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(၈) အ�ဿတ� ကမ�နန��ဒသ - အ�ဿတ�ကမ�န်�က�� အက�ယ�်ပဆ��ခ�က် 

(၇) မရဏ��ဿတ� ပ���မ���ပ�� 

 (၁၆၇) ယခ�အခ� �ဒဝတ��ဿတ�၏ အ�ခ��မ���ဖစ�်သ� မရဏဿတ� ပ���ပ��က�� အက�ယ်�ပရန ်အစ် 

က��ရ�က်လ��ပပ�။ ထ��မရဏ��ဿတ�-ဟ��သ� ပ�ဒ်၌ မရဏ-�သ�ခင်�ဟ�သညက်�� တစ်ခ��သ�ဘဝ၌ 

အက���ဝင်�သ� အသက်�ခ ဇ�ဝ�တ��၏ (လကရ်���ပ်န�မ် အစ်သ�န၌် မ�ဖစ�်ပလ��တ��ပ�) အကင�်မ�� 

�ပတ်စ�သ����ခင�်�ပတည်�။ ဆက်၍ ရ�င်��ပဦ�အ��။  

(၁) ရဟ�တ��၏ �ပ်န�မ်အစဟ်��သ� ဝဋ်ဆင�်ရ�၏ လ���ဝ မ�ဖစ�်ပလ��တ��ပ� အကင�်မ�� �ပတ်စ��ခင်� 

ဟ� ဆ��အပ်�သ� သမ��စဒမရဏ(အကင်�မ�� �ပတစ်��ခင်�ဟ��သ� �သ�ခင�်)။  

(၂) �ပ်န�မ်သခ�ရတ��၏ ဘငခ်ဏဟ� ဆ��အပ်�သ� ခဏ�ကမရဏ(ဘင်ခဏ�င�်ဆ��င�်သ� �သ�ခင်�) 

(၃) သစ်ပင်�သသည,် သ��သသည ်အစရ���သ� စက��တ��၌ �ခဆ��သ�မ�တ်အပ်�သ� သမတ�မရဏ  

(သမတ�ပညတ်အလ�� �သ�ခင�်) 

ဟ��သ� ထ��သ���မ� ���သ� �သ�ခင�်က�� ဤမရဏဿတ�အရ�၌ မရဏ-�သ�ခင်�ဟ� အလ��မရ��အပ်�ပ။  
 
 ဆက်ဦ�အ��။ ဤအရ�၌ အလ��ရ��အပ်�သ� ဇ�ဝ�တ��၏ �ပတ်စ��ခင�်ဟ��သ� �သ�ခင်�သညလ်ည်�  

(၁) က�လမရဏ- �သခ� �နက်�၍ �သ�ခင်�၊ (၂) အက�လမရဏ-�သခ� �နမ်က�မ� �သ�ခင�် ဟ�၍ ၂-အ�ပ��ရ��၏။ 

ထ��တ�င် က�လမရဏသည ်�က�င်�မက�၏ က�န�်ခင်��က�င�်၄င်�၊ အသကတ်မ်�၏ က�န�်ခင�်�က�င�်၄င်�, ထ���စပ်�� 

လ���၏ က�န�်ခင်��က�င�်၄င်� �ဖစ၏်။ အက�လမရဏသည် မ�လက�က�� �ဖတ်တတ်�သ� ဥပ�စဒကက�၏ အစ�မ်� 

အ���ဖင�် �ဖစ၏်။  

 ထ��မရဏတ��တ�င ်အသက်�ပ် အစ်က���ဖစ�်စတတ်က�န�်သ� အ�ဟ�ရစ�သ� အ�ထ�ကအ်ပ�� 

အ�က�င်�တ��၏ �ပည�်စ���ခင�်ရ���နပ�လ�က် ပဋ�သ �က���ဖစ�်စတတ်�သ� မ�လက�၏ အစ�မ်�ရ��သမ အက� ���ပ�ပ�� 

�ဖစ�်ခင်��က�င�် (ဝ�) အက� ���ပ���ငစ်�မ်� က�န�်ခင်��က�င�်�ဖစ�်သ� �သ�ခင�်သည် �က�င�်မက�က�န�်ခင�်�က�င�် 

�သ�ခင်�မည်၏။ ဂတ�သမတ�-ဂတ�၏ �က�င်��မတ်�ပည�်စ���ခင�်၊ က�လသမတ�-က�လ၏ �က�င်��မတ်�ပည�်စ���ခင်�၊ 

အ�ဟ�ရသမတ�-အ�ဟ�ရ၏ �က�င်��မတ်�ပည�်စ���ခင်�၊ စသညတ်��၏ မရ���ခင်��က�င�်01 ယခ�က�လ လ�တ��၏ 

သက်တမ်��စ�သ�ဖင�် �ဖစ�်သ� �သ�ခင်�သည ်အသက်တမ်�က�န်�ခင�်�က�င�် �သ�ခင်�မည၏်။  

ထ��မ�တပ�� ဒ�သ�မ�နတ်, ကလ�ဗ�မင�် စသည်တ��၏ �သ�ခင်�က��သ��12 ထ��ခဏ၌ပင ်တည်ရ�မ� �ရ��လ����စ 

�ခင်�င�� စ�မ်���င�်သ�က�က �ဖတ်အပ်�သ� �ပ်န�မ်အစ်သ�န ်ရ���သ�သ�တ��၏ (ဝ�) က��က�င�် �ပ်န�မ်အစ် 

                                           
1 ဂတ�သမတ� စသည်တ��၏ မရ���ခင�်�က�င�်-ဟ�သည်က�� နတတ်��က��သ�� ဂတ�သမတ�၏၄င�်၊ ကမ�ဦ�လ�သ��တ��က��သ�� က�လသမတ�၏၄င�်၊ 

ဥတရက��ကန�်သ�� စသည်တ��က��သ�� အ�ဟ�ရသမတ�၏၄င�် မရ���ခင်��က�င�်ဟ� ဆ��လ��၏။ 
2 ဒ�သ�မ�နတသ်ည် ကက�သနဘ်�ရ���န�က်မ� လ��က်ပ�လ��သ� အဂသ�ဝက�ဖစ်�သ� အရ�င်ဝ�ဓ�ရမ�ထရ်က�� လ�တစ်�ယ�က်၏ က��ယ၌် 

ပ��ကပ၍် �က��က်ခ��င�် �ပ�က်သတ၏်။ မ�ထရ်၏ ဦ��ခ�င်�သည် �သ��သ�ရ� က��သ����လ၏။ ထ��ဒ�သ�မ�နတ်သည် ထ��က��က�င�် ထ��ခဏမ�� 
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�ပတ်သ����သ�သ�တ��၏ အကင် �သ�ခင်�သညလ်ည်� ရ��၏။ �ရ��ဘဝက �ပခ���သ� ပ�ဏ�တ�ပ�တက�၏ အစ�မ်�အ�� 

�ဖင�် ဓ��ခ�တ်ခ�ရ�ခင်�စ�သ� လ�ပ်�က�မတ���က�င�်23 �ပ်န�မ်အစ် �ပတစ်��သ�သ�တ��၏ အကင်�သ�ခင�်သည်လည�် 

ရ��၏။ ဤ�စ်ပ���သ� �သ�ခင်�သည် အက�လမရဏ မည၏်။ က�လမရဏ, အက�လမရဏ ဟ��သ� ထ���သ�ခင်� 

အလ���စ��က��လည�် ဆ��ခ��ပ���သ� အ�ပ��ရ���သ� ဇ�ဝ�တ�� �ပတ်စ��ခင�် မရဏ�ဖင�် သ�မ်�ယ�အပ်၏။ သ���ဖစ၍် 

ဇ�ဝ�တ�� �ပတစ်��ခင်�ဟ� ဆ��အပ်�သ� �သ�ခင်�-မရဏက�� �အ�က်�မ��ခင�်သည ်မရဏဿတ� မည၏်။  
 
 (၁၆၈) ထ��မရဏဿတ�က�� ပ����စ�ခင�်င�� အလ��ရ���သ� �ယ�ဂ�သည ်ဆ�တ်င�မ်ရ�သ�� ကပ်၍ အ�ပင်ပ 

အ���မ��� ဖ�ခ��က� ကမ�န�်၌ �က�င်�စ�� ကပ်င�သည�်ဖစ၍်- 

 "မရဏ� ဘဝ�ဿတ�= �သ�ခင်�သည် �ဖစလ်တ��၊ ဇ�ဝ�တ��ယ� ဥပစ�ဇတ�= ဇ�ဝ�တ��သည် �ပတ်လတ��" ဟ�၍ 

 �သ�်၄င်�၊ "မရဏ� မရဏ� = �သ�ခင်� �သ�ခင်�" ဟ�၍�သ�်၄င်� - 

နည�်လမ်�မ�နစ်�� �လ���သ�င�်�ခင�်က�� �ဖစ�်စအပ်၏။ နည�်လမ်�မ���ယ�င�်စ��3

4 �လ���သ�င�်�သ�သ�မ��မ� လ��လ��ခ�စခ်င ်

သ�၏ �သ�ခင်�က��  �အ�က်�မ�ရ�၌ က��သ��ပငတ်ည်�။ မခ�စ်မမ�န�် အလယ်အလတ်�ဖစသ်�၏ �သ�ခင်�က�� �အ�က်�မ� 

ရ�၌ ထ�တ်လန�်မ သ��ဝဂက�� မ�ဖစ�်စတတ်�ပ။ သ��သ�က�င်မ���သ� သ�ဘရ�ဇ�မ�� သ��သ�က�င်က�� 

�မငရ်�၌ က��သ��ပငတ်ည်�။ မ�မ�၏ �သ�ခင်�က�� �အ�က�်မ�ရ�၌ ထ�တလ်န�်�ခင�်�ဖစ်တတ်၏။ သ�သတ်သမ��က ခ�တ ်

သတ်ရန ်ဓ��မ���ထ��သညက်�� �မငလ်င် �က�က်တတသ်�မ�� ထ�တလ်န�်�ခင်��ဖစသ်က��သ��ပငတ်ည�်။ �သ�က-

�ဖစ�်ခင်� အစရ���သ� ထ��အလ���စ��သည်လည�် အမ�တ်ရမ သတ�, ထ�တလ်န�်မသ��ဝဂ�င�် ဆင�်ခင်��ဏ်ကင�်�ခင်� 

�က�င�် �ဖစ�်ပသည်။4

5 ထ���က�င�် ထ��ထ���တ�အရပ် သ�ဿန်စသညတ်��၌ အသတ်ခ�ရသ�, အလ��လ�� �သသ�တ��က�� 

ကည�်ပ��လင် စည�်စ�မ်ခ�မ်�သ��င�် အထင်အရ��� �ပည�်စ��က�နလ်�က် �သက�လက�န�်သ� ပ�ဂ�လ်တ��၏ �သ�ခင်� 

က��လည�် ဆင်�ခင်ပ��လင ်အမ�တရ်မ သတ�, ထ�တ်လန�်မ သ��ဝဂ�င�် ဆင�်ခင်မ သမဇ်��ဏ်က�� �ဖစ�်စ၍ 

"�သ�ခင်�သည် �ဖစလ်တ��" အစရ���သ�နည်��ဖင�် �လ���သ�င�်�ခင်�က�� �ဖစ�်စအပ်၏။ ဤဆ��ခ��သညအ်တ��င�် �လ��� 

သ�င�်�ခင်�က�� �ဖစ�်စလင် သင�်�သ�အ�က�င်�အ���ဖင�် �ဖစ�်စသည်မည၏်။ အ�က�င်�မ�န-်နည�်လမ်�မ�န ်

