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နဗိ�ာန ်အေ�ကာငး် (၁)
ေကျးဇူးေတာ�်င် မဟာေထရ် အဂ�မဟပူ�တိ မုိးကတု်
ဆရာေတာ ်(အမရပူရ�မိ – မဂ� လတိုက်ေဟာင်း) ေဟာ�ကားေတာမူ်
ေသာ ဝိပဿ�� လပု်ငနး်စ�် အလပု်ေပးတရားေတာ ်အမှတ်စ�်
(၃၆) စာအပု ်အမှာစာ အပိုင်း မှ ထတုယ်ထူားသည်။

အမာှစာ
ဆရာေတာဘ်ရုားက အေသအခ�ေဟာ�ကားထားသည်မှာ “နဗိ�ာန်
သေဘာမကျဘ ဲဝပိဿ�� အားထတုေ်နလ�ငမ်ရပါ” ဟု ြဖစ်ပါသည်။
ြမနမ်ာလမူ�း ဗုဒ�ဘာသာဝင်မ�း နဗိ�ာန ်�င့်ှပတ်သက်၍ ��းလည်
ထားသင့်ပါသည်။ သိ�ေသာ ်သ�ိိရန ်မှာ သမ်ိေမ� နက်န ဲခက်ခဲလှ
ပါသည်။

ဥပမာ – နဗိ�ာနဆ်ိတုာ �ပ်��မ်သိမ်းသွားသည်။ ကိေလသာ သိမ်းသာွး
သည်။ ဘာမှမ�ိတာနဗိ�ာနဟ် ုယလူိကု်လ�င် ဥေစ�ဒဒ�ိ ိြဖစ်သွား
သည်။ နဗိ�ာနဆ်ိတုာ ေ�ြပည်ြမတ�်ကးီ၊ ခုိင်�မဲ�မိြပ�ကီးဟယုလိူကု်
လ�င် သဿတဒ�ိိ  ြဖစ်သွားသည်။ နဗိ�ာနမ်ဂ်ဖုိလ် ဝဋ်တိုတို�ငှ့်ရလို
ပါ၏ဟ ုဆေုတာင်းသမူ�းသည် ရမ်းေတာင်းေနသူမ�းသာ
ြဖစ်သည်။ သိ��ြဖစ်၍ ဆရာေတာဘ်ရုား၏ နဗိ�ာနတ်ရားေတာမ်�းကို
စုေပါင်း�ပစု�ပီး ေရးသား လိကုရ်ပါသည်။

ိ ် ိ

http://dhammadownload.com/File-Library/Mogok/MogokSayadaw-ThitSarLayParTayarTaw-No-36.pdf


2/13/2021 နဗိ�ာန ်အေ�ကာင်း (၁) – Win Metta

https://winmetta.org/about-nibbana-1/ 2/11

နဗိ�ာနဆ်ိတုာ ဘာတံးု

နဗိ�ာနဆ်ိတုာကေတာ ့အမ�း�ဆဲကဆ်တံဲ့တရားမ�းမဟုတ်ပါ။ နဗိ�ာန်
ဆိတုာ ထးူမှ၊ ထးူြခားတဲ့လမူှရ�ိငု်-ေရာက်�ိငု်သည်။ ထူးြခားတဲလ့ူ
ြဖစ်ေအာင်လပု်�ပီး �ာ�ကည့်ဖို၊ စံုစမ်း စမ်းသပ်�ကည့်ဖိ� ေကာင်း
ပါသည်။

