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အာေပါကသုုိဏ္းကုုိ ဖြင့္ျပျခင္း 

  
 ယခု ုျပဆုုိမည့္စကားသည ္ပထဝီကသုုိဏ္း၏ အျခားမဲ့၌ ျပခဲ့ေသာ အာေပါကသိုုဏ္း၌ 
အက်ယ္စကားျဖစ္သည္။ ပထဝီကသုုိဏ္းကုု ိပြားေစသကဲ့သိုု႔ပင ္အာေပါကသုုိဏ္းကုု ိပြားေစလုုိေသာ 
ေယာဂီသည ္ခ်မ္းသာစြာထုုိင္လ်က ္ေရ၌ ဥဂၢဟနိမိတ ္ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုု ိယူအပ္၏။ “ျပဳျပင ္စီရင ္
ထားေသာ ေရ၌ျဖစ္ေစ၊ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္းမရွိေသာ ပကတိေရ၌ျဖစ္ေစ” ဤသုုိ႔ အစရွိေသာ အလုုံးစုုံကုု ိ
ခ်ဲ႕၍ သိအပ္၏။ ထုုိ႔ျပင ္ဤအာေပါကသုုိဏ္း၌ ကဲ့သုုိ႔ပင ္ေတေဇာကသုုိဏ္း စေသာ အလုုံးစုုံ၌ ခ်ဲ႕၍ 
သိအပ္၏။ ဤအာေပါကသုုိဏ္းမ ွေနာက္၌ ဤမွ်ကုုိလည္း မဆုုိေတာ့ပဲ အထူးရွိမွသာလွ်င ္ဆုုိသြား 
ေတာ့မည္။ 
 
 ဤအာေပါကသုုိဏ္း၌လည္း လြန္ကဲေသာ ဘာဝနာေကာင္းမႈကုု ိျပဳဖူးသည္ျဖစ္၍ သမထ-
ဘာဝနာကုုသုုိလ္ရွိေသာ ေယာဂီအား ျပဳျပင္စီရင္ျခင္း မရွိေသာေရ၌ ေရကန္၌ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဖက္ဆည ္
ကန္၌ျဖစ္ေစ၊ ဒီေရအုုိင(္ပင္လယ္ေရငန္အုုိင)္၌ ျဖစ္ေစ၊ သမုုဒၵရာ၌ျဖစ္ေစ နိမိတ္ျဖစ္ေပၚ၏။ စူဠသိဝ-
မေထရ္အား ျဖစ္ေပၚဖူးသကဲ့သုုိ႔ပင္တည္း။ လာဘ္ပူေဇာ္သကၠာကုု ိပယ္စြန္႔၍ ကင္းဆိတ္ေသာ ေနျခင္း 
ျဖင္ ့ေနမည္ဟု ုရည္ရြယ္လ်က ္မဟာတိတၳမည္ေသာ သေဘၤာဆိပ္၌ သေဘၤာစီး၍ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္း 
(အိႏိၵယႏုုိင္င)ံသုုိ႔ ႂကြေသာ ထုုိအရွင္စူဠသိဝမေထရ္အား သမုုဒၵရာခရီး၌ ေရျပင္ကုု ိၾကည့္ေနစဥ ္
ထုုိၾကည့္ရာအရပ္ႏွင္ ့ပုုံတူျဖစ္ေသာ အာေပါကသုုိဏ္းနိမိတ္သည ္ျဖစ္ေပၚလာ၏။ 
 
 လြန္ကဲေသာ ဘာဝနာေကာင္းမႈကုု ိမျပဳဖူးေသာ ေယာဂီသည္ကား ကသိုု္ဏ္း၏ အျပစ္ေလးပါး 
တုုိ႔ကုု ိေရွာင္ၾကဥ္လ်က ္အညိဳ အဝါ အန ီအျဖဴ-ဟူေသာ အဆင္းတုုိ႔တြင ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဆင္း 
ရွိေသာ ေရကုုိမယူပဲ ေျမသုုိ႔ မေရာက္ေသးသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ စင္ၾကယ္ေသာအဝတ္ျဖင္ ့
ယူအပ္ေသာ ေရျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေျမသုုိ႔ မေရာက္ေသးေသာေရမ ွတစ္ပါးေသာ ေကာင္းကင္၌ျဖစ္ေသာ 
ေရႏွင့္အလားတူသည္ ့အလြန္ၾကည္လင္၍ မေနာက္က်ဳေသာ ေရျဖင့္ျဖစ္ေစ သပိတ္ခြက္ေယာက္ကုု ိ
ေသာ္၄င္း၊ ကရားကုုိေသာ၄္င္း၊ အနားရစ္ႏွင့္အမွ် ျပည့္ေစ၍ ေက်ာင္းအစြန္၌ ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ အျပား 
ရွိေသာ အမုုိးအကာရွိရာအရပ္၌ ထား၍ ခ်မ္းသာစြာထုုိင္လ်က ္ရႈအပ္၏။ 
 ေရ၏အဆင္းကုု ိမဆင္ျခင္အပ္ေပ။ ယုုိစီးျခင္းလကၡဏာကုုိလည္း ႏွလုုံးမသြင္းအပ္ေပ။ စင္စစ္မ ူ
အဆင္းကုုိမလႊတ္ပဲ မွီရာေရႏွင့္တူေသာ အျခင္းအရာရွိသည္ကုု ိျပဳ၍ အာေပါဓာတ္၏ သတိၱလြန္ကဲ 
ေသာအားျဖင္ ့(အာေပါ-ေရ ဟူေသာ) ေဝါဟာရပညတ္၌ စိတ္ကုုိထား၍ “အမၺဳ, ဥဒက, ဝါရ,ိ သလလိ” 
စေသာ ေရ၏အမည္တုုိ႔တြင ္ထင္ရွားေသာ အမည္အားျဖင့္သာလွ်င ္“ေရ, ေရ”ဟု ုပြားေစအပ္၏။ 
 
 ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုငိ္း ပြားေစေသာ ထုုိေယာဂီအား ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ နည္းျဖင့္ပင္လွ်င ္ဥဂၢဟနိမိတ ္
ပဋိဘာဂနိမိတ ္ႏွစ္ပါးသည ္အစဥ္အတုုိင္း ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ထူးျခားသည္မွာ ဤအာေပါကသိုုဏ္း၌ 
ဥဂၢဟနိမိတ္သည ္လႈပ္သကဲ့သုုိ႔ ထင္၏။ အကယ္၍ ေရျမႈပ ္ေရပြက္ႏွင့္ေရာေသာ ေရျဖစ္လွ်င ္ထုုိသုုိ႔ 
သေဘာရွိသည္သာလွ်င ္ျဖစ္ေသာ ဥဂၢဟနိမိတ ္ထင္၏။ လိႈင္းတံပုုိးထျခင္း, ေရျမႈပ္ေရပြက္ႏွင္ ့
ေရာျခင္း စေသာ ကသုုိဏ္း၏အျပစ္သည ္ထင္၏။ ပဋိဘာဂနိမိတ္သည္ကား လႈပ္ရွားျခင္းမရွိပဲ 
ေကာင္းကင္၌ထားအပ္ေသာ ျမယပ္ဝန္းကဲ့သုုိ႔၄င္း၊ ျမေၾကးမုုံဝန္းကဲ့သုုိ႔၄င္း ထင္၏။ ထုုိေယာဂီသည ္



ထုုိပဋိဘာဂနိမိတ ္ထင္သည္ႏငွ့္တၿပိဳင္နက္ပင္လွ်င ္ဥပစာရစ်ာန္သုုိ႔၄င္း၊ ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ နည္းျဖင့္ပင္လွွွ်င ္
စတုုကၠစ်ာန ္ပဥၥကစ်ာန္တုုိ႔သုုိ႔၄င္း ေရာက္၏။ ဤတြင ္စကားတစ္ရပ ္ၿပီး၏။  
 
