထ��မက��သ� ဆ���ပ�တ��အ�။ ဝ�န�လကကမ�န်�၌ "ပကတ�အဆင်�ပ�က်လ�က်
ည�မ��သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်, ပကတ�အဆင်�ပ�က်လ�က် ည�မ��သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်"ဟ�
�လ��သ�င်� �ခင်�က�� �ဖစ်�စအပ်၏။ ထ���ပင် ထ��ဝ�န�လက ကမ�န်�၌ ဥဂဟန�မ�တ်သည် �ပ��က်က���သ�
အဆင်�ရ��သည် �ဖစ်၍ ထင်၏။ ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်သည်က�� (န�,�ဖ,ည� အဆင်�တ��တ�င်) မ����သ�အဆင်�၏
အစ�မ်�အ���ဖင�် ထင်၏။
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ဝ�ပ�ဗက ကမ�န်�
ဝ�ပ�ဗက ကမ�န်�၌ "�ပည်တစ��စ� ယ��ထ�က်�န�သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်, �ပည်တစ��စ�
ယ��ထ�က်�န�သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်"ဟ� �လ��သ�င်��ခင်�က�� �ပအပ်၏။ ထ���ပင် ဤဝ�ပ�ဗက ကမ�န်�၌
ဥဂဟန�မ�တ်သည် တသ�င်သ�င် �ပည်ယ��နသက��သ� ထင်၏။ ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်သည် မလပ်မယ�က် င�မ်သက်သည်
�ဖစ်၍ ထင်၏။
ဝ�စ�ဒက ကမ�န်�
�စ်ပ�င်��ပတ်�န�သ� သ��သ�က�င်က� စစ်��မ�ပင်၌�သ�်၄င်�၊ သ�ပ�န်ဓ���မမ��� ထက�သ�င်�ကမ်�ရ�
�တ�အ�ပ်၌�သ�်၄င်�၊ မင်�တ��က �သမ�န�်က�သ�တ�က� သတ်�ဖတ်ရ� သ�ဿန်�သ�်၄င်�၊ ထ���ပင် �တ�အရပ်ဝယ်
�ခ�သ�, က���တ��က လ�က�က�က်�ဖတ်ထ��ရ�� အရပ်၌�သ�်၄င်� ရ��င်�ပသည်။ ထ���က�င�် ထ��သ�ရ��င်ရ�ဌ�နသ��
သ���ပ��လင် သ��သ�က�င်၏ အပ��င်�မ���သည် အထ��ထ���သ� �နရ�၌ က��ရ�က်�န�စက�မ� တက�မ်တည်�
ဆင်�ခင်�ခင်��ဖင�် တ�ပ�င်�တည်� ထင်�ပခ���သ�် �က�င်�လ�၏။ အကယ်၍ မထင်�ပခ���သ�် တ�နရ�တည်�၌
စ��ပ�င်�အပ်၏။ သ���သ�် မ�မ�လက်�ဖင�် မသ���သပ် မက��င်တ�ယ်အပ်�ပ။ သ���သပ်က�င်တ�ယ်လ�က်လင် သ��သ�က�င်
�င�် အကမ်�ဝင်�ခင်�သ�� �ရ�က်၏။ 14
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ထ���က�င�် အရ��စ�င�်က��ဖစ်�စ, ရဟန်��လ�က်ရ�သည�် သ�မ�ဏက��က�� �ဖစ်�စ, အ�ခ�� တစ��တ�ယ�က်က��ဖစ်�စ တစ်�နရ�တည်�၌ စ��ပ�င်��စအပ်၏။ ခ��င်�စရ�လ�မရ��ပ�မ� က��ယ်တ�င်ပင် �တ�င်�ဝ���ဖင�်
�သ�်၄င်�၊ ဒ�တ်�ဖင�်�သ�်၄င်�၊ လက်တသစ်�ခ���ဖစ်�အ�င် ကပ်�စအပ်၏။ ဤသ�� ကပ်�စပ��လင် "�စ်ပ�င်��ပတ်
�န�သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်, �စ်ပ�င်��ပတ်�န�သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်"ဟ� �လ��သ�င်��ခင်�က��
�ဖစ်�စအပ်၏။ ထ��ဝ�စ�ဒက ကမ�န်�၌ ဥဂဟန�မ�တ်သည် အလယ်က �ပတ်�နသက��သ� ထင်၏။ ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်
သည်က�� အ�ပတ်မရ��ပ� အလ���စ���ပည�်လ�က် တဆက်တည်��ဖစ်လ�က် ထင်၏။
ဝ�က�ယ�တက ကမ�န်�
ဤကမ�န်�၌ "�တ��ခ�� ��မ�ခ��စသည်တ�က အမ�� �မ����သ� အ�ခင်�အရ��ဖင�် က��က်စ��ထ���သ�
စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်, အမ���မ�� ��သ� အ�ခင်�အရ��ဖင�် က��က်စ��ထ���သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်"
ဟ� �လ��သ�င်�အပ်၏။ ထ���ပင် ဤဝ�က�ယ�တ ကမ�န်�၌ ဥဂဟန�မ�တ်သည် ထ��ထ�အရပ်၌ ခ�စ��ထ��သည်�င�်
တ�စ��သ�လင် ထင်၏။ ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်သည် ခ�စ��ရ� မရ��ပ� အလ���စ�� �ပည�်လ�က်သ�လင် ထင်၏။
ဝ�က�တက ကမ�န်�
အ�ထ��ထ��သ�အရပ်သ� စ�န�်ပစ်ထ��အပ်�သ� သ��သ�က�င်က�လည်� ဝ�စ�ဒကကမ�န်�၌ ဆ��ခ��သ�
နည်��ဖင�်ပင်လင် လက်တသစ်�ခ�� လက်တသစ်�ခ�� �ပ�စ၍�သ�်၄င်�၊ က��ယ်တ�င်�ပ၍�သ�်၄င်�၊ "�တ��ခ��
��မ�ခ��စသည်တ� ခ�စ��၍ ထ��ထ�အရပ်၌ စ�န�်ပစ်ထ���သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်၊ ထ��ထ�အရပ်၌
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အကမ်�ဝင်�ခင်�သ���ရ�က်၏-ဟ�သည်မ�� သ��သ�က�င်မ���သ� သ�ဘရ�ဇ�က��သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် မဟ�တ်သည်၏အ�ဖစ်သ� �ရ�က်

ရ�၏ဟ� ဆ��လ�သည်။ (ဋ�က�)