နဗိ�ာနဆ်ိတုာ �ိပါသလား

�င်��ဂသနိမ်ေထရ်ြမတက်ိ ုမိလ�ိ�မင်း�ကးီက- အ�င်ဘုရား နဗိ�ာန်
ဆိတုာ �ိပါသလား ဟ ုေမးသြဖင့် မေထရ်ြမတ်က မင်း�ကီး… နဗိ�ာန်
သည် �ိသည် ဟ ုေြဖ�ကားေတာမ်ူသည်။ မင်း�ကီးက ဆက်လက်၍
“အ�င်ဘရုား နဗိ�ာနသ်ည် ပစ��ပ�နလ်ား၊ အတိတ်လား၊ အ��ဂတ်
လား၊ ဘယက်ာလမှစ �ိပါသလဲ ဟု ေမးရာ မေထရ်ြမတ်က
“အားလံးုမဟုတ်ဘဲ နဗိ�ာန�ိ်သည်မှာ မှနသ်ည်။ သိ�ေသာ ်ကာလသံုး
ပါး က အလတွ ်ြဖစ်သည် ဟ ုေြဖဆိေုတာမူ်သည်။

နဗိ�ာနဟ်ာ မ�ိဘးူလိ� ဆိရုမာှလား

မင်း�ကးီက – “အ�င်ဘရုား၊ ဒါြဖင့် နဗိ�ာနမ်�ိပါဟု ဆိရုမှာေပ့ါ
ဘရုား” ဟ ုေလ�ာကထ်ားြပနရ်ာ မေထရ်ြမတ်က ဥပမာြပ၍ ေြဖဆို
ေတာမ်ူပါသည်။

မင်း�ကးီ ဝါးစိမ်း�စှ်လံးုထတဲငွ် နဂိုက မီး�ိ�ငှ့်သလား – ဟ ုေမးရာ
မ�ိ�ငှ့်ပါဟ ုေြဖသြဖင့် ယင်းဝါး�စှ်လံးုကို အချင်းချင်း �ကာ�ကာ
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ပွတတ်ိကုလ်ိကုလ်�င် မီး�ိမလာေပဘးူလား ဟု မေထရ်ြမတ်က ေမး
ြပနရ်ာ မင်း�ကးီက မီး�ိလာပါတယဘ်ရုားဟ ုေြဖ�ကားေတာမူ်သည်။
ဆကလ်က၍် မင်း�ကးီ ထိဥုပမာ အတိငု်းပင် နဗိ�ာနသ်ည် ကာလသံုး
ပါးက အလတွြ်ဖစ်ေသာလ်ည်း အားထတု်မ� လံ�လဝီရိယ အစွမ်း
ေ�ကာင့် ေပ�လာရသည်။ အားထတုသ်အူဖိ��၌ နဗိ�ာနသ်ည် �ိသည်ဟု
မှတရ်မည် ြဖစ်ေ�ကာင်း မေထရ်ြမတက် ေြဖဆိသုြဖင့် မင်း�ကီးက
မှနလ်ပှါ သေဘာကျ ေကျနပ်ပါ�ပီဘရုား ဟု ေလ�ာက်ထားေတာမ်ူ
သည်။

နဗိ�ာနသ်ည ်လံးုရပသ်�ာန�်ငှ့ ်ထင�်ား�ိသလား

မိလ�ိ�မင်း�ကးီက အ�င်ဘရုား နဗိ�ာနဟ်ာ အထည်ြဒပ်သ�ာန�်ဲ
ထင်�ား�ိပါသလား၊ ထင်�ားမ�ိဘးူလားလိ� ေမးေလ�ာက်သြဖင့် �င်
��ဂသနိမ်ေထရ် – တကာေတာမ်င်း�ကးီ နဗိ�ာနဟ်ာ ြဒပ်သ�ာန�်ဲ
ေတာ ့ထင်�ားမ�ိဘးူဟု ေြဖသြဖင့် မင်း�ကးီက ဒါြဖင့်ဘုရား နဗိ�ာန်
ဟာ ထင်�ားမ�ိဘးူ ဆိယုင် နဗိ�ာနက်ို အာ�ံ�ပတယ ်ဆိတုဲ့ စကား
သည် အလကားမြဖစ်ေပဘးူလား ဟ ုေမးြပနပ်ါသည်။

