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ပဂု��ိလ ်(၄)မ�း – ဥ�ဂ��ဋိတည�သတု်

ဥ�ဂ��ဋိတည�သတု်
၁၃၃။ ရဟနး်တိ� ေလာက၌ ဤပုဂ�ိ�လ်ေလးမ�းတိ�သည် ထင်�ား�ိကနု၏်။ အဘယေ်လးမ�း တိ�
နည်းဟမူူ— အကျ�်းြပကာမ�ြဖင့် (တရားကို) သိေသာ (ဥ�ဂ��ဋိတည�) ပုဂ�ိ�လ်၊ အကျယ်ြပမှ
(တရားကိ)ု သေိသာ (ဝိပ�ိတည�) ပုဂ�ိ�လ်၊ (ဥေဒ�သစသည်ကို) ေဆာင်၍ ြပမှ (တရားကို) သိ
ေသာ (ေနယျ) ပုဂ�ိ�လ်၊ ပုဒမ်�သာ အတိုင်းအ�ည်�ိေသာ (တရား��ယူ�ံမ�သာ ြဖစ်၍ ဤဘဝ
ဈာန ်မဂ် ဖိုလက်ိ ုမရထိုကေ်သာ ပဒပရမ) ပုဂ�ိ�လ်တိ�တည်း။ ရဟနး်တိ� ေလာက၌ ဤပုဂ�ိ�လ်
ေလးမ�းတိ�သည် ထင်�ား�ိကုန၏်ဟ ု(မိ�ေ်တာမူ်၏)။

တတယိသုတ်။

Reference

ဥ�ဂ��ဋိတည�သုတ်—Pitaka Myanmar Translation  (အဂ� ုတ� ရနကိာယ် (၁၄) ၄-ပုဂ္
ဂလဝဂ် ၃-ဥ�ဂ��ဋိတည�သတု)်

ပဂု��ိလ ်(၄)မ�း
ခပ်သမိ်းေသာဘုရား�င်တိ�၏ သာသ��ေတာြမတ်၌ �ကံ�ကိက်�ကကုနေ်သာ သတ� ဝါအေပါင်း
တိ�သည် ေလးမ�း�ိ၏။ ဤသိ� ေလးမ�း�ိေ�ကာင်းကိ ုအဂ� ုတ� ိ�ရ်ပါဠိေတာ ်ပုဂ�လဝဂ်၌
ြမတစ်ွာဘုရားသည် ေဟာ�ကားေတာမ်ူခဲ့သည်။ ၎င်းေလးမ�းတိ�မှာ –

၁။ ဥ�ဂ��ဋိတည�ပုဂ�ိ�လမ်�း

၂။ ဝိပ�ိတည�ပုဂ�ိ�လ်မ�း

၃။ ေနယျပုဂ�ိ�လမ်�း

၄။ ပဒပရမပုဂ�ိ�လ်မ�း တိ� ြဖစ်�ကသည်။

ိ ိ ် �

[၁]
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၁။ ဥ�ဂ��ဋိတည�ပဂု��ိလမ်�း

ဥ�ဂ��ဋိတည�ပုဂ�ိ�လ်မ�းဆိသုည်မှာ သကေ်တာထ်င်�ား�ိေတာမူ်ေသာ ြမတ်စွာဘုရား�ငှ့်
ကိယုတ်ိငု်ေတ���ကံရ၍ တစ်ခုေသာ တရားဓမ�ကို ေဟာေတာမူ်ရာ အကျ�်းသေခ� ပဥေဒ�သ
စကား၏ အဆံးု၌ မဂ်, ဖိုလက်ိ ုရ�ိငု်ေသာ ပုဂ�ိ�လ်မ�းသည် ဥ�ဂ��ဋိတည�ပုဂ�ိ�လ်မ�း မည်၏။

