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မဟာနိဒါနသုတ် ြမန်မာြပန်အကျဉ်းချပ် 
(ဒီဃနိကာယ်၊ သုတ်မဟာဝါ ပါဠိေတာ်ြမန်မာြပန်၊ ှ:-၄၇။) 

 
နဒိါန်း 
၉၅။ ။ကုတုိုင်း ကမာသဓမမည်ေသာ နဂိံးုရ=ာ၌ ြမတ်စာွဗဒု သတီင်းသံးုစဉ် ရငှ်အာနJသည် ဗဒုထံသို 
ချဉ်းကပ်၍ “အရငှ်ဘရုား… အံဩ့ဖယွ် ရှိပါေပစ၊ွ အလနွ်နက်နဲ၍ နက်နဲေသာ အသွင်လည်း ရှိေသာ 
ပဋစိသမပုါဒ်တရားေတာ်သည် တပည့်ေတာ်၏ ာဏ်၌ တမိ်တမိ်ေလးကဲသ့ို ထင်၍ ေနပါ သည်”ဟ ု
ေလာက်၏။  
 ထိုအခါ ဗဒုက “အာနJ… ဤသို မဆိုလင့်၊ ပဋစိသမပုါဒ်တရားသည် နက်လည်း နက်နဲ၏။ 
နက်နဲ ေသာအသငွ်လည်း ရှိ၏။ ဤတရားကို မသြိခင်းေကာင့်ပင် သတဝါအေပါင်းသည် ချည်ခင်ေထးွ, 
စာေပါင်းသိုက်, ြမဆံြမက်, ပတိ်ြမက်တိုကဲသ့ို ြဖစ်၍ အပါယ်ဘံကုို၎င်း, သံသရာကို၎င်း မလွန်ေြမာက် 
ိုင်ပဲ ရှိေချ၏”ဟု မနိ်ေတာ်မ၏ူ။ 
 

ပဋစိသမပုါဒ်ကို ေဟာေတာ်မြူခင်း- 

၉၆။ ထိုေနJက ်ဗဒုက ဤသို ဆက်လက် မနိ်ကားေတာ်မ၏ူ။ 
 “အာနJ… ‘အိုြခင်း, ေသြခင်းတို၏ အေကာင်းသည် ရှိသေလာ’ဟ ုေမးလင် ‘ရှိ၏’ဟု ေြဖအပ် 
၏။ ‘အဘယ်အေကာင်းေကာင့် ြဖစ်သနည်း’ဟု ေမးလင် ‘ပဋသိေေနြခင်းေကာင့် အိုြခင်း,ေသြခင်း 
ြဖစ်၏’ဟု ေြဖအပ်၏။  
 ထိုအတပူင် ပဋသိေ ေနြခင်းသည် ြဖစ်ေကာင်းကံ ‘ဘဝ’ေကာင့်ြဖစ်ပံ၊ု ဘဝသည် စွဲလမ်းြခင်း 
ဥပါဒါန်ေကာင့်ြဖစ်ပံ၊ု စွဲလမ်းြခင်းဥပါဒါန်သည် တပ်မက်ြခင်း တဏာှေကာင့်ြဖစ်ပံ၊ု တပ်မက်ြခင်းတဏာှ 
သည် ခံစားြခင်းေဝဒနJေကာင့် ြဖစ်ပံ၊ု ခံစားြခင်းေဝဒနJသည် ေတွထြိခင်း ဖဿေကာင့်ြဖစ်ပံ၊ု ေတွထ ိ
ြခင်း ဖဿသည် နJမ်ပု်ေကာင့်ြဖစ်ပံ၊ု န'မ်ပု်သည် ဝညိာဏ်ေကာင့် ြဖစ်ပံ၊ု ဝညိာဏ်သည်လည်း တဖန် 
န'မ်ပု်ေကာင့်ပင် ြဖစ်ပံတုိုကို ဆက်လက် ေဟာေတာ်မ၏ူ။ (အထက်သိုတက်ပံ ုပဋေိလာမ) 
 
၉၇။ “အာနJ… ဤသိုလင် နJမ်ပု်ေကာင့် ဝညိာဏ်ြဖစ်၏။ ဝညိာဏ်ေကာင့်လည်း တဖန် နJမ်ပု် 
ြဖစ်ြပန်၏။ နJမ်ပု်ေကာင့် ေတွထြိခင်းဖဿ၊ ေတွထြိခင်း’ဖဿ’ေကာင့် ခံစားြခင်း’ေဝဒနJ’၊ ခံစားြခင်း 
ေဝဒနJေကာင့် တပ်မက်ြခင်းတဏာှ၊ တပ်မက်ြခင်းတဏာှေကာင့် စွဲလမ်းြခင်းဥပါဒါန်၊ စွဲလမ်းြခင်း 
ဥပါဒါန်ေကာင့် ြဖစ်ေကာင်းကံ ‘ဘဝ’၊ ြဖစ်ေကာင်းကံ ‘ဘဝ’ေကာင့် ပဋသိေေနြခင်း ‘ဇာတိ’၊ ပဋသိေ 
ေနြခင်း ဇာတိေကာင့် အိုြခင်း, ေသြခင်း၊ စိုးရမိ်ပေူဆးွြခင်း, ငိုေကးွြခင်း, ကိုယ်စတိ်ဆင်းရဲြခင်း, ြပင်းစာွ 
ပပူန်ြခင်းတိုသည် ြဖစ်ကနု်၏။ ဤနည်းြဖင့် ချမ်းသာြခင်း လံးုဝ မဖက်ေသာ ဆင်းရဲြခင်း အစ ုအေဝးကီး 
သာ ြဖစ်ေပေန၏။” (ေအာက်သိုဆင်းပံု အုေလာမ) 
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ပဋသိေေနြခင်းေကာင့် အိုြခင်း,ေသြခင်းစသည် ြဖစ်ပံအုဆင့်ဆင့် 

