
  

 
 
 

ဝိသုဒိၶမဂ္သင္္တန္း 1 
 ဝိသုဒိၶမဂ္ မာတိကာ 

 
(က) နိဒါန္းစကား 
 
၁။ သီလနိေဒၵသ = သီလကို အက်ယ္ျပျခင္း 

သီလဟူသည္၊ သီလသရုပ္၊ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလ၊ ဣၿႏိၵယသံဝရသီလ၊ အာဇီဝပါရိသုဒိၶ သီလ၊ 
ပစၥယသႏိၷႆိတသီလ၊ စတုပါရိသုဒိၶသီလ၊ ပထမ သီလငါးမ်ိဳး၊ ဒုတိယ သီလငါးမ်ိဳး၊ 

 
၂။ ဓုတဂၤနိေဒၵသ = ဓုတင္ကို အက်ယ္ျပျခင္း 
 ဓုတင္ ၁၃-ပါး 
 
၃။ ကမၼ႒ာနာႏုဂၢဟ နိေဒၵသ = ကမၼ႒ာန္းယူပံုကို အက်ယ္ျပျခင္း 
 သမာဓိဟူသည္၊ သမာဓိသရုပ္၊ သမာဓိ၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္းႏွင့္ ျဖဴစင္ေၾကာင္း၊ ပလိေဗာဓ 
 ၁၀ ပါး၊ ကမၼ႒ာန္းေပးသူကို ဖြင့္ျပျခင္း၊ စရုိက္ ၆-ပါးကို ဖြင့္ျပျခင္း၊ ကမၼ႒ာန္း ၄၀-ကို ဖြင့္ျပျခင္း၊ 
 
၄။ ပထဝီကသိဏ နိေဒၵသ = ပထဝီကသိုဏ္းကို အက်ယ္ျပျခင္း 
 မသင့္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္း၊ ပလိေဗာဓငယ္ကို ျဖတ္ျခင္း၊ ဘာဝနာ 
 အစီအစဥ္၊ သပၸါယ ၇-မ်ိဳး၊ အပၸနာ ကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္း ဆယ္ပါး၊ နိမိတ္သို႔ ေရွးရႈျဖစ္ေစျခင္း၊ 
 ပထမစ်ာန္ကို ျပဆိုျခင္း၊ ပယ္အပ္ေသာ စ်ာန္အဂၤါငါးပါး၊ ေကာင္းျခင္းသံုးပါး၊ ၾကာျမင့္စြာ  
 တည္မႈကို ၿပီးေစျခင္း၊ နိမိတ္ကို ပြားေစျခင္း၊ ဝသီေဘာ္ ငါးပါး၊ ဒု-တ-စ-ပဥၥမ စ်ာန္ဖြင့္ျပျခင္း၊ 
 
၅။ ေသသ ကသိဏနိေဒၵသ = ႂကြင္းကသိုဏ္းမ်ားကို အက်ယ္ျပျခင္း 
 အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ၊ နီလ၊ ပီတ၊ ေလာဟိတ၊ ၾသဒါတ၊ အာေလာက၊ ပရိစၦိႏၷာကာသ၊ 
 ေရာေႏွာျပဆိုခ်က္၊ 
 
၆။ အသုဘကမၼ႒ာန နိေဒၵသ = အသုဘကမၼ႒ာန္းကို အက်ယ္ျပျခင္း 
 ဥဒၶဳမာတက ကမၼ႒ာန္းရႈပုံ၊ ဝိနီလက စေသာ ကမၼ႒ာန္းရႈပံု၊ ေရာေႏွာျပဆိုခ်က္၊ 
 
၇။ ဆအႏုႆတိ နိေဒၵသ = အႏုႆတိ ၆-ပါးကုိ အက်ယ္ျပျခင္း 
 ဗုဒၶါနုႆတိ၊ ဓမၼာႏုႆတိ၊ သံဃာႏုႆတိ၊ သီလာႏုႆတ၊ စာဂါႏုႆတိ၊ ေဒဝတာႏုႆတိ၊ 
 ေရာေႏွာျပဆိုခ်က္၊ 
 
၈။ အႏုႆတိ ကမၼ႒ာနနိေဒၵသ = အႏုႆတိ ကမၼ႒ာန္းကို အက်ယ္ျပျခင္း 
 မရဏႆတိပြားပုံ၊ ကာယဂတာသတိပြားပံု၊ ေကာ႒ာသတို႔ကို ပုိင္းျခားပံု၊ အာနာပါန 
ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ပံု၊  ဥပသမာႏုႆတိ ပြားပံု၊ 
 
 



  

 
 
 

ဝိသုဒိၶမဂ္သင္္တန္း 2 
 ၉။ ျဗဟၼဝိဟာရ နိေဒၵသ = ျဗဟၼဝိဟာရကို အက်ယ္ျပျခင္း 

 ေမတၱာပြားပံု၊ ကရုဏာပြားပုံ၊ မုဒိတာပြားပံု၊ ဥေပကၡာပြားပံု၊ ေရာေႏွာျပဆိုခ်က္၊ 
 
၁၀။ အာရုပၸ နိေဒၵသ = အရူပကမၼ႒ာန္း အက်ယ္ျပျခင္း 
 ပထမ အရူပ ကမၼ႒ာန္းအဖြင့္၊ ဝိညာဏဥၥာယတန အဖြင့္၊ အာကိဥၥညာယတနအဖြင့္၊ 
 ေနဝသညာ-နာသညာ-ယတန အဖြင့္၊ ေရာေႏွာျပဆိုခ်က္၊ 
 
၁၁။ သမာဓိ နိေဒၵသ = သမာဓိကို အက်ယ္ျပျခင္း 

အာဟာေရ-ပဋိကၠဴလ-သညာ ပြားပံု၊ စတုဓာတု-ဝဝတၳာန္ပြားပံု၊ သမာဓိ၏ အာနိသင္ကို ျပဆိုျခင္း၊ 
    (ပထမအုပ္ ၿပီး၏။) 
 
၁၂။ ဣဒိၶဝိဓ နိေဒၵသ = ၿပီးေျမာက္မႈ(တန္ခိုးဖန္ဆင္းမႈ) အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဆိုျခင္း 
 အဘိညာဥ္ကို ျပဆိုျခင္း၊ တန္ခုိးဆယ္ပါးသရုပ္၊ နေႏၵာပနႏၵ နဂါးမင္းကို ဆံုးမျခင္း၊ 
 
၁၃။ အဘိညာနိေဒၵသ = အဘိညာဥ္တို႔ကို အက်ယ္ျပျခင္း 

ဒိဗၺေသာတဓာတ္ကို ျပဆိုျခင္း၊ ေစေတာပရိယဥာဏ္ကို ျပဆိုျခင္း၊ ပုေဗၺနိဝါသဥာဏ္ကို ျပဆိုျခင္း၊ 
စုတူပပါတဥာဏ္ေခၚ ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္ကုိ ျပဆိုျခင္း၊ ေရာေႏွာျပဆိုခ်က္၊ 

 
၁၄။ ခႏၶနိေဒၵသ = ခႏၶာကုိ အက်ယ္ျပျခင္း 
 ပညာကို ျပျခင္း၊ ပညာသရုပ္၊ ရူပကၡႏၶာကို ျပဆိုျခင္း၊ ေဝဒနာ-သညာ-သခၤါရ-ခႏၶာကို ျပဆိုျခင္း၊ 
 အတိတ္စသည္ ေဝဘန္ျပဆိုျခင္း၊ အစဥ္စသည့္ အဆံုးအျဖတ္ကို ျပဆိုျခင္း၊ 
 
၁၅။ အာယတနဓာတု နိေဒၵသ = အာယတန ဓာတ္တို႔ကို အက်ယ္ျပျခင္း 
 အာယတနကို အက်ယ္ျပျခင္း၊ ဓာတ္ကို အက်ယ္ျပျခင္း၊  
 
၁၆။ ဣၿႏိၵယသစၥ နိေဒၵသ = ဣေျႏၵ သစၥာတို႔ကုိ အက်ယ္ျပျခင္း 
 ဣေျႏၵတို႔ကို အက်ယ္ျပျခင္း၊ သစၥာကို အက်ယ္ျပျခင္း၊ ဒုကၡသစၥာကို အက်ယ္ျပျခင္း၊ 

သမုဒယသစၥာကို အက်ယ္ျပျခင္း၊ နိေရာဓသစၥာကုိ အက်ယ္ျပျခင္း၊ မဂၢသစၥာကို အက်ယ္ ျပျခင္း၊ 
သစၥာေလးပါးတို႔ကို တူေသာအဖို႔, ကြျဲပားေသာအဖို႔တို႔ျဖင့္ ေဝဘန္ျခင္း၊ 

 
၁၇။ ပညာဘူမိ နိေဒၵသ = ပညာကို အက်ယ္ျပျခင္း 
 ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကုိ ျပဆိုျခင္း၊ အဝိဇၨာပစၥယာ သခၤါရာ-ပုဒ္ကို ျပဆိုျခင္း၊ ပ႒ာန္း ၂၄-ပစၥည္းကုိ  
 ျပဆိုျခင္း၊ အဝိဇၨာပစၥယာ သခၤါရာပုဒ္ကို အက်ယ္ျပျခင္း၊ သခၤါရပစၥယာ ဝိညာဏံပုဒ္ကို  

အက်ယ္ျပျခင္း၊ - - - ပ - - -၊ ဘဝပစၥယာ ဇာတိ- စသည္ကို အက်ယ္ျပျခင္း၊ ဘဝစက္ကို 
ျပဆိုျခင္း၊ 
 

 



  

 
 
 

ဝိသုဒိၶမဂ္သင္္တန္း 3 
 ၁၈။ ဒိ႒ိဝိသုဒိၶ နိေဒၵသ = ဒိ႒ိဝိသုဒိၶကို အက်ယ္ျပျခင္း 

 နာမ္ရုပ္တို႔ကုိ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ နာမ္တရားကို ထင္ရွားေအာင္ရႈနည္း၊ နာမ္တရားထင္ေပၚပံု 
 အျခင္းအရာကို ျပဆိုျခင္း၊ မ်ားစြာေသာသုတၱန္တို႔ႏွင့္ ႏွီးေႏွာခ်က္၊ နာမ္ရုပ္ကို ဥပမာျဖင့္ျပဆိုျခင္း၊ 
 
၁၉။ ကခၤါဝိတရဏ ဝိသုဒိၶ နိေဒၵသ = ကခၤါဝိတရဏဝိသုဒိၶကို အက်ယ္ျပျခင္း အေၾကာင္းသိမ္းဆည္းပုံကို ျပျခင္း၊ 
 
၂၀။ မဂၢါမဂၢဥာဏဒႆန ဝိသုဒိၶ နိေဒၵသ = မဂၢါမဂၢဥာဏဒႆန ဝိသုဒိၶကို အက်ယ္ျပျခင္း သမၼသန ဥာဏ္ကုိ ျပျခင္း၊ 
ေလးဆယ္ေသာ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ရႈပံု၊ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္းကိုးပါး၊ ရုပ္၏  ျဖစ္ျခင္းကုိ ရႈပုံအျခင္းအရာ၊ 
နာမ္၏ျဖစ္ျခင္းကုိ ရႈပံု အျခင္းအရာ၊ ရုပ္ကို သံုးသပ္ပုံ ၇-မ်ိဳး၊ နာမ္ကိုသံုးသပ္ပုံ ၇-မ်ိဳး၊ ဥဒယဗၺယဥာဏ္ကို ျပျခင္း၊ 
ဝိပႆနာညစ္ညဴးေၾကာင္းကို ျပျခင္း၊ မဂ္မွန္ မဂ္မွား ပုိင္းျခားျခင္းကုိ ျပဆိုျခင္း၊ 
 
၂၁။ ပဋိပဒါဥာဏဒႆန ဝိသုဒိၶ နိေဒၵသ = ပဋိပဒါဥာဏဒႆန ဝိသုဒိၶ အက်ယ္ 
 ဥပကိၠေလသမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ ဥဒယဗၺဘဥာဏ္၊ ဘဂၤါႏုႆနာဥာဏ္၊ ဘယတုပ႒ာန  

ဥာဏ္၊ အာဒီနဝါႏုပႆနာဥာဏ္၊ နိဗၺိဒါႏုပႆနာဥာဏ္၊ မုဥိၥတုကမ်တာဥာဏ္။ ပဋိသခၤါဥာဏ္၊ 
သခၤါရုေပကၡာဥာဏ္၊ အႏုေလာမဥာဏ္၊ ဝု႒ာနဂါမိနီဝိပႆနာဥာဏ္၊ 

 
၂၂။ ဥာဏဒႆနဝိသုဒိၶ နိေဒၵသ = ဥာဏဒႆနဝိသုဒိၶအက်ယ္ 

ပထမမဂ္ဥာဏ္ကို ျပျခင္း၊ ေသာတာပန္ပုဂိၢဳလ္ကို ျပျခင္း၊ ဒုတိယမဂ္ဥာဏ္ကုိ ျပျခင္း၊ သကဒါဂါမ္ 
ပုဂိၢဳလ္ကိုျပျခင္း၊ တတိယမဂ္ဥာဏ္ကို ျပျခင္း၊ အနာဂါမ္ပုဂိၢဳလ္ကိုျပျခင္း၊ စတုတၳမဂ္ ဥာဏ္ကို ျပျခင္း၊ 
ရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္ကုိ ျပျခင္း၊ ေဗာဓိပကိၡယတရားကို ျပျခင္း၊ ထျခင္း,ခြန္အားႏွင့္ ယွဥ္ျခင္းတို႔ကို ျပျခင္း၊ 
ပယ္အပ္ေသာတရားတို႔ကို ျပဆိုျခင္း၊ ပရိညာစေသာ ကိစၥတို႔ကို ျပျခင္း၊ 
ပရိညာစေသာ အျပားကုိ ျပျခင္း၊ 

 
၂၃။ ပညာဘာဝနာနိသံသ နိေဒၵသ = ပညာဘာဝနာနိသံသကို အက်ယ္ျပျခင္း 

အာနိသင္ကို ျပျခင္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကိေလသာကို ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ျပျခင္း၊ ဖလသမာပတ္ကို ျပျခင္း၊ 
နိေရာဓသမာပတ္ကို ျပျခင္း၊ အာဟုေနယ် ပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ စသည္ ျပီးစီးျခင္းကုိ ျပျခင္း၊ 
    (ဒုတိယအုပ္ ၿပီး၏။) 

 
 

ဝိသုဒိၶမဂ္ နိဒါန္း 
နတ္သားေမး 
 အေႏၱာ ဇဋာ ဗဟိ ဇဋာ၊ ဇဋာယ ဇဋိတာ ပဇာ။ 
 တံ တံ ေဂါတမ ပုစၦာမိ၊ ေကာ ဣမံ ဝိဇဋေယ ဇဋံ။ 
 
 အတြင္းအရႈပ္အေထြး, အျပင္အရႈပ္အေထြး ဟူေသာ ႏွစ္မ်ိဳးေသာ အရႈပ္အေထြးသည္ သတၱဝါ အေပါင္းကို 
ရႈပ္ေထြးေစအပ္ပါ၏။ အရွင္ေဂါတမ…, ထို႔ေၾကာင့္ အရွင္ဘုရားကို ေမးပါ၏။ အဘယ္သူ သည္ ဤအရႈပ္အေထြးကို 
ေျဖရွင္းႏုိ္င္ပါသနည္း။ 
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ဘုရားေျဖ 
 သီေလ ပတိ႒ာယ နေရာ သပေညာ၊ စိတံၱ ပညဥၥ ဘာဝယံ။ 
 အာတာပီ နိပေကာ ဘိကၡဳ၊ ေသာ ဣမံ ဝိဇဋေယ ဇဋံ။ 
     (သဂါထာဝဂၢသံယုတ္၊ ဇဋာသုတ္၊ ႏွာ-၁၃။) 
 
 တိဟိတ္ပဋိသေႏၶ၌ ပါဝင္ေသာ ကံေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ပုဂိၢဳလ္သည္ ျဖည့္က်င့္ 
ေသာအားျဖင့္ သီလ၌တည္၍ ကိေလသာတို႔ကို ပူေလာင္ေျခာက္ေသြ႔ ကင္းေပ်ာက္ေစတတ္ ေသာ သမၼပၸဓာန္ 
လံု႔လဝီရိယႏွင္ ့ျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍ ရင့္က်က္ေသာ ပါဋိဟာရိက သမၸဇဥ္ဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ စိတ္ကုိ 
ပဓာနျပဳ၍ ေဟာအပ္ေသာ သမာဓိကို၄င္း၊ ဝိပႆနာပညာကို၄င္း၊ ပြားေစ သည္ရွိေသာ္၊ သံသရာေဘးကို 
ရႈျမင္တတ္ေသာ ထုိပုဂိၢဳလ္သည္ ဤအရႈပ္အေထြးကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေပ၏။ 
 
ဇဋာ=အရႈပ္အေထြးဟူသည္ 
 အရႈပအ္ေထြးမ်ားစြာရိွေသာ တဏွာ၏ အမည္ေပတည္း။ ထိုတဏွာသည္ အဆင္းရူပါရုံစေသာ အာရံု ၆-
ပါး တုိ႔၌ ထက္-ေအာက္စံုဆန္ အဖန္ဖန္ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္စပ္ျခင္းသေဘာအားျဖင့္ ဝါးရံု စသည္တို႔၏ 
အခက္အလက္ ကြန္ယက္ အရႈပ္အေထြးႏွင့္ တူ၏။  
 
အေႏၱာ ဇဋာ=အတြင္းရႈပ္၊ ဗဟိ ဇဋာ=အျပင္ရႈပ္ 
 ထိုတဏွာဟူေသာ ဤအရႈပ္သည္ မိမိအသံုးအေဆာင္, သူတစ္ပါးတို႔ အသံုးအေဆာင္၌၄င္း၊ 
မိမိခႏၶာက္ိုယ္, သူတစ္ပါး ခႏၶာကိုယ္၌၄င္း၊ အတြင္း အာယတန, အျပင္အာယတန၌၄င္း၊ ျဖစ္တတ္ ေသာေၾကာင့္ 
“အတြင္းရႈပ္, အျပင္ရႈပ”္ ဟု ေခၚဆိုအပ္၏။ 
 ဝါးရံုခက္သည္ ဝါးပင္ကို ရႈပ္ေထြးေစသက့ဲသုိ႔ ထိုတဏွာရႈပ္သည္ သတၱဝါတို႔ကို ရႈပ္ေထြးေစ အပ္၏။ 
ေျမွးယွက္ခ်ဳပ္စပ္ အပ္၏။  
 
က်မ္းဦးဝန္ခံခ်က္ 
 ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ဤဂါထာ၏ သီလစသည္ အျပားရိွေသာ မေဖါက္မျပန္ 
မွန္ကန္ေသာအနက္ကုိ ဖြင့္ျပလ်က္ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၌ အလြန္ရခဲေသာ ရွင္ရဟန္းအျဖစ္ကို ရခဲၿ့ပီး၍ 
သီလစသည္တုိ႔ျဖင့္ သိမ္းယူအပ္ေသာ ေဘးကင္းေျဖာင့္မတ္သည့္ နိဗၺာန္သုိ႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္လမ္းကို 
မွန္ကန္စြာ မသိကုန္ေသာ ေယာဂီတို႔သည္ ဤသာသနာ ေတာ္၌ စင္ၾကယ္ေသာနိဗၺာန္ကို အလိုရိွၾက၍ အားထုတ္ 
ပါေသာ္လည္း နိဗၺာန္ကုိမရဘဲ ရွိေနကုန္၏။ 
 ထိုသို႔ေသာ ေယာဂီတို႔အား ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေကာင္းစြာစင္ၾကယ္သည့္ 
အဆံုးအျဖတ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မဟာဝိဟာရဝါသီ မေထရ္ျမတ္တို႔၏ သင္ၾကားနည္းကို မီွ၍ ျပလတ့ံေသာ 
ဝိသုဒိၶမဂ္ကုိ ဆိုေပအ့ံ။ 
 စင္ၾကယ္ေသာ နိဗၺာန္ကို အလိုရွိကုန္ေသာ အလံုးစုံေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ရုိေသစြာ ဆိုလတ့ံ 
ေသာ ငါ၏ ထိုဝိသုဒိၶမဂ္က်မ္းကို ရုိေသစြာ နာယူမွတ္သားၾကကုန္ေလာ့။ 
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ဝိသုဒိၶ-ဟူသည္ 
 ကိေလသာ အညစ္အေၾကးအားလံုးတို႔မွ ကင္းေဝးစင္ၾကယ္ေသာ နိဗၺာန္ကို ဆိုလုိသည္။ 
မဂ္(မဂၢ)-ဟူသည္ 
 ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အက်င့္လမ္းကို ဆိုလုိသည္။ 
ဝိသုဒိၶမဂ္-ဟူသည္  
 ထိုစင္ၾကယ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္လမ္းစဥ္ကို ဆုိလိုသည္။ 
 
လမ္းမ်ိဳးစံုျပ 
 ထိုသို႔ သေဘာရိွေသာ ဤဝိသုဒိၶမဂ္ကို အခ်ိဳ႕ေသာ သုတ္တို႔၌ ဝိပႆနာမွ်ျဖင့္သာ ေဟာ၏။ 
အခ်ိဳ႕သုတ္တို႔၌ စ်ာန,္ပညာမွ်ျဖင့္ ေဟာ၏။ အခ်ိဳ႕သုတ္၌ ကံစသည္မွ်ျဖင့္ ေဟာ၏။ အခ်ိဳ႕သုတ္တို႔၌ 
သီလစသည္မွ်ျဖင့္ ေဟာ၏။ အခ်ိဳ႕သုတ္တို႔၌ သတိပ႒ာန္စသည္မွ်ျဖင့္ ေဟာ၏။ အထက္ပါ အေျဖ ဂါထာ၌ 
သီလစသည္တုိ႔၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ေဟာေတာ္မူခဲ့၏။ 
 
အေျဖဂါထာ ရွင္းခ်က္။ 
 သီေလ ပတိ႒ာယ နေရာ သပေညာ၊ စိတံၱ ပညဥၥ ဘာဝယံ။ 
 အာတာပီ နိပေကာ ဘိကၡဳ၊ ေသာ ဣမံ ဝိဇဋေယ ဇဋံ။ 
     (သဂါထာဝဂၢသံယုတ္၊ ဇဋာသုတ္၊ ႏွာ-၁၃။) 
 တိဟိတ္ပဋိသေႏၶ၌ ပါဝင္ေသာ ကံေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ပုဂိၢဳလ္သည္ ျဖည့္ က်င့္ေသာ 
အားျဖင့္ သီလ၌တည္၍ ကိေလသာတို႔ကို ပူေလာင္ေျခာက္ေသြ႔ ကင္းေပ်ာက္ေစတတ္ ေသာ သမၼပၸဓာန္ လုံ႔လ 
ဝီရိယႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ရင့္က်က္ေသာ ပါဋိဟာရိက သမၸဇဥ္ဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍ စိတ္ကုိ ပဓာနျပဳ၍ 
ေဟာအပ္ေသာ သမာဓိကုိ၄င္း၊ ဝိပႆနာပညာကို၄င္း၊ ပြားေစ သည္ရွိေသာ္၊ သံသရာေဘးကို ရႈျမင္တတ္ေသာ 
ထိုပုဂိၢဳလ္သည္ ဤအရႈပ္အေထြးကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေပ၏။ 
 
သီေလ ပတိ႒ာယ= “သီလ၌ တည္၍” ဟူသည္ 
 သီလကို ျဖည့္က်င့္ေနဆဲ ပုဂိၢဳလ္ကိုသာလွ်င္ “သီလ၌တည္သည္” ဟ ုဆုိအပ္၏။ 
 
သပေညာ= “ပညာရိွ” ဟူသည္ 
 ဤ၌ ပညာရွိဟူသည္မွာ ပဋိသေႏၶပညာႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ကို ဆိုလုိ၏။ ဘဝ၌ ပထမဆံုးေသာ ကံ၏ 
အက်ဳိးဝိပါက္စိတ္သည္ ပဋိသေႏၶစိတ္ ျဖစ္၏။ ထုိစိတ္ႏွင့္ယွဥ္လ်က္ အေလာဘ, အေဒါသ, အေမာဟဟူေသာ 
ဟိတ္သုံးပါးပါလွ်င္ ထိုပဋိသေႏၶကို တိဟိတ္ဟု ေခၚ၏။ ထိုပဋိသေႏၶမွာပင္ အေမာဟဟု ေခၚေသာ ပညာပါေသာ 
ေၾကာင့္ ထုိသို႔ေသာ ပုဂိၢဳလ္ကို “သပေညာ=ပညာရိွ” ဟုေခၚ၏။ 
 
စိတံၱ ပညဥၥ ဘာဝယံ=“စိတ္ကို၄င္း ပညာကို၄င္း ပြားေစေသာ္” ဟူသည္- 
 ဤ၌ စိတၱ-ဟူသည္ စိတ္ကို ပဓာနေရွ႕သြားျပဳေသာ သမာဓိကို ဆိုလိုသည္။ ပညာ-အရ ဝိပႆနာပညာ 
ကို ဆိုလိုသည္။ 
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အာတာပီ=“ပူပန္ေစလ်က္” ဟူသည္- 
 လံု႔လ ဝီရိယရိွလ်က္-ဟ ုဆုိလုိ၏။ ေနပူေၾကာင့္ ေရေျခာက္သက့ဲသို႔ ကိေလသာတို႔ကို ေျခာက္ေသြ႔     
ကင္းေပ်ာက္ေစသည္ကို ပူပန္ေစသည္ဟု ဆုိသည္။ 
 
ပူပန္ေစမႈ ၂-မ်ိဳး။ ။အားထုတ္ဆဲ၌ အားထုတ္မႈသက္သက္ျဖင့္ ကိေလသာတို႔ကို ကင္းေစသည္ မွာ 
အာတာပန=တုိက္ရုိက္ပူပန္ေစျခင္း မည္၏။ အားထုတ္မႈေၾကာင့္ သတိ သမာဓိ ပညာတို႔၏ အစြမ္းအားျဖင့္ 
ေခတၱျဖစ္ေစ၊ အတန္ၾကာေအာင္ ျဖစ္ေစ၊ အၿမတဲန္းျဖစ္ေစ ကိေလသာတို႔ကို ကင္းေစ သည္မွာ 
ပရိတာပန=သြယ္ဝုိက္၍ ပူပန္ေစျခင္း မည္၏။ 
 
နိပေကာ=ရင့္က်က္သည္ ဟူသည္ 
 ရင့္က်က္သူျဖစ္ေၾကာင္း ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသည္-ဟု ဆိုလိုသည္။ ထိုပုဒ္ျဖင္ ့ပါဋိဟာရိကပညာ ကုိ ျပသည္။ 
 ပါဋိဟာရိက ပညာ ဟူသည္မွာ အၿမဲမျပတ္ ကမၼ႒ာန္းကုိ ေဆာင္ရာ၌ ေက်းဇူးျပဳေသာ သတၳက သမၸဇဥ္, 
သပၸါယသမၸဇဥ္ ဟုေခၚေသာ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ပင္တည္း။ 
 
ပညာ ၃-မ်ိဳး 
(၁) သပေညာ-ဟူေသာ ပထမ ပညာသည္ ပင္ကုိယ္ ေမြးရာပါ ပဋိသေႏၶပညာ ကုိ ဆိုလိုသည္။ 
(၂) ပညဥၥ-ဟူေသာ ဒုတိယ ပညာသည္ ဝိပႆနာ ပညာကို ဆိုလိုသည္။ 
(၃) နိပေကာ-ဟူေသာ တတိယ ပညာသည္ အလံုးစံုေသာ ကိစၥတို႔ကို ပုိင္းျခားဆံုးျဖတ္၍ ေဆာင္ ရြက္တတ္ေသာ 
ပါဋိဟာရိက ပညာကို ဆုိလိုသည္။ 
 
ဘိကၡဳ-ဟူသည္ 
 သံသရာ၌ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေဘးကို ေမွ်ာ္ေတြး ရႈျမင္တတ္ေသာသူကုိ ဤေနရာ၌ “ဘိကၡဳ” ဟု ေခၚ၏။  
 
ဂုဏ္အဂၤါ ၆-ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူမွ ရွင္းႏ္ိုင္မည္ 
 (၁) သီလ (၂) စိတ္ကုိ ပဓာနျပဳ၍ ညႊန္ျပထားေသာ သမာဓ ိ(၃-၄-၅) သံုးမ်ိဳးေသာ ပညာ၊ (၆) 
ပူပန္ေစတတ္ေသာ ဝီရိယ။ ဤဂုဏ္ ၆-ပါးႏွင္ ့ျပည့္စံုေသာရဟန္းသည္ ဤအရႈပ္အေထြးကို ေျဖရွင္း ႏိုင္၏။ 
ပံုပမာကား။ ။ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ေယာက္်ားသည္ ညီညြတ္ေသာေျမျပင္၌ ၾက့ံၾက့ံ ရပ္တည္၍ ေကာင္းစြာ 
ေသြးထားေသာ ဓားကို ေျမွာက္ခ်ီကာ ႀကီးစြာေသာ ဝါးရံုကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း ရာသကဲ့သို႔၊ ထို႔အတူပင္  

-သီလတည္းဟူေသာ ေျမျပင္၌ ေကာင္းစြာ ရပ္တည္၍,  
-သမာဓိတည္းဟူေသာ ဓားေသြးေက်ာက္၌ ေကာင္းစြာ ေသြးထားေသာ,  
-ဝိပႆနာ ပညာတည္းဟူေသာ ဓားလက္နက္ကို,  
-ဝီရိယတည္းဟူေသာ ခြန္အားက ေထာက္ပ့ံအားေပးအပ္ေသာ, 
-ပါဋိဟာရိကပညာဟူေသာ လက္ျဖင့္ေျမွာက္ခ်ီ၍, 
> မိမိ၏ ရုပ္နာမ္အစဥ္ သႏၱာန္၌ က်ေရာက္လာေသာ အလံုးစုံေသာ တဏွာအရႈပ္အေထြးကို အႂကြင္းမ့ဲ 

ခြဲစိတ္ပုိင္းျဖတ္ ရွင္းလင္းႏိုင္ေပ၏။ 
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 အျမတ္ဆံုးအလႈခံ ပုဂိၢဳလ္ 

 ထိုရဟန္းသည္ မဂ္အခိုက္အတန္႔၌ ထုိတဏွာအရႈပ္ကို ေျဖရွင္းဆဲ မည္၏။ ဖုိလ္အခိုက္အတန္႔ ၌ 
တဏွာအရႈပ္ကို ေျဖရွင္းၿပီး၍ တစ္ေလာကလံုး၏ ျမတ္ေသာအလႈကို ခံယူထိုက္ေသာ ရဟႏၱာျမတ္ ႀကီး 
ျဖစ္သြားေပ၏။ 
 
အေျဖဂါထာျဖင့္ တရားအားလံုးကို သိမ္းယူျခင္း 
 သီလ,သမာဓိ,ပညာကို ပဓာနျပဳ၍ ဝိသုဒိၶမဂ္ကို ျပေသာ ဤမွ်ေသာ ေဒသနာျဖင့္ သိကၡာ ၃-ပါး ကုိ၄င္း၊ 
ေကာင္းျခင္း ၃-ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သာသနာကို၄င္း၊ ေတဝိဇၨ ရဟႏၱာအျဖစ္ စသည္တို႔၏ အား ႀကီးေသာ 
အေၾကာင္း ဥပနိႆယကို၄င္း၊ အစြန္း ၂-ပါးကိုၾကဥ္၍ မဇိၥ်မလမ္းစဥ္ မွီဝျဲခင္းကို၄င္း၊ အပါယ္ စသည္တို႔ကို 
လြန္ေျမာက္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကို၄င္း၊ ၃-ပါးေသာ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ကိေလသာ ပယ္-ျခင္းကုိ၄င္း၊ ဝီတိကၠမ 
စသည္တို႔၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ကို၄င္း၊ သံကိေလသ ၃-ပါးတို႔ကို၄င္း၊ ေသာတာပန္ စသည္ျဖစ္ျခင္း၏ 
အေၾကာင္းကို၄င္း ထင္ရွားျပၿပီး ျဖစ္သြားေတာ့၏။ 
 
ျပပံုအက်ယ္… 
 ဤ သီလ,သမာဓိ,ပညာတို႔တြင္ သီလျဖင့္ အဓိသီလ သိကၡာကို ျပ၏။ သမာဓိျဖင့္ အဓိစိတၱ သိကၡာကို၊ 
ပညာျဖင့္ အဓိပညာ သိကၡာကို ျပ၏။ 
 သီလျဖင့္ သာသနာေတာ္၌ အစ၏ေကာင္းျခင္းရိွသည္ကုိ ျပ၏။ ၄င္းသည္လည္း စိတ္ႏွလံုး၏ ၾကည္သာ 
ရႊင္လန္းျခင္း အစရိွေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးတရားတို႔ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္း၏။ 
 သမာဓိျဖင့္ အလယ္၏ေကာင္းျခင္းကို ျပ၏။ ၄င္းသည္လည္း တန္ခုိးဖန္ဆင္းႏိုင္ျခင္း စေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူး 
တို႔ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္း၏။ 
 ပညာျဖင့္ သာသနာေတာ္၏ အဆံုး၌ ေကာင္းျခင္းရိွသည္၏ အျဖစ္ကုိ ျပ၏။ ၄င္းသည္လည္း ဣ႒-အနိ႒ 
အေကာင္းအဆိုး ေလာကဓမ္တို႔၌ အလားတူ ရႈႏိုင္သည္၏အျဖစ္ တာဒိဂုဏ္ကို ျဖစ္ေစ တတ္ေသာေၾကာင့္ 
ေကာင္း၏။  
 သီလျဖင့္ ေတဝိဇၨရဟႏၱာျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္း ဥပနိႆယကို ျပ၏။ သီလျပည့္စုံျခင္းေၾကာင့္ ဝိဇၨာဥာဏ္ 
၃-ပါးကို ရႏိုင္၏။  
 သမာဓိျဖင့္ ဆဠဘိညရဟႏၱာ ျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္း ဥပနိႆယကို ျပ၏။ သမာဓိျပည့္စံုျခင္း ေၾကာင့္ 
အဘိညာဥ္ ၆-ပါးကို ရႏိုင္၏။ 
 ပညာျဖင့္ ပဋိသမၻိဒါဥာဏ္အထူး၏ အေၾကာင္း ဥပနိႆယကို ျပ၏။ ပညာျပည့္စုံျခင္းေၾကာင့္ ပဋိသမၻိဒါ ၄-
ပါးကုိ ရႏိုင္၏။ 
 ထို႔ျပင ္သီလျဖင့္ ကာမသုခလိႅကာႏုေယာဂ ဟူေသာ အစြန္းတရားကို ေရွာင္ၾကဥ္၏။ သမာဓိ ျဖင္ ့
အတၱကိလမထာႏုေယာဂ ဟူေသာ အစြန္းတရားကို ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ပညာျဖင့္ မဇၥ်ိမလမ္းစဥ္ မီွဝဲ ျခင္းကို ျပ၏။ 
  ထို႔ျပင ္သီလျဖင့္ အပါယ္ဘဝကုိ လြန္ေျမာက္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကို ျပ၏။ သမာဓိျဖင့္ ကာမ ဓာတ္ကုိ 
လြန္ေျမာက္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကို ျပ၏။ ပညာျဖင့္ အလံုးစုံေသာ ဘဝကို လြန္ေျမာက္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကို ျပ၏။ 
 ထိုမွတပါး သီလျဖင့္ တဒဂၤပဟာန္အားျဖင့္ ကိေလသာပယ္ျခင္းကို ျပ၏။ သမာဓိျဖင့္ ဝိကၡမၻန 
ပဟာန္အားျဖင့္…၊ ပညာျဖင္ ့သမုေစၦဒ ပဟာန္အားျဖင့္ ကိေလသာပယ္ျခင္းကုိ ျပ၏။ 
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  ထို႔ျပင ္သီလျဖင့္ ကာယကံ ဝစီကံ လြန္က်ဴးေသာ ဝီတိကၠမ ကိေလသာတို႔၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ကို ျပ၏။ 

သမာဓိျဖင့္ စိတ္ထဲ၌ ထႂကြေသာ ပရိယု႒ာန္ ကိေလသာတို႔၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ျပ၏။ ပညာျဖင္ ့အေၾကာင္း 
ညီညြတ္လွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အႏုသယ ကိေလသာတို႔၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ျပ၏။  
 ထို႔ျပင ္သီလျဖင့္ ဒုစၥရိုတ္ သံကိေလသကို သုတ္သင္ျခင္းကို ျပ၏။ သမာဓိျဖင့္ တဏွာ သံကိေလသ…၊ 
ပညာျဖင့္ ဒိ႒ိသံကိေလသကို သုတ္သင္ျခင္းကို ျပ၏။ 
 ထို႔ျပင ္သီလျဖင့္ ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္ ျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကို ျပ၏။ သမာဓိျဖင့္ အနာဂါမ္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာျဖင့္ ရဟႏၱာျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပ၏။ နိဒါန္းစသည္ ျပဆိုခ်က္ ၿပီး၏။ 
 

သီလနိေဒၵသ=သီလကုိ အက်ယ္ျပျခင္း 
(၁) သီလ၏အဓိပၸါယ္ႏွင့္ သီလအမ်ိဳးမ်ိဳး 
 (က) သီလဟူသည္ အဘယ္နည္း။ 
 (ခ) အဘယ္အနက္သေဘာေၾကာင့္ သီလမည္သနည္း။ 
 (ဂ) ထိုသီလ၏ လကၡဏ, ရသ, ပစၥဳပ႒ာန္, ပဒ႒ာန္တို႔ကား အဘယ္တို႔နည္း။ 
 (ဃ) သီလ၏အက်ိဳးကား အဘယ္ပါနည္း။ 
 (င) သီလသည္ အဘယ္မွ် အျပားရိွသနည္း။ 
 (စ) သီလ၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း။ 
 (ဆ) သီလ၏ အက်ိဳးကား အဘယ္ပါနည္း။ 
 
(က) သီလဟူသည္ အဘယ္နည္း? 
 ပါဏာတိပါတ စသည္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာသူ၏၄င္း၊ ဆရာ ဥပစၨ်ာယ္ဝတ္ စေသာက်င့္ဝတ္ကို 
ျဖည့္က်င့္ေသာသူ၏၄င္း၊ ကုသိုလ္ေစတနာအစရိွေသာ တရားတို႔သည္ သီလမည္၏။  
 
ပဋိသမၻိဒါမဂ္၌- 
 သီလဟူသည္ အဘယ္နည္း? ဟူရာ၌ ေစတနာသည္ သီလမည္၏။ ေစတသိက္သည္ သီလ မည္၏။ 
ပိတ္ဆို႔ ေစာင့္စည္းျခင္းသည္ သီလမည္၏။ မလြန္က်ဴးျခင္းသည္ သီလမည္၏။ (ပဋိသံ-၄၃) 
 
ေစတနာသီလ ဟူသည္မွာ- 
 ပါဏာတိပါတ စသည္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာသူ၏၄င္း၊ ဆရာ ဥပစၨ်ာယ္ဝတ္ စေသာ က်င့္ဝတ္ကို 
ျဖည့္က်င့္ေသာသူ၏၄င္း ကုသုိလ္ေစတနာေပတည္း 
ေစတသိက္သီလ ဟူသည္မွာ- 
 ပါဏာတိပါတ စသည္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာသူ၏ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ (ဝိရတီေစတသိက္)ကို ေခၚသည္။ 
တနည္းအားျဖင့္-  
 ေစတနာသီလ ဟူသည္မွာ သတၱဝါတို႔ အသက္ကို သတ္ျခင္းစသည္တို႔ကုိ ပယ္စြန္႔ေသာသူ၏ (၇)ပါး 
ေသာ ကုသိုလ္ကမၼပထ ေစတနာတို႔ေပတည္း။ (ကာယကံ ၃-ပါး၊ ဝစီက ၄-ပါး) 
 ေစတသိက္သီလ ဟူသည္မွာ “သူတပါး၏စည္းစိမ္ကို ရလိုသမႈ ေရွးရႈၾကံစည္ျခင္းဟူေသာ အဘိစၨ်ာကို 
ပယ္၍ အဘိစၨ်ာကင္းေသာ စိတ္ျဖင့္ေန၏” ဤသို႔ စသည္ျဖင့္ ေဟာထားအပ္ကုန္ေသာ အနဘိစၨ်ာ, အဗ်ာပါဒ, 
သမၼာဒိ႒ိ တရား(၃)ပါးတို႔ေပတည္း။ 
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ပိတ္ဆို႔ ေစာင့္စည္းျခင္းသည္ သံဝရသီလ 
  
ပိတ္ဆို႔ ေစာင့္စည္းျခင္းသည္- 

၁။ ပါတိေမာကၡ သံဝရ 
၂။ သတိ သံဝရ 
၃။ ဥာဏ သံဝရ 
၄။ ခႏၱီ သံဝရ 
၅။ ဝီရိယ သံဝရ 

 
 ၁။ “ပါတိေမာကၡ သံဝရႏွင့္ ေကာင္းစြာျပည့္စုံ၏” ဟူေသာ ေဒသနာ၌လာေသာ ေစာင့္စည္းမႈ မ်ိဳးသည္ 
ပါတိေမာကၡ သံဝရ မည္၏။ 
 ၂။ “စကၡဳေျႏၵကုိ ေစာင့္ေရွာက္၏”ဟူေသာ ေဒသနာ၌လာေသာ ေစာင့္စည္းမႈမ်ိဳ းသည္ သတိ သံဝရမည္၏။ 
 ၃။ “ကိေလသာ ေရအယဥ္တို႔ကုိ ပညာျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ရာ၏” ဟူေသာ ေဒသနာ၌လာေသာ ေစာင့္ စည္းမႈမ်ိဳး 
သည္ ဥာဏသံဝရမည္၏။ 
 ၄။ “အခ်မ္းအပူကို သည္းခံတတ္၏” စေသာနည္းျဖင့္ ေဟာထားေသာ ေစာင့္စည္းမႈမ်ိဳးသည္ ခႏီၱသံဝရ 
မည္၏။ 
 ၅။ “ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာမဝိတက္ကုိ လက္မခံ” စေသာနည္းျဖင့္ ေဟာထားေသာ ေစာင့္စည္း မႈသည ္
ဝီရယသံဝရ မည္၏။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း၏ စင္ၾကယ္မႈ အာဇီဝပါရိသုဒိၶသည္လည္း ဤဝီရယသံဝရ၌ 
အတြင္းဝင္၏။ 
 အထက္ပါ သံဝရငါးပါးကို၄င္း၊ မေကာင္းမႈမွ ေၾကာက္တတ္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ေတြ႔ႀကံဳလာေသာ 
ဒုစရိုက္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ဝိရတီကို၄င္း၊ ဤအလံုးစံုကုိ သံဝရသီလဟု သိအပ္၏။ 
 
မက်ဴးလြန္ျခင္းသည္ သီလ 
 သီလေဆာက္တည္ထားေသာသူ၏ ကိုယ္-ႏႈတ္တုိ႔၌ျဖစ္ေသာ မလြန္က်ဴးျခင္းကို ဆုိသည္။ 
 
(ခ) အဘယ္အနက္သေဘာေၾကာင့္ သီလမည္သနည္း? 
  
ေကာင္းစြာထားျခင္းဟူေသာ သီလန-အနက္သေဘာေၾကာင့္ သီလမည္၏။ ကိုယ္မႈ+ႏႈတ္ မႈတို႔ကို ပရမ္းပတာ 
မျဖစ္ေစဘဲ ေကာင္းစြာထားျခင္းဟု ဆိုလုိ၏။ 
 လြန္စြာေဆာင္ျခင္းသည္လည္း သီလန-မည္၏။ သမာဓိ,ပညာ ကုသိုလ္တရားတို႔၏ အရင္းခံ တည္ရာ၏ 
အျဖစ္ျဖင့္ လြန္စြာေဆာင္ထားျခင္းကို ဆိုလို၏။ 
 အခ်ိဳ႕ဆရာမ်ားကား ဦးေခါင္း(သီသ)ဟူေသာ အနက္သည ္သီလ၊ ေအးျမျခင္း(သီတလ) အနက္သည ္
သီလ၊ စသည္ျဖင့္လည္း သီလအနက္ကို ဖြင့္ၾကေသး၏။ 
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 (ဂ) ထိုသီလ၏ လကၡဏ, ရသ, ပစၥဳပ႒ာန္, ပဒ႒ာန္တို႔ကား အဘယ္ပါနည္း? 

 
လကၡဏဟူသည္ 
  ထိုထိုသေဘာတရားတို႔၏ အျခားေသာတရားတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သာမညသေဘာကို၄င္း၊ မိမိႏွင့္သာ 
သက္ဆုိင္ေသာ ဝိေသသ သေဘာကို၄င္း “လကၡဏ”ဟု ေခၚ၏။  
 ဥပမာ- ရုပ္တရားထဲမွ ပထဝီဓာတ္တြင္ မၿမျဲခင္း လကၡဏာ အမွတ္အသား၊ ခက္မာမႈ လကၡဏာ အမွတ္ 
အသား ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ မၿမျဲခင္းလကၡဏာမွာ အျခားေသာတရားတို႔ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင ္ေနေသာေၾကာင့္ သာမည 
လကၡဏာဟု ေခၚ၏။ ခက္မာမႈ လကၡဏာ အမွတ္အသားမွာကား မိမိႏွင့္ သာ သက္ဆုိင္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ 
ျဖစ္၍ သဘာဝလကၡဏာဟု ေခၚ၏။ 
 
ရသ ဟူသည္ 
 ထိုထိုတရားတို႔၏ ထင္ရွားေသာ အလုပ္ကိစၥႏွင္ ့ျပည့္စုံလာမႈသမၸတၱိ ႏွစ္မ်ိဳးကို “ရသ”ဟု ေခၚသည္။ 
 ဥပမာ- ကုသုိလ္တရား ျဖစ္ပြားလာလွ်င္ အကုသုိလ္ကုိ ဖ်က္ဆီး၍ ျဖစ္ပြားလာ၏။ ထိုသို႔ အကုသုိလ္ကို 
ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ ကုသုိလ္၏ အလုပ္ကိစၥပင္တည္း။ သို႔ရကား ကုသုိလ္တရားမွာ အကုသိုလ္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္း 
အလုပ္ ကိစၥရသ ရိွ၏။ ထိုကုသုိလ္တရား၏ ေနာက္ဆံုး ျပည့္စံုမႈမွာ လိုအပ္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးကို ေပးျခင္း 
ပင္တည္း။ သို႔ရကား ကုသုိလ္တရားမွာ အလိုရွိအပ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်ိုဳးကို ျဖစ္ေစမႈ(ျပည့္စံုေစမႈ)တည္း 
ဟူေသာ သမၸတၱိရသ ရိွ၏။ 
 
ပစၥဳပ႒ာန္ဟူသည္- 
 ထိုထို သေဘာတရားတို႔ကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေသာအခါ ထိုစဥ္းစားဆင္ျခင္သူ၏ ဥာဏ္၌ 
ထိုတရား၏ သေဘာႏွင့္ စပ္၍ေသာ္လည္း ထင္ျမင္လာတတ္သည္။ လုပ္ငန္းကိစၥႏွင့္ စပ္၍ လည္း ထင္ျမင္ 
လာတတ္သည္။ အေၾကာင္းႏွင့္ စပ္၍လည္း ထင္ျမင္လာတတ္သည္။ အက်ိဳးႏွင့္ စပ္၍ လည္း ထင္ျမင္ 
လာတတ္သည္။ ယင္းသို႔ ထင္ျမင္လာေသာ အျခင္းအရာကို ပစၥဳပ႒ာန္ဟု ေခၚသည္။ 
 ဥပမာ- ကုသုိလ္ဟူသည္ အဘယ္သုိ႔ေသာ တရားပါနည္း? ဟု စဥ္းစားဆင္ျခင္သည္ ရွိေသာ္ 
“ျဖဴစင္ေသာ သေဘာပင္တည္း”ဟု သေဘာႏွင့္စပ္၍လည္း ထင္တတ္၏။ “ကုသုိလ္ဟူသည္ အကု သုိလ္ကို 
ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ တရားတည္း”ဟု လုပ္ငန္းကိစၥႏင့္ွ စပ္၍လည္း ထင္တတ္သည္။ “ကုသိုလ္ဟူသည္ 
မိတ္ေကာင္းရိွမွ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ တရားတည္း”ဟု အေၾကာင္းႏွင့္ စပ္၍လည္း ထင္ တတ္၏။ “ကုသုိလ္ဟူသည္ 
အလိုရိွအပ္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးကို ေပးတတ္ေသာ တရားတည္း”ဟု အက်ိဳးႏွင့္ စပ္၍လည္း ထင္တတ္၏။ 
 
ပဒ႒ာန္ဟူသည္- 
 ထိုထိုတရားတို႔၏ အနီးကပ္ အားအႀကီးဆံုးေသာ အေၾကာင္းတရားကုိ ပဒ႒ာန္ဟု ေခၚသည္။ 
 ဥပမာ- ကုသုိလ္ျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ သင့္တင့္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္း ျခင္း 
ေယာနိေသာမနသိကာရသည ္အနီးကပ္ အားအႀကီးဆံုးေသာ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္း 
ေယာနိေသာမနသိကာရကိုပင္ ကုသိုလ္၏ ပဒ႒ာန္ဟု က်မ္းဂန္၌ ဖြင့္ျပ၏။ (မဟာဗုဒၶဝင္ ပ-တြမဲ)ွ 
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 သီလ၏ မွတ္ေၾကာင္းလကၡဏာ 

 သီလသည္ မ်ားစြာကြျဲပားေသာ္လည္း သီလန(ေကာင္းစြာထားျခင္း, လြန္စြာေဆာင္ျခင္း) သည္ သီလ၏ 
မွတ္အပ္ေသာလကၡဏာ ျဖစ္၏။ ဥပမာအားျဖင့္ အဆင္းမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း မ်က္စိျဖင္ ့ျမင္ႏုိင္ေကာင္းသည္၏ 
အျဖစ္သည္ ထိုအဆင္းရုပ္၏ မွတ္အပ္ေသာ သေဘာလကၡဏာ ျဖစ္သက့ဲသို႔ပင္တည္း။ 
 
သီလ၏ ရသ 
 သီလမဲ့သူ၏အျဖစ္ကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းအလုပ္ ကိစၥရသ၊ အျပစ္ကင္းေသာ ဂုဏ္ကိုျပည့္စံုေစျခင္း ဟူေသာ 
သမၸတၱိရသ ရိွ၏။ 
 
သီလ၏ ပစၥဳပ႒ာန္ႏွင့္ ပဒ႒ာန္ 
 ကံသံုးပါးတို႔၌ စင္ၾကယ္သည္၏အျဖစ္သည္ သီလ၏ ပစၥဳပ႒ာန္မည္၏။ စင္ၾကယ္ေသာသူ၏ အျဖစ္သည္ 
ရႈဆင္ျခင္ေသာသူ၏ ဥာဏ္၌ ထင္လာ၏။ 
 မေကာင္းမႈမွ ရွက္ျခင္း ေၾကာက္ျခင္း (ဟိရ ီၾသတၱပၸ)သည္ ထိုသီလ၏ နီးေသာအေၾကာင္း ပဒ႒ာန္မည္၏။ 
မွန္၏။ ရွက္ေၾကာက္မႈ ရွိမွသာလွ်င္ သီလသည္ ေဆာက္တည္ေသာအားျဖင့္ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏။ 
မလြန္က်ဴးေသာအားျဖင့္ တည္လည္း တည္၏။ 
 
(ဃ) သီလ၏ အက်ိဳးကား အဘယ္ပါနည္း? 
 
 စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းျခင္း အစရိွေသာ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး ရိွ၏ ဟု ကိမတၳိယသုတ္၌ အာနႏၵာကို 
ေဟာေတာ္မူ၏။ 
 
 ၄င္းျပင္လည္း- ပါဋလိရြာသား ဥပါသကာတို႔အားလည္း သီလျပည့္စုံျခင္း၏ အက်ိဳးငါးပါးကို 
ေအာက္ပါအတိုင္း ေဟာေတာ္မူခဲ့၏။ 
 ေလာက၌ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူသည္ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မ်ားစြာ ေသာ 
စည္းစိမ္တို႔ကိုလည္း ရ၏။ ေကာင္းသတင္းေက်ာေစာ၏။ ပရိသတ္အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္သည္ ရိွေသာ 
ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္း ရတဲင္း၏။ ေတြေဝျခင္းကင္းလ်က္ ေသရ၏။ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏။ 
 
(ေဆာင္) စည္းစိမ္ရလ်င္း၊ သတင္းေကာင္းျပန္႔၊ မရြံ႕ ပရိသာ၊ ေသခါ မေတြ၊ ေသရြာ နတ္လား၊ 
    က်ိဳးငါးပါး၊ မွတ္သား သီလဝႏၱ။ (ဗုဒၶဝင္ ပဥၥမတြ၊ဲ ႏွာ ၂၇၇။) 
 
 ထို႔ျပင ္သီတင္းသံုးေဖၚတို႔၏ ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳခံရမႈ၊ ေမတၱာပုိ႔ ခံရမႈ၊ အေလးထားခံရမႈ၊ အခ်ီး မြမ္းခံရမႈ… 
မ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္၏။ 
 
 ဘုရားသာသနာေတာ္၌ အမ်ိဳးေကာင္းသားတို႔သည္ သီလကို ၾကဥ္ဖယ္ထား၍ သီလမွတပါး ေသာ 
ေထာက္တည္မည္သည္ မရိွေခ်။ ထိုသီလ၏ အက်ိဳးအာနိသင္ အပိုင္းအျခားကို အဘယ္သူ သည္ ကုန္စင္ေအာင္ 
ေျပာျပႏိုင္ပါအ့ံနည္း။ 
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  ေလာက၌ သတၱဝါတို႔၏ ကိေလသာအညစ္အေၾကးကို သီလတည္းဟူေသာ ေရစင္သည ္သုတ္သင္ 

စင္ၾကယ္ေစႏိုင္၏။ ထုိကိေလသာအညစ္အေၾကးကုိ ဂဂၤါ, ယမုန္နာ, အစိရဝတီ, သရဘူ, မဟီ ဟူေသာ ျမစ္ႀကီး 
ငါးသြယ္တို႔၏ ေရျဖင့္ စင္ၾကယ္ေစရန္ မစြမ္းႏိုင္။ 
 ေလာက၌ သတၱဝါတို႔ကို ပူေလာင္ေစတတ္သည့္ ရာဂမီး စသည္ကို ၾကည္လင္ေအးျမေသာ ဤသီလ 
သည္သာ ၿငိမ္းေအးေစႏိုင္၏။ ထုိရာဂစေသာ ပူေလာင္မႈကို မုိးေရသည္၄င္း၊ ေလေအးသည္ ၄င္း၊ စႏၵကူးသည္၄င္း၊ 
ေက်ာက္သံ ပတၱျမားသည္၄င္း၊ လေရာင္သည္၄င္း မၿငိမ္းေစႏိုင္ကုန္။ 
 သီလ၏အနံ႔သည ္ေလေအာက္၌၄င္း၊ ေလညာ၌၄င္း အညီအမွ် ျပန္႔ႏွံ႔ႀကိဳင္လိႈင္၏။ သီလရနံံ႔ ႏွင့္ တူေသာ 
ေမႊးျပန္႔ႀကိဳင္ေသာ အနံ႔သည ္အဘယ္မွာ ရွိအ့ံနည္း။ 
 နတ္ျပည္သို႔တက္ရန ္သီလႏွင့္တူေသာ အျခားတပါးေသာ ေစာင္းတန္းေလွကားမည္သည္ မရိွ။ ထို႔ျပင္ 
နိဗၺာန္ၿမိဳ႔ေတာ္သို႔ဝင္ရန္လည္း သီလႏွင့္တူေသာ အျခားတပါးေသာ တံခါးေပါက္မည္သည ္အဘယ္မွာ ရွိပါအ့ံနည္း။ 
 သီလတည္းဟူေသာ အဆင္တန္ဆာျဖင့္ ဆင္ျမန္းကုန္ေသာ ရဟန္းေတာ္တုိ႔သည္ တင့္တယ္ 
ကုန္သက့ဲသို႔၊ ပုလဲ ပတၱျမား အဆင္တန္ဆာတို႔ျဖင့္ ဆင္ျမန္းအပ္ကုန္ေသာ ျပည့္ရွင္မင္းတို႔သည္ ထို႔ အတူ 
မတင့္တယ္ၾကကုန္။ 
 သီလသည္ သီလႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သူတုိ႔အား မိမိကုိယ္ကို စြပ္စြဲျခင္းဟူေသာ အတၱာႏုဝါဒေဘး အစရိွေသာ 
ေဘးအေပါင္းတို႔ုကုိ အႂကြင္းမဲ ့ဖ်က္ဆီးေစတတ္၊ ကင္းလြတ္ေစတတ္၏။ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေစာျခင္းႏွင့္ 
ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း အခါခပ္သိမ္း ျဖစ္ေစတတ္၏။ 
 ဤကား သီလ၏ အက်ိဳးအာနိသင္ကို အရိပ္အႁမြက္မွ် ျပဆိုေသာ စကားတည္း။ 
 
(င) သီလသည္ အဘယ္မွ် အျပားရိွပါသနည္း? 
 