     အာေပါကသုုိဏ္းၿပီး၏။ 

 
ေတေဇာကသုုိဏ္း ဖြင့္ဆုုိခ်က္ 

 
 ေတေဇာကသုုိဏ္းကုု ိပြားေစလုုိေသာ ေယာဂီသည္လည္း မီး၌ နမိိတ္ကုု ိယူအပ္၏။ 
ထုုိေတေဇာကသုုိဏ္း၌ လြန္ကဲေသာ ဘာဝနာေကာင္းမႈကုု ိျပဳဖူးသည္ျဖစ္၍ သမထဘာဝနာကုုသုုိလ ္
ရွိေသာ ေယာဂီအား ျပဳျပင္ျခင္းမရွိေသာ မီး၌ နိမိတ္ကုုိယူလွ်င ္ဆီမီးလွ်ံ၌ျဖစ္ေစ, မီးဖုုိမီး၌ျဖစ္ေစ, 
သပိတ္ဖုုတ္ရာအရပ္၌ ျဖစ္ေစ, ေတာမီးေလာင္ရာ အရပ္၌ျဖစ္ေစ, တစ္ေနရာရာ၌ မီးလွ်ံကုု ိၾကည့္စဥ ္
ဥဂၢဟနိမိတ ္ပဋိဘာဂနိမိတ ္ျဖစ္ေပၚ၏။ စိတၱဂုုတ္မေထရ္အား ျဖစ္ေပၚဖူးသကဲ့သုုိ႔ပင္တည္း။ ခ်ဲ႕၍ 
ဆိုုဦးအံ့။ ထုုိစိတၱဂုုတ္မေထရ္အား တရားနာရာ ဥပုုသ္ေန႔၌ သိမ္အတြင္း ဥပုုသ္အိမ္သုုိ႔ ဝင္လ်က ္
ဆီမီးလွ်ံကုု ိၾကည့္စဥ္ပင္လွ်င ္နိမိတ္ျဖစ္ေပၚ၏။ 
 လြန္ကဲေသာ ဘာဝနာေကာင္းမႈကုု ိမျပဳဖူးေသာ ေယာဂီသည္ကား ေတေဇာကသိုုဏ္းကုု ိ
ျပဳျပင ္စီရင္အပ္၏။ ထုုိေတေဇာကသုုိဏ္း၌ ဤသည္ကား ျပဳျပင္ပုု ံအစီအရင္ေပတည္း။ ထုုိေယာဂ ီ
သည္ အေစးအႏွစ္ရွိေသာ ထင္းတုုိ႔ကုု ိခြဲ၍ ေျခာက္ေသြ႔ေစၿပီးလွ်င ္အပုုိင္း အပုုိင္းျပဳလုုပ္၍ သင့္ေလ်ာ ္
ေသာ သစ္ပင္းရင္းသုုိ႔ျဖစ္ေစ, မ႑ပ္သုုိ႔ျဖစ္ေစ, သြားၿပီးလွ်င ္သပိတ္ဖုုတ္ေသာ အျခင္းအရာျဖင္ ့စုုပုုံကာ 
မီးညိွၿပီးလွ်င္ ဖ်ာသင္ျဖဴး၌ျဖစ္ေစ, သားေရပုုိင္း၌ျဖစ္ေစ, အဝတ္ပုုိင္း၌ျဖစ္ေစ တစ္ထြာ လက္ေလးသစ ္
ပမာဏရွိေသာ အေပါက္ကုု ိေဖါက္အပ္၏။ ထုုိအေပါက္ေဖါက္ထားေသာ ဖ်ာသင္ျဖဴးစသည ္တစ္ခုုခုုကုု ိ
ေရွ႕၌ထား၍ ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ နည္းျဖင့္ပင္လွ်င ္ထုုိင္လ်က ္ေအာက္၌ ျမင္ခင္းကိုုျဖစ္ေစ, အထက္၌ 
မီးခုုိးကိုုျဖစ္ေစ ႏွလုုံးမသြင္းပဲ အလယ္ရွ ိတခဲနက္ေသာ မီးလ်ံ၌ နိမိတ္ကုုိယူအပ္၏။  
 အညိဳ-ဟုုျဖစ္ေစ၊ အဝါ-ဟုုျဖစ္ေစ ဤသုုိ႔ အစရွိေသာအားျဖင္ ့အဆင္းကုု ိမဆင္ျခင္အပ္ေပ။ 
ပူသည္၏ အစြမ္းအားျဖင့ ္လကၡဏာကုုိလည္း ႏွလုုံးမသြင္းအပ္ေပ။ စင္စစ္မ ူအဆင္းကို ုမလႊတ္ပဲ မွီရာ 
မီးႏွင့္တူေသာ အျခင္းအရာရွိသည္ကုုိသာလွ်င ္ျပဳ၍ ေတေဇာဓာတ္သတိ ၱလြန္ကဲေသာအားျဖင္ ့
ေတေဇာဟူေသာ ေဝါဟာရပညတ္၌ စိတ္ကုုိထား၍ “ပါဝက, ကဏွဝတၱန,ီ ဇာတေဒဝ, ဟုုတာသန” 
ဤသုုိ႔ အစရွိေသာ မီး၏အမည္တုုိ႔တြင ္ထင္ရွားေသာ အမည္အားျဖင့္သာလွ်င ္“မီး, မီး”ဟု ုပြားေစ 
အပ္၏။ 
 
 ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုိင္း ပြားေစေသာ ထုုိေယာဂီအား အစဥ္အတုုိင္း ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ နည္းျဖင့္ပင ္
လွ်င ္ဥဂၢဟနိမိတ ္ပဋိဘာဂနိမိတ္ႏွစ္ပါး ျဖစ္ေပၚ၏။ ထုုိနိမိတ္နွစ္ပါးတုုိ႔တြင ္ဥဂၢဟနိမိတ္သည ္မီးလွ် ံ
ျပတ္၍ ျပတ္၍ က်သည္ႏွင္ ့တူစြာထင္၏။ မီးစ ျဖစ္ေစ, မီးက်ီးစု ုျဖစ္ေစ, ျပာျဖစ္ေစ, မီးခုုိးျဖစ္ေစ 
ထင္တတ္၏။ ပဋိဘာဂနိမိတ္သည ္ေကာင္းကင္၌ မလႈပ္မရွား ထားအပ္ေသာ ကမၺလာနီပုုိင္းကဲ့သုုိ႔ 
ျဖစ္ေစ, ေရႊတုုိင္ကဲ့သိုု႔ ျဖစ္ေစ, ေရႊယပ္ဝန္းကဲ့သုုိ႔ ျဖစ္ေစ ထင္တတ္၏။ ထုုိေယာဂီသည ္ထုုိပဋိဘာဂ 
နိမိတ ္ထင္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက ္ဥပစာရစ်ာန္သုုိ႔၄င္း၊ ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ နည္းျဖင့္ပင္လွ်င ္စတုုကၠစ်ာန ္
ပဥၥကစ်ာန္တုုိ႔သုုိ႔၄င္း ေရာက္၏။ ဤကား စကားတစ္ရပ ္ၿပီး၏။ 
 
     ေတေဇာကသိုုဏ္း ၿပီး၏။ 
 



ဝါေယာကသိုုဏ္း ဖြင့္ျပခ်က္ 
 ဝါေယာကသိုုဏ္းကုု ိပြားေစေသာ ထုုိေယာဂီသည္လည္း ေလ၌ နိမိတ္ကုု ိယူအပ္၏။ 
ထုုိဝါေယာကသိုုဏ္း နိမိတ္ကုုိလည္း အျမင္အားျဖင္၄့င္း၊ အေတြ႔အားျဖင္၄့င္း ယူအပ္၏။ မွန္ေပ၏။ 
အ႒ကထာတုုိ႔၌- 
 “ဝါေယာကသိုုဏ္းကုု ိယူေသာ ေယာဂီသည ္ေလ၌ နိမိတ္ကုု ိယူ၏။ ေလတုုိက္၍ လႈပ္ေသာ 
 ၾကံခင္း၌ေပါက္ေနေသာ ၾကံပင္၏ အညြန္႔ကိုုမူလည္း မွတ္၏။ ေလတုုိက္၍ လႈပ္ေသာ ဝါးပင္၏ 
 အညႊန္႔၌ ျဖစ္ေစ၊ သစ္ပင္ဖ်ားကုု ိျဖစ္ေစ၊ ဦးေခါင္း၌ ဆံပင္ဖ်ားကုု ိျဖစ္ေစ မွတ္၏။ ကုုိယ္၌ 
 ေတြ႔ထိေသာ ေလကုုိမူလည္း မွတ္၏”- 
ဟူေသာ စကားကုု ိမိန္႔ဆုုိထားေပ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ဦးေခါင္းႏွင့ ္အညီအမွ်တည္ေသာ တခဲနက ္အရြက ္
စည္ပင္ေသာ ၾကံပင္ကုုိျဖစ္ေစ၊ ဝါးပင္ကုု ိျဖစ္ေစ၊ သစ္ပင္ကုုိျဖစ္ေစ၊ လက္ေလးသစ္ခန္႔ ရွည္သည့္ 
ဆံပင္ထူေသာ ေယာက္်ား၏ ဦးေခါင္းကိုုျဖစ္ေစ ေလတုုိက္ျခင္းေၾကာင္ ့လႈပ္သည္ကုု ိရႈျမင္၍ 
“ဤေလသည္ ဤေနရာ၌ တုုိက္ခတ္၏”ဟု ုသတိကုု ိျဖစ္ေစ၍၊ တနည္းျပရလွ်င ္ေလသာျပဴတင္း 
အၾကားျဖင္ ့ျဖစ္ေစ၊ နံရံေပါက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ဝင္၍လာေသာေလ တုုိက္ခတ္မိရာ ကုုိယ္အစိတ္အပုုိင္း၌ 
သတိကုု ိျဖစ္ေစ၍ “ဝါတ, မာလုုတ, အနိလ” စေသာ ေလ၏အမည္တုုိ႔တြင ္ထင္ရွားေသာ အမည္အား 
ျဖင္ ့“ေလ, ေလ”ဟု ုပြားေစအပ္၏။  
 ဤဝါေယာကသုုိဏ္း၌ ဥဂၢဟနိမိတ္သည ္ခုုံေလာက္မ ွခ်ကာမွ်ျဖစ္ေသာ ႏုုိ႔ဆြမ္း၏ အေငြ႔လုုံး 
ႏွင့္တူစြာ လႈပ္ရွားလ်က ္ထင္တတ၏္။ ပဋိဘာဂနိမိတ္သည ္အလြန္ၿငိမ္သက္သည္ျဖစ္၍ လႈပ္ရွားျခင္း 
မရွိေပ။ ႂကြင္းေသာ သိဖြယ္ဟူသမွ်ကုု ိဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ နည္းျဖင့္ပင္လွ်င ္သိအပ္ေပသည္။ ဤတြင ္စကား 
တစ္ရပ ္ၿပီး၏။ 

