
1
                                             စူဠေဝဒလ( သုတ် အ.ှစ်ချ2ပ် 

ရာဇ$ဂိ'ဟ်$မိ+၊ ေဝဠ'ဝနေ်ကျာင်း၌ ဗုဒ9သီတင်းသုံးေနေတာ်မူစ@် အနာဂါမ်ြဖစ်ေသာ ဝိသာခ 

ဥပါသကာသည် ဇနးီအြဖစ်မှ ဘိကK'နမီြပ'၍ ရဟMNာြဖစ်သွားေသာ ဓမQဒိMRာဘိကK'နမီအား တရား 

ရ၊ မရ စုံစမ်းလိသုြဖင့် ေမးြမနး်မUများကုိ ဓမQဒိMRာဘိကK'နမီက ေြဖထားြခင်းြဖစ်သည်။


သက5 ာယ 

စဲွလမ်းအပ်သည့် Yုပ်, ေဝဒနာ, သညာ, သခZ ါရ, ဝိညာဏ်ဟေူသာ ခM9ာငါးပါးသည် သက\ ာယ

ြဖစ်သည်။ 

သက5 ာယြဖစ်ေ:ကာင်း  

တဖနဘ်ဝသစ်ကုိ ြဖစ်ေပ^ေစတတ်၍ Mှစ်သက်စဲွ$ငိြခင်းMှင့် အတြူဖစ်$ပီး ထုိထုိအာYုံ၌ လနွစွ်ာ

Mှစ်သက်တတ်ေသာ ကာမတဏှာ, ဘဝတဏှာ, ဝိဘဝတဏှာ (၃) မျ'ိးတ̀ိသည် သက\ ာယ

ြဖစ်ေaကာင်း ြဖစ်သည်။


သက5 ာယချ2ပ်=ငိမ်းြခင်း  

ထုိတဏှာ(၃)မျ'ိးတ̀ိ၏ အcကင်းမ့ဲချ'ပ်$ငိမ်းြခင်းသည် သက\ ာယချ'ပ်$ငိမ်းြခင်း ြဖစ်သည်။ 

သက5 ာယချ2ပ်=ငိမ်းေရးအကျင့်  

အရိယာမဂdင်(၈)ပါးသည် သက\ ာယချ'ပ်$ငိမ်းေရးအကျင့် ြဖစ်သည်။


စဲွလမ်းမD ဥပါဒါနသ်ည ်ဥပါဒါနကI.Jာငါးပါး ြဖစ်ပါသလား?                 

ဥပါဒါနသ်ည ်ဥပါဒါနကI.Jာငါးပါးမှ တြခားြဖစ်ပါသလား? 

ဥပါဒါနသ်ည် ဥပါဒါနကKM9ာငါးပါး မဟတ်ု။                   


ဥပါဒါနကKM9ာငါးပါးမှ တြခားလည်း မဟတ်ု။   အမှနစ်င်စစ်မှာ ဥပါဒါနကKM9ာငါးပါးတ̀ိf၌ လိခုျင်

တပ်မက်မUသည် ဥပါဒါနြ်ဖစ်သည်။
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                        သက5 ာယဒိKိ (၂၀) ြဖစ်ေပN ြခင်း 

သူေတာ်ေကာင်းတ̀ိကုိ မေတgမြမင်ရဖူးသည်ြဖစ်၍ သူေတာ်ေကာင်းတရား၌ လိမQာ ယ@်ေကျး

ြခင်း မhိှဘဲ အaကားအြမင်သုတနည်းေသာ ပုထုဇ@်ပုဂdိ'လ်သည်-


▪ Yုပ်ကုိ ငါဟထုင်ြမင်ြခင်း၊


▪ ငါမှာ Yုပ်hိှ၏ ဟ ုထင်ြမင်ြခင်း၊


▪ ငါ၌ Yုပ်hိှ၏ ဟ ုထင်ြမင်ြခင်း၊


▪ Yုပ်၌ ငါhိှ၏ ဟ ုထင်ြမင်ြခင်း။


ေဝဒနာ၊ သညာ၊ သခZ ါရ၊ ဝိညာဏ်တ̀ိf၌လည်း နည်းတ ူ(၄)မျ'ိးစီ ထင်ြမင်ြခင်း။


(ခM9ာ ၅ x ထင်ြမင်ြခင်း ၄ = ၂၀)


ထင်hှားhိှေသာ ခM9ာ(၅)ပါး (Yုပ်နာမ်တရား)အေပါင်း၌  “ငါ”  ဟ ုထင်မှားြခင်းသည် သက\ ာယဒိmိ 

ြဖစ်၏။


                                      သက5 ာယဒိKိ (၂၀) ကင်းကွာြခင်း 

သူေတာ်ေကာင်းတ̀ိကုိ ေတgnြမင်ရဖူးသည်ြဖစ်၍ သူေတာ်ေကာင်းတရား၌ လိမQာယ@် ေကျး$ပီး 

အaကားအြမင် သုတMှင့် ြပည့်စုံေသာ အရိယာတပည့်သည် ခM9ာငါးပါး၌ ငါဟ ုမထင်ြမင်လoင် 

သက\ ာယဒိmိ ကင်းကွာ၏။


                 အရိယာမဂ်အဂP ါ (၈) ပါး 

            ▪ သမQာဒိmိ၊ သမQာသကZပp (ပညာ) 

            ▪ သမQာဝါစာ၊ သမQာကမQfMN၊ သမQာအာဇီ၀ (သီလ)


            ▪ သမQာဝါယာမ၊ သမQာသတိ၊ သမQာသမာဓိ (သမာဓိ)


           အရိယာမဂ်သည ်သခPတတရားလား? အသခPတတရားလား? 

