
                   (၂) (၄−၁၄−၂၀၂၂) 

                      

ေနာက်တေန့တွင် အရှင် ကုမာရကဿပသည် မမတ်စွာဘုရာဵအာဵ ထိုအေကကာင်ဵစုဳကို 

ေလျှောက်ထာဵကာ မပဿနာ၏အေမဖကုိ ေမဵေလေသာ် မမတ်စွာဘုရာဵက ေအာက်ပါ 

အတုိင်ဵ ေမဖကကာဵေတာ်မူခဲေဴလ၏။ 

ရဟန်ဵ  “ေတာင်ပို္ဓ”ဟေူသာ ဤအမည်သည် အမိအဖတုိ္ဓ၏ သုက်ေသွဵေကကာငဴ်မဖစေ်သာ, 

ထမင်ဵ မုေယာမုန့်တို္ဓေကကာငဴ် ကကီဵပွာဵေသာ, မမမဲမခင်ဵ ပွတသ်ပ်ေပဵရမခင်ဵ ဆုပ်နယ်ေပဵရ 

မခင်ဵ မပိုကဲွမခင်ဵ ပျက်စီဵမခင်ဵသေဘာရှိေသာ, မဟာဘုတေ်လဵပါဵတို္ဓေကကာငဴ်မဖစေ်သာ 

ဤကုိယ်၏အမည်တည်ဵ။ 

ရဟန်ဵ  ေန့အခါတွင်မပုထာဵေသာအမှုကုိ အာရဳုမပု၍ ည၌ ကကဳစည်၏၊ စဉ်ဵစာဵ၏။ 

ဤကကဳစည်စဉ်ဵစာဵမခင်ဵသည် ည၌ အခိုဵလွှတမ်ခင်ဵတည်ဵ။ 

ရဟန်ဵ  ညအခါတွင် ကကဳစည်စဉ်ဵစာဵ၍ ေန့တွင် အမှုတို္ဓကုိ ကုိယ,် နှုတ်, စတိ်အာဵမဖင်ဴ 

အာဵထုတ၏်။ ဤအာဵထုတမ်ခင်ဵသည် ေန့၌ေတာက်ပမခင်ဵတည်ဵ။ 

ရဟန်ဵ  “မဗာဟ္မဏ=ပုဏ္ဏာဵ”ဟေူသာ ဤအမည်သည် ကိေလသာရန်သူကုိ ပယ်သတ်မပီဵ 

ေသာ, တရာဵအာဵလုဳဵကုိ အလုိလိ ု ကုိယ်တိုင် မှန်ကနစ်ာွ သိေတာ်မူေသာ မမတ်စွာဘုရာဵ 

၏အမည်တည်ဵ။ “ပညာရိှ” ဟေူသာ ဤအမည်သည် ကျငဴ်ဆဲ(ေသက္ခ)ရဟန်ဵ ၏ အမည် 

တည်ဵ။ “ဓာဵ လက်နက်” ဟေူသာ ဤအမည်သည် အရိယာမဂပ်ညာ၏ အမည်တည်ဵ။ 

“အဆင်ဴဆင်ဴတူဵမခင်ဵ” ဟေူသာ ဤအမည်သည် လုဳ္ဓလအာဵထုတမ်ခင်ဵ၏ အမည်တည်ဵ။ 

တဳခါဵကျင်(မင်ဵတုပ်)”ဟေူသာ ဤအမည်သည် မသိမှု အဝဇိ္ဇာ၏ အမည်တည်ဵ။ “ဖာဵ” 

ဟေူသာ ဤအမည်သည် အာဵကကီဵေသာအမျက်ထွကမ်ခင်ဵ၏ အမည်တည်ဵ။ “လမ်ဵနစှခ်ွ” 

ဟေူသာ ဤအမည်သည် ေတွဵေတာယုဳမှာဵမခင်ဵ၏ အမည်တည်ဵ။  



“ဆပ်မပာ ေရစစ”် ဟေူသာ ဤအမည်သည် ကာမ၌လိုချင်မခင်ဵဟူေသာ အပိတအ်ပင်, 

ပျက်စီဵေစလိုမှုဟူေသာ အပိတအ်ပင်, ထုိင်ဵမှိုင်ဵမခင်ဵဟူေသာ အပိတအ်ပင်, ပျ ဳ့လွငဴ်မခင်ဵ 

