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၃။ ကမၼ႒ာနာႏုုဂၢဟနိေဒၵသ = ကမၼ႒ာန္းယူပုံ အက်ုုယ္ျပခ်က္
နိဒါန္း
ယခုုအခါ ဓုုတင္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အလုုိနည္းျခင္းစေသာ ဂုုဏ္တုိ႔ျဖင့္ ထက္ဝန္းက်င္ ျဖဴစင္ေသာ
သီလ၌တည္ေသာ ဤရဟန္းသည္ “ပညာရွိေသာလူသည္ သီလ၌တည္၍ စိတ္က၄
ုိ င္း, ပညာကု၄
ုိ င္း
ပြားေစအပ္ေသာ္”ဟုု ေဟာထားေသာေၾကာင့္ စိတ္ကုိေခါင္းတပ္၍ ညႊန္ျပထားေသာ သမာဓိကုိ ပြားေစ
အပ္၏။
ထုုိသမာဓိကုိလည္း “စိတ္ကုိပြားေစအပ္ေသာ္”ဟုု အလြန္က်ဥ္းစြာ ေဟာထားေသာေၾကာင့္
သိနားလည္ရန္ပင္ မလြယ္ကူဘဲ ရွိေခ်၏။ ပြားရန္ မလြယ္ကူသည္မွာ ဆုုိဖြယ္ရာပင္ မရွိေတာ့ၿပီ။
ထုုိ႔ေၾကာင့္ သမာဓိ၏ အက်ယ္ဖြင့္ပုံက၄
ုိ င္း၊ ပြားေစပုုံ ဘာဝနာနည္းကု၄
ုိ င္း ျပရန္အတြက္ ေအာက္ပါ
ေမးခြန္းအေပါင္းကုုိ ထုုတ္ျပအပ္၏။
သမာဓိ၏ သရုုပ္စသည္ကုိ ျပဆုုိခ်က္-

(က ) သမာဓိဟူသည္ အဘယ္နည္း။
(ခ) အဘယ္အနက္သေဘာေၾကာင့္ သမာဓိမည္သနည္း။
(ဂ) ထုုိသမာဓိ၏ လ က ၡ ဏ , ရသ , ပစၥဳပ႒ာန္, ပဒ႒ာန္တုိ႔ကား အဘယ္ပါနည္း။
(ဃ ) သမာဓိသည္ အဘယ္မွ် အျပားရွိသနည္း။
(င) သမာဓိ၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း။
(စ) သမာဓိ၏ ျဖဴစင္ေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း။
(ဆ ) သမာဓိကုိ အဘယ္သုိ႔ ပြားေစအပ္သနည္း။
(ဇ) သမာဓိကုိ ပြားေစျခင္း ( သမာဓိဘာဝနာ)၏ အက်ိဳးကား အဘယ္ပါနည္း။
(က ) သမာဓိဟူသည္ အဘယ္နည္း…
သမာဓိသည္ ကုုသလ
ုိ ္သမာဓိ စေသာအားျဖင့္ မ်ားစြာ ရွိ၏။ အာရုုံကြဲျပားျခင္း စသည္အားျဖင့္
အေသးစိတ္ အကြဲအျပား ရွိ၏။ ထုုိအကြဲအျပား အလုုံးစုုံကုိ ျပရန္အားထုုတ္လွ်င္ ထုုိသုိ႔ေသာ ေျဖရွင္း
ခ်က္သည္ လုုိအပ္ေသာအက်ိဳးလည္း မၿပီး၊ မဆုုိင္ရာ ေရာက္သြားဖုုိ႔ရန္လည္း ျဖစ္ေလရာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္
ဤေနရာ၌ အလုုိရွိအပ္ေသာ သမာဓိကုိသာလွ်င္ ျပကုုန္အံ့။
ကုုသိုလ္ျဖစ္ေသာ စိေတၱကဂၢတာ (စိတ္၏ တစ္အာရုုံတည္းရွိျခင္း-တည္ၾကည္ျခင္းသည္)သည္
သမာဓိေပတည္း။
(ခ) အဘယ္အနက္သေဘာေၾကာင့္ သမာဓိ မည္သနည္း…
ေကာင္းစြာထားျခင္း (သမာဓာန)ဟူေသာ အနက္သေဘာေၾကာင့္ သမာဓိမည္၏။ ဤ
ေကာင္းစြာထားျခင္း(သမာဓာန)ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ တစ္ခုတည္းေသာအာရုုံ၌ စိတ္ႏွင့္ ေစတသိက္
တို႔ကုိ ဖရုုိဖရဲ မျပန္႔ႀကဲေအာင္ အညီအညြတ္ထားျခင္းသည္၄င္း၊ မပ်ံ႕လြင့္ မေျပးသြားေအာင္ ေကာင္းစြာ
ထားျခင္းသည္၄င္း သမာဓာနမည္၏။ “ထားျခင္း”ဟူသည္မွာလည္း တည္တံ့ေစျခင္းပင္ဟု ဆုုိလုိသည္။
ထုုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္ႏွင့္ေစတသိက္တုိ႔သည္ သမာဓိတရား၏ အစြမ္းျဖင့္ ဖရုုိဖရဲ မျပန္႔ႀကဲမူ၍ တစ္ခု
တည္းေသာ အာရုုံ၌ အညီအညြတ္လည္း တည္တံ့ကုန္၏။ မပ်ံ႕လြင့္ မေျပးသြားကုုန္မူ၍ ၿငိမ္သက္
စြာလည္း တည္တံ့ကုန္၏။ ဤသမာဓိတရားကုုိပင္ “သမာဓာန”ဟူ၍ သိအပ္၏။
(ဂ) သမာဓိ၏ လကၡဏ, ရသ, ပစၥဳပ႒ာန္, ပဒ႒ာန္တုိ႔ကား အဘယ္ပါနည္း။
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သမာဓိသည္ မပ်ံ႕လြင့္ျခင္း လကၡဏာရွိ၏။ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းကုုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းကိစၥရွိ၏။ မတုုန္မလႈပ္
ေသာ သေဘာဟုု ဆင္ျခင္သူ၏ဥာဏ္၌ ေရွးရႈထင္၏။ “ကုုိယ္စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း ရွိေသာသူ၏ စိတ္သည္
တည္ၾကည္၏”ဟုု ေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာျခင္း သုုခသည္ ထုုိသမာဓိ၏ နီးေသာအေၾကာင္း
ပဒ႒ာန္ျဖစ္၏။

သမာဓိအျပားကုုိ ျပဆုုိခ်က္
(ဃ) သမာဓိသည္ အဘယ္မွ် အျပားရွိသနည္း…
သမာဓိ ၁-ပါး
သမာဓိသည္ မပ်ံ႕လြင့္ျခင္း လကၡဏာအားျဖင့္ အကြဲအျပားမရွိ တစ္ပါးတည္းသာ ရွိ၏။
၂-ပါးတြဲ သမာဓိ
(က) ဥပစာရသမာဓိ, အပၺနာသမာဓိ။
(ခ) ေလာကီသမာဓိ, ေလာကုုတၱရာသမာဓိ။
(ဂ) သပၺီတိက သမာဓိ, နိပီၺတိက သမာဓိ။
(ဃ) သုုခသဟဂုုတ္ သမာဓိ, ဥေပကၡာသဟဂုုတ္ သမာဓိ အားျဖင့္ ၂-ပါးစီ အျပားရွိ၏။
၃-ပါးတြဲ သမာဓိ
(က) ဟီနသမာဓိ, မဇိၥ်မ သမာဓိ, ပဏီတသမာဓိ။
(ခ) သဝိတကၠ-သဝိစာရ သမာဓိ, အဝိတကၠ-ဝိစာရမတၱ သမာဓိ, အဝိတကၠာဝိစာရ သမာဓိ။
(ဂ) ပီတိသဟဂတ သမာဓိ, သုုခသဟဂတ သမာဓိ, ဥေပကၡာသဟဂတ သမာဓိ။
(ဃ) ပရိတ-ၱ သမာဓိ, မဟဂၢတ-သမာဓိ, အပၺမာဏ သမာဓိ။
၄-ပါးတြဲ သမာဓိ
(က) ဒုုကၡာပဋိပဒါ ဒႏၵာဘိည၊ ဒုုကၡာပဋိပဒါ ခိပၺါဘိည၊ သုုခါပဋိပဒါ ဒႏၵာဘိည၊ သုုခါပဋိပဒါ
ခိပၺါဘိည။
(ခ) ပရိတ-ၱ ပရိတၱာရမၼဏ သမာဓိ၊ ပရိတ-ၱ အပၺမာဏာရမၼဏ သမာဓိ၊ အပၺမာဏ-ပရိတၱာရမၼဏ
သမာဓိ၊ အပၺမာဏ-အပၺမာဏာရမၼဏ သမာဓိ။
(ဂ) ေလးပါးေသာ စ်ာန္အဂၤါတုုိ႔၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ၄-ပါး၊
(ဃ) ဟာနဘာဂိယ သမာဓိ၊ ဌိတိဘာဂိယ သမာဓိ၊ ဝိေသသဘာဂိယ သမာဓိ၊ နိေဗၺဓဘာဂိယ
သမာဓိ။
(င) ကာမာဝစရ သမာဓိ၊ ရူပါဝစရ သမာဓိ၊ အရူပါဝစရ သမာဓိ၊ အပရိယာပႏၷ သမာဓိ။
(စ) အဓိပတိ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ဆႏၵသမာဓိ၊ စိတၱသမာဓိ၊ ဝီရိယသမာဓိ၊ ဝီမံသသမာဓိ။
၅-ပါးတြဲ သမာဓိ၌= ငါးပါးေသာစ်ာန္အဂၤါတုုိ႔၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ငါးပါး အျပားရွိ၏။
သမာဓိ ၁- ပါး၊ ဖြင့္ဆုိခ်က္

တစ္ပါးတည္း အဖုုိ႔ရွိေသာ သမာဓိမွာ သိသာထင္ရွားေသာ အနက္ရွိသည္သာတည္း။

၂- ပါးတြဲ သမာဓိ
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ပထ မ ၂- ပါးတြဲ
ဥပစာရသမာဓိ၊ အပၺနာသမာဓိ။ ။ႏွစ္ပါးအျပားရွိေသာ အဖုုိ႔၌ (ဗုုဒၶါႏုုႆတိ၊ ဓမၼ၊ သံဃ၊ သီလ၊ စာဂ၊
ေဒဝတာႏုုႆတိ ဟူေသာ) အႏုုႆတိ ကမၼ႒ာန္း ၆-ပါး၊ မရဏႆတိ ကမၼ႒ာန္း၊ ဥပသမာႏုုႆတိ
ကမၼ႒ာန္း၊ အာဟာေရ ပဋိကူလသညာ ကမၼ႒ာန္း၊ စတုုဓာတုုဝဝတၳာန္ ကမၼ႒ာန္း ဟူေသာ ဤကမၼ႒ာန္း
၁၀-ပါးတုုိ႔၏ အစြမ္း အားျဖင့္ ရအပ္ေသာ သမာဓိသည္၄င္း၊ အပၺနာစ်ာန္သမာဓိ၏ ေရွးအဖုုိ႔၌ ရအပ္
ေသာ သမာဓိသည္၄င္း၊ စ်ာန္၏အနီး၌ျဖစ္ေသာ ဥပစာရသမာဓိ မည္၏။ “ပထမစ်ာန္၏ ပရိကံသည္
ပထမစ်ာန္အား အနႏၱရပစၥယသတိၱျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏” ဤသုုိ႔စသည္ျဖင့္ ေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင့္
ေဂါၾတဘူဟူေသာ ပရိကံ သမာဓိ၏ အျခားမဲ့ျဖစ္ေသာ သမာဓိသည္ အပၺနာသမာဓိမည္၏။ ဤသုုိ႔လွ်င္
ဥပစာရ သမာဓိ၊ အပၺနာ သမာဓိဟူ၍ ၂-ပါး အျပားရွိ၏။
ဒုုတိယ ၂- ပါးတြဲ

ေလာကီသမာဓိ၊ ေလာကုုတၱရာသမာဓိ။

။ကာမ,ရူပ,အရူပ ဟူေသာ ဘုုံသုံးပါးတုုိ႔၌ ကုုသိုလ္

စိေတၱကဂၢတာသည္ ေလာကီသမာဓိ မည္၏။ အရိယာမဂ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧကဂၢတာသည္ ေလာကုုတၱရာ
သမာဓိမည္၏။ ဤသုုိ႔လွ်င္ ေလာကီ သမာဓိ၊ ေလာကုုတၱရာ သမာဓိအားျဖင့္ ၂-ပါး အျပားရွိ၏။
တတိယ ၂- ပါးတြဲ

သပီၺတိကသမာဓိ၊ နိပီၺတိကသမာဓိ။
။စတုုကၠနည္းအရ စ်ာန္ ၂-ပါး၊ ပဥၥကနည္းအရ စ်ာန္ ၃ပါးတုုိ႔၌ ဧကဂၢတာသည္ သပီၺတိက (ပီတိရွိေသာ) သမာဓိမည္၏။ ႂကြင္းေသာ စ်ာန္ ၂-ပါးတုုိ႔၌
ဧကဂၢတာသည္ နိပီၺတိက (ပီတိမရွိေသာ) သမာဓိမည္၏။ ဤသုုိ႔လွ်င္ သပီၺတိကသမာဓိ၊ နိပီၺတိကသမာဓိအားျဖင့္ ၂-ပါး အျပားရွိ၏။
စတုုတၳ ၂-ပါးတြဲ
သုုခသဟဂုုတ္ သမာဓိ၊ ဥေပကၡာသဟဂုုတ္ သမာဓိ။

။စတုုကၠနည္းအရ စ်ာန္ ၃-ပါး၊ ပဥၥက-

နည္းအရ စ်ာန္ ၄-ပါးတု႔၌
ုိ ရွိေသာ ဧကဂၢတာသည္ သုုခသဟဂုုတ္ (သုုခႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ) သမာဓိ
မည္၏။ ႂကြင္းေသာစ်ာန္၌ ဧကဂၢတာသည္ ဥေပကၡာ သဟဂုုတ္ (ဥေပကၡာႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ) သမာဓိ
မည္၏။ ဥပစာရသမာဓိသည္ကား အခ်ိဳ႕ သုုခ-သဟဂုုတ္ သမာဓိမည္၏။ အခ်ိဳ႕ ဥေပကၡာ သဟဂုုတ္
သမာဓိမည္၏။ ဤသုုိ႔လွ်င္ သုုခသဟဂုုတ္ သမာဓိ၊ ဥေပကၡာ သဟဂုုတ္ သမာဓိ အားျဖင့္ ၂-ပါး
အျပားရွိ၏။

၃- ပါးတြဲ သမာဓိကုိ ဖြင့္ျပျခင္း
ပထမ ၃-ပါးတြဲ
ဟီန၊ မဇိၥ်မ၊ ပဏီတ။

။ရကာမွ်ျဖစ္ေသာ သမာဓိသည္ ယုုတ္ညံ့ေသာ ဟီနသမာဓိ မည္၏။ လြန္စြာ

မပြားေစအပ္ေသာ သမာဓိသည္ အလယ္အလတ္ မဇိၥ်မ သမာဓိမည္၏။ ေကာင္းစြာပြားထားသျဖင့္
ႏုုိင္နင္းျခင္းသုုိ႔ေရာက္ေသာ သမာဓိသည္ ျမတ္ေသာ ပဏီတသမာဓိ မည္၏။
ဒုုတိယ ၃-ပါးတြဲ
ဥပစာရသမာဓိႏွင့္ တကြ ပထမစ်ာန္သမာဓိသည္ ဝိတက္ဝိစာရရွိေသာ သဝိတကၠသမာဓိ
မည္၏။ ပဥၥကနည္းအရ ဒုုတိယစ်ာန္သမာဓိသည္ ဝိတက္ကင္း၍ ဝိစာရမွ်သာ ရွိေသာ အဝိတကၠဝိစာရမတၱ သမာဓိမည္၏။ မွန္ေပ၏။ အၾကင္ပုဂိၢဳလ္သည္ ဝိတက္မွ်၌သာ အျပစ္ကုိျမင္ၿပီးလွ်င္ ဝိစာရ၌
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အျပစ္ကုိ မျမင္ပါမူ ဝိတက္သက္သက္ကုိ ပယ္ရုံမွ်သာ အားထုုတ္၍ ပထစစ်ာန္ကုိ လြန္ေျမာက္၏။
ထုုိပုဂိၢဳလ္သည္ ဝိတက္ကင္း၍ ဝိစာရမွ်သာရွိေသာ သမာဓိကုိရ၏။ ထုုိသုိ႔ေသာ သမာဓိကုိရည္၍
ဤ(အဝိတကၠ-ဝိစာရမတၱ သမာဓိဟူေသာ) စကားကုုိ ဆုုိေပသည္။
စတုုကၠနည္းအရ ဒုုတိယအစရွိေသာ စ်ာန္ ၃-ပါးတုုိ႔၌၄င္း၊ ပဥၥကနည္းအရ တတိယစ်ာန္ အစရွိ
ေသာ စ်ာန္ ၃-ပါးတို႔၌၄င္း ဧကဂၢတာသည္ ဝိတက္ဝိစာရ ကင္းေသာ အဝိတကၠအဝိစာရ သမာဓိ
မည္၏။ ဤသုုိ႔လွ်င္ ၃-ပါး အျပားရွိ၏။
တတိယ ၃-ပါးတြဲ
စတုုကၠနည္းအရ အစမွ စ်ာန္ ၂-ပါးတုုိ႔၌၄င္း၊ ပဥၥကနည္းအရ အစမွ စ်ာန္ ၃-ပါးတုုိ႔၌၄င္း
ဧကဂၢတာသည္ ပီတိႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ပီတသဟဂုုတ္ သမာဓိမည္၏။ ထုုိစတုုကၠနည္း, ပဥၥကနည္း
တုုိ႔၌ပင္လွ်င္ စတုုကၠနည္းအရ တတိယစ်ာန္၌၄င္း၊ ပဥၥကနည္းအရ စတုုတၳစ်ာန္၌၄င္း ဧကဂၢတာသည္
သုုခႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ သုုခသဟဂုုတ္ သမာဓိမည္၏။ အဆုုံးစ်ာန္၌ ဧကဂၢတာသည္ ဥေပကၡာႏွင့္
တကြျဖစ္ေသာ ဥေပကၡာသဟဂုုတ္ သမာဓိမည္၏။ ဥပစာရ သမာဓိသည္ကား ပီတိသဟဂုုတ္ သုုခ
သဟဂုုတ္ေသာ္လည္း ျဖစ္၏။ ဥေပကၡာသဟဂုုတ္ ေသာ္လည္း ျဖစ္၏။ ဤသုုိ႔အားျဖင့္ ၃-ပါးအျပားရွိ၏။
စတုုတၳ ၃- ပါးတြဲ

ပရိတၱ၊ မဟဂၢတ၊ အပၺမာဏ သမာဓိ။
။ဥပစာရ အဆင့္၌ သမာဓိသည္ ဧကဂၢတာသည္ တန္ခုိး
အာႏုုေဘာ္ ေသးငယ္ေသာ တည္ၾကည္မႈ ပရိတၱ သမာဓိမည္၏။ ရူပကုုသိုလ္ အရူပကုုသိုလ္တုိ႔၌
ဧကဂၢတာသည္ ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သုိ႔ေရာက္ေသာ (ဝါ) ႀကီးက်ယ္ေသာ တည္ၾကည္မႈ မဟဂၢတ
သမာဓိမည္၏။ အရိယာမဂ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သမာဓိသည္ အတုုိင္းအရွည္မရွိေသာ တည္ၾကည္မႈ
အပၺမာဏ သမာဓိမည္၏။ ဤသုုိ႔လွ်င္ ၃-ပါးအျပားရွိ၏။

၄- ပါးတြဲ သမာဓိ
ပထမ ၄-ပါးတြဲ
ဆင္းရဲေသာက်င့္ရွိလ်က္ ေႏွးေသာအသိဥာဏ္ထူးရွိေသာ ဒုုကၡာပဋိပဒါ-ဒႏၵာဘိည သမာဓိ
သည္ရွိ၏။ ဆင္းရဲေသာအက်င့္ရွိလ်က္ ျမန္ေသာအသိဥာဏ္ထူးရွိေသာ ဒုုကၡာပဋိပဒါ-ခိပၺါဘိည
သမာဓိသည္ ရွိ၏။ ခ်မ္းသာ ေသာအက်င့္ရွိလ်က္ ေႏွးေသာအသိဥာဏ္ထူးရွိေသာ သုုခါပဋိပဒါဒႏၵာဘိည သမာဓိသည္ ရွိ၏။ ခ်မ္းသာေသာ အက်င့္ရွိလ်က္ ျမန္ေသာ အသိဥာဏ္ထူးရွိေသာ
သုုခါပဋိပဒါ-ခိပၺါဘိည သမာဓိသည္ ရွိ၏။
ပဋိပဒါႏွင့္ အဘိညာ။ သုုခႏွင့္ ဒုုကၡ

ထုုိတြင္ ေရွးဦးစြာ ႏွလုံးသြင္းသည္မွ စ၍ ဥပစာရသမာဓိ ျဖစ္ေပၚသည့္တုိင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ
သမာဓိဘာဝနာကုုိ “ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ ပဋိပဒါ”ဟုု ေခၚ၏။ ဥပစာရသမာဓိမွ စ၍ အပၺနာစ်ာန္
တုုိင္ေအာင္ျဖစ္ေသာ ပညာကုုိ “အဘိညာ”ဟုု ေခၚ၏။
ထုုိပဋိပဒါသည္ တခ်ိဳ႕ေသာ ပုုဂိၢဳလ္အား ဆင္းရဲ၏။ နီဝရဏ အစရွိေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္တရား
တုုိ႔၏ ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ရႈပ္ေထြးထူထပ္သည္၏အျဖစ္ေၾကာင့္ ခဲယဥ္း၏။ ၄င္းကုုိ မွီဝဲရသည္မွာ မခ်မ္းသာ
(မလြယ္က)ူ ။ ဤသည္ကား “ဒုုက-ၡ ဆင္းရဲ၏”ဟူေသာ ပုုဒ္၏ ဆုုိလုိေသာ အနက္အဓိပၺါယ္ျဖစ္သည္။
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အခ်ိဳ႕ေသာ ပုုဂိၢဳလ္အား ထုုိသုိ႔ေသာ ရႈပ္ေထြးမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာ(လြယ္က)ူ ၏။
အဘိညာသည္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ပုုဂိၢဳလ္အား ေႏွး၏။ လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ျခင္းမရွိ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပုုဂိၢဳလ္အား
လ်င္ျမန္၏။
ထုုိပဋိပဒါတုုိ႔တြင္ ေနာက္၌ျပဆုုိမည့္ ေလ်ာက္ပတ္-မေလ်ာက္ပတ္ေသာအရာမ်ား၊ ပလိေဗာဓ
ကုုိျဖတ္ျခင္း အစရွိေသာ ပုုဗၺကိစၥမ်ား၊ အပၺနာ၌ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈဟူေသာ အပၺနာေကာသလႅ မ်ားတုုိ႔
တြင္ မေလ်ာက္ပတ္သည္ကုိ မွီဝဲေသာသူအား ဆင္းရဲေသာအက်င့္ “ဒုုကပ
ၡ ဋိပဒါ” သည္၄င္း၊ ေႏွးေသာ
အသိဥာဏ္ထူး “ဒႏၵာဘိညာ”သည္၄င္း ျဖစ္၏။ ေလ်ာက္ပတ္သည္ကုိ မွီဝဲေသာသူအား ခ်မ္းသာေသာ
အက်င့္ “သုုခပဋိပဒါ”သည္၄င္း၊ လ်င္ျမန္ေသာဥာဏ္ထူး “ခိပၺါဘိည”သည္၄င္း ျဖစ္၏။
ဥပစာရစ်ာန္ မရမီ ေရွးအဖုုိ႔၌ မေလ်ာက္ပတ္သည္ကုိ မွီဝဲ၍, ဥပစာရစ်ာန္ရသည္မွ ေနာက္အဖုုိ႔
၌ ေလ်ာက္ပတ္သည္ကုိ မွီဝဲေသာသူအား၄င္း၊ ေရွ႕အဖုုိ႔၌ ေလ်ာက္ပတ္သည္ကို မွီဝဲ၍ ေနာက္အဖုုိ႔၌
မေလ်ာက္ပတ္သည္ကုိ မွီဝဲေသာသူအား၄င္း ပဋိပဒါ-အဘိညာ တုုိ႔၏ ေရာေႏွာသည္၏ အျဖစ္ကုိ
သိအပ္၏။
ထုမ
ုိ ွတပါး ပလိေဗာဓကုုိျဖတ္ျခင္း အစရွိေသာ ပုုဗၺကိစၥကုိ မျပဳမူ၍ ဘာဝနာကုုိ အားထုုတ္ေသာ
သူအား ဒုုကၡပဋိပဒါ (ဆင္းရဲေသာအက်င့)္ ျဖစ္၏။ အပၺနာေကာသလႅႏွင့္ မျပည့္စုံေသာသူအား
ဒႏၵာဘိညာ(ေႏွးေသာ အသိဥာဏ္ထူး)ျဖစ္၏။ ၄င္းတုုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသူအား ခိပၺါဘိညာ (လ်င္ျမန္
ေသာ အသိဥာဏ္ထူး) ျဖစ္၏။

ပဋိပဒါ- အဘိညာတုုိ႔ ျဖစ္ပုံတနည္း
တနည္းအားျဖင့္မူကား တဏွာႏွင့္ အဝိဇၨာတုုိ႔၏ အစြမ္းအားျဖင္၄
့ င္း၊ သမထႏွင့္ ဝိပႆနာတုုိ႔၌
အဓိကာရ (လြန္စြာအားထုုတ္ဖူးျခင္း)၏ အစြမ္းအားျဖင္၄
့ င္း ဤပဋိပဒါ-အဘိညာတုုိ႔၏ အထူးအျပားကို
သိအပ္၏။
ခ်ဲ႕ျပရလွ်င္ တဏွာလႊမ္းမုုိးေသာသူအား ဒုုကၡပဋိပဒါ ျဖစ္၏။ မလႊမ္းမုုိးေသာသူအား သုုခပဋိပဒါ
ျဖစ္၏။ အဝိဇၨာလႊမ္းမုုိးေသာသူူအား ဒႏၵာဘိညာ ျဖစ္၍ မလႊမ္းမုုိးေသာသူအား ခိပၺါဘိညာ ျဖစ္၏။ ထုုိမွ
တပါး သမထ၌ လြန္စြာအားထုုတ္ျခင္းကုုိ မျပဳဖူးေသာသူအား ဒုုကၡပဋိပဒါျဖစ္၍၊ ျပဳဖူူးေသာသူအား
သုုခပဋိပဒါျဖစ္၏။ ဝိပႆနာ၌ လြန္စြာ အားထုုတ္ျခင္းကုုိ မျပဳဖူးေသာသူအား ဒႏၵာဘိညာ ျဖစ္ၿပီး၊
ျပဳဖူးေသာသူအား ခိပၺါဘိညာျဖစ္၏။

ကိေလသာႏွင့္ ဣေျႏၵတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပုံထပ္ကြဲ
ထုုိ႔ျပင္ ကာမစၦႏၵစေသာ ကိေလသာႏွင့္ သဒၶါစေသာ ဣေျႏၵတုိ႔၏ အစြမ္းအားျဖင့္လည္း ဤ
ပဋိပဒါ, အဘိညာတုုိ႔၏ အထူးအျပားကုုိ သိအပ္၏။ ခ်ဲ႕ျပရလွ်င္ ကိေလသာအားႀကီး၍ ဣေျႏၵႏုေသာ
သူအား ဒုုကၡပဋိပဒါသည္၄င္း၊ ဒႏၵာဘိညာသည္၄င္း ျဖစ္၏။ ဣေျႏၵထက္ေသာသူကား ခိပၺါဘိညာ
ျဖစ္၏။ ကိေလသာနည္း၍ ဣေျႏၵႏုေသာသူအား သုုခပဋိပဒါသည္၄င္း၊ ဒႏၵာဘိညာသည္၄င္း ျဖစ္၏။
ဣေျႏၵထက္ေသာသူအား ခိပၺါဘိညာ ျဖစ္၏။
ဤဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ ပဋိပဒါ အဘိညာတုုိ႔တြင္ ဒုုကၡပဋိပဒါ(ဆင္းရဲေသာအက်င့)္ ျဖင္၄
့ င္း၊
ဒႏၵာဘိညာ(ေႏွးေသာအသိဥာဏ္ထူး)ျဖင္၄
့ င္း အပၺနာသမာဓိသုိ႔ ေရာက္၏။ ထုုိပုဂိၢဳလ္၏ သမာဓိကုိ
ဒုုကၡပဋိပဒါ ဒႏၵာဘိညာ သမာဓိဟု ေခၚသည္။ ႂကြင္းေသာ သမာဓိ ၃-ပါး၌လည္း ဤနည္းပင္တည္း။
ဤသုုိ႔လွ်င္ ဒုုကၡပဋိပဒါ-ဒႏၵာဘိညာ သမာဓိ စသည္အားျဖင့္ ၄-ပါးအျပားရွိ၏။
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ဒုုတိယ ၄- ပါးတြဲ သမာဓိ
ေသးငယ္၍ ေသးငယ္ေသာအာရုုံရွိေသာ (ပရိတၱ ပရိတၱာရမၼဏ)သမာဓိသည္ ရွိ၏။
ေသးငယ္၍ ႀကီးက်ယ္ေသာအာရုုံရွိေသာ (ပရိတၱ အပၺမာဏာရမၼ)သမာဓိသည္ ရွိ၏။ ႀကီးက်ယ္၍
ေသးငယ္ေသာအာရုုံရွိေသာ (အပၺမာဏ ပရိတၱာရမၼဏ) သမာဓိသည္ ရွိ၏။ ႀကီးက်ယ္၍ ႀကီးက်ယ္
ေသာ အာရုုံရွိေသာ (အပၺမာဏ အပၺမာဏာရမၼဏ) သမာဓိသည္ ရွိ၏။ ဤသုုိ႔ ၄-ပါး အျပားရွိ၏။
ထုုိ ၄-ပါးတုုိ႔တြင္ မေက်ျပြန္ေသးသည္ျဖစ္၍ အထက္စ်ာန္၏ အေၾကာင္း မျဖစ္ႏုိင္ေသးေသာ
သမာဓိသည္ ေသးငယ္ေသာ(ပရိတ)ၱ သမာဓိ မည္၏။ မပြါးေစအပ္ေသးေသာ အာရုုံ၌ျဖစ္ေသာ သမာဓိ
သည္ ေသးငယ္ေသာ အာရုုံရွိေသာ (ပရိတၱာရမၼဏ)သမာဓိ မည္၏။ ေကာင္းစြာပြားမ်ားအပ္ၿပီး
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ျပြန္သည္ျဖစ္၍ အထက္စ်ာန္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သမာဓိသည္ ႀကီးက်ယ္
ေသာ(အပၺမာဏ) သမာဓိမည္၏။ ပြားေစအပ္ၿပီးေသာ အာရုုံ၌ျဖစ္ေသာ သမာဓိသည္ကား ႀကီးက်ယ္
ေသာ အာရုုံရွိေသာ (အပၺမာဏာရမၼဏ) သမာဓိမည္၏။
ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ လကၡဏာတုုိ႔ ေရာေႏွာေသာအားျဖင့္ (ပရိတၱ အပၺမာဏာရမၼဏ သမာဓိ,
အပၺမာဏ ပရိတၱာရမၼဏ သမာဓိ ဟု)ု ေရာေႏွာေသာနည္းကုုိ သိအပ္၏။ ဤသုုိ႔လွ်င္ ၄-ပါးအျပားရွိ၏။
တတိယ ၄- ပါးတြဲ သမာဓိ

(၁) နီဝရဏကုုိ ပယ္ခြါၿပီးေသာ ဝိတက္,ဝိစာရ,ပီတ,ိ သုုခ,သမာဓိတုိ႔၏ အစြမ္းအားျဖင့္ အဂၤါ ၅ပါးရွိေသာ ပထမစ်ာန္တစ္ပါး။ (၂)ထုုိစ်ာန္မွအထက္ ဝိတက္,ဝိစာရ ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ ပီတ,ိ သုုခ,သမာဓိ
အားျဖင့္ အဂၤါသုုံးပါးရွိေသာ ဒုုတိယစ်ာန္တစ္ပါး။ (၃) ထုုိစ်ာန္မွ အထက္၍ ပီတိကင္းသည္ျဖစ္၍
သုုခ,သမာဓိအားျဖင့္ စ်ာန္အဂၤါ ႏွစ္ပါးရွိေသာ တတိယစ်ာန္တစ္ပါး။ (၄) ထုုိစ်ာန္မွ အထက္၌ သုုခကုုိ
ပယ္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ ဥေပကၡာေဝဒနာႏွင့္တကြ သမာဓိ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ အဂၤါႏွစ္ပါးရွိေသာ စတုုတၳစ်ာန္
တစ္ပါး။ ဤသုုိ႔ စ်ာန္ေလးပါး ျပားေသာေၾကာင့္ ဤစ်ာန္ေလးပါးတုုိ႔၏ အဂၤါျဖစ္ေသာ သမာဓိတုိ႔သည္
ေလးပါး ျဖစ္ကုန္၏။ ဤသုုိ႔လွ်င္ ေလးပါးေသာစ်ာန္တုိ႔၏ အဂၤါအားျဖင့္ ေလးပါးအျပားရွိ၏။