ဝါေယာကသုုိဏ္း ၿပီး၏။ 
 

နီလကသ္ုုိဏ္းကိုု ဖြင့္ျပခ်က္ 

 ထုုိဝါေယာကသုုိဏ္း၏ အျခားမဲ့၌ နီလကသိုုဏ္းကုု ိယူေသာ ေယာဂီသည ္ပန္း၌ျဖစ္ေစ၊ 
အဝတ္၌ျဖစ္ေစ၊ ညိဳေသာအဆင္းရွိေသာ ေက်ာက္ဓာတ္၌ျဖစ္ေစ ညိဳေသာအဆင္း၌ နိမိတ္ကုု ိယူ၏-ဟု ု
မိန္႔ဆုုိထားေသာေၾကာင္ ့လြန္ကဲေသာ ဘာဝနာေကာင္းမႈကုု ိျပဳခဲ့ဖူးသည္ျဖစ္၍ သမထဘာဝနာ 
ကုုသိုုလ္ရွိေသာ ေယာဂီအား ထုုိသုုိ႔ အညိဳေရာင္ပန္းတုုိ႔ ေဝဆာစြာပြင့္ေသာ သေဘာရွိေသာ ပန္းခ်ံဳကုု ိ
ျဖစ္ေစ၊ ပူေဇာ္ရာဌာနတုုိ႔႔ ပန္းအခင္းကုုိျဖစ္ေစ၊ အဝတ္ညိဳႏွင္ ့ပတၱျမားညိဳတုုိ႔တြင ္တစ္ခုုခုုကုု ိျဖစ္ေစ 
ျမင္လတ္လွ်င္ပင ္ဥဂၢဟနိမိတ ္ပဋိဘာဂနိမိတ ္ျဖစ္ေပၚ၏။  
 လြန္ကဲေသာ ဘာဝနာေကာင္းမႈကုု ိမျပဳခဲ့ဖူးေသာ ေယာဂီသည္ကား ၾကာညိဳပြင္ ့ေအာက္မဲညိဳ 
ပြင္ ့အစရွိေသာ ပန္းတုုိ႔ကုုိယူ၍ ဝတ္ဆံႏွင့္အညွာ မထင္သာ မျမင္သာေသာ အျခင္းအရာအားျဖင္ ့ 
ပန္းေတာင္းကုု၄ိင္း၊ ပန္းကပ္အဖုုံးကုု၄ိင္း ဝတ္ဆံမေရာယွက ္သက္သက္ေသာ အပြင့္အဖတ္တုုိ႔ျဖင္ ့
သာလွ်င ္အနားရစ္ႏွင္ ့အညီအမွွ် ျပည့္ေစ၍ ခင္းထားအပ္၏။ ညိဳေသာအဆင္းရွိေသာ အဝတ္ျဖင့္မ ူ
လည္း အထုုပ္ထုုပ္၍ ျပည့္ေစအပ္၏။ ထုုိပန္းေတာင္း သုုိ႔မဟုုတ ္ပန္းကပ္ဖုုံး၏ မ်က္ႏွာဝ၌မူလည္း 
စည္မ်က္ႏွာျပင္ကဲ့သုုိ႔ ဖြဲ႔အပ္၏။ ေၾကးညိဳ, သစ္ရြက္ညိဳ, မ်က္စဥ္းညိဳတုုိ႔တြင ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဓာတ္ျဖင္ ့
မူလည္း ပထဝီကသုုိဏ္း၌ ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာနည္းျဖင္ ့ေရႊ႕ေျပာင္း၍ ရစေကာင္းေသာ ကသုုိဏ္းဝန္းကုု ိ
ျဖစ္ေစ၊ နံရံ၌ပင္လွ်င ္ေရႊ႕ေျပာင္း၍ မရစေကာင္းေသာ ကသုုိဏ္းကုုိျဖစ္ေစ ျပဳလုုပ္၍ မတူေသာ 
အဆင္း တစ္ခုုခုုျဖင့ ္အပုုိင္းအျခား ျပဳလုုပ္အပ္၏။ 
 ထုုိ႔ေနာင္မ ွပထဝီကသုုိဏ္း၌ ဆုုိခဲ့ေသာနည္းျဖင္ ့“အညိဳ, အညိဳ”ဟူ၍ ႏွလုုံးသြင္းျခင္းကုု ိ
ျဖစ္ေစအပ္၏။ ဤနီလကသုုဏိ္း၌လည္း ဥဂၢဟနိမိတ္၌ ကသုုိဏ္း၏အျပစ ္ထင္တတ္၏။ ဝတ္ဆ,ံ 



ပန္းညွာတ,ံ အရြက္၏အၾကား စသည္တုုိ႔သည ္ထင္တတ္ကုုန္၏။ ပဋိဘာဂနိမိတ္သည ္ကသုုိဏ္းဝန္းမ ွ
လြတ္၍ ေကာင္းကင္၌ ဣႏၵနီလာ ပတၱျမားယပ္ဝန္းႏွင္ ့တူစြာ ထင္တတ္၏။ ႂကြင္းေသာ သိဖြယ္ဟူသမွ်  
ကုု ိဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ နည္းျဖင့္ပင္လွ်င ္သိအပ္ေပသည္။ ဤတြင ္စကားတစ္ရပ ္ၿပီး၏။ 
 
     နီလကသုုိဏ္း ၿပီး၏။ 
 

ပီတကသိုုဏ္း ဖြင့္ျပခ်က္ 
 

ပီတကသုုိဏ္း၌လည္း ဤနည္းအတူပင္တည္း။ မွန္၏။ အ႒ကထာတုုိ႔၌- 
 “ပီတကသုုိဏ္းကုုိယူေသာ ေယာဂီသည ္ဝါေသာအဆင္း၌ရွိေသာ ပန္း၌ျဖစ္ေစ၊ အဝတ္၌ 
 ျဖစ္ေစ၊ ေဆးဒန္း ျမင္းသီလာစေသာ ေက်ာက္ဓာတ္၌ျဖစ္ေစ နိမိတ္ကုု ိယူ၏”- 
ဟူေသာ စကားကုု ိမိန္႔ဆုုိထားေပသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ဤပီတကသုုိဏ္း၌လည္း လြန္ကဲေသာ ဘာဝနာ 
ေကာင္းမႈကုု ိျပဳဖူးသည္ျဖစ္၍ သမထဘာဝနာကုုသိုု္လ္ရွိေသာ ေယာဂီအား ထုုိသုုိ႔ အညိဳေရာင္ပန္းတုုိ႔ 
ေဝဆာစြာပြင့္ေသာ သေဘာရွိေသာ ပန္းခ်ဳံကုုိျဖစ္ေစ၊ ဝါေသာပန္းခင္းကို ုျဖစ္ေစ၊ ဝါေသာ အဝတ္၊ 
ဝါေသာ ေက်ာက္ဓာတ္တုုိ႔တြင ္တစ္ပါးပါးကုု ိျဖစ္ေစ ျမင္လတ္လွ်င္ပင ္နိမိတ္ျဖစ္ေပၚ၏။ စိတၱဂုုတ ္
မေထရ္အား ျဖစ္ေပၚဖူးသကဲ့သိုု႔ပင္တည္း။ ထုုိမေထရ္အား စိတၱလေတာင္၌ ပတၱဂၤမည္ေသာ ပန္းခ်ဳံမ ွ
ပန္းတုုိ႔ျဖင္ ့ျပဳလုုပ္ထားေသာ ေစတီယင္ျပင္၌ ပူေဇာ္ထားသည ္ပန္းအခင္းကုု ိၾကည့္ရႈစဥ ္ျမင္သည္ႏွင္ ့
တၿပိဳင္နက္ပင္လွ်င ္ထုုိအခင္းပမာဏရွိေသာ နိမိတ္ျဖစ္ေပၚ၏။  
 လြန္ကဲေသာ ဘာဝနာေကာင္းမႈကုု ိမျပဳဖူးေသာ ေယာဂီသည္ကား မဟာေလွခါးပန္းပြင္ ့
စသည္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ နီလကသုုိဏ္း၌ ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ နည္းျဖင့္ပင္လွ်င ္ကသိုုဏ္းဝန္းကုု ိျပဳလုုပ္၍ “အဝါ, 
အဝါ”ဟု ုႏွလုုံးသြင္းျခင္းကို ုျဖစ္ေစအပ္၏။ ႂကြင္းေသာ သိဖြယ္ဟူသမွ်သည ္ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ ကသိုုဏ္း 
တုုိ႔ႏွင္ ့တူသည္သာလွ်င္တည္း။ ဤတြင ္စကားတစ္ရပ ္ၿပီး၏။ 
 
     ပီတကသိုု္ဏ္း ၿပီး၏။ 
 
ေလာဟိတကသိုုဏ္း ဖြင့္ျပခ်က္ 
  
 ေလာဟိတကသိုုဏ္း၌လည္း ဤဆုုိခဲ့သည္ ့နည္းတူပင္တည္း။ အ႒ကထာတုုိ႔၌ “ေလာဟိတ 
ကသုုိဏ္းကုုိယူေသာ ေယာဂီသည ္နီေသာပန္း၌ ျဖစ္ေစ၊ အဝတ္၌ျဖစ္ေစ၊ နီေသာ အဆင္းရွိေသာ 
ေက်ာက္ဓာတ္၌ျဖစ္ေစ နိမိတ္ကုု ိယူ၏”ဟု ုမိန္႔ဆုုိထားေပသည္။  
 
 ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ဤေလာဟိတကသုုိဏ္း၌လည္း လြန္ကဲေသာ ဘာဝနာေကာင္းမႈကုု ိျပဳခဲ့ဖူးသည ္
ျဖစ္၍ သမထဘာဝနာရွိေသာ ေယာဂီအား ထုုိသုုိ႔ အနီေရာင္ပန္းတုုိ႔ ေဝဆာစြာပြင့္ေသာ သေဘာ 
ရွိေသာ မုုိးေစြပန္းအစရွိေသာ ပန္းခ်ဳံကုုိျဖစ္ေစ၊ ပန္းအခင္းကုုိျဖစ္ေစ၊ နီေသာအဝတ္၊ ပတၱျမားန ီစေသာ 
နီေသာေက်ာက္၊ ဟသၤျပဒါးစေသာ နီေသာဓာတ္တုုိ႔တြင ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုုိျဖစ္ေစ ျမင္လတ္လွ်င္ပင ္ဥဂၢဟ 
နိမိတ ္ပဋိဘာဂနိမိတ ္ျဖစ္ေပၚ၏။  
 လြန္ကဲေသာ ဘာဝနာေကာင္းမႈ မျပဳခဲ့ဖူးေသာ ေယာဂီသည္ကား ေခါင္ရမ္း, မုုိးေစြ, လိပ္ဆူးန ီ
ေစသာ ပန္းတုုိ႔ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ နီေသာ အဝတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ နီေသာေက်ာက္ဓာတ ္ေျမဓာတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ နီလ 