အရိယာမဂ်သည် အေaကာင်းတရားများ ြပ'ြပင်ဖနတီ်းအပ်ေသာေaကာင့် (ဥပါဒ်, ဌီ, ဘင် ခဏ

ငယ် သုံးချက်မoသာ တည်ေသာေaကာင့်) သခPတတရား ြဖစ်သည်။    


အသခZတတရားသည် နဗိrာန(်၁)ပါးတည်းသာြဖစ်၍ အသခZတတရား မဟတ်ုပါ။
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အရိယာမဂ်ြဖင့် သီလကI.Jာ၊ သမာဓိကI.Jာ၊ ပညာကI.Jာ (၃)ပါးတိVကုိ သွင်းယူ.ုိင်သလား? 

ထုိခ.Jာ(၃)ပါးတိV Xြဖင့် အရိယာမဂ်ကုိ သွင်းယူ.ုိင်ပါသလား? 

၁။ သီလကI.Jာ 

     ေလာကီသီလ - ေလာကီစိတ်တ̀ိMှင့် အတြူဖစ်ေသာ သီလ၊                            


     ေလာကုတ[ ရာသီလ- မဂ်ဖုိလ်ေလာကုတN ရာစိတ်တ̀ိMှင့် အတြူဖစ်ေသာ သီလ၊


၂။ သမာဓိကI.Jာ 

    ေလာကီသမာဓိ - ဥပစာရသမာဓိ၊ အပpနာသမာဓိ၊ ဝိပဿနာခဏိကသမာဓိ၊  


     ေလာကုတ[ ရာသမာဓိ - မဂ်ဖုိလ်ေလာကုတN ရာစိတ်တ̀ိMှင့် အတြူဖစ်ေသာ သမာဓိ၊


၃။ ပညာကI.Jာ 


     ေလာကီပညာ - ကမQဿကတာဉာဏ်၊ Yူပစျာန ်အYူပစျာနတ̀ိ်Mှင့် အတြူဖစ်ေသာ 


     .                      ပညာ အဘိညာ@်ဉာဏ်။                  


     ေလာကုတ[ ရာပညာ - ေလာကုတN ရာ မဂ်ဖုိလ်ပညာ၊


၄။ ဝိမုတ[ ိကJ.Jာ = အရိယာဖုိလ်တရား 

၅။ ဝိမုတ[ ိဉာဏဒဿနကI.Jာ = ပစaေဝကIဏာဉာဏ်၊ 

အရိယာမဂ်သည် ေလာကုတN ရာမဂ်ြဖစ်၍ အရာကျ@်းသည်။                              


သီလကKM9ာ၊ သမာဓိကKM9ာ၊ ပညာကKM9ာ (၃)ပါးသည်  ေလာကီေလာကုတN ရာတရားြဖစ်၍ အရာ

ကျယ်သည်။                                               


အကျ@်းထဲမှာ အကျယ်သွင်း၍ မရ၊ အကျယ်ထဲမှာသာ အကျ@်းသွင်း၍ ရသည်။              


သီလကKM9ာ၊ သမာဓိကKM9ာ၊ ပညာကKM9ာ (၃)ပါးတ̀ိfြဖင့်သာ အရိယာမဂ်ကုိ သွင်းယူရသည်။


➢ သီလမဂdင်(၃)ပါးကုိ  အမျ'ိးတ ူဇာတ်တအူြဖစ်ြဖင့် သီလအစု၌ သွင်းယူရသည်။ 


➢ သမQာသမာဓိမဂdင်ကုိ အမျ'ိးတ ူဇာတ်တအူြဖစ်ြဖင့် သမာဓိအစု၌ သွင်းယူရသည်။ 
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➢ သမQာဝါယာမ၊ သမQာသတိမဂdင်တ̀ိကုိ သမာဓိအား အကူအညီြပ'ြခင်းြဖင့် သမာဓိအစု၌ သွင်း   