�ဖစ�်စသည်ဟ� ဆ��လ��သည။် မ�န�်ပ၏- ဤဆ��ခ��သညအ်တ��င�် �လ���သ�င�်�ခင်�က�� �ပလ�ပ်စ်ပင ်အခ� ��သ� 

                                                                                                                                        
ပင ်စ��တ၍ အဝ�စ�ငရ�သ�� �ရ�က်ရ�လ၏။ ကလ�ဗ�မင်�သည် ခ�ဝ�ဒ�ရ�သ�၏ လက်,��ခ,န��,���ခ�င�်တ��က�� �ဖတ်၍ ��ပစ်က်၏။ ထ��သ�� 

��ပစ်က်ပ��လင ်ထ��ဥယ��်မ� အထ�က်၌ပင် ��မမ� �၍ အဝ�စ�ငရ�သ�� �ရ�က်ရ�လ၏။ အရ�ငသ်�ရ�ပ�တရ�၏ ဦ��ခ�င်�က�� ပ�တ်ခတ�်သ� 

နဘ�လ���င�် ဥပလဝဏ်�ထရ�မက�� �ပစမ်����သ� နလ�လင ်စသည်တ��လည်� ခ�က်ခ�င်� �သက၏။ 
3 လ�ပ�်က�မ-ဟ�ရ�၌ မ�မ�က��ယတ်��င ်�သ�က�င�်�က�မ၊ သ�တပ��က လ�ပ�်က�မဟ��သ� �စမ်� ��လ���ပင ်ယ�ရမည်။ 
4 နည်�လမ်�မ���ယ�င်�စ�� �လ���သ�င�်�ခင�်ဟ�သည်- သတ�သ��ဝဂ�င�် ဆင်�ခင�်�ဏက်�� မ�ဖစ်�စပ� �သ�ခင်�က�� �လ���သ�င�်မပင�်ဖစ်�က�င�်ဟ� 

ဆ��လ��သည်။ 
5 ထ��အလ���စ��သည်လည်�-ဟ�ရ�၌ စ���ရ�မမ်�င�် ဝမ�်��မ�က်မတ��၏ �ဖစ်�ခင်�သည်၄င�်၊ ထ�တလ်န�်မ၏ မ�ဖစ�်ခင်�သည်၄င�်၊ ထ�တလ်န�်မ၏ 

�ဖစ်�ခင�်သည်၄င�် အစ်အတ��င�် သတ�ကင်��ခင�်, သ��ဝဂကင�်�ခင်�, ��ဏက်င်��ခင�်�က�င�် �ပတည်�။ မ�န၏်။ အကင်သ�သည် "�သ�ခင�် 

မည်�သ� ဤသ�ဘ�သည် ပဋ�သ�အ���ဖင�် �ဖစ်ပ���သ�သ�အ�� ဧကန ်�တ�စမ�ပင်"ဟ� ပည�ရ��တ��၏ စက��က�� အမ�တရ်၏။ 

ထ���သ�ခင်�၌�ဖစ်�သ� ထ�တ်လန�်မ သ��ဝဂလည်� ရ��၏။ �က�င�်စ��လည်� ဆင်�ခင်�သ� ��ဏရ်��၏။ ထ��သ�အ�� လ��အ��ခ�စ်ခငသ်�၏ 

�သ�ခင�်စ�သ� အ�က�င်��က�င�် စ���ရ�မ�်ခင�် စသည်တ��သည် �ဖစ�်ပရန် အခ�င�်မရကက�နသ်ည်သ�တည်�။  



(၈) အ�ဿတ�ကမ�န န��ဒသ 3 
 
�ယ�ဂ�အ�� န�ဝရဏတ��သည ်ကင်�က�န၏်။ �သ�ခင်�လင ်အ���ရ���သ� အမ�တရ်မသတ�သည ်�က�င်�စ�� 

တည်၏။ ဥပစ�ရသ�� �ရ�က်သညသ်�လင် �ဖစ�်သ� ကမ�န�်သည် �ဖစ�်ပ၏။ 
 
(၁၆၉) ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် �လ���သ�င�်��မ�ဖင�် ဥပစ�ရသ�� မ�ရ�က်�သ�လင် ထ���ယ�ဂ�သည-်  

(၁) သ�သတသ်မ��က��သ�� �ရ��တည်ကပ်လ�က် တည်�သ�အ���ဖင�်၄င်�၊  

(၂) �ပည�်စ���ခင်� ပ�က်စ���ခင်� အ���ဖင�်၄င်�၊  

(၃) �သ�ခင်�က�� အန��သ�� �ဆ�င်�သ�အ���ဖင�်၄င်�၊ 

(၄) �ပ်က��ယ်၏ သတဝ�အမ���တ���င�် ဆကဆ်��သ�အ���ဖင�်၄င်�၊ 

(၅) အသက်၏ အ��နည်��သ�အ���ဖင�်၄င�်၊ 

(၆) �သ�ခင်�၏ အမ�တ်န�မ�တ ်မရ���သ�အ���ဖင�်၄င�်၊ 

(၇) အသက်တမ်�၏ အပ��င်�အ�ခ���ဖင်�၄င�်၊ 

(၈) ရ�င်ဆ� ခဏ၏ တ���တ�င်��သ�အ���ဖင�်၄င်�၊ 

ဤရ�စပ်���သ� အ�ခင်�အရ�တ���ဖင�် �သ�ခင်�တရ��က�� အဖနတ်လ�လ� �အ�က�်မ�ဆင�်ခငအ်ပ်၏။  
 

(၁) လ�သတ်သမ��က��သ�� �ရ��ကပ်လ�က် တည်�သ�အ���ဖင�် ပ�� 
  

သ�သတသ်မ��၏ �ရ��အန��၌ ရပ်တည်�န�ခင်�က��သ�� �သ�ခင�်၏ �ရ��ကပ်လ�က ်တည�်န�ခင်�အ���ဖင�် 

�အ�က်�မ�ဆင်�ခငအ်ပ်၏။ ခ��၍ �ပဦ�အ�� - သ�သတ်သမ��သည ်"ဤသ�၏ ဦ��ခ�င်�က�� �ဖတ်အ��"ဟ� သ�လ�က်က�� 

စ��က��င်ပ��လင ်အသတ်ခ�ရမည�်သ�၏ လညပ်င်�ဆ�သ�� သ�လ�က်က�� ခ�တသ်တ်မည�်အသ�င�်ဖင�် သ����စလ�က် �ရ�� 

အန��၌ တည်ဘ�သက��သ�� ဤအတ�ပင ်�သ�ခင်�သည်လည�် �ရ��ကပ်လ�က် တည်�နသညဟ်�သ� အဖနတ်လ�လ� 

�အ�က်�မ�ဆင်�ခငအ်ပ်၏။  

 အဘယ�်�က�င�်နည်�ဟ�မ�- ဇ�တ��င�်အတ�တက� လ�ခ���သ��က�င�်၄င်�၊ အသကက်�� �ဆ�ငသ်���တတ်-

�သ�စတတ်�သ��က�င�်၄င်� �ဖစ�်ပသည်။ ခ��၍ �ပပ�အ�� - မင��သည ် �ပ�က်လ�ကတည်�က ဦ�ထ�ပ်�ဖင�် ��မမန�် 

က�� ယ�လ�က်သ�လင်  �ပ�က်လ�ဘ�သက��သ�� ဤအတ�ပင် သတဝ�တ��သည ်အ���ခင်� �သ�ခင�်က�� ယ�လ�က်သ�လင ်

ဘဝအသစ�်ဖစ်လ�ကက�န၏်။ ထ��စက�� မ�န�်ပ၏။ ယင်�သတဝ�တ��၏ ပဋ�သ �စ�တသ်ည ်�ဖစခ်��က(်ဥပ�ဒ်ခဏ)၏ 

အ�ခ��မ��၌ပင်လင ်ဌ�-ဟ� ဆ��အပ်�သ� အ��ရင�်�ခင်�သ�� �ရ�က်ပ��လင် �တ�ငထ်�တ်မ� �ပတ်က��သ� ယ�်ဘက်ခ� 

တ���င�်တက� ပ�က်စ��၏။ ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် ခဏ�ကမရဏ (စ�တ်၏ခဏ �ပ်၏ခဏ�င�်ဆ��င်�သ� �သ�ခင်�)သည် 

ဇ�တ��င�်အတ�တက� လ�ခ���ပသည။် 

 သညမ်သ� မက�သ�။ �ဖစ်ပ���သ� သတဝ�သည ်မခတ်ဧကန ်�သရ�သ��က�င�် ဤမရဏဿတ� 

အရ�၌ ဇ�ဝ�တ��၏ �ပတ်စ��ခင�်ဟ��သ� �သ�ခင်�သည်လည�် ဇ�တ��င�်အတ�တက�ပင် လ�ခ���ပသည။် ထ���က�င�် 

ဤသတဝ�သည ်ပဋ�သ�အ���ဖင�် �ဖစ�်သ� က�လမ�စ၍ ပ��ပမ��ပရလင ်ထ�က်ပ���သ� �နသည် ဝင�်ခင်�ဆ�သ�� 

�ရ��လ�က် သ���မ�သ����န၏။ �ရ�က်ရ� �ရ�က်ရ� အရပ်မ� အနည်�ငယ်မ�သ�်လည်� �ပန၍် ဆ�တ�်ခင်�မည ်



(၈) အ�ဿတ�ကမ�န န��ဒသ 4 
 
သည ်မရ��သက��သ��၄င်�၊ က�လ��သ� �မက်သစရ်�က ်စသညက်�� အလ�နလ်�င်စ�� �ဆ�င်တတ်�သ� �တ�ငက်��ခ��င်� 

သည ်�ရ�သ��သ�လင ်စ��သ���သက��သ��, လ�မ်�ဆင�်သက��သ�� အနည်�ငယ်မ�သ�်လည�် မ�ပနမ်ဆ�တမ်�၍ �သ�ခင်�ဆ� 

သ�� �ရ��လ�ကသ်�လင် သ����န၏။ ထ���က�င�် �အ�က်ပ� ဂ�ထ�က�� မ�န�်ဆ��ထ���ပသည ်-- 

"သတဝ�သည ်အကင် တစ်ခ��သ�ည်�၌ (ဝ�) တခ��သ�အခ� �န၌် �ရ��ဦ�စ�� အမ�ဝမ်�၌ ပဋ�သ� 

တည်လ�က် �န၏။ ထ��ည�် ထ��အခ� �နမ်� စ၍ ထ��သတဝ�သည ်�သ�ခင်�ဆ�သ�� ခ� �တကလ်�ကသ်�လင် သ��� 

�န၏။ ဤသ�� တသ���တည်� သ����န�သ� ထ��သတဝ�သည ်ခဏမ�သ�်လည�် �ပနမ်ဆ�တ်�ခ�။" 
 
 ဤသ�� တသ���တည်� သ����န�သ� ထ��သတဝ�အ�� ��ရ�သ�အပ�ရ��န�်ဖင�် ပ��လ�င�်သ��က�င�် �မစင်ယ် 

�ခ��င်���မ�င်�တ��၏ က�န�်ခင်�က��သ��၄င�်၊ အည�ရင်�သ�� အစ်�လ��က်�သ� �ရ၏ ရသဓ�တ�်ဖင�် စ�တစ်��က�န�်သ� 

သစသ်��တ��၏ န�နက်က�လ၌ �ကက��ခင်�က��သ��၄င�်၊ ဒ�တ်�ဖင�် ��ကအ်ပ်က�န�်သ� ��မအ�����မခ�ကတ်��၏ က��ပ�က် 

