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နဗိ�ာန ်အေ�ကာငး် (၂)

နဗိ�ာန်
နဗိ�ာနဟ်သူည် ပါဠိစာလံးု နဗိ�ာန ဟေူသာ ပုဒမ် ှလာသည်။ �ငိမ်း
ေအးသည် ဟု ဆိလုိသုည်။ ထိ�ေ�ကာင့် ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ မီး
မ�းကိ ု�ငိမ်းသတ�်ိငု်ြခင်းသည် နဗိ�ာနြ်ဖစ်သည်။ (ရတနသုတ်တွင်
ေတ��ိငု်သည်။)

တဖန ်နဗိ�ာန  ဟေူသာ ပုဒသ်ည် ပါဠိဘာသာ န ိ+ ဝါန =န ိ�င့်ှ ဝါန ကို
ေပါင်းထားြခင်းြဖစ်သည်။ န ိ– မ�ိ၊ လတွေ်ြမာကြ်ခငး် ၊
ထကွခ်ာွြခငး်။ ဝါန – တဏာှ။ နဝိါန = နဗိ�ာန = တဏာှမ�ိြခင်း ၊
တဏာှမှ ကင်းလတွြ်ခင်း ြဖစ်သည်။

နဗိ�ာန ်ဆိသုည်မှာ ဗုဒ�ဘာသာဝင်မ�း၏ အဆံးုစွနေ်သာ ဘာသာေရး
ရည်မှနး်ချကြ်ဖစ်ေပသည်။ မဟာယာန�င့်ှ ေထရဝါဒ ဟူ၍ဂိုဏး်�ကီး
�စှ်ခုကွသဲကဲသ့ိ� နဗိ�ာန�်ငှ့် ပတသ်ကေ်သာ အယူအဆမှာလည်း
ကွြဲပားသည်။ မဟာယာန ကျမ်းမ�းတွင် နဗိ�ာနက်ို သုခချမ်းသာတိ�
ြဖင့် ြပည့်စံုသည့် ဘံဗုိမာနအ်ြဖစ်လည်းေကာင်း၊ သံသရာကိုယ်၌က
ပင် နဗိ�ာနြ်ဖစ်သည် ဟ၍ူလည်းေကာင်း ကွဲြပားေသာ အယအူဆ
မ�း၊ သေဘာတရားမ�းကိ ုတင်ြပထားသည်။ သိ�ေသာ ်ေထရဝါဒ
တငွ်မူ ဆရာစ�်ဆက်�ငှ့် ကျမ်းဂနမ်�းတင်ွ နဗိ�ာနသ်ည် တည်ေနရာ
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ဘံအုြဖစ် မယဆူ၊ မသတ်မှတ်သင့်ေ�ကာင်း၊ သံသရာ�ငှ့် ဆက်စပ်မ�
ကင်းမှ သာလ�င် နဗိ�ာနြ်ဖစ်ေ�ကာင်း အစ�ိသြဖင့် တိကျစွာ�င်းလင်း
ြပဆိထုားေပသည်။

ေထရဝါဒ ဗုဒ�ကျမ်းဂနအ်ရ ၃၁ ဘံ၌ု �ိ�ကေသာ သတ� ဝါတိ�သည်
သသံရာလည်�ကရာတငွ် ၃၁-ဘံမုှ စိတ၏် လံးုဝ ချမ်းသာရာြဖစ်
ေသာ ကေိလသာမ�းမှ လတွက်င်းရာကိ ုနဗိ�ာနဟ်ု ေခ�သည်။ နဗိ�ာန်
တငွ် လတူိ�၏ ဒကု�အားလံးုမှ က�တ�်ငိမ်း�ပီး နဗိ�ာန ်သိ�ေရာက်�ိ�ပီး
ေ��က ်သသံရာ အသစ်တဖနြ်ပနလ်ည်ြခင်း မ�ိေတာေ့ပ။

