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၄။ ပထဝီကသိဏနိေဒၵသ (ပထဝီကသုုိဏ္းကုု ိအက်ယ္ျပခ်က)္  
 
ေနရာေရြးပါ 

 ယခုုအခါ “သမာဓိဘာဝနာႏွင္ ့မသင့္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္းကို ုပယ္ၿပီးလွ်င ္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္း 
၌ ေနၿပီးလွ်င”္ဟူေသာ စကားရပ္၌ အက်ယ္ကုု ိျပဆုုိေပအံ့။ 
 ဆရာႏွင့္အတ ူတစ္ေက်ာင္းတည္း၌ေနကာ ကမၼ႒ာန္းႏွလုုံးသြင္းငွာ ခ်မ္းသာသင့္ေလ်ာ္ျခင္းရွ ိ
ေသာ ရဟန္းသည ္ထုုိဆရာေနေသာေက်ာင္း၌ပင္လွ်င ္ကမၼ႒ာန္း၌ ခက္ခဲဖုုထစ္ရာကုု ိအျပည့္အစုုံ 
သုုတ္သင္လ်က ္ေနသင့္၏။ အကယ္၌ ထုုိေက်ာင္း၌ မခ်မ္းသာ မသင့္ေလ်ာ္ခဲ့လ်င ္ထုုိေက်ာင္းႏွင္ ့
တဂါဝုုတ္ေဝးေသာအရပ္၌ျဖစ္ေစ၊ ယူဇနာဝက္ေဝးေသာအရပ္၌ျဖစ္ေစ၊ တစ္ယူဇနာေဝးေသာအရပ္၌ 
ျဖစ္ေစ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အျခားေက်ာင္းရွိမ ူထုုိေက်ာင္း၌ ေနသင့္၏။ 
 ယင္းသုုိ႔ေနျခင္းအက်ိဳးကား ကမၼ႒ာန္း၏ တစုုံတခုုေသာ အရာဌာန၌ ယုုံမွားရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ 
ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ ေစာေစာကပင္ ေက်ာင္း၌ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္မ်ားကုု ိျပဳလုုပ္ၿပီးလွ်င ္ေက်ာင္းမ ွ
ထြက္ခဲ့ကာ လမ္းခုုလတ္၌ ဆြမ္းခံ၍ ဆြမ္းကိစၥၿပီးဆုုံးေသာအခါ ဆရာေနရာေက်ာင္းသုုိ႔ သြား၍ ထုုိေန႔ 
တစ္ေန႔လုုံး ဆရာ၏အထံ၌ ကမၼ႒ာန္းကုု ိသုုတ္သင္ၿပီးလွ်င ္ေနာက္တေန႔၌ ဆရာကုု ိကန္ေတာ့၍ 
ထြက္ခဲ့ကာ လမ္းခုုလတ္၌ ဆြမ္းခံ၍ မပင္ပန္းပဲသာလွ်င ္မိမိေနရာအရပ္သုုိ႔ ျပန္လာႏုုိင္ေပလိမ့္မည္။ 
 တစ္ယဇူနာ အကြာအေဝး၌ေသာ္လည္း ခ်မ္းသာသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာကုု ိမရခဲ့ပါမ ူ
ထုုိေယာဂီသည ္ကမၼ႒ာန္း၌ ခက္ခဲသည္မ်ားကုု ိျဖတ္ေတာက္ရွင္းလင္းကာ ကမၼ႒ာန္းကုု ိအလြန ္
သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင ္ဆင္ျခင္ကာမွ်ျဖင္ ့လြယ္ကူစြာ ထင္ေပၚလာႏုုိင္ေအာင္ျပဳၿပီးလွ်င ္ေဝးေသာ 
အရပ္သုုိ႔ေသာ္လည္း သြား၍ သမာဓိဘာဝနာႏွင္ ့မသင့္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္းကို ုပယ္စြန္႔လ်က ္
သင့္ေလ်ာ္ရာေက်ာင္း၌ ေနသင့္၏။ 
 
 

မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေက်ာင္း 
 သင့္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္း မသင့္ေလ်ာ္ေက်ာင္း ႏွစ္မ်ိဳးတုုိ႔တြင ္မသင့္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္း 
မည္သည္ အျပစ ္၁၈-မ်ိဳးတြင ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ေသာ္လည္း ျပည့္စုုံေနေသာ ေက်ာင္းေပတည္း။ 
ထုုိမသင့္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္း၌ ဤဆုုိလတံ့သည္ကား အျပစ ္၁၈-တုုိ႔ ေပတည္း။ 
 
 ၁။ ႀကီးေသာေက်ာင္း 
 ၂။ ေက်ာင္းသစ ္
 ၃။ အုုိမင္းေဆြးေျမ႕ေသာေက်ာင္း 
 ၄။ လမ္းမႀကီးႏွင္ ့နီးေသာေက်ာင္း 
 ၅။ ေက်ာက္ေရကန ္ရွိေသာေက်ာင္း 
 ၆။ ဟင္းရြက္ခင္း ရွိေသာေက်ာင္း 
 ၇။ ပန္းပင္မ်ား ရွိေသာေက်ာင္း 
 ၈။ သစ္သီးပင္မ်ား ရွိေသာေက်ာင္း 
 ၉။ အေလးအျမတ ္ခ်ီးမြမ္းေသာေက်ာင္း 
 ၁၀။ ၿမိဳ႕ရြာနီးေသာေက်ာင္း 
 ၁၁။ သစ္ပင ္ဝါးပင္ ေပါမ်ားေသာေက်ာင္း 
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 ၁၂။ လယ္ကြင္းႏွင္ ့စပ္ေသာေက်ာင္း 
 ၁၃။ အခ်င္းခ်င္း မသင့္မွ်ေသာ ပုုဂိၢဳလ္တုုိ႔ေနေသာ ေက်ာင္း 
 ၁၄။ ေရဆိပ ္ကုုန္းဆိပ ္နီးေသာေက်ာင္း 
 ၁၅။ တုုိင္းစြန ္ျပည္ဖ်ား၌ ရွိေသာေက်ာင္း 
 ၁၆။ တုုိင္းျပည္နယ္ျခား၌ ရွိေသာေက်ာင္း 
 ၁၇။ မေလ်ာ္ပတ္ေသာ ေက်ာင္း 
 ၁၈။ မိတ္ေဆြေကာင္း မရွိေသာေက်ာင္း 
 
 ဤ ၁၈-ပါးေသာ အျပစ္တုုိ႔တြင ္တစ္ပါးပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာေက်ာင္းသည ္မသင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေက်ာင္းမည္၏။ ထုုိေက်ာင္း၌ မေနသင့္။ 
 

အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း? 
 
၁။  ႀကီးေသာေက်ာင္း၌ အလုုိဆႏၵ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကကုုန္ေသာ ရဟန္းတုုိ႔ စုုေဝးမိၾကကုုန္၏။ 
ထုုိရဟန္းတုုိ႔ အခ်င္းခ်င္း မသင့္ျမတ္ျခင္းေၾကာင္ ့ေဗာဓိယဂၤဏဝတ ္စသည္ကုု ိမျပဳလုုပ္ၾကကုုန္။ 
တံျမက္မလွည္းၾကကုုန္။ ေသာက္ေရ သုုံးေရကုု ိမခပ္ၾကကုုန္။ ထုုိဝတ္ႀကီးဝတ္ငယ္မျပဳေသာေက်ာင္း၌ 
ဤေယာဂီရဟန္းသည ္“ဆြမ္းခံရြာ၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္မည”္ဟု ုၾကံစည္လ်က ္သပိတ္သကၤန္းကုု ိယူ၍ 
ထြက္လာေသာအခါ ေဗာဓိယဂၤဏ စေသာဝတ္ကုု ိမျပဳလုုပ္ရေသးသည္ကုု ိျမင္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေရအုုိး၌ 
ေရမရွိသည္ကုု ိျမင္လွ်င္ျဖစ္ေစ ဤေယာဂီသည ္ဝတ္ကုု ိျပဳရ၏။ ေရခပ္ရ၏။  
 ထုုိသုုိ႔မျပဳလွ်င ္ဝတ္ပ်က္ျခင္းေၾကာင္ ့ဒုုကၠဋ္ အာပတ္သင့္၏။ ျပဳျပန္လွ်င္လည္း ဆြမ္းခ ံ
ေနာက္က်၍ တစ္စုုံတရာမွ် မရလုုိက္ေတာ့ေပ။ တစ္ကုုိယ္တည္း ကိန္းေအာင္းရာသုုိ႔ ကပ္ျပန္လွ်င ္
လည္း ရွင္သာမေဏႏွင္ ့ရဟန္းငယ္တုုိ႔၏ က်ယ္ေလာင္စြာ ေျပာဆုုိၾကေသာ အသံေၾကာင္၄့င္း၊ သံဃာ ့
အမႈကိစၥကုု ိျပဳလုုပ္သံတုုိ႔ေၾကာင္၄့င္း စိတ္ပ်ံ႕လြင့္၏။  
 ဝတ္အားလုုံးကုု ိျပဳလုုပ္ၿပီးသည္သာ ျဖစ္သည့္ျပင ္ဝတ္မွႂကြင္းေသာ အျခားထိခုုိက္ျခင္းလည္း 
မရွိပါမ ူထုုိသုုိ႔ေသာေက်ာင္းႀကီး၌ကား ေနသင့္ေသးသည္။ 
 
၂။  ေက်ာင္းသစ္၌ လုုပ္စရာ ကိစၥမ်ားျပား၏။ မလုုပ္ေသာရဟန္းကုု ိကဲ့ရဲ႕တတ္ကုုန္၏။ “အရွင္ျမတ ္
သည္ ခ်မ္းသာသလုု ိရဟန္းတရားကို ုအားထုုတ္ပါ။ လုုပ္စရာကုု ိတပည့္ေတာ္တုုိ႔ လုုပ္ၾကပါမည”္ဟု ု
ရဟန္းတုုိ႔က ေျပာဆုုိခြင့္ျပဳထားပါမ ူထုုိသုုိ႔ေသာ ေက်ာင္းသစ္၌ကား ေနသင့္ေသး၏။ 
 
၃။  ေက်ာင္းအုုိ၌ သုုတ္သင္ျပဳလုုပ္ဖြယ္ရာ မ်ားစြာရွိ၏။ အနည္းဆုုံး မိမ ိအိပ္ရာ ေနရာမွ်ကုုိေသာ ္
လည္း မသုုတ္သင ္မျပဳျပင္ေသာရဟန္းကုု ိကဲ့ရဲ႕တတ္ကုုန္၏။ သုုတ္သင္ျပဳျပင္ေသာ ရဟန္းအား 
ကမၼ႒ာန္းတရား ဆုုတ္ယုုတ္၏။ 
 
၄။  လမ္းမႀကီးႏွင္ ့နီးေသာေက်ာင္း၌ ေန႔ေရာ ညဥ့္ပါ အာဂႏၱဳမ်ား လာေရာက ္စုုေဝးၾကကုုန္၏။ 
အခ်ိန္အခါမဲ့က်မ ွေရာက္လာေသာ အာဂႏၱဳတုုိ႔အား မိမိ၏ အိပ္ရာေနရာကုု ိေပး၍ မိမိကမ ူသစ္ပင ္
ရင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာက္ဖ်ာေပၚ၌ျဖစ္ေစ ေနရ၏။ ေနာက္တေန႔၌လည္း ထုုိ႔အတူပင ္ေနရျပန္၏။ 
ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ကမၼ႒ာန္းအားထုုတ္ရန ္အခြင့္မရေတာ့ေပ။ ဤကဲ့သုုိ႔ အာဂႏၱဳေၾကာင္ ့ေနရာမက်ဥ္းက်ပ္ျခင္း 
မရွိပါမ ူထုုိသုုိ႔ေသာ လမ္းမႀကီးႏွင္ ့နီးေသာေက်ာင္း၌ကား ေနသင့္ေသး၏။ 
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၅။  ေက်ာက္ေရကန္ရွိေသာေက်ာင၌္  လူအမ်ား လာေရာက္စုုေဝးၾက၏။ ၿမိဳ႕၌ သီတင္းသုုံးေသာ 
မင္းဆရာ မေထရ္တုုိ႔၏ အနီးေနတပည့္တုုိ႔သည ္သကၤန္းဆုုိးရန ္ကိစၥအတြက ္လာၾကကုုန္၏။ ဆုုိးေရ 
အုုိး, ဆုုိးေရႀကိဳရန ္သစ္သား, သစ္သားဆုုိးေရက်င္း, စသည္တုုိ႔ကုု ိေမးျမန္းေသာ ထုုိရဟန္းတုုိ႔အား 
ထုုိပစၥည္မ်ားရွိရာ ေနရာကုု ိညႊန္ျပရကုုန္၏။ ဤသုုိ႔ အခါခပ္သိမ္းလည္း အၿမဲေၾကာင့္ၾက စုုိက္ေနရ 
ကုုန္၏။ 
 
၆။ ဟင္းရြက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေသာေက်ာင္း၌ ထုုိရဟန္းသည ္ကမၼ႒ာန္းအာရုုံကုု ိယူ၍ ေန႔သန္႔ရာ၌ 
ေနစဥ္လည္း အနီးအပါး၌ ဟင္းရြက္ခူးေသာ အမ်ိဳးသမီးတုုိ႔သည္ သီခ်င္းဆုုိကာ ဟင္းရြက္ခူးၾကကုုန ္
လ်က ္ဝိသဘာဂအသ ံထခိုုိက္ျခင္းျဖင္ ့ကမၼ႒ာန္း၏ အႏၱရာယ္ကုု ိျပဳကုုန္၏။ 
 
၇။ ပန္းခ်ဳံအမ်ိဳးမ်ိဳးတုုိ႔ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္လ်က္ရွိေသာေက်ာင္း၌လည္း ထုုိဟင္းရြက္ရွိေသာ 
ေက်ာင္း၌ ေတြ႔ႀကံဳရတတ္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ိဳးကုု ိေတြ႔ႀကံဳရတတ္၏။ 
 
၈။ သရက ္သေျပ ပိႏၷဲ စေသာ အသီးမိိ်ဳးစုုံးရွိေသာေက်ာင္း၌ အသီးကုုိလုုိခ်င္ေသာ သူတုုိ႔သည ္
လာ၍ ေတာင္းၾကကုုန္၏။ မေပးေသာရဟန္းအား စိတ္ဆုုိးၾကကုုန္၏။ အႏုုိင္အထက္မူလည္း ယူၾက 
ကုုန္၏။ ညေနခ်မ္းအခါဝယ ္ေက်ာင္း၏ အလယ္၌ စႀကၤန္ေလွ်ာက္ေသာရဟန္းသည ္ထုုိသစ္သီးခူးသ ူ
ကုုိျမင္၍ “ဥပါသကာတုုိ႔- အဘယ့္ေၾကာင္ ့ဤသုုိ႔ ျပဳဘိသနည္း”ဟု ုေျပာဆုုိသည္ရွိေသာ ္ဆဲေရးတတ ္
ၾကကုုန္၏။ ထုုိရဟန္း ထုုိေက်ာင္း၌ မေနႏုုိင္ေအာင္လည္း လုုံ႔လျပဳတတ္ကုုန္၏။ 
 
၉။  လူတုုိ႔ အေလးအျမတ ္သမုုတ္ထားအပ္ေသာ ဒကိၡဏဂိရိေက်ာင္း, ဟတိၳကုုစိၦေက်ာင္း, 
ေစတိယဂိရိေက်ာင္း, စိတၱလပဗၺတေက်ာင္းတုုိ႔ႏွင္ ့အလားတူေသာေက်ာင္း၌ ေနေသာရဟန္းကုု ိ
“ဤအရွင္သည ္ရဟႏၱာေပတည္း”ဟု ုခ်ီးမြမ္း၍ ရွိခုုိးကန္ေတာ့လုုိကုုန္ေသာ သူတုုိ႔သည ္ထက္ဝန္းက်င ္
မ ွစုုရုုံးေရာက္လာၾကကုုန္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ထုုိေယာဂီအား မခ်မ္းသာေပ။ သုုိ႔ရာတြင ္ထုုိေက်ာင္းႏွင္ ့သင္ ့
ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေယာဂီသည္ကား ေန႔အခါ အျခားေနရာသုုိ႔ သြားေန၍ ညအခါ ထုုိေက်ာင္း၌ 
ေနအပ္၏။ 
 
၁၀။ ၿမိဳ႕ရြာနီးေသာေက်ာင္း၌ ဝိသဘာဂအာရုုံတုုိ႔ ထင္ေပၚလာတတ္ကုုန္၏။ ေရခပ္ကၽြန္မတုုိ႔သည ္
လည္း ေရအုုိးတုုိ႔ျဖင္ ့ပြတ္တုုိက္တုုိးေဝွ႔၍ သြားလာတတ္ကုုန္၏။ ေဘးဖယ္၍ လမ္းမေပးကုုန္။ အစုုိးရ 
ေသာ လူတုုိ႔သည္လည္း ေက်ာင္းတုုိက္အလယ္၌ တင္းတိမ္လုုိက္ကာကုု ိကာရံ၍ ေနတတ္ကုုန္၏။ 
 
၁၁။ သစ္ေတာ ဝါးေတာကုု ိမွီေသာေက်ာင္းသည္ အိမ္ေဆာက္ရန,္ ထင္းေခြရန ္သစ္ဝါးကုု ိအလုုိရွ ိ
ကုုန္ေသာ သူတုုိ႔သည ္လာေရာက္တတ္သျဖင္ ့ေရွး၌ ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ ဟင္းရြက္ခူး အမ်ိဳးသမီးတုုိ႔ကဲ့သုုိ႔ 
အႏၱရာယ္ျပဳတတ္သျဖင္ ့ကမၼ႒ာန္းႏွလုုံးသြင္းျခင္းငွာ မခ်မ္းသာျခင္းကုု ိျဖစ္တတ္၏။ “ေက်ာင္း၌ရွိေသာ 
သစ္ပင္တုုိ႔ကို ုခုုတ္ျဖတ္၍ အိမ္ေဆာက္ၾကကုုန္အ့”ံဟု ုၾကံစည္ကာ လူတုုိ႔သည ္လာ၍ ထုုိသစ္ပင္တုုိ႔ကုု ိ
ခုုတ္ျဖတ္ၾကကုုန္၏။ အကယ္၍ ထုုိေယာဂီရဟန္းသည ္ထုုိသစ္ခုုတ္ေသာသူတုုိ႔ကုု ိျမင္၍ “အဘယ္ 
ေၾကာင္ ့ဤသုုိ႔ ျပဳလုုပ္ၾကကုုန္သနည္း”ဟု ုေျပာလွ်င ္ထုုိရဟန္းကုု ိလူတုုိ႔က ဆဲေရးတတ္ကုုန္၏။ 
ထုုရိဟန္းကုု ိဤေက်ာင္း၌ မေနႏုုိင္ေအာင္လည္း အားထုုတ္တတ္ကုုန္၏။ 
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၁၂။ ပတ္ဝန္းက်င္မ ွလယ္မ်ားႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနေသာေက်ာင္း၌ လူတုုိ႔သည ္ေက်ာင္း၏အလယ္၌ 
ပင ္ေကာက္နယ္တလင္းကုု ိျပဳလုုပ္၍ စပါးနယ္ၾကကုုန္၏။ ေက်ာင္းဦးတုုိ႔၌လည္း အိပ္ၾကကုုန္၏။ 
အျခားတပါး မ်ားစြာေသာ မခ်မ္းသာမႈကုုလိည္း ျပဳလုုပ္ၾကကုုန္၏။ အၾကင္ေက်ာင္း၌လည္း မ်ားစြာ 
ေသာ သံဃာ့အသုုံးအေဆာင္ျဖစ္ေသာ လယ္ယာရွိ၏။ အာရာမ္ေစာင့္တုုိ႔သည ္ဒါယကာတုုိ႔၏ ႏြားတိုု႔ကုု ိ
ေကာက္ပင္မစားရန ္ျခံကာ ပိတ္ဆုုိ႔ၾကကုုန္၏။ ဒါယကာတုုိ႔၏ လယ္ေရေပးအလွည့္ကုုိလည္း တားျမစ ္
ကုုန္၏။ လူတုုိ႔သည ္ေကာက္ႏွံတုုိ႔ကုု ိယူလာ၍ “အရွင္ဘုုရားတိုု႔ အာရာမ္ေစာင့္ေတြ လုုပ္ပုုံကုု ိၾကည့္ၾက 
ပါအုုံး”ဟု ုဆုုိကာ သံဃာအား ျပၾကကုုန္၏။ ထုုိထုုိသုုိ႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့ ္မင္းစုုိး ရာဇာ အမတ ္
တုုိ႔၏ အိမ္တံခါးဝသုုိ႔ သြားၾကရကုုန္၏။ ဤေက်ာင္းမ်ိဳးကုုိလည္း လယ္ရွိေသာ ေက်ာင္း၌ပင္လွ်င ္
ထည့္သြင္းေရတြက္အပ္၏။ 
 
၁၃။ အခ်င္းခ်င္း မသင့္တင့္ေသာ ေက်ာင္းဟူသည္ကား အခ်င္းခ်င္း သေဘာမသင့္တင့္ၾကသျဖင္ ့
ရန္သူျဖစ္ေနေသာ ရဟန္းတုုိ႔ေနရာ ေက်ာင္းတည္း။ ထုုိေက်ာင္း၌ ယင္းမသင့္မွ်ေသာ ရဟန္းတုုိ႔သည ္
ျငင္းခုုံခုုိက္ရန ္ျဖစ္ၾကေသာအခါ “အရွင္ဘုုရားတုုိ႔… ဤသုုိ႔ မျပဳၾကပါကုနု္လင္”့ဟု ုေယာဂီရဟန္းက 
တားျမစ္ျဖန္ေျဖလွ်င ္“ဒီပံ့သုုကူဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္း ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မ ွစ၍ ငါတုုိ႔ပ်က္စီးေခ်ၿပ”ီ ဟု ု
ေျပာဆုုိတတ္ကုုန္၏။ 
 
၁၄။ ေရဆိပ္ျဖစ္ေစ, ကုုန္းဆိပ္ျဖစ္ေစ နီးေသာေက်ာင္း၌ အၿမဲမျပတ ္ေလွ လွည္းတုုိ႔ျဖင့ ္လာေသာ 
လူတုုိ႔သည ္“တည္းခုုိခြင္ ့ေပးပါ။ ေသာက္ေရေပးပါ။ ဆားေပးပါ” ဟု ုေျပာဆုုိေတာင္းရမ္းကာ ဆက္စပ ္
မွီခုုိလ်က ္မခ်မ္းသာမႈကုု ိျပဳတတ္ကုုန္၏။ 
 
၁၅။ တုုိင္းစြန္ျပည္ဖ်ား၌ရွိေသာ ေက်ာင္း၌ လူတုုိ႔သည ္ဘုုရားစေသာ ရတနာသုုံးပါးတုုိ႔ကုု ိ
မၾကည္ညိဳၾကကုုန္။ 
 
၁၆။ တုုိင္းျပည္၏ နယ္ျခား၌ရွိေသာ ေက်ာင္း၌ မင္းေဘး စုုိးေဘး ရွိ၏။ ထုုိေက်ာင္းရွိရာ နယ္ျခား 
အရပ္ကုု ိမင္းတစ္ပါးက “ငါ၏ အာဏာမတည”္ဟု ုယူဆကာ ရုုိက္ႏွက္ပုုတ္ခတ္၏။ အျခားမင္းတစ္ပါး 
ကလည္း ဤသုုိ႔ပင ္ယူဆကာ ရုုိက္ႏွက္ပုုတ္ခတ္ျပန္၏။ ထုုိမင္းႏွစ္ပါးတုုိ႔၏ ႏွစ္ႏုုိင္ငံတုုိ႔တြင ္ဤရဟန္း 
သည္ တခါတရ ံဤမင္း၏ ႏုုိင္ငံ၌ လွည့္လည္သြားလာ၏။ တခါတရ ံထုုိမင္း၏ႏုုိင္ငံ၌ လွည့္လည္ သြား 
လာ၏။ ထုုိသိုု႔ သြားလာလတ္ေသာ ္ထုုိရဟန္းကုု ိ“ဤရဟန္းသည ္သူလွိ်ဳတည္း”ဟု ုထင္မွတ္ျခင္း 
ေၾကာင္ ့ဤရဟန္း ပ်က္စီးျခင္းသုုိ႔ ေရာက္တတ္၏။ 
 
၁၇။ မေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းဟူသည္ကား- ဝိသဘာဂအာရုုုု ံစသည္တုုိ႔ လွည့္လည္သြားလာ 
ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘီလူးသိမ္းဆည္းထားေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္ေစ မေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းတည္း။ 
ထုုိသုုိ႔ မေလ်ာက္ပတ္ပုုံ၌ ဤဆုုိလတံ့သည္ကား ဝတၳဳတည္း။ 
 မေထရ္တပါးသည ္ေတာေက်ာင္း၌ ေနေလသတတ္။ ထုုိအခါ မေထရ္၏ သစ္ရြက္မုုိးေက်ာင္း 
တံခါး၌ ဘီလူးမတစ္ေယာက ္ရပ္လ်က ္သီခ်င္းဆုုိလာ၏။ ထုုိမေထရ္သည ္ထြက္၍ တံခါး၌ ရပ္ေန၏။ 
ထုုိဘီလူးမသည ္စႀကၤန္ဦး၌ သြား၍ သီဆုုိျပန္၏။ ထုုိဘီလူးမသည ္အလြန္နက္ေသာ ေခ်ာက္ကမ္းပါး 
ထိပ္၌ ရပ္လ်က ္သီဆိုုျပန္၏။ မေထရ္သည ္ျပန္လွည့္လာ၏။ ထုုိအခါ ဘီလူးမသည ္လ်င္ျမန္စြာလာ၍ 
မေထရ္ကုု ိပခုုံး၌ကုုိင္လ်က ္“ဒီမွာ အရွင္ဘုုရား… ကုုိယ္ေတာ္လုု ိရဟန္းေတြကုု ိကၽြႏ္ုုပ္စားလာတာ 
မ်ားလွၿပ”ီ ဟု ုဆုုိေလ၏။ 
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၁၈။ မိတ္ေဆြေကာင္းတုုိ႔ကုု ိမရေသာ ေက်ာင္းဟူသည္မွာ - မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ေသာ ဆရာကို ု
ျဖစ္ေစ၊ ဆရာႏွင့္တူသူကုု ိျဖစ္ေစ၊ ဥပဇၥ်ာယ္ကုု ိျဖစ္ေစ၊ ဥပဇၥ်ာယ္ႏွင္ ့တူသူကုုိျဖစ္ေစ မရႏုုိင္ေသာ 
ေက်ာင္းတည္း။ ယင္းေက်ာင္း၌ ထုုိမတိ္ေဆြေကာင္း ဆရာစသည္ကုု ိမရႏုုိင္ျခင္းသည ္ကမၼ႒ာန္း 
အားထုုတ္ရာ၌ ႀကီးမားေသာအျပစ ္ဧကန္ျဖစ္၏။ 
 ဤသုုိ႔အားျဖင္ ့ဤအျပစ ္၁၈-မ်ိဳးတုုိ႔တြင ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ျပည့္စုုံေသာေက်ာင္းကုု ိ“မသင့္ေလ်ာ ္
ေသာေက်ာင္း”ဟု ုသိအပ္ေပသည္။ 
 
 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေက်ာင္း 
 
 ဆြမ္းခံရြာႏွင္ ့မနီးလြန္း မေဝးလြန္းျခင္း အစရွိေသာ အဂၤါငါးပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာ ေက်ာင္းသည ္
သင့္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္းမည္၏။ မွန္ေပ၏။  
 “ရဟန္းတုုိ႔… ေက်ာင္းသည ္အဘယ္သုုိ႔လွ်င ္အဂၤါငါးပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံသနည္း။ ရဟန္းတုုိ႔.. 
ဤသာသနာေတာ္၌ ေက်ာင္းသည ္(၁) ဆြမ္းခံရြာႏွင္ ့နီးလည္း မနီးလြန္း၊ ေဝးလည္း မေဝးလြန္း၊ 
(ဆြမ္းခံရြာသုုိ႔ သြားလာေရးအတြက ္ေဘးရန္စသည ္ကင္းရွင္းေသာ လမ္းရွိျခင္းေၾကာင္)့ သြားလာရန ္
သင့္ေလ်ာ ္ေလ်ာက္ပတ ္ျပည့္စုု ံေကာင္းျမတ္၏။ (၂) ေန႔အခါ၌ လူတိုု႔ႏွင္ ့မေရာျပြမ္း၊ ညဥ့္အခါ၌ လူသ ံ
တိတ္ဆိတ္၏။ အုုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္း ဆူညံျခင္း ကင္း၏။ (၃) မွက ္ျခင ္ေလ ေနပ ူေျမြ ကင္းတိုု႔၏ 
ကုုိက္ခဲထိပါးျခင္း မရွိေပ။ (၄) ထုုိေက်ာင္း၌ေနေသာ ေယာဂီရဟန္းအား ဆြမ္း သကၤန္း ေက်ာင္း ေဆး 
တုုိ႔သည ္မပင္မပန္း လြယ္ကူစြာ ရႏုုိင္၏။ (၅) ထုုိေက်ာင္း၌ ပရိယတိၱက်မ္းဂန္မ်ားစြာကုု ိသင္ယူၿပီးျဖစ ္
ကုုန္ေသာ, ပရိယတိၱဓမၼကုု ိႏႈတ္တက္ရြရြ ေဆာင္ထားကုုန္ေသာ, သုုတ ္ဝိနည္း အဘိဓမၼာကုု ိေဆာင္ 
ထားကုုန္ေသာ, မာတိကာကုု ိေဆာင္ထားကုုန္ေသာ, ခုုိင္ၿမဲေသာ သီလစေသာ ဂုုဏ္ရွိကုုန္ေသာ 
ရဟန္းေတာ္တုုိ႔ ေနထုုိင္ၾကကုုန္၏။  
 ထုုိရဟန္းမ်ားထံသုုိ႔ ရံဖန္ရံခါ ခ်ဥ္းကပ္၍ ပါဠိ အနက္တုုိ႔ကုု ိေမးျမန္းစုုံစမ္း၏။ ထုုိအရွင္တုုိ႔သည ္
မဖြင့္ရေသးေသာ အနက္တိုု႔ကိုုလည္း ဖြင့္ျပကုုန္၏။ မေပၚလြင္ေသးသည္မ်ားကုုိလည္း ေပၚလြင္ေအာင ္
ျပဳေပးကုုန္၏။ မ်ားစြာေသာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ ဖုုထစ္ခက္ခဲေသာ ပါဠိရပ္တုုိ႔၌လည္း သံသယကုု ိ
ေဖ်ာက္ေပးတတ္ကုုန္၏။ ရဟန္းတုုိ႔… ဤသုုိ႔ေသာေက်ာင္းသည ္အဂၤါငါးပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံ၏”ဟု ုျမတ္စြာ 
ဘုုရား ေဟာေတာ္မူအပ္၏။ 
 ဤဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ စကားသည္ “သမာဓိဘာဝနာႏွင္ ့မသင့္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္းကို ုပယ္စြန္႔၍ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္း၌ ေနလ်က္”ဟူေသာ စကားရပ္၏ အက်ယ္ေပတည္း။ 
 

ပလိေဗာဓအငယ္ကိုု ျဖတ္ျခင္း 
 
 “ပလိေဗာဓအငယ္ကုု ိျဖတ္၍”ဟူရာ၌ အက်ယ္ကား ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုိင္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေက်ာင္း၌ေနေသာ ေယာဂီရဟန္းသည ္ပလိေဗာဓအငယ္တုုိ႔ကုုိလည္း ပယ္ျဖတ္အပ္ကုုန္၏။  
 ထုုိပလိေဗာဓ အငယ္တုုိ႔ဟူသည ္အဘယ္နည္း? ရွည္ေသာ ဆံပင,္ ေျခသည္း, လက္သည္းႏွင္ ့
မုုတ္ဆိတ္ၾကင္စြယ္တုုိ႔ကုု ိျဖတ္အပ္ကုနု္၏။ ေဆြးေျမ႕ေသာ သကၤန္းတုုိ႔၌ ခုုိင္ၿမဲေအာင ္ဖာေထးျခင္းကုု ိ
၄င္း၊ စုုတ္ျပတ္ရာ၌ ခ်ဳပ္စပ္ျခင္းအမႈကုု၄ိင္း ျပဳအပ္ကုုန္၏။ အကယ္၍ သပိတ္၌ အညစ္အေၾကးရွိခဲ့လွ်င ္
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သပိတ္ကုု ိမီးထပ္၍ ဖုုတ္အပ္၏။ ေညာင္ေစာင္း အင္းပ်ဥ ္စသည္တုုိ႔ကုု ိသုုတ္သင္အပ္ကုုန္၏။ 
ဤဆုုိခဲ့ၿပီးသည္တုုိ႔ကား ပလိေဗာဓငယ္တုုိ႔ေပတည္း။ 
 

ဘာဝနာ အစီအရင္ 
 ယခုုအခါ “ပြားေစပုု ံအစီအရင ္အလုုံးစုုံကုု ိမယုုတ္ေလ်ာ့ေစပဲ ပြားေစအပ္၏”ဟူေသာ 
ဤစကား၌ ဤဆုုိလတံ့သည္ကား ပထဝီကသုုိဏ္းကုု ိအစျပဳ၍ အလုုံးစုုံေသာ ကမၼ႒ာန္းတုုိ႔၏ အစြမ္း 
အားျဖင္ ့အက်ယ္ျပဆုုိေသာ စကားေပတည္း။ 
 
 ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုငိ္း ပလိေဗာဓငယ္ကုု ိျဖတ္ၿပီးေသာေယာဂီသည ္ဆြမ္းဘုုဥ္းေပးၿပီးေနာက ္
ဆြမ္းဘုုဥ္းေပးရာမ ွျပန္လာခဲ့၍ ဆြမ္းဆီယစ္သည္ကုု ိပယ္ေဖ်ာက္ၿပီးလွ်င ္လူသူတိတ္ဆိတ္ေသာ 
အရပ္၍ ခ်မ္းသာစြာထုုိင္လ်က ္ျပဳျပင္စီရင္ထားေသာ ေျမ၌ျဖစ္ေစ, ျပဳျပင္မထားေသာ ပကတိေျမ၌ 
ျဖစ္ေစ ဥဂၢဟနိမိတ္ကုု ိယူအပ္၏။ မွန္ေပ၏။ ေရွးအ႒ကထာဆရာတုုိ႔က ေအာက္ပါအတုုိင္း ဆုုိထား 
ေပ၏။ 
 “ပထဝီကသုုိဏ္း ဥဂၢဟနိမိတ္ယူေသာ ေယာဂီသည ္ဆိုုလတံ့ေသာ ပထဝီအထူး၌ နိမိတ္ကုု ိ
 ယူ၏။ ျပဳျပင္စီရင္ထားသည္မူလည္း ျဖစ္ေသာ၊ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္းမရွ ိပကတိအတုုိင္းမူလည္း 
 ျဖစ္ေသာ၊ အပုုိင္းအျခား ရွိသည္သာျဖစ္၍ အပုုငိ္းအျခားမရွ ိမဟုုတ္ေသာ၊ အစြန္းအနားရွ ိ
 သည္သာျဖစ္၍ အစြန္းအနား မရွိမဟုုတ္ေသာ၊ အဝန္းရွိသည္သာျဖစ္၍ အဝန္းမရွ ိမဟုုတ ္
 ေသာ၊ အဆုုံးရွိသည္သာ ျဖစ္၍ အဆုုံးမရွ ိမဟုုတ္ေသာ၊ စေကာငယ္ပမာဏ ရွိသည္မူလည္း 
 ျဖစ္ေသာ၊ အုုိးစရည္းဖုုံး စေလာင္းႀကီး ပမာဏရွိသည္မူလည္းျဖစ္ေသာ ေျမဝန္း၌ ဥဂၢဟ 
 နိမိတ္ကုု ိယူအပ္၏။ 
  ထုုိရဟန္းသည ္ဥဂၢဟနိမိတ္ကုု ိမ်က္စိမိွတ္လ်က ္ႏွလုုံးသြင္း ဆင္ျခင္လွ်င ္ပီပီျပင္ျပင ္
 ထင္လာေအာင ္ေကာင္းစြာ ယူပါ၏။ ထပ္တလဲလဲ သတိစြဲေအာင ္ၿမဲစြာမွတ္သား၏။ အဖန္ဖန ္
 ဆင္ျခင္စဥ္းစား ႏွလုုံး၌ထား၏။ ထုုိေယာဂီသည ္ထုုိဥဂၢဟနိမိတ္ကုု ိေကာင္းစြာယူ၍, ၿမဲစြာ 
 မွတ္သား၍, အဖန္ဖန ္ဆင္ျခင္စဥ္းစား ႏွလုုံးထား၍ (အဒၶါ ဣမာယ ပဋိပဒါယ ဇရာမရဏမွာ 
 ပရိမုုစိၥႆာမ ိ= ဤအက်င့္ျဖင္ ့အုုိျခင္း ေသျခင္းမ ွလြတ္ရေပလိမ့္မည”္)ဟု ုအက်ိဳးဆက္ကုု ိ
 ေျမွာ္ျမင္လ်က ္ရတနာျမတ္ဟု ုအမွတ္ျပဳကာ ေလးစားေသာစိတ္ကုု ိျဖစ္ေစ၍ ေကာင္းစြာ 
 ျမတ္ႏုုိးလ်က ္ထုုိဥဂၢဟနိမိတ ္အာရုုံ၌သာလွ်င ္စိတ္ကုု ိဖြဲ႔ခ်ည္၏။ ထုုိေယာဂီသည ္ကာမဂုုဏ ္
 တုုိ႔မ ွကင္းဆိတ ္၍သာလွ်င…္. ပထမစ်ာန္ကုု ိျပည့္စုုံေစ၏။” 
 
 အထက္ပါ အ႒ကထာစကားရပ္၌ အက်ယ္ကား အၾကင္ရဟန္းသည ္အတိတ္ဘဝ၌လည္း 
ျမတ္စြာဘုုရား၏ သာသနာေတာ္၌ျဖစ္ေစ၊ ရေသ့ရဟန္းအျဖစ္၌ျဖစ္ေစ ရဟန္းျပဳ၍ ပထဝီကသုုိဏ္း၌ 
စတုုတၳစ်ာန,္ ပဥၥမစ်ာန္တုုိ႔ကုု ိျဖစ္ေစဖူး၏။ ထုုိသုုိ႔သေဘာရွိေသာ သမထဘာဝနာဟူေသာ ေကာင္းမႈရွ ိ
ေသာ အားႀကီးေသာ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာေယာဂီအား ျပဳျပင္စီရင္ျခင္း မရွိေသာ 
ပကတိေျမျပင္ဝယ ္ထြန္ထားရာအရပ္၌ျဖစ္ေစ၊ ေကာက္နယ္တလင္းဝန္း၌ျဖစ္ေစ မလႅကမေထရ္အား 
ျဖစ္ေပၚသကဲ့သုုိ႔ ဥဂၢဟနိမိတ္ျဖစ္ေပၚ၏။ ထုုိမလႅကမေထရ္အား ထြန္ထားရာအရပ္ကုု ိၾကည့္ေနစဥ ္
ထုုိထြန္ထားရာအရပ ္အတုုိင္းအရွည္သည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ ဥဂၢဟနိမိတ္ျဖစ္ေပၚေလသည္။ ထုု ိ
မေထရ္သည ္ထုုိနိမိတ္ကုုိပြားေစၿပီးလွ်င ္ပဥၥမစ်ာန္တုုိ႔ကုု ိျဖစ္ေစ၍ စ်ာန္ကုုိအေျခခံျပဳကာ ဝိပႆနာကုု ိ
ျဖစ္ေစ၍ အရဟတၱဖုုိလ္သုုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ 
 



၄။ ပထဝီကသိဏနိေဒၵသ 7 

ကသုုိဏ္းဝန္း ျပဳလုုပ္ရာ၌ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ 

 ဤဆုုိခဲ့သည္အတုုိင္း သမထဘာဝနာကုုသိုုလ္ဟူေသာ လြန္ကဲေသာ ေကာင္းမႈကုု ိမျပဳဖူး 
ေသာ ေယာဂီသည္ကား ဆရာ၏အထံ၌ သင္ယူခဲ့ေသာ ကမၼ႒ာန္းအစီအစဥ္ကုု ိမခၽြတ္ယြင္းေစပဲ 
ကသုုိဏ္း၏ အျပစ္ေလးပါးတုုိ႔ကုု ိေရွာင္လ်က ္ကသုုိဏ္းဝန္းကုု ိျပဳလုုပ္အပ္၏။ ကသုုိဏ္း၏ အျပစ ္
တုုိ႔သည ္အညိဳ အဝါ အန ီအျဖဴ အေရာင္ရွိေသာ ေျမတုုိ႔ႏွင္ ့ေရာေသာအားျဖင္ ့ေလးပါးရွိကုုန္၏။ 
ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ထုုိအညိဳစေသာ အဆင္းရွိေသာေျမကုု ိမယူမူ၍ ဂဂၤါျမစ္ေရ အယဥ္ျဖင္ ့တုုိက္စားထားရာ 
ကမ္းပါးအရပ္၌ရွိေသာ ေျမႏွင့္တူသည္ ့အရုုဏ္ေရာင္ရွိေသာ ေျမညက္ျဖင္ ့ကသုုိဏ္းဝန္းကုု ိျပဳလုုပ ္
အပ္၏။  
 ထုုိကသုုိဏ္းဝန္းကုုိလည္း ေက်ာင္းတုုိက္အလယ ္သာမေဏစသည္တုုိ႔၏ သြားလာရာအရပ္၌ 
မျပဳလုုပ္သင့္ေပ။ ေက်ာင္းတုုိက္အစြန ္ဖုုံးကြယ္လွ်ိဳဝွက္ရာအရပ္ဝယ ္ေတာင္ဝွမ္း၌ေသာ၄္င္း၊ သစ္ရြက ္
မိုုးေက်ာင္း၌ေသာ၄္င္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း၍ ရစေကာင္းေသာ ကသုုိဏ္းဝန္းကုုိျဖစ္ေစ၊ ထုုိအရပ္၌ အၿမဲတည္ 
ေသာ ကသုုိဏ္းဝန္းကုု ိျဖစ္ေစ ျပဳလုုပ္အပ္၏။ ထုုိကသိုုဏ္းဝန္းႏွစ္မ်ိဳးတုုိ႔တြင ္ေရႊ႕ေျပာင္း၍ ရစေကာင္း 
ေသာ ကသုုိဏ္းဝန္းကုု ိဒုုတ္တ ံေလးေခ်ာင္းတုုိ႔၌ အဝတ္ႏြမ္းစကုု ိျဖစ္ေစ၊ သားေရကုု ိျဖစ္ေစ၊ သေပါ့ဖ်ာ 
ကုုိျဖစ္ေစ၊ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီးလွ်င ္ထုုိအဝတ္ႏြမ္းစ, စသည္၌ ျမက္ သစ္ျမစ ္ေက်ာက္စရစ ္အုုိးျခမ္းတုုိ႔ကို ု
ေရြးေကာက္ဖယ္ထားၿပီးေသာ ေကာင္းစြာနယ္ထားၿပီးေသာ ေျမညက္ျဖင္ ့စေကာငယ္, သုုိ႔မဟုုတ ္
စေလာင္းဖုုံးႀကီး ပမာဏရွိေသာ အဝန္းအဝုုိင္းကုု ိလမိ္းက်ံ၍ ျပဳလုုပ္အပ္၏။  
 ထုုိေရႊ႕ေျပာင္း၍ ရစေကာင္းေသာ ကသိုုဏ္းဝန္းကုု ိစတင္ရႈေသာအခါမွာ ေျမျပင္၌ ပဒုုမၼာ 
ၾကာခ်ပ္သဏၭာန္ျဖင္ ့သစ္ငုုတ္တုုိ႔ကုု ိစုုိက္ၿပီးလွ်င ္ႏြယ္တုုိ႔ျဖင္ ့ဖြဲ႕ယွက္ခ်ည္ေႏွာင္၍ ျပဳလုုပ္အပ္၏။ 
ထုုိအရုုဏ္ေရာင ္ေျမညက္သည ္မေလာက္ျငားအံ့။ ေအာက္၌ အျခားေျမကုုိထည့္၍ အထက္အဖုုိ႔၌ 
ေကာင္းစြာသုုတ္သင္ထားေသာ အရုုဏ္ေရာင္ေျမညက္ျဖင္ ့အခ်င္းတထြာႏွင္ ့ေလးသစ္ရွိေသာ 
ေျမအဝန္းအဝုုိင္းကုု ိျပဳလုုပ္အပ္၏။  
 ထုုိအတုုိင္းအရွည္ကုု ိရည္၍ “စေကာငယ္ပမာဏရွိသည္မူလည္း ျဖစ္ေသာ, အုုိးစရည္းဖုုံး 
စေလာင္းႀကီး ပမာဏရွိသည္မူလည္းျဖစ္ေသာ”ဟု ုဆုုိအပ္ေပသည္။ “အပုုိင္းအျခား ရွိသည္သာျဖစ္၍ 
အပုုိင္းအျခား မရွိသည္မဟုုတ္ေသာ” ဤသုုိ႔ အစရွိေသာစကားကုုိမ ူထုုိကသုုိဏ္းဝန္း၏ အပုုိင္းအျခား 
အလုုိ႔ငွာ ဆုုိအပ္ေပသည္။  
 
အနီးအေဝး 
 ထုုိအပုုိင္းအျခား အလုုိ႔ငွာ ဆုုိေသာေၾကာင္ ့ဤသိုု႔ဆုုိအပ္ၿပီးေသာ အခ်င္းတထြာႏွင္ ့ေလးသစ္ 
ပမာဏကုု ိ(အဆင္းမတူေသာ အျခားေျမညက္ျဖင္)့ အပုုိင္းအျခားျပဳၿပီးလွ်င ္စႏၵကူးစေသာ သစ္သား 
လက္သည ္အရုုဏ္ေရာင္အဆင္းႏွင္ ့သေဘာမတူေသာ အဆင္းကုု ိျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာေၾကာင္ ့
ထုုိသစ္သားလက္ကုု ိမယူပဲ ေက်ာက္လက္ျဖင္ ့ပြတ္တုုိက္၍ ညီညာေသာ စည္အျပင္ႏွင့္တူေအာင ္
ျပဳအပ္၏။ ထုုိသုုိ႔ျပဳၿပီးလွ်င ္ထုုိကသုုိဏ္းဝန္းထားရာ အရပ္ကုု ိတံျမက္လွည္း၍ ေရမုုိးခ်ိဳးကာ ျပန္လာ 
ၿပီးလွ်င ္ကသုုိဏ္းဝန္းမ ွ၂-ေတာင့္ထြာအတြင္းျဖစ္ေသာ အရပ္ဝယ ္ခင္းထားေသာ တထြာႏွင္ ့
လက္ေလးသစ ္အေျခရွိေသာ ညီညီညာညာ ခ်ထားေသာ အင္းပ်ဥ္၌ ထုုိင္အပ္၏။ ထုု ိ၂-ေတာင့္ထြာ 
ထက္ေဝးေသာအရပ္၌ ထုုိင္ေသာေယာဂီအား ကသုုိဏ္းဝန္း မထင္ေပ။ ထုု ိ၂-ေတာင့္ထြာထက ္အနီး၌ 
ထုုိင္ေသာေယာဂီအား ကသုုိဏ္း၏အျပစ္တုုိ႔ ထင္ကုုန္၏။  
 ထုုိတထြာႏွင္ ့လက္ေလးသစ ္အေျခရွိေသာ အင္းပ်ဥ္ထက္ျမင့္ေသာ အင္းပ်ဥ္၌ ထုုိင္ေသာ 
ေယာဂီသည ္လည္ကုု ိေအာက္သုုိ႔ညြတ္၍ ၾကည့္ရ၏။ ထုုိပမာဏေအာက ္နိမ့္ေသာအင္းပ်ဥ္၌ 
ထုုိင္ေသာေယာဂီအား ဒူးဆစ္တုုိ႔ နာက်င္ကုုန္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ဆုုိအပ္ၿပီးေသာနည္းျဖင့္သာ ထုုိင္ၿပီးလွ်င ္
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“ကာမဂုုဏ္တုုိ႔သည ္သာယာဖြယ္မရွိကုုန”္ ဤသုုိ႔ အစရွိေသာနည္းျဖင္ ့ကာမဂုုဏ္တုုိ႔၌ အျပစ္ကုု ိ
ဆင္ျခင္၍ ကာမဂုုဏ္တုုိ႔မ ွထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္သည့္ျပင ္ဒုုကၡအလုုံးစုုံကုု ိလြန္ေျမာက္ျခင္း၏ 
အေၾကာင္းလည္းျဖစ္ေသာ စ်ာန္၌ အလုုိဆႏၵကုု ိျဖစ္ေပၚေစလ်က ္ဘုုရားဂုုဏ ္တရားဂုုဏ ္သံဃာ့ဂုုဏ ္
တုုိ႔ကုု ိအဖန္ဖန္ေအာက္ေမ့ျခင္းျဖင္ ့ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ုျဖစ္ေစ၍ “ယခု ုငါက်င့္မည္ ့အက်င္ ့
သည္ အလုုံးစုုံေသာ ဘုုရား ပေစၥကဗုုဒၶါႏွင္ ့အရိယာသာဝကကုု ိျဖစ္ေစလ်က ္“ဝိေဝကေၾကာင့္ျဖစ ္
ေသာ အရသာ၏အဖုုိ႔ကုု ိရရွိေပေတာ့မည”္ဟု ုတက္ႂကြေသာလုုံ႔လကုု ိျဖစ္ေစၿပီးလွ်င ္ညီမွ်ေသာ 
အျခင္းအရာအားျဖင္ ့မ်က္စိတုုိ႔ကုုိဖြင့္၍ ပထဝီကသုုိဏ္း၌ မ်က္စိျဖင္ ့ယူၿပီးေသာနိမိတ္ကုု ိစိတ္ျဖင့္ယ ူ
လ်က ္ပြားေစအပ္၏။ 
 မ်က္စိကုုိဖြင့္လြန္းေသာ ေယာဂီအား မ်က္စိပင္ပန္း၏။ ကသုုိဏ္းဝန္းသည္လည္း အလြန္ထင ္
ရွား၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ထုုိေယာဂီအား နိမိတ္မျဖစ္ေပၚတတ္ေပ။ အလြန္ေမွးေမွးဖြင့္ေသာ ေယာဂီအား 
ကသုုိဏ္းဝန္းသည္လည္း မထင္ရွား။ စိတ္လည္း တြန္႔ဆုုတ္၏။ ဤသုုိ႔ ၾကည့္လွ်င္လည္း နိမိတ ္
မျဖစ္ေပၚတတ္ေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ေၾကးမုုံျပင္၌ မ်က္ႏွာရိပ္ကုု ိၾကည့္ေသာသူကဲ့သုုိ႔ ညီမွ်ေသာ အျခင္း 
အရာအားျဖင္ ့မ်က္စိတုုိ႔ကုု ိဖြင့္၍ နိမိတ္ကုုိယူလ်က ္ပြားေစအပ္၏။  
 အဆင္းကို ုမဆင္ျခင္အပ္ေပ။1 ခက္မာျခင္း လကၡဏာကုုိလည္း ႏွလုုံးမသြင္းအပ္ေပ။2 စင္စစ္မ ူ
အဆင္းကို ုမလႊတ္ပဲ မွီရာပထဝီႏငွ့္တူေသာ အျခင္းအရာရွိသည္ကုုိျပဳ၍ ပထဝီဓာတ္၏ သတိၱလြန္ကဲ 
ေသာအားျဖင္ ့ပထဝီဟူေသာ ေဝါဟာရပညတ္၌ စိတ္ကုုိထား၍ ႏွလုုံးသြင္းအပ္၏။ ပထဝီ, မဟီ, 
ေမဒန,ီ ဘူမ,ိ ဝသုုဓာ, ဝသုုႏၵရာ (ေျမ) ဤသုုိ႔စေသာ ေျမ၏အမည္တုုိ႔တြင ္ထုုိေယာဂီရြတ္ဆုုိရန ္အလုုိရွ ိ
သည့္ျပင ္ထုုိေယာဂီအား ေရွးကမွတယ္ူဘူးေသာ အမွတ္သညာ၏ အစြမ္းအားျဖင္ ့ေလ်ာ္လည္း 
ေလ်ာ္ေသာ အမည္ကုု ိရြတ္ဆုုိအပ္၏။ စင္စစ ္အသင့္ေလ်ာ္ဆုုံးမွာမ ူပထဝီ-ဟူေသာ ဤအမည္သည္ 
သာလွ်င ္ထင္ရွားေသာေၾကာင္ ့ထင္ရွားေသာ ယင္းအမည္၏အစြမ္းအားျဖင့္သာလွ်င ္“ပထဝီ ပထဝီ” 
(ေျမ ေျမ) ဟု ုပြားေစအပ္၏။ မ်က္စိကုု ိရံခါဖြင့္၍ ရံခါပိတ္၍ ဆင္ျခင္ႏွလုုံးသြင္းအပ္၏။ ဥဂၢဟနိမိတ ္
မျဖစ္ေပၚေသးသမွွ် ကာလပိတ္လုုံး အႀကိမ္တစ္ရာ, အႀကိမ္တစ္ေထာင္ပင္ျဖစ္ေစ, ထုုိထက ္ပိုုလြန္၍ 
ပင္ျဖစ္ေစ ဤဆုုိအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ နည္းျဖင့္သာလွ်င ္ပြားေစအပ္၏။ 
 
စိတ္မွာ ဥဂၢဟနိမိတ္ထင္လာရင္- 
 ဤဆုုိခဲ့ၿပီးသည့္အတုုိင္း ပြားေစေသာ ထုုိရဟန္းအား အၾကင္အခါ မ်က္စိမွိတ္၍ ဆင္ျခင္စဥ ္
မ်က္စိဖြင့္၍ ဆင္ျခင္ေသာအခါကဲ့သုုိ႔ပင ္စိတ္၌ ပထဝီကသုုိဏ္းဝန္း ထင္ေပၚလာ၏။ ထုုိအခါ ဥဂၢဟ 
နိမိတ ္ျဖစ္ေပၚသည္မည္၏။ ဥဂၢဟနိမိတ္ျဖစ္ေပၚေသာအခါမ ွစ၍ ထုုိကသုုိဏ္းဝန္းပုု ံရွိရာအရပ္၍ 
မေနသင့္ေတာ့ေပ။ မိမိေနရာ ေက်ာင္းခန္းသုုိ႔ဝင္၍ ထုုိေက်ာင္းခန္း၌ ထုုိင္လ်က ္ပြားေစအပ္၏။  
 ေျခေဆးျခင္းကိစၥအတြက ္အခ်ိန္ဖင့္ျခင္းကုု ိေရွာင္လႊဲရန္အလုုိ႔ငွာ ထုုိေယာဂီသည ္လႊာခ်င္း 
ဘိနပ္ႏွင့္၊ ေဘးရန္ကုု ိကာကြယ္တားဆီးရန္အလုုိ႔ငွာ ေတာင္ေဝွးကုု ိအလုုိရွိအပ္၏။ အကယ္၍ ႏုုေသး 
ေသာ သမာဓိသည ္မေလ်ာက္ပတ္ေသာ အေၾကာင္းတစုုံတရာေၾကာင္ ့ပ်က္သြားလွ်င ္ထုုိေယာဂီသည ္
ဘိနပ္စီးလ်က ္ေတာင္ေဝွးကုုိယူကာ ထုုိကသုုိဏ္းဝန္းပုုံရွိရာအရပ္သုုိ႔ သြား၍ နိမိတ္ကုုိယူၿပီးလွ်င ္
ျပန္လာ၍ ခ်မ္းသာစြာထုုိင္လ်က ္ပြားေစအပ္၏။ အႀကိမ္ႀကိမ ္အဖန္ဖန ္ႏွလုုံးသြင္းအပ္၏။ သမၼာသကပ ၺ 
ဟူေသာ ၾကံစည္မႈျဖင့ ္ထုုႏွက္သလုု ိႏွလုုံးသြင္းျခင္း, အထူးၾကံစည္မႈျဖင္ ့လွည့္ပတ္၍ ထုုႏွက္သလုု ိ

                                            
1 အဆင္းကသုုိဏ္းတုုိ ႔ႏွင့္ မေရာယွက္ရန္ ညြန္ၾကားေသာ စကားျဖစ္သည္။ 
2 ဓာတုုဝဝတၳာန္ႏွင့္ မေရာယွက္ေစရန္ ညြန္ၾကားေသား စကားျဖစ္သည္။ 
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အဖန္ဖန ္ႏွလုုံးသြင္းျခင္းကို ုျပဳအပ္၏3။ ထုုိအတုုိင္း ျပဳလုုပ္ေသာ ေယာဂီအား ဘာဝနာအစဥ္အားျဖင့္4 
နီဝရဏတုုိ႔သည ္ကြာကုုန္၏။ ကိေလသာတုုိ႔သည ္ၿငိမ္ဝပ္ကုုန္၏။ ဥပစာရ သမာဓကိ စိတ္ကုု ိေကာင္း 
စြာ ထားအပ္၏။ (ဥပစာရ သမာဓိျဖင့ ္စိတ္သည ္တည္ၾကည္၏)။ ပဋိဘာဂနိမိတ ္ျဖစ္ေပၚ၏။ 
 
ဥဂၢဟနိမိတ္ႏွင္ ့ပဋိဘာဂနိမိတ ္အထူး 

 ဥဂၢဟနိမိတ ္ပဋိဘာဂနိမိတ ္ႏွစ္ပါးတုုိ႔တြင ္ဤဆုုိလတံ့သည္ကား ေရွးျဖစ္ေသာ ဥဂၢဟနိမိတ ္
ႏွင္ ့ဤပဋိဘာဂနိမိတ္တုုိ႔၏ ထူးျခားခ်က္ေပတည္း။ ဥဂၢဟနိမိတ္၌ ကသုုိဏ္း၏ လက္ေခ်ာင္းရာ 
လက္ေႏွာင့္ရာ စေသာအျပစ္သည ္ထင္ရွား၏။ ပဋိဘာဂနိမိတ္သည ္အိမ္မ ွထုုတ္အပ္ေသာ ေၾကးမုုံဝုုိင္း 
ကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ ေကာင္းစြာ ေဆးေၾကာပြတ္တုုိက္အပ္ၿပီးေသာ ခရုုသင္းခြက္ကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ တိမ္တုုိက္ၾကားမ ွ
ထြက္လာေသာ လဝန္းကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ မုုိးတိမ္ဝ၌ ပ်ံေနေသာ ဗ်ိဳင္းကဲ့သုုိ႔၄င္း ဥဂၢဟနိမိတ္ကုု ိထြင္းေဖါက္၍ 
ထြက္ေပၚလာသကဲ့သုုိ႔ ထုုိဥဂၢဟနိမိတ္ထက ္အဆ အရာ အေထာင,္ မက ထက္ဝန္းက်င ္အလြန ္
စင္ၾကယ္လ်က ္ထင္လာ၏။  
 ထုုိ႔ျပင ္ထုုိအလြန္စင္ၾကယ္စြာ ထင္လာေသာ ပဋိဘာဂနိမိတ္မွာ အဆင္း မရွိေပ။ အကယ္၍ 
ဤပဋိဘာဂနိမိတ္သည ္ဤကဲ့သုုိ႔ အဆင္းႏွင္ ့ပုုံသဏၭာန ္သေဘာရွိျငားအ့ံ။ စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင္ ့
သိေကာင္းရာ၏။ ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းသည္ျဖစ္၍ လကၡဏာေရး သုုံးပါးျဖင္ ့သုုံးသပ္ႏုုိင ္ေကာင္းရာ၏။ 
မွတ္ႏုုိင္ေကာင္းရာ၏။ သုုိ႔ေသာ ္ဤပဋိဘာဂနိမိတ္သည ္ထုုိသုုိ႔သေဘာရွိသည္ကား မဟုုတ္ေပ။ 
အဟုုတ္ေသာ္ကား ဤပဋိဘာဂနိမိတ္သည ္ဥပစာရသမာဓိကုု ိရေသာေယာဂီအား ထင္ေသာ 
အျခင္းအရာမွ်ျဖစ္၍ ဘာဝနာသညာျဖင္ ့ျဖစ္ေစအပ္ကာမွ်သာတည္း။ ဤကား ပဋိဘာဂ နိမိတ္ႏွင္ ့
ဥဂၢဟနိမိတ္တုုိ႔ ထူးျခားခ်က္ေပတည္း။ 
 အက်ိဳးကား ထုုိပဋိဘာဂနိမိတ ္ထင္ေသာကာလမ ွစ၍ နီဝရဏတုုိ႔သည ္ခြါအပ္ၿပီးသည ္
သာလွ်င ္ျဖစ္ကုုန္၏။ ထုုိနီဝရဏႏွင္ ့တည္ရာဟူေသာ (ဝါ) အလားတူေသာ ကိေလသာတုုိ႔သည္လည္း 
ၿငိမ္ဝပ္ၾကၿပီးသည္သာလွ်င ္ျဖစ္ကုုန္၏။ ဥပစာရ သမာဓိျဖင္ ့စိတ္ကုု ိေကာင္းစြာ ထားအပ္ၿပီးသည္သာ 
လွ်င ္ျဖစ္ေပ၏။ ဤတြင ္စကားတစ္ရပ္ၿပီး၏။ 
 