�ခင်�က��သ��၄င�်၊ �သ�ခင်�သည်သ�လင ်သ�၍ သ�၍ န��ကပ်လ�က ်ရ��၏။ ထ���က�င�် �အ�ကပ်� ဂ�ထ�တ��က�� 

မ�န�်ဆ��ထ���ပသည်--  
 

"�န�ညဉ�်တ��သည် က�နလ်�နသ်���က�န၏်။ အသက်သည ်ခ�ပ်လ�က ်ရ��၏။ �မစ်ငယ် �ခ��င�်��မ�င်� 

တ��၏�ရသည် ��ရ�သ�၌ တ�န�တ�ခ�� က�နသ်���သက��သ�� သတဝ�တ��၏ အသကသ်ည် (ဝ�) အသက်ရ�င ်

�နရမည�် အခ� �နက်�လသည ်က�နသ်���လ�က် ရ��၏။ 

မ�ည�်က�န�်သ� သစ်သ��တ��၏ န�နကခ်င်�၌ �ကက�မည်မ� �က�ကဖ်�ယ်�ဘ�5

6 ရ��သက��သ�� 

ထ��အတ�ပင ်ပဋ�သ �အ���ဖင�် �ဖစလ်�က�န်ပ���သ� သတဝ�တ��အ�� �သ�ခင်�မ� (ဝ�) �သရမည်မ� 

�က�က်ဖ�ယ်�ဘ�သည် အမ�ရ���န�ခ�၏။  

အ���ထ�န�်သည်၏ �ပလ�ပ်အပ်ပ���သ� အငယ် အက�� မ��ဖ�တ်ပ�� မ��မဖ�တရ်�သ��သ� ��မအ��� 

��မခ�က် ဟ�သမ အလ���စ��သည ်က�က်ပ�က�်ခင်�လင် အဆ���ရ��သက��သ�� ထ��အတ�ပင ်သတဝ�တ��၏ 

အသက်သည ်ပ�က်စ���ခင်�လင ်အဆ���ရ���ခ�၏။ 

 �နထ�က်လ��ခင�်�က�င�် �မကဖ်���၌ �င�်�ပ�က်သည ်��ခ�က�်သ�က�ယ်�ပ��က် သ���သက��သ�� 

ဤအတ�ပင ်လ�တ��၏ အသက်သည ်�သလ�ယ ်ပ�က်လ�ယလ်�၏။ ထ�� �က�င�် က�်ပ်က�� ရဟန်��ပ�ခင်�မ� 

မတ���မစ်ပ�န�� မ�ခင။်" (ယ�ဓ�ယဇ�တ၊် ဇ�၊ ၁၊ ၂၃၆။) 

 ထ��မ�တပ�� ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် သန်လ�ကခ်� �မ����န�သ� သ�သတသ်မ��သည် �ရ��အန��၌ တည်�န 

သက��သ�� ဇ�တ��င�် အတ�တက� ပ�လ�ခ���သ� ဤ�သ�ခင်�သည ်လညပ်င်�ဆ�သ�� သနလ်�ကက်�� သ����စ�သ� 

ထ��သ�သတသ်မ��က��သ��ပင ်အသက်က�� �ဆ�င်သ���တတ်-�သ�စတတ်သည ်သ�လင်တည�်။ မ�ဆ�င်ပ�-

မ�သ�စပ� ဆ�တ်နစသ်ညဟ်�၍ မရ���ပ။ ထ��သ�� ဇ�တ��င�် အတ�တက� လ�ခ���သ��က�င�်၄င�်၊ အသက်က�� �ဆ�င် 

သ���တတ်-�သ�စတတ်�သ��က�င�်၄င်� ခ� �မ���ထ��သည�် သနလ်�က်ရ���သ� သ�သတသ်မ��က��သ�� �သ�ခင်�သည ်

                                           
6 သစပ်င်ထက်၌ သစသ်��က�� လက်�ဖင�်ခ��ရန် အ��ထ�တ်က�န�်သ� သစသ်��ရ�ငတ်��အ�� အသ���ကက�သ���မည်မ� စ���ရ�မ�်ခင်��ဘ�သည် 

�ဖစ်၏။ တနည်�က��- သစပ်င် �အ�က်သ�� ဝင်က�သ� သ�တ��အ�� သ�တ��အထက်၌ �ကက�မည်မ� စ���ရ�မ�်က�က်ရ���ခင်��ဘ�သည် �ဖစ်၏။ 



(၈) အ�ဿတ�ကမ�န န��ဒသ 5 
 
လည�် �ရ��ကပ်လ�က် တည်ရ���နသည်သ�တည်�။ သ���ဖစ၍် ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် သ�သတ်သမ��က��သ�� �ရ�� 

ကပ်လ�က် တည်�သ�အ���ဖင�် �သ�ခင်�က�� အဖနတ်လ�လ� �အ�က်�မ�ဆင်�ခငအ်ပ်�ပသည။် 
 

(၂) �ပည�်စ���ခင်� ပ�က်စ���ခင်�အ���ဖင�် ပ�� 
 

 (၁၇၀) ဤ�လ�က၌ �ပည�်စ���ခင�်-သမတ� မညသ်ညမ်�� ပ�ကစ်���ခင်�-ဝ�ပတ�က ၄င်�က�� မလ�မ်�မ���မ� 

အတ�င�်၌သ�လင် တင�်တယ�်က�င်��မတ်�ပသည်။ ပ�ကစ်���ခင်�က�� �က��်လ�န၍် တည်�သ� (ဝ�) မပ�က်စ����င ်

�သ� �ပည�်စ���ခင�်မည်သညက်�� မရ���ပ။ ထ���က�င�်ပငလ်င်-  

နတ်စည�်စ�မ်�င�်တ��သ� စည်�စ�မ်မ����င�် အစ���ရ�ခင်��ဖင�် အလ�နအ်က� ခ�မ်�သ��င�်�ပည�်စ���သ� 

အ�သ�ကမင်�သည် ဇမဒ�ပ်�ခ အ��ယ ��မတစ်ခ�လ���က�� အ�ပ်စ���သ����ဆ�င်လ�က် က��ဋတရ��သ� 

ဥစ�က�� �ပ�လပ��လင် �န�က်ဆ���က�လ၌ ဆ���ဖသ��တ�ခမ်�မက�� အစ���ရ�သ� ပ��င်ရ�ငအ်�ဖစ်သ�� 

�ရ�က်ရ�လ၏။ 

 အ�သ�က(မစ���ရ�မ်)မည်�သ� ထ��ဧကရ�ဇမ်င�်�သ�်မ�လည�် �က�င်�မက�န�်ခင်�သ�� �ရ�က်လတ် 

�သ�် ထ��က��ယ်ခ��ဖင�်ပငလ်င ်�သ�ခင�်သ�� �ရ���ဖစလ်က ်စ���ရ�မ်ပ��ဆ���ခင�်သ�� �ရ�ကရ်ရ���လပ�။ 
 
 တနည်��သ�်က�� အလ���စ���သ� အန�ကင်��ခင်� က�န�်မ��ခင�်သည် န��ခင�်လင် အဆ���ရ��၏။ အလ���စ�� 

�သ� ပ� ��မစ်�နယ ်အရ�ယ်�က�င်��ခင�်သည် အ���ခင်�လင ်အဆ���ရ��၏။ အလ���စ���သ� အသကရ်�င်�ခင်�သည ်

�သ�ခင်�လင် အဆ���ရ��၏။ အလ���စ��ပင�်ဖစ�်သ� သတဝ�အ�ပ�င်�က�� ဘဝသစ�်ဖစ�်ခင်�က အစ်လ��ကလ်�၏။ 

အ���ခင်�က ပ��ဝင်ပ� ���လ�က် ရ��၏။ န��ခင်�က လမ်�မ�����ပ်စက၏်။ �သ�ခင်�က �ပင�်စ��ပ�တ်ခတ ်��ကသ်တ်အပ်၏။ 

ထ�� �က�င�် �အ�က်ပ� ဂ�ထ�တ��က�� �ဟ�က���တ�်မ��ပသည-်- 

မ����က�င်�ကင်က�� ထ�ဆ��က်လ�က် �မင�်မ��က��က�ယ်က�န�်သ� �က��်�တ�င်က��တ��သည ်

ပတ်ဝန�်က�င် အရပ်�လ�မ�က်��မ� ရ��သမက�� က�တ�်ခ�ကက�နလ်�က ်အစ်အတ��င်� လ�မ�်၍ လ�မ�်၍ 

လ�က�နသ်က��သ��- 

ထ��အတ�ပင ်အ���ခင်��င�် �သ�ခင�်တ��သည ်မင်�တ��က��၄င�်, ပ�ဏ��တ��က��၄င�်, သ�ကယ်တ��က��၄င်�, 

သ�ဆင�်ရ�တ��က��၄င�်, ဒ�န�်စ��ပန�်မကတ်��က��၄င်� သတဝ� အ��လ���တ��က�� လမ်�မ�����ပ်စကက်�န၏်။ 

တစ��တစ်�ယ�က်က��မ မ�ရ��င ်မခ�န်ပ� အ��လ���က��ပင ်ဖ���ပ်က�တ်�ခ�၏။ 

ထ��အ���ခင်� �သ�ခင်�တ��က ��ပ်စကရ်�၌ ဆင်တပ်တ��၏ �အ�င�်�မမရ��၊ �မင�်တပ် ရထ��တပ်တ��၏ 

�အ�င်��မမရ��။ ��ခလ�င်တပ်၏ �အ�င်��မမရ��။ တ��ငပ်င�်�ဏ်က��မ��၍ စစထ်����ခင�်�ဖင�်�သ�်၄င�်,6

7 

ဥစ�တ�စ��� လက်�ဆ�င်ထ����ခင�်�ဖင�်�သ�်၄င်� �အ�င်��င်ရနလ်ည�် မစ�မ်���င�်ခ�။ 

                                           
7 မ�ဟ�သဓ�, ဝ�ဓ�ရပည�ရ��က��သ���သ� အတ��ငပ်ငခ်� ပည�ရ��အမတ်က��မ��� ရ��က၏။ ယင်�အမတ်က��တ��သည် တ��င်ပင�်�ဏတ်���ဖင�် 

ရန်သ�တ��က�� က���ပ���စ��င်က�န၏်။ သ���သ�် ယင�်တ��၏ မယ�ဒ-တ��ငပ်င�်�ဏ�်ဖင�် စစ်ထ����ခင်�တ��၏ ဂတ� ဝ�သယ မရ��ဟ� ဆ��ထ��၏။ 
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 ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် အသက်ရ�င်�ခင�်ဟ��သ� �ပည�်စ���ခင�်မ�� �သ�ခင်�ဟ��သ� ပ�က်စ���ခင�်လင် အဆ��� 

ရ��သည်၏အ�ဖစက်�� ပ��င�်�ခ��မ�တ်သ��သည�်ဖစ၍် �ပည�်စ���ခင်� ပ�က်စ���ခင်��ဖင�် �သ�ခင်�က�� အဖနတ်လ�လ� 

�အ�က်�မ�ဆင်�ခငအ်ပ်�ပသည။် 
 

(၃) အန��သ��  �ဆ�င�်သ�အ���ဖင�် ပ�� 
 (၁၇၁) �သ�လက�န�်သ� သ�တပ��တ���င�် အတ�တက� မ�မ�၏ �သ�ခင်�က�� အန��သ�� �ဆ�င�်သ�အ���ဖင�်-

ဟ� ဆ��လ��သည။် ထ��သ�� အန��သ���ဆ�င်�သ�အ���ဖင�် �အ�က�်မ�ရ�၌ (က) အ�ခ�အရ�အ���ဖင�်၄င်�၊ (ခ) ဘ�န�်က� 

