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ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏုိင္ျခင္း အေၾကာင္းအရင္း 

အခန္း (၁) 

ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္းကုိ Buddhist Ethics ႐ႈေထာင့္မွေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း။ 

ခ်စ္ျခင္း - ခ်စ္သူ၌္သာ ျဖစ္ေနတာကုိ ပါဠိလို ဣႆာ ျမန္မာလုိ မနာလုိျခင္း၊ 

မုန္းျခင္း- မုန္းေနသူ၌သာ ျဖစ္ေနတာကုိ ပါဠိလို မစၦရိယ ျမန္မာလုိ ၀န္တုိျခင္း။ 

တရားသေဘာအရ ေျပာရလွ်င္ မွားျခင္းမွန္ျခင္းထက္ နားလည္ျခင္းက ပို၍အေရးႀကီးသည္။ 

ဤေနရာ၌ Buddhist Ethics အလုိအားျဖင့္ ေအာက္ပါ ဓမၼပဒဂါထာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္လွ်င္ 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် အျပစ္တင္မိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

သေဗၺ သခၤါရာ အနိစၥာ၊ ယဒါ ပညာယ ပႆတိ။ 

                               အထ နိဗၺိႏၵတိ ဒုေကၡ၊ ဧသ မေဂၢါ ၀ိသုဒၶိယာ။   (ဓမၼပဒဂါထာ၊၂၇၇) 
 

အေၾကာင္းတရားတုိ႔သည္ ျပဳျပင္အပ္ကုန္ေသာ အလံုးစုံေသာ ႐ုပ္နာမ္တို႔သည္အၿမဲမရိွကုန္ဟု ပညာျဖင့္ 
အမွန္သိျမင္ေသာအခါ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲ၌ ၿငီးေငြ႔၏။ ဤသုိ႔ ၿငီးေငြ႔ျခင္းသည္ ကိေလသာ စင္ၾကယ္ေသာ နိဗၺာန္ 
သုိ႔ သြားရာလမ္းျဖစ္၏။ 

 ဒီတရားကုိ သိထားလွ်င္ သူမ်ားကုိလည္း အျပစ္မတင္ေတာ့ဘူး။ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိလည္း အျပစ္မတင္ေတာ့ 
ဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ခ်စ္ျခင္းတရားသည္ မိမိခ်စ္ေသာသူအေပၚ၌ ျဖစ္ေနေတာ့ (စြဲလမ္းေနေတာ့) ခ်စ္ေနတာကုိ ခ်စ္မွန္း 
မသိဘူး၊ အဲဒီ ခ်စ္ေနတာကုိ မသိတာက ပဋိစၥသမုုပၸါဒ္ တရားသေဘာအရ မသိတာ။ 

 မုန္းျခင္းတရားသည္ မိမိမုန္းေသာသူအေပၚ၌ ျဖစ္ေနေတာ့ မုန္းေနတာကုိ မသိဘူး။ အဲဒီ မုန္းခိုက္မွာ 
မုန္းေနသူကို ပဋိစၥသမုုပၸါဒ္ တရားသေဘာအရ မသိတာ။ 

 ထုိကဲ့သုိ႔ မသိျခင္းကိုပင္ တရားသေဘာအရ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေခၚအေဝၚသေဘာအရ အဝိဇၨာ - မသိမႈ 
(ignorence)လုိ႔ေခၚတယ္။ အကုန္မသိတာကုိ ေျပာလုိတာမဟုတ္ဘူး။ အမွားေတြကုိ အမွန္ထင္၊ အမွန္ေတြကုိ 
အမွားထင္။ အဲဒီလို အမွား+အမွန္ေတြကုိ ခြဲျခားမသိတာကုိ “ အဝိဇၨာ ” လုိ႔ ေခၚတာပဲ။  

မသိမႈေၾကာင့္ အားထုတ္မႈျဖစ္တယ္။ 

ဒီေနရာမွာ အားထုတ္မႈ (၃) မ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ 

ပုညာဘိသခၤါရ  -ေကာင္းတဲ့ဘဝေရာက္ေအာင္ အားထုတ္မႈ (ကာမာဝစရ ကုသုိလ္ေစတနာ)။ 

အပုညာဘိသခၤါရ - မေကာင္းတဲ့ဘဝေရာက္ေအာင္ အားထုတ္မႈ (အကုသုိလ္ေစတနာ)။ 
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အာေနဥၨာဘိသခၤါရ - ျဗဟၼာဘံုေရာက္ေအာင္ အားထုတ္မႈ (႐ူပ - အ႐ူပကုသိုလ္ေစတနာ)။  
 