                                            
3 ၾကံစည္မႈျဖင့္ ထုုႏွက္ေခါက္ဟူသည္မွာ ဒုုတ္ျဖင့္ထုုႏွက္သကဲ့သုုိ႔ ေခါက္သကဲ့သုုိ႔ အာရုုံကုုိ ထိထိမိမိ ႏွလုုံးသြင္း ဆင္ျခင္ျခင္း 
ကုုိပင္ ဆုုိလုုိသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဋီကာ၌ “တကၠာဟတံ ဝိတကၠာဟတံ-ဟူသည္ကား ၾကံစည္တတ္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ထူးထူး  
ျခားျခား ၾကံစည္တတ္ေသာေၾကာင့္၄င္း တကၠဟူ၍၄င္း၊ ဝိတကၠဟူ၍၄င္း ဤသုုိ႔ အမည္ရေသာ ဘာဝနာစိတ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ 
သမၼာသကၤပၺျဖင့္ ေရွးဦးစြာ ထုုႏွက္ျခင္း၊ လွည့္ပတ္၍ ထုုႏွက္ျခင္း ကိစၥရွိေသာ အဖန္ဖန္ျဖစ္ေသာ သမၼာသကၤပၺျဖင့္ ကမၼ႒ာန္း 
အာရုုံကုုိ ေရွးဦးစြာ ထုုႏွက္အပ္သည္ကုုိ၄င္း, လွည့္ပတ္၍ ထုုႏွက္အပ္သည္ကုုိ၄င္း ျပဳအပ္၏။ အားေကာင္းေသာ ၾကံစည္မႈ 
ဟူေသာ ႏွလုုံးသြင္းျခင္းကုုိ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေစအပ္ ၏-ဟူေသာ အနက္ကုုိ ဆုုိလုုိသည္။ 
4 ဤအရာ၌ ပရိကမၼဘာဝနာ၊ ဥပစာရဘာဝနာတုုိ႔မွ တပါး အျခားဘာဝနာအစဥ္မည္သည္ မရွိေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဘာဝနာ 
အားေကာင္း ေလေလ, ကာမစၦႏၵစေသာ နီဝရဏအျဖစ္နည္း၍ က်ဲ၍ ကင္းကြာၾကေလေလ ျဖစ္သည္ကုုိ ဆုုိလုုိသည္ဟုု 
ယူအပ္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဋီကာ၌ “အႏုုကၠေမန-အစဥ္အားျဖင့္-ဟူသည္ကား ဘာဝနာအစဥ္အားျဖင့္-ဟုု ဆုုိလုုိ၏။ သဒၶါ အစ 
ရွိေသာ ဣေျႏၵတုုိ႔ အလြန္သန္႔ကုုန္လ်က္ ထက္ျမက္ကုုန္လ်က္ ျဖစ္ၾကေသာအခါ အႆဒိၶယ-မယုုံၾကည္မႈ စသည္တုုိ႔၏ 
ေဝးကြာေသာေၾကာင့္ အလြန္အကဲ အားေကာင္းကုုန္ေသာ ခုုနစ္ပါးေသာ ဗုုိလ္ခြန္အား တရားတုုိ႔က ေထာက္ပံ့အားေပးျခင္းကုုိ 
ရကုုန္သည္ျဖစ္၍ ဝိတက္စေသာ ကာမာဝစရသာလ်ွင္ ျဖစ္ကုုန္ေသာ စ်ာနင္တုုိ႔သည္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚကုုန္၏။ 
ထုုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ စ်ာနင္တုုိ႔၏ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ကုုန္ေသာ ကာမဆႏၵစေသာ နီဝရဏတုုိ႔သည္ ယင္းတုုိ႔ႏွင့္ 
တည္ရာတူေသာ အကုုသုုိလ္တရားတုုိ႔ႏွင့္တကြ ေဝးကြာကုုန္၏။ ပဋိဘာဂနိမိတ္၏ ျဖစ္ျခင္း ထင္ျခင္းႏွင့္တကြ (ဝါ) ပဋိဘာဂ 
နိမိတ္ ထင္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ထုုိပဋိဘာဂနိမိတ္ကုုိ အာရုုံျပဳ၍ ဥပစာရစ်ာန္သည္ ျဖစ္ေပၚ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ “နီဝရဏတုုိ႔သည္ 
ကြာကုုန္၏” စသည္ကုုိ မိန္႔ဆုုိသည္”ဟုု ဖြင့္ျပထားေပသည္။ 
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ဥပစာရႏွင့္ အပၺနာတိုု႔ ရခိုုက္ စိတ္ကိုု ေကာင္းစြာထားႏိုုင္ပံုု 

 သမာဓိသည ္ဥပစာရသမာဓိႏွင္ ့အပ ၺနာသမာဓိဟူ၍ ႏွစ္ပါး အျပားရွိ၏။ စ်ာန္၏ ဆန္႔က်င ္
ဘက ္တရားတုုိ႔မ ွေဝးျခင္း, ခုုိင္ၿမဲျခင္းသုုိ႔ ေရာက္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္း ၂-မ်ိဳးတုုိ႔ေၾကာင္ ့ဥပစာရ 
အခုုိက္၌၄င္း၊ စ်ာန္ကုု ိရခုုိက္၌၄င္း စိတ္ကုု ိအညီအညြတ္ ေကာင္းစြာ ထားႏုုိင္၏။ ထုုိအခုုိက္အတန္႔ ၂-
မ်ိဳးတုုိ႔တြင ္ဥပစာရ အခုုိက္အတန္႔၌ နီဝရဏတုုိ႔ကုု ိပယ္ျခင္းျဖင္ ့(ဝါ) နီဝရဏတုုိ႔ ကင္းျခင္းေၾကာင္ ့
စိတ္ကုု ိအညီအညြတ္ ေကာင္းစြာထားႏုုိင္၏။ စ်ာန္ကုု ိရခုုိက္၌ စ်ာန္အဂၤါမ်ား ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာျခင္း 
ေၾကာင္ ့စိတ္ကုု ိအညီအညြတ္ ေကာင္းစြာ ထားႏုုိင္၏။  
 
ဥပစာရႏွင့္ အပၺနာ သမာဓိႏွစ္မ်ိဳးကိုုုု ခြဲျခားႏိုုင္ပံုု 
 ဤဆုုိလတံ့သည္ကား ဥပစာရႏွင္ ့အပၺနာသမာဓိတုုိ႔၏ အသီးသီး ကြဲျပားျခင္း၊ ခြဲျခားႏုုိင္ျခင္း၏ 
အေၾကာင္းေပတည္း။ ဥပစာရသမာဓိအခုုိက္၌ စ်ာန္အဂၤါတုုိ႔သည ္အားမရွိၾကေသး။ ထုုိသုုိ႔ စ်ာန္အဂၤါတုုိ႔ 
အားမရွိၾကေသးေသာေၾကာင္ ့ငယ္ေသးေသာ ကေလးသည ္ခ်ီမ၍ ရပ္ေပးထားေသာ္လည္း အႀကိမ ္
ႀကိမ ္အဖန္ဖန ္ေျမ၌ လဲက်သကဲ့သုုိ႔ ဥပစာရသမာဓိျဖစ္ခုုိက္၌ ရံခါ ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုု ိအာရုုံျပဳ၍ ရံခါ 
ဘဝင္သုုိ႔ သက္ေရာက္၏။  
 အပၺနာစ်ာန္ျဖစ္ခုုိက္၌မ ူအဂၤါတုုိ႔သည ္အားရွိကုုန္၏။ ထုုိသုုိ႔ စ်ာန္အဂၤါတုုိ႔ အားရွိေသာေၾကာင္ ့
အားရွိေသာလူႀကီးသည ္ေနရာမွထ၍ တေန႔လုုံးေသာ္လည္း ရပ္ေနႏုုိင္ရာသကဲ့သုုိ႔ အပၺနာစ်ာန ္သမာဓ ိ
ျဖစ္ခုုိက္၌ စိတ္သည ္ဘဝင္အစဥ္ကုု ိတစ္ႀကိမ္ျဖတ္ၿပီးလွ်င ္တညဥ့္လုုံးေသာ၄္င္း တေန႔လုုံးေသာ၄္င္း 
ေနႏုုိင္၏။ ကုုသိုုလ္ေဇာအစဥ္၏ အစြမ္းအားျဖင့္သာလွ်င ္ျဖစ္ေန၏။ ဤကား အသီးသီး ကြဲျပားျခင္း- 
ခြဲျခားႏုုိင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းေပတည္း။ 
 
ေစာင့္ဖုုိ႔ခက္လ ွနိမိတ ၱ
 ထုုိဥဂၢဟနိမိတ ္ပဋိဘာဂနိမိတ ္ႏွစ္မ်ိဳးတုုိ႔တြင ္ဥပစာရသမာဓိႏွင့္တကြ ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုု ိ
ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမည္သည ္အလြန္ခက္ခဲ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့ ္ထုုိတင္ပလႅင္ေခြ တစ္ထုုိင္တည္းျဖင့္သာလွ်င ္
ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုု ိပြားေစ၍ အပၺနာသုုိ႔ ေရာက္ေစပါမ ူေကာင္းလွ၏။ အကယ္၍ မေရာက္ႏုုိင္ပါမ ူ
ထုုိရဟန္းသည ္ထုုိပဋိဘာဂနိမိတ္ကုု ိမေမ့မေလ်ာ့ပဲ စၾကာဝေတးမင္းေလာင္း ကုုိယ္ဝန္ကုု ိေစာင္ ့
ေရွာက္သကဲ့သိုု႔ ေစာင့္ေရွာက္အပ္၏။ အက်ိဳးကား ဤသုုိ႔ျဖစ္၏- 
 ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုု ိေစာင့္ေရွာက္ေသာ ေယာဂီအား ရၿပီးေသာ ပဋိဘာဂနိမိတ္၏ ဆုုတ္ယုုတ ္
  ျခင္း မရွိေပ။ ယင္းသုုိ႔ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း မရွိလွ်င ္ရတုုိင္းရတုုိင္းေသာ ပဋိဘာဂနိမိတ္သည ္ 
 ေပ်ာက္ပ်က္သြားတတ္၏။ 

*************** 
 

သပၺါယ ၇-ပါးကုု ိဖြင့္ျပျခင္း 
 
 ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုု ိေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဟူေသာ ထုုိစကား၌ ဤဆုုိလတံ့သည္ကား ေစာင္ ့
ေရွာက္ပုု ံအစီအစဥ္ေပးတည္း။ 
 ေက်ာင္း, ဆြမ္းခံရြာ, စကား, ပုုဂိၢဳလ,္ ေဘာဇဥ,္  ဥတု,ု  ဣရိယာပုုထ္ဟူေသာ ဤမေလ်ာက္  
 ပတ္ေသာအရာ ၇-ပါးကုု ိေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။ ေလ်ာက္ပတ္ေသာအရာ သပၺ ါယ  ၇-မ်ိဳးကုုိ  
 မွီဝဲရာ၏။ အက်ိဳးကား- ဤသုုိ႔ မေလ်ာက္ပတ္သည္ကုု ိေရွာင္၊ ေလ်ာက္ပတ္သည္ကုု ိေဆာင္ 



၄။ ပထဝီကသိဏနိေဒၵသ 11 

 လ်က္က်င့္ေသာ အခ်ိဳ႕ေယာဂီအား မၾကာျမင့္မီပင္လွ်င ္အပၺနာစ်ာန ္ျဖစ္ေပၚ၏။  
 
၁။ ေလ်ာက္ပတ္ မေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ိဳးဟူသည္- 
 ထုုိေလ်ာက္ပတ ္မေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းအစရွိေသာ ၇-မ်ိဳးတုုိ႔တြင ္အၾကင္ေက်ာင္း၌ 
ေနေသာ ေယာဂီအား မျဖစ္ေသးေသာ နိမိတ္တုုိ႔လည္း မျဖစ္ေပၚ။ ျဖစ္ၿပီးေသာ နိမိတ္တုုိ႔သည္လည္း  
ေပ်ာက္ပ်က္ကုုန္၏။ မထင္ေသးေသာ သတိသည္လည္း မထင္လာေပ။ မတည္ၾကည္ေသးေသာ စိတ ္
သည္လည္း မတည္ၾကည္လာေပ။ ဤသုုိ႔ေသာေက်ာင္းသည ္ထုုိေယာဂီအား မေလ်ာက္ပတ္ေပ။ 
 အၾကင္ေက်ာင္း၌ ေနေသာေယာဂီအား နိမိတ္သည ္ျဖစ္လည္း ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ခုုိင္ၿမဲစြာလည္း 
တည္၏။ သတိလည္း ထင္၏။ စိတ္လည္း တည္ၾကည္၏။ နာဂပဗၺတေတာင္၌ သီတင္းသုုံးေသာ 
ပဓာနိယတိႆမေထရ္အား ျဖစ္ပုုံကဲ့သုုိ႔ေပတည္း။ ဤသုုိ႔ေသာေက်ာင္းသည ္ထုုိေယာဂီအား ေလ်ာက္ 
ပတ္၏။  
 ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ေက်ာင္းမ်ားစြာရွိေသာ ေက်ာင္းတုုိက္၌ ေက်ာင္းေဆာင ္တစ္ခုုတစ္ခုု၌ သုုံးရက္စ ီ
ေနၾကည့္၍ ထုုိေယာဂီသည ္စိတ္ၾကည္မႈရရာ ေက်ာင္းေဆာင္၌ ေနသင့္ေပသည္။ ထုုိသုုိ႔ေနျခင္း၌ 
အက်ိဳးထင္ရွားေအာင ္ျပရလွ်င ္သီဟုုိဠ္ကၽြန္းဝယ ္စူဠနာဂလုုိဏ္၌ သီတင္းသုုံးေသာ ရဟန္း ၅-ရာတုုိ႔ 
သည္ ေက်ာင္း၏ေလ်ာက္ပတ္ျခင္းေၾကာင္ ့ထုုိစူဠနာဂလုုိဏ္၌ပင္လွ်င ္ကမၼ႒ာန္းကုုိယူ၍ အားထုုတ ္
ၾကသျဖင္ ့အရဟတၱဖုုိလ္သုုိ႔ ေရာက္ေလကုုန္၏။ ထုုိ႔ျပင ္ေသာတာပန္စသည္တုုိ႔၏၄င္း၊ အျခားေက်ာင္း 
၌ အရိယာဘုုံသုုိ႔ေရာက္၍ ထုုိစူဠနာဂလုုိဏ္၌ အရဟတၱဖုုိလ္သုုိ႔ ေရာက္ေသာ ပုုဂၢိဳလ္တုုိ႔၏၄င္း အေရ 
အတြက္ကား မည္ေရြ႕မည္မွ်ဟု ုအကန္႔အသတ ္မရွ-ိ မ်ားလွေပ၏။ အျခားေသာ စိတၱလပဗၺတ 
ေက်ာင္းတုုိက ္စသည္တုုိ႔၌လည္း ဤအတူပင္တည္း။ 
 
၂။ ေလ်ာက္ပတ္ မေလ်ာက္ပတ္သည့္ ဆြမ္းခံရြာဟူသည္ 
 အၾကင္ဆြမ္းခံရြာသည ္ေက်ာင္းတုုိက္မ ွမေဝးလြန္းလွပဲ တေကာသခြဲအတြင္း၌ ရွိ၏။ ယင္းရြာ၌ 
ျပည့္စုုံသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆြမ္းကုုိလည္း ရလြယ္ေပ၏။ ထုုိသုုိ႔ေသာ ဆြမ္းခံရြာသည္ ့ေယာဂီအား ေလ်ာက္ 
ပတ္၏။ ထုုိမ ွေျပာင္းျပန္ေသာရြာသည ္မေလ်ာက္ပတ္ေပ။ 
 (မွတ္ခ်က္။ ။တေကာသခြဲ- ဟူသည္မွာ ၇-ေတာင္တာျဖင့ ္တာ ၆၀၀-ရွိ၏။ ၄-ေတာင္ရွ ိ  
   ဓႏုုတာျဖင့ ္တာ ၁၀၅၀-ရွိ၏။)  
 
၃။ သင့္-မသင့္ေသာ စကား 
 စကားဟူရာ၌ မဂ္ဖုုိလ္နိဗၺာန္ႏွင္ ့ဖီလာဆန္႔က်င္ျဖစ္ေသာ ၃၂-ပါးေသာ စကားတုုိ႔၌5 အက်ံဳးဝင္ 
ေသာ စကားသည္ မေလ်ာက္ပတ္ေပ။ အျပစ္ကား- ထုုိမေလ်ာက္ပတ္ေသာစကားသည ္ထုုိေယာဂီ၏ 
ရၿပီးနိမိတ္ကုု ိကြယ္ေပ်ာက္ေစတတ္၏။ အပိၺစၦတာ စေသာ ကထာဝတၳဳ ၁၀-ပါးကုု ိမွီေသာစကားသည ္
ေလ်ာက္ပတ္၏။ ထုုိေလ်ာက္ပတ္ေသာ စကားကုုိလည္း အတုုိင္းအရွည္ျဖင့္သာ ေျပာဆုုိသင့္သည္။ 
 

                                            
5 ဖီလာဆန္႔က်င္ေသာ ၃၂-ပါးေသာ စကားတုုိ႔ဟူသည္= မင္းႏွင့္-စပ္ေသာစကား၊ သူခုုိးႏွင့္၊ အမတ-္အရာရွိႏွင့္၊ စစ္သည္ႏွင့္၊ 
ေဘးးႏွင့္၊ စစ္ႏွင့္၊ စားဖြယ္ႏွင့္၊ ေသာက္ဖြယ္ႏွင့္၊ အိပ္ရာႏွင့္၊ ပန္းႏွင့္၊ နံ႔သာႏွင့္၊ ေဆြမ်ိဳးႏွင့္၊ ယာဥ္ႏွင့္၊ ရြာႏွင့္၊ နိဂုုံးႏွင့္၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္၊ 
နယ္ႏွင့္၊ မိန္းမႏွင့္ (ေယာက္်ားႏွင့္)၊ သူရဲေကာင္းႏွင့္၊ လမ္းႏွင့္၊ ေရဆိပ္ႏွင့္၊ ေသသူႏွင့္၊ အေထြေထြႏွင့္၊ ေလာကႏွင့္၊ 
သမုုဒၵရာႏွင့္၊ ၾကီးပြားျခင္း ဆုုတ္ယုုတ္ျခင္းႏွင့္- စပ္ေသာ စကားတုုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ 
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(ကထာဝတၳဳ ၁၀-ပါး ဟူသည္မွာ။     ။ (၁) အပိၺစၦတာ-အလုုိနည္းျခင္း၊ (၂) သႏၱဳ႒ိတာ-ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္း၊ (၃) 
ပဝိေဝက-ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္း၊ (၄) အသံသဂၢတာ- မေရာေႏွာျခင္း၊ (၅) ဝီရိယာရမၻ- ျပင္းစြာအားထုုတ္ျခင္း၊ (၆-၁၀) 
သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ ဝိမုုတိၱ၊ ဝိမုုတိၱဥာဏဒႆန တုုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။) 
 
၄။ ေလ်ာက္ပတ္-မေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပုုဂိၢဳလ္ 
 ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပုုဂိၢဳလ္ဟူသည္မွာလည္း မဂ္ဖုုိလ္နိဗၺာန္တုုိ႔ႏွင္ ့ဆန္႔က်င္ေသာ စကားကုု ိ
မေျပာဆုုိေသာ သီလစေသာ ဂုုဏ္ႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာ ပုုဂိၢဳလ္ေပတည္း။ ယင္းပုုဂိၢဳလ္ကုု ိမွီ၍ မတည္ၾကည္ 
ေသးေသာ စိတ္သည္လည္း တည္ၾကည္၏။ တည္ၾကည္ၿပီးေသာ စိတ္သည္လည္း ပုုိ၍ ခုုိင္ၿမဲလာ၏။ 
ဤသုုိ႔သေဘာရွိေသာ ပုုဂိၢဳလ္သည ္ေလ်ာက္ပတ္၏။  
 ကုုိယ္လက္ႀကံ့ခုုိင္ေရး၌ အေလ့အလာမ်ားေသာ, မဂ္ဖုုိလ္နိဗၺာန္ႏွင္ ့ဖီလာဆန္႔က်င္ေသာ 
စကားကုုိေျပာတတ္ေသာ ပုုဂိၢဳလ္သည္ကား မေလ်ာက္ပတ္ေပ။ အျပစ္ကား- ရႊံ႕ညြန္ေရသည ္ေရၾကည္ 
ကုု ိေနာက္က်ဳေအာင ္ျပဳလုုပ္တတ္သကဲ့သုုိ႔ ထုုိပုုဂိၢဳလ္သည ္ထုုိေယာဂီကုု ိညစ္ႏြမ္းေအာင ္ျပဳလုုပ္တတ ္
၏။ ထုုိသုုိ႔ သေဘာရွိေသာ ပုုဂိၢဳလ္ကုု ိအေၾကာင္းျပဳ၍ ေကာဋပဗၺတေက်ာင္း၌ သီတင္းသုုံးေနေသာ 
ရဟန္းငယ္၏ သမာပတ္ေပ်ာက္ပ်က္သကဲ့သုုိ႔ သမာပတ္ေသာ္လည္း ေပ်ာက္ပ်က္တတ္ေသး၏။ 
ပဋိဘာဂနိမိတ္သည္ကား အဘယ္ဆုုိဖြယ္ရာ ရွိေတာ့အံ့နည္း။ 
 
၅-၆။သင့္-မသင့္ ေဘာဇဥ္ႏွင့္ ဥတုု 
 ေဘာဇဥ္သည္ကား အခ်ိဳ႕ေသာ ေယာဂီအား အခ်ိဳသည္ ေလ်ာက္ပတ္၏။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေယာဂီအား အခ်ဥ္သည ္ေလ်ာက္ပတ္၏။ ဥတုုသည္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေယာဂီအား အေအးသည္ 
ေလ်ာက္ပတ္၏။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေယာဂီအား အပူသည ္ေလ်ာက္ပတ္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့ ္အၾကင္ေဘာဇဥ္ႏွင္ ့
ဥတုုကုု ိမွီဝဲလွွ်င ္ခ်မ္းသာ၏။ မတည္ၾကည္ေသာစိတ္သည္လည္း တည္ၾကည္၏။ တည္ၾကည္ေသာ 
စိတ္သည္လည္း ပုုိ၍ ခုုိင္ၿမဲ၏။ ထုုိေဘာဇဥ္ဥတုုသည ္ထုုိေယာဂီအား ေလ်ာက္ပတ္၏။ ဤမွတပါးေသာ 
ေဘာဇဥ္ ဥတုုသည ္မေလ်ာက္ပတ္ေပ။ 
 
၇။ သင့္-မသင့္ ဣရိယာပုုထ္ 
 ဣရိယာပုုထ္တုုိ႔၌လည္း အခ်ိဳ႕ေယာဂီအား စႀကၤန္ေလွ်ာက္ျခင္းသည ္ေလ်ာက္ပတ္၏။ အခ်ိဳ႕ 
ေယာဂီအား အိပ္ျခင္း, ရပ္ျခင္း, ထုုိင္ျခင္းတုုိ႔တြင ္တပါးပါးသည ္ေလ်ာက္ပတ္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့ ္ေက်ာင္း 
ကုု ိစုုံစမ္းသကဲ့သုုိ႔ ဣရိယာပုုထ္ကုုိလည္း ဣရိယာပုုထ္တပါးပါး၌ ၃-ရက္စ ီအားထုုတ္ျခင္းျဖင္ ့စုုံစမ္း၍ 
“မတည္ၾကည္ေသးေသာ စိတ္ကုု ိတည္ၾကည္ေစသည့္ျပင,္ တည္ၾကည္ၿပီးေသာ စိတ္ကုုိလည္း ပုုိ၍ 
ခုုိင္ၿမဲေစေသာ ဣရိယာပုုထ္သည ္ေယာဂီအား ေလ်ာက္ပတ္၏။ ဤမွတပါးေသာ ဣရိယာပုုထ္သည ္
မေလ်ာက္ပတ”္ဟု ုသိအပ္ေပ၏။ 
 
 ဤဆုုိခဲ့ၿပီးသည့္အတုုိင္း မေလ်ာက္ပတ္ေသာအရာ ၇-မ်ိဳးတုုိ႔ုက ိေရွာင္ၾကဥ္၍ ေလ်ာက္ပတ ္
ေသာအရာ ၇-မ်ိဳးတုုိ႔ကုု ိမွီဝဲအပ္၏။ ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုိင္း မေလ်ာက္ပတ္သည္ကုုိေရွာင,္ ေလ်ာက ္
ပိတ္သည္ကုု ိေဆာင္ကာက်င့္လ်က ္ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုု ိမွီဝဲျခင္းမ်ားေသာ အခ်ိဳ႕ေယာဂီအား မၾကာျမင္ ့
မီပင္လွ်င ္အပၺနာျဖစ္ေပၚ၏။ 

******************** 
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အပၺနာ၌ ကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္း အစီအရင ္၁၀-ပါး 
 
 ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုိင္း က်င့္ေသာ္လည္း အပၺနာမျဖစ္ေပၚေသာ ေယာဂီသည ္အပၺနာ-
ေကာသလႅေခၚ အပၺနာ၌ကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္း အစီအရင ္၁၀-မ်ိဳးကုုိ ျပည့္စုုံေစအပ္၏။ ထုုိသုုိ႔ ျပည့္စုုံေစရာ 
၌ ဤသည္ကား သိေၾကာင္းျဖစ္ေသာ နည္းေပတည္း။ ၁၀-ပါးေသာအေၾကာင္းတုုိ႔ျဖင္ ့အပၺနာ၌ 
ကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္း အစီအရင္ကုု ိအလုုိရွိအပ္၏။ ယင္း ၁၀-ပါးတုုိ႔မွာ- 
 ၁။ ဝတၳဳတုုိ႔၏ သန္႔ရွင္းမႈကုု ိျပဳလုုပ္ျခင္း၊ 
 ၂။ ဣေျႏၵတုုိ႔၏ ညီမွ်ျခင္းကုု ိ ၿပီးေစျခင္း၊ 
 ၃။ နိမိတ္၌ ကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ 
 ၄။ စိတ္ကုု ိပင့္ေျမွာက္သင့္သည့္အခါ ပင့္ေျမွာက္ျခင္း၊ 
 ၅။ ႏွိပ္သင့္သည့္အခါ ႏွိပ္ျခင္း၊ 
 ၆။ ရႊင္ေစသင့္သည့္အခါ ရႊင္ေစျခင္း၊ 
 ၇။ လ်စ္လ်ဴရႈသင့္သည့္အခါ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊ 
 ၈။ သမာဓိကင္းေသာ ပုုဂိၢဳလ္ကုု ိေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ 
 ၉။ သမာဓိရွိေသာ ပုုဂိၢဳလ္ကုု ိမွီဝဲျခင္း၊ 
 ၁၀။ ထုုိအပၺနာသမာဓိသုုိ႔ စိတ္ညြတ္ျခင္း… ဟူသည္တုုိ႔ပင္တည္း။ 
 

၁။ ဝတၳဳတိုု႔၏ သန္႔ရွင္းမႈကိုု ျပဳလုုပ္ျခင္း 

 ထုုိတြင ္ဝတၳဳတုုိ႔၏ သန္႔ရွင္းမႈကုု ိျပဳလုုပ္ျခင္း မည္သည္မွာ အတြင္းအျပင္ျဖစ္ေသာ ဝတၳဳတုုိ႔၏ 
သန္႔ရွင္းမႈကုု ိျပဳလုုပ္ျခင္းေပတည္း။ အက်ယ္ကား ဆံပင,္ ေျခသည္း, လက္သည္း, မုုတ္ဆိတ ္
ၾကင္စြယ္တုုိ႔ ရွည္ေသာအခါ, ကုုိယ္ကုု ိေခၽြးအညစ္အေၾကး စြန္းၿငိလူးကပ္ေသာအခါတုုိ႔၌ အတြင္းဝတၳဳ 
မသန္႔ရွင္း မစင္ၾကယ္ေပ။ ထုုိေယာဂီ၏ သကၤန္းသည ္ေဆြးေျမ႕ညစ္ႏြမ္း၍ အနံ႔ဆုုိး နံေသာအခါ, 
ေက်ာင္းသည္မူလည္း အမိႈက္ရႈပ္ေသာအခါတုုိ႔၌ အျပင္ဝတၳဳ မသန္႔ရွင္း မစင္ၾကယ္ေပ။ အတြင္းဝတၳဳ 
မျပင္ဝတၳဳ မသန္႔ရွင္း မစင္ၾကယ္ေသာအခါ ျဖစ္ေပၚၾကေသာ စိတ္ေစတသိက္တုုိ႔၌ မွီေသာ ဥာဏ ္
သည္လည္း မသန္႔ရွင္း မစင္ၾကယ္ေပ။  
 ဥပမာ ျပရလွ်င ္မစင္ၾကယ္ေသာ ဆီမီးခြက,္ မီးစာ, ဆီတုုိ႔ကုု ိမွီ၍ျဖစ္ေသာ ဆီမီးလ်ံ၏ 
အေရာင္သည ္မစင္ၾကယ္သကဲ့သုုိ႔ ေပတည္း။ မစင္ၾကယ္ေသာဥာဏ္ျဖင္ ့သခၤါရတုုိ႔ကုု ိသုုံးသပ္ေသာ 
ေယာဂီအား သခၤါရတုုိ႔သည ္မထင္ရွားကုုန္။ သမထကမၼ႒ာန္းကုု ိအားထုုတ္ေသာေယာဂီအား ကမၼ႒ာန္း 
သည္လည္း အဂၤါထင္ရွားျဖစ္ျခင္းျဖင္ ့ႀကီးပြားျခင္းသုုိ႔၊ ေလ့လာေက်ျပြန္ျခင္းျဖင္ ့စည္ပင္ျခင္းသုုိ႔၊ အခ်င္း 
ခပ္သိမ္း ဝသီေဘာ္သုုိ႔ ေရာက္ျခင္းျဖင္ ့ျပန္႔ေျပာျခင္းသုုိ႔ မေရာက္ေပ။ 
 ဤအတြင္းဝတၳဳ အျပင္ဝတၳဳ သန္႔ရွင္းေသာအခါ၌မ ူျဖစ္ေပၚၾကသည္ ့စိတ္ေစတသိက္၌ မွီေသာ 
ဥာဏ္သည္လည္း သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္၏။ ဥပမာျပရလွ်င…္ စင္ၾကယ္ေသာ ဆီမီးခြက,္ မီးစာ, ဆီတုုိ႔ကုု ိ
မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဆီမီးလွ်ံ၏အေရာင္သည ္စင္ၾကယ္သကဲ့သုုိ႔ပင္တည္း။ စင္ၾကယ္ေသာဥာဏ္ျဖင္ ့သခၤါရ 
တုုိ႔ကုု ိသုုံးသပ္ေသာေယာဂီအား သခၤါရတုုိ႔သည္လည္း ထင္ရွားကုုန၏္။ သမထကမၼ႒ာန္းကုု ိအားထုုတ ္
ေသာ ေယာဂီအား ကမၼ႒ာန္းသည္လည္း ႀကီးပြားျခင္း, စည္ပင္ျခင္း, ျပန္႔ေျပာျခင္းသုုိ႔ ေရာက္၏။ 
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၂။ ဣေျႏၵတိုု႔၏ ညီမွ်ျခင္းကိုု ၿပီးေစျခင္း 
 
 ဣေျႏၵတုုိ႔၏ ညီမွ်ျခင္းကုု ိၿပီးေစျခင္းမည္သည္မွာ သဒၶါစေသာ ဣေျႏၵတုုိ႔၏ ကိစၥအားျဖင္ ့
မယုုတ္မလြန ္ညီမွ်ျခင္းကို ုျပဳျခင္းတည္း။ အကယ္၍ ထုုိေယာဂီအား သဒိၶေျႏၵအားႀကီး၍ အျခား ဣေျႏၵ 
တုုိ႔ အားနည္းေနျငားအ့ံ။ ထုုိသုုိ႔ျဖစ္ေနလွ်င ္ဝီရိယိေျႏၵသည ္ပင့္ေျမွာက္ျခင္းကိစၥကုုိ၊ သတိေျႏၵသည ္
အာရုုံကုုိကပ္၍ တည္ျခင္းကိစၥကုုိ၊ သမာဓိေျႏၵသည ္မပ်ံ႕လြင့္ျခင္းကိစၥကုုိ၊ ပညိေျႏၵသည ္သိျမင္ျခင္း 
ကိစၥကုု ိမျပဳလုုပ္ႏုုိင္ေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့အေၾကာင္းအက်ိဳးစေသာ တရားသေဘာသဘာဝကုု ိစူးစမ္း 
ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင္၄့င္း၊6 သဒိၶေျႏၵအားႀကီးေစတတ္ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင္ ့ကမၼ႒ာန္းကုု ိႏွလုုံး 
မသြင္းျခင္း ျဖင္၄့င္း၊ သဒိၶေျႏၵကို ုေလွ်ာ့ခ်အပ္၏။ ဤသဒိၶေျႏၵလြန္ရာ၌ ဝကၠလိမေထရ္၏ ဝတၳဳသည ္
ပုုံစံျပဝတၳဳေပ တည္း။ 
  
[ဝကၠလိမေထရ္အေၾကာင္း။  ။ဝကၠလိမေထရ္သည္ သဒၶါဓိမုုတၱအရာ၌ ဆုုပန္၍ ေကာင္းမႈအထူးကုုိ 
ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင္ ့ျမတ္စြာဘုုရားကုုိ အလြန္ၾကည္ညိဳ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ရူပကာယ ကုုိယ္ေတာ္ကုုိ ဖူးေျမာ္ရန္သာ 
အားထုုတ္ လ်က္ရွိ၏။ ဘာဝနာအလုုပ္ကုုိကား အားမထုုတ္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုုရားက သင့္ ေလ်ာ္ေသာအခါ၌ 
“ဝကၠလိ… သင့္မွာ ငါ့၏ ရုုပ္ခႏၶာ ဤအေကာင္ပုုပ္ကုုိ ၾကည့္ရႈေနျခင္းျဖင့္ အဘယ္အက်ိဳးရွိအံ့နည္း၊ တရားကုုိျမင္မွ 
ငါ့ကုုိ ျမင္၏” ဤသုုိ႔ အစရွိသည္ျဖင့္ ၾသဝါဒေပးၿပီးလွ်င္ ကမၼ႒ာန္းတရား အားထုုတ္ရန္ တုုိက္တြန္းေတာ္မူေသာ ္
လည္း အားမထုုတ္ပဲ ဘုုရားအနီးအပါး၌သာ ေနေသာေၾကာင္ ့တျခားသိုု႔ သြားရန ္ႏွင္ေတာ္မူလုုိက္၏။ 
 ထုုိအခါ ဝကၠလိမေထရ္သည္ အလြန္စိတ္ႏွလုုံးမသာသည္ျဖစ္၍ ဂိဇၥ်ကုုဋ္ေတာင္ေပၚမွ ခုုန္ခ် ေသရန္ 
ေတာင္ကမ္းပါးျပတ္သုုိ႔ တက္ေလသည္။ ထုုိအခါ ျမတ္စြာဘုုရားသည္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ ္၌ 
ေနေတာ္မူလ်က္ပင္ ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္၍ မိမိကုုိ ဖူးျမင္ေစၿပီးလွ်င္-- 
 
 “ဗုုဒၶသာသနာေတာ္၌ ၾကည္ညိဳသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း အျဖစ္မ်ားေသာ ရဟန္းသည္ 
 သခၤါရတုုိ႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ သႏၱပဒ အမည္ရေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုုိ ေရာက္ႏုုိင-္ရႏိုုင္ေပသည္။” 
ဟူေသာဂါထာကုုိ ေဟာေတာ္မူ၍ “ဝကၠလိ… လာခဲ့ေလာ”့ဟုု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 
 ထုုိအခါ ဝကၠလိမေထရ္သည္ အၿမိဳက္ေရစင္ျဖင္ ့သြန္းေလာင္းခံရသကဲ့သုုိ႔ ရႊင္လန္းဝမ္း ေျမာက္လ်က္ 
ဝိပႆနာကုု ိျဖစ္ေစ၏။ သုုိ႔ေသာ္လည္း သဒၶါအားႀကီးေသာေၾကာင့္ ဝိပႆနာ လမ္းမွန ္သုုိ႔ မတက္ႏုုိင္ပဲ ရွိေန 
ေလ၏။ ထုုိအခါ ျမတ္စြာဘုုရားက ဣေျႏၵညီမွ်ျခင္းကုုိ ၿပီးေစလ်က္ ကမၼ႒ာန္းကိုု သုုတ္သင္၍ ေပးေတာ္မူ၏။ 
ဝကၠလိမေထရ္သည္ ျမတ္စြာဘုုရားေပးေသာနည္းျဖင့္ ဝိပႆနာကုု ိအား ထုုတ္၍ မဂ္အစဥ္ျဖင္ ့အရဟတၱဖုုိလ္သုုိ႔ 
ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။ (ဋီကာ)] 
 
 အကယ္၍ ဝီရိယိေျႏၵအားေကာင္းလွ်င ္သဒိၶေျႏၵသည ္ယုုံၾကည္ျခင္းကိစၥကုု ိမျပဳလုုပ္ႏုုငိ္။ 
သတိေျႏၵစသည္တုုိ႔သည္လည္း အာရုုံသုုိ႔ကပ္၍ တည္ၾကည္ျခင္းစေသာ ကိစၥအထူးကုု ိမျပဳလုုပ္ႏုုိင္ကုုန္။  
ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ပႆဒိၶသေမၺာဇဥ ္စသည္ကုု ိပြားေစျခင္းျဖင္ ့ထုုိဝီရိယိေျႏၵကုု ိေလွ်ာ့ခ်ေစအပ္၏။ ထုု ိ
ဝီရိယိေျႏၵလြန္ရာ၌လည္း ေသာဏမေထရ္၏ ဝတၳဳကုု ိပုုံစံျပအပ္၏။ 

                                            
6 တရားသေဘာ ဘာဝနာကုုိ ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္- ဟူသည္ကား ယုုံၾကည္အပ္ ၾကည္ညိဳအပ္ေသာ ဝတၳဳျဖစ္ေသာ အၾကင္ပုုဂိၢဳလ္ 
၏ ျမင့္ျမတ္သည္၏အျဖစ္ စေသာဂုုဏ္တုုိ႔ကုုိ ႏွလုုံးသြင္းျခင္း၊ သက္ဝင္ယုုံၾကည္ျခင္း၏ အလြန္အကဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သဒိၶေျႏၵ 
သည္ အားႀကီးလ်က္ျဖစ္၏။ ထုုိၾကည္ညုုိအပ္ေသာ ပုုဂိၢဳလ္၏ အေၾကာင္းအက်ိဳး စသည္ကုုိ ေဝဘန္ေသာအားျဖင့္ ဟုုတ္တုုိင္း 
မွန္စြာ စူးစမ္းဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္- ဟုု ဆုုိလုုိ၏။ (ဋီကာ) ဤဋီကာတြင္ အေၾကာင္းအက်ိဳးစသည္ကုုိ ေဝဘန္ေသာအားျဖင့္-ဟူရာ 
ဝယ္ “စသည္”အရျဖင့္ ဆံပင္ ေမြးညွင္းစသည္ ရုုပ္နာမ္မွ်၊ ခႏၶာငါးပါးမွ်၊ အနိစၥ-ဒုုကၡ-အနတၱမွ် စသည္ကုုိ ေဝဘန္ျခင္းတုုိ႔ကုုိ 
လည္း ယူအပ္၏။ ထုုိသုုိ႔ ေဝဘန္ခြဲျခမ္း၍ ဆင္ျခင္လုုိက္လွ်င္ ၾကည္ညိဳစရာ ပုုဂိၢဳလ္ႏွင့္ဂုုဏ္မ်ား ေပ်ာက္သြားသျဖင့္ အၾကည္ညိဳ 
လြန္မႈ ေလ်ာ့ပါးသြားႏုုိင္၏။  
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(ဝကၠလိမေထရ္ဝတၳဳ။ ။ထုုိမေထရ္သည္ သဒၶါဓိမုုတိၱအရာ၌ ဆုုန္ပန္၍ ေကာင္းမႈအထူးကုုိ ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင္ ့
ျမတ္စြာဘုုရားကုုိ အလြန္ၾကည္ညိဳ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ရူပကာယ ကုုိ္ယ္ေတာ္ကုုိ ဖူးေျမာ္ရန္သာ အားထုုတ္လ်က္ 
ရွိ၏။ ဘာဝနာအလုုပ္ကုုိကား အားမထုုတ္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုုရားက သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ၌ “ဝကၠလိ- 
သင့္မွာ ငါ၏ရုုပ္ကုုိယ္ ဤအေကာင္ပုုပ္ကုုိ ၾကည့္ေနျခင္းျဖင့္ ဘာအက်ိဳးရွိအံ့နည္း။ တရားျမင္ေသာသူသည္ 
ငါဘုုရားကုုိ ျမင္တယ္ ဝကၠလိ” ဤသုုိ႔စသည္ျဖင့္ ၾသဝါဒေပးၿပီး တရားအားထုုတ္ရန္ တုုိက္တြန္းေတာ္မူေသာ္ 
လည္း အားမထုုတ္ပဲ ဘုုရားအနီးအပါး၌သာ ေနေသာေၾကာင္ ့တျခားသုုိ႔သြားရန္ ႏွင္ေတာ္မူလုုိက္၏။  
 ထုုိအခါ ဝကၠလိမေထရ္သည္ အလြန္စိတ္ႏွလုုံးမသာယာသည္ျဖစ္၍ ဂိဇၥ်ကုုဋ္ေတာင္ေပၚမွ ခုုန္ခ် 
ေသရန္ ေတာင္ကမ္းပါးျပတ္သုုိ႔ တက္ေလ၏။ ထုုိအခါ ျမတ္စြာဘုုရားသည္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ ေနေတာ္မ ူ
လ်က္ပင္ ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္၍ မိမိကုု ိဖူးျမင္ေစၿပီးလွ်င-္  
 “ဗုုဒၶသာသနာေတာ္၌ ၾကည္ညိဳသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း အျဖစ္မ်ားေသာ ရဟန္းသည္ သခၤါရတုုိ႔၏ 
 ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ သႏၱ-ပဒ  မည္ေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုုိ ေရာက္ႏုုိင-္ရႏုုိင္ေပးသည္” ဟူေသာ--  
ဂါထာကုုိ ေဟာေတာ္မူ၍ “ဝကၠလိ- လာခဲ့ေလာ”ဟုု မိန္႔ေတာ္မူ၏ ထုုိအခါ ဝကၠလိမေထရ္သည္ အၿမိဳက္ေရစင ္
ျဖင္ ့သြန္းေလာင္းခံရဘိသကဲ့သုုိ႔ ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္လ်က္ ဝိပႆနာကုု ိျဖစ္ေစ၏။ သုုိ႔ေသာ္လည္း သဒၶ ါ 
အားႀကီးေနေသာေၾကာင့္ ဝိပႆနာလမ္းမွန္ကုု ိမတက္ႏုုိင္ပဲ ရွိေနေလသည္။ ထုုိအခါ ျမတ္စြာဘုုရားက ဣေျႏၵ 
တုုိ႔ကုုိ ညီမွ်ေစလ်က္ ကမၼ႒ာန္းကုုိ သုုတ္သင္ေပးေတာ္မူ၏။ ဝကၠလိ္မေထရ္သည္ ျမတ္စြာဘုုရား ေပးေသာနည္း 
ျဖင္ ့ဝိပႆနာကုု ိအားထုုတ္၍ မဂ္အစဥ္ျဖင္ ့အရဟတၱဖုုိလ္သုုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။ (ဋီကာ။ ဓမ ၼပဒ-႒-
ဒု၃ု၈၀။) 
 [ခႏၶဝဂၢသံယုုတ္-ႏွာ-၉၇- ဝကၠလိသုုတ္၌မူ ဝကၠလိမေထရ္သည္ အုုိးထိန္းသည္အိမ္၌ အသည္းအသန္ 
မက်န္းမာေနေၾကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုုရားက ႂကြေရာက္၍ ၾသဝါဒေပးေၾကာင္း၊ ထုုိ႔ေနာက္ ဣသိဂိလိေတာင္ဝွမ္းသုုိ႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕၍ေနေၾကာင္း၊ ထုုိအရပ္၌ ဝကၠလိမေထရ္သည္ မိမိလည္ကုုိ သင္ဓုုန္းျဖင့္လွွီး၍ ေနာက္ဆုုံးအခ်ိန္၌ 
ဝိပႆနာရႈကာ ရဟႏၱာျဖစ္သြား၍ ပရိနိဗၺာန ္စံသြားေၾကာင္းမ်ားကုုိလည္း ျပဆုုိထားေလသည္။] 
 
[ေသာဏမေထရ္ဝတၳဳ။      ။ေျခဖဝါးတုုိ႔၌ အေမႊးမ်ားေပါက္လ်က္ အလြန္ႏူးညံ့ေသာ သူေဌးသားဘဝမွ 
ရဟန္းျပဳလာေသာ အရွင္ေသာဏမေထရ္သည္ ျမတ္စြာဘုုရားအထံ၌ ကမၼ႒ာန္းယူ၍ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕အနီး 
ယင္းတုုိက္ေတာ သုုႆန္၌ေနလ်က ္“ငါ၏ကုုိယ္သည္ ႏူးည့ံ၏။ သက္သက္သာသာ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္းျဖင္ ့
နိဗၺာန ္ခ်မ္းသာကုုိ ရရန္မျဖစႏ္ုုိင္။ ကုုိယ္ကုုိ ပင္ပန္းေစ၍ေသာ္လည္း ရဟန္းတရားကုုိ ျပဳက်င့္သင့္သည္”ဟုု 
ႏွလုုံးသြင္းၿပီးလွ်င္ ရပ္ျခင္းႏွင္ ့စႀကၤန္သြားျခင္းကုုိသာလွ်င္ ေဆာက္တည္၍ ကမၼ႒ာန္းအလုုပ္ကုုိ အားထုုတ္ 
ေသာေၾကာင့္ ေျခဖဝါးအျပင္တုုိ႔၌ အဖုုအလုုံးမ်ား ေပါက္ကုုန္ေသာ္လည္း ဒုုကၡေဝဒနာကုု ိဂရု ုမစိုုက္ပဲ ၿမဲၿမံေသာ 
လုုံ႔လကုုိျပဳလ်က္ အားထုုတ္မႈ ဝီရိယလြန္ကဲေသာေၾကာင္ ့တရားထားကုုိ ျဖစ္ေစရန ္မစြမ္းႏုုိင္ပဲ ရွိေလသည္။ 
 ထုုိအခါ ျမတ္စြာဘုုရားသည္ ထုုိယင္းတုုိက္ေတာသုုႆန္သုုိ႔ ႂကြေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေစာင္းဥပမာ ၾသဝါဒျဖင့္ 
ဆုုံးမေတာ္မူ၍ ဝီရိယ၏ ညီမွ်ျခင္းအစီအရင္ကုုိ ျပလ်က္ ကမၼ႒ာန္းကုုိ သုုတ္သင္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ဂိဇၥ်ကုုဋ္ေတာင္သုုိ႔ 
ျပန္ႂကြေတာ္မူေလသည္။ အရွင္ေသာဏမေထရ္သည္လည္း ျမတ္စြာဘုုရား ေပးေတာ္မူသည့္နည္းျဖင့္ ဝီရိယကိုု 
ညီမွ်ေအာင္ျပဳကာ ဝိပႆနာကုု ိအားထုုတ္လ်က္ အရဟတၱဖုုိလ္၌ တည္ေလ၏။ (ဋီကာ။ ဝိ၊၃၊စမၼကၡႏၶက။)] 
 
  ထုုိ႔အတူပင ္ႂကြင္းေသာ ဣေျႏၵတုုိ႔တြင္လည္း ဣေျႏၵတစပ္ါး အားေကာင္းလွ်င ္အျခားဣေျႏၵ 
တုုိ႔၏ မိမိကိစၥတုုိ႔၌ မစြမ္းေဆာင္ႏုုိင္ပုုံကုု ိသိေစအပ္၏။  
 အထူးအားျဖင္ ့ဤဣေျႏၵငါးပါးတုုိ႔တြင ္သဒၶါႏွင္ ့ပညာ၊ ဝီရိယႏွင္ ့သမာဓ ိတုုိ႔၏ မယုုတ္မလြန ္
ညီမွ်ျခင္းကုု ိဆရာတုုိ႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ကုုန္၏။ အေၾကာင္းေသာ္ကား သဒၶါအားႀကီး၍ ပညာနည္းေသာသ ူ
သည္ အခ်ည္းႏွီးေသာပုုဂၢိဳလ္၌ ၾကည္ညိဳတတ္၏။ ဝါ- မစူးစမ္းပဲ မုုိက္မဲစြာ ၾကည္ညိဳတတ္၏။ ၾကည္ညိဳ 
ဖြယ္မဟုုတ္ေသာ ဝတၳဳ၌ ၾကည္ညိဳတတ္၏။ ပညာအားႀကီး၍ သဒၶါနည္းေသာသူသည ္ေကာက္က်စ ္
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စဥ္းလဲေသာအဖုုိ႔သုုိ႔ ေရာက္တတ္၏။ ေဆးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါကဲ့သုုိ႔ ကုုရခက္၏။ သဒၶါ-ပညာ ၂-
ပါးကုု ိမယုုတ္မလြန ္ညီမွ်လွ်င္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ဝတၳဳ၌သာလွ်င ္ၾကည္ညိဳ၏။  
 
 [သဒၶါအားနည္းသည့္ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ျဖင္ ့“လႉဖြယ္ပစၥည္းကုုိ မလႉပဲ စိတ္ကူးလ်က္ လႉရုုံမွ်ျဖင့္လည္း ဒါန 
ကုုသုုိလ္ျဖစ္၏။ ဤသုုိ႔ စသည္တုုိ႔ကိုု ၾကံဆ၏။ အေၾကာင္းတုုတုုိ႔ျဖင့္ အလွည့္စားခံရေသာေၾကာင့္ ထုုိသုုိ႔ ၾကံဆ 
မိေပသည္။ ဤသုုိ႔ၾကံဆေသာသူသည္ အေျခာက္တုုိက္ ၾကံဆမႈက စိတ္ေကာင္းစိတ္ျမတ္ကုုိ လုုယက္ဖ်က္ဆီး 
ထားေသာေၾကာင့္ ပညာရွိတုုိ႔၏ စကားကုုိ မနာယူ။ အေၾကာင္းယုုတိၱျဖင့္ ေျပာျပေသာ္လည္း သေဘာေပါက ္နား 
လည္းျခင္းသုုိ ႔ မေရာက္ေတာ့ေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ “ေဆးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါကဲ့သုုိ႔ အကုုရခက္၏”ဟုု မိန္႔ဆုုိေပ 
သည္။ ဋီကာ။] 
 
 သမာဓိသည ္ပ်င္းရိေသာအဖုုိ႔ရွိေသာေၾကာင္ ့သမာဓိအားႀကီး၍ ဝီရိယနည္းေသာသူကုု ိပ်င္းရ ိ
ျခင္းက လႊမ္းမုုိးတတ္၏။ ဝီရိယသည ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းအဖိုု႔ရွိေသာေၾကာင္ ့ဝီရိယအားႀကီး၍ သမာဓ ိ
နည္းေသာသူကုု ိပ်ံ႕လြင့္မႈဥဒၶစၥက လႊမ္းမုုိးတတ္၏။ သမာဓိႏွင္ ့ဝီရိယကုု ိမယုုတ္မလြန ္ယွဥ္ေစလွ်င ္
ယင္းသမာဓိသည ္ပ်င္းရိျခင္းအဖုုိ႔သုုိ႔ မက်ႏုုိင္ေပ။ ဝီရိယကုု ိသမာဓိႏွင္ ့မယုုတ္မလြန ္ယွဥ္ေစလွ်င ္
ယင္းဝီရိယသည ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းအဖုုိ႔သုုိ႔ မက်ႏုုိင္ေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့သဒၶါႏွင္ ့ပညာ၊ ဝီရိယႏွင္ ့သမာဓိကုု ိ
မယုုတ္မလြန ္ညီမွ်ေသာ ကိစၥရွိေအာင ္ျပဳအပ္၏။ အက်ိဳးမွာ ထုုိႏွစ္ပါးစုုံညီလွ်င ္အပၺနာျဖစ္ေပၚ၏။  
 
 တနည္းကား- သမထအလုုပ္ကုု ိအားထုုတ ္သူအား အားႀကီးေသာ သဒၶါသည္လည္း သင့္ေပ 
၏။ ဤသုုိ႔ သဒၶါအားႀကီးလွ်င ္ျမတ္စြာဘုုရား ေဟာေတာ္မူေသာ အစီအရင္သည ္မခၽြတ္ျပည့္စုုံေပလိမ္ ့
မည္ဟု ုယုုံၾကည္သည္ျဖစ္၍ အာရုုံကုု ိစုုပ္စုုပ္ျမဳပ္ေအာင ္သက္ဝင္သည္ျဖစ္၍ ထုုိသမထအလုုပ္ကို ု
အားထုုတ္ေသာေယာဂီသည ္အပၺနာသုုိ႔ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။ သမာဓ ိပညာတုုိ႔တြင ္သမထအလုုပ္ကုု ိ
အားထုုတ္ေသာေယာဂီအား သမာဓိအားေကာင္းလွ်င ္သင့္ေတာ၏္။ ဤသုုိ႔ သမာဓိအားေကာင္းလွ်င ္
သမထေယာဂီသည ္အပၺနာသုုိ႔ေရာက္၏။   
 ဝိပႆနာအလုုပ္ကုု ိအားထုုတ္ေသာေယာဂီအား ပညာအားေကာင္းလွ်င ္သင့္ေလ်ာ္၏။ ဤသုုိ႔ 
ပညာအားေကာင္းလွ်င ္ထုုိဝိပႆနာေယာဂီသည ္အနိစၥတာ စေသာ လကၡဏာကုု ိထုုိးထြင္းသိျမင္ျခင္း 
သုုိ႔ ေရာက္၏။ သမာဓိပညာ ႏွစ္ပါးစုုံတုုိ႔၏ ညီမွ်ျခင္းျဖင့္လည္း အပၺနာျဖစ္သည္သာလွ်င္တည္း။  
 အလုုံးစုုံေသာ သမထကမၼ႒ာန္း, ဝိပႆနာကမၼ႒ာန္းတုုိ႔၌ သတိသည္ကား အားေကာင္းလွ်င ္
သင့္ေလ်ာ္၏။ အားေကာင္းေသာသတိသည ္စိတက္ုု ိဥဒၶစၥအဖုုိ႔ရွိေသာ သဒၶါ ဝီရိယႏွင္ ့ပညာတုုိ႔၏ 
အစြမ္းျဖင္ ့ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ဥဒၶစၥအဖုုိ႔၌ က်ျခင္းမ ွေစာင့္ေရွာက္၏။ ပ်င္းရိေသာ ေကာသဇၨအဖုုိ႔ရွိေသာ 
သမာဓိေၾကာင္ ့ပ်င္းရိမႈ၌ က်ျခင္းမ ွေစာင့္ေရွာက္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့အလုုံးစုုံေသာ ဟင္းလ်ာတုုိ႔၌ ဆားခပ ္
ျခင္းကို ုအလုုိရွိအပ္သကဲ့သိုု႔၄င္း၊ မင္းမႈကိစၥအားလုုံး၌ အမႈကိစၥအားလုုံးတုုိ႔ကုု ိသိနားလည္ေသာ အမတ ္
ႀကီးကုု ိအလုုရိွိအပ္သကဲ့သုုိ႔၄င္း ထုုိသတိကို ုအလုုံးစုုံေသာ ကမၼ႒ာန္းတုုိ႔၌ (ဝါ) အလုုံးစုုံေသာ ပ်ံ႕လြင္ ့
ျခင္း တြန္႔ဆုုတ္ျခင္း အဖုုိ႔တုုိ႔၌ အလုုိရွိအပ္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့အ႒ကထာ၌- 
 “သတိကုုိမူကား အလုုံးစုုံ၌ ယွဥ္ေစအပ္၏-ဟု ုျမတ္စြာဘုုရား ေဟာေတာ္မူအပ္၏။ အဘယ္ ့ 
 ေၾကာင့္ဆုုိေသာ ္စိတ္သည ္သတိလွ်င ္ကုုိးကြယ္လည္းေလ်ာင္းရာ ရွိေသာေၾကာင္ ့ 
 တစ္ေၾကာင္း၊ သတိသည ္ေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ တရားဟု ုဥာဏ္အား ေရွးရႈထင္တတ ္ 
 ေသာေၾကာင္ ့တစ္ေၾကာင္း၊ သတိႏွင့္ကင္း၍ စိတ္ကို ုပင့္ေျမွာက္ျခင္း, ႏွိပ္ျခင္း, မျဖစ္ႏုုိင ္
 ေသာေၾကာင့္ေပတည္း” 
ဟု ုဆုုိထားေပသည္။ 
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(၃) နိမိတ္၌ ကၽြမ္းက်င္ျခင္း 
 ပထဝီအစရွိေသာ မျပဳရေသးေသာ စိေတၱကဂၢတာ၏ အာရုုံနိမိတ္ကုု ိျပဳျခင္း၌ လိမၼာျခင္းသည ္
၄င္း၊ ျပဳအပ္ၿပီး စိေတၱကဂၢတာ၏ အာရုုံနိမိတ္ကုု ိပြားေစျခင္း၌ လိမၼာျခင္းသည၄္င္း၊ ကသုုိဏ္းနိမိတ္ကုု ိ
ပြားေစျခင္းျဖင္ ့ရအပ္ၿပီးေသာ စိေတၱကဂၢတာ၏ အာရုုံနိမိတ္ကုု ိ(ဝါ) စိေတၱကဂၢတာဟူေသာ သမထ 
နိမိတ္ကုု ိေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၌ လိမၼာျခင္းသည၄္င္း နိမိတ္၌ လိမၼာျခင္းမည္၏။ ထုုိလိမၼာျခင္း ၃-ပါးတုုိ႔တြင ္
ထုုိေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၌ လိမၼာျခင္းကုု ိအပၺနာ၌ ကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္း အစီအရင္ကို ုျပဆုုိေသာ ဤအရာ၌ 
နိမိတ္၌ လိမၼာျခင္းဟူ၍ အလုုိရွိအပ္ေပ၏။ 
 

(၄) စိတ္ကိုု ပင့္ေျမွာက္ျခင္း 
 စိတ္ကုု ိပင့္ေျမွာက္သင့္ေသာအခါ၌ ပင့္ေျမွာက္ျခင္းသည ္အဘယ္သုုိ႔ပါနည္း။ ဝီရိယ အလြန ္
ေလ်ာ့ျခင္း စသည္တုုိ႔ေၾကာင္ ့စိတ္တြန္႔ဆုုတ္ေသာအခါ၌ ပႆဒိၶသေမၺာဇဥ္စေသာ သုုံးပါးတိုု႔ကုု ိမပြား 
ေစပဲ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇဥ ္စေသာ သုုံးပါးတုုိ႔ကုု ိပြားေစလ်က ္ပင့္ေျမွာက္ျခင္းေပတည္း။ မွန္ေပ၏။ ဤ 
ဆုုိလတံ့ေသာ စကားကုု ိျမတ္စြာဘုုရား ေဟာေတာ္မူေပသည-္- 
  
 “ရဟန္းတုုိ႔- ဥပမာျပရလွ်င ္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္သည ္အနည္းငယ္ေသာမီးကို ုေတာက္ 
ေလာင္ေစလုုိသည္ျဖစ္၍ ထုုိမီး၌ ျမက္စုုိတုုိ႔ကုု၄ိင္း၊ ႏြားေခ်းစုုိတုုိ႔ကုု၄ိင္း၊ ထင္းစုုိတုုိ႔ကုု၄ိင္း ထည့္ရာ၏။ 
ေရႏွင့္ေရာေသာ ေလကုုိလည္း မႈတ္ေလရာ၏။ ေျမမႈန္ျဖင့္လည္း ျဖဴးထည့္ေပးေလရာ၏။ ရဟန္းတုုိ႔- 
ထုုိေယာက္်ားသည ္အနည္းငယ္ေသာ မီးကုု ိေတာက္ေလာင္ေစႏုုိင္သေလာဟု ုေမးေတာ္မူ၏။ 
မျဖစ္ႏုုိင္ပါဘုုရား-ဟု ုေလွ်ာက္ထားၾကကုုန္၏။ 
 ရဟန္းတုုိ႔- ထုုိ႔အတူပင ္တြန္႔ေသာစိတ္ျဖစ္ေသာအခါ၌ ပႆဒိၶသေမၺာဇဥ္၊ သမာဓိသေမၺာဇဥ္၊ 
ဥေပကၡာသေမၺာဇဥ္ကုု ိပြားေစျခင္းငွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ မဟုုတ္ေပ။ ထုုိုသုုိ႔ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခါ 
မဟုုတ္ျခင္းသည ္အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတုုိ႔- စိတ္တြန္႔ေသာအခါ၌ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇဥ္၊ ဝီရိယ 
သေမၺာဇဥ္၊ ပီတိသေမၺာဇဥ္တုုိ႔ကုု ိပြားေစျခင္းငွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ ျဖစ္ေပသည္။ ထုုိသုုိ႔ သင့္ေလ်ာ ္
ေသာအခါ ဟုုတ္ျခင္းသည ္အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း?၊ ရဟန္းတုုိ႔- စိတ္သည ္တြန္႔ဆုုတ္၏။ ထုုိတြန္႔ဆုုတ ္
ေသာ စိတ္ကုု ိဓမၼဝိစယာ, ဝီရိယ, ပီတိသေမၺာဇဥ္တုုိ႔ျဖင္ ့လြယ္ကူစြာ ထေစႏုုိင္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ 
 ရဟန္းတုုိ႔ ဥပမာျပရလွ်င ္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္သည ္အနည္းငယ္ေသာမီးကုု ိေတာက္ 
ေလာက္ေစလုုိ၍ ထုုိမီး၌ ျမက္ေျခာက,္ ႏြားေခ်းေျခာက,္ ထင္းေျခာက္တုုိ႔ကုု ိထည့္ေလရာ၏။ ေလကုု ိ
လည္း မႈတ္ေပးေလရာ၏။ ရဟန္းတုုိ႔- ထုုိေယာက္်ားသည ္အနည္းငယ္ေသာမီးကုု ိေတာက္ေစႏုုိင္ရာ 
သေလာ-ဟု ုေမးေတာ္မူ၏။ ေတာက္ေစႏုုိင္ပါသည ္အရွင္ဘုုရား-ဟု ုေလွ်ာက္ထားၾကကုုန္၏။ 
        (အဂိၢသုုတ္၊ မဟာ-သံ၊ ၉၈။) 
 
 ဤသုုိ႔ ဓမၼဝိစယ စေသာသေမၺာဇဥ္တုုိ႔၏ အသီးအသီးေသာ အေၾကာင္းတုုိ႔ကုု ိပြားေစေသာ 
အားျဖင္ ့ယင္းေဗာဇၥ်င္တုုိ႔ကုု ိပြားေစရမည္။ မွန္ေပ၏။ ဤဆုုိလတံ့ေသာ စကားသုုံးရပ္ကို ုျမတ္စြာဘုုရား 
ေဟာေတာ္မ ူထားေပသည-္ 
 “ရဟန္းတုုိ႔- ကုုသိုုလ ္အကုုသုုိလ္တရားတုုိ႔သည ္ရွိကုုန္၏။ အျပစ္ရွ ိအျပစ္မဲ ့တရားတုုိ႔သည ္
 ရွိကုုန္၏။ ယုုတ္ညံ့ေသာတရား မြန္ျမတ္ေသာတရားတုုိ႔သည ္ရွိကုုန္၏။ မည္းညစ္လ်က္ ျဖဴစင ္
 လ်က ္တူေသာအဖုုိ႔ရွိေသာ တရားတုုိ႔သည ္ရွိကုုန္၏။ ထုုိကုုသုုိလ္စေသာ တရားတုုိ႔၌ 
 အေၾကာင္းမွန ္လမ္းမွန္အားျဖင္ ့ႏွလုုံးသြင္းမႈကုု ိမ်ားစြာျပဳျခင္းသည ္ရွိ၏။ ဤမ်ားစြာ ႏွလုုံး 
 သြင္းျခင္းသည ္မျဖစ္ေသးေသာ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇဥ ္ျဖစ္ျခင္းငွာ၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ ဓမၼဝိစယ 
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 သေမၺာဇဥ္၏လည္း လြန္စြာ အဖန္ဖန ္အထပ္ထပ ္ျဖစ္ျခင္းငွာ, ျပန္႔ေျပာျခင္းငွာ, ပြားမႈ 
 ဘာဝနာ၏ ထက္ဝန္းက်င္ျပည့္စုုံျခင္းငွာျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းေပတည္း။” 
 
