
ဝမ္မိကသုတ္တန် အပုိင်ဵ(၇) (၅−၁၉−၂၀၂၂) 

“လိပ်ညစ်ဆိတုာ−ခန္ဓာငါဵပါဵ” 

ေရစစ်နငှဴ်တူေသာ နဝီရဏ တရာဵငါဵပါဵကုိ ဖယ်ရှာဵပပီဵေနာက် ဤခန္ဓာ ေတာင်ပို့ကုိ 

ဆက်လက်တူဵ ေဖာ်ရာ လိပ်နှင်ဴတူေသာ ခန္ဓာငါဵပါဵကုိ ေတွေ့ရှိရေလ၏။ ကုေမ္မော−ဟေူသာ 

လိပ်၌ ေ ခေလဵေချောင်ဵ၊ ဦဵေခါင်ဵ  စစုေုပါင်ဵ အဂေါငါဵပါဵရိှသကဲသ့ုိ မိမိတို့သန္တာန်၌ အလဳုဵစုဳ 

ေသာ ရပ်ုနာမ်ဓမ္မေ သခေတတရာဵမျောဵကုိ ေပါင်ဵစယုူလုိက်လျှင် ခန္ဓာငါဵပါဵသာ ရိှေလ၏။ 

 မတ်စွောဘုရာဵသည် ထ့ုိ                    ခန္ဓာငါဵပါဵကုိ                            

        စွေလဲမ်ဵနိုင်ေသာ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါဵပါဵတို့၌ ဆန္ဒရာဂကုိ ပယ်ရှာဵရန ် ေဟာေတာ်မူ 

 ခင်ဵ ဖစ ်  ၏။ 

“အမှန်ရိှတာ ငါဵခန္ဓာ” 

ကာဵ၊ ရထာဵစသည်တို့၏ မျောဵ ပာဵလှစွောေသာ အဂေါအစိတအ်ပုိင်ဵေပါင်ဵမျောဵစွောတို့ ေပါင်ဵ    

မိမှ ကာဵတစီဵ၊ ရထာဵတစီဵဟ ု ေခါ်ရသကဴဲသ့ုိ ရပု်-ေဝဒနာ-သညာ-သခေါရ-ဝိညာဏ် 

ဟေူသာ ခန္ဓာငါဵပါဵ ေပါင်ဵစထုာဵသည်ကုိ သတ္တဝါဟူ၍ အမည်ပညတ ် ေခါ်ေဝါ်အပ်ေလ 

၏။ တကယ်အရိှကာဵ ခန္ဓာငါဵပါဵသာတည်ဵ။ 

“ရပူက္ခန္ဓာ၊ ေဝဒနာနှငဴ်၊ သညာ-သခခါရ၊ ဝိညာဏ-ဟ၊ု အစ ု ငါဵတန်၊ ငါဵရပ် ခနတ်ည်ဵ။” 

(ခန=်ခန္ဓာ) 

ရပူက္ခန္ဓာ၊ ေဝဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သခေါရက္ခန္ဓာ၊ ဝိညာဏက္ခန္ဓာ၊ ဤကာဵ ခန္ဓာငါဵပါဵ 

တို့တည်ဵ။ ခန္ဓာ-ဟသူည် အစု-ဟေူသာ အဓပိ္ပါယ်ရ၏။ 

ေဖာက် ပန ်ခင်ဵ = ရပု္ပန-လက္ခဏာတခု၌ တစုတပဳု ပု၍ ဉာဏ် ဖင်ဴ သိမ်ဵဆည်ဵအပ်ေသာ 

ရှုကကညဴ်အပ်ေသာ တရာဵစ ု(ရပု်-၂၈-ခ)ုသည် ရပူက္ခန္ဓာ မည်၏။ 



ခဳစာဵ ခင်ဵ = ေဝဒယိတ-လက္ခဏာတခု၌ တစုတပဳု ပု၍ ဉာဏ် ဖငဴ် သိမ်ဵဆည်ဵအပ်ေသာ 

ရှုကကညဴ်အပ်ေသာ တရာဵစ ု(ေဝဒနာေစတသိက်)သည် ေဝဒနာက္ခန္ဓာ မည်၏။ 

မှတသ်ာဵ ခင်ဵ = သဉ္ဇာနန-လက္ခဏာတခု၌ တစုတပဳု ပု၍ ဉာဏ် ဖင်ဴ သိမ်ဵဆည်ဵအပ် 

ေသာ ရှုကကညဴ်အပ်ေသာ တရာဵစ ု(သညာေစတသိက်)သည် သညာက္ခန္ဓာ မည်၏။ 

 ပုလုပ်စီရင်တတ်ေသာ = အဘိသခေရဏ-လက္ခဏာတခု၌ တစုတပုဳ ပု၍ ဉာဏ် ဖငဴ် သိမ်ဵ 

ဆည်ဵအပ်ေသာ ရှုကကည်ဴအပ်ေသာ တရာဵစ ု (ေဝဒနာ၊ သညာမပါေသာ ကျေနေ်စတသိက်-

၅ဝ)သည် သခေါရက္ခန္ဓာ မည်၏။ အဘယ်ဴေကကာငဴ ် သခေါရ-ေခါ်ရသနည်ဵ? စရီငဖ်ွေယ်ရာ 

ဟသူမျှကုိ  ပုစီရင်တတ်ေသာေကကာငဴ် သခေါရ ေခါ်ရေပသည်။ ထိုသခေါရေခါ်ေသာ 

ေစတသိက်-၅ဝ (ဖဿ၊ ေစတနာ-စသည်၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ-စသည်၊ သဒ္ဓါ၊ သတိ၊ 

ပညာ-စသည်)တ့ုိသည် စက္ခုဒွေါရအစရိှေသာ ဒွေါရေ ခာက်ပါဵတ့ုိ၌၎င်ဵ၊ ကာယဒွေါရ-ဝစဒီွေါရ-

မေနာဒွေါရ-ဟဆုိအုပ်ကုန်ေသာ ကမ္မေဒွေါရသဳုဵပါဵတ့ုိ၌၎င်ဵ တေပါင်ဵတည်ဵ ေပါင်ဵဆုဳစည်ဵေဝဵ 

