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ပုရာေဘဒသုတ္ 
 (သုတၱနိပါတ္ပါဠိေတာ္၊ အ႒က၀ဂ္၊ ႏွာ-၄၁၁)  

(၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၃-ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႕) 
 

ပုရာေဘဒ= ပုရာ=ေရွး + ေဘဒ=ပ်က္စီးျခင္း။ ပုရာေဘဒ=မပ်က္စီးမ ီ(ဝါ) မေသမီ။ 
  = ယခုဘဝ ကုိယ္ခႏၶာ မပ်က္စီးမ ီမေသမီ က်င့္ႀကံအားထုတ ္ျပည့္စုံရမည့္တရားတုိ႕ကုိ ေဟာၾကားေသာသုတ္။ 
 ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသုတ္ကုိ ဗုဒိၶ(ပညာ)စရုိက္မ်ားေသာ နတ္ျဗဟၼာတုိ႕အတြက္ ေဟာေတာ္မူသည္။ ပညာ 
စရုိက္မ်ားေသာ နတ္ျဗဟၼာတုိ႕သည္ ယခုဘဝ မေသမီကာလအတြင္း မည္သုိ႕ေသာတရားမ်ားကုိ က်င့္ႀကံအားထုတ္ 
သင့္သနည္းဟု ႀကံစည္စဥ္းစားၾကသျဖင္ ့ထိုအႀကံကို သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားက ဤပုရာေဘဒသုတ္ကုိ ေဟာ 
ေတာ္မူသည္။ 
 
နိမၼိတရုပ္ပြား ျမတ္စြာဘုရား၏ အေမးဂါထာ 
၁။  ကထံဒႆီ ကထံသီေလာ၊ ဥပသေႏၱာတ ိဝုစၥတိ။ 
 တ ံေမ ေဂါတမ ပျဗဴဟိ၊ ပုစၦိေတာ ဥတၱမ ံနရံ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။ေဂါတမႏြယ္ဘြား အု…ိရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၊ အဘယပ္ညာႏွင့္ျပည့္စုံၿပီး အဘယ္သီလႏွင္ ့
ျပည့္စုံေသာ ပုဂိၢဳလက္ု ိကိေလသာအပူေဘးမ ွၿငိမ္းေအးၿပီးေသာ ပုဂိၢဳလဟ္ူ၍ ေခၚဆုိအပ္ပါသနည္း။ ျမင့္ျမတ ္
ေတာ္မူေသာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား- အရွင္ဘုရားသည္ ေျဖၾကားေတာမ္ူပါ။ 
 
အေျဖဂါထာ (၁) 
၂။ ဝီတတေဏွာ ပုရာေဘေဒါ၊ ပဗုၺမႏၱ’မနိႆိေတာ။ 
 ေဝမေဇၥ  ်ႏ’ုပသေခၤေယ်ာ၊ တႆ နတိ ၳပုရကၡတံ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။နိမိၼတရုပ္ပြား ျမတ္စြာဘုရား….အၾကင္ပုဂိၢဳလ္သည္ မေသမ ီတဏွာကင္းၿပီးသည္ျဖစ္၍ 
ေရွးအတိတ္ကာလ၌ျဖစ္ေသာ ခႏၶာတုိ႕ကုိလည္း တဏွာဒိ႒ိတုိ႕ျဖင္ ့မမွီမကပ္ေတာ။့ အလယ္ျဖစ္ေသာ ပစၥဳပၸန္ခႏၶာ 
တုိ႕၌လည္း တပ္မက္သ ူအမ်က္ထြက္သ ူစသည္ မေခၚဆုိထုိက္။ ထိုရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္အား အနာဂတ္ကာလ ေနာက ္
ဘဝ၌ တဏွာဒိ႒ ိေရွ႕သြားျပဳျခင္း မရွိေတာ့။ ထုိရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္ကု ိကိေလသာ အပူေဘးမ ွၿငိမ္းေအးၿပီးေသာပုဂိၢဳလ ္
ဟူ၍ ေဟာေတာ္မူ၏။ 
 