 ထုုိ႔ျပင္ ့“ရဟန္းတုုိ႔- စတင္၍ အားထုုတ္ျခင္းဟူေသာ အာရမၻဓာတ္သည္၊ ပ်င္းရိျခင္းမ ွထြက ္ 
 ေျမာက္ေအာင ္အားထုုတ္ျခင္းဟူေသာ နိကၠမဓာတ္သည္၊ အဆင့္ဆင္ ့တုုိးတက္၍ အားထုုတ ္
 ျခင္းဟူေသာ ပရကၠမဓာတ္သည ္ရွိ၏။ ထုုိအားထုုတ္မႈ ဓာတ္သုုံးပါး၌ အေၾကာင္းမွန ္လမ္းမွန ္
 ျဖင္ ့ႏွလုုံးသြင္းမႈကုု ိမ်ားစြာျပဳျခင္းသည ္ရွိ၏။ ဤမ်ားစြာ ႏွလံုုးသြင္းျခင္းသည ္မျဖစ္ေသး 
 ေသာ ဝီရိယသေမၺာဇဥ၏္လည္း ျဖစ္ျခင္းငွာ၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ ဝီရိယသေမၺာဇဥ္၏လည္း အဖန္ဖန ္
 အထပ္ထပ ္ျဖစ္ျခင္းငွာ, ျပန္႔ေျပာျခင္းငွာ, ပြားမႈဘာဝနာ၏ ထက္ဝန္းက်င ္ျပည့္စုုံျခင္းငွာ ျဖစ ္ 
 ေသာ အေၾကာင္းေပတည္း။” 
 
 ထုုိ႔ျပင ္“ရဟန္းတုုိ႔- ပီတိသေမၺာဇဥ္၏ အေၾကာင္းတရားတုုိ႔သည ္ရွိကုုန္၏။ ထုုိပီတိသေမၺာဇဥ ္
 ၏ အေၾကာင္းတရားတုုိ႔၌ အေၾကာင္းမွန ္လမ္းမွန္ျဖင္ ့ႏွလုုံးသြင္းမႈကုု ိမ်ားစြာျပဳျခင္းသည ္ရွိ၏။ 
 ဤမ်ားစြာ ႏွလုုံးသြင္းျခင္းသည ္မျဖစ္ေသးေသာ ပီတိသေမၺာဇဥ္ျဖစ္ျခင္းငွာ, ျဖစ္ၿပီးေသာ ပီတ ိ
 သေမၺာဇဥ္၏လည္း အဖန္ဖန ္အထပ္ထပ ္ျဖစ္ျခင္းငွာ, ျပန္႔ေျပာျခင္းငွာ, ပြားမႈ ဘာဝနာ၏  
 ထက္ဝန္းက်င္ျပည့္စုုံျခင္းငွာ ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းေပတည္း။” 
       (အာဟာရသုုတ္၊ မဟာ-သံ၊ ၉၁။)  
 
 ထုုိစကားေတာ ္သုုံးရပ္၌ သဘာဝလကၡဏာ သာမညလကၡဏာကုု ိထုုိးထြင္း၍ သိျခင္း၏ 
အစြမ္းအားျဖင္ ့ျဖစ္ေသာ ႏွလုုံးသြင္းမႈသည ္ကုုသိုုလ္စသည္တုုိ႔ကုု ိသိရန ္အေၾကာင္းမွန ္လမ္းမွန္အား 
ျဖင္ ့ႏွလံုုးသြင္းျခင္း ေယာနိေသာမနသိကာရ မည္၏။ အာရမၻဓာတ ္စသည္တုုိ႔ကုု ိျဖစ္ေစေသာအားျဖင္ ့
ျဖစ္ေသာ ႏွလုုံးသြင္းျခင္းသည ္အာရမၻဓာတ္စသည္တုုိ႔ျဖစ္ရန ္အေၾကာင္းမွန ္လမ္းမွန္အားျဖင္ ့ႏွလုုံး 
သြင္းျခင္း ေယာနိေသာမနသိကာရ မည္၏။ 
 ထုုိအာရမၻဓာတ္စသည္တုုိ႔တြင ္စတင္၍ အားထုုတ္ျခင္းဝီရိယကုု ိအာရမၻဓာတ္ဟု ုေခၚသည္။ 
ပ်င္းရိျခင္းမ ွထြက္ေျမာက္ေသာေၾကာင္ ့ထုုိအာရမၻဓာတ္ထက ္သာ၍ အားေကာင္းေသာ အားထုုတ္မႈ 
ဝီရိယကုု ိနိကၠမဓာတ္ဟု ုေခၚသည္။ အဆင့္ဆင္ ့ျမင့္သည္ထက္ျမင့္ေသာ အရာဌာနသုုိ႔ တုုိးတက္သြား 
ေသာေၾကာင္ ့ထုုိနိကၠမဓာတ္ထက္လည္း သာ၍ အားေကာင္းေသာ အားထုုတ္မႈဝီရိယကုု ိပရကၠမဓာတ ္
ဟု ုေခၚသည္။ 
 ထုုိမွတပါး “ပီတိသေမၺာဇဥ္၏ အေၾကာင္းတရားတုုိ႔” ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ေရွးေရွးပီတိ၏7 
အမည္သာလွ်င ္ျဖစ္ေပသည္။ ထုုိပီတိ၏ ေယာနိေသာမနသိကာရ (အေၾကာင္းမွန ္လမ္းမွန္အားျဖင္ ့
ႏွလုုံးသြင္းမႈ) မည္သည္မွာလည္း ထုုိပီတိကုုိျဖစ္ေစတတ္ေသာ ႏွလုုံးသြင္းမႈသာလွ်င ္ျဖစ္ေပသည္။ 
  
 
 

                                            
7 ယခုု အသစ္အသစ္ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ ပီတိသည္ ေနာက္ေနာက္ ပီတိသေမၺာဇၥ်င္ကုုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာေၾကာင့္ 
ပီတိသေမၺာဇၥ်င္ျဖစ္ေၾကာင္းတရား မည္၏။ ဤသုုိ႔ အသစ္အသစ္ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ ပီတိကုုိပင္ ေနာက္ေနာက္ျဖစ္ပြားမည့္ 
ပီတိတုုိ႔ကုုိေထာက္၍ “ေရွးေရွးပီတိ”ဟုု ဆုုိထားသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ ေရွးေရွးပီတိကုုိ အဘယ္သုုိ႔ ျဖစ္ေစႏုုိင္ပါသ 
နည္းဟုု ေစာဒနာဖြယ္ မရွိၿပီ။ ဤအရာ၌ ပီတိသေမၺာဇၥ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားအရ ဗုုဒၶါႏုုႆတိ-စသည္ကုုိ ယူလွ်င္လည္း 
သင့္သကဲ့သုုိ႔ ရွိေပသည္။ 



၄။ ပထဝီကသိဏနိေဒၵသ 19 

ဓမၼဝိစယသေမၺာဇဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း (၇)ပါး 
 တနည္းျပရလွ်င ္(၁) အနက္အဓိပၺါယ္ကုု ိေမးျမန္းျခင္း၊ (၂) အတြင္းအျပင ္ဝတၳဳတုုိ႔ သန္႔ရွင္းမႈ 
ကုု ိျပဳျခင္း၊ (၃) သဒၶါစေသာ ဣေျႏၵတုုိ႔၏ ညီမွ်ျခင္းကို ုၿပီးေစျခင္း၊ (၄) ပညာမဲ့ေသာ ပုုဂိၢဳလ္ကုု ိေရွာင ္
ၾကဥ္ျခင္း၊ (၅) ပညာရွိေသာ ပုုဂၢဳိလ္ကုု ိမွီဝဲျခင္း၊ (၆) ဥာဏ္နက္နဲသူတုုိ႔သာ က်က္စားႏုုိင္ေသာ ခႏၶာ 
အာယတန စသည္တုုိ႔ကုု ိဆင္ျခင္ျခင္း၊ (၇) ပညာဟူေသာ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇဥ္၌ စိတ္ႏွလုုံးညြတ္ျခင္း 
ဟူေသာ တရား (၇)ပါးတုုိ႔သည္ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇဥ္ကုု ိျဖစ္ေစတတ္ကုုန္၏။ 
 
 *အနက္အဓိပၺါယ္ကုုိ ေမးျမန္းျခင္းဟူသည္မွာ = ခႏၶာ အာယတန ဓာတ္ ဣေျႏၵ ဗုုိလ္ ေဗာဇၥ်င ္မဂၢင ္
 စ်ာနင္ သမထ ဝိပႆနာတုုိ႔၏ အနက္အဓိပၺါယ္ကုုိ ေမးျမန္းျခင္းေပတည္း။  
 *ပညာရွိေသာပုုဂိၢဳလ္ကုုိ မွီဝဲျခင္းဟူသည္မွာ = ငါးဆယ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္ လကၡဏာတုုိ႔ကုုိ 
 သိမ္းဆည္း သိျမင္သည္ ဥဒယဗၺယႆဥာဏ္ပညာႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာပုုဂိၢဳလ္ကုုိ မွီဝဲျခင္းေပတည္း။ 
 *ဓမၼဝိစယသေမၺာဇဥ္၌ စိတ္ႏွလုုံးညြတ္ျခင္းဟူသည္မွာ = ထုုိင္ဆဲ ရပ္ဆဲ စသည္တုုိ႔၌ ဓမၼဝိစယ 
 သေမၺာဇဥ္ကုု ိျဖစ္ေစရန ္စိတ္ႏွလံုုးညြတ္ျခင္း ကုုိင္းရိႈင္းျခင္းေပတည္း။) 
  
ဝီရိယသေမၺာဇဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း (၁၁) ပါး 
 (၁) အပါယ္အစရွိေသာ ေဘးကုု ိဆင္ျခင္ျခင္း၊ (၂) ဝီရိယႏွင့္စပ္၍ ေလာကီေလာကုုတၱရာ 
တရားထူးကုု ိရျခင္းဟူေသာ အက်ိဳးကုုိ ရႈ႔ေလ့ရွိျခင္း၊ (၃) “ဘုုရား ပေစၥကဗုုဒၶါႏွင္ ့မဟာသာဝကတုုိ႔ 
သြားထားေသာလမ္းကုု ိငါသြားသင့္ေပသည္၊ ထုုိလမ္းကုုိလည္း ပ်င္းရိသူသည ္မသြားႏုုိင”္ဟု ုဤသုုိ႔ 
သြားအပ္ေသာလမ္း (က်င့္အပ္ေသာအက်င္)့ ကုု ိဆင္ျခင္ျခင္း၊ (၄) ဒါယကာတုုိ႔၏ ေကာင္းမႈကုု ိအက်ိဳး 
ႀကီးေအာင ္ျပဳျခင္းျဖင္ ့ဆြမ္းကုု ိတုုံ႔ျပန္ပူေဇာ္ျခင္း၊ (၅) “ငါ၏ဆရာ ျမတ္စြာဘုုရားသည ္ဝီရိယကုု ိၿမဲစြာ 
အားထုုတ္ျခင္း၏ ဂုုဏ္ေက်းဇူးကုု ိခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ၏။ ထုုိဆရာ ဘုုရား၏ အဆုုံးအမကုုိလည္း မက်ဴး 
ေက်ာ္ မေဖါက္ဖ်က္သင့္ေပ။ ထုုိဆရာသမားသည ္ငါတုုိ႔မွာ ေက်းဇူးလည္း မ်ားလွေပ၏။ အက်င့္ျဖင္ ့
သာလွ်င ္ပူေဇာ္ပါမွလည္း ေကာင္းစြာ ပူေဇာ္ရာ ေရာက္ေပသည္။ အာမိသျဖင္ ့ပူေဇာ္လွ်င ္ေကာင္းစြာ 
ပူေဇာ္ရာ မေရာက္ေပ” ဟု ုဤုသုုိ႔ ဆရာျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုုရား၏ ျမင့္ျမတ္ပုုံကုု ိဆင္ျခင္ျခင္း၊ (၆) 
“ငါသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားတည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာအေမြကုု ိခံယူသင့္၏။ ထုုိအေမြကုုိလည္း 
ပ်င္းရိေပါ့တန္ေသာသူသည ္မခံယူႏုုိင”္ဟု ုဤသုုိ႔ သူေတာ္ေကာင္းတရားတည္းဟူေသာ အေမြ၏ 
ျမင့္ျမတ္ပုုံကုု ိဆင္ျခင္ျခင္း၊ (၇) အလင္းေရာင္၌ ျဖစ္ဖူးေသာအမွတ္သညာကုု ိႏွလုုံးသြင္းျခင္း, ဣရိယာ 
ပုုထ ္ေျပာင္းလဲျခင္း, ဟင္းလင္းျပင္၌ေနျခင္း စသည္တုုိ႔ျဖင္ ့ထိနမိဒၶကုု ိပယ္ေဖ်ာက္ျခင္း၊ (၈) ပ်င္းရ ိ
ေပါ့တန္ေသာ ပုုဂိၢဳလ္ကုု ိေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ (၉) ဝီရိယၿမဲၿမံစြာ အားထုုတ္ေသာ ပုုဂိၢဳလ္ကုု ိမွီဝဲျခင္း၊ (၁၀) 
သမၼပၺဓာန္၏ အာႏုုေဘာ္ကုု ိဆင္ျခင္ျခင္း၊ (၁၁) ဝီရိယသေမၺာဇဥ္၌ စိတ္ႏွလုုံးညြတ္ျခင္း ဟူေသာ 
တရား ၁၁-ပါးတုုိ႔သည္ ဝီရိယသေမၺာဇဥ္ကုု ိျဖစ္ေစတတ္၏။ 
 
(အပါယအ္စရွိေသာ-ဟူရာ၌။  ။ဇာတိ ဇရာ ဗ်ာဓိ မရဏ အားျဖင့္ ၄-ပါးေသာ ဆင္းရဲကိုု၄င္း၊ အတိတ္ 
ကာလ၌ ဝဋ္လွ်င္ အေၾကာင္းရင္းရွိေသာ ဆင္းရဲကုုိ၄င္း၊ အနာဂတ္ကာလ၌ ဝဋ္လွ်င္ အေၾကာင္းရင္းရွိေသာ 
ဆင္းရဲကုုိ၄င္း၊ ပစၥဳပၺန ္ဘဝကာလ၌ အာဟာရကုုိ ရွာေဖြရျခင္းလွ်င ္အေၾကာင္းရင္းရွိေသာ ဆင္းရဲ၄င္း၊ 
ဤသုုိ႔အားျဖင့္ ၈-ပါး ျဖစ္၏။ ဋီကာ။) 
 
(အလင္းေရာင္၌ ႏွလုုံးသြင္း ဆင္ျခင္ျခင္းဟူသည္ - ေနေရာင္, လေရာင,္ မီးေရာင,္ ဘာဝနာအေရာင္တုုိ႔၌ 
စြဲမွတ္ဖူးေသာ သညာကုုိ ျဖစ္ေစျခင္း။ ထုုိအလင္းေရာင္တုုိ႔ကုုိ ျပန္လည္ ႏွလုုံးသြင္း ဆင္ျခင္ျခင္းဟုု ဆုုိလုုိသည္။) 
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(ဟင္းလင္းျပင္၌ေနျခင္း စသည္-ဟူရာ၌။ ။အဂုုၤတၱရနိကာယ္၊ သတၱကနိပါတ္၊ စပလာယမာနသုုတ္၌ ျမတ္စြာ 
ဘုုရား ေဟာေတာ္မူေသာ (၁) အိပ္ခ်င္ငုုိက္မ်ည္းျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အမွတ္သညာကုုိ ပယ္ျခင္း၊ (၂) 
တရားက်မ္းဂန္ကုုိ ဆင္ျခင္ျခင္း၊ (၃) တရားစာကုုိ ရြတ္ဖတ္ျခင္း၊ (၄) နားရြက ္၂-ဖက္ကုုိ ဆြဲျခင္း၊ (၅) မ်က္ႏွာ 
သစ္၍ ထုုိထုုိအရပ္ကုုိ ၾကည့္ျခင္း၊ (၆) အေရာင္အလင္း၌ အမွတ္သညာကုုိ ႏွလုုံးသြင္းျခင္း၊ (၇) စႀကၤန္ေလွ်ာက္ 
ျခင္း ဟူေသာ ၇-နည္းတုုိ႔တြင္ အမွတ္(၆)မ ွတပါး က်န(္၆)နည္းကုုိ ထည့္သြင္းယူအပ္၏။  
 
ပီတိသေမၺာဇဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း (၁၁) ပါး 
 (၁ မ ွ၇) ဗုုဒၶါႏုုႆတ,ိ ဓမၼာႏုုႆတ,ိ သံဃာႏုုႆတ,ိ သီလာႏုုႆတ,ိ ေဒဝတာႏုုႆတ,ိ 
ဥပသမာႏုုႆတ ိကမၼ႒ာန္းတုုိ႔ုုကုု ိပြားမ်ားအားထုုတ္ျခင္း၊ (၈) ရတနာသုုံးပါး၌ ၾကည္ညိဳမႈ အဆီအေစး 
ေျခာက္ခန္းသျဖင္ ့စိတ္ႏွလုုံးၾကမ္းတမ္းေသာ ပုုဂၢိဳလ္ကို ုေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ (၉) ရတနာသုုံးပါး၌ ၾကည္ညိဳ 
မႈ အဆီအေစးရွိသျဖင္ ့စိတ္ႏွလုုံးႏူးညံ့ညက္ေညာေသာ ပုုဂၢဳိလ္ကုု ိမွီဝဲျခင္း၊ (၁၀) ၾကည္ညိဳဖြယ္ 
ေကာင္းေသာသုုတ္တုုိ႔ကုု ိဆင္ျခင္ျခင္း၊ (၁၁) ပီတသိေမၺာဇဥ္၌ စိတ္ႏွလုုံးညြတ္ျခင္း ဟူေသာ တရား 
၁၁-ပါးတုုိ႔သည ္ပီတိသေမၺာဇဥ္ကုု ိျဖစ္ေစတတ္ကုုန္၏။  
 
 ဤဆုုိခဲ့ၿပီးသည့္အတုုိင္း ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ အျခင္းအရာတုုိ႔ျဖင္ ့ဤဆုုိခဲ့ေသာတရားတုုိ႔ကုု ိျဖစ္ေစ 
လွ်င ္ဓမၼဝိစယသေမၺာဇဥ ္စသည္တုုိ႔ကုု ိပြားေစသည္မည္၏။ စိတ္ကုု ိပင့္ေျမွာက္သင့္ေသာအခါ ပင္ ့
ေျမွာက္ျခင္းသည ္ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုိင္းပင ္ျဖစ္ေပသည္။ 
 

(၅) စိတ္ကိုု ႏိွပ္ျခင္း 
 
 စိတ္ကုု ိႏွိပ္သင့္ေသာအခါ၌ ႏွိပ္ျခင္းသည ္အဘယ္သုုိ႔ပါနည္း?၊  ဝီရယိကုု ိလြန္စြာ အားထုုတ ္
ျခင္း စသည္တုုိ႔ေၾကာင္ ့စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေသာအခါ၌ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇဥ္စေသာ သုုံးပါးတုုိ႔ကုု ိမပြားေစပဲ 
ပႆဒိၶသေမၺာဇဥ ္စေသာသုုံးပါးတုုိ႔ကုု ိပြားေစလ်က ္ႏွိပ္ျခင္းေပတည္း။ မွန္ေပ၏။ ဤဆုုိလတံ့ေသာ 
စကားကုု ိျမတ္စြာဘုုရား ေဟာေတာ္မူအပ္၏။ 
 “ရဟန္းတုုိ႔- ေယာက္်ားတစ္ေယာက္သည ္ႀကီးမားေသာ မီးပုုံႀကီးကို ုၿငိမ္းေစလုုိ၍ ထုုိမီးပံုု၌ 
ျမက္ေျခာက ္စသည္တုုိ႔ကုု ိထည့္ေပးရာ၏။ ေျမမႈန္႔တုုိ႔ျဖင္ ့မျဖဴးထည့္ေလရာ။ ရဟန္းတုုိ႔- ထုုိေယာက္်ား 
သည္ ႀကီးမားေသာ မီးပုုံႀကီးကို ုၿငိမ္းေစရာသေလာ? ဟု ုေမးေတာ္မူေလေသာ္၊ “မၿငိမ္းေစရာပါဘုုရား” 
ဟု ုေလွ်ာက္ထားကုုန္၏။ ရဟန္းတုုိ႔- ဤအတူပင ္ပ်ံ႕လြင္ေသာစိတ္ရွိေသာအခါ၌ ဓမၼဝိစယ၊ ဝီရိယ၊ 
ပီတိသေမၺာဇဥတ္ုုိ႔ကုု ိပြားေစသင့္ေသာ အခါမဟုုတ္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ ရဟန္းတုုိ႔- စိတ္သည ္
ပ်ံ႕လြင့္တက္ၾကြ၏။8 ထုုိပ်ံ႕လြင့္တက္ႂကြေသာစိတ္ကုု ိထုုိဓမၼဝိစယ၊ ဝီရိယ၊ ပီတိသေမၺာဇဥ ္သုုံးပါးျဖင္ ့
မၿငိမ္းေစႏုုိင္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ 
 ရဟန္းတုုိ႔- စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေသာအခါ ပႆဒိၶ၊ သမာဓိ၊ ဥေပကၡာသေမၺာဇဥ ္သုုံးပါးကုု ိပြားျခင္းငွာ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ ျဖစ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ ရဟန္းတုုိ႔- ပ်ံ႕လြင့္ေသာစိတ္ကုု ိပႆဒိၶ၊ သမာဓိ၊ 
ဥေပကၡာသေမၺာဇဥ္တုုိ႔ျဖင္ ့လြယ္ကူစြာ ၿငိမ္းေစႏုုိင္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ရဟန္းတုုိ႔- ဥပမာျပရလွ်င ္
ေယာက္်ားတစ္ေယာက္သည ္ႀကီးမားေသာ မီးပုုံႀကီးကုု ိၿငိမ္းေစလုုိသည္ျဖစ္၍ ထုုိမီးပုုံႀကီး၌ ျမက္စုုိ၊ 

                                            
8 ဤ၌ စိတ္၏ တက္ၾကြပ်ံ႔လြင့္ျခင္းသည္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ျခင္းသာတည္း။ ကာမအာရုုံစသည္သုုိ႔ ပ်ံ႔လြင့္ေျပးသြားျခင္းမ်ိဳးကား 
မဟုုတ္ေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဋီကာ၌ ဥဒၶတ-တက္ၾကြပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ဟူသည္မွာ သမာဓိစသည္တုုိ႔၏ ႏုုံ႔ျခင္း- အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ 
မၿငိမ္သက္-ဟူ၍ ဖြင့္ျပထားေပသည္။ 
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ႏြားေခ်းစုုိ၊ ထင္းစုုိ၊ ေျမမႈန္႔တုုိ႔ကုု ိထည့္ေလရာ၏။ ရဟန္းတုုိ႔- ထုုိမီးပုုံႀကီးသည ္ၿငိမ္းေစႏုုိင္ရာသေလာ- 
ဟု ုေမးျမန္းေလေသာ ္“ၿငိမ္းေစႏုုိင္ပါသည ္အရွင္ဘုုရား”ဟု ုေလွ်ာက္ထားကုုန္၏။” 
 
 ဤသိုု႔ ပြားေစရာ၌လည္း မိမ ိမိမိ၏ အေၾကာင္း၏အစြမ္းအားျဖင္ ့ပႆဒိၶသေမၺာဇဥ ္စသည္ 
တုုိ႔ကုု ိပြားေစျခင္းကုု ိသိေစအပ္၏။ မွန္ေပ၏။ ဤဆုုိလတံ့ေသာ စကားေတာ္ ၃-ရပ္ကုု ိျမတ္စြာဘုုရား 
ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေပသည္။ 
 
 “ရဟန္းတုုိ႔- ေစတသိက္အေပါင္း ကုုိယ္၏ ၿငိမ္းေအးျခင္းဟူေသာ ကာယပႆဒိၶသည္၊ စိတ္၏ 
 ၿငိမ္းေအးျခင္းဟူေသာ စိတၱပႆဒိၶသည ္ရွိ၏။ ထုုိကာယပႆဒိၶ စိတၱပႆဒိၶတရားတုုိ႔၌ 
 အေၾကာင္းမွန ္လမ္းမွန္အားျဖင္ ့ႏွလုုံးသြင္းမႈကုု ိမ်ားစြာျပဳျခင္းသည ္ရွိ၏။ ဤသုုိ႔ မ်ားစြာ 
 ႏွလုုံးသြင္းျခင္းသည ္မျဖစ္ေသးေသာ ပႆဒိၶသေမၺာဇဥ္လည္း ျဖစ္ျခင္းငွာ၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ 
 ပႆဒိၶသေမၺာဇဥ္၏လည္း လြန္စြာ အဖန္ဖန ္အထပ္ထပ ္ျဖစ္ျခင္းငွာ, ျပန္႔ေျပာျခင္းငွာ, ပြားမႈ 
 ဘာဝနာ၏ ထက္ဝန္းက်င ္ျပည့္စုုံျခင္းငွာ, ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းေပတည္း။” 
 
ထုုိ႔ျပင ္“ရဟန္းတုုိ႔- ေရွးေရွးသမာဓိဟူေသာ သမထနိမိတ္သည ္အာရုုံတစ္ခုုတည္းသာရွိ၍ အမိ်ဳးမ်ိဳး မရွ ိ
 ေသာ အဗ်ဂၢနိမိတ္သည9္ ရွိ၏။ ထုုိသမထနိမိတ,္ အဗ်ဂၢနိမိတ္တုုိ႔၌ အေၾကာင္းမွန ္
လမ္းမွန္အား 
 ျဖင္ ့ႏွလုုံးသြင္းမႈကုု ိမ်ားစြာ ျပဳျခင္းသည္ ရွိ၏။ ဤမ်ားစြာ ႏွလုုံးသြင္းျခင္းသည ္မျဖစ္ေသးေသာ 
 သမာဓိသေမၺာဇဥ္၏လည္း ျဖစ္ျခင္းငွာ၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ သမာဓိသေမၺာဇဥ္၏လည္း လြန္စြာ အဖန ္
 ဖန ္အထပ္ထပ ္ျဖစ္ျခင္းငွာ၊ ျပန္႔ေျပာျခင္းငွာ၊ ပြားမႈဘာဝနာ၏ ထက္ဝန္းက်င္ျပည့္စုုံျခင္းငွာ ျဖစ ္
 ေသာ အေၾကာင္းေပတည္း။ 
 
ထုုိ႔ျပင ္“ရဟန္းတုုိ႔- ဥေပကၡာသေမၺာဇဥ္၏ ျဖစ္ေၾကာင္းတရားတုုိ႔သည ္ရွိကုုန္၏။ ထုုိတရားတုုိ႔၌  
 အေၾကာင္းမွန ္လမ္းမွန္အားျဖင္ ့ႏွလုုံးသြင္းမႈကုု ိမ်ားစြာျပဳျခင္းသည ္ရွိ၏။ ဤမ်ားစြာ ႏွလုုံး  
 သြင္းျခင္းသည ္မျဖစ္ေသးေသာ ဥေပကၡာသေမၺာဇဥ္၏လည္း လြန္စြာ အဖန္ဖန ္အထပ္ထပ ္
 ျဖစ္ျခင္းငွာ၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ ဥေပကၡာသေမၺာဇဥ္၏လည္း လြန္စြာ အဖန္ဖန ္အထပ္ထပ ္ျဖစ္ျခင္း  
 ငွာ, ျပန္႔ေျပာျခင္းငွာ, ပြားမႈဘာဝနာ၏ ထက္ဝန္းက်င္ျပည့္စုုံျခင္းငွာ ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းေပ 
 တည္း။” 
 
 ထုုိစကားေတာ ္၃-ရပ္၌ ထုုိေယာဂီရဟန္းအား ပႆဒိၶစေသာ တရားတုုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပုု ံအျခင္းအရာ 
ကုု ိမွတ္သား၍ ထုုိပႆဒိၶ, သမာဓ,ိ ဥေပကၡာသေမၺာဇဥ္တရားတုုိ႔ကုု ိျဖစ္ေစျခင္း၏ အစြမ္းအားျဖင္ ့ျဖစ ္
ေသာ ႏွလုုံးသြင္းမႈသည္ပင္လွ်င ္ထုုိသုုံးဝါက်လုုံးတုုိ႔ျဖင္ ့ျပအပ္ေသာတရားစု ုသုုံးပါးတုုိ႔၌ (ဝါ) ထုုိတရား 
၃-ပါးတုုိ႔ျဖစ္ရန)္ အေၾကာင္းလမ္းမွန္အားျဖင္ ့ႏွလုုံးသြင္းျခင္း ေယာနိေသာမနသိကာရ-မည္၏။ သမထ 
နိမိတ္ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ေရွးေရွးေသာ သမထ၏သာလွ်င ္အမည္ျဖစ္ေပသည္။ အဗ်ဂၢနိမိတ ္
ဟူေသာ ဤအမည္သည္လည္း ထုုိထုု ိေရွးေရွးသမထ၏ပင္လွ်င ္အမည္ျဖစ္ေပသည္။ 
 
 

                                            
9 အ-မရွိ+ဝိ-အမ်ိဳးမ်ိဳး+အဂၢ-အာရုုံအဖုုိ႔ = အဗ်ဂၢ- အာရုုံအမ်ိဳးမ်ိဳးမရွိ၊ အာရုုံတစ္ခုုတည္းသာရွိေသာ သမာဓိ။ 
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ပႆဒိၶျဖစ္ေၾကာင္းတရား (၇)ပါး 
 တနည္းျပရလွ်င ္(၁) သင့္ျမတ္ေကာင္းမြန္ေသာ ေဘာဇဥ္ကုု ိမွီဝဲျခင္း၊ (၂) သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ဥတုုကုု ိမွီဝဲျခင္း၊ (၃) သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဣရိယာပုုထ္ကို ုမွီဝဲျခင္း၊ (၄) အလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ 
ကာယိကပေယာဂကုု ိျဖစ္ေစျခင္း10၊ (၅) ကုုိယ္စိတ္ပူပန္ေသာ ပုုဂၢဳိလက္ုု ိေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ (၆) ကုုိယ ္
စိတ္ၿငိမ္းေသာ ပုုဂၢိဳလ္ကုု ိမွီဝဲျခင္း၊ (၇) ပႆဒိၶသေမၺာဇဥ္၌ စိတ္ႏွလုုံးညြတ္ျခင္း ဟူေသာ တရား (၇)ပါး 
တုုိ႔သည ္ပႆဒိၶသေမၺာဇဥ္ကုု ိျဖစ္ေစတတ္ကုုန္၏။ 
 
သမာဓိျဖစ္ေၾကာင္းတရား (၁၁) ပါး 
 (၁) အတြင္း အျပင ္ဝတၳဳတုုိ႔၏ သန္႔ရွင္းမႈကုု ိျပဳျခင္း၊ (၂) နိမိတ္၌ လိမၼာျခင္း၊ (၃) ဣေျႏၵတုုိ႔၏ 
ညီမွ်ျခင္းကို ုၿပီးေစျခင္း၊ (၄) စိတ္ကုု ိႏွိပ္သင့္ေသာအခါ ႏွိပ္ျခင္း၊ (၅) စိတ္ကုု ိပင့္သင့္ေသာအခါ၌ ပင္ ့
ျခင္း၊ (၆) ၿငိမ္သက္ျခင္းဟူေသာ သာယာဖြယ ္ခ်မ္းသာကင္းေသာ စိတ္ကုု ိသဒၶါႏွင္ ့သံေဝဂတုုိ႔ျဖင္ ့ရႊင ္
လန္း သန္စြမ္းေစျခင္း၊ (၇) ေကာင္းစြာ အညီအညြတ္ ျဖစ္ေစေသာ ဘာဝနာစိတ္ကုု ိမေျမွာက ္မႏွိပ ္
မရႊင္ေစပဲ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊ (၈) သမာဓိမရွိေသာ ပုုဂၢဳိလ္ကုု ိေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ (၉) ဥပစာရသမာဓိ, 
အပၺနာသမာဓ ိရွိေသာ ပုုဂိၢဳလ္ကုု ိမီွဝဲဆည္းကပ္ျခင္း၊ (၁၀) စ်ာန္တည္းဟူေသာ ဝိေမာကၡတုုိ႔ကုု ိ
အထပ္ထပ ္သက္ဝင္၍ ဆင္ျခင္ျခင္း၊ (၁၁) သမာဓိသေမၺာဇဥ္၌ စိတ္ႏွလုုံးညြတ္ျခင္းဟူေသာ တရား 
(၁၁)ပါးတုုိ႔သည္ သမာဓိသေမၺာဇဥ္ကုု ိျဖစ္ေစတတ္ကုုန္၏။ 
 
ဥေပကၡာျဖစ္ေၾကာင္းတရား (၅) ပါး 
 (၁) ခ်စ္ခင္ဖြယ ္သတၱဝါတုုိ႔၌ေသာ္လည္း လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊ (၂) သခၤါရတုုိ႔၌ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊ (၃) 
သတၱဝါ သခၤါရတုုိ႔၌ တြယ္တာစြဲလမ္းျခင္း အားႀကီးသူကို ုေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ (၄) သတၱဝါ သခၤါရတိုု႔၌ လ်စ ္
လ်ဴရႈတတ္သူကုု ိမွီဝဲဆည္းကပ္ျခင္း၊ (၅) ဥေပကၡာသေမၺာဇဥ္၌ စိတ္ႏွလုုံးညြတ္ျခင္းဟူေသာ တရား(၅) 
ပါးတုုိ႔သည ္ဥေပကၡာသေမၺာဇဥ္ကုု ိျဖစ္ေစတတ္ကုုန္၏။ 
 
 ဤဆုုိခဲ့သည္အတုုိင္း ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ ဤအျခင္းအရာတုုိ႔ျဖင္ ့ဤဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ တရားတုုိ႔ကုု ိျဖစ ္
ေစလွ်င ္ပႆဒိၶသေမၺာဇဥ ္စသည္တုုိ႔ကုု ိပြားေစသည္မည္၏။ စိတ္ကုု ိႏွိပ္သင့္ေသာအခါ၌ ႏွိပ္ျခင္း 
သည္ ဤဆုုိခဲ့ၿပီးသည ္အတုုိင္းပင ္ျဖစ္ေပသည္။ 
 

(၆) စိတ္ကိုု ရႊင္လန္းေစျခင္း 
 စိတ္ကုု ိရႊင္လန္းေစေသာအခါ၌ ရႊင္လန္းေစျခင္းသည ္အဘယ္သုုိ႔ပါနည္း?။ ထုုိေယာဂီအား 
ပညာ၏ ေၾကာင့္ၾကစုုိက္မႈ ႏုုံ႔ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းဟူေသာ ခ်မ္းသာကုု ိမရျခင္းေၾကာင္ ့
ျဖစ္ေစ ဘာဝနာစိတ္မွာ သာယာဖြယ္ကင္းလ်က ္ရွိျငားအံ့။ ထုုိအခါ၌ သံေဝဂဝတၳဳေခၚ ထိတ္လန္႔ေစ 
တတ္ေသာ အေၾကာင္းရွစ္ပါးတုုိ႔ကုု ိဆင္ျခင္ျခင္းျဖင္ ့ထုုိစိတ္ကုု ိထိတ္လန္႔ေစလ်က ္ရႊင္လန္းသန္စြမ္း 
ေစရ၏။ သံေဝဂဝတၳဳ (၈)ပါးတုုိ႔ မည္သည္မွာ (၁-၄) ပဋိသေႏၶေနျခင္း၊ အုုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း ဟ ူ

                                            
10 မိမိ၏၄င္း သူတစ္ပါး၏၄င္း ကံသာလွွ်င္ ဥစၥာရွိသည္၏အျဖစ္ကုုိ ဆင္ျခင္ျခင္းကုုိ မဇၥ်တၱပေယာဂ-ဟုု ေခၚဆုုိအပ္၏။ 
ဤအလယ္အလတ္ ပေယာဂျဖင့္ ပႆဒိၶသေမၺာဇၥ်ာင္ကုုိ ျဖစ္ေစတတ္၏-ဟူ၍ ဒ-ီ႒ ၂၊၃၈၃- စသည္တုုိ႔၌ ဖြင့္ထား၏။ 
ထုုိအ႒ကထာတုုိ႔ အလုုိအားျဖင့္ ကံသာလွ်င္ ကုုိယ္ပုုိင္ဥစၥာရွိသည္၏ အျဖစ္ကုုိ ဆင္ျခင္ျခင္းကုုိ အလယ္အလတ္ ပေယာဂဟုု 
မွတ္အပ္၏။ သုုိ႔ေသာ္ ဝိသုုဒိၶမဂ္ မဟာဋီကာ၌မူ အလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ ကုုိယ္အျပဳအမူ ပေယာဂကုုိလည္း ျဖစ္ေစအပ္၏-
ဟုု ဖြင့္ျပထား၏။ ဤအလုုိအားျဖင့္ မႏုုလြန္း မၾကမ္းလြန္းေသာ ကုုိယ္အမူအရာကုုိ ျပဳေနေသာသူအား ပႆဒိၶျဖစ္တတ္သည္ 
ဟုု ယူရာ၏။ 
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ေသာ ၄-ပါး၊ (၅) အပါယ္ဆင္းရဲ၊ (၆) အတိတ္ကာလ၌ ဝဋ္လွ်င ္အေၾကာင္းရွိေသာ ဆင္းရဲ၊ (၇) 
အနာဂတ္ကာလ၌ ဝဋ္လွွ်င ္အေၾကာင္းရွိေသာ ဆင္းရဲ၊ (၈) ပစၥဳပၺန္ကာလ၌ အာဟာရကုု ိရွာေဖြရျခင္း 
လွ်င ္အေၾကာင္းရွိေသာ ဆင္းရဲ၊ ဤရွစ္ပါးတုုိ႔ပင ္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ျပင ္ဘုုရား တရား သံဃာေတာ္တုုိ႔၏ 
ဂုုဏ္ကုု ိအဖန္ဖန ္ေအာက္ေမ့ျခင္းျဖင့္လည္း ထုုိစိတ္၏ ၾကည္လင္ျခင္းကို ုျဖစ္ေစရ၏။ စိတက္ုု ိရႊင္လန္း 
ေစသင့္ေသာအခါ၌ ရ ႊင္လန္းေစျခင္းသည ္ဤဆုုိခဲ့ၿပီးသည့္အတုုိင္းပင ္ျဖစ္ေပသည္။ 
 
(သံေဝဂရွစ္မ်ိဳး။ ။ ပဋိသေႏၶေနျခင္း၊ အုုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းတုုိ႔သည္ ထုုိက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ သုုဂတိဘုုံ 
ဒုုဂၢတိဘုုံ ၂-မ်ိဳးလုုံး၌ ျဖစ္ကုုန္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းဆင္းရဲ ၄-မ်ိဳးတုုိ႔မွ တပါးေသာ ငရဲ၌ ၅-ပါးေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ 
တုုိ႔ျဖင့္ အေႏွာင္အဖြဲ႔ ခံရျခင္းစသည္၊ ၿပိတၱာဘုုံ အသူရကာယ္ဘုုံတုုိ႔၌ အစာငတ ္ေရငတ္ျခင္း စသည္၊ တိရစၦာန ္
ဘုုံ၌ အခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္ျခင္း စသည္တုုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲကုုိ အပါယ္ဆင္းရဲဟုု သီးျခား မွတ္အပ္၏။  
 ပဋိသေႏၶေနျခင္း, အုုိျခင္း, နာျခင္း, ေသျခင္းႏွင့္ အပါယ္ဆင္းရဲဟူေသာ ထုုိအလုုံးစုုံကုုိ ထုုိထုုိ သတၱဝါ 
တုုိ႔၏ ျဖစဆ္ဲပစၥဳပၺန္ဘဝႏွင္ ့ဆုုိင္သည္ဟုု ယူအပ္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အတိတ္ကာလ၊ အနာဂတ္ကာလတုုိ႔၌ ဝဋ္လွ်င္ 
အေၾကာင္းရင္းရွိေသာ ဆင္းရဲတုုိ႔ကုုိ အသီးအျခား ယူအပ္ကုုန္၏။  
 ထုုိ႔ျပင္ အာဟာရကုုိမွီ၍ အသက္ရွင္ရေသာ သတၱဝါတုုိ႔တြင္ လုုံ႔လကုုိမွီ၍ အသက္ရွင္ရေသာ သတၱဝါ 
တုုိ႔၏ အာဟာရရွာရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲသည္ အစာမရွာရေသာ သတၱဝါတုုိ႔ႏွင့္ မဆုုိင္။ အစာအာဟာရ 
ရွာရျခင္းဟူေသာ အသက္ေမြးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ထုုိဆင္းရဲကုုိ ၈-ခုုေျမာက ္သံေဝဂဝတၳဳ-ဟူ၍ မွတ္အပ္ေပ 
သည္။ ဋီကာ) 
 

(၇) စိတ္ကိုု လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း 
 စိတ္ကုု ိလ်စ္လ်ဴရႈသင့္ေသာအခါ၌ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းသည ္အဘယ္သုုိ႔ပါနည္း?၊ ဤဆုုိခဲ့သည ္
အတုုိင္းက်င့္ေသာ ထုုိေယာဂီ၏ ဘာဝနာစိတ္သည ္မတြန္႔ဆုုတ ္မပ်ံ႕လြင့္သည္ျဖစ္၍ သာယာဖြယ ္
လည္း မကင္းပဲ အာရုုံ၌ အညီအမွ်ျဖစ္လ်က ္သမထအက်င့္လမ္းမွန္၌ သြားေနျငားအံ့။ ထုုိအခါ၌ 
ထုုိေယာဂီအား ပင့္ေျမွာက္ျခင္း, ႏွိပ္ျခင္း, ရႊင္ေစျခင္းတုုိ႔၌ ေၾကာင့္ၾကစုုိက္ဖြယ ္မရွိေတာ့ေပ။ အညီအမွ် 
သြားေနေသာျမင္းတုုိ႔၌ ေၾကာင့္ၾကမစုုိက္ရေသာ ရထားထိန္းကဲ့သုုိ႔ပင္တည္း။ စိတ္ကုု ိလ်စ္လ်ဴရႈသင္ ့
ေသာအခါ၌ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းသည ္ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုိင္းပင ္ျဖစ္ေပသည္။ 
 

(၈) သမာဓိကင္းသူကိုု ေရွာင္ျခင္း 
 သမာဓိကင္းသူကုု ိေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း-ဆုုိသည္မွာ စ်ာန္ရေၾကာင္း အက်င့္လမ္းသုုိ႔ မတက္ဖူး 
မသြာဖူးေသာ, ကိစၥမ်ားစြာတုုိ႔၌ လုုံ႔လျပဳသည္ျဖစ္၍ စိတ္ႏွလုုံး မတည္မတံ ့ပ်ံ႕လြင့္ေနေသာ ပုုဂၢဳိလ ္
တုုိ႔ကုု ိေဝးစြာ စြန္႔ပစ္ဖဲခြါျခင္းေပတည္း။ 
 

(၉) သမာဓိရိွသူကိုု မီွဝဲျခင္း 
 သမာဓိရွိေသာပုုဂိၢဳလ္ကုု ိမွီဝဲျခင္း-ဆုုိသည္မွာ စ်ာန္ရေၾကာင္း အက်င့္လမ္းသုုိ႔ သြားဖူး, က်င့္ဖူး 
သည္ျဖစ္၍ ဥပစာရသမာဓိ အပၺနာသမာဓိကုု ိရေသာ ပုုဂိၢိဳလ္တုုိ႔သုုိ႔ ရံဖန္ရံခါ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းေပတည္း။ 
 

(၁၀) ထိုုအပၺနာသမာဓိသိုု႔ စိတ္ညြတ္ျခင္း 
 ထုုိအပၺနာသမာဓိသုုိ႔ စိတ္ညြတ္ျခင္းဟူသည္မွာ- အပၺနာသမာဓိကုု ိျဖစ္ေစျခင္း၌၊ (ဝါ) ျဖစ္ေစ 
ရန ္ႏွလုုံးသြင္းျခင္း, မျပတ္အားထုုတ္ျခင္းေပတည္း။ သမာဓိကုု ိအေလးျပဳျခင္း, သမာဓိ၌ညြတ္ျခင္း, 
သမာဓိ၌ ကုုိင္းျခင္း, သမာဓိ၌ ရႈိင္းျခင္းဟူေသာ အနက္ကုု ိဆုုိလုုိသည္။ 
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 ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုိင္း အပၺနာေကာသလႅေခၚ အပၺနာ၌ ကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္း အစီအရင ္၁၀-ပါး 
ကုု ိျပည့္စုုံေစအပ္၏။ 
 
ရရိွေသာ အက်ိဳးကား 
 ရအပ္ၿပီးေသာ ပဋိဘာဂနိမိတ္၌ ဤဆုုိခဲ့ၿပီးသည့္အတုုိင္း ဤအပၺနာ၌ ကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္း အစ ီ
အရင္ကုု ိျပည့္စုုံေစေသာ ေယာဂီအား အပၺနာသည ္ျဖစ္ေပၚ၏။ 
 ဤဆုုိအပ္သည့္အတုုိင္း က်င့္ေသာေယာဂီအား ထုုိအပၺနာသည္ မျဖစ္ျငားအံ့။ ထုုိသုုိ႔ အပ ၺနာ 
မျဖစ္ေစကာမ ူပညာရွိေသာ ေယာဂီသည ္အားထုုတ္မႈကုု ိမစြန္႔လႊတ္ပဲ အားထုုတ္ၿမဲ အားထုုတ္ရာ၏။ 
မွန္စြာအားထုုတ္မႈ သမၼာဝါယာမကုု ိစြန္႔လႊတ္၍ (ဝါ) ေလွ်ာ့၍ အနည္းငယ္မွ်ပင္ျဖစ္ေသာ တရားထူး 
မည္သည္ကုု ိတစ္စုုံတစ္ေယာက္ေသာ ပုုဂိၢဳလ္သည ္ရႏုုိင္ရာ၏ဟူေသာ ဤသေဘာသည္ မရွိေပ။  
 ထုုသိုုိ႔ မရွိေသာေၾကာင္ ့ပညာရွိသည ္စိတ္ျဖစ္ပုု ံအျခင္းအရာကုု ိေကာင္းစြာမွတ္သားလ်က ္
ဝီရိယ၏သာလွ်င ္သမာဓိႏွင္ ့ညီမွ်ေသာ ကိစၥရွိေအာင ္အဖန္ဖန ္အထပ္ထပ ္ယွဥ္ေစရာ၏။ အနည္းမွ် 
ေသာ္လည္း တြန္႔ဆုုုတ္လွ်င ္စိတ္ကုု ိပင့္ေျမွာက္ေပးရာသည္သာလွ်င္တည္း။ အားထုုတ္လြန္းေသာ 
ဝီရိယကုု ိတားျမစ္၍ မေလ်ာ့မတင္းသာလွ်င ္ျဖစ္ေစရာ၏။ 
 
ပန္းဝတ္မႈံစသည္၌ ပ်ားလိမၼာစသည္ကဲ့သိုု႔ ျပဳက်င့္ရန္ 
 ပန္းဝတ္မႈ,ံ ၾကာရြက,္ ပင့္ကူမွ်င,္ ေလ,ွ ဆီက်ည္ေတာက္တုုိ႔၌ ပ်ားစသည္တုုိ႔၏ ျဖစ္ပုုံကုု ိ
ဥပမာအျဖစ္ျဖင္ ့အ႒ကထာ၌ ေကာင္းစြာ ဖြင့္ျပထားသကဲ့သုုိ႔၊ ထုုိ႔အတ ူတြန္႔ဆုုတ္ျခင္း, ပံ်႕လြင့္ျခင္း 
တုုိ႔မ ွလြတ္ေျမာက္ေစ၍ အခါခပ္သိမ္း ပဋိဘာဂနိမိတ္သုုိ႔ ေရွးရႈ ဘာဝနာစိတ္ကုု ိၿပီးေစေလရာ၏။ 
 

နိမိတ္သိုု႔ ေရွး႐ႈျဖစ္ေစျခင္း 
 ထုုိပန္းဝတ္မႈ ံအစရွိေသာ ႏွစ္ဂါထာ၌ ဤဆုုိလတံ့သည္ကား အနက္ကုု ိျပျခင္းေပတည္း။ 
မကၽြမ္းက်င္မလိမၼာေသာ ပ်ားသည္ ဤမည္ေသာ သစ္ပင္၌ ပန္းပြင့္ေလၿပ-ီဟု ုသိ၍ လ်င္ျမန္ေသာ 
အဟုုန္ျဖင့ ္ပ်ံသြားေသာေၾကာင္ ့ထုုိသစ္ပင္ကုု ိလြန္ၿပီးမ ွတဖန္ျပန္လာရသည္ျဖစ္၍ ပန္းဝတ္မႈံကုုန္မ ွ
ေရာက္လာ၏။ မကၽြမ္းက်င ္မလိမၼာေသာ အျခားပ်ားတစ္ေကာင္သည ္ေႏွးေသာအဟုုန္ျဖင္ ့
ပ်ံသြားေသာေၾကာင္ ့ပန္းဝတ္မႈ ံကုုန္မွသာလွ်င ္ေရာက္၏။  
 ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ ပ်ားသည္ကား မေႏွးလြန္း မျမန္လြန္းေသာ အဟုုန္ျဖင္ ့ပ်ံသြားေသာ 
ေၾကာင္ ့ခ်မ္းသာစြာ ပန္းအစုုသုုိ႔ ေရာက္၍ အလုုိရွိတုုိင္း ဝတ္မ ႈံကုု ိသယ္ယူၿပီးလွ်င ္ပ်ားရည္ကုု ိျပည့္စုု ံ
ေစလ်က္ ပ်ား၏ အရသာကုု ိခံစားရသကဲ့သုု၄ိင္း။ 
 
 ထုုိ႔ျပင ္ခြဲစိတ္ကုုသတတ္ေသာ ဆရာ၏ တပည့္တုုိ႔သည ္ေရခြက္၌ထားေသာ ၾကာရြက္၌ ဓား 
ငယ္ျဖင္ ့ခြဲေဖါက္ျခင္း စေသာ အမႈကုု ိသင္ယူကုုန္သည္ရွိေသာ ္မကၽြမ္းက်င္ေသာ တပည့္တစ္ေယာက ္
သည္ အဟုနု္ျဖင္ ့ဓားကုုိခ်သျဖင္ ့ၾကာရြက္ကို ုႏွစ္ျခမ္းျဖတ္မိ၏။ ေရ၌လည္း နစ္ေစ၏။ မကၽြမ္းက်င ္
ေသာ အျခားတပည့္တစ္ေယာက္သည ္ၾကာရြက္ကို ုျဖတ္မိမည,္ ေရ၌နစ္ေစမည္မ ွစုုိးရိမ္ေသာေၾကာင္ ့
ၾကာရြက္ကို ုဓားငယ္ျဖင္ ့ထိရုုံပင ္မထိဝံ့ေပ။ ကၽြမ္းက်င္ေသာ တပည့္သည္ကား မျမန္လြန္း မေႏွးလြန္း 
ေသာ လုုံ႔လပေယာဂျဖင္ ့ၾကာရြက္၌ ဓားရာကုုိျပ၍ ခြဲစိတ္ျခင္းအတတ္၌ ၿပီးဆုုံးေအာင ္တတ္သည္ျဖစ ္
၍ ထုုိသုုိ႔ေဖါက္ခြဲ၍ ကုုသင့္ေသာ သေဘာရွိေသာ အရာတုုိ႔၌ အေၾကာေဖါက္ျခင္းစေသာ အမႈကုုိျပဳ၍ 
ေဆးကုုခ လာဘ္ကုု ိရသကဲ့သုုိ႔။ 
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 ထုုိ႔ျပင ္“၁၆-ေတာင္ ရွည္ေသာ ပင့္ကုုမွ်င္ကုု ိယူေဆာင္လာေသာသူသည ္အသျပာ 
ေလးေထာင္ရမည”္ဟု ုဘုုရင္က ေက်ျငာသည္ရွိေသာ ္မကၽြမ္းက်င္ေသာ ေယာက္်ားတစ္ေယာက ္
သည္ လ်င္ျမန္စြာ ပင့္ကူမွ်င္ကုု ိယူငင္သျဖင္ ့ပင့္ကူမွ်င္သည ္ထိုုထုုိအရပ္၌ ျပတ္သည္သာတည္း။ 
မကၽြမ္းက်င္ေသာ အျခားေယာက္်ားတစ္ေယာက္သည ္ပင့္ကူမွ်င္ျပတ္မည္မ ွစုုိးရိမ္ေသာေၾကာင္ ့
လက္ျဖင္ ့ပင့္ကူမွ်င္ကုု ိထိရုုံပင ္မထိဝံ့ေပ။ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္သည္ကား အစြန္းမ ွ
စ၍ မျမန္လြန္း မေႏွးလြန္းေသာ လုုံ႔လပေယာဂျဖင္ ့တုုတ္တံ၌ ရစ္ယူသည္ရွိေသာ ္၁၆-ေတာင္ ရွည္ 
ေသာ ပင့္ကူမွ်င္ကို ုယူေဆာင္လာႏုုိင္ေသာေၾကာင္ ့ဆုုလာဘ္ကုု ိရသကဲ့သုုိ႔၄င္း။ 
 
 ထုုိ႔ျပင ္မကၽြမ္းက်င္ေသာ ေလွသူႀကီးသည ္အားရွိေသာေလ လာေသာအခါ ရြက္ကို ုေလျဖင္ ့
ျပည့္ေစေသာေၾကာင္ ့ေရာက္လုုိရာအရပ္မ ွတစ္ပါးေသာအရပ္သုုိ႔ ေျပးသြားေလ၏။ မကၽြမ္းက်င္ေသာ 
အျခားေလွသူႀကီး တစ္ေယာက္သည ္အားနည္းေသာေလ လာေသာအခါ ရြက္ကုုိခ်ထားေသာေၾကာင္ ့
ေလွကုု ိထုုိတည္ၿမဲေနရာ၌သာလွ်င ္တည္ေစ၏။ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ေလွသူႀကီးကား အားနည္းေသာေလ 
လာေသာအခါ တစ္ရြက္လုုံးကုု ိေလျဖင့္ျပည့္ေစ၍, အားႀကီးေသာေလ လာေသာအခါ၌ ရြက္တစ္ဝက ္
ကုုိသာ လႊင့္္၍ လုုိရာအရပ္သုုိ႔ ခ်မ္းသာစြာ ေရာက္သကဲ့သုုိ႔၄င္း။ 
 
 ထုုိ႔ျပင ္“အေပါက္က်ဥ္းေသာ ဆကီ်ည္ေတာက္ကုု ိမဖ ိတ္မလွ်ံေစပဲ ဆီျဖင္ ့ေလာင္းထည္ ့
ႏ ုုိင္ေသာသူသည ္ဆုုလာဘ္ရမည”္ဟ ုု ဆရာက တပည့္ကုု ိေျပာဆုုိသည္ရွိေသာ ္မလိမၼာေသာ တပည့ ္
တစ္ေယာက္သည ္ဆုုလာဘ္မက္ေမာသည္ျဖစ္၍ လ်င္ျမန္စြာ ေလာင္းထည့္သျဖင္ ့ဆီဖိတ္၏။ မလိမၼာ 
ေသာ အျခားတပည့္တစ္ေယာက္သည ္ဆီဖိတ္မည္မ ွစိုုိးရိမ္ေသာေၾကာင္ ့ေလာင္းရုုံပင ္မေလာင္းဝံ့ေပ။ 
လိမၼာေသာ တပည့္သည္ကား မျမန္လြန္း မေႏွးလြန္းေသာ လုုံ႔လပေယာဂျဖင္ ့ေလာင္းထည့္၍ 
ဆုုလာဘ္ကုု ိရသကဲ့သုုိ႔၄င္း။ 
 
 ဤအတူပင္လွ်င ္ရဟန္းတစ္ပါးသည ္ပဋိဘာဂနိမိတ ္ျဖစ္ေပၚသည္ရွိေသာ ္“လ်င္ျမန္စြာသာ 
လွ်င ္အပၺနာသုုိ႔ေရာက္ေတာ့မည”္ဟု ုျပင္းထန္စြာ ႀကိဳးစားအားထုုတ္၏။ ထုုိရဟန္း၏စိတ္သည ္ဝီရိယ 
ကို ုလြန္စြာအားထုုတ္ျခင္းေၾကာင့ ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း၌ က်ေရာက္၏။ ထုုိရဟန္းသည ္အပၺနာသုုိ႔ မေရာက္ႏုုိင ္
ေပ။  
 အျခားရဟန္းတစ္ပါးသည ္ဝီရိယကုု ိလြန္စြာ အားထုုတ္ျခင္း၌ အျပစ္ျမင္၍ “ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုု ိ
ရၿပီးေသာ ယခုုအခါ၌ ငါ့အား အပၺနာရေအာင ္ေၾကာင့္ၾကစုုိက္ျခင္းျဖင္ ့အဘယ္အက်ိဳးရွိအံ့နည္း”ဟု ု
ဝီရိယကုု ိေလွ်ာ့ခ်လုုိက္၏။ ထုုိရဟန္း၏စိတ္သည ္ဝီရိယအလြန္တြန္႔ဆုုတ ္ေလ်ာ့လ်ည္း(ေလ်ာ့ယီး) 
ေသာေၾကာင္ ့ပ်င္းရိျခင္း၌ က်ေရာက္၏။ ထုုိရဟန္းသည္လည္း အပၺနာသုုိ႔ မေရာက္ႏုုိင္ေပ။ 
 အၾကင္ရဟန္းသည္ကား အနည္းမွ်ေသာ တြန္႔ဆုုတ္လွ်င ္ဘာဝနာစိတ္ကုု ိတြန္႔ဆုုတ္ျခင္းမ ွ
လြတ္ေစ၍, အနည္းငယ္မွ်ေသာ္လည္း တက္ႂကြပ်ံ႕လြင့္လွ်င ္ဘာဝနာစိတ္ကုု ိတက္ႂကြပ်ံ႕လြင့္ျခင္းမ ွ
လြတ္ေစ၍ မေလ်ာ့မတင္း ညီမွ်ေသာ ဝီရိယျဖင္ ့ဘာဝနာစိတ္ကုု ိနိမိတ္သုုိ႔ ေရွးရႈျဖစ္ေစ၏။ ထုုိရဟန္း 
သည္ အပၺနာသုုိ႔ ေရာက္၏။ အပၺနာသုုိ႔ေရာက္ေသာ ထုုိရဟန္းႏွင္ ့တသူ ူျဖစ္သင့္၏။ ဤအနက္ 
အဓိပၺါယ္ကုု ိရည္ရြယ္၍- 
 
 “ပန္းဝတ္မႈ,ံ ၾကာရြက,္ ပင့္ကူမွ်င,္ ေလ,ွ ဆီက်ည္ေတာက္တုုိ႔၌ ပ်ားစသည္တုုိ႔၏ ျဖစ္ပုုံကုု ိ 
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 ဥပမာအျဖစ္ျဖင္ ့အ႒ကထာ၌ ေကာင္းစြာ ဖြင့္ျပထားသကဲ့သုုိ႔၊ ထုုိ႔အတ ူတြန္႔ဆုုတ္ျခင္း, 
 ပံ်႕လြင့္ျခင္းတုုိ႔မ ွလြတ္ေျမာက္ေစ၍ အခါခပသ္ိမ္း ပဋိဘာဂနိမိတ္သုုိ႔ ေရွးရႈ ဘာဝနာစိတ္ကုု ိ
 ၿပီးေစေလရာ၏” ဟူေသာ စကားကုု ိငါဆုုိခဲ့ေပသည္။ 
 

******************** 
 

ပထမစ်ာန္ကုု ိျပဆုုိခ်က္ 
 
 ဤသုုိ႔ ဆုုိခဲ့ၿပီးသည့္အတုုိင္း နိမိတ္သုုိ႔ေရွးရႈ ဘာဝနာစိတ္ကုု ိသြားေစ ျဖစ္ေစေသာ ထုုိေယာဂ ီ
အား “ယခုုအခါ အပၺနာျပည့္စုုံေတာ့မည”္ ဟု ုဆုုိသင့္ေသာခဏ၌ ဘဝင္ကုုိျဖတ္ၿပီးလွ်င ္“ေျမ, ေျမ” ဟု ု
ရႈျခင္း အားထုုတ္ျခင္းျဖင့ ္ဘာဝနာစိတ္၌ ထင္လာေသာ ထုုိပထဝီကသုုိဏ္း ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုုိပင္လွ်င ္
အာရုုံျပဳ၍ မေနာဒြါရဝဇၨန္းသည ္ျဖစ္ေပၚ၏။ 
 မေနာဒြါရဝဇၨန္းမ ွေနာက္၌ ထုုိပထဝီကသုုိဏ္း ပဋိဘာဂအာရုုံ၌ပင္လွ်င ္ေဇာ ၄-ႀကိမ္ျဖစ္ေစ၊ ၅- 
ႀကိမ္ျဖစ္ေစ ေစာကုုန္၏။ ထုု ိ၄- ႀကိမ ္၅- ႀကိမ္ေသာ ေဇာတုုိ႔တြင ္ေနာက္ဆုုံးေဇာတစ္ခုုသည ္ရူပါဝစရ 
ေဇာတည္း။ ႂကြင္းေသာ ေဇာတုုိ႔သည ္ကာမာဝစရ ေဇာတုုိ႔ေပတည္း။ ပကတိစိတ္တုုိ႔၌ရွိေသာ ဝိတက ္
စသည္တုုိ႔ထက ္သာ၍ အားေကာင္းသည ္ဝိတက ္ဝိစာရ ပီတ ိသုုခ စိေတၱကဂၢတာ ရွိကုုန္ေသာ ယင္း 
၃-ႀကိမ ္၄-ႀကိမ္ေသာ ကာမာဝစရ ေဇာတုုိ႔ကုု ိအပၺနာကုု ိႀကိဳတင္၍ ျပဳျပင္တတ္ေသာေၾကာင္ ့ပရိက ံ
ဟူ၍၄င္း၊ ရြာစသည္တုုိ႔၏ အနီးအရပ္ကုု ိရြာ၏ ဥပစာ, ၿမိဳ႕၏ ဥပစာ-ဟု ုဆုုိအပ္သကဲ့သုုိ႔ ထုုိ႔အတ ူ
အပၺနာႏွင္ ့နီးကပ္ေသာေၾကာင္၄့င္း၊ အပၺနာ၏ မေဝးလွေသာ အနီး၌ျဖစ္ေသာေၾကာင္၄့င္း ဥပစာရ 
(ဥပစာ) ဟူ၍၄င္း၊ ဤဧကာဝဇၨနဝီထ ိမ ွေရွးျဖစ္ေသာ နာနာဝဇၨန ဝီထိ၌ ပရိကံတုုိ႔ႏွင္ ့အထက္ အပၺနာ 
အားေလ်ာ္ေသာေၾကာင္ ့အႏုုေလာမ(အႏုုလုု)ံ  ဟူ၍၄င္း ဆုုိအပ္ကုုန္၏။ 
 
 [ေဇာ ၄-ႀကိမ္ ၅-ႀကိမ္။ ။လ်င္ေသာ ဥာဏ္ထူးရွိေသာ ခိပၺါဘိညပုုဂိၢဳလ္အား ေဇာေလးႀကိမ္ျဖစ္သည္။ 
 ေႏွးေသာဥာဏ္ထူးရွိေသာ ဒႏၶာဘိညာပုုဂိၢဳလ္အား ေဇာငါးႀကိမ္ျဖစ္သည္။ ဤသုုိ႔ လ်င္ေသာအဟုုန္ျဖင့္ 
 ေဇာစိတ ္ျဖစ္သည္ကုုိပင္ ျမန္မာေဝါဟာရအားျဖင္ ့“ေစာသည္“ဟုု ဆုုိသည္။ 
  ေဇာ ၄-ႀကိ္မ္ျဖစ္လွ်င္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ေနာက္ဆုုံးေဇာသည္ ရူပါဝစရ အပၺနာေဇာ၊ 
 ႂကြင္းေသာ ေရွ႕ေဇာ ၃-ႀကိမ္သည္ ကာမာဝစရေဇာ။ ၅-ႀကိ္မ္ျဖစ္လွ်င္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ေနာက္ဆုုံးေဇာ 
 သည္ ရူပါဝစရေဇာ၊ ႂကြင္းေသာ ေရွ႕ေဇာေလးႀကိမ္သည္ ကာမာဝစရေဇာ ျဖစ္သည္ဟုု ဆုုိလုုိ၏။] 
 
