(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)

1

(၇) ဆအနုဿတိ နိဒ သ
္ဒေ = အနုဿတိ ၆-ပါးကို အကျယ်ပပချက်
အနုဿတိ ၁၀-ပါး၏ ပု ်အနက်ကို ဖွင့်ပပပခင်း
[၁၂၃] အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်း၏ အခြားမဲ၌
့ အကျဉ်းခြြဲ့ပြီးဒသာ အနုဿတိ ၁၀-ြါးတို့၌ အဆုံးအခြတ်ကားအြန်တလဲလဲ ခြစ်ခြင်းဒ ကာင့် ဒအာက်ဒမ့မှု အမှတ်ရမှု သတိသည်ြင်လျှင် အနုဿတိ-မည်၏ 1။ တနည်းကား0F

ခြစ်ဒစသင့်ဒသာ အရာ၌သာလျှင် ခြစ်ခြင်းဒ ကာင့် ယုံ ကည်၍ ရဟန်းခြုသည့် သ ္ဓါြဗ္ဗဇိတခြစ်ဒသာ အမျိုးဒကာင်းသားဒလျာ်ဒသာ ဒအာက်ဒမ့မှု, အမှတ်ရမှု သတိသည် အနုဿတိ-မည်၏။ 2
1F

(၁)ဗု ္ဓ-ခမတ်စွာဘုရားကို အာရုံခြု၍ခြစ်ဒသာ 3 အနုဿတိ(အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့မှု)သည်
2F

ဗု ္ဓါနုဿတိ မည်၏။ ဤ ဗု ္ဓါနုဿတိဟူဒသာ အမည်သည် ဗု ္ဓ-ခမတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်တို့ကို အာရုံခြုဒသာ
ဒအာက်ဒမ့မှု အမှတ်ရမှု သတိ၏ အမည်ဒြတည်း။
(၂) တရားဒတာ်ကို အာရုံခြု၍ခြစ်ဒသာ အနုဿတိသည် ဓမ္မာနုဿတိ မည်၏။ ဤအမည်သည်
သွာက္ခာတတာ (ဒကာင်းစွာ ဒဟာအြ်သည်၏အခြစ်) အစရှိကုန်ဒသာ တရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်တို့ကို အာရုံခြုဒသာ
သတိ၏ အမည်ဒြတည်း။
(၃) သံဃာဒတာ်ကို အာရုံခြု၍ခြစ်ဒသာ အနုဿတိသည် သံဃာနုဿတိ မည်၏။ ဤအမည်သည်
သုြ္ပဋိြန္နတာ (ဒကာင်းစွာ ကျင့်သည်၏အခြစ်) အစရှိကန
ု ်ဒသာ သံဃာ၏ ဂုဏ်ဒတာ်တို့ကို အာရုံခြုဒသာ သတိ၏
အမည်ဒြတည်း။
(၄) မိမိ၏ သီလကို အာရုံခြု၍ခြစ်ဒသာ အနုဿတိသည် သီလာနုဿတိ မည်၏။ ဤအမည်သည် မကျိုး
သည်၏အခြစ် (ဝါ) မကျိုးခြင်း အစရှိကန
ု ်ဒသာ သီလ၏ဂုဏ်တို့ကို အာရုံခြုဒသာ သတိ၏ အမည်ဒြတည်း။
(၅) မိမိ၏ စွန့်ကကဲဒြးလှုခြင်းကို အာရုံခြု၍ခြစ်ဒသာ အနုဿတိသည် စာဂါနုဿတိ မည်၏။ ဤအမည်
သည် လွတ်လွတ် စွန့်ကကဲဒြးလှုခြင်း အစရှိကုန်ဒသာ စွန့်ကကဲဒြးလှုခြင်း၏ ဂုဏ်တို့ကို အာရုံခြုဒသာ သတိ၏
အမည်ဒြတည်း။

1

အနု-အြန်တလဲလဲ + သတိ-ဒအာက်ဒမ့မှု = အနုဿတိ-အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့မှု။

2

အနု-ဒလျာ်ဒသာ + သတိ-ဒအာက်ဒမ့မှု = အနုဿတိ-ဒလျာ်ဒသာ ဒအာက်ဒမ့မှု။ ဤ၌ ဒလျာ်-ဟူသည်မှာ ဒအာက်ဒမ့သင့်ဒသာ အာရုံ

အားလည်း ဒလျာ်၏။ သ ္ဓါြဗ္ဗဇိတအားလည်း ဒလျာ်သည်ဟု အနက် ၂-ြါးလုံးြင် ယူရာ၏။
3

အ ကင်ဂုဏ်တို့ကို အစွဲခြု၍ ခမတ်စွာဘုရား၌ "ဗု ္ဓ-ဘုရား"ဟူဒသာ အမည်ြညတ် ခြစ်၏။ ထိုဘုရားဂုဏ်တို့ကို တဒြါင်းတည်းယူ၍ ဗု ္ဓံ-

ခမတ်စွာဘုရားကို-ဟု ဆိုသည်။ ထို့ဒ ကာင့် "ဤအမည်သည် ဗု ္ဓ-ခမတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်တို့ကုိ အာရုံခြုဒသာ သတိ၏ အမည်ဒြ
တည်း"ဟု မိန့်ဆိုဒလသည်။ (ဋီကာ) ဤသို့ ဋီကာ၌ ခြဆိုဒသာဒ ကာင့် ဗု ္ဓ-ခမတ်စွာဘုရားကို အာရုံခြု၍-ဟု ဆိုဒသာ်လည်း "ခမတ်စွာ
ဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်တို့ကုိ အာရုံခြု၍" ဟူဒသာ အနက်အဓိြ္ပါယ်ကို ယူရာ၏။ တရားဒတာ်ကုိ အာရုံခြု၍- စသည်တို့၌လည်း နည်းတူြင်
ယူရာ၏။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)

2

(၆) နတ်တို့ကို သက်ဒသအခြစ်ခြင့် အာရုံခြု၍ခြစ်ဒသာ အနုဿတိသည် ဒ ဝတာနုဿတိ မည်၏။
ဤအမည်သည် နတ်တို့ကို သက်ဒသအရာ၌ ထား၍ မိမိ၏ သ ္ဓါအစရှိဒသာ ဂုဏ်တို့ကို အာရုံခြုဒသာ သတိ၏
အမည်ဒြတည်း။
(၇) မိမိ၏ ဒသခြင်းကို အာရုံခြု၍ခြစ်ဒသာ အနုဿတိသည် မရဏာနုဿတိ မည်၏။ ဤအမည်သည်
အသက်ဒြါ်ဒသာ ဇီဝိတိဒ န္ဒေ၏ ခြတ်စဲခြင်းကို အာရုံခြုဒသာ သတိ၏ အမည်ဒြတည်း။
(၈) ဆံြင်စသည်၏ အစိတ်အြိုင်း(၃၂)ြါး အခြားရှိဒသာ ရုြ်ကယ
ို ်ကို အာရုံခြု၍ခြစ်ဒသာ သတိသည်၊
တနည်းကား- ရုြ်ကယ
ို ်၌ခြစ်ဒသာ သတိသည် ကာယဂတာသတိ မည်၏။ ဤအမည်သည် ဆံြင်အစရှိဒသာ
ကိုယ်၏အစိတ် (ဒကာဋ္ဌာသ)နိမိတ်ကို အာရုံခြုဒသာ သတိ၏ အမည်ဒြတည်း 4။
3F

(၉) ဝင်ဒလ ထွက်ဒလတို့ကို အာရုံခြု၍ခြစ်ဒသာ သတိသည် အာနာပါနဿတိ မည်၏။ ဤအမည်သည်
ဝင်ဒလထွက်ဒလ နိမိတ်ကို အာရုံခြုဒသာ သတိ၏ အမည်ဒြတည်း။
(၁၀) ပငိမ်းခြင်းကို (ဝါ) သြခါရအားလုံး ပငိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကို အာရုံခြု၍ခြစ်ဒသာ အနုဿတိသည် ဥပသမာနုဿတိ မည်၏။ 5 ဤအမည်သည် ဆင်းရဲအားလုံး၏ ပငိမ်းရာနိဗ္ဗာန်၏ ဂုဏ်တို့ကို အာရုံခြုဒသာ သတိ၏
4F

အမည်ဒြတည်း။
++++++++++++++

(၁) ဗု ္ဓါနုဿတိပွားပုံ ပပဆိုချက်
[၁၂၄] ဤ၁၀-ြါးဒသာ အနုဿတိတို့တွင် ဒရှးဦးစွာ ခြထားဒသာ ဗု ္ဓါနုဿတိကို ြွားဒစခြင်းငှာ အလိုရှိဒသာ
ဉာဏ်ခြင့် သက်ဝင်ယုံ ကည်သည့် အဒဝစ္စြသာ နှင့် 6 ခြည့်စုံဒသာ ဒယာဂီသည် အဂခါငါးြါးနှင့် ခြည့်စံသ
ု ည့် သင့်
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ဒလျာ်ဒသာဒကျာင်း၌ ဆိတ်ပငိမ်ရာသို့ ကြ်ဒရာက်လျက် အခြင်ြအာရုံမှ ြဲြါွ ကာ ကမ္မဋ္ဌာန်း၌ ဒကာင်းစွာ ကြ်ပငိ
သည်ခြစ်၍"ဣတိြိ ဒသာ ဘဂဝါ အရဟံ သမ္မာသမ္ဗုဒ ္ဓါ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပဒန္နာ သုဂဒတာ ဒလာကဝိ ူ အနုတ္တဒရာြုရိသ မ္မသာရထိ သတ္ထာဒ ဝမနုဿာနံ ဗုဒ ္ဓါ ဘဂဝါ" ဟူ၍
ဤြါဠိဒတာ်၌ လာဒသာနည်းခြင့် ခမတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်တို့ကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့အြ်ကုန၏
် ။
4

ဒကာဋ္ဌာသနိမိတ်ကုိ အာရုံခြုဒသာ-ဟူသည်ကား ဆံြင်အစရှိဒသာ ဒကာဋ္ဌာသတို့၌ စက်ဆုြ်ြွယ်နိမိတ်ကုိ အာရုံခြုဒသာ-ဟု ဆိုလို၏။

ဤမှ ဒရှး၌ခြစ်ကန
ု ်ဒသာ ၇-ြါးဒသာ အနုဿတိတို့၌ နိမိတ်ထင်ခြင်း မရှိဒြ။ ဤကာယဂတာသတိ၌ ရှိဒြသည်ဟု ခြခြင်းငှာ "ဤ၌
နိမိတ်ကုယ
ိ ူခြင်း"ဟု ဆိုခြင်းခြစ်ဒြသည်။ (ဋီကာ)
5

ဥြသမံ-ဟူသည်မှာ သြခါရအားလုံး ပငိမ်းရာတည်း။ ဥြသမာနုဿတိ-နိဗ္ဗာန်၏ သြခါရဆင်းရဲပငိမ်းခြင်း ဂုဏ်ကုိ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်

ဒမ့ခြင်း။
6

ဉာဏ်ခြင့်သက်ဝင်၍ ဘုရားဂုဏ်တို့ကို အမှန်အတိုင်း သိပြီး၍ ခြစ်ဒြါ်ဒသာ ကည်လင်ခြင်း-ယုံ ကည်ခြင်းသည် အဒဝစ္စြသာ မည်၏။

အရိယာမဂ်ခြင့်လာဒသာ ယုံ ကည်ခြင်းဒြတည်း။ တနည်းကား- ထိုအရိယာမဂ်သ ္ဓါနှင့်တူဒသာ သ ္ဓါသည်လည်း အဒဝစ္စြသာ မည်၏။
ယင်းသ ္ဓါသည် မိစ္ဆာအယူဟူဒသာ ဒလတိုက်ြတ်မှုဒ ကာင့် လှုြ်ရှားခြင်းမရှိဒြ။ ထိုအဒဝစ္စြသာ နှင့် ခြည့်စုံဒသာသူ -ဟု ဆိုလိုသည်။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)
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အရဟံဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့်
(၁၂၅) ထိုဂုဏ်ြု ်တို့၌ အနက်ကား=ဒဝးကွာဒသာဒ ကာင့်၄င်း,
=ရန်သူတို့ကို သတ်ပပီးပဖစ်ဒသာဒ ကာင့်၄င်း,
=ဒောက်အကန့်တို့ကို ဖျက်ဆီးပပီးပဖစ်ဒသာဒ ကာင့်၄င်း,
=ပစ္စည်းစသည်တို့ကို ခံယူရန် ေိုကတ
် န်ဒသာဒ ကာင့်၄င်း,
=မဒကာင်းမှုကို ပပုပခင်း၌ (ဝါ) ပပုရန် ဆိတ်ကွယ်ရာ မရှိပခင်းဒ ကာင့်၄င်း,
ဤအဒ ကာင်းတိဒ
ု့ ကာင့် ဘုန်းဒတာ်ကကီးဒတာ်မူဒသာ ထိုခမတ်စွာဘုရားသည် 'အရဟံ' မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏-ဟု
ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်အြ်၏။
ြျဲ့ခြရလျှင်- ထိုခမတ်စွာဘုရားသည် အရိယမဂ်ခြင့် ကိဒလသာတို့ကို ဝိသနာနှင့်တကွ ြယ်ြျက်ဒတာ်မူပြီး
ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် အလုံးစုံဒသာ ကိဒလသာတို့မှ (အာရကာ) ဒဝးကွာဒတာ်မူဒပ၏။ ကိဒလသာတို့မှ အလွန့်
အလွန် ဒဝးကွာရာ၌ တည်ဒတာ်မူဒြ၏။ ဤသို့ ကိဒလသာတို့မှ ဒဝးကွာဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် အရဟံ 76F

မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။
အ ကင်ြုဂ္ဂိုလ်ခမတ်မှာ အ ကင်ကိဒလသာ အညစ်အဒ ကးနှင့်တကွ မခြစ်, မကြ်ပငိ။ ထိုြုဂ္ဂိုလ်ခမတ်သည်
ထိုကဒ
ိ လသာ အညစ်အဒ ကးမှ ဒဝးသည်မည်၏။ ငါတို့၏ ခမတ်စွာဘုရားသည်လည်း ကိဒလသာ အညစ်
အဒ ကးဟူဒသာ အခြစ်ဒ ါသတို့နှင့်တကွ မခြစ်ြဲ ဒဝးကွာဒတာ်မူဒြ၏။ ထို့ဒ ကာင့် အရဟံ-မည်ဒတာ်
မူဒြသည်ဟု သိအြ်၏။
(၁၂၆) ထို့ခြင် ခမတ်စွာဘုရားသည် ထိုကဒ
ိ လသာဟူဒသာ ရန်သူတို့ကို အရိယမဂ်ဟူဒသာ ဓားလက်နက်ခြင့်
သတ်ဒတာ်မူအြ်ကုနပ် ြီ။ ဤသို့ ကိဒလသာရန်သူတို့ကို သတ်ဒတာ်မူပပီး ပဖစ်ဒသာဒ ကာင့်လည်း အရဟံ
မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။
ငါတို့၏ ကိုးကွယ်ရာခြစ်ဒတာ်မူဒသာ ခမတ်စွာဘုရားသည် ရာဂစသည်ဟု ဆိုအြ်ကုန်ဒသာ ရန်သူ
အားလုံးတို့ကိုလည်း အရိယမဂ်ြညာတည်းဟူဒသာ ဓားလက်နက်ခြင့် သတ်ဒတာ်မူအြ်ဒလကုန်ပြီ။ ထိုသို့
ကိဒလသာရန်သူတို့ကို သတ်ဒတာ်မူပြီး ခြစ်ဒသာဒ ကာင့်လည်း အရဟံ-မည်ဒတာ်မူြါဒြသည်ဟု သိအြ်၏။
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အာရကာ-ဒဝးကွာသည် ဟူဒသာြု ်မှ အရဟံ-ဟု ဒခြာင်းလဲလာ၏။ ထို့ဒ ကာင့် ဤအြွင့်အရအားခြင့် အရဟံ=ဝါသနာနှင့်တကွ ၁၅၀၀-

ကိဒလသာ အညစ်အဒ ကးတို့မှ ကင်းဒဝးစင် ကယ်ဒတာ်မူဒြဒသာ ခမတ်စွာဘုရား-ဟု အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်အြ်၏။ သာဝက
ရဟန္တာအရှင်ခမတ်များလည်း ကိဒလသာအားလုံးမှ ကင်း ကသည်ြျည်းြင်။ သို့ဒသာ် ကိဒလသာရှိစဉ်က အဒလ့အလာ ဝါသနာသည်ကား
မကင်းြဲလည်း ရှိတတ်၏။ ထို့ဒ ကာင့် အရှင်ြိလိန္ဒေဝစ္ဆမဒထရ်မှာ ခဗဟ္မဏမျိုးခြစ်ြဲ့စဉ်က အဒလ့အကျင့်အားခြင့် သူတြါးကို "ဝသလသူယုတ်"ဟု ဒခြာဆိုဒလ့ ဝါသနာမကင်းြဲ ရှိဒြသည်။ ဘုရားမှာမူကား ထိုဝါသနာမျိုးြါ ကင်းဒတာ်မူြါဒြသည်။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)

4

(၁၂၇) ထို့ခြင် အ ကင် သံသရာစက်ဘီးသည် အဝိဇ္ဇာနှင့် တဏှာခြင့်ပြီးဒသာ ြုံဒတာင်းရှိသည် ခြစ်၍
ြုညာဘိသြခါရ, အြုညာဘိသြခါရ, အာနဉ္ဇာဘိသြခါရ ဟူဒသာ ဒထာက်အကန့်ရှိသည်ခြစ်၍, ဇရာမရဏ ဟူဒသာ
အကွြ်ရှိသည်ခြစ်၍, အဒ ကာင်းအာသဝခြင့် ပြီးဒသာ ဝင်ရးို ခြင့် ထိုးလျှိုကာ (ကာမ,ရူြ,အရူြဟူဒသာ)
ဘဝသုံးြါး ယာဉ်ရထား၌ ဒကာင်းစွာ တြ်ဆင်ထားအြ်သည်ခြစ်၍ အစမရှိဒသာ ကာလြတ်လုံး မခြတ်လည်
လျက်ရှိ၏။
ဥြမာ

ဥြဒမယျ

ရထားဘီး၏ ြုံဒတာင်း (အလယ်ဗဟိုြျက်)

အဝိဇ္ဇာ, တဏှာ

ဒထာက်အကန့်

ြုညာ, အြုညာ, အာနဉ္ဇာ (သြခါရ ၃-ြါး)

လှည်းဘီးအကွြ်

ဇရာ, မရဏ

လှည်းဘီးဝင်ရိုး

အာသဝ

ရထားလှည်း

ကာမ,ရူြ,အရူြဟူဒသာ ဘဝသုံးြါးသံသရာ

ထိုသံသရာစက်ဘီး၏ ဒထာက်အကန့်အားလုံးတို့ကို ဤခမတ်စွာဘုရားသည် ဒဗာဓိမဏ္ဍိုင်၌ ဝီရိယတည်း
ဟူဒသာ ဒခြတို့ခြင့် သီလတည်းဟူဒသာ ဒခမခြင်၌ ခြည့်စံဒ
ု စဒသာအားခြင့် ရြ်တည်ဒတာ်မူပြီးလျှင် ကံကုိ ကုန်ဒစ
တတ်ဒသာ မဂ်ဉာဏ်တည်းဟူဒသာ ြုဆိန်ကို သ ္ဓါတည်းဟူဒသာလက်ခြင့် စွဲကုင
ိ ်လျက် ြုတ်ခြတ်ြျက်ဆီးဒတာ်
မူအြ်ကုနပ် ြီ။ ဤသို့ သံသရာစက်ဘီး၏ ဒောက်အကန့်တို့ကို ခုတ်ပဖတ်ဖျက်ဆီးဒတာ်မူပပီး ပဖစ်ဒသာဒ ကာင့်
လည်း အရဟံ- 8မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။
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(၁၂၈) ဒထာက်အကန့် ြျက်ဆီးြုံတနည်းဒသာ်ကား-- အဆင့်ဆင့် ဒရှ့သို့လိုက၍
် ဆင်ခြင်လျှင် အစကို
မသိနင
ို ်ဒကာင်းဒသာဒ ကာင့် အနမတဂ္ဂ 9-မည်ဒသာ သံသရာဝဋ် အဝန်းအဝိင
ု ်းကို သံသရာစက်ဘီးဟု ဒြါ်သည်။
8F

8

အရ-ဒထာက်အကန့်တို့ကို+ဟတ-ြျက်ဆီးပြီးဒသာဘုရား= အရဟံ-သံသရာတည်းဟူဒသာ စက်ဘီး၏ သြခါရသုံးြါးတည်းဟူဒသာ

ဒထာက်အကန့်တို့ကို ြျက်ဆီးဒတာ်မူပြီးဒသာ ခမတ်စွာဘုရား။ ဆိုလိုသည်မှာ - ကုသိုလ်,အကုသိုလ်ကဟ
ံ ူ သြခါရဒထာက်အကန့်တို့ကို
ြျက်ဆီးလိုက်သခြင့် ဘဝသစ် ရုြ်နာမ်လုံးဝ မခြစ်ဒတာ့ြဲ ခြတ်စဲသွားဒသာဒ ကာင့် ရုြ
်နာမ်ြန္ဓာတို့၏ ခြစ်စဉ်ဟူဒသာ သံသရာစက်ဘီး ကကီး
မလည်နိုင်ဒတာ့ဒြ။ ထိုသို့ မလည်နိုင်ဒအာင် ဒထာက်အကန့်တို့ကို ြျက်ဆီးဒတာ်မူပြီးဒသာ ခမတ်စွာဘုရားဟု ဆိုလိုသည်။
9

အနု-အဆင့်ဆင့်လိုက်၍+အမတဂ္ဂ-မသိနိုင်ဒကာင်းဒသာ အစရှိသည်= အနမတဂ္ဂ- အဆင့်ဆင့်ဒရှ့သို့လို်
က၍ ဆင်ခြင်လိုက်လျှင် မသိနိုင်

ဒကာင်းဒသာ အစရှိသည့် သံသရာ။ ဆိုလိုသည်မှာ- ယြုဘဝ၌ ဝိညာဏ်နာမ်ရုြ် စဒသာ အကျိုးတရားများ ရှိဒနခြင်းဒ ကာင့် ထိုအကျိုး
တရားတို့၏ အဒ ကာင်းခြစ်ဒသာ အဝိဇ္ဇာတဏှာ စသည်တို့သည် ဒရှးဘဝက ရှိြဲ့သည်ဟု သိရ၏// ထိုဒရှးဘဝ၌လည်း အဝိဇ္ဇာတဏှာ

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)
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အဝိဇာ္ဇ သည် မူရင်းခြစ်ဒသာဒကာင့် ထိုသံသရာစက်၏ ပုံဒတာင်းမည်၏။ ဇရာမရဏသည် အဆုံးခြစ်
ဒသာဒ ကာင့် အကွပ(် တကူ) မည်၏။ ၄င်းတို့မှ ကကင်းကုန်ဒသာ (သခခါရမှ ဇာတိကျဒအာင်) ၁၀-ြါးဒသာ တရား
တို့သည် အဝိဇ္ဇာလျှင် အဒ ကာင်းရင်း မူလရှိဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊ ဇရာမရဏလျှင် အဆုံးရှိဒသာဒ ကာင့်၄င်း ဒောက်အကန့်တို့ မည်ကုန်၏။
"အဝိဇာ္ဇ သည် ြုံဒတာင်းမည်၏- စဒသာ" ထိုစကားရြ်၌ ြျဲ့ခြရလျှင် သစ္စာဒလးြါးတို့၌ မသိခြင်းသည်
(ဝါ) မှားယွင်းစွာသိဒသာ ဒမာဟသည် အဝိဇာ္ဇ ဒြတည်း။ မူလအဒ ကာင်းရင်းခြစ်ြုံကုိ ဆက်၍ခြြါအံ့။ ကာမဘဝ၌ မသိမ-ှု အသိမှားမှု အဝိဇာ္ဇ သည် ကာမဘဝ၌ သြခါရတို့အား ဒကျးဇူးခြု၏ 10။ ရူြဘဝ၌ အဝိဇ္ဇာသည်
9F

ရူြဘဝ၌ သြခါရတို့အား ဒကျးဇူးခြု၏။ အရူြဘဝ၌ အဝိဇ္ဇာသည် အရူြဘဝ၌ သြခါရတို့အား ဒကျးဇူးခြု၏။
ကာမဘဝ၌ သြခါရတို့သည် ကာမဘဝ၌ ြဋိသဒန္ဓဝိညာဏ်အား ဒကျးဇူးခြု၏။ ဤမှတြါးဒသာ ရူြ,
အရူြဘဝတို့၌ ဤနည်းတူြင်။
ကာမဘဝ၌ ြဋိသဒန္ဓဝိညာဏ်သည် ကာမဘဝ၌ နာမ်ရုြ်အား ဒကျးဇူးခြု၏။ ရူြဘဝ၌ ထို့အတူြင်။
အရူြဘဝ၌ နာမ်အားသာလျှင် ဒကျးဇူးခြု၏။
ကာမဘဝ၌ နာမ်ရုြ်သည် ကာမဘဝ၌ ၆-ြါးဒသာ အာယတနတို့အား ဒကျးဇူးခြု၏။ ရူြဘဝ၌ နာမ်ရုြ်
သည် ရူြဘဝ၌ သုံးြါးဒသာ အာယတန(စက္ခု,ဒသာတ,မနာယတန)တို့အား ဒကျးဇူးခြု၏။ အရူြဘဝ၌
နာမ်သည် အရူြဘဝ၌ တစ်ြါးဒသာ မနာယတနအား ဒကျးဇူးခြု၏။
ကာမဘဝ၌ ၆-ြါးဒသာ အာယတနသည် ကာမဘဝ၌ ၆-ြါးဒသာ ြဿအား ဒကျးဇူးခြု၏။ ရူြဘဝ၌
သုံးြါးဒသာ အာယတနတို့သည် ရူြဘဝ၌ သုံးြါးဒသာ ြဿတို့အား ဒကျးဇူးခြု၏။ အရူြဘဝ၌ တစ်ြါးဒသာ
အာယတနသည် အရူြဘဝ၌ တစ်ြါးဒသာ မဒနာသမ္ဖဿအား ဒကျးဇူးခြု၏။
ကာမဘဝ၌ ၆-ြါးဒသာ ြဿတို့သည် ကာမဘဝ၌ ၆-ြါးဒသာ ဒဝ နာတို့အား ဒကျးဇူးခြု၏။ ရူြဘဝ၌
သုံးြါးဒသာြဿတို့သည် ရူြဘဝ၌ြင်လျှင် သုံးြါးဒသာ ဒဝ နာတို့အား ဒကျးဇူးခြုကုန်၏။ အရူြဘဝ၌ တစ်ြါး
ဒသာ မဒနာသမ္ဖဿသည် ထိုအရူြဘဝ၌ြင် တစ်ြါးဒသာ ဒဝ နာအား ဒကျးဇူးခြု၏။
ကာမဘဝ၌ ၆-ြါးဒသာ ဒဝ နာတို့သည် ကာမဘဝ၌ ၆-ြါးဒသာ တဏှာအဒြါင်းတို့အား 11
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ဒကျးဇူးခြု၏။ ရူြဘဝ၌ သုံးြါးဒသာဒဝ နာတို့သည် ထိုရြ
ူ ဘဝ၌ြင်လျှင် ၃-ြါးဒသာ တဏှာအဒြါင်းတို့အား

စဒသာ အဒ ကာင်းတို့သည် ဝိညာဏ်စဒသာ အကျိုးတရားများကိုြင် မှီ၍ ခြစ်ြဲ့ ကသည်။ သို့ခြစ်၍ ထိုအကျိုးတရားတို့၏ အဒ ကာင်း
တရားတို့သည်လည်း ထို့ထက် ဒရှးကျဒသာဘဝ၌ ခြစ်ြဲ့သည// ထိုအဒ ကာင်းတို့၏ မှီရာ အကျိုးတရားများလည်း ထို့ထက် ဒရှးကျဒသာ
ဘဝ၌ ရှိြဲ့ခြန်သည်// ဤသို့ စသည်ခြင့် ဒရှးသိ့ု အဆင့်ဆင့်လိုက်၍ >>>>> ဆင်ခြင် ကည့်လျှင် သံသရာ၏ အစကို မဒတွ့နိုင် မသိနိုင်
သည်သာတည်း။ သို့ခြစ်၍ ရုြ်နာမ်ြန္ဓာတို့၏ ခြစ်စဉ်ဟူဒသာ သံသရာမှာ မသိအြ်,မသိနိုင်ဒကာင်းဒသာ အစရှိသည် (ဝါ) အစ မရှိသည်ဟူ၍ြင် ဆိုလိုဒြသည်။
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ဒကျးဇူးပပု-ဟူသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာအကျိုးတရား ခြစ်ဒြါ်ဒစရန်အတွက် တနည်းနည်းခြင့် အဒထာက်အကူ ခြစ်ခြင်းကိုြင် ဆိုသည် ။

ထိုသို့ အဒထာက်အကူ ခြစ်ြုံမှာလည်း ဒဟတုြစ္စယသတ္တိ စသည်ခြင့် ၂၄-မျိုးရှိ၏။
11

တဏှာကာယ-တဏှာအဒပါင်း ဟူသည် အဆင်းအမျိုးမျိုး၌ ဆာဒလာင်တတ်ဒသာ တဏှာအဒြါင်းကို ရူြတဏှာအဒြါင်းဟု ဒြါ်၏။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)
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ဒကျးဇူးခြု၏။ အရူြဘဝ၌ တစ်ြါးဒသာ ဒဝ နာသည် အရူြဘဝ၌ တစ်ြါးဒသာ တဏှာအဒြါင်းအား ဒကျးဇူး
ခြု၏။
ထိုထိုဘဝ၌ ထိုထိုတဏှာသည် ထိုထိုဥြါ ါန်တို့အား ဒကျးဇူးခြု၏။ ဥြါ ါန်စသည်တို့သည် ဘဝစသည်
တို့အား ဒကျးဇူးခြုကုန်၏။ အဘယ်သို့ ဒကျးဇူးခြုကုန်သနည်း?—
ဤဒလာက၌ အြျို့ဒသာြုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ကာမဂုဏ်ကို သုံးဒဆာင်မည်ဟု ကကံ၍ ကာမုြါ ါန်ဟူဒသာ
အဒ ကာင်းဒ ကာင့် ကိုယ်-နှုတ်-စိတ်ခြင့် ုစရိုက်ကုိ ခြုကျင့်၏။ ုစရိုက်၏ ခြည့်ခြင်းဒ ကာင့် အြါယ်ဘုံ၌ ခြစ်၏။
ထိုြုဂ္ဂိုလ်၏ အြါယ်ဘုံ၌ ခြစ်ခြင်း၏အဒ ကာင်းခြစ်ဒသာ ုစရိုက်အကုသိုလ်ကံသည် ကမ္မဘဝ မည်၏။ ကံဒ ကာင့်
ခြစ်ကုန်ဒသာ ြန္ဓာတို့သည် ဥြြတ္တိဘဝ မည်၏။ ယင်းြန္ဓာတို့၏ ခြစ်ခြင်းသည် ဇာတိမည်၏။ ရင့်ခြင်းသည် ဇရာ
မည်၏။ ြျက်ခြင်းသည် မရဏမည်၏။
အခြားတစ်ြါးဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်သည် နတ်ခြည်စည်းစိမ်ကို ြံစားမည်ဟု ကကံ၍ ထို့အတူြင် ကာမုြါ ါန်ဟူ
ဒသာ အဒ ကာင်းဒ ကာင့် ကိုယ် နှုတ် စိတ်ခြင့် သုစရိက
ု ်ကို ခြုကျင့်၏။ သုစရိက
ု ်၏ ခြည့်စံခု ြင်းဒ ကာင့် နတ်ခြည်၌
ခြစ်၏။ ထိုြုဂ္ဂိုလ်၏ ထိုနတ်ခြည်၌ ခြစ်ခြင်း၏ အဒ ကာင်းခြစ်ဒသာ သုစရိုကက
် ုသိုလ်ကံသည် ကမ္မဘဝမည်၏။
ဤသို့ စသည်ခြင့် ဆိုြဲ့ပြီးဒသာ ထိုနည်းအတိုင်းြင် သိအြ်၏။
အခြားတြါးဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်သည်ကား ခဗဟ္မခြည်စည်းစိမ်ကို ြံစားမည်ဟု ကကံ၍ ကာမုြါ ါန်ဟူဒသာ
အဒ ကာင်းဒ ကာင့်ြင်လျှင် 12 ဒမတ္တာကို ြွား၏။ ကရုဏာကို ြွား၏။ မု ိတာကို ြွား၏။ ဥဒြက္ခာကို ြွား၏။
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ဘာဝနာ၏ ခြည့်ခြင်းဒ ကာင့် ထိုြုဂ္ဂိုလ်သည် ခဗဟ္မာ့ခြည်၌ ခြစ်၏။ ထိုြုဂ္ဂိုလ်၏ ထိုခဗဟ္မာ့ခြည်၌ ခြစ်ခြင်း၏
အဒ ကာင်းခြစ်ဒသာ ဘာဝနာကံသည် ကမ္မဘဝ မည်၏။ ဤသို့ စသည်ခြင့် ဆိုြဲ့ပြီးဒသာ နည်းအတိုင်းသာလျှင်
သိအြ်၏။
အခြားတြါးဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်သည် အရူြဘဝ၌ စည်းစိမ်ကို ြံစားမည်ဟု ကကံ၍ ထို့အတူြင် (ကာမုြါ ါန်
ဟူဒသာ အဒ ကာင်းဒ ကာင့်ြင်) အာကာသာနဉ္စယတန အစရှိဒသာ အရူြသမာြတ်တို့ကို ြွားများ၏။ ထိုြုဂ္ဂိုလ်
၏ ထိုအရူြဘုံ၌ ခြစ်ခြင်း၏ အဒ ကာင်းခြစ်ဒသာ ဘာဝနာကံသည် ကမ္မဘဝမည်၏။ ကံဒ ကာင့်ခြစ်ကုန်ဒသာ
ြန္ဓာတို့သည် ဥြြတ္တိဘဝ မည်၏။ ထိုြန္ဓာတို့၏ ခြစ်ခြင်းသည် ဇာတိမည်၏။ ရင့်ခြင်းသည် ဇရာမည်၏။ ြျက်ခြင်း
သည် မရဏ မည်၏။ ဤသည်ကား ကာမုြါ ါန် အရင်းြံဒသာ ယှဉခ် ြခြင်းဒြတည်း။ ကကင်းဒသာ ဥြါ ါန်သုံးြါး
အရင်းြံဒသာ ယှဉခ် ြင်းတို့၌လည်း ဤနည်းတူြင်တည်း။
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ဘုံသုံးြါး၌ အတွင်းဝင်ဒသာ တရားအားလုံးတို့သည်လည်း အလိုရှိအြ်ဒသာ အနက်သဒဘာဒ ကာင့် ကာမ မည်ကန
ု ်၏-ဟု ဒဟာဒတာ်

မူဒသာဒ ကာင့် ရူြဘဝ၌ တြ်မက်ဒသာ ဘဝရာဂသည်လည်း ကာမုြါ ါန် မည်သည်သာဟု နှလုံးသွင်း၍ "ကာမုြါ ါန်ဟူဒသာ အဒ ကာင်း
ဒ ကာင့် ဒမတ္တာကို ြွား၏"ဟု မိန့်ဆိုဒြသည်။ (ဋီကာ)

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)

7

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)

8

ဤဆိုြဲ့သည်အတိုင်း ဤအဝိဇ္ဇာသည် အဒ ကာင်းတည်း။ သြခါရတို့သည် အဒ ကာင်းဒ ကာင့်ခြစ်ဒသာ
အကျိုးတို့တည်း။ ဤအဝိဇာ္ဇ နှင့် သြခါရ နှစြ
် ါးလုံးတို့သည်လည်း အဒ ကာင်းဒ ကာင့်ခြစ်ဒသာ အကျိုးတို့တည်း 13
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ဟူ၍ အဒ ကာင်းကို သိမ်းဆည်းဒသာြညာသည် တရားတို့၏ တည်ဒ ကာင်းကိုသိဒသာ "ဓမ္မဋ္ဌိတိ"ဉာဏ် မည်၏။
အတိတ်အဓွန့်ဒြါ် ဒရှးဘဝကာလ၌လည်း ... အနာဂတ်အဓွန့်ဒြါ် ဒနာက်ဘဝကာလ၌လည်း
အဝိဇာ္ဇ သည် အဒ ကာင်းတည်း။ သြခါရတို့သည် အဒ ကာင်းဒ ကာင့်ခြစ်ဒသာ အကျိုးတည်း။ ဤနှစ်ြါးလုံးတို့
သည်လည်း အဒ ကာင်းဒ ကာင့်ခြစ်ဒသာ အကျိုးတို့တည်း-ဟူ၍ အဒ ကာင်းကို သိမ်းဆည်းရာ၌ ြညာသည်
"ဓမ္မဋ္ဌိတ"ိ ဉာဏ် မည်၏။ ဤသို့ အစရှိဒသာ ဤနည်းခြင့်ြင် (သြခါရတို့က အဒ ကာင်း၊ ဝိညာဏ်က အကျိုး
စသည်ခြင့် အလုံးစုံဒသာ ြု ်တို့ကို ြျဲ့၍ သိအြ်ကုန၏
် ။
ထိုသံသရာစက်ဘီး၌ အဝိဇ္ဇာနှင့်သြခါရတို့က အလွှာတစ်ြ၊ု ဝိညာဏ်, နာမ်ရုြ်, သဠာယတန, ြဿ,
ဒဝ နာတို့က အလွှာတစ်ြ၊ု တဏှာ, ဥြါ ါန်, ဘဝ တို့က အလွှာတစ်ြ၊ု ဇာတိနှင့် ဇရာမရဏ က အလွှာတစ်ြု
ဒြတည်း။ ဆက်ြါဦးအံ့။ ဤအလွှာဒလးြုတို့တွင် ဒရှးခြစ်ဒသာ အစအလွှာသည် အတိတ်အဓွန့်ကာလ ခြစ်သည်။
အလယ်နှစလ
် ွှာတို့သည် ြစ္စုြ္ပန် အဓွန့်ကာလခြစ်သည်။ ဇာတိ ဇရာမရဏဟူဒသာ အဆုံးအလွှာသည် အနာဂတ်
အဓွန့်ကာလ ခြစ်သည်။
ဆက်၍ ရှင်းခြဦးအံ့။ ဤအလွှာဒလးြုတို့၌ အဝိဇ္ဇာနှင့် သြခါရတို့ကို အတိတ်အဒ ကာင်းအလွှာ၌ ယူခြင်း
ခြင့် တွဲဘက်များခြစ်၍ မကင်းနိုင်ဒသာ တဏှာ, ဥြါ ါန်, ဘဝတို့ကိုလည်း ယူအြ်ပြီးသာလျှင် ခြစ်ကုန်၏။
သို့ခြစ်၍ ဤငါးြါးဒသာတရားတို့သည် အတိတ်ကာလ အတိတ်ဘဝ၌ ပပီးခဲ့ဒသာ ကမ္မဝဋ်မည်၏။
ဝိညာဏ်အစရှိသဒသာ ငါးြါးဒသာ တရားတို့သည် ယြုဘဝ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌ ပဖစ်ဒနဒသာ ဝိပါကဝဋ်
မည်၏။ တဏှာ, ဥြါ ါန်, ဘဝတို့ကို ြစ္စုြ္ပန်အဒ ကာင်းအလွှာ၌ ယူခြင်းခြင့် တွဲဘက်များခြစ်၍ မကင်းနိုင်ဒသာ
အဝိဇ္ဇာနှင့် သြခါရတို့ကိုလည်း ယူအြ်ပြီးသာလျှင် ခြစ်ကုန်၏။ သို့ခြစ်၍ ဤငါးြါးဒသာတရားတို့သည် ယြုဘဝ
ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌ ပဖစ်ဒသာ ကမ္မဝဋ်မည်၏။ ဇာတိနှင့် ဇရာမရဏတို့ကို ညွှန်ခြခြင်းခြင့် ယင်းဇာတိနှင့် ဇရာမရဏ
တို့၏ တည်ရာခြစ်ကုနဒ
် သာ ဝိညာဏ်စသည်တို့ကို ဒြါ်ခြခြင်းကိစ္စ ပြီးဒသာဒ ကာင့် ဝိညာဏ်, နာမ်ရုြ်,
သဠာယတန, ြဿ, ဒဝ နာ-ဟူဒသာ ဤငါးြါးဒသာတရားတို့သည် ဒနာင်ကာလ ဒနာင်ဘဝ၌ ခြစ်ဒြါ်လာမည့်
ဝိြါကဝဋ် မည်၏။ သို့ခြစ်၍ ယင်းအလွှာဒလးြုတို့သည် အခြင်းအရာအားခြင့် ၂၀-အခြား ရှိကုန်၏။
ထို့ခြင် ဤသံသရာစက်ဘီး၌ သြခါရနှင့် ဝိညာဏ်တို့၏ အ ကား၌ အစြ်တစ်ြု၊ ဒဝ နာနှင့် တဏှာတို့၏
အ ကား၌ အစြ်တစ်ြ၊ု ဘဝနှင့် ဇာတိတို့၏ အ ကား၌ အစြ်တစ်ြ။ု ဤသို့အားခြင့် အစြ် ၃-ြါးရှိ၏။
ဤဆိုြဲ့သည့်အတိုင်း အလွှာဒလးြါး, အဓွန့်သုံးြါး, အခြင်းအရာ ၂၀-နှင့် အစြ်သုံးြုရှိဒသာ သံသရာ
စက်ဘီးဟုဒြါ်ဒသာ ဤြဋိစ္စသမုြ္ပါ ်ကို ခမတ်စွာဘုရားသည် ြြ်သိမ်းဒသာအခြင်းအရာတို့ခြင့် သိခမင်ဒတာ်မူ၏,
13