အချ�ပ်အားြဖင့် နဗိ�ာနဆ်ိသုည်မှာ တပ်မကမ်�၊ တွယ်တာမ� ကင်းရာ(မ
ြဖစ်ရာ) ဟ၍ူ အဓိပ�ါယရ်သည်။ ဘဝတစ်ခု�ငှ့် တစ်ခုကို ဆက်စပ်
ေပးတတေ်သာ တပ်မကမ်� (တဏာှ) မြဖစ်ရာ ကုနဆ်ံးုရာ (တဏာှ)မှ
လတွေ်ြမာကရ်ာ လတွ်ေြမာက်ေ�ကာင်းပင် ြဖစ်သည်။

နဗိ�ာနသ်ည် ေကာင်းကင်ဘံကုဲသ့ိ� ေနရာအြဖစ် မ�ိေပ။ နဗိ�ာနသ်ည် ဥ   

ေပက�ါ�ပြခင်းကဲသ့ိ� သသံရာ �ငှ့်ဆ�က်ျင်ဖက် ြဖစ်သည်။

နဗိ�ာန ်�စှမ်�း
ဗုဒ�ဘာသာအရ နဗိ�ာန ်�စှ်မ�း�ိသည်။

1. သဥပါဒေိသသ နဗိ�ာန်
2. အ�ပုါဒေိသသ နဗိ�ာန ်တိ��ြဖစ်သည်။

ါ ိ ိ ်

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%81%83%E1%81%81_%E1%80%98%E1%80%AF%E1%80%B6
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC
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သဥပါဒေိသသ နဗိ�ာန်

မေသမှီ ဤ�ပ်��မ် ြဖစ်ေသာ ဤခ���ကိယု်�ကးီ�ိေနစ�်
အေတာအတငွ်း ရေသာ မဂ်ဖိုလ်ချမ်းသာကို သဥပါဒေိသသ နဗိ�ာန်
ဟ ုေခ�သည်။

• ပထမမဂ်ဉာဏရ်ေသာ ေသာတာပနသ်ည် ေသာတာပတ� ိမဂ်ကို
ြမင်အပ်၊ ရအပ်ေသာ သဥပါဒေိသသ နဗိ�ာန ်ကိုရ၏။ 

• ဒတုယိမဂ်ဉာဏရ်ေသာ သကဒါဂါမ်သည် သကဒါဂါမိမဂ်ကို ြမင်
အပ်၊ ရအပ်ေသာ သဥပါဒေိသသ နဗိ�ာန ်ကိုရ၏။ 

• တတယိမဂ်ဉာဏရ်ေသာ အ��ဂါမ်သည် အ��ဂါမိမဂ်ကို ြမင်အပ်၊
ရအပ်ေသာ သဥပါဒေိသသ နဗိ�ာန ်ကိုရ၏။

အကျ�်းအားြဖင့် သသံရာ၌ အဆံးုမ�ိကျင်လည်ရြခင်းကိြုဖစ်
ေစေသာ တဏာှ၊ ကိေလသာ စသည်တိ� ကနုခ်မ်းသွားြခင်းကို သဥပါ
ဒေိသသ နဗိ�ာနဟ် ုဆိ�ုိငု်သည်။

အ�ပုါဒေသသ နဗိ�ာန်

ေသ�ပီးေ��က ်ဘဝမကးူေတာပ့ဲ ရအပ်ေသာမဂ်ဖိုလ်ချမ်းသာကိ ုအ�ု
ပါဒေိသသ နဗိ�ာနဟ် ုေခ�သည်။

• စတတု� မဂ်ဉာဏရ်ေသာ ရဟ���သည် သဥပါဒေသသ နဗိ�ာနက်ိုရ၍
မေသမှီ ခ����ိစ�် အေတာအတငွ်း နဗိ�ာနသ်��သိုခ ချမ်းသာ�ကီးကို
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(၇)ရကထ် ိမစား၊ မေသာက၊် မအပိ်ပဲ ဝင်စား၍ ေန�ိင်ု၏။ ေသေလ
ေသာအခါ ခ���ြပနမ်ရေတာပ့ ဲဘဝတစ်ဖန ်ြပနမ်ြဖစေ်တာသ့ည့ ်အ�ု
ပါဒေိသသ နဗိ�ာနက်ိ ုစံဝင်�ိငု်�ကရပါသည်။

