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သေလ�ခသုတ�န် 

(မဇမိနိကာယ်၊ မူလပဏာသ ပါဠိေတာ်၊ မူလပရိယာယဝဂ်၊ ပါ-၄၈၊ -၁၈၅။) 

(၂၀၂၂-ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၇-ရက်၊ ကာသပေတးေန) 

 

ေဟာကားသူ။   ြမတ်စာွဘုရား 

ေမးြမန်းသူ။   အရှင်မဟာစု 

ေနရာ။    ေဇတဝန်ေကျာင်း၊ သာဝတိမိေတာ် 

အချနိ်။    ညေနချမ်းအခါ 

အေကာင်းအရာ။  မိစ;ာဒိိအယူ အမျိးမျိးတို ြဖစ်ေပလာလင် မည်က့ဲသုိ ေခါင်းပါးေအာင်,  

   အပီးသတ်ငိမ်းေအာင် ပယ်ိုင်ပုံ နည်းလမ်းများကုိ ေဟာထားသည်။ 

 

အရှင်မဟာစု��၏ အေမး။  မဟာစု��မေထရ်သည် ညေနချမ်းအချနိ်တွင် ဖလသမာပတ် ဝင်စားရာမှ 

ထ!ပီး ြမတ်စာွဘုရားကုိ အ&ုိအေသြပ'ကာ ဤသုိ) ေမးေလ*ာက်၏ “အတ�ဝါဒ�ှင့်၎င်း, ေလာကဝါဒ�ှင့်၎င်း 

စပ်ဆိုင်ေသာ မိစ2ာအယူမှား အမျ'ိးမျ'ိးရိှပါ၏။ ၎င်းအယူမှားများကုိ �ှလံုးသွင်းခါစ၌ပင် (တဒဂ9ပဟာန်, 

သမုေစ2ဒပဟာန်တို)ြဖင့်) ပယ်စွန)်ြခင်း ြဖစ်�ိုင်ပါသေလာ?” 

 

မှတ်ချက်။  ဘုရားမပွင့်ခင်ပင် သတဝါကုိ ‘အတ’ဟု၎င်း, ‘ေလာက’ဟု၎င်း ေခဆိုက၏။ သတ-

ေလာက, သခါရေလာက, ဩကာသေလာက ဟူေသာ ေလာကသုံးပါး၌ သတေလာက-ဟူသည် သတဝါ 

ကုိ ေခဆိုြခင်းြဖစ်၏။ သတဝါတစ်ေယာက်ကုိ ေလာက-တစ်ခုဟု ဆိုလို၏။ ဤသတဝါှင့် အတေကာင် 

သည် အမည်သာကဲွ၏ အဓိပါယ်မှာ အတူတူသာ ြဖစ်၏။ 

 

ေမးြခင်း အေ=ကာင်း ၂-ပါး။  ။အရှင်မဟာစု၌ကား ယံုမှားမများမရှိေသာ်လည်း ထိုက့ဲသုိ ယံုမှားမ 

ြဖစ်ေနကေသာ ရဟန်းများအတွက် ရည်စူး၍ ေမး၏။  

တနည်းအားြဖင့် ထိုအရှင်၏ တပည့်များမှာ ထိုက့ဲသုိ ထင်မှတ်မ ရှိေနသြဖင့် ထိုတပည့်ရဟန်း 

များအတွက် ေမးေလာက်ြခင်း ြဖစ်၏။ မှန်၏။ အချိေသာတပည့်တိုသည် သမထဝိပဿနU တရားတိုကုိ 

ှလံုးသွင်းခါစ၌ပင်လင် ထိုဒိိတိုကုိ သမုေစ;ဒပဟာန်ြဖင့် ပယ်ြခင်း ြဖစ်ိုင်၏ဟူ၍၎င်း၊ သမာပတ်ဝင်စား 

ေနလင် သေလခဝိဟာရ(ကိေလသာေခါင်းပါးေသာ ေနြခင်း)ြဖစ်၏ ဟူ၍၎င်း ထင်မှတ်ေနက၏။ ထိုသုိ 

ထင်မှားမရှိေနေသာ တပည့်တို၏ ထိုအယူမှားကုိ ပယ်စွန်ေစလို၍ ေမးေလာက်ြခင်းြဖစ်၏။ 
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သမာပတ် ၃-မျ'ိး။  ။ဈာန်တစ်ပါးပါးကုိ ဝင်စားေနေသာ ဈာနသမာပတ်၊ ရထားေသာဖုိလ် တစ်ပါးပါး 

ကုိ ဝင်စားလျက် အငိမ်းဓာတ်ကုိ ယူေနေသာ ဖလသမာပတ်၊ စိတ်, ေစတသိက်, စိတဇုပ်တို ချပ်ငိမ်း 

ေနေသာ နိေရာဓသမာပတ်ဟု သုံးမျိးရှိ၏။ ထိုနိေရာဓသမာပတ်ကုိ အနUဂါမ်ှင့် ရဟZUများသာ ဝင်စား 

ိုင်၏။ 

အတ�ဝါဒ�ှင့်စပ်ေသာ အယမူာှး ၂၀- 
&ုပ်၌ အယူမှား ၄-မျ'ိး 

၁။ ူပံ အတေတာ သမုပဿတိ = ုပ်ကုိ အသက်ရှင်ေနေသာ အတေကာင်ဟု ယူဆြခင်း၊ 

  (ုပ်ကုိယ်ှင့် အတကုိ အတူတူဟု ယူဆြခင်း) 

၂။ ူပဝZံ ဝါ အတာနံ သမုပဿတိ = အတမှာ ုပ်ရှိ၏ဟု ယူဆြခင်း၊ 

 (စိတ်နUမ်တရားကုိ အတဟု ယူဆြခင်း) 

၃။ အတနိ ဝါ ူပံ သမုပဿတိ = ုပ်က အတေပမှာ တည်မီှေန၏ဟု ယူဆြခင်း၊ 

 (စိတ်နUမ်ကုိ အတဟု ယူဆြခင်း) 

၄။ ူပသ ဝါ အတာနံ သမုပဿတိ = အတဟူေသာ အသက်ေကာင်က ုပ်ကုိယ်ကီးထဲ၌ ပျံှံ၍  

 တည်မီှေနသည်ဟု ယူဆြခင်း၊ (စိတ်နUမ်ကုိပင် အတဟု ယူဆြခင်း) 

 

(ေဆာင်)   &ုပ်ကုိ အတ�၊ အတ�မှာ &ုပ်ရိှ၊ အတ�မှာ &ုပ်တည်၊ &ုပ်မှာ အတ�တည်၊ ဤေလးလီ၊  

 ေခDသည် &ုပ်သကEာ။ 

 

အလားတူ ေဝဒနU၌ ၄-မျိး၊ သညာ၌ ၄-မျိး၊ သခါရ၌ ၄-မျိး၊ ဝိညာဏ်၌ ၄-မျိး၊ အားလံု အတဝါဒ 

၂၀-ြဖစ်၏။ (အကျယ်ကုိ စူဠေဝဒလသုတ်၌ ြပန်ကည့်) 

 

ေလာကဝါဒ�ှင့်စပ်ေသာ အယူမာှး ၈-မျ'ိး 

၁။ သဿေတာ ေလာေကာ - ေလာကဟူေသာ အတေကာင်သည် မဲ၏။ 

 (ုပ်ကမ်းကုိယ်ကီး ပျက်စီးသွားေသာ်လည်း အတွင်းသား အတေကာင် မပျက်) 

၂။ အသဿေတာ ေလာေကာ - ေလာကဟူေသာ အတေကာင်သည် မမဲ။ 

 (မေသခင်အတွင်းသာ ရှိပီး, ေသလင် ြပတ်၏ဟူေသာ သဿတဒိိ) 

၃။ သဿေတာ စ အသဿေတာ စ ေလာေကာ - ေလာကဟူေသာ အတေကာင်သည် မဲသည်လည်း 

    ရှိ၏။ မမဲသည်လည်း ရှိ၏။ 

 (ဖန်ဆင်းရှင် အတကီးက အမဲတည်ပီး၊ သူဖန်ဆင်းထားေသာ သတဝါကေလးများကေတာ့  

 ေသရ၏) 
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၄။ ေနဝ သဿေတာ နHသဿေတာ ေလာေကာ - ေလာကဟူေသာ အတသည် မဲသည်လည်း မဟုတ်၊   

     မမဲသည်လည်း မဟုတ်။  

 (ဖမ်းရခက်ေသာ ဝါဒ၊ ဟုိလိုလို ဒီလိုလို ဝါဒ) 

၅။ အ�Iဝါ ေလာေကာ - ေလာကဟူေသာ အတသည် အဆံုးအပုိင်းအြခား ရှိ၏။ 

 (သတဝါတစ်ေယာက်ချင်းစီသည် ေလာကတစ်ခု၊ သတဝါအကီးအေသးအလိုက် အတေကာင်  

ပမာဏ ကန်သတ်ချက် ရှိ၏။ 

၆။ အန�Iဝါ ေလာေကာ - ေလာကဟူေသာ အတသည် အဆံုးအပုိင်းအြခား မရှိ။ 

 (သတဝါအားလံုးကုိ မဟာအတကီးက ဖန်ဆင်းထား၏။ ထိုမဟာအတသည် အတိုင်းမရှိ  

ကီးကျယ်၏။ ေလာကအှံ တည်ေန၏။  

၇။ အ�Iဝါ စ အန�Iဝါ စ ေလာေကာ - ေလာကဟူေသာ အတသည် တချိ အပုိင်းအြခားရှိ၏။ တချိ  

အပုိင်းအြခား မရှိ။ 

(ဖန်ဆင်းခံသတဝါများမှာ အပုိင်းအြခားရှိပီး, ဖန်ဆင်းရှင်မှာ အပုိင်းအြခား မရှိ။) 

၈။ ေနဝ�Iဝါ နHန�Iဝါ ေလာေကာ - ေလာကဟူေသာ အတသည် အပုိင်းအြခား ရှိသည်လည်းမဟုတ်၊ 

မရှိသည်လည်း မဟုတ်။ (အမှတ် ၄-ဝါဒှင့် တူ၏) 

 

 

ြမတ်စာွဘုရား၏ အေြဖ။  ။ ဤအတ��ှင့်၎င်း, ေလာက�ှင့်၎င်းစပ်ေသာ အယူမှားတို)သည် ခ�JH 

ငါးပါး၌ ြဖစ်ေပD, ကိနး်ဝပ်, ြဖစ်ပွား ေနတတ်ကုန်၏။ ထိုခ�JHငါးပါးကုိ “ဤသည်ကား ငါဥ့စLာအေနြဖင့် 

သာယာသိမ်း ပုိက်သင့်ေသာ အရာမဟုတ်။ ဤသည်ကား ငါပဲဟု အထင်Nကီးစရာ မာန်တက်စရာ 

မဟုတ်။ ဤသည်ကား ငါ၏ အတ�ေကာင် မဟုတ်”ဟု ဝိပဿနHပညာ, မဂ်ပညာြဖင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်စာွ 

သိြမင်ေသာသူအား ဤအယူ မှားများကုိ ပယ်စွန)်၏။  

 

ဤသုံးမျ'ိးကုိ သိရမည်… 

အတဝါဒ, ေလာကဝါဒှင့် စပ်ေသာ ဒိိတိုကုိ ပယ်စွန်လိုလင်-  

(၁) ထိုဒိိ ဘယ်မှာြဖစ်သလဲ-ဟု ြဖစ်ရာဌာနကုိ သိရမည်။ (ယတ စ ဥပဇZိ) 

(၂) ထိုဒိိြဖစ်ရာအာုံကုိ ဘယ်လိုြမင် စွဲလမ်းေနသလဲ-ဟု ကိနး်ပုံကုိ သိရမည်။ (အုေသZိ) 

(၃) ထိုဒိိ မည်သုိြဖစ်ပွားေနသနည်း-ဟု မြပတ်ြဖစ်ပွားေနပုံကုိ သိရမည်။ (သမုဒါစရZိ) 

 

ြဖစ်ြခင်း-ကိနး်ြခင်း-မြပတ်ြဖစ်ြခင်း ၃-ပါးအထးူ 

မြဖစ်ေသးေသာ မိစ;ာဒိိအယူများ အသစ်ြဖစ်လာြခင်းကုိ “ြဖစ်ြခင်း-ဥပQဇS�Iိ”ဟု ေခ၏။ အဖန်ဖန် 

အထပ်ထပ် ြဖစ်သြဖင့် အထံုရကာ အားရှိလာပီး သမုေစ;ဒဝိနယသတိြဖင့် မပယ်ေဖျာက်ိုင်ကုန်ေသာ 
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ကိေလသာတိုကုိ “ကိနး်ေအာင်းြခင်း-အ�ုေသ�Tိ”ဟု ေခ၏။ ကုိယ်+တ်ေပသုိ ေရာက်လာေသာ မိစ;ာဒိိ 

တိုကုိ “မြပတ်ြဖစ်ပွားေနမU-သမုဒါစရ�Iိ”ဟု ေခ၏။ 

 

အေြဖအကျVး် …         

(၁)ဒိိမှန်သမသည် ခUငါးပါး၌သာ ြဖစ်၏။ (၂)ထိုဒိိြဖစ်ရာဌာန ခUငါးပါးကုိ “ငါဥ့စာ” ဟု တဏာှ-

ပပlြဖင့်၎င်း, “ငါဘဲ”ဟု မာနပပlြဖင့်၎င်း, “ငါအတဘဲ”ဟု ဒိိပပlြဖင့်၎င်း ထင်မှတ်စွဲလမ်း တတ်၏။ 

(၃)ထိုအစ်အလာအတိုင်း ထင်မှတ် ှလံုးသွင်း ယူဆ စွဲလမ်းေနလင် ထိုအတဒိိသည် ြဖစ်မဲ ြဖစ်ေန၏။ 

တိုးပွားမဲ တိုးပွားေန၏။  

 

 

စကားလံုး ရှင်းချက်…  

ဧတံ မမ = ဒါ ငါဟ့ာ / ေနတံ မမ = ဒါ ငါဟ့ာမဟုတ် 

 ဤ၌ “ငါ”ဟူေသာ အတေကာင်က (ခUငါးပါးဟူေသာ အာုံ)တရားကုိ သူကပုိင်သည်ဟု 

စွဲြခင်းတည်း။ ဤစွဲလမ်းြခင်းသည် တဏာှဂါဟြဖင့် စွဲလမ်းြခင်းမည်၏။ ဤတဏာှဂါဟကုိ စွဲလမ်း 

ေသာသူသည် ၁၀၈-ပါး အြပားရှိေသာ တဏာှပပlကုိ စွဲလမ်းသည ်မည်၏။  

 ထိုေကာင့် “ေနတံ မမ”ြဖင့် ြမတ်စာွဘုရားက ထိုတဏှာပပlကုိ ပယ်ေတာ်မူ၏။ 

 

ဧေသာဟ မသZိ = ဒါ ငါဘဲ / ေနေသာဟ မသZိ = ဒါ ငါမဟုတ် 

 “ဤ(ခUငါးပါး)သည် အတေကာင်တည်းဟူေသာ ငါပင်တည်း”ဟု အသိမာနြဖင့် စွဲလမ်းြခင်း 

တည်း။ ဤစွဲလမ်းြခင်းသည် မာနဂါဟြဖင့် စွဲလမ်းြခင်းမည်၏။ ဤမာနဂါဟ စွဲလမ်းေသာသူသည် ၉-ပါး 

အြပားရှိေသာ မာနပပlကုိ စွဲလမ်းသည်မည်၏။  

 ေနေသာဟ မသိ-ြဖင့် ထိုမာနပပlကုိ ပယ်ေတာ်မူ၏။ 

 

ဧေသာ ေမ အတ�ာ = ဒါ ငါအ့တ�ဘဲ / ေနေသာ ေမ အတ�ာ = ဒါ ငါအ့တ�မဟုတ် 

 “ဤ(ခUငါးပါးဟူေသာ)အရာသည် ငါအ့တတည်း”ဟု ဒိိဂါဟြဖင့် စွမ်းလမ်းြခင်းပင်တည်း။ ဤ 

ဒိိဂါဟြဖင့် စွဲလမ်းေသာသူသည် ၆၂-ပါးေသာ မိစ;ာဒိိတည်းဟူေသာ ဒိိပပlကုိ စွဲလမ်းသည်မည်၏။ 

 ေနေသာ ေမ အတာြဖင့် ထိုဒိိပပlကုိ ပယ်ေတာ်မူ၏။ ဤေနရာ၌ ခUငါးပါးသည် အတမဟုတ်၊ 

အနတမသာတည်း-ဟု သိေသာ အနတအသိoာဏ်က ပုိ၍ အေရးကီးေပသည်။ ဤအသိြဖင့် အတဝါဒ, 

ေလာကဝါဒ ဒိိများကုိ ပယ်၏။ 

 



 5

ဒိ[ိ ပယ်ေအာင်&Uပုံ 

 ထိုဒိိတို၏ ြဖစ်ရာ, ကိန်းရာ, မြပတ်ြဖစ်ရာ အသုိက်အအံု အာုံြဖစ်ေသာ ခUငါးပါး, ုပ်နUမ် 

တရားကုိ-  

(၁) ေနတံ မမ = ဤသည်ကား ငါဥ့စာမဟုတ်။ ငါဥ့စာအေနြဖင့် သိမ်းပုိက်သင့်ေသာ အရာ 

မဟုတ်ဟု၎င်း၊  

(၂) ေနေသာဟ မသိ = ဤသည်ကား ငါမဟုတ်။ ငါဘဲဟု အထင်ကီးစရာ မာန်တက်စရာ  

မဟုတ်ဟု၎င်း၊  

(၃) န ေမ ဧေသာ အတာ = ဤသည်ကား ငါ၏ အတေကာင် အထည်ကုိယမ်ဟုတ်၊ အနတ 

သေဘာတရားမသာ ဟု၎င်း၊ 

 ဤသုိ ဝိပဿနUပညာ, မဂ်ပညာြဖင့် “ငါဥ့စာ မဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါအ့တမဟုတ်ဟု ြမင်ေသာ 

(ဝါ) အနိစ, ဒုက, အနတဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စာွ ြမင်ေသာပုဂိလ်အား ဤဆိုခဲ့ပီးေသာ ဒိိအယူမှားတိုကုိ 

ပယ်ိုင်ကုန်၏။  (ဝိပဿနU အားထုတ်ခါစ, ုပ်နUမ်ြဖစ်ပျက်ကုိ သိုံ သမာဓိြဖစ်ကာမြဖင့် ဒိိအယူများ 

ကုိ မပယ်ိုင်ေသး။) 

 

အဓိမာနသမားတို)အတွက် ဆက်ေဟာ 

 ဒိိြဖစ်သူများအတွက် ပယ်ပုံကုိ ေဟာြပပီးေနUက် ဈာန်ရ,ထားပီး မိမိကုိယ်ကုိ အထင်ကီးေနမ 

အဓိမာန သမားတိုအတွက် ရှင်းလင်းြပသရန် ူပဈာန်ေလးပါးကုိ ဆက်ေဟာေတာ်မူ၏။ 

 

&ူပဈာန် ၄-ပါးသည် ကိေလသာေခါင်းပါးေရး တရားမဟုတ်ေသး၊ 

မျက်ေမှာက်ချမ်းသာေရး တရားသာြဖစ်-- 

 စု�� - အချ'ိ^ေသာ ရဟနး်သည် လိုချင်မU ကာမစ2��, စိတ်ဆိုးြခင်း ဗျာပါဒ, ထိုင်းမိUင်းြခင်း ထိနမိဒJ, 

စိတ်ပျံ^လွင့်ြခင်း�ှင့် ေနHင်တပူပန်ြခင်း ဥဒJစL-ကုကE'စL, ယံုမှားြခင်း ဝိစိကိစ2ာ-ဟူေသာ အေ�Hှက်အယှက် 

နီဝရဏငါးပါးမှ ကင်းလွတ်!ပီး…၊ aကံစည်ြခင်း (ဝါ) အာ&ုံေပDသုိ)တင်ေပးြခင်း ဝိတက်, သုံးသပ်ြခင်း 

ဝိစာရ, �ှစ်သက်ြခင်း ပီတိ, ချမ်းသာြခင်း သုခ�ှင့် ြပည့်စံုေသာ ပထမဈာန်ကုိ ဝင်စားေန၏။ ဤရဟနး် 

သည် “ငါသည် ကိေလသာ ေခါင်းပါးြခင်းြဖင့် ေန၏”ဟု စိတ်အaကံြဖစ်ရန် အေ=ကာင်း ရိှ၏။  

 ချစ်သားစု�� -  ဤဈာန်တရားကုိ စင်စစ်အားြဖင့် ငါဘုရားသာသနHေတာ်၌ ကိေလသာေခါင်းပါး 

ေရးတရားဟု မဆိုေသး။ မျက်ေမှာက်ချမ်းသာစာွ ေန�ိုင်ေရးတရားဟုသာ ဆိုရေသး၏။ 

ထို)အတူ ကျန်ေသာ ဒုတိယဈာန်, တတိယဈာန်, စတတုbဈာန်တို)ကုိလညး် ကိေလသာေခါင်းပါး 

ေရးတရား မဟုတ်ေသး၊ မျက်ေမှာက်ချမ်းသာစာွ ေန�ိုင်ေရးတရားဟုသာ ဆိုရ၏။ 

  

အ&ူပဈာန် ၄-ပါးသည်လညး် ကိေလသာေခါင်းပါးေရး တရားမဟုတ်ေသး၊ 
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!ငိမ်းချမ်းစာွေန�ိုင်ေရး တရားသာြဖစ်-- 

 စု�� - အချ'ိ^ရဟနး်သည် &ူပသညာကုိ လွန်ေြမာက်၍, အဆံုးမရိှေသာ ေကာင်းကင်ကုိ �ှလံုးသွင်း 

လျက် အာကာသာနdeာ-ယတနဈာန်ကုိ ဝင်စားေန၏။ ဤရဟနး်သည် “ငါသည် ကိေလသာ ေခါင်းပါး 

ြခင်းြဖင့် ေန၏”ဟု စိတ်အaကံြဖစ်ရန် အေ=ကာင်းရိှ၏။  

 ချစ်သားစု�� - ဤဈာန်တရားကုိ စင်စစ်အားြဖင့် ငါဘုရားသာသနHေတာ၌် ကိေလသာေခါင်းပါး 

ေရးတရားဟု မဆိုေသး။ !ငိမ်းချမ်းစာွေန�ိုင်ေရး တရားဟုသာ ဆိုရေသး၏။  

 (မှတ်ချက်။  ကျန်ေသာ ဝိညာဏlာ-ယတနဈာန်၊ အာကိlညာ-ယတနဈာန၊် ေနဝသညာ-

နUသညာ-ယတန ဈာန်သုိ ေရာက်သူများလည်း ဤအတိုင်းပင်တည်း။)  

 

ရ!ပီဟုထင်မှားမU အဓိမာန ြဖစ်တတ်သူများ… 

 သမထ ဝိပဿနUတရားများကုိ ြပင်းြပင်းထန်ထန် အားထုတ်ထားသြဖင့် ကိေလသာများ အခိုက် 

အတန်အားြဖင့် ငိမ်းေနေသာပုဂိလ်များတွင် မေရာက်ေသးေသာ တရားထူးများ၌ ေရာက်ပီဟု ထင်မှားမ 

အဓိမာန ြဖစ်တတ်၏။ (တရားအားမထုတ်သူများ, အရိယာအြဖစ်သုိ ေရာက်ပီးသူများ၌ မြဖစ်တတ်ေပ။ 

 

အဓိမာန ြဖစ်ခဲ့=ကသူများ… 

 ဥပမာ.. ဘုရားထံမှ ကမာန်းယူကာ တရားအားထုတ်၍ ဈာန်တရားများရပီး ကိေလသာများ 

မေပသြဖင့် ရဟZUြဖစ်ပီဟု ထင်မှားေသာရဟန်း ၅၀၀။ (ဓမပဒ၊ ဌ၊ ဒု၊ ၇၁) 

 ထိုြပင် ဘုရားပရိနိဗာန်စံပီး ှစ်ေပါင်း ၄၀၀-ခန်က သီရိလကာေတာင်ပုိင်း, တလကရတိဿ 

ေတာင် (ဥစတလကေကျာင်း)တွင် သီတင်းသုံးေနေသာ မဟာနHဂမေထရ်Nကီးသည် ဈာန်တရားများ 

ေကာင့် ကိေလသာများ ငိမ်ဝပ်ေနသြဖင့် ရဟZUြဖစ်ပီဟု ထင်မှားေန၏။ ထိုေကာင့် ဓမဒိရဟZU 

မေထရ်က ဆင်ကီးကုိ ဖန်ဆင်းေစ၍ ြပန်အကည့်ခိုင်းရာ ေကာက်စိတ်များ ြဖစ်လာသြဖင့် သူမှာ 

ရဟZUမြဖစ်ေသးေကာင်း သိသွား၏ (ပဏ်၊ ၊ ၁၊ ၁၈၈။)။  

စဠူသုမနမေထရ်Nကီးကုိလည်း ၎င်းမေထရ်ကပင် လှပေသာကာပွင့်ကီးေပ မိန်းမေချာ 

ေလးတစ်ေယာက် သီချင်းဆိုပီး က,ေနဟန် ဖန်ဆင်းခိုင်း လိုက်၏။ ပီးေတာ့ ၎င်းကုိ ကည့်ေနေစ၏။ 

ဤတွင် ငုတ်ေနေသာရာဂများ ထကွလာ၍ ရဟZUမဟုတ်ေသးေကာင်း သိသွား၏။ (ပဏ်၊၊၁၊ ၁၈၉။) 

 

 

သေလ�ခကျင့်စV်ကုိ စတင်၍ေဟာ 

ကျင့်aကံပုံ ဝါရ ၅-မျ'ိး 

 ၁။ သေလ�ခဝါရ = ကိေလသာေခါင်းပါးေစတတ်ေသာ အကျင့်၊ 
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 ၂။ စိတ�'ပQါဒဝါရ = စိတ်ြဖစ်&ုံမ* (ဝါ) စိတ်ကူး&ုံမ*အကျင့်၊ 

 ၃။ ပရိကEမနဝါရ = ေရှာင်လiဲေသာအကျင့်၊ 

 ၄။ ဥပရိဘာဂဝါရ = အထက်သုိ) သွားေစတတ်သာ အကျင့်၊ 

 ၅။ ပရိနိဗjာနဝါရ = ကိေလသာ!ငိမ်းေစတတ်ေသာ အကျင့်၊ 

(ေဆာင်) ေခါင်းပါး ကိေလ၊ စိတ်ြဖစ်ေစ၊ ေရာှင်ေသွ, ထက်ဆင့်၊ ငိမ်းေအာင်ကျင့်။ 

 

ပယ်ရမည့် ကိေလသာတရား ၄၄-ပါး 
၁။ ဝိဟkသ = ညlင်းဆဲြခင်း 

၂။ ပါဏာတိပါတ = သတ�ဝါကုိ သတ်ြခင်း 

၃။ အဒိ�mHဒါန = ခိုးြခင်း, လုယူြခင်း 

၄။ အြဗဟZစရိယ = ေမထုန်အမUကုိြပ'ြခင်း 

၅။ မုသာဝါဒ = လိမ်ေြပာြခင်း 

၆။ ပိသုဏဝါစာ = ဂံုးတိုက်ြခင်း 

၇။ ဖ&ုသဝါစာ = =ကမ်းတမ်းေသာစကားကုိ ေြပာြခင်း 

၈။ သမpပQလာပ = အ�ှစ်မ့ဲေသာစကားကုိ ေြပာြခင်း 

၉။ အဘိဇrာ = သူsဥစLာကုိ ရရန်aကံစည်ြခင်း 

၁၀။ ဗျာပါဒ = သူတပါးေသေစရန် aကံစည်ြခင်း 

၁၁။ မိစ2ာဒိ[ိ = မှားယွင်းစာွ ယူြခင်း 

၁၂။ မိစ2ာသက9ပQ = မှားယွင်းစာွ aကံစည်ြခင်း 

၁၃။ မိစ2ာဝါစာ = မှားယွင်းစာွ ေြပာဆိုြခင်း 

၁၄။ မိစ2ာကမZ�I = မှားယွင်းစာွ ြပ'လုပ်ြခင်း 

၁၅။ မိစ2ာအာဇီဝ = မှားယင်ွးစာွ အသက်ေမွးြခင်း 

၁၆။ မိစ2ာဝါယာမ = မှားယွင်းစာွ အားထုတ်ြခင်း 

၁၇။ မိစ2ာသတိ = မှားယွင်းစာွ အမှတ်ရြခင်း 

၁၈။ မိစ2ာသမာဓိ = မှားယွင်းစာွ စိတ်တည်ြခင်း 

၁၉။ မိစ2ာtာဏ = မှားယွင်းစာွ သိြခင်း 

၂၀။ မိစ2ာဝိမုတ�ိ = မှားယွင်းစာွ လွတ်ေြမာက်ြခင်း 

၂၁။ ထိနမိဒJ = စိတ်ထိုင်းမိUင်းြခင်း 

၂၂။ ဥဒJစL = စိတ်ပျံ^လွင့်ြခင်း 

၂၃။ ဝိစိကိစ2ာ = ယံုမှားြခင်း 
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၂၄။ ေကာဓ = အမျက်ထွက်ြခင်း  

၂၅။ ဥပနHဟ = ရန်!ငိ'းဖဲွ^ြခင်း 

၂၆။ မကu = သူတပါးေကျးဇးူကုိ ေချဖျက်ြခင်း 

၂၇။ ပဠာသ = ဂုဏ်Nကီးသူ�ှင့် ဖက်!ပိ'င်ြခင်း 

၂၈။ ဣဿာ = မနHလိုြခင်း 

၂၉။ မစ2ရိယ = ဝန်တိုြခင်း 

၃၀။ သာေဌယျ = မရိှေသာဂုဏ်ကုိ ရိှဟန်ေဆာင်ြခင်း (ဝါ) စVး်လဲြခင်း 

၃၁။ မာယာ = မိမိအြပစ်ကုိ ဖုံးကွယ်လှည့်ပတ်ြခင်း 

၃၂။ ထမw = အ&ုိအေသမြပ'ြခင်း (ဝါ) ခက်ထန်ြခင်း 

၃၃။ အတိမာန = အလွန်အထင်Nကီးြခင်း (ဝါ) အလွန်မာနNကီးြခင်း 

၃၄။ ဒုဗjစတာ = ဆိုဆံုးမ၍ ခက်ြခင်း 

၃၅။ ပါပမိတ�တာ = မိတ်ေဆွဆိုး�ှင့် ေပါင်းြခင်း 

၃၆။ ပမာဒ = ကုသုိလ်ေရး၌ ေမ့ြခင်း 

၃၇။ အသဒJတာ = သဒJါတရား မရိှြခင်း 

၃၈။ အဟိရိက = အကုသုိလ်မှ မရှက်ြခင်း 

၃၉။ အေနHတ�ပQ = အကုသုိလ်မှ မေ=ကာင်းြခင်း 

၄၀။ အပQဿုတ = အ=ကားအြမင် မရိှြခင်း 

၄၁။ ေကာသဇS = ပျင်းရိြခင်း 

၄၂။ မု[ဿစL = သတိလွတ်ြခင်း 

၄၃။ ဒုပQညတာ = ဝိပဿနH ပညာမ့ဲြခင်း 

၄၄။ သ��ိ[ိ ပရာမာသ = အယူသညး်ြခင်း 

 

   ********* 

 

၁။ ညlငး်ဆဲြခငး် ဝိဟkသကုိ အကျင့်ငါးဆင့်ြဖင့် ေလလ့ာြခငး် 
 

(က) သေလ�ခဝါရ = ကိေလသာေခါင်းပါးေစြခင်း 

 စု��… ဤဆိုလတံ့ေသာ အရာတို)၌ သင်တို)သည် ေခါင်းပါးြခင်းကုိ ြပ'သင့်၏။ အြခားသူတို)သည် 

ညlင်းဆဲြခင်းကုိ ြပတတ်ေသာ်လညး် ငါတို)သည်ကား ဤအရာ၌ မညlင်းဆဲတတ်သူတို) ြဖစ်=ကကုန်အံ့ဟု 

(ကိေလသာ)ေခါင်းပါးြခင်းကုိ ြပ'သင့်၏။ 
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 (အိိယ၌ အဝိဟသဝါဒကုိ အေလးထားက၏။ ဂျနိ်းဝါဒ၌ သူတိုကျင့်ဝတ်ကီး ငါးခုတွင် 

အဝိဟသသည် ထိပ်ဆံုးက ရှိ၏။) 

 

ကိေလသာ သုံးဆင့် 

၁။ ကုိယ်တ်ြဖင့် ကျးလွန်မ ဝီတိကမ ကိေလသာကုိ-     သီလြဖင့် ပယ် 

၂။ စိတ်ထဲ၌ ြဖစ်ေပထကွမ ပရိယုာန ကိေလသာကုိ -     သမာဓိြဖင့် 

ပယ် 

၃။ အေကာင်းတိုက်ဆိုင်မှ ြဖစ်ေပတတ်သည့် အုသယကိေလသာကုိ -   ပညာြဖင့် ပယ် 

 

မညlင်းဆဲြခင်း အဝိဟkသအကျင့်သည် ဈာန်သမာပတ်ထက် ြမတ် 

 ဈာန်သည် ရှိေနစ် ကိေလသာကုိ ကာရှည်စာွ ပယ်ခါွထားိုင်ေသာ်လည်း အရှိန်ကုန်လင် 

ကိေလသာ ြပန်ေပလာ၏။ သီလကုိ ေဆာက်တည်ကုိ အဝိဟသအကျင့်ကုိ ကျင့်သုံးလျက် ဝိပဿနU 

ေနေသာပုဂိလ်သည် oာဏ်ရင့်ေသာအခါ ေသာတာပတိမဂ်oာဏ် ြဖစ်ေပလာ၏။ ထိုအခါ အပါယ်ကျ 

ေစိုင်ေသာ ေဒါသကင်းသွား၏။ အနUဂါမ်အဆင့် ေရာက်ေသာအခါ လံုးဝ ချပ်ငိမ်းသွား၏။ ထိုေကာင့် 

အဝိဟသအကျင့်က ဈာန်သမာပတ်ထက် ြမတ်၏။ 

 