၉၈။  “အာနJ… ပဋသိေေနြခင်း ဇာတဟိေူသာ အေကာင်းေကာင့် အိုြခင်း,ေသြခင်းြဖစ်ပံကုို 
ငါဆိုခဲ၏့။ ထိုြဖစ်ပံ ုအြခင်းအရာကို ဤဆိုလတံေ့သာ အေကာင့်ြဖင့်လည်း သိိုင်ေပ၏။”  
 “အာနJ… နတ်တိုအား နတ်ြဖစ်ရန် ပဋသိေေနြခင်းသည်၎င်း၊ လတူိုအား လြူဖစ်ရန် ပဋသိေ 
ေနြခင်းသည်၎င်း၊ တရိစ|ာန်တိုအား တရိစ|ာန်ြဖစ်ရန် ပဋသိေေနြခင်းသည်၎င်း အကယ်၍ အချင်း 
ခပ်သမိ်း မရှိခဲေ့သာ် ဇာတခိျပ်ြခင်းေကာင့် အိုြခင်း,ေသြခင်းတိုသည် ထင်ရာှးိုင်ပါမည်ေလာ?”  
 “မထင်ရာှးိုင်ပါဘရုား” 
 “အာနJ… ထိုေကာင့် ဤပဋသိေေနြခင်းသည်သာလင် အိုြခင်း,ေသြခင်းတို၏ အေကာင်း 
တရားြဖစ်၏။ အေြခခံ နဒိါန်းြဖစ်၏။ ြဖစ်ေကာင်း သမဒုယြဖစ်၏။” (ဇာတေိကာင့် ဇရာ,မရဏ) 
 
ြဖစ်ေကာင်းကံ (ကမဘဝ)ေကာင့် ပဋသိေေနြခင်း စသည်ြဖစ်ပံ ု

၉၉။      အာနJ… ြဖစ်ေကာင်းကံ‘ဘဝ’ဟေူသာ အေကာင်းေကာင့် ဇာတြိဖစ်ပံကုို ငါဆိုခဲ၏့။ 
ဘဝသည် ကာမဘဝ, ပူဘဝ, အူပဘဝဟူေသာ ဘဝတိုေပတည်း။   
၁၀၀။  ကာမဂဏု်၌ စွဲလမ်းြခင်း ကာမပုါဒါန်၊ အယူ၌ စွဲလမ်းြခင်း ဒိပါဒါန်၊ အေလအ့ကျင့်၌ စွဲလမ်းြခင်း 
သလီဗတပုါဒါန်၊ အတဝါဒ၌ စွဲလမ်းြခင်း အတဝါဒုပါဒါန်ဟေူသာ ဤစွဲလမ်းြခင်း ေလးပါးေကာင့် 
ဘဝြဖစ်ပံ။ု  
၁၀၁။  အဆင်း, အသံ, အနံ, အရသာ, အေတွအထ,ိ သေဘာတရားတို၌ တပ်မက်မတဏာှ ေြခာက်ပါး 
ေကာင့် စွဲလမ်းြခင်းဥပါဒါန် ြဖစ်ပံ။ု 
၁၀၂။ မျက်စ,ိ နJး, Jှေခါင်း, လာ, ကိုယ်, စတိ်တိုငှ့် အာံေုြခာက်ပါးတို ေတွြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေသာ 
ခံစားမေဝဒနJေကာင့် တဏာှြဖစ်ပာွးပံ…ု တိုကိုလည်း အထက်ပါ နည်းအတိုင်းပင် သအိပ်၏။  
 
အဆက်မြပတ်ြဖစ်ေသာ သမဒုါစာရ တဏာှြဖစ်ပံ ု

၁၀၃။   “အာနJ… ဤသိုလင် ခံစားြခင်း’ေဝဒနJ’ကို စွဲ၍ တပ်မက်ြခင်း’တဏာှ’ ြဖစ်၏။ တပ်မက်ြခင်း 
ကို စွဲ၍ ရာှမှီးြခင်း ြဖစ်၏။ ရာှမှီးြခင်းကိုစွဲ၍ ရြခင်းြဖစ်၏။ ရြခင်းကိုစွဲ၍ အသံးုချရန် စတိ်ပိုင်းြဖတ်ြခင်း 
ြဖစ်၏။ စတိ်ပိုင်းြဖတ်ြခင်းကို စွဲ၍ စှ်သက်တပ်စွဲြခင်း ‘ဆရာဂ’ ြဖစ်၏။ စှ်သက်တပ်စနွ်းြခင်း 
‘ဆရာဂ’ကို စွဲ၍ ‘ငါဟ့ာ’ဟု မဲ�မံစာွဆံးုြဖတ်ြခင်း ြဖစ်၏။ မဲ�မံစာွဆံးုြဖတ်ြခင်းကို စွဲ၍ သမိ်းပိုက်ြခင်း 
ြဖစ်၏။ သမိ်းပိုက်ြခင်းကို စွဲ၍ ဝန်တိုြခင်းြဖစ်၏။ ဝန်တိုြခင်းကိုစွဲ၍ (ဥစာကို) ေစာင့်ေရာှက်ြခင်းြဖစ်၏။  