ကသုုိဏ္း၌ ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာနည္းျဖင့္ပင္လွ်င ္ကသိုုဏ္းဝန္းျပဳလုုပ္၍ “အန ီအန”ီဟု ုႏွလုုံးသြင္းျခင္းကုု ိျဖစ ္
ေစအပ္၏။ ႂကြင္းေသာ သိဖြယ္ဟူသမွ်သည ္ထုုိဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ ကသုုိဏ္းတုုိ႔ႏွင္ ့တူသည္သာတည္း။ 
ဤတြင ္စကားတစ္ရပ ္ၿပီး၏။ 
     ေလာဟိတကသိုုဏ္း ၿပီး၏။ 
 

ၾသဒါတကသိုုဏ္းကိုု ဖြင့္ျပခ်က္ 
  
 ၾသဒါတကသုုိဏ္း၌လည္း “ၾသဒါတကသုုိဏ္းကုုိယူေသာ ေယာဂီသည ္ျဖဴေသာ အဆင္းရွ ိ
သည့္ ပန္း၌ျဖစ္ေစ၊ အဝတ္၌ျဖစ္ေစ၊ ျဖဴေသာအဆင္းရွိေသာ ေက်ာက္ဓာတ ္ေျမဓာတ္၌ျဖစ္ေစ နိမိတ ္
ကုု ိယူ၏”ဟု ုအ႒ကထာတုုိ႔၌ မိန္႔ဆုုိထားေပသည္။ 
 ထုုိ႔ေၾကာင္ ့လြန္ကဲေသာ ဘာဝနာကုု ိျပဳခဲ့ဖူးသည္ျဖစ္၍ သမထဘာဝနာကုုသုုိလ္ရွိေသာ 
ေယာဂီအား ထုုိသုုိ႔ အျဖဴေရာင္ပန္းတုုိ႔ ေဝဆာစြာပြင့္ေသာ သေဘာရွိေသာ ပန္းခ်ဳံကုုိျဖစ္ေစ၊ ဇြန္ပန္း 
ျမတ္ေလးပန္းစေသာ ပန္းခင္းကုုိျဖစ္ေစ၊ ကုုမုုျဒာၾကာပန္း ပဒုုမာၾကာပန္းအစုုကုု ိျဖစ္ေစ၊ ျဖဴေသာ 
အဆင္းရွိေသာ အဝတ္၊ ျဖဴေသာအဆင္းရွိေသာ ေက်ာက္ဓာတ ္ေျမဓာတ္တုုိ႔တြင ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုု ျဖစ္ေစ 
ျမတ္လတ္လွ်င္ပင ္ဥဂၢဟနိမိတ ္ပဋိဘာဂနိမိတ ္ျဖစ္ေပၚ၏။ သလြဲျဖဴျပားဝန္း, ေငြျပားဝန္းတုုိ႔၌လည္း 
နိမိတ္ျဖစ္ေပၚသည္သာတည္း။  
 လြန္ကဲေသာ ဘာဝနာေကာင္းမႈကုု ိမျပဳခဲ့ဖူးေသာ ေယာဂီသည္ကား ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ အျပားရွ ိ
ေသာ ပန္းျဖဴျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အဝတ္ျဖဴျဖင္ ့ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာက္ဓာတ္ျဖဴ ေျမဓာတ္ျဖဴျဖင္ ့ျဖစ္ေစ နီလ-
ကသုုဏိ္းဝန္း၌ ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ နည္းျဖင့္ပင္လွ်င ္ကသုုိဏ္းဝန္းျပဳလုုပ္၍ “အျဖဴ အျဖဴ”ဟု ုႏွလုုံးသြင္းျခင္း 
ကုု ိျဖစ္ေစအပ္၏။ ႂကြင္းေသာ သိဖြယ္ဟူသမွ်သည ္ထုုိဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ ကသိုုဏ္းတုုိ႔ႏွင္ ့တူသည္သာ 
တည္း။ ဤတြင ္စကားတစ္ရပ ္ၿပီး၏။ 
 
     ၾသဒါတကသုုိဏ္း ၿပီး၏။ 
 

အာေလာကသိုုဏ္းကိုု ဖြင့္ျပခ်က္ 
 
 အာေလာကကသုုိဏ္း၌ “အာေလာကကသုုိဏ္းကုု ိယူေသာေယာဂီသည ္နံရံေပါက္ျဖင္ ့
ျဖစ္ေစ၊ ေသာ့ေပါက္ျဖင္ ့ျဖစ္ေစ၊ ေလသာျပဴတင္းအၾကားျဖင္ ့ျဖစ္ေစ ဝင္လာ၍ ေျမႀကီးေပၚ, နံရ ံ
စသည္၌ ထင္လာေသာ ေနေရာင ္လေရာင ္အလင္း၌ နိမိတ္ကုု ိယူ၏”ဟု ုအ႒ကထာတုုိ႔၌ ဆုုိထား 
ေပ၏။  
 ထုုိ႔ေၾကာင္ ့လြန္ကဲေသာ ဘာဝနာေကာင္းမႈကုု ိျပဳခဲ့ဖူးသည္ျဖစ္၍ သမထဘာဝနာ ကုုသုုိလ္ရွ ိ
ေသာ ေယာဂီအား နံရံေပါက္စသည္တုုိ႔တြင ္တစ္ခုုခုုျဖင္ ့ေနေရာင ္သုုိ႔မဟုုတ ္လေရာင ္ဝင္လာ၍ နံရံ၌ 
ျဖစ္ေစ၊ ေျမ၌ျဖစ္ေစ ထင္ေပၚေသာ အေရာင္ဝန္း၌ေသာ၄္င္း၊ အရြက္ထူထပ္ေသာ သစ္ပင္၏ အကုုိင္း 
အခက္ၾကားျဖင္ ့ျဖစ္ေစ၊ ပိတ္ေနေအာင ္ထူထပ္ေသာ သစ္ခက္မ႑ပ္ၾကားျဖင္ ့ျဖစ္ေစ ထြက္၍ ေျမ၌ 
ပင္လွ်င ္ထင္ေပၚေသာ အေရာင္ဝန္းကုုိေသာ၄္င္း ျမတ္လတ္လွ်င္ပင ္ဥဂၢဟနိမိတ ္ပဋိဘာဂနိမိတ္သည ္
ျဖစ္ေပၚ၏။ 
 လြန္ကဲေသာ ဘာဝနာေကာင္းမႈကုု ိမျပဳခဲ့ဖူးေသာ ေယာဂီသည္လည္း ထုုိဆိုုအပ္ၿပီးေသာ 
အျပားရွိေသာ အေရာင္ဝန္းကုုိပင္လွ်င ္“အေရာင,္ အေရာင”္ဟု ုျဖစ္ေစ၊ “အလင္း, အလင္း”ဟု ုျဖစ္ေစ 
ပြားေစအပ္၏။ ထုုိေနေရာင္ဝန္း လေရာင္ဝန္းကုု ိရႈလ်က ္ပြားေစျခင္းျဖင့ ္နိမိတ္ကုု ိျဖစ္ေပၚေစျခင္းငွာ 



မစြမ္းႏုုိ္င္ေသာ ေယာဂီသည*္ အုုိးအတြင္း၌ ဆီမီးကုု ိညိွထြန္းလ်က ္အုုိးဝကုုိပိတ္၍* အုုိး၌ အေပါက ္
ေဖါက္ၿပီးလွ်င ္ယင္းအေပါက္ကုု ိနံရံဘက္သုုိ႔ မ်က္ႏွာမူလ်က ္ထားအပ္၏။ ထုုိအေပါက္မ ွဆီမီးေရာင ္
ထြက္၍ နံရံ၌ အဝန္းအဝုုိင္း ထင္ေပၚ၏။ ထုုိဆီမီးေရာင္ဝန္းကုု ိ“အလင္း, အလင္း”ဟု ုပြားေစအပ္၏။ 
ဤဆီမီးေရာင္ဝန္းသည ္အျခားေသာ ေနေရာင္ဝန္း လေရာင္ဝန္းတုုိ႔ထက ္ၾကာျမင့္စြာ တည္၏။ 
ဤအာေလာက ကသုုိဏ္း၌ ဥဂၢဟနိမိတ္သည ္နံရံ၌ျဖစ္ေစ၊ ေျမ၌ျဖစ္ေစ ထင္ေပၚေသာ ပကတိ 
အေရာင္ဝန္းတုုိ႔ထက ္ၾကာျမင့္စြာ တည္၏။ ဤအာေလာက ကသုုိဏ္း၌ ဥဂၢဟနိမိတ္သည ္နံရံ၌ျဖစ္ေစ 
ေျမ၌ျဖစ္ေစ ထင္ေပၚေသာ ပကတိအေရာင္အဝန္းႏွင္ ့တူသည္သာလွ်င ္ျဖစ္၏။ ပဋိဘာဂနိမိတ္သည ္
တခဲနက ္အလြန ္ၾကည္လင္ေသာ အေရာင္စုုႏွင္ ့တူ၏။ ႂကြင္းေသာ သိဖြယ္ဟူသမွ်သည ္ထုုိဆုုိခဲ့ၿပီး 
ေသာ ကသုုိဏ္းတုုိ႔ႏွင္ ့တူသည္သာလွ်င္တည္း။ ဤတြင ္စကားတစ္ရပ္ၿပီး၏။  
 [*ေနေရာင္ လေရာင ္အဝန္းက ၾကာရွည္စြာ မတည္ေသာေၾကာင့္ ထုုိအေရာင္အဝန္းကုုိ ရႈျခင္းျဖင္ ့
 နိမိတ္ကုုိ မျဖစ္ေစႏုုိငပ္ါမူ-ဟုု ဆုုိလုုိသည္။ ဋီကာ။ 
 *အုုိး အဝျဖင္ ့ထြက္ေသာ အေရာင္သည္ ႀကီးက်ယ္ေသာေၾကာင့္ “အုုိးဝကုုိ ပိတ္၍”ဟုု ဆုုိသည္။] 
     အာေလာက ကသုုိဏ္း ၿပီး၏။  
  