�င်��ဂသနိက် ယခင်ဥပမာအတိုင်းေြဖဆိရုာ၌ – ၀ါး�စှ်လံးုထမဲှာ နဂို
က မီးမပါေသာလ်ည်း ပွတပ်ါမ�းလ�င် မီးထွက်လာ�ပီး မပွတ်လ�င်
မီးမထကွသ်ကဲသ့ိ� နဗိ�ာနသ်ည် အားထတု်မှ ေပ�လာသည်။ အားထုတ်
တဲပ့ုဂ�ိ�လမ်ှသာ ြမင်�ိငု်သည်၊ ေတ��ိငု်သည်။ အားမထုတ်လ�င် မြမင်
�ိငု်ေပဘးူဟု မိ�ေ်တာမ်ူသည်။ နဗိ�ာနသ်ည် အားထုတ်သမူ�းအတွက်
ကိယုအ်��းမှာပင်�ိသည်။ မီးပွတေ်ယာကျ်ားကဲသ့ိ� မေနမ��း
အားထတုရ်မည်ြဖစ်သည်။

ိ ် ် ိ ါ
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နဗိ�ာနဟ်ာ တညရ်ာ�ိပါသလား

မိလ�ိ�မင်း�ကးီက နဗိ�ာနဟ်ာ တည်�ိပါသလား၊ ဘယ်ေနရာမှာ တည်
ေနပါသလ ဲ– လိ� ေမးသြဖင့် �င်��ဂသနိက် တကာေတာမ်င်း�ကီး
နဗိ�ာနဟ်ာ တည်ရာမ�ိဘးူ၊ ဘယေ်နရာ တည်တယ်လိ�မဆိ�ုိင်ုဘူးလိ�
ေြဖဆိသုြဖင့် မင်း�ကးီက အ�င်ဘရုား ဒါြဖင့် နဗိ�ာနဟ်ာ မ�ိေတာဘ့ူး
လား၊ နဗိ�ာနရ် တယဆ်ိတုာ ဘယလ်ိနုည်း� ဲရ�ိင်ုပါသလဲ။

နဗိ�ာနရ်တယဆ်ိတုာ ဘယလ်ိရု�ိငုပ်ါသလဲ

�င်��ဂသနိက် မင်း�ကးီ နဗိ�ာန�ိ်တာမှနသ်ည်။ သိ�ရာတွင် နဗိ�ာနက်ို ကံ
တိကုလ်ိ��ြဖင့် ဘယန်ည်း�ငှ့်မှ မရ�ိငု်ပါ၊ ဉာဏ ်တိုက်မှသာ ရ�ိင်ု
ပါသည်။ ဒါန၊ သလီ၊ သမထမ�ြဖင့် ရ�ိငု် ေရာက်�ိင်ုရန ်အခွင့်မ�ိပါ။
ဝိပသ�� ဘာဝန၁ကို အခါခါပွားယူမှ ရ�ိငု်ေရာက်�ိင်ုသည်။ ဝိပ��
ဉာဏထ်က်သနသ်ြဖင့် တစ်ဆင့်တက�်ပီး မဂ်ဉာဏက်ျမှ နဗိ�ာနရ်�ိင်ု
ေ�ကာင်း ေြဖ�ကားေတာမ်ူသည်။

နဗိ�ာနရ်ချငယ်င ်ဘာလပုရ်မလဲ

နဗိ�ာနရ်ချင်ယင် ေ��က ဝိပသာ�� သမ�ာဒ�ိိ � ဲ�ကိးစား�ပီး ခ���မှာ
ေပ�လာသမ� ြဖစ်ပျက�်ရပါမည်။ �အားမ�း လာ၍ ဉာဏ်ရင့လ်ာ
ယင ်�ေနရငး်�ငှ့ ်ြဖစပ်ျကမ်�ိေသာဘက ်သိ� ဉာဏ်လညှ့သ်ာွးသည။်
အဒဲါ နဗိ�ာနပ်င် ြဖစ်ေ�ကာင်း �င်��ဂသနိက် အမိ��ိ်ပါသည်။
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ဆရာေတာဘ်ရုားက နဗိ�ာန ်ရလိ၊ု ေရာက်လိလု�င် ပဋိစ�သမုပ�ါဒ်
ြဖတပ်ံုဆကပ်ံု ��းလည်ေအာင်လပု်ပါ။ ပဋိစ�သမုပ�ါဒ ်��းမလည်
လ�င် ဘယေ်တာမ့ှမရဟု ဆံးုြဖတခ်ျကခ်ျရန ်မိ� ်�ကား�ပီး ပဋိစ�သ
မုပ�ါဒ ်��းလည်ေအာင် �ကးိစားအားထတု်ရန ်အ�ကိမ်�ကိမ်
တိကုတ်နွး်ထားပါသည်။

