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ကလဟဝိဝါဒသုတ္ အႏွစခ္်ဳပ္ျမန္မာျပန္ 
(သုတၱနိပါတ္၊ အ႒ကဝဂ္) 

 
နိမၼိတဘုရားရွင ္ေမး။ ။ (၁) ခုိက္ရန္ျဖစ္မႈ၊ (၂) ျငင္းခုံမႈ၊ (၃) ဝန္တုိမႈ၊ (၄) ငိုေႂကြးျမည္တမ္းမႈ၊ (၅) ပူေဆြး 
စုိးရိမ္မႈ၊ (၆) ကုန္းတုိက္ေခ်ာပစ္မႈ၊ (၇) မာန္မူမႈ၊ (၈) အလြန္ေထာင္လႊားမာန္မူမႈတုိ႕သည္ အဘယ္အေၾကာင္း 
ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာရပါသနည္း။ 
 
ပကတိဘုရားရွင ္ေျဖ။ ။ေဖာ္ျပပါ တရားဆုိး(၈)ပါးတုိ႕သည္ ခ်စ္ႏွစ္သက္အပ္ေသာ သတၱဝါႏွင္ ့သာယာဖြယ ္
အာရုံငါးပါးတုိ႕ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာရသည္၊ ခုိက္ရန္ျဖစ္မႈႏွင္ ့ျငင္းခုံမႈတုိ႕သည္ ဝန္တုိမႈေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ 
ျငင္းခုံမႈေၾကာင္ ့ကနု္းတုိက္မႈတုိ႕ ျဖစ္တတ္ကုန္၏။ 
 
နိမၼိတဘုရားရွင ္ေမး။ ။ အဘယ္ေၾကာင္ ့သတၱဝါႏွင့္အာရုံငါးပါးတုိ႕ကုိ ခ်စ္ႏွစ္သက္ၾကပါသနည္း။ လူသား 
တုိ႕၏ တပ္မက္မႈသည္လည္း အဘယ္ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာပါသနည္း။ လူတုိ႕သည္ လာဘ္ရမႈစေသာ ခ်မ္းသာမႈ 
ကု ိေတာင့္တၾကပါသည္။ ျပည့္စုံလုိၾကပါသည္။ ထုိသုိ႕ျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကား အဘယ္ပါနည္း။ 
 
ပကတိဘုရားရွင ္ေျဖ။ ။ကာမဂုဏ္တုိ႕၌ တပ္မက္ေသာသေဘာ “ကာမစၦႏၵ” တရားေၾကာင့ ္ျဖစ္ေခ်သည္။ 
 
နိမိၼတဘုရားရွင ္ေမး။ ။ ကာမဂုဏ္တုိ႕၌ တပ္မက္ေသာ “ကာမစၦႏၵ”သည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင္ ့
ျဖစ္ေပၚလာပါသနည္း။ အမ်က္ထြက္မႈ, မုသားေျပာဆုိမႈ, ယုံမွားမႈတု႕ိသည္ အဘယ္ေၾကာင့ ္ျဖစ္ေပၚၾကပါ 
သနည္း။ 
 
ပကတိဘုရားရွင ္ေျဖ။ ။ ထုိတရားတုိ႕သည္ သာယာဖြယ,္ မသာယာဖြယ ္ႏွစ္ပါးတုိ႕ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚၾကရ 
သည္။ 
 
နိမိၼိတဘုရားရွင ္ေမး။ ။ တပ္မက္မႈ တဏွာ, အျမင္မွားမႈ ဒိ႒ ိတုိ႕ျဖင္ ့ဆုံးျဖတ္ျခင္းတုိ႕သည္ အဘယ ္
အေၾကာင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္ကုန္သနည္း။ 
 
ပကတိဘုရားရွင ္ေျဖ။ ။ ေလာက၌ သတၱဝါတုိ႕သည္ ရုပ္တရားတုိ႕၌ ျဖစ္မႈ ပ်က္မႈတုိ႕ကု ိ“ငါ၏ ရုပ္အဆင္း 
စသည္တုိ႕သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ငါ၏ ရုပ္အဆင္းစသည္တုိ႕သည္ ပ်က္ကုန္၏” ဟုသာ ျမင္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ 
တဏွာဒိ႒ိတုိ႕ျဖင္ ့ဆုံးျဖတ္ၾကကုန္၏။ 
 
နိမိၼတဘုရားရွင ္ေမး။ ။ သာယာဖြယ,္ မသာယာဖြယ ္သေဘာတရားတို႕သည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚၾကပါသနည္း၊ အဘယ္တရားမရွိလွ်င ္သာယာဖြယ,္ မသာယာဖြယ္တုိ႕ မျဖစ္ပါကုန္သနည္း၊ အစဥ္အၿမ ဲ
ျဖစ္တည္ေနသည္ဟူေသာအယူ “သႆတဒိ႒ိ”ႏွင္ ့ျပတ္စသဲြားသည္ဟူေသာအယူ “ဥေစၦဒဒိ႒”ိတုိ႕သည္ 
အဘယ္ေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါသနည္း။ 
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ပကတိဘုရားရွင ္ေျဖ။ ။ ထုိတရားတုိ႕သည္ ေတြ႕ထိမႈ ဖႆေၾကာင္ ့ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
နိမိၼိတဘုရားရွင ္ေမး။ ။ ေတြ႕ထိမႈဖႆသည္ အဘယ္ေၾကာင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါသနည္း။ သိမ္းဆည္းမႈ တဏွာ 
ဒိ႒ိတုိ႕သည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါသနည္း။ “ငါ့ဟာ၊ ငါ့ဥစၥာ”ဟ ုစြဲလမ္းေသာ တဏွာဒိ႒ိတုိ႕သည္ 
အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသနည္း။ အဘယ္တရားမ်ား မရွမိ ွဖႆႏွင္ ့တဏွာဒိ႒ိတုိ႕ ကြယ္ေပ်ာက္ႏုိင္ပါ 
သနည္း။ 
 
ပကတိဘုရားရွင ္ေျဖ။ ။ရုပ္နာမ္ေၾကာင္ ့ေတြ႕ထိမႈဖႆျဖစ္သည္။ အလုိဣစၦာေၾကာင့ ္သိမ္းဆည္းမႈ တဏွာ 
ဒိ႒ိျဖစ္သည္။ တဏွာတည္းဟူေသာ အလုိဣစၦာမရွိလွ်င ္စြဲလမ္းမႈမရွိေခ်၊ ရုပ္တရားကု ိကြယ္ေပ်ာက္ႏုိင္လွ်င ္
ဖႆကြယ္ေပ်ာက္၏။ 
 
နိမိၼတဘုရားရွင ္ေမး။ ။ ရုပ္ကုိလြန္ေျမာက္ေအာင ္မည္သုိ႕က်င့္ရပါမည္နည္း။ မည္ကဲ့သုိ႕က်င့္သူအား 
ခ်မ္းသာရုပ္၊ ဆင္းရရဲုပ ္မျဖစ္ပါသနည္း။ 
 
ပကတိဘုရားရွင ္ေျဖ။ ။ ရူပါဝစရစတုတၳစ်ာန္ကု ိရၿပီးသူသည္ အာကာသာနဥၥာယတနစ်ာန္ရရန္ က်င့္ေနပါ 
လွ်င ္ရုပ္ကုိလြန္ေျမာက္ႏုိင္သည္။ ယင္းသုိ႕ရုပ္ကု ိလြန္ေျမာက္ႏုိင္ေသာ္လည္း နာမ္သညာရွိေနေသးသည့္ 
အတြက ္ထုိသူ႕မွာ သံသရာခ်႕ဲတတ္ေသာ တဏွာ မာန ဒိ႒ိတုိ႕ ရွိေနေသး၏။ 
 
နိမိၼတဘုရားရွင ္ေမး။ ။ ဤေလာက၌ ပညာရွိဟ ုအေခၚခံေနရေသာ အခ်ိဳ႕ပုဂိၢဳလ္တို႕က အရူပစ်ာန္ကုိပင ္
ေလာကုတၱရာ နိဗၺာန္ဟ ုေျပာဆုိေနၾကပါသေလာ။ သို႕မဟတု ္အရူပစ်ာန္မွတပါး အျခားေသာအရာကိ ုနိဗၺာန္ဟ ု
ေျပာဆုိေနၾကပါသေလာ။ 
 
ပကတိဘုရားရွင ္ေျဖ။ ။ “အခ်ိဳ႕မွာ တည္ၿမ၍ဲ၊ အခ်ိဳ႕မွာ မတည္ၿမ”ဲဟူေသာအယ ူ“ဧကစၥ-သႆတဝါဒ ဒိ႒”ိ 
ရွိေသာ ပညာရွိေခၚခ ံပုဂိၢဳလ္တုိ႕သည္ အရူပစ်ာန္ကုိပင ္နိဗၺာန္ဟ ုယူဆေနၾက၏။ ‘ဘဝျပတ္စသဲည္’ ဟူေသာ 
အယ ူ‘ဥေစၦဒဒိ႒’ိရွိသ ူပညာရွိအေခၚခ ံပုဂိၢဳလ္တို႕ကမူကား အရူပစ်ာန္ရၿပီး၍ ေသသည့္အခါ ယခုဘဝ မိမ ိလက္ရွ ိ
ရုပ္နာမ္တို႕ ကင္းခ်ဳပ္ၿပီးေနာက ္တစုံတခုေသာဘဝသုိ႕ မေရာက္ရပ ဲဘဝျပတ္စခဲ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈတည္း ဟူေသာ 
နိဗၺာန္တမ်ိဳးကု ိေတြ႕ရသည္ဟ ုယူဆေျပာဆုိၾကသည္။ 
 
သဗၺညဳတဉာဏ္ရွင ္ငါဘုရားရွင္သည္ ထုိမိစၦာအယူမွားမ်ားကု ိသိၿပီးျဖစ္ရုံမွ်မက ထုိအယူမ်ား၏ အနိစၥစေသာ 
သေဘာမ်ားကုိလည္း သိျမင္ၿပီးျဖစ္၍ မည္သူႏွင့္မွ ်ျငင္းခုံစရာ မလုိေတာ့ေခ်။ 
 

(ပခုကၠဴ မဟာဝိသုတာရာမ တုိက္အုပ္ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵိယေရးေသာ မဟာသမယသုတ္မ်ား ပါဠိေတာ္နိႆယႏွင္ ့
အဓိပၸါယ္အဖြင့္က်မ္းမ-ွ) 
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ကလဟ ဝိဝါဒသုတ္ 
(၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅-ရက္။) 