အဝိဇ္ဇာသည်လည်း အာသဝသမု ယဒ ကာင့် ခြစ်ရကား ထို၂-ြါးလုံးကိုြင် အဒ ကာင်းဒ ကာင့်ခြစ်ဒသာ အကျိုးဟု ဆိုဒြသည်။
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ထင်ရှားသိဒတာ်မူ၏, ထိုးထွင်း၍ သိဒတာ်မူ၏။ ထိုသိခြင်းသည် သိတတ်သည်ဟူဒသာ အနက်သဒဘာဒ ကာင့်
ဉာဏ်မည်၏။ အခြားအားခြင့် ထိုးထွင်း၍ သိတတ်သည်ဟူဒသာ အနက်သဒဘာဒ ကာင့် ြညာမည်၏။ ထို့ဒ ကာင့်
"အဒ ကာင်းကို သိမ်းဆည်းရာ၌ ြညာသည် "ဓမ္မဋ္ဌိတိဉာဏ် မည်၏"ဟူ၍ ဆိုအြ်ဒြသည်။
ဤဓမ္မဋ္ဌိတိဉာဏ်ခြင့် ခမတ်စွာဘုရားသည် ထိုအဝိဇ္ဇာအစရှိဒသာ တရားတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိဒတာ်မူ
ပြီးလျှင် ထိုတရားတို့၌ ပငီးဒငွ့ဒတာ်မူသည်ခြစ်၍ တက်မက်ခြင်းကင်းကာ လွတ်ဒခမာက်ဒတာ်မူလျက် ဆိုြဲ့ပြီး
ဒသာ ဤသံသရာစက်ဘီး၏ သြခါရစဒသာ ဒထာက်အကန့်တို့ကို ဉာဏ်သန်လျက်ခြင့် ြုတ်ခြတ်ြျက်ဆီးဒတာ်မူ
ပြီ။ ဤဆိုြဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းလည်း ဒောက်အကန့်တို့ကို ဖျက်ဆီးဒတာ်မူပပီး ပဖစ်ဒသာဒ ကာင့် အရဟံ-မည်ဒတာ်
မူြါဒြ၏။
မိုးကုတ်ဆရာဒတာ်ကကီး၏ ြဋိစ္စသမုြ္ပါ ် စက်ဝိုင်း
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(၁၂၉) ထို့ခြင် အခမတ်ဆုံး အလှုြြ
ံ ုဂ္ဂိုလ် ခြစ်ဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် ထိုခမတ်စွာဘုရားသည် သကခန်း
အစဒသာ ြစ္စည်းတို့ကို၄င်း၊ ြူဒဇာ်ခြင်းအထူးကို၄င်း၊ ထိုက်တန်ဒတာ်မူဒြ၏။ ထိုသို ထိုက်တန်ဒတာ်မူဒသာ
ဒ ကာင့်ြင်လျှင် ခမတ်စွာဘုရား ြွင့်ထွန်းဒတာ်မူဒသာအြါ အဒခြအရံများလျက် တန်ြုးိ ကကီးမားဒသာ နတ်လူ
ဟူသမျှတို့သည် ဘုရားမှတြါးဒသာ အရာဌာန ြုဂ္ဂိုလ်တို့၌ ြူဒဇာ်ခြင်းကို မခြု ကဒတာ့ဒြ။
ထိုစကားမှန်ဒ ကာင်း ခြရလျှင် သဟမ္ပတိခဗဟ္မာကကီးသည် ခမင့်မုရ
ိ ်ဒတာင်မျှ ြမာဏရှိဒသာ ရတနာ
ြန်းကုံးကကီးခြင့် ခမတ်စွာဘုရားကို ြူဒဇာ်ြ့ဒ
ဲ လပြီ။ အခြားတြါးကုန်ဒသာ သိ ကားမင်းစဒသာ နတ်တို့သည်၄င်း၊
ဗိမ္ဗိသာရမင်း, ဒကာသလမင်း အစရှိဒသာ လူတို့သည်၄င်း အစွမ်းအားရှိသဒလာက် ြူဒဇာ်ြ့ဲ ကဒလပြီ။ ထို့ခြင်
ြရိနိဗ္ဗာန် စံဒတာ်မူပြီးဒသာ ခမတ်စွာဘုရားတို့ကိုလည်း ရည်စူး၍ ၉၆-ကုဒဋဒသာ ဥစ္စာတို့ကို စွန့်လှုပြီးလျှင်
အဒသာကမင်းကကီးသည် ဇမ္ဗူ ိြ်တစ်ကျွန်းလုံး၌ ရှစ်ဒသာင်းဒလးဒထာင်ဒသာ ဒကျာင်းတို့ကို တည်ဒဆာက်ဒစြဲ့
ဒလပြီ။ သာမန်နတ်လတ
ူ ို့က ခြုလုြ်အြ်ကုနဒ
် သာ အခြားြူဒဇာ်အထူးတို့ကို ထိုကတ
် န်သည်၏ အခြစ်၌ အဘယ်
မှာ ဆိုြွယ်ရာ ရှိဒတာ့အံ့နည်း။ ဤဆိုြဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း ပစ္စည်းစသည်တို့ကို ေိုကတ
် န်ဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့်လည်း
အရဟံ-မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။
သတ္တဝါအဒြါင်းဟူဒသာ ဤဒလာက၏ ကိုးကွယ်ရာခြစ်ဒတာ်မူဒသာ ထိုခမတ်စွာဘုရားသည် ဒလးြါး
ဒသာ ြစ္စည်းတို့နှင့်တကွ ြူဒဇာ်ထူးကို ြံယူရန် ထိုကတ
် န်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ ထို့ဒ ကာင့် ဒလာက၌ ထိုက်
တန်သည်-ဟူဒသာ အနက်နှင့်ဒလျာ်ဒသာ အရဟံ-ဟူဒသာ ဤအမည်ဒတာ်ကို ငါးမာရ်ဒအာင်ခမင် ဘုရား
ရှင်သည် ထိုကတ
် န်ဒတာ်မူလှြါဒြ၏ (ဝါ) ထိုတန်သည့်အတိင
ု ်းြင် ရဒတာ်မူြါဒြ၏။
(၁၃၀) ထို့ခြင် ဒလာက၌ ြညာရှိမဟုတ်ြါြဲ မိမိကယ
ို ်ကို ြညာရှိဟု ထင်မှတ် ကကုန်ဒသာ သူမိုကတ
် ို့
သည် သူတြါး ခမင်, ကား,ဒတွ့သိ သွားလျှင် အဒကျာ်အဒစာမဲ့မည် ဂုဏ်ြျက်မည်စးို ဒသာဒ ကာင့် ဆိတ်ကွယ်ရာ၌
မဒကာင်းမှုကို ခြု ကကုန်သကဲ့သို့ ထိုငါတို့ခမတ်စွာဘုရားသည် မဒကာင်းမှုခြုခြင်း၏ အဒ ကာင်းခြစ်ဒသာ
ကိဒလသာတို့ကို ဒဗာဓိမဏ္ဍိုင်၌ြင် ဒကာင်းစွာ ြယ်အြ်ြ့ပဲ ြီးခြစ်ဒသာဒ ကာင့် ထိုသူမိုက်တို့ကဲ့သို့ တြါတရံမျှ ခြု
ဒတာ်မမူ။ ဤသို့ မဒကာင်းမှုကပို ပုရန် ဆိတ်ကွယ်ရာမရှိပခင်းဒ ကာင့်လည်း အရဟံ- မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။
မျက်ဒမှာက် မျက်ကွယ် အြျင်းြြ်သိမ်း စင် ကယ်ခြင်းဒ ကာင့် တာ ိဂုဏ်နှင့် ခြည့စ
် ုံဒတာ်မူဒသာ ခမတ်စွာ
ဘုရားအား မဒကာင်းမှုခြုလုြ်ရန် ဆိတ်ကွယ်ရာမည်သည် မရှိဒြ။ ဆိတ်ကွယ်မရှိခြင်းဟူဒသာ ထိုအဒ ကာင်း
ဒ ကာင့် ဤငါတို့ ခမတ်စွာဘုရားသည် အရဟံ-ဟူ၍ ဒကျာ်ဒစာဒတာ်မူြါဒြ၏။
ဤဆိုြဲ့သည့်အတိုင်း ြြ်သိမ်းဒသာ အခြားအားခြင့်လည်း-(၁) ကိဒလသာတို့မှ ဒဝးကွာဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊ (၂) ကိဒလသာရန်သူတို့ကို ြယ်သတ်ဒတာ်မူပြီး
ခြစ်ဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊ (၃) သံသရာစက်ဘီး၏ ဒထာက်အကန့်တို့ကို ြယ်ြျက်ဒတာ်မူပြီး ခြစ်ဒသာ
ဒ ကာင့်၄င်း၊ (၄) ြစ္စည်းစသည်တို့ကို ထိုကတ
် န်ဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊ (၅) ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ မဒကာင်းမှုတို့ကို
မခြုခြင်း, မဒကာင်းမှုကိုခြုရန် ဆိတ်ကွယ်ရာ မရှိခြင်းဒ ကာင့်၄င်း တဒလာကလုံး၏ ကိုးကွယ်ရာအစစ် ခြစ်ဒတာ်
မူဒသာ ထိုခမတ်စွာဘုရားကို အရဟံ-ဟူ၍ ဒြါ်ဆိုအြ်ဒြသည်။

အရဟံဂုဏ်ဒတာ်ြွင့် ပြီး၏။
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(၂) သမ္မာသမ္ဗု ္ဓ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့်
(၁၃၁) ထိုမှတြါး အလုံးစုံဒသာ တရားတို့ကို မှန်စာွ လည်း သိဒတာ်မူ, ကိုယ်ဒတာ်တိုင်လည်း သိဒတာ်မူ
ဒသာဒ ကာင့် သမ္မာသမ္ဗု ္ဓ မည်ဒတာ်မူဒြ၏။ 14
13F

ြျဲ့ခြရလျှင်- ဤခမတ်စွာဘုရားသည် အလုံးစုံဒသာတရားတို့ကို မှန်စာွ လည်း သိဒတာ်မူဒြ၏။ ကိုယ်ဒတာ်
တိုင်လည်း သိဒတာ်မူဒြ၏။ ထူးဒသာဉာဏ်ခြင့် သိထိုကဒ
် သာ သစ္စာ ဒလးြါးဟူဒသာ (အဘိဒညယျ)တရားတို့ကို
အဘိဒညယျအခြစ်အားခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြီ။ 15 ြိုင်းခြား၍သိထိုကဒ
် သာ ုက္ခသစ္စာဟူဒသာ
14F

ြရိဒညယျတရားတို့ကို ြရိဒညယျ အခြစ်အားခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြီ။ ြယ်ထိုကဒ
် သာ သမု ယသစ္စာဟူဒသာ
ြဟာတဗ္ဗ တရားတို့ကို ြဟာတဗ္ဗ အခြစ်အားခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြီ။ မျက်ဒမှာက်ခြုထိုကဒ
် သာ
နိဒရာဓသစ္စာဟူဒသာ သစ္ဆိကာတဗ္ဗ တရားတို့ကို သစ္ဆိကာတဗ္ဗ အခြစ်အားခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြီ။
ြွားဒစထိုကဒ
် သာ မဂ္ဂသစ္စာဟူဒသာ ဘာဒဝတဗ္ဗ တရားတို့ကို ဘာဒဝတဗ္ဗ အခြစ်အားခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြီ။
ထို့ဒ ကာင့်ြင်လျှင် ခမတ်စွာဘုရားသည် ဒအာက်ြါ ဂါထာကို မိန့်ဒတာ်မူြ့ဒ
ဲ ြသည်-"ဒသလြုဏ္ဏား- ငါသည် ထူးဒသာဉာဏ်ခြင့် သိထိုကသ
် ည်ကို ထူးဒသာဉာဏ်ခြင့် သိြ့ပဲ ြီ။ ြွားဒစထိုက်
သည်ကိုလည်း ြွားဒစြဲပ့ ြီ။ ြယ်ထိုကသ
် ည်ကလ
ို ည်း ြယ်ြ့ပဲ ြီ။ ထို့ဒ ကာင့် ငါသည် ဗု ္ဓ-သိသူ စင်စစ်
ခြစ်ဒြသည်။"
(၁၃၂) တနည်းဒသာ်ကား- စက္ခုြသာ ဒြါ် မျက်စိသည် ုက္ခသစ္စာတည်း။ ထိုမျက်စိကုိ အဒ ကာင်းရင်း
အခြစ်ခြင့် ခြစ်ဒစတတ်ဒသာ ဒရှးဘဝက တဏှာသည် 16 သမု ယသစ္စာတည်း။ ထိုသစ္စာ ၂-ြါးတို့၏ မခြစ်ခြင်း
15F

သည် နိဒရာဓသစ္စာတည်း။ နိဒရာဓကို အခြားအားခြင့် သိဒသာ မဂ္ဂင်ရှစ်ြါးအကျင့်သည် မဂ္ဂသစ္စာတည်း-ဟု
ဤသို့ စက္ခုစဒသာ တစ်ြု ် တစ်ြု ်ကို ထုတ်ဒသာအားခြင့်လည်း အလုံးစုံဒသာ တရားတို့ကို မှန်စာွ လည်း
သိဒတာ်မူဒြ၏။ ကိုယ်တိုင်လည်း သိဒတာ်မူဒြ၏။ နား, နှာ, လျှာ, ကိုယ,် စိတ်တို့၌ ဤဆိုြဲ့ပြီးဒသာ နည်းအတူ
ြင်တည်း။
ဤနည်းခြင့်ြင်လျှင် ရူြါယတန အစရှိဒသာ ၆-ြါးဒသာ အာယတနတို့ကို၄င်း၊ စက္ခုဝိညာဏ် အစရှိဒသာ
၆-ြါးဒသာ ဝိညာဏ်အဒြါင်းတို့ကို၄င်း၊ စက္ခုသမ္ဖဿစဒသာ ၆-ြါးဒသာ ြဿတို့ကို၄င်း၊ စက္ခုသမ္ဖဿဒ ကာင့်
ခြစ်သည့် ဒဝ နာ အစရှိဒသာ ၆-ြါးဒသာ ဒဝ နာတို့ကို၄င်း၊ ရူြသညာ အစရှိဒသာ ၆-ြါးဒသာ သညာတို့ကို၄င်း၊

14

သမ္မာ+သံ+ဗု ္ဓ၊ သမ္မာ=မဒြါက်မခြန် + သံ=ကိယ
ု ်ဒတာ်တိုင် + ဗု ္ဓ=သိခြင်း။ သမ္မာသမ္ဗု ္ဓ=အလုံးစုံဒသာတရားတို့ကို ကိယ
ု ်ဒတာ်တိုင်

သိဒတာ်မူနိုင်၏။
15

အဘိဒညယျအားပဖင့် သိဒတာ်မူဒလပပီ -ဟူသည်ကား အဘိဒညယျအခြစ်အားခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြီ။ ဒရှးအြို့၌ ဝိြဿနာြညာခြင့်,

ရဆဲြဏ၌ မဂ်ြညာခြင့်, ဒနာက်အြို့၌ သဗ္ဗညုတဉာဏ် စသည်ခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြီ။ ဤကား ဆိုလိုဒသာ အနက်ဒြတည်း။
16

ယြုဘဝ၌ စက္ခုြသာ ရုြ်သည် ဒရှးဘဝက ကံဒ ကာင့်ခြစ်သည်။ ထိုကံသည်လည်း ထိုကံကုခိ ြုစဉ်က ရှိြဲ့ဒသာ တဏှာဒ ကာင့် ယြု

ဘဝ ရုြ်နာမ်အကျိုးတရားတို့ကို ခြစ်ဒစနိုင်သည်။ ထို့ဒ ကာင့် ထိုဒရှးဘဝက ရှိြဲ့ဒသာ တဏှာသည် ယြုဘဝ၌ ခြစ်ဒြါ်လာဒသာ အကျိုး
ရုြ်နာမ်တို့၏၄င်း၊ ထိုအကျိုးရုြ်နာမ်တို့ကို မှီ၍ခြစ်ဒသာ အခြားရုြ်နာမ်တို့၏၄င်း မူလအဒ ကာင်းရင်း ခြစ်ဒြသည်။ ထို့ဒ ကာင့် ထိုဒရှးဘဝ
က တဏှာကို "အဒ ကာင်းရင်းအခြစ်ခြင့် ခြစ်ဒစတတ်ဒသာ"ဟု ဆိုထားဒြသည်။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)
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ရူြသဒဉ္စတနာ အစရှိဒသာ ၆-ြါး ဒစတနာတို့ကို၄င်း၊ ရူြတဏှာ အစရှိဒသာ ၆-ြါးဒသာ တဏှာတို့ကို၄င်း၊ ရူြ
ဝိတက် အစရှိဒသာ ၆-ြါးဒသာ ဝိတက်တို့ကို၄င်း၊ ရူြဝိစာရ အစရှိဒသာ ၆-ြါးဒသာ ဝိစာရတို့ကို၄င်း၊ ရူြက္ခန္ဓာ
အစရှိဒသာ ၅-ြါးဒသာ ြန္ဓာတို့ကို၄င်း၊ ၁၀-ြါးဒသာ ကသိုဏ်းစျာန်တို့ကို၄င်း၊ ၁၀-ဒသာ အနုဿတိတို့ကို၄င်း၊
ဥ ္ဓုမာတကသညာ စသည်တို့၏ အစွမ်းအားခြင့် ၁၀-ဒသာ သညာတို့ကို၄င်း၊ ဆံြင် အစရှိဒသာ ၃၂-ြါးဒသာ
ဒကာဋ္ဌာသတို့ကိ၄
ု င်း၊ ၁၂-ြါးဒသာ အာယတနတို့ကို၄င်း၊ ၁၈-ြါးဒသာ ဓာတ်တို့ကို၄င်း၊ ကာမဘဝ အစရှိဒသာ ၉ြါးဒသာ ဘဝတို့ကို၄င်း 17၊ ြထမစျာန် အစရှိဒသာ ၄-ြါးဒသာ စျာန်တို့ကို၄င်း။ ဒမတ္တာဘာဝနာ အစရှိဒသာ ၄-ြါး
16F

ဒသာ အြ္ပမညာတို့ကိ၄
ု င်း၊ ၄-ြါးဒသာ အရူြသမာြတ်တို့ကို၄င်း၊ အဆုံးမှ ခြန်လာဒသာ ြဋိလုံအားခြင့် ဇရာ
မရဏ အစရှိဒသာ ြဋိစ္စသမုြ္ပါ ် အဂခါတို့ကို၄င်း၊ အစမှ အစဉ်အတိုင်း သွားဒသာ အနုလုံအားခြင့် အဝိဇာ္ဇ အစရှိ
ဒသာ ြဋိစ္စသမုြ္ပါ ် အဂခါတို့ကို၄င်း ယှဉဒ
် စအြ်ကုန်၏။
"ယှဉဒ
် စအြ်ကုန၏
် "ဟူဒသာ ထိုစကားရြ်၌ ယြုခြဆိုမည် စကားသည် ဒနာက်ဆုံးတစ်ြု ်ကို ယှဉဒ
် စြုံ
ဒြတည်း။ ဇရာမရဏသည် ုက္ခသစ္စာ၊ ဇာတိသည် သမု ယသစ္စာ၊ ထိုနစ
ှ ်ြါးလုံးတို့၏ ထွက်သွားခြင်း, ကုန်ခြင်း
သည် နိဒရာဓသစ္စာ၊ နိဒရာဓကို အခြားအားခြင့်သိဒသာ မဂ္ဂင်ရှစ်ြါးအကျင့်သည် မဂ္ဂသစ္စာတည်း၊ ဤသို့ တစ်ြု ်
တစ်ြု ်ကို ထုတ်ဒသာအားခြင့် အလုံးစုံဒသာတရားတို့ကို မှန်စာွ လည်း သိဒတာ်မူ၏။ ကိုယ်ဒတာ်တိုင်လည်း
သိဒတာ်မူ၏။ သိသင့်သည် တရားအားဒလျာ်စွာ သိဒတာ်မူဒြ၏။ ထိုးထွင်း၍ သိဒတာ်မူဒြ၏။ ထို့ဒ ကာင့်
"အလုံးစုံဒသာ တရားတို့ကို မှန်စာွ လည်း သိ, ကိုယ်ဒတာ်တိုင်လည်း သိဒတာ်မူပြီး ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် သမ္မာသမ္ဗု ္ဓ
မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏"ဟု ငါဆိုြဲ့ဒြသည်။
သမ္မာသမ္ဗု ္ဓ ဂုဏ်ဒတာ်ြွင့်ပြီး၏။
*************

(၃) ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္န ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့်
(၁၃၃) ထိုမှတြါး ဝိဇ္ဇာမည်ဒသာ ဉာဏ်ထူးတို့နှင့်၄င်း၊ စရဏမည်ဒသာ အဒခြြံအကျင့်နင
ှ ့်၄င်း ခြည့်စံု
ဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္န မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ ထိုဝိဇ္ဇာနှင့် စရဏတို့တွင် ဝိဇ္ဇာဟူသည်မှာ ဉာဏ်ထူး
သုံးြါးတို့သည်လည်း ဝိဇ္ဇာမည်၏။ ဉာဏ်ထူးရှစ်ြါးတို့သည်လည်း ဝိဇ္ဇာမည်၏။

17

ဘဝ ၉-ပါး ဟူသည်မှာ ကာမဘဝ, ရူြဘဝ, အရူြဘဝ၊ သညီဘဝ, အသညီဘဝ, ဒနဝသညီနာသညီဘဝ၊ ဧကဒဝါကာရဘဝ,

စတုဒဝါကာရဘဝ, ြဉ္စဒဝါကာရဘဝ တို့ခြစ်သည်။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)
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ထိုနစ
ှ ်ြါးတို့တွင် သုံးြါးဒသာ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ထူးတို့ကို ဘယဒဘရဝသုတ်၌ ဒဟာထားဒသာနည်းခြင့်ြင်လျှင်
သိအြ်ကုန၏
် ။ 18 ရှစ်ြါးဒသာ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ထူးတို့ကို အမ္ဗဋ္ဌသုတ်၌ ဒဟာထားဒသာနည်းခြင့် သိအြ်ကုန်၏။
17F

ထိုအမ္ဗဋ္ဌသုတ်၌ ဝိြဿနာဉာဏ်, မဒနာမယိ ္ဓိဉာဏ်တို့နှင့်တကွ အဘိညာဉ် ၆-ြါးတို့ကို သိမ်းယူ၍ ရှစ်ြါးဒသာ
ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ထူးတို့ကို ဒဟာထားဒြသည်။ 19
18F

စရဏဟူသည်မှာ- (၁)ြါတိဒမာက္ခသီလ၊ (၂)မျက်စိစဒသာ ဣဒ န္ဒေတို့၌ လုံခြုံဒစအြ်ဒသာ တံြါးရှိခြင်း၊
(၃)စားသုံးြွယ် ဒဘာဇဉ်၌ အတိုင်းအရှည်ကုိ သိခြင်း၊ (၄)ဘာဝနာအလုြ်၌ နိုး ကားမှုကို မခြတ်အားထုတ်ခြင်း၊
(၅-၁၁) သ ္ဓါ, ဟိရီ, သတ္တြ္ပ, ဗာဟုသစ္စ, ဝီရိယ, သတိ, ြညာ ဟူဒသာ သူဒတာ်ဒကာင်းတရား (၇)ြါး၊ (၁၂၁၅)ရူြါဝစရစျာန် ၄-ြါး။ ဤ၁၅-ြါးဒသာ တရားတို့ကို အဒခြြံအကျင့် စရဏတရားတို့ ဟူ၍ သိအြ်ကုန၏
် ။
(ဒဆာင်) သ ္ဓါ သတိ၊ ဟိရိ သတ္တ၊ ဝီရိယနှင့်၊ သုတ ပညာ၊ ခုနစ်ပဖာ၊ သ ္ဓမ္မာဟု ပပ။
ေိုသ ္ဓမ္မာ၊ ခုနစ်ပဖာနှင့်၊ ဒဘာ,ဇာ,သီ,ဣန်၊ စျာန်ဒလးကကိမ်ေား၊ ဤဆဲ့ငါး၊ မှတ်သား စရဏ။
(ရတနာ့ဂုဏ်ရည်၊ နှာ-၃၄။)

မှန်ဒြ၏။ ခမတ်စွာဘုရား၏ တြည့် အရိယာသာဝကသည် ဤ၁၅-ြါးဒသာ တရားတို့ကို အဒခြြံ
ကျင့်စဉ်တရားတို့ဟ၍
ူ သိအြ်ကုန၏
် ။ ဤ ၁၅-ြါးဒသာ သူဒတာ်ဒကာင်းတရားတို့ခြင့် ဒသခြင်းကင်းဒသာ
အပမိုက်နိဗ္ဗာန်သို့ သွားဒရာက် က၏။ ဤသို့ နိဗ္ဗာန်သို့ သွားဒရာက်ဒ ကာင်း ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် ဤ ၁၅-ြါးဒသာ
တရားတို့ကိုြင်လျှင် စရဏဟူ၍ ဆိုအြ်ကုန၏
် ။ ဤစကားနှင့်အညီ ဒဟာထားဒသာ သုတ်ဒ သနာကား"မဟာနာမ်မင်း- ဤသာသနာဒတာ်၌ ဘုရားတြည့်ဒတာ်(အရိယသာဝက)သည် သီလနှင့်ခြည့်စံဒ
ု ြ၏"
ဤသို့အစရှိဒသာ အလုံးစုံကို မဇ္စျမ
ိ ြဏ္ဏာသ ဒသြသုတ်၌ ဒဟာထားဒသာနည်းခြင့်ြင်လျှင် သိအြ်ဒြသည်။
ခမတ်စွာဘုရားသည် ဤသုံးြါး ရှစ်ြါးဒသာ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ထူးတို့နှင့်လည်း ခြည့်စံဒ
ု တာ်မူဒြ၏။ ထို့ဒ ကာင့်
ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နဟု ဆိုအြ်ြါဒြသည်။
ထိုဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နဂုဏ်ြု ်၌ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ထူးတို့နှင့် ခြည့်စံခု ြင်းသည် ခမတ်စွာဘုရား၏ အလုံးစုံကို
သိဒသာ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒတာ်ကို ခြည့်ဒစလျက် တည်၏။ အဒခြြံ အကျင့်စရဏနှင့် ခြည့်စခုံ ြင်းသည် သနားခြင်း
ကကီးစွာ မဟာကရုဏာဒတာ်ရှိသည်၏ အခြစ်ကို ခြည့်ဒစလျက်တည်၏။ ထိုခမတ်စွာဘုရားသည် အလုံးစုံကုိ
သိဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် အလုံးစုံဒသာသတ္တဝါတို့၏ အကျိုးစီးြွားနှင့် အကျိုးမဲ့ကို သိဒတာ်မူပြီးလျှင် သနားခြင်း
ကကီးစွာ မဟာကရုဏာရှင် ခြစ်ဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် အကျိုးမဲ့ကုိ ဒရှာင် ကဉ်ဒစ၍ အကျိုးစီးြွါး၌ ယှဉဒ
် စဒတာ်မူ
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(၁)ဒရှးဘဝဒဟာင်းများကို ခြန်လည်သိနိုင်ဒသာ ြုဒဗ္ဗနိဝါသဉာဏ်၊ (၂)အဆင်းရူြါရုံဟသ
ူ မျှကို သိခမင်နိုင်သည့်ခြင်, သတ္တဝါတို့

ဒသပြီးလျှင် ကံအားဒလျာ်စွာ ဘဝသစ်တို့၌ ခြစ်ြုံများကိြ
ု ါ သိခမင်နိုင်ကန
ု ်ဒသာ ိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်၊ (၃)အာသဝကိဒလသာတို့ကို
ကုန်ဒစနိုင်ဒသာ အရဟတ္တမဂ် ဉာဏ်၊ ဤဉာဏ်ထူးသုးံ ြါးကို ဝိဇ္ဇာဉာဏ် သုံးြါးဟုဒြါ်သည်။ (အတိုြျုြ်ကား ပု- ိ-အာ)
19

(၁)ဝိြဿနာဉာဏ်၊ (၂)မိမိကိုယ်နှင့် တထြ်တည်းြုံတူခြစ်ဒအာင် ြန်ဆင်းနိုင်ဒသာ မဒနာမယိ ္ဓိဉာဏ်၊ (၃)အဒထွဒထွ အမျိုးမျိုး

တန်ြိုးြန်ဆင်းနိုင်ဒသာ မဒနာမယိ ္ဓိဉာဏ်၊ (၄) အသံဟူသမျှကို ကားနိုင်ဒသာ ိဗ္ဗဒသာတဉာဏ်၊ (၅)သူတြါးတို့၏ စိတ်အကကံကုိ သိနိုင်
ဒသာ ဒစဒတာြရိယဉာဏ်၊ (၆)ြုဒဗ္ဗနိဝါသဉာဏ်၊ (၇) ိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်၊ (၈) အာသဝက္ခယဉာဏ်၊ ဤဉာဏ်ထူးရှစ်ြါးကို ဝိဇ္ဇာဉာဏ် ၈-ြါးဟု
ဒြါ်သည်။ အတိုြျုြ်အားခြင့် ဒဆာင်ြု ် = ဝိ,မ,ဣ, ိ၊ ဒစ,ပု, ိ,အာ၊ ဤရှစ်ပဖာ၊ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရှစ်ပါး။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)

14

၏။ ထိုသို့ ယှဉဒ
် စခြင်းသည် ဝိဇ္ဇာစရဏနှင့်ခြည့်စဒ
ုံ သာ သူခမတ်၏ ကျင့်ရုးိ ကျင့်စဉ်ြင် ခြစ်ဒြသည်။ ထိုသို့ အကျုိ း
စီးြွား၌ ယှဉဒ
် စဒသာဒ ကာင့် ဤခမတ်စွာဘုရား၏ တြည့်သာဝကတို့သည် ဒကာင်းခမတ်ဒသာအကျင့် ရှိ က
ကုန်၏။ ဝိဇ္ဇာစရဏနှင့် မခြည့စ
် ုံဒသာ တိတ္ထိဆရားကကီးတို့၏ အတ္တန္တြ 20 အစရှိဒသာ တြည့်သာဝကတို့ကဲ့သို့
19F

မဒကာင်းဒသာ အကျင့်ရှိ ကသည် မဟုတ် ကဒြ။
ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နဂုဏ်ဒတာ်ြွင့် ပြီး၏။
**************

(၄) သုဂတဂုဏ်ဒတာ် အဖွင့်
(၁၃၄) (၁)တင့်တယ်ဒသာသွားပခင်း ရှိဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့်၄င်း။ (၂)ဒကာင်းဒသာအရပ်သို့ သွားဒတာ်
မူဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊ (၃)ဒကာင်းစွာ သွားဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊ (၄)ဒကာင်းစွာ မမက်ဆိုဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့်
၄င်း သုဂတ မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။
ြျဲ့၍ခြြါအံ့။ သွားခြင်းကိုလည်း ဂတ-ဟု ဆိုအြ်၏။ ခမတ်စွာဘုရား၏ ထိုသွားခြင်းသည်လည်း ထက်ဝန်း
ကျင် စင် ကယ်သန့်ရှင်း အခြစ်ကင်း၍ တင့်တယ်ဒြ၏။ ထိုသွားခြင်းသည် အဘယ်နည်း? မဂ္ဂင်ရှစ်ခြာ အရိယမဂ်
ဒြတည်း။ မှန်ဒြ၏။ ထိုတင့်တယ်ဒသာ အရိယမဂ်တည်းဟူဒသာ သွားခြင်းခြင့် ဒဘးမဲရ
့ ာမှန် နိဗ္ဗာန်အရြ်သို့
(သုဂတိဘဝ၌ ဒသာ်လည်း) မကြ်ပငိြဲ ကကသွားဒတာ်မူဒြ၏။ ဤသို့ တင့်တယ်ဒသာ ကကသွားပခင်းရှိဒတာ်မူဒသာ
ဒ ကာင့် သုဂတ-မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ (၁)
ထို့ခြင် ဤခမတ်စွာဘုရားသည် ဒသပခင်းကင်းရာ အပမိုက်နိဗ္ဗာန်ဟူဒသာ ဒကာင်းဒသာအရပ်သို့ ကကသွား
ဒတာ်မူဒပ၏။ ဤသို့ ဒကာင်းဒသာအရြ်သို့ ကကသွားဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် သုဂတ-မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ (၂)
ထို့ခြင် ထိုထိုမဂ်ခြင့် ြယ်အြ်ပြီးဒသာ ကိဒလသာများသို့ တြန် မခြန်ဒတာ့ြဲ ဒကာင်းစွာ သွားဒတာ်မူဒြ
၏။ မှန်ဒြ၏။ "ဒသာတာြတ္တိမဂ်ခြင့် ြယ်စွန့်အြ်ပြီးဒသာ ကိဒလသာတို့သို့ တြန် မလာဒရာက်ဒတာ့ဒြ။
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(၁)မိမိကိုယ်ကို ြူြန်ြင်ြန်းဒအာင် ကျင့်ဒသာသူသည် အတ္တန္တြ-ြုဂ္ဂိုလ်မည်၏။ ၄င်းသည် အဝတ်မဝတ်ြဲ ကျင့်ခြင်း၊ တစ်အိမ်တည်းမှ

ရဒသာထမင်းကိုသာ စားခြင်း၊ တစ်လုြ်သာစားခြင်း၊ တစ်ရက်ခြားစားခြင်း၊ ြုနစ်ရက်ခြား စားခြင်း၊ သစ်သီးသစ်ရွကမ
် ျှကိုသာ စားခြင်း၊
မထိုင်ြဲ မဒလျာင်းြဲ ရြ်လျက်သာ ဒနခြင်း၊ ဒဆာင့်ဒ ကာင့်ထိုင်လျက်သာ ဒနခြင်း၊ တဒန့သုံးကကိမ် ဒရစိမ်ခြင်း စဒသာအကျင့်များခြင့် သူ့
ကိယ
ု ်ကုိ ြင်ြန်းဒအာင်ကျင့်၏။ (၂) သူတြါးကို ြင်ြန်းဒအာင်ကျင့်ဒသာသူသည် ြရန္တြ-ြုဂ္ဂိုလ်မည်၏။ ၄င်းသည် ဆိတ်,သိုး, ကက်,ဝက်,
ကျွဲ,နွား စဒသာ တိရစ္ဆာန်တို့ကို သတ်ခြင်း၊ သူတြါးဥစ္စာြိုးခြင်း, လုယူခြင်း, သူတြါးတို့ကို နှိြ်စက်ခြင်း သတ်ခြင်းတို့ခြင့် သူတြါးတို့ကို
ြူြန်ြင်ြန်းဒအာင် ခြုကျင့်၏။ (၃) မိမိ-သူတြါး နှစ်ဦးသားလုံး ြူြန်ြင်ြန်းဒအာင် ကျင့်သူသည် အတ္တန္တြ-ြရန္တြ ြုဂ္ဂိုလ်မည်၏။
၄င်းသည် သူ၏ဘာသာဒရးအရ မိမိကုယ
ိ ်တိုင်လည်း အဝတ်အစား အဒနအထိုင် ဆင်းရဲဒအာင်ကျင့်လျက် , ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်တို့ကိုလည်း
သတ်ခြတ်၍ ယဇ်ြူဒဇာ်ခြင်းကို ခြု၏။ ခမတ်စွာဘုရား၏ တြည့်သာဝကတို့သည် ထိုအတ္တန္တြ စဒသာြုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးကဲသ
့ ို့ ဒြါက်ခြန်
မှားယွင်းစွာ မကျင့် ကဟု ဆိုလိုသည်။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)
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ထို့ဒ ကာင့် သုဂတမည်၏။ ... ြ ... အရဟတ္တမဂ်ခြင့် ြယ်စွန့်အြ်ပြီးဒသာ ကိဒလသာတို့သို့ တြန် မလာဒရာက်
ဒတာ့ဒြ။ ထို့ဒ ကာင့် သုဂတ မည်၏" ဟူဒသာ ဤစကားကို မဟာနိဒ ္ဒေသ၌ ဒဟာထားအြ်ဒြသည်။ 21
20F

တနည်းကား- ဤခမတ်စွာဘုရားသည် ီြကခရာဘုရား ဒခြဒတာ်ရင်းမှစ၍ ဒဗာဓိမဏ္ဍိုင်တိုင်ဒအာင် ြါရမီ
သုံးဆယ်တို့ကို ခြည့်ကျင့်ခြင်းဟူဒသာ ဒကာင်းခမတ်ဒသာ အကျင့်ြဋိြတ်ခြင့် အလုံးစုံဒသာ ဒလာက၏ စီးြွား
ြျမ်းသာကိုသာလျှင် ခြုဒတာ်မူသည်ခြစ်၍၄င်း၊ သဿတ ိဋ္ဌိနှင့် ဥဒစ္ဆ

ိဋ္ဌိ, ကာမသုြနှင့် အတ္တကိလမထ ဟူဒသာ

ဤအစွန်း အယုတ်တရားတို့သို့ မကြ်ဒရာက်သည်ခြစ်၍၄င်း ဒကာင်းစွာ သွားဒတာ်မူဒြ၏။ ဤသို့ အရိယမဂ်ပဖင့်
၄င်း, ဒရှးအဖို့ သမ္မာပဋိပတ်ပဖင့်၄င်း ဒကာင်းစွာ သွားဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့်လည်း သုဂတ-မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ (၃)
ထို့ခြင် ဤခမတ်စွာဘုရားသည် ဒကာင်းစွာ ခမက်ဆိုဒတာ်မူတတ်ဒြ၏။ သင့်ဒလျာ်ဒသာအရာ၌ သင့်ဒလျာ်
ဒသာ စကားကိုသာလျှင် ခမက်ဆိုဒတာ်မူတတ်ဒြ၏။ ဤသို့ သင့်ဒလျာ်ဒသာစကားကိုသာလျှင် ဒကာင်းစွာ
ခမက်ဆိုဒတာ်မူတတ်ဒသာဒ ကာင့်လည်း သုဂတ မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ ထိုစကားရြ်၌ ယြုခြမည့်စကားသည်
သာဓကဒြတည်း။
ခမတ်စွာဘုရားသည် အ ကင်စကားကို "မဟုတ်မမှန် အကျိုးမရှိ"ဟု သိဒတာ်မူ၏။ ယင်းစကားကို
သူတြါးတို့ကလည်း မနှစ်သက်။ ထိုသို့ဒသာစကားကို ခမတ်စွာဘုရား မဒခြာဆိုဒြ။ 22 (၁)
21F

အ ကင်စကားသည် "ဟုတ်မှန်၏, အကျိုးမရှိ"ဟု သိဒတာ်မူ၏။ ယင်းစကားကို သူတြါးတို့ကလည်း
မနှစ်သက်။ ထိုစကားမျိုးကိလ
ု ည်း မဒခြာဆိုဒြ။ 23(၂)
22F

အ ကင်စကားသည်ကား "ဟုတ်မှန်၏၊ အကျိုးရှိ၏"ဟု သိဒတာ်မူ၏။ ယင်းစကားကို သူတြါးတို့ကမူ
မနှစ်သက်ဒြ။ ထိုသို့ဒသာ စကားမျိုးကိမ
ု ူ ဒခြာဆိုရန် သင့်ဒလျာ်ဒသာ အြါကာလ၌ ဒခြာဆိုဒြ၏။ 24(၃)
23F

အ ကင်စကားသည် "မဟုတ်မှန,် အကျိုးလည်း မရှိ"ဟု သိဒတာ်မူ၏။ ယင်းစကားကို သူတြါးတို့ကမူ
နှစ်သက် က၏။ ထိုသို့ဒသာစကားမျိုးကို မဒခြာဒြ။ 25
24F

21

ြရီးသွားဒသာသူသည် လွန်ြဲ့ပြီးဒသာအရြ်သို့ ခြန်ခြန်လာဒနလျှင် ြရီးမတွင်၊ ဒကာင်းဒသာသွားခြင်း မဟုတ်။ မခြန်လာြဲ ဒရှ့သို့

တွင်တွင်သွားြါမှ ြရီးတွင်သည်။ ဒကာင်းဒသာသွားခြင်းဟု ဆိုသင့်၏၊ ဤသို့ဒသာခြစ်ြုံကို ရည်ရွယ်၍ ြယ်ပြီးဒသာ ကိဒလသာများသို့
ခြန်မလာဒတာ့ြဲ သွားခြင်းကို ဤ၌ ဒကာင်းဒသာသွားခြင်းဟု ဆိုဒြသည်။ ဤတိုင်ဒအာင် အရိယာမဂ်ခြင့် ဒကာင်းစွာသွားခြင်းကို
ခြသည်။
22

စကား ၆-မျိုးတို့တွင် ဤအမှတ်(၁)စကားသည် သီလရှိသူကုိ ုဿီလဟု ဆိုဒသာစကား၊ အမျိုးခမတ်သူကုိ ွန်းစဏ္ဍားဟု ဆိုဒသာ

စကားမျိုးြင် ခြစ်သည်။
23

ဤအမှတ်(၂)စကားသည် ုဿီလကို ုဿီလဟု ဆိုဒသာစကား၊ ွန်းစဏ္ဍားကို ွန်းစဏ္ဍားဟု ဆိုဒသာစကား၊ အကန်းကို အကန်း ,

အကျိုးကို အကျိုးဟု ဆိုဒသာစကားမျိုးြင် ခြစ်သည်။
24

အမှတ်(၃)စကားသည် ရှင်ဒ ဝ တ်ကုိ "အြါယ်ကျမည့်သူ, ငရဲကျမည့်သူ" စသခြင့် အမှန်ကုခိ ြ၍ သတိသံဒဝဂ ရဒစမည့် စကားမျိုးြင်

ခြစ်သည်။ ထိုစကားကို ဒ ဝ တ်နှင့် သူ၏ဒနာက်လိုက်တို့က မကကိုက်ဒသာ်လည်း ကားရသူ အများတို့အား သံဃဒဘ က အကုသိုလ်မှ
ဒရှာင် ကဉ်ခြင်း စသခြင့် အကျိုးများဒစနိုင်ဒသာဒ ကာင့် ဒခြာသင့်ဒသာအြါ ဘုရားက ဒခြာ ကားဒြ၏။
25

အမှတ်(၄)စကားသည် ယဇ်ြူဒဇာ်ခြင်းခြင့် အကုသိုလ်ခြစ် ကင်း၏၊ နတ်ခြည်သို့ ဒရာက်ဒစ၏- စသခြင့် ဘာသာဒရးစကား၊ ဏ္ဍာရီဝတ္ထု

စကားမျိုးခြစ်၏။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)
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အ ကင်စကားမျိုးသည်ကား "ဟုတ်မှန်၏၊ အကျိုးမရှိ"ဟု သိဒတာ်မူ၏။ ယင်းစကားကို သူတြါးတို့ကမူ
နှစ်သက်၏။ ထိုစကားမျိုးကို ဘုရားမဆိုဒြ။ 26(၅)
25F

အ ကင်စကားသည် "ဟုတ်မှန်၏၊ အကျိုးရှိ၏"ဟု သိဒတာ်မူ၏။ ယင်းစကားကို သူတြါးတို့ကလည်း
နှစ်သက်၏။ ထိုစကားမျိုးကို ခမတ်စွာဘုရားသည် ဒခြာဆိုသင့်ဒသာ အြါကာလ၌ ဒခြာဆိုဒြ၏။ 27(၆)
26F

ဤဆိုြဲ့သည်အတိုင်း ဒကာင်းစွာ ခမက်ဆိုဒတာ်မူတတ်ဒသာဒ ကာင့်လည်း သုဂတ-မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။
သုဂတဂုဏ်ဒတာ်အြွင့် ပြီး၏။

(၅) ဒလာကဝိ ူ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့်
(၁၃၅) ထိုမှတြါး ြြ်သိမ်းဒသာအခြားအားခြင့်လည်း ဒလာကကို သိဒတာ်မူပြီး ခြစ်ဒသာဒ ကာင့်
ဒလာကဝိ ူ မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ ြျဲ့၍ခြြါအံ့။ ဒလာကဝိ ူ မည်ဒတာ်မူဒသာ ထိုခမတ်စွာဘုရားသည် ုက္ခဟူဒသာ
သဒဘာရင်းအားခြင့၄
် င်း၊ ခြစ်ဒ ကာင်း သမု ယအားခြင့်၄င်း၊ ြျုြ်ခြင်း-ြျုြ်ရာ နိဒရာဓအားခြင့်၄င်း၊ နိဒရာဓသို့
ဒရာက်ဒ ကာင်းအားခြင့်၄င်း ဤြြ်သိမ်းဒသာအခြားအားခြင့် ဒလာကကို သိဒတာ်မူဒလပြီ။ ဒြါက်ထွင်း၍
သိဒတာ်မူဒလပြီ။ ဤအဆိုသည် ခမတ်စွာဘုရားဒဟာထားဒသာ ဒအာက်ြါစကားနှင့် အညီြင်ခြစ်သည်။
"အြျင်း ဒရာဟိတဿနတ်သား... မခြစ်, မအိ,ု မဒသ, မစုဒတ, ကြ်ဒရာက်၍မခြစ်၊ ဒလာက၏ အဆုံး
ခြစ်ဒသာ ထိုမခြစ်, မအို, မဒသရာ အရြ်ကို ဒခြလျင်သွားခြင်းခြင့် သိန်
င
ို , ဒတွ့ခမင်နိုင်, ဒရာက်နင
ို ်သည်ဟု
ငါဘုရား မဒဟာဒြ။ အြျင်း ဒရာဟိတဿနတ်သား... စင်စစ်မှာမူ ငါသည် အမှတ်သညာလည်း ရှိ, အသိစိတ်
လည်း ရှိဒသာ တလံမျှဒလာက်ဒသာ ဤကိုယ်၌သာလျှင် ဒလာကကိုလည်း 28 ြညတ်ဒဟာ ကားဒြ၏။
27F

ဒလာက၏ ခြစ်ဒ ကာင်းကိုလည်း ြညတ်ဒဟာ ကားဒြ၏။ ဒလာက၏ ြျုြ်ခြင်းကိုလည်း ြညတ်ဒဟာ ကား
ဒြ၏။ ဒလာက၏ ြျုြ်ရာသို့ ဒရာက်ဒ ကာင်းအကျင့်ကုလ
ိ ည်း ြညတ်ဒဟာ ကားဒြ၏။
ဒခြလျင်သွားခြင်းခြင့် ဒလာက၏ အဆုံးသို့ တြါတရံမျှ မဒရာက်နင
ို ်ဒြျ။ ဒလာက၏ အဆုံးသို့
မဒရာက်လျှင်လည်း ဆင်းရဲ ုက္ခမှ လွတ်ဒခမာက်ခြင်းမည်သည် မရှိဒြ။
ထို့ဒ ကာင့် စင်စစ် ဒလာကကို သိဒတာ်မူပြီးဒသာ ဒကာင်းသည့်ဉာဏ်ြညာနှင့် ခြည့်စံဒ
ု တာ်
မူဒသာ ခမတ်သည့်အကျင့်ကို ကျင့်သုံးပြီးဒသာ (ဝါ) ကျင့်သုံးပြီးဒသာဒ ကာင့် ကိဒလသာတို့ကို ပငိမ်းဒစ
26