 အ၀ိဇၨာကေန ဝိဇၨာဉာဏ္ကုိ ရသြားတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြမွာေတာ့ အနိစၥ, ဒုကၡ, အနတၱတရားေတြကုိ 
ဒီခႏၶာကုိယ္မွာ အၿမဲျဖစ္ေနတာကုိ သိသိသြားေတာ့တာ။ 

အနိစၥဆိုတာ - ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ပ်က္သြားတာ၊ ပ်က္သြားၿပီး ျပန္ေပၚမလာေတာ့တာ။ ဒါကုိ အဘိဓမၼာ 
က်မ္းမ်ားမွာ “အနိစၥံ ခယေ႒န” လို႔ ဖြင့္ဆုိတယ္။ သိသိ မသိသိ တရားအားလံုးဟာ ပ်က္တာပဲ။ 

ဒုကၡဆိုတာ - ဆင္းရဲတာကုိလည္း ေခၚတယ္။ မျပတ္ႏွိပ္စက္ခံထားရလုိ႔ အၿမဲဆင္းရဲ ေနတာကုိလည္း 
ဒုကၡလို႔ေခၚတယ္။ ဒီခႏၶာကုိယ္ႀကီးဟာ -- ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဒီအေၾကာင္းတရား ေလးပါးကုိ မွီေနတာ။ဒါကုိ 
အဘိဓမၼာ က်မ္းမ်ားမွာ “ ဒုကၡံ ဘယေ႒န ”လို႔ ဖြင့္ဆိုတယ္။ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း လကၡဏာအားျဖင့္ ဉာဏ္ထဲမွာ 
ေပၚလာတယ္။ 

အနတၱဆုိတာ  - သူျဖစ္ခ်င္တုိင္းျဖစ္၊ သူပ်က္ခ်င္တုိင္း ပ်က္ေနတဲ့ သေဘာတရားေတြကုိ ဆုိလိုျခင္းပါ။ 
လူေတြထင္ေနသလုိ “ ငါ့ကုိယ္ပိုင္၊ ငါ အစုိးရတယ္၊ ငါ့အလုိအတုိင္း ျဖစ္ရမယ္၊ ဒီိခႏၶာကုိယ္ဟာ ငါ့ဥစၥာ၊ ငါပုိင္ 
ျဖစ္တယ္ ”လုိ႔ ယူဆေနတာ မွန္/မမွန္ ဉာဏ္နဲ႔ သိဖို႔ပါပဲ။ ဒါကုိပဲ အဘိဓမၼာက်မ္းမ်ားမွာ “အနတၱာ အသာရက 
ေ႒န” လို႔ ဖြင့္ဆုိျပၾကတယ္။ အႏွစ္မဲ့တဲ့ လကၡဏာလုိ႔ ဉာဏ္နဲ႔ သိသြားတယ္။ 

ဒီလုိသိတာကုိ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားသေဘာအရ ဝိဇၨာဉာဏ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ 

 

အခန္း (၂) 

 

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သေဘာအရ အေၾကာင္းအက်ိဳးကုိ ခြဲျခားသိျမင္ျခင္းသည္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၏ အႏွစ္သာရ 
ျဖစ္သည္။ 

အေၾကာင္းရိွ၍ အက်ိဳးျဖစ္ေပၚသည္။ အေၾကာင္းခ်ဳပ္လွ်င္ အက်ိဳးခ်ဳပ္သည္၊ အက်ိဳးတရားမျဖစ္ေပၚႏိုင္။ 
ဒါကုိပင္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပါဠိေတာ္တြင္“အဝိဇၨာပစၥယာ သခၤါရာ၊ သခၤါရပစၥယာ ၀ိညာဏံ” စသည္ျဖင့္ အနုေလာမ 
ပါဠိေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 

“အဝိဇၨာယေတြ၀ အေသသ၀ိရာဂနိေရာဓာ သခၤါရနိေရာေဓာ၊ သခၤါရနိေရာဓာ ဝိညာဏ နိေရာေဓာ” 

စသည္ျဖင့္ ပဋိေလာမ ပါဠိေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 
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ဤပဋိစၥသမုပၸါဒ္အက်ဥ္းကုိ သဲသဲကြဲကြ ဲဉာဏ္ျဖင့္ သက္၀င္ႏိုင္လွ်င္ ေသာတာပန္စေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္ 
အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္သည္။ ပါရမီဉာဏ္ထူးကဲေသာ အရွင္သာရိပုတၱရာအေလာင္း ဥပတိႆပရိဗုိဇ္သည္ 
အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္စပ္မႈ သစၥာ(၄)ပါးကုိ သိျမင္၍ ေသာတာပန္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ပါဠိ - ေယဓမၼာ ေဟတုပၸဘ၀ါ၊ ေတသံ ေဟတံု တထာဂေတာ အာဟ။ 