သီလပၸေဘဒကထာ = သီလ အမ်ိဳးကြမဲ်ား ျပဆိုခ်က္ 
၂-ပါးတြ ဲ  
၁။  စာရိတၱသီလ၊ ဝါရိတၱသီလ။  
၂။  အာဘိသမာစာရိက သီလ၊ အာဒိျဗဟၼစရိယက သီလ။ 
၃။  ဝိရတီသီလ၊ အဝိရတီ သီလ။ 
၄။  ကာလပရိယႏၱ သီလ၊ အာပါဏေကာဋိက သီလ။ 
၅။  သပရိယႏၱသီလ၊ အပရိယႏၱသီလ။ 
၆။  ေလာကီသီလ၊ ေလာကုတၱရာသီလ။ 
 
၃-ပါးတြ ဲ
၁။  ဟီနသီလ၊ မဇိၥ်မသီလ၊ ပဏီတသီလ။ 
၂။  အတၱာဓိပေတယ်သီလ၊ ေလာကာဓိပေတယ်သီလ၊ ဓမၼာဓိပေတယ်သီလ။ 
၃။  ပရာမ႒သီလ၊ အပရာမ႒သီလ၊ ပဋိပၸႆဒိၶသီလ။ 
၄။  ဝိသုဒၶသီလ၊ အဝိသုဒၶသီလ၊ ေဝမတိကသီလ။ 
၅။  ေသကၡသီလ၊ အေသကၡသီလ၊ ေနဝေသကၡာ-နာေသကၡသီလ။ 
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 ၄-ပါးတြ ဲ

၁။  ဟာနဘာဂိယသီလ၊ ဌိတိဘာဂိယသီလ၊ ဝိေဝကာဘာဂိယသီလ၊ နိေဗၺဓဘာဂိယသီလ။ 
၂။  ဘိကၡဳသီလ၊ ဘိကၡဳနီသီလ၊ အႏုပသမၸႏၷသီလ၊ ဂဟ႒သီလ။ 
၃။  ပကတိသီလ၊ အာစာရသီလ၊ ဓမၼတာသီလ၊ ပုဗၺေဟတုကသီလ။ 
၄။  ပါတိေမာကၡ သံဝရသီလ၊ ဣၿႏိၵယသံဝရသီလ၊ အာဇီဝပါရိသုဒိၶသီလ၊ ပစၥယသႏိၷႆိတသီလ။ 
 
၅-ပါးတြ ဲ
၁။  ပရိယႏၱ-ပါရိသုဒိၶသီလ၊ အပရိယႏၱ-ပါရိသုဒိၶသီလ၊ ပရိပုုဏၰ-ပါရိသုဒိၶသီလ၊ အပရာမ႒- 

ပါရိသုဒိၶသီလ၊ ပဋိပၸႆဒိၶ-ပါရိသုဒိၶသီလ။ 
၂။  ပဟာနသီလ၊ ေဝရမဏိသီလ၊ ေစတနာသီလ၊ သံဝရသီလ၊ အဝီတိကၠမသီလ၊  
 

အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းခ်က္ 
၂-ပါးတြ ဲသီလမ်ား 
စာရိတၱသီလ၊ ဝါရိတၱသီလ 
 “ဤက်င့္ဝတ္ကို ျပဳရမည္”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္ထားေသာ သိကၡာပုဒ္(သီလ)ကို ျဖည့္က်င့္ျခင္းသည္ 
စာရိတၱသီလ မည္၏။ စာရိတၱသီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာပုဂိၢဳလ္တို႔သည ္ဆရာ့က်င့္ဝတ္ သီလတို႔၌ အျပည့္အစံု 
က်င့္ေလ့ရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ ထိုစာရိတၱသီလ၌ က်င့္ကုန္၏။ ထိုသို႔ မျပတ္ က်င့္ရာျဖစ္ေသာေသာေၾကာင့္ 
“စာရိတၱ” မည္၏။ 
 “ဤဒုစၥရုိက္ကုိ မျပဳအပ္”ဟူ ျမတ္စြာဘုရား တားျမစ္ထားေသာ အမႈကို မျပဳျခင္းသည္ ဝါရိတၱ သီလမည္၏။ 
 
က်င့္ဝတ္ျဖည့္မွ သီလစင္ 
 တားျမစ္ထားအပ္ေသာ ဝါရိတၱသီလကို က်င့္ရုံမွ်ျဖင့္ သီလသည္ လံုးဝ မျပည့္စုံေသး။ စာရိတၱသီလကိုပါ 
ျဖည့္က်င့္မွ လံုးဝ ျပည့္စံု၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပည့္အစံုက်င့္လိုေသာ ပုဂိၢဳလ္သည ္စာရိတၱသီလကို မျပတ္ျဖည့္ရမည္။  
 
သဒၶါႏွင့္ ဝီရိယ 
 စာရိတၱသီလကို ယံုၾကည္မႈသဒၶါႏွင့္ မပ်င္းမရိ က်င့္လိုေသာ ဝီရိယ ၂-ပါး ရွိပါမွ ၿပီးစီး ျပည့္စုံေစႏုိင္၏။ 
ဝါရိတၱသီလကို မက်င့္လွ်င္ အျပစ္ျဖစ္မည္၊ က်င့္လွ်င္ အက်ိဳးရိွမည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါ အားေကာင္းပါမွ 
ၿပီးျပည့္စုံေစႏိုင္၏။ 
 
အာဘိသမာစာရိက သီလ၊ အာဒိျဗဟၼစရိယက သီလ 
 ျမတ္ေသာအက်င့္ကို အဘိသမာစာရ ဟုေခၚ၏။ အဘိသမာစာရမည္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ (မဂ္-
ဖုိလ္သီလ)ကို ရည္ရြယ္၍ ပညတ္ထားေသာ က်င့္ဝတ္သိကၡာသီလသည္ အာဘိသမာစာရိက မည္၏။ ၄င္းသည္ 
အာဇီဝ႒မက သီလမွ တပါးေသာ သီလ၏ အမည္ေပတည္း။ 
 အရိယာမဂ္ဟူေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္၏ ေရွးအဖို႔၌ ၿပီးေစအပ္ေသာ သီလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အာဒိျဗဟၼစရိယက မည္၏။ ၄င္းမွာ အာဇီဝ႒မက သီလ၏ အမည္ျဖစ္သည္။ 
တနည္းကား- 
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  ပါရာဇိက (၄)ပါးမွ ႂကြင္းေသာ ေသးငယ္ေသာ ခုဒၵါႏုခုဒၵက သိကၡာပုဒ္တုိ႔သည္ အာဘိသမာ-စာရိကသီလ 

မည္၏။ မဂ္ဟူေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္၏ အစပိုင္းျဖစ္ကုန္ေသာ ၄-ပါးေသာ ပါရာဇိက သိကၡာပုဒ္တုိ႔သည္ 
အာဒိျဗဟၼစရိယက သီလမည္၏။ 
 

တနည္းကား- 
 ခႏၶကဝဂ္၌ ပါဝင္ေသာ သိကၡာပုဒ္အေပါင္းသည္ အာဘိသမာစာရိက သီလမည္၏။ ဥဘေတာ-ဝိဘင္း၌ 
ပါဝင္ေသာ သိကၡာပုဒ္အေပါင္းသည္ အာဒိျဗဟၼစရိယက သီလမည္၏။ 
  (ဘိကၡဳဝိဘင္း ၂၂၇-ပါး၊ ဘိကၡဳနီဝိဘင္း ၃၁၁-ပါး) 
ထို႔ေၾကာင့္ - 
 “ရဟန္းတို႔- တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ ရဟန္းသည္ အာဘိသမာစာရိက က်င့္ဝတ္သီလကို မျဖည့္က်င့္မူ၍ 
အာဒိျဗဟၼစရိယကသီလကို ျဖည့္က်င့္ေစလိမ့္မည္ဟု ဤသို႔ေသာအေၾကာင္းသည္ မရိွ ေခ်” ဟု (အဂုၤတိၱဳရ္၊ 
ပဥၥကနိပါတ္၊ ပထမ အဂါရဝသုတ္၌) ေဟာေတာ္မူ၏။  
 

ဝိရတီသီလ၊ အဝိရတီသီလ 
 သတၱဝါကို သတ္ျခင္းစသည္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းမွ်သည္ ဝိရတီသီလ မည္၏။ ထုိမွႂကြင္းေသာ ေစတနာ 
အစရိွေသာ သီလသည္ အဝိရတီ(ေရွာင္ၾကဥ္မႈ ဝိရတီမဟုတ္ေသာ) သီလမည္၏။ 
 

နိႆိတသီလ၊ အနိႆိတသီလ 
 နိႆိတ=မီွရာဟူသည္ တဏွာဟူေသာ မီွရာ၊ ဒိ႒ိဟူေသာ မွီရာဟူ၍ ၂-မ်ိဳးရိွ၏။  

“ငါသည္ ဤသီလျဖင့္ ထင္ရွားေသာနတ္ေသာ္၄င္း၊ မထင္ရွားေသာနတ္ေသာ္၄င္း ျဖစ္လိမ္ ့မည္”ဟု 
ျပည့္စံုေကာင္းျမတ္ေသာ ဘဝကို ေတာင့္တ၍ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ သီလသည္ တဏွာကို မီွေသာ 
တဏွာနိႆိတသီလ မည္၏။ 

“သမာဓိ,ပညာတို႔ကို မပြားေစဘဲ သီလသက္သက္မွ်ျဖင့္သာလွ်င္ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမ ွ
လြတ္ေျမာက္ႏုိင္သည္၊ နိဗၺာန္သို႔ ရႏိုင္သည္”ဟု ဤသို႔ မွားယြင္းေသာ အယူျဖင့္ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ သီလသည္ 
ဒိ႒ိနိႆိတ သီလမည္၏။ ေလာကုတၱရာသီလသည္၄င္း၊ ထိုေလာကုတၱရာ သီလ၏ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေသာ 
ေလာကီ သီလသည္၄င္း မမွီေသာ အနိႆိတ သီလမည္၏။ 
 

ကာလပရိယႏၱသီလ၊ အာပါဏေကာဋိကသီလ 
 ကာလပိုင္းျခား၍ ေဆာက္တည္အပ္ေသာ သီလသည္ ကာလပရိယႏၱ သီလမည္၏။ အသက္ 
ထက္ဆုံးေဆာက္တည္အပ္ေသာ သီလသည္ အာပါဏေကာဋိက သီလမည္၏။ 
 

ကာလ အပိုင္းအျခားဟူသည္- 
 အလႈဒါနကို ေပးလႈကုန္စဥ္ ေကၽြးေမြးဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ ပုိင္းျခား၍ သီလကို ေဆာက္တည္ ကုန္၏။ 
ေက်ာင္းတိုက္၌ ေရာက္ေနသူတို႔သည္ ေက်ာင္းတိုက္လွ်င္ အပိုင္းအျခားရိွေသာ သီလကို ေဆာက္တည္ကုန္၏။ ၁-
၂-၃-ရက္ျဖစ္ေစ ပုိင္းျခား၍ သီလကုိ ေဆာက္တည္ကုန္၏။ ဤသည္ကား ကာလအပိုင္းအျခား ေပတည္း။ (ပဋိသံ-
႒-၁၊၁၁၈။) 
သပရိယႏၱသီလ၊ အပရိယႏၱသီလ 
 လာဘ္, အၿခံအရံ, ေဆြမ်ိဳး, ကိုယ္အဂၤါ, အသက္တို႔၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းဟူေသာ အဆံုးအပိုင္း 
အျခားရိွေသာ သီလသည္ သပရိယႏၱသီလ မည္၏။ ထိုသို႔ မရွိလွ်င္ အပရိယႏၱသီလ မည္၏။  
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 ေလာကီသီလ၊ ေလာကုတၱရာသီလ 

 အာသေဝါတရားတို႔၏ အာရံုျဖစ္ေသာ သီလသည္ ေလာကီသီလမည္၏။ အာသေဝါတရား တုိ႔၏ 
အာရံုမဟုတ္ေသာ သီလသည ္ေလာကုတၱရာသီလမည္၏။  

ထိုတြင္ ေလာကီသီလသည္ ဘဝအထူးကိုလည္း ျဖစ္ေစ၏။ ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း အေဆာက္အဦ 
လည္း ျဖစ္၏။ ျဖစ္ပုမွံာ- ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္သည္ ကိုယ္ႏႈတ္တို႔ကုိ ေစာင့္စည္းျခင္းငွာျဖစ္၏။ ထိုေစာင့္စည္းျခင္းသည ္
စိတ္ရႊင္လန္းျခင္းငွာျဖစ္၏။ ထို-သည္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ပါေမာဇၨ အက်ိဳးငွာျဖစ္၏။ ထို-သည ္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း 
ပီတိအက်ိဳးငွာ ျဖစ္၏။ ထို-သည ္ကိုယ္စိတ္ၿငိမ္းေအးျခင္း ပႆဒိၶအက်ိဳးငွာ ျဖစ္၏။ ထို-သည္ ခ်မ္းသာျခင္း 
သုခအက်ိဳးငွာ ျဖစ္၏။ ထို-သည ္တည္ၾကည္ျခင္း သမာဓိအက်ိဳးငွာ ျဖစ္၏။  

ထို-သည္ မွန္စြာသိျခင္း ယထာဘူတဥာဏ္ အက်ိဳးငွာျဖစ္၏။ ထို-သည္ ၿငီးေငြ႔ျခင္း နိဗိၺဒါအက်ိဳးငွာ ျဖစ္၏။ 
ထို-သည္ ဝိရာဂေခၚ တက္မက္ျခင္းကင္းေသာ မဂ္ဥာဏ္အက်ိဳးငွာ ျဖစ္၏။ ထို-သည္ ဝိမုတၱိေခၚ လြတ္ ေျမာက္ျခင္း 
အရဟတၱဖိုလ္ အက်ိဳးငွာျဖစ္၏။ ထို-သည္ လြတ္ေျမာက္သည္ကို ျပန္လွည့္၍ ဆင္ျခင္ ေသာ ဝိမုတၱိဥာဏ္အျမင္ 
အက်ိဳးငွာ ျဖစ္၏။ ထို-သည္ အစြအဲလမ္းကင္း၍ ဆင္းရဲခပ္သိမ္းၿငိမ္းရာ ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံျခင္း အက်ိဳးငွာ ျဖစ္၏။ 
အစြအဲလမ္းကင္းလ်က္ စိတ္၏လြတ္ေျမာက္ျခင္း ဝိေမာကၡသည္ ရိွ၏။ ဝိနည္းကို ေျပာဆိုျခင္းသည္ - ဝိနည္းကို 
ေဆြးေႏြးစိစစ္ျခင္းသည္ - ဝိနည္းကို ေစာင့္စည္းျခင္း စေသာ အေၾကာင္းအဆက္ဆက္သည္ - ဝိနည္းကို 
ၾကားနာျခင္းသည္ - ဤလြတ္ေျမာက္ျခင္း အက်ိဳး ရိွ၏။ (ဝိ-၅-၂၈၈။) 
 ေလာကုတၱရာသီလသည္ ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ေဆာင္တတ္၏။ ျပန္လွည့္၍ဆင္ျခင္ေသာ 
ပစၥေဝကၡဏာဥာဏ္၏ ျဖစ္ရာဘံု အာရံုလည္း ျဖစ္၏။ 
 

၃-ပါးတြ ဲသီလမ်ား 
 
ဟီနသီလ၊ မဇိၥ်မသီလ၊ ပဏီတသီလ 
 ယုတ္ညံ့ေသာ ဆႏၵ,စိတၱ,ဝီရိယ,ဝီမံသတို႔ျဖင့္ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ သီလသည္ ယုတ္ညံ့ေသာ ဟီနသီလ 
မည္၏။ အလတ္စားတို႔ျဖင္ ့ျဖစ္ေစအပ္ေသာသီလသည္ မဇိၥ်မသီလ မည္၏။ အျမတ္စား တို႔ျဖင္ ့ျဖစ္ေစအပ္ေသာ 
သီလသည္ ပဏီတသီလ မည္၏။ 
 
တနည္း- 
 အျခံအရံ ေက်ာ္ေစာမႈကုိ အလိုရွိသျဖင့္ ေဆာက္တည္အပ္ေသာသီလသည္ ဟီနသီလမည္၏။ 
ေကာင္းမႈ၏အက်ိဳးကို အလိုရွိသျဖင့္ ေဆာက္တည္လွ်င္ မဇိၥ်မသီလ။ “ဤသီလ ေစာင့္သံုးျခင္းကို ျပဳသင့္၏”ဟု 
စင္ၾကယ္ျခင္းကို မီွ၍ ေဆာက္တည္လွ်င္ ပဏီတသီလ။ 
တနည္း- “ငါသည္ သီလရိွ၏။ အက်င့္ေကာင္း၏။ အျခားရဟန္းတို႔သည္ကား သီလမရိွကုန္။ ယုတ္မာ 
ေသာ အက်င့္ရွိကုန္၏။” ဤသို႔ မိမိကိုယ္ကို ခ်ီးေျမွာက္ၿပီး သူတပါးကို ရႈတ္ခ်ျခင္း စသည္တို႔ျဖင္ ့ညစ္ ညဴးေသာ 
သီလသည္ ဟီန။ ထိုသုိ႔ မညစ္ညဴးေသာ သီလသည္ မဇိၥ်မ။ ေလာကုတၱရာသီလသည္ ပဏီတ။ 
တနည္း- 
 တဏွာ၏အစြမ္းျဖင့္ ဘဝခ်မ္းသာ(ဘဝသမၸတၱိ) စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ(ေဘာဂသမၸတိၱ) အလို႔ငွာ 
ျဖစ္ေစအပ္ေသာ သီလသည္ ဟီန။ မိမိ၏ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း အက်ိဳးငွာ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ သီလသည္ 
မဇိၥ်မ။ အလံုးစုံေသာ သတၱဝါတို႔၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းအက်ိဳးငွာ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ ဘုရား အေလာင္းေတာ္တုိ႔၏ 
ပါရမီသီလသည္ ပဏီတ။ 
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 အတၱာဓိပေတယ်သီလ၊ ေလာကာဓိပေတယ်သီလ၊ ဓမၼာဓိပေတယ်သီလ 

 မိမိႏွင့္မေလ်ာ္ေသာ မေကာင္းမႈကုိ ပယ္လုိသျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ ေဆာက္တည္ 
အပ္ေသာ သီလသည္ အတၱာဓိပေတယ်သီလ။ လူအမ်ား၏ ကဲရ့႕ဲျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ လို၍ ေလာကကို 
ေလးစားေသာအားျဖင့္ ေဆာက္တည္အပ္ေသာ သီလသည ္ေလာကာဓိပေတယ် သီလ။ တရား၏ 
ျမတ္သည္၏အျဖစ္ကို ပူေဇာ္လို၍ တရားကိုေလးစားေသာအားျဖင့္ ေဆာက္တည္ အပ္ေသာသီလသည္ 
ဓမၼာဓိပေတယ်သီလ မည္၏။ 
 
ပရာမ႒သီလ၊ အပရာမ႒သီလ၊ ပဋိပၸႆဒၶသီလ 
 တဏွာ,ဒိ႒ိ တို႔ျဖင့္ မွားယြင္းစြာ သံုးသပ္အပ္ေသာေၾကာင့္ ပရာမ႒သီလ။ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ ပုဂိၢဳလ္၏ 
မဂ္၏အေၾကာင္း အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေသာ သီလသည္၄င္း၊ မဂ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သီလသည၄္င္း အပရာမ႒သီလ။ 
ေသကၡပုဂိၢဳလ္, အေသကၡပုဂိၢဳလ္တို႔၏ ဖုိလ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သီလသည္ တဖန္ၿငိမ္းေစ ေသာ ပဋိပၸႆဒၶသီလ မည္၏။ 
 
ဝိသုဒၶသီလ၊ အဝိသုဒၶသီလ၊ ေဝမတိကသီလ 
 အာပတ္မသင့္ေစမူ၍ ျဖည့္က်င့္အပ္ေသာသီလသည္၄င္း၊ အာပတ္သင့္လွ်င္မူလည္း အာပတ္ ေျဖျခင္းျဖင့္ 
ကုစားအပ္ၿပီးေသာ သီလသည၄္င္း ဝိသုဒၶ(စင္ၾကယ္ေသာ)သီလမည္၏။ အာပတ္သင့္ ေသာ ရဟန္း၏ 
မကုစားရေသးေသာ သီလသည္ အဝိသုဒၶ(မစင္ၾကယ္ေသာ)သီလ မည္၏။ လြန္က်ဴးမိေသာ ဝတၳဳ၌ေသာ္၄င္း၊ 
အာပတ္၌ေသာ္၄င္း၊ လြန္က်ဴးမႈ၌ေသာ္၄င္း ယံုမွားရွိေသာရဟန္း၏ သီလသည္ ေဝမတိက(ယံုမွားရိွေသာ) 
သီလမည္၏။ 
 ထိုတြင္ ေယာဂီရဟန္းသည္ မစင္ၾကယ္ေသာသီလကုိ စင္ၾကယ္ေအာင္ သုတ္သင္အပ္၏။ အပ္-မအပ္ 
ယံုမွားျဖစ္လတ္ေသာ္ ဝတၳဳ၌ လြန္က်ဴးျခင္းကို မျပဳမူ၍ ယုံမွားသံသယကို ပယ္ေဖ်ာက္အပ္ ၏။ ဤသို႔ျပဳလွ်င္ 
ထိုရဟန္းသည္ စ်ာန္စသည္ကိုရရန္ ခ်မ္းသာေသာအက်င့္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 
 
ေသကၡသီလ၊ အေသကၡသီလ၊ ေနဝေသကၡာ-နာေသကၡသီလ 
 မဂ္ေလးပါး၊ ေအာက္ဖုိလ္သုံးပါးတို႔ႏွင့္ ယွဥ္ေသာသီလသည္ ေသကၡ(က်င့္ဆဲ)သီလ မည္၏။ 
အရဟတၱဖိုလ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာသီလသည္ အေသကၡ(က်င့္ၿပီး)သီလ မည္၏။ ႂကြင္းေသာ ေလာကီသီလ သည္ 
ေနဝေသကၡာ-နာေသကၡ သီလမည္၏။ 
 
၄-ပါးတြ ဲသီလမ်ား 
ဟာနဘာဂိယသီလ၊ ဌိတဘာဂိယသီလ၊ ဝိေသသဘာဂိယသီလ၊ နိေဗၺဓဘာဂိယသီလ 
 အၾကင္ရဟန္းသည္ သီလမရွိေသာ ဒုႆီလပုဂိၢဳလ္ကို မွီဝ၏ဲ။ သီလရိွသူကို မမီွဝ။ဲ ပညာမရိွ၍ 
အာပတ္သင့္ေၾကာင္း ဝတၳဳကိုလြန္က်ဴးျခင္း၌ အျပစ္ကုိမျမင္။ ကာမဝိတက္စေသာ မွားယြင္းစြာ ၾကံစည္မႈမ်ားၿပီး၊ 
စကၡဳေျႏၵ စသည္တို႔ကိုလည္း မထိန္းသိမ္း။ ဤသို႔ေသာရဟန္း၏ သီလသည္ ယုတ္ ေလ်ာ့ျခင္းအဖို႔ရွိေသာ 
ဟာနဘာဂိယ သီလမည္၏။ 
 အၾကင္ရဟန္းသည္ကား သီလႏွင့္ျပည့္စုံကာမွ်ျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္အားရလ်က္ ရိွ၏။ ကမၼ႒ာန္း 
တရားအားထုတ္ျခင္း၌ကား လိုလားေသာစိတ္ မရိွေပ။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာရဟန္း၏ သီလသည္ ရပ္တန္႔ ေနျခင္း 
အဖို႔ရွိေသာ ဌိတဘာဂိယသီလ မည္၏။ 
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  အၾကင္ရဟန္းသည္ကား စင္ၾကယ္ေသာသီလရိွသည္ျဖစ္၍ စ်ာန္သမာဓိအက်ိဳးငွာ အားထုတ္၏။ 

ဤသို႔ေသာရဟန္း၏ သီလသည္ ထူးျခားေသာအဖို႔ရွိေသာ ဝိေသသဘာဂိယသီလ မည္၏။ 
 အၾကင္ရဟန္းသည္ကား သီလမွ်ျဖင့္ မေရာင့္ရမဲူ၍ ဝိပႆနာ ဘာဝနာကို မျပတ္အားထုတ္၏။ 
ဤသုိ႔ေသာရဟန္း၏ သီလသည္ ကိေလသာကို ေဖါက္ခြဲျခင္း အဖို႔ရွိေသာ နိေဗၺဓဘာဂိယသီလ မည္၏။ 
 
ဘိကၡဳသီလ၊ ဘိကၡဳနီသီလ၊ အႏုပသမၸႏၷသီလ၊ ဂဟ႒သီလ 
 ရဟန္းတို႔အတြက္ ပညတ္အပ္ေသာ သိကၡာပုဒ္တို႔သည၄္င္း၊ ရဟန္းမမ်ားအတြက္ ပညတ္ထား ေသာ 
သိကၡာပုဒ္ထဲမွ ရဟန္းေတာ္တို႔လည္း ေစာင့္အပ္ေသာသိကၡာပုဒ္မ်ားသည္၄င္း ဘိကၡဳသီလ မည္၏။ 
 ရဟန္းမမ်ားအတြက္ ပညတ္အပ္ေသာ သိကၡာပုဒ္တို႔သည၄္င္း၊ ရဟန္းမ်ားအတြက္ ပညတ္ ထားအပ္ေသာ 
သိကၡာပုဒ္ထဲမွ ရဟန္းမမ်ားလည္း ေစာင့္အပ္ေသာ သိကၡာပုဒ္မ်ားသည္၄င္း ဘိကၡဳနီ သီလမည္၏။ 
 သာမေဏႏွင့္ သာမေဏမတို႔ ေစာင့္အပ္ေသာ ၁၀-သီလတို႔သည္ အႏုပသမၸႏၷသီလ မည္၏။  ဒကာ-
ဒကာမတို႔ အၿမေဲစာင့္အပ္ေသာ ၅-ပါးသီလသည္၄င္း၊ စြမ္းႏိုင္ပါမူ ၈-ပါး, ၁၀-ပါးေသာ ဥပုသ္သီလသည္၄င္း 
အိမ္ေနသူ လူတို႔ေစာင့္အပ္ေသာ ဂဟ႒သီလ မည္၏။ 
 
ပကတိသီလ၊ အာစာရသီလ၊ ဓမၼတာသီလ၊ ပုဗၺေဟတုကသီလ 
 ေျမာက္ကၽြန္းသားတို႔၏ ငါးပါးသီလၿမဲျခင္းသည္ ပင္ကိုရင္းသေဘာျဖစ္ေသာ ပကတိသီလ မည္၏။  
 လူမ်ိဳးစုတို႔၏၄င္း၊ အရပ္ေဒသတို႔၏၄င္း၊ သာသနာျပင္ပ ပါသ႑အယူဝါဒ ရွိသူတုိ႔၏၄င္း မိမိ တုိ႔၏ 
အသီးအသီးေသာ စည္းကမ္းက်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္သည္ အာစာရသီလ မည္၏။ 
 ဘုရားေလာင္းမယ္ေတာ္သည္ အေလာင္းေတာ္ ဝမ္းတိုက္သို႔ ေရာက္သည္မွစ၍ ေယာက္်ား တုိ႔၌ 
တပ္မက္ေသာစိတ္ မျဖစ္ျခင္းသည္ ဓမၼတာသီလ မည္၏။ 
 အရွင္မဟာကႆပ စေသာ စင္ၾကယ္ေသာသတၱဝါတို႔၏ သီလသည္၄င္း၊ သီလဝမင္း စေသာ 
ထိုထိုဘဝတို႔၌ ဘုရားအေလာင္းေတာ္တုိ႔၏ သီလသည္၄င္း ေရွးအေၾကာင္းရိွေသာ ပုဗၺေဟတုကသီလ မည္၏။ 
 
(၁) ပါတိေမာကၡသံဝရသီလ၊ (၂) ဣၿႏိၵယသံဝရသီလ၊ (၃) အာဇီဝပါရိသုဒိၶသီလ၊  
(၄) ပစၥယသႏိၷႆိတသီလ 
 
(၁) ဣဓ ဘိကၡဳ ပါတိေမာကၡသံဝရသံဝုေတာ ဝိဟရတိ အာစာရေဂါစရသမၸေႏၷာ အဏုမေတၱသု ဝေဇၨသု 
ဘယဒႆာဝီ သမာဒါယ သိကၡတိ။  

ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ပါတိေမာကၡသံဝရ သီလႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍ သင့္ေလ်ာ္ ေသာအက်င့္ 
က်က္စားရာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ေန၏။ အဏုျမဴမွ် ေသးငယ္ေသာ အျပစ္တုိ႔၌ ေသာ္လည္း ေၾကာက္ဖြယ္ 
ေဘးႀကီးဟု ရႈျမင္လ်က္ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ အႂကြင္းမ့ဲ သိမ္းယူ၍ က်င့္၏။ 
 ဤ၌ ေဟာအပ္ေသာသီလသည္ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလ မည္၏။ 
 
(၂) ေသာ စကၡဳနာ ရူပံ ဒိသြာ န နိမိတၱဂၢါဟီ ေဟာတိ နာႏုဗ်ဥၨဂၢါဟီ၊ ယတြာဓိကရဏံ စကၡဳၿႏိၵယံ အသံဝုတံ 
ဝိဟရႏံၱ အဘိဇၥ်ာေဒါမနႆာ ပါပကာ အကုသလဓမၼာ အႏြာသေဝယ်ံဳ၊ တႆ သံဝရာယ ပဋိပဇၨတိ၊ ရကၡတိ 
စကၡဳၿႏိၵယံ၊ စကၡဳၿႏိၵေယ သံဝရံ အာပဇၹတိ။ 
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  ပါတိေမာကၡ သံဝရသီလ၌တည္ေသာ ထိုရဟန္းသည္ မ်က္စိျဖင့္ အဆင္းကိုျမင္လ်ွင္ မိန္းမ၊ ေယာက္်ား 

စေသာ ကိေလသာျဖစ္ေၾကာင္း အေပါင္းပံုသဏၭန္ဟူေသာ နိမိတ္ကိုလည္း မွတ္ယူေလ့မရိွ။ အဖန္ဖန္ဆင္ျခင္လွ်င္ 
ကိေလသာတို႔ အဆင့္ဆင့္ႀကီးထြားေစတတ္ေသာ လက္, ေျခ, ၿပံဳးရယ္ဟန္ စေသာ အေသးစိတ္ အဂၤါအျခင္းအရာ 
ဟူေသာ အႏုဗ်ဥၨနကိုလည္း မွတ္ယူေလ့မရွိ။ မ်က္စိကို မေစာင့္ စည္းပဲ ေနခဲ့ေသာ္ ထုိမေစာင့္စည္းေသာ ပုဂိၢဳလ္ကို 
မေစာင့္စည္းပဲ လႊတ္ထားေသာ မ်က္စိဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အဘိဇၥ်ာႏွင့္ ေဒါမနႆဟူေသာ အကုသုိလ္ 
တရားတို႔သည္ အစဥ္လိုက္လာ ကုန္၏။ 
 ဤ၌ ေဟာအပ္ေသာသီလသည္ ဣၿႏိၵယသံဝရသီလ မည္၏။ 
 
(၃) အသက္ေမြးမႈကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ပညတ္ထားေသာ သိကၡာပုဒ္ (၆)ပါးကို လြန္က်ဴးမႈ မိစၦာဇီဝမွ 
ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္၄င္း၊ သူတပါး အထင္ႀကီးေအာင္ အ့ံဖြယ္ဟန္ေဆာင္ျခင္း (ကုဟန)၊ ပစၥည္းလႈေရး 
လမ္းေၾကာင္းေပး၍ ေျပာဆိုျခင္း(လပန)၊ လႈလိုစိတ္ေပၚေအာင္ အရိပ္နိမိတ္ျပဳျခင္း(ေနမိတၱကတာ)၊ မလႈပဲ 
မေနသာေအာင္ ဖိႏိွပ္ႀကိတ္ေခ်၍ ေျပာဆိုျခင္း(နိေပၸသိကတာ)၊ ရၿပီးေသာ လာဘ္ျဖင့္ မွ်ား၍ အျခားလာဘ္ကို 
ရွားမီွးျခင္း(လာေဘန လာဘံ နိဇိဂီသနတာ)၊ ဤသို႔စေသာ ယုတ္မာေသာအက်င့္ တုိ႔၏ အစြမ္းအားျဖင့္ျဖစ္ေသာ 
မိစၦာဇီဝမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည၄္င္း အာဇီဝပါရိသုဒိၶသီလ မည္၏။ 
 
(၄)  ဆြမ္း,သကၤန္း,ေက်ာင္း,ေဆး ဟူေသာ ပစၥည္းေလးပါးတို႔ကို ဆင္ျခင္၍ သုံးေဆာင္ျခင္းသည္ 
ပစၥယသႏိၷႆိတ သီလမည္၏။ 
 

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

(၁) ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို ဖြင့္ဆိုခ်က္ 
ဘိကၡဳ=ရဟန္းဟူသည္ 
 သံသရာ၌ ေတြ႔ၾကံဳရမည့္ ေၾကာက္ဖြယ္ေဘးကို ေမွ်ာ္ေတြးဆင္ျခင္တတ္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ (အဖိုး, အေတြ႔, 
အဆင္းအားျဖင့္) ပ်က္စီးေသာ အဝတ္သကၤန္းကို ေဆာင္တတ္ေသာသူ စသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္၄င္း ဘိကၡဳဟု 
ေခၚ၏။ 
 ပါတိေမာကၡဟူသည္- သံဝရဟူသည္- ပါတိေမာကၡသံဝရဟူသည္- သီလသိကၡာပုဒ္ ေစာင့္ေရွာက္သူကို ထုိသီလက 
အပါယ္ဆင္းရဲ စသည္တို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေစ တတ္ေသာေၾကာင့္ ပါတိေမာကၡဟု ေခၚ၏။ သံဝရ-ဟူသည္ကား 
ပိတ္ဆို႔ျခင္းတည္း။ ထိုပါတိေမာက္ သီလသည္ပင္လွ်င္ အပိတ္အဆို႔ သံဝရေပတည္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ပါတိေမာကၡသံဝရ မည္၏။ 
 
အာစာရေဂါစရ သမၸေႏၷာ၌ - အက်င့္အာစာရ, က်က္စားရာေဂါစရႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းဟူရာ၌= 
 အက်င့္အာစရာသည္ သင့္ေသာအက်င့္ အာစာရႏွင့္၊ မသင့္ေသာအက်င့္ အနာစာရဟူ၍ ၂-မ်ိဳးရိွ၏။ 
 ကိုယ္ႏႈတ္တို႔၌ျဖစ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ကို လြန္က်ဴးျခင္းဟူေသာ အက်င့္ဆိုးကို၄င္း၊ သီလပ်က္ ေၾကာင္း 
အက်င့္အလံုးစံုကုိ၄င္း မသင့္ေသာအက်င့္ အနာစာရဟု ဆိုအပ္၏။  
 အခ်ိဳ႕ေသာရဟန္းသည္ သစ္သီးေပးျခင္း၊ ပန္းေပးျခင္း၊ ဝါးေပးျခင္း၊ ကသယ္(ဆပ္ျပာ)မႈန္႔ ေပးျခင္း၊ 
မိမိကိုယ္ကို ႏိွမ့္ခ်ေျပာဆိုျခင္း၊ အမွန္နည္းၿပီး အမွားမ်ားေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္း၊ ကေလးထိန္းေပးျခင္း၊ 
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 လူတို႔၏စကားကုိ ပုိ႔ေဆာင္ကာ တမန္လုပ္ျခင္း၊ မွားယြင္းေသာ အမႈျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္း။ ဤအမႈအားလံုးသည္ 

မသင့္ေသာ အက်င့္အနာစာရမည္၏။ 
 ဤမ ွေျပာင္းျပန္သည္ကား သင့္ေသာ အက်င့္အာစာရျဖစ္၏။ 
 
က်က္စားရာ ေဂါစရ 
 က်က္စားရာ ေဂါစရ၌လည္း ဆြမ္းစသည္တို႔အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ က်က္စား ရာ 
ေဂါစရႏွင့္၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ က်က္စားရာ အေဂါစရ ဟူ၍ ၂-မ်ိဳးရွိ၏။ 
 မသင့္ေသာက်က္စားရာဟူသည္= အခ်ိဳ႕ေသာရဟန္းသည ္ျပည့္တန္ဆာမ၊ မုဆုိးမ၊ အပ်ိဳႀကီး၊ ပ႑ဳက္၊ 
ဘိကၡဳနီမ၊ အရက္ဆိုင္တို႔၌ (ရင္းရင္းႏွီးႏီွး) က်က္စားရာ ရိွ၏။ မင္းတို႔ႏွင့္၄င္း၊ အမတ္တို႔ႏွင္ ့၄င္း၊ တိတၳိတုိ႔ႏွင့္၄င္း၊ 
တိတိၳတုိ႔၏ တပည့္ဒကာတို႔ႏွင့္၄င္း သိကၡာ ၃-ပါးအား မေလ်ာ္ေသာ ေရာေႏွာ ဆက္ဆံျခင္း ရိွ၏။ 
 တနည္းအားျဖင့္ သဒၶါတရား မရွိေသာအိမ္၊ ရတနာသံုးပါးကို မၾကည္ညိဳေသာအိမ္၊ စတုဒိသာ ေရကန္ 
သဖြယ္ ရဟန္းတို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေနၾက မဟုတ္ေသာအိမ္၊ ရဟန္းတို႔ကို ဆဲေရးတတ္ေသာ-, အက်ိဳး မဲ့ကုိ အလိုရွိေသာ-, 
ေဘးရန္ျဖစ္ျခင္းကို အလိုရိွေသာ- အိမ္တို႔သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ မသင့္ေသာ က်က္စားရာ အေဂါစရ မည္၏။ 
 ထိုမ ွေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေသာ က်က္စားရာသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဂါစရမည္၏။ 
 
တနည္း ပါတိေမာကၡ သီလနိေဒၵသ၌လာေသာ အက်င့္အာစာရႏွင့္ က်က္စားရာ ေဂါစရ 
          မသင့္ေသာအက်င့္ အနာစာရသည္ ကုိယ္၌ျဖစ္ေသာအက်င့္၊ ႏႈတ္၌ျဖစ္ေသာအက်င့္ဟု ၂-မ်ိဳး ရိွ၏။ 
ထိုတြင္ ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာ မေလ်ာ္ေသာအက်င့္ဟူသည္- 
          အခ်ိဳ႕ေသာရဟန္းသည ္သံဃအစည္းအေဝးသို႔ေရာက္လွ်င္ ေထရ္ႀကီးဝါႀကီးမ်ားကုိ မရိုမေသတိုးေဝွ႔လ်က္ 
ရပ္၏၊ ထိုင္၏၊ ေရွ႕၌လည္း ရပ္-ထိုင္၏။ ဦးေခါင္းၿခံဳလ်က္ ထိုင္ေန၏။ ရပ္လ်က္လည္း ေျပာဆို၏။ လက္ရုံးတန္း 
လ်က္လည္း ေျပာဆို၏။ ဘိနပ္မစီးေသာ မေထရ္ႀကီးတို႔အနားတြင္ ဘိနပ္စီးလ်က္သြား၏။ မေထရ္ႀကီးမ်ား 
နိမ့္ေသာေနရာသြားေနစဥ္ ျမင့္ေသာေနရာ၌ သြား၏။ ရဟန္းငယ္တို႔ကို ေနရာျဖင့္ တားျမစ္၏။ ေရဆိပ္၌လည္း 
ေထရ္ႀကီးတို႔ကုိ တိုးေဝွ႔၍ ဆင္း၏။ ေရွ႕မွ ဆင္း၏။ ေထရ္ႀကီး မ်ားကို တိုးေဝွ႔လ်က္ ေရခ်ိဳး၏။ တုိးေဝွ႔လ်က္ 
တက္၏။ ရြာသို႔ဝင္လတ္ေသာ ္ေထရ္ႀကီးမ်ားကို တုိးေဝွ႔ လ်က္ ဝင္၏။ ေက်ာ္တက္၏။ ေရွ႕မွ သြား၏။ 
အိမ္သို႔ေရာက္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေနေသာ အခန္းသို႔ အေဆာ့တလ်င္ ဝင္၏။ ဤသို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားသည္ 
ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာ မေလ်ာ္ေသာအက်င့္ အနာစာရမည္၏။ 
 
ႏႈတ္၌ျဖစ္ေသာ မေလ်ာ္ေသာအက်င့္ဟူသည္- 
 အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟန္းသည္ သံဃအစည္းအေဝးသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ မေထရ္ႀကီးတို႔ကို မပန္ ၾကားပဲ 
တရားေဟာ၏။ ျပႆနာကို ေျဖ၏။ ပါတိေမာက္ကုိ ျပ၏။ လက္ရုံးတန္းလ်က္ ေျပာဆို၏။ 
ရြာတြင္းသို႔ဝင္လတ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ “ဟ့ဲ… ဒကာမ၊ ဘာစားစရာ ရွိသလဲ? ဘာေတြ စားရမွာ လဲ? ဘာေတြ 
ေကၽြးမွာလဲ? စားစရာ ယူခဲ့ၾက။ ငါတို႔ကို ဘာလႈမွာလဲ?” ဤသို႔ စသျဖင့္ ေျပာဆို၏။ ဤသုိ႔ေသာ ေျပာဆိုျခင္းသည ္
ႏႈတ္၌ျဖစ္ေသာ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အနာစာရမည္၏။ 
 ထို႔၏ ဆန္႔က်င္ဘက္သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အာစာရမည္၏။ 
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 အ႒ကထာ၌လာေသာ ေနာက္တစ္နည္း 

အက်င့္ အာစာရ ဟူသည္- 
 ရဟန္းသည္ ရိုေသေလးစားျခင္း ရိွ၏။ တုပ္ဝပ ္ႏွိမ္ခ်၏။ ရွက္ေၾကာက္တတ္၏။ ေသခိယႏွင့္ အညီ 
ေကာင္းစြာ ဝတ္ရုံ၏။ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ သြားလာမႈ, ၾကည့္ရႈမႈတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ မ်က္လႊာခ်ကာ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာနဲ႔ 
ျပည့္စံုလ်က္ စကၡဳစေသာ ဣေျႏၵေျခာက္ပါးတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ သြားလာ၏။ ဆြမ္း၌ အတိုင္းအရွည္ကုိ သိ၏။ 
ႏုိးၾကား၏။ အၿမေဲၾကာင့္ၾကျပဳလ်က္ သတိ သမၸဇဥ္နဲ႔ ျပည့္စံု၏။ အလို နည္း၏။ ေရာင့္ရလဲြယ္၏။ အားထုတ္ေသာ 
လံု႔လ ရိွ၏။ အာဘိသမာစာရိကေခၚေသာ ငယ္ေသာ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ (ဝါ) ခႏၶကလာ သိကၡာပုဒ္တို႔ကုိ ရုိေသစြာ 
ျဖည့္က်င့္၏။ ဤအလံုးစုံကို အက်င့္ အာစာရ ဟ ုဆိုအပ္၏။ 
 
က်က္စားရာ ေဂါစရ- 
က်က္စားရာ ေဂါစရသည္-  

၁။ သီလစေသာ ဂုဏ္တို႔၏ အားႀကီးေသာ မွီရာအေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (ဥပနိႆယ ေဂါစရေခၚ)  
    က်က္စားရာ၄င္း၊  
၂။ စိတ္၏ အေစာင့္အေရွာက္ျဖစ္ေသာ (အာရကၡ ေဂါစရေခၚ) က်က္စားရာ၄င္း၊  
၃။ စိတ္ကုိ ဖြဲ႔ခ်ည္ရာ ကမၼ႒ာန္းအာရံုျဖစ္ေသာ (ဥပနိဗႏၶ ေဂါစရ ေခၚ) က်က္စားရာ၄င္း။  

ဤသို႔အားျဖင့္ ၃-ပါး အျပားရွိ၏။ 
 
၁။ သီလစေသာဂုဏ္တို႔၏ အားႀကီးေသာမီွရာအေၾကာင္း ဥပနိႆယေဂါစရ ဟူသည္- 
 ၁၀-ပါးေသာ ကထာဝတဳၳတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ကလ်ာဏမိတၱ ပုဂိၢဳလ္ေပတည္း။ ယင္းကို မီွ၍ မၾကားဖူးေသာ 
တရားကုိ ၾကားနာရ၏။ ၾကားဖူးၿပီးေသာ တရားကုိ သုတ္သင္ရွင္းလင္း၏။ ယုံမွား သံသယကို လြန္ေျမာက္ႏုိင္၏။ 
ဥာဏ္အျမင္ အယူအဆကို ေျဖာင့္မတ္ေစ၏။ စိတ္ကို ၾကည္ေစ၏။ 
 တနည္းအားျဖင့္ ယင္းကလ်ာဏမိတၱ၏ က်င့္ပုံကို အတုလိုက္၍ က်င့္ေသာသူသည္ သဒၶါ, သီလ, သုတ, 
စာဂ, ပညာ-တို႔ျဖင္ ့တိုးတက္ၾကီးပြား၏။ ဤဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ကလ်ာဏမိတၱ ပုဂိၢဳလ္ကုိ သီလစေသာ ဂုဏ္တုိ႔၏ 
အားႀကီးေသာမီွရာ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ က်က္စားရာ မည္၏။  
၁၀-ပါးေသာ ကထာဝတၳဳဟူသည္ 
 ၁။ အပိၸစၦာကထာ - အလိုနည္းျခင္းႏွင့္စပ္ေသာ စကား၊ 
 ၂။ သေႏၱာသကထာ - ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္းႏွင့္စပ္ေသာ စကား၊ 
 ၃။ ပဝိေဝကကထာ - ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းႏွင့္စပ္ေသာ စကား၊ 
 ၄။ အသံသဂၢကထာ - မၿငိတြယ္ျခင္းႏွင့္စပ္ေသာ စကား၊ 
 ၅။ ဝီရိယာရမၻကထာ - ရရဲတဲင္းတင္း အားထုတ္မႈႏွင့္စပ္ေသာ စကား၊ 
 ၆။ သီလကထာ - သီလႏွင့္စပ္ေသာ စကား၊ 
 ၇။ သမာဓိကထာ - သမာဓိႏွင့္စပ္ေသာ စကား၊ 
 ၈။ ပညာကထာ - ပညာႏွင့္စပ္ေသာ စကား၊ 
 ၉။ ဝိမုတၱိကထာ - အရဟတၱဖိုလ္ႏွင့္စပ္ေသာ စကား၊ 
 ၁၀။ ဝိမုတၱိဥာဏဒႆနကထာ - ပစၥေဝကၡဏာဥာဏ္ႏွင္ ့စပ္ေသာစကား။ (မ-၁-ႏွာ ၁၉၉) 
(၃၂-ပါးေသာ တိရစၦာနကထာ တို႔ကို ၾကဥ္၍ ဤကထာဝတၳဳ ၁၀-မ်ိဳးတို႔ကိုသာ ေျပာေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုလုိသည္။) 
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 ၂။ စိတ္၏ အေစာင့္အေရွာက္ျဖစ္ေသာ (အာရကၡ ေဂါစရေခၚ) က်က္စားရာဟူသည္- 

 ရဟန္းသည္ ရြာတြင္းသို႔ ဆြမ္းခံဝင္လတ္ေသာ မ်က္လႊာခ်လ်က္ ၄-ေတာင္မွ်သာ ၾကည့္၏။ ဣေျႏၵကို 
ေစာင့္ထိန္း၏။ ဆင္, ျမင္း, ရထား, ေယာက္်ား, မိန္းမ… စသည္တို႔ကို မၾကည္မူ၍ သြား၏။ ဤသုိ႔ စကၡဳစေသာ 
ဣေျႏၵတို႔ကို ေစာင့္ထိန္းေသာ သတိကို စိတ္၏အေစာင့္အေရွာက္ျဖစ္ေသာ က်က္စားရာဟု ဆုိအပ္၏။ 
 
၃။ စိတ္ကို ဖြဲ႔ခ်ည္ရာ ကမၼ႒ာန္းအာရံုျဖစ္ေသာ (ဥပနိဗႏၶ ေဂါစရ ေခၚ) က်က္စားရာဟူသည္- 
 သတိပ႒ာန ္၄-ပါးတို႔၌ ဘာဝနာစိတ္ကို ကပ္၍ ဖြဲ႔ခ်ည္ရမည္။ ဤသတိပ႒ာန္ ၄-ပါးတို႔သည္ စိတ္ကို 
ဖြဲ႔ခ်ည္ရာျဖစ္ေသာ က်က္စားရာမည္၏။ မွန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္-  

“ရဟန္းတို႔… ရဟန္း၏ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ အေမြဥစၥာျဖစ္ေသာ ကိုယ္ပုိင္နယ္ပယ္ ျဖစ္ေသာ 
က်က္စားရာသည္ အဘယ္နည္း? ဤ ေလးပါးေသာ သတိပ႒ာန္တုိ႔ပင္တည္း” ဟု 

သကုဏဂိၣသုတ္ (သံ၊၃၊၁၂ရ) ၌ ေဟာေတာ္မူအပ္၏။  
 ဤမွ်ျဖင့္ “အာစာရ-ေဂါစရာ-သမၸေႏၷာ” ဟူေသာ ပုဒ္ကုိ ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းခ်က္ၿပီး၏။ 
 
 
အဏုမေတၱသု ဝေဇၨသု ဘယဒႆာဝီ = အနည္းငယ္မွ်ေသာ အျပစ္တို႔၌ ေၾကာက္ဖြယ္ေဘးႀကီးဟု ရႈျမင္လ်က္. . . 
ဟူသည္ကား 
 အဏုျမဴမွ် က်ဴးလြန္လုိေသာ ေစတနာမရိွပဲ ေရာက္မိေသာ ခႏၶကဝဂ္လာ ေသခိယဝတ္မ်ားႏွင့္ 
အကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ျခင္း စသည္အားျဖင့္ အျပစ္အေသးငယ္တို႔၌ေသာ္မွလည္း ျမင့္မုရ္ိေတာင္ႀကီးပမာ 
ႀကီးမားလွစြာေသာ ေဘးႀကီးဟု ရႈဆင္ျခင္လ်က္ သိကၡာပုဒ္မ်ားကို ျပည့္စုံစြာ က်င့္၏… ဟု ဆိုလို၏။ 
 (ဤ၌ “ေသခိယဝဂ္” ဟူရာဝယ္ ဝတၱခႏၶက စသည္တို႔၌ လာေသာ ေသခိယက်င့္ဝတ္တို႔ကို ယူအပ္၏။ 
ထိုက်င့္ဝတ္ တို႔၌ က်ဳးလြန္လိုေသာ ေစတနာမရိွပလဲည္း ေရာက္ႏုိင္၏။ ပါတိေမာက္လာ ေသခိယ 
က်င့္ဝတ္တို႔၌ကား လြန္က်ဴး လိုေသာ ေစတနာရိွမွသာ အာပတ္သင့္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ “ေစတနာမရိွပဲ 
ေရာက္မိေသာ” ဟူေသာ စကားျဖင့္ ခႏၶက၌ လာေသာ ေသခိယတို႔ကို ယူအပ္၏။ ဋီကာ။)  

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

 
 

ဣၿႏိၵယသံဝရသီလဖြင့္ဆိုခ်က္ 
 
စကၡဳနာ ရူပံ ဒိသြာ န နိမိတၱဂၢါဟီ နာႏုဗ်ဥၨနဂၢါဟီ = မ်က္စိျဖင့္ အဆင္းကို ျမင္လွ်င္ သဏၭာန္နိမိတ္ကို မွတ္ယူေလ့ 
မရိွ၊ လက္ဟန္ ေျခဟန္ ျပံဳးဟန္ ရယ္ဟန္ စေသာ အေသးစိပ္အမူအရာကိုလည္း ယူေလ့ မရိွ…။  
 
န နိမိတၱဂၢါဟီ=နိမိတ္ကို ယူေလ့မရိွ ဟူသည္- 
 မ်က္စိျဖင့္ အဆင္းကိုျမင္လွ်င္ ေယာက္်ား, မိန္းမဟူေသာ ပံုသဏၭာန္နိမိတ္အားျဖင့္၄င္း၊ 
တင့္တယ္ေသာဟန္ သုဘနိမိတ္စသည္အားျဖင့္၄င္း ကိေလသာျဖစ္ေၾကာင္း အာရံုနိမိတ္ကို မယူ။ 
ျမင္ရံုမွ်၌သာလွ်င္ ေကာင္းစြာတည္၏။  
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 နာႏုဗ်ဥၨနဂၢါဟီ= အေသးစိပ္ အမူအရာကို ယူေလ့မရိွ ဟူသည္- 

 ကိေလသာတို႔ကို အဖန္ဖန္ အဆင့္ဆင့္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ အႏုဗ်ဥၨန-ဟု 
အမည္ရေသာ လက္ဟန္ ေျခဟန္ ျပံဳးဟန္ ရယ္ဟန္ ေျပာပံု ဆုိပံု ၾကည့္ပုံ ရႈပု ံတည့္တည္ၾကည့္ပုံ 
ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ပုံ… အစရိွေသာ အျခင္းအရာ အဖို႔အစုကို မယူ။  
 ထိုျမင္ရေသာကိုယ္၌ ထင္ရွားရွိေသာ ဆံပင ္ေမြးညွင္း အစရွိေသာ ရြံရွာဖြယ္ရာ ေကာ႒ာသ 
အဖို႔အစုအားျဖင့္၊ (ဝါ) ပရမတၳအားျဖင့္ ထင္ရွားရွိေသာ ဘူတရုပ္၊ ဥပါဒါရုပ္မွ်ကိုသာလွ်င္ ယူ၏။  
 
မဟာတိႆမေထရ္၏ အာရံုယူပံု 
 အိမ္ရွင္မိန္းမတစ္ေယာက္ လင္ႏွင့္ရန္ျဖစ္၍ ေနာက္ေန႔ မနက္တြင္ လွလွပပ ျပင္ဆင္ကာ မိဘ အိမ္သို႔ 
ျပန္ရန္ အႏုရာဓၿမိဳ႕မွ ထြက္လာ၏။ လမ္းတြင္ ေစတိယေတာင္မွ အႏုရာဓၿမိဳ႕သို႔ ဆြမ္းခံႂကြလာ ေသာ 
မဟာတိႆမေထရ္ႏွင့္ ေတြ႔၏။ အမ်ိဳးသမီးက ရာဂျဖင့္ ေဖါက္ျပန္စိတ္ျဖင့္ က်ယ္ေလာင္စြာ ရယ္ျပ၏။ ဤတြင္ 
မေထရ္က အသံၾကားရာဘက္သို႔ လွည့္ၾကည့္မိလိုက္ေသာအခါ ၿပံဳးရယ္ေနေသာ ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ သြားကို 
ျမင္ရ၏။ ထိုအခါ မေထရ္သည ္ထိုမိန္းမ၏ သြားရိုးုကိုျမင္လိုက္ရ၍ ေရွး၌ ရခဲ့ဘူးေသာ အရိုးစု အသုဘသညာကို 
ထင္ေလ၏။ ထုိသညာကို အမွီျပဳၿပီး ဆက္ပြားမ်ားရာ ထိုေနရာ၌ပင္ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္ေလ၏။ 
 ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ လင္ေယာက္်ား ေနာက္မ ွလုိက္လာ၍ မေထရ္ကို ျမင္သျဖင့္ “အရွင္ဘုရား… 
မိန္းမတစ္ေယာက္ကုိ ေတြ႔ျမင္ပါသေလာ” ဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာအခါ မေထရ္က “ဤအရပ္မွ သြား ေသာသူသည္ 
ေယာက္်ားလား၊ မိန္းမလားေတာ့ ငါ မသိ။ စင္စစ္ေတာ့ အရိုးစုျဖစ္ေသာ ထိုလူတစ္ ေယာက္ သြားတာေတာ့ 
ေတြ႔လုိက္၏” ဟု ျပန္ေျပာလိုက္၏။  
 
ယတြာဓိကရဏေမနံ …. တႆ သံဝရာယ ပဋိပဇၨတိ= 
 စကၡဳေျႏၵကို မေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သတိဟူေသာ တံခါးရြက္ ျဖင့္ စကၡဳေျႏၵကို 
မပိတ္ဆို႔အပ္ေသာ မ်က္စိတံခါး ရိွေနေသာ ထိုပုဂိၢဳလ္ကို အဘိဇၥ်ာ အစရိွေသာ အကုသုိလ္ တရားတို႔သည္ 
အစဥ္လိုက္လာကုန္၏။ ထိုစကၡဳေျႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းငွာ က်င့္၏….. ဟူရာ၌- 
 
 ဤစကားရပ္တြင္ စကၡဳေျႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသည္၄င္း၊ မေစာင့္စည္းျခင္းသည္၄င္း မရိွေပ။ အေၾကာင္းမွာမူ 
စကၡဳပသာဒကုိ မီွ၍ အမွတ္ရမႈ သတိသည္၄င္း၊ သတိလြတ္ျခင္းသည္၄င္း မျဖစ္တတ္ ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ 
 သို႔ေသာ္ အၾကင္အခါ၌ အဆင္းရူပါရံုသည္ မ်က္စိအား ထင္ျခင္းသို႔ေရာက္၏။ ထုိအခါ ဘဝင္ ၂-ႀကိမ္ျဖစ္၍ 
ခ်ဳပ္ၿပီးလွ်င္ ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္းစိတ္သည္ ဆင္ျခင္ျခင္းကိစၥ ၿပီးေစလ်က္ ခ်ဳပ္၏။ ထို႔ေနာင္ စကၡဳဝိညာဏ္စိတ္သည္ 
ျမင္ျခင္းကိစၥကုိ ၿပီးေစလ်က္ခ်ဳပ္၏။ ထုိ႔ေနာင္ သမၸဋိစၦိဳင္းသည္ လက္ခံျခင္း ကိစၥကို ၿပီးေစလ်က္ ခ်ဳပ္၏။ ထို႔ေနာင္ 
သႏီၱရဏသည္ စံုစမ္းျခင္းကိစၥကို ၿပီးေစလ်က္ခ်ဳပ္၏။ ထုိ႔ေနာင္ ဝုေ႒ာသည္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းကိစၥကို ၿပီးေစလ်က္ 
ခ်ဳပ္၏။  
 သို႔ျဖစ္ရာ ဘဝင္ အစ ဝုေ႒ာစိတ္အဆံုးတိုင္ေအာင္ ေစာင့္ျခင္း၊ မေစာင့္ျခင္းသည္ မျဖစ္ေသးေပ။ စင္စစ ္
အားျဖင့္ ေဇာအခိုက္သို႔ ေရာက္မွသာ သတိလြတ္ျခင္းသည၄္င္း၊ ေစာင့္စည္းမႈ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ အသံဝရ 
သည္၄င္း၊ ဥာဏ္၏ဆန္႔က်င့္ဘက္ အညာဏသည္၄င္း၊ သည္းခံမႈ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေဒါသသည္၄င္း ျဖစ္လာ၏။  
 ထုိသို႔ မေစာင့္စည္းမႈ အသံဝရသည္ စကၡဳေျႏၵအခိုက္၌ မရိွ။ ေဇာအခိုက္ေရာက္မွ ရိွေသာ္ျငား လည္း 
ထိုေဇာအခိုက္၌ျဖစ္ေသာ မေစာင့္စည္းျခင္း(အသံဝရ)ကို စကၡဳေျႏၵ၌ မေစာင့္စည္းျခင္း (အသံဝရ)ဟူ၍သာ 
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 ဆိုအပ္၏။ အေၾကာင္းမွာ ထိုေဇာခဏ၌ ေစာင့္စည္းမႈ မရိွလတ္ေသာ ဒြါရသည္ လည္း မလံုၿခံဳ၊ ဘဝင္သည္လည္း 

မလံုၿခံဳ၊ အာဝဇၨန္းအစရိွေသာ ဝီထိစိတ္တို႔သည္လည္း မလံုၿခံဳေသာ ေၾကာင့္ပင္တည္း။ 
 ဥပမာ… ၿမိဳ႕၏ တံခါးေလးေပါက္တို႔ကို မပိတ္ခဲ့သည္ရွိေသာ ္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ၿခံတံခါး အိမ္တံခါးမ်ား 
ပိတ္ထားေသာ္လည္း ၿမိဳ႕တြင္း၌ရိွေသာ အလံုးစုံေသာ ဥစၥာတို႔သည္ မလံုၿခံဳေတာ့ေပ။ သူခုိးဒျမတို႔သည္ 
အလိုရိွရာကို ယူႏုိင္ကုန္၏။ ထို႔အတူပင္ ေဇာစိတ္မလံုလွ်င္ ဒြါရလည္း မလုံ၊ ဘဝင္လည္း မလံု၊ အာဝဇၨန္းစေသာ 
ဝီထိစိတ္မ်ားလည္း မလံုေတာ့ေပ။ အေလ်ာ္အားျဖင့္ ထိုေဇာ၌ သီလစသည္တုိ႔ ျဖစ္ကုန္လတ္ေသာ ဒြါရလည္း 
လံုျခံဳ၏။ ဘဝင္ လည္း လံုၿခံဳ၏။ အာဝဇၨန္းစေသာ ဝီထိစိတ္တို႔လည္း လံုၿခံဳ၏။ 

 
အာဇီဝပါရိသုဒိၶသီလ ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

 
အသက္ေမြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညတ္အပ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ ၆-ခု 
၁။  ယုတ္မာေသာအလိုျဖင့္ မိမိ၌ မရိွေသာ စ်ာန္မဂ္ဖုိလ္တရားမ်ားကို ဝါႂကြားေျပာဆိုျငားအ့ံ။ ထိုရဟန္း 
 ပါရာဇိကအာပတ္သို႔ ေရာက္၏။ 
၂။  မိန္းမ+ေယာက္်ား ႏွစ္ဦးသားတို႔ကို ေအာင္သြယ္ျငားအ့ံ။ သံဃာဒိသိသ္အာပတ္သို႔ ေရာက္၏။ 
၃။ “သင္ဒကာ၏ ေက်ာင္း၌ေနေသာရဟန္းသည္ ရဟႏၱာေပတည္း”ဟု မိမိကို ရည္ရြယ္၍ ေျပာဆို ျငားအံ့။ 
 ထိုဒကာ နားလည္လွ်င္ ထုလႅစဥ္းအာပတ္သုိ႔ ေရာက္၏။ 
၄။  က်န္းမာပါလ်က္ မြန္ျမတ္ေသာေဘာဇဥ္တို႔ကုိ မိမိအတြက္ ေတာင္း၍စားျငားအ့ံ။ ပါစိတ္ အာပတ္သို႔ 
 ေရာက္၏။ 
၅။ ရဟန္းမသည္ က်န္းမာပါလ်က္ မြန္ျမတ္ေသာေဘာဇဥ္တို႔ကို မိမိအတြက္ ေတာင္း၍စားျငားအ့ံ။ 
 ထိုရဟန္းမ ပါဋိေဒသနီအာပတ္သို႔ ေရာက္၏။ 
၆။ က်န္းမာပါလ်က္ ဟင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ထမင္းကိုျဖစ္ေစ ေတာင္း၍ စားျငားအ့ံ။ ထုိရဟန္း ဒုကၠဋ္ အာပတ္သို႔ 
 ေရာက္၏။ 
 
ကုဟနာ = အ့ံဖြယ္ကို ျဖစ္ေစျခင္းဟူသည္- 
 လာဘ္ ပူေဇာ္သကၠာရႏွင့္ ေက်ာ္ေစာျခင္းကုိ အလိုရွိ၍ မိမိ၌ မရွိေသာဂုဏ္ကုိ ဟန္ေဆာင္ျပ လုိေသာ 
ယုတ္မာေသာ အလိုဆုိးရိွေသာ ရဟန္းသည္ ပစၥည္းကုိျဖစ္ေစဖို႔ရန ္အံ့ဖြယ္ကို ျဖစ္ေစမႈ (ပစၥယပဋိေသဝန ကုဟန)၊ 
စ်ာန္မဂ္ဖုိလ္ႏွင့္စပ္၍ မိမိကို သူတပါးက့ဲသုိ႔ျပဳ၍ အနီး၌ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ အံ့ဖြယ္ကို ျဖစ္ေစမႈ (သာမႏၱဇပၸန ကုဟန)၊ 
မ်က္ေမွာင္ ကုပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အံဖြယ္ကုိ ျဖစ္ေစမႈ၊ ဣရိယာပုထ္တို႔ကုိလည္း ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ျပဳျပင္ထားၿပီး 
အ့ံဖြယ္ကုိ ျဖစ္ေစမႈ (ဣရိယာပထ ကုဟန)။  
 
