အရဟ�ဂ�ဏ်�တ�် အနက်ဖ�င�်ပ� (ဋ�က�နည်�)
၁။ အ�ရက�- �ဝ��တ�်မ��ခင်�, အလ�န်�ဝ��တ�်မ��ခင်� ဟ��သ�အနက်�က�င�် အရဟ� မည်�တ�်မ၏
� ။
မပ���အပ်�သ��သ� က��ယ်အမ�အရ�ရ��သ�, မပ���အပ်�သ��သ� သ�လရ��သ�, မပ���အပ်�သ��သ� စ�တ်ရ�သ�,
မပ���အပ်�သ��သ� ပည�ရ��သ�တ�သည် ၄င်�တ��က� မပ���မ����သ��သ��က�င�်ပင် မပယ်အပ်�သ��သ� ရ�ဂ,
�ဒ�သ, �မ�ဟ ရ��က�န်၏။ အရ�ယ�တရ��၌ မကမ်�က�င်က�န်, မသ��မင်ကက�န်�သ�။ ထ��ပ�ဂ�လ်တ�မ� လ�န်စ��
�ဝ�က���တ�်မ��သ��က�င�် အရဟ�-မည်�တ�်မ�၏။ ထ���က�င�် �အ�က်ပ�စက��က�� မ�န�်�တ�်မ�၏ရဟန်�တ��- အဘ�ဇ�မ���သ�, က�မဂ�ဏ်တ�၌ �ပင်�စ�� တပ်မက်သ�, ပ�က်စ���စလ���သ� စ�တ်ရ�သ�,
�ပစ်မ����သ� စ�တ်ရ�သ�, သတ�သမဇည် မရ��သ�, စ�တ်မတည်ကည်သ�, ဣ��စ�င�်ထ�န်�သ� မ�ဖစ်ခ�ပ�လင်
ထ�ရ
� ဟန်�သည် င�ဘ�ရ��၏ သကန်�စ�န်�က�� ဆ��၍ ��ခရ�ခ�င်�ထပ် လ��က်�နပ��သ�်လည်� င�ဘ�ရ��မ�
�ဝ��နသည်သ�။ င�ဘ�ရ��သည်လည်� ထ��ရဟန်�မ� �ဝ��နသည်သ�။ ထ��သ� �ဝ��န�ခင်�သည်
အဘယ်��က�င�်နည်�? ရဟန်�တ��- ထ��ရဟန်�သည် တရ��က��မ�မင်၊ တရ��က�� မ�မင်သည်ရ��သ�် င�ဘ�ရ��
က��လည်� မ�မင်�သ��က�င�် ပင်တည်�။ (သဃ�ဋ�ကဏသ�တ်၊ ဣတ�ဝ�တ်၊ ၉၂)
မ�န်၏။ အထက်ပ� ပ�ဂ�လ်တ�သည် န�နက်မ� ည�နအထ� �မတ်စ��ဘ�ရ��၏ အန��၌သ�လင် �နက�န်�သ�်လည်�
ထ��သ� �နက�မ�ဖင�် ဘ�ရ���င�်န��သည်ဟ� မဆ��ထ�က်က�န်။ ထ��အတ�ပင် ဘ�ရ��ရ�င်သည်လည်� ထ��ရဟန်�တ���င�်
အတ��နသည်ဟ�၍ မဆ��ထ�က်က�န်။ ဤက��သ� �မတ်စ��ဘ�ရ��သည် သ��တ�်�က�င်� မဟ�တ်သ�တ�မ� �ဝ�က��
�တ�်မ��သ��က�င�် အရဟ� မည်�တ�်မ၏
� ။
၂။ အ�ရက�- န���တ�်မ�� ခင်�ဟ��သ� အနက်�က�င�်လည်� အရဟ� မည်�တ�်မ�၏။
အဘယ်�င�် န��သနည်�ဟ� �မ��င��အ��။ က��ယ်အမ�အရ�က�� ပ���ပ��သ�, သ�လက�� ပ���ပ��သ�, စ�တ်က�
ပ���ပ��သ�, ပည�က�� ပ���ပ��သ�သည် ၄င်�တ��က� ပ���ပ���သ��က�င�်သ�လင် ပယ်အပ်ပ���သ� ရ�ဂ, �ဒ�သ,
�မ�ဟ ရ��က�န်၏။ အရ�ယ�တ��တရ��၌ ကမ်�က�င်က�န်၏။ �က�င်�စ�� က�င�်ပ��က�န်၏။ သ��မင်ပ��က�န်၏။
ထ��သ��သ� ပ�ဂ�လ်တ��င�် န���သ��က�င�် အရဟ� မည်�တ�်မ�၏။ ထ���က�င�် �အ�က်ပ�စက��က�� မ�န�်�တ�်မ�၏ရဟန်�တ��- ရဟန်�သည်လည်� အဘ�ဇ�မမ���သ�, က�မဂ�ဏ်တ�၌ အ��မက��သ�, �ဖ�က်�ပန်�သ�
စ�တ်မရ��သ�, �ပစ်မ���လ���သ� စ�တ်မရ��သ�, သတ�သမဇ်��ဏ်ရ�သ�, မတ�န်လပ်�သ� စ�တ်ရ�သ�, ဣ�
�စ�င�်ထ�န်�သ� �ဖစ်ခ�ပ�မ� ထ��ရဟန်�သည် ယ�ဇန�တစ်ရ� �ဝ��သ�အရပ်၌ပင် �န�သ�်လည်� င�ဘ�ရ��န��
န��သည်သ�တည်�။ အဘယ�်�က�င�်နည်� ဟ�မ�? ရဟန်�တ��- ထ��ရဟန်�သည် တရ��က�� �မင်၏။ တရ��က��
�မင်သည်ရ��သ�် င�ဘ�ရ��က�� �မင်�သ��က�င်ပင်တည်�။ (သဃ�ဋ�ကဏသ�တ်၊ ဣတ�ဝ�တ်၊ ၉၂)