 [ပရိကမၼ(ပရိကံ)။      ။ပရိ-အသင့္ျဖစ္ေစရန ္ႀကိဳတင္၍ + ကမၼ-ျပဳျပင္တတ္သည္= ပရိကမၼ(ပရိက)ံ- 
 ႀကိတင္၍ ျပဳျပင္တတ္ေသာ ေဇာ၊ အစမ္းေလ့က်င့္သကဲ့သုုိ႔ အပၺနာျဖစ္ရန္အတြက ္အသင့္ျပဳျပင္ထားႏွင့္  
 ေသာ ေဇာ-ဟုု ဆုုိလုုိသည္။] 
 
 [ဥပစာရ(ဥပစာ)။     ။ဥပ-အနီး၌+စာရ-ျဖစ္သည္= ဥပစာရ(ဥပစာ) အပၺနာ၏ အနီး၌ျဖစ္ေသာေဇာ] 
  
 [ဧကာဝဇၨနဝီထိ။   ။ဧက-တစ္ခုုတည္းေသာ (ဝါ) တူေသာ+ အာဝဇၨန-အာဝဇၨန္းရွိသည္= ဧကာဝဇ ၨန- 
 အပၺနာစ်ာန္ႏွင္ ့စိတ္အစဥ္အားျဖင့္ တူေသာ အာဝဇၨန္းရွိေသာ ဝီထိ။ ပရိက,ံ ဥပစာ, အႏုုလုုံ, ေဂါၾတဘူ  
 ဟုုေခၚေသာ ကာမာဝစရ ေဇာတုုိ႔၏ အာဝဇၨန္းလည္း ဤအာဝဇၨန္းပင္၊ အပၺနာေဇာ၏ အာဝဇၨန္းလည္း  
 ဤအာဝဇၨန္းပင္ ျဖစ္၍ တစ္ခုုတည္းေသာ (ဝါ) တူေသာ အာဝဇၨန္းရွိသည္ဟုု ဆုုိသည္။] 
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 [နာနာဝဇၨနဝီထိ။    ။နာနာ-ကြဲျပားေသာ+အာဝဇၨန-အာဝဇၨန္းရွိသည္ = နာနာဝဇၨန- ကြဲျပားေသာ 
 အာဝဇၨန္းရွိေသာ ဝီထိ။ အပၺနာမျဖစ္မ ီေရွးအဖုုိ႔က ရႈခဲ ့ပြားခဲ့ေသာ ဘာဝနာဝီထိမ်ား၌ ဝီထိအႀကိမ္ 
 မ်ားသေလာက္ အာဝဇၨန္းလည္း မ်ားခဲ့၏။ ယင္းအာဝဇၨန္းမ်ားသည္ ေနာက္ဆုုံး အပၺနာစ်ာန္ဝီထိ၌ 
 အပၺနာစ်ာန္၏ အာဝဇၨန္းမွလည္း ကြဲျပား၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ထုုိေရွးေရွး ဘာဝနာဝီထိမ်ားသည္ နာနာဝဇၨန-
 အာဝဇၨန္းကြဲျပားေသာ ဝီထိတုုိ႔ မည္ကုုန္၏။] 
 
 [အႏုုေလာမ(အႏုုလုုံ)။ ။အပၺနာစ်ာန္ဝီထိ၌ ပါဝင္ေသာ ကာမာဝစရ ဘာဝနာေဇာမ်ားသည ္ေရွးေရွး 
 နာနာဝဇၨနဝီထိတုုိ႔၌ ပါဝင္ေသာ ပရိက ံဘာဝနာေဇာတုုိ႔ႏငွ့္လည္း ေလ်ာ္၏။ ျဖစ္လတံ့ေသာ အပၺနာေဇာ 
 တုုိ႔ႏွင့္လည္း ေလ်ာ္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အႏုုေလာမ(အႏုုလုုံ)- ေရွးအဖုုိ႔ကျဖစ္ခဲ့ေသာ ဝီထိကြဲ ပရိက ံ
 ဘာဝနာႏွင္၄့င္း၊ တဆက္တည္းပင္ ျဖစ္လတံ့ေသာ အပၺနာစ်ာန္ႏွင္၄့င္း ေလ်ာ္ေသာေဇာ-ဟုု 
 ဆုုိလုုိသည္။] 
 
 ဤပရိက,ံ ဥပစာ, အႏုုလုု ံဟူေသာ သုုံးႀကိမ,္ ေလးႀကိမ္ေသာ ေဇာတုုိ႔တြင ္အားလုုံးတုုိ႔၏ 
ေနာက္ဆုုံးျဖစ္ေသာ တတိယစိတ,္ သုုိ႔မဟုုတ ္စတုုတၳစိတ္ကုုိကား ကာမအႏြယ္ကုု ိလႊမ္းမုုိးေက်ာ္လြန ္
တတ္ေသာေၾကာင္၄့င္း၊ မဟဂၢဳတ္အႏြယ္ကုု ိျဖစ္ပြားေစတတ္ေသာေၾကာင့၄္င္း ေဂါၾတဘူ-ဟူ၍လည္း 
ဆုုိအပ္ေပသည္။ ဤသုုံးႀကိမ ္ေလးႀကိမ္ေသာ စိတ္တုုိ႔တြင ္ယူအပ္ၿပီးသည္ကုု ိမယူပဲ ေရတြက္လွ်င ္
ပထမစိတ္သည ္ပရိက-ံမည္၏။ ဒုုတိယစိတ္သည ္ဥပစာ-မည္၏။ တတိယစိတ္သည ္အႏုုလုု-ံမည္၏။ 
စတုုတၳစိတ္သည ္ေဂါၾတဘူ-မည္၏။ 
 တနည္း ေရတြက္လွ်င ္ပထမစိတ္သည ္ဥပစာ-မည္၏။ ဒုုတိယစိတ္သည ္အႏုုလုု-ံမည္၏။ 
တတိယစိတ္သည ္ေဂါၾတဘူ-မည္၏။ စတုတုၳစိတ္ျဖစ္ေစ, ပဥၥမစိတ္ျဖစ္ေစ အပၺနာ(စ်ာန္)စိတ ္မည္၏။ 
မွန္ေပ၏။ ေလးႀကိမ္ေျမာက္စိတ္သာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ငါးႀကိမ္ေျမာက္စိတ္သာလွ်င္ျဖစ္ေစ  အပၺနာမည္၏၊ 
(ဝါ) အာရုုံ၌ သက္ဝင္၏။ ထုုိေလးႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ေစ၊ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ေစ ကိန္းေသမဟုုတ္ပဲ 
အပၺနာ ျဖစ္ျခင္းသည္လည္း ခိပၺါဘိညပုဂုိၢဳလ ္ဒႏၱာဘိညပုုဂိၢဳလ္တုုိ႔ အရအားျဖင္ ့ထုုိက္သလုု ိျဖစ္ျခင္း 
ေပတည္း။ ထုုိေလးႀကိမ္ေျမာက ္(သုုိ႔မဟုုတ)္ ငါးႀကိမ္ေျမာက ္ေဇာစိတ္မွေနာက္၌ အရွိန္ကုုန္ၿပီးျဖစ ္
ေသာေၾကာင့ ္က်သကဲ့သုုိ႔ျဖစ္၍11 ဘဝင္စိတ္၏ အလွည့္သာလွ်င ္ျဖစ္ေတာ့၏။ 
 
 အဘိဓမၼာေဆာင ္ေဂါဒတၱမေထရ္ကမူကား “ေရွးေရွးေသာ ကုုသိုုလ္တရားတုုိ႔သည ္ေနာက္ 
ေနာက္ေသာ ကုုသုုိလ္တရားတုုိ႔အား အာေသဝနပစၥည္းျဖင္ ့ေက်းဇူးျပဳ၏”ဟူေသာ ပ႒ာန္းတရားေတာ ္
ကို ုရြတ္ဆုုိ၍ အာေသဝနပစၥည္းျဖင္ ့ေနာက္ေနာက္ေသာတရားသည ္အားေကာင္းေသာေၾကာင္ ့
ဆ႒ေဇာႏွင္ ့သတၱမေဇာအရာ၌လည္း အပၺနာျဖစ္သည္ဟု ုဆုုိေလသည္။ ထုုိစကားကုု ိအ႒ကထာတုုိ႔၌ 
“ဤစကားသည္ ေဂါဒတၱမေထရ္၏ သူ႔အႀကိဳက္အယူမွ်သာ ျဖစ္သည”္ဟု ုဆုုိ၍ ပယ္သြားေလၿပီ။  

                                            
11 ကာမေဇာဝီထိ၌ ေဇာ ၇-ႀကိမ္ျဖစ္ရာတြင္ ပထမေဇာထက္ ဒုုတိယေဇာက အားေကာင္း၏။ ထုုိ႔ထက္ တတိယေဇာက 
အားေကာင္း၏။ ထုုိ႔ထက္ စတုုတၳေဇာက အားေကာင္း၏။ ပဥၥမေဇာသည္ အားေလ်ာ့သြား၏။ ထုုိ႔ေအာက္ ဆ႒ေဇာသည ္
အားေလ်ာ့၏။ ထုုိ႔ေအာက္ သတၱမေဇာသည္ အားေလ်ာ့၍ အရွိန္ကုုန္သြား၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ သတၱမေဇာေနာင္ ဘဝင္စိတ္သာ 
ျဖစ္သြားေလသည္။ ထုုိနည္းတူပင္ ဤအပၺနာဝီထိ၌လည္း စတုုတၳ ကာမေဇာတုုိင္ေအာင္ အစဥ္အတုုိင္း အရွိန္အဟုုန္ 
တက္လာခဲ့၏။ ပဥၥမအႀကိမ္၌ အားေလ်ာ့ေနက်ျဖစ္ေသာ္လည္း ကာမေဇာထက ္အားေကာင္းေသာ အပၺနာေဇာ ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ အားမေလ်ာ့ပဲ အားအေကာင္းဆုုံး ျဖစ္၏။ ထုုိသုုိ႔ ပဥၥမအႀကိမ္၌ အပၺနာမျဖစ္ေသးပဲ ကာမေဇာသာျဖစ္ပါမူ ထုုိပဥၥမ 
အႀကိမ္ကပင္ အားေလ်ာ့ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုုိပဥၥမေဇာေနာင္ ေဇာအဟုုန္ အားေလ်ာ့လ်က္ က်ဆင္းသြားေသာေၾကာင့္ 
အပၺနာေဇာ မျဖစ္ႏုုိင္။ ဘဝင္စိတ္ျဖစ္ရန္ အလွည့္သာ ျဖစ္ေတာ့သည္ဟုု ဆုုိလုုိသည္။ 
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 စင္စစ္ေသာ္ကား စတုုတၳႏွင္ ့ပဥၥမေဇာတုုိ႔၌သာလွွ်င ္အပၺနာျဖစ္ေပသည္။ ထုုိေဇာတုုိ႔မ ွ
ေနာက္၌ ဆ႒ေဇာ, သုုိ႔မဟုုတ ္သတၱမေဇာသည ္က်သည္မည္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ ္ဘဝင္ႏွင္ ့
နီးေသာေၾကာင္-့ဟု ုအ႒ကထာတုုိ႔၌ ဆုုိထားေပသည္။ အ႒ကထာတုုိ႔႔ ဆုုိထားေသာ ထိုုစကားသည္သာ 
လွ်င ္စိစစ္၍ ဆုုိထားသည့္စကားျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ယင္းအ႒ကထာစကားကုု ိပယ္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏုုိ္င္ေပ။ 
ကမ္းပါးျပတ္သုုိ႔ ေရွးရႈေျပးသြားေသာ ေယာက္်ားသည ္ရပ္လုုိပါေသာ္လည္း ကမ္းပါးစြန္း၌ ေျခကုုိထား၍ 
ရပ္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏုုိင္ပဲ ကမ္းပါးျပတ္၌သာလွ်င ္က်သကဲ့သုုိ႔၊ ထုုိ႔အတ ူဆ႒ေဇာ၊ သုုိ႔မဟုုတ ္သတၱမေဇာ 
အရာ၌ အပၺနာျဖစ္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏုုိင္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ ္ဘဝင္ႏွင္ ့နီးေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ 
ထုုိ႔ေၾကာင္ ့စတုုတၳႏွင္ ့ပဥၥမေဇာအရာတုုိ႔၌သာလွ်င ္အပၺနာျဖစ္သည-္ဟု ုသိအပ္ေပသည္။ 
 
 ထုုိအပၺနာေဇာသည္လည္း စိတၱကၡဏ တစ္ခ်က္မွ်သာလွ်င ္ရွိ၏။ မွန္၏။ စ်ာန္သုုိ႔ေရာက္ခါစ 
အစဆုုံး အပၺနာစိတ,္ ေလာကီအဘိညာဥ,္ မဂ္စိတ္ေလးခု,ု မဂ္၏ေနာက ္အျခားမဲ့၌ ဆက္၍ျဖစ္ေသာ 
ဖုုိလ္ေဇာ္ေလးခု,ု ရူပ အရူပဘုုံတုုိ႔၌ ဘဝင္ျဖစ္ေသာ စ်ာန္စိတ,္ နိေရာဓသမာပတ္အား ေက်းဇူးျပဳေသာ 
ေနဝသညာနာသညာယတနစိတ,္ နိေရာဓသမာပတ္မ ွထေသာ အနာဂါမ ္ရဟႏၱာတုုိ႔၏ ဖလသမာပတ္ 
ဟူေသာ ၇-ဌာနတုုိ႔၌ အဓြန္႔ကာလကုု ိပုုိင္းျခားျခင္းမည္သည ္မရွိေပ။ ဤ၇-ဌာနတုုိ႔တြင ္မဂ္စိတ္၏ 
ေနာက္အျခားမဲ့၌ ဆက္၍ျဖစ္ေသာ ဖုုိလ္စိတ္သည ္သုုံးႀကိမ္ထက ္ပုုိ၍ မျဖစ္ေပ။ နိေရာဓသမာပတ္အား 
ေက်းဇူးျပဳေသာ ေနဝသညာနာသညာယတနစိတ္သည ္ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ပုုိလြန္၍ မျဖစ္ေပ။ ရူပဘုု ံအရူပ 
ဘုုံတုုိ႔႔၌ ဘဝင္စိတ္၏အႀကိမ ္အတုုိင္းအရွည္ကား မရွိေပ။ 
 အစဆုုံး အပၺနာစိတ,္ ေလာကီအဘိညာဥ,္ မဂ္ခဏ, နိေရာဓသမာပတ္မွထေသာ အနာဂါမ ္
ရဟႏၱာပုုဂိၢဳလ္တုုိ႔၏ ဖုုိလ္ခဏဟူေသာ ႂကြင္းေသာ ဌာနတုုိ႔၌ စိတ္တစ္ႀကမိ္သာ ျဖစ္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့
အစဆုုံး အပၺနာသည ္စိတၱကၡဏတစ္ခ်က္သာလွ်င ္ရွိ၏။ ထုုိအပၺနာစိတ ္တစ္ႀကိမ္မ ွေနာက္၌ ဘဝင္က် 
၏။ ထုုိ႔ေနာင ္ဘဝကုုိျဖတ္၍ စ်ာန္ကုုိဆင္ျခင္ျခင္းငွာ အာဝဇၨန္းစိတ ္ျဖစ္၏။ ထုုိ႔ေနာင ္စ်ာန္ကုုိဆင္ျခင ္
ေသာ ပစၥေဝကၡဏာေဇာ ျဖစ္၏။ ဤကား ပထမစစ်ာန္ရပုု ံအစဥ္ေပတည္း။  
 
 ဆက္၍ ဆုုိဦးအံ့။ ဤမွ်ေသာ ဘာဝနာအစဥ္ျဖင့ ္ဤေယာဂီသည ္“ဝတၳဳကာမ ကိေလသာ 
ကာမတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍သာလွ်င,္  အကုုသိုုလ္တရားတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍သာလွ်င,္  ဝိတက ္ဝိစာရႏွင္ ့
တကြျဖစ္ေသာ, ဝိေဝကေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ, ပီတသုုခ ရွိေသာ, ပထမကုု ိျပည့္စုုံေစလ်က ္ေန၏”။ 
ဤသုုိ႔ ေနေသာေယာဂီသည ္အဂၤါငါးပါးကုုိ ပယ္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ အဂၤါငါးပါးႏွင့္ျပည့္စုုံေသာ ေကာင္းျခင္း 
သုုံးပါးလည္းရွိေသာ လကၡဏာဆယ္ပါးႏွင့္လည္း ျပည့္စုုံေသာ ပထဝီကသုုိဏ္းကုု ိအာရုုံျပဳေသာ 
ပထမစ်ာန္ကုု ိရၿပီး ျဖစ္ေပေတာ့၏။ 
 
[မူရင္းပါဠိေတာ ္။     ။ဝိဝိေစၥဝ ကာေမဟ ိဝိိဝိစၥ အကုုသေလဟ ိဓေမၼဟ ိသဝိတကၠ ံသဝိစာရ ံဝိေဝကဇ ံ
ပီတိသုုခ ံပဌမံ စ်ာနံ ဥပသမၺဇ ၨ ဝိဟရတိ။ ၄င္းစကားရပ္ကုု ိေနာက္၌ ထပ္ဖြင့္ျပသြားလိမ့္မည္။] 
 
 

စ်ာန္အေၾကာင္း အက်ယ္ဖြင့္ျပခ်က္ 
 ထုုိပထမစ်ာန္ကုု ိျပေသာ စကားရပ္၌ “ဝိဝိေစၥဝ ကာေမဟ ိဝိဝိစၥ အကုုသေလဟ ိဓေမၼဟ=ိ 
ဝတၳဳကာမ ကိေလသာကာမ တုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င”္ ဟူရာ၌ ဝတၳဳကာမ ကိေလသာကာမတုုိ႔မ ွ
ကင္းကြာ၍သာလွ်င,္ အသီးအျခားျဖစ္၍ သာလွ်င,္ ပယ္ေသာအားျဖင္ ့ဖဲခြါ၍သာလွ်င-္ ဟု ုဆုုိလုုိသည္။ 
ဆက္၍ ရွင္းျပဦးအ့ံ။ “ဝတၳဳကာမ ကိေလသာကာမတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍သာလွ်င”္ ဟူေသာ ဤစကား၌ 
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ပါဝင္ေသာ “သာလွ်င”္ ဟူေသာ စကားသည္ ၿမဲေစျခင္း, သတ္မွတ္ျခင္း အနက္ရွိေသာေၾကာင့္ပင ္
ထုုိပထမစ်ာန္ကုု ိျပည့္စုုံေစ၍ ေနေသာအခါ ထင္ရွားမရွိၾကေသာ္လည္း ကာမတုုိ႔သည ္ပထမစ်ာန္၏ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ၾကျခင္းကုု၄ိင္း၊ ကာမတုုိ႔ကုု ိစြန္႔ျခင္းျဖင့္သာလွ်င ္ထုုိပထမစ်ာန္ကုု ိရျခင္းကုု၄ိင္း 
“ဝတၳဳကာမ ကိေလသာကာမတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င”္ ဟူေသာစကားျဖင္ ့ျပေပသည္။ 
 
အဘယ္သုုိ႔ ျပသနည္း? 
 “ဝတၳဳကာမ ကိေလသာကာမတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င”္ဟု ုဤသုုိ႔ သတ္မွတ္ျခင္းကိုုျပဳလွွ်င ္
ဤဆုုိလတံ့ေသာ အက်ိဳးထင္ရွားေပသည္။  
 “ကာမတုုိ႔သည ္စ်ာန္၏ဆန္႔က်င္ဘက ္စင္စစ ္ျဖစ္ကုုန္၏။ ယင္းကာမတုုိ႔ရွိလွ်င ္စ်ာန္မျဖစ ္ 
 ေပၚေပ။ ဥပမာ - အေမွာင္ရွိလွ်င ္ဆီမီးေရာင ္မရွိသကဲ့သုုိ႔ပင္တည္း။ ထုုိကာမတုုိ႔ကုု ိစြန္႔ပယ ္ 
  ျခင္း၊ ကင္းေစျခင္းျဖင့္သာလွ်င ္ထုုိစ်ာန္တုုိ႔ကုု ိရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဥပမာ - ဤဘက္ကမ္းကုု ိ 
 စြန္႔ျခင္းျဖင္ ့ထုုိုုဘက္ကမ္းကို ုေရာက္ျခင္းကဲ့သုုိ႔ေပတည္း။” 
ထုုိသုုိ႔ ထငရ္ွားေသာေၾကာင္ ့သတ္မွတ္ျခင္းကုု ိျပဳေပသည္။ ဤတြင ္အဖြင့္တစ္ရပ ္ၿပီး၏။ 
 
“သာလွ်င”္ဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က ္ဘာေၾကာင္ ့ေရွ႕ကထားသနည္း? ၊ 
 ဤစကားရပ္၌ အဘယ့္ေၾကာင္ ့“သာလွ်င”္ဟူေသာ ဤသတ္မွတ္ေၾကာင္းစကားကုု ိေရွ႕ပုုဒ ္
၌သာ ေဟာေတာ္မူ၍ ေနာက္ပုုဒ္၌ ေဟာေတာ္မမူသနည္း?၊ 
 အကုုသိုုလ္ျဖစ္ေသာ နီဝရဏတုုိ႔မ ွမကင္းဆိတ္ပဲလည္း စ်ာန္ကုုိျပည့္စုုံေစ၍ ေနႏုုိင္ရာသ 
ေလာ?၊ ဟု ုတစ္စုုံတစ္ေယာက ္ေစာဒနာျဖစ္လာႏုုိင္၏။ အေျဖကား- “သာလွ်င”္ဟူေသာ သတ္မွတ ္
ေၾကာင္း စကားကုု ိေရွ႕ပုုဒ္၌သာ ေဟာေတာ္မူျခင္းကုု ိဤေစာဒကဆုုိသည့္အတုုိင္း မမွတ္သင့္ေပ။ 
အက်ယ္ကုု ိထပ္ရွင္းျပေပအံ့။ ထုုိစ်ာန္သည ္ထုုိကာမတုုိ႔၏ ထြက္သြားရာ, ကင္းရာ၊ ထြက္သြားေၾကာင္း 
ကင္းေၾကာင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့“သာလွ်င”္ဟူေသာ ဤသတ္မွတ္ေၾကာင္း စကားကုု ိေရွ႔ပုုဒ္၌ ေဟာ 
ေတာ္ မူေပသည္။ မွန္ေပ၏။ ကာမဘဝကုု ိလြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းအက်င္ ့ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္၄့င္း၊ ကာမ-
ရာဂ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာေၾကာင္၄့င္း ဤစ်ာန္သည ္ကာမတုုိ႔၏သာလွ်င ္ထြက္သြားရာ ထြက ္
သြားေၾကာင္း ျဖစ္၏။ “ထုုိစ်ာန္သည ္ကာမတုုိ႔၏ ထြက္သြားရာ ထြက္သြားေၾကာင္းေပတည္း”ဟု ု
ေဟာေတာ္မူသည္ႏွင္ ့အညီ ျဖစ္ေပသည္။  
 
 ထုုိသုုိ႔ ေရွ႕ပုုဒ္၌သာ ေဟာေတာ္မူေသာ္လည္း ေနာက္ပုုဒ္၌လည္း “ရဟန္းတုုိ႔- ဤသာသနာ 
ေတာ္၌သာလွ်င ္ေသာတာပန္ရဟန္းကုု ိရအပ္၏။ ဤသာသနာေတာ္၌ (သာလွ်င)္ သကဒါဂါမ ္ရဟန္း 
ကုု ိရအပ္၏။” ဟူေသာ ဤစကား၌ “သာလွ်င”္ ဟူေသာ မွတ္ေၾကာင္းစကားကုု ိေနာက္ပုုဒ္၌လည္း 
ေဆာင္ယူ၍ ဆုုိအပ ္ဆုုိသင့္သကဲ့သုုိ႔၊ ထုုိ႔အတူပင ္(ဤပထမစ်ာန္က ဆုုိရာစကား၌လည္း) ေဆာင္၍ 
ဆုုိအပ ္ဆုုိသင့္ေပသည္။ မွန္ေပ၏။ ဤကာမတုုိ႔မ ွတပါးကုုန္ေသာ နီဝရဏဟု ုဆုုိအပ္ကုုန္ေသာ 
အကုုသုုိလ္တရားတုုိ႔မွလည္း မကင္းဆိတ္ပဲ စ်ာန္ကုု ိျပည့္စုုံေစ၍ ေနျခင္းငွာ မစြမ္းႏုုိင္ေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့
“ဝတၳဳကာမ ကိေလသာကာမတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍သာလွ်င,္ အကုုသိုုလ္တရားတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍ 
သာလွွ်င”္ ဟူ၍ ဤသုုိ႔ ႏွစ္ပုဒု္လုုံး၌လည္း ဤ “သာလွ်င”္ဟူေသာ သဒၵါကုု ိဆက္စပ္၍ မွတ္ယူအပ္ေပ 
၏။  
 ဆက္၍ ရွင္းျပပါဦးမည္။ ႏွစ္ပုုဒ္လုုံး၌ ဆက္ဆံေသာ “ကင္းဆိတ္၍” ဟူေသာ ဤစကားျဖင္ ့
တဒဂၤဝိေဝက, ဝိကၡမၻနဝိေဝက, သမုုေစၦဒဝိေဝက, ပဋိပႆဒိၶဝိေဝက, နိႆရဏဝိေဝက တုုိ႔ႏွင့္၊ 
ကာယဝိေဝက, စိတၱဝိေဝက, ဥပဓိဝိေဝက ဟူေသာ ဝိေဝက အလုုံးစုုံသည္လည္း အတြင္းဝင္ကုုန္၏။ 



30 ၄။ ပထဝီကသိဏ နိေဒ ၵသ 
 
ထုုိသုုိ႔ ဝိေဝကအားလုုံး အတြင္းဝင္ၾကေစကာမ ူကာယဝိေဝက, စိတၱဝိေဝက, ဝိကၡမၻနဝိေဝက ဟူေသာ 
ဝိေဝကသုုံးပါးကုုိသာလွ်င ္ဤစ်ာန္ကုု ိျပဆုုိရာ စကား၌ မွတ္အပ္ေပသည္။ 
 
ကာေမဟ=ိကာမတုုိ႔မ=ွ 
 “ကာမတုုိ႔မ”ွ ဟူေသာ ဤပုုဒ္ျဖင္ ့မဟာနိေဒၵသ၌ “ဝတၳဳကာမတုုိ႔ဟူသည ္အဘယ္သည္တုုိ႔ 
နည္း? စိတ္ႏွလုုံးကုု ိပြားေစတတ္ကုုန္ေသာ (ဝါ) ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ကုုန္ေသာ အဆင္းတုုိ႔၄င္း၊” ဤသုုိ႔ 
အစရွိေသာနည္းျဖင္ ့ေဟာထားေသာ ဝတၳဳကာမကုု၄ိင္း၊ ထုုိမဟာနိေဒၵသႏွင္ ့ဝိဘင္းက်မ္းတုုိ႔၌ “လုုိလား 
ျခင္းသည ္ကာမမည္၏။ တပ္မက္ျခင္းသည ္ကာမမည္၏။ လုုလိား တပ္မက္ျခင္းသည ္ကာမမည္၏။ 
နိမိတၱႏွင္ ့အႏုုဗ်ဥၨနတုုိ႔ကုု ိႏွစ္သက္၍ ၾကံစည္ျခင္းသည ္ကာမ မည္၏။ ထုုိထက ္အားႀကီးစြာ တပ္စြဲျခင္း 
သည္ ကာမ မည္၏။ ဤလုုိလားျခင္း အစရွိတုုိ႔ကုု ိကိေလသာကာမတုုိ႔ ဟူ၍ ဆုုိအပ္ကုုန္၏။”ဟု ုဤသုုိ႔ 
ေဟာထားေသာ ကိေလသာကာမတုုိ႔ကုု၄ိင္း၊ ထုုိအလုုံးစုုံကုုိပင ္သိမ္းယူအပ္ကုုန္၏-ဟူ၍သာလွ်င ္
မွတ္အပ္ေပသည္။ 
 
အက်ိဳးကား။ ။ဤသုုိ႔ သိမ္းယူလွ်င ္“ဝတၳဳကာမ ကိေလသာကာမတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င”္ 
ဟူေသာစကား၌ “ဝတၳဳကာမတုုိ႔မွလည္း ကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င”္ဟူေသာ အနက္အဓိပၺါယ္သည ္
သင့္ေလ်ာ္ေပ၏။ ထုုိကိေလသာကာမႏွင္ ့အလုုံးစုုံေသာ အကုုသိုလု္တုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္ျခင္းျဖင္ ့စိတ-ၱ
ဝိေဝကကုု ိဆုုိအပ္၏။ ဆက္၍ ရွင္းျပဦးအံ့။ “ကာမတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍သာလွွ်င ္အကုုသိုုလ္တုုိ႔မ ွ
ကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င”္ဟူေသာ စကားႏွစ္ရပ္၌ (ကာမတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍သာလွ်င)္ဟူေသာ ေရွ႕စကား 
ရပ္ျဖင္ ့ဝတၳဳကာမတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္ျခင္းကုု ိေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင့္ပင္လွ်င ္ဝတၳဳကာမတုုိ႔ကုု ိခံစား 
ေသာ ခ်မ္းသာကုု ိစြန္႔ျခင္းကုု ိထင္ရွားျပသည္။ (အလုုံးစုုံေသာ အကုုသုုိလ္တုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င)္ 
ဟူေသာ ေနာက္စကားရပ္ျဖင္ ့ကိေလသာတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္ျခင္းကုု ိေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင္ ့စ်ာန္ 
ခ်မ္းသာကုု ိသိမ္းဆည္းလက္ခံျခင္းကုု ိထင္ရွားျပသည္။  
 ဤသုုိ႔ ဝတၳဳကာမ ကိေလသာကာမတုုိ႔မ ွကင္း ဆိတ္ျခင္းကို ုေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင့္ပင္လွ်င ္
ထုုိစကားႏွစ္ရပ္တုုိ႔တြင ္ပထမစကားျဖင္ ့တဏွာအစရွိေသာ သံကိေလသာတုုိ႔၏ အေၾကာင္းအာရုုံကုု ိ
ပယ္ျခင္းကုုိ၊ ဒုုတိယစကားျဖင္ ့တဏွာအစရွိေသာ သံကိေလသာတုုိ႔ကုု ိပယ္ျခင္းကုု ိထင္ရွားျပသည္။ 
 ထုုိ႔ျပင ္ပထမစကားျဖင္ ့လွ်ပ္ေပၚေလာလည္ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဝတၳဳကာမကုု ိစြန္႔ျခင္း 
ကုုိ၊ ဒုုတိယစကားျဖင္ ့မုုိက္ျခင္း+မသိျခင္းဟူေသာ အဝိဇၨာ၏အေၾကာင္းကို ုပယ္ျခင္းကုု ိထင္ရွားျပ 
သည္။ ထုုိ႔ျပင ္ပထမစကားျဖင္ ့ကုုိယ္ႏႈတ္အမူအရာ ပေယာဂ၏ စယ္ၾကယ္ျခင္းကုု၊ိ ဒုုတိယစကားျဖင္ ့
အဇၥ်ာသယကုု ိစယ္ၾကယ္ေစလ်က ္ပြားေစျခင္းကုု ိထင္ရွားျပသည-္ဟူ၍ သိအပ္ေပသည္။  
 ဤဆုုိခဲ့ၿပီးသည္ကား “ကာေမဟ=ိကာမတုုိ႔မ ွ”ဟူေသာ ဤစကား၌ ေဟာထားေသာ ကာမတုုိ႔ 
တြင ္ဝတၳဳကာမအဖုုိ႔၌ ရသင့္ေသာ နည္းေပတည္း။ 
 
 
 
ကိေလသာကာမ အဖုုိ႔၌ကား- 
 လုုိလားျခင္း-ဟူ၍၄င္း၊ တပ္စြဲျခင္း-ဟူ၍၄င္း ဤသုုိ႔ အစရွိေသာအျပားတုုိ႔ျဖင္ ့မ်ားေသာအျပားရွ ိ
ေသာ ကာမစၦႏၵကုုိသာလွ်င ္“ကာမ”ဟု ုအလုုိရွိအပ္၏။ ထုုိကာမစၦႏၵသည ္အကုုသိုုလ္၌ အက်ံဳးဝင္ေသာ ္
ျငားလည္း “ထုုိတရားတုုိ႔တြင ္ကာမသည ္အဘယ္နည္း? ဆႏၵသည ္ကာမေပတည္း” ဤသုုိ႔ အစရွ ိ



၄။ ပထဝီကသိဏနိေဒၵသ 31 

ေသာနည္းျဖင္ ့ဝိဘင္း၌ စ်ာန္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္အျဖစ္ျဖင္ ့ယင္းကာမစၦႏၵကုု ိသီးျခားေဟာထားေပ 
သည္။ 
 တနည္းအားျဖင္ ့ဆုုိရလွ်င ္ကိေလသာကာမ ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့“ကာမတုုိ႔မ”ွဟူေသာ 
ေရွ႕စကား၌ ေဟာထားေပသည္။ အကုုသိုုလ္၌ အက်ံဳးဝင္ေသာေၾကာင္ ့“အကုုသိုုလ္တရားတုုိ႔မ”ွ 
ဟူေသာ ဒုုတိယစကား၌ ေဟာထားေပသည္။ ဆက္၍ ရွင္းျပအံ့။ ထုုိကာမသည ္မ်ားေသာအျပား ရွိျခင္း 
ေၾကာင္ ့“ကာမမ”ွဟု ုဧကဝုုစ္ျဖင္ ့မေဟာမူ၍ “ကာမတုုိ႔မ”ွဟု ုဗဟုုဝုုစ္ျဖင္ ့ေဟာထားေပသည္။ 
 
နီဝရဏမ ွတပါးေသာ ကိေလသာတုုိ႔ကား- 
 နီဝရဏတုုိ႔မ ွတပါးေသာ ဒိ႒ိမာန စေသာတရားတုုိ႔သည္လည္း အကုုသိုုလ ္ျဖစ္ၾကေပေသာ ္
လည္း “ကာမတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င,္ အကုုသုုိလ္တရားတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍သာလွ်င-္ဟူေသာ ထုု ိ
စကားရပ္၌ အကုုသိုုလ္တရားတုုိ႔ဟူသည ္အဘယ္တုုိ႔ေပနည္း? ကာမစၦႏၵ၄င္း၊” ဤသုုိ႔ အစရွိေသာ 
နည္းျဖင္ ့ဝိဘင္းက်မ္းဝယ ္ေနာက္၌ေဟာရမည္ ့စ်ာနင္တုုိ႔၏ ရန္သူျဖစ္ေသာ နီဝရဏတုုိ႔၏ ဆန္႔က်င ္
ဘက ္ျဖစ္ျခင္းကုု ိျပေသာအားျဖင္ ့ရန္သ-ူနီဝရဏတုုိ႔ကုုိသာလွ်င ္ေဟာေတာ္မူအပ္ကုုန္၏။  
 မွန္ေပ၏။ နီဝရဏတုုိ႔သည ္စ်ာနင္တုုိ႔၏ ရန္သူတုုိ႔ေပတည္း။ စ်ာနင္တုုိ႔သည္ပင္လွ်င ္ထုု ိ
နီဝရဏတုုိ႔၏ ဆန္႔က်င္ဘက္တုုိ႔ေပတည္း။ ယင္းနီဝရဏတုုိ႔ကုု ိဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ တရားတုုိ႔ေပတည္း။ 
သတ္တတ္ေသာ တရားတုုိ႔ေပတည္း-ဟု ုဆုုိလုုိေပသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င-္ 
 “သမာဓိသည ္ကာမစၦႏၵ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္တည္း။ ပီတိသည ္ဗ်ာပါဒ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္တည္း။  
 ဝိတက္သည ္ထိနမိဒၶ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္တည္း။ သုုခသည ္ဥဒၶစၥ ကုုကၠဳစၥ၏ ဆန္႔က်င္ဘက ္ 
 တည္း။ ဝိစာရသည ္ဝိစိကိစၦာ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္တည္း” 
ဟု ုေပဋေကာပေဒသက်မ္း၌ မိန္႔ဆုုိထားေပသည္။ 
 
 ဤသုုိ႔ေသာနည္းျဖင္ ့စကားႏွစ္ရပ္တုုိ႔တြင ္“ကာမတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍သာလွ်င”္ဟူေသာ ဤ 
စကားျဖင္ ့ကာမစၦႏၵ၏ ဝိကၡမၻနဝိေဝက(ေဝးကြာေသာအားျဖင္ ့ကင္းဆိတ္ျခင္း)ကုု ိေဟာေတာ္မူအပ္၏။ 
“အကုုသိုုလ္တရားတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍”ဟူေသာ စကားျဖင့ ္နီဝရဏငါးပါးလုုံးတုုိ႔၏ ဝိကၡမၻနဝိေဝကကုု ိ
ေဟာေတာ္မူ၏။ မယူရေသးသည္ကုု ိယူေသာနည္းျဖင္ ့ေရတြက္လွ်င ္ပထမစကားျဖင္ ့ကာမစၦႏၵ၏၊ 
ဒုုတိယစကားျဖင္ ့ႂကြင္းေသာနီဝရဏတုုိ႔၏ ဝိကၡမၻနဝိေဝကကုု ိေဟာေတာ္မူ၏။  
 ထုုိ႔အတ ူပထမပုုဒ္ျဖင္ ့အကုုသိုုလ္မူလ သုုံးပါးတုုိ႔တြင ္ကာမဂုုဏ္ငါးပါး အထူးကုု ိအာရုုံျပဳေသာ 
ေလာဘ၏၊ ဒုုတိယစကားျဖင္ ့ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ေၾကာင္း အာဃာတဝတၳဳ ၉-ပါးအထူး စသည္ကုု ိအာရုုံျပဳေသာ 
ေဒါသႏွင့္ေမာဟတုုိ႔၏ ဝိကၡမၻနဝိေဝကကုု ိေဟာေတာ္မူ၏။  
 တနည္းဆုုိေသာ ္ၾသဃအစရွိေသာ အကုုသိုုလ္တရားတုုိ႔တြင ္ပထမစကားျဖင္ ့ကာေမာဃ, 
ကာမေယာဂ, ကာမာသဝ, ကာမုုပါဒါန,္ အဘိဇၥ်ာကာယဂႏ,ၳ ကာမရာဂသံေဃာဇဥ္တုုိ႔၏၊ ဒုုတိယစကား 
ျဖင္ ့ႂကြင္းေသာ ၾသဃ,ေယာဂ,အာသဝ,ဥပါဒါန,္ဂႏၳသံေယာဇဥ္တုုိ႔၏ ဝိကၡမၻန-ဝိေဝကကုု ိေဟာေတာ္မ ူ
၏။ ပထမစကားျဖင္ ့တဏွာ၏၄င္း၊ ထုုိတဏွာႏွင့္ယွဥ္ဘက ္တရားတုုိ႔၏၄င္း၊ ဒုုတိယစကားျဖင္ ့အဝိဇၨာ 
၏၄င္း၊ ထုုိအဝိဇၨာႏွင္ ့ယွဥ္ဘက္တရားတုုိ႔၏၄င္း ဝိကၡမၻနဝိေဝကကုု ိေဟာေတာ္မူ၏။  
 တနည္းျပရျပန္လွ်င ္ပထမစကားျဖင္ ့ေလာဘႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတၱဳပၺါဒ ္၈-ခုုတုုိ႔၏၊ ဒုုတိယစကား 
ျဖင္ ့ႂကြင္းေသာ အကုုသိုုလ္စိတၱဳပၺါဒ ္၄-ခုုတုုိ႔၏ ဝိကၡမၻနဝိေဝကကုု ိေဟာေတာ္မူအပ္ေပသည-္ဟု ု
သိအပ္၏။  
 ဤသည္ကား ေရွးဦးစြာ “ကိေလသာကာမ ဝတၳဳကာမတုုိ႔မ ွကင္းဆတိ္၍သာလွ်င ္အကုုသိုုလ ္
တရားတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍သာလွ်င ္”ဟူေသာ စကား၌ အနက္ကုု ိျပျခင္းေပတည္း။ 
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ပထမစ်ာန္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာအဂၤါမ်ား (သဝိတကံၠ သဝိစာရံ) 
 ဤမွ်အတုုိင္းအရွည္ရွိေသာ စကားအစဥ္ျဖင္ ့ပထမစ်ာန္၏ ပယ္အပ္ေသာအဂၤါမ်ားကုု ိျပၿပီး၍ 
ယခုုအခါ၌ ယွဥ္ေသာအဂၤါကုု ိျပျခင္းငွာ “သဝိတကၠ ံသဝိစာရ=ံဝိတက,္ဝိစာရႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ” ဤသုုိ႔ 
အစရွိသည္ကုု ိေဟာေတာ္မူအပ္ေပသည္။  
 “သဝိတကၠ ံသဝိစာရ=ံဝိတက,္ဝိစာရႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ” အစရွိေသာ ထုုိစကားရပ္၌ ႀကံျခင္း 
သည္ ဝိတက္မည္၏။ ၾကံစည္ျခင္းဟု ုဆုုိလုုိ၏။ ထုုိဝိတက္သည ္အာရံုု၌ စိတ္ကုု ိေရွးရႈတင္ေပးျခင္း 
လကၡဏာရွိ၏။* အစ၌  ထုုႏွက္ေခါက္ျခင္း, လွည့္ပတ္၍ေခါက္ျခင္း ကိစၥရွိ၏။* ထုုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င ္ထို ု
ဝိတက္ျဖင္ ့ေယာဂီပုုဂိၢဳလ္သည ္အာရုုံကုု ိဝိတက္ျဖင္ ့ေရွးဦးစြာေခါက္ျခင္းကုု ိ“ဝိတက္ျဖင္ ့လွည့္ပတ္၍ 
ေခါက္ျခင္းကုု ိျပဳသည္” ဟု ုဆုုိအပ္ေပသည္။ အာရုုံ၌ စိတ္ကုု ိေဆာင္လာတတ္ေသာ တရား, 
ဆြဲငင္တတ္ေသာတရားဟု ုဥာဏ္အား ေရွးရႈထင္တတ္၏။ 
 
 [အာရုုံသုုိ႔ ေရွးရႈတင္ေပးျခင္းဟူသည ္။      ။ စိတ္သည္ ၾကံစည္မႈ၏ အားအစြမ္းျဖင္ ့အာရုုံသုုိ႔ တက္ဘိ 
သကဲ့သုုိ႔ျဖစ္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ထုုိၾကံစည္မႈ-ဝိတက္ကုုိ “အာရုုံ၌ စိတ္ကုုိ တင္ေပးျခင္း လကၡဏာရွိသည္”ဟုု ဆုုိေပ 
သည္။ ဥပမာ - တစ္စုုံတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ မင္းႏွင့္အကၽြမ္းဝင္ေသာ ေဆြမ်ိဳးကုုိျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြကုုိျဖစ္ေစ 
မီ၍ွ မင္း၏အိမ္ေတာ္သုုိ႔ တက္ေရာက္ကာ ေနာက္မ ွလုုိက္ဝင္ဘိသကဲ့သုုိ႔၊ ဤအတူပင္ ၾကံစည္မႈဝိတက္ကုုိ မီွ၍ 
စိတ္သည္ အာရုုံသုုိ႔ တက္ေရာက္၏။  
 ယင္းသုုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ဝိတက္ကင္းေသာ ဒုုတိယစ်ာန္စိတ္ စေသာစိတ္သည္ အာရုုံကုုိ အဘယ္သုုိ႔ တက္သ 
နည္း-ဟူမူ ဝိတက္၏ အားအစြမ္းျဖင့္သာလွ်င္ တက္ေပသည္။ ခ်ဲ႕၍ျပပါအံ့။ ဆုုိခဲၿ့ပီးေသာ ထုုိေယာက္်ားသည္ 
မင္းအိမ္သုုိ႔ ဝင္ဖန္မ်ား၍ အေလ့အက်င့္ရသျဖင့္ ထုုိေရွ႕ေဆာင ္ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြႏွင့္ ကင္း၍လည္း ရြံရွာျခင္းမရွိပဲ 
မင္းအိမ္သုုိ႔ ဝင္သကဲ့သုုိ႔ ဤအတူပင္ အာရုုံသုုိ႔ တက္ဖန္မ်ား၍ အေလ့အက်င့္ရသျဖင့္ ဝိတက္ႏွင့္ကင္း၍လည္း 
ဝိတက္ကင္းေသာ ဒုုတိယစ်ာန္စိတ္ စေသာစိတ္သည္ အာရုုံသုုိ႔ တက္ေပသည္။ 
 “အေလ့အက်င့္ရ”-ဟူသည္မွာ စိတ္အစဥ္သႏၱာန္၌ ျဖစ္ေသာ ဝိတက္ဘာဝနာဟုု ဆုုိအပ္ေသာ အေလ ့
အက်င့္ကုုိ ရသျဖင့္-ဟုု ဆုုိလုုိသည္။ မွန္ေပ၏။ စိတ္အစဥ္သႏၱာန္၌ အဖန္ဖန္ျဖစ္ေနေသာ ဝိတက္၏ အစြမ္းအား 
ျဖင္ ့စိတ္၏ အာရုုံသုုိ ႔တက္ျခင္းသည္ ရွည္ျမင့္စြာ အေလ့အက်င့္ ရခဲ့ေလၿပီ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ထုုိစိတ္သည္ တရံတခါ 
ဝိတက္ႏွင့္ကင္းေသာ္လည္း ထုုိေလ့က်က္ဘူးေသာ အာရုုံ၌ ျဖစ္သည္သာလွ်င္တည္း။  
 ဥပမာ- ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္လ်က္ သုုံးသပ္သည္၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ရွည္ျမင့္စြာ အေလ့အက်င့္ရၿပီးေသာ 
ထုုိစိတ္သည္ တခါတရ ံဥာဏ္ႏွင္ ့မယွဥ္ေသာ္လည္း သုုံးသပ္သည္၏ အစြမ္းအားျဖင္ ့ျဖစ္သကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ တနည္း 
ဥပမာအားျဖင္-့ ကိေလသာႏွင့္ ယွဥ္တြဲလ်က္ျဖစ္ခဲ့ေသာ စိတ္သည္ ကိေလသာကင္းသည့္ ရဟႏၱာသႏၱာန္၌ ျဖစ ္
ေသာ္ျငားလည္း ကိေလသာ အေလ့အလာ ဝါသနာ၏ အစြမ္းအားျဖင္ ့ျဖစ္ေသးသကဲ့သိုု႔၄င္း၊ ဤဝိတက္ 
ကင္းလ်က္ စတိ္၏ အာရုုံသုုိ႔ တက္ပုုံကုုိ ဤအတူပင္ ျဖစ္သည္ဟုု မွတ္အပ္ေပသည္။ ဋီကာ] 
 
 [ေခါက္ျခင္းဟူသည္။ ။အစ၌ (ဝါ) ေရွးဦးစြာ ေခါက္ျခင္းသည္၊ တနည္း ေရွးရႈေခါက္ျခင္းသည္ 
အာဟနန-မည္၏။ ထက္ဝန္းက်င္မွ ေခါက္ျခင္းသည္၊ တနည္း လွည့္၍ေခါက္ျခင္းသည္ ပရိယာဟနန-မည္၏။ 
“ရုုပ-္ရုုပ”္ ဟူ၍၄င္း၊ “ေျမ-ေျမ” ဟူ၍၄င္း ဤသုုိ႔ စသည္ျဖင့္ ထုုႏွက္ တီးေခါက္သကဲ့သုုိ႔ ရႈမွတ္ ႏွလုုံးသြင္းမႈ၏ 
ျဖစ္ျခင္းကုုိ “အာဟနန=အစ၌ ေခါက္ျခင္း, ပရိယာဟနန=ေရွးရႈေခါက္ျခင္း, ထက္ဝန္းက်င္မွ ေခါက္ျခင္း, လွည့္၍ 
ေခါက္ျခင္း”ဟုု သိအပ္၏။ ဋီကာ] 
 
 အာရုုံ၌ လွည့္လည္ျခင္း (ဝါ) ဆင္ျခင္သုုံးသပ္ျခင္းသည ္ဝိစာရမည္၏။ အာရုုံ၌ အဖန္ဖန ္
အထပ္ထပ ္လွည့္ပတ္သြားလာျခင္း (ဝါ) အာရုုံ၌ အဖန္ဖန ္က်က္စားျခင္းဟု ုဆုုိလုုိသည္။ ထုုိဝိစာရ 
သည္ အာရုုံကုု ိအဖန္ဖန ္အထပ္ထပ ္သုုံးသပ္ျခင္း လကၡဏာရွိ၏။ ထုုအိာရုုံ၌ တကြျဖစ္ဖက ္တရား 
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တုုိ႔ကုု ိယွဥ္ေစျခင္း ကိစၥရွိ၏။ စိတ္ကုု ိအာရုုံ၌ အစဥ္မျပတ ္ဖြဲ႔ခ်ည္တတ္ေသာတရား-ဟု ုဥာဏ္အား 
ေရွးရႈ ထင္တတ္၏။ 
 
ဝိတက္ႏွင့္ ဝိစာရ ႏွစ္ပါး ထူးျခားပံုု ဥပမာမ်ား 
 ထုုိဝိတက္ႏွင္ ့ဝိစာရတုုိ႔သည ္အခ်ိဳ႕ေသာ ပထမစ်ာန္ႏွင္ ့ကာမစိတ္တုုိ႔၌ မေကြမကြာ ယွဥ္ၾက 
ေသာ္လည္း ဝိစာရထက ္ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ အနက္သေဘာႏွင့ ္ဝိစာရ၏ ေရွ႕သြားျဖစ္ေသာ 
အနက္သေဘာေၾကာင္ ့ေခါင္းေလာင္း၏ ေရွးဦးစြာ ျမည္ေသာအသံကဲ့သုုိ႔ စိတ္၏ အာရုုံသုုိ႔ ေရွးဦးစြာ 
က်ေရာက္ျခင္း သေဘာသည ္ဝိတက္မည္၏။ ဝိတက္ေအာက ္သိမ္ေမြ႔ေသာအနက္သေဘာႏွင္ ့အာရုု ံ
ကုု ိအဖန္ဖန ္အထပ္ထပ ္သုုံးသပ္တတ္ေသာ အနကသ္ေဘာေၾကာင္ ့ေခါင္းေလာင္း၏ အလ်ဥ္မျပတ ္
အထပ္ထပ ္ျမည္ဟည္းေနေသာ အသံကဲ့သုုိ႔ စိတ္ကုု ိအာရုုံ၌ အစဥ္မျပတ ္ဖြဲ႔ခ်ည္တတ္ေသာ သေဘာ 
သည္ ဝိစာရမည္၏။ 
 ထုုိ႔ျပင ္ဤဝိတက ္ဝိစာရ ႏွစ္ပါးတုုိ႔တြင ္ဝိတက္သည ္လႈပ္ရွား၏။ ေရွးဦးျဖစ္စ ကာလ၌ စိတ္၏ 
လႈပ္ရွားျခင္း သေဘာျဖစ္ေပ၏။12 ဥပမာအားျဖင္-့ ေကာင္းကင္သုုိ႔ ပ်ံတက္လုုိေသာ ငွက္ႀကီး၏ 
အေတာင ္ခတ္ျခင္းႏွင္ ့တူ၏။ အနံ႔သုုိ႔ အစဥ္လုုိက္ေသာ ပိတုုန္း၏ ပဒုုမၼာၾကာပြင့္သုုိ႔ 
ေရွးရႈက်ျခင္းႏွင့္လည္း တူ၏။ ဝိစာရသည ္ၿငိမ္သက္ေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိ၏။ စိတ္၏ မလႈပ္ရွားလြန္းေသာ 
သေဘာရွိ၏။ ဥပမာအားျဖင္-့ ေကာင္းကင္သုုိ႔ ပ်ံတက္ၿပီးေသာ ငွက္ႀကီး၏ အေတာင္ကုု ိ
ဆန္႔တန္းထားျခင္းႏွင္ ့တူ၏။ ပဒုုမၼာၾကာပြင္ ့သုုိ႔ ေရွးရႈက်ၿပီးေသာ ပိတုုန္း၏ ပဒုုမၼာၾကာပြင့္၏ အထက္၌ 
ရစ္ဝဲေနျခင္းႏွင့္လည္း တူ၏။  
 
ဒုုကနိပါတ ္အ႒ကထာ၌ကား- 
 “ေကာင္းကင္၌ ပ်ံသြားေသာငွက္ႀကီး၏ အေတာင္ႏွစ္ဖက္တုုိ႔ျဖင္ ့ေလကုုိယူ၍ အေတာင္တုုိ႔ကုု ိ
 ၿငိမ္သက္ေစ၍ သြားျခင္းကဲ့သုုိ႔ အာရုုံ၌စိတ္ကုု ိေရွးရႈတက္ေစေသာအားျဖင္ ့ျဖစ္ေသာသေဘာ  
 သည္ ဝိတက္ေပတည္း။ ေလကုု ိယူျခင္းငွာ အေတာင္တုုိ႔ကုု ိခတ္ေသာငွက္ႀကီး၏ ျဖစ္ပုုံကဲ့သုုိ႔ 
 အာရုုံကုု ိအဖန္ဖန္အထပ္ထပ ္သုုံးသပ္ေသာအားျဖင္ ့ျဖစ္ေသာသေဘာသည ္ဝိစာရေပ 
 တည္း။” ဟု ုဆုုိထားေပသည္။ 
 ထုုိစကားသည ္ဥပစာ၌ျဖစ္ေစ, အပၺနာ၌ျဖစ္ေစ အစဥ္မျပတ္ျဖစ္ျခင္း၌ သင့္ေလ်ာ္၏။ 
ထုုိဝိတက္ႏွင္ ့ဝိစာရတုုိ႔၏ ထုုိအထူးသည ္ပထမစ်ာန္ႏွင္ ့ဒုုတိယစ်ာန္တုုိ႔၌ ထင္ရွား၏။ 
 
ဥပမာ တနည္းကား- 
 တနည္းျပရလွ်င ္ဝိတက္သည ္အညစ္အေၾကးစြဲကပ္ေနေသာ ေၾကးခြက္ကုု ိလက္တစ္ဖက္ျဖင္ ့
ၿမဲၿမံစြာကုုိင္၍ အျခားလက္တစ္ဖက္ျဖင္ ့ဆပ္ပ်ာမႈန္႔ႏွင္ ့ဆီသုုတ္လိမ္းထားေသာ သုုိးေမႊးေခါင္းခုုေခြျဖင္ ့
လွည့္ပတ္ပြတ္တုုိက္ေသာသူ၏ ၿမဲၿမံစြာ ကုုိင္ေဆာင္ထားေသာ လက္ႏွင့္တူ၏။ ဝိစာရသည ္လွည့္ပတ ္
ပြတ္တုုိက္ေသာ လက္ႏွင့္တူ၏။  

                                            
12 ဤ၌ လႈပ္ရွားျခင္းဟူသည္မွာ- ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း မတည္ျငိမ္ျခင္းကုုိ ဆုုိလုုိသည္မဟုုတ္။ ထုုိင္းမိႈင္းတြန္႔ုဆုုတ္ျခင္း၏ ဆန္႔က်င္ 
ဘက္ တက္တက္ၾကြၾကြ လႈပ္လႈပ္ရြရြ သန္သန္စြမ္းစြမ္း ျဖစ္ျခင္းကုုိသာ ဆုုိလုုိသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ သာရတၳဒီပနီဋီကာ 
(ပ၊ႏွာ၊၃၆၀)၌ ဤသုုိ႔ ျပဆုုိထား၏။ “ဤအရာ၌ ဝိတက္၏လႈပ္ရွားျခင္း မည္သည္မွာ ထုုိင္းမိႈင္းျခင္း ထိနမိဒၶ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
ျဖစ္၍ အာရုုံ၌ မတြန္႔ဆုုတ္ျခင္း မက်ဳံ႕ျခင္း ေပတည္း။ သုုိ႔ေသာ္ ယင္းမတြန္႔ဆုုတ္ျခင္း မက်ဳံ႕ျခင္းသည္ အာရုုံသုုိ႔တင္ေပးျခင္း 
သေဘာအားျဖင့္ လႈပ္ရွားသည္ႏွင့္ တူေပ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အားျဖင့္ “စိတ္၏ လႈပ္ရွားျခင္းသေဘာ”ဟုု 
ဆုုိေပသည္။ 
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 ဝိတက္သည ္တုုတ္ျဖင့္ပုုတ္လ်က ္အုုိးထိန္းစက္ကုု ိလည္ေစ၍ အုုိးခြက္ကုုိျပဳလုုပ္ေသာ 
အုုိးထိန္းသည္၏ ေျမကုု ိဖိႏွိပ္ေသာ လက္ႏွင့္တူ၏။ ဝိစာရသည ္ထုုိမ ွဤမ ွလွည့္လည္သုုံးသပ္ေသာ 
လက္ႏွင့္တူ၏။  
 ထုုိ႔ျပင ္စိတ္ကုု ိအာရုုံသုုိ႔ ေရွးရႈတင္ေပးတတ္ေသာ ဝိတက္သည ္ေၾကးခြက္စသည္၌ တစ္စုု ံ
တစ္ခုုေသာ စက္ဝုုိင္းကို ုေရးျခစ္ေသာသ၏ူ စက္ဝုုိင္းအလယ္၌ ဖိႏိွပ္လ်က ္တည္ေသာ စူးႏွင့္တူ၏။ 
အာရုုံကုု ိအထပ္ထပ္သုုံးသပ္တတ္ေသာ ဝိစာရသည ္ျပင္ပ၌ လွည့္လည္ေသာ စူးႏွင့္တူ၏။ သစ္ပင ္
သည္ အပြင့္အသီးႏွင္ ့တကြျဖစ္သကဲ့သုုိ႔ ဤသုုိ႔ ဆုုိခဲ့တုုိင္းေသာ သေဘာရွိေသာ ဤဝိတက္ႏွင္၄့င္း၊ 
ဤဝိစာရႏွင္၄့င္း တကြျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ဤစ်ာန္ကုု ိ“ဝိတက ္ဝိစာရႏွင္ ့တကြျဖစ္သည”္ဟူ၍ ဆုုိအပ ္
ေပသည္။  
 ဝိဘင္းက်မ္း၌ကား “ဤဝိတက္ႏွင္၄့င္း, ဝိစာရႏွင္၄့င္း ျပည့္စုုံ၏။ ေကာင္းစြာ ျပည့္စုုံ၏” ဤသုုိ႔ 
အစရွိေသာနည္းျဖင္ ့ပုုဂိၢဳလ္လွ်င ္တည္ရာရွိေသာ ေဒသနာကုု ိေဟာေတာ္မူအပ္၏။ အနက္ကုုိမူကား 
ထုုိဝိဘင္းက်မ္း၌လည္း ဤဝိသုုဒိၶမဂ၌္ ဖြင့္ျပထားသည့္အတုုိင္းပင ္မွတ္အပ္ေပသည္။ 
 
 
ဝိေဝကဇံ=ဝိေဝကေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ- 
 “ဝိေဝကေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ”ဟူေသာ ဤစကား၌ အနက္ကား ကင္းဆိတ္ျခင္းသည ္ဝိေဝက 
မည္၏။ နီဝရဏတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္ျခင္းဟူေသာ အနက္ကုု ိဆုုိလိုုသည္။ ကင္းဆိတ္တတ္၏ (ဝါ) ကင္း 
ဆိတ္ေစအပ္၏-ဟူေသာ အနက္ေၾကာင့္လည္း ဝိေဝကမည္၏။ နီဝရဏတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္ေသာ၊ ကင္း 
ဆိတ္ေစအပ္ေသာ စ်ာန္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ တရားအစု-ု ဟူေသာအနက္ကုု ိယူအပ္၏။ ထုုိနီဝရဏတုုိ႔မ ွ
ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္။ တနည္း ထုုိနီဝရဏတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္ေသာ၊ ကင္းဆိတ္ေစအပ္ေသာ 
တရားအစုု၌ ျဖစ္သည္။ ဤသုုိ႔ ဝိေဝကေၾကာင့္ျဖစ္ျခင္း၊ ဝိေဝက၌ျဖစ္ျခင္း ဟူေသာ အေၾကာင္း ၂-ပါး 
ေၾကာင္ ့ဤပထမစ်ာန္သည ္“ဝိေဝေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္၊ ဝိေဝက၌ျဖစ္သည”္ မည္၏။ 
 
[မွတ္ခ်က္။ ။ဝိေဝကဇ=ံ “ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ”-ဟူ၍၄င္း၊ “ကင္းဆိတ္ေသာတရားအစုု၊ (ဝါ) 
ကင္းဆိတ္ေစအပ္ေသာ တရားအစုု၌ ျဖစ္ေသာ” ဟူ၍၄င္း ဝိဘတ္နက္အလုုိအားျဖင့္ ၂-နည္း အနက္ျပန္ႏုုိင ္
ေၾကာင္း ဖြင့္ျပျခင္းျဖစ္သည္။] 
 
ပီတိသုုခံ=ပီတိသုုခရိွေသာ 
 “ပီတိသုုခရွိေသာ”ဟူေသာ ဤစကား၌ အနက္ကား ႏွစ္သိမ့္ေရာင့္ရဲေစတတ္ေသာေၾကာင္ ့
ပီတ ိမည္၏။ ထုုိပီတိသည ္ႏွစ္သိမ့္ေရာင့္ရဲျခင္း လကၡဏာရွိ၏။ ကုုိယ္စိတ္တုုိ႔ကုု ိပြားေစျခင္း လကၡဏာ 
ရွိ၏။ တနည္း- ေကာင္းျမတ္ေသာ စိတၱဇရုုပ္တုုိ႔ျဖင္ ့ကုုိယ္ကုု ိပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္း ကိစၥရွိ၏။ ကုုိယ္စိတ္တုုိ႔၏ 
တက္ႂကြေသာသေဘာဟု ုဥာဏ္အား ေရွးရႈထင္၏။ 
 
ပီတိ ၅-မ်ိဳး 
 ထုုိပီတိ၏ အမ်ိဳးအစား အကြဲအျပားကုု ိျပဦးအံ့။ ထုုိပီတိသည-္  
 (၁) ေသးငယ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈဟူေသာ ခုုဒၵကိာ ပီတိ၊ 
 (၂) တခဏ တခဏမွ်တည္ေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈဟူေသာ ခဏိကာ ပီတိ၊ 
 (၃) သက္၍ သက္၍ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈဟူေသာ ၾသကၠႏိၱကာ ပီတိ၊ 
 (၄) အထက္သုုိ႔ ႂကြတက္ေစတတ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈဟူေသာ ဥေဗၺဂါ ပီတိ၊ 
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 (၅) ေကာင္းေသာစိတၱဇရုုပ္တုုိ႔ျဖင္ ့ကုုိယ္ကုုိပ်ံ႕ႏွံံံ႔ေစတတ္ေေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈဟူေသာ  
 ဖရဏာပီတ-ိဟူ၍ ငါးပါး အျပားရွိ၏။ 
 