ေနာင်တရမခင်ဵဟေူသာ အပိတအ်ပင်, ေတွဵေတာယုဳမှာဵမခင်ဵဟူေသာ အပိတအ်ပင်, ဤ 

အပိတအ်ပင် ငါဵမျ ို ဵတို္ဓ၏ အမည်တည်ဵ။ 

“လိပ်” ဟေူသာ ဤအမည်သည် ရပု်ဟူေသာ စွဲယူအပ်ေသာ ခန္ဓာ၊ ခဳစာဵမခင်ဵဟူေသာ စွဲယူ 

အပ်ေသာ ခန္ဓာ၊ မှတသ်ာဵမခင်ဵဟူေသာ စွဲယူအပ်ေသာ ခန္ဓာ၊ မပုမပင်စီရင်မှုဟူေသာ 

စွဲယူအပ်ေသာ ခန္ဓာ၊ အထူဵသိမှုဟူေသာ စွဲယူအပ်ေသာ ခန္ဓာ၊ ဤ စွဲယူအပ်ေသာ ခန္ဓာ 

ငါဵပါဵတို္ဓ၏ အမည်တည်ဵ။ 

“သဳလျက်နှင်ဴ စဉ်ဵတီဵတုဳဵ”ဟေူသာ ဤအမည်သည် အလုိရှိအပ် နစှသ်က်အပ်ေသာ 

စတိ်ကုိ ဆွေဲဆာင်တတ်ကုန်ေသာ ချစခ်င်အပေ်သာ သေဘာရိှကုန်ေသာ ကာမရာဂမဖင်ဴ 

တပ်မက်အပ်ကုန်ေသာ စက္ခုဝိညာဏ်မဖင်ဴ အထူဵသိအပ်ကုန်ေသာ အဆင်ဵ၊ ေသာတ 

ဝိညာဏ်မဖငဴ် အထူဵသိအပ်ကုန်ေသာ အသဳ၊ ဃာနဝိညာဏ်မဖင်ဴ အထူဵသိအပ်ကုန်ေသာ 

အနဳ့၊ ဇိဝှါဝညိာဏ်မဖင်ဴ အထူဵသိအပ်ကုန်ေသာ အရသာ၊ ကာယဝညိာဏ်မဖင်ဴ အထူဵ 

သိအပ်ကုန်ေသာ အေတွ့အထိဟူကုန်ေသာ ကာမဂဏ်ုငါဵပါဵတုိ္ဓ၏ အမည်တည်ဵ။  

“သာဵတစ်” ဟေူသာ ဤအမည်သည် နစှသ်က်တပ်စွန်ဵမခင်ဵ ‘နန္ဒီရာဂ’၏အမည်တည်ဵ။ 

“နဂါဵ” ဟေူသာ ဤအမည်သည် ရဟန္တာရဟန်ဵ ၏ အမည်တည်ဵ။  

အေဖဖေဆာင်ပုဒ်မျာဵ 

(၁) ေောင်ပို့ဆိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

ဤရုပ်ကိုယ်ကကီဵပဲ။ 

(၂) မီဵခုိဵဆိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 



ညမာှကကဳေေွေဵေနောပ။ဲ 

(၃) မီဵလျှဆဳိေုာ ဘယ်ဟာလဲ။ 

ေန့ခင်ဵကျေောဴ ဖပုောပဲ။ 

(၄) ဆရာဆိေုာ ဘယ်သူလဲ။ 

ငါေ့ုိဖမေ်စွောဘုရာဵပဲ။ 

(၅) ေပညဴ်ဆိေုာ ဘယ်သူလဲ။ 

ရှုမှေေ်နေဲ ဴေယာဂီပဲ။ 

(၆) ေပါက်ေူဵ ဆိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

မှေသိ်ေနေဲဴ ပညာပဲ။ 

(၇) ေူဵေယ်ဆိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

ေကကာငဴ်ကကစိုက်ေဲဴ လ့ဳုလပဲ။ 

(၈) မင်ဵေုပ်ဆိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

ရှုမှေန်ည်ဵကုိ မသိောပဲ။ 

(၉) ဖာဵဖပုပ်ဆိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

စေိ်ဆုိဵေေေ်ဲ ဴေဒါသပဲ။ 

(၁ဝ) လမ်ဵခွေဆိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

ေဝဖနစ်ဉ်ဵစာဵ ယဳုမှာဵပဲ။ 



(၁၁) ေရစစ်ဆိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

နဝီရဏငါဵပါဵေရာဵပဲ။ 

(၁၂) လိပ်ညစ်ဆုိော ဘယ်ဟာလဲ။ 

ခန္ဓာငါဵပါဵေရာဵပဲ။ 

(၁၃) စဉ်ဵေီဵဆုိော ဘယ်ဟာလဲ။ 

ငါဵပါဵအာရုဳ ကာမဂုဏ်ပဲ။ 

(၁၄) သာဵေစ်ဆိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

နှစသ်က်ေပ်စွေ ဲရာဂပဲ။ 

(၁၅) နဂါဵဆိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

အာသေဝါကင်ဵကွော ရဟန္တာပ။ဲ 

မမတ်စွာဘုရာဵသည် ဤသို္ဓေဟာကကာဵေတာ်မူ၏။ အရှင်ကုမာရကဿပသည် မမတ်စွာ 

ဘုရာဵ ေဟာေတာ်မူေသာတရာဵကုိ နစှမ်ခိုက်ဝမ်ဵေမမာက်စွာ ခဳယူေလ၏။ 

ဝမ္မိကသုေ္တန်ကုိ အဋ္ဌကထာအဖွေင်ဴဖဖငဴ် ေလဴလာကကည်ဴဖခင်ဵ 

အခါတပါဵ၌ ဇနပုဒေ်န မဗာဟ္မဏဆရာကကီဵသည် တပည်ဴလုလငန်ငှဴ်တကွ နနဳက်ေစာေစာ 

ရွာမှထွက၍် ေန့အခါ ေတာထဲတင်ွ ေဗဒင်တို္ဓကုိ ပို္ဓချမပီဵ ညအခါ ရွာသုိ္ဓ မပနလ်ာ၏။ 

ထုိလမ်ဵခရီဵတွင် ထူဵဆန်ဵေသာ ေတာင်ပို္ဓတစ်ခ ု ရိှ၏။ ထုိေတာင်ပုိ္ဓသည် ညအခါ 

အခိုဵလွှတ၏်၊ ေန့အခါ မီဵလျှေထဳွက်ေန၏။ မဗာဟ္မဏဆရာကကီဵသည် တပည်ဴအာဵ 

ေပါက်တူဵ ကုိ ေပဵ၍ ထုိထူဵဆန်ဵေသာ ေတာင်ပုိ္ဓကုိ မဖိုခွဲတူဵဆွခုိင်ဵေလ၏။ တပည်ဴသည် 



ေပါက်တူဵ ကုိ ကုိင်၍ ညီညွတ်ေသာေမခတို္ဓမဖင်ဴ ေမမ၌ရပက်ာ ဆရာခုိင်ဵသညဴ်အတိုင်ဵ 

မပုေလ၏။ ဤကာဵ ဥပမာစကာဵတည်ဵ။ 

                              ? 

(၁) အန်ထုတ်သကဴဲသုိ္ဓမဖစ်တတ်ေသာေကကာငဴ်၎င်ဵ၊ (၂) စနွ့်ပစတ်တေ်သာေကကာငဴ်၎င်ဵ၊ (၃) 

မခတို္ဓသည် အန်အပ်ေသာ ေမမမှုန့်တို္ဓ၏အေပါင်ဵ အစုမဖစေ်သာေကကာငဴ်၎င်ဵ၊ (၄) မခတို္ဓသည် 

အန်အပ်ေသာ တဳေတွဵ အေစဵမဖင်ဴ ေပါင်ဵ ဖွဲ့ထာဵေသာေကကာငဴ်၎င်ဵ “ဝမ္မိက=ေတာင်ပို္ဓ”ဟု 

ေခ္ဒရ၏။  

                      

ပကတိေတာင်ပုိ္ဓ၌ အေပါက်ကကီဵ အေပါက်ငယ် မျာဵစာွရှိ၍ ထုိအေပါက်တို္ဓမှ ေ မ, ကကက် 

အစရိှေသာ သတ္တဝါမျာဵကုိ အန်ထုတသ်ကဴဲသုိ္ဓမဖစသ်လုိ မိမိတို္ဓခန္ဓာကုိယ်မှာ မျက်စိေပါက်, 