က��မ���ခင်�အ���ဖင�်၄င�်၊ (ဂ) ခ�နအ်��က���ခင်�အ���ဖင�်၄င�်၊ (ဃ) တန်ခ���က���ခင်�အ���ဖင�်၄င်�၊ (င) ပည� 

က���ခင်� အ���ဖင�်၄င်�၊ (စ) ပ�စကဗ�ဒ�အ���ဖင�်၄င�်၊ (ဆ) သမ�သမဒအ���ဖင�်၄င်� ဤ(၇)ပ���သ� အ�ခင်�အရ� 

တ���ဖင�် �သ�ခင်�က�� အဖန်တလ�လ� �အ�က်�မ�ဆင�်ခင်အပ်၏။ အဘယ်သ��နည�်ဟ�မ�-- 
 
 (က) ဤ�သ�ခင်�မည�်သ� တရ��သည ်မ����သ� အ�က��်အ�စ� အ�ခ�အရ�ရ��က�န�်သ� မ���စ���သ� 

စည်�စ�မ်ဥစ� ယ�်ရထ��ရ��က�န�်သ� မဟ�သမတမင�်, မ�တမ်င်�, မဟ�သ�ဒဿနမင�်, ဒဠ��နမ�မင�်, န�မ�မင�် 

စ�သ� မင်�တ��၏�သ�်လည�် အထက်၌ ရ��ရ����ခင်�မရ��ပ� ရ�ရ�က��သ�လင ်က��ရ�က်တ���သ�၏။ င�အ �ပ၌ 

အဘယ�်�က�င�် မက��ရ�က်ပ� ရ���ခ�အ��နည်�။ 

မဟ�သမတမင်� အစရ���သ� မင�်�မတ်တ��သည ်မ����သ� အ�ခ�အရ� ရ��က�ပက�န်၏။ ထ��မင�်�မတ်တ�� 

�သ�်မ�လည�် �သမင်�၏ အလ��သ�� �ရ�က်ကရတ���သ�၏။ င�သ���သ�် သ�မနလ်�တ��သည ်အဘယ်မ�� 

ဆ��ဖ�ယရ်���ခ�အ��နည�် ဟ�၍- 

ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် အ�ခ�အရ�မ����ခင်�အ���ဖင�် �သ�ခင်�က�� အဖနတ်လ�လ� �အ�က်�မ�ဆင�်ခင်အပ်�ပသည်။  
 
 
 (ခ) ဘ�န�်က�က��မ���ခင်�အ���ဖင�် အဘယ်သ�� �အ�က်�မ�ဆင�်ခင်အပ်သနည်�? ဟ�မ�--  

 �ဇ�တ�ကသ��ဌ�က��, ဇဋ�လသ��ဌ�က��, ဥဂ�သ�ကယ်, �မကသ��ဌ�က��, ပ�ဏသ��ဌ�က��-

ဟ��သ� ဤပ�ဂ�လ်က��တ��သည၄်င်�၊ �လ�က၌ ဘ�န�်က�က��မ��သ�-ဟ� ထင်ရ����က��်�စ�က�န�်သ� 

အန�ထပ�ဏ်, ဓန�ယ, အစရ��က�န�်သ� အ�ခ�� သ��ဌ�သ�ကယ်တ��သည၄်င�် ထ��အလ���စ��က�န�်သ� 

ပ�ဂ�လ်က��တ��သည ်�သ�ခင်�သ�� �ရ�က်ကရ�လက�န်ပ�။ င�သ���သ� သ�မနပ်�ဂ�လ်တ��၌ အဘယ်မ�� 

ဆ��ဖ�ယရ်���ခ�အ��နည�်-ဟ�၍ 

 ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် ဘ�န�်က�က��မ���ခင်�အ���ဖင�် �သ�ခင်�က�� အဖန်တလ�လ� �အ�က်�မ�ဆင�်ခင် 

အပ်�ပသည်။ 
 

                                                                                                                                        
မဟ�ဋ�က�၌ အ�ထဗဏ�ဝဒ အစ�အရင် မန�်ဖင�် စစ်ထ����ခင်�ပ�ယ�ဂ�ဖင�် ဟ� ဖ�င�်�ပထ��၏။ ယင်�မန်�ဖင�် စစ်ထ����ခင်�က��လည်� 

တ��င်ပင�်�ဏက်�� မ��၍ စစ်ထ����ခင်�၌ အတ�င�်ဝင်သည်ဟ� ယ�အပ၏်။ 



(၈) အ�ဿတ�ကမ�န န��ဒသ 7 
 
 (ဂ) ခ�နအ်��က��အ���ဖင�် အဘယ်သ�� �အ�က�်မ�ဆင�်ခင်အပ်သနည်�? ဟ�မ�- 

ဝ�သ��ဒဝမင်�, ၄င်�၏ည��တ�် ဗလ�ဒဝမင်�, ဘ�မ�သနမင်�, ယ�ဓ��လမင�်, လက်�ဝ�နပမ်�သမ��က��  

�ဖစ�်သ� စ��ရ-ဟ��သ� ဤခ�နအ်��က��သ�တ��သည ်�သမင�်၏ အလ����ငင်�သ�� �ရ�က်က�လ က�န်ပ�။ 

ဤသ�� စ�မ်�ရည်သတ� ခ�နအ်���င�် �ပည�်စ��ကသည ်ဟ�၍ �လ�က၌ �က��်�စ�က�န�်သ� ဝ�သ��ဒဝ အစရ�� 

က�န�်သ� ဤသ�တ���သ�်မ�လည�် �သ�ခင်�သ�� �ရ�က်ကက�န�်သ�၏။ င�သ���သ� သ�မနပ်�ဂ�လ်တ��၌ 

အဘယ်မ�� ဆ��ဖ�ယရ်���ခ��တ��အ��နည်� ဟ�၍- 

ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် ခ�နအ်��က���ခင်�အ���ဖင�် �သ�ခင်�က�� အဖနတ်လ�လ� �အ�က်�မ�ဆင�်ခင်အပ်�ပသည်။ 
 
 (ဃ) တန်ခ���က���ခင်�အ���ဖင�် အဘယ်သ�� �အ�က်�မ� ဆင�်ခငအ်ပ်သနည�်? ဟ�မ�- 

  တန်ခ���ရ�င်တ��တ�င ်အ�မတ်ဆ����ဖစ၍် ဒ�တ�ယ အဂသ�ဝက �ဖစ�်တ�်မ��သ� အရ�င�်မ�ဂလ�န ် 

မ�ထရ်သည ်သ�က��မင်�၏ စ�ရ� �ဝဇယ��ပ�ဿဒ်က�� ��ခမ�တ�်မ�ဖင�် ညပ်၍ တ�နလ်ပ်�စခ��၏။ 

ထ��မ�လ�က် တန်ခ���က���သ� အရ�င်မဟ��မ�ဂလ�န ်မ�ထရ�်သ�်မ�လည�် �ခ�သ�၏ခ�တ�င�်သ�� 

ဝငရ်�သ� သမင်က��သ�� ကမ်�ကတ်စ���သ� �သမင်�၏ခ�တ�င�်သ�� တန်ခ����တ�်မ����င�်တက� ဝငရ်တ�� 

�သ�၏။ င�က��သ���သ� သ�မနပ်�ဂ�လ်တ��၌ အဘယမ်�� ဆ��ဖ�ယ် ရ���ခ�အ��နည�် ဟ�၍- 

 ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် တန်ခ���က���ခင်�အ���ဖင�် �သ�ခင်�က�� အဖနတ်လ�လ� �အ�က်�မ�ဆင�်ခင်အပ်�ပ 

သည။် 
 
 (င) ပည�က���ခင�်အ���ဖင�် အဘယ်သ�� �အ�က်�မ�ဆင�်ခငအ်ပ်သနည�်?ဟ�မ�- 

�မတ်စ��ဘ�ရ��မ�တပ�� ရ��ရ��သမ အ��လ����သ� သတဝ�တ��၏ အသ���ဏ် ပည�တ��သည် 

အရ�ငသ်�ရ�ပ�တရ� ��ဏ်ပည��တ�်၏ ၁၆-စ�တ်၏(၁၆x၁၆=၂၅၆-စ�တ်၏) တစ်စ�တ်မက��ပင ်မမ����င ်

က�န။် ဤသ�� ��ဏ်ပည�က��မ���တ�်မ�၍ ပထမ အဂသ�ဝက �ဖစ�်တ�်မ��သ� အရ�င်သ�ရ�ပ�တရ� 

မ�ထရ်�သ�်မ�လည�် �သမင်�၏ အလ����င်င�သ�� �ရ�က်ရတ���သ�၏။ င�က��သ���သ� သ�မနပ်�ဂ�လ်တ��၌ 

အဘယ်မ�� ဆ��ဖ�ယရ်��အ��နည်� ဟ�၍- 

 ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် ပည�က���ခင်�အ���ဖင�် �သ�ခင်�က�� အဖနတ်လ�လ� �အ�က်�မ�ဆင�်ခင်အပ်၏။ 
 
 (စ) ပ�စကဗ�ဒ�အ���ဖင�် အဘယ်သ�� �အ�က�်မ�ဆင�်ခင်အပ်သနည်�? ဟ�မ�-- 

 မ�မ�၏��ဏ်�င�် ဝ�ရ�ယ၏ အစ�မ်�အ���ဖင�် အလ���စ���သ� က��လသ�ရန်သ�တ��က�� �ခ�မန�် ပယ်ဖ�က�်တ�်မ� 

ကလ�က် ပ�စက�ဗ�ဓ���ဏ်သ�� �ရ�က်�တ�်မ�ကက�န�်သ�, တပ��တည်�သ� �န�လ�ရ��ကသ�ဖင�် တစ်�ခ��င်� 

တည်�သ��ပ�က်သည�် �က��ခ� ��င�် တ��တ�်မ�ကက�န�်သ�, က��ယ်ပ��င�်�ဏ်�ဖင�်သ� သစ�က�� သ��တ�်မ�ကသ�ဖင�် 

သယမမည�်တ�်မ�ကက�န�်သ� အကင် ပ�စကဗ�ဒ� အရ�င�်မတ်တ��သည ်ရ��ကက�န၏်။ ထ��ပ�စကဗ�ဒ� အရ�င်�မတ ်

တ���သ�်မ�လည�် �သ�ခင်�မ� မလ�တ်က�ပက�န။် င�သညက်�� �သ�ခင်�မ� အဘယ်မ�� လ�တ်�ခ�အ��နည�် ဟ�၍၄င�်- 
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လက်�က�က်�စခ်�တ��၏ အခ�င�်ခ�င�် ထ�ခ��က်�ခင�် အစရ���သ� ထ��ထ��အ�က�င်�န�မ�တ်က�� အစ�� 

�ပ၍ စ��စမ်� ဆင်�ခငက်�နလ်�က် အကင် ပ�စကဗ�ဒ� အရ�င�်မတ်တ��သည ်မ�မ�အလ��လ���ဖစ�်သ� သယမ 

��ဏ်�ဖင�် အ�သ�ဝ�က�န�်ခင�်သ�� �ရ�က်�တ�်မ�က�လက�န်ပ�။ 

တစ်ပ��တည်�သ� က�င�်�လ� �န�လ� ရ���ခင်��က�င�် တစ်�ခ��င်�တည်�သ� �ပ�ကသ်ည�် �က�ခ� ��င�် 

တ��တ�်မ�ကက�န�်သ� ထ��ပ�စကဗ�ဒ� အရ�င်�မတ်တ���သ�်မ�လည�် �သ�ခင�်က�� မ�က��်လ�န်��င်ကက�န။် 