(ကလဟ=ခုိက္ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ ဝိဝါဒ=ျငင္းခုံျခင္း။ ခုိက္ရန္ျဖစ္ျခင္း ျငင္းခုံျခင္း စေသာ မေကာင္းမႈတရားဆိုးမ်ားကို ပယ္ရွားႏုိင္ရန ္
ေဟာၾကားေတာမ္ေူသာသုတ္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသုတ္ကို ေဒါသစရုကိမ္်ားေသာ နတ္ျဗဟၼာတို႕အတြက္ ေဟာေတာမ္သူည္။) 

 
နိမိၼတရုပ္ပြားဘုရား၏ ပထမ အေမးဂါထာ 
၁။  ကုေတာပဟူတာ လကဟာ ဝိဝါဒါ၊ 
 ပရိေဒဝေသာကာ သဟမစၦရာ စ။ 
 မာနာတိမာနာ သဟေပသုဏာ စ၊ 
 ကုေတာပဟူတာ ေတ တ’ဒိဃၤ ျဗဴဟိ။ 
 
ျမန္မာျပန္။ ။ေဂါတမႏြယ္ဖြား ရွင္ေတာ္ျမတဘ္ုရား… ကုိယ္လက္ထိပါး ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းတုိ႕သည္၄င္း၊ 
ခုိက္ရန္မျဖစ္ခင ္ဆန္႕က်င္ဘက္ကု ိေျပာဆုိျငင္းခုံၾကရျခင္းသည္၄င္း၊ ငုိေၾကြးျမည္တမ္းျခင္း, စုိးရိမ္ပူေဆြးျခင္း 
တုိ႕သည္၄င္း၊ မနာလုိဝန္တုိျခင္းတုိ႕သည္၄င္း၊ ကုန္းတိုက္ျခင္းတုိ႕သည္၄င္း၊ မာန္မူျခင္း အလြန္မာန္မူျခင္းတု႕ိ 
သည္၄င္း၊ ထုိရွစ္ပါးေသာတရားတုိ႕သည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါကုန္သနည္း။ ေတာင္းပန္ပါ၏။ 
ထုိအေၾကာင္းကု ိေဟာေတာ္မူပါေလာ့။ 
 
မွတ္ခ်က္။ ။ျဗဟၼာ ၁၉-ဘုံတြင္(အသညသတ္မပါ)ျဗဟၼာျဖစ္ေနဆအဲခါ၌ ေဒါသမရွိ။ သုိ႕ေသာ္ ေရွ႕ဘဝ 
ေနာက္ဘဝတုိ႕၌ ျဖစ္ေသာေဒါသမ်ားကု ိသိျမင္ေတာ္မူ၍ ဤသုတ္ကုိေဟာေတာ္မူသည္။ (မဟာစည္ဆရာေတာ္) 
 
အေျဖဂါထာ 
၂။ ပိယပၸဟူတာ ကလဟာ ဝိဝါဒါ၊ 
 ပရိေဒဝေသာကာ သဟမစၦရာ စ။ 
 မာနာတိမာနာ သဟေပသုဏာ စ၊ 
 မေစၦရယုတၱာ ကလဟာ ဝိဝါဒါ။ 
 ဝိဝါဒဇာေတသ ုစ ေပသုဏာနိ။ 
 
ျမန္မာျပန္။ ။နိမိၼတရုပ္ပြား ျမတ္စြာဘုရား…. ကုိယ္လက္ထိပါး ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းတုိ႕သည္၄င္း၊ ခုိက္ရန ္
မျဖစ္ခင ္ဆန္႕က်င္ဘက္ကု ိေျပာဆုိျငင္းခုံၾကရျခင္းသည္၄င္း၊ ငုိေၾကြးျမည္တမ္းျခင္း စုိးရိမ္ပူေဆြးျခင္းတုိ႕သည္ 
၄င္း၊ မနာလုိဝန္တုိျခင္းတုိ႕သည္၄င္း၊ ကုန္းတိုက္ျခင္းတုိ႕သည္၄င္း၊ မာန္မူျခင္း အလြန္မာန္မူျခင္းတုိ႕သည္၄င္း 
ခ်စ္အပ္ေသာသတၱဝါ သခၤါရလွ်င ္အမြန္အစ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္၏။ ခုိက္ရန္ျဖစ္ျခင္း ျငင္းခုံျခင္းတုိ႕သည္ မနာလု ိ
ဝန္တုိျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းႏွင့္လည္း ယွဥ္ကုန္၏။ အျငင္းအခု ံျဖစ္ကုန္သည္ရွိေသာ ္ကုန္းတုိက္ျခင္းတုိ႕ 
ျဖစ္ေပၚလာၾကကုန္၏။  
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ခ်စ္ခင္စရာ ၂-မ်ိဳး 
 ၁။ သက္ရွိသတၱဝါကု ိခ်စ္ခင္မႈ 
 ၂။ သက္မဲ ့သခၤါရဝတၳဳ အသုံးအေဆာင္ကု ိခ်စ္ခင္မႈ 
 
ကိေလသာ (၈)ပါးျဖစ္လာျခင္း 
 မိမိခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္အပ္ေသာ သတၱဝါ သခၤါရဝတၳဳပစၥည္းတုိ႕ သူတပါးလက္သုိ႕ ေရာက္မည္စုိး၍၄င္း၊ 
ေရာက္ဆျဲဖစ္၍၄င္း၊ ေရာက္သြားၿပီးျဖစ၍္၄င္း၊ တစ္စုံတစ္ခုေသာအေၾကာင္းေၾကာင္ ့ပ်က္စီးမည္ထင္၍၄င္း၊ 
ပ်က္စီးဆျဲဖစ္၍၄င္း၊ ပ်က္စီးၿပီးျဖစ္၍၄င္း၊ ထုိအေရးတုိ႕ကု ိအေၾကာင္းျပဳ၍ -- 

၁။ ကလဟ-ဟုေခၚေသာ ကုိယ္ထိလက္ေရာက ္ရုိက္ႏွက္ထိုးသတ္ျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္အိမ္ႏွင္ ့ 
    တစ္အိမ္၊ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ၊ တစ္ျပည္ႏွင့္တစ္ျပည္ တုိက္ခုိက္ျခင္းတုိ႕လည္း ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ 

 ၂။ ဝိဝါဒ- အယူအဆ ကြဲလြဲ ဆဆဲု ိျငင္းခုံၾကကုန္၏။ 
 ၃။ ပရိေဒဝ- ထုတ္ေဖၚတ,သ ႏွေျမာလသွျဖင္ ့ငုိေႂကြးၾကရကုန္၏။ 
 ၄။ ေသာက- တအုံေႏြးေႏြး စိတ္မေအးဘ ဲပူေႏြးစုိးရိမ ္ၾကရကုန္၏။ 

၅။ မေစၦရ- ေစာင့္ေရွာက္ဖုံးဝွက္ျခင္း၊ သိမ္းပုိက္ဆုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ငါ့ဟာ ငါ့ဥစၥာ ငါ့ဒကာ င့ါေက်ာင္း စသည္  
    ျဖင္ ့ေႂကြးေၾကာ္ေဖာ္ျပျခင္းတုိ႕ျဖင္ ့သူတပါးႏွင့္မပတ္သက ္မဆက္ဆံေအာင ္ဝန္တိုလာၾကကုန္၏။ 

 ၆။ ေပသုည- မိမိဘက္သုိပါလာရန၄္င္း၊ သူတုိ႕အခ်င္းခ်င္းကြဲရန၄္င္း ကုန္းတုိက္ၾကကုန္၏။ 
 ၇။ မာန- ဤမွ်ေလာက္ခ်စ္ဘြယ ္ႏွစ္သက္ဘြယ္ေကာင္းေသာ အရာဝတၳဳကု ိငါတုိ႕ရႏုိင္ၾကသည္ဟ ုခ်စ ္ 

    ဘြယ ္ဝတၳဳကုိမွီ၍ မာန္မူၾကကုန္၏။ 
 ၈။ အတိမာန- ဤခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ဘြယ္အရာဝတၳဳေတြကု ိငါတုိ႕သာ ရႏုိ္င္၏။ တပါးေသာ လူႏုံလူည့ံတုိ႕ 
ကား ရႏုိင္ဘုိ႕မဆုိထားဘိ၊ ေတြ႕ဘူးျမင္ဘူးရုံမွ် မရွိၾကကုန္ဟ ုသူတပါးတုိ႕အေပၚ၌ ေက်ာ္လႊားလြန္တက္၍ 
မာန္မူၾကကုန္၏။ (မိမိကုိယ္ကုိယ ္အထင္ႀကီးၿပီး သူတစ္ပါးအေပၚ အထင္ေသးသည့္ မာန။) 
 ထုိမွတပါး အထက္ပါ (၈)မ်ိဳးတုိ႕တြင ္ဝန္တုိျခင္းမေစၦရမွတပါး အျခားကိေလသာ(၇)ပါးသည္ ဝန္တုိမႈ 
ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ကုန္၏။ ထုိမွတပါး ကုန္းတုိက္မႈသည္ ျငင္းခုံမႈဟူေသာ ဝိဝါဒေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ကုန္၏။ 
 
အခ်ဳပ္မွတ္ရန္။ 

(က) ကုန္းတုိက္မႈသည္ ခ်စ္ဘြယ္ဝတၳဳေၾကာင္၄့င္း၊ ဝန္တိုမႈေၾကာင္၄့င္း၊ ျငင္းခုံမႈေၾကာင္၄့င္း ဤသုံး     
       ေၾကာင္ ့ျဖစ္တတ္ကုန္၏။ 

 (ခ) ခုိက္ရန္ျဖစ္မႈ၊ ျငင္းခုံမႈ၊ ငိုေႂကြးမႈ၊ စုိးရိမ္မႈ၊ မာန္ေထာငမ္ႈ၊ သူတစ္ပါးအထင္ေသးၿပီး မိမိကုိယ္ကုိယ ္ 
     အထင္ႀကီးမႈ မာန၊ ဤေျခာက္ပါးတုိ႕သည္ ခ်စ္ဘြယ္ဝတၳဳေၾကာင္၄့င္း၊ ဝန္တုိမႈေၾကာင္၄့င္း ဤႏွစ္ပါး 
     ေၾကာင္ ့ျဖစ္တတ္ကုန္၏။ 
 (ဂ) ဝန္တုိမႈသည္ ခ်စ္ဘြယ္ဝတၳဳဟူေသာ တစ္ပါးေၾကာင့္သာ ျဖစ္တတ္၏။ 
 