အမှတ်(၅)စကားသည် အမှုမှန်ခြင့် ဂုန်းတိုက်ဒသာစကား၊ ဟုတ်မှန်ဒသာ တိရစ္ဆာနကထာ စကား၊ လာဘ်လာဘကို ဒခမာ်၍

ကာ, ကာမတို့အား ဒခမြှောက်ြင့်ဒခြာဆိုဒသာ စကားမျိုးခြစ်သည်။
27

အမှတ်(၆)စကားသည် သင့်ဒလျာ်ဒသာဒနရာ, သင့်ဒလျာ်ဒသာအြါ၌ ဒဟာ ကားဒသာ ါန သီလစဒသာ စကားမျိုး၊ ဒလာက

အကျိုးစီးြွားနဲ့ စြ်ဒသာစကားမျိုးခြစ်သည်။
28

ဤစကားခြင့် "ဒရာဟိတဿနတ်သား... ငါသည် ဤသစ္စာဒလးြါးတို့ကို ခမက်သစ်သား စသည်တို့၌ ြညတ်ဒဟာ ကားသည် မဟုတ်

ဒြ။ မဟာဘုတ်ဒလးြါးကို မှီဒသာ ဤသတ္တဝါ၏ ကိယ
ု ်ထဲ၌သာလျှင် ြညတ်ဒဟာ ကားထားဒြသည်"ဟု ခြဒတာ်မူ၏။(သံ၊ဌ၊ြ၊၁၀၉။)
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ပြီးဒသာ (ဝါ) ပငိမ်းဒစပြီးဒသာဒ ကာင့် တြန်ဘဝသစ် ခြစ်ြွယ်မရှိသခြင့် ဒလာလ၏အဆုံးသို့ ဒရာက်
ဒတာ်မူပြီးဒသာ ခမတ်စွာဘုရားသည် ဒလာက၏ အဆုံးကို သိဒတာ်မူပြီး၍ (ဝါ) သိဒတာ်မူပြီးဒသာ
ဒ ကာင့် ဤဒလာကကို၄င်း, တြါးဒသာဒလာကကို၄င်း, မဒတာင့်တဒတာ့ဒြ။ (ဤကား သာဓကသုတ်)
(၁၃၆) တနည်းဒသာ်ကား- ဒလာကတိုသ
့ ည် သြခါရဒလာက, သတ္တဒလာက, သကာသဒလာကဟူ၍
သုံးြါး အခြားရှိ၏။ ထိုတွင် တြါးဒသာဒလာကကား အလုံးစုံဒသာ သတ္တဝါတို့သည် 29 အဒ ကာင်းအာဟာရ
28F

ဒ ကာင့် တည်ဒနခြင်းြင်တည်း။ ဤသို့ စသည်ခြင့် လာရာ၌ သြခါရဒလာကကို 30 သိအြ်၏။ ဒလာကသည် ပမဲ၏
29 F

ဟူ၍၄င်း၊ ဒလာကသည် မပမဲဟူ၍၄င်း လာရာ၌ သတ္တဒလာကကို သိအြ်၏။ 31
30F

အ ကင်မျှဒလာက်ဒသာ အရြ်၌ လ,ဒနတို့သည် လှည့်လည်ကုန်၏။ အရြ်မျက်နှာတို့ကို တင့်တယ်ဒစ
လျက် ထွန်းြကုန်၏။ ထိုမျှဒလာက် ကျယ်ခြန့်ဒသာ တစ်ဒထာင်အခြားရှိဒသာ ဒလာကသည် ရှိ၏။ 32 ထို
31F

တစ်ဒထာင်မျှဒသာ စ ကဝဠာဒလာက၌ သင်ခဗဟ္ဗာ၏ (သတ္တဝါတို့၏ အဒခြအဒနကို သိနင
ို ်ဒသာ) အစွမ်း
သည် ခြစ်လျက်ရှိဒြ၏။
ဟူ၍ လာဒသာအရာ၌ သကာသဒလာကကို သိအြ်၏။ ထိုသုံးြါးဒသာဒလာကကိုလည်း ခမတ်စွာဘုရားသည် ြြ်
သိမ်းဒသာအခြားအားခြင့် သိဒတာ်မူ၏။
သိြုံကုိ ြျဲ့၍ခြအံ့- "တြါးဒသာ ဒလာကကား အလုံးစုံဒသာ သတ္တဝါတို့သည် အဒ ကာင်း အာဟာရ
ဒ ကာင့် တည်ဒနခြင်းြင်တည်း၊ (ဝါ) အဒ ကာင်းအာဟာရဒ ကာင့် တည်ဒန ကဒသာ အလုံးစုံကုန်ဒသာ သတ္တဝါ
ဒြါ်သည့် သြခါရတရားတို့သည် တြါးဒသာ ဒလာကမည်၏။ ရုြ်နှင့်နာမ်သည် နှစ်ြါးဒသာ ဒလာကမည်၏။
သုံးြါးဒသာ ဒဝ နာတို့သည် သုံးြါးဒသာ ဒလာကမည်၏။ ဒလးြါးဒသာ အာဟာရတို့သည် ဒလးြါးဒသာ
ဒလာကမည်၏။ ငါးြါးဒသာ ဥြါ ါနက္ခန္ဓာတို့သည် ငါးြါးဒသာ ဒလာကမည်၏။ ၆-ြါးဒသာ အတွင်းအာယတန
တို့သည် ၆-ြါးဒသာ ဒလာကမည်၏။ ၇-ြါးဒသာ ဝိညာဏဌိတိတို့သည် 33 ၇-ြါးဒသာ ဒလာကတို့မည်၏။ ၈-ြါး
32F

29

သတ္တဝါတို့သည်-ဟူဒသာ စကားသည် ြုဂ္ဂိုလ်ကုိ တည်ရာခြု၍ သတ္တဝါဟု ဒြါ်ဒသာ ရုြ်နာမ်သြခါရတို့ကိုြင် ဆိုလိုသည်။

30

ဣဒ န္ဒေတို့နှင့်စြ်ဒသာ သက်ရှိြန္ဓာ, ဣဒ န္ဒေတို့နှင့် မစြ်ဒသာ သက်မြ
ဲ့ န္ဓာ ၂-မျိုးလုံးတို့ကို သြခါရဒလာက ဟုဒြါ်သည်။

31

မိစ္ဆာအယူရှိဒသာသူတို့အား သဿတစသည်၏ အစွမ်းအားခြင့် အတ္တ-ဟူ၍၄င်း၊ ဒလာက-ဟူ၍၄င်း ကကံဆခြင်းသည် သတ္တဝါလျှင်

တည်ရာရှိ၏။ သြခါရတရားလျှင် တည်ရာရှိသည် မဟုတ်ဒြ။ ထို့ဒ ကာင့် "ဒလာကသည် ပမဲ၏" စသခြင့် ဆိုဒြသည်။ အသက်ရှင်ဒနဒသာ
အဒကာင်ဟု စွဲလမ်းအြ်ဒသာ သတ္တဝါကိုြင် သတ္တဒလာကဟု ဒြါ်သည်။
32

လ,ဒနတို့ ထွန်းလင်းရာ အရြ်ကုိ စ ကဝဠာဒလာက တစ်ြု၊ ထိုသို့ဒသာ ဒလာကတစ်ဒထာင်ကုိ ခဗဟ္ဗာ၏ြိင
ု ်နက် ဒလာကဓာတ်တစ်ြုဟု

ဆိုလို၏။ ဤ၌ အဒရာင်အလင်းရှိဒသာ ဒနသာလျှင် လိုရင်းခြစ်သည်။ လ-ကိက
ု ား အများ၏ ဒခြာရိုးဆိုစဉ်အရ ထည့်သွင်း ဒဟာ ကားသည်
ဟု ယူရာ၏။
33

ဝိညာဏဌိတိ ၇-ပါး = (၁) နာနတ္တကာယ နာနတ္တသညီ (၂) နာနတ္တကာယ ဧကတ္တသညီ (၃) ဧကတ္တကာယ နာနတ္တသညီ (၄)

ဧကတ္တကာယ ဧကတ္တသညီ (၅) အာကာသာနဉ္စယယတနသညီ (၆)ဝိညာဏဉ္စာယတနသညီ (၇) အာကိဉ္စညာယတနသညီ

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)
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ဒသာ ဒလာကဓံတို့သည် ၈-ြါးဒသာ ဒလာကတို့မည်၏။ ၉-ြါးဒသာ သတ္တဝါသတို့သည် 34 ၉-ြါးဒသာ ဒလာက
33F

မည်၏။ ၁၀-ြါးဒသာ ရုြ်အာယတနတို့သည် ၁၀-ြါးဒသာ ဒလာကတို့မည်၏။ ၁၂-ြါးဒသာ အာယတနတို့သည်
၁၂-ြါးဒသာ ဒလာကတို့မည်၏။ ၁၈-ြါးဒသာ ဓာတ်တို့သည် ၁၈-ြါးဒသာ ဒလာကတို့မည်၏"ဟု ဆိုြဲ့ဒသာ
သြခါရဒလာကကိုလည်း ဤခမတ်စွာဘုရားသည် ြြ်သိမ်းဒသာအခြားအားခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြီ။
ထို့ခြင် ဤခမတ်စွာဘုရားသည် သတ္တဝါအားလုံးတို့၏လည်း အာသယကို 35 သိဒတာ်မူ၏။ အနုသယကို
34 F

36
35F

သိဒတာ်မူ၏။ စရိုကက
် ို သိဒတာ်မူ၏။ အဓိမုတ္တိကုိ 37 သိဒတာ်မူ၏။ ြညာမျက်စိ၌ ကိဒလသာခမူနည်းဒသာ
36F

သတ္တဝါ-များဒသာသတ္တဝါ တို့ကို သိဒတာ်မူ၏။ ဣဒ န္ဒေထက်ဒသာ သတ္တဝါ, ဣဒ န္ဒေနုဒသာ သတ္တဝါတို့ကို သိဒတာ်မူ
၏။ ဒကာင်းဒသာအခြင်းအရာ, မဒကာင်းဒသာအခြင်းအရာ ရှိဒသာ သတ္တဝါတို့ကို သိဒတာ်မူ၏။ သိနားလည်
ဒစရန် လွယ်ကူဒသာသတ္တဝါ, ြဲယဉ်းဒသာသတ္တဝါတို့ကို သိဒတာ်မူ၏။ တရားထူးသိရန် ခြစ်ထိုကဒ
် သာသတ္တဝါ,
မခြစ်ထိုကဒ
် သာသတ္တဝါတို့ကို သိဒတာ်မူ၏။ ထိုသို့ သိဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် ဤခမတ်စွာဘုရားသည် သတ္တဝါ
အဒြါင်းဟူဒသာ သတ္တဒလာကကိုလည်း ြြ်သိမ်းဒသာ အခြားအားခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြီ။
(၁၃၇) သတ္တဒလာကကို သိဒတာ်မူသကဲ့သို့ြင် သတ္တဝါတို့၏ တည်ဒနရာ သကာသဒလာကကိလ
ု ည်း
သိဒတာ်မူဒလပြီ။ ြျဲ့၍ ခြရလျှင်- တစ်ြဒ
ု သာ စ ကဝဠာသည် အလျားအားခြင့်၄င်း အနံအားခြင့်၄င်း ယူဇနာဒြါင်း
တစ်သန်း, နှစ်သိန်း, သုံးဒထာင့်, ဒလးရာ့ ငါးဆယ် (၁,၂၀၃,၄၅၀) ရှိ၏။ ြတ်လည်အားခြင့်မက
ူ ား- စ ကဝဠာ
တစ်ြ၏
ု အလုံးစုံဒသာ ြတ်လည်အဝန်းသည် ယူဇနာဒြါင်း သုံးသန်း, ဒခြာက်သိန်း, တစ်ဒသာင်း, သုံးရာ့ငါးဆယ်
(၃,၆၁၀,၃၅၀) ရှိ၏။
ထိုစ ကဝဠာ၌ဤမဟာြထဝီဒခမကကီးကို အထုအားခြင့် ယူဇနာ နှစ်သိန်း ဒလးဒသာင်း (၂၄၀,၀၀၀) အတိုင်းအရှည်
ရှိသည်ဟု ဆို ကသည်။ 38 ထိုမဟာြထဝီဒခမကကီး၏ြင်လျှင် ဒအာက်ြံ တည်ရာခြစ်ဒသာ ဒရသည် အထု
37F

34

ဝိညာဏဌိတိ (၇)ြါးထဲသို့ အသညသတ္တာဝါသနှင့် ဒနဝသညာသတ္တဝါသ ၂-ြါးတို့ကို ထည့်လိုက်လျှင် သတ္တာဝါသ ၉-ြါး ခြစ်၏။

35

စိတ်၏ ကိန်းဝြ်ရာကို အာသယဟု ဒြါ်သည်။ သဿတအယူ၌ အဒလ့အလာများဒသာ သူသည် ရံြါ ဥဒစ္ဆ အယူ , သမ္မာ ိဋ္ဌိအယူ တို့ကို

လက်ြံဒသာ်လည်း မိမိ၏ သဿတအယူကသ
ို ာလျှင် ခြန်၍ ဒရာက်ဒနတတ်၏။ ထို့အတူြင် ဥဒစ္ဆ အယူ၌ အဒလ့အလာများဒသာသူ
သည်လည်း ဥဒစ္ဆေ အယူသို့သာလျှင် ခြန်၍ ဒရာက်ဒနတတ်၏။ ထို့ဒ ကာင့် သဿတ ိဋ္ဌိနှင့် ဥဒစ္ဆ

ိဋ္ဌိဟူဒသာ ဤ ၂-ြါးသည် ဝဋ်ကုမ
ိ ှီဒသာ

ြုထုဇဉ်တို့၏ စိတ်ဓာတ်ကန
ိ ်းရာ အာသယခြစ်သည်။ ဝိပဿနာဉာဏ်နှင့် ယောဘူတဉာဏ်ဒခါ်ဒသာ မဂ်ဉာဏ်သည် ကား ဝဋ်ကင်းရာကို
မှီဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်ခမတ်တို့၏ စိတ်ဓာတ်ကန
ိ ်းရာ အာသယခြစ်ဒြသည်။ ဤအာသယ၄-ြါးကို အာသယဟု ဒြါ်သည်။
36

အဒ ကာင်းညီညွတ်ဒသာအြါ ခြစ်ဒြါ်လာနိုင်ဒသာ ကာမရာဂ, ြဋိဃ, မာန, ိဋ္ဌိ, ဝိစိကစ
ိ ္ဆာ, ဘဝရာဂ, အဝိဇ္ဇာ ဟူဒသာ ကိဒလသာ

(၇)ြါးကို အနုသယဟု ဒြါ်သည်။
37

အဓိမုတ္တိ ဟူသည်မှာ စိတ်ဒနစိတ်ထား အလိုအဇ္စျာသယြင် ခြစ်သည်။ တြျို့က ယုတ်ညံ့ဒသာ စိတ်ဒနစိတ်ထား ရှိသည်။ ၄င်းကို

ဟီနာဓိမုတ္တိြုဂ္ဂိုလ်ဟု ဒြါ်သည်။ တြျို့က ခမင့်ခမတ်ဒသာ စိတ်ဒနစိတ်ထား ရှိသည်။ ၄င်းကို ြဏီတာဓိမုတ္တိြုဂ္ဂိုလ်ဟု ဒြါ်သည်။
38

သိြ္ပံဆရာတို့အလိုအားခြင့် ကမ္ဘာကကီးသည် အခြားမဟုတ်၊ အလုံးခြစ်သည်။ ၄င်း၏ အြျင်းမှာ ၇,၉၁၈-မိုင် ရှိ၏။ လုံးြတ်မှာ၂၃,၇၅၄-မိုင်

မျှသာ ရှိသည်ဟု ဆို က၏။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)
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အားခြင့် ယူဇနာ ဒလးသိန်း ရှစ်ဒသာင်း(၄၈၀,၀၀၀) အထုရှိသည်ခြစ်၍ ဒလဒြါ်၌တည်လျက်
ရှိဒြသည်။ 39
38F

ထိုဒရထု၏ ဒအာက်ြံတည်ရာခြစ်ဒသာ ဒလသည်လည်း ယူဇနာ ကိုးသိန်း ဒခြာက်ဒသာင်း
(၉၆၀,၀၀၀) တိုင်ဒအာင် အာကာသ ဟင်းလင်းခြင်ထဲ၌ သက်ဝင်လျက် ရှိဒလ၏။ ဤအတိုင်းအရှည်
သည် လူတို့၏ဒနရာ သကာသဒလာက၏ တည်ဒနြုံတည်း။
ဆက်၍ ခြဦးအံ့။ ဤဆိုြဲ့သည့်အတိုင်း ဒကာင်းစွာတည်ဒနဒသာ ဤဒခမခြင်ဒလာက၌ခမင့်မိုရ်ဒတာင်ခမတ်သည် ယူဇနာရှစ်ဒသာင်းဒလးဒထာင် (၈၄,၀၀၀) မဟာသမု ္ဒေရာထဲ၌ နစ်ခမုြ်လျက်
ရှိ၏။ ထိုမျှဒလာက် ယူဇနာဒြါင်း (၈၄,၀၀၀)ြင် အထက် ဒကာင်းကင်သို့ ခမင့်တက်လျက် ရှိဒြ၏။
ထိုခမင့်မုရ
ိ ်ဒတာင်၏ ြမာဏဒလာက် အစဉ်အတိုင်း ထက်ဝက် ထက်ဝက်ဒသာ ြမာဏခြင့် ဒအာက်၌
ခမုြ်လျက် အထက်သို့တက်လျက် ရှိကုနဒ
် သာ နတ်တို့၏ဒနရာ ခြစ်ကုနဒ
် သာ အမျိုးမျိုးဒသာ ရတနာ
တို့ခြင့် ဆန်း ကယ်ကုနဒ
် သာ ကကီးကျယ်ဒသာ ယုဂန္ဓိုရ်ဒတာင်, ဤသဓရဒတာင်, ကရဝိကဒတာင်,
သု ဿနဒတာင်, ဒနမိန္ဓရဒတာင်, ဝိတတကဒတာင်, အဿကဏ်ဒတာင် ဟူကုနဒ
် သာ ဤြုနစ်ြုဒသာ
ဒတာင်ကကီးတို့သည် ခမင့်မုရ
ိ ်ဒတာင်၏ ြတ်လည်အရြ်၌ တည်ရှိကုန်၏။ နတ်မင်းကကီးတို့၏ တည်ဒနရာ,
နတ်ဘီလူးတို့၏ မှီဝဲဒနထိုင်ရာ ခြစ် ကဒြသည်။
ဟိမဝန္တာဒတာင်သည် ယူဇနာငါးရာ ခမင့်၏။ 40 အလျားအနံအားခြင့် ယူဇနာသုံးဒထာင်
39F

ကျယ်ခြန့် ၏။ ရှစ်ဒသာင်း ဒလးဒထာင်ဒသာ ဒတာင်ထွတ်တို့ခြင့် တန်ဆာဆင်ထားသကဲ့သို့ ရှိဒြသည်။
နဂ-အမည် ရှိဒသာ ဇမ္ဗုသဒခြြင်သည် ြင်စည်၏ လုံးြတ်အားခြင့် ၁၅-ယူဇနာ ရှိ၏။ ြင်စည်နှင့်
အကိုင်းအြက် တို့၏ အလျားအားခြင့် ယူဇနာ ၅၀-စီ ရှိ၏။ ထက်ဝန်းကျင်ြတ်လည်အားခြင့် ယူဇနာ
၁၀၀- ကျယ်ခြန့် ၏။ ထိုမျှဒလာက် ယူဇနာ(၁၀၀)ြင် ခမင့်၏။ 41 ယင်းသဒခြ၏ အစွမ်းဒ ကာင့် ဇမ္ဗု ီြ40F

ဇမ္ဗူ ိြ်ကျွန်းဟု ထင်ရှားဒြသည်။
ဆက်၍ ဆိုဦးအံ့။ ခြဆိုြဲ့ဒသာ ဇမ္ဗုသဒခြြင်၏ ဤြမာဏသည်ြင်လျှင် အသုရာနတ်တို့၏ စိ တြါဋလိ
ဒြါ်ဒသာ သြွတ်ြင်၄င်း၊ ဂဠုန်တို့၏ လက်ြံြင်၏၄င်း၊ အြရဒဂါယာနဒြါ် အဒနာက်ကျွန်း၌ ထိမ်ြင်၏၄င်း၊
ဥတ္တရကုရုဒြါ် ဒခမာက်ကျွန်း၌ ကြ္ပရုကဒ
္ခ ြါ် ြဒ သာြင်၏၄င်း၊ ြုဗ္ဗဝိဒ ဟဒြါ် အဒရှ့ကျွန်း၌ ကုက္ကိုြင်၏၄င်း၊
တာဝတိံသာ နတ်ခြည်တို့၌ ြင်လယ်ကသစ်ြင်၏၄င်း အတိုင်းအရှည် ခြစ်ဒြသည်။ ထို့ဒ ကာင့် ဒရှးဆရာတို့က39

ယြုဒြတ်၌ သမု ္ဒေရာကို တိုင်းတွာသူတို့က အနက်ဆုံးဒနရာမှာ ၅-မိုင်ဒကျာ်မျှသာ ရှိသည်ဟု ဆို က၏။ ထို့ဒ ကာင့် ဤ၌ ဆိုထားဒသာ

ယူဇနာကို အဘယ်သို့ဒသာ ယူဇနာနည်းဟု စဉ်းစားြွယ်ရှိ၏။ (မဟာစည်ဆရာဒတာ်)
40

ယြုဒြတ်၌ ဟိမဝန္တာဒတာင်ကုိ တိုင်းတာဒသာ သူတို့က၄င်း၊ ဒတာင်တက်သမားတို့က၄င်း ၅-မိုင်ဒကျာ်မျှသာ ခမင့်သည်ဟု ဆို က၏။

(Mt Everest 29029 ft. Wiki)
41

ဤဇမ္ဗုသဒခြြင်ကကီးသည် အဂခုတ္တိုရ် အဋ္ဌကထာ(ြ၊ နှာ-၃၇၇)အရ ဟိမဝန္တာဒတာင်ဒြါ်၌ တည်ရှိဒနသည်။ တစ်ကမ္ဘာြတ်လုံး

တည်ဒနသည်ဟု ဆို၏။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)
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"သြွတ်ြင်, လက်ြံြင်, သဒခြြင်, နတ်တို့၏ ြင်လယ်ကသစ်ြင်, ထိမ်ြင်, ြဒ သာြင်, ကုကု္ကိ ြင်,
ဤြုနစ်ြင်တို့သည် တူညီဒသာ ြမာဏ ရှိ ကကုန်၏။ စ ကဝဠာဒတာင်သည် မဟာသမု ္ဒေရာ၌ ယူဇနာ
ရှစ်ဒသာင်း ဒလးဒထာင် သက်ဆင်းနစ်ခမုြ်လျက် ရှိ၏။ ထိုမျှဒလာက် ရှစ်ဒသာင်းဒလးဒထာင်ြင်
အထက်သို့ ခမင့်တက်လျက် ရှိ၏။ ဤစ ကဝဠာဒတာင်သည် ဆိုြဲ့ပြီးဒသာ အလုံးစုံဒသာ ဒလာကဓာတ်ကို
ြတ်ဝန်းကျင်မှ ခြံရံလျက် ရှိ၏။ 42
41F

ထိုဒလာကဓာတ်၌ လဝန်းသည် ၄၉-ယူဇနာရှိ၏။ ဒနဝန်းသည် ယူဇနာ ၅၀-ရှိ၏။ 43 တာဝတိံသာနတ်ဘုံ
42F

သည် ယူဇနာ တစ်ဒသာင်းရှိ၏။ ထို့အတူြင် အသုရာနတ်ဘုံသည်၄င်း၊ အဝီစိငရဲကကီးသည်၄င်း၊ ဇမ္ဗူ ိြ်ကျွန်း
(အိနယ
္ဒေိ )သည်၄င်း၊ 44 ယူဇနာ တစ်ဒသာင်းစီြင် ရှိ၏။ အြရဒဂါယာနကျွန်းသည် ယူဇနာ ၇-ဒထာင်ရှိ၏။
43F

ြုဗ္ဗဝိဒ ဟကျွန်းသည် ထို့အတူ ယူဇနာ ၇-ဒထာင်ရှိ၏။ ဥတ္တရကုရုကျွန်းသည် ယူဇနာ ၈-ဒထာင်ရှိ၏။ ဤ
ကျွန်းကကီးဒလးြုတို့တွင် တစ်ြုတစ်ြဒ
ု သာ ကျွန်းကကီးသည် ၅၀၀-စီဒသာ အခြံအရံကျွန်းငယ်များ ရှိ က၏။ ဆိုြဲ့ပြီး
ဒသာ ထိုအလုံးစုံသည်လည်း တစ်ြဒ
ု သာ စ ကဝဠာ တစ်ြဒ
ု သာ ဒလာကဓာတ် မည်၏။ ထိုသို့ ဒသာ စ ကဝဠာ
သုံးြုတို့၏အ ကား၌ ဒလာကန္တရိက် ငရဲတို့ရက
ှိ ုန်၏။ 45
44F

ဤဆိုြဲ့သည်အတိုင်း တည်ဒနကုနဒ
် သာ အဆုံးအခြတ် အြိုင်းအခြား မရှိကန
ု ်ဒသာ အနန္တစ ကဝဠာဟု
ဆိုအြ်ကုနဒ
် သာ အနန္တဒလာကဓာတ်တို့ကို ခမတ်စွာဘုရားသည် အဆုံးအြိုင်းအခြားမရှိ သိနင
ို ်ဒသာ ဗု ္ဓဉာဏ်

42

သိြ္ပံဆရာတို့ အဆိုအရ ကမ္ဘာဒခမကကီးမှာ အလုံးခြစ်၍ ဤကဲ့သို့ စ ကဝဠာဒတာင် မရှိ။ ရှိရန်လည်း လိုမည်မဟုတ်ဒြ။

43

လ၏ အြျင်းသည် မိုင် ၂-ဒထာင်ြန့်၊ လုံးြတ်သည် မိုင် ၆၀၁၀-ြန့် ရှိသည်ဟူ၍၄င်း၊ ဤကမ္ဘာဒခမကကီးမှ မိုင်ဒြါင်း ၂၄၀,၀၀၀ ြန့်

ဒဝးဒသာ ဒကာင်းကင်ြတ်လမ်း၌ ဤကမ္ဘာဒခမကကီးကို လှည့်ြတ်ဒနသည်ဟူ၍၄င်း ဆို က၏။ ဒနသည် အြျင်းအားခြင့် ၈၆၄၃၉၃- မိုင်ြန့်
ရှိသည်ဟူ၍၄င်း၊ အဒလးြျိန်အားခြင့် ဤကမ္ဘာဒခမကကီးမျိုး ၃၂၉,၀၀၀-၏ အဒလးြျိန်နှင့် ညီမျှသည်ဟူ၍၄င်း၊ ဤကမ္ဘာဒခမကကီးမှ မိုင်ဒြါင်း
၉၂,၈၉၇,၀၀၀-ြန့် ဒဝးသည်ဟူ၍၄င်း ဆို က၏။ (မဟာစည် ဆရာဒတာ်)
44

အဒသာကဒကျာက်စာတို့၌ ခြည်နီးြျင်းနိုင်ငံတို့ကို ဒြါ်ခြထားဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊ အဒသာကမင်းကကီးသည် ဇမ္ဗူ ိြ်ကျွန်းတစ်ြုလုံးကို

အစိုးရသည်ဟု အဋ္ဌကထာတို့၌ ဆိုဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊ ီဃနိကာယ် မဟာဒဂါဝိန္ဒေသုတ်၌ ဇမ္ဗူ ိြ်ကျွန်းသည် ဒခမာက်ြက်၌ ကျယ်၍
ဒတာင်ြက်၌ လှည်းဦးသဏ္ဌာန်ရှိသည်ဟု ဆိုဒသာဒ ကာင့်၄င်း ဇမ္ဗူ ိြ်ကျွန်းဟူသည်မှာ အိန္ဒေိယနိုင်ငံြင်ခြစ်ဒ ကာင်း သိအြ်၏။
45

လင်ြန်းကကီး သုံးြုတို့ စြ်၍ြျထားလျှင် ၄င်းတို့၏ အ ကားအရြ်က့သ
ဲ ို့ စ ကဝဠာသုံးြုတို့ စြ်ရာ အ ကားအရြ်တို့၌ ဒလာကန္တရိကင
် ရဲများ

ရှိ ကဒလကုန်၏။ ထိုငရဲများ၌ လ-ဒလတို့၏ အဒရာင်မရှိ, အဒမှာင်အတိ ခြစ်၏။ ထိုငရဲ၌ ကျဒရာက်ဒနဒသာ သတ္တဝါတို့သည် စ ကဝဠာ
နယ်သတ် ဒတာင်ကမ်းြါးရံ၌ လင်းနို့များကဲ့သို့ ရွရွသွားလျက် ဒန က၏။ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ဒတွ့ ကဒသာအြါ အစာဟု ထင်မှတ်၍ ြမ်းယူ
စားဒသာက် ကကုန်၏။ ထိုသို့ အြျင်းြျင်း ြမ်းယူစားဒသာက် ကဒသာအြါ တွယ်ကြ်ရာ ဒတာင်ကမ်းြါးရံမှ ခြုတ်ကျကာ ကမ္ဘာဒခမကကီး၏
ဒအာက်ြံဒရထဲသို့ ကျဒလကုန်၏။ ကျလျှင် အလွန်ြါးစြ်ဒသာ ဒရထဲ၌ မုန့်ညက်များကဲ့သို့ အရည်ဒြျာ်ကုန်၏။ ကံမကုန်ဒသးလျှင် ဒတာင်
ကမ်းြါးရံသို့ ဒရာက်လာ ကခြန်၏။ အဘယ်သို့ဒသာ ကံဒ ကာင့် ထိုငရဲ၌ ခြစ်ရသနည်း? ဟူမူ... မိဘနှင့် တရားဒစာင့်ဒသာ ရဟန်းခမတ်တို့
အား ကမ်း ကုတ်ဒသာ ခြစ်မှားမှု၊ ဒန့စဉ် ရက်စက်စွာ သတ်ခြတ်မှု အကုသိုလ်ကတ
ံ ို့ဒ ကာင့် ထိုငရဲ၌ ခြစ် ကရသည် ဟူ၏။
ဤအရာ၌ အထူးသတိခြုြွယ်မှာ ကမ္ဘာဒခမကကီးစသည်နှင့် စ ကဝဠာတည်ဒနြုံ အဒသးစိြ်ခြဆိုြျက်များကို ြါဠိဒတာ်ကျမ်းဂန်
တို့၌ မဒတွ့ရဒြ။ အိန္ဒေိယနိုင်ငံ၌ ဒရးသားစီရင်သည်ဟု ယူဆရဒသာ ဝိမုတ္တိမဂ်ကျမ်းတွင်လည်း ဤဒလာကဝိ ူ ဂုဏ်ဒတာ်အြွင့်၌
ထိုသို့ဒသာ ခြဆိုြျက် မရှိဒြ။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)
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ဒတာ်ခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြီ။ ဒြါက်ထွင်း၍ ခမင်ဒတာ်မူဒလပြီ။ ဤဆိုြဲ့သည့်အတိုင်း သကာသဒလာကကိုလည်း
ဤခမတ်စွာဘုရားသည် ြြ်သိမ်းဒသာ အခြားအားခြင့် သိဒတာ်မူဒလပြီ။ ဤသို့ ဒလာကသုံးြါးကို သိြုံအားခြင့်
လည်း ြြ်သိမ်းဒသာ အခြားအားခြင့် ဒလာကကို သိဒတာ်မူပြီးခြစ်ဒသာဒ ကာင့် ဒလာကဝိ ူ မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။
ဒလာကဝိ ူ ဂုဏ်ဒတာ်ြွင့် ပြီး၏။
************

(၆-က) အနုတရ
္တ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့်
(၁၃၈) ထိုမှတြါး မိမိထက် ဂုဏ်တို့ခြင့်သာလွန်လျက် ထူးခမတ်သူ တစ်စတ
ုံ စ်ဒယာက်မျှ မရှိဒသာဒ ကာင့်
ဤခမတ်စွာဘုရားထက် လွန်ကခဲ မင့်ခမတ်သူမည်သည် မရှိဒြ။ ထို့ဒ ကာင့် အနုတ္တရ 46-မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။
45F

ထိုစကား မှန်၏။ ဤခမတ်စွာဘုရားသည် သီလဂုဏ်ခြင့်လည်း အလုံးစုံဒသာ သတ္တဝါအဒြါင်းတည်း
ဟူဒသာ ဒလာကကို လွှမ်းမိုးဒကျာ်လွန်၏။ သမာဓိဂုဏ်, ြညာဂုဏ,် ဝိမုတ္တိဂုဏ်, ဝိမုတ္တိဉာဏ ဿနဂုဏ်ခြင့်
လည်း လွှမ်းမိုးဒကျာ်လွန်၏။ သီလဂုဏ်ခြင့် (တဒြတ်တည်း၌) တူသူ မရှိဒြ။ တူသူမရှိဒသာ အတိတ် အနာဂတ်
ဘုရားတို့နှင့်သာ တူဒတာ်မူဒြ၏။ ြုံတူ မရှိဒြ၊ တထြ်တည်း တူသူမရှိဒြ၊ ပြိုင်ဘက် တူသူမရှိဒြ၊ .... ြ....
ဝိမုတ္တိဉာဏ- ဿနဂုဏ်ခြင့်လည်း တဒြတ်တည်း၌ တူသူမရှိဒြ။.... ပြိုင်ဘက် တူသူမရှိဒြ။ ဤအဆိုသည်
ခမတ်စွာဘုရား ဒဟာထားဒသာ ဒအာက်ြါစကားနှင့် အညီြင်ခြစ်သည်။
"နတ်များနှင့်တကွ, မာရ်နတ်နှင့်တကွ, ခဗဟ္ဗာများနှင့်တကွဒသာ, ဒလာက၌ ရဟန်းသူခမတ်များနှင့်တကွ,
လူမင်းဟူဒသာ နတ်များ, သာမန် လူအများနှင့်တကွဒသာ, သတ္တဝါအဒြါင်း၌ မိမိထက် သာလွန်၍
သီလနှင့် ခြည့်စဒ
ုံ သာ အခြားဒသာ ရဟန်းကိုဒသာ်၄င်း, သူခမတ်ကဒ
ို သာ်၄င်း ငါမခမင်ဒြ" ဤသို့ စသည်
ြျဲ့၍ သိအြ်၏။
ဤအတူြင် အဂ္ဂြသာ သုတ် စသည်တို့ကိုလည်း သိအြ်၏။ ငါ့မှာ ဆရာမရှိ အစရှိဒသာ ဂါထာတို့ကိုလည်း ြျဲ့၍
သိအြ်ကုန၏
် ။
အနုတ္တရ ဂုဏ်ဒတာ်အြွင့် ပြီး၏။

ပုရိသ မ္မသာရေိ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့်
(၁၃၉) ဆုံးမထိုကဒ
် သာ ဒယာက်ျားြုဂ္ဂိုလ်တို့ကို သွားဒစတတ်, ဒမာင်းနှင်တတ်ဒသာဒ ကာင့် ြုရိသမ္မသာရထိ 47 မည်ဒတာ်မူ၏။ "သွားဒစတတ်သည်"ဟူဒသာ စကားခြင့် ယဉ်ဒကျးဒစတတ်, ဆုံးမတတ်ဒသာ- ဟု
46F

ဆိုလိုသည်။ ထိုစကားရြ်၌ 'ြုရိသ မ္မသာရထိ-ဆုံးမထိုကဒ
် သာ ဒယာက်ျားတို့'ဟူသည်ကား မယဉ်ဒကျး ကသည်
46

အန-မရှိ+ဥတ္တရ-လွန်ကထ
ဲ ူးခမတ်သူ = အနုတ္တရ- လွန်ကထ
ဲ ူးခမတ်သူ မရှိ၊ အခမတ်ဆုံး ခြစ်ဒတာ်မူဒသာ ခမတ်စွာဘုရား။

47

ြုရိသ-ဒယာက်ျား(ြုဂ္ဂိုလ်)+ မ္မ-ဆုံးမထိုက်သည်+သာရထိ-သွားဒစတတ်သည်, ဒမာင်းနှင်တတ်သည်, ယဉ်ဒကျးဒစ တတ်သည်,

ဆုံးမတတ်သည်= ြုရိသ မ္မသာရထိ - ဆုံးမထိုက်ဒသာ ဒယာက်ျားတို့ကို သွားဒစတတ်, ဆုံးမတတ်ဒသာ ခမတ်စွာဘုရား။
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ခြစ်၍ ယဉ်ဒကျးဒအာင် ဆုံးမခြင်းငှာ သင့်ကုန်ဒသာ တိရစ္ဆာန်ဒယာက်ျား, လူဒယာက်ျား, နတ်ဒယာက်ျားတို့သည်
ဆုံးမထိုကဒ
် သာ ဒယာက်ျားတို့ မည်ကုန၏
် ။ ထိုစကား မှန်ဒြ၏။ ခမတ်စွာဘုရားသည် အြလာလနဂါးမင်း,
စူဒဠာ ရ, မဒဟာ ရ, အဂ္ဂိသိြ, ဓူမသိြ, အရဝါဠနဂါးမင်း, ဓနြါက ဟူ၍လည်းဒြါ်ဒသာ နာဠာဂိရိဆင် အစရှိ
ကုန်ဒသာ တိရစ္ဆာန်ဒယာက်ျားတို့ကိုလည်း ဆုံးမဒတာ်မူဒလပြီ။ အဆိြ်မရှိဒအာင် ခြုဒတာ်မူဒလပြီ။ သရဏဂုံနှင့်
သီလတို့၌ တည်ဒစဒတာ်မူဒလပြီ။ နိဂဏ္ဌ၏သား သစ္စက, အမ္ဗဋ္ဌလုလင်, ဒြါက္ခရသာတိြုဏ္ဏား, ဒသာဏ န္တြုဏ္ဏား, ကူဋ န္တြုဏ္ဏား အစရှိကန
ု ်ဒသာ လူဒယာက်ျားတို့ကိုလည်း ဆုံးမဒတာ်မူဒလပြီ။ အာဠာဝကဘီလူး, သူစိ
ဒလာမဘီလူး, ြရဒလာမဘီလူး, သိ ကားနတ်မင်း, အစရှိကန
ု ်ဒသာ နတ်ဒယာက်ျားတို့ကိုလည်း ယဉ်ဒကျးဒစဒတာ်မူဒလပြီ။ ဆန်း ကယ်ကုနဒ
် သာ ဆုံးမဒ ကာင်းနည်းတို့ခြင့် ဆုံးမဒတာ်မူဒလပြီ။ မှန်ဒြ၏။ ဤအရာ၌
"ခမင်းထိန်းဆရာကကီး ဒကသီ... ငါသည် ဆုံးမထိုကဒ
် သာ ဒယာက်ျားတို့ကို အနုနည်းခြင့်လည်း ဆုံးမ၏။ အ ကမ်း
နည်းခြင့်လည်း ဆုံးမ၏။ အနု,အ ကမ်း ၂-နည်းလုံးခြင့်လည်း ဆုံးမ၏" ဤသို့ စဒသာသုတ်ကို ြျဲ့၍ သိအြ်၏။
(ဒကသိသုတ်၊ အံ၊၁၊၄၂၇)
တနည်းဒသာ်ကား- ခမတ်စွာဘုရားသည် သီလစင် ကယ်သူ စသည်တို့အား ြထမစျာန် စသည်တို့ကို
ဒဟာ ကားဒတာ်မူလျက်, ဒသာတာြန်စသည်တို့အားလည်း အထက်မဂ်တို့၏ အကျင့်ကုိ ဒဟာ ကားဒတာ်မူ
လျက်, အဒတာ်အတန် ယဉ်ဒကျးပြီးဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလည်း အခြည့်အစုံယဉ်ဒကျးဒအာင် ဆုံးမဒတာ်မူသည်သာ
တည်း။
ြုရိသ မ္မသာရထိဂုဏ်ဒတာ်အြွင့် ပြီး၏။

(၆-ဂ) အနုတဒ
္တ ရာ ပုရိသ မ္မသာရေိ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့်
(၂၀၂) တနည်းကား- အနုတ္တဒရာ ြုရိသ မ္မသာရထိ-ဟူဒသာ ဤြု ်သည် တစ်ြတ
ု ည်းသာခြစ်ဒသာ
အနက်ခြ ဂုဏ်ြု ်တည်း။ မှန်ဒြ၏။ ခမတ်စွာဘုရားသည် ဆုံးမထိုကဒ
် သာ ဒယာက်ျားတို့ကို တစ်ြတ
ု ည်းဒသာ
ထက်ဝယ်ြွဲ့ဒြွခြင်းခြင့်သာလျှင် ထိုင်ဒနကုန်လျက် ပငိတွယ် ြင့်နွှဲခြင်းမရှိြဲ ရှစ်ြါးဒသာ သမာြတ်ဟူဒသာ အရြ်
မျက်နှာများသို့ ဒခြးသွားနိုင်ဒအာင် သွားဒစဒတာ်မူဒြ၏။ ထို့ဒ ကာင့် အနုတ္တဒရာ ြုရိသ မ္မသာရထိ-ဟူ၍ ဆိုအြ်
ဒြသည်။
မှန်ဒြ၏။ ဤအရာ၌ "ရဟန်းတိ.ု့ .. ဆင်ကို သင်ခြဒလ့ကျင့်ဒြးဒသာ ဆင်ဆရာသည် ဆုံးမသင်ခြ
ထိုကဒ
် သာ ဆင်ကို သွားဒစလျှင်, ဒမာင်းနှင်လျှင် ယင်းဆင်သည် တစ်ြဒ
ု သာ အရြ်မျက်နှာကိုသာလျှင် ဒခြးသွား
၏" ဤသို့ အစရှိဒသာ သုတ်ကြ
ို ျဲ့၍ သိအြ်၏။ 48 (သဠာယတနဝိဘဂခသုတ်၊ မ၊၃၊ ၂၆၄)
47F

အနုတ္တဒရာ ြုရိသ မ္မသာရထိ ဂုဏ်ဒတာ်အြွင့် ပြီး၏။

48

ခမင်းဆရာက သင်ခြဒလ့ကျင့်ဒြးထားဒသာ ခမင်းသည်လည်း ဒမာင်းနှင်လျှင် တစ်ြုဒသာ အရြ်သို့သာလျှင် ဒခြးသွားဒ ကာင်းကို

ခြပြီးလျှင် (၁) အတွင်းရုြ်၌ အဆင်းကသိုဏ်းစျာန်၊ (၂) အခြင်ြ၌ အဆင်းကသိုဏ်းစျာန်၊(၃)သုဘစျာန်၊ (၄-၇) အရူြစျာန်ဒလးြါး၊ (၈)
နိဒရာဓသမာြတ် ဟူဒသာ ရှစ်ြါးဒသာအရြ်သို့ တစ်ထိုင်တည်းခြင့် ဒရာက်နိုင်ဒအာင် ခမတ်စွာဘုရားက သွန်သင်ညွှန်ခြ ဆုံးမနိုင်ဒသာ
ဒ ကာင့် ခမတ်စွာဘုရားသည် 'အနုတ္တဒရာ ြုရိသ မ္မသာရထိ' မည်ဒ ကာင်း ထိုသဠာယတနဝိဘဂခသုတ်၌ ခြဆိုထားဒြသည်။
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(၇) သတ္ထာဒ ဝမနုဿာနံ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့်
(၁၄၀) မျက်ဒမှာက် အကျုိ းစီးြွား, တမလွန်အကျိုးစီးြွား, နိဗ္ဗာန်ဟူဒသာ ခမတ်ဒသာ အကျိုးစီးြွား
တို့ခြင့် ထိုကသ
် ည့်အားဒလျာ်စွာ ဆုံးမသွန်သင်ဒတာ်မူတတ်ဒသာဒ ကာင့် သတ္ထာ-ဆရာ မည်ဒတာ်မူဒြ၏။ 49
48F

တနည်းဒသာ်ကား- လှည်းကုန်သည်အဒြါင်း၏ဦးစီး လှည်းမှုးဒြါင်းဒဆာင်နှင့် တူဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့်
သတ္ထာ- မည်ဒတာ်မူဒြ၏။ 50 ခမတ်စွာဘုရားတည်းဟူဒသာ လှည်းမှုးဒြါင်းဒဆာင်ကို ရ၏။ ဥြမာအားခြင့်49F