နဗိ�ာန၏် ဂဏ်ုပဒုမ်�း
1. မာနမ်ယစ်ရာ နဗိ�ာန။် (မဒနမိ�ဒေ��)
2. တဏာှမွတ်သိပ်ြခင်းကို ပယ်ေဖ�က်ရာ နဗိ�ာန။် (ပိပါသဝိန
ေယာ)

3. ကာမဂုဏ ်အာလယကိ ုအ�ကင်းမဲ့ခွာရာ နဗိ�ာန။် (အာလယသ
မု�ဂ�ါေဋာ)

4. ဝဋ်သံးုပါးမှ ကင်းြပတရ်ာ နဗိ�ာန။် (ဝ��ပေစ�ေဒါ)
5. တဏာှကနု�်ငိမ်းရာ နဗိ�ာန။် (တဏာှက�ေယာ)
6. ရာဂကင်းလတွရ်ာ နဗိ�ာန။် (ဝိရာေဂါ)
7. တဏာှ၏ချ�ပ်ရာ နဗိ�ာန။် (နေိရာေဓာ)
8. အ�မဲခိုင်ခ�ေ်သာ နဗိ�ာန။် (ဓုဝံ)
9. အိြုခင်းမ�ိေသာ နဗိ�ာန။် (အဇရံ)

10. သသံရာချဲ�တတေ်သာ တရားမ�ိေသာ နဗိ�ာန။် (နပိ�ပ�ံ)
11. မေဖာကမ်ြပန ်မှနက်နေ်သာ နဗိ�ာန။် (သစ�ံ)
12. သသံရာ၏ ဟိမုှာဘကက်မ်းြဖစ်ေသာ နဗိ�ာန။် (ပါရံ)

13. ဉာဏ�်ံ�သူတိ� အလနွြ်မင်�ိငု်ခဲေသာ နဗိ�ာန။် (သုဒဒု�သံ)
14. ကေိလသာကင်းေဝး ချမ်းေအးေသာ နဗိ�ာန။် (သိဝံ)

15. ေသြခင်းကင်းရာ နဗိ�ာန။် (အမတ)

16. �ငိမ်းချမ်းရာ ေဘးကင်းရာ နဗိ�ာန။် (ေခမံ)
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17. သခ�ရကင်းဖွယ ်အံဖ့ွယသ်ရဲူ မြဖစ်ဖူးေသာ နဗိ�ာန။် (အဗ��
တ)ံ

18. ေဘးမ�ိေသာ ေ��ှင့်ယကှပ်ူပနြ်ခင်းကင်းရာ နဗိ�ာန။် (အနတီိ
က)ံ

19. ဝဋ်ဆင်းရဲမှ ေစာင့်ေ�ာက်ရာ နဗိ�ာန။် (တာဏ)ံ

20. ေဘးရနလ်တွေ်�ာင်း ပုနး်ေအာင်းရာ နဗိ�ာန။် (ေလဏ)ံ

21. ဩဃမလ�မ်းေသာ က�နး်တည်းဟေူသာ နဗိ�ာန။် (ဒပီံ)
22. ကေိလသာမှ စင်စစ် စင်�ကယေ်သာ နဗိ�ာန။် (ဝိသုဒ�)ိ
23. သေူတာေ်ကာင်းတိ� ေတာင့်တအပ်ေသာ နဗိ�ာန။် (ဝရံ)

24. သမိ်ေမ��းူည့ံေသာ နဗိ�ာန။် (နပိုဏ)ံ

25. အေ�ကာင်းတရား မ�ပြပင်အပ်ေသာ နဗိ�ာန။် (အသခ� တ)

26. ကေိလသာမှ လတွေ်သာ နဗိ�ာန။် (ေမာေက�ာ)
27. အထးူသြဖင့် ချီးမွမ်းအပ်ေသာ နဗိ�ာန။် (ေသေ�ာ)
28. အတမု�ိ အလနွြ်မတေ်သာ နဗိ�ာန။် (အ�တု� ေရာ)
29. ေလာကသံးုပါး၏ ဆံးုရာ နဗိ�ာန။် (ေလာကဿေ���)