ဣႆာႏွင္ ့မစၦရိယ အတူျဖစ္တတ္။ ။ဝန္တုိမႈ မစၦရိယကုိဆုိတုိင္း မနာလုိမႈ ဣႆာကုိလည္း ယူသင့္ေပ 
သည္။ သတၱဝါေတြျငင္းခု ံရန္ျဖစ္ေနၾကျခင္းသည္ ကုိယ္ပုိင္ေတြကု ိသူတစ္ပါးမပုိင္ေစခ်င္ေသာ မစၦရိယေၾကာင္ ့
ျဖစ္ၾကသလု ိသူေကာင္း စားတာကု ိမနာလုိေသာ ဣႆာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ၾက၏။   

(မဟာစည္ဆရာေတာ္၏ မဟာသမယသုံးသုတ္တရားေတာ္မ)ွ 
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ေဆာင္ပုဒ္။     ။ကာမဘုံသား၊ နတ္လူမ်ားတို႕၊ ေကာင္းစားျပည့္ဝ၊ ေဘးရန္ပ,လ်က္၊ ေအးျမခ်မ္းသာ၊ ေနလုိပါ 
လည္း၊ ဣႆာ မေစၦ၊ သူရႈပ္ေပြ၍၊ ထင္ေခ်မက်၊ ဆင္းရရဲတည္း။ 
    (မဟာစည္ဆရာေတာ္၊ သကၠပဉွသုတ ္တရားေတာ္မ)ွ 
 
ဒုတိယ အေမးဂါထာ 
၃။ ပိယာ သ ုေလာကသႎၼ ကုေတာနိဒါနာ၊ 
 ေယ စာပ ိေလာဘာ ဝိစရႏ ၱိေလာေက။ 
 အာသာ စ နိ႒ာ စ ကုေတာနိဒါနာ၊ 
 ေယ သမၸရာယာယ နရႆ ေဟာႏ ၱိ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။ေဂါတမႏြယ္ဘြား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား… ေလာက၌ ခ်စ္အပ္ေသာသတၱဝါ သခၤါရတုိ႕သည္ (ဝါ) 
သတၱဝါသခၤါရတုိ႕၌ ခ်စ္ျခင္းတို႕သည္ အဘယ္ေၾကာင္ ့ျဖစ္လာပါကုန္သနည္း။ ထုိ႕ျပင ္ေလာက၌ အၾကင္သတၱဝါ 
တုိ႕သည္ ထုိခ်စ္ဖြယ္ဝတၳဳ၌ တပ္မက္ေသာ ေလာဘေၾကာင္ ့ထုိထုိဤဤ လွည့္လည္က်က္စား ေပ်ာ္ပါးေနထုိင္ၾက 
ကုန္၏။ ထုိလွည့္လည္ခံစားသူတုိ႕၏ ေလာဘသည္လည္း အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါကုန္သနည္း။ လူနတ ္
ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ၏ မီွခုိအားထားရာျဖစ္ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္ငါးပါး စေသာ အက်ိဳးစီးပြားတုိ႕၌ ေတာင့္တျခင္းသည္ 
၄င္း၊ ေတာင့္တသည္အတုိင္း ၿပီးစီးျပည့္စုံျခင္းသည္၄င္း အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသနည္း။ 
 
အတုိခ်ဳပ္။ ။(၁)ခ်စ္ဖြယ္အာရု(ံကာမဂုဏ္)၌ ခ်စ္ျခင္း၊ ၄င္းကုိခ်စ္သည့္အတုိင္း လွည့္လည္ခံစားမႈ၊ (၂) ႀကိဳ 
တင္ေတာင့္တျခင္းတဏွာႏွင္ ့ ေတာင့္တတုိင္းျပည့္စုမံႈ၏ အေၾကာင္းရင္းကု၄ိင္း ေမးေတာ္မူ၏။ 
 
အေျဖဂါထာ 
၄။  ဆႏၵာနိဒါနာန ိပိယာန ိေလာေက၊ 
 ေယ စာပ ိေလာဘာ ဝိစရႏ ၱိေလာေက။ 
 အာသာ စ နိ႒ာ စ ဣေတာနိဒါနာ၊ 
 ေယ သမၸရာယာယ နရႆ ေဟာႏ ၱိ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။မုနိရုပ္ပြား ျမတ္စြာဘုရား…ေလာက၌ ခ်စ္ခင္အပ္ေသာ သတၱဝါသခၤါရဟူေသာ အာရုံတုိ႕သည္ 
(ဝါ) သတၱဝါသခၤါရတုိ႕၌ ခ်စ္ျခင္းတုိ႕သည္ ကာမဂုဏ္တုိ႕၌ ႏွစ္သက္ေတာင့္တျခင္းဟူေသာ ကာမစၦႏၵေၾကာင္ ့
ျဖစ္ကုန္၏။ ထုိမွတစ္ပါး ေလာက၌ တက္မက္မႈေလာဘေၾကာင္ ့လွည့္လည္ခံစားၾကကုန္ေသာ သတၱဝါတုိ႕၏ 
ေလာဘသည္လည္း ႏွစ္သက္တပ္မက္ျခင္း ကာမစၦႏၵသာ အရင္းခံအေၾကာင္းရွိ၏။ လူနတ္ပုဂၢိဳလ ္သတၱဝါ၏ 
မွီခုိအားထားရာျဖစ္ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္ငါးပါးစေသာ အက်ိဳးစီးပြါးတုိ႕၌ ေတာင့္တျခင္းသည္၄င္း၊ ေတာင့္တသည့္ 
အတုိင္း ၿပီးစီးျပည့္စုံျခင္းသည္၄င္း ဤတဏွာဆႏၵေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ 
 
မူရင္းလက္သည္ 
 (၁) ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ ကာမဂုဏ္ကု ိခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ျခင္းႏွင့ ္ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သည့္အတုိင္း ခံစား 
မႈ၊ (၂) ႀကိဳတင္ေတာင့္တမႈ တဏွာႏွင္ ့ေတာင့္တတုိင္းျပည့္စုံမႈ၊ ဤတရားမ်ားကု ိစီမံဖန္တီးသည့္ အေၾကာင္း 
ရင္း လက္သည္ကား ဆႏၵေခၚသည့္ တဏွာေလာဘပင္
 

 ျဖစ္၏။ 
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မွတ္ခ်က္။ ။မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ကု ိရလုိေသာဆႏၵမွာ ကုသုိလ္ဆႏၵျဖစ္၍ ပယ္ရမည့္အရာမဟုတ္။ ပြားရမည္ 
အရာသာျဖစ္သည္။ 
 
ဆႏၵေခၚ တဏွာေလာဘ (၅)မ်ိဳး 
၁။ ပရိေယသန ဆႏၵ = ကာမဂုဏ္ကု ိရွာေဖြမႈ၌ တင္းတိမ္မႈ မရွိျခင္း။ 
၂။ ပဋိလာဘ ဆႏၵ = ကာမဂုဏ္ကု ိရရွိျခင္း၌ တင္းတိမ္မႈ မရွိျခင္း။ 
၃။ ပရိေဘာဂ ဆႏၵ = ကာမဂုဏ္ကိ ုသုံးေဆာင္ခံစားမႈ၌ တင္းတိမ္မႈ မရိွျခင္း။ 
၄။ သႏၷိဓ ိဆႏၵ = ကာမဂုဏ္ကု ိသုမိီွးသမိ္းဆည္းျခင္း၌ တင္းတိမ္မႈ မရွိျခင္း။ 
၅။ ဝိႆဇၨန ဆႏၵ = ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးကုိေျမွာ္၍ ကာမဂုဏ္ကု ိစြန္႕ႀကျဲခင္း၌ တင္းတိမ္မႈ မရွိျခင္း။ 
      (မဟာနိေဒၵသပါဠိ၊ ၂၀၁-၂။) 
(ေႏွာငႀ္ကိဳး ေႏွာငအ္ိမ္ကသဲုိ႕ ျဖတ္မရေအာင ္ရုန္းမထြက္ႏုိင္ေအာင္ လုိခ်င္မႈျဖင္ ့စြဲလမ္းအပ္ေသာ အရာဝတၳဳ  
အေပါင္းသည ္ကာမဂုဏ=ကာမဂုဏ ္မည၏္။) 
 
ဆႏၵတဏွာႏွင္ ့ရာဂတဏွာ ၂-မ်ိဳး 
 ဆႏၵတဏွာသည္ အာရုံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး၌ ေရွးဦးစြာျဖစ္ၿပီး အားနည္း၏။ ရာဂတဏွာသည္ ေနာက္ထပ ္
အဆင့္ဆင္ ့ဆက္ကာဆက္ကာျဖစ္၍ အားႀကီး၏။ ထုိ႕ေၾကာင့ ္ေရွးေရွးျဖစ္ေသာ အားနည္းေသာ ဆႏၵတဏွာ 
သည္ ေနာက္ေနာက္ျဖစ္ေသာ အားႀကီးေသာ တဏွာ၏ အေၾကာင္းရင္း မူလျဖစ္၏။ 
 
ရွာမွီးသည့္တဏွာႏွင္ ့သိမ္းဆည္းသည့္တဏွာ 
 ၁။ ဧသန တဏွာ = ရွာမွီးျခင္းအားျဖင့ ္တပ္မက္ေသာတဏွာ 
 ၂။ ဧသိတ တဏွာ = ရွာမွီး၍ရလာေသာ ပစၥည္းဝတၳဳမ်ား၌ တပ္မက္ေသာတဏွာ 
 