လှည်းမှုးဒြါင်းဒဆာင်သည် လှည်းကုန်သည်တို့ကို ြရီးြဲကို ကူးဒခမာက်ဒစ၏။ သူြုးိ ခမရှိဒသာ ြရီးြဲကုိ
ကူးဒခမာက်ဒစ၏။ သားရဲတိရစ္ဆာန်ရှိဒသာ ြရီးြဲကုိ ကူးဒခမာက်ဒစ၏။ ဒရမရှိဒသာ ြရီးြဲကုိ ကူးဒခမာက်ဒစ၏။
ဒကျာ်လွန်ဒစ၏။ ဒကျာ်ထွက်ဒစ၏။ လွန်ဒခမာက်ဒစ၏။ ဒဘးမဲရ
့ ာ အရြ်သို့ ဒရာက်ဒစ၏။
ထို့အတူြင် ခမတ်စွာဘုရားတည်းဟူဒသာ လှည်းမှုးဒြါင်းဒဆာင်သည်လည်း သတ္တဝါတို့ကို ြရီးြဲကို
ကူးဒခမာက်ဒစဒတာ်မူ၏။ (အိုမင်းရခြင်းတည်းဟူဒသာ ဇရာြရီးြဲ, ြျားနာရခြင်းတည်းဟူဒသာ ဗျာဓိြရီးြဲ, ဒသရ
ခြင်းတည်းဟူဒသာ မရဏြရီးြဲကို ကူးဒခမာက်ဒစဒတာ်မူ၏) ဤသို့ အစရှိဒသာ နိဒ ္ဒေသနည်းခြင့်လည်း
ဤသတ္ထာဟူဒသာြု ်၏ အနက်ကုိ သိအြ်၏။
"ဒ ဝမနုဿာနံ-နတ်လူတို့၏"ဟူသည်ကား နတ်တို့၏၄င်း, လူတို့၏၄င်း (သတ္ထာ-ဆရာဒြတည်း)။ ဤ
နတ်လူတို့၏ ဆရာ-ဟူဒသာ စကားသည် အလွန်အခမတ် သတ္တဝါတို့ကို ြိုင်းခြားခြင်း၏ အစွမ်းအားခြင့်၄င်း၊ ကျွတ်
ထိုကဒ
် သာ ဘဗ္ဗသတ္တဝါတို့ကို ြိုင်းခြားခြင်း၏ အစွမ်းအားခြင့်၄င်း ဆိုအြ်ဒသာ စကားဒြတည်း။ စင်စစ်အားခြင့်
မူကား ခမတ်စွာဘုရားသည် အဆုံးအမဒြးဒသာအားခြင့် တိရစ္ဆာန်တို့၏လည်း ဆရာခြစ်သည်သာတည်း။ မှန်၏။
ထိတ
ု ိရစ္ဆာန်တိုသည်လည်း ခမတ်စွာဘုရား၏ တရားကို ကားနာရသခြင့် ဥြနိဿယနှင့် ခြည့်စခုံ ြင်းသို့ ဒရာက်၍
ထိုဥြနိဿယခြင့်ြင်လျှင် ုတိယဘဝ၌ဒသာ်၄င်း, တတိယဘဝ၌ဒသာ်၄င်း မဂ်ြုလ
ိ ်ကို ရ ကဒလကုန်၏။
ဤအရာ၌ ြားနတ်သား စသည်တို့သည် သာဓကဒြတည်း။
ြျဲ့၍ခြြါအံ့။ ခမတ်စွာဘုရားသည် ဂဂ္ဂရာဒရကန်၏ ကမ်းနား၌ စမ္ပာပမို့သူပမို့တို့များ တရားဒဟာဒနစဉ်
ြားတစ်ဒကာင်သည် ခမတ်စွာဘုရား၏ အသံဒတာ်၌ တရားသံဟူဒသာ နိမိတ်ကယ
ို ူလျက် နာဒန၏။ နွားဒကျာင်း
သား တစ်ဒယာက်သည် ဝါးရင်း ုတ်ကဒ
ို ထာက်၍ ဒငးဒမာ ရြ်တည်လတ်ဒသာ် ထိုြားကို ဦးဒြါင်း၌ ြိဒထာက်
လျက် တည်ဒလ၏။ ထိုြားသည် ထိုြဏ၌ြင်လျှင် ဒသ၍ တာဝတိံသာနတ်ခြည်၌ ၁၂-ယူဇနာရှိဒသာ ဒရွှေဗိမာန်၌
ခြစ်ဒလသည်။ အိြ်ရာမှ နိုးလာဒသာသူကသ
ဲ့ ို့ ထိုဗိမာန်၌ နတ်သမီးအဒြါင်း ခြံရံလျက် မိမိကယ
ို ်ကို ဒတွ့ရဒသာ
ဒ ကာင့် "အြျင်းတိ-ု့ ငါကဲ့သို့ဒသာ ြားသည်ဒသာ်လည်း ဤဒရွှေဗိမာန်၌ ခြစ်ရဒြျဒသး၏။ အဘယ်သို့ဒသာ ကံကို
ခြုြဲဒ
့ လသနည်း"ဟု ဆင်ခြင်လတ်ဒသာ် ဘုရား၏ တရားသံ၌ နိမိတ်ကို ယူခြင်းမှတြါး အခြား တစ်စတ
ုံ စ်ြဒ
ု သာ

49

ဤအလိုအားခြင့်- သတ္ထာဒ ဝမနုဿာနံ= နတ်လူတို့၏ ဆရာခြစ်ဒတာ်မူဒသာ ခမတ်စွာဘုရား-ဟူဒသာ အနက်ကို သိအြ်၏။

50

ဤအလိုအားခြင့်- သတ္ထာဒ ဝမနုဿာနံ= နတ်လူတို့၏ လှည်းမှုးဒြါင်းဒဆာင်နှင့်တူစွာ ြရီးလမ်းညွှန် ဦးစီးဒြါင်းဒဆာင်ကကီး

ခြစ်ဒတာ်မူဒသာ ခမတ်စွာဘုရား-ဟူဒသာ အနက်ကုိ သိအြ်၏။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)

24

ဒကာင်းမှုကိုမျှ မဒတွ့ခမင်ရြဲ ရှိဒလ၏။ ထို့ဒ ကာင့် ထိုြားနတ်သားသည် ထိုြဏ၌ြင်လျှင် ဒရွှေဗိမာန်နှင့်တကွ
လာ၍ ခမတ်စွာဘုရား၏ ဒခြဒတာ်ကို ဦးတိုကရ
် ှိြးို ဒလ၏။ ခမတ်စွာဘုရားသည် သိဒတာ်မူလျက်ြင်"နတ်၏တန်ြုးိ ခြင့်၄င်း, အခြံအရံခြင့်၄င်း ဒတာက်ြလျက် အလွန်နစ
ှ ်သက်ြွယ် အဆင်းခြင့် အလုံးစုံ
ဒသာ အရြ်မျက်နှာတို့ကို ထွန်းလင်းဒစလျက် ငါ၏ ဒခြတို့ကို ရှိြးို သူကား မည်သူဒြနည်း?" ဟု ဒမး
ဒတာ်မူဒလ၏။
"အကျွန်ုြ်သည် ဒရှးဘဝတုန်းက ဒရ၌ကျက်စားဒသာ ြားသတ္တဝါ ခြစ်ြ့ြ
ဲ ါ၏။ အရှင်ဘုရား၏
တရားကို နာဒနစဉ် နွားဒကျာင်းသားသည် ဝါးရင်း ုတ်ခြင့် ြိလျက် ဒထာက်မိသခြင့် ဒသဆုံးြဲရ
့ ြါသည်
ဘုရား"ဟု ဒလျှာက်ထားဒလသည်။
ခမတ်စွာဘုရားသည် ထိုြားနတ်သားအား တရားကို ဒဟာဒတာ်မူ၏။ ရှစ်ဒသာင်းဒလးဒထာင်ဒသာ သတ္တဝါတို့
သည် တရားထူးရ ကဒလ၏။ ြားနတ်သားသည်လည်း ဒသာတာြတ္တိြိုလ်၌ တည်ပြီးလျှင် ခြုံးလျက် ြဲြာွ သွား
ဒလ၏။ (မဏ္ဍုကဒ ဝြုတ္တဝတ္ထု၊ ဝိမာန၊နှာ-၇၃)
သတ္ထာဒ ဝမနုဿာနံ ဂုဏ်ဒတာ်ြွင့် ပြီး၏။

(၈) ဗု ္ဓ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့်
(၁၄၁) ထိုမှတြါး အမှတ်မရှိ တစ်စတ
ုံ စ်ြဒ
ု သာ သိသင့် သိထိုကဒ
် သာ အ ကင် ဒေယျဓံတရားသည်
ရှိ၏။ ထိုဒေယျဓံတရားအလုံးစုံကိုြင်လျှင် ဝိဒမာက္ခနက
္တိ 51 ဉာဏ်ဒတာ်များ၏ အစွမ်းခြင့် သိဒတာ်မူပြီး ခြစ်ဒသာ
50F

ဒ ကာင့် ဗု ္ဓ-မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ 52
51F

တနည်းကား.... သစ္စာဒလးြါးတို့ကို ကိုယ်ဒတာ်တိုင် သိဒတာ်မူဒလပြီ။ အခြား သတ္တဝါများကိုလည်း
သိဒစဒတာ်မူဒလပြီ။ ထိုသို့ သိဒတာ်မူခြင်း, သိဒစဒတာ်မူခြင်းဒ ကာင့.် .. ဤသို့အစရှိဒသာ အဒ ကာင်းတို့ခြင့်
လည်း 53 ဗု ္ဓ မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏။
52F

51

ဝိဒမာက္ခ-လွတ်ဒခမာက်ဒသာ အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်၊ ဝိဒမာက္ခန္တိက-အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်၏ အဆုံး၌ခြစ်ဒသာ အရဟတ္တြိုလ်ဉာဏ်၊

ဝိဒမာက္ခန္တိက-မည်ဒသာ အရတ္တြိုလ်သို့ ဒရာက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ခြည့်စုံသွားဒသာ သဗ္ဗညုတဉာဏ် အစရှိဒသာ ဗု ္ဓဉာဏ်ဒတာ် အလုံးစုံ၊
သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒတာ် အစရှိဒသာ ထိုဘုရားဉာဏ်ဒတာ်များ၏ အစွမ်းခြင့် သိသင့်သိထိုက်ဒသာ ဒေယျဓံတရား အလုံးစုံကို သိဒတာ်မူသည်
ဟု ဆိုလိုသည်။
52

သမ္မာသမ္ဗု ္ဓ-ြု ်ခြင့် အကျဉ်းအားခြင့်၄င်း, အကျယ်အားခြင့်၄င်း ခမတ်စွာဘုရား၏ သစ္စာဒလးကို ထိုးထွင်း၍ သိခြင်း, ဘုရားအခြစ်သို့

ဒရာက်ဒတာ်မူခြင်းကို ခြ၏။ ဤ ဗု ္ဓ-ြု ်ခြင့်မူ ထိုသစ္စာဒလးြါးမှ အခြားတြါးဒသာ ဒေယျဓံတရားကိုလည်း သိခြင်းကို ခြ၏။
တနည်းကား- သမ္မာသမ္ဗု ္ဓြု ်ခြင့် ခမတ်စွာဘုရား၏ ြဋိဒဝဓဉာဏ်အစွမ်းကို ခြ၏။ ဗု ္ဓြု ်ခြင့် ခမတ်စွာဘုရား၏ ဒ သနာဉာဏ် အစွမ်းကို
ခြ၏။ (ဋီကာ)
53

အလုံးစုံကို သိဒတာ်မူဒသာ(သဗ္ဗညူခြစ်ဒသာ)ဒ ကာင့် ဗု ္ဓ မည်ဒတာ်မူ၏။ အလုံးစုံကို ခမင်ဒတာ်မူဒသာ(သဗ္ဗ ဿာဝီ ခြစ်ဒသာ)ဒ ကာင့်

ဗု ္ဓ မည်ဒတာ်မူ၏။ သူတြါးတို့က မသိဒစအြ်ြဲ ကိုယ်ဒတာ်တိုင်သာလျှင် သိဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် ဗု ္ဓ မည်ဒတာ်မ၏
ူ ... စသည်ခြင့် နိဒ ္ဒေသ
၌ ခြထားဒသာ အဒ ကာင်းများကို ဤစကားခြင့် ရည်ညွှန်းသည်။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)

25

ဤဆိုြဲ့ဒသာ အနက်ကို သိနားလည်ဒစရန်အတွက် "သစ္စာတို့ကို သိဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် ဗု ္ဓ မည်ဒတာ်မူ
၏။ သတ္တဝါအဒြါင်းကို သိဒစဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် ဗု ္ဓ မည်ဒတာ်မူ၏" ဤသို့ စသည်ခြင့် ဒဟာထားဒသာ
အလုံးစုဒ
ံ သာ နိဒ ္ဒေသနည်းကို ခြစ်ဒစ၊ ြဋိသမ္ဘိ ါမဂ်နည်းကို ခြစ်ဒစ ြျဲ့၍ ခြအြ်၏။
ဗု ္ဓဂုဏ်ဒတာ်အြွင့် ပြီး၏။

(၉) ဘဂဝါ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့်
(၁၄၂) ထိုမှတြါး ဘဂဝါဟူဒသာ ဤအမည်သည် ဤခမတ်စွာဘုရား၏ သီလအစရှိဒသာ ဂုဏ်တို့ခြင့် ထူး
ဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် သတ္တဝါအားလုံးတို့ထက် ထူးဒတာ်မူ၍ အဒလးခြုအြ်ဒသာ ဆရာခမတ်ကကီး ခြစ်ဒတာ်မူသည့်
ခမတ်စွာဘုရားအား အဒလးခြုဒသာအားခြင့် ဒြါ်ဆိုအြ်ဒသာ အမည်ဒြတည်း။ 54 ထို့ဒ ကာင့် ဒရှးဆရာတို့သည်
53F

ဒအာက်ြါ ဂါထာကို မိန့်ဆိုြဲ့ဒလပြီ-"ဘဂဝါ-ဟူဒသာ အမည်စကားသည် အထူးသခြင့် ြျီးမွမ်းအြ်ဒသာ အမည်ဒြတည်း။ ဘဂဝါ-ဟူဒသာ
အမည်စကားသည် ခမတ်လှဒြ၏။ 55 အဒလးခြုအြ်ဒသာ ဆရာခမတ်ကကီး ခြစ်ခြင်း, အဒလးခြုထိုက်
54F

ဒ ကာင်း သီလစသည်နှင့် ခြည့စ
် ုံဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့် ထိုခမတ်စွာဘုရားကို ဘဂဝါ-ဟူ၍ ဒြါ်ဆိုအြ်ြါ
ဒြ၏။ (ဤကား ဒရှးဆရာတို့၏ ဂါထာတည်း။)
တနည်းကား- အမည်သည် အာဝတ္ထိကအမည်, လိဂိကအမည်, ဒနမိတ္တိကအမည်, အဓိစ္စသမုြန
္ပ ္နအမည်
ဟူ၍ ဒလးြါးအခြားရှိ၏။ အဓိစ္စသမုြ္ပန္နအမည် ဟူသည်မှာ ဒလာကီသ ္ဒေါဆရာတို့၏ ဒဝါဟာရအားခြင့် ယိ ိစ္ဆက
အမည်ြင် ခြစ်သည်။
ထိုအမည်ဒလးြါးတို့တွင် (ဝစ္ဆ) နွားငယ်, ( မ္မ) ထမ်းြိုးကျင့်ဒလာက်ဒသာ နွား, (ဗလိဗ ္ဓ) ဝန်ရးုံ နွားလား- ဤသို့ အစရှိဒသာ အမည်သည် အြိုကအ
် တန့်ကို စွဲ၍ ဒြါ်ဒသာ (အာဝိတ္ထိက) အမည်ဒြ တည်း။ 56
55F

( ဏ္ဍီ) ုတ်ဒတာင်ဒဝှးရှိသူ- ုတ်ဒတာင်ဒဝှး စွက
ဲ ိုင်ထားသူ, (ဆတ္တ)ီ ထီးရှိသူ, ထီးဒဆာင်းဒနသူ, (သိြ)ီ
ဦးစွန်းရှိသူ, (ကရီ) လက်ဒမာင်းရှိသူ- နှာဒမာင်းရှိဒသာ ဆင်၊ ဤသို့အစရှိဒသာ အမည်သည် အသွင်အခြင်ကို စွဲ၍
ဒြါ်ဒသာ (လိဂိက) အမည်ဒြတည်း။

54

အဒလးခြုအြ်ဒသာ ဆရာကကီးကို ခဗာဟ္မဏတို့က ဂုရု-ဟု ဒြါ်သည်။ ဘဂဝါ-ဘဂဝမ် ဟူ၍လည်း ဒြါ်သည်။ ဒန,လတို့ကိုလည်း ဘဂဝါ-

ဘဂဝမ်ဟု ဒြါ်သည်။ ငှကမ
် ျားက ဂဠုန်မင်းကို ဘဂဝါ-ဘဂဝမ်ဟု ဒြါ်သည့် အဒနအားခြင့်လည်း ခြဆိုသည်။ ထိုနည်းအတူြင် ခမတ်စွာ
ဘုရားကို အဒလးခြုဒသာအားခြင့် ဘဂဝါ-ဒြါ်သည်ဟု ဆိုလိုဒြသည်။ ထိုအလိုအားခြင့် ဘဂဝါ-အဒလးပပုအပ်ဒသာ အရှင်ပမတ်ကကီး ဟု
ဆိုလိုဒြသည်။
55

ဘဂဝါ-ဟူဒသာ အမည်က အထူးသခြင့် ြျီးမွမ်းအြ် ခမင့်ခမတ်ဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်ကုိ ဒဟာဒသာဒ ကာင့် ထိုအမည်ကုလ
ိ ည်း အထူးသခြင့်

ြျီးမွမ်းအြ်သည်ဟု ဆိုဒြသည်။
56

ဝစ္ဆ, မ္မ, ဗလိဗ ္ဓ-ဟူဒသာ အမည်တို့သည် ငယ်စဉ် အြိုကအ
် တန့်, ထမ်းြိုးကျင့်ဒလာက်စဉ် အြိုက်အတန့်, ဝန်ရုံးဒနစဉ် အြိုက်အတန့်

တို့ကိုစွဲ၍ ဒြါ်ဒသာ အမည်များ ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် ၄င်းတို့ကို အာဝတ္ထိက အမည်ဟု ဆိုသည်။ သူငယ်, လူြျို, အြိုးကကီး အစရှိဒသာ အမည်
များသည်လည်း အာဝတ္ထိက အမည်များြင်တည်း။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)

26

(ဒတဝိဇ္ဇ) ဝိဇ္ဇာသုံးြါးရှိသူ, (ဆဠဘိည) အဘိညာဉ် ၆-ြါးရှိသူ, ဤသို့ အစရှိဒသာ အမည်သည် ဂုဏ်
အဒ ကာင်းနိမိတ်ကို စွဲ၍ ဒြါ်ဒသာ (ဒနမိတ္တိက) အမည်ဒြတည်း။ 57
56F

(သိရိဝဍ္ဎက) ကျက်သဒရကို ြွားဒစသူ-ကျွန်၊ (ဓနဝဍ္ဎက) ဥစ္စာကို ြွားဒစသူ-ကျွန်၊ ဤသို့ အစရှိဒသာ
အမည်သည် သ ္ဒေါနက်ကို မငဲ့မူ၍ ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် အဒ ကာင်းကို ဒကျာ်လွန်၍ ဒြါ်ဒသာ (အဓိစ္စသမုြ္ပန)္န အမည်
ဒြတည်း။ 58
57F

ဘဂဝါ-ဟူဒသာ ဤအမည်သည်ကား ဂုဏ်အဒ ကာင်းနိမိတ်ကို စွဲ၍ခြစ်ဒသာ ဒနမိတ္တိက အမည်ဒြ
တည်း။ မယ်ဒတာ် ြမည်းဒတာ်တို့က ခြု(မှည)့် အြ်သည်လည်း မဟုတ်ဒြ။ ရှစ်ဒသာင်းဒသာ ဒဆွဒတာ်မျိုးဒတာ်
တို့က ခြုအြ်သည်လည်း မဟုတ်ဒြ။ သိ ကား, သန္တုဿိတ စဒသာ နတ်အထူးတို့က ခြုအြ်သည်လည်း မဟုတ်
ဒြ။ မှန်ဒြ၏။ တရားစစ်သူကကီး ခြစ်ဒတာ်မူဒသာ အရှင်သာရိြတ
ု ္တရာမဒထရ် ဒဟာထားဒသာ ဒအာက်ြါ စကား
လည်း ရှိဒြ၏-"ဘဂဝါဟူဒသာ ဤအမည်သည် မယ်ဒတာ်က ခြုအြ်သည်လည်း မဟုတ်။ ....ြ.... ဘဂဝါဟူဒသာ ဤ
အမည်သည် ဘုန်းဒတာ်ကကီးကုန်ဒသာ ခမတ်စွာဘုရားတို့အား ဝိဒမာက္ခန္တ မည်ဒသာ အရဟတ္တြိုလ်ြဏ၌
ရဒသာ အမည်ဒြတည်း။ ဘဂဝါဟူဒသာ ဤအမည် ြညတ်သည် ဘုန်းဒတာ်ကကီးကုန်ဒသာ ခမတ်စွာဘုရားတို့အား ဒဗာဓိြင်ဒအာက်၌ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကို ရသည်နှင့်တပြိုင်နက် မျက်ဒမှာက်သိအြ်ဒသာ
ြညတ်ဒြတည်း"။ (ဤကား မဟာနိဒ ္ဒေသ စကားတည်း)
(၁၄၃) ဘဂဝါဟူဒသာ ဤအမည်သည် အ ကင်ဂုဏ်အဒ ကာင်းကို စွဲ၍ ခြစ်ြ့၏
ဲ ။ ထိုဂုဏ်တို့ကို ခြခြင်းငှာ
ဒအာက်ြါဂါထာကို မိန့်ဆိုကန
ု ်၏-ဘဂီ- ဣဿရိယ စဒသာ ဘုန်းဒတာ် ၆-ြါးနှင့် ခြည့စ
် ုံဒတာ်မူဒြ၏။ ထို့ဒ ကာင့် ထိုခမတ်စွာဘုရားကို
ဘဂဝါ-ဟု ဆိုအြ်ဒြသည်။ ဘဇီ-ဆိတ်ပငိမ်ရာ၌ စျာန်အဘိညာဉ် မဂ်ြုလ
ိ ်တရားထူးများကို ကြ်ဒရာက်
ဒတာ်မူဒလပြီ။ ထို့ဒ ကာင့် ထိုခမတ်စွာဘုရားကို ဘဂဝါဟု ဆိုအြ်ဒြသည်။ ဘာဂီ-ြစ္စည်းဒလးြါးနှင့်
အတ္ထရသစသည် စျာန်ဝိဒမာက္ခ စသည်အြို့ ရှိဒတာ်မူဒြ၏။ ထို့ဒ ကာင့် ... ဆိုအြ်ဒြသည်။ ဝိဘတ္တဝါတရားရတနာကို ဒဝဘန်ဒဟာ ကားဒတာ်မူဒလပြီ။ ထို့ဒ ကာင့်... ဆိုအြ်ဒြသည်။ အကာသိဘဂ္ဂံ-ရာဂ
စသည် ြျက်ဆီးခြင်းကို ခြုဒတာ်မူဒလပြီ။ ထို့ဒ ကာင့်... ဆိုအြ်ဒြသည်။ ဂရု-အဒလးခြုအြ်ဒသာ ဆရာ

57

ဒကျာင်း ကာ, ဆရာဝန်, ြညာရှ,ိ စာဒရးဆရာ အစရှိဒသာ အမည်များလည်း ဂုဏ်အဒ ကာင်းနိမိတ်ကုိ စွဲ၍ဒြါ်ဒသာဒ ကာင့် ဒနမိတ္တိက

အမည်များြင်တည်း။
58

သိရိဝဍ္ဎက, ဓနဝဍ္ဎက, ြုဏ္ဏ အစရှိဒသာ အမည်များသည် ဒရှးဒြတ်က ကျွန်၏ အမည်များခြစ်သည်။ ထိုအမည်တို့၏ အနက်သည်

ဒကာင်းခမတ်ဒသာ်လည်း ထိုကျွန်များသည်ကား ကျက်သဒရကို တိုးြွားဒစခြင်း-စဒသာ အနက်နှင့်ဒလျာ်စွာ မခြစ် ကကုန်။ ထိုသို့
အနက်နှင့် မဆီဒလျာ်ြဲ ဒြါ်ဒဝါရုံမျှသာ ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် အဓိစ္စသမုြ္ပန္န-အမည်ဟု ဆိုဒြသည်။ အဒ ကာင်းကို မငဲ့ြဲ အဒ ကာင်းမဲ့ ဒြါ်ဒဝါ
ဒသာ အမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ယြုကာလ၌ အရြ်ြုဒသာသူကုိ 'ဒမာင်ရှည်'ဟု ဒြါ်သကဲသ
့ ို့ြင်တည်း။ ယ ိစ္ဆိက အမည်ဟူသည်မှာလည်း
အလိုရှိတိုင်း ဒြါ်လိုရာ ဒြါ်ထားဒသာ အမည်ဟု ဆိုလိုဒြသည်။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)

27

ခြစ်ဒတာ်မူဒြ၏။ ထို့ဒ ကာင့်.... ဆိုအြ်ဒြသည်။ ဘာဂျဝါ- ါန သီလ စဒသာ အထွတ်အထိြ် ဘုန်းကံ
ရှိဒတာ်မူဒြ၏။ ထို့ဒ ကာင့်.... ဆိုအြ်ဒြသည်။ ကာယဘာဝနာ စဒသာ များစွာဒသာ ဘာဝနာအစဉ်
တို့ခြင့် (သုဘာဝိတတ္တ)ဒကာင်းစွာ ြွါးဒစအြ်ပြီးဒသာ သဒဘာရှိဒတာ်မူြါဒြ၏။ ထို့ဒ ကာင့်... ဆိုအြ်
ဒြသည်။ ဘဝန္တဂ-ဘဝ၏အဆုံး နိဗ္ဗာန်သို့ ဒရာက်ဒတာ်မူဒြ၏။ ထို့ဒ ကာင့် ထိုခမတ်စွာဘုရားကို
ဘဂဝါဟု ဆိအ
ု ြ်ဒြသည်"။ (ဤကား မဟာနိဒ ္ဒေသ ဂါထာတည်း)
ဆက်၍ ညွှန်ခြဦးအံ့။ ဤဂါထာ၌ ဘာဂီ-အစရှိဒသာ ထိုထိုြု ်တို့၏ အနက်ကို နိဒ ္ဒေသ၌ အကျယ်ခြဆို
ထားဒသာ နည်းခြင်ြင်လျှင် မှတ်အြ်ဒြသည်။
(၁၄၄) ယြုဆိုမည့် အြွင့်သည်ကား မဟာနိဒ ္ဒေသမှ တြါးဒသာ အဋ္ဌကထာနည်းဒြတည်း။
ဘာဂျဝါ-ဘုန်းကံဒတာ်နှင့် ပပည့်စဒ
ုံ တာ်မူပါဒပ၏။ ဘဂ္ဂဝါ-ဖျက်ဆီးဒတာ်မူဒလပပီ။ ဘဂ-မည်ဒသာ
ဣဿရိယ စသည်တို့နှင့် ယှဉဒ
် တာ်မူဒပ၏။ ဝိဘတ္တဝါ-ဒဝဘန်ဒဟာ ကားဒတာ်မူဒလပပီ။ ဘဝတို့၌ သွား
ဒသာ တဏှာကို ဒေွးအန်ဒတာ်မူဒလပပီ။ ေို့ဒ ကာင့် ဘဂဝါ-မည်ဒတာ်မူ၏။ ဤသည်ကား ဒြါင်းစဉ်
သဂခဟ ဂါထာတည်း။
ထိုဂါထာ၌ (၁)ဝဏ္ဏာဂမ-အက္ခရာလာဒသာနည်း (ဝါ) အက္ခရာခြည့်စက
ွ ်ဒသာနည်း၊ (၂)ဝဏ္ဏဝိြရိယာယအက္ခရာ ဒရှ့ဒနာက်ခြန်ဒသာနည်း၊ (၃)ဝဏ္ဏဝိကာရ-အက္ခရာဒြါက်ခြန်ဒသာနည်း၊ (၄)ဝဏ္ဏာဒလာြ-အက္ခရာ
ဒြျြျက် နုတ်ြယ်ဒသာနည်း၊ (၅)ဓာတုအတ္ထာတိသယ-ဓာတ်၏ ြိုလွန်ဒသာအနက်ရှိဒသာနည်းဟူဒသာ နိရုတ္တိ
ကျမ်းလာ လက္ခဏာကို ယူ၍ဒသာ်၄င်း၊ ရိုးရိးု ရုြ်ပြီးစီရင်ြုံကုခိ ြဒသာ သ ္ဒေါကျမ်းနည်းခြင့် ြိဒသာ ရာ ိဂိုဏ်း၌
ထည့်သွင်းခြင်း လက္ခဏာကို ယူ၍ဒသာ်၄င်း ငါတို့ဆရာခြစ်ဒသာ ပမတ်စွာဘုရားမှာ ဒလာကီ ဒလာကုတ္တရာ
ချမ်းသာတို့ကို ပဖစ်ဒစတတ်ဒသာ ါန သီလ အစရှိဒသာ အေွတ်အေိပ်သို့ ဒရာက်ဒသာ ဘာဂျဒခါ် ဘုန်းကံဒတာ်
သည် ရှိဒပ၏။ ေို့ဒ ကာင့် ဘာဂျဝါ-ဟု ဆိုသင့်ရာ၌ ဘဂဝါ-ဟု ဒခါ်ဆိုအပ်ဒပသည် ဟု သိအြ်၏။
ထို့ခြင် ဒလာဘ, ဒ ါသ, ဒမာဟ ဒြါက်ခြန်ဒသာ အနသိကာရ 59// အဟိရိက-အကုသိုလ်မှ မရှက်ခြင်း,
58F

အဒနာတ္တြ္ပ-အကုသိုလ်မှ မလန့်ခြင်း၊ ဒကာဓ-အမျက်ထွက်ခြင်း, ဥြနာဟ-ရန်ပငိုးြွဲ့ခြင်း၊ မက္ခ-သူတြါးဒကျးဇူး
ဒြျြျက်ခြင်း, ြဠာသ-ဂုဏ်ခမင့်သူနှင့် တန်းတူခြု၍ ြက်ပြိုင်ခြင်း၊ ဣဿာ-မနာလိုခြင်း, မစ္ဆရိယ-ဝန်တိုခြင်း၊
မာယာ-မိမိ၏အခြစ်ကို ြုံးကွယ်ခြင်း, သာဒဌယျ-မရှိဒသာဂုဏ်ခြင့် ဟန်ဒဆာင်လျက် ဒကာက်ကျစ်ခြင်း၊ ထမ္ဘမရိုဒသ မကိုင်းညွတ်နင
ို ်ဒအာင် ြက်ထန်ခြင်း, သာရမ္ဘ- သူ့ထက်သာဒအာင်လုြ်၍ ြျုတ်ြျယ်ြျိုးနှိမ်ခြင်း၊

59

ဤတိုင်ဒအာင်ဒသာ ဒလးြု ်ခြင့် တစ်ြါးစီဒသာ ကိဒလသာတို့ကို ခြသည်။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)
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မာန်တက်ခြင်း, အလွန်မာန်တက်ခြင်း၊ မာန်ယစ်ခြင်း, ဒမ့ဒလျာ့ခြင်း၊ တဏှာ, အဝိဇာ္ဇ // 60 သုံးပါးစီအခြားရှိဒသာ
59F

အကုသိုလ်မူလ ုစ္စရက
ို ် သံကိဒလသ, 61 မလ-အညစ်အဒ ကး, 62 ဝိသမ-မညီညွတ်မှု, သညာ, 63 ဝိတက်, ြြဉ္စ//
60F

61F

62F

ဒလးပါးစီ အခြားရှိဒသာ ဝိြ္ပလ္လာသ, အာသဝ, ဂန္ထ, သဃ, ဒယာဂ, အဂတိ, တဏှာ၏ခြစ်ခြင်း 64 ဥြါ ါန်။ ငါးပါးစီ
63F

အခြားရှိဒသာ ဒစဒတာြိလ, 65 ဒစဒတာဝိနိဗန္ဓ, 66 နီဝရဏ, အဘိနန္ဒေန, 67// ၆-ပါးဒသာ ဝိဝါ မူလ, 68 တဏှာ64F

65F

66F

67F

ကာယ၊ 69 ခုနစ်ပါးဒသာ အနုသယ၊ ရှစ်ပါးဒသာ မိစ္ဆတ္တ 70၊ ကိုးပါးဒသာ တဏှာမူလက- တဏှာအရင်းြံဒသာ
68F

69F

တရား၊ 71 ဆယ်ပါးဒသာ အကုသလ ကမ္မြထ၊ ၆၂-ပါးဒသာ မိစ္ဆာ ိဋ္ဌိ၊ ၁၀၈-ပါးဒသာ တဏှာဝိစရိုက်
70F

အခြားရှိကန
ု ်ဒသာ အလုံးစုံကန
ု ်ဒသာ ြူြန်ခြင်း ြူဒလာင်ခြင်းကို ခြုတတ်ကုနဒ
် သာ တစ်သိန်းမက
များလှကုနဒ
် သာ ကိဒလသာတို့ကို ြျက်ဆီးဒတာ်မူဒလပြီ။ အကျဉ်းြျုြ်အားခြင့်မူကား ကိဒလသာမာရ်, ြန္ဓမာရ်,
အဘိသြခါရမာရ်, ဒ ဝြုတ္တမာရ်, မစ္စုမာရ်ဟူဒသာ ငါးြါးဒသာ မာရ်တို့ကို ြျက်ဆီးဒတာ်မူဒလပြီ။
ဤကိဒလသာ ရန်သူတို့ကို ေိုသို့ဖျက်ဆီးဒတာ်မူပပီး ပဖစ်ဒသာဒ ကာင့် ဘဂ္ဂဝါ-ဟု ဆိုသင့်ရာ၌ ဘဂဝါ-ဟု
ဒခါ်ဆိုအပ်ဒပသည်။ ဤဒနရာ၌ ဒအာက်ြါ အကျဉ်းြျုြ်ဂါထာကို ဆရာတစ်ြါးက မိန့်ဆိုထားဒလ၏။

60

အဟိရိက-မှ အဝိဇ္ဇာ တိုင်ဒအာင် ၂-ြါးတွဲ တစ်စုံ တစ်စုံဒသာ ကိဒလသာတို့ကို ခြသည်။

61

သံကဒ
ိ လသ-ညစ်နွမ်းဒ ကာင်း ၃-ြါး ဟူသည်မှာ တဏှာ, ိဋ္ဌိ, ုစ္စရိုက် ဤသုံးြါးြင်တည်း။

62

မလ-အညစ်အဒ ကး သုံးြါးဟူသည်မှာ- ရာဂ, ဒ ါသ, ဒမာဟ။ ဝိသမ သုံးြါးလည်း ဤ ရာဂ, ဒ ါသ, ဒမာဟ တို့ြင်တည်း။

63

သညာ ၃-ြါး ဟူသည်မှာ ကာမသညာ, ဗျာြါ သညာ, ဝိဟိံသသညာ တို့ြင်တည်း။

64

သကခန်း ဆွမ်း ဒကျာင်းတို့ကို အဒ ကာင်းခြု၍ တဏှာခြစ်ခြင်း ၃-ြါး၊ အဒထွဒထွကုိ အဒ ကာင်းခြု၍ တဏှာခြင်ခြင်း ၁-ြါး၊ ဤဒလးြါး

ကို တဏှုြ္ပါ -ဟု ဒြါ်သည်။
65

ဒစဒတာြိလ-စိတ်၏ဒခငြှောင့်ငါးြါးဟူသည်မှာ- ဘုရား,တရား,သံဃာ, အကျင့်သိကာ္ခ ၌ ယုံမှားခြင်း ၄ြါးနှင့်၊ သီတင်းသုးံ ဒြါ်တို့၌

အမျက်ထွကခ် ြင်း အားခြင့် ဤငါးြါးတို့ခြစ်သည်။
66

ဒစဒတာဝိနိဗန္ဓ-စိတ်၏အဒနှာင်အြွဲ့ ငါးြါးဟူသည်မှာ- ကာမဂုဏ်၌ တြ်စွဲဒနခြင်း၊ မိမိကိုယ်၌ တြ်စွဲဒနခြင်း၊ ခြင်ြရုြ်၌ တြ်စွဲဒနခြင်း၊

အလိုရှိတိုင်းစား၍ အိြ်စက်ြျမ်းသာ, နံြါးဒစာင်း ဒခြာင်းအိြ်ြျမ်းသာ, ငိုက်မျဉ်းြျမ်းသာတို့ကို ြံစားဒနခြင်း၊ နတ်ဘဝကို ဒတာင့်တ၍
ကျင့်ခြင်း။ ဤငါးြါးတို့ြင်တည်း။
67

အဘိနန္ဒေနငါးြါး ဟူသည်မှာ- ရူြါရုံစဒသာ အာရုံငါးြါးတို့၌ ဒြျာ်ဒမွ့ဒနခြင်း ငါးြါးြင်။

68

ဝိဝါ မူလ-ခငင်းြုံခြင်း အဒ ကာင်းရင်း ၆-ြါးဟူသည်မှာ ဒကာဓနှင့် ဥြနာဟ တစ်စုံ၊ မက္ခနှင့် ြလာသ တစ်စုံ၊ ဣဿနှင့် မစ္ဆရိယ တစ်စုံ၊

သာဒဌယျနှင့် မာယာ တစ်စုံ၊ ြါြိစ္ဆာ-ယုတ်မာဒသာအလိုဆိုးနှင့် မိစ္ဆာ ိဋ္ဌိ တစ်စုံ၊ သန္ဒေိဋ္ဌိြရာမာသ-မိမိအယူကုိ မှားယွင်းစွာသုံးသြ်ခြင်းနှင့်
အာဓာနဂ္ဂါဟ-ပမဲခမံစွာ ဆုြ်ကုင
ိ ်ထားခြင်း၊ ုြ္ပဋိနိဿဂ္ဂ-မစွန့်လွှတ်နိုင်ခြင်း သုံးြါးတွဲ တစ်စုံ၊ ဤ ၆-စုံတို့ြင် ခြစ်သည်။
69

တဏှာကာယ-တဏှာအဒြါင်း ၆-ြါးဟူသည်မှာ ရူြါရုံစဒသာ အာရုံ ၆-ြါးတို့၌ ခြစ်ဒသာ တဏှာ ၆-ြါးြင်တည်း။

70

မိစ္ဆတ္တ ရှစ်ြါးဟူသည်- မိစ္ဆာ ိဋ္ဌိ မိစ္ဆာသကခြ္ပ မိစ္ဆာဝါစာ မိစ္ဆာကမ္မန္တ မိစ္ဆာအာဇီဝ မိစ္ဆာဝါယာမ မိစ္ဆာသတိ မိစ္ဆာသမာဓိ တို့ြင်တည်း။

71

တဏှာကို စွဲမှီ၍ ရှာသည်၊ ရှာခြင်းဒ ကာင့် ရသည်၊ ရခြင်းဒ ကာင့် 'ငါ့ြို့ သူ့ြို'့ စသည်ခြင့် ဆုံးခြတ်သည်၊ ဆုံးခြတ်ခြင်းဒ ကာင့် ဆန္ဒေရာဂ-

နှစ်သက်တြ်စွဲခြင်း ခြစ်သည်၊ ဆန္ဒေရာဂဒ ကာင့် အဒဇ္စျာသာန-ငါ့ဟာဟု လွှမ်းမိုး၍ အဆုံးသတ်ခြင်း ခြစ်၏။ ၄င်းကို စွဲမှီ၍ သိမ်းဆည်းရ၏။
၄င်းကို စွဲမှီ၍ မစ္ဆရိယခြစ်၏။ မစ္ဆရိယကို စွဲမှီ၍ ဒစာင့်ဒရှာက်ရ၏။ ဒစာင့်ဒရှာက်ရခြင်းဒ ကာင့် ုတ် ဓား ကိုင်ခြင်း , ခငင်းြုံခြင်း စသည်တို့
ခြစ်ကန
ု ်၏။ ဤသည်ကား တဏှာအရင်းြံရှိဒသာ တရား ၉-ြါးဒြတည်း။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)

29

"ခမတ်စွာဘုရားသည် ဘဂ္ဂရာဂ-ရာဂ, ဒ ါသ, ဒမာဟကို ြျက်ဆီးဒတာ်မူဒလပြီ။ အာသဒဝါမရှိ ကင်းစင်ဒတာ်မူြါဒြ၏။ ဤခမတ်စွာဘုရားသည် ယုတ်မာဒသာ အကုသိုလ်တရားတို့ကို ြျက်ဆီးဒတာ်မူအြ်
ကုန်ပြီ။ ထို့ဒ ကာင့် ဘဂဝါ-ဟု ဒြါ်ဆိုအြ်ဒြသည်။
ဥြစာနည်းခြင့် ခြြုံကို ဆက်၍ ဆိုဦးအံ့။ (ဘာဂျဝတာ) ဘုန်းကံဒတာ်နှင့် ခြည့စ
် ုံဒတာ်မူခြင်းခြင 72့
် အရာ
71F

မက များလှစွာဒသာ ဘုန်းကံဒ ကာင့်ခြစ်သည် မဟာြုရိသလက္ခဏာတို့ကို ဒဆာင်ဒသာ ထိုခမတ်စွာဘုရား၏
ရူြကာယ၏ ခြည့်စံခု ြင်းကို ကာရဏူြစာအားခြင့် ခြအြ်ဒြ၏။ (ဘဂ္ဂဒ ါသတာ) အကုသိုလ်အခြစ်ကတို့ကို
ြျက်ဆီးပြီးခြစ်ခြင်းခြင့် ဓမ္မကာယ၏ ခြည့်စံခု ြင်းကို ခြအြ်ဒြ၏။ 73 ထို့အတူ (ဘာဂျဝတာခြင့်) လူများစု၏
72F

များစွာ ခမတ်နးို အြ်သည်၏ အခြစ်ကို ခြဒြ၏။ (ဘဂ္ဂဒ ါသတာခြင့်) စူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်ဒသာ ြညာရှိတို့၏
များစွာ ခမတ်နးို အြ်သည်၏အခြစ်ကို ခြဒြ၏။ (ဘာဂျဝတာခြင့်) မင်း အစရှဒသာ
ိ
လူတို့၏ ြျဉ်းကြ်အြ်သည်၏
အခြစ်ကို ခြဒြ၏။ (ဘဂ္ဂဒ ါသတာခြင့်) ရဒသ့ြရိဗုဇ
ိ ်စဒသာ ရှင်ရဟန်းတို့၏ ြျဉ်းကြ်အြ်သည်၏အခြစ်ကို ခြ၏။
ြျဉ်းကြ်လာကုန်ဒသာ ထိုလူနှင့် ရှင်ရဟန်းတို့၏ ကိုယ်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်းရဲကို ြယ်ခြင်း၌ စွမ်းနိုင်သည်၏အခြစ်ကို
လည်း ခြဒြ၏။ 74 အာမိသကို ဒြးကမ်းြျီးခမြှေင့်ခြင်း ဓမ္မကို ဒြးကမ်းြျီးခမြှေင့်ခြင်းတို့ခြင့် (ထိုလူနှင့် ရှင်ရဟန်း73F

တို့အား) ဒကျးဇူးခြုဒလ့ရှိခြင်းကိုလည်း ခြဒြ၏။ 75 ဒလာကီြျမ်းသာ ဒလာကုတ္တရာ ြျမ်းသာတို့နှင့် ယှဉဒ
် စခြင်း၌
74F

စွမ်းနိုင်သည်၏ အခြစ်ကလ
ို ည်း ခြအြ်ဒြ၏။
ထို့ခြင် ဒလာကီကျမ်း၌ ဘဂ-သ ္ဒေါသည် (၁)ဣဿရိယ-အစိုးရပခင်း (၂)ဓမ္မ-တရား (၃)ယသ-ဒကျာ်ဒစာ
ပခင်း (၄)သိရီ-ကျက်သဒရ (၅)ကာမ-အလိုအတိုင်း ပပီးဒစနိုင်ပခင်း (၆)ပယတ္တ-လုံ့လ ဟုဆိုအြ်ကုနဒ
် သာ ၆-ြါး
ကုန်ဒသာ ဘုန်းတန်ြုးိ တရားတို့၌ ခြစ်၏ဟု ဆို၏။

72

ဘာဂျဝါ-ြု ်မှ ခြစ်ဒြါ်လာဒသာ ဘဂဝါ-ြု ်ခြင့် ခမတ်စွာဘုရားမှာ အထွတ်အထိြ် ဘုန်းကံဒတာ်နှင့် ခြည့်စုံဒ ကာင်းကို တိုက်ရိုက်ခြ၏။