(၆-အသ�ဘကမ�န န��ဒသ) 18
စ�န�်ပစ်ထ���သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်"ဟ� �လ��သ�င်�အပ်၏။ ဤဝ�က�တက ကမ�န်�၌ ဥဂဟန�မ�တ်
သည် ထင်ရ����သ� အက��ရ��လ�က် ထင်၏။ ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်သည်က�� အလ���စ�� �ပည�်လ�က်သ�လင် ထင်၏။
ဟတဝ�က�တက ကမ�န်�
သတ်ပ��လင် ထ��ထ�အရပ်၌ ပစ်ခ�ထ���သ� သ��သ�က�င်က�လည်� ဝ�စ�ဒကကမ�န်�၌ �ပဆ��ခ�ပ���သ�
အ�ပ��ရ��က�န်�သ� အရပ်တ�၌သ�လင် ရ��င်၏။ ထ���က�င�် ထ��ရ��င်ရ�အရပ်သ� သ���ပ��လင် ဆ��ခ�ပ���သ�
နည်��ဖင�်ပင်လင် လက်တသစ်, လက်တသစ် �ခ��သည်က� �ပ�စ၍�သ�်၄င်�၊ က��ယ်တ�င်�ပ၍�သ�်၄င်� "သတ်ပ��
ထ��ထ�အရပ်၌ ပစ်ခ�ထ��အပ်�သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်၊ သတ်ပ�� ထ��ထ�အရပ်၌ ပစ်ခ�ထ��အပ်�သ�
စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်"ဟ� �လ��သ�င်�အပ်၏။ ထ���ပင် ဤဟတဝ�ကတကကမ�န်�၌ ဥဂဟန�မ�တ်သည်
�လတ��က်ခတ်အပ်�သ� တမ်�ခ�န်န�က�သ� လပ်�သ�အ�ခင်�အရ�ရ��လ�က် ထင်၏။ ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်သည်က�� မလပ်
မယ�က် င�မ်သက်လ�က် ထင်၏။
ပ�ဠဝက ကမ�န်�
ပ�ဠဝက အသ�ဘသည် �သပ���န�က် �စ်ရက် သ���ရက်လ�န်�သ�အခ� က���ခ��သ� ဒ��ရတ��မ� ပ����လ�က်အစ�
ယ��ထ�က်�သ�က�လ၌ �ဖစ်၏။ တနည်��သ�်က�� ထ��ပ�ဠဝက အသ�ဘသည် ��မ�ခ�� လ� ��� က� ဆင် �မင်�
စပ��က���မ စသည်တ�၏ က��ယ်မမ�ဏ ရ��သည်သ�လင်�ဖစ်၍ သ�လ�ထမင်�အစ�က�သ� တည်၏။ ထ���ခ���က�င်
ပ�ပ် စသည်တ�တ�င် တစ��တခ��သ� အ�က�င်ပ�ပ်၌ "ပ����လ�က်�ပည�်�န�သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်၊
ပ����လ�က်�ပည�်�န�သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်"ဟ� �လ��သ�င်�အပ်၏။ တစ��တခ��သ� သ��သ�က�င်၌
�က�င်�သည် မ�န်�ပ၏။ စ�ဠပ�ပ�တ�ကတ�ဿမ�ထရ်အ�� က�ဠဒ�ဃဆည်ကန် အတ�င်�မ�� ဆင်�သ�က�င်
ပ�ပ်၌ န�မ�တ်ထင်ဘ���လပ�။ ဤပ�ဠဝကကမ�န်�၌ ဥဂဟန�မ�တ်သည်က�� လပ်ရ����နသက��သ� ထင်၏။ ပဋ�ဘ�ဂ
န�မ�တ်သည် သ�လ�ထမင်�အစ�က�သ� မလပ်မယ�က် င�မ်သက်လ�က် ထင်၏။
အ�ကကမ�န်�
အ�ကအသ�ဘက�� "သ�ဿန်၌ စ�န�်ပစ်ထ��အပ်�သ� အသ��အ�သ��ရ��လ�က် အ�က�တ���ဖင�် ဖ��စပ်ထ��
အပ်�သ� အ���ဆက် အ���စ� သ��သ�က�င်က� �တ��မင်ရ�သက��သ�" အစရ���သ� နည်��ဖင�် အမ���အမ�� �အ���ဖင�်
�ဟ�က���တ�်မ�အပ်၏။ ထ��အ�ကအသ�ဘ၌ အ���စ� သ��သ�က�င် ပစ်ခ�ထ��ရ�အရပ်သ� �ရ��၌ �ပဆ��ခ��သ�
နည်��ဖင�်ပင်လင် သ���၍ ပတ်ဝန်�က�င်၌ �က��က်စသည်တ�၏ အစ�မ်�အ���ဖင�် န�မ�တ်�င�်တက� အ����င�်တက�
�ပပ��လင် "ဤက��ယ်�က�င်သည် စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် အ���စ��ပတည်�"ဟ� မ�မ�၏ သ�ဘ�ရင်��ဖစ်�သ� လကဏ�
အ���ဖင�် မ�တ်သ��ပ��လင် အဆင်�စသည်တ�၏ အစ�မ်�အ���ဖင�် ၁၁-ပ���သ� အ�ခင်�အရ�တ���ဖင�် န�မ�တ်က� မ�တ်ယ�
အပ်၏။
အထ��က�� �ပဆ��ပ�အ��။ ထ��အ���စ�က� အဆင်�အ���ဖင�် �ဖသည်ဟ� �သ�သ�အ�� အသ�ဘသ�ဘ�အ���ဖင�်
မထင်။ သဒ�တကသ��ဏ်��င�် �ရ�ယ�က်၏။ ထ���က�င�် အ���စ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်ဟ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်၏
အစ�မ်�အ���ဖင�်သ�လင် ကည�်အပ်၏။