(ခ) စိတ�'ပQါဒဝါရ = စိတ်ကုိ ြဖစ်ေစြခင်း၊ 

 စု- ငါဘုရားသည် ကုသုိလ်တရားတို၌ စိတ်ြဖစ်ြခင်းမကုိလည်း ေကျးဇူးများ၏ဟု ေဟာ၏။ 

ကုိယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ, တ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ြပလုပ်စီမံ ေစခိုင်းြခင်းစသည်တို၌ အဘယ်ဆိုဖွယ်ရာ ရှိအံ့နည်း။ 

ထိုေကာင့် အြခားသူတိုသည် ညင်းဆဲြခင်းကုိ ြပတတ်ေသာ်လည်း ငါတိုသည်ကား ညင်းဆဲြခင်းကုိ 

မြပကုန်အံ့… ဟု စိတ်ကုိြဖစ်ေစသင့်၏။   

 

ကုသုိလ်လုပ်ငနး်မှန်သမ* စိတ်ကူးက စ၍ြဖစ်… ဥပမာ-  
(က) မကုလီ သူေဌးသားသည် ေသခါနီးဆဲဆဲ၌ ြမတ်စာွဘုရားကို ဖူးြမင်ရပီး ကညည်ိစိတ် ြဖစ်ခဲ့၏။ 

ဤကုသုိလ်စိတေ်ကာင့် တာဝတသာနတြ်ပည်သုိ ေရာကရ်၏။ (မကုလီဝတ၊ ဓမပဒ။) 

(ခ) စမာမိအနီး ဂဂရာေရကန်၌ ဖားတစေ်ကာင်သည် ြမတ်စာွဘုရား တရားေဟာေသာ အသံကို 

ကည်ညိစိတြ်ဖင့် နUးေထာငေ်န၏။ ထုိအခိုက် Uွးေကျာငး်သား၏ တုတေ်ထာက်မိပီး ေသးဆုံး သွား၏။ 

ဤကုသုိလ်စိတေ်ကာင့်ပင် တာဝတသာနတ်ြပည်သုိ ေရာက်ရ၏။ (မကေဒဝပုတ၊ ဝိမာနဝတ) 

(ဂ) ြမတ်စာွဘုရား ပရိနိဗာနစ်ံပီးခါစ အဇာတသတ်မင်းက ဓာတေ်တာေ်စတီတည်၍ ပူေဇာ်ပဲွ လုပ်၏။ 

ရာဇဂိလ်မိသူ တစ်ေယာကက် ထုိေစတီကိုပူေဇာ်ရန် သပွတ်ခါးပွင့် ၄-ပွင့်ေကာက်ပီး ေစတီ ေတာ်ကို သွားေနစ် 

လမ်း၌ Uွးိုက်ခတ်၍ ေသဆုံးသွား၏။ ထုိကုသုိလ်စိတ်ေကာင့်ပင် တာဝတသာ နတ်ြပည်၌ ြဖစ်ရ၏။ 

(ပီတဝိမာနဝတ) 



 10

 

(ဂ) ပရိကEမနဝါရ = လမ်းမှားကုိ ေရှာင်လiဲြခင်း 

 စု - ဥပမာအားြဖင့် မညီွတ်ေသာ လမ်းရှိခဲ့ေသာ် အြခားညီွတ်ေသာလမ်းသည် ေရာှင်လဲရန် 

ြဖစ်သက့ဲသုိ၊ မေကာင်းေသာ ဆိပ်ကမ်းရှိခဲ့ေသာ် ေကာင်းေသာဆိပ်ကမ်းသည် ေရှာင်လဲရန်ြဖစ်သက့ဲသုိ၊ 

ဤအတူပင် ညင်းဆဲတတ်ေသာ ပုဂိလ်အား မညင်းဆဲြခင်းသည် ေရာှင်လဲရန်ပင် ြဖစ်၏။ 

 

မှတ်ချက်။  ။ ယခုပင် မညင်းဆဲတတ်ေသာ်လည်း အနUဂါမ်, ရဟZUမြဖစ်ေသးသမ ကင်းပီဟု 

မဆိုသာ၊ အေကာင်းတိုက်ဆိုင်မရှိလင် အချနိ်မေရ�း ြပန်ေပိုင်၏။  

 

(ဃ) ဥပရိဘာဂဝါရ = အထက်သုိ) သွားရာလမ်း 

 စု -  ဥပမာအားြဖင့် အကုသုိလ်မှန်သမသည် ေအာက်အဖုိသုိ ေရာက်ေကာင်းတရားြဖစ်ပီး, 

ကုသုိလ်မှန်သမသည် အထက်အဖုိသုိ ေရာက်ေကာင်းတရား ြဖစ်သည်။ ဤအတူပင် ညင်းဆဲတတ်ေသာ 

ပုဂိလ်အား မညင်းဆဲြခင်းသည် အထက်အဖုိသုိ ေရာက်ေကာင်းြဖစ်၏။ 

 

ေအာက်လမ်း - အထက်လမ်း 

 = ကီးမားေသာ အကုသုိလ်များသည် အပါယ်ေလးပါးသုိ ေရာက်ေစတတ်၏။ ကကုသန်ဘုရား 

လက်ထက်က ဒူသီမာနတ်ကီးသည် ဘုရားရဟZUကုိ ြပစ်မှားမိ၍ ချက်ချင်းေသပီး အဝီစိငရဲသုိ ေရာက် 

သွား၏။ (မူ-ပဏ်၊ မာရတဇာယနသုတ်) 

 = သာမန် အကုသုိလ်များသည် အပါယ်ထိေအာင် မပုိေဆာင်ိုင်ေသာ်လည်း အေကာင်းညီွတ် 

လင် ပဝတိ(ေမွးပီးသည့်ေနUက် အသက်ရှင်ဆဲ)အခါ၌ နUမည်ပျက်ြခင်း, စီးပွားပျက်ြခင်းစသည့် 

မေကာင်းကျိးများ ေပးတတ်ေသး၏။  

 = မညင်းဆဲတတ်သူများမှာ အသက်ရှည်ြခင်း, အနUကင်းြခင်း, ေကာင်းြမတ်ေသာဘုံဘဝတို၌ 

သာ ကျင်လည်ရြခင်း၊ ၎င်းအကျင့်ြမတ်ြဖင့် အရိယာသူေတာ်စင်အြဖစ်သုိ တက်လှမ်းိုင်ြခင်း စသည်ြဖင့် 

ြမင့်တက်ေကာင်း ြဖစ်၏။  

 

(င) ပရိနိဗjာနဝါရ = !ငိမ်းေအးေ=ကာင်းအကျင့် 

 စု - မိမိသည် ကာမဂုဏ်ွန်ေြပာင်း၌ နစ်ေနသူြဖစ်လင် အြခားနစ်ြမပ်ေနသူကုိ မကယ်တင် 

ိုင်။ မိမိကုိယ်တိုင်လွတ်ပီးမှသာ အြခားသူများကုိ ကယ်တင်ိုင်ရန် အေကာင်းရှိ၏။ မိမိသည် မယ် 

ေကျးသူ, မငိမ်းေအးသူြဖစ်လင် အြခားသူများကုိ ယ်ေကျးေအာင် ငိမ်းေအးေအာင် မကယ်ိုင်။ မိမိ 

ကုိယ်တိုင် ယ်ေကျး, ငိမ်းေအးေစပီးမှသာ အြခားသူများကုိ ကယ်တင်ိုင်ရန် အေကာင်းရှိ၏။ 

 ဤအတူပင် ညင်းဆဲတတ်ေသာသူအား မညင်းဆဲြခင်းသည် ငိမ်းေအးရန် ြဖစ်၏။  
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 မှတ်ချက်။  ။ ပုထုဇမ်ျားေဟာသည့် တရားကိုနUပီး နည်းမနှ်လမ်းမှနအ်တုိင်း ှလုံးသွင်း သြဖင့် 

တရားထူးရသူများ ရှိေကာင်း၊ ထုိသုိ ရသွားေသာလ်ည်း ြမတ်စာွဘရုားသညပ်င် ကိေလသာမှ ထုတ်ေဆာင်ကယ်တင် 

သညဟ်ု မှတ်အပ်၏။ ေဟာေြပာသူမာှ ဘုရင့်အမနိ်ကို ဌာန်ကုိဏ်းပီသစာွ ဖတ်ြပသူပမာ “ြမတ်စာွဘုရား တရားေတာ် 

များကို အသံကည်လင်စာွ ေဟာြပိုင်ေပ၏”ဟု ချးီမမွ်းမကိုသာ ရ၏။  

 

ညlင်းဆဲြခင်း၏ အကျ'ိးအြပစ် 

ပူတိဂတ�တိဿ မေထရအ်ေ=ကာင်း။  ။သာဝတိမိသား တစေ်ယာက ်ရဟန်းြပ၏။ မကာမီ ထုိရဟန်း အဖုငယ် 

ေလးများ ေပါက်ကာ တေြဖးေြဖး ကီးလာ၏။ ေနUက်ေတာ့ ြပညဖ်ုကီးများြဖစက်ာ တစက်ိုယ်လုံးပုပ်ပီး အုိးများပါ 

ေဆွးလာ၏။ ထုိေကာင့်ပင် သူကို ပူတိဂတတိဿဟု ေခလာ၏။ ေသွးပုပ် ြပည်ပုပမ်ျား လူးေပေနပီး ကာလာေသာ 

အခါ ြပစမုည့်သူ မရှိေတာ့။ တေနေသာအခါ ကတ်တမ်းဝင်မည်ကို ဘုရားရှင် ေတွြမင်သြဖင့် ကိုယ်တုိင်ကွလာပီး 

ေရေွးများြဖင့် သကန်းများ ဖတ်ွေလာ် ြပစုေပး၏။ ဘရုားထံမှ တရားနUပီး ရဟZUြဖစ်လျက် ပရိနဗိာနစ်ံသွား၏။ 

  

အတိတ်ဇာတ်ေ=ကာင်း။  ။ ထုိမေထရ်အေလာင်းသည် ကဿပဘရုား လက်ထက်တွင် ငှက်မုဆိုးြဖစ်ခဲ့၏။ 

ေရာင်း၍မကနု်ေသာ ငှကမ်ျားကို မပျံိုင်ေအာင် အေတာင်များ ချိးထား၏။ ထုိကံေကာင့် ငရဲ၌ ကာြမင့်စာွခရံပီး, 

လူြဖစလ်ာေသာအခါ ထုိကံကင်ွးေကာင့် အနUများေပါကက်ာ တစက်ိုယ်လုံး ပပု်ရ၏။ အုိးများလည်း ကျိးရ၏။ 

 ထုိငှက်မဆုိုးဘဝြဖစ်စက် တေနတွင် သူအိမ်ကွလာေသာ ရဟZUမေထရက်ို သူစားမည့် ငှက်သားဟင်းြဖင့် 

ဆွမ်းေလာင်းလှပီး “အရှင်ြမတ်တုိ သိအပ်ေသာတရားကို သိရပါလုိ၏”ဟု ဆုေတာင်းခဲ့သြဖင့် ရဟZUြဖစရ်၏။ 

(ပူတိဂတတိဿဝတ၊ ဓမပဒ၊ -၁၊ ၂၀၂။) 

 

 (ေဆာင်) ညင်းဆဲသူကား၊ အနUများ၊ သနUး ကျန်းမာသည်။ (မဟာစည် ဆရာေတာ်) 

 

ဝါရ ၅-မျ'ိး အ�ှစ်ချ'ပ် 

(က) အြခားသူများ ညင်းဆဲမကုိ ြပကေသာ်လည်း ငါတိုသည် ညင်းဆဲြခင်းမှ ကင်းေစမည်။  

      (သေလခဝါရ) 

(ခ) အြခားသူများ ညင်းဆဲမကုိ ြပကုန်ေသာ်လည်း ငါတိုသည် ညင်းဆဲြခင်းကုိ မြပကုန်အံ့ဟု စိတ်ကုိ   

      ြဖစ်ေစမည်။ (စိတပါဒဝါရ) 

(ဂ) ညင်းဆဲမကုိ မညင်းဆဲမြဖင့် ေရာှင်လဲေနပါမည်။ (ပရိကမနဝါရ) 

(ဃ) မညင်းဆဲြခင်း အကျင့်ြမတ်ြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက်ေစမည်။ (ဥပရိဘာဂဝါရ) 

(င) ညင်းဆဲမ ကိေလသာမီးကုိ မညင်းဆဲမြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ (ပရိနိဗာနဝါရ) 

 

************ 
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၂။ သတ�ဝါကုိသတ်ြခငး် ပါဏာတိပါတ 

(က) အြခားသူများ အသက်သတ်ြခင်းကုိ ြပကေသာ်လည်း ငါတိုသည် သတ်ြခင်းမှ ကင်းေစမည်။ 

(ခ) အြခားသူများ အသက်သတ်ြခင်းကုိ ြပကေသာ်လည်း ငါတိုသည် သတ်ြခင်းကုိ မြပကကုန်အံ့ဟု 

      စိတ်ကုိ ြဖစ်ေစမည်။ 

(ဂ) သတ်ြဖတ်ြခင်းကုိ မသတ်ြဖတ်ြခင်းြဖင့် ေရာှင်လဲေနပါမည်။ 

(ဃ) မသတ်ြဖတ်ေသာ အကျင့်ြမတ်ြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက်ေစမည်။ 

(င) သတ်ြဖတ်မ ကိေလသာမီးကုိ မသတ်ြဖတ်မြဖင့် ငိမ်းေစမည်။ 

 

ပါဏာတိပါတ-ပုဒ်၏ အနက် (ပါဏ+အတိ+ပါတ) 

 ပါဏ= ေလာကေဝါဟာရအားြဖင့် သတဝါ။ ပရမတအားြဖင့် ဇီဝိတိေ၊ 

 အတိ= အလွန် လျင်ြမန်စာွ 

 ပါတ= ကျေစြခင်း၊ ချြခင်း 

ပါဏာတိပါတကံ အဂ9ါ ၅-ပါး 

 ၁။ သက်ရှိသတဝါြဖစ်ြခင်း၊ 

 ၂။ သက်ရှိသတဝါဟု အမှတ်ရှိြခင်း (ဝါ) သိေနြခင်း၊ 

 ၃။ သတ်လိုေသာစိတ် ရှိြခင်း၊ 

 ၄။ ေသေအာင်အားထုတ်မ ရှိြခင်း, သတ်ြခင်း၊ 

 ၅။ ထိုအားထုတ်မ-သတ်မေကာင့် ေသြခင်း၊ 

 

ပါဏာတိပါတကံ ၄-မျ'ိး 

 ၁။ သာဟတိက= ကုိယ်တိုင်ြပလုပ်ြခင်း၊ 

 ၂။ အာဏတိက= သူတပါးကုိ ေစခိုင်းတိုက်တွန်းြခင်း၊ 

 ၃။ ဝဏဘာသန= သူတပါးလုပ်သည်ကုိ ချးီမွမ်းြခင်း၊ 

 ၄။ သမုည= စိတ်သေဘာတူညီြခင်း၊ 

 

ဒုစ&ုိက်ေပါင်း- ၄၀ 

 အထက်ပါ ၄-ပါးကုိ ဒုစုိက် ၁၀-ပါးှင့် ေြမာက်လင် ဒုစုိက်ေပါင်း ၄၀- ြဖစ်လာ၏။ 

  

(ေဆာင်) ကုိယ်တိုင်, တိုက်တွန်း၊ ချးီမွမ်း, စိတ်တူ၊ ေြမာက်ပွားမူ၊ မှတ်ယူဒုစုိက် ၄၀-တည်း။ 
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       (သဗမဂလ ဓမေဒသနU၊ ၁၃။)   

    

ပါဏာတိပါတကံ၏ ဆိုးကျိးများ 
 ၁။ နUွးသတ်သမားသည် Uွးကို လာြဖတ်စားခဲ့၏။ ထုိUွးသားကို မိမိလာေပသုိ တင်လင် တင်ြခင်း 

လာြပတ်ကျကာ Uွးကဲ့သုိ ေအာဟ်စ်ေသဆံုးပီး အဝစီိငရသုိဲ ကျေလ၏။ (ဓမပဒ၊ -ဒု၊ ၂၁၃။) 

 ၂။ ပုဏားတစ်ေယာက် မတကဘတ်ေခ ေသသူအတွက် ရညစ်ူး၍ ထမင်းေကးပွဲ ြပလုပ်ရာ၌ သုိးတစ်ေကာင် 

ကို သတ်၍ ယဇ်ပူေဇာ်၏။ ထုိအကုသုိလ်ကံေကာင့် ဘဝငါးရာတုိင်ေအာင် သုိးြဖစ်ပီး လှညလီှ်းအသတ်ခရံ၏။  

(ဧကနိပါတ်၊ မတကဘတဇာတ်) 

 

 

ေဒါသ၏ လကuဏာဒိ စတုကE   

(က) ဒုဿZိ ေတနUတိ ေဒါေသာ = ထိုသေဘာတရားြဖင့် သမယုတတ်ရားတို ပျက်စီးတတ်ကုန်၏။ 

ထိုသုိ သမယုတ်တရားတို ပျက်စီးေကာင်းြဖစ်ေသာေကာင့် ထိုသေဘာတရားသည် 

ေဒါသ မည်၏။ 

(ခ)သယံ ဝါ ဒုဿတီတိ ေဒါေသာ = တနည်းကား- ေဒါသတည်းဟူေသာ မိမိကုိယ်တိုင် ဖျက်ဆီးတတ် 

ေသာေကာင့် ေဒါသမည်၏။  

(ဂ) ဒုဿနမတေမဝ ဝါ တZိ ေဒါေသာ = တနည်းကား- ပျက်စီးြခင်းသေဘာတရားမသည် 

ေဒါသမည်၏။ 

  

ေသာ စိက-လကေဏာ, ပဟဋာသိဝိေသာ ဝိယ = ထိုေဒါသသည် ပုတခ်တ်အပ်ေသာ ေမွက့ဲသုိ 

ကမ်းတမ်းေသာပုဂိလ်၏ ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်ရာ လကဏာရှိ၏။  

ဝိသပန-ရေသာ, ဝိသနိပါေတာ ဝိယ = မုိးကိးစက်၏ ကျြခင်းက့ဲသုိ အနိုပ်၏ တစ်ကုိယ်လံုး၌ ပျံှံြခင်း 

ဟူေသာ သမတိရသ ရှိ၏။ တနည်း- ေဖါက်ေဖါက်ြပန်ြပန်ြဖစ်ြခင်းဟူေသာ 

ကိစရသရှိ၏။  

အတေနU နိဿယဒဟန-ရေသာ ဝါ ဒါဝဂိ ဝိယ = တနည်းကား- ေတာမီးက့ဲသုိ မိမိ၏ မီှရာြဖစ်ေသာ 

ဟဒယဝတုပ်ကုိ ေလာင်ကမ်းြခင်းကိစရှိ၏။  

ဒုဿန-ပစပာေနU လေဒါကာေသာ ဝိယ သပေတာ = ဖျက်ဆီးဖုိရန် ရအပ်ေသာ အခွင့်ရှိေသာ ရန်သူ 

က့ဲသုိ (ယှ်ဘက်တရားကုိ၎င်း, မိမိကိန်းရာသတဝါကုိ၎င်း)ဖျက်ဆီးတတ်ေသာ တရားဟု 

oာဏ်အားထင်လာ၏။ 

အာဃာတဝတ-ပဒာေနU ဝိသသံသပူတိမုတံ ဝိယ ဒေဗာ = အဆပ်ိြဖင့်ေရာအပ်ေသာ Uွးကျင်ငယ် 

ပုပ်က့ဲသုိ အာဃာတဝတလင် နီးစာွေသာ အေကာင်းရှိ၏။ 
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အြပစ်Nကီး အြပစ်ငယ် ကွာြခားမU 

 က။ အကျင့်သီလ ဂုဏ်အကီးအငယ် အားေလျာ်စာွ အြပစ်ကီး-ငယ် ကွာ၏။ 

 ခ။ သတ်မေစတနU ထက်သန်မ-မသန်မ အားေလျာ်စာွ အြပစ်ကီး-ငယ် ကွာ၏။ 

 ဂ။ အားထုတ်မ အနည်းအများ အားေလျာ်စာွ အြပစ်ကီး-ငယ် ကွာ၏။ 

 

အကျိး-အြပစ် 

(ေဆာင်) သူကုိ သတ်ြဖတ်၊ သက်တိုတတ်၊ မသတ် အသက်ရှည်။ 

 လှပ, သက်ရှည်၊ ကျန်းမာသည်၊ ချစ်ကည်, ေခွရံများ။ 

 ေသာက ကင်းလတ်၊ မကဲွတတ်၊ သက်သတ် ေရာှင်ကျိးများ။ (မဟာစည် ဆရာေတာ်) 

(ေဆာင်) ပါဏာတိပါတ်၊ သူသက်သက်က၊ ချိတတ်အဂါ၊ မဲွြပာုပ်သွင်၊ အားအင် ယိုယွင်း၊ လျင်ြခင်း 

 လည်းေဝး၊ ေဘးကုိ ေကာက်တတ်၊ အသတ်ခံရာ၊ အနUများလျက်၊ ေခွရံပျက်၍၊ အသက်တိုလျ၊ 

 ြပစ်များစာွ့သည်၊ ေရာှင်က အြပန်အကျိးတည်း။ (မဟာဂUုံဆရာေတာ်၊ ရတနU့ဂုဏ်ရည်၊ ၁၅၀) 

 

******** 

၃။ ခိုးြခငး် အဒိ�mHဒါနH 
(အ+ဒိ+အာဒါန > အဒိUဒါန > အဒိUဒါနU။ အဒိ- ပုိင်ရှင်မေပးေသာ ပစည်းကုိ + အာဒါန-ယူြခင်း။ 

ပုိင်ရှင်မေပးေသာ ပစည်းကုိ အတင်းအဓမ ယူြခင်းလည်း ပါဝင်၏။) 

 

ခိုးနညး်အမျ'ိးမျ'ိး 

၁။ သူဥစာကုိ ကုိယ်ရေအာင် တရားစွဲယူြခင်း၊ 

၂။ သူတပါးဥစာကုိ အုိးခံအတိုင်း ေဆာင်ယူသွားစ် လမ်းကျမှ လိုချင်၍ ယူြခင်း၊ 

၃။ သူတပါး အပ်ထားေသာပစည်းကုိ ြပန်ေတာင်းေသာအခါ ‘မအပ်ပါဘူး’ဟု လိမ်ညာ၍ ယူြခင်း၊ 

၄။ အသက်ရှိေသာ ဥစာကုိ သူေနရာပျက်ေအာင်လုပ်၍(ေနရာေြပာင်းေအာင် ေြခာက်လှန်၍) ယူြခင်း၊ 

၅။ ြမပ်ထားေသာ ေရ�အိုးစသည်ကုိ နဂိုေနရာမှ ေရ�ေအာင်လုပ်၍ ယူြခင်း၊ 

၆။ အခွန်ေကာက်ရာ အရပ်ကုိ ေရာှင်လဲ၍ အခွန်မေပးဘဲ သွားြခင်း၊ 

၇။ မမှန်ကန်ေသာ အချနိ်အတွယ်၊ အေလး, တင်းေတာင်း စသည်ြဖင့် လိမ်ညာ၍ ခိုးြခင်း၊ 

၈။ ဥစာရှင်ကုိ ‘ဒဏ်တပ်မည်၊ ေထာင်ချမည်’ စသည်ြဖင့် ိုင့်ထက်စီးနင်းြပ၍ (ဝါ) ခိမ်းေြခာက်၍ယူြခင်း၊ 

၉။ မဲချရာ၌ မိမိ၏ မေကာင်းေသာမဲကုိ သူတပါး၏ ေကာင်းေသာမဲှင့် လဲ၍ယူြခင်း၊ 

၁၀။ သူတပါး၏ လက်ဝတ်တန်ဆာကုိ ြမက်စသည်ြဖင့် ဖုံး၍ ေနUင်မှ လာယူြခင်း၊ 

၁၁။ ‘အဝတ်ြဖစ်လင် ယူမည်၊ အြခားပစည်းြဖစ်လင် မယူ’ဟု စိတ်ကူး�ကံဆ၍ အထုပ်ကုိ ယူြခင်း၊  
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      ‘မည်သည့်အရပ်လွန်မှ ယူမည်၊ ဒီအတွင်း ဥစာရှင်ေတွလင် ခဏယူသလို လုပ်၍ ြပန်ထားမည်’  

      စသည်ြဖင့် အရပ်ဌာနကုိ �ကံဆ၍ ယူြခင်း၊ (ဝိနည်း၊ ခုဒသိကာ) 

 

ခိုးြခင်း အဂ9ါ ၅-ပါး 

 ၁။ သူတပါး သိမ်းပုိက်ထားေသာ ဥစာြဖစ်ြခင်း၊ 

 ၂။ သူတပါးဥစာဟု သိြခင်း၊ 

 ၃။ ခိုးလိုေသာ စိတ်ရှိြခင်း၊ 

 ၄။ ခိုးြခင်း၊ 

 ၅။ တည်ရာဌာနမှ ေရ�ြခင်း၊ 

 

ခိုးြခင်း အြပစ်များ 

 ၁။ ငရဲသုိ ကျြခင်း 

 ၂။ ပိတာဘုံ၌ ြဖစ်ြခင်း 

 ၃။ တိရစ;ာန်ြဖစ်ြခင်း 

 ၄။ စီးပွားပျက်စီးြခင်း 

 ၅။ ဆင်းရဲမဲွေတြခင်း  (အံ၊ ၃၊ ၇၇) 

 
ေဈးသညမ် ၄-ေယာက။်  ။ဘုရားလကထ်က်က ေဈးသည်မ ၄-ေယာက်တုိသည် မမနှက်န်ေသာ အေလးချနိ်ခွင်များ 

ြဖင့် လိမည်ာေရာင်းဝယ်ကာ ပစည်းရာှက၏။ အရ�ယ်ေကာင်းတုန်းမာှပင် ေသသွားပီး ပိတာြဖစက်ုန်၏။ ကျန်ရစ်သည့် 

ေယာကျ်ားများက ေနUက်မနိ်းမများ ယူကနု်၏။ သူတုိရာှခဲ့ေသာ စည်းစိမမ်ျားကို သုံးစွဲခစံားေနကသညက်ို ြမင်ရ၍ 

“ငါတုိရာှေဖွခဲ့တ့ဲ ပစည်းေတွကို သူတုိက ေနUက်သား မယားေတွနဲ မျိဆိုလုိ။ ငါတုိမာှေတာ့ ဒုကေတွ ေရာကေ်နက 

တယ်”ဟု မိုိးေပကို တက်၍ ေအာ်ကသတ့ဲ…။ (ေပတ၊ ပါ-၂၁၆၊ -၂၆၁။) 

 

အေyကးွ ၄၀။  ။ မိေလးတစ်မိမှ လူကီးတစေ်ယာက် အေကွးေပးထားေသာ ေငွ ၄၀- ရပီးပါလျက် မဆပေ်သးဘူး 

ဟု ဆိုကာ အတင်းေတာင်း၏။ ေနUက်ဆံုး “အေကွးဆပ်ပီးသာ ြဖစ်ခဲ့လင် သင့်အမိ်မာှ ကဲြဖစ်ပါေစသား”ဟု ကျနိ်၍ 

ေတာင်း၏။ မတတ်သာ၍ ေကးွယူထားသူက ေနUက်ထပ် ေငွ ၄၀- ထပေ်ပးလုိကရ်၏။ ထုိလူကီး ေသသွားေသာအခါ 

အေကွး ၂-ခါ ဆပရ်ေသာအိမ၌် ကဲကေလး သွားြဖစ်၏။ ထုိသူ ကဲြဖစ်ေနသညက်ို ထုိလူကီး၏ သမီးများက သူကို 

ေခေနကျ နUမည်ှင့်ေခလင် လာသြဖင့် သိရသညဟ်ု ဆို၏။ (မဟာစည ်သေလခတရားေတာ်၊ ပ-တဲွ၊ ၁၄၅။) 

 

ေရှာင်=ကV်ရြခင်း အကျ'ိးများ 

 ၁။ ဥစာေပါြခင်း၊ ၂။ မြဖစ်ေသးေသာ စီးပွားဥစာများ ရြခင်း၊ ၃။ စီးပွားဥစာ ခိုင်မဲြခင်း၊ ၄။ 

ရန်သူမျိးငါးပါးမှ ကင်းေဝးြခင်း၊ ၅။ အကီးအကဲ ြဖစ်ရြခင်း၊ ၆။ ချမ်းသာစာွ ေနရြခင်း။ 
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       (ဣတိဝုတ် အကထာ၊ ခုဒက အကထာ။) 

 

ေဆာင်။        ။အဒိဒါ၊ ခိုးမိပါမူ၊ ဥစာနည်းမဲွ၊ ဆင်းရဲ ငတ်ဘိ၊ လိုရှိ မရ၊ ေဘာဂ ပျက်စီး၊ ေရ-မီး-သူခိုး၊ 

ေမွခံဆိုးှင့်၊ မင်းဆိုး အြပား၊ ရန်မျိးငါးေကာင့်၊ ပျက်ြပား ဥစာ၊ ြပစ်များစာွသည်၊ ေရာှင်ခါ အြပန်အကျိး 

တည်း။ (ရတနU့ဂုဏ်ရည်၊ ၁၅၃။) 

 

ဝါရ ၅-မျ'ိး 

(က) အြခားသူများ ခိုးြခင်းကုိ ြပကေသာ်လည်း ငါတိုသည် ခိုးြခင်းမှ ကင်းေစသည်။ (သေလခဝါရ) 

(ခ)  အြခားသူများ ခိုးြခင်းကုိ ြပကေသာ်လည်း ငါတိုသည် ခိုးြခင်းကုိ မြပကကုန်အံ့ဟု စိတ်ကုိ  

      ြဖစ်ေစမည်။ (စိတပါဒဝါရ) 

(ဂ) ခိုးြခင်းကုိ မခိုးြခင်းြဖင့် ေရာှင်လဲေနပါမည်။ (ပရိကမနဝါရ) 

(ဃ) မခိုးေသာအကျင့်ြမတ်ြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက်ေစမည်။ (ဥပရိဘာဂဝါရ) 

(င) ခိုးမကိေလသာမီးကုိ မခိုးြခင်းြဖင့် ငိမ်းေစမည်။ (ပရိနိဗာနဝါရ) 

 

ေလာဘ၏ လကuဏာဒိ စတုကE   

ေလာေဘာ အာရမဏဂါဟဏ-လကေဏာ, မကဋာေလေပါ ဝိယ = ေလာဘသည ်ေမျာက်ှဲေစးက့ဲသုိ  

အာုံကုိယူြခင်း လကဏာရှိ၏။ 

အဘိသဂ-ရေသာ, တတကပါေလ ခိတမံသေပသိ ဝိယ = ေလာေလာပူေသာအိုးကင်း၌ ပစ်ချအပ်ေသာ 

  သားတစ်က့ဲသုိ အလွန်ကပ်ငိြခင်း ကိစရှိ၏။ 

အပရိစာဂ-ပစပာနU,ေတလ�နရာေဂါ ဝိယ = ဆီစွန်းြခင်း၏ တပ်စွဲြခင်းက့ဲသုိ မစွန်ိုင်ြခင်း သေဘာ 

  တရားဟု oာဏ်အားထင်လာ၏။ 

သံေယာဇနိယဓေမသု အဿာဒဒဿန-ပဒာနU = သံေယာဇ်၏ အာုံြဖစ်ေသာတရားတို၌ သာယာ 

ဖွယ်ဟု တတ်ေသာ ဒိိလင် နီးစာွေသာအေကာင်းရှိ၏။ 

 

(ေသာ တဏာှနဒီဘာေဝန ဝမာေနU, သီဃေသာတာ နဒီ ဝိယ မဟာသမုဒံ, အပါယေမဝ ဂေဟတာွ  

ဂစ;တီတိ ဒေဗာ။ ထိုေလာဘသည် တဏာှြမစ်၏အြဖစ်ြဖင့် တိုးပွားလေသာ် လျင်ြမန်ေသာအလျ်  

ရှိေသာ ြမစ်သည် မဟာသမုဒရာသုိ ေရာက်သွားသက့ဲသုိ အပါယ်သမုဒရာသုိသာ ယူေဆာင်၍ သွား၏ဟု  

မှတ်သားအပ်၏။)  
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၄။ မြမတ်ေသာ ေမထန်ုအကျင့်ကုိကျင့်ြခငး် အြဗဟZစရိယ 

 ဤအကျင့်ကုိ ရဟန်းများ, ရဟန်းမများ, သီလရှင်များ, ဥပုသ်သည်များ, ငယ်ရ�ယ်စ်ကပင် 

ြမတ်ေသာအကျင့်ကုိ ေဆာက်တည်ခဲ့ေသာ ေကာမာရ(ေကာမာရီ) ြဗဟစရိယသီလ ေဆာက်တည်သူများ 

သာ ကျင့်သုံးကသည်။ 

 
ညီအစ်မ ခနုစေ်ဖD။  ။ကဿပဘရုားရှင်လက်ထကက် ေခမာ, ဥပလဝဏ်, ပဋာစာရီ, ဓမဒိU, ကုလေကသီ, 

ကိသာေဂါတမ,ီ ဝိသာခါ… အေလာင်းများသည် ကကိီမင်းကးီ၏ သမီးေတာမ်ျား ြဖစ်က၏။ သာသနUေတာ်ကို 

ကညည်ိသြဖင့် ရဟန်းမ ြပခင့်ွေတာင်းေသာအခါ ခွင့်မေပးသြဖင့် ငယ်ေသွးငယ်မမူပျက် ြဖစင်ေသာအကျင့်ြဖစ်သည့် 

ဤေကာမာရီြဗဟစရယိ အကျင့်ကို တသက်လုံး ကျင့်သုံးခဲ့က၏။ (အံ--၁၊ ၃၁၁။ ဇာတက--၇၊ ၂၄၃။) 

 

ဥဒယဘဒ�မင်းသား�ှင့် မင်းသမးီ။ ။ ဘုရားရှင်ှင့် ယေသာဓရာအေလာင်းများြဖစေ်သာ ဥဒယဘဒမင်းသားှင့် 

မင်းသမီး ှစပ်ါးတုိသည် အေဖတူ အေမကွဲ ေမာင်မှများ ြဖစ်က၏။ ထီးနန်းအေမဆွကခ်ရံန ်မိဘများက ထိမ်းြမား 

ေပးသြဖင့် ကာသိတုိင်း, သုုနမိကို မင်း-မိဖရုားအြဖစ် အုပခ်ျပ်ခဲ့က၏။ သုိေသာ်လည်း နတ်ရ�ာစံသည့်တုိင်ေအာင် 