နဗိ�ာန၏် ဂုဏေ်ကျးဇူးတိ�ကိ ုသေိအာင်�ပ၍ အဖနဖ်န ်�လှံးုသငွ်း
ရာ၏၊ ဆင်ြခင်ေအာကေ်မ့ရာ၏၊ ဤသိ� နဗိ�ာန၏်ဂုဏတ်ိ�ကို
အသးီသးီ ဆင်ြခင် ေအာကေ်မ့သည်�ိေသာ ်အလနွ ်စိတ်
�ကည်လင်၏၊ ဉာဏ�်ကီးထာွး၏၊ စိတေ်အးချမ်းတည်�ကည်၏၊
ဥပစာရ ဈာနက်ိရု၏။ (လယတ်ဆီရာေတာ ်ကမ��ာနး်ကျမ်း။
စာ-၁၉၃။)

ဆင်တေူဝါဟာရ�ငှ့် ပရိယာယ ်အေဟာမ�းကုိပါ ဘာသာြပနလ်�င်
နဗိ�ာန၏် ဂုဏပ်ုဒမ်�းမှာ –
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က၊ံစိတ၊်ဥတ၊ုအာဟာရ တိ�၏ �ပြပင်စီရင် ြခင်းမှ လတွ်ေသာ တရား ၊
အလံးုစံု�ငိမ်းချမ်းြခင်း ၊ �ပြပင်ေြပာင်းလဲမ� မ�ိေသာ ေအး�ငိမ်း
ချမ်းသာမ� ၊ တဏာှမ�ိြခင်း ၊ တဏာှမှ ကင်းလတွ်ြခင်း ၊ ဒကု�မှ
အ�ပီးတိငု်လတွေ်ြမာကြ်ခင်း ၊ ေမွး၊အိ၊ု��၊ေသ မ�ိြခင်း ၊ စွ�လ်တွ်
ြခင်း ၊ လတွ်ေြမာက်ြခင်း ၊ မကပ်�ငိြခင်း ၊ ဘဝ မ�ိြခင်း ၊ ပူေဆးွမ� မ
�ိြခင်း ၊ ငိုေ�ကးမ�မ�ိြခင်း ၊ေသာက မ�ိြခင်း ၊ အညစ်အေ�ကး
ကေိလသာ မ�ိြခင်း စသည်တိ��ြဖစ်သည်။ ဒဃီနကိာယ ်မဟာ သတိပ
ဌာန သတုေ်တာ(်အဌကထာ )မှ ဂုဏပ်ုဒမ်�းြဖစ်သည်။ သဠာယတန
– သယံတုပ်ါဠိေတာ ်လာ ဂုဏပ်ုဒ ်မ�းကို ပထမ ေ�ကျင်ဆရာေတာ်
ဘရုား အနကေ်ပးထားရာ နဗိ�ာန ်၏ ဂုဏပု်ဒ ်(၃၀) �ိေသးသည်။

ဒကု� နေိရာဓ သစ�ာ ၊ သုညတ ၊ အမတ ၊ နဗိ�ာန ်၊ အသခ� တ ၊ အဘတူ
၊ သ�� ိ၊ ေခမ စေသာ ေဝါဟာရ အားလံးုကိ ုဘာသာြပနလ်�င်
လနွစ်ွာ မ�းေပလမိ့်မည်။ ထိ�ေ�ကာင့်လည်း တိတုိ�ုင်း�င်း�ငှ့် ထထိိ
မိမိ အတအိကျ ��းလည်ေအာင် ေဖာြ်ပ�ိင်ုေသာ ဘာသာစကားမ�ိ
ဟ ုဆိ�ုကရေပသည်။ အဂ�သာဝက�ကးီမ�း ၊ ရဟ����ကီးမ�း ၏
နဗိ�ာန ်ကိ ုဖွင့်ဆိခုျကမ်�းသည်လည်း တမူထူးြခား�ကေသးသည်။
တင်ြပခဲ့ သမ�တငွ် နဗိ�ာနဆ်ိတုာ အသခ� တ ဓမ�အစစ်အမှန်
ြဖစ်ေ�ကာင်း ၊�ိေ�ကာင်း �ငှ့် နဗိ�ာနက်ို ရ�ိရန ်ြပည့်စုံသိ�ိ��းလည်ရန်
သတပိဌာနေ်လးပါးသည်သာ တစ်ေ�ကာင်းတည်းေသာ လမ်းစ�်
ြဖစ်ေ�ကာင်း ကိ ုသတ�ိပမိရင် ကိယု�်စှ်သကရ်ာ ဂုဏပု်ဒမ်�း�ငှ့်
�ကည်ညိလိ� ရပါသည်။