(၆-အသ�ဘကမ�န န��ဒသ) 19
လ�င-် အသ�င်ဟ�သည်မ�� လက်, ��ခ, �ခ�င်�, ရင်, လက်��, တင်ပ��, �ပ�င်, ��ခသလ���တ��အလ�� လ�င်အသ�င်
အ���ဖင�် ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��အပ်၏။ ထ���ပင် အရ�ည်, အတ��, အလ���, �လ���မ�င�်, အငယ်, အက��တ��အလ�� ပ��သဏ�န်
အ���ဖင�် ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��အပ်၏။ အရပ်�င�် တည်ရ�တ��သည် ဆ��ခ�ပ���သ� နည်�အတ��င်�ပင်။ ထ��ထ� အ���၏
အစ�န် အဆ��� အလ��အ���ဖင�် အပ��င်�အ�ခ��အရ မ�တ်သ��ပ��လင် ထ��အ���တ��တ�င် ထင်ရ����ပလ�င်�သ�အ���က��
န�မ�တ်အ�ဖစ်�ဖင�် ယ�၍ အပန�သ�� �ရ�က်�စအပ်၏။
ထ���ပင် ထ��ထ�အ���၏ ခ�� င�်ရ� �မ�က်ရ� ဌ�နတ��၏ အစ�မ်�အ���ဖင�်၄င်� ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��အပ်၏။ တည်ရ�
အရပ်၏ အစ�မ်�အ���ဖင�်လည်� "င�က အန�မ�်၌ တည်သည်။ အ���က အ�မင�်၌တည်သည်။ င�က အ�မင�်၌ တည်
သည်။ အ���က အန�မ�်၌ တည်သည်"ဟ� ဤသ��လည်� ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��အပ်၏။ ထ��မ�တပ�� ၂-ခ� ၂-ခ��သ� အ���တ��
၏ ဆက်စပ်ရ� ဆက်စပ်ရ� ဌ�နတ��အလ�� အဆက်အစပ်အ���ဖင�် ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��အပ်၏။ အ���တ��၏သ�လင်
အက��၏အစ�မ်�အ���ဖင�် အက��အရပ်အ���ဖင�် ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��အပ်၏။
ထ��မ�တပ�� အ���အ��လ���၌ပင်လင် ��ဏ်က� သ����စ-က�က်စ���စ၍ (ဝ�) �စလတ်၍ "ဤဌ�န၌
ဤအ��� တည်�နသည်"ဟ� ပတ်ဝန်�က�င်အ���ဖင�် ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��အပ်၏။ ဤသ�� ပ��င်��ခ��မ�တ်သ��အပ်�သ�်
လည်� န�မ�တ်မထင်�သ�လင် နဖ�����၌ စ�တ်က� �က�င်�စ�� ထ��အပ်၏။
ဤအ�ကအသ�ဘ၌က��သ�ပင် ဤမ��ရ���ဖစ်�သ� ပ�ဠဝကအသ�ဘ စသည်တ�၌လည်� ယ�်သင�် ယ�်ထ�က်
သည်၏ အစ�မ်�အ���ဖင�် ဤ ၁၁-ပ��အ�ပ��အ���ဖင�် န�မ�တ်ယ�ပ�က� မ�တ်အပ်၏။ ဆက်၍ ဆ��ပ�အ��။ ဤအ�က
ကမ�န်�သည် တစ်က�ယ်လ���သ� အ���စ�၌လည်� �ပည�်စ��င်�ပ၏။ အ���တစ်�ခ��င်�တည်�၌လည်� �ပည�်စ�
��င်�ပ၏။ ထ���က�င�် ထ��အ���စ��င�် အ���တစ်�ခ��င်�တ��တ�င် တစ်ခ�ခ��သ� အ�ကအသ�ဘ၌ ၁၁-ပ�� အ�ပ��အ��
�ဖင�် န�မ�တ်က� မ�တ်ယ�ပ��လင် "စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် အ���စ� (စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်အ���), စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် အ���စ� (စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်
အ���)"ဟ� �လ��သ�င်�အပ်၏။
ဤအ�ကကမ�န်�၌ ဥဂဟန�မ�တ်�င�် ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်သည် တထပ်တည်� တ�သည်သ�ဟ�၍ �ရ��အကထ�၌ ဆ��ထ��၏။ ထ��စက��သည် အ���တစ်�ခ��င်�တည်�၌ သင�်�လ��်၏။ အ���စ�၌မ�က�� ဥဂဟန�မ�တ် ၌
ထင်�ပ�သ�အက��ရ���ခင်�၊ ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်၌ အလ���စ�� �ပည�်�န�ခင်�သည် သင�်�လ��်၏။ သည်မသ� မက�သ�။
အ���တစ်�ခ��င်�တည်�၌�သ�်လည်� ဥဂဟန�မ�တ်သည် အ�ပ်ဆ��၍ �က�က်မက်ဖ�ယ်�က�င်�သည် �ဖစ်ရ�၏။
ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်သည် ဥပစ�ရသမ�ဓ�က� �ဆ�င်�ပ�တတ်-�ဖစ်�စတတ်�သ��က�င�် ပ�တ��သ�မနဿ
ဝမ်���မ�က်ရ�င်လန်��ခင်�က�� �ဖစ်�စတတ်သည် �ဖစ်ရ�၏။
မ�န်�ပ၏။ ဤအရ�ဝယ် အကထ�တ��၌ ဆ��ထ���သ� စက��သည် တ�ခ��ဖ�င�်လ�က်သ�လင် ဆ��ထ��

�သ�စက�� �ဖစ်�ပသည်။ 15 တ�ခ��ဖ�င�်လ�က် ဆ��ပ�မ�� - "�လ�ပ���သ� �ဗဟဝ�ဟ�ရတ��၌၄င်�၊ ၁၀-ပ���သ� အသ�ဘ
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တ��၌၄င်� ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ် မရ��။ မ�န်၏။ �ဗဟဝ�ဟ�ရတ��၌ သ�မ�သ�မဒ�ခ နယ်အပ��င်�အ�ခ�� ပ�က်�ခင်�သည်ပင်

15

တ�ခ��ဖ�င�်လ�က်သ�လင်-ဟ�ရ�၌ "စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်၏ အ�ဖစ်က�သ� �မင်လင် န�မ�တ်မည်�ပသည်"ဟ� ဤမ၌သ� မရပ်တန�်မ�၍ အ�ခ��မ��၌

ပင်လင် "ဤအသ�ဘကမ�န်�၌ န�မ�တ်သည် ဥဂဟန�မ�တ်, ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်ဟ�၍ ၂-ပ��ရ��၏" ဤသ��စသည်�ဖင�် ဥဂဟန�မ�တ် ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်
တ��က� ခ���ခ��၍ဆ���ခင်��ဖင�် ဆ��ခ�တ�င်��သ� န�မ�တ်က� ခ���ခ���ခင်�၏တ�ခ��က�� ဖ�င�်လ�က်သ�လင် ဆ��ထ���ပသည်။ (ဋ�က�)
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လင် န�မ�တ်�ပတည်�။ ၁၀-ပ���သ� အသ�ဘတ��၌လည်� တင�်တယ်-မတင�်တယ်ဟ� �စ်သ�ယ်�စ်ခ� �က�ဆ�ခင်� 16
15

မရ���အ�င်�ပ၍ စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်၏အ�ဖစ်က�သ� �မင်လင် န�မ�တ်မည်�ပသည်"ဟ� ဆ��ပ��လင် ဤမတ�င်သ� မရပ်
တည်မ�၍ အ�ခ��မ��၌ပင်လင် "ဤအသ�ဘကမ�န်�၌ န�မ�တ်သည် ဥဂဟန�မ�တ်သည် �ဖ�က်�ပန်�သ�အဆင်�ရ��
သည်, အ�ပ်ဆ��သည်, �က�က်ဖ�ယ်�က�င်�သည်�ဖစ်၍ ထင်၏" ဤသ��အစရ���သ� စက��က�� ထ��အကထ�တ��၌
တဖန် ဆ��ထ���ပသည်။ 17 ထ���က�င�် (ထ��စက��သည် အ���တစ်�ခ��င်�တည်�၌ သင�်�လ��်၏။ အ���စ�၌က��
16