ကကကုန်၍ ေတွေ့ထိမှု၊ ေစဴေဆာ်မှု-အစရှိေသာ မိမိတို့၏ အသီဵ သီဵေသာ ကိစ္စတို့ ဖငဴ် 

 မင် ခင်ဵ၊ ကကာဵ ခင်ဵ-အစရှိကုန်ေသာ အမှုအမျေ ို ဵမျေ ို ဵတို့ကုိ၎င်ဵ၊ ကာယက-ဳဝစကဳီ-မေနာကဳ 

တို့ကုိ၎င်ဵ၊ အိပ် ခင်ဵ-သွောဵ ခင်ဵ-ထုိင် ခင်ဵ-ရပ ်ခင်ဵ-စာဵ ခင်ဵ-ေသာက် ခင်ဵ အစရိှေသာ အမှု 

အမျေ ို ဵမျေ ို ဵတို့ကုိ၎င်ဵ ေဆာင်ရွက် ပုလုပ်တတ်ကုန်၏။ အထူဵထူဵ အေထွေေထွေ စရီငတ်တ် 

ကုန်၏။ ထ့ုိေကကာငဴ် ထိုငါဵဆယ်ေသာ တရာဵတို့သည် သခေါရ မည်ကုန်၏။ 

သိ ခင်ဵ = ဝိဇာနန-လက္ခဏာတခု၌ တစုတပဳု ပု၍ ဉာဏ် ဖင်ဴ သိမ်ဵဆည်ဵအပ်ေသာ 

ရှုကကညဴ်အပ်ေသာ တရာဵစ ု(စတိ-်၈၉-ပါဵ)သည် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ မည်၏။ 

ဤသို့ဆိုလျှင် ေမဵဖွေယ်ရိှသည်ကာဵ သခေါရက္ခန္ဓာတို့တွေင် လွေန်စွောထင်ရှာဵကုန်ေသာ 

ေစတနာ၊ ဝိတက်၊ ေလာဘ၊ သဒ္ဓါ၊ ပညာ-အစရိှေသာတရာဵတို့ကုိ အသီဵ အ ခာဵ ခန္ဓာတခ ု

 ပုလုပ်၍ ေဟာေတာ်မမူဘဲ ေဝဒနာနငှဴ်သညာကုိသာလျှင် အဘယ်ဴေကကာငဴ ်ေဝဒနာက္ခန္ဓာ၊ 

သညာက္ခန္ဓာဟ၍ူ အသီဵ အ ခာဵ ခန္ဓာတပါဵစ ီပုလုပ်၍ ေဟာေတာ်မူအပပ်ါသနည်ဵ? 



ဥပမာနှငဴ်တကွေ ရှင်ဵလင်ဵ ပအဴဳ။ ေလာက၌ ကျွမ်ဵကျေင်ေသာ ေဆဵဆရာကကီဵ သည် ေဆဵ မစ် 

အမျေ ို ဵမျေ ို ဵတို့ကုိ စေုဆာင်ဵ၍ အမှုန့် ပုမည်ရိှရာ ဤေဆဵ မစ်တို့သည် ကကီဵမာဵကုန်ေသာ် 