ယူရသည်။ 


➢သမQာဒိmိမဂdင်ကုိ အမျ'ိးတ ူဇာတ်တအူြဖစ်ြဖင့် ပညာအစု၌ သွင်းယူရသည်။


➢ သမQာသကZပpမဂdင်ကုိ ပညာအား အကူအညီြပ'ြခင်းြဖင့် ပညာအစု၌ သွင်းယူရသည်။


                            သမာဓိ.ှင့် သမာဓိနမိိတ် 

တစ်ဖ̀ိတစ်စုတည်းြဖစ်ြခင်း အာYုံတစ်ခုတည်းhိှြခင်းသည် သမာဓိြဖစ်သည်။


သတိပmာန(်၄)ပါးတ̀ိသည် သမာဓိနမိိတ် (သမာဓိြဖစ်ေaကာင်း) ြဖစ်သည်။


                       သမာဓိအြခံအရံ.ှင့် သမာဓိဘာဝနာ 

သမQပpဓာန(်၄)ပါးတ̀ိသည် သမာဓိအြခံအရံများ ြဖစ်သည်။ 


ဝိရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိတ̀ိကုိ vကိမ်ဖနမ်ျားစွာ အေလအ့ကျင့်ြပ'ြခင်းသည် သမာဓိဘာဝနာ 

ြဖစ်သည်။           

ဘာဝနာသည် သမာဓိဘာဝနာ၊ ပညာဘာဝနာ ဟ ု(၂) ပါးhိှသည်။


သမာဓိဘာဝနာသည် သမထသမာဓိ၊ ဝိပဿနာသမာဓိ၊ အရိယာမဂdသမာဓိ (၃)မျ'ိးတ̀ိwတွင် 

အရိယာမဂ်ကုိ ေမးရာမှ ဆက်$ပီးေမးသြဖင့် အရိယာမဂdသမာဓိ - ကုိ ဆုိလိသုည်။


                                       သခP ါရ (၃)မျ2ိး 

သခZ ါရများကုိ ေမးေသာအခါ ဘယ်သခZ ါရမျ'ိးကုိ ေမးေနတာလဲ ? ဟ ုစ@်းစားစရာြဖစ်

ေသာ်လည်း ဓမQဒိMRာေထရီမသည် ပဋိသမzိဒါပတN ရဟMNာြဖစ်ေနသြဖင့် နေိရာဓသမာပတ် 

အေaကာင်းMှင့် ဆုိင်ေသာ သခZ ါရများကုိ ေမးေaကာင်း သိပါသည်။


၀င်ေလထွက်ေလတ̀ိသည် ကုိယ်၌ြဖစ်၍ ကုိယ်Mှင့်ဆက်စပ်ေနေသာေaကာင့် (ကာယသခP ါရ) 

ြဖစ်သည်။


ေhှးဦးစွာ aကံစည်သုံးသပ်$ပီး ေနာက်မှသာ Mှ'တ်ြဖင့် စကားကုိေြပာဆုိရြခင်းေaကာင့် ဝိတက်.ှင့် 

ဝိစာရ သည် (၀စီသခP ါရ) ြဖစ်သည်။


သညာ.ှင့် ေဝဒနာသည် စိတ်၌မီှ၍ စိတ်Mှင့် ဆက်စပ်ေနေသာေaကာင့် (စိတ[ သခP ါရ) ြဖစ်သည်။
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                   နေိရာဓသမာပတ် (သညာေဝဒယိတ နေိရာဓသမာပတ်) 

စိတ် ေစတသိက် စိတN ဇYုပ်တ̀ိ၏ ချ'ပ်ြခင်းကုိ နေိရာဓသမာပတ်ဝင်စားသည်ဟ ုဆုိရသည်။ 


ကမQဇYုပ်၊ ဥတဇုYုပ်၊ အာဟာရဇYုပ် (၃)မျ'ိးသာ ြဖစ်ေနသည်။


နေိရာဓသမာပတ်ကုိ ၀င်စားေသာပုဂdိ2လ်အား သခP ါရ(၃)ပါးတိV eတွင် အဘယ်သခP ါရသည ်

ေfှးဦးစွာ ချ2ပ်ပါသလဲ ? 

၀စီသခP ါရ သည ်ေfှးဦးစွာ ချ2ပ်သည၊် ထိVေနာက် ကာယသခP ါရ၊ ထိVေနာက် စိတ[ သခP ါရ သည ်  

ချ2ပ်သည။် 

ဒတိုယစျာနဝ်င်စားချနိက်စ$ပီး ဝိတက် ဝိစာရ (၀စီသခP ါရ) ကင်းသည်။ 

စတတု| စျာန ်၀င်စားေနတဲအ့ခါ ၀င်ေလထွက်ေလ (ကာယသခP ါရ) ကင်းသည်။                     


ေနဝသညာနာသညာယတနစျာနစိ်တ် ချ'ပ်ေသာအခါ သညာ ေဝဒနာ (စိတ[ သခP ါရ) ကင်းသည်။ 

ယင်းတ̀ိကုိ ရည်ရွယ်$ပီး ေြဖသည်။


နေိရာဓသမာပတ်မှထေသာပုဂdိ2လ်အား သခP ါရ (၃) ပါးတိV eတွင် အဘယ်သခP ါရသည ်

ေfှးဦးစွာ ြဖစ်ပါသလဲ? 