မ�န်၏။ ထ��သ�သ�ဘ�ရ���သ� ပ�ဂ�လ်တ�သည် �မတ်စ��ဘ�ရ���င�် ယ�ဇန�တစ်�ထ�င် �ဝ��သ�အရပ်၌ �နက�န်၏။
ထ��သ� အရပ်�ဒသ �ဝ�က����မ�ဖင�် �မတ်စ��ဘ�ရ���င�် �ဝ��သ�အရပ်၌ �နက�န်သည်ဟ� မဆ��အပ်က�န်။ ထ��အတ�
�မတ်စ��ဘ�ရ��သည်လည်� ထ��ပ�ဂ�လ်တ�မ� �ဝ��သ�အရပ်၌�နသည်ဟ�၍ မဆ��ထ�က်�ပ။ ဤသ�� သ��တ�်�က�င်�
တ���င�် န���တ�်မ��သ��က�င�် အရဟ� မည်�တ�်မ�၏။
၃။

ရ�ဂစ�သ� ယ�တ်ည�သည�် အက�သ�လ်တရ��တ�� �ဖစ်�သ�ပ�ဂ�လ်၏ သ�န်၌ မ�က်�မ��က် တမလ�န်

�စ်တန်�သ� အက���မ��က� �ဆ�င်တတ်က�န်၏။ န�ဗ�န်သ��ရ�က်�က�င်� အက�င�်�င�်လည်� စင်စစ်အ���ဖင�်
��ဖ�င�်��ဖ�င�် ဆန�်က�င်လ�က် ရ��က�န်၏။ ထ��ရ�ဂစ�သ� အက�သ�လ်တရ��တ��က� မ�မ,� သ�တပ�� အက�� �စ��ပ���က��
�ပည�်�စ�ခင်�င�� �က�င်�စ��က�င�်က�န်�သ� သ��တ�်�က�င်�တ��သည် �ဝ�စ�� စ�န�်ပယ်အပ်က�န်၏။ ထ���က�င�် ရဟမည်၏။ ထ��စ�န�်ပယ်အပ်�သ� အက�သ�လ်တရ��တ��က� �မတ်စ��ဘ�ရ��သည် �ဗ�ဓ�မ�င်၌ပင်လင် အရ�ယ�မဂ်�ဖင�်
အလ���စ�� ပယ်အပ်က�န်ပ�။ ဥပမ�အ���ဖင�်ပ�ဏ��- �မတ်စ��ဘ�ရ��သည် �လ�ဘ, �ဒ�သ, �မ�ဟတ��က� ပယ်အပ်က�န်ပ�။ အလ���စ�� ယ�တ်မ�က�န်�သ�
အက�သ�လ်တရ��တ��က� ပယ်အပ်က�န်ပ�။ အ�မစ်ရင်�က�� အကင်�မ�� ပယ်အပ်က�န်ပ�။ ထန်�ပင်င�တ်က�သ� �ပ
အပ်က�န်ပ�။ တဖန် မ�ဖစ်�ခင်�က�� �ပအပ်က�န်ပ�။ �န�င်အခ�၌ ထပ်မ�ဖစ်�ခင်� သ�ဘ�ရ��က�န်၏။
ထ��သ� ပယ်�ဖတ်အပ်ပ���သ��က�င�် ထ���မတ်စ��ဘ�ရ��အ�� ပယ်စ�န�်ထ�က်�သ� အက�သ�လ်တရ��မ���
လ���ဝ မရ���တ���ပ။ ထ��သ� ပယ်စ�န�်ထ�က်�သ� အက�သ�လ်တရ�� မရ���တ���သ��က�င�် အရဟ� မည်�တ�်မ�၏။
၄။

ခ�အ��လ���က�� ပ��င်��ခ��၍ သ�ပ��က�န်�သ�, က��လသ�အ��လ���က�� ပယ်ပ��က�န်�သ�, မဂ်က� ပ���မ���

ပ��က�န်�သ�, န��ရ�ဓသစ�က�� မ�က်�မ��က်�ပပ��က�န်�သ�, အ�သ�ဝ�က�န်ခမ်�ပ���သ� ရဟ�တ��သည် ရ��က�န်
၏။ အရဟတဖ�လ်သ� မ�ရ�က်�သ�က�န်�သ� က�င�်ဆ� �သကပ�ဂ�လ်တ�သည်လည်� အ�မတ်ဆ���ဖစ်�သ� �ယ�ဂ
က�န်ရ� အရဟတဖ�လ်က� �တ�င�်တလ�က် �နကက�န်၏။ က��ယ်တ်အမ�အရ� စင်ကယ်က�န်လ�က် �က�င်��သ�
အလ��အဇ�သယ ရ��ကက�န်�သ� သဒ�,သ�လ,သ�တ စ�သ�ဂ�ဏ်တ��င�် �ပည�်စ�က�န်�သ� ပ�ဂ�လ်တ�သည်လည်�
ရ��ကက�န်၏။ ထ��ရဟ�စ�သ� ပ�ဂ�လ်တ�သည် �မတ်စ��ဘ�ရ��က�� မစ�န�်ကက�န်။ ဘ�ရ��ကလည်� ထ��ရဟ�စ�သ�
ပ�ဂ�လ်တ�က� မစ�န�်က�န်။ ထ��သ� မစ�န�်က�သ��က�င�် အရဟ�-မည်�တ�်မ�၏။
မ�န်၏။ အရ�ယ�ပ�ဂ�လ်တ�သည် �မတ်စ��ဘ�ရ�� သ��မင်အပ်ပ���သ� တရ��က�� မ�က်�မ��က်�ပ�ခင်��က�င�်
�မတ်စ��ဘ�ရ��၏ တရ��တည်�ဟ��သ� က��ယ်�တ�်�င�် မကင်�ကက�န်။ (ဝ�) �မတ်စ��ဘ�ရ��၏ ဓမက�ယက��
မစ�န�်ကက�န်။ ထ���က�င�် အရ�င်ပ�ဂယမ�ထရ်သည်လည်� ဤသ�� ဆ��ခ�၏ဆရ�က�� ဗ�ဝရ�ယပ�ဏ��- က်�ပ်သည် မ�က်စ��ဖင�် �မင်�နသက��သ� ထ���မတ်စ��ဘ�ရ��က�� �န�ညမ�ပတ်
စ�တ်�ဖင�် �မင်�နပ�၏။ မ�မ�မ�လ��� ထ���မတ်စ��ဘ�ရ��က�� ရ��ခ��လ�က် ည်�က� က�န်လ�န်�စပ�၏။
ထ���က�င�်ပင်လင် က�ပ်သည် �မတ်စ��ဘ�ရ���င�် မ�က�မက�� �န�ခင်�က�� �အ�က်�မ�မ�တ်ထင်ပ�၏။