ဧသိတ တဏွာ ၄-မ်ိဳး 
 ၁။ ပဋိလာဘ တဏွာ = အာရုံဝတၳဳကု ိရွာမွီး၍ ရလာျပန္ေသာ္လည္း အားရတင္းတိမ္မႈ မရွိ၊ ရၿပီးရင္း 
ရခ်င္ရင္း အေတာမသတ ္အထပ္ထပ ္ရလုိမႈတဏွာ။ 
 ၂။ ပရိေဘာဂ တဏွာ = အာရုံကု ိသုံးေဆာင္ခံစားမႈ၌လည္း အားရတင္းတိမ္မႈ မရွိဘ ဲမႏၶာတုစၾကာ 
မင္းႀကီး၏ တဏွာကဲ့သုိ႕ အဆုံးမသတ္ႏုိင္ေသာ တဏွာ။ 
 ၃။ သႏိၷဓိတဏွာ = ရၿပီးသမွ်သုံးေဆာင္ခံစားရေသာ္လည္း ထုိႏွင့္အားမရေသးဘ ဲေနာင္အနာဂတ ္
အေရး ေျမွာ္ေတြး၍ သိမ္းဆည္းထားရာ၌လည္း အားရသည္မရွိ၊ ျပည့္သည္ထက ္ျပည့္ေအာင ္အထပ္ထပ ္ျဖည့္ 
လုိေသာ တဏွာ။ 
 ၄။ ဝိႆဇၨန တဏွာ = ပစၥဳပၸန္အက်ိဳး ေျမွာ္ကုိးေတာင့္တလ်က ္ဤသုိ႕ေပးကမ္းခ်ီးေျမွာက္ထားလွ်င ္
ငါ့အား ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မည္၊ ငါ့အလု ိလုိက္လိမ့္မည္၊ အေရးရွိက ဝုိင္းဝန္းကူညီလိမ့္မည္ စသည္ျဖင္ ့ကိုယ ္
က်ိဳးအတြက ္ခြဲျခမ္းျဖန္႕ေဝ ေပးကမ္းထားျခင္း။ 
 
တတိယ အေမးဂါထာ 
၅။ ဆေႏၵာ ႏ ုေလာကသႎၼ ကုေတာနိဒါေနာ၊ 
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 ဝိနိစၦယာ စာပ ိကုေတာပဟူတာ။ 
 ေကာေဓာ ေမာသဝဇၨဥၥ ကထံကထာ စ၊ 
 ေယ ဝါပ ိဓမၼာ သမေဏန ဝုတၱာ။ 
ျမန္မာျပန။္ ။ေဂါတမႏြယ္ဖြား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား…. ေလာက၌ ေတာင့္တတတ္ေသာ တဏွာဆႏၵသည္ 
အဘယ့္ေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါသနည္း။ ဆုံးျဖတ္တတ္ေသာ တဏွာတရားသူႀကီး၊ ဒိ႒ိတရားသူႀကီးတုိ႕သည္လည္း 
အဘယ့္ေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါကုန္သနည္း။ အမ်က္ထြက္ျခင္း, လိမ္လည္ေျပာဆုိျခင္း, ယုံမွားျခင္းတုိ႕သည္လည္း 
အဘယ့္ေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါကုန္သနည္း။ အၾကင္အမ်က္ေဒါသ, လိမ္လည္ျခင္း, ယုံမွားျခင္းတုိ႕ႏွင္ ့တကြျဖစ္ကုန္ေသာ 
သမၸယုတ္တရားတုိ႕ကု ိျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူအပက္ုန္ၿပီ။ ထုိတရားတုိ႕သည္လည္း အဘယ့္ေၾကာင္ ့
ျဖစ္ပါကုန္သနည္း။ 
 
အဓိပၸါယ္။ ။ေတာင့္တတတ္ေသာ တဏွာဆႏၵ၊ ဆုံးျဖတ္တတ္ေသာ တဏွာဝိနိစၦယ၊ ဆုံးျဖတ္တတ္ေသာ 
ဒိ႒ိဝိနိစၦယ၊ အမ်က္ထြက္တတ္ေသာ ေဒါသ၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားတတ္ေသာ မုသာဝါဒ၊ ယုံမွားတတ္ေသာ 
ဝိစိကိစၧာ၊ ၄င္းတုိ႕ႏွင္ ့ယွဥ္တြဲျဖစ္ေသာ အကုသုိလ္တရားစု၊ ဤတရားတုိ႕သည္ အဘယ့္ေၾကာင္ ့ျဖစ္ကုန္သနည္း။  
 
အေျဖ (၂)ဂါထာ 
၆။ သာတ ံအသာတႏ ၱိ ယ’မာဟ ုေလာေက၊  
 တ’မူပနိႆာယ ပေဟာတ ိဆေႏၵာ။ 
 ရူေပသ ုဒသိြာ ဝိဘဝ ံဘဝဥၥ၊ 
 ဝိနိစၦယ ံကုဗၺတ ိဇႏၱဳ ေလာေက။ 

ျမန္မာျပန္။ ။မုနိရုပ္ပြား ျမတ္စြာဘုရား…. ေလာက၌ အၾကင္သုခေဝဒနာ ဒုကၡေဝဒနာ ထုိေဝဒနာတို႕၏ 
ဣ႒ာရု ံအနိ႒ာရုံကု ိ“မိမိကု ိသာယာေစတတ္ေသာတရား မသာယာေစတတ္ေသာတရား”ဟူ၍ ဆုိကုန္၏။ ထု ိ
သာယာေစတတ ္မသာယာေစတတ္ဟ ုဆုိအပ္ေသာ သုခေဝဒနာ ဒုကၡေဝဒနာ ဣ႒ာရု ံအနိ႒ာရုံကု ိအမီွျပဳ၍ 
လက္ဦးအစ လုိခ်င္တပ္မက္မႈ တဏွာဆႏၵ စ၍ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ေလာက၌ သတၱဝါသည္ ရုပ္ဝတၳ (ဳပစၥည္း)တုိ႕၌၊ 
(ဝါ) မဟာဘုတ ္ဥပါဒါရုပ္တုိ႕၌ ပ်က္စီးျခင္းကု၄ိင္း၊ ျဖစ္ပြားလာျခင္းကု၄ိင္း ျမငရ္ေသာေၾကာင္ ့တဏွာဒိ႒ိျဖင္ ့
ဆုံးျဖတ္ျခင္းကု ိျပဳ၏။ 
 
၇။ ေကာေဓာ ေမာသဝဇၨဥၥ ကထံကထာ စ၊ 
 ဧေတပ ိဓမၼာ ဒြယေမဝ သေႏၱ။ 
 ကထံကထ ီဉာဏပထာယ သိေကၡ၊ 
 ဉတြာ ပဝုတၱာ သမေဏန ဓမၼာ။ 

ျမန္မာျပန္။ ။အမ်က္ေဒါသထြက္ျခင္း, လိမ္လည္ေျပာဆုိျခင္း, ယုံမွားျခင္း, ဤတရားတုိ႕သည္လည္း 
သာယာဖြယ ္မသာယာဖြယဟ္ူေသာ သုခ, ဒုကၡ ရွိေသာ္သာလွ်င ္ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏။ ေတြးေတာယုံမွားရွိေသာ 
ပုဂၢိဳလ္သည္ “ရဟန္းျမတ္ျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကုိယ္တိုင္က်န သိၿပီးမ ွေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ တရား 
ေတာ္ေပတည္း”ဟ ုဆင္ျခင္၍ သိကၡာသုံးပါးကု ိက်င့္ေဆာင္ရာ၏။ 
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တဏွာဆႏၵျဖစ္ျခင္း။ ။သာယာဖြယ ္မသာယာဖြယ္ႏွစ္ပါးေၾကာင္ ့လက္ဦးအစ တဏွာဆႏၵျဖစ္လာ၏။ 
 
သာယာဖြယ္ေလးပါး 
 ၁။ ကုိယ္ခ်မ္းသာျခင္း သုခ 
 ၂။ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း ေသာမနႆ 
 ၃။ အလုိရွိအပ္ေသာ ဣ႒ာရု ံ
 ၄။ ထုိဣ႒ာရုံကု ိအလုိရွိျခင္း အႏုသယ 
ဤေလးပါးကုိမွီ၍ ေတာင့္တျခင္း တဏွာဆႏၵျဖစ္၏။ 
 
မသာယာဖြယ္ေလးပါး 
 ၁။ ကုိယ္ဆင္းရျဲခင္း ဒုကၡ 
 ၂။ စိတ္ဆင္းရျဲခင္း ေဒါမနႆ 
 ၃။ အလုိမရွိအပ္ေသာ အနိ႒ာရု ံ
 ၄။ ထုိအနိ႒ာရုံကိ ုအလုိမရွိျခင္း ပဋိဃ 
ထုိေလးပါးႏွင့္ေတြ႕ႀကံဳလာလွ်င ္၄င္းတုိ႕မ ွလြတ္ေျမာက္လုိျခင္း တဏွာဆႏၵျဖစ္၏။ 
 
ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းတုိ႕ ပ်က္စီးျခင္း-တုိးပြါးျခင္းတုိ႕ေၾကာင္ ့တဏွာဝိနိစၦယျဖစ္ပုံ။ 
စီးပြါးပ်က္ေၾကာင္း (၆)ပါး- 
 ၁။ ေသေသာက္ၾကဴးျခင္း 
 ၂။ အခ်ိန္မဲ ့အလည္အပတ္မ်ားျခင္း 
 ၃။ ပြဲလမ္းသဘင ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားျခင္း 
 ၄။ ေလာင္းကစားၾကဴးျခင္း 
 ၅။ မိတ္ေဆြယုတ္ႏွင့္ေပါင္းျခင္း 
 ၆။ အလုပ္ပ်င္းျခင္း 
မိမိစည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားတုိးပြားလာရန ္အထက္ပါ ပ်က္စီးေၾကာင္း(၆)ပါးမ ွေရွာင္ၾကဥ္ရန ္တဏွာက ဆုံးျဖတ္ေပး 
လုိက္၏။ လယ္လုပ္ျခင္း, ေရာင္းဝယ္ျခင္း စေသာ ဥစၥာရေၾကာင္း အလုပ္တုိ႕ကု ိလုပ္ေစရန္လည္း တဏွာက 
ဆုံးျဖတ္ေပးလုိက္၏။ ဤသုိ႕လွ်င ္ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းတုိ႕၏ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္း, တုိးတက္ႀကီးပြားျခင္းကု ိမွီ၍ 
တဏွာဝိနိစၦယ ျဖစ္လာ၏။ 
 
ရုပ္တုိ႕၏ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းကုိျမင္၍ ဒိ႒ိျဖင္ ့ဆုံးျဖတ္ပုံ။ ။ စကၡဳပသာဒေခၚေသာ မ်က္စိအၾကည္ဓာတ ္ျဖစ ္
လာလတ္ေသာ ငါ၏ အတၱျဖစ္ေသာ မ်က္စိသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏ဟ ုဒိ႒ိက ဆုံးျဖတ္ေပး၏။ ပ်က္စီးရာ၌လည္း 
ငါ၏အတၱျဖစ္ေသာ မ်က္စိသည္ ပ်က္စီးေလ၏ဟ ုဒိ႒ိက ဆုံးျဖတ္ေပးျပန္၏။ 