လည်ဵ နူဵ ညဳဴေကျေညကလ်ွေယ်ေသာ သေဘာရှိကုန်၏၊  ဤေဆဵ မစတ်ို့သည် ေသဵငယ်ကုန် 

ေသာ်လည်ဵ ခက်မာေသာ သေဘာရိှ၍ ေကျေညက်လွေယ်ကကသည် မဟုတကု်န်။ ဤသို့ 

ပုိင်ဵ ခာဵသိေလသ ဖင်ဴ ထုိစုေဆာင်ဵထာဵေသာ ေဆဵ မစပ်ုဳထဲမှ ကကမ်ဵတမ်ဵခက်မာေသာ 

ေဆဵ မစတ်ို့ကုိသာလျှင် ေရှဵဦဵစွော ေကာက်ယူ၍ အမှုန့် ဖစ်ေအာင် ေထာင်ဵထုကကိတန်ယ် 

ေလ၏။ ကကင်ဵေသာ နူဵ ညဳဴေကျေလွေယ်ေသာ ေဆဵ မစေ်ဆဵရွကတ်ို့ကုိမူကာဵ တေပါင်ဵ 

တည်ဵပင် ပု၍ ေထာင်ဵထုကကိတန်ယ် ခင်ဵကုိ  ပုေလ၏။ ထုိေနာက်မှ အမှုန့်အ ဖစသ့ုိ် 

ေရာက်ကုန်ပပီဵေသာ ခက်မာေသာ ေဆဵ မစမ်ှုန့်၊ နူဵ ညဳဴေသာ ေဆဵ မစမ်ှုန့်တို့ကုိ ေရာေနှာ 

ပပီဵလျှင် ေကျောက် ပင်ေပါ်၌တင်၍ ေကျောက်သွောဵ ဖငဴ် ညက်စွောကကိတက်ာ ေဆဵလုဳဵတို့ကုိ 

 ပုလုပ်ေလ၏။ ဤသ့ုိ  ပုလုပ်သည်ရှိေသာ် ချေမ်ဵသာလွေယ်ကူစွော ေဆဵအ ဖစသ့ုိ်ေရာက် 

ေအာင် တတစ်ွေမ်ဵနိုင်ေလသည်။ 

ထ့ုိအတ ူ အလဳုဵစုဳေသာ ေေယျေဓမ္မေအရာတ့ုိ၌ ကျွမ်ဵကျေင်ေတာ်မူပပီဵေသာ  မတ်စွောဘုရာဵ 

သည်လည်ဵ နာမ်တရာဵ၊ ရပု်တရာဵတို့၌ လက္ခဏာေရဵသဳုဵပါဵသ့ုိတင်၍ နစိ္စဝိပလ္လာသ၊ 

သုခဝိပလ္လာသ၊ အတ္တ ဝိပလ္လာသတို့ကုိ ပယ်ေဖျောက် ခင်ဵအကျေ ို ဵငှာ အာဵထုတ်ကျေငဴ်ကကဳ 

ကကကုန်ေသာ နတ်၊ လူ၊  ဗဟ္မော သတ္တဝါတို့သည် အနု-အရင်ဴအာဵ ဖင်ဴ ထုိက်သညဴ် 

အာဵေလျော်စွော တရာဵတို့ကုိ မခွေဲ ခမ်ဵအပ် မေဝဖနအ်ပ်သည်ရှိေသာ် လွေန်စွော ပင်ပန်ဵကက 

ကုန်လတ္တဳ့၊ တရာဵထူဵကုိရ ခင်ဵငှာ ခဲယဉ်ဵကကကုန်လတ္တဳ့ဟ၍ူ ေ မာ် မင်သိရှိေတာ်မူသ ဖငဴ် 

နာမ်တရာဵတို့တွေင် ေဝဒနာ၊ သညာ၊ စတိ်တည်ဵဟေူသာ တရာဵသဳုဵပါဵကုိ အသီဵ အ ခာဵ 

ထုတန်တု်ေတာ်မူ၍ ခန္ဓာတခ ုတခုစီ ဖွေဲ့ပပီဵလျှင် ေဟာကကာဵေတာ်မူရသည်။ 

သတ္တဝါတို့အာဵ သုခဟ၍ူ ေဖာက်ေဖာက် ပန ်ပန် ထင်ေစတတ်ေသာတရာဵတို့တွေင် 

ေဝဒနာသည် အလွေန်ကဲဆုဳဵ ဖစ၏်။ ေဝဒနာေကကာငဴ် သုခဝိပလ္လာသ  ဖစရ်ေပသည်။ 



သတ္တဝါတို့အာဵ အတ္တဟူ၍ ေဖာက်ေဖာက် ပန ်ပန် ထင်ေစတတ်ေသာတရာဵတို့တွေင် 

သညာသည် အလွေန်ကဲဆုဳဵ ဖစ၏်။ သညာေကကာငဴ် အတ္တဝိပလ္လာသ  ဖစရ်ေပသည်။ သတ္တဝါ 

တို့အာဵ နစိ္စဟ၍ူ ေဖာက်ေဖာက် ပန ်ပန် ထင်ေစတတ်ေသာတရာဵတို့တွေင် စတိ်သည် 

အလွေန်ကဲဆုဳဵ ဖစ၏်။ စိတ်ေကကာငဴ် နစိ္စဝိပလ္လာသ  ဖစရ်ေပသည်။ 

ငါဵအစရှိကုန်ေသာ ေရသတ္တဝါတို့သည် ေရမျောဵမျောဵရှိလျှင် ပျေင်ဵရိ ခင်ဵ မရိှကကကုန်။ ေရမရိှ 

လျှင်မူကာဵ လွေန်စွော ပျေင်ဵရိပငီဵေငွေ့တတက်ကကုန၏်။ ထို့ ပင် ပျောဵ၊ ပိတုန်ဵတို့သည် ေတာ 

ေတာင်တို့၌ ပန်ဵ ဝတ်ရည် အရသာကုိ ရကကကုန်၏။ ထုိသ့ုိ ပန်ဵ ဝတ်ရည်ရရာ ဖစေ်သာ 

ေတာေတာင်တို့၌ မပငီဵေငွေ့ဘဲ လွေန်စွော ေပျော်ေမွေ့ကကကုန်၏။ ပန်ဵ ဝတ်ရည်ကုိ မရေသာ 

ေတာေတာင်တို့၌မူကာဵ မေပျော်မေမွေ့ လွေန်စွော ပငီဵေငွေ့ကကကုန်၏။ ထ့ုိအတ ူ သတ္တဝါ 

အေပါင်ဵ တို့အာဵ သုခဟူ၍ အပမဲမှတထ်င်လျှက် အာဵကုိဵအာဵထာဵအပ်ေသာ အရာတ့ုိတွေင် 

ေဝဒနာနငှဴ်တူေသာ အာဵကုိဵအာဵထာဵရာ မည်သည် မရှိေချေ။ လ့ူစည်ဵစမိ်၊ နတ်စည်ဵစိမ်၊ 

 ဗဟ္မောစည်ဵစမိ်တို့ကုိ သာယာေတာင်ဴတကကကုန်၏  ဆိေုသာ်လည်ဵ သုခေဝဒနာ အလို့ငှာ 

သာလျှင် ေတာင်ဴတကကကုန်၏။ ထုိ လ့ူစည်ဵစမိ်၊ နတ်စည်ဵစိမ်၊  ဗဟ္မောစည်ဵစမိ်တို့နှငဴ် 

ကင်ဵ၍ သုခေဝဒနာကုိ ရမည်ဆိုလျှင် ထုိ လ့ူစည်ဵစိမ်စသည်တို့ကုိ ေတာင်ဴတသာယာကက 

မည် မဟုတ။် ထိုမှတပါဵ ဖဿ၊ ေစတနာ-အစရိှေသာ တရာဵ၊ ဝိတက်၊ ဝီရိယ-အစရိှ 

ေသာတရာဵ၊ သဒ္ဓါ၊ ပညာ-အစရိှေသာတရာဵတို့သည် အဘိသခေရဏကိစ္စ ဖငဴ် မျေက်ေမှာက်၊ 

မျေက်ကွေယ် စရီငဖ်ွေယ်ဟူသမျှတ့ုိကုိ အမျေ ို ဵမျေ ို ဵ စရီင်ကကေသာ်လည်ဵ လုိရင်ဵအချေုပ်မှာ သုခ 

