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(၇) ဆအနုဿတိ နိ ဒ ္ဒေသ = အနုဿတိ ၆-ပါးကို အကျယ်ပပချက် 
 

အနုဿတိ ၁၀-ပါး၏ ပု ်အနက်ကိ ုဖွင့်ပပပခင်း 

 [၁၂၃] အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်း၏ အခြားမဲ၌့ အကျဉ်းခြြ့ဲပြီးဒသာ အနဿုတိ ၁၀-ြါးတို့၌ အဆံုးအခြတ်ကား-

အြန်တလဲလဲ ခြစခ်ြင်းဒ ကာင့်  ဒအာက်ဒမ့မှု အမတ်ှရမှု သတိသည်ြင်လျှင် အနုဿတိ-မည်၏0F

1။ တနည်းကား- 

ခြစဒ်စသင့်ဒသာ အရာ၌သာလျှင် ခြစခ်ြင်းဒ ကာင့် ယုံ ကည်၍ ရဟန်းခြုသည့် သ ္ဓါြဗ္ဗဇိတခြစ်ဒသာ အမျ ို း-

ဒကာင်းသားဒလျာ်ဒသာ ဒအာက်ဒမ့မှု, အမှတ်ရမှု သတိသည် အနုဿတိ-မည်၏။1F

2 

 
 (၁)ဗု ္ဓ-ခမတ်စွာဘုရားကို အာရုံခြု၍ခြစဒ်သာ2F

3 အနုဿတိ(အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့မှု)သည် 

ဗု ္ဓါနုဿတိ မည်၏။ ဤ ဗု ္ဓါနုဿတိဟူဒသာ အမည်သည် ဗု ္ဓ-ခမတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်တ့ုိကုိ အာရုံခြုဒသာ 

ဒအာက်ဒမ့မှု အမတ်ှရမှု သတိ၏ အမည်ဒြတည်း။ 

 (၂) တရားဒတာ်ကိ ုအာရုံခြု၍ခြစဒ်သာ အနုဿတိသည် ဓမ္မာနုဿတိ မည်၏။ ဤအမည်သည် 

သွာက္ခာတတာ (ဒကာင်းစွာ ဒဟာအြ်သည်၏အခြစ်) အစရှိကုန်ဒသာ တရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်တ့ုိကုိ အာရုံခြုဒသာ 

သတိ၏ အမည်ဒြတည်း။ 

 (၃) သံဃာဒတာ်ကိ ုအာရုံခြု၍ခြစဒ်သာ အနုဿတိသည် သံဃာနုဿတိ မည်၏။ ဤအမည်သည် 

သုြ္ပဋိြန္နတာ (ဒကာင်းစွာ ကျင့်သည်၏အခြစ်) အစရိှကနု်ဒသာ သံဃာ၏ ဂုဏ်ဒတာ်တ့ုိကို အာရုံခြုဒသာ သတိ၏ 

အမည်ဒြတည်း။ 

 (၄) မိမိ၏ သီလကို အာရုံခြု၍ခြစဒ်သာ အနုဿတိသည် သီလာနုဿတိ မည်၏။ ဤအမည်သည် မကျ ို း 

သည်၏အခြစ် (ဝါ) မကျ ို းခြင်း အစရိှကနု်ဒသာ သီလ၏ဂုဏ်တို့ကုိ အာရုံခြုဒသာ သတိ၏ အမည်ဒြတည်း။ 

 (၅) မိမိ၏ စနွ့်ကကဲဒြးလှုခြင်းကို အာရုံခြု၍ခြစဒ်သာ အနုဿတိသည် စာဂါနုဿတိ မည်၏။ ဤအမည် 

သည် လွတ်လွတ် စွန့်ကကဲဒြးလှုခြင်း အစရှိကုန်ဒသာ စွန့်ကကဲဒြးလှုခြင်း၏ ဂုဏ်တို့ကုိ အာရုံခြုဒသာ သတိ၏ 

အမည်ဒြတည်း။ 

                                           
1 အနု-အြန်တလဲလဲ + သတိ-ဒအာက်ဒမ့မှု = အနုဿတိ-အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့မှု။ 
2 အနု-ဒလျာ်ဒသာ + သတိ-ဒအာက်ဒမ့မှု = အနုဿတိ-ဒလျာ်ဒသာ ဒအာက်ဒမ့မှု။ ဤ၌ ဒလျာ်-ဟူသည်မှာ ဒအာက်ဒမ့သင့်ဒသာ အာရံု 

အားလည်း ဒလျာ်၏။ သ ္ဓါြဗ္ဗဇိတအားလည်း ဒလျာ်သည်ဟု အနက် ၂-ြါးလံုးြင် ယူရာ၏။ 
3 အ ကင်ဂုဏ်တို့ကုိ အစဲွခြု၍ ခမတ်စွာဘုရား၌ "ဗု ္ဓ-ဘုရား"ဟူဒသာ အမည်ြညတ် ခြစ်၏။ ထုိဘုရားဂုဏ်တို့ကုိ တဒြါင်းတည်းယူ၍ ဗု ္ဓံ-

ခမတ်စွာဘုရားကို-ဟု ဆုိသည်။ ထို့ဒ ကာင့် "ဤအမည်သည် ဗု ္ဓ-ခမတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်တို့ကို အာရံုခြုဒသာ သတိ၏ အမည်ဒြ 

တည်း"ဟု မိန့်ဆိုဒလသည်။ (ဋီကာ)  ဤသ့ုိ ဋီကာ၌ ခြဆုိဒသာဒ ကာင့် ဗု ္ဓ-ခမတ်စွာဘုရားကိ ုအာရံုခြု၍-ဟု ဆုိဒသာ်လညး် "ခမတ်စွာ 

ဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်တို့ကို အာရံုခြု၍" ဟူဒသာ အနက်အဓိြ္ပါယ်ကိ ုယူရာ၏။ တရားဒတာ်ကို အာရံုခြု၍- စသည်တို့၌လည်း နည်းတူြင် 

ယူရာ၏။ 
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 (၆) နတ်တ့ုိကုိ သက်ဒသအခြစ်ခြင့် အာရုံခြု၍ခြစဒ်သာ အနဿုတိသည် ဒ ဝတာနုဿတိ မည်၏။ 

ဤအမည်သည် နတ်တို့ကုိ သက်ဒသအရာ၌ ထား၍ မိမိ၏ သ ္ဓါအစရိှဒသာ ဂုဏ်တ့ုိကုိ အာရုံခြုဒသာ သတိ၏ 

အမည်ဒြတည်း။  

 (၇) မိမိ၏ ဒသခြင်းကို အာရံုခြု၍ခြစဒ်သာ အနုဿတိသည် မရဏာနုဿတိ မည်၏။ ဤအမည်သည် 

အသက်ဒြါ်ဒသာ ဇီဝိတိဒ န္ဒေ၏ ခြတ်စဲခြင်းကုိ အာရုံခြုဒသာ သတိ၏ အမည်ဒြတည်း။ 

 (၈) ဆံြင်စသည်၏ အစိတ်အြုိင်း(၃၂)ြါး အခြားရိှဒသာ ရြ်ုကိယ်ုကိ ုအာရုံခြု၍ခြစဒ်သာ သတိသည်၊ 

တနည်းကား- ရုြ်ကိယု်၌ခြစ်ဒသာ သတိသည် ကာယဂတာသတိ မည်၏။ ဤအမည်သည် ဆံြင်အစရိှဒသာ 

ကိုယ်၏အစိတ် (ဒကာဋ္ဌာသ)နိမိတ်ကိ ုအာရုံခြုဒသာ သတိ၏ အမည်ဒြတည်း3F

4။ 

 (၉) ဝင်ဒလ ထွက်ဒလတ့ုိကုိ အာရုံခြု၍ခြစဒ်သာ သတိသည် အာနာပါနဿတိ မည်၏။ ဤအမည်သည် 

ဝင်ဒလထွက်ဒလ နမိိတ်ကိ ုအာရုံခြုဒသာ သတိ၏ အမည်ဒြတည်း။ 

 (၁၀) ပငိမ်းခြင်းကို (ဝါ) သြခါရအားလံုး ပငိမ်းရာနဗိ္ဗာန်ကိ ုအာရုံခြု၍ခြစဒ်သာ အနုဿတိသည် ဥပသမာ-

နုဿတိ မည်၏။4F

5 ဤအမညသ်ည် ဆင်းရဲအားလံုး၏ ပငိမ်းရာနိဗ္ဗာန်၏ ဂုဏ်တ့ုိကုိ အာရုံခြုဒသာ သတိ၏ 

အမည်ဒြတည်း။ 

++++++++++++++ 

 

(၁) ဗု ္ဓါနုဿတိပွားပံု ပပဆုိချက် 
 
[၁၂၄] ဤ၁၀-ြါးဒသာ အနုဿတိတ့ုိတွင် ဒရှးဦးစွာ ခြထားဒသာ ဗု ္ဓါနဿုတိကိ ုြွားဒစခြင်းငှာ အလုိရိှဒသာ 

ဉာဏ်ခြင့် သက်ဝင်ယံု ကည်သည့် အဒဝစ္စြသာ နှင့်5F

6 ခြည့်စုံဒသာ ဒယာဂီသည် အဂခါငါးြါးနှင့် ခြည့်စုံသည့် သင့် 

ဒလျာ်ဒသာဒကျာင်း၌ ဆိတ်ပငိမ်ရာသ့ုိ ကြ်ဒရာက်လျက် အခြင်ြအာရုံမှ ြဲြါွကာ ကမ္မဋ္ဌာန်း၌ ဒကာင်းစွာ ကြ်ပငိ 

သည်ခြစ်၍- 

"ဣတိြိ ဒသာ ဘဂဝါ အရဟံ သမ္မာသမ္ဗုဒ ္ဓါ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပဒန္နာ သုဂဒတာ ဒလာကဝိ ူ အနုတ္တဒရာ-

ြုရိသ မ္မသာရထ ိသတ္ထာဒ ဝမနုဿာနံ ဗုဒ ္ဓါ ဘဂဝါ" ဟူ၍ 

ဤြါဠဒိတာ်၌ လာဒသာနည်းခြင့် ခမတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်တ့ုိကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့အြ်ကုန၏်။ 

                                           
4 ဒကာဋ္ဌာသနိမိတ်ကို အာရုံခြုဒသာ-ဟူသည်ကား ဆံြင်အစရိှဒသာ ဒကာဋ္ဌာသတို့၌ စက်ဆုြ်ြွယ်နိမိတ်ကို အာရံုခြုဒသာ-ဟု ဆုိလို၏။ 

ဤမှ ဒရှး၌ခြစ်ကနု်ဒသာ ၇-ြါးဒသာ အနုဿတိတို့၌ နိမိတ်ထင်ခြင်း မရှိဒြ။ ဤကာယဂတာသတိ၌ ရိှဒြသည်ဟု ခြခြင်းငှာ "ဤ၌ 

နိမိတ်ကိုယူခြင်း"ဟု ဆုိခြင်းခြစ်ဒြသည်။ (ဋီကာ) 
5 ဥြသမ-ံဟူသည်မှာ သြခါရအားလုံး ပငိမ်းရာတည်း။ ဥြသမာနုဿတိ-နိဗ္ဗာန်၏ သြခါရဆင်းရဲပငိမ်းခြင်း ဂုဏ်ကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက် 

ဒမ့ခြင်း။ 
6 ဉာဏ်ခြင့်သက်ဝင်၍ ဘုရားဂဏု်တ့ုိကိ ုအမှန်အတိုင်း သိပြီး၍ ခြစ်ဒြါ်ဒသာ  ကည်လင်ခြင်း-ယံု ကည်ခြင်းသည် အဒဝစ္စြသာ  မည်၏။ 

အရိယာမဂ်ခြင့်လာဒသာ ယံု ကည်ခြင်းဒြတည်း။ တနည်းကား- ထိုအရိယာမဂ်သ ္ဓါနှင့်တူဒသာ သ ္ဓါသည်လည်း အဒဝစ္စြသာ  မည်၏။ 

ယင်းသ ္ဓါသည် မိစ္ဆာအယူဟူဒသာ ဒလတုိက်ြတ်မှုဒ ကာင့် လှုြ်ရှားခြင်းမရိှဒြ။ ထုိအဒဝစ္စြသာ နှင့် ခြည့်စုံဒသာသူ-ဟု ဆိုလိုသည်။ 
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အရဟံဂုဏ်ဒတာ်အဖငွ့် 
 
(၁၂၅) ထုိဂုဏ်ြု ်တ့ုိ၌ အနကက်ား-  

 = ဒဝးကွာဒသာဒ ကာင့်၄င်း, 

 =ရန်သူတ့ုိကုိ သတ်ပပီးပဖစ်ဒသာဒ ကာင့်၄င်း, 

 =ဒောက်အကန့်တ့ုိကုိ ဖျက်ဆီးပပီးပဖစ်ဒသာဒ ကာင့်၄င်း, 

 =ပစ္စည်းစသည်တ့ုိကုိ ခံယူရန် ေုိကတ်န်ဒသာဒ ကာင့်၄င်း, 

 =မဒကာင်းမှုကိ ုပပုပခင်း၌ (ဝါ) ပပုရန် ဆိတ်ကွယ်ရာ မရိှပခင်းဒ ကာင့်၄င်း, 

ဤအဒ ကာင်းတ့ုိဒ ကာင့် ဘုန်းဒတာ်ကကီးဒတာ်မူဒသာ ထုိခမတ်စွာဘုရားသည် 'အရဟံ' မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏-ဟု 

ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်အြ်၏။ 

  
ြျဲ့ခြရလျှင်- ထုိခမတ်စွာဘုရားသည် အရိယမဂ်ခြင့် ကိဒလသာတို့ကုိ ဝသိနာနှင့်တကွ ြယ်ြျက်ဒတာ်မူပြီး 

ခြစဒ်သာဒ ကာင့် အလံုးစုံဒသာ ကိဒလသာတ့ုိမှ (အာရကာ) ဒဝးကွာဒတာ်မူဒပ၏။ ကဒိလသာတို့မှ အလွန့် 

အလွန် ဒဝးကွာရာ၌ တည် ဒတာ်မူဒြ၏။ ဤသ့ုိ ကိဒလသာတို့မှ ဒဝးကွာဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် အရဟံ6F7-

မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ 

အ ကင်ြုဂ္ဂိုလ်ခမတ်မှာ အ ကင်ကိဒလသာ အညစ်အဒ ကးနှင့်တကွ မခြစ်, မကြ်ပငိ။ ထုိြုဂ္ဂိုလ်ခမတ်သည် 

ထုိကဒိလသာ အညစ်အဒ ကးမှ ဒဝးသည်မည်၏။ ငါတ့ုိ၏ ခမတ်စွာဘုရားသည်လည်း ကိဒလသာ အညစ် 

အဒ ကးဟူဒသာ အခြစ်ဒ ါသတ့ုိနှင့်တကွ မခြစြဲ် ဒဝးကွာဒတာ်မူဒြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် အရဟံ-မည်ဒတာ် 

မူဒြသည်ဟု သိအြ်၏။ 

 
(၁၂၆) ထ့ုိခြင် ခမတ်စွာဘုရားသည် ထုိကဒိလသာဟူဒသာ ရန်သူတ့ုိကုိ အရိယမဂ်ဟူဒသာ ဓားလက်နက်ခြင့် 

သတ်ဒတာ်မူအြ်ကုနပ်ြ။ီ ဤသ့ုိ ကိဒလသာရန်သူတ့ုိကုိ သတ်ဒတာ်မူပပီး ပဖစဒ်သာဒ ကာင့်လည်း အရဟ-ံ 

မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ 

ငါတ့ုိ၏ ကိုးကွယ်ရာခြစ်ဒတာ်မူဒသာ ခမတ်စွာဘုရားသည် ရာဂစသည်ဟု ဆုိအြ်ကုန်ဒသာ ရန်သူ 

အားလံုးတ့ုိကုိလည်း အရိယမဂ်ြညာတည်းဟူဒသာ ဓားလက်နက်ခြင့် သတ်ဒတာ်မူအြ်ဒလကုန်ပြီ။ ထုိသ့ုိ 

ကိဒလသာရန်သူတို့ကုိ သတ်ဒတာ်မူပြီး ခြစ်ဒသာဒ ကာင့်လည်း အရဟံ-မည်ဒတာ်မူြါဒြသည်ဟု သိအြ်၏။ 

                                           
7 အာရကာ-ဒဝးကွာသည် ဟူဒသာြု ်မှ အရဟံ-ဟု ဒခြာင်းလဲလာ၏။ ထို့ဒ ကာင့် ဤအြွင့်အရအားခြင့် အရဟံ=ဝါသနာနှင့်တကွ ၁၅၀၀- 

ကိဒလသာ အညစ်အဒ ကးတ့ုိမှ ကင်းဒဝးစင် ကယ်ဒတာ်မူဒြဒသာ ခမတ်စွာဘုရား-ဟု အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်အြ်၏။ သာဝက 

ရဟန္တာအရှင်ခမတ်များလည်း ကိဒလသာအားလုံးမှ ကင်း ကသည်ြျည်းြင်။ သ့ုိဒသာ် ကိဒလသာရှိစဉ်က အဒလ့အလာ ဝါသနာသည်ကား 

မကင်းြဲလည်း ရိှတတ်၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် အရှင်ြိလိန္ဒေဝစ္ဆမဒထရ်မှာ ခဗဟ္မဏမျ ို းခြစ်ြဲ့စဉ်က အဒလ့အကျင့်အားခြင့် သူတြါးကို "ဝသလ-

သူယုတ်"ဟု ဒခြာဆုိဒလ့ ဝါသနာမကင်းြဲ ရှိဒြသည်။ ဘုရားမှာမူကား ထိုဝါသနာမျ ို းြါ ကင်းဒတာ်မူြါဒြသည်။  
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(၁၂၇) ထ့ုိခြင် အ ကင် သံသရာစက်ဘီးသည် အဝိဇ္ဇာနှင့် တဏှာခြင့်ပြီးဒသာ ြံုဒတာင်းရိှသည် ခြစ်၍ 

ြုညာဘိသြခါရ, အြညုာဘိသြခါရ, အာနဉ္ဇာဘိသြခါရ ဟူဒသာ ဒထာက်အကန့်ရှိသည်ခြစ်၍, ဇရာမရဏ ဟူဒသာ 

အကွြ်ရှိသည်ခြစ်၍,  အဒ ကာင်းအာသဝခြင့် ပြးီဒသာ ဝင်ရိးုခြင့် ထုိးလျှ ို ကာ (ကာမ,ရူြ,အရူြဟူဒသာ) 

ဘဝသံုးြါး ယာဉ်ရထား၌ ဒကာင်းစွာ တြ်ဆင်ထားအြ်သည်ခြစ်၍ အစမရိှဒသာ ကာလြတ်လံုး မခြတ်လည် 

လျက်ရှိ၏။ 

ဥြမာ ဥြဒမယျ 
ရထားဘီး၏ ြုံဒတာင်း (အလယ်ဗဟိုြျက်) အဝိဇ္ဇာ, တဏှာ 
ဒထာက်အကန့် ြုညာ, အြုညာ, အာနဉ္ဇာ (သြခါရ ၃-ြါး) 
လှည်းဘီးအကွြ် ဇရာ, မရဏ 
လှည်းဘီးဝင်ရိုး အာသဝ 
ရထားလှည်း ကာမ,ရူြ,အရူြဟူဒသာ ဘဝသံုးြါးသံသရာ 

 
ထုိသံသရာစကဘီ်း၏ ဒထာက်အကန့်အားလံုးတ့ုိကုိ ဤခမတ်စွာဘုရားသည် ဒဗာဓမိဏိ္ဍုင်၌ ဝရီိယတည်း 

ဟူဒသာ ဒခြတ့ုိခြင့် သီလတည်းဟူဒသာ ဒခမခြင်၌ ခြည့်စုံဒစဒသာအားခြင့် ရြ်တည်ဒတာ်မူပြီးလျှင် ကံကို ကုန်ဒစ 

တတ်ဒသာ မဂ်ဉာဏ်တည်းဟူဒသာ ြုဆိန်ကုိ သ ္ဓါတည်းဟူဒသာလက်ခြင့် စွဲကိုင်လျက် ြုတ်ခြတ်ြျက်ဆီးဒတာ် 

မူအြ်ကုနပ်ြ။ီ ဤသ့ုိ သံသရာစက်ဘီး၏ ဒောက်အကန့်တ့ုိကုိ ခုတ်ပဖတ်ဖျက်ဆီးဒတာ်မူပပီး ပဖစဒ်သာဒ ကာင့် 

လည်း အရဟံ-7F

8မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ 

 
(၁၂၈) ဒထာက်အကန့် ြျက်ဆီးြံုတနည်းဒသာ်ကား-- အဆင့်ဆင့် ဒရှ့သို့လုိက၍် ဆင်ခြင်လျှင် အစကုိ 

မသိနိငု်ဒကာင်းဒသာဒ ကာင့် အနမတဂ္ဂ8F9-မည်ဒသာ သံသရာဝဋ် အဝန်းအဝိငု်းကုိ သံသရာစကဘီ်းဟု ဒြါ်သည်။ 

                                           
8 အရ-ဒထာက်အကန့်တို့ကုိ+ဟတ-ြျကဆ်ီးပြီးဒသာဘုရား= အရဟံ-သံသရာတည်းဟူဒသာ စက်ဘီး၏ သြခါရသံုးြါးတည်းဟူဒသာ 

ဒထာက်အကန့်တ့ုိကုိ ြျကဆ်ီးဒတာ်မူပြီးဒသာ ခမတ်စွာဘုရား။  ဆိုလုိသည်မှာ- ကုသုိလ်,အကုသုိလ်ကဟံူ သြခါရဒထာက်အကန့်တို့ကုိ 

ြျကဆ်ီးလုိက်သခြင့် ဘဝသစ် ရုြ်နာမ်လုံးဝ မခြစ်ဒတာ့ြဲ ခြတ်စဲသွားဒသာဒ ကာင့် ရုြ်နာမ်ြန္ဓာတို့၏ ခြစ်စဉ်ဟူဒသာ သံသရာစက်ဘီးကကီး 

မလည်နိုင်ဒတာ့ဒြ။ ထုိသ့ုိ မလည်နိုင်ဒအာင် ဒထာက်အကန့်တို့ကုိ ြျကဆ်ီးဒတာ်မူပြီးဒသာ ခမတ်စွာဘုရားဟု ဆုိလိုသည်။ 
9 အနု-အဆင့်ဆင့်လိုက်၍+အမတဂ္ဂ-မသနိိုင်ဒကာင်းဒသာ အစရိှသည်= အနမတဂ္ဂ- အဆင့်ဆင့်ဒရှ့သ့ုိလိုက်၍ ဆင်ခြင်လုိက်လျှင် မသနိိုင် 

ဒကာင်းဒသာ အစရှိသည့် သံသရာ။  ဆုိလိုသည်မှာ- ယြုဘဝ၌ ဝိညာဏ်နာမ်ရုြ် စဒသာ အကျို းတရားများ ရိှဒနခြင်းဒ ကာင့် ထုိအကျ ို း 

တရားတ့ုိ၏ အဒ ကာင်းခြစ်ဒသာ အဝိဇ္ဇာတဏှာ စသည်တို့သည် ဒရှးဘဝက ရိှြဲ့သည်ဟု သိရ၏// ထိုဒရှးဘဝ၌လည်း အဝိဇ္ဇာတဏှာ 
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 အဝိဇ္ဇာသည် မူရင်းခြစဒ်သာဒကာင့် ထုိသံသရာစက၏် ပံုဒတာင်းမည်၏။ ဇရာမရဏသည် အဆံုးခြစ် 

ဒသာဒ ကာင့် အကွပ်(တကူ) မည်၏။ ၄င်းတ့ုိမှ ကကင်းကုန်ဒသာ (သခခါရမှ ဇာတိကျဒအာင်) ၁၀-ြါးဒသာ တရား 

တ့ုိသည် အဝိဇ္ဇာလျှင် အဒ ကာင်းရင်း မူလရှိဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊ ဇရာမရဏလျှင် အဆံုးရှိဒသာဒ ကာင့်၄င်း ဒောက်-

အကန့်တို့ မည်ကုန်၏။  

"အဝိဇ္ဇာသည် ြံုဒတာင်းမည၏်- စဒသာ" ထုိစကားရြ်၌ ြျဲ့ခြရလျှင် သစ္စာဒလးြါးတ့ုိ၌ မသိခြင်းသည် 

(ဝါ) မှားယွင်းစွာသိဒသာ ဒမာဟသည် အဝိဇ္ဇာဒြတည်း။ မူလအဒ ကာင်းရင်းခြစ်ြံုကို ဆက်၍ခြြါအံ့။ ကာမ-

ဘဝ၌ မသိမှု-အသိမှားမှု အဝိဇ္ဇာသည် ကာမဘဝ၌ သြခါရတ့ုိအား  ဒကျးဇူးခြု၏9F

10။ ရူြဘဝ၌ အဝိဇ္ဇာသည် 

ရူြဘဝ၌ သြခါရတ့ုိအား ဒကျးဇူးခြု၏။ အရူြဘဝ၌ အဝိဇ္ဇာသည် အရြူဘဝ၌ သြခါရတ့ုိအား ဒကျးဇူးခြု၏။  

ကာမဘဝ၌ သြခါရတ့ုိသည် ကာမဘဝ၌ ြဋိသဒန္ဓဝိညာဏ်အား ဒကျးဇူးခြု၏။ ဤမှတြါးဒသာ ရူြ, 

အရူြဘဝတ့ုိ၌ ဤနည်းတူြင်။  

ကာမဘဝ၌ ြဋိသဒန္ဓဝိညာဏ်သည် ကာမဘဝ၌ နာမ်ရုြ်အား ဒကျးဇူးခြု၏။ ရြူဘဝ၌ ထ့ုိအတူြင်။ 

အရူြဘဝ၌ နာမ်အားသာလျှင် ဒကျးဇူးခြု၏။  

ကာမဘဝ၌ နာမ်ရုြ်သည် ကာမဘဝ၌ ၆-ြါးဒသာ အာယတနတ့ုိအား ဒကျးဇူးခြု၏။ ရူြဘဝ၌ နာမ်ရုြ် 

သည် ရြူဘဝ၌ သံုးြါးဒသာ အာယတန(စက္ခု,ဒသာတ,မနာယတန)တ့ုိအား ဒကျးဇူးခြု၏။ အရူြဘဝ၌ 

နာမ်သည် အရြူဘဝ၌ တစ်ြါးဒသာ မနာယတနအား ဒကျးဇူးခြု၏။ 

ကာမဘဝ၌ ၆-ြါးဒသာ အာယတနသည် ကာမဘဝ၌ ၆-ြါးဒသာ ြဿအား ဒကျးဇူးခြု၏။ ရြူဘဝ၌ 

သံုးြါးဒသာ အာယတနတ့ုိသည် ရြူဘဝ၌ သံုးြါးဒသာ ြဿတ့ုိအား ဒကျးဇူးခြု၏။ အရူြဘဝ၌ တစ်ြါးဒသာ 

အာယတနသည် အရူြဘဝ၌ တစ်ြါးဒသာ မ ဒနာသမ္ဖဿအား ဒကျးဇူးခြု၏။  

ကာမဘဝ၌ ၆-ြါးဒသာ ြဿတ့ုိသည် ကာမဘဝ၌ ၆-ြါးဒသာ ဒဝ နာတ့ုိအား ဒကျးဇူးခြု၏။ ရူြဘဝ၌ 

သံုးြါးဒသာြဿတ့ုိသည် ရြူဘဝ၌ြင်လျှင် သံုးြါးဒသာ ဒဝ နာတ့ုိအား  ဒကျးဇူးခြုကုန်၏။ အရူြဘဝ၌ တစ်ြါး 

ဒသာ မဒနာသမ္ဖဿသည် ထုိအရူြဘဝ၌ြင် တစ်ြါးဒသာ ဒဝ နာအား ဒကျးဇူးခြု၏။ 

ကာမဘဝ၌ ၆-ြါးဒသာ ဒဝ နာတ့ုိသည် ကာမဘဝ၌ ၆-ြါးဒသာ တဏှာအဒြါင်းတ့ုိအား10F

11 

ဒကျးဇူးခြု၏။ ရူြဘဝ၌ သံုးြါးဒသာဒဝ နာတ့ုိသည် ထုိရြူဘဝ၌ြင်လျှင် ၃-ြါးဒသာ တဏှာအဒြါင်းတ့ုိအား 

                                                                                                                                        
စဒသာ အဒ ကာင်းတ့ုိသည် ဝိညာဏ်စဒသာ အကျို းတရားများကုိြင် မှီ၍ ခြစ်ြဲ့ ကသည်။ သ့ုိခြစ်၍ ထုိအကျ ို းတရားတ့ုိ၏ အဒ ကာင်း 

တရားတ့ုိသည်လည်း ထို့ထက် ဒရှးကျဒသာဘဝ၌ ခြစ်ြဲ့သည//  ထုိအဒ ကာင်းတ့ုိ၏ မှီရာ အကျို းတရားများလည်း ထ့ုိထက် ဒရှးကျဒသာ 

ဘဝ၌ ရိှြဲ့ခြန်သည်//  ဤသ့ုိ စသည်ခြင့် ဒရှးသို့ အဆင့်ဆင့်လိုက်၍ >>>>> ဆင်ခြင် ကည့်လျှင် သံသရာ၏ အစကုိ မဒတွ့နိုင် မသနိိုင် 
သည်သာတည်း။ သ့ုိခြစ်၍ ရုြ်နာမ်ြန္ဓာတို့၏ ခြစ်စဉ်ဟူဒသာ သံသရာမှာ မသအိြ်,မသနိိုင်ဒကာင်းဒသာ အစရှိသည် (ဝါ) အစ မရိှသည်-

ဟူ၍ြင် ဆုိလိုဒြသည်။ 
10 ဒကျးဇူးပပု-ဟူသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာအကျ ို းတရား ခြစ်ဒြါ်ဒစရန်အတွက ်တနည်းနည်းခြင့် အဒထာက်အကူ ခြစ်ခြင်းကုိြင် ဆုိသည်။ 

ထိုသ့ုိ အဒထာက်အကူ ခြစ်ြုံမှာလည်း ဒဟတုြစ္စယသတ္တိ စသည်ခြင့် ၂၄-မျ ို းရှိ၏။  
11 တဏှာကာယ-တဏှာအဒပါင်း ဟူသည် အဆင်းအမျ ို းမျ ို း၌ ဆာဒလာင်တတ်ဒသာ တဏှာအဒြါင်းကို ရူြတဏှာအဒြါင်းဟု ဒြါ်၏။ 



       (၇-ဆအနုဿတိနိ ဒ ္ဒေသ)  6 
 
ဒကျးဇူးခြု၏။ အရူြဘဝ၌ တစ်ြါးဒသာ ဒဝ နာသည် အရူြဘဝ၌ တစ်ြါးဒသာ တဏှာအဒြါင်းအား ဒကျးဇူး 

ခြု၏။ 

ထုိထုိဘဝ၌ ထုိထုိတဏာှသည် ထုိထုိဥြါ ါန်တ့ုိအား ဒကျးဇူးခြု၏။ ဥြါ ါန်စသည်တို့သည် ဘဝစသည် 

တ့ုိအား ဒကျးဇူးခြုကုန်၏။ အဘယ်သ့ုိ ဒကျးဇူးခြုကုန်သနည်း?— 

ဤဒလာက၌ အြျ ို ့ဒသာြုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ကာမဂုဏ်ကိ ုသံုးဒဆာင်မည်ဟု ကကံ၍ ကာမုြါ ါန်ဟူဒသာ 

အဒ ကာင်းဒ ကာင့် ကိုယ်-နှုတ်-စိတ်ခြင့်  ုစရိုက်ကို ခြုကျင့်၏။  ုစရိုက်၏ ခြည့်ခြင်းဒ ကာင့် အြါယ်ဘံု၌ ခြစ်၏။ 

ထုိြုဂ္ဂိုလ်၏ အြါယ်ဘံု၌ ခြစ်ခြင်း၏အဒ ကာင်းခြစ်ဒသာ  ုစရိုက်အကုသုိလ်ကံသည် ကမ္မဘဝ မည်၏။ ကဒံ ကာင့် 

ခြစက်ုန်ဒသာ ြန္ဓာတို့သည် ဥြြတ္တိဘဝ မည်၏။ ယင်းြန္ဓာတ့ုိ၏ ခြစ်ခြင်းသည် ဇာတိမည်၏။ ရင့်ခြင်းသည် ဇရာ 

မည်၏။ ြျက်ခြင်းသည် မရဏမည်၏။ 

အခြားတစ်ြါးဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်သည် နတ်ခြည်စည်းစိမ်ကိ ုြံစားမည်ဟု ကကံ၍ ထ့ုိအတူြင် ကာမုြါ ါန်ဟူ 

ဒသာ အဒ ကာင်းဒ ကာင့် ကိုယ် နှုတ် စိတ်ခြင့် သုစရိကု်ကုိ ခြုကျင့်၏။ သုစရိကု်၏ ခြည့်စုံခြင်းဒ ကာင့် နတ်ခြည်၌ 

ခြစ၏်။ ထုိြုဂ္ဂိုလ်၏ ထုိနတ်ခြည်၌ ခြစခ်ြင်း၏ အဒ ကာင်းခြစဒ်သာ သုစရုိကက်ုသုိလ်ကံသည် ကမ္မဘဝမည်၏။ 

ဤသ့ုိ စသည်ခြင့် ဆုိြ့ဲပြီးဒသာ ထုိနည်းအတုိင်းြင် သိအြ်၏။ 

အခြားတြါးဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်သည်ကား ခဗဟ္မခြည်စည်းစိမ်ကိ ုြံစားမည်ဟု ကကံ၍ ကာမုြါ ါန်ဟူဒသာ 

အဒ ကာင်းဒ ကာင့်ြင်လျှင်11F

12 ဒမတ္တာကို ြွား၏။ ကရုဏာကို ြွား၏။ မု ိတာကုိ ြွား၏။ ဥဒြက္ခာကို ြွား၏။ 

ဘာဝနာ၏ ခြည့်ခြင်းဒ ကာင့် ထုိြုဂ္ဂိုလ်သည် ခဗဟ္မာ့ခြည်၌ ခြစ၏်။ ထုိြုဂ္ဂိုလ်၏ ထုိခဗဟ္မာ့ခြည်၌ ခြစခ်ြင်း၏ 

အဒ ကာင်းခြစ်ဒသာ ဘာဝနာကံသည် ကမ္မဘဝ မည်၏။ ဤသ့ုိ စသည်ခြင့် ဆုိြ့ဲပြီးဒသာ နည်းအတိုင်းသာလျှင် 

သိအြ်၏။ 

အခြားတြါးဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်သည် အရူြဘဝ၌ စည်းစိမ်ကိ ုြံစားမည်ဟု ကကံ၍ ထ့ုိအတူြင် (ကာမုြါ ါန် 

ဟူဒသာ အဒ ကာင်းဒ ကာင့်ြင်) အာကာသာနဉ္စယတန အစရှိဒသာ အရူြသမာြတ်တ့ုိကုိ ြွားများ၏။ ထုိြုဂ္ဂိုလ် 

၏ ထုိအရူြဘံု၌ ခြစ်ခြင်း၏ အဒ ကာင်းခြစဒ်သာ ဘာဝနာကံသည် ကမ္မဘဝမည်၏။ ကဒံ ကာင့်ခြစ်ကုန်ဒသာ 

ြန္ဓာတ့ုိသည် ဥြြတ္တိဘဝ မည်၏။ ထုိြန္ဓာတ့ုိ၏ ခြစ်ခြင်းသည် ဇာတိမည်၏။ ရင့်ခြင်းသည် ဇရာမည်၏။ ြျက်ခြင်း 

သည် မရဏ မည်၏။ ဤသည်ကား ကာမုြါ ါန် အရင်းြံဒသာ ယှဉခ်ြခြင်းဒြတည်း။ ကကင်းဒသာ ဥြါ ါန်သံုးြါး 

အရင်းြံဒသာ ယှဉခ်ြင်းတ့ုိ၌လည်း ဤနည်းတူြင်တည်း။ 

 

                                           
12 ဘုံသံုးြါး၌ အတွင်းဝင်ဒသာ တရားအားလံုးတို့သည်လည်း အလုိရှိအြ်ဒသာ အနက်သဒဘာဒ ကာင့် ကာမ မည်ကနု်၏-ဟု ဒဟာဒတာ် 

မူဒသာဒ ကာင့် ရူြဘဝ၌ တြ်မက်ဒသာ ဘဝရာဂသည်လည်း ကာမုြါ ါန် မည်သည်သာဟ ုနှလုံးသငွ်း၍ "ကာမုြါ ါန်ဟူဒသာ အဒ ကာင်း 

ဒ ကာင့် ဒမတ္တာကုိ ြွား၏"ဟု မိန့်ဆိုဒြသည်။ (ဋီကာ) 



       (၇-ဆအနုဿတိနိ ဒ ္ဒေသ)  7 
 

 



       (၇-ဆအနုဿတိနိ ဒ ္ဒေသ)  8 
 

 
ဤဆုိြ့ဲသည်အတုိင်း ဤအဝိဇ္ဇာသည် အဒ ကာင်းတည်း။ သြခါရတ့ုိသည် အဒ ကာင်းဒ ကာင့်ခြစ်ဒသာ 

အကျ ို းတ့ုိတည်း။ ဤအဝိဇ္ဇာနှင့် သြခါရ နှစြ်ါးလံုးတ့ုိသည်လည်း အဒ ကာင်းဒ ကာင့်ခြစ်ဒသာ အကျ ို းတ့ုိတည်း12F

13 

ဟူ၍ အဒ ကာင်းကို သိမ်းဆည်းဒသာြညာသည် တရားတ့ုိ၏ တည်ဒ ကာင်းကိုသိဒသာ "ဓမ္မဋ္ဌိတိ"ဉာဏ် မည်၏။  

အတိတ်အဓနွ့်ဒြါ် ဒရှးဘဝကာလ၌လည်း ... အနာဂတ်အဓနွ့်ဒြါ် ဒနာက်ဘဝကာလ၌လည်း 

အဝိဇ္ဇာသည် အဒ ကာင်းတည်း။ သြခါရတို့သည် အဒ ကာင်းဒ ကာင့်ခြစ်ဒသာ အကျ ို းတည်း။ ဤနှစ်ြါးလံုးတို့ 

သည်လည်း အဒ ကာင်းဒ ကာင့်ခြစဒ်သာ အကျ ို းတ့ုိတည်း-ဟူ၍ အဒ ကာင်းကို သိမ်းဆည်းရာ၌ ြညာသည် 

"ဓမ္မဋ္ဌိတိ"ဉာဏ် မည်၏။ ဤသ့ုိ အစရှိဒသာ ဤနည်းခြင့်ြင် (သြခါရတ့ုိက အဒ ကာင်း၊ ဝညိာဏ်က အကျ ို း 

စသည်ခြင့် အလံုးစုံဒသာ ြု ်တ့ုိကုိ ြျဲ့၍ သိအြ်ကုန၏်။ 

 
ထုိသံသရာစကဘီ်း၌ အဝိဇ္ဇာနှင့်သြခါရတ့ုိက အလွှာတစ်ြ၊ု ဝိညာဏ်, နာမ်ရုြ်, သဠာယတန, ြဿ, 

ဒဝ နာတ့ုိက အလွှာတစ်ြ၊ု တဏှာ, ဥြါ ါန်, ဘဝ တ့ုိက အလွှာတစ်ြ၊ု ဇာတိနှင့် ဇရာမရဏ က အလွှာတစ်ြ ု

ဒြတည်း။ ဆက်ြါဦးအ့ံ။ ဤအလွှာဒလးြုတို့တွင် ဒရှးခြစဒ်သာ အစအလွှာသည် အတိတ်အဓနွ့်ကာလ ခြစ်သည်။ 

အလယ်နှစလ်ွှာတို့သည် ြစ္စုြ္ပန် အဓွန့်ကာလခြစသ်ည်။ ဇာတိ ဇရာမရဏဟူဒသာ အဆံုးအလွှာသည် အနာဂတ် 

အဓွန့်ကာလ ခြစ်သည်။ 

ဆက်၍ ရှင်းခြဦးအ့ံ။ ဤအလွှာဒလးြုတ့ုိ၌ အဝိဇ္ဇာနှင့် သြခါရတ့ုိကုိ အတိတ်အဒ ကာင်းအလွှာ၌ ယူခြင်း 

ခြင့် တဲွဘက်များခြစ်၍ မကင်းနိုင်ဒသာ တဏှာ, ဥြါ ါန်, ဘဝတ့ုိကုိလည်း ယူအြ်ပြီးသာလျှင် ခြစကု်န်၏။ 

သ့ုိခြစ်၍ ဤငါးြါးဒသာတရားတ့ုိသည် အတိတ်ကာလ အတိတ်ဘဝ၌ ပပီးခ့ဲဒသာ ကမ္မဝဋ်မည်၏။  

ဝညိာဏ်အစရိှသ ဒသာ ငါးြါးဒသာ တရားတ့ုိသည် ယြုဘဝ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌ ပဖစ်ဒနဒသာ ဝိပါကဝဋ် 

မည်၏။ တဏှာ, ဥြါ ါန်, ဘဝတ့ုိကုိ ြစ္စုြ္ပန်အဒ ကာင်းအလွှာ၌ ယူခြင်းခြင့် တွဲဘက်များခြစ်၍ မကင်းနိုင်ဒသာ 

အဝဇိ္ဇာနှင့် သြခါရတို့ကုိလည်း ယူအြ်ပြီးသာလျှင် ခြစကု်န်၏။ သ့ုိခြစ်၍ ဤငါးြါးဒသာတရားတ့ုိသည် ယြုဘဝ 

ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌ ပဖစ်ဒသာ ကမ္မဝဋ်မည်၏။ ဇာတိနှင့် ဇရာမရဏတ့ုိကုိ ညွှန်ခြခြင်းခြင့် ယင်းဇာတိနှင့် ဇရာမရဏ 

တ့ုိ၏ တည်ရာခြစ်ကုနဒ်သာ ဝိညာဏ်စသည်တ့ုိကုိ ဒြါ်ခြခြင်းကိစ္စ ပြးီဒသာဒ ကာင့် ဝညိာဏ်, နာမ်ရုြ်, 

သဠာယတန, ြဿ, ဒဝ နာ-ဟူဒသာ ဤငါးြါးဒသာတရားတ့ုိသည် ဒနာင်ကာလ ဒနာင်ဘဝ၌ ခြစ်ဒြါ်လာမည့် 

ဝြိါကဝဋ် မည်၏။ သ့ုိခြစ်၍ ယင်းအလွှာ ဒလးြုတ့ုိသည် အခြင်းအရာအားခြင့် ၂၀-အခြား ရှိကုန်၏။ 

ထ့ုိခြင် ဤသံသရာစက်ဘီး၌ သြခါရနှင့် ဝညိာဏ်တို့၏ အ ကား၌ အစြ်တစ်ြု၊ ဒဝ နာနှင့် တဏှာတို့၏ 

အ ကား၌ အစြ်တစ်ြ၊ု ဘဝနငှ့် ဇာတိတ့ုိ၏ အ ကား၌ အစြ်တစ်ြ။ု ဤသ့ုိအားခြင့် အစြ် ၃-ြါးရှိ၏။ 

 
ဤဆုိြ့ဲသည့်အတုိင်း အလွှာ ဒလးြါး, အဓွန့်သံုးြါး, အခြင်းအရာ ၂၀-နှင့် အစြ်သံုးြုရိှဒသာ သံသရာ 

စက်ဘီးဟုဒြါ်ဒသာ ဤြဋိစ္စသမုြ္ပါ ်ကို ခမတ်စွာဘုရားသည် ြြ်သိမ်းဒသာအခြင်းအရာတို့ခြင့် သိခမင်ဒတာ်မူ၏, 

                                           
13 အဝိဇ္ဇာသည်လည်း အာသဝသမု ယဒ ကာင့် ခြစ်ရကား ထုိ၂-ြါးလံုးကိုြင် အဒ ကာင်းဒ ကာင့်ခြစ်ဒသာ အကျ ို းဟု ဆုိဒြသည်။ 
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ထင်ရှားသဒိတာ်မူ၏, ထုိးထွင်း၍ သိဒတာ်မူ၏။ ထုိသိခြင်းသည် သိတတ်သည်ဟူဒသာ အနက်သဒဘာဒ ကာင့် 

ဉာဏ်မည်၏။ အခြားအားခြင့် ထုိးထွင်း၍ သိတတ်သည်ဟူဒသာ အနက်သဒဘာဒ ကာင့် ြညာမည်၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် 

"အဒ ကာင်းကို သိမ်းဆည်းရာ၌ ြညာသည် "ဓမ္မဋ္ဌိတိဉာဏ် မည်၏"ဟူ၍ ဆုိအြ်ဒြသည်။  

ဤဓမ္မဋ္ဌိတိဉာဏ်ခြင့် ခမတ်စွာဘုရားသည် ထုိအဝိဇ္ဇာအစရှိဒသာ တရားတ့ုိကုိ ဟုတ်တုိင်းမနှ်စွာ သိဒတာ်မူ 

ပြးီလျှင် ထုိတရားတ့ုိ၌ ပငီးဒငွ့ဒတာ်မူသည်ခြစ်၍ တက်မက်ခြင်းကင်းကာ လွတ်ဒခမာက်ဒတာ်မူလျက် ဆုိြ့ဲပြီး 

ဒသာ ဤသံသရာစက်ဘီး၏ သြခါရစဒသာ ဒထာက်အကန့်တ့ုိကုိ ဉာဏ်သန်လျက်ခြင့် ြတ်ုခြတ်ြျက်ဆီးဒတာ်မူ 

ပြ။ီ ဤဆုိြ့ဲပြီးသည့်အတုိင်းလည်း ဒောက်အကန့်တ့ုိကုိ ဖျက်ဆီးဒတာ်မူပပီး ပဖစဒ်သာဒ ကာင့် အရဟံ-မည်ဒတာ် 