ရုပ္ကုိယ္ႀကီးေသဆုံးၿပီးေနာက ္“ဘာကုိမွ်မေတြ႕ ရ၍ ေသၿပီးဘာမွ်မရွိေတာ့”ဟ ုဆုံးျဖတ္တာလ ဲရွိ၏။ 
လူဝင္စားရုပ္ကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး “ေရွးဘဝက လူသည္ ဒီဘဝသုိ႕ ေျပာင္းလာ၏”ဟ ုဆုံးျဖတ္တာလ ဲရွိ၏။ 
ရုပ္ခႏၶာ၌ အတၱေကာင္ရွိ၏ ဆုံးျဖတ္တာလ ဲရွိ၏။ 
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ေဒါသ, မုသာဝါဒ, ဝိစိကိစၦာ တုိ႕ျဖစ္ေပၚလာပု။ံ ။ဤသုံးပါးတုိ႕သည္ သာယာဖြယ္ျဖစ္ေသာ ကုိယ္စိတ ္
ခ်မ္းသာမႈ သုခ ဣ႒ာရုံ၊ မသာယာဖြယ ္ဒုကၡ အနိ႒ာရု ံဤတရားတုိ႕ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာ၏။ 
 
ေဒါသျဖစ္ပံု။ ။မိမိလက္ရွိျဖစ္ေသာ သုခေဝဒနာ ဣ႒ာရုံတုိ႕ ပ်က္စီးအံ့သည္မ ွစုိး၍၄င္း၊ ပ်က္စီးေနဆ ဲျဖစ္၍ 
၄င္း၊ ပ်က္စီးသြားၿပီးျဖစ္၍၄င္း ထုိအေရးကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ေဒါသ(ေဒါမနႆ)ျဖစ္လာ၏။  

ကုိယ္ဆင္းရမဲႈ အနိ႒ာရု ံဒုကၡေဝဒနာေၾကာင္ ့ေဒါသျဖစ္ပုံမွာ ထင္ရွား၏။  
 
မုသားျဖစ္ပံု။ ။ကုိယ္စိတ္ခ်မ္းသာ ရရွိေရးကု ိအေၾကာင္းျပဳ၍ မုသာဝါဒ ေျပာတတ္ၾက၏။ ကုိယ္စိ္တ္ဆင္းရမဲႈ 
အနိ႒ာရုံကု ိေၾကာက္၍လည္း မုသာဝါဒကု ိေျပာတတ္ၾက၏။ 
 
ဝိစိကိစၦာျဖစ္ပု။ံ ။ “ငါသည္ ကုိယ္စိတ္ခ်မ္းသာေရးႏွင္ ့ဣ႒ာရုံကု ိဒီေန႕၊ ဒီႏွစ္၊ ဒီဘဝ ရပါဦးမည္ေလာ”ဟ ု
ယုံမွားမႈ ျဖစ္တတ္၏။ ဆင္းရဒဲုကၡေတြ႕လွ်င ္“ငါအခုေတြ႕ေနရေသာ ဆင္းရဒဲုကၡမ ွဘယ္အခါမ ွလြတ္ပါမည္ 
နည္း၊ လြတ္ႏုိင္ပါဦးမည္ေလာ” ဟု ယုမံွားျဖစ္တတ္၏။ 
 
ယုံမွားကင္းရန ္သိကၡာသုံးပါးက်င့္။ ။ ဝိစိကိစၦာ မကင္းေသးေသာ ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္သည္ ဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ား 
၌ ယုံမွားမႈျဖစ္တတ္၏။ ထုိသုိ႕ျဖစ္လွ်င ္“ဘုရားက သစၥာတရားကု ိေသေသခ်ာခ်ာ ကုိယ္တုိင္သိၿပီးမ ွေဟာထား 
တာ၊ မွန္းဆေဟာထားတာ မဟုတ္၊ ေဟာထားသည့္အတုိင္း မသိတာက ေဒသနာအျပစ္မဟုတ္၊ ဉာဏ္နည္း 
ပါးသည့္ မိမိအျပစသ္ာ”ဟ ုမိမိကုိယ္ကုိယ ္ဆုံးမ၍ သိကၡာသုံးပါးကု ိျဖည့္ရမည္။ သီလသိကၡာကု ိျဖည့္လွ်င ္
သီလဝိသုဒၶိစခန္းသို႕ ဝင္၏။ သမာဓိသိကၡာကုိျဖည့္လွ်င ္စိတၱဝိသုဒၶိစခန္းသုိ႕ကူး၏။ ပညာသိကၡာ ျဖည့္လွ်င ္ဒိ႒-ိ
ဝိသုဒၶိ၊ ကခၤါဝိတရဏ-ဝိသုဒၶ ိစေသာ ထြက္ရာလမ္း ငါးရပ္သုိ႕ ကူးတက္သြားေတာ့၏။ ထိုသုိ႕ ကူးတကႏ္ုိင္လွ်င ္
ယုံမွားျခင္း ဝိစိကိစၦာေပ်ာက္၍ နိဗၺာန္သုိ႕ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္၏။ 
 
စတုတ ၳအေမးဂါထာ 
၈။ သာတ ံအသာတဥၥ ကုေတာနိဒါနာ၊ 
 ကိသႎၼ အသေႏ ၱန ဘဝႏၱ ိေဟ’ေတ။ 
 ဝိဘဝ ံဘဝဥၥာပ ိယ’ေမတ’မတၳံ၊ 
 ဧတ ံေမ ပျဗဴဟ ိယေတာနိဒါနံ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား….. သာယာအပ္ေသာ သုခ ေသာမန  ႆေဝဒနာတုိ႕သည္၄င္း၊ 
မသာယာအပ္ေသာ ဒုကၡ ေဒါမန  ႆေဝဒနာတုိ႕သည္၄င္း အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါကုန္သနည္း။ 
အဘယ္အေၾကာင္းတရားမ်ား မျဖစ္ေပၚလာမ ွထုိေဝဒနာတုိ႕ မျဖစ္ေပၚဘ ဲရွိပါကုန္သနည္း။ ျပတ္စျဲခင္းဟူေသာ 
ဥေစၦဒဒိ႒ိ၊ တည္ၿမျဲခင္းဟူေသာ သႆတဒိ႒ိ၊ ဤႏွစ္ပါးသည္ အဘယ္ေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါသနည္း။ ဤအေၾကာင္း 
တရားကုိလည္း အကၽြႏု္ပ္အား ကြဲကြဲျပားျပား ေဟာၾကားေတာ္မူပါ။ 
 
အေျဖဂါထာ 
၉။ ဖႆနိဒါန ံသာတ ံအသာတံ၊ 
 ဖေ  ႆအသေႏ ၱန ဘဝႏိ ၱေဟ’ေတ။ 
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 ဝိဘဝ ံဘဝဥၥာပ ိယ’ေမတ’မတၳံ၊ 
 ဧတ ံေတ ပျဗဴမ ိဣေတာနိဒါနံ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။သာယာဖြယ ္သုခ ေသာမန  ႆေဝဒနာသည္၄င္း၊ မသာယာဖြယ ္ဒုကၡ ေဒါမန  ႆေဝဒနာ 
သည္၄င္း အာရုံကုိေတြ႕ထိေသာ ဖႆေၾကာင့ ္ျဖစ္၏။ ဖႆမရွိလတ္ေသာ ္(ဝါ) အာရုံကုိမေတြ႕ရလွ်င ္ထု ိ
သာယာဖြယ ္မသာယာဖြယ္တို႕သည္ မျဖစ္ပါကုန္။ ျပတ္စျဲခင္းဟူေသာ ဥေစၦဒဒိ႒ိ၊ တည္ၿမျဲခင္းဟူေသာ သႆတ 
ဒိ႒ိ၊ ဤအယူႏွစ္ပါးသည္လည္း ဖႆလွ်င ္အေၾကာင္းရင္း ရွိပါ၏။ ဥေစၦဒဒိ႒ ိသႆတဒိ႒ိတုိ႕၏ အေၾကာင္းရင္း 
ျဖစ္ေသာ ထုိဖႆတရားကုိလည္း နိမိၼတရုပ္ပြား သင္ဘုရားအား ျပတ္သားစြာ ေျဖၾကားအပ္ပါ၏။ 
 
ဖႆေၾကာင့ ္ေဝဒနာျဖစ္။      ။သတၱဝါတုိ႕သည္ အာရုံေကာင္းမ်ားႏွင္ ့ေတြ႕ထိေနရလွ်င ္ခ်မ္းသာသုချဖစ္ၿပီး၊ 
အာရုံဆုိးမ်ားႏွင္ ့ေတြ႕ႀကံဳေနရလွ်င ္ဆင္းရဒဲုကၡ ျဖစ္ၾက၏။ ထုိသုခဒုကၡ ေဝဒနာတုိ႕သည္ ဆုိင္ရာအာရုံမ်ားႏွင္ ့
ေတြ႕ထိဆက္သြယ္ေပးေနမႈ ဖႆေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရ၏။ ဖႆခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားလွ်င ္ထုိေဝဒနာမ်ားလည္း ခ်ဳပ ္
ေပ်ာက္သြားေတာ့၏။(ဖႆပစၥယာ ေဝဒနာ-ႏွင့္တူ၏) 
 
ဥေပကၡာေဝဒနာ သြင္းယူပု။ံ     ။အလယ္အလတ္တန္းစား အဒုကၡမသုခ ေဝဒနာျဖစ္ရာ၌ကား ကုသုိလ္၏အက်ိဳး 
ဥေပကၡာ ကု ိၿငိမ္သက္သိမ္ေမြ႕သည့္အတြက ္သာယာဖြယ္သုခေဝဒနာ၌ ထည့္သြင္းရမည္။  
(ဥေပကၡာ ပန သႏၱတၱာ သုခမိေစၥဝ ဘာသိတာ။ ဝိသုဒိၶမဂ္၊ဒ)ု  