၂။ ဝပိ�တိည�ပဂု��ိလမ်�း

ဝိပ�ိတည�ပုဂ�ိ�လ်မ�း ဆိသုည်မှာ အကျ�်းသေခ� ပ ဥေဒ�သမ��င့်ှ မဂ်, ဖုိလ်ကို မရ�ိငု်ေသး။
ထိအုကျ�်းသေခ� ပဥေဒ�သကိ ုအကျယဝ်ိတ� ာရအားြဖင့် ဖွင့်ြပေဝဖန၍် ေဟာေတာမူ်မှသာ မဂ်,
ဖုိလက်ိ ုရ�ိငု်ေသာ ပုဂ�ိ�လ်မ�းသည် ဝိပ�ိတည�ပုဂ�ိ�လ်မ�း မည်၏။

၃။ ေနယျပဂု��ိလမ်�း

ေနယျပုဂ�ိ�လမ်�း ဆိသုည်မှာ ဥေဒ�သ, နေိဒ�သအကျ�်း, အကျယ်အားြဖင့် ေဟာေတာမ်ူ
ေသာလ်ည်း ေဒသ��အဆံးု၌ မဂ်, ဖိုလ်ကို မရ�ိငု်မူ၍ ထိုေဒသ��ကို �ကား��ေဆာင်�က်
ေလက့ျကမ်ှတ်သား၍ ထား�ပီးလ�င် ထိုေဒသ�� လာ�ိတိုင်းေသာ တရားကိ ုမ�းစွာေသာ ေ�,

ရက,် လ, �စှ်တိ��ြဖင့် ကျင့်�ကပံွားမ�းအားထုတ်မှသာ မဂ်, ဖိုလ်ကို ရ�ိင်ုေသာ ပုဂ�ိ�လ်မ�းသည်
ေနယျပုဂ�ိ�လမ်�း မည်၏။

ဤေနယျပုဂ�ိ�လမ်�းသည်လည်း မိမိသ���န၌် ပါ�ိေသာ ပါရမီအ�အုရင့် အဆင့်ဆင့်သိ�
လိကု၍်လည်းေကာင်း, ကေိလသာ အထက်အ�ံ� အဆင့်ဆင့်သိ� လိကု်၍လည်းေကာင်း ကျင့်�ကံ
အားထတု်ရေသာ ကာလအတိအု�ည်အားြဖင့် အမ�း�ိ�က၏။ ခုနစ်ရက်ကျင့်ရေသာ ပုဂ�ိ�လ်မှ
စ၍ အ�စှ်သံးုဆယက်ျင့်ရေသာ ပုဂ�ိ�လမ်�း, အ�စ်ှေြခာက်ဆယ်ကျင့်ရေသာ ပုဂ�ိ�လ်မ�းတိ�ကို
ဆိသုည်။ ထိတုငွ် ခုနစ်ရက် ကျင့်မှရမည့် ပုဂ�ိ�လ်သည် ခုနစ်ရက်ကို ပထမအ�ယ်, ဒတုိယအ�ယ်
တိ��၌ ကျင့်မည်ြဖစ်အံ ့ရဟ���တိငု်ေအာင် ြဖစ်�ိင်ု၏။ တတိယအ�ယမ်ှာ ကျင့်ခ့ဲလ�င် ေအာက်
မဂ်, ေအာကဖ်ိုလ်မ�ကိသုာ ေရာက်�ိငု်၏။ ခုနစ်ရက်ကျင့်မ� ဆိသုည်မှာ အင်အား�ိသေလာက်
အစွမ်းကနုက်ျင့်မ�ကိ ုဆိလုိသုည်၊ ဝီရိယ ယုတ်ေလ�ေ့နြပနလ်�င် ယုတ်ေလ�မ့�အားေလ�စ်ွာ
ခုနစ်လ, ခုနစ်�စှ် စသည် �ည်လ�းသွားြပန၏်။