နာဵေပါက်−စေသာ အေပါက်ကကီဵမျာဵ၊ အေပါက်ငယ်မျာဵမဖစသ်ညဴ် ေမွဵညှင်ဵေပါက်မျာဵမှ 

ရွဳစရာ အညစ်အေကကဵမျာဵကုိ အန်ထုတသ်ကဴဲသုိ္ဓမဖစ်ေသာေကကာငဴ် ဤခန္ဓာကုိယ်ကကီဵသည် 

ေတာင်ပို္ဓနငှဴ် တူေပ၏။  

ေတာင်ပို္ဓဟူသည် မခေကာင်ေလဵမျာဵ အဳထုတ ် စနွ့်ပစထ်ာဵေသာ ေမမမှုန့်အစုကုိ ေခ္ဒ 

သကဴဲသုိ္ဓ ဤခန္ဓာကုိယ်ကကီဵသည်လည်ဵ ဘုရာဵ, ရဟန္တာမျာဵ ရဳွရှာစက်ဆုပ်မပီဵ စနွ့်ပစထ်ာဵ 

ေသာ (၃၂)ေကာဋ္ဌာသ အစုအပဳုနှငဴ်တူေပ၏။ ဤ ဆဳပင်, ေမွညှင်ဵ, ေမခသည်ဵလက်သည်ဵ 

အစရိှေသာ (၃၂)ေကာဋ္ဌာသအစုကုိ ပုထုဇဉ်မျာဵက သာယာနှစ်သက်ေနကက၏။ ထုိ္ဓေကကာငဴ ်

လည်ဵ ဆဳပင်−စသည်ကုိ အမျ ို ဵမျ ို ဵ မပုမပင်အလှဆင်မပီဵ ငါငါ္ဓဥစ္စာအေနမဖင်ဴ သာယာ 

စွဲလမ်ဵ ေနကက၏။ သုိ္ဓေသာ် ထုိဆဳပင−်စသည်ကုိ မိမိခန္ဓာကုိယ်မှာရှိစဉ်သာ သာယာ 

နစှသ်က် စွဲလမ်ဵ ေနကကေသာ်လည်ဵ ခန္ဓာကုိယ်နှငဴ်ကင်ဵကွာသွာဵေသာအခါ ရွဳရှာတတ်ကက 

သည် မဟတ်ုပါလာဵ။ (၃၂)ေကာဋ္ဌာသတို္ဓတင်ွ ကျင်ကကီဵကျင်ငယ်တို္ဓကုိ ကုိယ်ထဲ၌ရှိေနစဉ် 



ရွဳစရာေကာင်ဵမှန်ဵမသိကကေသာ်လည်ဵ အမပင်ဖက်ထွက်လာေသာအခါ အလွန်ရွဳစရာ ဟု 

ထင်မမင်ကကသည် မဟတု်ပါလာဵ။ ဤသုတ္တန်၌ သိေစလုိရင်ဵမှာ ဘုရာဵ, ရဟန္တာ 

သူေတာ်ေကာင်ဵမျာဵသည် ရဳွရှာစက်ဆပု်မပီဵ မတွယ်တာဘဲ စနွ့်ပစထ်ာဵေသာ ဤခန္ဓာ 

ကုိယ်ကုိ စက်ဆပု်ရဳွရှာဖွယ်အစုအေဝဵအမဖစ် အမှန်အတိုင်ဵသိလျှေက် ဤရုပ်ခန္ဓာကုိယ်၌ 

တွယ်တာမှုကင်ဵေအာင် ပယ်စွန့်နိုင်ေအာင် အာဵထုတက်ကရန်မဖစ၏်။ 

ေတာင်ပို္ဓဟူသည် မခတို္ဓသည် အန်အပ်ေသာတဳေတွဵ အေစဵမဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ေမမမှုန့် 

အစုမဖစ၏်။ ထို္ဓအတူ ဘုရာဵ−အစရိှေသာ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို္ဓသည် ဤခန္ဓာကုိယ်၌ 

တပ်မက်မခင်ဵ တဏှာကုိ အရိယာမဂ်မဖငဴ် ကုန်ေစသမဖင်ဴ အန်အပ်ေသာ တဏှာအေစဵမဖင်ဴ 

ဖဲွ့စည်ဵထာဵေသာ ဤခန္ဓာကုိယ်သည် ေတာင်ပုိ္ဓနှငဴ်တူ၏။ မှန်၏၊ ဤခန္ဓာကုိယ်ကုိ 

အရိုဵသဳုဵရာတို္ဓမဖငဴ် စိုက်ေထာင်ထာဵမပီဵ အေကကာကုိဵရာတို္ဓမဖင်ဴ ဖွဲ့ထာဵ၍ အသာဵကုိဵရာတို္ဓ 

မဖင်ဴ လိမ်ဵကျထဳာဵအပ်၏၊ စိုစွတေ်သာ အေရတို္ဓမဖင်ဴ ေမမှဵယှက်မပီဵ အေရပါဵမဖင်ဴ ဖဳုဵလွှမ်ဵ 

ထာဵကာ သတ္တဝါတို္ဓကုိ လှညဴ်ပတ်တတ်၏။ ထုိအလဳုဵစုဳကုိ အမှန်အတိုင်ဵသိမမင်ေသာ 

ဘုရာဵ−အစရိှေသာ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို္ဓသည် စနွ့်ပယ်ထာဵသည်သာတည်ဵ။ ဤခန္ဓာကုိယ် 

ကုိ အမှန်အတုိင်ဵ မသိသူ ပုထုဇဉ်မျာဵသာ တဏှာမဖငဴ် သာယာတတ်ရကာဵ ဤခန္ဓာ 

ကုိယ်သည် တဏှာအေစဵမဖငဴ် ဖဲွ့စည်ဵထာဵသည်ဟု ဆိရုေပသည်။ 

အမျ ို ဵမျ ို ဵေသာ သတ္တဝါတို္ဓသည် ေတာင်ပို္ဓအတွင်ဵ၌ ေပါက်ဖွာဵကက၏၊ ကျင်ကကီဵကျင်ငယ် 

စနွ့်ကက၏၊ နာမကျန်ဵ မဖစက်က၏၊ ေသကက၏။ ထိုေကကာငဴ် ေတာင်ပို္ဓသည် ထုိေ မ, ကင်ဵ− 

စေသာ သတ္တဝါတို္ဓ၏ သာဵဖွာဵရာအိမ်, မစင်စွန့်ရာအိမ်, ေဆဵရု,ဳ သုသာနသ်င်ဵချ ို င်ဵမဖစ၏်။ 

ထုိ္ဓအတ ူ ဘုရင်, သမ္မတ, ဝနက်ကီဵ, သူေဌဵ−အစရိှေသာသူတို္ဓသည် မိမိတို္ဓခန္ဓာကုိယ်ကုိ 

သာယာစဲွလမ်ဵ၍ ေစာငဴ်ေရှာက်မပုမပင် တန်ဆာဆင်ပါေသာ်လည်ဵ ခန္ဓာကုိယ်သည် 

အေရပါဵကုိ မီှေသာပိုဵ, အေရထူကုိ မှီေသာပိုဵ, အသာဵကုိ မှီေသာပိုဵ, အေကကာကုိ 

မီှေသာပိုဵ, အရုိဵကုိ မီှေသာပိုဵ, ရိုဵတွင်ဵမခင်ဆီကုိ မီှေသာပိုဵ အစရိှသည်မဖင်ဴ ပိုဵမျ ို ဵ 



ရှစ်ဆယ်တို္ဓ၏ သာဵဖွာဵရာအိမ်, မစင်စွန့်ရာအိမ်, ေဆဵရု,ဳ သုသာနသ်င်ဵချ ို င်ဵပင်မဖစ၏်။ 