မေကာင္းေသာ အကုသုိလ္က်ိဳးကိုေတာ့ ဆင္းရ၍ဲ ဒုကၡေဝဒနာ၌ ထည့္သြင္းရမည္။ 
(အကသုလဝိပါကဘူတာ ဥေပကၡာ အနိ႒တၱာ ဒုေကၡ အဝေရာေဓတဗၺာ။ ဝိသုဒိၶမဂ ္မဟာဋီ၊ ဒု၊ ၃၂၆။) 
 
ျပတ္စ ဲတည္ၿမ ဲဖႆဘ။ဲ    ။သတၱဝါမ်ား ဘယ္ေတာ့မွမပ်က္ဘ ဲတစ္ဘဝမ ွတစ္ဘဝေျပာင္းလ်က ္တည္ၿမ ဲ
ေန၏ဟ ုယုံမွားမႈ သႆတဒိ႒ိသည္လည္း ရုပ္ကုိယ္ႀကီးျဖစ္လ်က္တည္ေနသည္ကု ိစိတ္ျဖင့္ေတြ႕မႈ ဖႆ 
ေၾကာင့္ပင ္ျဖစ၏္။ ေသၿပီးဘာမွ်မျဖစ္ေတာ့ဟ ုယူဆမႈ ဥေစၦဒဒိ႒ိသည္လည္း ရုပ္ကုိယ္ႀကီးပ်က္စီးသြားသည္ကု ိ
စိတ္ျဖင့္ေတြ႕မႈ ဖႆေၾကာင္ ့ျဖစ္ရ၏။  
 
ပဥၥမ အေမးဂါထာ 
၁၀။ ဖေႆာ ႏ ုေလာကသႎၼ ကုေတာနိဒါေနာ၊ 
 ပရိဂၢဟာ စာပ ိကုေတာပဟူတာ။ 
 ကိသႎၼ အသေႏ ၱန မမတၱ’မတိၳိ၊ 
 ကိသႎၼ ဝိဘူေတ န ဖုသႏိ ၱဖႆာ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။ေဂါတမႏြယ္ဖြား ရွင္ေတာ္ဘုရား….ေလာက၌ ဖႆသည္ အဘယ့္ေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါသနည္း။ ဝတၳ  ဳ
အာရု ံကာမဂုဏ္တုိ႕ကု ိတဏွာဒိ႒ိတုိ႕ျဖင္ ့သိမ္းပုိက္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ပါနည္း။ အဘယ ္
အေၾကာင္းတရား မရွိခဲ့ေသာ ္‘ငါ့ဟာ’ဟူေသာ တဏွာျဖင္ ့ထင္ျမင္သိမ္းပုိက္ျခင္း ကင္းပါသနည္း။ အဘယ ္
အေၾကာင္းတရား မရွိလတ္ေသာ ္ဖႆတုိ႕သည္ အာရုံကုိမေတြ႕ထိပါေတာ့သနည္း ျမတ္စြာဘုရား။ 
 
အေျဖဂါထာ 
၁၁။ နာမဥၥ ရူပဥၥ ပဋိစၥ ဖေႆာ၊ 



11 
 

 ဣစၦာနိဒါနာန ိပရိဂၢဟာနိ။ 
 ဣစၦာယ’သႏၱ်ာ န မမတၱ’မတိၳိ၊ 
 ရူေပ ဝိဘူေတ န ဖုသႏၱ ိဖႆာ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။မုနိရုပ္ပြား ျမတ္စြာဘုရား….. နာမ္ကု၄ိင္း ရုပ္ကိ၄ုင္း အစြဲျပဳ၍ အာရုံကုိေတြ႕မႈ ဖႆျဖစ္၏။ 
ဝတၳဳအာရု ံကာမဂုဏ္တုိ႕ကု ိသိမ္းပုိက္ျခင္းတုိ႕သည္ အလုိမျပည့္ အလုိရွိေသာတဏွာလွ်င ္အေၾကာင္းရင္းရွိ၏။ 
လုိခ်င္တပ္မက္မႈ တဏွာမရွိလတ္ေသာ ္‘ငါ့ဟာ, ငါ့ဥစၥာ’ဟ ုသိမ္းပုိက္မႈမရွိေတာ့ေပ။ ရုပ္တရား မျဖစ္လတ္ေသာ ္
(ဝါ) ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ရွိေသာ္ စကၡဳသမၹ ,ႆ ေသာတသမၹ ,ႆ ဃာနသမၹ ,ႆ ဇိဝွါသမၹ ,ႆ ကာယ-
သမၹႆ  တုိ႕သည္ အာရုံကုိမေတြ႕ထိၾကေတာ့ကုန္ (ဝါ) ေပ်ာက္ကြယ္ပ်က္စီးကုန္သျဖင့္ မျဖစ္ၾကေတာ့ကုန္။ 
 
(၁) ဖႆျဖစ္ပု ံ
 ၁။ မ်က္စ ိ+ အဆင္း + ျမင္သိစိတ ္= စကၡဳသမၹႆ 
 ၂။ နား + အသ ံ+ ၾကားသိစိတ ္= ေသာတသမၹႆ 
 ၃။ ႏွာေခါင္း + အနံ႕ + နံသိစိတ ္= ဃာနသမၹႆ 
 ၄။ လွ်ာ + အရသာ + စားသိစိတ ္= ဇိဝွါသမၹႆ 
 ၅။ ကုိယ ္+ ထိေတြ႕မႈ + ထိသိစိတ ္= ကာယသမၹႆ 
 ၆။ ဘဝင္စိတ ္+ ဓမၼာရုံ + ႀကံသိစိတ ္= မေနာသမၹႆ 
 
တနည္း။     ။စကၡဳပသာဒႏွင္ ့ရူပါရုံဟူေသာ ရုပ္တရား၊ စကၡဳဝိညာဏ္ႏွင္ ့ဖႆမွတပါးေသာ သမၸယုတ္တရား 
တည္းဟူေသာ နာမ္တရား၊ ဤရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးေၾကာင္ ့စကၡဳသမၹႆ ျဖစ္လာ၏။  
(သဠာယတနပစၥယာ ဖေႆာ-ဟူေသာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင္ ့တူ၏။) 
 
(၂) တဏွာႏွင့္သိမ္းပုိက ္
 သိမ္းပုိက္ျခင္းသည္ တဏွာျဖင္ ့သိမ္းပုိက္ျခင္း၊ ဒိ႒ိျဖင့္သိမ္းပုိက္ျခင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိ၏။ ဤႏွစ္ပါးသည္ 
မျပည့္မဝႏုိင္ဘ ဲအၿမသဲာလုိလ်က္ရွိေသာ ေရွးေရွးတဏွာေၾကာင္ ့ျဖစ္၏။ 
 
(၃) တဏွာကင္းရင ္ငါ့ဟာကင္း 
 ‘ငါ့ဟာ, ငါ့ဥစၥာ’ဟ ုသိမ္းပုိက္ထားျခင္းသည္ တဏွာေၾကာင့္သာျဖစ္ရကား တဏွာကင္းလွ်င ္‘ငါ့ဟာ’ဟ ု
သိမ္းထားျခင္းလည္း မရွိေတာ့။ 
 
(၄) ရုပ္မရွ ိဖႆမရွ ိ
 ရုပ္တရားတုိ႕ ေက်ာ္လြန္ေပ်ာက္ကြယ္သည္ရွိေသာ္ ဖႆတုိ႕လည္း ေက်ာ္လြန္ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္၏။ 
အရူပစ်ာန္ေလးပါးသည္ ရုပ္အာရုံကု ိလြန္ေျမာက္ေန၏။ ထုိစ်ာန္ကု ိဝင္စားေနေသာပုဂၢိဳလ္၌ မ်က္စ+ိအဆင္း 
စေသာ ရုပ္မ်ားမထင္ရွားေသာေၾကာင္ ့ျမင္ေတြ႕မႈ စကၡဳသမၹႆ စေသာ ဖႆငါးပါးလည္း ထိေတြ႕ဆက ္
သြယ္မႈမျဖစ္ဘ ဲကင္းေန၏။ 
 
ရုပ္ကုိေက်ာ္လြန္ပု ံ(၄)ပါး 
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(၁) ဉာတ ဝိဘူတ = ဤကား မဟာဘုတ္၊ ဤကား ဥပါဒါရုပ္ဟ ုရုပ္ကုိပုိင္းျခားသိ၍ ေက်ာ္လြန္ျခင္း။ 
(၂) တီရဏ ဝိဘူတ = အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱဟ ုဆင္ျခင္သုံးသပ္၍ ေက်ာ္လြန္ျခင္း။ 
(၃) ပဟာန ဝိဘူတ = နိစၥ သုခ အတၱ အစြဲကုိပယ္၍ ေက်ာ္လြန္ျခင္း။ 
(၄) သမတိကၠမ ဝိဘူတ = အရူပစ်ာန္ေလးပါးကု ိရၿပီး၍ ကသုိဏ္းရုပ္ဟူေသာ အာရုံုကု ိေက်ာ္လြန္ျခင္း။ 
 (ထုိေလးမ်ိဳးတုိ႕တြင ္ဤေနရာ၌ သမတိကၠမ ဝိဘူတနည္းျဖင္ ့ေက်ာ္လြန္ျခင္းသာ ဆုိင္၏။ အျခားသုံးပါး 
သည္ ဝိပႆနာႏွင့္သာ ဆုိင္၏။)     (မဟာနိေဒၵသ၊ ၂၁၄။) 
        
ဆ႒မ အေမးဂါထာ 
၁၂။  ကထ ံသေမတ  ႆဝိေဘာတ ိရူပံ၊ 
 သုခ ံဒုခဥၥာပ ိကထ ံဝိေဘာတိ။ 
 ဧတ ံေမ ပျဗဴဟ ိယထာ ဝိေဘာတိ၊ 
 တ ံဇာနိယာမာတ ိေမ မေနာ အဟု။ 
ျမန္မာျပန္။ ။ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား…..အဘယ္သုိ႕က်င့္ေသာသူအား ရုပ္အာရုံကု ိလြန္ေျမာက္ပါ 
သနည္း။ သုခႏွင့္ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း အေကာင္းအဆုိး ရုပ္အာရုံႏွစ္မ်ိဳးသည္ အဘယ္သုိ႕က်င္႕က ကင္းပေက်ာ္လြန ္
ပါသနည္း။ အၾကင္အျခင္းအရာအားျဖင္ ့ကင္းခ်ဳပ္ကြယ္ေပ်ာက ္လြန္ေျမာက္ပါ၏။ ထုိကင္းခ်ဳပ္ကြယ္ေပ်ာက ္
လြန္္ေျမာက္ပုံအျခင္းအရာကု ိနိမိၼတရုပ္ပြား ငါဘုရားအား ကြဲျပားစြာ ေျဖၾကားေတာ္မူပါ။ ထိုကြယ္ေပ်ာက္ပု ံ
အျခင္းအရာကု ိသိရပါလိမ့္မည္ဟ ုငါ၏စိတ္သည္ ျဖစ္ခဲ့ပါ၏။ 
 