စိတ[ သခP ါရသည် ေhှးဦးစွာ ြဖစ်သည်။ ထ̀ိေနာက် ကာယသခP ါရ၊ ထ̀ိေနာက် ၀စီသခP ါရ သည် 

ြဖစ်သည်။


နေိရာဓသမာပတ်မှ ထေသာအခါ အနာဂါမ်ပုဂdိ'လ်အား အနာဂါမိဖုိလ်ေဇာ၊ ရဟMNာပုဂdိ'လ်အား

အရဟတN ဖုိလ်ေဇာက စ၍ ြဖစ်သည်။  ထုိေဇာသည် စတတု| စျာနMှ်င့်ယှ@်ေသာ စိတ်သာြဖစ်သင့်

ေသာေaကာင့် ၀င်ေလထွက်ေလ ြဖစ်ခွင့်မhိှ၊ ဝိတက်ဝိစာရလည်း မြဖစ်၊ ထုိဖုိလ်ေဇာများMှင့် အတူ

ြဖစ်ေသာ ေဝဒနာသညာစေသာ ေစတသိက်များကုိ aကည့်၍ ပထမစိတN သခZ ါရ၊ ထ̀ိေနာက် ဘဝင်

စိတ် ြဖစ်ခုိက်က စ၍ ကာယသခZ ါရ ြဖစ်သည်။ 

သမာပတ်မှ ထ$ပီးေနာက် ဘဝင်စိတ်များစွာြခား$ပီး ြပ'မူေြပာဆုိေသာ စိတ်တ̀ိfြဖစ်ေသာအခါ 

ေဇာစိတ်တ̀ိf၌ယှ@်ေသာ ဝိတက်ဝိစာရြဖစ်မှသာ ၀စီသခZ ါရ ြဖစ်သည်။
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နေိရာဓသမာပတ်မှ ထေသာရဟနး်ကုိ အဘယ်မiေသာ ဖဿတိVသည ်ေတjထိပါသလဲ ?    

နေိရာဓသမာပတ်မှ ထေသာအခါ ဖလသမာပတ်က စ၍ ြဖစ်သည်။


▪ ထုိဖလသမာပတ်သည် ရာဂစေသာ ကိေလသာသခZ ါရ ကင်းဆိတ်ေသာ သုညတနဗိrာနကုိ် 

အာYုံြပ'$ပီး ေတgထိသည်။ (သုညတဖဿ) 

▪ ရာဂစေသာနမိိတ် ကင်းဆိတ်ေသာနဗိrာနကုိ် အာYုံြပ'$ပီး ေတgထိသည်။ (အနမိိတ[ ဖဿ) 

▪ ရာဂစသည် ေတာင့်တြခင်းကင်းေသာ နဗိrာနကုိ် အာYုံြပ'$ပီး ေတgထိသည်။ (အပkဏိဟိတဖဿ) 

နေိရာဓသမာပတ်မှ ထေသာပုဂdိ2လ်၏ စိတ်သည ်မညသ်ည့အ်ာmုံသိV  nွတ်ယိမ်း  

ကုိင်းomDိင်းပါလဲ ?                         


ကိေလသာဆိတ်သု@်းရာနဗိrာနသ̀ိ် }ွတ်ယိမ်း ကုိင်း~YUိင်းသည်။


                                    ေဝဒနာ(၃)ပါး 

၁။ ကုိယ်စိတ်ထဲ၌ ြဖစ်ေသာ သာယာဖွယ်ခံစားမUသည် သုခေဝဒနာ။                               

၂။ ကုိယ်စိတ်ထဲ၌ြဖစ်ေသာ မသာယာဖွယ် ခံစားမUသည် ဒုကIေဝဒနာ။                                

၃။ ကုိယ်စိတ်ထဲ၌ြဖစ်ေသာ သာယာဖွယ်လည်း မဟတ်ု၊ မသာယာဖွယ်လည်း မဟတ်ုေသာ 

      ခံစားမUသည် အဒုကIမသုခေဝဒနာ 

ေဝဒနာတိV X၌ မညသိ်Vေသာ ချမ်းသာမD၊ မညသိ်Vေသာ ဆင်းရဲမDများ fိှပါသလဲ ? 

သုခေဝဒနာ၌  တည်hိှေနြခင်း ချမ်းသာမUhိှသည်၊                  


                        ေဖာက်ြပနေ်ြပာင်းလဲသွားြခင်း ဆင်းရဲမUhိှသည်။ 


ဒုကIေဝဒနာ၌  တည်hိှေနြခင်း ဆင်းရဲမUhိှသည်၊ 


                      ေဖာက်ြပနေ်ြပာင်းလဲသွားြခင်း ချမ်းသာမUhိှသည်။ 


အဒုကIမသုခေဝဒနာ၌ သိြခင်း ချမ်းသာမUhိှသည်၊ 

                                  မသိြခင်း ဆင်းရဲမUhိှသည်။ 
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ဥေပကKာေဝဒနာ၌ သိြခင်း၊ မသိြခင်း ဝိပဿနာဉာဏ်ြဖင့်သိလoင် ဥဒယဗrဉာဏ်စသည် ြဖစ်$ပီး 

ချမ်းသာသည်။  ဝိပဿနာဉာဏ်ြဖင့် မသိလoင် ဆင်းရဲသည်။ (ဋီကာ)