အဂ�ိဝစ�ပုဏ� ား ေမးသြဖင့် နဗိ�ာန�်ငှ့် ပတ်သက်၍ ြမတ်စွာဘုရား
ေဟာ�ကားရာတငွ် ြဖစ်ပျက် �ေသာအယူ၊ ြဖစ်ပျက်ြမင်ေသာ အယူ
သည် ငါဘရုား၏ အယြူဖစ်သည်၊ ရ�ိေသး အက�းေကျးဇူးမ�းမှာ
ြဖစ်ပျက�်သြဖင့် တဏ၊ှ မာန၊ ဒ�ိိ ချ�ပ်�ပီး ကိေလသာချ�ပ်၊ ခ���
ချ�ပ်ပါသည်။ သမဒုယသစ�ာ ကေိလသာသည် မးီြဖစ�်ပးီ ခ��သည်
ေလာငစ်ာြဖစရ်ာ ေလာငစ်ာသမိး်၍ မးီ�ငမိး်သာွးြခငး်သည ်နဗိ�ာနြ်ဖစ်
ပါသည။်

ဝဋ်က�တြ်ခင်းသေဘာြဖင့်�ကည့်ပါလ�င် ကေိလသဝဋ ်ြဖစ်ေသာ
တဏာှ�ငှ့်ဥပါဒါန ်ချ�ပ်ေပ�ကြ်ခင်းေ�ကာင့် ကမ�ဝဋြ်ဖစ်ေသာကံမ
လာေတာပ့ါ၊ ဝပိါကဝဋ ်ြဖစ်ေသာ ေ��က်ခ���ငါးပါးလည်း မြဖစ်
သြဖင့် ဝဋသ်ံးုပါး က�တသ်ာွးြခငး်သည ်နဗိ�ာနြ်ဖစပ်ါသည။်

ပဋိစ�သမုပ�ါဒသ်ေဘာမှာ တဏာှ၊ဥပါဒါန၊်က ံအေ�ကာငး်ချ�ပ်
သြဖင့ ်အက�းခ��� ချ�ပြ်ခငး်သည ်နဗိ�ာနြ်ဖစသ်ည။် သစ�ာအလိမုှာ
သမဒုယသစ�ာသံးုပါး ချ�ပသ်ြဖင့ ်ဒကု�သစ�ာ ခ���ငါးပါး ချ�ပြ်ခငး်
သည ်နဗိ�ာန ်ြဖစပ်ါသည်။ သိ��ြဖစ်၍ ပဋိစ�သမုပ�ါဒ ်တရားေတာ်
အတိငု်း အေ�ကာငး်ချ�ပ၍် အက�းချ�ပြ်ခငး်သည် နဗိ�ာနပ်ငြ်ဖစ်
ပါသည်။
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နဗိ�ာနသ်ည် �ိပါသလား – မ�ိဘးူလား ဟု ေမးပါလ�င်ြမတ်စွာဘုရား
က ရဟနး်တိ� နဗိ�ာနသ်ည်�ိသည် ဟု ေဟာ�ကား ထား�ပီးြဖစ်သည်။
နဗိ�ာနသ်ည ်��မ်သေဘာ �ပ်သေဘာ �ိသလားဟုေမးပါလ�င် �ငမိး်
ေအးေသာသေဘာ �ိပါသည်။ေအးချမး်ေသာေနရာကေလးသည်
�ငမိ�်ငမိသ်ကသ်က ်သေဘာသတ� �ိိသည်၊ ေ��ေြပာငး်ေသာ သေဘာ
မ�ိ၊ လံးုရပ ်သ�ာနမ်�ိဟ ုြမတဘ်ရုား ေဟာ�ကားေတာမူ်ပါသည်။