အြဗဟစရိယ သိကာပုဒ်ကို ထိန်းလျက် ြဖစင်စာွ ေနထုိင်ခဲ့က၏။ (ဥဒယဘဒဇာတ်၊ ပါ-၁-၂၃၁။ -၄-၁၀၅။) 

 

ကံထုိက်- မထုိက် ၂-မျ'ိးရှိ 

ဤေနရာ၌ အြဗဟစရယိအကျင့်သည် ကာေမသုမစိ;ာစရကံ ထုိက်ေသာအကျင့်ှင့် မထုိက်ေသာအကျင့် ဟု 

ှစမ်ျိးရှိ၏။ ကာေမသုမိစ;ာစာရကထုိံက်ေသာ အြဗဟစရိယကို အေြခခံငါးပါးသီလပျက်၍ လူတုိင်း ေရာှင်က်ကရ 

မည်။ လူဝတ်ေကာင်များအတွက် အြဗဟစရိယသက်သက်ြဖင့် အပါယ်မကျေစိုင်။ 

 
အာန��အေလာင်း မာှးခဲ့စVက်။       ။ဤဘဒကမ�ာ၌ပင် အာနအေလာင်းသည် တစ်ခေုသာဘဝ၌ ေရ�ပန်းတိမ် 

သည်၏ သားြဖစ်ခဲ့၏။ လူမိုကမ်ျားှင့်ေပါင်းကာ ကာေမသုမစိ;ာစရကကံို ကျးလွန်မိ၏။ ထုိကံေကာင့် ငရ၌ဲ ှစေ်ပါင်း 

များစာွ ခရံ၏။ ထုိေနUက် ေမျာက်ြဖစ်၍ ေဝှးေစက့ို ကိုက်သတ်ခံရ၏။ ထုိေနUက် Uွးြဖစ်၍ သင်းကွပခ်ံရ၏။ ထုိေနUက် 

လူြဖစေ်သာ်လည်း မိန်းမ မဟတ်ု, ေယာကျ်ားမဟုတ် ပပ်ြဖစရ်၏။ ထုိေနUက် နတ်သမီးချည်း ၅-ဘဝ ြဖစ်ရ၏။ 

ထုိေနUက် လူြပည်မာှ ဘရုင့်သမီး(ုစာမင်းသမီး) ြဖစရ်၏။ (မဟာနUရဒဇာတ်၊ ပါ-ဒု-၂၂၆။ -၇- ၁၂၇။) 

 

(ေဆာင်)  ။မိစ;ာစာရ၊ ကျးလွန်ကလည်း၊ မုန်းကသူများ၊ ရန်သူပွား၏။ ရာှးပါးလာဘ်တိတ်၊ 

ချမ်းသာ ဆိတ်၏။ ဣတိ ပပ်၊ မျိးယုတ် ခါခါ၊ မျက်Uှမလှ၊ အရှက်ရလျက်၊ လကဏ ဣေ၊ 

ယွင်းေသွချိသိမ်၊ စိုးရိမ်များစာွ၊ ချစ်သူကွာသည်၊ ေရာှင်ခါ အြပန်အကျိးတည်း။ (ရတနU့ဂုဏ်ရည်၊ 

၁၅၅။) 

 

ဝါရ ၅-မျ'ိး 

(က) အြခားသူများ မြမတ်ေသာအကျင့်ကုိ ကျင့်ကေသာ်လည်း ငါတိုကေတာ့ ြမတ်ေသာအကျင့်ကုိ  
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       ကျင့်မည်။ (သေလခဝါရ) 

(ခ) အြခားသူများ မြမတ်ေသာအကျင့်ကုိ ကျင့်ကေသာ်လည်း ငါတိုသည် မြမတ်ေသာအကျင့်ကုိ  

      မြပကုန်အံ့ဟု စိတ်ကုိ ြဖစ်ေစမည်။ (စိတပါဒဝါရ) 

(ဂ) မြမတ်ေသာအကျင့်ကုိ ြမတ်ေသာအကျင့်ြဖင့် ေရှာင်လဲေနပါမည်။ ပရိကမနဝါရ) 

(ဃ) ြမင့်ြမတ်ေသာအကျင့်ြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက်ေစမည်။ (ဥပရိဘာဂဝါရ) 

(င) မြမတ်ေသာအကျင့် ကိေလသာမီးကုိ ြမတ်ေသာအကျင့်ြမင့် ငိမ်းေစမည်။ (ပရိနိဗာနဝါရ) 

********** 

 

၅။ မမှန်ေသာစကားကုိ ေြပာဆိုြခငး် မုသာဝါဒ 

 “မမှန်ေသာစကား” ဟူရာ၌ တ်ြဖင့် ေြပာ၍ေသာ်၎င်း၊ ကုိယ်လက်စသည်ြဖင့် လပ်ြပ၍ေသာ်၎င်း၊ 

စာြဖင့်ေရး၍ေသာ်၎င်း လိမ်သမ အားလံုး ပါဝင်၏။ သူတပါးအကျိးစီးပွား ပျက်စီးေအာင်လိမ်ေသာ 

မုသာဝါဒမျိးသည်သာ အြပစ်ကီး၏။ ခံရသူ သီလရှိလင် ပုိ၍ အြပစ်ကီး၏။ မိမိဥစာ မေချးငှားလို၍ လိမ် 

လည်ေသာ မုသားမျိး၊ ေနUက်ေြပာင်ကျဆီယ်လို၍ ဆိုေသာ မုသားမျိး၊ သားသမီးများ အကျိးအတွက် 

မိဘများက လိမ်လည်ေြပာဆိုေသာ မုသားမျိးများမှာ အြပစ်မကီးလှပါ။ သုိေသာ် သိကာပုဒ်ကား 

ပျက်ဖွယ်ရှိ၏။  

 

သစLာ၏ အကျ'ိးတရားများ 
မဟာကပQိနမင်း။   ။ဘရုားလက်ထက်က မဟာကပိနမင်းကးီသည် ရဟန်းြပရန် ေနUကပ်ါ အမတ်၁-ေထာင်ှင့် သွားရာ 

လမ်းတွင်ေတွေသာ ြမစ်ကီးသုံးစင်းကို ဘုရား,တရား,သံဃာ ရတနUသုံးပါးြဖင့် သစာဆို၍ ကူးခဲ့၏။ (ဓမပဒ၊၊ ပ၊ ၃၅၁) 

 

မဟာသုတေသာမင်း။  ။အေလာင်းေတာ် မဟာသုတေသာမမင်းသည် မိမကိိုသတ်မည့် ေပါရိသာဒအေပမာှပင် 

သစာေစာင့်စည်းခဲ့သည။် (မဟာသုတေသာမဇာတ်၊ ဇာတ်--၅၊ ၄၉၅။) 

 

ကဏှဒီပါယနရေသ့။  ။ ယညဒတ်ဟူေသာ ေကျာင်းဒကာ၏ သားငယ်ကို ေမကွိုက၍် အဆိပ်တက်ပီး ေမ့ေမျာေန 

ေသာအခါ ကဏှဒီပါယနရေသ့, ေကျာင်းဒကာ မဗျှင့်, ဇနးီသည်တုိ အသီးသီး သစာဆိုက၍ အဆိပ်ေြပကာ သား 

အသကရ်ှင်ခဲ့၏။ (ကဏှဒီပါယနဇာတ်၊ ပါ-၁-၂၀၈။ -၄-၂၈။) 

 

 

 

မုသားေြပာြခင်း၏ အြပစ ်

ေစတိယမင်း။  ။ ေစတိယမင်းသည် သာမနမ်ဟုတ်၊ ေကာင်းကင်၌ ပျံိုင်ြခင်း၊ နတ်သားေလးေယာက် သကေ်တာ် 

ေစာင့် ရြခင်း၊ ကိုယ်မ ှစကူးနံေမးြခင်း၊ ခတွံင်းမှလည်း ကာညိနံေမးြခင်း.. ဟူေသာ တနခ်ိုးေလးမျိးှင့် ြပည့်စံု၏။ 
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သုိေသာ် ဘရုင်ြဖစ်ပီး သူငယ်ချင်းြဖစ်သူကို သူအကိုကီးေနရာ ပုေရာဟတ်ိရာထူး ရေရးအတွက် အငယ်ကို အကီး၊ 

အကီးကို အငယ်ဟု တုိင်းသိြပည်သိ ပထမဦးဆံုး လိမခ်ဲ့သြဖင့် ေြမမျိခခံဲ့ရသည်။ (ေစတိယဇာတ်၊ -၃-၄၃၁။) 

 

ေဆာင်။  ။မုသားစကား၊ ေြပာဆိုြငားက၊ စကား မပီ၊ သွား မညီတည်း၊ ပုပ်ညီ ပါးစပ်၊ ေြခာက်ကပ် 

ကုိယ်ေရ၊ ဣေ ေနUက်၊ ပုံယွင်းေဖါက်၏။ မေရာက် ဩဇာ၊ တ်လာကမ်းေထာ်၊ လပ်ေပေလာ်လ၊ီ 

စိတ် မတည်သည်၊ ေရာှင်ခါ အြပန်အကျိးတည်း။ (ရတနU့ဂုဏ်ရည်၊ ၁၅၈။) 

 

ဝါရ ၅-မျ'ိး 

(က) အြခားသူများ လိမ်လည်ေြပာဆိုသည့်ေနရာမှာ ငါတိုကေတာ့ လိမ်လည်မကင်းေစမည်။  

       (သေလခဝါရ) 

(ခ) အြခားသူများ လိမ်လည်မကုိ ြပကေသာ်လည်း ငါတိုသည် လိမ်လည်မကုိ မြပကုန်အံ့ဟု စိတ်ကုိ  

      ြဖစ်ေစမည်။ (စိတပါဒဝါရ) 

(ဂ) လိမ်လည်မကုိ မှန်ေသာစကားြဖင့် ေရာှင်လဲေနပါမည်။ (ပရိကမနဝါရ) 

(ဃ) မှန်ေသာသစာစကားြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက်ေစမည်။ (ဥပရိဘာဂဝါရ) 

(င) လိမ်လည်မကိေလသာမီးကုိ သစာစကားြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ (ပရိနိဗာနဝါရ) 

********** 

 

၆။ ဂုံးတိုက်ြခငး် ပိသုဏဝါစာ 

 ချစ်ခင်ေနသူှစ်ဦး ကဲွြပားေအာင်, သုိမဟုတ် မိမိအား ချစ်ခင်လာေအာင် ထိုချစ်ခင်ေနသူ 

ှစ်ဦးကုိ ရန်တိုက်ေပးမ, ဂံုးတိုက်မ။ (ပိယ- ချစ်ခင်သူှစ်ဦးတို၏ ချစ်ခင်မကုိ + သုည- ဆိတ်သု်း ပျက်စီး 

ေစေသာစကား) 

 
ေဝသာလီြပည်Nကးီ ပျကပ်ံု။  ။အဇာတသတ်မင်းက ေဝသာလီြပညက်ို သိမ်းပိုက်ိုင်ေရးအတွက် ဝဿကာရ-

အမတ်ကီးကို ဟန်ေဆာင်ကာ တုိင်းြပညမ်ှ ှင်ထုတ်လုိက်၏။ အမတ်ကီးက ေဝသာလီတွင် ခိုလံခွင့်ေတာင်းပီး 

မင်းသားများကို ပညာသင်ေပး၏။ မင်းသားချင်းမတည့်ေအာင် သိမ်ေမွေသာနည်းြဖင့် အချင်းချင်းတုိက်ေပးပီး အားလုံး 

ကွဲပဲသွားေသာအခါ အဇာတသတ်မင်းသုိ သတင်းပိုလုိက်သြဖင့် အလွယ်တကူြဖင့် သိမ်းယူသွား၏။  

 

ဂုံးတုိက်ခဲ့လုိ) ချစ်သူစနွ)ခ်ံရ။  ။ပါဋလိပုတ်ေနြပည်ေတာ် ဂဂါြမစ်သဲေသာင်ြပင်ဝယ် ေဗာဓိေထရီ ရဟZUမ,က 

ေမး၍ ဣသိဒါသေထရီ ရဟZUမ,က သူဘဝဇာတ်ေကာင်း ြပန်ေြပာြပ၏။ ဥေဇနီြပည် သူေဌးကီးက သမီး ဣသိဒါသီကို 

ဂုဏ်ရည်တူသူေဌးသားှင့် ထိမ်းြမားေပးေသာလ်ည်း မကာခင် ပစ်သွားခဲ့၏။ ဒုတိယတန်း သူေဌးသားှင့် ေပးစားေတာ့ 

လည်း ထားခဲ့ြပန်၏။ ေနUကဆ်ံုး သူေတာင်းစားှင့် ေပးစားသည့်တုိင် သူကို ပစထ်ားခဲ့၏။ ထုိေကာင့် မိဘများထံ 

ခွင့်ပန်၍ ဇိနဒတာေထရီမကီးထံ၌ ရဟန်းြပခဲ့၏။ ခုနစရ်ကအ်တွင်း ဝိဇာ ၃-ပါးှင့် ြပည့်စံုေသာ ရဟZUမကီး ြဖစခ်ဲ့၏။ 
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 ေရှးဘဝကို ြပနဆ်င်ြခင်ကည့်ေသာအခါ လွနခ်ဲ့သည့် ၇-ဘဝက မေကာင်းမကို ြပန်ေတွ၏။ (၁) 

ပထမဘဝတွင် ေရ�ပန်းတိမ်သည် ဘဝြဖစ်ပီး သူတပါးမယား ကျးလွန်သည့် ကာေမသုမစိ;ာစာရကံ ြပခဲ့၏။ 

ထုိကံေကာင့် (၂) ဒုတိယ ဘဝတွင် ငရဲမာှ ကျ၏။ (၃) တတိယဘဝတွင် ေမျာက်ြဖစ်ပီး အနည်းငယ်ကီးေသာအခါ 

ေမျာကဗ်ိုလ်ကီး၏ ေဝှးေစက့ို ကိုက်ြဖတ်သတ်ခံရ၏။ (၄) စတုတဘဝမာှ ဆတ်ိြဖစ်ပီး သင်းကွပခ်ံရ၏။ (၅) 

ပlမဘဝမာှ Uွးြဖစ်ပီး သင်းကွပခ်ံရြပန် ၏။ (၆) ဆမဘဝတွင် အိမ်ေပါက်ကန်မျိး၌ ြဖစ်ပီး, အထီး အမ 

မထင်ရာှးသည့် ပပ်ြဖစရ်၏။ (၇) သတမဘဝမာှ ဆင်းရဲသား လှည်းသမား၏ သမီးြဖစ်၏။ မိဘများ 

အေကွးမဆပ်ိုင်သြဖင့် သမီးကို ကန်အြဖစ် လှည်းမှးကီးကို ေပး လုိကရ်၏။ အရ�ယ်ေရာက်လာေသာအခါ 

ုပ်ရည်ေချာေမာသြဖင့် လှည်းမှးကီး၏သားက မယားငယ်အြဖစ် ယူလုိက်၏။ ဤတွင် လင်ှင့် မယားကီးကွဲေအာင် 

ဂုံးတုိက်ခဲ့၏။ မယားကီးမာှကား သူေတာ်ေကာင်းကီး ြဖစ်၏။ ထုိကံေကာင့် ဤ ေနUကဆ်ံုးဘဝတွင် 

သူေတာင်းစားေတာင် မချစ်ိုင်ဘဲ အြပစ်မရှိ သက်သက်မနု်းပးီ သူကို စနွ်ပစ်သွားက၏။  

       (ဣသိဒါသီေထရီဂါထာ၊ ပါ-၄၂၅။) 

 

ေဆာင်။  ဂံုးေချာတတ်ြငား၊ အပါယ်လား၊ စွန်သွား ချစ်သူေပ။ 

 

ဝါရ ၅-မျ'ိး 

(က) အြခားသူများ ဂံုးတိုက်ေြပာဆိုသည့် ေနရာမှာ ငါတိုကေတာ့ ဂံုးတိုက်မကင်းေစမည်။ (သေလခဝါရ) 

(ခ) အြခားသူများ ဂံုးတိုက်ေြပာဆိုမကုိ ြပကေသာ်လည်း ငါတိုသည် ဂံုးတိုက်မကုိ မြပကုန်အံ့ဟု 

စိတ်ကုိ  

      ြဖစ်ေစမည်။ (စိတပါဒဝါရ) 

(ဂ) ဂံုးတိုက်ေြပာဆိုမကုိ မေြပာဆိုမှင့် (ဝါ) ညီတွ်ေရးစကားေြပာြခင်းြဖင့် ေရှာင်လဲေနပါမည်။ 

          (ပရိကမနဝါရ) 

(ဃ) ဂံုးတိုက်စကား မေြပာဆိုြခင်းြဖင့် (ဝါ) ညီွတ်မကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာစကားကုိ ေြပာဆိုြခင်းြဖင့် 

      အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက်ေစမည်။ (ဥပရိဘာဂဝါရ) 

(င) ဂံုးတိုက်မကိေလသာမီးကုိ မေြပာဆိုဘဲ ေရာှင်က်မဟူေသာ ကုသုိလ်ေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 

********* 

 

၇။ =ကမး်တမး်ေသာစကားကုိ ေြပာဆိုြခငး် ဖ&ုသဝါစာ 

 ဆဲေရးြခင်း, ကိမ်းေမာင်းြခင်း, ကျနိ်ဆိုြခင်း စသည့် လသွားက့ဲသုိ ကမ်းတမ်းေသာ စကားများ 

ေြပာဆိုြခင်းကုိ ဆိုသည်။ သုိေသာ် မိဘက သားသမီးများ ေြပာဆိုမရ၍ “နင့်ကုိ ကဲုိင်းခတ်လို ေသပါေစ 

ဟယ်”ဟု ေြပာဆိုရာမျိး၌ စကားကမ်းတမ်းေသာ်လည်း တကယ့် စိတ်ကမ်းမရှိသြဖင့် ကံမေြမာက်ေပ။ 

တ်ကပင် ချိေသာ်လည်း ရှင်ဘုရင်များ ေသမိန်ေပးသက့ဲသုိ “ဒီလူကုိ ချမ်းချမ်းသာသာ အိပ်ပါေစကွယ်” 

ဟု ေြပာဆိုရာမျိး၌ ေသေစလိုေသာ ကမ်းတမ်းသည့်ေစတနUရှိ၍ ဖုသဝါစာကံ ေြမာက်၏။ 
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မှတ်ချက်။  ။ ပိသုဏဝါစာှင့် ဖုသဝါစာတိုသည် ေဒါသှင့်ယှ်ေသာ အကုသုိလ်များြဖစ်၍ 

အနUဂါမိမဂ်ေရာက်မှ အကုန်စင်ိုင်၏။  

 
ကျနိ်ဆလုိဲ) !ပိတ�ာြဖစ်။  ။ဘုရားလကထ်က်က ယကက်န်းသည ်အကီးအကတဲစ်ေယာက်သည် ဝါကတ်ေသာအခါ 

သံဃာေတာမ်ျားကို သကန်းတစ်ထည်စီ လှ၏။ ဤသည်ကို မေကျနပ်သြဖင့် မယားကီးက ယကက်န်းသည်ကီးကို “ဒီ 

အစားအေသာက်ေတွလှလုိ ေနUက်ဘဝမာှ ကျင်ကီးကျင်ေတွ ြဖစပ်ါေစ။ အဝတ်ေတွလှလုိ ရဲရေဲတာက် သံြပားေတွ 

ြဖစပ်ါေစ”ဟု ကျနိ်ဆဲ၏။ ေသကေသာအခါ ယက်ကန်းသည်ကီးက ဝိ�ာေတာမာှ ုကဇုိဝ်းနတ်ကီးြဖစ်ပီး၊ မနိ်းမက 

၎င်းအနီး၌ ပိတာမကီး သွားြဖစ်၏။  

နတ်ကီးက သနUး၍ အစားအေသာကမ်ျား ေပးေသာ်လည်း သူလကထဲ်ေရာက်လင် မစင်များ ြဖစ်သွား၏။ 

အဝတ်အစားေပးလင် ရရဲဲေတာ်ေနေသာ သံြပားများ ြဖစ်သွား၏။ ေနUကမ်ှ ရဟန်းတစ်ပါးှင့် ေတွပီး အစားအေသာက် 

များလှကာ အမေပးသြဖင့် အစားအေသာက်များ ရသွား၏။ ထုိရဟန်းမှတဆင့် ြမတ်စာွ ဘရုားကို သကန်းလှသြဖင့် 

အဝတ်အစားများ ရသွားကာ နတ်သမီးတမ လှပတင့်တယ်သွား၏။ (ေပတဝတ) 

 

အမjပါလီရဲ̂  အတိတ်ကံ။  အမပါလီသည် အတိတ်ဘဝ၌ ဘုရားရင်ြပင်၌ ေထွးသွားေသာ တံေတွးကို ေတွသြဖင့် 

“ဘယ် ြပည့်တန်ဆာမက ေထွးသွားတာလဲ”ဟု ကျနိ်ဆေဲြပာဆိုမိသြဖင့် ေနUကဆ်ံုးဘဝ၌ ြပည့်တန်ဆာမ ြဖစ်ရ၏။ 

         (ေထရ--၂- ၂၂၃။) 

 

အိ��ိယ၌ အကျနိခ်ံရမာှကို ေ=ကာက်။  ။အိိယကုလား ရေသ့များ၊ ဘနု်းကီးများသည် သူတုိ အလခတံာကို 

မလှလင် ကျနိ်တတ်၏။ အကျနိ်ခံရသူမာှ ကျနိ်သည့်အတုိင်း ေဘးသင့်တတ်၏ဟု ေရှးပုရဏက်ျမ်းများ၌ ြပဆိုထား 

သြဖင့် လူေတာ်ေတာမ်ျားများက ဒါကို ယုံကည်က၏။ 

 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။  ။အြခားသူတို ကမ်းတမ်းေသာစကားကုိ ေြပာဆိုရာဝယ် ငါတိုသည် သိမ်ေမွ 

ချိသာေသာစကားကုိသာ ေြပာကုန်အံ့ဟု ကိေလသာကုိ ေခါင်းပါးေအာင် ကျင့်မည်။ ဤစိတ်မျိးကုိ 

ြဖစ်ေစမည်။ ကမ်းတမ်းေသာစကားများကုိ ယ်ေကျးသိမ်ေမွ ချိသာေသာစကားများ ေြပာဆိုြခင်းြဖင့် 

ေရာှင်လဲေနပါမ့ည်။ ယ်ေကျးသိမ်ေမွ ချိသာေသာစကားြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက်မည်။ 

ဖုသဝါစာ ကိေလသာမီးကုိ ယ်ေကျးသိမ်ေမွေသာ ေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 

 

၈။ အ�ှစ်မဲ့ေသာစကားကုိ ေြပာဆိုြခငး် သမpပQလာပ 

 အှစ်မ့ဲေသာစကားဟူသည် တရားှင့် မစပ်ဆိုင်ေသာစကား၊ အကျိးစီးပွားှင့် မစပ်ဆိုင်ေသာ 

စကား၊ အဆံုးအမှင့် မစပ်ဆိုင်ေသာစကားမျိးကုိ ဆိုလိုသည်။ စပါးပိန် စပါးဖျင်းသည် အတွင်း၌ အှစ် 
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အဆန်မရှိသက့ဲသုိ အှစ်သာရလည်း မဖက်, အနက်အဓိပါယ်လည်း မရှိသြဖင့် ပိန်ဖျင်းေသာစကားဟု 

လည်း ေခက၏။  (သမပလာပ အဖွင့်ကုိ နိဒါန-သံ--၂၄၈ ၌ ပါ။) 

 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။  အြခားသူတို အှစ်မ့ဲေသာ စကားတိုကုိ ေြပာဆိုရာဝယ် ငါတိုသည် အကျိးရှိ 

ေသာ စကားများကုိသာ ေြပာြခင်းြဖင့် ကိေလသာေခါင်းပါးေအာင် ကျင့်မည်။ ဤသုိေသာစိတ်မျိးကုိ 

ြဖစ်ေစ မည်။ အကျိးမ့ဲေသာစကားကုိ အကျိးရှိေသာစကားြဖင့် ေရာှင်လဲေနပါမည်။ အကျိးရှိေသာစကား 

ြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက်မည်။ အကျိးမ့ဲေသာစကား သမပလာ ကိေလသာမီးကုိ အကျိးရှိေသာ 

စကားတည်းဟူေသာ ေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 

 

၉။ သူsဥစLာကုိ ရရန်aကံစည်ြခငး် အဘိဇrာ 

 သူတပါးတို၏ စည်းစိမ်ဥစာကုိ “အေဟာ ဝတ ယံ ပရဿ, တံ မမဿာ = သူဥစာေတွ ငါဟ့ာ 

ြဖစ်သွားလင် ေကာင်းမှာဘဲ၊ ငါဥ့စာ ြဖစ်ပါေစ”ဟု စိတ်ကေန မတရားသြဖင့် �ကံစည်မကုိ အဘိဇာဟု 

ေခ၏။ သုိေသာ် ေတာင်းယူ-ငှားယူ-ဝယ်ယူမည်ဟု �ကံစည်မမှာ အဘိဇာ မဟုတ်။ 

 မှတ်ချက်။ ဒုစုိက်ေြမာက်ေသာ အဘိဇာကုိ ေသာတာပတိမဂ်ြဖင့် အကွင်းမ့ဲ ပယ်ိုင်ပါသည်။ 

 

အဘိဇrာ ၂-ခု အထးူ 

 သတိပာန်သုတ်၌ပါေသာ “ဝိေနယျ ေလာေက အဘိဇာေဒါမနဿံ”၌ လာေသာ အဘိဇာှင့် 

ဤ၌လာေသာ အဘိဇာသည် မတူေပ။  

သတိပာန်သုတ်၌ လာေသာ အဘိဇာကား ဥပါဒါနကU ငါးပါးကုိ မမိလင် ြဖစ်ိုင်ေသာ 

ေလာဘကုိ ဆိုလိုသည်။ ဤ၌ကား သူတပါးပစည်းကုိ ရလိုမြဖင့် ေရှး�ကံစည်ေနေသာ ေလာဘကုိ 

ဆိုလိုသည်။ 

 

အလို ဣစ2ာ ၄-မျ'ိး 

၁။ အဘိဇာ = သာမန်လိုချင်မ 

၂။ ပါပိစ;ာ = ကုိယ့်မှာ မရှိေသာဂုဏ်ှင့် မိမိကုိ သူတပါးက အထင်ကီးေစလိုမ 

၃။ မဟိစ;ာ = ရသမှင့် မေရာင့်ရဲိုင်ဘဲ များများလိုချင်မ၊ အလိုကီးမ 

၄။ အတိစ;ာ = ပစည်းချင်းတူေသာ်လည်း ကုိယ့်ဟာထက် သူတပါးဟာက ပုိေကာင်းသည်ဟု ထင်ပီး 

    သူတပါးပစည်းကုိ လိုချင်မ (မူ-ပဏ်--၂၊ ၄၅။) 

 

မြပည့်ေသာအရာ ၃=မျ'ိး 
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၁။ တဟုန်းဟုန်း ေတာက်ေလာင်ေနေသာ မီးပုံကီး 

၂။ ကမ်းမြမင် လမ်းမြမင် ပယ်လယ်ြပင်ကီး 

၃။ အလိုေလာက ကီးေသာပုဂိလ်  

 အဂိကေU သမုေဒါ စ၊ မဟိေစ;ာစာပိ ပုဂေလာ။ 

 သကေဋန ပစယံ ေဒတု၊ တေယာေပေတ အတပယာ။ (မူ-ပဏ်--၂၊ ၄၅။) 

 

အဘိဇrာ၏ လကuဏာဒိ စတုကE   

အဘိမုခံ ဈာယတီတိ အဘိဇာ = သူတပါးစည်းစိမ်ကုိ လိုချင်သမြဖင့် ေရှး�ကံစည်ြခင်းသည် 

အဘိဇာမည်၏။ (အေဟာ ဝတ ယံ ပရဿ, တံ မမဿာတိ) 

သာ ပရသမတီနံ သကကရဏဣစ;ာ-လကဏာ = ထိုအဘိဇာသည် သူတပါးတိုစည်းစိမ်ကုိ မိမိဥစာ 

ြဖစ်ေအာင်ြပလိုချင်ြခင်း လကဏာရှိ၏။ 

ေတနUကာေရန ဧသနဘာဝ-ရသာ၊ ထိုသူတပါးစည်းစိမ်ကုိ မိမိဥစာြဖစ်ေအာင် ြပလိုြခင်းဟူေသာ 

အြခင်းအရာအားြဖင့် ရာှမီှးတတ်သည်၏အြဖစ်ဟူေသာ ကိစရှိ၏။ 

ပရသမတိ-အဘိမုခဘာဝ-ပစပာနU = သူတပါးစည်းစိမ်ကုိ ေရှးသည့်၏အြဖစ်ြဖင့် oာဏ်အား 

ထင်လာ၏။ 

ပရသမတီသု အဘိရတိပဒာနU = သူတပါးစည်းစိမ်တို၌ ေရှသွားြဖစ်ေသာတဏာှြဖင့် 

လွန်စာွေမွေလျာ်ြခင်းလင် နီးေသာအေကာင်းရှိ၏။  

 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။  ။အြခားသူတို သူတပါးတို၏ ဥစာကုိ ရလိုသမ ေရှး�ကံစည်သည့်ေနရာဝယ် 

ငါတိုသည် မ�ကံစည်ြခင်းြဖင့် ကိေလသာပါးေစေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ထိုစိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ 

သူဥစာ ရလိုသမ ေရှး�ကံစည်ြခင်းကုိ မ�ကံစည်ြခင်းြဖင့် ေရာှင်လဲေနပါမည်။ မ�ကံစည်ြခင်းြဖင့် အဆင့် 

အတန်းကုိ ြမင့်တက်ေစမည်။ အဘိဇာကိေလသာမီးကုိ အနဘိဇာေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 

 

၁၀။ သူတပါးေသေစရန် aကံစည်ြခငး် ဗျာပါဒ 

 သူတပါးကုိ “ေသပါေစ, ပျက်ပါေစ, အှိပ်စက် ခံရပါေစ, ဒုကေရာက်ပါေစ” စသည်ြဖင့် စိတ်က 

�ကံစည်မကုိ ေခသည်။  

 သတဝါများသည် မိမိလိုချင်ေသာအရာကုိ မရလင် သူတပါးပျက်စီးေစရန် ေဒါသြဖင့် �ကံစည် 

တတ်က၏။ ထိုဗျာပါဒ-ေဒါသကုိ သူတပါးအကျိးစီးပွားကုိ လိုလားသည့် ေမတာတရား ပွားများြခင်းြဖင့် 

ပယ်ခါွရမည်။ 
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ဗျာပါေဒါ၏ လကuဏာဒိ စတုကE 

ဗျာပဇတိ ေတန စိတံ, ပူတိဘာဝံ ဥပဂစ;တိ = ထိုသေဘာတရားြဖင့် စိတ်သည် ေဖါက်ြပန်ြခင်းသုိ 

ေရာက်တတ်၏။ ပုပ်သည်၏အြဖစ်သုိ ကပ်ေရာက်တတ်၏။ ထိုေကာင့် ထိုသေဘာ 

တရားသည် ဗျာပါဒမည်၏။ 

 ဗျာပါဒယတိ ဝါ ဝိနယာစာရူပသမတိ ဟိတသုခါဒီနီတိ ဗျာပါေဒါ။ = တနည်းကား- အကင် 

သေဘာတရားသည် ဝိနည်း, မျိးုိး အကျင့်, ုပ်အဆင်း၏ ြပည့်စံုြခင်း အစရှိေသာ 

ေကာင်းကျိးတိုကုိ ေဖါက်ြပန်ြခင်းသုိ ေရာက်ေစတတ်၏။ ထိုေကာင့် ထိုသေဘာ 

တရားသည် ဗျာပါဒမည်၏။ 

အတေတာ ပေနသ ေဒါေသာေယဝ = ဤဗျာပါဒဟူသည် တရားကုိယ်အားြဖင့် ေဒါသပင်တည်း။ 

 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။  ။အြခားသူများ ေသေကျပျက်ေစလိုကသည့် ေနရာဝယ် ငါတိုသည် ေသေကျ 

ပျက်စီးေစလိုမကုိ ကင်းေစမည်။ ကိေလသာပါးေစေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤစိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစ 

မည်။ ေသေကျပျက်ေစလိုမ ဗျာပါဒကုိ ေမတာြဖင့် ေရာှင်လဲေနမည်။ ေမတာြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ 

ြမင့်ေစမည်။ ဗျာပါဒကိေလသာမီးကုိ ေမတာေရစင်ြဖင့် ငိမ်းေစမည်။ 

၁၁။ မိစ2ာဒိ[ိ - မာှးယွငး်စွာယူြခငး် 
 

မှားယွင်းေသာ သေဘာရိှသည့် မိစ2တ�တရား ၁၀-ပါး 

 မိစ;ာဒိိ အစ, မိစ;ာဝိမုတိအဆံုး ဤတရား၁၀-ပါးကုိ မှားယွင်းေသာ သေဘာရှိေသာေကာင့် 

မိစ;တတရား ၁၀-ပါးဟု ေခ၏။ (မိစ;တ= မစိ;ာ+အတ၊ မိစ;ာ-မာှးယွင်းေသာ + အတ-သေဘာ) 

 

မိစ2ာဒိ[ိြဖစ်ေ=ကာင်း ဒသဝတb'က ၁၀-ပါး 

၁။ နတိ ဒိံ = ေပးလှြခင်းသည် အကျိးမရှိ၊ (ေကာင်းကျိး မရ၊ ပစည်း ကုန်ုံသာ) 

၂။ နတိ ယိံ = အကီးအကျယ် ေပးလှြခင်းလည်း အကျိးမရှိ၊ 

၃။ နတိ ဟုတံ = ဧည့်ခံေကးေမွးြခင်း, လက်ေဆာင်ေပးြခင်း စသည့် ေပးကမ်းပူေဇာ်မလဲ အကျိးမရှိ၊ 

