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မဟာနိဒါနသုတ် အဓိပါယ် ေလ့လာချက် 
(ဒီဃနိကာယ်၊ မဟာဝဂ ပါဠိေတာ်) 

(၂၀၂၃-ခုှစ်၊ ေဖေဖဝါရီလ ၂-ရက်၊ ကာသပေတးေန) 
 

ေဟာကားသ။ူ   ြမတ်စာွဘရုား 
ေလာက်ထားသ။ူ  အရငှ်အာန> 
ေနရာ။    ကုတုိုင်း၊ ကမာသဓမနဂိံးု 
အချနိ်။    တခေုသာ ညေနချမ်း 
အေကာင်းအရာ။  ေကာင်း+ကျိးဆက်စပ်မ သေဘာတရား 
 
မဟာနဒိါနဟသူည်။  ။အလနွ်တရာ ကျယ်ဝန်းလစှာွေသာ အေကာင်းနဒိါန်းများ အဆက်ဆက်ကို 
မပ်မေထးွေအာင် ရငှ်းလင်း ေဟာြပေတာ်မေူသာေကာင့် မဟာနဒိါနဟု ေခသည်။ 
 
အေကာင်းနဒိါန်း။  ရငှ်အာန>သည် တခေုသာ ညေနခင်း၌ သမာပတ်မှ ထပးီ ပဋစိသမပုါဒ်ကို 
(အစမ ှအဆံးုသို၎င်း၊ အဆံးုမ ှအစသို၎င်း၊ အစ-အဆံးုမ ှအလယ်သို၎င်း၊ အလယ်မ ှအစ-အဆံးု စှ်ဘက် 
သို၎င်း ၃-ကမိ်တိုင်တိုင်) ဆင်ြခင်ကည့်၏။ အြခားသူများ၌ ခက်ခဲနက်နဲေသာ်လည်း သ၏ူ ာဏ်၌မကူား 
လယွ်လယွ်ကကူပူင် ထင်လာ၏။  

ထိုေကာင့် ဘရုားရငှ်ထံသို ချဉ်းကပ်ပးီ “ဤပဋစိ-သမပုါဒ်တရားေတာ်သည် နက်နဲ၏။ နက်နဲ 
ေသာ အသငွ်လည်း ရှိ၏။ သိုေသာ်လည်း တပည့်ေတာ်၏ ာဏ်ထဲ၌ တမိ်တမိ်ကေလးလိုပင် ထင်ရာှးလာ 
ပါ၏”ဟု ေလာက်ထား လိုက်မ၏ိ။ 
 
တားြမစ်ြခင်းအေကာင်း ၂-ပါး 
 အထက်ပါအတိုင်း ေလာက်ေသာအခါ ဘရုားက “အာန>… သင်အဲသလို မေြပာနဲ”ဟု 
တားြမစ်ေတာ်မ၏ူ။ ထိုသို တားြမစ်ြခင်း အေကာင်းစှ်ပါးမာှ- (၁) အာန>မေထရ်၏ ာဏ်ကးီပံကုို 
ချးီေြမာက်ေတာ်မလူိုြခင်း၊ (၂) ှိပ်ကပွ်ေတာ်မလူိုြခင်းတို ြဖစ်သည်။  
 
အာနCအား လယွ်ကြူခင်းအေကာင်း ၄-ချက် 
ရငှ်အာန>အတကွ် ပဋစိသမပုါဒ်ကို ဆင်ြခင်ရာ၌ လယွ်ကေူနြခင်းမာှ-  

(၁)ေရးှပါရမီငှ့် ြပည့်စံြုခင်း၊  
(၂)ဆရာသမားများထံတငွ် နည်းခံခဲဖ့းူြခင်း၊  
(၃)ေသာတာပန်ြဖစ်ြခင်း၊  
(၄)ဗဟသုတုများြခင်းတိုေကာင့် ြဖစ်၏။ 
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၁။ အာနC၏ အတတိ်အေကာင်း တေစတ့ေစာင်း 
 ေရးှကမpာတစ်သနိ်းထက်၌ သမုနမင်းသား ြဖစ်ခဲ့ပးီ၊ ပဒမုတုရ ဘရုားရငှ်ထံ၌ အလပု်အေကး 
ရာထးူကို ဆေုတာင်းခါ ပါရမီ ြဖည့်ကျင့်ခဲ၏့။ ကဿပဘရုားရငှ် လက်ထက်၌ ဆမွ်းခံမေထရ် တစ်ပါးကို 
သပတိ်ေအာက်မှ ခံယရူန် မမိ၏ိ အေပံတုဘက်ကို လှဒါန်းခဲ၏့။ ဗာရာဏသ၌ီ မင်းြဖစ်စဉ်၌ ပေစက-
ဗဒုါ ရစှ်ဆတူိုကို မင်းဥယျာဉ်၌ ေကျာင်းေဆာက်လပု် လှဒါန်းပးီ ြပစုလပု်ေကးခဲ၏့။  
 ေန>က်ဆံးုဘဝ၌ အမေိတာဒနမင်း၏ သားြဖစ်လာ၏။ ကပလိဝတ် ေနြပည်ေတာ်သို ြမတ်စာွ 
ဘရုား ပထမဆံးုအကမိ် ကွလာပီး ြပန်သာွးေသာအခါ ေန>က်မလှိုက်၍ အုပီယ သရက်ေတာ၌ ဘဒယိ 
စေသာ မင်းသား ၆-ေယာက်တိုငှ့် အတ ူရဟန်းဝတ်ခဲ၏့။ မကာမီ မz>ဏပီေုဏးမ၏ သားြဖစ်ေသာ 
ရငှ်ပဏုထံတငွ် တရားန>ပးီ ေသာတာပန် ြဖစ်ခဲ၏့။  
 ဘရုားရငှ် သက်ေတာ် ၅၅-စှ်၊ ဝါေတာ် ၂၀-တငွ် အာန>မေထရ်ကို အမဲအလပု်အေကးအြဖစ် 
ခန်အပ်ခဲ၏့။ သူအရင် ယာယအီလပု်ေကး ၇-ပါး(ရငှ်န>ဂတိ၊ ရငှ်ဥပဝါန၊ ရငှ်သနုကတ၊ ရငှ်သာဂတ၊ 
ရငှ်ေမဃယိ၊ ရငှ်န>ဂသမာလ၊ ကိုရင်စု)ရှိခဲ၏့။  
 
ပယ်ေလးတန် 
 ၁။ ဘရုားရငှ်ရေသာ ဆမွ်းကို မေပးဘးူဆိုရင်၊  
 ၂။ ဘရုားရငှ်ရေသာ သကန်းကို မေပးဘးူဆိုရင်၊ 
 ၃။ ဘရုားရငှ်ငှ့် တစ်ေကျာင်းတည်း အမိ်ခငွ့်မရဘးူဆိုရင်၊ 
 ၄။ ဘရုားရငှ်ကို ပင့်ရာသို တပည့်ေတာ်ကို မေခဘးူဆိုရင်၊ 
 
ပန်ေလးပါး 
 ၁။ တပည့်ေတာ် လက်ခံထားတဲ ့ပင့်ဖတိ်မကို ဘရုားရငှ် ကေွပးမယ်ဆိုရင်၊ 
 ၂။ အေဝးမ ှဘရုားဖးူလာလို ချက်ချင်းေတွခငွ့် ေပးမယ်ဆိုရင်၊ 
 ၃။ ယံမုာှးမြဖစ်တဲအ့ခါ ချက်ချင်း ေမးြမန်းခငွ့်ြပမယ်ဆိုရင်၊ 
 ၄။ အရပ်တပါး၌ ေဟာခဲေ့သာတရားများ တပည့်ေတာ်ကို ြပန်ေဟာေပးမယ်ဆိုရင်…။  
       (ဒ၊ီဌ၊၂၊>ှ-၁၃။) 
 
ဧဝံ ေမ သတုံ = ဤသို ကားနCခဲရ့ပါသည်။  ။ ပထမသဂါယန>၌ ရငှ်အာန>က ရငှ်မဟာကဿပ 
မေထရ်ကးီကို ေလာက်ထားခဲေ့သာ စကားရပ်ြဖစ်၏။ ပဋိကတ်သံးုပံကုို ဘရုားရငှ်ထံမ ှ၈-ေသာင်း ၂-
ေထာင်၊ ရငှ်သာရပိုတာထံမှ ၂-ေထာင် သင်ယခူဲ၏့။ 
 
ဧတဒဂ် ငါးတန်။  ။ဗဟသုတုများြခင်း၊ သတိေကာင်းြခင်း၊ ပညာထက်ြခင်း၊ ဝရီယိေကာင်းြခင်း၊ 
ြပစလုပု်ေကးမ ေကာင်းြခင်း။ (ဒ၊ီဌ၊၁) 
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၂။ ဆရာမ့ျားထံ၌ နည်းခံခဲဘ့းူြခင်း- 
 ေရးှဘဝများစာွ၌ အေလးြပထိုက်သည့် ဆရာများထံ၌ ပဋစိသမပုါဒ်ကို သင်ယြူခင်း၊ 
န>ကားြခင်း၊ ေမးြမန်းြခင်း၊ အာဂံ ုေဆာင်ထားြခင်းတိုကို ကမ်းကျင်စာွ ေလလ့ာထားပးီ ြဖစ်၏။ ထိုသို 
ဆရာနည်းကျ ေလလ့ာထားပးီြဖစ်၍လည်း သ၏ူာဏ်၌ လယွ်ကစူာွ ထင်လာြခင်းြဖစ်၏။ 
 
၃။ ေသာတာပန် ြဖစ်ြခင်း- 
 ေသာတာပန်တိုမည်သည် ပဋစိသမပုါဒ် ေကာင်း+ကျိးဆက်စပ်ပံကုို ေပလငွ်ထင်ရာှးစာွ ာဏ်၌ 
ထင်က၏။ ရငှ်အာန>သည်လည်း ေသာတာပန်ြဖစ်၍ ာဏ်၌ လယွ်ကစူာွ ထင်ြခင်းြဖစ်၏။ 
 
၄။ ဗဟသုတုများြခင်း- 
 ေလးေတာင်မရှိေသာ အခန်းထဲ၌ မးီကးီထနွ်းလိုက်လင် လယွ်ကြူမင်ိုင်သကဲသ့ို ဗဟသုတု 
များေသာ ပဂုိလ်တို၌လည်း န>မ်ပု်တိုကို လယွ်ကစူာွ ပိုင်းြခားသိိုင်၏။ ရငှ်အာန>သည်လည်း 
ဗဟသုတု များေသာအရာ၌ ဧတဒဂ်ဘွဲထးူခံြဖစ်၍ သ၏ူာဏ်၌ ပဋစိသမပုါဒ်တရားများ လယွ်ကစူာွ 
ထင်ြခင်းြဖစ်၏။ 
 
ပဋစိသမပုါဒ် ဟသူည်။      ။ အဝဇိာအစရှိေသာ အေကာင်းတရားတို၏ ညီတွ်ြခင်းကိုစွဲ၍ သခါရ 
စေသာ အကျိးတရားတို၏ ြဖစ်ေပလာြခင်းကို “ပဋစိသမပုါဒ်”ဟ ုေခ၏။ 
 
သမိတှ်ဖယွ်ရာ…   

(၁) ဥဒါန်းအကထာ၌ ပဋစိသမပုါဒ်ကို ဗဒုဝပိဿနC ဟေုခ၏။ (၂) ဤပဋစိသမပုါဒ်ကို 
ဆင်ြခင်ပးီမသှာ ဘရုားြဖစ်၏။ အချိကျမ်း၌ မဟာသကရာဇ် ၁၀၃-ခု၊ ကဆနု်လြပည့်ေန ညဉ့်ဦးယာမ်၌ 
အလုံ၊ု သန်းေခါင်ယာမ်၌ ပဋလိံ၊ု မိုးေသာက်ယာမ်၌ အလုံ-ုပဋလိံ ု၂-မျိးလံးု ဆင်ြခင်။ တချိကျမ်း၌ 
ညဉ့်ဦးယာမ်၌လည်း အလုံ-ုပဋလိံ ု၂-မျိးလံးုပင် ဆင်ြခင်သည် ဆို၏။ (၃) မဟာဗဒုဝင်ကျမ်း၌ လြပည့် 
ေနည မိုးေသာက်ယာမ်ေရာက်မှ အလုံ-ုပဋလိံ ု၂-ပါးလံးု ဆင်ြခင်။ လြပည့်ေကျာ် ၁-ရက်၊ ေနပိုင်းတစ်ခု 
လံးု သမာပတ်ဝင်စား ေန၏။ ညပိုင်းေရာက်မှ အလုံ-ုပဋလိံ ု၂-ပါးလံးု ဆင်ြခင်၏။  

 
ပဋစိသမပုါဒ် ေဟာနည်းမျိးစံု 
 ဥဒါန်းပါဠေိတာ်၌ ဘရုားြဖစ်ခါနးီ အဝဇိာမှ ဇရာမရဏထ ိေဟာ၏။ ဤမဟာနဒိါနသတု်၌ ဇရာ-
မရဏမှ ဝညိာဏ်ထ ိေန>က်ြပန်ပဋလိံအုားြဖင့် ေဟာ၏။ မလူပဏာသ, မဟာတဏာှသခယသတု်၌ 
သာတရိဟန်းကို ေဟာေသာအခါဝယ် ပု်တရားက စ၍ ေဟာ၏။ ပု်တရားဘာေကာင့် အသက်ရငှ်, 
အာဟာရစားရလို ရငှ်၊ အာဟာရ ဘာေကာင့်စား, တဏာှရှိလို စား… စသည်ြဖင့် တဏာှမ ှအဝဇိာအထ ိ
အထက်သို ြပန်တက်၊ အဝဇိာမှ တဖန် ဇရာမရဏထ ိေအာက်သို ဆင်း၍ ေဟာ၏။  
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နက်နဲြခင်းပံ ုအြခင်းအရာ ေလးမျိး- 
 ၁။ အတဂမpရီ = အကျိး၏ နက်နဲြခင်း၊ 
 ၂။ ဓမဂမpရီ = အေကာင်း၏ နက်နဲြခင်း၊ 
 ၃။ ေဒသန>ဂမpရီ = ေဟာေြပာပံ၏ု နက်နဲြခင်း၊ 
 ၄။ ပဋေိဝဒဂမpရီ = ထိုးထငွ်းသမိ၏ နက်နဲြခင်း၊ 
 
၁။ အကျိး၏ နက်နဲပံ ု
 ဇရာ,မရဏသည် ဇာတဟိေူသာ အေကာင်းေကာင့် ြဖစ်ေပရလာသည်ဟေူသာ အနက်သေဘာ 
သည် အကျိး၏ နက်နဲြခင်းမည်၏။ 
 
၂။ အေကာင်း၏ နက်နဲပံ ု
 အဝဇိာသည် သခါရတို၏ အေကာင်းြဖစ်၏ဟေူသာ အနက်သေဘာသည် အေကာင်း၏ 
နက်နဲြခင်းမည်၏။  
 
၃။ ေဟာေြပာပံ၏ု နက်နဲြခင်း 
ပဋစိသမပုါဒ်ကို- 
  ၁။ အချိသတု်၌ အလုံအုားြဖင့် ေဟာ၏။  

၂။ အချိသတု်၌ ပဋလိံအုားြဖင့် ေဟာ၏။  
၃။ အချိသတု်၌ အလုံ-ုပဋလိံအုားြဖင့် ေဟာ၏။  
၄။ အချိသတု်၌ အလယ်စ၍ ပဋလိံအုားြဖင့်၎င်း၊ အလုံအုားြဖင့်၎င်း၊ အလုံ-ုပဋလိံအုားြဖင်၎င်း  
    ေဟာ၏။  
၅။ အချိသတု်၌ အစပ်သံးုပါး၊ အလာေလးပါးတိုြဖင့် ေဟာ၏။ 
၆။ အချိသတု်၌ အစပ် စှ်ပါး၊ အလာသံးုပါးတိုြဖင့် ေဟာ၏။ 
၇။ အချိသတု်၌ အစပ် တစ်ပါး၊ အလာစှ်ပါးတိုြဖင့် ေဟာ၏။ 

 
၄။ ထိုးထငွ်းသမိ၏ နက်နဲြခင်း 
 ၁။ အဝဇိာ၏ သတိတ်ေသာာဏ်၏ ဆန်ကျင့်ဘက်အနက်သေဘာ၊ ြမင်တတ်ေသာာဏ်၏ 
ဆန်ကျင်ဘက်အနက်သေဘာ၊ သစာေလးပါးကို ထိုထငွ်း၍ မသြိခင်းဟေူသာ အနက်သေဘာသည် 
နက်နဲ၏။ 
 ၂။ သခါရတို၏ ြပစမီံြခင်းအနက်၊ သမယုတ်တရားတိုကို ေပါင်းစြုခင်းအနက်၊ ရာဂငှ့်တက ွ
ြဖစ်ြခင်းအနက်၊ ရာဂမကင်းြခင်းအနက်သေဘာသည် နက်နဲ၏။ 
 ၃။ ပဋသိေ ဝညိာဉ်၏ အတမကှင်းဆတိ်ြခင်းအနက်၊ သဖိိုရန ်ဗျာပါရမရှိြခင်း အနက်၊ တဘဝမှ 
တဘဝသို မေြပာင်းေရ�ိုင်ြခင်းအနက်၊ ပဋသိေခဏ၌ ထင်ရာှးြဖစ်ြခင်းအနက်သေဘာသည် နက်နဲ၏။ 
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 ၄။ နCမ်ပု်၏ အတတူကြွဖစ်ြခင်းအနက်၊ အသးီသးီြဖစ်ြခင်းအနက်၊ အာံသုိုတွ်ြခင်းအနက်၊ 
အသီးသီး မြဖစ်ြခင်းအနက်၊ ေဖါက်ြပန်ြခင်းအနက်သေဘာသည် နက်နဲ၏။ 
 ၅။ အာယတန ၆-ပါးတို၏ ဣ�ယိပစယသတြိဖင့် အစိုးရသည်၏အြဖစ်၊ စကသမဿ စသည် 
တို၏ ေလာကငှ့် တသူည်၏အြဖစ်၊ တံခါးေပါက်ငှ့် တသူည်၏အြဖစ်၊ လယ်ယာငှ့်တသူည်၏ အြဖစ်၊ 
ပူါံစုေသာ အာံရုှိသည်၏အြဖစ် ဟေူသာ အနက်သေဘာသည် နက်နဲ၏။  
 ၆။ ဖဿ၏ အာံကုို ေတွထြိခင်းအနက်၊ အာံ၌ု ထခိိုက်ြခင်းအနက်၊ အာံုငှ့်အတတူက ွ
ေပါင်းဆံြုခင်းအနက်၊ အာံ၌ု ကျေရာက်ြခင်းဟေူသာ အနက်သေဘာသည် နက်နဲ၏။ 
 ၇။ ေဝဒနC၏ အာံ၏ုအရသာကို ခံစားြခင်းအနက်၊ သခု၏အြဖစ်,ဒကု၏အြဖစ်, မဇတ၏အြဖစ် 
ဟေူသာ အနက်၊ အတ, ဇီဝ မရှိပဲ ခံစားတတ်သည်၏အြဖစ် ဟေူသာ အနက်သေဘာသည် နက်နဲ၏။ 
 ၈။ တဏာှ၏ အလနွ်စှ်သက်အပ်၏အြဖစ် ဟေူသာအနက်၊ သက်ဝင် မျိသပိ် ပးီဆံးုေစြခင်း 
ဟေူသာအနက်၊ အဟနု်ြပင်းြပင်း စးီဆင်းတတ်ေသာ ြမစ်ငှ့်တသူည်၏အြဖစ်၊ ယွ်ငှ့်တသူည်၏ အြဖစ်၊ 
ြမစ်ငှ့်တေူသာ တဏာှ၏အြဖစ်၊ သမဒုရာငှ့်တေူသာ တဏာှ၏အြဖစ်၊ မြပည်ေစိုင်သည်၏ အြဖစ်-
ဟေူသာ အနက်သေဘာသည် နက်နဲ၏။ 
 ၉။ ဥပါဒါန်၏ စွဲစွဲလမ်းလမ်း ယြူခင်းအနက်၊ အလနွ်လှံးုသငွ်းြခင်း အနက်၊ မာှးမာှးယငွ်းယငွ်း 
သံးုသပ်ြခင်း၊ လနွ်ေြမာက်ိုင်ခဲသည်၏ အြဖစ်ဟေူသာ အနက်သေဘာသည် နက်နဲ၏။ 
 ၁၀။ ကမဘဝ၏  သမယတု်တရားတိုကို ေပါင်းစြုခင်းအနက်၊ ြပြပင်စမီံြခင်းဟေူသာအနက်၊ 
ေယာန,ိဂတိ,ဌတိ,ိနဝိါသတို၌ ပစ်ချြခင်းဟေူသာ အနက်သေဘာသည် နက်နဲ၏။ 
 ၁၁။ ဇာတိ၏ ဘဝသစ်၌ ြဖစ်ြခင်းဟေူသာအနက်၊ ဘဝသစ်၌ ပဋသိေအားြဖင့် သက်ေရာက်ြခင်း 
ဟေူသာအနက်၊ ြဖစ်ြခင်းဟေူသာအနက်၊ ထင်ရာှးြခင်းဟေူသာ အနက်သေဘာသည် နက်နဲ၏။ 
 ၁၂။ ဇရာမရဏ၏ ကနု်ြခင်းအနက်၊ ပျက်ြခင်းအနက်၊ ခ>ကိုယ်၏ ပျက်စးီြခင်းအနက်၊ 
ေဖါက်ြပန်ြခင်း အနက်သေဘာသည် နက်နဲ၏။  
 