 (၁) ခုုဒိၵကာပီတိသည ္ခႏၶာကုုိယ္၌ အေမႊးရႊင္ျခင္းမွ်ကုုိသာလွ်င ္(ဝါ) ၾကက္သီးေမြးညွင္း 
ထျခင္း မွ်ကုုိသာလွ်င ္ျပဳႏုုိ္င္၏။ (၂)ခဏိကာပီတိသည ္ခဏ ခဏ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္းႏွင့္တူစြာ 
ျဖစ္တတ္၏။ (၃)ၾသကၠႏိၱကာပီတိသည ္လိႈင္းတံပုုိးသည ္သမုုဒၵရာကုု ိသက္၍ သက္၍ပ်က္သကဲ့သုုိ႔ 
ကုုိယ္ကုု ိသက္၍ သက္၍ (ျပန္႔၍ ျပန္႔၍) ပ်က္တတ္၏။ (၄) ဥေဗၺဂါပီတိသည ္အားႀကီး၏။ ကုုိယ္ကုု ိ
အထက္သုုိ႔ တက္ေစ၍ ေကာင္းကင္၌ ခုုန္လႊားပ်ံတက္ေစျခင္း အတုုိင္းအရွည္သုုိ႔ ေရာက္၏။ 
ထုုိစကားမွန္ေၾကာင္း သာဓက ျပရလွ်င-္  
 
ပီတိေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ပ်ံတက္သြားေသာ မေထရ္ 
 ပုုဏၰဝလိႅကေက်ာင္း၌ သီတင္းသုုံးေသာ မဟာတိႆေထရ္သည ္လျပည့္ေန႔ ညခ်မ္း၌ 
ထုုိပုုဏၰဝလိႅကေက်ာင္းတြင္းရွ ိေစတီယင္ျပင္သုုိ႔ ႂကြသြား၍ လေရာင္ကုုိၾကည့္ကာ မဟာေစတီဆီသုုိ႔ 
မ်က္ႏွာမူလ်က ္“ဤအခ်ိန္၌ ပရိသတ္ေလးပါးတုုိ႔သည ္မဟာေစတီကုု ိရွိခုုိးေနၾကလိမ့္မည”္ဟု ုႏွလုုံး 
သြင္း ဆင္ျခင္မိ၍ ပကတိအားျဖင္ ့ေရွးကျမင္ဘူးေသာ ေစတီေတာ္အာရုုံ၏ အစြမ္းအားျဖင္ ့ဘုုရား 
ဂုုဏ္ကုု ိအာရုုံျပဳေသာ ဥေဗၺဂါပီတိကုု ိျဖစ္ေစ၍ အဂၤေတလိမ္းက်ံထားေသာ သမံတလင္း၌ ပစ္ေပါက ္
အပ္ေသာ ဆန္းၾကယ္သည္ ့က်င(္ဂ်င္ေဘာလုုံး)ကဲ့သုုိ႔ ေကာင္းကင္၌ ပ်ံတက္၍ မဟာေစတီယင္ျပင္၌ 
သာလွ်င ္တည္ဖူးေလၿပီ။  
 
ကိုုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးေလး 
 ထုုိ႔ျပင ္ဂိရိက႑က ေက်ာင္းအနီးရွ ိဝတၱကာလရြာ၌ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သည္လည္း 
ဘုုရားဂုုဏ္ကုု ိအာရုုံျပဳေသာ အားႀကီးေသာ ဥေဗၺဂါပီတိျဖင္ ့ေကာင္းကင္၌ ပ်ံတက္သြားဖူးေလၿပီ။ 
ထုုိအမ်ိဳးသမီး၏ မိဘတုုိ႔သည ္ညေနခ်မ္း၌ တရားနာျခင္းငွာ ေက်ာင္းသုုိ႔သြားၾကေသာအခါ “ခ်စ္သမီး- 
သင္သည ္ကုုိယ္ေလးလက္ဝန ္ရွိေနသျဖင္ ့အခ်ိန္မဲ့၌ လွည့္လည္သြားလာျခင္းငွာ မစြမ္းႏုုိင္။ ငါတုုိ႔သည ္
သင္၏ အဖုုိ႔ကုုိျပဳ၍ တရားနာခဲ့ၾကမည”္ဟု ုေျပာဆုုိမွာထားခဲ့ၿပီး သြားၾကေလ၏။ ထုုိအမ်ိဳးသမီးသည္ 
သြားလုုိပါလ်က ္မိဘတုုိ႔၏စကားကုု ိျငင္းပယ္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏုုိ္င္သျဖင္ ့အိမ္၌ ေနရစ္ခဲ့ကာ အိမ္ေရွ႕ မ်က္ 
ႏွာစာ ၾကမ္းျပင္၌ရပ္လ်က ္လေရာင္ျဖင္ ့ဂိရိက႑ကေက်ာင္းတုုိက္ဝယ ္ေတာင္ထြတ္၌တည္ေသာ 
ေစတီကုု ိၾကည့္လတ္ေသာ ္ေစတီေတာ္အား ဆီမီးပူေဇာ္ထားသည္ကုု ိျမင္ေလ၏။ 
 ပရိသတ္ေလးပါးတုုိ႔သည ္ပန္းနံ႔သာ အစရွိသည္တုုိ႔ျဖင္ ့ေစတီပူေဇာ္ျခင္းကုုိျပဳ၍ ေစတီကုု ိ
လက္်ာရစ ္လွည့္ၾကသည္ကုု၄ိင္း၊ ရဟန္းသံဃာ၏ အစုုလုုိက ္အေပါင္းလိုုက ္ရြတ္ဆုုိသရဇၥ်ာယ္သံကုု ိ
၄င္း ၾကားရေလ၏။ ထုုိအခါ၌ ထုုိအမ်ိဳးသမီးသည္ “ေက်ာင္းသိုု႔သြား၍ ဤသုုိ႔ သေဘာရွိေသာ ေစတီ 
ယင္ျပင္၌ လွည့္လည္ျခင္းငွာ, ဤသုုိ႔ သေဘာရွိေသာ သာယာေသာတရားသံကုု ိနာၾကားျခင္းငွာ အခြင္ ့
သာၾကေသာ ဤလူတုုိ႔သည ္ဘုုန္းကံႀကီးမားၾကပါေပစြ”ဟု ုႏွလုုံးသြင္း ဆင္ျခင္လ်က ္ပုုလဲစု ုပုုလဲပုုံႏွင္ ့
တူေသာ ေစတီကုု ိၾကည့္ရႈဖူးေျမာ္ေနစဥ္ပင ္ဥေဗၺဂါပီတ ိျဖစ္ေပၚလာေလ၏။  
 ထုုိအမ်ိဳးသမီးသည ္ထုုိဥေဗၺဂါပီတိအစြမ္းျဖင္ ့ေကာင္းကငသ္ိုု႔ ပ်ံတက္၍ မိဘတုုိ႔ထက ္ေရွးဦး 
စြာပင ္ေကာင္းကင္မ ွေစတီယင္ျပင္၌ ဆင္းသက္၍ ေစတီကုု ိရွိခုုိးၿပီးလွ်င ္တရားနာလ်က ္တည္ေနေလ 
၏။ ထုုိအခါ သူ၏ မိဘတုုိ႔သည ္ေရာက္လာ၍ ထုုိအမ်ိဳးသမီးကုု ိ“သမီး- သင ္ဘယ္လမ္းက လာခဲ့တာ 
လဲ?ဟု ုေမးေလ၏။ ထုုိအမ်ိဳးသမီးေလးက “ေကာင္းကင္က လာခဲတ့ာပါ။ ေျမျပင္က လာတာမဟုုတ ္
ဘူး”ဟု ုေျပာေလလွ်င ္သူ႔မိဘမ်ားက “သမီး- ေကာင္းကင္က ရဟႏၱေတြပဲ သြားလာႏုုိင္တာပါ။ သင္က 
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ဘယ္လုုိလုုပ ္လာႏုုိင္မွာလဲ”ဟု ုေျပာဆုုိၾက၏။ ထုုိအခါ ထုုိအမ်ိဳးသမီးေလးက “ကၽြန္မက လေရာငန္ဲ႔ 
ေစတီေတာ္ကုု ိဖူးေျမာ္ရင္း ရပ္ေနစဥ ္ဘုုရားဂုုဏ္ကုု ိအာရုုံျပဳကာ အားႀကီးတဲ ့ပီတိျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ 
အဲဒိအခါမွာ က်မလဲ ရပ္ေနသလား, ထုုိင္ေနသလား ဆုုိတာ မသိေတာ့ဘူး။ ယူၿပီးေသာ ကုုသိုုလ္အာရုု ံ
နိမိတ္ေၾကာင့္သာလွ်င ္ေကာင္းကင္၌ ပ်ံတက္၍ ေစတီယင္ျပင္မွာ တည္ၿပီးျဖစ္ေနသည္ကုုိသာ သိပါ 
ေတာ့တယ”္ဟု ုေျပာေလ၏။ ဤသုုိ႔ ဥေဗၺဂါပီတိသည ္ပ်ံတက္ျခင္း အတုုိင္းအရွည ္ရွိ၏။ 
 
 (၅)ဖရဏာပီတ ိျဖစ္လွ်င္ကား ခႏၶာကုုိယ ္တစ္ကုုိယ္လုုံးသည ္ေလျဖင့္မႈတ္၍ ျပည့္ေစအပ ္
ေသာ စည္ေဖာင္းကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ ႀကီးလွေသာ ေရအယဥ္စီးဝင္ေသာ ေတာင္ဝွမ္းကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ အစဥ္မျပတ ္
ထက္ဝန္းက်င ္ေတြ႔ထိပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က ္ရွိ၏။ 
 
သုုခအနက္ 
 ပီတိမ ွတစ္ပါးေသာ သုုခဟူေသာ ပုုဒ္၏အနက္ကုု ိျပဆိုုအံ့။ ခ်မ္းသာျခင္းသည ္သုုခမည္၏။ 
တနည္းဆုုိရေသာ ္ကုုိယ္စိတ္၏ နာက်င္ျခင္းကုု ိ(ဝါ) ကိုုယ္နာ စိတ္နာကုု ိေကာင္းစြာစားတတ္ေသာ 
ေၾကာင္၄့င္း၊ တူးၿဖိဳတတ္ေသာေၾကာင္၄့င္း သုုခမည္၏။ ထုုိသုုခသည ္သာယာေစတတ္ေသာ သေဘာ 
ဟူေသာ မွတ္ေၾကာင္းလကၡဏာရွိ၏။ ယွဥ္ဖက္တရားတုုိ႔ကုု ိပြားေစျခင္းကိစၥ ရွိ၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ ္
ေသာ တရားဟု ုဥာဏ္အား ေရွးရႈထင္တတ္၏။ 
 
ပီတိႏွင့္ သုုခ အထူး  
 ဆက္၍ ရွင္းျပအံ့။ ထုုိပီတိႏွင္သုုခတုုိ႔သည ္ပထမစ်ာန္ စေသာ အခ်ိဳ႕စိတ္၌ မေကြမကြာ ယွဥ ္
ၾကေသာ္လည္း အလုုိရွိအပ္ေသာ အာရုုံကုု ိရျခင္းေၾကာင္ ့ႏွစ္သိမ့္ျခင္းသည ္ပီတိမည္၏။ ရအပ္ၿပီးေသာ 
အာရုုံ၏ အရသာကုု ိခံစားျခင္းသည ္သုုခမည္၏။ ပီတိရွိေသာ စိတ္၌ သုုခလည္း ရွိ၏။ သုုခရွိေသာ 
စိတ္၌ကား ပီတိသည ္ကိန္းေသၿမဲေသာအားျဖင့ ္မရွိေပ။ ပီတိကုု ိသခၤါရကၡႏၶာ၌ ေရတြက္အပ္၏။ သုုခ 
ကုု ိေဝဒနာကၡႏၶာ၌ ေရတြက္အပ္၏။  
 ေရမရွိေသာ ခရီးခဲကုု ိသြားရျခင္းေၾကာင္ ့ပင္ပန္းေသာ ခရီးသြားေယာက္်ားအား ေတာအုုပ္ႏွင္ ့
ေရကုု ိျမင္ရ ၾကားရေသာအခါတုုိ႔၌ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္းကဲ့သုုိ႔ အလုုိရွိအပ္ေသာ အာရုုံကုု ိရေသာအခါ 
၌ ျဖစ္ေသာ ပီတိကုု ိမွတ္အပ္၏။ ထုုိေယာက္်ားအား ေတာရိပ္သုုိ႔ဝင္ေသာအခါ, ေရကုု ိသုုံးေဆာင္ေသာ 
အခါတုုိ႔၌ ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာျခင္းကဲ့သုုိ႔ ရၿပီးေသာ အာရုုံ၏ အရသာကုု ိခံစားေသာအခါ၌ ျဖစ္ေသာ 
သုုခကုု ိမွတ္အပ္ေပသည္။ 
 ဤဆုုိခဲေသာ စကားကုုိလည္း ထုုိသုုိ႔ ျမင္ရ ၾကားရေသာအခါ, သုုံးေဆာင္ေသာအခါ, ရေသာ 
အခါ, ခံစားေသာအခါတုုိ႔၌ ပီတိႏွင္ ့သုုခတုုိ႔၏ ထင္ရွားျခင္းေၾကာင့ ္ဆုုထိားေသာ စကားဟူ၍ သိအပ္ေပ 
သည္။ ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုိင္း ဤပီတိသည၄္င္း, ဤသုုခသည၄္င္း ဤစ်ာန္မွာ ရွိ၏။ သုုိ႔မဟုုတ-္ 
ဤစ်ာန္၌ ရွိ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ဤစ်ာန္ကုု ိပီတိသုုခ ရွိသည္ဟု ုဆုုိအပ္ေပသည္။ 
 
ပီတိႏွင့္သုုခ တစ္နည္းဖြင့္ဆိုုခ်က္ 
 တနည္း ဖြင့္ျပရလွ်င ္ပီတိႏွင့္သုုခ ႏွစ္ပါးအေပါင္းသည ္ပတီိသုုခ မည္၏။  “ဓမၼဝိနယ”သဒၵါ 
စသည္ကဲ့သုုိ႔ မွတ္အပ္၏။ ဝိေဝကေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိႏွင့္သုုခသည ္ထုုိစ်ာန္အား ရွိ၏။ သုုိ႔မဟုုတ ္
ထုုိစ်ာန္၌ ရိွ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဝိေဝကေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိသုုခရွိေသာ စ်ာန္မည္၏။  
 မွန္ေပ၏။ စ်ာန္သည ္ဝိေဝကေၾကာင္ ့ျဖစသ္ကဲ့သုုိ႔ ထုုိ႔အတ ူဤစ်ာန္၌ ပီတိသုုခသည္လည္း 
ဝိေဝကေၾကာင့္သာလွ်င ္ျဖစ္ေပသည္။ ဝိေဝကေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ယင္းပီတိသုုခသည္လည္း ထုုိစ်ာန္မွာ 
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ရွိေသာေၾကာင္ ့တစ္ပုုဒ္တည္းျဖင့္ပင ္“ဝိေဝကေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိသုုခရွိေသာ စ်ာန္”ဟုုလည္း 
ဆုုိသင့္ေပသည္။  
 ဝိဘင္းက်မ္း၌ကား “ဤ သုုခသည ္ဤပီတိႏွင္ ့အတူတကြ ျဖစ္၏” ဤသုုိ႔ အစရွိေသာ 
နည္းျဖင္ ့ေဟာေတာ္မူအပ္၏။ အနက္ကုုိကား ထုုိဝိဘင္းက်မ္း၌လည္း ဤအ႒ကထာ အဖြင္ ့
အတုုိင္းပင ္မွတ္အပ္ေပသည္။ 
 
ပဌမံ စ်ာနံ ဥပသမၺဇ ၨ ဝိဟရတ ိ= 
 ပထမစ်ာန္ဟူေသာ စကားသည္ ေနာက္၌ ထင္ရွားေပလတံ။  
 ဥပသမၺဇ ၨ- ျပည့္စုုံေစ၍ ဟူသည္မွာ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ေရာက္၍-ဟု ုဆုုိလုုိသည္။ တနည္းကား 
ျပည့္စုုံေစ၍၊ ၿပီးေစ၍-ဟု ုဆုုိလုုိသည္။ ဝိဘင္းက်မ္း၌ကား ဥပသမၺဇၨ-ျပည့္စုုံေစ၍- ဟူသည္မွာ “ပထမ 
စ်ာန္ကုု ိရျခင္း၊ ေရာက္ျခင္း၊ ေကာင္းစြာ ေရာက္ျခင္း၊ ထိေတြ႔ျခင္း၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း၊ ျပည့္စုုံေစျခင္း 
ေပတည္း”ဟု ုေဟာေတာ္မူအပ္ေပသည္။ ထုု ိဝိဘင္းက်မ္းလာ စကား၏ အနက္ကုုိလည္း ဤ 
အ႒ကထာ အဖြင့္အတုုိင္းပင ္မွတ္အပ္၏။ 
 “ဝိဟရတ-ိေန၏” ဟူသည္မွာ ထုုိပထမစ်ာန္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဣရိယာပုုထ္ဟူေသာ 
ေနျခင္းျဖင္ ့ဤဆုုိအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ စ်ာန္ႏွင့္ျပည့္စုုံသည္ျဖစ္၍ အတၱေဘာ၏ အမူအရာကုု ိျဖစ္ျခင္းကုု,ိ 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကုု,ိ မွ်တျခင္းကုု,ိ က်က္စားျခင္းကုု,ိ ျဖတ္၍ေဆာင္ျခင္းဟူေသာ ေနျခင္းကုု ိၿပီးေစ၏- 
ဟု ုဆုုိလုုိသည္။ ဝိဘင္းက်မ္း၌ အတၱေဘာ၏ အမူအရာကုု ိျပဳလုုပ္၏, ျဖစ္ေစ၏, အတၱေဘာကုု ိေစာင္ ့
ေရွာက္၏, မွ်ေစ၏, က်က္စား၏, ျဖစ္၍ေဆာင္၏-ဟူေသာ ဤစကားကုု ိေဟာေတာ္မူ၏။ 

****************** 
 

ပယ္အပ္ေသာ အဂၤါငါးပါး စသည ္
  
 “အဂၤါငါးပါးကုုိ ပယ္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ အဂၤါငါးပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာ”ဟု ုေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ 
စကား၌ ကာမစၦႏၵ, ဗ်ာပါဒ, ထိနမိဒၶ, ဥဒၶစၥ-ကုုကၠဳစၥ, ဝိစိကိစၦာဟူေသာ ဤနီဝရဏငါးပါးတုုိ႔ကုု ိပယ္ 
ျခင္းျဖင့ ္အဂၤါ ၅-ပါးတုုိ႔ကုု ိပယ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိအပ္ေပသည္။ မွန္ေပ၏။ ထုုိနီဝရဏတုုိ႔ကုု ိမပယ္ရ 
ေသးလွ်င ္စ်ာန္မျဖစ္ေပၚေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ထုုိနီဝရဏတုုိ႔ကုု ိထိုုိစ်ာန္၏ “ပယ္အဂၤါ”ဟု ုဆုုိအပ္ကုုန္၏။  
 ဆက္၍ ရွင္းဦးအံ့။ စ်ာန္ခဏ၌ အျခားအကုုသုုိလ္တရားမ်ားကုုိလည္း ဝိကၡမၻနပဟာန္ျဖင္ ့ပယ္ 
ၿပီးျဖစ္ေစကာမ ူထုုိနီဝရဏတုုိ႔သည္သာလွ်င ္အထူးသျဖင္ ့စ်ာန္၏အႏၱရာယ္ကုု ိျပဳတတ္ကုုန္၏။ ခ်ဲ႕၍ 
ျပပါဦးအံ့။ ကာမစၦႏၵ,က အထူးထူးေသာ အာရုုံျဖင့ ္ျဖားေယာင္းအပ္ေသာ စိတ္သည ္အာရုုံတစ္ခု ု
တည္း၌ ေကာင္းစြာ မတည္ေပ။ တနည္းဆုုိေသာ ္ကာမစၦႏၵ၏ အလႊမ္းမုုိးခံရေသာ ထုုိစိတ္သည ္ကာမ 
ဓာတ္, ကာမဘဝကုု ိပယ္ရန ္အက်င့္ျဖစ္ေသာ စ်ာန္ကုု ိမက်င့္ႏုုိင္ေခ်။ ဗ်ာပါဒ,က အာရုုံ၌ ႏွိပ္စက ္
အပ္ေသာ စိတ္သည ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ဝိေကၡပျဖင္ ့မျခားမူ၍* မျဖစ္ေပ။ ထိနမိဒၶ အလႊမ္းမုုိး အႏွိပ္စက ္
ခံရေသာ စိတ္သည ္မၿငိမ္သက္သည္သာလွ်င ္ျဖစ္၍ လွည့္လည္ ေလလႊင့္၏။ ဝိစိကိစၦာ၏ အႏွိပ္စက ္
ခံရ ေသာ စိတ္သည ္စ်ာန္ကုု ိရေစတတ္ေသာ အက်င့္လမ္းသုုိ႔ မတက္ေရာက္ေပ။ ဤသုုိ႔ အထူးသျဖင္ ့
စ်ာန္ကုု ိအႏၱရာယ္ျပဳတတ္ေသာေၾကာင္ ့ဤနီဝရဏ ငါးပါးတုုိ႔ကုုိသာလွ်င ္“ပယ္အဂၤါတုုိ႔”ဟူ၍ ဆုုိအပ ္
ကုုန္၏။ ဤတြင ္စကားတရပ္ၿပီး၏။  
 [*ဗ်ာပါဒက ႏွိပ္စက္ေသာေၾကာင္ ့စိတ္သည္ ပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ျဖင္ ့အျခားမရွိပဲ အာရုုံ၌ တစပ္တည္း 
 မျဖစ္ဟု ုဆုုိလုုိ၏။] 
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အက်ယ္ရွင္းခ်က ္
 ျပည့္စုုံေသာ အဂၤါတုုိ႔၏အက်ယ္ကုု ိျပဦးအံ့။ ဝိတက္သည ္အာရုုံ၌စိတ္ကုု ိေရွးရႈတင္ေပးတတ ္
၏။ ဝိစာရသည ္အာရုုံ၌ စိတ္ကုု ိအစဥ္မျပတ ္ဖြဲ႔ခ်ည္တတ္၏။ ထုုိဝိတက္ဝိစာရတုုိ႔ျဖင္ ့မပ်ံ႕လြင့္ျခင္းငွာ 
ဘာဝနာပေယာဂကုု ိၿပီးေစခဲ့ေသာစိတ္၏ ဘာဝနာပေယာဂ ျပည့္စုုံျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိသည ္
ႏွစ္သိမ့္ေရာင့္ရဲျခင္းကုု,ိ သုုခသည ္ပြားျခင္းကို ုျပဳတတ္၏။ ထုုိသုုိ႔ ျပဳသည္ရွိေသာ ္(ဝိတက,္ ဝိစာရ, 
ပီတ,ိ သုုခမ ွတစ္ပါးေသာ ဖႆ-စေသာ) ယွဥ္ဖက္တရားတုုိ႔ႏွင္ ့တကြေသာ ထုုိစိတ္ကုု ိထုုိဝိတက ္
ဝိစာရ ပီတ ိသုုခတုုိ႔က အာရုု၌ံ အစဥ္မျပတ ္ဖြဲ႔ခ်ည္ျခင္း, ႏွစ္သိမ့္ေစျခင္း, ပြားေစျခင္းတိုု႔ျဖင္ ့ခ်ီးေျမွာက ္
ေထာက္ပံ့အပ္ေသာ ဧကဂၢတာသည ္တစ္ခုုတည္းေသာ အာရုုံ၌ ဣေျႏၵငါးပါး ညီမွ်သျဖင့ ္အညီအညြတ္ 
ဆန္႔က်င္ဘက္တုုိ႔မ ွေဝးျခင္း, တြန္႔ဆုုတ္ျခင္း, ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းတုုိ႔ ကင္းျခင္းအားျဖင္ ့ေကာင္းစြာလည္း ထား 
အပ္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ဝိတက ္ဝိစာရ ပီတ ိသုုခ ဧကဂၢတာ ဟူေသာ ဤစ်ာန္အဂၤါငါးပါးတုုိ႔ ျဖစ္ျခင္းအား 
ျဖင္ ့ပထမစ်ာန္မွာ အဂၤါငါးပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံေၾကာင္း သိအပ္ေပသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ထုုိဝိတက္စေသာ တရား 
ငါးပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာ (ထုုိဝိတက္စသည္မ)ွ တစ္ပါးသာလွ်င္ျဖစ္ေသာ စ်ာန္မည္သည ္ရွိေသး၏-ဟူ၍ 
မယူသင့္ေပ။ 
 ဥပမာအားျဖင္ ့ထင္ရွားေစဦးအံ့။ အဂၤါမွ်၏ အစြမ္းအားျဖင္ ့သာလွ်င ္အဂၤါေလးပါးရွိေသာ 
စစ္တပ္၊ အဂၤါငါးပါးရွိေသာ တူရိယာ၊ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ မဂ-္ဟု ုဆုုိအပ္သကဲ့သုုိ႔ ထုုိ႔အတူပင ္ဤစ်ာန ္
ကုုိလည္း အဂၤါမွ်၏ အစြမ္းအားျဖင္ ့အဂၤါငါးပါးရွိေသာ စ်ာန္ဟူ၍၄င္း၊ အဂၤါငါးပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာ စ်ာန္ 
ဟူ၍၄င္း ဆုုိအပ္သည-္ဟူ၍ သိအပ္ေပသည္။ 
 
 ဆက္၍ ရွင္းဦးအံ့။ ဤအဂၤါငါးပါးတုုိ႔သည္ ပကတိ ကာမာဝစရစိတ ္ခဏ၌လည္း ရွိကုုန္၏။ 
ဥပစာရခဏ၌လည္း ရွိကုုန္၏။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ဥပစာရခဏ၌ ပကတိကာမာဝစရစိတ္ထက ္သာ၍ 
အားႀကီးကုုန္၏။ ထူးျခားသည္မွာ ဤစ်ာန္စိတ္သည ္(ဤစ်ာန္အဂၤါတုုိ႔သည)္ ဥပစာရခဏထက္လည္း 
သာ၍ အားႀကီးကုုန္၏။ ရူပါဝစရလကၡဏာသုုိ႔ ေရာက္ကုုန္၏။  
 ခ်ဲ႕ျပဦးအံ့။ ဤစ်ာန္အဂၤါငါးပါးတိုု႔တြင ္ဝိတက္သည ္အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင္ ့
အာရုုံ၌ စိတ္ကုု ိေရွးရႈတင္ေပးလ်က ္ျဖစ္၏။ ဝိစာရသည ္အာရုုံကုု ိအလြန္အကဲ ဆင္ျခင္သုုံးသပ္လ်က ္
ျဖစ္၏။ ပီတိႏွင့္သုုခသည ္အလုုံးစုုံေသာ အစိတ္အပုုိင္းရွိေသာ ကုုိယ္ကုု ိ(ဝါ) တစ္ကုုိယ္လုုံးကုု ိပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ 
လ်က ္ျဖစ္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င ္“ထုုိစ်ာန္ရေသာ ပုုဂိၢဳလ္၏ အလုုံးစုုံေသာ အစိတ္အပုုိင္းရွိေသာ 
ကုုိယ္၏ ဝိေဝကေၾကာင္ ့ျဖစ္ေသာ ပတီိသုုချဖင့ ္မေတြ႔ထိရေသာ တစ္စုုံတစ္ခုုေသာ အစိတ္အပုုိင္း 
မည္သည္ မရွိေပ”ဟု ုျမတ္စြာဘုုရား ေဟာေတာ္မူေပသည္။ 
 ေအာက္ျဖစ္ေသာ အုုပ္အစ္အျပင္၌ အထက္အုုပ္အစ ္အဖုုံးအျပင္သည ္ေကာင္းစြာ ေစ့ေစ ့
စပ္စပ ္ထိသကဲ့သုုိ႔ ဧကဂၢတာသည္လည္း အာရုုံ၌ ေကာင္းစြာထိလ်က ္ျဖစ္၏။ ဤသည္ကား ရူပါဝစရ 
လကၡဏာသုုိ႔ ေရာက္ေသာ ထုုိအဂၤါငါးပါးတုုိ႔၏ အျခားတပါးေသာ ဥပစာရ အခုုိက္၌ျဖစ္ေသာ အဂၤါငါးပါး 
တုုိ႔မ ွထူးျခားခ်က္ေပတည္း။  
 ထိုုစ်ာန္အဂၤါငါးပါးတုုိ႔တြင ္ဧကဂၢတာကုု ိ“ဝိတက္ဝိစာရႏွင္ ့တကြျဖစ္ေသာ” အစရွိေသာ ဤ 
ပထမစ်ာန္ကုု ိျပရာစကား၌ သရုုပ္ထုုတ္၍ မျပေသာ္လည္း ဝိဘင္းက်မ္း၌ “စ်ာန္ဟူသည္မွာ ဝိတက ္
ဝိစာရ ပီတ ိသုုခ ဧကဂၢတာ တရားအေပါင္းေပတည္း”ဟု ုဤသုုိ႔ ေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင္ ့ဧကဂၢတာ 
သည္ စ်ာန္အဂၤါသာလွ်င္တည္း။ မွန္ေပ၏။ ဝိတက္စသည္တုုိ႔ႏွင္ ့တကြျဖစ္ေသာ စ်ာန္တရားကို ုျပရန ္
ရည္ရြယ္ေသာ အၾကင ္အလုုိဆႏၵေတာ္ျဖင့ ္ျမတ္စြာဘုုရားသည ္(သဝိတကၠ ံသဝိစာရ ံစေသာ) 
အက်ဥ္းဥေဒၵသ စကားကုု ိေဟာေတာ္မူအပ္၏။ ထုုိအလုုိဆႏၵေတာ္ကုုိသာလွ်င ္ထုုိျမတ္စြာဘုုရားသည ္
ဝိဘင္းက်မ္း၌ ေဟာေတာ္မူအပ္ေပသည္။ ဤတြင ္စကားတစ္ရပ္ၿပီး၏။ 
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ေကာင္းျခင္း သုုံးပါး 
 
 “ေကာင္းျခင္း ၃-ပါးရွိေသာ, လကၡဏာ ၁၀-ပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာ” ဟူေသာ ဤစကား၌ စ်ာန္၏ 
အစ အလယ္ အဆုုံးတုုိ႔၏သာလွ်င ္မွတ္အပ္ေသာလကၡဏာ၊ (ဝါ) မွတ္ေၾကာင္းလကၡဏာတုုိ႔၏ အစြမ္း 
အားျဖင္ ့လကၡဏာ ၁၀-ပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံပုုံကုုိလည္း သိအပ္ေပသည္။ ထုုိေကာင္းျခင္းႏွင္ ့လကၡဏာတုုိ႔ကုု ိ
ဖြင့္ျပရာ၌ ဤဆုုိလတံ့သည္ကား သာဓကပါဠိေပတည္း- 
 “စ်ာန္ရေၾကာင္းအက်င့္၏ စင္ၾကယ္ျခင္းသည ္ပထမစ်ာန္၏ အစေပတည္း။ ဥေပကၡာ၏ 
 ပြားျခင္းသည ္အလယ္ေပတည္း။ ရႊင္လန္းၾကည္လင္ျခင္းသည ္အဆုုံးေပတည္း။ စ်ာန္ရ 
 ေၾကာင္း အက်င့္၏ စင္ၾကယ္ျခင္းသည ္ပထမစ်ာန္၏ အစေပတည္း။ အစ၏ လကၡဏာတုုိ႔ 
 သည္ အဘယ္မွ်တုုိ႔ နည္း? အစ၏ လကၡဏာတုုိ႔သည ္၃-ပါးတုုိ႔ေပတည္း။ အဘယ္သုုံးပါး 
 တုုိ႔နည္း? (၁) ထုုိပထမစ်ာန္၏ နီဝရဏဟူေသာ ေဘးရန္မ ွစိတ္သည ္စင္ၾကယ္၏။ (၂) 
 စင္ၾကယ္ေသာေၾကာင္ ့စိတ္သည ္အလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ သမာဓိနိမိတ္ကုု ိက်င့္၏။  
 (၃) က်င့္ေသာေၾကာင္ ့ထုုိသမာဓိနိမိတ္၌ စိတ္သည ္ေျပးဝင္၏။ ယင္းသုုိ႔ (၁) စိတ္သည ္ 
 နီဝရဏဟူေသာ ေဘးရန္မ ွစင္ၾကယ္ျခင္း၊ (၂) စင္ၾကယ္ေသာေၾကာင္ ့အလယ္အလတ ္ 
 ျဖစ္ေသာ သမာဓိနိမိတ္ကုု ိက်င့္ျခင္း၊ (၃) က်င့္ေသာေၾကာင္ ့ထုုိသမာဓိနိမိတ္၌ ေျပးဝင္ျခင္း 
 ဟူေသာ ဤသုုံးပါးတုုိ႔သည ္ပထမစ်ာန္၏ ရေၾကာင္းအက်င့္ဟူေသာ အစ၏ လကၡဏာတုုိ႔  
 ေပတည္း။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ထုုိပထမစ်ာန္ကုု ိအစ၏ ေကာင္းျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စုုံ၏။ လကၡဏာ  
 သုုံးပါးႏွင့္လည္း ျပည့္စုုံ၏-ဟု ုဆုုိအပ္ေပသည္။” 
 
 “ဥေပကၡာ၏ ပြားျခင္းသည ္ပထမစ်ာန္၏ အလယ္ေပတည္း။ အလယ္၏ လကၡဏာတုုိ႔သည ္ 
 အဘယ္တုုိ႔ေပနည္း။ အလယ္၏ လကၡဏာတုုိ႔သည ္၃-ပါးတုုိ႔ေပတည္း။ အဘယ္တုုိ႔နည္း။ 
 (၁) စင္ၾကယ္ေသာစိတ္ကုု ိလ်စ္လ်ဴရႈ၏။ (၂) သမထလမ္းမွန္သြားေသာစိတ္ကုု ိလ်စလ္်ဴ 
 ရႈ၏။ (၃) ကိေလသာအေဖၚ မရွိပဲ တစ္ခုုတည္း၏ အျဖစ္၌တည္ေသာ အပၺနာစိတ္ကုု ိလ်စ္လ်ဴ 
 ရႈ၏။ ယင္းသုုိ႔ (၁) စင္ၾကယ္ေသာစိတ္ကု ိလ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊ (၂) သမထလမ္းမွန္သြားေသာ စိတ ္
 ကုု ိလ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊ (၃) ကိေလသာအေဖၚမရွိပဲ တစ္ခုုတည္း၏ အျဖစ္၌တည္ေသာ အပၺနာ 
 စိတ္ကုု ိလ်စ္လ်ဴရႈျခင္း ဟူေသာ ဤသုုံးပါးတုုိ႔သည ္ပထမစ်ာန္၏ ဥေပကၡာ၏ ပြားျခင္းဟူေသာ 
 အလယ္၏ လကၡဏာတုုိ႔ေပတည္း။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ပထမစ်ာန္ကုု ိ“အလယ္၏ ေကာင္းျခင္းႏွင္ ့
 လည္း ျပည့္စုုံ၏။ လကၡဏာသုုံးပါးႏွင့္လည္း ျပည့္စုုံ၏ဟု ုဆုုိအပ္ေပသည္။” 
 
 “ပထမစ်ာန္၏ ရႊင္လန္းၾကည္လင္ျခင္းသည ္အဆုုံးေပတည္း။ အဆုုံး၏ လကၡဏာတုုိ႔သည ္ 
 အဘယ္မွ်တုုိ႔ေပနည္း။ အဆုုံး၏လကၡဏာတုုိ႔သည ္ေလးပါးတုုိ႔ေပတည္း။ အဘယ္ေလးပါးတုုိ႔ 
 နည္း။ (၁) ပထမစ်ာန္စိတ္၌ျဖစ္ေသာ တရားတုုိ႔၏ အခ်င္းခ်င္း မလြန္ျခင္းဟူေသာ သေဘာျဖင္ ့
 ရႊင္လန္းၾကည္လင္ျခင္း၊ (၂) ဣေျႏၵတုုိ႔၏ တူေသာကိစၥရွိေသာ သေဘာျဖင္ ့ရႊင္လန္းၾကည္လင ္
 ျခင္း၊ (၃) ထုုိဣေျႏၵတုုိ႔အား ေလ်ာ္ေသာဝီရိယကုု ိေဆာင္ျခင္း ဟူေသာ သေဘာျဖင့ ္ရႊင္လန္း 
 ၾကည္လင္ျခင္း၊ (၄) ထုုိတရားတုုိ႔ကုု ိမွီဝဲျခင္းဟူေသာ သေဘာျဖင့ ္ရႊင္လန္းၾကည္လင္ျခင္း 
 ဟူေသာ ဤေလးပါးတုုိ႔သည ္အဆုုံး၏ လကၡဏာတုုိ႔ေပတည္း။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ပထမစ်ာန္ကုု ိ“အစ 
 ၏ ေကာင္းျခင္းလည္း ရွိ၏။ လကၡဏာေလးပါးႏွင့္လည္း ျပည့္စုုံ၏”ဟု ုဆုုိအပ္ေပသည္။ 
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 ထုုိပါဠိေတာ္စကားရပ္၌ “စ်ာန္ရေၾကာင္းအက်င့္၏ စင္ၾကယ္ျခင္း” မည္သည္မွာ (အာဝဇၨန္းကြဲ 
ပရိက-ံဟူေသာ)* အေၾကာင္း အေဆာက္အဥ ီႏွင္*့ တကြေသာ အာဝဇၨန္းတ ူဥပစာ* ေပတည္း။ 
“ဥေပကၡာ၏ စင္ၾကယ္ျခင္း”မည္သည္မွာ အပၺနာေပတည္း။ “ရႊင္လန္းၾကည္လင္ျခင္း” မည္သည္္မွာ 
စ်ာန္ကုု ိဆင္ျခင္ေသာ ပစၥေဝကၡဏာေပတည္း-ဟု ုဤသုုိ႔ အခ်ိဳ႕ေသာ (အဘယဂိရိဝါသ)ီ ဆရာတုုိ႔ 
ဆုုိကုုန္၏။ သုုိ႔ရာတြင ္တူေသာကိစၥရွိသည္၏ အျဖစ္သုုိ႔ေရာက္ေသာ အပၺနာစိတ္သည ္စ်ာန္ရေၾကာင္း 
အက်င့္၏ စင္ၾကယ္ျခင္းသုုိ႔လည္း ေရာက္၏။ ဥေပကၡာကုုိလည္း ပြားေစ၏။ ဥာဏ္ကလည္း ယင္းစိတ ္
ကုု ိရႊင္လန္းေစအပ္၏-ဟု ုပဋိသမိၻဒါမဂ ္ပါဠိေတာ္၌ ေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင္ ့အပၺနာ၏ အတြင္းစ်ာန ္
ခဏ၌သာလွ်င ္ပရိကံဟူေသာ လာခဲ့ရာလမ္းေၾကာင္း၏ အစြမ္းအားျဖင္ ့စ်ာန္ရေၾကာင္းအက်င့္၏ 
စင္ၾကယ္ျခင္းကုု ိသိအပ္ေပသည္။ 
 တၾတမဇၥ်တၱဳေပကၡာ၏ ကိစၥ၏အစြမ္းအားျဖင္ ့ဥေပကၡာ၏ပြားျခင္းကုု ိသိအပ္ေပသည္။ သမာဓ ိ
ပညာတရားတုုိ႔၏ အခ်င္းခ်င္း မလြန္ျခင္း အစရွိသည္၏ အျဖစ္ကုု ိၿပီးေစျခင္းျဖင္ ့ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ 
ဥာဏ္၏ ကိစၥၿပီးျခင္း၏ အစြမ္းအားျဖင္ ့ရႊင္လန္းၾကည္လင္းျခင္းကုုိလည္း သိအပ္ေပသည္။ 
 
[*အာဝဇၨန္းကြဲ ပရိကံ- ဟူသည္မွာ စ်ာန္ဝီထိ၏ ေရွးအဖုုိ႔က ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဘာဝနာဝီထိမ်ားပင ္ျဖစ္သည္။ 
ထုုိသမၻာရ ဝီထိမ်ားႏွင့္တကြ-ဟုု ဆုုိေသာေၾကာင့္ ထုုိအာဝဇၨန္းကြဲ ပရိကံဘာဝနာမ်ားလည္း စ်ာန္ရေၾကာင္း 
အက်င့္၏ စင္ၾကယ္ျခင္း၌ ပါဝင္သည္-ဟုု ဆုုိလုုိသည္။ 
*သသမၻာရိေကာ= အေၾကာင္းအေဆာက္အဦႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ-ဟူေသာ အနက္၌ “အေၾကာင္း” ဟူသည္ 
စ်ာန္ကုုိ ေမြးျမဴတတ္, ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းဟုု ဆုုိလုုိသည္။ အိမ္၏ အစိတ္အပုုိင္းျဖစ္ေသာ 
သစ္ဝါးစသည္တုုိ႔ကုုိ အိမ္၏သမၻာရ=အိမ္၏ အေဆာက္အဦဟုု ဆုုိသကဲ့သုုိ႔ပင္တည္း။ 
*အာဝဇၨန္းတူ ဥပစာ-ဟူသည္မွာ စ်ာန္ဝီထိ၌ ပါဝင္ေသာ ကာမာဝစရေဇာမ်ားပင ္ျဖစ္သည္။] 
 
အဘယ္သိုု႔ သိအပ္သနည္းဟူမူ? 
 အပၺနာေဇာဝါဒ၌ နီဝရဏဟုုဆုုိအပ္ေသာ ကိေလသာအေပါင္းသည ္ထုုိစ်ာန္၏ ေဘးရန္ေပ 
တည္း။ ထုုိနီဝရဏဟု ုဆုုိအပ္ေသာ စ်ာန္၏ေဘးရန္မ ွစိတ္သည ္စင္ၾကယ္၏။ စိတ္စင္ၾကယ္ေသာ 
ေၾကာင္ ့ပိတ္ဖုုံးတတ္ေသာ နီဝရဏကင္းသည္ျဖစ္၍ ယင္းစိတ္သည ္အလယ္ျဖစ္ေသာ သမာဓိနိမိတ ္
ကုု ိက်င့္၏ (ဝါ) သမာဓိနိမိတ္သုုိ႔ ေရာက္၏။ တြန္႔ဆုတ္ျခင္း ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း အစြန္းသုုိ႔မေရာက္ပဲ အညီအမွ် 
ျဖစ္ေသာ အပၺနာသမာဓိသည္ပင္လွ်င ္အလယ္ျဖစ္ေသာ သမာဓိနိမိတ ္ မည္၏။  
 ထုုိအပၺနာသမာဓိ၏ ေရွးအျခားမဲ့ျဖစ္ေသာ (ဝါ) ထုုိအပၺနာသမာဓိအား ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ 
ေရွးျဖစ္ေသာ ေဂါၾတဘူစိတ္သည ္တစ္ခုုတည္းေသာ သႏၱာန္၌ညြတ္ေသာ ဧကတၱနည္းျဖင္*့ ထုုိအပၺနာ 
သမာဓိ၏ အစြမ္းျဖင္ ့တည္ၾကည္ျခင္းသုုိ႔ ကပ္ေရာက္သည္ျဖစ္၍ အလယ္ျဖစ္ေသာ သမာဓိနိမိတ္ကုု ိ
က်င့္သည္မည္၏။ ဤသုုိ႔ က်င့္ျခင္းေၾကာင္ ့အပၺနာသမာဓိ၏ အစြမ္းျဖင္ ့တည္ၾကည္ျခင္းသုုိ႔ ေရာက္သ 
ျဖင္ ့ယင္းစတိ္သည ္ထုုသိမာဓိနိမိတ္၌ ေျပးဝင္သည္မည္၏။ ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုိင္း ေရွးေဂါၾတဘူစိတ္၌ 
ရွိေသာ အျခင္းအရာတုုိ႔ကုု ိၿပီးေစေသာ* ပထမစ်ာန္၏ ဥပါဒ္ခဏ၌သာလွ်င ္ပရိကံဟူေသာ လာခဲ့ရာ 
အေၾကာင္း၏ အစြမ္းျဖင္ ့စ်ာန္ရေၾကာင္း အက်င့္၏ စင္ၾကယ္ျခင္းကုု ိသိအပ္ေပသည္။  
 
 [ဧကသႏၱတိပရိဏာမနေယန=တစ္ခုုတည္းေသာ သႏၱာန္၌ ညြတ္ေသာနည္းျဖင ့္- ဟူသည္ကား 
 ထုုိႏုုိ႔ရည္သည္ပင္ ႏုုိ႔ဓမ္း ႏုုိ႔ခ်ဥ ္ျဖစ္သည္ဟူေသာ စကားကဲ့သုုိ႔ ထုုိ႔အတူပင္ ကာမစိတ္ မဟဂၢဳတ္စိတ္ 
 အျဖစ္ျဖင္ ့ကြဲျပားေသာ္လည္း အေၾကာင္းပစၥည္း အက်ိဳးပစၥယုုပၺန္ အျဖစ္ျဖင္ ့ကြဲျပားေသာ္လည္း တစ္ခု ု
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 တည္းေသာ စိတ္အစဥ ္သႏၱာန္၌သာလွ်င္ ညြတ္ျခင္း-ေျပာင္းလဲျခင္းသိုု႔ ေရာက္သည္ကုုိ သိေစေသာ 
 နည္း-ဟူေသာ ဧကတၱနည္းျဖင့္-ဟုု ဆုုိလုုိသည္။ 
 
 *ေရွး ေဂါၾတဘူစိတ္၌ရွိကုုန္ေသာ နီဝရဏေဘးရန္မ ွစင္ၾကယ္ကုုန္ေသာ-ဟူသည္ကား ထုုိေဂါၾတဘူ 
 စိတ္၌ရွိကုုန္ေသာ နီဝရဏေဘးရန္မ ွစင္ၾကယ္ျခင္း, အလယ္အလတ္ သမာဓိနမိိတ္ကုုိ က်င့္ျခင္း, 
 ေရာက္ျခင္း, ေျပးဝင္ျခင္း-ဟူေသာ အျခင္းအရာတုုိ႔ကုုိ ၿပီးေစေသာ၊ ထုုိအျခင္းအရာျဖင့္ ၿပီးေစေသာ 
 စ်ာန္ရေၾကာင္း အက်င့္၏ စင္ၾကယ္ျခင္းကုုိ- ဤသည္ကား ဆုုိလုုိေသာ အနက္ျဖစ္သည္။ မွန္၏။ 
 အေၾကာင္းအထူးေၾကာင့္ စ်ာန္ခဏ၌ ပါဝင္ ၿပီးစီးကုုန္ေသာ “ပဋိပဒါဝိသုဒုိၶ=အက်င့္၏ စင္ၾကယ္ျခင္း”ဟုု 
 ေခၚဆုုိအပ္ကုုန္ေသာ ထုုိအျခင္းအရာတုုိ႔ကုုိပင္လွ်င္ “စ်ာန္၏ ထုုိအက်င့္ စင္ၾကယ္ျခင္းအထူးကုုိ 
 ၿပီးေစၾကသကဲ့သုုိ႔”ဟုု ေဟာထားေပသည္။ ဋီကာ။] 
 
 ဤသုုိ႔ စင္ၾကယ္ၿပီးေသာ ထုုိစိတ္ကုု ိေနာက္ထပ္တဖန ္စင္ၾကယ္ေအာင ္သုုတ္သင္ဖြယ ္
မရွိေတာ့ေသာေၾကာင္ ့သုုတ္သင္ျခင္း၌ ေၾကာင့္ၾကမျပဳေသာ ေယာဂီသည ္(ဝါ) ေၾကာင့္ၾကမျပဳျခင္း 
သည္ စင္ၾကယ္ေသာစိတ္ကုု ိလ်စ္လ်ဴရႈသည ္မည္ေပ၏။ သမထအျဖစ္သုုိ႔ ေရာက္သျဖင္ ့သမထ 
လမ္းမွန္ကိုုက်င့္ေသာ စိတ္ကုု ိေကာင္းစြာထားျခင္း၌ ေၾကာင့္ၾကမျပဳေသာ ေယာဂီသည ္(ဝါ) 
ေၾကာင့္ၾကမျပဳျခင္းသည ္သမထအက်င့္လမ္းမွန္ကုု ိလ်စ္လ်ဴရႈသည္မည္၏။ သမထလမ္းမွန္ကုု ိက်င့ ္
ေသာေၾကာင့္ပင္လွ်င ္ကိေလသာအေဖၚကုု ိစြန္႔၍ တစ္ဦးတည္း၏ အျဖစ္ျဖင္ ့တည္ေသာထုုိစိတ္၏ 
ေနာက္ထပ္တဖန ္ကိေလသာအေဖၚမရွိပဲ တစ္ဦတည္း၏ အျဖစ္ျဖင္ ့တည္ျခင္း၌ ေၾကာင့္ၾကမျပဳေသာ 
ေယာဂီသည ္(ဝါ) ေၾကာင့္ၾကမျပဳျခင္းသည ္ကိေလသာအေဖၚမရွိပဲ တစ္ဦးတည္း၏အျဖစ္ျဖင့ ္
တည္ေသာစိတ္ကုု ိလ်စ္လ်ဴရႈသည ္မည္၏။ ဤသုုိ႔ တၾတမဇၥ်တၱဳေပကၡာ၏ ကိစၥ၏အစြမ္းျဖင္ ့ဥေပကၡာ 
၏ ပြားျခင္းကုု ိသိအပ္ေပသည္။* 
 
[*ဥေပကၡာ၏ ပြားျခင္းကိုု သိအပ္ေပသည္-ဟူသည္မွာ ေဘးရန္မ ွကင္းလြတ္စင္ၾကယ္ျခင္း, အလယ္ အလတ္ 
သမာဓိနိမိတ္သုုိ႔ ေရာက္ျခင္း, ေျပးဝင္ျခင္းတုုိ႔ျဖင္ ့ႀကီးပြားျခင္းသုုိ႔ ေရာက္သျဖင္ ့ပြားေစအပ္ေသာ စ်ာန္စိတ္၌ 
အခြင့္ရေသာ တၾတမဇၥ်တၱဳေပကၡာသည္ ယွဥ္ဘက္တရားတုုိ႔၌ အညီအမွ် ေဆာင္တတ္သည္၏ အျဖစ္ျဖင္ ့
ျဖစ္ေနလ်က္ (ဝါ) ျဖစ္ေနေသာေၾကာင္ ့ထုုိယွဥ္ဘက္တရားတုုိ႔ကုုိ အႏုုျဗဴေဟႏီၱ ဝိယ= ပြားေစဘိသကဲ့သုုိ႔ 
ျဖစ္ေပ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ “တၾတမဇၥ်တၱဳေပကၡာ၏ ကိစၥ၏ အစြမ္းျဖင္ ့ဥေပကၡာျဗဴဟနာ-ကုုိ သိအပ္ေပသည္”ဟုု 
မိန္႔ဆုုိေပသည္။ ဋီကာ] 
 
 ဤသုုိ႔ ဥေပကၡာသည ္ပြားေစအပ္ေသာ ထုုိစ်ာန္စိတ္၌ ျဖစ္ကုုန္ေသာ သမာဓိပညာဟု ုဆုုိအပ ္
ကုုန္ေသာ အၾကင ္ရွဥ္းစုုံဖြဲ႔အပ္ကုုန္ေသာ တရားတုုိ႔သည ္အခ်င္းခ်င္း မလြနပ္ဲ ျဖစ္ကုုန္၏။ သဒၶါစေသာ 
အၾကင္ဣေျႏၵတုုိ႔သည္လည္း ကိေလသာအမ်ိဳးမ်ိဳးတုုိ႔မ ွလြတ္ေသာေၾကာင္ ့ကိေလသာတုုိ႔မ ွလြတ္ျခင္း 
ကိစၥျဖင္ ့တူေသာကိစၥရွိလ်က ္ျဖစ္ကုုန္၏။ ဤေယာဂီသည ္ထုုိအခ်င္းခ်င္း မလြန္ျခင္း, ကိစၥတူျခင္းတုုိ႔ 
အားေလ်ာ္ေသာ ဝီရိယကုုိလည္း ျဖစ္ေစ၏။ ထုုိစ်ာန္၏ ဘင္ခဏ၌ျဖစ္ေသာ အၾကင္မွီဝဲျခင္းသည္လည္း 
ညစ္ညဴးျခင္း, စင္ၾကယ္ျခင္းတုုိ႔၌ ထုုိထုုိအျပစ္ႏွင္ ့အက်ိဳးကုုိ ပါရိဟာရိယဥာဏ္ျဖင္ ့ေရွးမဆြကပင ္
ျမင္ခဲ့၍ အခ်င္းခ်င္း မလြန္ပဲျဖစ္ျခင္း စေသာ ထုုိထုုိအျခင္းအရာျဖင္ ့ရႊင္ေစအပ္ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင္,့ 
သုုတ္သင္အပ္ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင္,့ ထကဝ္န္းက်င ္ျဖဴစင္ေစအပ္ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ၿပီးစီးကုုန္သည ္
သာတည္း။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့“သမာဓ ိပညာတရားတုုိ႔၏ အခ်င္းခ်င္း မလြန္ျခင္း အစရွိသည္၏ အျဖစ္ကုု ိ
ၿပီးေစျခင္းျဖင္ ့ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ ဥာဏ္၏ ကိစၥၿပီးျခင္း၏ အစြမ္းအားျဖင္ ့ရႊင္လန္း ၾကည္လင္ျခင္းကိုု ိ
လည္း သိအပ္ေပသည”္ဟု ုဆုုိခဲ့ေပသည္။ 
 



42 ၄။ ပထဝီကသိဏ နိေဒ ၵသ 
 
 ထုုိဘာဝနာစိတ္၌ ဥေပကၡာ၏ အစြမ္းျဖင္ ့ဥာဏ္သည ္ထင္ရွား၏။ ဤစကားသည္ ယခုုျပမည္ ့
ပဋိသမိၻဒါမဂ ္ပါဠိေတာ္ႏွင္ ့ညီညြတ္ေပသည္။ 
 “ပ်င္းရိျခင္း၌ မက်ေရာက္ေသာ အျခင္းအရာျဖင္ ့စိတ္ကုု ိေကာင္းစြာ လ်စ္လ်ဴရႈ၏။ ဥေပကၡာ၏ 
 အစြမ္းျဖင္၄့င္း, ပါရိဟာရိယပညာ၏ အစြမ္းျဖင္၄့င္း အပၺနာ ပညိေျႏၵသည ္လြန္ကဲ၏။ ဥေပကၡာ 
 ၏ အစြမ္းျဖင္ ့သေဘာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ ကိေလသာတုုိ႔မ ွစိတ္သည ္လြတ္ေျမာက္၏။ 
 ကိေလသာတုုိ႔မ ွလြတ္ေျမာက္ျခင္း၏ အစြမ္းျဖင္ ့ပါရိဟာရိယပညာ၏ အစြမ္းျဖင္ ့အပၺနာ-
 ပညိေျႏၵသည ္လြန္ကဲ၏။ ကိေလသာတုုိ႔မ ွလြတ္ေသာေၾကာင္ ့ထုုိသဒၶါစေသာ တရားတုုိ႔သည္  
 တူေသာကိစၥ ရွိကုုန္၏” 
 ထုုိသုုိ႔ ဥေပကၡာ၏အစြမ္းျဖင့ ္ဥာဏ္ထင္ရွားျခင္းေၾကာင္ ့အပၺနာပညာ၏ ကိစၥျဖစ္ေသာ ရႊင္လန္း 
ၾကည္လင္ျခင္းကုု ိအဆုုံး-ဟု ုဆုုိအပ္ေပသည္။  
 
 
ပထမစ်ာန္သိုု႔ ေရာက္ျခင္း 
 ယခုုအခါ “ပထဝီကသုုိဏ္းကုု ိအာရုုံျပဳေသာ ပထမစ်ာန္ကုု ိရၿပီးျဖစ္ေတာ့၏”ဟူေသာ ဤ 
စကား၌ အနက္ကုု ိျပဆုုိေပအံ့။  
 ဤစ်ာန္သည ္ေရတြက္ျခင္း အစဥ္အားျဖင္ ့ေရွးက်ေသာေၾကာင္ ့ပထမ-မည္၏။ ေရွးဦးစြာ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ပထမ-မည္၏။ ပထဝီကသုုိဏ္း အာရုုံကုုိကပ္၍ ရႈတတ္ေသာေၾကာင္၄့င္း၊ 
ရန္သူနီဝရဏတုုိ႔ကုု ိေလာင္တတ္ေသာေၾကာင္၄့င္း စ်ာန ္-မည္၏။ ေျမအဝန္းကို ုအလုုံးစုုံအႂကြင္းမဲ ့
ရႈအပ္ေသာေၾကာင္ ့ပထဝီကသိုုဏ္း-မည္၏။ ထုုိေျမအဝန္းကုု ိမွီ၍ရအပ္ေသာ ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုု၄ိင္း၊ 
ထုုိပထဝီကသုုိဏ္းနိမိတ္၌ ရအပ္ေသာ စ်ာန္ကုု၄ိင္း ပထဝီကသုုိဏ္းဟုုပင ္ဆုုိအပ္ေပသည္။ ထုု၃ိ-ပါး 
ေသာ အနက္တုုိ႔တြင ္“ပထဝီကသိုုဏ္းကုု ိအာရုုံျပဳေသာ ပထမစ်ာန္ကုု ိရၿပီးျဖစ္ေပေတာ့၏” ဟူေသာ 
ဤအရာ၌ စ်ာန္ကုု ိပထဝီကသုုိဏ္း-ဟု ုသိအပ္ေပသည္။ ယင္းသေဘာကုု ိရည္ရြယ္၍ “ပထဝီကသုုိဏ္း 
ကုု ိအာရုုံျပဳေသာ ပထမစ်ာန္္ကုု ိရၿပီးျဖစ္ေပေတာ့၏”ဟု ုဆုုိခဲ့ေပသည္။ 
 

ၾကာျမင့္စြာတည္ျခင္းကုု ိ ၿပီးေစျခင္း 
 
 ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုိင္း ထုုိပထမစ်ာန္ကုုိရလွ်င ္ထုုိေယာဂီသည ္သားၿမီးမွ်င္ကုု ိမွန္ေအာင္ပစ္ႏုုိင ္
ေသာ ေလးသမားကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ စားေတာ္ကဲ ကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာအျခင္းအရာ 
တုုိ႔ကုု ိသိမ္းဆည္းမွတ္သားအပ္ကုုန္၏။  
 ခ်ဲ႕၍ျပဦးအံ့။ အလြန္ကၽြမ္းက်င္ေသာ ေလးသမားသည္ သားၿမီးမွ်င္ကုု ိပစ္ေဖါက္ျခင္းငွာ သင္ ့
ေလ်ာ္ေသာ ေလ့က်င့္မႈကုု ိျပဳလတ္ေသာ သားၿမီးမွ်င္ကုု ိမွန္ေအာင္ပစ္မိေသာ အႀကိမ္၌ နင္းထားေျခ၊ 
ေလးကုုိင္း၊ ျမားတုုိ႔၏ တည္ေနပုု ံအျခင္းအရာကုု ိ“ငါသည္ ဤသုုိ႔တည္လ်က္၊ ဤသုုိ႔ ေလးကုုိင္းကုုိ၊ 
ဤသုုိ႔ ေလးႀကိဳးကုုိ၊ ဤသုုိ႔ ျမားကုု ိကုုိင္လ်က ္သားၿမီးမွ်င္ကုု ိမွန္ေအာင ္ပစ္မိေလၿပ”ီဟု ုသိမ္းဆည္း 
မွတ္သားထားရာ၏။ ထုုိေလးသမားသည ္ထိုုမွန္ေအာင္ပစ္ႏုုိင္ေသာ အႀကိမ္မ ွစ၍ ထုုိသတ္မွတ္ထား 
သည့္ အတုုိင္းပင္လွ်င ္ထုုိေျခနင္းပုု,ံ ေလးကုုိင္ပုု ံစေသာ အျခင္းအရာတုုိ႔ကုု ိျပည့္စုုံေစလ်က ္မလြဲေစပဲ 
သားၿမီးမွ်င္ကုု ိပစ္သကဲ့သုုိ႔ ဤအတူပင္လွ်င ္ေယာဂီသည္လည္း “ဤမည္ေသာ ေဘာဇဥ္ကုုိစား၍ 
ဤသုုိ႔ သေဘာရွိေသာ ပုုဂိၢဳလ္ကုု ိမွီဝဲဆည္းကပ္လ်က ္ဤသုုိ႔ သေဘာရွိေသာ ေက်ာင္း၌ ဤမည္ေသာ 
ဣရိယာပုုထ္ျဖင္ ့ဤအခါ၌ ဤစ်ာန္ကုု ိရခဲ့ေပသည”္ဟု ုေဘာဇဥ္၏ ေလ်ာက္ပတ္ျခင္း စေသာ အျခင္း 
အရာတုုိ႔ကုု ိသိမ္းဆည္း မွတ္သားထားအပ္ကုုန္၏။  
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 အက်ိဳးကား- ဤသုုိ႔ သိမ္းဆည္းမွတ္သားထားလွ်င ္ထုုိေယာဂီသည ္ထုုိႏုုေသာသမာဓ ိေပ်ာက္ 
ပ်က္သြားသည ္ရွိေသာ ္ထုုိမွတ္သားထားေသာ အျခင္းအရာတုုိ႔ကုု ိျပည့္စုုံေစ၍ တဖန ္ထုုိသမာဓိကုု ိ
ျဖစ္ေစျခင္းငွာလည္း စြမ္းႏုုငိ္၏။ မေလ့လာ မေက်ျပြန္ေသးေသာ သမာဓိကုု ိေလ့လာ ေက်ျပန္ေအာင ္
ျပဳလ်က္ အႀကိမ္ႀကိမ ္အဖန္ဖန ္ဝင္စားျခင္းငွာလည္း စြမ္းႏုုိင္လတံ့။ 
 
 ထုုိမွတပါး စားေတာ္ကဲ အတတ္၌ ကၽြမ္းက်င္ေသာ စားေတာ္ကဲသည ္အရွင္သခင္ကုု ိခ်က္ 
ျပဳတ္ေကၽြးေမြးေသာအခါ ထုုိအရွင္သခင ္ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက ္သုုံးေဆာင္ေသာ ေဘာဇဥ္ကုု ိမွတ္သား 
ထားၿပီးလွ်င ္ထုုိေန႔မွစ၍ ထုုိအရွင္သခင ္ႏွစ္ၿခိဳက္စြာသုုံးေဆာင္ေသာ ေဘာဇဥ္မ်ိဳးကုုိသာလွ်င ္
ဆက္ကပ ္ေကၽြးေမြးသည္ရွိေသာ ္ဆုုလာဘ္ကုု ိရသကဲ့သိုု႔ ဤအတူပင ္ဤေယာဂီသည္လည္း 
ေရွးစ်ာန္ရေသာ အခုုိက္၌ ေဘာဇဥ္စသည္၌ တည္ေသာ အျခင္းအရာတုုိ႔ကုု ိသိမ္းဆည္းမွတ္သားထား 
ၿပီးလွ်င ္ထုုိအျခင္း အရာတုုိ႔ကို ုျပည့္စုုံေစလ်က ္သမာဓိေပ်ာက္သြားတုုိင္း ေပ်ာက္သြားတုုိင္း အႀကိမ ္
ႀကိမ ္အဖန္ဖန ္အပၺနာစ်ာန္ကုု ိျပန္၍ ရႏုုိင္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့သားၿမီးမွ်င္ကုု ိမွန္ေအာင္ပစ္ႏုုိင္ေသာ 
ေလးသမားကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ စားေတာ္ကဲ ကဲသ့ုုိ႔၄င္း အျခင္းအရာတုုိ႔ကုု ိသိမ္းဆည္း 
မွတ္သားထားအပ္ကုုန္၏။ ေအာက္ပါစကားကုု ိျမတ္စြာဘုုရား ေဟာေတာ္မူထားသည္လည္း 
ရွိေပသည-္ 
 