စတုုတၳ ေလးပါးတြဲ သမာဓိ
ဆုုတ္ယုတ္ျခင္းအဖု႔ရ
ုိ ွိေသာ ဟာနဘာဂိယ သမာဓိ၊ ရပ္တန္႔ျခင္းအဖုုိ႔ရွိေသာ ဌိတိဘာဂိယ
သမာဓိ၊ ထူးျခားျခင္းအဖုုိ႔ရွိေသာ ဝိေသသဘာဂိယ သမာဓိ၊ သစၥတို႔ကို ေဖါက္ထြင္းသိျမင္ျခင္း အဖုုိ႔
ရွိေသာ နိေဗၺဓဘာဂိယ သမာဓိ။
ထုုိေလးပါးတုုိ႔တြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္တုိ႔ ျဖစ္ေပၚသည္၏အစြမ္းအားျဖင့္ ဆုုတ္ယုတ္ျခင္း အဖုုိ႔ရွိ
သည္၏ အျဖစ္ကုိ သိအပ္၏။ ထုုိရဆဲစ်ာန္အားေလ်ာ္ေသာ သတိ၏ တည္ေနျခင္း၏ အစြမ္းအားျဖင့္
ရပ္တန္႔ျခင္းအဖုုိ႔ ရွိသည္၏အျဖစ္ကုိ သိအပ္၏။ အထက္စ်ာန္အထူးကို ရေစႏိုင္ျခင္း၏ အစြမ္းအားျဖင့္
ထူးျခားျခင္းအဖုုိ႔ရွိသည္၏ အျဖစ္ကုိ သိအပ္၏။ ၿငီးေငြ႔ေသာ ဝိပႆနာဥာဏ္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ
အမွတ္သညာႏွင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈတုိ႔ ျဖစ္ျခင္း၏ အစြမ္းအားျဖင့္ သစၥာတုုိ႔ကို ေဖါက္ထြင္းသိျမင္ျခင္းအဖုုိ႔
ရွိသည္၏အျဖစ္ကုိ သိအပ္၏။ ဤစကားႏွင့္အညီ အဘယ္ကဲ့သုိ႔ ေဟာေတာ္မူသနည္းဟူမ-ူ
“ပထမစ်ာန္ ရေသာပုုဂိၢဳလ္ကုိ ကာမကုုိအာရုုံျပဳကုုန္ေသာ အမွတ္သညာႏွင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈတုိ႔
သည္ လႊမ္းမုုိး၍ ျဖစ္ကုန္ျငားအံ့။ ထုုိပုဂိၢဳလ္၏ပညာသည္ ဆုုတ္ယုတ္ျခင္း အဖုုိ႔ရွိ၏။ ထုုိပထမ
စ်ာန္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာ သတိရမႈသည္ တည္ရွိေနျငားအံ့။ ထုုိပုဂိၢဳလ္၏ ပညာသည္ ရပ္တန္႔ျခင္း
အဖုုိ႔ရွိ၏။ ဝိတက္ကင္းေသာ စ်ာန္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ အမွတသ
္ ညာႏွင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈတုိ႔
သည္ လႊမ္းမုုိး၍ ျဖစ္ကုန္ျငားအံ့။ ထုုိပုဂိၢဳလ္၏ ပညာသည္ ထူးျခားေသာအဖုုိ႔ရွိ၏။ ၿငီးေငြ႕ေသာ
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ဝိပႆနာဥာဏ္ႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ အမွတ္သညာႏွင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈတုိ႔သည္ လႊမ္းမုုိး၍ ျဖစ္
ကုုန္ျငားအံ့။ ထုုိပုဂိၢဳလ္၏ ပညာသည္ တပ္မက္ျခင္းကင္းေသာ မဂ္ႏွင့္ စပ္သည္ျဖစ္၍ သစၥာ
တုုိ႔ကုိ ေဖါက္ထြင္းသိျမင္ျခင္း အဖုုိ႔ရွိ၏” ဟူ၍ ေဟာေတာ္မူ၏။
ထုုိေလးပါးႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမာဓိသည္လည္း ေလးပါးပင္ျဖစ္သျဖင့္ ေလးပါးအျပားရွိ၏။
[* သတိ၏ တည္ေနျခင္း၏ အစြမ္းအားျဖင့္- ဟူရာ၌ ထုုိသတိသည္ကား ထုုိရဆဲစ်ာန္၌ သာယာေသာတဏွာဟုု
ဆုုိအပ္သည္မူလည္း ျဖစ္ေသာ, ထုုိတဏွာႏွင့္ယွဥ္ေသာ နာမ္ခႏၶာဟုု ဆုုိအပ္သည္မူလည္း ျဖစ္ေသာ မိစၦာသတိ
ပင္ျဖစ္သည္-- ဟူ၍ သေမၼာဟဝိေနာဒနီ အ႒ကထာ၌ မိန္႔ဆုိထား၏။
ထုုိရဆဲစ်ာန္၌ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိေသာ ပုုဂိၢဳလ္အား အထက္တရားထူးကို ျဖစ္ေစျခင္းငွာ မစြမ္းႏုုိင္ေသာ
ေၾကာင့္ ႏွစ္သက္တြယ္တာမႈ မကင္းမူ၍ ထုုိထုိစ်ာန္ကုိေဆာင္ေသာ သတိဟူ၍လည္း ဆုုိရန္ သင့္ေသး၏။
ထုုိ႔ေၾကာင့္ “သတိ၏”-ဟုု ဧကန္ဆုိထားေသာ အ႒ကထာ စကားအရာ၌ “သတိ၏ ေသာ္၄င္း၊ နိကႏိၱ၏
ေသာ္၄င္း”-ဟူ၍ မဟာဋီကာ၌ ႏွစ္သြယ္ႏွစ္ခြ ဆုုိထားျခင္းသည္ သင့္၏။ နိကႏိၱကုိေသာ္၄င္း၊ နိကႏိၱႏွင့္ယွဥ္ေသာ
စိတ္ေစတသိက္အေပါင္းကို ေသာ္၄င္း မိစၦာသတိ-ဟုု အ႒ကထာဆရာ ဆုုိသည္။]

ပဥၥ မ ေလးပါးတြဲ သမာဓိ
ကာမာဝစရ သမာဓိ၊ ရူပါဝစရ သမာဓိ၊ အရူပါဝစရ သမာဓိ၊ အပရိယာပႏၷ(ေလာက၌ အတြင္း
မဝင္ေသာ)သမာဓိ ဟူ၍ ေလးပါးအျပားရွိ၏။
ထုုိတြင္ အလုုံးစုုံေသာ ဥပစာရ ဧကဂၢတာသည္ ကာမာဝစရ သမာဓိမည္၏။ ထုုိအတူ ရူပါဝစရ
ကုုသုိလ္စိတ္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧကဂၢတာတုုိ႔သည္ ဤမွတပါးေသာ သမာဓိ သုုံးပါးမည္ကုန္၏။

ဆ႒မ ေလးပါးတြဲ သမာဓိ
ဆႏၵကို အႀကီးအမႈးျပဳ၍ သမာဓိကုိ ရျငားအံ့၊ စိတ္၏ တစ္အာရုုံတည္း၍ တည္ျခင္း ဧကဂၢတာ
ကုုိ ရျငားအံ့။ ဤသမာဓိကုိ ဆႏၵသမာဓိဟု ဆုုိအပ္၏။ ဝီရိယကုုိ အႀကီးအမႈးျပဳ၍ ရျငားအံ့။ ဤသမာဓိ
ကုုိ ဝီရိယသမာဓိဟု ဆုုိအပ္၏။ စိတ္ကုိ အႀကီးအမႈးျပဳ၍ သမာဓိကုိ ရျငားအံ့။ ဤသမာဓိကုိ စိတ-ၱ
သမာဓိဟု ဆုုိအပ္၏။ ပညာကုုိ အႀကီးအမႈးျပဳ၍ သမာဓိကုိ ရျငားအံ့။ ဤသမာဓိကုိ ဝီမံသသမာဓိ ဟုု
ဆုုိအပ္၏။

ငါးပါးတြဲ သမာဓိ
ဝိတက္, ဝိစာရ, ပီတ,ိ သုုခ, သမာဓိ တုုိ႔၏ အစြမ္းအားျဖင့္ အဂၤါငါးပါးရွိေသာ ပထမစ်ာန္
တစ္ပါး။ ထုုိမွ အထက္ ဝိတက္ကုိ ေက်ာ္လြန္ ဝိစာရ, ပီတ,ိ သုုခ, သမာဓိတုိ႔၏ အစြမ္းအားျဖင့္
စ်ာန္္အဂၤါေလးပါးရွိေသာ ဒုုတိယစ်ာန္တစ္ပါး၊ ထုုိမွ အထက္ ဝိစာရပါကင္း၍ ပီတ,ိ သုုခ,သမာဓိ တုုိ႔၏
အစြမ္းအားျဖင့္ စ်ာန္အဂၤါသုုံးပါးရွိေသာ တတိယစ်ာန္တစ္ပါး၊ ထုုိမွအထက္ သုုခ,သမာဓိဟူေသာ
စ်ာန္အဂၤါ၂-ပါးရွိေသာ စတုုတၳစ်ာန္တစ္ပါး၊ ဥေပကၡာေဝဒနာႏွင့္တကြ သမာဓိ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ စ်ာန္
အဂၤါ ၂-ပါးရွိေသာ ပဥၥမစ်ာန္ တစ္ပါး။ ဤသုုိ႔အားျဖင့္ သမာဓိငါးပါး အျပားရိွ၏။
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(င-စ) သမာဓိ၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း? သမာဓိ၏ ျဖဴစင္ေၾကာင္းကား
အဘယ္ပါနည္း?
ဤေမးခြန္း၏ ဝိဘင္းပါဠိေတာ္၌ ေဟာထားၿပီးျဖစ္၏။ ထုုိဝိဘင္းပါဠိေတာ္၌ “ညစ္ညဴးေၾကာင္း
ဟူသည္ကား ဆုုတ္ယုတ္ျခင္း အဖုုိ႔ရွိေသာ တရားတည္း။ ျဖဴစင္ေၾကာင္းဟူသည္ကား ထူးျခားျခင္း
အဖုုိ႔ရွိေသာ တရားတည္း”ဟုု ေဟာေတာ္မူ၏။
ထုုိစကားရပ္၌ “ပထမစ်ာန္ ရေသာပုုဂိၢဳလ္ကုိ ကာမကုုိ အာရုုံျပဳကုုန္ေသာ အမွတ္သညာႏွင့္
ႏွလုံးသြင္းမႈတုိ႔သည္ လႊမ္းမုုိး၍ျဖစ္ကုန္ျငားအံ့။ ထုုိပုဂိၢဳလ္၏ ပညာသည္ ဆုုတ္ယုတ္ျခင္း အဖုုိ႔ရွိ၏”
ဤသုုိ႔ အစရွိေသာ ေဒသနာနည္းျဖင့္ ဆုုတ္ယုတ္ျခင္းအဖုုိ႔ရွိေသာ တရားကုုိ သိအပ္၏။ “ဝိတက္
ကင္းေသာ စ်ာန္ႏွင့္တကြျဖစ္ကုန္ေသာ အမွတ္သညာႏွင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈတုိ႔သည္ လႊမ္းမုုိး၍ ျဖစ္ကုန္
ျငားအံ့။ ထုုိပုဂိၢဳလ္၏ သညာသည္ ထူးျခားျခင္းအဖုုိ႔ရွိ၏” ဤသုုိ႔ အစရိွေသာ ေဒသနာနည္းျဖင့္ ထူးျခား
ျခင္း အဖုုိ႔ရွိေသာ တရားကုုိ သိအပ္၏။
&&&&&&&&&&&&

ပလိေဗာဓ ၁၀- ပါးကုုိ ဖြင့္ျပခ်က္
(ဆ ) သမာဓိကုိ အဘယ္သုိ႔ ပြားေစအပ္သနည္း?
ဤေမးခြန္း၌ “ေလာကီသမာဓိ, ေလာကုုတၱရာသမာဓိ အားျဖင့္ ၂-ပါးအျပားရွိ၏” ဤသုုိ႔
စသည္ျဖင့္ ျပဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ သမာဓိအျပား၌ အရိယာမဂ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမာဓိကုိ ျပဆုုိခဲ့၏။ ထုုိ
အရိယာမဂ္ သမာဓိကုိပြားေစရန္ ဘာဝနာနည္းသည္ ပညာကုုိပြားေစေသာ ဘာဝနာနည္း၌ပင္လွ်င္
အတြင္းဝင္လ်က္ ရွိ၏။ အေၾကာင္းမွာ မဂ္ပညာကိုပြားေစၿပီး ျဖစ္လတ္ေသာ ထုုိမဂ္သမာဓိကုိလည္း
ပြားေစၿပီး ျဖစ္ေလေတာ့သည္သာ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းမဂ္သမာဓိကုိ ရည္ရြယ္၍ “ဤသုုိ႔ ပြားေစရမည္” ဟုု
တစုုံတရာမွ် အသီးအျခား မျပဆုုိေတာ့အံ့။
ေလာကီသမာဓိကုိမူကား သီလနိေဒၵသ၌ ျပဆုုိခဲ့ၿပီးေသာနည္းျဖင့္ သီလကုုိသုတ္သင္ၿပီလွ်င္
ေကာင္းစြာစင္ၾကယ္ေသာ သီလ၌တည္၍, ပလိေဗာဓ ၁၀-မ်ိုဳးတုုိ႔တြင္ တစ္စုံတစ္ခုေသာ ပလိေဗာဓ
ရွိပါမူ ထုုိပလိေဗာဓကုုိ ျဖတ္ၿပီးလွ်င္, ကမၼ႒ာန္းေပးေသာ ကလ်ာဏမိတၱ (မိတ္ေဆြေကာင္း ဆရာျမတ္)
ကုုိ ခ်ည္းကပ္၍, ကမၼ႒ာန္း ၄၀-တုုိ႔တြင္ မိမိစရုုိက္အားေလ်ာ္ေသာ တပါးပါးေသာ ကမၼ႒ာန္းကုုိယူ၍,
သမာဓိဘာဝနာႏွင့္ မေလ်ာ္ေသာေက်ာင္းကုုိ ပယ္ၿပီးလွ်င္ ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္း၌ ေနလ်က္, ပလိေဗာဓ
အငယ္ကုိလည္း ျဖတ္၍, ပြားေစပုုံ ဘာဝနာအစီအရင္ အလုုံးစုုံကုိ မယုုတ္ေလ်ာ့ေစပဲ ပြားေစအပ္၏။
ဤစကားသည္ သမာဓိဘာဝနာကုုိ ျပေသာဤအရာ၌ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေပတည္း။
ပလိေဗာဓ ၁၀- ပါး။

။ေက်ာင္း, ဒါယကာ, လာဘ္, ဂုုိဏ္း, လုုပ္စရာ အမႈကိစ(ၥ အလုုပ)္ , ခရီး,

ေဆြမ်ိဳး, က်မ္းဂန္, တန္ခုိး… ဟူ၍ ပလိေဗာဓ ၁၀-ပါးတုုိ႔တည္း။
ဤ ၁၀-ပါးတုုိ႔သည္ ပလိေဗာဓ(အေႏွာက္အယွက)္ မည္ကုန္၏။ ထုုိဆယ္မ်ိဳးတိ႕ု တြင္ ေက်ာင္း
သည္ပင္လွ်င္ အာဝါသပလိေဗာဓ(ေက်ာင္းအေႏွာက္အယွက)္ မည္၏။ ဒါယကာ စသည္တုိ႔၌လည္း
ဤနည္းပင္တည္း။
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(၁) အာဝါသ ပလိေဗာဓ= ေက်ာင္းအေႏွာက္အယွက္
တုုိက္ခန္းတစ္ခုကုိျဖစ္ေစ၊ ပရိဝုဏ္ တစ္ခုကုိျဖစ္ေစ၊ အလုုံးစုုံေသာ သံဃအရာမ္ကုိျဖစ္ေစ
ေက်ာင္း-ဟုု ဆုုိအပ္၏။ ထုုိေက်ာင္းသည္ အလုုံးစုုံေသာ ေယာဂီတုိ႔အတြက္ အေႏွာက္အယွက္
ပလိေဗာဓ မဟုုတ္ေပ။
ဤေက်ာင္းတြင္ အမႈကိစၥစသည္တုိ႔၌ ေၾကာင့္ၾကစုုိက္သူ၊ သပိတ္သကၤန္း စေသာ မ်ားစြာေသာ
သကၤန္းတုုိ႔ကုိ သုုိမွီးသိမ္းဆည္းထားေသာသူ၊ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္
ျဖစ္၍ တြယတ
္ ာေသာ စိတ္ရွိသူတုိ႔အားသာလွ်င္ ပလိေဗာဓ ျဖစ္၏။ ဤမွတပါးေသာသူအား မျဖစ္ေပ။
ၿမိဳ႕ဘုုန္းႀကီးႏွင့္ ေတာရ ဘုုန္းႀကီး ၂- ပါး