ှိပ်ကပွ်ေတာ်မလူိုြခင်း ဒတုယိအေကာင်း 
 “အာန>… ပဋစိသမပုါဒ်သည် လယွ်သည်ဆိုလင် သင်သည် ဘာေ့ကာင့် အခ ုရဟz> မြဖစ်ရ-
သနည်း။ သာရပိတုရာ ေမာဂလာန်တိုကဲသ့ို ဘာေကာင့် ထိုးထငွ်းမသိိုင်သနည်း။ သမာသမဒဘရုား, 
ပေစကဗဒုဘရုားများကဲသ့ို ဘာေ့ကာင့် မသြိမင်သနည်း။ သာဝကတို၏ာဏ် တစ်စတိ်တစ်ပိုင်းမြဖင့် 
သိိုင်ြခင်းကို “ငါအ့ား လယွ်က၏ူ”ဟု ဆိုဘိ၏။ သင်ကဲသ့ိုေသာ ရဟန်းက ဘရုားရငှ်တို ေြပာေသာ 
စကားကို ဆန်ကျင်ဘက် မေြပာဆိုသင့်။  

ေလးသေချငှ့် ကမpာတစ်သနိ်း ကာလပတ်လံးု ထိုပဋစိ-သမပုါဒ်ကို သေိအာင် ပါရမအီလံးုစံကုို 
ြဖည့်ကျင့်ခဲရ့၏။ ဘရုားြဖစ်ခါနးီ မာရ်နတ်ကိုေအာင်စဉ်၊ ပေုဗနဝိါသာဏ်, ဒဗိစကာဏ်တို ရစဉ်က 
ေြမသည် မတနု်လပ်ခဲ။့ မိုးေသာက်ယံ ပဋစိသမပုါဒ်ကို ဆင်ြခင်သြိမင်ေသာအခါမသှာ ေြမတနု်လပ်ခဲ၏့။” 
ဟု ေြပာဆိုကာ အာန>အား ှိပ်ကပွ်ေတာ်မ၏ူ။   
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သတဝါတို သံသရာ လည်ြခင်းအေကာင်း 
 ပဋိစသမပုါဒ်သည် ဤသို ေလးနက်လနွ်းလသှြဖင့် သတဝါတိုသည် မနှ်ကန်စာွ မသိိုင်က။ 
ချည်ေထးွကဲသ့ို၎င်း, စာေပါင်းသိုက်ကဲသ့ို၎င်း, ြဖဆံြမက် ပတိ်ြမက်ေထးွကဲသ့ို၎င်း ပ်ေထးွကာ အဆံးု, 
အစ ရာှမရြဖစ်ပးီ သံသရာမှ မလတွ်ေြမာက်ိုင်ကကနု်။ ဤအပ်အေထးွကို ဘရုားငှ့် ပေစကဗဒုါ 
တိုသာ ရငှ်းေအာင် ေြဖရငှ်းိုင်ကနု်၏။  
 တနည်းအားြဖင့်- ဤေကာင်း+ကျိးဆက်သယွ်မ ပဋစိသမပုါဒ် အပ်အေထးွကို သတဝါတို 
ေြဖရငှ်းကလင် မနှ်ေသာအေြဖသို မ ေရာက်ပဲ မစိnာဒိ ိ၆၂-ပါးသိုသာ ဆိုက်ေရာက်ကနု်၏။ သတဝါ 
တိုသည် ထိုအယမူာှးတိုြဖင့် ထံးုဖွဲပ်ေထးွအပ်ကနု်သည်ြဖစ်၍ သံသရာမှ မလတွ်ေြမာက်ိုင်ကကနု်။ 
 
သံသရာဟသူည်။  ။ခ>, အာယတန, ဓာတ်တို၏ အမဲမြပတ် လည်ပတ်ေနေသာ အစဉ်အတန်းကို 
သံသရာဟု ေခ၏။ ဤပဋစိသမပုါဒ်ကို မသြိခင်းေကာင့် သတဝါတိုသည် စတုိပးီ ပဋသိေ, ပဋသိေ 
ပးီ စတုိ, ဤသို အဖန်ဖန် အထပ်ထပ် အကားမရှိ ဆက်စပ်လျက် ဆံလုည်တပ်>ွး၊ ရဟတ်ချားပမာ 
ဘံသုံပုါး၌ ြဖစ်ေနကရ၏။ (သံ-အဆက်မြပတ်+သာေရာ-ြဖစ်ြခင်း။ သံသာေရာ=အဆက်မြပတ်ြဖစ်ြခင်း။) 

 
အခက်ေလးြဖာ 
 “သစာေလးပါး အေကာင်း၊ သတဝါတို အေကာင်း၊ ပဋသိေ ေနပံအုေကာင်း၊ ပဋစိသမပုါဒ် 
လည်ပံ ုအေကာင်း၊ ဤေလးပါးကို သနိ>းလည်ဖိုရန် ခဲယဉ်းလ၏ှ။ သတူပါးကို ေဟာေြပာရန်မာှ ပို၍ပင် 
ခက်ေသး၏”ဟု ရငှ်မဟာဗဒုေဃာသသည် ဝဘိင်း အကထာ, ပဋစိသမပုါဒ်ကို ေရးခါနးီ၌ ဤသို 
ညဉ်းတာွးခဲ၏့။ 
  သစံ သေတာ ပဋသိ။ိ ပစယာကာရေမဝ စ။ 
  ဒဒုသာ စတေုရာ ဓမာ၊ ေဒေသတံု စ သဒုကုရာ။ 
 

ပဋိစသမုပါဒ်အဖွင့် 
ပဋစိသမပုါဒ် အလုံပုါဠေိတာ် 

အဝဇိာပစယာ သခါရာ၊ 
သခါရပစယာ ဝညိာဏံ၊ 
ဝညိာဏပစယာ န>မပူံ၊ 
န>မပူပစယာ သဠာယတနံ၊ 
သဠာယတနပစယာ ဖေဿာ၊ 
ဖဿပစယာ ေဝဒန>၊ 
ေဝဒန>ပစယာ တဏာှ၊ 
တဏာှပစယာ ဥပဒါနံ၊ 
ဥပါဒါနပစယာ ဘေဝါ၊ 
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ဘဝပစယာ ဇာတ၊ိ 
ဇာတပိစယာ ဇရာ,မရဏံ၊ …… ေသာက, ပရေိဒဝ, ဒကု, ေဒါမနဿပုါယာသာ သမpဝz၊ိ 
ဧဝေမတဿ ေကဝလဿ ဒကုကဿ သမဒုေယာ ေဟာတ။ိ 

 
ြမန်မာြပန် 
မသမိ, အသိမှားမ အဝဇိာေကာင့် အားထတု်မ သခါရတို ြဖစ်ကနု်၏။ 
သခါရေကာင့် ဘဝသစ်-ဝညိာဏ် ြဖစ်၏။ 
ဝညိာဏ်ေကာင့် န>မ်ပု်ြဖစ်၏။ 
န>မ်ပု်ေကာင့် မျက်စ,ိန>း,ှ>,လာ,ကိုယ်,စတိ် ဟေူသာ အာယတန ၆-ပါး ြဖစ်၏။ 
အာယတန ၆-ပါးေကာင့် အာံုငှ့်စတိ် ေတွမ-ဖဿ ြဖစ်၏။ 
ဖဿေကာင့် ခံစားမ-ေဝဒန>ြဖစ်၏။ 
ေဝဒန>ေကာင့် စွဲလမ်းမ ဥပါဒါန်ြဖစ်၏။ 
ဥပါဒါန်ေကာင့် ြဖစ်ေကာင်းကံ- ဘဝ(ကမဘဝ) ြဖစ်၏။ 
ဘဝေကာင့် ဘဝသစ်ြဖစ်မ ဇာတြိဖစ်၏။  
ဇာတေိကာင့် အိုရြခင်း ေသရြခင်း ဇရာ,မရဏ ြဖစ်၏။ 
ဇရာ,မရဏေကာင့် စိုးရမိ်ပေူဆးွြခင်း-ေသာက, ငိုေကးွြခင်း-ပရေိဒဝ, ကိုယ်ဆင်းရဲြခင်း-ဒကု,  
စတိ်ဆင်းရဲြခင်း-ေဒါမနဿ, ြပင်းစာွ ပင်ပန်းြခင်း-ဥပါယာသတို ြဖစ်ကနု်၏။ 

ဤသိုလင် အဝဇိာအစရှိေသာ အေကာင်းတရားတိုေကာင့်သာ သခုငှ့် မေရာမယကှ် 
သက်သက်ေသာ ဤဒကုအစ၏ု ြဖစ်ြခင်းသည် ေလာက၌ ထင်ရာှး၏။  
 
 
ပဋစိသမပုါဒ် ပဋလိံပုါဠေိတာ် 

အဝဇိာနေိရာဓာ သခါရနေိရာေဓာ၊ 
သခါရနေိရာဓာ ဝညိာဏနေိရာေဓာ၊ 
ဝညိာဏနေိရာဓာ န>မူပနိေရာေဓာ၊ 
န>မူပနိေရာဓာ သဠာယတနနေိရာေဓာ၊ 
သဠာယတနနေိရာဓာ ဖဿနေိရာေဓာ၊ 
ဖဿနေိရာဓာ ေဝဒန>နေိရာေဓာ၊ 
ေဝဒန>နေိရာဓာ တဏာှနေိရာေဓာ၊ 
တဏာှနေိရာဓာ ဥပါဒါနနေိရာေဓာ၊ 
ဥပါဒါနနေိရာဓာ ဘဝနေိရာေဓာ၊ 
ဘဝနေိရာဓာ ဇာတနိေိရာေဓာ၊ 
ဇာတနိေိရာဓာ ဇရာ,မရဏံ၊ ေသာက, ပရေိဒဝ, ဒကု, ေဒါမနဿပုါယာသာ နိဇုz၊ိ 
ဧဝေမတဿ ေကဝလဿ ဒကုကဿ နိေရာေဓာ ေဟာတ။ိ 
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ြမန်မာြပန် 
 မသမိ, အသိမှားမ အဝဇိာချပ်ြခင်းေကာင့် အားထတု်မ သခါရတို ချပ်ကနု်၏။ 
 သခါရချပ်ြခင်းေကာင့် ဘဝသစ်-ဝညိာဏ် ချပ်၏။ 
 ဝညိာဏ်ချပ်ြခင်းေကာင့် န>မ်ပု်ချပ်၏။ 
 န>မ်ပု်ချပ်ြခင်းေကာင့် မျက်စ,ိန>း,ှ>,လာ,ကိုယ်,စတိ် ဟေူသာ အာယတန ၆-ပါး ချပ်၏။ 
 အာယတန ၆-ပါးချပ်ြခင်းေကာင့် အာံုငှ့်စတိ် ေတွမ-ဖဿ ချပ်၏။ 
 ဖဿချပ်ြခင်းေကာင့် ခံစားမ-ေဝဒန> ချပ်၏။ 
 ေဝဒန>ချပ်ြခင်းေကာင့် တက်မက်မတဏာှ ချပ်၏။ 

တဏာှချပ်ြခင်းေကာင့် စွဲလမ်းမ-ဥပါဒါန် ချပ်၏။ 
 ဥပါဒါန်ချပ်ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေကာင်းကံ- ဘဝ(ကမဘဝ) ချပ်၏။ 
 ဘဝချပ်ြခင်းေကာင့် ဘဝသစ်ြဖစ်မ-ဇာတိ ချပ်၏။  
 ဇာတခိျပ်ြခင်းေကာင့် အိုရြခင်း ေသရြခင်း ဇရာ,မရဏ ချပ်၏။ 

ဇရာ,မရဏ ချပ်ြခင်းေကာင့် စိုးရမိ်ပေူဆးွြခင်း-ေသာက, ငိုေကးွြခင်း-ပရေိဒဝ, ကိုယ်ဆင်းရဲြခင်း-
ဒကု, စတိ်ဆင်းရဲြခင်း-ေဒါမနဿ, ြပင်းစာွ ပင်ပန်းြခင်း-ဥပါယာသတို ချပ်ကနု်၏။ 
 ဤသိုလင် အဝဇိာအစရှိေသာ အေကာင်းတရားတို၏ ချပ်ြခင်းေကာင့်သာ သခုငှ့် 
မေရာမယကှ် သက်သက်ေသာ ဤဒကုအစ၏ု ချပ်ြခင်းသည် ေလာက၌ ထင်ရာှး၏။  

 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
 
(ပါ-၉၆။) သတဝါတို၏ ဇရာ,မရဏ(အိုြခင်း, ေသြခင်း)၏ အေကာင်းကငွ်းဆက် 
ေမး။  အာန>… အိုြခင်း,ေသြခင်း ဇရာမရဏ၏ အေကာင်းရှိသေလာ?ဟု ေမးလင်  
ေြဖ။  “ရှိ၏”ဟု ေြဖအပ်၏။ (ဧကံသဗျာကတ ပစု¢ာ) 
ေမး။  အဘယ်ေ့ကာင့်နည်း? ဟေုမးလင်- 
ေြဖ။  ပဋသိေေနြခင်း ဇာတဟိေူသာ အေကာင်းေကာင့်ြဖစ်၏ဟု ေြဖဆိုအပ်၏။ 
 
ပုစ$ာ ၂-မျိး။ ။အချိေမးခွန်းသည် မေြဖပဲ ထားရေသာ အဗျာကတပုစ$ာ ဟုေခ၏။ ဥပမာ… တံ ဇီဝံ, တံ 
သရီရံ= ထုိသရီရမည်ေသာ သေဘာသည် ဇီဝေလာ? ထုိဇီဝမည်ေသာ သေဘာသည် သရီရေလာ? ဟူေသာ 
ေမးခွန်းမျိးတည်း။ အချိေမးခွန်းမှာ ဧကန် ေြဖဆုိရမည့် ဧကံသ-ဗျာကတပုစ$ာ ေခ၏။ ဥပမာ… စက သဿတံ 
အသဿတံ = စကသည် မဲသေလာ… မမဲသေလာ?။ ဤပုစSာမျိးကား “မမဲ”ဟု ဧကန် ေြဖဆုိအပ်ေသာ 
ပုစSာမျိးြဖစ်၏။  

 
ဇရာ,မရဏမှ ဝညိာဏ်သို တက်ပံ ု

       ဝညိာဏ် E 
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ã န>မ်ပု် 
ã ေတွထ,ိေပါင်းဆံမု ဖဿ 
ã    ခံစားမ ေဝဒန> 
ã တပ်မက်မ တဏာှ 
ã စွဲလမ်းမ ဥပါဒါန် 
ã ဘဝ (ြဖစ်ေကာင်း ကမဘဝ) 
ã ဇာတိ 
ã ဇရာ,မရဏ  

  
“နCမပူပစယာ ဖေဿာ”ဟု ေဟာရြခင်းအေကာင်း 
 “သဠာယတနပစယာ ဖေဿာ”ဟု ေဟာလင် စကစေသာ ဝပိါက်ဖဿ ၆-ပါးကိုသာ ေကာက်ယ ူ
ရမည်ြဖစ်သည်။ (ဥပမာ- စကပသာဒ+ပူါံု+စကဝညိာဏ်သည် > စကသမဿ၏ သးီြခားအေကာင်း၊ 
ေသာတပသာဒ+သဒါံု+ေသာတဝညိာဏ်သည် > ေသာတသမဿ၏ သးီြခားအေကာင်း၊ ဤသို 
စသည်အားြဖင့် ဆိုလိုသည်။) 
 သိုေသာ် ဤသတု်၌ “န>မပူပစယာ ဖေဿာ”ဟု ေဟာလိုက်သြဖင့် အတငွ်းအာယတန 
ေြခာက်ပါးအြပင် အြခားေသာ န>မ်ပု်ြဖစ်ေသာ အေကာင်းပစည်းတရားများကိုလည်း ဤသတု်၌ 
ပစယပုန်ဖဿ၏ အေကာင်းအြဖစ်ြဖင့် ထည့်သငွ်းယရူ၏။ ထိုေကာင့် ဝပိါက်မတှပါးေသာ ကသုိုလ်, 
အကုသိုလ,် ကယိာတို၌ယဉှ်ေသာ ဖဿများကိုလည်း အကနု်လံးု သမိ်းယလူိုေသာေကာင့် 
“န>မပူပစယာ ဖေဿာ”ဟု ေဟာြခင်းြဖစ်သည်။ 
 
(ပါ-၉၇။) အာန>… န>မ်ပု်ေကာင့် ဝညိာဏ်ြဖစ်၏။ ဝညိာဏ်ေကာင့် န>မ်ပု်ြဖစ်၏။ 
 
                                  ဝညိာဏ်မှ ဇရာမရဏသို ဆင်းပံု 
ဝညိာဏ်ေကာင့် D န>မ်ပု်၊ 
န>မ်ပု်ေကာင့် D  ဝညိာဏ်၊ 
äန>မ်ပု်ေကာင့် ဖဿ 
äဖဿေကာင့် ေဝဒန> 
äေဝဒန>ေကာင့် တဏာှ 
äတဏာှေကာင့် ဥပါဒါန် 
äဥပါဒါန်ေကာင့် ဘဝ(ကမဘဝ) 
äဘဝ(ကမဘဝ)ေကာင့် ဇာတိ 
ဇာတေိကာင့် âဇရာမရဏ၊ …… ေသာက, ပရေိဒဝ, ဒကု, ေဒါမနဿ, ဥပါယာသ 

ဤနည်းြဖင့် ချမ်းသာြခင်းမဖက်ေသာ ဆင်းရဲြခင်း အစုအေဝးကီးသာ ြဖစ်ေပေန၏။  
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(ပါ-၉၈။) ေအာက်မ ှအထက်သို (Î) အေကာင်းရင်း အဆင့်ဆင့်ကို လိုက်ြခင်း 
ဗဒု။  အာနC… သတဝါအား ဇာတသိည် အချင်းခပ်သမိ်း မရှိခဲလ့င် ဇရာ,မရဏ ရှိပါဦးမည်ေလာ? 
အာ။  မရှိိုင်ပါဘရုား…။ 
ဗဒု။  အာနC… ဇာတသိည် ဇရာမရဏ၏ အေကာင်းရင်း သမဒုယ ြဖစ်၏။ 
 
(ပါ-၉၉။) ဘဝပစယာ ဇာတိ… 

 ကာမ,ပူ,အူပ ဟေူသာ ကမဘဝသံးုပါးေကာင့် ဇာတြိဖစ်၏။ ကမဘဝ မရှိခဲလ့င် ဇာတိ 
မရှိိုင်။ ကမဘဝသည် ဇာတ၏ိ အေကာင်းသမဒုယ ြဖစ်၏။  

 
(ဘဝသည် ကမဘဝ ှင့် ဥပပတဘိဝ ဟူ၍ ၂-မျိးရိှ၏။ ဤ၌ ‘ကာမဘဝ’အရ ကုသုိလ်ကံ,အကုသုိလ်ကံ ဟူေသာ 
‘ကမဘဝ’ကုိ ယူပါ။ အေကာင်းမှာ ကာမဘဝသုိေရာက်ေကာင်း ကုသုိလ်+အကုသုိလ် ကံသည်သာ ေနcက်ဘဝ 
ဇာတိကုိ ပဓာနအားြဖင့် ဥပနိဿယသတှိင့် ေကျးဇူးြပေထာက်ပ့ံ ေပးတတ်ေသာေကာင့်တည်း။) 