ကေိလသာသမိ်း၊ ခ���သမိ်းေသာပုဂ�ိ�လသ်ည် �ငမိး်ေအးေသာ
သေဘာသာ ေရာကသ်ာွးသည၊် ဘယမ်မှသာွးပါ။ေလာင်စာသိမ်း၍
မီး�ငိမ်းေသာသေဘာ�ိသည်၊ နဗိ�ာနသ်ည် �ေသာပုဂ�ိ�လ်၌ ကိုယ်တိုင်
ြမင်ရေသာ တရားမ�း ြဖစ်ပါသည်။

နဗိ�ာနက်ိ ုအားလံးုေသာပုဂ�ိ�လမ်�း ရ�ိငု်ပါသလား ဟ ုေမးပါလ�င်
�င်��ဂသနိမ်ေထရ်ြမတက် ေြဖ�ကားထားသည် မှာ အားလံးုေသာ
ပုဂ�ိ�လတ်ိ� မရ�ိငု်ေပဘးူ ဟု �မက်�ကားပါသည်။

နဗိ�ာနက်ိ ုဘယလ်ိပုဂု��ိလမ်�း ရ�ိငုမ်လဲ

မိလ�ိ�မင်း�ကးီအား �င်နဂသနိမ်ေထရ်�ကီး မိ��်ကားရာတွင် –

မင်း�ကးီ “အဘေိညယျ အဘိဇာ��တ”ိ ထိးုထငွး်�ပးီသရိမည့် တရား
ြဖစသ်ြဖင့ ်ထိးုထငွး်�ပးီသေိသာပဂု��ိလမ်ာှ နဗိ�ာနက်ိ ုရ�ိငုသ်ညဟ်ု ေြဖ
ေတာမ်ူပါသည်။

နဗိ�ာနခ်ျမး်သာသည ်ဘယခ်ျမး်သာ�ငှ့ ်တပူါသလဲ
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မိလ�ိ�မင်း�ကးီက အ�င်ဘရုား နဗိ�ာနခ်ျမ်းသာသည် ဘယ်ချမ်းသာ
�ငှ့်တပူါသလ ဲ– ဟ ုေမးြမနး်သြဖင့် �င်��ဂသိန ်မေထရ်ြမတ်က
-မင်း�ကးီ ဥပမာအားြဖင့်ေြပာရယင် ပဋိသေ�� ကတည်းကပင်မျက်စိ
မြမင်ေသာလကူ အြဖ�ဆိတုာ ဘယလ်ိဟုာတံုး၊ အနဆီိတုာ ဘယ်လို
ဟာတံးု၊ ေနဆိတုာ ဘာ�ငှ့်တသူတံးု လိ�ေမးတာ�င့်ှ တူေနပါသည်။
သ�မှာ မျကစ်ိ ပါမလာသြဖင့် ေလာက၌�ိေသာအရာဝတ� �မ�းကို
မည်သိ�မ� ခွဲြခမ်း�ပီးသ�ိိငု်မည်မဟတုပ်ါ။

ဤဥပမာအတိငု်း ေလာက တငွ်�ိေန�ကေသာ ေလာကသားမ�းအဖိ�
ေလာက�ငှ့်တနေ်သာ မျကစ်ိသာပါလာ�ကပါသည်။ ေလာကထက်
လနွေ်သာ၊ေလာကမှာ�ိေသာ ချမ်းသာမ�းမ�း�ငှ့်��င်ိးယ�ှ်မရေသာ
ေလာကတု� ရာနဗိ�ာနခ်ျမ်းသာသည် ေလာက၌မည်သည့် ချမ်းသာ�င့်ှမှ
တသူည်ဟ ုမဆိ�ုိငု်ပါ၊ နဗိ�ာန�်ငှ့တ်ေူသာ ချမး်သာသည် ေလာက၌မ�ိ
– ဟ ုမှတရ်န ်ေြဖဆိေုတာ ်မူပါသည်။