လပနာ = ေျပာဆိုျခင္းဟူသည္- 
 လာဘ္ပူေဇာ္သကၠာရႏွင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာမႈကုိ အလိုရွိသည့္ ယုတ္မာေသာရဟန္းသည္ လႈေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာစကားကို ေရွးဦးစြာ စ,ေျပာတတ္၏။ ေမးသျဖင့္ ျပန္၍လည္း ေျပာဆို၏။ အဖန္ဖန္ေျပာဆို၏။ 
ေျမွာက္ပင့္၍ ေျပာဆို၏။ မလႈပ ဲမေနသာေအာင္ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ ခ်ည္တုပ္ေျပာ ဆို၏။ အမွန္တရားမင့ဲဘဲ 
ခ်စ္ဖြယ္ရာကိုသာ ေျပာဆို၏။ မိမိကိုယ္ကို ေအာက္ႀကိဳ႕၍ ခခယယ ေျပာဆို၏။ ကေလးထိန္းက့ဲသို႔ ေခ်ာ့ေခ်ာ့ 
ေမာ့ေမာ့ ယုယု ယယ ေျပာဆို၏။ 
 



  

 
 
 

ဝိသုဒိၶမဂ္သင္္တန္း 24 
 ေနမိတၱိကတာ = အရိပ္နိမိတ္ျပဳျခင္းဟူသည္- 

 လာဘ္သကၠာရေက်ာ္ေစာမႈကို အလိုရိွသည့္ ယုတ္မာေသာရဟန္းသည္ ဒကာတို႔အား ပစၥည္းလႈရန္ 
အမွတ္ရေစမည့္ ျပဳမူေျပာဆိုျခင္း၊ နိမိတ္ျပျခင္း၊ စကားရိပ္ျပျခင္း၊ မိမိလိုခ်င္သည္ကို အရိပ္ျပျခင္း၊ 
လိုခ်င္ေသာပစၥည္းႏွင့္ ပြတ္သီ၍ေျပာဆိုျခင္း၊ ပစၥည္းရေအာင္ တရစ္ဝဝဲဲ ထပ္တလဲလဲ ေျပာဆိုျခင္း။ 
 
နိေပၸသိကတာ = ဆဲေရးျခင္းဟူသည္- 
 ဒကာ, ဒကာမတို႔ုကို ဆဲေရး၏။ ကဲ့ရဲ႕၏။ ရႈတ္ခ်၏။ မလႈသူကိုျမင္လွ်င္ “ေအာ္… အလႈ႔ရွင္ႀကီး ပါလား”ဟု 
ေျမွာက္ခ်ီ ပစ္ခ်လိုက္၏။ (ဝါ) ေင့ါ၍ ေျပာဆို၏။ အသြမ္းျပက္ရယ္ ေျပာဆို၏။ မလႈသူ၏ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေစ၏။ 
မေကာင္းသတင္း လႊင့္၏။ ေရွ႕တြင္ ခ်ီးမြမ္းၿပီး, ေနာက္ကြယ္၌ ကဲ့ရဲ႕တတ္၏။ 
 
လာေဘန လာဘံ နိဇိဂီသနတာ = လာဘ္ျဖင့္ လာဘ္ကို ရွာျခင္းဟူသည္- 
 လာဘ္သကၠာရေက်ာ္ေစာမႈကို အလိုရိွသည့္ ယုတ္မာေသာရဟန္းသည္ ဤအိမ္မွရသည့္ ဆြမ္းစေသာ 
အာမိသကို ထိုအိမ္သို႔ ေပး၏။ ထုိအိမ္မွ ရသည္ကုိ ဤအိမ္သို႔ေပး၏။ ဤသိုိ႔ ရၿပီးေသာ လာဘ္ျဖင့္ မရေသးေသာ 
လာဘ္ကုိ ရွာမွီးျခင္းကို ေခၚ၏။ 
 
ပစၥယပဋိေသဝန ကုဟန=ပစၥည္းကို မီွဝဲသျဖင့္ ေျပာဆိုအပ္ေသာ အံဖြယ္ျပဳျခင္း ဟူသည္- 
 ဒါယကာက သကၤန္းစသည္ကို အလႈခံရန ္ဖိတ္မန္သည္ရွိေသာ္ မလိုခ်င္ဟန္ေဆာင္၍ တားျမစ္၏။ 
ထိုဒါယကာတို႔သည္ “ေအာ္… အလိုနည္းေပစြ၊ တစ္စုံတစ္ခုကုိမွ မခံယူလိုေပ၊ အကယ္၍ မ်ား တစ္ခုခုေလာက္ 
ခံယူလုိက္လွ်င္ ငါတို႔မွာ အရေတာ္ေပစြတကား” ဟု ႏွလံုးသြင္းကုန္လ်က္ အမ်ိဳး မ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ 
ေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ထိုဒါယကာမ်ား မိမိအေပၚ သဒၶါတရား ခိုင္မာလာေၾကာင္း သိလာ၏။ ပို၍ ေကာင္းေသာ, ပုိ၍ 
လည္းမ်ားေသာ သကၤန္းစသည္တို႔ကို ကပ္လႈလာေသာအခါ “သင္တို႔အား ငါခ်ီးေျမွာက္လို၍သာ ငါ အလႈခံျခင္း 
ျဖစ္သည္”ဟ ုေျပာဆိုၿပီး အလႈခံေလေတာ့၏။ ထိုကဲ့သို႔ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ပစၥည္းတို႔ကို ရျခင္း၏ 
အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အ့ံၾသေစျခင္းကို “ပစၥယပဋိေသဝန” ဟုေခၚေသာ ကုဟနဝတၳဳဟု ဆို၏။ 

 
မဟာနိေဒၵသ၌လာေသာ ပစၥယပဋိေသဝန ကုဟန- 
 လူဒါယကာတို႔သည္ ရဟန္းကုိ ပစၥည္းေလးပါးျဖင့္ အလႈခံရန္ ဖိတ္မန္ေလွ်ာက္ထား၏။ ထုိ ရဟန္းသည္ 
ယုတ္မာေသာအလိုဆိုးေၾကာင့္ ပစၥည္းေလးပါး မ်ားမ်ားရရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခု လာလႈသည္ကုိ 
မလိုခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာ ပယ္ျမစ္၏။  

ထိုရဟန္းက ဟန္ေဆာင္၍ “ကိေလသာ ၿငိမ္းေအာင္ က်င့္ေသာရဟန္းမွာ အဖိုးတန္သကၤန္း ျဖင့္ 
ဘာအက်ိဳးရိွအ့ံနည္း။ သုႆန္တစ အမိႈက္ပု ံစသည္တုိ႔မွ ေကာက္ယူကာ ခ်ဳပ္အပ္ေသာ သကၤန္းသာ ဝတ္ရာ၏။ 
ထိုသို႔ ဝတ္ရုံျခင္းသည္သာ သင့္ေလွ်ာ္၏။    

ရဟန္းမွာ အဖိုးတန္ဆြမ္း အဘယ္အက်ိဳး ရွိအ့ံနည္း။ ဆြမ္းခံစားျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးရာ၏။ ဤသို႔ 
အသက္ေမြးျခင္းကုိ ျပဳရာ၏။  

ရဟန္းမွာ အဖိုးတန္ေက်ာင္းျဖင့္ အဘယ္အက်ိဳး ရွိအ့ံနည္း။ သစ္ပင္ေအာက္၌၄င္း၊ ဟင္းလင္း ျပင္၌၄င္း 
ေနရာ၏။ ဤသို႔ ေနျခင္းသည ္ေလွ်ာက္ပတ္၏။  

ရဟန္းမွာ အဖိုးတန္ေဆးျဖင့္ အဘယ္အက်ိဳးရိွအံ့နည္း။ ႏြားက်င္ငယ္ေရျဖင့္ စိမ္အပ္ေသာ ဖန္ခါးသီးကို 
ေဆးအျဖစ္မီွဝ၍ဲ ေနေလရာ၏။ ထိုသုိ႔ သုံးေဆာင္ျခင္းသည ္ေလွ်ာက္ပတ္၏”ဟု ဆို၏။ 



  

 
 
 

ဝိသုဒိၶမဂ္သင္္တန္း 25 
 ထိုဆိုသည့္အတိုင္း ေခါင္းပါးေသာသကၤန္းကို ဝတ္၏။ ညံ့ေသာဆြမ္းကို စား၏။ ညံ့ေသာ ေက်ာင္းကို 

မွီဝ၏ဲ။ ေခါင္းပါးေသာေဆးကုိ သုံးေဆာင္၏။ ထိုအခါ လူဒါယကာတို႔က “ထိုရဟန္းသည္ အလိုနည္း၏။ 
ေရာင့္ရလဲြယ္၏။ ဆိပ္ျငိမ္ရာမ ွေပ်ာ္၏။ လူဒကာတို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာျခင္းမရိွ။ အားထုတ္မႈ လံု႔လရိွ၏။ ကိေလသာကို 
ခါထုတ္၏”ဟု ေျပာဆိုကာ အသိအမွတ္ ျပဳလာၾက၏။  

ထို႔ေၾကာင့္ ပစၥည္းေလးပါးကို တိုး၍ တိုး၍ လႈကာ ဖိတ္မန္လာၾက၏။ ထုိအခါ ရဟန္းက ဤသို႔ ဆိုလာ၏။ 
“အေၾကာင္းသံုးပါး မ်က္ေမွာက္ထင္ရွား ရိွျခင္းေၾကာင္း သဒၶါတရားရိွေသာ အမ်ိဳးေကာင္း သားတို႔သည္ 
ကုသုိလ္တရား တိုးပြားေစ၏။ (၁) သဒၶါတရား မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ျခင္း၊ (၂) လႈဖြယ္ဝတၳဳ၏ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ျခင္း၊ (၃) 
ျမတ္ေသာ အလႈခံပုဂိၢဳလ္ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ျခင္း၊ ဤသံုးပါး မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးေကာင္းသားကို 
ကုသုိလ္ပြားရ၏။ ယခု သင္ဒကာတို႔မွာ သဒၶါတရားလည္း ရိွေပ၏။ လႈဖြယ္ပစၥည္းလည္း ရိွေပ၏။ ငါတည္းဟူေသာ 
ျမတ္ေသာ အလႈခံပုဂိၢဳလ္လည္း ရိွေပ၏။ ဤေနရာ၌ အကယ္၍သာ ငါက အလႈမခံေခ်ေသာ္ သင္တို႔မွာ 
ကုသုိလ္တရားေတြ ဆုံးရႈံးရေခ်ေတာ့မည္။ ငါ့မွာမ ူသင္တို႔လႈေသာပစၥည္းျဖင့္ အလိုမရွိေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း 
သင္တို႔ကုိ သနားင့ဲညွာေသာအားျဖင့္သာ အလႈခံပါ၏” ဟ ုဆို၏။ ထိုအခါမွ စ၍ မ်ားျပားလွစြာေသာ 
ပစၥည္းေလးပါးတို႔ကုိ ခံယူေလေတာ့၏။  

ဤသို႔သေဘာရိွေသာ အ့ံၾသေစျခင္းသည္ ပစၥယပဋိေသဝန-ဟု ဆိုအပ္ေသာ ကုဟနဝတၳဳ မည္၏။  
 
သာမႏၱဇပၸန ကုဟနဟူသည္- 
 ရဟန္းယုတ္သည္ မိမိ၌ မရိွေသာ စ်ာန္မဂ္ဖုိလ္တရားကို မိမိမွာ ရွိသေယာင္ မိမိအနီးအပါး ပြတ္သီကာ 
ေျပာဆိုၿပီး အ့ံၾသေအာင္ ျပဳလုပ္မႈကို သာမႏၱဇပၸန ကုဟန-ဟုေခၚ၏။ 
 
မဟာနိေဒၵသ၌လာေသာ သာမႏၱဇပၸန ကုဟန- 
 ယုတ္မာေသာ ရဟန္းသည္ မိမိကို သူတပါးက ခ်ီးမြမ္းျခင္းကုိ အလိုရွိသျဖင့္ “ဤသုိ႔ေျပာလွ်င္ သူတပါးက 
ခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္မည္” ဟ ုရည္ရြယ္၍ စ်ာန္မဂ္ဖုိလ္တရားမ်ား ေျပာဆိုလာ၏။  
 “ဒီလုိ သကၤန္းဝတ္ရံုေသာ ရဟန္းသည္ တန္ခိုးႀကီး၏။ ဒီလို သပိတ္... ဒီလို ေရစစ္… ဒီလို ဘိနပ္… ဒီလုိ 
ခါးပန္းႀကိဳးကို သံုးေဆာင္ေသာ ရဟန္းသည္ တန္ခုိးႀကီး၏” ဟု ေျပာဆို၏။ “ဒီလုိ ေက်ာင္းမ်ိဳး၌ေနေသာ 
ရဟန္းသည္ ဘုန္းႀကီး၏”ဟု ေျပာဆို၏။ 
 တနည္းအားျဖင့္… “အခ်ိဳ႕ေသာရဟန္းသည္ စက္ဆုပ္ဖြယ္အလိုဆိုးကို အလြန္ႏွိပ္ကြပ္ ခ်ဳပ္တည္းရသည္ 
ျဖစ္၍ အလြန္မ်က္ေမွာင္သည္ျဖစ္၍ ေန၏။ ဤရဟန္းသည ္ဤသိုု႔ေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္၌ သမာပတ္ကို ရ၏” 
ဟု မိမိကိုယ္ကိုပင ္ရည္ရြယ္၍ ေျပာ၏။ ဤသို႔သေဘာရိွေသာ မ်က္ေမွာင္ ကုပ္သျဖင့္ အံၾသဖြယ္ကုိ ေဆာင္၍ 
ေျပာဆိုျခင္းသည္ သာမႏၱဇပၸန-ဟုဆုိအပ္ေသာ ကုဟနဝတၳဳ မည္၏။  
 
ဣရိယာပထသႏိၷႆိတ ကုဟန = ဣရိယာပုထ္ျဖင့္ အ့ံၾသေစျခင္း ဟူသည္- 
 ယုတ္မာေသာ ရဟန္းသည္ မိမိကို သူတပါးတို႔ ခ်ီးမြမ္းခံလို၍ ဣရိယာပုထ္ျဖင့္ လူတို႔ကို အ့ံၾသ ေစျခင္းကို 
ဣရိယာပထသႏိၷႆိတ-ဟူေသာ ကုဟနမည္၏။ 
 ယုတ္မာေသာရဟန္းသည္ မိမိကို သူတပါး အထင္ႀကီးေစလိုသျဖင့္ “ဤသုိ႔ ျပဳသည္ရွိေသာ္ ငါ့ကုိ လူမ်ား 
အထင္ႀကီးၾကလိမ့္မည္” ဟု ရည္ရြယ္၍ သြားျခင္း ရပ္ျခင္း ထိုင္ျခင္း ေလ်ာင္းျခင္း ဣရိယာပုတ္ကို 
ေကာင္းစြာျပင္၏။ အရိယာဟု ထင္ေစရန္ သမာဓိရိွဟန္ျဖင့္ သြား-ရပ္-ထိုင-္ေလ်ာင္း ၏။ လူအမ်ားျမင္ရာအရပ္၌ 
စ်ာန္ဝင္စားသက့ဲသုိ႔ ေနျပ၏။ 
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  ဤကဲ့သုိ႔ ဣရိယာပုထ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အ့ံဖြယ္သရကိုဲ ျဖစ္ေစျခင္းသည္ ဣရိယာပထ-သႏိၷႆိတ 

ကုဟန မည္၏။  
 

ပါဠိပုဒ္မ်ားကို ဖြင့္ဆိုခ်က္- 
 
ပစၥယပဋိေသဝန ဟူသည္= ပစၥည္းတို႔ကုိ သုံးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေျပာဆိုအပ္သာ အ့ံဖြယ္ျပဳျခင္း။ 
သာမႏၱဇပၸိတ ဟူသည္= သူတပါးတို႔ကိုကဲ့သို႔ ျပဳ၍ မိမိ၏ အနီး၌(မိမိကို ရည္ညႊန္း၍) ေျပာဆိုျခင္း။ 
အ႒ပနာ ဟူသည္= ဣရိယာပုထ္ ေလးပါးကို အစစြာထားျခင္း (ဝါ) ရုိေသစြာထားျခင္း။ 
ဌပနာ ဟူသည္= ထားေသာအျခင္းအရာ။ 
သဏၭာပနာ ဟူသည္= ၾကည္ညိဳဖြယ္ရွိေအာင္ ျပဳျပင္ထားျခင္း။ 
ဘာကုဋိကာ ဟူသည=္ ကမၼ႒ာန္းအလုပ္က ေမႊေႏွာက္ေခ်မႈန္းထားအပ္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္  
 မ်က္ေမွာင္ကုပ္မႈကို ျပဳျခင္းတည္း။ မ်က္ႏွာရႈံ႕တြန္႔ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ မ်က္ေမွာင္ကုပ္မႈကို 
 ျပဳေလ့ရိွေသာသူသည္ ဘာကုဋိက မည္၏။ 
 
အာလပန ဟူသည=္ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္လာေသာ လူဒါယကာတို႔ကို ျမင္လွ်င္ “ဒကာတို႔… ဘာကိစၥ 
လာၾကတာလဲ? ဘုန္းႀကီးပင့္ လာၾကတာလား။ ဒါဆို သြားႏွင့္ၾကေဟ့။ ဘုန္းႀကီးေတြပင့္ၿပီး ငါ 
ေနာက္က လိုက္ခဲ့မယ္ဟု သူ႔ကို မေမးပဲ အရင္ဦးေအာင္ လႈေရး,ပင့္ေရးႏွင့္စပ္၍ လမ္းေၾကာင္းေပးကာ 
ေျပာဆိုျခင္းတည္း။ တနည္းကား.  “တိႆမေထရ္ဆိုတာ ငါဘဲ။ ျပည့္ရွင္မင္းႀကီးက ငါ့ကို ၾကည္ညိဳတယ္။ 
မင္းႀကီးရ႕ဲ ဘယ္အမတ္ ဘယ္အမတ္ေတြကလည္း ငါ့ကုိ ၾကည္ညိဳၾကတယ္” ဤသုိ႔ မိမိကိုယ္ကုိ ကိုယ္ ရည္ေသြး၍ 
ေျပာဆိုျခင္းသည္ အာလပနမည္၏။ 
 
လပန ဟူသည္= “အရွင္တိႆဆုိတာ အဘယ္မေထရ္ပါနည္း” ဟ ုေမးေလွ်ာက္အပ္သည္ျဖစ္၍  
 အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးတည္း။ 
သလႅပန ဟူသည္= လူဒါယကာတို႔ ပ်င္းမည္စုိး၍ ယင္းဒါယကာတို႔အား စကားေျပာခြင့္ေပး၍  

အဖန္ဖန ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးတည္း။ 
ဥလႅပန ဟူသည္= “သူေဌးႀကီး၊ သေဘာၤပုိင္ရွင္ႀကီး၊ အလႈရွင္ႀကီး” စသည္ျဖင့္ ေျမွာက္ပင့္၍ ေျပာဆို 
 ျခင္းတည္း။ 
သမုလႅန ဟူသည္= အျခင္းခပ္သိမ္း ေျမွာက္ပင့္၍ ေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးတည္း။ 
ဥႏၷဟနာ ဟူသည္= “ဒကာတို႔… ေရွးက ဒီအခ်ိန္ဆုိ သင္တို႔ ေကာက္သစ္လႈကုန္၏။ ဒီႏွစ ္မလႈၾက  
ေတာ့ ဘူးလား” ဟု ဤသို႔ စသည္ေမးေသာအခါ “လႈမယ္ အရွင္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔ မအားၾက ေသးလို႔ပါ”ဟု 
ဒကာတို႔က ဝန္ခံေျပာဆိုသည့္တိုင္ေအာင္ အထပ္ထပ္ ခ်ည္တုပ္ရစ္ပတ္၍ ေျပာဆိုျခင္း ကုိ ဆိုလုိသည္။ 
 တနည္းကား. . .လက္၌ ၾကံရွိသူကိုျမင္လွ်င္ “ဒကာ…သင္ဘယ္က ယူခဲ့တာလဲ” ဟု ေမးေသာ္ “ၾကံခင္းမွ 
ယူေဆာင္ခဲ့သည္ဘုရား”ဟု ေလွ်ာက္၏။ “ဘယ္လုိလဲ… ၾကံခင္းက ၾကံေတြ ခ်ိဳသလား”ဟု ေမးျပန္၏။ 
“စုပ္ၾကည့္လွ်င္ သိႏုိင္ပါသည္ဘုရား”ဟ ုေလွ်ာက္ေလလွ်င္ “ဒကာေရ… ဘုန္းႀကီးမွာ ၾကံကို လႈၾကပါလို႔ 
မေျပာေကာင္းဘူး”ဟ ုဆုိ၏။ ဒကာက လြတ္ေအာင္ေျဖေသာ္ျငားလည္း မလြတ္ႏုိင ္ေအာင္ ရစ္ပတ္ေျပာဆိုေသာ 
စကားသည္ ဥႏၷဟနာ မည္၏။ 
သမုႏၷဟနာ ဟူသည္= အခါခပ္သိမ္း ထပ္ကာ ထပ္ကာ (ထပ္ျပန္တလဲလဲ) ခ်ည္တုပ္၍ ေျပာဆိုျခင္း  
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 မ်ိဳးတည္း။ 

 
ဥကၠာစနာ ဟူသည္ = “ထိုအမ်ိဳးရိွ အိမ္ေထာင္စု လူမ်ားသည္ ငါ့ကုိသာလွ်င္ သိၾက၏။ ထိုအမ်ိဳးအိမ္ ေထာင္စု၌ 
အ့ံဖြယ္ပစၥည္းေပၚလာလွ်င္ ငါ့ကိုသာလွ်င္ လႈၾက၏” ဟု ဒကာတို႔၏ ဂုဏ္ကုိ ေျမွာက္ပင္ ့ေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးတည္း။ 
 
ေတလကႏၵရိကာ ဝတၳဳ။ ။ရဟန္း ၂-ပါးသည္ တခုေသာရြာသို႔ဝင္၍ ဇရပ္၌ထိုင္ေနၾကစဥ္ သတို႔သမီး 
တစ္ေယာက္ကို ျမင္၍ ေခၚလိုက္ၾက၏။ အနားေရာက္လာေသာအခါ ရဟန္းတစ္ပါးက အျခားတစ္ပါးကို 
“ဒီသူငယ္မ ဘယ္သူ႔သမီးလဲ အရွင္ဘုရား”ဟု ေမးလိုက္၏။ “ငါတို႔ဒကာ ေတလကႏၵရိကာရဲ႕ သမီးပါ။ သူ႔အေမက 
ငါအိမ္ကိုသြားရင္ ေထာပတ္ကို အိုးလိုက္လႈတာ။ ဒီသူငယ္မလည္း သူ႔အေမလိုပဲ ေထာပတ္ကို 
အိုးလိုက္လႈမွာပါ”ဟု ေျမွာက္ပင္ ့ေျပာဆိုေလသတတ္။ (သေမၼာ-႒-၄၆၄။) 
 
အႏုပၸီယဘာဏိတာ ဟူသည္= အမွန္အား ေလွ်ာ္သည္ကို၄င္း၊ တရားအား ေလွ်ာ္သည္ကို၄င္း မငဲ့မူ၍ 
          အဖန္တလဲလဲ ျဖစ္ဖြယ္ကိုသာ ေျပာဆိုျခင္းတည္း။ 
စာဋဳကမ်တာ ဟူသည္= မိမိကိုယ္ကုိ ႏွိမ္ခ်၍ ေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးတည္း။ 
မုဂၢသူပ်တာ ဟူသည္= ပေဲနာက္ဟင္းႏွင့္ တူေသာ စကားမ်ိဳးတည္း။ ခ်ဲ႕ျပအံ့။ ပေဲနာက္ဟင္းခ်က္လွ်င္ 
တစ္လံုးတစ္ေလသာ မက်က္ပ ဲက်န္၏။ က်န္ပေဲနာက္မ်ား အားလံုး ႏူးနပ္ကုန္၏။ ဤအတူပင္ အၾကင္ 
ပုဂိၢဳလ္၏စကားသည္ တစ္လံုးတစ္ေလသာ မွန္၏။ ႂကြင္းစကားအားလံုး မွား၏။ ဤလူမ်ိဳးကို ပေဲနာက္ ဟင္းႏွင့္ 
တူေသာ စကားရိွသူဟု ဆုိအပ္၏။ 
  
ပါရိဘဋ်ာတာ ဟူသည္= ကေလးထိန္းအမႈကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတည္း။ အၾကင္ရဟန္းသည ္လူဒကာ  

  တို႔၏ သားငယ္ကို ခ်ီပုိး ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္း အမႈကို ျပဳျခင္းတည္း။ 
(ဤ၌ ကေလးထိန္းေသာသူ၏ အမႈဟု ဆုိေသာျငားလည္း ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆိုျခင္းကိုသာ ျပေသာ လပနာ-

ပုဒ္၏ အဖြင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကေလးထိန္းက့ဲသို႔ ေခ်ာ့ေခ်ာ့ေမာ့ေမာ ့ယုယုယယ ေျပာဆိုျခင္းကုိသာ လုိရင္းဟု  
မွတ္အပ္၏။ မဟာစည္ ဆရာေတာ္၊ ဝိသုဒိၶျမန္-ပတြ-ဲ၇၉) 
 

နိမိတၱကမၼ ဟူသည္= ခဖဲြယ္ကို ယူ၍လာေသာသူကို ျမင္လွ်င္ “အသို႔နည္း… ခဖဲြယ္ရခဲ့သလား” ဤသို႔ 
စေသာနည္းျဖင့္ လႈရန္ အရိပ္နိမိတ္ကို ျပဳျခင္းတည္း။ ပစၥည္းလႈရန္ အမွတ္သညာကို လုပ္ျပျခင္း၌ 
ကၽြမ္းက်င္သေသာ ဥာဏ္ေပတည္း။ 
 
ပဲခြပ္ေတာင္းေသာ ရဟန္း။ ။ရဟန္းတပါးသည္ ဆြမ္းခံရင္း ပန္းပဲသမား၏ အိမ္၌ရပ္၏။ “ဘာလဲ 
အရွင္ဘုရား” ဟု ပန္းပဲသမားက ေမးေသာအခါ သကၤန္းၾကားမွ လက္ကုိထုတ္၍ ပခဲြပ္ေပါက္သည့္ ပုံသဏၭာန္ကို 
လုပ္ျပ၏။ ပန္းပဲသမားက “တပည့္ေတာ္ နားလည္ပါၿပီဘုရာ့”ဟု ဆိုကာ ပခဲြပ္ကို အျမန္ ျပဳလုပ္၍ 
ေပးလႈေလသတတ္။ (သံေမာ၊႒၊၄၆၅။) 
 
ၾသဘာသကမၼ ဟူသည္= မိမိအလိုကုိ သူတပါးအား အရိပ္နိမိတ္ ျပျခင္းကို ဆိုလုိသည္။ ဥပမာ… 
ႏြားေက်ာင္းသားတို႔ကို ျမင္လွ်င္ “ဘယ္လိုလဲ… ဒီႏြားေလးေတြ ႏို႔စို႔ရလား? ဒါမွ မဟုတ္ ရက္တက္ေရ 
ေသာက္ေနရတ့ဲ ႏြားေလးေတြလား? ဟ ုေမးေလေသာ္ “ႏို႔စို႔ရတ့ဲ ႏြားေလး ေတြပါဘုရား” ဟု ေလွ်ာက္ ေလ၏။ 
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 ထိုအခါ “ႏြားစို႔ရတ့ဲႏြားေလးေတြ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ တကယ္လို႔ ႏြား-ေလးေတြ ႏို႔စို႔ရရင္ ရဟန္းေတြ လည္း လႈမွာေပါ့” 

ဤသုိ႔ စသျဖင့္ ေျပာကုန္၏။ ထိုစကားကို ႏြား-ေက်ာင္းသားေလးမ်ားက သူတို႔ မိဘ မ်ားကို ျပန္ေျပာေလေသာ္ 
မိဘမ်ားက သြား၍ ႏြားႏုိ႔လႈၾကရ၏။ ဤသုိ႔ ပစၥည္းရေရး အရိပ ္နိမိတ္ျပ၍ ေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးသည္ 
ၾသဘာသကမၼမည္၏။ 
 
သာမႏၱဇပၸ ဟူသည=္ မိမိလိုေသာပစၥည္းႏွင့္ အနီးျပဳ၍, ပြတ္သီ၍ ေျပာဆိုျခင္းတည္း။ 
 
ဆြမ္းခံ ထိုင္ကိုယ္ေတာ္အေၾကာင္း။ ။ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါး ဆြမ္းခံလို၍ အိမ္သုိ႔ ဝင္ထိုင္ေလသတတ္။ 
အိမ္ရွင္မ,က ဒီကိုယ္ေတာ္ကုိ ျမင္ေသာ္ မလႈလိုေသာေၾကာင့္ “ေအာ္… ဆန္လဲ မရွိပါလား”ဟု ဆုိကာ ဆန္ေခ်းရန္ 
သြားသက့ဲသို႔ အိမ္နီးနားခ်င္းအိမ္သို႔ ထြက္သြားေလ၏။ ထိုကိုယ္ေတာ္က သူမရိွခုိက္ အိမ္ထဲဝင္ၿပီး ၾကည့္ေသာအခါ 
တံခါးရြက္ေထာင့္၌ ေထာင္ထားေသာ ၾကံကို၄င္း၊ ျခင္းေထာင္းထဲက ငါးေျခာက္ျပားကို၄င္း၊ ထန္းညက္အိုးကို၄င္း၊ 
ေထာပတ္အိုုးကို၄င္း၊ ဆန္အိုးကို၄င္း ေတြ႔သြားေလ၏။ 
ၿပီးေတာ့ အျပင္ထြက္ၿပီး ထိုင္ေနေလ၏။ 
 အိမ္ရွင္မက “ဆန္လဲ မရခ့ဲဘူး”ဟု ညဥ္းတြားလ်က္ ျပန္လာ၏။ ထိုအခါ ရဟန္းက “ဒကာမေရ၊ ဒီေန႔ 
မနက္ေစာေစာကထဲက ဆြမ္းမရမ့ဲ နိမိတ္ကို ျမင္ခဲ့ရတယ္”ဟု ဆိုေလ၏။ “ဘယ္လုိနိမိတ္ကို ျမင ္ခဲ့ရတာလဲ 
ဘုရာ့း”ဟ ုေမးေလေသာ္ “ေအးကြယ့္… ဟုိတံခါးရြက္ေထာင့္ၾကားက ၾကံေခ်ာင္းေလာက္ ရွိတ့ဲ 
ေႁမြႀကီးေတြ႔ခဲ႔ရတယ္။ ေႁမြေတြ႔လို႔ ပစ္ဖို႔ခဲရွာေတာ့ ဟိုအုိးထဲက ထန္းညက္ေလာက္ ေက်ာက္ခဲ ေတြ႔လို႔ 
ေပါက္လိုက္တယ္ကြယ့္။ ေပါက္ေတာ့ ေႁမြကစိတ္ဆိုးၿပီး ပါးပ်ဥ္းေထာင္ျပတာ ျခင္းေတာင္းထဲ က 
ငါးေျခာက္ျပားေလာက္ႀကီး ရွိတယ္။ ေႁမြက ေဒါသျဖစ္လို႔ ခကုိုဲကုိ္က္မလို႔ ပါးစပ္ဟေတာ ့သြားေတြ ကို 
ဟိုေထာင့္ၾကား ဆန္အုိးထဲက ဆန္ေစ့ေလးေတြလုိ ေဖြးလို႔။ ေဒါသျဖစ္ၿပီး တံေတြးနဲ႔မႈတ္ေတာ့လ ဲ
ဟိုေထာပတ္အုိးထဲက ေထာပတ္ေတြလုိဘဲ ျပစ္ခၽြလဲုိ႔…ဟု ဆိုေလ၏။ 
 ထိုအခါ အိမ္ရွင္မက “ဒီဦးျပည္းကို လွည့္စားလို႔ကို မရဘူး” ဆိုၿပီး ၾကံကိုျဖတ္ကပ္ၿပီးလွ်င္ ထမင္းခ်က္ကာ 
ငါးေျခာက္ႏွင့္တကြ ေထာပတ္ ထန္းလ်က္တို႔ပါ ကပ္လုိက္ရေလသတတ္။ ဤကဲ့သုိ႔ မိမိ လုိေသာပစၥည္းႏွင့္ 
အနီးကပ္ ပြတ္သီကာ ေျပာဆုိျခင္းမ်ိဳးကို သာမႏၱဇပၸ-ဟု ေခၚ၏။  
 
ပရိကထာ ဟူသည္= အလိုရွိေသာ ပစၥည္းကုိရေအာင္ (စကားလမ္းေၾကာင္းကုိ) ျပန္လွည့္၍ ျပန္လွည္ ့၍ 
ေျပာဆိုျခင္းတည္း။ 
 
နိေပၸသိကထာ ဟူသည=္ ၁၀-ပါးေသာ ဆဲေရးေၾကာင္းဝတၳဳတို႔ျဖင့္ ဆဲေရးျခင္းတည္း။ (အဆဲခံရမည္မွ 
ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္း ေပးလႈတန္ရာ၏ဟု ၾကံ၍ ဆဲေရးျခင္းျဖစ္သည္။ 
  
ဆဲေရးေၾကာင္း ဝတၳဳ ၁၀-ပါး။ ။ (၁)အမ်ိဳးဇာတ္, (၂)အမည္, (၃)အႏြယ္, (၄)အလုပ္အကိုင,္ 
(၅)အတတ္ပညာ, (၆) အနာေရာဂါ, (၇)အရပ္ အနိမ့္အျမင္,့ အသား အျဖဴအမဲ စေသာ အသြင္ သဏၭန္, 
(၈)ေလာဘ ေဒါသ စေသာ ကိေလသာ, (၉)အာပတ္, (၁၀) ေခြးပ,ဲ ႏြားပဲ, တိရစၦာန္ပ ဲစသည္ျဖင့္ အေထြေထြ 
ဆဲေရးျခင္းဟူေသာ ၁၀-ပါး တို႔ပင္တည္း။  
ဝမၻနာ-ရႈတ္ခ်ျခင္းဟူသည္= ႏွိပ္စက္၍ ဆိုျခင္းတည္း။ 
ဂရဟာ-ကဲ့ရဲ႕ျခင္းဟူသည္= ကံ-ကံ၏အက်ိဳးတရားကို ယံုၾကည္ေသာသဒၶါတရား မရိွ။ ရတနာသံုးပါး မၾကည္ညိဳ… 
 ဤသို႔ စေသာနည္းျဖင့္ အျပစ္တင္ျခင္းတည္း။ 
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 ဥေကၡပနာ ဟူသည=္ “ဤဒကာကို ဒီလႈဒါန္းေသာအရာ၌ ထည့္၍ မေျပာၾကကုန္လင့္”ဟု စကားျဖင့္ 

 လႈသူအျဖစ္ စသည္မွ ထတ္ုပယ္ျခင္းတည္း။ 
သမုေကၡပနာ ဟူသည္= မေပးလႈေသာသူကို ျမင္လွ်င္ “ေအာ္… အလႈဒကာႀကီးပါတကား”ဟု  

ေျမွာက္ပင့္ခ်ီေဆာင့္၍ ေျပာဆိုျခင္းတည္း။ (အလႈဒကာႀကီးဟု ေျမာက္ခ်ီၿပီး ကဲ့ရဲ႕ေသာ  
အဓိပၸါယ္ျဖင္ ့ေအာက္သို႔ ေဆာင့္ခ်လိုက္ေသာေၾကာင့္ ‘ခ်ီေဆာင့္’သည္ဟု ေခၚသည္။) 

ခိပနာ ဟူသည္= “မ်ိဳးေစ့ကုိ စားသံုးေနေသာသူ၏ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ အဘယ္အက်ိဳးရိွအံ့နည္း”ဟု 
 ဤသို႔ စသည္ျဖင့္ ျပက္ရယ္ေျပာဆိုျခင္းတည္း။ 
သံခိပနာ ဟူသည္= “ဤဒကာကုိ မေပးလႈတတ္ဟု အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုသနည္း။ ဤဒကာသည္ အၿမဲ  

တမ္း အလႈပုဂိၢဳလ္အားလံုးကိုလည္း မရွိဟူေသာ စကားကို လႈေနသည္ မဟုတ္ေလာ”ဟု ပုိဆိုး  
ေသာ ျပက္ရယ္ေျပာဆိုျခင္းတည္း။ 

ပါပနာ ဟူသည္= မေပးလႈတတ္သူ၏ အျဖစ္သို႔၄င္း၊ ေက်းဇူးမ့ဲသူ၏ အျဖစ္သို႔၄င္း ေရာက္ေစျခင္း 
တည္း။ 

အဝဏၰဟာရိတာ ဟူသည္= ဤသို႔ ေက်းဇူးမဲ့ကို ေျပာဆိုသည္ရွိေသာ္ သူ၏ ေက်းဇူးမ့ဲကို ေျပာဆုိမည္ 
 မွ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္လည္း ငါ့အား လႈလတ့ံဟု ေျမွာ္လင့္၍ တစ္အိမ္မွ တစ္အိမ္သို႔,  

တစ္ရြာမ ွတစ္ရြာသို႔ မေကာင္းသတင္းကို လႊင့္ျခင္းတည္း။ 
ပရပိ႒ိမံသိကတာ-သူတစ္ပါး၏ ေက်ာက္ကုန္းသားကို ခဲစားတတ္ေသာသူ ဟူသည=္ မ်က္ေမွာက္၌ 
 ခ်ိဳသာေသာစကားကို ေျပာဆို၍ မ်က္ကြယ္၌ မေကာင္းေျပာဆိုျခင္းတည္း။ မွန္၏။ ေရွ႕မ်က္ႏွာ 
 ခ်င္းဆိုင္မၾကည့္ဝံ့ေသာသူ, မ်က္ႏွာခ်င္း မဆိုင္ရေဲသာသူက တစ္ဖက္သို႔ မ်က္ႏွာလွည့္ေန  
 ေသာသူတို႔၏ ေနာက္ေက်ာက္ကုန္းသားကို ခစဲားသည္နဲ႔ တူ၏။  
ဤဆဲေရးမႈအားလံုးသည္ “နိေပၸသိကတာ” ဟု ဆိုအပ္၏။ နံ႔သာကို ႀကိတ္ေခ်၍ေသာ္၄င္း, (သနပ္ခါး ေသြးသလို) 
ေသြး၍ေသာ္၄င္း နံ႔သာကို ရွာရသက့ဲသုိ႔ သူတပါးတို႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို  ႀကိတ္ေခ် ဖ်က္ဆီး လိုက္သျဖင့္ 
ထြက္လာ၍ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းလာဘ္လာဘ ရွာမီွးျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလုိသည္။ 
 
အျခားေသာ မအပ္စပ္သည့္ အသက္ေမြးနည္းမ်ား 
 အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔က ၾကည္ညိဳ၍ လႈဒါန္းအပ္ေသာ သံုးေဆာင္ဖြယ္ တို႔ကို 
သံုးေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ မွားယြင္းေသာ အသက္ေမြးမႈဟု ဆုိအပ္ေသာ မဂ္ဖုိလ္မ ွဖီလာဆန္႔က်င္ ဘက္ျဖစ္သည့္ 
တိရစၦာနဝိဇၨာျဖင့္ အသက္ေမြးၾကကုန္၏။  
 ၄င္းတို႔မွာ အဂၤက်မ္း, နိမိတ္က်မ္း, ဥပၸါတက်မ္း, အ္ိပ္မက္က်မ္း, လကၡဏာက်မ္း, ႂကြက္ကိုက္ က်မ္း, 
မီးပူေဇာ္ျခင္း, ေယာက္မျဖင့္ မီးပူေဇာ္ျခင္း… ဤသို႔စသည္ျဖင့္ ျဗဟၼဇာလသုတ္၌ ေဟာထား အပ္ေသာ 
မ်ားစြာေသာ အက်င့္တို႔ကို ယူအပ္၏။ ဤက့ဲသို႔ အလံုးစံု မွားယြင္းေသာ အသက္ေမြးမႈ မိစၦာဇီဝမ ွ
ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ အာဇီဝပါရိသုဒိၶသီလ မည္၏။ 
အာဇီဝ-ပါရိသုဒိၶ-သီလဟူသည္- 

=အသက္ရွင္ျခင္း၏ မွီရာအေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ပစၥည္းတို႔ကို ရွာမီွးေၾကာင္း လုံ႔လသည ္အာဇီဝ မည္၏။  
=ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္သည္၏အျဖစ္သည္ ပါရိသုဒိၶ မည္၏။  
=အသက္ေမြးေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ပစၥည္း ရွာမွီးေသာ လုံ႔လ၏ ထက္ဝန္းက်င္စင္ၾကယ္ျခင္းသည္  
အာဇီဝပါရိသုဒိၶသီလ မည္၏။ 

အာဇီဝပါရိသုဒိၶအခ်ဳပ္ 



  

 
 
 

ဝိသုဒိၶမဂ္သင္္တန္း 30 
 (ပရမတၳသရူပေဘဒနီက်မ္း၊ ပ-တြ၊ဲ ၆၀) 

အံၾသေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ကုဟနာ ၃-ပါး 
၁။ ပစၥည္းရလာလွ်င္ အခါခါပယ္၍ အ့ံဖြယ္သရဲ ေခါင္းပါးႏြမ္းမြေဲသာ ပစၥည္းကို မီွဝျဲခင္းဟူေသာ  

        ပစၥယပဋိေသဝန။ 
၂။ ကုိယ့္ကိုဝုိးဝါး အထင္မွားေအာင္ စ်ာန္မဂ္ဖုိလ္တရားကုိ ေျပာဆိုျခင္း သာမႏၱဇပၸန။ 
၃။ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ ဓမၼဓာတ္ကုိ ရလတ္သည့္ႏွယ္ တင့္တယ္ေစာင့္ခ်ဳပ္ ဣရိယာပုထ္ကုိ  
    ျပဳလုပ္ျပင္ဆင္ျခင္း ဣရိယာပထ။ 

 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကုိ င့ဲ၍ေျပာဆိုျခင္း “လပနာ” ၁၃-ပါး 
၁။ အာလာပနာ= ဒကာလာက လာပင့္ၾကသလား၊ ငါ ေနာက္က လိုက္ခဲ့မယ္။ သြားႏွင့္ၾကဟု စ၍  

ေျပာဆိုျခင္း။ (ဝါ) ဟ့ဲ ဒကာ, ငါ့နာမည္ တိႆ တ့ဲ၊ ဘဝသခင္ ဘုရင္,မတ္မႈး ရာထူးဘယ္ဗုိလ္ 
လြန္ၾကည္ညိဳသည္ဟု ကိုယ္ကို ေဆာင္ထား ေျမွာက္စား ေျပာဆိုျခင္း။ 

၂။ လပနာ= ေမးလာ၍ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုျခင္း။ 
၃။ သလဝနာ= လူႏွင့္ၿပိဳင္ယွဥ ္မဆန္႔က်င္လို လာဘ္ကုိလို၍ လူကုိခြင့္ေရး ေပးကာ သာယာညွင္းေျပာင္း  
 ေကာင္းစြာ ေအးခ်ိဳ ေျပာဆိုျခင္း။ 
၄။ ဥလႅပါ= သူေဌးမင္း, သူႂကြယ္ႀကီး, ေလွသူႀကီး, အလႈႀကီးရွင္, ေက်ာင္းဒကာႀကီး စသျဖင့္  

ေျမွာက္ပင့္ ေျပာဆိုျခင္း။ 
၅။ သမုလႅပနာ= ဝန္းက်င္ထပ္ဆင့္ ပ်ံ႕ကာလြင့္မွ် ေျမွာက္ပင့္ေျပာဆိုျခင္း။ 
၆။ ဥႏၷဟနာ= ဤကာလမွာ ေရွးကသာလႈ ခုမလႈဟ ုမလႈ,လႈေၾကာင္း စကားေတာင္းလ်က္ အထက္ 
 အထက္၌ ရစ္ယွက္ဖြဲ႔ခ်ည္ျခင္း၊ (ဝါ) ခဖဲြယ္စားစရာ လက္၌ပါမူ ခ်ိဳၿမိန္ပါစ ေမးျမန္းျခင္း စသည္ 
 ျဖင္ ့ရစ္ပတ္ျခင္း။ 
၇။ သမုႏၷဟာ= မေရွာင္သာေအာင္ ခါခါ ထပ္ထပ္ ရစ္ပတ္ျခင္း။ 
၈။ ဥကၠာစနာ= ေရွ႕ထင္တူရူ လက္ညႊန္မူ၍ ဤသူ ငါ့့ကိုသာ လြန္သဒၶါဟု ပင့္ကာ ေျမွာက္ျပျခင္း။ 
၉။ သမုကၠာစာ= ဝန္းက်င္ထပ္ဆင့္ ပ်ံ႕ကာလြင့္မွ် ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္ျပျခင္း။ 
၁၀။ အႏုပၸီယႆဘာဏိတာ= ႏိႈင္းယွဥ္မွန္ကန္ ငဲ့မဆန္ပ ဲဖန္ဖန္လယ္လွယ္ ခ်စ္ဖြယ္ပု ိေျပာဆိုျခင္း။ 
၁၁။ စာဋဳကမ်ံ= ကိုယ့္ကိုကၽြန္မွ် ပမာဏသို႔ ႏိွမ့္ခ်ေသာျဖစ္ျခင္း။ 
၁၂။ မုဂၢသူပ်ံ= အစိမ္းနည္းပါး အက်က္မ်ားေသာ ပေဲနာက္ဟင္းအလား အမွန္နည္းပါး အမွားမ်ား 
 ေသာ စကားျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္း။ 
၁၃။ ပါရိဘဋ်ံ= ကေလးသူငယ္ကို စမၸါယ္ဆင္ျပင္ ရင္ခြင္ပုိက္သိမ္း ေစာင့္ထိန္းခ်ီပုိးျခင္း။  
 

ေစာင္းေျမာင္းေျပာဆိုျခင္း “ေနမိတိၱကတာ” ၄-မ်ိဳး 
၁။ နိမိတၱ= လက္မွာေဘာဇဥ္ ကုိင္လ်က္ျမင္ေသာ္ “ေဘာဇဥ္ရပါစ?” ေမးျမန္းျခင္း စသည္ျဖင့္ ပစၥည္း 
 ရေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ကာယပေယာဂ, ဝစီပေယာဂကို ျပဳျခင္း။ 
၂။ ၾသဘာသ= ဤခါ ငါ့အား သကၤန္းရွားသည္, ဤဆိတ္ငယ္ကား ရက္တက္ပြားတည္း, ႏုိ႔စားပါမူ 
 ေက်ာင္းမွာႏုိ႔ေရ ရသင့္သည္ဟု လိုသည့္ဆႏၵ လွစ္ေဖၚျပ၍ ပစၥယပဋိသံယုတၱကထာကိုဆိုျခင္း။ 
၃။ သာမႏၱဇပၸန= ဆြမ္းစားလိုေသာ ကုလူပက ရဟန္းအသြင္ လိုခ်င္ေသာပစၥည္း၏ အနီးအပါး  

ပြတ္ခါ သီခါ ေစာင္းခ်ိတ္ကာျဖင့္ စကားဆိုျခင္း။ 
၄။ ပရိကထာ= ပစၥည္းရဖြယ္ စကားလမ္းေၾကာင္း ပရိယာယ္ျဖင့္ အဖန္ဖန ္အထပ္ထပ္ေျပာဆိုျခင္း။ 



  

 
 
 

ဝိသုဒိၶမဂ္သင္္တန္း 31 
 ဖိႏိွပ္ေျပာဆိုျခင္း “နိဂၢဟ” ၁၁-မ်ိဳး 

၁။ အေကၠာသနာ= ေၾကာက္သျဖင့္မူလည္း လႈေအာင္ ဆဲေရးျခင္း။ 
၂။ ဝမၻနာ= ထို႔တူ ႏွိပ္စက္ ေငါက္ငန္းေျပာဆိုျခင္း။ 
၃။ ဂရဟာ= သဒၶါမဲ့သည္ဟု ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္း။ 
၄။ ဥေခပနာ= မလႈသူကိုျမင္လွ်င္ “ေအာ္.. အလႈရွင္ႀကီး”ဟု ေခၚငင္ေျမွာက္ပင့္ျခင္း။ (ဝါ) ဒါယကာ 
 အျဖစ္မ ွပယ္ထုတ္ျခင္း။ 
၅။ သမုေကၡပနာ= “ေအာ္.. အလႈရွင္ႀကီး”ဟု အလြန္ပင္လွ်င္ ေျမွာက္ပင့္ျခင္း။ 
၆။ ခိပနာ= မ်ိဳးေစ့ေဟာင္းကိုသာ ေထာင္းထု၍ စားသည္ဟု ႏွလံုးယားေအာင္ စကားျပက္ရယ္ 
 ပစ္ပယ္ျခင္း။ 
၇။ သံခီပနာ= အခါမခန္း ကေတာ့ဆြမ္းကို ေပးကမ္းကပ္လႈ သို႔ေသာသူကုိ မလႈပေလ မဆိုေပရာဟု 
 လြန္စြာျပက္ရယ္ ပစ္ပယ္ျခင္း။ 
၈။ ပါပနာ= အလႈခ်ိဳ႕တ့ဲ ေက်းဇူးမဲ့သို႔ ေရာက္ေစျခင္း။ 
၉။ သံပါပနာ= ဝန္းက်င္ပတ္ေခြ ေရာက္ေစျခင္း။ 
၁၀။ အဝဏၰဟာရိတာ= ေၾကာက္၍မူလည္း လႈေစကာဟု ဟိုရြာ ဟိုအိမ္ ဂုဏ္သိရ္ခ်ိဳးဖဲ့ ေက်းဇူးမ့ဲကုိ 
 ေဆာင္ျခင္း။ 
၁၁။ ပရပိ႒ိက မံသိက= ေနာက္ကပုန္း၍ ေက်ာက္ကန္းသားကို စားသည့္အသြင္ ေရွ႕ထင္ခ်ိဳသာ ကြယ္ရာ 
ေက်းဇူးမဲ့ က့ဲရဲ႕စကားကို ဆိုျခင္း။ 
 

********* 
ပစၥယသႏိၷႆိတသီလ 

ပစၥယသႏိၷႆိတသီလဟူသည္- 
 ပစၥည္းေလးပါးတို႔ကို သုံးေဆာင္ေသာအခါ ဥာဏ္ျဖင့္ဆင္ျခင္၍ သံုးေဆာင္ျခင္းလကၡဏာ ရွိေသာ 
ဤသီလကို ပစၥယသႏိၷႆိတ သီလမည္၏။ 
 
ပစၥေဝကၡဏာ ဆင္ျခင္ျခင္း 
 ဆြမ္း, သကၤန္း, ေက်ာင္း, ေဆး, ေလးပါးေသာ ပစၥည္းတို႔ကို သံုးစြျဲခင္းေၾကာင့္ ရႏိုင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားကို 
ဥာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းကို “ပစၥေဝကၡဏာ”ဟ ုေခၚသည္။ 
 (ပတိ=အသီးသီး+အေဝကၡဏာ=ဥာဏ္ျဖင္ ့ၾကည့္ရႈ႕ျခင္း, ဆင္ျခင္ျခင္း။) 
 

သကၤန္းကို ဆင္ျခင္ျခင္း 
 သကၤန္းဝတ္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္အပ္ေသာ အက်ဳိးမ်ား 
 အခ်မ္း အေအးကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ေႏြးေစျခင္းအက်ိဳးငွာ၄င္း၊ မီးႏွင့္စပ္ေသာအပူ, ေလပ ူေနပူတို႔ကို 
ကာကြယ္ျခင္း အက်ိဳးငွာ၄င္း၊ မွက္, ျခင,္ စသည္တို႔၏ ကိုက္ချဲခင္းမွ၄င္း၊ ေလေအးႏွင့္ ဖုန္ပါေသာေလတို႔မွ 
ကာကြယ္ျခင္းငွာ၄င္း၊ ေျမြ, ကင္း,တို႔၏ ေတြ႔ထိျခင္း, ကုိက္ချဲခင္းမွ၄င္း ပယ္ ေဖ်ာက္ျခင္းငွာ ဝတ္ဆင္ပါ၏။ 
အရွက္အေၾကာက္ကို ဖုံးလြမ္းျခင္း အက်ိဳးငွာလည္း ဝတ္ဆင္ပါ၏။ 
 ဤ၌ “အရွက္အေၾကာက္လံုရန္ ကုိယ္အဂၤါကို ဖုံးလြမ္းျခင္းသည္ အၿမတဲမ္းရေသာ အက်ိဳး တည္း။ 
က်န္ေသာ အက်ိဳးမ်ားမွာကား ရံဖန္ရံခါသာ ရၾကကုန္၏။  



  

 
 
 

ဝိသုဒိၶမဂ္သင္္တန္း 32 
 သီတႆ-အေအးဟူသည္ကား 

 ကိုယ္တြင္း၌ ဓာတ္ေဖါက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အေအး၊ ျပင္ပ၌ ဥတုေဖါက္ျပန္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 
အေအး၊ ဤႏွစ္မ်ိဳးလံုး ပါဝင္၏။ 
 
ဥဏွႆ-အပူဟူသည္ကား= မီးအပူကုိသာ ဆုိလိုသည္။ 
 [မီးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အပူကိုသာ ယူလွ်င္ နယ္က်ဥ္းလြန္း၏။ ေနပူမွ တပါးေသာ အျခားေသာ 
အပူဟူသမွ်ကုိ ယူလွ်င္လည္း သင့္ရာ၏။ မွန္၏။ အလြန္ပူျပင္းေသာ အရပ္ေဒသတို႔၌ ရာသီဥတု ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 
အပူကို အဝတ္ သကၤန္းျဖင့္၄င္း၊ အေဆာက္အဦျဖင့္၄င္း ကာကြယ္ရ၏။]  

(မဟာစည္ ဆရာေတာ္) 
 

ဆြမ္းကို ဆင္ျခင္ပံု 
ပယ္အပ္ေသာ အရာမ်ား 
 ဤဆြမ္းကို စားျခင္းသည္ (၁)ကေလးသူငယ္မ်ားက့ဲသို႔ ျမဴးတူးေပ်ာ္ပါး ကစားဖို႔ရန္ မဟုတ္။ 
(၂)လက္ေဝွ႔သမားမ်ားက့ဲသုိ႔ ခြန္အားဗလ မာန္ယစ္ဖုိ႔ရန္ မဟုတ္။ (၃)နန္းတြင္းသူႏင့္ွ ျပည့္တန္ဆာမ စသူတုိ႔က့ဲသို႔ 
ခႏၶာကိုယ္ လွပျပည့္ၿဖိဳးဖို႔ရန ္မဟုတ္။ (၄)ကေခ်သည္မ်ားကဲ့သို႔ အေရအဆင္း လွပ ၾကည္လင္ဖုိ႔ရန္ မဟုတ္။  
 ဤ ၄-ပုဒ္တုိ႔ျဖင့္ မသင့္ေသာအေၾကာင္းျဖင့္ မွီဝျဲခင္းကုိ၄င္း၊ ကာမခ်မ္းသာ၌ ကပ္ၿငိေသာ တဏွာျဖင့္ 
သံုးေဆာင္ျခင္းကို၄င္း ပယ္ျခင္းကို သိအပ္၏။ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ ၄-ခု 
၁။ ဣမႆ ကာယႆ ဌိတိယာ ယာပနာယ 
 ဓာတ္ႀကီးေလးပါးတို႔ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဤကိုယ္ေကာင္ႀကီး တာရွည္တည္ႏိုင္ ရန္ 
အက်ိဳးငွာ၄င္း၊ အသက္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ဇိဝိတိေျႏၵ၏ မျပတ္မစ ဲဆက္လက္ တည္ေစျခင္းအက်ိဳး ငွာ၄င္း 
(ဝါ)သက္တမ္းရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး တည္ေစျခင္းအက်ိဳးငွာ၄င္း၊ သုံးေဆာင္မွီဝပဲါ၏။ 
 
၂။ ဝိဟႎသုပရတိယာ ျဗဟၼစရိယာႏုဂၢဟာယ 

ဆာေလာင္ျခင္းတည္းဟူေသာ ႏိွပ္စက္တတ္ေသာ အနာ၏ ကင္းၿငိမ္းေစျခင္းငွာ၄င္း၊ ဘုရား 
အဆံုးအမတည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ (သာသနျဗဟၼစရိယ)ကို က်င့္ႏုိင္ရန္ အက်ိဳးငွာ၄င္း၊ 
အရိယာမဂ္တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္(မဂၢျဗဟၼစရိယ)ကုိ က်င့္ႏုိင္ရန္ အက်ိဳးငွာ၄င္း၊ (ပရိယတိၱစာေပ 
ေလ့လာ သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ျခင္းတည္းဟူေသာ ဂႏၳဓုရတာဝန္ကို၄င္း၊ ဝိပႆနာ တရား အားထုတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ 
ဝိပႆနာဓုရ တာဝန္ကို၄င္း မေမာမပန္း ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းငွာ၄င္း)၊ 
သံုးေဆာင္မွီဝပဲါ၏။ 
 
၃။ ေဝဒနာ ေဟာင္း+သစ္ေတြ မျဖစ္ေစဖို႔ 

မစားမီက ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဆာေလာင္ျခင္းေဝဒနာေဟာင္းကိုလည္း ပယ္ေပ်ာက္ေစရန္၊ အတိုင္း အဆ မရိွ 
စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာသစ္ကိုလည္း မျဖစ္ေစရန္ ႏွလံုးသြင္း၍ သံုးေဆာင္ မီွဝဲ၏။ 

တနည္း. . . ဒုကၡေဝဒနာသည္ မသင့္ေသာအစာကို စားျခင္းႏွင့္ အတိုင္းအရွည္မရွိ စားျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ 
ယခုဘဝ၌ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ေရွးကံေၾကာင့္ျဖစ္ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဒုကၡေဝဒနာကို “ေဝဒနာ ေဟာင္း”ဟ ုဆိုရ၏။ 
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 သင့္ေလ်ာ္ေသာအစာကုိ စားျခင္း, ခ်င့္ခ်ိန္၍စားျခင္းျဖင့္ ထိုေဝဒနာေဟာင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာကံေဟာင္းကို 

ဖ်က္ဆီးပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ထိုေဝဒနာေဟာင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္အ့ံ။  
ယခုဘဝ၌ ျပဳအပ္ေသာ ပစၥေဝကၡဏာ မဆင္ျခင္ဘဲ သံုးေဆာင္ျခင္းဟူေသာ မသင့္ေသာ သံုး 

ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ရအပ္ေသာ ကံကိုမွီ၍ အနာဂတ္ကာလ၌ ျဖစ္လတ့ံေသာေၾကာင့္ အပါယ္စသည္တို႔၌ ျဖစ္မည့္ 
အၾကင္ဒုကၡေဝဒနာကို “ေဝဒနာသစ္”ဟု ဆုိအပ္၏။ ထိုေဝဒနာသစ္မျဖစ္ေစရန္ ႏွလုံးသြင္း၍ မွီဝသဲုံးေဆာင္၏။  

 
ဤႏွစ္ပုဒ္ျဖင္ ့ေလ်ာက္ပတ္ေသာသံုးေဆာင္ျခင္းကို၄င္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ပင္ပန္းေစေသာအက်င့္ 

(အတၱကိလမထာႏုေယာဂ)ကို ပယ္ျခင္းကို၄င္း၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ခ်မ္းသာသုခကို မစြန္႔ျခင္းကုိ ၄င္း ျပအပ္၏။ 
 

အစားႀကီးေသာ ပုဏၰား ၅-ေယာက္ 
 ၁။ လက္ကို ဆြထဲူရေလာက္ေအာင္ စားေသာပုဏၰား 
 ၂။ ဝမ္းဗိုက္ကား၍ ပုဆိုးမဝတ္ႏုိ္င္ေလာက္ေအာင္ စားေသာပုဏၰား 
 ၃။ ဗုိက္ေလးလြန္း၍ မထႏ္ိုင္သျဖင့္ ထုိအရပ္၌ပင္ လူးလိွမ့္ေနရေအာင္ စားေသာပုဏၰား 
 ၄။ ခံတြင္းဝမွ က်ီးႏႈိက္စားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စားေသာပုဏၰား 
 ၅။ အန္ထြက္ေအာင္ စားေသာပုဏၰား 
ဤပုဏၰားတို႔က့ဲသို႔ မျဖစ္ေအာင္ ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္၍လည္း သံုးေဆာင္၏။ 
 

မည္သို႔ ႏွလံုးသြင္း၍ စားသနည္း?  
 အဘယ္သို႔ သုံးေဆာင္သနည္းဟူမူ… အစာေရစာ မရွိေသာ ကႏၱာရခရီးခဲကို ေက်ာ္လြန္လုိ ေသာ 
ဇနီးေမာင္ႏံွတုိ႔သည္ ေသသြားေသာ မိမိတို႔သားငယ္၏ အသားကို မက္ေမာျခင္းမရွိပဲ စားကုန ္သက့ဲသုိ၄င္း၊ ျမစ္ကို 
ေက်ာ္လြန္လိုေသာ သူတို႔သည ္ေဖါင္ကို မက္ေမာျခင္းမရိွပဲ သံုးစြသဲက့ဲသို႔၄င္း၊ ဆြမ္းခဲဖြယ္ကုိ တပ္မက္ျခင္းမရိွပ ဲ
သံုးေဆာင္ကုန္၏။  
 