ထုိ္ဓေကကာငဴ် ေတာင်ပုိ္ဓကကီဵ ကဴဲသုိ္ဓ ဤခန္ဓာကုိယ်သည် ကျက်သေရမဂေလာမဴဲမပီဵ ရဳွစရာ 

ေကကာက်စရာ ေကာင်ဵလှေပသည်။ 

ထုိအေကကာင်ဵတို္ဓေကကာငဴ်လည်ဵ မမတ်စွာဘုရာဵက ‘ေတာင်ပို္ဓ’ဟေူသာ ဤအမည်သည် 

အမိအဖတုိ္ဓ၏ သုက်ေသွဵေကကာငဴ်မဖစေ်သာ, ထမင်ဵ မုေယာမုန့်တို္ဓေကကာငဴ် ကကီဵပွာဵေသာ, 

မမမဲမခင်ဵ ပွတသ်ပ်ေပဵရမခင်ဵ ဆုပ်နယ်ေပဵရမခင်ဵ မပိုကဲွမခင်ဵ ပျက်စီဵမခင်ဵသေဘာရှိေသာ, 

မဟာဘုတေ်လဵပါဵတုိ္ဓေကကာငဴ်မဖစေ်သာ ဤကိယု်၏အမည်တည်ဵ”ဟ၍ူ အေမဖေပဵေတာ် 

မူခဲ၏ဴ။  

ဓာေ်ကကီဵေလဵပါဵအစု ေောင်ပ့ုိကကီဵ  

ေမမမှုန့်အစုအေဝဵတို္ဓမဖငဴ် ေပါင်ဵစထုာဵသညဴ်အရာကုိ ေတာင်ပုိ္ဓေခ္ဒရသကဴဲသုိ္ဓ ပထဝီ, 

အာေပါ, ေတေဇာ, ဝါေယာ−ဟဆုိအုပ်ေသာ ဓာတ်ကကီဵေလဵပါဵအစုအေဝဵကုိ ဤရုပ်ခန္ဓာ 

ကုိယ−်ဟ၍ူ ဆိရု၏။ ပထဝီဓာတ်ကုိ ဝိပဿနာဿာဏ်မဖင်ဴ စစ်ေဆဵကကညဴ်လျှေင် ကကမ်ဵမှု, 

မာမှု, ေချာညက်မှု, နူဵ ညဴဳမှု သေဘာကုိသာ ေတွ့ရ၏။ ဤခန္ဓာကုိယ်မှာ ဆဳပင်, ေမွဵညင်ဵ, 

ေမခသည်ဵ, လက်သည်ဵ, သွာဵ, အေရ, အသာဵ, အေကကာ, အရိုဵ, ရိုဵတွင်ဵမခင်ဆီ, အညိှု့, 

နလှုဳဵ, အသည်ဵ, အေမမှဵ, အဖျဉ်ဵ, အဆုတ,် အူမ, အူသိမ်, အစာသစ,် အစာေဟာင်ဵ, 

ဦဵေနှာက်− ဟေူသာ (၂ဝ)ေသာ ပထဝီဓာတ်လွန်ကဲေနသညဴ် ရပ်ုဓာတ်တုိ္ဓကုိ စစ်ေဆဵ 

ကကညဴ်ပါက ဤသဘာဝလက္ခဏာ ပင်ကုိယ်သေဘာရင်ဵတို္ဓကုိ ေတွ့ရေပသည်။ ရှုမှတေ်န 

ေသာေယာဂီသည် ဆဳပင်, ေမွဵညင်ဵ စသည်ကို ထိေသာအခါ မာ−ေပျာဴသေဘာကုိ 

ေတွ့လျှေင် ပထဝီကုိ သိမခင်ဵမဖစ၏်၊ ပူ−ေအဵ၊ ရငဴ်ကျက်သေဘာကုိ ေတွ့လျှေင် ေတေဇာကုိ 

သိမခင်ဵမဖစ၏်၊ ေတာင်ဴတင်ဵ လှုပ်ရှာဵသေဘာကုိ ေတွ့လျှေင် ဝါေယာကုိ သိမခင်ဵမဖစ၏်၊ 

ယိုစီဵ  ဖွဲ့စည်ဵ စိုထိုင်ဵသေဘာကုိ ေတွ့လျှေင် အာေပါကုိ သိမခင်ဵမဖစ၏်။ ထုိသုိ္ဓသေဘာမျှေ 



ကုိသာ သိေနမခင်ဵသည် ေယာကျ်ာဵဆဳပင်, မိန်ဵမဆဳပင်−စသည်မဖငဴ် အထည်ဝတ္ထုပညတ်, 

ပုဂ္ဂိုလ်ပညတ်သုိ္ဓ စတိ်မေရာက်ဘဲ အမှန်အတိငု်ဵ သိေနမခင်ဵပင်တည်ဵ။ 

ထုိ္ဓအတ ူ ဤခန္ဓာကုိယ်မှာ သည်ဵေမခ, သလိပ်, မပည်, ေသွဵ, ေချွေဵ, အဆီခ,ဲ မျက်ရည်, 

ဆီကကည်, တဳေတွဵ , နပှ်, အေစဵ, ကျင်ငယ်−ဟေူသာ (၁၂)မျ ို ဵေသာ အာေပါဓာတ် လွန်ကဲ 

ေသာ ရပ်ုအစုကုိ အာေပါဓာတ်−စသည်မမင်ေအာင် ရှုနိုင်လျှေင် အမှန်အတုိင်ဵ သိေနမခင်ဵပင် 

တည်ဵ။ ဤခန္ဓာကုိယ်၌ ေတေဇာဓာတ်သည် (၁)   ရဏေတေဇာ−ဟေုခ္ဒေသာ ရငဴ်ေရာ် 

အိုမင်ဵ ေစတတ်ေသာေတေဇာ၊ (၂) သန္တပ္ပနေတေဇာ−ဟေုခ္ဒေသာ အဖျာဵရှိန်အပူေငွ့ 

ေတေဇာ၊ (၃) ဒါဟေတေဇာ−ဟေုခ္ဒေသာ အလွန်အမင်ဵပူေလာင်ေသာေတေဇာ၊ (၄) 

ပါစကေတေဇာ−ဟေုခ္ဒေသာ စာဵလိုက်သညဴ်အစာကုိ ေကျညက်ေစသညဴ်ေတေဇာ၊ ဤ 

ေလဵမျ ို ဵေသာေတေဇာ၏ သေဘာကုိ သိမမင်ေနမှသာ ပညတ်နှင်ဴ ကိေလသာမှ လွတ ်

ကင်ဵနိုင်ေပ၏။ ဤခန္ဓာကုိယ်၌ ဝါေယာသည် (၁) အထက်ကုိ ဆန်တက်ေသာေလ၊ (၂) 

ေအာက်ကုိ စနုဆ်င်ဵေသာေလ၊ (၃) အူတငွ်ဵေလ၊ (၄) အူအမပင်ဘက် ဝမ်ဵတွင်ဵ၌ 

ရှိေသာေလ၊ (၅) ဝင်ေလထက်ွေလ၊ (၆) လက်ေမခ−စေသာ ကုိယ်အစပ်ိအပုိင်ဵတို္ဓ၌ရှိေသာ 

ေလ၊ ဤေလ(၆)မျ ို ဵကုိ သူ္ဓသေဘာအတုိင်ဵ သိမမင်ရေပမည်။  

ဤကဴဲသုိ္ဓ ခန္ဓာကုိယ်၌ ပထဝီအစု နစှဆ်ယ်၊ အာေပါအစု တစ်ဆယဴ်နစှ၊် ေတေဇာအစ ု

ေလဵခု၊ ဝါေယာအစု ေမခာက်ခု၊ အာဵလုဳဵစစုေုပါင်ဵ (၄၂)မျ ို ဵတို္ဓသည် အကျဉ်ဵချုဳဵေမပာလျှေင် 