ေတသဥၥ ေယာ နိေရာေဓာ၊ ဧ၀ံ၀ါဒီ မဟာသမေဏာ။  (၀ိ၊မဟာ၀ဂၢပါဠိ၊၁၁၇) 

 

ျမန္မာ - အၾကင္အက်ိဳးတရား (ဒုကၡသစၥာ)တုိ႔သည္ အေၾကာင္းတရားတုိိ႔ေၾကာင့္ (သမုဒယသစၥာေၾကာင့္)   
  ျဖစ္ကုန္၏၊ ထုိအက်ိဳးအေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ တရားကုိ၎၊ ထိုအက်ိဳးအေၾကာင္းတုိ႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ 
 (နိေရာဓသစၥာ)၊ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေၾကာင္း(မဂၢသစၥာ)တရားကုိ၎၊ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ 
 ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသုိ႔ေသာ အယူရွိ၏-ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။ 

      (၀ိနယပိဋက၊မဟာ၀ဂၢပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္၊၅၆) 

 

ဗုဒၶဘာသာ၀င္စစ္စစ္ျဖစ္ႏုိင္ရန္ ကံႏွင့္ ကံ၏အက်ိဳးသေဘာတရားကုိလည္းေကာင္း အေၾကာင္းအက်ိဳး 
သေဘာတရားကုိလည္းေကာင္း လက္ခံႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။  

၁။ ကုသိုလ္ကံ၊အကုသိုလ္ကံ၏ အေၾကာင္းအက်ိဳးကုိ သိေသာဉာဏ္ (ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ ဉာဏ္) 

၂။ ဒုစၥရိတ-သုစရိတ (ဒုစ႐ိုက္ သုစ႐ိုက္) ၂ ပါးကုိ အေျခခံက်က် သိေသာဉာဏ္ 

၃။ သမၼာဒိ႒ိႏွင့္ မိစၦာဒိ႒ိကုိ ကြဲကြဲျပားျပား သိထားေသာဉာဏ္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

 

အဘိဓမၼာအလုိအရ ကုသလကမၼ (ကုသုိလ္ကံ) ဟူသည္ 

ကုသလႏွင့္ ကမၼကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကုသလဟူသည္ အျပစ္ကင္းျခင္း စိတ္ခ်မ္းသာေသာ 
ေကာင္းေသာ အက်ိဳးကို ေပးျခင္း လကၡဏာရွိသည္။ ကုသလံ အန၀ဇၨသုခ၀ိပါကလကၡဏံ ဟု အ႒သာလိနီအ႒ 
ကထာတြင္ ဖြင့္ဆိုထားသည္။ 

ကမၼ (ကံ) ဟူသည္ 

 ေစတနာဟံ ဘ္ိကၡေ၀ ကမၼံ ၀ဒါမိ၊ ေစတယိတြာ ကမၼံ ကေရာတိ - ကာေယန၀ါစာယ မနသာဟု အ႒သာ 
လိနီအ႒ကထာ၌ ဖြင့္ျပထားသည္။  
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ကံဟူသည္ ေစတနာပါေသာ ကိုယ္,ႏႈတ္,စိတ္ တစ္ပါးပါးျဖင့္ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ျပဳလုပ္အားထုတ္မႈကို 
ဆုိလိုသည္။ ေစတနာေကာင္းျဖင့္ျပဳလွ်င္ ကံေကာင္းတတ္၍ ေစတနာဆုိးျဖင့္ ျပဳလွ်င္ ကံဆုိးတတ္သည္။ 

 

ကံသံုးပါး ျပားလာပံု 

 ထုိေစတနာသည္ ကာယေစတနာ(ကာယကံ)၊ ဝစီေစတနာ(၀စီကံ)၊ မေနာေစတနာ(မေနာကံ) ဟူ၍ 
ကံသုံးပါး ျပားလာ၏။ ထိုကံသုံးပါးကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔က သီလ, သမာဓိ, ပညာျဖင့္ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ၍ က်င့္သုံး 
ၾက၏။ 

 သီလျဖင့္ ကိုယ္ႏွင့္ႏႈတ္ကို ေစာင့္ထိန္းၾက၏။ (တနည္းေျပာရလွ်င္) ကုိယ္ႏႈတ္ျဖင့္ မက်ဴးလြန္။ 

