
စိတ$ သံယုတ်   

၇-ေဂါဒတ$ သုတ် (သံ၊ဒု၊၄၈၅)  

၃၄၉။ အခါတစ်ပါး၌ အသ/င်ေဂါဒတ4 သည် မစ7ိကာသ;အရပ် ေဝှးပင်ေတာ၌ 

(သီတင်းသုံး) ေန၏၊ ထုိအခါ စိတ4 သူGကယ်သည် အသ/င်ေဂါဒတ4 ထံသိI  ချK်းကပ်၍ အ

သ/င်ေဂါဒတ4 ကုိ MိှခုိးNပီးလ/င် တစ်ခုေသာေနရာ၌ ထုိင်ေန၏၊ အသ/င်ေဂါဒတ4 သည် တစ်

ခုေသာ ေနရာ၌ ထုိင်ေနေသာ စိတ4 သူGကယ်အား ''သူGကယ်အပPမာဏမည်ေသာ စိတ်၏ 

လတ်ွေြမာက်မT၊ အာကိUVညာမည်ေသာ စိတ်၏ လတ်ွေြမာက်မT၊ အနမိိတ4 မည်ေသာ 

စိတ်၏ လတ်ွေြမာက်မT ဤတရားတိIသည် အနက်ထူး သဒXါထူးMိှကုနသ်ေလာ၊ သိI မဟတ်ု 

အနက်တ၍ူ သဒXါသာလ/င် ထူးသေလာ''ဟ ုမိန ့ဆုိ်၏။ အသ/င်ဘုရား အေ]ကာင်း

ပရိယာယ်သည် Mိှ၏၊ ယင်းအေ]ကာင်းပရိယာယ်ကုိ စဲွ၍ ဤတရားတိIသည် အနက်လည်း 

ထူးကုန၏်၊ သဒXါလည်း ထူးကုန၏်၊ အသ/င် ဘုရား အေ]ကာင်းပရိယာယ်သည် Mိှ၏၊ 

ယင်းအေ]ကာင်းပရိယာယ်ကုိ စဲွ၍ ဤတရားတိIသည်အနက် တ၍ူ သဒXါသာလ/င် ထူး

ကုန၏်။


၂၉၄


အသ/င်ဘုရား ယင်းအေ]ကာင်းပရိယာယ်ကုိ စဲွ၍ ဤတရားတိIသည် အနက်လည်း ထူး

ကုန၏်၊ သဒXါလည်း ထူးကုန၏်ဟေူသာ အေ]ကာင်းကား အဘယ်နည်း။ အသ/င်ဘုရား 

ဤသာသနာေတာ်၌ ရဟနး်သည် ချမ်းသာေစလိြုခင်း ေမတ4 ာ`ှင့် ယှK်ေသာ စိတ်ြဖင့် တစ်

ခုေသာ အရပ်မျက်`ှာကုိ ပျbံ`ှbံေစ၍ ေန၏၊ ထိI  အတ ူ`ှစ်ခုေြမာက် အရပ်မျက်`ှာကုိ။ သုံး

ခုေြမာက် အရပ်မျက်`ှာကုိ။ ေလးခုေြမာက်အရပ်မျက်`ှာကုိ ပျbံ`ှbံေစ၍ ေန၏။ ဤနည်း

ြဖင့် အထက် ေအာက် ဖီလာ အလံးုစုံေသာ အရပ်မျက်`ှာတိI c၌ Mိှေသာ သတ4 ဝါ အားလံးု

ကုိ မိမိ`ှင့် အတြူပd၍ သတ4 ဝါအားလံးု ပါဝင်ေသာ သတ4 ေလာကကုိြပန ့ေ်ြပာေသာ 

ြမင့်ြမတ်ေသာ အတိင်ုးအMှည် မMိှေသာ ရန ်မMိှေသာ Nငိdြငင်ြခင်း မMိှေသာ ေမတ4 ာ`ှင့်



ယှK်ေသာ စိတ်ြဖင့် ပျbံ`ှbံေစ၍ ေန၏။ သနားြခင်း 'ကeုဏာ' `ှင့် ယှK်ေသာ စိတ်ြဖင့်။ပ။ 

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း 'မုဒိတာ' `ှင့် ယှK်ေသာ စိတ်ြဖင့်။ပ။ လျစ်လျfgeTြခင်း 'ဥေပကiာ' `ှင့် 