နဗိ�ာန၏် ဂုဏေ်ကျးဇူးတိ�ကိ ုသေိအာင်�ပ၍ အဖနဖ်န ်�လှံးုသငွ်း
ရာ၏ ၊ ဆင်ြခင်ေအာကေ်မ့ရာ၏ ၊ ဤသိ� နဗိ�ာန၏်ဂုဏတ်ိ�ကို
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အသးီသးီ ဆင်ြခင် ေအာကေ်မ့သည်�ိေသာ ်အလနွ ်စိတ်
�ကည်လင်၏ ၊ ဉာဏထ်ကြ်မက၏် ၊ စိတေ်အးချမ်းတည်�ကည်၏ ၊
ဥပစာရ ဈာနက်ိရု�ပီးသည့်ေ��က ်မဂ်ဖိုလ ်အဆင့်ဆင့်ကို လယွ်
လယွက်ကူ ူထငွ်းေဖာကသ်ြိမင်�ိငု်ကာ    ေလာကဒကု�အားလံးုမှ
လတွေ်ြမာက�်ိငု်၏။

မလိ�ိ�မငး်�ငှ့ ်အ�င�်�ဂသနိ်
တိ�၏ နဗိ�ာနဆ်ိငုရ်ာ အေမးအေြဖ

ေထရ် – မင်း�ကးီ ၊ေကာင်းကင်�င့်ှ နဗိ�ာန ်သည် ထင်�ား
�ိ၏။ သိ�ေသာ ်တစံုတရာေသာ အေ�ကာင်းေ�ကာင့်မ� မြဖစ်။
မင်း – ဒလီိဆုိ ုအ�င်ဘရုားသည် မ�ိေသာတရားကို နဗိ�ာန်
ဟ ု��နြ်ပမိေလ�ပီ။
ေထရ် – မင်း�ကးီ နဗိ�ာန ်ဟူသည် �ိ၏။ မေ��ဝိဉာ�်ြဖင့် သိ
အပ်၏။ စင်�ကယ်ြမင့်ြမတေ်သာ ၊ အေ��ှက် အယကှ်
အပိတအ်ပင် ကင်းေသာ ၊ ကာမဂုဏ ်အာမိသ ကင်းေသာ
စိတ်ြဖင့် ေကာင်းစွာ ကျင့်ေသာ အရိယာတိ�သည် နဗိ�ာန ်ကို
သ�ိိငု် ၊ ြမင်�ိငု်သည်။
မင်း – အ�င်ဘရုား၊ နဗိ�ာနသ်ည် မ�ိတရား မဟုတ်လ�င်
နဗိ�ာနက်ိ ုဥပမာြဖင့် ြပေတာမ်ူပါ။ နဗိ�ာန ်ဟူသည် အဘယလိ်�
နည်း။
ေထရ် – မင်း�ကးီ ၊ ေလဆိေုသာ အရာ သည် �ိသည် မဟုတ်
ေလာ။
မင်း – �ိပါသည် ၊ အ�င်။
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ေထရ် – ေလသည် အဆင်း ၊ ပံုသ�ာန ်အ�ကီးအေသး
အ�ည် အတိ ုမည်သိ� �ိပါသနည်း။
မင်း – ေလကိ ု��နြ်ပ ၊ ေဖာြ်ပရန ်မြဖစ်�ိင်ုပါ။
ေထရ် – သိ�ဆိလု�င် ေလမ�ိသေလာ ၊ ေလသည် မ�ိတရား
ေလာ။
မင်း – ေလသည် �ိပါ၏။ ေလကိ ု��နြ်ပ ရနေ်တာ ့မစွမ်းပါ။
သိ�ေသာ ်ေလ�ိသည်ကိ ု�လှံးုသား၌ သိေနပါသည်။ ��ှသးီ
ဝ၌ တိးုေနပါသည်။ ထိတုိးုေသာ လက�ဏာ အားြဖင့်လည်း
သပိါသည်။
ေထရ် – မင်း�ကးီ နဗိ�ာန ်သည်လည်း ထိုသိ�ပင် ြဖစ်၏။
�ငိမ်းချမ်းမ�ရ�ိေသာ လက�ဏာ အားြဖင့် ထင်�ား�ိေ�ကာင်း
သရိာ၏။ ေလကဲ့သိ�ပင် အဆင်းအားြဖင့် ၎င်း ၊ ပံုသ�ာန်
အားြဖင့် ၎င်း ��နြ်ပရန ်မြဖစ်�ိငု်ပါ။