ယခုဘဝ၌ မဂ်, ဖိုလက်ိ ုရေလာကေ်အာင် ဝီရိယထုတ်မ� မ�ိြပနလ်�င် ဝီရိယလိသုည့်အတွက် ဤ
သာသနမှ မက�တ်ရ�ပီ၊ ေ��ကေ်��က ်ဘရုားသာသ��မှာလည်း သာသ���ငှ့် �ကံရမှ က�တ်
�ိငု်သည်။ မေတ���ကြံပနလ်�င် မက�တ�်ိငု်၊ နယိတဗ�ဒတိ်ရ�ိေသာ ပုဂ�ိ�လ်မ�းမှသာလ�င်
က�တလ်တွမ်� မလွ�ဲိငု်�ိသည်။ နယိတဗ�ဒတိ်�ိေသာ ပုဂ�ိ�လ်မ�း မဟုတ်ခ့ဲလ�င် ပါရမီ�ိ
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ေသာလ်ည်း ဘရုားသာသ���ငှ် ေတ���ကံမ�လည်း စိတ်မချရ၊ က�တ်လတွ်မ�လည်း စိတ်မချရ
ေပ။

ဤကား ယခုဘုရားသာသ��၌ပင်လ�င် ခုနစ်ရက်ကျင့်မှ မဂ်, ဖုိလ်ကို ရမည့် အနယိတေနယျ
ပုဂ�ိ�လတ်ိ�၏ အေထွအြပားကိ ုြပဆိေုသာ အချက်ြဖစ်သည်။ ယခုဘဝ၌ လခဲွပက� ကျင့်�ိငု်မှရ
မည့် ပုဂ�ိ�လစ်သည်တိ�ကိလုည်း ဤနည်းတ ူေဝဖန၍် သိေလ။

၄။ ပဒပရမပဂု��ိလမ်�း

ပဒပရမပုဂ�ိ�လမ်�း ဆိသုည်မှာ ဘရုားသာသ���ငှ့် ေတ���ကံ၍ ပရိယတ်, ပဋိပတ်တရားကို
ဘယလ်ိပုင် အားထတု်ေသာလ်ည်း ယခုဘဝ မဂ်, ဖိုလ်ကို မရထိုက်မူ၍ ဝါသ��ဘာဂီ ပါရမီမ�ကို
သာ ရထိကုေ်သာ ပုဂ�ိ�လသ်ည် ပဒပရမပုဂ�ိ�လ်မည်၏။ ထိုပုဂ�ိ�လ်သည် ယခုဘဝ၌မူကား
မက�တ�်ိငု်။ သမထအလပု်, ဝိပဿ��အလပ်ု လက်�ိ�ငှ့် ေသလနွ၍် လ�ဘဝ, နတ်ဘဝ၌
ြဖစ်သည်�ိေသာ ်ေ��ကဘ်ဝ၌ ဤဘရုားသာသ��မှာပင ်အက�တ်ရ�ိင်ု၏။

သ�ူ�သံးုမ�း ဥပမာ
ထိပုါဠိေတာ၌်ပင်လ�င် ြမတစ်ွာဘရုားသည် သူ��သံးုေယာက်ကို ဥပမာ�ပ၍ ပုဂ�ိ�လ်သံုးေယာက်
ကိ ုေဟာေတာမ်ူြပန၏်။ ထိသု�ူ�သံးုေယာက်တိ�မှာ –

၁။ ေဆးဝါးကို မမှီဝဲေသာလ်ည်း အချိနက်ျလ�င် ဧကနေ်ပ�က်�ငိမ်းမည့် သူ��တစ်မ�း။

၂။ ဘယလ်ိပုင် ေဆးဝါးကိ ုမှီဝဲေသာြ်ငားလည်း ဤအ��မှ မထေြမာက်မူ၍ ဧကနေ်သမည့်
သ�ူ�တစ်မ�း။