မူြါဒြ၏။ 

မုိးကုတ်ဆရာဒတာ်ကကီး၏ ြဋိစ္စသမုြ္ပါ ် စက်ဝုိင်း 
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(၁၂၉) ထ့ုိခြင် အခမတ်ဆံုး အလှုြြုံဂ္ဂိုလ် ခြစဒ်တာ်မူဒသာဒ ကာင့် ထုိခမတ်စွာဘုရားသည် သကခန်း 

အစဒသာ ြစ္စည်းတ့ုိကုိ၄င်း၊ ြူဒဇာ်ခြင်းအထူးကို၄င်း၊ ထုိက်တန်ဒတာ်မူဒြ၏။ ထုိသုိ ထုိက်တန်ဒတာ်မူဒသာ 

ဒ ကာင့်ြင်လျှင် ခမတ်စွာဘုရား ြွင့်ထွန်းဒတာ်မူဒသာအြါ အဒခြအရံများလျက် တန်ြိုးကကီးမား ဒသာ နတ်လူ 

ဟူသမျှတ့ုိသည် ဘုရားမှတြါးဒသာ အရာဌာန ြုဂ္ဂိုလ်တို့၌ ြူဒဇာ်ခြင်းကို မခြု ကဒတာ့ဒြ။ 

ထုိစကားမှန်ဒ ကာင်း ခြရလျှင် သဟမ္ပတိခဗဟ္မာကကီးသည် ခမင့်မိုရ်ဒတာင်မျှ ြမာဏရှိဒသာ ရတနာ 

ြန်းကုံးကကီးခြင့် ခမတ်စွာဘုရားကို ြူဒဇာ်ြဲ့ဒလပြ။ီ အခြားတြါးကုန်ဒသာ သိ ကားမင်းစဒသာ နတ်တ့ုိသည်၄င်း၊ 

ဗိမ္ဗိသာရမင်း, ဒကာသလမင်း အစရိှဒသာ လူတို့သည်၄င်း အစမ်ွးအားရိှသဒလာက် ြူဒဇာ်ြဲ့ ကဒလပြီ။ ထ့ုိခြင် 

ြရိနိဗ္ဗာန် စံဒတာ်မူပြီးဒသာ ခမတ်စွာဘုရားတ့ုိကုိလည်း ရည်စူး၍ ၉၆-ကုဒဋဒသာ ဥစ္စာတ့ုိကုိ စွန့်လှုပြီးလျှင် 

အဒသာကမင်းကကီးသည် ဇမ္ဗူ ိြ်တစ်ကျွန်းလံုး၌ ရှစ်ဒသာင်းဒလးဒထာင်ဒသာ ဒကျာင်းတ့ုိကုိ တည်ဒဆာက်ဒစြ့ဲ 

ဒလပြီ။ သာမန်နတ်လတ့ုိူက ခြုလုြ်အြ်ကုနဒ်သာ အခြားြူဒဇာ်အထူးတို့ကုိ ထုိကတ်န်သည်၏ အခြစ်၌ အဘယ် 

မှာ ဆုိြွယ်ရာ ရှိဒတာ့အံ့နည်း။ ဤဆုိြ့ဲပြီးသည့်အတုိင်း ပစ္စည်းစသည်တို့ကုိ ေုိကတ်န်ဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့်လည်း 

အရဟံ-မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ 

သတ္တဝါအဒြါင်းဟူဒသာ ဤဒလာက၏ ကုိးကွယ်ရာခြစ်ဒတာ်မူဒသာ ထုိခမတ်စွာဘုရားသည် ဒလးြါး  

ဒသာ ြစ္စည်းတို့နှင့်တကွ ြူဒဇာ်ထူးကို ြံယူရန် ထုိကတ်န်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် ဒလာက၌ ထုိက် 

တန်သည်-ဟူဒသာ အနက်နှင့်ဒလျာ်ဒသာ အရဟံ-ဟူဒသာ ဤအမညဒ်တာ်ကုိ ငါးမာရ်ဒအာင်ခမင် ဘုရား 

ရှင်သည် ထုိကတ်န်ဒတာ်မူလှြါ ဒြ၏ (ဝါ) ထုိတန်သည့်အတုိင်းြင် ရဒတာ်မူြါဒြ၏။ 

 
 (၁၃၀) ထ့ုိခြင် ဒလာက၌ ြညာရိှမဟုတ်ြါြဲ မိမိကိယု်ကိ ုြညာရှိဟု ထင်မှတ် ကကုန်ဒသာ သူမုိကတ်ို့ 

သည် သူတြါး ခမင်, ကား,ဒတွ့သ ိသွားလျှင် အဒကျာ်အဒစာမ့ဲမည် ဂုဏ်ြျက်မည်စိးုဒသာဒ ကာင့် ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ 

မဒကာင်းမှုကို ခြု ကကုန်သကဲ့သ့ုိ ထုိငါတို့ခမတ်စွာဘုရားသည် မ ဒကာင်းမှုခြုခြင်း၏ အဒ ကာင်းခြစဒ်သာ 

ကိဒလသာတ့ုိကုိ ဒဗာဓမိဏိ္ဍုင်၌ြင် ဒကာင်းစွာ ြယ်အြ်ြဲ့ပြီးခြစဒ်သာဒ ကာင့် ထုိသူမုိက်တ့ုိက့ဲသ့ုိ တြါတရံမျှ ခြု 

ဒတာ်မမူ။ ဤသ့ုိ မဒကာင်းမှုကိပုပုရန် ဆိတ်ကွယ်ရာမရိှပခင်းဒ ကာင့်လည်း အရဟံ- မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ 

မျက်ဒမှာက် မျက်ကွယ် အြျင်းြြ်သိမ်း စင် ကယ်ခြင်းဒ ကာင့် တာ ိဂုဏ်နှင့် ခြည့စ်ုံဒတာ်မူဒသာ ခမတ်စွာ 

ဘုရားအား မဒကာင်းမှုခြုလုြ်ရန် ဆိတ်ကွယ်ရာမည်သည် မရှိဒြ။ ဆိတ်ကွယ်မရှိခြင်းဟူဒသာ ထုိအဒ ကာင်း 

ဒ ကာင့် ဤငါတ့ုိ ခမတ်စွာဘုရားသည် အရဟံ-ဟူ၍ ဒကျာ်ဒစာဒတာ်မူြါဒြ၏။ 

ဤဆုိြ့ဲသည့်အတုိင်း ြြ်သိမ်းဒသာ အခြားအားခြင့်လည်း-- 

 (၁) ကိဒလသာတ့ုိမှ ဒဝးကွာဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊ (၂) ကိဒလသာရန်သူတို့ကုိ ြယ်သတ်ဒတာ်မူပြီး 

ခြစဒ်တာ်မူဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊ (၃) သံသရာစက်ဘီး၏ ဒထာက်အကန့်တ့ုိကုိ ြယ်ြျက် ဒတာ်မူပြီး ခြစ်ဒသာ 

ဒ ကာင့်၄င်း၊ (၄) ြစ္စည်းစသည်တ့ုိကုိ ထုိကတ်န်ဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊ (၅) ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ မဒကာင်းမှုတ့ုိကုိ 

မခြုခြင်း, မဒကာင်းမှုကိုခြုရန် ဆိတ်ကွယ်ရာ မရိှခြင်းဒ ကာင့်၄င်း တဒလာကလံုး၏ ကိုးကွယ်ရာအစစ် ခြစဒ်တာ် 

မူဒသာ ထုိခမတ်စွာဘုရားကို အရဟံ-ဟူ၍ ဒြါ်ဆုိအြ်ဒြသည်။    အရဟံဂုဏ်ဒတာ်ြွင့် ပြီး၏။ 
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(၂) သမ္မာသမ္ဗု ္ဓ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့်  
 (၁၃၁) ထုိမှတြါး အလံုးစုံဒသာ တရားတ့ုိကုိ မှန်စာွလည်း သိဒတာ်မူ, ကိုယ်ဒတာ်တိုင်လည်း သိဒတာ်မူ 

ဒသာဒ ကာင့် သမ္မာသမ္ဗု ္ဓ မည်ဒတာ်မူဒြ၏။13F

14  

ြျဲ့ခြရလျှင်- ဤခမတ်စွာဘုရားသည် အလံုးစုံဒသာတရားတ့ုိကုိ မှန်စာွလည်း သိဒတာ်မူဒြ၏။ ကိုယ်ဒတာ် 

တုိင်လည်း သိဒတာ်မူဒြ၏။ ထူးဒသာဉာဏ်ခြင့် သိထုိကဒ်သာ သစ္စာ ဒလးြါးဟူဒသာ (အဘဒိညယျ)တရားတ့ုိကုိ 

အဘဒိညယျအခြစ်အားခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြ။ီ14F

15 ြုိင်းခြား၍သိထုိကဒ်သာ  ုက္ခသစ္စာဟူဒသာ 

ြရိဒညယျတရားတ့ုိကုိ ြရိဒညယျ အခြစ်အားခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြ။ီ ြယ်ထုိကဒ်သာ သမု ယသစ္စာဟူဒသာ 

ြဟာတဗ္ဗ တရားတ့ုိကုိ ြဟာတဗ္ဗ အခြစအ်ားခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြ။ီ မျက်ဒမှာက်ခြုထုိကဒ်သာ 

နိဒရာဓသစ္စာဟူဒသာ သစ္ဆိကာတဗ္ဗ တရားတ့ုိကုိ သစ္ဆိကာတဗ္ဗ အခြစအ်ားခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြ။ီ 

ြွားဒစထုိကဒ်သာ မဂ္ဂသစ္စာဟူဒသာ ဘာဒဝတဗ္ဗ တရားတ့ုိကုိ ဘာဒဝတဗ္ဗ အခြစ်အားခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြီ။ 

ထ့ုိဒ ကာင့်ြင်လျှင် ခမတ်စွာဘုရားသည် ဒအာက်ြါ ဂါထာကို မိန့်ဒတာ်မူြဲ့ဒြသည်-- 

"ဒသလြုဏ္ဏား- ငါသည် ထူးဒသာဉာဏ်ခြင့် သိထုိကသ်ည်ကိ ုထူးဒသာဉာဏ်ခြင့် သိြဲ့ပြီ။ ြွားဒစထုိက် 

သည်ကုိလည်း ြွားဒစြဲပ့ြ။ီ ြယ်ထုိကသ်ည်ကိလုည်း ြယ်ြဲ့ပြီ။ ထ့ုိဒ ကာင့် ငါသည် ဗု ္ဓ-သိသူ စင်စစ် 

ခြစဒ်ြသည်။" 

 
 (၁၃၂) တနည်းဒသာ်ကား- စက္ခုြသာ ဒြါ် မျက်စိသည်  ုက္ခသစ္စာတည်း။ ထုိမျက်စိကို အဒ ကာင်းရင်း 

အခြစ်ခြင့် ခြစ်ဒစတတ်ဒသာ ဒရှးဘဝက တဏှာသည်15F

16 သမု ယသစ္စာတည်း။ ထုိသစ္စာ ၂-ြါးတ့ုိ၏ မခြစခ်ြင်း 

သည် နဒိရာဓသစ္စာတည်း။ နိဒရာဓကုိ အခြားအားခြင့် သိဒသာ မဂ္ဂင်ရှစ်ြါးအကျင့်သည် မဂ္ဂသစ္စာတည်း-ဟု 

ဤသ့ုိ စက္ခုစဒသာ တစ်ြု ် တစ်ြု ်ကို ထုတ်ဒသာအားခြင့်လည်း အလံုးစုံဒသာ တရားတ့ုိကုိ မှန်စာွလည်း 

သိဒတာ်မူဒြ၏။ ကုိယ်တုိင်လည်း သိဒတာ်မူဒြ၏။ နား, နှာ, လျှာ, ကိုယ်, စိတ်တို့၌ ဤဆုိြ့ဲပြီးဒသာ နည်းအတူ 

ြင်တည်း။ 

 ဤနည်းခြင့်ြင်လျှင် ရူြါယတန အစရိှဒသာ ၆-ြါးဒသာ အာယတနတို့ကုိ၄င်း၊ စက္ခုဝိညာဏ် အစရိှဒသာ 

၆-ြါးဒသာ ဝိညာဏ်အဒြါင်းတ့ုိကုိ၄င်း၊ စက္ခုသမ္ဖဿစဒသာ ၆-ြါးဒသာ ြဿတ့ုိကုိ၄င်း၊ စက္ခုသမ္ဖဿဒ ကာင့် 

ခြစသ်ည့် ဒဝ နာ အစရိှဒသာ ၆-ြါးဒသာ ဒဝ နာတ့ုိကုိ၄င်း၊ ရြူသညာ အစရိှဒသာ ၆-ြါးဒသာ သညာတ့ုိကုိ၄င်း၊ 

                                           
14 သမ္မာ+သံ+ဗု ္ဓ၊ သမ္မာ=မဒြါက်မခြန် + သံ=ကိယု်ဒတာ်တိုင် + ဗု ္ဓ=သိခြင်း။ သမ္မာသမ္ဗု ္ဓ=အလုံးစံုဒသာတရားတို့ကုိ ကိယု်ဒတာ်တိုင် 

သိဒတာ်မူနိုင်၏။ 
15 အဘိဒညယျအားပဖင့် သိဒတာ်မူဒလပပီ -ဟူသည်ကား အဘိဒညယျအခြစ်အားခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြီ။ ဒရှးအြို့၌ ဝိြဿနာြညာခြင့်, 

ရဆဲြဏ၌ မဂ်ြညာခြင့်, ဒနာက်အြို့၌ သဗ္ဗညုတဉာဏ် စသည်ခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြီ။ ဤကား ဆုိလိုဒသာ အနက်ဒြတည်း။ 
16 ယြုဘဝ၌ စက္ခုြသာ ရုြ်သည် ဒရှးဘဝက ကံဒ ကာင့်ခြစ်သည်။ ထိုကံသည်လည်း ထိုကံကိုခြုစဉ်က ရှိြဲ့ဒသာ တဏှာဒ ကာင့် ယြု 

ဘဝ ရုြ်နာမ်အကျ ို းတရားတို့ကုိ ခြစ်ဒစနုိင်သည်။ ထ့ုိဒ ကာင့် ထုိဒရှးဘဝက ရိှြဲ့ဒသာ တဏှာသည် ယြုဘဝ၌ ခြစ်ဒြါ်လာဒသာ အကျ ို း 

ရုြ်နာမ်တ့ုိ၏၄င်း၊ ထုိအကျ ို းရုြ်နာမ်တို့ကုိ မှီ၍ခြစ်ဒသာ အခြားရုြ်နာမ်တို့၏၄င်း မူလအဒ ကာင်းရင်း ခြစ်ဒြသည်။ ထို့ဒ ကာင့် ထို ဒရှးဘဝ 

က တဏှာကုိ "အဒ ကာင်းရင်းအခြစ်ခြင့် ခြစ်ဒစတတ်ဒသာ"ဟု ဆိုထားဒြသည်။ 
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ရူြသဒဉ္စတနာ အစရိှဒသာ ၆-ြါး ဒစတနာတ့ုိကုိ၄င်း၊ ရြူတဏှာ အစရှိဒသာ ၆-ြါးဒသာ တဏှာတ့ုိကုိ၄င်း၊ ရြူ 

ဝတိက် အစရိှဒသာ ၆-ြါးဒသာ ဝိတက်တို့ကုိ၄င်း၊ ရြူဝစိာရ အစရိှဒသာ ၆-ြါးဒသာ ဝိစာရတ့ုိကုိ၄င်း၊ ရြူက္ခန္ဓာ 

အစရိှဒသာ ၅-ြါးဒသာ ြန္ဓာတ့ုိကုိ၄င်း၊ ၁၀-ြါးဒသာ ကသုိဏ်းစျာန်တ့ုိကုိ၄င်း၊ ၁၀-ဒသာ အနဿုတိတ့ုိကုိ၄င်း၊ 

ဥ ္ဓုမာတကသညာ စသည်တ့ုိ၏ အစမ်ွးအားခြင့် ၁၀-ဒသာ သညာတ့ုိကုိ၄င်း၊ ဆံြင် အစရှိဒသာ ၃၂-ြါးဒသာ 

ဒကာဋ္ဌာသတ့ုိကုိ၄င်း၊ ၁၂-ြါးဒသာ အာယတနတ့ုိကုိ၄င်း၊ ၁၈-ြါးဒသာ ဓာတ်တ့ုိကုိ၄င်း၊ ကာမဘဝ အစရိှဒသာ ၉-

ြါးဒသာ ဘဝတ့ုိကုိ၄င်း16F

17၊ ြထမစျာန် အစရိှဒသာ ၄-ြါးဒသာ စျာန်တ့ုိကုိ၄င်း။ ဒမတ္တာဘာဝနာ အစရိှဒသာ ၄-ြါး 

ဒသာ အြ္ပမညာတ့ုိကုိ၄င်း၊ ၄-ြါးဒသာ အရူြသမာြတ်တို့ကုိ၄င်း၊ အဆံုးမှ ခြနလ်ာဒသာ ြဋိလံုအားခြင့် ဇရာ 

မရဏ အစရိှဒသာ ြဋိစ္စသမုြ္ပါ ် အဂခါတ့ုိကုိ၄င်း၊ အစမှ အစဉ်အတုိင်း သွားဒသာ အနုလံုအားခြင့် အဝိဇ္ဇာ အစရိှ 

ဒသာ ြဋိစ္စသမုြ္ပါ ် အဂခါတို့ကို၄င်း ယှဉဒ်စအြ်ကုန်၏။ 

 
 "ယှဉဒ်စအြ်ကုန၏်"ဟူဒသာ ထုိစကားရြ်၌ ယြုခြဆုိမည် စကားသည် ဒနာက်ဆံုးတစ်ြု ်ကို ယှဉဒ်စြံု 

ဒြတည်း။ ဇရာမရဏသည်  ုက္ခသစ္စာ၊ ဇာတိသည် သမု ယသစ္စာ၊ ထုိနစှ်ြါးလံုးတို့၏ ထွက်သွားခြင်း, ကုန်ခြင်း 

သည် နဒိရာဓသစ္စာ၊ နဒိရာဓကို အခြားအားခြင့်သိဒသာ မဂ္ဂင်ရှစ်ြါးအကျင့်သည် မဂ္ဂသစ္စာတည်း၊ ဤသ့ုိ တစ်ြု ် 

တစ်ြု ်ကို ထုတ်ဒသာအားခြင့် အလံုးစံုဒသာတရားတ့ုိကုိ မှန်စာွလည်း သိဒတာ်မူ၏။ ကိုယ်ဒတာ်တိုင်လည်း 

သိဒတာ်မူ၏။ သိသင့်သည် တရားအားဒလျာ်စွာ သိ ဒတာ်မူဒြ၏။ ထုိးထွင်း၍ သိဒတာ်မူဒြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် 

"အလံုးစုံဒသာ တရားတို့ကုိ မှန်စာွလည်း သိ, ကုိယ်ဒတာ်တုိင်လည်း သိဒတာ်မူပြီး ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် သမ္မာသမ္ဗု ္ဓ 

မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏"ဟု ငါဆုိြ့ဲဒြသည်။ 

သမ္မာသမ္ဗု ္ဓ ဂုဏ်ဒတာ်ြွင့်ပြးီ၏။ 

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

(၃) ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္န ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့် 
 

 (၁၃၃) ထုိမှတြါး ဝိဇ္ဇာမည်ဒသာ ဉာဏ်ထူးတို့နှင့်၄င်း၊ စရဏမည်ဒသာ အဒခြြံအကျင့်နငှ့်၄င်း ခြည့်စုံ 

ဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် ဝဇိ္ဇာစရဏသမ္ပန္န မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ ထုိဝိဇ္ဇာနှင့် စရဏတ့ုိတွင် ဝိဇ္ဇာဟူသည်မှာ ဉာဏ်ထူး 

သံုးြါးတ့ုိသည်လည်း ဝိဇ္ဇာမည်၏။ ဉာဏ်ထူးရှစ်ြါးတို့သည်လည်း ဝိဇ္ဇာမည်၏။  

                                           
17 ဘဝ ၉-ပါး ဟူသည်မှာ ကာမဘဝ, ရူြဘဝ, အရူြဘဝ၊ သညီဘဝ, အသညီဘဝ, ဒနဝသညီနာသညီဘဝ၊ ဧကဒဝါကာရဘဝ, 

စတုဒဝါကာရဘဝ, ြဉ္စဒဝါကာရဘဝ တ့ုိခြစ်သည်။ 
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ထုိနစှ်ြါးတို့တွင် သံုးြါးဒသာ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ထူးတို့ကုိ ဘယဒဘရဝသုတ်၌ ဒဟာထားဒသာနည်းခြင့်ြင်လျှင် 

သိအြ်ကုန၏်။17F

18 ရစှ်ြါးဒသာ ဝဇိ္ဇာဉာဏ်ထူးတို့ကုိ အမ္ဗဋ္ဌသုတ်၌ ဒဟာထားဒသာနည်းခြင့် သိအြ်ကုန်၏။ 

ထုိအမ္ဗဋ္ဌသတ်ု၌ ဝြိဿနာဉာဏ်, မဒနာမယိ ္ဓိဉာဏ်တ့ုိနှင့်တကွ အဘညိာဉ် ၆-ြါးတ့ုိကုိ သိမ်းယူ၍ ရှစ်ြါးဒသာ 

ဝဇိ္ဇာဉာဏ်ထူးတို့ကုိ ဒဟာထားဒြသည်။18F

19 

စရဏဟူသည်မှာ- (၁)ြါတိဒမာက္ခသီလ၊ (၂)မျက်စိစဒသာ ဣဒ န္ဒေတ့ုိ၌ လံုခြုံဒစအြ်ဒသာ တံြါးရိှခြင်း၊ 

(၃)စားသံုးြွယ် ဒဘာဇဉ်၌ အတုိင်းအရှည်ကို သိခြင်း၊ (၄)ဘာဝနာအလုြ်၌ နိုး ကားမှုကုိ မခြတ်အားထုတ်ခြင်း၊  

(၅-၁၁) သ ္ဓါ, ဟိရီ,  သတ္တြ္ပ, ဗာဟုသစ္စ, ဝရီိယ, သတိ, ြညာ ဟူဒသာ သူဒတာ်ဒကာင်းတရား (၇)ြါး၊ (၁၂-

၁၅)ရူြါဝစရစျာန် ၄-ြါး။ ဤ၁၅-ြါးဒသာ တရားတ့ုိကုိ အဒခြြံအကျင့် စရဏတရားတ့ုိ ဟူ၍ သိအြ်ကုန၏်။ 
 (ဒဆာင်) သ ္ဓါ သတိ၊ ဟိရိ  သတ္တ၊ ဝီရိယနငှ့်၊ သုတ ပညာ၊ ခုနစ်ပဖာ၊ သ ္ဓမ္မာဟု ပပ။ 

  ေိုသ ္ဓမ္မာ၊ ခုနစ်ပဖာနှင့်၊ ဒဘာ,ဇာ,သီ,ဣန်၊ စျာန် ဒလးကကိမ်ေား၊ ဤဆဲ့ငါး၊ မှတ်သား စရဏ။ 

        (ရတနာ့ဂုဏ်ရည်၊ နှာ-၃၄။) 

 မှန်ဒြ၏။ ခမတ်စွာဘုရား၏ တြည့် အရိယာသာဝကသည် ဤ၁၅-ြါးဒသာ တရားတ့ုိကုိ အဒခြြံ 

ကျင့်စဉ်တရားတ့ုိဟ၍ူ သိအြ်ကုန၏်။ ဤ ၁၅-ြါးဒသာ သူဒတာ်ဒကာင်းတရားတ့ုိခြင့် ဒသခြင်းကင်းဒသာ 

အပမို က်နိဗ္ဗာန်သ့ုိ သွားဒရာက် က၏။ ဤသ့ုိ နိဗ္ဗာန်သ့ုိ သွားဒရာက်ဒ ကာင်း ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် ဤ ၁၅-ြါးဒသာ 

တရားတ့ုိကုိြင်လျှင် စရဏဟူ၍ ဆုိအြ်ကုန၏်။ ဤစကားနှင့်အညီ ဒဟာထားဒသာ သုတ်ဒ သနာကား- 

 "မဟာနာမ်မင်း- ဤသာသနာ ဒတာ်၌ ဘုရားတြည့်ဒတာ်(အရိယသာဝက)သည် သီလနှင့်ခြည့်စုံဒြ၏" 

ဤသ့ုိအစရိှဒသာ အလံုးစုံကုိ မဇ္စျမိြဏ္ဏာသ ဒသြသုတ်၌ ဒဟာထားဒသာနည်းခြင့်ြင်လျှင် သိအြ်ဒြသည်။ 

ခမတ်စွာဘုရားသည် ဤသံုးြါး ရှစ်ြါးဒသာ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ထူးတ့ုိနှင့်လည်း ခြည့်စုံဒတာ်မူဒြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် 

ဝဇိ္ဇာစရဏသမ္ပန္နဟု ဆုိအြ်ြါဒြသည်။ 

 
 ထုိဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နဂုဏ်ြု ်၌ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ထူးတို့နှင့် ခြည့်စုံခြင်းသည် ခမတ်စွာဘုရား၏ အလံုးစုံကုိ 

သိဒသာ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒတာ်ကိ ုခြည့်ဒစလျက် တည်၏။ အဒခြြံ အကျင့်စရဏနှင့် ခြည့်စုခံြင်းသည် သနားခြင်း 

ကကီးစွာ မဟာကရုဏာဒတာ်ရှိသည်၏ အခြစ်ကိ ုခြည့်ဒစလျက်တည်၏။ ထုိခမတ်စွာဘုရားသည် အလံုးစံုကို 

သိဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် အလံုးစုံဒသာသတ္တဝါတ့ုိ၏ အကျ ို းစီးြွားနှင့် အကျ ို းမ့ဲကုိ သိဒတာ်မူပြီးလျှင် သနားခြင်း 

ကကီးစွာ မဟာကရုဏာရှင် ခြစဒ်တာ်မူဒသာဒ ကာင့် အကျ ို းမ့ဲကို ဒရှာင် ကဉ်ဒစ၍ အကျ ို းစီးြွါး၌ ယှဉဒ်စဒတာ်မူ 

                                           
18 (၁)ဒရှးဘဝဒဟာင်းများကိ ုခြန်လည်သိနိုင်ဒသာ ြုဒဗ္ဗနိဝါသဉာဏ်၊ (၂)အဆင်းရူြါရုံဟသူမျှကုိ သိခမင်နိုင်သည့်ခြင်, သတ္တဝါတို့ 

ဒသပြီးလျှင် ကံအားဒလျာ်စွာ ဘဝသစ်တို့၌ ခြစ်ြုံများကိြုါ သိခမင်နိုင်ကနု်ဒသာ  ိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်၊ (၃)အာသဝကိဒလသာတို့ကုိ 

ကုန်ဒစနုိင်ဒသာ အရဟတ္တမဂ် ဉာဏ်၊ ဤဉာဏ်ထူးသုးံြါးကို ဝိဇ္ဇာဉာဏ် သံုးြါးဟုဒြါ်သည်။ (အတိုြျုြ်ကား ပု- -ိအာ) 
19 (၁)ဝိြဿနာဉာဏ်၊ (၂)မိမိကိုယ်နှင့် တထြ်တည်းြုံတူခြစ်ဒအာင် ြန်ဆင်းနိုင်ဒသာ မဒနာမယိ ္ဓိဉာဏ်၊ (၃)အဒထွဒထွ အမျ ို းမျ ို း 

တန်ြိုးြန်ဆင်းနိုင်ဒသာ မဒနာမယိ ္ဓိဉာဏ်၊ (၄) အသံဟူသမျှကုိ  ကားနိုင်ဒသာ  ိဗ္ဗဒသာတဉာဏ်၊ (၅)သူတြါးတို့၏ စိတ်အကကံကို သိနိုင် 

ဒသာ ဒစဒတာြရိယဉာဏ်၊ (၆)ြုဒဗ္ဗနိဝါသဉာဏ်၊ (၇) ိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်၊ (၈) အာသဝက္ခယဉာဏ်၊ ဤဉာဏ်ထူးရှစ်ြါးကိ ုဝိဇ္ဇာဉာဏ် ၈-ြါးဟု 

ဒြါ်သည်။ အတုိြျုြ်အားခြင့် ဒဆာင်ြု ် = ဝိ,မ,ဣ, ိ၊ ဒစ,ပု, ိ,အာ၊ ဤရစှ်ပဖာ၊ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရှစ်ပါး။  



       (၇-ဆအနုဿတိနိ ဒ ္ဒေသ)  14 
 
၏။ ထုိသ့ုိ ယှဉဒ်စခြင်းသည် ဝဇိ္ဇာစရဏနှင့်ခြည့်စုဒံသာ သူခမတ်၏ ကျင့်ရိုးကျင့်စဉ်ြင် ခြစ်ဒြသည်။ ထုိသ့ုိ အကျ ို း 

စီးြွား၌ ယှဉဒ်စဒသာဒ ကာင့် ဤခမတ်စွာဘုရား၏ တြည့်သာဝကတ့ုိသည် ဒကာင်းခမတ်ဒသာအကျင့် ရိှ က 

ကုန်၏။ ဝိဇ္ဇာစရဏနှင့် မခြည့စ်ုံဒသာ တိတ္ထိဆရားကကီးတို့၏ အတ္တန္တြ19F

20 အစရှိဒသာ တြည့်သာဝကတ့ုိက့ဲသ့ုိ 

မဒကာင်းဒသာ အကျင့်ရှိ ကသည် မဟုတ် ကဒြ။ 

ဝဇိ္ဇာစရဏသမ္ပန္နဂုဏ်ဒတာ်ြွင့် ပြီး၏။ 

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

(၄) သုဂတဂုဏ်ဒတာ် အဖွင့် 
 (၁၃၄) (၁)တင့်တယ်ဒသာသွားပခင်း ရိှဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့်၄င်း။ (၂)ဒကာင်းဒသာအရပ်သ့ုိ သွားဒတာ် 

မူဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊ (၃)ဒကာင်းစွာ သွားဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊ (၄)ဒကာင်းစာွ မမက်ဆုိဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် 

၄င်း သုဂတ မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ 

 ြျဲ့၍ခြြါအ့ံ။ သွားခြင်းကုိလည်း ဂတ-ဟု ဆုိအြ်၏။ ခမတ်စွာဘုရား၏ ထုိသွားခြင်းသည်လည်း ထက်ဝနး် 

ကျင် စင် ကယ်သန့်ရှင်း အခြစ်ကင်း၍ တင့်တယ်ဒြ၏။ ထုိသွားခြင်းသည် အဘယ်နည်း? မဂ္ဂင်ရှစ်ခြာ အရိယမဂ် 

ဒြတည်း။ မှန်ဒြ၏။ ထုိတင့်တယ်ဒသာ အရိယမဂ်တည်းဟူဒသာ သွားခြင်းခြင့် ဒဘးမဲရ့ာမှန် နိဗ္ဗာန်အရြသ့ုိ် 

(သုဂတိဘဝ၌ ဒသာ်လည်း) မကြ်ပငိြဲ ကကသွားဒတာ်မူဒြ၏။ ဤသ့ုိ တင့်တယ်ဒသာ ကကသွားပခင်းရိှဒတာ်မူဒသာ 

ဒ ကာင့် သုဂတ-မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ (၁) 

 
 ထ့ုိခြင် ဤခမတ်စွာဘုရားသည် ဒသပခင်းကင်းရာ အပမိုက်နိဗ္ဗာန်ဟူဒသာ ဒကာင်းဒသာအရပ်သ့ုိ ကကသွား 

ဒတာ်မူဒပ၏။ ဤသ့ုိ ဒကာင်းဒသာအရြ်သ့ုိ ကကသွားဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် သုဂတ-မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ (၂) 

 
 ထ့ုိခြင် ထုိထုိမဂ်ခြင့် ြယ်အြ်ပြီးဒသာ ကိဒလသာများသို့ တြန် မခြနဒ်တာ့ြဲ ဒကာင်းစွာ သွားဒတာ်မူဒြ 

၏။ မှန်ဒြ၏။ "ဒသာတာြတ္တိမဂ်ခြင့် ြယ်စွန့်အြပ်ြးီဒသာ ကဒိလသာတ့ုိသ့ုိ တြန် မလာဒရာက်ဒတာ့ဒြ။ 

                                           
20 (၁)မိမိကိုယ်ကိ ုြူြန်ြင်ြန်းဒအာင် ကျင့်ဒသာသူသည် အတ္တန္တြ-ြုဂ္ဂိုလ်မည်၏။ ၄င်းသည် အဝတ်မဝတ်ြဲ ကျင့်ခြင်း၊ တစ်အိမ်တည်းမှ 

ရဒသာထမင်းကိုသာ စားခြင်း၊ တစ်လုြ်သာစားခြင်း၊ တစ်ရက်ခြားစားခြင်း၊ ြုနစ်ရက်ခြား စားခြင်း၊ သစ်သီးသစ်ရွကမ်ျှကုိသာ စားခြင်း၊ 

မထိုင်ြဲ မဒလျာင်းြဲ ရြ်လျက်သာ ဒနခြင်း၊ ဒဆာင့်ဒ ကာင့်ထိုင်လျက်သာ ဒနခြင်း၊ တဒန့သံုးကကိမ် ဒရစိမ်ခြင်း စဒသာအကျင့်များခြင့် သ့ူ 

ကိယု်ကို ြင်ြန်းဒအာင်ကျင့်၏။ (၂) သူတြါးကို ြင်ြန်းဒအာင်ကျင့်ဒသာသူသည် ြရန္တြ-ြုဂ္ဂိုလ်မည်၏။ ၄င်းသည် ဆိတ်,သုိး, ကက်,ဝက်, 

ကျဲွ,နွား စဒသာ တိရစ္ဆာန်တ့ုိကုိ သတ်ခြင်း၊ သူတြါးဥစ္စာြိုးခြင်း, လုယူခြင်း, သူတြါးတ့ုိကုိ နှိြ်စက်ခြင်း သတ်ခြင်းတ့ုိခြင့် သူတြါးတ့ုိကုိ 

ြူြန်ြင်ြန်းဒအာင် ခြုကျင့်၏။ (၃) မိမိ-သူတြါး နှစ်ဦးသားလံုး ြူြန်ြင်ြန်းဒအာင် ကျင့်သူသည် အတ္တန္တြ-ြရန္တြ ြုဂ္ဂိုလ်မည်၏။ 

၄င်းသည် သူ၏ဘာသာဒရးအရ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အဝတ်အစား အဒနအထုိင် ဆင်းရဲဒအာင်ကျင့်လျက်, ကျဲွနွားတိရစ္ဆာန်တို့ကုိလည်း 

သတ်ခြတ်၍ ယဇ်ြူဒဇာ်ခြင်းကို ခြု၏။ ခမတ်စွာဘုရား၏ တြည့်သာဝကတို့သည် ထိုအတ္တန္တြ စဒသာြုဂ္ဂိုလ်သံုးမျ ို းကဲသ့ုိ့ ဒြါကခ်ြန် 

မှားယွင်းစွာ မကျင့် ကဟု ဆိုလုိသည်။ 



       (၇-ဆအနုဿတိနိ ဒ ္ဒေသ)  15 
 
ထ့ုိဒ ကာင့် သုဂတမည်၏။ ... ြ ... အရဟတ္တမဂ်ခြင့် ြယ်စွန့်အြပ်ြးီဒသာ ကိဒလသာတ့ုိသ့ုိ တြန် မလာဒရာက် 

ဒတာ့ဒြ။ ထ့ုိဒ ကာင့် သုဂတ မည်၏" ဟူဒသာ ဤစကားကို မဟာနိဒ ္ဒေသ၌  ဒဟာထားအြဒ်ြသည်။20F

21 

 တနည်းကား- ဤခမတ်စွာဘုရားသည်  ီြကခရာဘုရား ဒခြဒတာ်ရင်းမစှ၍ ဒဗာဓမိဏိ္ဍုင်တုိင်ဒအာင် ြါရမီ 

သံုးဆယ်တို့ကုိ ခြည့်ကျင့်ခြင်းဟူဒသာ ဒကာင်းခမတ်ဒသာ အကျင့်ြဋိြတ်ခြင့် အလံုးစုံဒသာ ဒလာက၏ စးီြွား 

ြျမ်းသာကုိသာလျှင် ခြုဒတာ်မူသည်ခြစ်၍၄င်း၊ သဿတ ိဋ္ဌိနှင့် ဥဒစ္ဆ  ိဋ္ဌိ, ကာမသုြနင့်ှ အတ္တကိလမထ ဟူဒသာ 

ဤအစွန်း အယုတ်တရားတ့ုိသ့ုိ မကြ်ဒရာက်သည်ခြစ်၍၄င်း ဒကာင်းစွာ သွားဒတာ်မူဒြ၏။ ဤသ့ုိ အရိယမဂ်ပဖင့် 

၄င်း, ဒရှးအဖ့ုိ သမ္မာပဋိပတ်ပဖင့်၄င်း ဒကာင်းစာွ သွားဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့်လည်း သုဂတ-မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ (၃) 

 
 ထ့ုိခြင် ဤခမတ်စွာဘုရားသည် ဒကာင်းစွာ ခမက်ဆုိဒတာ်မူတတ်ဒြ၏။ သင့်ဒလျာ်ဒသာအရာ၌ သင့်ဒလျာ် 

ဒသာ စကားကုိသာလျှင် ခမက်ဆုိဒတာ်မူတတ်ဒြ၏။ ဤသ့ုိ သင့်ဒလျာ်ဒသာစကားကုိသာလျှင် ဒကာင်းစွာ 

ခမက်ဆုိဒတာ်မူတတ်ဒသာဒ ကာင့်လည်း သုဂတ မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ ထုိစကားရြ်၌ ယြုခြမည့်စကားသည် 

သာဓကဒြတည်း။ 

 ခမတ်စွာဘုရားသည် အ ကင်စကားကုိ "မဟုတ်မမှန် အကျ ို းမရှိ"ဟု သိဒတာ်မူ၏။ ယင်းစကားကုိ 

သူတြါးတ့ုိကလည်း မနှစ်သက်။ ထုိသ့ုိဒသာစကားကုိ ခမတ်စွာဘုရား မဒခြာဆုိဒြ။21F

22 (၁) 

 အ ကင်စကားသည် "ဟုတ်မှန်၏, အကျ ို းမရိှ"ဟု သိဒတာ်မူ၏။ ယင်းစကားကုိ သူတြါးတ့ုိကလည်း 

မနှစ်သက်။ ထုိစကားမျ ို းကိလုည်း မဒခြာဆုိဒြ။22F

23(၂) 

 အ ကင်စကားသည်ကား "ဟုတ်မှန်၏၊ အကျ ို းရိှ၏"ဟု သိဒတာ်မူ၏။ ယင်းစကားကုိ သူတြါးတ့ုိကမူ 

မနှစ်သက်ဒြ။ ထုိသ့ုိဒသာ စကားမျ ို းကိမူု ဒခြာဆုိရန် သင့်ဒလျာ်ဒသာ အြါကာလ၌ ဒခြာဆုိဒြ၏။23F

24(၃) 

 အ ကင်စကားသည် "မဟုတ်မှန,် အကျ ို းလည်း မရိှ"ဟု သိဒတာ်မူ၏။ ယင်းစကားကုိ သူတြါးတ့ုိကမူ 

နှစ်သက် က၏။ ထုိသ့ုိဒသာစကားမျ ို းကိ ုမဒခြာဒြ။24F

25 

                                           
21 ြရီးသွားဒသာသူသည် လွန်ြဲ့ပြီးဒသာအရြ်သ့ုိ ခြန်ခြန်လာဒနလျှင် ြရီးမတွင်၊ ဒကာင်းဒသာသွားခြင်း မဟုတ်။ မခြန်လာြဲ ဒရှ့သ့ုိ 

တွင်တွင်သွားြါမှ ြရီးတွင်သည်။ ဒကာင်းဒသာသွားခြင်းဟု ဆိုသင့်၏၊ ဤသ့ုိဒသာခြစ်ြုံကုိ ရည်ရွယ်၍ ြယ်ပြီးဒသာ ကိဒလသာများသို့ 

ခြန်မလာဒတာ့ြဲ သွားခြင်းကို ဤ၌ ဒကာင်းဒသာသွားခြင်းဟု ဆိုဒြသည်။ ဤတုိင်ဒအာင် အရိယာမဂ်ခြင့် ဒကာင်းစွာသွားခြင်းကို 

ခြသည်။ 
22 စကား ၆-မျ ို းတ့ုိတွင် ဤအမှတ်(၁)စကားသည် သီလရှိသူကို  ုဿီလဟု ဆုိဒသာစကား၊ အမျ ို းခမတ်သူကို  ွန်းစဏ္ဍားဟု ဆုိဒသာ 

စကားမျ ို းြင် ခြစ်သည်။ 
23 ဤအမှတ်(၂)စကားသည်  ုဿီလကိ ု ုဿီလဟု ဆုိဒသာစကား၊  ွန်းစဏ္ဍားကုိ  ွန်းစဏ္ဍားဟု ဆုိဒသာစကား၊ အကန်းကို အကန်း, 

အကျ ို းကိ ုအကျ ို းဟု ဆုိဒသာစကားမျ ို းြင် ခြစ်သည်။ 
24 အမှတ်(၃)စကားသည် ရှင်ဒ ဝ တ်ကို "အြါယ်ကျမည့်သူ, ငရဲကျမည့်သူ" စသခြင့် အမှန်ကိုခြ၍ သတိသံဒဝဂ ရဒစမည့် စကားမျ ို းြင် 

ခြစ်သည်။ ထိုစကားကို ဒ ဝ တ်နှင့် သူ၏ဒနာက်လိုက်တို့က မကကိုက်ဒသာ်လညး်  ကားရသူ အများတ့ုိအား သံဃဒဘ က အကုသုိလ်မှ 

ဒရှာင် ကဉ်ခြင်း စသခြင့် အကျ ို းများဒစနုိင်ဒသာဒ ကာင့် ဒခြာသင့်ဒသာအြါ ဘုရားက ဒခြာ ကားဒြ၏။ 
25 အမှတ်(၄)စကားသည် ယဇ်ြူဒဇာ်ခြင်းခြင့် အကုသုိလ်ခြစ် ကင်း၏၊ နတ်ခြည်သ့ုိ ဒရာက်ဒစ၏- စသခြင့် ဘာသာဒရးစကား၊  ဏ္ဍာရီဝတ္ထု 

စကားမျ ို းခြစ်၏။ 



       (၇-ဆအနုဿတိနိ ဒ ္ဒေသ)  16 
 
 အ ကင်စကားမျ ို းသည်ကား "ဟုတ်မှန်၏၊ အကျ ို းမရိှ"ဟု သိဒတာ်မူ၏။ ယင်းစကားကုိ သူတြါးတ့ုိကမူ 

နှစ်သက်၏။ ထုိစကားမျ ို းကိ ုဘုရားမဆုိဒြ။25F

26(၅)  

 အ ကင်စကားသည် "ဟုတ်မှန်၏၊ အကျ ို းရှိ၏"ဟု သိဒတာ်မူ၏။ ယင်းစကားကုိ သူတြါးတ့ုိကလည်း 

နှစ်သက်၏။ ထုိစကားမျ ို းကိ ုခမတ်စွာဘုရားသည် ဒခြာဆုိသင့်ဒသာ အြါကာလ၌ ဒခြာဆုိဒြ၏။26F

27(၆) 

 ဤဆုိြ့ဲသည်အတုိင်း ဒကာင်းစွာ ခမက်ဆုိဒတာ်မူတတ်ဒသာဒ ကာင့်လည်း သုဂတ-မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ 

 
သုဂတဂုဏ်ဒတာ်အြွင့် ပြးီ၏။ 

 
 

(၅) ဒလာကဝိ ူ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့် 
 (၁၃၅) ထုိမှတြါး ြြ်သိမ်းဒသာအခြားအားခြင့်လည်း ဒလာကကိ ုသိဒတာ်မူပြီး ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် 

ဒလာကဝိ ူ မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ ြျဲ့၍ခြြါအ့ံ။ ဒလာကဝ ူိ မည်ဒတာ်မူဒသာ ထုိခမတ်စွာဘုရားသည်  ုက္ခဟူဒသာ 

သဒဘာရင်းအားခြင့်၄င်း၊ ခြစ်ဒ ကာင်း သမု ယအားခြင့်၄င်း၊ ြျုြ်ခြင်း-ြျုြ်ရာ နိဒရာဓအားခြင့်၄င်း၊ နဒိရာဓသ့ုိ 

ဒရာက်ဒ ကာင်းအားခြင့်၄င်း ဤြြ်သိမ်းဒသာအခြားအားခြင့် ဒလာကကုိ သိဒတာ်မူဒလပြ။ီ ဒြါက်ထွင်း၍ 

သိဒတာ်မူဒလပြ။ီ ဤအဆုိသည် ခမတ်စွာဘုရားဒဟာထားဒသာ ဒအာက်ြါစကားနှင့် အညီြင်ခြစ်သည်။ 

 "အြျင်း ဒရာဟိတဿနတ်သား... မခြစ်, မအိ,ု မဒသ, မစုဒတ, ကြ်ဒရာက်၍မခြစ၊် ဒလာက၏ အဆံုး 

ခြစဒ်သာ ထုိမခြစ,် မအုိ, မဒသရာ အရြ်ကိ ုဒခြလျင်သွားခြင်းခြင့် သိနို်င, ဒတွ့ခမင်နိုင်, ဒရာက်နိငု်သည်ဟု 

ငါဘုရား မဒဟာဒြ။ အြျင်း ဒရာဟိတဿနတ်သား... စင်စစ်မှာမူ ငါသည် အမှတ်သညာလည်း ရိှ, အသိစိတ် 