အေ�ကာငး်သံးုပါးလတွေ်သာ နဗိ�ာန်

မိလ�ိ�မင်း�ကးီက အ�င်ဘရုား ကအံေ�ကာင်းတရား၊ ေဟတု
အေ�ကာင်းတရား စသည်တိ��ငှ့် မပတသ်က်ေသာတရားကိ ုေြပာ
�ကားပါရန ်ေလ�ာကထ်ားသြဖင့်။ �င်��ဂသိနမ်ေထရ်က- မင်း�ကီး
ဟာလာဟငး်လငး် ြဖစေ်နေသာ ေကာငး်ကင�်ကးီသည် ဘယသ်မူှ
လပုထ်ားြခငး်မဟတုပ်ါ၊ အေ�ကာငး်တရားသံးုပါးမ ှလတွပ်ါသည။်
နဗိ�ာနသ်ညလ်ညး် ကကံလပု်ထားြခင်းမဟတု်ပါ။ ေဟတု အစ�ိသည်
တိ�ကလပု်ထားြခင်းလည်းမဟုတ်သြဖင့် အေ�ကာငး်သံးုပါး လ�တ�်ပးီ
အ�မတဲမး်�ိသညဟ် ုဆိေုတာမ်ူပါသည်။
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နဗိ�ာနသ်ည် ကအံက�းမဟတုပ်ါ၊ အေ�ကာင်းကံက လပ်ုထားြခင်း
မဟတုပ်ါ၊ ဉာဏအ်က�းြဖစ်၍ နဗိ�ာနသ်ာွးလိလု�င ်ဉာဏ်စခနး်အလပု်
လပုရ်မည ်ြဖစ်သည်။ ဉာဏ�်လဲပု်ရမည် မှနေ်သာလ်ည်း နဗိ�ာနသ်ည်
ဉာဏက်လပု်ထားေသာ နဗိ�ာနမ်ဟတုပ်ါ၊ ဉာဏက်ပိ�မည့်နဗိ�ာနသ်ာ
ြဖစ်ေ�ကာင်း ဆရာေတာဘ်ရုားက ေဟာပါသည်။

ဉာဏ်လက�ဏာ�ငှ့ ်နဗိ�ာန်

မိလ�ိ�မင်း�ကးီက အ�င်ဘရုား-ဉာဏ၏်လက�ဏာကို ေြပာ�ကပါရန်
လ�ာကထ်ားသြဖင့် �င်န၁သနိမ်ေထရ်က – တကာ�ကီး၊ ဉာဏ်
ဆိသုည်မှာ ထိုးထငွ်းသြိမင်ေသာ စွမ်းရည် သတ� ိ�ိသည်။ ဥပမာ-
တကာ�ကးီ ေမှာင်ထမဲှာမီးထနွး်လိကုပ်ါ။ အေမှာင်ေပ�က်�ပီး
အလင်းေရာကပ်ါသည်။ သိ��ြဖစ်၍ မီးသည် အလင်းေပးသည်၊ အ
ေမှာင်ေပ�က်သည်၊ �ိေနေသာ ပစ�ည်း ကိ ုြမင်ေအာင်ြပသည်။
ထိ�အတပူင် ဉာဏ၏် လက�ဏာသည် အဝိဇ�ာေမှာင်ကို ေဖ�က်
ေပးသည်၊ ပညာတည်းဟူေသာ အေရာင်လင်းလည်း ထွက်သည်၊ �ိ
ေနေသာနဗိ�ာနက်ိုလည်း ြပပါသည်။