 

(ပါ-၁၀၀။) ဥပါဒါနပစယာ ဘေဝါ…  
ကာမပုါဒါန်, ဒိပါဒါန်, သလီဗတပုါဒါန်, အတဝါဒပုါဒါန် ဟေူသာ ဥပါဒါန်ေလးပါးေကာင့် 

ကမဘဝ ြဖစ်၏။ ဥပါဒါန်ေလးပါး မရှိခဲလ့င် ကမဘဝ မရှိိုင်။ ဥပါဒါန်သည် ကမဘဝ၏ အေကာင်း 
သမဒုယြဖစ်၏။ 
 
ကာမပုါဒါန်စသည်ေကာင့် ကမဘဝ ၁၂-ပါးြဖစ် 
 ကာမပုါဒါန်ေကာင့် ကာမကမဘဝ, ပူကမဘဝ, အပူကမဘဝ ဟေူသာ သံးုပါးေသာ ကမဘဝ 
တိုကို ြဖစ်ေစ၏။ ဤအတပူင် ဒိပါဒါန်ေကာင့် သံးုပါး၊ သလီဗတပုါဒါန်ေကာင့် သံးုပါး၊ အတဝါဒပုါဒါန် 
ေကာင့် သံးုပါး။ စစုေုပါင်း ၁၂-ပါးေသာ ကမဘဝတိုကို ြဖစ်ေစ၏။  
  

မှတ်ချက်။      ။ဤေနရာ၌ ဥပပတဘိဝ ၁၂-ပါးကုိ ထည့်မယူရ။ ဥပပတဘိဝ-ဟူသည် ကမဘဝ၏ အကျိး 
တရား (သားသမီးသဖွယ်)သာြဖစ်၏။ ကမဘဝသည် ဥပပတဘိဝ၏ အေကာင်းတရား (မိဘသဖွယ်) ြဖစ်၏။ 
ထုိေကာင့် ဥပါဒါန်သည် မိဘသဖွယ်ြဖစ်ေသာ ကမဘဝကုိ တုိက်ုိက် ေကျးဇူးြပလုိက်လင်ပင် သားသမီးသဖွယ် 
ြဖစ်ေသာ ဥပပတ ိဘဝကုိလည်း “တစ်ွယ်ငင် တစ်စင်ပါ” အလုိအေလျာက် ေကျးဇူးြပရာ ေရာက်၏။  

 
(ပါ-၁၀၁။) တဏာှပစယာ ဥပါဒါနံ…  

ပူတဏာှ, သဒတဏာှ, ဂတဏာှ, ရသတဏာှ, ေဖာဗတဏာှ, ဓမတဏာှတိုေကာင့် စွဲလမ်းမ 
ဥပါဒါန်ြဖစ်၏။ တဏာှမြဖစ်ခဲလ့င် ဥပါဒါန်မြဖစ်။ တဏာှသည် ဥပါဒါန်၏ အေကာင်းသမဒုယ  
ြဖစ်၏။ 
 
ဋကီာမတှ်ချက်။  ။တဏာှသည် ကာမပုါဒါန်အား ဥပနဿိယအစြုဖင့် ေကျးဇးူြပသည်။ ကျန်ေသာ 
ဥပါဒါန်တိုအား သဟဇာတအစ၊ု ဥပနဿိယအစတုိုြဖင့် ေကျးဇးူြပ၏။ အေကာင်းမာှ တဏာှငှ့် 
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ကာမပုါဒါန်သည် တရားကိုယ်အားြဖင့် ေလာဘချည်းသာ ြဖစ်ေသာေကာင့် “ငါငှ့်ငါ အတတူူ သာွးက 
သည်”ဟု မဆိုစေကာင်းသကဲသ့ို သဟဇာတပစည်း,ပစယပုန် မြဖစ်စေကာင်း။  

ေရးှေရးှတဏာှက ဥပနဿိယသတြိဖင့် ေကျးဇးူြပလိုက်ေသာေကာင့် မဲ¦မံခိုင်ခံေသာ အဆင့်သို 
ေရာက်သာွးေသာ တဏာှေလာဘကိုသာ ကာမပုါဒါန်ဟု ေခရပးီ၊ ထိုအဆင့်သို မေရာက်ေသးေသာ 
တဏာှကိုမူ ကာမပုါဒါန်ဟု မေခရ။ ယင်းသိုမေခရေသာ ေရးှြဖစ်ေသာ တဏာှက ေန>က်ြဖစ်ေသာ 
ကာမပုါဒါန်အား ဥပနဿိယအစြုဖင့် ေကျးဇးူြပသည်။ 
 
(ပါ-၁၀၂။) ေဝဒနCပစယာ တဏာှ…  

မျက်စ,ိ န>း, >ှေခါင်း, လာ, ကိုယ်, စတိ်ဟေူသာ ဒါွရေြခာက်ပါးငှ့် အာံေုြခာက်ပါး ေတွြခင်း 
ေကာင့် ခံစားမေဝဒန>ြဖစ်၏။ ေဝဒန>မြဖစ်ခဲလ့င် တဏာှမြဖစ်၊ ေဝဒန>သည် တဏာှ၏ အေကာင်း 
သမဒုယြဖစ်၏။ 
  

*********** 
 
(ပါ-၁၀၃။) ေရးှဘဝတဏာှကို ြပပးီေနCက် အဆက်မြပတ်ြဖစ်ေသာ တဏာှကို ထပ်ြပ 

ဝဋ်၏အရင်းခံြဖစ်ေသာ ေရးှဘဝ၌ ြဖစ်ခဲ့ပးီေသာ တဏာှ(ပရုမိတဏာှ)ကို ြပပးီ၍, ယခုအခါ၌ 
အဆက်မြပတ် ြဖစ်တတ်ေသာ တဏာှ(သမဒုါစာရတဏာှ)ကို ြပဖိုရန် “ေဝဒနံ ပဋစိ တဏာှ”မှ စ၍ 
“မစ¢ရယိံ ပဋစိ အာရေကာ” တိုင်ေအာင် ၉-ပဒု်ကို ဆက်၍ေဟာ၏။ 
 
ေဝဒနCေကာင့် ေစာင့်ေရာှက်ရသည့်တိုင်ေအာင် ဆက်၍ ေဟာပံ…ု 
“အာနC… ဤသိုလင်- 

၁။ ခံစားြခင်း’ေဝဒနC’ကို စွဲ၍ တပ်မက်ြခင်း’တဏာှ’ ြဖစ်၏။  
၂။ တပ်မက်ြခင်းကို စွဲ၍ ရာှမှီးြခင်း ြဖစ်၏။  
၃။ ရာှမှီးြခင်းကိုစွဲ၍ ရြခင်းြဖစ်၏။  
၄။ ရြခင်းကိုစွဲ၍ အသံးုချရန် စတိ်ပိုင်းြဖတ်ြခင်း ြဖစ်၏။  
၅။ စတိ်ပိုင်းြဖတ်ြခင်းကို စွဲ၍ စှ်သက်တပ်စွဲြခင်း ‘ဆရာဂ’ ြဖစ်၏။  
၆။ စှ်သက်တပ်စနွ်းြခင်း ‘ဆရာဂ’ကို စွဲ၍ ‘ငါဟ့ာ’ဟ ုမဲ�မံစာွဆံးုြဖတ်ြခင်း ြဖစ်၏။  
၇။ မဲ�မံစာွ ဆံးုြဖတ်ြခင်းကို စွဲ၍ သမိ်းပိုက်ြခင်း ြဖစ်၏။  
၈။ သမိ်းပိုက်ြခင်းကို စွဲ၍ ဝန်တိုြခင်းြဖစ်၏။  
၉။ ဝန်တိုြခင်း ကိုစွဲ၍ (ဥစာကို) ေစာင့်ေရာှက်ြခင်းြဖစ်၏။  
၁၀။ ေစာင့်ေရာှက်ြခင်းကို အေကာင်းြပ၍ ဒတု်,ဓား,လက်နက် ေဆာင်ရြခင်း၊ ခိုက်ရန်ြဖစ်ြခင်း၊ 
ဆန်ကျင်ဖက်ြပြခင်း၊ ြငင်းခံြုခင်း၊ မခံသာေအာင် ေြပာဆိုြခင်း၊ ဂံးုတိုက်ြခင်း၊ မဟတု်မမနှ် 
ေြပာဆိုြခင်း စေသာ ယတု်မာေသာ အကသုိုလ်တရားတိုသည် များစာွ ြဖစ်ကနု်၏။”  
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တဏာှ ၂-မျိး 
 ၁။ ဧသန တဏာှ= ေတာကိေတာင်ကား ခရးီခဲတိုကို ြဖတ်ေကျာ်၍ စည်းစမိ်ဥစာတိုကို ရာှမှီး 
ေကာင်း တဏာှကို ေခသည်။ 
 ၂။ ဧသိတ တဏာှ= ရာှမှီး၍ ရရှိအပ်ပးီေသာ ထိုစည်းစမိ်ဥစာတို၌ တပ်မက်ေသာ တဏာှကို 
ေခသည်။  

ထိုတဏာှစှ်မျိးသည် သမဒုါစာရ တဏာှ၏ အမည်သာတည်း။ ထိုတဏာှစှ်မျိးသည် 
ေဝဒန>ကို စွဲ၍ ြဖစ်ေပလာ၏။ 
 
ပရေိယသနC-ရာှမှီးြခင်းဟသူည်… 
 အာံငုါးပါးတိုကို တပ်မက်ေသာအားြဖင့် ရာှမှီးေကာင်း စတိပါဒ်ကို “ပရေိယသန”ဟု ေခ၏။ 
မနှ်၏။ တဏာှရှိလင် တပ်မက်တယွ်တာေသာအားြဖင့် ရာှမှီးေကာင်း စတိ်ြဖစ်၏။ 
  
ဆံးုြဖတ်ြခင်း ဝနိစိnယ ၄-မျိး 
 ၁။ ာဏ ဝနိစိ¢ယ= မမိသိz>န်၌ြဖစ်ေသာ သခု၏ ပင်ကိုယ်သေဘာ, ြဖစ်ေကာင်း, ချပ်ေကာင်း,  

    ထကွ်ေြမာက်တိုကို ဟတု်မနှ်စာွသ၍ိ ဆံးုြဖတ်တတ်ေသာ ာဏ်သည် ာဏဝနိစိ¢ယ မည်၏။  
    ေသာာဏ်သည် ာဏဝနိစိ¢ယ မည်၏။ 

 ၂။ တဏာှ ဝနိစိ¢ယ = ၁၀၈-ပါးေသာ တဏာှသည် တဏာှဝနိစိ¢ယ မည်၏။၊ 
 ၃။ ဒိ ိဝနိစိ¢ယ = ၆၂-ပါးေသာ ဒိတိိုသည် ဒိဝိနိစိ¢ယ မည်၏။ 
 ၄။ ဝတိက ဝနိစိ¢ယ = ရပးီေသာ စည်းစမိ်တိုကို ေကာင်း-မေကာင်းကိုလည်း ဝတိက်ြဖင့် ဆံးုြဖတ်  

   ၏။ ထိုအတ ူအာံခုံစားဖိုရန် အတကွ်၎င်း, မမိအိတကွ် သတူပါးအတကွ် ခွဲြခမ်းရာ၌၎င်း,  
    မည်မ သံးုေဆာင်၍ မည်မ သမိ်းဆည်းထားမည် ဟ၍ူ၎င်း ဤဝတိက်ြဖင့် ¨ကံစည်ဆံးုြဖတ်၏။ 

ထိုေကာင့် “လာဘံ ပဋစိ ဝနိစိ¢ေယာ”ဟု ေဟာေတာ်မ၏ူ။  
 
ဆရာဂ-ဟသူည် 

ရာဂသည် (၁) ဒဗုလရာဂ- အားမရှိေသာ ရာဂ၊ (၂) ဗလဝရာဂ- အားရှိေသာ ရာဂ ဟ၍ူ ၂-မျိးရှိ၏။  
ဤ၌ ဆရာဂ-ဟေူသာ အမည်သည် အားမရှိေသာ ဒဗုလရာဂကို ဆိုလို၏။ 
 
အေဇာသာနံ-မဲ�မံစာွ ဆံးုြဖတ်ြခင်း ဟသူည် 
 “အဟံ-ငါတည်း” “မမ- ငါ၏ ဥစာတည်း”ဟ ုတဏာှ,ဒိတိို၏ အစမွ်းအားြဖင့် အားရှိေသာ 
ဆံးုြဖတ်ြခင်းကို ေခသည်။ 
 
ပရဂိေဟာ-သမိ်းပိုက်ြခင်း ဟသူည် 
 ထိုတဏာှ,ဒိတိို၏ အစမွ်းအားြဖင့် သမိ်းဆည်းမြပြခင်းကို ဆိုလို၏။ 
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အာရက-ေစာင့်ေရာှက်ရြခင်း ဟသူည်- 
 တံခါးကို ပတိ်ြခင်း၊ ေသတာ၌ လံ¦ုခံစာွ သမိ်းထားရြခင်း စသည်တို၏ အစမွ်းြဖင့် ေကာင်းစာွ 
လံ¦ုခံေအာင် ေစာင့်ေရာှက်ထားရြခင်းကို ဆိုလို၏။ 
 
ြငင်းခံြုခင်း စှ်မျိး 
 ၁။ ကာယ ကလဟ- ကိုယ်ြဖင့် ြငင်းခံြုခင်း၊ 
 ၂။ ဝါစာ ကလဟ- တ်ြဖင့် ြငင်းခံြုခင်းဟု ၂-မျိးရှိ၏။ 

ေရးှေရးှ၌ြဖစ်ေသာ ဆန်ကျင်မသေဘာကို “ဝဂိဟ”ဟ ုေခပးီ၊ ေန>က်ေန>က်၌ ြဖစ်ေသာ 
ဆန်ကျင်မသေဘာကို “ဝဝိါဒ”ဟု ေခသည်။ 
 
တဝုံ တဝုံ- နင် နင်… 
 တစ်ေယာက်ငှ့်တစ်ေယာက် ိုေသမကင်းပးီ သတူပါးတို မခံသာေသာ ကမ်းတမ်းိုင်းစိုင်းေသာ 
စကားတိုြဖင့် “နင်” “နင်” ဟု ေခလာက၏။ 
 

အေကာင်းငမိ်းလင် အကျိးငမိ်း 

(ပါ-၁၀၄။) “အာနC… ဥစာကို ေစာင့်ေရာှက်ရြခင်းေကာင့် ဒတု်ဓားလက်နက် ေဆာင်ရြခင်း… 
စသည်တို ြဖစ်ပံကုို ဆိုလတံေ့သာ အေကာင်းြဖင့် သိိုင်ေပ၏။ 
 “အာနC… သတဝါအား ဥစာကို ေစာင့်ေရာှက်ြခင်းမည်သည် အချင်းခပ်သမိ်း မရှိြငားအံ။့ 
လက်နက်ကိုင်ေဆာင်ရြခင်း စသည်တို ြဖစ်ိုင်ပါဦးမည်ေလာ?” 
 “မြဖစ်ိုင်ပါဘရုား” 
 “အာနC… ထိုေကာင့် ထိုဥစာကို ေစာင့်ေရာှက်ရြခင်းသည်သာလင် ဒတု်ဓားလက်နက် ကိုင် 
ေဆာင်ရြခင်း စသည်တို၏ အေကာင်းရင်းေပတည်း။”  
 
 (ဤသိုအားြဖင့် ေနCက်သို တဖန်ြပန်၍ ဝန်တိုြခင်း၊ သမိ်းပိုက်ြခင်း၊ ငါဟ့ာဟု မဲ�မံစာွ ဆံးုြဖတ် 
ြခင်း၊ စှ်သက်ြခင်း ဆရာဂ၊ အသံးုချရန် စတိ်ပိုင်းြဖတ်ြခင်း၊ ရြခင်း၊ ရာှမှီးြခင်း၊ တပ်မက်ြခင်း တဏာှ ၃-
ပါး၊ ခံစားြခင်း ေဝဒနC၊ ေတွထြိခင်း ဖဿ ၆-ပါး၊ 
  
ပဋေိလာမနည်းြဖင့် တဖန်ထပ်ြပ 
 အေုလာမနည်းြဖင့် ြပပးီ၍ ယခအုခါ၌ ပဋေိလာမနည်း-အြပန်အားြဖင့် ထပ်ြပလိုေသာေကာင့် 
“အာရကာဓကိရဏံ” စသည်ကို ေဟာေတာ်မြူပန်၏။ (၊ ၉၀) 
 
(ပါ-၁၁၂) တဏာှ ၃-ပါး 

၁။ ကာမတဏာှ- ပူါံုစေသာ အာံငုါးပါး ကာမဂဏု်တရား၌ တပ်မက်ေသာတဏာှ၊ 
၂။ ဘဝတဏာှ- “ဘဝသည် မဲ၏”ဟု သဿတဒိိငှ့် တကြွဖစ်ေသာတဏာှ၊ 
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၃။ ဝဘိဝတဏာှ- “ဘဝသည် ြပတ်၏”ဟု ဥေစ¢ဒဒိိငှ့် တကြွဖစ်ေသာတဏာှ၊ 

 

တဏာှ ၂-ပါးလံးု ေဝဒနCေကာင့်ြဖစ်- 
 သံသရာဝဋ်၏ အရင်းခံြဖစ်ေသာ ဝမလူတဏာှငှ့်, အဆက်မြပတ် ြဖစ်တတ်ေသာ သမဒုါစာရ 
တဏာှ ဤစှ်ပါးလံးု ေဝဒန>ေကာင့်သာ ြဖစ်ရ၏။ 
 
ေတွထမိ ‘ဖဿ’ေကာင့် ခံစားမ ‘ေဝဒနC’ြဖစ်ပံ-ုချပ်ပံု 

(ပါ-၁၁၃) “အာနC… ေတွထမိ ‘ဖဿ’ေကာင့် ခံစားြခင်း ‘ေဝဒနC’ြဖစ်ပံကုို ဤဆိုလတံေ့သာ 
အေကာင်း တိုြဖင့် သအိပ်၏။”  
 “အာနC… တစ်စံတု စ်ခေုသာ ဘံ၌ု တစ်စံတုစ်ေယာက်ေသာ သတဝါအား မျက်စအိေတွ၊ နCး 
အေတွ စေသာ ေတွထမိသည် အချင်းခပ်သမိ်း မရှိခဲေ့သာ် ခံစားြခင်းသည် ထင်ရာှးိုင်ပါမည်ေလာ?” 
 “မထင်ရာှးိုင်ပါ ဘရုား” 
 “အာနC… ထိုေကာင့် ဤေတွထမိသည်သာလင် ခံစားြခင်း၏ အေကာင်းတရား ြဖစ်၏။ 
အေထာက်အပံ ့ြဖစ်၏။”  
 
ဤ၌ ဝပိါက်ဖဿကိုယ…ူ 
 ဤ၌ ဖဿအားလံးုသည် ဝပိါက်စတိ်၌ယဉှ်ေသာ ဖဿတို ချည်းသာြဖစ်၏။ ထိုဝပိါက်ဖဿ 
တိုတငွ်လည်း ဤေနရာ၌ ေလာကတုရာ ဝပိါက်ေလးပါးကို ချန်ထား၍ ေလာကဝီပိါက် ၃၂-ပါး၌ရှိေသာ 
ဖဿကိုသာ ယရူမည်။ အေကာင်းမာှ ဤပဋစိသမပုါဒ်ေဒသန>ဟသူည် သံသရာဝဋ်လည်ေကာင်းကို 
ြပဆိုရာ ြဖစ်ေသာေကာင့်တည်း။ (ဋီကာ) 
 
နCမ်ပု်ေကာင့် ေတွထမိ’ဖဿ’ြဖစ်ပံ-ုချပ်ပံု 

(ပါ-၁၁၄) "အာနC… နCမ်ပု်ေကာင့် ေတွထမိြဖစ်ပံကုို ဤဆိုလတံေ့သာ အေကာင်းြဖင့် သအိပ်၏။” 
 “အာနC… အကင်အြခင်းအရာတိုေကာင့် နCမ်ပု်ဟ၍ူ ေခေဝါပညတ်၏။ ထိုအြခင်းအရာများ 
မရှိခဲေ့သာ် ေတွထမိသည် ထင်ရာှးိုင်ပါမည်ေလာ?” 
 “မထင်ရာှးိုင်ပါ ဘရုား” 
 “အာနC… ထိုေကာင့် ဤနCမ်ပု်သည်သာလင် ေတွထမိ၏ အေကာင်းတရားြဖစ်၏။ 
အေထာက်အပံ ့ြဖစ်၏။  
 
နCမ်ငှ့်ပု် အြပန်အလနှ် 

ပထမပစုnာ။  ။“အာနC… အာံကုို ေတွြခင်း, ခံစားြခင်း, မတှ်သားြခင်းစေသာ သေဘာတိုြဖင့် 
န်ြပအပ်ေသာ ဖဿ, ေဝဒနC, သညာစေသာ နCမ်အေပါင်း ‘နCမကာယ’ကို ဖဿ, ေဝဒနC, သညာ 
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စသည်ြဖင့် ေခေဝါပညတ်ရ၏။ ထိုန်ြပအပ်ေသာ နCမ်သေဘာတို မရှိခဲေ့သာ် အမည်ြဖင့် �ကံ,သိ,ေတွ 
ရသည့် ‘အဓိဝစန သမဿ1’သည် ပု်အေပါင်း ‘ပူကာယ’၌ ထင်ရာှးိုင်ပါ ဦးမည်ေလာ?” 