ေဝဒနာကုိ ရလို ခင်ဵေကကာငဴ်သာလျှင် စရီငက်ကကုန်၏။ ဤသို့ အလဳုဵစုဳေသာ သတ္တဝါတို ့

သည် သုခေဝဒနာ၌ ေမျှာ်လင်ဴေသာစတိ်တို့ ဖင်ဴသာလျှင် အမျေ ို ဵမျေ ို ဵ စရီငက်ကကုန်၏။ 

ထ့ုိေကကာငဴ ် သုခဟု မှတထ်င်၍ အာဵကုိဵအာဵထာဵအပ်ေသာတရာဵတို့တွေင် ေဝဒနာသည် 

အထွေတအ်ထိပ်ဆုဳဵ  ဖစ်ေပ၏။ ထ့ုိေကကာငဴ်  မတ်စွောဘုရာဵသည် ထုိေဝဒနာကုိ အသီဵ အ ခာဵ 

ထုတန်တု်ေတာ်မူ၍ ခန္ဓာတခ ုဖွေဲ့ေတာ်မူပပီဵလျှင် ခန္ဓေဒသနာေတာ်ကုိ ေဟာေတာ်မူရ၏။ 



ထုိမှတပါဵ အလဳုဵစုဳေသာ သတ္တဝါတို့အာဵ အတ္တဟု မှတထ်င် စွေဲပမဲ၍ အာဵကုိဵအာဵထာဵ 

အပ်ေသာ တရာဵတို့တွေင် သညာနှငဴ်တူေသာ အာဵကုိဵအာဵထာဵရာမည်သည် မရိှ။ ထုိထုိ 

သတ္တဝါ အမျေ ို ဵဇာတ်၌  ဖစက်ကရကုန်ေသာ သတ္တဝါဟူသမျှတ့ုိ၏ မိမိတို့ဘာသာ 

အာဵေလျော်စွော သိသငဴ်သိထိုက်ေသာ အရာဟသူမျှကုိ သညာ ဖငဴ် အ ပည်ဴအစုဳ အကနု ်

မှတသ်ာဵ၍ သိကကာဵလိမ္မောသည်၏အ ဖစ်သ့ုိ ေရာက်ကုန်၏။  ထိုသ့ုိ သိကကာဵလိမ္မောသည်၏ 

အ ဖစသ့ုိ် ေရာက်ကုန်ေသာ သတ္တဝါတို့သည်လည်ဵ “ငါမတှပါဵေသာသူတို့သည် ဤမျေ 

ှေလာက် သိကကကုန်၏။ ငါလည်ဵ ထိုမျှေလာက်ပင ် သိကျွမ်ဵနာဵလည်၏။ အဘယ်သူ 

သည် ငါ့ထက်သာလွေန်၍ တတ်ေ မာက်ပါေတာဴအဳဴနည်ဵ”ဟ၍ူ အထင်အ မင် ကကာဵေမာက် 

ပပီဵလျှင် သိကကာဵ လိမ္မောမှုဟုဆိုအပ်ေသာ သညာကုိ အမွေန်အ မတ ် အတ္တကကီဵ ပုလုပ်၍ 

လှညဴ်လည်သွောဵလာကကကုန်၏။ ထို့ေကကာငဴ် အတ္တဟူ၍ မှတထ်င်အာဵကုိဵအပ်ေသာ 

တရာဵတို့တွေင် သညာသည် အထွေတအ်ထိပ်ဆုဳဵ  ဖစေ်ပ၏။ ထ့ုိေကကာငဴ်  မတ်စွောဘုရာဵသည် 

ထုိသညာကုိ အသီဵ အ ခာဵထုတန်တု်ေတာ်မူ၍ ခန္ဓာတခ ု ဖွေဲ့စည်ဵပပီဵလျှင် ခန္ဓေဒသနာ 

ေတာ်ကုိ ေဟာေတာ်မူရ၏။ 

ထုိမှတပါဵ အလဳုဵစုဳေသာ သတ္တဝါအေပါင်ဵတို့အာဵ နစိ္စဟ၍ူ မှတပ်ပီဵလျှင်အပမဲအစွေဲ  အာဵကုိဵ 