ထိုသို့ ဘုန်းကံဒတာ်နှင့် ခြည့်စုံလျှင် ထို၏ အကျိုးခြစ်ဒသာ ရုြ်လက္ခဏာဒတာ်သည်လည်း ခြည့်စုံသည်ဟု သိနိုင်ဒြသည်။ ထိုသို့ သိဒစလို
ခြင်းကိုြင် 'ဘာဂျဝတာ-ဘုန်းကံနှင့် ခြည့်စုံခြင်းခြင့် ခြသည်'ဟု ဆိုဒြသည်။ ဤသို့ အဒ ကာင်းကို ခြသခြင့် အကျိုးကိလ
ု ည်း ခြခြင်းကိစ္စ
ပြီးသည်ကုိ ကာရဏူြစာခြင့် ခြသည်ဟု ကျမ်းဆရာတို့က ဆို က၏။
73

ဘဂ္ဂဝါ-မှ ခြစ်လာဒသာ ဘဂဝါြု ်ခြင့် ခမတ်စွာဘုရားမှာ အကုသိုလ်အခြစ်များ လုံးဝ ကင်းစင်ဒ ကာင်းကို တိုက်ရိုက် ခြ၏။ ထိုသို့

အခြစ်ကင်းစင်လျှင် ခမတ်စွာဘုရား၏ သန္တာန်၌ တရားဂုဏ်အဒြါင်း ခြည့်စုံဒနဒ ကာင်းကို သိနိုင်ဒြ၏။ ဤသို့ သိနိုင်သည်ကုြ
ိ င်
ဘဂ္ဂဒ ါသတာ-ခြင့် ခြသည်ဟု ဆိုဒြသည်။
74

အဘယ့်ဒ ကာင့် ဆင်းရဲကုိ ြယ်နိုင်သနည်း?-ဟူမူ ခမတ်စွာဘုရား၏ ရူြကာယဒတာ်ကို ြကတိမျက်စိခြင့် ြူးခမင်ရခြင်းဒ ကာင့် လူတို့မှာ

ဆင်းရဲပငိမ်းသည်၊ ခမတ်စွာဘုရား၏ ဓမ္မကာယကို ြညာမျက်စိခြင့် ြူးခမင်ရခြင်းဒ ကာင့် ရှင်ရဟန်းတို့မှာ ဆင်းရဲပငိမ်းသည်၊ ထိုသို့ ရူြကာယ
ကို ြူးခမင်ဒစခြင်းဟူဒသာ အာမိသ ါန, ဓမ္မကာယကို ြူးခမင်ဒစခြင်းဟူဒသာ ဓမ္မ ါနတို့ခြင့် ဆင်းရဲနှစ်ြါးကို ပငိမ်းဒစနိုင်ဒသာဒ ကာင့်
'ဆင်းရဲကုိ ြယ်ခြင်း၌ စွမ်းနိုင်သည်'ဟု ြွင့်ခြထား၏။ (ဋီကာ)
75

မိမိ၏ ရူြကာယကို လူတို့အား ြူးခမင်ဒစခြင်းကို အာမိသ ါန-အာမိသကို ဒြးကမ်းြျီးခမြှေင့်ခြင်းဟု ဆို၏။ ဓမ္မကာယကို ရှင်ရဟန်းတို့အား

သိခမင်ဒစခြင်းခြင့် ဓမ္မ ါန-တရားကို ဒြးကမ်းြျီးခမြှေင့်ခြင်းဟု ဆို၏။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)
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ဤခမတ်စွာဘုရား၌လည်း မိမိ၏စိတ်၌ အလွန်ကဆ
ဲ ုံး အခမတ် ဆုံးခြစ်ဒသာ အစိုးရြိုင်နိုင်ခြင်းဟူဒသာ
ဣဿရိယဘုန်းဒတာ်ရှိဒြ၏။ ဒလာကီကျမ်းဆရာတို့က အဒလးအခမတ် သမုတ်အြ်ဒသာ အဏုခမူသြွယ်
ဒသးငယ်ဒအာင် ြန်ဆင်းနိုင်ခြင်းဟူဒသာ အဏိမာတန်ြုးိ ၊ ဒကာင်းကင်၌ သွားခြင်းစသည်ခြင့် ဒြါ့ြါးဒအာင်
ြန်ဆင်းနိုင်ဒသာ လဃိမာတန်းြိးု အစရှိဒသာ 76 ရုြ
်ကိုယ်ကို အစိုးရခြင်း ဣဿရိယဘုန်းဒတာ်သည်လည်း
75F

ြြ်သိမ်းဒသာ အခြင်းအရာအားခြင့် ခြည့စ
် ုံစာွ ရှိဒြ၏။
ထို့အတူ ဒလာကုတ္တရာခြစ်ဒသာ မဂ်ြုလ
ိ ်နိဗ္ဗာန်ဟူဒသာ ဓမ္မဘုန်းဒတာ်လည်း ရှိဒြ၏။ ကာမ,ရူြ,အရူြ
ဟူဒသာ ဒလာကသုံးြါး၌ ခြန့်နှဒ
ံ့ သာ, ဟုတ်မှန်သည့်ဂုဏ်တို့ ဒ ကာင့်ရဒသာ, ထို့ဒ ကာင့်ြင် အလွန်စင် ကယ်
ဒသာ ဒကျာ်ဒစာခြင်းတည်းဟူဒသာ ယသဘုန်းဒတာ်သည်လည်း ရှိဒြ၏။ ရူြကာယ ကိုယ်ဒတာ်ကို ြူးခမင်ရန်
အားထုတ် ကဒသာ လူတို့အား မျက်စိ၏ ကည်လင်ခြင်း, ကည်နူး ခြင်းကို ခြစ်ဒစနိုင်ဒသာ အြျင်းြြ်သိမ်း
ခြည့စ
် ုံဒသာ အလုံးစုံဒသာကိုယ်၏ အစိတ်အြိုင်းကကီးငယ်တို့၏ တင့်တယ်သြ္ပါယ်ခြင်း ကျက်သဒရဒတာ်ဟူဒသာ
သိရီဘုန်းဒတာ်လည်း ရှိဒြ၏။ မိမိအကျိုးစီးြွားခြစ်ဒစ, သူတြါးတို့ အကျိုးစီးြွါးခြစ်ဒစ အ ကင် အ ကင် အကျိုး
စီးြွားကို ဤခမတ်စွာဘုရားသည် (ငါကိုယ်တိုင် ကူးဒခမာက်လျှင် အခြားသူတို့ကိုလည်း ကူးဒခမာက်ဒစမည်စသည်ခြင့)် အလိုရှိြဲ့ ဒတာင့်တြဲ့၏။ ထိုထို အစီးအြွားသည် ထိုသို့ အလိုရှိတိုင်း ဒတာင့်တတိုင်းြင် ပြီးစီးဒသာ
ဒ ကာင့် အလိုရှိအြ်ဒသာ အကျိုးစီးြွား၏ ပြီးစီးခြင်းဆိုအြ်ဒသာ ကာမဘုန်းဒတာ်သည်လည်း ရှိဒြ၏။ အလုံးစုံ
ဒသာ ဒလာက၏ အဒလးအခမတ် ခြုအြ်သည့် ဆရာခမတ်အခြစ်သို့ ဒရာက်ခြင်း၏ အဒ ကာင်းခြစ်ဒသာ
သမ္မာဝါယာမ ဟုဆိုအြ်ဒသာ သမ္မြ္ပဓာန်လုံ့လ ပယတ္တ ဘုန်းဒတာ်သည်လည်း ရှိဒြ၏။
ထို့ဒ ကာင့် ဤ ၆-ပါးဒသာ ဘဂ-တို့နှင့် ယှဉဒ
် သာဒ ကာင့်လည်း ဤခမတ်စွာဘုရားအား ဘဂ-မည်ဒသာ
၆-ြါးဒသာ ဘုန်းဒတာ်တို့ ရှိကုန၏
် ဟူဒသာ အနက်အားခြင့် ဘဂဝါ-ဟူ၍ ဒခါ်ဆိုအပ်ဒပ၏။
ထို့ခြင် ကုသိုလ်အစရှိကန
ု ်ဒသာ အခြားတို့ခြင့် အလုံးစုံဒသာ တရားတို့ကို၄င်း, ြန္ဓာ အာယတန ဓာတ်
သစ္စာ ဣဒ န္ဒေ ြဋိစ္စသမုြ္ပါ ် အစရှိကုန်ဒသာ အခြားတို့ခြင့် ကုသိုလ်အစရှိဒသာ တရားတို့ကို၄င်း၊
(၁)ြီဠနဋ္ဌ-နှိြ် စက်ခြင်းသဒဘာ 77 (၂)သြခတဋ္ဌ-ဒြါင်းစု၍ ခြုအြ်ဒသာသဒဘာ (၃)သန္တာြဋ္ဌ-ြူဒလာင်76F

ဒစခြင်းသဒဘာ (၄)ဝိြရိဏာမဋ္ဌ-ဒခြာင်းလဲဒြါက်ခြန်ခြင်း သဒဘာခြင့် ုက္ခအရိယသစ္စာကိ၄
ု င်း၊

76

အစရှိဒသာ-ဟူဒသာ စကားခြင့် မဟိမာ, ြတ္တ,ိ ြါကမ္မ, ဤသိတာ, ဝသိတာ, ယတ္ထကာမာဝသာယိတာ, ဟူကုန်ဒသာ ဤ ၆-ြါးဒသာ

ဘုန်းတန်ြိုးတို့ကိုလည်း သိမ်းယူအြ်ကုန်၏။ ထိုတွင် ရုြ်ကုယ
ိ ်ကို အဏုခမူသြွယ် ဒသးငယ်ဒအာင် ြန်ဆင်းခြင်းသည် အဏိမာ မည်၏။
ဒကာင်းကင်၌ ဒခြခြင့်သွားနိုင်သည်ထိ ဒြါ့ြါးဒအာင် ြန်ဆင်းခြင်းသည် လဃိမာ မည်၏။ ကိယ
ု ်ကုိ ကကီးမားဒအာင် ြန်ဆင်းခြင်းသည်
မဟိမာ မည်၏။ လိုရာအရြ်သို့ ဒရာက်နိုင်ခြင်းသည် ပတ္တိ မည်၏။ ြုံစံမျိုးစုံ အလိုရှိအြ်သည်ကုိ ပြီးဒစနိုင်ခြင်းသည် ပါကမ္မ မည်၏။ မိမိ
အလိုအတိုင်း ခြစ်ခြင်းဟူဒသာ အစိုးရခြင်းသည် ဤသိတာ မည်၏။ အဒထွဒထွအမျိုးမျိုး တန်ြိုးြန်ဆင်းရာ၌ အလိုအတိုင်း နိုင်နင်းခြင်း
သည် ဝသိတာမည်၏။ ဒကာင်းကင်၌ သွားဒနစဉ်ခြစ်ဒစ, အခြားကိစ္စ တစ်စုံတစ်ြု ခြုဒနစဉ်ခြစ်ဒစ အမှတ်မရှိ တစ်စုံတစ်ြုဒသာ အရာ၌
အဆုံးသတ်နိုင်ခြင်းသည် ယတ္ထကာမာဝသာယိတာ မည်၏။
77

ြီဠနဋ္ဌ-သည် ုက္ခကုခိ မင်ြိုက်၌ ထင်ရှားဒသာ သဒဘာခြစ်သည်။ သြခတဋ္ဌ, သန္တာြဋ္ဌ, ဝိြရိဏာမဋ္ဌ တို့သည် သမု ယ, မဂ္ဂ, နိဒရာဓ

တို့ကို ခမင်ခြင်းခြင့် ယင်းတို့နှင့် နှိုင်းယှဉ၍
် ထင်ရှားဒသာ သဒဘာများ ခြစ် ကသည်ဟု ဆို၏။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)
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(၁)အာယူဟနဋ္ဌ-ဆင်းရဲခြစ်ြွားရန် အားထုတ်ခြင်းသဒဘာ (၂)နိ ါနဋ္ဌ-ဆင်းရဲ၏အဒ ကာင်းသဒဘာ
(၃)သံဒယာဂဋ္ဌ-သံသရာဆင်းရဲနှင့် ယှဉဒ
် စခြင်းသဒဘာ (၄)ြလိဒဗာဓဋ္ဌ-မရဒအာင် ဒနှာင့်ယှက်တားခမစ်ခြင်း
သဒဘာအားခြင့် သမု ယအရိယသစ္စာကိ၄
ု င်း၊ 78
77 F

(၁)နိဿရဏဋ္ဌ-ထွက်ဒခမာက်ခြင်းသဒဘာ 79 (၂)ဝိဒဝကဋ္ဌ-သြခါရတို့မှ ကင်းဆိတ်ခြင်းသဒဘာ
78F

(၃)အသြခတဋ္ဌ-မခြုအြ်ဒသာ သဒဘာ (၄)အမတဋ္ဌ-မဒသမြျက်ခြင်းသဒဘာခြင့် နိဒရာဓအရိယသစ္စာကို၄င်း၊
(၁)နိယျာနဋ္ဌ-ဝဋ်ဆင်းရဲမှ ထွက်သွားခြင်းသဒဘာ 80 (၂)ဒဟတုဋ္ဌ-နိဗ္ဗာန်သို့ ဒရာက်ဒ ကာင်းသဒဘာ
79F

(၃) ဿနဋ္ဌ-နိဗ္ဗာန်ကို မျက်ဒမှာက်ခမင်ခြင်းသဒဘာ (၄)အဓိြဒတယျဋ္ဌ-အကကီးအမှုးခြစ်ခြင်းသဒဘာခြင့်
မဂ္ဂအရိယသစ္စာကိ၄
ု င်း ဒဝဘန်ဒတာ်မူဒလပြီ။ "ဒဝဘန်၍ ဖွင့်လှစ်၍ ဒဟာ ကားဒတာ်မူဒလပပီ"ဟု ဆိုလိုသည်။
ထို့ဒ ကာင့် ဝိဘတ္တဝါ-ဟု ဆိုသင့်ရာ၌ ဘဂဝါ-ဟူ၍ ဒခါ်ဆိုအပ်ဒပသည်။
ထို့ခြင် ထိုခမတ်စွာဘုရားသည် ိဗ္ဗဝိဟာရ, ခဗဟ္မဝိဟာရ, အရိယဝိဟာရတို့ကို၄င်း 81၊ ကာယဝိဒဝက, စိတ္တ
80F

ဝိဒဝက, ဥြဓိဝဒ
ိ ဝကတို့ကို၄င်း 82၊ သုညတဝိဒမာက္ခ, အြ္ပဏိဟိတဝိဒမာက္ခ, အနိမိတ္တဝိဒမာက္ခတို့ကို၄င်း၊ 83
81F

82 F

ထိုမှတြါး ကုနဒ
် သာ ဒလာကီ ဒလာကုတ္တရာ ခြစ်ကုနဒ
် သာ ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မဒြါ် 84 ဒလာကီအဘိညာဉ်စဒသာ
83F

တရားေူးတို့ကု၄
ိ င်း၊ ချဉ်းကပ်ဒတာ်မူခ့ဒ
ဲ လပပီ၊ မှီဝဲဒတာ်မူခ့ဒ
ဲ လပပီ၊ အကကိမ်များစွာ နှလုံးသွင်းဒလ့လာဒတာ်မူြ့ဲ
ဒလပြီ။ ေို့ဒ ကာင့် ဘတ္တဝါ-ဟု ဆိုသင့်ရာ၌ ဘဂဝါ-ဟု ဒခါ်ဆိုအပ်ဒပသည်။
ထို့ခြင် သုံးြါးဒသာ ကာမ ရူြ အရူြ ဘဝတို့၌ တဏှာဟုဆိုအြ်ဒသာ သွားခြင်းကို ဤခမတ်စွာဘုရား
သည် ဒထွးအန်ြယ်စွန့်ဒတာ် မူဒလပြီ။ ထို့ဒ ကာင့် ဘဝဝန္တဂမဒနာ (ဘဝတို့၌ဒထွးအန်ပြီးဒသာ သွားခြင်းရှိသည်)

78

အာယူဟနဋ္ဌ-သည် သမု ယကို ခမင်ြိုက်၌ ကျန်သုံးြါးသည် ုက္ခ နိဒရာဓ မဂ္ဂတို့ကို ခမင်ခြင်းခြင့် ထင်ရှားဒသာ သဒဘာများ

ခြစ် ကသည်။
79

နိဿရဏဋ္ဌ-သည် နိဒရာဓကိခု မင်ြိုက်၌ ကျန်သုံးြါးသည် သမု ယ မဂ္ဂ ုက္ခတို့ကို ခမင်ခြင်းခြင့် ထင်ရှားဒသာ သဒဘာများ ခြစ် က

သည်။
80
81

နိယျာနဋ္ဌ-သည် မဂ္ဂကုိ ခမင်ြိုက်၌ ကျန်သုံးြါးသည် သမု ယ နိဒရာဓ ုက္ခတို့ကို ခမင်ခြင်းခြင့် ထင်ရှားဒသာ သဒဘာများခြစ် ကသည်။
ိဗ္ဗဝိဟာရ-ခဗဟ္မာဟူဒသာ နတ်ခြည်နှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ စျာန်ခြင့်ဒနခြင်း၊ ၄င်းမှာ အြ္ပမညာစျာန်မှ တြါးဒသာ ရူြစျာန်များြင်

ခြစ်သည်။ ခဗဟ္မဝိဟာရ-ခမတ်ဒသာဒနခြင်းဟူသည်မှာ ဒမတ္တာ ကရုဏာ မု ိတာ ဥဒြက္ခာစျာန်များြင်ခြစ်သည်။ အရိယဝိဟာရ-အရိယာ
တိ၏
ု့ ဒနခြင်းဟူသည်မှာ- ြလသမာြတ်ြင် ခြစ်သည်။
82

အဒြာ်ကင်းလျက် တစ်ြါးတည်းဒနခြင်းသည် ကာယဝိဒဝက၊ ြထမစျာန်စသည်ခြင့် နီဝရဏကင်းဆိတ်ခြင်းသည် စိတ္တဝိဒဝက မည်၏။

နိဗ္ဗာန်သည် ဥြဓိဒဝက မည်၏။
83

အနတ္တာနုြဿနာခြင့် ရဒသာမဂ်သည် သုညတဝိဒမာက္ခမည်၏။ ုက္ခာနုြဿနာနှင့် အနိစ္စာနုြဿနာတို့ခြင့် ရဒသာမဂ်သည်

အြ္ပဏိဟိတ ဝိဒမာက္ခ, အနိမိတ္တ ဝိဒမာက္ခတို့ မည်ကန
ု ်၏။
84

သာမန်လူတို့၏ ကုသိုလ်ကမ္မြထတရား ဆယ်ြါးထက် လွန်ခမတ်ကန
ု ်ဒသာ စျာန် အဘိညာဉ် မဂ်ြိုလ်တရားတို့ကို ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မ -

ဟုဒြါ်၏။
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ဟု ဆိုသင့်ရာ၌ ဘဝ-သ ္ဒေါမှ 'ဘ'ကိ၄
ု င်း၊ ဂမန-သ ္ဒေါမှ 'ဂ'ကိ၄
ု င်း၊ ဝန္တ-သ ္ဒေါမှ 'ဝ'ကိ၄
ု င်း ယူ၍ ဘဂဝါ-ဟု ဒြါ်အြ်
ဒြသည်သည်။
ဘဂဝါဂုဏ်ဒတာ်ြွင့် ပြီး၏။
*************
(၁၄၅) ဤသို့ ခြဆိုြဲ့သည့်အတိုင်း "ထိုခမတ်စွာဘုရားသည် ဤအဒ ကာင်းဒ ကာင့်လည်း အရဟံမည်ဒတာ်မူြါဒြ၏" စသည်ခြင့် ခမတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်တို့ကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်ဒနဒသာ
ထိုဒယာဂီအား ထိုအြါ၌ ရာဂ,ဒ ါသ,ဒမာဟ-လွှမ်းမိုး နှိြ်စက်ြံရဒသာ စိတ်မခြစ်ဒတာ့သည်သာ။ 85 ထိုအြါ၌
84F

ထိုဒယာဂီ၏ စိတ်သည် ခမတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်များကို အာရုံခြုလျက် ဒခြာင့်မတ်ဒနသည်သာလျှင် ခြစ်ဒြ
သည်။
ဤဆိုြဲ့သည့်အတိုင်း ရာဂစသည်တို့၏ လွှမ်းမိုးနှိြ်စက်ခြင်း မရှိဒသာဒ ကာင့် နီဝရဏကို ြွါပြီးခြစ်သခြင့်
ကမ္မဋ္ဌာန်းသို့ ဒရှးရှုကာ ဒခြာင့်မတ်သည့်စိတ်ရှိဒသာ ထိုဒယာဂီအား ဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်များသို့ ညွတ်ကိုင်းဒသာ
ဝိတက်,ဝိစာရ တို့သည် မခြတ်ခြစ်ကုန်၏။ ခမတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်တို့ကို မခြတ်ကကံစည်ကာ ဆင်ခြင်ဒနဒသာ
ဒယာဂီအား နှစ်သိမ့်ဝမ်းဒခမာက်မှု ပီတိသည် ခြစ်ဒြါ်လာ၏။ ြီတိခြင့် ဝမ်းဒခမာက်ဒသာသူအား ြီတိလျှင်နီးဒသာ
အဒ ကာင်းရှိဒသာ ပငိမ်းဒအးမှု ပဿ ္ဓိခြင့် ကိုယ်စိတ်၏ ြူြန်ခြင်းတို့သည် ပငိမ်းကုန်၏။ ြူြန်မှုပငိမ်းဒသာ ဒယာဂီ
အား ကိုယ်ြျမ်းသာလည်း ခြစ်ဒြါ်၏။ စိတ်ြျမ်းသာလည်း ခြစ်ဒြါ်၏။ ကိုယ်စိတ်ြျမ်းသာနှင့် ခြည့်စဒ
ုံ သာ
ဒယာဂီ၏ စိတ်သည် ဘုရားဂုဏ်ကသ
ို ာ အာရုံခြုလျက် ဒကာင်းစွာ တည် ကည်၏။ ဤသို့ဒသာ အစဉ်ခြင့် တစ်ြု
ဒသာ ြဏ၌ စျာန်အဂခါတို့သည် ခြစ်ဒြါ်ကုန်၏။ 86
85F

သို့ဒသာ်လည်း ဘုရားဂုဏ်ဒတာ်တို့၏ နက်နဲခြင်းဒ ကာင့်၄င်း၊ 87 အထူးထူး အခြားခြား များစွာဒသာ ဂုဏ်
86 F

ဒတာ်တို့ကို ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်ခြင်းခြင့် သက်ဝင် ဒလးခမတ် ဆုံးခြတ် ယုံ ကည်ခြင်းဒ ကာင့်၄င်း, (ဝါ) များစွာ-

85

တြ်စွဲဒသာ ရာဂသည် ဘာဝနာစိတ်၏ ဒရှ့မှ၄င်း ဒနာက်မှ၄င်း ခြစ်ဒြါ်ဒနလျှင် ထိုစိတ်ကုိ ရာဂ-က လွှမ်းမိုးနှိြ်စက်ရာ ဒရာက်၏။

ဘာဝနာစိတ် အစဉ်ထဲ၌ ထိုကဲ့သို့ ရာဂဝင်၍ မခြစ်ဒတာ့ြဲ တသမတ်တည်း ဘာဝနာစိတ်ြျည်း ခြစ်ဒနသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
86

အ ကင်အြါ၌ ဘုရားဂုဏ်လျှင် အာရုံရှိဒသာ ဘာဝနာသည် အဆင့်ဆင့် အထူးကို ဒဆာင်လျက်ခြစ်၏။ ထိုအြါ နီဝရဏတို့သည်

ကင်းကွာကုန်၏။ ကိဒလသာတို့သည် ပငိမ်ဝြ်သည်သာ ခြစ်ကန
ု ်၏။ သ ္ဓါစဒသာ ဣဒ န္ဒေတို့သည် ဒကာင်းစွာ သန့်ရှင်းထက်ခမက်ကုန်၏။
ြွားမှုဘာဝနာ၏ ဒကျခြန်ခြင်းဒ ကာင့် ဝိတက်ဝိစာရတို့သည် အလွန်အကဲ ထက်ဒသာ ကိစ္စရှိကုန်၏။ အားကကီးဒသာ ြီတိသည် ခြစ်ဒြါ်
လာ၏။ ြီတိလျှင် နီးဒသာအဒ ကာင်းရှိဒသာ ြဿ ္ဓိသည် ထူးခြားခြင်းရှိလျက် ခြစ်၏။ ပငိမ်းဒသာကိုယ်ရှိဒသာ ဒယာဂီအား သမာဓိ၏
ြ ဋ္ဌာန်ခြစ်ဒသာ သုြသည် အထူးသခြင့် ြိုင်ြံ့လျက် ခြစ်၏။ သုြ-က အစဉ်ြွားဒစအြ်ဒသာစိတ်သည် ကမ္မဋ္ဌာန်းအာရုံ၌ ဒကာင်းစွာသာ
လျှင် တည် ကည်ဒြ၏။ ဤသို့ဒသာ အစဉ်ခြင့် ဒရှးအြို့၌ ဝိတက်စသည်တို့သည် အဆင့်ဆင့် ထက်ခမက်သည် သာ၍ ထက်ခမက်သည်၏
အခြစ်အားခြင့် မခြတ်ခြစ်ြဲ့ပြီးလျှင် ဘာဝနာ၏ အလယ်အလတ် ညီမျှဒသာ သမထသို့ ဒရာက်ခြင်းခြင့်၄င်း, ဣဒ န္ဒေတို့၏ တူညီဒသာကိစ္စ
ရှိသည်၏ အခြစ်ခြင့်၄င်း သာလွန်သည်ထက် သာလွန်၍ ထက်ခမက်ကုန်သည် ခြစ်၍ တစ်ြုဒသာ ြဏ၌ စျာန်အဂခါတို့သည် ခြစ်ဒြါ်ကုန်၏။
87

နက်ဒသာဒရ၌ ကျဒသာဒလှသည် ဒထာက်တည်ရာ မရသကဲ့သို့ နက်နဲဒသာ အာရုံ၌ သမထဘာဝနာသည် ဒထာက်တည်ရာကို မရဒြ။

(သဘာဝဓမ္မ အာရုံခြစ်ဒသာဒ ကာင့်ဟု မဆိုသင့်ြါဒလာ ဟူဒသာ ဒစာ နာြွယ်ကို ဆက်၍ ရှင်းခြဦးအံ့။ နက်နဲသည်အခြစ်ဒ ကာင့်ဟဒ
ူ သာ
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ဒသာ ဂုဏ်ဒတာ်တို့ကို ဒအာက်ဒမ့ခြင်းငှာ နှလုံးသွင်း ညွတ်ကင
ို ်းခြင်းဒ ကာင့်၄င်း, အြ္ပနာသို့ မဒရာက်မူ၍ ဥြစာရ
သို့သာလျှင် ဒရာက်ဒသာ စျာန်သည်ခြစ်၏။ ထိုသို့ ဥြစာရသို့ဒရာက်ဒသာ ဤစျာန်သည် ဘုရားဂုဏ်ဒတာ်တို့ကို
အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့သည်၏ အစွမ်းအားခြင့် ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် ဗု ္ဓါနုဿတိ ဟူ၍သာလျှင် ဒရတွက်ဒြါ်ဆို
အြ်ခြင်းသို့ ဒရာက်ဒြသည်။
အကျိုးကား-- ဤဗု ္ဓါနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို အားထုတ်ဒသာရဟန်းသည် ခမတ်စွာဘုရား၌ ရိုဒသခြင်း,
တုြ်ဝြ်ခြင်း ရှိဒြ၏။ သ ္ဓါ, သတိ, ြညာတရားတို့ တိုးတက်လာခြင်း, ဒကာင်းမှု၏တိုးြွားခြင်းသို့လည်း ဒရာက်ဒြ၏။ နှစသ
် ိမ့်ဝမ်းဒခမာက်မှု ြီတိြါဒမာဇ္ဇ-ခြစ်ခြင်း များဒြ၏။ ဒ ကာက်မက်ြွယ် ဒဘးအသွယ်သွယ်တို့ကို
သည်းြံနင
ို ်ဒြ၏။ ဆင်းရဲ ုက္ခတို့ကို သည်းြံခြင်းငှာ စွမ်းနိုင်ဒြ၏။ ပမတ်စွာဘုရားနှင့်အတူတကွ ဒနရသည်
ဟူဒသာ အမှတ်သညာကို ရဒပ၏။ ေို့ပပင် ဗု ္ဓါနုဿတိ၏ ကိန်းဒအာင်းရာပဖစ်ဒသာ ဒယာဂီ၏ ကိုယ်သည်လည်း
ဒစတီအိမ(် ဘုရားဒကျာင်း)ကဲ့သို့ ပူဒဇာ်ေိုကဒ
် ပ၏။ ထိုဒယာဂီ၏ စိတ်သည် ဘုရားအဆင့်-ဘုရားအခြစ်၌
ညွတ်၏။ ထို့ခြင် လွန်ကျူးစရာအမှုနှင့် ဒတွ့လတ်ဒသာ် ခမတ်စွာဘုရားကို မျက်ဒမှာက်၌ ခမင်ဒနရသကဲ့သို့
ရှက်ဒ ကာက်မှု ဟိရီ သတ္တြ္ပသည် ထိုဒယာဂီအား ဒရှးရှုထင်၏။ အထက်၌ မက်ြိုလ်တရားထူးကို ထိုးထွင်း၍
မသိဒသာ်ခငားလည်း သုဂတိဘုံသို့သာလျှင် လားရာရှိဒြသည်။
ထိုသို့ များစွာဒသာ အကျိုးရှိ ခြင်းဒ ကာင့် ဒကာင်းဒသာ အဒခမာ်အခမင်နှင့် ခြည့စ
် ုံဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်သည် ဤ
ဆိုအြ်ြ့သ
ဲ ည့်အတိုင်း ကကီးမားဒသာ အာနုဒဘာ်နှင့်ခြည့်စဒ
ုံ သာ ဗု ္ဓါနုဿတိ၌ အြါြြ်သိမ်း မဒမ့မဒလျာ့
အားထုတ်ခြင်းကို မုြျ ခြုသင့်လှြါဒြ၏။ ဤကား တိုကတ
် ွန်းမှု ဥဒယျာဇဉ်ဒြတည်း။
ဤကား ဗု ္ဓါနုဿတိ ဂုဏ်ဒတာ်အြွင့် ပြီး၏။
++++++++++++++++++++++

ဤစကားခြင့် သဘာဝဓမ္မ အခြစ်ကုလ
ိ ည်း သိမ်းယူအြ်ဒြ၏။ မှန်ဒြ၏။ နက်နဲသည်မှာ သဘာဝဓမ္မဒြတည်း။ ြညတ် မဟုတ်ဒြ။
ဤစကားခြင့် နက်နဲဒသာ သဘာဝဓမ္မ ခြစ်ဒသာဒ ကာင့်ဟု ဆိုလိုဒ ကာင်း ခြ၏။) တဇ္ဇာြညတ်၏ အစွမ်းခြင့် သဘာဝဓမ္မကုိ ယူအြ်-ရှုအြ်
သည်မဟုတ်ြါဒလာ-ဟု ဒစာ နာအံ့။ ဒရှးအြို့၌ တဇ္ဇာြညတ်ခြင့် ယူအြ်-ရှုအြ်သည် မှန်ဒြ၏။ သို့ဒသာ်လည်း ဘာဝနာသည် တိုးြွားလာ
လတ်ဒသာ် ြညတ်ကုဒ
ိ ကျာ်လွန်၍ သဘာဝဓမ္မ၌သာလျှင် စိတ်သည် တည်ဒလ၏။ (တဇ္ဇာြညတ်ဟူသည်မှာ- ြရမတ် သဒဘာတရားတို့၏
အမည်ြင်ခြစ်သည်။ ရုြ် ဒဝ နာ ြဿ စဒသာ အမည်များကဲသ
့ ို့ြင် ြူသည်, ဒအးသည်, နာသည်, ဒတာင့်သည်, လှုြ်သည်, သွားသည်
စဒသာ စကားများသည်လည်း တဇ္ဇာြညတ်များြင်တည်း။
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ဓမ္မာနုပဿနာပွားပုံ ပပဆိခ
ု ျက်
(၁၄၆) ဓမ္မာနုြဿနာကို ြွားလိုဒသာ ဒယာဂီသည်လည်း ဆိတ်ပငိမ်ရာသို့ ြျဉ်းကြ်လျက် ခြင်ြအာရုံ
များမှ ြဲြါွ ကာ ကမ္မဋ္ဌာန်း၌ ဒကာင်းစွာ ကြ်ပငိသည်ခြစ်၍"သွာက္ခာဒတာ ဘဂဝတာ ဓဒမ္မာ- ခမတ်စွာဘုရားသည် တရားဒတာ်ကို ဒကာင်းစွာ ဒဟာဒတာ်မူအြ်၏။
သန္ဒေိဋ္ဌိဒကာ- မိမိကယ
ို ်တိုင်ြင် ဒတွ့ခမင်နိုင်ဒသာ တရားဒတာ်ခမတ်ြါဒြတည်း။ အကာလဒကာ- အြါအြွင့်
မဆိုင်းလင့်ြဲ အသင့်လက်ငင်း ြျက်ခြင်း အကျိုးဒြးတတ်ဒသာ တရားဒတာ်ခမတ်ြါဒြတည်း။ ဧဟိြဿိဒကာလာြါ, ကည့်လှည့်ြါဟု ြိတ်ဒြါ်ထိုက်ဒသာ တရားဒတာ်ခမတ်ြါဒြတည်း။ သြဒနယျိဒကာ- ကိုယ်ထဲစိတ်ထဲ
ဒရာက်ဒအာင် ကျင့်ဒဆာင်ထိုကဒ
် သာ တရားဒတာ်ခမတ်ြါဒြတည်း။ ြစ္စတ္တံ ဒဝ ိတဒဗ္ဗာ ဝိညူဟိ- တရားသိခမင်
ြညာရှငတ
် ို့သည်သာလျှင် ကိုယ့်တရားနှင့်ကိုယ် အသီးအသီး ြံစားရဒသာ တရားဒတာ်ခမတ်ြါဒြတည်း"ဟူ၍ဤြုဤ
ံ နည်းခြင့် ဒ သနာဒတာ်ဟူဒသာ ြရိယတ်တရားဒတာ်၏၄င်း၊ ၉-ြါး အခြားရှိဒသာ
ဒလာကုတ္တရာ တရား၏၄င်း ဂုဏ်ဒကျးဇူးတို့ကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင် အြ်ကုန်၏။

(၁) သွာက္ခာတဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့်
(၁၄၇) 'သွာက္ခာဒတာ- ဒကာင်းစွာဒဟာအပ်သည်'ဟူဒသာ ဤြု ်၌ ြရိယတ်တရားဒတာ်ကလ
ို ည်း
ထည့်သွင်းယူအြ်၏။ ဤမှတြါးကုန်ဒသာ ၅-ြု ်တို့၌ကား ဒလာကုတ္တရာ တရားဒတာ်ကသ
ို ာလျှင် သိမ်းယူအြ်
၏။ ဤတွင် ြရိယတ်တရားဒတာ်သည် အစ, အလယ်, အဆုံး သုံးြါးလုံး ဒကာင်းသည်၏အခြစ်ဒ ကာင့်၄င်း၊
ခြည့စ
် ုံဒကာင်းခမတ်ဒသာ အနက်နင
ှ ့် ခြည့စ
် ုံဒကာင်းခမတ်ဒသာ သ ္ဒေါရှိသည့်ခြင် အလုံးစုံ အကကင်းမဲ့ ခြည့စ
် ုံ၍
ထက်ဝန်းကျင် စင် ကယ်ဒသာ ခဗဟ္မစရိယဒြါ် အကျင့်ခမတ်ကို 88 ခြတတ်သည်အခြစ်ဒ ကာင့်၄င်း ဒကာင်းစွာ
87 F

ဒဟာအြ်ဒသာ (သွာက္ခာတ)တရားမည်ြါဒြ၏။
ြျဲ့၍ခြအံ့။ ဂါထာတစ်ြု ်ြင် ခြစ်ဒသာ်လည်း ခမတ်စွာဘုရားဒဟာဒသာ ထိုဂါထာသည် အဆုံးအမ တရား
ဒတာ်၏ ထက်ဝန်းကျင် အြို့တို့ခြင့် ဒကာင်းခြင်းဒ ကာင့် 89 ြထမအြို ်ခြင့် အစ၌ ဒကာင်းဒြ၏။ ုတိယ,
88F

တတိယ အြို ်တို့ခြင့် အလယ်၌ ဒကာင်းဒြ၏။ ဒနာက်ဆုံးအြို ်ခြင့် အဆုံး၌ ဒကာင်းဒြ၏။ အဆက်အစြ်

88

ခဗဟ္မစရိယဒြါ် အကျင့်ခမတ်သည် ခြည့်စုံဒကာင်းခမတ်ဒသာ အနက်လည်း ရှိ၏။ သ ္ဒေါလည်း ရှိ၏။ အလုံးစုံ အကကင်းမဲ့ ခြည့်စုံ၏။

ထက်ဝန်းကျင် စင် ကယ်၏။ ထိုသို့ဒသာ အကျင့်ခမတ်ကုိ ြရိယတ်တရားဒတာ်က ခြတတ်ဒသာဒ ကာင့်-ဟု ဆိုလိုသည်။ ထိုတွင် သ ္ဒေါရှိသည်ဟု ဆိုခြင်းမှာ အဆုံးအမ စကားဒတာ်ဟူဒသာ ခဗဟ္မစရိယကို ရည်၍ ဆိုခြင်းခြစ်သည်။
89

အဆုံးအမ တရားဒတာ်ဟူသမျှသည် သီလ သမာဓိ ြညာနှင့် ဝိမုတ္တိကို ရည်၍ဒဟာဒသာ တရားဒတာ်ြျည်းခြစ်ဒသာဒ ကာင့်

ထက်ဝန်းကျင်အြို့အားခြင့် ဒကာင်းဒြသည်။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)
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အနုသဒန္ဓ တစ်ြသ
ု ာရှိဒသာသုတ်သည် အဒ ကာင်းခြ အဒခြြံနိ ါန်းခြင့် 90 အစ၌ ဒကာင်းဒြ၏။ နိဂုံးြျုြ်89F

စကားခြင့် အဆုံး၌ ဒကာင်းဒြ၏။ ကကင်းဒသာ အလယ်ြိုင်းခြင့် အလယ်၌ ဒကာင်းဒြ၏။ အနုသဒန္ဓ များစွာ
ရှိဒသာ သုတ်သည် ြထမအနုသဒန္ဓခြင့် အစ၌ ဒကာင်းဒြ၏။ ဒနာက်ဆုံး အနုသဒန္ဓခြင့် အဆုံး၌ ဒကာင်းဒြ၏။
ကကင်း ဒသာ အလယ်ြိုင်းခြင့် အလယ်၌ ဒကာင်းဒြ၏။
သုတ္တန,် ဝိနည်း ၂-ြါးအတွက် တနည်းဒသာ်ကား နိ ါန်းနှင့်တကွ အမှုအဒ ကာင်းခြစ်ဒြါ်လာြုံနင
ှ ့်တကွ
ခြထားဒသာဒ ကာင့် 91 အစ၌ ဒကာင်းဒပ၏။ (ြညတ်ထားဒသာ ဝိနည်း, ဒဟာအြ်ဒသာသုတ်၏) ဒဝဒနယျ
90 F

တို့အား ဒလျာ်ခြင်းဒ ကာင့်၄င်း၊ (အဘယ့်ဒ ကာင့်နည်းဟူမူ- စဒသာ)အဒ ကာင်းဟိတ,် (ဥြမာဒသာ်ကား စဒသာ)
ဥ ါဟရုဏ် ြုံြမာတို့နှင့်တကွ ယှဉဒ
် သာဒ ကာင့်၄င်း အလယ်၌ ဒကာင်းဒပ၏။ နာသူတို့အား သ ္ဓါတရား ရခြင်းကို
ခြစ်ဒစခြင်းခြင့်၄င်း, နိဂုံးခြင့်၄င်း အဆုံး၌ ဒကာင်းဒပ၏။
အလုံးစုံလည်း ခြစ်ကုန်ဒသာ အဆုံးအမ တရားဒတာ်သည် မိမိ၏ အနက်ခြစ်ဒသာ သီလခြင့် အစ၌
ဒကာင်းဒြ၏။ သမထ, ဝိြဿနာ, မဂ်ြိုလတ
် ခို့် ြင့် အလယ်၌ ဒကာင်းဒြ၏။ နိဗ္ဗာန်ခြင့် အဆုံး၌ ဒကာင်းဒြ၏။
တနည်းကား - သီလနှင့်သမာဓိတို့ခြင့် အစ၌ ဒကာင်းဒြ၏။ ဝိြဿနာနှင့် မဂ်တို့ခြင့် အလယ်၌ဒကာင်းဒြ၏။
ြိုလ်နှင့် နိဗ္ဗာန်တို့ခြင့် အဆုံး၌ ဒကာင်းဒြ၏။ တနည်းကား - ခမတ်စွာဘုရား၏ ဒကာင်းစွာ သိဒတာ်မူခြင်းခြင့်
အစ၌ ဒကာင်းဒြ၏။ တရားဒတာ်၏ ဒကာင်းမွန် မှန်ကန်ဒသာ တရားခြစ်ခြင်းခြင့် အလယ်၌ ဒကာင်းဒြ၏။
သံဃာဒတာ်၏ ဒကာင်းစွာ ကျင့်ခြင်းခြင့် အဆုံး၌ ဒကာင်းဒြ၏။ တနည်းကား - ထိုတရားကို ကားနာပြီးလျှင်
တရားဒတာ်၌ ညွှန်ခြသည့်အတိုင်း ခြစ်ရန်အတွက် ကျင့်ဒသာြုဂ္ဂိုလ်သည် ရအြ်ဒသာ သမ္မာသဒမ္ဗာဓိဉာဏ်ခြင့်
အစ၌ ဒကာင်းဒြ၏။ ြဒစ္စကဒဗာဓိဉာဏ်ခြင့် အလယ်၌ ဒကာင်းဒြ၏။ သာဝကဒဗာဓိဉာဏ်ခြင့် အဆုံး၌ ဒကာင်း
ဒြ၏။
ထို့ခြင် တရားဒတာ်သည် ကားနာစဉ်ြင် နီဝရဏတို့ကို ကွာဒစတတ်ဒသာဒ ကာင့် ကားနာခြင်းခြင့်
လည်း ဒကာင်းသည်ကသ
ို ာလျှင် ဒဆာင်ဒြးတတ်၏။ ထို့ဒ ကာင့် အစ၌ ဒကာင်းဒြ၏။ ကျင့်ခြန်လျှင်လည်း
သမထြျမ်းသာ ဝိြဿနာြျမ်းသာကို ဒဆာင်ဒြးတတ်ဒသာဒ ကာင့် အကျင့်ြဋိြတ်ခြင့်လည်း ဒကာင်းသည်ကို
ဒဆာင်ဒြးတတ်၏။ ထို့ဒ ကာင့် အလယ်၌ ဒကာင်း၏။ ထိုသို့ ကျင့်ပြီးဒသာသူသည်လည်း အကျင့်ြဋိြတ်၏
အကျိုးပြီးလတ်ဒသာ် အဒကာင်းနှင့်အဆိုးကို အတူခြု၍ ရှုနိုင်ဒသာ တာ ီြုဂ္ဂိုလ်၏အခြစ်ကို ဒဆာင်ဒြးတတ်ခြစ်ဒစတတ်ဒသာဒ ကာင့် ြဋိြတ်၏ အကျိုးခြင့်လည်း ဒကာင်းသည်ကို ဒဆာင်ဒြးတတ်၏။ ထို့ဒ ကာင့် အဆုံး၌
လည်း ဒကာင်းဒြ၏။ ဤဆိုအြ်ြ့သ
ဲ ည့်အတိုင်း အစ, အလယ်, အဆုံး သုံးြါးလုံး ဒကာင်းသည်၏ အခြစ်ဒ ကာင့်
ဒကာင်းစွာ ဒဟာအြ်ဒသာ (သွာက္ခာတ)တရား မည်ဒြ၏။

90

ဧဝံ ဒမ သုတံ- ဤသို့ ကျွန်ုြ် ကားဘူးြါသည်- စသည်ခြင့် ဒဟာရာကာလ, အရြ်ဒ သ, ဒဟာဒသာြုဂ္ဂိုလ်, နာသူြရိသတ် စသည်တို့ကို