လည်း ရိှဒသာ တလမံျှဒလာက်ဒသာ ဤကုိယ်၌သာလျှင် ဒလာကကုိလည်း27F

28 ြညတ်ဒဟာ ကားဒြ၏။ 

ဒလာက၏ ခြစ်ဒ ကာင်းကိုလည်း ြညတ်ဒဟာ ကားဒြ၏။ ဒလာက၏ ြျုြ်ခြင်းကုိလည်း ြညတ်ဒဟာ ကား 

ဒြ၏။ ဒလာက၏ ြျုြ်ရာသ့ုိ ဒရာက်ဒ ကာင်းအကျင့်ကိုလည်း ြညတ်ဒဟာ ကားဒြ၏။ 

 
ဒခြလျင်သွားခြင်းခြင့် ဒလာက၏ အဆံုးသ့ုိ တြါတရံမျှ မဒရာက်နိငု်ဒြျ။ ဒလာက၏ အဆုံးသ့ုိ 

မဒရာက်လျှင်လည်း ဆင်းရဲ ုက္ခမှ လွတ်ဒခမာက်ခြင်းမညသ်ည် မရှိဒြ။ 

ထ့ုိဒ ကာင့် စင်စစ် ဒလာကကိ ုသိဒတာ်မူပြီးဒသာ ဒကာင်းသည့်ဉာဏ်ြညာနှင့် ခြည့်စုံဒတာ် 

မူဒသာ ခမတ်သည့်အကျင့်ကုိ ကျင့်သံုးပြီးဒသာ (ဝါ) ကျင့်သံုးပြီးဒသာဒ ကာင့် ကိဒလသာတ့ုိကုိ ပငိမ်းဒစ 

                                           
26 အမှတ်(၅)စကားသည် အမှုမှန်ခြင့် ဂုန်းတိုက်ဒသာစကား၊ ဟုတ်မှန်ဒသာ တိရစ္ဆာနကထာ စကား၊ လာဘ်လာဘကိ ုဒခမာ်၍ 

 ကာ, ကာမတ့ုိအား ဒခမြှောက်ြင့်ဒခြာဆိုဒသာ စကားမျ ို းခြစ်သည်။ 
27 အမှတ်(၆)စကားသည် သင့်ဒလျာ်ဒသာဒနရာ, သင့်ဒလျာ်ဒသာအြါ၌ ဒဟာ ကားဒသာ  ါန သီလစဒသာ စကားမျ ို း၊ ဒလာက 

အကျ ို းစီးြွားနဲ့ စြ်ဒသာစကားမျ ို းခြစ်သည်။ 
28 ဤစကားခြင့် "ဒရာဟိတဿနတ်သား... ငါသည် ဤသစ္စာ ဒလးြါးတ့ုိကုိ ခမက်သစ်သား စသည်တ့ုိ၌ ြညတ်ဒဟာ ကားသည် မဟုတ် 

ဒြ။ မဟာဘုတ်ဒလးြါးကုိ မီှဒသာ ဤသတ္တဝါ၏ ကိယု်ထဲ၌သာလျှင် ြညတ်ဒဟာ ကားထားဒြသည်"ဟု ခြဒတာ်မူ၏။(သံ၊ဌ၊ြ၊၁၀၉။) 
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ပြးီဒသာ (ဝါ) ပငိမ်းဒစပြီးဒသာဒ ကာင့် တြန်ဘဝသစ် ခြစြွ်ယ်မရိှသခြင့် ဒလာလ၏အဆံုးသ့ုိ ဒရာက် 

ဒတာ်မူပြီးဒသာ ခမတ်စွာဘုရားသည် ဒလာက၏ အဆံုးကိ ုသိဒတာ်မူပြီး၍ (ဝါ) သိဒတာ်မူပြီးဒသာ 

ဒ ကာင့် ဤဒလာကကုိ၄င်း, တြါးဒသာဒလာကကုိ၄င်း, မဒတာင့်တဒတာ့ဒြ။ (ဤကား သာဓကသုတ်) 

 
 (၁၃၆) တနည်းဒသာ်ကား- ဒလာကတ့ုိသည် သြခါရဒလာက, သတ္တဒလာက,  သကာသဒလာကဟူ၍ 

သံုးြါး အခြားရိှ၏။ ထုိတွင် တြါးဒသာဒလာကကား အလံုးစုံဒသာ သတ္တဝါတို့သည်28F

29 အဒ ကာင်းအာဟာရ 

ဒ ကာင့် တည်ဒနခြင်းြင်တည်း။ ဤသ့ုိ စသည်ခြင့် လာရာ၌ သြခါရဒလာကကုိ29F

30 သိအြ်၏။ ဒလာကသည် ပမ၏ဲ 

ဟူ၍၄င်း၊ ဒလာကသည် မပမဲဟူ၍၄င်း လာရာ၌ သတ္တဒလာကကိ ုသိအြ်၏။30F

31 

  
အ ကင်မျှဒလာက်ဒသာ အရြ်၌ လ,ဒနတ့ုိသည် လှည့်လည်ကုန်၏။ အရြမ်ျက်နှာတို့ကုိ တင့်တယ်ဒစ 

လျက် ထွန်းြကုန်၏။ ထုိမျှဒလာက် ကျယ်ခြန့်ဒသာ တစ်ဒထာင်အခြားရိှဒသာ ဒလာကသည် ရှိ၏။ 31F

32 ထုိ 

တစ်ဒထာင်မျှဒသာ စ ကဝဠာဒလာက၌ သင်ခဗဟ္ဗာ၏ (သတ္တဝါတို့၏ အဒခြအဒနကုိ သိနိငု်ဒသာ) အစွမ်း 

သည် ခြစ်လျက်ရှိဒြ၏။ 

ဟူ၍ လာဒသာအရာ၌  သကာသဒလာကကုိ သိအြ်၏။ ထုိသံုးြါးဒသာဒလာကကုိလည်း ခမတ်စွာဘုရားသည် ြြ် 

သိမ်းဒသာအခြားအားခြင့် သိဒတာ်မူ၏။ 

 
 သိြံုကို ြျဲ့၍ခြအ့ံ- "တြါးဒသာ ဒလာကကား အလံုးစုံဒသာ သတ္တဝါတ့ုိသည် အဒ ကာင်း အာဟာရ 

ဒ ကာင့်  တည်ဒနခြင်းြင်တည်း၊ (ဝါ) အဒ ကာင်းအာဟာရဒ ကာင့် တည်ဒန ကဒသာ အလံုးစုံကုန်ဒသာ သတ္တဝါ 

ဒြါ်သည့် သြခါရတရားတ့ုိသည် တြါးဒသာ ဒလာကမည်၏။ ရြ်ုနှင့်နာမ်သည် နစှ်ြါးဒသာ ဒလာကမည်၏။ 

သံုးြါးဒသာ ဒဝ နာတ့ုိသည် သံုးြါးဒသာ ဒလာကမည်၏။ ဒလးြါးဒသာ အာဟာရတ့ုိသည် ဒလးြါးဒသာ 

ဒလာကမည်၏။ ငါးြါးဒသာ ဥြါ ါနက္ခန္ဓာတို့သည် ငါးြါးဒသာ ဒလာကမည်၏။ ၆-ြါးဒသာ အတွင်းအာယတန 

တ့ုိသည် ၆-ြါးဒသာ ဒလာကမည်၏။ ၇-ြါးဒသာ ဝိညာဏဌိတိတ့ုိသည်32F

33 ၇-ြါးဒသာ ဒလာကတ့ုိမည်၏။ ၈-ြါး 

                                           
29 သတ္တဝါတို့သည်-ဟူဒသာ စကားသည် ြုဂ္ဂိုလ်ကို တည်ရာခြု၍ သတ္တဝါဟု ဒြါ်ဒသာ ရုြ်နာမ်သြခါရတို့ကုိြင် ဆုိလိုသည်။ 
30 ဣဒ န္ဒေတို့နှင့်စြ်ဒသာ သက်ရှိြန္ဓာ, ဣဒ န္ဒေတို့နှင့် မစြ်ဒသာ သက်မဲြ့န္ဓာ ၂-မျ ို းလုံးတ့ုိကုိ သြခါရဒလာက ဟုဒြါ်သည်။ 
31 မိစ္ဆာအယူရှိဒသာသူတို့အား သဿတစသည်၏ အစွမ်းအားခြင့် အတ္တ-ဟူ၍၄င်း၊ ဒလာက-ဟူ၍၄င်း ကကံဆခြင်းသည် သတ္တဝါလျှင် 

တည်ရာရှိ၏။ သြခါရတရားလျှင် တည်ရာရှိသည် မဟုတ်ဒြ။ ထ့ုိဒ ကာင့် "ဒလာကသည် ပမဲ၏" စသခြင့် ဆိုဒြသည်။ အသက်ရှင်ဒနဒသာ 

အဒကာင်ဟု စဲွလမ်းအြ်ဒသာ သတ္တဝါကုိြင် သတ္တဒလာကဟု ဒြါ်သည်။ 
32 လ,ဒနတို့ ထွန်းလင်းရာ အရြ်ကို စ ကဝဠာဒလာက တစ်ြု၊ ထုိသ့ုိဒသာ ဒလာကတစ်ဒထာင်ကို ခဗဟ္ဗာ၏ြိငု်နက် ဒလာကဓာတ်တစ်ြုဟု 

ဆိုလို၏။ ဤ၌ အဒရာင်အလင်းရှိဒသာ ဒနသာလျှင် လုိရင်းခြစ်သည်။ လ-ကိကုား အများ၏ ဒခြာရုိးဆိုစဉ်အရ ထည့်သွင်း ဒဟာ ကားသည် 

ဟု ယူရာ၏။ 
33 ဝိညာဏဌိတိ ၇-ပါး = (၁) နာနတ္တကာယ နာနတ္တသညီ (၂) နာနတ္တကာယ ဧကတ္တသညီ (၃) ဧကတ္တကာယ နာနတ္တသညီ (၄) 

ဧကတ္တကာယ ဧကတ္တသညီ (၅) အာကာသာနဉ္စယယတနသညီ (၆)ဝိညာဏဉ္စာယတနသညီ (၇) အာကိဉ္စညာယတနသညီ 
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ဒသာ ဒလာကဓံတို့သည် ၈-ြါးဒသာ ဒလာကတ့ုိမည်၏။ ၉-ြါးဒသာ သတ္တဝါသတို့သည်33F

34 ၉-ြါးဒသာ ဒလာက 

မည်၏။ ၁၀-ြါးဒသာ ရြ်ုအာယတနတ့ုိသည် ၁၀-ြါးဒသာ ဒလာကတ့ုိမည်၏။ ၁၂-ြါးဒသာ အာယတနတ့ုိသည် 

၁၂-ြါးဒသာ ဒလာကတို့မည်၏။ ၁၈-ြါးဒသာ ဓာတ်တ့ုိသည် ၁၈-ြါးဒသာ ဒလာကတ့ုိမည်၏"ဟု ဆုိြ့ဲဒသာ 

သြခါရဒလာကကုိလည်း ဤခမတ်စွာဘုရားသည် ြြ်သိမ်းဒသာအခြားအားခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြ။ီ 

 
 ထ့ုိခြင် ဤခမတ်စွာဘုရားသည် သတ္တဝါအားလံုးတ့ုိ၏လည်း အာသယကုိ34F

35 သိဒတာ်မူ၏။ အနုသယကို 

35F

36သိဒတာ်မူ၏။ စရုိကက်ို သိဒတာ်မူ၏။ အဓိမုတ္တိကို36F

37 သိဒတာ်မူ၏။ ြညာမျက်စိ၌ ကိဒလသာခမူနည်းဒသာ 

သတ္တဝါ-များဒသာသတ္တဝါ တို့ကိ ုသိဒတာ်မူ၏။ ဣဒ န္ဒေထက်ဒသာ သတ္တဝါ, ဣဒ န္ဒေနုဒသာ သတ္တဝါတို့ကုိ သိဒတာ်မူ 

၏။ ဒကာင်းဒသာအခြင်းအရာ, မဒကာင်းဒသာအခြင်းအရာ ရှိဒသာ သတ္တဝါတို့ကုိ သိဒတာ်မူ၏။ သိနားလည် 

ဒစရန် လွယ်ကူဒသာသတ္တဝါ, ြဲယဉ်းဒသာသတ္တဝါတို့ကုိ သိဒတာ်မူ၏။ တရားထူးသိရန် ခြစထုိ်ကဒ်သာသတ္တဝါ, 

မခြစထုိ်ကဒ်သာသတ္တဝါတ့ုိကုိ သိဒတာ်မူ၏။ ထုိသ့ုိ သိ ဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် ဤခမတ်စွာဘုရားသည် သတ္တဝါ 

အဒြါင်းဟူဒသာ သတ္တဒလာကကုိလည်း ြြ်သိမ်းဒသာ အခြားအားခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြ။ီ 

 
 (၁၃၇) သတ္တဒလာကကုိ သိဒတာ်မူသကဲ့သ့ုိြင် သတ္တဝါတို့၏ တည်ဒနရာ  သကာသဒလာကကိလုည်း 

သိဒတာ်မူဒလပြ။ီ ြျဲ့၍ ခြရလျှင်- တစ်ြဒုသာ စ ကဝဠာသည် အလျားအားခြင့်၄င်း အနံအားခြင့်၄င်း ယူဇနာဒြါင်း 

တစ်သန်း, နှစ်သိန်း, သံုးဒထာင့်, ဒလးရာ့ ငါးဆယ် (၁,၂၀၃,၄၅၀) ရိှ၏။ ြတ်လည်အားခြင့်မကူား- စ ကဝဠာ 

တစ်ြ၏ု အလံုးစုံဒသာ ြတ်လည်အဝန်းသည် ယူဇနာဒြါင်း သံုးသန်း, ဒခြာက်သိန်း, တစ်ဒသာင်း, သံုးရာင့ါးဆယ် 

(၃,၆၁၀,၃၅၀) ရိှ၏။ 

ထုိစ ကဝဠာ၌-  

ဤမဟာြထဝဒီခမကကီးကို အထုအားခြင့် ယူဇနာ နစှ်သိန်း ဒလးဒသာင်း (၂၄၀,၀၀၀) အတုိင်းအရှည် 

ရှိသည်ဟု ဆုိ ကသည်။37F

38 ထုိမဟာြထဝဒီခမကကီး၏ြင်လျှင် ဒအာက်ြ ံတည်ရာခြစ်ဒသာ ဒရသည် အထု 

                                           
34 ဝိညာဏဌိတိ (၇)ြါးထဲသ့ုိ အသညသတ္တာဝါသနှင့် ဒနဝသညာသတ္တဝါသ ၂-ြါးတို့ကုိ ထည့်လုိက်လျှင် သတ္တာဝါသ ၉-ြါး ခြစ်၏။ 
35 စိတ်၏ ကိန်းဝြ်ရာကုိ အာသယဟု ဒြါ်သည်။ သဿတအယူ၌ အဒလ့အလာများဒသာ သူသည် ရံြါ ဥဒစ္ဆ အယူ, သမ္မာ ိဋိ္ဌအယူ တ့ုိကုိ 

လက်ြံဒသာ်လညး် မိမိ၏ သဿတအယူကိသုာလျှင် ခြန်၍ ဒရာက်ဒနတတ်၏။ ထ့ုိအတူြင် ဥဒစ္ဆ အယူ၌ အဒလ့အလာများဒသာသူ 

သည်လည်း ဥဒစ္ဆေ အယူသ့ုိသာလျှင် ခြန်၍ ဒရာက်ဒနတတ်၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် သဿတ ိဋိ္ဌနှင့် ဥဒစ္ဆ  ိဋိ္ဌဟူဒသာ ဤ ၂-ြါးသည် ဝဋ်ကိုမှီဒသာ 

ြုထုဇဉ်တို့၏ စိတ်ဓာတ်ကနိ်းရာ အာသယခြစ်သည်။ ဝိပဿနာဉာဏ်နှင့် ယောဘူတဉာဏ်ဒခါ်ဒသာ မဂ်ဉာဏ်သည် ကား ဝဋ်ကင်းရာကုိ 

မှီဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်ခမတ်တ့ုိ၏ စိတ်ဓာတ်ကနိ်းရာ အာသယခြစ်ဒြသည်။ ဤအာသယ၄-ြါးကို အာသယဟု ဒြါ်သည်။ 
36 အဒ ကာင်းညညီွတ်ဒသာအြါ ခြစ်ဒြါ်လာနုိင်ဒသာ ကာမရာဂ, ြဋိဃ, မာန,  ိဋိ္ဌ, ဝိစိကစိ္ဆာ, ဘဝရာဂ, အဝိဇ္ဇာ ဟူဒသာ ကိဒလသာ 

(၇)ြါးကို အနုသယဟု ဒြါ်သည်။ 
37 အဓိမုတ္တ ိဟူသည်မှာ စိတ်ဒနစိတ်ထား အလုိအဇ္စျာသယြင် ခြစ်သည်။ တြျ ို ့က ယုတ်ည့ံဒသာ စိတ်ဒနစိတ်ထား ရိှသည်။ ၄င်းကို 

ဟီနာဓိမုတ္တိြုဂ္ဂိုလ်ဟု ဒြါ်သည်။ တြျ ို ့က ခမင့်ခမတ်ဒသာ စိတ်ဒနစိတ်ထား ရိှသည်။ ၄င်းကို ြဏီတာဓိမုတ္တိြုဂ္ဂိုလ်ဟု ဒြါ်သည်။ 
38 သိြ္ပံဆရာတို့အလုိအားခြင့် ကမ္ဘာကကီးသည် အခြားမဟုတ်၊ အလံုးခြစ်သည်။ ၄င်း၏ အြျင်းမှာ ၇,၉၁၈-မိုင် ရိှ၏။ လံုးြတ်မှာ၂၃,၇၅၄-မိုင် 

မျှသာ ရှိသည်ဟု ဆို က၏။  
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အားခြင့် ယူဇနာ ဒလးသိန်း ရှစ်ဒသာင်း(၄၈၀,၀၀၀) အထုရှိသည်ခြစ်၍ ဒလဒြါ်၌တည်လျက် 

ရှိဒြသည်။38F

39 

 ထုိဒရထု၏ ဒအာကြ်ံတည်ရာခြစ်ဒသာ ဒလသည်လည်း ယူဇနာ ကိုးသိန်း ဒခြာက်ဒသာင်း 

(၉၆၀,၀၀၀) တုိင်ဒအာင် အာကာသ ဟင်းလင်းခြင်ထဲ၌ သက်ဝင်လျက် ရှိဒလ၏။ ဤအတုိင်းအရှည် 

သည် လူတ့ုိ၏ဒနရာ  သကာသဒလာက၏ တည်ဒနြံုတည်း။ 

 
ဆက်၍ ခြဦးအ့ံ။ ဤဆုိြ့ဲသည့်အတုိင်း ဒကာင်းစွာတည်ဒနဒသာ ဤဒခမခြင်ဒလာက၌- 

 ခမင့်မုိရ်ဒတာင်ခမတ်သည် ယူဇနာရှစ်ဒသာင်းဒလးဒထာင် (၈၄,၀၀၀) မဟာသမု ္ဒေရာထဲ၌ နစ်ခမုြ်လျက်  

ရှိ၏။ ထုိမျှဒလာက် ယူဇနာဒြါင်း (၈၄,၀၀၀)ြင် အထက် ဒကာင်းကင်သ့ုိ ခမင့်တက်လျက် ရှိဒြ၏။ 

ထုိခမင့်မိုရ်ဒတာင်၏ ြမာဏဒလာက် အစဉ်အတုိင်း ထက်ဝက် ထက်ဝက်ဒသာ ြမာဏခြင့် ဒအာက်၌ 

ခမုြ်လျက် အထက်သ့ုိတက်လျက် ရှိကုနဒ်သာ နတ်တ့ုိ၏ဒနရာ ခြစ်ကုနဒ်သာ အမျ ို းမျ ို းဒသာ ရတနာ 

တ့ုိခြင့်  ဆန်း ကယ်ကုနဒ်သာ ကကီးကျယ်ဒသာ ယုဂန္ဓိုရ်ဒတာင်, ဤသဓရဒတာင်, ကရဝကိဒတာင်, 

သု ဿနဒတာင်, ဒနမိန္ဓရဒတာင်, ဝတိတကဒတာင်, အဿကဏ်ဒတာင် ဟူကုနဒ်သာ ဤြုနစြ်ုဒသာ 

ဒတာင်ကကီးတ့ုိသည် ခမင့်မိုရ် ဒတာင်၏ ြတ်လည်အရြ်၌ တည်ရှိကုန်၏။ နတ်မင်းကကီးတ့ုိ၏ တည်ဒနရာ, 

နတ်ဘီလူးတို့၏ မီှဝဲဒနထုိင်ရာ ခြစ ်ကဒြသည်။ 

 ဟိမဝန္တာဒတာင်သည် ယူဇနာငါးရာ ခမင့်၏။39F

40 အလျားအနံအားခြင့် ယူဇနာသံုးဒထာင် 

ကျယ်ခြန့် ၏။ ရှစ်ဒသာင်း ဒလးဒထာင်ဒသာ ဒတာင်ထွတ်တို့ခြင့် တန်ဆာဆင်ထားသက့ဲသ့ုိ ရှိဒြသည်။ 

နဂ-အမည် ရှိဒသာ ဇမ္ဗုသဒခြြင်သည် ြင်စည်၏ လံုးြတ်အားခြင့် ၁၅-ယူဇနာ ရှိ၏။ ြင်စည်နှင့် 

အကုိင်းအြက် တို့၏ အလျားအားခြင့် ယူဇနာ ၅၀-စီ ရှိ၏။ ထက်ဝန်းကျင်ြတ်လည်အားခြင့် ယူဇနာ 

၁၀၀- ကျယ်ခြန့် ၏။ ထုိမျှဒလာက် ယူဇနာ(၁၀၀)ြင် ခမင့်၏။40F

41 ယင်းသဒခြ၏ အစွမ်းဒ ကာင့် ဇမ္ုဗ  ီြ-

ဇမ္ူဗ  ိြ်ကျွန်းဟု ထင်ရှားဒြသည်။ 

 
 ဆက်၍ ဆုိဦးအ့ံ။ ခြဆုိြ့ဲဒသာ ဇမ္ဗုသဒခြြင်၏ ဤြမာဏသည်ြင်လျှင် အသုရာနတ်တ့ုိ၏ စိ တြါဋလိ 

ဒြါ်ဒသာ သြွတ်ြင်၄င်း၊ ဂဠုန်တ့ုိ၏ လက်ြံြင်၏၄င်း၊ အြရဒဂါယာနဒြါ် အဒနာက်ကျွန်း၌ ထိမ်ြင်၏၄င်း၊ 

ဥတ္တရကုရုဒြါ် ဒခမာက်ကျွန်း၌ ကြ္ပရုက္ခဒြါ် ြဒ သာြင်၏၄င်း၊ ြုဗ္ဗဝိဒ ဟဒြါ် အဒရှ့ကျွန်း၌ ကုက္ကိုြင်၏၄င်း၊ 

တာဝတိံသာ နတ်ခြည်တ့ုိ၌ ြင်လယ်ကသစ်ြင်၏၄င်း အတုိင်းအရှည် ခြစ်ဒြသည်။ ထ့ုိဒ ကာင့် ဒရှးဆရာတ့ုိက- 

                                           
39 ယြုဒြတ်၌ သမု ္ဒေရာကုိ တုိင်းတွာသူတို့က အနက်ဆုံးဒနရာမှာ ၅-မိုင်ဒကျာ်မျှသာ ရှိသည်ဟု ဆို က၏။ ထို့ဒ ကာင့် ဤ၌ ဆုိထားဒသာ 

ယူဇနာကုိ အဘယ်သ့ုိဒသာ ယူဇနာနည်းဟု စဉ်းစားြွယ်ရှိ၏။ (မဟာစညဆ်ရာဒတာ်) 
40 ယြုဒြတ်၌ ဟိမဝန္တာဒတာင်ကို တုိင်းတာဒသာ သူတို့က၄င်း၊ ဒတာင်တက်သမားတို့က၄င်း ၅-မိုင်ဒကျာ်မျှသာ ခမင့်သည်ဟု ဆို က၏။ 

(Mt Everest 29029 ft. Wiki) 
41 ဤဇမ္ဗုသဒခြြင်ကကီးသည် အဂခုတ္တိုရ် အဋ္ဌကထာ(ြ၊ နှာ-၃၇၇)အရ ဟိမဝန္တာဒတာင်ဒြါ်၌ တည်ရှိဒနသည်။ တစ်ကမ္ဘာြတ်လုံး 

တည်ဒနသည်ဟု ဆို၏။  



       (၇-ဆအနုဿတိနိ ဒ ္ဒေသ)  20 
 
 

"သြွတ်ြင်, လက်ြံြင်, သဒခြြင်, နတ်တ့ုိ၏ ြင်လယ်ကသစ်ြင်, ထိမ်ြင်, ြဒ သာြင်, ကုက္ကို ြင်, 

ဤြုနစြ်င်တို့သည် တူညီဒသာ ြမာဏ ရှိ ကကနု်၏။ စ ကဝဠာဒတာင်သည် မဟာသမု ္ဒေရာ၌ ယူဇနာ 

ရှစ်ဒသာင်း ဒလးဒထာင် သက်ဆင်းနစ်ခမုြ်လျက် ရိှ၏။ ထုိမျှဒလာက် ရှစ်ဒသာင်းဒလးဒထာင်ြင် 

အထက်သ့ုိ ခမင့်တက်လျက် ရှိ၏။ ဤစ ကဝဠာဒတာင်သည် ဆုိြ့ဲပြီးဒသာ အလံုးစံုဒသာ ဒလာကဓာတ်ကိ ု

ြတ်ဝန်းကျင်မှ ခြံရံလျက် ရှိ၏။41F

42 

 
ထုိဒလာကဓာတ်၌ လဝနး်သည ်၄၉-ယူဇနာရှိ၏။ ဒနဝန်းသည် ယူဇနာ ၅၀-ရှိ၏။42F

43 တာဝတိံသာနတ်ဘံု 

သည် ယူဇနာ တစ်ဒသာင်းရှိ၏။ ထ့ုိအတူြင် အသုရာနတ်ဘံုသည်၄င်း၊ အဝီစိငရဲကကီးသည်၄င်း၊ ဇမ္ဗူ ိြ်ကျွန်း 

(အိန္ဒေယိ)သည်၄င်း၊43F

44 ယူဇနာ တစ်ဒသာင်းစီြင် ရှိ၏။ အြရဒဂါယာနကျွန်းသည် ယူဇနာ ၇-ဒထာင်ရှိ၏။ 

ြုဗ္ဗဝိဒ ဟကျွန်းသည် ထ့ုိအတူ ယူဇနာ ၇-ဒထာင်ရှိ၏။ ဥတ္တရကုရုကျွန်းသည် ယူဇနာ ၈-ဒထာင်ရိှ၏။ ဤ 

ကျွန်းကကီးဒလးြုတ့ုိတွင် တစ်ြုတစ်ြဒုသာ ကျွန်းကကီးသည် ၅၀၀-စီဒသာ အခြံအရံကျွန်းငယ်များ ရိှ က၏။ ဆုိြ့ဲပြီး 

ဒသာ ထုိအလံုးစုံသည်လည်း တစ်ြဒုသာ စ ကဝဠာ တစ်ြဒုသာ ဒလာကဓာတ် မည်၏။ ထုိသ့ုိ ဒသာ စ ကဝဠာ 

သံုးြုတ့ုိ၏အ ကား၌ ဒလာကန္တရိက် ငရဲတ့ုိရှကိုန်၏။44F

45 

ဤဆုိြ့ဲသည်အတုိင်း တည်ဒနကုနဒ်သာ အဆံုးအခြတ် အြိုင်းအခြား မရိှကနု်ဒသာ အနန္တစ ကဝဠာဟု 

ဆုိအြ်ကုနဒ်သာ အနန္တဒလာကဓာတ်တို့ကုိ ခမတ်စွာဘုရားသည် အဆံုးအြုိင်းအခြားမရိှ သိနိငု်ဒသာ ဗု ္ဓဉာဏ် 

                                           
42 သိြ္ပံဆရာတို့ အဆုိအရ ကမ္ဘာဒခမကကီးမှာ အလံုးခြစ်၍ ဤကဲ့သ့ုိ စ ကဝဠာဒတာင် မရိှ။ ရိှရန်လည်း လုိမည်မဟုတ်ဒြ။  
43 လ၏ အြျင်းသည် မိုင် ၂-ဒထာင်ြန့်၊ လံုးြတ်သည် မိုင် ၆၀၁၀-ြန့် ရှိသည်ဟူ၍၄င်း၊ ဤကမ္ဘာဒခမကကီးမှ မုိင်ဒြါင်း ၂၄၀,၀၀၀ ြန့် 

ဒဝးဒသာ ဒကာင်းကင်ြတ်လမ်း၌ ဤကမ္ဘာဒခမကကီးကို လှည့်ြတ်ဒနသည်ဟူ၍၄င်း ဆို က၏။ ဒနသည် အြျင်းအားခြင့် ၈၆၄၃၉၃- မုိင်ြန့် 

ရှိသည်ဟူ၍၄င်း၊ အဒလးြျနိ်အားခြင့် ဤကမ္ဘာဒခမကကီးမျ ို း ၃၂၉,၀၀၀-၏ အဒလးြျနိ်နှင့် ညီမျှသည်ဟူ၍၄င်း၊ ဤကမ္ဘာဒခမကကီးမှ မိုင်ဒြါင်း 

၉၂,၈၉၇,၀၀၀-ြန့် ဒဝးသည်ဟူ၍၄င်း ဆုိ က၏။ (မဟာစည ်ဆရာဒတာ်) 
44 အဒသာကဒကျာက်စာတို့၌ ခြည်နီးြျင်းနုိင်ငံတ့ုိကုိ ဒြါ်ခြထားဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊ အဒသာကမင်းကကီးသည် ဇမ္ဗူ ိြ်ကျွန်းတစ်ြုလုံးကို 

အစုိးရသည်ဟု အဋ္ဌကထာတို့၌ ဆုိဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊  ီဃနိကာယ် မဟာဒဂါဝိန္ဒေသုတ်၌ ဇမ္ဗူ ိြ်ကျွန်းသည် ဒခမာကြ်က်၌ ကျယ်၍ 

ဒတာင်ြက၌် လှည်းဦးသဏ္ဌာန်ရိှသည်ဟု ဆိုဒသာဒ ကာင့်၄င်း ဇမ္ဗူ ိြ်ကျွန်းဟူသည်မှာ အိန္ဒေိယနုိင်ငံြင်ခြစ်ဒ ကာင်း သိအြ်၏။ 
45 လင်ြန်းကကီး သံုးြုတို့ စြ်၍ြျထားလျှင် ၄င်းတ့ုိ၏ အ ကားအရြ်ကဲ့သ့ုိ စ ကဝဠာသံုးြုတို့ စြ်ရာ အ ကားအရြ်တ့ုိ၌ ဒလာကန္တရိကင်ရဲများ 

ရှိ ကဒလကုန်၏။ ထုိငရဲများ၌ လ-ဒလတ့ုိ၏ အဒရာင်မရှိ, အဒမှာင်အတိ ခြစ်၏။ ထုိငရဲ၌ ကျဒရာက်ဒနဒသာ သတ္တဝါတို့သည် စ ကဝဠာ 

နယ်သတ် ဒတာင်ကမ်းြါးရံ၌ လင်းနို့များကဲ့သ့ုိ ရွရွသွားလျက် ဒန က၏။ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ဒတွ့ ကဒသာအြါ အစာဟု ထင်မှတ်၍ ြမ်းယူ 

စားဒသာက် ကကုန်၏။ ထုိသ့ုိ အြျင်းြျင်း ြမ်းယူစားဒသာက် ကဒသာအြါ တွယ်ကြ်ရာ ဒတာင်ကမ်းြါးရံမှ ခြုတ်ကျကာ ကမ္ဘာဒခမကကီး၏ 

ဒအာက်ြံဒရထဲသ့ုိ ကျဒလကုန်၏။ ကျလျှင် အလွန်ြါးစြ်ဒသာ ဒရထဲ၌ မုန့်ညက်များကဲ့သ့ုိ အရည်ဒြျာက်ုန်၏။ ကံမကုန်ဒသးလျှင် ဒတာင် 

ကမ်းြါးရံသ့ုိ ဒရာက်လာ ကခြန်၏။ အဘယ်သ့ုိဒသာ ကံဒ ကာင့် ထိုငရဲ၌ ခြစ်ရသနည်း? ဟူမူ... မိဘနှင့် တရားဒစာင့်ဒသာ ရဟန်းခမတ်တ့ုိ 

အား  ကမ်း ကုတ်ဒသာ ခြစ်မှားမှု၊ ဒန့စဉ် ရက်စက်စွာ သတ်ခြတ်မှု အကုသုိလ်ကတံို့ဒ ကာင့် ထုိငရဲ၌ ခြစ် ကရသည် ဟူ၏။ 
 ဤအရာ၌ အထူးသတိခြုြွယ်မှာ ကမ္ဘာဒခမကကီးစသည်နှင့် စ ကဝဠာတည်ဒနြုံ အဒသးစိြ်ခြဆုိြျက်များကို ြါဠိဒတာ်ကျမ်းဂန် 

တို့၌ မဒတွ့ရဒြ။ အိန္ဒေိယနိုင်ငံ၌ ဒရးသားစီရင်သည်ဟု ယူဆရဒသာ ဝိမုတ္တိမဂ်ကျမ်းတွင်လည်း ဤဒလာကဝိ ူ ဂုဏ်ဒတာ်အြွင့်၌ 

ထိုသ့ုိဒသာ ခြဆိုြျက် မရိှဒြ။ 



       (၇-ဆအနုဿတိနိ ဒ ္ဒေသ)  21 
 
ဒတာ်ခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြီ။ ဒြါက်ထွင်း၍ ခမင်ဒတာ်မူဒလပြ။ီ ဤဆုိြ့ဲသည့်အတုိင်း  သကာသဒလာကကုိလည်း 

ဤခမတ်စွာဘုရားသည် ြြ်သိမ်းဒသာ အခြားအားခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြီ။ ဤသ့ုိ ဒလာကသံုးြါးကို သိြံုအားခြင့် 

လည်း ြြ်သိမ်းဒသာ အခြားအားခြင့် ဒလာကကုိ သိဒတာ်မူပြီးခြစဒ်သာဒ ကာင့် ဒလာကဝ ူိ မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။  

ဒလာကဝိ ူ ဂုဏ်ဒတာ်ြွင့် ပြီး၏။ 

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

 
(၆-က) အနုတ္တရ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့် 

  
 (၁၃၈) ထုိမှတြါး မိမိထက် ဂုဏ်တို့ခြင့်သာလွန်လျက် ထူးခမတ်သူ တစ်စုတံစ်ဒယာက်မျှ မရှိဒသာဒ ကာင့် 

ဤခမတ်စွာဘုရားထက် လွန်ကခဲမင့်ခမတ်သူမည်သည် မရှိဒြ။ ထ့ုိဒ ကာင့် အနုတ္တရ45F

46-မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။  

 ထုိစကား မှန်၏။ ဤခမတ်စွာဘုရားသည် သီလဂုဏ်ခြင့်လည်း အလံုးစုံဒသာ သတ္တဝါအဒြါင်းတည်း 

ဟူဒသာ ဒလာကကို လွှမ်းမိုးဒကျာ်လွန်၏။ သမာဓဂိုဏ်, ြညာဂုဏ်, ဝမုိတ္တိဂုဏ်, ဝမုိတ္တိဉာဏ  ဿနဂုဏ်ခြင့် 

လည်း လွှမ်းမိုးဒကျာ်လွန်၏။ သီလဂုဏ်ခြင့် (တဒြတ်တည်း၌) တူသူ မရှိဒြ။ တူသူမရှိဒသာ အတိတ် အနာဂတ် 

ဘုရားတ့ုိနှင့်သာ တူဒတာ်မူဒြ၏။ ြံုတူ မရိှဒြ၊ တထြ်တည်း တူသူမရှိဒြ၊ ပြိုင်ဘက် တူသူမရှိဒြ၊ .... ြ.... 

ဝမုိတ္တိဉာဏ- ဿနဂုဏ်ခြင့်လည်း တဒြတ်တည်း၌ တူသူမရှိဒြ။.... ပြို င်ဘက် တူသူမရှိဒြ။ ဤအဆုိသည် 

ခမတ်စွာဘုရား ဒဟာထားဒသာ ဒအာက်ြါစကားနှင့် အညီြင်ခြစ်သည်။ 

"နတ်များနှင့်တကွ, မာရ်နတ်နှင့်တကွ, ခဗဟ္ဗာများနှင့်တကွဒသာ, ဒလာက၌ ရဟန်းသူခမတ်များနှင့်တကွ, 

လူမင်းဟူဒသာ နတ်များ, သာမန ်လူအများနှင့်တကွဒသာ, သတ္တဝါအဒြါင်း၌ မိမိထက် သာလွန်၍ 

သီလနှင့် ခြည့်စုဒံသာ အခြားဒသာ ရဟန်းကုိဒသာ်၄င်း, သူခမတ်ကိဒုသာ်၄င်း ငါမခမင်ဒြ" ဤသ့ုိ စသည် 

ြျဲ့၍ သိအြ်၏။ 

ဤအတူြင် အဂ္ဂြသာ သုတ် စသည်တ့ုိကုိလည်း သိအြ်၏။ ငါ့မှာ ဆရာမရှိ အစရိှဒသာ ဂါထာတို့ကုိလည်း ြျဲ့၍ 

သိအြ်ကုန၏်။ 

အနုတ္တရ ဂုဏ်ဒတာ်အြွင့် ပြီး၏။ 

 
ပုရိသ မ္မသာရေိ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့် 

 (၁၃၉) ဆံုးမထုိကဒ်သာ ဒယာက်ျားြုဂ္ဂိုလ်တို့ကုိ သွားဒစတတ်, ဒမာင်းနှင်တတ်ဒသာဒ ကာင့် ြုရိသ-

 မ္မသာရထ4ိ6F

47 မည်ဒတာ်မူ၏။ "သွားဒစတတ်သည်"ဟူဒသာ စကားခြင့် ယဉ်ဒကျးဒစတတ်, ဆံုးမတတ်ဒသာ- ဟု 

ဆုိလုိသည်။ ထုိစကားရြ်၌ 'ြုရိသ မ္မသာရထ-ိဆံုးမထုိကဒ်သာ ဒယာက်ျားတ့ုိ'ဟူသည်ကား မယဉ်ဒကျး ကသည် 

                                           
46 အန-မရှိ+ဥတ္တရ-လွန်ကထဲူးခမတ်သူ = အနုတ္တရ- လွန်ကထဲူးခမတ်သူ မရှိ၊ အခမတ်ဆုံး ခြစ်ဒတာ်မူဒသာ ခမတ်စွာဘုရား။ 
47 ြုရိသ-ဒယာက်ျား(ြုဂ္ဂိုလ်)+ မ္မ-ဆုံးမထုိက်သည်+သာရထိ-သွားဒစတတ်သည်, ဒမာင်းနှင်တတ်သည်, ယဉ်ဒကျးဒစ တတ်သည်, 

ဆုံးမတတ်သည်= ြုရိသ မ္မသာရထိ - ဆုံးမထုိက်ဒသာ    ဒယာက်ျားတို့ကုိ သွားဒစတတ်, ဆုံးမတတ်ဒသာ ခမတ်စွာဘုရား။  
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ခြစ၍် ယဉ်ဒကျးဒအာင် ဆံုးမခြင်းငှာ သင့်ကုန်ဒသာ တိရစ္ဆာန်ဒယာက်ျား, လူဒယာက်ျား, နတ်ဒယာက်ျားတ့ုိသည် 

ဆံုးမထုိကဒ်သာ ဒယာက်ျားတ့ုိ မည်ကုန၏်။ ထုိစကား မှန်ဒြ၏။ ခမတ်စွာဘုရားသည် အြလာလနဂါးမင်း, 

စူဒဠာ ရ, မဒဟာ ရ, အဂ္ဂိသိြ, ဓမူသိြ, အရဝါဠနဂါးမင်း, ဓနြါက ဟ၍ူလည်းဒြါ်ဒသာ နာဠာဂိရိဆင် အစရှိ 

ကုန်ဒသာ တိရစ္ဆာန်ဒယာက်ျားတ့ုိကုိလည်း ဆံုးမဒတာ်မူဒလပြ။ီ အဆိြ်မရှိဒအာင် ခြုဒတာ်မူဒလပြီ။ သရဏဂုံနှင့် 

သီလတို့၌ တည်ဒစဒတာ်မူဒလပြ။ီ နဂိဏ္ဌ၏သား သစ္စက, အမ္ဗဋ္ဌလလုင်, ဒြါက္ခရသာတိြုဏ္ဏား, ဒသာဏ န္တ-

ြုဏ္ဏား, ကူဋ န္တြုဏ္ဏား အစရိှကနု်ဒသာ လူဒယာက်ျားတ့ုိကုိလည်း ဆံုးမဒတာ်မူဒလပြ။ီ အာဠာဝကဘီလူး, သူစိ 

ဒလာမဘီလူး, ြရဒလာမဘီလူး, သိ ကားနတ်မင်း, အစရိှကနု်ဒသာ နတ်ဒယာက်ျားတ့ုိကုိလည်း ယဉ်ဒကျးဒစ-

ဒတာ်မူဒလပြ။ီ ဆန်း ကယ်ကုနဒ်သာ ဆံုးမဒ ကာင်းနည်းတ့ုိခြင့် ဆံုးမဒတာ်မူဒလပြီ။ မှန်ဒြ၏။ ဤအရာ၌ 

"ခမင်းထိန်းဆရာကကီး ဒကသီ... ငါသည် ဆံုးမထုိကဒ်သာ ဒယာက်ျားတ့ုိကုိ အနုနည်းခြင့်လည်း ဆံုးမ၏။ အ ကမ်း 

နည်းခြင့်လည်း ဆံုးမ၏။ အနု,အ ကမ်း ၂-နည်းလံုးခြင့်လည်း ဆံုးမ၏" ဤသ့ုိ စဒသာသုတ်ကိ ုြျဲ့၍ သိအြ်၏။ 

(ဒကသိသုတ်၊ အံ၊၁၊၄၂၇) 

 တနည်းဒသာ်ကား- ခမတ်စွာဘုရားသည် သီလစင် ကယ်သူ စသည်တ့ုိအား ြထမစျာန် စသည်တ့ုိကုိ 

ဒဟာ ကားဒတာ်မူလျက်, ဒသာတာြန်စသည်တို့အားလည်း အထက်မဂ်တ့ုိ၏ အကျင့်ကို ဒဟာ ကားဒတာ်မူ 

လျက်, အဒတာ်အတန် ယဉ်ဒကျးပြီးဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်တို့ကုိလည်း အခြည့်အစံုယဉ်ဒကျးဒအာင် ဆံုးမဒတာ်မူသည်သာ 

တည်း။     

ြုရိသ မ္မသာရထဂုိဏ်ဒတာ်အြင့်ွ ပြးီ၏။ 

 
(၆-ဂ) အနုတ္တဒရာ ပုရိသ မ္မသာရေိ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့် 

 (၂၀၂) တနည်းကား- အနုတ္တဒရာ ြုရိသ မ္မသာရထိ-ဟူဒသာ ဤြု ်သည် တစ်ြတုည်းသာခြစဒ်သာ 

အနက်ခြ ဂုဏ်ြု ်တည်း။ မှန်ဒြ၏။ ခမတ်စွာဘုရားသည် ဆံုးမထုိကဒ်သာ ဒယာက်ျားတ့ုိကုိ တစ်ြတုည်းဒသာ 

ထက်ဝယ်ြဲွ့ဒြွခြင်းခြင့်သာလျှင် ထုိင်ဒနကုန်လျက် ပငိတွယ် ြင့်နွှဲခြင်းမရိှြဲ ရှစ်ြါးဒသာ သမာြတ်ဟူဒသာ အရြ် 

မျက်နှာများသို့ ဒခြးသွားနိုင်ဒအာင် သွားဒစဒတာ်မူဒြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် အနုတ္တဒရာ ြုရိသ မ္မသာရထိ-ဟူ၍ ဆုိအြ် 

ဒြသည်။ 

 မှန်ဒြ၏။ ဤအရာ၌ "ရဟန်းတ့ုိ... ဆင်ကုိ သင်ခြဒလ့ကျင့်ဒြးဒသာ ဆင်ဆရာသည် ဆံုးမသင်ခြ 

ထုိကဒ်သာ ဆင်ကိ ုသွားဒစလျှင်, ဒမာင်းနှင်လျှင် ယင်းဆင်သည် တစ်ြဒုသာ အရြ်မျက်နှာကိုသာလျှင် ဒခြးသွား 

၏" ဤသ့ုိ အစရှိဒသာ သုတ်ကိြုျဲ့၍ သိအြ်၏။47F

48 (သဠာယတနဝိဘဂခသုတ်၊ မ၊၃၊ ၂၆၄)  

အနုတ္တဒရာ ြုရိသ မ္မသာရထ ိဂုဏ်ဒတာ်အြွင့် ပြးီ၏။ 

                                           
48 ခမင်းဆရာက သင်ခြဒလ့ကျင့်ဒြးထားဒသာ ခမင်းသည်လည်း ဒမာင်းနှင်လျှင် တစ်ြုဒသာ အရြ်သ့ုိသာလျှင် ဒခြးသွားဒ ကာင်းကုိ 

ခြပြီးလျှင် (၁) အတွင်းရုြ်၌ အဆင်းကသုိဏ်းစျာန်၊ (၂) အခြင်ြ၌ အဆင်းကသုိဏ်းစျာန်၊(၃)သုဘစျာန်၊ (၄-၇) အရူြစျာန်ဒလးြါး၊ (၈) 

နိဒရာဓသမာြတ် ဟူဒသာ ရှစ်ြါးဒသာအရြ်သ့ုိ တစ်ထိုင်တည်းခြင့် ဒရာက်နိုင်ဒအာင် ခမတ်စွာဘုရားက သွန်သင်ညွှန်ခြ ဆံုးမနိုင်ဒသာ 

ဒ ကာင့် ခမတ်စွာဘုရားသည် 'အနုတ္တဒရာ ြုရိသ မ္မသာရထိ' မည်ဒ ကာင်း ထုိသဠာယတနဝိဘဂခသုတ်၌ ခြဆိုထားဒြသည်။ 
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(၇) သတ္ထာ ဒ ဝမနုဿာနံ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့် 
 
 (၁၄၀) မျက်ဒမှာက် အကျ ို းစီးြာွး, တမလွန်အကျ ို းစီးြွား, နိဗ္ဗာန်ဟူဒသာ ခမတ်ဒသာ အကျ ို းစီးြွား 