ေစာင့်ေရာှက်ြခင်းကို အေကာင်းြပ၍ ဒတု်,ဓား,လက်နက် ေဆာင်ရြခင်း၊ ခိုက်ရန်ြဖစ်ြခင်း၊ 
ဆန်ကျင်ဖက်ြပြခင်း၊ ြငင်းခံြုခင်း၊ မခံသာေအာင် ေြပာဆိုြခင်း၊ ဂံးုတိုက်ြခင်း၊ မဟတု်မမနှ်ေြပာဆိုြခင်း 
စေသာ ယတု်မာေသာ အကုသိုလတ်ရားတိုသည် များစာွ ြဖစ်ကနု်၏။”  
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အေကာင်းချပ်လင် အကျိးချပ် 

၁၀၄။ “အာနJ… ဥစာကို ေစာင့်ေရာှက်ရြခင်းေကာင့် ဒတု်ဓားလက်နက် ေဆာင်ရြခင်း… စသည်တို 
ြဖစ်ပံကုို ဆိုလတံေ့သာ အေကာင်းြဖင့် သိိုင်ေပ၏။ 
 “အာနJ… သတဝါအား ဥစာကို ေစာင့်ေရာှက်ြခင်းမည်သည် အချင်းခပ်သမိ်း မရှိြငားအံ။့ 
လက်နက်ကိုင်ေဆာင်ရြခင်း စသည်တို ြဖစ်ိုင်ပါဦးမည်ေလာ?” 
 “မြဖစ်ိုင်ပါဘရုား” 
 “အာနJ… ထိုေကာင့် ထိုဥစာကို ေစာင့်ေရာှက်ရြခင်းသည်သာလင် ဒတု်ဓားလက်နက် ကိုင် 
ေဆာင်ရြခင်း စသည်တို၏ အေကာင်းရင်းေပတည်း။”  
 
၁၀၅-၁၁၂။  (ဤသိုအားြဖင့် ေနJက်သို တဖန်ြပန်၍ ဝန်တိုြခင်း၊ သမိ်းပိုက်ြခင်း၊ ငါဟ့ာဟု မဲ�မံစာွ 
ဆံးုြဖတ်ြခင်း၊ စှ်သက်ြခင်း ဆရာဂ၊ အသံးုချရန် စတိ်ပိုင်းြဖတ်ြခင်း၊ ရြခင်း၊ ရာှမှီးြခင်း၊ တပ်မက်ြခင်း 
တဏာှ ၃-ပါး၊ ခံစားြခင်း ေဝဒနJ၊ ေတွထြိခင်း ဖဿ ၆-ပါး၊)  

(ဤသို အထက်သို အေကာင်း အဆင့်ဆင့်ကို လိုက်၍ေဟာ) 
 
ေတွထမိ ‘ဖဿ’ေကာင့် ခံစားမ ‘ေဝဒန'’ြဖစ်ပံ-ုချပ်ပံု 

၁၁၃။  “အာနJ… ေတွထမိ ‘ဖဿ’ေကာင့် ခံစားြခင်း ‘ေဝဒနJ’ြဖစ်ပံကုို ဤဆိုလတံေ့သာ အေကာင်း 
တိုြဖင့် သအိပ်၏။”  
 “အာနJ… တစ်စံတု စ်ခေုသာ ဘံ၌ု တစ်စံတုစ်ေယာက်ေသာ သတဝါအား မျက်စအိေတွ၊ နJး 
အေတွ စေသာ ေတွထမိသည် အချင်းခပ်သမိ်း မရှိခဲေ့သာ် ခံစားြခင်းသည် ထင်ရာှးိုင်ပါမည်ေလာ?” 
 “မထင်ရာှးိုင်ပါ ဘရုား” 
 “အာနJ… ထိုေကာင့် ဤေတွထမိသည်သာလင် ခံစားြခင်း၏ အေကာင်းတရား ြဖစ်၏။ 
အေထာက်အပံ ့ြဖစ်၏။”  
 
န'မ်ပု်ေကာင့် ေတွထမိ’ဖဿ’ြဖစ်ပံ-ုချပ်ပံ ု

၁၁၄။ “အာနJ… အာံကုို ေတွြခင်း, ခံစားြခင်း, မတှ်သားြခင်းစေသာ သေဘာတိုြဖင့် န်ြပအပ် 
ေသာ ဖဿ, ေဝဒနJ, သညာစေသာ နJမ်အေပါင်း ‘နJမကာယ’ကို ဖဿ, ေဝဒနJ, သညာ စသည်ြဖင့် 
ေခေဝါပညတ်ရ၏။ ထိုန်ြပအပ်ေသာ နJမ်သေဘာတို မရှိခဲေ့သာ် အမည်ြဖင့် �ကံ,သိ,ေတွရသည့် 
‘အဓိဝစန သမဿ1’သည် ပု်အေပါင်း ‘ပူကာယ’၌ ထင်ရာှးိုင်ပါ ဦးမည်ေလာ?” (ပထမပစု|ာ) 
 
 “မထင်ရာှးိုင်ပါ ဘရုား” 