▪ အသိဉာဏ်Mှင့်ယှ@်လoင်၊ အသိဉာဏ်မီှ$ပီး ကုသုိလ်ြဖစ်လoင် ဥေပကKာေဝဒနာသည် ချမ်းသာ

သည်။


▪ ဉာဏ်Mှင့်မယှ@်ဘဲ ေမာဟMှင့်ယှ@်လoင်၊ ေမာဟမီှ$ပီး အကုသုိလ်ြဖစ်လoင် ဥေပကKာ ေဝဒနာ 

သည် ဆင်းရဲသည်။


                                      ေဝဒနာ(၃)ပါး၌ အ.ုသယကိနး်ပုံ 

သုခေဝဒနာ၌  ရာဂါMသုယ ကိနး်သည်။              


ဒုကIေဝဒနာ၌  ပဋိဃာMသုယ ကိနး်သည်။               


အဒုကIမသုခေဝဒနာ၌  အဝိဇ�ာMသုယ ကိနး်သည်။


* သုခေဝဒနာကုိ မmD .ုိင်ြခင်းေ:ကာင့်  အနစိ�စသည်ြဖင့် အမှနအ်တိင်ုး မသိMိင်ုလoင်၄င်း၊ ချမ်းသာ

မUကုိြပနလ်ည်ေအာက်ေမ့$ပီး သာယာမUများ ထပ်ကာထပ်ကာြဖစ်ေနလoင်၄င်း ရာဂကိနး်သည်။


* ဒုကIေဝဒနာကုိ မmD .ုိင်ြခင်းေ:ကာင့်  အနစိ�စသည်ြဖင့် အမှနအ်တိင်ုး မသိMိင်ုလoင်၎င်း၊ ေဒါသ

ကုိြပနလ်ည်ေအာက်ေမ့$ပီး ေဒါသများ ထပ်ကာထပ်ကာ ြဖစ်ေနလoင်၎င်း ပဋိဃ (ေဒါသ) ကိနး်

သည်။


* ဥေပကIာေဝဒနာကုိ မmD .ုိင်ြခင်းေ:ကာင့်  အနစိ�စသည်ြဖင့် အမှနအ်တိင်ုး မသိMိင်ုလoင်၎င်း၊ 

ချမ်းသာေသာအေနြဖင့် အသိမှားမUကုိ ြပနလ်ည်ေအာက်ေမ့$ပီး ထပ်ကာထပ်ကာ ြဖစ်ေနလoင် 

၎င်း အဝိဇ�ာ (ေမာဟ) ကိနး်သည်။


ဝိဘင်းပါဠိေတာ် (၃၅၃)၌ အဝိဇ�ာMှင့်အတ ူမာန၊ ဒိmိ၊ ဝိစိကိစ�ာတ̀ိလည်း ကိနး်သည်ဟ ုမိန ့ေ်တာ်

မူ၏။
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သုခေဝဒနာအားလုံး၌  ရာဂါ.ုသယ၊ 

ဒုကIေဝဒနာအားလုံး၌  ပဋိဃာ.ုသယ၊ 

 ဥေပကIာေဝဒနာအားလုံး၌  အဝိဇuာ.ုသယ ကိနး်ပါသလား ? 

သုခေဝဒနာအားလံးု၌  ရာဂါMသုယ ကိနး်တာချည်း မဟတ်ုပါ။             


 ဒကုKေဝဒနာအားလံးု၌  ပဋိဃာMသုယ ကိနး်တာချည်း မဟတ်ုပါ။ 


ဥေပကKာေဝဒနာအားလံးု၌  အဝိဇ�ာMသုယ ကိနး်တာချည်း မဟတ်ုပါ။


သုခေဝဒနာအားလုံး၌ ရာဂါ.ုသယ ကိနး်တာချညး် မဟုတ်ပါဟု ဆုိလiင်   

ဘယ်လုိသုခ၌ ရာဂကိနး်သလဲ ? ဘယ်လုိသုခ၌ ရာဂမကိနး်သလဲ ? ဟ ုေမးစရာhိှသည်။ 

(ဒကုK ၊ ဥေပကKာေဝဒနာတ̀ိf၌လည်း နည်းတ ူေမးစရာ hိှသည်)


သ̀ိေသာ်လည်း ဝိသာခဥပါသကာသည် သေဘာေပါက် နားလည်သြဖင့် ထပ်$ပီးမေမးပါ။ 

ဝိပဿနာဉာဏ်ြဖင့် မYU  မသိရေသာ Yုပ်နာမ်တ̀ိf၌ ရာဂါMသုယ စသည်ကိနး်သည်။ 

ဝိပဿနာဉာဏ်ြဖင့် ~YU သိရေသာ ေဝဒနာတ̀ိf၌ ရာဂါMသုယစသည် မကိနး်ပါ။


ေဝဒနာ(၃)ပါး၌ အ.ုသယကုိ ပယ်ပုံ  

သုခေဝဒနာ၌ ရာဂါMသုယကုိ ပယ်အပ်သည်။


ဒုကIေဝဒနာ၌  ပဋိဃာMသုယကုိ ပယ်အပ်သည်။ 

အဒုကIမသုခေဝဒနာ၌  အဝိဇ�ာMသုယကုိ ပယ်အပ်သည်။ 

ေဝဒနာတ̀ိကုိ ~YUမှတ်$ပီး အနစိ�စသည်ြဖင့် သိေနလoင် ရာဂါMသုယစသည် ြဖစ်ခွင့်မhိှဘဲ 

 ကင်း$ငိမ်းသွားသည်။


သုခေဝဒနာအားလုံး၌ ရာဂါ.ုသယကုိ ပယ်အပ်ပါသလား ? 