တ့ုိခြင့် ထုိကသ်ည့်အားဒလျာ်စွာ ဆံုးမသွန်သင်ဒတာ်မူတတ်ဒသာဒ ကာင့် သတ္ထာ-ဆရာ မည်ဒတာ်မူဒြ၏။48F

49  

တနည်းဒသာ်ကား- လှည်းကုန်သည်အဒြါင်း၏ဦးစီး လှည်းမှုးဒြါင်းဒဆာင်နှင့် တူဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် 

သတ္ထာ- မည်ဒတာ်မူဒြ၏။49F

50 ခမတ်စွာဘုရားတည်းဟူဒသာ လှည်းမှုးဒြါင်းဒဆာင်ကုိ ရ၏။ ဥြမာအားခြင့်- 

လှည်းမှုးဒြါင်းဒဆာင်သည် လှည်းကုန်သည်တ့ုိကုိ ြရီးြဲကိ ုကးူဒခမာက်ဒစ၏။ သူြိုး  ခမရှိဒသာ ြရီးြဲကို 

ကူးဒခမာက်ဒစ၏။ သားရဲတိရစ္ဆာန်ရှိဒသာ ြရီးြဲကို ကူးဒခမာက်ဒစ၏။ ဒရမရိှဒသာ ြရီးြဲကို ကူးဒခမာက်ဒစ၏။ 

ဒကျာ်လွန်ဒစ၏။ ဒကျာ်ထွက်ဒစ၏။ လွန်ဒခမာက်ဒစ၏။ ဒဘးမဲရ့ာ အရြ်သ့ုိ ဒရာကဒ်စ၏။  

ထ့ုိအတူြင် ခမတ်စွာဘုရားတည်းဟူဒသာ လှည်းမှုးဒြါင်းဒဆာင်သည်လည်း သတ္တဝါတို့ကုိ ြရီးြဲကိ ု

ကူးဒခမာက်ဒစဒတာ်မူ၏။ (အုိမင်းရခြင်းတည်းဟူဒသာ ဇရာြရီးြဲ, ြျားနာရခြင်းတည်းဟူဒသာ ဗျာဓိြရီးြဲ, ဒသရ 

ခြင်းတည်းဟူဒသာ မရဏြရီးြဲကိ ုကးူဒခမာက်ဒစဒတာ်မူ၏) ဤသ့ုိ အစရိှဒသာ နဒိ ္ဒေသနည်းခြင့်လည်း 

ဤသတ္ထာဟူဒသာြု ်၏ အနက်ကို သိအြ်၏။  

"ဒ ဝမနုဿာနံ-နတ်လူတ့ုိ၏"ဟူသည်ကား နတ်တို့၏၄င်း, လူတို့၏၄င်း (သတ္ထာ-ဆရာဒြတည်း)။ ဤ 

နတ်လူတို့၏ ဆရာ-ဟူဒသာ စကားသည် အလွန်အခမတ် သတ္တဝါတို့ကုိ ြုိင်းခြားခြင်း၏ အစမ်ွးအားခြင့်၄င်း၊ ကျွတ် 

ထုိကဒ်သာ ဘဗ္ဗသတ္တဝါတို့ကုိ ြုိင်းခြားခြင်း၏ အစွမ်းအားခြင့်၄င်း ဆုိအြ်ဒသာ စကားဒြတည်း။ စင်စစ်အားခြင့် 

မူကား ခမတ်စွာဘုရားသည် အဆံုးအမဒြးဒသာအားခြင့် တိရစ္ဆာန်တ့ုိ၏လည်း ဆရာခြစသ်ည်သာတည်း။ မှန်၏။ 

ထုိတိရစ္ဆာန်တိုသည်လည်း ခမတ်စွာဘုရား၏ တရားကုိ  ကားနာရသခြင့် ဥြနိဿယနှင့် ခြည့်စုခံြင်းသ့ုိ ဒရာက်၍ 

ထုိဥြနိဿယခြင့်ြင်လျှင်  ုတိယဘဝ၌ဒသာ်၄င်း, တတိယဘဝ၌ဒသာ်၄င်း မဂ်ြိုလ်ကိ ုရ ကဒလကုန်၏။ 

ဤအရာ၌ ြားနတ်သား စသည်တ့ုိသည် သာဓကဒြတည်း။ 

 
ြျဲ့၍ခြြါအ့ံ။ ခမတ်စွာဘုရားသည် ဂဂ္ဂရာဒရကန်၏ ကမ်းနား၌ စမ္ပာပမို ့သပူမို ့တ့ုိများ တရားဒဟာဒနစဉ် 

ြားတစ်ဒကာင်သည် ခမတ်စွာဘုရား၏ အသံဒတာ်၌ တရားသံဟူဒသာ နမိိတ်ကိယူုလျက် နာဒန၏။ နွားဒကျာင်း 

သား တစ်ဒယာက်သည် ဝါးရင်း ုတ်ကိဒုထာက်၍ ဒငးဒမာ ရြ်တည်လတ်ဒသာ် ထုိြားကို ဦးဒြါင်း၌ ြိဒထာက် 

လျက် တည်ဒလ၏။ ထုိြားသည ်ထုိြဏ၌ြင်လျှင် ဒသ၍ တာဝတိံသာနတ်ခြည်၌ ၁၂-ယူဇနာရိှဒသာ ဒရွှေဗိမာန်၌ 

ခြစဒ်လသည်။ အြ်ိရာမှ နိုးလာဒသာသူကဲသ့ုိ့ ထုိဗိမာန်၌ နတ်သမီး အဒြါင်း ခြရံံလျက် မိမိကိယု်ကုိ ဒတွ့ရဒသာ 

ဒ ကာင့် "အြျင်းတ့ုိ- ငါကဲ့သ့ုိဒသာ ြားသည်ဒသာ်လည်း ဤဒရွှေဗိမာန်၌ ခြစရ်ဒြျဒသး၏။ အဘယ်သ့ုိဒသာ ကကုိံ 

ခြုြဲဒ့လသနည်း"ဟု ဆင်ခြင်လတ်ဒသာ် ဘုရား၏ တရားသံ၌ နိမိတ်ကုိ ယူခြင်းမတှြါး အခြား တစ်စုတံစ်ြဒုသာ 

                                           
49 ဤအလုိအားခြင့်- သတ္ထာဒ ဝမနုဿာနံ= နတ်လူတို့၏ ဆရာခြစ်ဒတာ်မူဒသာ ခမတ်စွာဘုရား-ဟူဒသာ အနက်ကုိ သိအြ်၏။ 
50 ဤအလုိအားခြင့်- သတ္ထာဒ ဝမနုဿာနံ= နတ်လူတို့၏ လှည်းမှုးဒြါင်းဒဆာင်နှင့်တူစွာ ြရီးလမ်းညွှန် ဦးစီးဒြါင်းဒဆာင်ကကီး 

ခြစ်ဒတာ်မူဒသာ ခမတ်စွာဘုရား-ဟူဒသာ အနက်ကို သိအြ်၏။ 
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ဒကာင်းမှုကိုမျှ မဒတွ့ခမင်ရြဲ ရှိဒလ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် ထုိြားနတ်သားသည ်ထုိြဏ၌ြင်လျှင် ဒရွှေဗိမာန်နှင့်တကွ 

လာ၍ ခမတ်စွာဘုရား၏ ဒခြဒတာ်ကုိ ဦးတုိကရ်ှိြိးုဒလ၏။ ခမတ်စွာဘုရားသည် သိဒတာ်မူလျက်ြင်- 

"နတ်၏တန်ြိုးခြင့်၄င်း, အခြံအရံခြင့်၄င်း ဒတာက်ြလျက် အလွန်နစှ်သက်ြွယ် အဆင်းခြင့် အလံုးစံု  

ဒသာ အရြ်မျက်နှာတ့ုိကုိ ထွန်းလင်းဒစလျက် ငါ၏ ဒခြတ့ုိကို ရှိြိးုသကူား မည်သူဒြနည်း?" ဟု ဒမး 

ဒတာ်မူဒလ၏။ 

 "အကျွနု်ြ်သည် ဒရှးဘဝတုန်းက ဒရ၌ကျက်စားဒသာ ြားသတ္တဝါ ခြစ်ြဲ့ြါ၏။ အရှင်ဘုရား၏  

တရားကုိ နာဒနစဉ် နွားဒကျာင်းသားသည် ဝါးရင်း ုတ်ခြင့် ြိလျက် ဒထာက်မိသခြင့် ဒသဆံုးြဲရ့ြါသည် 

ဘုရား"ဟု ဒလျှာကထ်ားဒလသည်။ 

ခမတ်စွာဘုရားသည် ထုိြားနတ်သားအား တရားကုိ ဒဟာဒတာ်မူ၏။ ရှစ်ဒသာင်းဒလးဒထာင်ဒသာ သတ္တဝါတ့ုိ 

သည် တရားထူးရ ကဒလ၏။ ြားနတ်သားသညလ်ည်း ဒသာတာြတ္တိြုိလ်၌ တည်ပြီးလျှင် ခြုံးလျက် ြဲြာွသွား 

ဒလ၏။ (မဏ္ဍုကဒ ဝြုတ္တဝတ္ထု၊ ဝိမာန၊နှာ-၇၃) 

 
   သတ္ထာဒ ဝမနုဿာန ံဂုဏ်ဒတာ်ြွင့် ပြးီ၏။ 

 
(၈) ဗု ္ဓ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့် 

 (၁၄၁) ထုိမှတြါး အမှတ်မရှိ တစ်စုတံစ်ြဒုသာ သိသင့် သိထုိကဒ်သာ အ ကင် ဒေယျဓံတရားသည် 

ရှိ၏။ ထုိဒေယျဓတံရားအလံုးစုံကိုြင်လျှင် ဝဒိမာက္ခန္တကိ50F

51 ဉာဏ်ဒတာ်များ၏ အစွမ်းခြင့် သိဒတာ်မူပြီး ခြစ်ဒသာ 

ဒ ကာင့် ဗု ္ဓ-မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။51F

52   

တနည်းကား.... သစ္စာဒလးြါးတ့ုိကုိ ကိုယ်ဒတာ်တိုင် သိဒတာ်မူဒလပြီ။ အခြား သတ္တဝါများကုိလည်း 

သိဒစဒတာ်မူဒလပြ။ီ ထုိသ့ုိ သိဒတာ်မူခြင်း, သိဒစဒတာ်မူခြင်းဒ ကာင့်... ဤသ့ုိအစရိှဒသာ အဒ ကာင်းတ့ုိခြင့် 

လည်း52F

53 ဗု ္ဓ မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။  

                                           
51 ဝိဒမာက္ခ-လွတ်ဒခမာက်ဒသာ အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်၊ ဝိဒမာက္ခန္တိက-အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်၏ အဆံုး၌ခြစ်ဒသာ အရဟတ္တြိုလ်ဉာဏ်၊ 

ဝိဒမာက္ခန္တိက-မည်ဒသာ အရတ္တြိုလ်သ့ုိ ဒရာက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ခြည့်စုံသွားဒသာ သဗ္ဗညုတဉာဏ် အစရိှဒသာ ဗု ္ဓဉာဏ်ဒတာ် အလုံးစံု၊ 

သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒတာ် အစရိှဒသာ ထိုဘုရားဉာဏ်ဒတာ်များ၏ အစွမ်းခြင့် သိသင့်သိထိုက်ဒသာ ဒေယျဓံတရား အလံုးစုံကုိ သိဒတာ်မူသည် 

ဟု ဆုိလိုသည်။ 
52 သမ္မာသမ္ဗု ္ဓ-ြု ်ခြင့် အကျဉ်းအားခြင့်၄င်း, အကျယ်အားခြင့်၄င်း ခမတ်စွာဘုရား၏ သစ္စာဒလးကိ ုထုိးထွင်း၍ သိခြင်း, ဘုရားအခြစ်သ့ုိ 

ဒရာက်ဒတာ်မူခြင်းကို ခြ၏။ ဤ ဗု ္ဓ-ြု ်ခြင့်မူ ထုိသစ္စာဒလးြါးမှ အခြားတြါးဒသာ ဒေယျဓံတရားကုိလည်း သိခြင်းကို ခြ၏။ 

တနည်းကား- သမ္မာသမ္ဗု ္ဓြု ်ခြင့် ခမတ်စွာဘုရား၏ ြဋိဒဝဓဉာဏ်အစွမ်းကိ ုခြ၏။ ဗု ္ဓြု ်ခြင့် ခမတ်စွာဘုရား၏ ဒ သနာဉာဏ် အစွမ်းကိ ု

ခြ၏။ (ဋီကာ) 
53 အလံုးစုံကုိ သိဒတာ်မူဒသာ(သဗ္ဗညူခြစ်ဒသာ)ဒ ကာင့် ဗု ္ဓ မည်ဒတာ်မူ၏။ အလံုးစံုကုိ ခမင်ဒတာ်မူဒသာ(သဗ္ဗ ဿာဝီ ခြစ်ဒသာ)ဒ ကာင့် 

ဗု ္ဓ မည်ဒတာ်မူ၏။ သူတြါးတ့ုိက မသဒိစအြ်ြဲ ကုိယ်ဒတာ်တိုင်သာလျှင် သိဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် ဗု ္ဓ မည် ဒတာ်မ၏ူ... စသည်ခြင့် နိဒ ္ဒေသ 

၌ ခြထားဒသာ အဒ ကာင်းများကုိ ဤစကားခြင့် ရည်ညွှန်းသည်။ 
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 ဤဆုိြ့ဲဒသာ အနက်ကိ ုသိနားလည်ဒစရန်အတွက် "သစ္စာတ့ုိကုိ သိဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် ဗု ္ဓ မည်ဒတာ်မူ 

၏။ သတ္တဝါအဒြါင်းကို သိဒစဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် ဗု ္ဓ မည်ဒတာ်မူ၏" ဤသ့ုိ စသည်ခြင့် ဒဟာထားဒသာ 

အလံုးစုဒံသာ နိဒ ္ဒေသနည်းကုိ ခြစ်ဒစ၊ ြဋိသမ္ဘိ ါမဂ်နည်းကို ခြစဒ်စ ြျဲ့၍ ခြအြ်၏။  

ဗု ္ဓဂုဏ်ဒတာ်အြွင့် ပြီး၏။ 

 
(၉) ဘဂဝါ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့် 

 (၁၄၂) ထုိမှတြါး ဘဂဝါဟူဒသာ ဤအမညသ်ည် ဤခမတ်စွာဘုရား၏ သီလအစရိှ ဒသာ ဂုဏ်တ့ုိခြင့် ထူး 

ဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် သတ္တဝါအားလံုးတ့ုိထက် ထူးဒတာ်မူ၍ အဒလးခြုအြ်ဒသာ ဆရာခမတ်ကကီး ခြစ်ဒတာ်မူသည့် 

ခမတ်စွာဘုရားအား အဒလးခြုဒသာအားခြင့် ဒြါ်ဆုိအြ်ဒသာ အမည်ဒြတည်း။53F

54 ထ့ုိဒ ကာင့် ဒရှးဆရာတ့ုိသည် 

ဒအာက်ြါ ဂါထာကို မိန့်ဆုိြ့ဲဒလပြီ-- 

 "ဘဂဝါ-ဟူဒသာ အမည်စကားသည ်အထူးသခြင့် ြျးီမွမ်းအြဒ်သာ အမည်ဒြတည်း။ ဘဂဝါ-ဟူဒသာ 

အမည်စကားသည ်ခမတ်လှဒြ၏။54F

55 အဒလးခြုအြ်ဒသာ ဆရာခမတ်ကကီး ခြစ်ခြင်း, အဒလးခြုထုိက ်

ဒ ကာင်း သီလစသည်နှင့် ခြည့စ်ုံဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် ထုိခမတ်စွာဘုရားကို ဘဂဝါ-ဟူ၍ ဒြါ်ဆုိအြ်ြါ 

ဒြ၏။ (ဤကား ဒရှးဆရာတို့၏ ဂါထာတည်း။) 

 
 တနည်းကား- အမညသ်ည် အာဝတ္ထိကအမည်, လိဂိကအမည်, ဒနမိတ္တိကအမည်, အဓိစ္စသမုြ္ပန္နအမည် 

ဟူ၍  ဒလးြါးအခြားရိှ၏။ အဓိစ္စသမုြ္ပန္နအမည် ဟသူည်မှာ ဒလာကီသ ္ဒေါဆရာတို့၏ ဒဝါဟာရအားခြင့် ယိ ိစ္ဆက 

အမည်ြင် ခြစ်သည်။  

ထုိအမည်ဒလးြါးတ့ုိတွင် (ဝစ္ဆ) နွားငယ်, ( မ္မ) ထမ်းြိုးကျင့်ဒလာက်ဒသာ နာွး, (ဗလိဗ ္ဓ) ဝန်ရုးံ-

နွားလား- ဤသ့ုိ အစရှိဒသာ အမည်သည် အြုိကအ်တန့်ကို စွဲ၍ ဒြါ်ဒသာ (အာဝတိ္ထိက) အမည်ဒြ တည်း။55F

56  

( ဏီ္ဍ)  ုတ်ဒတာင်ဒဝးှရိှသူ-  ုတ်ဒတာင်ဒဝးှ စွကဲိုင်ထားသူ, (ဆတ္တ)ီ ထီးရိှသူ, ထီးဒဆာင်းဒနသူ, (သိြ)ီ 

ဦးစွန်းရိှသူ, (ကရီ) လက်ဒမာင်းရိှသူ- နှာဒမာင်းရိှဒသာ ဆင်၊ ဤသ့ုိအစရိှဒသာ အမည်သည် အသွင်အခြင်ကိ ုစွဲ၍ 

ဒြါ်ဒသာ (လိဂိက) အမည်ဒြတည်း။ 

                                           
54 အဒလးခြုအြ်ဒသာ ဆရာကကီးကို ခဗာဟ္မဏတ့ုိက ဂုရု-ဟု ဒြါ်သည်။ ဘဂဝါ-ဘဂဝမ် ဟူ၍လည်း ဒြါ်သည်။ ဒန,လတ့ုိကုိလည်း ဘဂဝါ-

ဘဂဝမ်ဟု ဒြါ်သည်။ ငှကမ်ျားက ဂဠုန်မင်းကို ဘဂဝါ-ဘဂဝမ်ဟု ဒြါ်သည့် အဒနအားခြင့်လည်း ခြဆုိသည်။ ထုိနညး်အတူြင် ခမတ်စွာ 

ဘုရားကို အဒလးခြုဒသာအားခြင့် ဘဂဝါ-ဒြါ်သည်ဟု ဆိုလိုဒြသည်။ ထုိအလိုအားခြင့် ဘဂဝါ-အ ဒလးပပုအပ်ဒသာ အရငှ်ပမတ်ကကီး ဟု 

ဆိုလိုဒြသည်။ 
55 ဘဂဝါ-ဟူဒသာ အမည်က အထူးသခြင့် ြျးီမွမ်းအြ် ခမင့်ခမတ်ဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်ကို ဒဟာဒသာဒ ကာင့် ထုိအမည်ကိုလည်း အထူးသခြင့် 

ြျးီမွမ်းအြ်သည်ဟု ဆိုဒြသည်။  
56 ဝစ္ဆ,  မ္မ, ဗလိဗ ္ဓ-ဟူဒသာ အမည်တို့သည် ငယ်စဉ် အြိုကအ်တန့်, ထမ်းြိုးကျင့်ဒလာက်စဉ် အြုိက်အတန့်, ဝန်ရုံးဒနစဉ် အြုိက်အတန့် 

တို့ကုိစွဲ၍ ဒြါ်ဒသာ အမည်များ ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် ၄င်းတို့ကုိ အာဝတ္ထိက အမည်ဟု ဆိုသည်။ သူငယ်, လူြျ ို , အြိုးကကီး အစရိှဒသာ အမည် 

များသည်လည်း အာဝတ္ထိက အမည်များြင်တည်း။ 
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(ဒတဝိဇ္ဇ) ဝဇိ္ဇာသံုးြါးရှိသူ, (ဆဠဘိည) အဘိညာဉ် ၆-ြါးရှိသူ, ဤသ့ုိ အစရိှဒသာ အမည်သည် ဂုဏ် 

အဒ ကာင်းနိမိတ်ကုိ စွဲ၍ ဒြါ်ဒသာ (ဒနမိတ္တိက) အမည်ဒြတည်း။56F

57  

 (သိရိဝဍ္ဎက) ကျက်သဒရကုိ ြွားဒစသူ-ကျွန်၊ (ဓနဝဍ္ဎက) ဥစ္စာကို ြွားဒစသူ-ကျွန်၊ ဤသ့ုိ အစရှိဒသာ 

အမည်သည် သ ္ဒေါနကက်ို မင့ဲမူ၍ ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် အဒ ကာင်းကုိ ဒကျာ်လွန်၍ ဒြါ်ဒသာ (အဓိစ္စသမုြ္ပန္န) အမည ်

ဒြတည်း။57F

58 

 
 ဘဂဝါ-ဟူဒသာ ဤအမည်သည်ကား ဂုဏ်အဒ ကာင်းနိမိတ်ကိ ုစွဲ၍ခြစဒ်သာ ဒနမိတ္တိက အမည်ဒြ 

တည်း။ မယ်ဒတာ် ြမည်းဒတာ်တ့ုိက ခြု(မှည့)်အြသ်ည်လည်း မဟုတ်ဒြ။ ရှစ်ဒသာင်းဒသာ ဒဆွဒတာ်မျ ို းဒတာ် 

တ့ုိက ခြုအြ်သည်လည်း မဟုတ်ဒြ။ သိ ကား, သန္တုဿိတ စဒသာ နတ်အထူးတ့ုိက ခြုအြ်သည်လည်း မဟုတ် 

ဒြ။ မှန်ဒြ၏။ တရားစစ်သူကကီး ခြစ်ဒတာ်မူဒသာ အရှင်သာရိြတု္တရာမဒထရ် ဒဟာထားဒသာ ဒအာက်ြါ စကား 

လည်း ရိှဒြ၏-- 

 "ဘဂဝါဟူဒသာ ဤအမည်သည် မယ်ဒတာ်က ခြုအြသ်ည်လည်း မဟုတ်။ ....ြ.... ဘဂဝါဟူဒသာ ဤ  

အမည်သည် ဘုန်းဒတာ်ကကီးကုန်ဒသာ ခမတ်စွာဘုရားတ့ုိအား ဝိဒမာက္ခန္တ မည်ဒသာ အရဟတ္တြုိလ်ြဏ၌   

ရဒသာ အမည်ဒြတည်း။ ဘဂဝါဟူဒသာ ဤအမည် ြညတ်သည် ဘုန်းဒတာ်ကကီးကုန်ဒသာ ခမတ်စွာ-  

ဘုရားတ့ုိအား ဒဗာဓြိင်ဒအာက်၌ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိ ုရသည်နှင့်တပြိုင်နက် မျက်ဒမှာက်သိအြ်ဒသာ 

ြညတ်ဒြတည်း"။ (ဤကား မဟာနိဒ ္ဒေသ စကားတည်း) 

 
 (၁၄၃) ဘဂဝါဟူဒသာ ဤအမညသ်ည် အ ကင်ဂုဏ်အဒ ကာင်းကို စွဲ၍ ခြစ်ြဲ့၏။ ထုိဂုဏ်တို့ကုိ ခြခြင်းငှာ 

ဒအာက်ြါဂါထာကို မိန့်ဆုိကနု်၏-- 

 ဘဂီ- ဣဿရိယ စဒသာ ဘုန်းဒတာ် ၆-ြါးနှင့် ခြည့စ်ုံဒတာ်မူဒြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် ထုိခမတ်စွာဘုရားကုိ  

ဘဂဝါ-ဟ ုဆုိအြ်ဒြသည်။ ဘဇီ-ဆိတ်ပငိမ်ရာ၌ စျာန်အဘိညာဉ် မဂ်ြိုလ်တရားထူးများကို ကြ်ဒရာက် 

ဒတာ်မူဒလပြ။ီ ထ့ုိဒ ကာင့် ထုိခမတ်စွာဘုရားကို ဘဂဝါဟု ဆုိအြ်ဒြသည်။ ဘာဂီ-ြစ္စည်းဒလးြါးနှင့်  

အတ္ထရသစသည် စျာန်ဝိဒမာက္ခ စသည်အြ့ုိ ရှိဒတာ်မူဒြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် ... ဆုိအြ်ဒြသည်။ ဝဘိတ္တဝါ-  

တရားရတနာကို ဒဝဘန်ဒဟာ ကားဒတာ်မူဒလပြီ။ ထ့ုိဒ ကာင့်... ဆုိအြ်ဒြသည်။ အကာသိဘဂ္ဂံ-ရာဂ 

စသည် ြျက်ဆီးခြင်းကို ခြုဒတာ်မူဒလပြီ။ ထ့ုိဒ ကာင့်... ဆုိအြ်ဒြသည်။ ဂရ-ုအဒလးခြုအြဒ်သာ ဆရာ 

                                           
57 ဒကျာင်း ကာ, ဆရာဝန်, ြညာရိှ, စာဒရးဆရာ အစရိှဒသာ အမည်များလည်း ဂုဏ်အဒ ကာင်းနိမိတ်ကို စဲွ၍ဒြါ်ဒသာဒ ကာင့် ဒနမိတ္တိက 

အမည်များြင်တည်း။ 
58 သိရိဝဍ္ဎက, ဓနဝဍ္ဎက, ြုဏ္ဏ အစရိှဒသာ အမည်များသည် ဒရှးဒြတ်က ကျွန်၏ အမည်များခြစ်သည်။ ထိုအမည်တို့၏ အနက်သည် 

ဒကာင်းခမတ်ဒသာ်လညး် ထုိကျွန်များသည်ကား ကျက်သဒရကိ ုတိုးြွားဒစခြင်း-စဒသာ အနက်နှင့်ဒလျာ်စွာ မခြစ် ကကုန်။ ထိုသ့ုိ 

အနက်နှင့် မဆီဒလျာ်ြဲ ဒြါ်ဒဝါရံုမျှသာ ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် အဓိစ္စသမုြ္ပန္န-အမည်ဟု ဆုိဒြသည်။ အဒ ကာင်းကို မင့ဲြဲ အဒ ကာင်းမဲ့ ဒြါ်ဒဝါ 

ဒသာ အမည်ဟု ဆုိလိုသည်။ ယြုကာလ၌ အရြ်ြုဒသာသူကို 'ဒမာင်ရှည်'ဟု ဒြါ်သကဲသ့ုိ့ြင်တည်း။ ယ ိစ္ဆိက အမည်ဟူသည်မှာလညး် 

အလုိရှိတိုင်း ဒြါ်လုိရာ ဒြါ်ထားဒသာ အမည်ဟု ဆုိလိုဒြသည်။  
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ခြစဒ်တာ်မူဒြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့်.... ဆုိအြ်ဒြသည်။ ဘာဂျဝါ-  ါန သီလ စဒသာ အထွတ်အထိြ် ဘုန်းကံ 

ရှိဒတာ်မူဒြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့်.... ဆုိအြ်ဒြသည်။ ကာယဘာဝနာ စဒသာ များစွာဒသာ ဘာဝနာအစဉ် 

တ့ုိခြင့် (သုဘာဝိတတ္တ)ဒကာင်းစွာ ြွါးဒစအြ်ပြီးဒသာ သဒဘာရှိဒတာ်မူြါဒြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့်... ဆုိအြ် 

ဒြသည်။ ဘဝန္တဂ-ဘဝ၏အဆုံး နဗိ္ဗာန်သ့ုိ ဒရာကဒ်တာ်မူဒြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် ထုိခမတ်စွာဘုရားကုိ 

ဘဂဝါဟု ဆုိအြဒ်ြသည်"။ (ဤကား မဟာနိဒ ္ဒေသ ဂါထာတည်း) 

 
 ဆက်၍ ညွှန်ခြဦးအ့ံ။ ဤဂါထာ၌ ဘာဂီ-အစရိှ ဒသာ ထုိထုိြု ်တ့ုိ၏ အနကကုိ် နိဒ ္ဒေသ၌ အကျယ်ခြဆုိ 

ထားဒသာ နည်းခြင်ြင်လျှင် မှတ်အြ်ဒြသည်။ 

 
(၁၄၄) ယြုဆုိမည့် အြင့်ွသည်ကား မဟာနိဒ ္ဒေသမှ တြါးဒသာ အဋ္ဌကထာနည်းဒြတည်း။ 

 ဘာဂျဝါ-ဘုန်းကံဒတာ်နှင့် ပပည့်စုဒံတာ်မူပါဒပ၏။ ဘဂ္ဂဝါ-ဖျက်ဆီးဒတာ်မူဒလပပ။ီ ဘဂ-မည်ဒသာ  

ဣဿရိယ စသည်တ့ုိနှင့် ယှဉဒ်တာ်မူဒပ၏။ ဝိဘတ္တဝါ-ဒဝဘန်ဒဟာ ကားဒတာ်မူဒလပပ။ီ ဘဝတို့၌ သွား 

ဒသာ တဏှာကုိ ဒေးွအန်ဒတာ်မူဒလပပ။ီ ေ့ုိဒ ကာင့် ဘဂဝါ-မည်ဒတာ်မူ၏။ ဤသည်ကား ဒြါင်းစဉ် 

သဂခဟ ဂါထာတည်း။ 

 
 ထုိဂါထာ၌ (၁)ဝဏ္ဏာဂမ-အက္ခရာလာဒသာနည်း (ဝါ) အက္ခရာခြည့်စကွ်ဒသာနည်း၊ (၂)ဝဏ္ဏဝိြရိယာယ- 

အက္ခရာ ဒရှ့ဒနာက်ခြန်ဒသာနည်း၊ (၃)ဝဏ္ဏဝိကာရ-အက္ခရာဒြါက်ခြန်ဒသာနည်း၊ (၄)ဝဏ္ဏာဒလာြ-အက္ခရာ 

ဒြျြျက် နုတ်ြယ်ဒသာနည်း၊ (၅)ဓာတုအတ္ထာတိသယ-ဓာတ်၏ ြုိလွန်ဒသာအနက်ရိှဒသာနည်းဟူဒသာ နရိုတ္တိ 

ကျမ်းလာ လက္ခဏာကို ယူ၍ဒသာ်၄င်း၊ ရိုးရိးု ရုြ်ပြီးစီရင်ြံုကိုခြဒသာ သ ္ဒေါကျမ်းနည်းခြင့် ြိဒသာ ရာ ိဂုိဏ်း၌ 

ထည့်သွင်းခြင်း လက္ခဏာကို ယူ၍ဒသာ်၄င်း ငါတို့ဆရာခြစ်ဒသာ ပမတ်စွာဘုရားမှာ ဒလာကီ ဒလာကုတ္တရာ 

ချမ်းသာတ့ုိကုိ ပဖစဒ်စတတ်ဒသာ  ါန သီလ အစရိှဒသာ အေွတ်အေိပ်သ့ုိ ဒရာက်ဒသာ ဘာဂျဒခါ် ဘုန်းကံဒတာ် 

သည် ရိှဒပ၏။ ေ့ုိဒ ကာင့် ဘာဂျဝါ-ဟု ဆုိသင့်ရာ၌ ဘဂဝါ-ဟု ဒခါ်ဆုိအပ်ဒပသည် ဟု သိအြ်၏။  

 
 ထ့ုိခြင် ဒလာဘ, ဒ ါသ, ဒမာဟ ဒြါက်ခြန်ဒသာ အနသိကာရ58F

59// အဟိရိက-အကုသုိလ်မှ မရှက်ခြင်း, 

အဒနာတ္တြ္ပ-အကုသုိလ်မှ မလန့်ခြင်း၊ ဒကာဓ-အမျက်ထွက်ခြင်း, ဥြနာဟ-ရန်ပငိုးြဲွ့ခြင်း၊ မက္ခ-သူတြါးဒကျးဇူး 

ဒြျြျက်ခြင်း, ြဠာသ-ဂုဏ်ခမင့်သူနှင့် တန်းတူခြု၍ ြက်ပြိုင်ခြင်း၊ ဣဿာ-မနာလုိခြင်း, မစ္ဆရိယ-ဝနတုိ်ခြင်း၊ 

မာယာ-မိမိ၏အခြစကုိ် ြံုးကွယ်ခြင်း, သာဒဌယျ-မရှိဒသာဂုဏ်ခြင့် ဟန်ဒဆာင်လျက် ဒကာက်ကျစ်ခြင်း၊ ထမ္ဘ- 

မရိုဒသ မကိုင်းညွတ်နိငု်ဒအာင် ြက်ထန်ခြင်း, သာရမ္ဘ- သ့ူထက်သာဒအာင်လုြ်၍ ြျုတ်ြျယ်ြျ ို းနိှမ်ခြင်း၊ 

                                           
59 ဤတိုင်ဒအာင်ဒသာ ဒလးြု ်ခြင့် တစ်ြါးစီဒသာ ကိဒလသာတို့ကုိ ခြသည်။ 
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မာန်တက်ခြင်း, အလွန်မာန်တက်ခြင်း၊ မာန်ယစ်ခြင်း, ဒမ့ဒလျာ့ခြင်း၊ တဏှာ, အဝိဇ္ဇာ//59F

60 သံုးပါးစအီခြားရိှဒသာ 

အကုသုိလ်မူလ  ုစ္စရိကု် သံကိဒလသ,60F

61 မလ-အညစ်အဒ ကး,61F

62 ဝသိမ-မညီညွတ်မှု, သညာ,62F

63 ဝတိက်, ြြဉ္စ// 

ဒလးပါးစီ အခြားရှိဒသာ ဝိြ္ပလ္လာသ, အာသဝ, ဂန္ထ,  သဃ, ဒယာဂ, အဂတိ, တဏှာ၏ခြစခ်ြင်း63F

64 ဥြါ ါန်။ ငါးပါးစီ 

အခြားရိှဒသာ ဒစဒတာြိလ,64F

65 ဒစဒတာဝိနိဗန္ဓ,65F

66 နီဝရဏ, အဘိနန္ဒေန,66F

67// ၆-ပါးဒသာ ဝိဝါ မူလ,67F

68 တဏှာ-

ကာယ၊68F

69 ခုနစပ်ါးဒသာ အနုသယ၊ ရှစ်ပါးဒသာ မိစ္ဆတ္တ69F

70၊ ကိုးပါးဒသာ တဏှာမူလက- တဏှာအရင်းြံဒသာ 

တရား၊70F

71 ဆယ်ပါးဒသာ အကုသလ ကမ္မြထ၊ ၆၂-ပါးဒသာ မိစ္ဆာ ိဋိ္ဌ၊ ၁၀၈-ပါးဒသာ တဏှာဝစိရိုက် 

အခြားရိှကနု်ဒသာ အလံုးစံုကနု်ဒသာ ြူြန်ခြင်း ြူဒလာင်ခြင်းကုိ ခြုတတ်ကုနဒ်သာ တစ်သိန်းမက 

များလှကုနဒ်သာ ကိဒလသာတ့ုိကုိ ြျက်ဆီးဒတာ်မူဒလပြီ။ အကျဉ်းြျုြအ်ားခြင့်မူကား ကိဒလသာမာရ်, ြန္ဓမာရ်, 

အဘသိြခါရမာရ်, ဒ ဝြုတ္တမာရ်, မစ္စုမာရ်ဟူဒသာ ငါးြါးဒသာ မာရ်တို့ကုိ ြျက်ဆီးဒတာ်မူဒလပြ။ီ  

ဤကိဒလသာ ရန်သူတို့ကုိ ေုိသ့ုိဖျက်ဆီးဒတာ်မူပပီး ပဖစဒ်သာဒ ကာင့် ဘဂ္ဂဝါ-ဟု ဆုိသင့်ရာ၌ ဘဂဝါ-ဟု 

ဒခါ်ဆုိအပ်ဒပသည်။ ဤဒနရာ၌ ဒအာက်ြါ အကျဉ်းြျုြ်ဂါထာကို ဆရာတစ်ြါးက မိန့်ဆုိထားဒလ၏။ 

                                           
60 အဟိရိက-မှ အဝိဇ္ဇာ တိုင်ဒအာင် ၂-ြါးတဲွ တစ်စုံ တစ်စုံဒသာ ကိဒလသာတို့ကုိ ခြသည်။ 
61 သံကဒိလသ-ညစ်နွမ်းဒ ကာင်း ၃-ြါး ဟူသည်မှာ တဏှာ,  ိဋိ္ဌ,  ုစ္စရုိက် ဤသံုးြါးြင်တည်း။ 
62 မလ-အညစ်အဒ ကး သံုးြါးဟူသည်မှာ- ရာဂ, ဒ ါသ, ဒမာဟ။ ဝိသမ သံုးြါးလည်း ဤ ရာဂ, ဒ ါသ, ဒမာဟ တ့ုိြင်တည်း။ 
63 သညာ ၃-ြါး ဟူသည်မှာ ကာမသညာ, ဗျာြါ သညာ, ဝိဟိံသသညာ တို့ြင်တည်း။ 
64 သကခန်း ဆွမ်း ဒကျာင်းတို့ကုိ အဒ ကာင်းခြု၍ တဏှာခြစ်ခြင်း ၃-ြါး၊ အဒထွဒထွကို အဒ ကာင်းခြု၍ တဏှာခြင်ခြင်း ၁-ြါး၊ ဤဒလးြါး 

ကိ ုတဏှုြ္ပါ -ဟု ဒြါ်သည်။ 
65 ဒစဒတာြိလ-စိတ်၏ဒခငြှောင့်ငါးြါးဟူသည်မှာ- ဘုရား,တရား,သံဃာ, အကျင့်သိက္ခာ၌ ယုံမှားခြင်း ၄ြါးနှင့်၊ သီတင်းသုးံဒြါ်တ့ုိ၌ 

အမျကထ်ွကခ်ြင်း အားခြင့် ဤငါးြါးတ့ုိခြစ်သည်။ 
66 ဒစဒတာဝိနိဗန္ဓ-စိတ်၏အဒနှာင်အြွဲ့ ငါးြါးဟူသည်မှာ- ကာမဂုဏ်၌ တြ်စဲွဒနခြင်း၊ မိမိကိုယ်၌ တြ်စွဲဒနခြင်း၊ ခြင်ြရုြ်၌ တြ်စဲွဒနခြင်း၊ 

အလုိရှိတိုင်းစား၍ အိြ်စက်ြျမ်းသာ, နံြါးဒစာင်း ဒခြာင်းအိြ်ြျမ်းသာ, ငုိက်မျဉ်းြျမ်းသာတို့ကုိ ြံစားဒနခြင်း၊ နတ်ဘဝကို ဒတာင့်တ၍ 

ကျင့်ခြင်း။ ဤငါးြါးတို့ြင်တည်း။ 
67 အဘိနန္ဒေနငါးြါး ဟူသည်မှာ- ရူြါရုံစဒသာ အာရံုငါးြါးတ့ုိ၌ ဒြျာ်ဒမွ့ဒနခြင်း ငါးြါးြင်။ 
68 ဝိဝါ မူလ-ခငင်းြုံခြင်း အဒ ကာင်းရင်း ၆-ြါးဟူသည်မှာ ဒကာဓနှင့် ဥြနာဟ တစ်စုံ၊ မက္ခနှင့် ြလာသ တစ်စုံ၊ ဣဿနှင့် မစ္ဆရိယ တစ်စုံ၊ 

သာဒဌယျနှင့် မာယာ တစ်စံု၊ ြါြိစ္ဆာ-ယုတ်မာဒသာအလိုဆိုးနှင့် မိစ္ဆာ ိဋိ္ဌ တစ်စုံ၊ သန္ဒေိဋိ္ဌြရာမာသ-မိမိအယူကို မှားယွင်းစွာသံုးသြ်ခြင်းနှင့် 

အာဓာနဂ္ဂါဟ-ပမဲခမံစွာ ဆုြ်ကိုင်ထားခြင်း၊  ုြ္ပဋိနိဿဂ္ဂ-မစွန့်လွှတ်နိုင်ခြင်း သံုးြါးတွဲ တစ်စံု၊ ဤ ၆-စုံတို့ြင် ခြစ်သည်။ 
69 တဏှာကာယ-တဏှာအဒြါင်း ၆-ြါးဟူသည်မှာ ရူြါရုံစဒသာ အာရံု ၆-ြါးတ့ုိ၌ ခြစ်ဒသာ တဏှာ ၆-ြါးြင်တည်း။ 
70 မိစ္ဆတ္တ ရှစ်ြါးဟူသည်- မိစ္ဆာ ိဋိ္ဌ မိစ္ဆာသကခြ္ပ မိစ္ဆာဝါစာ မိစ္ဆာကမ္မန္တ မိစ္ဆာအာဇီဝ မိစ္ဆာဝါယာမ မိစ္ဆာသတိ မိစ္ဆာသမာဓိ တ့ုိြင်တည်း။ 
71 တဏှာကိ ုစွဲမှီ၍ ရှာသည်၊ ရှာခြင်းဒ ကာင့် ရသည်၊ ရခြင်းဒ ကာင့် 'ငါ့ြို့ သ့ူြို'့ စသည်ခြင့် ဆံုးခြတ်သည်၊ ဆုံးခြတ်ခြင်းဒ ကာင့် ဆန္ဒေရာဂ- 

နှစ်သက်တြ်စဲွခြင်း ခြစ်သည်၊ ဆန္ဒေရာဂဒ ကာင့် အဒဇ္စျာသာန-ငါ့ဟာဟု လွှမ်းမိုး၍ အဆံုးသတ်ခြင်း ခြစ်၏။ ၄င်းကို စဲွမှီ၍ သိမ်းဆည်းရ၏။ 

၄င်းကို စဲွမှီ၍ မစ္ဆရိယခြစ်၏။ မစ္ဆရိယကို စဲွမှီ၍ ဒစာင့်ဒရှာက်ရ၏။ ဒစာင့်ဒရှာက်ရခြင်းဒ ကာင့်  ုတ် ဓား ကုိင်ခြင်း, ခငင်းြုံခြင်း စသည်တို့ 

ခြစ်ကနု်၏။ ဤသည်ကား တဏှာအရင်းြံရှိဒသာ တရား ၉-ြါးဒြတည်း။  
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"ခမတ်စွာဘုရားသည် ဘဂ္ဂရာဂ-ရာဂ, ဒ ါသ, ဒမာဟကုိ ြျက်ဆီးဒတာ်မူဒလပြီ။ အာသဒဝါမရိှ ကင်းစင်-

ဒတာ်မူြါဒြ၏။ ဤခမတ်စွာဘုရားသည် ယုတ်မာဒသာ အကုသုိလ်တရားတ့ုိကုိ ြျက်ဆီးဒတာ်မူအြ် 

ကုန်ပြီ။ ထ့ုိဒ ကာင့် ဘဂဝါ-ဟု ဒြါ်ဆုိအြ်ဒြသည်။  

 
 ဥြစာနည်းခြင့် ခြြံုကို ဆက်၍ ဆုိဦးအ့ံ။  (ဘာဂျဝတာ) ဘုန်းကံဒတာ်နှင့် ခြည့စ်ုံဒတာ်မူခြင်းခြင71F

72 ့် အရာ 

မက များလှစွာဒသာ ဘုန်းကံဒ ကာင့်ခြစ်သည် မဟာြုရိသလက္ခဏာတ့ုိကုိ ဒဆာင်ဒသာ ထုိခမတ်စွာဘုရား၏ 

ရူြကာယ၏ ခြည့်စုံခြင်းကို ကာရဏူြစာအားခြင့် ခြအြ်ဒြ၏။ (ဘဂ္ဂဒ ါသတာ) အကုသုိလ်အခြစ်ကတ့ုိကုိ 

ြျက်ဆီးပြီးခြစခ်ြင်းခြင့် ဓမ္မကာယ၏ ခြည့်စုံခြင်းကို ခြအြ်ဒြ၏။72F

73 ထ့ုိအတူ (ဘာဂျဝတာခြင့်) လူများစု၏ 

များစွာ ခမတ်နိးုအြ်သည်၏ အခြစ်ကိ ုခြဒြ၏။ (ဘဂ္ဂ  ဒ ါသတာခြင့်) စူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်ဒသာ ြညာရှိတ့ုိ၏ 

များစွာ ခမတ်နိးုအြ်သည်၏အခြစ်ကိ ုခြဒြ၏။ (ဘာဂျဝတာခြင့်) မင်း အစရိှ ဒသာ လူတ့ုိ၏ ြျဉ်းကြ်အြ်သည်၏ 

အခြစ်ကိ ုခြဒြ၏။ (ဘဂ္ဂဒ ါသတာခြင့်) ရဒသ့ြရိဗိုဇ်စဒသာ ရှင်ရဟန်းတ့ုိ၏ ြျဉ်းကြ်အြ်သည်၏အခြစ်ကိ ုခြ၏။ 

ြျဉ်းကြ်လာကုန်ဒသာ ထုိလူနှင့် ရှင်ရဟန်းတ့ုိ၏ ကိုယ်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်းရဲကိ ုြယ်ခြင်း၌ စွမ်းနိုင်သည်၏အခြစကုိ် 

လည်း ခြဒြ၏။73F

74 အာမိသကို ဒြးကမ်းြျးီခမြှေင့်ခြင်း ဓမ္မကိ ုဒြးကမ်းြျးီခမြှေင့်ခြင်းတ့ုိခြင့် (ထုိလူနှင့် ရှင်ရဟန်း-

တ့ုိအား)  ဒကျးဇူးခြုဒလ့ရှိခြင်းကိုလည်း ခြဒြ၏။74F

75 ဒလာကီြျမး်သာ ဒလာကုတ္တရာ ြျမ်းသာတို့နှင့် ယှဉဒ်စခြင်း၌ 

စွမ်းနိုင်သည်၏ အခြစ်ကိလုည်း ခြအြ်ဒြ၏။ 

 
 ထ့ုိခြင် ဒလာကီကျမ်း၌ ဘဂ-သ ္ဒေါသည် (၁)ဣဿရိယ-အစိုးရပခင်း (၂)ဓမ္မ-တရား (၃)ယသ-ဒကျာ်ဒစာ 

ပခင်း (၄)သိရီ-ကျက်သဒရ (၅)ကာမ-အလုိအတုိင်း ပပးီဒစနိုင်ပခင်း (၆)ပယတ္တ-လ့ံုလ ဟုဆုိအြ်ကုနဒ်သာ ၆-ြါး 