င�သ���သ� သ�မနပ်�ဂ�လ်တ��၌ အဘယ်မ�� ဆ��ဖ�ယရ်���ခ�အ��နည�် ဟ�၍၄င�်- 

ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် ပ�စကဗ�ဒ� အရ�င်�မတ်တ��၏ �ဖစပ်��နည�်အ���ဖင�် �သ�ခင�်က�� အဖနတ်လ�လ� �အ�က�်မ� 

ဆင�်ခင်အပ်�ပသည်။ 
 
 (ဆ) သမ�သမဒ ဘ�ရ��အ���ဖင�် အဘယ်သ�� �အ�က်�မ�ဆင�်ခင် အပ်သနည်�? ဟ�မ�--  

 ဘ�န�်�တ�်က���တ�်မ��သ� အကင်�မတ်စ��ဘ�ရ��သည် ၈၀-�သ� လကဏ�ငယ်တ���ဖင�် တန်ဆ� 

ဆငအ်ပ်က�န�်သ� သ���ဆယ�်�စပ်���သ� မဟ�ပ�ရ�သလကဏ��တ�်က��တ���ဖင�် ဆန�်ကယ်�သ� �ပ်က��ယ်�တ�် 

�င�်လည်� �ပည�်စ���တ�်မ�၏။ ခပ်သ�မ်��သ� အ�ခင်�အရ�အ���ဖင�် ထကဝ်န�်က�င် စင်ကယ်က�န�်သ� သ�လအစ� 

အစရ��က�န�်သ� ဂ�ဏ်ရတန�တ���ဖင�် ပ���သ�(ဓမက�ယ) တရ��က��ယ်�တ�်�င�်လည်� �ပည�်စ���တ�်မ��ပ၏။ 

အ�ခ�အရ�မ���သ�၏အ�ဖစ်, ဘ�န�်က�က��သ�၏အ�ဖစ်, ခ�နအ်��က��သ�၏အ�ဖစ,် တန်ခ���က��သ�၏အ�ဖစ,် ပည�က��သ� 

၏အ�ဖစ်တ��၏ (ဝ�- အ�ခ�အရ�မ����ခင်� .... ပည�က���ခင်�တ��၏) �ခ�င်ထ�ပ် တဖကက်မ်�သ�� �ရ�က်�တ�်မ�၏။ 

တ�သ�မရ���သ�  �ရ��ဘ�ရ�� �န�က်ပ�င�်မည�်ဘ�ရ��တ���င�်သ� တ��တ�်မ�၏။ ပ�ငဘ်က ်တ�သ�မရ���ပ။ က�လသ�တ��မ� 

 �ဝ�က��စင်ကယ်�တ�် မ��ပ၏။ မ�နစ်�� က��ယ်ပ��င�်�ဏ်�ဖင�် သ��တ�်မ�၏။ ထ��သ���သ� �မတ်စ��ဘ�ရ���သ�်မ�လည�် 

�ရအယ်မ���သည�်ထန်စ�� က��ခင်��က�င�် င�မ်��လ�သ� မ��ပ��က��က��သ�� �သ�ခင�်ဟ��သ� မ���၏က��ခင်��က�င�် 

တခဏခ�င်�ပင ်င�မ်��တ�်မ��လ၏။  

ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် က��မ���သ� အ���ဘ�်ရ���သ� �မတ်စ��ဘ�ရ��၏ အလ����ငင်�သ�� အကင် �သ�ခင်� 

သည ်�က�က်သ�ဖင�်လည�် မလ��က်၊ ရ�ကသ်�ဖင�်လည်� မလ��က၊် သ�အလ��သ��သ� လ��က�်စ၏။ 

ရ�က်�ခင�်လည်� မရ��, �က�က်ရ���ခင်�လည်� ကင်��သ� သတဝ�အ��လ���က�� �ခ�မန�်သတ်�ဖတ ် 

တတ်�သ� ထ��သ���သ� ဤ�သ�ခင်�သည ်င�သ���သ� သတဝ�က�� အဘယ�်�က�င�် မလမ်�မ��� မ��ပ်စက်ပ� 

ရ���ခ�အ��နည်�.. ဟ�၍- 

ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် သမ�သမဒဘ�ရ��၏ �ဖစ်ပ��အ���ဖင�် �သ�ခင်�က�� အဖနတ်လ�လ� �အ�က်�မ�ဆင်�ခငအ်ပ်�ပ 

သည။်  

 ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် အ�ခ�အရ�မ����ခင်� စသည်တ���င�် �ပည�်စ��က�န�်သ� အ�ခ��ပ�ဂ�လ်တ���င�်တက� 

�သ�ခင်�ဟ��သ� တ�ည��ခင်�ရ��သည၏် အ�ဖစ်�ဖင�် မ�မ�က��ယက်�� �သ�ခင်�သ�� ကပ်�ဆ�င်၍ ထ��ပ�ဂ�လ်ထ��တ��၏ 

�သ�ခင်�က��သ�� င�၏လည�် �သရ�ခင်�သည် �ဖစလ်တ��ဟ� အဖနတ်လ�လ� �အ�က်�မ�ဆင�်ခင်�သ� ထ���ယ�ဂ�အ�� 

ဥပစ�ရသ���ရ�က်�သ� ကမ�န�်သည ်�ဖစ၏်။ သ���ဖစ၍် ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် အန��သ�� �ဆ�င်�သ�အ���ဖင�် 

�သ�ခင်�က�� အဖနတ်လ�လ� �အ�က်�မ�ဆင�်ခင်အပ်�ပသည။် 
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(၄) �ပ်က��ယ၏် သတဝ�မ���တ���င�် ဆက်ဆ��သ�အ���ဖင�် ပ�� 
 
 (၁၇၂) ဤက��ယ်သည ်မ���စ���သ� သတဝ�တ���င�် ဆကဆ်�၏။ �ရ��ဦ�စ�� �ပရလင် (၈၀)�သ� ပ���မ� �� 

တ���င�် ဆက်ဆ�၏။ ထ��ပ���တ��တ�င ်အ�ရပ��က�� မ��၍ �နက�န�်သ�ပ���တ��သည ်အ�ရပ��က�� ခ�စ��က�န်၏။ အ�ရထ�က�� 

မ��၍ �နက�န�်သ� ပ���တ��သည ်အသ��က�� ခ�စ��က�န၏်။ အ�က�က�� မ��၍�နက�န�်သ� ပ���တ��သည-်၊ အ���က�� 

မ��၍�နက�န�်သ�-၊ �ခငဆ်�က�� မ��၍ �နက�န�်သ�ပ���တ��သည် �ခငဆ်�က�� ခ�စ��က�န၏်။  

ထ��မ�မ�တ��၏�နရ� အ�ရ�ပ��တ�ငသ်� �ပ�ကဖ်���က�န၏်၊ အ��က�န၏်၊ �သက�န၏်၊ က�င်က��က�င်ငယ် 

စ�န�်က�န၏်။ ဤက��ယ်သညပ်ငလ်င် ထ��ပ���တ��၏ သ��ဖ���ခန�်လည�် ဟ�တ်၏။ လ�အ����- သ�န���လည�် ဟ�တ်၏။ 

သ�ဿန်လည�် ဟ�တ်၏။ က�င်က��အ�မ်လည�် ဟ�တ်၏။က�ငင်ယ်ခ�ကလ်ည�် ဟ�တ်၏။ ထ��သ���သ� ဤက��ယ်သည ်

ထ��ပ���မ� ��တ��၏ ပ�က်စ���ခင်��က�င�်လည�် �သ�ခင်�သ�� �ရ�ကတ်တ်သညသ်�တည်�။ ထ���ပင ်(၈၀)�သ� ပ���တ���င�် 

လည�် ဆက်ဆ�သက��သ�� ထ��အတ�ပင ်က��ယ်တ�င်�၌ �ဖစက်�န�်သ� အရ�မက မ���လ�စ���သ� �သ�စ��ငက်�န�်သ� 

�ရ�ဂ�တ���င�်လည�် ဆက်ဆ��န၏။ �သ�ခင�်၏ အ�က�င်��ဖစက်�န�်သ� အ�ပင်ပ �မ,ကင�် စသည်တ���င�်လည�် 

ဆကဆ်��န၏။ 

ဥပမ��ပရလင် လမ်��လ�ခ�၌ထ���သ� ပစက်�င်�ပစ်မ�တ်တ��င၌် အလ���စ���သ� အရပ်မ�က်��တ��မ� လ�က�န ်

�သ� �မ��, လ��, ခက်ရင�်, �က��က်စသညတ်��သည ်က��ရ�ကထ်�မ�နက်�နသ်က��သ��၊ ထ��အတ�ပင ်�ပ်က��ယ်၌လည�် 

အလ���စ���သ� ဥပဒ�ဝ�တ��၏ က��ရ�က်�ခင�် �က�င�်လည�် ထ��က�ရ��ဖစ်�သ� ဤ�ပ်က��ယ်သည ်�သ�ခင်�သ�� 

�ရ�က်တတ်သည်သ�တည်�။ ထ���က�င�် �မတစ်��ဘ�ရ��က  �အ�က်ပ�အတ��င�် �ဟ��တ�်မ�ခ��၏-- 

"ရဟန်�တ��- ဤသ�သန��တ�်၌ ရဟန်�သည် �န�က�န၍် ညဉ�်အခ� �န ်�ရ�က်လ�လတ်�သ�် ဤသ�� 

ဆင�်ခင်၏ - 'င�မ�� �သ�ခင်�၏ အ�က�င်�တ��သည် မ���လ�က�န၏်။ �မသည်မ�လည�် င�က�� က��က်ရ�၏။ 

ကင်�မ�� �က�က်သညမ်�လည�် င�က�� ထ���ရ�၏။ ကင်���ခမ���သည်မ�လည�် င�က�� က��ကရ်�၏။ ထ���က�င�် 

င�အ�� �သ�ခင်� သည ်�ဖစရ်�၏။ ထ���သ�ခင်�သည် င�အ�� တရ���လ���သ�င်�မ၏ အရ�ယ်�ဖစရ်�၏။ 

င�သည် �ခ��်၍မ�လည�် လ�က�ရ�၏။ င�စ��ထ��သည�် အစ�သညမ်�လည�် �ဖ�က်�ပနရ်�၏။ င�၏ 

သည�်��ခသည်မ�လည�် ပ�က်ရ�၏။ င�၏ ဓ���င�်တ��သ� �လတ��သညမ်�လည�် ပ�က်က�နရ်�၏။ ထ�� 

အ�က�င်�မ����က�င�် င�အ�� �သ�ခင်�သည် �ဖစရ်�၏။ ထ���သ�ခင်�သည ်င�အ�� အရ�ယ် �ဖစရ်�၏" 

ဟ�၍ ဆင�်ခင်၏။" (ဒ�တ�ယ မရဏဿတ�သ�တ၊် အ�၊ ၁၊ ၂၇၀။ 
 
 ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် �ပ်က��ယ်၏ သတဝ�အမ���တ���င�် ဆကဆ်��သ�အ���ဖင�် �သ�ခင�်က�� အဖနတ်လ�လ� 

 �အ�က်�မ�ဆင်�ခငအ်ပ်�ပသည။် 
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(၅) အသက်၏ အ��နည်��သ�အ���ဖင�် ပ�� 