တဏွာ ၆-မ်ိဳး။ ။ရူပတဏွာ၊ သဒၵတဏွာ၊ ဂႏၶတဏွာ၊ ရသတဏွာ၊ ေဖာ႒ဗၺတဏွာ၊ ဓမၼတဏွာ။ 
 
မေသခင ္တဏွာကင္းေအာင ္က်င့္နည္း။ ။သီလ သမာဓ ိပညာ ဟူေသာ သိကၡာသုံးပါးပင ္ျဖစ္၏။ 
 ၁။ သီလသည္ ကာယက ံဝစီကံေျမာက ္က်ဴးလြန္ေသာ ဝီတိကၠမကိေလသာကု ိပယ္၏။ 
 ၂။ သမာဓိသည္ စိတ္ကူးကိေလသာေခၚသည္ စိတ္ထ၌ဲ ထႂကြျဖစ္ေပၚလာေသာကိေလသာကု ိပယ္၏။ 
 ၃။ ပညာသည္ အေၾကာင္းညီညြတ္လွ်င ္ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အႏုသယကိေလသာကု ိပယ္၏။ 
 
တနည္း။ ။သီလျဖင္ ့က်ဴးလြန္တတ္သည္ ့အၾကမ္းစားတဏွာ၊ သမာဓိျဖင္ ့စိတ္ထထဲႂကြတတ္သည္ ့ 

အလတ္စား တဏွာ၊ ပညာျဖင့္ ဓာတ္ခံအျဖစ္ကိန္းေနသည့္ အႏုစားတဏွာကု ိပယ္၏။ 
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အႏုသယ ႏွစ္မ်ိဳး ။ ။ အာရမၼဏာႏုသယႏွင္ ့သႏၱာနာႏုသယ ဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိ၏။  
 ၁။ရႈမွတ္မႈမရွိေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအား ေကာင္းေသာအာရုံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါ လုိခ်င္တပ္မက္မႈ 
တဏွာျဖစ္၏။ အာရုံဆုိးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ျပန္လွ်င္လည္း ေကာင္းတာကု ိေတာင့္တမႈတဏွာ ျဖစ္၏။ မရႈမိေသာ 
ထုိအာရုံမ်ားကု ိျပန္လည္ဆင္ျခင္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ကာမရာဂစသည္ကု ိအာရမၼဏာႏုသယဟ ုေခၚ၏။ 
 ၂။ပုထုဇဥ္ႏွင္ ့ေသကၡပုဂိၢဳလ္မ်ား၌ ဆုိင္ရာအရိယာမဂ္ျဖင္ ့မပယ္ရေသးသျဖင္ ့အေၾကာင္းညီညြတ္တုိင္း 
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ကာမရာဂစသည္ကု ိသႏၱာနာႏုသယဟ ုေခၚ၏။ 
 
မွီျခင္း မမီွျခင္း။ ။မီွသည္ တြယ္သည္ဟုဆုိလွ်င ္တဏွာႏွင့္ဒိ႒ ိႏွစ္ပါးျဖင့္လွ်င ္မွီတြယ္ၾက၏။ အာရုံတစ္ခုခုကု ိ
ႏွစ္သက္သာယာေနလွ်င ္“တဏွာျဖင့္မွီသည္”ဟု ေခၚ၏။ အယူမွား အျမင္မွားျဖင္ ့စြဲလမ္းေနလွ်င ္“ဒိ႒ိျဖင္ ့
မွီတြယ္သည္”ဟု ေခၚ၏။ 
 
ေရွးအတိတခ္ႏၶာကုိလည္း မမွီ။ ။ရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္သည္ “ငါသည္ ေရွးအတိတ္၌ ဤသုိ႕သေဘာရွိေသာ ရုပ္နာမ ္
ခႏၶာမ်ားႏွင္ ့ျပည့္စုံခဲ့ဘူးၿပ”ီဟ ုဆင္ျခင္လ်က ္ထုိရခဲ့ဘူးေသာ ရုပ္နာမ္ခႏၶာ၌ တပ္မက္ႏွစ္သက္ျခင္း တဏွာရာဂ 
ကု ိေနာက္ထပ ္မျဖစ္ေစေတာ့။ ၄င္းျပင ္ေရွးက ခ်စ္ခငဖ္ြယရ္ာ သားမယားတုိ႕ႏွင့္တကြ ရယ္ေမာေျပာဆုိခဲ့ပု,ံ 
ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနခဲ့ပုံမ်ားကု ိအာရုံျပဳ စားၿမံဳ႕ျပန္ကာ သာယာတပ္မက္မႈလည္း ကင္းၿပီးျဖစ္၏။ ထုိ႕ေၾကာင္ ့ေရွး 
အတိတခ္ႏၶာကု ိမမွီသ ူမၿငိသ ူမကပ္သ ူမစပ္သူဟ ုေခၚရ၏။  
 