ခြဒသာစကားရြ်သည် နိ ါန်းမည်၏။
91

နိ ါန်းနှင့်တကွ ခြထားသည်-ဟူဒသာစကားခြင့် သုတ္တန်ကုိ ရည်သည်။ အမှုအဒ ကာင်း ခြစ်ဒြါ်လာြုံနှင့်တကွ ခြထားသည်-ဟူဒသာ

စကားခြင့် ဝိနည်းကို ရည်ရွယ်သည်။
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36

ထိုမှတြါး ခမတ်စွာဘုရားသည် တရားကို ဒဟာဒတာ်မူလတ်ဒသာ် သာသနာခဗဟ္မစရိယ ဒြါ်ဒသာ
အကျင့်ခမတ်က၄
ို င်း၊ မဂ္ဂခဗဟ္မစရိယဒြါ်ဒသာ 92 အကျင့်ခမတ်ကို၄င်း တိုကရ
် ိုကခ် ြဒတာ်မူ၏။ အမျိုးမျိုးဒသာ
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နည်းတို့ ခြင့် တဆင့်ခြဒတာ်မူ၏။
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ထိုနစ
ှ ်ြါးဒသာ အကျင့်ခမတ်သည် ထိုကသ
် ည့်အားဒလျာ်စွာ ခြည့်စဒ
ုံ ကာင်းခမတ်ဒသာ အနက်ရှိဒသာ
ဒ ကာင့် သာတ္ထ-အနက်နှင့် ခြည့စ
် ုံသည် မည်ဒြ၏။ ခြည့်စံဒ
ု ကာင်းခမတ်ဒသာ သ ္ဒေါရှိဒသာဒ ကာင့် သဗျဉ္ဇန-သ ္ဒေါ
နှင့် ခြည့်စံသ
ု ည် မည်ဒြ၏။
တနည်းကား - သကခာသန-အကျဉ်းခြခြင်း, ြကာသန-ဒရှးဦးစွာခြခြင်း, ဝိဝရဏ-အကျယ်ြွင့်ခြခြင်း,
ဝိဘဇန-တြန်ဒဝဘန်ခြခြင်း, ဥတ္တာနီကရဏ-ြွင့်ခြပြီးကို ဒြါ်လွင်ဒအာင်ခြုခြင်း, ြညတ္တ-ိ ဒဝဘန်ပြီးသည်ကို
အခြားအားခြင့် သိဒစခြင်း ဟူဒသာ အနက်ြု ်တို့နှင့် ယှဉခ် ြင်းဒ ကာင့် သာတ္ထ-အနက်နှင့် ခြည့စ
် ုံသည် မည်၏။
အက္ခရာ,ြု ်,ဝါကျကို အခြားအားခြင့် ဒဝဘန်ခြခြင်းဟူဒသာ အာကာရ၊ သ ္ဒေါနက်ကို ထုတ်ခြခြင်းဟူဒသာ နိရုတ္တိ၊
အကကင်းမဲ့ အကျယ်ခြခြင်းဟူဒသာ နိဒ ္ဒေသ၊ နိဒ ္ဒေသ၏ ခြည့်စခုံ ြင်းဒ ကာင့် သဗျဉ္ဇန-သ ္ဒေါနှင့်ခြည့်စသ
ုံ ည် မည်၏။
အနက်၏ နက်နဲခြင်း, အသိဉာဏ်၏နက်နခဲ ြင်းဒ ကာင့် သာတ္ထ-အနက်နှင့်ခြည့်စသ
ုံ ည် မည်၏။ ြါဠိဟူဒသာ
ဒ သနာ၏ နက်နဲခြင်း၊ ဒဟာဒသာ ဒ သနာ၏ နက်နဲခြင်းတို့ဒ ကာင့် သဗျဉ္ဇန-သ ္ဒေါနှင့်ခြည့်စသ
ုံ ည် မည်၏။
အတ္ထြဋိသမ္ဘိ ါ ြဋိဘာနြဋိသမ္ဘိ ါတို့၏ အာရုံခြစ်ဒသာဒ ကာင့် သာတ္ထ-မည်၏။ ဓမ္မြဋိသမ္ဘိ ါ နိရုတ္တိြဋိသမ္ဘိ ါ
တို့၏ အာရုံခြစ်ဒသာဒ ကာင့် သဗျဉ္ဇန-မည်၏။ ြညာရှိတို့သာ သိနင
ို ်ဒကာင်းဒသာဒ ကာင့် စူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်
ဒသာ ြညာရှိြုဂ္ဂိုလ်အဒြါင်းကို ကည်ညို ဒစတတ်ဒြ၏။ ထို့ဒ ကာင့် သာတ္ထ မည်၏။ ယုံ ကည်ထိုကဒ
် သာ
ဒ ကာင့် ဒလာက၌ အတွင်းဝင်ကာမျှခြစ်ဒသာ သာမန်လူအဒြါင်းကို ကည်ညိုဒစတတ်၏။ ထို့ဒ ကာင့် သဗျဉ္ဇန
မည်၏။ နက်နဲဒသာ အဓိြ္ပါယ်ရှိဒသာဒ ကာင့် သာတ္ထ မည်၏။
ဒြါ်လွင်ထင်ရှားဒသာ ြု ်,ဝါကျ ရှိဒသာဒ ကာင့် သဗျဉ္ဇန မည်၏။ ခြည့်စက
ွ ်ထည့်သွင်းြွယ် မရှိခြင်း
ဒ ကာင့် အလုံးစုံ အကကင်းမဲ့ ခြည့်စဒ
ုံ သာအားခြင့် (ဒကဝလ-ပရိပုဏ)္ဏ အလုံးစုံ အကကင်းမဲ့ ခြည့စ
် ုံဒြ၏။ နုတ်ြယ်
စရာ မရှိခြင်းဒ ကာင့် အခြစ်ကင်းစင်သည်၏ အခြစ်ခြင့် (ပရိသု ္ဓ) ထက်ဝန်းကျင် စင် ကယ်ဒြ၏။
တနည်းဒသာ်ကား - သီလစဒသာ အကျင့်ြဋိြတ်ခြင့် မဂ်ြုလ
ိ ်နိဗ္ဗာန်ကို ရခြင်း၏ ထင်ရှားခြင်းဒ ကာင့်
သာတ္ထ မည်၏။ တရားဒတာ်ကို သင်ယူခြင်းခြင့် အာဂုံသုတ၏ ထင်ရှားခြင်းဒ ကာင့် သဗျဉ္ဇန မည်၏။ သီလစဒသာ
ငါးြါးဒသာ ဂုဏ်ဒကျးဇူးနှင့် ခြည့်စခုံ ြင်းဒ ကာင့် ဒကဝလပရိပုဏ=္ဏ အလုံးစုံ အကကင်းမဲ့ ခြည့စ
် ုံဒြ၏။ ိဋ္ဌိ,မာန
စဒသာ ညစ်ညူး ဒ ကာင်း ဥြက္ကိဒလသတို့၏ မရှိခြင်းဒ ကာင့်၄င်း, ဝဋ်ဆင်းရဲမှ ထွက်ဒခမာက်ရန်အတွက်
ခြစ်ခြင်းဒ ကာင့်၄င်း၊ လာဘ် လာဘ ဒကျာ်ဒစာခြင်းဟူဒသာ ဒလာကအာမိသကို မငဲ့ခြင်းဒ ကာင့်၄င်း
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အလုံးစုံဒသာ အကျင့်သိကာ္ခ တို့၏ အနှစ်သြွယ်ခြစ်ဒသာ သိကာ္ခ သုံးြါးအဒြါင်းခြင့် ဒရတွကအ
် ြ်ဒသာ အရိယမဂ်သည် မဂ္ဂခဗဟ္မစရိယ

မည်၏။
93

ဒလာကီ ဒလာကုတ် မြွဲခြားြဲ သာမညအားခြင့် သီလ သမာဓိ ြညာ သိကာ္ခ သုံးြါးသည်၄င်း၊ အလုံးစုံဒသာ ြါဠိဒတာ် ဒ သနာတရား

သည်၄င်း သာသနခဗဟ္မစရိယ မည်၏။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)

37

ပရိသု ္ဓ=ထက်ဝန်းကျင် စင် ကယ်ဒြ၏။ ဤသို့ အနက်, သ ္ဒေါနှင့် ခြည့စ
် ုံသည့်ခြင် အလုံးစုံ အကကင်းမဲ့ ခြည့စ
် ုံ၍
ထက်ဝန်းကျင်စင် ကယ်ဒသာ ခဗဟ္မစရိယဒြါ် အကျင့်ခမတ်ကို ခြခြင်းဒ ကာင့် ဒကာင်းစွာ ဒဟာအြ်ဒသာ
(သွာက္ခာတ)တရား မည်ဒြ၏။
တနည်းကား - အနက်၏ ဒြာက်ခြန်မှားယွင်းခြင်း မရှိဒသာဒ ကာင့် သု-ဒကာင်းစွာ+အက္ခာဒတာ-ဒဟာ
အြ်ဒြ၏။ ထို့ဒ ကာင့် သွာက္ခာဒတာ=ဒကာင်းစွာဒဟာအြ်ဒသာ တရားမည်ဒြ၏။ ဥြမာခြင့် ခြဒြအံ့- သာသနာ
ဒတာ်မှ အခြင်ြ တိတ္ထိဆရာတို့ ဒဟာထားဒသာ တရား၏အနက်သည် ဒြါက်ခြန်မှားယွင်းခြင်းသို့ ဒရာက်၏။
အဒ ကာင်းမူကား ထိုတိတ္ထိဆရာတို့က "အန္တရာယ်ခြုတတ်ကုန၏
် "ဟု ဒဟာထားဒသာတရားတို့သည် အန္တရာယ်
မခြုတတ်ဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊ "သံသရာမှ ထုတ်ဒဆာင်တတ်ကုန၏
် "ဟု ၄င်းတို့က ဒဟာထားဒသာ ယဇ်ြူဒဇာ်ခြင်း
စဒသာ တရားတို့သည် သံသရာမှ မထုတ်ဒဆာင်တတ်ဒသာဒ ကာင့်၄င်း ဒြါက်ခြန်မှားယွင်းခြင်းသို့ ဒရာက်ဒြ
သည်။ ထိုသို့ သူတို့ ဒဟာထားဒသာတရား၏ အနက်သည် မမှန်မကန် ဒြါက်ခြန် မှားယွင်းဒသာဒ ကာင့် ထိုတိတ္ထိ
တို့သည် ( ုရက္ခာတ) မဒကာင်းသခြင့် ဒဟာအြ်ဒသာ တရားသာလျှင် ရှိကုန၏
် ။
ခမတ်စွာဘုရား ဒဟာထားဒသာ တရားဒတာ်၏ အနက်သည်ကား ထိုကဲ့သို့ ဒြါက်ခြန် မှားယွင်းခြင်းသို့
မဒရာက်ဒြ။ "ဤတရားတို့သည် ကမ္မန္တရာယ်, သဂ္ဂန္တရာယ်, မဂ္ဂန္တရာယ်ကို ခြုတတ်ကုန်၏။ ဤအရိယမဂ်တရား
တို့သည် သံသရာမှ ထုတ်ဒဆာင်တတ်ကုန၏
် "ဟု ဤသို့ ဒဟာထားဒသာတရားတို့သည် ထိုသို့ အန္တရာယ်ခြုတတ်
က, သံသရာမှ ထုတ်ဒဆာင်တတ် ကသည်သာ ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် ဒြါက်ခြန် မှားယွင်းခြင်းသို့ မဒရာက်ဒြ။
ဤသို့ ဆိုခဲ့ပပီးသည့်အတိုင်း ဒကာင်းစွာ ဒဟာအပ်ဒသာဒ ကာင့် ပရိယတ်တရားဒတာ်သည် ဒကာင်းစွာ ဒဟာအပ်
ဒသာ (သွာက္ခာတ)တရား မည်ပါဒပ၏။
ထိုမှတြါး နိဗ္ဗာန်နှင့်ဒလျာ်ဒသာ အကျင့်ပဋိပတ်ကို ဒဟာဒတာ်မူပခင်းဒ ကာင့်၄င်း၊ အကျင့်ပဋိပတ်နှင့်
ဒလျာ်ဒသာ နိဗ္ဗာန်ကို ဒဟာဒတာ်မူပခင်းဒ ကာင့်၄င်း ဒလာကုတ္တရာတရားသည် ဒကာင်းစွာ ဒဟာအပ်ဒသာ
(သွာက္ခာတ)တရား မည်ပါဒပ၏။ ဤအဆိုနှင့်အညီ ဒအာက်ြါစကားကို သိ ကားမင်းက ခမက်ဆိုထားဒြ၏"ထိုခမတ်စွာဘုရားသည် နိဗ္ဗာန်သို့ဆိုကဒ
် ရာက်ဒသာ အကျင့်ကို တြည့်သာဝကတို့အား ဒကာင်းစွာ
ြညတ် ဒဟာထားအြ်ဒြ၏။ နိဗ္ဗာန်သည်၄င်း, အကျင့်သည်၄င်း နှီးဒနှာ ညီညွတ်ဒြ၏။ ဥြမာအားခြင့်
ဂဂခါခမစ်ဒရသည် ယမုန်နာခမစ်ဒရနှင့် နှီးဒနှာညီညွတ်သကဲ့သို့ ဤအတူြင် ထိုခမတ်စွာဘုရားသည်
နိဗ္ဗာန်သို့ ဆိုကဒ
် ရာက်ဒသာအကျင့်ကို တြည့်သာဝကတို့အား ဒကာင်းစွာ ြညတ် ဒဟာ ကားအြ်ဒြ၏။
နိဗ္ဗာန်သည်၄င်း အကျင့်သည်၄င်း နှီးဒနှာ ညီညွတ်ဒြ၏။ (မဟာဒဂါဝိန္ဒေသုတ်၊ ီ၊ ၂၊ ၁၈၀)
ထို့ခြင် ဤဒလာကုတ္တရာတရားတို့တွင် အရိယမဂ်သည် (သဿတနှင့် ဥဒစ္ဆ , ကာမသုြနှင့် အတ္တကိလမထ ဟူဒသာ) အစွန်းနှစ်ြါးသို့ မကြ်မူ၍ မဇ္စျမ
ိ ြဋိြ ါ လမ်းစဉ်အကျင့်ကုသ
ိ ာလျှင် အလယ်လမ်းအကျင့် ဟု
ဒဟာအြ်ဒသာဒ ကာင့် ဒကာင်းစွာ ဒဟာအြ်ဒသာ (သွာက္ခာတ) တရား မည်ြါဒြ၏။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)
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သာမညဖိုလ်တို့သည် ကိဒလသာတို့ကို တြန် ပငိမ်းဒစတတ်သည်တို့ကိုသာလျှင် ကိဒလသာတို့ကို တြန်
ပငိမ်းဒစတတ်ကုန၏
် -ဟု ဒဟာဒတာ်မူအြ်ဒသာဒ ကာင့် ဒကာင်းစွာ ဒဟာအြ်ဒသာ (သွာက္ခာတ)တရား မည်ြါဒြ
၏။
"သဿတ-ပမဲသည်, အမတ-ဒသခြင်းကင်းသည်, တာဏ-ဒစာင့်ဒရှာက်တတ်သည်, ဒလဏြုန်းဒအာင်းရာ" ဤသို့စသည် သဒဘာရှိဒသာ နိဗ္ဗာန်ကိုသာလျှင် သဿတစဒသာ သဒဘာရှိသည်၏ အစွမ်း
အားခြင့် ဒဟာအြ်ဒသာဒ ကာင့် နိဗ္ဗာန်သည် ဒကာင်းစွာ ဒဟာအြ်ဒသာ (သွာက္ခာတ)တရား မည်ြါဒြ၏။

(၂) သန္ဒေိဋ္ဌိက ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့်
(၁၄၈) ထိုမှတြါး သန္ဒေိဋ္ဌိက-ဟူဒသာ ဤြု ်၌ အရိယာြုဂ္ဂိုလ်သည် မိမိသန္တာန်၌ ရာဂစသည်တို့၏
မရှိခြင်း-ကင်းခြင်းကို ခြုသည်ခြစ်၍ အရိယမဂ်ကို ကိုယ်တိုင် ဒတွ့ခမင်အြ်ဒြ၏။ ထို့ဒ ကာင့် အရိယမဂ်သည်
ကိုယ်တိုင်ဒတွ့ခမင်အြ်ဒသာ (သန္ဒေိဋ္ဌိက)တရား မည်ြါဒြ၏။ ဤအဆိုနှင့်အညီ ခမတ်စွာဘုရား ဒအာက်ြါစကားကို
ဒဟာဒတာ်မူဒြ၏-"ြုဏ္ဏား- တြ်မက်ဒသာသူသည် ရာဂကိဒလသာက လွှမ်းမိုးနှိြ်စက်အြ်သည်ခြစ်၍ သူ့စတ
ိ ်ကို ရာဂ
ကိဒလသာက ဆွဲဒဆာင်သာွ းသည်ခြစ်၍ မိမိကယ
ို ်ကို နှိြ်စက်ခြင်းငှာလည်း ကကံစည်အားထုတ်၏။
သူတြါးကို နှိြ်စက်ခြင်းငှာလည်း ကကံစည်အားထုတ်၏။ မိမိသူတြါး နှစဦ
် းလုံးကို နှိြ်စက်ခြင်းငှာလည်း
ကကံစည်အားထုတ်၏။ စိတ်ထဲ၌ခြစ်ဒသာ ဆင်းရဲခြင်း နှလုံးမသာယာခြင်းကိုလည်း ြံစားရ၏။ တြ်မက်မှု
ရာဂကို ြယ်လိုကသ
် ည်ရှိဒသာ် မိမိကယ
ို ်ကို နှိြ်စက်ခြင်းငှာ မကကံစည် အားမထုတ်ဒတာ့သည်သာ။
သူတြါး နှြ
ိ ်စက်ခြင်းငှာလည်း မကကံစည် အားမထုတ်ဒတာ့သည်သာ။ မိမိသူတြါး နှစဦ
် းသားကို နှိြ်စက်
ခြင်းငှာလည်း မကကံစည် အားမထုတ်ဒတာ့သည်သာ။ စိတ်ထဲ၌ခြစ်ဒသာ ဆင်းရဲခြင်း နှလုံးမသာယာခြင်း
ကိုလည်း မြံစားရဒတာ့သည်သာ။ ြုဏ္ဏား- ဤသို့လည်း တရားသည် ကိုယ်တိုင် ဒတွ့ခမင်ရဒသာ
သန္ဒေိဋ္ဌိက ခြစ်ဒြ၏။ (အတ္တဗျာဗာဓသုတ်၊ အံ၊ ၁၊ ၁၅၆။)
တနည်းဒသာ်ကား- ၉,ြါးအခြားရှိဒသာ ဒလာကုတ္တရာတရားကို ရပြီးဒသာ ထိုထိုြုဂ္ဂိုလ်သည် သူတြါးကို
ယုံ ကည်၍ သိအြ် မှတ်ယူအြ်သည်၏ အခြစ်ကို ြယ်စွန့်၍ြစ္စဒဝက္ခဏာဒြါ် ဆင်ခြင်ဉာဏ်ခြင့် ကိုယ်တိုင်
ဒတွ့ခမင်အြ်ဒြ၏။ ထို့ဒ ကာင့် ကိုယ်တိုင်ဒတွ့ခမင်ရဒသာ (သန္ဒေိဋ္ဌက)တရား မည်ြါဒြ၏။
တနည်းကား- ြျီးမွမ်းအြ်ဒသာ ဉာဏ်အခမင်သည် သန္ဒေိဋ္ဌိ- မည်၏။ ထိုသန္ဒေိဋ္ဌိမည်ဒသာ ဉာဏ်အခမင်ခြင့်
ဒအာင်နင
ို ်တတ်ဒသာဒ ကာင့် ဒလာကုတ္တရာတရားသည် သန္ဒေိဋ္ဌိက မည်ဒြ၏။ ြျဲ့ခြရလျှင်- ဤဒလာကုတ္တရာ
တရားတို့တွင် အရိယမဂ်သည် ယှဉဘ
် က်ခြစ်ဒသာ (သန္ဒေိဋ္ဌိမည်ဒသာ မဂ်ဉာဏ်အခမင်ခြင့်), အရိယြိုလ်သည်
အဒ ကာင်းခြစ်ဒသာ (သန္ဒေိဋ္ဌိမည်ဒသာ မဂ်ဉာဏ်အခမင်ခြင့်), နိဗ္ဗာန်သည် မိမိကို အာရုံခြုဒသာ သန္ဒေိဋ္ဌိမည်ဒသာ
မဂ်ဉာဏ်အခမင်ခြင့် ကိဒလသာတို့ကို ဒအာင်နိုင်တတ်၏။ ထို့ဒ ကာင့် ရထားခြင့် ဒအာင်နင
ို ်တတ်ဒသာ စစ်သူရဲ
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သည် ရထိက-မည်သကဲ့သို့ ၉-ြါးအခြားရှိသည်လည်း ခြစ်ဒသာ ဒလာကုတ္တရာတရားသည် သန္ဒေိဋ္ဌိ-မည်ဒသာ မဂ်
ဉာဏ်အခမင်ခြင့် ဒအာင်နင
ို ်တတ်ဒသာဒ ကာင့် သန္ဒေိဋ္ဌိက မည်ဒြ၏။
တနည်းကား- ခမင်ခြင်းကို ိဋ္ဌ-ဟု ဆိုအြ်၏။ ိဋ္ဌ-သည်ြင်လျှင် သန္ဒေိဋ္ဌ-မည်၏။ ခမင်ခြင်းဟူ၍သာ အနက်
ရ၏။ ခမင်ခြင်းကို ထိုကဒ
် သာဒ ကာင့် သန္ဒေိဋ္ဌိက-မည်၏။ မှန်ဒြ၏။ ဒလာကုတ္တရာတရားသည် ြွားဒစခြင်းဟူဒသာ
ဒတွ့ခြင်း-သိခြင်း(ဘာဝနာဘိသမယ)၏ အစွမ်းအားခြင့်၄င်း၊ မျက်ဒမှာက်ခြုခြင်းဟူဒသာ ဒတွ့ခြင်း-သိခြင်း
(သစ္ဆက
ိ ိရိယာဘိသမယ)၏ အစွမ်းအားခြင့၄
် င်း ခမင်အြ်ဒသာ်သာလျှင် (ဝါ) သူ့ကုိ ြွားဒစလျက်, မျက်ဒမှာက်ခြု
လျက် ခမင်မှသာလျှင် ဝဋ်ဆင်းရဲဒဘးကို ဆုတ်နစ်ဒစတတ်-ကင်းဒစတတ်၏။ ထို့ဒ ကာင့် အဝတ်ကထ
ို ိုကဒ
် သာ
သူသည် ဝတ္ထိက-မည်သကဲ့သို့ ဤအတူြင် သန္ဒေိဋ္ဌ-ခမင်ထိုက်ဒသာဒ ကာင့် သန္ဒေိဋ္ဌိက-မည်၏။

(၃) အကာလိက ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့်
(၁၄၉) မိမိ၏ အကျိုးဒြးခြင်းကိုရည်၍ ဤတရားအား ကာလသည် မရှိ။ ထို့ဒ ကာင့် ထိုတရားသည်
အကာလ မည်၏။ ကာလမရှိဒသာ တရားသည်ြင်လျှင် အကာလိက-မည်၏။ ငါးရက် ြုနစ်ရက် စဒသာ အြျိန်
ကာလကို ကုန်လွန်ပြီးမှ အကျိုးဒြးသည် မဟုတ်။ စင်စစ်ဒသာ်ကား မိမိခြစ်ပြီးသည်၏ အခြားမဲ၌
့ သာလျှင်
အကျိုးဒြးတတ်သည်ဟု ဆိုလို၏။
တနည်းကား- ဤတရားအား မိမိ၏ အကျိုးဒြးခြင်း၌ ဒရာက်ဒသာကာလသည် ဒဝး၏။ ထို့ဒ ကာင့်
ကာလိက-မည်၏။ ထိုကား အဘယ်နည်း? ဒလာကီကုသိုလ် တရားဒြတည်း။ ဤဒလာကုတ္တရာ တရားသည်
ကား မိမိ၏ အခြားမဲ၌
့ အကျိုးဒြးတတ်ဒသာဒ ကာင့် ကာလိက-အကျိုးဒြးရာကာလ ဒဝးဒသာတရား မဟုတ်
ဒြ။ ထို့ဒ ကာင် အကာလိက- မည်ဒြ၏။ (အကာလိဒကာ- အကျိုးဒြးရန် ငံလင့်ဒသာ ကာလမရှိ။ ဝါ- ဒဝးဒသာ
ကာလရှိသည် မဟုတ-် ဟူဒသာ ဤဂုဏ်ြု ်ကို မဂ်တရားကိုသာ ရည်၍ ဒဟာအြ်ဒြသည်။

(၄) ဧဟိ ပဿိက ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့်
(၁၅၀) "လာြါ, ဤတရားကို ရှုလှည့်ြါ"ဟု ြိတ်မန်ခြင်း အစီအရင်ကို ထိုကဒ
် ြ၏။ ထို့ဒ ကာင့်
ဧဟိြဿိက မည်ဒြ၏။ ဤတရားသည် ထိုြိတ်မန်ခြင်း အစီအရင်ကို အဘယ့်ဒ ကာင့် ထိုကသ
် နည်း? ထင်ရှား
ရှိခြင်းဒ ကာင့်၄င်း၊ ထက်ဝန်းကျင် စင် ကယ်ခြင်းဒ ကာင့်၄င်း ထိုက်ဒြသည်။
မှန်ဒြ၏။ အြျည်းနှီးဒသာ လက်ဆုြ်၌ ဒရွှေ,ဒငွရှိသည်ဟု ဆို၍ဒသာ်လည်း "ဤဟာကို လာ ကည့်လှည့်ြါ"ဟု ဆိုရန် မစွမ်းနိုင်ဒြ။ ရှိြင် ရှိခငားဒသာ်လည်း မစင်ကို နှစ်သက်ြွယ်အခြစ်ကို ခြဒသာအားခြင့် စိတ်ရွှေင်
ဒစရန် အကျိုးငှာ "ဤဟာကို လာ ကည့်လှည့်ြါ"ဟု ဆိုရန် မစွမ်းနိုင်ဒြ။ စင်စစ်ဒသာကား ယင်းမစင်ကို
ခမက်တို့ခြင့်ဒသာ်၄င်း၊ သစ်ရွက်တို့ခြင့်ဒသာ်၄င်း၊ ြုံးလွမ်းအြ်သည်သာလျှင် ခြစ်ဒြ၏။ အဘယ့်ဒ ကာင့်နည်း?
မစင် ကယ်ဒသာဒ ကာင့်ဒြတည်း။ ၉-ြါး အခြားရှိဒသာ ဒလာကုတ္တရာတရားသည်ကား အထည်ကယ
ို ် သဒဘာ
အားခြင့်ြင်လျှင် ထင်ရှားလည်းရှိဒြ၏။ တိမ်တိုကက
် င်းဒသာ ဒကာင်းကင်က လခြည့ဝ
် န်းကဲ့သို့၄င်း၊ ဝါဒြျာ့ဒသာ
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သကလြ်ဒြါ်၌ ြျထားဒသာ တွင်းထွက် ြတ္တခမားနီကဲ့သို့၄င်း ထက်ဝန်းကျင်စင် ကယ်ဒြ၏။ ထိုသို့ ထင်ရှားလည်း
ရှိခြင်း, ထက်ဝန်းကျင်ည်း စင် ကယ်ခြင်းဒ ကာင့် "လာြါ, ရှုလှည်ြါ"ဟူဒသာ ဧဟိြဿ-အစီအရင်ကို ထိုကဒ
် ြ၏။
ထိဒ
ု့ ကာင့် ဧဟိြဿိက မည်၏။

(၅) သပဒနယျက
ိ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့်
(၁၅၁) ကြ်၍ ဒဆာင်ထုက
ိ ်, ထည့်သွင်းထိုကဒ
် သာဒ ကာင့် သြဒနယျိက မည်၏။ ယြုဆိုမည့် စကား
သည် ဤအရာ၌ အဆုံးအခြတ်ဒြတည်း။ ကြ်၍ဒဆာင်ခြင်း ထည့်သွင်းခြင်းသည် ဥြနယ-မည်၏။ မီးဒလာင်
ဒနဒသာ ကိုယ်၌ဝတ်ရထ
ုံ ားဒသာ အဝတ်ကခို ြစ်ဒစ, ဦးဒြါင်းကိုခြစ်ဒစ မီးပငိမ်းသတ်ရန် ဒ ကာင့် ကမစိုကြ
် ဲ
လျစ်လျူရှု၍ဒသာ်လည်း ရှုမှတ်ြွားဒစဒသာ ဘာဝနာ၏ အစွမ်းအားခြင့် မိမိ၏စိတ်၌ ကြ်၍ဒဆာင်ခြင်း, ထည့်
သွင်းခြင်းကို ထိုက၏
် ။ ထို့ဒ ကာင့် သြဒနယျိက မည်၏။ သြနယျိကသည်ြင် သြဒနယျိကမည်၏။ 94
93F

ဤအနက်သည် သြခတခြစ်ဒသာ မဂ်ြုလ
ိ ်ဟူဒသာ ဒလာကုတ္တရာ၌ သင့်၏။ အသြခတခြစ်ဒသာ
နိဗ္ဗာန်ဟူဒသာ ဒလာကုတ္တရာတရား၌ကား မိမိ၏စိတ်ခြင့် ကြ်၍ ဒဆာင်ခြင်းကို ထိုကဒ
် သာဒ ကာင့်
သြဒနယျိက 95 မည်၏။ "မျက်ဒမှာက်ခြုခြင်း၏ အစွမ်းအားခြင့် ကြ်ခြင်း-ထိဒတွ့ခြင်းကို ထိုက၏
် "ဟူဒသာ
94F

အနက်ကို ယူအြ်၏။
တနည်းကား - အရိယမဂ်သည် အရိယာြုဂ္ဂိုလ်ကို နိဗ္ဗာန်သို့ ဒဆာင်တတ်ဒသာဒ ကာင့် ဥြဒနယျ
မည်၏။ ြိုလ်နှင့် နိဗ္ဗာန်တရားသည် မျက်ဒမှာက်ခြုခြင်းသို့ ဒဆာင်အြ်ဒသာဒ ကာင့် ဥြဒနယျ မည်၏။ ဥြဒနယျ
သည်ြင်လျှင် သြဒနယျိက မည်၏။

(၆) ပစ္စတ္တံ ဒဝ ိတဒဗ္ဗာ ဝိညူဟိ ဂုဏ်ဒတာ်အဖွင့်
(၁၅၂) ြစ္စတ္တံ ဒဝ ိတဒဗ္ဗာ ဝိညူဟိ- ဟူသည်ကား ဥဂ္ဃါဋိတညူ အစရှိကန
ု ်ဒသာ 96 တရားသိခမင် ြညာရှင်
95F

အားလုံးတို့သည်လည်း "ငါသည် မဂ်ကို ြွားဒစအြ်ပြီ။ ြိုလ်ကို ရအြ်ပြီ။ နိဒရာဓ-ြျုြ်ရာနိဗ္ဗာန်ကို မျက်ဒမှာက်ခြု
အြ်ပြီ"ဟု မိမိ မိမိ၌သာလျှင် သိရ-ြံစားရဒသာ တရားြါဒြတည်း။ 97 မှန်ဒြ၏။ ဥြဇ္စျာယ်ဆရာ ြွားဒစအြ်ဒသာ
96F

မဂ်ခြင့် သ ္ဓိဝိဟာရိကဒြါ် အတူဒနတြည့်၏ သန္တာန်၌ ကိဒလသာတို့ကို မြယ်နင
ို ်ကုန။် ထိုတြည့်သည်

94

သြဒနယျိက-မိမိ၏ စိတ်၌ ကြ်၍ ဒဆာင်ထိုက် ထည့်သွင်းဒြးထိုက်ဒသာ တရား (ဝါ) ကိုယ်ထဲ စိတ်ထဲသို့ ဒရာက်ဒအာင် ကျင့် ဒဆာင်

ထိုက်ဒသာ တရား။
95

သြဒနယျိက-မျက်ဒမှာက်ခြ ဒသာအားခြင့် ကြ်ထိုက်-သိခမင်ဒတွ့ထိထိုက်ဒသာ တရား။

96

ဝိညူဟိ-ဟူသည်ကား သစ္စာကို သိပြီးဒသာ ြညာရှိသူတို့သည်-ဟု ဆိုလိုသည်။ ဥဂ္ဃါဋိတညူ စဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်တို့ဒြတည်း။ အကျဉ်းြျုြ်

တရားကို နာ ကားစဉ်ြင် မဂ်ြိုလ်တရားထူးကို ရဒသာြုဂ္ဂိုလ်သည် ဥဂ္ဃါဋိတညူ မည်၏။ အကျယ်ြျဲ့၍ ဒဟာသည်ကုိ နာစဉ် မဂ်ြိုလ်တရား
ထူးကို ရဒသာြုဂ္ဂိုလ်သည် ဝိြဉ္စိတညူ မည်၏။ နာ ကားမှတ်သားပြီးဒနာက် သမထ ဝိြဿနာ အလုြ်ကုိ ြွားများအားထုတ်ြါမှ မဂ်ြိုလ်
တရားထူးကို ရဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်သည် ဒနယျာမည်၏။ ဤြုဂ္ဂိုလ် ၃-မျိုးကို ရည်၍ဆိုသည်။
97

ြစ္စတ္တံ ဒဝ ိတဒဗ္ဗာ ဝိညူဟိ- တရားသိခမင် အရိယာြညာရှိတို့သည်သာလျှင် ကိုယ့်တရားနှင့်ကိုယ် အသီးအသီး သိခမင် ြံစားရဒသာ

တရားဒြတည်း။
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ထိုဆရာ၏ ြလသမာြတ်ခြင့် ြျမ်းသာစွာ မဒနနိုင်ဒြ။ ထိုဥြဇ္စျာယ်ဆရာမျက်ဒမှာက်ခြုဒသာ နိဗ္ဗာန်ကို ထို
တြည့်သည် မျက်ဒမှာက်မခြုနိုင်။ ထို့ဒ ကာင့် မဂ်ြုလ
ိ ်နိဗ္ဗာန်ဟူဒသာ ဤဒလာကုတ္တရာတရားကို သူတြါး၏
ဦးဒြါင်း၌ ဆင်ထားဒသာ အဆင်တန်ဆာကို ခမင်ရသကဲ့သို့ ခမင်ရသည် မဟုတ်ဒြ။ စင်စစ်ဒသာ်ကား တရားသိသူ
ဟူဒသာ မိမိစိတ်၌သာလျှင် ဒတွ့ခမင်ရ သိရဒသာ တရားဒြတည်း။ "တရားသိသူ ြညာရှိတို့ ြံစားအြ်- ြံစားရ
ဒသာ တရား"ဟု ဆိုလို၏။ ဤဒလာကုတ္တရာတရားသည် တရားကို မသိဒသးဒသာ ဗာလြုထဇဉ်တို့၏ အရာကား
မဟုတ်သည်သာတည်း။
တနည်းဒသာ်ကား- ဤတရားဒတာ်သည် ဒကာင်းစွာ ဒဟာအြ်ဒသာ (သွာက္ခတ) မည်ြါဒြ၏။ အဘယ့်
ဒ ကာင့်နည်းဟူမူ- ရာဂစသည်တို့၏ မရှိခြင်း-ကင်းခြင်းကို ခြုလျက် ကိုယ်တိုင်ြင် ဒတွ့ခမင်ရဒသာ သန္ဒေိဋ္ဌိက
တရား ခြစ်ဒသာဒ ကာင့်ဒြတည်း။ (ဝါ) သူတြါးတို့ကို ြုံ၍ ယုံရသည်မဟုတ်ြဲ ြစ္စဒဝက္ခဏာဉာဏ်ခြင့် ဆင်ခြင်၍
ကိုယ်တိုင်ြင် ဒတွ့ခမင်ရဒသာ သန္ဒေိဋ္ဌိက တရားထူးခြစ်ဒသာဒ ကာင့်ဒြတည်း။ (ဝါ) ြျီးမွမ်းအြ်ဒသာ မဂ်ဉာဏ်
အခမင်ခြင့် ကိဒလသာတို့ကို ဒအာင်နင
ို ်ဒသာ သန္ဒေိဋ္ဌိက တရားခြစ်ဒသာဒ ကာင့်ဒြတည်း။ (ဝါ) ြွားဒစလျက်
မျက်ဒမှာက်ခြုလျက် ခမင်ထိုကဒ
် သာ သန္ဒေိဋ္ဌိကတရား ခြစ်ဒသာဒ ကာင့်ဒြတည်း။
ဤတရားဒတာ်သည် သန္ဒေိဋ္ဌိက မည်ြါဒြ၏။ အဘယ့်ဒ ကာင့်နည်း?-ဟူမူ အြါအြွင့် မဆိုင်းလင့်ြဲ
အသင့်လက်ငင်း ြျက်ြျင်း အကျိုးဒြးတတ်ဒသာ အကာလိကတရား ခြစ်ဒသာဒ ကာင့်ဒြတည်း။
ဤတရားဒတာ်သည် အကာလိက မည်ြါဒြ၏။ အဘယ့်ဒ ကာင့်နည်း?ဟူမူ လာြါ, ရှုလှည့်ြါ-ဟု
ြိတ်ဒြါ်ခြင်း အစီအရင်ကို ထိုကဒ
် သာ ဧဟိြဿိက တရား ခြစ်ဒသာဒ ကာင့်ဒြတည်း။
ထိုဧဟိြဿိက မည်ဒသာတရားသည်ကား စိတ်ထဲ၌ ကြ်၍ ဒဆာင်ထိုက် ထည့်သွင်းထိုက်ဒသာ (ဝါ)
စိတ်ခြင့် ဒဆာင်ထိုက-် သိခမင် ဒတွ့ထိထိုကဒ
် သာ ( သြဒနယျိက)တရား ခြစ်ဒြဒတာ့၏။
(၁၅၃) ဤဆိုြံသည့်အတိုင်း (သွာက္ခတတာ) ဒကာင်းစွာ ဒဟာအြ်သည်၏ အခြစ်စသည် အခြားရှိကန
ု ်
ဒသာ တရားဒတာ်၏ ဂုဏ်ဒတာ်တို့ကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ ဆင်ခြင်ဒနဒသာ ထိုဒယာဂီအား ထိုအြါ၌ ရာဂ,
ဒ ါသ, ဒမာဟ- လွှမ်းမိုးနှိြ်စက်ြံရဒသာ စိတ်မခြစ်ဒတာ့သည်သာ။ ထိုအြါ၌ ထိုဒယာဂီ၏ စိတ်သည် တရား
ဒတာ်၏ ဂုဏ်ဒတာ်များကို အာရုံခြုလျက် ဒခြာင့်မတ်ဒနသည်သာလျှင် ခြစ်ဒြသည်။ ဤသို့အစရှိဒသာ ဒရှးနည်း
ခြင့်ြင်လျှင် နီဝရဏ ကွာပြီးဒသာ ဒယာဂီအား တစ်ြဒ
ု သာြဏ၌ စျာန်အဂခါတို့သည် ခြစ်ဒြါ်ကုန်၏။
သို့ဒသာ် လည်း တရားဂုဏ်ဒတာ်တို့၏ နက်နဲခြင်းဒ ကာင့်၄င်း၊ အထူးထူး အခြားခြား များစွာဒသာ
ဂုဏ်ဒတာ်တို့ကို ဒအာက်ဒမ့ခြင်းငှာ နှလုံးသွင်း ညွတ်ကိုင်းခြင်းဒ ကာင့်၄င်း, အြ္ပနာစျာန်သို့ မဒရာက်မူ၍
ဥြစာရသို့သာလျှင် ဒရာက်ဒသာ စျာန်သည်ခြစ်၏။ ထိုသို့ ဥြစာရသို့ဒရာက်ဒသာ ဤစျာန်သည် တရားဂုဏ်
ဒတာ်တို့ကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့သည်၏ အစွမ်းအားခြင့် ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် ဓမ္မာနုဿတိ ဟူ၍သာလျှင်
ဒရတွက် ဒြါ်ဆို ခြင်းသို့ ဒရာက်ဒြသည်။
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ပွားများရပခင်း အကျိုး
ဤဓမ္မာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို အားထုတ်ဒသာ ရဟန်းသည် ဤဆိုြဲ့သည့်အတိုင်း သြဒနယျိက
ဂုဏ်နှင့် ခြည့စ
် ုံဒသာတရားဒတာ်ကို ဒဟာဒတာ်မူတတ်ဒသာ ဆရာအရှင်ခမတ်ကို ဒရှးကလည်း မဒတွ့ြူးဒြ။ ယြု
ြစ္စုြ္ပန်၌လည်း ထိုခမတ်စွာဘုရားမှ တြါး မခမင်ြူးဒြ။ သို့ခြစ်၍ ဤသို့ တရားဂုဏ်ကို ခမင်ခြင်းခြင့်ြင်လျှင် ဆရာ
အရှင် ခြစ်ဒတာ်မူဒသာ ခမတ်စွာဘုရား၌ ရိုဒသ တုြ်ဝြ်ခြင်း ရှိဒြ၏။ တရားဒတာ်၌ ရိုဒသဒလးစားခြင်း ရှိသည်
ခြစ်၍ သ ္ဓါစသည်တို့ တိုးြွားခြင်းသို့ ဒရာက်ဒြ၏။ နှစ်သိမ့်ဝမ်းဒခမာက်မှု များစွာ ခြစ်ခြင်းရှိဒြ၏။ ဒ ကာက်ြွယ်
ဒဘးတို့ကို သည်းြံနင
ို ်ဒြ၏။ ဆင်းရဲ ုက္ခတို့ကို သည်းြံခြင်းငှာ စွမ်းနိုင်၏။ တရားဒတာ်နှင့် အတူတကွ ဒနရသည်
ဟူဒသာ အမှတ်သညာကို ရဒြ၏။ တရားဂုဏ်တို့ကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့မှု ဓမ္မာနုဿတိ၏ ကိန်းဒအာင်း
ရာခြစ်ဒသာ ထိုဒယာဂီ၏ ကိုယ်သည်လည်း ဒစတီအိမ် ြိဋကတ်တိုကက
် ဲ့သို့ ြူဒဇာ်ထိုကဒ
် ြ၏။ အခမတ်ဆုံးခြစ်
ဒသာ အရဟတ္တြိုလ် တရားကို ရခြင်းငှာ စိတ်ညွတ်၏။ ထို့ခြင် ကျူးလွန်စရာ အကုသိုလ်အမှုနှင့် ဒတွ့လတ်ဒသာ
တရားဒတာ်၏ ဒကာင်းဒသာတရားဒတာ်အခြစ်ကို ဒကာင်းစွာ တြန် ဒအာက်ဒမ့မိသည်- အမှတ်ရမိသည် ခြစ်၍
ထိုဒယာဂီအား ရှက်ဒ ကာက်မှုသည် ဒရှးရှုထင်၏။ အထက်၌ မဂ်ြုိလ်တရားကို ထိုးထွင်း၍ မသိရခငားဒသာ်လည်း
သုဂတိဘုံသာလျှင် လားဒရာက်ရာရှိဒြ၏။
ထို့ဒ ကာင့် ဒကာင်းဒသာ အဒခမာ်အခမင် ဉာဏ်ြညာနှင့်ခြည့်စဒ
ုံ သာ ြုဂ္ဂိုလ်သည် ဤဆိုြသ
ဲ့ ည့်အတိုင်း
ကကီးမားဒသာ အာနုဒဘာ်နှင့် ခြည့စ
် ုံဒသာ ဓမ္မာနုဿတိ၌ အြါြြ်သိမ်း မဒမ့မဒလျာ့ အားထုတ်ခြင်းကို
မုြျ ခြုသင့်လှြါဒြသတည်း။ ဤကား ဥဒယျာဇဉ်ဒြတည်း။
ဓမ္မာနုြဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်း ပြီး၏။
++++++++++++++++++++++++++++