 (၁၇၃) ဤအသက်မညသ်ညမ်�� အ��မရ��, အ��နည်�၏။ ထ��စက�� မ�န�်ပ၏။ သတဝ�တ��၏ အသက်သည ်

ထ�က်သက် ဝင်သက်�င်�လည�် စပ်၏။ ဣရ�ယ�ပ�ထ်တ���င�်လည�် စပ်၏။ အ�အ� အပ��င�်လည်� စပ်၏။ 

မဟ�ဘ�တတ်���င�်လည�် စပ်၏။ အ�ဟ�ရ�င�်လည�် စပ်၏။  

ထ��ထ�က်သက်ဝငသ်က် စသညတ်���င�် စပ်�သ� ဤ အသကသ်ည် ထ�ကသ်ကဝ်ငသ်ကတ်��၏ အည�အမ 

�ဖစ�်ခင်�က�� ရ�သ�်သ�လင ်မ�ပတ်ဆက်၍ �ဖစ်��င၏်။ အ�ပငသ်��ထ�က�်သ� ���ခ�င်��လသည ်အတ�င်�သ�� 

မဝငလ်တ်�သ�်၄င်�၊ ဝင်ပ���သ��လသည် မထ�ကလ်တ်�သ�်၄င�် သတဝ�သည ်သ��သမည�်လ�တ��၏။ 

�လ�ပ���သ� ဣရ�ယ�ပ�ထ်တ��၏ အည�အမ �ဖစ်�ခင�်က�� ရ�သ�်သ�လင ်မ�ပတ်ဆက၍် �ဖစ်��င၏်။  

တပ��ပ���သ� ဣရ�ယ�ပ�ထ်၏ လ�နက်��ခင်��က�င�် အ�ယ�သခ�ရ�ခ အသက်ဆ��ငရ်� �ပ်န�မ်တ��သည ်

�ပတ်စ�သ���က�န၏်။ အလ�န�်အ��ခင်�က �ဖစ်�စ, အလ�နပ်��ခင�်က �ဖစ်�စ လမ်�မ�����ပ်စကခ်�ရ�သ�သ�အ�� အသက် 

သည ်�ဖ�က်�ပန ်ပ�က်စ��တတ်၏။  

မဟ�ဘ�တ်တ��၏လည်� အည�အမ �ဖစ်�ခင�်က�� ရ�သ�်သ�လင် မ�ပတ�်ဖစ်��င်၏။ ပထဝ�ဓ�တ ်စသည်-

တ��တ�င ်တစ်ပ��ပ��၏ ပ�က်စ���ခင�်�က�င�် ခ�နအ်���င�်�ပည�်စ���သ� ပ�ဂ�လ်သည�်သ�်လည�် ခက်မ��သ� 

က��ယ်ရ��သည�်ဖစ၍်�သ�်၄င�်၊ ဝမ်�သ�န�်သ�အန� စသည်၏ အစ�မ်�အ���ဖင�် စ��စ�တ်လ�က ်ပ�ပ်�သ�က��ယ်ရ��သည ်

�ဖစ၍်�သ�်၄င်�၊ �ပင�်စ��ပ��လ�င�်ခင်�က ��ပ်စကအ်ပ်သည�်ဖစ်၍�သ�်၄င�်၊ အစပ်အဖ��မ��� �ပတ်သည�်ဖစ၍် 

�သ�်၄င်�၊ အသက်က�န်�ခင�်သ�� �ရ�က်တတ်၏။  

အလ�ပ်အ�လ��ပအပ်�သ� အ�ဟ�ရက��လည�် သင�်�လ��်�သ� က�လ၌ ရ�သ�သ�အ��သ�လင် 

အသက်သည ်မ�ပတဆ်က်�ဖစ၏်။ အ�ဟ�ရက�� မရလင် အသက်က�န�်ခင�်သ�� �ရ�ကတ်တ်၏။ သ���ဖစ၍် 

ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် အသက်၏ အ��နည်��သ�အ���ဖင�် �သ�ခင်�က�� အဖနတ်လ�လ� �အ�က�်မ�ဆင်�ခင ်

အပ်�ပသည်။  
 

(၆) အမ�တ်န�မ�တ် မရ���သ�အ���ဖင�် ပ�� 
 
 (၁၇၄) အသက်ရ�ငရ်�က�လ စသည�် အပ��င်�အ�ခ�� အမ�တန်�မ�တ် မရ���သ�အ���ဖင�်-ဟ� ဆ��လ��သည။် 

မ�န�်ပ၏။ သတဝ�တ��အ��-- 
 
 အသက်, အန��ရ�ဂ�, က�လ, က��ယ်�က�င်က�� ပစခ်�ရ�အရပ်, လ��ရမည�် ဂတ�-ဟ��သ� ဤင��ပ�� 

 တ��က�� သတ�လ�က၌ အမ�တ်န�မ�တ် အပ��င�်အ�ခ�� မရ��ကသည�်ဖစ၍် မသ�အပ်- မသ���ငက်�န။် 
 
 ထ��င��ပ��တ��တ�င် အသကသ်ည ်"ဤမသ�လင် ရ�င်��င်သည၊် ဤမ��န�က်၌ မရ�င်��င"်ဟ� အပ��င်�အ�ခ�� မရ�� 

�ခင်��က�င�် သ���င�်က�င�် အမ�တ်န�မ�တ ်မရ���ပ။ မ�န�်ပသည။် သတဝ�တ��သည် ကလလ�ရကည် က�လ၌လည�် 

�သက�န၏်။ အ�မပ်က�လ, သ��တစ်က�လ, တခ�နကက်�လ, တလအတ�င�်က�လ, �စလ်, သ���လ, �လ�လ, 
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င��လ, ဆယ်လက�လ၌လည်� �သက�န၏်။ �မ��ဖ���ပ���သ� က�လ၌လည�် �သက�န၏်။ ထ��မ��န�က၌် အ�စ-်

တရ�၏ အတ�င�်၌လည်� �သက�န၏်။ အပ�ဖစ်�သ� ရ��က��်က�လ၌လည်� �သက�နသ်ညသ်�တည်�။ 

 အန��ရ�ဂ�သည်လည�် "ဤအန��ဖင�်သ�လင ်သတဝ�တ��သည ်�သက�န၏်။ အ�ခ��အန��ဖင�် မ�သ-

က�န"်ဟ� သတမ်�တ်ခ�က် မရ���သ��က�င�် သ���င�်က�င်� အမ�တ်န�မ�တ ်မရ���ပ။ မ�န�်ပ၏- သတဝ�တ��သည ်မ�က်စ� 

�ရ�ဂ��ဖင�်လည်� �သက�န်၏။ န���ရ�ဂ�စသညတ်��တ�င ်တမ� ��မ� ���ဖင�်လည�် �သက�န၏်။  

 �သရမည�်က�လသည်လည်� "န�နက်ပ��င�်စ�သ� ဤက�လ၌သ�လင ်�သ��ငသ်ည်" အ�ခ��က�လ၌ 

မ�သ��င"်ဟ� ဤသ�� ပ��င�်�ခ��သတ်မ�တမ် မရ���သ��က�င�် သ���င�်က�င�် အမ�တန်�မ�တ ်မရ���ပ။ မ�န�်ပ၏- 

သတဝ�တ��သည ်န�နက်ပ��င�်၌လည�် �သက�န၏်။ �န�လယ်ပ��င�်စသည်တ��တ�င ်တစ်ပ��ပ��၌လည�် �သက�န၏်။  

 က��ယ်�က�ငပ်စခ်�ရ� အရပ်သညလ်ည်� "�သသ�တ��၏ က��ယ်�က�င်သည ်ဤအရပ်သ�လင် က�ရ�၏။ 

အ�ခ��အရပ်၌ မက�ရ�"ဟ� ဤသ�� ပ��င�်�ခ��သတ်မ�တမ် မရ���သ��က�င�် သ���င�်က�င်� အမ�တ်န�မ�တ ်မရ���ပ။ 

မ�န�်ပ၏- ရ��တ�င�်၌ �မ��ဖ���သ�တ��၏ က��ယသ်ည ်ရ��ပ၌လည�် က�တတ၏်။ ရ��ပ၌�မ���သ�သ�တ��၏ က��ယ်သည ်

လည�် ရ��တ�င်�၌ က�တတ်၏။ ထ��အတ� က�န�်၌�မ��သ�တ��၏ က��ယ်သည ်�ရ၌က�တတ်၏။ �ရ၌�မ��သ�တ��က��ယ် 

သည ်က�န�်၌ က�တတ်၏- ဟ� မ����သ� အ�ပ��အ���ဖင�် ခ��အပ်၏။ 

 လ��ရ�ဂတ� သညလ်ည�် "ဤလ��ပညမ်� စ��တ�သ�သ�သည ်လ��ပည၌် �ဖစ်ရ�၏" စသည�်ဖင�် ဤသ�� ပ��င�် 

�ခ��သတ်မ�တမ် မရ���ခင်��က�င�် သ���င�်က�င်� အမ�တန်�မ�တ် မရ���ပ။ မ�န�်ပ၏- နတ်�ပညမ်� စ��တက�န�်သ� 

သ�တ��သည ်လ�တ��၌လည�် �ဖစ်က�န၏်။ လ��ပည်မ� စ��တ�သ�သ�တ��သည ်နတ်�ပည်စသညတ်��တ�င ်တပ��ပ���သ� 

အရပ်၌လည�် �ဖစက်�န်၏။ ဤသ�� စ�သ�နည်��ဖင�် ဆ��လညစ်က်၌ က,ထ���သ� ���က��သ�� ဂတ�င��ပ��အ�ပ�င်�၌ 

သတဝ�အ�ပ�င�်ဟ��သ� �လ�ကသည ်အ�ပန်�ပနလ်ညလ်�က ်ရ���ပသည်။ ဤက�� အက�ယ်�ပခ�က်တည်�။ 

ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် အမ�တန်�မ�တ် မရ���သ�အ���ဖင�် �သ�ခင�်က�� အဖနတ်လ�လ� �အ�က�်မ� ဆင�်ခင်အပ်�ပ 

သည။်  

(၇) သက်တမ်�၏ အပ��င်�အ�ခ��အ���ဖင�် ပ�� 
 (၁၇၅) ယခ�အခ�၌ လ�တ��၏ အသက်ရ�ငရ်� အဓ�န�်က�လမညသ်ည် နည�်လ� တ���တ�င်�လ�၏။ အကင် 

သ�သည ်ရ�ည်�သ� အသက်ရ��၏။ ထ��သ�သည ်အ�စ ်၁၀၀- အသက်ရ�င၏်။ ထ��ထက ်ပ��လ�န၍် အနည်�ငယ်�သ�် 

လည�် အသက်ရ�င်၏။ ထ���က�င�် �မတစ်��ဘ�ရ��သည် "ရဟန�်တ��-လ�တ��၏ ဤအသက်သည ်နည်�စ�,တ���တ�င်�စ�၊ 

�န�င်တမလ�န�်လ�ကသ�� မက�မ�ပင ်သ���ရ�ခ�မည်၊ က�သ��လ်က�� �ပသင�်၏။ �မတ်�သ�အက�င�်က�� က�င�်သင�်၏။ 

ဘဝသစ ်�ဖစ်ပ���သ�သ�၏ မ�သ�ခင်�မည်သည ်မရ���ခ�။ ရဟန�်တ��- အကင်သ�သည ်ရ�ညစ်�� အသက်ရ�င�်န၏။ 

ထ��သ�သည ်အ�စ ်၁၀၀, အသက်ရ�င၏်။ အ�စ် ၁၀၀-ထက် ပ��လ�န၍် အနည�်ငယ်�သ�်လည�် အသက်ရ�င်၏"7

8 

ဟ�၍၄င်�-  

                                           
8 အနည်�ငယ်ပ��လ�န၍်-ဟ�သည်က�� ပ��လ�န်၍ အသက်ရ�ငသ်�သည် �န�က်ထပ ်အ�စ်တရ�တ��င�်အ�င ်အသက်ရ�ငရ်န် မစ�မ�်��င်၊ အ�စ ်၅၀-