 
1 အဓိဝစန-သမဿ ဟူသည် မေနဒွါရ၌ြဖစ်ေသာ :ကံသိလျက် ေတွေသာ ‘မေန$သမဿ’ပင်တည်း။   
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 “အာနJ… ကမ်းတမ်းခက်မာြခင်း, ယိုစးီြခင်း, ပြူခင်း ေထာက်ကန်ြခင်းစေသာ သေဘာတိုြဖင့် 
န်ြပအပ်ေသာ ပထဝီ, အာေပါ, ေတေဇာ, ဝါေယာ စေသာ ပု်အေပါင်း ‘ူပကာယ’ကို ပထဝီ, အာေပါ, 
ေတေဇာ, ဝါေယာ စသည်ြဖင့် ေခေဝါပညတ်ရ၏။ ထိုန်ြပအပ်ေသာ သေဘာတို မရှိခဲေ့သာ် ထခိိုက် 
ေတွ ‘ပဋဃိသမဿ1’သည် နJမ်အေပါင်း ‘နJမကာယ’၌ ထင်ရာှးိုင်ပါဦးမည်ေလာ?” (ဒတုယိပုစ|ာ) 

 “မထင်ရာှးိုင်ပါ ဘရုား” 
 
 “အာနJ… ဖဿစေသာ နJမ်အေပါင်း ‘နJမကာယ’ကို၎င်း၊ ပထဝစီေသာ ပု်အေပါင်း ‘ပူ 
ကာယ’ကို၎င်း ဖဿစသည်, ပထဝစီသည် အားြဖင့် ေခေဝါပညတ်ရ၏။ ထိုန်ြပအပ်ေသာ သေဘာတို 
မရှိခဲေ့သာ် �ကံသေိတွ ‘အဓိဝစန-သမဿ’သည်၎င်း, ထခိိုက်ေတွ‘ပဋဃိသမဿ’သည်၎င်း ထင်ရာှးိုင် 
ပါ ဦးမည်ေလာ?” (တတယိပစု|ာ) 

 “မထင်ရာှးိုင်ပါ ဘရုား” 
 
 “အာနJ… အကင်သိုေသာ သေဘာတရားတိုြဖင့် နJမ်ပု်ကို ေခေဝါပညတ်ရ၏။ ထိုန်ြပ 
အပ်ေသာ သေဘာတို မရှိခဲေ့သာ် ေတွြခင်း’ဖဿ’သည် ထင်ရာှးရှိပါဦးမည်ေလာ?” (စတတုပစု|ာ) 

 “မထင်ရာှးိုင်ပါ ဘရုား” 

“အာနJ…. ထိုေကာင့် နJမ်ပု်သည်သာလင် ေတွထြိခင်း‘ဖဿ’၏ အေကာင်းရင်းေပတည်း။ 

(မှတ်ချက်။ ဤေနရာ၌ ‘န1မူပပစယာ သဠာယတနံ’- မေဟာဘဲ၊ ‘န1မူပပစယာ ဖေဿာ’-ဟု ေဟာသည်။) 
 
ဝညိာဏ်ေကာင့် န'မ်ပု်ြဖစ်ပံ ု 

၁၁၅။ “အာနJ… ဝညိာဏ်ေကာင့် နJမ်ပု်ြဖစ်ပံကုို ဤဆိုလတံေ့သာ အေကာင်းြဖင့် သအိပ်၏။” 
 “အာနJ… အကယ်၍ ဝညိာဏ်သည် အမဝိမ်း၌ မသက်ေရာက်ခဲေ့သာ် နJမ်ပု်သည် အမဝိမ်း၌ 
ေပါင်းစည်း ြဖစ်ေပိုင်ပါမည်ေလာ?” 
 “မြဖစ်ေပိုင်ပါ ဘရုား” 
 “အာနJ… အကယ်၍ ဝညိာဏ်သည် အမဝိမ်း၌ သက်ေရာက်ပးီေနJက် ချပ်ငမိ်းသာွးခဲလ့င် 
နJမ်ပု်သည် ဤခJကိုယ်ကို ြဖစ်ေပေစိုင်ပါမည်ေလာ?” 
 “မြဖစ်ေပေစိုင်ပါ ဘရုား” 
 “အာနJ… အကယ်၍ သငူယ်(သိုမဟတု်)သငူယ်မ၏ ဝညိာဏ်သည် ငယ်စဉ်က ချပ်ငမိ်းသာွးခဲ ့
လင် နJမ်ပု်သည် စည်ပင်ဖွံဖိးြခင်းသို ေရာက်ိုင်ပါမည်ေလာ?” 
 “မေရာက်ိုင်ပါ ဘရုား” 

 
1 ပဋိဃသမဿ ဟူသည်မှာ ပKဒွါရ၌ြဖစ်ေသာ ြမင်သိလျက် ေတွေသာ စကသမဿ စသည်ပင်တည်း။  
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 “အာနJ… ထိုေကာင့် ဤဝညိာဏ်သည်သာလင် နJမ်ပု်၏ အေကာင်းတရား ြဖစ်၏။ 
အေထာက်အပံ ့ြဖစ်၏။”  
 

န'မ်ပု်ေကာင့် ဝညိာဏ်ြဖစ်ပံ ု

၁၁၆။ “အာနJ… နJမ်ပု်ေကာင့် ဝညိာဏ်ြဖစ်ပံကုို ဤဆိုလတံေ့သာ အေကာင်းြဖင့် သအိပ်၏။”  
 “အာနJ… အကယ်၍ ဝညိာဏ်သည် နJမ်ပု်၌ မှီရာကို မရခဲေ့သာ် ေနJင်အခါ၌ ပဋသိေ 
ေနြခင်း, အိုြခင်း, ေသြခင်းတိုငှ့်တကွ ဆင်းရဲဒကုအေပါင်းသည် ထင်ရာှးိုင်ပါမည်ေလာ?” 
 “မထင်ရာှးိုင်ပါ ဘရုား” 
 “အာနJ… ထိုေကာင့် ဤနJမ်ပု်သည်သာလင် ဝညိာဏ်၏ အေကာင်းတရားြဖစ်၏။ 
အေထာက်အပံ ့ြဖစ်၏။” 
  