 “မထင်ရာှးိုင်ပါ ဘရုား” 
 
အဓိပါယ်။  ။ခံစားြခင်းသေဘာ၊ မှတ်သားြခင်းသေဘာ၊ ေစ့ေဆာ်တုိက်တွန်းြခင်းသေဘာ၊ အာုံကုိ အထူး 
သိြခင်းသေဘာ (ပရမတသေဘာ)တုိြဖင့် န်ြပအပ်ေသာ နcမ်အေပါင်း“နcမကာယ”ကုိ  “ဖဿ, ေဝဒနc, သညာ, 
ဝိညာဏ်” ဟူေသာ ေဝါဟာရပညတ်များ တင်၍ ေခေဝါရ၏။ ထုိ ေဝဒနcစေသာ အြခင်းအရာ သေဘာတရားတုိ 
မရိှခ့ဲလင် စိတ်ြဖင့်သိအပ်ေသာ မေနcသမဿသည် မြဖစ်ုိင်။ ထုိသုိမြဖစ်ုိင်လင် ထုိမေနcသမဿသည် 
ုပ်အေပါင်းဟူေသာ ‘ူပကာယ’၌ သွား၍ ထင်ရှားြဖစ်ုိင်အ့ံေလာ? ဟု ဆုိလုိြခင်း ြဖစ်၏။ 
 ဤသုိေမးရာ၌ ရှင်အာနက “သရက်ပင်မရိှလတ်ေသာ် သေြပပင်မှ သရက်သီးမှည့် သီးြခင်းက့ဲသုိ” 
ြဖစ်ေန၍ ူပကာယ၌ မေနcသမဿ၏ ြဖစ်ြခင်းကုိ လက်မခံလုိေသာေကာင့် “မထင်ရှားုိင်ပါ, မြဖစ်ုိင်ပါ”ဟု 
ေြဖြခင်းြဖစ်၏။ 

 
ဒတုယိပစုnာ။  ။“အာနC… ကမ်းတမ်းခက်မာြခင်း, ယိုစးီြခင်း, ပူြခင်းေအးြခင်း, ေထာက်ကန်ြခင်း 
စေသာ သေဘာတိုြဖင့် န်ြပအပ်ေသာ ပထဝီ, အာေပါ, ေတေဇာ, ဝါေယာ စေသာ ပု်အေပါင်း 
‘ပူကာယ’ကို ပထဝီ, အာေပါ, ေတေဇာ, ဝါေယာ စသည်ြဖင့် ေခေဝါပညတ်ရ၏။ ထိုန်ြပအပ်ေသာ 
သေဘာတို မရှိခဲေ့သာ် ထခိိုက်ေတွ ‘ပဋဃိသမဿ2’သည် နCမ်အေပါင်း ‘နCမကာယ’၌ ထင်ရာှးိုင်ပါ 
ဦးမည်ေလာ?” 

 “မထင်ရာှးိုင်ပါ ဘရုား” 
 
အဓိပါယ်။  ။ကမ်းတမ်းခက်မာြခင်းသေဘာ, ယုိစီးြခင်းသေဘာ, ပူြခင်းေအးြခင်းသေဘာ, ေထာက်ကန်ြခင်း 
သေဘာတုိြဖင့် န်ြပအပ်ေသာ ုပ်အေပါင်း ‘ူပကာယ’ကုိ “ပထဝီ, အာေပါ, ေတေဇာ, ဝါေယာ”ဟူေသာ 
ေဝါဟာရ စကားလုံးများတင်၍ ေခရ၏။ ထုိအြခင်းအရာ သေဘာတရားများ မရိှခ့ဲလင် အာုံှင့်ဒွါရတုိ အချင်း 
ချင်း တုိက်ဆုိင်မေကာင့်ြဖစ်ေသာ ပဋိဃသမဿသည် ‘နcမကာယ’၌ သွား၍ ထင်ရှားုိင်ပါဦးမည်ေလာ?ဟု 
ေမးြခင်းြဖစ်၏။  
 ဤအေမး၌ “သေြပပင်မရိှလတ်ေသာ် သရက်ပင်မှ သေြပသီးမှည့် သီးြခင်းက့ဲသုိ” ြဖစ်ေန၍ မေနcသမဿ 
၌ ပဋိဃသမဿ၏ ြဖစ်ြခင်းကုိ ပယ်ြမစ်လုိေသာေကာင့် ရှင်အာနcက “မထင်ရှားုိင်ပါ၊ မြဖစ်ုိင်ပါဘုရား”ဟု 
ေြဖြခင်းြဖစ်၏။ 
 

တတယိပစုnာ။          ။“အာနC… ဖဿစေသာ နCမ်အေပါင် ‘နCမကာယ’ကို၎င်း၊ ပထဝစီေသာ 
ပု်အေပါင်း ‘ပူကာယ’ကို၎င်း ဖဿစသည်, ပထဝစီသည်အားြဖင့် ေခေဝါပညတ်ရ၏။ ထိုန်ြပ 

 
1 အဓိဝစန-သမဿ ဟူသည်-  မေန2ဒွါရ၌ြဖစ်ေသာ ;ကံသိလျက် ေတွေသာ ‘မေန2သမဿ’ပင်တည်း။   
2 ပဋိဃသမဿ ဟူသည်- ပKဒွါရ၌ ဝတှင့်အာုံတုိ အချင်းချင်းထိခုိက်မေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ သမဿကုိ ေခသည်။ 
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အပ်ေသာ သေဘာတိုမရှိခဲေ့သာ် �ကံသေိတွ‘အဓိဝစန သမဿ’သည်၎င်း, ထခိိုက်ေတွ ‘ပဋဃိသမဿ’ 
သည်၎င်း ထင်ရာှးိုင်ပါ ဦးမည်ေလာ?” 

 “မထင်ရာှးိုင်ပါ ဘရုား” 
 
အဓိပါယ်။  ။ ဤတတိယပုစSာ၌ ှစ်ပါးစုံေသာ မေနcသမဿ, ပဋိဃသမဿတုိ၏ အစွမ်းြဖင့် ပုစSာထုတ်၍ 
ေမးြပန်၏။ ဤေမးခွန်း၌ ဟင်းလင်းြပင် အာကာသထဲ၌ သရက်သီးမှည့် သေြပသီးမှည့်တုိ ြဖစ်ြခင်းက့ဲသုိ  နcမ်ုပ် 
ှစ်ပါးတုိ မရိှခ့ဲလင် မေနcသမဿ, ပဋိဃသမဿတုိ၏ ြဖစ်ေပုိင်ြခင်းကုိ လက်မခံလုိေသာေကာင့် “ေနc 
ေဟတံ ဘေx-မြဖစ်ုိင်ပါဘုရား”ဟု ေလာက်ြခင်းြဖစ်၏။ 
 

စတတုပစုnာ။         ။“အာနC… အကင် န်ြပအပ်ေသာ သေဘာတိုြဖင့် နCမ်ပု်တိုကို ေခေဝါပညတ် 
ရ၏။ ထိုန်ြပအပ်ေသာ နCမ်ပု်သေဘာတို မရှိခဲေ့သာ် ေတွြခင်း’ဖဿ’သည် ထင်ရာှးရှိပါဦးမည် 
ေလာ?” 
 “မထင်ရာှးိုင်ပါ ဘရုား” 

“အာနC…. ထိုေကာင့် နCမ်ပု်သည်သာလင် ေတွထြိခင်း‘ဖဿ’၏ အေကာင်းရင်းေပတည်း။ 
 
မှတ်ချက်။  ။ေရှး၌ ှစ်ပါးေသာ မေနcသမဿှင့် ပဋိဃသမဿတုိ၏ အသီးသီးေသာ အေကာင်းတရားကုိ 
ြပေတာ်မူပီး၍ ယခုအခါ၌ ထုိဖဿှစ်ပါးတုိ၏ အေကာင်းကုိ မခဲွြခားေတာ့ပဲ သာမညအားြဖင့် နcမ်ုပ်ဟူေသာ 
အေကာင်းတရားကုိ ြပဖုိရန် ဤစတုတေမးခွန်းကုိ ေမးြခင်းြဖစ်၏။ 

 
နCမ်ပု်ြဖစ်လင် ဖဿြဖစ်ေတာ၏့- 
 န>မ်ပု်ြဖစ်လင် ဒါွရ၆-ပါး၌ ြဖစ်၏။ ထိုန>မ်ပု်သည်ပင် အကျိးကို ြဖစ်ေစိုင်ေသာ အေကာင်း 
ြဖစ်၏။  
 ဥပမာ- စကပသာဒ စသည်ငှ့် အဆင်းပူါံု စသည်တိုသည် ပု်မည်၏။ ဖဿငှ့် အတြူဖစ် 
ကနု်ေသာ ေဝဒန>စသည်တိုသည် န>မ်မည်၏။ ဤစကသမဿ စသည့် ငါးပါးေသာ သမဿတို သည် 
န>မ်ပု်ဟေူသာ အေကာင်းေကာင့်သာ ြဖစ်ေသာ ဖဿေပတည်း။ 
 မေန>ဒါွရ၌လည်း ဟဒယဝတငှ့် အာံုပု်သည် ပု်မည်၏။ ဖဿငှ့် အတြူဖစ်ကနု်ေသာ 
န>မ်တရားတိုသည်၎င်း, အာံနု>မ်တရားသည်၎င်း န>မ်မည်၏။ ဤမေန>သမဿသည်လည်း န>မ်ပု် 
ဟေူသာ အေကာင်းေကာင့်ြဖစ်ေသာ ဖဿေပတည်း။ 
 
ဝညိာဏ်ေကာင့် နCမ်ပု်ြဖစ်ပံ ု 

(ပါ-၁၁၅။) “အာနC… ဝညိာဏ်ေကာင့် နCမ်ပု်ြဖစ်ပံကုို ဤဆိုလတံေ့သာ အေကာင်းြဖင့် 
သအိပ်၏။” 

“အာနC… အကယ်၍ ဝညိာဏ်သည် အမဝိမ်း၌ မသက်ေရာက်ခဲေ့သာ် နCမ်ပု်သည် 
အမဝိမ်း၌ ေပါင်းစည်း ြဖစ်ေပိုင်ပါမည်ေလာ?” 
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  “မြဖစ်ေပိုင်ပါ ဘရုား” 
  “အာနC… အကယ်၍ ဝညိာဏ်သည် အမဝိမ်း၌ သက်ေရာက်ပးီေနCက် 
ချပ်ငမိ်းသာွးခဲ့လင် နCမ်ပု်သည် ဤခCကိုယ်ကို ြဖစ်ေပေစိုင်ပါမည်ေလာ?” 

  “မြဖစ်ေပေစိုင်ပါ ဘုရား” 
 “အာနC… အကယ်၍ သငူယ်(သိုမဟတု်)သငူယ်မ၏ ဝညိာဏ်သည် ငယ်စဉ်က 
ချပ်ငမိ်းသာွးခဲ့ လင် နCမ်ပု်သည် စည်ပင်ဖွံဖိးြခင်းသို ေရာက်ိုင်ပါမည်ေလာ?” 

  “မေရာက်ိုင်ပါ ဘရုား” 
 “အာနC… ထိုေကာင့် ဤဝညိာဏ်သည်သာလင် နCမ်ပု်၏ အေကာင်းတရား ြဖစ်၏။ 
အေထာက်အပံ ့ြဖစ်၏။”  

 
အဓပိါယ်။  ။ဝညိာဏ်မပါဘဲ န>မ်ပု်သက်သက်မြဖင့် အမဝိမ်း၌ ပဋသိေ မတည်ိုင်။ (ပဋသိေ 
အခိုက်၌ ပဋသိေစတိ်၊ ၎င်းငှ့်ယဉှ်ဘက် ေစတသကိ်၊ ကမဇပု် ၃၀-တို တပိင်နက် ြဖစ်ေပရ၏။) 
ထိုသို မတည်ိုင်လင် မေမးွဖာွးိုင်၊ ၅-စှ်သား, ၁၀-စှ်သားစသည်ြဖင့် အရªယ်အားြဖင့်လည်း မကးီ 
ပာွးိုင်၊ ေန>က်ဆံးု စတု၏ိ အစမွ်းြဖင့်လည်း ပျက်စးီရြခင်း မရှိိုင်ေတာေ့ပဟု ဆိုလို၏။ 
 
ဥပမာစကားရပ်။  ။ရငှ်ဘရုင်က မမိ၏ိ လက်ေအာက်ငယ်သားများကို ှိပ်ကပွ်လို၍ “မင်းတိုကို 
အမိ်ေရှရာထးူ၊ စစ်သူကးီရာထးူ စသည် ဘယ်သကူ ေပးထားတာတနု်း၊ ငါေပးထားတာ မဟတု်လား? 
မင်းတိုချည်း ဒလီိုရာထးူ ရိုင်လိုလား”ဟု ေမးသကဲသ့ို- 
 ထိုအတပူင် ဝညိာဏ်က “ပဋသိေေနေသာ အခါ၌ ငါက ေရှေဆာင်သာွး၍ ‘မင်းက န>မ်၊ မင်းက 
ပု်၊ မင်းက န>မ်ပု်’ဟ၍ူ ငါက ြပထားသည် မဟတု်ေလာ။ ငါမပါဘဲ သင်တိုချည်းသက်သက် ြဖစ်ိုင်အံ ့
ေလာ? ေမးသကဲသ့ိုပင် ြဖစ်၏။ ဤနည်းအားြဖင့် ဝညိာဏ်သည် န>မ်ပု်အား ေရှေဆာင်ပဓာနအားြဖင့် 
အေထာက်အပံေ့ပး၏။ 
 
နCမ်ပု်ေကာင့် ဝညိာဏ်ြဖစ်ပံ ု

(ပါ-၁၁၆။) “အာနC… နCမ်ပု်ေကာင့် ဝညိာဏ်ြဖစ်ပံကုို ဤဆိုလတံေ့သာ အေကာင်းြဖင့် သအိပ် 
၏။  “အာနC… အကယ်၍ ဝညိာဏ်သည် နCမ်ပု်၌ မှီရာကို မရခဲ့ေသာ် ေနCင်အခါ၌ ပဋသိေ 
ေနြခင်း, အိုြခင်း, ေသြခင်းတိုငှ့်တကွ ဆင်းရဲဒကုအေပါင်းသည် ထင်ရာှးိုင်ပါမည်ေလာ?” 

  “မထင်ရာှးိုင်ပါ ဘရုား” 
 “အာနC… ထိုေကာင့် ဤနCမ်ပု်သည်သာလင် ဝညိာဏ်၏ အေကာင်းတရားြဖစ်၏။ 
အေထာက်အပံ ့ြဖစ်၏။” 
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အဓပိါယ်။  ။ပဋသိေအခိုက်၌ ဝညိာဏ်သည် အြခားေဝဒန>, သညာ, သခါရဟေူသာ ေစတသကိ် 
ခ> ၃-ပါးငှ့် ဟဒယဝတပု်တိုကို အမှီမရခဲလ့င် သခူျည်းသက်သက် မတည်ိုင်။ ပဋသိေ မတည်ိုင် 
လင် အိုြခင်း,ေသြခင်းတိုလည်း မြဖစ်ိုင်ေတာ့ ဟလူို…။  
 
ဥပမာစကားရပ်။  ။မင်းချင်းေယာက်ျားတိုက မင်းကို ြပန်ှိပ်ကပွ်လိုသြဖင့် “အမိ်ေရှမင်းသားတို, 
စစ်သူကးီတို အ¦ခံအရံမရှိပဲ သင်တစ်ေယာက်တည်း မင်းြဖစ်ိုင်ပါ၏ေလာ? အသင်၏ မင်းအြဖစ်ကို 
က်ပု်တိုက အသအိမတှ် ြပေပးထားသည် မဟတု်တံေုလာ?ဟ ုြပန်၍ေမးဘသိကဲသ့ို…၊ ထိုအတပူင် 
န>မ်ပု်တိုက လည်း ဝညိာဏ်ရပ်တည်ိုင်ေအာင် များစာွ အေထာက်အပံြ့ပထား၏။ 
 
(ပါ-၁၁၆။ နဂိံးုပိုဒ်) “အာနC… ဤသို အချင်းချင်း အြပန်အလနှ် ေကျးဇးူြပေသာ ဝညိာဏ်ငှ့် 

နCမ်ပု်မြဖင့်ပင် သတဝါသည် ြဖစ်မလူည်း ြဖစ်ရာ၏။ အိုမလူည်း အိုရာ၏။ ေသမလူည်း 
ေသရာ၏။ အဖန်ဖန် စေုတ၍, အဖန်ဖန် ြဖစ်ရာ၏။ ဤဝညိာဏ်ငှ့် နCမ်ပု်မြဖင့် အမည် 
ပညတ်တိုသည် ြဖစ်ေပ ကနု်၏။ ဝဋ်သံးုပါးသည် လည်၍ေန၏။ ခCငါးပါးသည် ထင်ရာှး၏။”  

 
ဧတေကေနဝ - ဤမြဖင့်သာ… 
 ဤမေသာ ဝညိာဏ်ငှ့် န>မ်ပု်၊ န>မ်ပု်ငှ့် ဝညိာဏ်တို၏ အချင်းချင်း ေကျးဇးူြပ ေထာက်ပံ ့
ြခင်းမြဖင့် သတဝါသည် ြဖစ်ရ၏၊ အိုရ၏၊ ေသရ၏။ ဤမတှပါး အြခား ြပလပု်တတ်, ခံစားတတ်ေသာ 
အသက်ရငှ်ေနသည့် ဇဝီအတသည်၎င်း၊ ဖန်ဆင်းရငှ် မဟာြဗဟာစသည်၎င်း ြဖစ်ေစအပ်သည် မဟတု်ဟု 
ဝညိာဏ်-နCမ်ပု်မတှပါး အြခား အေကာင်းမာှးများကို တားြမစ်ေပသည်။  
 
ဝဋ်သံးုပါး 
၁။ ကေိလသဝဋ်=  ကေိလသာတည်းဟေူသာ အဖန်ဖန်ြဖစ်တတ်, လည်ပတ်တတ်ေသာတရား။ 
၂။ ကမဝဋ်= ေလာကကီသုိုလ်, အကုသိုလ ်ကံဟေူသာ အဖန်ဖန်ြဖစ်တတ် လည်ပတ်တတ်ေသာတရား။ 
၃။ ဝပိါကဝဋ်= ေလာကဝီပိါက် န>မက>, ကဋတာပု်ဟေူသာ အဖန်ဖန်ြဖစ်တတ်, လည်ပတ်တတ်  

  ေသာ တရား။  
************************* 

 

အတကုိ ပညတ်သူ 

အသုေ။  ။အထက်ပါစကားရပ်များြဖင့် ပဋစိသမပုါဒ် နက်နဲပံကုို ရငှ်းြပခဲ့ပးီ၍ ယခအုခါ၌ 
အတဝါဒ၏ စာေပါင်းသိုက်ကဲသ့ို ပ်ေထးွလပှံကုို အာန>အား ဆက်လက်ေဟာကားလိုေသာေကာင့် 
ဤအတပညတ်ကို ေဟာေတာ်မြူခင်းြဖစ်၏။ 
 “အတ”ဟသူည် မည်သည့်အတမ အစစ်အမနှ် ပရမတအားြဖင့် မရှိေပ။ မစိ¢ာအယရူှိသတူို 
သက်သက်¨ကံဆ၍ ယထူားြခင်းမသာ ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် သတူို ထင်ရာြမင်ရာကို အတဟ ု
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စွဲတတ်က၏။ ဤေနရာ၌ ကသိုဏ်းအာံနုမိတိ်ကိုပင် “အတ”ဟု စွဲပံ၊ု ထိုအတသည် “ပု်ရှိ၏” 
စသည်ြဖင့် �ကံစည်တတ်ပံမုျားကို ဆက်၍ ေဟာေတာ်မ၏ူ။ 
 