အာဵထာဵအပ်ေသာ တရာဵတို့တွေင် စတိန်ငှဴ်တူေသာ အာဵကုိဵအာဵထာဵရာမည်သည် မရိှ။ 

ထုိစကာဵသည် မှန်လှေပ၏။ သုခ၊ ဒကု္ခတို့ကာဵ အပမဲမရိှကုန်။ သုခ ဖစခ်ိုက် ဒကု္ခ မရိှ၊ 

ဒကု္ခ ဖစခ်ိုက် သုခမရိှ။ သညာလည်ဵ မပမဲေချေ။ ရဳခါ ေမဴေလျောဴေပျောက်ပျေက်တတ်၏။ 

ရဳဖန်ရဳခါ မေမဴမေလျောဴတတ်။ ဝီရိယလည်ဵ အပမဲ မရိှ။ ရဳခါ အာဵထုတ၏်၊ ရဳခါ အာဵမထုတ။် 

ေလာဘလည်ဵ အပမဲမရှိ။ ရဳခါ အလုိရိှ၏၊ ရဳခါ အလိုမရိှ။ သဒ္ဓါလည်ဵ အပမဲမရိှ။ ရဳခါ 

ကကည်ညို၏၊ ရဳခါ မကကည်ညို။ ပညာလည်ဵ မပမဲ။ ရဳခါ သိသငဴ်သိထိုက်သမျှကုိ သိ၏၊ ရဳခါ 

သိသငဴ်သိထိုက်သည်ကိုပင် မသိ။ ဤသို့လျှင် ေစတသိက်တရာဵတို့၏ သာမညအာဵ ဖင်ဴ 

အပမဲမရိှေသာ သေဘာကုိမူကာဵ ေလာကီသတ္တဝါတို့ပင် ထင်ရှာဵစွော သိနုိင်ကကကုန်၏။ 

စတိ်၏ အပမဲမရိှပုဳကုိမူကာဵ ထင်ရှာဵစွော မသိနိုင်ကကကုန်။ ထိုစိတသ်ည် ပမဲေသာတရာဵေပ 



တည်ဵ၊ နစိ္စထာဝရ တရာဵေပတည်ဵ။ နစိ္စတရာဵ ဖစေ်သာေကကာငဴ်သာလျှင် ရဳခါ စတိ် ဖစ၏်၊ 

ရဳခါ စတ်ိမ ဖစ်ဟူ၍ နစှမ်ျေ ို ဵေသာ ဆိဖုွေယ်ကုိ မရအပ်။ စတိ်သည် အပမဲ ဖစေ်ပါ်၏ဟူ၍သာ 

ဆိအုပ်၏။ ထုိစိတသ်ည် သတ္တဝါတို့၏ သန္တာန၌် အပမဲအစွေ ဲဖစလ်ျေက် ရဳခါ သုခနှငဴ်ယှဉ်၏, 

ရဳခါ ဒုက္ခနှငဴ်ယှဉ်၏, ရဳခါ သဒ္ဓါနှငဴ်ယှဉ်၏, ရဳခါ ပညာနှင်ဴယှဉ်၏-စသည် ဖငဴ် မှတထ်င်ကက 