ဒုကIေဝဒနာအားလုံး၌ ပဋိဃာ.ုသယကုိ ပယ်အပ်ပါသလား ? 

ဥေပကIာေဝဒနာအားလုံး၌ အဝိဇuာ.ုသယ ပယ်အပ်ပါသလား ? 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သုခေဝဒနာအားလံးု၌ ရာဂါMသုယကုိ ပယ်အပ်သည်ချည်း မဟတ်ု။ (မပယ်အပ်သည်လည်း hိှ

သည်)   (ဒကုK၊ ဥေပကKာတ̀ိf၌လည်း နည်းတ ူေြဖသည်။)


ေယာဂီပုဂdိ'လ်သည် ကာမဂုဏ်၊ နဝီရဏအကုသုိလ်တ̀ိမှကင်းေသာ ပထမစျာနကုိ် ၀င်စား၏၊ ပထ

မစျာနမှ်ထကာ ထုိပထမစျာနတ်ရားတ̀ိကုိ ဝိပဿနာYU၍ အနာဂါမိမဂ်ဖုိလ်ကုိ   ရသွားလoင် 

အနာဂါမိမဂ်ြဖင့် ကာမရာဂါMသုယကုိ အcကင်းမ့ဲပယ်သည်။  

ထုိအနာဂါမိမဂ်ြဖင့် အcကင်းမ့ဲပယ်အပ်ေသာ ကာမရာဂါMသုယသည် ပထမစျာနကုိ် အေြခြပ'၍ 

ပထမစျာနြ်ဖင့် ခွါထားေသာေaကာင့် ပထမစျာန၌် ကာမရာဂါMသုယသည် မကိနး်။


ပထမစျာန၌် ကာမရာဂြဖစ်ခွင့်မhိှတဲတ့က်ွ ထုိပထမစျာနမှ်ာhိှေသာ သုခေဝဒနာ၌ ကာမရာဂါMသု

ယကုိ ဝိပဿနာြဖင့် ပယ်စရာမလိ။ု ထ̀ိေaကာင့် ပထမစျာန၌် ကာမရာဂါMသုယကုိ ပယ်အပ်သည် 

မဟတ်ုဟ ုဆုိလိသုည်။     (မူ၊ ပဏ်၊m၊ ၂၊ ၂၆၇) 

(ဤေမးခွနး်အေြဖကုိ အနာဂါမ်ပုဂdိ'လ်က ေမးသြဖင့် အနာဂါမိမဂ် အေြဖသာ သင့်၏၊ ဆရာတ̀ိ

ကား အရဟတN မဂ်ဟ ုယူဆသည်။)


“ တရားထူးကုိ (၂)လ (၃)လအတင်ွး ရလိမ့်မယ် “ ဟ ုေမoာ်လင့်ချက်ထား$ပီး တရား အားထုတ် 

ေသာပုဂdိ'လ်မှာ ေမoာ်လင့်ထားေသာအချနိ၌် တရားထူးမရခ့ဲလoင်   “သူများေတမှွာ တရားထူး ရ

aကတယ်၊ ငါမှ့ာ မရေသးဘူး၊ တရားထူး ရမှ ရပါဦးမလား ́ ́ စသည်ြဖင့် ၀မ်းနည်းမU ေဒါမနဿ 

ြဖစ်တတ်သည်။


တရားထူးရေရးကုိ မီှ$ပီးြဖစ်ေသာေဒါမနဿသည် ပယ်အပ်ေသာတရားမဟတ်ုဘဲ မီှဝဲအပ်ေသာ 

တရားြဖစ်သည်။  (သက\ ပဥှသုတ်)


ထုိေဒါမနဿကုိ အမီှြပ'$ပီး vကိ'းစားအားထုတ်သြဖင့် အနာဂါမိမဂ်ဖုိလ် ရသွားလoင် ေဒါမနဿ 

ဒကုKေဝဒနာ၌ြဖစ်ေသာ ေဒါမနဿကုိ ပယ်$ပီးြဖစ်သည်။ ထ̀ိေaကာင့် ေဒါမနဿဒကုKေဝဒနာ၌ 


ပဋိဃာMသုယ မကိနး်သြဖင့် ထုိဒကုKေဝဒနာ၌ ပဋိဃာMသုယကုိ ပယ်စရာမလိ။ု
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ေယာဂီပုဂdိ'လ်သည် စတတု| စျာနကုိ် ၀င်စားသည်။ ထုိစတတု| စျာနမှ်ထ$ပီး စတတု|  စျာနတ်ရားတ̀ိ