(ပါ-၁၁၇။) “အာနC… အတကိုပညတ်သသူည်-  

၁။ အချိက ‘ငါ၏ အတသည် ပု်ရှိ၏၊ အပိုင်းအြခားလည်း ရှိ၏’ဟု ပညတ်၏။ 
၂။ အချိက ‘ငါ၏ အတသည် ပု်ရှိ၏၊ အပိုင်းအြခားေတာ ့မရှိ’ဟ ုပညတ်၏။ 
၃။ အချိက ‘ငါ၏ အတသည် ပု်မရှိ၊ အပိုင်းအြခား ရှိ၏’ဟ ုပညတ်၏။ 
၄။ အချိက ‘ငါ၏ အတသည် ပု်မရှိ၊ အပိုင်းအြခားလည်း မရှိ’ဟု ပညတ်၏။ 

 
နံပတ်(၁)ပဂုိလ်- 
 “ငါ၏အတသည် ပု်ရှိ၍ အပိုင်းအြခားရှိ၏”ဟသူည်… မစိ¢ာအယရူှိသသူည် မမိိအားထတု်ေန 
ေသာ ကသိုဏ်းနမိတိ် စတိ်ထဲ၌ ထင်လာေသာအခါ ထိုထင်လာေသာ အာံကုသိုဏ်းနမိတိ်ကို “အတ”ဟ ု
ယူဆ၏။ ထိုရ,ထားေသာ မလူကသိုဏ်းနမိတိ်သည် ဘာဝန>၏ အစမွ်းြဖင့် မြဖန်ရေသးလင် မလူ 
အတိုင်းပင် ေသးငယ်ေန၏။  ထိုေကာင့် သ၏ူအတသည် “ပု်ရှိ၏။ သိုေသာ် ေသးငယ်၏”ဟု ယဆူြခင်း 
ြဖစ်၏။    

နီလ,ပတီစေသာ ကသိုဏ်းအမျိးမျိးကို အာံြုပ၍ ဈာန်ရ,ထားေသာ ပဂုိလ်သည်ကား ထိုအတ 
ကိုပင် တခါတရံ “နီလ”ဟ၍ူ၎င်း၊ တခါတရံ “ပတီ”ဟ၍ူ၎င်း စွဲမတှ်ကြပန်၏။ 
  
နံပတ်(၂)ပဂုိလ်- 
 “ငါ၏အတသည် ပု်ရှိ၍, အပိုင်းအြခားမရှိ”ဟသူည်… မမိရိ,ထားေသာ ကသိုဏ်းနမိတိ်ကို 
အာံြုပ၍ စတိ်ြဖင့် အကျယ်ြဖန်လိုက်လင် အဆံးုအပိုင်းအြခား မရှိ ကျယ်ြပန်သာွးေတာ၏့။ “ထိုေကာင့် 
“ငါ၏ အတသည် ပု်ရှိ၍ အပိုင်းအြခား မရှိ”ဟ ုစွဲယြူခင်းြဖစ်၏။  
 
နံပတ်(၃)ပဂုိလ်- 
 “ငါ၏အတသည် ပု်မရှိ၊ အပိုင်းအြခားေတာရ့ှိ၏”ဟသူည်… မချဲရေသးေသာ မလူကသိုဏ်း 
နမိတိ်ကို ဘာဝန>ြဖင့် ပယ်ခွါ၍ ထိုကသိုဏ်းနမိတိ်ှင့် ေတွထအိပ်ေသာ ေကာင်းကင်အရပ်ကိုေသာ်၎င်း၊ 
ထိုကသိုဏ်းနမိတိ် ထရိာအရပ်၌ အာံြုပေနေသာ န>မ်ခ>ေလးပါးတိုကိုေသာ်၎င်း၊ ထိုန>မ်ခ>ေလးပါး 
တိုတငွ် ‘အတဟသူည် ဝညိာဏ်ြဖင့်သာ ပးီ၏’ဟ ုအယူရှိေသာသူက ဝညိာဏ်မကိုေသာ်၎င်း “အတ”ဟု 
ယ၏ူ။  ထိုေကာင့် ထိုသသူည် “ငါ၏အတသည် ကသိုဏ်းပု် မရှိ၊ အပိုင်းအြခားေတာ့ ရှိ၏”ဟု စွဲမတှ် 
ယဆူြခင်း ြဖစ်၏။  
 
နံပတ်(၄)ပဂုိလ်- 
 “ငါ၏အတသည် ပု်လည်းမရှိ, အပိုင်းအြခားလည်း မရှိ”ဟသူည်… ချဲပးီေသာ ကသိုဏ်းနမိတိ် 
ကို ဘာဝန>စတိ်ြဖင့် ခါွအပ်ပးီ၍ ထိုကသိုဏ်းနမိတိ်ငှ့် ေတွထအိပ်ေသာ ေကာင်းကင်အရပ်ကိုေသာ်၎င်း၊ 
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ထိုထရိာအရပ်ကို အာံြုပေနေသာ န>မ်ခ>ေလးပါးကိုေသာ်၎င်း၊ ထိုေလးပါးတိုတငွ် ဝညိာဏ်မကို 
ေသာ်၎င်း “အတ”ဟု ယဆူ၏။ ထိုေကာင့် ထိုသသူည် “ငါ၏အတသည် ပု်မရှိ၊ အပိုင်းအြခားလည်း 
မရှိ”ဟု ယဆူြခင်းြဖစ်၏။ 
 
(ပါ-၁၁၈။)  ထိုေလးေယာက်တိုတငွ် ‘ငါ၏ အတသည် ပု်ရှိ၍ အပိုင်းအြခား ရှိ၏’ဟု ပညတ်သသူည် 

ယခု ပစပန်ဘဝ၌သာ ြဖစ်ေသာ အတကိုြဖစ်ေစ၊ ေနCင်တမလနွ် ဘဝ၌လည်းြဖစ်ေသာ အတကို 
ြဖစ်ေစ ယင်းသို ပညတ်ြခင်း ြပ၏။  

ထိုသအူား သတူပါးတို အြမင်အားြဖင့် ‘မဟတု်မမနှ် ြဖစ်ေနသည်ကို အဟတု်အမနှ် 
ြဖစ်ေအာင်ြပအံ’့ဟ၍ူလည်း စတိ်အ�ကံ ြဖစ်၏။ ဤသိုြဖစ်ေသာ် ထိုသူသ�Cန်၌ ‘ပု်ရှိ၍ အပိုင်း 
အြခားရှိေသာ အတစွဲအယ ူ“ပူီ-ပရတိတာဒုိိ” ကနိ်းေနသည်’ဟု ဆိုိုင်၏။  
 

အဓပိါယ်ရငှ်းချက်… 

ဤဘဝ, ေနCက်ဘဝ၌ အတကို ပညတ်သူများ- 
 အတစွဲသ ူထိုေလးေယာက်တိုတငွ် ဥေစ¢ဒဒိိ အယရူှိသတူိုက ထိုအတကို “ဤပစပန်ဘဝ၌သာ 
ြဖစ်၏”ဟု စွဲယူက၏။ ေန>က်အန>ဂတ် ဘဝများ၌ မပညတ်ကေပ။ သဿတဒိ ိအယူရှိသူများကား 
“ဤအတသည် ေန>က်အန>ဂတ်ဘဝများ၌လည်း ြဖစ်မဲ ြဖစ်လတံ”ဟု စွဲယူက၏။ 
 သဿတဝါဒငှ့် ဥေစ¢ဒဝါဒရှိသူ ထိုသူစှ်ေယာက်တိုသည် အချင်းချင်း မမိတိိုအယသူာ 
မနှ်ေကာင်း၊ ကျန်ေသာအယ ူမာှးေကာင်း၊ ဤသို အြပန်အလနှ်ေြပာဆိုကာ မမိဝိါဒသိုပါလာေအာင် 
ေြပာဆိုက, ြငင်းခံုကကနု်၏။ ဤသိုအားြဖင့် အခက်အရªက်တိုြဖင့် ပ်ေထးွေနေသာ ယွ်များကဲသ့ို 
အယဝူါဒများ ပ်ေထးွလာကနု်၏။ 
 
ပု်ငှ့်နCမ်ကို အတဟ ုယဆူပံု 

“အသက်ရငှ်ေနေသာ အတေကာင် ရှိ၏။ ထိုအတေကာင်သည် ပူကသိုဏ်းဈာန်ကို ရရှိ၏။ 
ေသးငယ်၏” ဤသိုေသာ အယူရှိသကူို “ပူီ-ပရတိတာဒုိိ” အယူရှိသဟူ ုဆို၏။ 

 ပု်မဟတု်ေသာ အပူကသိုဏ်းဈာန်ကို ရေသာ (တနည်း) ပု်မဟတု်ေသာ န>မ်ခ>ေလး 
ပါးလင် ကျက်စားရာအာံေုသာ သသူည် ပု်မဟတု်သည့် ထိုန>မ်တရားကိုပင် “အတ”ဟု̈ ကံ၍ ယဆူ 
၏။ ထိုပဂုိလ်မျိးကို “အူပ-ီပရတိတာဒုိိ” အယူရှိသူဟ ုဆို၏။ 

မစိnာဒိအိယူရှိသ ူ၁၆-မျိး ြဖစ်လာပံ ု
၁။ ကိုယ်တိုင်ဈာန်ရသြဖင့် ထိုအတအယကူို ¨ကံဆကာ သတူပါးတိုကို သင်လာေသာဆရာ ၄-ေယာက်၊ 
၂။ ထိုဆရာကးီတိုထံမ ှနည်းခံသင်ယခူဲေ့သာ တပည့်ကးီ ၄-ေယာက်၊ 
၃။ သင်ယမူမရှိပဲ သက်သက် “အတရှိ၏”ဟ ုေတးွေခ¨ကံဆ၍ ယေူသာ ဆရာ ၄-ေယာက်၊ 
၄။ ထိုဆရာကးီတိုနည်းကို စှ်သက်သေဘာကျ၍ နည်းခံယေူသာ တပည့်ကးီ ၄-ေယာက်၊ 
 ဤသိုအားြဖင့် မစိ¢ာဒိအိယရူှိေသာ ပဂုိလ်အမျိးအစား ၁၆-မျိး ကွဲြပားသာွး၏။ 
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အတကုိ မပညတ်သူ- 
 
(ပါ-၁၁၉။) “အာနC… အတကို မပညတ်သသူည်-  

၁။ အချိက ‘ငါ၏ အတသည် ပု်ရှိ၏၊ အပိုင်းအြခား ရှိ၏’ဟ ုမပညတ်။ 
၂။ အချိက ‘ငါ၏ အတသည် ပု်ရှိ၏၊ အပိုင်းအြခား မရှိ’ဟ ုမပညတ်။ 
၃။ အချိက ‘ငါ၏ အတသည် ပု်မရှိ၊ အပိုင်းအြခား မရှိ’ဟု မပညတ်။ 
၄။ အချိက ‘ငါ၏ အတသည် ပု်မရှိ၊ အပိုင်းအြခားလည်း မရှိ’ဟု မပညတ်။ 

 
အတကို မပညတ်သူ ၃-မျိး 
၁။ အရယိာပဂုိလ်များ၊ 
၂။ ပဋိကတ်ဗဟသုတု ရှိသမူျား၊ (ပရယိတကိို ေကာင်းစာွ န>းလည်ေအာင် သင်ယထူားေသာသမူျား၊) 
၃။ ြပင်းထန်စာွ တရားအားထတု်ထားသမူျား ြဖစ်သည်။ 

အေကာင်းမာှ- အရယိာပဂုိလ်တိုသည် သကာယဒိကိို ပယ်ပးီေသာေကာင့် “အတရှိ၏”ဟ ု
အယူမရှိေတာ။့ ပဋိကတ်စာေပများကို ေကာင်းစာွကျန သင်ယထူားေသာသသူည်လည်း ပု်န>မ်ဓမကို 
“အတ”ဟု မယဆူေတာ့။ ဝပိဿန>တရားကို ြပင်းထန်စာွ တရားအားထတု်ထားေသာ ပဂုိလ်သည် 
လည်း “အနိစ,ဒကု,အနတ”ဟု ပိုင်းြခားသြိမင်ပးီ ြဖစ်ေသာေကာင့် ပု်န>မ်ဓမကို ‘အတ’ဟု အယ ူ
မရှိေတာ့။  

ကသိုဏ်းပဋဘိာဂ နမိတိ်အာံ၌ု “ကသိုဏ်းပု်”ဟ၍ူသာ အသိာဏ် ြဖစ်၏။ န>မ်တရားတို၌ 
လည်း “န>မ်တရားမသာ”ဟေူသာ အသိာဏ် ြဖစ်၏။  

မတှ်ချက်။  ။ဤေနရာ၌ သာသန>တငွ်း ေလာကီဈာန်အဘိာဉ်ရေသာ ပဂုိလ်ကိုပင် ထည့်၍ 
မယထူားေပ။ 
 (သာသနိေကာပိ ဈာနRဘိညာလာဘီ ‘န ပညေပတီ’တိ န ဝတေဗာတိ ေသာ ဣဓ န ဥဒေဋာ။ ဋီ၊၁၀၉။) 

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

 

အတကုိ ူြမင်ယူဆသူ 
(ပါ-၁၂၁။) အတကို ြမင်ြခင်း (ယဆူြခင်း) 

၁။ “ခံစားြခင်း ေဝဒနCသည် ငါ၏ အတ”ဟု ယဆူ၏။ 
၂။ “ခံစားြခင်း ေဝဒနCသည် ငါ၏ အတမဟတု်။ ငါ၏အတသည် မခံစားတတ်”ဟု ယဆူ၏။  
၃။ “ငါ၏အတသည် ခံစားြခင်း ေဝဒနCမဟတု်။ ငါ၏အတသည် မခံစားတတ်သည် မဟတု်၊ ငါ၏  

       အတသည် ခံစားတတ်၏”ဟု ယဆူ၏။ 
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ပထမ ပဂုိလ်၏ ယဆူချက်- 
 အတကို ယဆူေသာသသူည် ဒိ၏ိအစမွ်းြဖင့်သာ ြမင်ကကနု်၏။ ထိုသတူိုသည် သကာယဒိ ိ
ြဖစ်ေကာင်း ၂၀-အေပ၌သာ အေြခခံ၍ ြမင်သံးုသပ်ကကနု်၏။ ထိုသကာယဒိကိို မပယ်အပ်ေသး 
သည့်အြဖစ်ေကာင့် ေဝဒန>က>လင် တည်ရာရှိေသာ ဒိအိယသူည် ြဖစ်ေပလာ၏။ ထိုေကာင့် 
“ခံစားမ ေဝဒန>သည် ငါ၏အတ”ဟု ေဝဒနCကို အတအြဖစ် ြမင်ယဆူြခင်း ြဖစ်ေပ၏။  
 
ဒတုယိပဂုိလ်၏ ယဆူချက်- 
 ဤပဂုိလ်သည်ကား ေဝဒန>ကို အတဟ ုမယဆူေပ၊ ထိုသို ေဝဒန>ကို ‘အတမဟတု်’ဟ ု
ပယ်လိုက်လင် ထိုေဝဒန>ကို အမးြပ၍ြဖစ်ေသာ မတှ်သားမ သညာကို၎င်း၊ တိုက်တနွ်းိးေဆာ်မ 
ေစတန>ကို၎င်း၊ သမိ ဝညိာဏ်ကို၎င်း ပယ်ပးီသား ြဖစ်သာွးေတာ၏့။ အဘယ့်ေကာင့်ဆိုေသာ် ခံစားမ 
ေဝဒန>သည် ကျန်ေသာ သညာ,သခါရ,ဝညိာဏ်တိုငှ့် မကင်းေသာေကာင့်ပင်တည်း။ 

ထိုေကာင့် သ၏ူအတသည် ခံစားမ, သမိတှ်များကင်းေသာ ပူကCအေပ၌ အေြခခံ၍ 
တည်ေသာ သကာယဒိအိယ ူြဖစ်လာေပသည်။ 
 
တတယိပဂုိလ်၏ ယဆူချက်- 
 ဤပဂုိလ်သည်ကား “သ၏ူအတသည် ေဝဒန>မဟတု်၊ သူအတသည် ခံစားတတ်ေသာ သေဘာ 
ရှိ၏”ဟု ဆိုရာ၌ သူအတသည် ေဝဒန>ကို မဆိုလိုေပ။ ေဝဒန>ငှ့် ယဉှ်တွဲေနေသာ “သညာ, သခါရ, 
ဝညိာဏ်”ဟူ ခ>သံးုပါးကို အတအြဖစ် ယဆူထားြခင်း ြဖစ်သည်။ ထိုခ>သံးုပါးဟေူသာ အတသည် 
ခံစားမ သေဘာရှိ၏ဟ ုဆိုလိုြခင်းြဖစ်ေပသည်။  
 ထိုေကာင့် “သညာ, သခါရ, ဝညိာဏ်”ဟေူသာ ခ>သံးုပါးအေပ အေြခခံေသာ သကာယဒိ ိ
အယြူဖစ်ေပသည်။  
 
(ပါ-၁၂၂။)   အာနC… ထိုသံးုေယာက်တိုတငွ် ‘ခံစားြခင်းသည်ပင် ငါ၏ အတ’ဟ ုသကူို ဤသို 

ေမးသင့်၏… ‘ငါရ့ငှ်- ခံစားြခင်းသည် သခုေဝဒနC၊ ဒကုေဝဒနC၊ အဒကုမသခု ေဝဒနCဟ၍ူ 
သံးုမျိးရှိ၏။ ထိုသံးုမျိးတိုတငွ် သင်သည် အဘယ်ခံစားြခင်းကို အတဟ ုသနည်း’ဟု 
ေမးအပ်၏။”  

“အာနC…. သခုေဝဒနCကို ခံစားေနချနိ်တငွ် ဒကုေဝဒနCငှ့် အဒကုမသခု ေဝဒနCကို 
မခံစားိုင်။ ဒကုေဝဒနCကို ခံစားေနချနိ်တငွ် သခုေဝဒနCငှ့် အဒကုမသခု ေဝဒနCကို မခံစား 
ိုင်။ အဒကု-မသခု ေဝဒနCကို ခံစားေနချနိ်တငွ် သခုေဝဒနCငှ့် ဒကုေဝဒနCကို မခံစားိုင်။ 

 
အဓပိါယ်ရငှ်းချက်- 
 အထက်ပါ စကားရပ်ြဖင့် “ေဝဒန>ကို အတ”ဟ ုသကူို ေမးြမန်းစစိစ်ြခင်း ြဖစ်၏။ ၎င်းြပင် 
ေဝဒန>သည် ၁-ပါးြဖစ်ခိုက် ကျန်၂-ပါး မြဖစ်ိုင်။ ထိုေကာင့် ေဝဒန>ကို “အတ”ဟ ုယဆူလင် သ၏ူ 
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အတသည် “တခါတရံ ထင်ရာှးြဖစ်ေပ၍၊ တခါတရံ ထင်ရာှးမြဖစ်ေပ”ဟေူသာ အဓပိါယ်သို 
သက်ေရာက်ေန၏ဟု သ၏ူ အယဝူါဒအေပ အြပစ်ြပဆိုထားြခင်း ြဖစ်သည်။  
 
(ပါ-၁၂၃။)  အာနC… ထို သခု, ဒကု, အဒကုမသခု ေဝဒနCတိုသည် မမဲ။ ကနု်ြခင်း, ပျက်ြခင်း, 

ချပ်ြခင်း သေဘာရှိ၏။ ြပြပင်ရေသာ တရားြဖစ်၏။ အေကာင်းေကာင့် ြဖစ်၏။ 

 ၎င်းအဓပိါယ်။  ။“ဤေဝဒန>သံးုပါးတိုသည် အေကာင်းတရားတို ညီတွ်ေသာအခါ ြဖစ်ေပ 
လာကပးီလင ်ပျက်စးီ, ကနု်ဆံးု, ချပ်ေပျာက်ရြခင်းသေဘာ ရှိ၏။ တည်မဲ ခိုင်ခံေ့နေသာ သေဘာ 
မရှိကနု်”ဟု ေဝဒန>တို၏ ပျက်ြခင်း“ဘဂ”သေဘာကို ြပ၏။ 