၃။ မသင့်ေသာ အရာကိ ုေ�ာင်�က�်၍ ဓာတ်စာေဆးဝါးကိ ု�ိငု်ေလာက်ေအာင် မီှဝဲပါမူကား ဤ
အ��မှ ထေြမာကလ်တ� �ံ။ မသင့်ေသာ အရာကို မေ�ာင်�က�်ခ့ဲေသာလ်ည်းေကာင်း, ေဆးဝါး
ကိ ု�ိငု်ေလာကေ်အာင် မမှီဝဲခဲ့ေသာလ်ည်းေကာင်း ဤအ���ငှ့် ေသလတ� ံ�ေသာ သူ��တစ်
မ�း။

ပထမသ�ူငှ့ ်တသူူ

ေ�းေ�းဘရုားတိ�အထကံ နယိတဗ�ဒတိ်ရ�ိ�ပီးြဖစ်၍ ယခုဘဝတွင် ဧကနအ်က�တ်အလတွ်ရ
လတ� �ံေသာသသူည် ပထမသ�ူ��ငှ့် တူ၏။

ိ ်
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ဒတုယိသ�ူ��ငှ့ ်တသူူ

ပဒပရမပုဂ�ိ�လမ်�းသည် ဒတုယိသ�ူ��ငှ့် တူ၏။ ဒတုိယသူ��သည် ဤအ��မှ ထစစ်မ�ိသကဲ့သိ�
ပဒပရမပုဂ�ိ�လသ်ည် ဘယလ်ိပုင်အားထုတ်ေသာလ်ည်း ဤဘဝ၌ က�တ်ခွင့်မ�ိ၊ ေ��က်
ေ��ကဘ်ဝ၌ မူကား ဤဘရုားသာသ��မှာေသာလ်ည်း က�တ်�ိငု်၏။ ေ��က်ေ��က ်ဘုရား
သာသ��ေတာတ်ိ�မှာလည်း က�တ်�ိငု်၏။

ဆတ� မာဏဝလလုင်ဝတ� �၊ ဖားနတသ်ားဝတ� �၊ သစ�ကပရိဗုိဇ်တိ�သည် ေ��က်ဘဝ၌ ဤ
ဘရုားသာသ��မှာပင် က�တ�်ကကုန၏်။

တတယိသ�ူ��ငှ့ ်တသူူ

ေနယျပုဂ�ိ�လမ်�းသည် တတယိသ�ူ��ငှ့် တူ၏။ တတိယသူ��သည် အ��ေပ�က်ခွင့်, ဤအ��
�ငှ့်ပင် ေသဆံးုခွင့်, �စှ်လမ်း�ငှ့် ဆကဆ်သံကဲ့သိ� ေနယျပုဂ�ိ�လ်သည်လည်း ယခုဘဝ၌ က�တ်
ခွင့်, မက�တခ်ွင့် �စှ်ဖက�်ငှ့် ဆကဆ်၏ံ။ မိမိအ�ယဝ်ု�ကိိုသိ၍ စွ�ပ်ယ်သင့်ေသာအရာကို စွ�်
ပယ၍် ဆရာဥပနဿိယကိ ု�ာ�ကံတွယ်တာ၍ ေနရာတကျတရားကိ ုရ�ိ၍ ဝီရိယတရားကို
လံေုလာကစ်ွာ အားထတုေ်စမူကား ယခုဘဝ၌ က�တ်�ိင်ု၏။