“အာန'… ဤသို အချင်းချင်း အြပန်အလနှ် ေကျးဇးူြပေသာ ဝညိာဏ်ငှ့် န'မ်ပု်မြဖင့်ပင် 
သတဝါသည် ြဖစ်မလူည်း ြဖစ်ရာ၏။ အိုမလူည်း အိုရာ၏။ ေသမလူည်း ေသရာ၏။ အဖန်ဖန် စေုတ၍, 
အဖန်ဖန် ြဖစ်ရာ၏။ ဤဝညိာဏ်ငှ့် န'မ်ပု်မြဖင့် အမည်ပညတ်ြဖစ်ြခင်း၏ အေကာင်းလည်း ြဖစ်၏။ 
ပညတ်၏ ကျက်စားရာလည်း ြဖစ်၏။ ဝဋ်သံးုပါးတိုလည်း လည်၍ေန၏။ ခ'ငါးပါးသည်လည်း 
ေခေဝါဖို ထင်ရာှးလာ၏။”  

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

 

အတကို ပညတ်သ ူ

၁၁၇။ “အာနJ… အတကိုပညတ်သသူည်-  
၁။ အချိက ‘ငါ၏ အတသည် ပု်ရှိ၏၊ အပိုင်းအြခားလည်း ရှိ၏’ဟ ုပညတ်၏။ 
၂။ အချိက ‘ငါ၏ အတသည် ပု်ရှိ၏၊ အပိုင်းအြခားေတာ့ မရှိ’ဟု ပညတ်၏။ 
၃။ အချိက ‘ငါ၏ အတသည် ပု်မရှိ၊ အပိုင်းအြခား ရှိ၏’ဟု ပညတ်၏။ 
၄။ အချိက ‘ငါ၏ အတသည် ပု်မရှိ၊ အပိုင်းအြခားလည်း မရှိ’ဟ ုပညတ်၏။ 

၁၁၈။  ထိုေလးေယာက်တိုတငွ် ‘ငါ၏ အတသည် ပု်ရှိ၍ အပိုင်းအြခား ရှိ၏’ဟု ပညတ်သသူည် ယခု 
ပစပန်ဘဝ၌သာ ြဖစ်ေသာ အတကိုြဖစ်ေစ၊ ေနJင်တမလနွ် ဘဝ၌လည်းြဖစ်ေသာ အတကိုြဖစ်ေစ 
ယင်းသို ပညတ်ြခင်း ြပ၏။  

ထိုသအူား သတူပါးတို အြမင်အားြဖင့် ‘မဟတု်မမနှ် ြဖစ်ေနသည်ကို အဟတု်အမနှ် ြဖစ်ေအာင် 
ြပအံ’့ဟ၍ူလည်း စတိ်အ�ကံ ြဖစ်၏။ ဤသိုြဖစ်ေသာ် ထိုသူသ�Jန်၌ ‘ပု်ရှိ၍ အပိုင်းအြခားရှိေသာ 
အတစွဲအယ ူ“ပူီ-ပရတိတာဒုိိ” ကနိ်းေနသည်’ဟု ဆိုိုင်၏။  
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(ကျန်ပဂုိလ် သံးုေယာက်တိုကိုလည်း အစဉ်အတိုင်း ပူီ-အနeတာဒုိ ိအယကူနိ်းသ၊ူ အူပ-ီ
ပရတိတာဒုိိ အယကူနိ်းသ၊ူ အူပ-ီအနeတာဒုိ ိအယကူနိ်းသဟူု ဆိုိုင်၏။) 

အာနJ… အတကို ပညတ်သသူည် ဤမြဖင့် ပညတ်၏။” 

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

အတကို မပညတ်သူ  

၁၁၉။  “အာနJ… အတကို မပညတ်သသူည်-  
၁။ အချိက ‘ငါ၏ အတသည် ပု်ရှိ၏၊ အပိုင်းအြခား ရှိ၏’ဟု မပညတ်။ 
၂။ အချိက ‘ငါ၏ အတသည် ပု်ရှိ၏၊ အပိုင်းအြခား မရှိ’ဟု မပညတ်။ 
၃။ အချိက ‘ငါ၏ အတသည် ပု်မရှိ၊ အပိုင်းအြခား မရှိ’ဟု မပညတ်။ 
၄။ အချိက ‘ငါ၏ အတသည် ပု်မရှိ၊ အပိုင်းအြခားလည်း မရှိ’ဟ ုမပညတ်။ 

၁၂၀။  ထိုေလးေယာက်တိုတငွ် ‘ငါ၏ အတသည် ပု်ရှိ၍ ေသးငယ်၏’ဟု မပညတ်သသူည် ယခပုစပန် 
ဘဝ၌သာြဖစ်ေသာ အတကိုြဖစ်ေစ၊ ေနJင်တမလနွ် ဘဝ၌လည်းြဖစ်ေသာ အတကိုြဖစ်ေစ ယင်းသို 
မပညတ်ြခင်း ြဖစ်၏။  