ကုိ ဝိပဿနာYUသြဖင့် အနာဂါမိမဂ်ဖုိလ်ကုိရသွား၏။ (အရဟတN မဂ်ဖုိလ်ကုိရ၏။) စတတု| စျာန ်

ဥေပကKာေဝဒနာ၌ အဝိဇ�ာြဖစ်ခွင့် မhိှေသာေaကာင့် စတတု| စျာနဥ်ေပကKာေဝဒနာ၌ အဝိဇ�ာMသုယ

ကုိ ပယ်ရန ်မလိပုါ။


                                    စင်=ပိ2င် ပုံတူ တရား  

➢ သုခေဝဒနာ၏ စင်$ပိ'င်တ ူတရားသည် - ဒုကIေဝဒနာြဖစ်သည်။ 

     သုခေဝဒနာ - Mှစ်သက်စရာေကာင်းေသာ အာYုံ၌ ချမ်းသာစွာ ခံစားမU၊ 

     ဒကုKေဝဒနာ - Mှစ်သက်စရာမေကာင်းေသာ အာYုံ၌ ဆင်းရဲစွာ ခံစားမU ြဖစ်၍ စင်$ပိ'င် 


     ဆန ့က်ျင်ဘက် အေနြဖင့် တသူည်။ (ေဝဒနာအေနြဖင့် တသူည်။)    


တူမDသည ် ဆန ့က်ျင်ဘက်အေနြဖင့် တူြခင်း၊ မဆန ့က်ျင်ဘဲ တူြခင်း - ဟု (၂)မျ2ိးfိှ သည။် 

(ေတာင်vကီး + ေချာက်vကီး) (လူြဖw + လူမဲ) 

 

➢ ဒုကIေဝဒနာ၏ စင်$ပိ'င်တတူရားသည် သုခေဝဒနာြဖစ်သည်။


➢ ဥေပကIေဝဒနာ၏ ပုံတတူရားသည် အဝိဇxာြဖစ်သည်။


* သုခMှင့် ဒကုKေဝဒနာသည်  ထင်hှားသည်၊ သိလယ်ွသည်။                   


* ဥေပကKာေဝဒနာသည်ကား  မထင်hှား၊ အသိခက်သည်။


* ေလာဘMှင့် ေဒါသသည်  ထင်hှားသည်၊ သိလယ်ွသည်                                      


* ေမာဟ(အဝိဇ�ာ) သည်ကား မထင်hှား၊ အသိခက်သည်။ 

* ဥေပကKာMှင့် အဝိဇ�ာတ̀ိသည်  မထင်hှား အသိခက်ေသာ အြခင်းအရာအားြဖင့် တaူကသည်။


➢ အဝိဇuာ ၏ စင်$ပိ'င်ပုံတတူရားသည် ဝိဇuာ(ဉာဏ်) ြဖစ်သည်။ 

          အဝိဇ�ာ - အေမှာင်၊ အလွဲအမှားကုိ သိေနမU။


              ဝိဇ�ာ - အလင်းေရာင်၊ အမှနကုိ် သိေနမU။ 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အလင်းေရာင်ေပ^လာလျင် အေမှာင်ေပျာက်သက့ဲသ̀ိ...


ဝိဇ�ာ (အရိယာမဂ်ဉာဏ်)ြဖင့် အဝိဇ�ာကုိ အြမစ်ြပတ် ပယ်သည်။                                    

ထ̀ိေaကာင့် အဝိဇ�ာMှင့် ဝိဇ�ာတ̀ိသည် ဆန ့က်ျင်ဘက် စင်$ပိ'င်အေနြဖင့် တaူကသည်။  


➢ဝိဇuာ (ဉာဏ်) ၏ ပုံတတူရားသည်   ဝိမုတ[ ိ ြဖစ်သည်။ 

ဝိဇ�ာသည်  အရိယာမဂ် ြဖစ်သည်။             .                                                                             