ပရိစိ ၦႏၷာကာသကိုု ဖြင့္ျပခ်က္ 
 
 ထက္ဝန္းက်င ္ပုုိင္းျခားအပ္ေသာ ဟင္းလင္းအျပင္ဟူေသာ ပရိစိၦႏၷာကာသ ကသုုိဏ္း၌လည္း 
“အာကာသ ကသုုိဏ္းကုု ိယူေသာေယာဂီသည ္နံရံေပါက,္ ေသာ့ေပါက,္ ေလသာျပဴတင္းၾကား 
ဟူေသာ ဟင္းလင္းအျပင ္တစ္ခုုခုု၌ နိမိတ္ကုု ိယူ၏”ဟု ုအ႒ကထာတုုိ႔၌ မိန္႔ဆုုိထားေပသည္။ 
 ထုုိ႔ေၾကာင္ ့လြန္ကဲေသာ ဘာဝနာေကာင္းမႈကုု ိျပဳခဲ့ဖူးသည္ျဖစ္၍ သမထဘာဝနာ ကုုသိုုလ ္
ရွိေသာ ေယာဂီအား နံရံေပါက္စသညတ္ုုိ႔တြင ္တစ္ခုုခုုကုု ိျမင္လတ္လွ်င္ပင ္ဥဂၢဟနိမိတ ္ပဋိဘာဂ 
နိမိတ ္ျဖစ္ေပၚ၏။ လြန္ကဲေသာ ဘာဝနာေကာင္းမႈကုု ိမျပဳခဲ့ဖူးေသာ ေယာဂီသည ္ေနေျပာက္မထုုိး 
ေအာင္ ေကာင္းစြာမုုိးထားေသာ မ႑ပ္၌ျဖစ္ေစ၊ သားေရ, ဖ်ာ စသည္တုုိ႔တြင ္တစ္ခုုခုု၌ျဖစ္ေစ၊ 
တထြာႏွင္ ့လက္ေလးသက ္အခ်င္းရွိေသာ အေပါက္ေဖါက္၍ ထုုိးအေပါက္ကုုိပင္ျဖစ္ေစ၊ နံရံေပါက ္
စသည္အျပားရွိေသာ အေပါက္ကုုိျဖစ္ေစ၊ “ေကာင္းကင,္ ေကာင္းကင”္ဟု ုပြားေစအပ္၏။ ဤပရိစၦိႏၷာ- 
ကာသ ကသုုိဏ္း၌ ဥဂၢဟနိမိတ္သည ္ထုုိအေပါက္ကုု ိပုုိင္းျခားေၾကာင္းျဖစ္ေသာ နံရ ံအစြန္းစသည ္
တုုိ႔ႏွင့္အတ ူထုုိမူလအေပါက္ႏွင္ ့တူသညသ္ာျဖစ္၏။ ပြားေစအပ္ေသာ္လည္း ယင္းဥဂၢဟနိမိတ္သည ္
မပြားေပ။* ထုုိပဋိဘာဂနိမိတ္သည ္ဟင္းလင္းျပင္အဝန္းသာ ျဖစ္လ်က ္ထင္၏။ ပြားေစအပ္လွ်င္လည္း 
ယင္းပဋိဘာဂနိမိတ္သည ္ပြား၏။ ႂကြင္းေသာ သိဖြယ္ဟူသမွ်ကုု ိပထဝီကသုုိဏ္း၌ ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ 
နည္းျဖင့္ပင္လွ်င ္သိအပ္ေပသည္။ ဤတြင ္စကားတစ္ရပ္ၿပီး၏။ 
 [*ဤစကားျဖင့္ ဥဂၢဟနိမိတ္ကုုိ မပြားေစအပ္ေၾကာင္း၊ ပြားေစေသာ္လည္း မပြားေၾကာင္း ျပသည္။] 
 
     ပရိစိၦႏၷာကာသ ကသုုိဏ္းၿပီး၏။ 
 
 ဤဆုုိခဲ့ၿပီးနည္းျဖင္ ့ရူပါဝစရစ်ာန္အရာ၌ စတုုကၠစ်ာန,္ ပဥၥကစ်ာန္တုုိ႔၏ အေၾကာင္းျဖစ္ကုုန ္
ေသာ ကသုုိဏ္းဆယ္ပါးတုုိ႔ကုု ိအားေတာ္ဆယ္ပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံေတာ္မူသည့္ျပင ္တရားအလုုံးစုုံကုု ိ 
သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုုရားသည ္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။ * 
 ထုုိကသုုိဏ္းတိုု႔ကုု၄ိင္း၊ ထုုိကသုုိဏ္းတုုိ႔ကုု ိပြားေစနည္းကုု၄ိင္း ဤျပဆုုိခဲ့သည့္အတုုိင္း 
သိၿပီးလွ်င ္ထုုိကသုုိဏ္းတိုု႔၌ပင ္ဤေရာျပြမ္းျပဆုုိခ်က္ကုုလိည္း ထပ္မံ၍ သိအပ္ေသး၏။ 
 



 [*သုုတ္ပါေထယ်ပါဠိ(၂၂၃)၊ မဇိၥ်မပဏၰာသပါဠ(ိ၂၀၇)၊ အဂုုၤတၱပါဠ ိဒသကနိပါတ္(၂၉၃)၊ ဓမၼသဂၤဏီပါဠ ိ
(၅၅) အစရွိေသာပါဠိ၌ ရူပစ်ာန္၏ အာရုုံျဖစ္ေသာ ကသိုုဏ္းတုုိ႔သည္ ပထဝီကသိုုဏ္းမွ ၾသဒါတကသုုိဏ္းအထိ 
သရုုပ္အားျဖင့္ ၈-ပါးတုုိ႔သာ လာကုုန္သည္ကား မွန္ေပ၏။ (ထုုိတြင္ သုုတ္ပါဠိတုုိ႔၌ အာကာသကသုုိဏ္း၊ ဝိညာဏ 
ကသုုိဏ္းတုုိ႔ႏွင့္တကြ ၁၀-ပါးပင္ ေဟာေတာ္မူေသာ္လည္း ယင္း အာကာသ,ဝိညာဏကသုုိဏ္းတုုိ႔ကား အာကာ-
သာနဥၥာယတန, ဝိညာဏဥၥာယတန-ဟူေသာ အရူပစ်ာန္တုုိ႔၏ အာရုုံမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဤဋီကာ၌ ရွစ္ပါး 
သာ လာကုုန္သည္ဟုု ဆုုိေပသည္။) 
 ထုုိသုုိ႔ ရွစ္ပါးသာလာေသာ္လည္း အာကာသကသုုိဏ္းကိုု ၾသဒါတကသုုိဏ္း၌ အတြင္းသြင္း၍၄င္း၊ 
ပရိစိၦႏၷာကာသ ကသုုိဏ္းကုုိ အာကာသနဥၥာယတနစ်ာန္၏ အာရုုံျဖစ္ေသာ အာကာသကသုုိဏ္း၌ အတြင္းသြင္း၍ 
၄င္း၊ ထုုိသုုတ္ပါဠိေတာ္ ေဒသနာကုု ိျပဳေတာ္မူသည္-ဟူေသာ အလုုိအားျဖင့္ “ကသုုိဏ္း၁၀-ပါးတုုိ ႔ကုုိ … ျမတ္စြာ 
ဘုုရားသည္ ေဟာေတာ္မူခဲ့ေလၿပ”ီဟုု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ဋီကာ)။ 
 ဤစကားျဖင့္ ပါဠိေတာ္၌ တုုိက္ရုုိက္သရုုပ္ေဖၚ၍ ေဟာထားေသာ ရူပစ်ာန္၏ အာရုုံကသုုိဏ္းတုုိ႔သည္ ၈-
ပါးသာ ရွိၾက၏။ အာေလာကႏွင့္ ပရိစိၦႏၷာကာသ ကသိုုဏ္းတိုု႔သည္ အ႒ကထာ၌ သြင္းျပထားေသာ ကသုုိဏ္းမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ သမထကမၼ႒ာန္းအာရုုံတုုိ႔ကုုိ ၃၈-ပါးဟုု ျပေသာစကားရပ္တုုိ႔၌ ထုုိအာေလာကႏွင့္  
ပရိစိၦႏၷာကာသ ကသိုုဏ္းတုုိ႔ကုုိ ႏႈတ္ပယ္၍ ယူအပ္သည္ဟူေသာ အနက္ကုုိလည္း မွတ္ရာ၏။  
 ထုုိ႔ေၾကာင့္ သာရတၳဒီပနီဋီကာ (ဒု-ုႏွာ-၄၃)၌ ကမၼ႒ာန္း ၄၀-ထဲမ ွအာေလာကႏွင့္ အာကာသကသုုိဏ္း 
၂-ခုုတုုိ႔ကုုိ ပါဠိေတာ္၌ မလာေသာေၾကာင့္ ခ်န္ထားၿပီးလွ်င္ ႂကြင္းေသာ ကမၼ႒ာန္းတုုိ႔ကုုိသာ  ယူ၍ ၃၈-ပါးေသာ 
အာရုုံတုုိ႔၌-ဟုု အ႒ကထာဆရာ ဆုုိေၾကာင္း တိတိက်က်ပင္ ျပဆုုိထားေပသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ပါဠိေတာ္၌ ကမၼ႒ာန္း 
အာရုုံတုုိ႔ကုုိ ၃၈-ပါးသာေဟာေၾကာင္း ဝိသုုဒိၶမဂ္၌ပင ္(ပ-ႏွာ-၁၈၁) ျပဆုုိထားခ်က္ ရွိေသး၏။] 
 