ဓာတ်ေလဵပါဵတုိ္ဓသာမဖစေ်သာေကကာငဴ် မမတ်စွာဘုရာဵက ‘ေတာင်ပို္ဓ’ဟေူသာ ဤအမည် 

သည် မဟာဘုတေ်လဵပါဵတုိ္ဓေကကာငဴ်မဖစေ်သာ ဤကုိယ်၏အမည်တည်ဵ ဟ၍ူ အေမဖေပဵ 

ေတာ်မူခဲမဴခင်ဵမဖစ၏်။  

ဘုရာဵရှင်၏ေဒသနာေတာ်ကုိ ဝိပဿနာလုပ်ငန်ဵခွင်၌ ဿာဏ်မဖငဴ် စစိစ်ကကညဴ်ေသာ 

ေယာဂီအေနမဖင်ဴ မဟာဘုတ်ေလဵပါဵကုိ ေအာက်ပါအတုိင်ဵ သိမမင်ရေပမည်။ 

 



ကကမ်ဵေမ်ဵ မာခက်၊ ေချာညက် ေမည်။ 

ေည်ရာ−ကိစ္စ၊ သူက ဖပုသည်။ 

ခဳလင်ဴေဆာင်ေရဵ၊ ေပါ့−ေလဵ ထင်သည်။ 

ပထဝီဓာေ်၊ သိမှေ ်ဖမေ်ေယာဂီ။ 

အရည် ေနည်ဵ၊ ယိုစီဵ  ေမည်။ 

စိုထိုင်ဵ ဖွေဳ့ထွောဵ၊ ေုိဵပွောဵေစသည်။ 

ေစဵကပ်ပူဵေွေဲ၊ လုဳဵခဲထင်သည်။ 

အာေပါဓာေ်၊ သိမှေ် ဖမေ်ေယာဂီ။ 

အပူ အေနွေဵ၊ အေအဵ ေမည်။ 

ပူေငွေ့ေပဵလျက်၊ ရင်ဴကျက်ေစသည်။ 

နူဵညဴဳေပျာဴေပျာင်ဵ၊ ဆင်ဴေလာင်ဵေပဵသည်။ 

ေေေဇာဓာေ်၊ သိမှေ် ဖမေ်ေယာဂီ။ 

ေထာက်ကနေ်ောင်ဴေင်ဵ၊ ေလျာဴဖခင်ဵ ေမည်။ 

ယိမ်ဵယုိင် လှုပ်ရှာဵ၊ ေရွေ့သွောဵေေ်သည်။ 

သူလိုရာဘက်၊ ေွေန်ဵလျက်ေဆာင်သည်။ 

ဝါေယာဓာေ်၊ သိမှေ် ဖမေ်ေယာဂီ။ 

 



 

ေောင်ပ့ုိေည်ဵဟူေသာ ခန္ဓာမှထွေကေ်သာ မီဵခိုဵ=     နှင်ဴ မီဵလျှ ဳ=    

ေန့ခင်ဵစသည်၌ လုပ်ရမည်ဴ အမှုကိစ္စတို္ဓကုိ အေကကာင်ဵမပု၍ ညအခါ အဖန်ဖန် အထပ်ထပ ်

စဉ်ဵစာဵ ကကဳစည်ေနမခင်ဵ(ဝိတက်)ကုိ ညအခါေတာင်ပို္ဓမှ မီဵခိုဵထွက်ေနသည်ဟု တင်စာဵ 

ထာဵမခင်ဵမဖစ၏်။ ဥပုသသီ်တင်ဵသီလေဆာက်တည်ဖို္ဓ၊ ဆွမ်ဵလှူဖို္ဓ၊ တရာဵနာဖုိ္ဓ−စသ        

ကကဳစည်ေနမခင်ဵ(ဝိတက်)ကုိ ေကာင်ဵေသာ မီဵခိုဵဟု ဆိနုိုင်၏။ သူမျာဵကုိ သတ်ဖုိ္ဓ၊ 

သူ္ဓပစ္စည်ဵကုိ ခိုဵယူဖို္ဓ−စသ        ကကဳစည်ေနမခင်ဵ(ဝိတက်)ကုိ မေကာင်ဵေသာ မီဵခိုဵဟု 

ဆိရုမာှပါ။ ဝိပဿနာရှုမှတေ်နေသာ ေယာဂီအတွက် မည်သည်ဴအကကဳအစည်ပငမ်ဖစေ်ပ္ဒ 

ပါေစ ရှုမှတမ်ပီဵ ပယ်ရှာဵသငဴ်ပါ၏။ ထို္ဓေကကာငဴ် မမတ်စွာဘုရာဵက “ေန့အခါတွင်မပုထာဵ 

ေသာအမှုကုိ အာရဳုမပု၍ ည၌ ကကဳစည်၏၊ စဉ်ဵစာဵ၏။ ဤကကဳစည်စဉ်ဵစာဵမခင်ဵသည် ည၌ 

အခိုဵလွှတမ်ခင်ဵတည်ဵ”ဟု ေမဖကကာဵေတာ်မူခဲဴေပသည်။ 

ထူဵဆန်ဵေသာေတာင်ပို္ဓကကီဵသည် ေန့အခါ၌ မီဵလျှေမဳျာဵထွက်ေနသကဴဲသုိ္ဓ သတ္တဝါတုိ္ဓ၏ 

ခန္ဓာကုိယ်ကကီဵမှ ေန့အခါ၌ ကဳတည်ဵဟေူသာ မီဵလျှေမဳျာဵထွက်ေန၏။ ည၌ကကဳစည်ထာဵ 

ေသာ ထုိထုိအလုပ်ကစိ္စမျာဵကုိ ေန့အချနိတ်ွင် ကုိယ်မဖင်ဴ တလှုပ်လှုပ် တရွရွ မပုလုပ်ေန၏၊ 

နှုတ်မဖင်ဴလည်ဵ အမျ ို ဵမျ ို ဵ အဖဳုဖဳု ေမပာဆိေုဆာင်ရွက်၏။                         

                                                                               

                                                            ထိုသုိ္ဓ 

ကာယက၊ဳ ဝစကဳီ မျ ို ဵစုဳကုိ ေန့အခါ အာဵထုတမ်ပုလုပ်ေနမခင်ဵကုိ ရည်ရွယ်မပီဵ ဘုရာဵရှင်က 

“ညအခါတွင် ကကဳစည် စဉ်ဵစာဵ၍ ေန့တွင် အမှုတို္ဓကုိ ကုိယ,် နှုတ,် စတိ်အာဵမဖင်ဴ အာဵထုတ ်