အလယပ္ုိင္းလည္း စာရင္းမဝင္။ ။ျဖစ္ဆ ဲပစၥဳပၸန္ရုပ္နာမ္အေပၚ၌ တပ္မက္ျခင္းတဏွာႏွင္ ့ထင္မွားျခင္းဒိ႒ ိ
တုိ႕ကု ိပယ္စြန္႕ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့တဏွာျဖင့္တပ္မက္သူဟူ၍၄င္း၊ ေဒါသျဖင္ ့ျပစ္မွားသူဟူ၍၄င္း၊ ေမာဟျဖင္ ့
ေတြေဝသူဟူ၍၄င္း ေခၚဆုိႏုိင္ခြင္ ့မရွိေတာ့။ ဤဘဝ၌ အဘိသခၤါရေခၚေသာ ကံကုိပယ္စြန္႕ၿပီးျဖစ္၍ လူ႕ျပည္၊ 
နတ္ျပည္ စေသာ ဂတိငါးပါးသုိ႕ လားေရာက္လတၱံ႕သူဟူ၍လည္း ထည့္သြင္းေရတြက္စရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့။ 
 
ေနာက္ကုိလည္း မမွီ။ ။မိမိျပဳလုုပ္အပ္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေၾကာင္ ့သူေဌးသူၾကြယ ္မင္းစုိးရာဇာ အျဖစ္၊ 
နတ္သားနတ္သမီးအျဖစ ္စသည္ ေနာက္ဘဝေနာက္ခႏၶာကု ိတဏွာဒိ႒ိတုိ႕ျဖင္ ့ေတာင့္တျခင္းမရွိသည္ကုိပင ္
“ေနာက္ကုိလည္း မမီွမတြယ”္ဟ ုဆုိေပသည္။ 
 
ျဖစ္ခုိက္ရႈမွတ ္အလယ္ျပတ၏္။ ။အလယ္ပုိင္းဆုိတာ ယခ ုျမင္ခုိက,္ၾကားခုိက,္နံခုိ္က,္စားခုိက,္ေတြ႕ထိခိုက,္ 
ႀကံသိခုိက္မွာ ဒြါရ ၆-ပါးကျဖစ္ေပၚလာဆ ဲသေဘာတရားေတြမ်ားကု ိဆုိလုိ၏။ ထုိအလယ္ပုိင္း သေဘာအာရု ံ
ေတြန႕ဲ စပ္ၿပီးေတာ့ တပ္မက္ေနတဲ့သ,ူ စိတ္ဆုိးေနတဲ့သ ူစသည္ျဖင္ ့အေခၚမခံေစရဘူး။ ဒီလိုအေခၚမခံရ 
ေအာင ္ဘယ္လုိလုပ္မလဆဲုိရင ္အမွန္အတုိင္းသိေအာင ္ရႈမွတ္ေနရမွာဘ။ဲ အနိစၥ,ဒုကၡ,အနတၱ သေဘာမွ်ဘလဲုိ႕ 
သိရင ္သာယာတပ္မက္မႈေတြ စိတ္ဆုိးမႈေတြ မရွိေတာ့ဘူး။  

(မဟာစည္ဆရာေတာ္၊ ပုရာေဘဒသုတ္တရားေတာ္၊ ႏွာ-၅၁။) 
 