�သ�်၄င�်၊ ၆၀-�သ�်၄င�် ပ��လ�န၍် ရ�င်��င၏်။ (သ�ယ�တ-်အကထ�၊ ပ၊ ၁၆၁) ပ��လ�န၍် အနည်�ငယ�်သ�်လည်�- ဟ�သည်က�� အ�စ ်၁၀၀-

မ� အထက်၌ ဆယ်�စ်, အ�စ ်�စဆ်ယ ်စသည်�ဖင�် အ�စ ်၂၀၀-သ�� မ�ရ�က်မ�၍ အနည်�ငယ်�သ�်လည်� ပ��လ�န်၍ ရ�င်��င၏်။  



(၈) အ�ဿတ�ကမ�န န��ဒသ 12 
 

"ယခ�အခ�၌ လ�တ��၏ အသက်သည ်နည်�လ�-တ���တ�င်�လ�၏။ ထ��အသကက်�� �က�င်��သ� ပည�အ��မ�် 

အ�မင်�င�် �ပည�်စ���သ� ပ�ဂ�လ်သည ်တ်ခ�ရ�၏။ ဦ��ခ�င်�က�� မ���လ�င်�န�သ�သ�က��သ�� လ�ငစ်�� က�င�် 

ရ�၏။ �သ�ခင်�၏ မလ��ခင�်မညသ်ည် မရ���ခ�" ဟ�၍၄င�် �ဟ��တ�်မ��ပသည။်  

      (ပထမ အ�ယ�သ�တ်၊ သ�၊ ၁၊ ၁၀၉။) 

 ထ���ပငလ်ည�် �ဟ��တ�်မ�သညမ်�� "ရဟန်�တ��- �ရ��၌ �ဖစဖ်��သညမ်�� အရက-မည�်သ� ဂ��ဏ်�ဆရ�က�� 

သည ်"င�သည် တညဉ�် တ�န�မ အသက်ရ�င�်နရမ� �က�င�်�လစ�။ ထ��က�လအတ�င်�၌ ဘ�ရ��အဆ���အမက�� 

�လ���သ�င�်ရပ�မ� င�သည် ဘ�ရ��အဆ���အမက�� မ���စ���ပက�င�်ရသည် စငစ်စ် �ဖစ�်လရ�၏" ဟ� ဤသ�� မရဏဿတ� 

က�� ပ����စ၏။8

9  

ရဟန်�တ��- အကင်ရဟန�်သညလ်ည်� "င�သည ်တ�န�မ အသက်ရ�င�်နရမ� �က�င်��လစ�၊ ထ��တ�န�-

အတ�င�် ဘ�ရ��အဆ���အမက�� �လ���သ�င�်ရပ�မ� င�သည် ဘ�ရ��အဆ���အမက�� မ���စ�� �ပက�င�်ရသည် စငစ်စ် �ဖစ�်လ-

ရ�၏"ဟ� ဤသ�� မရဏဿတ�က�� ပ����စ၏။  

ရဟန်�တ��- အကင်ရဟန�်သညလ်ည်� "င�သည ်ဆ�မ်�တစ်နပ် စ��ခ� �နအ်တ�င်�၌ အသက်ရ�င် �နရပ�မ� 

�က�င်��လစ�၊ ထ��က�လအတ�င�်၌ ဘ�ရ��အဆ���အမက�� �လ���သ�င�်ရပ�မ� င�သည် ဘ�ရ��အဆ���အမက�� မ���စ�� 

က�င�်ရသည် စငစ်စ ်�ဖစ�်လရ�၏" ဟ� ဤသ�� မရဏဿတ�က�� ပ����စ၏။  

ရဟန်�တ��- အကင်ရဟန�်သညလ်ည်� "င�သည ်ဆ�မ်� �လ�,င��လ�ပ်က�� ဝ��မ� �ခ��ကအ်တ�င�်၌ အသက်ရ�င ်

�နရပ�မ� �က�င်��လစ�၊ ထ��က�လအတ�င�်၌ ဘ�ရ��အဆ���အမက�� �လ���သ�င်�ရပ�မ� င�သည ်ဘ�ရ��အဆ���အမက�� 

မ���စ�� က�င�်ရသည် စငစ်စ် �ဖစ�်လရ�၏" ဟ� ဤသ�� မရဏဿတ�က�� ပ����စ၏။  

ရဟန်�တ��-  �လ�ပ��က�န�်သ� ဤရဟန်�တ��က�� "�မ��လ���လ�က် �နကသည်၊ အ�သ�ဝ�တ��၏ 

က�န�်ခင်�င�� မရဏဿတ�က�� �����စ�� ပ����စက�န၏်"ဟ�၍ ဆ��အပ်က�န၏်။   

ရဟန်�တ��- အကင်ရဟန�်သညက်�� င�သည် ဆ�မ်�တစ်လ�ပ်က�� ဝ��မ� �ခ��ကအ်တ�င�်၌ အသကရ်�င်�နရမ� 

�က�င်��လစ�။ ထ��က�လအတ�င�်၌ ဘ�ရ��အဆ���အမက�� �လ���သ�င�်ရပ�မ� င�သည် ဘ�ရ��အဆ���အမက�� မ���စ�� 

က�င�်ရသည် စငစ်စ ်�ဖစ�်လရ�၏" ဟ� ဤသ�� မရဏဿတ�က�� ပ����စ၏။  

ရဟန်�တ��- အကင်ရဟန�်သညလ်ည်� "င�သည ်သ�င�်ပ��၍ ကထ်�တ်�နစ်�သ�်၄င�်၊ ကထ်�တ်ပ��၍ 

သ�င�်�နစ်�သ�်၄င�်, ထ��အခ��က်အတ�င်�၌ အသကရ်�င ်�နရပ�မ� �က�င်��လစ�၊ ထ��က�လအတ�င�်၌ ဘ�ရ��-

အဆ���အမက�� �လ���သ�င�်ရပ�မ� င�သည ်ဘ�ရ��အဆ���အမက�� မ���စ�� က�င�်ရသည် စငစ်စ် �ဖစ�်လရ�၏" ဟ� ဤသ�� 

မရဏဿတ�က�� ပ����စ၏။  

ရဟန်�တ��- ဤ�စပ်��က�န�်သ� ရဟန်�တ��က�� "မ�မ�မ�လ���ပ� �နကသည်၊ အ�သ�ဝ�တ��၏ က�နခ်မ်��ခင်� 

င�� မရဏဿတ�က�� ထက်�မက်စ�� ပ����စကသည"်ဟ�၍ ဆ��အပ်က�န၏်။ ဤက�� ဘ�ရ���ဟ� စက���ပတည်�။ 

ဤသ��လင ်အသက်ရ�ငရ်� အစ�န�်က�လသည် �လ�,င��လ�ပ် စ��ခ��က၌်ပင် စ�တမ်ခ��အ�င် တ���တ�င်�လ��ခ�၏။ 

                                           
9 တညဉ�်တ�န� လ�န်လင ်�သ��ငသ်ည်။ မ�သမ� အ��ထ�တမ်ည်ဟ� �လ���သ�င�်သည်ဟ�၍ ဆ��လ��သည်။ ဤသ�� �လ���သ�င�်ရ�၌ တညဉ�် 

တ�န�အတ�င�်၌ မ�သ��င�်သ�-ဟ� စ�တ်ခ�၍ �မ��လ����နရ� �ရ�က်၏။ ထ���က�င�် ဤရဟန်�က�� �မ��လ����န�သ� ပ�ဂ�လဟ်� ဆ��ရ�လ၏။ 



(၈) အ�ဿတ�ကမ�န န��ဒသ 13 
 
သ���ဖစ၍် ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် အသက်တမ်�၏ အပ��င�်အ�ခ��အ���ဖင�် �သ�ခင်�က�� အဖန်တလ�လ� �အ�က�်မ� 

ဆင�်ခင်အပ်�ပသည်။  
 

(၇) ရ�င်ဆ�ခဏ၏ တ���တ�င်��သ�အ���ဖင�် ပ�� 
 (၁၇၆) သတဝ�တ��၏ အသက်ရ�င်ဆ�ခဏသည ်ပရမတအ���ဖင�် အလ�နပ်င် တ���တ�င်�၏။ စ�တ်တခ�က်၏ 

�ဖစခ်��က်မသ�လင် ရ���ခ�၏။ ဥပမ��ပရလင်- ရထ��ဘ��သည ်လ�မ�်�နစ် သ����နစ်လည�် အက�ပ်-တက�၏ 

တစ�တ�်ဖင�်သ�လင ်လ�မ�်၏-သ���၏။ ရပ်�နစ်လည�် အက�ပ်-တက�၏ တစ�တ�်ဖင�်သ� ရပ်တည်၏။ ဤအတ�ပင် 

သတဝ�တ��၏ အသက်သည် တစ်ခ��သ� စ�တ်၏ခဏ�င�် ယ�်၏။ ထ��စ�တခ်�ပ်က�မပင် သတဝ�သည ်ခ�ပ်သည-်

�သသည်ဟ� �ခဆ��အပ်၏။  

ဤအဆ���င�်အည� �မတ်စ��ဘ�ရ�� �ဟ��တ�်မ�သညမ်�� "လ�န်ပ���သ� အတ�တ်စ�တ်၏ ခဏ၌ ရ�င်ခ��ပ�။ 

ရ�င်ဆ� မဟ�တ။် ရ�ငလ်တ��မဟ�တ်။ မလ��သ��သ� အန�ဂတ်စ�တ၏် ခဏ၌ ရ�င်ပ��မဟ�တ်။ ရ�ငဆ်� မဟ�တ်။ 

ရ�င်လတ�� �ပတည်�။ အ�က�င�်က�� စ��၍ �ဖစဆ်� ပစပနစ်�တ၏် ခဏ၌ ရ�င်ပ��မဟ�တ်၊ ရ�ငဆ်��ပတည�်။ ရ�င်လတ�� 

မဟ�တ်။ 

 အသက်သည်၄င�်, အတ�ဘ�-က��ယ်ဟ��ခ�သ� န�မ်�ပ်အ�ပ�င်�သည်၄င�်၊ ခ�မ်�သ��င�် ဆင်�ရ�တ�� 

သည်၄င်�9

10 (အတ�င�်၄င�် မ�သည၏်အ�ဖစ်�င�်၄င်� မ�ရ�ယ�က)် သက်သက ်သ���ခ�� သ�ဘ�တရ���ပတည်�။ 

တစ်ခ�တစ်ခ��သ� စ�တ်�င�် ယ�လ်�က် ပ�င်လ�က ်�ဖစက်�န၏်။ ထ��အသကစ်သည်တ��၏ ခဏသည ်တ���တ�င်� 

လ�င်�မနစ်�� �ဖစ၏်။  

 �သဆ�ပ�ဂ�လ်၏ ခ�ပ်�လက�န�်သ� အကင်ခ�တ��သည၄်င�်၊ ဤ�လ�က၌ ရ�င်လ�က ်တည်ဆ�ပ�ဂ�လ်၏ 

ခ�ပ်�လက�န�်သ� အကင ်ခ�တ��သည၄်င�် ရ��က�န၏်။ အလ���စ���သ� ထ��ခ�ပ်�လပ���သ� ခ� ၂-မ� ��တ��သည ်