 သမာဓိျဖင့္ စိတ္ကို ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား၏။ (တနည္းအားျဖင့္) စိတ္ျဖင့္ မျပစ္မွားမက်ဴးလြန္။ 

 ပညာျဖင့္ ကုိယ္ႏႈတ္စိတ္ျပဳတာ မွန္သည္ မမွန္သည္ကုိ ဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈၾကည့္၏။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစရန္ အေျခပ်ိဳးအေနျဖင့္ ကုသုိလ္ကံ အကုသုိလ္ကံကို 
ခြဲျခားသိႏိုင္ရန္ သရဏဂံုသံုးပါးကို ကုိးကြယ္၍ သီလအက်င့္ကုိ ႀကိဳးစားလွ်က္ ေဆာက္တည္၏။ ငါးပါးသီလ, 
ရွစ္ပါးသီလ, ဆယ္ပါးသီလ, သာမေဏသီလႏွင့္ ပါတိေမာကၡသံ၀ရသီလကုိ (ဉာဏ္ျဖင့္) ေလ့လာသင့္၏။ 

 

 

အခန္း (၃) 

 

 သီလဟူသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္အတြက္ အသစ္အဆန္းမဟုတ္၊ မဂၢင္ (၈) ပါးတြင္ ပါ၀င္သည့္ 
သီလမဂၢင္ (၃) ပါးတည္း။  

မဂၢင္ (၈) ပါးတြင္ သီလမဂၢင္ (၃) ပါးကုိ ကံ(၃)ပါးဟုလည္း ေခၚႏိုင္သည္။  

 သီလမဂၢင္ (၃) ပါးဟူသည္ သမၼာ၀ါစာ သမၼာကမၼႏၱ သမၼာအာဇီ၀တုိ႔ကို ဆိုလုိ၍ ၎မဂၢင္ သုံးပါးကုိလည္း 
ေအာက္ပါနည္းအတုိင္း ထပ္မံ ခြဲျခားႏုိင္ေသးသည္။  

၁။ ကာယကံသံုးပါး 

၂။ ၀စီကံေလးပါး 

၃။ မေနာကံသံုးပါးပင္ ျဖစ္သည္။ 
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ကာယကံ သံုးပါးဟူသည္ 

၁။ ပါဏာတိပါတာေ၀ရမဏိ (သတ္မႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ) 

၂။ အဒိႏၷာဒါနာေ၀ရမဏိ (ခုိးမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ) 

၃။ ကာေမသုမိစၦာစာရာေ၀ရမဏိ (ကာမဂုဏ္တရား ေမွာက္မွားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ) 

၀စီကံေလးပါးဟူသည္ 

၁။မုသာ၀ါဒါေ၀ရမဏိ (လိမ္ညာေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ) 

၂။ ပိသုဏ၀ါစာေ၀ရမဏိ (အမုန္းစကားေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ) 

၃။ ဖ႐ုသ၀ါစာေ၀ရမဏိ (ၾကမ္းတမ္းေသာစကားေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ) 

၄။ သမၹပၸလာပါေ၀ရမဏိ (အႏွစ္မပါေသာစကား ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ) 

မေနာကံသံုးပါးဟူသည္ 

၁။ အနဘိဇၥ်ာ- (သူတပါးဥစၥာကုိ မတရား ရယူလိုမႈ ကင္းျခင္း) ေလာဘနည္းေအာင္ အားထုတ္ျခင္း 

၂။ အဗ်ာပါဒ- (သူတပါးကုိ နွိပ္စက္လုိမွဳ မရိွျခင္း)ေဒါသနည္းေအာင္ အားထုတ္ျခင္း 

၃။ သမၼာဒိ႒ိ- (အယူမွန္ျခင္း) ေမာဟနည္းေအာင္ အားထုတ္ျခင္း 

 ဤသုိ႔အားျဖင့္ သုစ႐ိုက္ (၁၀) ပါးကုိ သိႏိုင္သည္။ မေရွာင္ၾကဥ္ဘ ဲ တနည္းအားျဖင့္ စိတ္ကို မထိန္း 
သိမ္းဘ ဲက်ဴးလြန္လွ်င္ ထုိသုစ႐ို္က္ ၁၀) ပါးကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ဒုစ႐ို္က္ (၁၀) ပါး အကုသလကမၼပထ 
တရား (၁၀)ပါးဟု မွတ္ပါ။ 

 ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္သည္သီလအေၾကာင္း (သုစ႐ုိက္ (၁၀) ပါး၊ ဒုစ႐ိုက္ (၁၀) ပါးအေၾကာင္းကုိ 
ေကာင္းေကာင္းသိလွ်င္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြ ေမြးလုိ႔ရပါၿပီ။ ဆုိလိုသည္မွာ သမာဓိ (Concentration) ႏွင့္ ပညာ 
(Wisdom)ကုိ ေမြးျမဴလုိ႔ ရပါၿပီ။ 

 မိမိစိတ္ကုိ တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထားႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ သမာဓိလုပ္ငန္းေတြကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ျပဳလုပ္ၾက 
ပါတယ္။ သမာဓိထူေထာင္တယ္ဆုိတာ မိမိစိတ္ကေလးကုိ တျခားေနရာကုိ ထြက္မသြားရေအာင္ အပၸမာဒလုိ႔ ေခၚ 
တဲ့ သတိတရားနဲ႔ အေလ့အက်င့္ေပးထားတာကုိ ေျပာတာပါ။ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈၾကာလာေတာ့ သမာဓိတရားဆုိတာ 
ျဖစ္လာတယ္။ ထုိသမာဓိတရား မိမိခႏၶာကုိယ္မွာ ျဖစ္လာေတာ့ စိတ္ေတြ ပိုၿပီး တည္ၿငိမ္လာတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာ 
သြားလုိတဲ့ေနာက္ကုိ စိတ္က အၿမဲမလုိက္ ေတာ့ဘူး။  



6 
 

 ဒီအခါမ်ိဳးမွာ သမာဓိက်င့္စဥ္ေတြကုိ ပိုၿပီးေတာ့ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္လာတယ္။ ဆရာေတြ သီတင္းသံုး 
ေဖာ္ေတြ အေပၚမွာ ပိုမို ယံုၾကည္လာတယ္။ ဆရာသမားေတြကလည္း သမာဓိတရားမွာ ယံုၾကည္လာတ့ဲ 
တပည့္ကုိ ဗုဒၶါႏုႆတိဘာ၀နာ၊ ေမတၱာဘာ၀နာ၊ အသုဘဘာ၀နာ၊ မရဏာႏုႆတိ ဘာ၀နာ စသည္ေတြကုိ 
သမာဓိတုိးတက္ေအာင္ ပုိၿပီး ျဖန္႔ေ၀ေပးလာတယ္။ ဒီကမၼ႒ာန္း (၄) မ်ိဳးကုိ ကိုယ္ေစာင့္ကမၼ႒ာန္း (၄) မ်ိဳး 
(စတုရာရကၡဘာ၀နာ) လုိ႔ သိၾကပါတယ္။ ဗုဒၶစာေပမွာ က်င့္ပုံက်င့္နည္းေတြက မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ဆရာသမား 
တစ္ဦးဦးဆီမွာ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါတယ္။ 

 ဒီလုိုလုပ္ေပးတာကုိ Buddhist ethics႐ႈေထာင့္ကၾကည့္လွ်င္ သမာဓိထူေထာင္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါ 
တယ္။ မိမိစိတ္မွာ သမာဓိထူေထာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ မိမိမွာ အျပစ္အနာဆာေတြ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြ၊ အားနည္း 
ခ်က္ေတြကုိ ေတြ႔ရေပလိမ့္မယ္။ 

 သမာဓိတရားနဲ႔ ကိုယ့္သႏၱာန္မွာ ျဖစ္ေနတာေတြကုိ ကုိယ့္ကုိယ္ကို မကြယ္မ၀ွက္ ေျပာေပလိမ့္မယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ သမာဓိတရားကုိ ႀကိဳးစားၿပီး ထူေထာင္ၾကတယ္။ 

 

အခန္း (၄) 

 

ဘာ၀နာအလုပ္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္  

 ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ပညာစခန္းေရာက္လာၿပီး ဘာ၀နာအလုပ္ကုိ ႀကိဳးစား ၾကတယ္။ 
(ဘာ၀နာအလုပ္ကုိ အခ်ိဳ႕ ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ၾကတယ္။) ယခုေခတ္စကားႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ 

ဘာ၀နာမွာ (၂) မ်ိဳးရိွတယ္။ 

၁။ သမထဘာ၀နာ (သမာဓိကုိ ထူေထာင္တဲ့ ကမၼ႒ာန္း) 

၂။ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ (ပညာကုိ ထူေထာင္တဲ့ ကမၼ႒ာန္း) 