 

ေရာေႏွာ ျပဆုုိခ်က္ 
 
 ခ်ဲ႕၍ ျပဆိုုေပအ့ံ။ ဤကသုုိဏ္းဆယ္ပါးတုုိ႔တြင ္ပထဝီကသုုိဏ္း၏ အစြမ္းျဖင္ ့“တစ္ေယာက ္
တည္း ျဖစ္လ်က ္အမ်ားအျပား ျဖစ္၏- ဤသုုိ႔ အစရွိေသာျဖစ္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္၌ျဖစ္ေစ, ေရ၌ျဖစ္ေစ, 
ေျမကုု ိဖန္ဆင္း၍ ေျချဖင့္သြားျခင္း၊ ေကာင္းကင္၌ျဖစ္ေစ, ေရ၌ျဖစ္ေစ ရပ္ျခင္း, ထုုိင္ျခင္း စသည္ကုု ိ
ျပဳျခင္း၊ ပရိတ ၱအပၺမာဏ နည္းျဖင္ ့အဘိဘာယတနကုု ိရျခင္း” ဟူေသာ ဤသုုိ႔ အစရွိေသာ အက်ိဳးတုုိ႔ 
ၿပီးေျမာက္ကုုန္၏။ 
 အာေပါကသုုိဏ္းျဖင္ ့“ေျမ၌ ငုုပ္ျခင္း ေပၚျခင္း၊ မုုိးေရ မုုိးေပါက ္သြန္ခ်ျခင္းကုု ိျဖစ္ေစျခင္း၊ ျမစ ္
သမုုဒၵရာ စသည္တုုိ႔ကုု ိဖန္ဆင္းျခင္း၊ ေျမ, ေတာင,္ ျပႆဒ ္စသည္တုုိ႔ိကုု ိလႈပ္ေစျခင္း”ဟူေသာ ဤသုုိ႔ 
အစရွိေသာ အက်ိဳးတုုိ႔ ၿပီးေျမာက္ကုုန္၏။ 
 ေတေဇာကသိုုဏ္းအစြမ္းျဖင္ ့“အခုုိးလႊတ္ျခင္း၊ အလွ်ံလႊတ္ျခင္း၊ မီးက်ီးမုုိးရြာေစျခင္း၊ မိမိတန္ခုုိး 
အရွိန္ျဖင္ ့သူတစ္ပါး၏ တန္ခုုိးအရွိန္ကုု ိကုုန္ခန္းေစျခင္း၊ ေလာင္စာအမ်ိုဳးမ်ိဳးထဲမ ွထုုိတန္ခုုိးရွင ္
ေလာင္ကၽြမ္းေစလုုိေသာ အရာကုုိသာ ေလာင္ကၽြမ္းေစျခင္းငွာ စြမ္းႏုုိင္ျခင္း၊ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ျဖင္ ့
အဆင္းကုု ိၾကည့္ရႈျခင္းငွာ အလင္းေရာင္ကုု ိျပဳလုုပ္ျခင္း၊ ပရိနိဗၺာန္စံေသာအခါ၌ ကုုိယ္ကုု ိေလာင္ကၽြမ္း 
ေစျခင္း”ဟူေသာ ဤသုုိ႔ အစရွိေသာ အက်ိဳးတုုိ႔ုုကိုုိ ျပီးေျမာက္ကုုန္၏။ 
 ဝါေယာကသိုုဏ္း၏ အစြမ္းျဖင့ ္“ေလ၏အလား လ်င္ျမန္စြာ သြားႏုုိင္ျခင္း၊ ေလဟုုန ္ေလျပင္းကုု ိ
ျဖစ္ေစျခင္း”ဟူေသာ ဤသုုိ႔အစရွိေသာ အက်ိဳးတုုိ႔ ၿပီးေျမာက္ကုုန္၏။ 
 နီလကသုုိဏ္း၏ အစြမ္းျဖင္ ့“ညိဳေသာ အဆင္းကုု ိဖန္ဆင္းျခင္း၊ ေမွာင္ေအာင ္ျပဳလုုပ္ျခင္း၊ 
စင္ၾကယ္ေသာအဆင္း, မစင္ၾကယ္ေသာအဆင္းရွိေသာ နည္းျဖင္*့ အဘိဘာယတနကုု ိရျခင္း၊ 
သုုဘဝိေမာကၡကုု ိရျခင္း”* ဟူေသာ ဤသုုိ႔ အစရွိေသာ အက်ိဳးတုုိ႔ ၿပီးေျမာက္ကုုန္၏။ 
 



 [*စင္ၾကယ္ေသာ အဆင္းရွိေသာ နီလစေသာ ကသုုိဏ္းကုုိ သုုဝဏၰ-ေကာင္းေသာ အဆင္းရွိသည္-
ဟူ၍၄င္း၊ မစင္ၾကယ္ေသာ နီလစေသာ အဆင္းရွိေသာ နီလစေသာ ကသုုိဏ္းကုုိ ဒုုဗၺဏၰ-မေကာင္းေသာ အဆင္း 
ရွိသည္-ဟူ၍၄င္း ခြဲျခား၍ ေဟာထားေသာ နည္းကုုိ ဆုုိလုုိသည္။ 
 *အလြန္စင္ၾကယ္ေသာ နီလကသုုိဏ္းစေသာ အဆင္းကသုုိဏ္းကုုိ အာရုုံျပဳ၍ ျဖစ္ေသာစ်ာန္ကုု ိရည္၍ 
“သုုဘေႏၱဝ အဓိမုုေတၱာ- တင့္တယ္သည္ ဟူ၍သာလွ်င္ ႏွလုုံးသြင္းသည္-ဟုု ေဟာေတာ္မူ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ထုုိသုုိ႔ 
ေသာစ်ာန္ကုုိ သုုဘဝိေမာကၡ-ဟုု ေခၚသည္။] 
 
 ပီတကသုိဏ္း၏ အစြမ္းျဖင္ ့“ဝါေသာအဆင္းကုု ိဖန္ဆင္းျခင္း၊ ေရႊျဖစ္ေအာင ္အဓိ႒ာန္ျခင္း*၊ 
ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ စင္ၾကယ္ေသာအဆင္း, မစင္ၾကယ္ေသာအဆင္းရွိသည္ ့နည္းျဖင္ ့အဘိဘာယတနကုု ိ
ရျခင္း၊ သုုဘဝိေမာကၡကုု ိရျခင္း”ဟူေသာ ဤသုုိ႔ အစရွိေသာအက်ိဳးတုုိ႔ ၿပီးေျမာက္ကုုန္၏။ 
 [*အရွင္ပိလိႏၵဝစၦသည ္ျမက္ကရြက္ေခြႏွင္ ့ဗိမိၺသာရမင္း၏ ျပာႆဒ္စသည္တုုိ႔ကုုိ ေရႊျဖစ္ေအာင ္
အဓိ႒ာန္သကဲ့သုုိ႔ အဓိ႒ာန္ျခင္းကို ုဆုုိလုုိသည္။ ဋီကာ။] 
 
 ၾသဒါတကသုုိဏ္း၏ အစြမ္းျဖင္ ့“ျဖဴေသာအဆင္းကုု ိဖန္ဆင္းျခင္း၊ ထိနမိဒၶကုု ိေဝးေအာင္ 
ျပဳျခင္း၊ အေမွာင္ကုု ိမႈတ္လႊင့္ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္း၊ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ျဖင္ ့အဆင္းကုု ိၾကည့္ရႈျခင္းငွာ 
အလင္းေရာင္ကုု ိျပဳလုုပ္ျခင္း”ဟူေသာ ဤသုုိ႔ အစရွိေသာ အကိ်ဳးတုုိ႔ ၿပီးေျမာက္ကုုန္၏။ 
 အာေလာကကသုုိဏ္း၏ အစြမ္းျဖင္ ့“အေရာင္ရွိေသာအဆင္းကို ုဖန္ဆင္းျခင္း၊ ထိနမိဒၶကုု ိေဝး 
ေအာင္ျပဳျခင္း၊ အေမွာင္ကုု ိမႈတ္လႊင့္ျခင္း၊ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ျဖင္ ့အဆင္းကုု ိၾကည့္ရႈျခင္းငွာ အလင္း 
ေရာင္ကုု ိျပဳလုုပ္ျခင္း”ဟူေသာ ဤသုုိ႔အစရွိေသာ အက်ဳိးတုုိ႔ ၿပီးေျမာကက္ုုန္၏။ 
 အာကာသကသုုိဏ္း၏ အစြမ္းျဖင့ ္“ဖုုံးအုုပ္ကြယ္ကာလ်က္ရွိေသာ ဝတၱဳတုုိ႔ကုု ိဟင္းလင္းပြင္ ့
ေအာင္ ျပဳျခင္း၊ ေျမအတြင္း ေတာင္အတြင္းတုုိ႔၌ေသာ္လည္း ဟင္းလင္းအျပင္ကုု ိဖန္ဆင္း၍ ေလ်ာင္း 
ထုုိင ္ရပ ္သြား-ဟူေသာ ဣရိယာပုုထ္ကုု ိျပဳျခင္း၊ နံရံတစ္ဖက ္စသည္တုုိ႔၌ မၿငိမကပပ္ဲ သြားျခင္း” 
ဟူေသာ ဤသုုိ႔ အစရွိေသာ အက်ိဳးတုုိ႔ ၿပီးေျမာက္ကုုန္၏။ 
 