 
(ပါ-၁၂၃။)  “ခံစားြခင်းေဝဒနCသည်ပင် ငါ၏ အတ”ဟု ဆိုေသာ သအူား သခုေဝဒနCကို ခံစားစဉ်၌ 

“ဤသခုေဝဒနCသည် ငါ၏အတ”ဟ ုယဆူပးီ, ထိုသခုေဝဒနC ချပ်သာွးေသာအခါ “ငါ၏အတ 
သည် ပျက်စးီေလပ”ီဟု ဆိုဖယွ်ြဖစ်၏။ (ကျန် ဒကု၊ အဒကုမသခု ေဝဒနCတို၌လည်း ထိုအတပူင် 
ြဖစ်၏။) ထိုေကာင့် ငါ၏အတသည် မျက်ေမာှက်ဘဝ၌ပင် (ဝါ) မျက်ေမာှက်ထင်ထင်ပင် “အတ 
သည် မမဲ, ချမ်းသာ-ဆင်းရဲတိုငှ့် ေရာယကှ်၏။ ြဖစ်ြခင်း-ပျက်ြခင်းသေဘာ ရှိ၏”ဟု ရာ 
ေရာက်ေပသည်။ 

  ထိုေကာင့် အာနC…ဤသို ေရှေနCက် ဆန်ကျင်ေနေသာေကာင့် “ေဝဒနCသည်  
ငါ၏အတတည်း” ဟေူသာ အယူကို ပညာရှိတိုက မစှ်သက်, လက်မခံကေပ။ 

 
“အနိစ, သခု,ဒကုသေဘာတိုငှ့် ေရာေCှေန၏”-ဟသူည် 

ေဝဒန>သည် ြဖစ်ြခင်း-ပျက်ြခင်း သေဘာရှိေသာေကာင့် သ၏ူ အတကို မမဲေသာ အနစိသေဘာ 
ရှိေကာင်း ဝန်ခံထားသလို ြဖစ်ေန၏။ ထိုေဝဒန>သည်လည်း သံးုမျိးရှိ၍ ေဝဒန>ကို အတဟ ုယခူဲလ့င် 
“ေဝဒန>သည် တပိင်နက်တည်း သံးုမျိးလံးု ြဖစ်ေပ၏”ဟု ယဆူ,ရာ ေရာက်ေန၏။ အမနှ်မာှကား 
ဤသို မြဖစ်ေပ။ ထိုေကာင့် သ၏ူအတသည် “အနစိသေဘာ, သခု-ဒကု-အဒကုမသခု သေဘာတိုငှ့် 
ေရာေ>ှေန၏” ဟု ဆိုြခင်းြဖစ်၏။ 
 
ပညာရှိတို လက်မခံိုင်ကပံ-ု 
 မစိ¢ာအယရူှိသကူ ေဝဒန>သံးုပါးလံးုကို ြဖစ်ေစ, တစ်ပါးပါးကို ြဖစ်ေစ အတဟ ုယ၏ူ။ ထိုေဝဒန> 
သည် တပါးြဖစ်ခိုက် ကျန်၂-ပါး မြဖစ်ိုင်။ ထိုေကာင့် ၎င်းတိုသည် “ြဖစ်ြခင်း-ပျက်ြခင်း”သေဘာ ရှိ၏။ 

သိုြဖစ်လင် မမိကိ အတဟ ုယထူားေသာ ေဝဒန>သည် မမဲေသာေကာင့် “အတသည် မမဲ”ဟ ူ
ေသာ သေဘာ ြဖစ်ေနေလပ။ီ “အတသည် အနစိမဟတု်, အခါခပ်သမိ်း ထင်ရာှးရှိပါ၏ (ဝါ) မဲပါ၏”ဟု 
ဆိုပါလင်လည်း “ေဝဒန>သံးုးပါး တပိင်နက်တည်း ြဖစ်၏”ဟေူသာ အြပစ်သို ေရာက်ေနြပန်၏။  

အတ အယရူှိသကူလည်း အနစိြဖစ်ေသာ အတမျိးကို ခငွ့်ြပလမိ့်မည် မဟတု်၊ တပိင်နက်တည်း 
သံးုပါးလံးုကလည်း မြဖစ်ိုင်။ ဤသိုလင် သံးုပါးလံးု တပိင်နက်ထဲမာှ မြဖစ်ိုင်ဟ ုဝန်ခံလိုက်လင် 
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အတသည် “အနိစ”ဟု ဝန်ခံရာေရာက်၏။ အတသည် နစိပါဟဆုိုလင်လည်း ေဝဒန>သံးုပါးလံးု တပိင် 
နက်တည်း ြဖစ်၏ဟေူသာ အြပစ်သို ဆိုက်ေရာက်ေနရကား ေရှေန>က်စကားစှ်ရပ် ဆန်ကျင်ေန၏။ 
ထိုေကာင့် ပညာရှိတိုက ေဝဒန>ကို အတဟ ုလက်မခံက-ဟ ုဆိုလိုေပသည်။  
 
(ပါ-၁၂၄။)  အာနC… ထိုသံးုေယာက်တိုတငွ် ‘ခံစားြခင်းေဝဒနCသည် ငါ၏အတ မဟတု်။ ငါ၏ 

အတသည် မခံစားတတ်’ဟု သကူို ဤသိုေမးသင့်၏- ‘ငါရ့ငှ်… ခံစားြခင်း လံးုဝမရှိေသာ 
ပု်တရားသက်သက်၌ ‘ဤကား ငါပင်တည်း’ဟု ြခင်းသည် ြဖစ်ိုင်ပါမည်ေလာ?’ ဟု 
ေမးအပ်၏။  

ယင်းသိုေမးလင် ‘မြဖစ်ိုင်ပါ’ဟသုာ ေြဖဆိုရမည် ြဖစ်သည်။ အာနC…ထိုေကာင့် 
‘ခံစားြခင်း သည် ငါ၏ အတမဟတု်၊ ငါ၏အတသည် မခံစားတတ်’ဟ၍ူ ြခင်းသည် မသင့်ေချ။ 
အာနC… ထိုေကာင့် ဤအယဝူါဒသည်လည်း ဆိုခဲေ့သာ သာဓကြဖင့် မသင့်ေချ။  

 ၎င်းအဓပိါယ်။    ။ခံစားမမရှိသည့် ပု်ချည်းသက်သက်ကို “ငါ”ဟု ယဆူြခင်းသည် မြဖစ်ိုင်။ 
 ထိုေကာင့် ထိုအယအူဆကိုလည်း ပညာရှိတို မစှ်သက်ကနု်။ 
 
ဤဝါကျ၌ ဆိုလိုရင်း။      ။ဤပဂုိလ်က ပု်ကို အတဟ ုယဆူ၏။ ထိုသူကို ေမးရမည်မာှ- “ေဝဒန> 
မပါေသာ (ဝါ) စတိ်ဝညိာမပါေသာ ဝါေယာဓာတ်ြဖင့် လပ်ရာှးေနေသာ ပု်တရားများ၌ သတူိုကိုယ်သတူို 
ငါဟ ုစွဲလမ်းထင်မတှ်မ ြဖစ်ိုင်ပါမည်ေလာ?ဟု ေမးရမည်။ ထိုသိုေမးလင် “မြဖစ်ိုင်ပါ”ဟပုင် ေြဖရလမိ့် 
မည်။ 
 သိုြဖစ်လင် လစူေသာ သက်ရှိခ>၌ြဖစ်ေသာ ုပ်တရားများ၌လည်း အတမရှိ။ အမနှ်မာှ သက်ရှိ 
ခ>ကိုယ်၌ ရှိေသာပု်ကို ဒိိငှ့်ယဉှ်ေသာစတိ်က ‘အတ’ဟ ုယဆူေနြခင်းသာ ြဖစ်၏။ ဝါ- ကိုယ်ခ>၌ 
ရှိေသာပု်ကို ငါ့ပု်ဟု (ဝါ)-အတ ဟု စွဲလမ်းထင်မာှးေနြခင်းသာ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။  
 
(ပါ-၁၂၅။)   အာနC… “ခံစားမေဝဒနCသည် ငါ၏ အတမဟတု်”။ “ငါ၏အတသည် မခံစား 

တတ်သည်လည်း မဟတု်” “ငါ၏ အတသည် ခံစားတတ်၏။ ခံစားြခင်း(ေဝဒနCကဲသ့ိုေသာ) 
သေဘာ ရှိ၏”ဟု ေသာသကူို ဤသိုေမးသင့်၏- 

“ငါရ့ငှ်… ခံစားြခင်း ေဝဒနCတိုသည် အကငွ်းမဲ ့ချပ်ကနု်ြငားအံ။့ ထိုသိုချပ်၍ ခံစားမ 
မရှိခဲေ့သာ် ထိုခံစားမကင်းေသာ နCမ်တရားသက်သက်၌ ‘ဤကား ငါပင်တည်း’ဟ ုြခင်းသည် 
ြဖစ်ိုင်ပါမည်ေလာ” ဟု ေမးအပ်၏။ ယင်းသိုေမးလင် ‘မြဖစ်ိုင်ပါ’ဟု ေြဖဆိုရမည် ြဖစ်သည်။  
အာနC… ထိုေကာင့် ဤအယဝူါဒသည်လည်း ဤဆိုခဲေ့သာ သာဓကြဖင့် မသင့်ေချ။ 

 
ဤ၌ အဓပိါယ် ၂-မျိးဖငွ့်ဆိုချက်-   

ပထမနည်း။  ။ဤ၌ ေဝဒန>သေဘာရှိေသာ သညာ, သခါရ, ဝညိာဏ်ဟေူသာ န>မ်ခ> 
သံးုပါးကို “အတ”ဟု ယဆူြခင်းြဖစ်၏။ သကူ အတကို ေဝဒန>ဓမ-ေဝဒန>ကဲသ့ို ခံစားြခင်းသေဘာ 
ရှိ၏ဟု ဆိုထားြခင်း ြဖစ်၏။ 
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 ဤသို ဆိုေချေသာ် ေဝဒန>ချပ်သာွးေသာအခါ ေဝဒန>သေဘာရှိေသာ (ေဝဒန>ကဲသ့ို 
ြဖစ်ပးီလင် ချပ်ြခင်းသေဘာရှိေသာ) ကျန်ခ>သံးုပါးလည်း ချပ်ကနု်၏။ ထိုေဝဒန>သေဘာရှိေသာ 
ခ>သံးုပါးတိုတငွ် အဘယ်တရားကို “အတ”ဟ ုေြပာထိုက်သနည်း-ဟု ေမးရမည်။ အတဆိုေသာ 
တရားသည် မဲ၏။ ယခမုကူား ေဝဒန> သေဘာရှိေသာ ခ>သံးုပါးတိုတငွ် အဘယ်ကို အတဟ ု
ေြပာမည်နည်း? အတ-ဟု ေြပာထိုက်ပါ၏ေလာ? ဤသို ေမးရမည်။ 
 

ဒတုယိနည်း။  ။ေဝဒန>ချပ်သည်ငှ့် တပိင်နက် ကျန်ေသာ သညာ,သခါရ,ဝညိာဏ်တိုလည်း 
ချပ်ကနု်၏။ ဤသိုသေဘာရှိေသာ ခ>တိုတငွ် မည်သည့်ခ>ကို “ဤတရားကား ငါ၏အတတည်း”ဟု 
စွဲလမ်းမ ြဖစ်ိုင်ပါဦးမည်ေလာ?ဟု ေမးစစ်ရမည်။ 

(ထပ်ဆင့်ရှင်းချက်။  ။နcမ်ခcေလးပါးကုိ မီှ၍ “ငါ”ဟု ထင်မှားမြဖစ်၏။ ဥပမာ- “ငါစားသည်၊ 
ငါသွားသည်၊ ငါလုပ်သည်” စသည်တည်း။ ထုိထင်မှားမသည် အနိစစေသာ သေဘာရိှေသာ တရားများ၌ 
ထင်မှားြခင်းေပတည်း။ ထုိေကာင့် ေဝဒနcချပ်လင် ၎င်းှင့်ပိင်တူ ချပ်ကေသာ ကျန်ခcသုံးပါး၌ 
အဘယ်မှာ “ငါ”ဟု ထင်မှားမ(အဟံ ကာရ)ြဖစ်သင့်ပါေတာ့အ့ံနည်း။ ဥပမာအားြဖင့်- ေလာက၌ 
ထင်ရှားမရိှေသာ ယုန်ချိကုိ “ယုန်ချိက ခန်လုိက်တာ”ဟု မေြပာုိင်သက့ဲပင်တည်း။ ဤဝါရြဖင့် 

သညာ,သခါရ,ဝိညာဏ်ကုိ အတဟု စဲွေသာ သကာယဒိိကုိ ပယ်၏။) 
 

 ထိုေကာင့် အထက်ပါ အယဝူါဒသည်လည်း သဘာဝယတုိ မရှိေသာေကာင့် ပညာရှိတို 
လက်မခံကေပ။  
 

************************ 
 
ဝကထာ- ဝဋ်ငှ့်စပ်ေသာ တရား 
 ြမတ်စာွဘရုားသည် ဤမေသာ စကားအစဉ်ြဖင့် ဝဋ်ငှ့်စပ်ေသာ တရားေတာ်ကို ေဟာေတာ်မူ 
ခဲ၏့။ ဝကထာကို ေဟာေတာ်မရူာ၌ တခါတရံ အဝဇိာကို ေခါင်းတပ်၍ ေဟာ၏။ တခါတရံ တဏာှကို 
ေခါင်းတပ်၍ ေဟာ၏။ တခါတရံ ဒိကိို ေခါင်းတပ်၍ ေဟာ၏။  

ေအာက်၌ ပဋစိသမပုါဒ်တရားြဖင့် ဝဋ်လည်ေကာင်း တရားကို ေဟာပးီြဖစ်ေသာ်လည်း ဤ 
မဟာနဒိါနသတု်၌ သတဝါတိုသည် မစိ¢ာဒိအိယေူကာင့်လည်း ဝဋ်သံသရာမ ှေခါင်းမေထာင်ိုင်ကပဲ 
လည်ပတ်ေနရပံုံကို သေိစလို၍ (ဝါ) ဒိ၏ိ ကီးေလးေသာ အြပစ်ရှိပံကုို သေိစလို၍ ဒိကိို ေခါင်းတပ်၍ 
ထပ်ေဟာထားြခင်း ြဖစ်သည်။   ဣဓာပိ ဒိသိေီသေနဝ ကထတိာ။ (ဌ၊ ၉၇။) 
 
ြဖစ်ရာကာလ အစ  ရာှမရ 

၁။ အဝဇိာအစ - အာသဝ 
၂။ ဘဝတဏာှအစ - ေဝဒန>က 
၃။ ဘဝဒိအိစ - တဏာှက 
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 အဝဇိာြဖစ်ြခင်းအစ မထင်ရာှးေသာ်လည်း အဝဇိာသည် အာသေဝါဟူေသာ အေကာင်းေကာင့် 
ြဖစ်ရ၏။ တဏာှြဖစ်ြခင်းအစ မထင်ရာှးေသာ်လည်း ေဝဒန>ဟေူသာ အေကာင်းေကာင့် ြဖစ်ရ၏။ 
ဘဝဒိိ ြဖစ်ြခင်း၏အစ မထင်ရာှးေသာ်လည်း တဏာှဟေူသာ အေကာင်းေကာင့် ြဖစ်ရ၏။ 

မနှ်၏။ အယမူာှးသတူိုသည် ခံစားမ ေဝဒန>ကိုပင် တဏာှ, မာန, ဒိတိိုြဖင့် မာှးယငွ်းစာွ သံးုသပ် 
စွဲလမ်းမိကပးီ သံသရာပ့င်လယ်ကးီထဲ၌ ေခါင်းေဖခငွ့်မရေအာင် ကျင်လည်ကရ၏။ 
 

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

ဝဋ်မှ လွတ်ေြမာက်ပီးသူ 
 
အသုေ။  ။ ဤသိုလင် ြမတ်စာွဘရုာစသည် ပဋစိသမပုါဒ်၌ ေတေွဝေသာ မစိ¢ာအယရူှိသအူား 
ဤမ အတိုင်းအရညှ်ရှိေသာ စကားအစဉ်ြဖင့် ဝဋ်တရားကို ေဟာြပပးီ၍ ယခအုခါ ဝဋ်မထှကွ်ေြမာက်ပံ ု
ကို ေဟာြပေတာ်မလူို၍ ေအာက်ပါစကားကို ဆက်၍ မနိ်ေတာ်မ၏ူ။ 
 
 
(ပါ-၁၂၆။) အာနC… အကင်ရဟန်းသည် “ခံစားြခင်း ေဝဒနCသည်ပင် အတ”ဟ၍ူလည်း မ။ 

“အတသည် မခံစားတတ်” ဟ၍ူလည်း မ။ “ငါ၏ အတသည် ခံစားတတ်၏၊ ခံစားြခင်းသေဘာ 
ရှိ၏” ဟ၍ူလည်း မ။ 

ယင်းသို မေသာရဟန်းသည် ေလာက၌ တစ်စံတုစ်ခကုိုမ မစွဲလမ်း။ မစွဲလမ်းေသာ 
ေကာင့် မေတာင့်တ။ မေတာင့်တေသာေကာင့် ကိုယ်တိုင်ပင်လင် ကေိလသာတိုမ ှအပးီတိုင် 
ငမိ်းလတံ။့ ‘ပဋသိေေနမ ကနု်ပ။ီ ြမတ်ေသာအကျင့်ကို ကျင့်သံးုပးီပ။ီ မဂ်ကစိ ဟသူမကို 
ြပပးီပ။ီ ဤမဂ်ကစိ အလိုငှာ ေနCက်ထပ် ြပဖယွ်ကစိ မရှိေတာ့ပီ”ဟ၍ူ သြိမင်၏။  

 
 
အတဟ ုမေသာသူ…. 
 တည်ငမိ်ေသာ သမာဓြိဖင့် သတပိာန်တရားကို ကိးကိးစားစား ပာွးများအားထတု်ေနေသာ 
သသူည် ပု်တရားတို၌၎င်း, ေဝဒန>တို၌၎င်း အနိစ, ဒကု, အနတဟ၍ူ ပိုင်းပိုင်းြခားြခား သြိမင်ပးီ 
ြဖစ်၏။ ထိုေကာင့် မည်သည့်ခ>၌မ “အတ”ဟ၍ူ၎င်း၊ အတက ပိုင်ဆိုင်ေသာဥစာ “အတနယိ”ဟ၍ူ၎င်း 
တဏာှ, မာန, ဒိတိိုြဖင့် မစွဲယေူတာေ့ပ။ ထိုသို မစွဲလမ်းေသာေကာင့် မမိကိိုယ်တိုင်ပင်လင် ကေိလသာ 
မှ ငမိ်းေအးပးီသူ ြဖစ်၏။ သ၏ူစတိ်သည်လည်း ကေိလသာမှ လတွ်ေြမာက်ပးီသူ ြဖစ်၏။ မမိကိိုယ်တိုင် 
လည်း လတွ်ေြမာက်ပးီမနှ်း ပိုင်းြခားသ၏ိ။ 
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(ပါ-၁၂၆။)  အဘယ့်ေကာင့်ဆိုေသာ် အမည်ပညတ်ှင့် ၎င်းတိုကို ေခဆိုေကာင်းြဖစ်ေသာ 
ခCငါးပါးတို ရှိေနသမ, ဝဋ်သံးုပါးရှိေနသမ သံသရာ၌ လည်ပတ်ရ၏။ ထိုအလံးုစံကုိုသေိသာ 
ရဟန်းသည် ကေိလသာမှ လတွ်ေြမာက်ေပ၏။  

ထိုအလံးုစံကုိုသ၍ိ ကေိလသာမှ လတွ်ေြမာက်ပးီေသာ ရဟန်းကို ‘မသြိမင်’ ဟ၍ူ၎င်း၊ 
‘ဤသိုေသာ အယူရှိ၏’ ဟ၍ူ၎င်း ဆိုြခင်းငာှ မသင့်ေတာေ့ပ။”  