ေရွ႕တြယ-္ေနာက္ေျမွာ္သည့္ ပတိပူဇိကာ။    ။တာဝတႎသာ ပန္းဥယ်ာဥ္ႀကီးထ၌ဲ မာလာဘာရီနတ္သားႀကီးႏွင္ ့
နတ္သမီးငါးရာတုိ႕ ပန္းခူးေနစဥ ္နတ္သမီးတစ္ေယာက ္စုေတ၍ သာဝတိၳၿမိဳ႕၌ အမ်ိဳးသမီးလာျဖစ္၏။ 
သူ႕အတိတ္ဘဝကု ိမွတ္မိေနသျဖင္ ့သူ႕အရွင္သခင ္မာလာဘာရီနတ္သားႀကီးထံသုိ႕သာ ျပန္သြားလုိ၏။ အၿမ ဲ
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တမ္းတေန၏။ ကုသုိလ္ျပဳတုိင္းလည္း ဆုေတာင္း၏။ ထုိသုိ႕ လင့္ထံျပန္ေရာက္ေရး ကုသိုလ္ျပဳေသာေၾကာင့္ပင ္
သူ႕ကု ိပတိပူဇိကာဟ ုေခၚ၏။ (ပတိပူဇိကာဥပါသိကာမဝတၳဳ၊ ဓမၼပဒ။) 
 
၃။ အေကၠာဓေနာ အသႏၱာသီ၊ အဝိတကၠ ီအကုကၠဳေစာ။ 
 မႏၱဘာဏီ အႏုဒၶေတာ၊ သ ေဝ ဝါစာ ယေတာ မုနိ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။အၾကင္ရဟန္းသည္ အမ်က္ထြက္ေလ့မရွိ။ လုိတာမရျခင္းေၾကာင္း စုိးရိမ္ပူပန္ျခင္းလည္း မရွိ။  
သီလအစရွိေသာဂုဏ္ျဖင္ ့မိမိကုိယ္ကု ိခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ေဖၚ ႂကြားဝါေလ့မရွိ။ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ရာ မေကာင္းေသာ 
ကုိယ္ႏႈတ္စိတ ္အမူအရာလည္း မရွိ။ ပညာျဖင္ ့ဆင္ျခင္၍ စကားေျပာဆုိတတ္၏။ တုန္လႈပ္ပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ ္
လည္းမရွိ။ ထုိရဟန္းသည္ စင္စစ္အားျဖင္ ့ႏႈတ္စကားကု ိေစာင့္စည္းခ်ဳပ္တည္းတတ္၏။ ထုိကဲ့သုိ႕ေသာ ရဟန္းကု ိ
ကိေလသာအပူေဘးမ ွၿငိမ္းေအးၿပီးေသာ ရဟန္းဟူ၍ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ 
 
ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ေၾကာင္း အာဃာတဝတၳ ဳ(၉)ပါးႏွင့ ္မျဖစ္သင့္ေသာ ေဒါသ။ 
 “ငါ့အက်ိဳးစီးပြားပ်က္ေအာင ္ေရွးကလ ဲလုပ္ခဲ့ၿပီ၊ အခုလ ဲလုပ္ဆ၊ဲ ေနာင္လ ဲလုပ္အုံးမွာဘ”ဲဟု၄င္း၊ 
“ငါႏွင္ ့ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးသူရဲ ့အက်ိဳးစီးပြားပ်က္ေအာင ္ေရွးကလ ဲလုပ္ခဲ့ၿပီ၊ အခုလ ဲလုပ္ဆ၊ဲ ေနာင္လ ဲလုပ္အုံးမွာဘ”ဲ 
ဟ၄ုင္း၊ “ငါမုန္းသူေတြရဲ ့အက်ိဳးစီးပြားေတြတက္ေအာင ္ေရွးကလ ဲလုပ္ခဲ့ၿပီ၊ အခုလ ဲလုပ္ဆ၊ဲ ေနာင္လ ဲလုပ္အုံး 
မွာဘ”ဲဟ၄ုင္း ဤရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ေၾကာင္း အာဃာတဝတၳဳ(၉)ပါးႏွင့္၊ ခလုပ္တုိက္ျခင္း,ျခင္ကုိက္ျခင္း,မုိးရြာျခင္း, 
ေနပူျခင္းစသည့္တုိ႕ေၾကာင္ ့စိတ္မဆုိးသင့္ရာမ်ိဳး၌ စိတ္ဆုိးျခင္း အဌာနေကာပ။ ဤ(၁၀)ပါးေသာ ေဒါသတုိ႕ကု ိ
ပယ္ရမည္။ 
 