ဥဂဟ န�မ�တ်၌ ထင်�ပ�သ� အက��ရ���ခင်� စသည်�ဖင�်) စ�စစ်ဆင်�ခင်၍ င�တ��ဆ�ခ��သ� စက��သည်သ�လင်
(အ�က ကမ�န်� န�မ�တ်ထင်ပ�က� �ပဆ���သ� ဤအရ�၌ သင�်�မတ်�ပသည်။
တနည်�အ���ဖင�် သ�ဓက�ပရလင် �စတ�ယ�တ�င်မ� အ�ရ�ဓမ�သ�� ဆ�မ်�ခ�ကလ��သ� မဟ�တ�ဿ
မ�ထရ်အ�� ရယ်�သ�မ�န်�မ၏ သ������မက�� ကည�်မ��ခင်� �မင်�ခင်��က�င�် မ�န်�မတစ်က�ယ်လ��၏ အ���စ�အ�ဖစ်
�ဖင�် ထင်�ခင်� စသည်တ�သည် ဤအ�ကကမ�န်�၌ ဥဂဟန�မ�တ် ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်တ�၏ အထ��က�� 18
17

ထင်ရ����ပ�သ� ပ��စ� သ�ဓက�ပတည်�။ ဤတ�င် စက��တစ်ရပ်ပ��၏။
တစ်ရ�ဆယ်လ�(တစ်�ထ�င်)�သ� ��ဏ်မ�က်စ�အ�မင်ရ��သ� သ�က��မင်�က ခ���မ�မ်�အပ်သည�်
�က��်�စ�သ� ရ���တ�်မ� �သ� က��ယ်�တ�်အ�� ၁၀-ပ��, ��ဏ်�တ�်အ�� ၁၀-ပ���င�် �ပည�်စ��တ�်မ��သ�
(ဝ�သန� �င�်တက� က��လသ� အညစ်အ�က�တ��မ� ကင်��ဝ� စင်ကယ်သည်�ဖစ်၍) သန�်ရ�င်�စင်ကယ်
တင�်တယ်�သ� ဂ�ဏ်�င�် �ပည�်စ��တ�်မ��သ� �မတ်စ��ဘ�ရ��သည် တစ်ခ� တစ်ခ��သ� ပဌမစ��န်၏
အ�က�င်��ဖစ်က�န်�သ� ဆယ်ပ���သ� အကင်အသ�ဘတ��က� ဤဆ��ခ�ပ��သည�်အတ��်
င� �ဟ��တ�်မ�ခ�
�လပ�။ ထ��ဆယ်ပ���သ� အသ�ဘ တ��က�၄င်�၊ ယင်�တ��က� ပ����စပ�� ဤဆ��ခ��သ� နည်�တ��က�၄င်�၊
ဤ�ပဆ��ခ�သည�်အတ��င်� သ�ပ��လင် ၄င်�တ��၌ပင် ပ��ပမ်��ပဆ��ခ�က်�ဖစ်�သ� ဤစက��သည်လည်�
�န�က်ထပ် သ�သင�်�သ�၏။
*********************

16

"အရ�င်�ပ်က�ယ်က တင�်တယ်၏၊ အ�သ�ပ်က�ယ်က မတင�်တယ်"ဟ� �စ်သ�ယ်�စ်ခ� �က�ဆ�ခင်� မရ��ပ� အရ�င်�ရ� အ�သ�ရ� �ပ်က�ယ်

ဟ�သမ မတင�်တယ်သည်ခ�ည်�-ဟ� �လ��သ�င်��ခင်�က�� ဆ��လ�သည်။
17

ဥဂဟန�မ�တ်သည် �ဖ�က်�ပန်�သ� အဆင်�ရ��သည်-အစရ���သ� စက���ဖင�် "ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်သည် �ဖ�က်�ပန်�သ�အဆင်� မရ��" စသည်