ကုန်၏။ သတ္တဝါတို့၏ သန္တာန၌် စတိ်သည် အပမဲတည်ေနေသာ အသက်တရာဵကုိယ်ပင် 

တည်ဵဟ၍ူလည်ဵ မှတထ်င်ကကကုန်၏။ ထို့ေကကာငဴ် နစိ္စဟ၍ူ မှတထ်င်အာဵကုိဵအပ်ေသာ 

တရာဵတို့တွေင် စတိ်သည် အထွေတအ်ထိပ်ဆုဳဵ  ဖစ်ေပ၏။ ထ့ုိေကကာငဴ်  မတ်စွောဘုရာဵသည် 

ထုိစိတကုိ် အသီဵ အ ခာဵထုတန်တု်ေတာ်မူ၍ ခန္ဓာတခ ု ဖွေဲ့စည်ဵပပီဵလျှင် ခန္ဓေဒသနာေတာ် 

ကုိ ေဟာေတာ်မူရ၏။ 

ရပူက္ခန္ဓာသည်ကာဵ ရှစ်ဆယ်ေသာ ပိုဵမျေ ို ဵတို့၏ ေနရာအိမ်လည်ဵ ဖစ၏်။ ကုိဵဆယ်ဴ 

ေ ခာက်ပါဵေသာ အနာေရာဂါတ့ုိ၏ အိပ်ရာလည်ဵ ဖစ၏်။ သဳုဵဆယဴ်နှစပ်ါဵေသာ ကဳကကမ္မော 

တ့ုိ၏ တည်ရာလည်ဵ ဖစ၏်။ ထုိ ရပူက္ခန္ဓာသည် မှည်ဴရင်ဴေသာအခါလည်ဵ ပျေက်၏။ အပုပ် 

အတိ ပညဴ်ေသာ ရပူက္ခန္ဓာကုိ လုပ်ေကျွဵေမွေဵ မူရ ခင်ဵသည် သူေသေကာင်ပုပ်ကို 

ဖက်တွေယ်ထာဵရသည်နှငဴ်တူလှေပ၏။ ရပူက္ခန္ဓာသည် သူေသေကာင်ပုပ်နှင်ဴတူ၏၊ 

သမုဒ္ဒရာအလယ်၌ သေဘောပျေက်၍ ေရလယ်တွေင် ေမျောပါေနသူသည် အပုပ်ေကာင်ကို 

ေတွေ့လျှင် မေကာင်ဵမှန်ဵသိလျှက် မစက်ဆတု်နုိင်ဘဲ ေသေဘဵကုိ ေကကာက်သ ဖင်ဴ 

အပုပ်ေကာင်ကုိ ဆွေေဲလ၏။ လှိုင်ဵတဳပုိဵပုတ၍် အပုပ်ေကာင်နှငဴ်ပင် ကမ်ဵစပ်နာဵသ့ုိ 

ေရာက်လျှင် အပုပ်ေကာင်ကုိ စက်ဆတု်၍ စွေန့်ပယ်သကဴဲသ့ုိ သဳသရာကာဵ သမုဒ္ဒရာနှငဴ် 

တူ၏။ သတ္တဝါတို့သည်ကာဵ သေဘောပျေက်၍ ေရလယ်တွေင် ေမျောပါေနသူနှင်ဴတူ၏။ 

ရပူက္ခန္ဓာသည်ကာဵ အပုပ်ေကာင်နှငဴ်တူ၏။ ေမျောပါေနသူသည် မိမိသဏ္ဍာန၌် ဒါနသီလ 

ဘာဝနာကုိ  ဖစေ်စသည်ကာဵ လှိုင်ဵတဳပိုဵပုတသ်ည်နှင်ဴတူ၏။ ဒါနသီလဘာဝနာတည်ဵ 

ဟေူသာ လှိုင်ဵတဳပိုဵပုတခ်တ်လျှင် နဗိ္ဗာနတ်ည်ဵဟေူသာ ကမ်ဵသို့ ေရာက်ေလ၏။ နဗိ္ဗာန် 



တည်ဵဟေူသာ ကမ်ဵသ့ုိ ေရာက်သူသည် ရပူက္ခန္ဓာတည်ဵဟေူသာ အပုပ်ေကာင်ကုိ 

စက်ဆတု်၍ စွေန့်ပယ်ေလ၏။ ဤကဴဲသ့ုိ ရပူက္ခန္ဓာသည် သူေသေကာင်ပုပ်နှငဴ်တူ၏။ 

ရူပက္ခန္ဓာ၊ ဖဖစ်-ပျက်သာ၊  

မမမဲ-ဆင်ဵရ၊ဲ ေ ကာက်စရာ၊ 

အစိုဵမရ၊ အနှစ်မပါ၊ 

ကုသုိလ်ဖပုလ့ုိ၊ အနှစ်ရှာ။ 

ေဝဒနာက္ခန္ဓာ၊ ဖဖစ-်ပျက်သာ၊  

မမမဲ-ဆင်ဵရ၊ဲ ေ ကာက်စရာ၊ 

အစိုဵမရ၊ အနှစ်မပါ၊ 

ကုသုိလ်ဖပုလ့ုိ၊ အနှစ်ရှာ။ 

သညာက္ခန္ဓာ၊ ဖဖစ-်ပျက်သာ၊  

မမမဲ-ဆင်ဵရ၊ဲ ေ ကာက်စရာ၊ 

အစိုဵမရ၊ အနှစ်မပါ၊ 

ကုသုိလ်ဖပုလ့ုိ၊ အနှစ်ရှာ။ 

သခခါရက္ခန္ဓာ၊ ဖဖစ-်ပျက်သာ၊  

မမမဲ-ဆင်ဵရ၊ဲ ေ ကာက်စရာ၊ 

အစိုဵမရ၊ အနှစ်မပါ၊ 

ကုသုိလ်ဖပုလ့ုိ၊ အနှစ်ရှာ။ 

ဝိညာဏက္ခန္ဓာ၊ ဖဖစ်-ပျက်သာ၊  

မမမဲ-ဆင်ဵရ၊ဲ ေ ကာက်စရာ၊ 

အစိုဵမရ၊ အနှစ်မပါ၊ 

ကုသုိလ်ဖပုလ့ုိ၊ အနှစ်ရှာ။ 



“ဆိမိုန့်ဟတု်ရာစဉ်ဵစာဵပါေလာဴ၊ ခန္ဓာဘာရပဉ္စရကာဵ၊ ယုယခင်မင ် စနိေ်ရွှေဆင်၍ 

ဖပုဖပင်ပိုက်ေထွေဵနင်ေကျွေဵေမွေဵလည်ဵ အေရဵမေရာက် သဲေရေမှာကသ့ုိ် နငဴ်ေနာက်မပါ 

နင်လုိရာကုိ ဘယ်ခါမလုိက် နငဴ်အကကိုက်နှငဴ် တိက်ုရုိက်ဖီလာဆန့်ကျင်ပါခဴဲ။” (        

       ) 

“ခန္ဓာငါဵပါဵတ့ုိ၏ အနှစသ်ာရကင်ဵမဴဲပုဳ” 

ခန္ဓဝဂ္ဂသဳယုတ်ပါဠိေတာ်၌  မတ်စွောဘုရာဵက- 

“ေရဖမှုပ်ပမာ၊ ရုပ်ခန္ဓာ၊ ေဝ-မှာ ေရပွေက်ဟန။် 

တဳလျှပ်ပမာ၊ မှတသ်ညာ၊ သခခါ ငှက်ေပျာစ။ဳ 

မျက်လှညဴ်အသွေင်၊ စတိ်ဝိညာဏ်၊ ငါဵအင် နှစမဴဲ် ခန။်” (ခန=်ခန္ဓာ) ဟ၍ူ ေဟာေတာ်မူထာဵ 

၏။ 

ရပူက္ခန္ဓာသည် ေရ မှုပ်နှငဴ်တူ၏။ ေဝဒနာက္ခန္ဓာသည် ေရပွေက်နှငဴ်တူ၏။ သညာက္ခန္ဓာသည် 

တဳလျှပ်နှငဴ်တ၏ူ။ သခေါရက္ခန္ဓာသည် ငှက်ေပျောတုဳဵ နငှဴ်တူ၏။ ဝိညာဏက္ခန္ဓာသည် 

မျေက်လှညဴ်ဆရာနင်ဴှတူ၏။ 

တူပဳုကုိ အနည်ဵငယ် ရှင်ဵ ပပါမည်။ ေရ မှုပ်စုိင်သည် ေတာင်ကကီဵ ကမ်ဵကကီဵေလာက်ပင် 

ကကီဵကျေယ်စွော စေုဆာင်ဵတည်ရှိေသာ်လည်ဵ တစဳုတရာ အနှစ်သာရ မရှိေလသ ဖင်ဴ 

သဳုဵေဆာင်ရန် မထိုက်၊ စွေန့်ပစဖ်ွေယ်ရာကကီဵသာ  ဖစေ်လသကဴဲသ့ုိ ရပူက္ခန္ဓာကကီဵသည်လည်ဵ 

တစဳုတရာ အနှစ်သာရဟူ၍ မရိှ၊ သဳုဵေဆာင်ရန် မထုိက်၊ စွေန့်ပစဖ်ွေယ်ရာ အကာ အ မှုပ် 

အတိကကီဵသာ  ဖစ၏်။ ေရ မှုပ်စုိင်ကကီဵကဴဲသ့ုိ ပျေက်စီဵလွေယ်ေသာ သေဘာလည်ဵ ရိှေပ၏။ 

ေရအ ပင်၌ အထက်ကကျေေရာက်ေသာ မုိဵေရေပါက်စသည်တို့ေကကာငဴ် ရတု်တရက် 

 ဖစေ်ပါ်လာေသာ ေရပွေက်သည် မိမိ ဖစေ်ပါ်ရန ် ကျေေရာက်လာေသာ မုိဵေရေပါက်ေကကာငဴ် 



ရတု်တရက် ဖစေ်ပါ်ပပီဵလျှင် တခဏချေင်ဵ ပျေက်စီဵချေုပ်ေပျောက် ခင်ဵသ့ုိ ေရာက်ေလ၏။ 

တနာရီ, နစှန်ာရီစသည် ဖငဴ် တစဳုတရာေသာ ဌာန၌ အသုဳဵချေရန်ထာဵေသာ်လည်ဵ 

အရှည်ခိုင်ခဳ ဴ တည်တဳနဴိုင်ေသာသေဘာ မရိှ။ ေဝဒနာက္ခန္ဓာသည်လည်ဵ မျေက်စိ၊ နာဵ၊ နာှ-

စေသာ ဒွေါရေ ခာက်ပါဵတ့ုိ၌ ထိခိက်ုလာေသာ အဆင်ဵ၊ အသဳ-စေသာ အာရဳုေ ခာက်ပါဵ 

တို့ေကကာငဴ ် ရတု်တရက်  ဖစေ်ပါ်လာေသာ သေဘာတရာဵေပတည်ဵ။ တနာရီ, နစှန်ာရီ 

စသည် ဖင်ဴ ထာဵ၍ ခဳစာဵရန် အသုဳဵချေရန် ခိုင်ခဳေဴသာ တရာဵမျေ ို ဵ မဟတု်။ ရတု်တရက် ဖစ၊် 