၏။ ဤအာဵထုတမ်ခင်ဵသည် ေန့၌မီဵလျှေေဳတာက်ပမခင်ဵတည်ဵ”ဟ၍ူ ေမဖဆိေုတာ်မူခဲ၏ဴ။ 

“မဗာဟ္မဏ=ပုဏ္ဏာဵ”ဟသူည် ရာဂ, ေဒါသ, ေမာဟ, မာန, သက္ကာယဒိဋ္ဌိ, ဝိစိကိစ္ဆာ, 

သီလဗ္ဗတပရာမသ−ဤတရာဵ ခုနစပ်ါဵတုိ္ဓကုိ ပယ်ရှာဵတတေ်သာသူတည်ဵ။ ဤသုတ္တန၌် 



ကိေလသာ အာသေဝါမျာဵကုိ ဝါသနာနငှဴ်တကွ လဳုဵဝပယ်ရှာဵထာဵသမဖင်ဴ ပူေဇာ်အထူဵကုိ 

ခဳေတာ်မူထိုက်ေသာ သစ္စာေလဵပါဵ ခပ်သိမ်ဵေသာတရာဵတို္ဓကုိ ပုိင်ဵမခာဵေဝဖန် ကုိယ်ပုိင် 

ဿာဏ်မဖငဴ် မှန်ကနစ်ာွ သိေတာ်မူေသာ မမတ်စွာဘုရာဵကုိ လူနတ်မဗဟ္မာသတ္တဝါတို္ဓ၏ 

အတုမရိှ ဆရာတစ်ဆူမဖစေ်တာ်မူေသာေကကာငဴ် မဗာဟ္မဏဆရာကကီဵဟ၍ူ တင်စာဵ ေခ္ဒေဝ္ဒ 

ရ၏။ ထုိ္ဓေကကာငဴ် ဘုရာဵရှင်က “မဗာဟ္မဏ=ပုဏ္ဏာဵ”ဟေူသာ ဤအမည်သည် ကိေလသာ 

ရန်သူကုိ ပယ်သတ်မပီဵေသာ, တရာဵအာဵလဳုဵကိ ု အလုိလို ကုိယ်တိုင် မှန်ကနစ်ာွ သိေတာ် 

မူေသာ မမတ်စွာဘုရာဵ၏အမည်တည်ဵဟ၍ူ ေမဖဆိေုတာ်မူခဲ၏ဴ။ ဤသုတ္တန်၌ ေကာင်ဵ 

ေသာ ဿာဏ်ပညာနှငဴ်မပည်ဴစဳုေသာ တပည်ဴဟူေသာ အမည်သည် သီလအကျင်ဴ, သမာဓိ 

အကျင်ဴ, ပညာအကျငဴ်တုိ္ဓကုိ ကျငဴ်သဳုဵအာဵထုတေ်နဆဲ ေသက္ခပုဂ္ဂိုလ်ကုိ ဆိလုိုသည်။ 

အထူဵအာဵမဖငဴ် ဝိပဿနာပညာအကျင်ဴကုိ ကျငဴ်ေနသူတည်ဵ။ အဘယ်ဴေကကာငဴ်ဆုိေသာ် 

ဝိပဿနာကျင်ဴေနသူသည် သီလကလည်ဵမပည်ဴစဳုမပီဵ သမာဓိကလည်ဵ ဝိပဿနာဿာဏ်နှင်ဴ 

တွဖဲက်ကာ ရှုမှတေ်နရေသာေကကာငဴ်တည်ဵ။ 

ေောင်ပ့ုိ−ကုိယ်ထည်၊ ကကဳစည်−မီဵခိုဵ၊ ဖပုမျ ို ဵ−မီဵပါ၊ ဆရာ−ဘုရာဵ၊ ေပည်ဴကာဵ မှေသ်ာဵ 

ေယာဂီေည်ဵ။ 

“ဓာဵ လက်နက်” ဟေူသာ ဤအမည်သည် အရိယာမဂပ်ညာ၏ အမည်တည်ဵ−ဟ၍ူ 

ဘုရာဵရှင်၏အေမဖေတာ်တငွ် အေကာင်ဵဆုဳဵ  ေလာကုတ္တရာ အရိယမဂပ်ညာကုိ ဆိထုာဵ 

ေသာ်လည်ဵ ေလာကီပညာဟုဆိုအပ်ေသာ စတုဓာတုဝဝတ္ထာန် (ဓာတ်ေလဵပါဵကုိ ခွဲမခမ်ဵ 

စပိ်မဖာေသာ) ဝိပဿနာပညာတုိ္ဓကုိလည်ဵ ထည်ဴသွင်ဵယူရေပမည်။ ဝိပဿနာအာဵမထုတ် 

ဖူဵေသာ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဤကုိယ်ကကီဵကုိ တလဳုဵတခဲတည်ဵဟု မှတထ်င်ေန၏။ ဝိပဿနာ 

ရှုပွာဵေသာေယာဂီသည်ကာဵ ကုိယ်အမူအရာ မပုတုိင်ဵ, ေတွ့ထိတိုင်ဵ “သွာဵတယ,် 

ရပတ်ယ်, ထိုင်တယ်, ထိတယ်, ေကွဵတယ်, ဆန့်တယ်”စသည်မဖငဴ် မမပတ်ရှုမှတ်ေနေသာ 

အခါ မာမှု, ေပျာဴမှုက တစ်ပဳု၊ ပူမှု, ေအဵမှုက တစ်ပုဳ၊ ေတာင်ဴတင်ဵ, လှုပ်ရှာဵမှုက တစ်ပဳု၊ 



ဖဲွ့စည်ဵ, ယိုစည်ဵမှုက တစ်ပဳု၊ ဤကဲသုိဴ္ဓ ေလဵပုဳ ေလဵမျ ို ဵကဲွသွာဵေလ၏။ ေပါက်တူဵ မဖင်ဴ 

တူဵဆွလိုက်ေသာ် ေတာင်ပုိ္ဓကကီဵ သည် အစိပ်စိပ်ကွဲသွာဵသည်နှငဴ်တူေပ၏။ ဤရုပ်ကိုယ် 

ကကီဵကုိလည်ဵ ဝိပဿနာပညာမဖငဴ် မမပတ်မလတ် တရစပ် ရှုမှတလ်ျှေက် တူဵဆွလုိက်ေသာ် 

ဓာတ်ကကီဵေလဵပါဵသည် တစ်ခုစီ တစ်ခုစီ အသီဵ သီဵ သူ္ဓသေဘာသူေဆာင် သူ္ဓအလုပ်သူ 

လုပ်လျှေက် မဖစလ်ိုက် ပျက်လိုက် ရိှေနေကကာင်ဵ၊ ပုဂ္ဂိုလ်, သတ္တဝါ, ေယာကျ်ာဵ, မိန်ဵမ−ဟ၍ူ 

ညွှနမ်ပစရာ မရိှေကကာင်ဵကုိ ေတွ့လာရေပသည်။ “ပညေ်ေပါ်လျှင် ပရမေ်ငုေ်မမဲ၊ 

ပရမေ်ေပါ်လျှင် ပညေ်ကွေယ်ေပျာက်မမဲ”ဟေူသာ ဆိရုိုဵစကာဵနငှဴ်အညီ ဦဵေခါင်ဵ  သဏ္ဌာန် 

စေသာ ပညတ်ေပ္ဒေနသညဴ်အခါ ထုိဦဵေခါင်ဵစသည်တို္ဓ၌ ရိှကကကုန်ေသာ ရပု်ဓာတ်တုိ္ဓ 

သည် ငုတမ်မုပ်၍ ေနကကကုန်၏။ ထိုဦဵေခါင်ဵ  သဏ္ဌာန် စသည်ကို ဝိပဿနာဿာဏ် 

ပညာမဖင်ဴ ထုနှက်ကကိတန်ယ်၍ ဖျက်ဆီဵ မပနသ်ည်ရိှေသာ် ပရမတ် ပထဝီဓာတ်     

တို္ဓသည် ေပ္ဒထွက်၍လာကုန်၏။ 

                         