�ဖင�် ခ���ခ��ရန် တ�ခ��ဖ�င�်�ပ��ခင်� �ဖစ်�ပသည်။
18

ဤစက���ဖင�် သ������မထင်�ခင်�သည် ဥဂဟန�မ�တ်၊ တစ်က�ယ်လ�� အ���စ�အ�ဖစ်�ဖင�် ထင်�ခင်�သည် ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်-ဟ� ခ���ခ��သ��စ၏။
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ပက�ဏက ကထ� = �ရ�ပမ်��ပဆ��ခ�က်
ဤဆ��ခ��သ� အသ�ဘဆယ်ပ��တ��တ�င် အမ�တ်မရ�� တပ��ပ���သ� အသ�ဘ၌ စ��န်က�ရပ���သ� ပ�ဂ�လ်
သည် တပ်မက်မရ�ဂက�� အသ�ဘဘ�ဝန��ဖင�် �က�င်�စ�� ခ��ပ���ဖစ်�သ��က�င�် ရ�ဂကင်��သ� ရဟ�က��သ�ပင်
လပ်�ပမက်�မ��သ� အမ�အရ� ကင်�လ�က်ရ��ပ၏။ ထ��သ� အသ�ဘတ��င်�၌ ရ�သ� စ��န်�ဖင�် လပ်�ပမက်�မ�
�သ� အမ�အရ�ကင်�ပ��ခ�င်� တ��သ�်�င��လည်� ၁၀-ပ���သ� အသ�ဘအ�ပ��က�� ခ���ခ��၍ �ဟ�ထ��သည်မ��
က��ယ်�က�င်၏ သ�သ�ဘ�သ�� �ရ�က်�ခင်�၏ အစ�မ်�အ���ဖင�်၄င်�, ရ�ဂထ���ပ��သ� ပ�ဂ�လ်အ�ပ��၏ အစ�မ်�အ��
�ဖင�၄
် င်� �ဟ�ထ���ခင်��ဖစ်သည်ဟ� သ�အပ်၏။
ရသင�်သမ အက�န်�ပ
ခ���ပရလင်- သ��သ�က�င်၏က��ယ်သည် စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်အ�ဖစ်သ� �ရ�က်လတ်�သ�် ဥဒမ�တက၏ ဖ��ဖ��
�ရ�င်�ခင်�ဟ��သ� သ�ဘ�သ�� �ရ�က်သည်မ�လည်� �ဖစ်ရ�၏။ ဝ�န�လက စသည်တ�တ�င် (ပကတ� အဆင်�ပ�က်
လ�က် ည�မည်��န�ခင်� စ�သ�) တစ်ပ��ပ���သ� သ�ဘ�သ�� �ရ�က်သည်မ�လည်� �ဖစ်ရ�၏။ ဤပ�� ဤနည်��ဖင�်
ရသင�်ရထ��က်သမ�သ� သ��သ�က�င်၏ က��ယ်၌ "ဖ��ဖ���ရ�င်လ�က် စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်၊ ပကတ� အဆင်�
ပ�က်လ�က် ည�မည်��န�သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် သ��သ�က�င်" ဟ�၍ ဤသ��စသည်�ဖင�် န�မ�တ်က� ယ�အပ်သည်သ�။
ထ��က�င�
�
် က��ယ်�က�င်၏ ဖ��ဖ���ရ�င်�ခင်� အစရ���သ� သ�သ��သန�်သ�ဘ�သ�� �ရ�က်�ခင်�၏အစ�မ်�အ���ဖင�်
ဆယ်ပ��ခ���ခ��လ�က် အသ�ဘအ�ပ��က�� �ဟ��တ�်မ�သည်ဟ� သ�အပ်�ပသည်။
ရ�ဂအလ��က် သင�်�အ�င်�ဟ�ထ��
ထ��မ�တပ�� ဖ��ဖ���ရ�င်�သ� အသ�ဘ�က�င်သည် က��ယ်သဏ�န်၏ �ဖ�က်�ပန်ပ�က်စ���ခင်�က�� �ပ�ခင်�
�က�င�် �ပ်ပ�သဏ�န်၌ တပ်မက်မရ�ဂ အ��က���သ�သ�အ�� သင�်�လ��်�ပသည်။
ပကတ�အဆင်�ပ�က်လ�က် ည�မည်��သ�အဆင်�ရ��သည�် သ��သ�က�င်သည် လ�ပတင�်တယ်�သ�
အ�ရအဆင်� အ�သ��အ�ရ�င်၏ �ဖ�က် �ပန်ပ�က်စ���ခင်�က�� �ပ�ခင်��က�င�် က��ယ်အဆင်�၌ တပ်မက်မရ�ဂ
အ��က���သ�သ�အ�� အထ��အ���ဖင�် သင�်�လ��်၏။
�ပည်တစ��စ� ယ��ထ�က်�န�သ� သ��သ�က�င်သည် အမ�သဖ�ယ် က��ယ်�င�်စပ်ဆ�င်�သ� အန��ဆ��ရ���ခင်�က��
�ပ�ခင်��က�င�် ပန်�န��သ�စသည်၏ အစ�မ်�အ���ဖင�် က��ယ်၌�ဖစ်�ပအပ်�သ� အန��၌ တပ်မက်မရ�ဂ အ��က���သ�
သ�အ�� အထ��အ���ဖင�် သင�်�လ��်၏။
ခ��လယ်၌ �ပတ်�န�သ� ဝ�စ�ဒက သ��သ�က�င်သည် အတ�င်�၌ အ�ခ�င်�ရ��သည်၏ အ�ဖစ်က� �ပ�ခင်�
�က�င�် က��ယ်မ�� တစ်လ��တစ်ခ�တည်�အ�ဖစ်၌ တပ်မက်မရ�ဂ အ��က���သ�သ�အ�� အထ��အ���ဖင�် သင�်�လ��်
၏။
အမ���မ�� ��သ� အ�ခင်�အရ�အ���ဖင�် ခ�စ��ထ���သ� သ��သ�က�င်သည် �ပည�်စ��ပည�်ဝ�သ� အသ��စ�
အသ��စ��င်၏ ပ�က်စ���ခင်�က�� �ပ�သ��က�င�် သ���မတ်စ�သ� က��ယ်အစ�တ်အပ��င်�တ��၌ တပ်မက်မရ�ဂ အ��က��
�သ�သ�အ�� အထ��အ���ဖင�် သင�်�လ��်၏။
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ထ��ထ�အရပ် အ�ထ��ထ�၌ စ�န�်ပစ်ထ��အပ်�သ� ဝ�က�တက သ��သ�က�င်သည် လက်��ခစ�သ� အဂ�
က��ငယ်တ�၏ ဖ��ဖရ� �ပန�်က��န�ခင်�က�� �ပ�ခင်��က�င�် အဂ�က��ငယ်တ�၏ တင�်တယ်စ�ပ�ယ်�ခင်�၌ တပ်မက်မ
ရ�ဂအ��က���သ�သ�အ�� အထ��အ���ဖင�် သင�်�လ��်၏။
သတ်၍ ထ��ထ�အရပ်၌ စ�န�်ပစ်ထ��အပ်�သ� ဟတဝ�က�တက သ��သ�က�င်သည် တစစပ်တည်�
တ�ပ�င်�တည်� �ဖစ်�န�သ�က��ယ်၏ က���ပ��ပ�က်စ���သ� အ�ခင်�အရ�က�� �ပ�ခင်��က�င�် က��ယ်၏ တစပ်တည်�
တ�ပ�င်�တည်� �ပည�်စ��ခင်�၌ တပ်မက်မရ�ဂ အ��က���သ�သ�အ�� အထ��အ���ဖင�် သင�်�လ��်၏။
�သ��ယ��ထ�က်�န�သ� �လ�ဟ�တက သ��သ�က�င်သည် �သ��လ���ပလ�က် စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်အ�ဖစ်က�
�ပ�ခင်��က�င�် အဆင်တန်ဆ��က�င�်�ဖစ်�သ� တင�်တယ်�ခင်�၌ တပ်မက်မရ�ဂ အ��က���သ�သ�အ�� အထ��
အ���ဖင�် သင�်�လ��်၏။
ပ����လ�က်�ပည�်�န�သ� သ��သ�က�င်သည် က��ယ်၏မ���စ���သ� ပ���မ�� �တ���င�် သက်ဆ�င်�ခင်�က��
�ပ�သ��က�င�် က��ယ်၌ င�ဥစ�, င�တစ်ဦ�တည်�ပ��င် အ�ဖစ်�ဖင�် တပ်မက်မရ�ဂ အ��က���သ�သ�အ�� အထ��အ��
�ဖင�် သင�်�လ��်၏။
အ���စ�အသ�ဘ�က�င်သည် က��ယ်�က�င်အ���တ��၏ စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်အ�ဖစ်က� �ပ�သ��က�င�် သ���၏
�ပည�်စ��ခင်� (သ����က�င်��ခင်�)၌ တပ်မက်မရ�ဂ အ��က���သ�သ�အ�� အထ��အ���ဖင�် သင�်�လ��်၏။
ဤသ�� ရ�ဂထ���ပ��သ� ပ�ဂ�လ်အမ���၏ အစ�မ်�အ���ဖင�်လည်� ၁၀-ပ�� ခ���ခ��လ�က် အသ�ဘအ�ပ��က��
�ဟ��တ�်မ�သည်ဟ� သ�အပ်�ပသည်။
ပထမစ��န်သ� ရ��င်�ခင်�အ�က�င်�
အသ�ဘတ��၌ ပထမစ��န်က�သ� ရ��င်�ခင်�၏ အ�က�င်�က�� ထက်ဝန်�က�င်၌ မရပ်တန�်�သ� �ရရ��သည�်
�ပင် အစ��သန်�သ� �ရယ်လည်�ရ���သ� �မစ်၌ �လ�သည် ထ���ဝ��၏ အ��စ�မ်��ဖင�်သ�လင် ရပ်တည်�င်၏။ ထ���ဝ��
�င�်ကင်�၍ ရပ်တည်�စ�ခင်�င�� မစ�မ်���င်သက��သ� ထ��အတ�ပင်လင် အသ�ဘအ���၏ အ��နည်��ခင်��က�င�် 19
18