ရတု်တရက်ေပျောက်ေသာ သေဘာမျေ ို ဵသာတည်ဵ။ တစဳုတရာ အာဵကုိဵစရာ မရှိ      

တရာဵမျေ ို ဵေပတည်ဵ။ 

ေရ၏အသွေင် ဖငဴ် ဟန်ေဆာင်တတ်ေသာ တဳလျှပ်သည် သာဵသမင်တို့ကုိ ေရထင်ေအာင် 

 ပုလုပ်ရဳုမျှသာ  ဖစ၏်။ စင်စစ်အာဵ ဖင်ဴ ေရလည်ဵ မဟတု်ေချေ။ ေရထင်၍ လုိက်လဳ 

ရှာေဖွေေသာ ေတာသမင်တ့ုိကုိ အမျေ ို ဵမျေ ို ဵေသာ ဒကု္ခတို့ကုိ ေပဵကာ ေသသည်တိုင်ေအာင် 

နှိပ်စက်ေလ၏။ ထ့ုိအတူ သညာက္ခန္ဓာသည် သတ္တဝါအေပါင်ဵတို့အာဵ ေယာကျ်ောဵ 

ဟတု်သည်, မိန်ဵမ−ဟတု်သည်, ငါဟုတသ်ည်, သူတပါဵဟုတသ်ည် စေသာအာဵ ဖင်ဴ 

အထင်အမျေ ို ဵမျေ ို ဵတို့ကုိ  ဖစေ်အာင်  ပုလုပ်တတ်၏။ စင်စစအ်ာဵ ဖင်ဴ ေယာကျ်ောဵ, မိန်ဵမ 

စသည် မဟုတ။် ရပု်နာမ်ဓမ္မေသခေါရ အစုအပဳုကကီဵမျောဵသာတည်ဵ။ ေယာကျ်ောဵ, မိန်ဵမ 

စသည် ဖင်ဴ ထင်ေယာင်ထင်မှာဵ  ဖစေ်နကကကုန်ေသာ သတ္တဝါအေပါင်ဵတို့ကုိ သညာက္ခန္ဓာ 

သည် မိမိက ေရှ့ေဆာင်  ပုလုပ်၍ သဳသရာဝဋ်ဆင်ဵရဲ၌ အတင်ဵနှိပ်စက်ေလ၏။ 

တဆင်ဴထကတ်ဆင်ဴ အရူဵရငဴ်ေအာင် ေယာကျ်ောဵ, မိန်ဵမ စေသာ အမှတသ်ညာကုိသာ 

ရငဴ်သနေ်စ၏။ 

ငှက်ေပျောတဳုဵသည် ေချောေချောေမွေ့ေမွေ့ သဏ္ဌာန် ဖငဴ် ပညာမဴဲေသာ သတ္တဝါတို့ကုိ အနှစ်ရိှ 

ေသာ သစသ်ာဵကကီဵဟူ၍ ထင်ေစ၏။ တစဳုတရာ အသုဳဵချေ၍ရစေကာင်ဵေသာ သစသ်ာဵမျေ ို ဵ 

ဟ၍ူ ထင်ေစ၏။ စင်စစ်မူကာဵ ထိုငှက်ေပျောတုဳဵ သည် အနှစ်သာရ မရိှေလသ ဖင်ဴ 



ငှက်ေပျောပင်တခလဳုုဵကုိ  ပင်ပမှစ၍ တဆင်ဴထကတ်ဆင်ဴ အနှစ်ကုိရှာေသာ်လည်ဵ အနှစ်ကုိ 

မေတွေ့ဘဲ ေနာက်ဆုဳဵအခါ အသဳုဵမကျေသကဴဲသ့ုိ ဖဿ၊ ေစတနာ၊ ဝိတက်၊ ဝီရိယ၊ သဒ္ဓါ၊ 

ပညာစေသာ သခေါရက္ခန္ဓာတို့သည် သတ္တဝါတို့ကုိ အခိုင်အပမဲ အာဵကုိဵအာဵထာဵစရာ 

အေနအာဵ ဖင်ဴ ထင်ေစကုန်၏။ သတ္တဝါတိုသ့ည်လည်ဵ ဝီရိယ၊ သဒ္ဓါ၊ ပညာစသည်တို့ကို 

အာဵကုိဵအာဵထာဵကကရကုန်၏။ စင်စစ်မူကာဵ ထုိ သခေါရက္ခန္ဓာတို့သည် အနှစ်သာရ မရှိကက 

ကုန်ေသာေကကာငဴ ် တခုစီတခစုီ ေသချောစွော ဝိပဿနာဉာဏ် ဖငဴ် ရှာေဖွေစိစစရ်ာ တစဳုတခု 

အနှစ်သာရကိ ုမေတွေ့ဘဲ ေနာက်ဆုဳဵ၌ အသုဳဵမကျေ အာဵကုိဵစရာ အာဵထာဵစရာ မရကုန်။ 

လိမ္မောေသာ မျေက်လှည်ဴဆရာကကီဵသည် ေရွှေမဟုတေ်သာ အုတ်ခေဲကျောက်ခဲစသည်တို့ကို 

ေရွှေထငေ်အာင်  ပုလုပ် ပေလ၏၊ စိန်ထငေ်အာင်,  မထင်ေအာင် ရတနာထင်ေအာင် 

 ပုလုပ် ပေလ၏။ စင်စစမ်ူကာဵ ထို မျေက်လှညဴ်ဆရာကကီဵ  ပုလုပ်အပ်ေသာ မျေက်လှည်ဴ 

ရပု်သည် ေရွှေစစမ်ဟတု်၊ စနိ ်မရတနာစစ် မဟုတ၊် အုတ်ခေဲကျောက်ခဲတ့ုိသာ  ဖစသ်ကဴဲသ့ုိ 

စက္ခုဝိညာဏ်အစရှိေသာ ဝိညာဏက္ခန္ဓာတို့သည် ဓာတ်သေဘာအာဵ ဖင်ဴ  မင်မှုကို 

ပုဂ္ဂိုလ် မင်မှုဟူ၍၎င်ဵ၊ ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပင်  မင်တတ်၏ဟူ၍၎င်ဵ၊ ဓာတ်သေဘာအာဵ ဖင်ဴ 