က�ပ်၏ သဒ�သည်၄င်�, ပ�တ�သည်၄င်�, စ�တ်သည်၄င်�, သတ�သည်၄င်� �ဂ�တမဘ�ရ��၏ အဆ���အမမ�
မဖ�ခ��ပ�က�န်။ ��မက��အလ�� က��မ���သ� ပည�ရ���တ�်မ��သ� �မတ်စ��ဘ�ရ�� ကသ����တ�်မ�ရ�
(ရ���တ�်မ�ရ�) အရပ်သ�သ�လင် က်�ပ်သည် �တ်က�င်�က� �နပ�၏။ (သ�တန�ပ�တ၊ ၄၅၁)
ထ���က�င�်ပင်လင် ထ��ရဟ�စ�သ� ပ�ဂ�လ်တ�သည် ဘ�ရ��မ�တပ���သ� ဆရ�က�� "မ�မ�ဆရ�"ဟ� မန်�ပက
�တ��က�န်။ အဘယ်က�သ�နည်� ဟ�မ�က��ရဟန်�တ��- ဤဆ��လတ���သ� အ�က�င်�သည် �ဖစ်သင�်�သ� အ�က�င်�မဟ�တ်�ပ။ အကင်အ�က�င်�
�က�င�် �သ�တ�ပတ�မဂ်�င�် �ပည�်စ��သ� ပ�ဂ�လ်သည် ဘ�ရ��မ�တပ���သ� ပ�ဂ�လ်က� ဆရ�ဟ� န်�ပ၏။
ထ��အ�က�င်�မ���သည် မရ���ပ။
ကလ��ဏပ�ထ�ဇ်တ�သည်လည်� မ����သ�အ���ဖင�် �မတ်စ��ဘ�ရ��၌ မတ�န်လပ်�သ� သဒ�တရ���ဖင�်
ယ��ကည် ကက�န်၏။ ဤသ�� �က�င်�စ�� က�င�်�က�ကက�န်�သ� ပ�ဂ�လ်�မတ်တ�သည် မစ�န�်အပ်သည်၏အ�ဖစ်
�က�င�၄
် င်�၊ ထ��ပ�ဂ�လ်�မတ်တ�၏ မစ�န�်�ခင်��က�င�်၄င်� ထ���မတ်စ��ဘ�ရ��အ�� စ�န�်တတ်�သ� ပ�ဂ�လ်မရ��က�န်။
ထ���က�င�် အရဟ� မည်�တ�်မ�၏။
၅။

�န�က်တစ်မ�� �က�� သ����ခင်�က�� "ရဟ"ဟ� �ခ၏။ �မတ်စ��ဘ�ရ��အ�� က�၏က�န်�ခင်�က�� �ပတတ်�သ�

အရ�ယ�မဂ်�ဖင�် �ဗ�ဓ�မ�င်၌သ�လင် အခ�င်�ခပ်သ�မ်� အ�က�င်� အ�ဆ�က်အဦ�င�်တက� ကမဝဋ်က� ဖ�က်ဆ��
ပ�� �ဖစ်�သ��က�င�် ထ��ထ�ဂတ�တ�၌ လ�ည�်လည်�ခင်�ဟ�ဆ�အပ်�သ� သ�သရ�၌ သ����ခင်�သည် မရ���တ���ပ။
ဥပမ� အဘယ်က�သ�နည်� ဟ�မ�က��က�က��လသ�ဟ��သ� အ�သ�ဝ�တရ���က�င�် နတ်�ပည်�လ�က၌ �ဖစ်�ခင်�သည်၄င်�၊ �က�င်�ကင်၌
သ���လ�က�က်စ���သ� ဂဗနတ်သည်၄င်�၊ ဘ�လ��သည်၄င်� �ဖစ်�လရ�၏။ လ�၏အ�ဖစ်သ�မ�လည်�
�ပန်လ�ရ�၏။ င�၏သ�န်၌ ထ��အ�သ�ဝ�တ��သည် က�န်�လပ�။ ထ��အ�သ�ဝ�တ��က� ဖ�က်ဆ��အပ်က�န်
ပ�။ အည�တ� အဖ��ကင်�သည်က� �ပအပ်က�န်ပ�။ (�ဒ�ဏသ�တ်၊ အ�၊၄၊��-၃၄၆။)
ဤသ�� ဆ��ခ�ပ���သ� အ�ပ��အ���ဖင�် ထ���မတ်စ��ဘ�ရ��အ�� ဂတ�တ�၌ တဖန်�ပန်လည်၍ �ဖစ်�ခင်�သည်
မရ���တ���ပ။ ထ�သ
� � တဖန်�ပန်လည်၍ မ�ဖစ်�တ���သ��က�င�်လည်� အရဟ� မည်�တ�်မ�၏။
တနည်�အ���ဖင�်- �မတ်စ��ဘ�ရ��အ�� သ�သရ�၌ ခပ်သ�မ်��သ� သ����ခင်�သည် မရ���တ���ပ။ ထ���က�င�်
ပယ်အပ်ပ���သ� �ဖစ်�ခင်�-�သ�ခင်�(ဇ�တ�-မရဏ) ရ���တ�်မ��သ��က�င�် အရဟ� မည်�တ�်မ�၏။
၆။

�န�က်တစ်နည်�က��- ခ��� မ�မ်�ထ��က်သည်၏ အ�ဖစ်�က�င်� �မတ်စ��ဘ�ရ��သည် အရဟ� မည်�တ�်မ�၏။

ဗ��က�ဏ်�က�မ်�ဆရ�တ��သည် "အရဟ"သဒ�က�� ခ��� မ�မ်��ခင်� အနက်�ဖင�် ဖ�င�်ဆ�က�န်၏။ �မတ်စ��ဘ�ရ��၏

တပ���သ� ပ�ဂ�လ်တ��င�် မဆက်ဆ�, ဟ�တ်မ�န်တ�င်��သ�ဂ�ဏ်�ဖင�် ရအပ်�သ� ခ���မ�မ်�ထ��က်သည်၏ အ�ဖစ်သည်
လည်� နတ်�င�်တက��သ� �လ�က၌ �က�င်�စ��တည်ပ��ပ၏။
မ�န်၏။ ထ���မတ်စ��ဘ�ရ��သည် အတ�မရ�� အ�မတ်ဆ���ဖစ်�သ� သ�လ, သမ�ဓ�, ပည�, ဝ�မ�တ�ဂ�ဏတ
် ��ဖင�်
တ��တ�်မမ��ပ။ မတ��သ� �ရ��ဘ�ရ��တ���င�်သ� တ��တ�်မ�၏။ တ��သ�ပ�ဂ�လ် မရ��။ တ��သ� ပ�င်ဘက်ပ�ဂ�လ်
မရ��။ ဤသ�� ထ��ထ�ဂ�ဏ်က� �ဝဖန်၍ ��ပ�ဆ��အပ်သည်ရ��သ�် ပည�ရ��လ�တ�သည်၄င်�, နတ်တ�သည်၄င်�, �ဗဟ�တ��
သည်၄င်� ပ��ဆ����စ�ခင်�င�� မစ�မ်���င်က�ပ။ ထ��သ� ခ��� မ�မ်�အပ် ခ��� မ�မ်�ထ��က်�သ��က�င�် အရဟ�-မည်�တ�်မ�၏။