စ�တ်သည် �က�စည်မဝ�တက်၏ အ��စ�မ်��ဖင�်သ�လင် တစ်ခ�တည်��သ� အ���ရ�လ�က် တည�်တ��င်၏။ ဝ�တက်�င�်
ကင်�၍ တည်တ��စ�ခင်�င�� မစ�မ်���င်�ပ။ ထ���က�င�် ၁၀-ပ��လ����သ� ဤအသ�ဘကမ�န်�၌ ဝ�တက်ရ��သ�
ပထမစ��န်သ� �ဖစ်�င်၏။ ဝ�တက်ကင်��သ� ဒ�တ�ယစ��န် စသည်တ�က�� မ�ဖစ်က�န်။
အသ�ဘအ���၌ ပ�တ��သ�မနဿ �ဖစ်�ခင်�၏ အ�က�င်�က�� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် �က�င်��င���သ�်လည်�
ဤအသ�ဘအ���၌ "ဤအက�င�်�ဖင�် အ���ခင်� �သ�ခင်�မ� ဧကန်မခတ် လ�တ်ရ�ပ�တ��မည်"ဟ� ဤသ�� အက���
အ�န�သင်က� ��မ�်�မင်�လ�ရ��သ��က�င�်၄င်�၊ န�ဝရဏဟ��သ� အပ�က� ပယ်�ခင်��က�င်�၄င်� ဝမ်���မ�က်ရ�င်လန်�
�ခင်� ပ�တ��သ�မနဿ �ဖစ်၏။ ဥပမ�- ပန်�မက်သ�န်�ခ ဘင်က���သမ��အ�� "ယခ�ပင် အခ�က��င�မ���စ��က��
ရ�ပလ�မ�်မည်"ဟ� အက���အ�န�သင်က� ��မ�်�မင်�သ��က�င�် စမင်ပ�၌ ပ�တ��သ�မနဿ �ဖစ်သက��သ�၄င်�၊
အန��က�င�် ဆင်�ရ�ဒ�ကမ���စ���ရ�က်�န�သ� �ရ�ဂ�သည်အ�� �ဆ��က�င�် ပ�� အန်�ခင်� ဝမ်�သက်�ခင်�
�ဖစ်ရ�၌ ပ�တ��သ�မနဿ �ဖစ်သက��သ�ပင်တည်�။
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လကဏ��တ�� တစ်ပ��သ�
ခ���၍��ပ�ရလင် ဤအသ�ဘကမ�န်�သည် ၁၀-ပ��အ�ပ��ရ���သ�်လည်� လကဏ�အ���ဖင�် တစ်ပ��
တည်�သ� �ဖစ်�ပသည်။ မ�န်�ပ၏။ ၁၀-ပ���သ� အသ�ဘ၏ မ�တ်�က�င်�လကဏ�သည် မစင်မကယ် အန��ဆ��
လ�က် စက်ဆ�ပ်ရ�ရ��ဖ�ယ် �က�င်�သည်၏အ�ဖစ်သ�လင် �ဖစ်�ပသည်။ ထ��ဆ�ခ��သ� ဤအသ�ဘသည် စက်ဆ�ပ်
ရ��ရ��ဖ�ယ်�က�င်�သည်၏ အ�ဖစ်ဟ��သ� ဤလကဏ��ဖင�် သက်သက် သ��သ�က�င်၏ က��ယ်၌သ�လင်
ထင်သည် မဟ�တ်�သ�။
စင်စစ်မ��မ� �စတ�ယ�တ�င်၌ �န�သ� မဟ�တ�ဿမ�ထရ်အ�� သက်ရ�မ�န်�မ၏ သ������က���မင်လင်
အသ�ဘန�မ�တ် ထင်သက��သ�၄င်�၊ ဆင်၏ �က��က်က�န်�ထက်၌တည်�သ� မင်�က�� ကည�်စ် သ�ဃရက�တ
မ�ထရ်၏ အလ�ပ်အ�က� သ�မ�ဏအ�� အသ�ဘန�မ�တ် ထင်သက��သ�၄င်�။ အသက်ရ�င်ဆ� လ�၏က��ယ်၌လည်�
အသ�ဘန�မ�တ် ထင်�ပ�သ�၏။ မ�န်၏။ �သသ�၏ က��ယ်က�သ�ပင် ရ�င်ဆ�လ�၏ က��ယ်သည်လည်� စက်ဆ�ပ်ရ�ရ��ဖ�ယ်
မတင�်တယ်�သ� အသ�ဘသ� �ဖစ်�ပသည်။ သ���သ�်လည်� ရ�င်ဆ��ဖစ်�သ� ဤက��ယ်၌ ဧည�်သည်�ဖစ်�သ�
�ရခ���သ�တ်သင် န��သ�တင်၍ တန်ဆ�ဆင်�ခင်��ဖင�် ဖ���က�ယ်ထ���သ��က�င�် စက်ဆ�ပ်ရ�ဖ�ယ် မတင�်တယ်ဟ�
မ�တ်စရ� အသ�ဘလကဏ�သည် လ�အမ���စ�အ�� မထင်�ပပ� ရ���ပသည်။
ခ�အ�မ် တည်�ဆ�က်ထ��ပ��
ပကတ� ပင်က�အ���ဖင�်မ�က�� ဤက��ယ်မည်သည်မ�� ၃၀၀-�က��်�သ� အ���တ���ဖင�် စ��က်�ထ�င်ထ��အပ်
�ပသည်။ ၁၈၀-�သ� အဆက်အစပ်တ��ဖင�် ဆက်စပ် ထ���ပသည်။ ၉၀၀-�သ� အ�က�တ���ဖင�် ဖ��ခ�ည်ထ��အပ်
�ပသည်။ ၉၀၀-�သ� သ��တစ်တ��ဖင�် လ�မ်��က� မ�မ်�မ�ထ��အပ်�ပသည်။ စ���သ� အ�ရထ��ဖင�် ��မ�ယ�က်ထ��အပ်
�ပသည်။ အ�ရ�ပ���ဖင�် ဖ���အ�ပ်ထ�� အပ်�ပသည်။ �မ��ညင်��ပ�က်, အခ���အ�င��ပ�က်ဟ��သ� အ�သ�အမ��
အ�ပ�က်မ��� အ��အ�ပ�� ရ��၏။ အဆ�ထည�်ထ���သ� ��မအ�����မခ�က်က�သ� အထက်�အ�က် ဆ�ပ�က် ယ��ထ�က်
လ�က် ရ��၏။ ပ���အ�ပ�င်�တ��၏ မ��ဝ�ရ� �နရ��ဖစ်၏။ အန��ရ�ဂ�တ��၏ စ��ကပ်ရ�လည်� �ဖစ်၏။ ဆင်�ရ�တရ��တ��၏