 အဓပိါယ်။  ။ထိုကဲသ့ို ကေိလသာမှ လတွ်ေြမာက်ပးီေသာ ရဟz>အား “သတဝါသည် 
ေသပးီေန>က်၌ ြဖစ်၏ဟေူသာ အယူရှိသ”ူ စသည်ြဖင့် ေြပာဆိုြခင်းငာှ မထိုက်ေတာေ့ပ။ ေယာက်ျား, 
မနိ်းမ,ပဂုိလ်,သတဝါ စေသာ အမည်ပညတ်များ ရှိကေသာ်လည်း ထိုေဝါဟာရတို၏ ြဖစ်ရာဌာနကား 
ဤခ>, အာယတန, ဓာတ်တိုသာတည်းဟ ုပိုင်းြခားသိပးီသူ ြဖစ်၏။ ထိုကဲသ့ို ပိုင်းြခားသိပးီသူ 
ြဖစ်ေသာေကာင့် ရဟz>အား “မသြိမင်”ဟ၍ူလည်း မဆိုသင့်ေတာေ့ပ။ 
 
အဓိဝစနှင့် အဓိဝစနပထ ဟသူည်- 
 ပဂုိလ်, သတဝါ, ေယာက်ျား, မနိ်းမ, လ,ူ နတ်, ြဗဟာ စေသာ သဒါ, စကားလံးု, အေခအေဝ, 
န>မည်သည် အဓိဝစန၊ ထိုသို ေခအပ်ေသာ (ဝါ) ေခေဝြခင်း၏ အေကာင်းြဖစ်ေသာ ပဂုိလ်,သတဝါဟု 
သမတု်အပ်ေသာ ခ>ငါးပါးဟေူသာ အနက်ြဒဗ်သည် အဓိဝစနပထ။  

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

ဝိညာဏ်၏တည်ရာ ၇-ပါး 
 
 
(ပါ-၁၂၇) အာနC… ဝညိာဏ်၏ တည်ရာတိုသည် ခနုစ်ပါး ရှိကနု်၏။ ေနရာ ‘အာယတန’ 

တိုသည် စှ်ပါး ရှိကနု်၏။ 

အသုေ။  ။ ယခအုခါ အကင်ပဂုိလ်ကို ‘န ပညေပတိ’ဟု ေဟာေတာ်မအူပ်၏။ ထိုပဂုိလ်သည် 
ဝပိဿန>မဂ်တိုြဖင့် တက်၍တက်၍ သာွးလတ်ေသာ ဥဘေတာဘာဂ ဝမိတု မည်၏။ အကင်ပဂုိလ်ကို 
လည်း ‘န သမပုဿတိ’ဟု ေဟာေတာ်မ၏ူ။ ထိုပဂုိလ်သည် ဝပိဿန>မဂ်တိုြဖင့် တက်၍တက်၍ သာွး 
လတ်ေသာ် ပညာဝမိတု မည်၏။ ထိုေကာင့် ေအာက်၌ ေဟာေတာ်မအူပ်ပးီေသာ ထိုရဟန်းစှ်ပါးတို၏ 
ထကွ်ေြမာက်ပံကုို၎င်း၊ န>မည်ကို၎င်း ြပေတာ်မြူခင်းငာှ ဤဝညိာဏ်၏တည်ရာ ၇-ပါးကို ဆက်၍ 
ေဟာေတာ်မ၏ူ။ 
 
ဝညိာဏဌတိိ ဟသူည်=  

ပဋသိေဝညိာဏ်၏ တည်ရာအေကာင်းြဖစ်ေသာ ခ>ကို ေခ၏။ (ပဋသိေဝညိာဏ်၏ 
တည်ေကာင်းဟသူည် ခ>ငါးပါးရှိေသာ ပ¯ေဝါကာရဘံ၌ု ဝညိာဏက>မ ှတပါးေသာ ပု်, ေဝဒန>, 
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သညာ, သခါရဟေူသာ ခ>(၄)ပါး၊ ခ>ေလးပါးရှိေသာ စတေုဝါကာရဘံ၌ု ေဝဒန>,သညာ,သခါရ 
ဟေူသာ ခ>(၃)ပါးတို ြဖစ်သည်။  
 

ဝညိာဏ်၏ တည်ရာ ခနုစ်ပါးကား- 
 
၁။ နCနတာကာယာ နCနတသညီ= ကိုယ်သဏာန်ကွဲြပား၍ ပဋသိေသညာချင်းလည်း ကွဲြပားေသာ 
သတဝါများ- 

(က) လ။ူ   ။ လတူိုသည် မတညူေီသာ ကိုယ်ခ>, အသားအေရာင်, ပံသုဏာန် ရှိကကနု်၏။  
ပု်တညူေီသာ အမာများ၌ပင ်သာွးပံ,ု လာပံ,ု ¦ပံးပံု, ရယ်ပံ,ု စသည် မတညူေီသာ အချက်များ ရှိေသး၏။  
ပဋသိေအားြဖင့်လည်း တဟိတိ်ပဋသိေ, ဒွိဟတိ်ပဋသိေ, အဟတိ်ပဋသိေ ဟ၍ူ ကွဲြပားေသာ စတိ် 
ရှိကနု်၏။ 

 (ခ) အချိေသာနတ်။  ။နတ်တိုသည်လည်း အေရာင်အေသးွ မတညူီကေပ။ ပဋသိေအားြဖင့်  
လည်း တဟိတိ်, ဒွိဟတိ် ကွဲြပားကနု်၏။  

(ဂ) အချိေသာ ဝနိပိါတကိ အသုရာ။   ။ဤ၌ ဝနိပိါတကိ အသုရာဟု ဆိုေသာ်လည်း အပါယ်  
ေလးပါး၌ ပါဝင်ေသာ အသုရာမျိး မဟတု်။ နတ်မျိး၌ပါဝင်ေသာ (ဝါ) နတ်အငယ်စားြဖစ်ေသာ ယကနတ် 
မျိးတည်း။ သိုေသာ် တန်ခိုးမကးီကသြဖင့် ဆင်းရဲက၏။ ဥပမာ- ဥတရာ၏ မခိင် နတ်ဘလီးူမ၊ ပယိကရ 
၏မခိင် နတ်ဘလီးူမ၊ ဖဿုမတိာ ဘလီးူမ၊ ဓမဂတုာ ဘလီးူမ… စသည်တို ြဖစ်၏။ 

 (ဃ) ေဝမာနကိာ ပတိာများ။  ။၎င်းတိုသည် ဘံဗုမိာန်ြဖင့် ေနက၍ ေဝမာနကိပတိာဟု 
ေခ၏။ သတူို၏ အသားေရာင်သည် တချိေရ�ေရာင်၊ တချိအြဖ၊ တချိအညိ၊ တချိ အမဲဟ ုအေရာင် 
ကွဲ၏။ ခ>ကိုယ်လည်း အတို,အရညှ်၊ အပိန်,အဝ ကွဲြပားက၏။ ပဋသိေစတိ်လည်း လတူိုကဲသ့ို 
တဟိတိ်, ဒွိဟတိ်, သဂုတအိဟတိ် ဟ၍ူ ကွဲြပားက၏။ 

 
၂။ နCနတကာယ ဧကတသညီ= ကိုယ်သဏာန်ကွဲြပား၍ ပဋသိေသညာချင်းတေူသာ သတဝါများ- 
 (က) ပထမဈာန်ဘံ၌ုြဖစ်ေသာ ြဗဟာများ (ြဗဟပါရသိဇာ, ြဗဟပေုရာဟတိာ, မဟာြဗဟာ) 
ထိုြဗဟာများသည် မမိတိိုရေသာ ပထမဈာန်၏ အစမွ်းအာေုဘာ် အနမိ့််အြမင့် ကွဲြပားသြဖင့် သတူို၏ 
ခ>ကိုယ် ကးီမားပံုငှ့် သက်တမ်းတို ကွဲြပားကနု်၏။  သိုေသာ် ပဋသိေစတိ်ကား ပထမဈာန်ချင်း၏။ 
ထိုေကာင့် န>နတကာယ, ဧကတသညီ ဟု ဆို၏။ 

(ခ) အပါယ်ေလးဘံ၌ု ြဖစ်ေသာ သတဝါများ။    အပါယ်ေလးဘံ၌ု ြဖစ်ေသာ သတဝါတိုသည် 
လည်း ခ>ကိုယ် အရªယ်အစား ကွဲြပားကနု်၏။ အသားအေရာင်, ပံသုဏာန်, သက်တမ်းတိုလည်း 
ကွဲြပားကကနု်၏။ သိုေသာ် ပဋသိေသညာမာှကား အဟတိ် အကသုလဝပိါက်စတိ်သာ ြဖစ်၍ တူက၏။ 
ထိုေကာင့် န>နတာကာယ, ဧကတသညီ သတဝါဟု ဆိုရ၏။  
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၃။ ဧကတကာယ နCနတသညီ- ကိုယ်သဏာန်ချင်း တ၍ူ ပဋသိေသညာချင်း ကွဲြပားေသာ 
သတဝါများ- 
 ဒတုယိဈာန်ဘံ၌ု ြဖစ်ေသာ ြဗဟာများ (ပရတိာဘာ၊ အပမာဏာဘာ၊ အာဘဿရာ)တို ြဖစ် 
သည်။ ထိုြဗဟာအားလံးုသည် ခ>ကိုယ်သည် တေူသာ ပမာဏအားြဖင့် ကျယ်ြပန်ကးီမားလျက် 
သဘာဝအားြဖင့် မနွ်ြမတ်၏။  
 သိုေသာ် ပဋသိေသညာကား အချိမှာ အဝတိက ဝစိာရမတေခ ဒတုယိဈာန်ဝပိါက်၎င်း၊ 
တချိမာှ အဝတိက အဝိစာရ ေခ တတယိဈာန် ဝပိါက်၎င်း ြဖစ်သည်။  
 (ဒတုယိဈာန်ဝပိါက်ငှ့် တတယိဈာန် ဝပိါက်သည် ဒတုယိဈာန်ဘံ၌ု ပဋသိေ, ဘဝင်, စတုိ 
အြဖစ်ြဖင့် ြဖစ်သည်ကို သတြိပပါ။) 
 
 မှတ်ချက်။  ။ပါဠိေတာ် ေဟာေသာအခါ၌ အြမတ်ဆုံး, အထက်တန်းအေရာက်ဆုံးြဖစ်ေသာ 
အာဘဿရာ ြဗဟာကုိသာ ေဟာထား၏။ ဤသုိေဟာလုိက်သြဖင့် ေအာက်ြဖစ်ေသာ ပရိတာဘာ, အပမာဏာဘာ 
ြဗဟာတုိကုိလည်း သိမ်းယူပီးသား ြဖစ်၏ဟု မှတ်အပ်၏။ 

 
၄။ ဧကတကာယ ဧကတသညီ- ကိုယ်သဏာန်ချင်းလည်း တူ, ပဋသိေ သညာချင်းလည်းတေူသာ 
သတဝါများ- 
 တတယိဈာန်ဘံ၌ုြဖစ်ေသာ ြဗဟာများ (ပရတိသဘုာ၊ အပမာဏသဘုာ၊ သဘုကဏိာှ) 
ြဗဟာများ ြဖစ်ကသည်။ ထိုြဗဟာအားလံးုသည် ခ>ကိုယ်အားြဖင့်လည်း တညူီက၏။ သက်တမ်းချင်း 
လည်း တညူီက၏။ စတတုဈာန်ဟေူသာ ပဋသိေသညာချင်းလည်း တညူီကသည်။ 
 ေဝဟပိလ်ြဗဟာတိုသည်လည်း ဤစတတုဈာန် ပဋသိေရှိေသာေကာင့် ဤဧကတကာယ-
ဧကတသညီ သတဝါမျိး၌ ပါဝင်၏။ သိုေသာ် အသညသတ်ြဗဟာတိုသည်ကား သညာမရှိေသာေကာင့် 
ဤဝညိာဏဌတိိ၌ မေဟာေပ။ ေနရာ-အာယတနတို၌သာ ေဟာ၏။ 
 
သဒုါဝါသြဗဟာများ ဤစတတု ဝညိာဏဌတိ၌ိ ပါ-မပါ ဝါဒ ၂-မျိး 
 သဒုါဝါသြဗဟာများသည် ဝဋ်မလှတွ်ေြမာက်ေကာင်း အဖို၌ တည်ကနု်၏။ အခါခပ်သမိ်း 
မရှိကနု်။ ဘရုားပငွ့်ရာ အခါ၌သာ ရှိပးီ, ဘရုားမပငွ့်ေသာအခါ၌ ြဗဟာတိုမှ ဆတိ်သဉု်းေန၏။ ကမpာကပ် 
တစ်ေသာင်း,ေြခာက်ေထာင် သက်တမ်းြပည့်ေသာအခါ၌ ပရနိဗိာန်စံကနု်၏။ အြခားဘံမု ှေရာက်လာြခင်း 
လည်း မရှိေပ။ ထိုေကာင့် ဤဝညိာဏဌတိ၌ိ မသငွ်းကနု်။ 

 သိုေသာ် မဟာသဝီမေထရ်၏ အလိုအားြဖင့် သဒုါဝါသြဗဟာများကို ဤစတတုဝညိာဏဌတိ၌ိ 
သငွ်းယကူနု်၏။ ဤမေထရ်၏ အဆိုသည် “န ေခါ ပန သာရပိတု သတာဝါေသာ သလုဘေူပါ” စေသာ 
ပါဠေိတာ်ငှ့် မဆန်ကျင်သြဖင့် ဆရာတိုက လက်ခံက၏။ 
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၅။ အာကာသာန�ာ-ယတနဘံသုို ေရာက်ေနေသာ ြဗဟာမျာ-  
ဤသသူည် ပူဈာန်၌ ြဖစ်ေသာသညာ ကသိုဏ်းပု်အာံတုိုကို လနွ်ေြမာက်ြခင်းေကာင့် ၎င်း၊ 

ပ¯ဝတငှ့် ပ¯ာံု တို၏ တိုက်ဆိုင်မေကာင့် ြဖစ်ေသာ ေဒပွ¯ဝညိာဏ် သညာတို၏ ချပ်ြခင်းေကာင့် 
၎င်း၊ အမျိးမျိးေသာ ကာမသညာတိုကို လှံးုမသငွ်းြခင်းေကာင့်၎င်း၊ ‘ေကာင်းကင်ပညတ်သည် ဥပါဒ်, ဌ,ီ 
ဘင်အားြဖင့် အဆံးုမရှိ’ဟု လှံးုသငွ်းလျက် “အာကာသာန¯ာယတနဘံ”ုသို ေရာက်သာွးေသာ သတဝါ 
ပင်တည်း။ 
  
၆။ ဝညိာဏ�ာ-ယတနဘံသုို ေရာက်ေနေသာ ြဗဟာများ၊  

အာကာသာန¯ာ-ယတနဈာန်, ထိုဈာန်၏အာံြုဖစ်ေသာ ေကာင်းကင်ပညတ်ကို လနွ်ေြမာက်၍ 
“ပထမာပု ဝညိာဏ်သည် ဥပါဒ်,ဌ,ီဘင်ဟေူသာ အပိုင်းအြခားမရှိေသာ ေကာင်းကင်ပညတ်ကို အာံြုပ 
ေသာေကာင့် အပိုင်းအြခား မရှိ”ဟု ပာွးများလျက် ဤသသူည် ဝညိာဏ¯ာ-ယတနဘံသုို ေရာက်သာွး 
ေသာ သတဝါေပတည်း။ 
  
၇။ အာကိ�ညာ-ယတနဘံသုို ေရာက်ေနေသာ ြဗဟာများ၊ 
 ဤသကူား ဝညိာဏ¯ာ-ယတနဈာန်, ထိုဈာန်၏ အာံြုဖစ်ေသာ ပဌမာပုဝညိာဏ်ကို လနွ် 
ေြမာက်၍ “ပဌမာပု ဝညိာဏ်သည် စိုးစဉ်းဘင်မပင် အကငွ်းမရှိေတာ့”ဟု ပာွးများလျက် အာကိ¯ညာ-
ယတနဘံသုို ေရာက်သာွးေသာ သတဝါတည်း။ 

 

ေနရာဌာနဟူေသာ ‘အာယတန’ စှ်ပါးကား- 
၈။ သညာမရှိေသာ သတဝါတို၏ ေနရာငှ့်၊ (အသညသတ် ြဗဟာဘံ)ု 
၉။ ထင်ရာှးေသာ သညာမရှိမ၍ူ သမိ်ေမွေသာသညာမှလည်း မကင်းေသးေသာ  သတဝါ (ေနဝသညာ  
နCသညာယတန ြဗဟာဘံ)ုတို၏ ေနရာများ ြဖစ်သည်။  
 ဤသို သညာမရှိေသာ အသညသတ်ြဗဟာငှ့်၊ ထင်ရာှးေသာသညာမရှိ, သမိ်ေမွေသာ သညာမ 
သာရှိေသာ ေနဝသညာ သတဝါတိုအား အထးူသြိခင်းကစိရှိကနု်ေသာ ဝညိာဏဌတိိ ၇-ပါးတို၌ မထည့်ပဲ 
ေနရာ-ဟေူသာ ‘အာယတန’တို၌ ေဟာထားြခင်းြဖစ်၏။  
 
မတှ်ချက်။  ။ဤဆိုခဲ့ပးီေသာ သတဝါတို၏ တည်ေနရာ ဘံကုိုးပါးကိုပင် “သတာဝါသ ဘံကုိုးဝ”ဟု 
ဆိုသည်။  
 
(ပါ-၁၂၈)။ “အာနC… အကင်သသူည် ဝညိာဏ်၏တည်ရာ ခနုစ်ပါးငှ့် ေနရာ‘အာယတန’  
စှ်ပါးတိုကို လည်း သ၏ိ။ ယင်တို၏ ြဖစ်ေကာင်း, ချပ်ေကာင်းများကိုလည်း သ၏ိ။ သာယာဖယွ်,  
ငးီေငွဖယွ်ငှ့် ထကွ်ေြမာက်ရာ တိုကိုလည်း သ၏ိ။ ထိုသသူည် ထိုဝညိာဏ်၏ တည်ရာခနုစ်ပါး၊  
ေနရာစှ်ပါးတို၌ စှ်သက်ြခင်းငာှ သင့်ပါမည်ေလာ?”  