ဝိမုတN ိသည် အရိယာဖုိလ် ြဖစ်သည်။ 

ဝိဇ�ာMှင့် ဝိမုတN ိတ̀ိသည် အနာသဝတရား၊ ေလာကုတN ရာတရားများ ြဖစ်aကသြဖင့် တaူကသည်


➢ ဝိမုတ[ ိ ၏ ပုံတတူရားသည် နဗိzာန ်ြဖစ်သည်။ 

ဝိမုတN ိ  အရိယာဖုိလ်Mှင့် နဗိrာနတ̀ိ်သည် 


   အာသေဝါကိေလသာတ̀ိ၏ အာYုံအြဖစ်မှ ကင်းလတ်ွသည်၏ အြဖစ်ြဖင့်၎င်း၊ ေလာကုတN ရာ  

    အဗျာကတတရား အြဖစ်ြဖင့်၎င်း တaူကသည်။


ဝိမုတN ိ - အရိယာဖုိလ်သည် = သခZတတရား၊ သာရမQဏတရား၊ နဗိrာနကုိ် အာYုံြပ'ေသာတရား၊ 


                                            အနစိ�တရား၊ နာမ်ခM9ာ (၄)ပါး ၊ အဇ��တN ိကတရား ြဖစ်သည်။ 

နဗိrာနသ်ည် အသခZတတရား၊ အနာရမQဏတရား၊ နစိ�တရား၊ ခM9ာဝိမုတ်တရား၊   


                     ဗဟိဒ9တရားြဖစ်သည်။


ထ̀ိေaကာင့် ဝိမုတN ိMှင့် နဗိrာနတ̀ိ်သည် ဆန ့က်ျင်ဘက် စင်$ပိ'င်တတူရား ြဖစ်aကသည်။


➢ နဗိzာန၏် ပုံတူတရားသည ်အဘယ်ပါနညး်? 

      “ဒကာ ဝိသာခ...သင်သည် ေမးသင့် ေမးထုိက်ေသာ ေမးခွနး်ကုိ ေကျာ်လနွသွ်ား$ပီ၊ 


ထုိေမးခွနး်ကုိ အဆုံးမသတ်Mိင်ုဘဲ hိှေချ$ပီ။ အဘယ့်ေaကာင့်ဆုိလoင်…     


အကျင့်ြမတ်သည် နဗိrာနသ̀ိ်သာ သက်ဝင်၍ နဗိrာနသ်ာလoင် အဆုံးသတ်hိှေသာေaကာင့် 

ြဖစ်တယ်”...လ̀ိ ေြဖေတာ်မူသည်။
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ြမတ်စွာဘုရား၏ အကျင့်ြမတ်သည် နဗိrာနသ်ည် အြမင်ဆုံ့း အြမတ်ဆုံး လမ်းဆုံးြဖစ််သည်။


ထ̀ိေaကာင့် နဗိrာနMှ်င့်တေူသာ တရားလည်း မhိှသြဖင့် မေမးသင့်တဲေ့မးခွနး်ကုိ ေမးသည်ဟ ုဆရာ

တ̀ိမိန ့ဆုိ်သည်။


ဝိသာခဥပါသကာသည် မိမိရအပ် သိအပ်$ပီးေသာ အရာဝယ် အစ@်အတိင်ုး ေအာက်မဂ်သုံးပါး

တ̀ိf၌ ေမးသင့်သမoကုိ ေမး$ပီးလျင် နာယူမှတ်သားဖူးသည့်အတိင်ုး အရဟတN မဂ်၌လည်း 

ေမးြမနး်ေလရာ မိမိေမးသင့်ေသာ အရာနယ်ပယ်ကုိ ေကျာ်လနွ၍် ေမးသည််ဟ ုဆုိလိသုည်။


ဓမQဒိMRာဘိကK'နမီသည်  ဝိသာခဥပါသကာကုိ “ယခုေြဖaကားတာကုိ အားမရေသးလoင် ြမတ်ဗုဒ9

ထံ သွား$ပီးေမးပါ။ ြမတ်ဗုဒ9က ေြဖaကားေတာ်မူသည့်အတိင်ုးသာ မှတ်ယူပါ” ဟ ုမိန ့သ်ည်။


ဝိသာခဥပါသကာသည် ဓမQဒိMRာ ေြဖaကားချက်များကုိ Mှစ်သက်လက်ခံ၍ သာဓုေခ^ကာ ဓမQဒိMRာ

ကုိ Yုိေသစွာ hိှခုိး$ပီးေနာက် ြမတ်ဗုဒ9ထံသွားေရာက်၍ Yုိေသစွာ Yုိခုိးသည်။ သင့်ေလျာ်ေသာ 

ေနရာမှာထုိင်၍ ဓမQဒိMRာဘိကK�နမီMှင့် အေမးအေြဖလပ်ုခ့ဲတဲ ့အေaကာင်းအရာများကုိ ေလoာက် 

ထားပါသည်။


ြမတ်ဗုဒ9က “ဒကာဝိသာခ…ဓမQဒိMRာသည် vကီးကျယ်ေသာပညာMှင့် ြပည့်စုံသူြဖစ်တယ်။ 


ထုိေမးခွနး်များကုိ ငါဘုရားအား ေမးေလoာက်လာလoင်လည်း ဒီအတိင်ုးပင် ေြဖaကားရမည် 

ြဖစ်တယ်။”  ဟ ုေထာက်ခံ မိန ့�်aကားေတာ်မူရာ ဝိသာခဥပါသကာ သည် အလနွေ်ကျနပ်အားရ 


သွားေလသည်။


စူဠေဝဒလ� သုတ်ကုိ အေaကာင်းြပ'$ပီး  ြမတ်ဗုဒ9သည် ေhှးကဆုေတာင်းခ့ဲေသာ ဓမQကထိက 

ဧတဒဂ်ဘgဲထူးကုိ ဓမQဒိMRာဘိကK'နမီအား ချးီကျ�းေပးေတာ်မူသည်။


(မူလပဏ� ာသ ပါဠိေတာ် ၃၇၃။  m၊၂-၂၅၅)


 


