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ြမန်မာ ေကာဇာသကရာဇ် ၁၃၈၄-ခုစှ်၊ ကဆနု်လကယွ်ေန 

ခရစ်စှ် ၂၀၂၂ ခုစှ်၊ ေမလ (၂၉)ရက်၊ တနဂေေွန 

အေမရကိန်ြပည်ေထာင်စ၊ု ကာလဖီိုးနးီယားြပည်နည်၊ ဆန်ဖရန်ဆစကို ေဗးဧရယိာမာှရှိတဲ ့

ေထရဝါဒဓမအသင်းက ဆင်ယင်ကျင်းပေသာ အပတ်စ် ဓမသင်တန်း 

********* 

ဗဒုေခတ် တစ်မိုးေအာက်တစ်ေယာက်ပဂုိလ်ေကျာ်များ 

(ဧတဒဂ်ရပဂုိလ်ေကျာ်များ) 

စျာန်ဝင်စားတဲအ့ရာအသာဆံးု 

စျာယ ီဧတဒဂ်ရ   (ဇနပဒကလျာဏ)ီ န<=>ေထရ ီ

(သင်တန်မတှ်စ ုအကျ်း) 

(က) အတတိ်ဘဝပါရမ ီြဖည်ပ့ံု 

 ပဒမုတုရာ ြမတ်စာွဘရုားလက်ထက်မာှ သေူဌးသမးီ ြဖစ်ခဲ့ပးီ၊ ကသုိုလ်ေကာင်းမြပလပု်ခဲ။့  

စျာယ ီဧတဒဂ်ရလိုပါေကာင်း ဆပုန်ခဲ။့  

 

(ခ) ပစIuပKန်ဘဝ ြဖစ်ရပ်အတLuပKတ် 

 သေုဒါဓနမင်းကးီနဲ မေိထးွေတာ် မဟာပဇာပတေိဂါတမတီိုရဲ သမးီ ြဖစ်လာခဲ။့ 

ပု်ရည်ေချာေမာ လပှတဲအ့တကွ် ေဆမွျိးအားလံးုရဲ ချစ်ြမတ်ိုးမကို ခံရသ ူ ြဖစ်လို "နာ" လို 

အမည်တငွ်။ သကျသာကမီျိးထဲမာှ အစ်မေတာ် ယေသာဓရာပးီလင်  ေကာင်းြခင်းငါးြဖာနဲ ြပည်စ့ံသု ူ

ြဖစ်တာေကာင် ့"ဇနပဒကလျာဏ"ီလိုလည်း အမည်ထင်ရာှးခဲ။့  

 သကျသာကမီျိးတိုရဲ ထံးုစံအတိုင်း အရယွ်ေရာက်တဲအ့ခါ အစ်ကိုရင်း နမင်းသားနဲ 

လက်ထပ်ေပးဖိုရန် စမီံခံရ။ ြမတ်စာွဘရုားက သတူိုလက်ထက်မည်ေ့နမာှပဲ နမင်းသားကို ရဟန်း 

ဝတ်ေပးခဲ။့  

 သေုဒါဓနမင်းကးီ ရဟာြဖစ်ပးီေနာက် ပရနိဗိာန်စံပးီတဲအ့ခါ မိေထွးေတာ် ေဂါတမနီဲ 

ယေသာဓရာ ေဒဝီအမှးြပတဲ ့ သာကီဝင်မင်းသမးီ ငါးရာတို ရဟန်းြပခဲ့က။ နန်းေတာ်မာှ ဇနပဒ 

ကလျာဏ ီကျန်ရစ်ခဲ။့  

 

မိခင် မဟာပဇာပတ ိေဂါတမ ီေထရကီ ဇနပဒ ကလျာဏကီို ရဟန်းဝတ်ဖိုရန် ဆံးုမ - 

 "ချစ်သမးီ... သင်ဟာ သာကဝီင်မျိးယွ် ြဖစ်တဲအ့တကွ် ြမတ်စာွဘရုားေနာက် 

လိုက်ရမာှ ြဖစ်တယ်။ နမင်းသားလည်း ရဟန်းြပသာွးပဆီိုေတာ ့တစ်ေယာက်တည်း ဘာလို 

ေနေတာမ့လဲ။  

 ပုျိတာေတ,ွ အလအှပေတဆွိုတာလည်း အိုြခင်းမာှပဲ အဆံးုသတ်ရတာပါ။ 

ဘယ်ေလာက်ကျန်းမာကျန်းမာ ေနာက်ဆံးု နာြခင်းှိပ်စက်တာပဲ ခံရတာပါ။ အသက်လည်း 

ဘယ်ေလာက်ရညှ်တယ်ပဲေြပာေြပာ ေနာက်ဆံးု ေသြခင်းမာှပဲ အဆံးုသတ်ရတာပါ။ 
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 သမးီရဲ ပု်ရည်အဆင်းဟာ တကယ်က့ို ကျက်သေရလည်းရှိ, လလှည်း လပှပါေပ 

တယ်။ စှ်လိုဖယွ်ရှိပးီ သတူစ်ပါးရဲ စတိ်ကိုလည်း ဆွဲေဆာင်ိုင်ပါေပတယ်။ ဒါေကာင် ့

တစ်ေဆလွံးုတစ်မျိးလံးုကလည်း စှ်သက်ြမတ်ိုးကတယ်။  

 အဲဒလီို လပှတင်တ့ယ်တဲ ့သမးီရဲပု်ရည်အဆင်းကို မကာခင်မာှဘဲ ဇရာဆိုတဲ ့အိုြခင်း 

တရားက လမ်းမိုးှိပ်စက် ဖျက်ဆးီပါလမိ်မ့ယ်။ ဒါေကာင် ့ချစ်သမးီ... သင်ဟာ နန်းေတာ်ကို 

ပယ်စနွ်ပးီ သင်အ့တကွ် အားကိုးရမည် ့တရားကို ကျင်ပ့ါ" 

 

- ဇနပဒ ကလျာဏ ီရဟန်းြပuေပမယ် ့ရဟန်းဘဝ မေပျာ်ပိုက် - 

 ဇနပဒ ကလျာဏဟီာ စတိ်မပါဘဲ ရဟန်းြပခဲရ့တာမို ရဟန်းဘဝ မေပျာ်။ ပျိမျစ်နုယ် 

လပှမကို သာယာတပ်မက်ေနတဲအ့တကွ် ြမတ်စာွဘရုားထံလည်း တရား သာွးေရာက်မနာ။ သဝါဒ 

ခံလည်း ကိုယ်တိုင် မသာွး။ ြမတ်စာွဘရုားက ရဟန်းမေတ ွ သဝါဒခံယဖူိုအတကွ် ကိုယ်တိုင်ပဲ 

လာေရာက်ရမည်ဟ ုအမနိ်ထတု်ြပန်ခဲရ့။  

 - ဇနပဒကလျာဏကီို ြမတ်စာွဘရုားက မနိ်းမလှပု်ကေလး ဖန်ဆင်းပးီ အသဘုကမာန်း 

ထင်ေအာင် တရားြပေတာ်မကူာ ဆံးုမေတာ်မခူဲ။့  

 