ယှK်ေသာ စိတ်ြဖင့်တစ်ခုေသာ အရပ်မျက်`ှာကုိ ပျbံ`ှbံေစ၍ ေန၏၊ ထိIအတ ူ`ှစ်ခုေြမာက် 

အရပ်မျက်`ှာကုိ။ သုံးခုေြမာက့်အရပ်မျက်`ှာကုိ။ ေလးခုေြမာက် အရပ်မျက်`ှာကုိ ပျbံ`ှbံ

ေစ၍ ေန၏။ ဤနည်းြဖင့် အထက် ေအာက် ဖီလာအလံးုစုံေသာ အရပ်မျက်`ှာတိI c၌ Mိှ

ေသာ သတ4 ဝါ အားလံးုကုိ မိမိ`ှင့် အတြူပd၍ သတ4 ဝါအားလံးုပါဝင်ေသာ သတ4 ေလာက

ကုိ ြပန ့ေ်ြပာေသာ ြမင့်ြမတ်ေသာ အတိင်ုးအMှည် မMိှေသာ ရန ်မMိှေသာNငိdြငင်ြခင်း မMိှ

ေသာ လျစ်လျfgeTြခင်း 'ဥေပကiာ' `ှင့် ယှK်ေသာ စိတ်ြဖင့် ပျbံ`ှbံေစ၍ ေန၏။ အသ/င်

ဘုရား ဤသည်ကုိ အပPမာဏမည်ေသာ စိတ်၏ လတ်ွေြမာက်ြခင်းဟ ုဆုိအပ်၏။


အသ/င်ဘုရား အာကိUVညာမည်ေသာ စိတ်၏ လတ်ွေြမာက်ြခင်းဟသူည် အဘယ်နည်း။ 

အသ/င်ဘုရား ဤသာသနာေတာ်၌ ရဟနး်သည် ဝိညာဏUVာယတနဈာနကုိ် လံးုဝ

လနွေ်ြမာက်၍ ''စုိးစK်းမ/မMိှ''ဟစီုးြဖနး်လျက် အာကိUVညာယတနဈာနသိ်I  ေရာက်၍ 

ေန၏။ အသ/င်ဘုရား ဤသည်ကုိ အာကိUVညာမည်ေသာ စိတ်၏ လတ်ွေြမာက်ြခင်းဟ ု

ဆုိအပ်၏။


အသ/င်ဘုရား သုညတမည်ေသာ စိတ်၏ လတ်ွေြမာက်ြခင်းဟသူည် အဘယ်နည်း။ အ

သ/င်ဘုရား ဤသာသနာေတာ်၌ ရဟနး်သည် ေတာသိI  ကပ်၍ ြဖစ်ေစ၊ သစ်ပင်ရင်းသိI  

ကပ်၍ ြဖစ်ေစ၊ ဆိတ်Nငိမ်ရာအရပ်သိI  ကပ်၍ ြဖစ်ေစ '' ဤတရားကား အတ4 မှ

လည်းေကာင်း၊ အတ4 နယိမှလည်းေကာင်း ဆိတ်သုK်း၏''ဟ ုဆင်ြခင်၏။ အသ/င်ဘုရား 

ဤသည်ကုိ သုညတမည်ေသာ စိတ်၏ လတ်ွေြမာက်ြခင်းဟ ုဆုိအပ်၏။


အသ/င်ဘုရား အနမိိတ4 မည်ေသာ စိတ်၏ လတ်ွေြမာက်ြခင်းဟသူည် အဘယ်နည်း။ အ

သ/င်ဘုရား ဤသာသနာေတာ်၌ ရဟနး်သည် အလံးုစုံေသာ နစိkနမိိတ်စသည်တိI ကုိ `ှလံးုမ