ဤေနရာ၌ ေယာဂီတို္ဓအတွက် နာဵလည်ထာဵရန် လိုအပ်ေသာ ဃန(၄)ပါဵအေကကာင်ဵကုိ 

ရှင်ဵမပလို၏။ (၁) သန္တတိဃန၊ (၂) သမူဟဃန၊ (၃) ကိစ္စဃန၊ (၄) အာရမ္မဏဃန−ဟ၍ူ 

ဃနေလဵပါဵရိှသည်။ 

(၁) ထုိေလဵပါဵတုိ္ဓတွင် ေရှ့ေနာက်စကီာစဉ်ကာမဖစေ်သာ ရပု်နာမ်တရာဵတို္ဓ၏ အမခာဵမရိှ 

အကကာဵမထင်ေသာအာဵမဖငဴ် တရာဵလဳုဵ တခုတည်ဵကဴဲသုိ္ဓ ထင်မှတ်ယူရေအာင် မဖစပ်ွါဵမခင်ဵ 

စလုျက်, တွလဲျက်, ခဲလျက် မဖစပ်ွါဵမခင်ဵသည် သန္တတိဃန မည်၏။ ဤ၌ “အမခာဵမရိှေသာ 

အာဵမဖင်ဴမဖစမ်ခင်ဵ” ဟသူည်မှာ ေရှ့တရာဵ၏ ဘင်ခဏနှင်ဴ မပိုင်လျက် ေနာက်တရာဵက 

မဖစမ်ခင်ဵ၊ (တနည်ဵ) ေရှ့တရာဵချုပ်သည်၏ အမခာဵမဲဴမှာပင် ေနာက်တရာဵက ထင်ရှာဵ 

မဖစမ်ခင်ဵကုိ ဆိလုိုသည်။ 



၎င်ဵကုိ (ပုရိမပစ္ဆိမာနဳ နရိန္တရတာ = ေရှ့တရာဵ ေနာက်တရာဵတို္ဓ၏ အကကာဵမရှိ မဖစ်သည် 

၏အမဖစ်) ဟ၍ူ ဋီကာဆရာကကီဵ မျာဵ ေခ္ဒဆိ ု အသုဳဵမပုေတာ်မူကကသည်။ ယင်ဵကဴဲသို္ဓ 

အမခာဵမရိှ အကကာဵမထင်ေအာင် မဖစ်ပွါဵမခင်ဵမဖငဴ် အမဖစ်တရာဵဖက်က အာဵရှိကာ ဖဳုဵလွှမ်ဵ 

အပ်သကဴဲသုိ္ဓ မဖစ၍် အပျက်တရာဵဖက်က မထင်ရှာဵေသာေကကာငဴ် “ယခုေတွ့မမင်ရေသာ 

တရာဵသည် ယခင်ေတွ့မမင်ရေသာ တရာဵပင်တည်ဵ”ဟု မှတယ်ူေသာ အေနမဖင်ဴ လူမျာဵ 

အေပါင်ဵ တို္ဓ ေဖာက်မပနေ်ထွမပာဵ အထင်မှာဵ, အမှတမှ်ာဵကကရေလသည်။ ဤသေဘာကုိ 

“ထင်ဵမီဵစတခုကုိ ကုိင်၍ ေဝှ္ဓရမ်ဵလျှေင် မီဵဝုိင်ဵကကီဵ-ဟု ထင်ရမှု”က သက်ေသခဳလျက် 

ရှိသည်။ (ဤကာဵ သန္တတိဃနတည်ဵ) 

(၂) ဖဿ - အစရိှေသာနာမ်တရာဵ၊ ပထဝီ - အစရိှေသာ ရပု်တရာဵတို္ဓ၏ ထုိထုိ နာမ် 

ကလာပ် ရပု်ကလာပ်တို္ဓ၌ တေပါင်ဵတည်ဵ တစုတည်ဵအေနမဖင်ဴ ပရမတ္ထ တရာဵသာဵ တခု 

တည်ဵကဴဲသုိ္ဓ ထင်မှတ်ရေအာင် စလုျက်, တွလဲျက်, ခဲလျက် မဖစပ်ွါဵမခင်ဵသည် သမူဟဃန 

မည်၏။ 

နာမ်တရာဵ, ရုပ်တရာဵတို္ဓသည် မဖစ်ပွါဵကကေသာအခါ တရာဵလဳုဵ (သဘာဝသတ္တိ) တခု 

တည်ဵသာ မဖစက်ကသည်မဟုတ၊် နာမ်တရာဵဖက်ကလည်ဵ အနည်ဵဆုဳဵ  ရှစ်မျ ို ဵ (စက္ခု 

ဝိညာဏ်နှငဴ် သဗ္ဗစိတ္တသာဓာရဏ ေစတသိက် ခုနစပ်ါဵကုိ ဆုိလိုသည်)၊ ရပု်တရာဵဖက်က 

လည်ဵ အနည်ဵဆုဳဵ  ရှစ်မျ ို ဵပင် (အဋ္ဌကလာပ်ရုပ်ကို ရည်ညွှန်ဵသည်) မဖစပွ်ါဵကကသည်။ 

ယင်ဵကဴဲသုိ္ဓ အနည်ဵဆုဳဵ  သဘာဝသတ္တ ိ ရှစ်မျ ို ဵတို္ဓ သဘာဝသတ္တ ိ တမျ ို ဵတည်ဵဟ ု

ထင်မှတယ်ူရေအာင် စလုျက်, ေပါင်ဵလျက်, တွလဲျက်, ခဲလျက် မဖစ်ပွါဵမခင်ဵကုိ သမူဟဃန 

ေခ္ဒသည်ဟ ုဆိလုိုသည်။ (ဤကာဵ သမူဟဃနတည်ဵ) 

(၃) နာမ်ကလာပ် တခုတခု, ရပ်ုကလာပ် တခုတခု၌ ပါရိှကကသညဴ် နာမ်တရာဵ, ရပု်တရာဵ 

အသီဵ သီဵတို္ဓသည် ဆိုင်ရာဆုိင်ရာ မိမိ, မိမိတို္ဓ၏ ကိစ္စအလုပ်တို္ဓကုိ မပုလုပ် မပီဵစီဵ ေစကက 