ကကာဵမှုကုိ ပုဂ္ဂိုလ်၏ကကာဵမှုဟူ၍၎င်ဵ၊ ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပင် ကကာဵတတ်၏ဟူ၍၎င်ဵ၊ ဓာတ် 

သေဘာအာဵ ဖင်ဴ သိမှုကိ ု ပုဂ္ဂိုလ်၏သိမှုဟူ၍၎င်ဵ၊ ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပင် သိတတ်၏ဟူ၍၎င်ဵ 

လိမ်လည်လှည်ဴ ဖာဵ၍  ပတတ်ေချေ၏။ စင်စစမ်ှာ ပုဂ္ဂိုလ်၏ အ မင်အသိမျောဵ မဟုတ။် 

ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပင်လျှင်  မင်တတ်သည် သိတတ်သည် မဟုတ။် ဒွေါရေ ခာက်ပါဵတို့၌ အာရုဳ 

ေ ခာက်ပါဵတို့၏ ထိခိက်ုမှုေကကာငဴ်  ဖစေ်ပါ်လာေသာ ဝိညာဏဓာတတ်ို့သာတည်ဵ။ 

ထ့ုိေကကာငဴ ်ဝိညာဏက္ခန္ဓာသည်လည်ဵ သတ္တဝါတို့၏ အထင်အ မင်နှငဴ် ကွောေဝဵ၍ အာဵကုိဵ 

စရာ အာဵထာဵစရာ မရ ဖစေ်ချေ၏။ 

တနည်ဵ ဥပမာအာဵ ဖငဴ် ရပူက္ခန္ဓာသည် လူနာတို့၏ တည်ဵခိုရာ ေဆဵရုဳကကီဵနငှဴ်တူ၏။ 

ေဝဒနာက္ခန္ဓာသည် အနာေရာဂါနှင်ဴတူ၏။ သညာက္ခန္ဓာသည် အနာေရာဂါတ့ုိကုိ ထကက 



ေစတတ်ေသာ မညီမျှသညဴ် ေသွေဵ၊ သည်ဵေ ခ၊ ေလ၊ သလိပ် အစရိှေသာ အဇ္ဈတ္တ 

အေကကာင်ဵစနုငှဴ်တူ၏။ သခေါရက္ခန္ဓာသည် ထုိအနာေရာဂါကိ ု ထေစတတ်ေသာ အစာ 

အာဟာရ၊ ေညှာ်၊ ဥတုအစရိှေသာ ဗဟဒိ္ဓအေကကာင်ဵစနုငှဴ်တူ၏။ ဝိညာဏက္ခန္ဓာသည် 

အနာေရာဂါစွေဲကပ်ေနေသာ လူနာနငှဴ်တူ၏။ 

တနည်ဵ ဥပမာအာဵ ဖငဴ် ရပူက္ခန္ဓာသည် ေနှာင်အိမ်ကကီဵနငှဴ်တူ၏။ ေဝဒနာက္ခန္ဓာသည် 

သဳေ ခကျေဉ်ဵခတ ်ခင်ဵ၊ ရိုက်နှက်ပုတ်ခတ ်ခင်ဵတ့ုိနှငဴ်တူ၏။ သညာက္ခန္ဓာသည် ေထာင်သ့ုိ 

ကျေရန် အေကကာင်ဵ ဖစ်ေသာ ခိုဵမှု, တိက်ုမှုစေသာ ရာဇဝတ်မှုမျောဵနငှဴ်တူ၏။ သခေါရက္ခန္ဓာ 

သည် ေထာင်မှူဵေယာကျ်ောဵနငှဴ်တူ၏။ ဝိညာဏက္ခန္ဓာသည် အ ပစအ်ာဵေလျော်စွော ေထာင်သ့ုိ 

ကျေေသာသူနှငဴ်တူ၏။ ဤသို့စသည် ဖငဴ် ခန္ဓာငါဵပါဵတ့ုိ၏ ဥပမာသည် မျောဵစွောရှိေပ၏။ 

ဤခန္ဓာငါဵပါဵအေပါင်ဵသည် ရန်သူငါဵေယာက်နှငဴ်တူေလစွေ။ ဝနထု်ပ်ကကီဵ ငါဵထုပ်နှင်ဴ 

တူေလစွေ။ ထုိဵဆွေတတ ် ကုိက်ခဲတတ်ေလစွေ။ အနိစ္စ-ဒကု္ခ-အနတ္တ ဖစေ်လစွေ။ သဳလျေက်မိုဵ 

ေသာ သူသတ်ေယာကျ်ောဵ ငါဵေယာက်နှင်ဴတူေလစွေ-ဟု အဖနဖ်န် ဉာဏ် ဖငဴ် ရှုအပ်၏။ 

               ,          −    ၌                                        , 

        ,                                               ,    ,                   

                                             “အဆင်ဵ မင်ရာ၊ ရှုမှတက်ာ၊ မှန်စွော 

သိပါေစ။ ဝမ်ဵသာမဖက်၊ စတိ်မပျေက်၊ ရှုလျေက် လျေစလ်ျေူေန။ ရဟန္တာအသွေင်၊ ေယာဂီရှင်၊ 

ရှုလျှင်  ဖစန်ိုင်ေပ”                                                           

                             ဤခန္ဓာေတာင်                            

                                                               ။ 