၄။ ယၾတာ စ ေမ ဘဝိႆတိ- ငါ့အား မွ်တမႈ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ဟူသည္ကား= 
 အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ေဘာဇဥ္ကို သံုးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဇီဝိတိေျႏၵကုိ ျဖတ္တတ္ေသာ (ဝါ) ဣရိယာပုထ္ကို 
ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ေဘးရန္မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေၾကာင္းႏွင့္စပ္၍ ျဖစ္ျခင္းရွိေသာ ဤရုပ္ကိုယ္၏ 
အသက္အပိုင္းအျခား ကာလပတ္လံုး သြားႏုိင္ျခင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ သြားၿမဲသြားျခင္း, မွ်တႏိုင္ျခင္းသည္လည္း 
ငါ့အား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟူ၍လည္း ဆင္ျခင္၍ သံုးေဆာင္၏။ 
 

အနဝဇၨတာ စ ဖာသုဝိဟာေရာ စ= အျပစ္ကင္းျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္း 
 မသင့္ေလ်ာ္ေသာအားျဖင့္ ရွာမွီးျခင္း, ခံယူျခင္း, သံုးေဆာင္ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္သျဖင့္ အျပစ္ 
ကင္းသည္၏ အျဖစ္သည္၄င္း၊ အတိုင္းအရွည္သိလ်က္ သံုးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္၄င္း။ 
 တနည္း…မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အာဟာရကိုသုံးေဆာင္ျခင္း၊ အတိုင္းမရွိ အလြန္အကၽြ ံသုံးေဆာင္ 
ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ ဆိတ္ျငိမ္ေသာကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းႏွင့္ ဘာဝနာတရား တုိ႔၌ 
မေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္း, အိပ္ငုိက္ျခင္း, ကိုယ္လက္ ဆန္႔တငင္ငင္ရွိျခင္း, ပညာရိွတို႔၏ အကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္း စေသာ 
အျပစ္မ်ားမရိွသျဖင့္ အျပစ္ကင္းသည္၏ အျဖစ္သည္၄င္း။ သင့္ေသာ အာဟာရကို သံုးေဆာင္ ျခင္း, 
အတိုင္းအရွည္ရိွလ်က္ သံုးေဆာင္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ခြန္အားျဖစ္သျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာ 
ေနရျခင္းသည္၄င္း။ 
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  တနည္းကား… အလိုရိွတုိင္း ဝမ္းျပည့္ေအာင္ စားျခင္းကုိ ၾကဥ္သျဖင့္ ဘယ္ညာေျပာင္း၍ အိပ ျခင္းျဖင့္ 

ရအပ္ေသာ ခ်မ္းသာ၊ တမိွန္းမွိန္းအိပ္ျခင္းျဖင့္ ရအပ္ေသာ ခ်မ္းသာတို႔ကုိ ပယ္ျခင္းေၾကာင္ ့အျပစ္ကင္းသည္၏ 
အျဖစ္သည္၄င္း၊ ေလးငါးလုပ္မွ် ေလွ်ာ့၍ စားျခင္းျဖင့္ ဣရိယာပုထ္ေလးပါးအား ေလ်ာ္သည္၏အျဖစ္ကို 
ၿပီးေစျခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာစြာေနရျခင္းသည္၄င္း ငါ့အား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟု ဆင္ျခင္၍ ဆြမ္းကို မီွဝသဲုံးေဆာင္၏။ 
 
ရွင္သာရိပုၾတာ၏ ဆုံးမစကား 
 “ေလးငါးလုပ္တို႔ကို မသုံးေဆာင္မူ၍ ေရကိုေသာက္ရာ၏။ ဤသုိ႔ ျပဳက်င့္လွ်င္ (ကိုယ္ႏွင္ ့အသက္ကုိ 
မငဲ့ကြက္ပဲ) နိဗၺာန္သို႔ စိတ္ကို ေစလႊတ္ထားေသာ ရဟန္းအား ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္ရျခင္း ငွာ ေလ်ာက္ပတ္ေပ၏။” 
(သာရိပုတၱေထရဂါထာ၊ ခု-၂-၃၄၃) 
 
ဆြမ္းကိုဆင္ျခင္ပံု ေဆာင္ပုဒ္ 
 ဤသည့္စားဖြယ္၊ အမယ္မယ္ကို၊ ျမဴးရယ္မာန္ႂကြ၊ လွပ ေရဆင္း၊ ျပည့္ၿဖိဳးျခင္းငွာ၊ မသံုးပါဘူး၊ 
ေလးျဖာဓာတ္ေဆာင္၊ ဤကိုယ္ေကာင္သည္၊ ရွည္ေအာင္တည္လ်က္၊ အသက္မွ်တမ္း၊ မေမာ ပန္းျငား၊ 
ဘုရားသာသနာ၊ က်င့္ႏွစ္ျဖာကို၊ က်င့္ပါႏိုင္ေစ၊ ေဝဒနာေဟာင္း,သစ္၊ မျဖစ္ေစရ၊ ယာပိုထ္ မွ်လစ္၊ ခပ္သိမ္းျပစ္ကို၊ 
မျဖစ္ေလေအာင္၊ ခ်မ္းေျမ႕ေအာင္ဟု၊ သံုးေဆာင္မီွဝဲပါသတည္း။       
     (ဝိသုဒၶါရံုဆရာေတာ္) 
 
ေက်ာင္း၌ ဆင္ျခင္ပုံ 
၁။ အခ်မ္း အပူ စသည္တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းငွာ၄င္း၊ 
၂။ ျခင ္မွက္ ေႁမြ ကင္းတို႔မွ ကာကြယ္ျခင္းငွာ၄င္း၊ 
၃။ ဥတုေဖါက္ျပန္သျဖင့္ မခံသာေအာင္ လြန္ကဲေသာ ပူလြန္းျခင္း ေလးလြန္းျခင္းတို႔မွ  
    ကာကြယ္ျခင္းငွာ၄င္း၊ 
၄။ ေတာရိုင္းတိရစၦာန ္ေဘးရန္တုိ႔မွ ကာကြယ္ျခင္းငွာ၄င္း… ဤေက်ာင္းကို မွီဝသံုဲးေဆာင္ပါ၏။  
 
ဥတု ပရိႆယ ဝိေနာဒန ပဋိသလႅာနာရမတံၳ-ဟူသည္= 
 ႏွိပ္စက္တတ္ေသာ အနက္သေဘာေၾကာင့္ အေအး-အပူဟူေသာ ဥတုသည္ပင္ ေဘးရန္ မည္၏။ 
ထိုေဘးရန္ကို ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းဌာ၄င္း။ အထူးထူးေသာ အာရံုသို႔ စိတ္လြင့္ပါးျခင္းမွ ဖခဲြါ၍ ကမၼ႒ာန္းအာရံု၌ စိတ္၏ 
ကပ္ၿငိတည္ေစႏိုင္ အက်ိဳးငွာ၄င္း ေက်ာင္းကို မွီဝသံုဲးေဆာင္ပါ၏။ 
 
တနည္း… အခ်မ္း အပူ ဟူ၍၄င္း၊ ေဖါက္ျပန္ေသာ ဥတုေဘးဘ်မ္းဟူ၄င္း၊ ဤသည္မွာ “ဥတု”သာ မည္၏။ 
ေဘးရန္(ပရိႆယ) မမည္။ ေဘးရန္သည္ ထင္ရွားေသာေဘးရန္၊ မထင္ရွားေသာေဘးရန္ ဟူ၍ ၂-မ်ိဳးရိွ၏။ ျခေသၤ ့
က်ား စသည္တို႔သည ္ထင္ရွားေသာေဘးရန္ ျဖစ္၏။ ရာဂ ေဒါသ စသည္တို႔ ကား မထင္ရွားေသာ ေဘးရန္ျဖစ္၏။ 
ထုိေဘးရန္ ၂-မ်ိဳးသည္ ေက်ာင္းတြင္း၌ေနေသာရဟန္းအား မႏိွပ္စက္ႏိုင္။ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနရ၏။  
 
အၿမဲတမ္းအက်ိဳးႏွင့္ ရံခါအက်ိဳး 
 ေက်ာင္း၌ ေနေသာသူအား ဥတုေဘးရန္ကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏုိင္ျခင္းသည္ အၿမဲတမ္းအက်ိဳးရ၏။ 
က်န္အက်ိဳးမွာ အခါအားေလ်ာ္စြာ ရၾက၏။  
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လကၤာ။  ။ခ်မ္းပူကိုဖ်က္၊ ျခင္ မွက္ ေလ ေန၊ ကင္း ေႁမြ ေဝးမႈ၊ ဥတု ေဘးဘ်မ္း၊ မသန္း ကင္းစင္၊ 
စိတ္ၾကည္လင္ေၾကာင္း၊ ေနရာေက်ာင္းကို၊ ကိန္းေအာင္း မွီခိုပါသတည္း။  
 
ေဆးကို ဆင္ျခင္ပံု 

ဓာတ္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္းေၾကာင့္၄င္း၊ ထိုဓာတ္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ အုိင္းနာ ႏူနာ 
စသည္တို႔သည္၄င္း လူနာရွင္ကို ႏွိပ္စက္တတ္ေသာေၾကာင့္ “ဗ်ာဗာဓ”ဟုေခၚ၏။ ထုိသို႔ လူနာကို 
ႏွိပ္စက္တတ္သည့္ အနာေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ဒုကၡေဝဒနာတို႔ကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းငွာ ေဆးကို မွီဝပဲါ၏။  

 
လကၤာ။  ။က်င္နာခံခက္, ႏိွပ္စက္ဖိစီး, ျဖစ္ၿပီးျဖစ္လာ, ေဝဒနာကို, စြန္႔ခြါပယ္လ်င္း, ဆင္းရဲကင္း ၍, 
လူမင္းျမတ္စြာ, သာသနာကို, ၾကည္သာရႊင္လန္း, ျဖည့္က်င့္စြမ္းႏိုင္ဖို႔, ရည္မွန္းသံုးေဆာင္ပါ သတည္း။ 

************* 
စတုပါရိသုဒိၶသီလကို ၿပီးျပည့္စံုေစပံု အစီအရင္… 

 
၁။ ပါတိေမာကၡသံဝရ သီလကို ၿပီးေစပံု- 
 ပါတိေမာကၡသံဝရ သီလကို ဘုရားကိုယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရားျဖင့္ ၿပီးစီး ျပည့္စံုေစႏိုင္၏။ အေၾကာင္းမွာ.. 
သိကၡာပုဒ္ကို ပညတ္ျခင္းသည ္တပည့္သာဝကတို႔ ဥာဏ္မမွီေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ ဤအရာ၌ 
သိကၡာပုဒ္ပညတ္ရန္ အရွင္သာရိပုတၱရာ၏ ေတာင္းပန္ခ်က္ကို ပယ္ျမစ္ျခင္းသည္ သာဓက တစ္ခုပင ္ျဖစ္၏။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ပညတ္တုိင္းေသာ သိကၡာပုဒ္ကုိ သဒၶါတရားျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့သိမ္းယူ၍ အသက္၌ေသာ္လည္း 
ငဲ့ကြက္ျခင္းကုိ မျပဳမူ၍ ေကာင္းစြာျပည့္စုံေစအပ္၏။  
 
ေစာင့္ထိန္းရန္ မိန္႔မွာခ်က္မ်ား 
 ယစ္မသည္ အသက္ကို မငဲ့ပဲ မိမိဥကုိ ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႔၄င္း၊ စမရီမည္ေသာ သားေကာင္ သည္ 
မိမိအၿမီးကို ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႔၄င္း၊ မိခင္သည္ ခ်စ္လွစြာေသာ တစ္ဦးတည္းေသာသားကို 
ေစာင့္ေရွာက္သက့ဲသို႔၄င္း၊ မ်က္စိတစ္ဖက္ပ်က္ေသာသူသည္ က်န္ရိွေသာ တစ္ဖက္ကို ေစာင့္ေရွာက္ သက့ဲသုိ႔၄င္း၊ 
ထို႔အတူပင္ သင္တို႔သည ္သီလကို အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ကုန္လ်က္ သီလကို အလြန္ ခ်စ္ ျမတ္ႏုိးသည္ျဖစ္၍ 
အခါခပ္သိမ္း ရုိေသေလးစားျခင္းရိွသည္ ျဖစ္ၾကကုန္ေလာ့။ 
 
ေနာက္တစ္ခုကား- 
 ပဟာရာဒ အသူရိန…္ သမုျဒာသည္ ကမ္းကို မလြန္ကုန္သကဲ့သို႔၊ ထုိ႔အတူပင္ ငါဘုရားပညတ္ 
ထားအပ္ေသာ သိကၡာပုဒ္တုိ႔ကို ငါဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ကုန္ေသာ အရိယာသာဝကတို႔သည္ အသက္ ဟူေသာ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္း မလြန္က်ဴးၾကကုန္။ (အံ၊၃၊အ႒ကနိပါတ္၊ ပဟာရာဒသုတ္) 
 
သီလကို အသက္ျဖင့္ ေစာင့္ထိန္းေသာ မေထရ္မ်ား 
 မဟာဝတၱနီေခၚေသာ ေတာအုပ္၌ မေထရ္တစ္ပါးကို ဒျမတို႔က အျခားရဟန္းမ်ားကို သြား၍ 
မေျပာေစႏိုင္ရန္ ႏြယ္ႀကိဳးျဖင့္တုပ္၍ ေျမႀကီး၌ လဲေလ်ာင္းေနေစ၏။ ထုိရဟန္းသည္ ၇-ရက္ပတ္လံုး 
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 ေလ်ာင္းလ်က္သာလွ်င္ ဝိပႆနာ ပြားေနေလရာ အနာမိဖုိလ္သို႔ ေရာက္၍ ထုိေတာအုပ္၌သာလွ်င္ 

ကြယ္လြန္သြားၿပီး ျဗဟၼာ့ျပည္၌ ျဖစ္ေလ၏။  
 ေနာက္တစ္ပါးကား သီဟိုဠ္ကၽြန္း၌ ဓားျပတို႔သည ္ဆင္သမႏြယ္ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္၍ လဲေလ်ာင္း အိပ္ 
ေစကုန္၏။ ထိုမေထရ္လည္း ေတာမီးေလာင္လတ္ေသာ ႏြယ္ကို မျဖတ္မူ၍ ဝိပႆနာကို ရႈေစ လ်က္ သမသီသီ 
ရဟႏၱာျဖစ္၍ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူ၏။ ဒီဃနိကာယ္ေဆာင္ အဘယမေထရ္သည္ ငါးရာေသာ မေထရ္တို႔ႏွင့္တကြ 
လာလတ္ေသာ္ ထုိ႔မေထရ္၏ အေလာင္းကုိေတြ႔ျမင္၍ မီးသၿဂိဳလ္ေစ ၿပီးလွ်င္ ေစတီတည္ထားေစ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ 
“သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသားသည္ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို စင္ၾကယ္ေစလိုလွ်င္ 
မိမိအသက္ကုိေသာ္လည္း စြန္႔ရာ၏။ ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္အပ္ေသာ သီလေစာင့္စည္းမႈကုိ မဖ်က္ရာ။” 
  
“သမသီသီ” ရဟႏၱာဟူသည္။    ။ဝဋ္၏ဦးေခါင္း ဇိဝိတိေျႏၵႏွင္ ့ကိေလသာ၏ဦးေခါင္း အ၀ိဇၨာတို႔ 
တၿပိဳင္တည္းကဲသို႔ အညီအမွ် ကုန္ခမ္းျပတ္စသဲြားေသာ ရဟႏၱာေပတည္း။ ခ်ဲ႕ဲျပရလွ်င္… အၾကင္ ပုဂိၢဳလ္အား 
ကိေလသာ၏ ဦးေခါင္းျဖစ္ေသာ အဝိဇၨာကို မဂ္ဥာဏ္ေလးပါး အစဥ္ျဖင့္ အရဟတၱမဂ္က ကုနခ္မ္းေစ၏။ ထို႔ေနာင ္
၁၉- ပစၥေဝကၡဏာဥာဏ္တည္၍ ဘဝင္သို႔သက္လတ္ေသာ္ ဝဋ္၏ဦးေခါင္း ျဖစ္ေသာ ဇီဝိတိေျႏၵကို စုတိစိတ္က 
ကုန္ေစ၏။ ထိုပုဂိၢဳလ္ကို ကိေလသာ၏ဦးေခါင္းကုိ ကုန္ေစေသာ ပစၥေဝကၡဏာႏွင့္တကြ မဂၢဝီထိဝါရႏွင့္ 
ဝဋ္၏ဦးေခါင္းကို ကုန္ေစေသာ စုတိစိတ္ဝါရဟူေသာ ဝါရႏွစ္ခ ုတူညီသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ “သမသီသီ”ဟူ၍ 
ဆိုအပ္၏။ ထိုမေထရ္သည္လည္း ထုိမေထရ္သည္ လည္း ထိုအျခင္းအရာအားျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္စံေလသည္။  
 
၂။ ဣၿႏိၵယသံဝရသီလကို ၿပီးေစပံု 
 ဣေျႏၵ ၆-ပါးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဟူေသာ ဣၿႏိၵယသံဝရသီလကို အမွတ္ရမႈ သတိ-ျဖင့္ 
ၿပီးေစအပ္၏။ မွန္၏။ ထုိဣၿႏိၵယသံဝရသီလကို အမွတ္ရမႈ သတိဟူေသာ ၿပီးစီးေၾကာင္း ရိွ၏။ အေၾကာင္းမူကား 
သတိတရားက ေစာင့္ေရွာက္အပ္ကုန္ေသာ စကၡဳစေသာ ဣေျႏၵတုိ႔ကို အဘိဇၩာအစ ရွိေသာ 
အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ အစဥ္မလိုက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။  
 
 “ရဟန္းတို႔… ရရဲေဲျပာင္ေျပာ ေတာက္ေလာင္ေနေသာ သံေခ်ာင္းျဖင့္ မ်က္စိကို ထိုးေဖါက္ျခင္း 
 သည္ ေကာင္းျမတ္ေသး၏။ မ်က္စိျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ရူပါရံုတို႔၌ အႏုဗ်ဥၨနေခၚေသာ  

အေသးစိတ္အဂၤါအားျဖင့္ မိန္းမေယာက္်ား တင့္တယ္ဟန္ အစရိွေသာ ပုံသဏၭာန္နိမိတ္ကို  
ယူျခင္းသည္ မသင့္ျမတ္သည္သာတည္း။” 
 

ဤသို႔စသည္ျဖင့္ အာဒိတၱသုတၱန္၌ ေဟာထားသည္ကုိ ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္၍ ရူပါရုံအစရွိကုန္ေသာ အာရံုတုိ႔၌ 
စကၡဳဒြါရ စသည္တို႔၌ျဖစ္ေသာ ေဇာဝိညာဏ္၏ အဘိဇၩာစသည္ကို အစဥ္လိုက္တတ္ေသာ နိမိတ္ကို စြဲလမ္းျခင္းကို 
အမွတ္ရမႈသတိျဖင့္ တားျမစ္အပ္သည္ျဖစ္၍ ဣၿႏိၵယသံဝရသီလကို ေကာင္း စြာၿပီးေစအပ္၏။  
 
မၿပီးစီးလွ်င္ အျပစ္ကား။ ။ ဣၿႏိၵယသံဝရကုိ မျပည့္စုံေစသည္ရွိေသာ္ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလ သည္လည္း 
အရွည္မခံ့ မတည့္တံ့ႏိုင္ေပ။  

ဥပမာအားျဖင့္ ဆူးခက္စသည္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ အရံအတား မရွိေသာ စပါးခင္းသည္ တာရွည ္
မတည္ႏုိင္သက့ဲသုိ႔ပင္တည္း။ ထုိ႔ျပင္ လူဆိုးသူခုိးတို႔သည္ ဟင္းလင္းတံခါးပြင့္ေသာ ရြာကို လုယက္ ခုိးယူသကဲ့သို႔ 
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 စကၡဳေျႏၵစေသာ တံခါးကို မပိတ္ပဲ ဟင္းလင္းပြင့္ေနေသာ ဤပုဂိၢဳလ္ကို ကိေလသာ သူခုိးတို႔သည္ ႏိွပ္စက္ကုန္၏။ 

ဥပမာအားျဖင့္ အမုိးမလံုေသာအိမ္ကို မုိးေရတို႔သည္ ထက္ဝန္းက်င္မွ ထိုးေဖါက္သကဲ့သို႔ပင္တည္း။ 
“ရူပါရံုတို႔ေၾကာင့္၄င္း သဒၵါရံုတို႔ေၾကာင့္၄င္း ဂႏၶာရံုတို႔ေၾကာင္၄့င္း ရသာရံုတုိ႔ေၾကာင့္၄င္း  
ေဖာ႒ဗၺာရုံတို႔ေၾကာင့္၄င္း ျဖစ္လတ့ံေသာအက်ဳိးမ့ဲမွ စကၡဳေျႏၵကို ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့။ 
 မေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ အျပစ္ကား သူခုိးတို႔သည ္တံခါးမပိတ္ေသာ ရြာကို လုယက္  
ႏွိပ္စက္ကုန္သက့ဲသုိ႔ သတိဟူေသာ တံခါးရြက္ျဖင့္ မပိတ္သည္ျဖစ္၍ ဟင္းလင္းပြင့္လ်က္  
မေစာင့္ေရွာက္အပ္ကုန္ေသာ ဤစကၡဳစေသာဒြါရတို႔သည ္သတိတံခါးရြက္ျဖင့္ မပိတ္ဆို႔  
မေစာင့္ေရွာက္ေသာ ထုိပုဂိၢဳလ္ကို ႏွိပ္စက္ကုန္၏။  

အမိုးမေကာင္းေသာအိမ္ကုိ မုိးေရေပါက္သည္ ထက္ဝန္းက်င္မွ ထုိးေဖါက္သကဲ့သို႔  
 ဤအတူပင္ သမာဓိပညာျဖင့္ ပြါးမ်ားထားျခင္းမရိွေသာစိတ္ကို ရာဂသည္ ထုိးေဖါက္ဝင္ေရာက္ 
 လ်က္ ႏွိပ္စက္၏။ (ဓမၼပဒ၊ ၁၄-၁၅) 
 
ျပည့္စံုျခင္း၏ အက်ိဳးကား 
 ထိုဣၿႏိၵယသံဝရသီလကို ျပည့္စံုေစသည္ရွိေသာ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလလည္း အရွည ္တည္တ့ံ၏။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ေကာင္းစြာ ကာရံထားအပ္ေသာ စပါးခင္းသည္ အရွည္တည္သက့ဲသုိ႔ပင္။ ထို႔ျပင္လည္း 
လံုၿခံဳစြာပိတ္ထားေသာ ရြာကုိ သူခုိးတို႔သည္ မလုယက္ႏုိင္သက့ဲသုိ႔ စကၡဳေျႏၵစေသာ တံခါးကို 
ေကာင္းစြာပိတ္ဆုိ႔ထားေသာ ထိုပုဂိၢဳလ္ကိုလည္း ရာဂသည ္ထိုးေဖါက္ဝင္ေရာက္ကာ မႏွိပ္ စက္ႏုိင္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ေကာင္းစြာမိုးထားေသာအိမ္ကို မုိးေရသည္ မထိုးေဖါက္ႏုိင္သကဲ့သို႔ပင္တည္း။ 
 
တနည္းကား။ ။လူတို႔၏ စိတ္သည္ လ်င္စြာ ျဖစ္တတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရာဂကို အသုဘဟု 
ႏွလံုးသြင္းျခင္းျဖင့္ ပယ္ေဖ်ာက္၍ ရဟန္းျဖစ္စ ဝဂႌသရဟန္းက့ဲသို႔ ဣၿႏိၵယသံဝရသီလကို ၿပီးေစအပ္၏။ 
 
ဝဂႌသရဟန္း။   ။ရဟန္းျဖစ္ၿပီးစ ဝဂီႌသသည္ အရွင္အာနႏၵမေထရ္ႏွင့္ ဆြမ္းခံႂကြစဥ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ကုိ 
ျမင္၍ ရာဂစိတ္ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ထုိအခါ အရွင္အာနႏၵာကို- 

“အရွင္အာနႏၵာ…တပည့္ေတာ္မွာ ရာဂမီးေလာင္ေနပါ၏။ အကၽြႏု္ပ္စိတ္ကုိ ျပင္းစြာေလာင္ေန ပါ၏။ 
ေတာင္းပန္ပါ၏။ တပည့္ေတာ္ကို သနားေသာအားျဖင့္ ရာဂမီးၿငိမ္းေၾကာင္း နည္းလမ္း 
ေကာင္းကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါ။” 

ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။ ထိုအခါ အရွင္အာနႏၵာက- 
 “ငါ့ရွင္ဝဂႌသ…အမွတ္သညာ၏ (အသုဘကို သုဘဟု) ေဖါက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ သင့္စိတ္ကို  

ရာဂမီး ျပင္းစြာေလာင္ေခ်၏။ ရာဂျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (တင့္တယ္လွပသည္ဟု  
ထင္ေသာ) သုဘနိမိတ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ဘေိလာ့။ တစ္ခုတည္းေသာ အသုဘအာရံုရွိလ်က္  
ေကာင္းစြာ တည္တ့ံေအာင္ အသုဘဘာဝနာျဖင့္ စိတ္ကို ထံုပြါးေလေလာ့။ 
သခၤါရတရားတို႔ကို သူစိမ္းျပင္ပဟု ရႈေလာ့။ ဒုကၡဟူ၍၄င္း အတၱမဟုတ္ဟူ၍၄င္း ရႈေလာ့။ 
ႀကီးစြာေသာ ရာဂမီးကုိ ၿငိမ္းေစေလာ့။ အဖန္တလဲလဲ ထပ္၍ မပူေလာင္ေစလင့္။”ဟ ု 

မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။ အရွင္ဝဂႌသည္ ရာဂကိုပယ္ေဖ်ာက္ၿပီးလွ်င္ ဆက္၍ ဆြမ္းခံႂကြေတာ္မူ၏။ 
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 တနည္းကား။  ။ဣၿႏိၵယသံဝရသီလကို ျဖည့္ဆည္းလိုေသာရဟန္းသည ္ကုရ႑ကလိုဏ္ဂူႀကီး၌ 

သီတင္းသံုးေနေသာ စိတၱဂုတၱမေထရ္က့ဲသုိ၄င္း၊ ေစာရကေက်ာင္းတိုက္၌ သီတင္းသံုးေနေသာ 
မဟာမိတၱမေထရ္က့ဲသုိ႔၄င္း ျဖစ္သင့္၏။ 
 
စိတၱဂုတၱမေထရ္ႀကီး။    ။ ကုရ႑ကလိုဏ္ဂူႀကီး၌ ေတာထြက္ခန္းစသည့္ ဗုဒၶဝင္ပန္းခ်ီကားမ်ား 
ဆြထဲားသည္ကို ၾကည့္ရန္ ရဟန္းမ်ား ေရာက္လာၾက၏။ ပန္းခ်ီကားမ်ား အလြန္လွေၾကာင္း ေလွ်ာက္ ေသာအခါ 
စိတၱဂုတၱမေထရ္ႀကီးက ဤလိုဏ္ဂူ၌ သူေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀-ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုပန္းခ်ီကားမ်ား 
ရွိမွန္းမသိေၾကာင္း၊ မ်က္စိေကာင္းေသာ ငါ့ရွင္တုိ႔လာမွ သိရေၾကာင္း ျပန္ေျဖလိုက္ ၏။ မေထရ္သည္ ႏွစ္ ၆၀-
ေက်ာ္ေအာင္ ထိုလုိဏ္ဂူကုိ မ်က္စိဖြင့္၍ ေမာ္မၾကည့္ခဲ့ဖူးသတတ္။ လိုဏ္ဂူဝ၌လည္း က့ံေကာ္ပင္ႀကီးရိွ၏။ ေမာ္၍ 
မၾကည့္ေပ။ ႏွစ္တိုင္း ႏွစ္တိုင္း ေျမျပင္သို႔ အပြင့္မ်ား ေႂကြက်မွသာ ထိုကံ့ေကာ္ပင္ ပြင့္ေနေၾကာင္း သိရသတတ္။ 
 ထိုမေထရ္ႀကီးကုိ ကာကဝဏၰတိႆ မင္းႀကီးက ဖူးေျမာ္လို၍ သံုးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ပင့္ေသာ္ လည္း 
နန္းေတာ္သုိ႔ မႂကြေပ။ ထုိအခါ မင္းႀကီးက ထုိမဟာဂါမရြာ၌ ရွိေသာ သားသည္မိခင္မ်ား၏ သားျမတ္ကို 
ရင္လႊမ္းျဖင့္ စည္းေစ၍ မင္းအမိန္႔ျဖင့္ “စိတၱဂုတၱမေထရ္ႀကီး နန္းေတာ္မႂကြမခ်င္း ႏို႔မ တိုက္ရ”ဟု ထုတ္ျပန္ထား၏။ 
သို႔ျဖစ္၍ သားငယ္မ်ားကို ငဲည့ွာေသာအားျဖင့္ နန္းေတာ္သို႔ၾကြရေတာ့ ၏။  

နန္းေတာ္၌ ဆြမ္းစားၿပီးေသာအခါ မင္းႀကီးကျဖစ္ေစ, မိဖုရားႀကီးကျဖစ္ေစ ရွိခုိးတိုင္း “မင္းႀကီး- 
ခ်မ္းသာပါေစ” ဟုခ်ည္းသာ ၇-ရက္တိုင္တိုင္ ဆုေပးေလ၏။ ထိုအခါ ရဟန္းတို႔သည္ “အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသို႔ 
ဆိုရသနည္း”ဟု ေမးေသာအခါ မေထရ္ႀကီးက “ငါ့ရွင္တို႔… ငါသည္ မင္းဟူ၍၄င္း၊ မိဖုရားဟူ၍ ၄င္း ခြဲျခားျခင္းမရွိ” 
ဟု မိန္႔ေလ၏။ 

နန္းေတာ္က ျပန္လာၿပီးေနာက္ လိုဏ္ဂူသို႔ ျပန္ေရာက္အခါ ထုိညပိုင္းတြင္ စႀကၤန္ေလွ်ာက္ရင္း 
တရားအားထုတ္၏။ မေထရ္အား ကမၼ႒ာန္းတရားအလြန္ အားေကာင္းလာ၏။ ထုိည သန္းေခါင္ေက်ာ္ တြင္ 
ရဟႏၱာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေလ၏။  
ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအက်ိဳးစီးပြားကုိ လိုလားေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသားသည္လည္း- 
 ေတာႀကီး၌ ေမ်ာက္က့ဲသို႔၄င္း၊ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေနေသာ ေတာသမင္က့ဲသို႔၄င္း၊ ေၾကာက္ 
 လန္႔ေနေသာ ကေလးသူငယ္ကဲ့သို႔၄င္း ထိုထို ဤဤ လွ်ပ္ေပၚေလာလည္ေသာ မ်က္စိရွိသည္  

မျဖစ္ေစရာ။ မ်က္စိကို ေအာက္ခ်ထားရာ၏။ ထမ္းပိုးတျပန္မွ်သာ ၾကည့္ေလ့ရွိသည္ ျဖစ္ရာ၏။  
ေတာေမ်ာက္ပမာ လွ်ပ္ေပၚတုန္လႈပ္ေသာ စိတ္၏ အလိုႏုိင္ငံသုိ႔ မလိုက္ေလရာ။ 

 
မဟာမိတၱမေထရ္။ ။တေန႔ေသာအခါ မဟာမိတၱမေထရ္၏ မယ္ေတာ္မွာ အုိင္းအနာ ေပါက္၏။ 
သမီးတစ္ေယာက္ရွိရာလည္း ဘိကၡဳနီမ ဝတ္ေန၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ သမီးဘိကၡဳနီကို သူ႔အစ္ကုိထံ သြားၿပီး 
ေဆးေတာင္းေခ်ရန္ လႊတ္လုိက္၏။ ထုိဘိကၡဳနီမသည္လည္း အစ္ကုိ ရဟန္းထံသြားေလွ်ာက္၏။ ထုိအခါ 
မေထရ္က “ငါေတာ့ ေဆးမေဖၚတတ္ဘူး။ ဒါေပမ့ဲ ေဆးေတာ့ ေပးလိုက္မယ္။ ငါသည္ ရဟန္း ျဖစ္ေသာေန႔မွ စ၍ 
တပ္မက္ေသာစိတ္ျဖင့္ စကၡဳေျႏၵဖ်က္ကာ မာတုဂါမကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မၾကည့္ဖူးေပ။ ဤမွန္ကန္ေသာ 
သစၥာစကားေၾကာင့္ ငါ၏မယ္ေတာ္သည္ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း” ဟု သစၥာဆိုကာ သူညီမကိုလည္း 
“နင္သြားေတာ့။ ဟိုေရာက္ရင ္ဒီသစၥာစကားကိုဆို၍ မယ္ေတာ္ႀကီးကို သံုးသပ္ လုိက္” ဟု ျပန္လႊတ္လိုက္၏။  
 ႏွမေတာ္ဘိကၡဳနီမသည္ မိခင္ထံျပန္၍ အစ္ကို ေျပာသည့္အတိုင္း သစၥာျပဳေလ၏။ မယ္ေတာ္ ႀကီး၏ 
အနာသည္ ေရျမႈပ္စုိင္က့ဲသို႔ ေက်၍ ခဏခ်င္း ေပ်ာက္ကင္းသြားေလ၏။ ထိုအခါ မယ္ေတာ္ႀကီး က အိပ္ရာမွထ၍ 
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 “ျမတ္စြာဘုရားသာ အခုေနခါ သက္ေတာ္ထင္ရွားရိွခဲရ့င္ ငါ့သားေခါင္းကို လက္နဲ႔ ကိုင္ၿပီး သုံးသပ္ေတာ္မူမွာ 

အမွန္ဘဲ”ဟ ုဝမ္းေျမာက္စကား ေျပာၾကားေလ၏။ 
 ထို႔ေၾကာင့္ တပါးေသာအမ်ိဳးေကာင္းသားသည္လည္း မဟာမိတၱမေထရ္က့ဲသုိ႔ ဣၿႏိၵယသံဝရ သီလကို 
ေစာင့္ထိန္းေလရာ၏။  
 
၃။ အာဇီဝပါရိသုဒိၶသီလကို ၿပီးေစပံု 
 အာဇီဝပါရိသုဒိၶသီလကို ဝီရိယျဖင့္ ၿပီးျပည့္စုံေစႏုိ္င္၏။ မွန္၏။ အာဇီဝပါရိသုဒိၶသည္ ဝီရိယဟူ ေသာ 
ၿပီးေၾကာင္းရွိ၏။ အေၾကာင္းမွာ ေကာင္းစြာအားထုတ္အပ္ေသာ ဝီရိယရိွေသာရဟန္းသည္ မွားယြင္းေသာ 
မိစၦာဇီဝကို ပယ္ရွားႏုိင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သာသနာေတာ္အား မေလ်ာက္ပတ္သည့္ မသင့္ တင့္ေသာနည္းျဖင့္ 
ရွားမီွးျခင္းကုိ ပယ္ရွား၍ ဝီရိယျဖင့္ ဆြမ္းခံျခင္းစသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာရွားမွီးျခင္း ျဖင္ ့စင္ၾကယ္စြာရအပ္ေသာ 
ပစၥည္းတို႔ကုိ သုံးေဆာင္အပ္၏။ မစင္ၾကယ္ေသာ ပစၥည္းတို႔ကုိ အဆိပ္ ျပင္းေသာ ေျမြဆိုးက့ဲသုိ႔ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီးလွ်င္ 
ဤအာဇီဝပါရိသုဒိၶသီလကို ၿပီးေစအပ္၏။  
 
စင္ၾကယ္-မစင္ၾကယ္ေသာ ပစၥည္းဟူသည္- 
 ဓုတင္မေဆာင္ေသာ ရဟန္းတို႔အား သံဃာမွ၄င္း၊ ဂိုဏ္းမွ၄င္း၊ ထိုရဟန္း၏ စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ 
တရားေဟာျခင္း စသည့္ဂုဏ္ေၾကာင့္ လူတို႔က လႈအပ္ေသာ ပစၥည္းတိုသည္၄င္း စင္ၾကယ္ေသာပစၥည္း 
မည္ကုန္၏။ ဆြမ္းခံျခင္းစသည္တို႔ျဖင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ပစၥည္းတို႔သည္ကား အလြန္စင္ၾကယ္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္ကုန္၏။ 
ဓုတင္ေဆာင္ေသာ ရဟန္းအားမူ ဆြမ္းခံျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ၄င္း၊ ဓုတင္ေဆာင္ရဟန္း၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို 
ၾကည္ညိဳ၍ လူတို႔လႈအပ္ေသာပစၥည္းတို႔သည္၄င္း စင္ၾကယ္ေသာ ပစၥည္းမည္ကုန္၏။  

အထူးကား ဓုတင္ေဆာင္ရဟန္းအား တစ္ခုေသာေရာဂါကို ၿငိမ္းစိမ့္ေသာငွာ ႏြားက်င္ငယ္ေရ ျဖင္ ့ထံု 
အပ္ေသာ ဖန္ခါးသီးႏွင့္ စတုမဓူေဆးတို႔ ျဖစ္ေပၚကုန္လတ္ေသာ ဖန္ခါးသီးကိုသာ သံုးေဆာင္ လ်က္ စတုမဓူကို 
အျခားသီတင္းသံုးေဖၚမ်ား သံုးေဆာင္ကုန္လတ့ံဟု ႏွလံုးသြင္း၍ သံုးေဆာင္ျခင္း သည ္ေလ်ာက္ပတ္၏။ မွန္၏။ 
ဤသို႔ေသာ ဓုတင္ေဆာင္ရဟန္းကုိ အရိယာႏြယ္ရွိေသာ ပုဂိၢဳလ္ျမတ္ ဟူ၍ ဆိုအပ္ေပ၏။  

ထိုမွတပါး သကၤန္းစေသာ ပစၥည္းတို႔တြင္ ဓုတင္ေဆာင္-မေဆာင္ အမွတ္မထား တပါးပါးေသာ 
အသက္ေမြးမႈကုိ စင္ၾကယ္ေစလိုေသာ ရဟန္းအား သကၤန္း၌၄င္း, ဆြမ္း၌၄င္း အရိပ္အေယာင္, ပရိယာယ္, 
ကိုယ္အမူအရာတို႔ကို ျပဳလုပ္ေျပာဆိုျခင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္ေပ။ 

ေက်ာင္း၌မူကား ဓုတင္မေဆာင္ေသာ ရဟန္းအား အရိပ္အေယာင္ ပရိယာယ္စကားတို႔ျဖင့္ အပ္ကုန္၏။ 
ဥပမာ… ေက်ာင္းေဆာက္ဖုိ႔ ေျမရွင္းျခင္းစသည္ ျပဳလုပ္ေနေသာ ရဟန္းအား “အရွင္-ဘုရား၊ ဘယ္သူက 
ျပဳေစပါသနည္း?” ဟ ုေမးခဲ့ေသာ္ “ဘယ္သူမွ မျပဳေစပါ”ဟု ေျဖျခင္းသည္ အလို ကို သိေစေသာ နိမိတ္မည္၏။ 
“ဥပါသကာတို႔.. သင္တို႔အဘယ္၌ ေနသနည္း“ဟု ေမးေသာအခါ “ျပသာဒ္၌ ေနပါကုန္၏”ဟု ဆုိလတ္ေသာ္ 
“ဥပါသကာတို႔.. ရဟန္းတို႔အား ျပသာဒ္၌ ေနရန္မအပ္ ေလာ”ဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ အရိပ္အေရာင္ျပေသာ 
ၾသဘာသမည္၏။ “ရဟန္းသံဃာတို႔အား ေက်ာင္း သည္ က်ဥ္းေျမာင္း၏”ဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ ေက်ာင္းလႈေစရန္ 
ရည္ရြယ္၍ ပရိယာယ္အားျဖင့္ ဆုိေသာ စကားျဖစ္၏။  

ေဆးပစၥည္း၌ အရိပ္နိ္မိတ္ျပဳျခင္း စေသာ အလံုးစုံသည္ အပ္၏။ ထုိအရိပ္နိမိတ္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ရေသာ 
ေဆးကုိမ ူေရာဂါေပ်ာက္ေသာအခါ သံုးေဆာင္ျခင္းငွာ အပ္သေလာ? မအပ္သေလာ? ဟု ေမးျငားအံ့… 
ဝိနည္းေဆာင္ရဟန္းတို႔က “ျမတ္စြာဘုရားက သံုးခြင့္ေပးေတာ္မူၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အပ္၏”ဟု ဆိုကုန္၏။ 
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 သုတၱန္ေဆာင္ရဟန္းတို႔ကား “အာပတ္မသင့္ေသာ္ျငားလည္း ကိေလသာကို ေခါင္းပါးေစေသာ အာဇီဝသီလကို 

ပ်က္ေစတတ္ေသာေၾကာင့္ သေလႅခပဋိပတ္၌တည္ေသာ ရဟန္း အား မအပ္”ဟု ဆိုကုန္၏။  
 

အထူးကား… အၾကင္ရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား ခြင့္ျပဳေတာ္မူအပ္ေသာ္လည္း အရိပ္နိမိတ္ တို႔ကို မျပဳမူ၍ 
အလိုနည္းသည္၏အျဖစ္ အစရွိေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးတို႔ကုိသာလွ်င္ မီွ၍ ေသေလာက္ ေသာ 
အနာစြကဲပ္ေသာျငားလည္း အရိပ္နိမိတ္စသည္ကို ၾကဥ္၍သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေသာပစၥည္းတို႔ကုိ မီွဝသဲုံးေဆာင္၏။ 
အရွင္သာရိပုၾတာက့ဲသုိ႔ေသာ ဤရဟန္းမ်ိဳးကို “အလြန္ေခါင္းပါးေသာ အက်င့္ရိွ ေသာရဟန္း”ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။  
 
အရွင္သာရိပုၾတာ၏ ေလနာ 
 အခါတပါး ရွင္သာရိပုၾတာသည္ သမာပတ္ဝင္စားလိုသည္ျဖစ္၍ ရွင္ေမာဂၢလာန္ႏွင့္ ေတာအုပ္ တစ္ခု၌ 
သီတင္းသံုးေန၏။ ထိုအခါ ရွင္သာရိပုၾတာအား ေလနာျဖစ္၍ အလြန္ဆင္းရဲျခင္း ျဖစ္၏။ ညေန ခ်မ္းအခ်ိန္ 
ရွင္ေမာဂၢလာန္ ၾကြလာေသာအခါ လဲေလ်ာင္းေနသည္ကို ေတြၸ႕၍ အေၾကာင္းကို ေမးၿပီး “ေရွးက သင့္အား 
ဘယ္ေဆးျဖင့္ ေပ်ာက္ဖူးပါသနည္း”ဟ ုေမး၏။ ရွင္သာရိပုၾတာက “ငါ့ရွင္ လူ႔ဘဝ တုန္းကေတာ့ မယ္ေတာ္က 
ေထာပတ္, ပ်ားရည္နဲ႔ ေရာေႏွာ၍ ေရမပါေသာ ဃနာႏို႔ထမင္းကုိ ေပးလို႔ ေပ်ာက္ဖူးတယ္”ဟု ဆို၏။ 
ရွင္ေမာဂၢလာန္ကလည္း ”ငါ့မွာျဖစ္ေစ, သင့္မွာျဖစ္ေစ ဘုန္းကံရွိလွ်င္ မနက္ျဖန္ခါ ႏုိ႔ဆြမ္းရေကာင္းပါလိမ့္မည္”ဟု 
ဆို၏။ 
 ထိုမေထရ္ႏွစ္ပါး ေျပာဆိုေနသည္ကို ရုကၡဇုိးနတ္က ၾကား၍ ခ်က္ခ်င္းပင္ ရွင္သာရိပုၾတာ၏ 
ဆြမ္းဒကာအိမ္သို႔သြားကာ သားႀကီးကို ဝင္ပူးေလ၏။ ထိုအခါ သားႀကီးအားေဆးကုရန္ ေရာက္လာ ၾကေသာ 
ေဆြမ်ိဳးတို႔ကို “နက္ျဖန္ခါ ရွင္သာရိပုၾတာမေထရ္အား ဃနာႏုိ႔ဆြမ္းလႈမယ္ဆိုရင္ ငါလႊတ္ မယ္”ဟု နတ္က ဆို၏။ 
ထိုေဆြမ်ိဳးတို႔က “သင္မေျပာလဲ ငါတို႔ အၿမဲမျပတ္ လႈပါတယ္”ဟု ေျပာၿပီး ေနာက္ေန႔တြင္ ဃနာႏို႔ဆြမ္းကို 
ခ်က္ျပဳတ္၍ စီမံကုန္၏။  
 ေနာက္ေန႔ ရွင္ေမာဂၢလာန္မေထရ္ ဆြမ္းခံလာေသာအခါ ဒါယကာတို႔သည္ ဃနာႏို႔ဆြမ္းကို ကပ္လႈကုန္၏။ 
ေတာေက်ာင္းျပန္ေရာက္ေသာအခါ ရွင္သာရိပုၾတာကို ကပ္လႈ၏။ ရွင္သာရိပုၾတာသည္ ဃနာႏို႔ဆြမ္းကို 
ျမင္လတ္ေသာ “ႏုိဆြမ္းသည္ အလြန္ေကာင္းလြန္း၏။ အဘယ္သုိ႔ေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္လာသနည္း”ဟု 
ဆင္ျခင္ၾကည့္လတ္ေသာ ရုကၡဇုိးနတ္၏ အစီအမံကို သိျမင္ေလ၏။ ထို အခါ ရွင္ေမာဂၢလာန္ကို “ငါ့ရွင္ ဒီဆြမ္းကို 
သံုးေဆာင္ျခင္းငွာ မထိုက္”ဟု ဆိုေလ၏။  
 ရွင္ေမာဂၢလာန္သည္လည္း မည္သို႔မွ် စိတ္ကြက္ျခင္းမရိွဘဲ ခ်က္ျခင္းပင္ သပိတ္ကိုင္ကာ သင့္ ေတာ္ရာ၌ 
စြန္႔လိုက္၏။ ႏို႔ဆြမ္းမ်ား ေျမျပင္ေပၚသို႔ က်သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ရွင္သာရိပုၾတာမေထရ္၏ ေလနာေရာဂါ 
ေပ်ာက္ေလ၏။ ထိုအခါမွ အႏွစ္ေလးဆယ္ပတ္လံုး တဖန္ျပန္၍ ေပၚမလာေတာ့ၿပီ။ ထုိ႔ေနာင္ “ငါ့ရွင္ေမာဂၢလာန္.. 
ဝစီဝိညတ္ကို မီွ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဃနာႏို႔ဆြမ္းသည္ အူေခြမ်ား ထြက္၍ ေျမျပင္၌ အစာရွာရန္ 
သြားကုန္ေသာ္လည္း သံုးေဆာင္ျခင္းငွာ မသင့္ေတာ္”ဟု မိန္႔ဆုိေလ၏။  
ထိုသို႔ဆုိၿပီး ေအာက္ပါ ဥဒါန္းစကားကုိ က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏- 
 “ႏႈတ္ျမြက္မိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်ိဳၿမိန္ေသာ ဃနာႏို႔ဆြမ္းကို ငါစားမိလွ်င္ ငါ၏  

အသက္ေမြးျခင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္သည ္ျဖစ္ရာ၏။ ငါ၏ အူမေခြသည္  
တည္ရာမ ွအျပင္ထြက္၍ အစာရွာထြက္ေစကာမူ, အသက္ကိုေသာ္လည္း စြန္႔ရေစကာမူ အာဇီဝသီလကို 
ငါသည္ မဖ်က္ဆီးသည္သာတည္း။ 
 ငါသည္ မိမိစိတ္ကို အစမွစ၍ ႏွစ္သက္အားရေစအံ့။ မေလ်ာ္ေသာရွာမီွးျခင္းကုိ ေရွာင္ 
ၾကဥ္အ့ံ။ ျမတ္စြာဘုရား က့ဲရဲ႕ စက္ဆုပ္အပ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းကို မျပဳသည္သာတည္း။ 
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 မဟာတိႆမေထရ္အေၾကာင္း။   ။မဟာတိႆမည္ေသာ မေထရ္သည္ စိရဂုမၺအရပ္၌ ေနေလ့ ရိွ၏။ 

ထိုမေထရ္သည္ အခါတပါး အစာရွားပါးေသာ ဒုဗိၻကၡကာ၌ ခရီးသြားလတ္ေသာ္ ဆြမ္းျပတ္ျခင္း ေၾကာင့္၄င္း၊ 
ခရီးပန္းျခင္းေၾကာင့္၄င္း ကိုယ္ပင္ပန္းသျဖင့္ အားနည္းသည္ျဖစ္၍ အသီးရွိေသာ သရက္ ပင ္္တစ္ပင္၏ ေအာက္၌ 
လဲေလ်ာင္းေနေလသတတ္။ ထိုအပင္ေအာက္၌ မ်ားစြာေသာ သရက္သီး တို႔သည္ ထိုထို ဤဤ အရပ္၌ 
ေႂကြက်လ်က္ရိွေသာ္လည္း ကပၸိယမရိွ၍ ေကာက္ မစားႏုိင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အားျပတ္ေနရွာ၏။ 

ထိုအခ်ိန္တြင္ ထိုမေထရ္ထက္ အသက္ႀကီးေသာ ဥပါသကာႀကီးတစ္ေယာက္ ေရာက္လာ၏။  
ခ်ည္းကပ္ၾကည့္ေသာအခါ အားျပတ္ေနမွန္းသိသျဖင့္ သရက္သီးကုိ ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ တိုက္၏။ ၄င္းေနာက္ 
မိမိေက်ာက္ကုန္းေပၚသို႔ တင္ၿပီးလွ်င္ ထိုမေထရ္ လိုရာအရပ္သို႔ ေဆာင္သြား၏။ ထိုအခါ မေထရ္သည္- 

“ဤဥပါသကာႀကီးသည္ သင့္အေဖလည္း မဟုတ္၊ သင့္အေမလည္း မဟုတ္၊ ေဆြမ်ိဳးလည္း မဟုတ္၊ 
မိတ္ေဆြလည္း မဟုတ္ေပ။ သို႔ပါလ်က္ သီလရိွျခင္းတည္းဟူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ 
ပခုံးျဖင့္ထမ္းေဆာင္ျခင္း စသည္ကို ျပဳလုပ္ေပး၏” ဟု 

မိမိကိုယ္ကို ဆံုးမၿပီးလွ်င္ ရႈျခင္း ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္းကို အားထုတ္၍ ဝိပႆနာကုိ ပြားေစၿပီး လ်င္ 
ထိုဥပါသကာႀကီး၏ ေက်ာက္ကုန္းေပၚ၌ တည္လ်က္ပင္ အရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ သြား၏။ (ဝိသုဒိၶမဂ္၊ 
ဋီကာ။) 

ထို႔ေၾကာင့္ သဒၶါတရားျဖင့္ ရဟန္းျပဳ၍ လာေသာ အေျမွာ္အျမင္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ မသင့္  
ေသာ နည္းျဖင့္ ရွာမွီးျခင္းငွာ စိတ္ကိုမွ်ေသာ္လည္း မျဖစ္ေစမူ၍ အာဇီဝပါရိသုဒိၶသီလကို ထက္ဝန္း က်င္ 
ျဖဴစင္ေစရာ၏။ 
၄။ ပစၥယသႏိၷႆိတာသီလကို ၿပီးေစပံု 
 ပစၥယသႏိၷႆိတသီလကို ပညာျဖင့္ ၿပီးေစအပ္၏။ မွန္၏။ ထိုသီလကုိ ပညာျဖင့္သာလွ်င္ ၿပီးစီးႏိုင္၏။ 
အေၾကာင္းမွာ… ထိုပညာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာရဟန္းမွာ ပစၥည္းေလးပါးတို႔၌ (အေႂကြးယူ၍ သံုးေဆာင္ျခင္းဟူေသာ 
ဣဏပရိေဘာဂႏွင့္ အာပတ္ဟူေသာ) အျပစ္ႏွင့္ (ဣဏပရိေဘာဂႏွင့္ အာပတ္မ ွလြတ္ျခင္းဟူေသာ) အက်ိဳးတို႔ကို 
ျမင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္တည္း။ 
 ထိုသို႔ ပညာျဖင့္ ၿပီးေစအပ္ေသာေၾကာင့္ ပစၥည္းတို႔၌ တပ္မက္ေသာတဏွာကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ 
တရားႏွင့္ညီစြာရအပ္ေသာ ပစၥည္းတို႔ကို “အေအးကိုပယ္ေဖ်ာက္ျခင္း စသည္ျဖင့္” ဆိုအပ္ခဲၿ့ပီးေသာ နည္းအတိုင္း 
ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္လ်က္ သုံးေဆာင္သည္ျဖစ္၍ ထုိ ပစၥယသႏိၷႆိတသီလကို ၿပီးစီး ေစအပ္၏။ 
 
ဆင္ျခင္ရာကာလ ၂-မ်ိဳး 
 ပစၥည္းတို႔ကုိ ဆင္ျခင္ျခင္းသည္ ရေသာကာလ၌ ဆင္ျခင္ျခင္း၊ သံုးေဆာင္ေသာကာလ၌ ဆင္ျခင္ျခင္းဟူ၍ 
၂-မ်ိဳးရိွ၏။  
 ရေသာကာလ၌ ဓာတ္၏အစြမ္းျဖင့္၄င္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းဟူေသာ ပဋိကူလ၏ အစြမ္းျဖင့္၄င္း 
ဆင္ျခင္၍ ထားအပ္ကုန္ေသာ သကၤန္းစသည္တို႔သည္ ထိုမ ွေနာင္ေသာကာလ၌ သံုးေဆာင္ေသာရဟန္း၏ 
သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ အျပစ္မရွိသည္သာတည္း။ သံုးေဆာင္ေသာကာလ၌ လည္း ဆင္ျခင္၍ 
သံုးေဆာင္ေသာရဟန္း၏ သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ အျပစ္မရွိသည္သာတည္း။ 
 
[ဓာတ္၏အစြမ္းျဖင့္ ဆင္ျခင္ပံု။ ။“သကၤန္းစေသာ ပစၥည္းႏွင္ ့သံုးေဆာင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည ္
အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေနၾကေသာ ဓာတ္သေဘာမွ်သာလွ်င္ ရိွ၏”ဟု ဤသို႔ ဓာတ္ကို ႏွလံုးသြင္းျခင္း၏ 
အစြမ္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္ျခင္းကုိ ဆိုလိုသည္။ 
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ပဋိကူလ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္ပံု။       ။ေရွးဦးစြာ ဆြမ္း၌ အာဟာေရပဋိကူလသညာ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ 
ဆင္ျခင္အပ္ ၏။ အလံုးစုံေသာ သကၤန္းစသည္တို႔၌မူကား သူ႔ပင္ကို သေဘာအားျဖင့္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ကုန္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤစက္ဆုပ္ဖြယ္ရွိေသာ အေကာင္ပုပ္သုိ႔ ေရာက္ၾကလွ်င္ အလြန္ပင္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရွိၾကသည္ 
ျဖစ္ကုန္လတ့ံ”ဟု ႏွလံုး သြင္းျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ (ဋီကာ)] 
 
သံုးေဆာင္ျခင္း ပရိေဘာဂ ၄-မ်ိဳး 
 ၁။ ေထယ် ပရိေဘာဂ 
 ၂။ ဣဏ ပရိေဘာဂ 
 ၃။ ဒါယဇၨ ပရိေဘာဂ 
 ၄။ သာမိ ပရိေဘာဂ ဟူ၍ ေလးပါးရိွ၏။ 
 
(၁/၂) ေထယ်+ဣဏ = ခိုးစား+ေႂကြးယူစား 
 ထိုေလးပါးတို႔တြင္ သီလမရိွေသာ ဒုႆီလရဟန္း၏ သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ခိုးသူ၏ သံုးေဆာင္ ျခင္း 
ေထယ်ပရိေဘာဂ မည္၏။ သီလရိွေသာရဟန္း၏ မဆင္ျခင္ပ ဲသုံးေဆာင္ျခင္းသည္ ေႂကြးယူ၍ သုံးေဆာင္ျခင္း 
ဣဏပရိေဘာဂ မည္၏။ 
 ထို႔ေၾကာင့္ သကၤန္းကုိ ဝတ္ရုံတိုင္း ဝတ္ရုံတုိင္း၊ ဆြမ္းကို စားတိုင္း စားတိုင္း ဆင္ျခင္အပ္၏။ 
ဤသို႔မစြမ္းႏုိင္လွ်င္ နံနက္ပုိင္း ညေနပုိင္း ညဥ့္ဦးယာမ္ သန္းေခါင္ယာမ္ မိုးေသာက္ယာမ္တို႔၌ (၄-ၾကိမ္ ျဖစ္ေစ, ၃-
ႀကိမ္ျဖစ္ေစ, ၂-ၾကိမ္ျဖစ္ေစ, ၁-ႀကိမ္ျဖစ္ေစ) ဆင္ျခင္အပ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ မဆင္ျခင္မိဘဲ အာရံုတက္သြားလွ်င္ 
ဣဏပရိေဘာဂအရာ တည္ေတာ့၏။  
 ေက်ာင္းကို ဝင္တိုင္း ဆင္ျခင္အပ္၏။ ေဆးကို ခံယူျခင္း၌၄င္း, သံုးေဆာင္ျခင္း၌၄င္း သတိ ရွိသင့္၏။ 
သို႔ေသာ္လည္း ခံယူစဥ္ သတိရွိၿပီး သံုးေဆာင္ေသာအခါ သတိမရွိေသာ ရဟန္းအားသာ လွ်င္ အာပတ္သင့္၏။ 
ခံယူစဥ္ သတိမျပဳမူ၍ သံုးေဆာင္ေသာအခါ သတိျပဳေသာ ရဟန္းသည္ အာပတ္မသင့္။ 
 
စင္ၾကယ္ေၾကာင္း သုဒိၶ ၄-မ်ိဳး 
 ၁။ ေဒသနာသုဒိၶ 
 ၂။ သံဝရသုဒိၶ 
 ၃။ ပရိေယ႒ိသုဒိၶ 
 ၄။ ပစၥေဝကၡဏသုဒိၶ ဟူ၍ ေလးမ်ိဳးရိွ၏။ 
 
 ထိုေလးပါးတို႔တြင္ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလသည္ ေဒသနာၾကားျခင္းလွ်င္ စင္ၾကယ္ျခင္း ရွိေသာေၾကာင့္ 
ေဒသနာသုဒိၶ မည္၏။ မွန္၏။ ထိုပါတိေမာကၡသီလကို ေဒသနာေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ စင္ၾကယ္ျခင္းေၾကာင့္ 
ေဒသနာသုဒိၶ မည္၏။  

ဣၿႏိၵယသံဝရသီလသည္ သံဝရသုဒိၶ မည္၏။ မွန္၏။ ထိုဣၿႏိၵယသံဝရသီလကို “တဖန္ ဤသုိ႔ မျပဳအ့ံ”ဟု 
စိတ္ကို ေဆာက္တည္ျခင္းျဖင့္ အထူးျပဳအပ္ေသာ ပိတ္ဆို႔ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ျခင္းေၾကာင့္ 
သံဝရသုဒိၶ မည္၏။  
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 အာဇီဝပါရိသုဒိၶ သီလသည္ ပရိေယ႒ိသုဒိၶ မည္၏။ မွန္၏။ ထိုအာဇီဝပါရိသုဒိၶသီလကို မသင့္ ေသာ 

ရွာမွီးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္၍ တရားႏွင့္ညီစြာ ပစၥည္းတို႔ကိုျဖစ္ေစေသာ ရဟန္းအား ရွာမွီးျခင္းျဖင့္ 
စင္ၾကယ္ျခင္းေၾကာင့္ ပရိေယ႒ိသုဒိၶ မည္၏။ 

ပစၥယသႏိၷႆိတသီလသည္ ပစၥေဝကၡဏသုဒိၶ မည္၏။ မွန္၏။ ပစၥယသႏိၷႆိတသီလကို “အေအးကို 
ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းငွာ စသည္ျဖင့္” ဆုိုအပ္ၿပီးေသာ သေဘာရွိေသာ ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာေၾကာင့္ 
ပစၥေဝကၡဏသုဒိၶဟု ဆိုအပ္၏။  

ထိုေၾကာင့္ “ခံယူျခင္း၌ သတိမျပဳမူ၍ သံုးေဆာင္ျခင္း၌ သတိျပဳေသာ ရဟန္းအား အာပတ္ မသင့္”ဟူ၍ 
ငါဆိုခ့ဲ၏။ 
 