ထိုသအူား သတူပါးတိုအြမင်အားြဖင့် ‘မဟတု်မမနှ် ြဖစ်ေနသည်ကို အဟတု်အမနှ် ြဖစ်ေအာင် 
ြပအံ’့ဟ၍ူလည်း စတိ်အ�ကံ မြဖစ်။ ထိုသိုြဖစ်၍ ထိုသူသ�Jန်၌ ‘ပု်ရှိ၍ ေသးငယ်ေသာ အတစွဲအယ ူ
(ပူီ-ပရတိတာဒုိိ) မကနိ်း’ဟု ဆိုြခင်းငာှ သင့်၏။  

(ကျန်ပဂုိလ် သံးုေယာက်တို၌လည်း ထိုအတပူင် သအိပ်၏။) 
အာနJ… အတကို မပညတ်သသူည် ဤမြဖင့် မပညတ်။” 

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

အတကို သ ူ(ယဆူသူ) 

၁၂၁။  “အာနJ… အတကို သသူည်- 
၁။ အချိက ‘ခံစားမ ေဝဒန'သည် ငါ၏အတ’ဟ ု၏။ (ယဆူ၏) 
၂။ အချိက ‘ခံစားြခင်းသည် ငါ၏ အတမဟတု်၊ ငါ၏ အတသည် မခံစားတတ်’ဟု ၏။ 
၃။ အချိက ‘ငါ၏အတသည် ခံစားြခင်း ေဝဒန'မဟတု်၊ မခံစားတတ်သည်လည်း မဟတု်၊    
     ငါ၏အတသည် ခံစားတတ်၏၊ ခံစားြခင်းသေဘာ ရှိ၏’ ဟု ၏။ 
 

၁၂၂။   အာနJ… ထိုသံးုေယာက်တိုတငွ် ‘ခံစားြခင်းသည်ပင် ငါ၏ အတ’ဟု သကူို ဤသိုေမးသင့်၏…  
‘ငါရ့ငှ်- ခံစား ြခင်းသည် သခုေဝဒနJ၊ ဒကုေဝဒနJ၊ အဒကုမသခု ေဝဒနJဟ၍ူ သံးုမျိးရှိ၏။ ထိုသံးုမျိးတို 
တငွ် သင်သည် အဘယ်ခံစားြခင်းကို အတဟ ုသနည်း’ဟု ေမးအပ်၏။”  
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“အာနJ…. သခုေဝဒနJကို ခံစားေနချနိ်တငွ် ဒကုေဝဒနJှင့် အဒကုမသခု ေဝဒနJကို မခံ 
စားိုင်။ ဒကုေဝဒနJကို ခံစားေနချနိ်တငွ် သခုေဝဒနJှင့် အဒကုမသခု ေဝဒနJကို မခံစားိုင်။ အဒကု-
မသခု ေဝဒနJကို ခံစားေနချနိ်တငွ် သခုေဝဒနJှင့် ဒကုေဝဒနJကို မခံစားိုင်။ 
 
၁၂၃။  အာနJ… ထို သခု, ဒကု, အဒကုမသခု ေဝဒနJတိုသည် မမဲ။ ကနု်ြခင်း, ပျက်ြခင်း, ချပ်ြခင်း 
သေဘာရှိ၏။ ြပြပင်ရေသာ တရားြဖစ်၏။ အေကာင်းေကာင့် ြဖစ်၏။ 

 
“ခံစားြခင်းေဝဒနJသည်ပင် ငါ၏ အတ”ဟု ဆိုေသာ သအူား သခုေဝဒနJကို ခံစားစဉ်၌ “ဤသခု 

ေဝဒနJသည် ငါ၏အတ”ဟု ယဆူြခင်းြဖစ်၏။ ထိုသခုေဝဒနJ ချပ်သာွးေသာအခါ “ငါ၏အတသည် 
ပျက်စးီေလပ”ီဟု ဆိုဖယွ်ြဖစ်၏။ (ကျန် ဒကု၊ အဒကုမသခု ေဝဒနJတို၌လည်း ထိုအတပူင် ြဖစ်၏။) 

 
သိုြဖစ်၍ “ခံစားြခင်းေဝဒနJသည်ပင် ငါ၏ အတ”ဟု ဆိုေသာသူသည် စင်စင်အားြဖင့် မျက် 

ေမာှက် ဘဝ၌ပင် “အတသည် မမဲ၊ ချမ်းသာ,ဆင်းရဲတိုငှ့် ေရာယကှ်၏။ ြဖစ်ြခင်း,ပျက်ြခင်း သေဘာ 
ရှိ၏”ဟု ရာ ေရာက်ေပသည်။  

အာနJ… ထိုေကာင့် ‘ခံစားြခင်းေဝဒနJသည် ငါ၏အတ’ဟု ြခင်းသည် ဆိုခဲေ့သာသာဓကြဖင့် 
မသင့်ေချ။ 

 
၁၂၄။  အာနJ… ထိုသံးုေယာက်တိုတငွ် ‘ခံစားြခင်းေဝဒန'သည် 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။ အာနJ…ထိုေကာင့် ‘ခံစားြခင်း 
သည် ငါ၏ အတမဟတု်၊ ငါ၏အတသည် မခံစားတတ်’ဟ၍ူ ြခင်းသည် မသင့်ေချ။ 

အာနJ… ထိုေကာင့် ဤအယဝူါဒသည်လည်း ဆိုခဲေ့သာ သာဓကြဖင့် မသင့်ေချ။  
 
၁၂၅။  အာနJ… “ခံစားမေဝဒန'သည် ငါ၏ အတမဟတု်”။ “ငါ၏အတသည် မခံစားတတ်သည် လည်း 
မဟတု်” “ငါ၏ အတသည် ခံစားတတ်၏။ ခံစားြခင်းသေဘာ ရှိ၏”ဟ ုေသာသကူို ဤသိုေမးသင့်၏- 