အေျဖဂါထာ 
၁၃။  န သညသညီ န ဝသိညသညီ၊ 
 ေနာပ ိအသညီ န ဝိဘူတသညီ။ 
 ဧဝ ံသေမတ  ႆဝိေဘာတ ိရူပံ၊ 
 သညာနိဒါနာ ဟ ိပပဥၥသခၤါ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။နိမၼိတရုပ္ပြါး ျမတ္စြာဘုရား….. အၾကင္အျခင္းအရာအားျဖင့္က်င့္လွ်င္ ပကတိျဖစ္ေနက ်
သညာလည္း မျဖစ္၊ ေဖါက္ျပန္ရူးသြပ္ေသာ သညာလည္း မရွိ၊ ထင္ရွားေသာ ရူပစ်ာန္သညာလည္း မဟုတ္၊ 
သညာ လုံးဝမရွိသည္လည္း မဟုတ္။ ဤသုိ႕က်င့္ေသာသူအား ရုပ္အာရုံဟူသမွ်သည္ ကင္းေလေတာ့၏။ (ဝါ) 
ေက်ာ္လြန္ေလေတာ့၏။ မွန္၏။ ထိုသုိ႕သိရျခင္း၏အေၾကာင္းကား တဏွာ မာန ဒိ႒ ိဟူေသာ နယ္ခ်႕ဲတရားတုိ႕ 
သည္ သညာလွ်င္အေၾကာင္းအရင္း ရွိကုန္၏။ 
 
ရုပ္တရား လြန္ေျမာက္ေအာင္က်င့္ပုံ။ ။ကသုိဏ္းရုပ္လွ်င ္အာရုံရွိေသာ ရူပါဝစရစ်ာန္ေလးပါးကု ိရၿပီးေသာ 
ပုဂၢိဳလ္သည္ အရူပစ်ာန္ကုိရရန ္အာကာသမွတစ္ပါးေသာ ကသုိဏ္း(၉)ပါးတုိ႕တြင ္တပါးပါးကု ိအာရုံျပဳ၏။ ထုိ႕ 
ေနာက ္မိမိ အာရုံျပဳေသာ ကသိုဏ္းရုပက္ိ ုႏွလုံးမသြင္းေတာ့ဘ ဲ၄င္းပ်ံ႕ႏွံ႕ရာအရပ္ကု ိ(အာကာေသာ 
အာကာေသာ = ဟင္းလင္းျပင ္ဟင္းလင္းျပင)္ဟု အဖန္ဖန္အထပ္ထပ ္ႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္၏။ ထုိအခါ မူလ 
ကသုိဏ္းရုပ္ေနရာတြင ္အာကာသ-ဟင္းလင္းျပင္ႀကီး ထင္လာ၏။ ဤသုိ႕ထင္လာၿပီး အာကာသာနဥၥာယတန 
စ်ာန္စိတ္ကု ိရ၏။ ၄င္းေနာက ္ရုပ္အာရုံႏွင့္ပုိ၍ေဝးကြာရန္ ထိုအာကာသာနဥၥာယတနစိတ္ကု ိအဖန္ဖန္ရူၿပီး 
ဝိညာဏဥၥာယတနစိတ ္ရျပန္၏။ ထု႕ိေနာင ္အာကာသာနဥၥာယတနစ်ာန္စိတ ္ကင္းပုံကုိရႈၿပီး အာကိဥၥညာ-
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ယတနစ်ာန္စိတ္ကု ိရ၏။ ၄င္းအာကိဥၥညာယတနစ်ာန္စိတ္ကု ိအာရုံျပဳ၍ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္စိတ ္
ကုိရ၏။ 
ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ အေျခခံဥပစာရစ်ာန္အခုိက္အတန္႕ႏွင္ ့အရူပစ်ာန္ေလးပါးကု ိေရာက္ေနေသာအခါမ်ား၌-- 

၁။ အာရုံငါးပါးကု ိမွတသ္ား မိေနေသာ ပကတိသညာမ်ားလည္း မရွိ။  
၂။ စိတ္ေဖါက္ျပန ္ရူးသြပ္ေသာ သညာမ်ိဳးလ ဲမရွိ။  
၃။ ကသုိဏ္းရုပ္စသည္ကု ိအာရုံျပဳေသာ ရူပါဝစရစ်ာန္သညာမ်ားလည္း မရွိ။ 
၄။ အသညသတ္ပုဂၢိဳလ္ႏွင္ ့နိေရာဓသမာပတ ္ဝင္စားေနေသာ ပုဂိၢဳလ္တုိ႕ကဲ့သုိ႕ သညာလုံးလုံး  
    ကင္းေနသည္လည္း မဟုတ္။ 
၅။ သုိ႕ေသာ္ အာကာသပညတ္၊ ပထမအရူပစိတ္၊ အဘာဝပညတ္၊ တတိယအရူပစိတ္တုိ႕တြင ္  
    တပါးပါးကု ိအာရုံျပဳလ်က ္မွတ္သားေနမႈ သိမ္ေမြ႕ေသာသညာကား ရွိေနေသး၏။ 

 
မွတ္ခ်က္။ ။အာကာသာနဥၥာယတနစ်ာန္ကု ိရေအာင္အားထုတ္သူမွာ ဥပစာရစ်ာန္ခဏမ ွအစျပဳ၍ 
ရုပ္အာရုံအားလုံး ကင္းကြာသြားေတာ့၏။ ထုိ႕ေၾကာင္ ့အရူပစ်ာန္ကုိရေအာင ္အားထုတ္ေနဆအဲခုိက္မွာေရာ၊ 
အရူပစ်ာန္သုိ႕ ေရာက္ေနဆမဲွာေရာ ရုပ္အာရုံကုိေက်ာ္လြန္ေအာင ္က်င့္ေနသည္မည္၏။ 
 
(အထက္ပါ အမွတ ္၅-ကုိ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အာေဘာ္အတုိင္း ေဖၚျပသည္။ မဟာနိေဒၵသ 
ပါဠိေတာ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၇-၌ “စတုႏၷ ံရူပသမာပတၱီန ံလာဘိေနာ” ဟု အမွန္ရွိရမည့္ပါဠိကု ိအဆင့္ဆင့္ကူး 
လာရင္း ‘အ’ တစ္လုံးပုိထည့္ကာ “စတုႏၷ ံအရူပသမာပတၱီန ံလာဘိေနာ” ဟ ုမွားလာခဲ့ဟန ္တူသည္ဟ ု
ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။ ဤသုိ႕ယူမ ွအမွတ ္၁၅-ဂါထာ၌လာေသာ “ဧတၱာဝတ’ဂၢ ံႏ ုဝဒႏၱ ိေဟေက” ဟူေသာ 
စကားႏွင္ ့ေရွ႕သြားေနာက္လိုက ္ညီေပမည္။) 
 
သညာကား မခ်ဳပ္ေသး။    ။အေျခခံဥပစာစ်ာန္မ်ားႏွင့္တကြ အရူပစ်ာန္စိတ္မ်ား ျဖစ္ခုိက္မွာ သံသရာကုိခ်႕ဲ 
ထြင္တတ္ေသာ တဏွာလည္းျဖစ္၏။ မာနလည္းျဖစ္၏။ ဒိ႒ိလည္းျဖစ္၏။ ဤသုံးပါးသည္ သညာရွိေန၍ျဖစ္၏။ 
သညာမရွိလွ်င ္မျဖစ္ေတာ့။ ထုိ႕ေၾကာင္ ့ထုိရုပ္အာရုံကင္းေသာ အေျခခံစ်ာန္ႏွင္ ့အရူပစ်ာန္မ်ား၌ သညာမကင္း 
ေၾကာင္း သိရ၏။  
 
သတၱမ အေမးဂါထာ 
၁၄။ ယ ံတ ံအပုစိၦမ ွအကိတၱယ ီေနာ၊ 
 အညံ တ ံပုစၦာမ တဒိဃၤ ျဗဴဟိ။ 
 ဧတၱာဝတ’ဂၢ ံႏ ုဝဒႏၱ ိေဟေက၊ 
 ယကၡႆ  သုဒၶႎ ဣဓ ပ႑ိတာေသ၊ 
 ဥဒါဟ ုအညမၸ ိဝဒႏိ ၱဧေတၱာ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား….. တပည့္ေတာ္ေမးခဲ့သမွ ်အေမးပုစၦာကု ိအရွင္ဘုရားသည္ 
ေျဖၾကားေတာ္မူခဲ့ပါ၏။ တပည့္ေတာ္သည္ အျခားတပါးေသာ ပုစၦာကုိလည္း အရွင္ဘုရားကု ိေမးျမန္းပါအ့ံ။ 
ေတာင္းပန္ပါ၏။ ထုိအေမးပုစၦာကုိလည္း အရွင္ဘုရား ေျဖၾကားေတာ္မူပါ။ 
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 ဤေလာက၌ မိမိကိုယ္ကု ိပညာရွိဟ ုဝန္ခံေျပာဆုိေနၾကေသာ အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္တုိ႕သည္ “အျခားသညာမ်ား 
မရွိ၊ အရူပသညာမွ်သာ ရွိသည္”ဟူေသာ ဤမွ်ျဖင္ ့သတၱဝါ၏ အျမတ္ဆုံးျဖစ္ေသာ သံသရာဝဋ္မ ွကင္းလြတ ္
စင္ၾကယ္ျခင္းကု ိေျပာဆုိၾကပါကုန္သေလာ။ သုိ႕မဟုတ-္ ဤအရူပဘုံမ ွအျခားေသာအရာကို ္သတၱဝါ၏ အျမတ ္
ဆုံးျဖစ္ေသာ သံသရာဝဋ္မ ွကင္းလြတ္စင္ၾကယ္ျခင္းဟူ၍ ေျပာဆုိၾကပါသေလာ။ 
 