၄။ နတိ သုကတဒုကဋာနံ ကမာနံ ဖလဝိပါေကာ = ေကာင်းမ မေကာင်းမတို၏ အကျိးရင်း, 

အကျိးဖျားလဲ မရှိ၊ 

၅။ နတိ မာတာ = အမိကုိ လုပ်ေကးရြခင်း၏ အကျိးမရှိ၊ 

၆။ နတိ ပိတာ = အဖကုိ လုပ်ေကးရြခင်း၏ အကျိးမရှိ၊ 

 (ြပစုလုပ်ေကးြခင်းေကာင့် အကျိးမရှိ၊ ေစာ်ကားြခင်းေကာင့်လဲ အြပစ်မရှိဟု ဆိုလုိသည်။) 

၇။ နတိ အယံ ေလာေကာ = ဤေလာကဟူသည်လည်း မရှိ၊ 

၈။ နတိ ပေရာေလာေကာ = တပါးေသာ ေလာကဟူသည်လည်း မရှိ၊ 
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၉။ နတိ ဩပပါတိကာ သတာ = ေသပီးေနUက် ဘဝသစ်၌ ကပ်ေရာက်ြဖစ်ရေသာ သတဝါ မရှိ၊ 

    (လက်ရှိဘဝကနု်လင် ြပတ်ေတာ့၏။ တနည်း- ကိုယ်ထင်ရာှးြဖစေ်ပလာေသာ နတ်ြဗဟာ, ငရဲ, ပတိာ,  

      အသုရကာယ်ဆိုတာ မရှိ) 

၁၀။ နတိ ေလာေက သမဏြဗဟဏာ သမဂတာ သမာပဋိပU ေယ ဣမl ေလာကံ ပရl ေလာကံ  

       သယံ အဘိညာ သစ;ိကတာွ ပေဝေဒZိ = ဤေလာကှင့် တမလွန်ေလာကကုိ ကုိယ်တိုင်ထိုးထွင်း 

       သိပီး, သူတပါးတိုအားလည်း ေဟာြပိုင်ရန်အတွက် ေကာင်းစာွ ကျင့်�ကံေနကကုန်ေသာ သမဏ- 

       ြဗဟဏတိုဟူသည် မရှိကုန်။  
(ဒီေလာက တမလွန်ေလာကအေကာင်း ေကာင်းမနွ် မနှက်န်စာွ ကျင့်ပီး တကယ်ထုိးထွင်းသိသူ မရှိ။ �ကံေတွး   

 မှန်းဆ၍သာ ေဟာေနကြခင်းြဖစ်၊ ဤအချက်ြဖင့် မှန်ေသာ ကျင့်စ်ကို၎င်း၊ အမှနအ်တုိင်းသိသွားေသာ  

ဘုရား, ပေစကဗုဒါ, ရဟZUများကို၎င်း ပယ်၏။) 

အထက်ပါ ၁၀-ပါးသည် အကျ်းချပ်အားြဖင့် ကံှင့် ကံ၏အကျိးတရားကုိ ပယ်ြခင်း နတိကဒိိပင် 

ြဖစ်၏။ 

 

ဒိ[ိNကီး ၃-မျ'ိး 

၁။ နတbိက ဒိ[ိ = ကုသုိလ်,အကုသုိလ်တို)၏ အကျ'ိးမရိှဟု အကျ'ိးကုိ ပယ်ေသာဝါဒ၊ 

(အဇိတေကသ-ကမလ ဆရာကီးက ေကာင်းမ-မေကာင်းမ၏ အကျိးမရှိ၊ ေသပီးလင် ဘာမှ မကျနေ်တာပ့ဲ 

ြပတ်စဲသွားေတာ့၏-ဟု ယူဆေလသည်။)  

၂။ အကိရိယဒိ[ိ = ေကာင်းမU-မေကာင်းမUကုိ ြပ'ေသာ်လညး် ြပ'ရာမေရာက်ဟု အေ=ကာင်းကုိ 

ပယ်ေသာဝါဒ၊ 

(ပရူဏကဿပ ဆရာကီးက ေကာင်းမ-မေကာင်းမတုိသည် ခUကိုယ်ေပမာှသာ ထိိုင်၏။ အတွင်းက 

အတကို မထိိုင်။ ခUကိုယ်ကီးကား ထင်းတုံးကဲ့သုိ အလကား အေကာင်အထည်ကီးသာ တည်း။ ထုိေကာင့် 

အတွင်းအတ မထိေရာက်ိုင်ေသာ အြပင်အလုပဟ်ူသမ ဘာဘဲလုပ်လုပ်, လုပ်ရာ မေရာက်။ လုပ်ပီးလင် 

ပီးေရာ့၊ ေကာင်းမ-မေကာင်းမအေန မကျန်ရစ်ေပ… ဟု ယူဆေလသည်။) 

၃။ အေဟတုကဒိ[ိ = အေ=ကာင်းမရိှဟု ေရှးအတိတ်ကံေရာ, အကျ'ိးကုိပါ ပယ်ေသာဝါဒ။ 

(မကလိေဂါသာလ ဆရာကီးက ဆင်းရဲ-ချမ်းသာေရာက်ကဖို၊ သံသရာက လွတ်ေြမာက်ဖိုရာ ဘာအေကာင်း 

အေထာက်အပံ့မ မရှိ။ သူထုံးစဓံမတာအတုိင်း ပိုင်းြခားကန်သတ်ထားသေလာက်သာ ဆင်းရဲ-ချမ်းသာ ခစံား, 

စံစားက၍ လိမ့်သွားေသာ အပခ်ျည်လုံးသည် ကိးကနု်လင် ရပ်သွားသလုိ လွတ်ချနိ်ေစလင် သံသရာက 

လွတ်ကရသည။် ဘာြဖစ်ေအာင် ညာြဖစ်ေအာင် ကိးစားေသာ်လည်း အလကားပင်။)  

 

 အထက်ပါ ဒိိအယူကီး သုံးပါး၌ မည်သူမ ေချခတ်၍ မရေလာက်ေအာင် သေဘာကျ စွဲမဲေနသူ 

များကုိ “နိယတမိစ;ာဒိိ အယူရှိသူ”ဟု ဆိုရ၏။ ထိုသူတိုမှာ ေသလင် ဧကန်မုချ အပါယ်ကျကုန်လတံ့။ 

ထိုနိယတမိစ;ာဒိိအယူ ရှိသူသည် ပlာနZရိယကံ ကျးလွန်သူထက်ပင် အြပစ်ကီးေသး၏။ 
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(ပlာနZရိယကံ ကျးလွန်သူသည် ကမ�ာပျက်လင် ငရဲမှ လွတ်ေသး၏။ ထိုမိစ;ာဒိိ အယူရှိသူ သည်ကား 

အြခားစကဝဠာတစ်ခုသုိ ေြပာင်းေရ�ကာ ငရဲခံရ၏။  

(ပl ဟိ အာနZရိယကမာနိ မဟာသာဝဇာနိ နUမ၊ ေတဟိပိ မိစ;ာဒိိေယဝ မဟာသာဝဇတရာတိ အဓိပါေယာ။ 

မိစ;ာဒိပိရမာနိ အဖွင့်။ ဧကနပိါတ၊ ၊ ၃၇၁-၂။) 

 

အယူမမှားဖုိ) သတိေပးစာ။ 

သတ�ဝါတေယာက်၊ ယူမှားေမှာက်ကုိ၊ သိနး်ေလာက်ဘုရား၊ လှန်ေသာ့အားြဖင့်၊ ေဟာ=ကား ေချခzတ်၊ 

ေြဖမလiတ်ဘူး၊ အကzတ်မရ၊ နိယတြဖင့်၊ ဝါဒအလို၊ ေြမNကီးမျ'ိလညး်၊ ယူကုိ စွန)်ဘဲး၊ အကျင့်လွဲ၍၊ ငရဲး 

ခံလိမ့်မည်ေသာေ=ကာင့်။ (မဃေဒဝ၊ ပုိဒ်ေရ-၃၁၉။) 

  

ဆရာမမှားဖုိ) သတိေပးစာ။ 

နဖူးစွနး်�ှင့်၊ ဒူးပွနး်ခံကာ၊ ကုိးကွယ်ပါလညး်၊ ဆရာလွဲက၊ ငရဲအပါယ်၊ အြမစ်တွယ်၊ ဝဋ်�ွယ် 

ရှည်လျားရာ။ (လယ်တီဆရာေတာ်) 

  

ဒိ[ိ ၄-မျ'ိး 

၁။ အတ�ဒိ[ိ = အသက်ေကာင်, အတေကာင်ရှိ၏ဟု အယူမှားမ၊ 

၂။ သကEာယဒိ[ိ = ခUငါးပါးကုိ အသက်ေကာင်, အတေကာင်ဟု အယူမှားမ၊ 

၃။ သဿတဒိ[ိ = သတဝါသည် တစ်ဘဝမှ တစ်ဘဝသုိ ေြပာင်းေရ�ကာ အမဲတညေ်နသည်ဟု  

               အယူမှားမ၊ 

၄။ ဥေစ2ဒဒိ[ိ = သတဝါသည် ေသပီးလင် ဘာမှ မရှိေတာ့ဘဲ ြပတ်စဲသွားေတာ့၏ဟု အယူမှားမ၊ 

ဒိ[ိများ ပယ်ပုံ 

၁။  နUမ်ုပ်တိုကုိ ပုိင်းြခားသိြမင်ေသာ နHမ&ူပ ပရိေစ2ဒtာဏ်သုိ ေရာက်ေသာအခါ အတဒိိှင့် 

သကာယဒိိတို ကင်းကုန်၏။ 

၂။  နUမ်ုပ်တို၏ အေကာင်းအကျိးဆက်ကုိ သိေသာ ပစLယပရိဂ|ဟtာဏ်သုိ ေရာက်ေသာအခါ 

အေကာင်းမရှိဘဲ သတဝါများြဖစ်၏ဟူေသာ အေဟတုကဒိိ၊ ဖန်ဆင်းရှင်တိုေကာင့် ြဖစ်၏-ဟူေသာ 

မမှန်ကန်သည့် အေကာင်းများကုိ ယူဆမ ဝိသမေဟတုဒိိ၊ ေသပီး အတေကာင်သည် တည်မဲေန၏ 

ဟူေသာ သဿတဒိိ၊ ေသပီးလင်ြပတ်၏ ဟူေသာ ဥေစ;ဒဒိိတိုသည် ကင်းေပျာက်ကုန်၏။ 

 

မိစ2ာဒိ[ိ လကuဏာဒိ စတုကE  

အယာထာဝဒိိ, ဝိရဇတိာွ ဂဟဏေတာ ဝါ ဝိတထာ ဒိိ မိစ;ာဒိိ။ အနတာဝဟတာ ပိေတဟိ  

ဇိဂုစ;ိတာ ဒိီတိပိ မိစ;ာဒိိ = မမှန်ေသာအားြဖင့် သိတတ်ေသာ အယူတည်း။ တနည်း- မမှန်ခတ်ယွင်း  
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ေသာ အယူတည်း။ တနည်း- အကျိးမ့ဲကုိ ေဆာင်တတ်ေသာေကာင့် ပညာရှိတိုသည် 

စက်ဆုပ်အပ်ေသာ အယူတည်း။ 

သာ အေယာနိေသာ အဘိေနဝသ-လကဏာ = ထိုမိစ;ာဒိိသည် မှားမှားယွင်းယွင်း ှလံုးသွင်းြခင်း 

လကဏာရှိ၏။ 

ပရာမာသ-ရသာ = အနိစစသည် အမှန်မှတပါး နိစစေသာ မှားေသာအားြဖင့် သုံးသပ်ြခင်းကိစရှိ၏။ 

မိစ;ာဘိနိေဝသ-ပစပာနU = မှားေသာအားြဖင့် လွန်လွန်ကဲကဲ ှလံုးသွင်းတတ်ေသာတရားဟု 

oာဏ်အားထင်လာ၏။ 

အရိယာနံ အဒဿနကာမတာဒိ-ပဒာနU = ဘုရားစသည့်အရိယာတိုကုိ မဖူးြမင်လိုြခင်းစသည့်လင် 

နီးေသာအေကာင်းရှိ၏။ 

ပရမံ ဝဇZိ ဒဗာ = အလွန်ေသာ အြပစ် (ဝါ) အြပစ်အကီးဆံုးဟူ၍ မှတ်အပ်၏။  

 

ဝါရငါးမျ'ိးအဓ[ိာန်။    သူတပါးတို ကံ,ကံ၏အကျိးမရှိဟု အယူမှားကမည့် ေနရာဝယ် ငါတိုသည် 

ကံ,ကံ၏အကျိး ရှိသည်ဟု အယူမှန်(ကမဿကတာ သမာဒိိ)ကုိ ြဖစ်ေစမည်။ ကိေလသာ ပါးေစေသာ 

အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ထိုစိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ မိစ;ာဒိိအယူကုိ သမာဒိိအယူြဖင့် ေရာှင်လဲမည်။ 

သမာဒိိအယူြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ တက်ေစမည်။ မိစ;ာဒိိ ကိေလသာမီးကုိ သမာဒိိေရစင်ြဖင့် 

ငိမ်းေစမည်။ 

&&&&& 

 

၁၂။ မိစ2ာသက9ပQ = မာှးယွငး်ေသာအaကံ 

 မေဖါက်မြပန် မှန်ကန်ေသာအားြဖင့် မဟုတ်ေသာ, ဝဋ်ဆင်းရဲမှ ထွက်ေြမာက်ေကာင်း မဟုတ် 

ေသာ အကုသုိလ်ဝိတက်ရှိကုန်ေသာ သူတိုပင်တည်း။ 

 

မိစ2ာသက9ပQ - မှားယွင်းေသာအaကံ ၃-မျ'ိး 

 ၁။ ကာမဝိတက် = လိုချင်မက်ေမာစရာ အာုံများကုိ �ကံစည်ေနြခင်း၊ 

 ၂။ ဗျာပါဒဝိတက် = သူတပါးတို ေသေကျပျက်စီးဖုိရာ �ကံစည်ေနြခင်း၊ 

 ၃။ ဝိဟသဝိတက် = သူတပါးတိုကုိ ညင်းဆဲဖုိရာ �ကံစညေ်နြခင်း၊ 

 

သမZာသက9ပQ - မှန်ေသာအaကံ ၃-မျ'ိး 

 ၁။ ေနကမ သကပ = လိုချင်တပ်မက်မ ကာမဂုဏ်မှ ထွက်ေြမာက်ရန် �ကံစည်မ၊ 

 ၂။ အဗျာပါဒ သကပ = ေသေစလိုေသာ ေဒါသ၏ ဆန်ကျင်ဘက် ေမတာြဖင့် �ကံစည်မ၊ 
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 ၃။ အဝိဟသ သကပ = ညင်းဆဲြခင်း၏ ဆန်ကျင်ဘက် ကုဏာြဖင့် �ကံစည်မ၊ 

 

ထွက်ေြမာက်မU ေနကuမZ ၅-မျ'ိး 

 ၁။ ရှင်ရဟန်းအြဖစ်သည် ထွက်ေြမာက်မတစ်မျိး၊ 

 ၂။ ပထမဈာန်တရားသုိ ေရာက်ြခင်းသည်လည်း ထွက်ေြမာက်မတစ်မျိး၊ 

 ၃။ နိဗာန်သုိေရာက်ြခင်းသည်လည်း ထွက်ေြမာက်မတစ်မျိး၊ 

 ၄။ ဝိပဿနUသုိ ေရာက်ြခင်းသည်လည်း ထွက်ေြမာက်မတစ်မျိး၊ 

 ၅။ အလံုးစံုေသာ ကုသုိလ်တရားတိုသည်လည်း ထွက်ေြမာက်မတစ်မျိး၊ 

 

 ပဗဇာ ပဌမံ ဈာနံ၊ နိဗာနl ဝိပဿနU။ 

 သေဗပိ ကုသလာ ဓမာ၊ ေနကမ�ိ ပဝုစေရ။ (ဣတိဝုတ်၊ ၊ ၃၃၁။) 

 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။  ။ သူတပါးတို ကာမစ;, အဘိဇာ, ဗျာပါဒ ဟူေသာ မှားေသာအ�ကံများ ြဖစ်ေန 

ရာဝယ် ငါတိုသည် ေနကမဝိတက်, အဗျာပါဒဝိတက်, အဝိဟသဝတိက် ဟူေသာ မှန်ေသာအ�ကံတိုကုိ 

ြဖစ်ေစမည်။ ကိေလသာပါးေစေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤက့ဲသုိေသာ စိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ အ�ကံ 

မှား လမ်းဆိုးကုိ အ�ကံမှန်လမ်းေကာင်းြဖင့် ေရာှင်လဲမည်။ သမာသကပြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက် 

ေစမည်။ အ�ကံမှား မိစ;ာသကပ ကိေလသာမီးကုိ အ�ကံ မှန် သမာသကပေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 

 

 

၁၃။ မိစ2ာဝါစာ = မာှးယွငး်စွာ ေြပာဆိုြခငး် 

 လိမ်ေြပာြခင်း မုသာဝါဒ၊ ကုန်းတိုက်ြခင်း ပိသုဏဝါစာ၊ ကမ်းတမ်းေသာစကားကုိ ေြပာဆိုြခင်း 

ဖုသဝါစာ၊ အကျိးမရှိေသာစကားကုိ ေြပာဆိုြခင်း သမပလာပ… ဤဝစီဒုစုိက် ၄-ပါးကုိ မိစ;ာဝါစာဟု 

ေခ၏။  

 

 

သမZာဝါစာ - မှန်ကန်ေသာစကားကုိ ေြပာဆိုြခင်း 

 ၁။ လိမ်ေြပာြခင်း မုသာဝါဒမှ ေရာှင်က်ပီး မှန်ေသာစကား၊ တည်တံ့ေသာ စကား၊ ယံုကည် 

ထိုက်ေသာ စကားကုိ ေြပာ၏။ 

 ၂။ ကဲွြပားေအာင် ကုန်းတိုက်ြခင်း ပိသုဏဝါစာမှ ေရာှင်ပီး၊ ညီွတ်ြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ 

စကား၊ ေစ့စပ်ြခင်းကုိ ြဖစ်ေစတတ်ေသာစကားကုိ ေြပာ၏။ 
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 ၃။ ကမ်းတမ်းစာွေြပာဆိုြခင်း ဖုသဝါစာမှ ေရာှင်က်ပီး၊ သူတပါး နUးချမ်းသာေစမည့်စကား၊ 

ချစ်ဖွယ်ေသာစကား၊ ရင်ထဲှလံုးထဲသုိ ေရာက်ေစမည့်စကားမျိး ေြပာ၏။ 

 ၄။ အကျိးမ့ဲေသာ သမပလာပမှ ေရာှင်က်ပီး၊ အကျိးရှိေသာစကား၊ မှန်ေသာစကား၊ အချနိ်ှင့် 

သင့်ေလျာ်ေသာ စကား၊ တရားှင့်ယှ်ေသာစကားတိုကုိ ေြပာ၏။ 

 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။      ။ သူတပါးတို မိစ;ာဝါစာကုိ ေြပာကမည့်ေနရာဝယ် ငါတိုသည် သမာဝါစာကုိ 

ြပည့်စံုေစမည်။ ကိေလသာပါးေစေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤက့ဲသုိေသာ စိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ 

မိစ;ာဝါစာလမ်းဆိုးကုိ သမာဝါစာ လမ်းေကာင်းြဖင့် ေရှာင်လဲေနမည်။ သမာကမZြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ 

ြမင့်တက်ေစမည်။ မိစ;ာဝါစာ ကိေလသာမီးကုိ သမာဝါစာ ေရစင်ြဖင့် ငိမ်းေစမည်။ 

 

 

၁၄။ မိစ2ာကမZ�I = မာှးယွငး်စွာ ြပ'လပု်ြခငး် 

 သူတပါးအသက် သတ်ြခင်း၊ သူတပါးဥစာ ခိုးြခင်း၊ သူတပါး သားမယား ကျးလွန်ြခင်းဟူေသာ 

ကာယကံ ၃-ပါးကုိ မိစ;ာကမZဟု ေခသည်။ 

 အထက်ပါ ကာယကံ ၃-ပါးမှ ေရာှင်က်ြခင်းသည် သမာကမZ မည်၏။ 

 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။  ။သူတပါးတို မိစ;ာကမZကုိ ြပလုပ်သည့်ေနရာဝယ် ငါတိုသည် သမာကမZှင့် 

ြပည့်စံုေစမည်။ ကိေလသာပါးေစေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤက့ဲသုိေသာ စိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ 

မိစ;ာကမZကုိ သမကမZြဖင့် ေရာှင်လဲေနမည်။ သမာကမZြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက်ေစမည်။ 

မိစ;ကမZ ကိေလသာမီးကုိ သမာကမZ ေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 

 

 

၁၅။ မိစ2ာအာဇီဝ = မာှးယွငး်စွာ အသက်ေမးွြခငး် 
 အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းအတွက် ကာယကံ ၃-ပါး၊ ဝစီကံ ၄-ပါးကုိ ြပလုပ်ြခင်းသည် မိစ;ာအာဇီဝ 

မည်၏။ ၎င်း ၇-ပါးမှ ေရာှင်က်လျက် မိမိအတတ်ပညာြဖင့် မှန်ကန်စာွ ရာှေဖွြခင်းသည် သမာအာဇီဝ 

မည်၏။ 

ေဆာင်။  တရားမ့ဲစာွ၊ ပစည်းရာှ၊ မိစ;ာအာဇီဝ၊ 

   တရားမကွာ၊ ပစည်းရာှ၊ သမာအာဇီဝ၊ (မဟာစည် ဆရာေတာ်) 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။      ။ အြခားသူတို မိစ;ာအာဇဝီြဖင့် အသက်ေမွးသည့်ေနရာဝယ် ငါတိုသည် တရား 

သြဖင့် ရာှေဖွမ သမာအာဇဝီြဖင့် အသက်ေမွးမည်။ ကိေလသာပါးေစေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤက့ဲ 
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သုိေသာ စိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ မိစ;ာအာဇီဝလမ်းမှားကုိ သမာအာဇီဝ လမ်းမှန်ြဖင့် ေရာှင်လဲေနမည်။ 

သမာအာဇီဝြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက်ေစမည်။ မိစ;ာအာဇီဝ ကိေလသာမီးကုိ သမာအာဇီဝ ေရစင် 

ြဖင့် ငိမ်းေစမည်။ 

 

၁၆။ မိစ2ာဝါယာမ = မာှးယငွး်စွာ အားထုတမ်U 

 မြဖစ်ေသးေသာ အကုသုိလ်တရားများ၌ မပျင်းမရိ ဇွဲရှိရှိအားထုတ်ြခင်း၊ ြဖစ်ပီးေသာ အကုသုိလ် 

တရားများကုိ တိုးပွားေအာင် ထပ်ြပန်တလဲလဲ ကိးစားအားထုတ်ြခင်းသည် မိစ;ာဝါယာမ မည်၏။  

 

သမာဝါယာမ = မှန်ကန်စာွ အားထုတ်ြခင်း 

 ၁။ ြဖစ်ဖူးေသာ အကုသုိလ်တရားများကုိ ေနUက်မြဖစ်ေအာင် အားထုတ်ြခင်း၊ 

 ၂။ မြဖစ်ေသးေသာ အကုသုိလ်တရားများကုိ မြဖစ်ေအာင် အားထုတ်ြခင်း၊ 

 ၃။ မြဖစ်ေသးေသာ ကုသုိလ်တရားများကုိ ြဖစ်ေအာင် အားထုတ်ြခင်း၊ 

 ၄။ ြဖစ်ပီးေသာ ကုသုိလ်တရားများကုိ တိုးပွားေအာင် ကိးစားအားထုတ်ြခင်း၊ 

 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။      ။သူတပါးတို အကုသုိလ်အရာ၌ ဇွဲေကာင်းလျက် မိစ;ာဝါယာမ ရှိကမည့်ေနရာ 

ဝယ် ငါတိုသည် ကုသုိလ်အရာ၌ ဇွဲေကာင်းလျက် သမာဝါယာမှင့် ြပည့်စံုေစမည်။ ကိေလသာပါးေစမည့် 

အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ မိစ;ာအာဇီဝလမ်းဆိုးကုိ သမာအာဇီဝ လမ်းေကာင်းြဖင့် ေရာှင်လဲေနမည်။ သမာ-

ဝါယာမြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ တက်မည်။ မိစ;ာဝါယာမ ကိေလသာမီးကုိ သမာဝါယာမ ေရစင်ြဖင့် 

ငိမ်းသတ်မည်။  

 

 

၁၇။ မိစ2ာသတိ = မာှးယွငး်စွာ အမတှ်ရြခငး် 

 အကုသုိလ်ြဖစ်မည့် အရာများကုိ ြပန်လည်သတိရေနြခင်းသည် မိစ;ာသတိ မည်၏။ ကုသုိလ် 

ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကုိ ြပန်လည်သတိရေနြခင်း၊ ေနUင်လုပ်မည့်တရားများကုိ သတိရေနြခင်း၊ 

သတိပာန်တရား ကျင့်�ကံအားထုတ်ေနြခင်းသည် သမာသတိမည်၏။  

 

မိစ2ာသတိဟူ၍ ရိှသေလာ… 

 “မိစ;ာသတိ”မည်သည် သီးြခားတရားကုိယ် မရှိ။ အတိတ်ကုိ �ကံစည်ေသာပုဂိလ်၌ ြဖစ်ေသာ 

အကုသုိလ်စိတပါဒ်တို၏ အမည်သာြဖစ်၏။ ေရှးယခင်က သားရြခင်း, ပစည်းဥစာရြခင်း, အ�ခံအရံ 
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ဂုဏ်သတင်း ေကျာ်ေစာမကုိရြခင်း စသည်တိုကုိ ြပန်လည်ေအာင့်ေမ့ သတိရြခင်းမျိး ရှိသည်ကား မှန်၏။ 

သုိေသာ် ထိုသတိရြခင်းမျိးသည် သတိေစတသိက် မဟုတ်။ ထိုအတိတ်အာုံများကုိ ြပန်လည်ေအာင့်ေမ့ 

ေသာ သူအား သတိှင့်တူသည့် အကုသုိလ်စိတ်-ေစတသိက်တရားများသာ ြဖစ်သည်။ 

 

 (အယံ ပန ဝိေသေသာ, မိစ;ာသကပါဒေယာ ဝိယ ဟိ မိစ;ာသတိ နUမ ပါဋိဧေကာ ေကာစိ ဓေမာ 

နUမ နတိ၊ အတီတံ ပန စိZယေတာ ပဝတာနံ စတုမိ အကုသလကUေမတံ အဓိဝစနံ။ ယမိ ဝုတံ 

ဘဂဝတာ- “အေတသာ ဘိကေဝ အုဿတိ ေနသာ နတီတိ ဝဒါမိ, ပုတလာဘံ ဝါ ဘိကေဝ အု–

ဿရေတာ, ဓနလာဘံ ဝါ ဘိကေဝ အုဿရေတာ, ယသလာဘံ ဝါ ဘိကေဝ အုဿရေတာ”တိ၊ တမိ 

တံ တံ စိေZZဿ သတိပဋိူပေကန ဥပတ သUယ ဝုတZိ ေဝဒိတဗံ။ (မူ၊ ၊ ၁၊ ၁၉၂။) 

 

ေဆာင်=  အကုသုိလ်ဆိုင်ရာ၊ အမှတ်ရတာ၊ မိစ;ာသတိမှတ်၊ 

   ကုသုိလ်ဆိုင်ရာ၊ အမှတ်ရတာ၊ သမာသတိမှတ်၊ 

   ုပ်နUမ်ှစ်ြဖာ၊ အမှတ်ရတာ၊ ဝိပဿနUသတိမှတ်။ 

 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။        ။ သူတပါးတို ေလာကေရးရာ, အကုသုိလ်အရာတို၌ သတိရေနကမည့် 

ေနရာ ဝယ် ငါတိုသည် ကုသုိလ်အရာ၌ အမှတ်ရမသတိကုိ ြဖစ်ေစမည်။ ကိေလသာပါးေအာင် ကျင့်မည်။ 

ထိုက့ဲ သုိေသာ စိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ မိစ;ာသတိလမ်းဆိုးကုိ သမာသတိ လမ်းေကာင်းြဖင့် 

ေရာှင်လဲေနမည်။ သမာသတိြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ တက်မည်။ မိစ;ာသတိ ကိေလသာမီးကုိ သမာသတိ 

ေရစင်ြဖင့် ငိမ်း ေစမည်။ 

 

 

၁၈။ မိစ2ာသမာဓိ = မှားယွင်းေသာသမာဓိ 

 မေကာင်းမအကုသုိလ်လုပ်ငန်းများ ြပလုပ်ဖုိ, ေြပာဆိုဖုိ, �ကံစည်ေသာအခါ၌ ထိုလုပ်ငန်းထဲတွင် 

စိတ်တည်ကည်ေနြခင်းသည် မိစ;ာသမာဓိမည်၏။  

 ကုသုိလ်ေကာင်းမ လုပ်ငန်းများ၌ စိတ်ထားတည်ကည်မ၊ ဘာဝနUတရားများ အားထုတ်ရာ၌ 

အာုံနိမိတ် တစ်ခုတည်းအေပမှာ စိတ်ကုိ စွဲမဲတည်ငိမ်စာွ ထားိုင်မသည် သမာသမာဓိမည်၏။ 

ေဆာင်။  အကုသုိလ်ဆိုင်ရာ၊ စိတ်တည်တာ၊ မိစ;ာသမာဓိ။ 

  ကုသုိလ်ဆိုင်ရာ၊ စိတ်တည်တာ၊ သမာသမာဓိ။ 

 

သမာဓိ ၃-မျ'ိး 
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၁။ ခဏိက သမာဓိ = သမထအရာ၌ အားထုတ်စ ပရိကမဘာဝနU အခိုက်၌ြဖစ်ေသာ သမာဓိ၊  

ဝိပဿနUအရာ၌ နီဝရဏကင်းေလာက်ေအာင် မှတ်တိုင်း ြဖစ်ေပေနေသာ သမာဓိ။ 

၂။ ဥပစာရ သမာဓိ = အေှUင့်အယှက် နီဝရဏတရားများကင်းေအာင် အားေကာင်းလာပီး၊ ဈာန်၏ 

အနီး၌ြဖစ်ေသာ သမာဓိ။ 

၃။ အပနU သမာဓိ = ဈာန်စိတ်ှင့် ယှ်ေသာ သမာဓိ။ 

 

ဝါရငါးမျ'ိးြဖင့် အဓ[ိာန်။  သူတပါးတို ေလာကေရးရာ အကုသုိလ်အရာ၌ စိတ်တည်တံ့ကမည့် 

ေနရာ၌ ငါတိုသည် ကုသုိလ်အရာ၌ စိတ်ကုိ တည်တံ့ေစမည်။ ကိေလသာကုိ ပါးေအာင်ကျင့်မည်။ 

မိစ;ာသမာဓိ လမ်းဆိုးကုိ သမာသမာဓိ လမ်းေကာင်းြဖင့် ေရာှင်လဲမည်။ သမာသမာဓိြဖင့် အဆင့်အတန်း 

တက်ေစ မည်။ မိစ;ာသမာဓိ ကိေလသာမီးကုိ သမာသမာဓိေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 

၁၉။ မိစ2ာtာဏ = မာှးယွငး်စွာ ဆင်ြခင်ြခငး် 

 မေကာင်းမြပလုပ်ရာ၌ နည်းလမ်းကုိ�ကံဆြခင်း၊ ြပလုပ်ပီးေနUက် ေကာင်းတဲ့အေနနဲ ြပန်လည် 

ဆင်ြခင်ြခင်းအားြဖင့် ြဖစ်ေသာ ေမာဟကုိပင် မိစ2ာtာဏဟု ေခ၏။ 

 အရိယာအြဖစ်သုိ ေရာက်ေသာအခါ မိမိေရာက်ေသာ မဂ်, ဖုိလ်, နိဗာန်, ပယ်ပီးေသာကိေလသာ, 

မပယ်ေသးေသာ ကိေလသာ- ဤငါးမျိးကုိ ဆင်ြခင်ေသာoာဏ်သည် သမZာtာဏ မည်၏။ ထိုဆင်ြခင် 

oာဏ်သည် ေသာတာပန်၌ ၅-မျိး၊ သကဒါဂါမ်၌ ၅-မျိး၊ အနUဂါမ်၌ ၅-မျိး၊ ရဟZU၌ ၄-မျိးအားြဖင့် ၁၉-

မျိး ရှိ၏။  

 

 (မိစ;ာoာဏZိ ပါပကိရိယာသု ဥပါယစိZဝေသန, ပါပံ ကတာွ “သုကတံ မယာ”တိ ပစေဝကဏာ-

ကာေရန စ ဥပေU ေမာေဟာ ေဝဒိတေဗာ၊ သမာoာဏZိ ဧတ ပန ဧကူနဝီသတိေဘဒံ ပစေဝကဏာ-

oာဏံ “သမာoာဏ”Zိ ဝုစတိ။ မူ၊၊၁၊ Uှ-၁၉၂။) 

 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။ သူတပါးတို မိစ;ာoာဏ်ရှိကမည့် ေနရာဝယ် ငါတိုသည် သမာoာဏ် စိတ်၌ 

ြဖစ်ေစမည်။ သမာoာဏ်ြဖင့် ကိေလသာ ပါးေအာင်ကျင့်မည်။ မိစ;ာoာဏ်လမ်းဆိုးကုိ သမာoာဏ် 

လမ်ေကာင်းြဖင့် အဆင့်အတန်း တက်ေစမည်။ မိစ;ာoာဏ် ကိေလသာမီးကုိ သမာoာဏ်ေရစင်ြဖင့် 

ငိမ်းသတ်မည်။ 

 

၂၀။ မိစ2ာဝိမုတ�ိ = မာှးယွငး်ေသာလွတ်ြခငး် 
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 တကယ့်လွတ်ေြမာက်မ မဟုတ်ဘဲ လွတ်ေြမာက်မအစစ်ဟု ယံုကည်ထားသည့် မှားယွင်းေသာ 

လွတ်ေြမာက်မမျိးကုိ မိစ;ာဝိမုတိ ဟု ေခသည်။  

 