ကုန်ဒသာ ဘုန်းတန်ြိုးတရားတ့ုိ၌ ခြစ်၏ဟု ဆုိ၏။  

                                           
72 ဘာဂျဝါ-ြု ်မှ ခြစ်ဒြါ်လာဒသာ ဘဂဝါ-ြု ်ခြင့် ခမတ်စွာဘုရားမှာ အထွတ်အထိြ် ဘုန်းကံဒတာ်နှင့် ခြည့်စုံဒ ကာင်းကို တိုက်ရိုက်ခြ၏။ 

ထိုသ့ုိ ဘုန်းကံဒတာ်နှင့် ခြည့်စုံလျှင် ထို၏ အကျ ို းခြစ်ဒသာ ရုြ်လက္ခဏာဒတာ်သည်လည်း ခြည့်စုံသည်ဟု သိနိုင်ဒြသည်။ ထုိသ့ုိ သိဒစလို 

ခြင်းကိုြင် 'ဘာဂျဝတာ-ဘုန်းကံနှင့် ခြည့်စံုခြင်းခြင့် ခြသည်'ဟု ဆုိဒြသည်။ ဤသ့ုိ အဒ ကာင်းကို ခြသခြင့် အကျ ို းကိလုည်း ခြခြင်းကိစ္စ 

ပြီးသည်ကို ကာရဏူြစာခြင့် ခြသည်ဟု ကျမ်းဆရာတ့ုိက ဆို က၏။  
73 ဘဂ္ဂဝါ-မှ ခြစ်လာဒသာ ဘဂဝါြု ်ခြင့် ခမတ်စွာဘုရားမှာ အကုသုိလ်အခြစ်များ လံုးဝ ကင်းစင်ဒ ကာင်းကို တိုက်ရိုက်ခြ၏။ ထုိသ့ုိ 

အခြစ်ကင်းစင်လျှင် ခမတ်စွာဘုရား၏ သန္တာန်၌ တရားဂဏ်ုအဒြါင်း ခြည့်စုံဒနဒ ကာင်းကုိ သိနိုင်ဒြ၏။ ဤသ့ုိ သိနိုင်သည်ကိုြင် 

ဘဂ္ဂဒ ါသတာ-ခြင့် ခြသည်ဟု ဆိုဒြသည်။ 
74 အဘယ့်ဒ ကာင့် ဆင်းရဲကို ြယ်နိုင်သနည်း?-ဟူမူ ခမတ်စွာဘုရား၏ ရူြကာယဒတာ်ကုိ ြကတိမျက်စိခြင့် ြူးခမင်ရခြင်းဒ ကာင့် လူတ့ုိမှာ 

ဆင်းရဲပငိမ်းသည်၊ ခမတ်စွာဘုရား၏ ဓမ္မကာယကိ ုြညာမျက်စိခြင့် ြူးခမင်ရခြင်းဒ ကာင့် ရှင်ရဟန်းတ့ုိမှာ ဆင်းရဲပငိမ်းသည်၊ ထုိသ့ုိ ရူြကာယ 

ကိ ုြူးခမင်ဒစခြင်းဟူဒသာ အာမိသ ါန, ဓမ္မကာယကိ ုြူးခမင်ဒစခြင်းဟူဒသာ ဓမ္မ ါနတ့ုိခြင့် ဆင်းရဲနှစ်ြါးကိ ုပငိမ်းဒစနုိင်ဒသာဒ ကာင့် 

'ဆင်းရဲကို ြယ်ခြင်း၌ စွမ်းနိုင်သည်'ဟု ြွင့်ခြထား၏။ (ဋီကာ) 
75 မိမိ၏ ရူြကာယကိ ုလူတ့ုိအား ြူးခမင်ဒစခြင်းကုိ အာမိသ ါန-အာမိသကိ ုဒြးကမ်းြျးီခမြှေင့်ခြင်းဟု ဆုိ၏။ ဓမ္မကာယကိ ုရှင်ရဟန်းတ့ုိအား 

သိခမင်ဒစခြင်းခြင့် ဓမ္မ ါန-တရားကုိ ဒြးကမ်းြျးီခမြှေင့်ခြင်းဟု ဆို၏။ 
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ဤခမတ်စွာဘုရား၌လည်း မိမိ၏စိတ်၌  အလွန်ကဆံုဲး အခမတ် ဆံုးခြစ်ဒသာ အစိုးရြုိင်နိုင်ခြင်းဟူဒသာ 

ဣဿရိယဘုန်းဒတာ်ရှိဒြ၏။ ဒလာကီကျမ်းဆရာတ့ုိက အဒလးအခမတ် သမုတ်အြ်ဒသာ အဏုခမူသြွယ် 

ဒသးငယ်ဒအာင် ြန်ဆင်းနုိင်ခြင်းဟူဒသာ အဏိမာတန်ြိုး၊ ဒကာင်းကင်၌ သွားခြင်းစသည်ခြင့် ဒြါ့ြါးဒအာင် 

ြန်ဆင်းနုိင်ဒသာ လဃိမာတန်းြိးု အစရိှဒသာ75F

76 ရုြ်ကိုယ်ကိ ုအစိုးရခြင်း ဣဿရိယဘုန်းဒတာ်သည်လည်း 

ြြ်သိမ်းဒသာ အခြင်းအရာအားခြင့် ခြည့စ်ုံစာွ ရှိဒြ၏။  

ထ့ုိအတူ ဒလာကုတ္တရာခြစ်ဒသာ မဂ်ြိုလ်နိဗ္ဗာန်ဟူဒသာ ဓမ္မဘုန်းဒတာ်လည်း ရှိဒြ၏။ ကာမ,ရူြ,အရူြ 

ဟူဒသာ ဒလာကသံုးြါး၌ ခြန့်နှံဒ့သာ, ဟုတ်မှန်သည့်ဂုဏ်တ့ုိ  ဒ ကာင့်ရဒသာ, ထ့ုိဒ ကာင့်ြင် အလွန်စင် ကယ် 

ဒသာ ဒကျာ်ဒစာခြင်းတည်းဟူဒသာ ယသဘုန်းဒတာ်သည်လည်း ရှိဒြ၏။ ရူြကာယ ကိုယ်ဒတာ်ကိ ုြူးခမင်ရန် 

အားထုတ် ကဒသာ လူတို့အား မျက်စိ၏  ကည်လင်ခြင်း,  ကည်နူး ခြင်းကုိ ခြစဒ်စနုိင်ဒသာ အြျင်းြြ်သိမ်း 

ခြည့စ်ုံဒသာ အလံုးစုံဒသာကုိယ်၏ အစတ်ိအြုိင်းကကီးငယ်တ့ုိ၏ တင့်တယ်သြ္ပါယ်ခြင်း ကျက်သဒရဒတာ်ဟူဒသာ 

သိရီဘုန်းဒတာ်လည်း ရိှဒြ၏။ မိမိအကျ ို းစီးြွားခြစ်ဒစ, သူတြါးတ့ုိ အကျ ို းစီးြွါးခြစ်ဒစ အ ကင် အ ကင် အကျ ို း 

စီးြွားကို ဤခမတ်စွာဘုရားသည် (ငါကုိယ်တိုင် ကူးဒခမာက်လျှင် အခြားသတ့ုိူကုိလည်း ကူးဒခမာက်ဒစမည်-

စသည်ခြင့်) အလုိရိှြ့ဲ ဒတာင့်တြ့ဲ၏။ ထုိထုိ အစီးအြာွးသည် ထုိသ့ုိ အလုိရှိတုိင်း ဒတာင့်တတုိင်းြင် ပြးီစီးဒသာ 

ဒ ကာင့် အလုိရှိအြ်ဒသာ အကျ ို းစီးြွား၏ ပြးီစီးခြင်းဆုိအြ်ဒသာ ကာမဘုန်းဒတာ်သည်လည်း ရှိဒြ၏။ အလံုးစုံ 

ဒသာ ဒလာက၏ အဒလးအခမတ် ခြုအြသ်ည့် ဆရာခမတ်အခြစ်သ့ုိ ဒရာကခ်ြင်း၏ အဒ ကာင်းခြစဒ်သာ 

သမ္မာဝါယာမ ဟုဆုိအြ်ဒသာ သမ္မြ္ပဓာန်လ့ံုလ ပယတ္တ ဘုန်းဒတာ်သည်လည်း ရိှဒြ၏။  

ထ့ုိဒ ကာင့် ဤ ၆-ပါးဒသာ ဘဂ-တ့ုိနှင့် ယှဉဒ်သာဒ ကာင့်လည်း ဤခမတ်စွာဘုရားအား ဘဂ-မည်ဒသာ 

၆-ြါးဒသာ ဘုန်းဒတာ်တ့ုိ ရှိကုန၏်ဟူဒသာ အနက်အားခြင့် ဘဂဝါ-ဟူ၍ ဒခါ်ဆုိအပ်ဒပ၏။  

 
ထ့ုိခြင် ကုသုိလ်အစရိှကနု်ဒသာ အခြားတ့ုိခြင့် အလံုးစုံဒသာ တရားတ့ုိကုိ၄င်း, ြန္ဓာ အာယတန ဓာတ် 

သစ္စာ ဣဒ န္ဒေ ြဋိစ္စသမုြ္ပါ ် အစရှိကုန်ဒသာ အခြားတ့ုိခြင့် ကသုိုလ်အစရိှဒသာ တရားတ့ုိကုိ၄င်း၊  

(၁)ြီဠနဋ္ဌ-နှိြ် စက်ခြင်းသဒဘာ76F

77 (၂)သြခတဋ္ဌ-ဒြါင်းစု၍ ခြုအြ်ဒသာသဒဘာ (၃)သန္တာြဋ္ဌ-ြူဒလာင် -

ဒစခြင်းသဒဘာ (၄)ဝိြရိဏာမဋ္ဌ-ဒခြာင်းလဲဒြါက်ခြန်ခြင်း သဒဘာခြင့်  ုက္ခအရိယသစ္စာကုိ၄င်း၊  

                                           
76 အစရိှဒသာ-ဟူဒသာ စကားခြင့် မဟိမာ, ြတ္တ,ိ ြါကမ္မ, ဤသိတာ, ဝသိတာ, ယတ္ထကာမာဝသာယိတာ, ဟူကုန်ဒသာ ဤ ၆-ြါးဒသာ 

ဘုန်းတန်ြိုးတ့ုိကုိလည်း သိမ်းယူအြ်ကုန်၏။ ထုိတွင် ရုြ်ကိုယ်ကို အဏုခမူသြွယ် ဒသးငယ်ဒအာင် ြန်ဆင်းခြင်းသည် အဏိမာ မည်၏။ 

ဒကာင်းကင်၌ ဒခြခြင့်သွားနိုင်သည်ထိ ဒြါ့ြါးဒအာင် ြန်ဆင်းခြင်းသည် လဃိမာ မည်၏။ ကိယု်ကို ကကီးမားဒအာင် ြန်ဆင်းခြင်းသည် 

မဟိမာ မည်၏။ လုိရာအရြ်သ့ုိ  ဒရာက်နိုင်ခြင်းသည် ပတ ္တိ မည်၏။ ြံုစံမျ ို းစုံ အလုိရိှအြ်သည်ကို ပြီးဒစနိုင်ခြင်းသည် ပါကမ္မ မည်၏။ မိမိ 

အလုိအတိုင်း ခြစ်ခြင်းဟူဒသာ အစိုးရခြင်းသည် ဤသိတာ မည်၏။ အဒထွဒထွအမျ ို းမျ ို း တန်ြိုးြန်ဆင်းရာ၌ အလုိအတုိင်း နုိင်နင်းခြင်း 

သည် ဝသိတာမည်၏။ ဒကာင်းကင်၌ သွားဒနစဉ်ခြစ်ဒစ, အခြားကိစ္စ တစ်စုံတစ်ြု ခြုဒနစဉ်ခြစ်ဒစ အမှတ်မရိှ တစ်စုံတစ်ြုဒသာ အရာ၌ 

အဆံုးသတ်နိုင်ခြင်းသည် ယတ္ထကာမာဝသာယိတာ မည်၏။  
77 ြီဠနဋ္ဌ-သည်  ုက္ခကိုခမင်ြိုက်၌ ထင်ရှားဒသာ သဒဘာခြစ်သည်။ သြခတဋ္ဌ, သန္တာြဋ္ဌ, ဝိြရိဏာမဋ္ဌ တ့ုိသည် သမု ယ, မဂ္ဂ, နိဒရာဓ 

တို့ကုိ ခမင်ခြင်းခြင့် ယင်းတို့နှင့် နှိုင်းယှဉ၍် ထင်ရှားဒသာ သဒဘာများ ခြစ် ကသည်ဟု ဆို၏။  
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(၁)အာယူဟနဋ္ဌ-ဆင်းရဲခြစ်ြွားရန် အားထုတ်ခြင်းသဒဘာ (၂)နိ ါနဋ္ဌ-ဆင်းရဲ၏အဒ ကာင်းသဒဘာ 

(၃)သံဒယာဂဋ္ဌ-သံသရာဆင်းရဲနှင့် ယှဉဒ်စခြင်းသဒဘာ (၄)ြလိဒဗာဓဋ္ဌ-မရဒအာင် ဒနှာင့်ယှက်တားခမစ်ခြင်း 

သဒဘာအားခြင့် သမု ယအရိယသစ္စာကုိ၄င်း၊77F

78 

(၁)နိဿရဏဋ္ဌ-ထွက်ဒခမာက်ခြင်းသဒဘာ78F

79 (၂)ဝိဒဝကဋ္ဌ-သြခါရတ့ုိမှ ကင်းဆိတ်ခြင်းသဒဘာ 

(၃)အသြခတဋ္ဌ-မခြုအြဒ်သာ သဒဘာ (၄)အမတဋ္ဌ-မဒသမြျက်ခြင်းသဒဘာခြင့် နိဒရာဓအရိယသစ္စာကုိ၄င်း၊ 

(၁)နိယျာနဋ္ဌ-ဝဋ်ဆင်းရဲမ ှထွက်သွားခြင်းသ ဒဘာ79F

80 (၂)ဒဟတုဋ္ဌ-နိဗ္ဗာန်သ့ုိ ဒရာကဒ် ကာင်းသဒဘာ 

(၃) ဿနဋ္ဌ-နိဗ္ဗာန်ကိ ုမျက်ဒမှာက်ခမင်ခြင်းသဒဘာ (၄)အဓြိဒတယျဋ္ဌ-အကကီးအမှုးခြစခ်ြင်းသဒဘာခြင့်  

မဂ္ဂအရိယသစ္စာကုိ၄င်း ဒဝဘန်ဒတာ်မူဒလပြ။ီ "ဒဝဘန်၍ ဖွင့်လှစ်၍ ဒဟာ ကားဒတာ်မူဒလပပီ"ဟု ဆုိလုိသည်။ 

ထ့ုိဒ ကာင့် ဝဘိတ္တဝါ-ဟု ဆုိသင့်ရာ၌ ဘဂဝါ-ဟူ၍ ဒခါ်ဆုိအပ်ဒပသည်။ 

 
 ထ့ုိခြင် ထုိခမတ်စွာဘုရားသည်  ိဗ္ဗဝိဟာရ, ခဗဟ္မဝိဟာရ, အရိယဝိဟာရတ့ုိကုိ၄င်း80F

81၊ ကာယဝိဒဝက, စိတ္တ 

ဝဒိဝက, ဥြဓဝိဒိဝကတ့ုိကုိ၄င်း81F

82၊ သုညတဝိဒမာက္ခ, အြ္ပဏိဟိတဝိဒမာက္ခ, အနိမိတ္တဝိဒမာက္ခတို့ကုိ၄င်း၊82F

83 

ထုိမှတြါး ကုနဒ်သာ ဒလာကီ ဒလာကုတ္တရာ ခြစ်ကုနဒ်သာ ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မဒြါ်83F

84 ဒလာကီအဘိညာဉ်စဒသာ 

တရားေူးတို့ကို၄င်း၊ ချဉ်းကပ်ဒတာ်မူခဲ့ဒလပပ၊ီ မီှဝဲဒတာ်မူခဲ့ဒလပပ၊ီ အကကိမ်များစွာ နလံုှးသင်ွးဒလ့လာဒတာ်မူြဲ့ 

ဒလပြီ။ ေ့ုိဒ ကာင့် ဘတ္တဝါ-ဟု ဆုိသင့်ရာ၌ ဘဂဝါ-ဟု ဒခါ်ဆုိအပ်ဒပသည်။ 

 
 ထ့ုိခြင် သံုးြါးဒသာ ကာမ ရြူ အရြူ ဘဝတ့ုိ၌ တဏှာဟုဆုိအြ်ဒသာ သွားခြင်းကို ဤခမတ်စွာဘုရား 

သည် ဒထွးအန်ြယ်စွန့်ဒတာ် မူဒလပြ။ီ ထ့ုိဒ ကာင့် ဘဝဝန္တဂမဒနာ (ဘဝတို့၌ဒထွးအန်ပြးီဒသာ သွားခြင်းရိှသည်) 

                                           
78 အာယူဟနဋ္ဌ-သည် သမု ယကိ ုခမင်ြိုက်၌ ကျန်သံုးြါးသည်  ုက္ခ နိဒရာဓ မဂ္ဂတ့ုိကုိ ခမင်ခြင်းခြင့် ထင်ရှားဒသာ သဒဘာများ 

ခြစ် ကသည်။ 
79 နိဿရဏဋ္ဌ-သည် နိဒရာဓကိခုမင်ြိုက်၌ ကျန်သံုးြါးသည် သမု ယ မဂ္ဂ  ုက္ခတို့ကုိ ခမင်ခြင်းခြင့် ထင်ရှားဒသာ သဒဘာများ ခြစ် က 

သည်။ 
80 နိယျာနဋ္ဌ-သည် မဂ္ဂကို ခမင်ြိုက်၌ ကျန်သံုးြါးသည် သမု ယ နိဒရာဓ  ုက္ခတို့ကုိ ခမင်ခြင်းခြင့် ထင်ရှားဒသာ သဒဘာများခြစ် ကသည်။ 
81  ိဗ္ဗဝိဟာရ-ခဗဟ္မာဟူဒသာ နတ်ခြည်နှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ စျာန်ခြင့်ဒနခြင်း၊ ၄င်းမှာ အြ္ပမညာစျာန်မှ တြါးဒသာ ရူြစျာန်များြင် 

ခြစ်သည်။ ခဗဟ္မဝိဟာရ-ခမတ်ဒသာဒနခြင်းဟူသည်မှာ ဒမတ္တာ ကရုဏာ မု ိတာ ဥဒြက္ခာစျာန်များြင်ခြစ်သည်။ အရိယဝိဟာရ-အရိယာ 

တို၏့ ဒနခြင်းဟူသည်မှာ- ြလသမာြတ်ြင် ခြစ်သည်။ 
82 အဒြာ်ကင်းလျက် တစ်ြါးတည်းဒနခြင်းသည် ကာယဝိဒဝက၊ ြထမစျာန်စသည်ခြင့် နီဝရဏကင်းဆိတ်ခြင်းသည် စိတ္တဝိဒဝက မည်၏။ 

နိဗ္ဗာန်သည် ဥြဓိဒဝက မည်၏။  
83 အနတ္တာနုြဿနာခြင့် ရဒသာမဂ်သည် သုညတဝိဒမာက္ခမည်၏။  ုက္ခာနုြဿနာနှင့် အနိစ္စာနုြဿနာတို့ခြင့် ရဒသာမဂ်သည် 

အြ္ပဏိဟိတ ဝိဒမာက္ခ, အနိမိတ္တ ဝိဒမာက္ခတို့ မည်ကနု်၏။  
84 သာမန်လူတ့ုိ၏ ကုသုိလ်ကမ္မြထတရား ဆယ်ြါးထက် လွန်ခမတ်ကနု်ဒသာ စျာန် အဘိညာဉ် မဂ်ြိုလ်တရားတို့ကုိ ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မ-

ဟုဒြါ်၏။ 
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ဟု ဆုိသင့်ရာ၌ ဘဝ-သ ္ဒေါမှ 'ဘ'ကို၄င်း၊ ဂမန-သ ္ဒေါမှ 'ဂ'ကို၄င်း၊ ဝန္တ-သ ္ဒေါမှ 'ဝ'ကို၄င်း ယူ၍ ဘဂဝါ-ဟု ဒြါ်အြ ်

ဒြသည်သည်။  

ဘဂဝါဂုဏ်ဒတာ်ြွင့် ပြးီ၏။ 

************* 
 
 (၁၄၅) ဤသ့ုိ ခြဆုိြ့ဲသည့်အတုိင်း "ထုိခမတ်စွာဘုရားသည် ဤအဒ ကာင်းဒ ကာင့်လည်း အရဟံ-

မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏" စသည်ခြင့် ခမတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်တ့ုိကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်ဒနဒသာ 

ထုိဒယာဂီအား ထုိအြါ၌ ရာဂ,ဒ ါသ,ဒမာဟ-လွှမ်းမိုး နှိြ်စက်ြံရဒသာ စိတ်မခြစဒ်တာ့သည်သာ။84F

85 ထုိအြါ၌ 

ထုိဒယာဂီ၏ စိတ်သည် ခမတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်များကို အာရုံခြုလျက် ဒခြာင့်မတ်ဒနသည်သာလျှင် ခြစဒ်ြ 

သည်။ 

 
 ဤဆုိြ့ဲသည့်အတုိင်း ရာဂစသည်တ့ုိ၏ လွှမ်းမိုးနှိြ်စက်ခြင်း မရိှဒသာဒ ကာင့် နီဝရဏကို ြွါပြးီခြစ်သခြင့် 

ကမ္မဋ္ဌာနး်သ့ုိ ဒရှးရှုကာ ဒခြာင့်မတ်သည့်စိတ်ရှိဒသာ ထုိဒယာဂီအား ဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်များသ့ုိ ညွတ်ကုိင်းဒသာ 

ဝတိက်,ဝစိာရ တ့ုိသည် မခြတ်ခြစ်ကုန်၏။ ခမတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်တ့ုိကုိ မခြတ်ကကံစည်ကာ ဆင်ခြင်ဒနဒသာ 

ဒယာဂီအား နှစ်သိမ့်ဝမ်းဒခမာက်မှု ပီတိသည် ခြစဒ်ြါ်လာ၏။ ြီတိခြင့် ဝမ်းဒခမာက်ဒသာသူအား ြီတိလျှင်နီးဒသာ 

အဒ ကာင်းရှိဒသာ ပငိမ်းဒအးမှု ပဿ ္ဓိခြင့် ကိုယ်စိတ်၏ ြူြန်ခြင်းတို့သည် ပငိမ်းကုန်၏။ ြူြန်မှုပငိမ်းဒသာ ဒယာဂီ 

အား ကုိယ်ြျမ်းသာလည်း ခြစ်ဒြါ်၏။ စိတ်ြျမ်းသာလည်း ခြစ်ဒြါ်၏။ ကုိယ်စိတ်ြျမး်သာနှင့် ခြည့်စုဒံသာ 

ဒယာဂီ၏ စိတ်သည် ဘုရားဂုဏ်ကိသုာ အာရုံခြုလျက် ဒကာင်းစွာ တည် ကည်၏။ ဤသ့ုိဒသာ အစဉ်ခြင့် တစ်ြ ု

ဒသာ ြဏ၌ စျာန်အဂခါတ့ုိသည် ခြစ်ဒြါ်ကုန်၏။85F

86  

သ့ုိဒသာ်လည်း ဘုရားဂုဏ်ဒတာ်တ့ုိ၏ နက်နဲခြင်းဒ ကာင့်၄င်း၊86F

87 အထူးထူး အခြားခြား များစွာဒသာ ဂုဏ် 

ဒတာ်တ့ုိကုိ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်ခြင်းခြင့် သက်ဝင် ဒလးခမတ် ဆံုးခြတ် ယံု ကည်ခြင်းဒ ကာင့်၄င်း, (ဝါ) များစွာ-

                                           
85 တြ်စဲွဒသာ ရာဂသည် ဘာဝနာစိတ်၏ ဒရှ့မှ၄င်း ဒနာက်မှ၄င်း ခြစ်ဒြါ်ဒနလျှင် ထုိစိတ်ကို ရာဂ-က လွှမ်းမိုးနိှြ်စက်ရာ ဒရာက်၏။ 

ဘာဝနာစိတ် အစဉ်ထဲ၌ ထုိက့ဲသ့ုိ ရာဂဝင်၍ မခြစ်ဒတာ့ြဲ တသမတ်တည်း ဘာဝနာစိတ်ြျည်း ခြစ်ဒနသည်ဟု ဆုိလိုသည်။ 
86 အ ကင်အြါ၌ ဘုရားဂဏု်လျှင် အာရုံရှိဒသာ ဘာဝနာသည် အဆင့်ဆင့် အထူးကို ဒဆာင်လျက်ခြစ်၏။ ထုိအြါ နီဝရဏတ့ုိသည် 

ကင်းကွာကုန်၏။ ကိဒလသာတို့သည် ပငိမ်ဝြ်သည်သာ ခြစ်ကနု်၏။ သ ္ဓါစဒသာ ဣဒ န္ဒေတ့ုိသည် ဒကာင်းစွာ သန့်ရှင်းထက်ခမက်ကုန်၏။ 

ြွားမှုဘာဝနာ၏ ဒကျခြန်ခြင်းဒ ကာင့် ဝိတက်ဝိစာရတ့ုိသည် အလွန်အကဲ ထက်ဒသာ ကိစ္စရှိကုန်၏။ အားကကီးဒသာ ြီတိသည် ခြစ်ဒြါ် 

လာ၏။ ြီတိလျှင် နီးဒသာအဒ ကာင်းရိှဒသာ ြဿ ္ဓိသည် ထူးခြားခြင်းရှိလျက် ခြစ်၏။ ပငိမ်းဒသာကုိယ်ရှိဒသာ ဒယာဂီအား သမာဓိ၏ 

ြ ဋ္ဌာန်ခြစ်ဒသာ သုြသည် အထူးသခြင့် ြုိင်ြံ့လျက် ခြစ်၏။ သုြ-က အစဉ်ြွားဒစအြ်ဒသာစိတ်သည် ကမ္မဋ္ဌာန်းအာရံု၌ ဒကာင်းစွာသာ 

လျှင် တည် ကည်ဒြ၏။ ဤသ့ုိဒသာ အစဉ်ခြင့် ဒရှးအြ့ုိ၌ ဝိတက်စသည်တို့သည် အဆင့်ဆင့် ထက်ခမက်သည် သာ၍ ထက်ခမက်သည်၏ 

အခြစ်အားခြင့် မခြတ်ခြစ်ြဲ့ပြီးလျှင် ဘာဝနာ၏ အလယ်အလတ် ညီမျှဒသာ သမထသ့ုိ  ဒရာက်ခြင်းခြင့်၄င်း, ဣဒ န္ဒေတို့၏ တူညီဒသာကိစ္စ 

ရှိသည်၏ အခြစ်ခြင့်၄င်း သာလွန်သည်ထက် သာလွန်၍ ထက်ခမက်ကုန်သည် ခြစ်၍ တစ်ြုဒသာ ြဏ၌ စျာန်အဂခါတို့သည် ခြစ်ဒြါ်ကုန်၏။ 
87 နက်ဒသာဒရ၌ ကျဒသာဒလှသည် ဒထာက်တည်ရာ မရသက့ဲသ့ုိ နက်နဲဒသာ အာရံု၌ သမထဘာဝနာသည် ဒထာက်တည်ရာကုိ မရဒြ။ 

(သဘာဝဓမ္မ အာရံုခြစ်ဒသာဒ ကာင့်ဟ ုမဆုိသင့်ြါဒလာ ဟူဒသာ ဒစာ နာြွယ်ကို ဆက်၍ ရှင်းခြဦးအ့ံ။ နက်နဲသည်အခြစ်ဒ ကာင့်ဟဒူသာ 
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ဒသာ ဂုဏ်ဒတာ်တ့ုိကုိ ဒအာက်ဒမ့ခြင်းငှာ နလံုှးသွင်း ညွတ်ကိငု်းခြင်းဒ ကာင့်၄င်း, အြ္ပနာသ့ုိ မဒရာကမူ်၍ ဥြစာရ 

သ့ုိသာလျှင် ဒရာက်ဒသာ စျာန်သည်ခြစ်၏။ ထုိသ့ုိ ဥြစာရသို့ဒရာက်ဒသာ ဤစျာန်သည် ဘုရားဂုဏ်ဒတာ်တို့ကုိ 

အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့သည်၏ အစွမ်းအားခြင့် ခြစဒ်သာဒ ကာင့် ဗု ္ဓါနဿုတိ ဟူ၍သာလျှင် ဒရတွက်ဒြါ်ဆုိ 

အြခ်ြင်းသ့ုိ ဒရာက်ဒြသည်။ 

 
အကျ ို းကား-- ဤဗု ္ဓါနဿုတိ ကမ္မဋ္ဌာနး်ကို အားထုတ်ဒသာရဟန်းသည် ခမတ်စွာဘုရား၌ ရိုဒသခြင်း, 

တုြ်ဝြ်ခြင်း ရှိဒြ၏။ သ ္ဓါ, သတိ, ြညာတရားတ့ုိ တိုးတက်လာခြင်း, ဒကာင်းမှု၏တုိးြွားခြင်းသ့ုိလည်း ဒရာက်-

ဒြ၏။ နှစသိ်မ့်ဝမ်းဒခမာက်မှု ြီတိြါဒမာဇ္ဇ-ခြစ်ခြင်း များဒြ၏။ ဒ ကာက်မက်ြွယ်   ဒဘးအသွယ်သွယ်တ့ုိကုိ 

သည်းြံနိငု်ဒြ၏။ ဆင်းရဲ ုက္ခတ့ုိကုိ သည်းြံခြင်းငှာ စမ်ွးနိုင်ဒြ၏။ ပမတ်စွာဘုရားနှင့်အတူတကွ ဒနရသည် 

ဟူဒသာ အမှတ်သညာကုိ ရဒပ၏။ ေ့ုိပပင် ဗု ္ဓါနုဿတိ၏ ကနိ်းဒအာင်းရာပဖစဒ်သာ ဒယာဂီ၏ ကိုယ်သည်လည်း 

ဒစတီအိမ်(ဘုရားဒကျာင်း)ကဲ့သ့ုိ ပူဒဇာ်ေုိကဒ်ပ၏။ ထုိဒယာဂီ၏ စတ်ိသည် ဘုရားအဆင့်-ဘုရားအခြစ်၌ 

ညွတ်၏။ ထ့ုိခြင် လွန်ကျူးစရာအမှုနှင့် ဒတွ့လတ်ဒသာ် ခမတ်စွာဘုရားကို မျက်ဒမှာက်၌ ခမင်ဒနရသက့ဲသ့ုိ 

ရှက်ဒ ကာက်မှု ဟိရီ သတ္တြ္ပသည် ထုိဒယာဂီအား ဒရှးရှုထင်၏။ အထက်၌ မက်ြုိလ်တရားထူးကုိ ထုိးထွင်း၍ 

မသိဒသာ်ခငားလည်း သုဂတိဘံုသ့ုိသာလျှင် လားရာရှိဒြသည်။  

 
ထုိသ့ုိ များစွာဒသာ အကျ ို းရှိ ခြင်းဒ ကာင့် ဒကာင်းဒသာ အဒခမာ်အခမင်နှင့် ခြည့စ်ုံဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်သည် ဤ 

ဆုိအြ်ြဲ့သည့်အတုိင်း ကကီးမားဒသာ အာနုဒဘာ်နှင့်ခြည့်စုဒံသာ ဗု ္ဓါနဿုတိ၌ အြါြြ်သိမ်း မဒမ့မဒလျာ့ 

အားထုတ်ခြင်းကို မုြျ ခြုသင့်လှြါဒြ၏။ ဤကား တုိကတွ်န်းမှု ဥဒယျာဇဉ်ဒြတည်း။ 

 
ဤကား ဗု ္ဓါနုဿတိ ဂုဏ်ဒတာ်အြွင့် ပြီး၏။ 

 
++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

                                                                                                                                        
ဤစကားခြင့် သဘာဝဓမ္မ အခြစ်ကိုလည်း သိမ်းယူအြ်ဒြ၏။ မှန်ဒြ၏။ နက်နဲသည်မှာ သဘာဝဓမ္မဒြတည်း။ ြညတ် မဟုတ်ဒြ။ 

ဤစကားခြင့် နက်နဲဒသာ သဘာဝဓမ္မ ခြစ်ဒသာဒ ကာင့်ဟ ုဆုိလိုဒ ကာင်း ခြ၏။) တဇ္ဇာြညတ်၏ အစွမ်းခြင့် သဘာဝဓမ္မကို ယူအြ်-ရှုအြ် 

သည်မဟုတ်ြါဒလာ-ဟု ဒစာ နာအံ့။ ဒရှးအြ့ုိ၌ တဇ္ဇာြညတ်ခြင့် ယူအြ်-ရှုအြ်သည် မှန်ဒြ၏။ သ့ုိဒသာ်လည်း ဘာဝနာသည် တုိးြွားလာ 

လတ်ဒသာ် ြညတ်ကိုဒကျာ်လွန်၍ သဘာဝဓမ္မ၌သာလျှင် စိတ်သည် တည်ဒလ၏။ (တဇ္ဇာြညတ်ဟူသည်မှာ- ြရမတ် သဒဘာတရားတ့ုိ၏ 

အမည်ြင်ခြစ်သည်။ ရုြ် ဒဝ နာ ြဿ စဒသာ အမည်များကဲသ့ုိ့ြင် ြူသည်, ဒအးသည်, နာသည်, ဒတာင့်သည်, လှုြ်သည်, သွားသည် 

စဒသာ စကားများသည်လည်း တဇ္ဇာြညတ်များြင်တည်း။ 
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ဓမ္မာနုပဿနာပွားပုံ ပပဆိခုျက် 

 
 (၁၄၆) ဓမ္မာနုြဿနာကုိ ြွားလုိဒသာ ဒယာဂီသည်လည်း ဆိတ်ပငိမ်ရာသ့ုိ ြျဉ်းကြ်လျက် ခြင်ြအာရုံ 

များမှ ြဲြါွကာ ကမ္မဋ္ဌာနး်၌ ဒကာင်းစွာ ကြ်ပငိသည်ခြစ်၍- 

  
 "သွာက္ခာဒတာ ဘဂဝတာ ဓဒမ္မာ- ခမတ်စွာဘုရားသည် တရားဒတာ်ကိ ုဒကာင်းစွာ ဒဟာဒတာ်မူအြ်၏။ 

သန္ဒေိဋ္ဌိဒကာ- မိမိကိယု်တုိင်ြင် ဒတွ့ခမင်နိုင်ဒသာ တရားဒတာ်ခမတ်ြါဒြတည်း။ အကာလဒကာ- အြါအြွင့် 

မဆုိင်းလင့်ြဲ အသင့်လက်ငင်း ြျက်ခြင်း အကျ ို းဒြးတတ်ဒသာ တရားဒတာ်ခမတ်ြါဒြတည်း။ ဧဟိြဿိဒကာ- 

လာြါ,  ကည့်လှည့်ြါဟု ြိတ်ဒြါ်ထုိက်ဒသာ တရားဒတာ်ခမတ်ြါဒြတည်း။  သြဒနယျဒိကာ- ကိုယ်ထဲစိတ်ထဲ 

ဒရာက်ဒအာင် ကျင့်ဒဆာင်ထုိကဒ်သာ တရားဒတာ်ခမတ်ြါဒြတည်း။ ြစ္စတ္တံ ဒဝ ိတဒဗ္ဗာ ဝိညူဟိ- တရားသိခမင် 

ြညာရှင်တို့သည်သာလျှင် ကိုယ့်တရားနှင့်ကိုယ် အသီးအသီး ြံစားရဒသာ တရားဒတာ်ခမတ်ြါဒြတည်း"ဟူ၍- 

ဤြံုဤနည်းခြင့်  ဒ သနာဒတာ်ဟူဒသာ ြရိယတ်တရားဒတာ်၏၄င်း၊ ၉-ြါး အခြားရိှဒသာ 

ဒလာကုတ္တရာ တရား၏၄င်း ဂုဏ်ဒကျးဇူးတ့ုိကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင် အြက်ုန်၏။ 

 
(၁) သွာက္ခာတဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့် 

 
 (၁၄၇) 'သွာက္ခာဒတာ- ဒကာင်းစွာဒဟာအပသ်ည်'ဟူဒသာ ဤြု ်၌ ြရိယတ်တရားဒတာ်ကိလုည်း 

ထည့်သွင်းယူအြ်၏။ ဤမှတြါးကုန်ဒသာ ၅-ြု ်တို့၌ကား ဒလာကုတ္တရာ တရားဒတာ်ကိသုာလျှင် သိမ်းယူအြ် 

၏။ ဤတွင် ြရိယတ်တရားဒတာ်သည် အစ, အလယ်, အဆံုး သံုးြါးလံုး ဒကာင်းသည်၏အခြစ်ဒ ကာင့်၄င်း၊ 

ခြည့စ်ုံဒကာင်းခမတ်ဒသာ အနက်နင့်ှ ခြည့စ်ုံဒကာင်းခမတ်ဒသာ သ ္ဒေါရှိသည့်ခြင် အလံုးစုံ အကကင်းမဲ့ ခြည့စ်ုံ၍ 

ထက်ဝန်းကျင် စင် ကယ်ဒသာ ခဗဟ္မစရိယဒြါ် အကျင့်ခမတ်ကို87F

88 ခြတတ်သည်အခြစဒ် ကာင့်၄င်း ဒကာင်းစွာ 

ဒဟာအြ်ဒသာ (သွာက္ခာတ)တရားမည်ြါဒြ၏။  

 ြျဲ့၍ခြအ့ံ။ ဂါထာတစ်ြု ်ြင် ခြစ်ဒသာ်လည်း ခမတ်စွာဘုရားဒဟာဒသာ ထုိဂါထာသည် အဆံုးအမ တရား 

ဒတာ်၏ ထက်ဝန်းကျင် အြ့ုိတ့ုိခြင့် ဒကာင်းခြင်းဒ ကာင့်88F

89 ြထမအြို ်ခြင့် အစ၌ ဒကာင်းဒြ၏။  ုတိယ, 

တတိယ အြုိ ်တ့ုိခြင့် အလယ်၌ ဒကာင်းဒြ၏။ ဒနာက်ဆံုးအြုိ ်ခြင့် အဆံုး၌ ဒကာင်းဒြ၏။ အဆက်အစြ် 

                                           
88 ခဗဟ္မစရိယဒြါ် အကျင့်ခမတ်သည် ခြည့်စုံဒကာင်းခမတ်ဒသာ အနက်လည်း ရိှ၏။ သ ္ဒေါလည်း ရိှ၏။ အလံုးစုံ အကကင်းမဲ့ ခြည့်စုံ၏။ 

ထက်ဝန်းကျင် စင် ကယ်၏။ ထုိသ့ုိဒသာ အကျင့်ခမတ်ကို ြရိယတ်တရားဒတာ်က ခြတတ်ဒသာဒ ကာင့်-ဟု ဆိုလိုသည်။ ထုိတွင် သ ္ဒေါ-

ရှိသည်ဟု ဆိုခြင်းမှာ အဆံုးအမ စကားဒတာ်ဟူဒသာ ခဗဟ္မစရိယကို ရည်၍ ဆိုခြင်းခြစ်သည်။  
89 အဆုံးအမ တရားဒတာ်ဟူသမျှသည် သီလ သမာဓိ ြညာနှင့် ဝိမုတ္တိကုိ ရည်၍ဒဟာဒသာ တရားဒတာ်ြျည်းခြစ်ဒသာဒ ကာင့် 

ထက်ဝန်းကျင်အြို့အားခြင့်  ဒကာင်းဒြသည်။ 
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အနုသဒန္ဓ တစ်ြသုာရှိဒသာသုတ်သည် အဒ ကာင်းခြ အဒခြြံန ိါန်းခြင့်89F

90 အစ၌ ဒကာင်းဒြ၏။ နိဂုံးြျုြ်-

စကားခြင့် အဆုံး၌ ဒကာင်းဒြ၏။ ကကင်းဒသာ အလယ်ြုိင်းခြင့် အလယ်၌ ဒကာင်းဒြ၏။ အနုသဒန္ဓ များစွာ 

ရှိဒသာ သုတ်သည် ြထမအနုသဒန္ဓခြင့် အစ၌ ဒကာင်းဒြ၏။ ဒနာက်ဆံုး အနသုဒန္ဓခြင့် အဆံုး၌ ဒကာင်းဒြ၏။ 

ကကင်း ဒသာ အလယ်ြုိင်းခြင့် အလယ်၌ ဒကာင်းဒြ၏။  

 သုတ္တန,်ဝနိည်း ၂-ြါးအတွက် တနည်းဒသာ်ကား နိ ါနး်နှင့်တကွ အမှုအဒ ကာင်းခြစဒ်ြါ်လာြံုနငှ့်တကွ 

ခြထားဒသာဒ ကာင့်90F

91 အစ၌ ဒကာင်းဒပ၏။ (ြညတ်ထားဒသာ ဝိနည်း, ဒဟာအြဒ်သာသုတ်၏) ဒဝဒနယျ 

တ့ုိအား ဒလျာ်ခြင်းဒ ကာင့်၄င်း၊ (အဘယ့်ဒ ကာင့်နည်းဟူမူ- စဒသာ)အဒ ကာင်းဟိတ်, (ဥြမာဒသာ်ကား စဒသာ) 

ဥ ါဟရုဏ် ြံုြမာတို့နှင့်တကွ ယှဉဒ်သာဒ ကာင့်၄င်း အလယ်၌ ဒကာင်းဒပ၏။ နာသူတ့ုိအား သ ္ဓါတရား ရခြင်းကို 

ခြစဒ်စခြင်းခြင့်၄င်း, နိဂုံးခြင့်၄င်း အဆံုး၌ ဒကာင်းဒပ၏။  

 အလံုးစုံလည်း ခြစ်ကုန်ဒသာ အဆံုးအမ တရားဒတာ်သည် မိမိ၏ အနကခ်ြစဒ်သာ သီလခြင့် အစ၌ 

ဒကာင်းဒြ၏။ သမထ, ဝိြဿနာ, မဂ်ြုိလ်တို့ခ်ြင့် အလယ်၌ ဒကာင်းဒြ၏။ နိဗ္ဗာန်ခြင့် အဆုံး၌ ဒကာင်းဒြ၏။ 

တနည်းကား - သီလနှင့်သမာဓတိို့ခြင့် အစ၌ ဒကာင်းဒြ၏။ ဝိြဿနာနှင့် မဂ်တ့ုိခြင့် အလယ်၌ဒကာင်းဒြ၏။ 

ြုိလ်နှင့် နိဗ္ဗာန်တို့ခြင့် အဆံုး၌ ဒကာင်းဒြ၏။ တနည်းကား - ခမတ်စွာဘုရား၏ ဒကာင်းစွာ သိဒတာ်မူခြင်းခြင့် 

အစ၌ ဒကာင်းဒြ၏။ တရားဒတာ်၏ ဒကာင်းမနွ် မှန်ကန်ဒသာ တရားခြစ်ခြင်းခြင့် အလယ်၌ ဒကာင်းဒြ၏။ 

သံဃာဒတာ်၏ ဒကာင်းစွာ ကျင့်ခြင်းခြင့် အဆုံး၌ ဒကာင်းဒြ၏။ တနည်းကား - ထုိတရားကုိ  ကားနာပြီးလျှင် 

တရားဒတာ်၌ ညွှန်ခြသည့်အတုိင်း ခြစ်ရန်အတွက် ကျင့်ဒသာြုဂ္ဂိုလ်သည် ရအြ်ဒသာ သမ္မာသဒမ္ဗာဓဉိာဏ်ခြင့် 

အစ၌ ဒကာင်းဒြ၏။ ြဒစ္စက ဒဗာဓဉိာဏ်ခြင့် အလယ်၌ ဒကာင်းဒြ၏။ သာဝကဒဗာဓိဉာဏ်ခြင့် အဆံုး၌ ဒကာင်း 

ဒြ၏။  

 ထ့ုိခြင် တရားဒတာ်သည်  ကားနာစဉ်ြင် နီဝရဏတ့ုိကုိ ကွာဒစတတ်ဒသာဒ ကာင့်  ကားနာခြင်းခြင့် 

လည်း ဒကာင်းသည်ကိသုာလျှင် ဒဆာင်ဒြးတတ်၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် အစ၌ ဒကာင်းဒြ၏။ ကျင့်ခြန်လျှင်လည်း 

သမထြျမ်းသာ ဝိြဿနာြျမ်းသာကို ဒဆာင်ဒြးတတ်ဒသာ ဒ ကာင့်  အကျင့်ြဋိြတ်ခြင့်လည်း ဒကာင်းသည်ကိ ု

ဒဆာင်ဒြးတတ်၏။ ထ့ုိ ဒ ကာင့် အလယ်၌ ဒကာင်း၏။ ထုိသ့ုိ ကျင့်ပြီးဒသာသူသည်လည်း အကျင့်ြဋိြတ်၏ 

အကျ ို းပြးီလတ်ဒသာ် အဒကာင်းနှင့်အဆုိးကို အတူခြု၍ ရှုနိုင်ဒသာ တာ ီြုဂ္ဂိုလ်၏အခြစက်ို ဒဆာင်ဒြးတတ်-

ခြစဒ်စတတ်ဒသာဒ ကာင့် ြဋိြတ်၏ အကျ ို းခြင့်လည်း ဒကာင်းသည်ကိ ုဒဆာင်ဒြးတတ်၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် အဆုံး၌ 

လည်း ဒကာင်းဒြ၏။ ဤဆုိအြ်ြဲ့သည့်အတုိင်း အစ, အလယ်, အဆုံး သံုးြါးလံုး ဒကာင်းသည်၏ အခြစ်ဒ ကာင့်  