 - ဇနပဒကလျာဏ ီန<=>ေထရကီို ေသာတာပန် ြဖစ်ေစတဲ ့အသဘုကမNOာန်း တရားေတာ် 

 ြမတ်စာွဘရုားရငှ်ဟာ "နာ ဘကိနမီရဲ စတိ်အစ်ဟာ ကမာန်းအလပု်မာှ သက်ဝင် 

ေနပ"ီလို သေိတာ်မလူိုက်တယ်။ ဒါေကာင် ့ နာေထရမီရဲ စိုက်သဘာဝနဲ ကိုက်ညတီဲ ့ ေဖြပပါ 

အဓပိါယ်ရတဲ ့ဂါထာေတနွဲ တရားေဟာကားေတာ်မခူဲပ့ါတယ် - 

 "ချစ်သမးီ နာ... လေူတဟွာ သစ်သားေတကွို စိုက်ေထာင်ပးီ, ကမိ်ယွ်ေတ,ွ 

ဝါးှီးေတနွဲ ဖွဲတတု်၊ ရံေြမေတ,ွ ာွးေချးေတနွဲ လမိ်းကျံကာ စပါး ေကာက်ပဲသးီှံေတ ွ

သိုေလာှင်တဲ ့စပါးကျကီို လပု်ကတယ်။ ဒဦပမာလိုပဲ အိုး သံးုရာကို စိုက်ေထာင်ပးီ, အေကာ 

ကိုးရာနဲ ဖွဲချည်ရစ်ပတ်, အသားတစ် ကိုးရာရယ်, တစ်ြပည်ေလာက် ပမာဏရှိတဲ ့ေသးွေတနွဲ 

လမိ်းကျံထားတဲ ့ စပါးကျနီဲတတူဲ ့ ဒခီာကိုယ်ကးီကို တဏာှေယာက်ျား လက်သမားက 

ေဆာက်လပု်ထားတာပါ။ ဒခီာကိုယ်ဆိုတဲ ့ စပါးကျထီဲမာှ အိုြခင်း ဇရာတရား, ေသြခင်း 

မရဏတရား, ေထာင်လားြခင်း မာနတရားနဲ သူေကျးဇးူကို ေချဖျက်ြခင်း မကတရားေတ ွ

ထည်သ့ငွ်း သိုေလာှင်ထားကတယ်။  

 ချစ်သမးီ နာ... အခလုို အိုးေတနွဲ စိုက်ေထာင်ထားတဲ ့ ခာကိုယ်ရဲ အမဲမြပတ် 

နာကျင်ေနတဲသ့ေဘာ, မစင်ကယ်တဲသ့ေဘာ, ပပု်တဲသ့ေဘာ, အထက်ကို လံတက်ယိုစးီတဲ ့

သေဘာ, ေအာက်ကို ေလာကျယိုစးီတဲသ့ေဘာေတကွို ဉာဏ်နဲ ေစင့ေုသချာ ကည်ပ့ါေလာ။့ 

ဒလီိုသေဘာရှိတဲ ့ခာကိုယ်ကို လမူိုက်ေတကွ အလနွ်ပဲ ခံမုင်စှ်သက် ေတာင်တ့ကတယ်။  

 ချစ်သမးီ နာ... သင်ရဲအတငွ်းအဇတခာကိုယ်ဟာ မမဲသလို သင်ြမင်ရတဲ ့ဒဗီဟဒိ 

ခာကိုယ်ဟာလည်း မမဲတဲသ့ေဘာရှိတယ်။ သင်ြမင်ရတဲ ့ မနိ်းမလှပု်ဟာ ဆင်က့ဲဆင်က့ဲ 
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ေဖါက်ြပန်ပးီ ဖးူဖးူေရာင်ကာ သေူသေကာင်အြဖစ် ေရာက်သာွးသလို သင်ရဲ အဇတကိုယ်ဟာ 

လည်း ဆင်က့ဲဆင်က့ဲ ေဖါက်ြပန်ပးီ ဖးူဖးူေရာင်ကာ သေူသေကာင် ြဖစ်မာှ ေသချာတယ်။  

 ဒါေကာင် ့သင်ချစ်သမးီဟာ "မမိခိာ, သတူပါးခာ စှ်ခလုံးုအေပမာှ ပထဝဓီာတ် 

စတဲ ့ပု်ဓာတ်နာမ်ဓာတ်ေတသွာ ရှိပါလား, ခိုင်မဲတဲ ့အတသေဘာမ ှကင်းဆတိ်တဲ ့သေဘာ 

ရှိပါလား"လို ဝပိဿနာဉာဏ်မျက်စနိဲ ေသချာစာွ ကည်ပ့ါ။ ြဖစ်ပးီပျက်ရတဲ ့ေလာကနယ်ထဲ 

ကို ချစ်သမးီ ြပန်မေရာက်ချင်ပါနဲ။ ကာမ, ပူ, အပူဆိုတဲ ့ဘဝသံးုပါးအေပ တပ်မက်တယွ် 

တာတဲ ့တဏာှဆကို မဂ်ဉာဏ်နဲ အကငွ်းမဲ ့ပယ်ြဖတ်ိုင်ခဲရ့င် သင်ချစ်သမးီဟာ ကေိလသာ 

အပခူပ်သမိ်း ေအးငမိ်းပးီ ချမ်းကည်ေအးြမစာွ ေနရေပလမိ်မ့ယ်" 

 ဒတီရားေဒသနာအဆံးုမာှ ဇနပဒကလျာဏ ီ နာေထရမီဟာ ေသာတာပတဖိိုလ်ကို ရရှိပးီ 

ေသာတာပန် အရယိာြဖစ်ခဲပ့ါတယ်။  

 

ဇနပဒ ကလျာဏ ီနာေထရကီို ရဟာြဖစ်ေစတဲ ့ဝဇိယသတုန် တရားေတာ် ---- 

 န<=>ေထရကီို  ရဟ<P>ြဖစ်ေစတဲ ့ဝဇိယသတုQန်  

 အဲဒေီနာက်မာှေတာ ့ ြမတ်စာွဘရုားရငှ်ဟာ နာေထရမီကို အထက်မဂ်,ဖိုလ်ေတ ွ ရေစဖို 

ဝပိဿနာကမာန်းတရား ေဟာကားေတာ်မလူိုတဲအ့တကွ် ဝဇိယသတုန်ကို ၁၂-ဂါထာနဲ ေဟာကား 

ေတာ်မခူဲပ့ါတယ်။ ဒဝီဇိယသတုန်ကို ခဒုကနကိာယ်, သတုနပိါတပါဠေိတာ်မာှ သဂါယနာတင် မေထရ် 

ြမတ်ေတကွ မတှ်တမ်းတင်ထားခဲပ့ါတယ်။ မင်းကနွ်း တပိဋိကဆရာေတာ်ဘရုားကးီက မဟာဗဒုဝင် 

စတတုတွဲမာှ ဒဝီဇိယသတုန်ကို သတုနပိါတအကထာဖငွ်,့ ဓမသဂဏ ီမလူဋကီာ, အဋုကီာအဖငွ် ့ 

ေတနွဲ ေဝဆာစာွ ြမန်မာြပန်ဆိုခဲပ့ါတယ်။ အခ ုမင်းကနွ်းဆရာေတာ်ကးီ ြမန်မာြပန်ဆိုချက်မ ှေကာက် 

တ်ပးီ ဝဇိယသတုန် အကျ်းချပ်ကို ေဖြပပါမယ်။ တရားသား အဆအီစှ်ေတ ွမပျက်ေစချင်တာမို 

မတှ်ချက်ေတကွို ဆရာေတာ်ကးီ ေရးတဲအ့တိုင်းပဲ တိုက်ိုက်ကးူယ ူေဖြပပါမယ် --- 

(၁) သာွးလည်း သာွးတယ်, ရပ်လည်း ရပ်တယ်။ 

  ထိုင်လည်း ထိုင်တယ်, ေလျာင်းလည်း ေလျာင်းစက်တယ်။ 

  ေကးွလည်း ေကးွတယ်, ဆန်Tလည်း ဆန်Tတယ်။ 

 သာွးတာ, ရပ်တာ, ထိုင်တာ, ေလျာင်းစက်တာ, ေကးွတာ, ဆန်Tတာစတဲ ့ ဒအီမအူရာ 

အားလံးုဟာ ကိုယ်ခ<V>ရဲW လပု်ရာှးမYသက်သက်သာ ြဖစ်တယ်။ 
(ဤဂါထာြဖင့် ဤဆုိလတံေသာ အနက်အဓိပါယ်ကုိ ေဖြပသည်--- 