 “ရဟန္းတုုိ႔- ဥပမာျပရလွ်င ္စားေတာ္ကဲအတတ္၌ ေလ့လာထားသည္ ့ကၽြမ္းက်င္ေသာ 
စားေတာ္ကဲသည ္မင္းကုု ိျဖစ္ေစ, မင္း၏ အမတ္ႀကီးကိုုျဖစ္ေစ, အရသာမ်ိဳးစုုံရွိေသာ ဟင္းတုုိ႔ျဖင္ ့
လုုပ္ေကၽြးျပဳစုုရာ၏။ ခ်ဥ္ေသာအရသာရွိသည္ ့ဟင္းေကာင္း၊ ခါးေသာအရာသာ- စပ္ေသာအရသာ- 
ခ်ိဳေသာအရသာရွိသည္ ့ဟင္းေကာင္း၊ ခရမ္းသီး မွ်စ ္စသည္ႏွင္ ့ေရာေသာဟင္း- မေရာေသာဟင္း 
ေကာင္း၊ ဆားေလးေသာဟင္း, ဆားေပါ့ေသာဟင္းေကာင္း တုုိ႔ျဖင္ ့လုုပ္ေကၽြးျပဳစုုရာ၏။  
 ရဟန္းတုုိ႔- ပညာရွိသည္ ့ကၽြမ္းက်င္ေသာ ထုုိစားေတာ္ကဲသည ္မိမိအရွင္သခင္၏ ႏွစ္ႏွစ ္ၿခိဳက ္
ၿခိဳက ္စားပုုံအျခင္းအရာ နိမိတ္ကုု ိ“ငါ၏ အရွင္သည ္ယေန႔ ဤဟင္းကို ုႏွစ္သက္၏။ ဤဟင္းကုုိလည္း 
လက္လွမ္း၏။ ဤဟင္းကုုိမူလည္း မ်ားစြာ ႏိႈက္၏။ ဤဟင္းကုုိမူလည္း မ်ားစြာ ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုု၏။ ယေန႔ 
ငါ၏ အရွင္သည ္ခ်ဥ္ေသာအရသာရွိသည္ ့ဟင္းကုုိမူလည္း ႏွစ္သက္၏။ လက္လွမ္း၏။ မ်ားစြာႏႈိက္၏။ 
ခ်ီးမြမ္းေျပာဆုုိ၏။ … ပ … ဆားေပါ့ေသာ ဟင္းကိုုမူလည္း ခ်ီးမြမ္းေျပာဆုုိ၏”ဟု ုမွတ္သားထား၏။ 
 ရဟန္းတုုိ႔- ပညာရွိေသာ ထုုိစားေတာ္ကဲသည ္အဝတ္အစား ဆုုလာဘ္ကုုိလည္း ရ၏။ လခ 
ကုုိလည္း ရ၏။ မင္းအတြက ္ဆက္သရန ္ယူေဆာင္လာေသာ ဆုုလာဘ္တုုိ႔ကုုိလည္း ရ၏။ ထုုိသုုိ႔ ရျခင္း 
သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ ရဟန္းတုုိ႔- ပညာရွိေသာ ထုုိစားေတာ္ကဲသည ္မိမိအရွင္သခင္၏ 
ႏွစ္ၿခိဳက္ပံု ုအျခင္းအရာနိမိတ္ကုု ိမွတ္သားေသာေၾကာင့္ေပတည္း။  
 ရဟန္းတုုိ႔- ဤအတူပင ္ကမၼ႒ာန္းလုပု္ငန္း၌ ကၽြမ္းက်င္စြာ ေလ့လာထားေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ပညာရွ ိေယာဂီရဟန္းသည ္ကိေလသာကုု ိပူေလာင္ေျခာက္ေသြ႔ေစတတ္ေသာ သမၼပၺဓာန္လုုံ႔လ, 
အမွတ္ရမႈသတိႏွင္ ့မွန္စြာ အျပားအားျဖင္ ့သိေသာ ပညာရွိသည္ျဖစ္၍ ရုုပ္အေပါင္း ခႏၶာကုုိယ္၌ 
ရုုပ္အေပါင္းမွ်-ဟု ုရႈလ်က ္ဥပါဒါနကၡႏၶာ ငါးပါးဟူေသာ ေလာက၌ မရႈမိလွ်င ္ျဖစ္ႏုုိင္သည္ ့အဘိဇၥ်ာႏွင္ ့
ေဒါမနႆကုု ိပယ္ေဖ်ာက္၍ ေန၏။ ခံစားမႈမွ်ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာတုုိ႔၌ ခံစားမႈမွ်ဟု ုရႈလ်က္ေန၏။ ႀကံသ ိ
မႈမွ် ျဖစ္ေသာစိတ္၌ ႀကံသိမႈမွ်-ဟု ုရႈလ်က္ေန၏။ သေဘာတရားတုုိ႔၌ သေဘာတရားမွ်-ဟု ုရႈလ်က ္
ေန၏။  
 သေဘာတရားတုုိ႔၌ သေဘာတရားမွ်ဟု ုရႈလ်က္ေနေသာ ထုုိေယာဂီရဟန္း၏ စိတ္သည ္
တည္ၾကည္၏။ စိတ္ကုု ိညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ တရားတုုိ႔သည ္ကင္းေပ်ာက္ကုုန္၏။ ထုုိေယာဂီရဟန္း 
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သည္ ထုုိစိတ္တည္ၾကည္ေၾကာင္း, ကိေလသာကင္းေပ်ာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အျခင္းအရာနိမိတ္ကုု ိ
မွတ္သားထား၏။ ရဟန္းတုုိ႔- ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ ထုုိပညာရွ ိေယာဂီရဟန္းသည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ 
ခ်မ္းသာစြာ ေနရေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (ခဏိက, ဥပစာရ, အပၺနာဟူေသာ သုုံးပါးေသာ သမာဓ)ိ တရား 
တုုိ႔ကုုိလည္း ရ၏။ ထုုိရျခင္းသည ္အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း?။ ရဟန္းတုုိ႔- ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ ထုုိပညာရွ ိ
ေယာဂီရဟန္းသည ္မိမိစိတ္၏ တည္ၾကည္ေၾကာင္း ကိေလသာကင္းေပ်ာက္ေၾကာင္း အျခင္းအရာ 
နိမိတ္ကုု ိမွတ္သားထားေသာေၾကာင့္ေပတည္း”။ (သူဒသုုတ္၊ မဟာ-သံ၊ ၁၃၁။) 
 
 ဆက္၍ ရွင္းျပဦးအံ့။ အျခင္းအရာနိမိတ္ကုု ိမွတ္သားထားျခင္းျဖင္ ့ထုုိမွတ္သားထားတုုိင္းေသာ 
အျခင္းအရာနိမိတ္တုုိ႔ကုုို ုျပည့္စုုံေစေသာ ေယာဂီအား အပၺနာမွ်သာလွ်င ္ျပည့္စုုံေပ၏။ ၾကာျမင့္စြာ 
တည္ျခင္းသည ္မျပည့္စုုံေသးေပ။ ၾကာျမင့္စြာတည္ျခင္းသည္ကား သမာဓိ၏ေဘးရန္ျဖစ္ေသာ နီဝရဏ 
တရားတုုိ႔ကုု ိေကာင္းစြာ စင္ၾကယ္ေအာင ္သုုတ္သင္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ႏုုိ္င္ေပသည္။  
 မွန္၏။ ကာမဂုုဏ္တုုိ႔၏ အျပစ္တုုိ႔ကုု ိဆင္ျခင္ျခင္း စသည္တုုိ႔ျဖင္ ့ကာမစၦႏၵကုု ိေကာင္းစြာမခြါပဲ၊ 
ကာယပႆဒိၶ၏ အစြမ္းျဖင္ ့ကုုိယ္၏ပူပန္ျခင္းကို ုေကာင္းစြာ ၿငိမ္းေအာင္မျပဳပဲ၊ စ၍ အားထုုတ္ျခင္း 
အာရမၻဓာတ္ကုု ိႏွလုုံးသြင္းျခင္း စသည္ျဖင္ ့ထိနမိဒၶကုု ိေကာင္းစြာ မပယ္ေဖ်ာက္ပဲ၊ သမထနိမိတ္ကုု ိ
ႏွလုုံးသြင္းျခင္း စသည္တုုိ႔၏ အစြမ္းျဖင္ ့ဥဒၶစၥကုုကၠဳစၥကုု ိေကာင္းစြာမႏႈတပ္ဲ၊ အျခားေသာ သမာဓိ၏ 
ေဘးရန္ျဖစ္သည္ ့(ဝိစိကိစၦာ၏ ျဖစ္ရာတရား မဒ,မာန စေသာ) တရားတုုိ႔ကုု ိေကာင္းစြာ မသုုတ္သင္ပဲ 
စ်ာန္ကို ုဝင္စားေသာရဟန္းသည ္မသုုတ္သင ္မရွင္းလင္းရေသးေသာ ဝါးလုုံးေခါင္းသုုိ႔ ဝင္ေသာ ပိတုုန္း 
ကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ ေဘးရန္ကုု ိမသုုတ္သင ္မရွင္းလင္းရေသးေသာ ဥယ်ာဥ္သုုိ႔ဝင္ေသာ မင္းကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ လ်င္ျမန ္
စြာပင ္စ်ာန္မ ွထြက္ရတတ္၏။ သမာဓိ၏ ေဘးရန္ျဖစ္ေသာ နီဝရဏစေသာ ကိေလသာတရားတုုိ႔ကုု ိ
ေကာင္းစြာ သုုတ္သင ္စင္ၾကယ္ေစၿပီးမ ွစ်ာန္ဝင္စားေသာ ေယာဂီကား ေကာင္းစြာ သုုတ္သင္ရွင္းလင္း 
ၿပီးေသာ ဝါးလုုံးေခါင္းသုုိ႔ ဝင္ေသာ ပိတုုန္းကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ ေဘးရန္ကုု ိေကာင္းစြာ သုုတ္သင္ၿပီးေသာ ဥယ်ာဥ္ 
သုုိ႔ ဝင္ေသာ မင္းကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ တေန႔လုုံးေသာ္လည္း သမာပတ္အတြင္း၌သာလွ်င ္တည္လ်က ္ရွိတတ္၏။ 
ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ေရွးဆရာတုုိ႔သည-္  
 “ကာမစၦႏၵ, ပဋိဃ, ဥဒၶစၥကုုကၠဳစၥ, ထိနမိဒၶႏွင္ ့ငါးခုုေျမာက ္ဝိစိကိစၦာဟူေသာ နီဝရဏတုုိ႔ကုု ိ 
 ပယ္ေဖ်ာက္ရာ၏။ ယင္းသုုိ႔ ပယ္ေဖ်ာက္ၿပီးလွ်င ္နီဝရဏတုုိ႔ ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္ေသာ   
 ပါေမာဇၨကုု ိျပဳလုုပ္တတ ္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ စိတ္ျဖင့ ္ေထာင့္စြန္းပါ မက်န္ေအာင ္ေဘးရန္  
 ကင္းရွင္း သုုတ္သင္ၿပီးေသာ ဥယ်ာဥ္သုုိ႔ သြားေနေသာ မင္းကဲ့သုုိ႔ ထုုိစ်ာန္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ရာ၏” 
ဟု ုမိန္႔ဆုုိခဲ့ၾကေပသည္။ 
 
 ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ၾကာျမင့္စြာ တည္ျခင္းငွာ အလုုိရွိေသာ ေယာဂီသည ္သမာဓိ၏ ေဘးရန္ျဖစ္ေသာ 
နီဝရဏတုုိ႔ကုု ိသုုတ္သင္စင္ၾကယ္ေစ၍ စ်ာန္ကုု ိဝင္စားအပ္ေပသည္။ သမာဓိဘာဝါနာ ျပန္႔ေျပာျခင္းငွာ 
လည္း ရ,ထားတုုိင္းေသာ ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုု ိပြားေစအပ္၏။ ထုုိပဋိဘာဂနိမိတ္၏ ပြားရာဘုုံတုုိ႔သည ္
ဥပစာရႏွင္ ့အပၺနာဟူ၍ ႏွစ္ပါးရွိ၏။ မွန္၏။ ဥပစာရသုုိ႔ ေရာက္၍လည္း ထုုိပဋိဘာဂနိမိတ္ကုု ိပြားေစ 
ျခင္းငွာ သင့္၏။ ဥပစာရႏွင္ ့အပၺနာတုုိ႔တြင ္တစ္ခုုခုုေသာ အရာ၌ မခၽြတ္ပြားေစအပ္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့
“ရ,ထားတုုိင္းေသာ ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုု ိပြားေစအပ္၏”ဟု ုငါဆုုိခဲ့ေပသည္။ 
 

******************** 
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နိမိတ္ကုုိ ပြားေစျခင္း 
 
ပဋိဘာဂနိမိတ္ကိုု ပြားေစျခင္း  
 ဤဆုုိမည့္စကားသည္ကား ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုု ိပြားေစပုုံနည္းတည္း။ ထုုိေယာဂီသည ္ပဋိဘာဂ 
နိမိတ္ကုု ိသပိတ္ခြက္ေယာက္ကုု ိပြားေစေသာနည္း၊* မုုံ႔ကုု ိပြားေစေသာနည္း၊* ထမင္းကုု ိပြားေစေသာ 
နည္း၊ ႏြယ္ကုု ိပြားေစေသာနည္း၊ အဝတ္ကုု ိပြားေစေသာနည္းျဖင္ ့မပြားေစပဲ လယ္သမားသည ္
ထြန္ရမည္ ့ေနရာကုု ိထြန္ျဖင္ ့သတ္မွတ္ပုုိင္းျခား၍ ထုုိအပုုိင္းအျခား၏ အတြင္း၌သာ ထြန္သကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ 
သိမ္ကုု ိသမုုတ္ၾကေသာ ရဟန္းတုုိ႔သည ္ေရွးဦးစြာ သိမ္နိမိတ္ကုု ိမွတ္သားၿပီးလွ်င ္ေနာက္မ ွသမုုတ္ၾက 
သကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ ဤအတူပင ္ရထားၿပီးေသာ ထုုိနိမိတ္၏ တလက္သစ,္ ႏွစ္လက္သစ,္ သုုံးလက္သစ,္ 
ေလးလက္သစ ္အတုုိင္းအရွည္ကုု ိပုုိင္းျခားၿပီးလွ်င ္ပုုိင္းျခားထားတုုိင္းေသာ နိမိတ္ကုု ိပြားေစအပ္၏။ 
 
 [*ပတၱဝၯန-ဟူသည္မွာ= အုုိးလုုပ္သမားသည္ ေျမညက္ျဖင့္ သပိတ္-ခြက္ကုုိ ျပဳလုုပ္လွ်င္ ေရွးဦးစြာ 
 မပုုိင္းျခားမူ၍သာလွ်င္ သပိတ္ခြက္ကုုိ ပြားေစသကဲ့သုုိ႔ မပြားေစရ-ဟုု ဆုုိလုုိသည္။ 
 *ပူဝဝၯန- စသည္မွာ= မုုံ႔သည္၏ မုုံ႕ကုု ိပြားေစျခင္းတည္း။ ထမင္း၏အထက္၌ ထမင္းကိုု ထပ္၍ 
 ထည့္ျခင္းသည္ ထမင္းကုုိ ပြားေစျခင္း မည္၏။ အဝတ္ကုုိ ေရဆြတ္၍ ဆြဲျခင္း စသည္သည္ အဝတ္ကုုိ 
 ပြားေစျခင္း မည္၏။ ႏြယ္စတစ္ခု ုဆုုံးရာ၌ အျခားႏြယ္ျဖင့္ ဆက္ျခင္းသည္ ႏြယ္ကုုိ ပြားေစသည္ မည္၏။] 
 
 ဟသၤာငယ္တုုိ႔သည ္အေတာင္မ်ား ေပါက္ေသာအခ်ိန္မ ွစ၍ အနည္းငယ ္အနည္းငယ ္အရပ ္
သုုိ႔ ပ်ံသန္းလ်က ္အေလ့အက်င့္ျပဳ၍ အစဥ္အတုုိင္း လ,ေနတုုိ႔၏ အထံသုုိ႔ သြားၾကသကဲ့သုုိ႔ ဤအတူ 
ပင ္ေယာဂီရဟန္းသည ္ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာနည္းျဖင္ ့နိမိတ္ကုု ိပြားေစလွ်င ္စၾကဝဠာအပုုိင္းအျခားတုုိင္ေအာင ္
ျဖစ္ေစ၊ ထုုိ႔ထက ္အလြန္ျဖစ္ေစ ပြားေစ၏။ ထုုိအခါ၌ ထုုိေယာဂီ၏ ထုုိနိမိတ္သည ္ပြားေစရာ ပြားေစရာ 
အရပ္၌ ေျမ၏ ျမင့္ရာအရပ,္ နိမ့္ရာအရပ,္ ျမစ္ေရအယဥ ္တုုိက္စားထားေသာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးအရပ,္ 
မညီမညြတ္ေသာ ေတာင္အရပ္တုုိ႔၌ စုုိ႔တရာႏွက္၍ ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ ႏြားႀကီး သားေရကဲ့သုုိ႔ တေျပး 
တည္း ညီစြာျဖစ္၏။  
 ဆက္၍ ဆုုိဦးအံ့။ ထုုိပဋိဘာဂနိမိတ္၌ ပထမစ်ာန္ကုု ိရၿပီးခါစျဖစ္ေသာ ေယာဂီသည ္စ်ာန္ဝင ္
စားျခင္းမ်ားသ ူျဖစရ္ာ၏။ စ်ာန္ကုု ိဆင္ျခင္ျခင္းမ်ားသ ူမျဖစ္ရာ။ အျပစ္ကား ဆင္ျခင္ျခင္းမ်ားေသာ 
ေယာဂီအား စ်ာန္အဂၤါတုုိ႔သည ္ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းကုုန္သည္ျဖစ္၍ အားနည္းလ်က္ ထင္ကုုန္၏။ ထုုိအခါ 
၌ ထုုိေယာဂီအား ထုုိစ်ာန္အဂၤါတုုိ႔သည ္ဤသုုိ႔ ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္း၍ အားနည္းစြာထင္ေသာေၾကာင္*့ 
အထက္စ်ာန္သုုိ႔ တက္ျခင္းငွာ အေၾကာင္းအျဖစ္သုုိ႔ မေရာက္ကုုန္။ ထုုိေယာဂီရဟန္းသည ္ရၿပီး ပထမ 
စ်ာန္ကုု ိေက်ျပြန္စြာ မဝင္စားလွ်င ္အထက္စ်ာန္ကုုိရေအာင ္အားထုုတ္ေသာ္လည္း ရၿပီး ပထမစ်ာန္မ ွ
လည္း ဆုုတ္ယုုတ္ဆုုံးရႈံးတတ္၏။ ဒုုတိယစ်ာန္ကုု ိေရာက္ျခင္းငွာလည္း မစြမ္းႏုုိင္ေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့
ျမတ္စြာဘုုရားသည ္ယခုုျပမည့္စကားေတာ္ကုု ိမိန္႔ဆုုိခဲ့ေပသည္။  
 
 [*ဆင္ျခင္မႈမ်ားလွ်င္ စ်ာန္အဂၤါမ်ား အားနည္းသည္-ဟူ၍ မဆုုိေပ။ အားနည္းလ်က္ ဆင္ျခင္သူအား 
ထင္သည္-ဟူ၍သာ ဆုုိ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းျပစကားျဖင့္ အျပစ္ျမင္ဟန္ကုုိသာ ျပသည္ ျဖစ္ရာ၏။ 
 ထုုိ႔သုုိ အျပစ္ျမင္ဟန္ကုုိသာ ျပျခင္းျဖစ္လွ်င္ “န အာပဇၨႏိ-ၱမေရာက္ကုုန”္ဟူေသာ ေနရာ၌ အာပဇၨႏိ-ၱ 
ေရာက္ကုုန္၏”ဟုု ရွိေသာ သီဟုုိဠ္မူႏွင္ ့လက္ရွိ ဆ႒သဂၤါယနမူလည္း သင့္၏။ အေၾကာင္းမူကား ဆင္ျခင္မႈ 
မ်ားေသာေၾကာင့္ ဝိတက္ ဝိစာရတုုိ႔ကုု ိအျပစ္ျမင္၍ အခ်ိန္မက်ေသးပဲ အထက္စ်ာန္သုုိ႔ တက္ရန္ အားထုုတ္ျခင္း 
ျဖစ္ႏုုိ္င္သည္ကုုိ ျပဆုုိျခင္းျဖင့္လည္း ျဖစ္ႏုုိင္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ မဟာစည္၊ ဝိသုုဒိၶ-ျမန္၊ ၄၇၃-၄။] 
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ႏြားမ ဥပမာ 
 “ရဟန္းတုုိ႔- ဥပမာျပရလွ်င ္ေတာင္၌ မ်ားစြာက်င္လည္က်က္စားေလ ့မရွိသျဖင္ ့ဆင္ျခင္ဥာဏ ္
မရွိပဲ ေတာင္တက္မႈ၌ မကၽြမ္းက်င္ေသာ က်က္စားရာေခတ္ကုုိလည္း မသိေသာႏြားမသည ္မညီ 
မညြတ္ေသာ ေတာင္၌ လွည့္လည္က်က္စားျခင္းငွာ မကၽြမ္းက်င္ေပရာ။ ထုုိႏြားမအား “အကယ္၍ 
ငါသည္ မေရာက္ဖူးေသာ အရပ္သုုိ႔မူလည္း ေရာက္ရလွ်င္၊ မစားဖူးေသာ ျမက္ကိုုမူလည္း စားရလွ်င္၊ 
မေသာက္ဖူးေသာ ေရကုုိမူလည္း ေသာက္ရလွ်င ္ေကာင္းေလစြ”ဟု ုအႀကံျဖစ္ေပၚရာ၏။  
 ထုုိႏြားမသည ္ေရွ႕ေျခကုု ိၿမဲၿမံစြာ မတည္ေစပဲ ေနာက္ေျခကုု ိႂကြမိရာ၏။ ထုုိသုုိ႔ ႂကြမိလွ်င ္
ထုုိႏြားမသည ္မေရာက္ဖူးေသာ အရပ္သုုိ႔လည္း မေရာက္ေလရာ။ မစားဖူးေသာ ျမက္တုုိ႔ကုုိလည္း 
မစားရ ေပရာ။ မေသာက္ဖူးေသာ ေရကုုိလည္း မေသာက္ရ ေပရာ။ “ငါသည္ မေရာက္ဖူးေသာ အရပ ္
သုုိ႔မူလည္း ေရာက္ရလွ်င ္ေကာင္းေလစြ” စသည္ျဖင္ ့စိတ္အၾကံေပၚခဲ့ရာ မူလအရပ္သုုိ႔လည္း ခ်မ္းသာ 
စြာ ျပန္မေရာက္ေပရာ။ ထုုိသုုိ႔ျဖစ္ျခင္းသည ္အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း?။ ရဟန္းတုုိ႔- မုုိက္မဲေသာ ႏြားမ 
သည္ မညီမညြတ္ေသာ ေတာင္၌ က်င္လည္က်က္စားျခင္းငွာ မကၽြမ္းက်င္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ 
 ရဟန္းတုုိ႔- ဤအတူပင ္ဤသာသနာေတာ္၌ သမာဓိ၏ ေဘးရန္တုုိ႔ကုု ိသုုတ္သင္ဖုုိ႔ရာ နားမ 
လည္ေသာ, စ်ာန္ကုု ိေက်ျပြန္ေအာင ္ဝင္စားျခင္း၌ မတတ္မသိေသာ, အထက္စ်ာန္၏ အေျခခံျဖစ ္
ေသာ ေခတ္ကုု ိမသိေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟန္းသည ္ကာမတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍သာလွ်င ္…ပ… ပထမ 
စ်ာန္ကုု ိျပည့္စုုံေစ၍ ေနျခင္းငွာ မကၽြမ္းက်င ္မလိမၼာေပ။ ထုုိရဟန္းသည ္ထုုိနိမိတ္ကုု ိမမွီဝဲ၊ မပြါးေပ၊ 
အႀကိမ္မ်ားစြာ မျပဳလုုပ္၊ ၿမဲစြာတည္ေအာင ္မေဆာက္တည္။  
 ထုုိရဟန္းအား “ငါသည္ ဝိတက ္ဝိစာရ တုုိ႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင္ ့…ပ… ဒုုတယိစ်ာန္ကုု ိျပည့္စုု ံ
ေစ၍ ေနရလွ်င ္ေကာင္းေလစြ”ဟု ုဤသုုိ႔ေသာ အႀကံျဖစ္၏။ ထုုိရဟန္းသည ္ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔၏ 
ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင္ ့…ပ… ဒုုတိယစ်ာန္ကုု ိျပည့္စုုံေစ၍ ေနျခင္းငွာ မစြမ္းႏုုိင္ေပ။ ထုုိရဟန္းအား “ကာမတုုိ႔မ ွ
ကင္းဆိတ္၍သာလွွ်င ္…ပ… ပထမစ်ာန္ကုု ိျပည့္စုုံေစ၍ ေနရလွ်င ္ေကာင္းေလစြ”ဟု ုဤသုုိ႔ေသာအၾက ံ
အစည္ ျဖစ္ျပန္၏။ ထုုိရဟန္းသည ္ကာမတုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍သာလွ်င ္…ပ… ပထမစ်ာန္ကုု ိျပည့္စုုံေစ၍ 
ေနျခင္းငွာလည္း မစြမ္းႏုုိင္ေပ။  
 ရဟန္းတုုိ႔… ဤရဟန္းကုု ိပထမစ်ာန္ ဒုုတိယစ်ာန္ဟူေသာ စ်ာန္ႏွစ္ပါးစုုံမ ွေလွ်ာက်သ,ူ စ်ာန္ 
ႏွစ္ပါးစုုံမ ွဆုတု္ယုုတဆ္ုုံးရႈံးသ-ူဟု ုဆုုိအပ္ေပသည္။ အဘယ္ကဲ့သုုိ႔နည္း ဟူမူကား… ေတာင္၌ မ်ားစြာ 
က်က္စားျခင္း မရွိေသာ ႏြားမ၏ ျဖစ္ပုုံကဲ့သုုိတည္း။ (ဂါဝီဥပမာသုုတ္၊ နဝကနိပါတ္၊ အံ-၃၊ ၂၁၆။) 
 
  ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ဤေယာဂီသည ္ထုုိပထမစ်ာန္ကုုိသာလွ်င ္ငါးပါးေသာ အျခင္းအရာတုုိ႔ျဖင္ ့ႏုုိင္နင္း 
ေအာင္ ေလ့က်င့္မွီဝဲသ ူျဖစ္ရာ၏။ 

 *************** 
 

ဝသီေဘာ္ေခၚ ႏုုိင္နင္းျခင္း ငါးပါးကုု ိျပဆုုိခ်က္ 
 
 ထုုိစကားရပ္၌ အလုုိအတုုိင္းျဖစ္ျခင္း (ဝါ) ႏုုိင္နင္းျခင္းဟူေသာ ဝသီတုုိ႔သည ္အာဝဇၨနဝသ,ီ  
သမာပဇၨနဝသ,ီ  အဓိ႒ာနဝသ,ီ  ဝုု႒ာနဝသ,ီ  ပစၥေဝကၡဏဝသ-ီ  ဟု ုငါးပါးရွိ၏။  
 ထုုိငါးပါးတုုိ႔တြင ္ပထမ စ်ာန္ကုု ိအလုုိရွိရာအရပ္၌, အလုုိရွိေသာ အခ်ိိန္၌, (ဝါ) အလုုိရွိေသာ 
စ်ာန္အဂၤါကုု ိအလုုိရွိသေလာက ္ကာလပတ္လုုံး ဆင္ျခင္ႏုုိင္မႈ၊ ဆင္ျခင္ျခင္း၌ ေႏွးေကြးျခင္း မရွိမႈသည ္
အာဝဇၨနဝသ ီမည္၏။ ႂကြင္းေသာ (အဓိ႒ာန-ဝုု႒န-ပစၥေဝကၡဏ) ဝသီတုုိ႔ကိုုလည္း ဤအတူ ခ်ဲ႕အပ ္
ကုုန္၏။ 
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 ယခုုျပဆုုိမည္ ့စကားသည္ကား ဤဝသီငါးပါး၌ အနက္ကုု ိျပေသာစကားေပတည္း။ ပထမစ်ာန္ 
မ ွထ၍ ေရွးဦးစြာ ဝိတက္ကုု ိဆင္ျခင္ေသာ ေယာဂီအား ဘဝင္ကို ုျဖတ္၍ျဖစ္ေသာ အာဝဇၨန္း၏အျခားမဲ ့
၌ ဝိတက္ကုုိပင္လွ်င ္အာရုုံျပဳေသာ ဣေျႏၵထက္သူအား ေဇာ ၄-ႀကိမ္၊ ဣေျႏၵႏုုသူအား ေဇာ ၅-ႀကိမ ္
ေစာကုုန္၏။ ထုုိေဇာေနာင္မ ွဘဝင္ႏွစ္ႀကိမ ္ျဖစ္၏။ ထုုိဘဝင္ေနာင္မ ွတဖန ္ဝိစာရကုု ိအာရုုံျပဳေသာ 
အာဝဇၨန္းျဖစ္၏။ ထုုိ႔ေနာင ္ဝိတက္ကုုိဆင္ျခင္ရာ၌ ဆုုိအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ နည္းအတုုိင္းပင္လွ်င ္ေဇာတုုိ႔ 
သည္ ေစာကုုန္၏။ ဤသုုိ႔ စ်ာန္အဂၤါငါးပါးတုုိ႔၌ အျခားအျပတ္မရွိပဲ စတိ္ကုုိပုုိ႔ျခင္းငွာ စြမ္းႏုုိင္ေသာအခါ၌ 
ထုုိေယာဂီအား အာဝဇၨနဝသီသည ္ၿပီး၏။ 
 ေခါင္ထိပ္သုုိ႔ေရာက္ေသာ ဤျပဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ ဘဝင္ႏွစ္ႀကိမ္ျခား၍ ေဇာ ၄-ႀကိမ္ေစာေသာ 
အာဝဇၨနဝသီကုုိကား ျမတ္စြာဘုုရား၏ ေရမီးအစုုံစေသာ တန္ခုုိးျပာဋိဟာကုု ိျပရာ၌ ရအပ္၏။ အရွင-္
သာရိပုုတၱရာစေသာ အျခားပုုဂိၢဳလ္တိုု႔၏လည္း ဤသုုိ႔ သေဘာရွိေသာအခါ ရအပ္၏။ ဘဝင္ႏွစ္ႀကိမ ္
ျခား၍ ေဇာ ၄-ႀကိမ္ေစာေသာ ဤအာဝဇၨနဝသီထက ္ပုုိ၍လ်င္ျမန္ေသာ အာဝဇၨနဝသီမည္သည ္မရွိေပ။ 
 ထုုိမွတပါး ရွင္ေမာဂၢလာန္၏ နေႏၵာပနႏၵ နဂါးမင္းကုု ိဆုုံးမရာ၌ကဲ့သုုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ဝင္စားျခင္းငွာ 
စြမ္းႏုုိင္ျခင္းသည္ သမာပဇၨနဝသ ီမည္၏။  
 လက္ေဖ်ာက္တစ္ခ်က္တီး အတုုိင္းအရွည္ရွိေသာ ခဏပတ္လုုံးျဖစ္ေစ၊ လက္ေဖ်ာက ္၁၀-
ခ်က္တီး အတုုိင္းအရွည္ရွိေသာ ခဏပတ္လုုံးျဖစ္ေစ၊ စ်ာန္ကုု ိထားျခင္းငွာ စြမ္းႏုုိ္င္ျခင္းသည ္အဓိ႒ာန-
ဝသီ မည္၏။ ထုုိ႔အတ ူလက္ေဖ်ာက ္တစ္ခ်က္တီးခန္႔ျဖစ္ေစ၊ ၁၀-ခ်က္တီးခန္႔ျဖစ္ေစ စ်ာန္ဝင္စား၍ 
စ်ာန္မ ွလ်င္ျမန္စြာ ထျခင္းငွာ စြမ္းႏုုိင္ျခင္းသည ္ဝုု႒ာနဝသ ီမည္၏။ ထုု ိအဓိ႒ာနဝသ,ီ ဝုု႒ာနဝသ ီ
ႏွစ္ပါးကုု ိျပျခင္းငွာ ဗုုဒၶရကၡိတမေထရ္၏ ဝတၳဳကုု ိျပဆုုိသင့္ေပသည္။ 
 
ဗုုဒၶရကၡိတမေထရ္ႏွင့္ ဂဠဳန္မင္း 
 ထုုိအရွင္ျမတ္သည ္ရဟန္း ၈-ဝါရ၍ အရွင္မဟိႏၵမေထရ္တုုိ႔ ဆင္းသက္ရာ သရက္ကုုန္းတြင ္
မဟာေရာဟနဂုုတၱမေထရ္အား သူနာျပဳစုုရန ္ႂကြလာေသာ တန္ခုုိးရွင ္ရဟန္းေတာ ္၃-ေသာင္းတုုိ႔၏ 
အလယ္၌ ထုုိင္ေနစဥ ္မေထရ္အား ယာဂုုကပ္ေသာ နဂါးမင္းကုု ိသုုတ္ခ်ီမည-္ဟု ုေကာင္းကင္မ ွ
ထုုိးဆင္းလာေသာ ဂဠဳန္မင္းကို ုျမင္လွ်င ္ခ်က္ျခင္းပင ္ေတာင္ကုု ိဖန္ဆင္း၍ နဂါးမင္းကုု ိလက္ေမာင္း၌ 
ကုုိင္လ်က ္ထုုိဖန္ဆင္းထားေသာ ေတာင္ေခါင္းသုုိ႔ ဝင္ေစ၏။ ဂဠဳန္မင္းသည ္ေတာင္၌ ခုုိက္မိ၍ ျပန္ေျပး 
ေလ၏။ မဟာေရာဟနဂုုတၱမေထရ္က “ငါ့ရွင္တုုိ႔- အကယ္၍သာ ဗုုဒၶရကၡိတမေထရ ္မရွိခဲ့လွ်င ္ငါတုုိ႔ 
အားလုုံးပင ္အကဲ့ရဲ႕ခံၾကရေတာ့မည”္ဟု ုမိန္႔ဆုုိေလ၏။ 
 
 ပစၥေဝကၡဏဝသ-ီကုုိကား အာဝဇၨနဝသီျဖင့္ပင္လွ်င ္ဆုုိအပ္ၿပီးျဖစ္ေလၿပီ။ မွန္၏။ ထုုိအာဝဇၨန-
ဝသီမွာ အာဝဇၨန္း၏ အျခားမဲ့၌ျဖစ္ေသာ ေဇာတုုိ႔သည ္ရႈဆင္ျခင္တတ္ေသာ ပစၥေဝကၡဏာေဇာတုုိ႔ 
ပင္တည္း။ ဤတြင ္စကားတစ္ရပ ္ၿပီး၏။ 

*************** 
 

ဒုုတိယစ်ာန္ကုုိ ဖြင့္ဆုုိခ်က္ 
 ဤဝသီငါးပါး၌ ႏုုိင္နင္းေအာင ္ေလ့လာမွီဝဲၿပီးေသာ ေယာဂီသည ္ေက်ျပြန္ေအာင ္ဝင္စားထား 
ေသာ ပထမစ်ာန္မ ွထ၍ “ဤပထမစ်ာန ္သမာပတ္သည ္နီဝရဏဟူေသာ ရန္သူႏွင္ ့နီးကပ္၏”ဟူ၍ 
၄င္း၊ ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔ စ်ာန္အဂၤါ ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာေၾကာင့ ္စ်ာန္အဂၤါ အားနည္း၏”ဟူ၍၄င္း 
ဆင္ျခင္လ်က ္ထုုိပထမစ်ာန္၌ အျပစ္ကုု ိျမင္၍ ဒုုတိယစ်ာန္ကုု ိၿငိမ္သက္ေသာတရားဟု ုႏွလုုံးသြင္း 
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လ်က ္ပထမစ်ာန္၌ ႏွစ္သက္တြယ္တာျခင္းကို ုကုုန္ခမ္းေစ၍ ဒုုတိယစ်ာန္ကုု ိရျခင္းငွာ ဘာဝနာအား 
ထုုတ္ျခင္းကုု ိျပဳအပ္၏။  
 ထုုိသုုိ႔ အားထုုတ္လွ်င ္ပထမစ်ာန္မ ွထ၍ သတိရလ်က ္သမၺဇဥ္ေခၚ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ႏွင္ ့ျပည့္စုုံ 
လ်က ္စ်ာန္အဂၤါတုုိ႔ကုု ိဆင္ျခင္ေသာ ထုုိေယာဂီအား ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔သည ္ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ 
အားျဖင္ ့ထင္ကုုန္၏။ ပီတိႏွင္ ့သုုခသည၄္င္း၊ ဧကဂၢတာသည၄္င္း ၿငိမ္သက္ေသာအားျဖင္ ့ထင္လာ၏။ 
ထုုိသုုိ႔ ထင္လာေသာအခါ၌ ထုုိေယာဂသီည္ ရုုန္ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ အဂၤါကုု ိပယ္ျခင္းငွာ၄င္း၊ ၿငိမ္သက ္
ေသာအဂၤါကုု ိရျခင္းငွာ၄င္း၊ ထုုိပထဝီကသုုိဏ္း ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုုိပင္လွ်င ္“ေျမ-ေျမ”ဟု ုအဖန္ဖန ္
အထပ္ထပ ္ႏွလုုံးသြင္းအပ္၏။  
 ထုုိသုုိ႔ ႏွလုုံးသြင္းေနစဥ ္“ယခုုအခါ ဒုုတိယစ်ာန ္ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည”္ ဟု ုဆုုိသင့္ေသာ 
ေဇာဝါရ၌ ဘဝင္ကုုိျဖတ္၍ ထုုိပထဝီကသုုိဏ္းနိမိတ္ကုုိပင ္အာရုုုုံျပဳလ်က ္မေနာဒြါရာဝဇၨန္း ျဖစ္၏။ 
ထုုိေနာင္မ ွထုုိပထဝီကသုုိဏ္းအာရုုံ၌ပင္လွ်င ္ေဇာ ၄ႀကိမ-္၅ႀကိမ ္ေစာကုုန္၏။ ယင္းေဇာ ၄-ႀကိမ ္၅-
ႀကိမ္တုုိ႔၏ အဆုုံး၌ တစ္ခုုေသာ စတုုတ,ၳ သုုိ႔မဟုုတ ္ပဥၥမ ေဇာသည္ ရူပါဝစရ ဒုုတိယ စ်ာန္ေဇာေပ 
တည္း။ ႂကြင္းေသာ သုုံးႀကိမ ္ေလးႀကိမ္ေသာ ေဇာတုုိ႔သည ္(ပရိက,ံ ဥပစာ, အႏုုလုု,ံ ေဂါၾတဘူ)ဟု ု
ဆုုိအပ္ၿပီးေသာ အျပားရွိသည္သာလွ်င ္ျဖစ္ေသာ ကာမာဝစရေဇာတုုိ႔ေပတည္း။ ဤကား ဒုုတိယ 
စ်ာန္ကုု ိရပုု ံအစဥ္ေပတည္း။ 
 
 ဤမွ်ေသာ ဘာဝနာအစဥ္ျဖင့ ္ဤေယာဂီသည ္“ဝိတက ္ဝိစာရတုုုုိ႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင္ ့မိမ ိ
သႏၱာန္၌ျဖစ္ေသာ ၾကည္လင္ေသာ(ဝါ)စိတ္ကုုိၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ, စိတ္၏ ဧေကာဒိမည္ေသာ, 
သမာဓိကုု ိပြားေစတတ္ေသာ, ဝိတက္မရွ ိဝိစာရမရွိေသာ, ပထမစ်ာန္ သမာဓိေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ, ပီတ ိ
သုုခရွိေသာ ဒုုတိယစ်ာန္ကုု ိျပည့္စုုံေစ၍ ေန၏”။  
 ဤသုုိ႔ေနေသာ ထုုိေယာဂီသည ္အဂၤါႏွစ္ပါးကုု ိပယ္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ အဂၤါသုုံးပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာ 
ေကာင္းျခင္းသုုံးပါးႏွင့္လည္း ျပည့္စုုံေသာ လကၡဏာ ဆယ္ပါးႏွင့္လည္း ျပည့္စုုံေသာ ပထဝီကသုုိဏ္းကုု ိ
အာရုုံျပဳေသာ ဒုုတိယစ်ာန္ကုု ိရ၏။ 
 

ဒုုတိယ စ်ာနကထာ၏ အဖြင့္ 
 
ဝိတကၠ ဝိစာရာနံ ဝူပသေမာ 
 ထုုိဒုုတိယစ်ာန္ကုု ိျပရာစကားရပ္၌ “ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင ့္” ဟူသည္မွာ 
ဝိတက္ႏွင္ ့ဝိစာရဟူေသာ ဤႏွစ္ပါးတုုိ႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင္ ့(ဤႏွစ္ပါးတုုိ႔ကုု)ိ လြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္၊ 
ဒုုတိယစ်ာန္ခဏ၌ ထင္ရွားမျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္-ဟု ုဆုုိလုုိသည္။ ပထမစ်ာန္၌ျဖစ္ေသာ ဖႆစေသာ 
တရားတုုိ႔က တပါးတျခားတုုိ႔သာလွ်င ္ျဖစ္၍ ဤဒုုတိယစ်ာန္၌ျဖစ္ေသာ ဖႆစေသာ တရားတုုိ႔က 
တပါးတျခားတုုိ႔သာလွ်င ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ပထမစ်ာန္၌ျဖစ္ေသာ တရားတုုိ႔အားလုုံးပင ္ထုုိဒုုတိယ 
စ်ာန္၌ မရွိၾကေပ။ ထုုိသုုိ႔ပင ္မရွိၾကျငားေသာ္လည္း ရုုန္႔ရင္း ရုုန္႔ရင္းေသာ အဂၤါကုု ိလြန္ေျမာက္ျခင္း 
ေၾကာင္ ့ပထမစ်ာန္မ ွတျခားျဖစ္ေသာ ဒုုတိယစ်ာန ္စသည္တုုိ႔ကုု ိရေပသည္-ဟု ုျပေတာ္မူျခင္းငွာ 
“ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင္”့ဟု ုဤသုုိ႔ ေဟာေတာ္မူအပ္၏-ဟု ုသိအပ္ေပသည္။ 
 
 “အဇၥ်တၱ=ံမိမိသႏၱာန္၌ျဖစ္ေသာ”-ဟူေသာ ဤစကားရပ္၌ နိယကဇၥ်တၱကုု*ိ အလုုိရွိအပ္၏။ 
ဝိဘင္းက်မ္း၌ကား “အဇၥ်တၱ ံပစၥတၱ”ံဟူ၍ ဤမွ်ကုုိသာ ေဟာေတာ္မူအပ္၏။ ယင္းသုုိ႔ နိယကဇၥ်တ ၱ
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ကုုိသာ အလုုိရွိအပ္ေသာေၾကာင္ ့“မိမိ၌ျဖစ္ေသာ မိမိသႏၱာန္၌ျဖစ္ေသာ”-ဟူေသာ ဤအနက္ကုု ိ
ဤအဇၥ်တၱံပုုဒ္၌ အလုုိရွိအပ္၏။  
 
 [*ျမတ္စြာဘုုရား၏ ေဒသနာေတာ္၌ အဇၥ်တၱ-ဟုု ေဟာထားေသာတရားမ်ားသည္ (၁)ေဂါစရဇၥ်တၱ 
(၂)နိယကဇၥ်တၱ (၃)အဇၥ်တၱဇၥ်တၱ (၄)ဝိသယဇၥ်တၱ- ဟူ၍ ေလးမ်ိဳးရွိ၏။ ထုုိတြင္ သမထ ဝိပႆနာတုုိ႔ျဖင္ ့ရႈအပ ္
ေသာ အာရုုံကုုိ ေဂါစရဇၥ်တ ၱဟုုေခၚသည္။ ပုုဂိၢဳလ္အသီးအသီး၏ ကုုိယ္တြင္းသႏၱာန္၌ရွိေသာ တရားအေပါင္းကုုိ 
နိယကဇၥ်တၱ-ဟုု ေခၚသည္။ စကၡဳ, ေသာတ, ဃာန, ဇိဝွါ, ကာယ, မန-ဟူေသာ အတြင္းအာယတန ၆-ပါးကုုိ 
အဇၥ်တၱဇၥ်တၱ-ဟုုေခၚသည္။ ျမတ္စြာဘုုရား၏ အစုုိးရရာျဖစ္ေသာ ဖလသမာပတ္ကုုိ ဝိသယဇၥ်တၱ-ဟုု ေခၚသည္။ 
ထုုိတြင္ ဤအရာ၌ စ်ာန္သည္ မိမိ၏ သႏၱာန္၌ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ယင္းကုုိ နိယကဇၥ်တၱ-ဟုု ဆုုိေပသည္။] 
 
သမ ၺသာဒနံ 
 “သမၺသာဒန=ံ ၾကည္လင္သည ္ (ဝါ) ၾကည္လင္ေစသည”္ဟူေသာ ဤပုုဒ္၌ သဒၶါကုု ိ
သမၺသာဒန-ဟု ုဆုုိအပ္၏။ ထုုိသဒၶါႏွင့္ယွဥ္ျခင္းေၾကာင္ ့စ်ာန္ကုုိလည္း သမၺသာဒန-ဟု ုဆုုိအပ္၏။ 
အဘယ္ကဲ့သုုိ႔နည္းဟူမ-ူ ညိဳေသာအဆင္းႏွင္ ့ယွဥ္ျခင္းေၾကာင္ ့အဝတ္ကုု ိအဝတ္ညိဳ-ဟု ုဆုုိရသကဲ့သုုိ႔ 
ပင္တည္း။  
 တနည္းဖြင့္ျပရလွ်င ္စ်ာန္သည ္သဒၶါႏွင့္ျပည့္စုုံေသာေၾကာင္၄့င္း၊ လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားတတ္ေသာ 
ဝိတက္ဝိစာရတုုိ႔ကုု ိၿငိမ္းေစတတ္ေသာေၾကာင့၄္င္း၊ စိတ္ကုု ိၾကည္လင္ေစတတ္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္လည္း 
စ်ာန္ကုု ိသမၺသာဒန-ဟု ုဆုုိအပ္ေပသည္။  
 ဤဒုုတိယအနက္အဖြင္ ့အတၳဝိကပ္၌ “စိတ္ကို ုၾကည္လင ္ေစေသာ”ဟု*ု ပုုဒ္စပ္ျခင္းကုု ိ
သိအပ ္ေပသည္။ ေရွ႕အတၳဝိကပ္၌ကား “ေစတေသာ-စိတ္၏” ဟူေသာ ပုုဒ္ကုု ိ”ဧေကာဒိဘာဝ-ံ
ျမတ္ေသာသမာဓိကုု ိျဖစ္ေစတတ္ေသာ”* ဟူူေသာပုုဒ္ႏွင္ ့ယွဥ္စပ္အပ္၏။ 
 
[*စ်ာန္က စိတ္ကုုိ ၾကည္လင္ေစတတ္သည္-ဟူေသာ အနက္အဖြင္ ့အရအားျဖင့္ ပါဠိ၌ သမၺသာဒန ံေစတေသာ-
ဟူေသာ ၂-ပုုဒ္ကုု ိ“ေစတေသာ=စိတ္ကုုိ၊ သမၺသာဒန=ံၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ”ဟုု ေရွ႕ေနာက္ျပန္၍ စပ္ရန္ျပ 
သည္။  
 *ၾကည္လင္ေသာ သဒၶါႏွင့္ယွဥ္ေသာေၾကာင့္ စ်ာန္သည္ သမၺသာဒန မည္၏ဟုု ျပခဲ့ေသာ ပထမ အနက ္
အဖြင့္အရအားျဖင္ ့“ေစတေသာ ဧေကာဒိဘာဝ”ံဟူေသာ ပါဠိ၌ သူ႔ရွိရင္းအတုုိင္းပင္ စပ္ရန ္ျပသည္။] 
 
ေစတေသာ ဧေကာဒိဘာဝံ 
 ထုု ိ“ေစတေသာ ဧေကာဒိဘာဝ”ံဟူေသာ စကားရပ္၌ ယခုုျပမည္ ့စကားသည္ကား ထုုိႏွစ္ပုုဒ ္
တုုိ႔၏ အနက္ကုု ိယွဥ္စပ္ျပေသာ စကားေပတည္း။ ျမတ္သည္ျဖစ္၍ တက္တတ္ေသာေၾကာင့ ္ဧေကာဒိ-
မည္၏။* ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔က မလႊမ္းမုုိး မႏွိပ္စက္ေသာေၾကာင့ ္ျမတ္သည္ျဖစ္၍ တက္တတ္၏-
ဟူေသာအနက္ကုု ိဆုုိလုုိသည္။ မွန္ေပ၏။ ေလာက၌ ျမတ္ေသာ သေဘာကုုိလည္း ဧေကာ-ဟု ု
ဆုုိအပ္၏။  
 တနည္းဖြင့္ျပရလွ်င ္ဝိတက ္ဝိစာရကင္းျခင္းေၾကာင္ ့အေဖၚမမွီး တစ္ဦးတည္း တက္တတ္၏။ 
ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဧေကာ-ဟု ုဆုုိသင့္၏။* ေနာက္တနည္းဖြင့္ျပရလွ်င ္ယွဥ္ဘက္တရား 
တုုိ႔ကုု ိထေစတတ္ေသာေၾကာင္ ့ဥဒ-ိမည္၏။ ထႂကြ ျဖစ္ေပၚေစတတ္၏-ဟူေသာ အနက္ကုု ိဆုုိလုု ိ
သည္။ ျမတ္ေသာအနက္သေဘာေၾကာင္ ့ဧက-မည္ေသာတရားသည ္ယွဥ္ဘက္တရားတုုိ႔ကုု ိထႂကြ 
ျဖစ္ေပၚ ေစတတ္ေသာေၾကာင္ ့ဥဒ-ိလည္း မည္၏။ ဤအေၾကာင္း ႏွစ္ပါးေၾကာင္ ့ဧေကာဒိ-မည္၏။* 
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ဤ ဧေကာဒိ-ဟူေသာ အမည္သည္ သမာဓိ၏ အမည္ေပတည္း။ ဤသုုိ႔ ဧေကာဒိ-မည္ေသာ, သမာဓ ိ
ကုု ိပြားေစတတ္ေသာေၾကာင္ ့ဤဒုုတိယစ်ာန္သည ္ဧေကာဒိဘာဝ-မည္၏။ 
 ထုု ိဧေကာဒိသည ္စိတ္၏ ဧေကာဒိ-သာတည္း။ တတိၳတုုိ႔ ၾကံဆအပ္ေသာ သတၱႏွင္ ့ဇီဝ၏ 
ဧေကာဒိ-မဟုုတ္ေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ဒုုတိယစ်ာန္ကုု ိ“ေစတေသာ ဧေကာဒိဘာဝ”ံဟု ုေဟာေတာ္မူအပ္ေပ 
သည္။ 
 
[*ဧက-ျမတ္သည္+ဥဒ-ိျဖစ္ေစတတ္သည္= ဧေကာဒိ - ျမတ္သည္ျဖစ္၍ ယွဥ္ဘက္တရားတုုိ႔ကုုိ ျဖစ္ေစတတ္ 
သည္။  
 တနည္းအားျဖင့္ ၾကံရလွ်င္ ဧေကာဓိ-မ ွဧေကာဒိ-ဟုု ေျပာင္းလဲလာသည္ဟူ၍လည္း ၾကံသင့္၏။ ထုုိသုုိ႔ 
ၾကံလွ်င္ ဧက-တစ္ခုုတည္းေသာ+ၾသဓိ-အပုုိင္းအျခား= ဧေကာဓိ-မ ွဧေကာဒိ- တစ္ခုုတည္းေသာ အပုုိင္းအျခား 
ရွိေသာ သမာဓိ။ ဆိုုလိုုသည္မွာ သမာဓိမရင့္က်က္ေသးမီက ဆုုိလွ်င္ ေရွးေရွးသမာဓိမ်ားႏွင္ ့ေနာက္ေနာက ္
သမာဓိမ်ားသည္ တည္ၾကည္ပုုံခ်င္း မတူ။ ကြဲျပားလ်က္ ရွိ၏။ သမာဓိရင့္က်က္လာေသာအခါ၌မူ ေရွးေရွးသမာဓိနဲ႔ 
ေနာက္ေနာက ္သမာဓိသည္ တည္ၾကည္ပုုံ အပုုိင္းအျခားအားျဖင့္ တူညီလ်က္ရွိ၏။ ပထမစိတ္ ဒုုတိယစိတ္ 
စသည္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမာဓိႏွင္ ့ဒုုတိယစိတ္ တတိယစိတ္ စသည္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမာဓိသည္ တည္ၾကည္ပုုံခ်င္း 
တူညီလ်က္ ရွိ၏။ ဤသုုိ႔ေသာ သမာဓိကုုိ ဆုုိသည္ဟုု ယူသင့္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ပင ္သမာဓိအခ်ိဳးက်လာပုုံကုုိ ျပရာ 
ပါဠ ိ(မ-၃၊ ၁၃၁။ အံ-၁၊ ၄၇၅။ ပဋိသံ၊ ၂၉၀- စသည္)တုုိ႔၌ ဧေကာဒိ ေဟာတိ= တည္ၾကည္ပုုံတူေသာ အပုုိင္း 
အျခား ရွိသည္ျဖစ္ေပ၏-ဟုု ေဟာေတာ္မူေပသည္။ မဟာစည္၊ ဝိသုုဒိၶ-ျမန္၊ တြဲ-၁၊၄၈၄။] 
 
 ဤသဒၶါသည္၄င္း၊ ဧေကာဒိမည္ေသာ ဤသမာဓိသည၄္င္း ပထမစ်ာန္၌လည္း ရွိသည္မဟုုတ ္
ပါေလာ။ သုုိ႔ပါလ်က ္အဘယ့္ေၾကာင္ ့ဤဒုုတိယစ်ာန္ကုုိသာလွ်င ္“သမၺသာဒန ံေစတေသာ ဧေကာဒိ-
ဘာဝ“ံဟု ုေဟာေတာ္မူအပ္သနည္း?. ဟု ုေစာဒနာျငားအ့ံ။ အေျဖကား- ထုုိပထမစ်ာန္သည ္ဝိတက ္
ဝိစာရတုုိ႔၏ တုုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္းေၾကာင္ ့လိႈင္းတံပုုိးတုုိ႔ျဖင္ ့ေရာျပြမ္းေသာ ေရကဲ့သုုိ႔ ေကာင္းစြာ 
မၾကည္လင္ေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ပထမစ်ာန္၌ သဒၶါရွိေသာ္လည္း “သမၺသာဒန”ံဟု ုေဟာေတာ္မမူ။ ထုုိမ ွ
တပါး ေကာင္းစြာ မၾကည္လင္ေသာေၾကာင့္ပင ္ထုုိပထမစ်ာန္၌ သမာဓိသည္လည္း ေကာင္းစြာမထင ္
ရွားေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့“ဧေကာဒိဘာဝ”ံဟူ၍လည္း ေဟာေတာ္မမူေပ။  
 ဤဒုုတိယစ်ာန္၌ကား ဝိတက္ဝိစာရတုုိ႔၏ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့ ္အခြင့္ရသည ္
ျဖစ္၍ သဒၶါသည္ အားေကာင္း၏။ အားႀကီးေသာ သဒၶါဟူေသာ အေဖၚကုုိရျခင္းေၾကာင့္ပင္လွ်င ္သမာဓ ိ
သည္လည္း ထင္ရွား၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ထုုိဒုုတိယစ်ာန္ကုုိသာလွ်င ္ဤသုုိ႔ “သမၺသာဒန ံေစတေသာ 
ဧေကာဒိဘာဝ”ံဟု ုေဟာေတာ္မူအပ္၏ဟု ုသိအပ္ေပသည္။ 
 ဝိဘင္းက်မ္း၌ကား “သဒၶါသည္, ယုုံၾကည္ျခင္းသည္, သက္ဝင္ယုုံၾကည္ျခင္းသည္, အလြန ္
ၾကည္လင္ျခင္းသည=္ သမၺသာဒန” မည္၏။ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္းသည္ …ပ… ေကာင္းစြာ ထားျခင္း 
သည္ “ေစတေသာ ဧေကာဒိဘာဝ”မည္၏ဟု ုဤမွ်ကုုိသာလွ်င ္ေဟာေတာ္မူအပ္၏။ ဤသုုိ႔ ေဟာ 
ေတာ္မူအပ္ေသာ ထုုိဝိဘင္းပါဠိစကားႏွင္ ့(သဒၶါႏွင္ ့ယွဥ္ျခင္းေၾကာင္-့စေသာ) ဤအနက္အဖြင့္သည ္
အၾကင ္အျခင္းအရာအားျဖင္ ့မဆန္႔က်င္၊ စင္စစ ္ႏွီးလည္း ႏွီးေႏွာမိ၏။ ညီလည္း ညီ၏။ ထုုိအျခင္း 
အရာအားျဖင္ ့သိအပ္ေပသည္။ 
 
အဝိတကၠ အဝိစာရာနံ 
 “အဝိတကၠ ံအဝိစာရ=ံဝိတကမ္ရွ ိဝိစာရမရွိေသာ” ဟူသည္ကား ဘာဝနာျဖင္ ့ပယ္ၿပီးျဖစ ္
ေသာေၾကာင္ ့ထုုိစ်ာန္၌ ဝိတက္မရွိ။ သုုိ႔မဟုုတ ္ထုုိစ်ာန္အား ဝိတက္မရွိ။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ထုုိစ်ာန္သည ္
အဝိတက ၠအဝိစာရ မည္၏။  
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 ဝိဘင္းက်မ္း၌လည္း “ဤသုုိ႔လွ်င ္ဝိတက္သည၄္င္း၊ ဝိစာရသည၄္င္း ၿငိမ္းကုုန္၏။ ၿငိမ္းေစအပ ္
ကုုန္၏။ အထူးသျဖင္ ့ၿငိမ္းကုုန္၏။ ခ်ဳပ္ျခင္းသုုိ႔ ေရာက္ကုနု္၏။ အထူးသျဖင္ ့ခ်ဳပ္ျခင္းသုုိ႔ ေရာက္ကုုန္၏။ 
ပ်က္ျခင္းသုုိ႔ ေရာက္ေစအပ္ကုုန္၏။ အထူးသျဖင္ ့ပ်က္ျခင္းသုုိ႔ ေရာက္ေစ အပ္ကုုန္၏။ ေျခာက္ေသြ႔ေစ 
အပ္ကုုန္၏။ အထူးသျဖင္ ့ေျခာက္ေသြ႔ေစအပ္ကုုန္၏။ အစြန္းမွ် မက်န္ရေအာင ္ကင္းသည္ကုု ိျပဳအပ္ 
ကုုန္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ထုုိဒုုတိယစ်ာန္ကုု ိ“အဝိတကၠ ံအဝိစာရ=ံဝိတက္မရွ ိဝိစာရမရွိေသာ”ဟု ုဆုုိအပ္၏-
ဟူ၍ ေဟာေတာ္မူအပ္ေပသည္။ 
 
ဝိတကၠ ဝိစာရာနံ ဝူပသေမာ 
 ဤေနရာ၌ “ဝိတက္ဝိစာရတုုိ႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင္”့ဟူေသာ ဤစကားျဖင္ ့“ဝိတက ္ဝိစာရ 
မရွိျခင္းဟူေသာ” ဤအနက္သည ္ၿပီးစီးသည္ မဟုုတ္ပါေလာ။ သုုိ႔ပါလ်က ္အဘယ့္ေၾကာင္ ့“ဝိတက ္
မရွ ိဝိစာရမရွိေသာ”ဟု ုတဖန ္ေဟာေတာ္မူျပန္ပါသနည္း? ဟု ုေစာဒကပုုဂိၢဳလ္တခ်ိဳ႕က ေစာဒနာ၏။ 
 အေျဖကုု ိဆုုိေပအံ။့ ဤေစာဒကဆရာ ဆုုိေသာစကားသည ္ဤဆုုိသည့္အတုုိင္း မွန္ေပ၏။ 
ဤ(ဝိတက ္မရွ ိဝိစာရမရွိျခင္းဟူေသာ)အနက္သည ္ၿပီးစီးသည္သာတည္း။ သုုိ႔ရာတြင ္(ဝိတက ္
ဝိစာရတုုိ႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ဟူေသာ) ဤစကားသည္ (ဝိတက ္ဝိစာရ မရွိျခင္းမွ်-ဟူေသာ)အနက္ကုု ိ
ျပတတ္သည ္မဟုုတ္ေပ။ “ရုုန္႔ရင္း ရုုန္႔ရင္းေသာ အဂၤါကုု ိလြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင္ ့ပထမစ်ာန္မ ွ
တျခားျဖစ္ေသာ ဒုုတိယစ်ာန္စသည္တုုိ႔ကုု ိရေပသည္-ဟု ုျပေတာ္မူျခင္းငွာ “ဝိတက္ဝိစာရတုုိ႔၏ 
ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင္”့ဟု ုဤသုုိ႔ ေဟာေတာ္မူအပ္၏-ဟု ုငါတုုိ႔ ဆုုိခဲ့ကုုန္ၿပ ီမဟုုတ္ေလာ။ 
 