(၃) သံဃာနုဿတိဂုဏ် ပွားများပုံ
(၁၅၄) သံဃာနုဿတိကို ြွားများလိုဒသာ ဒယာဂီသည်လည်း ဆိတ်ပငိမ်ရာသို့ ကြ်ဒရာက်လျက အခြင်ြ
အာရုံများမှ ြဲြါွ ကာ ကမ္မဋ္ဌာန်း၌ ဒကာင်းစွာ ကြ်ပငိသည်ခြစ်၍ -"သုြ္ပဋိြဒန္နာ ဘဂဝဒတာ သာဝကသံဒဃာ = ခမတ်စွာဘုရား၏ တြည့်သား သံဃာအဒြါင်းသည်
ဒကာင်းစွာ ကျင့်ကကံဒတာ်မူြါဒြ၏။
ဥဇုြ္ပဋိြဒန္နာ ဘဂဝဒတာ သာဝကသံဒဃာ = ခမတ်စွာဘုရား၏ တြည့်သား သံဃာအဒြါင်းသည်
ဒခြာင့်မှန်စာွ ကျင့်ကကံဒတာ်မူြါဒြ၏။
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ဉာယြ္ပဋိြဒန္နာ ဘဂဝဒတာ သာဝကသံဒဃာ = ခမတ်စွာဘုရား၏ တြည့်သား သံဃာအဒြါင်းသည်
နိဗ္ဗာန်အလို့ငှာ ကျင့်ကကံဒတာ်မူြါဒြ၏။
သာမီစိြ္ပဋိြဒန္နာ ဘဂဝဒတာ သာဝကသံဒဃာ = ခမတ်စွာဘုရား၏ တြည့်သား သံဃာအဒြါင်းသည်
လူများကခြုသည့် ရိုဒသမှုနှင့် ထိုကတ
် န်ဒအာင် ကျင့်ကကံဒတာ်မူြါဒြ၏။
ယ ိ ံ စတ္တာရိ ြုရိသယုဂါနိ အဋ္ဌ ြုရိသြုဂ္ဂလာ = အ ကင် ဒလးြုဒသာ ဒယာကျ်ားအစုံတို့နှင့် ရှစ်ဒယာက်
ကုန်ဒသာ ဒယာက်ျားတို့သည် ရှိကန
ု ်၏။
ဧသ ဘဂဝဒတာ သာဝကသံဒဃာ = ထိုဒလးစုံနင
ှ ့် ရှစ်ဒယာက်ကန
ု ်ဒသာ ခမတ်စွာဘုရား၏ တြည့်သား
သံဃာအဒြါင်းသည်အာဟုဒနဒယျာ= အရြ်ဒဝးမှ ဒဆာင်ယူြ့၍
ဲ ဒြးလှူသည်ကုိ ြံယူထိုကြ
် ါဒြ၏။
ြါဟုဒနဒယျာ= ဧည့်ြံဒကျွးဒမွးရန် ခြင်ဆင်ထားဒသာ လှုြွယ်ကိုလည်း ြံယူရန် ထိုကတ
် န်လှြါဒြ၏။
က္ခိဒဏဒယျာ= ခမတ်ဒသာအလှုကို ြံယူဒတာ်မူထိုကြ
် ါဒြ၏။
အဉ္ဇလီ ကရဏီဒယျာ= လက်အုြ်ြျီမိုး၍ ရှိြိုးထိုက်ြါဒြ၏။
အနုတ္တရံ ြုညဒက္ခတ္တံ ဒလာကဿ = ဒလာက၏ ဒကာင်းမှုမျိုးတို့ကို စိုကြ
် ျိုးြို့ရာ လယ်ယာဒခမ
အဒကာင်းခမတ်ဆုံး ခြစ်ြါဒြတည်း" ဟူ၍
ဤြုံ ဤနည်းခြင့် အရိယသံဃာဒတာ်၏ ဂုဏ်တို့ကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်အြ်ကုန၏
် ။
(၁၅၅) ထိုသံဃဂုဏ်ဒတာ်ခြ စကားရြ်၌ သုြ္ပဋိြန္န-ဟူသည်ကား ဒကာင်းစွာ ကျင့်ဒြ၏။ 98 မှန်ဒသာ
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အကျင့် မဆုတ်မနစ်ဒသာအကျင့်, ဒလျာ်ဒသာအကျင့်, မဆန့်ကျင်ဒသာအကျင့်, ဒလာကုတ္တရာ(နိဗ္ဗာန်)တရားအား
(ဝါ) ဘုရားဒဟာဒ သနာဒတာ်အား ဒလျာ်ဒသာအကျင့်ကုိ ကျင့်ဒြ၏-ဟု ဆိုလိုဒြသည်။ ခမတ်စွာဘုရား၏
သဝါ အဆုံးအမကို ရိုဒသစွာ နာြံတတ်ကုနဒ
် သာ ြုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သာဝက-တြည့်သား မည်ကုန၏။
တြည့်သား သာဝကတို့၏အဒြါင်းသည် သာဝကသံဃာ-မည်၏။ "သီလချင်း, ဉာဏ်အပမင်ချင်း တူညီ ကသည်၏
အပဖစ်ပဖင့် ဒပါင်းအပ်သည်၏ အပဖစ်သို့ဒရာက်ဒသာ တပည့်အဒပါင်း"ဟူဒသာ အနက်ကို ဆိုလိုသည်။
ဥဇုြ္ပဋိြန္န-ဟူသည်ကား ဆိုြဲ့ဒသာ ထိုမှန်ကန်ဒသာအကျင့်သည် ဥဇု-ဒခြာင့်မတ်၏။ နွားကျင်ငယ်ဒရး
ကဲ့သို့ မဒကာက်၊ လ-ဒရးကဲ့သို့ မဒကာက်၊ ထယ်ကိုင်းကဲ့သို့ မဒကာက်- ဟူ၍လည်း ဆိုအြ်၏။ စင် ကယ်ဒသာ
နိဗ္ဗာန်ကို သိဒ ကာင်းဒြတည်း။ ဤသို့လည်း ဆိုအြ်၏။ ဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်ဒခမာက်ရန် ဒလျာ်ဒသာဒ ကာင့်
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ဤအရာ၌ အခြားဒသာ ဘာသာဝင်တို့ကလည်း သူတို့ဘာသာတရားအရ ကျင့်သည်ကို ဒကာင်းစွာကျင့်သည် ဟူ၍ြင် ဆို ကဒြလိမ့်

မည်။ မခငင်းနိုင်ဒအာင် ဒခြရှင်းရန်လို၏။ ထို့ဒ ကာင့် အဂခုတ္တိုရ်ြါဠိ, တိကနိြါတ်, အာဇီဝကသုတ်၌- အရှင်အာနန္ဒောက ဒခြရှင်းထားဒြ၏။
ထိုအရအားခြင့် "အကျိုးမဲ့ကုိ ခြစ်ဒစတတ်ဒသာ ဒလာဘ ဒ ါသ ဒမာဟတို့ကို ြယ်နိုင်ရန် ကျင့်သူကုိ "သုြ္ပဋိြန္န"ဟု ဆိုရာ၏။ ထို့ဒ ကာင့်
သုြ္ပဋိြန္န=ဒလာဘ ဒ ါသ ဒမာဟ ကင်းဒ ကာင်း ဒကာင်းစွာ ကျင့်ဒတာ်မူဒသာ သံဃာဒတာ်ခမတ်ြါဒြတကား- ဟူဒသာ ဤအနက်ကို
လည်း အဒလးထား မှတ်သားသင့်ဒြ၏။
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သာမီစ-ိ ဒလျာ်ဒသာအကျင့် ဟူ၍လည်း ဒရတွက်ခြင်းသို့ ဒရာက်၏။ ထို့ဒ ကာင့် ထိုမှန်ကန်ဒသာအကျင့်ကုိ
ကျင့်ဒသာ အရိယာသံဃာကို ဥဇုြ္ပဋိြန္န-ဒခြာင့်မတ်ဒသာအကျင့်ကို ကျင့်သည်, ဉာယြ္ပဋိြန္န-နိဗ္ဗာန်သိဒ ကာင်း
အကျင့်ကို ကျင့်သည်, သာမီစိြ္ပဋိြန္န-ဒလျာ်ဒသာအကျင့်ကို ကျင့်သည်ဟူ၍လည်း ဆိုအြ်ြါဒြသည်။
ဆက်၍ ရှင်းခြဦးအံ့- ဤအရိယာသံဃာထဲတွင် မဂ်၌တည်ဆဲ မဂ္ဂဋ္ဌာန်ြုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မှန်ကန်ဒသာ
အကျင့်နင
ှ ့်ခြည့်စဒ
ုံ သာဒ ကာင့် သုြ္ပဋိြန္န-ဒကာင်းစွာ ကျင့်ဆဲမည်ကုန၏
် ။ ြိုလ်၌တည်ဒသာ ြလဋ္ဌာန်ြုဂ္ဂိုလ်တို့
သည် မှန်ကန်ဒသာအကျင့်ခြင့် သိအြ်-ရအြ်ဒသာ တရားထူးကို သိပြီးရပြီးခြစ်ဒသာဒ ကာင့် လွန်ြဲ့ပြီးဒသာ
အကျင့်ကိုရည်၍ သုြ္ပဋိြန္န-ဒကာင်းစွာကျင့်ပြီး မည်ကုန၏
် ဟူ၍ သိအြ်ကုန၏
် ။
တနည်းဒသာ်ကား- ဒကာင်းစွာဒဟာအြ်ဒသာတရား, ဝိနည်းဟူဒသာ သာသနာဒတာ်၌ ဆုံးမညွှန် ကား
သည့်အတိုင်း ကျင့်ဒသာဒ ကာင့်လည်း သုြ္ပဋိြန္န-ဒကာင်းစွာ ကျင့်သည်မည်ဒြ၏။ မြျွတ်မယွင်း ဧကန်ကန
ိ ်းဒသ
ခြစ်ဒသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်ဒသာဒ ကာင့်လည်း သုြ္ပဋိြန္န-ဒကာင်းဒသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်သည်မည်၏။
အန္တ ွယဒြါ် အစွန်း ၂-ြါးသို့ မကြ်ဒရာက်မူ၍ အလယ်လမ်းအကျင့်ခြင့် ကျင့်လျက်သွားဒသာဒ ကာင့်
၄င်း၊ ကိုယ်နှုတ်စိတ်တို့၏ သုံးမျုိ းဒသာ ဒကာက်ခြင်းဟူဒသာ 99 အခြစ်ကို ြယ်ခြင်းငှာ ကျင့်ဒသာဒ ကာင့်၄င်း၊
98F

ဥဇုြ္ပဋိြန္န-ဒခြာင့်စာွ ကျင့်သည် မည်ဒြ၏။
သိအြ် သိထိုကဒ
် သာဒ ကာင့် နိဗ္ဗာန်ကို ဉာယဟု ဆိုအြ်၏။ ဉာယမည်ဒသာ ထိုနဗ
ိ ္ဗာန်အကျိုးငှာ
ကျင့်ဒသာဒ ကာင့် ဉာယြ္ပဋိြန္န-နိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာသာ ကျင့်သည်မည်ဒြ၏။
အ ကင်အခြင်းအရာအားခြင့် ကျင့်ကန
ု ်လတ်ဒသာ် လူတို့က ခြုအြ်ဒသာ ြရီးဦးကကိုဆိုခြင်း အစရှိဒသာ
ရိုဒသမှုကို ထိုကတ
် န်ကုန်၏။ ထိုသို့ ထိုကတ
် န်ဒလာက်ဒသာ အခြင်းအရာခြင့် ကျင့်ဒသာဒ ကာင့် သာမီစိြ္ပဋိြန္နလူတို့ကခြုသည့် ရိုဒသမှုနှင့် သင့်တင့်ထိုကတ
် န်ဒအာင် ကျင့်ကကံသည် မည်ဒြ၏။
(၁၅၆) စတ္တာရိ ပုရိသယုဂါနိ-ဟူသည်ကား အစုံ၏အစွမ်းအားခြင့် ဒသာတာြတ္တိ မဂ်ဒရာက်ြုဂ္ဂိုလ်နှင့်
ြိုလ်ဒရာက်ြုဂ္ဂိုလ် ဟူဒသာ ဤနှစ်ြါးအဒြါင်းသည် တစ်စဒ
ုံ ြတည်း။ ဤနည်းခြင့် ဒလးြုကုနဒ
် သာ ဒယာက်ျား
အစုံတို့ ခြစ်ကုန်၏။
အဋ္ဌ ပုရိသပုဂ္ဂလာ-ဟူသည်ကား ဒယာက်ျားြုဂ္ဂိုလ် အသီးအသီး၏ အစွမ်းအားခြင့် ဒသာတာ
ြတ္တိမဂ်ဒရာက် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ြါး, ြိုလ်ဒရာက်ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ြါးဟူဒသာ ဤနည်းခြင့် ဒယာက်ျားြုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ရှစ်
ဒယာက်တို့သာ ခြစ်ကုန်၏။ ဆက်၍ ရှင်းခြဦးအံ့- ဤအရာ၌ ဒယာက်ျားဟူ၍၄င်း, ြုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍၄င်း ဤြု ်တို့
သည် အနက်တူကုန၏
် ။ သို့ဒသာ်လည်း ဒဝဒနယျတို့၏ အစွမ်းအားခြင့် ဤ"ဒယာက်ျားြုဂ္ဂိုလ်တို့"ဟူဒသာ စကား
ကို ဒဟာအြ်ဒြသည်။

99

ဒရှးကခြြဲ့ဒသာ နွားကျင်ငယ်ဒကာက်, လ-ဒရးဒကာက်, ထွန်ကုင
ိ ်းဒကာက် ဟူဒသာ အဒကာက်သုံးြါးတည်း။ ရဟန်းတစ်ြါးသည်

အရွယ်သံးု ြါးလုံး၌ သီလမစင် ကယ်လျှင် နွားကျင်ငယ်ဒရးဒကာက်မျိုး ခြစ်သည်။ ုတိယ, တတိယအရွယ် မစင် ကယ်လျှင် လ-ဒရး
ဒကာက်မျိုး ခြစ်သည်။ တတိယအရွယ် မစင် ကယ်လျှင် ထွန်ကုင
ိ ်းဒကာက်မျိုး ခြစ်သည်။

(၇-ဆအနုဿတိနိဒ ္ဒေသ)

45

ဧသ ဘဂဝဒတာ သာဝကသံဒဃာ-ဟူသည်ကား အစုံအားခြင့် ဒလးြုကုနဒ
် သာ ဤဒယာက်ျားခမတ်အစုံ
တို့သည် ရှိကုန်၏။ အသီးအသီးအားခြင့် ရှစ်ဒယာက်ကုနဒ
် သာ ဒယာက်ျားခမတ်ြုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ရှိကုန်၏။ ခမတ်စွာ
ဘုရား၏ ဒလးစုံ ရှစ်ဒယာက်ဒသာ ဤတြည့်သားအဒြါင်း သံဃာဒတာ်သည်။
အာဟုဒနဒယျာ-စသည်တို့၏ အနက်ကား ဒဆာင်ြ့၍
ဲ ြူဒဇာ်အြ်ဒသာဒ ကာင့် အာဟုန-မည်၏။ အရပ်
ဒဝးမှဒသာ်လည်း ဒဆာင်ခ့ဲ၍ ပူဒဇာ်အပ်ဒသာဒ ကာင့် အာဟုန-မည်၏။ အရြ်ဒဝးမှဒသာ်လည်း ဒဆာင်ြ့၍
ဲ သီလ
ရှိဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်တို့၌ ဒြးလှူအြ်ဒသာ-ဟူဒသာ အနက်ကို သိအြ်၏။ အာဟုန-ဟူဒသာ ဤအမည်သည် လှူြွယ်
ြစ္စည်းဒလးြါးတို့၏ အမည်ဒြတည်း။ ထိုဒြးလှူြူဒဇာ်မှုကို အကျိုးကကီးဒအာင် ခြုတတ်ဒသာဒ ကာင့် အာဟုနမည်ဒသာ ထိဒ
ု ြးလှူြူဒဇာ်ြွယ်ကို ြံယူခြင်းငှာ သင့်ဒလျာ်ထိုကတ
် န်ဒြ၏။ ထို့ဒ ကာင့် အာဟုဒနယျ-မည်၏။
တနည်းကား- အရပ်ဒဝးမှဒသာ်လည်း လာ၍ အလုံးစုံဒသာ ဥစ္စာနှစ်ကိုဒသာ်လည်း ဤသံဃာ၌ ဒပးလှူ
ပူဒဇာ်ေိုကဒ
် သာဒ ကာင့် အာဟဝနီယမည်ဒြ၏။ တနည်းကား- သိ ကားမင်း စသည်တို့ဒသာ်လည်း ြူဒဇာ်ခြင်း
ကို ထိက
ု ်ဒသာဒ ကာင့် အာဟဝနီယ မည်ဒြ၏။ သည်မျှသာ မကဒသး။ ခဗာဟ္မဏလူမျိုးတို့၏ အာဟဝနီယ
မည်ဒသာ ြူဒဇာ်အြ်ဒသာ မီးတစ်မျုိ း ရှိ၏။ ယင်းမီး၌ ြူဒဇာ်လျှင် အကျိုးကကီးသည်ဟု ခဗာဟ္မဏတို့သည် ယူဆ
က၏။ အကယ်၍ ြူဒဇာ်ခြင်းကို အကျိုးကကီးဒစတတ်ဒသာဒ ကာင့် အာဟဝနီယ-ြူဒဇာ်ထိုကသ
် ည် မည်ြါမူ
သံဃာသည်သာလျှင် အာဟဝနီယ-မည်ထိုက၏
် ။ မှန်ဒြ၏။ သံဃာ၌ ြူဒဇာ်ခြင်းသည် အကျိုးကကီးဒြ၏။
ဤအဆိုနှင့်အညီ ဒအာက်ြါ ဂါထာကို ခမတ်စွာဘုရားသည် ဒဟာဒတာ်မူဒြ၏။
"အ ကင် ြုဂ္ဂိုလ်သည် ဒတာအရြ်၌ ရဒသ့ခြုကာ ဒန၍ အနှစ်တစရာြတ်လုံး မီးကို လုြ်ဒကျွးြူဒဇာ်
ရာ၏။ အ ကင်ြုဂ္ဂိုလ်သည်ကား စိတ်ကြ
ို ွားဒစပြီးဒသာ အရိယာြုဂ္ဂိုလ်တစ်ြါးကို တမုဟုတ် တြဏမျှ
ဒသာ်လည်း ြူဒဇာ်ရာ၏။ ထိုနစ
ှ ်ဦးတို့၏ ြူဒဇာ်ခြင်းနှစ်ြုတို့တွင် အနှစ်တစ်ရာြတ်လုံး မီးကို ြူဒဇာ်ခြင်း
ထက် အရိယာတစ်ြါးကို တြဏမျှ ြူဒဇာ်ခြင်းသည်သာလျှင် သာလွန်၍ ခမတ်ဒြ၏။" (ဓမ္မြ ၊၁၊၂၉)
သဗ္ဗတ္ထိဝါ ီဂိုဏ်းဟူဒသာ နိကာယ်တစ်ြါး၌ သုံးဒလ့ရှိဒသာ ထိုအာဟဝနီယြု ်သည် ဤမဟာဝိဟာရဝါသီဂိုဏ်း၌ အာဟုဒနယျ-ဟူဒသာြု ်နှင့် အနက်အားခြင့် တူဒြ၏။ သ ္ဒေါအားခြင့်မူကား ဤအာဟဝနီယနှင့်
အာဟုဒနယျြု ်တို့၌ အနည်းမျှသာ ထူးဒြသည်။ သို့ခြစ်၍ အာဟုဒနယျ မည်ဒြ၏။
ထိုမှတြါး ပါဟုဒနယျ ဟူဒသာြု ်၌ အနက်ကား အရြ်ဒလးမျက်နှာ, အရြ်ရှစ်မျက်နှာတို့မှ ဒရာက်လာ
ကုန်ဒသာ ြျစ်ြင်ခမတ်နးို အြ်ကုနဒ
် သာ ဒဆွမျိုးမိတ်ဒဆွတို့၏ အကျိုးငှာ တရိုတဒသ အထူးခြုခြင်စီရင်ထားဒသာ
ဧည့်ြြ
ံ ွယ်ြစ္စည်းကို ြါဟုန-ဟု ဒြါ်ဆိုအြ်၏။ ထိုဧည့်ြဒ
ံ ကျွးဒမွးြွယ်ြစ္စည်းကိုလည်း ထိုဆိုြဲ့သည့် ဂုဏ်ထူးရှိ
ကုန်ဒသာ ထိုဒဆွမျုိ းမိတ်ဒဆွ ဧည့်သည်ဒကာင်းတို့ကို အလွတ်ထား၍ သံဃာအားသာလျှင် လှူခြင်းငှာ
သင့်ဒလျာ်ထိုကတ
် န်ဒြ၏။ မှန်ဒြ၏။ သံဃာနှင့် အလားတူဒသာ ဧည့်သည်ဒကာင်းမည်သည် မရှိဒြ။ ထိုစကား
ကို ထင်ရှားခြရလျှင်- ဤသံဃာဒတာ်ကို ဘုရားနှစ်ဆူတို့၏ အ ကားကာလကို လွန်ဒသာအြါ၌၄င်း (ကမ္ဘာဒြါင်း
အသဒြချ လွနဒ
် လပြီးဒသာအြါ၌၄င်း) ဒတွ့ခမင်ရဒြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်တို့နှင့် ဒရာယှက်ခြင်း မရှိြဲ ြျစ်ခမတ်နးို
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အြ်သည်၏ အခြစ်ကို ခြုတတ်ကုနဒ
် သာ သီလစဒသာ ဂုဏ်ဒကျးဇူးတို့နှင့်လည်း ခြည့်စဒ
ုံ ြ၏။ ထို့ဒ ကာင့် ဤဆို
ြဲသ
့ ည်အတိုင်း ဤသံဃာအား ဧည့်ြဒ
ံ ကျွးဒမွးြွယ်ကို ဒြးလှူရန် သင့်ဒြ၏။ ဧည့်ြံဒကျွးဒမွးြွယ်ကို ဤသံဃာ
သည် ြံယူရန်လည်း ထိုကဒ
် ြ၏။ ထိုသို့ ြါဟုန-ကို လှူရန် ြံယူရန် သင့်ဒသာဒ ကာင့် ြါဟုဒနယျ-မည်ဒြ၏။

100
99F

ြါဠိမူကက
ွဲ ို ခြဦးအံ့။ သဗ္ဗတ္ထိဝါ ီဂိုဏ်းသားတို့၏ ြိဋက၌ ပါဟဝနီဒယာ-ဟူဒသာ ြါဠိရှိ၏။ ထိုဂိုဏ်းသား
တို့၏ အလိုအားခြင့် သံဃာဒတာ်သည် လက်ဦးြူဒဇာ်ခြင်းကို ထိုကဒ
် သာဒ ကာင့် အလုံးစုံတို့၏ ဒရှးဦးစွာ
ဒဆာင်၍ ဤသံဃာ၌ ဒြးလှူြူဒဇာ်အြ်၏။ ထို့ဒ ကာင့် ြါဟဝနီယ-မည်၏။ 101 တနည်းကား- ြြ်သိမ်းဒသာ
100F

အခြားအားခြင့် ဒဆာင်လာ၍ ြူဒဇာ်ခြင်းကို (ဝါ) ြူဒဇာ်အြ်ဒသာြစ္စည်းကို ထိုကတ
် န်ဒသာဒ ကာင့် ြါဟဝနီယ
မည်၏။ 102 ထိုြါဟဝနီယဟု ဆိုအြ်ဒသာ ဤသံဃာဒတာ်ကို ဤမဟာဝိဟာရဝါသီတို့၏ ြိဋက၌ ထိုဆိုအြ်ြ့ဲ
101F

ဒသာ အနက်ဒ ကာင့်ြင်လျှင် ြရိယာယ်အခြစ်ခြင့် ြါဟုဒနယျ-ဟု ဆိုအြ်ဒြသည်။
ထိုမှတြါး တမလွန်ဒလာကကို ယုံ ကည်၍ လှူအြ်ဒသာ ဝတ္ထုကို ကကီးြွားဒ ကာင်းခြစ်ဒသာဒ ကာင့်
" က္ခိဏ"ဟု ဒြါ်သည်။ က္ခိဏာမည်ဒသာ ကကီးြွားဒ ကာင်းခြစ်ဒသာ ထိုအလှူဝတ္ထုကို ြံယူရန် ထိုကတ
် န်
ဒသာဒ ကာင့် က္ခိဒဏယျ မည်၏။ တနည်းကား- ကကီးြွားဒ ကာင်းခြစ်ဒသာ ( က္ခိဏာ)အလှူ၏ အစီးအြွားကို
ခြုတတ်၏။ ထိုအလှူကို အကျိုးကကီးဒအာင် ခြုတတ်သည်၏အခြစ်ခြင့် စင် ကယ်ဒစတတ်၏။ ထို့ဒ ကာင့်
က္ခိဒဏယျ မည်ဒြ၏။ 103
102F

အလုံးစုံဒသာ သတ္တဝါအဒြါင်းဟူဒသာ ဒလာကသည် နှစ်ြက်ဒသာ လက်တို့ကို ဦးဒြါင်းထက်၌
တည်ဒစ၍ ခြုအြ်ဒသာ လက်အုြ်ြျီခြင်းကို ထိုကဒ
် သာဒ ကာင့် အဉ္ဇလီကရဏီယ မည်ြါဒြ၏။
အနုတ္တရံ ပုညဒက္ခတ္တံ ဒလာကဿ-ဟူသည်ကား အလုံးစုံဒသာ သတ္တဝါအဒြါင်းဟူဒသာ ဒလာက၏
အတူမရှိဒသာ (ဝါ) အခမတ်ဆုံးခြစ်ဒသာ ဒကာင်းမှုတို့၏ ခြစ်ြွားစည်ြင်ရာ ဌာနဒြတည်း- ဟု ဆိုလိုဒြသည်။
ဥြမာအားခြင့် ထင်ရှားစွာခြရလျှင် မင်း၏ဒသာ်၄င်း၊ အမတ်၏ဒသာ်၄င်း သဒလးစြါး၏ ခြစ်ြွားစည်ြင်ရာ
ဌာနကို မင်း၏ သဒလးစြါးြင်း, အမတ်၏ သဒလးစြါးြင်းဟူ၍ ဆိုအြ်သကဲ့သို့ ဤအတူြင် သံဃာဒတာ်သည်
အလုံးစုံဒသာ ဒလာက၏ ဒကာင်းမှုတို့၏ ခြစ်ြွားစည်ြင်ရာ ဌာနဒြတည်း။ မှန်ဒြ၏။ သံဃာဒတာ်ကို မှီ၍
သတ္တဝါအဒြါင်းဟူဒသာ ဒလာက၏ အထူးထူး အခြားခြားဒသာ စီးြွားြျမ်းသာကို ခြစ်ဒစတတ်ကုနဒ
် သာ

100

ဧည့်ြံဒကျွးဒမွးြွယ် ြစ္စည်းကိုဒသာ်လည်း ဒြးလှူြူဒဇာ်ထိုက်- ြံယူဒတာ်မူထိုက်ြါဒြသည်။

101

ြါဟဝနီယ-ဒရှးဦးစွာ ဒဆာင်၍ ြူဒဇာ်ထိုက်ြါဒြသည်။

102

ြါဟဝနီယ= ရိုဒသဒလးစားခြင်း များစွာ ခမတ်နိုးခြင်း လှူြွယ်တို့ကို တရိုတဒသခြုခြင်း စဒသာ ြြ်သိမ်းဒသာ အခြားအားခြင့် ြူဒဇာ်

ထိုက်ြါဒြ၏။
103

ကံနှင့် ကံ၏အကျိုးကို ယုံ ကည်၍၄င်း, တမလွန်ဒလာကကို ယုံ ကည်၍၄င်း ဒြးလှူခြင်းကို ကကီးြွားြျမ်းသာဒ ကာင်း ခြစ်ဒသာဒ ကာင့်

က္ခိဏာ-ဟု ဒြါ်သည်။ က္ခိဒဏယျ=ကကီးြွားဒ ကာင်းခြစ်ဒသာ ခမတ်ဒသာအလှူကို ြံထိုက်ြါဒြ၏။
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ဒကာင်းမှုတို့သည် ခြစ်ြွားစည်ြင်ကုန၏
် ။ ထို့ဒ ကာင့် သံဃာဒတာ်သည် ဒလာက၏ အဒကာင်းဆုံး အခမတ်ဆုံး
ခြစ်ဒသာ ဒကာင်းမှုတို့၏ ခြစ်ြွားစည်ြင်ရာ လယ်ယာဒခမဒကာင်း မည်ြါဒြ၏။
(၁၅၇) ဤဆိုသည့်အတိုင်း သုြ္ပဋိြန္နတာ စသည် အခြားရှိကန
ု ်ဒသာ သံဃာဒတာ်၏ ဂုဏ်ဒတာ်တို့ကို
အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ ဆင်ခြင်ဒနဒသာ ထိုဒယာဂီအား ထိုအြါ၌ ရာဂ, ဒ ါသ, ဒမာဟ လွှမ်းမိုးြံရဒသာ
စိတ်သည် မခြစ်ဒတာ့ဒြ။ ထိုအြါ၌ ထိုဒယာဂီ၏ စိတ်သည် သံဃာဒတာ်၏ ဂုဏ်များကို အာရုံခြုလျက်
ဒခြာင့်မတ်ဒနသည်သာလျှင် ခြစ်ဒြသည်။ ဤသို့အစရှိဒသာ ဒရှးနည်းခြင့်ြင်လျှင် နီဝရဏကွာပြီးဒသာ ဒယာဂီ
အား တစ်ြဒ
ု သာြဏ၌ စျာန်အဂခါတို့သည် ခြစ်ဒြါ်လာကုန်၏။ သို့ဒသာ်လည်း သံဃာ့ဂုဏဒ
် တာ်တို့၏ နက်နခဲ ြင်း
ဒ ကာင့်၄င်း၊ အထူးထူး အခြားခြား များစွာဒသာ ဂုဏ်တို့ကို ဒအာက်ဒမ့ခြင်းငှာ နှလုံးသွင်း ညွတ်ကင
ို ်းခြင်းဒ ကာင့်
၄င်း အြ္ပနာစျာန်သို့ မဒရာက်မူ၍ ဥြစာရစျာန်သို့သာလျှင် ဒရာက်၏။ ထိုသို့ ဥြစာရသို့ဒရာက်ဒသာ ဤစျာန်သည်
သံဃာ့ဂုဏ်ဒတာ်တို့ကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့သည်၏ အစွမ်းအားခြင့် ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် သံဃာနုဿတိ ဟူ၍
သာလျှင် ဒြါ်ဆိုအြ်ဒြသည်။
ပွားများပခင်း အကျုိ း
အကျိုးကား ဤသံဃာနုဿတိကမ္မဋ္ဌာန်းကို အားထုတ်ဒသာရဟန်းသည် သံဃာဒတာ်၌ ရိုဒသ, တုြ်ဝြ်
ခြင်း ရှိဒြ၏။ သ ္ဓါစသည်တို့ တိုးြွားကုန်၏။ နှစ်သိမ့်ဝမ်းဒခမာက်မှု ခြစ်ခြင်း များဒြ၏။ ဒ ကာက်ြွယ်ဒတွ့လျှင်
သည်းြံနင
ို ်ဒြ၏။ ဆင်းရဲ ုက္ခတို့ကို သည်းြံခြင်းငှာ စွမ်းနိုင်၏။ သံဃာဒတာ်နှင့်အတူတကွ ဒနရသည်ဟူဒသာ
အမှတ်သညာကို ရဒြ၏။ သံဃာ့ဂုဏ်ဒတာ်တို့ကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့မှု သံဃာနုဿတိ၏ ကိန်းဒအာင်းရာ
ခြစ်ဒသာ ထိုဒယာဂီ၏ကိုယ်သည် သံဃာဒတာ်စည်းဒဝးလျက်ရှိဒသာ ဥြုသ်အိမ်ကသ
ဲ့ ို့ ြူဒဇာ်ထိုကဒ
် ြ၏။ သံဃာ့
ဂုဏ်ဒတာ်တို့ကို ရခြင်းငှာ စိတ်ညွတ်၏။ ထို့ခြင် လွန်ကျူးစရာ အကုသိုလ်အမှုနှင့် ဒတွ့လတ်ဒသာ သံဃာဒတာ်
ကို မျက်ဒမှာက်၌ ဒတွ့ခမင်ဒနရဘိသကဲ့သို့ ထိုဒယာဂီအား ရှက်ဒ ကာက်မှု ဟိရီ သတ္တြ္ပတရားသည် ဒရှးရှုထင်
လာ၏။ အထက်၌ မဂ်ြိုလ်တရားထူးကို ထိုးထွင်း၍ မသိခငားဒသာ်လည်း သုဂတိဘုံသာလျှင် လားရာရှိဒြ၏။
ထို့ဒ ကာင့် ြညာအဒခမာ်အခမင်နှင့် ခြည့စ
် ုံဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်သည် ဤဆိုြဲ့သည့်အတိုင်း ကကီးမားဒသာ
အာနုဒဘာ်နှင့် ခြည့စ
် ုံဒသာ သံဃာနုဿတိ၌ အြါြြ်သိမ်း မဒမ့မဒလျာ့ အားထုတ်ခြင်းကို မုြျအားခြင့်
ခြုသင့်လှဒြသတည်း။ ဤကား ဥဒယျာဇဉ်တည်း။
သံဃာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းပြီး၏။
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(၄) သီလာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းပွားပုံ
(၁၅၈) သီလာနုဿတိကို ြွားလိုဒသာ ဒယာဂီသည်လည်း ဆိတ်ပငိမ်ရာသို့ ကြ်ဒရာက်လျက် ခြင်ြအာရုံ
များမှ ြဲြါွ ကာ ကမ္မဋ္ဌာန်း၌ ဒကာင်းစွာ ကြ်ပငိသည်ခြစ်၍-"အဒဟာ ဝတ ဒမ သီလာနိ အြဏ္ဍာနိ= ငါ၏ သီလသည် ဒ သာ်... မကျိုးြဲ ရှိဒလစွတကား။ အစ္ဆိ ္ဓါနိ=
ဒ သာ်... မဒြါက်ြဲ ရှိြါဒြစွတကား။ အသဗလာနိ= ဒ သာ်... မဒ ကာင်မကျားြဲ ရှိြါဒြစွတကား။
အကမ္မာသာနိ= ဒ သာ်... အဒခြာက်အစွနး် အကွက် မထင်ြဲ ရှိြါဒြကုန်စွတကား။ ဘုဇိဿာနိ= ဒ သာ်...
တဏှာ၏ ကျွန်အခြစ်မှ ဒတာ်လှန်ြါဒြကုန်စွတကား။ ဝိညူြသတ္ထာနိ= ဒ သာ်... ြညာရှိတို့ ြျီးမွမ်း
ထိက
ု ်ြါဒြကုန်စွတကား။ အြရာမဋ္ဌာန်= ဒ သာ်... တဏှာ ိဋ္ဌိတို့က မသုံးသြ် မကိုင်တွယ်နင
ို ်ြဲ ရှိြါဒြ
ကုန်စွတကား။ သမာဓိသံဝတ္တနိကာနိ= ဒ သာ်... သမာဓိကို ခြစ်ဒစနိုင်ြါဒြကုန်စွ တကား" ဟူ၍ဤသို့ ဤြုံနည်းခြင့် မကျိုးသည်၏အခြစ် အစရှိဒသာ ဂုဏ်တို့၏ အစွမ်းအားခြင့် မိမိ၏ သီလတို့ကို
အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ ဆင်ခြင်အြ်ကုန၏
် ။ ထိုသို့ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်ရာ၌လည်း လူဝတ်ဒ ကာင်သည် လူ၏
သီလတို့ကို, ရှင်ရဟန်းသည် ရှင်ရဟန်းတို့၏ သီလတို့ကို ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်အြ်ကုန၏
် ။
လူ၏ သီလတို့ခြစ်ဒစ, ရှင်ရဟန်း၏ သီလတို့ခြစ်ဒစ အ ကင်သိက္ခာြု ် သီလတို့၏ သိက္ခာြု ်အစဉ်အရ
အစ၌ဒသာ်၄င်း၊ အဆုံး၌ဒသာ်၄င်း သိက္ခာြု ် တစ်ြမ
ု ျှဒသာ်လည်း မြျက်ခငားအံ့။ ထိုသီလတို့သည် အစွန်အနား၌
စုတ်ခြတ်ဒသာြုဆိုးကဲသ
့ ို့ မကျိုးမြျက်ဒသာဒ ကာင့် အြဏ္ဍ-မကျိုးမြျက် ကသည် မည်ကုန်၏။ အ ကင်သိက္ခာ
ြု ်တို့၏ အလယ်၌ သိက္ခာြု ်တစ်ြမ
ု ျှဒသာ်လည်း မြျက်ခငားအံ့။ ထိုသီလတို့သည် အလယ်၌ဒြါက်ဒသာ ြုဆိုး
ကဲ့သို့ မဒြါက်ဒသာဒ ကာင့် အစ္ဆိ ္ဒေ-မည်ကုန၏
် ။ အ ကင် သိက္ခာြု ်တို့တွင် သိက္ခာြု ် ၂-ြုခြစ်ဒစ, ၃-ြုခြစ်ဒစ
အစဉ်အားခြင့် တဆက်တည်း မျက်ကုန်ခငားအံ့။ ထိုသီလတို့သည် အမည်း အနီ စသည်တို့ခြင့် ဒ ကာင်ကျားဒသာ
နွားမကဲ့သို့ မဒ ကာင်မကျားဒသာဒ ကာင့် အသဗလ-မည်ကုန၏
် ။ အ ကင်သိက္ခာြု ်တို့သည် အ ကားအ ကား၌
မြျက်ကုန်ခငားအံ့။ ထိုသီလတို့သည် အစက်အဒခြာက် ရှိဒသာ နွားမကဲ့သို့ အဒခြာက်အဒခြာက် မရှိ ကဒလ
ဒသာဒ ကာင့် အကမ္မာသ-မည်ကုန်၏။
တနည်းအားခြင့် (အစ၌ အဆုံး၌ ြျက်သည်- စသည်ခြင့် မြွခဲ ြားြဲ) သာမညအားခြင့် အလုံးစုံဒသာ
သီလတိုသ
့ ည်လည်း ၇-ြါးဒသာ ဒမထုန်ငယ်နှင့် ယှဉခ် ြင်းမှ၄င်း၊ ဒကာဓ ဥြနာဟ စဒသာ ယုတ်မာဒသာ တရားမှ
၄င်း, ထိုတရားတို့ အနှိြ်စက် အြျက်ဆီးမြံဒသာဒ ကာင့် မကျိုး, မဒြါက်, မဒြျာက်, မကျားသည် မည်ကုန၏
် ။
ထိုမကျိုး မဒြါက် မဒြျာက် မကျားဒသာ သီလတို့သည်ြင်လျှင် တဏှာ၏ ကျွန်အခြစ်မှ လွတ်ဒစ၍ ဒတာ်လှန်
လွတ်လြ်သည်၏ အခြစ်ကို ခြုခြင်းဒ ကာင့် ဘုဇိဿ(ဒတာ်လှန်သည်, လွတ်လြ်သည်)မည်ကုန်၏။ ဘုရား အစရှိ
ဒသာ ြညာရှိတို့က ြျီးမွမ်းအြ်သည်၏ အခြစ်ဒ ကာင့် ဝိညူြသတ္ထ(ြညာရှိတို့ ြျီးမွမ်းအြ်သည်) မည်ကုန၏
် ။
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တဏှာနှင့် ိဋ္ဌိတို့က မသုံးသြ်အြ်သည်၏ အခြစ်ဒ ကာင့်, 104 တနည်းအားခြင့် တစ်စတ
ုံ စ်ဒယာက်က
103F

"ဤအရာသည် သင်၏ သီလတို့၌ အခြစ်တည်း"ဟု ဤသို့ သုံးသြ်စွြ်စခွဲ ြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်ဒကာင်းသည်၏
အခြစ်ဒ ကာင့် အြရာမဋ္ဌ (မသုံးသြ်အြ်သည်) မည်ကုန၏
် ။ ဥြစာရ သမာဓိကို၄င်း, အြ္ပနာသမာဓိက၄
ို င်း
ခြစ်ဒစတတ်ကုန်၏။ တနည်းအားခြင့် မဂ်သမာဓိ, ြိုလ်သမာဓိကို ခြစ်ဒစတတ်ကုန၏
် ။ ထို့ဒ ကာင့်
သမာဓိသံဝတ္တနိက (သမာဓိကို ခြစ်ဒစတတ်သည်) မည်ကုန၏
် ။
(၁၅၉) ယြုခြဆိုြဲ့သည့်အတိုင်း အကျိုးသည်၏အခြစ် အစရှိဒသာ ဂုဏ်တို့၏ အစွမ်းအားခြင့် မိမိ၏
သီလတို့ကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်ဒနဒသာ ထိုဒယာဂီအား ထိုအြါ၌ ရာဂ,ဒ ါသ,ဒမာဟ လွှမ်းမိုးြံ
ရဒသာ စိတ်မခြစ်ဒတာ့ဒြ။ ထိုအြါ ထိုဒယာဂီ၏စိတ်သည် သီလ၏ဂုဏ်များကို အာရုံခြုလျက် ဒခြာင့်မတ်ဒန
သည်သာ ခြစ်ဒြ၏။ ဤသို့ အစရှိဒသာ ဒရှးနည်းခြင့်ြင်လျှင် နီဝရဏကွာပြီးဒသာ ဒယာဂီအား တစ်ြဒ
ု သာ
ြဏ၌ စျာန်အဂခါတို့သည် ခြစ်ဒြါ်ကုန်၏။ သို့ဒသာ်လည်း သီလဂုဏ်တို့၏ နက်နဲခြင်းဒ ကာင့်၄င်း, အထူးထူး
အခြားခြား များစွာဒသာ ဂုဏ်တို့ကို ဒအာက်ဒမ့ခြင်းငှာ နှလုံးသွင်း ညွတ်ကိုင်းခြင်းဒ ကာင့်၄င်း, အြ္ပနာစျာန်သို့
မဒရာက်မူ၍ ဥြစာရသို့သာ ဒရာက်ဒသာစျာန်သည် ခြစ်၏။ ထိုသို့ ဥြစာရသို့ ဒရာက်ဒသာ ဤစျာန်သည် သီလ၏
ဂုဏ်တို့ကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့သည်၏ အစွမ်းအားခြင့် ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် သီလာနုဿတိ ဟူ၍သာလျှင်
ဒရတွက်ဒြါ်ဆိုအြ်ဒြသည်။
အကျိုးကား ဤသီလာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို အားထုတ်ဒသာရဟန်းသည် သီလသိက္ခာ၌ ရိုဒသခြင်းရှိ၏။
သီလခြည့စ
် ုံ ဒသာ အခြားြုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့် တူဒသာ အသက်ဒမွးခြင်း ရှိ၏။ 105 ခြုသင့်ဒသာ ြဋိသန္ထာရဝတ်၌
104F

မဒမ့မဒလျာ့ဒြ။ မိမိ ကိုယ်ကို မိမိကယ
ို ်တိုင် စွြ်စခွဲ ြင်း(အတ္တာနုဝါ ) အစရှိဒသာ ဒဘးတို့မှ 106 ကင်းဒြ၏။
105 F

အကုခမူမျှ ဒသးငယ်ဒသာ အခြစ်တို့၌ဒသာ် လည်း ဒ ကာက်ြွယ်ဒဘးဟု ရှုခမင်ဒလ့ရှိဒြ၏။ သ ္ဓါစသည်တို့
တိုးြွားလာ၏။ နှစ်သိမ့်ဝမ်းဒခမာက်မှု အခြစ်များ ၏။ အထက်မဂ်ြုလ
ိ ် တရားထူးကို ထိုးထွင်း၍ မသိရဒသာ်ခငားလည်း သုဂတိဘုံလျှင် လားဒရာက်ရ၏။
ထို့ဒ ကာင့် ဒကာင်းဒသာ ဉာဏ်ြညာ အဒခမာ်အခမင်နှင့်ခြည့်စဒ
ုံ သာ ြုဂ္ဂိုလ်သည် ဤဆိုြသ
ဲ့ ည့်အတိုင်း
ကကီးမားဒသာ အာနုဒဘာ်နှင့် ခြည့စ
် ုံဒသာ သီလာနုဿတိ၌ အြါြြ်သိမ်း မဒမ့မဒလျာ့ အားထုတ်ခြင်းကို မုြျ
အားခြင့် ခြုသင့်လှဒြသည်။ ဤကား ဥဒယျာဇဉ်ဒြတည်း။
သီလာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းပြီး၏။
104

ငါသည် ဤသီလခြင့် ထင်ရှားဒသာ နတ်သည်မူလည်း မူရာ၏, ခြစ်နိုင်၏, ခြစ်လို၏။ မထင်ရှားဒသာ သာမန်နတ်သည်မူလည်း