 ဤခာကုိယ်၌ အြခားတပါးေသာ တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာ သွားတတ်သူ ပုဂိလ်သတဝါ, ရပ်တတ်သူ, 

ထုိင်တတ်သူ, ေလျာင်း=အိပ်တတ်သူ, ေကွးတတ်သူ, ဆန်တတ်သူ ပုဂိလ်သတဝါဟူ၍ မရိှ။  

စင်စစ်ေသာ်ကား--- 

 ၁။ သွားလုိ, ရပ်လုိ၊ ထုိင်ေနလုိ၊ အိပ်လုိ "စိတ်"ဟုသိ။ 

 ၂။ စိတ်ေ7ကာင့်ြဖစ်ေသာ၊ ဓာတ် ဝါေယာ၊ @ံှCေ@ှD ကုိယ်ဝယ်ြပည့်။ 

 ၃။ ဝါေယာြပည့်ေသာ်၊ Gုပ်သစ်ေပH၊ Gုပ်ေသာ် သွားေပ၏။ 

 ၄။ ပုဂLuိလ်မသွား၊ ငါမသွား၊ Gုပ်သွား ဉာဏ်ြဖင့်သိ။ 

 ၅။ ပုဂLuိလ်မရပ်၊ ငါမရပ်၊ Gုပ်ရပ် ဉာဏ်ြဖင့်သိ။ 
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 ၆။ ပုဂLuိလ်မထုိင်၊ ငါမထုိင်၊ Gုပ်ထုိင် ဉာဏ်ြဖင့်သိ။ 

 ၇။ ပုဂLuိလ်မအိပ်၊ ငါမအိပ်၊ Gုပ်အိပ် ဉာဏ်ြဖင့်သိ။ 

 ၈။ ပုဂLuိလ်မေကွး၊ ငါမေကွး၊ Gုပ်ေကွး ဉာဏ်ြဖင့်သိ။ 

 ၉။ ပုဂLuိလ်မဆန်C၊ ငါမဆန်C၊ Gုပ်ဆန်C ဉာဏ်ြဖင့်သိ--- 

ဟူေသာလကာများအတုိင်း (၁) သွားလုိေသာစိတ် ြဖစ်လတ်ေသာ် ထုိစိတ်ေကာင့်ြဖစ်ေသာ ဝါေယာဓာတ်သည် 

တကုိယ်လုံး၌ ြပန်ံှေလသည်။ ထုိသုိ ဝါေယာဓာတ် တကုိယ်လုံး ြပန်ံှြခင်းေကာင့် ကုိယ်ကာယ၏ သွားလုိရာ 

အရပ်သုိ ေရှးေဆာင်ြခင်းသည် ြဖစ်၏၊ သွားလုိရာ အရပ်တပါးဖက်၌ သွားေသာအမူအရာအားြဖင့် ုပ်ထူးတုိ 

ထင်ရှားြဖစ်ေပလာက၏ဟု ဆုိလုိသည်။ ထုိသုိ ုပ်အဆက်ဆက်တုိ၏ သွားေသာအမူအရာြဖင့် ြဖစ်ကေသာ 

ေကာင့်ပင်(ဝါ- ြဖစ်ကသည်ကုိပင်) "သွား၏"ဟူ၍ ေလာကပညတ် ေခဆုိအပ်ေလသည်။ 

 (၂) ထုိအတူ ရပ်လုိေသာစိတ် ြဖစ်လတ်ေသာ် ထုိစိတ်ေကာင့်ြဖစ်ေသာ ဝါေယာဓာတ်သည် တကုိယ်လုံး 

သုိ ြပန်ံှေလသည်။ ထုိသုိ ဝါေယာဓာတ် တကုိယ်လုံး ြပန်ံှြခင်းေကာင့် ကုိယ်ကာယ၏ မတ်မတ်စုိက်ေထာင် 

ြခင်းသည် ြဖစ်၏၊ အထက်အထက်ဌာနြဖင့် ုပ်အထူးတုိ၏ အဆင့်ဆင့် ြဖစ်ေပလာြခင်း ြဖစ်သည်ဟု ဆုိလုိ 

သည်။ ထုိသုိ ုပ်အဆက်ဆက်တုိ ေအာက်ှင့်အထက် အဆင့်ဆင့် ရပ်ေသာအမူအရာြဖင့် ြဖစ်ကေသာေကာင့် 

ပင် (ဝါ- ြဖစ်သည်ကုိပင်) "ရပ်၏"ဟု ေလာကပညတ် ေခဆုိအပ်ေလသည်။ 

 (၃) ထုိအတူ ထုိင်လုိေသာစိတ် ြဖစ်လတ်ေသာ် ထုိစိတ်ေကာင့်ြဖစ်ေသာ ဝါေယာဓာတ်သည် 

တကုိယ်လုံးသုိ ြပန်ံှေလသည်၊ ထုိသုိ ဝါေယာဓာတ် တကုိယ်လုံး ြပန်ံှြခင်းေကာင့် ကုိယ်ကာယ၏ 

ေအာက်ပုိင်းက ေကွးေသာအမူအရာ, အထက်ပုိင်းက စုိက်ေထာင်ေသာအမူအရာ ြဖစ်ေပလာ၏။ ေအာက်ပုိင်း 

ကုိယ်ကာယက ေကွးေသာအမူအရာ, အထက်ပုိင်းကုိယ်ကာယက စုိက်ေထာင်ေသာအမူအရာြဖင့် ုပ်အထူးတုိ 

ထင်ရှားြဖစ်ေပလာကသည်ဟု ဆုိလုိသည်။ ထုိသုိ ုပ်အထူးတုိ ထုိင်ေသာအမူအရာြဖင့် ြဖစ်ကေသာေကာင့်ပင် 

(ဝါ- ြဖစ်ကသည်ကုိပင်) "ထုိင်၏"ဟူ၍ ေလာကပညတ် ေခဆုိအပ်ေလသည်။ 

 (၄) ထုိအတူ ေလျာင်းလုိ အိပ်လုိေသာစိတ် ြဖစ်လတ်ေသာ် ထုိစိတ်ေကာင့်ြဖစ်ေသာ ဝါေယာဓာတ်သည် 

တကုိယ်လုံးသုိ ြပန်ံှေလသည်၊ ထုိသုိ ဝါေယာဓာတ် တကုိယ်လုံး ြပန်ံှြခင်းေကာင့် ကုိယ်ကာယ၏ ဖီလာ 

ကန်လန် ဆန်ေသာအြခင်းအရာ ြဖစ်ေပလာ၏၊ ဖီလာကန်လန် ဆန်ေသာအမူအရာြဖင့် ုပ်အထူးတုိ ထင်ရှား 

ြဖစ်ေပလာကသည်ဟု ဆုိလုိသည်။ ထုိသုိ ုပ်အထူးတုိ ဖီလာကန်လန် ဆန်ေသာအမူအရာ (ဝါ)ေလျာင်းအိပ် 