ဒကာင်းစွာ ဒဟာအြ်ဒသာ (သွာက္ခာတ)တရား မည်ဒြ၏။  

                                           
90 ဧဝံ ဒမ သုတံ- ဤသ့ုိ ကျွန်ုြ် ကားဘူးြါသည်- စသည်ခြင့် ဒဟာရာကာလ, အရြ်ဒ သ, ဒဟာဒသာြုဂ္ဂိုလ်, နာသူြရိသတ် စသည်တို့ကုိ 

ခြဒသာစကားရြ်သည် နိ ါန်းမည်၏။ 
91 နိ ါန်းနှင့်တကွ ခြထားသည်-ဟူဒသာစကားခြင့် သုတ္တန်ကို ရည်သည်။ အမှုအဒ ကာင်း ခြစ်ဒြါ်လာြုံနှင့်တကွ ခြထားသည်-ဟူဒသာ 

စကားခြင့် ဝိနည်းကို ရည်ရွယ်သည်။ 
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 ထုိမှတြါး ခမတ်စွာဘုရားသည် တရားကုိ ဒဟာဒတာ်မူလတ်ဒသာ် သာသနာခဗဟ္မစရိယ ဒြါ်ဒသာ 

အကျင့်ခမတ်ကိ၄ုင်း၊ မဂ္ဂခဗဟ္မစရိယဒြါ်ဒသာ91F

92 အကျင့်ခမတ်ကို၄င်း တုိကရ်ိုကခ်ြဒတာ်မူ၏။ အမျ ို းမျ ို းဒသာ 

နည်းတ့ုိ ခြင့် တဆင့်ခြဒတာ်မူ၏။ 92F

93 

 ထုိနစှ်ြါးဒသာ အကျင့်ခမတ်သည် ထုိကသ်ည့်အားဒလျာ်စွာ ခြည့်စုဒံကာင်းခမတ်ဒသာ အနက်ရှိဒသာ 

ဒ ကာင့် သာတ္ထ-အနက်နှင့် ခြည့စ်ုံသည် မည်ဒြ၏။ ခြည့်စုံဒကာင်းခမတ်ဒသာ သ ္ဒေါရှိဒသာဒ ကာင့် သဗျဉ္ဇန-သ ္ဒေါ 

နှင့် ခြည့်စုံသည် မည်ဒြ၏။   

တနည်းကား - သကခာသန-အကျဉ်းခြခြင်း, ြကာသန-ဒရှးဦးစွာခြခြင်း, ဝဝိရဏ-အကျယ်ြွင့်ခြခြင်း, 

ဝဘိဇန-တြန်ဒဝဘန်ခြခြင်း, ဥတ္တာနီကရဏ-ြွင့်ခြပြီးကို ဒြါ်လွင်ဒအာင်ခြုခြင်း, ြညတ္တ-ိဒဝဘန်ပြီးသည်ကိ ု

အခြားအားခြင့် သိဒစခြင်း ဟူဒသာ အနက်ြု ်တ့ုိနှင့် ယှဉခ်ြင်းဒ ကာင့် သာတ္ထ-အနက်နှင့် ခြည့စ်ုံသည် မည်၏။ 

အက္ခရာ,ြု ်,ဝါကျကုိ အခြားအားခြင့် ဒဝဘန်ခြခြင်းဟူဒသာ အာကာရ၊ သ ္ဒေါနကကုိ် ထုတ်ခြခြင်းဟူဒသာ နရိုတ္တိ၊ 

အကကင်းမဲ့ အကျယ်ခြခြင်းဟူဒသာ နဒိ ္ဒေသ၊ နဒိ ္ဒေသ၏ ခြည့်စုခံြင်းဒ ကာင့် သဗျဉ္ဇန-သ ္ဒေါနှင့်ခြည့်စုသံည် မည်၏။ 

အနက်၏ နက်နဲခြင်း, အသိဉာဏ်၏နက်နခဲြင်းဒ ကာင့် သာတ္ထ-အနက်နှင့်ခြည့်စုသံည် မည်၏။ ြါဠဟိူဒသာ 

ဒ သနာ၏ နက်နဲခြင်း၊ ဒဟာဒသာ  ဒ သနာ၏ နက်နဲခြင်းတ့ုိဒ ကာင့် သဗျဉ္ဇန-သ ္ဒေါနှင့်ခြည့်စုသံည် မည်၏။ 

အတ္ထြဋိသမ္ဘိ ါ ြဋိဘာနြဋိသမ္ဘိ ါတ့ုိ၏ အာရုံခြစ်ဒသာဒ ကာင့် သာတ္ထ-မည်၏။ ဓမ္မြဋိသမ္ဘိ ါ နိရုတ္တိြဋိသမ္ဘိ ါ 

တ့ုိ၏ အာရုံခြစ်ဒသာဒ ကာင့် သဗျဉ္ဇန-မည်၏။ ြညာရှိတ့ုိသာ သိနိငု်ဒကာင်းဒသာဒ ကာင့် စူးစမ်းဆင်ခြင်တတ် 

ဒသာ ြညာရိှြုဂ္ဂိုလ်အဒြါင်းကို  ကည်ညို ဒစတတ်ဒြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် သာတ္ထ မည်၏။ ယံု ကည်ထုိကဒ်သာ 

ဒ ကာင့် ဒလာက၌ အတွင်းဝင်ကာမျှခြစ်ဒသာ သာမန်လူအဒြါင်းကို  ကည်ညိုဒစတတ်၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် သဗျဉ္ဇန 

မည်၏။ နက်နဲဒသာ အဓိြ္ပါယ်ရှိဒသာဒ ကာင့် သာတ္ထ မည်၏။  

ဒြါ်လွင်ထင်ရှားဒသာ ြု ်,ဝါကျ ရိှဒသာဒ ကာင့် သဗျဉ္ဇန မည်၏။ ခြည့်စကွ်ထည့်သွင်းြယ်ွ မရှိခြင်း 

ဒ ကာင့် အလံုးစံု အကကင်းမဲ့ ခြည့်စုဒံသာအားခြင့် (ဒကဝလ-ပရိပုဏ္ဏ) အလံုးစုံ အကကင်းမဲ့ ခြည့စ်ုံဒြ၏။ နုတ်ြယ် 

စရာ မရှိခြင်းဒ ကာင့် အခြစက်င်းစင်သည်၏ အခြစ်ခြင့် (ပရိသု ္ဓ) ထက်ဝန်းကျင် စင် ကယ်ဒြ၏။  

 
 တနည်းဒသာ်ကား - သီလစဒသာ အကျင့်ြဋိြတ်ခြင့် မဂ်ြိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိ ုရခြင်း၏ ထင်ရှားခြင်းဒ ကာင့် 

သာတ္ထ မည်၏။ တရားဒတာ်ကိ ုသင်ယူခြင်းခြင့် အာဂံုသုတ၏ ထင်ရှားခြင်းဒ ကာင့် သဗျဉ္ဇန မည်၏။ သီလစဒသာ 

ငါးြါးဒသာ ဂုဏ်ဒကျးဇူးနှင့် ခြည့်စုခံြင်းဒ ကာင့် ဒကဝလပရိပုဏ္ဏ=အလံုးစုံ အကကင်းမဲ့ ခြည့စ်ုံဒြ၏။  ိဋိ္ဌ,မာန 

စဒသာ ညစ်ညူး ဒ ကာင်း ဥြက္ကိဒလသတ့ုိ၏ မရှိခြင်းဒ ကာင့်၄င်း, ဝဋ်ဆင်းရဲမှ ထွက်ဒခမာက်ရန်အတွက် 

ခြစခ်ြင်းဒ ကာင့်၄င်း၊ လာဘ် လာဘ ဒကျာ်ဒစာခြင်းဟူဒသာ  ဒလာကအာမိသကုိ မငဲ့ခြင်းဒ ကာင့်၄င်း 

                                           
92 အလံုးစုံဒသာ အကျင့်သိက္ခာတို့၏ အနှစ်သြွယ်ခြစ်ဒသာ သိက္ခာသံုးြါးအဒြါင်းခြင့် ဒရတွကအ်ြ်ဒသာ အရိယမဂ်သည် မဂ္ဂခဗဟ္မစရိယ 

မည်၏။  
93 ဒလာကီ ဒလာကုတ် မြဲွခြားြဲ သာမညအားခြင့် သီလ သမာဓိ ြညာ သိက္ခာသံုးြါးသည်၄င်း၊ အလံုးစံုဒသာ ြါဠိဒတာ် ဒ သနာတရား 

သည်၄င်း သာသနခဗဟ္မစရိယ မည်၏။  
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ပရိသု ္ဓ=ထက်ဝန်းကျင် စင် ကယ်ဒြ၏။  ဤသ့ုိ အနက်, သ ္ဒေါနှင့် ခြည့စ်ုံသည့်ခြင် အလံုးစုံ အကကင်းမဲ့ ခြည့စ်ုံ၍ 

ထက်ဝန်းကျင်စင် ကယ်ဒသာ ခဗဟ္မစရိယဒြါ် အကျင့်ခမတ်ကိ ုခြခြင်းဒ ကာင့် ဒကာင်းစွာ ဒဟာအြ်ဒသာ 

(သွာက္ခာတ)တရား မည်ဒြ၏။  

 
 တနည်းကား - အနက်၏ ဒြာက်ခြန်မှားယွင်းခြင်း မရှိဒသာဒ ကာင့် သု-ဒကာင်းစွာ+အက္ခာဒတာ-ဒဟာ 

အြဒ်ြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် သွာက္ခာဒတာ=ဒကာင်းစွာဒဟာအြ်ဒသာ တရားမည်ဒြ၏။ ဥြမာခြင့် ခြဒြအ့ံ- သာသနာ 

ဒတာ်မှ အခြင်ြ တိတ္ထိဆရာတ့ုိ ဒဟာထားဒသာ တရား၏အနက်သည် ဒြါက်ခြန်မှားယွင်းခြင်းသ့ုိ ဒရာက်၏။ 

အဒ ကာင်းမကူား ထုိတိတ္ထိဆရာတ့ုိက "အန္တရာယ်ခြုတတ်ကုန၏်"ဟု ဒဟာထားဒသာတရားတ့ုိသည် အန္တရာယ် 

မခြုတတ်ဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊ "သံသရာမှ ထုတ်ဒဆာင်တတ်ကုန၏်"ဟု  ၄င်းတ့ုိက ဒဟာထားဒသာ ယဇ်ြူဒဇာ်ခြင်း 

စဒသာ တရားတ့ုိသည် သံသရာမှ မထုတ်ဒဆာင်တတ်ဒသာဒ ကာင့်၄င်း ဒြါက်ခြန်မှားယွင်းခြင်းသ့ုိ ဒရာက်ဒြ 

သည်။ ထုိသ့ုိ သူတို့ ဒဟာထားဒသာတရား၏ အနက်သည် မမှန်မကန် ဒြါက်ခြန် မှားယွင်းဒသာဒ ကာင့် ထုိတိတ္ထိ 

တ့ုိသည် ( ုရက္ခာတ) မဒကာင်းသခြင့် ဒဟာအြ်ဒသာ တရားသာလျှင် ရှိကုန၏်။ 

 ခမတ်စွာဘုရား ဒဟာထားဒသာ တရားဒတာ်၏ အနက်သည်ကား ထုိက့ဲသ့ုိ ဒြါက်ခြန် မှားယွင်းခြင်းသ့ုိ 

မဒရာက်ဒြ။ "ဤတရားတ့ုိသည် ကမ္မန္တရာယ်, သဂ္ဂန္တရာယ်, မဂ္ဂန္တရာယ်ကိ ုခြုတတ်ကုန်၏။ ဤအရိယမဂ်တရား 

တ့ုိသည် သံသရာမှ ထုတ်ဒဆာင်တတ်ကုန၏်"ဟု ဤသ့ုိ ဒဟာထားဒသာတရားတို့သည် ထုိသ့ုိ အန္တရာယ်ခြုတတ် 

 က, သံသရာမှ ထုတ်ဒဆာင်တတ် ကသည်သာ ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် ဒြါက်ခြန် မှားယွင်းခြင်းသ့ုိ မဒရာကဒ်ြ။  

ဤသ့ုိ ဆုိခ့ဲပပီးသည့်အတိုင်း ဒကာင်းစာွ ဒဟာအပ်ဒသာဒ ကာင့် ပရိယတ်တရားဒတာ်သည် ဒကာင်းစာွ ဒဟာအပ် 

ဒသာ (သွာက္ခာတ)တရား မည်ပါဒပ၏။  

 
 ထုိမှတြါး နိဗ္ဗာန်နှင့်ဒလျာ်ဒသာ အကျင့်ပဋိပတ်ကိ ုဒဟာဒတာ်မူပခင်းဒ ကာင့်၄င်း၊ အကျင့်ပဋိပတ်နှင့် 

ဒလျာ်ဒသာ နိဗ္ဗာန်ကုိ ဒဟာဒတာ်မူပခင်းဒ ကာင့်၄င်း ဒလာကုတ္တရာတရားသည် ဒကာင်းစာွ ဒဟာအပ်ဒသာ 

(သွာက္ခာတ)တရား မည်ပါဒပ၏။ ဤအဆိုနှင့်အညီ ဒအာက်ြါစကားကုိ သိ ကားမင်းက ခမက်ဆုိထားဒြ၏- 

 "ထုိခမတ်စွာဘုရားသည် နဗိ္ဗာန်သ့ုိဆုိကဒ်ရာက်ဒသာ အကျင့်ကုိ တြည့်သာဝကတ့ုိအား ဒကာင်းစွာ  

 ြညတ် ဒဟာထားအြ်ဒြ၏။ နဗိ္ဗာန်သည်၄င်း, အကျင့်သည်၄င်း နှီးဒနှာ ညီညွတ်ဒြ၏။ ဥြမာအားခြင့် 

 ဂဂခါခမစ်ဒရသည် ယမုန်နာခမစ်ဒရနှင့် နှီးဒနှာညီညွတ်သကဲ့သ့ုိ ဤအတူြင် ထုိခမတ်စွာဘုရားသည်  

နိဗ္ဗာန်သ့ုိ ဆုိကဒ်ရာကဒ်သာအကျင့်ကုိ တြည့်သာဝကတ့ုိအား ဒကာင်းစွာ ြညတ် ဒဟာ ကားအြ်ဒြ၏။ 

နိဗ္ဗာန်သည်၄င်း အကျင့်သည်၄င်း နှီးဒနှာ ညီညွတ်ဒြ၏။ (မဟာဒဂါဝိန္ဒေသုတ်၊  ီ၊ ၂၊ ၁၈၀) 

 
ထ့ုိခြင် ဤဒလာကုတ္တရာတရားတ့ုိတွင် အရိယမဂ်သည် (သဿတနှင့် ဥဒစ္ဆ , ကာမသုြနင့်ှ အတ္တ-

ကိလမထ ဟူဒသာ) အစွန်းနှစ်ြါးသို့ မကြ်မူ၍ မဇ္စျမိြဋိြ ါ လမ်းစဉ်အကျင့်ကိုသာလျှင် အလယ်လမ်းအကျင့် ဟု 

ဒဟာအြ်ဒသာဒ ကာင့် ဒကာင်းစွာ ဒဟာအြ်ဒသာ (သွာက္ခာတ) တရား မည်ြါဒြ၏။  
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သာမညဖုိလ်တို့သည် ကိဒလသာတို့ကုိ တြန် ပငိမ်းဒစတတ်သည်တ့ုိကိုသာလျှင် ကိဒလသာတို့ကုိ တြန် 

ပငိမ်းဒစတတ်ကုန၏်-ဟု ဒဟာဒတာ်မူအြ်ဒသာဒ ကာင့် ဒကာင်းစွာ ဒဟာအြ်ဒသာ (သွာက္ခာတ)တရား မည်ြါဒြ 

၏။  

"သဿတ-ပမသဲည်, အမတ-ဒသခြင်းကင်းသည်, တာဏ-ဒစာင့်ဒရှာက်တတ်သည်, ဒလဏ-

ြုန်းဒအာင်းရာ" ဤသ့ုိစသည် သဒဘာရိှဒသာ နိဗ္ဗာန်ကိုသာလျှင် သဿတစဒသာ သ  ဒဘာရှိသည်၏ အစွမ်း 

အားခြင့် ဒဟာအြ်ဒသာဒ ကာင့် နိဗ္ဗာန်သည် ဒကာင်းစွာ ဒဟာအြဒ်သာ (သွာက္ခာတ)တရား မည်ြါဒြ၏။  

 
(၂) သန္ဒေိဋိ္ဌက ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့် 

 (၁၄၈) ထုိမှတြါး သန္ဒေိဋ္ဌိက-ဟူဒသာ ဤြု ်၌ အရိယာြုဂ္ဂိုလ်သည် မိမိသန္တာန်၌ ရာဂစသည်တ့ုိ၏ 

မရှိခြင်း-ကင်းခြင်းကုိ ခြုသည်ခြစ်၍ အရိယမဂ်ကို ကိုယ်တုိင် ဒတွ့ခမင်အြ်ဒြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် အရိယမဂ်သည် 

ကိုယ်တိုင်ဒတွ့ခမင်အြ်ဒသာ (သန္ဒေိဋ္ဌိက)တရား မည်ြါဒြ၏။ ဤအဆိုနှင့်အညီ ခမတ်စွာဘုရား ဒအာက်ြါစကားကုိ 

ဒဟာဒတာ်မူဒြ၏-- 

 "ြုဏ္ဏား- တြ်မက်ဒသာသူသည် ရာဂကိဒလသာက လွှမ်းမိုးနှိြ်စက်အြ်သည်ခြစ်၍ သ့ူစတ်ိကိ ုရာဂ  

ကိဒလသာက ဆဲွဒဆာင်သာွးသညခ်ြစ၍် မိမိကိယ်ုကိ ုနှိြ်စက်ခြင်းငှာလည်း ကကံစည်အားထုတ်၏။  

သူတြါးကုိ နှိြ်စက်ခြင်းငှာလည်း ကကံစည်အားထုတ်၏။ မိမိသူတြါး နှစဦ်းလံုးကိ ုနှိြ်စက်ခြင်းငှာလည်း 

ကကံစည်အားထုတ်၏။ စတ်ိထဲ၌ခြစ်ဒသာ ဆင်းရဲခြင်း နလံုှးမသာယာခြင်းကိုလည်း ြံစားရ၏။ တြ်မက်မှု 

ရာဂကုိ ြယ်လုိကသ်ည်ရိှဒသာ် မိမိကိယု်ကိ ုနှိြ်စက်ခြင်းငှာ မကကံစည် အားမထုတ်ဒတာ့သည်သာ။  

သူတြါး နှြ်ိစက်ခြင်းငှာလည်း မကကံစည် အားမထုတ်ဒတာ့သည်သာ။ မိမိသူတြါး နှစဦ်းသားကို နှိြ်စက်  

ခြင်းငှာလည်း မကကံစည် အားမထုတ်ဒတာ့သည်သာ။ စတိ်ထဲ၌ခြစ်ဒသာ ဆင်းရဲခြင်း နလံုှးမသာယာခြင်း  

ကိုလည်း မြံစားရဒတာ့သည်သာ။ ြုဏ္ဏား- ဤသ့ုိလည်း တရားသည် ကုိယ်တုိင် ဒတွ့ခမင်ရဒသာ  

သန္ဒေိဋ္ဌိက ခြစ်ဒြ၏။ (အတ္တဗျာဗာဓသုတ်၊ အံ၊ ၁၊ ၁၅၆။) 

 
 တနည်းဒသာ်ကား- ၉,ြါးအခြားရှိဒသာ ဒလာကုတ္တရာတရားကုိ ရပြီးဒသာ ထုိထုိြုဂ္ဂိုလ်သည် သူတြါးကုိ 

ယံု ကည်၍ သိအြ် မှတ်ယူအြ်သည်၏ အခြစ်ကိ ုြယ်စွန့်၍ြစ္စဒဝက္ခဏာဒြါ် ဆင်ခြင်ဉာဏ်ခြင့် ကိုယ်တိုင် 

ဒတွ့ခမင်အြ်ဒြ၏။  ထ့ုိဒ ကာင့် ကိုယ်တိုင်ဒတွ့ခမင်ရဒသာ (သန္ဒေိဋ္ဌက)တရား မည်ြါဒြ၏။  

 တနည်းကား- ြျးီမွမ်းအြဒ်သာ ဉာဏ်အခမင်သည် သန္ဒေိဋိ္ဌ- မည်၏။ ထုိသန္ဒေိဋ္ဌိမည်ဒသာ ဉာဏ်အခမင်ခြင့် 

ဒအာင်နိငု်တတ်ဒသာဒ ကာင့် ဒလာကုတ္တရာတရားသည် သန္ဒေိဋ္ဌိက မည်ဒြ၏။ ြျဲ့ခြရလျှင်- ဤဒလာကုတ္တရာ 

တရားတ့ုိတွင် အရိယမဂ်သည် ယှဉဘ်က်ခြစ်ဒသာ (သန္ဒေိဋ္ဌိမည်ဒသာ မဂ်ဉာဏ်အခမင်ခြင့်), အရိယြုိလ်သည် 

အဒ ကာင်းခြစဒ်သာ  (သန္ဒေိဋ္ဌိမည်ဒသာ မဂ်ဉာဏ်အခမင်ခြင့်), နိဗ္ဗာန်သည် မိမိကိ ုအာရုံခြုဒသာ သန္ဒေိဋ္ဌိမည်ဒသာ 

မဂ်ဉာဏ်အခမင်ခြင့် ကိဒလသာတို့ကုိ ဒအာင်နိုင်တတ်၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် ရထားခြင့် ဒအာင်နိငု်တတ်ဒသာ စစသူ်ရဲ 
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သည် ရထကိ-မည်သကဲ့သ့ုိ ၉-ြါးအခြားရိှသည်လည်း ခြစ်ဒသာ ဒလာကုတ္တရာတရားသည် သန္ဒေိဋ္ဌိ-မည်ဒသာ မဂ် 

ဉာဏ်အခမင်ခြင့် ဒအာင်နိငု်တတ်ဒသာဒ ကာင့် သန္ဒေိဋ္ဌိက မည်ဒြ၏။  

 
တနည်းကား- ခမင်ခြင်းကို  ိဋ္ဌ-ဟ ုဆုိအြ်၏။  ိဋ္ဌ-သည်ြင်လျှင် သန္ဒေိဋ္ဌ-မည်၏။ ခမင်ခြင်းဟူ၍သာ အနက် 

ရ၏။ ခမင်ခြင်းကို ထုိကဒ်သာဒ ကာင့် သန္ဒေိဋ္ဌိက-မည်၏။ မှန်ဒြ၏။ ဒလာကုတ္တရာတရားသည် ြွားဒစခြင်းဟူဒသာ 

ဒတွ့ခြင်း-သိခြင်း(ဘာဝနာဘိသမယ)၏ အစွမ်းအားခြင့်၄င်း၊ မျက်ဒမှာက်ခြုခြင်းဟူဒသာ ဒတွ့ခြင်း-သိခြင်း 

(သစ္ဆကိိရိယာဘိသမယ)၏ အစွမ်းအားခြင့်၄င်း ခမင်အြ်ဒသာ်သာလျှင် (ဝါ) သ့ူကို ြွားဒစလျက်, မျက်ဒမှာက်ခြု 

လျက် ခမင်မှသာလျှင် ဝဋ်ဆင်းရဲဒဘးကုိ ဆုတ်နစ်ဒစတတ်-ကင်းဒစတတ်၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် အဝတ်ကိထုိုကဒ်သာ 

သူသည် ဝတ္ထိက-မည်သကဲ့သ့ုိ ဤအတူြင် သန္ဒေိဋ္ဌ-ခမင်ထုိက်ဒသာဒ ကာင့် သန္ဒေိဋ္ဌိက-မည်၏။  

 
(၃) အကာလိက ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့် 

 (၁၄၉) မိမိ၏ အကျ ို း ဒြးခြင်းကိုရည်၍ ဤတရားအား ကာလသည် မရှိ။ ထ့ုိဒ ကာင့် ထုိတရားသည် 

အကာလ မည်၏။ ကာလမရှိဒသာ တရားသည်ြင်လျှင် အကာလိက-မည်၏။ ငါးရက် ြုနစ်ရက် စဒသာ အြျနိ် 

ကာလကို ကုန်လွန်ပြီးမ ှအကျ ို းဒြးသည် မဟုတ်။ စင်စစ်ဒသာ်ကား မိမိခြစ်ပြီးသည်၏ အခြားမဲ၌့သာလျှင် 

အကျ ို းဒြးတတ်သည်ဟု ဆုိလုိ၏။  

 တနည်းကား- ဤတရားအား မိမိ၏ အကျ ို းဒြးခြင်း၌ ဒရာက်ဒသာကာလသည်  ဒဝး၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် 

ကာလိက-မည်၏။ ထုိကား အဘယ်နည်း? ဒလာကီကုသုိလ် တရားဒြတည်း။ ဤဒလာကုတ္တရာ တရားသည် 

ကား မိမိ၏ အခြားမဲ၌့ အကျ ို းဒြးတတ်ဒသာဒ ကာင့် ကာလိက-အကျ ို းဒြးရာကာလ ဒဝးဒသာတရား မဟုတ် 

ဒြ။ ထ့ုိဒ ကာင် အကာလိက- မည်ဒြ၏။ (အကာလိဒကာ- အကျ ို းဒြးရန် ငံလင့်ဒသာ ကာလမရှိ။ ဝါ- ဒဝးဒသာ 

ကာလရှိသည် မဟုတ-်ဟူဒသာ ဤဂုဏ်ြု ်ကို မဂ်တရားကိုသာ ရည်၍ ဒဟာအြ်ဒြသည်။  

 
(၄) ဧဟိ ပဿကိ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့် 

 (၁၅၀) "လာြါ, ဤတရားကို ရှုလှည့်ြါ"ဟု ြိတ်မန်ခြင်း အစီအရင်ကိ ုထုိကဒ်ြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် 

ဧဟိြဿိက မည်ဒြ၏။ ဤတရားသည် ထုိြိတ်မန်ခြင်း အစီအရင်ကိ ုအဘယ့်ဒ ကာင့် ထုိကသ်နည်း? ထင်ရှား 

ရှိခြင်းဒ ကာင့်၄င်း၊ ထက်ဝန်းကျင် စင် ကယ်ခြင်းဒ ကာင့်၄င်း ထုိက်ဒြသည်။  

မှန်ဒြ၏။ အြျည်းနှီးဒသာ လက်ဆုြ်၌ ဒရွှေ,ဒငွရှိသည်ဟု ဆုိ၍ဒသာ်လည်း "ဤဟာကုိ လာ ကည့်-

လှည့်ြါ"ဟု ဆုိရန် မစွမ်းနိုင်ဒြ။ ရှိြင် ရှိခငားဒသာ်လည်း မစင်ကိ ုနစှ်သက်ြွယ်အခြစ်ကိ ုခြဒသာအားခြင့် စိတ်ရွှေင် 

ဒစရန် အကျ ို းငှာ "ဤဟာကို လာ ကည့်လှည့်ြါ"ဟု ဆုိရန် မစွမ်းနိုင်ဒြ။ စင်စစ်ဒသာကား ယင်းမစင်ကိ ု

ခမက်တ့ုိခြင့်ဒသာ်၄င်း၊ သစ်ရွက်တ့ုိခြင့်ဒသာ်၄င်း၊ ြံုးလွမ်းအြသ်ည်သာလျှင် ခြစဒ်ြ၏။ အဘယ့်ဒ ကာင့်နည်း? 

မစင် ကယ်ဒသာဒ ကာင့်ဒြတည်း။ ၉-ြါး အခြားရိှဒသာ ဒလာကုတ္တရာတရားသည်ကား အထည်ကိယု် သဒဘာ 

အားခြင့်ြင်လျှင် ထင်ရှားလည်းရိှဒြ၏။ တိမ်တုိကက်င်းဒသာ ဒကာင်းကင်က လခြည့ဝ်နး်က့ဲသ့ုိ၄င်း၊ ဝါဒြျာ့ဒသာ 
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သကလြ်ဒြါ်၌ ြျထားဒသာ တွင်းထကွ် ြတ္တခမားနီကဲ့သ့ုိ၄င်း ထက်ဝန်းကျင်စင် ကယ်ဒြ၏။ ထုိသ့ုိ ထင်ရှားလည်း 

ရှိခြင်း, ထက်ဝန်းကျင်ည်း စင် ကယ်ခြင်းဒ ကာင့် "လာြါ, ရှုလှည်ြါ"ဟူဒသာ ဧဟိြဿ-အစီအရင်ကိ ုထုိကဒ်ြ၏။ 

ထ့ုိဒ ကာင့် ဧဟိြဿိက မည်၏။  

 
(၅)  သပဒနယျကိ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့် 

 (၁၅၁) ကြ်၍ ဒဆာင်ထိုက်, ထည့်သွင်းထုိကဒ်သာဒ ကာင့်  သြဒနယျကိ မည်၏။ ယြုဆုိမည့် စကား 

သည် ဤအရာ၌ အဆံုးအခြတ်ဒြတည်း။ ကြ်၍ဒဆာင်ခြင်း ထည့်သွင်းခြင်းသည် ဥြနယ-မည်၏။ မီး ဒလာင် 

ဒနဒသာ ကုိယ်၌ဝတ်ရုထံားဒသာ အဝတ်ကိခုြစဒ်စ, ဦး ဒြါင်းကုိခြစ်ဒစ မီးပငိမ်းသတ်ရန် ဒ ကာင့် ကမစုိကြဲ် 

လျစ်လျူရှု၍ဒသာ်လည်း ရှုမှတ်ြွားဒစဒသာ ဘာဝနာ၏ အစမ်ွးအားခြင့် မိမိ၏စိတ်၌ ကြ်၍ဒဆာင်ခြင်း, ထည့် 

သွင်းခြင်းကုိ ထုိက၏်။ ထ့ုိဒ ကာင့်  သြဒနယျကိ မည်၏။  သြနယျကိသည်ြင်  သြဒနယျကိမည်၏။ 93F

94  

 ဤအနက်သည် သြခတခြစ်ဒသာ မဂ်ြိုလ်ဟူဒသာ ဒလာကုတ္တရာ၌ သင့်၏။ အသြခတခြစ်ဒသာ 

နိဗ္ဗာန်ဟူဒသာ ဒလာကုတ္တရာတရား၌ကား မိမိ၏စိတ်ခြင့် ကြ်၍ ဒဆာင်ခြင်းကုိ ထုိကဒ်သာဒ ကာင့် 

 သြဒနယျကိ94F

95 မည်၏။ "မျက်ဒမှာက်ခြုခြင်း၏ အစွမ်းအားခြင့် ကြ်ခြင်း-ထိဒတွ့ခြင်းကို ထုိက၏်"ဟူဒသာ 

အနက်ကိ ုယူအြ်၏။  

 တနည်းကား - အရိယမဂ်သည် အရိယာြုဂ္ဂိုလ်ကိ ုနဗိ္ဗာန်သ့ုိ ဒဆာင်တတ်ဒသာဒ ကာင့် ဥြဒနယျ 

မည်၏။ ြုိလ်နှင့် နိဗ္ဗာန်တရားသည် မျက်ဒမှာက်ခြုခြင်းသ့ုိ ဒဆာင်အြ်ဒသာဒ ကာင့် ဥြဒနယျ မည်၏။ ဥြဒနယျ 

သည်ြင်လျှင်  သြဒနယျကိ မည်၏။  

 
(၆) ပစ္စတ္တံ ဒဝ ိတဒဗ္ဗာ ဝိညူဟိ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့် 

 (၁၅၂) ြစ္စတ္တံ ဒဝ ိတဒဗ္ဗာ ဝိညူဟိ- ဟူသည်ကား ဥဂ္ဃါဋိတညူ အစရိှကနု်ဒသာ95F

96 တရားသခိမင် ြညာရှင် 

အားလံုးတ့ုိသည်လည်း "ငါသည် မဂ်ကုိ ြွားဒစအြ်ပြီ။ ြုိလ်ကိ ုရအြ်ပြီ။ နိဒရာဓ-ြျုြ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိ ုမျက်ဒမှာက်ခြု 

အြပ်ြ"ီဟု မိမိ မိမိ၌သာလျှင် သိရ-ြံစားရဒသာ တရားြါဒြတည်း။96F

97 မှန်ဒြ၏။ ဥြဇ္စျာယ်ဆ ရာ ြွားဒစအြ်ဒသာ 

မဂ်ခြင့် သ ္ဓိဝိဟာရိကဒြါ် အတူဒနတြည့်၏ သန္တာန်၌ ကိဒလသာတ့ုိကုိ မြယ်နိင်ုကုန။် ထုိတြည့်သည် 

                                           
94  သြဒနယျကိ-မိမိ၏ စိတ်၌ ကြ်၍ ဒဆာင်ထိုက် ထည့်သွင်း ဒြးထုိက်ဒသာ တရား (ဝါ) ကုိယ်ထဲ စိတ်ထဲသ့ုိ ဒရာက်ဒအာင် ကျင့် ဒဆာင် 

ထိုက်ဒသာ တရား။ 
95  သြဒနယျကိ-မျကဒ်မှာက်ခြ ဒသာအားခြင့် ကြ်ထိုက်-သိခမင်ဒတွ့ထိထုိက်ဒသာ တရား။ 
96 ဝိညူဟ-ိဟူသည်ကား သစ္စာကုိ သိပြီးဒသာ ြညာရိှသူတို့သည်-ဟု ဆိုလိုသည်။ ဥဂ္ဃါဋိတညူ စဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်တ့ုိဒြတည်း။  အကျဉ်းြျုြ် 

တရားကုိ နာ ကားစဉ်ြင် မဂ်ြိုလ်တရားထူးကို ရဒသာြုဂ္ဂိုလ်သည် ဥဂ္ဃါဋိတညူ မည်၏။ အကျယ်ြျဲ့ ၍ ဒဟာသည်ကို နာစဉ် မဂ်ြိုလ်တရား 

ထူးကို ရဒသာြုဂ္ဂိုလ်သည် ဝိြဉ္စိတညူ မည်၏။ နာ ကားမှတ်သားပြီးဒနာက် သမထ ဝိြဿနာ အလုြ်ကို ြွားများအားထုတ်ြါမှ မဂ်ြိုလ် 

တရားထူးကိ ုရဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်သည် ဒနယျာမည်၏။ ဤြုဂ္ဂိုလ် ၃-မျ ို းကိ ုရည်၍ဆိုသည်။  
97 ြစ္စတ္တ ံဒဝ ိတ ဒဗ္ဗာ ဝိညူဟိ- တရားသိခမင် အရိယာြညာရှိတို့သည်သာလျှင် ကုိယ့်တရားနှင့်ကုိယ် အသီးအသီး သိခမင် ြံစားရဒသာ 

တရားဒြတည်း။  
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ထုိဆရာ၏ ြလသမာြတ်ခြင့် ြျမး်သာစွာ မဒနနိုင်ဒြ။ ထုိဥြဇ္စျာယ်ဆရာမျက်ဒမှာက်ခြုဒသာ နိဗ္ဗာန်ကိ ုထုိ 

တြည့်သည် မျက်ဒမှာက်မခြုနိုင်။ ထ့ုိဒ ကာင့် မဂ်ြိုလ်နိဗ္ဗာန်ဟူဒသာ ဤဒလာကုတ္တရာတရားကုိ သူတြါး၏ 

ဦးဒြါင်း၌ ဆင်ထားဒသာ အဆင်တန်ဆာကို ခမင်ရသကဲ့သ့ုိ ခမင်ရသည် မဟုတ်ဒြ။ စင်စစ်ဒသာ်ကား တရားသိသူ 

ဟူဒသာ မိမိစိတ်၌သာလျှင် ဒတွ့ခမင်ရ သိရဒသာ တရားဒြတည်း။ "တရားသသူိ ြညာရိှတ့ုိ ြံစားအြ်- ြံစားရ 

ဒသာ တရား"ဟု ဆုိလုိ၏။ ဤဒလာကုတ္တရာတရားသည် တရားကုိ မသိဒသးဒသာ ဗာလြုထဇဉ်တ့ုိ၏ အရာကား 

မဟုတ်သည်သာတည်း။  

 
 တနည်းဒသာ်ကား- ဤတရားဒတာ်သည် ဒကာင်းစွာ ဒဟာအြဒ်သာ (သွာက္ခတ) မည်ြါဒြ၏။ အဘယ့် 

ဒ ကာင့်နည်းဟူမူ- ရာဂစသည်တ့ုိ၏ မရှိခြင်း-ကင်းခြင်းကို ခြုလျက် ကိုယ်တုိင်ြင် ဒတွ့ခမင်ရဒသာ သန္ဒေိဋ္ဌိက 

တရား ခြစ်ဒသာဒ ကာင့်ဒြတည်း။ (ဝါ) သူတြါးတ့ုိကုိ ြံု၍ ယုံရသည်မဟုတ်ြဲ ြစ္စဒဝက္ခဏာဉာဏ်ခြင့် ဆင်ခြင်၍ 

ကိုယ်တိုင်ြင် ဒတွ့ခမင်ရဒသာ သန္ဒေိဋ္ဌိက တရားထူးခြစ်ဒသာဒ ကာင့်ဒြတည်း။  (ဝါ) ြျးီမွမ်းအြဒ်သာ မဂ်ဉာဏ် 

အခမင်ခြင့် ကဒိလသာတ့ုိကုိ ဒအာင်နိငု်ဒသာ သန္ဒေိဋ္ဌိက တရားခြစ်ဒသာဒ ကာင့်ဒြတည်း။ (ဝါ) ြွားဒစလျက် 

မျက်ဒမှာက်ခြုလျက် ခမင်ထုိကဒ်သာ သန္ဒေိဋိ္ဌကတရား ခြစ်ဒသာဒ ကာင့်ဒြတည်း။  

 ဤတရားဒတာ်သည် သန္ဒေိဋ္ဌိက မည်ြါဒြ၏။ အဘယ့်ဒ ကာင့်နည်း?-ဟူမူ အြါအြွင့် မဆုိင်းလင့်ြဲ 

အသင့်လက်ငင်း ြျက်ြျင်း အကျ ို းဒြးတတ်ဒသာ အကာလိကတရား ခြစ်ဒသာဒ ကာင့်ဒြတည်း။  

 ဤတရားဒတာ်သည် အကာလိက မည်ြါဒြ၏။ အဘယ့်ဒ ကာင့်နည်း?ဟူမူ လာြါ, ရှုလှည့်ြါ-ဟု 

ြိတ်ဒြါ်ခြင်း အစီအရင်ကုိ ထုိကဒ်သာ ဧဟိြဿိက တရား ခြစ်ဒသာဒ ကာင့်ဒြတည်း။ 

 ထုိဧဟိြဿိက မည်ဒသာတရားသည်ကား စိတ်ထဲ၌ ကြ်၍ ဒဆာင်ထုိက ်ထည့်သွင်းထိုက်ဒသာ (ဝါ) 

စိတ်ခြင့် ဒဆာင်ထုိက-်သိခမင် ဒတွ့ထထုိိကဒ်သာ ( သြဒနယျကိ)တရား ခြစ်ဒြဒတာ့၏။  

 
 (၁၅၃) ဤဆုိြံသည့်အတုိင်း (သွာက္ခတတာ) ဒကာင်းစွာ ဒဟာအြသ်ည်၏ အခြစ်စသည် အခြားရိှကနု် 

ဒသာ တရားဒတာ်၏ ဂုဏ်ဒတာ်တ့ုိကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ ဆင်ခြင်ဒနဒသာ ထုိဒယာဂီအား ထုိအြါ၌ ရာဂ, 

ဒ ါသ, ဒမာဟ- လွှမ်းမိုးနှိြ်စက်ြံရဒသာ စိတ်မခြစဒ်တာ့သည်သာ။ ထုိအြါ၌ ထုိဒယာဂီ၏ စိတ်သည် တရား 

ဒတာ်၏ ဂုဏ်ဒတာ်များကုိ အာရုံခြုလျက် ဒခြာင့်မတ်ဒနသည်သာလျှင် ခြစဒ်ြသည်။ ဤသ့ုိအစရိှဒသာ ဒရှးနည်း 

ခြင့်ြင်လျှင် နီဝရဏ ကွာပြးီဒသာ ဒယာဂီအား တစ်ြဒုသာြဏ၌ စျာန်အဂခါတ့ုိသည် ခြစ်ဒြါ်ကုန်၏။  

သ့ုိဒသာ် လည်း တရားဂုဏ်ဒတာ်တ့ုိ၏ နက်နဲခြင်းဒ ကာင့်၄င်း၊ အထူးထူး အခြားခြား များစွာဒသာ 

ဂုဏ်ဒတာ်တ့ုိကုိ ဒအာက်ဒမ့ခြင်းငှာ နလံုှးသွင်း ညွတ်ကုိင်းခြင်းဒ ကာင့်၄င်း, အြ္ပနာစျာန်သ့ုိ မဒရာက်မူ၍ 

ဥြစာရသ့ုိသာလျှင် ဒရာက်ဒသာ စျာန်သည်ခြစ်၏။ ထုိသ့ုိ ဥြစာရသ့ုိဒရာက်ဒသာ ဤစျာန်သည် တရားဂုဏ် 

ဒတာ်တ့ုိကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့သည်၏ အစမ်ွးအားခြင့် ခြစဒ်သာဒ ကာင့် ဓမ္မာနုဿတိ ဟူ၍သာလျှင် 

ဒရတွက် ဒြါ်ဆုိ ခြင်းသ့ုိ ဒရာကဒ်ြသည်။ 
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ပွားများရပခင်း အကျ ို း 

 ဤဓမ္မာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာနး်ကုိ အားထုတ်ဒသာ ရဟန်းသည် ဤဆုိြ့ဲသည့်အတုိင်း  သြဒနယျကိ 

ဂုဏ်နှင့် ခြည့စ်ုံဒသာတရားဒတာ်ကုိ ဒဟာဒတာ်မူတတ်ဒသာ ဆရာအရှင်ခမတ်ကိ ုဒရှးကလည်း မဒတွ့ြူးဒြ။ ယြု 

ြစ္စုြ္ပန်၌လည်း ထုိခမတ်စွာဘုရားမှ တြါး မခမင်ြူးဒြ။ သ့ုိခြစ်၍ ဤသ့ုိ တရားဂုဏ်ကိ ုခမင်ခြင်းခြင့်ြင်လျှင် ဆရာ 

အရှင် ခြစ်ဒတာ်မူဒသာ ခမတ်စွာဘုရား၌ ရိုဒသ တုြ်ဝြ်ခြင်း ရှိဒြ၏။ တရားဒတာ်၌ ရိုဒသဒလးစားခြင်း ရှိသည် 

ခြစ၍် သ ္ဓါစသည်တို့ တိုးြွားခြင်းသ့ုိ ဒရာကဒ်ြ၏။ နှစ်သိမ့်ဝမ်းဒခမာက်မှု များစွာ ခြစ်ခြင်းရိှဒြ၏။ ဒ ကာက်ြွယ် 

ဒဘးတ့ုိကုိ သည်းြံနိငု်ဒြ၏။ ဆင်းရဲ ုက္ခတ့ုိကုိ သည်းြံခြင်းငှာ စမ်ွးနိုင်၏။ တရားဒတာ်နှင့် အတူတကွ ဒနရသည် 

ဟူဒသာ အမှတ်သညာကုိ ရဒြ၏။ တရားဂုဏ်တို့ကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့မှု ဓမ္မာနုဿတိ၏ ကိန်းဒအာင်း 

ရာခြစ်ဒသာ ထုိဒယာဂီ၏ ကိုယ်သည်လည်း ဒစတီအိမ် ြိဋကတ်တုိကက်ဲ့သ့ုိ ြူဒဇာ်ထုိကဒ်ြ၏။ အခမတ်ဆံုးခြစ် 

ဒသာ အရဟတ္တြုိလ် တရားကို ရခြင်းငှာ စတိ်ညွတ်၏။ ထ့ုိခြင် ကျူးလွန်စရာ အကုသုိလ်အမှုနှင့် ဒတွ့လတ်ဒသာ 

တရားဒတာ်၏ ဒကာင်းဒသာတရားဒတာ်အခြစ်ကိ ုဒကာင်းစွာ တြန် ဒအာက်ဒမ့မိသည်- အမတ်ှရမသိည် ခြစ်၍ 

ထုိဒယာဂီအား ရှက်ဒ ကာက်မှုသည် ဒရှးရှုထင်၏။ အထက်၌ မဂ်ြိုလ်တရားကုိ ထုိးထွင်း၍ မသိရခငားဒသာ်လည်း 

သုဂတိဘံုသာလျှင် လားဒရာက်ရာရိှဒြ၏။  

 
ထ့ုိဒ ကာင့် ဒကာင်းဒသာ အဒခမာ်အခမင် ဉာဏ်ြညာနှင့်ခြည့်စုဒံသာ ြုဂ္ဂိုလ်သည် ဤဆုိြဲသ့ည့်အတုိင်း  

ကကီးမားဒသာ အာနုဒဘာ်နှင့် ခြည့စ်ုံဒသာ ဓမ္မာနုဿတိ၌ အြါြြ်သိမ်း မဒမ့မဒလျာ့ အားထုတ်ခြင်းကုိ 

မုြျ ခြုသင့်လှြါဒြသတည်း။ ဤကား ဥဒယျာဇဉ်ဒြတည်း။ 

 
ဓမ္မာနုြဿတိ ကမ္မဋ္ဌာနး် ပြီး၏။  

++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

(၃) သံဃာနုဿတိဂုဏ် ပွားများပံု 
 
(၁၅၄) သံဃာနုဿတိကိ ုြွားများလုိဒသာ ဒယာဂီသည်လည်း ဆိတ်ပငိမ်ရာသ့ုိ ကြ်ဒရာကလ်ျက အခြင်ြ 

အာရုံများမှ ြဲြါွကာ ကမ္မဋ္ဌာနး်၌ ဒကာင်းစွာ ကြ်ပငိသည်ခြစ်၍ -- 

 
"သုြ္ပဋိြဒန္နာ ဘဂဝဒတာ သာဝကသံဒဃာ = ခမတ်စွာဘုရား၏ တြည့်သား သံဃာအဒြါင်းသည် 

ဒကာင်းစွာ ကျင့်ကကံဒတာ်မူြါဒြ၏။ 

ဥဇုြ္ပဋိြဒန္နာ ဘဂဝဒတာ သာဝကသံဒဃာ = ခမတ်စွာဘုရား၏ တြည့်သား သံဃာအဒြါင်းသည် 

ဒခြာင့်မှန်စာွ ကျင့်ကကံဒတာ်မူြါဒြ၏။ 
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ဉာယြ္ပဋိြဒန္နာ ဘဂဝဒတာ သာဝကသံဒဃာ = ခမတ်စွာဘုရား၏ တြည့်သား သံဃာအဒြါင်းသည် 