နဗိ�ာနက်ိ ုဘာေ�ကာင့ ်မေတ�မြမင�်ကသနညး်

နဗိ�ာနက်ိ ုမေတ�၊ မြမင်၊ မေရာက�်ကြခင်းသည် အဝိဇ�ာ အေမှာင်ထု
�ကးီ ေ��ကခံေန၍ ြဖစ်သည်။ ပညာအလင်းေရာင် မ�ိသြဖင့်
အ�မဲတမ်း�ိ နဗိ�ာနက်ို မေတ�ရြခင်းြဖစ်သည်။ သိ��ြဖစ်၍ နဗိ�ာနေ်တ��ိငု်
ရန ်ဉာဏက်ိုအေရးထားရမည်။ ဉာဏက်မှ နဗိ�ာနက်ိုြမင်�ိင်ုေ�ကာင်း
ေဟာ�ကားေတာမ်ူသည်။

ိ ် ိ ် ိ ် ် ် � ါ
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နဗိ�ာန ်ကိယုတ်ိငုရ်ေအာင ်လပုထ်ား�ကပါ

ဆရာေတာဘ်ရုားက – ဒိ� တကာေတ ွအင်မတနက်ေံကာင်း�ကလိ�ပဲ၊
ဘရုားေဟာေတာမ်ူတဲစ့ကားေတာေ်တွ ဆရာေကာင်း သမားေကာင်း
� ဲေတ���ကရလိ� သ�ိကရတာ၊ အေ�ကာင်းအက�း ��းလည်�ကရတာ၊
သာမည မေအာကေ်မ့�က�၊ဲနကန်ကန်နဲ ဲသိတဲ့ပုဂ�ိ�လ်က သူသိသလို
သပိါေစ ဆိတုဲ ့ေစတ��� ဲတိကုတ်နွး်တဲ ့ကစိ� ြဖစ်တယ်၊ ေြပာြပတဲ့
ပုဂ�ိ�လက်လ ဲသ� ပါရမီ�သဲလူာေပလိ� ေြပာြပ�ိင်ုတယ်။
ေလးေလးစားစား လိကု�်� အားထတု�်က၊ ကိယု့အ်နစိ� မ�ကခံင်
ကိယုမ်ေသခငမ်ာှသာ ကိယု့သ်ာသ���ိတာပါ၊ အချိနမ်�းမ�းစားစား
မ�ိေတာဘ့းူ၊ ထမငး်မစားရချငေ်နပါေစ၊ ဒအီလပုက်ိြုဖင့ ်အလျင�်ပးီ
ေအာင ်လပုလ်ိကု�်ကပါလိ� ေလးေလးနကန်က�်ကးီ တိကုတ်နွး်ပါ
တယ–် ဟ ုေဟာ�ကားေတာမ်ူပါသည်။

နဗိ�ာနက်ိ ုဘယလ်ိေုတ��ိငုမ်လဲ

နဗိ�ာနသ်ည် ြဖစ်ဆလဲဲမဟတု၊် ြဖစ်�ပီးလမဲဟုတ်၊ ြဖစ်လတ� ံ�တရား
လမဲဟတု၊် သတူစ်ပါးက ြဖစ်ေစတဲ ့တရားလဲ မဟုတ်၊အတတိ၊်
အ��ဂတ၊် ပစ��ပ�န ်ကာလသံးုပါးက လတွ်သည်ဟု အမိ��ိ်ထားရာ မိ
လ�ိ�မင်း�ကးီက – အ�င်ဘရုား နဗိ�ာနက်ိ ုဘယ်လိေုတ��ိင်ုမလဲ၊ ေတ�
ေအာင် ဘယလ်ိ�ုာရမှာလ ဲ– ဟ ုေမးြမနး်သြဖင့ ်မေထရ်ြမတ်က
အ�င်မင်း�ကးီ နဗိ�ာနသ်ည ်ကာလသံးုပါးက အလတွြ်ဖစေ်သာလ်ညး်
နဗိ�ာနက်ိ ုမေ��(စတိ)်�ငှ့ေ်တ��ိငုသ်ည်၊ နဗိ�ာနေ်တ�လိလု�င ်မေ���ငှ့ ်�
ရမည။် မေ��မာှေတ��ိငုသ်ညဟ် ုေြဖဆိေုတာမူ်သည်။