ေသာအမူအရာြဖင့် ြဖစ်ကေသာေကာင့်ပင် (ဝါ- ြဖစ်ကသည်ကုိပင်) "ေလျာင်း၏" "အိပ်၏"ဟူ၍ 

ေလာကပညတ် ေခဆုိအပ်ေလသည်။ 

 (၅) (၆) ထုိအတူ "ေကွး၏" "ဆန်၏"ဟု ဆုိရာ၌လည်း ေကွးလုိ, ဆန်လုိေသာစိတ် ြဖစ်လတ်ေသာ် 

ထုိစိတ်ေကာင့်ြဖစ်ေသာ ဝါေယာဓာတ်သည် ထုိထုိအဆစ်တုိသုိ ြပန်ံှေလသည်၊ ထုိသုိ ဝါေယာဓာတ် ြပန်ံှြခင်း 

ေကာင့် အဆစ်တုိ၏ ေကွးေသာအမူအရာ, ဆန်ေသာအမူအရာ ြဖစ်ေပလာေလသည်၊ ေကွးေသာအမူအရာ, 

ဆန်ေသာအမူအရာြဖင့် ုပ်အထူးတုိ ထင်ရှားြဖစ်ေပလာကသည်ဟု ဆုိလုိသည်၊ ထုိသုိ ုပ်အထူးတုိ ေကွးေသာ 

အမူအရာ, ဆန်ေသာအမူအရာြဖင့် ြဖစ်ကေသာေကာင့်ပင် (ဝါ-ြဖစ်ကတာကုိပင်) "ေကွး၏, ဆန်၏"ဟူ၍ 

ေလာကပညတ် ေခဆုိအပ်ေလသည်။  

 ထုိေကာင့် ေဖြပရာပါ ေလာကပညတ် ေခဆုိအပ်သည့် သွားမ၊ ရပ်မ၊ ထုိင်မ၊ ေလျာင်းမ = အိပ်မ၊ 

ေကွးမ၊ ဆန်မ အမူအရာအစုစုသည် ဤကုိယ်ခာ၏ လပ်ရှားမသာြဖစ်၏။ ထုိထုိအမူအရာြဖင့် ုပ်တရား 

အထူးတုိ ထင်ရှားြဖစ်ေပမသာ ြဖစ်၏ဟု ဆုိလုိသည်။ ဤခာကုိယ်၌ အြခားတပါး တစ်စုံတစ်ေယာက် 

သွားတတ်, ရပ်တတ်, ထုိင်တတ်, ေလျာင်းတတ်-အိပ်တတ်, ေကွးတတ်, ဆန်တတ်ေသာ ပုဂိလ်, သတဝါ, အတ, 

ဇီဝဟူ၍ မရိှ။ ဤခာကုိယ်သည် တစ်စုံတစ်ေယာက် သွားတတ်ေသာ ပုဂိလ်သတဝါ, ရပ်တတ်ေသာ ပုဂိလ် 

သတဝါ, ေလျာင်းတတ်-အိပ်တတ်ေသာ ပုဂိလ်သတဝါ, ေကွးတတ်ေသာ ပုဂိလ်သတဝါ, ဆန်တတ်ေသာ ပုဂိလ် 

သတဝါ, အတ, ဇီဝမှ ဆိတ်သု်း၏။ စင်စစ်ေသာ်ကား--- 

 စိတနာနတမာဂမ၊ နာနတံ ေဟာတိ ဝါယုေနာ။ 



 

 

5 

 ဝါယုနာနတေတာ နာနာ၊ ေဟာတိ ကာယဿ ဣနာ။ 

 စိတ်ထူးြခားမကုိ အစဲွြပ၍ ဝါေယာဓာတ်၏ ထူးြခားမသည် ြဖစ်၏။ 

 ဝါေယာဓာတ်ထူးြခားမေကာင့် ဤကုိယ်ခာ၏ လပ်ရှားမ အထူးထူး အေထွေထွ ြဖစ်ေပေလသည်။ 

ဤကား ဤဂါထာ၌ ပရမတသေဘာ အနက်အဓိပါယ်တည်း။ 

 ဤသုိလင် ြမတ်စွာဘုရားရှင်သည် ဤဝိဇယသုတန် ပထမဂါထာြဖင့် အနိစလကဏာ, ဒုကလကဏာ, 

အနတလကဏာ ၃ ပါးကုိ ထင်ရှားြပေတာ်မူ၏။ ြပေတာ်မူပုံမှာ--- 

 သွား,ရပ်,ထုိင်,ေလျာင်း = ဣရိယာပုထ်ေလးပါးတုိအနက် တစ်ခုေသာ ဣရိယာပုထ်၌ ကာြမင့်စွာ 

ေနသြဖင့် ကုိယ်ဆင်းရဲနာကျင်မသည် ြဖစ်ေပလာ၏၊ ထုိကုိယ်ဆင်းရဲနာကျင်မကုိ ပယ်ေဖျာက်ရန် 

အြခားဣရိယာပုထ်တစ်ပါးသုိ ေြပာင်းလဲမကုိ ြပရေတာ့၏။ (ကုိယ်ဆင်းရဲနာကျင်မ=ဒုကလကဏာ သေဘာကုိ 

ဣရိယာပုထ်ြဖင့် ဖုံးထားအပ်ေလသည်၊ ဝါ- ဒုကသေဘာလကဏာ မေပုိင်ေအာင် အြခားဣရိယာပုထ် တစ်ပါး 

တစ်ပါးြဖင့် ေြပာင်းလဲဖုံးအုပ်၍ ထားေလသည်။ ထုိေကာင့် "ဒုကXလကXဏာကုိ ဣရိယာပုထ် ဖုံးအုပ်သည်"ဟု 

ပညာရိှတုိ မိန်ဆုိေတာ်မူကသည်။) သုိရကား ဒီဝိဇယသုတန်လာ ပထမဂါထာ၏ ပထမ, ဒုတိယ, တတိယ ၃ ပုိဒ် 

တုိြဖင့် ဣရိယာပုထ် တစ်မျိးတစ်မျိး ေြပာင်းလဲဖုံးအုပ်၍ ထားအပ်ေသာ ဒုကလကဏာကုိ ြပေတာ်မူ၏။ (ကုိယ် 

ဆင်းရဲေသာေကာင့် ဣရိယာပုထ် အမျိးမျိး ေြပာင်းလဲရသည်၊ သုိရကား ဣရိယာပုထ်အမျိးမျိး ေြပာင်းလဲရမ 

တည်းဟူေသာ အကျိးကုိ ေဖြပသြဖင့် အေကာင်းြဖစ်သည့် ကုိယ်ဆင်းရဲမ=ဒုကလကဏာကုိ သိရေလသည်။) 

 ထုိအတူ သွားေသာအခါ၌ ရပ်ြခင်းစသည်တုိ မရိှေသာေကာင့် "ဧသာ ကာယဿ ဣနာ = သွားတာ, 

ရပ်တာ, ထုိင်တာ, ေလျာင်းစက်တာ, ေကွးတာ, ဆန်တာစတ့ဲ ဒီအမူအရာ အားလုံးဟာ ကုိယ်ခာရဲ 

လုပ်ရှားမသက်သက်သာ ြဖစ်တယ်"ဟု ေဟာေတာ်မူေသာ ြမတ်စွာဘုရားရှင်သည် သတိြဖင့် ဖုံးလမ်းအပ်ေသာ 