ခ�ပ်�ခင်�-ပ�က�်ခင်�အ���ဖင�် တ�က�န၏်။10

11 ခ�ပ်ပ�ကသ်���ပ��တ��သည ်�ပန၍် �ပလ��ခင�် မရ��က�ပ (ဝ�) �ပန်၍ 

စပ်�ခင်�-�ပလ��ခင်� မရ��ပ� လ���ဝ �ပ��က်က�ယ်သ����လက�န၏်။ 

 မ�ဖစ�်သ��သ�စ�တ်�ဖင�် �ဖစသ်ည ်ရ�င်သညမ်ဟ�တ်။ �ဖစဆ်�စ�တ်�ဖင�်သ� ရ�င၏်။ ထ���ဖစဆ်�စ�တ်၏ 

ပ�က်�ခင်��က�င�် သတဝ�ဟ��သ� �လ�ကသည် �သသညမ်ည၏်။ သ���သ�်လည်� "တ�ဿ ရ�င�်နသည် ဤသ�� 

စ�သ�" သ�နပညတ်သည် ရ�င်�နဆ�စ�တ်က�� ရည်�သ��က�င�် အမ�န ်ပရမတသ�ဘ� �ဖစ�်ပ၏။11

12 ဤက�� 

�ဟ��တ�်မ��သ� စက���ပတည်�။  

                                           
10 ခ�မ�်သ��င�်ဆင်�ရ�တ��-ဟ�သည်က�� သ�ခ�ဝဒန��င�် ဒ�က�ဝဒန�တ���ပတည်�။ ဥ�ပက��ဝဒန�သည်လည်� အက�သ��လ်�င�် အက�သ��လ၏် 

အက� ���ဖစ်လင ်အန�-အလ��မရ��အပ�်သ� ဥ�ပက��ဖစ၍်, ကင်��သ� ဥ�ပက�သည် ဣ-အလ��ရ��အပ�်သ� ဥ�ပက��ဖစ်�သ��က�င�် 

ခ�မ�်သ��င�် ဆင်�ရ�တ��၌သ�လင ်အတ�င်�ဝငသ်����ပသည်။ (ဋ�က�) 
11 �သဆ�ပ�ဂ�လ၏် စ�တ�ခ�တ��သည် �ပန�်ပမလ�ပ� လ���ဝခ�ပသ်���ကသက��သ�� ရ�ငဆ်�ပ�ဂ�လ၏် �မင်ခ��က် က��ခ��က် စသည်၌ ခဏမစ� 

ခ�ပသ်���က�သ� ခ�တ��သည်လည်� �ပန်�ပမလ�ပ� ခ�ပသ်���ကသည်ခ�ည်�တည်�။ ထ���က�င�် �စမ်� ��စလ��� အတ�တ�ပငဟ်� ဆ��လ��သည်။  
12 စ�တ်၏ ပ�က်�ခင�်�က�င�် သတဝ�ဟ��သ� �လ�ကသည် �သ၏။ (�သ၏-ဟ��သ� ပညတသ်ည် စ�တ၏်ပ�က်�ခင�်က�� �ပ�သ��က�င�် 

ပရမတပင ်�ဖစသ်ည်) ဟ�၍လည်� ယ�သင�်�သ�၏။  



(၈) အ�ဿတ�ကမ�န န��ဒသ 14 
 
 ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် ရ�ငဆ်�ခဏ၏ တ���တ�င်��သ�အ���ဖင�် �သ�ခင်�က�� အဖနတ်လ�လ� �အ�က်�မ� 

ဆင�်ခင်အပ်�ပသည်။  
 
 (၁၇၇) ယခ��ပဆ��ခ��သည�်အတ��င�် ဤရ�စပ်���သ� အ�ခင်�အရ�တ��တ�င် တစပ်��ပ���သ� အ�ခင်�အရ�အ�� 

�ဖင�် အဖန်တလ�လ� �အ�က်�မ�ဆင�်ခင်�သ� �ယ�ဂ�အ��လည�် အဖန်ဖန ်�လ���သ�င�်�ခင�်၏ အစ�မ်�အ���ဖင�် 

စ�တ်သည ်အထ��က�� ရ၏။ �သ�ခင်�လင ်အ���ရ���သ� အမ�တ်ရမ သတ�သည် �က�င်�စ��တည်၏။ န�ဝရဏတ��သည ်

က��က�န၏်။ စ��န်အဂ�တ��သည ်ထင်ရ����ဖစ ် �ပလ�က�န်၏။ သ���သ�်လည�် �သ�ခင်�ဟ��သ� အ���သ�ဘ� 

တရ���ဖစ်�ခင်��က�င�်၄င�်၊ ထ�တလ်န�်ဖ�ယ�်ဖစ�်ခင်��က�င�်၄င်� အပန�စ��န်သ�� မ�ရ�ကမ်�၍ ဥပစ�ရစ��န်သ�� 

သ�လင ်�ရ�က်၏။ အပန�သ�� မ �ရ�က်�က�င်�က�� ရ�င်��ပပ�အ��။  �လ�က�တရ�စ��န်သည်၄င်�, ဒ�တ�ယ စတ�တ 

အ�ပစ��န်တ��သည်၄င�် သ�ဘ�တရ�� အ���၌�သ�်လည်� ဘ�ဝန�အထ��၏ အစ�မ်�အ���ဖင�် အပန�သ�� 

�ရ�က်က�န၏်။  

 ခ���ပပ�ဦ�အ��။  �လ�က�တရ�စ��နသ်ည ်ပဋ�ပဒ���ဏဒဿန ဝ�သ�ဒ�ဘ�ဝန�အစ်၏ အစ�မ်�အ���ဖင�် 

အပန�သ�� �ရ�က်�ပသည်။12

13 အ�ပစ��န်သည ်အ���က�� �က��်လ�န�်သ� ဘ�ဝန�၏အစ�မ်�အ���ဖင�် အပန�သ�� 

 �ရ�က်�ပသည်။ မ�န၏်။ အ�ပစ��နမ်� အပန�သ�� �ရ�က်ပ��သ�လင ်�ဖစ�်သ� စ��န်၏အ���က�� �က��်လ�န�်ခင�်မ 

က��သ�လင် �ပဖ�ယရ်���ပသည်။13

14 ဤမရဏဿတ� ဘ�ဝန�၌က�� (ဤဝ�သ�ဒ�ဘ�ဝန�အစ်�င�် 

အ���က���က��်လ�န ်�ခင်� တည�်ဟ��သ�) ထ���စပ်��လ���ပင ်မရ���ပ။ ထ���က�င�် ဤ၌ ဥပစ�ရသ��သ�လင ်

�ရ�က်�သ�စ��န်သည ်�ဖစ�်ပ၏။ ထ��သ�� ဥပစ�ရသ�� �ရ�က�်သ� ဤစ��န်သည ်မရဏဿတ�၏ အ��အစ�မ်��ဖင�် 

�ဖစ�်သ��က�င�် မရဏဿတ�-ဟ�၍သ�လင ်�ရတ�က ်�ခဆ��အပ်�ပသည်။ 
 
အက� ��က��- 

 ဤမရဏဿတ�ကမ�န�်က�� အ��ထ�တ်�သ� ရဟန်�သည် အမ�တမ်� မ�မ�မ�လ��� �ဖစလ်�က်ရ��၏။ 

အလ���စ���သ� ဘဝတ��၌ မ�ပ��်မ�မ� င���င��သ� အမ�တသ်ည�က�� ရ၏။ အသက်၌ �စသ်ကတ်�ယ်တ��ခင်�က�� 

စ�န�်၏။ မ�က�င်�မက�� က��ရ��လ�ရ���ပ၏။ သ��မ���သ�မ်�ဆည�်�ခင�် မမ���မ�၍ ပရ�ကရ�တ��၌ တပ်မကမ် အညစအ်�က� 

�င�် ဝနတ်��မ ကင�်�ပ၏။ ထ��ရဟန�်အ�� အန�စသည�သည်လည�် �လ�လ�အပ်�ခင�်သ�� �ရ�က�်ပ၏။ ထ��အန�စ-

သည�သ�� အစလ်��က်�သ�အ���ဖင�်သ�လင ်ဒ�ကသည��င�် အနတသည�သည်လည�် ထင�်ပ၏။ မရဏဿတ�-

က�� မပ����စဘ���သ� သ�တ��သည ်'�သခ�န��က�လ၌ သ��ရ� ဘ�လ�� �မ ဒ�မ သ�သတ်သမ��တ��၏ �တတ်ရက် 

                                           
13 �အ�က်�ဖစ်�သ� ဝ�သ�ဒ�၏ အစ�မ�်�ဖင�်ရအပ်�သ� ထ��က��ခင�်ရ���သ� ပဋ�ပဒ�-��ဏဒဿန-ဝ�သ�ဒ�ဘ�ဝန��ဖင�်  အလ���စ���သ� သခ�ရ 

တ��မ� င���င��ခင်�, စက်ဆ�ပ�်ခင်� အစရ���သ� ကင်�ရ�င�် ကတ်လ�တရ်န ်�လ���သ�င�် �တက်��င�်�ခင်� ပ��စ��၏။ အပန��ဖင�် ဆန�်က�ငဘ်က် 

�ဖစ်က�န�်သ� အက�သ��လတ်ရ��တ��၏ ကင်��ခင�် ပ��စ��၏။ သ���ဖစ၍် ဤသ��သ    �ဘ�ရ���သ� ဝ�သ�ဒ�ဘ�ဝန�၏ အစ�မ�်�ဖင�် �လ�က�တရ�စ��န ်

သည် အပန�သ��  �ရ�က်သည်သ�လင ်�ဖစ်�ပသည်။  
14 သ�ဘ�တရ��လင် အ���ရ���သ� အ�ခ�� ကမ�န�်တ��က��သ�� စ�တက်�� �က�င�်စ�� ထ���ခင်�၌ (ဝ�) တည်�စ�ခင�်၌ �က�င�်က�ပဖ�ယ ်

မရ���ပ။ �က�င�်စ�� တည်ပ���သ�စ�တ�်ဖင�် အ����ဟ�င�်က�� �က��်လ�န်�ခင�်မက��သ�လင ်ဘ�ဝန��ဖင�် �ပဖ�ယရ်���ပသည်။ ထ���က�င�် အ�ပ 

စ��နသ်ည် သ�ဘ�တရ��၌�သ�်လည်� အပန�သ��  �ရ�က်�ပသည်။  



(၈) အ�ဿတ�ကမ�န န��ဒသ 15 
 
အ��ပ်စက်ခ�ရ�သ� သ�တ��သည ်�က�က်�ခင်�, ထ�တ်လန�်�ခင�်, �တ��ဝ�ခင်�သ�� �ရ�က်က�နသ်က��သ��' ထ��အတ� 

ဤရဟန်�သည ် �က�က်�ခင်�စသညသ်�� မ�ရ�က်မ�၍ �က�က�်ခင်�ကင်�လ�က ်မ�တ��ဝပ� စ��တရ၏။ 

မ�က်�မ��က်ဘဝ၌ အမ�က်န�ဗ�နက်�� အကယ်၍ မပ���စ��ငလ်င် ခ�က��ယ်ပ�ကစ်��၍ �သသညမ်� �န�က်၌ သ�ဂတ� 

ဘ��သ��သ�လင ်လ���ရ�က်ရ၏။ 
 

ထ���က�င�် �က�င်��သ� ပည�အ��မ�်အ�မင်�င�် �ပည�်စ���သ� ပ�ဂ�လ်သည ်ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င်� က��မ�� 

�သ� အ���ဘ�်�င�် �ပည�်စ���သ� မရဏဿတ�၌ အခ�ခပ်သ�မ်� မ�မ�မ�လ��� အ��ထ�တ�်ခင�်က�� မ�ခ� 

�ပသင�်လ�ပ��ပသတည်�။ ဤက�� ဥ�ယ��ဇ်တည်�။ 
 

    မရဏဿတ� ကမ�န�်ပ��၏။  

 
 