 တနည္းျပရလွ်င ္ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔၏ ၿငမိ္းျခင္းေၾကာင္ ့ဤဒုုတိယစ်ာန္သည ္ၾကည္လင္၏ (ဝါ) 
ၾကည္လင္ေစတတ္၏။ နီဝရဏကိေလသာဟူေသာ ေနာက္က်ဳျခင္း၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင္ ့ၾကည္လင ္
သည္ မဟုုတ္ေပ။ ထုုိ႔ျပင ္ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင္ ့ဤဒုုတိယစ်ာန္သည ္ျမတ္ေသာ သမာဓ ိ
ကုု ိပြားေစတတ္၏။ ဥပစာရစ်ာန္ကဲ့သုုိ႔ နီဝရဏတုုိ႔ကုု ိပယ္ျခင္းေၾကာင့ ္ျမတ္ေသာသမာဓိကုု ိပြားေစ 
သည္ မဟုုတ္ေပ။ ပထမစ်ာန္ကဲ့သုုိ႔ အဂၤါထင္ရွားျဖစ္ျခင္းေၾကာင္ ့ျမတ္ေသာ သမာဓိကုု ိပြားေစသည ္
လည္း မဟုုတ္ေပ။ ဤသုုိ႔ “ဝိတက ၠဝိစာရာန ံဝူပသေမာ” ဟူေသာ ဤစကားသည္ “ၾကည္လင္ျခင္း၊ ဝါ- 
ၾကည္လင္ေစျခင္းႏွင္ ့ျမတ္ေသာသမာဓိကုု ိပြားေစျခင္းတုုိ႔၏ အေၾကာင္းျဖစ္သည္ကုု”ိ ျပတတ္၏။  
 ထုုိ႔ျပင ္ဤဒုုတိယစ်ာန္သည ္ဝိတက္ဝိစာရတုုိ႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင္ ့ဝိတက္လည္း မရွိ၊ ဝိစာရ 
လည္း မရွိျခင္း ျဖစ္၏။ တတိယစ်ာန ္စတုုတၳစ်ာန္တုုိ႔ကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ စကၡဳဝိညာဏ ္စသည္တုုိ႔ကဲ့သုုိ႔၄င္း 
ပင္ကုုိယ ္သေဘာအားျဖင့္ပင ္မရွိျခင္းေၾကာင္ ့ဝိတက္လည္း မရွ,ိ ဝိစာရလည္း မရွိသည ္မဟုုတ္ေပ။ 
ဤသုုိ႔ “ဝိတက ၠဝိစာရာန ံဝူပသေမာ” ဟူေသာ စကားသည္ ဝိတက ္ဝိစာရမရွိျခင္း၏ အေၾကာင္းကုု ိ
လည္း ျပတတ္၏။ ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔ မရွိျခင္းမွ်ကုုိသာ ျပသည္မဟုုတ္ေပ။ “အဝိတက ၠအဝိစာရာန”ံ 
ဟူေသာ ဤစကားသည္ကား ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔၏ မရွိျခင္းမွ်ကုုိသာ ျပတတ္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့ ္ဝိတက ၠ
ဝိစာရာန ံဝူပသေမာ”ဟူေသာ ေရွ႕စကားကုု ိဆုုိၿပီးေသာ္လည္း အဝိတက ၠအဝိစာရာန-ံဟူေသာ 
ေနာက္စကားကုု ိဆုုိသင့္သည္သာလွ်င္တည္း။ ဤတြင ္စကားတစ္ရပ္ၿပီး၏။ 
 
သမာဓိဇံ 
 “သမာဓိဇ=ံသမာဓိေၾကာင္ ့ျဖစ္ေသာ” ဟူသည္ကား ပထမစ်ာန္သမာဓိေၾကာင္ ့ျဖစ္ေသာ 
စ်ာန္၊ သိုု႔မဟုုတ ္ယွဥ္ဘက္သမာဓိေၾကာင္ ့ျဖစ္ေသာစ်ာန-္ ဟူေသာ အနက္ကုု ိဆုုိလုုိ၏။ ထုု ိ
“ယွဥ္ဘက္သမာဓိေၾကာင္ ့ျဖစ္ေသာစ်ာန”္ဟူေသာ စကားရပ္၌ ပထမစ်ာန္သည္လည္း ယွဥ္ဘက ္
သမာဓိေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္ပင ္မွန္ေသာ္လည္း ဤဒုုတိယစ်ာန္သမာဓိကုုိသာလွ်င ္ဝိတက္ဝိစာရတုုိ႔၏ 
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လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္း ကင္းသျဖင္ ့အလြန္လွ်င ္လႈပ္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင္၄့င္း၊ အလြန္ၾကည္လင္ေသာ 
ေၾကာင္၄့င္း သမာဓိဟု ုဆုုိထုုိ္က္ေပသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ဤဒုုတိယစ်ာန္၏ ဂုုဏ္ေက်းဇူးကုု ိခ်ီးမြမ္းျခင္းငွာ 
ဤဒုုတိယစ်ာန္ကုုိသာလွ်င ္“သမာဓိဇ=ံ သမာဓိေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ”ဟု ုေဟာေတာ္မူအပ္ေပသည္။ 
 
ဒုတိုယံ 
 “ဒုုတိယ”ဟူသည္ကား ေရတြက္ျခင္း အစဥ္အားျဖင္ ့ႏွစ္ခုုေျမာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ဒုုတိယ 
မည္၏။ ဤစ်ာန္ကုု ိႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ဝင္စားအပ္ေသာေၾကာင့္လည္း ဒုုတိယမည္၏။ ထုုိမွတပါး “အဂၤါ 
ႏွစ္ပါးကို ုပယ္ၿပီးျဖစ္၍ အဂၤါသုုံးပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာ”ဟု ုဆုုိခဲ့ေသာ စကား၌ ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔ကုု ိ
ပယ္ျခင္းအားျဖင္ ့အဂၤါႏွစ္ပါး ပယ္ၿပီးျဖစ္ပုုံကုု ိသိအပ္ေပသည္။  
 ဆက္၍ ျပဦးအံ့။ ပထမစ်ာန္၏ ဥပစာခဏ၌ နီဝရဏတုုိ႔ကုု ိပယ္အပ္ကုုန္သကဲ့သုုိ႔ ထုုိ႔အတ ူ
ဒုုတိယစ်ာန္၏ ဥပစာခဏ၌ ဝိတက္ဝိစာရတုုိ႔ကုု ိပယ္အပ္သည္ကား မဟုုတ္ကုုန္။ စင္စစ္ေသာ္ကား 
ဤဒုုတိယစ်ာန္သည ္အပၺနာခဏ၌သာလွ်င ္ထုုိဝိတက္ဝိစာရတုုိ႔ႏွင္ ့ကင္း၍ ျဖစ္ေပသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့
ထုုိဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔ကုု ိဤဒုုတိယစ်ာန္၏ “ပယ္အဂၤါတုုိ႔”ဟု ုဆုုိအပ္ကုုန္၏။  
 ပီတ ိသုုခ စိေတၱကဂၢတာ-ဟူေသာ ဤသုုံးပါးတုုိ႔၏ ျဖစ္ျခင္းအားျဖင္ ့အဂၤါသုုံးပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံပုုံကုု ိ
သိအပ္ေပသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ဝိဘင္းက်မ္း၌ “ၾကည္လင္ျခင္း သမၺသာဒနသည,္ ပီတိသည,္ သုုခသည,္ 
စိေတၱကဂၢတာသည,္ စ်ာန္မည္၏”ဟူေသာ စကားကုု ိေဟာျခင္းသည ္အၿခံအရံႏွင္ ့တကြျဖစ္ေသာ 
စ်ာန္ကုု ိျပျခင္းငွာ ပရိယာယ္အားျဖင္ ့ေဟာေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ သမၺသာဒနကုု ိခ်န္ထား၍ မုုခ် 
အားျဖင္ ့စူးစူးစုုိက္စုုိက ္ရ ႈျခင္းလကၡဏာသိုု႔ေရာက္ေသာ အဂၤါတုုိ႔၏ အစြမ္းအားျဖင့ ္ဤစ်ာန္သည ္အဂၤါ 
သုုံးပါးသာ ရွိေပသည္။ ဤစကားမွာ “ထုုိအခါ၌ အဘယ္အဂၤါသုုံးပါးရွိေသာ စ်ာန္သည ္ျဖစ္သနည္း?၊ 
ပီတ ိသုုခ စိေတၱကဂၢတာ-ဟူေသာ အဂၤါသုုံးပါးရွိေသာ စ်ာန္ျဖစ္၏”ဟု ုျမတ္စြာဘုုရား ေဟာေတာ္မ ူ
သည္ႏွင္ ့အညီေပတည္း။ ႂကြင္းေသာ သိဖြယ္ဟူသမွ်သည ္ပထမစ်ာန္၌ ဆုုိအပ္ၿပီးေသာ နည္းရွိသည္ 
သာလွ်င္တည္း။  
 

************ 
 

တတိယစ်ာန္ကုုိ ဖြင့္ျပခ်က္ 
 
 ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုိင္း ရအပ္ၿပီးေသာ ထုုိစ်ာန္၌လည္း ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ နည္းျဖင့့္ပင္လွ်င ္ငါးပါး 
ေသာအျခင္းအရာတုုိ႔ျဖင့ ္ႏုုိင္နင္းေအာင ္ေလ့လာမွီဝဲၿပီးသည္ျဖစ္၍ ေက်ျပြန္ေအာင ္ဝင္စားထားေသာ 
ဒုုတိယစ်ာန္မ ွထ၍ “ဤဒုုတိယစ်ာန ္သမာပတ္သည ္ဝိတက ္ဝိစာရဟူေသာ ရန္သူႏွင္ ့ကပ္၏”ဟူ၍ 
၄င္း၊ “ထုုိဒုုတိယစ်ာန္၌ စိတ္၏ေပၚလြင္သည္ ့သေဘာျဖစ္ေသာ (ဝါ) တမ်ိဳးတမည္ျဖစ္၍ တက္ႂကြျခင္း 
သေဘာျဖစ္ေသာ ပီတိျဖင္ ့ထုုိဒုုတိယစ်ာန္ကုု ိရုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္း၏-ဟူ၍ ေဟာေတာ္မူေပသည-္ဟု ု
ဆုုိအပ္ေသာ ပီတိ၏ ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းျခင္းေၾကာင္ ့စ်ာန္အဂၤါအားနည္း၏” ဟူ၍၄င္း ဆင္ျခင္လ်က ္
ထုုိဒုုတိယစ်ာန္၌ အျပစ္ကုုိျမင္၍ တတိယစ်ာန္ကုု ိၿငိမ္သက္ေသာတရားဟု ုႏွလုုံးသြင္းလ်က ္ဒုုတိယ 
စ်ာန္၌ ႏွစ္သက္တြယ္တာျခင္းကုု ိကုုန္ခန္းေစ၍ တတယိစ်ာန္ကုု ိရျခင္းငွာ ဘာဝနာအားထုုတ္ျခင္းကုု ိ
ျပဳအပ္၏။  
 ထုုိသုုိ႔အားထုုတ္လွ်င ္ဒုုတိယစ်ာန္မ ွထ၍ သတိရလ်က ္သမၺဇဥ္ေခၚ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ႏွင္ ့ျပည့္စုုံ 
လ်က ္စ်ာန္အဂၤါတုုိ႔ကုု ိဆင္ျခင္ေသာ ထုုိေယာဂီအား ပီတိသည ္ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းေသာအားျဖင္ ့ထင္လာ၏။ 
သုုခသည၄္င္း, ဧကဂၢတာသည၄္င္း ၿငိမ္သက္ေသာအားျဖင္ ့ထင္လာ၏။ ထုုိထင္လာေသာအခါ၌ 
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ထုုိေယာဂီသည ္ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းေသာ အဂၤါကုု ိပယ္ျခင္းငွာ၄င္း၊ ၿငိမ္သက္ေသာအဂၤါတုုိ႔ကုု ိရျခင္းငွာ၄င္း 
ထုုိပထဝီကသုုိဏ္း ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုုိပင္လွ်င ္“ေျမ, ေျမ”ဟု ုအဖန္ဖန ္အထပ္ထပ ္ႏွလုုံးသြင္းအပ္၏။  
 ထုုိသုုိ႔ ႏွလုုံးသြင္းေနစဥ ္“ယခုုအခါ တတိယစ်ာန ္ျဖစ္ေပၚေတာ့မည”္ဟု ုဆုုိသင့္ေသာ ေဇာဝါရ 
၌ ဘဝင္ကုုိျဖတ္၍ ထုုိပထဝီကသုုိဏ္း နိမိတ္ကုုိပင ္အာရုုံျပဳ၍ မေနာဒြါရဝဇၨန္းျဖစ္၏။ ထုုိ႔ေနာင္မ ွ
ထုုိပထဝီကသုုိဏ္း အာရုုံ၌ပင္လွ်င ္ေဇာ ၄-ႀကိမ ္၅-ႀကိမ ္ေစာကုုန္၏။ ယင္း ေဇာ ၄-ႀကိမ ္၅-ႀကိမ္တုုိ႔၏ 
အဆုုံး၌ တစ္ခုုေသာ စတုုတ,ၳ သုုိ႔မဟုုတ ္ပဥၥမေဇာသည ္ရူပါဝစရ တတိယစ်ာန္ေဇာ ေပတည္း။ ႂကြင္း 
ေသာ သုုံးႀကိမ ္ေလးႀကိမ္ေသာ ေဇာတုုိ႔သည ္(ပရိက,ံ ဥပစာ, အႏုုလုု,ံ ေဂါၾတဘူ-ဟု)ု ဆုုိအပ္ၿပီးေသာ 
အျပားရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ ကာမာဝစရ ေဇာတုုိ႔ေပတည္း။ ဤကား တတိယစ်ာန္ကုု ိရပုုံအစဥ္ေပ 
တည္း။ 
 
ဤမွ်ေသာ ဘာဝနာအစဥ္ျဖင္ ့ဤေယာဂီသည-္  
 “ပီတိကုု ိစက္ဆုုပ္ျခင္း ( ၿငိ္မ္းေစျခင္း)ေၾကာင့္၊ ပီတိကုု ိလြန္ေျမာက္ျခင္း (ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔ကုု ိ
 ၿငိမ္းေစျခင္း)ေၾကာင္ ့လ်စ္လ်ဴရႈသည္ျဖစ္၍ သတိရွိလ်က ္သမၺဇဥ္ေခၚ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ႏွင္ ့
 ျပည့္စုုံလ်က ္ေန၏။ ကာယိကသုုခ ေစတသိကသုုခကုု ိရူပကာယ နာမကာယျဖင္ ့ခံစား၏။ 
 တတိယစ်ာန္ႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာ ထုုိပုုဂိၢဳလ္ကုု ိယင္းတတိယစ်ာန္ေၾကာင္ ့ဘုုရားအစရွိေသာ 
 အရိယာအရွင္ျမတ္တုုိ႔သည ္လ်စ္လ်ဴရႈသ,ူ  သတိရွိသ,ူ  ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိသ-ူဟု ုေျပာဆုု ိ  
 ၾကကုုန္၏။ ထုုိသုုိ႔ေျပာဆုုိျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထုုိတတိယစ်ာန္ကုု ိျပည့္စုုံေစ၍ ေန၏။”  
ဤသုုိ႔ေနေသာ ဤေယာဂီသည ္အဂၤါတစ္ပါးကုု ိပယ္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ အဂၤါႏွစ္ပါးႏွင္ ့ျပည္စုုံေသာ, 
ေကာင္းျခင္းသုုံးပါးႏွင့္လည္း ျပည့္စုုံေသာ, လကၡဏာ ဆယ္ပါးႏွင့္လည္း ျပည့္စုုံေသာ ပထဝီကသုုိဏ္း 
ကုု ိအာရုုံျပဳေသာ တတိယစ်ာန္ကုု ိရ၏။ 
 

တတိယစ်ာနကထာ၏ အဖြင့္ 
 
ပီတိယာ စ ဝိရာဂါ 
 ထုုိတတိယစ်ာန္ကုု ိျပရာစကားရပ္၌ “ပီတိယာ စ  ဝိရာဂါ= ပီတိကုု ိစက္ဆုုပ္ျခင္းေၾကာင့၄္င္း” 
ဟူရာ၌ ဆုုိအပ္ၿပီးေသာ အျပားရွိေသာ ပီတိကုု ိစက္ဆုုပ္ျခင္းသည၄္င္း, လြန္ေျမာက္ျခင္းသည၄္င္း 
ဝိရာဂါ=စက္ဆုုပ္ျခင္း မည္ေပ၏။  
 ဆက္၍ ရွင္းျပအ့ံ။ ပီတိယာႏွင္ ့ဝိရာဂါ ႏွစ္ပုုဒ္တုုိ႔၏ အၾကား၌ စ-သဒၵါသည္ ေပါင္းစည္းျခင္း 
အနက္ရွိ၏။ ထုု ိစ-သဒၵါသည္ ပီတိကုု ိၿငိမ္းေစျခင္းကုုမိူလည္း ေပါင္း၏။ ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔ကုု ိၿငိမ္းေစ 
ျခင္းကုုိမူလည္း ေပါင္း၏။ ထုုိေပါင္းပုု ံႏွစ္မ်ိဳးတုုိ႔တြင ္ပီတိကုု ိၿငိမ္းေစျခင္းကုုိသာလွ်င ္ေပါင္းေသာအခါ၌ 
[ပီတိကုု ိစက္ဆုုပ္ျခင္းေၾကာင္၄့င္း၊ ထုုိ႔ထက္ပုုိ၍ ဆုုိရလွ်င္၊ ဝါ- သည္မွ်သာ မကေသး ပီတိကုု ိၿငိမ္းေစ 
ျခင္းေၾကာင္၄့င္း] ဟု ုဤသုုိ႔ စကားယွဥ္စပ္ျခင္းကို ုသိအပ္ေပသည္။  
 ဆက္၍ ရွင္းျပဦးအံ့။ ဤစကားယွဥ္စပ္ပုုံ၌ ဝိရာဂ-သဒၵါသည္ စက္ဆုုပ္ျခင္း အနက္ရွိ၏။ 
ထုုိ႔ေၾကာင္ ့“ပီတိကုု ိစက္ဆုုပ္ျခင္းေၾကာင္၄့င္း၊ ၿငိမ္းေစျခင္းေၾကာင္၄့င္း” ဟူေသာ ဤအနက္ကုု ိမွတ ္
အပ္ေပသည္။  
 ထုုိမွတပါး ဝတိက္ဝိစာရတုုိ႔ကုု ိၿငိမ္းေစျခင္းကုု ိေပါင္းေသာအခါ၌ “ပီတိကုု ိလြန္ေျမာက္ျခင္း 
ေၾကာင္၄့င္း၊ သည္မွ်သာ မကေသး, ဝိတက္ဝိစာရတုုိ႔ကုု ိ ၿငိမ္းေစျခင္းေၾကာင္၄့င္း” ဟု ုဤသုုိ႔ စကား 
ယွဥ္စပ္ျခင္းကို ုသိ္ေစအပ္၏။ ဆက္၍ ရွင္းဦးအံ့။ ဤစကားယွဥ္စပ္ပုုံ၌ ဝိရာဂ-သဒၵါသည္ လြန္ေျမာက ္
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ျခင္း အနက္ရွိ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့[ပီတိကုု ိလြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင္၄့င္း၊ ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔ကုု ိ ၿငိမ္းေစျခင္း 
ေၾကာင္၄့င္း] ဟူေသာ အနက္ကုု ိမွတ္အပ္ေပသည္။ 
 
 ထုုိဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔သည ္ဒုုတိယစ်ာန္၌ပင္လွ်င ္ၿငိမ္းခဲ့ေစကာမ ူဤတတိယစ်ာန္၏ 
လမ္းေၾကာင္းကုု ိျပျခင္းငွာ၄င္း၊ ဂုုဏက္ုု ိခ်ီးမြမ္းျခင္းငွာ၄င္း (ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔ကုု ိၿငိမ္းေစျခင္းေၾကာင့-္ 
ဟူေသာ) ဤစကားကုု ိေပါင္းဆည္း၍ ဆုုိခဲ့ေပသည္။ [“စ”သဒၵါကုုိ ျမန္မာလုု ိ“၄င္း”ဟုု အနက္ျပန္၏] 
မွန္ေပ၏။ “ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔ကုု ိၿငိမ္းေစျခင္းေၾကာင္-့ဟု ုဆုုိလွ်င ္ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔၏ ၿငိမ္းျခင္းသည္ 
ဤတတိယစ်ာန္၏ လမ္းေၾကာင္း စင္စစ္ျဖစ ္ေပသည္-ဟူေသာ ဤသေဘာသည္ ထင္ရွား၏။  
 ဥပမာျပရလွ်င-္ တတိယအရိယာမဂ္၌ ပယ္အပ္သည ္မဟုုတ္ၾကျငားေသာ္လည္း* သကၠာယ-
ဒိ႒ိ စသည္တုုိ႔ကုု ိ“ၾသရမၻာဂယိ သံေယာဇဥ္ငါးပါးတုုိ႔ကုု ိပယ္ျခင္းေၾကာင္”့ဟူ၍ ဤသုုိ႔ ေဟာေတာ္မူလွ်င ္
ထုုိတတိယအရိယာမဂ္ကုု ိခ်ီးမြမ္းရာ ေရာက္သကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ ထုုိတတိယအရိယာမဂ္ကုု ိရျခင္းငွာ 
အားထုုတ္ေသာသူတုုိ႔၏ အားတက္သေရာ အားထုုတ္ျခင္းကုု ိျဖစ္ေစသကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ ဤအတူပင ္
ဤတတိယစ်ာန္၌ ၿငိမ္းသည ္မဟုုတ္ၾကျငားေသာ္လည္း ဝိတက္ဝိစာရတုုိ႔၏ ၿငိမ္းျခင္းကုု ိဤ၌ဆုုိလွ်င ္
ဤတတိယစ်ာန္၏ ဂုုဏ္ကုု ိခ်ီးမြမ္းရာေရာက္ေပသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့“ပီတိကုု ိလြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင္ ့
၄င္း၊ ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔ကုု ိၿငိမ္းေစျခင္းေၾကာင္း၄င္း” ဟူေသာ ဤအနက္ကုု ိငါဆုုိခဲ့ေပသည္။ 
 
 [*ၾသရမၻာဂိယ-ေအာက္ ကာမေလာက၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သံေယာဇဥ္ ၅-ပါးဟူသည္မွာ-  
(၁) သကၠာယဒိ႒ိ၊ (၂) ဝိစိကိစၦာ၊ (၃) သီလဗၺတ ပရာမာသ၊ (၄) ကာမရာဂ၊ (၅) ဗ်ာပါဒ-တုုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထုုိတြင္ 
(၁-၂-၃) သံေယာဇဥ္တုုိ႔ကုုိ ပထမမဂ္က ပယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။ ယင္းတုုိ႔ကုုိရည္၍ တတိယအရိယာမဂ္၌ ပယ္အပ္သည္ 
မဟုုတ္ၾကျငားေသာ္လည္း-ဟုု ဆုုိေပသည္။] 
 
ဥေပကၡေကာ စ ဝိဟရတိ 
 “ဥေပကၡေကာ စ  ဝိဟရတ=ိလ်စ္လ်ဴရႈလ်က္လည္း ေန၏” ဟူေသာ ဤစကား၌ အနက္ကား 
အသင့္အားျဖင္ ့ရႈတတ္ေသာေၾကာင္ ့ဥေပကၡာ-မည္၏။ အညီအမွ် ရႈတတ္၏။ သုုခ-ဒုုကၡ တုုိ႔တြင ္
တစ္ဖက္ဖက္သုုိ႔ မက်ပဲ ရႈတတ္၏-ဟူေသာ အနက္ကုု ိဆုုိလုုိသည္။  
 ညစ္ညဴးေၾကာင္း သံကိေလသ ကင္းသျဖင္ ့သန္႔ရွင္းေသာ- မဟဂၢဳတ္အျဖစ္သုုိ႔ ေရာက္သျဖင့ ္
ႀကီးက်ယ္ျပန္႔ေျပာေသာ- ပီတိကင္းသျဖင္ ့ ၿမဲၿမံခုုိင္ခံ ့တည္တံ့ေသာ အားအစြမ္းသုုိ႔ေရာက္ေသာ- 
ထုုိဥေပကၡာႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာေၾကာင္ ့တတိယစ်ာန္ႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာပုုဂိၢဳလ္ကုု ိ “လ်စ္လ်ဴရႈေသာသ”ူဟု ု
ဆုုိအပ္ေပသည္။  
 
ဥေပကၡာ ၁၀-ပါး 
 ဥေပကၡာသည-္ (၁) ဆဠဂုုၤေပကၡာ၊ (၂) ျဗဟၼဝိဟာရုုေပကၡာ၊ (၃) ေဗာဇၥ်ဂၤုုေပကၡာ၊ (၄) ဝီရိယု-ု
ေပကၡာ၊ (၅) သခၤါရုုေပကၡာ၊ (၆) ေဝဒႏုုေပကၡာ၊ (၇) ဝိပႆႏုုေပကၡာ၊ (၈) တၾတ-မဇၥ်တၱဳေပကၡာ၊  
(၉) စ်ာႏုုေပကၡာ၊ (၁၀) ပါရိသုုဒၶဳေပကၡာ-ဟု ုဆယ္ပါးအျပားရွိ၏။ 
 
 (၁) ထုုိဥေပကၡာ ၁၀-ပါးတုုိ႔တြင ္“ရဟန္းတုုိ႔- ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည ္မ်က္စိျဖင္ ့
အဆင္းကုုိျမင္လွ်င ္ဝမ္းေျမာက္မႈလည္း မျဖစ္။ စိတ္မခ်မ္းသာမႈလည္း မျဖစ္။ အမွတ္ရကာ မွန္စြာ 
အျပားအားျဖင္ ့သိသည္ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴရႈလ်က ္ေန၏” ဟူ၍လာေသာ ရဟႏၱာ၏ ဒြါရေျခာက္ပါးတုုိ႔၌ 
ေကာင္း-မေကာင္းေသာ အာရုုံေျခာက္ပါးတုုိ႔တြင ္တစ္ပါးပါး ထင္လာလွ်င ္ထက္ဝန္းက်င ္ကိေလသာမ ွ
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စင္ၾကယ္ေသာ ပကတိသေဘာကုု*ိ မစြန္႔ေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ျဖစ္ေသာ ဥေပကၡာသည ္ဆဠဂုုၤ-
ေပကၡာ* မည္၏။ 
 [*ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ျခင္းဟူေသာ ပကတိသေဘာ-ဟူသည္မွာ ရဟႏၱာ၏ ပင္ကုုိ္ယ္သေဘာ, 
 ကိေလသာ ကင္းျခင္းသေဘာ ေပတည္။ ဋီကာ။ *ဆဠဂၤ-အဂၤါေျခာက္ပါးရွိေသာ+ဥေပကၡာ-လ်စ္လ်ဴ 
 ရႈမႈ = ဆဠဂၤုုေပကၡာ။] 
 
 (၂) ထုုိမွတပါး “ဥေပကၡာႏွင္ ့တကြျဖစ္ေသာ စိတ္ျဖင္ ့တစ္ခုုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကုု ိျဖန္႔၍ 
ေန၏”ဟု ုဤသုုိ႔လာေသာ တကြျဖစ္ဖက ္တရားတုုိ႔တြင ္(ဝါ) တကြျဖစ္ဖက ္တရားတုုိ႔၌ ကံသာလွ်င ္
ကုုိယ္ပုုိင္ဥစၥာ ရွိသည္ဟု ုရႈလ်က ္အလယ္အလတ ္သေဘာရွိေသာ အျခင္းအရာျဖင္ ့ျဖစ္ေသာ 
ဥေပကၡာသည ္ျဗဟၼဝဟိာရုုေပကၡာ-မည္၏။ 
 
 (၃) ထုုိမွတပါး “ဝိေဝကကုု ိမွီေသာ ဥေပကၡာသေမၺာဇၥ်င္ကုု ိပြားေစ၏”ဟု ုဤသုုိ႔လာေသာ 
တကြျဖစ္ဖက ္တရားတုုိ႔တြင ္(ဝါ) တကြျဖစ္ဖက ္တရားတုုိ႔၌ အလယ္အလတ္သေဘာရွိေသာ အျခင္း 
အရာျဖင့္ျဖစ္ေသာ ဥေပကၡာသည ္ေဗာဇၥ်ဂၤုုေပကၡာ-မည္၏။  
 
 (၄) ထုုိမွတပါး “ရံဖန္ရံခါ အလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ ဝီရိယ-ဟုုဆုုိအပ္ေသာ ဥေပကၡာနိမိတ္ကုု ိ
ႏွလုုံးသြင္း၏”ဟု ုဤသုုိ႔လာေသာ မတင္းလြန္း မေလ်ာ့လြန္းသည ္ဝီရိယဟု ုဆုုိအပ္ေသာ ဥေပကၡာ 
သည္ ဝီရိယုုေပကၡာ-မည္၏။ 
 
 (၅) ထုုိမွတပါး “အဘယ္မွ်ေသာ သခၤါရုုေပကၡာတုုိ႔သည ္သမထ၏ အစြမ္းျဖင္ ့ျဖစ္ကုုန္သနည္း။ 
အဘယ္မွ်ေသာ သခၤါရုုေပကၡာတုုိ႔သည ္ဝိပႆနာ၏ အစြမ္းျဖင္ ့ျဖစ္ကုုန္သနည္း။ ရွစ္ပါးေသာ သခၤါရု-ု
ေပကၡာတုုိ႔သည ္သမထ၏အစြမ္းျဖင္ ့ျဖစ္ကုုန္၏။* ဆယ္ပါးေသာ သခၤါရုုေပကၡာတုုိ႔သည ္ဝိပႆနာ၏ 
အစြမ္းျဖင္ ့ျဖစ္ကုုန္၏*”ဟု ုဤသုုိ႔လာေသာ နီဝရဏစသည္တုုိ႔ကို ုရႈဆင္ျခင္၍ ေကာင္းစြာတည္ေသာ 
ယူျခင္း၌ အလယ္အလတ ္သေဘာရွိေသာ ပညာဟူေသာ ဥပေကၡာသည ္သခၤါရုုေပကၡာ-မည္၏။ 
 
 (၆) ထုုိမွတပါး “အၾကင္အခါ၌ ဥေပကၡာေဝဒနာႏွင္ ့တကြျဖစ္ေသာ ကာမာဝစရကုုသိုုလ္စိတ ္
ျဖစ္၏”ဟု ုဤသုုိ႔လာေသာ ဒုုကၡလည္းမဟုုတ,္ သုုခလည္း မဟုုတ္ဟု ုသမုုတ္အပ္ေသာ ဥေပကၡာသည ္
ေဝဒႏုုေပကၡာ-မည္၏။ 
 
 (၇) ထုုိမွတပါး “အၾကင္တရားသေဘာသည္ ရွိ၏။ အၾကင ္ခႏၶာငါးပါးအေပါင္းသည ္ျဖစ္ေပၚ 
၏။ ထုုိခႏၶာငါးပါးအေပါင္းကုု ိပယ္စြန္႔၏။ ထုုိသုုိ႔ ပယ္စြန္႔ေသာသူသည ္ထုုိခႏၶာငါးပါးအေပါင္း၌ လ်စ္လ်ဴ 
ရႈျခင္း ဥေပကၡာကုု ိရ၏”ဟု ုဤသုုိ႔လာေသာ ဆင္ျခင္သုုံးသပ္ျခင္း၌ အလယ္အလတ္သေဘာရွိေသာ 
ဥေပကၡာသည ္ဝိပႆႏုုေပကၡာ-မည္၏။  
 
 (၈) ထုုိမွတပါး “ေယ ဝါ ပန-သဒၵါျဖင္ ့ေဟာအပ္ေသာ* ဆႏၵအစရွိေသာ* တရားတုုိ႔၌လာေသာ 
တကြျဖစ္ဖက္တရားတုုိ႔ကုု ိအညီအမွ် ေဆာင္တတ္ေသာ ဥေပကၡာသည ္တၾတ-မဇၥ်တၱဳေပကၡာ မည္၏။  
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 (၉) ထုုိမွတပါး “လ်စ္လ်ဴရႈလ်က္လည္း ေန၏”ဟု ုဤသုုိ႔လာေသာ ျမတ္ေသာသုုခပင ္ျဖစ္ေစ 
ကာမ ူထုုိတတိယစ်ာန္သုုခ၌ တစဖ္က္သုုိ႔က်ေရာက္ျခင္းကုု ိမျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဥေပကၡာသည ္
စ်ာႏုုေပကၡာ-မည္၏။ 
 
 (၁၀) ထုုိမွတပါး “ဥေပကၡာေၾကာင္ ့သတိ၏ လုုံးဝ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုုတၳစ်ာန္ကုု”ိဟု ု
ဤသုုိ႔လာေသာ နီဝရဏ, ဝိတက,္ ဝိစာရ, စေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္တရား အားလုုံးတုုိ႔မ ွလုုံးဝစင္ၾကယ ္
ေသာ ယင္းဆန္႔က်င္ဘက ္တရားတုုိ႔ကုု ိၿငိမ္းေစျခင္း၌လည္း ေၾကာင့္ၾကစုုိက္ျခင္း မရွိေသာ ဥေပကၡာ 
သည္ ပါရိသုုဒၶဳေပကၡာ-မည္၏။ 
 
 ထုုိဥေပကၡာ ဆယ္ပါးတုုိ႔တြင ္ဆဠဂၤုုေပကၡာ, ျဗဟၼဝိဟာရုုေပကၡာ, ေဗာဇၥ်ဂုုၤေပကၡာ, တၾတ-
မဇၥ်တၱဳေပကၡာ, စ်ာႏုုေပကၡာ, ပါရိသုုဒၶဳေပကၡာ- တုုိ႔သည ္သရုုပ္တရားကုုိယ္အားျဖင္ ့တူကုနု္၏။ ယင္း 
သရုုပ္တရားကုုိယ္မွာ တၾတမဇၥ်တၱဳေပကၡာ သာလွ်င ္ျဖစ္သည္။ 
 [ေဆာင]္  ဆဠင,္ ျဗဟၼ၊ ေဗာဇၥ်ဂၤ၊ တၾတ , စ်ာန္, ပါ ၊ ရတူသာ။ 
 
 ထုုိသုုိ႔ သရုုပ္တရားကုုိယ္အားျဖင္ ့တူေသာ္လည္း ထုုိထုု ိအခုုိက္အတန္႔ အထူးအားျဖင္ ့ထုု ိ
တၾတ-မဇၥ်တၱဳေပကၡာ၏ ဆဠဂၤုုေပကၡာ စေသာ အကြဲအျပား ျဖစ္ရေပသည္။ အဘယ္ကဲ့သုုိ႔နည္း ဟူမ-ူ 
သတၱတစ္ေယာက္တည္းပင္ျဖစ္လ်က ္သူငယ,္ လုုလင္ပ်ိဳ, လူႀကီး, စစ္သူႀကီး, မင္းစသည္တုုိ႔၏ 
အစြမ္းအားျဖင္ ့ကြဲျပားသကဲ့သုုိ႔ ေပတည္း။ ထုုိသုုိ႔ အခုုိက္အတန္႔အားျဖင္ ့ကြဲျပားျခင္းေၾကာင္ ့
ထုုိဥေပကၡာ ေျခာက္ပါးတုုိ႔တြင ္ဆဠဂၤုုေပကၡာရွိေသာ စတိ္၌ ေဗာဇၥ်ဂၤုုေပကၡာ စသည္တုုိ႔ မရွိကုုန္။ 
ေဗာဇၥ်ဂၤုုေပကၡာ ရွိေသာစိတ္၌လည္း ဆဠဂၤုုေပကၡာ စသည္တုုိ႔ မရွိကုုန-္ဟု ုသိအပ္ေပသည္။ 
 
 ဆက္၍ ဆုုိေပအံ့။ (ဆ, ျဗ, ေဗာ, တ, စ်ာႏွင္ ့ပ-ဟူေသာ) ဤဥေပကၡာ ၆-ပါးတုုိ႔သည ္
သရုုပ္တရား ကုုိယ္အားျဖင္ ့တူကုုန္သကဲ့သုုိ႔၊ ထုုိ႔အတ ူသခၤါရုုေပကၡာႏွင္ ့ဝိပႆႏုုေပကၡာတုုိ႔လည္း 
သရုုပ္အားျဖင္ ့တူကုုန္၏။  
 မွန္ေပ၏။ ထုုိသခၤါရုုေပကၡာႏွင္ ့ဝိပႆႏုုေပကၡာသည ္သရုုပ္တရားကုုိယ္အားျဖင္ ့ပညာသာ 
လွ်င ္ျဖစ္၍ ကိစၥအားျဖင့ ္ႏွစ္မ်ိဳးကြဲျပားေပသည္။ ဥပမာေဆာင္၍ ျပရလွ်င ္ညေနခ်မ္း၌ အိမ္သုုိ႔ ဝင ္
လာေသာေျမြကုု ိဆိတ္ခြါ သ႑ာနအ္ေျခရွိေသာ ေတာင္ေဝွးကုုိယူ၍ ရွာေဖြေသာ ေယာက်္ားသည ္
ထုုိေျမြကို ုဖြဲက်ီ၌ ေလ်ာင္းေနသည္ကုု ိျမင္၍ “ေျမြဟုုတ္သေလာ၊ မဟုုတ္သေလာ”ဟု ုၾကည့္ရႈစဥ ္
လည္ေရးသုုံးဆင့္ကုု ိျမင္၍ ယုုံမွားကင္းသျဖင္ ့ေျမြဟုုတ-္မဟုုတ ္စူးစမ္းဆင္ျခင္ျခင္း၌ လ်စ္လ်ဴရႈ 
သကဲ့သုုိ႔ ထုုိ႔အတ ူဝိပႆနာအားထုုတ္ေသာ ရဟန္းအား ဝိပႆနာဥာဏ္ျဖင့ ္အနိစၥစေသာ လကၡဏာ 
သုုံးပါးကုု ိျမင္လွ်င ္သခၤါရတုုိ႔၏ မၿမဲျခင္းစသည္ကုု ိစူးစမ္းဆင္ျခင္ျခင္း၌ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းသည ္ျဖစ္၏။ 
ဤလ်စ္လ်ဴရႈျခင္းသည ္ဝိပႆႏုုေပကၡာမည္၏။  
 ထုုိ႔ျပင ္ဆိတ္ခြါသ႑ာန္အေျခရွိေသာ ေတာင္ေဝွးျဖင့ ္ေျမြကုု ိၿမဲၿမဲကုုငိ္၍ “အဘယ္သုုိ႔လွ်င ္
ဤေျမြကုု ိမညွင္းဆဲပဲ ငါ့ကုုိလည္း ဤေျမြ မကုုိက္ေစပဲ လႊတ္ရပါအံ့နည္း”ဟု ုလႊတ္ရမည့္အျခင္းအရာ 
ကုုိလည္း ရွာေဖြေသာ ထုုိေယာက္်ားအား ဖမ္းကုုိင္ထားျခင္း၌ လ်စ္လ်ဴရႈသကဲ့သုုိ႔ ထုုိ႔အတူပင ္အနိစၥ 
စေသာ လကၡဏာေရး သုုံးးပါးအေပါင္းကုု ိဝိပႆနာဥာဏ္ျဖင့ ္ေတြ႔ျမင္ေသာေၾကာင္ ့မီးဟုုန္းဟုုန္း 
ေတာက္ေလာင္ေနေသာ အိမ္တုုိ႔ကုု ိေတြ႔ျမင္ရသကဲ့သုုိ႔ ဘုုံသုုံးပါးတုုိ႔ကုု ိေတြ႔ျမင္ေသာ ေယာဂီအား 
တဏွာဒိ႒ိတုုိ႔ျဖင္ ့သခၤါရတုုိ႔ကို ုစြဲလမ္းျခင္း၌ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းသည ္ျဖစ္၏။ ဤလ်စ္လ်ဴရႈျခင္းသည ္
သခၤါရုုေပကၡာမည္၏။ 
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 ဤသုုိ႔ ဝိပႆႏုုေပကၡာၿပီးစီးလွ်င ္သခၤါရုုေပကၡာလည္း ၿပီးစီးသည္သာတည္း။ ထုုိသုုိ႔ပင ္ၿပီးစီး 
ေသာ္လည္း ဤပညာသည္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ျခင္းႏွင္ ့စြဲလမ္းျခင္းတုုိ႔၌ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းဟု ုဆုုိအပ္ေသာ 
ကိစၥအားျဖင္ ့ႏွစ္မ်ိဳးကြဲျပားေပသည္။ ဤကား ဝိပႆႏုုေပကၡာႏွင္ ့သခၤါရုုေပကၡာတုုိ႔၏ အက်ယ္ေပ 
တည္း။ ဝီရိယုုေပကၡာႏွင္ ့ေဝဒႏုုေပကၡာတုုိ႔သည္ကား သရုုပ္တရားကုုိယ္အားျဖင္ ့အခ်င္းခ်င္းလည္း 
ကြဲျပားကုုန္၏။ ႂကြင္းေသာ ဥေပကၡာ ၈-ပါးႏွင့္လည္း ကြဲျပားသည္သာလွ်င္တည္း။ ဤတြင ္စကား 
တစ္ရပ္ၿပီး၏။ 
 
 ဤသုုိ႔ ကြဲျပားေသာ ဥေပကၡာ ၁၀-ပါးတုုိ႔တြင ္“ဥေပကၡေကာ စ ဝိဟရတ=ိလ်စ္လ်ဴရႈလ်က ္
ေန၏-ဟူေသာ” ဤအရာ၌ စ်ာႏုုေပကၡာကုုိသာ အလုုိရွိအပ္ေပသည္။ ထုုိစ်ာႏုုေပကၡာသည ္လ်စ္လ်ဴရႈ 
ျခင္း လကၡဏာရွိ၏။ မြန္ျမတ္ေသာ တတိယစ်ာန္သုုခ၌ေသာ္လည္း ႏွလုုံးမသြင္းျခင္း ကိစၥရွိ၏။ မြန္ျမတ ္
ေသာ တတိယစ်ာန္သုုခကုုိေသာ္လည္း ခံစားရန ္ေၾကာင့္ၾကစုုိက္ျခင္း မရွိေသာတရားဟု ုဥာဏ္အား 
ေရွးရႈထင္တတ္၏။ ပီတိကုု ိစက္ဆုုပ္ျခင္းလွ်င ္နီးေသာအေၾကာင္း ရွိ၏။ ဤကား စ်ာႏုုေပကၡာ၏ 
လကၡဏာ စသည္တုုိ႔ေပတည္း။ 
 
 ဤေနရာ၌ “စ်ာႏုုေပကၡာသည ္သရုုပ္တရားကုုိယ္အားျဖင့ ္တၾတမဇၥတၱဳေပကၡာသာလွ်င ္
ျဖစ္သည္မဟုုတ္ပါေလာ။ ထုုိတၾတမဇၥ်တၱဳေပကၡာသည္လည္း ပထမစ်ာန္ ဒုုတိယစ်ာန္တုုိ႔၌လည္း 
“ဥေပကၡေကာ စ ဝိဟရတ=ိလ်စ္လ်ဴရႈလ်က ္ေန၏”ဟု ုဤတၾတမဇၥ်တၱဳေကၡာကုု ိဆုုိသင့္ေပသည္။ 
သုုိ႔ပါလ်က ္ထုုိတၾတမဇၥ်တၱဳေပကၡာကုု ိအဘယ့္ေၾကာင့ ္ထုုိပထမစ်ာန ္ဒုုတိယစ်ာန္တုုိ႔၌ မဆုုိခဲ့သနည္း” 
ဟု ုေစာဒကပုုဂိၢဳလ္က ေစာဒနာ၏။ အေျဖကား- ထုုိစ်ာန္တုုိ႔၌ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းကိစၥ မထင္ရွားေသာ 
ေၾကာင့္ေပတည္း။ 
 ခ်ဲ႕၍ ရွင္းျပဦးအံ့။ ထုုိပထမစ်ာန္ႏွင္ ့ဒုုတိယစ်ာန္တုုိ႔၌ ဝိတက ္ဝိစာရ ပီတိတုုိ႔က လႊမ္းမုုိးလ်က ္
ရွိျခင္းေၾကာင္ ့ထုုိတၾတမဇၥ်တၱဳေပကၡာ၏ ကိစၥသည ္မထင္ရွားေပ။ ဤတတိယစ်ာန္၌ကား ဝိတက ္
ဝိစာရ ပီတိတုုိ႔က လႊမ္းမုုိးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့ ္ဤတၾတမဇၥ်တၱဳေပကၡာသည ္ေခါင္းေထာင္လာသကဲ့သုုိ႔ 
ျဖစ္၍ ယင္း၏ကိစၥ ထင္ရွား၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ဤတတိယစ်ာန္၌သာလွ်င ္ေဟာေတာ္မူအပ္ေပသည္။ 
ဤကား စကားတစ္ရပ ္ၿပီး၏။ 
 “လ်စ္လ်ဴရႈလ်က္လည္း ေန၏”ဟူေသာ ဤစကား၏ အလုုံးစုုံေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့ ္
အနက္ကုု ိဖြင့္ျပျခင္း ၿပီးဆုုံးေပၿပီ။ 
 
သေတာ စ သမၺဇာေနာ 
 ယခုုအခါ (သေတာ စ  သမၺဇာေနာ = သတိရွိလ်က ္သမၺဇဥ္ေခၚ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ႏွင္ ့ျပည့္စုုံ 
လ်က)္  ဟူေသာ ဤပုုဒ္၌ အက်ယ္ကုု ိဆုုိေပအံ့။  
 အမွတ္ရတတ္ေသာေၾကာင္ ့အမွတ္ရသ-ူ သတိရွိသ ူမည္၏။ မွန္စြာ အျပားအားျဖင္ ့သိတတ ္
ေသာေၾကာင္ ့မွန္စြာ အျပားအားျဖင့္သိသူ၊ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ရွိသ ူမည္၏။ သတိရွိသ ူဆင္ျခင္ဥာဏ္ရွိသ-ူ
ဟူေသာ ပုုဂၢိဳလ္ျဖင္ ့သတိႏွင္ ့သမၺဇဥ္ေခၚ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ကုု ိေဟာေတာ္မူအပ္၏။ သတိႏွင္ ့သမၺဇဥ္တုုိ႔ 
တြင ္သတိသည ္အမွတ္ရျခင္း လကၡဏာရွိ၏။ မေမ့ျခင္း ကိစၥရိွ၏။ ကိေလသာတုုိ႔မ ွေစာင့္ေရွာက္တတ ္
ေသာတရားဟု ုဥာဏ္အား ေရွးရႈထင္တတ္၏။ သမၺဇဥ္သည ္မေတြမေဝ မွန္စြာသိျခင္း လကၡဏာရွိ၏။ 
ကိစၥၿပီးဆုုံးျခင္းဟူေသာ တစ္ဖက္ကမ္းသုုိ႔ ေရာက္ေအာင ္ကူးခပ္ျခင္း-ဆုုံးျဖတ္ျခင္း ကိစၥရွိ၏။ စူးစမ္း 
ဆင္ျခင္တတ္ေသာ တရားဟု ုဥာဏ္အား ေရွးရႈထင္တတ္၏။ 
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 ထုုိစ်ာန္တုုိ႔တြင ္ဤသတိႏွင္ ့သမၺဇဥ္သည ္ေရွးျဖစ္ေသာ ပထမ-ဒုုတိယစ်ာန္တုုိ႔၌ကား ရွိေပ၏။ 
မွန္ေပသည္။ သတိလြတ္လ်က ္သမၺဇဥ္မရွိေသာသူအား ဥပစာရမွ်လည္း မျပည့္စုုံေပ။ အပၺနာမူကား 
အဘယ္ဆုုိဖြယ္ရာ ရွိမည္နည္း။ ထုုိပထမစ်ာန ္ဒုုတိယစ်ာန္တုုိ႔၌လည္း သတိသမၺဇဥ ္ရွိေစကာမ ူ
ထုုိစ်ာန္ုုတိုု႔၏ ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းျခင္းေၾကာင္ ့ေျမ၌ ေယာက္်ား၏သြားျခင္းသည ္လြယ္ကူသကဲ့သုုိ႔ 
ထုုိစ်ာန္တုုိ႔၌ စိတ္၏ ျဖစ္ျခင္းသည ္လြယ္ကူ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ထုုိစ်ာန္တုုိ႔၌ သတိႏွင္ ့သမၺဇဥ္ကိစၥသည ္
မထင္ရွားေပ။ စင္စစ္မွာ ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ အဂၤါကုု ိပယ္ျခင္းအားျဖင္ ့ဤစ်ာန္၏ သိမ္ေမြ႔ျခင္း 
ေၾကာင္ ့သင္ဓုုန္းသြားမ်ား ခင္းထားေသာလမ္းေပၚ၌ သတိသမၺဇဥ္ျဖင္ ့သိမ္းဆည္းအပ္ေသာ သြားျခင္း 
ကုု ိအလုုိရွိအပ္သကဲ့သုုိ႔ သတိသမၺဇဥ္ျဖင္ ့သိမ္းဆည္းအပ္သည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ စိတ္၏ျဖစ္ျခင္းကုု ိ
အလုုိရွိအပ္ေပသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ့တတိယစ်ာန္၌သာလွ်င ္ဤ“သေတာ သမၺဇာေနာ- သတိရွိလ်က ္
သမၺဇဥ္ေခၚ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ႏွင္ ့ျပည့္စုုံလ်က”္ဟူေသာ ႏွစ္ပုုဒ္ကုု ိေဟာေတာ္မူအပ္ေပသည္။ 
 ဤမွ်သာ မကေသး။ အမိႏြားမ ွခြဲထားေသာ ႏုုိ႔မခြဲေသးသည ္ႏြားမငယ္ကုု ိေစာင့္ေရွာက ္
မထားလွ်င ္အမိႏြားမသုုိ႔ပင ္တဖန္ျပန္၍ ကပ္သကဲ့သုုိ႔ ဤအတူပင ္ဤတတိယစ်ာန္သုုခကုု ိပီတိမ ွခြဲခြါ 
ထားအပ္၏။ သုုိ႔ရာတြင ္ပီတိမ ွခြဲခြာထားေသာ ယင္းတတိယစ်ာန္သုုခသည ္သူ႔ကုု ိသတိသမၺဇဥ ္
ဟူေသာ အေစာင္အ့ေရွာက္ျဖင္ ့ေစာင့္ေရွာက္မထားလွွ်င ္ပီတိသုုိ႔သာ တဖန္ျပန္၍ ကပ္ေလရာ၏။ ပီတ ိ
ႏွင္ ့ယွဥ္သည္သာ ျဖစ္ေလရာ၏။ တနည္းဆုုိေသာ ္သုုခ၌လည္း သတၱဝါတုုိ႔သည ္လြန္စြာတပ္မက ္
တတ္ကုုန္၏။ ဤတတိယစ်ာန္သုုခသည္လည္း အလြန္ေကာင္းျမတ္ေသာ သုုချဖစ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင္ ့
ဆုုိေသာ ္ထုုိတတိယစ်ာန္သုုခထက ္သာလြန္ေသာ သုုခမရွိေသာေၾကာင့္တည္း။ စင္စစ္မွာ သတ ိ
သမၺဇဥ္အာႏုုေဘာ္ျဖင္ ့ဤတတိယစ်ာန္သုုခ၌ တပ္မက္မႈမရွိျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အျခားေသာ အျခင္း 
အရာအားျဖင္ ့တပ္မက္မႈမရွိျခင္း မဟုုတ္ေပ-ဟူေသာ ဤအနက္ထူးကုုိလည္း ျပျခင္းငွာ ဤ“သေတာ 
သမၺဇာေနာ”ဟူေသာ ႏွစ္ပုုဒ္ကုု ိဤတတိယစ်ာန္၌သာလွ်င ္ေဟာေတာ္မူအပ္၏-ဟု ုသိအပ္ေပသည္။  
 
သုုခဥၥ ကာေယန ပဋိသံေဝေဒတိ 
 ယခုုအခါ၌ “သုုခဥၥ ကာေယန ပဋိသံေဝေဒတ ိ= ေစတသိကသုုခ ကာယိကသုုခကုုိလည္း 
နာမကာယ ရူပကာယျဖင္ ့ခံစား၏”ဟူေသာ ဤစကား၌ အက်ယ္ကုု ိဆုုိေပအံ့။ 
 တတိယစ်ာန္ႏွင့္ျပည့္စုုံေသာ ပုုဂိၢဳလ္အား သုုခကုု ိခံစားမည္ဟူေသာ ႏွလုုံးသြင္းမရွိေစကာမ ူ
ထုုိပုုဂၢိဳလ္သည ္မိမိ၏ နာမကာယႏွင့္ယွဥ္ေသာ သုုခကုု ိခံစားေပရာ၏။* တနည္းျပရလွ်င ္ထုုိနာမ-
ကာယႏွင့္ယွဥ္သည္ ့သုုခေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အလြန္ေကာင္းျမတ္ေသာ စိတၱဇရုုပ္ျဖင္ ့ျပည့္စုုံေသာ 
ေယာဂီ၏ တိဇကာယကုု*ိ  ပ်ံ႕ႏွံ႔ထိပါးအပ္၏။ ယင္းတိဇကာယကုု ိအလြန္ေကာင္းျမတ္ေသာ စိတၱဇ 
ရုုပ္ျဖင္ ့ပ်ံ႕ႏွံ႕ထိပါးျခင္းေၾကာင္ ့စ်ာန္မွထေသာအခါ၌လည္း ကာယိကသုုခကုု ိခံစားေပရာ၏။*    
ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ေစတသိကသုုခကုု ိခံစားျခင္းဟု ုဆုုိအပ္ေသာ ဤအနက္ကုု ိျပေတာ္မူလုုိ၍ “သုုခဥၥ 
ကာေယန ပဋိသံေဝေဒတ ိ- ေစတသိကသုုခ ကာယိကသုုခကုု ိနာမကာယ ရူပကာယျဖင္ ့ခံစား၏”ဟု ု
ေဟာေတာ္ မူအပ္ေပသည္။ 
 [*တတိယစ်ာန္ကုုိ ဝင္စားေသာသူသည္ ထုုိဝင္စားခုုိက္၌ သုုခကုုိ ခံစားမည္ဟုု ႏွလုုံးမသြင္းေသာ ္
 လည္း ထုုိအခုုိက္၌ျဖစ္ေသာ တတိယစ်ာန္သုုခကုုိ ခံစားသည္သာ ျဖစ္ရာ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ 
 သုုခေဝဒနာျဖစ္လွ်င ္ပုုဂိၢဳလ္က ထုုိေဝဒနာကုု ိခံစားသည္ဟုု ဆုုိအပ္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ ဤစကား 
 ရပ္ျဖင္ ့စ်ာန္ဝင္စားခုုိက္၌ ေစတသိကသုုခကုုိ နာမကာယျဖင္ ့ခံစားသည္ဟူေသာ အနက္ကုုိ ျပ၏။ 
 *တိဇကာယ-ဟူသည္မွာ စိတၱဇရုုပ္မ ွတပါးေသာ ကမၼဇ ဥတုုဇ အာဟာရဇ ရုုပ္အေပါင္းကုုိ 
 ဆုုိလုုိသည္။ 
 *ပ်ံ႕ႏွံ႔ထိပါးအပ္၏- ဟူသည္မွာ စ်ာန္သုုခေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ ရုုပ္ေကာင္းရုုပ္ျမတ္အေပါင္းက  
 အျခားရုုပ္အေပါင္း တစ္ကုုိယ္လုုံး၌ အႏွံ႔အျပား ေတြ႔ထိျခင္းကုုိ ဆုုိလုုိသည္။ 
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 *စ်ာန္မ ွထေသာအခါ၌လည္း ကုုိယ္ထဲ၌ ေနေကာင္းထုုိင္သာျဖစ္ေနေသာ ကာယိကသုုခကုုိ ထုုိပုုဂိၢဳလ္ 
 ခံစားရသည္-ခံစားႏုုိ္င္သည္-ဟုု ဆုုိလုုိသည္။ ဤစကားျဖင့္ စ်ာန္မွထေသာအခါ ကာယိကသုုခကိုု 
 ရူပကာယျဖင္ ့ခံစားသည္-ဟူေသာအနက္ကုုိ ျပသည္။] 
 
ယ ံတ ံအရိယာ အာစိကၡႏ ိ ၱဥေပကၡေကာ သတိမာ သုုခဝိဟာရ ီ  

 ယခုုအခါ၌ “ယ ံတ ံအရိယာ အာစိကၡႏ ိ ၱဥေပကၡေကာ သတိမာ သုုခဝိဟာရ ီ= တတိယ 
စ်ာန္ႏွင့ ္ျပည့္စုုံေသာ ထုုိပုုဂၢိဳလ္ကုု ိယင္းတတိယစ်ာန္ေၾကာင္ ့ဘုုရားစေသာ အရိယာအရွင္ျမတ ္
တုုိ႔သည ္လ်စ္လ်ဴရႈသ,ူ  သတိရွိသ,ူ  ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိသ-ူဟု ုေျပာဆုုိၾကကုုန၏္”ဟူေသာ 
ဤစကားရပ္၌ အက်ယ္ကုု ိဆုုိေပအံ့။ 
 ယင္းတတိယစ်ာန္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့ ္တတိယစ်ာန္ႏွင့္ျပည့္စုုံေသာ ထုုိပုုဂိၢဳလ္ကုု ိ
ဘုုရား အစရွိေသာ အရိယာအရွင္ျမတ္တုုိ႔သည ္ေျပာၾကားကုုန္၏။ ေပၚလြင္ေအာင ္ျပကုုန္၏။ ခ်ီးမြမ္း 
ကုုန္၏-ဟု ုဆုုိလုုိသည္။ အဘယ္သုုိ႔ ခ်ီးမြမ္းသနည္း။ “လ်စ္လ်ဴရႈသ,ူ သတိရွိသ,ူ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ 
ရွိသ”ူဟု ုခ်ီးမြမ္းကုုန္၏။ ထုုိတတိယစ်ာန္ကုု ိျပည့္စုုံေစ၍ ေန၏-ဟု ု(ယ ံတ ံအရိယာ … သုုခဝိဟာရ-ီ 
စေသာ) ဤပါဠိ၌ ဤသုုိ႔ ေရွ႕ေနာက ္စကားယွဥ္စပ္ျခင္းကုု ိသိအပ္ေပသည္။ 
  
 ဆက္၍ ရွင္းဦးအံ့။ အဘယ့္ေၾကာင္ ့ထုုိတတိယစ်ာန္ႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာပုုဂၢိဳလ္ကုု ိထုုိဘုုရားအစရွ ိ
ေသာ အရိယာအရွင္ျမတ္တုုိ႔သည ္“လ်စ္လ်ဴရႈသ,ူ သတိရွိသ,ူ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိသ”ူဟု ုခ်ီးမြမ္းကုုန ္
သနည္း။ အေၾကာင္းကား- ခ်ီးမြမ္းထုုိက္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ ထပ္၍ရွင္းျပပါအံ့။ ဤတတိယစ်ာန္ႏွင္ ့
ျပည့္စုုံေသာ ပုုဂိၢဳလ္သည ္အလြန္ေကာင္းျမတ္ေသာ သုုခရွိေသာ, သုုခ၏ အထြတ္အထိပ္သုုိ႔ 
ေရာက္ေသာ တတိယစ်ာန္၌ေသာ္လည္း လ်စ္လ်ဴရႈႏုုိင္၏။ ထုုိတတိယစ်ာန္၌ သုုခမွာကပ္ၿငိေသာ 
တဏွာက သူ႔ကုု ိမဆြဲႏုုိင္ေပ။ ထုုိ႔ျပင ္ပီတိမျဖစ္ေပၚႏုုိင္ေအာင ္သတိထင္ေသာေၾကာင္ ့သတိႏွင္ ့ျပည့္စုုံ 
ေပ၏။ ထုုိ႔ျပင ္အရိယာတုုိ႔ႏစွ္သက္အပ္ေသာ အရိယာသူေတာ္စင္တုုိ႔ မွီဝဲအပ္သည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ 
ညစ္ႏြမ္းျခင္းမရွိေသာ သုုခကုု ိနာမကာယျဖင္ ့ခံစားေပ၏။ ထုုိအေၾကာင္းသုုံးမ်ိဳးေၾကာင္ ့ခ်ီးမြမ္းထုုိက္ေပ 
သည္။ ဤသုုိ႔ ခ်ီးမြမ္းထုုိက္ေသာေၾကာင္ ့ထုုိတတိယစ်ာန္ႏွင္ ့ျပည့္စုုံသူကုု ိဘုုရားအစရွိေသာ အရိယာ 
အရွင္ျမတ္တုုိ႔သည ္“လ်စ္လ်ဴရႈသ ူသတိရွိသ ူခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိသ”ူဟု ုခ်ီးမြမ္းၾကကုုန္၏ သိအပ္ေပ 
သည္။ ဤကား အေျဖတည္း။ 
 
တတိယ-ဟူသည္ 
 တတိယ-ဟူသည္ကား အေရအတြက ္အစဥ္အားျဖင္ ့သုုံးခုုေျမာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့တတိယ-
မည္၏။ ဤစ်ာန္ကုု ိသုုံးႀကိ္မ္ေျမာက ္ဝင္စားအပ္ေသာေၾကာင့္လည္း တတိယ-မည္၏။ “အဂၤါတစ္ပါးကုု ိ
ပယ္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ အဂၤါႏွစ္ပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာ”ဟု ုေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ စကား၌ ပီတိကုု ိပယ္ျခင္း 
အားျဖင္ ့အဂၤါတစ္ပါး ပယ္ျခင္းကုု ိသိေစအပ္၏။ ဒုုတိယစ်ာန္၏ အပၺနာအခုုိက္က်မွသာလွ်င ္ဝိတက ္
ဝိစာရတုုိ႔ကုု ိပယ္အပ္ကုုန္သကဲ့သုုိ႔ ဤပီတိကုုိလည္း တတိယစ်ာန၏္ အပၺနာအခုုိက္က်မွသာလွ်င ္
ပယ္အပ္ေပသည္။ ထုုို႔ေၾကာင္ ့ထုုိပီတိကုု ိဤတတိယစ်ာန္၏ ပယ္အဂၤါဟု ုဆုုိအပ္ေပသည္။ 
 သုုခ စိေတၱကဂၢတာ-ဟူေသာ ဤအဂၤါႏွစ္ပါးတုုိ႔၏ ျဖစ္ျခင္းအားျဖင့ ္အဂၤါႏွစ္ပါးတုုိ႔ ျပည့္စုုံပုုံကုု ိ
သိအပ္ေပသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ဝိဘင္းက်မ္း၌ “ဥေပကၡာသည,္ သတိသည,္ သမၺဇညသည,္ သုုခသည,္ 
စိတၱေႆ-ကဂၢတာသည ္စ်ာန္မည္၏”ဟူေသာ စကားကုု ိေဟာျခင္းသည ္အျခံအရံႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ 
စ်ာန္ကုုိျပျခင္းငွာ ပရိယာယ္အားျဖင္ ့ေဟာေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေပသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ဥေပကၡာ သတ ိ
သမၺဇညတုုိ႔ကုု ိခ်န္ထား၍ မုုခ်အားျဖင္ ့စူးစူးစုုိက္စုုိက္ရႈျခင္း လကၡဏာသုုိ႔ေရာက္ေသာ အဂၤါတုုိ႔၏ 
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အစြမ္းအားျဖင္ ့ဤစ်ာန္သည ္အဂၤါႏွစ္ပါးသာ ရွိေပသည္။ ဤစကားမွာ “ထုုိအခါ၌ အဘယ္အဂၤါႏွစ္ပါး 
ရွိေသာ စ်ာန္သည္ျဖစ္သနည္း။ သုုခ စိေတၱကဂၢတာ-ဟူေသာ အဂၤါႏွစ္ပါးရွိေသာ စ်ာန္သည ္ျဖစ္၏”ဟု ု
ဘုုရားေဟာေတာ္မူသည္ႏွင္ ့အညီေပတည္း။ ႂကြင္းေသာ သိဖြယ္ဟူသမွ်သည ္ပထမစ်ာန္၌ ဆုုိအပ္ခဲ ့
ၿပီးေသာ နည္းရွိသည္သာလွ်င္တည္း။ 
 
 