အနိစလကဏာကုိ ြပေတာ်မူ၏။ 

 ထင်ရှားေစဦးအ့ံ--- ုပ်နာမ်တရားတုိ၏ စ်ဆက်မြပတ် ြဖစ်ပွားေနမကုိ "သတိ"ဟူ၍ ေခဆုိသည်၊ 

ယင်းသုိ ုပ်နာမ်တရားတုိ၏ စ်ဆက်မြပတ် ြဖစ်ပွားေနမ = သတိေကာင့် ထုိုပ်နာမ်တရားတုိ၏ 

သူခဏှင့်သူ ချပ်ေပျာက်ပျက်ဆုံး၍ သွားမတည်းဟူေသာ = အနိစလကဏာကုိ မြမင်ရြခင်း ြဖစ်သည်။ 

ထုိအေကာင်းကုိ အစဲွြပ၍ "အနိစZလကXဏာကုိ သ@[တိ ဖုံးအုပ်ထားသည်"ဟု ပညာရိှတုိ မိန်ဆုိေတာ်မူကသည်။  

 "ဧသာ ကာယဿ ဣနာ = သွားတာ, ရပ်တာ, ထုိင်တာ, ေလျာင်းစက်တာ, ေကွးတာ, ဆန်တာစတ့ဲ 

ဒီအမူအရာ အားလုံးဟာ ကုိယ်ခာရဲ လုပ်ရှားမသက်သက်သာ ြဖစ်တယ်"ဟု ေဟာေတာ်မူလုိက်ြခင်းြဖင့်--- 

 "ဣရိယာပုထ် အမူအရာ တစ်ခုတစ်ခု၌ သေဘာတူေသာ နာမ်ုပ်တစ်စုတစ်စုတုိ အဆက်မြပတ် 

ြဖစ်ေပေနကသည်။ ဣရိယာပုထ်တပါး အမူအရာတပါး ေြပာင်းလဲသွားေသာအခါ ထုိုပ်နာမ်တရားတုိသည် 

အစုလုိက် အစုလုိက်ပင် ေြပာင်းလဲ၍ သွားကသည် = ချပ်ေပျာက်သွားကသည်"  

ဟူေသာအနက်အဓိပါယ်ကုိ သိေစေတာ်မူ၏။ ထုိေကာင့် ထုိေနာက်ဆုံး စတုတပုိဒ်ြဖင့် သတိြဖင့် ဖုံးလမ်း 

ထားသည့် အနိစလကဏာကုိ ြမတ်စွာဘုရား ထင်ရှားြပေတာ်မူသည်ဟု အဓိပါယ်ကုိ သိရေလသည်။  

 ေရှး၌ ဆုိအပ်ပီးသည့်အတုိင်း ပရမတ သဘာဝ စင်စစ်အားြဖင့် သွားလုိ, ရပ်လုိ, ထုိင်လုိ, ေလျာင်းလုိ 

ေသာစိတ်ေကာင့် စိတဇဝါေယာဓာတ်ြဖစ်သည်၊ ထုိဝါေယာဓာတ် တစ်ကုိယ်လုံး ြပန်ံှေသာေကာင့် သွားေသာ 

အမူအရာ, ရပ်ေသာအမူအရာ, ထုိင်ေသာ အမူအရာ, ေလျာင်းေသာ အမူအရာြဖင့် ုပ်အထူးတုိ ြဖစ်ကသည်။ 

ထုိသုိ ြဖစ်ကသည်ကုိပင် ေလာကပညတ်အားြဖင့် သွားသည်, ရပ်သည်, ထုိင်သည်, ေလျာင်းသည်, 

ေရှသုိတက်သည်, ေနာက်သုိဆုတ်သည်, ေကွးသည်, ဆန်သည်ဟူ၍ ေခဆုိအပ်ေလသည်။ ပရမတ 

အားြဖင့်ကား ထုိထုိအေကာင်း စုေပါင်းညီွတ်သြဖင့် ုပ်အထူးတုိ ြဖစ်ကြခင်းသာ ြဖစ်သည်။ ုပ်နာမ်ှစ်ြဖာ 

ကုိယ်ခာ၏ ဆုိင်ရာအေကာင်း စုေပါင်းညီွတ်သြဖင့် ထုိထုိသွားြခင်း, ရပ်ြခင်း--စေသာ အမူအရာအားြဖင့် 

ုပ်အထူးတုိ ြဖစ်ကြခင်းသာြဖစ်သည်ဟု ဆုိလုိသည်။ 
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 ဤအချက်ကုိ ေလးနက်စွာ မသိေသာေကာင့်သာ အတဝါဒသမားတုိက "အတလိပ်ြပာသည်ပင် 

သွား၏, ရပ်၏, ထုိင်၏, ေလျာင်း၏"ဟု ေြပာဆုိကေလသည်၊ ထုိသူတုိ အလုိအားြဖင့် "အတလိပ်ြပာ၏ သွားမ, 

ရပ်မ, ထုိင်မ, ေလျာင်းမ"ဟု ဆုိကသည်။  

 ထုိကုိ ြမတ်စွာဘုရားရှင်က "အတလိပ်ြပာ၏ သွားမ, ရပ်မ, ထုိင်မ, ေလျာင်းမ မဟုတ်။ "ဧသာ 

ကာယဿ ဣနာ = ဤအြပအမူ အလုံးစုံသည် ကုိယ်ခာ၏ လပ်ရှားမ, ထုိထုိအေကာင်း စုေပါင်း 

ညီွတ်သြဖင့် ထုိထုိအမူအရာအားြဖင့် ုပ်အထူးတုိ၏ ထင်ရှားြဖစ်ပွားြခင်းမသာ ြဖစ်သည်"ဟု ေဟာေတာ်မူ 

သည်။ (အနတလကဏဉာဏ် အြမင်သန်ဖုိအတွက် မြဖစ်မေန သိထားရမည့် ဃန ၄ ပါး အကျယ် 

ရှင်းလင်းချက်ကုိ မဟာဗုဒဝင် စတုတတဲွ၊ စာမျက်ှာ ၃၂၃ မှာ ကပါ။) 

 "ငGုတ်ေစ့၌၊ စိတ်ေတွ]သတ်သတ်၊ အစပ်ကုိတည့်၊ Ĝေမ_ာ်7ကည့်သုိC၊ သတိ̀ကုိမ_၊ Ĝ7ကည့်ရ၊ ပရမတaမှာ" 

ဟူေသာအတုိင်း ထုိထုိုပ်နာမ်တရားတုိ၏ သဘာဝသတကုိိ ဉာဏ်မျက်စိြဖင့် ကည့်ုိင်မှ ပရမတသုိ အြမင် 

ဆုိက်ေရာက်သည်၊ ပရမတသုိ အသိဉာဏ်အြမင် ဆုိက်ေရာက်မှ ဃန(အတုံးအခဲ) ပိသည်၊ ဃနပိမှ အနတ 

အသိဉာဏ်ကုိ ရုိင်သည်။ သဘာဝသတကုိိ ဉာဏ်မျက်စိြဖင့် မကည့်က ပရမတသုိ အြမင်မဆုိက်၊ ပရမတသုိ 

အသိဉာဏ်အြမင် မဆုိက်လင် ဃနမပိ၊ ဃနမပိလင် အနတအသိဉာဏ်ကုိ မရုိင်။ ထုိေကာင့် 

"အနတ̀လကXဏာကုိ ဃန ဖုံးသည်"ဟု ပညာရိှတုိ မိန်ဆုိေတာ်မူကသည်။ 

 ဤပထမဂါထာ၌ ြမတ်စွာဘုရားရှင်သည် စတုတပါဒ "ဧသာ ကာယဿ ဣနာ = ဤအြပအမူ 

အလုံးစုံသည် ပုဂိလ် သတဝါ အတလိပ်ြပာ၏ အြပအမူ မဟုတ်၊ စင်စစ်ေသာ်ကား ထုိထုိုပ်နာမ်တရား အစု၏ 