 ကသိုုဏ္းအားလုုံးတုုိ႔သည္ပင ္အထက္သုုိ႔ ေရွးရႈ မွတ္သိရေသာ ကသိုုဏ္း၊ ေအာက္သုုိ႔ ေရွးရႈ 
မွတ္သိရေသာ ကသုုိဏ္း၊ ဖီလာပတ္လည ္ပုုိင္းျခား၍ မွတ္သိရေသာ ကသုုိဏ္း၊ ႏွစ္ပါးမဟုုတ္ေသာ 
ကသုုိဏ္း၊ ျဖန္႔ျခင္း အတုုိင္းအရွည ္မရွိေသာကသုုိဏ္း ဟူေသာ ဤအထူးကုု ိရကုုန္၏။  
 မွန္ေပ၏။ ယင္းစကားမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ ေယာဂီသည ္အထက္သိုု႔ေရွးရႈ ပထဝီကသုုိဏ္းကုု ိ
မွတ္သိ၏။ အခ်ိဳ႔ေသာေယာဂီသည ္ေအာက္သုုိ႔ေရွးရႈ ပထဝီကသုုိဏ္းကုု ိမွတ္သိ၏။ အခ်ိဳ႔ေသာ ေယာဂီ 
သည္ ဖီလာပတ္လည ္ပုုိင္းျခားအပ္ေသာ ပထဝီကသုုိဏ္းကုု ိမွတ္သိ၏။ အခ်ိဳ႔ေသာ ေယာဂီသည ္
ႏွစ္ပါးမဟုုတ္ေသာ ပထဝီကသုုိဏ္းကို ုမွတ္သိ၏။ အခ်ိဳ႕ေသာေယာဂီသည ္ျဖန္႔ျခင္းအတုုိင္းအရွည ္
မရွိေသာ ပထဝီကသိုုဏ္းကုု ိမွတ္သိ၏။” ဤသုုိ႔ အစရွိေသာ မိန္႔ဆုုိခ်က္ႏွင္ ့အညီေပတည္း။ 
 
 ထုုိစကားရပ္၌ “အထက္သုုိ႔ ေရွးရႈ”-ဟူသည ္အထက္ေကာင္းကင္သုုိ႔ ေရွးရႈလ်က-္ဟု ုဆုုိလုု ိ
၏။ ေအာက္သုုိ႔ ေရွးရႈ-ဟူသည ္ေအာက္ေျမအျပင္သုုိ႔ ေရွးရႈလ်က-္ဟု ုဆုုိလုုိ၏။ ဖီလာပတ္လည-္
ဟူသည ္လယ္ကြက္အဝန္းကဲ့သုုိ႔ ထက္ဝန္းက်င္ပတ္လည္မ ွပုုိင္းျခားအပ္ေသာ ကသုုိဏ္းဟု ုဆုုိုုလိုု၏။ 
 မွန္ေပ၏။ အခ်ိဳေသာ ေယာဂီသည ္အထက္သုုိ႔သာလွ်င ္ကသုုိဏ္းကုု ိပြားေစ၏။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေယာဂီသည ္ေအာက္သုုိ႔သာလွ်င ္ကသုုိဏ္းကို ုပြားေစ၏။ အခ်ိဳ႔ေသာ ေယာဂီသည ္ထက္ဝန္းက်င ္
ပတ္လည္မ ွပုုိင္းျခားလ်က ္ကသိုုဏ္းကုု ိပြားေစ၏။ ထုုိထုုိအေၾကာင့္ျဖင့္လည္း ကသုုိဏ္းကုု ိဤသုုိ႔ 
ျဖန္႔၏။ ဒိဗၺစကၡဳျဖင္ ့အဆင္းကုု ိျမင္လုုိေသာတန္ခုုိးရွင္သည ္အာေလာကကသုုိဏ္းကုု ိျဖန္႔သကဲ့သုုိ႔ 



ပင္တည္း။* ထုုိ႔ေၾကာင္ ့“အထက္သုုိ႔ ေရွးရႈ၊ ေအာက္သုုိ႔ ေရွးရႈ၊ ဖီလာပတ္လည”္ဟု ုေဟာေတာ္မူအပ ္
ေပသည္။  
 
 [*ပြားေစစဥ္ကာလ၌ အကိ်ဳးကုုိမငဲ့ေျမွာ္ပဲ ပြားေစေသာပုုဂိၢဳလ္တုုိ႔၏ အစြမ္းျဖင္ ့ေရွးအဖြင့္စကားသုုံးရပ္၌ 
ဆုုိအပ္ေသာ ဆုုိခဲ့ေသာေၾကာင္ ့ယခုုအခါ၌ “ထုုိထုုိ အေၾကာင္းျဖင့္လည္း ဤသုုိ႔ျဖန္႔၏”ဟုု တဖန္ျပဆုုိျပန္၏။ 
 ျဖန္႔၏-ဟူ႐ာ၌ ကသုုိဏ္းကုုိ ပြားေစ၏-ဟုု ဆုုိလုုိသည္။ အဘယ္ကဲ့သိုု႔ပါနည္း-ဟုု ေမးဖြယ္ရွိေေသာ 
ေၾကာင့္ “ဒိဗၺစကၡဳျဖင္ ့အဆင္းကုုိျမင္လုုိေသာ တန္ခုုိးရွင္သည္ အာေလာက ကသုုိဏ္းကုုိ ျဖန္႔သကဲ့သုုိ႔ ေပတည္း” 
ဟုု မိန္႔ဆုုိ၏။ အကယ္၍ အထက္၌ အဆင္းကုုိ ျမင္လုုိျငားအံ့။ အထက္၌ အာေလာက(အလင္းေရာင)္ကသုုိဏ္းကုုိ 
ျဖန္႔၏။ အကယ္၍ ေအာက္၌ အဆင္းကုုိ ျမင္လုုိျငားအံ့။ ေအာက္၌ အာေလာက ကသုုိဏ္းကုုိ ျဖန္႔၏။ အကယ္၍ 
ထက္ဝန္းက်င္အရပ္၌ အဆင္းကုုိ ျမင္လုုိျငားအ့့ံ။ ထက္ဝန္းက်င္အရပ္၌ အာေလာက ကသုုိဏ္းကုုိ ျဖန္႔၏။ 
ဤအတူပင္ ဤေယာဂီသည္ ကသုုိဏ္းကိုု ပြားေစ၏-ဟူေသာ အနက္ကုုိ သိေစသည္။ ဋီကာ။]  
 
 ႏွစ္ပါးမဟုုတ-္ဟူေသာ ဤစကားကုုိကား တခုုခုုေသာ ကသုုိဏ္း၏ အျခားကသုုိဏ္းအျဖစ္သုုိ႔ 
မေရာက္ျခင္းကုု ိျပျခင္းငွာ ဆုုိအပ္၏။ ထင္ရွားေအာင ္ဥပမာ ေဆာင္ဦးအံ့။ ေရသုုိ႔ ငုုပ္ဝင္ေသာသူမွာ 
ပတ္ဝန္းက်င္အရပ္မ်က္ႏွာ အားလုုံးတုုိ႔႔၌ ေရခ်ည္းသာလွ်င ္ရွိ၍ အျခားအရာမရွိသကဲ့သုုိ႔ ထုုိ႔အတူပင ္
ႏွလုုံးသြင္းအပ္ေသာ ပထဝီကသုုိဏ္းသည ္ပထဝီကသုုိဏ္းခ်ည္းသာ ျဖစ္၏။ ထုုိပထဝီကသုုိဏ္း၏ 
အာေပါစေသာ အျခားကသုုိဏ္းတုုိ႔ႏွင္ ့ေရာယွက္ျခင္း မရွိေပ။ ဤသုုိ႔ ဆုုိလုုိသည္ဟု ုသိအပ္ေပသည္။ 
အာေပါစေသာ ကသိုုဏ္းအားလုုံးတုုိ႔၌လည္း ဤနည္းတူပင္တည္း။  
 ျဖန္႔ျခင္း အတုုိင္းအရွည ္မရွိေသာ-ဟူသည့္စကားကို ုပထဝီကသုုိဏ္းကုု ိမည္ေရြ႔ မည္မွ် 
ျဖန္႔အပသ္ည္-ျဖန္႔ႏုုိင္သည-္ဟု ုျဖန္႔ျခင္း၏ အတုုိင္းအရွည ္မရွိသည့္အလုုအိားျဖင္ ့ဆုုိအပ္ေပသည္။ 
မွန္ေပ၏။ ထုုိပထဝီကသုုိဏ္းကုု ိဘာဝနာစိတ္ျဖင္ ့ျဖန္႔လွ်င ္အရပ္မ်က္ႏွာ အားလုုံးသုုိ႔ပင ္ျပန္႔၏။* 
ဤသည္ကား ပထဝီကသိုုဏ္း၏ အစ, ဤသည္ကား အလယ္-ဟု ုအတုုိင္းအရွည္ကုု ိမယူေပ။ ဤတြင ္
စကားတစ္ရပ ္ၿပီး၏။ 
 