(၃) ဒါယဇၨ ပရိေဘာဂ = အေမြခံစား 
 ၇-ပါးေသာ အရိယာပုဂိၢဳလ္တို႔၏ ပစၥည္းကို သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ဒါယဇၨ ပရိေဘာဂ မည္၏။ 
အေၾကာင္းမူကား ထိုေသကၡပုဂိၢဳလ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္ျဖစ္ကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အဘ ဘုရား၏ 
ပစၥည္းေလးပါး အေမြခံျဖစ္ၾကကုန္လ်က္ ထိုပစၥည္းေလးပါးတို႔ကို သုံးေဆာင္ကုန္၏။  
 ရွင္းဦးအံ့။ ဤေသကၡပုဂိၢဳလ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပစၥည္းတို႔ကုိ သံုးေဆာင္ကုန္သေလာ? 
ဒါယကာတို႔လႈေသာ ပစၥည္းတို႔ကို သံုးေဆာင္ကုန္သေလာ? ဟူမ ူလူတို႔က လႈအပ္သည ္ျဖစ္ေသာ္ျငား လည္း 
ျမတ္စြာဘုရားက ခြင့္ျပဳထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဥစၥာသာ မည္ ကုန္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
“ျမတ္စြာဘုရား၏ ပစၥည္းတို႔ကုိ သံုးေဆာင္သည္ မည္ကုန္၏”ဟ ုသိအပ္၏။ ဤ ေနရာ၌ ဓမၼဒါယာဒသုတ္(မူ-ပဏ္-
၁၅)သည္ သက္ေသ သာဓကပင္တည္း။ 
 
(၄) သာမိ ပရိေဘာဂ - ပိုင္ရွင္၏ စားသံုးျခင္း 
 ရဟႏၱာ၏ သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ သာမိ ပရိေဘာဂမည္၏။ အေၾကာင္းမွာ ထိုရဟႏၱာတို႔သည္ 
တဏွာကၽြန္၏အျဖစ္မွ ေက်ာ္လြန္ၾကၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပိုင္ရွင္အျဖစ္ျဖင့္ ပစၥည္းတို႔ကို သုံးေဆာင္ ကုန္၏။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ရဟႏၱာတုိ႔၏ သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ သာမိ ပရိေဘာဂမည္၏။  
 
ျဖစ္သင့္+မသင့္  
 ထို ၄-ပါးတို႔တြင္ သာမိပရိေဘာဂသည္၄င္း၊ ဒါယဇၨ ပရိေဘာဂသည္၄င္း အလံုးစံုေသာ အရိယာႏွင့္ 
ပုထုဇဥ္တို႔အား ျဖစ္သင့္၏။ ဣဏပရိေဘာဂသည္ကား မသင့္။ ေထယ်ပရိေဘာဂ သည္ကား ဆိုဖြယ္မရွိေတာ့ေပ။ 
သီလရိွသူကို “ဒါယဇၨပရိေဘာဂ”မွာ ထည့္ 
 ရွင္းဦးအ့ံ။ သီလရိွေသာသူ၏ ဆင္ျခင္၍ သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ဣဏပရိေဘာဂ၏ ဆန္႔က်င္ 
ဘက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာဏဏ် ပရိေဘာဂ(ၿမီကင္းေသာသူ၏ သံုးေဆာင္ျခင္း) မူလည္းျဖစ္၏။ ဒါယဇၨ 
ပရိေဘာဂ၌သာလွ်င္ ထည့္သြင္းေရတြက္အပ္၏။ အေၾကာင္းမွာ သီလရိွေသာရဟန္းသည္ အဓိသီလဟူေသာ 
ဤသိကၡာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာေၾကာင့္ က်င့္ဆဲ“ေသကၡ”ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚဆိုအပ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သီလရိွေသာရဟန္း၏ 
ဆင္ျခင္၍သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ဒါယဇၨ ပရိေဘာဂ၌သာလွ်င္ ထည့္ သြင္းေရတြက္အပ္၏။  
အျမတ္ဆံုး သံုးေဆာင္ျခင္း 
 ထိုေလးေသာ ပရိေဘာဂတို႔တြင္ သာမိ ပရိေဘာဂသည္ အျမတ္ဆုံးျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သာမိ 
ပရိေဘာဂကို ေတာင့္တေသာရဟန္းသည္ ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ ပစၥေဝကၡဏာနည္းျဖင့္ ဆင္ျခင္လ်က္ 
သံုးေဆာင္သည္ျဖစ္၍ ပစၥသႏိၷႆိတသီလကို ၿပီးေစအပ္၏။  
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  အက်ိဳးကား။ ။ဤဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာနည္းျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ သံုးေဆာင္ျခင္းကို ျပဳေသာရဟန္း သည္ 

ျပဳသင့္ေသာကိစၥကုိ ျပဳေလ့ရွိသူမည္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ပါ ဂါထာမ်ားကို ေဟာၾကားေတာ္ မူေပ၏။ 
 “ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ (ပညာျဖင့္ဆင္ျခင္၍ သကၤန္းကို မီွဝ၏ဲ- ဤသို႔ စေသာ) 
တရားကို ၾကားနာ၍ ဘုရားရွင္၏တပည့္သည္ ဆြမ္းကို၄င္း, ေက်ာင္းကို၄င္း, အိပ္ရာ-ေနရာ ကုိ၄င္း, သကၤန္းကို၄င္း 
ဆင္ျခင္၍သာလွ်င္ သုံးေဆာင္ရာ၏။ ထိုသို႔ သုံးေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ၾကာဖက္ ၌ ေရေပါက္သည္ မကပ္ၿငိသက့ဲသို႔ 
ထို႔အတူ ရဟန္းသည္ ဆြမ္း, သကၤန္း, ေက်ာင္း, ေဆး ဤပစၥည္း ေလးပါးတို႔၌ မကပ္ၿငိေတာ့ေပ။ (ဓမၼိကသုတ္၊ 
သုတၱနိပါတ္၊) 
 အရိယာတို႔၏ သံုးေဆာင္ရာကာလ၌ လူဒါယကာဟူေသာ သူတပါးထံမွရ၍ ထိုရဟန္းသည္ ခ်ီး 
ေျမွာက္ေသာအားျဖင့္ ခဖဲြယ္တို႔၌၄င္း, စားဖြယ္တုိ႔၌၄င္း, လ်က္ဖြယ္တို႔၌၄င္း (အသားႏုတက္ေအာင္ 
ေဆးလိမ္းရာ၌က့ဲသုိ႔) အခါခပ္သိမ္း သတိထင္သည္ျဖစ္၍ မ်ားစြာကုိ ကပ္လႈေသာ္လည္း အတိုင္း အရွည္ကို သိ၏။  
 ကႏၱာရခရီးခဲ၌ မိမိသား၏ အသားကို သံုးေဆာင္ကုန္ေသာ ဇနီးေမာင္ႏံွကဲ့သို႔၄င္း, လွည္းဝင္ရုိး ကုိ 
ဆီထိုးသက့ဲသို႔၄င္း ဤအတူ ကိုယ္ခႏၶာ မွ်ေစျခင္းငွာ အစာအာဟာရကို မမက္ေမာ မေတြေဝသည္ ျဖစ္၍ 
သံုးေဆာင္ရာ၏။ 
 ပစၥယသႏိၷႆိတသီလကို လံုးဝျပည့္စုံေအာင္ ျဖည့္က်င့္ေလ့ရွိသူ၏ အျဖစ္၌ မဟာသံဃ-ရကၡိတ၏ 
တူေတာ္ သံဃရကၡိတသာမေဏ၏ အေၾကာင္းကို မွတ္သားသင့္၏။ 
 
သံဃရကၡိတ သာမေဏဝတၳဳ။      ။ ေအးေနၿပီးေသာ သေလးဆြမ္းကုိ သံုးေဆာင္ေနေသာ ငါ့ကုိ ဦးရီးေတာ္ 
ဥပဇၩာယ္ဆရာသည္ “သာမေဏ… သင္သည္ မဆင္ျခင္ဘဲ လွ်ာကို မေလာင္ေစလင့္” ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူေလၿပီ။ 
ထိုအခါ ငါသည္ ဥပဇၩာယ္ဆရာ၏ စကားကို ၾကားရ၍ ထိပ္လန္႔ျခင္း သံေဝဂ ကုိ ရခဲ့၏။ ထိုေနရာ၌ ထုိင္လ်က္ပင္ 
အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီ။ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္လာ ၿပီးေသာ ထိုငါသည္ လဆန္း ၁၅-ရက္၌ 
တက္ထြန္းေသာ လျပည့္ဝန္းကဲ့သို႔ ျပည့္စံုေသာ ႏွလံုးအၾကံ ရွိသည္၄င္း, အာသေဝါခပ္သိမ္း 
ကင္းၿငိမ္းျခင္းသည္၄င္း ျဖစ္ေပၿပီ။ ယခုအခါ တဖန္အသစ္ ျဖစ္လတ့ံ ေသာ ဘဝမရိွေတာ့ၿပီ။ 
 ထို႔ေၾကာင့္ သံဃရကိၡတ သာမေဏမွ တပါးေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသားသည္လည္း ဆင္းရဲကုန္ ရာျဖစ္ေသာ 
အရဟတၱဖိုလ္ကို လိုခ်င္ေတာင့္တလတ္ေသာ္ သင့္ေသာအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ ပစၥည္းတို႔ကို သံုးေဆာင္မွီဝေဲလရာ၏။ 
ဤကာ အဆံုးအမ အႏုသာသနီတည္း။ 

ဤ၌ ေလးပါးတြသီဲလ ၿပီး၏ 
 

************************** 
 
ပဌမ ပဥၥကသီလ = ပထမ ငါးပါးတြ ဲသီလ 
 ငါးပါးတြသဲီလ၌ လူသာမေဏတို႔၏သီလ စေသာအားျဖင့္ ငါးပါးေသာသီလတို႔၏ အနက္ အဓိပၸါယ္ကို 
သိအပ္၏။  
ပဋိသမိၻဒါမဂ္ ပါဠိေတာ္၌ ဤသို႔လာ၏- 
 ပရိယႏၱ-ပါရိသုဒိၶသီလသည္ အဘယ္နည္း? အေရအတြက္အားျဖင့္ အပုိင္းအျခားရိွေသာ 
သိကၡာပုဒ္ရွိကုန္ေသာ လူသာမေဏတု႔ိ၏ သီလေပတည္း။  
 အပရိယႏၱ-ပါရိသုဒိၶသီလသည္ အဘယ္နည္း? အပိုင္းအျခားမရိွေသာ သိကၡာပုဒ္ရွိကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔၏ 
သီလေပတည္း။  
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  ပရိပုဏၰ-ပါရိသုဒိၶသီလသည္ အဘယ္နည္း? ဝိပႆနာကုသုိလ္အက်င့္၌ မျပတ္ယွဥ္ကုန္ေသာ 

ေသကၡတရားလွ်င္ အပုိင္းအျခားရိွေသာ (ေဂါၾတဘူတိုင္ေအာင္ျဖစ္ေသာ) ကုသိုလ္တရား၌ အျပည့္ အစံု 
ျဖည့္က်င့္ေလ့ရိွေသာ ကိုယ္ႏွင့္အသက္ မငဲ့ကြက္မူ၍ စြန္႔အပ္ေသာ အသက္ရိွကုန္ေသာ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္တုိ႔၏ 
သီလေပတည္း။  
 အပရာမ႒-ပါရိသုဒိၶသီလသည္ အဘယ္နည္း? ၇-ပါးေသာ ေသကၡပုဂိၢဳလ္တုိ႔၏ သီလေပ တည္း။ 
ပဋိပၸႆဒိၶ-ပါရိသုဒိၶသီလသည ္အဘယ္နည္း? ရဟႏၱာတို႔၏၄င္း, ပေစၥကဗုဒၶါတို႔၏၄င္း, ျမတ္စြာဘုရား တို႔၏၄င္း 
သီလေပတည္း။ 
 
၁။ အထက္ပါ ၅-ပါးတို႔တြင္ လူသာမေဏတို႔၏ သီလသည္ အေရအတြက္အားျဖင့္ အပိုင္းအျခား 
ရွိေသာေၾကာင့္ ပရိယႏၱ-ပါရိသုဒိၶသီလ(အပုိင္းအျခားရိွေသာ ထက္ဝန္းက်င္စင္ၾကယ္ေသာသီလ)ဟူ၍ သိအပ္၏။ 
 
၂။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ကုန္ေသာ သံဝရဝိနည္းေခၚ ဤသိကၡာပုဒ္တို႔သည ္ကုေဋ 
 “ကိုးေထာင္ တစ္ရာ့ရွစ္ဆယ္ ငါးသန္း သံုးေသာင္း ေျခာက္ေထာင္” ရွိကုန္၏။ ဤသိကၡာပုဒ္တုိ႔ 
 ကို ဝိနည္းပိဋကတ္၌ ေပယ်ာလအျမြက္အားျဖင့္ သဂၤါယနာတင္ မေထရ္တုိ႔က ခ်ဳံး၍ ျပထား၏။ 
ဤသို႔ အေရအတြက္အားျဖင့္ အပုိင္းအျခား ရွိေသာ္ျငားလည္း အႂကြင္းမဲ့အားျဖင့္ ေဆာက္တည္မႈ ျဖစ္ ျခင္းကို၄င္း, 
လာဘ္,အၿခံအရံ,ေဆြမ်ိဳး,ကုိယ္အဂၤါ,အသက္ တို႔၏ အစြမ္းအားျဖင့္ အပိုင္းအျခားကို မျမင္ ရျခင္းကို ရည္ရြယ္၍ 
အပရိယႏၱ-ပါရိသုဒိၶသီလ ဟူ၍ ေဟာေတာ္မူအပ္၏။  
 
အဘယ္ကဲသို႔နည္း ဟူမူ? ။စိရဂုမၺအရပ္၌ သီတင္းသံုးေသာ သရက္သီးတို႔ကို ေကာက္၍မစား ေသာ 
မဟာတိႆမေထရ္၏ သီလကဲသို့႔ေပတည္း။ ထိုမေထရ္သည္- 
 “ျမတ္ေသာ ကုိယ္အဂၤါဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ လူဆိုးသူခုိးတို႔ ႏိွပ္စက္ခံရေသာသူသည္  
 ဥစၥာကိုစြန္႔ရာ၏။ အသက္ကုိ ေစာင့္လိုေသာသူသည ္ကိုယ္အဂၤါကိုစြန္႔ရာ၏။ သူေတာ္ေကာင္း 
 တရားကုိ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ေသာသူသည္ (သုတေသာမမင္း စသည္က့ဲသုိ႔) ကိုယ္အဂၤါကုိ 
 ၄င္း, ဥစၥာကုိ၄င္း, အသက္ကို၄င္း အလံုးစံုကုိ စြန္႔ရာ၏။” ဟူေသာ 
ဤသူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အက်င့္ကို မစြန္႔သည္ျဖစ္၍ ဆာေလာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေသမည-္ရွင္မည္ ဟူ၍ အသက္၌ 
ယံုမွားျခင္းရွိေသာ္ျငားလည္း “အကပ္မခံပဲ မသံုးေဆာင္ရ”ဟု တားျမစ္ထားေသာ သိကၡာပုဒ္ ကို မလြန္က်ဴးမူ၍ 
ထိုအပရိယႏၱ-ပါရိသုဒိၶသီလကိုပင ္မီွ၍ ဥပါသကာ၏ ေက်ာက္ကုန္းထက္၌ပင္လွ်င္ အရဟတၱဖုိလ္သုိ႔ 
ေရာက္ေတာ္မူေလ၏။ 
၃။ ပရိပုဏၰ-ပါရိသုဒိၶသီလ= ထက္ဝန္းက်င္ျပည့္စံုေသာ ထက္ဝန္းက်င္စင္ၾကယ္ေသာ သီလ 
 ကလ်ာဏပုထုဇဥ္တုိ႔၏ သီလသည္ ရဟန္းျဖစ္သည္မွစ၍ ေကာင္းစြာ ေသြးအပ္ၿပီးေသာ 
ပတၱျမားက့ဲသို႔၄င္း, ေကာင္းစြာၾကည္အပ္ၿပီးေသာ ေရႊစင္ကဲ့သို႔၄င္း, အလြန္စင္ၾကယ္သည္၏ အျဖစ္ ေၾကာင့္ 
ကိေလသာစိတ္ ျဖစ္ကာမွ်ေသာ္လည္း ျဖစ္ေသာအညစ္အေၾကးမွ ကင္းသည္ရွိေသာ္ အရဟတၱဖုိလ္၏သာလွ်င္ 
နီးေသာအေၾကာင္း ျဖစ္ေပ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းသီလကို ပရိပုဏၰ-ပါရိသုဒိၶ ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။  
 
မဟာသံဃရကိၡတမေထရ္ႏွင့္ တူေတာ္ စူဠသံဃရကိၡတမေထရ္တို႔၏ သီလ 
 ဝါေတာ္ ၆၀-ရၿပီးေသာ မဟာသံဃရကိၡတမေထရ္ကုိ ေသရာေညာင္ေစာင္း လဲေလ်ာင္းေနစဥ္ 
ရဟန္းသံဃာမ်ားက ေလာကုတၱတရား ရပါသလားဟု ေမးၾက၏။ မေထရ္က မရေသးေၾကာင္း ျပန္ေျဖ ၏။ ထိုအခါ 
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 အလုပ္အေကၽြးျဖစ္ေသာ တူျဖစ္သူရဟန္းက “အရွင္ဘုရား, အရွင္ဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳ ေတာ့အ့ံဟု သတင္းၾကား၍ 

၁၂-ယူဇနာပတ္လည္မွ လူတို႔သည္ ေရာက္လာၾကပါ၏။ အရွင္ဘုရား ပုထုဇဥ ္အျဖစ္ႏွင္ ့စုေတရလွ်င္ လူအေပါင္း 
စိတ္ခ်မ္းသာၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ”ဟု ေလွ်ာက္၏။ 
 ထိုအခါ မေထရ္က “ငါ့ရွင္- ငါသည္ အရိမေတၱယ်ဘုရားကုိ ဖူးလို၍ ဝိပႆနာကို အားမထုတ္ ပ ဲေနခဲ့၏။ 
သင္ေျပာသည့္အတိုင္း ျဖစ္ပါမူ ငါ့ကို အားထုတ္ရန ္အခြင့္ျပဳဦးေလာ”ဟု ဆိုေလေသာ္ ထိုရဟန္းငယ္က မေထရ္ကုိ 
ထူေပးၿပီး အခန္းျပင္သို႔ ထြက္ေလ၏။ ထုိရဟန္း အျပင္သို႔ ထြက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္၍ 
လက္ဖ်စ္သံျဖင့္ အမွတ္သညာကို ေပးလိုက္၏။  
 ေရာက္လာေသာ သံဃာမ်ားက “အရွင္ဘုရား အခုလို ေသခါနီးကာလမွာ ေလာကုတၱရာတရား ကို 
ရေစႏိုင္ျခင္းသည္ ျပဳႏိုင္ခေဲသာအမႈကုိ ျပဳေတာ္မူပါေပ၏”ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ထိုအခါ မေထရ္က “ငါ့ရွင္တို႔- 
ေသခါနီး၌ ေလာကုတၱရာတရားကို ျဖစ္ေစျခင္းသည္ ခယဲဥ္းေသာအမႈ မဟုတ္ေပ။ စင္စစ ္ခယဲဥ္းေသာအမႈကို 
ငါေျပာၾကားအ့ံ။ ငါ့ရွင္တို႔- ငါသည္ ရဟန္းျဖစ္သည္မွ စ၍ အမွတ္သတိကင္းသျဖင့္ ခၽြတ္ယြင္းစြာ 
ျပဳမိေသာအမႈမည္သည္ မရွိခဲ့ေပ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။  
 ထိုမဟာသံဃရကိၡတမေထရ္၏ တူေတာ္သည္လည္း ဝါေတာ္ ၅၀-ရွိေသာအခါ၌ ဤအတူပင ္
အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ေလ၏။ 

***** 
ၾကားနာအပ္ေသာ သုတမွလည္း ကင္းသည္ျဖစ္ျငားအ့ံ။ သီလတို႔၌လည္း ေကာင္းစြာ မတည္ ျငားအ့ံ။ 

သို႔ျဖစ္လွ်င္ သီလအားျဖင့္၄င္း, သုတအားျဖင့္၄င္း ၂-ပါးစံုအားျဖင့္ ထိုရဟန္းကုိ ပညာရွိတို႔ က့ဲရဲ႕ကုန္၏။ 
 နည္းေသာသုတ ရွိေသာ္ျငားလည္း သီလတို႔၌ ေကာင္းစြာတည္ျငားအ့ံ။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုရဟန္း ကုိ 
သီလအားျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းကုန္၏။ ထိုရဟန္း၏ သုတသည္ နည္းေသာ္လည္း ျပည့္စံုေပ၏။ 
 မ်ားစြာေသာ သုတရိွေစကာမူ သီလတို႔၌ ေကာင္းစြာ မတည္ျငားအ့ံ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သီလအားျဖင့္ 
ထိုရဟန္းကုိ က့ဲရဲ႕ကုန္၏။ သီလကင္းေသာ ထိုရဟန္း၏ သုတသည္ (မိမိအက်ိဳး, သူတပါးအက်ိဳး 
မေဆာင္ႏ္ိုင္ေသာေၾကာင့္) ျပည့္စံုသည္ မမည္။  
 မ်ားေသာသုတ ရိွၿပီး သီလတို႔၌ ေကာင္းစြာတည္လွ်င္ သီလအားျဖင့္၄င္း, သုတအားျဖင့္၄င္း ထိုရဟန္းကုိ 
ပညာရိွတုိ႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္၏။  
 သုတမ်ားေသာ, သီလစေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူး၏ တည္ရာျဖစ္ေသာ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ပညာႏွင့္ 
ျပည့္စံုေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားျဖစ္ေသာ ထိုသို႔ေသာ ရဟန္းကုိ အဘယ္သူသည္ 
ကဲ့ရဲ႕ထိုက္ပါေတာ့အံ့နည္း။ ဇမၺဴ ရစ္ေရႊစင္ကဲ့သုိ႔ မည္သူမွ် မက့ဲရဲ႕ထိုက္ေပ။ ထိုရဟန္းကို နတ္တို႔သည္ ၄င္း, 
ျဗဟၼာတို႔သည္၄င္း ထိုရဟန္းကုိ ခ်ီးမြမ္းထိုက္၏။ ဤတြင္ စကားတစ္ရပ္ ၿပီး၏။  
၄။ အပရာမ႒-ပါရိသုဒိၶသီလ= ငါ,ငါဥစၥာဟု မွားယြင္းစြာမသံုးသပ္အပ္ေသာ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ျခင္းရိွေသာ 
သီလဟူသည္- 
 ေသကၡပုဂိၢဳလ္တို႔၏ သီလကို ဒိ႒ိ၏အစြမ္းျဖင့္ မွားယြင္းစြာ မသံုးသပ္အပ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ 
အပရာမ႒-ပါရိသုဒိၶသီလမည္၏။ တနည္းကား… ပုထုဇဥ္၏ ဘဝရာဂ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ မသုံးသပ္အပ္ ေသာ 
သီလကို အပရာမ႒-ပါရိသုဒိၶသီလ ဟုေခၚ၏။  

အဘယ္က့ဲသို႔နည္း? ဟူမူကား သူႂကြယ္သားျဖစ္ေသာ (ေပါင္ခ်ိဳးေသာ) တိႆမေထရ္၏ 
သီလက့ဲသို႔ေပတည္း။ ခ်ဲ႕ဲျပေပအ့ံ။ ထိုအရွင္တိႆသည္ ထိုသို႔သေဘာရိွေသာ သီလကိုမွီ၍ အရဟတၱဖိုလ္၌ 
တည္လိုေသာေၾကာင့္ ရန္သူလူဆိုးတို႔ကုိ- 

“အေမာင္တုိ႔- ငါသည္ ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းတို႔ကို ရုိက္ခ်ိဳးၿပီးလွ်င္ သင္တို႔ကုိ (တျခားသို႔  
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 ထြက္မေျပးမည့္အေၾကာင္း) သိေစပါအ့ံ။ ငါသည္ ရာဂႏွင့္တကြ ေသရျခင္းကို စက္ဆုပ္ပါ၏။ 

ရွက္ႏုိ္းပါ၏”ဟု ေျပာဆို၏။ 
 ရာဂႏွင့္ေသရမည္မွာ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ရွက္ဖြယ္ျဖစ္သည္ဟု ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာ  
အားျဖင့္ စဥ္းစားၾကံစည္ၿပီးလွ်င္ အသင့္လမ္းမွန္အားျဖင့္ သံုးသပ္၍ အရုဏ္တက္ခ်ိန္ ေရာက္  
လတ္ေသာ္ ငါသည္ အရဟတၱဖုိလ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ေပၿပီ” ဟု ဥဒါန္းကုိလည္း က်ဴးရင့္ေလ၏။ 

 
ေရာဂါႏိွပ္စက္ခံရေသာ မေထရ္တစ္ပါး။ ။ထိုမေထရ္သည္ အသည္းအသန္ နာမက်န္းသျဖင့္ မိမိလက္ျဖင့္ 
အာဟာရကုိေသာ္လည္း မစြမ္းႏိုင္။ မိမိ၏ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ထဲ၌ နစ္လ်က္ တေျပာင္း ျပန္ျပန္ လူးလိွမ့္ေန၏။ 
ဤသည္ကို ရဟန္းငယ္တစ္ပါးက ျမင္၍ “ဇီဝိတိေျႏၵႏွင့္စပ္ေသာ သခၤါရတို႔ သည္ ဆင္းရဲေလစြတကား” ဟ ု
ညဥ္းတြားေျပာဆို၏။  
 ထိုရဟန္းငယ္ကုိ မေထရ္ႀကီးက “ငါ့ရွင…္ ငါသည္ ယခုေသသည္ရွိေသာ္ နတ္စည္းစိမ္ကို ရအ့ံ။ 
ဤသုိ႔ရျခင္း၌ ငါ့အား ယံုမွားမရွိ။ သို႔ေသာ္လည္း ဤရဟန္းသီလကို ဖ်က္၍ ရေသာစည္းစိမ္မည္ သည္ 
သိကၡာကုိစြန္႔၍ ရေသာ လူ႔အျဖစ္ႏွင့္ တူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အလိုမရိွ”ဟု ဆိုၿပီးလွ်င္ “သီလႏွင့္သာ အတူေသအ့ံ”ဟု 
ဆို၏။ ထုိသို႔ဆိုၿပီးေနာက္ ေလ်ာင္းလ်က္ နာက်င္ခံခက္ ႏွိပ္စက္ေသာ ထုိေရာဂါ ေဝဒနာကိုပင ္သံုးသပ္လ်က္ 
အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ၿပီးလွ်င္ ရဟန္းသံဃာအား ေအာက္ပါဂါထာ တို႔ျဖင္ ့ေျပာၾကားေတာ္မူ၏။ 
 
“ငါ့ရွင္တို႔… တစ္ခုေသာ အနာေရာဂါက ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ အသည္းအသန္ ဆင္းရဲ 

ေရာက္လ်က္ ေဖါက္ျပန္ေသာ ကိုယ္ရွိေသာ ငါ၏ ဤကုိယ္ေကာင္သည္ ေနပူျဖင္ ့ပူေလာင္ 
ေသာ ေျမေပၚ၌ ပစ္ခ်ထားအပ္ေသာ ပန္းက့ဲသို႔ လ်င္စြာ ေျခာက္ေသြ႔သြားလတ့ံ။ 
အၾကင္ အပုပ္ေကာင္၌ ရာဂေၾကာင့္ ေမ့ေလ်ာ့ကုန္ေသာ ရာဂေၾကာင့္ ေတြေဝမက္ေမာ 
ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ သုဂတိဘဝသုိ႔ ေရာက္ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သီလကိုေသာ္ 
လည္း ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္စီးေစကုန္ဘိ၏။ 
ႏွစ္သက္ဖြယ္မဟုတ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ျဖစ္ပါလ်က္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ဟု မသိသူတုိ႔က ေျပာဆို 
အပ္ေသာ, မစင္ၾကယ္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ စင္ၾကယ္သည္ဟု သမုတ္အပ္ေသာ, အပုပအ္မ်ိဳးမ်ိဳး တုိ႔ျဖင့္ 
အတိျပည့္ေသာ ပညာမ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ, လူၿပိန္းအား ႏွစ္သက္ဖြယ္ထင္ေအာင္ 
အေယာင္ေဆာင္ျပတတ္ေသာ, ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ နာက်င္ေသာ, ပုပ္ညီွေသာ အနံ႔ရွိေသာ, 
သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ တပ္မက္ဖြယ္ကင္းေသာ, နာျခင္းသေဘာရိွေသာ ဤအပုပ္ေကာင္ရုပ္ကိုယ္ 
ကို စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းသည္ သင္တို႔အား ျဖစ္ပါေစေလာ။ 

 
၅။ ပဋိပၸႆဒိၶ-ပါရိသုဒိၶသီလ=ကိေလသာတို႔၏ တဖန္ၿငိမ္းျခင္းျဖင့္ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာ  
    သီလ 
 ဘုရား, ပေစၥကဗုဒၶါ, ရဟႏၱာတို႔၏ သီလကို အလံုးစံု ကိေလသာပူပန္မႈ၏ ၿငိမ္းေအးျခင္းေၾကာင့္ ၄င္း၊ 
ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ျခင္းေၾကာင့္၄င္္း ပဋိပၸႆဒိၶ-ပါရိသုဒိၶသီလ မည္၏။ 
 

****** 
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 ဒုတိယ သီလပဥၥက 

 
ပါဏာတိပါတ စသည္တို႔ကို ပယ္ျခင္းစသည္တို႔၏ အစြမ္းအားျဖင့္ အနက္ကုိသိအပ္၏။ မွန္၏။ 

ပဋိသမၻိဒါမဂ္၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဟာေတာ္မူ၏- 
“သီလတို႔သည္ ငါးပါးတို႔တည္း။ ပါဏာတိပါတကို ပယ္ျခင္း(ပဟာန)သည္ (ဝါ) ပယ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ 

ကုသိုလ္စိတၱဳပၸါဒ္သည္ သီလမည္၏။ ပါဏာတိပါတမွ ၾကဥ္ျခင္း (ေဝရမဏိ)သည္ သီလ မည္၏။ ပါဏာတိပါတ၏ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ေစတနာသည္ သီလမည္၏။ ပါဏာတိပါတကို ပိတ္ဆို႔ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သံဝရသည္ 
သီလမည္၏။ ပါဏာတိပါတကို မလြန္က်ဴးျခင္း(အဝီတိကၠမ) သည္ သီလမည္၏။ ဤသုိ႔ ငါးပါးတို႔တည္း။ 

(အဒိႏၷဒါန္ကုိ…၊ ကာေမသုမိစၦာစာရကို၊ မုသာဝါဒကုိ၊ ပိသုဏဝါစာကို၊ ဖရုသဝါစာကို၊ သမၹပၸါ-လာပကို၊ 
အဘိဇၩာကုိ၊ ဗ်ာပါဒကုိ၊ မိစၦာဒိ႒ိကုိ၊ ေလာကမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း ေနကၡမၼျဖင့္ ကာမစၦႏၵ ကုိ၊ ေမတၱာဟူေသာ 
အဗ်ာပါဒျဖင့္ ဗ်ာပါဒကို၊ အလင္း၌ အမွတ္သညာျဖင့္ ထိနမိဒၶကုိ၊ ကုသိုလ္စေသာ တရားတို႔ကို 
ဆံုးျဖတ္ျခင္းဟူေသာ ဓမၼဝဝတၳာန္ျဖင့္ ဝိစိကိစၦာကို၊ ဥာဏ္ျဖင္ ့အဝိဇၨာကုိ၊ ပါေမာဇၨျဖင့္ စ်ာန္သမာပတ္တုိ႔၌ 
မေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းကုိ၊  

ပထမစ်ာန္ျဖင္ ့နီဝရဏတို႔ကို၊ ဒုတိယစ်ာန္ျဖင့္ ဝိတက္ ဝိစာရ တုိ႔ကို၊ တတိယစ်ာန္ျဖင့္ ပီတိကို၊ 
စတုတၳစ်ာန္ျဖင့္ သုခဒုကၡတို႔ကို၊ အာကာသာနဥၥာယတန သမာပတ္ ျဖင့္ ရူပသညာကုိ၄င္း၊ ပဋိဃ-သညာကုိ၄င္း, 
နာနာတၱသညာကို၄င္း ပယ္ျခင္းသည္၊ ဝိညာဏဥၥာယတန သမာပတ္ျဖင့္ အာကာသာ-နဥၥာယတနသညာကို၊ 
အာကိဥၥညာယတန သမာပတ္ျဖင့္ ဝိညာဏဥၥာယတန သညာကို၊ ေနဝသညာ-နာသညာယတန သမာပတ္ျဖင့္ 
အာကိဥၥာသညာယတန သညာကို၊  

အနိစၥာႏုပႆနာျဖင့္ နိစၥသညာကို၊ ဒုကၡာႏုပႆနာျဖင့္ သုခသညာကို၊ အနတၱာႏုပႆနာျဖင့္ 
အတၱသညာကို၊ နိဗၺဒါႏုပႆနာျဖင့္ နႏီၵမည္ေသာ အားရႏွစ္သက္ျခင္းကို၊ ဝိရာဂါႏုပႆနာျဖင့္ တက္မက္ေသာ 
ရာဂကို၊ နိေရာဓာႏုပႆနာျဖင့္ ျဖစ္ျခင္းကို၊ ပဋိနိႆဂၢါႏုပႆနာျဖင့္ စြဲလမ္းျခင္းကို၊ ခယာႏုပႆနာျဖင့္ 
တစ္လံုးတစ္ခဲ တည္းဟု ထင္ေသာ ဃနသညာကို၊ ဝယာႏုပႆနာျဖင့္ ေပါင္းစု အား ထုတ္ျခင္းကို၊ 
ဝိပရိဏာမာႏုပႆနာျဖင့္ ၿမၿဲမံခုိင္ခံ့သည္ဟု ထင္ရေသာ ဓုဝသညာကို၊ အနိမိတၱာ-ႏုပႆနာျဖင့္ တည္ၿမဟဲန္ 
နိမိတ္ကို၊ အပၸဏိဟိတာႏုပႆနာျဖင့္ ေတာင့္တျခင္းကုိ၊ သုညတာ-ႏုပႆနာျဖင့္ အတၱဟုမွားေသာ 
ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို၊ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာျဖင့္ အႏွစ္ရွိသည္ဟု ယူေသာႏွလံုးသြင္းျခင္းကို၊ 

 ယထာဘူတဥာဏ္အျမင္ျဖင့္ ေတြေဝေသာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို၊ အာဒီနဝါႏုပႆနာျဖင့္ သခၤါရတို႔၌ 
အားကိုးရာဟု မွားေသာႏွလံုးသြင္းျခင္းကို၊ ပဋိသခၤါႏုပႆနာျဖင့္ တဖန္ မျဖစ္ျခင္းကုိ၊ ဝိဝ႗ာႏုပႆနာျဖင့္ 
ယွဥ္တြၿဲငိကပ္ေသာအားျဖင့္ သခၤါရတို႔၌ မွားယြင္းစြာႏွလံုးသြင္းျခင္းကိုိ ပယ္ျခင္း သည္၊  

ေသာတာပတၱိမဂ္ျဖင့္ ဒိ႒ိႏွင့္အတူ တစ္ဦးတည္း၏သႏၱာန္၌တည္ေသာ ကိေလသာတို႔ကုိ၊ 
သကဒါဂါမိမဂ္ျဖင့္ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ ကိေလသာတို႔ကို၊ အနာဂါမိမဂ္ျဖင့္ သိမ္ေမြ႔ေသာ ကိေလသာတို႔ကို၊ 
အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ အလံုးစုံေသာ ကိေလသာတို႔ကုိ ပယ္ျခင္းသည္ သီလမည္၏။ ၾကဥ္ျခင္းသည္…. 
ေစတနာသည္…. ပိတ္ဆို႔ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္… မလြန္က်ဴးျခင္းသည္ သီလမည္ ၏။  
 ဤသုိ႔ သေဘာရိွေသာ သီလတို႔သည္ စိတ္၏ရႊင္လန္းျခင္းငွာ ျဖစ္ကုန္၏။ ႏုေသာပီတိအလို႔ငွာ ျဖစ္ကုန္၏။ 
အားႀကီးေသာပီတိအလို႔ငွာ ျဖစ္ကုန္၏။ ကိုယ္စိတ္ၿငိမ္းေအးျခင္း အလို႔ငွာ ျဖစ္ကုန္၏။ ရႊင ္
လန္းဝမ္းသာျခင္းအလို႔ငွာ ျဖစ္ကုန္၏။ သမာဓိကို မွီဝထံုဲျခင္းငွာ ျဖစ္ကုန္၏။ သမာဓိကုိ ပြားျခင္းငွာ ျဖစ္ ကုန္၏။ 
အႀကိမ္မ်ားစြာျဖစ္ျခင္းငွာ ျဖစ္ကုန္၏။ သမာဓိ၏ အဆင္တန္ဆာျဖစ္ေသာ သဒိၶေၿႏိၵစသည္တို႔ ၏ ျဖစ္ျခင္းအလို႔ငွာ 
ျဖစ္ကုန္၏။ သမာဓိ၏ အၿခံအရံျဖစ္ေသာ သတိ ဝီရိယ စေသာတရားအေပါင္း၏ ျပည့္စံုျခင္းအလို႔ငွာ ျဖစ္ကုန္၏။ 
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 သမာဓိ၏ ထက္ဝန္းက်င္ျပည့္စံုျခင္းငွာ ျဖစ္ကုန္၏။ စင္စစ္ ၿငီးေငြ႔ျခင္း ငွာ တပ္မက္မႈကင္းျခင္းငွာ ခ်ဳပ္ျခင္းငွာ 

ၿငိမ္းျခင္းငွာ ထူးေသာဥာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွာ သစၥာေလးပါးကို သိျခင္းငွာ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွာ 
ျဖစ္ကုန္၏။” (ဤကား ပဋိသမၻိဒါမဂ္ ပါဠိ) 
 
ပဟာနသီလ စသည္ကို ရွင္းျပျခင္း 
 အထက္ပါ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ ပါဠိေတာ္၌ ပယ္ျခင္း(ပဟာန)ဟူသည္မွာ ဆုိအပ္ၿပီးေသာ သေဘာရိွ ကုန္ေသာ 
ပါဏာတိပါတ စသည္တို႔ုကုိ မျဖစ္ေစျခင္းမွ်မွ တပါး (ဝါ) မျဖစ္ေစျခင္းမွ်ကို ၾကဥ္၍ တစ္စု ံတခုေသာ 
တရားမည္သည္ မရိွ။  

သို႔ေသာ္လည္း ထိုထို ပါဏာတိပါတ စသည္ကို မျဖစ္ေစျခင္းဟူေသာ ပယ္ျခင္းသည္ ထိုထို ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ 
ေနာက္ေနာက္ ကုသုိလ္တရား၏ တည္ရာအျဖစ္ျဖင့္ လြန္စြာ ေဆာင္တတ္ေသာ တည္ရာ(ဥပဓာရဏ) ျဖစ္ေပ၏။ 
တုန္လႈပ္ျခင္းမရိွသည္ကို ျပဳသျဖင့္ ေကာင္းစြာ အညီအညြတ္ထား ျခင္း (သမာဓာန)လည္း ျဖစ္ေပ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေရွးသီလ၏ အနက္ကိုျပရာ၌ ဆိုခဲ့ၿပီးသာလွ်င္ျဖစ္ ေသာ လြန္စြာေဆာင္ျခင္း(ဥပဓာရဏ), 
ေကာင္းစြာထားျခင္း(သမာဓာန)ဟု ဆိုအပ္ေသာ သီလ အနက္ျဖင္ ့သီလဟူ၍ ေဟာအပ္ေပသည္။ 

ဤပဟာနမွ တပါးကုန္ေသာ ေဝရမဏိ, ေစတနာ, သံဝရ, အဝီတိကၠမ ဟူေသာ ၄-ပါးေသာ တရားတို႔ကုိ 
ထိုထို ပါဏာတိပါတ စသည္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၏ အစြမ္းအားျဖင့္၄င္း၊ ထိုထုိပါဏာတိပါတ စသည္ကုိ 
ပိတ္ဆို႔ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ အစြမ္းအားျဖင့္၄င္း၊ ထို ၂-ပါးေသာ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း, ပိတ္ဆို႔ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ 
ယွဥ္ေသာေစတနာ၏ အစြမ္းအားျဖင့္၄င္း၊ ထုိုထုိ ပါဏာတိပါတစသည္ကို မလြန္က်ဴးေသာ ပုဂိၢဳလ္၏ 
မလြန္က်ဴးျခင္း၏ အစြမ္းအားျဖင့္၄င္း၊ စိတ္ျဖစ္ျခင္း၏ ရိွျခင္းကုိရည္၍ ေဟာအပ္ ကုန္၏။ ထိုေဝရမဏိ-
ၾကဥ္ျခင္းစေသာ ၄-ပါးတို႔၏ သီလအျဖစ္ကုိမူ ေရွး၌ ျပအပ္ၿပီးသည္ သာတည္း။ ဤဆုိအပ္ၿပီးသည္အတိုင္း 
ပဟာနသီလ စသည္၏အစြမ္းအားျဖင့္ ၅-ပါး အျပားရိွ၏။ 

 
ဤမွ်ေသာ စကားအစဥ္ျဖင့္ “(က)သီလဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ (ခ)အဘယ္အနက္သေဘာ ေၾကာင့္ 

သီလမည္သနည္း၊ (ဂ)သီလ၏ လကၡဏ ရသ ပစၥဳပ႒ာန္ ပဒ႒ာန္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ (ဃ) သီလ၏ အက်ိဳးကား 
အဘယ္နည္း၊ (င)သီလသည ္အဘယ္မွ် အျပားရိွသနည္း”ဟူေသာ ဤအေမး၏ အေျဖသည္ ၿပီးဆံုးေပၿပီ။ 
 

****** 
သီလ၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္းႏွင့္ ျဖဴစင္ေၾကာင္း 

 
(စ) သီလ၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း? 
(ဆ) သီလ၏ ျဖဴစင္ေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း? 
 ဤ၌ က်ိဳးျခင္းစသည္သည္ သီလ၏ညစ္ညဴးေၾကာင္းေပတည္း။ မက်ိဳးျခင္း စသည္သည ္သီလ ၏ 
ျဖဴစင္ေၾကာင္းေပတည္း။ ထိုတြင္ သီလ၏က်ိဳးျခင္းစသည္ကို လာဘ္, အၿခံအရံ, ေဆြမ်ိဳး, ကိုယ္-အဂၤါ, အသက္ 
စသည္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပ်က္ျခင္းျဖင့္၄င္း၊ ၇-ပါးေသာ ေမထုန္ငယ္တုိ႔ႏွင့္ စပ္ယွဥ္ ျဖင္းျဖင့္၄င္း 
ေရတြက္အပ္ကုန္၏။  
 မွန္၏။ အၾကင္ရဟန္းသည္ (၇)ပါးေသာ အာပတ္တို႔တြင္ အစ၌ေသာ္၄င္း၊ အဆံုး၌ေသာ၄္င္း သိကၡာပုဒ္ 
ပ်က္ျငားအ့ံ။ ထိုရဟန္း၏ သီလသည္ အနားစြန္း၌ ျပတ္ေသာအဝတ္က့ဲသို႔ က်ိဳးသည္ ျပတ္သည္ မည္၏။  
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  ထိုမွတပါး အၾကင္ရဟန္း၏ သိကၡာပုဒ္သည္ အလယ္၌ ပ်က္ျငားအံ့။ ထုိရဟန္း၏ သီလသည္ 

အလယ္၌ေပါက္ေသာ အဝတ္ကဲ့သို႔ ေပါက္သည္ မည္၏။  
 အၾကင္ရဟန္းမွာ အစဥ္အတိုင္း ၂-ပါး ၃-ပါးေသာ သိကၡာပုဒ္တုိ႔သည္ ပ်က္ကုန္ျငားအ့ံ။ ထို 
ရဟန္း၏သီလသည္ ေက်ာက္ကုန္း၌ေသာ္၄င္း, ဝမ္းဗိုက္၌ေသာ္၄င္း ျဖစ္ေပၚေသာ အမ်ိဳးကြအဲဆင္းျဖင့္ အမည္း 
အနီ စသည္တို႔တြင္ တပါးပါးေသာ ကိုယအဆင္းရွိေသာ ႏြားမက့ဲသို႔ ေၾကာင္ၾကားသည္ မည္၏။ 
 အၾကင္ရဟန္းမွာ အၾကားအၾကားေသာ သိကၡာပုဒ္တို႔သည ္ပ်က္ကုန္ျငားအ့ံ။ ထိုရဟန္း၏ သီလသည္ 
အမ်ိဳးကြအဲဆင္း အေပ်ာက္အကြက္တို႔ျဖင့္ ဆန္းၾကယ္ေသာအဆင္းရိွေသာ ႏြားမကဲ့သို႔ အေျပာက္အကြက္ 
ရွိသည္မည္၏။ လာဘ္စသည္လွ်င္ အေၾကာင္းရွိေသာ ပ်က္ျခင္းျဖင့္ သီလ၏ က်ိဳးျခင္း စသည္သည္ 
ဤဆိုခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ ျဖစ္၏။  
 
သီလက်ိဳးျပတ္ေၾကာင္း 
 (၇)ပါးေသာ ေမထုန္ငယ္တို႔ႏွင့္ စပ္ယွဥ္သည္၏ အစြမ္းအားျဖင့္ က်ိဳးျခင္း စသည္သည ္ဤ ဆုိလတ့ံေသာ 
အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏။ 
 
ေမထုနသုတ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
 ဇာဏုေသာဏိပုဏၰား… ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာ သမဏ ျဗဟၼဏသည ္ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို 
ေကာင္းစြာက်င့္သူဟု ဝန္ခံပါလ်က္ မာတုဂါမႏွင့္အတူ ႏွစ္ေယာက္ေသာသူတုိ႔ ေရာက္အပ္ေသာ ေမထုန္ႀကီးသို႔ 
မေရာက္ေသာ္ျငားလည္း မာတုဂါမ,က နံ႔သာစသည္ျဖင့္ လိမ္းက်ံပြတ္သပ္ေပးျခင္း, ႏိွပ္ နယ္ေပးျခင္း, 
ေရခ်ိဳးေပးျခင္း, ဆုပ္နယ္ေပးျခင္းတို႔ကို ႏွစ္သက္သာယာ၏။ ထိုသုိ႔ သာယာျခင္းသည္ ျမတ္ေသာအက်င့္သီလ 
က်ိဳးပ်က္၏။ ပုဏၰား… ဤသုိ႔ေသာ သမဏျဗဟၼဏကုိ ေမထုန္ငယ္ႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေနသျဖင့္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို 
မစင္မၾကယ္ က်င့္သူဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ အို နာ ေသေရး ပူေဆြး ေသာကဟူေသာ ဆင္းရဒဲုကၡမွ မလြတ္ေသးဟူ၍ 
ငါဆို၏။ (၁) 
   ပုဏၰား…ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာ သမဏျဗဟၼဏသည္ ေမထုန္ႀကီးသို႔ လည္း မေရာက္, 
မာတုဂါမ၏ ပြတ္သပ္ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း မသာယာေသာ္ျငားလည္း မာတုဂါမႏွင္ ့အတူတကြ 
ျပင္းစြာရယ္၏။ ကုိယ္လက္ထိပါး ကစား၏။ ယုယုယယ ေျပာဆို၏။ ထိုသို႔ ေျပာဆိုျခင္းကုိ သာယာ၏။ 
ထိုသမဏျဗဟၼဏသည္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို မစင္မၾကယ္ က်င့္သူဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ ဆင္းရဲဒုကၡမွ မလြတ္ 
ေျမာက္ႏိုင္ေသးဟူ၍ ငါဆို၏။ (၂)  
   ပုဏၰား…ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာ သမဏျဗဟၼဏသည္ ေမထုန္ႀကီး စသည္သို႔ 
မေရာက္ေသာ္ျငားလည္း မာတုဂါမႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင ္စူးစုိက္၍ ၾကည့္၏။ ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ ၏။ ထိုသို႔ 
ၾကည့္ရျခင္းကို သာယာ၏။ ျမတ္ေသာ အက်င့္သီလ မစင္ၾကယ္။ ဆင္းရဲဒုကၡမွ မလြတ္ ေျမာက္ႏိုင္ေသးဟု 
ငါဆို၏။ (၃) 
 ပုဏၰား…ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာ သမဏျဗဟၼဏသည္ ေမထုန္ႀကီး စသည္သို႔ 
မေရာက္ေသာ္ျငားလည္း နံရံတဖက္မွျဖစ္ေစ, တံတိုင္းတဖက္မွျဖစ္ေစ မာတုဂါမ၏ ရယ္သံ, ေျပာဆိုသံ, 
သီခ်င္းဆိုသံကို နားေထာင္၏။ထိုအသံကုိ သာယာ၏။ ျမတ္ေသာ အက်င့္သီလ မစင္ၾကယ္။ ဆင္းရဲဒုကၡမွ 
မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေသးဟု ငါဆို၏။ (၄) 
 ပုဏၰား…ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာ သမဏျဗဟၼဏသည္ ေမထုန္ႀကီး စသည္သို႔ 
မေရာက္ေသာ္ျငားလည္း ထုိသမဏျဗဟၼဏသည္ အက်င့္ကို ေဆာက္တည္သည္မွ ေရွးကာလ၌ မာတုဂါမႏွင့္ 
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 အတူတကြ ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္မ်ား၊ ကိုယ္လက္ထိပါး ကစားခဲ့ဖူးသည္မ်ားကို ျပန္လည္ အမွတ္ရေန၏။ ထိုသုိ႔ 

အမွတ္ရျခင္းကို သာယာ၏။ ျမတ္ေသာ အက်င့္သီလ မစင္ၾကယ္။ ဆင္းရဲဒုကၡမ ွမလြတ္ ေျမာက္ႏိုင္ေသးဟု 
ငါဆို၏။ (၅) 
 ပုဏၰား…ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာ သမဏျဗဟၼဏသည္ ေမထုန္ႀကီး စသည္သို႔ 
မေရာက္ေသာ္ျငားလည္း ထုိထို ကာမဂုဏ္အာရံုတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု စံေပ်ာ္ေနေသာ သူေဌးကို ၄င္း၊ သူေဌးသားကို၄င္း 
ျမင္ေသာအခါ သာယာေသာစိတ္ျဖင့္ ၾကည့္ရႈ၏။ ထုိသို႔ ၾကည့္ရျခင္းကို သာယာ၏။ ျမတ္ေသာ အက်င့္သီလ 
မစင္ၾကယ္။ ဆင္းရဲဒုကၡမွ မလြတ္ ေျမာက္ႏုိင္ေသးဟု ငါဆို၏။(၆) 
 ပုဏၰား…ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာ သမဏျဗဟၼဏသည္ ေမထုန္ႀကီး စသည္သို႔ 
မေရာက္ေသာ္ျငားလည္း “ငါသည္ ဤသီလျဖင့္ေသာ္၄င္း, ဤက်င့္ဝတ္ျဖင့္၄င္း, ဤ ၿခိဳးၿခံ ေသာအက်င့္ျဖင့္ 
ေသာ္၄င္း, နတ္မင္းေသာ္လည္း ျဖစ္အံ၊ သာမန္နတ္ေသာ္လည္း ျဖစ္အ့ံ”ဟု နတ္ျပည ္ကိုေတာင့္တ၍ ျမတ္ေသာ 
အက်င့္သီလကုိ က်င့္၏။ နတ္ျပည္၌လည္း သာယာႏွစ္သက္၏။ ပုဏၰား..ဤသုိ႔ နတ္ျပည္၌ သာယာျခင္း 
စေသာအမႈသည္ ျမတ္ေသာ အက်င့္သီလ က်ိဳးပ်က္၏။ ေပါက္၏။ ေၾကာင္က်ား၏။ အေျပာက္အကြက္ ျဖစ္၏။ 
ဤသု႔ိေသာ သမဏျဗဟၼဏ၏ သီလသည္ ေမထုန္ငယ္ႏွင္ ့စပ္ယွဥ္သျဖင့္ မစင္ၾကယ္။ ပဋိသေႏၶ အုိ နာ ေသေရး 
ပူေဆြးေသာက ဆင္းရဲဒုကၡမွ မလြတ္ ေျမာက္ႏုိင္ေသးဟု ငါဆို၏။ (၇) (အံ၊၂၊ ၄၃၈။) 
 
သီလျဖဴစင္ေၾကာင္း 
 သီလမက်ိဳးျခင္း စသည္ကိုိမူ သိကၡာပုဒ္တို႔၏ အခ်င္းခပ္သိမ္း မပ်က္ျခင္းျဖင့္၄င္း၊ ပ်က္ေသာ 
သိကၡာပုဒ္တို႔ကို ကုစားေကာင္းပါက တဖန္ျပန္၍ ကုစားျခင္းျဖင့္၄င္း၊ (၇)ပါးေသာ ေမထုန္ငယ္မ ွကင္း 
စင္သျဖင့္၄င္း၊ ထို႔ျပင ္“အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ျခင္း၊ သူ႔ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္ျခင္း၊ ဂုဏ္ျမင့္သူႏွင္ ့တန္္းတူျပဳ၍ 
ဖက္ၿပိဳင္ျခင္း၊ မနာလိုျခင္း၊ ဝန္တိုျခင္း၊ ကိုယ့္အျပစ္ကို ဖုံးကြယ္လွည့္ပတ္ျခင္း၊ မရွိပါဘဲ ဂုဏ္ရွိဟန္ေဆာင္ျခင္း၊ 
အရိုအေသမျပဳႏိုင္ေအာင္ ခက္ထန္ျခင္း၊ သူ႔ထက္သာေအာင္ ျပဳလုပ္၍ ခ်ဳပ္ ခ်ယ္ျခင္း၊ အထင္ႀကီးျခင္း၊ 
အလြန္မာန္မူျခင္း၊ မာန္ယစ္ျခင္း၊ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း” ဤသို႔စေသာ ယုတ္မာ ေသာတရားတို႔၏ မျဖစ္ျခင္း၄င္း၊ 
အလိုနည္းျခင္း၊ ေရာင့္ရလဲြယ္ျခင္း၊ ကိေလသာေခါင္းပါးေစျခင္း အစရိွ ေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးတို႔ ရိွျခင္း၄င္း… 
ေရတြက္သိမ္းယူအပ္၏။ 
 
 
ေတာ္လွန္ေသာ သီလ, ပညာရိွတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ သီလ… 
 မွန္၏။ အၾကင္သီလတို႔သည္ လာဘ္စသည္တို႔၏ အက်ိဳးငွာေသာ္လည္း မပ်က္ကုန္။ ေမ့ေလ်ာ့ 
ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္ေသာ္ျငားလည္း တဖန္ ျပန္၍ ကုစားအပ္ကုန္၏။ ေမထုန္ငယ္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္း သည္၄င္း၊ 
အမ်က္ထြက္ျခင္း, ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ျခင္း စေသာ ယုတ္မာေသာတရားတို႔သည္၄င္း မဖ်က္ဆီးအပ္ ကုန္။ 
ဤသို႔ေသာသီလကို “အခ်င္းခပ္သိမ္း မက်ိဳးကုန္၊ မေပါက္ကုန္၊ မေၾကာင္က်ားကုန္၊ မေျပာက္ မကြက္ကုန”္ဟု 
ဆိုအပ္ကုန္၏။ 
 ထိုသို႔ မက်ိဳးမေပါက္ မက်ားမေျပာက္ေသာ သီလတို႔သည္ပင္လွ်င္ ဝိဝ႗ဴပနိႆိတျဖစ္၍ တဏွာသခင္၏ 
ကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္ေစလ်က္ ေတာ္လွန္သည္၏ အျဖစ္ကုိျပဳေသာေၾကာင့္ ဘုဇိႆ (ေတာ္လွန္သည္)လည္း 
မည္ကုန္၏။ ပညာရိွတုိ႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ဝိညဴပသတၳ လည္း မည္ကုန္၏။ တဏွာဒိ႒ိတုိ႔ျဖင့္ 
မွားယြင္းစြာ မသံုးသပ္အပ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ အမရာမ႒ လည္း မည္ကုန္၏။ ဥပစာရသမာဓိ, 
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 အပၸနာသမာဓိတို႔ကို ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သမာဓိသံဝတၱနိက လည္း မည္ကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤမက်ိဳးျခင္း 

အစရိွသည္ကို “ျဖဴစင္ေၾကာင္း”ဟ ုေခၚဆိုအပ္၏။ 
 
သီလျပည့္စံုျခင္း၏ အေၾကာင္းမ်ား 
 ထိုသီလ၏ ျဖဴစင္ေၾကာင္း ဂုဏ္အေပါင္းသည္ သီလပ်က္စီးျခင္း၏ အျပစ္ကို ရႈျမင္ျခင္း၊ သီလ ျပည့္စံု 
စင္ၾကယ္ျခင္း၏ အက်ိဳးကို ရႈျမင္ျခင္း ဟူေသာ အေၾကာင္း ၂-ပါးတို႔ျဖင့္ ၿပီးစီး ျပည့္စံုေစတတ္ ၏။  
 
သီလပ်က္ျခင္း၏ အျပစ္မ်ားကုိ ဆင္ျခင္ျခင္း.…  

ဒုႆီလပုဂိၢဳလ္သည္ သီလပ်က္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လူနတ္တို႔က မႏွစ္သက္အပ္ သည္၄င္း၊ 
သီတင္းသံုးေဖၚတို႔က မဆံုးမအပ္သည္ ၄င္း၊ သီလပ်က္ျခင္းကို ကဲ့ရဲ႕ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လြန္စြာ ေသာဆင္းရဲ 
ရွိသည္၄င္း၊ သီလရိွေသာပုဂိၢဳလ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ (ငါကား အက်င့္ေကာင္းကုိ မက်င့္မိေခ်ဟု 
ဤသို႔စသည္ျဖင့္ ဆင္ျခင္မိတိုင္း) စိတ္မခ်မ္းသာျခင္းသည၄္င္း ျဖစ္ရေလ၏။ 
 ထိုမွတပါး… သီလပ်က္ျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာ္ၾကမ္းပုဆုိးက့ဲသို႔ (ဂုဏ္အဆင္း ကိုယ္အဆင္း ကင္း သည္ျဖစ္၍) 
အဆင္းသည္ မလွ။ ထုိ႔ျပင္ ဒုႆီလပုဂၢိဳလ္၏ ျပဳက်င့္ပုံကို ေတြ႔ျမင္ရသျဖင့္ အတုလိုက္၍ က်င့္ေသာ ရဟန္းတို႔အား 
ကာလရွည္ၾကာစြာ အပါယ္စေသာ ဆင္းရဲကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲကုိျဖစ္ေစတတ္ေသာ 
အေတြ႔ဆိုးလည္း ရိွ၏။ အၾကင္ ဒါယကာတို႔၏ လႈဖြယ္ဝတၳဳကို ဒုႆီလ ရဟန္းသည္ အလႈခံ၏။ 
အလႈရွင္ဒါယကာတို႔အား အက်ိဳးမ်ားျခင္းကို မျပဳျခင္းေၾကာင္ ့နည္းေသာ တန္ဘုိးလည္း ရိွ၏။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ထည့္လာေသာ မစင္တြင္းက့ဲသို႔ သုတ္သင္ျခင္းငွာလည္း ခယဲဥ္း ၏။ သူေသေကာင္ဖုတ္ေသာ ထင္းကုလားက့ဲသို႔ 
လူ႔စည္းစိမ္, ရဟန္းစည္းစိမ္ဟူေသာ ၂-မ်ိဳးေသာ စည္းစိမ္မွလည္း အပျဖစ္၏။  
 ရဟန္းအျဖစ္ကုိ ဝန္ခံေသာ္လည္း ရဟန္းအစစ္ မဟုတ္သည္သာတည္း။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏြားအေပါင္းသို႔ 
အစဥ္လိုက္ေသာ ျမည္းႏွင့္တူ၏။ ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔၏ ရန္သူျဖစ္ေသာ ပုဂိၢဳလ္ကဲ့သို႔ အၿမဲမျပတ္ ထိတ္လန္႔ရ၏။ 
လူအေပါင္းတို႔ အလယ္၌ သူေသေကာင္က့ဲသုိ႔ သံဃာအလယ္၌ တည္ေန ေသာ္လည္း (ဧကကမၼ, ဧကုေဒၵသ, 
သမသိကၡာ)ဟူေသာ သုံးပါးေသာ သံဝါသတို႔ျဖင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံျခင္းကုိလည္း မထိုက္။ 
သူေသေကာင္ဖုတ္ေသာ သုႆန္မီးသည္ ျဗဟၼဏတို႔၏ မီးပူေဇာ္ျခင္း ကုိလည္း မထုိက္သက့ဲသို႔ သုတစေသာ 
ဂုဏ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုပါေသာ္လည္း သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၏ ပူေဇာ္ ျခင္းကို မထိုက္ေခ်။ 
 မ်က္စိမျမင္ေသာသူသည္ အဆင္းကို ျမင္ျခင္းငွာ မထိုက္သကဲ့သို႔ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္တရားထူးကို ရျခင္းငွာ 
မထိုက္ေတာ့ေခ်။ ဒြန္းစ႑ား လူငယ္သည္ မင္းျဖစ္ရန္ ေျမွာ္လင့္ခ်က္ ကင္းသကဲ့သို႔ သမထ ဝိပႆနာဟူေသာ 
ပဋိပတၱိသဒၶမၼ၊ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ဟူေသာ ပဋိေဝဓသဒၶမၼၸ၌ ေျမွာ္လင့္ေတာင့္တျခင္း လည္း ကင္း၏။ 
ခ်မ္းသာေပသည္ဟု သူ႔ဟာသူ ထင္ရေသာ္လည္း ဒုႆီလပုဂိၢဳလ္သည္ အဂၢိခေႏၶာပမ သုတ္၌ 
ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ဆင္းရဲအဖို႔အစု ရွိသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲေနသည္သာတည္း။ 
 