အမ်ိဳးေကာင္းသား ၂-ေယာက္တုိ႔ အႏုုရာဓၿမိဳ႕မွ ထြက္လာၾကၿပီး ထူပါရုုံေက်ာင္း၌ ရဟန္းျပဳၾက
၏။ ထုုိႏွစ္ပါးတုုိ႔တြင္ တစ္ပါးက ဝိနည္းကုုိ ႏႈတ္တက္ရေအာင္က်က္ၿပီး ၅-ဝါျပည့္ေသာအခါ ပဝါရဏာ
ျပဳၿပီးလွ်င္ ပါစိနခ႑ရာဇိ(အေရွ႕ဘက္ ေတာတန္းအျပတ္)မည္ေသာ အရပ္သုိ႔ ႂကြသြားေလ၏။ က်န္
တစ္ပါးကမူ ထူပါရုုံေက်ာင္း၌ပင္ သီတင္းသုုံးေနခဲ့၏။
ေတာထြက္သြားေသာ ရဟန္းက ထုုိအရပ္၌ ၾကာျမင့္စြာ ေနၿပီးေနာက္ (၁၀)ေျမာက္ မေထရ္
အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ “ဤအရပ္သည္ တစ္ကိုယ္တည္း ေနဖုုိ႔ရာ သင့္ေတာ္၏။ ယခုု ငါ့မိတ္ေဆြ
အားလည္း ထုုိအရပ္အေၾကာင္းကုုိ သြားေျပာၾကားအံ”့ ဟုု ၾကံစည္ေလ၏။ ၄င္းေနာက္ ထုုိအရပ္မွ
ထြက္ခဲ့ၿပီး ထူပါရုုံေက်ာင္းသုုိ႔ ေရာက္လာ၏။ ေက်ာင္းေနရဟန္းက ထုုိမိတ္ေဆြရဟန္း ဝင္လာစဥ္
ေတြ႔ျမင္၍ ခရီးဦးႀကိဳဆုက
ုိ ာ သပိတ္သကၤန္း လွမ္းယူကာ ဝတ္ျပဳ၏။
အာဂႏၱဳမေထရ္သည္ ေက်ာင္းသုုိ႔ေရာက္ၿပီးေနာက္ “ငါ့မိတ္ေဆြသည္ ေထာပတ္ျဖစ္ေစ၊
တင္လဲျဖစ္ေစ၊ အေဖ်ာ္ျဖစ္ေစ တစ္ခုခုေတာ့ အပုုိ႔လႊတ္လိမ့္မည္။ အေၾကာင္းကေတာ့ သူသည္ ဤၿမိဳ႕၌
အေနၾကာေပၿပီ”ဟုု ေတြးလ်က္ ေျမာ္လင့္ေန၏။ ညဥ့္အခါ ေျမွာ္သည့္အတုင
ုိ ္း မလာလတ္ေသာ နံနက္
အခါ၌ “ဒါယကာတုုိ႔ယူလာေသာ ယာဂုုခဲဖြယ္ကုိ အခုု အပုုိ႔လႊတ္ေပလိမ့္မည္”ဟုု ေျမွာ္လင့္ျပန္၏။
ထုုိယာဂုုခဲဖြယ္လည္း မလာလတ္ေသာ္ “ပုုိ႔သူဒါယကာမ်ား မရွိၾကေပ။ ရြာသုုိ႔ဆြမ္းခံဝင္ေသာ အခါ
လႈၾကလိမ့္မည္ ထင္၏”ဟုု ေတြးလ်က္ နံနက္ေစာေစာပင္လွ်င္ ထုုိေက်ာင္းေနရဟန္းႏွင့္ အတူ ရြာထဲသုိ႔
ဆြမ္းခံဝင္ေလ၏။
ထုုိရဟန္း ၂-ပါးတုုိ႔သည္ တစ္ခုေသာလမ္းကုုိ လွည့္လည္ ဆြမ္းခံသည္ရွိေသာ္ တစ္မႈတ္မွ်
ေသာ ယာဂုုကုိရ၍ ဆြမ္းစားဇရပ္၌ ထုုိင္ၿပီးလွ်င္ ေသာက္ၾက၏။ ထုုိ႔ေနာင္ အာဂႏၱဳမေထရ္သည္
“အၿမဲတမ္း ယာဂုုဝတ္ ရွိဟန္မတူေပ။ ယခုု ဆြမ္းစားခ်ိနက
္ ာလ၌ လူတုိ႔သည္ မြန္ျမတ္ေသာဆြမ္းကုုိ
လႈၾကေပလိမ့္မည္”ဟုု ၾကံေတြးျပန္၏။ ထုုိ႔ေနာက္ ဆြမ္းစားခ်ိန္၌လည္း ဆြမ္းခံ၍ရအပ္ေသာ ဆြမ္းကုုိ
သာလွ်င္ ဘုုန္းေပးၾကၿပီးေနာက္ အာဂႏၱဳမေထရ္က “အရွင္ဘုရား… ဤသုုိ႔ပင္ အခါခပ္သိမ္း မွ်တေနပါ
သေလာ”ဟုု ေက်ာင္းေနရဟန္းကုုိ ေမးေလ၏။ ေက်ာင္းေနရဟန္းက “ဟုုတ္ေပ၏ ငါ့ရွင”္ ဟုု ေျပာဆုုိ
၏။
ထုုိအခါ အာဂႏၱဳမေထရ္က “အရွင္ဘုရား.. ပါစိနခ႑ရာဇိအရပ္က ခ်မ္းသာပါ၏။ ထုုိအရပ္သုိ႔
ၾကြၾကပါစု”ုိ႔ ဟုု ေလွ်ာက္၏။ ဤတြင္ ေက်ာင္းေနရဟန္းက ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္တံခါးမွထြက္၍ အုုိးသည္ရြာ
လမ္းသုုိ႔ ႂကြေလ၏။ အာဂႏၱဳမေထရ္က “အရွင္ဘုရား.. ဒီလမ္းကို ဘာေၾကာင့္ ၾကြတာတုုန္းဘုုရား”ဟုု
ေမးေသာ္ “ငါ့ရွင…
္ သင္သည္ ပါစိနခ႑ရာဇိအရပ္၏ ဂုုဏ္ေက်းဇူးကုုိ ေျပာသည္မဟုုတ္ေလာ”ဟုု
ေျဖေလ၏။ အာဂႏၱဳမေထရ္က “အရွင္ဘုရားမွာ ဤမွ်ေလာက္ ကာလပတ္လုံး ေနရာအရပ္မွာ တစ္စုံ
တစ္ခုေသာ အပုုိပရိကၡယာ မရွိေတာ့ဘူးလား?”ဟုု ေမးေလ၏။ “မရွိဘူး ငါ့ရွင္၊ ကုုတင္ကလည္း
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သံဃိကျဖစ္၏။ ကုုတင္ကုိလည္း သိမ္းခဲ့ၿပီးၿပီ။ အျခားပစၥည္းလဲ မရွိပါဘူး”ဟုု ေက်ာင္းေနရဟန္းက
ေျပာ၏။
“အရွင္ဘုရား… တပည့္ေတာ္ကေတာ့ ေတာင္ေဝွး, ဆီက်ည္ေတာက္, ဖိနပ္အိတ္တုိ႔ ထူပါရုုံ
ေက်ာင္းမွာ က်န္ခဲ့ပါေသးတယ္ ဘုုရား”ဟုု အာဂႏၱဳမေထရ္က ေလွ်ာက္၏။ ထုုိအခါ ေက်ာင္းေနရဟန္း
က “ငါ့ရွင…
္ သင္ဟာ တေန႔တာမွ် ေန၍ ဤမွ်ေလာက္ မ်ားျပားေသာ ပစၥည္းတုုိ႔ကုိ ထားခဲ့ေပသကုုိး”
ဟုု အံ့အားသင့္လ်က္ ေျပာၾကားေလ၏။ “မွန္ပါ အရွင္ဘုရား”ဟုု အာဂႏၱဳမေထရ္က ဝန္ခံေလွ်ာက္ထား
ေလ၏။
ထုုိအာဂႏၱဳမေထရ္သည္ ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေက်ာင္းေနရဟန္းကို ရွိခုိးၿပီးလွ်င္
“အရွင္ဘုရားကဲ့သုိ႔ေသာ ပုုဂိၢဳလ္တုိ႔အား မည္သည့္ေနရာမဆုုိ (ဘယ္မွာ ေနေန) ေတာ၌ ေနသည္သာ
မည္ပါသည္ဘုရား။ ထူပါရုုံေစတီေတာ္သည္ ဘုုရားေလးဆူတုိ႔၏ ပရိေဘာဂဓာတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သရီရ
ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ဌာပနာရာ အရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေၾကးျပသာဒ္၌ သင့္ေလ်ာ္ေသာတရားမ်ားကုုိ နာၾကား
ျခင္း၊ မဟာေစတီကုိ ဖူးေျမွာ္ျခင္း၊ မေထရ္တုိ႔ကုိ ဖူးေျမာ္ျခင္းမ်ားကုုိလည္း ရအပ္ပါေပသည္။ ျမတ္စြာဘုုရား ပြင့္ေသာအခါကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပါေပသည္။ ဤအရပ္၌ပင္ အရွင္တုိ႔ သီတင္းသုုံးေတာ္မူၾကပါကုုန”္ ဟုု
ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ေနာက္ေန႔၌ သကၤန္းသပိတက
္ ုိ ယူၿပီးလွ်င္ မိမိခ်ည္းသာ ေတာသုုိ႔ ျပန္ႂကြသြား
ေလ၏။ ဤ ေက်ာင္းေနရဟန္းကဲ့သုိ႔ေသာ ပုုဂိၢဳလ္အား ေက်ာင္းသည္ ပလိေဗာဓ မျဖစ္ေပ။
ေက်ာင္းပလိေဗာဓႏွင့္ စပ္ေသာ စကားရပ္ ၿပီး၏။
(၂) ကုုလ ပလိေဗာဓ = ေဆြမ်ိဳး- ဒါယကာဟူေသာ အေႏွာက္အယွက္
ေဆြမ်ိဳးကုုိျဖစ္ေစ၊ အလုုပ္အေကၽြး ဒါယကာကုုိျဖစ္ေစ ကုုလ(ဒါယကာ)ဟုု ေခၚ၏။ မွန္၏။
“ဒါယကာတုုိ႔ ခ်မ္းသာသည္ရွိေသာ မိမိလည္း ခ်မ္းသာ၏” စေသာနည္းျဖင့္ လူဒါယကာတုုိ႔ႏွင့္ ကၽြမ္းဝင္
ႏွီးေႏွာ ေရာယွက္လ်က္ေနေသာ အခ်ိိဳ႕ေသာရဟန္းအား အလုုပ္အေကၽြး ဒါယကာေသာ္လည္း
ပလိေဗာဓ ျဖစ္၏။ ထုုိသုိ႔ေသာ ရဟန္းသည္ လူဒါယကာမ်ားႏွင့္ ကင္း၍ အနီးအနား ေက်ာင္းတုုိက္သုိ႔
ေသာ္လည္း တရားနာ မသြားႏုုိင္ေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာရဟန္းအား မိဘေသာ္လည္း ပလိေဗာဓ မျဖစ္ေပ။
ေကာရ႑ကေက်ာင္း၌ သီတင္းသုုံးေသာ မေထရ္၏ တူပဥၨင္းငယ္ ကဲ့သုိ႔တည္း။
ထုုိပဥၨင္းငယ္သည္ ပါဠိသင္ယူျခင္းငွာ ေရာဟဏဇနပုုဒ္သုိ႔ ႂကြသြားေလသတတ္။ မေထရ္၏
ႏွမျဖစ္ေသာ ဥပါသိကာမသည္လည္း သူ႔အကုုိ မေထရ္ကို အၿမဲတမ္း သူ႔သားရဟန္းအေၾကာင္း ေမး၏။
တေန႔သ၌ မေထရ္သည္ တူဦးဇင္းကုုိ ေခၚေဆာင္မည္ဟု ၾကံစည္လ်က္ ေရာဟဏဇနပုုဒ္သုိ႔ သြားေလ
၏။ တူပဇင္းကလည္း ဤအရပ္မွာ ေနတာၾကာၿပီျဖစ္သျဖင့္ သူ႔ဦးရီးေတာ္ မေထရ္ကုိ ဖူးေျမာ္၍ သူ႔မိခင္
အေၾကာင္းကုုိလည္း သိရၿပီးလွ်င္ ျပန္လာအံ့ဟု ၾကံစည္၍ ေရာဟဏဇနပုုဒ္မွ ထြက္လာခဲ့၏။
တူဝရီး ၂-ပါးတုုိ႔သည္ မဟာေဝလိဂဂၤါဟူေသာ ျမစ္ကမ္း၌ ဆုုံမိၾက၏။ တူပဇင္းငယ္က ဝတ္ျပဳ
ေသာအခါ မေထရ္က “ဘယ္အရပ္သုိ႔ သြားမည္နည္း”ဟုု ေမးလွ်င္ မိမိလာခဲ့ရင္း အေၾကာင္းကုုိ
ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ မေထရ္က “ရပ္ရြာသုုိ႔ ျပန္လာျခင္းသည္ ေကာင္း၏။ သင့္မယ္ေတာ္ကလည္း
ငါ့ကုိ အၿမဲေမးေနတယ္။ ငါလည္း သင့္ကုိ ေခၚဖုုိ႔လာခဲ့တာ။ သင့္ သြားပါေလ။ ငါလည္း ဤအရပ္၌ပင္
ဝါကပ္ေတာ့အ”ံ့ ဟုု မိန္႔ၾကား၍ ပဇင္းငယ္ကုိ လႊတ္လုိက္၏။ ပဇင္းငယ္သည္ ဝါကပ္ေသာေန႔မွာပင္
ထုုိေကာရ႑ကေက်ာင္းသုုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ ေနရမည့္ေက်ာင္းေဆာင္သည္လည္း သူ႔ဖခင္လႈဒါန္းထား
ေသာ ေက်ာင္း၌ပင္ ေနရာရလာ၏။
ထုုိအခါ သူ႔ဖခင္ဥပါသကာသည္ ေနာက္တေန႔တြင္ ထုုိေက်ာင္းသို႔လာ၍ ေက်ာင္းေနရဟန္းကုုိ
“အရွင္ဘုရား.. တပည့္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းမွာ အဘယ္ရဟန္းေတာ္ က်ေရာက္ပါသလဲ ဘုုရား”ဟုု ေမး
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သည္ရွိေသာ္ ဦးဇင္းငယ္တစ္ပါး က်ေၾကာင္းေျပာ၏။ ဒါယကာက ထုုိပဇင္းငယ္သုိ႔ ခ်ည္းကပ္ၿပီး “အရွင္
ဘုုရား၊ တပည့္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္း၌ ဝါကပ္ေသာ ရဟန္းအား ဝတ္ရွိပါသည္”ဟုု ေလွ်ာက္၏။ “ဘာဝတ္
လဲ”ဟုု ေမးလတ္ေသာ္ “ဝါတြင္းသုုံးလပတ္လုံး တပည့္ေတာ္တုိ႔ အိမ္၌သာ ဆြမ္းခံ၍ ပဝါရဏာျပဳၿပီး
ေနာက္ ႂကြေသာအခါ တပည့္ေတာ္တုိ႔အား အသိေပးေျပာၾကားရပါမည္”ဟုု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ပဇင္း
ငယ္သည္ လက္ခံလုိက္၏။ ဥပါသကာလည္း အိမ္သုိ႔ျပန္သြား၍ “ငါ့တုိ႔ေက်ာင္းမွာ အာဂႏၱဳတစ္ပါး
ေရာက္ေနတယ္။ ဆြမ္းလုုပ္ေကၽြးရမယ္”ဟုု ဆုုိေလေသာ္ ဥပါသိကာမလည္း “ေကာင္းပါၿပီ”ဟုု ဝန္ခံ၍
မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္မ်ားကို စီမံေလ၏။ ပဇင္းငယ္လည္း ဆြမ္းခံခ်ိန္၌ မိဘအိမ္သုိ႔ ႂကြေလ၏။
သုုိ႔ေသာ္ သူ႔ကုိ မည္သူမွ် မမွတ္မိၾကေခ်။
ပဇင္းငယ္သည္ သုုံးလပတ္လုံး အိမ္၌ပင္ ဆြမ္းဘုုဥ္းေပး၍ ဝါကၽြတ္လတ္ေသာ္ “ဦးပဇင္း
သြားေတာ့မည္”ဟုု ပန္ၾကားေလ၏။ ထုုိအခါ ပဇင္းငယ္အား ေဆြမ်ိဳးမ်ားက “အရွင္ဘုရား… မနက္ျဖန္မွ
ႂကြပါ”ဟုု ေလွ်ာက္ထားၿပီး ေနာက္ေန႔၌ အိမ္မွာပင္ ဆြမ္းကပ္လ်က္ ဆီက်ည္ေတာက္ကုိ အျပည့္ထည့္
ေပးၿပီး၊ တင္လဲ တစ္ခဲႏွင့္ ပိတ္စ ၉-ေတာင္ လႈလုိက္၏။ ပဇင္းငယ္လည္း အနုုေမာဒနာတရားေဟာၿပီး
ေရာဟဏဇနပုုဒ္အရပ္သုိ႔ ျပန္ႂကြသြားေလ၏။
ဦးရီးေတာ္ မေထရ္လည္း ပဝါရဏာျပဳၿပီး၍ ျပန္လာလတ္ေသာ ယခင္က ေတြ႔ဆုံခဲ့သည့္
ျမစ္ကမ္း၌ပင္ ေတြ႔ၾကေလ၏။ ပဇင္းငယ္က တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္း၌ ဝတ္ျပဳေသာအခါ ဦးရီးေတာ္က
“သင့္မယ္ေတာ္ကုိ ေတြ႔ခဲရ
့ ဲ႕လား”ဟုု ေမးေလ၏။ ပဇင္းငယ္က ေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္းေျပာၿပီး အေၾကာင္းစုုံကုိ
လည္း ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ မိဘအိမ္မွ ရခဲ့ေသာ ဆီျဖင့္ပင္ မေထရ္၏ ေျခတုုိ႔ကုိ သုုတ္လိမ္းေပး၍
တင္လဲခဲျဖင့္ ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ကပ္ၿပီးလွ်င္ ပိတ္စကုုိလည္း ဦးရီးေတာ္ကုိပင္ လႈဒါန္းလုုိက္ေလ၏။
၄င္းေနာက္ မေထရ္အား ရွိခုိးၿပီး “အရွင္ဘုရား.. တပည့္ေတာ္အား ေရာဟဏဇနပုုဒ္သည္သာ ေလ်ာက္
ပတ္ပါ၏”ဟုု ေလွ်ာက္ထား၍ သြားေလ၏။ မေထရ္သည္လည္း ေနာက္ေန႔၌ ေကာရ႑ကရြာေက်ာင္း
သုုိ႔ ေရာက္ေလ၏။
ႏွမျဖစ္ေသာ ဥပါသိကာမသည္လည္း “ငါ့အစ္ကုိ မေထရ္ျပန္လာလွ်င္ ငါ့သားကုုိ ေခၚလာလိမ့္
မည္”ဟုု အၿမဲမျပတ္ လမ္းသုုိ႔ ထြက္ေျမွာ္ေန၏။ တစ္ပါးတည္း ႂကြလာေသာ မေထရ္ကုိျမင္လတ္ေသာ္
“ငါ့သားေတာ့ ေသၿပီထင္တယ္။ မေထရ္က တစ္ပါးတည္း ႂကြလာတယ္”ဟုု ထင္ကာ မေထရ္၏
ေျခရင္း၌ဝပ္၍ ငုုိေႂကြးေလ၏။ ထုုိအခါ မေထရ္သည္ “ပဇင္းငယ္သည္ အလုုိနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ မိမိကုိ
မည္သူမွန္း မသိေစမူ၍သာလွ်င္ သြားဟန္တူေလသည္”ဟုု သေဘာေပါက္ကာ သူ႔ႏွမကုုိ ႏွစ္သိမ့္ေစ
၏။ ၿပီးမွ ျဖစ္ေၾကာင္းအစုုံကုိ အကုုန္ေျပာျပကာ သူ႔တူလႈလုိက္ေသာ ပိတ္စကုုိပါ ထုုတ္ျပေလ၏။
ထုုိအခါ မယ္ေတာ္ ဥပါသိကာမသည္ ၾကည္ညိဳေသာေၾကာင့္ သားပဇင္းငယ္ သြားရာအရပ္သုိ႔
ေရွးရႈကာ ရင္ျဖင့္ဝပ္၍ ရွိခုိးလ်က္ “ငါ့သားႏွင့္တူေသာ ရဟန္းကုုိ မ်က္ေမွာက္သက္ေသျပဳ၍ ျမတ္စြာ
ဘုုရားသည္ ရထဝိနီတသုုတ္၌လာေသာ အက်င့္က၄
ုိ င္း၊ နာလကရဟန္းအား ေဟာေသာ ေမာေနယ်
အက်င့္ကုိေသာ္၄င္း၊ တုုဝဋၬကသုုတ္၌လာေသာ အက်င့္က၄
ုိ င္း၊ ပစၥည္းေလးပါးကုုိ ေရာင့္ရဲျခင္းႏွင့္
ဘာဝနာ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းကို ျပတတ္ေသာ မဟာအရိယဝံသ အက်င့္က၄
ုိ င္း ေဟာေတာ္မူခဲ့ဟန္ တူေပ
သည္။ ေမြးမိခင္အိမ္၌ သုုံးလပတ္လုံး ဆြမ္းဘုုဥ္းေပးေနပါလ်က္လည္း “ဦးပဇင္းက ဒကာမႀကီးရဲ႕သား၊
ဒကာမႀကီးက ဦးဇင္းရဲ႕ မယ္ေတာ္”ဟုု ဤမွ်ေလာက္ေသာ္မွ မေျပာပဲ ေနႏုုိင္ေတာ္မူပါေပသည္။ အံ့ဖြယ္
ေယာက္်ားပါတကား”ဟုု ေျပာဆုုိေလွ်ာက္ထားေလ၏။
ဤသုုိ႔ သေဘာရွိေသာ ရဟန္းအား မိဘ၌ေသာ္လည္း ပလိေဗာဓမျဖစ္ေပ။ အျခားေသာ
အလုုပ္အေကၽြး ဒါယကာမ်ားကုုိကား အဘယ္ ဆုုိဖြယ္ရာ ရွပ
ိ ါေတာ့အံ့နည္း။
ကုုလပလိေဗာဓႏွင့္ စပ္ေသာ စကားရပ္ ၿပီး၏။
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(၃) လာဘ ပလိေဗာဓ = လာဘ္ဟူေသာ အေႏွာက္အယွက္
ပစၥည္းေလးပါးတုုိ႔ကုိ လာဘ္-ဟုု ဆုုိအပ္၏။ ထုုိပစၥည္းေလးပါးတုုိ႔သည္ အဘယ္သုိ႔ ပလိေဗာဓ
ျဖစ္သနည္း။ အေျဖကား… ဘုုန္းႀကီးေသာ ရဟန္းအား ေရာက္ေလရာရာ အရပ္၌ လူတသ
ုိ႔ ည္ အၿခံအရံ
ပစၥည္းမ်ားစြာျဖင့္ လႈၾကကုုန္၏။ ထုုိရဟန္းသည္ လူတုိ႔အား အႏုုေမာဒနာတရား ေဟာရသျဖင့္
ရဟန္းတရားကို အားထုုတ္ခြင့္ မရေတာ့ေပ။ အရုုဏ္တက္သည္မွ ညဥ့္ဦးပုုိင္းတုုိင္ေအာင္ လူတုိ႔ႏွင့္
ေရာယွက္မႈ မျပတ္ေတာ့ေပ။ တဖန္ မုုိးလင္းခါနီး နံနက္ေစာေစာႀကီးတြင္ ပစၥည္းမ်ားျခင္းကုုိ လုုိလား
ေသာ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ေဆာင္ ရဟန္းတုုိ႔သည္ လာၾက၍ “အရွင္ဘုရား၊ ဤမည္ေသာ ဥပါသကာသည္,
ဥပါသိကာမသည္, အမတ္သည္, အမတ္၏သမီးသည္ အရွင္ဘုရားတုုိ႔ကုိ ဖူးျမင္လုိပါသည္”ဟုု
ေလွ်ာက္ၾက၏။
ထုုိဘုန္းကံႀကီးေသာ ရဟန္းသည္ “ငါ့ရွင.္ . သပိတ္သကၤန္းကုုိ ယူခဲ့ေလာ့”ဟုု အလုုပ္အေကၽြး
ရဟန္းကုုိ ေစခုုိင္းလ်က္ သြားဖုုိ႔ စီမံရ၏။ ဤနည္းျဖင့္ ဒါယကာတုုိ႔ကုိ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း၌ အၿမဲ ေၾကာင့္ၾက
စုုိက္ရ၏။ ထုုိသုိ႔ေသာ ရဟန္းအားသာလွ်င္ ထုုိပစၥည္းေလးပါးတုုိ႔သည္ ပလိေဗာဓျဖစ္၏။ ထုုိဘုန္းကံႀကီး
ေသာ ရဟန္းသည္ ဒါယကာတုုိ႔ကို စြန္႔ခြါ၍ မိမိကသ
ုိ ိသူ မရွိေသာအရပ္၌ တပါးတည္း က်င့္သုံးသင့္ေပ
သည္။ ဤသုုိ႔ က်င့္သည္ရွိေသာ္ ပလိေဗာဓ ျပတ္ေလ၏။
လာဘ္ ပလိေဗာဓႏွင့္ စပ္ေသာ စကားရပ္ ၿပီး၏။
(၄) ဂဏ ပလိေဗာဓ = ဂုုိဏ္း အေႏွာက္အယွက္
သုုတၱန္ေဆာင္ ဂုုိဏ္းကုုိျဖစ္ေစ၊ အဘိဓမၼာေဆာင္ ဂုုိဏ္းကုုိျဖစ္ေစ ဂုုိဏ္း-ဟုုေခၚ၏။ ထုုိဂဏ
ုိ ္း
အား ပါဠိကုိျဖစ္ေစ, အ႒ကထာကုုိျဖစ္ေစ ပုုိ႔ခ်ေပးရသည္ျဖစ္၍ တရားအားထုုတ္ခြင့္မရေသာ ရဟန္း
အားသာလွ်င္ ဂုုိဏ္းသည္ ပလိေဗာဓ မည္၏။
ထုုိရဟန္းသည္ ထုုိပလိေဗာဓကုုိ ဤဆုုိလတံ့အတုုိင္း ျဖတ္အပ္၏။ အကယ္၍ သင္ယူသူ
ရဟန္းတုုိ႔သည္ မ်ားစြာေသာအပုုိင္းတုုိ႔ကို သင္ယူအပ္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ အနည္းငယ္သာ ႂကြင္းက်န္သည္
ျဖစ္အံ့။ ထုုိလက္က်န္ကုိ အၿပီးသတ္၍ ေတာသုုိ႔ ဝင္အပ္၏။ အကယ္၍ အနည္းငယ္သာ သင္ရေသးၿပီး၊
အက်န္မ်ားေသးသည္ ျဖစ္အံ့။ တယူဇနာအတြင္း၌ ဂုုိဏ္းအား စာေပပုုိ႔ခ်တတ္ေသာ အျခားရဟန္းသုုိ႔
ခ်ဥ္းကပ္၍ “ဤရဟန္းတုုိ႔ကုိ အရွင္သည္ ပါဠိသင္ေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူပါ”ဟုု
ေလွ်ာက္ထားအပ္၏။ ဤသုုိ႔ လႊဲရမည့္ပုဂိၢဳလ္ကုိ မရေသာရဟန္းသည္ “ငါ့ရွင္တ…
ုိ႔ ငါ့မွာ ကိစၥတစ္ခု
ရွိေန၏။ သင္တုိ႔ ခ်မ္းသာယာအရပ္ကုိသာ သြားၾကပါကုုန”္ ဟုု ဆုုိကာ ဂုုိဏး္ ကုုိ စြန္႔ၿပီးလွ်င္ မိမိ၏
ရဟန္းကိစၥကုိ ျပဳသင့္ေပသည္။
ဂုုိဏ္းပလိေဗာဓႏွင့္ စပ္ေသာစကား ၿပီး၏။
(၅) အမႈကိစၥ ပလိေဗာဓ
လုုပ္စရာကိစၥ အသစ္ကုိ အမႈသစ္ဟု ေခၚ၏။ ထုုိအမႈကိစၥကို ျပဳေသာရဟန္းသည္ လက္သမား
စသည္တုိ႔ လုုပ္ခ ရ-မရကုုိ သိရမည္။ လုုပ္ၿပီးေသာအလုုပ,္ မၿပီးေသးေသာအလုုပ္တုိ႔ကုိ သိေအာင္
ေၾကာင့္ၾကစုုိက္ရ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အခါခပ္သမ
ိ ္း ပလိေဗာဓ ျဖစ္ေပသည္။
ထုုိအမႈကိစၥဟူေသာ ပလိေဗာဓကုုိလည္း ဤဆုုိလတံ့အတုုိင္း ျဖတ္အပ္၏။ အကယ္၍ လုုပ္
စရာ အနည္းငယ္ ႂကြင္းက်န္ေနျငားအံ့။ ထုုိကိစၥသည္ သံဃကိစၥျဖစ္မူ သံဃာအားျဖစ္ေစ၊ သံဃာ့
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ဝန္ေဆာင္ရဟန္းတို႔အား ျဖစ္ေစ လႊဲအပ္သင့္၏။ မိမိကိစၥျဖစ္မူ မိမိဝန္ေဆာင္ ရဟန္းတု႔အ
ုိ ား လႊဲအပ္
သင့္၏။ ထုုိသုိ႔ လႊဲအပ္ရမည့္သူကို မရေသာရဟန္းသည္ သံဃာအားစြန္႔၍ သြားသင့္ေပသည္။
ကိစၥပလိေဗာဓႏွင့္ စပ္ေသာ စကားရပ္ၿပီး၏။
(၆) ခရီး ပလိေဗာဓ
ခရီးသြားျခင္းကုုိ ဆုုိလုိသည္။ အၾကင္ရဟန္းအား တစ္စုံတစ္ခုေသာ အရပ္၌ ရွင္ျပဳေပးရမည့္
ရွင္ေလာင္းေသာ္လည္း ရွိျငားအံ့။ ရသင့္ရထုုိက္ေသာ တစုုံတခုုေသာ ပစၥည္းေသာ္လည္း ရွိျငားအံ့။
အကယ္၍ ထုုိပစၥည္းကုုိ မရလွ်င္ သည္းမခံႏုိင္ပါမူ ေတာသုုိ႔ဝင္၍ ရဟန္းတရား အားထုုတ္ေနေသာ္
လည္း ခရီးသြားလုုိေသာစိတ္ကုိ ေဖ်ာက္ႏုိင္ခဲ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ သြား၍ လုုပ္စရာကိစၥကို ၿပီးဆုုံးေစၿပီးမွ
သာလွ်င္ ရဟန္းတရား၌ ေၾကာင့္ၾကစုုိက္ အားထုုတ္သင့္ေပသည္။
ကိစၥပလိေဗာဓႏွင့္ စပ္ေသာ စကားရပ္ ၿပီး၏။
(ရ) ဥာတိ ပလိေဗာဓ
ေဆြမ်ိဳး-ဟူသည္ကား ေက်ာင္း၌ ဆရာ, ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ, အတူေနတပည့,္ အနီးေနတပည့,္
ဥပဇၥ်ာယ္တူ သီတင္းသုုံးေဘာ္တုိ႔သည္ ေဆြမ်ိဳးမည္၏။ အိမ္၌ မိဘညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ စေသာသူ
တုုိ႔သည္ ေဆြမ်ိဳးမည္၏။ ထုုိဆရာ စသည္တုိ႔သည္ မက်န္းမမာ ျဖစ္ကုန္လတ္ေသာ္ ဤေယာဂီရဟန္း
၏ ပလိေဗာဓ ျဖစ္ကုန္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ထုုိဆရာစေသာ ပုုဂိၢဳလ္တုိ႔ကုိ လုုပ္ေကၽြးျပဳစုု၍ ပကတိအတုုိင္း
က်န္းမာေအာင္ ျပဳျခင္းျဖင့္ ထုုိပလိေဗာဓကုုိ ျဖတ္အပ္၏။
ထုုိဆရာစသည္တ႔တ
ုိ ြင္ ေရွးဦးစြာ ျပရန္မွာ ဥပဇၥ်ာယ္သည္ မက်န္းမာ၍ ေရာဂါမွ လ်င္ျမန္စြာ
မထျငားအံ့။ တစ္သက္လုံးေသာ္လည္း လုုပ္ေကၽြးျပဳစုုအပ္၏။ ရွင္ျပဳေပးေသာ သရဏဂုုံဆရာ, ရဟန္းျပဳ
ေပးေသာ ကမၼဝါစာဆရာ, အတူေနတပည့,္ မိမိက ကမၼဝါဖတ္၍ ရဟန္းျပဳေပးေသာ အနီးေနတပည့,္
သရဂုုံေပး၍ ရွင္ျပဳေပးေသာ အနီးေနတပည္,့ ဥပဇၥ်ာယ္တူ သီတင္းသုုံးေဘာ္တုိ႔ကုိလည္း ထုုိ႔အတူပင္
ျပဳစုုလုပ္ေကၽြးအပ္၏။
နိႆယည္းဆရာ, က်မ္းဂန္သင္ၾကားေပးေသာဆရာ, နိႆယည္းယူတပည့,္ က်မ္းဂန္သင္ယူ
သည့္တပည့,္ ဆရာတူ သီတင္းသုုံးေဘာ္တုိ႔ကုိမူကား နိႆယည္း (သု)ုိ႔ က်မ္းဂန္သင္ၾကားမႈ မျပတ္
ေသးသမွ် ကာလပတ္လုံး လုုပ္ေကၽြးျပဳစုုအပ္၏။ စြမ္းႏုုိင္ပါမူ ထုုိ႔ထက္လြန္၍လည္း လုုပ္ေကၽြးျပဳစုုအပ္
သည္သာတည္း။
မိဘတုုိ႔၌ ဥပဇၥ်ာယ္ကဲ့သုိ႔ က်င့္အပ္၏။ မိဘတုုိ႔သည္ မင္းအျဖစ္၌ တည္ေစကာမူ သားရဟန္း၏
လုုပ္ေကၽြးျပဳစုုမႈကုိ ေတာင့္တျငားအံ့။ လုုပ္ေကၽြးျပဳစုုရမည္သာတည္း။ အကယ္၍ မိဘတု႔အ
ုိ ား ေဆးမရွိ
ျငားအ့ံ။ မိမိ၏ ေဆးပစၥည္းကုုိ ေပးရမည္။ မိမိ၌ ေဆးမရွိလတ္ေသာ္ အလႈခံေသာအက်င့္ျဖင့္ ရွာေဖြ၍
ေပးရမည္သာတည္း။ ညီအစ္ကုိ အစ္မ ႏွမတုုိ႔အားမူ ထုုိသူတုိ႔၏ ဥစၥာကုုိသာလွ်င္ ေဆးေဖာ္စပ္ေပးရ
မည္။ အကယ္၍ ထုုိသူတုိ႔အား ေဆးမရွိလွ်င္ မိမိေဆးကုုိ အခုုိက္အတန္႔ ေခ်းသည့္သေဘာျဖင့္ ေပး၍
ေနာင္အခါ အစားျပန္ရလွ်င္ ယူအပ္၏။ မရလွ်င္ ထုုိသူတုိ႔ကုိ မေတာင္းအပ္။
ေဆြမ်ိဳးမေတာ္ေသာ ေယာက္ဖအား ေဆးကုုျခင္း ေဆးေပးျခင္းငွာ မအပ္ေပ။ “သင္၏ခင္ပြန္း
အား ေပးေလာ့”ဟုု ဆုုိ၍ မိမိႏွမကုုိမူကား ေပးအပ္၏။ အစ္ကုိ႔ဇနီးျဖစ္ေသာ မရီး (သု)ုိ႔ ညီ၏ဇနီးျဖစ္
ေသာ ခယ္မတုုိ႔၌လည္း ဤနည္းအတုုိင္းပင္တည္း။ ထုုိေယာက္ဖ, မရီး, ခယ္မတုုိ႔၏ သားသမီးတုုိ႔သည္
ကား ထုုိရဟန္း၏ ေဆြမ်ိဳးတုုိ႔သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆးကုုအပ္ေပသည္။
ေဆြမ်ိဳး ပလိေဗာဓႏွင့္စပ္ေသာ စကားရပ္ ၿပီး၏။
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(၈) အနာေရာဂါ ပလိေဗာဓ
အနာေရာဂါ ဟူသည္ကား တစုုံတခုုေသာ အနာေရာဂါတည္း။ ထုုိအနာေရာဂါသည္ နာက်င္
ႏွိပ္စက္လတ္ေသာ္ ရဟန္းအား ပလိေဗာဓ မည္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ထုုိပလိေဗာဓကုုိ ေဆးကုုျခင္းျဖင့္
ျဖတ္ရမည္။ အကယ္၍ ရက္အနည္းငယ္ ေဆးကုုေသာ္လည္း မေပ်ာက္ျငားအံ့။ “ငါသည္ ခႏၶာကုုိယ္
တည္းဟူေသာ နင္၏ ကၽြန္မဟုုတ္။ အခစားလည္း မဟုုတ္။ သင့္ကုိသာလွ်င္ လုုပ္ေကၽြးလ်က္ အစ
မထင္ သံသရာဝဋ္၌ ဆင္းရဲသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ရေလၿပီ”ဟုု ခႏၶာကုုိယ္ကုိ ကဲ့ရဲ႕၍ တရားကုုိသာလွ်င္
အားထုုတ္သင့္၏။
ေရာဂါ ပလိေဗာဓႏွင့္ စပ္ေသာ စကားရပ္ ၿပီး၏။
(၉) က်မ္းဂန္ ပလိေဗာဓ
က်မ္းဂန္ဟူသည္ ပိဋကတ္ဟူေသာ ပရိယတ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတည္း။ ထုုိက်မ္းဂန္ကုိ
ရြတ္အံသရဇၥ်ာယ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အၿမဲေၾကာင့္ၾကစုုိက္ေနေသာ ရဟန္အးား ပလိေဗာဓျဖစ္၏။ အၿမဲ
ေၾကာင့္ၾကမစုုိက္ေသာ ရဟန္းအား မျဖစ္ေပ။ ထုုိသုိ႔ ပလိေဗာဓ မျဖစ္ရာ၌ ဤဆုုိလတံ့ေသာ ဝတၳဳမ်ား
ျဖင့္ သိအပ္၏။
ပရိယတိၱ ေဆာင္ေနေသာ မေထရ္မ်ားအေၾကာင္း

(၁) မဇိၥ်မနိကာယ္ေဆာင္ ေဒဝမေထရ္သည္ မလယအရပ္၌ေနေသာ ေဒဝမေထရ္ထံသြား၍
ကမၼ႒ာန္းေတာင္း၏။ မလယဝါသီ ေဒဝမေထရ္က “ငါ့ရွင္ ပရိယတ္၌ အဘယ္သုိ႔ သေဘာရွိသနည္း”ဟုု
ေမးေလ၏။ “မဇိၥ်မနိကာယ္ကုိ ႏႈတ္တက္ေဆာင္ပါသည္ ဘုုရား”ဟုု ျပန္ေလွ်ာက္၏။ “ငါ့ရွင.္ . မဇိၥ်မ
နိကာယ္မည္သည္ ေဆာင္ရန္ခက္ခဲ၏။ မူလပဏၰာသကုုိ ရြတ္အံသူအား မဇိၥ်မပဏၰာသသည္ ႏႈတ္သုိ႔
ေရာက္လာတတ္၏။ မဇိၥ်မပဏၰာကုုိ ရြတ္အံသူအား ဥပရိပဏၰာသသည္ ႏႈတ္သုိ႔ ေရာက္လာတတ္၏။
သင့္အား အဘယ္မွာလွ်င္ ကမၼ႒ာန္းႏွလုံးသြင္းမႈ ျဖစ္ႏုိင္ပါအံ့နည္း”ဟုု မိန္႔ေလ၏။
“အရွင္ဘုရားတုုိ႔ထံ၌ ကမၼ႒ာန္းယူၿပီးသည္ရွိေသာ္ ပရိယတ္ကုိ ေနာင္တဖန္ျပန္၍ မၾကည့္ေတာ့
ပါ အရွင္ဘုရား”ဟုု ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ထိုမေထရ္သည္ ကမၼ႒ာန္းယူၿပီးလွ်င္ ၁၉-ႏွစ္ပတ္လုံး ရြတ္အံ့
ျခင္းကုုိ မျပဳဘဲ အႏွစ္ ၂၀-ေျမာက္၌ အရဟတၱဖုိလ္သုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ ထုုိအခါ သရဇၥ်ာယ္ျခင္းငွာ
လာၾကကုုန္ေသာ ရဟန္းတုုိ႔အား “ငါ့ရွင္တ…
ုိ႔ ငါသည္ ပရိယတ္ကုိ မၾကည့္သည္မွာ အႏွစ္ ၂၀-ရွိေပၿပီ။
သုုိ႔ေသာ္လည္း ဤမဇိၥ်မနိကာယ္၌ ကၽြမ္းက်င္စြာ ေလ့လာၿပီးျဖစ္၏။ အားထုုတ္ၾကပါကုုန”္ ဟုု ဆုုိၿပီးလွ်င္
အစမွ အဆုုံးတုုိင္ေအာင္ အကၡရာတစ္လုံးမွ်ေသာ္လည္း ထုုိမေထရ္အား ယုုံမွားသံသယမျဖစ္ေပ။
(၂) ကရုုဠိယေတာင္၌ သီတင္းသုုံးေနေသာ နာဂမေထရ္လည္း ၁၈-ႏွစ္ပတ္လုံး ပရိယတ္ကုိ
စြန္႔လႊတ္ၿပီးေနာက္ ရဟန္းတုုိ႔အား ဓာတုုကထာကုုိ ပုုိ႔ခ်ေလသည္။ အႏုုရာဓၿမိဳ႕ေန မေထရ္တုိ႔ႏွင့္အတူ
ႏွီးေႏွာတုုိက္ဆုိင္ၾကည့္ေသာအခါ ထုုိနာဂမေထရ္ထံမွ သင္ယူခဲ့ေသာ ရဟန္းတုုိ႔အား တစ္ခုေသာ ပဥွာ
ေသာ္လည္း အစဥ္ခၽြတ္လ်က္ ႏႈတ္တက္သည္ မရွိေပ။
(၃) မဟာဝိဟာရ ေက်ာင္းတုုိက္၌လည္း တိပိဋကစူဠာဘယ မည္ေသာ မေထရ္သည္
အ႒ကထာကုုိ မသင္ယူပဲပင္ နိကာယ္ငါးရပ္ကုိ သင္ယူၿပီးေသာအခါ ပရိယတ္၌ ပိဋကတ္သုံးပုုံကုိ
ဖြင့္ဆုိမည္ဟု စည္ေတာ္ကုိ တီးေစ၏။ ရဟန္းေတာ္မ်ားက “အဘယ္ဆရာ၏ ပုုိ႔ခ်စဥ္နည္း။ မိမိဆရာ၏
ပုုိ႔ခ်စဥ္ကိုသာလွ်င္ ဆိုေလာ့။ တပါးေသာပုုိ႔ခ်စဥ္ျဖင့္ ဆုုိျခင္းငွာ ခြင့္မေပးကုုန္အ”ံ့ ဟုု ေျပာဆုုိေလ၏။
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ထုုိအဘယမေထရ္၏ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာကလည္း မိမိထံ ဆည္းကပ္ဝတ္ျပဳလာစဥ္ ထုုိအဘယ
မေထရ္ကုိ “ငါ့ရွင-့္ သင္သည္ စည္ကုိ တီးခတ္ေစသေလာ”ဟုု ေမးေလ၏။ “မွန္ပါသည္ အရွင္ဘုရား”
ဟုု ေလွ်ာက္ ၏။ “အဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း”ဟုု ေမးျပန္၏။ “ပိဋကတ္ကုိ ဖြင့္ဆုိမည္ဟု
ရည္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ပါ အရွင္ဘုရား”ဟုု ေလွ်ာက္၏။ “ငါ့ရွင္ အဘယ- ဆရာတုုိ႔သည္ ဤပုုဒ္ကုိ
အဘယ္သုိ႔ ဖြင့္ဆုိသနည္း”ဟုု ေမးျပန္၏။ “ဤသုုိ႔ ဖြင့္ဆုိၾကပါသည္ အရွင္ဘုရား”ဟုု ေလွ်ာက္၏။
ဆရာက “ဟုုန”္ ဟုု ဆုုိကာ တားျမစ္လုိက္၏။ တဖန္ ထုုိအဘယမေထရ္က အျခားအျခားေသာ
ပရိယာယ္အားျဖင့္ “ဤသုုိ႔ ဖြင့္ဆုိၾကပါသည္ အရွင္ဘုရား”ဟုု သုုံးႀကိမ္တုိင္တုိင္ ျပင္၍ ျပင္၍ ေလွ်ာက္
ထားျပန္၏။ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာက “ဟုုန”္ ဟုုဆုိကာ တားျမစ္ၿပီးလွ်င္ “ငါ့ရွင-္ သင္ပထမဆုုိေသာ အဖြင့္
သည္သာလွ်င္ ဆရာတုုိ႔၏ ပုုိ႔ခ်စဥ္ျဖစ္ေပသည္။ သုုိ႔ရာတြင္ ဆရာတုုိ႔၏ႏႈတ္မွ သင္ယူထားသည္ မဟုုတ္
ေသာေၾကာင့္ “ဤသုုိ႔ ဆရာတုုိ႔ ဖြင့္ဆုိၾကပါသည္”ဟုု ၾကံံ့ၾကံ့တည္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏုုိင္ပဲ ရွိေခ်သည္။
သြားပါေခ်။ မိမိဆရာတုုိ႔၏ အထံ၌ နာယူေခ်ဦး”ဟုု ေျပာၾကားေလ၏။
“အဘယ္အရပ္သုိ႔ သြားရပါမည္နည္း အရွင္ဘုရား”ဟုု ေမးေလွ်ာက္ေလေသာ္ “ဂဂၤါျမစ္
တဖက္တြင္ ေရာဟဏဇနပုုဒ္၌ တုုလာဓာရေတာင္ေက်ာင္း၌ ပိဋကတ္သုံးပုုံကုိ အလုုံးစုုံ ကၽြမ္းက်င္
ေသာ မဟာဓမၼရကၡိတမည္ေသာ မေထရ္ရွိ၏။ ထုုိမေထရ္ထံသုိ႔ သြားေလာ”ဟုု ညႊန္ၾကားေလ၏။
“ေကာင္းပါၿပီ”ဟုု ဝန္ခံၿပီး စူဠာဘယမေထရ္သည္လည္း ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာကုုိ ရွိခုိးၿပီးလွ်င္ ရဟန္းငါးရာႏွင့္
အတူ မဟာဓမၼရကိၡတမေထရ္ထံသုိ႔ သြားေလ၏။
မဟာဓမၼရကိၡမေထရ္က “အဘယ့္ေၾကာင့္ လာသနည္း”ဟုု ေမးေလေသာ္ “အ႒ကထာကုုိ
သင္ယူျခင္းငွာ လာပါသည္”ဟုု ေလွ်ာက္ေလ၏။ “ငါ့ရွင္ အဘယ၊ ဒီဃနိကာယ္, မဇိၥ်မနိကာယ္တုိ႔၌
ငါ့ကုိ ရံဖန္ ရံခါ ေမးၾက၏။ ႂကြင္းေသာ နိကာယ္တုိ႔ကုိမူ အႏွစ္ ၃၀-တုုိ႔ပတ္လုံး ျပန္၍ မၾကည့္စဖူး။
သုုိ႔ေသာ္လည္း သင္သည္ ညဥ့္အခါ၌ ငါ့ထံတြင္ ပါဠိေတာ္ကုိ ျပန္ျပပါ။ ငါသည္ သင့္အား ေန႔အခါ၌
အ႒ကထာကုုိ ပုုိ႔ခ်ေပးပါမည္”ဟုု ေျပာၾကားေလသည္။ အဘယမေထရ္သည္ “ေကာင္းပါၿပီ အရွင္
ဘုုရား”ဟုု ဆုုိ၍ ထုုိမေထရ္ မိန္႔ဆုိသည္အ
့ တုုိင္း ျပဳလုုပ္ေလ၏။
ေက်ာင္းဝင္းတံခါး၌ မ႑ပ္ႀကီးကို ေဆာက္လုပ္ေစ၍ ရြာသူရြာသားတုုိ႔သည္ ေန႔တုိင္း တရားနာ
ျခင္းငွာ လာေရာက္ၾက၏။ အဘယမေထရ္သည္ ညဥ့္အခါ ပါဠိေတာ္ကုိ ျပန္ဆုိ၏။ ထုုိညဥ့္ျပန္ဆုိေသာ
ပါဠိေတာ္ကုိ ေန႔အခါ ဖြင့္ျပလ်က္ မဟာဓမၼရကိၡတ မေထရ္သည္ အစဥ္သျဖင့္ ေဒသနာကုုိ ၿပီးဆုုံးေစၿပီး
လွ်င္ ပလႅင္ထက္မွ ဆင္းကာ ဖ်ာေပၚ၌ ထုုိင္၍ “ငါ့ရွင…
္ ငါ့အား ကမၼ႒ာန္းတရားကို ေဟာၾကားပါ”ဟုု
ေတာင္းပန္ေလ၏။
“အရွင္ဘုရား.. အဘယ္သုိ႔ ဆုုိပါကုုန္သနည္း။ တပည့္ေတာ္သည္ အရွင္ဘုရားတုုိ႔ အထံ၌
သင္ယူရသည္ မဟုုတ္ပါေလာ။ တပည့္ေတာ္သည္ အရွင္ဘုရားတု႔ုိ မသိေသးေသာတရားကုုိ အဘယ္
သုုိ႔ ေဟာၾကားႏိုင္ပါမည္နည္း”ဟုု အဘယမေထရ္က ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ထုုိအခါ ဆရာျဖစ္ေသာ
မဟာဓမၼရကိၡတ မေထရ္က “ငါ့ရွင္ အဘယ၊ ပဋိပတ္(ကုုိယ္ေတြ႕အက်င္)့ ဟူေသာ သြားျခင္းျဖင့္
သြားၿပီး သိၿပီးေသာသူ၏ ဤအက်င့္လမ္းက အျခားတပါး ျဖစ္ပါသည္”ဟုု ဆုုိေလ၏။ ထုုိစဥ္အခါ၌
အဘယမေထရ္သည္ ေသာတာပန္ျဖစ္ေနသတတ္။
ထုုိ႔ေၾကာင့္ ထုုိအဘယမေထရ္သည္ မဟာဓမၼရကၡိတမေထရ္အား ကမၼ႒ာန္းေပးၿပီးလွ်င္
ျပန္လာ၍ ေၾကးျပႆဒ္၌ ပိဋကတ္သုံးပုုံပါဠိေတာ္ကုိ ဖြင့္ဆုိပုိ႔ခ်ေန၏။ ထုုိသုိ႔ ပို႔ခ်ေနစဥ္ “မဟာ
ဓမၼရကၡိတမေထရ္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေလၿပီ”ဟုု ၾကားသိရေလ၏။ ၾကားသိၿပီး၍ “ငါ့ရွင္တ-ုိ႔ သကၤန္းယူခဲ့ၾကပါ”
ဟုု ဆုုိၿပီး သန္႔ျပန္႔ေသာသကၤန္းကုုိ ရုုံ၍ “ငါရွင္တ…
ုိ႔ ငါတုုိ႔၏ဆရာအား အရဟတၱမဂ္သည္ ေလွ်ာက္ပတ္
လွပါေပ၏။ ငါတုုိ႔၏ ဆရာသည္ ေျဖာင့္လည္း ေျဖာင့္မတ္၏။ အာဇာနည္မေထရ္လည္း ျဖစ္ေပ၏။
ထုုိငါတုုိ႔ ဆရာသည္ မိမိတပည့္ စာသင္သား၏ အထံ၌ ဖ်ာေပၚမွာထုုိင္၍ “ငါ့အား ကမၼ႒ာန္းတရားကုုိ
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ေဟာၾကားပါေလာ”ဟုု ေတာင္းပန္ေပ၏။ ငါ့ရွင္တ-ုိ႔ ငါတုုိ႔ဆရာမေထရ္အား အရဟတၱမဂ္သည္
ေလွ်ာက္ပတ္လွပါေပ၏”ဟုု ေျပာဆုုိ၏။
ဤ ေဒဝ, နာဂ, မဟာဓမၼရကၡိတ မေထရ္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ သေဘာရွိေသာ ရဟန္းတုုိ႔အား က်မ္းဂန္
သည္ ပလိေဗာဓ မျဖစ္ေပ။
က်မ္းဂန္ပလိေဗာဓႏွင့္ စပ္ေသာ စကားရပ္ၿပီး၏။
၁၀။ တန္ခုိ္း ပလိေဗာဓ
တန္ခုိးဟူသည္ကား ပုုထုဇဥ္တုိ႔၌ျဖစ္ေသာ တန္ခုိးတည္း။ မွန္၏။ ထုုိပုထုဇဥ္တုိ႔တန္ခုိးသည္
ပက္လက္အိပ္တတ္ကာမွွ် သူငယ္ကဲ့သ၄
ုိ႔ င္း, ေကာက္ပင္ႏုကဲ့သ၄
ုိ႔ င္း မပ်က္ေအာင္ ေဆာင္ထားရန္
ခက္ခဲ၏။ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အေႏွာက္အယွက္ျဖင့္ပင္ ပ်က္စီးတတ္၏။ ထုုိတန္ခုိးသည္ ဝိပႆနာ
အတြက္သာ ပလိေဗာဓျဖစ္သည္။ သမာဓိ၏ ပလိေဗာဓကား မျဖစ္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
သမာဓိသုိ႔ ေရာက္ၿပီးမွသာ ထုုိတန္ခုိးသုုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္တည္း။
ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဝိပႆနာကုုိ အလုုိရွိေသာသူသည္ကား တန္ခုိးဟူေသာ ပလိေဗာဓကုုိလည္း
ျဖတ္အပ္၏။ သမာဓိကုိ အလုုိရွိေသာသူသည္ကား ႂကြင္းေသာ ပလိေဗာဓ ၉-ပါးကုုိသာ ျဖတ္အပ္ေပ
သည္။
တန္ခုိးပလိေဗာဓႏွင့္စပ္ေသာ စကားရပ္ ၿပီး၏။
**********************