 သမထဘာ၀နာျဖင့္  

 သမာဓိျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားထူေထာင္တယ္။ ထိုသမာဓိျဖင့္ ပဌမစ်ာန္ရေအာင္၊ ဒုတိယစ်ာန္ရေအာင္ 
စသည္ျဖင့္ သမာပတ္ (၈) ပါး ျပည့္စုံေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္။ ပဥၥမစ်ာန္ရထားၿပီဆုိရင္ေတာ့ တန္ခုိး အဘိဉာဏ္ 
ေတြပါ တခ်ိဳ႕ ရႏိုင္ပါတယ္။ အဘိဉာဏ္တရားက ဒီေနရာမွာ (၆) မ်ိဳးရိွပါတယ္။ (အဘိဓမၼာက်မ္းစာေတြမွာ 
ရွာေဖြၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ပါတယ္။)  
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၀ိပႆနာဘာ၀နာျဖင့္ 

 ဉာဏ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားထူေထာင္တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိၾကေသာ ကမၼ႒ာန္းဆရာေတာ္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီး ခပ္မ်ားမ်ားသည္ ဝိပႆနာကမၼ႒ာန္းနည္းကုိ (အခ်ိန္မရ၍) တိုက္႐ိုက္ျပသေတာ္မူၾကသည္။ 

 ဝိပႆနာဆုိတာ အနိစၥ, ဒုကၡ, အနတၱ သေဘာတရားေတြကုိ ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ သဲသဲကြဲကြ ဲသိျမင္ 
ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း။ (ဝိ- အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပႆနာ - ဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈျမင္ျခင္း) 

 ဝိပႆနာဉာဏ္စဥ္ (၁၀) ပါးရွိေၾကာင္း အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္းအရ သိႏိုင္ပါသည္။ျမန္မာျပည္ရွိ 
ကမၼ႒ာန္းဆရာေတာ္ အမ်ားစုသည္ ၀ိသုဒၶိမဂ္ကုိ အေျခခံ၍ ဝိပႆနာဉာဏ္ (၁၆) ပါးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

(ဉာဏ္စဥ္ (၁၀) ပါးကုိ အဘိဓမၼာက်မ္းမ်ား၌ ရယူပါေလ) 

 ဉာဏ္စဥ္ (၁၀) ပါး ဆံုးေသာအခါ ထိုဗုဒၶဘာသာ၀င္ကို အေျပာင္းအလဲမရိွေသာ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ 
(သုိ႔မဟုတ္) စာသံုးေပသံုး က်မ္းဂန္သေဘာအရ ခန္႔ညားေအာင္ သုံးေသာ္ “ေသာတာပန္ အရိယာ ပုဂၢိဳလ္” ဟု 
ေခၚဆိုၾကသည္။ 

 သမထဘာ၀နာျဖင့္ အာနာပါနကုိ ျဖစ္ေစ၊ ကသုိဏ္းနိမိတ္ကုိ ျဖစ္ေစ၊ ဓာတ္ကမၼ႒ာန္းကုိ ျဖစ္ေစ၊ သမာဓိ 
ထူေထာင္ၿပီး ထိုသမာဓိျဖင့္ ပထမစ်ာန္ ဒုတိယစ်ာန္စသည္ကုိ ရရွိၿပီး၊ စ်ာန္အားေလ်ာ္စြာ စ်ာန္ဘုံမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိ 
ၿပီး ျဗဟၼာအသီးသီး ျဖစ္ၾကသည္။ သမထဘာ၀နာမွ်ျဖင့္ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး သံသရာခ်ဳပ္ၿငိမ္းေသာ နိဗၺာန္ 
သုိ႔ မေရာက္ႏိုင္ဟု က်မ္းဂန္မ်ား၌ ျပဆုိထားသည္။ 

 ၀ိပႆနာဘာ၀နာျဖင့္ဣရိယာပုထ္ (၄) ပါးကုိ မ်ွတေစလွ်က္အာနာပါနကမၼ႒ာန္းကုိ ျဖစ္ေစ၊ ဓာတ္ 
ကမၼ႒ာန္းကုိ ျဖစ္ေစ၊၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္းကိုျဖစ္ေစ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ျဖည့္က်င့္၍ မဂ္ဉာဏ္, ဖိုလ္ဉာဏ္, သံသရာ 
ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ရာအမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္႐ွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  

 နိဗၺာန္ကို ရႏုိင္ရန္သဒၶါ, ၀ီရိယ, သတိ, သမာဓိ, ပညာဟူေသာ မဆုတ္မနစ္ေသာ ဤတရား (၅) မ်ိဳးကို 
အလုိရွိသည္။ 