သီလမရိွက စိတ္ဆင္းရဲ 
 ငါးပါးေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာ, သူတပါးတို႔ျပဳေသာ ရိွခုိးျခင္း 
ျမတ္ႏုိးျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာ, စေသာခ်မ္းသာ၌ သာယာတပ္မက္ေသာ စိတ္ရိွသည့္ 
ဒုႆီလပုဂိၢဳလ္တို႔၏ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာခ်မ္းသာ၌ သာယာျခင္းလွ်င္ အေၾကာင္းရိွေသာ ဆင္ျခင္ 
ၾကည့္ကာမွ်ျဖင့္ေသာ္လည္း ႏွလုံးပူပန္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစ၍ ပူေလာင္ေသာ ေသြးအန္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏုိင ္ေသာ 
အလြန္ဆုိးဝါးလွသည့္ ဆင္းရဲကို ျပေတာ္မူလုိ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေအာက္ပါ စကားတို႔ကို ေဟာေတာ္မူ၏။  



  

 
 
 

ဝိသုဒိၶမဂ္သင္္တန္း 53 
  

အဂိၢခေႏၶာပမသုတ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ 
 ရဟန္းတို႔… ရရဲေဲတာက္ ေလာင္ေနေသာ မီးပံုႀကီးကို သင္တို႔ ျမင္ၾကသေလာ? ျမင္ပါသည္ ဘုရား။ 
ရဟန္းတု႔ိ… အခု ငါဆိုမည့္စကားကို သင္တို႔ ဘယ္လိုမွတ္ထင္သနည္း။ ထုိမီးပုံႀကီးကုိ ရဟန္း တစ္ပါးသည္ 
ေပြ႔ဖက္လ်က္ ထိုင္ေနရာ၏။ သို႔မဟုတ္ ႏူးညံ့ႏုနယ္ေသာ သမီးကညာကို ေပြ႔ဖက္လ်က္ ထိုင္ေနရာ၏။ ဤတြင္ 
အဘယ္က ေကာင္းျမတ္ပါသနည္း? သမီးကညာကို ေပြ႔ဖက္ေနရျခင္းက ေကာင္းပါသည္ ဘုရား။ မီးပံုႀကီးကို 
ေပြ႔ဖက္ေနရျခင္းက ဆင္းရဲလွပါသည္ ဘုရား။  
 ရဟန္းတို႔… ယုတ္မာေသာ အက်င့္ရွိသူ၊ မစင္ၾကယ္သည္ျဖစ္၍ ယုံမွားသျဖင့္ ေအာက္ေမ့အပ္ ေသာသူ၊ 
အမႈကို ဖုံးလႊမ္းထားေသာသူ၊ ရဟန္းမဟုတ္ပဲ ရဟန္းဟု ဝန္ခံေနသူ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္ဘဲ က်င္သူဟု 
ဝန္ခံေနသူ၊ ကိုယ္တြင္း၌ သီလပ်က္ျခင္းဟူေသာ အပုပ္ရွိေသာ ကိေလသာမိုးေရ ျဖင့္ စုိစြတ္ေနသူ၊ 
အမႈိက္သဖြယ္ျဖစ္သူ-ဟု ဆိုအပ္ေသာ ဒုႆီလရဟန္းအား ထိုမီးပုံႀကီးကုိ ေပြ႔ဖက္၍ ေနျခင္းက 
ေကာင္းျမတ္ေသး၏။ အေၾကာင္းမူကား.. ထုိမီးပုံကို ေပြ႔ဖက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေသမူလည္း ေသရာ၏၊ 
ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲသို႔မူလည္း ေရာက္ရာ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုမီးပံုကို ေပြ႔ဖက္ျခင္း ေၾကာင့္ ငရသဲုိ႔မူကား 
မက်ေရာက္ေစႏုိင္သည္သာတည္း။ (အံ၊၂၊ ၄၉၅။) 
 
ဆက္လက္၍- 
 ရဟန္းတို႔… အခုငါဆိုမည့္စကားကုိ သင္တို႔ ဘယ္လုိမွတ္ထင္သနည္း။ အားေကာင္းေသာ 
ေယာက္်ားသည္ ခိုင္မာေသာ သားၿမီးႀကိဳးျဖင့္ ေျခသလံုးႏွစ္ဖက္တို႔ကို ရစ္ပတ္၍ ဆြရဲာ၏။ ထိုအခါ ႀကိဳးသည္ 
အေရပါးကို၄င္း၊ အေရထူကုိ၄င္း၊ အေၾကာကို၄င္း၊ အရိုးကို၄င္း၊ ရုိးတြင္းျခင္ဆီကို၄င္း ျဖတ္ ရာ၏။ သို႔မဟုတ္ 
သူေဌးပုဏၰားတို႔၏ ရွိခုိးျခင္းကို ဒုႆီလရဟန္းသည္ သာယာလက္ခံ၏။ ထုိတြင္ အဘယ္သည ္
ေကာင္းျမတ္သနည္း? ဟူ၍၄င္း…။ 
 အားေကာင္းေသာ ေယာက္်ားသည္ လွံျဖင့္ ရင္ဝကို ထိုးရာ၏။ သို႔မဟုတ္ မင္း သူေဌး သူၾကြယ္တို႔၏ 
လက္အုပ္ခ်ီမႈကုိ ဒုႆီလရဟန္းသည္ သာယာလက္ခံ၏။ ထုိတြင္ အဘယ္သည္ ေကာင္းျမတ္ပါသနည္း? 
ဟူ၍၄င္း…။ 
 အားေကာင္းေသာ ေယာက္်ားသည္ ရရဲေဲတာက္ပူေသာ သံျပားျဖင့္ ကိုယ္ကို ရစ္ပတ္၏။ သို႔မဟုတ္ မင္း 
သူေဌးသူႂကြယ္တုိ႔၏ ကံကိုယံုၾကည္၍ လႈဒါန္းအပ္ေသာ သကၤန္းကို ဒုႆီလသည္ သံုးေဆာင္ရာ၏။ ထုိတြင္ 
အဘယ္သည္ ေကာင္းျမတ္ပါသနည္း? ဟူ၍၄င္း…။ 
 အားေကာင္းေသာ ေယာက္်ားသည္ ပူေလာင္ေသာ သညံွပ္ႀကီးျဖင့္ ခံတြင္းကုိဖြင့္၍ ေလာေလာ ပူေသာ 
သံေတြခဲကို ခံတြင္းသို႔ ထည့္ရာ၏။ ထိုသံေတြခဲသည္ ခံတြင္း, လွ်ာ, လည္ေခ်ာင္း, ဝမ္း, အူမ, အူသိမတုိ္႔ကို 
ေလာင္၍ ေအာက္မ ွထြက္သြားရာ၏။ သို႔မဟုတ္ မင္း သူေဌးသူႂကြယ္တုိ႔ လႈဒါန္းအပ္ ေသာ ဆြမ္းကို 
ဒုႆီလရဟန္းသည္ သံုးေဆာင္ရာ၏။ ထိုတြင္ အဘယ္သည္ ေကာင္းျမတ္ပါသနည္း? ဟူ၍၄င္း…။ 
 အားေကာင္းေသာ ေယာက္်ားသည္ ကိုယ္၌ၿမဲစြာကုိင္၍ ေလာေလာပူေသာ သံေညာင္ေစာင္း၌ ၄င္း၊ 
သံအင္းပ်ဥ္၌၄င္း အိပ္ေစရာ၏။ သို႔မဟုတ္ မင္း သူေဌးသူႂကြယ္တို႔ လႈအပ္ေသာ ေညာင္ေစာင္း အင္းပ်ဥ္ကို 
ဒုႆီလရဟန္းသည္ သံုးေဆာင္ရာ၏။ ထိုတြင္ အဘယ္သည္ ေကာင္းျမတ္ပါသနည္း? ဟူ၍၄င္း…။ 
 အားေကာင္းေသာ ေယာက္်ားသည္ ဦးေခါင္းေဇာက္ထိုးဆြကိုဲင္လ်က္ ေလာေလာပူေသာ သံရည္အိုးထဲသို႔ 
အဖန္ဖန္ ပစ္ခ်ရာ၏။ သုိ႔မဟုတ္ မင္းသူေဌးသူႂကြယ္တို႔ လႈအပ္ေသာ ေက်ာင္းကုိ ဒုႆီလရဟန္းသည္ 
သံုးေဆာင္ရာ၏။ ထိုတြင္ အဘယ္သည္ ေကာင္းျမတ္ပါသနည္း? ဟူ၍၄င္း…။ 
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          ဤသားၿမီးႀကိဳး ဥပမာ၊ လွံဥပမာ၊ သံျပားဥပမာ၊ သံေတြခဲ ဥပမာ၊ သံေညာင္ေစာင္း ဥပမာ၊ သံအင္းပ်ဥ္ 

ဥပမာ၊ သံရည္အိုးဥပမာတို႔ျဖင ္ရွိခုိးျခင္း လက္အုပ္ခ်ီျခင္းကို သာယာလက္ခံျခင္းႏွင့္ သကၤန္ ဆြမ္း ေညာင္ေစာင္း 
အင္းပ်ဥ္ ေက်ာင္းတို႔ကုိ သုံးေဆာင္ျခင္းလွ်င္ အေၾကာင္းရွိေသာ ဆင္းရဲကို ျပေတာ္မူၿပီ။     ထို႔ေၾကာင့္-  မီးပုံကို 
ေပြ႔ဖက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲထက္ သာ၍ဆင္းရဲလွသည့္ ဆင္းရဲျခင္း အက်ိဳး ရွိေသာ ကာမခ်မ္းသာကို 
မစြန္႔ေသာ သီလပ်က္ေသာ ရဟန္းအား အဘယ္မွာ ခ်မ္းသာရိွအ့ံနည္း။ 
 သားၿမီးႀကိဳးျဖင့္ ပြတ္ဆြျဲခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲထက္ သာ၍ ဆင္းရဲလွသည့္ ဆင္းရျခင္း 
အက်ိဳးရွိေသာ လူတို႔၏ ရွိခုိးျခင္းကို သာယာလက္ခံေသာ ဒုႆီလရဟန္းအား အဘယ္မွာ ခ်မ္းသာ ရွိအံ့နည္း။ 
သီလမရိွေသာ ရဟန္းအား သဒၶါတရားရိွေသာ လူတို႔၏ လက္အုပ္ခ်ီျခင္းကို သာယာလက္ခံ ျခင္းေၾကာင့္ ဘယ္မွာ 
ခ်မ္းသာရိွအ့ံနည္း။ ယင္းသာယာလက္ခံျခင္းသည္ ရင္ဝ၌ လံွျဖင့္ထိုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲထက္ 
လြန္ကဲေသာ ဆင္းရဲ၏အေၾကာင္းသာ ျဖစ္ေခ်၏။  
 ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလုံးကို မေစာင့္ေသာရဟန္းသည္ အၾကင္သကၤန္းကုိ သံုးေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ငရ၌ဲ 
ေတာက္ေလာင္ေသာ သံျပားျဖင့္ ရစ္ပတ္ျခင္းအေတြ႔ကုိ ၾကာျမင့္စြာ ခံစားရလတ့ံ။ ဒုႆီလရဟန္း၏ ထိုသကၤန္းကို 
သံုးေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာသည္ အဘယ္မည္ေသာ ခ်မ္းသာေပနည္း။ 
 သီလမရိွေသာ ရဟန္းသည္ ဆြမ္းကို သံုးေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ရရဲေဲတာက္ သံေတြခဲတို႔ကို ရွည္ျမင့္စြာေသာ 
ကာလပတ္လုံး မ်ိဳရလတ့ံ။ ထိုဆြမ္းသည္ ေကာင္းေသာအရသာ ရွိပါေသာ္လည္း ထိုဒုႆီလရဟန္းအား 
လတ္တေလာ ေသေစတတ္ေသာ အဆိပ္ႏွင့္တူေခ်၏။ 
 ေညာင္းေစာင္း အင္ပ်ဥ္တုိ႔ကို သံုးေဆာင္ေသာ အၾကင္ဒုႆီလရဟန္းကို ရရဲေဲတာက္ေသာ 
သံေညာင္းေစာင္း အင္းပ်ဥ္တို႔သည္ ငရ၌ဲ ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ႏွိပ္စက္ကုန္လတ့ံ။ သီလ မရွိေသာ 
ထိုရဟန္း၏ ေညာင္ေစာင္းအင္းပ်ဥ္တုိ႔ကုိ သုံးေဆာင္ျခင္းသည္ ခ်မ္းသာဟု သမုတ္အပ္ေသာ္ လည္း ဆင္းရဲျခင္း၏ 
အေၾကာင္းျဖစ္၍ ဆင္းရဲသာတည္း။  
 အၾကင္ဒုႆီလရဟန္းသည္ ရရဲေဲတာက္ သံရည္အိုးတို႔၌ ေနရလတ့ံ။ ယုံၾကည္၍ လႈဒါန္းအပ္ ေသာ 
ေက်ာင္း၌ေနေသာ ထိုရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔ေသာ္ ေနေပ်ာ္ျခင္းေပနည္း။ 
 အၾကင္ဒုႆီလရဟန္းကို “ရြံရွာသျဖင့္ ေအာက္ေမ့အပ္ေသာ အက်င့္ရွိသူ”ဟူ၍၄င္း၊ “အမိႈက္ 
သဖြယ္ျဖစ္သူ”ဟူ၍၄င္း၊ “ကိေလသာမိုးေရျဖင့္ စိုစြတ္သူ”ဟူ၍၄င္း၊ “ယုတ္မာေသာသူ”ဟူ၍၄င္း၊ “ကိုယ္တြင္း၌ 
အပုတ္ရွိသူ”ဟူ၍၄င္း၊ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။  
 ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလုံးကို ေစာင့္စည္းေသာ ရဟန္းေကာင္း မဟုတ္ပါဘဲလ်က္ ရဟန္းေကာင္း၏ အသြင္ကုိ 
ေဆာင္သူ၊ ကုသုိလ္မူလကို တူးၿဖိဳသျဖင့္ တူးၿဖိဳအပ္ၿပီးေသာ သီလဗ်သနျဖင့္ ႏွိပ္စက္ဖ်က္ ဆီးအပ္ၿပီးေသာ 
အတၱေဘာကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေသာအားျဖင့္ ေဆာင္ေနသူဟူေသာ ထိုဒုႆီလ၏ အသက္ရွင္ေနရျခင္းသည္ 
စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ ေကာင္းေလစြ။ 
 ဤေလာက၌ တန္ဆာဆင္လိုေသာ လုလင္ပ်ိဳတို႔သည္ မစင္ အပုတ္ေကာင္တုိ႔ကို ေရွာင္သက့ဲ သို႔၊ 
ဒုႆီလရဟန္းကို သီလရိွေသာရဟန္းတို႔သည္ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏။ ထုိဒုႆီလရဟန္း၏ အသက္ ရွင္ျခင္းသည္ 
အဘယ္အက်ိဳးရွိအ့ံနည္း။  
 ဒုႆီလရဟန္းသည္ မိမိကုိယ္ကိုယ္ စြပ္စြဲျခင္း အတၱာႏုဝါဒေဘး စသည္တို႔မွ မလြတ္ေခ်။ 
ရသင့္ရထိုက္ေသာ စ်ာန္မဂဖ္ိုလ္ ခ်မ္းသာတို႔မွ လက္လြတ္ဆံုးရႈံးရ၏။ ပိတ္ထားေသာ နတ္ရြာတံခါး ရိွ၏။ 
အပါယ္ေလးပါးသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းမေပၚသို႔ တက္ေရာက္သြားေလ၏။  
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  ကရုဏာႀကီးေသာသူတို႔ သနားျခင္း၏ တည္ရာအာရံုျဖစ္ေသာ ဒုႆီလႏွင့္တူေသာ အျခား 

တပါးေသာသူသည္ အဘယ္မွာ ရွိပါေတာ့အ့ံနည္း။ ဤဆိုအပ္ၿပီးေသာနည္းျဖင့္ ဒုႆီလ၏ အျပစ္တို႔ သည္ မ်ားစြာ 
ရွိကုန္၏။  
      ဤကား သီလပ်က္စီးျခင္း၏ အျပစ္တုိ႔ေပတည္း။ 
 

သီလျပည့္စံုျခင္း၏ အက်ိဳး။ ။ဆိုခဲ့ၿပီးသည္မွ အျပန္အားျဖင့္ သီလျပည့္စံုျခင္း၏ အက်ိဳးကုိ သိအပ္၏။ 
တနည္းေသာ္ကား… အၾကင္ရဟန္း၏သီလသည္ အညစ္အေၾကးကင္း၏။ ထိုရဟန္း၏ သပိတ္သကၤန္းကို 
သံုးေဆာင္ဝတ္ရုံျခင္းသည္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ရွိပါေပ၏။ ထိုရဟန္း၏ ရဟန္းျပဳျခင္း သည္ အက်ိဳးရွိပါေပ၏။ 
 အမိုက္တုိက္သည္ ေန၏အလင္းေရာင္သို႔ မဝင္ေရာက္ႏုိင္သကဲ့သို႔၊ စင္ၾကယ္ေသာသီလ ရွိေသာ 
ရဟန္း၏ႏွလံုးသို႔ အတၱာႏုဝါဒစေသာ ေဘးသည္ မဝင္ေရာက္ႏုိင္။ 
 အလင္းေရာင္၏ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ လသည္ ေကာင္းကင္၌ တင့္တယ္သက့ဲသုိ႔ သီလ၏ျပည့္စုံ ျခင္းျဖင့္ 
ရဟန္းသည္ ၿခိဳးၿခံစြာ က်င့္ရာျဖစ္ေသာ သာသနာေတာ္တည္းဟူေသာ ေတာအုပ္၌ တင့္တယ္ ေပ၏။ 
 သီလရိွေသာရဟန္း၏ ကိုယ္နံ႔ေသာ္မွလည္း နတ္တို႔အား ႏွစ္သိမ့္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ျပဳတံု ေသး၏။ 
သီလအနံ႔၌ကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရိွေတာ့အံ့နည္း။ 
 သီလတည္းဟူေသာအနံ႔သည္ အလံုးစုံေသာ နံ႔သာမ်ိဳးတို႔၏ ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ကို လႊမ္းမုိးႏိုင ္၏။ 
အဆီးအတားမရိွမူ၍ အရပ္မ်က္ႏွာ အားလံုးသို႔ ပ်ံ႕ႏံွ႕ႏုိင္၏။ 
 သီလရိွေသာ ရဟန္း၌ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ေကာင္းမႈတို႔သည ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ကုန္ေသာ္လည္း 
ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးရွိကုန္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သီလရိွေသာရဟန္းသည္ ပူေဇာ္ျခင္း, အရိုအေသျပဳ၍ လႈျခင္းတို႔၏ 
တည္ရာျဖစ္ေပ၏။ 
 သီလရိွေသာ ရဟန္းကို မ်က္ေမွာက္၌ျဖစ္ကုန္ေသာ အာသဝမည္ေသာ ေဘးရန္တို႔သည္ မႏိွပ္ 
စက္ႏုိင္ကုန္။ သီလရိွေသာရဟန္းသည္ ေနာင္တမလြန္၌ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲတို႔၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ ေသာ 
သီလပ်က္မႈကို တူးၿဖိဳဖ်က္ဆီးႏိုင္၏။  
 လူတို႔၌ အၾကင္စည္းစိမ္ခ်မ္းသာသည္၄င္း၊ နတ္တုိ႔၌ အၾကင္စည္းစိမ္ခ်မ္းသာသည္၄င္း ရိွ၏။ 
ထိုႏွစ္မ်ိဳးေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာသည္ အလိုရိွပါမူ သီလရွိေသာ ရဟန္းအား ရခဲသည္မဟုတ္ (ဝါ) 
ရလြယ္သည္သာ။ 
 အၾကင္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသည္ အပိုင္းအျခား အကန္႔အသတ္ မရိွ။ စင္စစ္ ၿငမ္ိးေအးေပ၏။ သီလ ရွိေသာ 
ပုဂိၢဳလ္၏ စိတ္သည္ ထိုနိဗၺာန္စည္းစိမ္သုိ႔သာလွ်င္ အစဥ္ေျပးဝင္လ်က္ ရိွေပ၏။ 
 ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ အျပားအားျဖင့္ ပညာရိွသည ္အလံုးစံုေသာ ေလာကီ ေလာကုတၱရာစည္းစိမ္တို႔၏ 
မူလျဖစ္ေသာ သီလ၌ မ်ားစြာေသာ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ျပြမ္းေသာ အက်ိဳးအာနိသင္ ထင္စြာျပရာ၏။  
    ဤတြင္ စကားတရပ္ၿပီး၏။ 
ျပရျခင္းအက်ိဳး။  ။ဤသို႔ ျပရျခင္း၏ အက်ိဳးကား ဤဆုိအပ္ခဲ့ၿပီးေသာနည္းျဖင့္ ထင္စြာျပေသာ ရဟန္း၏ 
စိတ္သည္ သီလပ်က္အ့ံသည္မွ ထိတ္လန္႔၍ သီလျပည့္စုံျခင္းသို႔ ညြတ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆုိအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ 
သီလပ်က္ျခင္း၏ အျပစ္ကို၄င္း, သီလျပည့္စုံျခင္း၏ အက်ိဳးကို၄င္း ၾကည့္ရႈေျမွာ္ျမင္၍ အလံုးစံုေသာ ရုိေသျခင္းျဖင့္ 
သီလကို ျဖဴစင္ေစအပ္၏။ ဤကား အဆံုးအမ အႏုသာသနီတည္း။ 
 ဤမွ်ေသာ စကားျဖင့္ “ပညာရွိေသာလူသည္ သီလ၌တည္၍” ဟူေသာ ဤဂါထာ၌ သီလ သမာဓိ 
ပညာကုိ ပဓာနျပဳသျဖင့္ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းျဖစ္ေသာ ဝိသုဒိၶမဂ္၌ သီလကို 
အက်ယ္ျပခ်က္ သီလနိေဒၵသမည္ေသာ ေရွးဦးစြာေသာ အပိုင္းအခန္းေပတည္း။ 

သီလကို အက်ယ္ျပခ်က္ ၿပီး၏။ 
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 ၂။ဓုုတဂၤနိေဒၵသ = ဓုုတင္ကိုု အက်ယ္ျပျခင္း 

သာဓာရဏကထာ = ဓုုတင္အားလံုုးႏွင့္ ဆိုုင္ေသာစကား 
 
တိုုက္တြန္းခ်က္။ ။အလိုုနည္းျခင္း, ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္း အစရိွေသာ ဂုုဏ္ေက်းဇူးတိုု႔ေၾကာင့္ သီလနိေဒၵသ၌ ဆုုိခဲ့ၿပီး 
ေသာ အျပားရိွေသာ သီလ၏ျဖဴစင္ျခင္းသည္ ၿပီးစီး၏။ ထိုုဆိုုခဲ့ၿပီးေသာ ဂုုဏ္တိုု႔ကုုိ ျပည့္စံုုေစျခင္းငွာ သီလရိွေသာ 
ေယာဂီရဟန္းသည္ ဓုုတင္ေဆာက္တည္ျခင္းကုုိလည္း ျပဳသင့္၏။  
 
အက်ိဳးကား။ ။ဤသုုိ႔ေဆာက္တည္လတ္ေသာ ထိုုေယာဂီရဟန္း၏ “အလိုုနည္းျခင္း၊ ေရာင့္ရဲလြယ္ ျခင္း၊ 
ကိေလသာတိုု႔ကိုု ေခါင္းပါးေစျခင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ေနျခင္း၊ ကိေလသာတိုု႔ကိုု ဖ်က္ဆီးတတ္ ေသာ 
အက်င့္ကိုုက်င့္ျခင္း၊ အားထုုတ္မႈ ဝီရိယရိွျခင္း၊ ဒါယကာတိုု႔က ေမြးျမဴလြယ္ျခင္း၊” အစရွိေသာ 
ဂုုဏ္ေက်းဇူးတည္းဟူေသာ ေရစင္ျဖင့္ အညစ္အေၾကးကိုု ေဆးေလွ်ာ္ပယ္ရွင္းၿပီးသည္ ျဖစ္၍ သီလ သည္လည္း 
အလြန္စင္ၾကယ္သည္ ျဖစ္ေပလတ့ံ။ ဓုုတင္အက်င့္တိုု႔သည္လည္း ျပည့္စံုုေပလတ့ံ။ 
 ဤသိုု႔ ျပည့္စံုုလတ္ေသာ အျပစ္ကင္းစင္ေသာ သီလႏွင့္ ဓုုတင္အက်င့္ဟူေသာ ဂုုဏ္ေက်းဇူး တိုု႔ႏွင့္ 
စင္ၾကယ္ေသာ အလံုုးစုုံေသာ ကိုုယ္ႏႈတ္စိတ္ အမူအရာအက်င့္ရွိေသာ ေယာဂီသည္ ဘုုရား အစရိွေသာ 
ေရွးသူေတာ္ေကာင္းတိုု႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ အရိယာဝံသ အက်င့္သံုုးပါးအေပါင္း၌ တည္၍ ဘာဝနာ၌ 
ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ဟုုဆိုုအပ္ေသာ ၄-ခုုေျမာက္ျဖစ္ေသာ အရိယာဝံသကိုု ရထိုုက္သည္ ျဖစ္ေပလတ့ံ။ 
 မွန္၏။ ျမတ္စြာဘုုရားသည္ လာဘ္ သကၠာရ စေသာ ေလာကာ-အာမိသကိုု ပယ္စြန္႔လ်က္, 
ကိုုယ္ႏွင့္အသက္ကိုု ငဲ့ကြက္ျခင္း မရိွပဲ နိဗၺာန္ရျခင္းအား ေလွ်ာ္ေသာ ဝိပႆနာအက်င့္ကိုုသာလွ်င္ ၿပီးစီးေစျခင္းငွာ 
အလိုုရိွကုုန္ေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသားတိုု႔အား ဤဓုုတင္ ၁၃-ပါးတိုု႔ကိုု ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏။ 
 
ဓုုတင္ ၁၃-ပါး 
 ၁။ ပံသုုကူလိကဂၤ = ပံ့သကူဓုုတင္ 
 ၂။ ေတစီဝရိကဂၤ = တိစီဝရိက္ဓုုတင္ 
 ၃။ ပိ႑ပါတိကဂၤ = ပိ႑ပါတ္ဓုုုတင္ 
 ၄။ သပဒါန-စာရိကဂၤ = သပဒါန စာရိကဓုုတင္ 
 ၅။ ဧကာသနိကဂၤ = ဧကာသနိက္ဓုုတင္ 
 ၆။ ပတၱပိ႑ိကဂၤ = ပတၱပုုိဏ္ဓုုတင္ 
 ၇။ ခလုုပစၦာဘတိၱကဂၤ = ခလုုပစၦာဘတ္ဓုုတင္ 
 ၈။ အာရညိကဂၤ = အာရညကင္ဓုုတင္ 
 ၉။ ရုုကၡမူလိကဂၤ = ရုုကၡမူဓုုတင္ 
 ၁၀။ အေဗၻာကာသိကဂၤ = အေဗၻာကာသိကဓုုတင္ 
 ၁၁။ ေသာသာနိကဂၤ = သုုႆန္ဓုုတင္ 
 ၁၂။ ယထာသႏၳတိကဂၤ = ယထာသႏၳတိဓုုတင္ 
 ၁၃။ ေနသဇၨိကဂၤ = နိသဇိၨဓုုတင္ 
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 သိရမည့္ အခ်က္မ်ား 

 ၁။ သဒၵါ အနက္အဓိပၺါယ္အားျဖင့္၄င္း၊ 
 ၂။ လကၡဏာစသည္တိုု႔ျဖင့္၄င္း၊ 
 ၃။ ေဆာက္တည္ပံုုႏွင့္ က်င့္ပံုု အစီအစဥ္အားျဖင့္၄င္း၊ 
 ၄။ အျပားအားျဖင့္၄င္း၊ 
 ၅။ ဓုုတင္ပ်က္ျခင္းအားျဖင့္၄င္း၊ 
 ၆။ ဓုုတင္၏ အက်ိဳးအာနိသင္ အားျဖင့္၄င္း၊ 
 ၇။ ကုုသလတိက္အားျဖင့္၄င္း၊ 
 ၈။ ဓုုတင္စသည္တိုု႔ကိုု ေဝဘန္ေသာအားျဖင့္၄င္း၊ 
 ၉။ အက်ဥ္းအက်ယ္အားျဖင့္၄င္း၊ 
ဤအခ်က္ ၉-ခ်က္ကုုိ ေလ့လာသိရွိရမည္။ 

 
၁။ သဒၵါအနက္အဓိပၺါယ္အားျဖင့္ သိျခင္း 

 
၁။ ပံသုုကူကလိကဂၤ (ပံ့သကူဓုုတင္) 
 (က) လမ္း, သုုႆန,္ အမႈိက္ပုုံ စသည္တိုု႔တြင္ အမွတ္မရွိေသာ အရပ္၌ ေျမမႈန္တိုု႔၏ အထက္၌ 
စြန္႔ပစ္ထား၍ တည္ေသာေၾကာင့္ လႊမ္း၍ ျမင့္တက္ျခင္း သေဘာအားျဖင့္ ထုုိထိုုအမႈိက္ပုု ံစသည္တိုု႔၌ ေျမမႈန္တုုိ႔၏ 
အထက္၌ လႊမ္း၍ ျမင့္တက္သကဲ့သိုု႔ ျဖစ္ေန-တည္ေနေသာေၾကာင့္ ထုုိသကၤန္းကိုု “ပံသုကူလ”ဟုု ေခၚ၏။ 
 [ပံသုု-ေျမမႈန္႔ ဖံုုမႈန္႔+ကူလ-ျမစ္ကမ္းသဖြယ္ ျမင့္တက္သည ္= ပံသုုကူလ-ေျမမႈန္ေပၚ၌  
 ျမင့္တက္ေနေသာ အဝတ္သကၤန္း။] 
တနည္း။ ။သုုႆန္စေသာ တည္ရာေျမမႈန္ကဲ့သိုု႔ စက္ဆုုပ္ဖြယ္အျဖစ္သိုု႔ ေရာက္ေသာေၾကာင့္ 
“ပံသုုကူလ”မည္၏။ 
 [ပံသုု-ေျမမႈန္က့ဲသုုိ႔+ကုု-စက္ဆုုပ္ဖြယ္အျဖစ္သုုိ႔+ဥလ-ေရာက္သည္= ပံသုုကူလ- ေျမမႈန္က့ဲသိုု႔ 
 စက္ဆုုပ္ဖြယ္အျဖစ္သုုိိ႔ ေရာက္ေသာ သကၤန္း] 
           (ခ) ဤသိုု႔ သေဘာရွိေသာ ပံ့သကူသကၤန္းမ်ိဳးကိုု ေဆာင္ျခင္း, ဝတ္ရုုံျခင္းသည ္ပံသုုကူလ  
(ပ့ံသကူသကၤန္းကိုု ေဆာင္ျခင္း) ဟုု ေခၚ၏။ 
 (ဂ) ထိုုပံသကူသကၤန္းကုုိ ေဆာင္ေလ့ရွိေသာ ရဟန္းကိုု “ပံသုုကူလိက”ဟုု ေခၚ၏။ 
 (ဃ) ထိုုပံ့သကူသကၤန္းကိုု ေဆာင္ေလ့ရွိေသာ ရဟန္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါသည္ “ပံသုုကူလိကဂၤ” 
(ပ့ံသကူဓုုတင္) မည္၏။ ဤ “ပံသုုကူလိကဂၤ”ဟူေသာအမည္သည္ ေဆာက္တည္ေၾကာင္း ေစတနာ၏ 
အမည္ျဖစ္သည္။ 
 
၂။ တိစီဝရိကဂၤ (သကၤန္းသံုုးထည္သာေဆာင္ျခင္း ဓုုတင္)  
 ၂-ထပ္သကၤန္းႀကီး, အေပၚရံုု ဧကစီ, ခါးဝတ္သင္းပိုုင္-ဟုုဆိုုအပ္ေသာ သကၤန္းသံုုးထည္ကိုု 
ေဆာင္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ေတစီဝရိက-မည္၏။ သကၤန္းသံုုးထည္ကိုု ေဆာင္ေလ့ရွိေသာရဟန္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါ 
ေစတနာသည္ ေတစီဝရိကဂၤ (တိစီဝရိက္ဓုုတင္) မည္၏။  
  
 



  

 
 
 

ဝိသုဒိၶမဂ္သင္္တန္း 58 
 ၃။ ပိ႑ပါတိကဂၤ (ဆြမ္းခံစားျခင္းဓုုတင္) 

 ဆြမ္းကုုိ ထိုုထိုုအိမ္သိုု႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ရွာမွီးတတ္ေသာေၾကာင္ “ပိ႑ပါတိက”မည္၏။  ဆြမ္းအလိုု႔ငွာ 
လွည့္လည္ရန္ က်င့္ဝတ္ရွိေသာ ရဟန္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါ ေစတနာသည္ “ပိ႑ပါတိကဂၤ” 
(ပိ႑ပါတ္ဓုုတင္)မည္၏။  
 

၄။ သပဒါနစာရိကဂၤ (အိမ္စဥ္အတ္ိုုင္း ဆြမ္းခံျခင္းဓုုတင္) 
 အိမ္စဥ္အတိုုင္း လွည့္လည္ရန္ အေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ သပဒါနစာရီ မည္၏။ အိမ္စဥ္အတိုုင္း 
ဆြမ္းခံလွည့္လည္ေလ့ရွိေသာ ထိုုရဟန္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါ ေစတနာသည္ “သပဒါနစာရိကဂၤ” 
(သပါဒါစာရိကဓုုတင္)မည္၏။ 
 

၅။ ဧကာသနိကဂၤ (တစ္ထုုိင္တည္းစားျခင္း ဓုုတင္) 
 တစ္ထိုုင္တည္း၌ စားျခင္းအေလ့ရွိေသာ ေၾကာင့္ ဧကာသနိက-မည္၏။ တစ္ထိုုင္တည္း၌ စားေလ့ရွိေသာ 
ထိုုရဟန္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါ ေစတနာသည္ ဧကာသနိကဂၤ (ဧကာသနိက္ဓုုတင္) မည္၏။ 
 

၆။ ပတၱပိ႑ိကဂၤ (ဆြမ္းခံျခင္းဓုုတင္) 
 တစ္ခုုတည္းေသာ ခြက္၌တည္ေသာဆြမ္းကိုု စားျခင္း အေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ပတၱပိ႑ိက-မည္၏။ 
တစ္ခြက္တည္း၌ တည္ေသာဆြမ္းကိုု ယူျခင္း စားျခင္း အေလ့ရွိေသာ ထုုိရဟန္း၏ အေၾကာင္း အဂၤါ ေစတနာသည္ 
ပတၱပိ႑ိကဂၤ (ပတၱပုုိဏ္ဓုုတင္) မည္၏။  
 

၇။ ခလုုပစၦာဘတၱိကဂၤ (ခလုုပစၦာဘတ္ဓုုတင္) 
 ခလုု-ဟူသည္ တားျမစ္ျခင္း အနက္ရွိ၏။ ဆြမ္းစားေနစဥ္ “တန္ၿပီ”ဟုု ပယ္ျမစ္မိ၍ ပဝါရိတ္ သင့္ေသာ 
ရဟန္းမွာ ထိုုပဝါရိတ္သင့္သည္မွ ေနာက္၌ ရလာေသာဆြမ္းသည္ ပစၦာဘတၱ-မည္၏။ ထိုုပစၦဘတ္ဆြမ္းကိုု 
ဝိနည္းကံျဖင့္ အႂကြင္းအက်န္ ျဖစ္ေအာင္ျပဳ၍ စားျခင္းသည ္ပစၦာဘတၱေဘာဇန-မည္၏။ ပဝါရိတ္သင့္သည္မွ 
ေနာက္၌ရေသာ ထိုု ပစၦာဘတၱဟူေသာဆြမ္းကိုု စားေလ့ရွိေသာ ရဟန္း သည္ ပစၦာဘတိၱက-မည္၏။ 
ပဝါရိတ္သင့္သည္မွ ေနာက္၌ရေသာဆြမ္းကိုု စားေလ့မရိွေသာရဟန္း သည္ ခလုုပစၦာဘတၱိက-မည္၏။ 
 တနည္း။ ။ ခလုု-ဟူသည္ကား ငွက္တစ္မ်ိဳးတည္း။ ထိုုခလုုငွက္သည္ ႏႈတ္သီးျဖင့္ သစ္သီးကိုုယူ၍ 
ထိုုအသီးျပဳတ္က်သြားလွ်င္ တဖန္ အျခားအသီးကုုိ မစားေတာ့ေခ်။ ဤဓုုတင္ 
ေဆာက္တည္ေသာရဟန္းသည္လည္း တန္ၿပီ-ဟုု ျမစ္ၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ရလာေသာဆြမ္းကိုု မစား ေသာအားျဖင့္ 
ထိုုခလုုငွက္ႏွင့္ တူ၏။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ခလုုပစၦာဘတၱိက-မည္၏။ ထိုုခလုုပစၦာဘတၱိက ရဟန္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါ 
ေစတနာသည္ ခလုုပစၦာဘတၱိကဂၤ (ခလုုပစၦာဘတ္ဓုုတင)္ မည္၏။ 
 

၈။ အာရညိကဂၤ(အာရညကင္ဓုုတင္) 
 ေတာ၌ ေနေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ အာရညိက မည္၏။ ထိုုအာရညိကရဟန္း၏ အေၾကာင္း အဂၤါ 
ေစတနာသည္ အာရညိကဂၤ(အာရညကင္ဓုုတင္) မည္၏။ 
 
၉။ ရုုကၡမူလိကဂၤ (ရုုကၡမူဓုုတင)္ 
 သစ္ပင္ရင္း၌ ေနေလ႔ရွိေသာ ရဟန္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါ ေစတနာသည္ ရုုကၡမူလိကဂၤ(ရုုကၡမ ူ
ဓုုတင္)မည္၏။ 
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 ၁၀။ အေဗၻာကာသိကဂၤ(အေဗၻာကာသိဓုုတင္) 

 ဟင္းလင္းျပင္ လြင္တီးေခါင္၌ ေနေလ႔ရွိေသာ ရဟန္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါ ေစတနာသည ္အေဗၻာကာသိကဂၤ 
(အေဗၻာကာသိဓုုတင္)မည္၏။ 
 
၁၁။ ေသာသာနိကဂၤ(သုုႆန္ဓုုတင္) 
 သုုႆန္၌ ေနေလ့ရိွေသာ ရဟန္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါ ေစတနာသည္ ေသာသာနိကဂၤ 
(သုုႆန္ဓုုတင္)မည္၏။ 
 
၁၂။ ယထာသႏၳတိကဂၤ (ယထာသႏၳတိဓုုတင္) 
 “ဤေနရာသည္ သင့္ေနရာျဖစ္၏”ဟုု ညႊန္ၾကားခ်ထားအပ္ေသာ အိပ္ရာေနရာေက်ာင္းသည္ 
ယထာသႏၳတ မည္၏။ ထိုုခ်ၿမဲတိုုင္းေသာ ေနရာ၌ ေနေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ယထာသႏၳတိက မည္၏။ 
ထိုုယထာသႏၳတိက ရဟန္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါ ေစတနာသည္ ယထာသႏၳတိကဂၤ(ယထာသႏၳတိ ဓုုတင္)မည္၏။  
 
၁၃။ ေနသဇၨိကဂၤ (နိသဇၨိဓုုတင)္ 
 အိပ္ျခင္းကိုုပယ္၍ ထိုုင္ျခင္းျဖင့္ ေနေလ့ရွိေသာ ရဟန္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါ ေစတနာသည ္
ေနသဇၨိကဂၤ(နိသဇၨိဓုုတင္) မည္၏။ 
 
ဓုုတဂၤပုုဒ္၏ အနက္ 
 ထိုုထိုုဓုုတင္တုုိ႔ကုုိ ေဆာက္တည္ျခင္းျဖင့္ တဒဂၤပဟာန္အားျဖင့္ ခါထုုတ္ ဖ်က္ဆီးအပၿ္ပီးေသာ 
ကိေလသာရိွသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ တဏွာစေသာ ကိေလသာတိုု႔ကိုု ခါထုုတ္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ဓုုတ မည္၏။ 
ထိုုဓုုတမည္ေသာ ရဟန္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါသည္ ဓုုတဂၤ-မည္၏။ 
 တနည္း… ကိေလသာကိုု ခါထုုတ္ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာေၾကာင့္ ဓုုတ-မည္ေသာ ဤပံသကူ ဓုုတင္ 
ေဆာက္တည္ျခင္း စသည္တိုု႔၏ ေရွ႕သြားျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအဂၤါေပတည္း။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ထိုုပညာသည္ ဓုုတဂၤ 
မည္၏။ 
 တနည္း… ထိုုပံသကူဓုုတင္ ေဆာက္တည္ျခင္း စသည္တိုု႔သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ကိေလသာ တိုု႔ကိုု 
ခါထုုတ္ဖ်က္ဆီးတတ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ဓုုတလည္း မည္ကုုန္၏။ သီလစေသာ အက်င့္ ပဋိပတ္၏ 
အေၾကာင္းတိုု႔လည္း ျဖစ္ကုုန္၏။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ဓုုတဂၤ မည္ကုုန္၏။ 
 
၂။ လကၡဏ၊ ရသ၊ ပစၥဳပ႒ာန္၊ ပဒ႒ာန္ 
 အလံုုးစံုုေသာ ဤဓုုတင္တိုု႔သည္ ေဆာက္တည္ေၾကာင္း ေစတနာလွ်င္ မွတ္ေၾကာင္း လကၡဏာရွိ၏။ (ဝါ) 
ဤဓုုတင္တိုု႔ကိုု ေဆာက္တည္ေၾကာင္းေစတနာဟုု မွတ္အပ္ကုုန္၏။ (လကၡဏ) 
 ဓုုတင္တိုု႔သည္ ကုုသိုုလ္ဘ႑ာတိုု႔ကိုု လြန္စြာ လုုယက္တတ္ေသာ ေလာလုုပၺတဏွာကိုု ဖ်က္ဆီးျခင္း 
ကိစၥ-ရွိကုုန္၏(ရသ)။ ေလာလုုပၺကင္းသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ ဥာဏ္အား ေရွးရႈထင္ကုုန္၏ ပစၥဳပ႒ာန္)။ 
စင္ၾကယ္ေသာသီလ စေသာတရားလွ်င္ နီးေသာအေၾကာင္း ရွိကုုန္၏ (ပဒ႒ာန္)။ 
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 ၃။ ေဆာက္တည္ပံုုႏွင့္ က်င့္ပံုု အစီအစဥ္ 

 ဓုုတင္တိုု႔ကိုု ျမတ္စြာဘုုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိလွ်င္ ဘုုရားထံ၌သာလွ်င္ ေဆာက္တည္အပ္ ကုုန္၏။ 
ဘုုရား ပရိနိဗၺာန္ စံၿပီးလတ္ေသာ္ မဟာသာဝက၏ အထံ၌ ေဆာက္တည္အပ္ကုုန္၏။ (ထုုိ မဟာသာဝက 
မရွိလတ္ေသာ္ ရဟႏၱာအထံ၌…၊ အနာဂါမ္ အထံ၌…၊ သကဒါဂါမ္အထံ၌…၊ ေသာတာ-ပန္အထံ၌…၊ ပိဋကတ္ ၃-
ပုုံေဆာင္ထံ၌…၊ ပိဋကတ္ ၂-ပုုံေဆာင္ထံ၌…၊ ပိဋကတ္ ၁-ပုုံေဆာင္ထံ၌…၊ နိကာယ္ငါးရပ္ တပါးပါးေဆာင္ေသာ 
ပုုဂိၢဳလ္ထံ၌…၊ အ႒ကထာ၌ ေလ့လာေက်ျပြန္ေသာ ဆရာထံ၌…၊ ဓုုတင္ေဆာင္ပုုဂိၢဳလ္၏ အထံ၌…၊) 
ဓုုတင္ေဆာင္ပုုဂိၢဳလ္ မရွိလတ္ေသာ္ ေစတီယင္ျပင္ကုုိ တံျမက္လွည္း ၿပီးလွ်င္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုုိင္၍ ျမတ္စြာဘုုရား၌ 
ေလွ်ာက္ထားသကဲ့သိုု႔ ေဆာက္တည္အပ္ကုုန္၏။ 
 တနည္းေသာ္ကား… မည္သူ႔ထံ မည္သည့္ေနရာမွ မသြားမူ၍ ကိုုယ္တိုုင္လည္း ေဆာက္တည္ ျခင္းငွာ 
အပ္သည္သာ။ ဤေနရာ၌ ေစတိယေတာင္၌ သီတင္းသံုုးေနေသာ ညီေနာင္ႏွစ္ပါးတိုု႔တြင္ ေနာင္ေတာ္မေထရ္၏ 
ဓုုတင္ေဆာင္ပံုုကုုိ မွတ္သင့္၏။ 
 
ေစတိယေတာင္မွ ေနာင္ေတာ္မေထရ္။      ။ေနာင္ေတာ္မေထရ္သည္ နိသဇၨိဓုုတင္ ေဆာက္တည ္သတတ္။ 
ထိုုမေထရ္ ဤဓုုတင္ေဆာက္တည္ျခင္းကိုု မည္သူမွ် မသိေပ။ တေန႔သ၌ ညဥ့္အခါ အိပ္ရာ အင္းပ်ဥ္၌ 
ထိုုင္ေနသည္ကိုု လွ်ပ္စီးလက္ေသာ အေရာင္ျဖင့္ ညီမေထရ္ကျမင္၍ “အရွင္ဘုုရား နိသဇၨိ ဓုုတင္ 
ေဆာင္ပါသလား?”ဟုု ေမးေလ၏။ ေနာင္ေတာ္မေထရ္က သူဓုုတင္ေဆာင္သည္ကိုု မသိေစလိုု ေသာေၾကာင့္ 
ထိုုခဏ၌ပင္ လဲေလ်ာင္းအိပ္လိုုက္၏။ ေနာက္ကာလ၌ ျပန္လည္၍ ေဆာက္တည္ေလ သတတ္။ (ဋီကာ) 
 
အဂၤုုတၱိဳရ္၌ကား ဤသုုိ႔လာ၏။     ။တေန႔ေသာအခါ ညီမေထရ္သည္ ဒါယကာ လႈလုုိက္ေသာ ၾကံေခ်ာင္းကိုု 
ယူလာၿပီးလွ်င္ ေနာင္ေတာ္ထံသြား၍ ဆက္ကပ္ေလ၏။ ေနာင္ေတာ္မေထရ္မွာ ဆြမ္းစား ၿပီး၍ “ငါ့ရွင္… တန္ၿပီ၊ 
အလိုုမရိွပါ”ဟုု ဆိုု၏။ ဤတြင္ “အရွင္ဘုုရား ဧကာသနိက္ဓုုတင္ ေဆာင္ပါသ လား?”ဟုု ေမး၏။ ထုုိအခါ 
မေထရ္က “ၾကံပိုုင္းယူခဲ့ ငါ့ရွင”္ဟုု ဆိုုၿပီးလွ်င္ အႏွစ ္၅၀-လံုုးလံုုး ဓုုတင္ ေဆာင္လာသည ္ျဖစ္ပါလ်က္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္လိုုေသာေၾကာင့္ ႀကံပုုိင္းမ်ားကိုု သုုံးေဆာင္ေလ၏။ ၿပီးခါမွ ခံတြင္းကိုု ေဆးေၾကာၿပီး တဖန္ ဓုုတင္ကုုိ 
ေဆာက္တည္ေလသတတ္။ (မ-႒၊၂၊ ၄၉။ အံ-႒၊ ၁၊ ၅၉။) 
 

၁။ပံသုုကူဓုုတင္ကိုု ျပဆိုုခ်က္။ 
ေဆာက္တည္ပုုံ  
 ဂဟပတိဒါနစီဝရ ံပဋိကိၡပါမိ = ဒါယကာတိုု႔လႈေသာ သကၤန္းကိုု ပယ္ပါ၏။ 
 ပံသုုကူလိကဂၤ ံသမာဒိယာမိ = ပံ့သကူသကၤန္းကိုု ဝတ္ရုုံေလ့ရွိေသာ ရဟန္း၏ အေၾကာင္း  
    အဂၤါ ေစတနာကိုု ေဆာက္တည္ပါ၏။    
ျမန္မာျပန္။ ။ဒါယကာတိုု႔ လႈဒါန္းအပ္ေသာ သကၤန္းကုုိ ပယ္ပါ၏။ ပ့ံသကူသကၤန္းကိုု သုုံးစြဲ  
  ရေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ ပံသုုကူဓုုတင္ကိုု ေဆာက္တည္ပါ၏။  
 ဤသိုု႔ ပါဠိသက္သက္ျဖင့္၄င္း၊ ျမန္မာသက္သက္ျဖင္၄့င္း၊ ပါဠိ+ျမန္မာ ၂-မ်ိဳးလံုုးျဖင့္ေသာ္၄င္း ဆိုု၍ 
ေဆာက္တည္ႏုုိင္၏။ 
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 ဂဟပတိဒါနစီဝရ-ဟုု ဆိုုရျခင္း 

 အိမ္ရွင္ဒကာတစ္ေယာက္က “ရဟန္းေတြ ေကာက္ယူလိမ့္မည္”ဟုု ရည္ရြယ္၍ ပစ္ထားေသာ 
အဝတ္သကၤန္းမွာ ဂဟပတိစီဝရ=အိမ္ရွင္ဒကာ၏ သကၤန္းျဖစ္ႏုုိင္၏။ သိုု႔ေသာ္ ပဟပတိဒါနစီဝရ= အိမ့္ရွင္ဒကာက 
လႈေသာသကၤန္းကား မျဖစ္ေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ထိုုသိုု႔ေသာ သကၤန္းမ်ိဳးကိုု ႁခြင္းခ်က္ ထားရန္အတြက္ 
“ဂဟပတိ”ဟူ၍သာ မဆိုုပ ဲ“ဂဟပတိဒါန”ဟုု ဒါန-ကိုုပါ ထည့္၍ ဆိုုေပသည္။   
           (ဋီကာ) 
၂၃-မ်ိဳးေသာ သကၤန္း 
 ရဟန္းသည္ ၁။သုုႆန္စြန္႔ပစ္ေသာ အဝတ္ ၂။ေစ်း၌စြန္႔ပစ္ေသာ အဝတ္ ၃။ရထားလမ္း၌ 
စြန္႔ပစ္ေသာအဝတ္ ၄။အမိႈက္ပုုံ၌ စြန္႔ပစ္ေသာအဝတ္ ၅။ကိုုယ္ဝန္အညစ္အေၾကးသုုတ္၍ စြန္႔ပစ္ေသာ အဝတ္ 
၆။ေမွာ္ဆရာတိုု႔က ေရခ်ိဳးေစၿပီးလွ်င္ စြန္႔ပစ္ေသာအဝတ္ ၇။ေရခ်ိဳးဆိပ္၌ စြန္႔ပစ္အပ္ေသာ အဝတ္ ၈။သုုႆန္သိုု႔ 
အသြား+အျပန္ ဝတ္ၿပီးလွ်င္ စြန္႔ပစ္ေသာအဝတ္ ၉။မီးေလာင္၍ စြန္႔ပစ္အပ္ ေသာ အဝတ္ ၁၀။ ႏြားစား၍ 
စြန္႔ပစ္အပ္ေသာအဝတ္ ၁၁။ျခစား၍ စြန္႔ပစ္အပ္ေသာ အဝတ္ ၁၂။ႂကြက္ ကုုိက္၍ စြန္႔ပစ္အပ္ေသာ အဝတ္ 
၁၃။အနားျပတ္၍ စြန္႔ပစ္အပ္ေသာအဝတ္ ၁၄။အၿမိတ္အဆာ ျပတ္၍ စြန္႔ပစ္အပ္ေသာ အဝတ္ ၁၅။တံခြန္အလံ 
ထူေသာအဝတ္ ၁၆။ေတာင္ပုုိ႔ကိုု ရစ္ပတ္၍ နတ္ပူေဇာ္ေသာ သကၤန္း ၁၇။ရဟန္းကလႈေသာ သကၤန္း ၁၈။မင္း၏ 
အဘိသိက္ခံရာ၌ စြန္႔ပစ္အပ္ေသာအဝတ္ ၁၉။ဧဟိဘိကၡဳ-ေခၚျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေသာသကၤန္း ၂၀။လမ္းခရီး၌ 
က်ေသာအဝတ္ ၂၁။ေလတိုုက္၍ ပါလာေသာအဝတ္ ၂၂။နတ္တိုု႔ လႈေသာအဝတ္ ၂၃။သမုုျဒာလိႈင္းပုုတ္၍ 
တင္ေသာအဝတ္။ 
 ဤ ၂၃-မ်ိဳးတိုု႔တြင္ တမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သကၤန္းလ်ာအဝတ္ကိုု ေကာက္ယူ၍ မေကာင္းသည့္အပိုုင္း ကုုိ 
ပယ္ကာ ေကာင္းသည့္အပုုိင္းကုုိ ဖြတ္ေလွ်ာ္ကာ သကၤန္းျပဳလုုပ္ၿပီးလွ်င္ လူဒါယကာတိုု႔က လႈေသာ 
ေရွးသကၤန္းအေဟာင္းကုုိ ပယ္ရွား၍ သံုုးေဆာင္အပ္ေ၏။ 
 
ေသာတၳိယ (ကိုုယ္ဝန္အညစ္အေၾကးကိုု သုုတ္သင္ၿပီး စြန္႔ပစ္ေသာ)အဝတ္ ဟူသည္- 
 ကိုုယ္ဝန္အညစ္အေၾကးကိုု သုုတ္သင္ၿပီးလွ်င္ စြန္႔ပစ္ထားေသာ အဝတ္တည္း။ တိႆအမတ္ ၏ 
မိခင္သည္ တစ္ရာတန္ေသာအဝတ္ျဖင့္ ကိုုယ္ဝန္အညစ္အေၾကးကိုု သုုတ္သင္ေစၿပီးလွ်င္ “ပံ့သကူ ဓုုတင္ေဆာင္ 
ရဟန္းတိုု႔ ေကာက္ယူကုုုုန္လတ့ံ”ဟုု ရည္ရြယ္၍ တာလေဝဠိလမ္း၌ စြန္႔ပစ္ေလသတတ္။ ရဟန္းတိုု႔သည္ 
မိမိသကၤန္း၏ ေဆြးေျမ႕ရာအရပ္၌ ဖာေလာက္ရုုံ အနည္းငယ္သာ ျဖတ္ယူၾကကုုန္၏။ 
 
ႏွာနေစာဠ (ေမွာ္ဆရာတိုု႔က ေရခ်ိဳးေစၿပီး စြန္႔ပစ္အပ္ေသာ)အဝတ္ ဟူသည္- 
 မႏၱယားအတတ္ကိုု တတ္ေသာေမွာ္ဆရာတိုု႔က ဦးေခါင္းပါ ေရခ်ိဳးေစအပ္ၿပီးေသာ သူတိုု႔သည္ 
ထိုုအဝတ္ပုုဆုုိုုးတိုု႔ကိုု အသေရမရိွေသာ အဝတ္ပုုဆုုိးဟုု ယူဆလ်က္ စြန္႔ပစ္သြားၾက၏။ ထုုိအဝတ္မ်ိဳး ကိုု 
ဆိုုလိုုသည္။ 
 
ဂတ-ပစၦာဂတ (သုုႆန္သိုု႔ အသြားအျပန္ဝတ္ၿပီး စြန္႔ပစ္ေသာ)အဝတ္ ဟူသည္- 
 သုုႆန္သိုု႔သြားၿပီး ျပန္လာေသာအခါ ေရခ်ိဳးၾက၏။ ၄င္းေနာက္ သုုႆန္မ ွျပန္ပါလာေသာ အဝတ္ကိုု 
အမဂၤလာ အဝတ္ဟုု ယဆူ၍ စြန႔္ပစ္ၾကကုုန္၏။ ထိုုအဝတ္မ်ိဳးကိုု ဆိုုလိုုသည္။ 
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 မီးေလာင္၊ ႏြားစား အဝတ္မ်ား 

 လူတိုု႔သည ္မီးေလာင္ေပါက္ေသာ အဝတ္၊ ႏြားစားအပ္ေသာ အဝတ္တိုု႔ကုုိ အမဂၤလာအဝတ္ ဟုု ယူဆကာ 
စြန္႔ပစ္ၾက၏။ ထိုုအဝတ္မ်ိဳးကိုု ဆိုုသည္။ 
 

အလံတံခြန္ အဝတ္မ်ား 
 သေဘၤာသိုု႔ တက္သည္ရွိေသာ တံခြနအ္လံထူ၍ တက္ကုုန္၏။ ထိုုတံခြန္အလံကိုု သေဘၤာသား မ်ား 
မ်က္စိအျမင္ကိုု လြန္ေသာအခါ ေကာက္ယူျခင္းငွာ အပ္၏။ စစ္ေျမျပင္၌ ေအာင္လံတံခြန္မ်ားကိုု လည္း 
စုုိက္ထူထားတတ္၏။ ႏွစ္ဖက္စစ္တပ္တိုု႔ ျပန္သြားေသာအခါ ထိုုအလံမ်ားကိုုလည္း ေကာက္ယူ ျခင္းငွာ အပ္၏။ 
 

လမ္း၌ က်ေသာအဝတ္ 
 လမ္းခရီး၌ ေမ့ေလ်ာ့သျဖင့္ က်ရစ္ေသာ အဝတ္ (က်န္ရစ္ေသာအဝတ္) တိုု႔ကိုု အတန္ငယ္ ၾကာေအာင္ 
မေကာက္ေသးပဲ ေစာင့္ဆိုုင္းအပ္၏။ ပိုုင္ရွင္ျပန္မလာေလာက္ေတာ့မွ ေကာက္ယူအပ္၏။ 
 

ေလတိုုက္၍ ပါလာေသာအဝတ္ 
 ေလဟုုန္ေၾကာင့္ အေဝးမွပါလာေသာ အဝတ္ကိုု ဆိုုလိုုသည္။ ထိုုအဝတ္ကိုုလည္း အတန္ငယ္ 
ေစာင့္ဆုုိင္းၿပီး ပိုုင္ရွင္တုုိ႔ကိုု မျမင္ရေသာအခါက်မွ ေကာက္ယူအပ္၏။ 
 

ပ့ံသကူ ျဖစ္-မျဖစ္ စိစစ္ပံုု 
  သံဃိကသကၤန္းႏွင္ ့အလႈခံ၍ ရလာေသာ အမ်ားဆိုုင္ သကၤန္းတိုု႔မွ ေဝပံုုက် ရလာေသာ သကၤန္းသည္ 
ပံ့သကူ ၂၃-မ်ိဳးတိုု႔တြင္ ၁၇-ခုုေျမာက္ ရဟန္းကလႈေသာ သမဏစီဝရလည္း မဟုုတ္၊ အျခား ၂၂-မ်ိဳးလည္း 
မဟုုတ္ေသာေၾကာင့္ ပံသကူမျဖစ္။ 
 ရဟန္းက လႈေသာသကၤန္း၌လည္း ပံ့သကူေဆာင္ရဟန္းတိုု႔အား ဝါစဥ္ျဖင္ ့ခံယူရန ္လႈခဲ့လွ်င္ ဝါစဥ္အရ 
လႈေသာသကၤန္းသာျဖစ္၍ ပံ့သကူမျဖစ္။ ေက်ာင္းေနရဟန္းတိုု႔အား လႈထားေသာသကၤန္းမွ ေဝပံုုက်ရေသာ 
သကၤန္းလည္း ပံ့သကူမျဖစ္။ 
 မိမိအတြက္ သီးသန္႔ ပုုဂၢလိကအျဖစ္ျဖင့္ ရလာေသာ သကၤန္းႏွင့္ မိမိအတြက္ ေဝပံုုက်ရေသာ သကၤန္းကိုု 
ရလာေသာရဟန္းက ပံ့သကူေဆာင္ရဟန္း၏ ေျခရင္း၌ျဖစ္ေစ၊ လက္၌ထည့္၍ျဖစ္ေစ လႈလွ်င္ ရဟန္းကလႈေသာ 
သမဏစီဝရဟုုေခၚ၏။ ထိုုသကၤန္း ပံ့သကူသကၤန္းျဖစ္၏။ 
 (က) ဒါယကာတိုု႔က သကၤန္းကုုိ ရဟန္း၏ ေျခရင္း၌ ခ်ထားအပ္၏။ ထိုုသကၤန္းရေသာ ရဟန္းက 
ပံ့သကူေဆာင္ရဟန္း၏ လက္၌ထည့္၍ လႈ၏။ ထုုိလႈေသာသကၤန္းသည္ တစ္ဖက္မွ စင္ၾကယ္ျခင္း ရိွေသာ 
သကၤန္းျဖစ္၏။ (ခ) သကၤန္းကုုိ ဒါယကာတိုု႔က ရဟန္း၏လက္၌ ထည့္၍ လႈ၏။ ထိုုသကၤန္းရေသာ ရဟန္းက 
ပံ့သကူေဆာင္ရဟန္း၏ ေျခရင္း၌ ခ်ထား၍လႈ၏။ ထိုုသကၤန္းသည္ လည္း တစ္ဖက္မွ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ 
သကၤန္းမည္၏။ (ဂ) သကၤန္းကိုု ဒါယကာတိုု႔က ရဟန္း၏ ေျခရင္း၌ ခ်ထားအပ္၏။ သကၤန္းရေသာ 
ထိုုရဟန္းကလည္း နည္းတူပင ္ပံ့သကူေဆာင္ရဟန္း၏ ေျခရင္း၌ ခ်ထား၍ လႈ၏။ ထိုုသကၤန္းသည္ ၂-ဖက္လံုုးမွ 
စင္ၾကယ္ျခင္းရိွေသာ သကၤန္းမည္၏။ (ဃ) သကၤန္းကိုု ဒါယကာတိုု႔က ရဟန္း၏လက္၌ ထည့္၍ လႈ၏။ 
သကၤန္းရေသာ ထိုုရဟန္းကလည္း ပ့ံသကူ ေဆာင္ ရဟန္း၏လက္၌ ထည့္၍ လႈ၏။ ထိုုသကၤန္းသည္ 
ဥကၠ႒(အျမတ္)မဟုုတ္ေသာ သကၤန္း မည္၏။ 
 ဤဆိုုၿပီးသည့္အတိုုင္း ပ့ံသကူသကၤန္း အမ်ိဳးစံုုကုုိ သိရိွျပီးလွ်င္ ပံ့သကူေဆာင္ရဟန္းသည္ သကၤန္းကိုု 
သံုုးေဆာင္အပ္၏။ ဤကား ပံ့သကူဓုုတင္က်င့္ပုုံ အစီအရင္ျဖစ္၏။ 