နိဗ္ဗာန်အလ့ုိငှာ ကျင့်ကကံဒတာ်မူြါဒြ၏။ 

သာမီစိြ္ပဋိြဒန္နာ ဘဂဝဒတာ သာဝကသံဒဃာ = ခမတ်စွာဘုရား၏ တြည့်သား သံဃာအဒြါင်းသည် 

လူများကခြုသည့် ရိုဒသမှုနှင့် ထုိကတ်န်ဒအာင် ကျင့်ကကံဒတာ်မူြါဒြ၏။ 

ယ ိ ံ စတ္တာရိ ြုရိသယုဂါနိ အဋ္ဌ ြရိုသြုဂ္ဂလာ = အ ကင် ဒလးြုဒသာ    ဒယာကျ်ားအစုံတ့ုိနှင့် ရှစ်ဒယာက် 

ကုန်ဒသာ ဒယာက်ျားတ့ုိသည် ရိှကနု်၏။ 

ဧသ ဘဂဝဒတာ သာဝကသံဒဃာ = ထုိဒလးစံုနငှ့် ရှစ်ဒယာက်ကနု်ဒသာ ခမတ်စွာဘုရား၏ တြည့်သား 

သံဃာအဒြါင်းသည်- 

အာဟုဒနဒယျာ= အရြ်ဒဝးမှ ဒဆာင်ယူြဲ့၍ ဒြးလှူသည်ကို ြံယူထုိကြ်ါဒြ၏။ 

ြါဟုဒနဒယျာ= ဧည့်ြံဒကျွးဒမွးရန် ခြင်ဆင်ထားဒသာ လှုြွယ်ကုိလည်း ြယူံရန် ထုိကတ်န်လှြါဒြ၏။ 

 က္ခိဒဏဒယျာ= ခမတ်ဒသာအလှုကိ ုြံယူဒတာ်မူထုိကြ်ါဒြ၏။ 

အဉ္ဇလီ ကရဏီဒယျာ= လက်အုြ်ြျမုိီး၍ ရှိြုိးထုိက်ြါ ဒြ၏။ 

အနုတ္တရံ ြုညဒက္ခတ္တံ ဒလာကဿ = ဒလာက၏ ဒကာင်းမှုမျ ို းတ့ုိကုိ စိုကြ်ျ ို းြုိ့ရာ လယ်ယာဒခမ 

အဒကာင်းခမတ်ဆံုး ခြစ်ြါဒြတည်း" ဟူ၍ 

ဤြံု ဤနည်းခြင့် အရိယသံဃာဒတာ်၏ ဂုဏ်တို့ကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်အြ်ကုန၏်။  

 
 (၁၅၅) ထုိသံဃဂုဏ်ဒတာ်ခြ စကားရြ်၌ သုြ္ပဋိြန္န-ဟူသည်ကား ဒကာင်းစွာ ကျင့်ဒြ၏။97F

98 မှန်ဒသာ 

အကျင့် မဆုတ်မနစဒ်သာအကျင့်, ဒလျာ်ဒသာအကျင့်, မဆန့်ကျင်ဒသာအကျင့်, ဒလာကုတ္တရာ(နိဗ္ဗာန)်တရားအား 

(ဝါ) ဘုရားဒဟာဒ သနာဒတာ်အား ဒလျာ်ဒသာအကျင့်ကို ကျင့်ဒြ၏-ဟု ဆုိလုိဒြသည်။ ခမတ်စွာဘုရား၏ 

 သဝါ  အဆံုးအမကို ရိုဒသစွာ နာြံတတ်ကုနဒ်သာ ြုဂ္ဂိုလ်တ့ုိသည် သာဝက-တြည့်သား မည်ကုန၏။ 

တြည့်သား သာဝကတ့ုိ၏အဒြါင်းသည် သာဝကသံဃာ-မည်၏။ "သီလချင်း, ဉာဏ်အပမင်ချင်း တူညီ ကသည်၏ 

အပဖစ်ပဖင့် ဒပါင်းအပ်သည်၏ အပဖစ်သ့ုိဒရာက်ဒသာ တပည့်အဒပါင်း"ဟူဒသာ အနက်ကိ ုဆုိလုိသည်။  

 
ဥဇုြ္ပဋိြန္န-ဟူသည်ကား ဆုိြ့ဲဒသာ ထုိမှန်ကန်ဒသာအကျင့်သည် ဥဇု-ဒခြာင့်မတ်၏။ နာွးကျင်ငယ်ဒရး 

ကဲ့သ့ုိ မဒကာက်၊ လ-ဒရးက့ဲသ့ုိ မဒကာက်၊ ထယ်ကိုင်းက့ဲသ့ုိ မဒကာက်- ဟူ၍လည်း ဆုိအြ်၏။ စင် ကယ်ဒသာ 

နိဗ္ဗာန်ကိ ုသိဒ ကာင်းဒြတည်း။ ဤသ့ုိလည်း ဆုိအြ်၏။ ဝဋ်ဆင်းရဲမ ှလွတ်ဒခမာက်ရန် ဒလျာ်ဒသာဒ ကာင့် 

                                           
98 ဤအရာ၌ အခြားဒသာ ဘာသာဝင်တို့ကလည်း သူတ့ုိဘာသာတရားအရ ကျင့်သည်ကိ ုဒကာင်းစွာကျင့်သည် ဟူ၍ြင် ဆုိ ကဒြလိမ့် 

မည်။ မခငင်းနိုင်ဒအာင် ဒခြရှင်းရန်လို၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် အဂခုတ္တိုရ်ြါဠိ, တိကနိြါတ်, အာဇီဝကသုတ်၌- အရှင်အာနန္ဒောက ဒခြရှင်းထားဒြ၏။ 

ထိုအရအားခြင့် "အကျ ို းမဲ့ကို ခြစ်ဒစတတ်ဒသာ ဒလာဘ ဒ ါသ ဒမာဟတို့ကုိ ြယ်နိုင်ရန် ကျင့်သူကို "သုြ္ပဋိြန္န"ဟု ဆိုရာ၏။ ထို့ဒ ကာင့် 

သုြ္ပဋိြန္န=ဒလာဘ ဒ ါသ ဒမာဟ ကင်းဒ ကာင်း ဒကာင်းစွာ ကျင့်ဒတာ်မူဒသာ သံဃာဒတာ်ခမတ်ြါဒြတကား- ဟူဒသာ ဤအနက်ကုိ 

လည်း အဒလးထား မှတ်သားသင့်ဒြ၏။  
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သာမီစ-ိဒလျာ်ဒသာအကျင့် ဟူ၍လည်း ဒရတွက်ခြင်းသ့ုိ ဒရာက်၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် ထုိမှန်ကန်ဒသာအကျင့်ကို 

ကျင့်ဒသာ အရိယာသံဃာကုိ ဥဇုြ္ပဋိြန္န-ဒခြာင့်မတ်ဒသာအကျင့်ကုိ ကျင့်သည်, ဉာယြ္ပဋိြန္န-နိဗ္ဗာန်သိဒ ကာင်း 

အကျင့်ကုိ ကျင့်သည်, သာမီစိြ္ပဋိြန္န-ဒလျာ်ဒသာအကျင့်ကုိ ကျင့်သည်ဟူ၍လည်း ဆုိအြ်ြါဒြသည်။  

ဆက်၍ ရှင်းခြဦးအ့ံ- ဤအရိယာသံဃာထဲတွင် မဂ်၌တည်ဆဲ မဂ္ဂဋ္ဌာန်ြုဂ္ဂိုလ်တ့ုိသည် မှန်ကန်ဒသာ 

အကျင့်နင့်ှခြည့်စုဒံသာဒ ကာင့် သုြ္ပဋိြန္န-ဒကာင်းစွာ ကျင့်ဆဲမည်ကုန၏်။ ြုိလ်၌တည်ဒသာ ြလဋ္ဌာန်ြုဂ္ဂိုလ်တို့ 

သည် မှန်ကန်ဒသာအကျင့်ခြင့်  သိအြ်-ရအြ်ဒသာ တရားထူးကို သိပြီးရပြီးခြစဒ်သာဒ ကာင့် လွန်ြ့ဲပြီးဒသာ 

အကျင့်ကုိရည်၍ သုြ္ပဋိြန္န-ဒကာင်းစွာကျင့်ပြီး မည်ကုန၏်ဟူ၍ သိအြ်ကုန၏်။ 

တနည်းဒသာ်ကား- ဒကာင်းစွာဒဟာအြ်ဒသာတရား, ဝနိည်းဟူဒသာ သာသနာဒတာ်၌ ဆံုးမညွှန် ကား 

သည့်အတုိင်း ကျင့်ဒသာဒ ကာင့်လည်း သုြ္ပဋိြန္န-ဒကာင်းစွာ ကျင့်သည်မည်ဒြ၏။ မြျွတ်မယွင်း ဧကန်ကနိ်းဒသ 

ခြစဒ်သာ အကျင့်ကို ကျင့်ဒသာဒ ကာင့်လည်း သုြ္ပဋိြန္န-ဒကာင်းဒသာ အကျင့်ကို ကျင့်သည်မည်၏။ 

အန္တ ွယဒြါ် အစွန်း ၂-ြါးသို့ မကြ်ဒရာက်မူ၍ အလယ်လမ်းအကျင့်ခြင့် ကျင့်လျက်သွားဒသာဒ ကာင့် 

၄င်း၊ ကိုယ်နှုတ်စိတ်တို့၏ သံုးမျ ို းဒသာ ဒကာက်ခြင်းဟူဒသာ98F

99 အခြစ်ကိ ုြယ်ခြင်းငှာ ကျင့်ဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊ 

ဥဇုြ္ပဋိြန္န-ဒခြာင့်စာွကျင့်သည် မည်ဒြ၏။  

သိအြ် သိထုိကဒ်သာဒ ကာင့် နိဗ္ဗာန်ကိ ုဉာယဟု ဆုိအြ်၏။ ဉာယမည်ဒသာ ထုိနဗိ္ဗာန်အကျ ို းငှာ 

ကျင့်ဒသာဒ ကာင့် ဉာယြ္ပဋိြန္န-နိဗ္ဗာန်အကျ ို းငှာသာ ကျင့်သည်မည်ဒြ၏။ 

အ ကင်အခြင်းအရာအားခြင့် ကျင့်ကနု်လတ်ဒသာ် လူတို့က ခြုအြ်ဒသာ ြရီးဦးကကိုဆုိခြင်း အစရိှဒသာ 

ရိုဒသမှုကုိ ထုိကတ်န်ကုန်၏။ ထုိသ့ုိ ထုိကတ်န်ဒလာက်ဒသာ အခြင်းအရာခြင့် ကျင့်ဒသာဒ ကာင့် သာမီစိြ္ပဋိြန္န- 

လူတို့ကခြုသည့် ရိုဒသမှုနှင့် သင့်တင့်ထုိကတ်န်ဒအာင် ကျင့်ကကံသည် မည်ဒြ၏။ 

 
(၁၅၆) စတ္တာရိ ပုရိသယုဂါနိ-ဟူသည်ကား အစုံ၏အစွမ်းအားခြင့် ဒသာတာြတ္တိ မဂ်ဒရာက်ြုဂ္ဂိုလ်နှင့် 

ြုိလ်ဒရာက်ြုဂ္ဂိုလ် ဟူဒသာ ဤနှစ်ြါးအဒြါင်းသည် တစ်စုဒံြတည်း။ ဤနည်းခြင့် ဒလးြုကုနဒ်သာ ဒယာက်ျား 

အစုံတ့ုိ ခြစက်ုန်၏။  

အဋ္ဌ ပရိုသပုဂ္ဂလာ-ဟူသည်ကား ဒယာက်ျားြုဂ္ဂိုလ် အသီးအသီး၏ အစွမ်းအားခြင့် ဒသာတာ 

ြတ္တိမဂ် ဒရာက် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ြါး, ြုိလ်ဒရာက်ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ြါးဟူဒသာ ဤနည်းခြင့် ဒယာက်ျားြုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ရှစ် 

ဒယာက်တ့ုိသာ ခြစ်ကုန်၏။ ဆက်၍ ရှင်းခြဦးအ့ံ- ဤအရာ၌ ဒယာက်ျားဟူ၍၄င်း, ြုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍၄င်း ဤြု ်တ့ုိ 

သည် အနက်တူကုန၏်။ သ့ုိဒသာ်လည်း ဒဝဒနယျတ့ုိ၏ အစမ်ွးအားခြင့် ဤ"ဒယာက်ျားြုဂ္ဂိုလ်တို့"ဟူဒသာ စကား 

ကို ဒဟာအြ်ဒြသည်။  

                                           
99 ဒရှးကခြြ့ဲဒသာ နွားကျင်ငယ်ဒကာက်, လ-ဒရးဒကာက်, ထွန်ကိုင်းဒကာက် ဟူဒသာ အဒကာက်သံုးြါးတည်း။ ရဟန်းတစ်ြါးသည် 

အရွယ်သုံးြါးလုံး၌ သီလမစင် ကယ်လျှင် နွားကျင်ငယ်ဒရးဒကာက်မျ ို း ခြစ်သည်။  ုတိယ, တတိယအရွယ် မစင် ကယ်လျှင် လ-ဒရး 

ဒကာက်မျ ို း ခြစ်သည်။ တတိယအရွယ် မစင် ကယ်လျှင် ထွန်ကိုင်းဒကာက်မျ ို း ခြစ်သည်။  
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ဧသ ဘဂဝဒတာ သာဝကသံဒဃာ-ဟူသည်ကား အစံုအားခြင့် ဒလးြုကုနဒ်သာ ဤဒယာက်ျားခမတ်အစံု 

တ့ုိသည် ရှိကုန်၏။ အသီးအသီးအားခြင့် ရှစ်ဒယာက်ကုနဒ်သာ ဒယာက်ျားခမတ်ြုဂ္ဂိုလ်တ့ုိသည် ရှိကုန်၏။ ခမတ်စွာ 

ဘုရား၏  ဒလးစံု ရှစ်ဒယာက်ဒသာ ဤတြည့်သားအဒြါင်း သံဃာဒတာ်သည်။  

အာဟုဒနဒယျာ-စသည်တ့ုိ၏ အနက်ကား ဒဆာင်ြဲ့၍ ြူဒဇာ်အြ်ဒသာဒ ကာင့် အာဟုန-မည်၏။ အရပ် 

ဒဝးမှဒသာ်လည်း ဒဆာင်ခဲ့၍ ပူဒဇာ်အပ်ဒသာဒ ကာင့် အာဟုန-မည်၏။ အရြဒ်ဝးမှဒသာ်လည်း ဒဆာင်ြဲ့၍ သီလ 

ရှိဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်တို့၌ ဒြးလှူအြဒ်သာ-ဟူဒသာ အနက်ကိ ုသိအြ်၏။ အာဟုန-ဟူဒသာ ဤအမည်သည် လှူြွယ် 

ြစ္စည်းဒလးြါးတ့ုိ၏ အမည်ဒြတည်း။ ထုိဒြးလှူြူဒဇာ်မှုကိ ုအကျ ို းကကီးဒအာင် ခြုတတ်ဒသာဒ ကာင့် အာဟုန-

မည်ဒသာ ထုိဒြးလှူြူဒဇာ်ြွယ်ကိ ုြံယူခြင်းငှာ သင့်ဒလျာ်ထုိကတ်န်ဒြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် အာဟုဒနယျ-မည်၏။  

တနည်းကား- အရပ်ဒဝးမှဒသာ်လည်း လာ၍ အလံုးစုံဒသာ ဥစ္စာနှစ်ကုိဒသာ်လည်း ဤသံဃာ၌ ဒပးလှူ 

ပူဒဇာ်ေုိကဒ်သာဒ ကာင့် အာဟဝနယီမည်ဒြ၏။ တနည်းကား- သိ ကားမင်း စသည်တ့ုိဒသာ်လည်း ြူဒဇာ်ခြင်း 

ကို ထုိက်ဒသာဒ ကာင့် အာဟဝနယီ မည်ဒြ၏။ သည်မျှသာ မကဒသး။ ခဗာဟ္မဏလူမျ ို းတ့ုိ၏ အာဟဝနယီ 

မည်ဒသာ ြူဒဇာ်အြ်ဒသာ မီးတစ်မျ ို း ရှိ၏။ ယင်းမးီ၌ ြူဒဇာ်လျှင် အကျ ို းကကီးသည်ဟု ခဗာဟ္မဏတ့ုိသည် ယူဆ 

 က၏။ အကယ်၍ ြူဒဇာ်ခြင်းကို အကျ ို းကကီးဒစတတ်ဒသာဒ ကာင့် အာဟဝနီယ-ြူဒဇာ်ထုိကသ်ည် မည်ြါမူ 

သံဃာသညသ်ာလျှင် အာဟဝနယီ-မည်ထုိက၏်။ မှန်ဒြ၏။ သံဃာ၌ ြူဒဇာ်ခြင်းသည် အကျ ို းကကီးဒြ၏။ 

ဤအဆိုနှင့်အညီ ဒအာက်ြါ ဂါထာကို ခမတ်စွာဘုရားသည် ဒဟာဒတာ်မူဒြ၏။  

"အ ကင် ြုဂ္ဂိုလ်သည် ဒတာအရြ်၌ ရဒသ့ခြုကာ ဒန၍ အနှစ်တစရာြတ်လံုး မီးကို လုြ်ဒကျွးြူဒဇာ် 

ရာ၏။ အ ကင်ြုဂ္ဂိုလ်သည်ကား စိတ်ကိြွုားဒစပြးီဒသာ အရိယာြုဂ္ဂိုလ်တစ်ြါးကို တမုဟုတ် တြဏမျှ 

ဒသာ်လည်း ြူဒဇာ်ရာ၏။ ထုိနစှ်ဦးတ့ုိ၏ ြူဒဇာ်ခြင်းနှစ်ြုတ့ုိတွင် အနှစ်တစ်ရာြတ်လံုး မီးကို ြူဒဇာ်ခြင်း 

ထက် အရိယာတစ်ြါးကို တြဏမျှ ြူဒဇာ်ခြင်းသည်သာလျှင် သာလွန်၍ ခမတ်ဒြ၏။" (ဓမ္မြ ၊၁၊၂၉) 

 
သဗ္ဗတ္ထိဝါ ီဂိုဏ်းဟူဒသာ နကိာယ်တစ်ြါး၌ သံုးဒလ့ရှိဒသာ ထုိအာဟဝနယီြု ်သည် ဤမဟာဝဟိာရ-

ဝါသီဂိုဏ်း၌ အာဟုဒနယျ-ဟူဒသာြု ်နှင့် အနက်အားခြင့် တူဒြ၏။ သ ္ဒေါအားခြင့်မူကား ဤအာဟဝနီယနှင့် 

အာဟုဒနယျြု ်တို့၌ အနည်းမျှသာ ထူးဒြသည်။ သ့ုိခြစ်၍ အာဟုဒနယျ မည်ဒြ၏။  

 
ထုိမှတြါး ပါဟုဒနယျ ဟူဒသာြု ်၌ အနက်ကား အရြ်ဒလးမျက်နှာ, အရြ်ရှစ်မျက်နှာတ့ုိမှ ဒရာကလ်ာ 

ကုန်ဒသာ ြျစ်ြင်ခမတ်နိးုအြ်ကုနဒ်သာ ဒဆွမျ ို းမိတ်ဒဆွတ့ုိ၏ အကျ ို းငှာ တရိုတဒသ အထူးခြုခြင်စီရင်ထားဒသာ 

ဧည့်ြြွံယ်ြစ္စည်းကို ြါဟုန-ဟု ဒြါ်ဆုိအြ်၏။ ထုိဧည့်ြဒံကျွးဒမွးြယ်ွြစ္စည်းကုိလည်း ထုိဆုိြ့ဲသည့် ဂုဏ်ထူးရှိ 

ကုန်ဒသာ ထုိဒဆွမျ ို းမိတ်ဒဆွ ဧည့်သည်ဒကာင်းတ့ုိကုိ အလွတ်ထား၍ သံဃာအားသာလျှင် လှူခြင်းငှာ 

သင့်ဒလျာ်ထုိကတ်န်ဒြ၏။ မှန်ဒြ၏။ သံဃာနှင့် အလားတူဒသာ ဧည့်သည်ဒကာင်းမညသ်ည် မရှိဒြ။ ထုိစကား 

ကို ထင်ရှားခြရလျှင်- ဤသံဃာဒတာ်ကုိ ဘုရားနှစ်ဆူတို့၏ အ ကားကာလကုိ လွန်ဒသာအြါ၌၄င်း (ကမ္ဘာဒြါင်း 

အသဒြချ လွနဒ်လပြီးဒသာအြါ၌၄င်း) ဒတွ့ခမင်ရဒြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်တ့ုိနှင့် ဒရာယှက်ခြင်း မရှိြဲ ြျစ်ခမတ်နိးု 
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အြသ်ည်၏ အခြစ်ကိ ုခြုတတ်ကုနဒ်သာ သီလစဒသာ ဂုဏ်ဒကျးဇူးတ့ုိနှင့်လည်း ခြည့်စုဒံြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် ဤဆုိ 

ြဲသ့ည်အတုိင်း ဤသံဃာအား ဧည့်ြဒံကျွးဒမွးြယ်ွကိ ုဒြးလှူရန် သင့်ဒြ၏။ ဧည့်ြံဒကျွးဒမွးြယ်ွကိ ုဤသံဃာ 

သည် ြံယူရန်လည်း ထုိကဒ်ြ၏။ ထုိသ့ုိ ြါဟုန-ကုိ လှူရန် ြံယူရန် သင့်ဒသာဒ ကာင့် ြါဟုဒနယျ-မည်ဒြ၏။ 99F

100 

ြါဠမူိကွကဲို ခြဦးအ့ံ။ သဗ္ဗတ္ထိဝါ ီဂုိဏ်းသားတို့၏ ြိဋက၌ ပါဟဝနဒီယာ-ဟူဒသာ ြါဠရိှိ၏။ ထုိဂိုဏ်းသား 

တ့ုိ၏ အလုိအားခြင့် သံဃာဒတာ်သည် လက်ဦးြူဒဇာ်ခြင်းကို ထုိကဒ်သာဒ ကာင့် အလံုးစုံတ့ုိ၏ ဒရှးဦးစွာ 

ဒဆာင်၍ ဤသံဃာ၌ ဒြးလှူြူဒဇာ်အြ်၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် ြါဟဝနယီ-မည်၏။100F

101  တနည်းကား- ြြ်သိမ်းဒသာ 

အခြားအားခြင့် ဒဆာင်လာ၍ ြူဒဇာ်ခြင်းကို (ဝါ) ြူဒဇာ်အြ်ဒသာြစ္စည်းကို ထုိကတ်န်ဒသာဒ ကာင့် ြါဟဝနယီ 

မည်၏။101F

102 ထုိြါဟဝနယီဟု ဆုိအြ်ဒသာ ဤသံဃာဒတာ်ကိ ုဤမဟာဝဟိာရဝါသီတ့ုိ၏ ြိဋက၌ ထုိဆုိအြ်ြဲ့ 

ဒသာ အနက်ဒ ကာင့်ြင်လျှင် ြရိယာယ်အခြစ်ခြင့် ြါဟုဒနယျ-ဟု ဆုိအြ်ဒြသည်။  

 
ထုိမှတြါး တမလွန်ဒလာကကိ ုယံု ကည်၍ လှူအြ်ဒသာ ဝတ္ထုကုိ ကကီးြာွးဒ ကာင်းခြစ်ဒသာဒ ကာင့် 

" က္ခိဏ"ဟု ဒြါ်သည်။  က္ခိဏာမည်ဒသာ ကကီးြာွးဒ ကာင်းခြစ်ဒသာ ထုိအလှူဝတ္ထုကုိ ြံယူရန် ထုိကတ်န် 

ဒသာဒ ကာင့်  က္ခိဒဏယျ မည်၏။  တနည်းကား- ကကီးြာွးဒ ကာင်းခြစဒ်သာ ( က္ခိဏာ)အလှူ၏ အစးီအြွားကို 

ခြုတတ်၏။ ထုိအလှူကုိ အကျ ို းကကီးဒအာင် ခြုတတ်သည်၏အခြစ်ခြင့် စင် ကယ်ဒစတတ်၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် 

 က္ခိဒဏယျ မည်ဒြ၏။102F

103  

 
 အလံုးစုံဒသာ သတ္တဝါအဒြါင်းဟူဒသာ ဒလာကသည် နှစ်ြက်ဒသာ လက်တို့ကုိ ဦးဒြါင်းထက်၌ 

တည်ဒစ၍ ခြုအြ်ဒသာ လက်အုြ်ြျခီြင်းကုိ ထုိကဒ်သာဒ ကာင့် အဉ္ဇလီကရဏီယ မည်ြါဒြ၏။  

 
 အနုတ္တရံ ပုညဒက္ခတ္တံ ဒလာကဿ-ဟူသည်ကား အလံုးစုံဒသာ သတ္တဝါအဒြါင်းဟူဒသာ ဒလာက၏ 

အတူမရှိဒသာ (ဝါ) အခမတ်ဆံုးခြစ်ဒသာ ဒကာင်းမှုတို့၏ ခြစ်ြွားစည်ြင်ရာ ဌာနဒြတည်း- ဟု ဆုိလုိဒြသည်။ 

ဥြမာအားခြင့် ထင်ရှားစွာခြရလျှင် မင်း၏ဒသာ်၄င်း၊ အမတ်၏ဒသာ်၄င်း သဒလးစြါး၏ ခြစ်ြွားစည်ြင်ရာ 

ဌာနကို မင်း၏ သဒလးစြါးြင်း, အမတ်၏ သဒလးစြါးြင်းဟူ၍ ဆုိအြ်သကဲ့သ့ုိ ဤအတူြင် သံဃာဒတာ်သည် 

အလံုးစုံဒသာ ဒလာက၏ ဒကာင်းမှုတို့၏ ခြစ်ြွားစည်ြင်ရာ ဌာနဒြတည်း။ မှန်ဒြ၏။ သံဃာဒတာ်ကိ ုမီှ၍ 

သတ္တဝါအဒြါင်းဟူဒသာ ဒလာက၏ အထူးထူး အခြားခြားဒသာ စးီြွားြျမ်းသာကို ခြစဒ်စတတ်ကုနဒ်သာ 

                                           
100 ဧည့်ြံဒကျွးဒမွးြွယ် ြစ္စည်းကိုဒသာ်လညး် ဒြးလှူြူဒဇာ်ထိုက်- ြံယူဒတာမ်ူထုိက်ြါဒြသည်။ 
101 ြါဟဝနီယ-ဒရှးဦးစွာ ဒဆာင်၍ ြူဒဇာ်ထိုက်ြါဒြသည်။ 
102 ြါဟဝနီယ= ရုိဒသဒလးစားခြင်း များစွာ ခမတ်နုိးခြင်း လှူြွယ်တို့ကုိ တရိုတဒသခြုခြင်း စဒသာ ြြ်သိမ်းဒသာ အခြားအားခြင့် ြူဒဇာ် 

ထိုက်ြါဒြ၏။  
103 ကံနှင့ ်ကံ၏အကျ ို းကိ ုယုံ ကည်၍၄င်း, တမလွန်ဒလာကကိ ုယုံ ကည်၍၄င်း ဒြးလှူခြင်းကို ကကီးြွားြျမ်းသာဒ ကာင်း ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် 

 က္ခိဏာ-ဟု ဒြါ်သည်။  က္ခိဒဏယျ=ကကီးြွားဒ ကာင်းခြစ်ဒသာ ခမတ်ဒသာအလှူကိ ုြံထိုက်ြါဒြ၏။  
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ဒကာင်းမှုတ့ုိသည် ခြစ်ြွားစည်ြင်ကုန၏်။ ထ့ုိဒ ကာင့် သံဃာဒတာ်သည် ဒလာက၏ အဒကာင်းဆံုး အခမတ်ဆံုး 

ခြစဒ်သာ ဒကာင်းမှုတို့၏ ခြစ်ြွားစည်ြင်ရာ လယ်ယာဒခမဒကာင်း မည်ြါဒြ၏။  

 
 (၁၅၇) ဤဆုိသည့်အတုိင်း သုြ္ပဋိြန္နတာ စသည် အခြားရှိကနု်ဒသာ သံဃာဒတာ်၏ ဂုဏ်ဒတာ်တ့ုိကုိ 

အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ ဆင်ခြင်ဒနဒသာ ထုိဒယာဂီအား ထုိအြါ၌ ရာဂ, ဒ ါသ, ဒမာဟ လွှမ်းမိုးြံရဒသာ 

စိတ်သည် မခြစဒ်တာ့ဒြ။ ထုိအြါ၌ ထုိဒယာဂီ၏ စတ်ိသည် သံဃာဒတာ်၏ ဂုဏ်များကို အာရုံခြုလျက် 

ဒခြာင့်မတ်ဒနသည်သာလျှင် ခြစဒ်ြသည်။ ဤသ့ုိအစရှိဒသာ ဒရှးနည်းခြင့်ြင်လျှင် နီဝရဏကွာပြးီဒသာ ဒယာဂီ 

အား တစ်ြဒုသာြဏ၌ စျာန်အဂခါတ့ုိသည် ခြစ်ဒြါ်လာကုန်၏။ သ့ုိဒသာ်လည်း သံဃာ့ဂုဏ်ဒတာ်တ့ုိ၏ နက်နခဲြင်း 

ဒ ကာင့်၄င်း၊ အထူးထူး အခြားခြား များစွာဒသာ ဂုဏ်တ့ုိကုိ ဒအာက်ဒမ့ခြင်းငှာ နလံုှးသွင်း ညွတ်ကိင်ုးခြင်းဒ ကာင့် 

၄င်း အြ္ပနာစျာန်သ့ုိ မဒရာက်မူ၍ ဥြစာရစျာန်သ့ုိသာလျှင် ဒရာက်၏။ ထုိသ့ုိ ဥြစာရသို့ဒရာကဒ်သာ ဤစျာန်သည် 

သံဃာ့ဂုဏ်ဒတာ်တ့ုိကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့သည်၏ အစမ်ွးအားခြင့် ခြစဒ်သာဒ ကာင့် သံဃာနုဿတိ ဟူ၍ 

သာလျှင်  ဒြါ်ဆုိအြ်ဒြသည်။  

 
ပွားများပခင်း အကျ ို း 

 အကျ ို းကား ဤသံဃာနုဿတိကမ္မဋ္ဌာနး်ကုိ အားထုတ်ဒသာရဟန်းသည် သံဃာဒတာ်၌ ရိုဒသ, တုြ်ဝြ် 

ခြင်း ရှိဒြ၏။ သ ္ဓါစသည်တ့ုိ တုိးြွားကုန်၏။ နစှ်သိမ့်ဝမ်းဒခမာက်မှု ခြစခ်ြင်း များဒြ၏။ ဒ ကာက်ြွယ်ဒတွ့လျှင် 

သည်းြံနိငု်ဒြ၏။ ဆင်းရဲ ုက္ခတ့ုိကုိ သည်းြံခြင်းငှာ စမ်ွးနိုင်၏။ သံဃာဒတာ်နှင့်အတူတကွ ဒနရသည်ဟူဒသာ 

အမတ်ှသညာကို ရဒြ၏။ သံဃာ့ဂုဏ်ဒတာ်တ့ုိကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့မှု သံဃာနုဿတိ၏ ကိန်းဒအာင်းရာ 

ခြစဒ်သာ ထုိဒယာဂီ၏ကိုယ်သည် သံဃာဒတာ်စည်းဒဝးလျက်ရှိဒသာ ဥြုသ်အိမ်ကဲသ့ုိ့ ြူဒဇာ်ထုိကဒ်ြ၏။ သံဃာ့ 

ဂုဏ်ဒတာ်တ့ုိကုိ ရခြင်းငှာ စတ်ိညွတ်၏။ ထ့ုိခြင် လွန်ကျူးစရာ အကုသုိလ်အမှုနှင့် ဒတွ့လတ်ဒသာ သံဃာဒတာ် 

ကို မျက်ဒမှာက်၌ ဒတွ့ခမင်ဒနရဘိသက့ဲသ့ုိ ထုိဒယာဂီအား ရှက်ဒ ကာက်မှု ဟိရီ သတ္တြ္ပတရားသည် ဒရှးရှုထင် 

လာ၏။ အထက်၌ မဂ်ြုိလ်တရားထူးကုိ ထုိးထွင်း၍ မသိခငားဒသာ်လည်း သုဂတိဘံုသာလျှင် လားရာရှိဒြ၏။ 

 
ထ့ုိဒ ကာင့် ြညာအဒခမာ်အခမင်နှင့် ခြည့စ်ုံဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်သည် ဤဆုိြ့ဲသည့်အတုိင်း ကကီးမားဒသာ 

အာနုဒဘာ်နှင့် ခြည့စ်ုံဒသာ သံဃာနုဿတိ၌ အြါြြ်သိမ်း မဒမ့မဒလျာ့ အားထုတ်ခြင်းကို မုြျအားခြင့် 

ခြုသင့်လှဒြသတည်း။ ဤကား ဥဒယျာဇဉ်တည်း။  

 
သံဃာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာနး်ပြီး၏။  
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(၄) သီလာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းပွားပုံ 

 
 (၁၅၈) သီလာနုဿတိကိ ုြွားလုိဒသာ ဒယာဂီသည်လည်း ဆိတ်ပငိမ်ရာသ့ုိ ကြ်ဒရာက်လျက် ခြင်ြအာရုံ 

များမှ ြဲြါွကာ ကမ္မဋ္ဌာနး်၌ ဒကာင်းစွာ ကြ်ပငိသည်ခြစ်၍-- 

 "အဒဟာ ဝတ ဒမ သီလာနိ အြဏ္ဍာနိ= ငါ၏ သီလသည် ဒ သာ်... မကျ ို းြဲ ရှိဒလစွတကား။ အစ္ဆိ ္ဓါနိ= 

 ဒ သာ်... မဒြါက်ြဲ ရှိြါဒြစွတကား။ အသဗလာနိ= ဒ သာ်... မဒ ကာင်မကျားြဲ ရှိြါဒြစွတကား။  

အကမ္မာသာန=ိ ဒ သာ်... အဒခြာက်အစွနး် အကွက် မထင်ြဲ ရှိြါဒြကုန်စွတကား။ ဘုဇိဿာနိ= ဒ သာ်... 

တဏှာ၏ ကျွန်အခြစ်မှ ဒတာ်လှန်ြါဒြကုန်စွတကား။ ဝိညူြသတ္ထာနိ= ဒ သာ်... ြညာရိှတ့ုိ ြျးီမွမ်း 

ထုိက်ြါဒြကုန်စွတကား။ အြရာမဋ္ဌာန်= ဒ သာ်... တဏှာ ိဋိ္ဌတို့က မသံုးသြ် မကိုင်တွယ်နိငု်ြဲ ရှိြါဒြ 

ကုန်စွတကား။ သမာဓသံိဝတ္တနိကာန=ိ ဒ သာ်... သမာဓကိို ခြစဒ်စနုိင်ြါဒြကုန်စ ွတကား" ဟူ၍- 

 
 ဤသ့ုိ ဤြံုနည်းခြင့် မကျ ို းသည်၏အခြစ် အစရိှဒသာ ဂုဏ်တို့၏ အစွမ်းအားခြင့် မိမိ၏ သီလတို့ကို 

အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ ဆင်ခြင်အြ်ကုန၏်။ ထုိသ့ုိ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်ရာ၌လည်း လူဝတ်ဒ ကာင်သည် လူ၏ 

သီလတို့ကုိ, ရှင်ရဟန်းသည် ရှင်ရဟန်းတို့၏ သီလတ့ုိကုိ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်အြ်ကုန၏်။ 

 
 လူ၏ သီလတို့ခြစ်ဒစ, ရှင်ရဟန်း၏ သီလတ့ုိခြစ်ဒစ အ ကင်သိက္ခာြု ် သီလတို့၏ သိက္ခာြု ်အစဉ်အရ 

အစ၌ဒသာ်၄င်း၊ အဆံုး၌ဒသာ်၄င်း သိက္ခာြု ် တစ်ြမုျှဒသာ်လည်း မြျက်ခငားအ့ံ။ ထုိသီလတ့ုိသည် အစနွ်အနား၌ 

စုတ်ခြတ်ဒသာြုဆုိးကဲသ့ုိ့ မကျ ို းမြျက်ဒသာဒ ကာင့် အြဏ္ဍ-မကျ ို းမြျက် ကသည် မည်ကုန်၏။ အ ကင်သိက္ခာ 

ြု ်တ့ုိ၏ အလယ်၌ သိက္ခာြု ်တစ်ြမုျှဒသာ်လည်း မြျက်ခငားအံ့။ ထုိသီလတ့ုိသည် အလယ်၌ ဒြါက်ဒသာ ြုဆုိး 

ကဲ့သ့ုိ မ ဒြါက်ဒသာဒ ကာင့် အစ္ဆိ ္ဒေ-မည်ကုန၏်။ အ ကင် သိက္ခာြု ်တ့ုိတွင် သိက္ခာြု ် ၂-ြုခြစ်ဒစ, ၃-ြုခြစ်ဒစ 

အစဉ်အားခြင့် တဆက်တည်း မျက်ကုန်ခငားအ့ံ။ ထုိသီလတို့သည် အမည်း အနီ စသည်တို့ခြင့် ဒ ကာင်ကျားဒသာ 

နွားမကဲ့သ့ုိ မဒ ကာင်မကျားဒသာဒ ကာင့် အသဗလ-မည်ကုန၏်။ အ ကင်သိက္ခာြု ်တို့သည် အ ကားအ ကား၌ 

မြျက်ကုန်ခငားအ့ံ။ ထုိသီလတ့ုိသည် အစက်အဒခြာက် ရိှဒသာ နာွးမက့ဲသ့ုိ အဒခြာက်အဒခြာက် မရှိ ကဒလ 

ဒသာဒ ကာင့် အကမ္မာသ-မည်ကုန်၏။  

 တနည်းအားခြင့် (အစ၌ အဆံုး၌ ြျက်သည်- စသည်ခြင့် မြွခဲြားြ)ဲ သာမညအားခြင့်  အလံုးစုံဒသာ 

သီလတိုသ့ည်လည်း ၇-ြါးဒသာ ဒမထုန်ငယ်နှင့် ယှဉခ်ြင်းမ၄ှင်း၊ ဒကာဓ ဥြနာဟ စဒသာ ယုတ်မာဒသာ တရားမှ 

၄င်း, ထုိတရားတ့ုိ အနှိြ်စက် အြျက်ဆီးမြံဒသာဒ ကာင့် မကျ ို း, မ  ဒြါက်, မဒြျာက်, မကျားသည် မည်ကုန၏်။ 

ထုိမကျ ို း မဒြါက် မဒြျာက် မကျားဒသာ သီလတို့သည်ြင်လျှင် တဏှာ၏ ကျွန်အခြစ်မှ လွတ်ဒစ၍ ဒတာ်လှန် 

လွတ်လြ်သည်၏ အခြစ်ကိ ုခြုခြင်းဒ ကာင့် ဘုဇိဿ(ဒတာ်လှန်သည်, လွတ်လြ်သည်)မည်ကုန်၏။ ဘုရား အစရိှ 

ဒသာ ြညာရိှတို့က ြျးီမွမ်းအြသ်ည်၏ အခြစ်ဒ ကာင့် ဝညိူြသတ္ထ(ြညာရိှတ့ုိ ြျးီမွမ်းအြသ်ည်) မည်ကုန၏်။ 
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တဏှာနှင့် ိဋ္ဌိတ့ုိက မသံုးသြ်အြ်သည်၏ အခြစ်ဒ ကာင့်,103F

104 တနည်းအားခြင့် တစ်စုတံစ်ဒယာက်က 

"ဤအရာသည် သင်၏ သီလတ့ုိ၌ အခြစ်တည်း"ဟု ဤသ့ုိ သံုးသြ်စွြ်စွခဲြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်ဒကာင်းသည်၏ 

အခြစ်ဒ ကာင့် အြရာမဋ္ဌ (မသံုးသြ်အြ်သည်) မည်ကုန၏်။ ဥြစာရ သမာဓိကို၄င်း, အြ္ပနာသမာဓကိိ၄ုင်း 

ခြစဒ်စတတ်ကုန်၏။ တနည်းအားခြင့် မဂ်သမာဓိ, ြုိလ်သမာဓကိို ခြစဒ်စတတ်ကုန၏်။ ထ့ုိဒ ကာင့် 

သမာဓသံိဝတ္တနိက (သမာဓိကိ ုခြစ်ဒစတတ်သည်) မည်ကုန၏်။  

 
 (၁၅၉) ယြုခြဆုိြ့ဲသည့်အတိုင်း အကျ ို းသည်၏အခြစ် အစရှိဒသာ ဂုဏ်တို့၏ အစမ်ွးအားခြင့် မိမိ၏ 

သီလတို့ကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်ဒနဒသာ ထုိဒယာဂီအား ထုိအြါ၌ ရာဂ,ဒ ါသ,ဒမာဟ လွှမ်းမိုးြံ 

ရဒသာ စိတ်မခြစဒ်တာ့ဒြ။ ထုိအြါ ထုိဒယာဂီ၏စိတ်သည် သီလ၏ဂုဏ်များကုိ အာရုံခြုလျက် ဒခြာင့်မတ်ဒန 

သည်သာ ခြစ်ဒြ၏။ ဤသ့ုိ အစရိှဒသာ ဒရှးနည်းခြင့်ြင်လျှင် နီဝရဏကွာပြးီဒသာ ဒယာဂီအား တစ်ြဒုသာ 

ြဏ၌ စျာန်အဂခါတ့ုိသည် ခြစ်ဒြါ်ကုန်၏။ သ့ုိဒသာ်လည်း သီလဂုဏ်တ့ုိ၏ နက်နဲခြင်းဒ ကာင့်၄င်း, အထူးထူး 

အခြားခြား များစွာဒသာ ဂုဏ်တ့ုိကုိ ဒအာက်ဒမ့ခြင်းငှာ နလံုှးသွင်း ညွတ်ကုိင်းခြင်းဒ ကာင့်၄င်း, အြ္ပနာစျာန်သ့ုိ 

မဒရာက်မူ၍ ဥြစာရသို့သာ ဒရာက်ဒသာစျာန်သည် ခြစ်၏။ ထုိသ့ုိ ဥြစာရသို့ ဒရာက်ဒသာ ဤစျာန်သည် သီလ၏ 

ဂုဏ်တ့ုိကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့သည်၏ အစမ်ွးအားခြင့် ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် သီလာနုဿတိ ဟူ၍သာလျှင် 

ဒရတွက်ဒြါ်ဆုိအြ်ဒြသည်။  

အကျ ို းကား ဤသီလာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာနး်ကို အားထုတ်ဒသာရဟန်းသည် သီလသိက္ခာ၌ ရိုဒသခြင်းရိှ၏။ 

သီလခြည့စ်ုံ ဒသာ အခြားြုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့် တူဒသာ အသက်ဒမွးခြင်း ရှိ၏။104F

105 ခြုသင့်ဒသာ ြဋိသန္ထာရဝတ်၌ 

မဒမ့မဒလျာ့ဒြ။ မိမိ ကိုယ်ကိ ုမိမိကိယု်တုိင် စြ်ွစွခဲြင်း(အတ္တာနုဝါ ) အစရိှဒသာ  ဒဘးတ့ုိမှ105F

106 ကင်းဒြ၏။ 

အကုခမူမျှ ဒသးငယ်ဒသာ အခြစတ့ုိ်၌ဒသာ် လည်း ဒ ကာက်ြွယ်ဒဘးဟု ရှုခမင်ဒလ့ရှိဒြ၏။ သ ္ဓါစသည်တို့ 

တုိးြွားလာ၏။ နစှ်သိမ့်ဝမ်းဒခမာက်မှု အခြစမ်ျား ၏။ အထက်မဂ်ြိုလ် တရားထူးကို ထုိးထွင်း၍ မသိရဒသာ်ခငား-

လည်း သုဂတိဘံုလျှင် လားဒရာကရ်၏။  

 ထ့ုိဒ ကာင့် ဒကာင်းဒသာ ဉာဏ်ြညာ အဒခမာ်အခမင်နှင့်ခြည့်စုဒံသာ ြုဂ္ဂိုလ်သည် ဤဆုိြဲသ့ည့်အတုိင်း 

ကကီးမားဒသာ အာနုဒဘာ်နှင့် ခြည့စ်ုံဒသာ သီလာနုဿတိ၌ အြါြြ်သိမ်း မဒမ့မဒလျာ့ အားထုတ်ခြင်းကုိ မုြျ 

အားခြင့် ခြုသင့်လှဒြသည်။ ဤကား ဥဒယျာဇဉ်ဒြတည်း။ 

 
သီလာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာနး်ပြီး၏။ 

                                           
104 ငါသည် ဤသီလခြင့် ထင်ရှားဒသာ နတ်သည်မူလည်း မူရာ၏, ခြစ်နိုင်၏, ခြစ်လုိ၏။ မထင်ရှားဒသာ သာမန်နတ်သည်မူလည်း 

ခြစ်ရာ၏, ခြစ်နိုင်၏, ခြစ်လို၏။ ထုိနတ်ခြည်၌ ပမဲသည်, ြုိင်သည်, အပမဲတည်သည် ခြစ်လတ့ံ ဟူ၍ဒသာ်၄င်း၊ သီလခြင့် စင် ကယ်ခြင်း 