လွတ်ေြမာက်မမျိးစံု… 

 > သာသနUပ၌ အတကုိေတွလင် လွတ်ေြမာက်ပီဟု ယူဆ၏။ 

 > တချိ အတှင့်ခUကုိ ခွဲြခားသိလင် လွတ်ေြမာက်ပီဟု ယူဆ၏။ 

 > ဂျနိ်းဘာသာဝင်များ အတသုိ ကံသစ်မေရာက်ိုင်ေအာင် ကျင့်ြခင်း၊ ကံေဟာင်းကုန်ေအာင် 

    ဆင်းရဲခံြခင်းြဖင့် လွတ်ေြမာက်၏ဟု ယူဆ၏။ 

 > တချိက မီးပူေဇာ်ြခင်းြဖင့် လွတ်ေြမာက်၏ဟု ယူဆ၏။ 

 > တချိက ဂဂါြမစ်ေရကုိ ချိးြခင်းြဖင့် အြပစ်မှ ကင်းစင်၏ဟု ယူဆ၏။ 

 > တချိက ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်ကုိ ကုိးကွယ်ြခင်းြဖင့် ေကာင်းကင်ဘုံသုိ ေရာက်ပီး 

   လွတ်ေြမာက်၏ဟု ယူဆ၏။  

 > ဗကြဗဟာကီးက သူပထမဈာန်ဘုံသုိ ေရာက်လင် လွတ်ေြမာက်ပီဟု ယူဆ၏။ 

 > တချိက ူပဈာန်တစ်ပါးပါးြဖင့် လွတ်ေြမာက်သည်ဟု ယူဆ၏။ 

 > အာဠာရှင့် ဥဒကရေသ့တိုလို အချိပုဂိလ်များက အာကိlညာဈာန်, ေနဝသညာဈာန်ြဖင့်  

   လွတ်ေြမာက်သည်ဟု ယူဆက၏။ 

 
အလင်းေရာင် ရဟ�IH။      ။ တခါက မေထရ်တပါး တခဏချင်း ရဟZUြဖစ်ိုင်ေသာ ကမာန်းများ ေပးသညဟ်ု 

ဆို၏။ မူလကမာန်း ှလုံးသွင်းပီး ေကျာင်းသခန်းထဲဝင်ေနရန် ေြပာ၏။ ဤသုိ ှလုံးသွင်းေနစ် အေရာင်အလင်း 

ေပလာလင် အဲဒါ ပထမမဂ်၊ ေနUက်တစ်ကမိ်ေပလင် ဒုတိယမဂ်၊ တတိယ စတုတအကမိ်များ ေပလာလင် 

တတိယမဂ် စတုတမဂ်များဟု ဆံုးြဖတ်ေပး၏။  

ထုိမေထရ် ပျံေတာ်မူေသာအခါ တပည့်များက ရဟZUဟုထင်ပီး သဂဟက်ာ ေစတီတညထ်ားက၏။ စာေပ 

ကျမ်းဂနတ်တ်ေသာ အာဂZရဟန်းများ ကွလာ၍ “ဒါ ရဟZUမဟုတ်၊ ပထုုဇ်မသာ ရှိေသးေကာင်း၊ ဝိပဿနU 

ညစည်းေကာင်း အလင်းေရာင်မသာ”ဟု ရှင်းြပေသာလ်ည်း တပည့်များက မခံမရပ်ိုင်ြဖစ်ပီး ြငင်းခံုက၏။ ဤ၌ 

ရဟZUမဟုတ်သူကို ရဟZUဟ ုထင်မာှးြခင်းတည်း။ (သာမဂါမသုတ်၊ ပဏ်--၃၊ Uှ-၂၅-၆။) 

(မှတ်ချက်။     ။ ဤသုိ ရဟZUမဟုတ်သူကို ရဟZUဟု အထင်မာှးေနသည့် အယူကို မစနွ်လင် ထုိပုဂိလ်သည် 

မဂ်ဖိုလ်လည်း မရိုင်၊ နတ်ြပည်လဲ မေရာက်ိုင်ဟု အကထာဆရာကီးက ြပဆိုထား၏။ သတိချပ်ကေစ။) 

 

အိုးကင်းေလှာ် ရဟ�IH။  ။ အြခား ေနUကတ်စပ်ါးေဟာပံုမာှ စိတ်ကူးြဖင့် ဖိုခံုေလာက်ြပင်, အိုးတင်, မီးေမွး၊ စိတ်ကူး 

ြဖင့်ပင် မမိိတုိ၏ ၃၂-ေကာာသကို ဒယ်အိုးကင်းထဲ ထည့်ပီး စိတ်ကူးြဖင့် ဒုတ်နဲ ေမ၊ ြပာကျေသာအခါ ပါးစပ်ေလြဖင့် 

မတ်ထုတ်လုိကရ်၏။ အဲသလုိ ပုဂိလ်သည် မေကာင်းမကို ခါထုတ်ပီးေသာ ရဟန်းမည်၏ဟု ေဟာသတ့ဲ။ ထုိဆရာကို 

လည်း တပည့်များက ရဟZUထင်ပီး ေစတီတညက်ာ ကိုးကယ်ွေလ၏။ (သာမဂါမသုတ်၊ ပဏ်--၃၊Uှ-၂၆။) 
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သမZာဝိမုတ�ိ။     ။ဝိသုဒိ ၇-ပါး၊ နUမူပ ပရိေစ;ဒoာဏ်စေသာ oာဏစ်် ၁၂-ပါး အစ်အတိုင်း တက်ပီး၊ 

အရိယာမဂ်ေလးပါးသုိ ဆိုက်ေရာက်ကာ၊ အရိယာဖုိလ်ေလးပါးြဖင့် လွတ်ေြမာက်ြခင်းကုိ ေခသည်။ 

 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။  ။အြခားသူတို မလွတ်ေြမာက်ေသးပါဘဲ လွတ်ေြမာက်ပီထင်လျက် ေကာင့်ကမ့ဲ 

ေနကရာဝယ် ငါတိုသည် အရိယာဖုိလ်အစစ်ြဖင့် လွတ်ေြမာက်ေအာင် အားထုတ်မည်။ ကိေလသာပါးေစ 

ေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤသုိေသာ စိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ မိစ;ာဝိမုတိလမ်းဆိုးကုိ သမာဝိမုတိ 

လမ်းေကာင်းြဖင့် ေရာှင်လဲမည်။ သမာဝိမုတိြဖင့် အဆင့်အတန်း တက်မည်။ မိစ;ာဝိမုတိ ကိေလသာမီးကုိ 

သမာဝိမုတိေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 

 

 

၂၁။ ထိနမိဒJ = ထိုငး်မUိငး်ြခငး် 
 စိတ်-ေစတသိက်တို၏ ထိုင်းမိင်းေလျာ့လျည်းြခင်းကုိ ထိနမိဒဟု ေခသည်။ 

အိပ်ငုိက်ြခင်း ၂-မျ'ိး 

 ထိနမိဒေကာင့် အိပ်ငုိက်ြခင်း၊ ခUကုိယ်ပင်ပန်း၍ အိပ်ငုိက်ြခင်းဟု ှစ်မျိးရှိ၏။ ကုသုိလ် 

ေကာင်းမှင့်စပ်ေသာ လုပ်ငန်းများ၌ ပျင်းရိထိုင်းမိင်းြခင်း၊ ငုိက်မျ်းြခင်းကုိ ထိနမိဒဟု ယူသင့်၏။ ခU 

ကုိယ်ပင်ပန်း၍ အိပ်ငုိက်ြခင်းသည်ကား ရဟZUများ၌လည်း ြဖစ်ေသး၏။ ထိုေကာင့် ကုသုိလ်ေကာင်းမ 

ှင့်စပ်ေသာ လုပ်ငန်းများ၌ ထိုင်းမိင်းြခင်းကုိ ပယ်ိုင်ေအာင် အားထုတ်ရမည်။  

 

&ုပ်မိဒJဝါဒ 

 ဝိမုတိမဂကျမ်း၌ (၁) စိတ်ေကာင့်ြဖစ်ေသာ မိဒ၊ (၂) ရာသီဥတုေကာင့်ြဖစ်ေသာ မိဒ၊ (၃) အစား 

လွန်၍ြဖစ်ေသာ မိဒဟု ငုိက်မျ်းြခင်းမိဒ ၃-မျိးရှိ၏။ ဤ၌ စိတ်ေကာင့်ြဖစ်ေသာ ငုိက်မျ်းြခင်းမိဒသာ 

နီဝရဏကိေလသာ ြဖစ်၏။ ကျန်ဥတုှင့် အာဟာရေကာင့်ြဖစ်ေသာ ငုိက်မျ်းြခင်းကေတာ့ နီဝရဏ 

ကိေလသာမဟုတ်ဟု ဆို၏။  

 အဘယ့်ေကာင့်ဆိုေသာ် ဥတု,အာဟာရများေကာင့် ရဟZUများေတာင် ြဖစ်ိုင်ေသးသည်ဟု 

ဆိုထား၏။ ဤအဆိုကုိ ဝိသုဒိမဂ်ကျမ်းှင့်, အသာလိနီ အကထာကျမ်းများက ပယ်ထား၏။ သုိေသာ် 

ဥတုှင့် အာဟာရေကာင့်ြဖစ်ေသာ ုပ်မိဒကုိ မိလိပဉှင့် ေပဋေကာပေဒသကျမ်းတိုတွင့် ေတွရ၏။  

(ဤေနရာ၌ စိစစ်ကည့်လင့် ုပ်မိဒရှိသည်ဟု ယူဆေသာကျမ်းမှာ ၃-ခုမှာ အိယက ေရးေသာ 

ကျမ်းများြဖစ်ပီး၊ ၎င်းကုိပယ်ေသာ အကထာများမှာ သီဟုိဠ်မှေရးေသာ ကျမ်းများြဖစ်သည်။) 

 

မဟာစည်ဆရာေတာ့် အယူအဆ 
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 သစကပရိဗုိဇ်ကီးက ဘုရားကုိ ေမာဟမကင်းေသးသူအြဖစ် စွပ်စွဲလို၍ “အရှင်ဘုရား… ေနအခါ 

ကျနိ်းစက်ဖူးပါသလား?”ဟု ေမးသြဖင့်, ြမတ်စာွဘုရားက “ေွရာသီ ေနUက်ဆံုးလမှာ ေနအခါ ကျနိ်းစက် 

ဖူး၏”ဟု ေြဖေတာ်မူ၏။ ထိုအိပ်ြခင်းသည် ေမာဟေကာင့် မဟုတ်ဘဲ ကုိယ်ပင်ပန်း၍ အိပ်ြခင်းြဖစ်သည် 

ဟု ရှင်းြပေတာ်မူ၏။ ဤသည်ကုိ ေထာက်ဆ၍ ုပ်မိဒဝါဒက သင့်တဲ့သေဘာရှိေကာင်း ယူဆေတာ်မူ၏။ 

      (သေလခသုတ်တရား၊ တွဲ-၂၊ Uှ-၁၀၀။) 

 

ထိန၏ လကuဏာဒိ စတုကE  

ထိနနတာ ထိနံ = စွမ်းအားမထုတ် တွန်ဆုတ်ေသာစိတ်၏ ြဖစ်ေကာင်းသေဘာသည် ထိနမည်၏။ 

အုဿာဟ-လကဏံ = အားတက်သေရာ မရှိြခင်း လကဏာရှိ၏။ 

ဝီရိယဝိေနUဒန-ရသံ = ဝီရိယကုိ ပယ်ရာှးြခင်း ကိစရှိ၏။ 

သံသီဒန-ပစပာနံ = ထိုထိကိစ၌ ဆုတ်နစ်ေသာတရားဟု oာဏ်အားထင်လာ၏။ 

 

မိဒJ လကuဏာဒိ စတုကE  

မိဒနတာ မိဒံ = ေစတသိက်တို၏ အားအင်ကုန်ခမ်း ပင်ပန်းြခင်းသေဘာသည် မိဒမည်၏။ 

အကမညတာ-လကဏံ = ထိုထိုအမကိစ၌ မခံ့သည်၏အြဖစ်ဟူေသာ လကဏာရှိ၏။ 

ဩနဟန-ရသံ = ယှ်ဘက်တရားတိုကုိ ေလးတွဲတွဲေအာင် ဖဲွထားြခင်းကိစရှိ၏။ 

လီနဘာဝ-ပစပာနံ = တွန်ဆုတ်သည်၏အြဖစ်ြဖင့် oာဏ်အားထင်လာ၏။ 

ပစလာယိကာနိဒါ-ပစပာနံ ဝါ။ တနည်းကား- မျက်ေတာင်တလပ်လပ်ရှိေအာင် အိပ်ငုိက်ြခင်း အကျိးကုိ 

 ြဖစ်ေစတတ်၏။ (ဖလပစပာန်) 

 

ဥဘယမိ အရတိတီဝိဇမ�ိတာဒီသု အေယာနိေသာ-မနသိကာရ-ပဒာနံ = ထိနမိဒ ၂-ပါးလံုး ကုသုိလ် 

တရားတို၌ မေမွေလျာ်ြခင်း, ပျင်းရိြခင်း, ကုိယ်လက် ဆန်တန်းြခင်းရှိသူ၏အြဖစ်- အစရှိ 

သည်တို၌ အေယာနိေသာ မနသိကာရလင် နီးေသာအေကာင်း ရှိ၏။ 

 

ဝါရငါးမျ'ိးြဖင့် အဓ[ိာန်။    ။ အြခားသူများ စိတ်ထိုင်းမိင်းေလျာ့လျည်းသည့် ေနရာဝယ် ငါတိုသည် 

ထိနမိဒကုိ ကင်းေစမည်။ ကိေလသာပါးေစေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤသုိေသာ စိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစ 

မည်။ ေလးလံထိုင်းမိင်းြခင်း ထိနမိဒကုိ ဝီရိယတင်း ဇွဲြပင်းြပင်းြဖင့် ေရာှင်လဲေနပါမ့ည်။ ဝီရိယြဖင့် အဆင့် 

အတန်းကုိ ြမင့်တက်မည်။ ထိနမိဒကိေလသာမီးကုိ ဝီရိယေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 
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၂၂။ ဥဒJစL = စိတပ်ျံ̂ လငွ့်ြခငး် 
 အာုံတစ်ခုတည်း၌ တည်ငိမ်စာွ မေနဘဲ အြခားအာုံတစ်ပါးသုိ ေြပာင်းလဲပျံလွင့်သွားေနြခင်း 

ကုိ ဆိုလိုသည်။ 

 

စိတ်ပျံ^လွင့်ြခင်း ၂-မျ'ိး 

 တခါတရံ လိုချင်တပ်မက်မ, စိတ်ဆိုးမ, ေတွေဝမစသည် ဘယ်ဟာမှ မထင်ရာှးဘဲ ြဖစ်ေနတတ် 

၏။ တခါတရံ အထူးဂုစိုက် မှတ်ေနေသာ်လည်း အတင်းေရာှင်ထွက်သွားသလို စိတ်ကူးမျိးလဲ ရှိ၏။ 

ဤအရာများသည် ဝီရိယနည်းေသာ အချနိ်များတွင် ြဖစ်တတ်ေသာ ပျံလွင့်မ ဥဒစပင် ြဖစ်သည်။  

 တခါတရံ စိုးရိမ်စိတ်, ေကာင့်ကစိတ် များလွန်းသြဖင့် ပျံလွင့်ေနတာလဲ ြဖစ်တတ်၏။ 

ထိုအခါမျိး တွင် ဝီရိယနည်းနည်း ေလာ့ချပီး ခပ်မှန်မှန် မှတ်ရ၏။  

 

ဥဒJစL၏ လကuဏာဒိ စတုကE  

ဥဒတဿ ဘာေဝါ ဥဒစံ = ပျံလွင့်ေသာစိတ်၏အြဖစ်သည် ဥဒစမည်၏။ 

တံ ေစတေသာ အဝူပသမလကဏံ ဝါတာဘိဃာတစလဇလံ ဝိယ = ထိုဥဒစသည် ေလ၏တိုက်ခတ်ြခင်း 

 ေကာင့် လပ်ရာှးေသာေရက့ဲသုိ စိတ်၏ မငိမ်သက်ြခင်း လကဏာရှိ၏။ 

အနဝာန-ရသံ ဝါတာဘိဃာတစလဓဇပဋာကာ ဝိယ = ေလတိုက်ခတ်ြခင်းေကာင့် လပ်ရာှးေသာ အလံ 

တံခွန်က့ဲသုိ မရပ်မတည်ြခင်း ကိစရှိ၏။ 

ဘZတ-ပစပာနံ ပါသာဏာဘိဃာတသမုဒတဘသာ ဝိယ = ေကျာက်ခဲြဖင့်ေပါက်အပ်သည်ြဖစ်၍ 

အထက်သုိလွင့်တက်ေသာ ြပာက့ဲသုိ တုန်လပ်တတ်သည်၏ အြဖစ်ြဖင့် oာဏ်အား 

ထင်လာ၏။ 

ေစတေသာ အဝူပသေမ အေယာနိေသာ-မနသိကာရ-ပဒာနံ = စိတ်၏ မငိမ်သက်ြခင်းဟူေသာ အကျိး 

ေကာင့် (ဝါ) မငိမ်သက်ေကာင်း အာုံေကာင့် အေယာနိေသာ မနသိကာရလင် 

နီးေသာ အေကာင်းရှိ၏။ 

စိတဝိေကေပါတိ ဒဗံ = စိတ်၏ ပျံလွင့်ေကာင်းတရားဟု မှတ်သားအပ်၏။ 

 

ဝါရငါးမျ'ိးြဖင့် အဓ[ိာန်။    အြခားသူတို စိတ်ပျံလွင့်ေနကည်မည့် အရာဝယ် ငါတိုသည် စိတ်ကုိ တည် 

ကည်ေစမည်။ ကိေလသာပါးေစေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤသုိေသာ စိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ 

စိတ်ပျံ လွင့်ြခင်း ဥဒစကုိ စိတ်တည်ကည်ေအာင်ထားြခင်း သမာဓိြဖင့် ေရာှင်လဲေနပါမည်။ 

စိတ်တည်ကည်မ သမာဓိြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ တက်မည်။ စိတ်ပျံမဥဒစ ကိေလသာကုိ 

စိတ်တည်ကည်မ သမာဓိြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 
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၂၃။ ဝိစိကိစ2ာ = တရားမှန်၌ ယံုမာှးြခငး် 

 ဘုရားစသည်, အနိစစသည်တို၏ သေဘာကုိ စူးစမ်းဆင်ြခင်လတ်ေသာ ေကာင်းစာွမဆံုးြဖတ်ိုင် 

ဘဲ ဆင်းရဲပင်ပန်းေကာင်း တရားြဖစ်ေသာေကာင့် ဝိစိကိစ;ာဟု ေခ၏။  

 တနည်း။  ဘုရားစသည်တို၌ ယံုမှားမြဖစ်ေနလင် ထိုယံုမှားမေရာဂါကင်းေအာင် oာဏ် 

ပညာတည်းဟူေသာ ေဆးြဖင့်ကုသဖုိရန် အင်မတန်ခဲယ်းလှေသာ သေဘာကုိ ဝိစိကိစ;ာဟု ေခ၏။ 

 

မှတ်ချက်။  ဤယံုမှားြခင်းဟူသည် တရားှင့်စပ်ေသာ ယံုမှားြခင်းကုိသာ ဆိုလိုသည်။ လမ်းဆံု 

ေရာက်၍ လမ်းမှန်လမ်းမှား မေဝခွဲိုင်ြခင်းမျိးမှာ ရဟZUများပင် ြဖစ်တတ်ေသး၏။ ၎င်းကုိ ဝိစိကိစ;ာဟု 

မဆို။ 

 

ယံုမှားြခင်း ၈မျ'ိး 

 ၁။ ဘုရား၌ ယံုမှားြခင်း၊ ၂။ တရား၌ ယံုမှားြခင်း၊ ၃။ သံဃာ၌ ယံုမှားြခင်း၊ ၄။ သီလ, သမာဓိ, 

ပညာဟူေသာ သိကာသုံးပါး၌ ယံုမှားြခင်း၊ ၅။ သံသရာ၏ ေရှအဖုိကုိ ယံုမှားြခင်း၊ ၆။ သံသရာ၏ 

ေနUက်အဖုိကုိ ယံုမှားြခင်း၊ ၇။ ေရှေနUက်ှစ်ရပ် ဆက်စပ်လျက် ပစပန်အဖုိကုိ ယံုမှားြခင်း၊ ၈။ ေကာင်း 

ကျိးဆက်စပ်ြဖစ်ပုံ ပဋိစသမုပါဒ်တရား၌ ယံုမှားြခင်း။ 

 

ဝိစိကိစ2ာ၏ လကuဏာဒိ စတုကE   

ဝိဂတာ စိကိစ;ာတိ ဝိစိကိစ;ာ = oာဏ်တည်းဟူေသာ ေဆးကုြခင်းမှကင်းေသာေကာင့် ဝိစိကိစ;ာမည်၏။  

  သဘာဝံ ဝါ စိနေZU ဧတာယ ကိစ;တိ ကိလမတီတိ ဝိစိကိစ;ာ = တနည်း- 

ဤသေဘာတရားြဖင့် တရားတို၏ ဟုတ်မှန်ေသာသေဘာကုိ စူးစမ်းရာှေဖွသည်ရှိေသာ် 

 ပင်ပန်းရေသာေကာင့် ဝိစိကိစ;ာ မည်၏။ 

သာ သံသယ-လကဏာ = ထိုဝိစိကိစ;ာသည် ယံုမှားြခင်းလကဏာရှိ၏။ 

ကမန-ရသာ = တုန်လပ်ြခင်းကိစ ရှိ၏။ 

အနိစ;ယပစပာနU = ဆံုးြဖတ်ြခင်းမရှိေသတရားဟု ေယာဂီoာဏအ်ားထင်၏။ 

အေနကံသဂါဟ-ပစပာနU ဝါ = တနည်းကား- တစ်ပါးမက များေသာအဖုိကုိ ယူြခင်းသေဘာတရားဟု 

 oာဏ်အား ထင်လာ၏။ 

အေယာနိေသာ-မနသိကာရ-ပဒာနU = မသင့်တင့်ေသာ ှလံုးသွင်းြခင်းလင် နီးေသာ အေကာင်းရှိ၏။ 

ပဋိပတိအZရာယကရာတိ ဒဗာ = ပဋိပတ်၏ အZရာယ်ကုိ ြပတတ်ေသာတရားဟု မှတ်သားထိုက်၏။ 
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(ဥဒစဉိ ဧကာရမေဏ ဝိပတိ, ဝိစိကိစ;ာ နUနUရမေဏ = ဥဒစသည် အာုံတစ်ခုတည်း၌ 

တုန်လပ်တတ်၏။ ဝိစိကိစ;ာသည်ကား အာုံအများ၌ တုန်လပ်တတ်၏။) 

 

ဝါရငါးမျ'ိးြဖင့် အဓ[ိာန်။      ။အြခားသူတို ရတနUသုံးပါးှင့် ကျင့်စ်တိုအေပ၌ ယံုမှားမြဖစ်ေနရာဝယ် 

ငါတိုသည် လွန်ေြမာက်ေအာင် အားထုတ်လျက် ယံုမှားမကုိ ကင်းေစမည်။ ကိေလသာပါးေစေသာ 

အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤသုိေသာ စိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ ယံုမှားမလမ်းဆိုးကုိ ယံုကည်ဆံုးြဖတ်မ 

လမ်းေကာင်းြဖင့် ေရာှင်လဲမည်။ ယံုကည်ဆံုးြဖတ်မြဖင့် အဆင့်အတန်း ြမင့်တက်မည်။ ဝိစိကိစ;ာ 

ကိေလသာမီးကုိ ယံုကည်ဆံုးြဖတ်မ အဓိေမာကေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 

 

 

၂၄။ ေကာဓ = အမျက်ထွက်ြခငး် 

 မိမိမကိက်ေသာ အရာများကုိ ြမင်ရ, ကားရေသာအခါ စသည်တို၌ အမျက်ေဒါသ ထွက်တတ် 

၏။ ထိုေကာင့် စိတ်ဆိုးလာလင် ကုိယ်တ်အမူအရာများ မေဖါက်ြပန်ေစဘဲ စိတ်ထဲတွင်ပင် ငိမ်းသွား 

ေအာင် မှတ်ရမည်။ မျက်Uှပျက်သွားရင်လဲ ြမန်ြမန်ငိမ်းေအာင် ပယ်ရမည်။ တ်က ေြပာမိပါကလည်း 

ေနUက်ထပ်မေြပာမေအာင် ထိန်းရမည်။ 

 အမျက်ေဒါသသည် ဦးစာွပထမ မိမိ၏ ေကာင်းြမတ်ေသာ, ေအးချမ်းေနေသာ စိတ်ေကာင်းများကုိ 

စတင် ဖျက်ဆီးသြဖင့် ေဒါသ၏ ှိပ်စက်မကုိ မိမိက ေရှးဦးစာွ ခံရ၏။ ထိုေနUက် မိမိ၏ ပတ်ဝန်းကျင် 

လူများအားလံုးကုိ ဖျက်ဆီးပစ်တတ်၏။ ေဒါသသည် အဖျက်သမား သက်သက်သာြဖစ်၏။ 

 
ခZီဝါဒီရေသ့။  ။ ခZီဝါဒီေခ ကုလရေသ့သည် မမိိကို အေရထူ ကွဲပဲသည့်တုိင်ေအာင် ုိက်ကှ်ပီး၊ ေနUက်ဆံုး 

လက်,ေြခ,Uှေခါင်းကိုပါ ြဖတ်သည့် ကလာဗုမင်းအား ေမတာမပျက် သည်းခံခဲ့ေပသည်။ (ခZီဝါဒီဇာတက) 

 

သိကားမင်း။   ။အသုရာှင့် တာဝတသာနတ်တုိ စစ်ပွဲတွင် အသုရာနတ်များ ံးသြဖင့် ေဝပစတိိအသုရိနန်တ်ကီး 

အဖမ်းခံရ၏။ သုဓမာဓမသဘင်၌ တုတ်ေUှင်ထားသြဖင့် သိကားမင်းကီး သုဓမာဘသင် ဝင်တုိင်း ထွက်တုိင်း အမျိးမျိး 

ဆဲ၏။ မာတလိနတ်သားက “ေကာက်လုိလား”ဟု ေမးေသာအခါ “ေကာက်လုိ မဟုတ်၊ ငါလုိ ပညာရှိက လူမိုက်ှင့် 

ဘက်မပိင်ချင်ေကာင်း၊ အမျက်ထွက်သူကို ြပန်၍ အမျက်မထွက်ြခင်းသညပ်င် လူမိုကက်ို ှိပက်ွပ်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း” 

ြပန်ေြဖခဲ့၏။ ထုိေကာင့် ေဒါသြဖစ်လာလင် ၎င်း၏ အကျိးအြပစ်တုိကို အထပ်ထပ် ဆင်ြခင်သင့်၏။ 

        (ေဝပစိတိသုတ်၊ သဂါထာ၊ ၂၂၂။) 

ေကာဓ၏ လကuဏာဒိ စတုကE 

ေကာေဓာ ကုဇနလကေဏာ, စိကလကေဏာ ဝါ = ေကာဓသည် အမျက်ထွက်ြခင်း လကဏာရှိ၏။  
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(ဝါ) ကမ်းကတ်ေသာအြဖစ်လင် လကဏာရှိ၏။) 

အာဃာတကရဏရေသာ =  ရန်ငိးထားြခင်းကုိ ြပြခင်းကိစရှိ၏။ 

ဒုဿနပစပာေနU၊ = ြပစ်မှားြခင်းလင် oာဏ်အား ေရှးထင်၏။  
 

 ေဆာင်။ ေဒါသမီးလံ၊ အကည့်တန်၊ သည်းခံ လှပသည်။  

 

ဝါရငါးပါး အဓ[ိာန်။        ။ အြခားသူတို ေဒါသကီးလျက် အမျက်ထွက်လွယ်ကသည့် ေနရာဝယ် ငါတို 

သည် အမျက်မထွက်ပဲ သည်းခံလျက်ေနမည်။ ကိေလသာပါးေစေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤသုိေသာ 

စိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ အမျက်ေဒါသကုိ အမျက်မထွက်ြခင်းြဖင့် ေရာှင်လဲေနပါမည်။ ေမတာြဖင့် အဆင့် 

အတန်းကုိ တက်မည်။ ေဒါသကိေလသာမီးကုိ သည်းခံြခင်းေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 

 

 

၂၅။ ဥပနHဟ = ရန်!င'ိးဖွ̂ဲ ြခငး် 

ရန်!ငိ'းဖဲွ^ြခင်းအေ=ကာင်း ၉-ပါး 

(က) သူဟာ ငါအ့ကျိးမ့ဲကုိ အရင်ကလဲ လုပ်ခဲ့၏၊ အခုလဲ လပ်ုေနသည်၊ ေနUင်လဲ လုပ်လိမ့်ဦးမည်ဟု  

ရန်ငိးဖဲွြခင်း (၃-ပါး) 

(ခ) သူသည် ငါချစ်ေသာသူ၏ အကျိးမ့ဲကုိ အရင်လဲ လုပ်ခဲ့၏၊ အခုလဲ လုပ်ေနသည်၊ ေနUင်လဲ  

လုပ်လိမ့်ဦးမည်ဟု ရန်ငိးဖဲွြခင်း (၃-ပါး) 

(ဂ) သူသည် ငါမုန်းေသာသူ၏ အကျိးကုိ အရင်လဲ လုပ်ခဲ့၏၊ အခုလဲ လုပ်ေနသည်၊ ေနUင်လဲ  

လုပ်လိမ့်ဦးမည်ဟု ရန်ငိးဖဲွြခင်း (၃-ပါး) 

 
သမင်ေမးွရင်း ကျားစားရင်း 

 အမျိးသားတစ်ေယာက၌် မယားကီး မယားငယ် ရှိ၏။ မယားငယ်က ကိုယ်ဝန်ရှိေသာအခါ ထုိကိုယ်ဝန် ပျကစ်ီး 

ေအာင် မယားကီးက �ကံစညလု်ပ်ေဆာင်၏။ မယားငယ်က ဤသညက်ို လကစ်ားေချရန် ရန်ငိးထား၏။ 

ေနUက်ဘဝများ၌ ေအာက်ပါအတုိင်း ရန်ငိးထားကာ အဆကဆ်က် လကစ်ားေချက၏။ 

 ပထမဘဝ =  မယားကီး +  မယားငယ် 

 ဒုတိယဘဝ =  ကကမ် +  ေကာင်မ 

 တတိယဘဝ = ကျားသစ်မ +  သမင်မ 

 စတုတဘဝ =  လူ   +         ဘီလူးမ 

ဘုရားှင့်ေတွေသာအခါ သူတုိရန်ငိးများ ေြပပီး ဘီလူးမဟာ ေသာတာပနတ်ည်သွား၏။ (ကာဠယကိနဝီတ၊ ဓမပဒ) 
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အ!ငိ'းNကးီေသာ ြပည့်တန်ဆာမ။  ။သူေဌးသားေလးေယာက်တုိ ြပည့်တန်ဆာမတစ်ေယာကက်ို တေနတာ ေငွတစ ်

ေထာင်ြဖင့် ငှားယမ်း၍ ဥယျာ၌် တေနကနု် ေပျာ်ရ�င်က၏။ ညေနချမ်း မိုးချပလ်ာေသာအခါ ထုိသူေဌးသား ၄-ေယာက် 

တုိသည် အြခား မညသူ်မမရှိသြဖင့် ထုိြပည့်တန်ဆာမကို သတ်ကာ ေငွတစ်ေထာင်ှင့် လက်ဝတ်ရတနUများကိုပါ 

ယူထားလုိက်က၏။ ထုိြပည့်တန်ဆာမသည် မေသခင် “သနUးင့ဲညာြခင်းမရှိေသာ ဒင်းတုိကို ဘီလူးမြဖစက်ာ ြပန်သတ် 

၍ လကစ်ားေချရပါလုိ၏”ဟု ရန်ငိးထားကာ ဆုေတာင်းသွား၏။ ဤသုိြဖင့် ဘဝေပါင်းတစ်ရာ Uွးမေယာင်ေဆာင်၍ 

သတ်ခဲ့ေပသည။် 

 သုိေသာ် ဤသူေဌးသားေလးေယာက်တုိ ေနUကဆ်ံုးဘဝ၌ ဗာဟိယဒါုစရီိယ ပရိဗိုဇ်၊ သုပဗဒု ူနUသည်၊ 

ပုကသာတိမင်း၊ တမဒါဌကိ လူသတ်သမားတုိ ြဖစ်လာကပီး သူတုိ အရိယာြဖစ်ပီးေသာ အချနိ်တွင် သတ်မိ၍ 

အရိယာကိုသတ်ေသာ ကံကီး ထုိက်သွားခဲ့ြပန်ေပသည်။ ဤကား မေကာင်းမြပြခင်း၊ ရန်ငိးဖွဲြခင်း၏ သံသရာ 

ေပတည်း။  

 

ရန်!ငိ'းအစ ရ}ဲကနု်သည်ဘဝ။   ။ေဒဝဒတ်သည် ဘရုားအေပ၌ ေသရိဝရ�ဲကုန်သည်ဘဝမ ှစ၍ ရန်ငိးထားခဲ့ပီး၊ 

ေနUက်ဆံုး ဘုရားကို လုပ်�ကံမကီးများ ဖန်တီးြခင်း၊ ေသွးစိမ်းတည်ေအာင် ြပြခင်း၊ သံဃာသင်းခွဲြခင်းဟူေသာ ကီးေလး 

သည့် ကံကီးများကိုပါ လွနက်ျးမိခဲ့ေလသည်။ (ေသရိဝဝါဏဇိဇာတ်၊ -၁၊ Uှ-၁၂၆။) 

 

ခင်ပုတ်�ှင့်ကျးီ ကမwာ့ရန်မးီ။   ။ေဇတဝန်ေကျာင်းအတွင်း သစ်တစ်ပင်၌ ေနအခါ ကျးီက ခင်ပုတ်ကို ဝိုင်းထုိး၊ 

ညအခါ ခင်ပုတ်က ကျးီကို ေခါင်းြဖတ်သြဖင့် နံနကခ်င်းသစပ်င်ေအာက် ကျးီေခါင်းြပတ်များ စုပံုေနသညက်ို သန်ရှင်းေရး 

လုပ်ေသာ ရဟန်းက ေလာကသ်ြဖင့် သူတုိ ရနစ်ကို ဘုရားက ေဟာခဲ့၏။ 

 ကမ�ာဦး၌ အကျင့်သိကာှင့် ြပည့်စံုပီး ဗလငါးတန်ှင့် ြပည့်စံုသူကို လူတုိက မင်းေြမာက်၊ ြခေသ့ကို ေြခေလး 