ကမၼ႒ာန္းေပးသူကုိ ဖြင့္ျပျခင္း
“ကမၼ႒ာန္းေပးတတ္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းကုုိ ခ်ဥ္းကပ္၍” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္စကားရပ္၌
ကမၼ႒ာန္းသည္ အရာခပ္သိမ္း၌ အလုုိရွိအပ္ေသာ သဗၺတၳက ကမၼ႒ာန္း၊ အၿမဲေဆာင္ထားအပ္ေသာ
ပါဋိဟာရိယ ကမၼ႒ာန္းဟူ၍ ၂-မ်ိဳးရွိ၏။
ထုုိ ၂-မ်ိဳးတုုိ႔တြင္ (၁) ရဟန္းသံဃာ စသည္တုိ႔၌ ပြားေစအပ္ေသာ ေမတၱာကမၼ႒ာန္းသည္
၄င္း၊ (၂) မရဏႆတိ ကမၼ႒ာန္းသည္၄င္း သ ဗၺ တ ၳ က ကမၼ႒ာန္းမည္၏။ (၃) အသုုဘကမၼ႒ာန္း
သည္လည္း သ ဗၺ တ ၳ က ကမၼ႒ာန္းမည္၏ဟုု အခ်ိဳ႕က ဆုုိၾက၏။

[သဗၺတ=
ၳ အရာခပ္သိမ္း၌+အတၳက=အလုုိရိွအပ္ေသာ+ကမၼ႒ာန=ကမၼ႒ာန္း။]
[ စတုုရာရကၡာတိ= ဗုုဒၶါႏုုႆတိ ေမတၱာ စ၊ အသုုဘာ မရဏႆတိ- ဟူေသာ ခုုဒၵသိကၡာက်မ္း၌
ဗုုဒၶါႏုုႆတိ ႏွင့္တကြ ဤသဗၺတၳက ကမၼ႒ာန္း ၃-ပါးကိုပင္ အေစာင့္အေရွာက္တရား ၄-ပါးဟုု ျပဆုုိ
ထား၏။ ထုုိအလုုိအားျဖင့္ ဗုုဒၶါႏုုႆတိကိုလည္း သဗၺတၳက ကမၼ႒ာန္းဟုု ဆုုိသင့္ေပသည္။]
သ ဗၺ တ ၳ က ကမၼ႒ာန္းကုုိ အက်ယ္ရွင္းျပခ်က္
တရားအားထုုတ္ေသာ ေယာဂီရဟန္းသည္ ေရွးဦးစြာ “ဤေက်ာင္းတြင္း၌ ရွိသည္ အလုုံးစုုံ
ေသာ ရဟန္းမ်ား”ဟုု ပုုိင္းျခားသတ္မွတ္၍ ဥပစာရသိမ္ေခၚ ေက်ာင္းတုုိ္က္တြင္းရွိ ရဟန္းသံဃာကုုိ
“ဤေက်ာင္းတြင္းရွိ ရဟန္းအားလုုံးတုုိ႔သည္ က်န္းမာၾကပါေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲကင္းၾကပါေစ”ဟုု ေမတၱာကုုိ
ပြားေစအပ္၏။ ေက်ာင္းတြင္းရွိ နတ္မ်ား၊ ထုုိ႔ေနာက္ ၿမိဳ႕ရြာတြင္းရွိ အစုုိးရေသာ လူႀကီးမ်ား၊ ထုုိ႔ေနာက္
ဆြမ္းခံရြာ၌ေနေသာ လူတုိ႔ကုိ အစျပဳ၍ အလုုံးစုုံေသာ သတၱဝါတုုိ႔၌ ေမတၱာကုုိ ပြားေစအပ္၏။
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ထုုိသုိ႔ ပြားေစျခင္း၏ အက်ိဳးကား ရဟန္းသံဃာ၌ ပြားေစအပ္ေသာ ေမတၱာျဖင့္ အတူေန
သီတင္းသုုံးေဖၚတုုိ႔၏ စိတ္ကုိ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ေစ၏။ ထုုိအခါ ကမၼ႒ာန္းတရားအားထုုတ္ေသာ ရဟန္းအား
ထုုိသီတင္းသုုံးေဖၚရဟန္းတုုိ႔သည္ ခ်မ္းေျမ႕ေျပျပစ္ေသာ ဆက္ဆံျခင္းရွိၾကကုုန္၏။ ေက်ာင္းဝုုိင္းတြင္းရွိ
နတ္တုိ႔၌ ပြားေစအပ္ေသာေမတၱာျဖင့္ ႏူးညံ့သိ္မ္ေမြ႔ေသာ စိတ္ရွိၾကေသာနတ္တုိ႔သည္ ကမၼ႒ာန္း အား
ထုုတ္ေသာရဟန္းကုုိ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္၏။ ဆြမ္းခံရြာတြင္းရွိ အစုုိးရေသာ လူႀကီးမ်ား
ကုုိ ပြားေသာေမတၱာျဖင့္ ထုုိသူတုိ႔၏စိတ္ကုိ ႏူးညံ့ေစေသာေၾကာင့္ ထုုိအစုုိးရသူ လူႀကီးတုုိ႔သည္
ထုုိရဟန္း၏ ပရိကၡရာတုုိ႔ကုိ တရားႏွင့္အညီ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္ကုန္၏။ ဆြမ္းခံရြာတြင္းရွိ လူမ်ား
ကုုိ ပြားေသာေမတၱာျဖင့္ ထုုိလူတုိ႔၏ စိတ္ကုိ ၾကည္လင္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထုုိလူတုိ႔၏ ႏွိပ္စက္
ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမရွိပဲ သြားလာေနထုုိင္ရ၏။ အလုုံးစုုံေသာ သတၱဝါတုုိ႔ကုိ ပြားေစအပ္ေသာ ေမတၱာျဖင့္
အလုုံးစုုံေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတုုိ႔၌ အေႏွာက္အယွက္မရွိပဲ လွည့္လည္သြားလာရ၏။
ေသျခင္းတရားကုုိ အဖန္ဖန္ ေအာက္ေမ့ျခင္း(မရဏႆတိ)ျဖင့္ “ငါသည္ မုုခ် ေသရလတံ”့ ဟုု
ဆင္ျခင္မိေသာေၾကာင့္ မအပ္ေသာနည္းျဖင့္ ပစၥည္းရွာျခင္းကုုိ စြန္႔၍ အဆင့္ဆင့္ သံေဝဂကုုိ ပြားေစ
လ်က္ မွန္ကန္ေသာအက်င့္၌ မတြန္႔ဆုတ္ေသာ စိတ္ျဖစ္ျခင္း ရွိ၏။ အသုုဘသညာ၌ ေလ့လာၿပီးေသာ
စိတ္ရွိေသာ ထုုိသူ၏စိတ္ကုိ နတ္၌ျဖစ္ေသာ အာရုတ
ုံ ုိ႔ေသာ္မွလည္း ေလာဘ၏အစြမ္းအားျဖင့္ မဆြဲ
ေဆာင္ႏုိင္ၾကကုုန္။
ထုုိသုိ႔ ေက်းဇူးႀကီးလွသျဖင့္ အလုုံးစုုံေသာ ကမၼ႒ာန္းတရား အားထုုတ္ရာ၌ ေရွ႕သြားအျဖစ္ျဖင့္
အလုုိရွိအပ္ေသာေၾကာင္၄
့ င္း၊ လုုိရင္းျဖစ္ေသာ ဘာဝနာအားထုုတ္မႈ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္
၄င္း၊ သ ဗၺ တ ၳ က ကမၼ႒ာန္းဟူ၍ ဆုုိအပ္ေပသည္။
ပါရိဟာရိယ ကမၼ႒ာန္း

ကမၼ႒ာန္း ၄၀-တုုိ႔တြင္ တရားအားထုုတ္ေသာ ေယာဂီ၏ စရုုိက္ႏွင့္ေလွ်ာ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းသည္
ထုုိေယာဂီက အၿမဲအားထုုတ္ျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ထားအပ္ေသာေၾကာင္၄
့ င္း၊ အထက္ အထက္ျဖစ္ေသာ
ဘာဝနာပြားမႈ၏ နီးေသာအေၾကာင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင္၄
့ င္း ပါရိဟာရိယ က မၼ ႒ာန္းဟူ၍ ဆုုိအပ္ေပ
သည္။ ဤသုုိ႔ ၂-ပါးအျပားရွိေသာ ကမၼ႒ာန္းကုုိ ေပးတတ္ေသာပုုဂိၢဳလ္ကုိ ကမၼ႒ာန္းေပးသူဟု ေခၚ၏။
မိတ္ေဆြေကာင္း လကၡဏာ
မိတ္ေဆြေကာင္းဟူသည္မွာ- (၁)ခ်စ္ခင္အပ္၏၊ (၂)ေလးစားအပ္၏၊ (၃)ခ်ီးမြမ္းအပ္၏၊

(၄)သူတပါးကုုိ ဆုုိဆုံးမတတ္၏၊ (၅)မိမိက ဆုုိဆုံးမ ခံႏုိင္၏၊ (၆)သစၥာ, ပဋိစၥသမုုပၺါဒ္စေသာ
နက္နဲေသာ စကားကုုိ ေျပာေဟာတတ္၏၊ (၇)မေလ်ာ္ေသာအရာ၌ အတုုိက္တြန္းတတ္ေပ(ဒုုတိယမိတၱသုတ္၊ သတၱကနိပါတ္၊ အံ၊၂၊၄၂၂)
ဤသုုိ႔ေသာ ဂုုဏ္အဂၤါတုုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ဧကန္မုခ် အက်ိဳးစီးပြားကုုိ ရွာတတ္ေသာ သီလ သမာဓိ
ပညာ ႀကီးပြားေရးအဖုုိ႔၌တည္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းေပတည္း။
မိတ္ေဆြေကာင္းကုုိ ရွာေဖြျခင္း
“အာနႏၵ… ငါဘုုရားတည္းဟူေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္း
သေဘာရွိေသာ သတၱဝါတုုိ႔သည္ ပဋိသေႏၶေနရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏”(ကလ်ာဏမိတၱသုတ္၊ သံ၊
၁၊၈၈) ဤသုုိ႔စသည္ကုိ ေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုုရားသည္သာ အလုုံးစုုံေသာအျခင္းအရာ
ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းမည္ေပသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုုရားရွိေတာ္မူလွ်င္ ထုုိဘုရားထံ
ေတာ္၌ ကမၼ႒ာန္းကုုိ ယူျခင္းသည္ အေကာင္းဆုုံး ျဖစ္ေပသည္။
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ျမတ္စြာဘုုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီးလွ်င္ကား ရွစ္က်ိပ္ေသာ မဟာသာဝကတုုိ႔တြင္ သက္ေတာ္
ထင္ရွားရွိေသာ မဟာသာဝက၏ အထံ၌ ယူျခင္းငွာ သင့္ေပသည္။ ထုိမဟာသာဝကတုုိ႔ မရွိလွ်င္မူကား
မိမိယူလုိေသာ ကမၼ႒ာန္း၏အစြမ္းအားျဖင့္ပင္လွ်င္ စတုုက-ၠ ပဥၥမစ်ာန္တုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစ၍ စ်ာန္ကုိ အေျချပဳ
ကာ ဝိပႆနာကုုိ ပြားေစလ်က္ အာသေဝါကုုန္ခမ္းျခင္းသု႔ုိ ေရာက္ေသာ ရဟႏၱာ၏အထံ၌ ခံယူသင့္၏။
ရဟႏၱာက ဝန္ခံသလား?
ရဟႏၱာသည္ “ငါ ရဟႏၱာ” ဟူ၍ မိမိဂုဏ္ကုိ ထင္ရွားေဖၚျပပါသေလာ? ေမးခဲ့ေသာ္ အဘယ္မွာ
ဤသုုိ႔ ေမးဖြယ္ရွိအံ့နည္း။ “ကမၼ႒ာန္းအားထုုတ္သ”ူ ဟုု သိလွ်င္ “ငါ ရဟႏၱာ”ဟုု ထင္ရွားျပတတ္ေပ
သည္။ အႆဂုုတၱမေထရ္သည္ ကမၼ႒ာန္းအားထုုတ္ေသာ ရဟန္းအား “ဤသူသည္ ကမၼ႒ာန္း
အားထုုတ္သူတည္း”ဟုု သိေသာေၾကာင့္ ေကာင္းကင္၌ သားေရပုုိင္းကုုိ ခင္းလ်က္ ထုုိသားေရခင္း၌
ထုုိင္ကာ ကမၼ႒ာန္းကုုိ ေဟာခဲ့ဖူးသည္ မဟုုတ္ပါေလာ။ (စူဠသကုုလုဒါယီသုတ္၊ မဇိၥ်မ၊ပဏ္၊၂၂၁)
[မွတ္ခ်က္။

။ဤ၌ ရဟႏၱာပုုဂိၢဳလ္က ကမၼ႒ာန္းအားထုုတ္ေသာ ရဟန္းအား မိမိဂုဏ္ကုိ ျပသည္ဟု ဆုုိရာဝယ္ လူ-

သာမေဏတုုိ႔အား ျပသည္မဟုုတ္။ ရဟန္းအားသာ ျပသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ အေၾကာင္းမွာမူ လူ-သာမေဏတုုိ႔အား
မိမိရဟႏၱာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပလွ်င္ ဘူတာေရာစန သိကၡာပုုဒ္ျဖင့္ အာပတ္သင့္၏။ အရိယာပုုဂိၢဳလ္ဟူသမွ်သည္လည္း
သိလ်က္နဲ႔ ဝိနည္းသိကၡာပုုဒ္ကုိ လြန္က်ဴးရုုိး မရွိၾကေပ။]

ရဟႏၱာ မရခဲ့ေသာ္-

အကယ္၍ ကမၼ႒ာန္းေပးတတ္သူ ရဟႏၱာကုုိ ရခဲ့လွ်င္ေကာင္း၏။ မရခဲ့ေသာ္ အနာဂါမ္,
သကဒါဂါမ္,္ ေသာတာပန္, စ်ာန္ရပုုထုဇဥ္ႏွင့္ ပိဋကတ္ ၃-ပုုံေဆာင္၊ ၂-ပုုံေဆာင္၊ ၁-ပုုံေဆာင္ ပုုထုဇဥ္
ပုုဂိၢဳလ္တုိ႔တြင္ ေရွးေရွး အထက္ျဖစ္ေသာ ပုုဂိၢဳလ္၏ အထံ၌ ယူသင့္ေပသည္။ ပိဋကတ္ ၁-ပုုံေဆာင္
ပုုဂိၢဳလ္ပင္ မရွိလတ္ေသာ္ နိကာယ္တစ္ခုမွ်ကုုိ အ႒ကထာႏွင့္တကြ ေက်ျပြန္စြာ ေလ့လာထားေသာ
လဇီၹပုဂိၢဳလ္လည္း ျဖစ္ေသာသူ၏ အထံ၌ ယူသင့္ေပသည္။
သုုတ္ပါဠိေတာ္ကုိ ေဆာင္ေသာ, ဘုုရားႏွင့္ တပည့္သာဝကတုုိ႔၏ ဂုုဏ္ေက်းဇူးအႏြယ္ကုိ
အစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ, ဆရာ အစဥ္အဆက္၏ သင္ရုိး အစဥ္အဆက္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္
ေသာ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဆရာသည္ မိမိဆရာ၏ အယူအဆကုုိသာ ျပတတ္၏။ မိမိ အယူအဆကုုိ မျပ
တတ္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ေရွးမေထရ္ေက်ာ္တုိ႔က “လဇီၨ ရကၡိႆတိ၊ လဇီၨ ရကိၡႆတိ = လဇီၹပုဂိၢဳလ္
ေစာင့္ေရွာက္လိမမ
့္ ည္၊ လဇီၨပုဂိၢဳလ္ ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မည္”ဟုု သုုံးႀကိမ္တုိင္တုိင္ မိန္႔ဆုိခဲ့ၾကေလၿပီ။
ဗဟုုသုတမ်ားေသာ ဆရာကုုိ ရွာ

ေဖၚျပခဲ့ၿပီးေသာ ကမၼ႒ာန္းဆရာတုုိ႔တြင္ ေရွး၌ဆုုိခဲ့ေသာ ရဟႏၱာစသည္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ရထား
ေသာ အက်င့္လမ္းကုုိသာလွ်င္ ေျပာဆုုိတတ္ၾကေပသည္။ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ ကမၼ႒ာန္းဆရာ
သည္ကား ထုုိထုိဆရာသုုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ပါဠိအ႒ကထာတုုိ႔ကုိ ေက်ျပြန္စြာ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ သုုတ္သင္
ထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုုိထုိသုတ္က၄
ုိ င္း၊ ထုုိသုတ္သုိ႔ အစဥ္လုိက္ေသာ အေၾကာင္းယုုတိၱက၄
ုိ င္း၊
ေကာင္းစြာမွတ္သားလ်က္ ေလ်ာ္သည္ မေလ်ာ္သည္ကို ယွဥ္ေစလ်က္ ခ်ဳံပိတ္ေပါင္းထူထပ္ေသာ
အရပ္၌ သြားေသာ ဆင္ေျပာင္ကဲ့သုိ႔ ကမၼ႒ာန္းအစီအရင္ဟူေသာ လမ္းမႀကီးကိုျပလ်က္ ကမၼ႒ာန္းကုုိ
ေဟာေပလိမ့္မည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ကမၼ႒ာန္းေပးတတ္ေသာ ဤသုုိ႔သေဘာရွိေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းကုုိ
ခ်ဥ္းကပ္၍ ထုုိထိုကမၼ႒ာန္းဆရာ မိတ္ေဆြေကာင္းအား ျပဳသင့္ေသာ ဝတ္အက်င့္ကုိ ျပဳ၍ ကမၼ႒ာန္းကုုိ
ယူသင့္ေပသည္။

၃။ကမၼ႒ာနာဂၢဟဏနိေဒၵသ
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[သပၺါယာသပၺါယံ ေယာေဇတြာ= ကမၼ႒ာန္းနာယူေသာ တပည့္အား သပၺါယျဖစ္သည္ေသာ အရာကုုိ မွီဝဲရန္၊
မျဖစ္ေသာအရာကုုိ ေရွာင္ရန္ စဥ္းစားဆင္ျခင္၍ ညႊန္ၾကားျခင္းကုုိ ဆုုိလုိသည္။ တနည္းကား… တပည့္အား
သပၺါယ ျဖစ္သည္-မျဖစ္သည္ကုိ ကမၼ႒ာန္းဆရာ၏ စိတ္ထဲ၌ ေကာင္းစြာ စြဲမွတ္ထား၍ ညႊန္ၾကားျခင္းကုုိ
ဆုုိလုိသည္။ (ဋီကာ)]

ဆရာရွာထြကပ
္ ုံ

အကယ္၍ ကမၼ႒ာန္းဆရာကုုိ မိမိႏွင့္တေက်ာင္းတည္း၌သာ ရခဲ့လွ်င္ ေကာင္း၏။ မရလွ်င္
ဆရာရွိရာသုုိ႔ သြားသင့္၏။ ထုုိသုိ႔သြားေသာ ရဟန္းသည္ ေျခေထာက္တုိ႔ကုိ ေရေဆး၍ ဆီေျပာင္
ေအာင္ လိမ္းလ်က္ ဘိနပ္စီး, ထီးေဆာင္း, ဆီက်ဥ္ေတာက္ ပ်ားရည္ တင္လဲ စသည္တုိ႔ကုိ ယူေစကာ
တပည့္မ်ား ျခံရံလ်က္ မသြားသင့္ေပ။
ခရီးသြားရဟန္းမ်ား ျပဳရမည့္ က်င့္ဝတ္ကုိ ျပည့္စုံေစၿပီးလွ်င္ မိမိသပိတ္ကုိ ကုုိယ္တုိင္ယူလ်က္
လမ္းခရီးအၾကားတြင္ မိမိဝင္ရာ ေက်ာင္းဟူသမွ်၌ (ဝင္စဥ္အခါ အာဂႏၱဳကဝတ္, ထြက္စဥ္အခါ ဂမိက
ဝတ္ဟူေသာ) က်င့္ဝတ္ကုိျပဳကာ ေပါ့ပါးေသာ ပရိကၡရာႏွင့္ ေခါင္းပါးေသာ အက်င့္ရွိလ်က္ သြားသင့္
ေပသည္။
ထုုိကမၼ႒ာန္းဆရာ မိတ္ေဆြေကာင္း၏ေက်ာင္းသုုိ႔ ဝင္မည့္ရဟန္းသည္ လာခဲ့ရာ လမ္းခရီး
ၾကား၌ ဒန္ပ(ူ သြားၾကားထုုိးတံ)ကုုိ ျပဳေစၿပီးလွ်င္ ေဆာင္ယူခဲ့ၿပီး ဝင္သင့္၏။ တခဏမွ် အေမာေျဖၿပီး
လွ်င္ ေျခေထာက္ကုိ ေဆးေၾကာျခင္း၊ ဆီလိမ္းျခင္းစသည္ကုိ ျပဳၿပီးမွ ဆရာ့ထံသုိ႔ သြားမည္ဟု ရည္ရြယ္
ကာ အျခားေက်ာင္းသုုိ႔ မဝင္သင့္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း? အကယ္၍ ထုုိေက်ာင္း၌ တရားအားထုုတ္
မည့္ ရဟန္း၏ ကမၼ႒ာန္းဆရာႏွင့္ သေဘာမတုုိက္ဆုိင္ေသာ ရဟန္းတုုိ႔ရွိေနခဲ့ပါမူ ထုုိရဟန္းတုုိ႔က
လာျခင္းအေၾကာင္းကုုိ ေမးၿပီးလွ်င္ ထုုိကမၼ႒ာန္းဆရာ၏ ေက်းဇူးမဲ့ကုိျပ၍ “အကယ္၍ ဒီဆရာဆီ
လာရင္ေတာ့ သင္ေတာ့ ပ်က္စီးေလၿပီ”ဟုု စိတ္မခ်မ္းသာမႈကုိ ျဖစ္ေစေလရာ၏။ ယင္းသုုိ႔ျဖစ္ေစျခင္း
ေၾကာင့္ ကမၼ႒ာန္းဆရာဆီ မေရာက္ေတာ့ဘဲ ထုုိေက်ာင္းမွပင္လွ်င္ ျပန္လွည့္၍ ထြက္ခဲ့ေလရာ၏။
ထုုိ႔ေၾကာင့္ ကမၼ႒ာန္းဆရာ သီတင္းသုုံးရာအရပ္ကုိ ေမးျမန္း၍ ထုုိဆရာရွိရာ ေက်ာင္းသုုိ႔သာလွ်င္
ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း သြားသင့္ေပသည္။
ဆရာ့ထံ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ

အကယ္၍ ကမၼ႒ာန္းဆရာက မိမိေအာက္ ဝါငယ္လွ်င္ ဆရာ၏ သပိတ္သကၤန္း လွမ္းယူျခင္း
စသည္တုိ႔ကုိ ကမၼ႒ာန္းယူမည့္ တပည့္က မသာယာသင့္ေပ။ အကယ္၍ ဆရာက ဝါႀကီးလွ်င္ တပည့္
က သြား၍ ရွိခုိးၿပီးလွ်င္ ရပ္ေနရမည္။ “ငါ့ရွင…
္ သပိတ္သကၤန္းကုုိ ခ်ထားပါ”ဟုု ဆရာကေျပာၾကားလွ်င္
ခ်ထားရမည္။ “ေရေသာက္ပါ”ဟုု ေျပာလွ်င္ ေသာက္လုိက ေသာက္ပါ။ “ေျခေဆးပါ”ဟုု ဆရာက
ေျပာလွ်င္ ေျခကုုိ အလ်င္စလုုိ မေဆးသင့္ေပ။ အကယ္၍ ဆရာခပ္ထားေသာ ေရျဖစ္ပါမူ တပည့္က
ေျခေဆးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေပ။ “ေဆးသာ ေဆးပါ ငါ့ရွင္၊ ငါခပ္ထားတဲ့ေရ မဟုုတ္ပါဘူး၊ အျခားသူ
ခပ္ထားတာပါ”ဟုု ေျပာလွ်င္ ဆရာမျမင္ေလာက္ေသာ အကြယ္ရွိရာအရပ္၌ျဖစ္ေစ၊ လြင္ျပင္၌ျဖစ္ေစ၊
ေက်ာင္းစြန္၌ျဖစ္ေစ ထုုိင္၍ ေျခကုုိ ေဆးသင့္၏။
အကယ္၍ ဆရာက ဆီက်ဥ္ေတာက္ကုိ ယူခဲ့ပါမူ ထ၍ လက္ႏွစ္ဖက္တုိ႔ျဖင့္ ရုုိေသစြာ ခံယူ
အပ္၏။ (အျပစ္ကား) ထုုိသုိ႔ မယူလွ်င္ ဤရဟန္းသည္ ယခုုကပင္ အစျပဳ၍ အတူတကြ သုုံးေဆာင္ျခင္း
(ဆက္ဆံျခင္း)ကုုိ ပ်က္ေစ၏ဟုု ယူဆကာ ဆရာ၏ စိတ္သည္ တမ်ိဳးတမည္ ျဖစ္ေလရာ၏။ ယူၿပီးလွ်င္
လည္း ေျခတုုိ႔ကုိ စ၍ မလိမ္းသင့္။ (အျပစ္ကား) ထုုိဆီသည္ ဆရာ၏ ကုုိယ္လိမ္းဆီျဖစ္ခဲ့ေသာ္ တပည့္
၏ ေျခကုုိလိမ္းျခင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဦးေခါင္းကို ေရွးဦးစြာလိမ္းၿပီးမွ ပခုုံးစသည္ကုိ လိမ္း
သင့္ေပသည္။ “ငါ့ရွင…
္ ဤဆီသည္ ကိုယ္အဂၤါ အားလုုံးအတြက္ လိမ္းဖုုိ႔ေဆာင္ထားတဲ့ ဆီပါ။ ေျခတုုိ႔
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ကုုိလည္း လိမ္းပါ”ဟုု ဆရာက ခြင့္ေပးလွ်င္ အနည္းငယ္ကုိ ေခါင္း၌ ထည့္၍ ေျခတုုိ႔ကို လိမ္းက်ံၿပီးလွ်င္
“ဤဆီက်ဥ္ေတာက္ကုိ ထားပါရေစ အရွင္ဘုရား”ဟုု ခြင့္ေတာင္း၍ ဆရာက ခံယူလွ်င္ ေပးလုုိက္ရ
မည္။
ေရာက္ေရာက္ျခင္း မေတာင္းသင့္ေသး။ ဝတ္ကုိ အရင္ျဖည့္သင္…
့

ေရာက္ေသာေန႔မွာပင္ “တပည့္ေတာ္အား ကမၼ႒ာန္းကို ျပေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား”ဟုု
မေလွ်ာက္သင့္ေသး။ ေနာက္တေန႔မွ စ၍ ဆရာအား လုုပ္ေကၽြးေနက် တပည့္ရွိပါမူ ထုုိသူထံ ခြင့္ပန္ၿပီး
လွ်င္ အာစရိယဝတ္ကုိ ျပဳအပ္၏။ ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း လုုပ္ေနက် တပည့္က အကယ္၍ ခြင့္မေပး
လွ်င္ အခြင့္သာေသာအခါ၌ ျပဳအပ္၏။
အာစရိယဝတ္ကုိ ျပဳေသာရဟန္းသည္ အငယ္,အလတ္,အႀကီး ျဖစ္ကုန္ေသာ ဒန္ပူ ၃-ေခ်ာင္း
ကုုိ ဆက္ကပ္အပ္၏။ ေရေႏြး-ေရေအး ၂-မ်ိဳးေသာ မ်က္ႏွာသစ္ေရကု၄
ုိ င္း၊ ခ်ိဳးေရကု၄
ုိ င္း စီမံထားအပ္
၏။ ထုုိစီမံထားေသာ ေရ၂-မ်ိဳးမွ သုုံးရက္ပတ္လုံး ဆရာသုုံးေဆာင္ေသာ ေရမ်ိဳးကုုိသာလွွ်င္ အၿမဲ ဆက္
ကပ္အပ္၏။ အေအး-အပူ သတ္မွတ္ျခင္းကို မျပဳပဲ မည္သည့္ေရကုုိမဆုုိ သုုံးေဆာင္ေသာဆရာအား
ရရာေရကုုိ ကပ္အပ္၏။ မ်ားစြာ အက်ယ္ေျပာေနျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးမရွိေပ။
“ရဟန္းတု…
ုိ႔ အနီးေနတပည့္သည္ ဆရာ၌ ေကာင္းစြာ က်င့္အပ္၏။ ထုုိအာစရိယဝတ္၌ ဤ
ဆုုိလတံ့သည္ကား ေကာင္းစြာက်င့္ျခင္းတည္း။ အနီးေနတပည့္သည္ ေစာေစာထ၍ ဘိနပ္
ခၽြတ္ၿပီးလွ်င္ လက္ဝဲဘက္ ပခုုံးထက္၌ ဧကသီကုိ စံပယ္တင္လ်က္ ဒန္ပူကုိ ကပ္ရမည္။
မ်က္ႏွာသစ္ေရကုုိ ကပ္ရ မည္။ ေနရာခင္းရမည္။ ယာဂုုရွိမူ ခြက္ကိုေဆး၍ ယာဂုုကပ္ရမည္”
ဤသုုိ႔ စသည္ျဖင့္ ခႏၶကဝတ္၌ ျမတ္စြာဘုုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အာစရိယဝတ္ အလုုံးစုုံကုိ
ျပဳအပ္၏။
ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုိင္း ဝတ္၏ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ဆရာကုုိ ႏွစ္သက္အားရေစလ်က္ ထုုိကမၼ႒ာန္း
ယူမည့္တပည့္သည္ ညခ်မ္းအခါ၌ ဆရာကုုိ ရွိခုိးၿပီးလွ်င္ “သြားေတာ့”ဟုု ဆရာက လႊတ္ေသာအခါ
က်မွ သြားရမည္။ “မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လာရသနည္း”ဟုု ေမးေသာအခါ လာရျခင္း၏
အေၾကာင္းကုုိ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ အကယ္၍ ဆရာကေမးျခင္း မရွိပဲ ဝတ္ျပဳျခင္းကုုိမူ သာယာလက္ခံ
ေနျငားအံ့။
၁၀-ရက္, ၁၅-ရက္ လြန္လတ္ေသာ တခုုေသာေန႔၌ ျပန္လႊတ္ေသာ္လည္း မသြားေသးပဲ
ေလွ်ာက္ရန္ခြင့္ေတာင္း၍ လာျခင္းအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားအပ္၏။ ထုုိသုိ႔မဟုုတ္ အခ်ိန္မဲ့၌ သြား၍
“ဘာကိစၥအတြက္ လာသနည္း”ဟုု ေမးလွ်င္ လာျခင္းအေၾကာင္းကုုိ ေလွ်ာက္ထားအပ္၏။ “နံနက္မွပင္
လာခဲ့ေတာ့”ဟုု ေျပာလွ်င္ နံနက္မွပင္ သြားရမည္။
အကယ္၍ ထုုိအခ်ိန္၌ ထုုိတပည့္ရဟန္း၏ သည္းေျခနာကမူလည္း ဝမ္းကုုိ ေလာင္ျငားအံ့။
ပါစကဝမ္းမီး ညံ့ျခင္းေၾကာင့္ အစာမူလည္း မေက်ျငားအံ့။ အျခားေသာေရာဂါ တစုုံတရာသည္မူလည္း
ႏွိပ္စက္ျငားအံ့။ ထုုိအနာေရာဂါကုုိ အမွန္အတုုိင္း ေဖၚျပေလွ်ာက္ထား၍ မိမိအား သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္
ကုုိ ေလွ်ာက္ထားၿပီးလွ်င္ ထုုိအခ်ိန္၌ ဆရာ့ထံ သြားရမည္။ အခ်ိန္ေျပာင္းရျခင္း၏ အေၾကာင္းကား
အက်န္းမာ၍ မေလ်ာက္ပတ္ေသာအခ်ိန္၌ ကမၼ႒ာန္းကုုိ ေဟာအပ္ေသာ္လည္း ႏွလုံးမသြင္းႏုုိင္ရာ
ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ ဤသည္ကား “ကမၼ႒ာန္းေပးတတ္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္း ဆရာျမတ္သုိ႔
ခ်ဥ္းကပ္၍” ဟူေသာ စကားရပ္၌ အက်ယ္ေပတည္း။
*******_/\_*******
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စရုုိက္ကုိ အက်ယ္ဖြင့္ျပျခင္း
္ ူေသာ စကား၏
ယခုုအခါ “မိမိ၏ စရိုက္အားေလ်ာ္ေသာ” ဟူေသာ စကားရပ္၌ စရုုိကဟ