မင်း – လကခ်ံပါ�ပီ ဘရုား။ ဆက၍်ေမးလိသုည်မှာ နဗိ�ာန်
သည် တည်ရာအရပ်�ိပါသေလာ။
ေထရ် – မင်း�ကးီ ၊ နဗိ�ာန ်သည် တည်ရာအရပ် မ�ိပါ။
မင်း -နဗိ�ာန ်သည် တည်ရာအရပ် မ�ိြငား ၊ နဗိ�ာန ်သည် မ�ိ
�ိငု် ၊ နဗိ�ာန ်ကိ ုမည်ကဲ့သိ� မျက်ေမှာက်�ပ�ိင်ုသနည်း။
ေထရ် – မင်း�ကးီ ၊ နဗိ�ာန ်သည် အ�မဲအစွဲတည်ေနရာ အရပ်
မ�ိေသာလ်ည်း နဗိ�ာန ်သည် �ိ၏။ ေကာင်းစွာကျင့်�ကံ
�လှံးုသွင်းမ�ြဖင့် နဗိ�ာန ်ကို မျက်ေမှာက်�ပ�ိင်ု၏။

ဥပမာ – မီးသည် ထင်�ား�ိ၏။ ထိုမီး၏ အ�မဲအစွဲတည်ေနရာ အရပ်
သည် မ�ိသကဲ့သိ� ြဖစ်၏။ ေက�ကခ်ဲ �စှ်လံးု ခတ်မှ ၊ ဝါး�စှ်လံးုပွတ်
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မှ မီးြဖစ်လာ ၊ ရလာသကဲသ့ိ� ြဖစ်၏။

စ�ကဝေတးမင်းတိ� ရ�ိအပ်ေသာ စ�ကာရတ�� ၊ မိဖုရားရတ�� ၊
သ�ူကယ ်ရတ�� ၊ ဆင်ရတ�� ၊ြမင်းရတ�� စေသာ ရတ�� (၇)ပါးတိ�
သည်လည်း တည်ေနရာ မထင်�ားေပ။ မင်းကျင့်တရားေကာင်းမွန်
သထူသံိ� ကပ်ေရာက်လာ�ကကုန၏်။ ထိ�အတ ူသင့်ေတာေ်သာ
�လှံးုသငွ်းမ�ြဖင့် ကျင့်�ကံအားထတုသ်တူိ� သာ နဗိ�ာနက်ို
မျကေ်မှာက်�ပ�ိငု်�ကကုန၏်။