လွတ်ဒခမာက်ခြင်းခြစ်သည် ဟူ၍ဒသာ်၄င်း- ဤသ့ုိ တဏှာ ိဋိ္ဌတို့က မသံုးသြ်အြ်ဒသာဒ ကာင့် ဟူလုိ(ဋီကာ) 
105 အမျ ို းဇာတ်ကို အဒ ကာင်းခြု၄င်း, ဂုိဏ်းမတူသည်ကို အဒ ကာင်းခြု၍၄င်း မဒြါင်းသင်း မဆက်ဆံနိုင်ြဲ ြဲွထားြွယ် မရိှဟ ုဆိုလို၏။ 
106 သူတြါးတို့က မိမိကို စွြ်စွဲဒသာ(ြရာနုဝါ) ဒဘး၊ ရာဇဝတ်အခြစ် ဏ်( ဏ္ဍ)ဒဘး၊ အြါယ် ုဂ္ဂတိသ့ုိ ကျဒရာက်ရခြင်း( ုဂ္ဂတိ)ဒဘး 

တို့ကုိ "အစရိှသည်"ဟူဒသာ စကားခြင့် သိမ်းယူသည်။ 
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(၇) စာဂါနုဿတိ ပွားများပုံ 
  

(၁၆၀) ထုိမှတြါး စာဂါနုဿတိကိ ုြွားများလုိဒသာ ဒယာဂီသည် ြကတိြင်ကိ ုသဒဘာအားခြင့် စွန့်ကကဲ 

ဒြးကမ်းခြင်း၌ စိတ်ညွတ်ကိငု်းခြင်း, စိတ်ဝင်စားခြင်းရှိသည် ခြစ်၍ အပမဲတမ်းခြစဒ်သာ လှူြွယ်ကိ ုလှူခြင်း, မိမိ 

သံုးဒဆာင်ြွယ်ထဲမှ ြွခဲြမ်းဒြးကမး်ဒလရာ၏။  

တနည်းဒသာ်ကား- စာဂါနုဿတိဘာဝနာကို အားထုတ်လုိဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်သည် "ယဒန့မှ အစခြု၍ 

ဒတာင်းြံလာသူရှိလျှင် ဒအာက်ထစ်ဆံုးအားခြင့် တလုြ်မျှဒသာ်လည်း ဒြးလှူ ြယ်ွကိ ုမဒြးလှူမူ၍ မစားအံ့"ဟု 

ဒြးလှူရန်ဒဆာက်တည်ခြင်းကို ခြု၍ ထုိစာဂါနုဿတိကိ ုြွားဒစမည့်ဒန၌ သီလစဒသာ ဂုဏ်ထူးရှိကုန်ဒသာ 

အလှူြံြုဂ္ဂိုလ်တို့၌ စမ်ွးနိုင်သဒလာက် လှူြွယ်ကိုဒြးလှူပြီးလျှင် ထုိအလှူ ါန ၌ စနွ့်ကကဲဒြးလှူဒသာ ဒစတနာ-

ခြစြံု် အခြင်းအရာကုိ မှတ်ဒသာအားခြင့် နိမိတ်ကိယူုြဲ့၍ ဆိတ်ပငိမ်ရာသ့ုိ ကြ်ဒရာက်လျက် ခြင်ြအာရုံများမှ 

ြဲြါွကာ ကမ္မဋ္ဌာနး်၌ ကြ်ပငိသည်ခြစ်၍- 

 
"လာဘာ ဝတ ဒမ - ဒြးလှူသူတ့ုိ ရထိုက်ဒသာ အကျ ို းတ့ုိသည် စင်စစ် ငါရမည့် 

လာဘ်လာဘများဒြတကား။ 

သုလ ္ဓံ ဝတ ဒမ - ခမတ်စွာဘုရား သာသနာဒတာ်နှင့် လ့ူအခြစ်ကိ ုရခြင်းမာှ စင်စစ် ငါ့မှာ 

ဒကာင်းဒသာရခြင်း ဒြတကား။ အဘယ့်ဒ ကာင့် ဆုိဒသာ်- 

ဒယာဟံ မဒစ္ဆေရမလပရိယုဋိ္ဌတာယ ပဇာယ ဝိဂတမလမဒစ္ဆေဒရန ဒစတသာ ဝိဟရာမိ - ယင်းသ့ုိဒသာ 

ငါသည် ဝနတ်ိုမှု အညစ်အဒ ကးက လွှမ်းမိုးနှိြ်စက်ဒနဒသာ သတ္တဝါအဒြါင်းထဲ၌ အညစ်အဒ ကးများနှင့် 

ဝနတုိ်မှုကင်းဒသာ စိတ်ခြင့် ဒနရြါဒြ၏။ 

မုတ္တစာဒဂါ - တွယ်တာခြင်းမရှြဲိ လွတ်လွတ်စွန့်ကကဲ ဒြးလှူခြင်းရိှသည်ခြစ်၍ ဒနရြါဒြ၏။ 

ပယကပါဏိ -စင် ကယ်ဒသာ လက်ရှိသည်ခြစ်၍ (ဝါ)ဆုြ်ကိင်ုမထားြဲ ခြန့်ဒသာလက်ရှိသည်ခြစ်၍ 

ဒနရြါဒြ၏။ 

ဒဝါဿဂ္ဂရဒတာ - စွန့်လွှတ်ခြင်း၌ဒြျာ်ဒမွ့လျက် ဒနရြါဒြ၏။ 

ယာစဒယာဒဂါ - ဒတာင်းြံရန် သင့်ဒလျာ်သူခြစ်လျက် ဒနရြါဒြ၏။ 

 ါနသံဝိဘာဂရဒတာ - ဒြးလှူခြင်းနှင့် ြွခဲြမ်း ဒြးကမ်းခြင်း၌ ဒြျာ်ဒမွ့လျက် ဒနရြါဒြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် 

ငါ့မှာ အရဒတာ်ဒြစွ တကား" ဟူ၍- 

 ဤြံု ဤနည်းခြင့် အညစ်အဒ ကးများနှင့် ဝန်တုိမှုကင်းခြင်း အစရိှဒသာ ဂုဏ်တ့ုိ၏ အစမ်ွးအားခြင့် မိမိ၏ 

စွန့်ကကဲဒြးကမး်ခြင်းကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက် ဒမ့ ဆင်ခြင်အြ်၏။ 

 
 ထုိဆင်ခြင်ြံုစကားရြ်တွင် လာဘာ ဝတ ဒမ - ဟူသည်မှာ "ဆွမ်းလှူဒသာသူသည် အသက်ရှည်ခြင်းကုိ 

ဒြးလှူရာဒရာက်ဒသာဒ ကာင့် နတ်ခြည်၌ခြစ်ဒသာ အသက်ရှည်ခြင်းကုိ၄င်း, လ့ူခြည်၌ခြစ်ဒသာ အသက်ရှည် 
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ခြင်းကိ၄ုင်း ရဒြ၏" ဟူ၍၄င်း၊ "ဒြးလှူသူကိ ုအများက ြျစ်ြင် ကည်ညို၏။ များစွာဒသာ သူဒတာ်ဒကာင်းတ့ုိ 

သည် ထုိဒြးလှူသူသ့ုိ ြျဉ်းကြလ်ျက် ြျးီဒခမြှောက်ကနု်၏" ဟူ၍၄င်း၊ "ဒြးလှူသူကုိ အများက ြျစ်ြင် ကည်ညို၏။ 

ထုိဒြးလှူသူသည် သူဒတာ်ဒကာင်းတို့၏ ထံုးတမ်းစဉ်လာ ကျင့်ဝတ်သ့ုိ ဒရာကဒ်ြ၏" ဟူ၍၄င်း ဤသ့ုိ 

အစရိှဒသာ နည်းတ့ုိခြင့် ခမတ်စွာဘုရားသည် ဒြးလှူသူ၏ ရထုိကဒ်သာ လာဘ်လာဘအကျ ို းတို့ကုိ ြျးီမွမ်း-

ဒြါ်ခြဒတာ်မူအြ်ကုန၏်။ ထုိလာဘ်လာဘအကျ ို းတ့ုိသည် ငါမှ့ာ ဧကန်မုြျ အမှန်ရမည့် အကျ ို းများဒြတည်း"ဟု 

ဆုိလုိဒြသည်။  

 သုလ ္ဓံ ဝတ ဒမ - ဟူရာ၌ ဤဘုရားသာသနာဒတာ်နှင့် ဤလ့ူအခြစ်ကုိ ငါ ရ,ထားဒြ၏။  ထုိသာသနာ 

ဒတာ်နှင့် ထုိလ့ူအခြစ်ကုိ ငါသည် စင်စစ် ဒကာင်းစွာ ရအြ်ြါဒြစွ (အရ ဒတာ်ဒြစွ)။ အဘယ့်ဒ ကာင့်ဆုိဒသာ်- 

ယင်းသ့ုိဒသာ ငါသည် ဝနတ်ိုမှုအညစ်အဒ ကးက နိှြ်စက်ြံဒနရဒသာ သတ္တဝါအဒြါင်းထဲ၌ ... ြ.... ဒြးလှူခြင်း 

နှင့် ြဲွခြမ်းဒြးကမ်းခြင်း၌ ဒြျာ်ဒမွ့လျက် ဒနရြါဒြ၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် အရ ဒတာ်ဒြစွ။ 

 ထုိအဒ ကာင်းခြ စကားထဲ၌ မဒစ္ဆေရမလပရိယုဋိ္ဌတာယ - ဟူသည် ဝနတ်ိုမှုအညစ်အဒ ကးက လွှမ်းမိုး 

နှိြ်စက်အြ်ဒသာ (ဝါ) ဝန်တုိမှုအညစ်အဒ ကး၏ လွှမ်းမိုးနှိြ်စက်ခြင်းကို ြံဒနရဒသာ- ဟု ဆုိလုိ၏။ ပဇာယ - 

ဟူရာ၌ ကံအားဒလျာ်စွာ ခြစ်တတ်သည့် အလုိအားခြင့် သတ္တဝါတို့ကုိ ြဇာ-ဟု ဒြါ်ဆုိအြက်ုန်၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် 

မိမိ၏ စည်းစိမ်များ သူတြါးနှင့် ဆက်ဆံခြင်းကုိ သည်းမြံနိငု်ခြင်း လက္ခဏာရှိဒသာ စိတ်၏ ဒတာက်ြခြင်းကုိ 

ြျက်ဆီးတတ်ကုနဒ်သာ အမည်းအညစ် တရားတ့ုိတွင် အြါအဝင်တစ်ြါးခြစ်ဒသာ ဝန်တုိမှု အညစ်အဒ ကးက 

လွှမ်းမိုးနှိြ်စက်ခြင်းကို ြံဒနရကုန်ဒသာ သတ္တဝါတ့ုိထဲ၌- ဟူဒသာ အနက်ကုိ ဆုိလုိဒြသည်။  

 ဝဂိတမလမဒစ္ဆေဒရန - ဟူသည်ကား ဝန်တိုမှုမှ တြါးကုန်ဒသာ ရာဂ  ဒ ါသ အစရိှကနု်ဒသာ အညစ် 

အဒ ကးတ့ုိ၏၄င်း၊106F

107 ဝနတုိ်မှု၏၄င်း ကင်းသည်၏အခြစ်ဒ ကာင့် ကင်းဒသာ အညစ်အဒ ကးများနှင့် 

ဝနတုိ်မှုရှိဒသာ (ဝါ) အညစ်အဒ ကးများနှင့် ဝန်တုိမှုကင်းဒသာ (စိတ်ခြင့်)၊  

 ဒစတသာ ဝိဟရာမိ - ဟူသည်ကား ဆုိြ့ဲပြီးဒသာ "အညစ်အဒ ကးများနှင့် ဝနတ်ိုမှုကင်းဒသာ" စိတ်ရှိ 

လျက် ဒနရဒြ၏။ ဤကား အနက်ဒြတည်း။ ြါဠနိှင့်အဆုိ ကွဲသည်ကိ ုရှင်းခြဦးအ့ံ။ အဂခုတ္တရနိကာယ်, 

ဆက္ကနိြါတ်, မဟာနာမသုတ် အစရိှဒသာ သုတ်ြါဠတ့ုိိ၌ ဒသာတာြန်ခြစ်ဒသာ လူြုဂ္ဂိုလ်၏ မီှရာခြစဒ်သာ 

ဒနခြင်းကုိ ဒမးဒလျှာက်ဒသာ မဟာနာမ်မင်းအား မီှရာခြစ်ဒသာ ဒနခြင်း၏အစွမ်းအားခြင့် ဒခြ ကားဒတာ်မူအြ် 

ဒသာ တရားဒတာ်ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် "အဂါရံ အဇ္စျာဝသာမိ"ဟု ဒဟာဒတာ်မူဒြသည်။107F

108 ထုိစကားရြ်၌ အိမ်ကိ ု

လွှမ်းမိုးအုြ်ြျုြ်၍ ဒနရဒြ၏-ဟူဒသာ အနက်ကိ ုသိအြ်၏။  

                                           
107 မဒြးမလှုနိုင်ခြင်းသည် ကိယု့်ြစ္စည်းကိ ုသူများြိုင်ဆိုင်မည်မှ သည်းမြံနိုင်ဒသာ ဝန်တိုမှုဒ ကာင့်သာ မဟုတ်ဒသး။ ြင်မင်တွယ်တာမှု 

ဒလာဘဒ ကာင့်လည်း ခြစ်တတ်၏။ အလှုြံြုဂ္ဂိုလ်ကို မုန်းဒသာ ဒ ါသဒ ကာင့်လည်း ခြစ်တတ်၏။  ါနအကျို းကိမုသဒိသာ ဒမာဟဒ ကာင့် 

လည်း ခြစ်တတ်၏။ ထ့ုိဒ ကာင့် ဒလာဘ ဒ ါသ ဒမာဟတ့ုိကုိလည်း အညစ်အဒ ကးများဟု ဆိုဒြသည်။ 
108 မဟာနာမသုတ်၌ လူဝတ်ဒ ကာင် ဒသာတာြန်၏ ဆင်ခြင်ြုံကုိ ရည်၍ ဒဟာဒသာဒ ကာင့် "အဂါရံ အဇ္စျာဝသာမိ- အိမ်ကို အုြ်ြျုြ် 

ဒစာင့်ဒရှာက်လျက် ဒနရဒြ၏"ဟု ဒဟာဒတာ်မူသည်။ ဝိသ ု္ဓိမဂ၌်ကား- ရဟန်း၏ ဆင်ခြင်ြုံကုိ ရည်၍ "ဝိဟရာမ-ိဒနရဒြ၏"ဟု သာမန် 

ခြဆုိထားခြင်း ခြစ်သည်ဟု သိဒစလို၏။  
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 မုတ္တစာဒဂါ- ဟူသည်ကား မပငိမတွယ်ြဲ စွန့်ကကဲဒြးကမ်းခြင်းရိှသည် ခြစ်၍။ ပယတပါဏိ-ဟသူည်ကား 

ထက်ဝန်းကျင် စင် ကယ်ဒသာလက်ရှိသည်ခြစ်၍။ လှူြယ်ဝတ္ထုကုိ မိမိလက်ခြင့် ရိဒုသစွာ ဒြးလှူရန် အပမတဲမ်း 

ဒဆးထားဒသာ လက်ရိှသည်သာ-ဟု ဆုိလုိ၏။  

 ဒဝါဿဂ္ဂရဒတာ-ဟူသည်ကား စွန့်လွှတ်ခြင်းသည် ဒဝါဿဂ္ဂ-မည်၏။ စနွ့်ကကဲခြင်းဟု အနက်ရ၏။ 

ထုိစနွ့်လွှတ်ဒြးကမ်းခြင်း၌ အပမဒဲ ကာင့် ကစိုက်သည်၏ အစွမ်းအားခြင့် ဒမွ့ဒလျာ်ဒသာဒ ကာင့် ဒဝါဿဂ္ဂရတ-

မည်၏။   

 စာဂဒယာဒဂါ-ဟူသည်ကား အ ကင် အ ကင် ြစ္စည်းကို သူတြါးတ့ုိက ဒတာင်းကုန်၏။ ထုိထုိ ဒတာင်း 

တုိင်းဒသာ ြစ္စည်းကို ဒြးခြင်းဒ ကာင့် ဒတာင်းြံရန် သင့်ဒလျာ်ဒြ၏။ ဤကား အနက်တည်း။ ယာဇဒယာဒဂါ-

ဟုလည်း မူကွရဲှိ၏။ ယဇန-ဟ ုဆုိအြ်ဒသာ ဒြးလှူြူဒဇာ်ခြင်းနှင့် ယှဉလ်ျက်ရှိ၏။ ဤကား အနက်။ 

  ါနသံဝိဘာဂရဒတာ- ဟူသည်ကား ဒြးလှူဒနကျ ဒြးခြင်း၌၄င်း၊ ြဲွခြမ်းဒဝဘန်၍ ဒြးကမ်းခြင်း၌၄င်း 

ဒမွ့ဒလျာ်၏။ မှန်ဒြ၏။ ဤဒယာဂီသည် "ငါသည် လှူပမဲအလှူကိုလည်း ဒြးလှူရဒြ၏။ မိမိသံုးဒဆာင်ြွယ်ထဲမှ 

လည်း ြွဲခြမ်းဒဝဘန်၍ ဒြးကမ်းခြင်းကိုလည်း ခြုရဒြ၏။ ဒြးလှူခြင်း, ဒဝဘန်၍ ဒြးကမ်းခြင်းဟူဒသာ ဤကိစ္စ 

၂-ြါး၌သာလျှင် ဒြျာ်ဒမွ့ဒနရဒြ၏"ဟူ၍ ဤသ့ုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ြြင်သည်ဟူဒသာ အနက်ကိ ု

ဆုိလုိသည်။ 

 
 (၁၆၁) ယြု ခြဆုိြ့ဲသည့်အတုိင်း အညစ်အဒ ကးများနှင့် ဝန်တုိမှုကင်းခြင်း အစရိှသာ ဂုဏ်တ့ုိ၏ အစွမ်း 

အားခြင့် မိမိ၏ စနွ့်ကကဲဒြးကမ်းခြင်းကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်ဒနဒသာ ထုိဒယာဂီအား ထုိအြါ၌ 

ရာဂ,ဒ ါသ,ဒမာဟ လွှမ်းမိုးနှိြ်စက်ြံရဒသာစိတ် မခြစဒ်တာ့ဒြ။ ထုိအြါ ထုိဒယာဂီ၏ စတ်ိသည် စနွ့်ကကဲဒြး 

ကမ်းခြင်း၏ ဂုဏ်များကုိ အာရုံခြုလျက် ဒခြာင့်မတ်ဒနသည်သာလျှင် ခြစဒ်တာ့၏။ ဤသ့ုိ အစရှိဒသာ ဒရှးနည်း 

ခြင့်ြင်လျှင် နီဝရဏကွာပြးီဒသာ ဒယာဂီအား တြုဒသာ ြဏ၌ စျာန်အဂခါတို့သည် ခြစဒ်ြါ်ကုန်၏။ သ့ုိဒသာ် 

လည်း စာဂဂုဏ်တ့ုိ၏ နက်နဲခြင်းဒ ကာင့်၄င်း၊ အထူးထူးအခြားခြား များဒသာ စာဂဂုဏ်တ့ုိကုိ ဒအာက်ဒမ့ခြင်းငှာ 

ညွတ်ကိင်ုးခြင်းဒ ကာင့်၄င်း အြ္ပနာသ့ုိ မ ဒရာက်မူ၍ ဥြစာရသို့သာလျှင် ဒရာက်ဒသာစျာန်သည် ခြစ်၏။ ထုိသ့ုိ 

ဥြစာရသ့ုိဒရာက်ဒသာ စျာန်သည် စာဂဂုဏ်တို့ကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့သည်၏ အစမ်ွးအားခြင့် ခြစဒ်သာ 

ဒ ကာင့် စာဂါနုဿတိ-ဟူ၍သာလျှင် ဒြါ်ဆုိဒရတွက်အြ်ဒြ၏။ 

 
အကျ ို းကား 

 ဤစာဂါနုဿတိကမ္မဋ္ဌာနး်ကို အားထုတ်ဒသာ ရဟန်းသည် စနွ့်ကကဲဒြးလှူခြင်း၌ အတုိင်းထက်အလွန် 

ညွတ်ဒသာစိတ် ရှိဒြ၏။ ဒလာဘကင်းခြင်း၌ လုိလားဒြ၏။ ဒမတ္တာဘာဝနာအား အဒလျာ်ကိ ု
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ခြုဒလ့ရိှကနု်၏။108F

109 ရွံ့ရှားခြင်းကင်းလျက် ရဲရင့်ဒြ၏။ နှစ်သိမ့်ဝမ်းဒခမာက်မှု ခြစခ်ြင်းများဒြ၏။ အထက်၌ 

မဂ်ြိုလ်တရားထူးကို ထုိးထွင်း၍ မသိ မရနိုင်ဒသာ်ခငားလည်း သုဂတိဘံုသ့ုိသာလျှင် လားရာရိှဒြ၏။ 

 
 ထ့ုိဒ ကာင့် ဒကာင်းဒသာ အဒခမာ်အခမင် ဉာဏ်ြညာနှင့် ခြည့်စုဒံသာ ြညာရိှသည် ဆုိြ့ဲပြီးသည့်အတုိင်း 

ကကီးမားဒသာ အာနုဒဘာနှင့်ခြည့်စုဒံသာ စာဂါနုဿတိ၌ အြါြြ်သိမ်း မဒမ့မဒလျာ့ အားထုတ်ခြင်းကုိ မုြျ ခြုသင့် 

လှဒြသည်။ ဤကား ဥ ဒယျာဇဉ်ဒြတည်း။ 

စာဂါနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာနး်ပြီး၏။ 

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

(၆) ဒ ဝတာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းပွားပုံ 

 (၁၆၂) ထုိမှတြါး ဒ ဝတာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ြွားများလုိဒသာ ဒယာဂီသည် အရိယမဂ်၏အစွမ်းခြင့် 

ဒကာင်းစွာပြးီစီး ခြစဒ်ြါ်ကုန်ဒသာ သ ္ဓါစဒသာ ဂုဏ်တ့ုိနှင့်ခြည့်စုရံာ၏။ ထ့ုိသ့ုိ ခြည့စ်ုံသည်မှ ဒနာက်၌ ဆိတ်ပငိမ် 

ရာသ့ုိ ကြ်ဒရာက်လျက် အခြင်ြ အာရုံများမှ ြဲြါွကာ ကမ္မဋ္ဌာန်း၌ ဒကာင်းစွာ ကြ်ပငိသည်ခြစ်၍- 

 
"စတုမဟာရာဇ်နတ်, တာဝတိံသာနတ်, ယာမာနတ်, တုသိတာနတ်, နိမ္မာနရတိနတ်, ြရနိမ္မိတ-

ဝသဝတ္တိနတ်-တ့ုိသည် ရှိ ကကုန်၏။ ြထမစျာန်ဘံု၌ ခြစ်ကုန်ဒသာ ခဗဟ္မာတို့သည် ရိှကုန်၏။ ထုိမှ 

အထက် ခြစဒ်သာ  ုတိယစျာန်ဘံု စသည်၌ ခြစကု်န်ဒသာ ခဗဟ္မာတ့ုိသည် ရှိကုန်၏။ ထုိနတ်ခဗဟ္မာ 

တ့ုိသည် အ ကင်သ့ုိ သဒဘာရှိကုနဒ်သာ သ ္ဓါနှင့် ခြည့်စုကံုန်ဒသာဒ ကာင့် ဤလ့ူခြည့်မှ စုဒတ ကပြီးလျှင် 

ထုိနတ်တို့ဘံု၌ ခြစ်ဒလ ကုန်၏။ ငါ့မှာလည်း ထုိသ့ုိသ ဒဘာရှိဒသာ သ ္ဓါရှိဒြ၏။ ထုိနတ်တို့သည် 

အ ကင်သ့ုိ သဒဘာရိှဒသာ သီလ, သုတ, စာဂ, ြညာနှင့် ခြည့စ်ုံ ကဒသာဒ ကာင့် ဤလ့ူခြည့်မှ 

စုဒတ ကပြီးလျှင် ထုိနတ်ဘုံ၌ ခြစဒ်လကုန်၏။ ငါ့မှာလည်း ထုိသ့ုိ သဒဘာရှိဒသာ သ ္ဓါ, သီလ, သုတ, 

စာဂ, ြညာ တရားတ့ုိသည် ရိှဒြ၏"ဟူ၍  

 ဤသ့ုိ ဤြံု နတ်တ့ုိကုိ သက်ဒသအရာ၌ထား၍ မိမိ၏ သ ္ဓါစဒသာ ဂုဏ်တ့ုိကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ 

ဆင်ခြင်အြ်ကုန၏်။ 

 
သုတ်ြါဠနိှင့်ညြှေိ၍ ခြဦးအ့ံ - အဂခုတ္တရနိကာယ်, ဆက္ကနိြါတ်, မဟာနာမသုတ်၌- 

"မဟာနာမ်... အ ကင်အြါ၌ အရိယာသာဝကသည် မိမိ၏၄င်း, ထုိနတ်တို့၏၄င်း သ ္ဓါ, သီလ, သုတ, 

စာဂ, ြညာကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့၏။ ထုိအြါ၌ ထုိအရိယာသာဝက၏ သန္တာန်၌ ရာဂလွှမ်းမိုး 

ြံရဒသာစိတ်သည် မခြစဒ်တာ့သည်သာ"ဟူ၍ ဒဟာဒတာ်မူဒြ၏။ 

                                           
109 စွန့်ကကဲဒြးကမ်းခြင်းသည် အလှူြံြုဂ္ဂိုလ်တို့၌ ြျမ်းဒသာဒစလိုဒသာ ဒမတ္တာ၏ အစွမ်းခြင့် ခြစ်သည်။ ထ့ုိဒ ကာင့် ဒမတ္တာဘာဝနာအား 

ဒလျာ်ဒသာ ခြုကျင့်ခြင်း ခြစ်ဒြသည်။ 
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 ထုိသ့ုိ မိမိ၏ဂုဏ်နှင့် နတ်တ့ုိ၏ဂုဏ်ကိ ုညီတူညီမျှ ရှုအြ်သကဲ့သ့ုိ ဒဟာခငားဒသာ်လည်း သက်ဒသအရာ၌ 

ထားအြ်ဒသာ နတ်တ့ုိ၏ သ ္ဓါစဒသာ ဂုဏ်များကို မိမိ၏သ ္ဓါစဒသာ ဂုဏ်များနှင့် တူညီသည်ဟု ခြဆုိခြင်းငှာ 

ထုိစကားကုိ ဒဟာဒတာ်မူသည်ဟု သိအြ်၏။ မှန်ဒြ၏။ အဋ္ဌကထာ၌ နတ်တို့ကုိ သက်ဒသထား၍ မိမိ၏ဂုဏ် 

တ့ုိကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့သည်ဟု အြိုင်အမာ ခြဆုိထားဒြသည်။ 

 
 (၁၆၃) ထ့ုိဒ ကာင့် ဒရှးအြို့၌ နတ်တို့၏ ဂုဏ်များကုိ  ဒအာက်ဒမ့ပြီးလျှင် ဒနာက်အြ့ုိ၌ မိမိ၏ ထင်ရှားရိှ 

ဒသာ သ ္ဓါစဒသာ ဂုဏ်များကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်ဒနဒသာ ထုိဒယာဂီအား ထုိအြါ၌ ရာဂ, ဒ ါသ, 

ဒမာဟ-လွှမ်းမိုး ြံရဒသာစိတ်သည် မခြစဒ်တာ့ဒြ။ ထုိအြါ၌ ထုိဒယာဂီ၏ စတ်ိသည် နတ်တ့ုိ၏ ဂုဏ်များနှင့် 

တူဒသာ မိမိ၏ သ ္ဓါစဒသာ ဂုဏ်များကုိ အာရုံခြုလျက် ဒခြာင့်မတ်ဒနသည်သာ ခြစ်ဒတာ့၏။ ဤသ့ုိ အစရှိဒသာ 

ဒရှးနည်းခြင့်ြင်လျှင် နီဝရဏကွာပြးီဒသာ ဒယာဂီအား တြုဒသာြဏ၌ စျာန်အဂခါတ့ုိသည် ခြစ်ဒြါ်ကုန်၏။ 

သ့ုိဒသာ်လည်း သ ္ဓါစဒသာ ဂုဏ်တို့၏ နက်နဲခြင်းဒ ကာင့်၄င်း, ထူးထူးဒထွဒထွ များစွာဒသာ ဂုဏ်တို့ကုိ 

ဒအာက်ဒမ့ခြင်းငှာ နလံုှးသွင်းသကဝ်င်  ကည်လင် ဆံုးခြတ်ခြင်းဒ ကာင့်၄င်း အြ္ပနာစျာန်သ့ုိ မဒရာက်မူ၍ ဥြစာရ 

သ့ုိသာလျှင် ဒရာက်ဒသာ စျာန်သည်ခြစ်၏။ ထုိသ့ုိ ဥြစာရသို့ ဒရာက်ဒသာ ဤစျာန်သည် နတ်တ့ုိ၏ ဂုဏ်များနှင် 

တူဒသာ မိမိ၏ သ ္ဓါစဒသာ ဂုဏ်များကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့သည်၏ အစမ်ွးအားခြင့် ခြစဒ်သာဒ ကာင့် 

ဒ ဝတာနုဿတိ ဟူ၍သာလျှင် ဒြါ်ဆုိအြ်ဒြသည်။ 

 
အကျ ို းကား 

 ဤ ဒ ဝတာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာနး်ကုိ အားထုတ်ဒသာရဟန်းသည် နတ်တ့ုိ၏ ြျစ်ြင် ကည်ညိုခြင်း, ခမတ်နိးု 

ခြင်းကို ရဒြ၏။ သ ္ဓါစဒသာတရားတ့ုိ အတုိင်းထက် အလွန် တုိးြွား၏။ နှစ်သိမ့်ဝမ်းဒခမာက်မှု များစွာခြစ၏်။ 

အထက်၌ မဂ်ြိုလ်တရားထူးကို ထုိးထွင်း၍ မသိဒသာ်ခငားလည်း သုဂတိဘံုသ့ုိသာလျှင် လားရ၏။ 

  
 ထ့ုိဒ ကာင့် ဒကာင်းဒသာ အဒခမာ်အခမင် ဉာဏ်ြညာနှင့် ခြည့်စုဒံသာ ြညာရိှသည် ဆုိြ့ဲပြီးသည့်အတုိင်း 

ကကီးမားဒသာ အာနုဒဘာနှင့်ခြည့်စုဒံသာ ဒ ဝတာနုဿတိ၌ အြါြြ်သိမ်း မဒမ့မဒလျာ့ အားထုတ်ခြင်းကို မုြျ 

ခြုသင့် လှဒြသည်။ ဤကား ဥ ဒယျာဇဉ်ဒြတည်း။ 

 
ဒ ဝတာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာနး်ပြီး၏။ 

 
++++++++++++++++++ 
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ဒရာမပမ်း၍ ပပဆိုချက် 
 
(၁၆၄) ထုိမှတြါး ဤ ၆-ြါးဒသာ အနဿုတိတ့ုိ၏ အကျယ်ဒ သနာဒတာ်၌- 

 "ထုိအြါ၌ ထုိဒယာဂီ၏ စတ်ိသည် ခမတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်များကုိ အာရုံခြုလျက် ဒခြာင့်မတ်ဒန 

 သည်သာလျှင် ခြစဒ်ြသည်"ဟု ဤသ့ုိ စသည် ဒဟာဒတာ်မူပြီးလျှင်- 

 
 "မဟာနာမ်... ဒခြာင့်မတ်ဒသာ စတိ်ရိှဒသာ အရိယာသာဝကသည် အတ္ထဒဝ ကုိ ရဒြ၏။ ဓမ္မဒဝ ကုိ 

 ရဒြ၏။ ဓမ္မနှင့်စြ်ဒသာ ြါဒမာဇ္ဇကိ ုရဒြ၏။ ဝမ်းဒခမာက်ဒသာ အရိယာသာဝကအား ြီတိသည် ခြစဒ်ြါ် 

 ဒြ၏" ဟူဒသာ- 

အ ကင် စကားကုိ ဒဟာဒတာ်မူအြ်၏။ ထုိစကား၌ "ဣတိြိ ဒသာ ဘဂဝါ အရဟံ" ဤသ့ုိစဒသာ ြု ်တ့ုိ၏ 

အနက်ကိမီှု၍ ခြစ်ဒသာ နစှ်သိမ့်ခြင်းကုိရည်၍ "အတ္ထဒဝ ကုိ ရဒြ၏"ဟု ဒဟာဒြသည်။  ဒ သနာြါဠကိို မီှ၍ 

ခြစဒ်သာ နစ်ှသိမ့်ခြင်းကိုရည်၍ "ဓမ္မဒဝ ကုိ ရဒြ၏"ဟု ဒဟာဒြသည်။ အနက်ြါဠ ိ၂-ြါးလံုး၏ အစမ်ွးအားခြင့် 

ဓမ္မနှင့်စြ်ဒသာ ြါဒမာဇ္ဇ-ဝမ်းဒခမာက်မှုကိ ုရဒြ၏"ဟု ဒဟာဒြသည်ဟု သိအြဒ်ြသည်။ 

 
 ဒ ဝတာနုဿတိ အရာ၌ "နတ်တို့၏ ဂုဏ်များကုိ အာရုံခြုလျက်"ဟူဒသာ အ ကင်စကားကို ဒဟာအြ် 

၏။ ထုိစကားကုိ ဒရှးြိင်ုး၌ နတ်တို့၏ ဂုဏ်များကုိ အာရုံခြု၍ ခြစ်ဒသာ စတ်ိ၏အစွမ်းအားခြင့် ဒဟာဒတာ်မူ၏။ 

သ့ုိမဟုတ် နတ်တ့ုိ၏ဂုဏ်များနှင့် တူကုနဒ်သာ နတ်အခြစ်ကိ ုပြီးဒစတတ်ကုန်ဒသာ ဂုဏ်တို့ကုိ အာရုံခြုခြစ်ဒသာ 

စိတ်၏ အစမ်ွးအားခြင့် ဒဟာဒတာ်မူသည်ဟူ၍ သိအြ်၏။ 

 
 (၁၆၅) ဆက်၍ ရှင်းခြြါအံ့။ ဤ ၆-ြါးဒသာ အနဿုတိတ့ုိသည် အရိယာသာဝကတ့ုိအားသာလျှင် ပြးီစီး 

ခြည့စ်ုံကုန်၏။ မှန်ဒြ၏။ ထုိအရိယာသာဝကတ့ုိအား ဘုရား, တရား, သံဃာ့ဂုဏ်တို့သည် ထင်ရှားကုန်၏။ ထ့ုိခြင် 

ယင်းအရိယာသာဝကတ့ုိသည် မကျ ို းခြင်း စဒသာ ဂုဏ်တ့ုိနှင့် ခြည့်စုဒံသာ သီလတ့ုိနှင့်လည်း ခြည့်စုကံုန်၏။ 

အညစ်အဒ ကးများနှင့် ဝန်တုိမှုကင်းဒသာ စနွ့်ကကဲဒြးလှုခြင်းနှင့်လည်း ခြည့်စုံကုန၏်။ အာနုဒဘာ်ကကီးသည့် 

နတ်တို့၏ ဂုဏ်များနှင့်တူဒသာ သ ္ဓါအစရိှဒသာ ဂုဏ်တ့ုိနှင့်လည်း ခြည့်စုံကုန၏်။ 

 
 ထ့ုိခြင် မဟာနာမသုတ်၌ ဒသာတာြန်၏ မီှရာခြစဒ်သာ ဒနခြင်းကို ဒမးဒလျှာက်ဒသာဒ ကာင့် ခမတ်စွာ-

ဘုရားသည် ဒသာတာြန်၏ မီှရာခြစဒ်သာ ဒနခြင်းကို ခြခြင်းအကျ ို းငှာသာလျှင် ဤ ၆-ြါးဒသာ အနဿုတိတို့ကုိ 

အကျယ်အားခြင့် ဒဟာဒတာ်မူအြ်၏။ 

 ဒဂဓသုတ်၌လည်း "ရဟန်းတ့ုိ- ဤသာသနာဒတာ်၌ အရိယာသာဝကသည် 'ဤအဒ ကာင်းဒ ကာင့် 

လည်း ထုိခမတ်စွာဘုရားသည် အရဟံ-မည်ဒတာ်မူဒြ၏" စသည်ခြင့် ခမတ်စွာဘုရားကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ 
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ဆင်ခြင်၏။ ထုိအြါ၌ ထုိအရိယာသာဝက၏ စိတ်သည် ဒခြာင့်မတ်ဒနသည်သာ ခြစ်ဒြ၏။ မက်ဒမာြွယ်မှ 

ထွက်ဒခမာက်ဒြ၏။ လွတ်ဒခမာက်၏။ ထဒခမာက် ကင်းကွာ၏။ ရဟန်းတ့ုိ- မက်ဒမာြွယ်ဟူဒသာ ဤအမည် 

သည် ငါးြါးဒသာ ကာမဂုဏ်တ့ုိ၏ အမည်ဒြတည်း။ ရဟန်းတ့ုိ- ဤဘုရားဂုဏ်ဒအာက်ဒမ့ခြင်းကုိလည်း အဒခြြံ 

အဒ ကာင်းခြု၍ ဤနည်းခြင့် ဤသာသနာဒတာ်၌ အြျ ို ့ဒသာ သတ္တဝါတ့ုိသည် စင် ကယ် ကဒြကုန်၏" ဟူ၍ 

ဤဆုိြ့ဲသည့်အတုိင်း အရိယာသာဝက၏ အနဿုတိ၏အစွမ်းအားခြင့် စိတ်ကိ ုစင် ကယ်ဒစ၍ အထက်၌ 

အခမတ်ဆံုးခြစ်ဒသာ စင် ကယ်ခြင်းကုိ ရခြင်းအကျ ို းငှာ ဒဟာဒတာ်မူအြ်ကုန်၏။ 

 
 မဟာကစ္စည်းမဒထရ် ဒဟာအြဒ်သာ သမ္ဗာဒဓာကာသသုတ်၌လည်း "ငါ့ရှင်တို.့.. အ့ံြွယ်ဒကာင်းဒြစွ၊ 

ငါ့ရှင်တို.့.. မခြစ်စဘူး ထူးလှြါဒြစွ၊ သိခမင်ဒတာ်မူ၍ ြူဒဇာ်အထူးကို ြံဒတာ်မူထုိကဒ်သာ ကိုယ်တိုင်မှနစ်ွာ 

သိဒတာ်မူဒသာ ထုိခမတ်စွာဘုရားသည် ကာမဂုဏ်ငါးြါးခြင့် ကျဉ်း ကြဒ်သာ လ့ူဒဘာင်၌ မဂ်ြိုလ်ရရန် အြွင့် 

ရခြင်းကို အလွန်ြင် သိဒတာ်မူအြ်ြါဒြ၏။ သတ္တဝါတို့၏ စင် ကယ်ခြင်း အလ့ုိငှာ, နိဗ္ဗာန်ကိ ုမျက်ဒမှာက်ခြုခြင်း 

အလ့ုိငှာ ၆-ြါးဒသာ အနုဿတိဌာနများ ဟူဒသာ အြင့်ွရခြင်းကုိ သိဒတာ်မူြါဒြ၏။  

 အဘယ် ၆-ြါးတို့နည်း? ဟူမူ- ငါ့ရှင်တို.့.. ဤသာသနာဒတာ်၌ အရိယာသာဝကသည် ခမတ်စွာဘုရား၏ 

ဂုဏ်ဒတာ်များကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်၏။ ငါ့ရှင်တို့... ဤဘုရားဂုဏ်ကိ ုဒအာက်ဒမ့ခြင်းကုိ 

အဒ ကာင်းခြု၍ ဤနည်းခြင့် ဤသာသနာဒတာ်၌ အြျ ို ့ဒသာ သတ္တဝါတ့ုိသည် စင် ကယ်ခြင်းသဒဘာ ရိှသည် 

ခြစက်ုန်၏" ဟူ၍ ဤဆုိြ့ဲသည့်အတုိင်း အရိယာသာဝက၏သာလျှင် ခမတ်ဒသာ စင် ကယ်ခြင်း သဒဘာရရန် 

အလ့ုိငှာ အနုဿတိ ၆-ြါးဟူဒသာ အြွင့် သကာသကို ရခြင်း၏အစွမ်းအားခြင့် ဒဟာဒတာ်မူအြ်၏။ 

 
 ဥဒြါသထသုတ်၌လည်း "ဝသိာြါ... အရိယာတ့ုိ၏ ဥြုသ်သည် အဘယ်တ့ုိနည်း?ဟူမူ- ဝသိာြါ- ညစ်နွမ်း 

ဒသာ စတ်ိကိ ုလ့ံုလခြုခြင်းခြင့် ထက်ဝန်းကျင် စင် ကယ်ဒစခြင်းြင်တည်း။ ဝိသာြါ- အဘယ်သ့ုိ လ့ံုလခြုခြင်းခြင့် 

ထက်ဝန်းကျင် စင် ကယ်ဒစသနည်း? ဟူမူ- ဝသိာြါ- ဤသာသနာဒတာ်၌ အရိယာသာဝကသည် ခမတ်စွာဘုရား 

၏ ဂုဏ်ဒတာ်များကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်၏"ဟု ဤသ့ုိအစရိှဒသာ ဥြုသ်ကျင့်သံုးဒသာ အရိယာ 

သာဝက၏သာလျှင် စိတ်ကို စင် ကယ်ဒစသည့် ကမ္မဋ္ဌာနး်၏ အလုိအားခြင့် ဥြုသ်၏ အကျ ို းကကီးသည်၏ အခြစ်ကိ ု

ခြခြင်းငှာ ဒဟာဒတာ်မူအြ်ကုန၏်။ 

 
 အဂခုတ္တိုရ်- ဧကာ သနိြါတ်၌လည်း "မဟာနာမ်- ယံု ကည်မှုသ ္ဓါ ရှိဒသာသူသည် အရဟတ္တြုိလ်ကိ ု

ပြးီဒစနုိင်၏။ သ ္ဓါမရှိဒသာသူသည် မပြးီဒစနုိင်။ အားထုတ်အြ်ဒသာ လ့ံုလရှိဒသာသူသည်, ထင်ဒသာ သတိ 

ရှိဒသာသူသည်, စိတ်တည် ကည်ဒသာသူသည်, ြညာရိှဒသာသူသည် ပြီးဒစနုိင်၏။ ြညာမရှိသ ဒသာသူသည် 

မပြးီဒစနုိင်။ မဟာနာမ်... သင်သည် ဤငါးြါးကုန်ဒသာ တရားတ့ုိ၌တည်၍ အထက်၌ ၆-ြါးကုန်ဒသာ တရား 

တ့ုိကုိ ြွါးဒစဒလာ့။ မဟာနာမ်... ဤ၌ သင်သည် ခမတ်စွာဘုရားကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဒလဒလာ့။ 

ဤအဒ ကာင်း ဒ ကာင့်လည်း ထုိခမတ်စွာဘုရားသည် အရဟံ မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏" ဤသ့ုိ အစရှိသည်ခြင့် အရိယာ 
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သာဝက၏သာလျှင် ဒနြံုကို ခြခြင်းငှာ "အမျ ို းမျ ို းဒသာ ဒနခြင်းခြင့် ဒန ကကုန်ဒသာ ထုိအကျွနု်ြ်တ့ုိမှာ အဘယ် 

ဒနခြင်းမျ ို းခြင့် ဒနသင့်ြါသနည်း အရှင်ဘုရား"ဟု ဒမးဒလျှာကဒ်သာ မဟာနာမ်မင်းအား ဒဟာဒတာ်မူအြ်၏။ 

 
 (၁၆၆) ဤသ့ုိ အရိယာသာဝကအတွက်သာ ဒဟာဒတာ်မူအြ်ဒသာ်လည်း စင် ကယ်ဒသာ သီလ စဒသာ 

ဂုဏ်တ့ုိနှင့် ခြည့်စုဒံသာ ြုထဇဉ်သည်လည်း နှလံုးသွင်းထိုက်ြါဒြကုန်၏။ မှန်ဒြ၏။ တဆင့် ကား၏ အစွမ်းအား 

ခြင့်လည်း ခမတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ် ဒတာ်တ့ုိကုိ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်ဒသာသူအား စိတ် ကည်လင်တတ်သည်သာလျှင် 

တည်း။ ယင်း ကည်လင်ဒသာ စတ်ိ၏အစွမ်းခြင့် နီဝရဏတို့ကုိ ကွာဒစပြီးလျှင် အားကကီးဒသာ ဝမ်းဒခမာက်ခြင်း 

ရှိသည်ခြစ်၍ ဝိြဿနာကို အားထုတ်ပြီးလျှင် ကဋအန္ဓကာရ အရြ်၌ဒနဒသာ ြုဿဒ ဝမဒထရ်ကဲသ့ုိ့ အရဟတ္တ 

ြုိလ်ကိ ုမျက်ဒမှာက်ခြုနိုင်သည်သာတည်း။  

 
 တဆင့် ကားရသည်မှာ ထုိအရှင်ြုဿ ဒ ဝမဒထရ်သည် မာရ်နတ်က ြန်ဆင်းခြဒသာ ခမတ်စွာဘုရား၏ 

ရုြ်ြံုဒတာ်ကိ ုြူးခမင်ရ၍ ဤမာနတ်သည် ရာဂ ဒ ါသ ဒမာဟ ရိှဒနြါလျက် ဤက့ဲဒလာက် တင့်တယ်ဒြဒသး၏။ 

ဘုန်းဒတာ်ကကီးဒသာ ခမတ်စွာဘုရားသည် အဘယ် ဒ ကာင့် မတင့်တယ်ြဲ ရှိဒြျအ့ံနည်း။ အဒ ကာင်းဒသာ်ကား 

ထုိခမတ်စွာဘုရားသည် အြျင်းြြ်သိမ်း ရာဂ ဒ ါသ ဒမာဟ ကင်းဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့်ဒြတည်း။"ဟူ၍ ခမတ်စွာ 

ဘုရားလျှင် အာရုံရှိဒသာ ြီတိကိရုပြီးလျှင် ဝြိဿနာကုိ ြွားဒစ၍ အရဟတ္တြုိလ်သ့ုိ ဒရာကဒ်တာ်မူဒလသတတ်။ 

ဤတွင် စကားတရြ်ပြီး၏။ 

 
အနုဿတိ ၆-ြါးကို အကျယ်ခြဆုိြျက် ပြးီ၏။  

 