အက်ယ္ကုိ ျပဆုုိေပအံ့။ “အျဖစ္မ်ားျခင္း”ဟူေသာ စရုုိက္တုိ႔သည္၁။ ရာဂအျဖစ္မ်ားျခင္း(ရာဂစရုုိက)္ ၊
၂။ ေဒါသအျဖစ္မ်ား ျခင္း(ေဒါသစရုုိက)္ ၊
၃။ ေမာဟအျဖစ္မ်ားျခင္း(ေမာဟစရုုိက)္ ၊
၄။ သဒၶါအျဖစ္မ်ားျခင္း(သဒၶါစရုုိက)္ ၊
၅။ ပညာ အျဖစ္မ်ားျခင္း(ပညာစရုုိက)္ ၊
၆။ ဝိတက္အျဖစ္မ်ားျခင္း(ဝိတက္စရုုိက)္ ဟူ၍ ၆-ပါး ျဖစ္ကုန္၏။
အခ်ိဳ႕ေသာဆရာတုုိ႔သည္ကား ရာဂစသည္တုိ႔၏ အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ေသာအားျဖင့္ ေရာေႏွာျခင္း
ႏွင့္၊ တသႏၱာန္တည္း၌ အက်ဳံးဝင္ေသာအားျဖင့္ ေပါင္းဆုုံးျခင္းတုုိ႔၏ အစြမ္းအားျဖင့္ အျခားေသာ စရုုိက္
၄-ပါး၊ သဒၶါ,ပညာ,ဝိတက္ တုုိ႔၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ထုုိ႔အတူ ၄-ပါး၊ ဤသုုိ႔အားျဖင့္ ထုုိ ၈-ပါးတုုိ႔ႏွင့္တကြ
စရုုိက္ ၁၄-ပါး(၆+၄+၄)တုုိ႔ကုိ အလုုိရွိၾကကုုန္၏။ ဤသုုိ႔ အကြဲအျပားကုုိ ဆုုိသည္ရွိေသာ္ ရာဂစသည္
တုုိ႔၏ သဒၶါစသည္တ႔ႏ
ုိ ွင့္ ေရာေႏွာျခင္းကို ျပဳလွ်င္ မ်ားစြာေသာ စရုုိက္တုိ႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္
အက်ဥ္းအားျဖင့္ ၆-ပါးသာျဖစ္ေသာ စရုုိက္တုိ႔ကုိ သိသင့္ေပသည္။
စရုုိက္ဟူသည္-

စရိယာ = အျဖစ္မ်ားျခင္း၊ ပင္ကုိယ္ရင္းသေဘာ၊ ထူေျပာလြန္ကဲျခင္းဟူေသာ ဤစကား ၃-ခုု
သည္ အနက္အားျဖင့္ တူ၏။ ထုုိစရိုက္တုိ႔၏အစြမ္းအားျဖင့္ ပုုဂိၢဳလ္တုိ႔သည္ ရာဂထူေသာ ပုုဂိၢဳလ္၊ ေဒါသ
ထူေသာပုုဂိၢဳလ္၊ ေမာဟထူေသာ ပုုဂိၢဳလ္၊ သဒၶါထူေသာ ပုုဂိၢဳလ္၊ ပညာထူေသာ ပုုဂိၢဳလ္၊ ဝိတက္ထူေသာ
ပုုဂိၢဳလ္ဟူ၍ ၆-ေယာက္ျဖစ္သည္။
ရာဂႏွင့္ သ ဒၶ ါ

ထုုိ ၆-ေယာက္တုိ႔တြင္ ရာဂထူေသာ ပုုဂိၢဳလ္အား ကုုသိုလ္ျပဳေသာအခါ၌ သဒၶါအားႀကီး၏။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သဒၶါသည္ ရာဂႏွင့္ ဂုုဏ္ျခင္းနီးေသာေၾကာင့္ ေပတည္း။
ထင္ရွားေစအ့ံ။ အကုုသိုလ္အဖုုိ႔၌ ရာဂသည္ စုုိေျပညက္ေညာ၏။ အလြန္ေျခာက္ေသြ႔
ၾကမ္းတမ္းျခင္း မရွိေပ။ ထုုိ႔အတူ ကုုသုိလ္အဖုုိ႔၌ သဒၶါသည္ စုုိေျပညက္ေညာ၏။ အလြန္ေျခာက္ေသြ႔
ၾကမ္းတမ္းျခင္း မရွိေပ။ ရာဂသည္ ဝတၳဳကာမတုုိ႔ကုိ ရွာမွီးသကဲ့သုိ႔ သဒၶါသည္ သီလစေသာ ဂုုဏ္တုိ႔ကုိ
ရွာမွီး၏။ ရာဂသည္ အက်ိဳးစီးပြါးမဲ့ ကုုိ မစြန္႔သကဲ့သ႔ုိ သဒၶါသည္ အက်ိဳးစီးပြါးကုုိ မစြန္႔ေပ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္
သဒၶါအားႀကီးေသာ ပုုဂိၢဳလ္ႏွင့္ သေဘာတူ၏။
ေဒါသႏွင့္ ပညာ
ေဒါသအားႀကီးေသာ ပုုဂိၢဳလ္အား ကုုသိုလ္ျဖစ္ေသာအခါ၌ ပညာအားႀကီး၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္
ဆုုိေသာ္ ပညာသည္ ေဒါသႏွင့္ ဂုုဏ္ျခင္းနီးေသာေၾကာင့္ေပတည္း။
ထင္ရွားေစအံ့။ အကုသ
ု ိုလ္အဖုုိ႔၌ ေဒါသသည္ အဆီအေစး မရွိေသာေၾကာင့္ မကပ္ၿငိတတ္
သကဲ့သုိ႔ ကုုသုိလ္အဖုုိ႔၌ ပညာသည္ အဆီ အေစးမရွိေသာေၾကာင့္ မကပ္ၿငိတတ္ေပ။ ေဒါသသည္
မဟုုတ္မမွန္ေသာ္လည္း အျပစ္ကုိသာ ရွာတတ္သကဲ့သုိ႔ ပညာသည္ ဟုုတ္မွန္ ေသာ သခၤါရတုုိ႔၏
အျပစ္ကုိသာ ရွာတတ္၏။ ေဒါသသည္ သတၱဝါကုုိ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာအျခင္းအရာ အားျဖင့္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔
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ပညာသည္ သခၤါရကုုိ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ပညာအားႀကီးေသာ
ပုုဂိၢဳလ္သည္ ေဒါသအားႀကီးေသာ ပုုဂိၢဳလ္ႏွင့္ သေဘာတူ၏။
ေမာဟႏွင့္ မိစၦာဝိတက္
ေမာဟအားႀကီးေသာ ပုုဂၢိဳလ္အား မျဖစ္ေသးေသာ ကုုသိုလ္တရားတုုိ႔ကို ျဖစ္ေစျခင္းငွာ
အားထုုတ္သည္ရွိေသာ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အႏၱရာယ္ျပဳတတ္ေသာ မိစၦာဝိတက္တုိ႔ ျဖစ္ကုန္၏။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဝိတက္သည္ ေမာဟႏွင့္ လကၡဏာခ်င္း နီးစပ္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။
ထင္ရွားေစအံ့။ ေမာဟသည္ ထက္ဝန္းက်င္ရႈပ္ေထြးေသာေၾကာင့္ မတည္တံ့သကဲ့သုိ႔ ဝိတက္
သည္ အာရုုံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုုိ ႀကံစည္တတ္ေသာေၾကာင့္ မတည္တံ့ေပ။ ေမာဟသည္ အာရုုံ၌ မသက္ဝင္
တတ္ေသာေၾကာင့္ တုုန္လႈပ္သကဲ့သုိ႔ ဝိတက္သည္ လ်င္ျမန္စြာ ႀကံစည္တတ္ေသာေၾကာင့္ တုုန္လႈပ္
၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဝိတက္အားႀကီးေသာ ပုုဂိၢဳလ္သည္ ေမာဟအားႀကီးေသာ ပုုဂိၢဳလ္ႏွင့္ သေဘာတူ၏။
တဏွာ, မာန, ဒိ႒ိ တုုိ႔ကား စရုုိက္ေလာ?

အျခားေသာဆရာတုုိ႔က တဏွာ,မာန,ဒိ႒ိ တုုိ႔၏ အစြမ္းအားျဖင့္ အျခားေသာ စရုုိက၃
္ -ပါးတုုိ႔ကုိ
လည္း မိန္႔ဆုိၾကကုုန္၏။ ထုုိ ၃-ပါးတုုိ႔တြင္ တဏွာသည္ ရာဂသာ ျဖစ္၏။ မာနသည္လည္း ထုုိတဏွာႏွင့္
ယွဥ္ဖက္ျဖစ္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ တဏွာ,မာန ၂-ပါးစုုံသည္ ရာဂစရုုိက္ကုိ လြန္၍ မျဖစ္ကုန္။ ဒိ႒ိသည္
ေမာဟဟူေသာ အေၾကာင္းအရင္း ရွိေသာေၾကာင့္ ဒိ႒ိစရုုိက္သည္ ေမာဟစရုုိက္သုိ႔ သက္ဝင္၏။
ထုုိစရုုိက္မ်ား ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္-

ထုုိစရုုိက္မ်ား ဘာေၾကာင့္ျဖစ္သနည္း။ “ဤပုုဂိၢဳလ္ကား ရာဂစရုုိက္ရွိေသာ ပုုဂၢိဳလ္၊ ဤပုုဂိၢဳလ္
ကား ေဒါသစရုက
ုိ ္ရွိေသာပုုဂိၢဳလ္ စသည္တုိ႔တြင္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စရုုိက္ရွိေသာပုုဂိၢဳလ္”ဟုု အဘယ္သုိ႔
သိရမည္နည္း? အဘယ္စရုုိက္ရွိေသာပုုဂိၢဳလ္အား အဘယ္သုိ႔ေသာ ေက်ာင္း၊ ေညာင္ေစာင္းစသည္
သည္ သင့္ေလ်ာ္သနည္း? ဤကား အေမးျပႆနာတည္း။
အေျဖကား-

“ပထမျဖစ္ေသာ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ စရုုိက္သုံးပါးတုုိ႔သည္ ေရွးဘဝက ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အေလ့
အက်က္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏။ ပထဝီစေသာဓာတ္ႏွင့္ ေလသလိပ္စေသာ ေဒါသဟူ
ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏”ဟုု ဝိမုတိၱမဂ္က်မ္း၌ အရွင္ဥပတိႆက ဆုုိ၏။ (ဧကေစၥ ဝဒႏိ)ၱ
ထုုိဆရာအလုုိမွာ ေရွးဘဝ၌ ႏွစ္သက္ဖြယ္အမူအရာ မ်ားေသာသူ၊ တင့္တယ္ေသာ အမႈကုိ
အျပဳမ်ားေသာသူသည္ ရာဂစရုုိက္ရွိသူျဖစ္၏။ နတ္ျပည္မွ စုုေတ၍ လူ႔ေလာက၌ လူျဖစ္လာသူသည္
လည္း ရာဂစရုုိက္မ်ားသူ ျဖစ္၏။ ေရွးဘဝ၌ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေႏွာင္ဖြဲ႔ျခင္း၊ ရန္မူျခင္းအမႈ မ်ားေသာသူ
သည္ ေဒါသစရုုိက္မ်ားသူ ျဖစ္၏။ ငရဲဘုံႏွင့္ နဂါးဘုုံတုိ႔မွ စုုေတ၍ ဤလူ႔ေလာက၌ လူျဖစ္လာေသာ သူ
သည္လည္း ေဒါသစရုုိက္မ်ားသူ ျဖစ္၏။ ေရွးဘဝ၌ ေသရည္အရက္ေသာက္ေသာသူသည္၄င္း၊ နာၾကား
ျခင္း, ေမးျမန္းျခင္း ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာသူသည္၄င္း ေမာဟစရုုိက္မ်ားသူ ျဖစ္၏။ တိရစၦာန္မ်ိဳးမွ စုုေတ၍ လူျဖစ္
လာေသာသူသည္လည္း ေမာဟစရုုိက္မ်ားသူ ျဖစ္၏။
ဤသုုိ႔ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ စရုုိက္သုံးမ်ိဳးသည္ ေရွးဘဝ၌ ျပဳခဲ့ေသာ အေလ့အက်က္ဟူေသာ
အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏ဟုု အခ်ိဳ႔ဆရာတုုိ႔ ဆုုိၾကကုုန္၏။
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ဓာတ္ႏွင့္ ေလသလိပ္စေသာ ေဒါသေၾကာင့္ျဖစ္ပုံ

ပထဝီဓာတ္ႏွင့္ အာေပါဓာတ္ဟူေသာ ဓာတ္၂-ပါး လြန္ကဲမ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ပုုဂိၢဳလ္သည္
ေမာဟစရုုိက္ရွိသူျဖစ္၏။ ေတေဇာဓာတ္ႏွင့္ ဝါေယာဓာတ္ဟူေသာ ဓာတ္၂-ပါး လြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္
ပုုဂိၢဳလ္သည္ ေဒါသစရုုိက္ရွိသူ ျဖစ္၏။ ဓာတ္၄-ပါးလုုံး ညီမွ်လွ်င္ကား ရာဂစရုုိက္ရွိသူ ျဖစ္၏။
ေလသလိပ္စေသာ ေဒါသတုုိ႔တြင္လည္း သလိပ္ေဒါသ လြန္ကဲသူသည္ ရာဂစရုုိက္ ရွိသူ
ျဖစ္၏။ ေလလြန္ကဲသူသည္ ေမာဟစရုက
ုိ ္ရွိသူ ျဖစ္၏။ တနည္းကား… သလိပ္လြန္ကဲသူသည္ ေမာဟ
စရုုိက္ရွိသူျဖစ္၏။ ေလလြန္ကဲသူသည္ ရာဂစရုုိက္ရွိသူ ျဖစ္၏။
ဤသုုိ႔ ပထဝီစေသာ ဓာတ္ႏွင့္ ေလ သလိပ္စေသာ ေဒါသဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္
ကုုန္၏ဟုု ဆုုိၾက၏။
စိစစ္ခ်က္
ထုုိဆရာတုုိ႔ စကားရပ္ကို စိစစ္ရလွ်င္ ေရွးဘဝ၌ ႏွစသ
္ က္ဖြယ္ အမူအရာမ်ားေသာသူ၊ တင့္
တယ္ေသာအမႈကုိ အျပဳမ်ားေသာသူတုိ႔သည္၄င္း၊ နတ္ျပည္မွ စုုေတ၍ လူ႔ျဖစ္လာသူသည္၄င္း၊
အားလုုံးပင္ ရာဂစရုုိက္ရွိသူခ်ည္း ျဖစ္လာၾကသည္ မဟုုတ္ကုန္။ ဤမွ တပါးေသာ သူတုိ႔သည္လည္း
အားလုုံးပင္ ေဒါသစရုိက
ု ္ရွိသ,ူ ေမာဟစရုုိက္ရွိသူခ်ည္းသာ ျဖစ္လာၾကသည္ မဟုုတ္ကုန္။
ထုုိ႔အတူ ဓာတ္တုိ႔၏ ဆုုိခဲ့တုိင္းေသာနည္းျဖင့္ လြန္ကဲမ်ားျပားျခင္း၏ ကိန္းေသၿမဲျခင္းမည္သည္
မရွိေပ။ ေလသလိပ္စေသာ ေဒါသကုုိ ကိန္းေသသတ္မွတ္ရာ၌လည္း ရာဂ,ေဒါသ ၂-ပါးကုုိသာလွ်င္
ဆုုိထားေလသည္။ ထုုိ ၂-ပါးသည္လည္း ေရွ႕ေနာက္ ဆန္႔က်င္ေနသည္သာလွ်င္တည္း။
သဒၶါစရုုိက္စသည္တုိ႔တြင္လည္း တစ္ခုေသာစရုုိက္မွ်၏ေသာ္လည္း အေၾကာင္းရင္းကုုိ ဆိုထား
ျခင္း မရွိသည္သာလွ်င္တည္း။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ထုုိဆရာတုု႔ိ၏ အဆုုိအလုုံးစုုံသည္ ပညာျဖင့္ ပုုိင္းျခား၍
ဆုုိထားအပ္ေသာ စကားမဟုုတ္ေပ။
ေရွးအ႒ကထာဆရာတုုိ႔ အယူဝါဒ

ထုုိစရုုိက္တုိ႔၏ အေၾကာင္းအရင္းကို ဆုုိရာ၌ ဤဆုုိလတံ့သည္ကား အ႒ကထာဆရာတုုိ႔၏
အလုုိသုိ႔ အစဥ္ေလ်ာက္သျဖင့္ ျပဆုုိအပ္ေသာ အဆုုံးအျဖတ္ေပတည္း။ မွန္၏။ ဤဆုုိလတံ့ေသာ
စကားကုုိ ဥႆဒကိတၱန- ေခၚ မ်ားျပားလြန္ကဲသည္ကုိ ေျပာၾကားရာအခန္း၌ ဆရာတုုိ႔ မိန္႔ဆုိခဲ့ေပ
သည္။
“ဤသတၱဝါတုုိ႔သည္ ေရွးဘဝ၌ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဟိတဟ
္ ူေသာ သတ္မွတ္ေၾကာင္း နိယာမျဖင့္
ေလာဘလည္း ထူကုန္၏။ ေဒါသလည္း ထူကုန္၏။ ေမာဟလည္း ထူကုန္၏။ အေလာဘလည္း
ထူကုန္၏။ အေဒါသလည္း ထူကုန္၏။ အေမာဟလည္း ထူကုန္၏။” (အဘိ၊ ႒၊ ၁၊ ၃၀၈။)
ဥႆဒကိတၱနကုုိ အက်ယ္ရွင္းျပခ်က္

အၾကင္သူအား ကံကုိ အားထုုတ္ဆဲခဏ၌ ေလာဘအားႀကီး၍ အေလာဘ အားနည္း၏။
အေဒၚသ အေမာဟတုုိ႔ အားႀကီး၍ ေဒါသ ေမာဟတုုိ႔ အားနည္းကုုန္၏။ ထုုိသူ၏ အားနည္းေသာ
အေလာဘသည္ အားႀကီးေသာ ေလာဘကို လႊမ္းမုုိးျခင္းငွာ မစြမ္းႏုုိင္။ အေဒါသ အေမာဟတုုိ႔သည္
ကား အားႀကီးၾကေသာေၾကာင့္ အားနည္းေသာ ေဒါသ ေမာဟတုုိ႔ကုိ လႊမ္းမုုိးျခင္းငွာ စြမ္းႏုုိင္ကုန္၏။
ထုုိ႔ေၾကာင့္ ထုုိသူသည္ ထုုိကံကေပးေသာ ပဋိသေႏၶျဖင့္ ျဖစ္လတ္ေသာ ေလာဘႀကီး၏။
ကုုိယ္ႏႈတ္စိတ္ ေျပျပစ္၏။ အမ်က္ထြက္ေလ့ မရွိ။ ပညာ ႀကီး၏။ စိန္သြားကဲ့သုိ႔ ထက္ျမက္ေသာ ဥာဏ္
ရွိ၏။ (၁)
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အၾကင္သူအား ကံကုိ အားထုုတ္ဆဲခဏ၌ ေလာဘ ေဒါသတုုိ႔ အားႀကီး၍ အေလာဘ အေဒါသ
တုုိ႔ အားနည္းကုုန္၏။ အေမာဟ အားႀကီး၍ ေမာဟ နည္း၏။ ထုုိသူသည္ ေရွးနည္းျဖင့္ပင္လွ်င္ ထုုိကံ
က ေပးေသာ ပဋိသေႏၶျဖင့္ ျဖစ္လတ္ေသာ ေလာဘ အားႀကီး၏။ ေဒါသလည္း အားႀကီး၏။ သုုိ႔ေသာ္
လည္း ဒတၱာဘယမေထရ္ကဲ့သုိ႔ ပညာႀကီး၍ စိန္သြားကဲ့သုိ႔ ထက္ျမက္ေသာ ဥာဏ္ပညာမူကား
ရွိေပသည္။ (၂)
အၾကင္သူအား ကံကအ
ုိ ားထုုတ္ဆဲ ခဏ၌ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ အားႀကီး၍ အေလာဘ
အေဒါသ အေမာဟ အားနည္းကုုန္၏။ ထုုိသူသည္ ထုုိကံကေပးေသာ ပဋိသေႏၶျဖင့္ျဖစ္လတ္ေသာ
ေလာဘႀကီး၏။ ပညာဥာဏ္ထုိင္း၏။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ကုုိယ္ႏႈတ္စိတ္ အမူအရာ ေျပျပစ္၏။ အမ်က္
ထြက္ေလ့မရွိ။ ဗာကုုလမေထရ္ႏွင့္ အလားတူ၏။ (၃)
အၾကင္သူအား ကံကုိအားထုုတ္ဆဲ ခဏ၌ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတုုိ႔ သုုံးပါးလုုံး အားႀကီး၍
အေလာဘ အေဒါသ အေမာဟတုုိ႔ အားနည္းကုုန္၏။ ထုုိသူသည္ ထုုိကံကေပးေသာ ပဋိသေႏၶျဖင့္
ျဖစ္လတ္ေသာ ေလာဘႀကီး၏။ ေဒါသလည္း ႀကီး၏။ ေတြလည္း ေတြေဝ၏။ (၄)
အၾကင္သူအား ကံကုိအားထုုတ္ဆဲ ခဏ၌ အေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ တုုိ႔အားႀကီး၍ ေလာဘ
အေဒါသ အေမာဟတုုိ႔ အားနည္းကုုန္၏။ ထုုိသူသည္ ထုုိကံကေပးေသာ ပဋိသေႏၶျဖင့္ ျဖစ္လတ္ေသာ္
ေလာဘနည္း၏။ ကိေလသာနည္း၏။ နတ္၌ျဖစ္ေသာ အာရုုံကုိေသာ္လည္း ျမင္ရ၍ တုုန္လႈပ္ျခင္း မရွိ
ေပ။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ေဒါသလည္း ႀကီး၍၊ ဥာဏ္ပညာလည္း ထုုံထုိင္း၏။ (၁)
အၾကင္သူအား ကံကအ
ုိ ားထုုတ္ဆဲ ခဏ၌ အေလာဘ အေဒါသ ေမာဟတုုိ႔ အားႀကီး၍
ေလာဘ ေဒါသ အေမာဟတုုိ႔ အားနည္းကုုန္၏။ ထုုိသူသည္ ထုုိကံကေပးေသာ ပဋိသေႏၶျဖင့္ ျဖစ္လတ္
ေသာ္ ေလာဘလည္း မႀကီးေပ၊ ေဒါသလည္း မႀကီးေပ။ ကုုိယ္ ႏႈတ္ စိတ္ အမူအရာလည္း ေျပျပစ္၏။
သုုိ႔ရာတြင္ ဥာဏ္ပညာကာ ထုုံထုိင္း၏။ (၂)
အၾကင္သူအား ကံကိုအားထုုတ္ဆဲ ခဏ၌ အေလာဘ ေဒါသ အေမာဟတုုိ႔ အားႀကီးကုုန္၍
ေလာဘ အေဒါသ ေမာဟတုုိ႔ အားနည္းကုုန္၏။ ထုုိသူသည္ ထုုိကံကေပးေသာ ပဋိသေႏၶျဖင့္ ျဖစ္လတ္
ေသာ္ ေလာဘနည္း၏။ ပညာႀကီး၏။ သုုိ႔ရာတြင္ ေဒါသႀကီး၍ အမ်က္ထြက္ေလ့ ရွိ၏။ (၃)
အၾကင္သူအား ကံကုိအားထုုတ္ဆဲ ခဏ၌ အေလာဘ အေဒါသ အေမာဟတုုိ႔ ၃-ပါးလုုံး
အားႀကီး၍ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတုုိ႔ အားနည္းကုုန္၏။ ထုုိသူသည္ ထုုိကံကေပးေသာ ပဋိသေႏၶျဖင့္
ျဖစ္လတ္ေသာ္ ေလာဘ ေဒါသ မႀကီးမူ၍ ပညာႀကီး၏။ မဟာသံဃရကိၡတမေထရ္ႏွင့္ အလားတူေသာ
ပုုဂိၢဳလ္ေပတည္း။ (၄)
ဤဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ ဥႆဒကိတၱန စကားရပ္၌ ေလာဘႀကီးသူ-ဟုု ဆုရ
ုိ ေသာ ပုုဂိၢဳလ္သည္ ရာဂ
စရုုိက္ရွိသူေပတည္း။ ေဒါသႀကီးသူ, ဥာဏ္ပညာ ထုုံထုိင္းသူတုိ႔သည္ အစဥ္အတုုိင္း ေဒါသစရုုိက္ရွိသူ
ေမာဟစရုုိက္ရွိသူ တုုိ႔ေပတည္း။ ပညာႀကီးသူသည္ ဗုုဒၶိစရုုိက္ ရွိသူေပတည္း။ ေလာဘ မႀကီးသူ, ေဒါသ
မႀကီးသူတုိ႔သည္ ၾကည္လင္ျခင္း ပင္ကုိယ္ သေဘာရွိေသာေၾကာင့္ သဒၶါစရုုိက္ ရွိသူတုိ႔ေပတည္း။
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တနည္းဆုုိရလွ်င္ အေမာဟၿခံရံေသာကံေၾကာင့္ ျဖစ္သူသည္ ဗုုဒိၶစရုုိက္ရွိသူကဲ့သုိ႔၊ အားႀကီး
ေသာ သဒၶါၿခံရံေသာကံေၾကာင့္ ျဖစ္သူသည္ သဒၶါစရုုိက္ရွိ၏။ ကာမဝိတက္စသည္ ျခံရံေသာကံေၾကာင့္
ျဖစ္သူသည္ ဝိတက္စရုုိက္ရွိ၏။ ေလာဘစသည္ႏွင့္ ေရာေႏွာေသာ အၿခံအရံရွိေသာကံေၾကာင့္ ျဖစ္သူ
သည္ ေရာေႏွာေသာ စရုုိက္ရွိ၏။
ဤဆုုိခဲ့ၿပီးသည့္အတုုိင္း ေလာဘစသည္တုိ႔တြင္ တပါးပါးၿခံရံေသာ ပဋိသေႏၶကုိ ျဖစ္ေစေသာ
ကံသည္ စရုုိက္တုိ႔၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္-ဟုု သိအပ္ေပ၏။
&&&&&&&&&&

မည္သည့္စရုုိက္ရွိေၾကာင္း သိႏုိင္ပုံ
“ဤပုဂ
ု ိၢဳလ္ကား ရာဂစရုုိက္ရွိေသာပုုဂိၢဳလ္-ဟုု ဘယ္လုိ သိႏုိင္သနည္း?” ဟူေသာ ေမးခြန္း၌
ဤဆုုိလတံ့သည္ကား သိႏိုင္ေၾကာင္း နည္းေပတည္း။
ဣရိယာပုုတ္အားျဖင္၄
့ င္း၊ ကိစၥအားျဖင္၄
့ င္း၊ ေဘာဇဥ္အားျဖင္၄
့ င္း၊ ၾကည့္ရႈျခင္း စသည္
အားျဖင္၄
့ င္း၊ မာယာ သာေဌယ် စေသာ တရားတုုိ႔၏ ျဖစ္ျခင္းအားျဖင့၄
္ င္း စရုုိက္တုိ႔ကုိ

ျပရာ၏။ ဤကား သိေၾကာင္းေပတည္း။
(ေဆာင္) ဣရိယာပုုထ္၊ ျပဳလုုပ္ မူရာ၊ ေဘာဇနာႏွင့္၊ ၾကည့္ကာ ရႈပုံ၊ စိတ္ျဖစ္စုံ၊ ငါးဖုုံ စရုုိက္
ျဖစ္ေၾကာင္းတည္း။

၁။ ဣရိယာပုုထ္ျဖင့္ စရုုိက္ကုိ သိႏုိင္ပုံ
သြားပုုံ

ရာဂစရုုိက္ရွိသူသည္ ပကတိသြားေနက်ျဖင့္ သြားလွ်င္ တင့္တယ္စြာ သြား၏။ ညီညီ ညာညာ
ခ်၏။ ထုုိပုဂၢိဳလ္၏ ေျခရာသည္လည္း အလယ္၌ ခုုံး၏။
ေဒါသစရုုိက္ရွိသသည္ ေျခဖ်ားတုုိ႔ျဖင့္ ေျမကုုိ တူးသကဲ့သုိ႔ သြား၏။ ေျခကုုိ ကတုုိက္ကရုုိက္
ခ်၏။ ကတုုိက္ကရုုိက္ ႂကြ၏။ ထုုိပုဂိၢဳလ္၏ ေျခရာသည္ ေနာက္ဖက္သုိ႔ ဆြဲငင္ထား၏။
ေမာဟစရုုိက္ရွိသူသည္ ထက္ဝန္းက်င္ ဖည္ယမ္း ဖည္ယမ္း သြားျခင္းျဖင့္ သြား၏။ ေျခကုုိ
ရြံ႕သကဲ့သို ခ်၏။ ရြံ႕သကဲ့သုိ႔ ႂကြ၏။ ထုုိပုဂိၢဳလ္၏ ေျခရာသည္ အလ်င္စလုုိ ဖိနင္းထားေသာ ေျခရာ
ျဖစ္၏။
မာဂ႑ီယသုုတ္၏ အတၳဳပၺတ္၌လည္း“ရာဂမ်ားေသာသူ၏ ေျခရာသည္ အလယ္၌ ခုုံး၏။ ေဒါသမ်ားေသာသူ၏ ေျခရာသည္ ေနာက္
ဖက္သုိ႔ ဆြဲငင္ထား၏။ ေမာဟမ်ားေသာသူ၏ ေျခရာသည္ အလ်င္စလုုိ ဖိနင္းထားေသာ
ေျခရာျဖစ္၏။ ဤကဲ့သုိ႔ ညီညီညာညာ ေကာင္းစြာထိျခင္း သေဘာရွိေသာ ဤေျခရာသည္
ကိေလသာဟူေသာ အမုုိးကုုိ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေသာသူ၏ ေျခရာေပတည္း” ဟူေသာ ဤစကားရပ္ကုိ
ဆုုိထားေပသည္။
ရပ္ပုံ ထုုိင္ပုံ အိပ္ပုံ

ရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူ၏ ရပ္ျခင္းသည္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ကုိ ေဆာင္၏။ ယဥ္ေက်းတင့္တယ္
ႏွစ္သက္ဖြယ္ အျခင္းအရာ ရွိ၏။ ေဒါသစရုုိက္ရွိသူ၏ ရပ္ျခင္းသည္ ေတာင့္ခုိင္ေသာ အျခင္းအရာ ရွိ၏။
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ေမာဟစရုုိက္ရွိသူ၏ ရပ္ျခင္းသည္ မေသမသပ္ ရႈပ္ေထြးေသာ အျခင္းအရာ ရွိ၏။ ထုုိင္ျခင္းသည္လည္း
ဤနည္းပင္တည္း။
ရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူသည္ ျဖည္းျဖည္းသက္သာ ညီညီညာညာ အိပ္ရာကုုိ ခင္းၿပီးလွ်င္ ျဖည္း
ညွင္းစြာ လည္းေလ်ာင္း၍ ကုုိယ္အဂၤါတုုိ႔ကုိ ေသေသသပ္သပ္ထားလ်က္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ကုိေဆာင္ေသာ
အျခင္းအရာျဖင့္ အိပ္၏။ အိပ္ရာမွ ထလ်င္လည္း အလ်င္အျမန္မထဘဲ ရြံ႕ရွာစုုိးရိမ္သကဲ့သုိ႔ ျဖည္းညွင္း
သက္သာ စကားတုုံ႕ ေပး၏။
ေဒါသစရုုိက္ရွိေသာသူသည္ အိပ္ရာကုုိ အလ်င္စလုုိ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ခင္းၿပီးလွ်င္ ကုုိယ္ကုိ
ပစ္ခ်လ်က္ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္၍ အိပ္တတ္၏။ အိပ္ရာမွ ထလွ်င္လည္း လ်င္ျမန္စြာထ၍ အမ်က္ထြက္
သကဲ့သုိ႔ စကားတုုံ႔ေပးတတ္၏။
ေမာဟစရုုိက္ရွိေသာသူသည္ မတင့္မတယ္ အိပ္ရာကုုိ မသပ္မယပ္ ခင္းၿပီးလွ်င္ ကုုိယ္အဂၤါ
ႀကီးငယ္ကုိ ဖရိုဖရဲတြဲလ်က္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေမွာက္ခုံအိပ္တတ္၏။ အိပ္ရာမွ ထလွ်င္လည္း ဟုုန္း
ဟုုန္း ဟင္းဟင္း ဟူေသာ ညဥ္းညူသံကုိျပဳလ်က္ ေလးလံစြာ ထတတ္၏။
သဒၶါစရုုိက္ရွိေသာသူ စသည္တ႔က
ုိ ား ရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူ စသည္တုိ႔ႏွင့္ သေဘာတူေသာ
ဣရိယာပုုထ္ရွိတတ္ေပသည္။ ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုိင္း ေရွးဦးစြာ ဣရိယာပုုထ္ျဖင့္ စရုုိက္ကုိ ျပရာ၏။
ဤတြင္ စကားတစ္ရပ္ၿပီး၏။