မင်း – လကခ်ံပါ�ပီ ဘရုား ။ ။

ဟ၍ူြဖစ်ေလသည်။

Reference

နဗိ�ာန ်– ဝီကီပီးဒီးယား

၇-နဗိ�ာနဓာတသုတု ်(ဣတဝိတု်
ပါဠေိတာ)်
၄၄။ ဤေဒသ��ကို ဘုနး်ေတာ�်ကးီေသာ ြမတ်စွာဘုရားသည် ေဟာ
ေတာမ်ူ၏။ ပူေဇာအ်ထူးကိ ုခံေတာမ်ူထိုကေ်သာ ြမတ်စွာဘုရား ေဟာ
ေတာမ်ူ၏ဟ ုအက��်ပု် �ကား��ခဲ့ရပါသည်-

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%97%E1%80%B9%E1%80%97%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%BA
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ရဟနး်တိ� နဗိ�ာနဓာတတ်ိ�သည် ဤ�စှ်ပါးတိ�တည်း။ အဘယ်�စှ်ပါး
တိ�နည်းဟမူူ- ခ���ငါးပါးအ�ကင်း�ိေသာ ‘သဥပါဒေိသသ’ နဗိ�ာန
ဓာတ ်ခ���ငါးပါး အ�ကင်းမ�ိေသာ ‘အ�ပုါဒေိသသ’ နဗိ�ာနဓာတ်တိ�
တည်း။

ရဟနး်တိ� ခ���ငါးပါး အ�ကငး်�ိေသာ ‘သဥပါဒေိသသ’ နဗိ�ာနဓာတ်
ဟသူည ်အဘယန်ညး်?

ရဟနး်တိ��ဤသာသ��ေတာ၌် ရဟနး်သည် ပူေဇာအ်ထူးကို ခံထိုက်သူ
အာသေဝါကနုခ်နး်သူ အကျင့်ြမတက်ိ ုကျင့်သံုး�ပီးသူ �ပအပ်�ပီးေသာ
(မဂ်) ကစိ��ိသ ူခ���ဝနက်ိ ုချ�ပီးြဖစ်သူ မိမိအက�း
(အရဟတ� ဖိုလ)်သိ� ေရာက�်ပီးသ ူဘဝသေံယာဇ�်ကုနခ်နး်�ပီးသူ
ေကာင်းစွာသ၍ိ (ကေိလသာမှ) လတွေ်ြမာက်သူ ြဖစ်၏။ ထိုရဟ���
ပုဂ�ိ�လအ်ား (ေ��ကဆ်ံးုဘဝ၏ အေ�ကာင်းကံ မကုနေ်သးသမ�)
ဣေ���ငါးပါးတိ�သည် တည်�ိကနုသ်ည်သာလ�င် တည်း။ ထိုရဟ���
ပုဂ�ိ�လသ်ည် ယင်းဣေ���ငါးပါးတိ�၏ (အ�ပု�ါဒနေိရာဓ၏ အစွမ်း
ြဖင့်) မချ�ပ်ကနုေ်သာေ�ကာင့် ပင် �စှ်သကဖွ်ယ် မ�စ်ှသက်ဖွယ် အာ�ံ
ကိ ုခံစား၏။ ချမ်းသာဆင်းရဲကိ ုခံစား၏။ ထိုရဟ���ပုဂ�ိ�လ်အား
အ�ကင်ရာဂကနုခ်နး်မ� ေဒါသကနုခ်နး်မ� ေမာဟကုနခ်နး်မ�သည်
�ိ၏။ ဤရာဂေဒါသေမာဟကနုခ်နး်မ�ကိုပင် ခ���ငါးပါး အ�ကင်း�ိ
ေသာ ‘သဥပါဒေိသသ’ နဗိ�ာနဓာတဟ် ုဆိအုပ်၏။