 “ငါရ့ငှ်… ခံစားြခင်း ေဝဒနJတိုသည် အကငွ်းမဲ ့ချပ်ကနု်ြငားအံ။့ ထိုသိုချပ်၍ ခံစားမမရှိခဲေ့သာ် 
ထိုခံစားမကင်းေသာ နJမ်တရားသက်သက်၌ ‘ဤကား ငါပင်တည်း’ဟု ြခင်းသည် ြဖစ်ိုင်ပါမည်ေလာ” 
ဟု ေမးအပ်၏။ ယင်းသိုေမးလင် ‘မြဖစ်ိုင်ပါ’ဟု ေြဖဆိုရမည် ြဖစ်သည်။  

အာနJ… ထိုေကာင့် ဤအယဝူါဒသည်လည်း ဤဆိုခဲေ့သာ သာဓကြဖင့် မသင့်ေချ။ 
 
လတွ်ေြမာက်ပးီသ ူ
၁၂၆။ အာနJ… အကင်ရဟန်းသည် “ခံစားြခင်း ေဝဒန'သည်ပင် အတ”ဟ၍ူလည်း မ။ “အတသည် 
မခံစားတတ်” ဟ၍ူလည်း မ။ “ငါ၏ အတသည် ခံစားတတ်၏၊ ခံစားြခင်းသေဘာရှိ၏” ဟ၍ူလည်း မ။ 
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ယင်းသို မေသာရဟန်းသည် ေလာက၌ တစ်စံတုစ်ခကုိုမ မစွဲလမ်း။ မစွဲလမ်းေသာေကာင့် 
မေတာင့်တ။ မေတာင့်တေသာေကာင့် ကိုယ်တိုင်ပင်လင် ကေိလသာတိုမှ အပးီတိုင် ငမိ်းလတံ။့ 
‘ပဋသိေေနမ ကနု်ပ။ီ ြမတ်ေသာအကျင့်ကို ကျင့်သံးုပးီပ။ီ မဂ်ကစိ ဟသူမကို ြပပးီပ။ီ ဤမဂ်ကစိ 
အလိုငှာ ေနJက်ထပ် ြပဖယွ်ကစိ မရှိေတာ့ပီ”ဟ၍ူ သြိမင်၏။  
 
အာနJ… ဤသို လတွ်ေြမာက်ပးီေသာ စတိ်ရှိေသာ ရဟန်းကို… 
 ၁။ “သတဝါသည် ေသပးီေနJက်၌ ြဖစ်၏ ဟေူသာ အယူရှိသ”ူ ဟ၍ူ၎င်း၊ 
 ၂။ “သတဝါသည် ေသပးီေနJက်၌ မြဖစ်ဟေူသာ အယူရှိသ”ူ ဟ၍ူ၎င်း၊ 
 ၃။ “သတဝါသည် ေသပးီေနJက်၌ ြဖစ်လည်း ြဖစ်၏၊ မြဖစ်လည်း မြဖစ်ဟေူသာ အယူရှိသ”ူ 
     ဟ၍ူ၎င်း၊ 
 ၄။ “သတဝါသည် ေသပးီေနJက်၌ ြဖစ်သည်လည်း မဟတု်၊ မြဖစ်သည်လည်း မဟတု်ဟေူသာ 
     အယူရှိသ”ူ ဟ၍ူ၎င်း…. ဆိုြခင်းငာှ မသင့်ေပ။  

အဘယ့်ေကာင့်ဆိုေသာ် အမည်ပညတ် ရှိေနသမ, ဝဋ်ရှိေနသမ သံသရာ၌ လည်ပတ်ရ၏။ ထို 
အလံးုစံကုိုသေိသာ ရဟန်းသည် ကေိလသာမှ လတွ်ေြမာက်ေပ၏။  

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

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

ဝိညာဏဌိတ(ိဝညိာဏ်၏ တည်ရာ) ခနုစ်ပါးငှ့် ေနရာ စှ်ပါး… 

၁၂၇။ အာနJ… ဝညိာဏ်၏ တည်ရာတိုသည် ခနုစ်ပါး ရှိကနု်၏။ ေနရာ ‘အာယတန’ တိုသည် စှ်ပါး 
ရှိကနု်၏။ 

ဝညိာဏ်၏ တည်ရာ ခနုစ်ပါးကား- 
 ၁။ ကိုယ်သဏာန်ချင်း ကွဲြပား၍ ပဋသိေ သညာချင်းလည်း ကွဲြပားသည့် အချိေသာနတ်၊  
အချိေသာ ဝနိပိါတကိငှ့် လတူိုပင်တည်း။ ဤကား ပထမြဖစ်ေသာ ဝညိာဏ်၏တည်ရာတည်း။ 
 ၂။ ကိုယ်သဏာန်ချင်း ကွဲြပားေသာ်လည်း ပဋသိေ သညာချင်းတေူသာ ပထမဈာန် ြဗဟာများ။ 
 ၃။ ကိုယ်သဏာန်ချင်း တေူသာ်လည်း ပဋသိေသညာချင်း ကွဲြပားသည် အာဘဿရာ  