 သတိကုိ အပၸမာဒတရားဟူ၍ က်မ္းဂန္မ်ား၌ ေဖာ္ျပသည္။ 
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အခန္း (၅) 

 

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္းနီးပါး သံသယျဖစ္ေနေသာ သစၥာ (၂) ပါး 

 သစၥာသည္ သမၼဳတိသစၥာႏွင့္ ပရမတၳသစၥာဟူ၍ (၂) မ်ိဳး ရွိသည္။ 

 သမၼဳတိသစၥာႏွင့္ ပရမတၳသစၥာသေဘာတရားမ်ားကုိ သဲသဲကြဲကြ ဲနားမလည္ေသးလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶ 
ဘာသာ၀င္တစ္ဦး (သုိ႔မဟုတ္) ေသာတာပန္အရိယာပုဂၢိဳလ္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေပ။ ယင္းသုိ႔ နားမလည္ၾကေသး၍ “ငါ, 
သူတပါး, ေယာက်္ား, မိန္းမ” ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ေတြ၊ အသက္ေကာင္ ၀ိဉာဏ္ေကာင္ဆုိတဲ့ ယူဆခ်က္ေတြဟာ 
ရွိေနၿမ ဲရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 

 သမၼာဒိ႒ိဟူသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ သိျမင္ေသာဉာဏ္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ေယာက်္ားမွာလည္း ႐ုပ္နာမ္ (၂) 
ပါးမွ်သာ ရွိျခင္း၊ မိန္းမမွာလည္း ႐ုပ္နာမ္ (၂) ပါးမွ်သာရိွျခင္းဟု သိျမင္ေသာဉာဏ္ကုိ ဆုိလိုသည္။ ေလာက လူ 
အမ်ားစုသည္ အသက္ေကာင္ရွိ၏ ၀ိဉာဥ္ေကာင္ရွိ၏ဟု အတၱအယူအဆကုိထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ ဤယူဆခ်က္ 
သည္ ဗုဒၶဘာသာသေဘာတရားအရ မွန္ကန္ေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မဟုတ္ေပ။ 
 

သမုတိသစၥာဟူသည္ 

 အမ်ားသေဘာတူ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အသိပညာေတြ၊ ေယာက်ာ္း မိန္းမခြဲျခားထားမႈေတြ၊ လူေတြသတ္ 
မွတ္ သမုတ္ထားတဲ့ အမွန္တရားေတြ၊ သီအုိရီေတြ၊ဒီဂရီေတြ ဒါမ်ိဳးေတြဟာ သမုတိသစၥာေတြခ်ည္းပါပဲ။ ဥပမာ 
မိန္းမကုိ သမုတိသစၥာအေနႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ Gender အေနႏွင့္ မိန္းမဟု ျမင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအျမင္သည္ 
သမုတိသစၥာအေနႏွင့္ မွန္ေကာင္းမွန္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပရမတၳသစၥာအေနႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္မူ “႐ုပ္ နာမ္ (၂) ပါးမွ် 
သာရိွသည္” ဟု ျမင္ႏုိင္သည္။ 

 ပရမတၳသစၥာဟူသည္ ေယက်္ား မိန္းမစသည္ျဖင့္ ေခၚေ၀ၚပညတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ သမုတိသစၥာ 
(ေလာကသစၥာ) ကုိ ေက်ာ္လြန္၍ တည္ရိွေသာ မွန္ကန္ေသာ အရိွတရားကုိ ဆုိလိုသည္။  

 ထုိ႔ေၾကာင့္ေယာက်္ား+မိန္းမဟူေသာ အျမင္သည္ မိစၦာဒိ႒ိ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ေယာက်္ား+မိန္းမ 
သမၼဳတိသစၥာျဖစ္ၿပီး သမၼာဒိ႒ိ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္မူ ႐ုပ္နာမ္အစုဟု႐ႈျမင္ေသာ  ပရမတၳသစၥာအေနႏွင့္ ထင္ရွား 
လာ၏။ 

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္အတြက္ “ငါ, သူတပါး, ေယာက်္ား, မိန္းမ, အသက္ေကာင္, 
၀ိညဥ္ေကာင္,ကုိ ခြဲျခားၿပီး ဉာဏ္ျဖင့္သိႏိုင္ရန္ 
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၁။ သမၼာဒိ႒ိႏွင့္ မိစၦာဒိ႒ိ 

၂။ သမုတိသစၥာႏွင့္ ပရမတၳသစၥာ တုိ႔ကုိ ကြဲကြဲျပားျပား သိထားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ 