၂။ျပဳလုုပ္ပုံ ကိစၥအားျဖင့္ စရုုိက္ကုိ သိႏုိင္ပုံ
လုုပ္ပုံၾကည့္ သိ

တံျမက္လွည္းျခင္းစေသာ အလုုပ္ကိစၥတုိ႔၌ ရာဂစရုုိက္ရွိေသာ ပုုဂိၢဳလ္သည္ တံျမက္စည္းကုုိ
ေကာင္းစြာကုုိင္၍ ျဖည္းျဖည္းသက္သာ သဲကုိ ဖရုုိဖရဲ မျပန္႔ႀကဲေစပဲ ေရအုုန္းႏွဲပန္းကုုိ ျဖန္႔ခင္းသကဲ့သုိ႔
ေျပာင္စင္စြာ ညီညီညာညာ လွည္းတတ္၏။ ေဒါသစရုုိက္ရွိေသာသူသည္ တံျမက္စည္းကုုိ ၿမဲၿမံစြာကုင
ုိ ္
လ်က္ ဝဲယာႏွစ္ဖက္၌ သဲကုိ ဖယ္ရွားလ်က္ ျပင္းထန္ေသာအသံျဖင့္ မေျပာင္မစင္ မညီမညြတ္ အလ်င္
စလုုိ လွည္းတတ္၏။ ေမာဟစရုုိက္ရွိေသာသူသည္ တံျမက္စည္းကုုိ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ကုိင္လ်က္ အျပန္ျပန္
အလွန္လွန္ ေမႊေႏွာက္ရႈပ္ေထြးေစလ်က္ မေျပာင္မစင္ မညီမညြတ္ လွည္းတတ္၏။
ထုုိ႔ျပင္ ရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူသည္ တံျမက္စည္းလွည္းျခင္း၌ကဲ့သုိပင္ သကၤန္းေလ်ာ္ျခင္း
ဆုုိးျခင္းအစရွိေသာ ကိစၥအားလုုံးတုုိ႔၌လည္း သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ သပ္သပ္ယပ္ယပ္ ရုုိရုိေသေသ ျပဳလုုပ္
ေလ့ရွိ၏။ ေဒါသစရုုိက္ရွိသူသည္ ၿမဲၿမဲၿမံၿမံ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း မညီမညာ ျပဳလုုပ္ေလ့ရွိ၏။ ေမာဟ
စရုက
ုိ ္ရွိေသာသူသည္ မသိမ္မေမြ႔ ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြး မညီမညာ မျပတ္မသား ျပဳလုုပ္ေလ့ရွိ၏။
ထုုိ႔ျပင္ ရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူ၏ သကၤန္းကုုိင္ျခင္းသည္လည္း မေလ်ာ့လြန္း မတင္းလြန္းပဲ
အဝန္းညီသည္ျဖစ္၍ ၾကည္ညိဳဖြယ္ကုိ ေဆာင္၏။ ေဒါသစရုုိက္ရွိသူ၏ သကၤန္းကုုိင္ျခင္းသည္ အလြန္
တင္းလြန္း၏။ အဝန္းလည္း မညီေပ။ ေမာဟစရုုိက္ရွိသူ၏ သကၤန္းကုုိင္ျခင္းသည္ ေလ်ာ့လ်ည္း၏။ ရႈပ္
လည္း ရႈပ္ေထြး၏။
သဒၶါစရုုိက္ရွိေသာသူ စသည္တုိ႔ကုိ ထုုိရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူ စသည္တုိ႔၏ အျပဳအမူသုိ႔ အစဥ္
လုုိက္သျဖင့္သာလွ်င္ သိအပ္ေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုုိရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူတ႔ႏ
ုိ ွင့္
သေဘာတူေသာေၾကာင့္တည္း။ ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုိင္း ျပဳလုုပ္ပုံကိစၥအားျဖင့္ စရုုိက္တုိ႔ကုိ ျပရာ၏။
ဤတြင္ စကားတစ္ရပ္ ၿပီး၏။
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၃။ေဘာဇဥ္အားျဖင့္ စရုုိက္ကုိ သိႏုိင္ပုံ
သူတုိ႔ အႀကိဳက္
ရာဂစရုုိက္ရွိသူသည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာ ေဘာဇဥ္၊ ခ်ိဳၿမိန္ေကာင္းျမတ္ေသာ ေဘာဇဥ္ကုိ
ႀကိဳက္တတ္၏။ စားေသာအခါ၌လည္း မႀကီးလြန္းပဲ အဝန္းညီေသာ ဆြမ္းလုုပ္ကုိျပဳ၍ အရသာခံကာ
ျဖည္းညွင္းသက္သာ စားတတ္၏။ ခ်ိဳၿမန္ေသာ စားဖြယ္တစ္စုံတစ္ခုကို ရလွ်င္ ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္
တတ္၏။
ေဒါသစရုုိက္ရွိသူသည္ ၾကမ္းတမ္းေသာေဘာဇဥ္၊ ခ်ဥ္ေသာေဘာဇဥ္တုိ႔ကုိ ႀကိဳက္တတ္ ၏။
စားေသာအခါ၌လည္း ခံတြင္းျပည့္ေအာင္ ဆြမ္းလုုပ္ကုိျပဳ၍ အရသာမခံပဲ အလ်င္စလုုိ စားတတ္၏။
အရသာမေကာင္းေသာစားဖြယ္ တစ္စုံတစ္ခုကိုရလွ်င္ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္တတ္၏။
ေမာဟစရုုိက္ရွိသူသည္ အစားအစာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ၌ ကိန္းေသသတ္မွတ္မႈ မရွိေပ။
စားေသာအခါ၌ညလည္း အဝန္းမညီေသာ ေသးငယ္ေသာ ဆြမ္းလုုပ္ကုိျပဳ၍ စားခြက္၌ ဆြမ္းလုုံးတုုိ႔ကုိ
ျပန္႔ႀကဲေစလ်က္ ႏႈတ္ခမ္းကုုိ လူးေပေစလ်က္ ပ်ံ႕လြင့္ေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ထုုိထုိအာရုုံကုိ ၾကံေတြး
လ်က္ စားတတ္၏။
သဒၶါစရိုက္ရွိေသာသူ စသည္တုိ႔ကုိလည္း ထုုိရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူ စသည္တုိ႔ႏွင့္ အျပဳအမူ
အားျဖင့္ သေဘာတူၾက၏။ ဤဆုုိခဲ့ၿပီးသည့္အတုုိင္း ေဘာဇဥ္အားျဖင့္ စရိုက္တုိ႔ကုိ သိရာ၏။
ဤတြင္ စကားတစ္ရပ္ ၿပီး၏။

၄။ၾကည့္ရ ႈ ပုံစသည္အားျဖင့္ စရုုိက္ကုိ သိႏုိင္ပုံ
ကုုိယ္ႀကိဳက္ရာ ကိုယ္ၾကည့္
ရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ အနည္းငယ္သာရွိေသာ အဆင္းကုုိ ျမင္လွ်င္
ေတာင္မွ အံ့ၾသသကဲ့သုိ႔ ၾကာျမင့္စြာ ၾကည့္တတ္၏။ ဂုုဏ္အနည္းမွ်၌ေသာ္လည္း ၿငိကပ္တတ္၏။
ဟုုတ္မွန္ေသာ အျပစ္ကိုေသာ္လည္း မယူတတ္။ ဖဲခြါသြားေသာအခါ၌လည္း မလႊတ္လုိ မခြါလိုပဲ
သာလွ်င္ ေနာက္ျပန္တလွဲ႔လွဲ႔ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ ျဖစ္၍ ဖဲခြါတတ္၏။
ေဒါသစရုုိက္ရွိေသာသူသည္ အနည္းငယ္မွ် ရြံမုန္းစက္ဆုပ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ အဆင္းကုုိ
ျမင္လွ်င္ေတာင္မွ ပင္ပန္းေသာ သေဘာရွိသကဲ့သုိ႔ ၾကာျမင့္စြာ မၾကည့္တတ္။ အျပစ္အနည္းငယ္
မွ်၌ေသာ္လည္း အမ်က္ထြက္တတ္၏။ ဟုုတ္မွန္ေသာဂုုဏ္ကုိေသာ္လည္း မယူတတ္။ ဖဲခြါေသာ
အခါ၌လည္း လႊတ္လုိ ခြါလုုိသည္ျဖစ္၍သာလွ်င္ မငဲ့ကြက္ပဲ ဖဲခြါတတ္၏။
ေမာဟစရုုိက္ရွိေသာသူသည္ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အဆင္းကို ျမင္သည္ရွိေသာ္ သူတစ္ပါးကုုိ ပုုံ၍
ယုုံတတ္၏။ သူတပါးကဲ့ရဲ႕သံၾကားလွ်င္ ကဲ့ရဲ႕တတ္၏။ ခ်ီးမြမ္းသံၾကားလွ်င္ ခ်ီးမြမ္းတတ္၏။ မိမိ ကုုိယ္
တုုိင္မွာမူ မသိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းျဖင့္ လ်စ္လ်ဴရႈလ်က္သာ ေနတတ္၏။ အသံၾကားရာ
စသည္တုိ႔၌လည္း ဤနည္းပင္တည္း။
သဒၶါစရုုိက္ရွိေသာပုုဂၢိဳလ္ စသည္တုိ႔ကား ထုုိရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူ စသည္တုိ႔ႏွင့္ တူေသာ
သေဘာရွိ၏။ ဤဆုုိခဲ့ၿပီးသည့္အတုုိင္း ၾကည့္ရႈပုံစသည္အားျဖင့္ စရုုိက္တုိ႔ကုိ သိအပ္၏။
ဤတြင္ စကားတစ္ရပ္ ၿပီး၏။
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၅။တရားတုုိ႔၏ ျဖစ္ျခင္းသေဘာအားျဖင့္ စရုုိက္ကုိ သိႏုိင္ပုံ
အတြင္းဓာတ္ခအ
ံ လုုိက္

ရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူအား မိမိအျပစ္ကုိ ဖုုံးကြယ္လွည္ပတ္ျခင္း မာယာ၊ မိမိ၌မရွိေသာ ဂုုဏ္ကုိ
ေဖာ္ျပလ်က္ စဥ္းလဲျခင္း သာေဌယ်၊ ျမင့္ေမာက္တက္ႂကြျခင္း မာန၊ အလုုိဆုိးရွိျခင္း ပါပိစၦတာ၊ အလို
ႀကီးျခင္း မဟိစၦတာ၊ မေရာင့္ရဲျခင္း အသႏၱဳ႒ိတာ၊ ဦးခ်ိဳသဖြယ္ စံပယ္ေၾကာင္း ကိေလသာဟူေသာ သိဂၤ၊
လွ်ပ္ေပၚျခင္း စာပလ်၊ ဤသုုိ႔စေသာ အကုုသိုလ္တရားတုုိ႔ အျဖစ္မ်ားကုုန္၏။
ေဒါသစရုုိက္ရွိေသာသူအား အမ်က္ထြက္ျခင္း ေကာဓ၊ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ျခင္း ဥပနာဟ၊ သူ႔ေက်းဇူးကုုိ
ေခ်ဖ်က္ျခင္း မကၡ၊ ဂုုဏ္ရည္သာသူကုိ တုုၿပိဳင္ျခင္း ပဠာသ၊ မနာလုုိျခင္း ဣႆာ၊ ဝန္တုိျခင္း မစၦရိယ၊
ဤသုုိ႔စေသာ အကုုသိုလ္တရားတုုိ႔ အျဖစ္မ်ားကုုန္၏။
ေမာဟစရုုိက္ရွိေသာသူအား စိတ္၏ထုုိင္းမိႈင္းျခင္း ထိန၊ ေစတသိက္ထုိင္းမႈိင္းျခင္း မိဒၶ၊ စိတ္ပ်ံ႕
လႊင့္ျခင္း ဥဒၶစၥ၊ ေနာင္တပူပန္ျခင္း ကုုကၠဳစၥ၊ ယုုံမွားျခင္း ဝိစိကိစၦာ၊ မသင့္ေသာအားျဖင့္ ၿမဲၿမံစြာယူျခင္း
အာဓာနဂၢါဟ၊ မိမိအယူမွားကုုိ စြန္႔လႊတ္ႏုိ္င္ခဲျခင္း ဒုုပၺဋိနိႆဂၢိတာ၊ ဤသုုိ႔စေသာ အကုုသိုလ္တရားတုုိ႔
အျဖစ္မ်ားကုုန္၏။
သဒၶါစရုုိက္ရွိေသာသူအား လြတ္လြတ္ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲျခင္း၊ အရိယာတုုိ႔ကုိ ဖူးျမင္လုိျခင္း၊
သူေတာ္ေကာင္းတရား နာၾကားလုုိျခင္း၊ ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္မႈမ်ားျခင္း၊ မစဥ္းလဲျခင္း၊ မလွည့္ပတ္ျခင္း၊
ၾကည္ညိဳဖြယ္ကုိေဆာင္ေသာ ရတနာသုုံးပါးတုုိ႔၌ ၾကည္ညိဳျခင္း၊ ဤသုုိ႔စေသာ ကုုသိုလ္တရားတုုိ႔ အျဖစ္
မ်ားကုုန္၏။
ဗုုဒၶိစရုုိက္ရွိေသာသူအား ဆုုိဆုံးမလြယ္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္းရွိျခင္း၊ ေဘာဇဥ္၌ အတုုိင္းအရွည္
ကုုိ သိျခင္း၊ သတိသမၺဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္း၊ ႏုုိးၾကားမႈ၌ မျပတ္အားထုုတ္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ျဖစ္ေသာ
ဇာတိစေသာအရာတုုိ႔၌ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ေသာသူ၏ နည္းမွန္လမ္းမွန္အားျဖင့္ အားထုုတ္ျခင္း၊
ဤသု႔စ
ုိ ေသာ ကုုသိုလ္တရားတုုိ႔ အျဖစ္မ်ားကုုန္၏။
ဝိတက္စရိုက္ရွိေသာသူအား စကားမ်ားျခင္း၊ အေပါင္းအေဖၚ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္း၊ ကုုသိုလ္အား
ထုုတ္မႈ၌ မေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္း၊ စိတ္မတည္တံ့ျခင္း၊ ညဥ့္အခါ၌ ေနာက္ေန႔ျပဳလုုပ္ရမည့္ ကိစၥမ်ားကုုိ ၾကံစည္
စဥ္းစားျခင္းဟူေသာ အခုုိးလႊတ္ျခင္း၊ ေန႔အခါ၌ ညက ၾကံစည္ထားသည့္ကိစၥမ်ားကုုိ အားထုုတ္ျခင္း
ဟူေသာ အလွ်ံလႊတ္ျခင္း၊ အာရုုံအမ်ိဳးမ်ိဳးသုုိ႔ စိတ္ကုိလႊတ္ေပးျခင္း၊ ဤသုုိ႔စေသာ အကုုသိုလ္တရားတုုိ႔
အျဖစ္မ်ားကုုန္၏။
ဤဆုုိခဲ့သည္အတုုိင္း မာယာ, သာေဌယ် စေသာတရားတုုိ႔၏ ျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္ စရုုိက္တုိ႔ကုိ
သိႏင
ုိ ္၏။ ဤတြင္ စကားတစ္ရပ္ၿပီး၏။

ဆရာတုုိ႔ အယူဝါဒ သက္သက္သာ
ဤဆုုိၿပီးသည့္အတုုိင္း ဣရိယာပုုထ္စသည္အားျဖင့္ စရုုိက္တုိ႔ကုိ ျပဆုုိရာ၏-ဟုု ဆုုိေသာ္လည္း
ဤစရုုိက္တို႔ကုိ ျပျခင္းအစီအရင္သည္ ပါဠိေတာ္၌ လုုံးဝပင္ မလာေပ။ အ႒ကထာ၌လည္း မလာေပ။
ပါဠိေတာ္ အ႒ကထာမဖက္ သက္သက္ေသာ ဆရာတုုိ႔၏ အယူအဆကုုိ အစဥ္လုိက္သျဖင့္ ဤစရုုိက္
တုုိ႔ကို ျပျခင္းအစီအရင္ကုိ ဆုုိထားေပသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ မယုုံၾကည္အပ္ေပ။
အေၾကာင္းကား ရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူႏွင့္ ဆုုိင္သည္ဟုဆုိခဲ့ေသာ ဣရိယာပုုထ္ စသည္တုိ႔ကုိ
ေဒါသစရုုိက္ရွိေသာသူ စသည္တုိ႔သည္လည္း မေမ့မေလ်ာ့သတိျပဳ၍ ေနၾကပါမူ ျပဳျခင္းငွာ စြမ္းႏုုိ္င္ကုန္
၏။ ထုုိ႔ျပင္ ရာဂ-ေဒါသစသည္ ေရာေႏွာေသာစရုုိက္ရွိေသာ ပုုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတည္းမွာပင္ လကၡဏာကြဲျပား

၃။ကမၼ႒ာနာဂၢဟဏနိေဒၵသ

ဝိသုဒိၶမဂ္သင္တန္း 29

ေသာ ဣရိယာပုုထ္စသည္တုိ႔သည္ မရွိသင့္ကုန္။ ထုုိအေၾကာင္း ၂-ပါးေၾကာင့္ပင္တည္း။ စင္စစ္
ေသာ္ကား အ႒ကထာတုုိ႔၌ ဆုုိထားေသာ စရုုိက္တုိ႔ကုိျပျခင္း အစီအရင္ကုိသာလွ်င္ အႏွစ္သာရ
အားျဖင့္ ယုုံၾကည္အပ္ေပသည္။
မွန္၏။ “ေစေတာပရိယဥာဏ္ကုိ မရေသာဆရာသည္ တပည့္ကုိ ေမးအပ္၏” ဟုု အ႒ကထာ
ဆရာတုုိ႔ ဆုုိထားေပသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ေစေတာပရိယဥာဏ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကမၼ႒ာန္းယူမည့္ ထုုိပုဂိၢဳလ္ကုိ
ေမး၍ျဖစ္ေစ “ဤပုုဂၢဳိလ္ကား ရာဂစရုုိက္ရွိသူတည္း၊ ဤပုုဂၢဳိလ္ကား ေဒါသစသည္တုိ႔တြင္
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စရုုိက္ရွိသူတည္း”ဟုု သိအပ္၏။
XXXXXXXXXXX

စရုုိက္ႏွင့္ ေက်ာင္းစသည္ ေဝဘန္ခ်က္
ရာဂစရုုိက္ရွိသူအတြက္
“မည္သည့္စရုုိက္ရွိေသာသူအား မည္သည့္ေက်ာင္း ေညာင္ေစာင္းစသည္သည္ သင့္ေလ်ာ္
သနည္း”ဟူေသာ ဤစကားရပ္၌ ေရွးဦးစြာ ေက်ာင္းကုုိ ျပဆုုိပါမည္။
ရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူအား သင့္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္းမွာ “ညစ္ေပေသာ ဝရံတာရွိေသာေက်ာင္း၊
ေျပျပင္တထပ္တည္းသာ ရွိေသာေက်ာင္း၊ နံရံကို ျပဳျပင္မထားေသာ ေတာင္ဝွမ္း၊ ျမက္မုိးေက်ာင္း၊
ဖက္မုိး ဖက္ကာေက်ာင္း” စသည္တ႔တ
ုိ ြင္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေသာေက်ာင္းျဖစ္သည့္ျပင္၊ ယင္းေက်ာင္းသည္
ဖုုန္မႈန္႔လည္းရွိ၏။ လင္းႏုုိ႔မ်ားလည္း ရွိ၏။ နိမ့္လြန္းသည္မူလည္း ျဖစ္၏။ ေျခာက္ေသြ႔ေယာင္း ၾကမ္း
တမ္းေသာ ေျမအဖုုိ႔လည္း ရွိ၏။ ျခေသၤ့က်ား စသည္တုိ႔ျဖင့္ ရြံရွာဖြယ္လည္း ရွိ၏။ မသန္႔ရွင္း မညီညြတ္
ေသာ လမ္းလည္းရွိ၏။ ယင္းေက်ာင္း၌ ၾကမ္းပုုိးမ်ားျပည့္လ်က္ မလွမပ ပုုံပန္းမက်ေသာ ေညာင္ေစာင္း
အင္းပ်ဥ္လည္း ရွိ၏။ ယင္းေက်ာင္းကိုၾကည့္ေသာသူအား ျမင္ရုံမွ်ျဖင့္ပင္ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္လည္း
ျဖစ္၏။ ဤသုုိ႔ေသာေက်ာင္းသည္ ရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူအား သင့္ေလ်ာ္၏။
သကၤန္းမွာ အနားစုုတ္ျပတ္ ဖယုုိဖရဲ တြဲရရြဲက်ေသာ ခ်ည္တုိ႔ျဖင့္ ရႈပ္ေထြးေသာသကၤန္း၊
ကြန္ယက္ကဲ့သုိ႔ အေပါက္အေပါက္ ရွိေသာသကၤန္း၊ သံရုိက္ထားေသာ အင္းပ်ဥ္ကဲ့သုိ႔ အေတြ႔ၾကမ္း
တမ္းေသာ သကၤန္း၊ ညစ္ႏြမ္းေလးလံေသာ သကၤန္း၊ မၾကာခဏခ်ဳပ္ရ၍ ေလးလံသျဖင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲ
စြာ ေဆာင္ရေသာသကၤန္း၊ ဤသုုိ႔ေသာသကၤန္းသည္ ရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူအား သင့္ေတာ္၏။
သပိတ္သည္လည္း အဆင္းပ်က္ေသာ ေျမသပိတ္ျဖစ္ေစ၊ အဖာအေထး အဖုုအထစ္တုိ႔ျဖင့္
မတင့္တယ္ေသာ ေလးလံလ်က္ ပုုံပန္းပ်က္ေသာ လူ႔ဦးေခါင္းခြံႏွင့္တူ၍ စက္ဆုပ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ
သံသပိတ္ျဖစ္ေစ သင့္ေလ်ာ္၏။
ဆြမ္းခံလမ္းသည္လည္း ႏွစ္သက္ဖြယ္မရွိေသာ ရြာႏွင့္မနီးေသာ မညီမညြတ္ေသာ လမ္းျဖစ္မူ
သင့္ေလ်ာ္၏။ ဆြမ္းခံရြာသည္လည္း အၾကင္ရြာ၌ လူတုိ႔သည္ ဆြမ္းခံရဟန္းကုုိ မျမင္ကုန္သကဲ့သုိ႔ သြား
လာကုုန္၏။ ယင္းရြာဝယ္ တစ္အိမ္တည္း၌ေသာ္လည္း ဆြမ္းမရ၍ ထြက္လာေသာရဟန္းကုုိ “အရွင-္
ဘုုရား… ႂကြပါ”ဟုု ေခၚကာ ဆြမ္းစားစရပ္သုိ႔ ဝင္ေစ၍ ယာဂုုကုိလႈၿပီးလွ်င္ သြားၾကေသာအခါ ႏြားတုုိ႔ကုိ
ႏြားျခံ၌သြင္း၍ သြားကုုန္သကဲ့သုိ႔ ေစာင္းငဲ့၍မွ် မၾကည့္ပဲ သြားကုုန္၏။ ထုုိသုိ႔သေဘာရွိေသာရြာသည္
သင့္ေလ်ာ္၏။
အလုုပ္အေကၽြးတုုိ႔သည္လည္း အဆင္းမလွ အျမင္ဆုိးကုုန္ေသာ ညစ္ႏြမ္းေသာ အဝတ္တုိ႔ကုိ
ဝတ္ကုန္လ်က္ အနံ႔ဆုိး၍ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရွိကုန္ေသာ ယာဂုုဆြမ္းကုုိ ကပ္လႈေသာအခါ စြန္႔ပစ္သကဲ့သုိ႔
မရုုိမေသ လုုပ္ေကၽြးတတ္ကုန္ေသာ အလုုပ္အေကၽြးတုုိ႔ျဖစ္လွ်င္ သင့္ေလ်ာ္၏။ ယာဂုု ဆြမ္းခဲဖြယ္သည္
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လည္း ၾကမ္းတမ္းေသာ ႀကိတ္ လမန္း လူး ဆန္ကြဲ အစရွိသည္တုိ႔ျဖင့္ ခ်က္ထားေသာဆြမ္း၊ အရည္
ေသာက္ဟင္း၊ ဤသုုိ႔စေသာ ဝမ္းျပည့္ရုံမွ် သက္သက္ျဖစ္ေသာ တစ္စုံတစ္ခုေသာ စားေသာက္ဖြယ္
သည္ သင့္ေလ်ာ္၏။
ထုုိရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူအား ဣရိယာပုုထ္သည္လည္း ရပ္ျခင္းႏွင့္၊ စႀကၤန္ေလွ်ာက္ျခင္းသည္
သင့္ေလ်ာ္၏။ အာရုုံသည္ကား နီလကသုုိဏ္းစေသာ အဆင္းကသုုိဏ္းတုုိ႔တြင္ တစ္စုံတစ္ခုေသာ
မစင္ၾကယ္ေသာ အဆင္းကသုုိဏ္းသည္ သင့္ေလ်ာ္၏။ ဤအလုုံးစုုံသည္ ရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူအား
သင့္ေလ်ာ္၏။

ေဒါသစရုုိက္ရွိသူ အတြက္
ေဒါသစရုုိက္ရွိေသာသူအား မျမင့္လြန္း မနိမ့္လြန္းေသာေက်ာင္း၊ အရိပ္ေရတုုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ
ေက်ာင္း၊ ေကာင္းစြာ စီမံထားေသာ နံရ,ံ တုုိင္ႏွင့္ ေစာင္းတန္းေလွကား ရွိေသာေက်ာင္း၊ ေကာင္းမြန္
သပ္ယပ္စြာ ျပဳလုုပ္ထားေသာ ျခဴးပန္းျခဴးႏြယ္ အထူးထူး အေထြေထြေသာ ပန္းခ်ီကားတုုိ႔ျဖင့္ တင့္
တယ္ေတာက္ပေသာေက်ာင္း၊ ညီညြတ္ေျပျပစ္ ႏူးညံ့ေသာ ေျမအျပင္ရွိေသာေက်ာင္း၊ ျဗဟၼာမင္း၏
ဗိမာန္ကဲ့သုိ႔ ပန္းဆုုိင္းတုုိ႔ျဖင့္ ဆန္းၾကယ္ေသာအဆင္းရွိေသာေက်ာင္း၊ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ ႏွစ္သက္
ဖြယ္ေသာ အဆင္းတုုိ႔ကုိ သပ္ယပ္စြာ ခင္းထားေသာ ေညာင္ေစာင္း အင္းပ်ဥ္ရွိေသာ ေက်ာင္း၊ ထုုိထုိ
အရပ္၌ ရနံအလုုိ႔ငွာထားေသာပန္းတုုိ႔၏ ေမႊးေသာရနံ႔တုိ႔ျဖင့္ အလြန္ေမႊးႀကိဳင္ေသာေက်ာင္း၊ ျမင္ကာမွ်
ျဖင့္ပင္ ႏွစ္သက္ရႊင္လန္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုုိင္ေသာေက်ာင္း၊ ဤသုုိ႔ေသာေက်ာင္းသည္
သင့္ေလ်ာ္၏။
ထုုိေက်ာင္း၏ လမ္းသည္လည္း အလုုံးစုုံေသာ ေဘးရန္တုိ႔မွ လြတ္ကင္းလ်က္ သန္႔ရွင္းစင္
ၾကယ္ ညီညာေသာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ရွိေသာလမ္း၊ တန္ဆာဆင္ျခင္းႏွင့္ စပ္ေသာလမ္း၊ ဤသုုိ႔ေသာ
လမ္းသည္သာလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္၏။
ဤေဒါသစရုုိက္ရွိေသာသူႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္း၌ ပုုိးဟပ္ ၾကမ္းပုုိး ေျမြ ႂကြက္တုိ႔၏ မွီခုိ
ရာကုုိ ျဖတ္ေတာက္ပယ္ရွားျခင္းငွာ ေက်ာင္းအသုုံးအေဆာင္သည္လည္း မမ်ားလြန္းလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္
၏။ ေညာင္ေစာင္းတစ္ခု၊ အင္းပ်ဥ္တစ္ခုသာလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္၏။
ေဒါသစရုုိက္ရွိေသာသူ၏ ခါးဝတ္ႏွင့္ကုိယ္ရုံသည္လည္း တရုုပ္ျပည္ျဖစ္အဝတ္၊ ေသာမာရ
တုုိင္းျဖစ္အဝတ္၊ ပုုိးခ်ည္အဝတ္၊ ႏူးညံ့ေသာဝါခ်ည္ အဝတ္၊ ႏူးညံ့ေသာ ဂရိတ္ျပည္ျဖစ္အဝတ္ စသည္
တုုိ႔တြင္ ေကာင္းျမတ္ေသာအဝတ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားေသာ ေပါ့ပါးၿပီး ရဟန္းေတာ္တုိ႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ေကာင္းစြာဆုုိးထားၿပီး စင္ၾကယ္ေသာ အဆင္းရွိေသာ တစ္လႊာတည္းသကၤန္းျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ထပ္သကၤန္း
ျဖစ္ေစ၊ သင့္ေလ်ာ္၏။
သပိတ္သည္လည္း စီေပါင္းကဲ့သုိ႔ ေကာင္းေသာပုုံသဏၭာန္ရွိေသာ ျမကဲ့သုိ႔ ေကာင္းစြာ
ေခ်ာညက္ ေျပျပစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကင္းလ်က္ ရဟန္းေတာ္တုိ႔အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အဆင္း
ျဖင့္ ပတ္ပတ္လည္ အလြနစ
္ င္ၾကယ္ေသာ အဆင္းရွိေသာ သံသပိတ္သည္ သင့္ေလ်ာ္၏။ ဆြမ္းခံလမ္း
သည္လည္း ေဘးရန္ကင္း၍ ညီညာလ်က္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိေသာ ရြာႏွင့္ မနီးလြန္း မေဝးလြန္းေသာ
လမ္းသည္ သင့္ေလ်ာ္၏။
ဆြမ္းခံရြာသည္လည္း အၾကင္ရြာ၌ လူတုိ႔သည္ “ယခုုအခါ အရွင္ျမတ္ ႂကြလာလိမ့္မည္”ဟုု
ေျမွာ္လင့္လ်က္ တံျမက္လွည္း၍ ေရျဖန္းထားေသာအရပ္၌ ေနရာခင္း၍ ခရီးဦး ႀကိဳဆုုိကာ သပိတ္
သကၤန္းကုုိ လွမ္းယူ၍ အိမ္သုိ႔ဝင္ေစၿပီးလွ်င္ ခင္းထားေသာေနရာ၌ ထုုိင္ေစ၍ မိမိတုိ႔လက္ျဖင့္ ရုုိေသစြာ
လုုပ္ေကၽြးၾကကုုန္၏။ ထုုိသုိ႔ေသာ ဆြမ္းခံရြာသည္ သင့္ေလ်ာ္၏။
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ထုုိေဒါသစရုုိက္ရွိေသာသူ၏ အလုုပ္အေကၽြးသည္ကား အဆင္းလွ၍ ၾကည္ရႊင္စဖြယ္ရွိၾကလွ်င္,
ေကာင္းစြာ ေရခ်ိဳးၿပီး၍ ေသသပ္ညီညာ နံ႔သာလိမ္းက်ံထားၾကလွ်င္, ပန္းေပါင္းစုုံတုိ႔၏ အေမႊးရနံတုိ႔ျဖင့္
သင္းပ်ံ႕ေမႊးႀကိဳင္သည့္ ရနံ႔ရွိၾကလွ်င္, အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုုိ႔ျဖင့္ ဆုုိးထားသည့္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္
ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ အဝတ္တန္ဆာတုုိ႔ျဖင့္ ဆင္ျပင္ၾကလ်က္ အရုုိအေသျပဳေလ့ ရွိၾကလွ်င္, ထုုိသို႔ေသာ
အလုုပ္အေကၽြးတုုိ႔သည္ သင့္ေလ်ာ္၏။
ဆြမ္းခဲဖြယ္သည္လည္း အဆင္း အနံ႔ အရာသာျပည့္စုံလ်က္ ၾသဇာရွိေသာ, စိတ္ႏွလုံးကုုိ
ေပ်ာ္ေမြ႔ေစေသာ, အခ်င္းခပ္သိမ္း မြန္ျမတ္ေသာ, အလုုိရွိသေလာက္ ရေသာ ဆြမ္းခဲဖြယသ
္ ည္
သင့္ေလ်ာ္၏။
ထုုိေဒါသစရုုိက္ရွိေသာသူအား ဣရိယာပုုထ္သည္လည္း အိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုုိင္ျခင္းသည္ သင့္
ေလ်ာ္၏။ အာရုုံသည္ နီလကသိုဏ္း စေသာ အဆင္းကသုုိဏ္းတုုိ႔တြင္ ထက္ဝန္းက်င္ အလြန္စင္
ၾကယ္ေသာ အဆင္းရွိေသာ ကသုုိဏ္းတစ္ခုခုသည္ သင့္ေလ်ာ္၏။ ဤအလုုံးစုုံသည္ ေဒါသစရုုိက္
ရွိသူအား သင့္ေလ်ာ္၏။

ေမာဟစရုုိက္ရွိသူ အတြက္
ေမာဟစရိုက္ရွိေသာသူအား လြင္ျပင္သုိ႔မ်က္ႏွာမူေသာ မက်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေက်ာင္း၌
ေနထုုိင္သူအား အရပ္မ်က္ႏွာသုုိ႔ လင္းလင္းခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ျမင္ရေသာေက်ာင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္၏။
ဣရိယာပုုထ္တုိ႔တြင္ စၾကၤန္ေလွ်ာက္ျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္၏။ ထုုိေမာဟစရုုိက္ရွိသူအား စေကာငယ္
ပမာဏ, သုုိ႔မဟုုတ္ စေလာင္းဖုုံး ပမာဏရွိေသာ က်ဥ္းေသာ ကသုုိဏ္းဝန္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္ေပ။
က်ဥ္းေျမာင္းေသာအရပ္၌ စိတ္သည္ ပုုိ၍ ေတြေဝေသာေၾကာင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကသုုိဏ္းဝန္းႀကီး
သည္ သင့္ေလ်ာ္၏။ ေမာဟစရုုိက္ရွိသူအား ေလ်ာ္ေသာ ႂကြင္းေသာ ဆုဖ
ုိ ြယ္သည္ ေဒါသစရုုိက္ရွိေသာ
ပုုဂိၢဳလ္အတြက္ ဆုုိအပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ တူသည္သာတည္း။ ဤအလုုံးစုုံသည္ ေမာဟစရုုိက္ရွိသူႏွင့္
သင့္ေလ်ာ္၏။

သဒၶါစရုုိက္, ဗုုဒၶိစရုုိက္ရွိသူမ်ား အတြက္
သဒၶါစရုုိက္ရွိသူအား ေဒါသစရုုိက္ရွိသူအတြက္ ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ အစီအရင္ အလုုံးစုုံသည္
သင့္ေလ်ာ္၏။ အာရုုံတုိ႔တြင္ကား သဒၶါစရုုိက္ရွိေသာသူအား ဗုုဒၶါႏုုႆတိစေသာ ၆-ပါးေသာ အႏုုႆတိ
ကမၼ႒ာန္းသည္ သင့္ေလ်ာ္၏။ ဗုုဒိၶစရုုိက္ရွိသူအား ေက်ာင္းစသည္တုိ႔တြင္ “ဤမည္ေသာအရာသည္
မေလ်ာက္ပတ္”ဟုု ဆုုိဖြယ္မရွိေပ။