�ဖစ်ပ���ရ�လည်� �ဖစ်၏။ အ��အ�ပ�� �ပ�က်က��သ� အ��င်�အမ�က��က��သ� က���ခ��သ� အမ�ဝတ��မ� အမ�မ�ပတ်
ယ��ထ�က်လ�က် ရ��၏။
ရ��ရ��ဖ�ယ်ရ� ဤခ�
ယ��ထ�က်ပ�မ��- ယင်�က��ယ်၏ ၂-ခ��သ� မ�က်စ��ပ�က်တ�မ� မ�က်ရည် မ�က်�ခ��တ�� ယ��ထ�က်၏။ ၂-ခ��သ�
န���ပ�က်တ�မ� နဖ��ခ�� ယ��ထ�က်၏။ ၂-ခ��သ� ���ခ�င်��ပ�က်တ�မ� ��ရည် �ပ်�ခ�� ယ��ထ�က်၏။ ခ�တ�င်�မ�
အစ�သစ်, သည်���ခ, သလ�ပ,် �သ��တ�� ယ��ထ�က်က�န်၏။ �အ�က်ဒ��ရတ��မ� က�င်က�� က�င်ငယ်တ� ယ��ထ�က်က�န်၏။
က����သ�င်� က����ထ�င်�သ� �မ��ညင်�တ��မ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် �ခ��စ� �ခ�ရည်တ� ယ��ထ�က်က�န်၏။ ယင်မမ��င်�
စ�သ� အ�က�င်တ�သည် ယင်�က��ယ်က� ဝ��င်�ရ�လ�က် န��က�န်-တည်က�န်၏။
ယင်�က��ယ်က� သ���တ��က်�ခင်�, မ�က်��သစ်�ခင်�, ဦ��ခ�င်�က�� ဆ�လ�မ်��ခင်�, �ရခ����ခင်�, ခ��ဝတ်က�ယ်�
ဝတ်��ခင်� စသည်တ��ဖင�် မသ�တ်သင် မ�ပ�ပင်ပ� မ��မ��တ��င်�သ��ဖစ်လ�က် ကမ်�တမ်��သ� ဆ�ပင်မ��� ဖ��ဖရ�က�
လ�က် တစ်ရ��မ� တစ်ရ��သ�� လ�ည�်လည်သ���လ��နလင် �ပည�်ရ�င်မင်�သည်၄င်�, ပန်�မက်သ�န် ဒ�န်�စ�� စသည်
တ��ထ�က တစ်�ယ�က်�ယ�က်သည်၄င်�, စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် က��ယ်ရ�ပ�ခ�င်� တ�ည��န�သ��က�င�် ထ���ခ���ခင်�
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မရ���တ���ပ။ ဤသ�� မစင်မကယ် ရ��ဖ�ယ်ည�သ�� အန��ဆ��ရ��လ�က် စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ် �က�င်�ကသည်ခ�ည်�သ� �ဖစ်�သ�
�က�င�် �ပည�်ရ�င်မင်�၏ က��ယ်၌�သ�်၄င်�, ဒ�န်�စ��၏ က��ယ်၌�သ�်၄င်� အယ�တ်အ�မတ် အ�က�င်�အဆ���
အ���ဖင�် ထ���ခ���ခင်�မည်သည် မရ���တ���ပရ�။
မသ��တ�� လ��ခ�င်
ဤသ�� ထ���ခ���ခင်� မရ��ရ��သ�်လည်� သ���တ��က်�ခင်�, မ�က်�� သစ်�ခင်�, စသည်တ��ဖင�် ဤက��ယ်၌
သ����ခ��စသည်တ�က� သ�တ်သင်၍ အမ���မ�� ��သ� အဝတ်တ��ဖင�် ဖ���ထ��သင�်�သ� ရ�က်ဖ�ယ်အဂ�က�� ဖ���လမ်�၍
အ�ရ�င်အ�သ�� အမ���မ�� �ရ���သ� အ�မ�အက�င် န��သ��ဖင�် လ�မ်�က�၍
� ပန်�အဆင်တန်ဆ�တ���ဖင�် ဆင်�မန်�လ�က်
"င�, င�ဟ�" ဟ� မ�တ်ယ�အပ်�သ� အ��ခအ�နသ�� �ရ�က်�အ�င် �ပလ�ပ်�နက�ပသည်။ ထ��သ� �ပကသ�ဖင�်
ဧည�်သည် အ�ဂ�ဖစ်�သ� ဤအဆင်တန်ဆ�က ဖ���က�ယ်ထ���သ��က�င�် ထ��က�ယ်၏ ဟ�တ်တ�င်�မ�န်သည�်
သ�ပင်က�သ�ဘ��ဖစ်�သ� ထ��အသ�ဘလကဏ�က�� မမ�တ်�င်-မသ��င်က�သ��က�င�် �ယ�က်���တ��သည် မ�န်�မ
တ��၌၄င်�, မ�န်�မတ��သည် �ယ�က်���တ��၌၄င်� �မ��လ��်�စ်သက် တပ်မက်�နက�ပသည်။
အစစ်အမ�န် ပရမတ်သ�ဘ�အ���ဖင�်မ�က�� ဤက��ယ်ထ�၌ တပ်မက်�စ်သက်ရန် သင�်�လ��်�သ�အရ�
မည်သည် အဏ��မမ�သ�်လည်� မရ���ခ�။ ထ��သ� မရ���သ��က�င�်ပင်လင် ဆ�ပင်, အ�မ��, လက်သည်� ��ခသည်�,
သ���, တ��တ��, �ပ်, က�င်က��, က�င်ငယ်... စသည်တ�တ�င် တစ်ခ��သ� အဖ��အစ��သ�်လည်� က��ယ်မ� �ပင်ပသ��
က�သ���လင် လ�သတဝ�တ��သည် လက်�ဖင�် ထ�ရန်�သ�်လည်� အလ��မရ��က�တ���ပ။ အ��ပ်စက် ခ�ရသလ��ပင်
မ�န်�တ��က၏။ စက်ဆ�ပ် ရ��ရ��က၏။ သ���သ�်လည်� ဤက��ယ်ထ�၌ က�န်ရ��နသမ အဖ��အစ�က�မ� ထ��အ�ပင်က�သ���
�သ� အဖ��အစ�က�သ�ပင် စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်�ဖစ်�သ�်�င��လည်� အဝ�ဇ��မ��င်က ��မ�ယ�က်ဖ��က�ယ်ထ���သ��က�င�်
မ�မ�က�ယ်၌ ခ�စ်ခင်�သ� ရ�ဂ�ဖင�် တပ်မက်ကလ�က် "လ��ခ�င်စရ� �က�င်��ပသည်။ �စ်သက်စရ�ပ�။ မ�သည်,
ခ�မ်�သ�သည်, အစ���ရသည်"ဟ� မ�တ်ယ�က၏။
ထ��သတဝ�တ��သည် ဤသ��မ�တ်ယ�က�သ��က�င�် �တ�ထ�၌ �ပ�က်ပင်မ� �က�သ�ပန်�က�� ပန်�ဟ�
သ��သ�်လည်� မ�ကက��သ��သ� အပင်ထက်ရ� ပန်�က�� "အပင်ထက်ရ� ဤအရ�သည် သ��တစ်ပင် �ဖစ်လ�မ�်
မည်"ဟ� ထင်မ�တ်က� �စ�င�်��မ�်လ�က် ပင်ပန်�ရ�သ� ��မ�ခ��အ���င�် တ�ည��ခင်�သ�� �ရ�က်ကရ�လ၏။
ထ���က�င�်��မ�ခ��သည် �တ�ထ�၌ ပန်�ပ�င�်�န�သ� �ပ�က်ပင်က� �တ��မင်၍ "င�သည် အသ��ပင်က� ရ�ပပ�"ဟ�
အ�ဆ�တလ�င် ��ပ�သ���ပ��လင် က�လ�တ��င်� က�လ�တ��င်��သ� ပန်�က�� အလ�န် မက်�မ�လ�က် (ဝ�) အ�လ�
တက�� က��က်ခ�၍ "ဤအရ�က�� အသ��မဟ�တ်�သ�၊ သစ်ပင်ထက်၌ရ���သ� ထ��အရ�က�� အသ��ပင်တည်�" ဟ�
မ�တ်ယ�သက��သ�ပည�ရ��သည် "က��ယ်မ�က��သ� ဆ�ပင်စ�သ� အဖ��အစ�က�သ�လင် အသ�ဘ"ဟ� ထ����မ�ခ��က��သ� မမ�တ်ယ�
မ�၍ က��ယ်၌ တည်ရ��န�သ� ယင်�အဖ��အစ�က�လည်� (က��ယ်မ�က��သ�) ထ��အဖ��အစ�က�သ�ပင် အသ�ဘဟ� မ�တ်ယ�
ရ�၏။
ထ��သ�ယ�သင�်သည်၏ အ�က�င်�က�� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်တ��ဖင�် �ပည�်�န�သ� ဤက��ယ်က� တင�်တယ်သည်ဟ�
စ��ယ�က၍ ထ��က�ယ်၌ မက်�မ��တ��ဝက�သ� သ�မ�က်တ�သည် က��ယ်က���အတ�က် မ�က�င်�မတ�က� �ပက�သ�
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�က�င�် အပ�ယ်ဆင်�ရ� အစရ���သ� ဒ�ကမ� မလ�တ်��မ�က်ပ� ရ��က�လသည်။ ထ���က�င�် ပည�ရ��သည် အသက်
ရ�င်ဆ��ဖစ်�စ, �သပ���ဖစ်�စ က��ယ်�က�င်ပ�ပ်၏ တင�်တယ်�ခင်�ကင်� �သ� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်သ�ဘ�က�� ရ�၏။
မ�န်�ပ၏။ �အ�က်ပ� ဂ�ထ� ၃-ပ�ဒ်စက��က�� �ရ��ဆရ�တ�� မ�န�်ထ���ပသည်-၃၂-ပ���သ� အဖ��အစ�အ�ပ�င်��ဖစ်�သ� က��ယ်သည် န��စ�်ည��ဟ�င်� မ�က�င်��သ� အန��ရ�၏။ အဖန်ဖန်
�ဆ��က�သ�တ်သင်�သ�်လည်� မစင်ကယ်။ �ခ���က�င်ပ�ပ် �မ�က�င်ပ�ပ်�င�် တ�၏။ က�င်က��တ�င်��င�်လည်�
တ�၏။ ဤသ��စသည်�ဖင�် ပည�မ�က်စ� �ဖစ်ပ���သ� ပ�ဂ�လ်တ�က က��ရ�တ်ခ�အပ်၏။ ပည�မ�က်စ� မ�ဖစ်�သ��သ�
ဗ�လပ�ဂ�လ်တ�ကမ� ယင်�က��ယ်က� �မ�က�င်သည် စ�သ�အ���ဖင�် ထင်မ�တ်၍ အလ�န်ပင် �စ်ခ�က်�မတ်��အပ်
�ပ၏။
ထ���က�င�် စ��န်မဂ်ဖ�လ်တရ��ထ��က�� ရထ��က်သည�် သ�ဘ�ရ���သ� (ဝ�) ပည�ရ��သ�ဘ�ရ���သ� ရဟန်�
သည် ရ�င်ဆ�က�ယ်�ဖစ်�စ, �သပ��က��ယ်�ဖစ်�စ အကင် အကင်က�ယ်၌ အသ�ဘ အ�ခင်�အရ� ထင်၏။ ထ��ထ�
က��ယ်၌ပင်လင် အသ�ဘန�မ�တ်က�ယ�၍ ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်က� �ဖစ်�စက� ဥပစ�ရစ��န်၌တည်လ�က် ထ��ဘ�ဝန�က��
တ���တက်�စ၍ အသ�ဘကမ�န်�က�� အပန�စ��န်သ� �ရ�က်�စအပ်�ပသည်။ ဤတ�င် စက��တစ်ရပ်ပ��၏။

ဤသည်က�� ဝ�သ�ဒ�မဂ်က�မ်�ဝယ် သမ�ဓ�ဘ�ဝန�အရ�၌ အသ�ဘကမ�န်�က�� အက�ယ်�ပခ�က်
အသ�ဘကမ�န-န��ဒသ မည်�သ� ��ခ�က်ခ���မ�က်�ဖစ်�သ� အပ��င်�အခန်��ပတည်�။
အသ�ဘကမ�န်�က�� အက�ယ်�ပခ�က် ပ��၏။