 [*စိတ္ျဖင့္ျဖန္႔လွ်င္-ဟူသည္ကား ဘာဝနာစိတ္ျဖင္ ့အာရုုံျပဳလွ်င္-ဟုု ဆုုိလုုိ၏။ မွန္ေပ၏။ ဘာဝနာ 
စိတ္သည္ ကသုုိဏ္းအာရုုံကုုိ ေသးသည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ တစ္ခဏခ်င္း တၿပိဳင္နက္ အားလုုံးကုုိပင္ 
ႏွလုုံးသြင္း၏။ တစ္စိတ္ တစ္ပုုိင္းကုုိ ႏွလုုံးသြင္းသည္ မဟုုတ္ေပ။] 
 
 ဆက္၍ ဆုုိဦးအံ့။ အၾကင္သတၱဝါတုုိ႔ကုု ိ“ပိတ္ဆုုိ႔တတ္ေသာ ကံဟူေသာ ကမၼာဝရဏႏွင္ ့
မူလည္း ျပည့္စုုံကုုန္၏။ ပိတ္ဆုုိ႔တတ္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ကိေလသာဝရဏႏွင့္မူလည္း ျပည့္စုုံ 
ကုုန္၏။ ပိတ္ဆုုိ႔တတ္ေသာ ဝိပါက္ဟူေသာ ဝိပါကာဝရဏႏွင့္မူလည္း ျပည့္စုုံကုုန္၏။ ယုုံၾကည္မႈသဒၶါ 
တရားမရွိကုုန္။ သမၼာဆႏၵ ကင္းကုုန္၏။ ပညာမဲ့ကုုန္၏။ ကုုသုုိလတ္ရားတုုိ႔၌ ၿမဲေစတတ္ေသာ မေဖါက္ 
မျပန ္မွန္ေသာသေဘာရွိသည္ ့အရိယာမဂ္သုုိ႔ သက္ျခင္းငွာ မထုုိက္ကုုန”္ဟု ုဆုုိအပ္ကုုန္၏။  
 ထုုိသုုိ႔ ဆုုိအပ္ေသာ သတၱဝါတုုိ႔တြင ္တစ္ေယာက္ေယာက္အားေသာ္လည္း တစ္ခုုေသာ 
ကသုုိဏ္း၌ေသာ္လည္း ဘာဝနာသည ္မျပည့္စုု ံမၿပီးေျမာက္ေပ။ ထုုိစကားရပ္၌ ပိတဆ္ုုိ႔တတ္ေသာ 
ကံဟူေသာ ကမၼာဝရဏႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာ သတၱဝါတုု႔-ိဟူသည္မွာ အာနႏၱရိယက ံငါးပါးတုုိ႔တြင ္
တစ္ပါးပါးႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာ သတၱဝါတုုိ႔ေပတည္း။  
 ပိတ္ဆုုိ႔တတ္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ကိေလသာဝရဏႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာ သတၱဝါတုုိ႔-
ဟူသည္မွာ အေဟတုုကဒိ႒,ိ အကိရိယဒိ႒,ိ နတိၳကဒိ႒-ိဟူေသာ မိစၦာဒိ႒ိသုုံးပါးတိုု႔တြင ္တစ္ပါးပါးဟ ူ
ေသာ မစြန္႔ႏုုိင္ေအာင ္ခုုိင္ၿမဲေသာ အယူမွားရွိသူတုုိ႔ႏွင္ ့ဥဘေတာဗ်ဥ္း, ပ႑ဳက္တုုိ႔ေပတည္း။*  



 ပိတ္ဆုုိ႔တတ္ေသာ ဝိပါက္ဟူေသာ ဝိပါကာဝရဏႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာ သတၱဝါတုုိ႔-ဟူသည္မွာ 
အဟိတ္ပဋိသေႏၶ, ဒိြဟိတ ္ပဋိသေႏၶရွိေသာ သတၱဝါတုုိ႔ေပတည္း*။ 
 
 [*ဥဘာေတာဗ်ဥ္းႏွင္ ့ပ႑ဳက္တုုိ႔သည္ အဟိတ္ပဋိသေႏၶ ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ဝိပါကာဝရဏႏွင္ ့ျပည့္စုုံ 
သူတုုိ႔ ျဖစ္ၾကျငားေသာ္လည္း ထူေျပာထက္သန္ေသာ ကိေလသာရွိၾကေသာေၾကာင့္ ၄င္းတုုိ႔ကုုိ ကိေလာသာ-
ဝရဏႏွင္ ့ျပည့္စုုံၾကသည္ဟုု ဆုုိေပသည္။ 
 * ဒြိဟိတ္ပဋိသေႏၶ ရွိသူတုုိ႔အားလည္း အရိယာမဂ္ကုုိ သိျခင္း၊ စ်ာန္ကုုိ ရျခင္းမရွိေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ 
ထုုိဒြိဟိတ္ပုုဂိၢဳလ္တုုိ႔သည္လည္း ဝိပါကာဝရဏႏွင္ ့ျပည့္စုုံသူတုုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ဋီကာ။] 
 
 ယုုံၾကည္မႈ သဒၶါတရားမရွိေသာ သတၱဝါတုုိ႔-ဟူသည္မွာ ဘုုရားစသည္တုုိ႔၌ ယုုံၾကည္ျခင္းကင္း 
ေသာ သူတုုိ႔ေပတည္း။ သမၼာဆႏၵကင္းေသာ သတၱဝါတုုိ႔-ဟူသည္မွာ မဂ္အားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ဟ ူ
ေသာ သစၥာႏုုေလာမိက ဝိပႆနာ၌ အားထုုတ္လုုိေသာ သမၼာဆႏၵ ကင္းေသာသူတုုိ႔ေပတည္း။ ပညာ 
မဲ့ေသာ သတၱဝါတုုိ႔- ဟူသည္မွာ ေလာကီ သမၼာဒိ႒,ိ ေလာကုုတၱရာ သမၼာဒိ႒ိတုုိ႔မ ွကင္းေသာသူတုုိ႔ 
ေပတည္း။ ကုုသုုိလ္တရားတုုိ႔၌ ၿမဲေစတတ္ေသာ မေဖါက္မျပန ္မွန္ေသာသေဘာရွိသည္ ့အရိယာ 
မဂ္သုုိ႔သက္ျခင္းငွာ မထုုိက္ကုုန္ေသာ သတၱဝါတုုိ႔-ဟူသည္မွာ ကုုသိုုလ္တရားတုုိ႔၌ ၿမဲေစတတ္သည္ဟု ု
ဆုုိအပ္သည့္ျပင ္မေဖါက္မျပန ္မွန္ေသာ သေဘာရွိသည္ဟုုလည္း ဆုုိအပ္ေသာ အရိယာမဂ္သုုိ႔ သက ္
ျခင္းငွာ မထုုိက္ေသာသူတုုိ႔-ဟူေသာ အနက္ကုု ိဆုုိလုု၏ိ။  
 ဆက္ဦးအံ့။ သက္သက ္ကသုုိဏ္း၌သာလွ်င ္မဟုုတ္ေသး။ အျခားကမၼ႒ာန္းတိုု႔၌လည္း ကမၼာ-
ဝရဏတုုိ႔ႏွင္ ့ျပည့္စုုံေသာ ပုုဂိၢဳလ္စေသာ ဤပုုဂိၢဳလ္တုုိ႔တြင ္တစ္ေယာက္ေယာက္အားေသာ္လည္း 
ဘာဝနာသည ္မျပည့္စုုံေပ။ ထုုိသုုိ႔ ယင္းဝိပါကႏၱရာယ ္စသည္တုုိ႔သည ္အက်ိဳးမဲ့ကုု ိျဖစ္ေစတတ္ေသာ 
ေၾကာင္ ့ဝိပါကာဝရဏႏွင့္ကင္းေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသားသည္လည္း ကမၼာဝရဏႏွင္ ့ကိေလသာဝရဏ 
ကုု ိေဝးစြာေရွာင္ၾကဥ္၍ သူေတာ္ေကာင္းတုုိ႔၏ တရားကုု ိနာၾကားျခင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းတုုိ႔ကုု ိဆည္း 
ကပ္ျခင္း, စသည္တုုိ႔ျဖင္ ့က-ံကံ၏အက်ိဳးႏွင္ ့ရတနာသုုံးပါးကုု ိယုုံၾကည္မႈသဒၶါကုု၄ိင္း၊ ဘာဝနာ 
အားထုုတ္ျခင္း၌ ထက္သန္ေသာ ကုုသိုုလ္ဆႏၵကုု၄ိင္း။ ပါရိဟာရိယ ပညာကုု၄ိင္း ပြားေစလ်က ္
ကမၼ႒ာန္းအားထုုတ္ျခင္း၌ ထက္သန္ေသာ လုု႔ံလကုု ိျပဳအပ္ေပသည္။  ဤတြင ္စကားတစ္ရပ္ၿပီး၏။ 
 
  
 ဤသည္ကား သူေတာ္ေကာင္းတုုိ႔ ႏွစ္သိမ့္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းငွာ စီရင္အပ္ေသာ ဝိသုုဒိၶမဂ ္
က်မ္းဝယ ္သမာဓိဘာဝနာအရာ၌ ႂကြင္းေသာ ကသုုိဏ္းတုုိ႔ကုု ိအက်ယ္ျပဆုုိခ်က ္“ေသသ ကသိဏ 
နိေဒၵသ”မည္ေသာ ငါးခုုေျမာက္ျဖစ္ေသာ အပုုိင္းအခန္းေပတည္း။ 
 

ႂကြင္းေသာ ကသုုိဏ္းတုုိ႔ကုု ိအက်ယ္ျပခ်က ္ ၿပီး၏။ 
 
 

ဝိသုုဒိၶမဂ ္ျမန္မာျပန ္ပထမတြဲ ၿပီး၏။ 
 

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