သွင်းြခင်းေ]ကာင့် နစိkနမိိတ်စသည် မMိှေသာ စိတ်၏ တည်]ကည်ြခင်းသိI  ကပ်ေရာက်

ဝင်စား၍ ေန၏၊ အသ/င်ဘုရား ဤသည်ကုိအနမိိတ4 မည်ေသာစိတ်၏ လတ်ွေြမာက်ြခင်း

ဟ ုဆုိအပ်၏။ အသ/င်ဘုရား ယင်းအေ]ကာင်းပရိယာယ်ကုိ စဲွ၍ ဤတရားတိIသည် 



အနက်လည်းထူး သဒXါလည်းထူးကုန၏်ဟေူသာ အေ]ကာင်းပရိယာယ်ကား ဤသည်ပင်

တည်း။


အသ/င်ဘုရား ယင်းအေ]ကာင်းပရိယာယ်ကုိ စဲွ၍ ဤတရားတိIသည် အနက်တ၍ူ သဒXါ

သာလ/င်ထူး၏ဟေူသာ အေ]ကာင်းပရိယာယ်သည် အဘယ်ပါနည်း။ အသ/င်ဘုရား စဲွ

မက်မT 'ရာဂ'သည် ပမာဏကုိ ြပdတတ်၏၊ အမျက်ထွက်မT 'ေဒါသ'သည် ပမာဏကုိ ြပd

တတ်၏၊ ေတေွဝမT 'ေမာဟ'သည် ပမာဏကုိြပdတတ်၏၊ ထုိတရားတိIသည် အာသေဝါ

ကုနN်ပီးေသာ ရဟ`4ာပုဂlိdလ်အား ပယ်အပ်ကုနN်ပီ၊ အြမစ်ရင်းကုိ အGကင်း မ့ဲ ြဖတ်Nပီးကုန်

Nပီ၊ `တ်ုNပီးေသာ ထနး်ပင်ရာက့ဲသိI  ြပdNပီးကုနN်ပီ၊ အသစ်မြဖစ်ြခင်းကုိ ြပdNပီးကုနN်ပီ၊ ေနာင် 

အခါ ြဖစ်ြခင်းသေဘာ မMိှကုန။် အသ/င်ဘုရားပမာဏမMိှကုနေ်သာ စိတ်၏ 

လတ်ွေြမာက်ြခင်းဟသူမ/တိI  ထက် မပျက်စီးေသာ စိတ်၏လတ်ွေြမာက်ြခင်းကုိ အြမတ်

ဆုံးဟ ုဆုိအပ်၏။ ထုိမပျက်စီးေသာ စိတ်၏ လတ်ွေြမာက်ြခင်းသည်ကားစဲွမက်မT 'ရာဂ' 

မှ ဆိတ်သုK်း၏၊ အမျက်ထွက်မT 'ေဒါသ' မှ ဆိတ်သုK်း၏၊ ေတေွဝမT 'ေမာဟ' မှ

ဆိတ်သုK်း၏။


၂၉၅


အသ/င်ဘုရား စဲွမက်မT 'ရာဂ'သည် ေ]ကာင့်]ကမTတည်း၊ အမျက်ထွက်မT 'ေဒါသ'သည် 

ေ]ကာင့်]ကမTတည်း၊ ေတေွဝမT 'ေမာဟ'သည် ေ]ကာင့်]ကမTတည်း။ ထုိတရားတိIသည် 

အာသေဝါကုနN်ပီးေသာ ရဟ`4ာပုဂlိdလ်အား ပယ်အပ်ကုနN်ပီ၊ အြမစ်ရင်းကုိ အGကင်းမ့ဲ 

ြဖတ်NပီးကုနN်ပီ၊ `တ်ုNပီးေသာ ထနး်ပင်ရာက့ဲသိI cြပdNပီးကုနN်ပီ၊ အသစ်မြဖစ်ြခင်းကုိ ြပdNပီး