အလနွေ်မှာက်မှားေသာ တရားကိ ုလိကု်စားက�ံလနွ�်ပီး ြဖစ်ခ့ဲေသာလ်ည်းေကာင်း, ကာမဂုဏ်
တရားကိ ုမစွ��်ိငု်�ိခဲ့ေသာလ်ည်းေကာင်း, စွ��်ိငု်ပါေသာလ်ည်း ဆရာဥပနဿိယေကာင်းကို
အမှီမရခဲ့သည်�ိေသာလ်ည်းေကာင်း, ဆရာဥပနဿိယေကာင်းကိ ုေတ���ိပါေသာလ်ည်း ဝီရိယ
တရားကိ ုလံေုလာကစ်ွာ အားထတုမ်� မ�ိခဲ့ေသာလ်ည်းေကာင်း, အားထတုလိ်ပုါေသာလ်ည်း
အ�ယ�်ကးီရင့်၍ စိတ်�ိတိငု်း မလပု်�ိငု်ခဲ့ေသာလ်ည်းေကာင်း, ပ��ယ်သူြဖစ်ပါေသာလ်ည်း
ဂိလာနပုဂ�ိ�လြ်ဖစ်ခဲ့ေသာလ်ည်းေကာင်း ယခုဘဝ၌ မက�တ်�ိင်ု�ပီ။ အဇာတသတ်မင်း, မဟာဓန
သေူဌးသား, ရဟနး် သ�င်သုဒနိတ်ိ�သည် ယခုဘဝ၌ က�တ်ထိုက်ေသာ သူတိ�ပင် ြဖစ်သည်။
အဇာတသတမ်င်းသည် အဖကို သတမ်ိ၍ ယခုဘဝ၌ မက�တ်�ိင်ု၊ ေ��င်သံသရာ၌ ကမ�ာ�စှ်
အသေခ� ျတိငု်ေအာင် ေမ�ေလ၍ ပေစ�ကဗုဒ�ါ ြဖစ်လတ� ံ�ဟူ၏။

ဤသိ� ရင့်�ပီးေသာ ပါရမီ�ိေသာ ပစ�ိမဘဝိကသားပင် ြဖစ်ြငားေသာလ်ည်း နယိတဗ�ဒတိ် ရ�ိ
�ပီးေသာ သမူဟတုေ်ချက ဘရုားသာသ���ငှ့် ေတ�လျက်ပင် ကိုယ်တွင်းကေိလသာ
ေသာင်းကျနး်မ�က�ံလနွသ်ည့်အတကွ ်ယခုဘဝ အက�တ်မရေလ။ ယခုဘဝ �ပေသာ မေကာင်းမ�
ကစံုအတကွ ်အပါယ၌် ဘဝ�ည်လ�း၍ ေနြပနလ်�င ်ေမတ�ယျဘုရား�င့်သာသ��၌လည်း
ေပ�လာဦးမည် မဟုတ်။ ေ��က၌်လည်း သုညကမ�ာေတွသာ မ�းစွာ�ိေတာသ့ည်။ အနးီအပါး၌

[၁]

[၁]

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%93%E1%80%94
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%82%E1%80%B9%E1%80%82%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%BA_(%E1%80%97%E1%80%AF%E1%80%92%E1%80%B9%E1%80%93%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AC)#cite_note-ledi_depani-1
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ဘရုားပွင့်ေသာ ကမ�ာမ�ိ�ပီ။ ရင့်�ပီးေသာ ပါရမီ�ိေသာ ပစ�ိမဘဝိကြဖစ်သူ ထိုသူေဌးသားသည်
က�တခ်ွင့်လတွ်လမ်း ကွာလမှ်းလျက�ိ်၏။

ကိးုကား
[၁] ေကျးဇူး�င်လယ်တဆီရာေတာဘ်ရုား�ကီး �ပစုစီရင်ေတာမူ်ေသာ ေဗာဓိပက�ိယဒပီနီ ။
လယတ်ဒီပီနထီနွး်ကားြပ�ပ်ွားေရးအဖ�ဲ။

Reference
ပုဂ�ိ�လ ်(ဗုဒ�ဘာသာ) – ဝီကီပီးဒးီယား

[၁]

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%82%E1%80%B9%E1%80%82%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%BA_(%E1%80%97%E1%80%AF%E1%80%92%E1%80%B9%E1%80%93%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AC)