ဝိတက္စရုုိက္ရွိသူ အတြက္
ဝိတက္စရုုိက္ရွိသူအား ဟင္းလင္းျဖစ္လ်က္ ဟင္းလင္းျဖစ္လ်က္ လြင္ျပင္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူေသာ
ေက်ာင္းသည္ကား မသင့္ေလ်ာ္ေပ။ ယင္းေက်ာင္း၌ ေနထုိင
ု ္သူအား စိတ္ႏွလုံးေမြ႔ေလ်ာ္ဖြယ္ရာ
ျဖစ္ေသာ ဥယ်ာဥ္ ျခံ ေရကန္တုိ႔သည္၄င္း၊ ရြာ နိဂုံး ဇနပုုဒ္ စသည္တုိ႔သည္၄င္း၊ စိမ္းညိဳ႕ညိဳ႕ အေရာင္
ရွိေသာ ေတာင္တုိ႔သည္၄င္း ထင္ေပၚကုုန္၏။ ထုုိသုိ႔ေသာေက်ာင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္ေပ။ ထုုိေက်ာင္း
သည္ ႀကံစည္ေတြးေတာလ်က္ စိတ္ေျပးသြားျခင္း၏သာလွ်င္ အေၾကာင္းျဖစ္၏။
ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဝိတက္စရုုိက္ရွိေသာသူသည္ နက္ေသာ ေတာင္ေခ်ာက္အဝ၌ ေတာျဖင့္ဖုံးကြယ္
ေသာ ဆင္ဝမ္းဗုုိက္ႏွင့္တူေသာ ေတာင္ဝွမ္း၌ရွိေသာ အရွင္မဟိႏၵေထရ္၏ ဂူႏွင့္တူေသာ ေက်ာင္းမ်ိဳး၌
ေနသင့္၏။ ထုုိဝိတက္စရုုိက္ရွိေသာသူအား အာရုုံသည္လည္း က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကသုုိဏ္းဝန္းသည္
မသင့္ေလ်ာ္ေပ။ ထုုိသုိ႔သေဘာရွိေသာ ကသုုိဏ္းဝန္းသည္ ႀကံစည္ေတြးေတာျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ေျပး
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သြားျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေပသည္။ က်ဥ္းေသာကသိုဏ္းဝန္းမူကား သင့္ေလ်ာ္ေပသည္။ ႂကြင္းေသာ
ဆုုိဖြယ္သည္ ရာဂစရုုိက္ရွိေသာသူအတြက္ ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာစကားႏွင့္ တူသည္သာတည္း။ ဤအလုုံးစုုံ
သည္ ဝိတက္စရုုိက္ရွိေသာသူအား သင့္ေလ်ာ္၏။
ဤဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ အက်ယ္စကားသည္ “မိမိ၏ စရုုိက္အားေလ်ာ္ေသာ”ဟူသည့္ စကားရပ္၌
လာေသာ စရုုိက္တုိ႔ကုိ အကြဲအျပားကုုိ ပုုိင္းျခားဆုုံးျဖတ္ျခင္း၊ အေၾကာင္းအရင္းကုုိ ပုုိင္းျခားဆုုံးျဖတ္ျခင္း၊
သိႏုိင္ပုံျပျခင္းကုုိ ပုုိင္းျခားဆုုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေလ်ာ္သည္ကုိ ပုုိင္းျခားဆုုံးျဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ယ္ျပဆုုိျခင္း
ေပတည္း။ သုုိ႔ရာတြင္ ထုုိမွ်ေလာက္ စကားအစဥ္ျဖင့္ စရုုိက္အားေလ်ာ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းကုုိမူ ခပ္သိမ္း
ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ မျပဆုုိရေသး။ ထုုိစရုုိက္အားေလ်ာ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းသည္ အျခားမဲ့ျဖစ္ေသာ
မာတိကာပုုဒ္၏ အက်ယ္၌ သူ႔အလုုိလိုပင္ ထင္ရွားေပလတံ့။
<><><><>_/\_<><><><>

ကမၼ႒ာန္းေလးဆယ္ကုိ ဖြင့္ဆုိခ်က္
ထုုိသုိ႔ စရုုိက္အားေလ်ာ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းကုုိ အျပည့္အစုုံ မျပဆုုိရေသးေသာေၾကာင့္ “ကမၼ႒ာန္း
ေလးဆယ္တုိ႔တြင္ တစ္ပါးပါးေသာ ကမၼ႒ာန္းကုုိယူ၍”ဟူေသာ စကားရပ္၌၁။ ေလးဆယ္ဟူေသာ သခၤ်ာအားျဖင့္ အက်ဥ္းျပအပ္ၿပီးေသာ ကမၼ႒ာန္းတုုိ႔ကုိ
အက်ယ္ျပျခင္းအားျဖင္၄
့ င္း၊
့ င္း၊
၂။ ဥပစာရႏွင့္ အပၺနာကုုိ ေဆာင္ေသာအားျဖင္၄
့ င္း၊
၃။ စ်ာန္ကုိ ေဝဘန္ေသာအားျဖင္၄
့ င္း၊
၄။ အဂၤါႏွင့္ အာရုုံကုိ လြန္ေသာအားျဖင္၄
့ င္း၊
၅။ ပြားေစအပ္, မပြားေစအပ္သည္ကုိ ေဝဘန္ေသာအားျဖင္၄
့ င္း၊
၆။ အာရုုံကုိ ေဝဘန္ေသာအားျဖင္၄
့ င္း၊
၇။ ဘုုံကုိ ေဝဘန္ေသာအားျဖင္၄
့ င္း၊
၈။ ယူအပ္, မယူအပ္သည္ကုိ ေဝဘန္ေသာအားျဖင္၄
့ င္း၊
၉။ အေၾကာင္းကုုိ ေဝဘန္ေသာအားျဖင္၄
့ င္း၊
၁၀။ စရုုိက္အားေလ်ာ္သည္ကုိ ေဝဘန္ေသာအားျဖင္၄
ဤသုုိ႔ ေရွးဦးစြာ ဤ၁၀-ပါးေသာ အျခင္းအရာတုုိ႔ျဖင့္ ကမၼ႒ာန္းအဆုုံးအျဖတ္ကုိ သိအပ္၏။

(၁) “ေလးဆယ္ဟူေသာ သခၤ်ာျဖင့္ အက်ဥ္းျပအပ္ၿပီးေသာ ကမၼ႒ာန္းတုုိ႔ကို အက်ယ္ျပျခင္းအားျဖင္”့
ဟူရာ၌ ကမၼ႒ာန္း ၄၀- ဟူသည္…
ကသုုိဏ္း ၁၀- ပါး၊ အသုုဘ ၁၀- ပါး၊ အႏုုႆတိ ၁၀- ပါး၊ ျဗဟၼဝိဟာရ ၄- ပါး၊ အာရုုပၺ ၄ပါး၊ သညာ ၁- ပါး၊ ဝဝတၳာန္ ၁- ပါး၊ ဤသုုိ႔အားျဖင့္ ကမၼ႒ာန္း ၄၀- ျဖစ္၏။
ကသုုိဏ္း ၁၀- ပါး

ပထဝီကသုုိဏ္း၊ အာေပါကသုုိဏ္း၊ ေတေဇာကသုုိဏ္း၊ ဝါေယာကသုုိဏ္း၊ နီလကသုုိဏ္း၊ ပီတ
ကသုုိဏ္း၊ ေလာဟိတကသုုိဏ္း၊ ၾသဒါတကသုုိဏ္း၊ အာေလာက ကသုုိဏ္း၊ ပရိစိၦႏၷာကာသ ကသုုိဏ္း၊
အသုုဘ ၁၀- ပါး
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ဥဒၶဳမာတက အသုုဘ၊ ဝိနီလက အသုုဘ၊ ဝိပုဗၺက အသုုဘ၊ ဝိဆိဒၵက အသုုဘ၊ ဝိကၡာယိတက
အသုုဘ၊ ဝိကိၡတၱက အသုုဘ၊ ဟတဝိကိၡတၱက အသုုဘ၊ ေလာဟိတက အသုုဘ၊ ပုုဠဳဝက အသုုဘ၊
အ႒ိက အသုဘ
ု ။
အႏုုႆတိ ၁၀- ပါး

ဗုုဒၶါႏုုႆတိ၊ ဓမၼာႏုုႆတိ၊ သံဃာႏုုႆတိ၊ သီလာႏုုႆတိ၊ စာဂါႏုုႆတိ၊ ေဒဝတာႏုုႆတိ၊
မရဏာႏုုႆတိ၊ ကာယဂတာသတိ၊ အာနာပါနႆတိ၊ ဥပသမာႏုုႆတိ၊
ျဗဟၼဝိဟာရ ၄- ပါး

ေမတၱာ၊ ကရုုဏာ၊ မုုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ၊
အာရုုပၺ ၄- ပါး

အာကာသာနဥၥာယတန၊ ဝိညာဏဥၥာယတန၊ အာကိဥၥညာယတန၊ ေနဝသညာနာသညာ
ယတန။
သညာ ၁- ပါး

အာဟာေရ ပဋိကူလသညာ (အာဟာရ၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟူေသာ အမွတ္သညာ)
ဝဝတၳာန္ ၁- ပါး

စတုုဓာတုု ဝဝတၳာန္ (ဓာတ္ေလးပါးကုုိ ပုုိင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္း)
(၂) ဥပစာရႏွင့္ အပၺနာကုုိ ေဆာင္ေသာအားျဖင့္
ကာယဂတာသတိႏွင့္ အာနာပါနႆတိကုိ ဖယ္ထား၍ ႂကြင္းေသာ အႏုုႆတိ ၈-ပါး၊
အာဟာေရ ပဋိကူလသညာ ၁-ပါး၊ စတုုဓာတုုဝဝတၳာန္ ၁-ပါး၊ ဤ ၁၀-ပါးေသာ ကမၼ႒ာန္းတုုိ႔သည္
ဥပစာရကုုိသာ ေဆာင္ကုန္၏ (ဥပစာရသမာဓိကုိသာ ျဖစ္ေစႏုုိင္ကုန္၏)။ ထုုိ ၁၀-ပါးမွ ႂကြင္းေသာ ၃၀ေသာ ကမၼ႒ာန္းတုုိ႔သည္ အပၺနာသမာဓိကုိ ျဖစ္ေစႏုုိင္ကုန္၏။ ဤသုုိ႔ ဥပစာရႏွင့္ အပၺနာကုုိ
ေဆာင္ေသာအားျဖင့္ အဆုုံးအျဖတ္ ကို သိအပ္၏။
(၃) စ်ာန္ကုိ ေဝဘန္ေသာအားျဖင့္
အပၺနာကုုိေဆာင္ေသာ ထုုိကမၼ႒ာန္း ၃၀-တုုိ႔တြင္ အာနာပါနႆတိႏွင့္တကြ ကသုုိဏ္း ၁၀-ပါး
တုုိ႔သည္ ရူပစ်ာန္ ၄-ပါးတုုိ႔၏ အာရုုံျဖစ္ကုန္၏။ ကာယဂတာသတိႏွင့္တကြ အသုုဘ ၁၀-ပါးတုုိ႔သည္
ရူပ-ပထမစ်ာန္၏ အာရုုံျဖစ္ကုန္၏။ ေမတၱာ, ကရုုဏာ, မုုဒိတာဟူေသာ ေရွ႕ျဗဟၼဝိဟာရတရား ၃-ပါး
တုုိ႔သည္ ေအာက္ ရူပစ်ာန္ ၃-ပါးတုုိ႔၏ အာရုုံျဖစ္ကုန္၏။ ဥေပကၡာ-ျဗဟၼဝိဟာရႏွင့္ အာရုုပၺစ်ာန္ ၄-ပါး
တုုိ႔သည္ စတုုတၳစ်ာန္၏ အာရုုံျဖစ္ကုန္၏။ ဤသုုိ႔ စ်ာန္ကုိ ေဝဘန္ေသာအားျဖင့္ အဆုုံးအျဖတ္ကုိ
သိအပ္၏။
(၄) အဂၤါႏွင့္ အာရုုံကုိ လြန္ေသာအားျဖင့္
လြန္ေျမာက္ျခင္းတုုိ႔သည္ အာရုုံကုိ လြန္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ အဂၤါကုုိလြန္ေျမာက္ျခင္းဟုု ၂-မ်ိဳး ရွိ၏။
ထုုိ ၂-မ်ိဳးတုုိ႔တြင္ စ်ာန္၃-ပါး၏ အာရုုံျဖစ္ေသာ ေရွးျဗဟၼဝိဟာရ ၃-ပါး၊ စ်ာန္၄-ပါး၏ အာရုုံျဖစ္ေသာ
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အာနာပါနႆတိႏွင့္ ကသုုိဏ္း ၁၀-ပါး၊ ဤ ၁၄-ပါးေသာ ကမၼ႒ာန္းတုုိ႔၌ အဂၤါကုုိ လြန္ေျမာက္ျခင္း
ျဖစ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ဝိတက္ ဝိစာရ အစရွိေသာ စ်ာန္အဂၤါတုုိ႔ကုိ လြန္ေျမာက္၍
ျဗဟၼဝိဟာရ၊ အာနာပါနႆတိ၊ ကသုုိဏ္းဟူေသာ ထုုိအာရုုံတုိ႔၌သာလွ်င္ ဒုုတိယစ်ာန္ စသည္တုိ႔ကုိ
ရအပ္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။
စတုုတၳျဗဟၼဝိဟာရ၌ ထုုိအတူ အဂၤါတုုိ႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္
ဆုုိေသာ္ ထုုိစတုုတၳ ျဗဟၼဝိဟာရကုုိလည္း ေမတၱာစသည္တုိ႔၏ အာရုုံ၌သာလွ်င္ ေသာမနႆကုုိ
လြန္ေျမာက္၍ ရအပ္ေသာေၾကာင့္တည္း။
အာရုုပၺ ၄-ပါးတုုိ႔၌ အာရုုံကုိ လြန္ေျမာက္ျခင္း ျဖစ္၏။ မွန္၏။ ေရွ႕ကသိုဏ္း ၉-ပါးတုုိ႔တြင္ တစ္ပါး
ပါးကုုိ လြန္ေျမာက္၍ အာကာသာနဥၥာယတနစ်ာန္ကုိ ရအပ္၏။ ေကာင္းကင္ပညတ္စသည္တုိ႔ကို
လြန္ေျမာက္၍ ဝိညာနဥၥာယတနစ်ာန္ စသည္တုိ႔ကို ရအပ္ကုန္၏။
ဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ ျဗဟၼဝိဟာရ ၄-ပါး၊ အာနာပါနႆတိ၊ ကသုုိဏ္း ၁၀-ပါး၊ အာရုုပၺ ၄-ပါးတုုိ႔မွ ႂကြင္း
ေသာ ကမၼ႒ာန္း ၂၁-ပါး တုုိ႔သည္ အာရုုံကုိ လြန္ေျမာက္ျခင္း မရွိေပ။ ဤသုုိ႔ အဂၤါႏွင့္ အာရုုံကို
လြန္ေျမာက္ေသာအားျဖင့္ အဆုုံးအျဖတ္ကုိ သိအပ္၏။

(၅) ပြါးေစအပ္- မပြါးေစအပ္သည္ကုိ ေဝဘန္ေသာအားျဖင့္
ဤကမၼ႒ာန္း ၄၀-တုုိ႔တြင္ ကသိုဏ္း ၁၀-ပါးကိုသာလွ်င္ ပြားေစအပ္၏။ အက်ိဳးကား ကသုုိဏ္း
ျဖန္႔ရာ အရပ္အတြင္း၌ ဒိဗၺေသာတအဘိညာဥ္ျဖင့္ အသံကုိၾကားရျခင္းငွာ၊ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ျဖင့္
အဆင္းကုုိ ျမင္ျခင္းငွာ၊ ေစေတာပရိယအဘိညာဥ္စိတ္ျဖင့္ သူတပါးတုုိ႔စိတ္ကုိ သိျခင္းငွာ စြမ္းႏုုိင္၏။
ကာယဂတာသတိႏွင့္ အသုုဘကုုိကား မပြါးေစအပ္ကုန္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း? မိမိတည္ရာ
အရပ္ျဖင့္ ပုုိင္းျခားထားေသာေၾကာင္၄
့ င္း၊ အက်ိဳးမရွိေသာေၾကာင္၄
့ င္း ျဖစ္ေပသည္။ ထုုိကာယဂတာ
သတိႏွင့္ အသုုဘတုုိ႔ကုိ မိမိတုိ႔တည္ရာအရပ္ျဖင့္ ပုုိင္းျခားထားပုုံသည္ ဘာဝနာနည္း၌ ထင္ရွားေပလိမ့္
မည္။ ထုုိကာယဂတာသတိႏွင့္ အသုုဘတုုိ႔ကုိ ပြားေစလွ်င္ အေကာင္ပပ
ု ္အစုုသာလွ်င္ ပြား၏။ အက်ိဳး
တစ္စုံတစ္ရာ မရွိေပ။ ေသာပါကသာမေဏ ျပႆနာအေျဖ၌“ဘုုန္းေတာ္ႀကီးေသာ အရွင္ဘုရား၊ ကသုုိဏ္းကို အာရုုံျပဳေသာသညာသည္ အလြန္ထင္ရွားပါ
သည္။ အရုုိးစုုကုိ အာရုုံျပဳေသာသညာသည္ မထင္ရွားပါဘုုရား”
ဟုု ဆုုိထားေသာ ဤသာဓကစကားလည္း ရွိေပသည္။ ထုသ
ုိ ာဓကစကား၌ ပဋိဘာဂနိမိတ္၏ ပြားျခင္း
အားျဖင့္ ကသုုိဏ္းရုုပ္ကုိ အာရုုံျပဳေသာသညာကုုိ အလြန္ထင္ရွားပါသည္ဟု ဆုုိလုိေပသည္။ ပဋိဘာဂ
နိမိတ္၏ မပြားျခင္းအားျဖင့္ အရုုိးစုုကုိ အာရုုံျပဳေသာသညာကုုိ မထင္ရွားပါဟုု ဆုုိလုိေပသည္။
“အႂကြင္းမဲ့ အလုုံးစုုံေသာ ဤေျမႀကီးအျပင္ကုိ အ႒ိကသညာျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစၿပီ”ဟူေသာ စကား
သည္ကား လြန္ကဲေသာ ဝသီေဘာ္သုိ႔ေရာက္ေသာ အ႒ိကသညာရသည့္ ပုုဂိၢဳလ္ထူးျဖစ္ေသာ မေထရ္
အား ထင္ပုံအျခင္းအရာအားျဖင့္ ေဟာထားေသာ စကားျဖစ္ေပသည္။ (ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုိ ပြားေစျခင္း
အားျဖင့္ ေဟာထားေသာစကား မဟုုတ္ေပ။)
ဥပမာျပရလွ်င္ သီရိဓမၼာေသာကမင္းလက္ထက္၌ ကရဝိက္ငွက္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ မွန္နံရံ
တုုိ႔ မိမိအရိပ္ကုိ ျမင္လတ္ေသာ္ “အလုုံးစုုံေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတုုိ႔၌ ကရဝိက္ငွက္ အေဖာ္ရွိ၏”ဟုု ထင္
မွတ္သည္ျဖစ္၍ သာယာေသာအသံကုိ တြန္က်ဴးသကဲ့သုိ႔၊ ထုုိ႔အတူ (သိဂၤါလပိတ)ု မေထရ္သည္လည္း
အ႒ိကသညာကုုိ လြန္လြနက
္ ဲကဲ ရျခင္းေၾကာင့္ အလုုံးစုုံေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတုုိ႔၌ ထင္ေသာနိမိတ္ကုိ
ျမင္လတ္ေသာ္ “အႂကြင္းမဲ့ အလုုံးစုုံေသာ ေျမႀကီးအျပင္သည္ အရုုိးစုုျဖင့္ ျပည့္ေန၏”ဟုု ေအာက္ေမ့
ေလ၏။
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ေစာဒနာတက္လာပု-ုံ
ယင္းသုုိ႔ အသုုဘနိမိတ္ကုိ မပြားေစအပ္-ဟုု ဆုုိေသာ္ ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္၌ အသုဘ
ု ကုုိ အာရုုံ
ျပဳေသာ စ်ာန္တုိ႔၏ အတုုိင္းမသိ ႀကီးက်ယ္ေသာအာရုုံရွိသည္၏ အျဖစ္ကုိ ေဟာေတာ္မူေသာစကား
သည္ “မပြားေစအပ္”ဟုု ဆုုိေသာစကားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္ မဟုုတ္ပါေလာ? ဟုု ေစာဒနာတက္ျငား
အံ့။
အေျဖကား။

။ထုုိဓမၼသဂၤဏီစကားသည္ မဆန္႔က်င္ေပ။ မွန္၏။ အခ်ိဳ႕ေသာေယာဂီသည္

ႀကီးေသာ ဖူးဖူးေယာင္သည့္ အေကာင္ပုပ္၌ျဖစ္ေစ, အရုုိးစုု၌ျဖစ္ေစ နိမိတ္ယူ၏။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေယာဂီ
သည္ ငယ္ေသာ ဖူးဖူးေယာင္သည့္ အေကာင္ပုပ္၌ျဖစ္ေစ, အရုုိးစုု၌ျဖစ္ေစ နိမိတ္ယူ၏။ ဤအႀကီး
အငယ္ မတူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေယာဂီအား ပရိတၱာရမၼဏေခၚ ေသးငယ္ေသာ
အာရုုံရွိေသာ စ်ာန္သည္ျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေယာဂီအား အပၺမာဏာရမၼဏေခၚ အတုုိင္းမသိ ႀကီးက်ယ္
ေသာ အာရုုံရွိေသာစ်ာန္သည္ ျဖစ္၏။ ဤကား အေျဖစကားတည္း။
အေျဖတနည္းကား။
။တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာ ေယာဂီသည္ ထုုိအသုုဘနိမိတ္ကုိ ပြားေစ
ျခင္း၌ အျပစ္မျမင္ေသာေၾကာင့္ ပြားေစ၏။ ထုုိသုိ႔ေသာ ေယာဂီကုိ ရည္ရြယ္၍ “အတုုိင္းမသိ ႀကီးက်ယ္
ေသာ အာရုုံရွိ၏”ဟုု ေဟာေတာ္မူ၏။ ထုုိသုိ႔ အျပစ္မျမင္၍ ပြားေစသူကုိ ရည္ရြယ္၍ ေဟာေတာ္မူေသာ္
လည္း အက်ိဳးမရွိေသာေၾကာင့္ အသုုဘနိမိတ္တို႔ကုိ မပြားေစအပ္ကုန္။ ဤကား အေျဖတနည္းတည္း။
ဤအသုုဘစသည္တုိ႔ကုိ မပြားေစအပ္သကဲ့သုိ႔ ထုုိ႔အတူ ႂကြင္းေသာ အာနာပါနႆတိ စေသာ
ကမၼ႒ာန္းအာရုုံတုိ႔ကုိလည္း မပြားေစအပ္ကုန္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမ…
ူ ထုုိကမၼ႒ာန္းတုုိ႔တြင္
အာနာပါနနိမိတ္ကုိ ပြားေစလွ်င္ ေလအစုုသည္သာလွ်င္ ပြား၏။ ႏွာသီးဖ်ားႏွင့္ အထက္ႏႈတ္ခမ္းစေသာ
တည္ရာအရပ္ျဖင့္ ပုုိင္းျခားထားအပ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းလည္း ျဖစ္၏။ ဤသုုိ႔ ေလအစုုမွ်သာ ပြားျခင္းဟူ
ေသာ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင္၄
့ င္း၊ တည္ရာအရပ္ျဖင့္ ပုုိင္းျခားထားအပ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္
၄င္း မပြားေစအပ္ေပ။
ျဗဟၼဝိဟာရသည္ သတၱဝါပညတ္ကုိ အာရုုံျပဳ၏။ ထုုိျဗဟၼဝိဟာရတုုိ႔၏ အာရုုံနိမိတ္ကုိ ပြားေစ
လွ်င္ သတၱဝါအစုုသည္သာလွ်င္ ပြားရာ၏။ ထုုိသတၱဝါအစုု၏ ပြားျခင္းျဖင့္လည္း အက်ိဳးမရွိေပ။
ထုုိ႔ေၾကာင့္ ျဗဟၼဝိဟာရ၏ အာရုုံကုိလည္း မပြားေစအပ္။
“ေမတၱာႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာစိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာအရပ္မ်က္ႏွာကုုိ အာရုုံျပဳေသာအားျဖင့္ ျဖန္႔၍”
ဤသုုိ႔စေသာ စကားကိုမူ မသိမ္းဆည္းရေသးေသာ ဘာဝနာ၏ အာရုုံကုိ သိမ္းဆည္းေသာအားျဖင့္
သာလွ်င္ ေဟာေတာ္မူအပ္၏။ (သိမ္းဆည္းအပ္ၿပီးေသာ အာရုုံကုိ ပြားေစေသာအားျဖင့္ ေဟာေတာ္မူ
အပ္သည္ကား မဟုုတ္ေပ။ တစ္ေက်ာင္း၌ေနေသာပုုဂိၢဳလ္, ႏွစ္ေက်ာင္း၌ေနေသာပုုဂၢိဳလ္ စေသာအစဥ္
ျဖင့္ အရပ္မ်က္ႏွာတစ္ခု၌ ေနေသာသတၱဝါတို႔ကို သိမ္းဆည္း၍ ပြားေစသည္ကုိ “တစ္ခုေသာ အရပ္
မ်က္ႏွာကုုိ ျဖန္႔၍”ဟုု ဆုုိေပသည္။ အာရုုံကို ပြားေစတတ္သည္ကုိကား ဆုုိသည္ မဟုုတ္ေပ။
ဤျဗဟၼဝိဟာရဘာဝနာ၌ ဤေယာဂီက ပြားေစႏုုိင္ရာေသာ ပဋိဘာဂနိမိတ္သည္လွ်င္ မရွိေပ။
(ပဋိဘာဂနိမိတ္ကိုသာလွ်င္ ပြားေစႏုုိင္သည္။ ျဗဟၼဝိဟာရတုုိ႔၌မူ ပဋိဘာဂနိမိတ္ပင္ ထင္ျခင္းမရွိေပ။
ထုုိ႔ေၾကာင့္ ျဗဟၼဝိဟာရတုုိ႔၌ အာရုုံကုိ မပြားေစအပ္ဟု ဆုုိျခင္းျဖစ္ေပသည္။) ဤျဗဟၼဝိဟာရဘာဝနာ၌
ေသးငယ္ေသာ(က်ဥ္းေသာ)အာရုုံရွိျခင္း၊ ႀကီးက်ယ္ေသာအာရုုံ ရွိျခင္းကုုိလည္း ပုုဂိၢဳလ္အနည္းအမ်ားကုုိ
သိမ္းဆည္းေသာအားျဖင့္သာလွ်င္ သိအပ္၏။ (ပုုဂိၢဳလ္ ၁-ေယာက္၊ ၂-ေယာက္စသည္ အနည္းငယ္၌
ပြားေစအပ္ေသာ ေမတၱာစ်ာန္စသည္ကုိ ပရိတၱာရမၼဏ-ေသးငယ္ေသာ အာရုုံရွိေသာ စ်ာန္ဟူ၍၄င္း၊
ပုုဂိၢဳလ္မ်ားစြာ၌ ပြားေစအပ္ေသာစ်ာန္ကုိ အပၺမာဏာရမၼဏ-အတုုိင္းမသိ ႀကီးက်ယ္ေသာ အာရုုံရွိေသာ
စ်ာန္ဟူ၍၄င္း သိရမည္ဟု ဆုုိလုိသည္။)
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အာရုုပၺအာရုုံတုိ႔တြင္လည္း ေကာင္းကင္ပညတ္သည္ ကသုဏ
ုိ ္းကုုိခြါ၍ ရထားေသာ နိမိတ္ျဖစ္
ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းပညတ္အာရုုံကုိ မပြားေစအပ္ေပ။ ထုုိေကာင္းကင္ပညတ္ကုိ ကသုုိဏ္းကင္းကြာျခင္း
အလုုိအားျဖင့္သာလွ်င္ ႏွလုံးသြင္းအပ္၏။ ထုုိကသုုိဏ္းကင္းကြာျခင္းထက္ လြန္၍ ပြားေစေသာ္လည္း
အက်ိဳးတစ္စုံတစ္ခုမွ် မျဖစ္ေပ။
ပထမာရုုပၺဝိညာဏ္အာရုုံသည္ သဘာဝတရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းဝိညာဏ္အာရုုံကုိလည္း
မပြားေစအပ္ေပ။ မွန္၏။ သဘာဝအာရုုံကို ပြားေစျခင္းငွာ မစြမ္းႏုုိင္ေပ။ ပထမာရုုပၺဝိညာဏ္၏ကင္းျခင္း
နတိၳေဘာပညတ္ အာရုုံသည္ ပထမာရုုပၺဝိညာဏ္၏ မရွိျခင္းမွ် ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအာရုုံကုိလည္း
မပြားေစအပ္။
ဗုုဒၶါႏုုႆတိစေသာ ႂကြင္းေသာ ကမၼ႒ာန္းတုုိ႔ကုိ ပဋိဘာဂနိမိတ္မဟုုတ္ေသာေၾကာင့္ မပြားေစ
အပ္ကုန္။ မွန္ေပ၏။ ပဋိဘာဂနိမိတ္သာလွ်င္ ပြားေစႏုုိင္ေကာင္းသည္ မည္ရာ၏။ ဗုုဒၶါႏုုႆတိ စသည္
တုုိ႔၏ အာရုုံသည္လည္း ပဋိဘာဂနိမိတ္ မျဖစ္ေပ။ ထုုိ႕ေၾကာင့္ ထုုိဗုဒၶါႏုုႆတိ စသည္တုိ႔၏အာရုုံကုိ
မပြားေစအပ္ေပ။
ဤသုုိ႔ ပြားေစအပ္, မပြားေစအပ္သည္ကုိ ေဝဘန္ေသာအားျဖင့္ အဆုုံးအျဖတ္ကို သိအပ္ေပ
သည္။

(၆) အာရုုံကုိေဝဘန္ေသာအားျဖင္-့
ဤကမၼ႒ာန္း ၄၀-တုုိ႔တြင္ ကသိုဏ္း ၁၀-ပါး၊ အသုုဘ ၁၀-ပါး၊ အာနာပါနႆတိ၊ ကာယဂတာ
သတိ ဟူေသာ ဤ ၂၂-ပါးတုုိ႔သည္ ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုိ အာရုုံျပဳကုုန္၏။ ႂကြင္းေသာ ကမၼ႒ာန္း ၁၈-ပါး
တုုိ႔သည္ ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုိ အာရုုံမျပဳကုုန္။
ထုုိ႔ျပင္ အႏုုႆတိ ၁၀-ပါးတုုိ႔တြင္ အာနာပါနႆတိႏွင့္ ကာယဂတာသတိကုိ ဖယ္ထား၍
ႂကြင္းေသာ အႏုုႆတိ ၈-ပါး၊ အာဟာေရ ပဋိကူလသညာ ၁-ပါး၊ စတုုဓာတုုဝဝတၳာန္ ၁-ပါး၊ ဝိညာဏဥၥာယတန၊ ေနဝသညာနာသညာယတန ဟူေသာ ဤကမၼ႒ာန္း ၁၂-ပါးတုုိ႔သည္ သဘာဝတရားကို
အာရုုံျပဳကုုန္၏။ ကသိုဏ္း ၁၀-ပါး၊ အသုုဘ ၁၀-ပါး၊ အာနာပါန-ႆတိ၊ ကာယဂတာသတိ ဟူေသာ
ဤ ၂၂-ပါးတုုိ႔သည္ (ပဋိဘာဂ)နိမိတ္ကုိ အာရုုံျပဳကုုန္၏။
ႂကြင္း ေသာ ျဗဟၼဝိဟာရ ၄-ပါး၊ အာကာသာ-နဥၥာ-ယတန၊ အာကိဥၥညာယတန ဟူေသာ ဤ
၆-ပါးေသာ ကမၼ႒ာန္းတုုိ႔သည္ သဘာဝတရားဟုုလည္း မဆုုိအပ္၊ ပဋိဘာဂနိမိတ္ဟုလည္း မဆုုိအပ္
ေသာ (နဝတၱဗ)ၺ အာရုုံကုိ အာရုုံျပဳကုုန္၏။
ထုုိ႔ျပင္ ဝိပုဗၺက အသုုဘ၊ ေလာဟိတက အသုုဘ၊ ပုုဠဳဝက အသုုဘ၊ အာနာပါနႆတိ၊
အာေပါကသုုိဏ္း၊ ေတေဇာကသုုိဏ္း၊ ဝါေယာကသိုဏ္း၊ အာေလာကကသုုိဏ္း၌ ေန-စသည္တုိ႔၏
ေလသာျပတင္းေပါက္ စသည္တုိ႔ျဖင့္ ဝင္လာေသာ အေရာင္ဝန္းအာရုုံဟူေသာ ဤ ၈-ပါးတုုိ႔သည္
လႈပ္ေသာအာရုုံတုိ႔ေပတည္း။ ထုုိ ၈-ပါးေသာ ကမၼ႒ာန္းတုုိ႔သည္လည္း ပဋိဘာဂနိမိတ္ မျဖစ္ေပၚမီ
ေရွးအဖုုိ႔၌သာ လႈပ္ကုန္၏။ ပဋိဘာဂနိမိတ္သည္ကား ၿငိမ္သက္သည္သာတည္း။ ႂကြင္းေသာ ကမၼ႒ာန္း
၃၈-ပါးတုုိ႔သည္ မလႈပ္အာရုုံတုိ႔ေပတည္း။ ဤသုုိ႔ အာရုုံကုိ ေဝဖန္ေသာအားျဖင့္ အဆုုံးအျဖတ္ကုိ
သိအပ္၏။