ဆုိင်ရာ ဆုိင်ရာ မိမိတုိ၏ အလုပ်ကိစကုိ ြပလုပ်ပီးေြပေစေသာအားြဖင့် ြဖစ်ပွားမ = လပ်ရှားမသာတည်း"ဟု 

ေဟာေတာ်မူလုိက်သြဖင့် ဃနြဖင့် ဖုံးလမ်းေသာ အနတလကဏာသေဘာကုိ ြပေတာ်မူ၏။ ဤအရာစုကား 

နက်နဲဘိေတာင်း၊ သာမန်ဉာဏ်မျက်စိြဖင့် မသိုိင်ေချ။) 

 ြမတ်စာွဘရုားဟာ ပထမဂါထာနဲ လကဏာေရး သံးုပါးကို ြပေတာ်မေူသာအားြဖင် ့

နစိသေဘာ, သခုသေဘာ, အတသေဘာမ ှ ဆတိ်သု်းတဲ ့ သညုတကမာန်းကို ေဟာေတာ် 

မူပးီေနာက် တစ်ခါ သဝညိာဏကအသဘု(သက်ရှိအသဘု)နဲ အဝညိာဏကအသဘု(သက်မဲ ့

အသဘု)စှ်ပါးကို ြပဖိုရာအတကွ် ေနာက်ဂါထာေတကွို ဆက်လက် ေဟာကားေတာ်မခူဲပ့ါ 

တယ်။  

(၂) သက်ရှိြဖစ်တဲ ့ ဒခီ<V>ကိုယ်ဟာ အZိုး သံးုရာ၊ အေ\ကာ ကိုးရာ၊ အရသာကိုေဆာင်တဲ ့

အရသာေ\ကာ ခနုစ်ေထာင်နဲT ဖွဲWယကှ်ရစ်ပတ်ထားတယ်၊ အေရထ,ူ  သားတစ်ကိုးရာတိုTနဲT 

လမိ်းကျံထားတာမိုT တကယ်က့ိုပဲ ရနံTပပု်ေလာှင်း စက်ဆပု်ဖယွ် ရ]ံရာှဖယွ် ေကာင်းလ ှ

တယ်။ သက်ရှိြဖစ်တဲ ့ဒခီ<V>ကိုယ်ကို အေရပါးနဲT အမိ်နံရံ  ေဆးသတု်ထားသလို ဖံးုအပု် 

ထားတာမိုT ပင်ကိုယ်သေဘာမနှ်ြဖစ်တဲ ့အသဘုအြခင်းအရာကို ပညာမျက်စ ိဉာဏ်အြမင်  

ကန်းေနသေူတ ွအမနှ်အတိုင်း မထင်<ိုင်, မြမင်<ိုင်\က။ 
 (ဤကုိယ်၏ သေဘာကား--- အိမ်၌ ထုပ်, ေလျာက်, ဒုိင်း, ြမား, အမာခံများကုိ မေရွရှားေအာင် 

ကိမ်ွယ်ြဖင့် တုပ်ေှာင်ဖဲွချည်အပ်သက့ဲသုိ အမာခံြဖစ်ေသာ အုိးေပါင်း ၃၆၀ တုိကုိ မေရွမရှား တည်ရိှေအာင် 

ကိမ်ွယ်ှင့်တူေသာ အေကာေပါင်း ကုိးရာတုိြဖင့် ဖဲွယှက်တုပ်ေှာင်၍ ထားအပ်ေလသည်။ ထုိ၏ အေပမှ 

နံရံကုိ ွားေချး, ေြမညက်စုိင်တုိြဖင့် မွမ်းမံလိမ်းကျံအပ်သက့ဲသုိ အသားတစ် အသားစုိင်ေပါင်း ကုိးရာတုိြဖင့် 

လိမ်းကျံ မွမ်းမံအပ်ေလသည်။ ထုိ၏ အထက်မှ တဖန် အဂေတ အေချာကုိင်သက့ဲသုိ အေရထူြဖင့် ရစ်ပတ် 

ဖဲွယှက်၍ ထားအပ်ေလသည်။ ေဖြပပါ အုိး၊ အေကာ၊ အသားတစ်, အေရထူများကား ပင်ကုိယ်သဘာဝ 

အားြဖင့် ရနံပုပ်ေလှာင်း စက်ဆုပ်ဖွယ် ရံွရှာဖွယ် ေကာင်းလှ၏။ သုိေသာ် အိမ်နံရံကုိ ကည့်၍ တင့်တယ်ေအာင် 

အညိ, အဝါ, အစိမ်း, အနီစေသာ ေဆးအမျိးမျိးတုိြဖင့် အေသွးအမျိးမျိးြဖစ်ရန် ြခယ်လှယ်ဖုံးအုပ်ထားသက့ဲသုိ 
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ထုိ အုိး, အေကာ, အသားတစ်, အေရထူတုိကုိ ဆုိးေဆးှင့်တူသည့် အညိ, အေရ, အနီ, အြဖ အဆင်းအမျိးမျိး 

ရိှေသာ ယင်ေကာင်၏ ေတာင်ပံအလား (တကုိယ်လုံးကုိ ခွါ၍ လုံးလုိက်လင် ဇီးေစ့ခန်မသာ ပမာဏရိှသည့်) 

သိမ်ေမွလှစွာေသာ အေပရံ အေရပါးက ဖုံးအုပ်၍ ထားအပ်ေသာေကာင့် ပညာမျက်စိ မရိှသူတုိသည် ဟုတ်တုိင်း 

မှန်စွာ အသုဘအြခင်းအရာကုိ မြမင်ကရေချဟု ဆုိလုိသည်။) 

 အခုလို အေရပါး, အေရထေူတနွဲ ဖံးုအပု်ထားတဲအ့တကွ်ေကာင် ့ လေူတအွတကွ် 

မထင်ရာှးတဲ ့ မစင်မကယ်, စက်ဆပု်, ရွံရာှဖယွ်ေကာင်းလတှဲ ့ အသဘုအစတိ်အပိုင်းေတကွို 

ပညာမျက်စနိဲ အခလုို ထငွ်းေဖါက်ပးီ ြမင်ေအာင်ကည်ရ့မယ်လို ြပေတာ်မလူိုတဲအ့တကွ် 

ေဖြပပါ အဓပိါယ်ရတဲ ့ဂါထာေတွ ကို ြမတ်စာွဘရုားက ဆက်လက်ေဟာခဲပ့ါတယ်--- 

(၃) သက်ရှိြဖစ်တဲ ့ ဒခီ<V>ကိုယ်မာှ ေမး̀aကuိင်ေနတဲ ့ အဖိုးတန် စ<=ကးူနံTသာေတနွဲT ြပည်ေ့န 

တာမဟတု်ဘးူ။ ဒခီ<V>ကိုယ်ဟာ အမူ, အစာသစ်, အသည်း, ကျင်ငယ်, <လှံးုသား, 

အဆပု်, အညbuိW(ေကျာက်ကပ်), အဖျc်း (သရက်ရ]က်)ေတနွဲT ြပည်ေ့နတယ်။  

(၄) ဒါအ့ြပင် <ပှ်, တံေတးွ, ေခeး, အဆခီဲ, ေသးွ, အေစးပပု်, သည်းေြခ, ြခင်ဆေီတနွဲTလည်း 