အေျဖဂါထာ 
၁၅။ ဧတၱာဝတ’ဂၢ ံႏ ုဝဒႏၱ ိေဟေက၊ 
 ယကၡႆ  သုဒၶႎ ဣဓ ပ႑ိတာေသ။ 
 ေတသ ံပေနေက သမယ ံဝဒႏိၱ၊ 
 အႏုပါဒိေသေသ ကုသလာဝဒါနာ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။နိမိၼိတရုပ္ပြား ျမတ္စြာဘုရား…..ဤေလာက၌ ပညာရွိဟုဝန္ခံေနၾကေသာ သႆတဝါဒပီုဂၢိဳလ ္
တို႕သည္ ဤအရူပစ်ာန ္အရူပဘဝမွ်ျဖင္ ့သတၱဝါ၏ အျမတ္ဆုံးျဖစ္ေသာ သံသရာမ ွစငၾ္ကယ္လြတ္ေျမာက္ျခင္း 
ဟူ၍ (ဝါ) သံသရာဝဋ္မ ွကၽြတ္လြတ္စင္ၾကယ္သည့္ ထာဝရဘုံေတာ္ဟူ၍ ေျပာဆုိၾကပါကုန္၏။ 
 ထုိမွတပါး ထိုဝန္ခံသူတုိ႕တြင ္အခ်ိဳ႕ေသာ ဥေစၦဒဒိ႒ိအယူရွိေသာ ပုဂိၢဳလ္တုိ႕သည္ ခႏၶာအႂကြင္းမရွ ိ
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျပတ္စျဲခင္းကု ိအျမတ္ဆုံးဟူ၍ ေျပာဆုိၾကကုန္၏။ 
 
ထာဝရတည္ၿမသဲည့္ သႆတဝါဒ။ ။ေလာက၌ မိမိကိုယ္ကု ိပညာရွိဟုထင္မွတ္ေနၾကသည့္ သႆတ 
ဝါဒီပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သတၱဝါတို႕၏ အၿမထဲာဝရ ေအးခ်မ္းစြာစံေနရာ ေကာင္းကင္ဘုံရွိ၏ဟ ုေျပာဆုိၾက၏။ 
ေကာင္းကင္ဘုံသုိ႕ေရာက္ရန္အက်င့္မွာ ေကာင္းကင္ပညတ္ကုိအာရုံျပဳေသာ အာကာသာနဥၥာယတနစ်ာန္၊ ၄င္း 
စ်ာန္မ ွဆက္၍ အထက္အထက ္ဝိညာဏဥၥာယတနစ်ာန္၊ အာကိဥၥာညာယတနစ်ာန္၊ ေနဝသညာနာသညာ-
ယတနစ်ာန ္ဤေလးပါးပင္ျဖစ္၏။ 
 ဤစ်ာန္ေလးပါးကုိရလွ်င ္ထာဝရစံေနရာ ေကာင္းကင္ဘုံသုိ႕ေရာက္၍ ဘယ္အခါမ ွစုေတပ်က္စီးျခင္း 
မရွိ။ ထာဝရတည္ေနေတာ့၏ဟ ုေျပာဆုိၾက၏။ 
 
ဘဝျပတ္စသဲည့္ ဥေစၦဒဝါဒ။ ။မိမိကုိယ္ကုိပညာရွိဟ ုထင္မွတ္ၾကသည့္ ဥေစၦဒဝါဒီမ်ားသည္ “ဘဝ၏ အၿပီး 
သတ ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျပတ္စရဲာ နိ႒ာေခၚေသာ ဘဝအဆုံးသုိ႕ေရာက္၍ မိမိလက္ရွ ိရုပ္နာမ္ႏွစ္ေထြ ဇီဝိန္ေႂကြသည္မ ွ
ေနာက္၌ တစ္စုံတစ္ခုေသာ ဘဝသုိ႕ မေရာက္ေတာ့ဘ ဲျပတ္စခဲ်ဳပ္ၿငိမ္း ဘဝဇာတ္သိမ္းေလေတာ့၏” ဟ ု
ေျပာဆုိၾက၏။ 
 
ဘဝျပတ္ပု ံႏွစ္မ်ိဳး။ ။ အရဟတၱမဂ္ဖုိလ္ေရာက္ေအာင ္က်င့္ႀကံ၍ ကိေလသာၿငိမ္းျခင္းေၾကာင္ ့ဘဝသစ ္
ရုပ္နာမ္မ်ား မျဖစ္ေတာ့ဘ ဲျပတ္စျဲခင္းက တစ္မ်ိဳး။ ကိေလသာကင္းေအာင္က်င့္စရာမလုိဘ ဲေသၿပီးေနာက ္
ဘာမွမျဖစ္ေတာ့ဘ ဲျပတ္စသဲြား၏ဟ ုယူဆေသာ ဥေစၦဒဒိ႒ိအရ ျပတ္စျဲခင္းက တစ္မ်ိဳး။ 
 
၁၆။ ဧေတ စ ဉတြာ ဥပနိႆိတာတိ၊ 
 ဉတြာ မုန ီနိႆေယ ေသာ ဝိမံသီ။ 
 ဉတြာ ဝိမုေတၱာ န ဝိဒါဒ’ေမတိ၊ 
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 ဘဝါဘဝါယ န သေမတ ိဓီေရာတိ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။စူးစမ္းဆင္ျခင ္အမွန္ျမင္တတ္ေသာ ဉာဏ္ရွိေတာ္မူေသာ ထုဘိုရားတည္းဟူေသာ 
ရဟန္းျမတသ္ည္ (ဝါ) ထုိရဟႏၱာသည္ ဤသုိ႕ သႆတဒိ႒ိ ဥေစၦဒဒိ႒ ိအယူရွိၾကကုန္ေသာ ပုဂိၢဳလ္တုိ႕ကု ိ
“ဤသူတုိ႕သည္ သႆတဒိ႒ိ၊ ဥေစၦဒဒိ႒ိတုိ႕ကု ိမီွကုန္၏”ဟ ုသိေတာ္မူၿပီး၍၄င္း၊ စြဲမွီရာဒိ႒ိႏွင္ ့စြဲမွီရာရုပ္နာမ ္
တုိ႕ကု ိအမွန္အတုိင္းသိၿပီး၍၄င္း၊ ေတဘုမၼက သခၤါရ တရားတုိ႕ကိ ုအနိစၥ အစရွိေသာ လကၡဏာအားျဖင္ ့
သိေတာ္မူၿပီး၍၄င္း၊ ဆန္႕က်င္ဘက္ကိေလသာတုိ႕မွ ကင္းလြတ္ေတာ္မူၿပီးသည္ျဖစ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာ 
သူႏွင္ ့ျငင္းခုံျခင္းသုိ႕ မေရာက္ေတာ့ေပ။ မွန္ကန္ေသာ ပညာျဖင္ ့ဆုံးျဖတ္တတ္သည္ျဖစ္၍ ကာမ ရူပ အရူပ 
ဟူေသာ ဘဝႀကီးငယ ္အသြယ္သြယ ္အက်ိဳးငွာ တဏွာဒိ႒ိျဖင္ ့စြဲလမ္းေတာ္မမူ။ 
 
အဓိပၸါယ္။ ။ငါဘုရားတုိ႕ကား သဗၺညဳတဉာဏ္ျဖင္ ့စူးစမ္းဆင္ျခင္ေတာ္မူ၍ သႆတ ဥေစၦဒ အယူရွိသ ူ
ပုဂၢိဳလ ္အမ်ဳိးအစားတုိ႕ကုိလည္း ခြဲျခားသိေတာ္မူ၏။ ထုိပုဂၢိဳလ္တုိ႕ မွီရာအယူဝါဒ အစားစားကုိလည္း ပုိင္းျခား 
သိေတာ္မူ၏။ ထုိမွတပါး သခၤါရတရားတုိ႕ကုိလည္း အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ဟ ုသိေတာ္မူ၏။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရား၊ 
သစၥာေလးပါးတရားတို႕ကိုလည္း ပုိင္းပုိင္းျခားျခား သိေတာ္မူ၏။  
 ထုိသို႕ သိေတာမ္ူျခင္းေၾကာင္ ့ရာဂ ေဒါသ စေသာ ကိေလသာအေႏွာင့္အဖြဲ႕မ ွကြင္းလုံးကၽြတ္လြတ ္
ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ဤေလာက၌ တစ္စုံတစ္ေယာက္သူႏွင့္မွ ်ျငင္းခုံျခင္း ခုိက္ရန္ျဖစ္ျခင္း ရွိေတာ္မမူကုန္။ 
သစၥာေလးပါး အမွန္တရားကု ိပုိင္းျခားထင္ထင ္သိျမင္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ ထုိထု ိဘဝႀကီးငယ ္အသြယ္သြယ္တု႕ိ၌ 
လည္း စြဲလမ္းေတာင့္တျခင္း ရွိေတာ္မမူကုန္။ သႆတဒိ႒ိ ဥေစၦဒဒိ႒ ိအယူရွိေသာသူတုိ႕၏ အသင္းအပင္း အဖြဲ႕ 
အစည္းသုိ႕ အယူဝါဒခ်င္း တူသူအျဖစ္ျဖင္ ့သြားေရာက္ျခင္းလည္း မရွိေတာ့။ 
 
ဥေစၦဒဒါဒအရာ ဘဝျပတ္ျခင္းႏွင္ ့ရဟႏၱာ၏ ပရိနိဗၺာနစုတ ိမတူ။ ။ဥေစၦဒအယူအရ ဘဝျပတ္ပုံမွာ 
မေသခင္က အတၱအေကာင္လုိက ္တည္ရွိေန၏ဟ ုယူဆ၏။ ေသသြားေသာအခါ၌လည္း ထုိအေကာင္အလုိက ္
ျပတ္စသဲြားသည္ဟ ုယူဆ၏။ ရဟႏၱာမွာကား ရဟႏၱာမျဖစ္မွီကလည္း ကိေလသာႏွင္ ့ကံဟူေသာအေၾကာင္း 
တရားေၾကာင္ ့မျပတ္ျဖစ္ေနေသာ ရုပ္နာမ္အစဥ္မွ်သာ ရွိ၏ဟ ုယူ၏။ ရဟႏၱာျဖစ္၍ စုတိေသာအခါ အေၾကာင္း 
ကိေလသာႏွင့္ကံကုန္၍ အက်ိဳးရုပ္နာမ္အစဥ ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းမွ်သာျဖစ္၏ဟ ုယူ၏။ 
 
   ကလဟဝိဝါဒသုတၱ ံနိ႒ိတံ။ 
 
 
 