ေချာင်း သတဝါတုိက မင်းြပ၊ အာနUငါးကီးကို သမုဒရာ၌ မင်းတင်၊ သုိအတွက် ငှက်တုိလည်း မင်းေြမာကရ်န် 

စည်းေဝးေခ၏။ တဖက်က ခင်ပုတ်ငှကက်ို အဆိုတင်သွင်း၊ အားလုံး သေဘာတူ-မတူ ေမးေသာအခါ သုံးကိမ်ေြမာက် 

တွင် ကျးီက “ခင်ပုတ်ဟာ ေဒါသမထွက်ခင်က ဒိေလာက် မျက်လုံးကီးြပးေနရင် မင်းများြဖစ်သွားရင် မေတွးဝံ့စရာ၊ 

ငါတုိအားလုံး ဒုကေရာက်ရေချရဲ”ဟု ကန်ကကွ်ပီး စည်းေဝးက ထွက်သွား၏။ ခင်ပုတ်ကလဲ အရကှ်ခွဲရေကာင်းလားဟု 

လုိက်၍ ထုိး၏။ ထုိေကာင့် ကျန်ငှကအ်ေပါင်းက ဟသာကို မင်းအြဖစ် တင်လုိက်က၏။ ခင်ပုတ်ှင့်ကျးီ ရန်ငိး ဤက 

စခဲ့၏။ (ခင်ပုတ်ှင့်ကျးီ၊ ရနစ်မးီ၊ ြဖစန်ည်းမှတ်ပါ ကမ�ာဦးခါ။) (ဥလူပကဇာတ်၊ တိကနိပါတ်။ ဇာတ်-ြမန်-ဒု၊ Uှ-၄၆၀) 

 

ဥပနHေဟာ၏ လကuဏာဒိ စတုကE 

ဥပနUေဟာ ဥပနနလကေဏာ = ဥပနUဟသည် အဆင့်ဆင့် ရန်ငိးဖဲွြခင်း လကဏာရှိ၏။ 

ေဝရ အပဋိနိဿဇနရေသာ = ဖဲွအပ်ပီးေသာရန်ငိးကုိ မစွန်ြခင်း ကိစရှိ၏။ 

ေကာဓာုပဗဘာဝ ပစပာေနU = ေကာဓသုိ အစ်ဖဲွေသာအားြဖင့်လင် oာဏ်အားေရှးထင်ေသာ  

အြခင်းအရာရှိ၏။ 

(ပုဗကာေလ ေကာေဓာ, အပရကာေလ ဥပနUေဟာ = ေကာဓသည် ေရှးဦးစာွြဖစ်ပီး, 

ဥပနUဟသည် ေနUက်မှြဖစ်၏။ ) 
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ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။     ။အြခားသူတို ရန်ငိးဖဲွကမည့်ေနရာဝယ် ငါတိုသည် ရန်ငိးကင်းကွာ 

သင့်ေလျာ်စာွ ှလံုးသွင်းေနမည်။ ကိေလသာပါးေစေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤသုိေသာစိတ်မျိးကုိ 

ြဖစ်ေစမည်။ ရန်ငိဖဲွမလမ်းဆိုးကုိ ရန်ငိးမဖဲွေသာ လမ်းေကာင်းြဖင့် ေရာှင်လဲေနပါမည်။ ရန်ငိးမဖဲွမ 

ြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက်မည်။ ရန်ငိးဖဲွမ ကိေလသာမီးကုိ ရန်ငိးကင်းကွာ ေမတာေရစင်ြဖင့် 

ငိမ်းသတ်မည်။ 

၂၆။ မကu = သူတပါးေကျးဇူးကုိ ေချဖျက်ြခငး် 
 မိမိအေပ ေကျးဇူးြပထားေသာ ပုဂိလ်ကုိ ေကျးဇူးမတင်ဘဲ ေကျးဇူးကန်းြခင်းကုိ “မက”ဟု 

ေခ၏။ 

  

ေလာက၌ ရှားပါးသူ ၂-ေယာက် 

၁။ ပုဗကာရီ = မိမိအကျိးကုိ ဘာမှေဆာင်ရ�က်ေပးဖူးြခင်း မရှိ၊ တုန်ြပန်လာမည့် အကျိးကုိလည်း 

ေြမာ်လင့်ချက် မထားဘဲ ေမတာေစတနU သန်သန်ြဖင့် သူတပါးအကျိးကုိ ေရှးဦးစာွ ြပလုပ်ေပးတတ် 

သည့် ပုဂိလ်။ ဥပမာ- မိဘှစ်ပါးတို၏ သားသမီးအေပ ေကးေမွးြပစုမမျိး။ 

၂။ ကတညတ ကတေဝဒီ = သူတပါးြပခဲ့ဖူးေသာ ေကျးဇူးကုိ သိတတ်ပီး, ေကျးဇူးကုိ ကုိယ်တ် 

တိုြဖင့် ေကျးဇူးတုန်ြပန်တတ်ေသာ ပုဂိလ်။ 

 
ေကျးဇူးကနး်ြငား လယ်သမား။  ။ပဏုားလယ်သမားတစ်ေယာက် လယ်ထွနန်Uးတုန်း Uွးခတ်ထားစ် Uွးေပျာက် 

သွား၏။ Uွးရာှရန် ေတာအပုသုိ်လုိကရ်င်း ဟမိဝZUဘက်ေရာကက်ာ မျကစ်ိလည်ပီး ခနုစရ်က်ပတ်လုံး ထမင်းငတ်ေန 

၏။ ထုိစ် တည်ပင်ေတွ၍ တည်သီးတက်ခူးစ် ကိုင်းကျိးကျပီး အလွန်နက်ေသာ ေချာက်ကီးထဲသုိ ကျသွား၏။ ၁၀-

ရကခ်န်ကာမှ ေမျာကမ်င်းှင့်ေတွကာ ေကျာေပတင်၍ ေချာက်ထဲမ ှကယ်တင်လာ၏။ အေပေရာက်၍ အလွနပ်င်ပန်း 

သြဖင့် ပဏုား၏ ေပါင်ေပတွင် ေမျာကမ်င်းခဏအိပ်ေနစ် အသားစားလုိစိတ်ြဖင့် ေခါင်းကို ေကျာက်ခဲြဖင့်ထု၍ သတ် 

ေလ၏။ ေမျာကမ်င်းသည် သစပ်င်ေပသုိ ခနု်တက်၍ သစ်ကိုင်းဖျားမှ လမ်းြပကာ ေတာဆံုးေအာင် လုိက်ပိုေပးလုိက် 

ေသး၏။ သုိေသာ် ေမျာက်မင်းကွယ်သည်ှင့် တပိင်နက် ေကျးဇူးရှင်ကို ြပစမ်ာှးမိေသာကေံကာင့် ချကခ်ျင်း နူUသည် 

ဘဝသုိ ေရာက်ရေလသည်။ (မဟာကပိဇာတ်၊ တသနပိါတ်၊ ဇာတ်-ြမန်-ြပန်၊ စ-တဲွ၊ ၇၀၃။) 

 ေဆာင်။ ေကျးဇူးရှင်အား၊ ေကျးစွပ်ြငား၊ ပျက်ြပားထုိသူမာှ။  

 

ေကျးဇူးသိလှ သာရိပတု�။      ။ ေဇတဝန်ေကျာင်းကို မှီခိုကာ ေဝယျာဝစလုပ်ေနေသာ ပဏုားအိုကီးကို ရာဇဂိဟ် 

မိတွင်း ဆွမ်းတစ်ဇွန်းေလာင်းဖူးေသာ ေကျးဇူးကိုသိပီး ရှင်သာရပိုတရာမေထရက် ဥပဇာယ်ဆရာလုပ်၍ ရဟန်းခံ 

ေပးလုိက်၏။  

ေရှးအတိတ်။  ။ဆင်ကီးသစ်ငုတ်စူး၍ လကသ်မားထံ ေရာက်လာ၍ ဆူးထွင် ကုသေပးလုိက်၏။ ေပျာက်ေသာအခါ 

လက်သမားကို ဆင်ကကညူီ၏။ အိုေသာအခါ သူသားဆင်ြဖေတာ်ကို ထားခဲ့၏။ ဗာရာဏသီမင်းကီးသိပီး လာေရာက် 

ဝယ်ယူသွား၏။ မင်းကီးနတ်ရ�ာစံေသာအခါ တုိင်းြပညက်ို ရနသူ်လကမ်ှ ြပန်ကယ်၏။ 

     (ရာဓမေထရဝ်တ၊ ဓမပဒ၊ -၁၊ ၃၄၆။ အလီနစိတဇာတ်၊ ဒုကနိပါတ်၊) 
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မကu၏ လကuဏာဒိ စတုကE  

ပရဂုဏမကဏ လကေဏာ = ေရသုတ်ြဖင့် ေရကုိသုတ်သက့ဲသုိ သူတပါးတို၏ဂုဏ်ကုိ ေချဖျက်ြခင်း 

   လကဏာရှိ၏။ 

ေတသံ ဝိနUသနရေသာ = ထိုသူတပါးတို၏ဂုဏ်ကုိ ဖျက်ဆီးြခင်းကိစ ရှိ၏။ 

တဒဝစ;ာဒန ပစပာေနU = ထိုသူတပါးတို၏ဂုဏ်ကုိ ဖုံးလမ်းလိဝှက်ြခင်းလင် oာဏ်အားထင်လာ၏။ 
 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။       ။အြခားသူတို ေကျးဇူးကန်းသည့် ေနရာဝယ် ငါတိုသည် ေကျးဇူးကုိ အမဲတမ်း 

သိေနမည်။ ကိေလသာပါးေအာင် ကျင့်မည်။ ဤသုိေသာ စိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ ေကျးဇူးကန်းြခင်းကုိ 

ေကျးဇူးသိြခင်းြဖင့် ေရာှင်လဲေနမည်။ ေကျးဇူးသိြခင်းြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက်ေစမည်။ ေကျးဇူး 

ကန်းြခင်း ကိေလသာမီးကုိ ေကျးဇူးသိြခင်းေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 

 

 

၂၇။ ပဠာသ = ဂုဏN်ကီးသူ�ှင့် ဖက်!ပ'ိင်ြခငး် 
 ကုိယ့်ထက်ြမင့်ြမတ်ေသာ ပုဂိလ်များ၊ မိင်းယှ်ေကာင်းေသာ ပုဂိလ်များကုိ မိမိှင့် ဂုဏ်ရည်တူ 

ြပပီး မေလးမစား ယှ်ပိင်ြခင်း, တုဖက်ြခင်းကုိ “ပဠာသ”ဟု  ေခသည်။  

 
ဘုရား�ှင့်ဘက်!ပ'ိင်ေသာ ေဒဝဒတ်။   ။ရှင်ေဒဝဒတ်သည် ဘုရားထံမှ ေတာင်းဆိုချက် ၅-မျိး မရ၍ ဗဟုသုတ 

နည်းပါးသည့် ေဝသာလီြပညသ်ား ေနUကလုိ်ကရ်ဟန်း ၅၀၀-ှင့် ဂုိဏ်းခွဲထွက်ကာ ရာဇဂိဟ်မှ ဂယာသီသသုိ ထွက် 

သွား၏။ ၎င်းေနUက် ပါသွားေသာသံဃာများကို ရှင်သာရိပုတာှင့် ရှင်ေမာဂလာနက် ေနUက်ေန သွားေရာကက်ာ ြပန် 

ေခလာခဲ့၏။ ြမတ်စာွဘုရားက အြပနတွ်င် ရှင်ေဒဝဒတ်၏ အမူအရာကို ေမးေသာအခါ “ဘရုားအတု အမူအရာများ 

ြပပါ၏”ဟု  ေလာက်၏။ ဤတွင် ဘုရားက ေရှးအတိတ်ကလည်း ဤသုိ လုပဖ်ူးေကာင်း ေအာက်ပါဇာတ်ကို ြပန်ေဟာ 

၏။ 

 

တင်ကျးီ�ှင့် ကျးီ။      ။တင်ကျးီက ဗာရာဏသီြပည် ေရအိုင်မာှေန၏။ ကျးီလင်မယားက ကာသိတုိင်းမာှ ေန၏။ ကာသိ 

တုိင်းမာှ အစာရာှး၍ ကျးီလင်မယား တင်ကျးီထံလာ၍ ခစားပးီ အသက်ေမွး၏။ တေန ကျးီက မာနြဖစ်၏- “သူလဲ အမဲ၊ 

ငါလဲ အမဲ၊ သူမျကစ်ိ, ေြခသညး်, တ်သီးတုိလည်း ငါှင့်မထူး။ ဤေနမစှ၍ ငါးရာှစားမည”်ဟု တင်ကျးီကို ဆို၏။ တား 

ေသာ်လည်း မရ၊ ကျးီက ေရသုိဆင်းပီး ငုတ်ေသာအခါ အေပြပန်အတက်တွင် ေရေမာှ်ှင့်ငိပီး ေသရ၏။ 

     (ဝီရကဇာတ်၊ ဒုကနိပါတ်၊ နတံဒဝဂ်။ ဇာတ်-ြမန်-ဒုတဲွ၊ Uှ ၂၀၅။) 

 ေဆာင်။ မတူိုင်ရာ၊ တုပိင်ပါ၊ ကုိယ်သာ ပျက်စီးသည်။  
 

ပဠာသ၏ လကuဏာဒိ စတုကE  

ယုဂဂါဟ လကေဏာ = အပိင်ယူြခင်း လကဏာရှိ၏။ 
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ပရဂုေဏဟိ အတေနU ဂုဏာနံ သမီကရဏရေသာ = သူတပါးတိုဂုဏ်ှင့် မိမိဂုဏ်တိုကုိ အတူြပြခင်း 

   ကိစရှိ၏။ 

ပေရသံ ဂုဏပမာေဏန ဥပာနပစပာေနU = သူတပါးတို၏ ဂုဏကုိ် ိင်းယှ်ြခင်းြဖင့် ထင်ြခင်းလင်  

ထင်ေသာ အြခင်းအရာရှိ၏။ 
 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။  တပါးသူများ မပိင်သင့်ေသာ ကီးြမတ်သူများကုိ ဖက်ပိင်ကမည့် ေနရာဝယ် 

ငါတိုသည် ဖက်ပိင်ြခင်းကင်း ေလးစားုိေသြခင်းကုိ ြဖစ်ေစကပါမည်။ ကိေလသာပါးေစေသာ 

အကျင့်ကုိ ကျင့် မည်။ ဖက်ပိင်ြခင်းကုိ ေလးစားြခင်းဂါရဝ, ှိမ်ချြခင်းနိဝါတြဖင့် ေရာှင်လဲေနပါမည်။ 

ေလးစားြခင်း, ှိမ်ချြခင်းြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက်မည်။ ဖက်ပိင်ြခင်းပဠာသ ကိေလသာမီးကုိ 

တုဖက်မပိင်ြခင်း ေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 

 

 

၂၈။ ဣဿာ = မနHလိုြခငး် 
 မနUလိုြခင်း, ြငစူြခင်းသေဘာကုိ “ဣဿာ”ဟု ေခသည်။ သူတပါးလှေကာင်း, ဥစာေပါ 

ေကာင်း, ပညာတတ်ေကာင်း, အကျင့်ေကာင်းေကာင်း စသည်ေြပာလာလင် မနUလိုတတ်၊ နUး 

မေထာာင်လို။ ထိုတွင်မ မကေသးဘဲ “ဇီးကွက်ေလာက်ေတာ့ ငှက်တိုင်းလှရဲ။ သည်လိုယုန်ေတာ့ 

�ခံတိုင်းရှိရဲ”ဟု တ်ခမ်းစူကာ, ပါးစပ်ရ�ဲကာ, မျက်ေစာင်းထိုးကာနဲ ေြပာဆိုြခင်းသည် ဣဿာ၏ 

သေဘာများပင်တည်း။ 

 “ကုိယ့်ထက်သာ မနUလို၊ အ�ကံတူ ရန်သူ၊ အလုပ်တူ ြငစူ”ဟု ဆိုုိးရှိသည့်အတိုင်း ဣဿာ 

သည် အလုပ်တူသူများ အေပ၌လည်း ြဖစ်တတ်၏။ 

 
နတ်များ မနHလုိ ကိုယ်ခ�JHေတာင် ြပာကျ။  ။မေနUပေဒါသိကနတ်များသည် သူများ ကိုယ့်ထက်သာတာကို မနUလုိ 

ြဖစမ်ိလင် ထုိေနရာတွင်ပင် ေဒါသစိတ်က မိမကိို ဖျက်ဆီးကာ စုေတကရ၏။  

 

တိတbိတုိ) ဘုရားကို မနHလုိ။  ။ ဘုရားပွင့်ေသာအခါ တိတိတုိ ကိုးကယ်ွသူနည်းလာပီး လာဘ်ရာှးပါးလာ၏။ 

ထုိေကာင့် ဘုရားအေပ မနUလုိမြဖစ်က၏။ သူတုိ လာဘ်ြပန်ေပါရန် ဘရုားကို သူတုိတပည့်မ သုရီှင့် နUမည်ဖျက် 

၏။ ပီးေတာ့ သုရီကို အရကသ်မားများကို ပိုကဆ်ံေပးကာ သတ်ခိုင်းလုိက်၏။ ထုိသူတုိ အေဝ,မတည့်၍ အမမှန်ေပသ 

ြဖင့် တိတိတုိမာှ မင်းဒဏ်သင့်ကုန်၏။ ဘရုားမာှကား ပို၍ ကိုးကွယ်သူများလာပီး အဆများစာွ လာဘလ်ာဘ 

ေပါလာ၏။ 

 

မဏိသူကရဇာတ်။  ။ဘုရားအေလာင်း ရေသ့ဘဝ ဟိမဝZUမာှေနစ် ေကျာင်းသင်ခန်းအနီး ပတြမားလုိဏ်ဂူ 

ရှိပီး ေတာဝက်များေန၏။ ထုိဂူအနီး၌ ြခေသ့တစ်ေကာင်လညး် ကျကစ်ားေန၏။ ြခေသ့လာလင် ပတြမားဂူ အရိပထ်င် 
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၏။ ထုိေကာင့် အရိပမ်ထွက်ရန် ရ�ံများလူး၍ ပွတ်က၏။ အေရာင်ပိုပို ေတာကလ်ာ၏။ ထုိေကာင့် ဘရုားေလာင်းရေသ့ 

ကို ေမးသြဖင့် ပတြမားတုိမညသ်ည် အေရာင်ေပျာက်ေအာင် လုပ်၍မရ၊ ေနရာေြပာင်းကဟု ေြပာသြဖင့် ထွကသွ်ားက 

၏။      (မဏိသူကရဇာတ်၊ တိကနိပါတ်။ ဇာတ်-ြမန်၊ ဒု-တဲွ၊ ၅၃၂။) 

 

 ေဆာင်။ မနUလိုကင်း၊ ဝန်တိုရှင်း၊ လက်ငင်းချမ်းသာကရမည်။ 

             မနUလိုမှာ၊ ေခရံကွာ၊ ကည်သာ ေခရံစည်။ (မဟာစည် ဆရာေတာ်) 

 

ဣဿာ၏ လကuဏာဒိ စတုကE   

ဣဿတီတိ ဣဿာ = ြငစူတတ်ေသာေကာင့် ဣဿာ မည်၏။  

ပရသမတီနံ ဥသူယန-လကဏာ, တဿာ အကမနလကဏာ ဝါ = သူတပါးတို၏ စည်းစိမ်ကုိ တ်ချြခင်း  

လကဏာ ရှိ၏။ တနည်းကား- သူတပါးစည်းစိမ်ြဖင့် သည်းမခံိုင်ြခင်း လကဏာရှိ၏။ 

တေတဝ အနဘိရတိ-ရသာ = သူတပါးစည်းစိမ်၌ မေမွေလျာ်ြခင်း ကိစရှိ၏။ 

တေတာ ဝိမုခဘာဝ-ပစပာနU = ထိုသူတပါးစည်းစိမ်မှ မစိမ့်ဘဲ မျက်Uှလဲေသာအြဖစ်ြဖစ် oာဏ်အား  

ထင်၏။ 

ပရသမတိ-ပဒာနU = သူတပါးစည်းစိမ်လင် နီးစာွေသာအေကာင်း ရှိ၏။ 

 

ဝါရငါးမျိး အဓိာန်။       ။အြခားသူများ မနUလိုစိတ်များ ြဖစ်ေနကရာဝယ် ငါတိုသည် ဤက့ဲသုိ မြဖစ် 

ေစအံ့ဟု စိတ်ကုိ ြဖစ်ေစမည်။ ကိေလသာပါးေစေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤသုိေသာစိတ်မျိးကုိ 

ြဖစ်ေစ မည်။ မနUလိုမလမ်းဆိုးကုိ  ဝမ်းေြမာက်မမုဒိတာ လမ်းေကာင်းြဖင့် ေရာှင်လဲေနပါမည်။ မုဒိတာ 

လမ်းေကာင်းြဖင့် အဆင့်အတန်း တက်ေစမည်။ မနUလိုမကိေလသာမီးကုိ မုဒိတာေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ် 

မည်။ 

 (မှတ်ချက်။      ။ကုသုိလ်ေရးှင့် စပ်ဆုိင်ရာများ၌ အြခားသူများက မိမိထက် သာေအာင်, ေကာင်းေအာင် 

ေဆာင်ရ�က်ိုင်များကို ေတွရလင် ဣဿာမြဖစ်မိဖုိ အလွန ်အေရးကီးသညက်ိုလည်း သတိချပ်သင့်သည်။) 

  

၂၉။ မစ2ရိယ = ဝန်တိုြခငး် 

 မိမိပုိင်ဆိုင်ေသာ ပစည်းကုိ သူတပါးှင့် မစပ်ဆိုင်ေစလို၍ လိဝှက်သိမ်းပုိ ထားြခင်းကုိ (ဝါ) 

ဝန်တိုြခင်းသေဘာကုိ မစ;ရိယဟု ေခ၏။ 
 

မှတ်ချက်။ ။ ယခကုာလ၌ မလှရက ်မေပးရက်တာကို မစ;ရိယဟု ေခကသည်။ အမှနမ်ာှ မေပးလှချင်မတုိမာှ 

မိမိပစည်းကို တွယ်တာေသာ ေလာဘသေဘာသာတည်း။ မစ;ရိယသည် သူတပါးတုိအား မရေစချင်ေသာ သေဘာသာ 
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တည်း။ ထုိေကာင့် မမိိပစည်းကိုြဖစ်ေစ, အြခားပစည်းကိုြဖစေ်စ, ဂုဏက်ိုြဖစ်ေစ သူတပါး မရေစလုိေသာ သေဘာကို 

သာ မစ;ရိယဟု ေခသည။် (ကိုယ်ကျင့်အဘဓိမာ ၇၁၊ ၇၂။) 

 

မစ2ရိယ ၅-မျ'ိး 

၁။ အာဝါသမစ;ရိယ = ေကျာင်းအေဆာက်အဦှင့် စပ်၍ ဝန်တိုြခင်း၊ 

၂။ ကုလမစ;ရိယ = မိမိဒကာ, ဒကာမများှင့်စပ်၍ ဝန်တိုြခင်း၊ 

၃။ လာဘမစ;ရိယ = လာဘ်လာဘှင့်စပ်၍ ဝန်တိုြခင်း၊ 

၄။ ဝဏမစ;ရိယ = အဆင်း, အသံစေသာ ချးီမွမ်းဖွယ်ဂုဏ်ှင့်စပ်၍ ဝန်တိုြခင်း၊ 

၅။ ဓမမစ;ရိယ = တရားကျမ်းဂန်စာေပှင့်စပ်၍ ဝန်တိုြခင်း၊ 

 
(ဤ၌ ေလာကီတရားှင့်သာ ဆိုင်၏။ ေလာကုတရာ တရားှင့်မဆိုင်။ အရိယာြဖစ်ပီးေသာ ပုဂိလ်များသည် 

မိမိရထားေသာတရား၌ ဝန်တုိြခင်းမရှိေတာ့။ သူတပါးအား အလွနရ်ေစချင်၏။) 

 

မှတ်ချက်။  ။ မေပးလှတုိင်း မစ;ရိယမဟတ်ု။ တခါက ရှင်ဥဒါယီသည် ဥပလဝဏ်ေထရမီ၏ ခါးဝတ်သင်းပိုင်ကို 

အတင်းအလှခံ၏။ မြဖစ်ိုင်၍ မလှိုင်ေကာင်း ေြပာ၏။ ဤသည်မာှ မစ;ရယိေကာင့် မဟတ်ုေပ။ 

 

မ[က~ုလီသူေဌးသား။  ။တေနတွင် အသားဝါေရာဂါြဖစ်၏။ သူဖခင်သည် အလွန်ှေြမာဝန်တုိေသာေကာင့် 

ေဆးမကုဘဲ အမိ်မာှထား၏။ လူမမာေမးလာသူများ အိမတွ်င်းပစည်းများကို ြမင်မာှစိုး၍ (ဝါ) ဝန်တုိ၍ အိမ့်ြပင် ဝရံတာ၌ 

ထုတ်ထား၏။ ေသခါနီး ဘုရားက အမိ်ေရှကွလာ၍ ဘရုားဖူးလုိကရ်ေသာေကာင့် နတ်ြပညေ်ရာက်သွား၏။  

        (ဓမပဒ၊ မကုလီဝတ) 

 

မစ2ရိယေကာသိယ သူေဌး။  ။ ရာဇဂိဟ်မိအနီး သကာရရ�ာကီး၌ အလွန်ှေြမာေသာ မစ;ရိယေကာသိယ 

သူေဌးကီးေန၏။ တေန နန်းေတာ်မှြပန်အလာ လူတစ်ေယာက် မနု်ဆီေကာစ်ားေနသညက်ို ြမင်၍ စားချင်စိတ် အကီး 

အကျယ်ြဖစ်၏။ ေနUကဆ်ံုး လင်မယားှစ်ေယာက်တည်း ဗိမာန်အေပဆံုးထပ ်တက်ပီးေကာ်က၏။ ရှင်ေမာဂလာန် 

ေရာက်လာပီး အလခံ၏။ မရမချင်း ေစာင့်အလှခံေနသြဖင့် ေနUက်ဆံုး လှလုိက်ရ၏။ ရှင်ေမာဂလာန် တရားေဟာ 

သြဖင့် သဒါတရားြဖစ်ပီး ၄၅-ယူဇနUေဝးေသာ သာဝတိသုိ သွားကာ ဘရုားှင့်တကွ သံဃာငါးရာကို မနု်ဆွမ်းကပ်၊ 

ဆွမ်းအုေမာဒနUဆံုးေသာအခါ သူေဌးလင်မယား ေသာတာပန်ြဖစ်က၏။  

      (မစ;ရိယေကာသိယဝတ၊ ဓမပဒ၊) 

 
သိ=ကားမင်းအေမး။  ။သတဝါများ ေဘးရန်ကင်းကာွ ချမ်းသာလုိပါလျက် ဘာ့ေကာင့် ဆင်းရဲေနကရပါသနည်း?  

ဘုရားအေြဖ။  ။ကာမဘံုသား၊ နတ်လူများတုိ၊ ေကာင်းစားြပည့်ဝ၊ ေဘးရနပ်,လျက်၊ ေအးြမချမ်းသာ၊ ေနလုိပါလဲ၊ 

ဣဿာ မေစ;၊ သူပ်ေပွ၍၊ ထင်ေြခမကျ၊ ဆင်းရရဲတည်း။ (မဟာစည်ဆရာေတာ်၊ သကပဉသုတ်တရားေတာ်) 

 

မစ2ရိယ၏ လကuဏာဒိ စတုကE  
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မေစ;ရဘာေဝါ မစ;ရိယံ = ဝန်တိုတတ်သူ၏ ြဖစ်ေကာင်းသေဘာတရားသည် မစ;ရိယ မည်၏။ 

တံ လဒါနံ ဝါ လဘိတဗာနံ ဝါ အတေနU သမတီနံ နိဂူဟနလကဏံ = ထိုမစ;ရိယသည် ရပီး, ရထိုက်ကုန်  

ေသာ မိမိ၏စည်းစိမ်ကုိ လိဝှက်ြခင်း လကဏာရှိ၏။ 

အတေနU သမတိယာ ပေရဟိ သာဓာရဏဘာဝအသုခါယန-ရသံ = ထိုရထိုက်,ရပီး မိမိ၏စည်းစိမ်တိုကုိ  

သူတပါးတိုှင့် ဆက်ဆံသည်၏အြဖစ်ကုိ မချမ်းသာြခင်း ကိစရှိ၏။ 

သေကာစန ပစပာနံ, ကဋပlကတာ-ပစပာနံ ဝါ = သူတပါးအား ေပးရမည်ကုိ တွန်တိုြခင်းသေဘာ 

ဟု oာဏ်အားထင်လာ၏။ တနည်းကား- ခါးစပ်ေသာအရသာက့ဲသုိ ြဖစ်တတ်သည်၏  

အြဖစ်ြဖင့် oာဏ်အားထင်လာ၏။ 

အတသမတိ-ပဒာနံ = မိမိ၏ အာဝါသစေသာ သမတိလင် နီးစာွေသာအေကာင်း ရှိ၏။ 

ေစတေသာ ဝိူပဘာေဝါတိ ဒဗံ = စိတ်၏ ေဖါက်ြပန်ြခင်းသေဘာဟု မှတ်အပ်၏။ 
 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။  ။သူတပါးေတွက ဝန်တိုမများ ြဖစ်သည့်ေနရာဝယ် ငါတိုကေတာ့ မြဖစ်ေအာင် 

စိတ်ကုိ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှက်မည်။ ကိေလသာကုိ ပါးေအာင်ကျင့်မည်။ ဤသုိေသာ စိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစ 

မည်။ ှေြမာဝန်တိုမ မစ;ရိယလမ်းဆိုးကုိ ေပးကမ်းရက်ေရာြခင်းလမ်းေကာင်းြဖင့် ေရာှင်လဲေနပါမည်။ 

ေပးကမ်းြခင်းြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက်ေစမည်။ မစ;ရိယကိေလသာမီးကုိ ေပးကမ်းြခင်းဒါန 

ေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 

 

 

၃၀။ သာေဌယျ = မရှိေသာဂုဏ်ကုိ ရှိဟန်ေဆာင်ြခငး် 

 မိမိမှာမရှိေသာဂုဏ်ကုိ ရှိေလဟန်ေဆာင်ပီး ပ,လား ဝါကွားြခင်း (ဝါ) ေကာက်ကျစ်စ်းလဲြခင်း 

ကုိ “သာေဌယျ”ဟု ေခ၏။  

 
အိုးစရည်းရဟZU။  ။ေကျာင်းထဲတွင် အိုးစရည်းကးီထားပီး လူလာလင် အထဲဝင်ပုန်းေနပီး၊ ေနUက်တေခါက် 

ြပန်ကည့်ေသာအခါမှ ေတွရ၏။ ထုိေကာင့် လူများက သူကို ရဟZUဟု ထင်က၏။ 

 

သာေဌယျ၏ လကuဏာဒိ စတုကE   

အတေနU အဝိဇမာနဂုဏပကာသန လကဏံ = မိမိ၌ ထင်ရာှးမရှိေသာ သီလစေသာဂုဏ်ကုိ ထင်စာွ  

ြပြခင်း လကဏာရှိ၏။ 

ေတသံ သမုဒါဟရဏရသံ = ထိုမိမိ၏ ထင်ရာှးမရှိေသာ သီလစေသာ ဂုဏ်တိုကုိ ေပါင်းုံး၍ ေဆာင်ြခင်း 

  ကိစရှိ၏။ 

သရီရာကာေရဟိပိ ေတသံ ဝိဘူတကရဏ ပစပာနံ = ကုိယ်အမူအရာတိုြဖင့်လည်း ထိုမိမိ၌ ထင်ရာှးမရှိ  
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ေသာ သီလစေသာ ဂုဏ်တိုကုိ ထင်စာွြပြခင်းလင် oာဏ်အားထင်လာ၏။  
 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။  အြခားသူများ ဟန်ေဆာင်ပ,လား ဝါကွားမ ြပေနကချနိမှ်ာ ငါတိုကေတာ့ 

ဟန်ေဆာင် ကင်းြပတ် ေြဖာင်မတ်ေအာင်ကျင့်မည်။ ကိေလသာပါးေစသည့် အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ 

ဤသုိေသာစိတ်ကုိ ြဖစ်ေစမည်။ ေကာက်ကျစ်စ်းလဲြခင်းကုိ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းြဖင့် ေရာှင်လဲေနမည်။ 

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက် ေစမည်။ ေကာက်ကျစ်စ်းလဲြခင်း ကိေလသာမီးကုိ 

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 

 

 

၃၁။ မာယာ = မမိိ၌ရှိေသာ အြပစ်ကုိ ဖံုးကွယလ်ှည့်ပတ်ြခငး် 
 မိမိ၌ရှိေသာအြပစ်ကုိ သူတပါးမသိေအာင် လှည့်ပတ်ဖုံးကွယ်ြခင်းကုိ “မာယာ”ဟု ေခ၏။ မိမိမှာ 

အြပစ်ရှိလျက် မရှိသလို ဟန်ေဆာင်ြခင်းကုိ ဆိုလိုသည်။ 

 
ေသချာေအာင် နမး်=ကည့်တာ။       ။အိမရ်ှင်မတစ်ေယာက် အမိ်ေစေယာကျ်ားေလးှင့် ေဖါကြ်ပန်ေလ့ရှိ၏။ 

တခါေသာ် ထုိေယာကျ်ားေလးကို နမ်းေနစ် သူလင်ေတွသွား၏။ ထုိသုိ ြမင်သွားေကာင်းကိုလည်း ရိမ်မလုိိကသ်ြဖင့် သူ 

ခင်ပနွ်းထံသွားပီး “ေမာင်… ဒီေကာင်ေလး မုိးသားဘူး။ ဒီေန ေမာင့်အတွက်ထားတ့ဲ မနု်ကို ယူစားပီး ကျမေမးေတာ့ 

‘မစားဘူး’လုိ လိမတ်ယ်။ ဒါန ကျမေသချာေအာင်လုိ သူပါးစပ်ကို နမ်းကည့်ေတာ့ ပါးစပက် မုန်ေစာန်ံေနတယ်။ 

ဒီေကာင်ေလး မုိးသားဘူး။ အမိ်မာှထားလုိ မေတာ်ဘူးထင်တယ် ေမာင်”တ့ဲ…။ (ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမာ) 

 