ေသာကကင္းရွင္း ေနႏုိင္ျခင္း။ ။ရဟန္းမ်ား၌ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္သ ူဒကာဒကာမ မရွိျခင္း၊ အၿခံအရံဂုိဏ္း 
ဂဏမရွိျခင္း၊ မိမိပုိင္ေက်ာင္းမရွိျခင္း၊ လာဘ္လာဘရွားပါးျခင္း၊ ေက်ာ္ေစာထင္ရွားမႈမရွိျခင္း၊ အလုပ္အေကၽြး 
မရွိျခင္း စသည္တုိ႕ေၾကာင္ ့ပူပန္ျခင္းမရွိေစရ။ လူမ်ား၌လည္း မျပည့္စုံမႈမ်ား၊ မေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ အဆုိး 
ေလာကဓံမ်ားႏွင္ ့ေတြ႕ႀကံဳလွ်င ္ပူပန္မႈကင္းေအာင ္စိတ္ဓာတ္တင္း၍ ေနရမည္။ “ရွိရွိ,မရွိရွိ ျဖစ္ေအာင္ေနမယ္၊ 
အခ်ိန္မတန္ေသးလုိ႕ မေအာင္ျမင္ေသးတာဘ၊ဲ”စသည္ျဖင္ ့မိမိကိုယ္ကု ိစိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ား ေပး၍ ေနရမည္။ 
 
ကုကၠဳစၥ ၃-မ်ိဳး။ ။မေကာင္းေသာ, ကဲ့ရဲ့ဘြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ကုကၠဳစၥ (စက္ဆုပ္ဖြယ္အမူအရာ) ဟုေခၚ၏။ 
၄င္းသည္-- 
၁။ဟတၳကုကၠဳစၥႏွင္ ့ပါဒကုကၠဳစၥ = လက္ေျခေခါင္းမ်က္စိစေသာ ကုိယ္အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ား လႈပ္ရွားၿပီး  

   တည္ၿငိမ္မႈမရွ ိဣေျႏၵမရျဖစ္ေနျခင္း။ 
၂။ဝိနယကုကၠဳစၥ = အပ္ေလသလား, မအပ္ေလသလားဟ ုဝိနည္း၌သံသယျဖစ္ျခင္း။ 
၃။ဝိပၸဋိသာရကုကၠဳစၥ = ေနာင္တတဖန္ပူပန္ျခင္း။ 
 
ကရႏၵက ၾကည္ညိဳပုံ။ ။ဘရုားထ ံေပႆဟူေသာ လူတစ္ေယာက္ႏွင္ ့ကရႏၵကဟူေသာ ပရိဗုိဇ္တစ္ေယာက ္
ေရာက္လာ၏။ ဘုရားအနီးရွ ိရဟန္းေတာ္မ်ားစြာ လက္ေျခမလႈပ ္ေခ်ာင္းမဟန္႕ဘ ဲပကတိတည္ၿငိမ္ေနသည္ကု ိ
ေတြ႕ရ၍ “ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတြကု ိဒီလုိတည္ၿငိမ္ေနေအာင ္ဆုံးမထားတာ ၾကည္ညိဳစရာဘ”ဲဟ ုေလွ်ာက ္
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၏။ ဤတြင္ ျမတ္စြာဘုရားက ကိေလသာအာသေဝါ ကုန္ခန္းၿပီးျဖစ္လုိ႕၊ သတိပ႒ာန္တရားမ်ား က်င့္သုံးေနၾက 
၍ ဤကဲ့သုိ႕တည္ၿငိမ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပ၏။ 
 