လျက် မဖစပွ်ါဵကကေလသည်။ ထုိသုိ္ဓ မဖစက်ကရာ၌ (အဘိဓမ္မာ ဿာဏ်ပညာ ဝိပဿနာဿာဏ် 



မျက်စိ မရိှေသာ သူတို္ဓ အဖုိ္ဓမှာ) – ဤကာဵ ဖဿ၏အလုပ်ကစိ္စ၊ ဤကာဵ ေဝဒနာ၏ 

အလုပ်ကိစ္စ၊ ဤကာဵ သညာ၏အလုပ်ကိစ္စ စသည်မဖင်ဴ၎င်ဵ, ဤကာဵ ပထဝီ၏ကိစ္စ၊ 

ဤကာဵ အာေပါ၏ကိစ္စ၊ ဤကာဵ ဝါ    ၏ကိစ္စ၊ ဤကာဵ ေတေဇာ၏ကိစ္စ စသည်မဖငဴ် 

၎င်ဵ အလုပ်ကိစ္စအထူဵကုိ သိဖို္ဓရန ်ခဲယဉ်ဵလှကုန်၏၊ 

ယင်ဵသုိ္ဓ နာမ်တရာဵ, ရပု်တရာဵတုိ္ဓ၏ မိမိ, မိမိတို္ဓ၏ ဆိင်ုရာကိစ္စအထူဵကုိ သိနုိင်ခဲေသာ 

အေနမဖင်ဴ တရာဵလဳုဵတခုတည်ဵဟ ုထင်မှတ်ရေအာင် စလုျက်, တဲွလျက်, ခဲလျက် မဖစ်ပွါဵမှု 

ကုိ ကိစ္စဃနေခ္ဒ သည်။ (ဤကာဵ ကိစ္စဃနတည်ဵ) 

(၄) နာမ်ကလာပ်တခတုခု၌ပါရိှေသာ ထုိထိုနာမ်တရာဵတို္ဓ၏အာရဳုတခုကုိ စ၍ု ေပါင်ဵ၍ 

အာရဳုမပုေသာအေနမဖင်ဴ၎င်ဵ၊ ရပု်ကလာပ်တခတုခု၌ ပါရိှေသာ ထုိထိုရပု်တရာဵတုိ္ဓ၏ အာရဳု 

တခုတည်ဵအေနမဖင်ဴ၎င်ဵ ပရမတ္ထတရာဵသာဵ (သဘာဝသတ္တ)ိ တခုတည်ဵဟု ထင်မှတရ် 

ေအာင် စလုျက်, တွလဲျက်, ခဲလျက်မဖစပွ်ါဵမခင်ဵကုိ အာရမ္မဏဃနေခ္ဒသည်။ (ဤကာဵ 

အာရမ္မဏဃနတည်ဵ) 

အချုပ်အာဵမဖငဴ် အေကကာင်ဵပစ္စည်ဵတရာဵ, အကျ ို ဵပစ္စယုပ္ပန်တရာဵ အေနမဖင်ဴ မဖစပ်ွါဵကက 

သညဴ် မျာဵစာွေသာ ရပု်နာမ်တရာဵတို္ဓ၏ ကာလအာဵမဖင်ဴ၊ သဘာဝအာဵမဖင်ဴ၊ ကိစ္စအာဵမဖငဴ်၊ 

အာရဳုသေဘာအာဵမဖင်ဴ၊ အထူဵအမပာဵကုိ သိနုိင်ခဲေသာ အေနအာဵမဖင်ဴ တရာဵလဳုဵ 

တရာဵသာဵ တခုတည်ဵကဴဲသုိ္ဓ ထင်မှတယ်ူရေအာင် မဖစပွ်ါဵမခင်ဵကုိ အစဉ်အတုိင်ဵ 

သန္တတိဃန, သမူဟဃန, ကိစ္စဃန, အာရမ္မဏဃနဟူ၍ ေခ္ဒဆိအုပ်ေလသည်။ (ဤ 

ဃနေလဵပါဵ အေကကာင်ဵကုိ ဓမ္မသဂေဏီ မူလဋီကာ စာမျက်နှာ ၆ဝ-နင်ဴှ ဓမ္မသဂေဏ ီ

အနုဋီကာ စာမျက်နှာ ၆၆-တို္ဓမှ ထုတန်တု်ေဖာ်မပအပ်သည်)။ 

ထုိထိ ု နာမ်ရုပ်တရာဵတို္ဓ၏ သဘာဝသတ္တကုိိ ဿာဏ်မျက်စိ မဖငဴ် ရှုကကညဴ်နိင်ုမှ ပရမတ္ထသုိ္ဓ 

အမမင်ဆိုက်ေရာက်သည်၊ ပရမတ္ထသုိ္ဓ အသဿိာဏ် အမမင် ဆိက်ုေရာက်မှ ဃနမပိုသည်။ 

ဃနမပိုမှ အနတ္တအသိဿာဏ်ကုိ ရနိုင်သည်။ သဘာဝ သတ္တကုိိ ဿာဏ်မျက်စိမဖငဴ် မရှုကကည်ဴ 



က ပရမတ္ထသုိ္ဓ အမမင်မဆိက်ု၊ ပရမတ္ထသုိ္ဓ အသဿိာဏ် အမမင် မဆုိက်လျှေင် ဃနမမပို၊ ဃန 

မမပိုလျှေင် အနတ္တအသိဿာဏ်ကုိ မရနုိင်၊ ထုိေကကာငဴ် “အနေ္တ လက္ခဏာကုိ ဃနဖဳုဵသည်” 

ဟု ပညာရိှတုိ္ဓ မိန့်ဆိေုတာ်မူကကသည်။ 

ေရှ့ေနာက်ေရာဵ၊ ခဏဖပာဵလျှက်၊ ပိုင်ဵဖခာဵမဖပေ်၊ ငါေကာင်မှေ်၊ ေခါ်လေ် သန္တေိ 

ဃနေည်ဵ။ 

                                                                                    

                                                                                  

                                            −                                   

                                                                       

                                                                                

                                                

ရပု်နာမအ်မျာဵ၊ သေဘာဖပာဵလျှက်၊ ပိုင်ဵဖခာဵမဖပေ်၊ ငါေကာင်မှေ၊် ေခါ်လေ် သမူဟ 

ဃနေည်ဵ။ 

                                                                    

                                                                    

                                                                       

                                                            −        

                             −                                             

    −                                                                     

                                                               

ရပု်နာမအ်မျာဵ၊ ကိစ္စဖပာဵလျှက်၊ ပုိင်ဵဖခာဵမဖပေ်၊ ငါေကာင်မှေ၊် ေခါ်လေ် ကိစ္စ 

ဃနေည်ဵ။ 

                                                                     

    −                                                                              

                                                                



                                                                  

                      −                                          

                                                                    

                                       

နာမ်သေဘာမျာဵ၊ အာရုဳဖပာဵလျှက်၊ ပိုင်ဵဖခာဵမဖပေ်၊ ငါေကာင်မှေ၊် ေခါ်လေ် အာရမ္မဏ 

ဃနေည်ဵ။ 

                                                                        

                                                                       

                                                −                                

         ,              −                                             

                           

ဖဖစခ်ိုက်ေရာဵ၊ မပုိင်ဵဖခာဵ၍၊ ေလဵပါဵဃန၊ ထင်ေပါ်က၊ အေ္တစွေဲလမ်ဵသည်။ 

ဖဖစခ်ိုက်ေရာဵ၊ ရှုပုိင်ဵဖခာဵ၍၊ ေလဵပါဵဃန၊  ေကျပျက်မှ၊ အနေ္တဉာဏ်ဖဖစသ်ည်။ 

                                                    

                                                                               

                                                                       

                                                                          

                                                                  

                                                 

 