(၇) ဘုုံကုိ ေဝဘန္ေသာအားျဖင္-့
အသုုဘ ၁၀-ပါး၊ ကာယဂတာသတိ၊ အာဟာေရ ပဋိကူလသညာ ဟူေသာ ဤကမၼ႒ာန္း ၁၂ပါးတုုိ႔သည္ ကာမာဝစရနတ္ဘုံ၌ မျဖစ္ကုန္။ ထုုိ ၁၂-ပါးႏွင့္ အာနာပါနႆတိဟူေသာ ၁၃-ပါးတုုိ႔သည္
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ျဗဟၼာ့ဘုံ၌ မျဖစ္ကုန္။ အရူပဘုုံ၌ကား အာရုုပၺ ၄-ပါးကုုိ ဖယ္ထား၍ အျခားကမၼ႒ာန္း မျဖစ္ေပ။ လူ႔ဘုံ
တုုိ႔ ကမၼ႒ာန္း အားလုုံးျဖစ္ကုန္၏။ ဤသုုိ႔ ဘုုံကုိေဝဘန္ေသာအားျဖင့္ အဆုုံးအျဖတ္ကုိ သိအပ္၏။
(၈) ယူအပ္, မယူအပ္သည္ကုိ ေဝဘန္ေသာအားျဖင္-့
ဤကမၼ႒ာန္း ၄၀-တု႔၌
ုိ ျမင္ရေသာဝတၳဳ၊ ေတြ႔ရေသာဝတၳဳ၊ ၾကားရေသာဝတၳဳျဖင့္ ယူျခင္း
(ႏွလုံးသြင္းျခင္း) အားျဖင့္လည္း အဆုုံးအျဖတ္ကုိ သိအပ္၏။ ထုုိကမၼ႒ာန္း ၄၀-တုုိ႔တြင္ ဝါေယာဓာတ္ကုိ
ဖယ္ထား၍ ႂကြင္းေသာ ကသုုိဏ္း ၉-ပါး၊ အသုုဘ ၁၀-ပါး၊ ဤကမၼ႒ာန္း ၁၉-ပါးတုုိ႔ကုိ ျမင္ရေသာဝတၳဳ
ျဖင့္ ယူအပ္(ႏွလုံးသြင္းအပ္)ကုုန္၏။ ဥဂၢဟနိမိတ္ မထင္မီေရွးအဖုုိ႔၌ မ်က္စိျဖင့္ၾကည့္၍ ထုုိကမၼ႒ာန္း
၁၉-ပါးတုုိ႔၏ ဥဂၢဟနိမိတ္ကုိ ယူအပ္၏-ဟူေသာ အနက္ကုိ ဆုုိလုိသည္။
ကာယဂတာသတိ၌ တစပဥၥက ကမၼ႒ာန္းကုုိ ျမင္ရေသာဝတၳဳျဖင့္၊ ႂကြင္းေသာ ဝကၠပဥၥက
စသည္ကုိ ၾကားရေသာဝတၳဳျဖင့္ (ၾကားဖူးေသာအျခင္းအရာျဖင္)့ ယူအပ္၏။ ဤသို႔ ကာယဂတာသတိ
၏ အာရုုံကုိ ျမင္ရေသာဝတၳဳ ၾကားရေသာဝတၳဳ (ၾကားဖူးေသာအျခင္းအရာ)ျဖင့္ ယူအပ္၏။ အာနာပါနႆတိ ကမၼ႒ာန္းကုုိ ေတြ႔ရေသာဝတၳဳျဖင္,့ ဝါေယာကသုုိဏ္းကုုိ ျမင္ရေသာဝတၳဳ ေတြ႔ရေသာဝတၳဳျဖင့္
(ယူအပ္၏)။ ဆုုိအပ္ၿပီးေသာ ၂၂-ပါးမွ ႂကြင္းေသာ ကမၼ႒ာန္း ၁၈-ပါးကုုိ ၾကားရေသာဝတၳဳျဖင့္ ယူအပ္
ကုုန္၏။
ဤကမၼ႒ာန္း ၄၀-တုုိ႔တြင္ ဥေပကၡာျဗဟၼဝိဟာရႏွင့္ အာရုုပၺ ၄-ပါးဟူေသာ ဤကမၼ႒ာန္း ၅-ပါး
တုုိ႔ကုိ ကမၼ႒ာန္း အားထုုတ္စပုုဂိၢဳလ္သည္ အစျပဳ၍ မယူအပ္ (ႏွလုံးမသြင္းအပ္)ကုုန္။ ႂကြင္းေသာ
ကမၼ႒ာန္း ၃၅-ပါးတုုိ႔ကုိကား အားထုုတ္စပုဂ
ု ၢိဳလ္သည္ ယူအပ္(ႏွလုံးသြင္းအပ္)ကုုန္၏။ ဤသုုိ႔ ယူအပ္,
မယူအပ္သည္ကုိ ေဝဘန္ေသာအားျဖင့္ အဆုုံးအျဖတ္ကုိ သိအပ္ကုန္၏။

(၉) အေၾကာင္းကို ေဝဘန္ေသာအားျဖင္-့
ဤကမၼ႒ာန္း ၄၀-တုုိ႔တြင္ အာကာသကသုုိဏ္းကို ဖယ္ထား၍ ႂကြင္းေသာ ကသုုိဏ္း ၉-ပါးတုုိ႔
သည္ အာရုုပၺစ်ာန္တုိ႔၏ အေၾကာင္းျဖစ္ကုန္၏။ ကသုုိဏ္း ၁၀-ပါးတုုိ႔သည္ အဘိညာဥ္တုိ႔၏ အေၾကာင္း
ျဖစ္ကုန္၏။ ေရွ႕ျဗဟၼဝိဟာရ ၃-ပါးတုုိ႔သည္ စတုုတၳျဗဟၼဝိဟာရ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ကုန္၏။ ေအာက္
ေအာက္ျဖစ္ေသာ အာရုုပၺကမၼ႒ာန္းသည္ အထက္ အထက္ျဖစ္ေသာ အာရုုပၺကမၼ႒ာန္း၏ အေၾကာင္း
ျဖစ္၏။ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သည္ နိေရာဓသမာပတ္၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။ ကမၼ႒ာန္း
အားလုုံးတုုိ႔သည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခ်မ္းသာစြာေနရျခင္း, ဝိပႆနာရႈျခင္း, ဘဝသမၺတိၱတုိ႔၏
အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ကုန္၏။ ဤသုုိ႔ အေၾကာင္းကုုိ ေဝဘန္ေသာအားျဖင့္ အဆုုံးအျဖတ္ကုိ သိအပ္
ကုုန္၏။

(၁၀) စရုုိက္အားေလ်ာ္သည္ကုိ ေဝဘန္ေသာအားျဖင့္ကမၼ႒ာန္း ၄၀-တုုိ႔တြင္ စရိုက္အားေလွ်ာ္ေသာအားျဖင့္လည္း အဆုုံးအျဖတ္ကုိ သိအပ္၏။
ဤစရုုိက္အားေလ်ာ္ပုံမွာ အဘယ္နည္း? ဤကမၼ႒ာန္း ၄၀-တုုိ႔တြင္ အသုုဘ ၁၀-ပါးႏွင့္၊ ကာယဂတာသတိဟူေသာ ၁၁-ပါးေသာ ကမၼ႒ာန္းတုုိ႔သည္ ရာဂစရုုိက္ရွိသူတုိ႔အား သင့္ေလွ်ာ္ကုန္၏။
ျဗဟၼဝိဟာရ ၄-ပါးႏွင့္ နီလ, ပီတ, ေလာဟိတ, ၾသဒါတ ဟူေသာ အဆင္းကသိုဏ္း ၄-ပါး၊ ဤ
၈-ပါးေသာ ကမၼ႒ာန္းတုုိ႔သည္ ေဒါသစရုုိက္ရွိသူအား သင့္ေလ်ာ္ကုန္၏။
ေမာဟစရုုိက္ရွိသူႏွင့္ ဝိတက္စရုုိက္ရွိသူအား အာနာပါနႆတိ ကမၼ႒ာန္း ၁-ခုုသာလွ်င္ သင့္
ေလ်ာ္ကုန္၏။
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သဒၶါစရိုက္ရွိသူအား ဗုုဒၶါႏုုႆတိ, ဓမၼာႏုုႆတိ, သံဃာႏုုႆတိ, သီလာႏုုႆတိ,
စာဂါႏုုႆတိ, ေဒဝတာႏုုႆတိ ဟူေသာ အႏုုႆတိ ၆-ပါးတုုိ႔သည္ သင့္ေလ်ာ္ကုန္၏။
ဗုုဒိၶစရုုိက္ရွိသူအား မရဏႆတိ, ဥပသမာႏုုႆတိ, စတုုဓာတုုဝဝတၳာန္ႏွင,့္ အာဟာေရ
ပဋိကူလသညာ ဟူေသာ ကမၼ႒ာန္း ၄-ပါးတုုိ႔သည္ သင့္ေလ်ာ္ကုန္၏။
အဆင္းကသုုိဏ္း ၄-ပါးမွ ႂကြင္းေသာ ကသုုိဏ္း ၆-ပါး (ပထဝီ, အာေပါ, ေတေဇာ, ဝါေယာ,
အာကာသ, အာေလာက) ႏွင့္၊ အာရုုပၺ ၄-ပါးတို႔သည္ စရုုိက္မေရြး သင့္ေလ်ာ္၏။
ထုုိ႔ျပင္ (အုုိးဖုုံး စေလာင္းဖုုံးႀကီးအရြယ,္ စေကာငယ္အရြယ)္ ေသးငယ္ေသာကသုုိဏ္းသည္
ဝိတက္စရုုိက္ရွိသူတုိ႔အား သင့္ေလ်ာ္ကုန္၏။
ေကာက္နယ္တလင္းအရြယ္ စသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာကသုုိဏ္းသည္ ေမာဟစရုုိက္ရွိသူအား
သင့္ေလ်ာ္၏။ ဤသုုိ႔ ကမၼ႒ာန္း ၄-တုုိ႔၌ စရုုိက္အားေလ်ာ္ေသာအားျဖင့္ အဆုုံးအျဖတ္ကုိ သိအပ္ေပ
သည္။ ဤတြင္ စကားတစ္ရပ္ ၿပီး၏။

စကားႂကြင္းဆုုိဖြယ္ က်န္ေသး၏။ ဤဆုုိခဲ့ၿပီးေသာ စရုုိက္အားေလ်ာ္စြာ ျပဆုုိခ်က္ အလုုံးစုုံကုိ ေျဖာင့္ေျဖာင့္
ဆန္႔က်င္ေသာ အားျဖင္၄
့ င္း၊ အလြန္ေလ်ာက္ပတ္ေသာအားျဖင္၄
့ င္း ဆုုိအပ္ေပသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း
ရာဂစသည္တုိ႔ကိုမူလည္း မခြါတတ္ေသာ၊ သဒၶါစသည္အားမူလည္း ေက်းဇူးမျပဳတတ္ေသာ ကုုသိုလ္
ဘာဝနာမည္သည္ မရွိေပ။ ေမဃိယသုုတ္၌“ႏွလုံးသြင္းသင့္ေသာ တရား ၄-ပါးတို႔ကုိ အထက္၌ တုုိးတက္၍ ပြားေစအပ္ကုန္၏။ ရာဂကုုိ
ပယ္ျခင္းငွာ အသုုဘဘာဝနာကုုိ ပြားေစအပ္ကုန္၏။ ေဒါသကုုိ ပယ္ျခင္းငွာ ေမတၱာဘာဝနာကုုိ
ပြားေစအပ္ကုန္၏။ မိစၦာဝိတ္ကုိ ပယ္ျခင္းငွာ အာနာပါနႆတိကုိ ပြားေစအပ္ကုန္၏။
အသၼိမာနကုုိ ပယ္ျခင္းငွာ အနိစၥဘာဝနာကုုိ ပြားေစအပ္ကုန္၏။” ဟူေသာ
ဤစကားကုုိ (ေမဃိယမေထရ္ တပါးတည္းအတြက)္ ေဟာလည္း ေဟာေတာ္မူ၏။
ရာဟုုလသုုတ္၌လည္း- “ေမတၱာဘာဝနာကုုိ ပြားေစေလာ့” ဤသုုိ႔ စေသာနည္းျဖင့္ တစ္ပါးတည္းသာ
ျဖစ္ေသာ အရွင္ရာဟုုလာအား ကမၼ႒ာန္း ၇-ပါးတုုိ႔ကုိ ေဟာေတာ္မူ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဆုုိခဲ့သမွ်ေသာ
စကားမွ်၌ ၿမဲၿမံစြာ စြဲလမ္းျခင္းမျပဳပဲ အရာခပ္သိမ္း၌ ထုုိသုိ႔ဆုိျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ရွာေဖြအပ္၏။
ဤဆုုိခဲ့ၿပီးသည္ကား “ကမၼ႒ာန္းကုုိ ယူ၍”ဟူေသာ စကား၌ ကမၼ႒ာန္းႏွင့္ စပ္ေသာစကား
အဆုုံးအျဖတ္ ေပတည္း။

ယူ၍- ဟူသည္
ဤဆုုိလတံ့သည္ကား “ ယူ၍” ဟူေသာပုုဒ္၏ အနက္ကုိျပေသာ စကားေပတည္း။
“ထုုိေယာဂီသည္ ကမၼ႒ာန္းေပးတတ္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းသုုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္၍” ဟူေသာ ဤစကား၌ ဆုုိခဲ့
ၿပီးေသာ နည္းျဖင့္သာလွ်င္ “ခ်စ္ခင္အပ္သည္၊ ေလးစားအပ္သည္” စသည္ျဖင့္ ဆုုိအပ္ၿပီးေသာ
ဂုုဏ္အဂၤါတုုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းကုုိ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုုရားႏွင့္ ကမၼ႒ာန္းဆရာ
အား မိမိကုိယ္ကုိ အပ္ႏွင္းကာ ျပည့္စုံေကာင္းျမတ္ေသာအလု,ုိ ျပည့္စုံေကာင္းျမတ္ေသာ ႏွလုံးသြင္း
ရွိသည္ျဖစ္၍ ကမၼ႒ာန္းကုုိ ေတာင္းအပ္၏။

မိမိကုိယ္ကုိ အပ္ႏွင္းကာ
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“မိမိကုိယ္ကုိ အပ္ႏွင္းကာ”ဟူေသာ ထုုိစကား၌ “ဘုုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုုရား၊
တပည့္ေတာ္သည္ ဤအတၱေဘာကုုိ အရွင္ဘုရားတုုိ႔အား စြန္႔လႈပါသည္ အရွင္ဘုရား” ဟုု ဤသုုိ႔
ျမတ္စြာဘုုရားအား အပ္ႏွင္းသင့္ေပသည္။
မအပ္ႏွင္းျခင္း၌ အျပစ္ကား… ဤသုုိ႔ မအပ္ႏွင္းပဲ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ေက်ာင္းတုုိ႔၌ေနေသာ
ေယာဂီရဟန္းသည္ ေၾကာက္ဖြယ္အာရုုံထင္လာလွ်င္ ေနၿမဲပင္ ၾကံ့ၾကံ့တည္ေစျခင္းငွာ မစြမ္းႏုုိင္သျဖင့္
ရြာနီးေက်ာင္းသုုိ႔ သြား၍ေနကာ လူတုိ႔ႏွင့္ေရာေႏွာလ်က္ မအပ္မရာ ပစၥည္းရွာျခင္းသုုိ႔ ေရာက္၍ ပ်က္စီး
ေလရာ၏။
အပ္ႏွင္းျခင္း၌ အက်ိဳးကား… မိမိကုိယ္ကုိ ျမတ္စြာဘုုရားအား အပ္ႏွင္းထားေသာ ထုုိေယာဂီ
ရဟန္းအား ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အာရုုံထင္လာေစကာမူ ေၾကာက္ျခင္းမျဖစ္ေပၚေပ။ “သုုခမိန,္ သင္သည္
ေရွးဦးမဆြကပင္လွ်င္ မိမိကုိယ္ကုိ ျမတ္စြာဘုုရားအား အပ္ႏွင္းထားသည္ မဟုုတ္ပါေလာ” ဟုု ဆင္ျခင္
ကာ ထုုိေယာဂီအား ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပ၏။ ဥပမာ… လူတစ္ေယာက္မွာ ေကာင္း
ျမတ္ေသာ ကာသိတုိင္းျဖစ္ အဝတ္အထည္ ရွိေလရာ၏။ ထုအ
ုိ ဝတ္ကုိ ႂကြက္ျဖစ္ေစ, ပုုိးျဖစ္ေစ
ကုုိက္လွ်င္ ထုုိသူမွာ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေလရာ၏။ အကယ္၍ ထုုိသူသည္ ထုုိအဝတ္ကုိ သကၤန္းမရွိ
ေသာ ရဟန္းအား လႈလုိက္လွ်င္ ထုုိရဟန္းသည္ ထုုိအဝတ္ကုိ အပုုိင္းပုုိင္း အျပတ္ျပတ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳ
လုုပ္သည္ကုိ ျမင္ရေစကာမူ ထုုိသူအား ရႊငလ
္ န္းဝမ္းေျမာက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပရာ၏။ ဤဥပမာအတူပင္
မွတ္သားအပ္၏။
ကမၼ႒ာန္းဆရာအား မိမိကုိယ္ကုိ အပ္ႏွင္းေသာ ေယာဂီသည္လည္း “အရွင္ဘုရား... တပည့္
ေတာ္သည္ ဤအတၱေဘာကုုိ အရွင္ဘုရားတုုိ႔အား စြန္႔လႈပါသည္ ဘုုရား”ဟုု ဆုုိ၍ အပ္ႏွံရာ၏။ ထုုိသုိ႔
မအပ္ႏွင္းျခင္း၌ အျပစ္ကား… ဤသုုိ႔ အပ္ႏွံမထားေသာ ေယာဂီသည္ ဆရာက ႀကိမ္းေမာင္း
ႏုုိင္ခြင့္ (ဆုုံးမျပဳျပင္ႏုိင္ခြင)့္ မရွိသူျဖစ္၏။ ဆရာ၏ ဆုုံးမစကားကုုိ မနာယူတတ္၍ ဆုုိဆုံးမခက္သူလည္း
ျဖစ္၏။ ဆရာကို မပန္ၾကားပဲ မိမိအလုုိရွိရာ သြားတတ္သူမူလည္း ျဖစ္ရာ၏။ ထုုိသုိ႔ေသာ ေယာဂီကုိ
ဆရာသည္ သကၤန္းစေသာ အာမိသျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဆုုံးမၾသဝါဒဟူေသာ ဓမၼျဖင့္ျဖစ္ေစ မခ်ီးေျမွာက္။
လွိ်ဳဝွက္ခက္ခဲ ေသာ ကမၼ႒ာန္းဆုုိင္ရာ စာေပက်မ္းဂန္တုိ႔ကုိလည္း မပုုိ႔ခ်။ ထုုိရဟန္းသည္ (အာမိသႏွင့္
ဓမၼဟူေသာ) ဤခ်ီးေျမွာက္ျခင္း ၂-မ်ိဳးကုုိ မရသည္ရွိေသာ္ သာသနာ၌ ေထာက္တည္ရာ မရႏုုိင္။
မၾကာမီပင္ သီလပ်က္ျခင္းသုုိ႔ျဖစ္ေစ၊ လူ႔အျဖစ္သုိ႔ျဖစ္ေစ ေရာက္တတ္၏။
အပ္ႏွင္းျခင္း၌ အက်ိဳးကား… ဆရာအား အပ္ႏွင္းထားေသာ ေယာဂီသည္ ဆရာက ဆုုိဆုံးမ
ႏုုိင္ခြင့္ ရွိသူလည္းျဖစ္၏။ ဆရာကုုိ မပန္ၾကားပဲ သြားလုုိရာရာ မသြားတတ္ေပ။ ဆုုိဆုံးမလြယ္သည္
ျဖစ္၍ ဆရာႏွင့္စပ္ေသာ ေနထုုိင္မႈ ရွိသည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုုိေယာဂီသည္ ဆရာထံမွ အဆုုိပါ
ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း ၂-မ်ိဳးကုုိ ရသျဖင့္ စူဠပိ႑ပါတိက မေထရ္၏ အနီးေနတပည့္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ သာသနာေတာ္
၌ ႀကီးပြားျခင္း စည္ပင္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းသုုိ႔ ေရာက္တတ္ေပသည္။

စူဠပိ႑ပါတိမေထရ္၏ တပည့္ ၃-ပါး
ထုုိမေထရ္ထံသုိ႔ ရဟန္း၃-ပါး လာၾကေလသတတ္။ ထုုိ ၃-ပါးတုုိ႔တြင္ တစ္ပါးက “အရွင္ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ အရွင္ဘုရားအတြက္ ျပဳလုုပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ အသူတရာနက္ေသာ ေခ်ာက္ကမ္းပါး
ျပတ္၌ ခုုန္ခ်ဝံ့ပါသည္ ဘုုရား”ဟုု ေလွ်ာက္၏။ ဒုုတိယရဟန္းက “အရွင္ဘုရား… တပည့္ေတာ္သည္
အရွင္ဘုရားအတြက္ ျပဳလုုပ္ရမည္ဆုိလွ်င္ ဤအတၱေဘာကုုိ ဖေနာင့္မွစ၍ ေက်ာက္ပ်ဥ္၌ေသြးလ်က္
အႂကြင္းအက်န္ မရွိေအာင္ ကုုန္ေစျခင္းငွာ ျပဳဝံ့ပါသည္ဘုရား”ဟုု ေလွ်ာက္၏။ တတိယရဟန္းက
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“အရွင္ဘုရား- တပည့္ေတာ္ အရွင္ဘုရားအတြက္ ျပဳလုုပ္ရမည္ဆုိလွ်င္ ထြက္သက္ ဝင္သက္တုိ႔ကုိ
ပိတ္၍ ေသျခင္းငွာ ျပဳဝံ့ပါသည္ဘုရား”ဟုု ေလွ်ာက္၏။
မေထရ္သည္ “ဤရဟန္း ၃-ပါးတုုိ႔သည္ စင္စစ္ဧကန္ ထုုိက္တန္ေသာ ပုုဂိၢဳလ္ေပတကား”ဟုု
ဆင္ျခင္လ်က္ ကမၼ႒ာန္းကုုိ ေဟာေလ၏။ ထုုိရဟန္း ၃-ပါးတုုိ႔သည္ မေထရ္၏ ဆုုံးမၾသဝါဒ၌တည္၍ ၃ပါးလုုံးပင္ အရဟတၱဖုိလ္သုိ႔ ေရာက္ကုန္၏။
ဤဆုုိခဲ့ၿပီးသည္ကား (ျမတ္စြာဘုုရားႏွင့္ ဆရာတု႔အ
ုိ ား) မိမိကုိယ္ကုိ အပ္ႏွင္းျခင္း၌ ရႏုုိင္ေသာ
အက်ိဳးေပတည္း။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ “ဘုုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုုရားႏွင့္ ဆရာ
သမားအား မိမိကုိယ္ကုိ အပ္ႏွင္းကာ” ဟူ၍ ငါဆုုိခဲ့ေပသည္။
“ျပည့္စုံေကာင္းျမတ္ေသာ အလု,ုိ ျပည့္စုံေကာင္းျမတ္ေသာ ႏွလုံးသြင္းျခင္း- စိတ္ညြတ္ျခင္း ရွိသည္
ျဖစ္၍” ဟူေသာ စကားရပ္၏ အက်ယ္ကား=
ထုုိေယာဂီသည္ မလုုိခ်င္ျခင္း မမက္ေမာျခင္း အစရွိေသာ ၆-ပါးေသာ အျခင္းအရာတုုိ႔ျဖင့္
ျပည့္စုံေကာင္းျမတ္ေသာ အလုုိရွိသူ ျဖစ္ရာ၏။ အက်ိဳးကား…. ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုိင္း ျပည့္စုံေကာင္း
ေသာ အလုုိအဇၥ်ာသယ ရွိေသာပုုဂိၢဳလ္သည္ (သာဝကေဗာဓိ၊ ပေစၥကေဗာဓိ၊ သမၼာသေမၺာဓိ ဟူေသာ)
၃-ပါးေသာ ေဗာဓိဥာဏ္(မဂ္ဥာဏ္)တုုိ႔တြင္ တစ္ပါးပါးေသာဥာဏ္သုိ႔ ေရာက္၏။
ေဟာေတာ္မူပုံကား-

“၆-ပါးေသာ အဇၥ်ာသယတုုိ႔သည္ သစၥာေလးပါးကုုိ သိမည့္ အေလာင္းလ်ာ သတၱဝါတုုိ႔အား
ေဗာဓိ ဥာဏ္ (မဂ္ဥာဏ္)၏ ရင့္က်က္ရန္အလုုိ႔ငွာ ျဖစ္ကုန္၏။ (၁) သစၥာေလးပါးကုုိသိမည့္ အေလာင္း
လ်ာ သတၱဝါတုုိ႔သည္ မလုုိခ်င္ မမက္ေမာေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ အလုုိအဇၥ်ာသယရွိၾက၍ လုုိခ်င္
မက္ေမာျခင္း၌ အျပစ္ျမင္ေလ့ ရွိကုန္၏။ (၂) အမ်က္မထြက္ေသာအားျဖင့္ျဖစ္ေသာ အလုုိအဇၥ်ာသယ
ရွိၾက၍ အမ်က္ထြက္ျခင္း၌ အျပစ္ျမင္ေလ့ ရွိကုန္၏။ (၃) မေတြေဝေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ အလုုိ
အဇၥ်ာသယ ရွိၾက၍ ေတြေဝျခင္း၌ အျပစ္ျမင္ေလ့ ရွိကုန္၏။ (၄) ရဟန္းအျဖစ္၌ ညြတ္ကုိင္းေသာ အလုုိ
အဇၥ်ာသယ ရွၾိ က၍ အိမ္ရာတည္ေထာင္ျခင္း၌ အျပစ္ျမင္ေလ့ ရွိကုန္၏။ (၅) အေဖာ္ကင္းဆိတ္ျခင္း
ဝိေဝက၌ ညြတ္ကုိင္းေသာ အလုုိအဇၥ်ာသယ ရွိၾက၍ ပုုဂၢိဳလ္အေဖၚ, ကိေလသာအေဖၚတုုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းဖက္
ဆက္ဆံရျခင္း၌ အျပစ္ကုိ ျမင္ေလ့ရွိ၏။ (၆) သခၤါရတုုိ႔မွ ထြက္ေျမာက္ျခင္း၌ ညြတ္ကုိင္းေသာ အလုုိ
အဇၥ်ာသယရွိၾက၍ အလုုံးစုုံေသာ ဘဝ, ဂတိတုိ႔၌ အျပစ္ျမင္ေလ့ ရွိၾက၏” ဟူ၍ ပင္တည္း။

အေၾကာင္းမွာအျခင္းအရာ ၆-ပါးတု႔ျုိ ဖင့္ ျပည့္စံုေကာင္းျမတ္ေသာ အလုုိရွိသူျဖစ္သင့္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကားျဖစ္ေပၚၿပီး, ျဖစ္ေပၚဆဲ, ျဖစ္ေပၚလတံ့ ျဖစ္ၾကေသာ ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ, အနာဂမ္, ရဟႏၱာ,
ပေစၥကဗုုဒၶါ, သမၼာသမၺဳဒၶ ဘုုရားရွင္ဟူသမွ်တုုိ႔သည္ ဤအျခင္းအရာ ၆-ပါးတုုိ႔ျဖင့္သာလွ်င္ မိမိတုိ႔သည္
ေရာက္သင့္ေရာက္ထုိက္ေသာ တရားထူးသုုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူၾကေလၿပီ။ ထုုိေၾကာင့္ ဤအျခင္းအရာ ၆ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေကာင္းျမတ္ေသာ အလုုိရွိသူ ျဖစ္ရာ၏။
ထုုိ႔ျပင္ ထုုိသမာဓိႏွင့္ နိဗၺာန္ကုိ ညြတ္ျခင္းျဖင့္ ျပည့္စုံေကာင္းျမတ္ေသာ ႏွလုံးသြင္းျခင္းစိတ္ညြတ္ျခင္းရွိသူ ျဖစ္ရာ၏။ သမာဓိညြတ္သ,ူ သမာဓိကုိ အေလးျပဳသူ, သမာဓိသုိ႔ ကုုိင္းရိႈင္းသူ,
နိဗၺာန္သုိ႔ ညႊတ္သ,ူ နိဗၺာန္သုိ႔ အေလးျပဳသူ, နိဗၺာန္သုိ႔ ကုုိင္းညြတ္သူ ျဖစ္ရာ၏- ဟူေသာ အနက္ကုိ
ဆုုိလုိေပသည္။
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သင့္ေတာ္ရာကုုိ ဆရာက ၾကည့္ေပး
ဤဆုုိခဲ့သည့္အတုုိင္း ေကာင္းျမတ္ျပည့္စုံေသာအလု,ုိ ေကာင္းျမတ္ျပည့္စုံေသာ ႏွလုံးသြင္း
ျခင္း-စိတ္ညြတ္ျခင္း ရွိသည္ျဖစ္၍ ကမၼ႒ာန္းေတာင္းလွ်င္ ေစေတာပရိယအဘိညာဥ္ကုိရေသာ
ကမၼ႒ာန္းဆရာသည္ ထုုိေယာဂီ၏ စိတ္ျဖစ္ပုံကုိၾကည့္၍ စရိုက္တုိ႔ကုိ သိအပ္ကုန္၏။ ထုုိအဘိညာဥ္မရ
ေသာ ဆရာသည္ကား “သင့္မွာ မည္သည့္စရုုိက္ ရွိသနည္း?၊ မည္သည့္တရားတုုိ႔သည္ သင့္အား
အျဖစ္မ်ားသနည္း?၊ မည္သည့္တရားကုုိ ႏွလုံးသြင္းလွ်င္ သင့္အား စိတ္ခ်မ္းေျမ့သနည္း?၊ မည္သည့္
ကမၼ႒ာန္း၌ စိတ္ဝင္စားသနည္း?” ဤသုုိ႔ စေသာနည္းတုုိ႔ျဖင့္ ေမး၍ စရုုိက္တုိ႔ကုိ သိအပ္ကုန္၏။
ဤသုုိ႔သိ၍ တပည့္၏ စရုုိက္အားေလ်ာ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းကုုိ ဆရာက ေဟာအပ္ေပသည္။
နည္း ၃- နည္း

ကမၼ႒ာန္းေပးေသာ အခါ၌လည္း ဆရာသည္ ၃-ပါးေသာ အျပားအားျဖင့္ ေဟာအပ္၏။
(၁) မူလကပင္ သင္ယူဖူး ႏွလုံးသြင္းဖူးေသာ ေယာဂီအား ၁-ထုုိင္ ၂-ထုုိင္မွ် မိမိမ်က္ေမွာက္၌ ရြတ္ဆုိ
သရဇၥ်ာယ္ေစ၍ ကမၼ႒ာန္းကုုိ ေပးအပ္၏။ (၂) အနီး၌ေနေသာ ေယာဂီအား လာတုုိင္းလာတုုိင္းေသာ
ခဏ၌ ေဟာအပ္၏။ (၃) ကမၼ႒ာန္းကုုိ သင္ယူၿပီးလွ်င္ အျခားအရပ္သုိ႔ သြားလုုိေသာ ေယာဂီအား
မက်ဥ္းလြန္း မက်ယ္လြန္းသည္ကုိ ျပဳ၍ ေဟာအပ္၏။

အျခင္းအရာ ၉- မ်ိဳး
ထုုိေဟာအပ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းတုုိ႔တြင္ ေရွးဦးစြာ အစဥ္က်ေရာက္ေသာ ပထဝီကသုုိဏ္းကုုိ
ေဟာေသာဆရာသည္ (၁) ကသုိဏ
ု ္း၏ အျပစ္ေလးပါး (၂) ကသုုိဏ္းလုုပ္ပုံ (၃) လုုပ္ၿပီးေသာ
ကသုုိဏ္းကုုိ ပြါးပုုံနည္း (၄) ဥဂၢဟနိမိတ္ ပဋိဘာဂနိမိတ္ဟူေသာ နိမိတ္ ၂-မ်ိဳး (၅) ဥပစာရသမာဓိ
အပၺနာသမာဓိဟူေသာ သမာဓိ ၂-မ်ိဳး (၆) သပၺါယ ၇-မ်ိဳး, အသပၺါယ ၇-မ်ိဳး (၇) အပၺနာ၌ လိမၼာ
ေၾကာင္း ၁၀-မ်ိဳး (၈) ဝီရိယႏွင့္ သမာဓိ ညီမွ်ျခင္း (၉) အပၺနာ အစီအရင္ ဟူေသာ အျခင္းအရာ ၉-ပါး
တုုိ႔ကုိ ေဟာအပ္ကုန္၏။
ပထဝီကသုုိဏ္းမွ ႂကြင္းေသာ ကမၼ႒ာန္းတုုိ႔၌လည္း ထုုိထုိကမၼ႒ာန္းအားေလ်ာ္ေသာ အျခင္း
အရာကုုိ ေဟာအပ္ေပသည္။

ေသခ်ာမွတ္ထား
ဤသုုိ႔ ကမၼ႒ာန္းကုုိ ေဟာျပစဥ္ကာလ၌ ထုုိေယာဂီသည္ မွတ္မိေၾကာင္း နိမိတ္ကုိယူ၍
နားေထာင္အပ္၏။ “ နိမိတ္ကုိယူ၍” ဟူေသာ ဤစကား၌ “ဤသည္ကား ေအာက္ပုဒ္၊ ဤသည္ကား
အထက္ပုဒ္၊ ဤသည္ကား ဤပုုဒ္၏ အနက္၊ ဤသည္ကား ဤပုုဒ္၏ ဆုုိလုိေသာ အဓိပၺါယ္၊ ဤသည္
ကား ဥပမာ”ဟူ၍ ဤသုုိ႔ ထုုိထုိအျခင္းအရာကုုိ စိတ္၌ဖြဲ႔ခ်ည္မွတ္သား၍- ဟူေသာ အနက္ကုိ ဆုုိလုိ
သည္။
ဤသုုိ႔ နိမိတ္ကုိယူ၍ ရုုိရုိေသေသ နာယူေသာ ေယာဂီသည္ ကမၼ႒ာန္းကုုိ ေကာင္းစြာ ယူအပ္
ၿပီး ျဖစ္ေပ၏။ ထုုိသို႔ေကာင္းစြာယူသည္ရွိေသာ္ ထိုေယာဂီအား ထုုိကမၼ႒ာန္းကုုိ အမွီျပဳ၍ တရားထူး
ရျခင္း ျပီးစီးျပည့္စုံတတ္ေပ၏။ ထုုိသုိ႔ ေကာင္းစြာမယူေသာ ေယာဂီအား တရားထူးရမႈ မၿပီးစီး မျပည့္စုံ
တတ္ေပ။
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ဤမွ်ေသာ စကားအစဥ္ျဖင့္ “ကလ်ာဏမိတ-ၱ မိတ္ေဆြေကာင္း ဆရာျမတ္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္၍,
ကမၼ႒ာန္း ၄၀-တုုိ႔တြင္ မိမိ၏စရုုိက္အားေလ်ာ္ေသာ တစ္ပါးပါးေသာကမၼ႒ာန္းကုုိ ယူ၍” ဟူေသာ ဤပုုဒ္
တုုိ႔ကုိ အလုုံးစုုံေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ခ်ဲ႔၍ျပအပ္ကုန္ေပၿပီ။ ဤကား စကားတစ္ရပ္ၿပီး၏။

ကမၼ႒ာန္းယူပုံ အက်ုုယ္ျပဆုုိခ်က္ ၿပီး၏။

_/\_ ☺ _/\_ ☺ _/\_