 ထိုအတြက္ အက်င့္စခမ္းမ်ား၊ ကမၼ႒ာန္းဆရာမ်ား၊ ကမၼ႒ာန္းတုိက္မ်ား ကမၻာအႏံွ႔ ေပၚထြန္းလာပါသည္။ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းမ်ားစြာ မလုိအပ္ပါ။ 

(၁) ဘုရား, တရား, သံဃာ, မိဘ, ဆရာသမားတုိ႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို သိဖို႔လုိသည္။ 

(၂) သရဏဂုဏ္, သီလေဆာက္တည္နည္းကုိ သိဖို႔လိုသည္။ 

(၃) ကံ, ကံ၏အက်ိဳးေပးမႈကုိ သိဖို႔လိုသည္။ 

(၄) သုစ႐ုိက္ (၁၀) ပါး, ဒုစ႐ိုက္ (၁၀) ပါးကုိ ကြဲကြဲျပားျပား သိထားဖုိ႔လုိသည္။ 

(၅) သမုတိသစၥာႏွင့္ ပရမတၳသစၥာကုိ ကြဲကြဲျပားျပား သိထားဖုိ႔လုိသည္။ 

ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ လုံေလာက္ပါၿပီ။ 

 

 

ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏုိင္ၾကပါေစ 

အရွင္ဓမၼပိယ (ငါးက်မ္းျပန္) 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲအေမးအေျဖက႑ 

အခန္း (၁) 

၁။  မည္သည့္သေဘာတရားသည္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ/သူတပါးကုိ/မိမိသူတပါး ႏွစ္ဦးစလံုးကို အျပစ္တင္    အျပစ္ျမင္  

     တတ္ပါသနည္း။ 

၂။ သခၤါရ (၃) မ်ိဳးတြင္ ျဗဟၼာ့ဘုံသို႔ ေရာက္ေစႏုိင္ေသာ သခၤါရကုိ ေဖာ္ျပပါ။ 

၃။ အနတၱ၏ အဓိပၸါယ္ကို အဘယ္သို႔ ဖြင့္ဆိုမည္နည္း။ 

 

အခန္း (၂) 

၁။ ပဋစိၥသမုပၸါဒ္လာ အႏုေလာမပါဠိကုိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဖာ္ျပပါ။ 

၂။ သခၤါရေၾကာင့္ ၀ိညာဏ္ျဖစ္ေပၚလာပံုကုိ ေဖာ္ျပပါ။ 

၃။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သေဘာတရားကုိ အဘယ္သုိ႔ ဖြင့္ဆုိမည္နည္း။ 

 

အခန္း (၃) 

၁။ ဗုဒၶဘာသာ၌ လက္ခံယံုၾကည္ထားေသာ သုစ႐ုိက္တရား (၁၀) ပါးကုိ ေဖာ္ျပပါ။ 

၂။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ သမာဓိကို အေရးႀကီးသည္ဟု အဘယ့္ေၾကာင့္ လက္ခံယံုၾကည္ပါသနည္း။ 

၃။ ကိုယ္ေစာင့္ကမၼ႒ာန္း (၄) မ်ိဳးဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 

 

အခန္း (၄) 

၁။ ေသာတာပတိၱမဂ္ဉာဏ္သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ပုံ (ေသာတာပန္ျဖစ္ပုံ) ကုိ ေဖာ္ျပပါ။ 

၂။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ သမထဘာ၀နာနွင့္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာတုိ႔၏ ထူးျခားကြဲျပားမႈကုိ အဘယ္သုိ႔  

    လက္ခံယံုၾကည္ၾကပါသနည္း။ 

၃။ နိဗၺာန္ကို အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္ဆုိၾကရာ သင့္အေနျဖင့္ နိဗၺာန္ကို မည္ကဲ့သို႔ နားလည္ပါသနည္း။ 
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အခန္း (၅) 

၁။ သမၼာဒိ႒ိ၏ ဆုိလိုရင္းအဓိပၸါယ္ကုိ ေဖာ္ျပပါ။ 

၂။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္သည္ သမၼာဒိ႒ိႏွင့္ မိစၦာဒိ႒ိကို ခြဲျခားသိျမင္ရန္ အဘယ့္ေၾကာင့္  

    လုိအပ္ပါသနည္း။ 

၃။ သမုတိသစၥာႏွင့္ ပရမတၳသစၥာကုိ ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္မႈသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ေယာက္  

   ျဖစ္လာရန္အတြက္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အေရးပါသည္ဟု ထင္ျမင္ပါသနည္း။ 

 

 

 

 

 

 

 

 