  

 
 
 

ဝိသုဒိၶမဂ္သင္္တန္း 63 
  

ပ့ံသကူဓုုတင္ေဆာင္ ပုုဂိၢဳလ္ ၃-မ်ိဳး 
 ၁။ ဥကၠ႒ = အျမတ္စား 
 ၂။ မဇိၩမ = အလတ္စား 
 ၃။ မုုဒုု = အႏုုစား… ဟူ၍ သံုုးမ်ိဳးရွိ၏။ 
  
         ထိုုသုုံးပါးတိုု႔တြင္ သုုႆန္၌ ပစ္ခ်ထားေသာ အဝတ္ကိုုသာလွ်င္ ေကာက္ယူေသာရဟန္းသည္ အျမတ္စား 
ဥကၠ႒ပုုဂိၢဳလ္ျဖစ္၏။ “ရဟန္းတိုု႔ ေကာက္ယူလတ့ံ”ဟုု ပစ္ခ်ထားေသာ သကၤန္းကိုု ေကာက္ ယူေသာ ရဟန္းသည္ 
အလတ္စား မဇိၩမပုုဂိၢဳလ္မည္၏။ ေျခရင္း၌ထား၍ လႈအပ္ေသာသကၤန္းကိုု ေကာက္ယူေသာ ရဟန္းသည္ အႏုုစား 
မုုဒုုပုုဂိၢဳလ္မည္၏။  
 (မွတ္ခ်က္။  ။ဥကၠ႒ပုုဂိၢဳလ္သည္ သုုႆန္တစ္ဌာနတည္းက ရေသာသကၤန္းကုုိ သံုုးေဆာင္မွ သာ 
ျဖစ္၏။ က်န္ေသာ ၂၂-ဌာနမွ ရေသာသကၤန္းကိုု သံုုးေဆာင္လွ်င္ ဥကၠ႒ပုုဂိၢဳလ္ မျဖစ္ေတာ့။) 
 
ဓုုတင္ပ်က္ျခင္း။ ။ထိုုသံုုးပါးေသာ ပုုဂိၢဳလ္တိုု႔တြင္ တပါးပါးေသာ ပုုဂိၢဳလ္သည္ မိမိ၏ အလိုုအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ 
ဒါယကာတိုု႔ကိုု ငဲ့ၿပီး သံုုးေဆာင္ရန္ လက္ခံသျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လူတိုု႔လႈအပ္ေသာသကၤန္းကိုု သာယာလက္ခံေသာ 
ထိုုခဏ၌ ဓုုတင္ပ်က္ေတာ့၏။ 
 
အက်ိဳးအာနိသင္။ ။(၁) “ပံ့သကူသကၤန္းကိုု အမွီျပဳ၍ ရဟန္းအျဖစ္ကိုု ေနရမည္”ဟူေသာ ရဟန္း ျဖစ္စက 
မွာခဲ့ေသာ စကားအားေလွ်ာ္စြာ က်င့္ႏုုိင္ျခင္း၊ (၂)အရိယဝံသ ၄-ပါးတိုု႔တြင္ ပထမ အရိယဝံသ ၌ တည္ျခင္း၊ 
(၃)သကၤန္းကိုု ေစာင့္ေရွာက္ရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲမရွိျခင္း၊ (၄)သူတပါးစပ္ေသာ (သူတပါးကိုု မီွခုုိရေသာ) 
အသက္ေမြးမႈ မရွိျခင္း၊ (၅)သူခုုိးေဘးမွ ကင္းေဝးျခင္း၊ (၆)သံုုးေဆာင္ရာ၌ တပ္မက္ေသာ တဏွာမရိွျခင္း၊ 
(၇)ရဟန္းတိုု႔အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပရိကၡရာရိွျခင္း၊ (၈) တန္ဖုုိး လည္း နည္းၿပီး ရလည္း ရလြယ္ေသာ 
ပံ့သကူသကၤန္းသည္ အျပစ္လည္းကင္း၏-ဟုု ဘုုရားခ်ီးမြမ္းအပ္ ေသာ ပစၥည္းရွိျခင္း၊ (၉) ၾကည္ညိဳဖြယ္ရိွျခင္း၊ 
(၁၀)အလိုုနည္းျခင္း (၁၁)အထက္အထက္ျဖစ္ေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္ကိုုပြားေစျခင္း၊ 
(၁၂)ေနာင္လာေနာက္သား အေပါင္းတိုု႔သည္ ျမင္ဖူးသည ္ကိုု အတုုလိုုက္၍ က်င့္ျခင္း။ 
 
အႏုုသာသနီ အဆံုုးအမ။ ။ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ ဝတ္ဆင္ထားေသာမင္းသည္ စစ္ေျမျပင္၌ တင့္တယ္ သက့ဲသိုု႔ 
ကိေလသာမာရ္စစ္သည္ကိုု ဖ်က္ဆီးျခင္းငွာ ပံ့သကူကိုု ေဆာင္ေသာရဟန္းသည္ တင့္တယ္ ပါေပ၏။  
 ျမတ္စြာဘုုရားသည္ ကာသိတိုုင္းျဖစ္ အစရိွကုုန္ေသာ ျမတ္ေသာအဝတ္တန္ဆာတိုု႔ကိုု ပယ္လ်က္ 
ပ့ံသကူသကၤန္းကုုိ ေဆာင္ေတာ္မူေလၿပီ။ ထိုုပံ့သကူသကၤန္းကိုု အဘယ္မည္ေသာ ရဟန္း သည္ မေဆာင္ႏိုုင္ပဲ 
ရွိပါအ့ံနည္း။ 
 ထိုု႔ေၾကာင့္ပင္ ရဟန္းသည္ ရဟန္းျဖစ္စက ဝန္ခံခဲ့ေသာ မိမိ၏ ပဋိညာဥ္ကိုု ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့လ်က္ 
ေယာဂီရဟန္း၏ အက်င့္အားေလ်ာ္ေသာ ပံ့သကူသကၤန္း၌ ႏွစ္သက္ေမြ႔ေလ်ာ္သည္ ျဖစ္ရာ၏။ 
   ဤတြင္ ပံ့သကူဓုုတင္ ေဆာက္တည္ပုုံစသည္ ၿပီး၏။ 
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 ၂။တိစီဝရိက္ဓုုတင္ကိုု ျပဆိုုခ်က္ 

 
ေဆာက္တည္ပံုု 
 စတုုတၳစီဝရ ံပဋိကၡိပါမိ = ဝတ္ရုုံေလာက္ေသာ ေလးထည္ေျမာက္သကၤန္းကိုု ပယ္ပါ၏။ 
 ေတစီဝရိကဂၤ ံသမာဒိယာမိ = သုုံးထည္ေသာ သကၤန္းကိုုသာ သံုုးစြရဲေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ ေသာ 
တိစီဝရိက္ဓုုတင္ကိုု ေဆာက္တည္ပါ၏။ 
 
တိစီဝရိက္ဓုုတင္က်င့္ပံုု။ ။တိစီဝရိက္ဓုုတင္ေဆာင္ေသာ ရဟန္းသည္ သကၤန္းလ်ာပိတ္စကိုု ရၿပီး ေနာက္ 
မက်န္းမမာျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သကၤန္းခ်ဳပ္ရန္ မစြမ္းႏိုုင္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုုး ျဖစ္ေစ၊ သကၤန္းခ်ဳပ္ တတ္ေသာသူကိုု 
မရေသးသမွ် ကာလပတ္လုုံးျဖစ္ေစ၊ အပ္စသည့္ ခ်ဳပ္ရန္ပစၥည္း မျပည့္စုုံေသးသမွ် ကာလပတ္လံုုးျဖစ္ေစ 
သိမ္းဆည္းထားႏ္ိုုင္၏။ သိမ္းထားျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္မရွိ။ သိုု႔ေသာ္လည္း ဆိုုးၿပီးေသာကာလမွစ၍ ထားျခင္းငွာ 
မအပ္။ ထားလွ်င္ ဓုုတင္ခိုုးမည္၏။ 
 
တိစီဝရိက္ဓုုတင္ေဆာင္ ပုုဂိၢဳလ္ ၃-မ်ိဳး 
 အျမတ္စားျဖစ္ေသာ ဥကၠ႒ပုုဂိၢဳလ္သည္ သကၤန္းဆိုုးေသာအခါ ေရွးဦးစြာ သင္းပုုိင္ကုုိေသာ္ လည္း 
ဆိုုးၿပီးလွ်င္ ၄င္းကိုုဝတ္၍ ကုုိယ္ရုုံကိုု ဆိုုးအပ္၏။ သုုိ႔မဟုုတ္ ကိုုယ္ရုုံကိုု ေရွးဦးစြာ ဆိုုးၿပီးလွ်င္ ၄င္းကိုုဝတ္၍ 
သင္းပုုိင္ကုုိ ဆုုိးအပ္၏။ ၄င္းေနာက္ ၂-ထပ္သကၤန္းႀကီးကိုု ဆိုုးအပ္၏။ ဤကား ရြာနီး ေက်ာင္း၌ ေနေသာ 
တိစီဝရိက္ေဆာင္ရဟန္း၏ က်င့္ဝတ္တည္း။ 
 ေတာေက်ာင္း၌မူ သင္းပုုိင္+ကိုုယ္ရုု ံႏွစ္ထည္လံုုးကိုု တၿပိဳင္တည္းဆိုုးႏိုုင္၏။ သိုု႔ေသာ္လည္း 
တစ္စုုံတစ္ေယာက္လာလွ်င္ သကၤန္းကိုု ဆြဝဲတ္ႏုုိင္ေအာင္ ထိုုသကၤန္း၏ အနီး၌သာ ေနသင့္၏။ 
 အလတ္စားျဖစ္ေသာ မဇၩိမပုုဂၢိဳလ္သည္ သကၤန္းဆိုုးေနခိုုက္ ဝတ္ရန္ အျခားသကၤန္းရွိ၏။ ထိုုသကၤန္းကိုု 
ဝတ္၍ေသာ္၄င္း၊ ရုုံ၍ေသာ္၄င္း ဆိုုးျခင္းငွာ အပ္၏။ 
 အႏုုစားျဖစ္ေသာ မုုဒုုရဟန္းအား အတူေနရဟန္းတိုု႔၏ သကၤန္းတိုု႔ကုုိ ဝတ္၍ေသာ္၄င္း၊ ရံုု၍ ေသာ္၄င္း 
ဆိုုုုးျခင္းငွာအပ္၏။ ထုုိေနရာေက်ာင္း၌ အဓိ႒ာန္တင္ထားေသာ မိမ ိဥစၥာ, သူတပါးဥစၥာ ျဖစ္ေသာ 
အိပ္ရာလႊမ္းသည္လည္း ထုုိမုုဒုုရဟန္းအား အပ္၏။ သိုု႔ေသာ္ သြားေလးရာရာ ယူေဆာင္ျခင္း ငွာ မအပ္။ 
  
အံသကိုုဋ္သာ အပိုုထားအပ္။ ။တိစီဝရိက္ဓုုတင္ ေဆာင္ေသာရဟန္းအား ေလးထည္ေျမာက္ သကၤန္း 
ျဖစ္လတ္ေသာ္ အံသကိုုဋ္သာလွ်င္ အပ္၏။ ထိုုသံသကိုုဋ္သည္လည္း အလ်ား ၃-ေတာင္၊ အနံ ၁-ထြာ သာလွ်င္ 
အပ္၏။  
 
ပ်က္ပံုု။       ။တိစီဝရိက္ဓုုတင္ ေဆာင္ေသာရဟန္းသည္ ေလးထည္ေျမာက္ေသာ အျခားသကၤန္းကိုု 
သာယာေသာခဏ၌ပင္လွ်င္ ဓုုတင္ပ်က္ေတာ့၏။ 
 
အက်ိဳးအာနိသင္။ ။တိစီဝရိက္ဓုုတင္ ေဆာင္ေသာရဟန္းသည္ ကုုိယ္ကိုု ေစာင့္ေရွာက္ႏိုုင္ရံုုမွ် ေလာက္ေသာ 
သကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲႏိုုင္၏။ ထိုုေၾကာင့္ ထိုုဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္းအား (၁)ငွက္၏ ပ်ံသြား ျခင္းက့ဲသုုိ႔ ပရိကၡာရာကိုု 
ယူ၍သာလွ်င္ လိုုရာသြားႏိုုင္ျခင္း (၂)ကိစၥနည္းျခင္း (၃)အဝတ္အထည္ သိမ္း စရာ မလိုုျခင္း (၄)ေပါ့ေသာ 
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 အသက္ေမြးမႈရွိျခင္း (၅)သံုုးထည္ထက္ပုုိေသာ သကၤန္း၌ တပ္မက္မႈ ေလာလုုပၺတဏွာကိုု ပယ္ျခင္း 

(၆)သံုုးထည္မွ်ျဖင့္ ေခါင္းပါးေသာအသက္ေမြးမႈ ရွိျခင္း (၇)အလိုုနည္း ျခင္း… စေသာ အက်ိဳးရွိ၏။  
 
အႏုုသာသနီ။    ။သကၤန္းသံုုးထည္ကိုု ေဆာင္ေသာ ပညာရွိရဟန္းသည္ ၃-ထည္ထက္ ပုုိေသာ အဝတ္၌ 
တပ္မက္ေသာတဏွာကိုု ပယ္ၿပီးလွ်င္ သိုုမွီးသိမ္းဆည္းျခင္းကိုု ၾကဥ္ဖယ္၍ ေရာင့္ရျဲခင္း၌ ခ်မ္းသာဟူေသာ 
အရသာကိုု သိေပ၏။ 
 ထိုုသိုု႔သိျခင္းေၾကာင့္ မိမိအေတာင္ပံသာလွ်င္ ဝန္ရိွေသာ ငွက္ကဲ့သိုု႔ ကုုိယ္၌ ရုုံထားေသာ သကၤန္းႏွင့္တကြ 
ျဖစ္လ်က္သာလွ်င္ လုုိရာရာ သြားလိုုေသာ ေယာဂီသူျမတ္သည္ သကၤန္းသံုုးထည္မွ် ကန္႔သတ္၍ ေဆာင္ရာ၌ 
ေမြ႔ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပုုိက္ျခင္းကိုု ျပဳရာ၏။ 
 

တိစီဝရိက္ဓုုတင္ ၿပီး၏။ 
 

၃။ပိ႑ပါတ္ဓုုတင္ ျပဆိုုခ်က္ 
 
ေဆာက္တည္ပံုု 
 အတိေရကလာဘံ ပဋိကၡပါမိ = ဆြမ္းခံ၍ရအပ္ေသာ လာဘ္မွ အပိုုအလြန္ျဖစ္ေသာ လာဘ္ကုုိ  
     ပယ္ပယ္၏။ 
 ပိ႑ပါတိကဂၤ ံသမာဒိယာမိ = ဆြမ္းခံရေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ ပိ႑ပါတ္ဓုုတင္ကုုုုိ  
     ေဆာက္တည္ပါ၏။ 
မအပ္ေသာဆြမ္းမ်ား 
 ပိ႑ပါတ္ဓုုတင္ေဆာင္ေသာ ရဟန္းသည္ (၁)သံဃာအားလံုုးအား လႈေသာဆြမ္း (၂)သံဃာ့ ထံမ ွ
ညႊန္ၾကားေစ၍ လႈေသာဆြမ္း (၃)ပင္ဖိတ္၍ လႈေသာဆြမ္း (၄)မခဲ်လႈေသာ ဆြမ္း (၅)လဆန္း လဆုုတ္ပကၡ၌ 
လႈေသာဆြမ္း (၆)လျပည့္လကြယ္ ဥပုုသ္ေန႔၌ လႈေသာဆြမ္း (၇)လဆန္းတစ္ရက္ လဆုုတ္တစ္ရက္ေန႔၌ 
လႈေသာဆြမ္း (၈)အာဂႏၱဳတိုု႔ကိုု လႈေသာဆြမ္း (၉)ခရီးသြားတိုု႔ကိုု လႈေသာဆြမ္း (၁၀)ဂိလာနအား လႈေသာဆြမ္း 
(၁၁)လူနာျပဳစုုသူကုုိ လႈေသာဆြမ္း (၁၂)ေက်ာင္းကိုု လႈေသာဆြမ္း (၁၃)ဆြမ္းခံဝင္ရာ အစဦးဆံုုး အိမ္၌ပင္ 
လႈေသာဆြမ္း (၁၄)အလွည္က့်လႈေသာ ဆြမ္း… ဤ ၁၄-ပါး ေသာ ဆြမ္းတိုု႔ကိုု လက္မခံအပ္ကုုန္။ 
 
အပ္ေသာဆြမ္း 
 “သံဃာ့ဆြမ္းကိုု ခံယူေတာ္မူပါကုုန္”ဟုု ဤသုုိ႔ မဆိုုမူ၍ “အကၽြႏ္ုုပ္တုုိ႔အိမ္၌ သံဃာသည ္ဆြမ္းကိုု 
ခံယူပါ၏။ အရွင္တိုု႔သည္လည္း ဆြမ္းခံေတာ္မူပါကုုန္”ဟုု ဆြမ္းခံဆြမ္းဟူေသာ ေဝါဟာရျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား၍ 
လႈကုုန္သည္ရွိေသာ္ ထိုုဆြမ္းမ်ိဳးကိုု လက္ခံအပ္၏။ သံဃာ့ထံမွရေသာ ေဆးစသည္ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ 
စာေရးတံသည္၄င္း၊ ေက်ာင္းတိုုက္၌ ဒါယကာတိုု႔က ခ်က္၍လႈေသာ ဆြမ္းသည္၄င္း အပ္သည္သာတည္း။ ဤကား 
ပိ႑ပါတ္ဓုုတင္ က်င့္ပုုံတည္း။ 
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 ပိ႑ပါတ္ဓုုတင္ေဆာင္ ပုုဂၢိဳလ္ ၃-မ်ိဳး 

 အျမတ္စား ဥကၠ႒ရဟန္းသည္ မေရာက္ေသးေသာ ေရွ႕အိမ္မွ၄င္း, လြန္ၿပီးေသာ ေနာက္အိမ္မွ ၄င္း 
ေဆာင္ခဲ့ေသာဆြမ္းကိုု ခံယူ၏။ ေရာက္ဆဲအိမ္၌ လႈသည္ကိုုလည္း လက္ခံ၏။ ဆြမ္းစားဇရပ္သိုု႔ အိမ္မွယူခဲ့၍ 
လႈေသာဆြမ္းကိုုလည္း ခံယူ၏။ သိုု႔ေသာ္ ထိုုေန႔အဖိုု႔၌ ေစာင့္ေျမွာ္ကာ ထိုုင္ေန၍ကား ဖိတ္မန္ထားေသာ ဆြမ္းကိုု 
မခံယူ။ 
 အလတ္စား မဇၩိမရဟန္းသည္ ထိုုေန႔အဖုုိ႔ ေစာင့္ေျမွာ္ကာထိုုင္လ်က္လည္း လာ၍လႈေသာ ဆြမ္းကိုု 
ခံယူ၏။ သိုု႔ေသာ္ နက္ျဖန္အတြက္ ဖိတ္ေသာဆြမ္းကုုိကား လက္မခံ။ မုုဒုုရဟန္းသည္ နက္ျဖန္အက်ိဳးငွာ၄င္း, 
သန္ဘက္ခါအက်ိဳးငွာ၄င္း ဖိတ္ေသာဆြမ္းကိုု လက္ခံ၏။ ထိုုႏွစ္ပါးေသာ မဇိၩမ ႏွင့္ မုုဒုုရဟန္း ၂-မ်ိဳးတိုု႔သည္ 
မိမိအလိုုအတိုုင္း ေနရျခင္းႏွင့္စပ္ေသာ ခ်မ္းသာကိုု မရၾကေလကုုန္။ 
 
ပိ႑ပါတ္ဓုုတင္ေဆာင္ ရဟန္း ၃-ပါး 
 တစ္ခုုေသာရြာ၌ တရားပြဲျဖစ္ေလသတ့ဲ။ ဥကၠ႒ရဟန္းသည ္မဇၩိမႏွင့္ မုုဒုုရဟန္း ၂-ပါးကိုု တရားနာသြားရန္ 
ေခၚ၏။ ထိုု၂-ပါးတိုု႔တြင္ မဇိၩမရဟန္းက “တပည့္ေတာ္မွာ ဒကာတစ္ဦးက ဆြမ္းဖိတ္ ထား၍ ေစာင့္ေနပါသည္”ဟုု 
ဆိုု၏။ မုုဒုုရဟန္းကလည္း “တပည့္ေတာ္မွာ နက္ျဖန္အတြက္ ဒကာ တစ္ဦး၏ ဆြမ္းကိုု လက္ခံထားပါသည္”ဟုု 
ေလွ်ာက္၏။ ထိုုရဟန္း ၂-ပါးသည္ မိမိအလိုုအတိုုင္း ေနရ ျခင္းႏွင့္စပ္ေသာ ခ်မ္းသာမွ (ဝါ)တရားႏွင့္စပ္ေသာ 
ပါေမာဇၨစေသာ အရသာမွ ဆံုုးရႈံးကုုန္၏။ ဥကၠ႒ ရဟန္းသည္သာ နံနက္ေစာေစာ ဆြမ္းခံသြားၿပီး တရားပြရဲွိရာသိုု႔ 
သြားေလသျဖင့္ ပါေမာဇၨ စေသာ အရသာကိုု ခံစားရေလ၏။ 
 
ဓုုတင္ပ်က္ျခင္း။ ။ဤပုုဂိၢဳလ္သံုုးမ်ိဳးတိုု႔၏ ဓုုတင္သည္ ဆြမ္းခံဆြမ္းမွ ပုုိလြန္ေသာ သံဃဘတ္ စေသာဆြမ္းကိုု 
လက္ခံသာယာေသာ ထိုုခဏ၌ပင္လွ်င္ ပိ႑ပါတ္ဓုုတင္ ပ်က္ေလေတာ့၏။ 
 
အက်ိဳးအာနိသင္။ ။(၁)“ဆြမ္းခံ၍ရေသာ ဆြမ္းကိုုအမီွျပဳ၍ ရဟန္းအျဖစ္၌ မွ်တေနပါ၏”ဟူေသာ 
ဘုုရားစကားေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာ္ေသာ အက်င့္ရွိျခင္း (၂)ဒုုတိယ အရိယာဝံ၌ တည္ျခင္း (၃)သူတပါးႏွင့္ မစပ္ေသာ 
အသက္ေမြးမႈရွိျခင္း (၄)“အဖုုိးလည္း နည္းၿပီး ရလည္းရလြယ္ေသာ ပစၥည္းတိုု႔သည္ အျပစ္ မရိွကုုန”္ဟုု 
ဘုုရားခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ ပစၥည္းရိွျခင္း (၅)ဆြမ္းခံပ်င္းျခင္းကိုု ႏွိမ္နင္းႏုုိင္ျခင္း (၆)စင္ၾကယ္ ေသာ 
အသက္ေမြးမႈရွိျခင္း (၇)ေသခိယက်င့္ဝတ္၏ ျပည့္ျခင္း (၈)သူတပါးကိုု မေမြးျမဴရျခင္း (၉) ဆြမ္း ေလာင္းလႈေသာ 
သူတိုု႔အား ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း (၁၀)ေအာက္ဆံုုးျဖစ္ေသာ အသက္ေမြးမႈ၌ တည္သျဖင့္ မာန္မာနကိုု ပယ္ႏုုိင္ျခင္း 
(၁၁)ရသတဏွာကိုု တားျမစ္ပယ္ရွားႏိုုင္ျခင္း (၁၂)ဂဏေဘာဇနသိကၡာပုုဒ္, ပရမၺရသိကၡာပုုဒ္, 
စာရိတၱသိကၡာပုုဒ္တိုု႔ျဖင့္ အာပတ္မသင့္ျခင္း (၁၃)အလိုုနည္းျခင္း စသည္တုုိ႔အား ေလ်ာ္ေသာ အသက္ေမြးမႈရွိျခင္း 
(၁၄)ေကာင္းေသာ အက်င့္ပဋိပတ္ကုုိ ပြားေစျခင္း (၁၅)ေနာင္လာ ေနာက္သားတိုု႔အား 
အျမင္သိုု႔လိုုက္ေစေသာအားျဖင့္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း။ 
 
အႏုုသာသနီ။    ။ဆြမ္းခံ၍ရေသာဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရတဲတ္ေသာ, သူတပါးႏွင့္ မစပ္ေသာ အသက္ ေမြးျခင္း 
ရွိေသာ, အစာအာဟာရ၌ တပ္မက္မႈ ေလာဘတဏွာကိုု ပယ္ၿပီးေသာရဟန္းသည္ အရပ ္ေလးမ်က္ႏွာ၌ 
အပိတ္အပင္ကင္း၍ အလိုုရွိရာသိုု႔ သြားႏိုုင္၏။ ပ်င္းရိျခင္းကုုိ ပယ္ေဖ်ာက္ႏုုိင္၏။ ထုုိပိ႑ပါတ္ဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္း၏ 
အသက္ေမြးမႈသည္ စင္ၾကယ္၏။ ထုုိသံုုးပါးေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုုေသာ ရဟန္းသည္ 
ဆြမ္းခံေသာအက်င့္ကိုု မထီမဲ့ျမင ္မေအာက္ေမ့ရာ။ 
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  မွန္၏။ ဤသုုိ႔သေဘာရိွေသာ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုုသာ ေမြးျမဴ၍ သူတပါးကိုု မေမြးျမဴေစေသာ ဆြမ္းခံျခင္း 

အေလ့ရွိေသာရဟန္းအား အကယ္၍ လာဘ္ပူေဇာ္သကၠာရကိုု မမီွခဲ့ပါမူ နတ္တိုု႔ေသာ္ လည္း 
ခ်စ္ျမတ္ႏုုိးကုုန္ေသး၏။ ဤကား အဆံုုးအမ ေပတည္း။ 
 

ပိ႑ပါတ္ဓုုတင္ ၿပီး၏။ 
 

၄။သပဒါနစာရိက ဓုုတင္ကိုု ျပဆိုုခ်က္ 
 
ေဆာက္တည္ပံုု 
 ေလာလုုပၺစာရံ ပဋိကၡိပါမိ = မက္ေမာေသာ ေလာလုုပၺတဏွာျဖင့္ အိမ္စဥ္ေက်ာ္၍ ဆြမ္းခံ သြား  
    ျခင္းကိုု ပယ္ပါ၏။ 
 သပဒါနစာရိကဂၤ ံသမာဒိယာမိ = အိမ္စဥ္မျပတ္ ဆြမ္းရပ္ရေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ  
    သပဒါနဓုုတင္ကိုု ေဆာက္တည္ပါ၏။ 
 
ဆြမ္းခံပုုံ။ ။သပဒါနစာရိက ဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္းသည္ ရြာတံခါး၌ရပ္၍ ကၽြႏဲြားဆင္ျမင္း စေသာ ေဘးရန္ ရိွ-
မရွိကိုု ေကာင္းစြာၾကည့္၍ ေဘးရန္ရိွေသာလမ္း, ေဘးရန္ရွိေသာရြာကုုိ ပယ္ၿပီး မရိွေသာ အျခားလမ္း, 
အျခားေသာရြာသိုု႔ သြားအပ္၏။ တစ္စုုံတစ္ခုုမွ မရေသာ ထိုုလမ္း, ထုုိရြာတိုု႔ကိုု ရြာမဟုုတ္ ဟူ၍ အမွတ္ျပဳကာ 
အျခားရြာသိုု႔ သြားအပ္၏။ အကယ္၍ တစ္စုုံတစ္ခုု ရခဲ့လွ်င္ အျခားရြာသိုု႔ မသြား အပ္။ 
 ခဲ် ႕ျပအ့ံ၊ သပဒါနစာရိက ဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္းသည္ နံနက္ေစာေစာကပင္ ဆြမ္းခံသြားသင့္၏။ 
ထိုုသိုု႔သြားေသာ ေဘးရန္ရိွလွ်င္ ထိုုလမ္း,ထုုိရြာကုုိပယ္ၿပီး အျခားရြာသိုု႔ သြားႏုုိင္၏။ သပဒါနဓုုတင္ 
ေဆာင္ရဟန္းအား ေက်ာင္း၌ အလႈေပးေသာသူတုုိ႔က၄င္း, လမ္းခုုလတ္၌ လာေနေသာသူတိုု႔က၄င္း အကယ္၍ 
သပိတ္ကုုိယူ၍ ဆြမ္းလႈခဲ့ေသာ္ ခံယူျခင္းငွာ အပ္၏။  
 သပဒါနစာရိက ဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္းသည္ ခရီးသြားေသာ္လည္း ဆြမ္းခံခ်ိန္၌ ဆိုုက္ေရာက္ ေသာရြာကိုု 
မေက်ာ္မူ၍သာလွ်င္ ဆြမ္းခံသြားအပ္၏။ ထုုိရြာ၌ မရလွ်င္ျဖစ္ေစ, အနည္းငယ္ရၿပီးလွ်င္ ျဖစ္ေစ ရြာစဥ္ျဖင့္ 
လွည့္လည္အပ္၏။ ဤသည္ကား သပဒါနစာရိက ဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္း၏ က်င့္ပံုုတည္း။ 
 
ပုုဂိၢဳလ္ ၃-မ်ိဳး 
 အျမတ္စား ဥကၠ႒ရဟန္းသည္ မေရာက္ေသးေသာ အိမ္မွဆြမ္းကိုု ေဆာင္လာ၍ လႈေသာ ဆြမ္းကိုု၄င္း၊ 
လြန္ခဲ့ၿပီးေသာအိမ္မွ လုုိက္လာ၍ လႈေသာဆြမ္းကိုုေသာ္၄င္း၊ ဆြမ္းစားဇရပ္သိုု႔ ေဆာင္ လာ၍ လႈေသာဆြမ္းကုုိ၄င္း 
မခံယူ။ စင္စစ္ေသာ္ကား ေရာက္ဆဲအိမ္တံခါးေပါက္၌ သပိတ္ကိုု ဆြမ္း လႈရန ္ေပးလိုုက္၏။ ဤဓုုတင္အရာ၌ 
ရွင္မဟာကႆပမေထရ္ႏွင့္ တူေသာသူမည္သည္ မရိွေပ။ ထုုိမေထရ္သည္လည္း ယကၠန္းသည္ေယာင္ေဆာင္၍ 
လႈေသာ သိၾကားမင္းအား သပိတ္ကုုိ လက္မွ လႊတ္ေပးေသာအရာသည္ အလြန္ထင္ရွား၏။ 
 အလတ္စား မဇိၩမရဟန္းသည္ မေရာက္ေသးေသာ ေရွ႕အိမ္မွ၄င္း၊ လြန္ၿပီးေသာ ေနာက္အိမ္မွ ၄င္း 
ေဆာင္လာ၍ လႈေသာဆြမ္းကိုုလည္း ခံယူ၏။ ဆြမ္းစားဇရပ္သိုု႔ ေဆာင္လာေသာဆြမ္းကုုိလည္း ခံယူ၏။ 
ေရာက္ဆဲအိမ္တံခါး၌လည္း ဆြမ္းလႈရန္ သပိတ္ကိုု ေပး၏။  
         သိုု႔ေသာ္လည္း ဒါယကာတိုု႔က ထိုုေန႔အတြက္ ဖိတ္မန္ထားေသာဆြမ္းကိုု ေစာင့္ဆိုုင္းငံလင့္၍ကား မေနေပ။ 
အႏုုစား မုုဒုုရဟန္းသည္ လည္း ထိုုေန႔အတြက္ ဘိတ္မံသည္ကိုု ထိုုင္၍ ေစာင့္ဆုုိင္းငံလင့္၏။  
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 ဓုုတင္ပ်က္ပံုု။ ။ထိုုသုုံးပါးေသာ ပုုဂိၢဳလ္တိုု႔၏ ဓုုတင္သည္ ဆြမ္းေကာင္း ဟင္းေကာင္း၌ မက္ေမာေသာ 

ေလာလုုပၺတဏွာျဖင့္ အိမ္စဥ္ကိုုလြန္၍ သြားကာမွ်၌ပင္ သပဒါနစာရိက ဓုုတင္ပ်က္ေလေတာ့၏။ 
 
အက်ိဳးအာနိသင္။ ။(၁)ဒါယကာတို႔၌ အၿမဲတမ္းလူသစ္ျဖစ္ေနျခင္း (၂) လႏွင့္ တူျခင္း (၃)ကုုလ မစၦရိယကိုု 
ပယ္ျခင္း (၄)ဒါယကာတိုု႔၌ အညီအမွ် သနားမႈရွိျခင္း (၅)ဒါယကာတိုု႔ အ္ိမ္သိုု႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း ၌ လူတုုိ႔ႏွင့္ 
ေရာေႏွာမႈမရိွျခင္း (၆)ဖိတ္မန္မႈကိုု လက္မခံျခင္း (၇)ပိုု႔လာေသာဆြမ္းကုုိ အလိုုမရွိျခင္း (၈)အလိုုနည္းျခင္း 
စသည္တိုု႔အား ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ရွိျခင္း အက်ိဳးတရားမ်ား ရိွ၏။ 
 
အႏုုသာသနီ။    ။ဤသာသနာေတာ္၌ ဆြမ္းခံေလ့ရိွေသာရဟန္းသည္ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္၌ မကပ္ၿငိ 
ေသာစိတ္, ျဖဴစင္ေသာစိတ္ရွိသျဖင့္ လႏွင့္လည္း တူ၏။ အၿမဲတမ္း လူသစ္လည္း ျဖစ္၏။ ဒါယကာ တိုု႔၌ ဝန္တိုုျခင္း 
ကုုလမစၦရိယလည္း ကင္း၏။ ခပ္သိမ္းေသာ ဒါယကာတိုု႔၌ အညီအမွ် သနားျခင္း ရိွေပ ၏။ ဒါယကာတိုု႔အိမ္၌ 
ထိုုင္၍ ဆြမ္းဘုုန္းေပးေသာ ကုုလူပကရဟန္းတိုု႔အား ေရာက္တတ္ေသာ အျပစ္ မွလည္း ကင္းလြတ္၏။ ထိုု႔ေၾကာင့္ 
ေျမျပင္၌ မိမိအလိုုရွိတုုိင္း သြားျခင္းကိုု အလိုုရွိေသာ ပညာရွိသည္ ေလာလုုပၺတဏွာျဖင့္ အိမ္စဥ္ေက်ာ္ျခင္းကုုိပယ္၍ 
မ်က္လႊာခ်လ်က္ အိမ္စဥ္မျပတ္ ဆြမ္းရပ္ေသာ က်င့္ ဝတ္ကိုု က်င့္ရာ၏။ ဤကား အႏုုသာသနီ ေပတည္း။ 
 
    ဤတြင္ သပါဒါနစာရိက ဓုုတင္ၿပီး၏။ 
 

၅။ဧကာသနိက္ဓုုတင္ကိုု ျပဆိုုခ်က္ 
ေဆာက္တည္ပံုု 
 နာနာသနေဘာဇနံ ပဋိကၡိပါမိ = ေနရာအမ်ား၌ စားျခင္းကုုိ ပယ္ပါ၏။ 
 ဧကာသနိကဂၤ ံသမာဒိယာမိ = တစ္ေနရာတည္း၌သာ စားရေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္သည္ ့
     ဧကာသနိက္ဓုုတင္ကုုိ ေဆာက္တည္ပါ၏။ 
 
က်င့္ပုုံ။      ။ဧကာသနိက္ဓုုတင္ေဆာင္ ရဟန္းသည္ ဆြမ္းစားဇရပ္၌ထိုုင္သည္ရိွေသာ မေထရ္ႀကီးတိုု႔ ေနရာ၌ 
မထိုုင္မူ၍ မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာ၌ ထုုိင္သင့္၏။ ထိုုရဟန္း ဆြမ္းစားမၿပီးေသးမီ ဆရာ ျဖစ္ေစ, 
ဥပဇၩာယ္ျဖစ္ေစ ႂကြလာလွ်င္ ထ၍ ဝတ္ကိုုျပဳသင့္၏။ ဆြမ္းကိုုကား တဖန္ မစားပါလင့္။ စားလွ်င္ 
ဧကာသနိက္ဓုုတင္ ပ်က္ေတာ့၏။ 
 
ပုုဂိၢဳလ္ သုုံးမ်ိဳး 
 ဥကၠ႒ရဟန္းသည္ နည္းသည္ျဖစ္ေစ, မ်ားသည္ျဖစ္ေစ “သံုုးေဆာင္အံ့”ဟုု လက္ကိုု ခ်မိေသာ 
ေဘာဇဥ္မွတပါး အျခားေသာေဘာဇဥ္ကိုု ယူျခင္းငွာ မရေတာ့ၿပီ။ “မေထရ္သည္ ဘာမွ မဘုုဥ္းေပးရ ေသး”ဟုု 
လူတိုု႔က ေထာပတ္စသည္တိုု႔ကုုိ အကယ္၍ ယူလာျငားအံ့။ ေဆးအျဖစ္သာလွ်င္ အပ္၏။ အာဟာရ အက်ိဳးငွာ 
မအပ္။  
 မဇိၩမရဟန္းသည္ သပိတ္၌ ဆြမ္းမကုုန္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုုး တပါးေသာေဘာဇဥ္ကိုု ယူျခင္းငွာ ရ၏။ 
မွန္၏။ မဇိၩမရဟန္းသည္ ေဘာဇဥ္ကုုန္ျခင္းသာလွ်င္ အဆံုုးရွိေသာပုုဂၢဳိလ္မည္၏။ မုုဒုုပုုဂိၢဳလ္သည္ ေနရာမွ 
မထေသးသမွ်ကာလပတ္လံုုး စားျခင္းငွာ ရ၏။ မွန္၏။ မုုဒုုပုုဂိၢဳလ္သည္ သပိတ္ေဆးေရကိုု မယူေသးသမွ် 
ကာလပတ္လုုံး စားျခင္းေၾကာင္ ့ေနရာမွထျခင္းလွ်င္ အဆံုုးရွိ၏။ 
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 ပ်က္ပုုံ။    ။ဤသံုုးပါးေသာ ဓုုတင္ေဆာင္ပုုဂိၢဳလ္တိုု႔သည္ ေနရာအမ်ား၌ ေဘာဇဥ္ကုုိ စားေသာခဏ၌ 

ဧကာသနိက္ဓုုတင္ ပ်က္ေတာ့၏။ 
 
အက်ိဳးအာနိသင္။ ။(၁)အနာကင္းျခင္း (၂)ကိုုယ္ဆင္းရဲကင္းျခင္း (၃)ေပါ့ပါးလ်င္ျမန္စြာ ထႏိုုင္ ျခင္း 
(၄)ခြန္အားဗလႏွင့္ ျပည့္စံုုျခင္း (၅)ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္း (၆)အတိရိက္ဝိနည္းကံ မျပဳပ ဲစားျခင္း 
ေၾကာင့္ျဖစ္ႏုုိင္ေသာ အာပတ္မသင့္ျခင္း (၇)ရသတဏွာကိုု ပယ္ေဖ်ာက္ႏုုိင္ျခင္း (၈)အလိုုနည္းျခင္း စသည္တိုု႔အား 
ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ရွိျခင္း။ 
 
အႏုုသာသနီ။    ။တေနရာတည္း စားျခင္း၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာရဟန္းကုုိ အႀကိမ္ႀကိမ္စားျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါတိုု႔သည ္မႏိွပ္စက္္ကုုန္။ အရသာ၌ မမက္ေမာသည္ျဖစ္၍ မိမိျပဳသင့္ေသာ ရဟန္းကိစၥကုုိ 
ျပည့္စံုုေစႏုုိင္၏။  
 ထိုု႔ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာစြာေနရျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တဏွာကုုိေခါင္းပါးေစတတ္ေသာ 
စင္ၾကယ္ေသာအက်င့္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ၿပီး သူျမတ္ကိုု မွီဝေဲသာ တစ္ထိုုင္တည္းစားျခင္း၌ စင္ၾကယ္ေသာ 
စိတ္ႏွလံုုးရွိေသာ ရဟန္းသည ္ျဖစ္ေလရာ၏။ ဤကား အႏုုသာသနီ ေပတည္း။ 
 
     ဧကာသနိက္ဓုုတင္ၿပီး၏။ 
 

၆။ပတၱပုုိဏ္ဓုုတင္ကိုု ျပဆိုုခ်က္ 
ေဆာက္တည္ပုုံ 
 ဒုုတိယဘာဇနံ ပဋိကိၡပါမိ = ႏွစ္ခုုေျမာက္ေသာ စားခြက္ကိုု ပယ္ပါ၏။ 
 ပတၱပိ႑ိကဂၤ ံသမာဒိယာမိ = တစ္ခြက္တည္း၌ စားရေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ ပတၱပုုိဏ္ 
     ဓုုတင္ကိုု ေဆာက္တည္ပါ၏။ 
က်င့္ပံုု။  ။ပတၱပုုိဏ္ဓုုတင္ေဆာက္တည္ေသာ ရဟန္းသည္ ဆန္ျပဳတ္ေသာက္ေသာအခါ ခြက္၌ထည့္၍ 
အမဲ,ငါး စေသာ ဟင္းကိုုရလတ္ေသာ ထိုုဟင္းကုုိမူလည္း ေရွးဦးစြာ စားအပ္၏။ သုုိ႔မဟုုတ္ ဆန္ျပဳတ္ကိုုမူလည္း 
ေရွးဦးစြာ ေသာက္အပ္၏။ အေၾကာင္းမွာ ဆန္ျပဳတ္၌ ပုုပ္ေသာငါးပိ ေကာင္ စသည္ကိုု ထည့္ခဲ့မိေသာ္ 
ဆန္ျပဳတ္သည္ ရြံဖြယ္ျဖတ္တတ္၏။ ရြံဖြယ္မဟုုတ္ေသာ ပ်ားသကာ စသည္ကိုုမူ ဆန္ျပဳတ္၌ ထည့္ေကာင္း၏။ 
ခံယူေသာအခါ၌လည္း ဝမ္းပမာဏျဖင့္ တန္ရုုံသာ ခံယူအပ္ ၏။ ဟင္းရြက္စိမ္းကုုိမူ လက္ျဖင့္ကိုုင္၍ စားေကာင္း၏။ 
သိုု႔ေသာ္လည္း လက္ျဖင့္ တကိုုင္ကိုုင္ျဖစ္ေန လွ်င္ သာမဏသာရုုပၺ မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သပိတ္၌သာ ထည့္အပ္၏။  
 ႏွစ္ခုုေျမာက္ေသာခြက္ကုုိ ပယ္ၿပီးေသာေၾကာင့္ အျခားတပါးေသာ ထည့္စရာခြက္ဆိုုလွ်င္ 
သစ္ရြက္သည္ေသာ္လည္း မအပ္ေပ။ ဤကား က်င့္ပုုံအစီအစဥ္တည္း။ 
 
ပုုဂိၢဳလ္ ၃-မ်ိဳး 
 ဥကၠ႒ရဟန္းသည္ ၾကံစုုတ္ေသာကာလမွ တပါး အျခားေသာကာလတိုု႔၌ ငါးရိုုး စပါးလံုုး စေသာ 
စြန္႔အပ္ေသာ အမိႈက္ကုုိလည္း ၂-ခုုေျမာက္ခြက္၌ ထည့္ျခင္းငွာ မအပ္။ ထမင္းခဲ,ငါး,အမဲ,မုုန္႔တိုု႔ိကိုု လည္း ဖဲ့၍ 
စားျခင္းငွာ မအပ္။ မဇိၩမရဟန္းအား လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ခြဲ၍ စားျခင္းငွာ အပ္၏။ မဇိၩမ ရဟန္းသည္ လက္ေယာဂီ 
မည္၏။ မုုဒုုရဟန္းသည္ သပိတ္ေယာဂီမည္၏။ ထိုုမုုဒုုရဟန္း သပိတ္၌ ခဖဲြယ္ေဘာဇဥ္တိုု႔ကိုု ထည့္ၿပီး 
လက္ျဖင့္ေသာ္၄င္း, သြားျဖင့္ေသာ္၄င္း ကိုုက္ဖဲ ့ခြဲစိတ္၍ စားျခင္းငွာ အပ္၏။ 
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ပ်က္ျခင္း။ ။ထိုုပုုဂိၢဳလ္ သုုံးေယာက္တုုိ႔သည္ ၂-ခုုေျမာက္ေသာခြက္ကုုိ သာယာလက္ခံခါမွ်၌ ပတၱပုုိဏ္ဓုုတင္ 
ပ်က္ေတာ့၏။ 
 
အက်ိဳးအာနိသင္။ ။(၁)အထူးထူးေသာအရသာ၌ တဏွာကိုု ပယ္ႏုုိင္ျခင္း (၂)ခြက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ တည္ေသာ 
အရသာအမ်ိဳးမ်ိဳး၌ တပ္မက္မႈတဏွာကိုု ပယ္ျခင္း (၃) အစာ၌ ဘုုရားခြင့္ျပဳေတာ္မူေသာ အက်ိဳးမွ်ကိုုသာ 
ေျမွာ္လင့္ျခင္း (၄)အပိုု ခြက္ပန္းကန္စသည္ကိုု ေဆာင္ရမႈ ဒုုကၡမရွိျခင္း (၅)အျခား ခြက္တိုု႔၌ ပ်ံ႕လြင့္မႈမရိွဘဲ 
စားေလ့ရွိျခင္း (၆)အလိုုနည္းျခင္း စသည္တိုု႔အားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ရွိျခင္း။ 
 
အႏုုသာသနီ။ ။ေကာင္းေသာက်င့္ဝတ္ရွိေသာ ပတၱပုုိဏ္ဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္းသည္ အထူးထူးေသာ စားခြက္တိုု႔၌ 
ကပ္ၿငိမႈကိုုပယ္၍ ရသတဏွာ၏ အေျခအျမစ္တိုု႔ကုုိ တူးၿဖိဳဖ်က္ဆီးေနဘိသက့ဲသုုိ႔ သပိတ္ တစ္လံုုးတည္း၌သာ 
စူးစိုုက္ခ်ထားအပ္ေသာ မ်က္လႊာရွိသည္ျဖစ္၍ မိမိအတၱေဘာရုုပ္ကိုု ေဆာင္ သက့ဲသိုု႔ ေရာင့္ရျခင္းကိုု ေဆာင္လ်က္ 
သပိတ္တစ္လုုံးတည္း၌ အာဟာရကိုု ဘုုန္းေပးသံုုးေဆာင္ႏုုိင္ရာ ၏။ သူမွတပါး အျခား အဘယ္သူသည္ ဘုုန္းေပး 
သံုုးေဆာင္ႏုုိင္အံ့နည္း။ ဤကား အႏုုသာသနီတည္း။ 
 

ပတၱပုုိဏ္ဓုုတင္ ၿပီး၏။ 
 

၇။ခလုုပစၦာဘတၱဓုုတင္ကိုု ျပဆိုုခ်က္ 
 
ေဆာက္တည္ပံုု 
 အတိရိတၱေဘာဇနံ ပဋိကၡိပါမိ= အတိရိက္ဝိနည္းကံျပဳ၍ စားျခင္းကုုိ ပယ္ပါ၏။  
 ခလုုပစၦာဘတၱိကဂၤံ သမာဒိယာမိ= ပယ္ျမစ္ၿပီး ေနာက္၌ ရအပ္ေသာေဘာဇဥ္ကိုု မစားေတာ့ 
   ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ ခလုုပစၦာဘတၱိကဓုုတင္ကိုု ေဆာက္တည္ပါ၏။ 
 
က်င့္ပံုု။      ။ခလုုပစၦာဘတ္ဓုုတင္ ေဆာက္တည္ေသာရဟန္းသည္ “တန္ၿပီ”ဟုု တားျမစ္ၿပီးလွ်င္ တဖန္ 
ဣရိယာပုုထ္တပါး၌ ရအပ္ေသာေဘာဇဥ္ကိုု စား၍အပ္စပ္ေအာင္ ဝိနည္းပရိယာယ္ျဖင့္ ျပဳေစ၍ မစား အပ္။ 
ဤကား က်င့္ပုုံတည္း။ 
 
အတိရိတ္ ဝိနည္းကံ (သူတစ္ပါးစားၿပီးေသာ အႂကြင္းျပဳျခင္း)ဟူသည္- 
 “တန္ၿပီ”ဟုု ေျပာဆုုိုုလိုုက္သျဖင့္ ပဝါရိတ္သင့္ေသာ ရဟန္းသည္ အျခား ဣရိယာပုုထ္၌ ေဘာဇဥ္ကိုု 
တဖန္စားလိုုလွ်င္ ထိုုေဘာဇဥ္ကိုု ဝိနည္းတတ္ေသာ ရဟန္းထံေဆာင္၍ “အတိရိတံၱ ကေရာထ ဘေႏၱ= 
စားႂကြင္းျပဳေပးပါ အရွင္ဘုုရား”ဟုု ဆိုုရ၏။ ထိုုရဟန္းက အနည္းငယ္ယူ၍ စားၿပီးလွ်င္ “အလေမတံ သဗၺံ= 
က်န္တာေတြ အားလံုုးေတာ္ၿပီ”ဟုု ဆိုု၍ စားႂကြင္းျပဳေပးရ၏။ ထိုုစားႂကြင္းျပဳၿပီးေသာ ေဘာဇဥ္ကိုု 
ပဝါရိတ္သင့္ေသာ ထိုုရဟန္း စားေကာင္း၏။ အျပစ္မရိွ။ ဤဓုုတင္ ေဆာင္ရဟန္းသည္ကား ထုုိက့ဲသိုု႔ 
စားႂကြင္းျပဳေစ၍ မစားအပ္ဟုု ဆိုုလိုုသည္။ 
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ပုုဂိၢဳလ္ ၃-မ်ိဳး 
 ဥကၠ႒ရဟန္းသည္ ပထမဆြမ္းလုုပ္၌ ပဝါရိတ္မသင့္ေသး။ ထိုုပထမဆြမ္းလုုပ္ကိုု မ်ိဳအပ္ၿပီး 
လတ္ေသာ္ကား တပါးေသာေဘာဇဥ္ကိုု ပယ္ျမစ္ေသာရဟန္းအား ပဝါရိတ္သင့္၏။ ဤသိုု႔ ပဝါရိတ္ 
သင့္ၿပီးလတ္ေသာ္ ပထမဆြမ္းလုုပ္ကိုု မ်ိဳၿပီးလွ်င္ ဒုုတိယဆြမ္းလုုပ္ကိုု မစားေတာ့ေပ။ မဇၩိမရဟန္း သည္ 
ေဘာဇဥ္ကိုု စားေနစဥ္ ပဝါရိတ္သင့္ပါက ထိုုစားဆဲ၌ က်န္ရွိေနေသာ ေဘာဇဥ္ကုုိသာ စား၏။ မုုဒုုရဟန္းသည္ကာ 
ေနရာမွ မထေသးသမွွ် ကာလပတ္လုုံး လာကပ္ေသာအစာကိုု စား၏။ 
 
ပ်က္ပံုု။    ။အထက္ပါ ဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္းတိုု႔သည္ ပဝါရိတ္သင့္ၾကၿပီးပါလ်က္ ဣရိယာပုုထ္တစ္ပါး၌ 
ရေသာေဘာဇဥ္ကုုိ အပ္စပ္ေအာင္ျပဳေစ၍ စားၾကေသာခဏ၌ ခလုုပစၦာဘတိၱကဓုုတင္ ပ်က္ေတာ့၏။ 
 
အက်ုိဳးအာနိသင္။ ။(၁)အတိရိက္ဝိနည္းကံ မျပဳဘဲ စားျခင္းေၾကာင့္ သင့္ေသာအာပတ္မွ ကင္းေဝး ျခင္း 
(၂)ဝမ္းအလိုုလိုုက္ကာ အစားၾကဴးမႈ မရိွျခင္း (၃)အစားအေသာက္၌ သိမ္းဆည္းရမႈမွ ကင္းျခင္း (၄)တဖန္ ရွားမီွးမႈ 
မရိွျခင္း (၅)အလိုုနည္းျခင္း စသည္တိုု႔အား ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ ရိွျခင္း။ 
 
အႏုုသာသနီ။    ။ခလုုပစၦာဘတ္ ဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္းသည္ တဖန္ဝမ္းစာ ရွာမွီးျခင္းေၾကာင့္ ပင္ပန္း ျခင္းသိုု႔ 
မေရာက္၊ သိုုမွီးျခင္းကိုုလည္း မျပဳ၊ ဝမ္းအလိုုလုုိက္လ်က္ အစားၾကဴးသူ၏ အျဖစ္ကုုိလည္း ပယ္၏။ ထိုု႔ေၾကာင့္ 
အလိုုႀကီးျခင္း စေသာအျပစ္တိုု႔ကိုု ခါထုုတ္လိုုေသာ ေယာဂီသည္ ဘုုရားခ်ီးမြမ္းအပ္ ေသာ 
ေရာင့္ရလဲြယ္ျခင္းစသည္တုုိ႔၏ ပြားျခင္းကုုိျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဤခလုုပစၦာဘတ္ဓုုတင္ကိုု ခ်ဥ္းကပ္ မွီဝရဲာ၏။ 
ဤကား အႏုုသာသနီ ေပတည္း။ 

ခလုုပစၦာဘတ္ဓုုတင္ ၿပီး၏။ 
 

၈။အာရညကင္ဓုုတင္ကိုု ျပဆိုုခ်က္ 
ေဆာက္တည္ပံုု 
 ဂါမႏၱေသနာသနံ ပဋိကၡိပါမိ= ရြာနီးေက်ာင္းကုုိ ပယ္ပါ၏။ 
 အာရညိကဂၤ ံသမာဒိယာမိ= ေတာရေက်ာင္း၌ ေနေလ့ရွိေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ 
     အာရညိကင္ ဓုုတင္ကိုု ေဆာက္တည္ပါ၏။ 
 
က်င့္ပံုုကား။ ။ထိုုအာရညကင္ ဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္းသည္ ရြာေက်ာင္း၌ အရုုဏ္တက္ေစျခင္းကုုိ ပယ္၍ ေတာ၌ 
အရုုဏ္ကုုိ တက္ေစအပ္၏။ 
 
ေတာႏွင့္ ရြာနီးေက်ာင္းကိုု ပိုုင္းျခားပံုု     
 ရြာအနီး ဥပစာႏွင့္တကြ ရြာသည္ပင္လွ်င္ ရြာနီးေက်ာင္း (ရြာေက်ာင္း)မည္၏။ တစ္အိမ္တည္း 
ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္မ်ားစြာ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အရံအတား ရိွသည္ျဖစ္ေစ- မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ လူရွိသည္ ျဖစ္ေစ- 
မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္မရိွ တစ္စုုံတစ္ခုုေသာ လူတိုု႔ေနရာအရပ္သည္ ရြာမည္၏။ အယုုတ္ ဆံုုး အားျဖင့္ 
ေျပာရလွ်င္ ေလးလထက္အလြန္ ကုုန္သည္မ်ား စခန္းခ်ေနၿပီးေသာ ေနရာအရပ္သည္ လည္း ရြာမည္၏။  
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 အရံအတား ရိွ-မရိွ။    ။အႏုုရာဓၿမိဳ႕မွာကဲ့သိုု႔ တံခါးရိွလွ်င္ တံခါးေပါက္အလယ္၌ ရပ္လ်က္ ခြန္အား 

အလယ္အလတ္ရွိေသာ ေယာက္်ားပစ္လိုုက္ေသာ ခကဲ်ရာအရပ္သည္ ရြာ၏ဥပစာမည္၏။ 
 ခကဲ်ရာအရပ္၏ လကၡဏာကိုု ဝိနည္းဓုုိရ္ဆရာမ်ား၏ အယူအဆမွာ လုုလင္ပ်ိဳတိုု႔ အားစြမ္း ျပလိုုသျဖင့္ 
လက္ေမာင္းဆန္႔တန္း၍ ပစ္အပ္ေသာ ခကဲ်ရာအရပ္၏ အတြင္းဘက္ကိုု ဆံုုးျဖတ္ၾက၏။ 
သုုတၱန္ေဆာင္ဆရာမ်ားကမူ က်ီးေျခာက္ေသာအားျဖင့္ ပစ္လိုုက္ေသာခဲ၏ က်ရာအတြင္းဘက္ဟူ၍ 
ဆံုုးျဖတ္ၾက၏။ 
 အရံအတား မရွိေသာရြာ၌ ရြာ၏အစြန္ဆံုုးျဖစ္ေသာ အိမ္၌ အိမ္ရွင္မသည္ တံခါးေပါက္၌ ရပ္လ်က္ 
အိုုးခြက္ျဖင့္ ေရကိုု စြန္႔ပစ္၏။ ထိုုေရက်ရာ အတြင္းသည္ အိမ္ဥပစာမည္၏။ ထုုိအိမ္ဥပစာမ ွဆိုုခဲ့ၿပီးေသာနည္းျဖင့္ 
ခတဲက်အရပ္သည္ ရြာနယ္ဆံုုး မည္၏။ ထိုုခတဲက်မွ ဒုုတိယ ခတဲက်အရပ္ သည္ ရြာ၏ ဥပစာမည္၏။  
 ေတာကိုုမူ ဝိနည္းေဒသနာနည္းအရ “ရြာႏွင္ ့ရြာ၏ဥပစာကိုု ခ်န္ထား၍ က်န္ေသာအရပ္သည္ 
ေတာမည္၏”ဟုု ဆိုု၏။ အဘိဓမၼာနည္းအရကား “ၿမိဳ႕ရြာတံခါးမွထြက္၍ ျပင္ပျဖစ္ေသာ အလံုုးစုုံေသာ အရပ္သည္ 
ေတာမည္၏” ဟုုဆိုု၏။ 
 ဤအာရညကဓုုတင္အရာ၌ သုုတၱန္နည္းအားျဖင့္ “ရြာမွ ေလးကိုုင္း အျပန္ငါးရာရိွေသာ ေက်ာင္း သည ္
ရြာႏွင့္အနီးဆံုုး ေတာေက်ာင္းမည္၏။”ဟူ၍ ဆိုုထား၏။ ဤနည္းသာလွ်င္ မွတ္သင့္ မွတ္ထိုုက္ေသာ 
လကၡဏာျဖစ္ေပ၏။ ညိႈ႔တင္ထားေသာေလးျဖင့္ အရံအတားရိွေသာ ရြာျဖစ္လွ်င္ ရြာတံခါးေပါက္၌ ရပ္၍၊ မရိွလွ်င္ 
ပထမခဲတက်မွ စ၍ ေက်ာင္း၏ အရံတိုုင္ေအာင္ တိုုင္းတာ၍ ပိုုင္း ျခားအပ္မွတ္သားအပ္၏။ 
 ေတာေက်ာင္းက အရံမရွိခဲ့လွ်င္ ေက်ာင္းတိုုက္၏ ပထမဆံုုးေတြ႔ရေသာ ေက်ာင္းေဆာင္၏ အရပ္ကိုု 
ပုုိင္းျခားအပ္၏ဟုု ဝိနည္းအ႒ကထာတိုု႔၌ ဆိုု၏။ မဇၩိမနိကာယ္ အ႒ကထာ၌မူ ရြာ၏ဥပစာ ကဲ့သိုု႔ 
အရံမရွိေသာေက်ာင္း၏ ဥပစာကိုုလည္း က်ီးေျခာက္နည္း-ခတဲက်တိုု႔ျဖင့္ေဆာင္၍ ရြာနယ္- ေက်ာင္းနယ္ 
ႏွစ္ဖက္လံုုးမွပစ္ေသာ ခကဲ်ရာအရပ္ ၂-ခုုတုုိ႔၏အၾကား၌ တိုုင္းတာအပ္၏ဟုု ဆိုု၏။ ထိုုမဇိၩမနိကာယ္ 
အ႒ကထာနည္းကိုုသာလွ်င္ ေတာေက်ာင္းအကြာအေဝးကိုု တိုုင္းတာရာ၌ မွတ္သား သင့္၏။ 
 ရြာသည္အနီး၌ တည္သျဖင့္ ရြာသူရြာသားတိုု႔၏ အသံကိုုပင ္ၾကားေနရေစကာမူ ျမစ္, ေတာင္, ေခ်ာက္ 
စသည္တိုု႔ ျခားေနေသာေၾကာင့္ အေျဖာင့္အားျဖင့္ မသြားႏုုိင္ျငားအ့ံ။ ေလွျဖင့္ကူးသြားႏုုိင္ေသာ္ လည္း ထိုုရြာ၏ 
သြားရိုုးလမ္းျဖင့္သာလွ်င္ ေလးအျပန္ငါးရာကိုု တိုုင္းရမည္။  
 သိုု႔ေသာ္ အၾကင္ရဟန္းသည္ ရြာ၏နီးေသာလမ္းကိုု ေတာရအဂၤါအတြက္ တာငါးရာျပည့္ေစ ျခင္းငွာ 
ထိုုထိုုအရပ္မွ ေက်ာင္းကုုိလာရာလမ္း ပိုု၍ ေဝးသြားေအာင္ ပိတ္ဆိုု႔ျငားအ့ံ။ ထိုုရဟန္းသည ္ဓုုတင္ခုုိးသူ မည္၏။ 
 