ရေသ့မာယာ။  ။ေရှးက ရ�ာတစရ်�ာ၌ ဒါယကာတစ်ေယာက် ကိုးကွယ်ေသာ ရေသ့တစပ်ါးရှိ၏။ သူခိုးဓားြမပ၍ူ 

ေရ�ထုပ် ကို ရေသ့ေကျာင်းအနီးြမပ်ပီး သတိထားကည့်ေပးပါရန် ရေသ့ကို မာှေသာအခါ “ရေသ့ရဟန်းကို အခုလုိ 

ကည့်ရစ်ဖို မမာှေကာင်းဘူး”ဟု ေြပာ၏။ ကာေတာ့ ေလာဘစိတ်ေြပာင်းလာပီး ေရ�ထုပက်ို 

ေနရာေြပာင်းြမပလုိ်က်၏။ ေကျာင်း ဒကာကိုလည်း “ရေသ့ရဟန်းဆိုတာ တစ်ဝါ တစ်ေကျာင်း ေြပာင်းဆိုတယ်။ 

ကာကာေနရင် သံေယာဇ်ြဖစ်တယ်”ဟု ေြပာ၏။ ဒကာလည်း အကိမ်ကိမ် တားမရ၍ ရ�ာထိပ်အထိပင် 

လုိက်ပိုေပးလုိက်ေသး၏။  

 ရေသ့က အတန်ကာမှ ြပနလ်ာကာ “မင်းအိမမ်ိုးက သက်ငယ်ြမက်တစပ်င် ဆကံျစ်မာှ ကပပ်ါလာတယ်။ ရေသ့ 

ရဟန်းဆိုတာ မေပးရင် ြမစတ်စ်ပင်ေတာင် မယူရဘူး”ဟု ေြပာသြဖင့် ုိးသားေသာေကျာင်းဒကာမာှ ပို၍ပင် ကညည်ိ 

သွား၏။ သုိေသာ် ထုိအခိုက် အမိ်တွင် ပါးနပ်ေသာ ဧည့်သညတ်စ်ေယာကရ်ှိေနသြဖင့် “မိတ်ေဆွ- ခင်ဗျား ရေသ့ဆီမာှ 

ဘာများ အပ်ထားသလဲ? အပထ်ားတာရှိရင် သွားကည့်ပါအံုး”ဟု သတိေပး၍ သွားကည့်ေတာ့ ေရ�များမရှိေတာေ့ပ။ 

ထုိေကာင့် ၎င်းဧည့်သည်ှင့် အြမနလုိ်က၍် ၎င်းေရ�များှင့်အတူ ရေသ့ကို ဖမ်းမိေလ၏။ 

 

မာယာ၏ လကuဏာဒိ စတုကE   

ကတပါပပဋိစ;ာဒန လကဏာ = ြပအပ်ပီးေသာ မေကာင်းမကုိ ဖုံးကွယ်ြခင်းလကဏာရှိ၏။ 
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တဿ နိဂူဟနရသာ = ထိုြပအပ်ပီးေသာ မေကာင်းမကုိ လိဝှက်ြခင်းကိစ ရှိ၏။ 

တဒါဝရဏ ပစပာနU = ထိုြပအပ်ပီးေသာ မေကာင်းကုိ မဖွင့်လှစ်ြခင်း(ပိတ်ဖုံးြခင်း)လင် oာဏ်အား 

  ထင်လာ၏။ 

 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။  ။အြခားသူတို အြပစ်ဖုံးကာ လှည့်စားကသည့်ေနရာဝယ် ငါတိုသည် ုိးသား 

ေြဖာင့်မတ်ေစမည်။ ကိေလသာပါးေစေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤသုိေသာစိတ်ကုိ ြဖစ်ေစမည်။ 

လှည့်စားြခင်းကုိ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းြဖင့် ေရာှင်လဲေနပါမည်။ မဖုံးကွယ်ြခင်း, ေြဖာင့်မတ်ြခင်းြဖင့် အဆင့် 

အတန်းကုိ ြမင့်တက်ေစမည်။ လှည့်ပတ်ြခင်းမာယာ ကိေလသာမီးကုိ မလှည့်ပတ်ြခင်းေရစင်ြဖင့် 

ငိမ်းေစမည်။ 
 

 

၃၂။ အတိမာန = အလွန်အထင်Nကီးြခင်း 

အတိမာန၏ လကuဏာဒိ စတုကE  

အဗ�ဏတိ-လကေဏာ = လွန်စာွတက်ကွြခင်း လကဏာရှိ၏။ 

အတိဝိယ အဟကာရ-ရေသာ = လွန်စာွ’ငါ’ဟု ချးီြမင့်ြခင်း ကိစရှိ၏။ 

အစဒမာတဘာဝ-ပစပာေနU = လွန်စာွဖူးဖူးေရာင်ေသာ အြဖစ်လင် oာဏ်အားထင်လာ၏။  

 

၃၃။ ထမwာ = အ&ုိအေသ မြပ'�ိုင်ြခင်း 

 မှတ်ချက်။  ။မာနှင့် ထမ�မှာ သေဘာတူ၏။ မာနကီးလင် ထွန်တံုးကုိမျိထားမိေသာ 

စပါးကီးေမွလို မေကွးိုင်၊ ကီးသူ, ေလးစားထိုက်သူများကုိ ဦးမွတ်ိုင်။ ေတွလင်လည်း အုိအေသ 

မေပးလို၍ ခပ်လှမ်းလှမ်းက ေရာှသွားတတ်၏။ 

 

မာနဆိုးကျ'ိး။  ။မာနကီးလင် အမျိးယုတ်တတ်ေကာင်း သုဘလုလင်ကုိ ဘုရားရှင်ေဟာကားခဲ့၏။  

  (ေဆာင်) မုိမေသ၊ မျိးယုတ်ေချ၊ ုိေသ မျိးြမတ်သည်။  

 
သုပQိယမေထရ်။       ။ကဿပဘုရားရှင် လကထ်က် မင်းသားတစ်ေယာက် ရဟန်းြပ၏။ စာေပတတ်ေြမာက်ပီး 

ဗဟုသုတ ြပည့်စံု၏။ သုိေသာ် အမျိးဂုဏ်ြမတ်မ, စာေပတတ်မတုိေကာင့် မာန်တကက်ာ သူတပါးကို ှိမ်ချတတ်၏။ 

ထုိရဟန်းေသ ေသာအခါ အမျိးယုတ်၌ ြဖစရ်၏။ ေဂါတမဘရုားလကထ်ကတွ်င် ယုတ်နမိ့်ေသာ သုဿန်ေစာင့် 

သုဘရာဇာမျိး၌ ြဖစ်ကာ သုပိယဟု အမညတွ်င်၏။ ေနUင်အခါ ေသာပါကမေထရ်ထံမှ တရားနUရ၍ ရဟန်းပီး 

ရဟZUြဖစ်သွား၏။  
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ေနHကေ်ချးပိုးမာန်။  ။အဂတုိင်း မဂဓတုိင်း စှခ်ုကား ေရအိုင်၌ ကုနသ်ညမ်ျား စခန်းချရာ ေနရာ၌ ထုိသူတုိ 

စားကွင်းစားကျန်များကို စားေနေသာ ေနUက်ေချးပိုးတစ်ေကာင် ရှိ၏။ တေန ကနု်သညမ်ျားေသာကခ်ဲ့ေသာ အရကခ်ကွ် 

ကျနက်ို ေသာက်ပီး မူးလာေသာအခါ မစင်ပံုေပတက်၏။ ေြခေထာက်များ အကိျသွားေသာအခါ သူဘနု်းကံကို မခံိုင် 

ဟု မာန်ြဖစ်၏။ ထုိေနUက် ဆင်ကီးေရာကလ်ာေသာအခါ မစင်နံေကာင့် ြပန်လှည့်သွားသညက်ို သူကိုေကာက်၍ 

ြပန်၏ဟု ထင်ကာ စစ်ထုိးရန် စိနေ်ခ၏။ ထုိေကာင့် ဆင်က မာန်ယစေ်သာေနUက်ေချးပိုးကို မစင်ြဖင့် ဖိသတ်လုိက်၏။ 

      (ဂူထပါဏဇာတ်၊ ဒုကနိပတ်။ ဇာတ်ြပန်-ဒုတဲွ၊ ၂၈၆။) 

 

မာန် (၉)မျ'ိး 

(က) ေသယျမာန် = မိမိက ပညာ, ဥစာ, ရာထူး, အမျိးဇာတ်, အေခွအရံ စသည်အားြဖင့် သူတပါးတို  

ထက် ြမတ်၏ဟု ေထာင်လားြခင်း၊ 

(ခ) သဒိသမာန် = အထက်ပါဂုဏ် အရည်အချင်းများ သင်တိုှင့်ငါ အတူတူဘဲဟု ေထာင်လားြခင်း၊ 

(ဂ) ဟီနမာန ်= ငါက သင်တိုေအာက်ကျေသာ်လည်း ဘာအ ေရးစိုက်စရာ လိုလဲ၊ ကုိယ့်ရှိမှ ကုိယ်စားရ  

တာဟု ေထာင်လားြခင်း၊ 

 

အထက်မာန်-ေသယျအုပ်စု (၃)ပါး 

၁။ ေသယျ ေသယျမာန် = ဘုရင်များ၌ “တိုင်းြပည်, ဥစာ, ယာ်ရထားစသည် ‘ငါှင့် တူသူမရှိ’ဟု 

  အထက်ကြဖစ်ေသာ မာန်ြဖစ်ြခင်း၊ 

၂။ ေသယျ သဒိသမာန် = ဘုရင်များ၌ “တြခားဘုရင်များှင့် ငါ ဘာထူးလဲ”ဟု တန်းတူြဖစ်ေသာမာန်၊ 

၃။ ေသယျ ဟီနမာန် = ဘုရင်များ၌ “ငါမှ့ာဘုရင်ြဖစ်ေသာ်လည်း တိုင်းြပည်, ဥစာ, ယာ်ရထားစသည် 

  ြပည့်စံုစာွ မရှိ။ နUမည်သာ ရှိ၏”ဟု ေအာက်ကျေသာမာန်၊ 

အဆင့်တူမာန်-သဒိသအုပ်စု (၃)ပါး 

၄။ သဒိသ ေသယျမာန် = အမတ်များ, ဝန်ကီးများ၌ “ငါှင့် စည်းစိမ်, ရာထူး, အာဏာ, အေခအရံတူသူ  

  မရှိ”ဟု အဆင့်တူချင်းြဖစ်ေသာ အထက်မာန်၊ 

၅။ သဒိသ သဒိသမာန် = “သူတိုေကာ ငါနဲ ဘာထူးလိုလဲ”ဟု အဆင့်တူထား၍ ြဖစ်ေသာမာန်၊ 

၆။ သဒိသ ဟီနမာန် = “အမတ်သာဆိုတယ် စားစရာ ဝတ်စရာေတာင် ြပည့်ြပည့်ဝဝ မရှိပါဘူး၊  

နUမည်ပါဘဲ”ဟု ြဖစ်ေသာ ေအာက်မာန်။ 

ေအာက်မာန်-ဟီနအုပ်စု (၃)ပါး 

၇။ ဟီန ေသယျမာန် = ကန်များ(အလုပ်သမားများ)တွင် “ငါတိုက မိဘမျိးုိးကတယ်လို လုပ်လာတာ၊  

  အခုမှ ေရာက်လာတာမဟုတ်ဘူး”ဟု အြခားသူများ၏ အထက်က ြဖစ်ေသာမာန်၊ 

၈။ ဟီန သဒိသမာန် = “ငါတိုလဲ မိဘမျိးုိးကလာတဲ့ အိမ်ေပါက်ကန်(အလုပ်သမား)ဘဲ၊ ဘာထူးလိုလဲ” 

  ဟု တန်းတူထား၍ ြဖစ်ေသာမာန်၊ 
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၉။ ဟီန ဟီနမာန် = “ဝမ်းေရးေကာင့် လုပ်ရတာပါ၊ မိဘမျိးုိးက လာတာေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး”ဟု  

ေအာက်၌ ြဖစ်ေသာမာန်။ (ဝိဘင်း၊ ပါ၊ ၃၅၉။ -၄၆၉) 

 

ထမw၏ လကuဏာဒိ စတုကE  

စိတဿ ဥဒမာတဘာဝ လကေဏာ = စိတ်၏ ကွတက်ေသာ လကဏာရှိ၏။ 

အပတိဿယဝုတိရေသာ = မှိမ်ချေသာ ြဖစ်ြခင်းလင် ကိစရှိ၏။ 

အမဒဝတာ ပစပာေနU = မူးညံ့ေသာအြဖစ်လင် oာဏ်အားထင်လာ၏။ 

 

မာန ကျရန်၊ ေလာကဓံ�ှင့်၊ အနိစLတရား၊ ဆင်ြခင်ပွားေလာ့။  

 

၃၂-၃၃ အတွက် ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။  ။အြခားသူတိုက မုိေသ မကုိင်းိင်းိုင်ကမည့် ေနရာဝယ် ငါတို 

သည် ုိေသကုိင်းိင်းကမည်။ အြခားသူများ အထင်ကီးကမည့် ေနရာဝယ် ငါတိုသည် အထင်မကီးပဲ 

ှိမ်ချမည်။ ကိေလသာပါးေစေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤသုိေသာစိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ 

ခက်ထန်ြခင်း, ေမာက်မာြခင်းတိုကုိ မခက်ထန်ြခင်း, မေမာက်မာြခင်းတိုြဖင့် ေရာှင်လဲေနပါမည်။ ဂါရဝ, 

နိဝါတတရားြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက်ေစမည်။ ခက်ထန်,ေမာက်မာြခင်း ကိေလသာမီးကုိ 

ုိေသြခင်း, ှိမ်ချြခင်းေရစင်ြဖင့် ငိမ်းေစမည်။  

 

 

၃၄။ ေဒါဝစဿတာ = ဆိုဆံုးမခက်ြခငး် 
 မမှားသင့်တာ မမှားေအာင်၊ မှန်ရာကုိေရာက်ေအာင် ေြပာဆိုဆံုးမတာကုိ မနUခံပဲ 

မိဘဆရာတို၏ စကားကုိ နUးမေထာင်ဘဲ မိမိထင်ရာကုိ ြပလုပ်ြခင်းကုိ ဆိုသည်။ 

 
ဆံုးမ မရ ရှင်ဆ��။  ။ဖာွးဖက်ေတာ် ဆမေထရသ်ည် ဝနိည်းသိကာပုဒ်ှင့် မညီွတ်သည်ကို ြမင်၍ အြခား 

ရဟန်းများက ဆံုးမလင် အမတဲမ်း ခံ၍ေြပာ၏။ ထုိေကာင့် သိကာပုဒ်ပင် ပညတ်ခဲ့ရ၏။ သည့်အတွက်ေကာင့် 

ဘုရားရှင်သက်ေတာ် ထင်ရာှးရှိစ် တရားမရခဲ့။ ပရနိိဗာနစ်ံပီးမှ သံဃာများက ဘာမမှေြပာေတာ့ဘဲ ြဗဟဒဏ်ထားခါမှ 

မာန်ကျ၍ တရားရသွား၏။  

 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။      ။သူတပါးတို ဆိုဆံုးမခက်သည့် ေနရာဝယ် ငါတိုသည ်ဆိုဆံုးမလွယ်ကူေစမည်။ 

ကိေလသာပါးေအာင် ကျင့်မည်။ ဤစိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ ေြပာဆိုခက်သည့်လမ်းဆိုးကုိ ေြပာဆိုလွယ် 

သည့် လမ်းေကာင်းြဖင့် ေရှာင်လဲေနမည်။ ေြပာဆိုလွယ်မြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်ေစမည်။ ေြပာဆို 

ခက်မကိေလသာမီးကုိ ေြပာဆိုလွယ်မေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 
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၃၅။ ပါပမတိ�ာတာ = မတိ်ေဆွယုတ်�ှင့် ေပါငး်သငး်ြခငး် 
 သဒါ, သီလ, သုတ, ပညာကင်းပီး ဝန်တိုြခင်းရှိသူများကုိ မိတ်ေဆွယုတ်ဟု ဆို၏။ ထိုပုဂိလ်များ 

ှင့် ေပါင်းသင်းဆက်ဆံြခင်းကုိ ဆိုလိုသည်။ 

 ေဆာင်။ သဒါ, သီလ၊ သုတ ကင်းကွာ၊  

ဝန်တို oာဏ်ကင်း၊ မိတ်ဖျင်း ေရာှင်ပါ။ 
 

အကိတိရေသ့။  ။သိကားမင်းက အကိတိရေသ့ကို ကညည်ိလွန်းလုိ ဆုေပးေသာအခါ ရှင်ရေသ့က… “လူမိုက်ကို 

မြမင်ရပါလုိ၏။ မကားရ ပါလုိ၏။ မေပါင်းသင်းရပါလုိ၏။ စကားမေြပာရ ပါလုိ၏။ လူမိုကက်ို မစှ်သကရ်ပါလုိ၏”ဟု 

ဆုေတာင်းခဲ့ေလ၏။ (အကိတိဇာတ်၊ -၄၊ ၂၄၀) 

 

လူဆိုး လူေကာင်း =ကည့်၍ေပါင်း 

သားပုပ် ငါးပုပ်၊ ဖက်ှင့်ထုပ်က၊ သားပုပ်လည်း နံ၊ ဖက်လည်း နံ၏။ စပါယ်ြမတ်ေလး၊ ဖက်ှင့် 

ေထွးက၊ ဖက်လည်း နံေမး၊ ပန်းနံ ေမး၏။ 

လူဆိုး လူယုတ်၊ ေပါင်းသင်းလုပ်က၊ ေပါင်းသူလည်း ယုတ်၊ ဝန်းကျင်ယုတ်၏။ လူေတာ် 

လူေကာင်း၊ ေရ�း၍ ေပါင်းက၊ ေပါင်းသူလည်း ေကာင်း၊ ဝန်းကျင်ေကာင်း၏။ (အမည်မသိ စာဆို) 

     (သုခပတနUသုတ်၊ တိကနိပါတ်၊ ဣတိဝုတ်) 

 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။  ။အြခားသူများ ပါပမိတ-မိတ်ေဆွယုတ်ှင့် ေပါင်းသင်းကသည့် ေနရာဝယ် 

ငါတိုသည် ကလျာဏမိတ-မိတ်ေဆွေကာင်းကုိ ေပါင်းသင်းမီှဝဲမည်။ ကိေလသာေခါင်းပါးေအာင် 

ကျင့်မည်။ ဤစိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ မိတ်ေဆွယုတ်ကုိ မိတ်ေဆွေကာင်းြဖင့် ေရာှင်လဲေနပါမည်။ 

မိတ်ေဆွေကာင်းြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်ေစမည်။ မိတ်ေဆွယုတ်ေပါင်းြခင်း ကိေလသာမီးကုိ မိတ်ေဆွ 

ေကာင်းေပါင်းြခင်း ေရစင်ြဖင့် ငိမ်းေစမည်။ 

 

 

၃၆။ ပမာဒ = ကုသုိလေ်ရး၌ ေမ့ေလျာ့ြခငး် 
 ဒုစုိက်တရား၌ လိုက်စားေနသူ၊ အာုံငါးပါး၌ ေပျာ်ေမွေနသူ၊ ကုသုိလ်ေကာင်းမများ ြပလုပ် 

ဖုိရန် ေမ့ေလျာ့ေနသူကုိ ဆိုလိုသည်။  

 ေလာက၌ ပစည်းဥစာ ေမ့ကျန်ခဲ့လင် ထိုပစည်းဆံုးံးသက့ဲသုိ ေကာင်းမကုသုိလ်ေရး၌ ေမ့ေလျာ့ 

လင် ဘဝအတွက် ဆံုးံးတတ်၏။ သတိသည် ေလာကီေလာကုတရာ ှစ်ြဖာကီးပွားေရးအတွက် အလွန် 

အေရးကီးေသာ တရားြဖစ်သည်။ 
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အေမ့တရား သုံးမျ'ိး 

၁။ ဒုစုိက်သုံးပါး၌ ြပလုပ် ေြပာဆို �ကံစည်ေနသူများကုိ အေမ့ကီးေမ့သူ။ 

၂။ ကာမဂုဏ်အာုံေတွဘက်ကုိ စိတ်ေရာက်ေနသူများက အလတ်စားေမ့သူ။ 

၃။ ကုသုိလ်ကုိ မြပတခါ, ြပတခါြဖင့်၊ ြပလုပ်ြပန်လင်လည်း ုိေသစာွမလုပ်လင် အငယ်စားေမ့သူ။ 

       (ဝိဘင်းပါဠိေတာ်၊ ၃၆၃။)  

 မှတ်ချက်။  ။လုပ်ပီးေသာ အကုသုိလ်တရားများကုိေတာ့ ေမ့ိုင်ေအာင် ကိးစားရမည်။ 

 
သိ=ကားမင်းNကးီလညး် ေမ။့          ။ဥယျာ်ေတာ်သုိ ထွက်လာစ် တံခါးေပါကအ်ေရာက၌် ြပဿနUတစ်ခုေပလာ၍ 

မေမခ့င် ဘုရားထံလာ၍ “အရင်ှဘုရား အကျ်းအားြဖင့် ဘယ်ေလာက်ကျင့်လင် တဏာှကုနရ်ာနိဗာန်သုိ အာုံ ြပ၍ 

လွန်ေြမာက်ေသာစိတ်ရှိသူ ြဖစ်ိုင်ပါသနည်း”ဟုေမး၏။ ဘုရားထံမှ အေြဖရပီး သာဓုေခ ြပန်သွား၏။ ရှင်ေမာဂလာန် 

ကား၍ သိကားမင်းကီး တကယ် နUးလည်-မလည်သိရန် ေနUကမ်ှ လုိက်သွား၏။ သိကားမင်းကီး ေဝဇယZUြပဿဒ်၌ 

နတ်သမီးများှင့် ေပျာက်ာ စည်းစမိ်ခစံားေနသညက်ို ေတွရ၏။ သူနUခဲ့ေသာတရားကို တရားကို ေမးေသာအခါ ေမ့ေန 

သြဖင့် မေြဖိုင်။ ရှင်ေမာဂလာန်က ေဝဇယZUြပဿဒ်ကီးပါ ေြခမှင့်လပက်ာ ထိတ်လန်ေစပီး တဏာှကနု်ေကာင်း 

တရားများေဟာကာ ြပန်ကွလာ၏။ (တဏှသခယသုတ်၊ မ၊၁၊၃၁၈။ ၊၁၉၆။) 

 

ဥေဒါင်းမင်း။  ။ဥေဒါင်းမင်းရ�တ်ေနကျ “ဥေဒတယံ”ဂါထာကို ရ�တ်ဖို ေမသွ့ားသြဖင့် မုဆိုး၏ တ်ကွင်းမခိဲ့ရ၏။  

သုဝဏ�ာသာမ။  ။သုဝဏသံ သတုိသားသည် ေမတာပာွးရန် သတိတစခ်ျကလွ်တ်သြဖင့် ဆိပလူ်းြမားထိခဲ့၏။ 

 

မေမ့ေလျာ့ြခင်းသည် မေသေ=ကာင်းတရား။    ။ကမ်းတမ်းလှေသာ အေသာကမင်းကီးသည ်နိေြဂာဓသာမေဏှင့် 

ေတွ၍ “အပမာေဒါ အမတံ ပဒံ၊ ပမာေဒါ မစေနU ပဒံ = မေမေ့လျာ့ြခင်းသည် မေသြခင်း၏ အေကာင်းတရားြဖစ်၏။ 

ေမ့ေလျာ့ြခင်းသည် ေသြခင်း၏ အေကာင်းတရားြဖစ်၏”ဟူေသာ ဂါထာကို နUရ၍ တရားရပီး ကျက်သေရရှိေသာ 

သီရိဓမာေသာကမင်းကီးဟု အမည်ေြပာင်းေခခဲ့က၏။ 

 ပုဂံြပည် အေနUရထာမင်းသညလ်ည်း အရည်းကီးရဟန်းများကို ကိုးကွယ်ေနရာမှ ရှင်အရဟံေခ ရှင်ဓမဒဿီ 

မေထရထံ်မှ အထက်ပါဂါထာကို နUကားရပီး မစိ;ာအယူများစွန်၍ သာသနUြပမင်းကီးတစပ်ါး ြဖစ်လာ၏။ 

 

ကံပင်ရှိေသာလ်ည်း ဝီရယိကရူမည်။ oာဏပ်င်ရှိေသာ်လည်း သတိမူရမည။် 

(ကျည်းကန်ရှင်ကီး ဆံုးမစာမှ) 

 

ပမာေဒါ၏ လကuဏာဒိ စတုကE   

ပlသု ကာမဂုေဏသု စိတေဝါဿဂ-လကေဏာ = ငါးပါးေသာကာမဂုဏ်တို၌ စိတ်ကုိလတ်ြခင်း  

လကဏာရှိ၏။ 

ေဝါဿဂါုပဒါန-ရေသာ = ကာမဂုဏ်ငါးပါးတို၌ လွတ်ပီးေသာစိတ်ကုိ အားထပ်ဆင့်ေပးြခင်း ကိစရှိ၏။ 
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သတိဝိပဝါသ-ပစပာေနU = သတိ၏ လွတ်ကင်းြခင်းလင် oာဏ်အားထင်လာ၏။ 

 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။   ။အြခားသူများ ေမ့ေလျာ့ေနကသည့်အရာဝယ် ငါတိုသည် မေမ့မေလျာ့ အပမာဒ 

တရားှင့် ြပည့်စံုေစမည်။ ကိေလသာပါးေစေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤစိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ 

ေမ့ေလျာ့မ-ပမာဒကုိ မေမ့ေလျာ့မ အပမာဒြဖင့် ေရာှင်လဲေနမည်။ မေမ့မေလျာ့ြခင်းြဖင့် အဆင့်အတန်း 

ကုိ တက်ေစမည်။ ေမ့ေလျာ့မကိေလသာမီးကုိ မေမ့မေလျာ့-အပမာဒေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 

 

၃၇။ အဿဒJိယ = သဒJါတရားမရှိြခငး် 

 ရတနUသုံးပါး ဂုဏ်ေတာ်များှင့် ကံှင့်ကံ၏အကျိးတရားများ၌ မယံုကည်ြခင်းကုိ အဿဒိယဟု 

ေခ၏။ ဤတရားမှ ကင်းေဝးပီး စစ်မှန်ေသာ ဗုဒဘာသာဝင်တစ်ေယာက် ြဖစ်ဖုိရန် စာေပသင်ယူြခင်း၊ 

တရားနUြခင်း၊ တရားေဆွးေွးြခင်း၊ ေမးြမန်းြခင်း၊ တရားအားထုတ်ြခင်း စသည်တို ြပသင့်၏။  

တရားနHရကျ'ိး ၅-ပါး။       ။သူေတာ်တရား၊ နUယူြငားက၊ မကားစဖူး၊ ကားရ ထူး၏။ ကားဖူးပီးြပန်၊ 

ထပ်မံ၍ ရှင်း၊ လွတ်ကင်း ယံုမှား၊ ေြဖာင့်သား အယူ၊ စိတ်ကည်ြဖသည်၊ ငါးဆူရမဲ အကျိးတည်း။ 

 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။  ။အြခားသူများ သဒါကင်းမ့ဲသည့် ေနရာဝယ် ငါတိုသည် သဒါတရားကုိ ြပည့်စံုေစ 

မည်။ ကိေလသာပါးေစေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤစိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ မယံုကည်မကုိ ယံုကည် 

မြဖင့် ေရာှင်လဲေနမည်။ ယံုကည်မြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက်ေစမည်။ မယံုကည်မ ကိေလသာမီး 

ကုိ ယံုကည်မေရစင်ြဖင့် ငိမ်းေစမည်။ 

 

 

၃၈။ အဟိရိက = အကုသုိလ်မှ မရှက်ြခငး်၊ 
 

အဟိရိကံ၏ လကuဏာဒိ စတုကE   

န ဟိရီယတီတိ အဟိရိေကာ = မေကာင်းမဒုစုိက်မှ မရှက်တတ်, မစက်ဆုပ်ေသာေကာင့် 

အဟိရိကမည်၏။  

 အဟိရိကဿ ဘာေဝါ အဟိရိကံ = ဒုစုိက်တိုမှ မရှက်တတ်ေသာ ပုဂိလ်၏ ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်ရာ 

မရှက်ြခင်းကိယာသည် အဟိရိကံ မည်၏။ 

ကာယဒုစရိတာဒီဟိ အဇိဂုစ;န-လကဏံ, အလဇ-လကဏံ ဝါ = ကာယဒုစုိက်စသည်တိုမှ မစက်ဆုတ် 

ြခင်း လကဏာရှိ၏။ တနည်း- မရှက်ြခင်းလကဏာရှိ၏။ 

အလဇာကာေရန ပါပါနံ ကရဏရသာ= မရှက်ေသာအြခင်းအရာအားြဖင့် မေကာင်းမကုိ ြပြခင်းကိစရှိ၏။ 
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အသေကာစုပာနံ= မေကာင်းမမှ မတွန်ဆုတ်ေသာတရားဟု oာဏ်အားထင်လာ၏။ 

အတအဂါရဝ-ပဒာနံ = မိမိကုိယ်ကုိယ် မေလးစားြခင်းလင် နီးေသာအေကာင်းရှိ၏။ 

 

၃၉။ အေနHတ�ပQ = အကုသုိလ်မှ မေ=ကာက်ြခငး်၊ 
 အကုသုိလ်ဒုစုိက်များကုိ ြပလုပ်ေြပာဆိုရြခင်းမှ မေကာက်းြခင်းကုိ “အဟိရိက”ဟု ေခပီး၊ 

မေကာက်ြခင်းကုိ “အေနUတပ”ဟု ေခသည်။ 

 ရှက်ြခင်းှင့် ေကာက်ြခင်းသည် အဓိပါယ်ကဲွ၏။ သန်ရှင်းေသာသူသည် မစင်အညစ်အေကးများ 

မလူးေစချင်သက့ဲသုိ ယုတ်ညံ့ေသာ အကုသုိလ်တရားများ မြဖစ်ေစလိုြခင်းသည် ရှက်ြခင်း’ဟိရီ’မည်၏။ 

မီးထိလင် ပူမည်ကုိ ေကာက်သက့ဲသုိ အကုသုိလ်၏အကျိးကုိ ေကာက်ြခင်းသည် ‘ဩတပ’မည်၏။ 

 တနည်း…“မေကာင်းမဆိုတာ လူမုိက်များ, အမျိးညံ့များသာ လုပ်က၏။ ငါလို အကျင့်သီလရှိသူ, 

အသက်ကီးသူ, အမျိးြမတ်သူများက မလုပ်က”စသည်ြဖင့် ဆင်ြခင်၍ ေရာှင်က်လင် ရှက်ြခင်း-ဟိရီ။ 

“သူများေတွ က့ဲရဲကလိမ်မယ်”ဟု ဆင်ြခင်ပီးေရာှင်လင် ေကာက်ြခင်း-ဩတပ မည်၏။  

ဤတရား ၂-ပါး သည် လူှင့် တိရစ;ာန်ကဲွေအာင်, လူသားအချင်းချင်း ပ်ေထွးမမရှိေအာင် 

ေလာကကုိ ေစာင့်ေရာှက်တတ်ေသာေကာင့် ေလာကပါလ တရားှစ်ပါးဟု ေခ၏။  

     (မဟာအဿပုရသုတ်၊ မ၊၊ဒု၊ ၂၁၃။) 

တနည်း… ရှက်ေကာက်မှင့် ြပည့်စံုသည့် ငိမ်သက်ေသာ စိတ်ှလံုးရှိကသည့် သူေတာ်ေကာင်း 

များ ကျင့်သုံးအပ်ေသာတရားြဖစ်၍ ေဒဝဓမZ-ဟုလည်း ေခ၏။  

 
ေဒဝဓမZဇာတ်။         ။သူကွယ်တစ်ေယာက် ဇနီးေသ၍ ရဟန်းြပ။ ပစည်းဥစာများပီး ကိုယ်ပိုင်စတုိးခန်းများြဖင့် 

သိမ်းထား။ အြခားရဟန်းများြမင်၍ ဘုရားထံေခသွား၊ ေရာင့်ရတဲင်းတိမ်ရန် တရားေဟာ၍ အေပုံခတ်ကာ သင်းပိုင် 

ြဖင့်သာ ပရိသတ်အလည်၌ ရပေ်န၏။ 

အတိတ်။  ။ဗာရာဏသီဘရုင်၏ မဖိုရားကီးသည် သားှစေ်ယာက်ဖာွးပီးေနUက် ေသသွား၏၊ ေနUကမ်ိဖုရား 

ငယ်မှ သားတစ်ေယာကဖ်ာွး၊ ထုိသားကို ထီးနန်းေပးလုိ၍ သားကီးများ ဟမိဝZUဖက် ထွကသွ်ားရန်ေြပာ၊ ညီငယ်ပါ 

လုိက်လာခဲ့၏။ လမ်းတွင် ေရအိုင်ေတွ၍ ညီငယ်ကို ေရခတ်ရန်ေြပာသြဖင့် ဆင်းခတ်ရာ ဘလူီးကဖမ်းပီး ေဒဝဓမကို 

ေမးရာ မသိ၍ ဆကဖ်မ်းထား၊ ေနUကည်ီလတ်သွားလည်း မသိ၍ ဖမ်းထား၊ သူကိုယ်တုိင်သွားမှ ေဒဝဓမကို ေြဖိုင်၍ 

ညီစှ်ေယာကလုံ်း လတ်ေပးခဲ့၏။ (ေဒဝဓမဇာတ်၊ ဧကနိပါတ်၊ ၊ပ၊ ၁၄၅။ ဗဟဘုကိဝတ၊ ဓမပဒ၊ ဒဝဂ်။) 

 

အေနHတ�ပQ၏ လကuဏာဒိ စတုကE   

န ဩတပတီတိ အေနUတပံ = မေကာင်းမဒုစုိက်မှ မေကာက်တတ်, မထိတ်လန်တတ်ေသာေကာင့် 

အေနUတပ မည်၏။ 

အသာရဇနလကဏံ အတုာသနလကဏံ ဝါ = မရ�ံရာှြခင်းလကဏာ၊ တနည်း မထိတ်လန်ြခင်း 

လကဏာ ရှိ၏။ 
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အုတာသနUကာေရန ပါပါနံ ကရဏရသာ = မထိတ်လန်ေသာအြခင်းအရာအားြဖင့် မေကာင်းမကုိ 