စတုုတၳစ်ာန္ကုုိ ဖြင့္ျပခ်က္ 
 
 ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုိင္း ရအပ္ၿပီးေသာ ထုုိစ်ာန္၌လည္း ဆုုိခဲ့ေသာနည္းျဖင့္ပင္လွ်င ္ငါးပါးေသာ 
အျခင္းအရာတုုိ႔ျဖင္ ့ႏုုိင္နင္းေအာင ္ေလ့လာမွီဝဲၿပီးသည္ျဖစ္၍ ေက်ျပြန္ေအာင္ဝင္စားထားေသာ 
တတိယစ်ာနမ္ ွထ၍ “ဤတတိယစ်ာန ္သမာပတ္သည ္ပီတိဟူေသာ ရန္သူႏွင္ ့နီးကပ္၏”ဟူ၍၄င္း၊ 
“ထုုိတတိယစ်ာန္၌ အၾကင္အဂၤါကုု ိသုုခ-ဟု ုစိတ္၏ႏွလုုံးသြင္းမႈ ျဖစ္၏။ ထုုိအဂၤါျဖင္ ့ဤတတိယစ်ာန္ကုု ိ
ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္း၏ဟု ုေဟာေတာ္မူအပ္၏-ဟု ုဤသုုိ႔ ဆုုိအပ္ေသာ သုုခ၏ ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းျခင္း 
ေၾကာင္ ့စ်ာန္အဂၤါ အားနည္း၏” ဟူ၍၄င္း ထိုုတတိယစ်ာန္၌ အျပစ္ကုုိျမင္၍ စတုုတၳစ်ာန္ကုု ိၿငိမ္သက ္
ေသာတရားဟု ုႏွလုုံးသြင္းလ်က ္တတိယစ်ာန္၌ ႏွစ္သက္တြယ္တာျခင္းကုု ိကုုန္ခန္းေစ၍ စတုုတၳစ်ာန ္
ကုု ိရျခင္းငွာ ဘာဝနာအားထုုတ္ျခင္းကုု ိျပဳအပ္၏။ 
 ထုုိသုုိ႔အားထုုတ္လွ်င ္တတိယစ်ာန္မထွ၍ သတိရလ်က,္ သမၺဇဥ္ေခၚ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ႏွင္ ့ျပည့္စုု ံ
လ်က ္စ်ာန္အဂၤါတုုိ႔ကုု ိဆင္ျခင္ေသာ ထုုိေယာဂီအား စိတ္၌ျဖစ္ေသာ ရႊင္လန္းဝမ္းသာမႈဟု ုဆုုိအပ ္
ေသာ သုုခသည ္ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာအားျဖင္ ့ထင္လာ၏။ ဥေပကၡာေဝဒနာႏွင္ ့စိေတၱကဂၢတာ 
သည္ ၿငိမ္သက္ေသာအားျဖင္ ့ထင္လာ၏။ ထုုိသုုိ႔ ထင္လာေသာအခါ၌ ထုုိေယာဂီသည ္ရုုန္႔ရင္း 
ၾကမ္းတမ္းေသာအဂၤါကို ုပယ္ျခင္းငွာ၄င္း၊ ၿငိမ္သက္ေသာအဂၤါကုု ိရျခင္းငွာ၄င္း ထုုိပထဝီကသုုိဏ္း 
ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုုိပင္လွ်င ္“ေျမ-ေျမ”ဟု ုအဖန္ဖန ္အထပ္ထပ ္ႏွလုုံးသြင္းအပ္၏။  
 ထုုိသုုိ႔ ႏွလုုံးသြင္း ေနစဥ ္“ယခုုအခါ စတုုတၳစ်ာန္ျဖစ္ေပၚေတာ့မည”္ဟု ုဆုုိသင့္ေသာ ေဇာဝါရ၌ 
ဘဝင္ကုုိျဖတ္၍ ထုုိပထဝ ီကသုုိဏ္းနိမိတ္ကုုိပင ္အာရုုံျပဳ၍ မေနာဒြါရဝဇၨန္းျဖစ္၏။ ထုုိ႔ေနာင္မ ွထုုိပထဝ ီ
ကသုုိဏ္းအာရုုံ၌ပင္လွ်င ္ေဇာ ၄-ႀကိမ ္၅-ႀကိမ ္ေစာကုုန္၏။ ယင္းေဇာ ေလးႀကိမ္ငါးႀကိ္မ္တုုိ႔၏ အဆုုံး၌ 
တစ္ခုုေသာ စတုုတ ၳသုုိ႔မဟုတု ္ပဥၥမေဇာသည ္ရူပါဝစရ စတုုတၳစ်ာန ္ေဇာေပတည္း။ ႂကြင္းေသာ 
သုုံးႀကိမ ္ေလးႀကိမ္ေသာ ေဇာတုုိ႔သည ္(ပရိက ံဥပစာ အႏုုလုု ံေဂါၾတဘူ ဟူေသာ) ဆုုိအပ္ၿပီးေသာ 
အျပားရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ ကာမာဝစရေဇာတုုိ႔ေပတည္း။  
 ဤဆုုိမည္ ့အခ်က္သည္ကား ထူးျခား ခ်က္တည္း။ သုုခေဝဒနာသည ္ဥေပကၡာေဝဒနာအား 
အာေသဝနပစၥည္းျဖင္ ့ေက်းဇူးမျပဳေပ။* ထုုိ႔ျပင ္စတုုတၳစ်ာန္၌ ဥေပကၡာေဝဒနာသည ္ျဖစ္သင့္၏။ 
ထုုိအေၾကာင္း ႏွစ္ပါးေၾကာင္ ့ထုု(ိပရိက ံဥပစာ အႏုုလုု ံေဂါၾတဘူႏွင္ ့စတုုတၳစ်ာန)္ေဇာတုုိ႔သည ္
ဥေပကၡာ ေဝဒနာႏွင္ ့ယွဥ္ကုုန္၏။ ဆက္၍ ဆုုိဦးအံ့။ ဥေပကၡာေဝဒနာႏွင့္သာ ယွဥ္ေသာေၾကာင္ ့
ဤစတုုတၳစ်ာန္၌ ပီတိသည္လည္း ယုုတ္ေလ်ာ့၏။ ဤကားထူးျခားခ်က္ေပတည္း။* 
 
 [*ေဂါၾတဘူေခၚ ဥာဏသမၺယုုတ္ ကာမာဝစရကုုသုုိလ္သည္ မိမိႏွင္ ့ေဝဒနာတူေသာ ရူပါဝစရကုုသုုိလ္ 
အရူပါဝစရကုုသုုိလ္ ေလာကုုတၱရာကုုသိုုလ္ ဟူေသာ ဤသုုံးပါးေသာ ကုုသုုိလ္အစုုတုုိ႔အား အာေသဝနပစၥယ 
သတိၱျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ပ႒ာန္းအ႒ကထာ (၃၇၃)၌ (ေသာမနႆ) သုုခသဟဂုုတ္ ေဂါၾတဘူေဇာက သုုခ-
သဟဂုုတ္ ရူပ-အရူပ-ေလာကုုတၱရာ ကုုသိုုလ္ေဇာအား၄င္း၊ ဥေပကၡာသဟဂုုတ္ ေဂါၾတဘူေဇာက ဥေပကၡာ 
သဟဂုုတ္ ရူပ-အရူပ-ေလာကုုတၱရာ ကုုသုုိလ္ေဇာအား၄င္း ဤသုုိ႔သာလွွ်င္ အာေသဝနပစၥယသတိၱျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ 
သည္ဟုု ဆုုိထားေသာေၾကာင့္ ဥေပကၡာသဟဂုုတ္ စ်ာန္ေဇာ၏ ေရွ႕အျခားမဲ့၌ အာေသဝနပစၥည္းျဖစ္ေသာ 
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ေဂါၾတဘူေဇာသည္ ဥေပကၡာသဟဂုုတ္သာ ျဖစ္သင့္သည္။ ေသာမနႆ သဟဂုုတ္ မျဖစ္သင္-့ဟုု သိေစ၏။ 
ေဂါၾတဘူက ဥေပကၡာသဟဂုုတ္ ျဖစ္လွ်င္ ပရိကံ-ဥပစာ-အႏုုလုုံ ေဇာတုုိ႔ကလည္း ဥေပကၡာသဟဂုုတ္သာ ျဖစ္ၾက 
သည္ဟုု မွတ္အပ္၏။ 
 * ေအာက္စ်ာန္ ၃-ခုုတုုိ႔၌ သုုခသဟဂုုတ္ျဖစ္၍ သူတုုိ႔၏ ပရိက-ံဥပစာ-အႏုုလုုံ-ေဂါၾတဘူေဇာတုုိ႔သည္ 
လည္း သုုခသဟဂုုတ္ ျဖစ္ၾက၏။ ဤစတုုတၳစ်ာန္၌ ကာမ-ရူပေဇာ ၂-မ်ိဳးလုုံးပင္ ဥေပကၡာသဟဂုုတ္ခ်ည္းသာ 
ျဖစ္ၾက၏။ ဤသုုိ႔ ထူးျခားသည္ဟုု ဆုုိလုုိသည္။] 
 
 ဤမွ်ေသာ ဘာဝနာအစဥ္ျဖင္ ့ဤေယာဂီသည္ “ေရွးဦးမဆြကပင ္သုုခ၏လည္း ကင္းျခင္း 
ေၾကာင့္၊ ဒုုကၡ၏လည္း ကင္းျခင္းေၾကာင္ ့ေရွးဦးကပင ္ေသာမနႆ ေဒါမနႆတုုိ႔၏လည္း ခ်ဳပ္ျခင္း 
ေၾကာင္ ့ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ႏွစ္္မ်ိဳးလံုုးကင္းေသာ ဥေပကၡာေၾကာင္ ့သတိ၏ လုုံးဝ စင္ၾကယ္မႈရွိေသာ 
စတုုတၳစ်ာန္ကုု ိျပည့္စုုံေစ၍ ေန၏”။ ဤသုုိ႔ေနေသာ ဤေယာဂီသည ္အဂၤါတစ္ပါးကုု ိပယ္ၿပီးျဖစ္၍ အဂၤါ 
ႏွစ္ပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာ ေကာင္းျခင္းသုုံးျဖာႏွင့္လည္း ျပည့္စုုံေသာ လကၡဏာ ဆယ္ပါးႏွင့္လည္း ျပည့္စုုံ 
ေသာ ပထဝီကသိုုဏ္းကုု ိအာရုုံျပဳ၍ျဖစ္ေသာ စတုုတၳစ်ာန္ကုု ိရ၏။ 
 
စတုုတၳစ်ာနကထာ၏ အဖြင့္ 
 ဤစတုုတၳစ်ာန္ကုု ိျပဆုုိရာ စကားရပ္၌ “သုုခႆ စ  ပဟာနာ ဒုုကၡႆ စ  ပဟာနာ = 
သုုခ၏လည္း ကင္းျခင္းေၾကာင့္၊ ဒုုကၡ၏လည္း ကင္းျခင္းေၾကာင ့္” ဟူရာ၌ ကာယိကသုုခ ကာယိက-
ဒုုကၡ၏ ကင္းျခင္းေၾကာင္-့ဟု ုဆုုိလုုိသည္။ “ေရွးဦးမဆြကပင”္ ဟူသည္မွာ ထုုိကင္းျခင္းသည္လည္း 
ေရွးဦး မဆြကပင ္ကင္းခဲ့ျခင္းေပတည္း။ စတုုတၳစ်ာန္ခဏ၌ ကင္းျခင္းမဟုုတ္ဟု ုဆုုိလုုိသည္။ 
“ေသာနမႆႏွင္ ့ေဒါမနႆတုုိ႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင္”့ ဟူသည္မွာ ေစတသိကသုုခႏွင္ ့ေစတသိကဒုုကၡ 
ဟူေသာ ဤႏွစ္ပါးတုုိ႔၏လည္း ေရွးဦးမဆြကပင ္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင္ ့“ကင္းျခင္းေၾကာင္”့ဟူ၍ပင ္ဆုုိလုုိ၏။ 
  
 အဘယ္အခါ၌ (သုုခ-ဒုုကၡ-ေသာမနႆ-ေဒါမနႆ ဟူေသာ) ထုုတိရားတုုိ႔ကုု ိပယ္သနည္း?. 
ဟု ုေစာဒနာလွ်င ္စ်ာန္ေလးပါးတိုု႔၏ ဥပစာခဏ၌ ပယ္သည္ဟု ုေျဖဆုုိအပ္၏။ ခ်ဲ႕၍ ရွင္းပါအံ့။ 
ေသာမနႆကုု ိစတုုတၳစ်ာန္၏ ဥပစာခဏ၌သာလွ်င ္ပယ္အပ္၏။ ဒုုကၡ-ေဒါမနႆႏွင္ ့သုုခတုုိ႔ကုု ိ
ပထမစ်ာန္, ဒုုတိယစ်ာန,္ တတိယစ်ာန္တုုိ႔၏ ဥပစာခဏတုုိ႔၌ ပယ္အပ္ကုုန္၏။ ဤသုုိ႔ ထုုိသုုခ-ဒုုကၡ 
စသည္တုုိ႔ကုု ိပယ္ေသာအစဥ္ျဖင့ ္မေဟာေသာ္လည္း* ဣၿႏိၵယဝိဘင္း၌ ေဟာထားေသာ ဣေျႏၵတုုိ႔၏ 
ဥေဒၵသအစဥ္ျဖင့္ပင္လွ်င ္ဤစ်ာန္ကုု ိျပရာစကား၌လည္း ေဟာထားအပ္ကုုန္ေသာ သုုခႏွင္ ့ဒုုကၡ၊ 
ေသာမနႆႏွင္ ့ေဒါမနႆတုုိ႔ကုု ိပယ္ျခင္းကုု ိသိအပ္ေပသည္။ 
 
 [*မေဟာေသာ္လည္း… သုုခႏွင့္ဒုုကၡ, ေသာမနႆႏွင္ ့ေဒါမနႆ တုုိ႔ကုုိ ပယ္ျခင္းကုုိ သိအပ္၏-ဟုု 
ဆုုိလုုိသည္။ ပယ္ေသာ ပထမ ဒုုတိယ တတိယ စတုုတၳ စ်ာန္ေလးပါးအစဥ္ျဖင့္ ေဟာမထားေသာ္လည္း ဤဆုုိ 
ခဲသ့ည့္အတုုိင္း ပယ္စဥ္ျဖင္ ့ဒုုကၡ-ေဒါမနႆ-သုုခ-ေသာမနႆ တုုိ႔ကုုိ ပယ္ျခင္းကိုု သိရမည္ဟုု ဆုုိလုုိ၏။ 
 *ဣၿႏိၵယဝိဘင္း၌ ဣေျႏၵ ၂၂-ပါးတုုိ႔၏ ေခါင္းစဥ္ကုု ိျပရာမွာ သုုခိေျႏၵ ဒုုကိၡေျႏၵ ေသာမနႆိေျႏၵ 
ေဒါမနႆိေျႏၵ-ဟုု ဤသုုိ႔ စဥ္လ်က္ ျပထား၏။ ထုုိဥေဒၵသ ေခါင္းစဥ္အတုုိင္းပင ္ဤ၌ ေဟာထားသည္ဟုု 
ဆုုိလုုိ၏။] 
 
 အကယ္၍ ထုုိသုုခ ဒုုကၡစသည္တုုိ႔ကုု ိထုုိစ်ာန္၏ ဥပစာခဏ၌သာလွ်င ္ပယ္အပ္ကုုန္ျငားအံ့။ 
ထုုိသုုိ႔ျဖစ္လွ်င ္အဘယ့္ေၾကာင္-့ 
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 “မိမိ၏အေၾကာင္းတုုိ႔ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚေသာ ထုုိဒုုကိၡေျႏၵသည ္အဘယ္တရားေၾကာင့ ္(ဝါ) 
 အဘယ္စ်ာန္၌ အႂကြင္းမဲ ့ခ်ဳပ္သနည္း?၊ ရဟန္းတုုိ႔… ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည ္ကာမ 
 တုုိ႔မ ွကင္းဆိတ္၍သာလွ်င ္…ပ… ပထမစ်ာန္ကုု ိျပည့္စုုံေစ၍ ေန၏။ မမိိ၏အေၾကာင္းတုုိ႔ 
 ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚေသာ ဒုုကိၡေျႏၵသည ္ဤပထမစ်ာန္၌ အႂကြင္းမဲ့ခ်ဳပ္၏။  
  မိမိ၏အေၾကာင္းတုုိ႔ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚေသာ ေဒါမနႆိေျႏၵ…သုုခိေျႏၵ…ေသာမနႆိေျႏၵ 
 သည္ အဘယ္တရားေၾကာင္ ့(ဝါ) အဘယ္စ်ာန္၌ အႂကြင္းမဲ့ခ်ဳပ္သနည္း?၊ ရဟန္းတုုိ႔- ဤ  
 သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည ္သုုခ၏လည္း ကင္းျခင္းေၾကာင္…့ စတုုတၳစ်ာန္ကုု ိျပည့္စုုံေစ၍ 
 ေန၏။ မိမိ၏ အေၾကာင္းတုုိ႔ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေသာမနႆိေျႏၵသည ္ဤစတုုတၳစ်ာန္၌ 
 အႂကြင္းမဲ့ခ်ဳပ္၏”ဟု ု
ဤသုုိ႔ ဥပစာခဏ၌ မဟုုတ္ပဲ စ်ာန္တုုိ႔၌သာလွ်င ္ထုုိသုုခဒုုကၡစသည္တုုိ႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းကုု ိေဟာေတာ္မူအပ ္
ပါသနည္း-ဟု ုေစာဒနာလွ်င ္အလြန္အကဲ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ဟု ုေျဖဆုုိအပ္ေပသည္။ မွန္ေပ၏။ ထုုိသုုခ 
ဒုုကၡတုုိ႔၏ ပထမစ်ာန္စသည္တုုိ႔၌ ခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ခ်ဳပ္သည္ ဆုုိရုုံမွ်သာ မဟုုတ္ေပ။ ဥပစာခဏ၌ 
ကား ခ်ဳပ္သည္ဆုုိရုုံမွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။ အလြန္အကဲ ခ်ဳပ္ျခင္း မဟုုတ္ေပ။ 
 ခ်ဲ႕၍ ရွင္းျပဦးအံ။့ အာဝဇၨန္းကြဲျပားေသာ ပထမစ်ာန္၏ ဥပစာ၌* ဒုုကိၡေျႏၵခ်ဳပ္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္ျငား 
လည္း ျခင,္မွက္စသည္တုုိ႔၏ အေတြ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မညီမညြတ္ေသာ ထုုိင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 
ပူေလာင္ပင္ပန္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဒုုကိၡေျႏၵသည ္ျဖစ္ႏုုိင္ရာ၏။* အပၺနာအတြင္း၌ကား မျဖစ္ႏုုိင္ရာ 
သည္သာတည္း။ 
 [*အာဝဇၨန္းကြဲျပားေသာ ဥပစာဟူသည္မွာ စ်ာန္ဝီထိ၏ ေရွးအဖုုိ႔ကျဖစ္ခဲ့ေသာ ဥပစာမ်ားျဖစ္သည္။ 
 ယင္းတုုိ႔၏ အာဝဇၨန္းမ်ားသည္ စ်ာန္ဝီထိ၏ အာဝဇၨန္းမ ွကြဲျပားေသာေၾကာင္ ့ယင္းတုုိ႔ကုုိ အာဝဇၨန္း 
 ကြဲျပားေသာ ဥပစာဟု ုဆိုုေပသည္။ 
 *သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ဣရိယာပုုထ္ျဖင့္ ေနလွ်င္ ထုုိဥပစာခဏ၌ ကုုိ္ယ္တြင္း မေကာင္းေသာ အေတြ႔မ်ား 
 ေၾကာင့္ ဒုုကၡေဝဒနာ မျဖစ္ႏုုိ္င္သည္ကုုိ ျပ၏။] 
 
 တနည္းဆုုိရလွ်င ္ဤဒုုကိၡေျႏၵသည ္ဥပစာခဏ၌ ခ်ဳပ္ေစကာမ ူေကာင္းစြာခ်ဳပ္သည ္မဟုုတ ္
ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ ္ဆန္႔က်င္ဘက္တရားက မပယ္သတ္အပ္ေသးေသာေၾကာင့္တည္း။ 
အပၺနာအတြင္း၌ကား ပီတိ၏ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းေၾကာင္ ့(ဝါ) ပီတိေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ရုုပ္ေကာင္း ရုုပ္ႏုုတိုု႔က ကုုိယ ္
ကုု ိပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းေၾကာင္ ့ကုုိယ္ကုု ိသုုခသက္ဝင ္ပ်ံ႕ႏွံ႔၏။ ကုုိ္ယ္ကုု ိသုုခသက္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာသူအား ဒုုကိၡေျႏၵ 
သည္ ေကာင္းစြာ ခ်ဳပ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ ္ဆန္႔က်င္ဘက္တရားက ပယ္အပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္တည္း။  
 ထုုိမွတပါး အာဝဇၨန္းကြဲျပားသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ ဒုုတိယစ်ာန္၏ ဥပစာ၌ ပယ္ၿပီး ျဖစ္ေစ 
ကာမ*ူ ေဒါမနႆိေျႏၵသည ္ျဖစ္ႏုုိင္ရာ၏။* ဤေဒါမနိႆေျႏၵသည ္ဝိတက ္ဝိစာရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 
ကုုိ္ယ္ပင္ပန္းျခင္းႏွင္ ့စိတ္ပင္ပန္းျခင္းရွိလွ်င ္ျဖစ္ေပၚ၏။ ဝိတက ္ဝိစာရမရွလိွ်င ္မျဖစ္ေပၚေပ။ အၾကင ္
စ်ာန္၏ ဥပစာ၌ ေဒါမနႆိေျႏၵျဖစ္၏။ ထုုိစ်ာန္၏ ဥပစာ၌ ဝိတက ္ဝိစာရရွိေသာေၾကာင္ ့ေပတည္း။ 
 
 [*ဤစကားျဖင့္ ဒုုတိယစ်ာန္၏ အာဝဇၨန္းကြဲျပားေသာ ဥပစာ၌ပင္ ေဒါမနႆ ကင္းသည္ကုုိ ျပ၏။ 
 * ဤအရာ၌ အခ်ိဳ႕ဆရာတုုိ႔က ဆုုိၾကသည္မွာ “ထုုိဒုုတိယစ်ာန္၏ အာဝဇၨန္းကြဲ ဥပစာ၌ ေဒါမနႆိေျႏၵ 
သည္ျဖစ္ႏုုိင္ရာ၏-ဟုု ဆုုိေသာ အ႒ကထာဆရာသည္ စ်ာန္ရပုုဂိၢဳလ္တုုိ႔အားလည္း ေဒါမနႆျဖစ္ျခင္း ရွိေသး၏” 
ဟုု ျပအပ္၏။ ထုုိသုုိ႔ ျပျခင္းျဖင္ ့နီဝရဏသေဘာမရွိေသာ ေလာဘကဲ့သုုိ႔ နီဝရဏသေဘာမရွိေသာ ေဒါသလည္း 
ရွိေသးသည္-ဟူ၍လည္း ျပ၏။ အေၾကာင္းမူကား ေဒါသႏွင့္ကင္း၍ ေဒါမနႆမျဖစ္ႏုုိင္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။  
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 ဤအရာ၌ ပ႒ာန္းပါဠိႏွင္ ့ဆန္႔က်င္ျခင္းကုုိလည္း မၾကံသင့္ပါ။ အေၾကာင္းမူကား ထုုိပ႒ာန္းပါဠိ၌ ဆုုံးရႈံး 
ပ်က္စီးသြားေသာ စ်ာန္ကုုိ အာရုုံျပဳ၍ျဖစ္ေသာ ေဒါမနႆကုု ိျပထားေပသည္။ ဤသုုိ႔ သိရျခင္း၏ အေၾကာင္းမွာ 
မဆုုံးရႈံး မပ်က္စီးေသာစ်ာန္ကုုိ အာရုုံျပဳ၍ျဖစ္ေသာ ေဒါမနႆ မရွိေသာေၾကာင့္ေပတည္း။  
 စ်ာန္ရပုုဂိၢဳလ္တုုိ႔အား ေဒါမနႆ လုုံးဝမျဖစ္ဟူ၍လည္း မဆုုိႏုုိင္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ သမာပတ္ရွစ္ပါးကုုိ 
ရၿပီးေသာ အသိတေခၚ ကာဠေဒဝီလရေသ့ႀကီးမွာေသာ္လည္း ဘုုရားေလာင္း ဘုုရားျဖစ္မည့္အခါ မိမ ိမရွိေတာ ့
မည့္ အေရးကိုုေတြး၍ ဝမ္းနည္းမႈ ေဒါမနႆ ျဖစ္ဖူးေသာေၾကာင့္ေပတည္း။  
 “ထုုိအသိတရေသ့ႀကီးသည္ စ်ာန္ ေလ်ာ့က်ဆုုံးရႈံးျခင္းသည္လည္း မျဖစ္ခဲ့သည္သာ”ဟုု ဆုုိၾကေသး၏။ 
ထုုိဆရာတုုိ႔၏ စကားသည္ နီဝရဏသေဘာမရွိေသာ ေဒါသ၏ မရွိျခင္းေၾကာင္ ့မသင့္ေပ။ အကယ္၍ နီဝရဏ 
သေဘာမရွိေသာ ေဒါသရွိပါမ ူရူပါဝစရ အရူပါဝစရ ျဗဟၼာတုုိ႔အားလည္း ထုုိသုုိ႔ေသာ ေဒါသျဖစ္ေလရာ၏။ 
ျဖစ္ကား မျဖစ္ေပ။ မွန္ေပ၏။ “အရူပဘုုံ၌ ကာမစၦႏၵနီဝရဏကုု ိစြဲမွီ၍ ထိနမိဒၶနီဝရဏ, ဥဒၶစၥကုုကၠဳစၥ နီဝရဏ, 
အဝိဇၨာနီဝရဏသည္ ျဖစ္၏” ဤသုုိ႔ အစရွိေသာ ပ႒ာန္းေဒသနာ စကားတုုိ႔၌ ဗ်ာပါဒ ကုုကၠဳစၥ နီဝရဏတုုိ႔ 
ျဖစ္ေၾကာင္းကုုိ ထုုတ္မျပေပ။ ဤအရာ၌ နီဝရဏ မဟုုတ္သည္၏ အျဖစ္ျဖင္ ့ေရွာင္လႊဲေျဖဆုုဖိြယ္လည္း မရွိပါ။ 
အေၾကာင္းမွာ နီဝရဏ မဟုုတ္သည္သာ ျဖစ္ကုုန္ေသာ ကာမစၦႏၵစသည္တုုိ႔ကုုိလည္း နီဝရဏႏွင္ ့တူေသာေၾကာင့္ 
နီဝရဏဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ 
 ထုုိ႔ျပင္ “အသိတရေသ့အားေသာ္လည္း ေဒါမနႆျဖစ္ဖူးေသာေၾကာင့”္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပစကား 
သည္လည္း မသင့္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ေဒါမနႆျဖစ္လွ်င ္စ်ာန္မ ွေလွ်ာက်သည့္ျပင္ ေသးငယ္ေသာ အေၾကာင္း 
ျဖင္ ့စ်ာန္ေလွ်ာက်ေသာ္လည္း ထုုိသုုိ႔ေသာ စ်ာန္ရပုုဂိၢဳလ္တုုိ႔သည္ တဖန္ျပန္ရေအာင ္ျပဳလုုပ္ရန္ မခဲယဥ္းၾကေသာ 
ေၾကာင့္ပင-္ဟုု မွတ္အပ္၏။ 
 စင္စစ္ေသာ္ကား “ထုုိဒုုတိယစ်ာန္၏ အာဝဇၨန္းကြဲ ဥပစာ၌ ေဒါမနႆိေျႏ ၵသည္ ျဖစ္ႏုုိင္ရာ၏”ဟူေသာ 
ဤစကားသည ္ဥပစာခဏ၌ ေဒါမနႆကုု ိမပယ္ရေသးေၾကာင္းကုုိ ျပျခင္းအက်ိဳးငွာ ၾကံဆ၍ဆုုိေသာ စကား 
ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ဒုုတိယစ်ာန္၌ကား မျဖစ္ႏုုိင္ရာသည္သာတည္း-ဟုု ဆုုိထားေပသည္။ ၾကံဆ၍မဟုုတ္ပဲ 
မုုခ်အားျဖင့္ ဆုုိရလွ်င္ ထုုိဥပစာခဏ၌ အကယ္၍ ေဒါမနႆျဖစ္ပါမူ ထုုိပုုဂိၢဳလ္အား ပထမစ်ာန္သည္လည္း ဆုုံးရႈံး 
ပ်က္စီးသြားသည္သာဟူ၍ မွတ္အပ္၏။ (ဋီကာ)  
 ဤဋီကာ၌ မွတ္သားရန္ လုုိရင္းမွာ “ဥပစာခဏ၌ ေဒါမနႆ ျဖစ္ႏုုိင္သည္”ဟူေသာ စကားသည္ မုုခ် 
စကားမဟုုတ္။ ၾကံဆေျပာဆုုိေသာ စကားမွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နီဝရဏသေဘာမရွိေသာ ကာမစၦႏၵ, ထိနမိဒၶ, ဥဒၶစၥ 
အဝိဇၨာတုုိ႔ ရွိေၾကာင္း၊ နီဝရဏသေဘာမရွိေသာ ဗ်ာပါဒ ေဒါသဟူ၍ မရွိေၾကာင္းတုုိ႔ပင ္ျဖစ္သည္။] 
 
 ဆက္၍ ရွင္းဦးအံ့။ ဒုုတိယစ်ာန္၏ ဥပစာ၌ ဝိတက ္ဝိစာရတုုိ႔ကုု ိမပယ္အပ္ကုုန္ေသးသည္သာ 
တည္း။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ဒုုတိယစ်ာန္၏ ဥပစာ၌ ထုုိေဒါမနႆိေျႏၵသည ္ျဖစ္ႏုုိင္ရာ၏။ ဒုုတိယစ်ာန္၌ကား 
မျဖစ္ႏုုိင္ရာသည္သာတည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ ္အေၾကာင္းကုု ိပယ္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။  
 ထုုိမွတပါး တတိယစ်ာန္၏ ဥပစာ၌ ပယ္ၿပီးျဖစ္ေစကာမ ူပီတိေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ရုုပ္ေကာင္း 
ရုုပ္ႏုုတုုိ႔ျဖင္ ့ပ်ံ႕ႏွံ႔ေတြ႔ထိေသာ ကုုိယ္ရွိသူအား သုုခိေျႏၵသည ္ျဖစ္ႏုုိင္ရာ၏။ တတိယစ်ာန၌္ကား မျဖစ္ႏုုိင ္
ရာသည္သာတည္း။ အေၾကာင္းကား တတိယစ်ာန္၌ ကာယိကသုုခ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ပီတိသည ္
အလုုံးစုု ံခ်ဳပ္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။  
 ထုုိမွတစ္ပါး စတုုတၳစ်ာန္၏ ဥပစာ၌ ပယ္ၿပီးျဖစ္ေစကာမ ူေသာမနႆိေျႏၵသည ္ပီတိကဲ့သုုိ႔ 
မေဝးပဲ နီးကပ္ေသာေၾကာင္၄့င္း၊ အပၺနာသုုိ႔ေရာက္ေသာ* ဥေပကၡာမရွိသျဖင့ ္ေကာင္းစြာ မလြန္ေသး 
ေသာေၾကာင္၄့င္း ျဖစ္ႏုုိင္ရာ၏။ စတုုတၳစ်ာန္၌ကား မျဖစ္ႏုုိင္ရာသည္သာတည္း။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င ္
“အေၾကာင္းတုုိ႔ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚေသာ ဒုုကိၡေျႏၵသည ္အဘယ္တရားေၾကာင္ ့(ဝါ) အဘယ္စ်ာန္ေၾကာင္ ့
အႂကြင္းမဲ့ခ်ဳပ္သနည္း” ဟ၍ူ ထုုိထုုိအရာ၌ “အႂကြင္းမဲ”့ဟူေသာ စကားကုု ိယူျခင္း-ဆုုိျခင္းကုု ိျပဳအပ္ေပ 
သည္။ ဤတြင ္စကားတစ္ရပ ္ၿပီး၏။ 
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 [* အာဝဇၨန္းကြဲျပားေသာ ဥပစာခဏ၌ ပယ္အပ္ၿပီးျဖစ္ေစကာမ ူပယ္အဂၤါသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖင့္ 
မပယ္ရေသးေသာေၾကာင့္ အၾကားအၾကား၌ ျဖစ္မူလည္း ျဖစ္ရာေသး၏-ဟုု ဤအနက္ကိုု ျပလုုိေသာေၾကာင့္ 
“အပၺနာသုုိ႔ေရာက္ေသာ” ဤသုုိ႔ အစရွိသည္ကုုိ မိန္႔ဆုုိ၏။  
 ထုုိသုုိ႔သေဘာရွိေသာ မွီဝဲထုုံေစျခင္းကို ုအလုုိရွိအပ္ေသာေၾကာင့္ မဂ္ဝီထိမွေရွး၌ (အနိစၥအျခင္းအရာ 
အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ဒုုကၡ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အနတ ၱအျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ) ရႈပုုံခ်င္း တူသည္သာ 
လွ်င္ျဖစ္ေသာ၂-ႀကိမ္ ၃-ႀကိမ္ေသာ ေဇာဝါရတုုိ႔ ျဖစ္သကဲ့သုုိ႔ ထုုိ႔အတူပင္ ဤစတုုတၳစ်ာန္အရာ၌လည္း အပၺနာဝါရ 
မ ွေရွး၌ ဥေပကၡာသဟဂုုတ္ခ်ည္းသာလွ်င္ ျဖစ္ကုုန္ေသာ ၂-ႀကိမ္ ၃-ၾကိမ္ေသာ ေဇာဝါရတုုိ႔ ျဖစ္ကုုန္၏-ဟုု 
ဆရာတုုိ႔ ဆုုိၾကကုုန္၏။ (ဋီကာ) 
 အပၺနာဝီထိ၌ စတုုတၳစ်ာန္အား အာေသဝနပစၥယသတိၱျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳရမည့္ ေဂါၾတဘူႏွင့္တကြ ပရိကံ 
ဥပစာ အႏုုလုုံေဇာတုုိ႔သည္ ဥေပကၡာသဟဂုုတ္ ျဖစ္ရမည ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုုိအပၺနာဝီထိမွ ေရွး၌ ၂-ဝီထိ ၃-
ဝီထိကပင္ စ၍ အဖန္ဖန ္မွီဝဲထုုံမႈျဖစ္ေစရန ္ဥေပကၡာသဟဂုုတ္ ေဇာမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အဘယ္ကဲ့သုုိ႔နည္း 
ဟူမူ- မဂ္ဝထီိမွေရွး၌ အနိစၥာႏုုပႆနာခ်ည္းျဖစ္ေစ၊ ဒုုကၡာႏုုပႆနာခ်ည္း ျဖစ္ေစ၊ အနတၱာႏုုပႆနာခ်ည္း 
ျဖစ္ေစ ရႈပုုံခ်င္းတူေသာ သဒိသာႏုုပႆနာေဇာ ဝီထိဝါရ ၂-ႀကိမ္ ၃-ႀကိမ္ ျဖစ္ၾကသကဲ့သုုိ႔ပင္-ဟုု ေရွးဆရာတုုိ႔က 
ဆုုိၾကေၾကာင္း ျပ၏။] 
 
 ဤေနရာ၌ “ဤဆုုိခဲ့ၿပီးသည့္အတုုိင္း ထုုိထုုိစ်ာန္၏ ဥပစာ၌ ပယ္အပ္ကုုန္လ်က ္ဤေဝဒနာ 
တုုိ႔ကုု ိအဘယ့္ေၾကာင္ ့ဤစတုုတၳစ်ာန္၌သာ စုု၍ ေဆာင္အပ္ကုုန္သနည္း-ဟု ုေစာဒကပုုဂိၢဳလ္က 
ေစာဒနာ၏။  
 အေျဖကား- ယူလြယ္ျခင္းအက်ိဳးငွာ စုု၍ ေဟာေတာ္မူသည္။ ခ်ဲ႕၍ ျပဦးအံ့။ အဒုုကၡမသုုခ-ံ
ဟူေသာ ဤစကား၌ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ဒုုကၡလည္း မဟုုတ္၊ သုုခလည္း မဟုတု္ေသာ ဥေပကၡာ 
ေဝဒနာသည္ သိမ္ေမြ႔၏။ သိရန ္ခက္ခဲ၏။ လြယ္ကူစြာ ဥာဏ္ျဖင္ ့ဖမ္းယူျခင္းငွာ မစြမ္းႏုုိင္ေပ။  
 ထုုိ႔ေၾကာင္ ့မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ခ်ဥ္းကပ္၍ ဖမ္းယူျခင္းငွာ မတတ္ႏုုိင္ေသာ ဆုုံးမခက္ေသာ 
ႏြားကုု ိလြယ္ကူစြာ ဖမ္းယူျခင္းငွာ ႏြားေက်ာင္းသားသည ္ႏြားၿခံတစ္ခုု၌ စုသုြင္း၍ တစ္ေကာင္စီကုု ိ
ျပန္ထုုတ္ေသာအခါ အစဥ္အတုုိင္းလာေသာ ထုုိႏြားကို ု“ဤႏြားသည ္ထုုိဆုုံးမရခက္ေသာ ႏြားတည္း။ 
ထုုိႏြားကို ုဖမ္းၾကေလာ”့ဟု ုဆုုိကာ ဖမ္းေစသကဲ့သုုိ႔- ဤအတူပင ္ျမတ္စြာဘုုရားသည ္ဥာဏ္ျဖင္ ့
လြယ္ကူစြာဖမ္းယူျခင္းငွာ အလုုံးစုုံေသာ ထုုိေဝဒနာတုုိ႔ကုု ိဤစတုတုၳစ်ာန္၌ စုု၍ ေဟာေတာ္မူသည္။ 
ယင္းသုုိ႔ ေဟာေတာ္မူျခင္း၌ အက်ိဳးမွာ ဤသုုိ႔ စုု၍ ေဟာေတာ္မူအပ္ကုုန္ေသာ ထုုိေဝဒနာတုုိ႔ကုု ိ
ျပၿပီးလွ်င ္သုုခလည္း မဟုုတ္၊ ဒုုကၡလည္း မဟုုတ္၊ ေသာမနႆလည္း မဟုုတ္၊ ေဒါမနႆလည္း 
မဟုုတ္ေသာ သေဘာတရားသည ္အဒုုကၡမသုုခ(ဥေပကၡာ)ေဝဒနာတည္း- ဟု ုဤအဒုုက ၡမသုုခ 
ေဝဒနာကုု ိယူေစျခင္းငွာ စြမ္းႏုုိ္င္ေပသည္။ 
 
 တနည္းျပရလွ်င ္ဒုုကၡလည္း မဟုုတ္၊ သုုခလည္း မဟုုတ္သည္ ့ေဝဒနာရွိေသာ စိတ္၏ 
ဆန္႔က်င္ဘက္တုုိ႔မ ွလြတ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စတုုတၳစ်ာန္သမာပတ္၏ အေၾကာင္းကုု ိျပျခင္းအက်ိဳးငွာ 
လည္း ထုုိေဝဒနာတုုိ႔ကို ုဤစတုုတၳစ်ာန္၌ စုု၍ ေဟာေတာ္မူအပ္ကုုန္၏-ဟု ုသိအပ္ေပသည္။ ခ်ဲ႕၍ 
ရွင္းဦးအံ့။ ဒုုကၡကုု ိပယ္တတ္ေသာ ဥပစာႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ပထမစ်ာန္စသည္တုုိ႔သည ္ထုုိစတုုတၳစ်ာန ္
ေစေတာဝိမုုတိၱ၏ ရေၾကာင္းတုုိ႔ေပတည္း။ ဤစကားမွာ- 
  
 “ငါ့ရွင ္ေကာ႒ိက- ဒုုကၡလည္း မဟုုတ္၊ သုုခလည္း မဟုုတ္သည္ ့ေဝဒနာရွိေသာစိတ္၏ 
 ဆန္႔က်ငဘ္က္တုုိ႔မ ွလြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စတုုတၳစ်ာန္သမာပတ္၏ အေၾကာင္း 
 တုုိ႔သည ္၄-ပါးတုုိ႔ေပတည္း။ ငါ့ရွင ္မဟာေကာ႒ိက- ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည ္သုုခကုုိ
 လည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင္ ့… ပ… စတုုတၳစ်ာန္ကုု ိျပည့္စုုံေစ၍ ေန၏။ ငါ့ရွင ္မဟာေကာ႒ိက- 
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 ဒုုကၡလည္း မဟုုတ္၊ သုုခလည္း မဟုုတ္သည္ ့ေဝဒနာရွိေသာ စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္တုုိ႔မ ွ
 လြတ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စတုုတၳစ်ာန္သမာပတ္၏ အေၾကာင္းတုုိ႔သည ္ဤေလးပါးတုုိ႔ေပတည္း” 
ဟု ုအရွင္သာရိပုုၾတာမေထရ ္ေဟာေတာ္မူသည္ႏွင့္အည ီျဖစ္ေပသည္။ 
        (မဟာေဝဒလႅသုုတ္၊ မ-၁၊ ၃၇၀။) 
 
 တနည္းျပရလွ်င ္အျခားေသာ ေအာက္မဂ္တုုိ႔၌ ပယ္ၿပီးျဖစ္ေစကာမ ူသကၠာယဒိ႒ိစသည္တုုိ႔ကုု ိ
တတိယမဂ္၏ ဂုုဏ္ကုုိခ်ီးမြမ္းျခင္းငွာ ထုုိတတိယမဂ္၌ ပယ္အပ္ကုုန္၏-ဟု ုဆုုိအပ္သကဲ့သုုိ႔၊ ထုုိ႔အတ ူ
ဤစတုုတၳစ်ာန္၏ ဂုုဏ္ကုုိခ်ီးမြမ္းျခင္းငွာလည္း ထုုိေဝဒနာတုုိ႔ကုု ိဤစတုုတၳစ်ာန္၌ စု၍ု ေဟာေတာ္မ ူ
အပ္ကုုန္၏-ဟု ုသိအပ္ေပသည္။ 
 တနည္းဆုုိရျပန္လွ်င ္ဤစတုုတၳစ်ာန္၌ အေၾကာင္းကုု ိပယ္သတ္ျခင္းျဖင္ ့ရာဂႏွင့္ေဒါသတုုိ႔၏ 
အလြန္ေဝးကြာျခင္းကုု ိျပျခင္းငွာလည္း ထုုိေဝဒနာတုုိ႔ကုု ိေဟာေတာ္မူအပ္ကုုန္၏-ဟု ုသိအပ္ေပသည္။ 
မွန္ေပ၏။ ထုုိေဝဒနာတုုိ႔တြင ္သုုခသည ္ေသာမနႆ၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။ ေသာမနသည္ ရာဂ၏ 
အေၾကာင္းျဖစ၏္။ ဒုုကၡသည ္ေဒါမနႆ၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။ ေဒါမနႆသည္ ေဒါသ၏ အေၾကာင္း 
ျဖစ္၏။ ထုုိစ်ာန္သည ္သုုခစသည္တုုိ႔ကုု ိပယ္သတ္ျခင္းျဖင္ ့အေၾကာင္းႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ရာဂေဒါသ 
တုုိ႔ကုု ိပယ္သတ္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင္*့ အလြန္ေဝးကုုန္၏-ဟု ုသိအပ္ေပသည္။ 
 [*ရာဂ-ေဒါသတုုိ႔ကုုိ သူတုုိ႔၏အေၾကာင္းပါ ပယ္သတ္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္-ဟုု ဆုုိလုုိသည္။] 
 
အဒုုကၡမသုုခံ 
 “အဒုုကၡမသုုခ=ံ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ႏွစ္မ်ိဳးလုုံးကင္းေသာ (ဝါ) ဆင္းရဲလည္း မဟုုတ္၊ ခ်မ္းသာ 
လည္း မဟုုတ္သည္ ့ေဝဒနာရွိေသာ” ဟူသည္ကား ဒုုကၡ မရွိျခင္းေၾကာင္ ့အဒုုကၡ-မည္၏။* သုုခမရွွိျခင္း 
ေၾကာင္ ့အသုုခ-မည္၏။ ဒုုကၡႏငွ့္သုုခကုု ိပယ္ေသာ ဤစကားျဖင့ ္ဤစတုုတၳစ်ာန္၌ ဒုုကၡႏွင္သ့ုုခတုုိ႔၏ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ* တတိယေဝဒနာကုု ိျပ၏။ သုုခဒုုကၡမရွိျခင္းမွ်ကုု ိျပသည္မဟုုတ္ေပ။ 
 [*ဒုုကၡ-မဟုုတ္ေသာေၾကာင့္ အဒုုကၡ မည္၏။ ဒုုကၡႏွင္ ့မတူေသာဝန-္မတူေသာ သေဘာရွိေသာ 
တရားတုုိ႔ကုုိ ရ၏။ ထုုိဒုုကၡမဟုုတ္ေသာ တရား၌ ဒုုကၡမရွိေပ။ အသုုခ-လည္း ဤနည္းတူပင္။  
 *ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ-ဟူေသာ ဤစကားကုုိ ဤစတုုတၳစ်ာန္၌ ဥေပကၡာေဝဒနာကုု ိဒုုကၡစသည္ 
တုုိ႔ကုုိ လြန္ေျမာက္ေသာအားျဖင့္ ေရာက္အပ္ေသာေၾကာင့္ ဆုုိေပသည္။ ကုုသုုိလ္ႏွင့္ အကုုသုုိလ္တုုိ႔ကဲ့သုုိ႔ 
ေျဖာင့္ေျဖာင္ ့ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆုုိသည္ကား မဟုုတ္ေပ။ ဋီကာ။] 
 
 တတိယေဝဒနာမည္သည္ကား အဒုုကၡမသုုခ ေဝဒနာေပတည္း။ ဥေပကၡာေဝဒနာဟုုလည္း 
ဆုုိအပ္ေပသည္။ ဤအဒုုကၡမသုုခ ေဝဒနာသည္ ဣ႒ာရုု ံအနိ႒ာရုုံမ ွျပန္ေသာ မဇၥ်တၱာရုု ံ(မေကာင္း-
မဆုုိး အလယ္အာရုုံကုု ိခံစားျခင္း လကၡဏာရွိ၏။ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း ကိစၥရွိ၏။ သုုခ-ဒုုကၡတုုိ႔ကဲ့သုုိ႔ မထင္ 
ရွားေသာ တရား-ဟု ုဥာဏ္အား ေရွးရႈထင္တတ္၏။ သုုခ၏ခ်ဳပ္ရာ (စတုုတၳစ်ာန္၏ ဥပစာ) လွ်င ္
နီးေသာအေၾကာင္း ရွိ၏-ဟု ုသိအပ္ေပသည္။ 
 
ဥေပကၡာ သတိပါရိသုုဒၶႎ 
 “ဥေပကၡာ သတိပါရိသုုဒိၶႎ- ဥေပကၡာေၾကာင့ ္သတိ၏ လုုံးဝ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ” ဟူသည ္
ကား ဥေပကၡာက ျဖစ္ေစအပ္သည္ ့သတိ၏ လုုံးဝစင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ-ဟု ုဆုုိလုုိ၏။ ခ်ဲ႕၍ ရွင္းဦးအံ့။ 
ဤစ်ာန္၌ သတိသည ္လြန္စြာ စင္ၾကယ္၏။ ထုုိသတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းကုု ိဥေပကၡာက ျပဳအပ္၏။ အျခား 
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တရားက ျပဳအပ္သည္ မဟုုတ္ေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ဤစတုုတၳစ်ာန္ကုု ိ“ဥေပကၡာသတိပါရိသုုဒၶႎ- ဥေပကၡာ 
ေၾကာင္ ့သတိ၏ လုုံးဝ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စ်ာန္” ဟု ုေဟာေတာ္မူအပ္ေပသည္။  
 ဝိဘင္းက်မ္း၌လည္း “ဤသတိသည ္ဤဥေပကၡာေၾကာင္ ့သန္႔ရွင္း၏။ လုုံးဝ စင္ၾကယ္၏။ 
ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ ျဖဴစင္ေတာက္ပ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့“ဥေပကၡာ သတိပါရိသုုဒၶႎ”ဟု ုဆုုိအပ္၏-ဟု ုေဟာေတာ္မ ူ
အပ္ေပသည္။  
 ဤစတုုတၳစ်ာန္၌ အၾကင္ဥေပကၡာေၾကာင္ ့သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းျဖစ္၏။ ထုုိဥေပကၡာကုု ိသရုုပ ္
တရားကုုိ္ယ္အားျဖင္ ့တၾတမဇၥ်တၱတာ-ဟု ုသိအပ္ေပသည္။ ဆက္၍ ဆုုိဦးအံ့။ ဤစတုုတၳစ်ာန္၌ ထုု ိ
ဥေပကၡာေၾကာင္ ့သတိသက္သက္သည္သာလွ်င ္စင္ၾကယ္သည ္မဟုုတ္ေပ။ စင္စစ္မူကား အလုုံးစုု ံ
ေသာ ယွဥ္ဘက္တရားတုုိ႔သည္လည္း စင္ၾကယ္ကုုန္၏။ သုုိ႔ရာတြင ္သတိေခါင္းတပ္လ်က ္ေဒသနာကုု ိ
ေဟာေတာ္မူအပ္ေပသည္။  
 
 ထုုိစ်ာန္ေလးပါးတုုိ႔တြင ္ေအာက္စ်ာန္သုုံးပါးတုုိ႔၌လည္း ဤဥေပကၡာ ရွိေစကာမ ူေန႔အခါ၌ 
ေနေရာင ္လႊမ္းမုုိး ႏွိပ္စက္ေသာေၾကာင္၄့င္း၊ ခ်မ္းေအးျခင္းႏွင္ ့မိမိအား ေက်းဇူးျပဳျခင္းအားျဖင္ ့သေဘာ 
တူေသာ ညဥ့္အခါကုု ိမရွိျခင္းေၾကာင္၄့င္း လသည ္ေန႔အခါ ထြန္းေတာက္ပလ်က ္ရွိေသာ္လည္း မသန္႔ 
ရွင္း မစင္ၾကယ္သျဖင္ ့ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ မေတာက္ပႏုုိင္သကဲ့သုုိ႔ ဤအတူ ဤတၾတမဇၥ်တၱဳေပကၡာဟူေသာ 
လ,ေရးသည္ ဝိတက္အစရွိေသာ ရန္သူတရားတုုိ႔က လႊမ္းမုုိးႏွိပ္စက္လ်က ္ရွိေသာေၾကာင္၄့င္း၊ 
သေဘာတူေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာဟူေသာ ညဥ့္ကုု ိမရျခင္းေၾကာင္၄့င္း၊ ပထမစ်ာန္စေသာ ေအာက္ 
စ်ာန္သုုံးပါးတုုိ႔၌ ရွိပင ္ရွိေစကာမ ူမသန္႔ရွင္း မစင္ၾကယ္ေပ။ ထုုိဥေပကၡာ မစင္ၾကယ္လွ်င္လည္း ေန႔အခါ 
၌ ထက္ဝန္းက်င ္မစင္ၾကယ္ေသာ လ,၏အေရာင္ကဲ့သုုိ႔ တကြျဖစ္ဖက္ျဖစ္ေသာ သတိစသည္တုုိ႔သည ္
လည္း ထက္ဝန္းက်င ္မစင္ၾကယ္ကုုန္သည္သာတည္း။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ထုုိပထမစ်ာန္စေသာ ေအာက္စ်ာန ္
သုုံးပါးတုုိ႔တြင ္တပါးကုုိမွ်လည္း “ဥေပကၡာ သတိပါရိသုုဒၶႎ”ဟု ုေဟာေတာ္ မမူအပ္ေပ။  
 ဤစတုုတၳစ်ာန္၌ကား ဝိတက္စေသာ ရန္သူတရားတုုိ႔၏ အာႏုုေဘာ္က လႊမ္းမုုိး ႏွိပ္စက္ျခင္း 
မရွိေသာေၾကာင္၄့င္း၊ သေဘာတူေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာဟူေသာ ညဥ့္ကုုိရေသာေၾကာင္၄့င္း၊ တၾတ-
မဇၥ်တၱဳေပကၡာဟူေသာ လသည ္အလြန္လွ်င ္ထက္ဝန္းက်င္စင္ၾကယ္၏။ ထုုိတၾတမဇၥ်တၱဳေပကၡာ 
ဟူေသာ လသည္စင္ၾကယ္ေသာေၾကာင္ ့ထက္ဝန္းက်င္စင္ၾကယ္ေသာ လ၏အေရာင္ကဲ့သုုိ႔ အတူတကြ 
ျဖစ္ဖက္ျဖစ္ေသာ သတိစသည္တုုိ႔သည္လည္း ထက္ဝန္းက်င ္စင္ၾကယ္ကုုန္လ်က ္ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ 
ေတာက္ပကုုန္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ဤစတုုတၳစ်ာန္ကုုိသာလွ်င ္“ဥေပကၡာ သတိပါရိသုုဒၶႎ”ဟု ုေဟာေတာ္မ ူ
အပ္၏-ဟု ုသိအပ္ေပသည္။ 
 
စတုုတ-ၳဟူသည္ကား  
 ေရတြက္ျခင္းအစဥ္အားျဖင္ ့ေလးခုုေျမာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့စတုုတ ၳမည္၏။ ဤစ်ာန္ကုု ိ
ေလးႀကိမ္ေျမာက ္ဝင္စားအပ္ေသာေၾကာင္ ့စတုုတၳမည္၏။ “ပယ္အဂၤါတစ္ပါးကုု ိပယ္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ 
အဂၤါႏွစ္ပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာ”ဟု ုေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ စကား၌ ေသာမနႆကုု ိပယ္ျခင္း၏ 
အစြမ္းအားျဖင္ ့အဂၤါတစ္ပါး ပယ္ၿပီးပုုံကုု ိသိအပ္ေပသည္။  
 
 ဆက္၍ဆုုိဦးအံ့။ ထုုိေသာမနႆ ေဝဒနာကုုိလည္း တစ္ဝီထိတည္းဝယ ္ေရွ႕ေဇာတုိ႔၌ပင ္
ပယ္အပ္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ထုုိေသာမနႆကုု ိထုုိစတုုတၳစ်ာန္၏ ပယ္အဂၤါ-ဟု ုဆုုိအပ္ေပသည္။ ထုုိမွတပါး 
ဥေပကၡာေဝဒနာႏွင္ ့စိေတၱကဂၢတာဟူေသာ ဤအဂၤါႏွစ္ပါးတုုိ႔၏ ျဖစ္ျခင္းအားျဖင္ ့အဂၤါႏွစ္ပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံ 
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ပုုံကုု ိသိအပ္ေပသည္။ ႂကြင္းေသာ သိဖြယ္ဟူသမွ်သည ္ပထမစ်ာန္၌ ဆုုိအပ္ၿပီးေသာ နည္းရွိသည္သာ 
လွ်င္တည္း။ ဤကား ေရွးဦးစြာ စတုုကၠစ်ာန(္စ်ာန္ေလးပါးအေပါင္း)၌ သိေၾကာင္းနည္းေပတည္း။ 
 

*************** 
 

ပဥၥကစ်ာန္ကုု ိဖြင့္ျပခ်က္ 
 
 ပဥၥကစ်ာန္ကုု ိဖြင့္ျပဦးအံ့။ စ်ာန္ငါးပါးအေပါင္း-ဟူေသာ ပဥၥကစ်ာန္ကုု ိျဖစ္ေစလုုိေသာ ေယာဂီ 
သည္ ေက်ျပြန္ေအာင ္ဝင္စားထားေသာ ပထမစ်ာန္မ ွထ၍ “ဤပထမစ်ာန္သမာပတ္သည ္နီဝရဏ 
ဟူေသာ ရန္သူႏွင္ ့နီးကပ္၏”ဟူ၍၄င္း၊ “ဝိတက္၏ ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းျခင္းေၾကာင္ ့စ်ာန္အဂၤါ အားနည္း 
၏”ဟူ၍၄င္း ပထမစ်ာန္၌ အျပစ္ျမင္၍ ဒုုတိယစ်ာန္ကုု ိၿငိမ္သက္ေသာတရား-ဟု ုႏွလုုံးသြင္းလ်က ္
ပထမစ်ာန္၌ ႏွစ္သကတ္ြယ္တာျခင္းကုု ိကုုန္ခန္းေစ၍ ဒုုတိယစ်ာန္ကုု ိရျခင္းငွာ ဘာဝနာအားထုုတ္ျခင္း 
ကုု ိျပဳအပ္၏။  
 ထုုိသုုိ႔ အားထုုတ္လွ်င ္ပထမစ်ာန္မ ွထ၍ သတိရလ်က ္သမၺဇဥ္ေခၚ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ႏွင္ ့ျပည့္စုုံ 
လ်က ္စ်ာန္အဂၤါတုုိ႔ကုု ိဆင္ျခင္ေသာ ထိုုေယာဂီအား ဝိတက္မွ်သာ ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းေသာအားျဖင္ ့ထင္လာ 
၏။ ဝိစာရစသည္တုုိ႔သည ္ၿငိမ္သက္သိမ့္ေမြ႔ေသာအားျဖင္ ့ထင္လာကုုန္၏။ ထုုိသုုိ႔ ထင္လာေသာအခါ၌ 
ထုုိေယာဂီသည ္ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ အဂၤါတုုိ႔ကုု ိပယ္ျခင္းငွာ၄င္း၊ ၿငိမ္သက္သိမ္ေမြ႔ေသာ အဂၤါတုုိ႔ကုု ိ
ရျခင္းငွာ၄င္း၊ ထုုိပထဝီကသိုုဏ္း ပဋိဘာဂနိမိတ္ကိုုပင္လွ်င ္“ေျမ-ေျမ”ဟု ုအဖန္ဖန ္အထပ္ထပ ္ႏွလုုံး 
သြင္းအပ္၏။ ထုုိသုုိ႔ ႏွလုုံးသြင္းေနစဥ ္ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ နည္းျဖင့္ပင္လွ်င ္ဒုုတိယစ်ာန ္ျဖစ္ေပၚ၏။ ထုု ိ
ဒုုတိယစ်ာန္၏ ပယ္အဂၤါကား ဝိတက္မွ်သာတည္း။ ဝိစာရစေသာ ေလးပါးတုုိ႔သည ္ျပည့္စုုံေသာ အဂၤါ 
တုုိ႔ေပတည္း။ ႂကြင္းေသာ သိဖြယ္ဟူသမွ်သည ္ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ အျပားရွိသည္သာတည္း။ 
 
 ဆက္၍ ဆုုိဦးအံ့။ ဤဆုုိခဲ့ၿပီးသည့္အတုုိင္း ရအပ္ေသာ ထုုိဒုုတိယစ်ာန္ကုုိလည္း ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ 
နည္းျဖင့္ပင္လွ်င ္ငါးပါးေသာအျခင္းအရာတုုိ႔ျဖင္ ့ႏုုိင္နင္းေအာင ္ေလ့လာမွီဝဲသည္ျဖစ္၍ ေက်ျပြန္ေအာင ္
ဝင္စားထားေသာ ထုုိစ်ာန္မ ွထ၍ “ဤဒုုတယိစ်ာန ္သမာပတ္သည ္ဝိတက္စေသာ ရန္သူႏွင္ ့နီး၏” 
ဟူ၍၄င္း၊ “ဝိစာရ၏ ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းျခင္းေၾကာင္ ့စ်ာန္အဂၤါအားနည္း၏”ဟူ၍၄င္း ထုုိဒုုတိယစ်ာန္၌ 
အျပစ္ကုုိျမင္၍ တတိယစ်ာန္ကုု ိၿငိမ္သက္ေသာတရားဟု ုႏွလုုံးသြင္းလ်က ္ဒုုတိယစ်ာန ္ႏွစ္သက္တြယ ္
တာျခင္းကုု ိကုုန္ခန္းေစ၍ တတိယစ်ာန္ကုု ိရျခင္းငွာ ဘာဝနာအားထုုတ္ျခင္းကို ုျပဳအပ္၏။ ထုုိသုုိ႔ အား 
ထုုတ္လွ်င ္ဒုုတိယစ်ာန္မ ွထ၍ သတိသမၺဇဥ္ႏွင္ ့ျပည့္စုုံလ်က ္စ်ာန္အဂၤါတိုု႔ကုု ိဆင္ျခင္ေသာ ထုုိေယာဂ ီ
အား ဝိစာရမွ်သာ ရုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာအားျဖင္ ့ထင္လာ၏။ ပီတိစသည္တုုိ႔သည ္ၿငိမ္သက္သိမ့္ေမြ႔ 
ေသာအားျဖင္ ့ထင္လာကုုန္၏။  
 ထုုိအခါ၌ ထုုိေယာဂီသည ္ၾကမ္းတမ္းေသာ အဂၤါတုုိ႔ကုု ိပယ္ျခင္းငွာ၄င္း၊ သိမ္ေမြ႔ေသာအဂၤါ 
တုုိ႔ကုု ိရျခင္းငွာ၄င္း ထုုိပထဝီကသုုိဏ္း ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုုိပင္လွ်င ္“ေျမ-ေျမ”ဟု ုအဖန္ဖန ္အထပ္ထပ ္
ႏွလုုံးသြင္းအပ္၏။ ထုုိသုုိ႔ ႏွလုုံးသြင္းေနစဥ ္ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ နည္းျဖင့္ပင္လွ်င ္တတိယစ်ာန ္ျဖစ္ေပၚလာ၏။ 
ထုုိတတိယစ်ာန္၏ ပယ္အဂၤါသည ္ဝိစာရမွ်သာတည္း။ စတုုကၠနည္း၏ ဒုုတိယစ်ာန္ကဲ့သုုိ႔ ပီတိအစရွ ိ
ေသာ သုုံးပါးတုုိ႔သည ္ျပည့္စုုံေသာ အဂၤါတုုိ႔ေပတည္း။ ႂကြင္းေသာ သိဖြယ္ဟူသမွ်သည ္ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ 
နည္းရွိသည္သာလွ်င္တည္း။ 
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 ဤသုုိ႔ စတုုက ၠနည္း ေဟာေတာ္မူေသာ ဒုုတိယစ်ာန္ကုု ိႏွစ္မ်ိဳးခြဲေဝလွ်င ္ပဥၥကနည္း၌ ဒုုတိယ 
စ်ာန္ႏွင္ ့တတိယစ်ာန္ျဖစ္၏။ ထုုိစတုုကၠနည္း၌ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ တတိယစ်ာန္ႏွင္ ့စတုုတၳစ်ာန ္
တုုိ႔သည္လည္း ပဥၥကနည္း၌ စတုုတၳစ်ာန္ႏွင္ ့ပဥၥမစ်ာန္တုုိ႔ ျဖစ္ကုုန္၏။ ပထမစ်ာန္မူကား ပထမစ်ာန္ 
သာလွ်င္တည္း။ ဤတြင ္စကားတစ္ရပ္ၿပီး၏။ 
 
  
 ဤသည္ကား သူေတာ္ေကာင္းတုုိ႔၏ ႏွစ္သိမ့္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းငွာ စီရင္အပ္ေသာ ဝိသုုဒိၶမဂ ္
က်မ္းဝယ ္သမာဓိဘာဝနာ အရာ၌ ပထဝီကသုုိဏ္းကုု ိအက်ယ္ျပဆုုိခ်က ္“ပထဝီကသိဏ နိေဒၵသ” 
မည္ေသာ ေလးခုုေျမာက္ေသာ အပုုိင္းအခန္းေပတည္း။ 
 

ပထဝီကသုုိဏ္းကုု ိအက်ယ္ျပဆုုိခ်က ္ၿပီး၏။ 
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