အေရးေပၚကိစၥ ရြာေက်ာင္း၌ အိပ္ခ့ဲေသာ္- 
 ဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္း၏ ဆရာဥပဇၩာယ္သည္ မက်န္းမာ၍ ေတာေက်ာင္း၌ သင့္ေတာ္ေသာ ေဆးကိုု 
မရခဲ့ေသာ ရြာေက်ာင္းသိုု႔ ပင့္၍ ျပဳစုုအပ္၏။ သုုိ႔ေသာ္လည္း နံနက္ေစာေစာကပင္လွ်င္ ရြာေက်ာင္းမွထြက္၍ 
ေတာရအဂၤါမွီေလာက္ရာ အရပ္၌ အရုုဏ္ကုုိ တက္ေစအပ္၏။ အရုုဏ္တက္ခ်ိန္၌ ဆရာသမား၏ 
ေရာဂါတိုုးေနလွ်င္မူကား ဆရာကိုုသာ ျပဳစုုထိုုက္၏။ ဓုုတင္ကိုု သုုတ္သင္ျခင္း၌ ေၾကာင့္ၾက မစိုုက္ေလရာ။ ဤကား 
အာရညကဓုုတင္ က်င့္ပံုု အစီအစဥ္တည္း။ 
 
ပုုဂိၢဳလ္ ၃-မ်ိဳး 
 ဥကၠ႒ရဟန္းသည္ ဥတုုသံုုးပါးလံုုး ေတာ၌ အရုုဏ္တက္ေစအပ္၏။ မဇိၩမရဟန္းသည္ မိုုး ၄-လပတ္လံုုး 
ရြာေက်ာင္း၌ ေနျခင္းငွာ ရ၏။ မုုဒုုရဟန္းသည္ မိုုး ၄-လအျပင ္ေဆာင္း ၄-လပါ ရြာေက်ာင္း ၌ ေနျခင္းငွာရ၏။ 
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ပ်က္ျခင္း-မပ်က္ျခင္း 
 အာရညကဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္းသည္ ေတာမွလာ၍ ရြာေက်ာင္း၌ တရားနာေနစဥ္ အရုုဏ္ 
တက္ေသာ္ျငားလည္း ဓုုတင္မပ်က္။ တရားနာၿပီးလတ္ေသာ လမ္းခုုလတ္၌ အရုုဏ္တက္ေသာ္လည္း မပ်က္။ 
သိုု႔ေသာ္ တရားေဟာၿပီးသြားပါလ်က္ “တေအာင့္ အိပ္ၿပီးမွ သြားကုုန္အ့ံ”ဟုုၾကံလ်က္ အိပ္ေပ်ာ ္ေနစဥ္ 
အရုုဏ္တက္ျငားအ့ံ။ သိုု႔မဟုုတ္ ရြာေက်ာင္း၌ေနလိုုေသာ မိမိအလိုုအားျဖင့္ ရြာေက်ာင္း၌ အရုုဏ္ကိုု တက္ေစအ့ံ။ 
ဓုုတင္ပ်က္၏။ 
 
အက်ိဳးအာနိသင္။ ။(၁)အာရညကဓုုတင္ေဆာင္ ရဟန္းသည္ ေတာဟူေသာအမွတ္ကုုိ ႏွလံုုးသြင္း လ်က္ 
မရေသးေသာ သမာဓိကိုုလည္း ရႏိုုင္ျခင္း၊ (၂)ျမတ္စြာဘုုရားသည္လည္း ေတာေနရဟန္းအား 
ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူ၏။ (၃)ေတာ၌ေနေလ့ရွိေသာ ထိုုရဟန္း၏စိတ္ကုုိ မေလ်ာက္ပတ္ေသာ ရူပါရံုု စသည္တိုု႔သည္ 
မပ်ံ႕ေစႏုုိင္ကုုန္ (၄)ထိတ္လန္႔ျခင္းကင္း၏။ (၅)အသက္၌ တြယ္တာေသာ နိကႏၱိကိုု လည္း ပယ္စြန္႔ႏုုိင္၏။ 
(၆)ဆိတ္ၿငမ္ိရာ၌ ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သုုခ၏အရသာကိုုလည္း သိ၏။ (၇)ႂကြင္းေသာ ဓုုတင္ ၁၂-
ပါးသည္လည္း ထိုုေတာေနရဟန္းအား သင့္ေလွ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္၏။ 
 
အႏုုသာသနီ။     ။ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ကိုုယ္စိတ္ရွိေသာ, လူတိုု႔ႏွင့္ မေရာေႏွာေသာ, ေတာေက်ာင္း၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ေသာ, 
ေတာရေနျခင္းျဖင့္ ျမတ္စြာဘုုရား၏ စိတ္ႏွလံုုးကိုု အားရ ႏွစ္သက္ေစေတာ္မူႏုုိင္ေသာ ရဟန္းသည္ ေတာေက်ာင္း၌ 
တစ္ပါးတည္းေနသည္ျဖစ္၍ ဝိေဝကခ်မ္းသာကိုု ရ၏။ ထိုုေတာေနရဟန္း ၏ ထိုုသုုိ႔ေသာ ဝိေဝကခ်မ္းသာကိုု 
သိၾကားမင္းႏွင့္တကြ နတ္တုုိ႔ေသာ္လည္း မရၾက မခံစားၾကရကုုန္။ 
 ပံသကူသကၤန္းကုုိလည္း ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာကဲ့သိုု႔ ဝတ္ဆင္လ်က္,  ႂကြင္းေသာ ဓုုတင္ဟူေသာ 
လက္နက္ရိွသည္ျဖစ္၍ ေတာအုုပ္တည္းဟူေသာ စစ္ေျမျပင္သိုု႔ ဝင္ေရာက္ေသာ ဤရဟန္းသည္ သာလွ်င္ 
စစ္တပ္ႏွင့္တကြေသာ ကိေလသာမာန္ကိုု မၾကာျမင့္မီပင္လွ်င္ ေအာင္ျခင္းငွာ စြမ္းႏိုုင္ေပ၏။ ထိုု႔ေၾကာင့္ 
ပညာရိွသည ္ေတာေက်ာင္းေနျခင္း၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ ေပ်ာပ္ုုိက္ျခင္းကုုိ ျပဳရာ၏။။ ဤကား အႏုုသာသနီ ေပတည္း။ 

အာရညကဓုုတင္ ၿပီး၏။ 
 

၉။ရုုကၡမူဓုုတင္ကိုု ျပဆိုုခ်က္ 
ေဆာက္တည္ပုုံ 
 ဆႏၷံ ပဋိကိၡပါမိ = အမိုုးငါးမ်ိဳးတိုု႔ျဖင့္ မုုိးအပ္ေသာ အရိပ္အာဝါသကုုိ ပယ္ပါ၏။ 
 ရုုကၡမူလိကဂၤ ံသမာဒိယာမိ = သစ္ပင္ေအာက္၌ ေနေလ့ရွိေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ ရုုကၡမူ 
    ဓုုတင္ကိုု ေဆာက္တည္ပါ၏။ 
 
က်င့္ပံုု။  ။ရုုကၡမူဓုုတင္ေဆာင္ေသာ ရဟန္းသည္ (၁)မင္း ၂-ပါးတိုု႔၏ တုုိင္းျပည္နယ္စပ္ သစ္ပင္၊ 
(၂)ပူေဇာ္အပ္ေသာ နတ္စုုိးသစ္ပင္ (၃)သစ္ေစးပင္ အစရွိေသာ အေစးအသံုုးဝင္ေသာ အပင္ (၄)သရက္ 
အစရိွေသာ အသီးပင္ (၅)လင္းႏိုု႔ရွိေသာ သစ္ပင္ (၆)ေျမြကင္းစသည္ ေအာင္းႏုုိင္သည္ ့အေခါင္းရွိေသာ သစ္ပင္ 
(၇)ေက်ာင္းတိုုက္အလယ္ရိွ သစ္ပင္…။ ဤသိုု႔ေသာ အပင္မ်ိဳးကိုု ေရွာင္ၾကဥ္ ၍ ေက်ာင္းတိုုက္၏ 
အစြန္၌တည္ေသာ သစ္ပင္ကိုု ယူအပ္၏။ ဤကား က်င့္ပုုံတည္း။ 
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 ပုုဂိၢဳလ္ ၃-မ်ိဳး။     ။ဥကၠ႒ရဟန္းသည္ သေဘာက်ႏွစ္သက္ရာ သစ္ပင္ကိုု ယူၿပီးလွ်င္ ရွင္းလင္းေစ ျခင္းငွာ မရ။ 

သစ္ရြက္ေႂကြမ်ားကိုု ေျချဖင့္ ဖယ္ရွား၍ ေနရာ၏။ မဇိၩမရဟန္းသည္ ထိုုသစ္ပင္ေအာက္ အရပ္သိုု႔ ေရာက္လာေသာ 
သူတိုု႔ကုုိသာ သုုတ္သင္ရွင္းလင္းေစျခင္းငွာ ရ၏။ မုုဒုုရဟန္းသည္ အရံေစာင့္ ဒကာမ်ား၊ သာမေဏမ်ားကိုု 
ေခၚယူလ်က္ သုုတ္သင္ရွင္းလင္းေစျခင္း၊ ေျမကိုု ညီညြတ္ေစ ျခင္း၊ သဲျဖဴခင္းေစ၍ ၿခံစည္းရိုုး အကာအရံတိုု႔ကုုိ 
ျပဳေစၿပီး တံခါးတပ္ေစ၍ ေနႏိုုင္၏။ ပြဲေန႔မ်ား၌မူ ဓုုုုတင္ေဆာင္ရဟန္းသည္ ထုုိသစ္ပင္ေအာက္၌ မေနမူ၍ 
(မိမိဓုုတင္ေဆာင္သည္ကုုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ရန္) တပါးေသာ ဖုုံးကြယ္ရာအရပ္၌ ေနရာ၏။ 
 
ပ်က္ျခင္း။ ။ထိုုရုုကၡမူဓုုတင္ေဆာင္ ရဟန္းသည္ အမုုိးေအာက္၌ ေနလိုုေသာဆႏၵျဖင့္ ဝင္၍ ေနျခင္းကိုု 
ျပဳေသာခဏ၌ ဓုုတင္ပ်က္၏။ သိလ်က္ အမိုုးေအာက္၌ အရုုဏ္တက္ေစကာမွ်၌ ပ်က္၏ ဟုု 
အဂၤုုတၱရနိကာယ္ေဆာင္ ရဟန္းတိုု႔က ဆိုုကုုန္၏။  
 
အက်ိဳးအာနိသင္။ ။(၁)“သစ္ပင္ရင္းတည္းဟူေသာ ေက်ာင္းကိုုအမီွျပဳ၍ ရဟန္းအျဖစ္ကိုု က်င့္ 
ရာ၏”ဟူေသာ ဘုုရားစကားေတာ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အက်င့္ရွိျခင္း (၂)“အဖုုိးလည္း နည္း၏။ ရလည္း ရလြယ္၏။ 
ထုုိုုေက်ာင္းမ်ိဳးသည္ အျပစ္လည္း ကင္း၏”ဟုု ဘုုရားခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ ပစၥည္း ျဖစ္ျခငး္ (၃)သစ္ရြက္တိုု႔၏ 
အၿမဲေျပာင္းလဲ ေဖါက္ျပန္ျခင္းကိုု ျမင္ရသျဖင့္ အနိစၥသညာကိုု ရႏိုုင္ျခင္း (၄)ေက်ာင္း၌ ဝန္တိုုျခင္း, 
အလုုပ္သစ္မ်ား၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းတိုု႔မွ ကင္းျခင္း (၅)ရုုကၡဇုုိးနတ္တိုု႔ႏွင္ ့အတူတကြ ေနရျခင္း (၆)အလိုုနည္းျခင္း 
စသည္တုုိ႔အား ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ ရွိျခင္း။ 
 
မွတ္ခ်က္။ ။သစ္ပင္၌တည္ေသာ ဗိမာန္တိုု႔၌ ေနကုုန္ေသာ ထိုုရုုကၡဇုုိးနတ္တိုု႔သည္လည္း သစ္ပင္တိုု႔၌ 
ေနကုုန္၏။ ထိုုရုုကၡမူဓုုတင္ေဆာင္ ရဟန္းသည္လည္း သစ္ပင္၌ ေန၏။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အတူတကြ ေနသည္-ဟုု 
ဆိုုျခင္းျဖစ္၏။ (ဋီကာ) 
 
အႏုုသာသနီ။     ။ျမတ္စြာဘုုရား ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္၏ မွီရာဟူ၍လည္း ေဟာေတာ္မူ အပ္ေသာ 
သစ္ပင္ႏွင့္တူေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းကိုု အလိုုရိွေသာ ေယာဂီ၏ေနရာသည္ အဘယ္မွာ ရွိအ့ံ နည္း။ 
 ဤသိုု႔ ဆိုုရျခင္းအေၾကာင္းကား အာဝါသ-မစၦရိယကိုု ပယ္ေဖ်ာက္ရာျဖစ္ေသာ, ရုုကၡဇုုိးနတ္တိုု႔ သည ္
ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ, လူသူ ကင္းဆိတ္ေသာ, သစ္ပင္ရင္း၌ ေနေသာ, ေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိေသာ 
ေယာဂီသည္ ႏုုခါစ၌ စက္စက္နီၾက၍ ရင့္ေသာအခါ စိမ္းၾကၿပီးလွ်င္ မွည့္ေသာအခါ ဝါေရာ္ကုုန္လ်က္ အညွာမွ 
ေႂကြက်ကုုန္ေသာ သစ္ရြက္တိုု႔ကိုု ေတြ႔ျမင္ရသည္ျဖစ္၍ ၿမသဲည္ဟုု ထင္ေသာ အမွတ္သညာ(နိစၥသညာ)ကိုု 
ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုုင္ေပ၏။ 
 ထိုု႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုုရား၏ အေမြေတာ္ျဖစ္ေသာ ဘာဝနာ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာသူတိုု႔၏ ေနရာ ျဖစ္ေသာ 
ဆိတ္ၿငိမ္ေသာသစ္ပင္ရင္းကိုု ပညာေျမွာ္ျမင္ႏွင့္ျပည့္စံုုေသာ ရဟန္းသည္ မထီမဲ့ျမင ္မျပဳပဲ အေလးအျမတ္ ျပဳရာ၏။ 
ဤကား အႏုုသာသနီ ေပတည္း။ 
 
[ဘုုရား၏အေမြျဖစ္ေသာ သစ္ပင္ရင္း။ ။(၁)ျမတ္စြာဘုုရား၏ ဖြားေတာ္မူျခင္း (၂)ဘုုရားျဖစ္ေတာ္မူျခင္း 
(၃)ဓမၼစၾကာတရားကိုု ေဟာေတာ္မူျခင္း (၄)ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူျခင္းတိုု႔သည္ သစ္ပင္ရင္း၌သာလွ်င္ 
ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္ “ဘုုရားအေမြေတာ္ျဖစ္ေသာ သစ္ပင္ရင္း”ဟုု ဆိုုျခင္းျဖစ္သည္။(ဋီကာ)] 

ရုုကၡမူဓုုတင္ ၿပီး၏။ 
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 ၁၀။အေဗၻာကာသိက ဓုုတင္ကိုု ျပဆိုုခ်က္ 

ေဆာက္တည္ပံုု 
 ဆႏၷဥၥ ရုုကၡမူလဥၥ ပဋိကၡိပါမိ = အမုုိးကုုိလည္း ပယ္ပါ၏။ သစ္ပင္ရင္းကုုိလည္း ပယ္ပါ၏။ 
 အေဗၻာကာသိကဂၤံ သမာဒိယာမိ = လြင္တီးေခါင္၌ ေနေလ့ရွိေေသာ ပုုဂိၢဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္း  
    ေကာင္းျမတ္ေသာ အေဗၻာကာသိဓုုတင္ကိုု ေဆာက္တည္ပါ၏။ 
က်င့္ပုုံ။      ။အေဗၻာကာသိဓုုတင္ ေဆာက္တည္ေသာရဟန္းသည္ တရားနာရန္ျဖစ္ေစ, ဥပုုသ္ျပဳရန္ ျဖစ္ေစ 
သိမ္သိုု႔ဝင္ရန္ အပ္၏။ ဝင္ၿပီးေသာအခါ မိုုးရြာလွ်င္ မိုုးစဲေအာင္ ေစာင့္ၿပီးမွ ထြက္အပ္၏။ ဆြမ္း 
စားေက်ာင္းသိုု႔ျဖစ္ေစ၊ မီးတင္းကုုပ္သိုု႔ျဖစ္ေစ ဝင္၍ ေဝယ်ာဝစၥျပဳလုုပ္ျခင္းငွာ အပ္၏။ ဆြမ္းစားေက်ာင္း ၌ 
မေထရ္ႀကီးတိုု႔ကိုု ဆြမ္းျဖင့္ ဝင္၍ ပန္ၾကားရန္ အပ္၏။ ပါဠိသင္ေပးေသာ ဆရာသည္၄င္း၊ ပါဠိ သင္ယူေသာ 
တပည့္သည္၄င္း သင္ဆဲအခ်ိန္၌ အမိုုးေအာက္သိုု႔ ဝင္ျခင္းငွာ အပ္၏။ အျပင္၌ ပစ္ထားခဲ့ ေသာ စားပြ ဲကုုလားထိုုင္ 
စသည္မ်ားကိုု အတြင္းသိုု႔ သြင္းျခင္းငွာ အပ္၏။ ခရီးသြားစဥ္ မေထရ္ႀကီး တိုု႔၏ ပရိကၡရာမ်ားကိုု 
ယူထားသည္ျဖစ္အ့ံ။ မိုုးရြာလတ္ေသာ္ လမ္း၌ရိွေသာ ဇရပ္ေပၚသိုု႔ သြားျခင္းငွာ အပ္၏။ ဤကဲ့သိုု႔ ယူမထားဘဲ 
“မုုိးခိုုအံ့”ဟုု ၾကံလ်က္ ဇရပ္သိုု႔ ေျပးသြားျခင္းငွာ မအပ္။ သိုု႔ေသာ္ ပုုံမွန္ သြားၿပီး ဇရပ္သိုု႔ဝင္ကာ 
မုုိးစဲသည့္တိုုင္ေအာင္ ေနအပ္၏။ ဤသည္ကား က်င့္ပံုုတည္း။ 
 
ပုုဂိၢဳလ္ ၃-မ်ိဳး 
 အျမတ္စားက်င့္ေသာရဟန္းသည္ သစ္ပင္ကိုု၄င္း, ေတာင္ကိုု၄င္း, အိမ္ကိုု၄င္း ကပ္မွီ၍ ေနျခင္းငွာ မအပ္။ 
ဟင္းလင္းျပင္၌သာလွ်င္ သကၤန္းျဖင့္မိုုးေသာ ကုုဋီ(ကမၼ႒ာန္းေက်ာင္း)ျပဳ၍ ေနသင့္ ၏။ အလတ္စားက်င့္ေသာ 
ရဟန္းသည္ သစ္ပင္ ေတာင္ အိမ္တိုု႔ကိုု အတြင္းသိုု႔ မဝင္ဘဲ ကပ္မွီ၍ ေနျခင္းငွာ အပ္၏။ အႏုုစားက်င့္ေသာ 
ရဟန္းသည္ အမုုိးပံုုစံျဖင့္ ျပဳလုုပ္မထားေသာ ေတာင္ခ်ိဳင့္ ေတာင္ဝွမ္းစသည္၄င္း, သစ္ခက္တိုု႔ျဖင့္ က်ဲက်ဲမိုုးေသာ 
မ႑ပ္သည္၄င္း၊ ဖေယာင္းပုုဆိုုး အမိုုးသည္ ၄င္း၊ လယ္ေစာင့္သမား စသည္တိုု႔ စြန္႔ပစ္ထားအပ္ေသာ 
တဲကုုပ္သည္၄င္း အပ္၏။ 
 
ပ်က္ျခင္း။ ။ထိုုသံုုးပါးေသာပုုဂိၢဳလ္တိုု႔၏ ဓုုတင္သည္ အမိုုးေအာက္သိုု႔၄င္း၊ သစ္ပင္ရင္းသိုု႔၄င္း၊ ဝင္ေသာခဏ၌ 
ဓုုတင္ပ်က္ေတာ့၏။ “ထိုုအမိုုးေအာက္, သစ္ပင္ရင္း၌ သိလ်က္ အရုုဏ္တက္ေစကာ မွ်၌ ပ်က္သည္”ဟုု 
အဂၤုုတၱရနိကာယ္ေဆာင္တုုိ႔က ဆိုုၾက၏။ 
 
အက်ိဳးအာနိသင္။ ။(၁)ေနရာ၌ ေၾကာင့္ၾကစိုုက္ရမႈ(အာဝါသပလိေဗာဓ) ျပတ္ျခင္း (၂) ထိနမိဒၶကုုိ 
ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္း (၃)“ရဟန္းတိုု႔သည္ သမင္တိုု႔ကဲ့သိုု႔ ၿငိတြယ္ျခင္းမရွိပဲ သြားကုုန္သည္ျဖစ္၍ ေနရာ ေက်ာင္းမရိွပဲ 
ေနကုုန္၏”ဟုု နတ္၏ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအား ေလ်ာ္သည္၏အျဖစ္ (၄)အရိပ္အာဝါသ၌ ၿငိတြယ္ မႈမရိွျခင္း 
(၅)အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုုင္ျခင္း (၆)အလိုုနည္းျခင္းစသည္တိုု႔အား ေလ်ာ္ေသာ 
အက်င့္ရွိျခင္း။ 
 
အႏုုသာသနီ။    ။စီးပြားလုုပ္ကိုုင္ျခင္း မရွိေသာ ရဟန္း၏အျဖစ္အား သင့္ေလ်ာ္ေသာ, ရလြယ္ေသာ, 
ၾကယ္တာရာတိုု႔ျဖင့္ ၿပီးသည့္ ပတၱျမားမ်က္ႏွာက်က္ ရွိေသာ, လ-တည္းဟူေသာ ဆီမီးခြက္ႀကီးျဖင့္ 
ထြန္းလင္းေတာက္ပရာျဖစ္ေသာ ဟင္းလင္းျပင္၌ ထိနမိဒၶကိုု ပယ္ေဖ်ာ္လ်က္ သမင္စိတ္သဖြယ္ ျဖစ္ေသာစိတ္ျဖင့္ 
ေနေသာ, ဘာဝနာ၌ ေပ်ာ္ပုုိက္ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာရဟန္းသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ 
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 စ်ာန္မဂ္ဖုုိလ္ခ်မ္းသာဟူေသာ သာယာဖြယ္အရသာကိုု မၾကာမီပင္ ရႏိုုင္၏။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ပညာရိွပုုဂိၢဳလ္သည္ 

ဟင္းလင္းျပင္အရပ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပုုိက္ရာ၏။ ဤကား အႏုုသာသနီေပတည္း။ 
အေဗၻာကာသိကဓုုတင္ ၿပီး၏။ 

 
၁၁။သုုႆန္ဓုုတင္ကိုု ျပဆိုုခ်က္ 

ေဆာက္တည္ပုုံ 
 နသုုသာနံ ပဋိကၡိပါမိ= သုုႆန္မဟုုတ္ေသာ အရပ္ကိုု ပယ္ပါ၏။ 
 ေသာသာနိကဂၤ ံသမာဒိယာမိ= သုုႆန္၌ ေနေလ့ရွိေသာ ပုုဂိၢဳလ္၏ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ 
    ေသာ သုုႆန္ဓုုတင္ကိုု ေဆာက္တည္ပါ၏။ 
 
က်င့္ပံုု။     ။သုုႆန္ဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္းသည္ ရြာသစ္ေထာင္ခါစ သခႌ်ဳင္းေျမအတြက္ သတ္မွတ္ထား ေသာ 
ေျမကြက္၌ မေနသင့္ေသးေပ။ အေၾကာင္းမွာ သူေသေကာင္ကိုု မီးမရိႈ႕ရေသးေသာေၾကာင့္ပင္ တည္း။ 
စင္စစ္ေသာ္ကား သူေသေကာင္ျမွဳပ္ၿပီးေသာကာလမွ ၁၂-ႏွစ္ၾကာေအာင္ သူေသေကာင္ မျမွဳပ္ပဲ 
စြန္႔ပစ္ထားေသာ္လည္း ထိုုအရပ္သည္ သုုႆန္မည္သည္သာ။ 
 
သတိထားဖြယ္။ ။သုုႆန္၌ေနေသာ ရဟန္းသည္ စႀကၤန္မ႑ပ္မ်ားလုုပ္ကာ စားပြဲ ကုုလားထိုုင္ မ်ားခ်ၿပီး 
ေသာက္ေရမ်ားတည္ေစလ်က္ တရားစာေပမ်ားကုုိ သင္ၾကားပိုုခ်လ်က္ မေနရာ။ ဤဓုုတင္ သည္ ေဆာင္ႏုုိင္ခ၍ဲ 
ေလးလံ၏။  
 
ျပင္ဆင္ရန္။    ။ျဖစ္ေပၚလာႏိုုင္ေသာ ေဘးရန္ကုုိ ပယ္ေဖ်ာက္ရန္အတြက္ သံဃာ့ မေထရ္ကိုု၄င္း၊ ရြာသူႀကီး 
စေသာ ပုုဂိၢဳလ္ကိုု၄င္း မိမိသုုႆန္၌ ေနေၾကာင္းကိုု အသိေပးၿပီး ေဘးရန္ မေတြ႔ေအာင္ မေမ့့မေလ်ာ့ ေနအပ္၏။  
 သုုႆန္သိုု႔ သြားေသာအခါ သြားရုုိးလမ္းမွ မသြားဘဲ လွ်ိဳဝွက္ေသာလမ္းမွ သြားအပ္၏။ ေန႔ခင္း ကပင္ 
သြား၍ သစ္ငုုတ္,သစ္ပင္,ေတာင္ပိုု႔ စသည္ျဖင့္ ညဥ့္အခါ၌ မိုု႔မိုု႔မဲမ ဲျမင္ႏုုိင္ေကာင္းေသာ အာရံုုကိုု ေသခ်ာ 
မွတ္သားထားအပ္၏။ ဤသိုု႔ မွတ္သားထားသည္ရွိေသာ္ ညဥ့္အခါ၌ ထိုုသစ္ငုုတ္စေသာ အရာ သည္ 
ထိုုရဟန္းအား တေစၦအသြင္ျဖင့္ ေၾကာက္ဖြယ္မထင္ေတာ့ေပ။ ညဥ့္အခါ၌ ဘီလူးတိုု႔သည ္ေအာ္ ဟစ္၍ 
လွည့္လည္ကုုန္ေသာ္လည္း တစံုုတခုုေသာ ေက်ာက္ခစဲသည္ျဖင့္ မပစ္ေပါက္အပ္။ သုုႆန္သိုု႔ တေန႔ေသာ္မွ် 
မသြားဘဲ ေနျခင္းငွာ မအပ္။  
 “သုုႆန္၌ သန္းေခါင္ယာမ္ကိုု ကုုန္ေစ၍ မိုုးေသာက္ယာမ္၌ သုုႆန္မ ွဖခဲြါျခင္းငွာ သင့္၏”ဟုု 
အဂၤုုတၱရနိကာယ္ေဆာင္ ဆရာတိုု႔က ဆိုုကုုန္၏။ ဘီလူးတိုု႔ႀကိဳက္ေသာ ႏွမ္းေထာင္း၊ ပထဲမင္း၊ ငါး၊ အမဲ၊ ႏုုိ႔ရည္၊ ဆီ၊ 
တင္လဲ အစရိွေသာ ခဖဲြယ္တိုု႔ကုုိ မစားအပ္။ ဒါယကာတိုု႔အိမ္သုုိ႔ သုုႆန္မွအျပန္၌ မဝင္အပ္။ ဤကား 
က်င့္ပုုံတည္း။ 
 
ပုုဂိၢဳလ္ ၃-မ်ိဳး 
 အျမတ္စားရဟန္းသည္ ေန႔စဥ္ သူေသေကာင္ ျမွဳပ္ႏွံမီးရႈိ႔ျခင္း၊ သူေကာင္ပုုပ္နံ မျပတ္ရွိေနျခင္း၊ 
ေန႔စဥ္မျပတ္ ငုုိေႂကြးသုံတိုု႔ရွိရာ သုုႆန္မ်ိဳး၌ ေနအပ္၏။ အလတ္စားရဟန္းအား မျပတ္မီးရိႈ႕ျခင္း၊ အပုုပ္နံ႔ 
မျပတ္ျခင္း၊ ငိုုေႂကြးသံမျပတ္ျခင္း ၃-ပါးတိုု႔တြင္ တစ္ပါးပါးရွိလွ်င္ ေနျခင္းငွာ အပ္၏။ အႏုုစား ရဟန္းအား 
ေရွ႕၌ဆိုုခဲ့ၿပီးေသာ သုုႆန္လကၡဏာသိုု႔ ေရာက္ကာမွ်ျဖစ္ေသာ သုုႆန္၌ ေနျခင္းငွာ အပ္၏။  
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ပ်က္ျခင္း။ ။ထိုုသံုုးပါးေသာ ပုုဂိၢဳလ္တိုု႔၏ ဓုုတင္သည္ သုုႆန္မဟုုတ္ေသာ အရပ္၌ ေနျခင္း ေၾကာင့္ ပ်က္၏။ 
“သုုႆန္သုုိ႔ မသြားေသာေန႔၌ ပ်က္၏”ဟုု အဂုုၤတၱရနိကာယ္ေဆာင္ ဆရာတိုု႔က ဆိုုကုုန္၏။ 
အက်ိဳး အာနိသင္။ ။(၁)ေသရအ့ံဟုု အမွတ္သတိကိုု ရျခင္း (၂)မေမ့မေလ်ာ့ ေနေလ့ရွိျခင္း (၃)အသုုဘ 
အာရံုုနိမိတ္ရျခင္း (၄)ကာမရာဂကိုု ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္း (၅)ကိုုယ္ခႏၶာ၏ အသုုဘသေဘာ ကိုု အဖန္တလဲလဲ 
ျမင္ႏိုုင္ျခင္း (၆)သံေဝဂအျဖစ္မ်ားျခင္း (၇)ဖ်ားနာ၍, အုုိမင္း၍ ေသသူတိုု႔ကုုိ ျမင္ရ ေသာေၾကာင့္ က်န္းမာျခင္း, 
ႏုုပ်ိဳျခင္း, အသက္ရွင္ျခင္း၌ မွီ၍ျဖစ္ေသာ မာန္ယစ္မႈကိုု ပယ္ႏုုိင္ျခင္း (၈)ေဘးႀကီး ေဘးငယ္တိုု႔ကိုု သည္းခံႏုုိင္ျခင္း 
(၉)နတ္တိုု႔ အေလးျပဳအပ္ ခ်ီးမြမ္းအပ္သည္ျဖစ္ျခင္း (၁၀)အလိုုနည္းျခင္းစသည္တိုု႔အား ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ရွိျခင္း။ 
အႏုုသာသနီ။     ။သုုႆန္၌ ေနေလ့ရွိေသာရဟန္းသည္ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ေသာ္လည္း ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း 
တည္းဟူေသာ အျပစ္တိုု႔သည ္ေသျခင္းတရားကိုု ေအာက္ေမ့မႈဘာဝနာ၏ အစြမ္းေၾကာင့္ အိမ္မက္ အလိုုအားျဖင့္ 
မႏွိပ္စက္ႏိုုင္ကုုန္။ မ်ားစြာေသာ သူေသေကာင္တိုု႔ကိုု မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ရေသာ ေၾကာင့္ ထိုုသုုႆန္၌ 
ေနေလ့ရွိေသာရဟန္း၏ စိတ္သည္လည္း ကာမဂုုဏ္အာရံုု၌ အဖန္တလဲလဲ တပ္စြဲေသာ ရာဂ၏အလိုုသုုိ႔ 
မလိုုက္ေတာ့ေပ။ 
 အႀကီးအက်ယ္ ထိတ္လန္႔ျခင္းသိုု႔ ေရာက္ေသာေၾကာင့္ မာန္ယစ္ျခင္းသိုု႔ မေရာက္ေတာ့ေပ။ ထိုု႔ျပင္ 
ၿငိမ္းေအးရာနိဗၺာန္ကိုု လိုုလားေတာင့္တသည္ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာ အားထုုတ္၏။ ဤဆိုုခဲ့ၿပီးေသာ မ်ားစြာေသာ 
ဂုုဏ္ေက်းဇူးတိုု႔ကိုု ျဖစ္ေစတတ္ေသာေၾကာင့္ နိဗၺာန္သိုု႔ ညြတ္ေသာစိတ္ႏွလံုုးရွိေသာ ေယာဂီသည္ 
သုုႆန္ဓုုတင္ကိုု မျပတ္မွီဝသဲင့္လွေပ၏။ ဤသည္ကား အႏုုသာသနီ ေပတည္း။ 

သုုႆန္ဓုုတင္ ၿပီး၏။ 
 

၁၂။ယထာသႏၳတိ ဓုုတင္ကိုု ျပဆုုိခ်က္ 
ေဆာက္တည္ပံုု 
 ေသနာသန ေလာလုုပၺံ ပဋိကၡိပါမိ= ေကာင္းေသာေနရာကိုု ေရြးခ်ယ္ေသာအားျဖင့္ ေက်ာင္း 
    အိပ္ရာ ေနရာ၌ လွ်ပ္ေပၚ ေလာလီျခင္းကိုု ပယ္ပါ၏။ 
 ယထာသႏၳတိကဂၤ ံသမာဒိယာမိ= ေနရာခ်ထားသူတုုိ႔က ခ်ထားအပ္ေသာ ေနရာ၌သာ   
 ေနေလ့ရွိေသာ ပုုဂိၢဳလ္၏ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ ယထာသႏၳတိဓုုတင္ကိုု   
 ေဆာက္တည္ပါ၏။ 
 
က်င့္ပုုံ။  ။ယထာသႏၳတိဓုုတင္ ေဆာင္ေသာရဟန္းသည္ ေနရာခ်ထားေသာ ရဟန္းက ခ်ေပးေသာ 
ေနရာကိုုသာ ယူအပ္၏။ ထိုုေနရာျဖင့္သာလွ်င္ ေရာင့္ရဲအပ္၏။ တပါးေသာ သီတင္းငယ္ တိုု႔ကိုု ရၿပီးေနရာမွ 
မထေစအပ္- မေျပာင္းေစအပ္။ ဤကား က်င့္ပံုတည္း။ 
 [သံဃိကေက်ာင္း၌ ေနရာခ်ထားေရးပဂိၢဳလ္က ေထရ္စဥ္ဝါစဥ္အတိုုင္း ေနရာခ်ေပးရ၏။ 
ေထရ္ႀကီးရဟန္း၏ ရဟန္းငယ္၏ ေနရာကိုု အလိုုရွိလွ်င္ ထိုုေနရာကိုု ေပးရ၏။ ထိုုသိုု႔ ခ်ထားေပးလွ်င္ 
သီတင္းငယ္ရဟန္းမွာ ေနရာေျပာင္းေရႊ႔ ရသျဖင့္ ဒုုကၡေရာက္၏။ ဤဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္းသည္ကား 
ေနရာခ်ထားေရးပုုဂိၢဳလ္က ခ်ေပးေသာေနရာ၌သာလွ်င္ ေန၏။ တစ္ပါးေသာ ရဟန္းတိုု႔၏ ေနရာကုုိ မေတာင္းရ၊ 
မယူရ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ သီတင္းငယ္တိုု႔ကုုိ မထေစအပ္-ဟုု ဆုုိသည္။] 
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 ပုုဂိၢဳလ္ ၃-မ်ိဳး 

 အျမင့္စားက်င့္ေသာ ရဟန္းသည္ မိမိအတြက္ ခ်ထားေသာေက်ာင္းကိုု ေဝးသေလာဟူ၍၄င္း၊ 
နီးသေလာဟူ၍၄င္း၊ ဘီလူး ေျမြစသည္ ေႏွာင့္ရွက္ေလသေလာဟူ၍၄င္း၊ ပူသေလာဟူ၍၄င္း၊ ေအး 
သေလာဟူ၍၄င္း.. မေမးအပ္ေပ။ အလတ္စားက်င့္ေသာ ရဟန္းမွာ ေမးခြင့္ရ၏။ သိုု႔ေသာ္ ေလာလုုပၺ တဏွာျဖင့္ 
သြားၾကည့္ျခင္းငွာ မရေပ။ အႏုုစားက်င့္ေသာ ရဟန္းမွာကား သြားၾကည့္ၿပီးလွ်င္ ထိုုေနရာ 
ခ်ထားေသာေက်ာင္းသည္ က်န္းမာေရးအရ မသင့္ေတာ္ပါမူ အျခား သင့္ေတာ္ေသာေနရာကိုု ယူႏိုုင္၏။ 
 
ပ်က္ပံုု။  ။ယထာသႏၳတိဓုုတင္ေဆာင္ ရဟန္းသည္ ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ၌ လွ်ပ္ေပၚ ေလာ္လည္ေသာ 
ေလာလုုပၺတဏွာ ျဖစ္ကာမွ်၌သာလွ်င္ ပ်က္ေတာ့၏။ 
 [မုုဒုုရဟန္းအား ေရာဂါမရိွပါဘဲ ခ်ထားေသာ ေနရာကိုုပယ္၍ အျခားေက်ာင္း၌ ေနရာကိုု ယူျခင္းသည္ 
ေလာလုုပၺ မည္၏။ မဇိၩမအား သြား၍ ၾကည့့္ျခင္းသည္ ေလာလုုပၺမည္၏။ ဥကၠ႒ရဟန္းအား ေမးျမန္းစုုံစမ္းျခင္းသည္ 
ေလာလုုပၺမည္၏။ ထိုုသံုုးပါးလံုုးတိုု႔အား သီတင္းငယ္ကိုု ေနရာမွ ထေစ၍ ေနရာယူရာ၌ကား ဆိုုဖြယ္ပင္ မရွိေတာ့ၿပီ။ 
(ဋီကာ)] 
 
အက်ိဳး အာနိသင္။ ။(၁)“ရသည့္ပစၥည္းျဖင့္ ေရာင့္ရရဲမည္”ဟူေသာ ျမတ္စြာဘုုရား၏ ၾသဝါဒကိုု လုုိက္နာျခင္း 
(၂)သီတင္းသံုုးေဖၚ ရဟန္းငယ္တိုု႔၏ အစီးအပြားကုုိ လိုုလားျခင္း (၃)ေကာင္း-မေကာင္း ေရြးခ်ယ္မႈကုုိ ပယ္ျခင္း 
(၄)ႏွစ္သက္-မႏွစ္သက္ျခင္းကုုိ ပယ္ျခင္း (၅)မိမိမရေသာ အျခားေက်ာင္း ေနရာ၌ လိုုခ်င္မႈတံခါးေပါက္ကိုု ပိတ္ျခင္း 
(၆)အလိုုနည္းျခင္း စသည္တိုု႔အား ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ ရွိျခင္း။ 
အႏုုသာသနီ။      ။ယထာသႏၳတိဓုုတင္ေဆာင္ ရဟန္းသည္ ေက်ာင္းေကာင္း-မေကာင္း ၾကံစည္ျခင္း မရိွပဲ 
ရသည့္ေက်ာင္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲသည္ျဖစ္၍ ျမက္အခင္းတိုု႔၌ေသာ္လည္း ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုုင္ရ၏။ 
 ထိုုဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတိုု႔ကိုု မတပ္မက္ေပ။ 
အယုုတ္အည့ံကိုု ရေသာ္လည္း စိတ္မပ်က္ေပ။ သီတင္းသံုုးေဖၚငယ္တိုု႔ုုကိုု သနားေစာင့္ေရွာက္ 
ခ်ီးေျမွာက္ရာေရာက္ေပ၏။ 

ထိုု႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုုရား ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူအပ္ေသာ ခ်ထားအပ္တိုုင္းေသာေက်ာင္း၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ သည္၏ 
အျဖစ္ဟူေသာ အက်င့္ကိုု ပညာရွိရဟန္းသည္ အားထုုတ္က်င့္သံုုးရာ၏။ ဤကား အႏုုသာသနီ ေပတည္း။ 

 ယထာသႏၳတိဓုုတင္ ၿပီး၏။ 
 

၁၃။နိသဇိၨဓုုတင္ကိုု ျပဆိုုခ်က္ 
ေဆာက္တည္ပုုံ 
 ေသယ်ံ ပဋိကိၡပါမိ= လဲေလ်ာင္းအိပ္ျခင္းကုုိ ပယ္ပါ၏။ 
 ေနသဇိၨကဂၤ ံသမာဒိယာမိ= ထိုုင္ေနျခင္းအေလ့ရွိေသာ ပုုဂိၢဳလ္၏ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္  
    ေသာ နိသဇိၨဓုုတင္ကုုိ ေဆာက္တည္ပါ၏။ 
က်င့္ပုုံ။  ။နိသဇိၨိဓုုတင္ေဆာင္ ရဟန္းသည္ ညဥ့္သုုံးယာမ္တြင္ တစ္ယာမ္ပတ္လံုုး စၾကၤန္ ေလွ်ာက္အပ္၏။ 
မွန္၏။ ဣရိယာပုုထ္ေလးပါးတိုု႔တြင္ လဲေလ်ာင္းအိပ္ျခင္းငွာသာ မအပ္ေပ။ အျခား ဣရိယာပုုထ္ သံုုးပါးလံုုး 
အပ္သည္သာ။ 
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 ပုုဂိၢဳလ္ ၃-မ်ိဳး 

 အျမတ္စားက်င့္ေသာ ရဟန္းအား ေနာက္မွီတကဲပ်ဥ္ကုုိ သံုုးေဆာင္ရန္ မအပ္ေပ။ ဖြဲ႔ခ်ည္စရာ ႀကိဳးျပား၊ 
ပုုဆိုုးတိုု႔ျဖင့္ ဒူးႏွစ္ဖက္ကိုု ရစ္ပတ္၍ ထိုုင္ျခင္းလည္း မအပ္။ လက္ျဖင့္ ဒူးႏွစ္ဖက္ကိုု သိမ္းပတ္၍ ထိုုင္ျခင္းလည္း 
မအပ္။ အလတ္စားရဟန္းအား ေနာက္မွီတကဲပ်ဥ္စေသာ ဤသံုုးပါး တိုု႔တြင္ တပါးပါးသည္ သံုုးေဆာင္ရန္ အပ္၏။ 
အႏုုစား ရဟန္းအား ေနာက္မွီတကဲပ်ဥ္, အဝတ္ပတ္, လက္ျဖင့္ သုုိင္းပတ္တိုု႔လည္း အပ္ကုုန္၏။ ေနာက္မွီအံုုးလည္း 
အပ္၏။ ေျခေထာက္ေလးေခ်ာင္းႏွင့္ ေနာက္မွီတကဲပါ ျပဳလုုပ္ထားေသာ ပဥၥဂၤေခၚေသာ ထိုုင္ခံုုလည္း အပ္၏။ 
ေျခေထာက္ေလးေခ်ာင္း, ေနာက္မွီတကဲႏွင့္ လက္တန္းႏွစ္ခုုတိုု႔ႏွင့္ တကြ ျပဳလုုပ္ထားေသာ သတၱဂၤေခၚေသာ 
ကလားထိုုင္ လည္း အပ္၏။ (မိဠာဘယမေထရ္သည္ ထုုိသတၱဂၤကုုလားထိုုင္မ်ိဳး၌ နိသဇိၨဓုုတင္ ေဆာက္တည္လ်က္ 
အနာဂါမ္ျဖစ္လ်က္ ပရိနိဗၺာန ္စံေလ၏။) 
ပ်က္ပုုံ။  ။ဤသံုုးပါးေသာ ဓုုတင္ေဆာင္ရဟန္းတိုု႔သည္ ေခါင္းခ်၍ ေလ်ာင္းအိပ္ျခင္းကုုိ ျပဳကာမွ် ၌ပင္ 
ဓုုတင္ပ်က္ေတာ့၏။ 
အက်ိဳး အာနိသင္။ ။(၁)ေလ်ာင္းအိပ္ျခင္းခ်မ္းသာကိုု ျဖတ္ေတာက္ႏုုိင္ျခင္း (၂)ခပ္သိမ္းေသာ ကမၼ႒ာန္းအား 
ေလ်ာ္ျခင္း (၃)ၾကည္ညိဳဖြယ္ ဣရိယာပုုထ္ရွိျခင္း (၄)တရားအားထုုတ္မႈအား ေလ်ာ္ျခင္း (၅)သီလစေသာ 
ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္ပဋိပတ္ကုုိ ပြားေစျခင္း။ 
 
အႏုုသာသနီ။    ။အိပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာခ်မ္းသာ, တမိွန္းမိွန္းေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာခ်မ္းသာကိုု 
ပယ္စြန္႔ကာ ျပင္းစြာအားထုုတ္ေသာ လံုု႔လရိွသည္ျဖစ္၍ ထိုုင္ေနျခင္း၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာရဟန္းသည္ 
ၿခိဳးၿခံေသာအက်င့္ကိုု က်င့္ၾကံရာ သာသနာေတာ္တည္းဟူေသာ အင္ၾကင္းေတာကိုု တင့္တယ္ေစ လ်က္ 
ကာမဂုုဏ္တည္းဟူေသာ အာမိသကင္းေသာ ပီတိသုုခကုုိ ရႏိုုင္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ပညာရိွရဟန္း သည္ 
ထိုုင္ျခင္းဣရိယာပုုထ္ႏွင့္ ဆိုုင္ေသာ ဓုုတင္က်င့္ဝတ္ကိုု ေကာင္းစြာ က်င့္သံုုး အားထုုတ္ရာ၏။ ဤကား 
အႏုုသာသနီ ေပတည္း။                       နိသဇိၨဓုုတင္ ၿပီး၏။ 
 

ဓုုတင္တိုု႔၌ အေထြေထြျပဆိုုခ်က္ 
အဆံုုးအျဖတ္မ်ား။      ။ကုုသလတိက္အားျဖင့္၄င္း၊ ဓုုတင္စသည္ကိုု ေဝဘန္ေသာအားျဖင့္၄င္း၊ 
အက်ဥ္းအက်ယ္အားျဖင့္၄င္း အဆံုုးအျဖတ္မ်ားကိုု သိအပ္၏။ 
 
ကုုသလတိက္အားျဖင့္ ေဝဖန္ျခင္း 
 အလံုုးစံုုေသာ ဓုုတင္တိုု႔သည္ ေသကၡပုထုုဇဥ္ႏွင္ ့ရဟႏၱာတိုု႔၏ အလိုုအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ကား 
ကုုသ္ုုိလ္တိုု႔ေပတည္း။ အခ်ိဳ႕ကား အဗ်ာကတတိုု႔ေပတည္း။ အကုုသုုိလ္ဓုုတင္ဟူ၍ကား မရိွေပ။ 
 
ဝါဒကြ။ဲ     ။“ယုုတ္မာေသာ အလိုုရိွသည္ျဖစ္၍ ေတာ၌ ေနေလ့ရွိ၏-ဟုု ဤသိုု႔ အဂၤုုတၱရနိကာယ္၌ 
ေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အကုုသုုိလ္ဓုုတင္လည္း ရိွ၏”ဟုု တစ္စုုံတစ္ေယာက္ေသာ ပုုဂိၢဳလ္က ဆိုုျငားအ့ံ။ 
 ထိုုပုုဂိၢဳလ္ကိုု ဤသိုု႔ ေျဖရွင္းအပ္၏။ ငါတိုု႔သည္ “အကုုသိုုလ္စိတ္ျဖင့္ ေတာ၌ မေန”ဟုု မဆိုုပါ ကုုန္။ မွန္၏။ 
ေတာ၌ေနျခင္းရိွေသာ ပုုဂိၢဳလ္သည္ အာရညိက မည္၏။ ထိုုေတာ၌ေနေသာ ပုုဂိၢဳလ္သည ္လည္း ယုုတ္မာေသာ 
အလိုုရိွသညမူ္လည္း ျဖစ္ရာ၏။ နည္းေသာ အလိုုရွိသည္မူလည္း ျဖစ္ရာ၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား “ဤ ပံ့သုုကူလိကဂၤ 
စသည္တိုု႔သည္ ထိုုထိုုေဆာက္တည္ျခင္းငွာ ခါထုုတ္ဖ်က္ဆီး အပ္ၿပီးေသာ ကိေလသာရွိသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ 
ခြါထုုတ္ၿပီးသူ(ဓုုတ) မည္ေသာ ရဟန္း၏ အေၾကာင္း အဂၤါတိုု႔ ျဖစ္ေပသည္။ 
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  တနည္းကား… ကိေလသာကိုု ခါထုုတ္ဖ်က္ဆီးတတ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ဓုုတဟုု အမည္ရွိ ေသာ 

ဥာဏ္သည္ ဤပံသုုကူဓုုတင္ ေဆာက္တည္ျခင္း စသည္တိုု႔၏ အေၾကာင္းအဂၤါေပတည္း။ ထိုုေၾကာင့္ ဓုုတဂၤ 
မည္ကုုန္၏။  
 တနည္းကား…ထုုိပံသကူဓုုတင္ ေဆာက္တည္ျခင္းစသည္တိုု႔သည္ ဆန႔္က်င္ဘက္ကိေလသာ တိုု႔ကုုိ 
ခါထုုတ္ဖ်က္ဆီးတတ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ဓုုတလည္း မည္ကုုန္၏။ သီလစေသာ ပဋိပတ္၏ 
အေၾကာင္းအဂၤါတိုု႔လည္း ျဖစ္ကုုန္၏။ ထိုု႔ေၾကာင့္လည္း ဓုုတဂၤ မည္ကုုန္၏။ 
 ဆက္၍ရွင္းအ့ံ… အကုုသိုုလ္ျဖင့္ ကိေလသာကိုု ခါထုုတ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ဓုုတမည္ေသာ 
တစ္စုုံတစ္ေယာက္မွ် မရိွေပ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အကုုသုုိလ္သည္ ဓုုတမည္ေသာသူူ ျဖစ္ေၾကာင္းမဟုုတ္။ ထုုိသိုု႔ 
မဟုုတ္ေသာေၾကာင့္ အကုုသုုိလ္သည္ ဓုုတမည္သူ၏ အေၾကာင္းအဂၤါ-ဓုုတင္ မမည္ပါေပ။ 
 ထုုိ႔ျပင ္အကုုသုုိလ္သည္ သကၤန္း၌ မက္ေမာေသာ ေလာလုုပၺတဏွာ စသည္တိုု႔ကိုု မခါထုုတ္ 
တတ္ေသာေၾကာင့္ ဓုုတလည္း မမည္။ သီလစေသာ အက်င့္၏ အေၾကာင္းအဂၤါ မဟုုတ္ေသာေၾကာင့္ အဂၤ-လည္း 
မမည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အကုုသုုိလ္သည္ ဓုုတဂၤ-ဓုုတင္ မမည္ဟုု ဆိုုလိုု၏။ 
 
ဓုုတင္သည္ ပညတ္မွ်သာ မဟုုတ္ 
 ဓုုတင္သည္ ပညတ္မွ်သာဟုု ဆိုုကုုန္ေသာ အဘယဂိရိဝါသီ ဆရာတိုု႔၏ ဝါဒ၌လည္း ဓုုတင္ သည္ 
ကုုသလတိက္မွ လြတ္၏။ ထိုုဆရာတိုု႔၏ဝါဒ၌ ဓုုတင္သည္ပင္လွ်င္ မရွိေတာ့ေပ။ ပရမတၳ အားျဖင့္ ထင္ရွားမရိွေသာ 
ပညတ္သည္ အဘယ္သိုု႔ေသာ ကိေလသာကိုု ခါထုုတ္ဖ်က္ဆီးႏုုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ဓုုတင္မည္သည္ 
ျဖစ္ႏ္ိုုင္ပါအ့ံနည္း။ 
 ထိုု႔ျပင ္ထုုိဆရာတိုု႔၏ ဝါဒသည ္“ကိေလသာကိုု ခါထုုတ္တတ္ေသာ ဂုုဏ္ေက်းဇူးတိုု႔ကိုု ေဆာက္တည္၍ 
က်င့္၏”ဟူေသာ ပါဠိေတာ္စကားႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ေန၏။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အဘယဂိရိ ဝါသီ ဆရာတိုု႔၏စကားကိုု 
မယူအပ္ေပ။ ဤကား ကုုသလတိက္အားျဖင့္ ဖြင့္ျပခ်က္ၿပီး၏။ 
 
ဓုုတစသည္ကိုု ေဝဖန္ျခင္း 
 ၁။ ဓုုတကုုိ သိအပ္၏။ 
 ၂။ ဓုုတဝါဒကိုု သိအပ္၏။ 
 ၃။ ဓုုတဓမၼကိုု သိအပ္၏။ 
 ၄။ ဓုုတဂၤကုုိ သိအပ္၏။ 
 ၅။ အဘယ္သူအား ဓုုတင္မွီဝျဲခင္းသည္ ေလ်ာက္ပတ္သနည္း-ဟူေသာ ျပႆနာ၏ အေျဖကိုု  
     သိအပ္၏။ 
 
ဓုုတ ဟူသည္- 
 ကိေလသာတိုု႔ကိုု ခါထုုတ္ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ပုုဂိၢဳလ္သည၄္င္း၊ ကိေလသာတိုု႔ကိုု ခါထုုတ္ဖ်က္ 
ဆီးတတ္ေသာ တရားသည္၄င္း ဓုုတ မည္၏။ 
 [ရဟႏၱာဟူသမွ်သည္ ကိေလသာကိုု ခါထုုတ္ဖ်က္ဆီးၿပီးသည္သာျဖစ္၍ ဓုုတ-မည္သည္ခ်ည္းပင္။ 
သိုု႔ေသာ္လည္း ဤအရာ၌မူ ဓုုတင္ကိုု မီွဝျဲခင္းကိုု ေရွ႕သြားျပဳသျဖင့္ ကိေလသာတိုု႔ကုုိ ခါထုုတ္ဖ်က္ဆီးၿပီး၍ 
တည္ေသာ ရဟႏၱာကိုု ကိေလသာတိုု႔ကိုု ခါထုုတ္ဖ်က္ဆီးၿပီးေသာ ဓုုတကိေလသ-ပုုဂိၢဳလ္ဟုု ဆိုုလုုိသည္။ 
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  အလံုုးစံုုေသာ အရိယာမဂ္သည္ မုုခ်အားျဖင့္ ကိေလသာတိုု႔ကိုု ခါထုုတ္ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ 

တရားမည္ေပ၏။ အထူးအားျဖင့္ အရဟတၱမဂ္သည္ ကိေလသာတိုု႔ကိုု ခါထုုတ္ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ တရားမည္၏။ 
မုုခ်မဟုုတ္ေသာ ဥပစာ ပရိယာယ္အားျဖင့္မူ ဝိပႆနာဥာဏ္ စသည္လည္း ကိေလသာတိုု႔ကုုိ 
ခါထုုတ္ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ တရားမည္ေပ၏။ ေအာက္ထစ္ဆံုုး အပုုိင္းအျခားအားျဖင့္မူ ဓုုတင္ေစနတာႏွင့္ 
ယွဥ္ေသာဥာဏ္ကိုု “ကိေလသာတိုု႔ကုုိ ခါထုုတ္ဖ်က္ဆီး တတ္ေသာတရား”ဟုု မွတ္အပ္၏။ (ဋီကာ)] 
 
ဓုုတဝါဒ-ဟူသည္၌ 
 (က)ဓုုတသာ မည္၍ ဓုုတဝါဒ မမည္ေသာ ပုုဂၢိဳလ္၊ (ခ)ဓုုတမမည္မူ၍ ဓုုတဝါဒသာ မည္ေသာ ပုုဂိၢဳလ္၊ 
(ဂ)ဓုုတလည္း မမည္, ဓုုတဝါဒလည္း မမည္ေသာ ပုုဂိၢဳလ္၊ (ဃ)ဓုုတလည္းမည္, ဓုုတဝါဒလည္း မည္ေသာ 
ပုုဂိၢဳလ္ဟုု ၄-မ်ိဳးရွိ၏။ 
 ထိုုေလးပါးတိုု႔တြင္ အၾကင္ပုုဂိၢဳလ္သည္ ဓုုတင္ျဖင့္ မိမိကိေလသာတိုု႔ကုုိ ခါထုုတ္ဖ်က္ဆီး၏။ 
သူတပါးကိုုမူကား မဆုုံးမ မညႊန္ၾကားေပ။ ဥပမာ… အရွင္ဗာကုုလမေထရ္က့ဲသိုု႔ ပင္တည္း။ ထုုိအရွင္ သည္ မိမိသာ 
ကိေလသာတိုု႔ကိုု ခါထုုတ္၍ သူတပါးတိုု႕ကိုုမူ ဓုုတင္ျဖင့္ ဆံုုးမေဟာၾကားျခင္း မရိွေပ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ထိုုအရွင္သည္ 
ဓုုတသာမည္၍ ဓုုတဝါဒ မမည္ေပ။ 
 အၾကင္ပုုဂၢိဳလ္သည္ကား ဓုုတင္ျဖင့္ မိမိ၏ ကိေလသာတိုု႔ကိုု မခါထုုတ္၊ သူတပါးတိုု႔ကိုုသာ ဓုုတင္ျဖင့္ 
ဆံုုးမညႊန္ၾကား၏။ ဥပမာ… ဥပနန္ေထရ္ က့ဲသုုိ႔တည္း။ သာကီဝင္မင္းသားျဖစ္ေသာ ထိုုအရွင္သည္ မိမိကိုုယ္တိုုင္ 
ကိေလသာတိုု႔ကိုု မခါထုုတ္မူ၍ သူတပါးတိုု႔ကိုုမူ ဓုုတင္ျဖင့္ ဆံုုးမေဟာ ၾကား၏။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ထိုုအရွင္ဥပနန္သည္ 
ဓုုတဝါဒသာ မည္၍ ဓုုတ မမည္ေပ။ 
 အၾကင္ပုုဂိၢဳလ္သည္ကား လာဠဳဒါယီမေထရ္က့ဲသုုိ႔ ၂-ပါးလံုုး မျပည့္စုုံပဲ ခ်ိဳ႕ယြင္း၏။ ထိုုလာဠဳ-
ဒါယီေထရ္သည္ မိမိကိုုယ္တုုိင္လည္း ကိေလသာတိုု႔ကိုု မခါထုုတ္၊ သူတပါးကိုုလည္း ဓုုတင္ျဖင့္ ဆံုုးမ 
ေဟာၾကားျခင္း မရိွေပ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ထိုုမေထရ္သည္ ဓုုတလည္း မမည္၊ ဓုုတဝါဒလည္း မမည္။ 
 အၾကင္ပုုဂိၢဳလ္သည္ကား အရွင္သာရိပုုၾတာက့ဲသိုု႔ပင္ ႏွစ္ပါးစံုု ျဖည့္ဆည္း၏။ ရွင္သာရိပုုၾတာ သည္ 
မိမိက္ိုုယ္တိုုင္လည္း ကိေလသာတိုု႔ကုုိ ခါထုုတ္၏။ သူတပါးတိုု႔ကိုုလည္း ဓုုတင္ျဖင့္ ဆုံးမ၏။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ဓုုတလည္း 
မည္၏။ ဓုုတဝါဒလည္း မည္၏။ 