ကုနN်ပီ၊ ေနာင်အခါ ြဖစ်ြခင်းသေဘာ မMိှကုန။် အသ/င်ဘုရားေ]ကာင့်]က မMိှကုနေ်သာ 

စိတ်၏ လတ်ွေြမာက်ြခင်းဟသူမ/တိIထက် မပျက်စီးေသာ စိတ်၏ လတ်ွေြမာက်ြခင်းကုိ 

အြမတ်ဆုံးဟ ုဆုိအပ်၏၊ ထုိမပျက်စီးေသာ စိတ်၏ လတ်ွေြမာက်ြခင်းသည်ကား စဲွမက်မT 

'ရာဂ' မှဆိတ်သုK်း၏၊ အမျက်ထွက်မT 'ေဒါသ' မှ ဆိတ်သုK်း၏၊ ေတေွဝမT 'ေမာဟ' မှ 

ဆိတ်သုK်း၏။




အသ/င်ဘုရား စဲွမက်မT 'ရာဂ'သည် နစိkနမိိတ်စသည်ကုိ ြပdတတ်၏၊ အမျက်ထွက်မT 

'ေဒါသ'သည်နစိkနမိိတ်စသည်ကုိ ြပdတတ်၏၊ ေတေွဝမT 'ေမာဟ'သည် နစိkနမိိတ်စသည်

ကုိ ြပdတတ်၏။ ထုိတရားတိIသည် အာသေဝါကုနN်ပီးေသာ ရဟ`4ာပုဂlိdလ်အား ပယ်

အပ်ကုနN်ပီ၊ အြမစ်ရင်းကုိ အGကင်းမ့ဲ ြဖတ်NပီးကုနN်ပီ၊ `တ်ုNပီးေသာ ထနး်ပင်ရာက့ဲသိI  ြပd

NပီးကုနN်ပီ၊ အသစ်မြဖစ်ြခင်းကုိ ြပdNပီးကုနN်ပီ၊ ေနာင်အခါ ြဖစ်ြခင်းသေဘာမMိှကုန။် အ

သ/င်ဘုရား နစိkနမိိတ်စသည် မMိှကုနေ်သာ စိတ်၏ လတ်ွေြမာက်ြခင်းဟသူမ/တိIထက်မ

ပျက်စီးေသာ စိတ်၏ လတ်ွေြမာက်ြခင်းကုိ အြမတ်ဆုံးဟ ုဆုိအပ်၏။ ထုိမပျက်စီးေသာ 

စိတ်၏ လတ်ွေြမာက်ြခင်းသည်ကား စဲွမက်မT 'ရာဂ'မှ ဆိတ်သုK်း၏၊ အမျက်ထွက်မT 

'ေဒါသ' မှ ဆိတ်သုK်း၏၊ ေတေွဝမT'ေမာဟ'မှ ဆိတ်သုK်း၏။


အသ/င်ဘုရား ယင်းအေ]ကာင်းပရိယာယ်ကုိ စဲွ၍ ဤတရားတိIသည် အနက်တ၍ူ သဒXါ

သာလ/င်ထူး၏ဟေူသာ အေ]ကာင်းပရိယာယ်ကား ဤသည်ပင်တည်းဟ ုေလ/ာက်၏။ 

သူGကယ် အ]ကင်နက်နေဲသာဘုရားစကားေတာ်၌ ပညာမျက်စိကုိ ေဆာင်`ိင်ုေပရကား 

သင့်အား အရေတာ်ေပစွတကား၊ ေကာင်းစွာရအပ်ေပစွတကားဟ ု(မိန ့ဆုိ်၏)။


သတ4 မသုတ်။