    ြဗဟာများ။ 
၄။ ကိုယ်သဏာန်ချင်းလည်း တူ, ပဋသိေ သညာချင်းလည်း တသူည့် သဘုကဏိာှ ြဗဟာများ။ 
၅။ အာကာသာန�ာ-ယတနဘံမုှ ြဗဟာများ။ 
၆။ ဝညိာန�ာ-ယတနဘံမုှ ြဗဟာများ။ 
၇။ အာကိ�ာ-ယတနဘံမုှ ြဗဟာများ ြဖစ်၏။ ဤကား ခနုစ်ခေုြမာက် ဝညိာဉ်၏ တည်ရာ 

ေပတည်း။ 
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ေနရာ ‘အာယတန’ စှ်ပါးကား- 
 ၁။ သညာမရှိေသာ သတဝါတို၏ ေနရာငှ့်၊ (အသညသတ် ြဗဟာဘံ)ု 

၂။ ကမ်းတမ်းေသာ သညာမရှိမ၍ူ သမိ်ေမွေသာသညာလည်း မကင်းေသးေသာ  သတဝါ  
    (ေနဝသညာ နJသညာယတန ြဗဟာဘံ)ုတို၏ ေနရာများ ြဖစ်သည်။  

 
၁၂၈။ “အာနJ… အကင်သသူည် ဝညိာဏ်၏တည်ရာ ခနုစ်ပါး၊ ေနရာ စှ်ပါးကိုလည်း သ၏ိ။ 
ယင်တို၏ ြဖစ်ေကာင်း, ချပ်ေကာင်းများကိုလည်း သ၏ိ။ သာယာဖယွ်, ငးီေငွဖယွ်ငှ့် ထကွ်ေြမာက်ရာ 
တိုကိုလည်း သ၏ိ။ ထိုသသူည် ထိုဝညိာဏ်၏ တည်ရာခနုစ်ပါး၊ ေနရာစှ်ပါးတို၌ စှ်သက်ြခင်းငာှ 
သင့်ပါမည် ေလာ?” 
 “မသင့်ပါ ဘရုား” 
 “အာနJ… ဤသို ဝညိာဏ်၏တည်ရာ ခနုစ်ပါး၊ ေနရာစှ်ပါးတိုကို၎င်း၊ ယင်းတို၏ ြဖစ်ြခင်း, 
ချပ်ြခင်း စသည်တိုကို၎င်း ဟတု်တိုင်းမနှ်စာွ သ၍ိ မစွဲလမ်းဘဲ ကေိလသာတိုမှ လတွ်ေြမာက်ေသာ 
ရဟန်းကို ပညာြဖင့် လတွ်ေြမာက်ေသာ “ပညာဝမိတု”ပဂုိလ်ဟ၍ူ ဆိုအပ်၏။ 

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

လတွ်လပ်ြခင်း ‘ဝိေမာက’ ရစှ်ပါး 

၁၂၉။ “အာနJ… လတွ်လပ်ြခင်း ‘ဝေိမာက’တိုသည် ရစှ်ပါးရှိ၏။ ထိုရစှ်ပါးတိုကား- 
 ၁။ ပူဈာန်ငှ့် ြပည့်စံေုသာ ပဂုိလ်သည် ပု်တိုကို ၏။ ဤကား ပထမ ဝေိမာကတည်း။ 
 ၂။ မမိသိဏာန်၌ ပု်ကို အမတှ်မြပမ၍ူ ြပင်ပ၌ ပု်တိုကို ၏၊ ဤကား ဒတုယိဝေိမာကတည်း။ 
 ၃။ တင့်တယ်၏ ဟ၍ူသာလင် လှံးုသငွ်း၏။ ဤကား တတယိဝေိမာကတည်း။ 
 ၄။ ပူဈာန်ကို လနွ်ေြမာက်၍ အာကာသာန�ာ-ယတနဈာန်ကို ဝင်စားေန၏။ ဤကား စတတု  

    ဝေိမာကတည်း။ 
 ၅။ ဝညိာန�ာ-ယတနဈာန်ကို ဝင်စားေန၏။ ဤကား ပ�မဝေိမာကတည်း။ 
 ၆။ အာကိ�ညာ-ယတနဈာန်ကို ဝင်စားေန၏။ ဤကား ဆဝေိမာကတည်း။ 
 ၇။ ေနဝသညာ-နJသညာ-ယတနဈာန်ကို ဝင်စားေန၏။ ဤကား သတမဝေိမာကတည်း။
 ၈။ သညာ-ေဝဒနJတို၏ ချပ်ရာ နေိရာဓသမာပတ်ကို ဝင်စားေန၏။ ဤကား အမဝိေမာက 
တည်း။ 
 
၁၃၀။  “အာနJ… 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၏။  
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အာနJ… ထိုရဟန်းကို စှ်ပါးေသာအဖိုအားြဖင့် ကေိလသာမှ လတွ်ေြမာက်ေသာ “ဥဘေတာ- 
ဘာဂ ဝမိတု” ပဂုိလ်ဟ၍ူ ဆိုအပ်၏။ ဤစှ်ပါးေသာ အဖိုအားြဖင့် ကေိလသာမှ လတွ်ေြမာက်ေသာ 
အရဟတဖိုလ်ထက် ထးူကဲ သာလနွ် မနွ်ြမတ်ေသာ အြခားတရားကား မရှိေတာေ့ချ။” ဟု မနိ်ေတာ်မ၏ူ။ 
 
 ဗဒုြမတ်စာွက ဤေဒသနJကို ေဟာကားေသာအခါ ရငှ်အာနJသည် စှ်သက်ဝမ်းေြမာက်စာွ 
နJယမူတှ်သားေလသည်…။ 
 

မဟာနဒိါနသတု် ြမန်မာြပန် အကျဉ်းချပ် ပးီ၏။ 
 

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