ြပည်ေ့နတယ်။  

(၅) ဒါတင်မက ဒခီ<V>ကိုယ်ရဲW ကိုးေပါက်ဒါွရ အမာဝေတကွေန မစင်မ\ကယ် ရ]ံစဖယွ်ေတပွဲ 

ေနTေရာညပါ ယိုစးီကျေနတာပါ။ ဘယ်လို ယိုစးီကျေနသလဲဆိုရင် မျက်စ<ိစှ်ဖက်ကေန 

မျက်ဝတ်, မျက်ေချးေတ၊ွ န>း<စှ်ဖက်ကေန နဖာေချးေတ ွ တားမရ ဆးီမရ ယိုထကွ် 

ေနတယ်။ 

(၆) <>ှေခါင်း<စှ်ဖက်ကေနလည်း <>ှရည်ေတ ွ<ပှ်ေချးေတ ွယိုစးီကျေနတယ်။ တစ်ခါတေလ 

ပါးစပ်ကေန အန်ဖတ်ေတ ွပျuိWအန်ထကွ်သလို တစ်ခါတေလ သည်းေြခေတ ွသလပိ်ေတ ွ

လည်း ထကွ်ေနတယ်။ တစ်ကိုယ်လံးုကေန ေခeးေတ,ွ ေချးအညစ်အေ\ကးေတလွည်း 

မြပတ်ထကွ်ေနတယ်။  

(၇) ေန>က်iပးီ ဦးေခါင်းထဲမာှလည်း ဦးေ<>ှက်ေတနွဲT ြပည်ေ့နတယ်။ ပညာမျက်စ ိ အြမင် 

ကန်းေနတဲ ့ လkူဗာလေတကွေတာ ့ ဒလီို မစင်မ\ကယ် ရ]ံစဖယွ်ေတအွတ ိ ြပည်ေ့နတဲ ့

ခ<V>ကိုယ်aကးီကို အဝဇိmာတရားက အမနှ်မြမင်ေအာင် ဖံးုကာထားတဲအ့တကွ်ေ\ကာင် ့

"ငါက့ိုယ်က လလှိုက်တာ၊ ငါ လလှိုက်တာ၊  ငါရဲWအလကှ အiမဲတမ်းကိုပဲ လေှနတာပဲ"လိုT 

တဏာှ, မာန, ဒOိေိတနွဲT မာှးမာှးယငွ်းယငွ်း မတှ်ထင်ေအာက်ေမေ့န\ကတယ်။ 

 အခလုို ြမတ်စာွဘရုားဟာ သဝညိာဏက=သက်ရှိခာကိုယ်ရဲ အသဘုသေဘာကို ြပေတာ်မ ူ

ပးီေနာက် အဝညိာဏက=သက်မဲခ့ာကိုယ်ရဲ အသဘုသေဘာကို ြပေတာ်မလူိုတဲအ့တကွ် ေဖြပပါ 

စှ်ဂါထာကို ဆက်လက်ပးီ မနိ်ေတာ်မခူဲပ့ါတယ်-- 

(၈) တစ်ချနိ်မာှေတာ ့ဒခီ<V>ကိုယ်ဟာ အသက်ရယ်, ကိုယ်ေငWွရယ်, စတိ်ဝညိာဏ်ရယ် သံးုပါး 

ကင်းြပတ်သာွးတဲအ့တကွ် ေသဆံးုiပးီ ဖးူဖးူေရာင်လာတယ်၊ အညuိကကွ် အမဲကကွ် 

ြပည်ကကွ် ေသးွကကွ်ေတ ွထင်လာတယ်၊ သချouင်းမာှ အေခါင်းထဲ ထည်i့ပးီ စနွ်Tပစ်ထား 

တယ်။ ဒအီခါ မေသခင်က ချစ်လပှါတယ် ခင်လပှါတယ်ဆိုတဲ ့ ေဆမွျuိးအရင်းေတ ွ
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မတိ်ေဆေွတဟွာ "ဒလီကူေတာ ့ ြပန်မရငှ်ေတာပ့ါဘးူ"ဆိုiပးီ မငဲမ့ကကွ် ထားပစ်ခဲ\့က 

တယ်။  

(၉) ဒလီို သသုာန်တစ သချouင်းဝမာှ စနွ်Tပစ်ခံရတဲ ့ မသာအေလာင်းေကာင်ကို အမိ်ေခးွေတ,ွ 

ေတာေခးွေတ,ွ သစ်ကျuတ်ေတ,ွ ပိုးေလာက်ေတကွ ခဲစား\ကတယ်။ ကျးီေတ,ွ လင်းတ 

ေတ,ွ အြခား သနိ်းစနွ်စတဲ ့သတQဝါေတကွလည်း ခဲစား\ကတယ်။  

အသုဘဘာဝန>ကေန ဝိပဿန>ကူးပံ ု

 ဆက်လက်ပးီ ြမတ်စာွဘရုားရငှ်ဟာ ဒလီို စက်ဆပု်ရွံရာှဖယွ် ကိုယ်ေကာင်အေပ 

ပညာရှိေတ ွရဲ လှံးုသငွ်းပံုငှ် ့ဝဋ်မ ှကတ်လတွ်ပံကုို ြပေတာ်မလူိုတဲအ့တကွ် ေဖြပပါ ဂါထာ 

ေတကွို ဆက်လက် ေဟာေတာ်မခူဲပ့ါတယ် --- 

(၁၀) ဗဒုVသာသန>ေတာ်မာှ ြမတ်စာွဘရုားေဟာတဲ ့ ဒ ီ ဝဇိယသတုQန် တရားေဒသန>ကို 

န>ရတဲအ့တကွ်ေ\ကာင် ့ ဝပိဿန>ဉာဏ်ပညာနဲT ြပည်စ့ံတုဲေ့ယာဂဟီာ ဒခီ<V>ကိုယ် 

အေပqမာှ အမနှ်အတိုင်း သြိမင်တယ်။ ဒလီို အမနှ်အတိုင်း သြိမင်တဲအ့တကွ်ေ\ကာင် ့ 

ဒခီ<V>ကိုယ်ကို ဉာတပရညိာ, တရီဏပရညိာ, ပဟာနပရညိာဆိုတဲ ့ ပရညိာသံးုပါးနဲT 

ပိုင်းြခားေဝဘန်iပးီ သ<ိိုင်တယ်။  
 ("ဒီခာကုိယ်မှာ တကယ်ရိှေနတာေတွက အုိး, အေကာေတွ, ဆံပင်, ေမွးညင်းစတာ ေတွပါလား"လုိ 

သိတာက ဉာတပရိညာနဲသိတာ၊ "ဒီခာကုိယ်မှာ ရိှတ့ဲ ုပ်တရား နာမ် တရားေတွဟာ အနိစ, ဒုက, 

အနတတရားေတွပါလား"လုိ သိတာက တီရဏပရိညာနဲ သိတာ၊ "ဒီခာကုိယ်မှာ တွယ်တာစရာ, 

တပ်မက်စရာ ဘာမမရိှပါလား"လုိ ဆ ရာဂကုိ ပယ်စွန်တ့ဲအေနနဲ မဂ်ဉာဏ်နဲ ပယ်ုိင်တာက ပဟာန 

ပရိညာနဲ သိတာြဖစ်ပါတယ်။) 