ိ ် ိ ် ိ ် ်
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နဗိ�ာနက်ိ ုဘယမ်ေ��(စတိ)်�ငှ့ ်�ာမလဲ

နဗိ�ာနက်ိ ုစင်�ကယ်ေသာမေ��(စိတ်)ြဖင့်�ာရမည်၊ စင�်ကယ ်မေ��
သည ်ကေိလသာမေရာေသာ မေ��ကိ ုေြပာြခငး်ြဖစရ်ာ နဗိ�ာန ်ြမငလ်ို
လ�င ်စင�်ကယေ်သာဉာဏ် ကိယုပ်ိငုရ်ေအာငလ်ပု ်ရပါမည်။
ကေိလသာ�ငှ့အ်ဆကအ်သယွြ်ပတေ်သာ မေ��သည ်မဂဉ်ာဏ်ြဖစ၍်
နဗိ�ာနက်ိအုာ�ံ�ပ�ိငုပ်ါသည၊် သိ�ရာတငွ်ဝိပဿ���ြခင်းသည် အာသဝ
နယထ်မဲှ စိတက်ိ ု�ေနြခင်းသာ ြဖစ်၍ ဝိပဿ��ဉာဏ�်င့်ှလည်း
နဗိ�ာနက်ိ ုအာ�ံ မ�ပ�ိငု် ေသးပါ၊ နဗိ�ာနက်ိ ုမြမင်�ိင်ုေသးပါ။

နဗိ�ာန�်ာလိလု�င် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆင့်ဆင့်တက်ြခင်းြဖင့် စင်�ကယ်
လာလ�င် ဉာဏထ်ကလ်ာမည်၊ ကေိလသာေဝးေလေလ ဉာဏထ်က်
လာေလေလ ြဖစ်သြဖင့် ဉာဏ ်စင်�ကယ်လာမည်။ စင်�ကယ်ယင်
နဗိ�ာနြ်မင်သည်ဟု မှတရ်န ်ဆရာေတာဘ်ုရား ေဟာ�ကားပါသည်။

ယမကရဟနး်၏ နဗိ�ာနေ်ြဖ�ကားပံု

ယမက ေသာတာပနတ်ည်သာွးေသာအခါ �င်သာရိပုတ� ရာ မေထရ်
ြမတက် – �င်ယမက ရဟ���ေသယင်ဘယ်သာွးသလဲဟ ုေမးြမနး်ရာ
ယမကရဟနး်က ေြဖ�ကားသည်မှာ-

အ�င်ဘရုား၊ ခ���ငါးပါးသည် အနစိ�တရား၊ အနစိ�တရားသည် ဒကု�
တရား ြဖစ်ပါသည်။ အဒဲ ီဒကု�တရားေတွ ကုနဆ်ံးုသွားသည် – ဟု
ေြဖ�ကားသွားပါသည်။
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နဗိ�ာနသ်ည် ဒကု�သိမ်းသာွးြခင်း ြဖစ်သည်၊ �ငိမ်းေအးြခင်း သေဘာ
ေရာကသ်ာွးသည်။ နဗိ�ာနသ်ည ်ဒကု�ေတကွနုဆ်ံးုသည့ေ်နရာ၊ သခု
သကသ်က�်ငှ့ေ်နြခငး်ြဖစသ်ညဟ် ုေဟာ�ကားေတာ ်မူပါသည်။

မိုးကတုဝ်ိပဿာလပု်ငနး်စ�်�ငှ့် ြပ�ပွ်ားေရး အဖ�ဲချ�ပ် 

အမှတ-် ဂ၂၊ နတေ်မာကလ်မ်း၊ ရနက်ုန�်မိ။ 

[ ၁၅-၇-၁၉၉၅ ]