ြပြခင်း ကိစရှိ၏။ 

ပရအဂါရဝ-ပဒာနU = သူတပါးကုိ မေလးစားြခင်းလင် oာဏ်အားထင်လာ၏။ 

 

အဟိရိက�ှင့် အေနHတ�ပQ အထးူ။  ။ အကုသုိလ် ဒုစုိက် ြပရမှာကုိ မရှက်ြခင်း, မစက်ဆုပ်ြခင်း 

သည် အဟိရိက။ အကုသုိလ်ဒုစုိက်၏ မျက်ေမှာက် သံသရာ အြပစ်ကုိ မေကာက်ရ�ံြခင်းသည် 

အေနUတပ။  

 အဟိရိကသည် မိမိကုိယ်ကုိ မေလးစားြခင်း ြဖစ်ပီး၊ အေနUတပသည် သူတပါး, ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ 

မေလးစားြခင်း ြဖစ်၏။ 

 

 

(၃၈-၃၉) ဝါရငါးပါး အဓ[ိာန်။      ။အြခားသူများ အကုသုိလ်မှ မရှက်,မေကာက်ကသည့် ေနရာဝယ် 

ငါတိုသည် ရှက်ေကာက်ြခင်းကုိ ြဖစ်ေစမည်။ ကိေလသာပါးေစေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤစိတ်မျိး 

ကုိ ြဖစ်ေစမည်။ မရှက်-မေကာက်ြခင်းကုိ ရှက်ေကာက်ြခင်းြဖင့် လမ်းလဲေနမည်။ ရှက်ေကာက်ြခင်းြဖင့် 

အဆင့် အတန်းကုိ ြမင့်တက်ေစမည်။ မရှက်မေကာက်ြခင်း ကိေလသာမီးကုိ ရှက်ေကာက်ြခင်းေရစင် 

ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 

 

 

၄၀။ အပQဿုတ = အ=ကားအြမင်နညး်ြခငး် 

 ြမတ်စာွဘုရား ေဟာကားေတာ်မူအပ်ေသာ တရားေတာ်များှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ဂါထာမ 

ေလာက်ကုိပင် မကားဖူးြခင်း၊ တရားဓမ အကားအြမင်နည်းြခင်းကုိ (ဝါ) မရှိြခင်းကုိ ဆိုလိုသည်။ 

ထိုသိထားေသာ တရားများသည်လည်း ကျင့်မှ အကျိးရှိ၏။ မကျင့်လင် အကျိးမရှိ။ 

(အပZိစ ေထာကZိ န ဂေဟတဗံ။ “အပဿတုာ”တိ နဿိတုာ, သုတဝိရဟတိာ ဝုစZိ။ ဗဟု သုတ-

ေမေတသ�ိ ဗဟဿုတုာ၊ တထာဂတဘာသိတံ ဧကမိ ဂါထံ ယာထာဝေတာ ဉတာွ အုူပပဋိပUေမတံ 

အဓိဝစနံ။ မူ၊၊၁။ Uှ-၁၉၃။) 

          

ေဆာင်။ မေမးမြမန်း၊ oာဏ်ြမင်ကန်း၊ စံုစမ်းoာဏ်ကီးသည်။ 

 တဂါထာမ၊ ကားနUရ၊ ကျင့်က ကျိးများသည်။ 

 တတ်သိများြငား၊ မကျင့်ပွား၊ ကျိးကား မရှိပီ။ (မဟာစည်ဆရာေတာ်) 
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ဗဟုသုတ လုိအပ်လှ။  ။မုဆိုးတစ်ေယာက် သမင်ှစ်ေကာင်ေရာင်းရန် မိလာ၊ မိသားလူလည်ှင့် ေတွ၍ ေဈးေမး 

သြဖင့် အငယ် ၁-ကျပ်၊ အကီး ၂-ကျပ်ဟု ေြပာ၊ ထုိေကာင့် ၁-ကျပ်ေပး၍ အငယ်ကို ဝယ်သွား၏။ အတန်ငယ် သွားပီးမှ 

မုဆိုးထံြပန်လာပီး ‘သမင်ကီးကို ဝယ်မည်၊ ေစာေစာက တစက်ျပ်ေပးပီးြဖစ်၍ ဒီသမင်ငယ်ကို တန်ဘိုး ၁-ကျပ်ထား 

လင် စစုုေပါင်း ၂-ကျပ်ြဖစ်သြဖင့် သမင်ကီးကို ေပးပါဟု ေြပာ၏။ မုဆိုလည်း မှန်သည်ထင်၍ သမင်ကီးကို ေပးလုိက် 

၏။ 

 

လူလယ်ကျသည့် ရှင်ဥပန��။  ။ရဟန်းစှ်ပါး ပိတ်သကန်းစှထ်ည်, ကမလာသကန်းတစ်ထည်အတွက် အြငင်း 

ပာွးေနတုန်း ရှင်ဥပနေရာကလ်ာရာ ဆံုးြဖတ်ေပးရန် ေြပာသြဖင့် ပိတ်သကန်းတစထ်ည်စ ီေပးလုိက်ပီး၊ သူက ကမလာ 

သကန်းကို ယူသွား၏။ 

ေြမေခးွ�ှင့် ဖျံ�စှေ်ကာင်။          ။ဖျံစှ်ေကာင် ငါးကင်းကို အမီးှင့်ေခါင်းပိုင်း အေဝမတည့်ြဖစ်ေနစ် ေြမေခွးေရာက် 

လာပီး ေဝေပးရာ ေခါင်းှင့်အမီးကို တစ်ေကာင်စီ ေဝေပးလုိက်ပီး, သူက အလယ်ပိုင်းကို ယူသွား၏။ 

 

ကျင့်မှ အကျ'ိးရှိ။        ။သာဝတိမိသား သူငယ်ချင်းှစ်ေယာက် ရဟန်းဝတ်၊ တစ်ပါးေတာထွက် တရားအားထုတ်ပီး 

ရဟZUြဖစ်သွား။ ကျနတ်စပ်ါးမာှ စာချဆရာေတာ်ြဖစ။် ရဟZU၏တပည့်များ ေတာမှ ဘရုားထံသွားေသာအခါ 

ဘုရားှင့် ရဟZUကီးများကို ကန်ေတာ့ပီးလင် ထုိစာချဆရာေတာက်ို ကန်ေတာ့ရန် မာှလုိက်။ စာမသင်ဘဲ 

ေတာ၌ေနလျက် ဤမတပည့်များစာွ ရှိသညက်ို သံသယြဖစ။် တေန ရဟZUကိုယ်တုိင် လာေသာအခါ 

စာချဆရာေတာက် ြပဿနU ေမးဦးမည်ဟု �ကံ၏။ အြပစ်ြဖစမ်ညစ်ိုး၍ ဘရုားကိုယ်တုိင် ကလွာပီး ပထမဈာနမ်ှစ၍ 

အရဟတမဂ်အထိ စာချ ဆရာေတာ်ကို ေမး၏.. မေြဖိုင်။ ေတာရေကျာင်းဆရာေတာက် ေမးတုိင်း ေြဖိုင်၏။ 

ေြဖတုိင်းလည်း သာဓုေခ၏။ စာချဆရာေတာ်၏ တပည့်များကလည်း သူတုိဆရာကို မချးီမမွ်းရေကာင်းလားဟု 

သိပ်မေကျနပ်က။ ထုိေကာင့် ြမတ်စာွဘရုားက- 

 “Uွးေကျာင်းသားသည် Uွးေကျာင်းခသာရပီး Uွးိုအရသာကို မသုံးေဆာင်ရသကဲ့သုိ၊ များစာွသိေသာ်လည်း  

မကျင့်ခဲ့လင် ကိေလသာငိမ်းမကို မရ။ အနည်းငယ်ပင် သိေသာ်လည်း တရားှင့်အညကီျင့်ခဲ့လင် ကိေလသာ 

ငိမ်းိုင်၏” (ေဒွသဟာယကဝတ၊ ဓမပဒ၊ -၁၊ ၉၉။)  

 

သတိထားစရာ။        ။ပိဋကတ် ေခါင်ထိ၊ ရှင်ကပလိင်၊ ဝစီသုိိသာ၊ လားေလပါရှင့်။ တဏာှ, ဒိိ၊ မာန ငိက၊ တိပိဋကာ၊ 

ကျမ်းသုံးြဖာလည်း၊ သင်ပါေဆာင်ကျိး၊ မရှိိုးဘူး၊ (မဃေဒဝ၊ ပိုဒ်ေရ-၄၃၆။) 

 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။  ။အြခားသူတို အကားအြမင် မ့ဲကသည့်ေနရာဝယ် ငါတိုသည် အကားအြမင် 

ဗဟုသုတှင့် ြပည့်စံုေစမည်။ ကိေလသားပါးေစသည့် အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤစိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ 

အကားအြမင်နည်းြခင်းကုိ အကားအြမင်များြခင်းြဖင့် ေရှာင်လဲေနမည်။ အကားအြမင်များြခင်းြဖင့် 

အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်ေစမည်။ အပဿုတ ကိေလသာမီးကုိ ဗဟုသုတေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 
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၄၁။ ေကာသဇS = ပျငး်ရိြခငး် 

 ေလာကီ,ေလာကုတရာ ှစ်ြဖာကီးပွားမ၌ လံုလဝီရိယကင်း ပျင်းရိြခင်းကုိ ဆိုလိုသည်။  

ဝီရိယ။      ။ကိစတစ်ခု ေပေပါက်လာလင် မေကာက်မရ�ံ စွန်စွန်စားစား အားထုတ်မကုိ 

“ဝီရိယ”ဟု ေခ၏။ ထိုဝီရိယသည် ေရှးေရှးဘဝက အထံုပါလာေသာ “ဇာတိဝီရိယ”၊ ေနUက်မှြဖစ်ေပ 

လာေသာ “ပဝတ�ိဝီရိယ”ဟု ှစ်မျိးရှိ၏။ ေရှးဘဝက အထံုပါေသာ ဝီရိယမျိးမရှိလင် ေနUက်မှြဖစ်ေသာ 

ဝီရိယမျိး ရှိေအာင် ကိးစားအားထုတ်ရမည်။ 

 

ဆင်ြခင်ပုံ ၅-မျ'ိး 

၁။ ဝီရိယရှိလင် ရမည့်အကျိး 

၂။ မရှိလင် ြဖစ်ေလရာဘဝ ေအာက်ကျ ေနUက်ကျ ြဖစ်ရမည့်အြပစ် 

၃။ ငါတိုအမျိးသည် အထက်ကျေသာ အမျိးတည်း၊ ငါတိုကျမှ ေအာက်မကျထိုက်ဟု အမျိးကုိ  

     ဆင်ြခင်ြခင်း 

၄။ ပျင်းရိသူကုိ ေရာှင်ြခင်း 

၅။ ဇွဲရှိသူကုိ ေပါင်းေဖြခင်း 

  

ေဆာင်။     အကျိး-အြပစ်၊ ှစ်မျိးစစ်လျက်၊ ဆိုးညစ် ရိပျင်း-သူကုိ ကွင်း၍၊ ထန်ြပင်း လံုလ၊ ရှိသူ ခမူ၊ 

 ဝီရိယ ဧကန်တိုးမည်တည်း။ (ရတနU့ဂုဏ်ရည်၊ ၂၀၈။) 

 

ေလာကNကီးပွားေ=ကာင်း သမQဒါတရား ၄-ပါး 

 ၁။ ဥာနသမဒါ = ထကွလံုလှင့် ြပည့်စံုြခင်း၊ 

 ၂။ အာရကသမဒါ = ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှက်မှင့် ြပည့်စံုြခင်း၊ 

 ၃။ သမဇီဝိတာ = မတစာွ သုံးစွဲြခင်း၊ 

 ၄။ ကလျာဏမိတတာ = မိတ်ေဆွေကာင်းှင့် ြပည့်စံုြခင်း၊ 

 ေဆာင်။ ထကွ, သိမ်းဆည်း၊ မသုံးစွဲ၊ ေပါင်းမဲမိတ်ေဆွေကာင်း။ 

  ဤေလးပါးဟာ၊ ေလာကီမှာ၊ မှန်စာွကီးပွားေကာင်း။ (ဒီဃဇာဏုသုတ်၊ အံ၊ ၃၊ ပါ၊ 

၁၀၇။) 

မဃေဒဝလက9ာမှ ကံ�ှင့်စပ၍် သိမှတဖ်ယွ်များ 

၁။ ကံဟု မူလ၊ သမဒတို၊ ေဟာြပသည်မှာ၊ အရင်းသာရှင့်။ 

၂။ ဥစာ, ေဘာဂ၊ ဇီဝိတှင့်၊ သုခပွားရန်၊ လူတိုထံ၌၊ oာဏ်-ဝီရိယ၊ ပေယာဂတညး်။ 
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၃။ ကာလ, ေဒသ၊ ပုဂလကုိ၊ ိင်းဆအပ်တံု၊ ကံကုိ ယံု၍၊ မီးပုံအတွင်း၊ မဆင်းထိုက်စာွ၊ ကျားရဲ ရာလည်း၊ 

    ကမာအေကာင်း၊ မုိးေကာင်းဟု၊ သူေဟာင်းေရှးက၊ ဆိုကုန်က၏။  

 

၄။ လံုလ မထူ၊ oာဏ်မကူဘဲ၊ အယူတေစာင်း၊ ကံတေကာင်းမ၊ မေကာင်းလည်း ကံ၊ ေကာင်းလည်းကံ  

     ဟု၊ ကံကုိချည်းသာ၊ မကုိးရာဘူး။  

၅။ ပညာoာဏ်ြဖင့်၊ သင့်-မသင့်ကုိ၊ အခွင့်၍၊ အြပလံုလ၊ ရှိအပ်စာွ့တည့်။ တံငါလက်တွင်း၊ ေရာက်လင်း   

     တံုြငား၊ သုံးေကာင်ငါးကုိ၊ မှတ်သားဝမ်းထဲ၊ နUယူစွဲေလာ။ 

၆။ ကံမဲွ oာဏ်ံု၊ မလံု မလ၊ နတ် မ,မဘူး၊ အလသမျိး၊ အကျိးယွင်းယို၊ အလိုေလျာ့ရည်း၊ မေကျာ့ 

ကျ်းှင့်၊ ကုိယ်လည်း လံုလ၊ နတ်လည်း မ,၍၊ ေတာင့်တ�ကံရာ၊ ြမန်မကာလင်၊ လွယ်ကာ ကိစ၊ 

ပီးိုင်က၏။ 

 
နတ်လညး် ပျင်းလုိ)မရ။  ။တာဝတသာနတ်တုိကို တုိကခ်ိုကရ်နလ်ာေသာ အသုရာတုိအား ြပန်လည်တုိက်ခိုကရ်န် 

မိမိ၏သားြဖစ်သူ သုဝရီအား ေစခိုင်းရာ သားက “ေကာင်းပါပ”ီဟု ဝန်ခံပီး  ေမ့ေန၏။ ထုိေကာင့် သိကားမင်းကီးက 

“လုံလဝီရယိမရှိပဲ ချမ်းသာရိုင်တ့ဲ ေနရာရှိလင် အဲဒီမာှ သွားေန၊ ငါက့ိုလည်း လာေခလှည့်”ဟု ေြပာဆိုဆံုးမ၏။ 

       (သုဝီရသုတ်၊ သံ၊ ၁၊ ၂၁၈) 

 

ဘုရားေလာင်း ရှt့်။  ။ဘုရားေလာင်းရှo့်ြဖစစ််က ေလကီးမိုးကီးကျပီး အသုိက်ကေလး ပင်လယ်ထဲ ြပတ်ကျ 

၏။ အသုိကထဲ်မာှ သားေလးများပါသွား၍ ကယ်တင်ရန် အမီးေလးနဲ ေရကိုဆွတ်ပီး ကနု်းေပ၌ခါ၏။ ၇-ရက်ြပည့်ေသာ 

အခါ သိကားမင်းသိ၍ ေရာကလ်ာပီး “ဘယ်လုိလုပ်ပီး ဒီပင်လယ်ေရက ကုန်ိုင်မာှတုန်း”ဟု ေမးေသာအခါ “ေဟ့… 

မင်းလုိ ဝရီိယမရှိတ့ဲေကာင် သွား…။ ငါန့Uး မလာနဲ။ မင်းနဲ စကားေြပာဖို အချနိ်မရှိဘူး”ဟု ေြပာခါ ဆက်လုပ်ေန၏။ 

ေနUက်မှ သိကားမင်းက သူသားေတွကို ပင်လယ်ထဲက ဆယ်ေပးလိကု်၏။ (လကဏသုတ်၊ ဒီ၊၊၃၊Uှ- ၁၀၂။) 

 

ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။  ။အြခားသူတို ကုသုိလ်ေရးှင့်စပ်၍ ပျင်းရိကမည့်ေနရာဝယ် ငါတိုသည် မပျင်း 

မရိ ဝီရိယြဖင့် အားထုတ်ကုန်အံ့ဟု ကိေလသာပါးေစမည့် အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤစိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစ 

မည်။ ပျင်းမကုိ ထက်သန်သည့်ဝီရိယြဖင့် ေရာှင်လဲမည်။ ဝီရိယြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်ေစမည်။ 

ပျင်းြခင်းကိေလသာမီးကုိ ဝီရိယေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 

 

 

 

 

၄၂။ မ[ုဿစL = သတလိွတ်ြခငး် 
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 ကုသုိလ်လုပ်ငန်းများ၌ သတိလွတ်ြခင်းကုိ မုဿစ-ဟု ေခ၏။ ထိုေကာင့် မိမိအရ�ယ်, စည်းစိမ် 

ဥစာ, ကျန်းမာေရးတိုကုိ ဆင်ြခင်မိလျက် အခွင့်ေကာင်း အချနိ်ေကာင်းတုန်းတွင် အခွင့်အေရးကုိ မဆံုးံး 

ေစဘဲ ကုသုိလ်တရားကုိ အားထုတ်သင့်၏။  

 မှတ်ချက်။  သတိလွတ်ြခင်း မုဿစှင့် ေမ့ေလျာ့ြခင်း ပမာဒသည် အနက်အဓိပါယ် တူ၏။ 

 
ဝါရငါးမျ'ိး အဓ[ိာန်။  ။အြခားသူတို ကုသုိလ်ေရး၌ ေမ့ေလျာ့ေနကမည့် ေနရာဝယ် ငါတိုသည် အရာရာ 

သတိကုိ ထင်ေစမည်ဟု ကိေလသာပါးေစသည့် အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤစိတ်မျိးကုိ ြဖစ်ေစမည်။ 

ေမ့ေလျာ့ြခင်း မုဿတိကုိ မေမ့ေလျာ့ြခင်း ဥပိတဿတိြဖင့် ေရာှင်လဲေနမည်။ ထင်ေသာသတိြဖင့် 

အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်ေစမည်။ မုဿတိ ကိေလသာမီးကုိ ဥပိတဿတိေရစင်ြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ 

 

၄၃။ ဒုပQညတာ - ဝိပဿနHပညာ ကငး်မဲ့ြခငး် 

 ဝိပဿနUပညာ ကင်းမ့ဲြခင်းကုိ “ဒုပည”ဟု ေခ၏။ ဤေနရာ၌ ဈာန်သမာဓိေလာက် ရသည်ကုိ 

ပင် ဝိပဿနUပညာဟု မေခရေသး။  

 (ပညာတိ စ ဣဓ ဝိပဿနUပညာ ေဝဒိတဗာ။ ၊ ၁၉၄။) 

 [ေယာဂီသည် စင်ကယ်ေသာသီလကို အေြခခံ၍ မမိိကမာန်းအာုံကို မေမမ့ေပျာက်ေစဘဲ ဇဲွတင်းတင်းြဖင့် 

ေသချာစာွ အားထုတ်ေသာအခါ ေUှကယှ်ကမ် နဝီရဏများကင်းပီး ုပန်Uမ်ှစရ်ပက်ို ဟတ်ုတုိင်းမှနစ်ာွ ပိုင်းြခား 

သိလာ၏။ ထုိအခါ ငါေကာင်, အတေကာင်, အသက်ေကာင်ရှိ၏ ဟူေသာ ယုံမာှးမများလည်း ကင်းေပျာက်သြဖင့် အသိ 

အြမင်၏ စင်ကယ်ြခင်း ဒိဝိသုိဒိြဖစ်၏။  

၎င်းေနUက် အေကာင်းုပန်Uမ်ြဖစ်ေသာ အကျိးုပန်Uမ်မသာ ရှိ၏ဟု သိေသာ ပစယပရိဂဟoာဏ် ြဖစ်ေပ 

လာ၏။ ထုိေကာင့် သတဝါများသည် အေကာင်းမရှိဘဲ အလုိလုိြဖစ်၏ဟူေသာ အေဟတုကဒိိ၊ ဖန်ဆင်းရှင်တုိေကာင့် 

ြဖစ်၏ဟူေသာ မမှနက်န်ေသာအေကာင်း ဝိသမေဟတုဒိိ တုိသည် ကင်းေပျာက်သွားေတာ့၏။  

ထုိေနUက် ုပ်နUမ်တုိ၏ မမပဲံု, ဆင်းရဲပံု, အစိုးမရပံုများကို ဆင်ြခင်သုံးသပ်သည့် သမသနoာဏ် ြဖစ်ေပလာ 

၏။ ဤoာဏ်သည် ဝိပဿနUoာဏ် ၁၀-ပါးတွင် ပထမဆံုးoာဏ် ြဖစ်၏။] 

 

ဝါရငါးပါး အဓ[ိာန်။  ။အြခားေသာသူတို ဝိပဿနUပညာ ကင်းမ့ဲကမည့်ေနရာဝယ် ငါတိုသည် 

ဝိပဿနUပညာြဖင့် ြပည့်စံုေစမည်ဟု ကိေလသာေခါင်းပါးေစမည့် အကျင့်ကုိ ကျင့်မည်။ ဤစိတ်မျိးကုိ 

ြဖစ်ေစမည်။ ဝိပဿနUပညာကင်းမ့ဲမကုိ ဝိပဿနUပညာ ြပည့်စံုမြဖင့် ေရာှင်လဲေနမည်။ ဝိပဿနU 

oာဏ်ြဖင့် အဆင့်အတန်း တက်မည်။ ဝိပဿနUပညာမ့ဲြခင်း ေမာဟမီးကုိ ဝိပဿနUပညာေရစင်ြဖင့် 

ငိမ်းသတ်မည်။ 
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မှတ်ချက်။  ။ အဿဒိယမှ စ၍ ဒုပညတာ အထိ ဤ(၇)ပါးေသာ တရားတိုကို အသဒမ-သူယတု် 

တရားဟု ေခ၏။ ၎င်းတို၏ ဆန်ကျင်ဘက် သဒါ, ဟိရီ, ဩတပ, ဗာဟုသစ, ဝီရိယ, သတိ, ပညာ 

ဟူေသာ တရား (၇)ပါးတိုကို သဒမ-သူေတာ်ေကာင်းတရားဟု ေခ၏။  

၄၄။ သ��ိ[ိ ပရာမာသီ = အယူသညး်ြခငး်၊  

       အာဓာနဂ|ါဟီ = !မ�ဲမံစွာ ဆုပ်ကုိငထ်ားြခငး်၊ 

       ဒုပQဋိနိဿဂ|ီ = စွန)လ်iတ်�ုိငခ်ဲြခငး်၊  

 မှားယွင်းေသာ မိမိ၏အယူကုိ မဲ�မံစာွ စွဲကုိင်ထားြခင်းကုိ ေခသည်။ ထိုအယူမှားကုိ ဘုရား 

စေသာ သူေတာ်ေကာင်းများက ေကာင်း-ကျိးြပ၍ပင် ဆံုးမေသာ်လည်း မစွန်လတ်ိုင်။ ထိုေကာင့် 

မဂ်ဖုိလ်ကုိ တားဆီးိုင်သြဖင့် သီးြခားထုတ်၍ ေဟာထားြခင်းြဖစ်သည်။  

 

အယူသညး်ြခင်း ၂-မျ'ိး 

 ေလာကဘက်က အယူသည်းြခင်းှင့် ဓမဘက်က အယူသည်းြခင်းဟု ၂-မျိးရှိ၏။ ေလာက 

ဘက်က အယူသည်းြခင်းမှာကား မဂ်ဖုိလ်၏ အZရာယ်မြဖစ်။ ဥပမာ… ကမ�ာေြမတည်ရှိမ၊ ေနလနကတ် 

များ တည်ပုံ၊ ဟိမဝZUေတာင် တည်ပုံများ ယေနေခတ် သုေတသနြပချက်များှင့် မကုိက်ညီေသာ 

ေကာင့် အယူသည်းမများလည်း ရှိ၏။ သုိေသာ် ၎င်းအယူသည်းြခင်းကား သီလသမာဓိ ကျင့်စ်များှင့် 

မသက်ဆိုင်၍ မဂ်ဖုိလ်အZရာယ် မြဖစ်ိုင်။ 

 သုိေသာ် ဓမှင့်စပ်၍ ကျင့်စ်အလွဲအမှားများကုိ အမှန်ထင်ပီး မစွန်လတ်ိုင်ေအာင် အယူသည်း 

ေနလင် အရိယာမဂ်၏ အZရာယ်ြဖစ်၏။ ဒသဝတက မိစ;ာဒိိမျိး၊ အတဒိိ, သဿတဒိိ, ဥေစ;ဒဒိိ ဟူ 

ေသာ အယူမှားမျုိးကုိ ဆိုလိုသည်။ 

 
သုနကuတ�ရဟနး်။  ။ သူသည် ဘုရား၏ေနUကလုိ်က် ရဟန်းတစ်ပါးြဖစ်ပီး ဈာနက်ိုပါ ရထားပီးြဖစ်၏။ ဒိဗစက 

အဘိညာက်ို ရပီး ဒိဗေသာတအဘိညာက်ို ဘရုားက မသင်ေပးေသာေကာင့် ဘုရားအေပ ရန်ငိးထား၏။ ၎င်း 

ေနUက် ေကာရခတိယဟူေသာ တကတွန်း၏ တပည့်သွားခံ၏။ ေနUကပ်ိုင်း ဘုရားထံြပနလ်ာေသာ်လည်း ဘရုားအေပ 

မယူကည်မ အယူသည်းေနသြဖင့် တရားမရဘဲ ေနUက်ေတာ့ လူထွက်သွား၏။ (ဒီ၊ ပါ၊ ၃၊ Uှ-၁။) 

 

သာတိရဟနး်။  ။သူသည် ဘုရားေဟာေသာ ဇာတ်ေတာ်များကို နUးေထာင်၍  “စတ်ိဝညိာ်သည် တစ်ဘဝမှ တစ်ဘဝ 

သုိ ကူးေြပာင်းသွားေန၏။ ထုိစတ်ိဝိညာဏ်သည် မပျက်မစီး အမဲတည်ေန၏”ဟု မတ်ှယူထား၏။ ဤသည်ကို ဘုရားက 

ေခ၍ ရှင်းြပေသာ်လည်း သူအစွဲကို မစွန်ိုင်သြဖင့် မဂ်တားဖိုလ်တား ြဖစ်သွား၍ တရားထူး မရေတာ့ေပ။ 

       (မဟာတဏာှသခယသုတ်၊ မူ-ပဏ်၊၃၂၃) 
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အယူသညး်ေသာ သိdeညး်ဆရာNကးီ။  ။ရှင်သာရိပုတာှင့် ရှင်ေမာဂလာနတုိ်သည် ရှင်အဿဇိမေထရ်ထံမှ 

တရားနUပီး ေသာတာပန်ြဖစသွ်ား၏။ သူတုိ ဆရာကီးကိုလည်း ဘရုားထံသွားဖို ေခေသာအခါ “ေလာကမာှ 

ပညာရှိှင့် ပညာမဲ့ ဘယ်သူက များသလဲ”ဟု ေမး၏။ “ပညာမဲ့က များပါတယ်”ဟု ေြဖေသာအခါ “ေအး..ဟုတ်တယ်။ 

ပညာရှိ လူနည်းစုက ေဂါတမဆီ သွားပီး၊ ပညာမဲ့ လူများစကု ငါဆ့ီ လာကလိမ့်မယ်။ စိုးရမိ်စရာ မရှိပါဘူး။ မင်းတုိသာ 

သွားက ပါ”ဟု ေြပာပီး ေနရစခ်ဲ့၏။  

 

ေခတ်သစ် ပရမတ်ဆရာများ။       ။”ေဖျာ်ရည်လည်း အာေပါဓာတ်ပဲ၊ အရက်လည်း အာေပါဓာတ်ပဲ၊ အာေပါဓာတ်ချင်း 

အတူတူ ဘာလုိ မအပရ်မာှလဲ”ဟု ေဖျာ်ရည်ှင့်အရကက်ို ထပတူ်ြပေလသတတ်။ 

 ဘူးသီး, ခရမ်းသီးလည်း ဓာတ်ေလးပါးဘဲ၊ ကက်ေတွ ဘဲေတွလည်း ဓာတ်ေလးပါးဘဲ။ ဘူးသီး ခရမ်းသီးသာ 

လီှးရဲပီး ကကေ်တွ ဘဲေတွကို မလီှးရဲေသးဘူးဆိုရင် ဓာတ်သေဘာ မေပါက်ေသးလုိ ပညတ်အစွဲအလန်း ရှိေနေသး 

တယ်…ဟု ဆိုသတတ်။ 

 

ဆရာမှားက ေ=ကာက်စရာ 

နဖူးစွန်းှင့်၊ ဒူးပွန်းခံကာ၊ ကုိးကွယ်ပါလည်း၊ ဆရာလွဲက၊ ငရဲအပါယ်၊ အြမစ်တွယ်၊ ဝဋ်ွယ်ရှည်လျားရာ။ 
         (လယ်တီဆရာေတာ်) 

 

ဝါရငါးမျ'ိး အချ'ပ်  

(က) အြခားသူများ အယူသည်းေနကေသာ်လည်း ငါတိုသည် အယူသည်းြခင်းမှ ကင်းေစမည်။ 

 (သေလခဝါရ) 

(ခ) အြခားသူများ အယူသည်းကေသာ်လည်း ငါတိုသည် အယူသည်းြခင်းကုိ မြပကုန်အံ့ဟု 

 စိတ်ကုိ ြဖစ်ေစမည်။ (စိတပါဒဝါရ) 

(ဂ) အယူသည်းြခင်းကုိ ြပန်လည်စွန်လတ်ြခင်းြဖင့် ေရာှင်လဲေနပါမည်။ (ပရိကမနဝါရ) 

(ဃ) အယူမသည်းြခင်းြဖင့် အဆင့်အတန်းကုိ ြမင့်တက်ေစမည်။ (ဥပရိဘာဂဝါရ) 

(င) အယူသည်းမကုိ ြပန်လည်စွန်လတ်မြဖင့် ငိမ်းသတ်မည်။ (ပရိနိဗာနဝါရ) 

 
�������� 

 

 

ဘုရားရှင်၏ နိဂံုးမှာတမ်းစကား 

၁။  ချစ်သား စု��… တပည့်သာဝကတို)၏ အကျ'ိးစးီပွားကုိ ရှာမီှးလိုလားလျက် အစV်သနHးြခင်း 

ရိှေသာ သင်တို)ဆရာ ငါဘုရားသည် သနHးြခင်းကုိ အစွဲြပ'၍ ြပ'သင့်ြပ'ထိုက်ေသာ တာဝန်ကုိ သင်တို) 

အတွက် ငါဘုရား ြပ'ုလုပ်!ပီး!ပီ။ 
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(ဤစကားရပ်ြဖင့် အထက်ပါနည်းတုိြဖင့် ငါဘုရားသည် သင်တုိအား သနUးေသာအားြဖင့် ေဟာြပပီးေပပီ။ 

ဤမသည်သာ ငါဘရုားတာဝန်ြဖစ်၏။ ဤမှေနUက်၌ ကျင့်�ကံအားထုတ်ဖိုကစိကား သင်တုိတာဝန်ြဖစ်၏-ဟု  

ြပ၏။) 

၂။  ချစ်သား စု��… ဆိတ်!ငိမ်ရာအရပ်၌ တရားကုိ &Uမှတ်ဆင်ြခင်=ကေလာ့။ 
(ဆိတ်ငိမ်ရာအရပ်သည် ကမာန်းအားေလျာ်ေသာ ေနရာကို န်ြပြခင်းြဖစ်ပီး၊ ဘရုား၏ 

အေမွေတာ်ကိုလည်း အပ်ှင်းြခင်းြဖစ်ေပသည်။ ၎င်းေနUက် သမထ, ဝိပဿနUတရားတုိကို 

မှတ်ပာွးများကေလာ့ဟု တုိက်တွန်းစကားကို ြပ၏) 

၃။  သတိ မေမ့မေလျာ့=ကကုန်လင့်။ 

၄။  ေနHင်ေသာအခါကျမှ ေနHင်တ မြဖစ်=ကကုန်လင့်။ 
(ဤစကားြဖင့် ေရှးအခါ အရ�ယ်ငယ်စ,် ကျန်းမာစ်, ၇-ပါးေသာ သပါယတုိြဖင့် ြပည့်စံုစ,် ဘုရား သက်ေတာ် 

ထင်ရာှး ရှိစခ်ါ၌ တရားကို အားမထုတ်ပဲ အချနိရ်ှိသေရ� စားလုိက် အပိ်လုိက် စကားေြပာလုိက်ြဖင့် ေမ့ေမ့ 

ေလျာ့ေလျာ့ ေနကပီး ေနUင်ကာလ အိုေသာအခါ, မကျန်းမာေသာအခါ, ေခတ်ပျက်ေသာအခါ, ဘရုား 

ပရနိိဗာနစ်ံေသာအခါကာလ ေရာက်ခါမှ ေနUင်တရပီး ‘တရား အားမထုတ်လုိက်ရေလြခင်း၊ အခွင့်အေရးေတွ 

ဆံုးံးလုိက်ေလြခင်း’ဟု ေသခါနီးကာလမာှ ပပူန်ေသာက မြဖစ်ကေစနဲ”ဟု တုိက်တွန်းေတာမ်ူေသာ စကား 

ေပတည်း။) 

၅။ ဤသည်ကား ငါဘုရားတို)၏ အဆံုးအမေတာ်ေပတညး်။ 
 (အထကပ်ါ စကားရပ်သည် ဘရုားရှင်တုိင်း၏ အဆံုးအမ ဩဝါဒေပတည်း။) 

 

 

သေလခသုတ်ပီး၏။ 
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