(၁၁) ယခသုက်ရှိ သဝညိာဏက ငါရဲWကိုယ်ေကာင်လိုပဲ ဒသီက်မဲ ့အဝညိာဏက အသဘု 

ေကာင်ဟာ အရင်က သာွး<ိုင်လာ<ိုင်, စား<ိုင်ေသာက်<ိုင်ြဖစ်ခဲတ့ယ်။  

  ဒဝီညိာဏ်ကင်းမဲေ့နတဲ ့အဝညိာဏက သေူသေကာင်လို ငါရဲWသက်ရှိ ဒသီဝညိာဏက 

ကိုယ်ေကာင်ဟာလည်း ေန>င်တစ်ချနိ် သkူလိုဘဲ မသာွး<ိုင်, မလာ<ိုင်, မစား<ိုင်, 

မေသာက်<ိုင် ြဖစ်မာှပဲ။  

   အခလုို ဟတု်တိုင်းမနှ်စာွ ဉာဏ်နဲTZYြမင်iပးီ ကျင်r့ကံေနတဲ ့ ေယာဂဟီာ မမိကိိုယ်မာှ 

ေရာ, သတူစ်ပါးကိုယ်မာှပါ တယွ်တာiငကိပ် တပ်မက်တဲ ့ဆ<=ရာဂကို မဂ်ဉာဏ်ေလးပါးနဲT 

အsကငွ်းမဲ ့ပယ်သတ်ရမယ်။ 

(၁၂)  မမိကိိုယ်မာှေရာ, သတူစ်ပါးကိုယ်ေတမွာှပါ တဏာှ,ဆ<=ေတ ွ ပယ်သတ်iပးီတဲ ့

ပညာရှိပဂုvuိလ်ဟာ ေသြခင်းကင်းရာြဖစ်တဲ ့နဗိwာန်ကို မမိဉိာဏ်နဲTပဲ မျက်ေမာှက်ြပu<ိုင်မာှ 

ြဖစ်တယ်။  

  ြမတ်စာွဘရုားရငှ်ဟာ အသဘုဘာဝနာကမာန်းနဲ မဂ်,ဖိုလ်,နဗိာန်ရိုင်တဲအ့ထ ိနည်းလမ်းြပ 

ေဟာေတာ်မူပးီေနာက် ဒလီိုအကျိးကးီမားစာွရိုင်တဲ ့ ကမာန်းရဲ အရာယ်ကို ြဖစ်ေစိုင်တဲ ့

ေမေ့မေ့လျာေ့လျာေ့နတာကို ကဲရ့ဲတ်ချေတာ်မလူိုတဲအ့တကွ် ဒေီနာက်ဆံးု ၂ ဂါထာကို ေဖြပ 

ပါအတိုင်း ေဟာေတာ်မခူဲပ့ါတယ် --- 
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(၁၃)  ေြခေထာက် <စှ်ေချာင်းရှိတဲ ့ ဒလီkူကိုယ်ဟာ မစင်မ\ကယ် ရ]ံဖယွ်ရာေတ ွ

အတြိပည်ေ့နiပးီ မေကာင်းတဲအ့နံTရှိတဲအ့တကွ် ေရချuိးတာ, အေမး̀နံTသာ လမိ်းချယ် 

ေပးတာေတနွဲT ေနTစc်ေနTတိုင်း ြပuြပင်ေပးေနရတယ်။ ဒလီို ေနTတိုင်း ြပuြပင်ေပးေနေပမဲ ့

အပပု်အမျuိးမျuိးနဲT ြပည်i့မဲြပည်ေ့နတယ်၊ ကိုးေပါက်ဒါွရ အမာဝေတကွလည်း အပပု်ရည် 

ေတ,ွ ရ]ံစရာေတပွဲ အiမဲမြပတ် ယိုစးီေနတယ်။  

(၁၄) ဒလီိုသေဘာရှိတဲ ့ ခ<V>ကိုယ်ကို အေ\ကာင်းြပuiပးီ ပညာမဲတ့ဲ ့လkူဗာလေတဟွာ ငါပဲ, 

ငါဟ့ာပဲ, ငါရဲWအတQပဲလိုT တဏာှ, မာန, ဒOိေိတနွဲT မာန်ေတတွက်ေန\ကတယ်။ သတူစ်ပါး 

ေတကွိုလည်း မတသူလို မတန်သလို <ှိမ်ခ့ျ\ကတယ်, မထမီဲြ့မင် ြပu\ကတယ်။  

  သစIာအမနှ်တရားေတကွို မသတိဲအ့တကွ်ေ\ကာင်သ့ာ အခလုို ကိုယ်က့ိုယ်ကို 

ေြမbာက်ပင်မ့ာန်တက်iပးီ, သတူစ်ပါးကို <ှိမ်ခ့ျေန\ကတာြဖစ်တယ်။  

 

 ဒဝီဇိယသတုန်ကို ေဟာေတာ်မူပးီတဲအ့ဆံးုမာှေတာ ့ ဇနပဒကလျာဏလီို ေကျာ်ကားခဲတ့ဲ ့

နာ ေထရမီဟာ "အိုး... ငါမိုက်လိုက်တာ၊ ငါက့ို အာံြုပပးီ ကဏုာကးီစာွနဲ အခလုို ထးူြခားတဲ ့

တရားေဒသနာအမျိးမျိးကို ေဟာေတာ်မတူဲ ့ငါေ့မာင်ေတာ်ကးီ ြမတ်စာွဘရုားကို ငါ ဆည်းကပ်ရမနှ်း 

မသခိဲပ့ါလား"လို သံေဝဂေတ ွအကးီအကျယ်ရခဲတ့ယ်။  

 ဒလီို သံေဝဂဉာဏ်ေတ ွမြပတ်ရပးီတဲအ့ခါ ဒ ီဝိဇယသတုန် တရားေဒသနာကိုပဲ ထပ်တလဲလဲ 

လှံးုသငွ်းပးီ နစိIသေဘာ, သခုသေဘာ, အတQသေဘာ, သဘုသေဘာမ ှ ကင်းဆတိ်တဲ ့

သညုတသေဘာကို မြပတ် ဆင်ြခင်ZYမတှ်ခဲတ့ယ်။ ဒါေ\ကာင် ့ န<=>ေထရမီဟာ <စှ်ရက်, သံးုရက် 

အတငွ်းမာှပဲ အရဟတQဖိုလ်ဆိုက်ေရာက်iပးီ ကေိလသာအာသေဝါေတ ွ ကနု်ခမ်းတဲ ့ ရဟ<P>ေထရမီ 

ြဖစ်ခဲပ့ါတယ်။  

 စျာယ ီဧတဒဂ်နဲT ချးီေြမbာက်ခံရ 

 နာ ေထရမီဟာ အရဟတဖိုလ်ရပးီတဲအ့ချနိ်ကစပးီ ေရာက်တဲ ့ေနရာတိုင်းမာှ စျာန်ဝင်စား 

ပးီ ေအးေဆးစာွ ေနေလရ့ှိပါတယ်။ ဒါေကာင် ့ ြမတ်စာွဘရုားရငှ်က သာဝတြိပည် ေဇတဝန်ေကျာင်း 

တိုက်မာှ သတီင်းသံးုေတာ်မရူင်း ဘကိနီရဟန်းမေတကွို ဧတဒဂ်ဘွဲထးူနဲ ချးီြမင်တ့ဲ ့အခမ်းအနားမာှ 

နာ ေထရမီကို "စျာန်ဝင်စားပးီ ေနကတဲ ့ဘကိနရီဟန်းမေတထွဲမာှ နာ ဟာ အသာဆံးု ြဖစ်တယ်" 

လို မနိ်ေတာ်မူပးီ စျာယ ီဧတဒဂ်ဘွဲထးူနဲ ချးီေြမာက်ေတာ်မခူဲပ့ါတယ်။  

 

 

အရငှ်ေနမိာဘဝိံသ 

(၂၆-၅-၂၀၂၂) 

 

 

 