ခြစ်ရာ၏, ခြစ်နိုင်၏, ခြစ်လို၏။ ထိုနတ်ခြည်၌ ပမဲသည်, ြိုင်သည်, အပမဲတည်သည် ခြစ်လတံ့ ဟူ၍ဒသာ်၄င်း၊ သီလခြင့် စင် ကယ်ခြင်း
လွတ်ဒခမာက်ခြင်းခြစ်သည် ဟူ၍ဒသာ်၄င်း- ဤသို့ တဏှာ ိဋ္ဌိတို့က မသုံးသြ်အြ်ဒသာဒ ကာင့် ဟူလို(ဋီကာ)
105

အမျိုးဇာတ်ကုိ အဒ ကာင်းခြု၄င်း, ဂိုဏ်းမတူသည်ကုိ အဒ ကာင်းခြု၍၄င်း မဒြါင်းသင်း မဆက်ဆံနိုင်ြဲ ြွဲထားြွယ် မရှိဟု ဆိုလို၏။

106

သူတြါးတို့က မိမိကုိ စွြ်စွဲဒသာ(ြရာနုဝါ) ဒဘး၊ ရာဇဝတ်အခြစ် ဏ်( ဏ္ဍ)ဒဘး၊ အြါယ် ုဂ္ဂတိသို့ ကျဒရာက်ရခြင်း( ုဂတ
္ဂ ိ)ဒဘး

တို့ကို "အစရှိသည်"ဟူဒသာ စကားခြင့် သိမ်းယူသည်။
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(၇) စာဂါနုဿတိ ပွားများပုံ
(၁၆၀) ထိုမှတြါး စာဂါနုဿတိကို ြွားများလိုဒသာ ဒယာဂီသည် ြကတိြင်ကို သဒဘာအားခြင့် စွန့်ကကဲ
ဒြးကမ်းခြင်း၌ စိတ်ညွတ်ကင
ို ်းခြင်း, စိတ်ဝင်စားခြင်းရှိသည် ခြစ်၍ အပမဲတမ်းခြစ်ဒသာ လှူြွယ်ကို လှူခြင်း, မိမိ
သုံးဒဆာင်ြွယ်ထဲမှ ြွခဲ ြမ်းဒြးကမ်းဒလရာ၏။
တနည်းဒသာ်ကား- စာဂါနုဿတိဘာဝနာကို အားထုတ်လိုဒသာ ြုဂ္ဂိုလ်သည် "ယဒန့မှ အစခြု၍
ဒတာင်းြံလာသူရှိလျှင် ဒအာက်ထစ်ဆုံးအားခြင့် တလုြ်မျှဒသာ်လည်း ဒြးလှူ ြွယ်ကို မဒြးလှူမူ၍ မစားအံ့"ဟု
ဒြးလှူရန်ဒဆာက်တည်ခြင်းကို ခြု၍ ထိုစာဂါနုဿတိကို ြွားဒစမည့်ဒန၌ သီလစဒသာ ဂုဏ်ထူးရှိကုန်ဒသာ
အလှူြံြုဂ္ဂိုလ်တို့၌ စွမ်းနိုင်သဒလာက် လှူြွယ်ကိုဒြးလှူပြီးလျှင် ထိုအလှူ ါန ၌ စွန့်ကကဲဒြးလှူဒသာ ဒစတနာခြစ်ြုံ အခြင်းအရာကို မှတ်ဒသာအားခြင့် နိမိတ်ကယ
ို ူြ့၍
ဲ ဆိတ်ပငိမ်ရာသို့ ကြ်ဒရာက်လျက် ခြင်ြအာရုံများမှ
ြဲြါွ ကာ ကမ္မဋ္ဌာန်း၌ ကြ်ပငိသည်ခြစ်၍"လာဘာ ဝတ ဒမ - ဒြးလှူသူတို့ ရထိုက်ဒသာ အကျိုးတို့သည် စင်စစ် ငါရမည့်
လာဘ်လာဘများဒြတကား။
သုလ ္ဓံ ဝတ ဒမ - ခမတ်စွာဘုရား သာသနာဒတာ်နှင့် လူ့အခြစ်ကို ရခြင်းမှာ စင်စစ် ငါ့မှာ
ဒကာင်းဒသာရခြင်း ဒြတကား။ အဘယ့်ဒ ကာင့် ဆိုဒသာ်ဒယာဟံ မဒစ္ဆေရမလပရိယုဋ္ဌိတာယ ပဇာယ ဝိဂတမလမဒစ္ဆေဒရန ဒစတသာ ဝိဟရာမိ - ယင်းသို့ဒသာ
ငါသည် ဝန်တိုမှု အညစ်အဒ ကးက လွှမ်းမိုးနှိြ်စက်ဒနဒသာ သတ္တဝါအဒြါင်းထဲ၌ အညစ်အဒ ကးများနှင့်
ဝန်တိုမှုကင်းဒသာ စိတ်ခြင့် ဒနရြါဒြ၏။
မုတ္တစာဒဂါ - တွယ်တာခြင်းမရှြ
ိ ဲ လွတ်လွတ်စွန့်ကကဲ ဒြးလှူခြင်းရှိသည်ခြစ်၍ ဒနရြါဒြ၏။
ပယကပါဏိ -စင် ကယ်ဒသာ လက်ရှိသည်ခြစ်၍ (ဝါ)ဆုြ်ကင
ို ်မထားြဲ ခြန့်ဒသာလက်ရှိသည်ခြစ်၍
ဒနရြါဒြ၏။
ဒဝါဿဂ္ဂရဒတာ - စွန့်လွှတ်ခြင်း၌ဒြျာ်ဒမွ့လျက် ဒနရြါဒြ၏။
ယာစဒယာဒဂါ - ဒတာင်းြံရန် သင့်ဒလျာ်သူခြစ်လျက် ဒနရြါဒြ၏။
ါနသံဝိဘာဂရဒတာ - ဒြးလှူခြင်းနှင့် ြွခဲ ြမ်း ဒြးကမ်းခြင်း၌ ဒြျာ်ဒမွ့လျက် ဒနရြါဒြ၏။ ထို့ဒ ကာင့်
ငါ့မှာ အရဒတာ်ဒြစွ တကား" ဟူ၍ဤြုံ ဤနည်းခြင့် အညစ်အဒ ကးများနှင့် ဝန်တိုမှုကင်းခြင်း အစရှိဒသာ ဂုဏ်တို့၏ အစွမ်းအားခြင့် မိမိ၏
စွန့်ကကဲဒြးကမ်းခြင်းကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ ဆင်ခြင်အြ်၏။
ထိုဆင်ခြင်ြုံစကားရြ်တွင် လာဘာ ဝတ ဒမ - ဟူသည်မှာ "ဆွမ်းလှူဒသာသူသည် အသက်ရှည်ခြင်းကို
ဒြးလှူရာဒရာက်ဒသာဒ ကာင့် နတ်ခြည်၌ခြစ်ဒသာ အသက်ရှည်ခြင်းကို၄င်း, လူ့ခြည်၌ခြစ်ဒသာ အသက်ရှည်
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ခြင်းကိ၄
ု င်း ရဒြ၏" ဟူ၍၄င်း၊ "ဒြးလှူသူကို အများက ြျစ်ြင် ကည်ညို၏။ များစွာဒသာ သူဒတာ်ဒကာင်းတို့
သည် ထိုဒြးလှူသူသို့ ြျဉ်းကြ်လျက် ြျီးဒခမြှောက်ကန
ု ်၏" ဟူ၍၄င်း၊ "ဒြးလှူသူကို အများက ြျစ်ြင် ကည်ညို၏။
ထိုဒြးလှူသူသည် သူဒတာ်ဒကာင်းတို့၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ကျင့်ဝတ်သို့ ဒရာက်ဒြ၏" ဟူ၍၄င်း ဤသို့
အစရှိဒသာ နည်းတို့ခြင့် ခမတ်စွာဘုရားသည် ဒြးလှူသူ၏ ရထိုကဒ
် သာ လာဘ်လာဘအကျိုးတို့ကို ြျီးမွမ်းဒြါ်ခြဒတာ်မူအြ်ကုန၏
် ။ ထိုလာဘ်လာဘအကျိုးတို့သည် ငါ့မှာ ဧကန်မုြျ အမှန်ရမည့် အကျိုးများဒြတည်း"ဟု
ဆိုလိုဒြသည်။
သုလ ္ဓံ ဝတ ဒမ - ဟူရာ၌ ဤဘုရားသာသနာဒတာ်နှင့် ဤလူ့အခြစ်ကို ငါ ရ,ထားဒြ၏။ ထိုသာသနာ
ဒတာ်နှင့် ထိုလူ့အခြစ်ကို ငါသည် စင်စစ် ဒကာင်းစွာ ရအြ်ြါဒြစွ (အရ ဒတာ်ဒြစွ)။ အဘယ့်ဒ ကာင့်ဆိုဒသာ်ယင်းသို့ဒသာ ငါသည် ဝန်တိုမှုအညစ်အဒ ကးက နှိြ်စက်ြံဒနရဒသာ သတ္တဝါအဒြါင်းထဲ၌ ... ြ.... ဒြးလှူခြင်း
နှင့် ြွဲခြမ်းဒြးကမ်းခြင်း၌ ဒြျာ်ဒမွ့လျက် ဒနရြါဒြ၏။ ထို့ဒ ကာင့် အရ ဒတာ်ဒြစွ။
ထိုအဒ ကာင်းခြ စကားထဲ၌ မဒစ္ဆေရမလပရိယုဋ္ဌိတာယ - ဟူသည် ဝန်တိုမှုအညစ်အဒ ကးက လွှမ်းမိုး
နှိြ်စက်အြ်ဒသာ (ဝါ) ဝန်တိုမှုအညစ်အဒ ကး၏ လွှမ်းမိုးနှိြ်စက်ခြင်းကို ြံဒနရဒသာ- ဟု ဆိုလို၏။ ပဇာယ ဟူရာ၌ ကံအားဒလျာ်စွာ ခြစ်တတ်သည့် အလိုအားခြင့် သတ္တဝါတို့ကို ြဇာ-ဟု ဒြါ်ဆိုအြ်ကုန်၏။ ထို့ဒ ကာင့်
မိမိ၏ စည်းစိမ်များ သူတြါးနှင့် ဆက်ဆံခြင်းကို သည်းမြံနင
ို ်ခြင်း လက္ခဏာရှိဒသာ စိတ်၏ ဒတာက်ြခြင်းကို
ြျက်ဆီးတတ်ကုနဒ
် သာ အမည်းအညစ် တရားတို့တွင် အြါအဝင်တစ်ြါးခြစ်ဒသာ ဝန်တိုမှု အညစ်အဒ ကးက
လွှမ်းမိုးနှိြ်စက်ခြင်းကို ြံဒနရကုန်ဒသာ သတ္တဝါတို့ထဲ၌- ဟူဒသာ အနက်ကို ဆိုလိုဒြသည်။
ဝိဂတမလမဒစ္ဆေဒရန - ဟူသည်ကား ဝန်တိုမှုမှ တြါးကုန်ဒသာ ရာဂ ဒ ါသ အစရှိကန
ု ်ဒသာ အညစ်
အဒ ကးတို့၏၄င်း၊ 107 ဝန်တိုမှု၏၄င်း ကင်းသည်၏အခြစ်ဒ ကာင့် ကင်းဒသာ အညစ်အဒ ကးများနှင့်
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ဝန်တိုမှုရှိဒသာ (ဝါ) အညစ်အဒ ကးများနှင့် ဝန်တိုမှုကင်းဒသာ (စိတ်ခြင့်)၊
ဒစတသာ ဝိဟရာမိ - ဟူသည်ကား ဆိုြဲ့ပြီးဒသာ "အညစ်အဒ ကးများနှင့် ဝန်တိုမှုကင်းဒသာ" စိတ်ရှိ
လျက် ဒနရဒြ၏။ ဤကား အနက်ဒြတည်း။ ြါဠိနှင့်အဆို ကွဲသည်ကို ရှင်းခြဦးအံ့။ အဂခုတ္တရနိကာယ်,
ဆက္ကနိြါတ်, မဟာနာမသုတ် အစရှိဒသာ သုတ်ြါဠိတို့၌ ဒသာတာြန်ခြစ်ဒသာ လူြုဂ္ဂိုလ်၏ မှီရာခြစ်ဒသာ
ဒနခြင်းကို ဒမးဒလျှာက်ဒသာ မဟာနာမ်မင်းအား မှီရာခြစ်ဒသာ ဒနခြင်း၏အစွမ်းအားခြင့် ဒခြ ကားဒတာ်မူအြ်
ဒသာ တရားဒတာ်ခြစ်ဒသာဒ ကာင့် "အဂါရံ အဇ္စျာဝသာမိ"ဟု ဒဟာဒတာ်မူဒြသည်။ 108 ထိုစကားရြ်၌ အိမ်ကို
107F

လွှမ်းမိုးအုြ်ြျုြ်၍ ဒနရဒြ၏-ဟူဒသာ အနက်ကို သိအြ်၏။

107

မဒြးမလှုနိုင်ခြင်းသည် ကိယ
ု ့်ြစ္စည်းကို သူများြိုင်ဆိုင်မည်မှ သည်းမြံနိုင်ဒသာ ဝန်တိုမှုဒ ကာင့်သာ မဟုတ်ဒသး။ ြင်မင်တွယ်တာမှု

ဒလာဘဒ ကာင့်လည်း ခြစ်တတ်၏။ အလှုြံြုဂ္ဂိုလ်ကုိ မုန်းဒသာ ဒ ါသဒ ကာင့်လည်း ခြစ်တတ်၏။ ါနအကျိုးကိမ
ု သိဒသာ ဒမာဟဒ ကာင့်
လည်း ခြစ်တတ်၏။ ထို့ဒ ကာင့် ဒလာဘ ဒ ါသ ဒမာဟတို့ကိုလည်း အညစ်အဒ ကးများဟု ဆိုဒြသည်။
108

မဟာနာမသုတ်၌ လူဝတ်ဒ ကာင် ဒသာတာြန်၏ ဆင်ခြင်ြုံကို ရည်၍ ဒဟာဒသာဒ ကာင့် "အဂါရံ အဇ္စျာဝသာမိ- အိမ်ကုိ အုြ်ြျုြ်

ဒစာင့်ဒရှာက်လျက် ဒနရဒြ၏"ဟု ဒဟာဒတာ်မူသည်။ ဝိသု ္ဓိမဂ်၌ကား- ရဟန်း၏ ဆင်ခြင်ြုံကို ရည်၍ "ဝိဟရာမိ-ဒနရဒြ၏"ဟု သာမန်
ခြဆိုထားခြင်း ခြစ်သည်ဟု သိဒစလို၏။
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မုတ္တစာဒဂါ- ဟူသည်ကား မပငိမတွယ်ြဲ စွန့်ကကဲဒြးကမ်းခြင်းရှိသည် ခြစ်၍။ ပယတပါဏိ-ဟူသည်ကား
ထက်ဝန်းကျင် စင် ကယ်ဒသာလက်ရှိသည်ခြစ်၍။ လှူြယ်ဝတ္ထုကို မိမိလက်ခြင့် ရိဒ
ု သစွာ ဒြးလှူရန် အပမဲတမ်း
ဒဆးထားဒသာ လက်ရှိသည်သာ-ဟု ဆိုလို၏။
ဒဝါဿဂ္ဂရဒတာ-ဟူသည်ကား စွန့်လွှတ်ခြင်းသည် ဒဝါဿဂ္ဂ-မည်၏။ စွန့်ကကဲခြင်းဟု အနက်ရ၏။
ထိုစန
ွ ့်လွှတ်ဒြးကမ်းခြင်း၌ အပမဲဒ ကာင့် ကစိုက်သည်၏ အစွမ်းအားခြင့် ဒမွ့ဒလျာ်ဒသာဒ ကာင့် ဒဝါဿဂ္ဂရတမည်၏။
စာဂဒယာဒဂါ-ဟူသည်ကား အ ကင် အ ကင် ြစ္စည်းကို သူတြါးတို့က ဒတာင်းကုန်၏။ ထိုထို ဒတာင်း
တိုင်းဒသာ ြစ္စည်းကို ဒြးခြင်းဒ ကာင့် ဒတာင်းြံရန် သင့်ဒလျာ်ဒြ၏။ ဤကား အနက်တည်း။ ယာဇဒယာဒဂါဟုလည်း မူကရ
ွဲ ှိ၏။ ယဇန-ဟု ဆိုအြ်ဒသာ ဒြးလှူြူဒဇာ်ခြင်းနှင့် ယှဉလ
် ျက်ရှိ၏။ ဤကား အနက်။
ါနသံဝိဘာဂရဒတာ- ဟူသည်ကား ဒြးလှူဒနကျ ဒြးခြင်း၌၄င်း၊ ြွဲခြမ်းဒဝဘန်၍ ဒြးကမ်းခြင်း၌၄င်း
ဒမွ့ဒလျာ်၏။ မှန်ဒြ၏။ ဤဒယာဂီသည် "ငါသည် လှူပမဲအလှူကိုလည်း ဒြးလှူရဒြ၏။ မိမိသုံးဒဆာင်ြွယ်ထဲမှ
လည်း ြွဲခြမ်းဒဝဘန်၍ ဒြးကမ်းခြင်းကိုလည်း ခြုရဒြ၏။ ဒြးလှူခြင်း, ဒဝဘန်၍ ဒြးကမ်းခြင်းဟူဒသာ ဤကိစ္စ
၂-ြါး၌သာလျှင် ဒြျာ်ဒမွ့ဒနရဒြ၏"ဟူ၍ ဤသို့ အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ြြင်သည်ဟူဒသာ အနက်ကို
ဆိုလိုသည်။
(၁၆၁) ယြု ခြဆိုြဲ့သည့်အတိုင်း အညစ်အဒ ကးများနှင့် ဝန်တိုမှုကင်းခြင်း အစရှိသာ ဂုဏ်တို့၏ အစွမ်း
အားခြင့် မိမိ၏ စွန့်ကကဲဒြးကမ်းခြင်းကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်ဒနဒသာ ထိုဒယာဂီအား ထိုအြါ၌
ရာဂ,ဒ ါသ,ဒမာဟ လွှမ်းမိုးနှိြ်စက်ြံရဒသာစိတ် မခြစ်ဒတာ့ဒြ။ ထိုအြါ ထိုဒယာဂီ၏ စိတ်သည် စွန့်ကကဲဒြး
ကမ်းခြင်း၏ ဂုဏ်များကို အာရုံခြုလျက် ဒခြာင့်မတ်ဒနသည်သာလျှင် ခြစ်ဒတာ့၏။ ဤသို့ အစရှိဒသာ ဒရှးနည်း
ခြင့်ြင်လျှင် နီဝရဏကွာပြီးဒသာ ဒယာဂီအား တြုဒသာ ြဏ၌ စျာန်အဂခါတို့သည် ခြစ်ဒြါ်ကုန်၏။ သို့ဒသာ်
လည်း စာဂဂုဏ်တို့၏ နက်နဲခြင်းဒ ကာင့်၄င်း၊ အထူးထူးအခြားခြား များဒသာ စာဂဂုဏ်တို့ကို ဒအာက်ဒမ့ခြင်းငှာ
ညွတ်ကင
ို ်းခြင်းဒ ကာင့်၄င်း အြ္ပနာသို့ မဒရာက်မူ၍ ဥြစာရသို့သာလျှင် ဒရာက်ဒသာစျာန်သည် ခြစ်၏။ ထိုသို့
ဥြစာရသို့ဒရာက်ဒသာ စျာန်သည် စာဂဂုဏ်တို့ကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့သည်၏ အစွမ်းအားခြင့် ခြစ်ဒသာ
ဒ ကာင့် စာဂါနုဿတိ-ဟူ၍သာလျှင် ဒြါ်ဆိုဒရတွက်အြ်ဒြ၏။
အကျိုးကား
ဤစာဂါနုဿတိကမ္မဋ္ဌာန်းကို အားထုတ်ဒသာ ရဟန်းသည် စွန့်ကကဲဒြးလှူခြင်း၌ အတိုင်းထက်အလွန်
ညွတ်ဒသာစိတ် ရှိဒြ၏။ ဒလာဘကင်းခြင်း၌ လိုလားဒြ၏။ ဒမတ္တာဘာဝနာအား အဒလျာ်ကို
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ခြုဒလ့ရှိကန
ု ်၏။ 109 ရွံ့ရှားခြင်းကင်းလျက် ရဲရင့်ဒြ၏။ နှစ်သိမ့်ဝမ်းဒခမာက်မှု ခြစ်ခြင်းများဒြ၏။ အထက်၌
108F

မဂ်ြုလ
ိ ်တရားထူးကို ထိုးထွင်း၍ မသိ မရနိုင်ဒသာ်ခငားလည်း သုဂတိဘုံသို့သာလျှင် လားရာရှိဒြ၏။
ထို့ဒ ကာင့် ဒကာင်းဒသာ အဒခမာ်အခမင် ဉာဏ်ြညာနှင့် ခြည့်စဒ
ုံ သာ ြညာရှိသည် ဆိုြဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း
ကကီးမားဒသာ အာနုဒဘာနှင့်ခြည့်စဒ
ုံ သာ စာဂါနုဿတိ၌ အြါြြ်သိမ်း မဒမ့မဒလျာ့ အားထုတ်ခြင်းကို မုြျ ခြုသင့်
လှဒြသည်။ ဤကား ဥဒယျာဇဉ်ဒြတည်း။
စာဂါနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းပြီး၏။
**************

(၆) ဒ ဝတာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းပွားပုံ
(၁၆၂) ထိုမှတြါး ဒ ဝတာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ြွားများလိုဒသာ ဒယာဂီသည် အရိယမဂ်၏အစွမ်းခြင့်
ဒကာင်းစွာပြီးစီး ခြစ်ဒြါ်ကုန်ဒသာ သ ္ဓါစဒသာ ဂုဏ်တို့နှင့်ခြည့်စရ
ုံ ာ၏။ ထို့သို့ ခြည့စ
် ုံသည်မှ ဒနာက်၌ ဆိတ်ပငိမ်
ရာသို့ ကြ်ဒရာက်လျက် အခြင်ြ အာရုံများမှ ြဲြါွ ကာ ကမ္မဋ္ဌာန်း၌ ဒကာင်းစွာ ကြ်ပငိသည်ခြစ်၍"စတုမဟာရာဇ်နတ်, တာဝတိံသာနတ်, ယာမာနတ်, တုသိတာနတ်, နိမ္မာနရတိနတ်, ြရနိမိတ
္မ ဝသဝတ္တိနတ်-တို့သည် ရှိ ကကုန်၏။ ြထမစျာန်ဘုံ၌ ခြစ်ကုန်ဒသာ ခဗဟ္မာတို့သည် ရှိကုန်၏။ ထိုမှ
အထက် ခြစ်ဒသာ ုတိယစျာန်ဘုံ စသည်၌ ခြစ်ကုန်ဒသာ ခဗဟ္မာတို့သည် ရှိကုန်၏။ ထိုနတ်ခဗဟ္မာ
တို့သည် အ ကင်သို့ သဒဘာရှိကုနဒ
် သာ သ ္ဓါနှင့် ခြည့်စက
ုံ ုန်ဒသာဒ ကာင့် ဤလူ့ခြည့်မှ စုဒတ ကပြီးလျှင်
ထိုနတ်တို့ဘုံ၌ ခြစ်ဒလ ကုန်၏။ ငါ့မှာလည်း ထိုသို့သဒဘာရှိဒသာ သ ္ဓါရှိဒြ၏။ ထိုနတ်တို့သည်
အ ကင်သို့ သဒဘာရှိဒသာ သီလ, သုတ, စာဂ, ြညာနှင့် ခြည့စ
် ုံ ကဒသာဒ ကာင့် ဤလူ့ခြည့်မှ
စုဒတ ကပြီးလျှင် ထိုနတ်ဘံ၌
ု ခြစ်ဒလကုန်၏။ ငါ့မှာလည်း ထိုသို့ သဒဘာရှိဒသာ သ ္ဓါ, သီလ, သုတ,
စာဂ, ြညာ တရားတို့သည် ရှိဒြ၏"ဟူ၍
ဤသို့ ဤြုံ နတ်တို့ကို သက်ဒသအရာ၌ထား၍ မိမိ၏ သ ္ဓါစဒသာ ဂုဏ်တို့ကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့
ဆင်ခြင်အြ်ကုန၏
် ။
သုတ်ြါဠိနှင့်ညြှေိ၍ ခြဦးအံ့ - အဂခုတ္တရနိကာယ်, ဆက္ကနိြါတ်, မဟာနာမသုတ်၌"မဟာနာမ်... အ ကင်အြါ၌ အရိယာသာဝကသည် မိမိ၏၄င်း, ထိုနတ်တို့၏၄င်း သ ္ဓါ, သီလ, သုတ,
စာဂ, ြညာကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့၏။ ထိုအြါ၌ ထိုအရိယာသာဝက၏ သန္တာန်၌ ရာဂလွှမ်းမိုး
ြံရဒသာစိတ်သည် မခြစ်ဒတာ့သည်သာ"ဟူ၍ ဒဟာဒတာ်မူဒြ၏။
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ဒလျာ်ဒသာ ခြုကျင့်ခြင်း ခြစ်ဒြသည်။
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ထိုသို့ မိမိ၏ဂုဏ်နှင့် နတ်တို့၏ဂုဏ်ကို ညီတူညီမျှ ရှုအြ်သကဲ့သို့ ဒဟာခငားဒသာ်လည်း သက်ဒသအရာ၌
ထားအြ်ဒသာ နတ်တို့၏ သ ္ဓါစဒသာ ဂုဏ်များကို မိမိ၏သ ္ဓါစဒသာ ဂုဏ်များနှင့် တူညီသည်ဟု ခြဆိုခြင်းငှာ
ထိုစကားကို ဒဟာဒတာ်မူသည်ဟု သိအြ်၏။ မှန်ဒြ၏။ အဋ္ဌကထာ၌ နတ်တို့ကို သက်ဒသထား၍ မိမိ၏ဂုဏ်
တို့ကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့သည်ဟု အြိုင်အမာ ခြဆိုထားဒြသည်။
(၁၆၃) ထို့ဒ ကာင့် ဒရှးအြို့၌ နတ်တို့၏ ဂုဏ်များကို ဒအာက်ဒမ့ပြီးလျှင် ဒနာက်အြို့၌ မိမိ၏ ထင်ရှားရှိ
ဒသာ သ ္ဓါစဒသာ ဂုဏ်များကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်ဒနဒသာ ထိုဒယာဂီအား ထိုအြါ၌ ရာဂ, ဒ ါသ,
ဒမာဟ-လွှမ်းမိုး ြံရဒသာစိတ်သည် မခြစ်ဒတာ့ဒြ။ ထိုအြါ၌ ထိုဒယာဂီ၏ စိတ်သည် နတ်တို့၏ ဂုဏ်များနှင့်
တူဒသာ မိမိ၏ သ ္ဓါစဒသာ ဂုဏ်များကို အာရုံခြုလျက် ဒခြာင့်မတ်ဒနသည်သာ ခြစ်ဒတာ့၏။ ဤသို့ အစရှိဒသာ
ဒရှးနည်းခြင့်ြင်လျှင် နီဝရဏကွာပြီးဒသာ ဒယာဂီအား တြုဒသာြဏ၌ စျာန်အဂခါတို့သည် ခြစ်ဒြါ်ကုန်၏။
သို့ဒသာ်လည်း သ ္ဓါစဒသာ ဂုဏ်တို့၏ နက်နဲခြင်းဒ ကာင့်၄င်း, ထူးထူးဒထွဒထွ များစွာဒသာ ဂုဏ်တို့ကို
ဒအာက်ဒမ့ခြင်းငှာ နှလုံးသွင်းသက်ဝင် ကည်လင် ဆုံးခြတ်ခြင်းဒ ကာင့်၄င်း အြ္ပနာစျာန်သို့ မဒရာက်မူ၍ ဥြစာရ
သို့သာလျှင် ဒရာက်ဒသာ စျာန်သည်ခြစ်၏။ ထိုသို့ ဥြစာရသို့ ဒရာက်ဒသာ ဤစျာန်သည် နတ်တို့၏ ဂုဏ်များနှင်
တူဒသာ မိမိ၏ သ ္ဓါစဒသာ ဂုဏ်များကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့သည်၏ အစွမ်းအားခြင့် ခြစ်ဒသာဒ ကာင့်
ဒ ဝတာနုဿတိ ဟူ၍သာလျှင် ဒြါ်ဆိုအြ်ဒြသည်။
အကျိုးကား
ဤဒ ဝတာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို အားထုတ်ဒသာရဟန်းသည် နတ်တို့၏ ြျစ်ြင် ကည်ညိုခြင်း, ခမတ်နးို
ခြင်းကို ရဒြ၏။ သ ္ဓါစဒသာတရားတို့ အတိုင်းထက် အလွန် တိုးြွား၏။ နှစ်သိမ့်ဝမ်းဒခမာက်မှု များစွာခြစ်၏။
အထက်၌ မဂ်ြုလ
ိ ်တရားထူးကို ထိုးထွင်း၍ မသိဒသာ်ခငားလည်း သုဂတိဘုံသို့သာလျှင် လားရ၏။
ထို့ဒ ကာင့် ဒကာင်းဒသာ အဒခမာ်အခမင် ဉာဏ်ြညာနှင့် ခြည့်စဒ
ုံ သာ ြညာရှိသည် ဆိုြဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း
ကကီးမားဒသာ အာနုဒဘာနှင့်ခြည့်စဒ
ုံ သာ ဒ ဝတာနုဿတိ၌ အြါြြ်သိမ်း မဒမ့မဒလျာ့ အားထုတ်ခြင်းကို မုြျ
ခြုသင့် လှဒြသည်။ ဤကား ဥဒယျာဇဉ်ဒြတည်း။
ဒ ဝတာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းပြီး၏။
++++++++++++++++++
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ဒရာမပမ်း၍ ပပဆိုချက်
(၁၆၄) ထိုမှတြါး ဤ ၆-ြါးဒသာ အနုဿတိတို့၏ အကျယ်ဒ သနာဒတာ်၌"ထိုအြါ၌ ထိုဒယာဂီ၏ စိတ်သည် ခမတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်များကို အာရုံခြုလျက် ဒခြာင့်မတ်ဒန
သည်သာလျှင် ခြစ်ဒြသည်"ဟု ဤသို့ စသည် ဒဟာဒတာ်မူပြီးလျှင-်
"မဟာနာမ်... ဒခြာင့်မတ်ဒသာ စိတ်ရှိဒသာ အရိယာသာဝကသည် အတ္ထဒဝ ကို ရဒြ၏။ ဓမ္မဒဝ ကို
ရဒြ၏။ ဓမ္မနှင့်စြ်ဒသာ ြါဒမာဇ္ဇကို ရဒြ၏။ ဝမ်းဒခမာက်ဒသာ အရိယာသာဝကအား ြီတိသည် ခြစ်ဒြါ်
ဒြ၏" ဟူဒသာအ ကင် စကားကို ဒဟာဒတာ်မူအြ်၏။ ထိုစကား၌ "ဣတိြိ ဒသာ ဘဂဝါ အရဟံ" ဤသို့စဒသာ ြု ်တို့၏
အနက်ကမ
ို ှီ၍ ခြစ်ဒသာ နှစ်သိမ့်ခြင်းကိုရည်၍ "အတ္ထဒဝ ကို ရဒြ၏"ဟု ဒဟာဒြသည်။ ဒ သနာြါဠိကို မှီ၍
ခြစ်ဒသာ နှစ်သိမ့်ခြင်းကိုရည်၍ "ဓမ္မဒဝ ကို ရဒြ၏"ဟု ဒဟာဒြသည်။ အနက်ြါဠိ ၂-ြါးလုံး၏ အစွမ်းအားခြင့်
ဓမ္မနှင့်စြ်ဒသာ ြါဒမာဇ္ဇ-ဝမ်းဒခမာက်မှုကို ရဒြ၏"ဟု ဒဟာဒြသည်ဟု သိအြ်ဒြသည်။
ဒ ဝတာနုဿတိ အရာ၌ "နတ်တို့၏ ဂုဏ်များကို အာရုံခြုလျက်"ဟူဒသာ အ ကင်စကားကို ဒဟာအြ်
၏။ ထိုစကားကို ဒရှးြိင
ု ်း၌ နတ်တို့၏ ဂုဏ်များကို အာရုံခြု၍ ခြစ်ဒသာ စိတ်၏အစွမ်းအားခြင့် ဒဟာဒတာ်မူ၏။
သို့မဟုတ် နတ်တို့၏ဂုဏ်များနှင့် တူကုနဒ
် သာ နတ်အခြစ်ကို ပြီးဒစတတ်ကုန်ဒသာ ဂုဏ်တို့ကို အာရုံခြုခြစ်ဒသာ
စိတ်၏ အစွမ်းအားခြင့် ဒဟာဒတာ်မူသည်ဟူ၍ သိအြ်၏။
(၁၆၅) ဆက်၍ ရှင်းခြြါအံ့။ ဤ ၆-ြါးဒသာ အနုဿတိတို့သည် အရိယာသာဝကတို့အားသာလျှင် ပြီးစီး
ခြည့စ
် ုံကုန်၏။ မှန်ဒြ၏။ ထိုအရိယာသာဝကတို့အား ဘုရား, တရား, သံဃာ့ဂုဏ်တို့သည် ထင်ရှားကုန်၏။ ထို့ခြင်
ယင်းအရိယာသာဝကတို့သည် မကျိုးခြင်း စဒသာ ဂုဏ်တို့နှင့် ခြည့်စဒ
ုံ သာ သီလတို့နှင့်လည်း ခြည့်စက
ုံ ုန်၏။
အညစ်အဒ ကးများနှင့် ဝန်တိုမှုကင်းဒသာ စွန့်ကကဲဒြးလှုခြင်းနှင့်လည်း ခြည့်စံက
ု ုန၏
် ။ အာနုဒဘာ်ကကီးသည့်
နတ်တို့၏ ဂုဏ်များနှင့်တူဒသာ သ ္ဓါအစရှိဒသာ ဂုဏ်တို့နှင့်လည်း ခြည့်စုံကုန၏
် ။
ထို့ခြင် မဟာနာမသုတ်၌ ဒသာတာြန်၏ မှီရာခြစ်ဒသာ ဒနခြင်းကို ဒမးဒလျှာက်ဒသာဒ ကာင့် ခမတ်စွာဘုရားသည် ဒသာတာြန်၏ မှီရာခြစ်ဒသာ ဒနခြင်းကို ခြခြင်းအကျိုးငှာသာလျှင် ဤ ၆-ြါးဒသာ အနုဿတိတို့ကို
အကျယ်အားခြင့် ဒဟာဒတာ်မူအြ်၏။
ဒဂဓသုတ်၌လည်း "ရဟန်းတို့- ဤသာသနာဒတာ်၌ အရိယာသာဝကသည် 'ဤအဒ ကာင်းဒ ကာင့်
လည်း ထိုခမတ်စွာဘုရားသည် အရဟံ-မည်ဒတာ်မူဒြ၏" စသည်ခြင့် ခမတ်စွာဘုရားကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့
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ဆင်ခြင်၏။ ထိုအြါ၌ ထိုအရိယာသာဝက၏ စိတ်သည် ဒခြာင့်မတ်ဒနသည်သာ ခြစ်ဒြ၏။ မက်ဒမာြွယ်မှ
ထွက်ဒခမာက်ဒြ၏။ လွတ်ဒခမာက်၏။ ထဒခမာက် ကင်းကွာ၏။ ရဟန်းတို့- မက်ဒမာြွယ်ဟူဒသာ ဤအမည်
သည် ငါးြါးဒသာ ကာမဂုဏ်တို့၏ အမည်ဒြတည်း။ ရဟန်းတို့- ဤဘုရားဂုဏ်ဒအာက်ဒမ့ခြင်းကိုလည်း အဒခြြံ
အဒ ကာင်းခြု၍ ဤနည်းခြင့် ဤသာသနာဒတာ်၌ အြျို့ဒသာ သတ္တဝါတို့သည် စင် ကယ် ကဒြကုန်၏" ဟူ၍
ဤဆိုြဲ့သည့်အတိုင်း အရိယာသာဝက၏ အနုဿတိ၏အစွမ်းအားခြင့် စိတ်ကို စင် ကယ်ဒစ၍ အထက်၌
အခမတ်ဆုံးခြစ်ဒသာ စင် ကယ်ခြင်းကို ရခြင်းအကျိုးငှာ ဒဟာဒတာ်မူအြ်ကုန်၏။
မဟာကစ္စည်းမဒထရ် ဒဟာအြ်ဒသာ သမ္ဗာဒဓာကာသသုတ်၌လည်း "ငါ့ရှင်တိ.ု့ .. အံ့ြွယ်ဒကာင်းဒြစွ၊
ငါ့ရှင်တိ.ု့ .. မခြစ်စဘူး ထူးလှြါဒြစွ၊ သိခမင်ဒတာ်မူ၍ ြူဒဇာ်အထူးကို ြံဒတာ်မူထိုကဒ
် သာ ကိုယ်တိုင်မှနစ
် ွာ
သိဒတာ်မူဒသာ ထိုခမတ်စွာဘုရားသည် ကာမဂုဏ်ငါးြါးခြင့် ကျဉ်း ကြ်ဒသာ လူ့ဒဘာင်၌ မဂ်ြုလ
ိ ်ရရန် အြွင့်
ရခြင်းကို အလွန်ြင် သိဒတာ်မူအြ်ြါဒြ၏။ သတ္တဝါတို့၏ စင် ကယ်ခြင်း အလို့ငှာ, နိဗ္ဗာန်ကို မျက်ဒမှာက်ခြုခြင်း
အလို့ငှာ ၆-ြါးဒသာ အနုဿတိဌာနများ ဟူဒသာ အြွင့်ရခြင်းကို သိဒတာ်မူြါဒြ၏။
အဘယ် ၆-ြါးတို့နည်း? ဟူမူ- ငါ့ရှင်တိ.ု့ .. ဤသာသနာဒတာ်၌ အရိယာသာဝကသည် ခမတ်စွာဘုရား၏
ဂုဏ်ဒတာ်များကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်၏။ ငါ့ရှင်တို့... ဤဘုရားဂုဏ်ကို ဒအာက်ဒမ့ခြင်းကို
အဒ ကာင်းခြု၍ ဤနည်းခြင့် ဤသာသနာဒတာ်၌ အြျို့ဒသာ သတ္တဝါတို့သည် စင် ကယ်ခြင်းသဒဘာ ရှိသည်
ခြစ်ကုန်၏" ဟူ၍ ဤဆိုြဲ့သည့်အတိုင်း အရိယာသာဝက၏သာလျှင် ခမတ်ဒသာ စင် ကယ်ခြင်း သဒဘာရရန်
အလို့ငှာ အနုဿတိ ၆-ြါးဟူဒသာ အြွင့် သကာသကို ရခြင်း၏အစွမ်းအားခြင့် ဒဟာဒတာ်မူအြ်၏။
ဥဒြါသထသုတ်၌လည်း "ဝိသာြါ... အရိယာတို့၏ ဥြုသ်သည် အဘယ်တို့နည်း?ဟူမူ- ဝိသာြါ- ညစ်နွမ်း
ဒသာ စိတ်ကို လုံ့လခြုခြင်းခြင့် ထက်ဝန်းကျင် စင် ကယ်ဒစခြင်းြင်တည်း။ ဝိသာြါ- အဘယ်သို့ လုံ့လခြုခြင်းခြင့်
ထက်ဝန်းကျင် စင် ကယ်ဒစသနည်း? ဟူမူ- ဝိသာြါ- ဤသာသနာဒတာ်၌ အရိယာသာဝကသည် ခမတ်စွာဘုရား
၏ ဂုဏ်ဒတာ်များကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်၏"ဟု ဤသို့အစရှိဒသာ ဥြုသ်ကျင့်သုံးဒသာ အရိယာ
သာဝက၏သာလျှင် စိတ်ကို စင် ကယ်ဒစသည့် ကမ္မဋ္ဌာန်း၏ အလိုအားခြင့် ဥြုသ်၏ အကျိုးကကီးသည်၏ အခြစ်ကို
ခြခြင်းငှာ ဒဟာဒတာ်မူအြ်ကုန၏
် ။
အဂခုတ္တိုရ်- ဧကာ သနိြါတ်၌လည်း "မဟာနာမ်- ယုံ ကည်မှုသ ္ဓါ ရှိဒသာသူသည် အရဟတ္တြိုလ်ကို
ပြီးဒစနိုင်၏။ သ ္ဓါမရှိဒသာသူသည် မပြီးဒစနိုင်။ အားထုတ်အြ်ဒသာ လုံ့လရှိဒသာသူသည်, ထင်ဒသာ သတိ
ရှိဒသာသူသည်, စိတ်တည် ကည်ဒသာသူသည်, ြညာရှိဒသာသူသည် ပြီးဒစနိုင်၏။ ြညာမရှိသဒသာသူသည်
မပြီးဒစနိုင်။ မဟာနာမ်... သင်သည် ဤငါးြါးကုန်ဒသာ တရားတို့၌တည်၍ အထက်၌ ၆-ြါးကုန်ဒသာ တရား
တို့ကို ြွါးဒစဒလာ့။ မဟာနာမ်... ဤ၌ သင်သည် ခမတ်စွာဘုရားကို အြန်တလဲလဲ ဒအာက်ဒမ့ဒလဒလာ့။
ဤအဒ ကာင်းဒ ကာင့်လည်း ထိုခမတ်စွာဘုရားသည် အရဟံ မည်ဒတာ်မူြါဒြ၏" ဤသို့ အစရှိသည်ခြင့် အရိယာ
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သာဝက၏သာလျှင် ဒနြုံကုိ ခြခြင်းငှာ "အမျိုးမျိုးဒသာ ဒနခြင်းခြင့် ဒန ကကုန်ဒသာ ထိုအကျွနြ
်ု်တို့မှာ အဘယ်
ဒနခြင်းမျိုးခြင့် ဒနသင့်ြါသနည်း အရှင်ဘုရား"ဟု ဒမးဒလျှာက်ဒသာ မဟာနာမ်မင်းအား ဒဟာဒတာ်မူအြ်၏။
(၁၆၆) ဤသို့ အရိယာသာဝကအတွက်သာ ဒဟာဒတာ်မူအြ်ဒသာ်လည်း စင် ကယ်ဒသာ သီလ စဒသာ
ဂုဏ်တို့နှင့် ခြည့်စဒ
ုံ သာ ြုထဇဉ်သည်လည်း နှလုံးသွင်းထိုက်ြါဒြကုန်၏။ မှန်ဒြ၏။ တဆင့် ကား၏ အစွမ်းအား
ခြင့်လည်း ခမတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်ဒတာ်တို့ကို ဒအာက်ဒမ့ဆင်ခြင်ဒသာသူအား စိတ် ကည်လင်တတ်သည်သာလျှင်
တည်း။ ယင်း ကည်လင်ဒသာ စိတ်၏အစွမ်းခြင့် နီဝရဏတို့ကို ကွာဒစပြီးလျှင် အားကကီးဒသာ ဝမ်းဒခမာက်ခြင်း
ရှိသည်ခြစ်၍ ဝိြဿနာကို အားထုတ်ပြီးလျှင် ကဋအန္ဓကာရ အရြ်၌ဒနဒသာ ြုဿဒ ဝမဒထရ်ကသ
ဲ့ ို့ အရဟတ္တ
ြိုလ်ကို မျက်ဒမှာက်ခြုနိုင်သည်သာတည်း။
တဆင့် ကားရသည်မှာ ထိုအရှင်ြုဿဒ ဝမဒထရ်သည် မာရ်နတ်က ြန်ဆင်းခြဒသာ ခမတ်စွာဘုရား၏
ရုြ်ြုံဒတာ်ကို ြူးခမင်ရ၍ ဤမာနတ်သည် ရာဂ ဒ ါသ ဒမာဟ ရှိဒနြါလျက် ဤကဲ့ဒလာက် တင့်တယ်ဒြဒသး၏။
ဘုန်းဒတာ်ကကီးဒသာ ခမတ်စွာဘုရားသည် အဘယ်ဒ ကာင့် မတင့်တယ်ြဲ ရှိဒြျအံ့နည်း။ အဒ ကာင်းဒသာ်ကား
ထိုခမတ်စွာဘုရားသည် အြျင်းြြ်သိမ်း ရာဂ ဒ ါသ ဒမာဟ ကင်းဒတာ်မူဒသာဒ ကာင့်ဒြတည်း။"ဟူ၍ ခမတ်စွာ
ဘုရားလျှင် အာရုံရှိဒသာ ြီတိကရ
ို ပြီးလျှင် ဝိြဿနာကို ြွားဒစ၍ အရဟတ္တြိုလ်သို့ ဒရာက်ဒတာ်မူဒလသတတ်။
ဤတွင် စကားတရြ်ပြီး၏။
အနုဿတိ ၆-ြါးကို အကျယ်ခြဆိုြျက် ပြီး၏။