“မသင့်ပါ ဘရုား” 
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အဓပိါယ်ရငှ်းချက်-  
အထက်ပါ ဝညိာဏ်၏တည်ရာ ၇-ပါးငှ့် ေနရာ’အာယတန’ စှ်ပါးတို၏--  

ြဖစ်ေကာင်း‘သမဒုယ’ကို သ၏ိ ဟူသည်- “အဝဇိာသမဒုယာ ပူသမဒုေယာ=အဝဇိာြဖစ်ြခင်းေကာင့် 
ပု်ြဖစ်၏” စေသာနည်းြဖင့် ြဖစ်ေကာင်း‘သမဒုယ’ကို သြိခင်းေပတည်း။  
 ချပ်ေကာင်း‘အတဂမ’ကို သ၏ိ ဟသူည်- “အဝဇိာနေိရာဓာ ပူနေိရာေဓာ = 
အဝဇိာချပ်ြခင်းေကာင့် ပု်ချပ်၏”စေသာနည်းြဖင့် ချပ်ေကာင်း ‘အတဂမ’ကို သြိခင်းေပတည်း။ 
 သာယာဖယွ်‘အဿာဒ’ကို သ၏ိ ဟသူည်- ခ>ငါးပါးကို အစွဲြပ၍ ကာယကိသခုသည်၎င်း, 
ေသာမနဿ ဟေူသာ ေစတသကိသခုသည်၎င်း ြဖစ်၏။ ထိုသို သာယာအပ်ေသာ သခု,ေသာမနဿ 
ကို၎င်း၊ သာယာတတ်ေသာ တဏာှကို၎င်း သြိခင်းေပတည်း။ (အကထာ၌ “တဏာှ” မပါ။) 
 အြပစ်‘အာဒနီဝ’ကို သ၏ိ ဟသူည်- ခ>ငါးပါးတို၏ မမဲသည်၏ အြဖစ်, ဆင်းရဲသည်၏ အြဖစ်, 
ဇရာ-မရဏေကာင့် ေဖါက်ြပန်သည်၏ အြဖစ်ဟေူသာ အနစိသေဘာ, ဒကုသေဘာ, ဝပိရဏိာမသေဘာ 
သည် ခ>ငါးပါးတို၏ အြပစ် ‘အာဒနီဝ’ေပတည်း။  
 ထကွ်ေြမာက်ေကာင်း‘နိဿရဏ’ကို သ၏ိ ဟသူည်- ခ>ငါးပါး၌ တပ်မက်စွဲလမ်းမ ဆရာဂမှ 
ထကွ်ေြမာက်ရာ, ထကွ်ေြမာက်ေကာင်း အရိယာမဂ်ှင့် နဗိာန်တရားသည် ထကွ်ေြမာက်ေကာင်း 
ေပတည်း။  
 ထိုကဲသ့ို သိပးီေသာရဟန်းသည် ထိုဝညိာဏဌတိတိို၌ တဏာှ,မာန,ဒိတိိုြဖင့် “ငါ”ဟ၍ူ၎င်း၊ 
“ငါဥ့စာ”ဟ၍ူ၎င်း စှ်သက်စွဲလမ်းြခင်းသေဘာ မရှိေတာေ့ပ။  
 
မတှ်ချက်။  ။ဤ၌ နံပတ် ၅။အာကာ, ၆။ဝညိာ, ၇။အာကဉိ, ၉။ေနဝသညာ ဤေလးပါးတို၌ ပု်မရှိ။ 
နံပတ် ၈။အသညသတ်၌ ဝညိာဏ်မရှိ။  
 
ပညာဝမိတု ရဟ�Cဟသူည်- 
 ဈာန်လံးုဝမရေသာ သကုဝပိဿက ရဟz>သည်၎င်း၊ ပူဈာန်ေလးပါးကိုသာ ရ၍ ထိုေလးပါး 
တိုတငွ် တပါးပါးကို အေြခခံကာ ဝပိဿန>ပာွးပးီေန>က် အရဟတဖိုလ်သိုေရာက်ေသာ ပဂုိလ်သည် 
၎င်း ပညာဝမိတု မည်၏။  
 (ဝေိမာကရစှ်ပါးကို မရသည့်အတကွ် လနွ်ကဲေသာ သတရိှိေသာ သမာဓမိဖက်, ပညာသက်သက် 
ြဖင့်သာ ကေိလသာမှ လတွ်သ-ူဟု ဆိုလိုသည်။) 
 
ပညာဝမိတု ရဟ�C ငါးမျိး-  

ထိုပညာဝမိတုရဟz>သည် ဈာန်တရားများ မရရှိပဲ ဝပိဿန>သက်သက် ပးီ ရဟz>ြဖစ်ေသာ 
ပဂုိလ်မျိးငှ့်၊ ဈာန်ေလးပါးတိုတငွ် တပါးပါးေသာ ဈာန်၌တည်၍ ဝပိဿန>ပးီ ရဟz>ြဖစ်ေသာ 
ပဂုိလ်ေလးဦး၊ ဤသိုအားြဖင့် ပညာဝမိတုရဟz> ငါးမျိးရှိ၏။  

 
****************** 
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လွတ်ေြမာက်မ ‘ဝိေမာက’ ရှစ်ပါး 

အသုေ။  ။ပညာဝမိတုရဟန်း၏ ဝဋ်မထှကွ်ေကာင်းြဖစ်ေသာ မဂ်, ဝဋ်မထှကွ်ရာြဖစ်ေသာ နဗိာန် 
ကို၎င်း၊ “ပညာဝမိတု”ဟေူသာ အမည်ကို၎င်း ြပဆိုပးီ၍ ယခအုခါ အပူသမာပတ်ငှ့် အရဟတမဂ် 
ဟေူသာ စှ်ပါးေသာ အဖိုတိုြဖင့် ပူကာယ, န>မကာယဟူေသာ စှ်ပါးေသာ အဖိုတိုမှ လတွ်ေြမာက် 
ေသာ “ဥဘေတာဘာဂ ဝမိတုရဟန်း”ကို ြပဆိုဖိုရန် ဆက်၍ ေဟာေတာ်မ၏ူ။  
 
ဝေိမာက-ဟသူည် 

ဆန်ကျင်ဘက်တရားတိုမ ှေကာင်းစာွ လတွ်ေြမာက်ေသာတရား (ဝါ) အာံ၌ုေကာင်းစာွ စွဲစွဲမဲမဲ 
သက်ဝင်ေသာတရားကို ဝေိမာက(အဓမိစုန)ဟု ေခသည်။ 
 ဥပမာ- ဖခင်၏ ရင်ခငွ်၌ ေြခကားယား လက်ကားယားြဖင့် ေကာင့်ကကင်းစာွ အပိ်ေနေသာ 
ကေလးသငူယ်ကဲသ့ို ဆန်ကျင်ဘက် နဝီရဏတရားတိုသည် မှိပ်စက်အပ်ေသာေကာင့် စိုးရမိ် 
ေကာင့်ကမရှိပဲ အာံ၌ု သက်ဝင်တည်ေနြခင်းကို ဆိုလိုသည်။  
 
အာံ၌ုသက်ဝင်ြခင်း အဓိမုစန-ဟသူည် 
 ပူဈာန်တိုမည်သည် ဆန်ကျင်ဘက် နဝီရဏတိုကို ပယ်ခါွပးီ ထိုနဝီရဏတိုမ ှလတွ်ေြမာက်မ 
အားြဖင့်ကား တညူီက၏။ ဤသို ပူဈာန်ချင်းတေူသာ်လည်း ိုးိုးပူဈာန်ထက် ဤပူဈာန်သည်ကား 
လနွ်ကဲေသာ သတိငှ့်တကွ နဝီရဏတိုမှ လတွ်ေြမာက်ေကာင်း ထက်ြမက်ေသာဘာဝန>ထးူကို 
အားထတု်၍ ရြခင်းြဖစ်၏။  
 ထိုသို ဆန်ကျင်ဘက်နဝီရဏတိုမ ှေကာင်းစာွလတွ်ေြမာက်သည်၏ အြဖစ်ေကာင့်ပင်လင် အ 
ချပ်ချယ် မခံအပ်သည့်အတကွ် ယံမုာှးသံသယ မရှိဘဲ ကသိုဏ်းအာံ၌ု ေကာင်းစာွ သက်ဝင်ိုင်ြခင်း 
ြဖစ်၏။ ဤကဲသ့ို အေ>ှင့်အယကှ် နဝီရဏတိုရန်မ ှစိုးရမိ်ေကာင့်က မရှိပဲ လတွ်လပ်စာွ ကသိုဏ်း 
အာံသုို သက်ဝင်တည်ေနြခင်း အနက်သေဘာကိုပင် “အဓမိစုန”ဟ ုေခ၏။ 
 
သဒါဓမိတုပဂုိလ်ငှ့် ဒိပိတပဂုိလ်တို ဥပမာ- 
 အထက်ပါ ပူဈာန်ချင်း တေူသာ်လည်း ထက်ြမက်မမတပူံကုို ေလာကတုရာမဂ်သို ေရာက်ေသာ 
သဒါဓမိတုပဂုိလ်ငှ့် ဒိပိတပဂုိလ် ၂-ဦးငှ့် ဥပမာေပးထား၏။  
 ေသာတာပတဖိိုလ်ပဂုိလ်မ ှစ၍ အရဟတမဂ်ပဂုိလ်တိုင်ေအာင် န>မည်၂-မျိးြဖင့် ခွဲြခား 
သတ်မတှ်ထား၏။ ထိုစှ်ဦးလံးုပင် အရိယာများြဖစ်၍ မမိတိိုဆိုင်ရာ ကေိလသာများကို ပယ်သတ်ိုင် 
သည်ချည်း ြဖစ်ေသာ်လည်း ေလာကတုရာမဂ် မတိုင်မကီ ြဖစ်ခဲေ့သာ ဝပိဿန>မဂ် အံု-အထက် 
ကာွ၏။  

ဒိပိတပဂုိလ်၏ ကေိလသာတိုကို ပယ်သတ်ေသာ ဝပိဿန>ာဏ်သည် အလနွ်ထက်ြမက်၏။ 
လယွ်ကခူျမ်းသာစာွ ပယ်သတ်ိုင်ေသာေကာင့် သခုါပဋပိဒါ-ြဖစ်၏။ သဒါဝမိတုပဂုိလ်၏ ဝပိဿန> 
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ာဏ်ကား ံုေသာေကာင့် ခက်ခဲစာွ လံုလစိုက်၍ ပယ်သတ်ရေသာေကာင့် ဒကုာပဋပိဒါြဖစ်၏။ 
ထိုေကာင့် သဒါဝမိတုပဂုိလ်ထက် ဒိပိတပဂုိလ်က သာလနွ်၏။ 

ထိုကဲသ့ိုပင် ဝမိတုပဂုိလ်၏ ပူဈာန်သည်လည်း ိုးိုးပူဈာန်ထက် သာလနွ်ထက်ြမက်ေသာ 
ေကာင့် နဝီရဏအေ>ှက်အယကှ်မရှိ, လတွ်လပ်စာွ ကသိုဏ်းအာံသုို သက်ဝင်တည်ေနိုင်၏။  
 
(ပါ-၁၂၉) ၁။ ပူီ ပူါနိ ပဿတိ၊ အယံ ပထေမာ ဝေိမာေကာ။ 
  (ပူဈာန်ငှ့် ြပည့်စံေုသာပဂုိလ်သည် ပု်ကို ၏။ ဤကား ပထမ ဝေိမာကတည်း။) 

ဤပထမဝေိမာကပဂုိလ်သည်။   ၊မမိ၏ိ ခ>ကိုယ်မာှရှိေသာ ဆံပင်အစရှိေသာ နီလ  
ကသိုဏ်းပု်စသည်ကို ပရကိံြပလျက် (ကသိုဏ်းစးီြဖန်းလျက်) ဈာန်ရပးီေန>က် အဇတကသိုဏ်းပု် 
ကို၎င်း၊ ဗဟဒိကသိုဏ်းပု်များကို၎င်း ကည့်လျက် ဈာန်ဝင်စားိုင်ေသာ ပူဈာန်ေလးပါးကို ရေသာ 
သတူည်း။ 
 
၂။ အဇတံ အူပသည,ီ ဗဟဒိါ ပူါနိ ပဿတ၊ိ အယံ ဒတုေိယာ ဝေိမာေကာ။ 
(မမိသိဏာန်၌ ပု်ကို မမ၍ူ ြပင်ပ၌ ပု်တိုကို၏။ ဤကား ဒတုယိ ဝေိမာက။) 

ဤဒတုယိပဂုိလ်သည်။  ၊ဗဟဒိ၌ြဖစ်ေသာ ကသိုဏ်းပု်တိုကို ပရကိံြပ၍ ဈာန်ရပးီ  
ေန>က် ဗဟဒိကသိုဏ်းပု်တိုကိုပင် ကည့်လျက် ဈာန်ဝင်စားိုင်ေသာ ပူဈာန်ေလးပါးကို ရေသာ 
သတူည်း။ 
  
၃။ သဘုေ�ဝ အဓမိေုတာ ေဟာတ၊ိ အယံ တတေိယာ ဝေိမာေကာ။  
‘တင့်တယ်၏’ဟ၍ူသာလင် လှံးုသငွ်း၏။ ဤကား တတယိ ဝေိမာက။ 

 ဤတတယိပဂုိလ်သည်။  ။အလနွ်သန်ရငှ်းစင်ကယ်ေသာ နီလစေသာ ဝဏကသိုဏ်း 
တိုကို အာံြုပ၍ ဈာန်ဝင်စားသတူည်း။ တနည်းကား- ေမတာ, ကဏုာ, မဒုတိာ, ဥေပကာ ေလးပါး 
တိုငှ့် ယဉှ်ေသာစတိ်ြဖင့် အရပ်မျက်>ှတို၌ ပာွးများေနလင် သတဝါတို၌ စက်ဆပု်ဖယွ်မဟတု်, 
စှ်သက်ဖယွ်၏ အြဖစ်ြဖင့်သာ ထင်ကနု်ကနု်။ ထိုသိုပာွးများ၍ ဈာန်ဝင်စားေနေသာ ပဂုိလ်ပါေပတည်း။ 
 

မတှ်ချက်။  ။ထိုပဂုိလ်သည် ဈာန်အတငွ်း၌ “တင့်တယ်၏”ဟု လှံးုသငွ်းြခင်း မရှိပါေသာ် 
လည်း ထိုတင့်တယ်စင်ကယ်ေသာ ကသိုဏ်းအာံကုို အာံြုပ၍ ရအပ်ေသာ ဈာန်၌ စွဲစွဲမဲမဲ 
လှံးုသငွ်း၍ တည်ေနေသာေကာင့် ဤသို ဆိုြခင်းြဖစ်၏။ 

 
၄။ ပူသညာကို လနွ်ေြမာက်ြခင်းေကာင့် ‘ေကာင်းကင်သည် အဆံးုမရှိ’ဟု လှံးုသငွ်းလျက် 
 အာကာသာန�ာယတန ဈာန်သို ေရာက်၍ေန၏။ ဤကား စတတု ဝေိမာက။ 
 
၅။ အာကာသာန�ာယတန ဈာန်ကို လနွ်ေြမာက်၍ ‘ဝညိာဏ်သည် အဆံးုမရှိ’ဟု လှံးုသငွ်းလျက် 
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 ဝညိာဏ�ာယတန ဈာန်သို ေရာက်၍ေန၏။ ဤကား ပ�မ ဝေိမာက။ 
 
၆။ ဝညိာဏ�ာယတန ဈာန်ကို လနွ်ေြမာက်၍ ‘တစ်စံတုစ်ခမု မရှိ’ဟု လှံးုသငွ်းလျက် အာကိ�ညာ- 

ယတနဈာန်သို ေရာက်၍ေန၏။ ဤကား ဆမ ဝေိမာက။ 
 

၇။ အာကိ�ညာယတန ဈာန်ကို လနွ်ေြမာက်၍ ေနဝသညာ-နCသညာ-ယတနဈာန်သို ေရာက်၍ေန၏။  
ဤကား သတမ ဝေိမာက။ 

၈။ ေနဝသညာ-နCသညာ-ယတနဈာန်ကို လနွ်ေြမာက်၍ သညာ,ေဝဒနCတို၏ ချပ်ရာ နေိရာဓသမာပတ်  
 သို ေရာက်၍ ေန၏။ ဤကား အမ ဝေိမာက။ 
 
၈။ အြမတ်ဆံးုေသာ နေိရာဓသမာပတ် ဝေိမာက 
 ဤေန>က်ဆံးုြဖစ်ေသာ နေိရာဓသမာပတ်ဟေူသာ ဝေိမာကသည် န>မ်ခ>ေလးပါးတို 
အကငွ်းမဲခ့ျပ်ငမိ်း၍ စင်ကယ်ေနေသာေကာင့် အြမတ်ဆံးုေသာ ဝေိမာကမည်၏။ 
 ထိုြပင် အန>ဂါမ်, ရဟz>တိုသည်သာလင် ဝင်စားိုင်ေသာေကာင့်၎င်း၊ နေိရာဓသမာပတ်၏ 
အဆံးု၌ အရယိာဖိုလ်ဟေူသာ အဆံးုရှိေသာေကာင့်၎င်း (နေိရာဓသမာပတ် အဆံးု၌ အန>ဂါမဖိိုလ်၊ 
သိုမဟတု် အရဟတဖိုလ် ြဖစ်ရသည်ကို ဆိုလိုသည)်၊ နေိရာဓသမာပတ်၏ အတငွ်း၌ န>မ်ခ> 
ေလးပါးငှ့် စတိဇပု်တို၏ ငမိ်းေအးြခင်းသို ေရာက်ေနသည်၏ အြဖစ်ေကာင့်၎င်း အြမတ်ဆံးုေသာ 
ဝေိမာကြဖစ်၏။ 
 
(ပါ-၁၃၀)  “အာနC… အကင်ရဟန်းသည် ဤရစှ်ပါးေသာ ဝေိမာကတိုကို အလုံအုားြဖင့်၎င်း၊ 

ပဋလိံအုား ြဖင့်၎င်း၊ အလုံ-ုပဋလိံအုားြဖင့်၎င်း ဝင်စား၏။ အလိုရှိတိုင်း ဝင်စား၍ အလိုရှိတိုင်း 
ထိုင်၏။ အာသဝတို ကနု်ခမ်းြခင်းေကာင့် လတွ်ေြမာက်ေသာ စတိ်ငှ့် လတွ်ေြမာက်ေသာ 
ပညာကို ထးူေသာာဏ်ြဖင့် ကိုယ်တိုင် မျက်ေမာှက်ြပလျက် ဆိုက်ေရာက်ေန၏။  

 
အလိုရှိတိုင်း ဝင်စားိုင်-ဟသူည် 
 ကမ်းကျင်ေအာင် ပာွးများအားထတု်ထားေသာေကာင့် အလိုရှိေသာအရပ်၌, အလိုရှိေသာ ကာလ 
ပတ်လံးု ဝင်လည်း ဝင်စားိုင်၏။ ထလည်း ထိုင်၏။ (ကိက်သည့် ေနရာ၌, ကိက်သေလာက် ဝင်စား 
ိုင်-ထိုင်၏ဟ ုဆိုလိုသည်။) 
 
ဒွီဟ ိဘာေဂဟ=ိ အဖို ၂-ပါးဟသူည်- 
 အပူဈာန်သမာပတ်ငှ့် မဂ်ဟေူသာ လတွ်ေြမာက်ေကာင်းအဖို ၂-ဖိုကို၎င်း၊ ပူကာယ, 
န>မကာယဟူေသာ လတွ်ေြမာက်ထိုက်ေသာအဖို ၂-ဖို၎င်း ယရူမည်။ 
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ဥဘေတာဘာဂ ဝမိတု (၂-ပါးစံမု ှလတွ်ေြမာက်ေသာ) ရဟ�Cဟသူည်- 
 သမာပတ်ရစှ်ပါးြဖင့် ကေိလသာတိုကို ပယ်ခါွေသာအားြဖင့် လတွ်ေြမာက်ြခင်း ဝကိမpန ဝေိမာက၊  
အရဟတမဂ်ြဖင့် ကေိလသာတိုကို အကငွ်းမဲ ့ပယ်ြဖတ်ေသာအားြဖင့် လတွ်ေြမာက်ြခင်း သမေုစ¢ဒ 
ဝေိမာက၊ ဤစှ်ပါးြဖင့် လတွ်ေြမာက်ေသာ ပဂုိလ်ကို “ဥဘေတာဘာဂ-ဝမိတု ရဟz>”ဟု ေခသည်။ 
 တနည်း။    အပူဈာန်သမာပတ်ြဖင့် ပု်တရား၌ြဖစ်ေသာ ကေိလသာအေပါင်းမှ လတွ်ေြမာက် 
ြခင်း၊ အရဟတမဂ်ြဖင့် န>မ်တရား၌ြဖစ်ေသာ ကေိလသာအေပါင်းမှ လတွ်ေြမာက်ြခင်း၊ ဤသို ပု်န>မ် ၂-
ပါးအေပါင်းမှ လတွ်ေြမာက်ေသာ ပဂုိလ်ကို “ဥဘေတာဘာဂ-ဝမိတု”ဟ ုေခသည်။ 
 
ဥဘေတာဘာဂ ဝမိတုရဟ�C ၅-မျိး (သို)  
 အာကာသာန¯ာ-ယတနဈာန် စသည်တိုတငွ် တပါးပါးေသာ ဈာန်မထှ၍ အရဟတဖိုလ်သို 
ေရာက်ေသာ ရဟz>ပဂုိလ် ၄-မျိး၊ အန>ဂါမ်ပဂုိလ်၏ နေိရာဓသမာပတ်မှ ထ၍ ရဟz>အြဖစ်သို 
ေရာက်သူ ၁-ဦးီ အားြဖင့် (၅)မျိး ရှိ၏။ 
 
 
နဂိံးု   

အာနC… ထိုရဟန်းကို စှ်ပါးေသာအဖိုအားြဖင့် ကေိလသာမှ လတွ်ေြမာက်ေသာ “ဥဘေတာ- 
ဘာဂ ဝမိတု” ပဂုိလ်ဟ၍ူ ဆိုအပ်၏။ ဤစှ်ပါးေသာ အဖိုအားြဖင့် ကေိလသာမှ လတွ်ေြမာက်ေသာ 
အရဟတဖိုလ်ထက် ထးူကဲ သာလနွ် မနွ်ြမတ်ေသာ အြခားတရားကား မရှိေတာေ့ချ။” ဟု မနိ်ေတာ်မ၏ူ။ 
 
 ဗဒုြမတ်စာွက ဤေဒသနCကို ေဟာကားေသာအခါ ရငှ်အာနCသည် စှ်သက်ဝမ်းေြမာက်စာွ 
နCယမူတှ်သားေလသည်…။ 
 

မဟာနိဒါနသုတ် ရှင်းတမ်း ပီး၏။ 
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