ရဟနး်တိ� ခ���ငါးပါး အ�ကငး်မ�ိေသာ ‘အ�ပုါဒေိသသ’ နဗိ�ာန
ဓာတဟ်သူည် အဘယန်ညး်?
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ရဟနး်တိ��ဤသာသ��ေတာ၌် ရဟနး်သည် ပူေဇာအ်ထူးကို ခံထိုက်သူ
အာသေဝါကနုခ်နး်သူ အကျင့်ြမတက်ိ ုကျင့်သံုး�ပီးသူ �ပအပ်�ပီးေသာ
(မဂ်) ကစိ��ိသ ူခ���ဝနက်ိ ုချ�ပီးြဖစ်သူ မိမိအက�း
(အရဟတ� ဖိုလ)်သိ� ေရာက�်ပီးသ ူဘဝသေံယာဇ�်ကုနခ်နး်�ပီးသူ
ေကာင်းစွာသ၍ိ (ကေိလသာမှ) လတွေ်ြမာက်�ပီးသ ူြဖစ်၏။ဤ
အတ� ေဘာ၌ပင် ထိုရဟ���ပုဂ�ိ�လအ်ား ခံစားမ� ‘ေဝဒ��’အားလံးု
တိ�သည် ရာဂစသည်တိ��ြဖင့် မ�စှ်သကအ်ပ်ကနုမ်ူ၍ တစ်ဖန ်မြဖစ်
ေသာအားြဖင့် �ငိမ်းေအးကနုလ်တ� �ံ။ ရဟနး်တိ� ဤခံစားမ�ဟူသမ�
တိ�၏တစ်ဖန ်မြဖစ်ေသာအားြဖင့် ချ�ပ်�ငိမ်းမ�ကိုပင် ခ���ငါးပါး
အ�ကင်းမ�ိေသာ ‘အ�ပုါဒေိသသ’ နဗိ�ာနဓာတ်ဟု ဆိအုပ်၏။
ရဟနး်တိ� နဗိ�ာနဓာတတ်ိ�သည် ဤ�စှ်ပါးတိ�တည်း။ ဤအနက်
သေဘာကိ ုြမတစ်ွာဘရုားေဟာေတာမ်ူ၏။ ထိုသုတ်၌ ဤအနက်
သေဘာကိ ု–

”တဏာှဒ�ိိအစွမ်းြဖင့် တစ်စံုတစ်ခုေသာတရားကို မမီှေသာတာဒိ
ဂုဏ�်င် ြဖစ် ေတာမ်ူေသာ စက��ငါးပါး�ိေသာ ြမတ်စွာဘုရားသည်
ဤ�စှ်ပါးေသာ နဗိ�ာနဓာတတ်ိ�ကိ ုြပေတာမူ်အပ်ကုန၏်။မှန၏်-တစ်
မ�းေသာ (သဥပါဒေိသသ) နဗိ�ာနဓာတ်သည် ဤမျက်ေမှာက်
အတ� ေဘာ၌ ြဖစ်၏။ ခ���ငါးပါး�ကင်းကျန၏်။ ဘဝတဏာှ
ကနုခ်နး်၏။ ခ���ငါးပါး အ�ကင်းမ�ိေသာ ‘အ�ပုါဒေိသသ’နဗိ�ာန
ဓာတသ်ည်ကား ခ���ပျက�်ပီးေသာအခါ၌ ြဖစ်၏။ ယင်းနဗိ�ာန
ဓာတ၌် အလံးုစံုအားြဖင့်ဘဝတိ�သည် ချ�ပ်ကနု၏်။

အ�ကင်ပုဂ�ိ�လတ်ိ�သည် �ပြပင်ြခင်းကင်းေသာ ထိုနဗိ�ာနက်ို သိ၍
ကေိလသာမှ လတွေ်ြမာကေ်သာ စိတ�ိ်ကုန၏်။ ဘဝတဏာှကုနခ်နး်
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ကနု၏်။ ထိပုုဂ�ိ�လတ်ိ�သည် တရားအ�စှ်ကိ ုရေသာေ�ကာင့် ရာဂ
စသည်ကနုရ်ာ နဗိ�ာန၌် ေမ�ေလ�က်နု၏်။ တာဒဂုိဏ�်င် ထို
ဘရုားသခင်တိ�သည် အလံးုစံုေသာ ဘဝတိ�ကို ပယ်စွ�က်ုန၏်”ဟု ဤ
ဂါထာြဖင့် ဆိ ုအပ်၏။

ဤအနကသ်ေဘာကိလုည်း ြမတစ်ွာဘရုား ေဟာအပ်၏ဟု အက��်ပု်
�ကား��ခဲ့ရပါသည်။

သတ� မသတု်။
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