ေကာသလမင္းႀကီး ေလွ်ာက္ပုံ။ ။အခါတပါး ေကာသလမင္းႀကီး သူ႕အမတ္မ်ားအေၾကာင္း ဤသုိ႕ေလွ်ာက္၏။ 
“တပည့္ေတာ္ဟာ ႀကိဳက္တဲ့အမိန္႕ေပးႏုိင္တဲ ့အၾကြင္းမဲ့အာဏာပုိင ္ဘုရင္တစပ္ါးပါဘုရား။ ဒါေပမဲ ့နန္းေတာ္ထ ဲ
စည္းေဝးရွိလွ်င ္တပည့္ေတာ္ေျပာလုိ႕ မၿပီးေသးခင ္ဟုိအမတ္က ထေျပာ, ဒီအမတ္က ထေျပာန႕ဲ ဆူညံေနတာ 
ဘ။ဲ မနည္း ေတာင္းပန္ယူရတယ ္ဘုရား။ ျမတ္စြာဘုရားမွာေတာ့ ဒဏ္ေပးတာေတြမရွိဘ ဲပရိသတ္ကု ိၾသဝါဒ 
ေပးတာန႕ဲဘ ဲတပည့္ေတြဟာ တရားကု ိၿငိမ္ၿပီးနာယူေနၾကတယ ္ဘုရား”ဟ ုခ်ီးမြမ္းေလွ်ာက္ထားေလ၏။ 
 
ဥပတိႆ၏ ၾကည္ညိဳပုံ။ ။ရွင္သာရိပုၾတာအေလာင္း ဥပတိႆပရိဗုိဇ္ႀကီးသည္ ရာဇၿဂိဳလ္ၿမိဳ႕ထတဲြင ္တည္ၿငိမ ္
စြာ ဆြမ္းခံေနေသာ ရွင္မဟာအႆဇိမေထရ္ကုိေတြ႕ၿပီး “ဒီလုိတည္ၿငိမ္တာဟာ သူ႕သႏၱာန္မွာ တရားထူးရ 
မည္”ဟ ုမွန္းဆၿပီး သူ႕ကုိတရားေဟာရန ္ေတာင္းပန္၏။  
 
စကားေျပာလွ်င ္ဉာဏ္ဆင္ျခင။္    ။စကားေျပာလွ်င ္အမွားမပါေအာင္၊ အျပစ္ကင္းေအာင ္အက်ိဳးရွိမည့္စကား 
မ်ိဳးကုိသာ ဉာဏ္ျဖင့္ဆင္ျခင္၍ ေျပာရမည္။ 
 
မပ်ံ႕လြင့္ဘ ဲစိတ္လည္းတည္ေစ။     ။စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈမရွိေအာင ္တရားအားထုတ္သူမ်ား၌ သမထဝိပႆနာ 
ကမၼ႒ာန္းအာရု ံတစ္ခုခုကုိေသာ္၄င္း၊ သတိပ႒ာန္တပါးပါးကုိေသာ္၄င္း ပြားမ်ားေနရမည္။ သုိ႕မဟုတ ္စာေပ 
ပရိယတိၱတစ္ခုခ ုေလ့လာသင္ၾကား,ပုိ႕ခ်,ေရးသားျခင္း တစ္ခုခုကု ိျပဳလုပ္ေနရမည္။ 
 
ႏႈတ္ကုိထိမ္းခ်ဳပ ္အဟုတ္ခ်မ္းသာ။       ။မုသာဝါဒစသည့္ ဝစီဒုစရုိက္ေလးပါးမ ွေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္လွ်င ္ႏႈတ္ကု ိ
ေစာင့္ထိန္းႏုိင္သူဟ ုေခၚရ၏။ မဂ္ဖုိလ္မွဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ အက်ိဳးမရွိသည့္ ၃၂-ပါးေသာ တိရစ ၦာန 
ကထာ တုိ႕ကု ိေရွာင္ၾကဥ္ေစာင့္ထိန္းရမည္။ 
 
ရဟန္းမ်ား၌ ေျပာသင့္သည့္စကား ၁၀-မ်ိဳး 
၁။ အပၸိစ ၦကထာ=အလုိနည္းျခင္းကု ိအားေပးသည့္စကား။ 
၂။ သႏၱဳ႒ီကထာ=ေရာင့္ရမဲႈကု ိအားေပးသည့္စကား။ 
၃။ ပဝိေဝက ကထာ=တစ္ဦးတည္း တိတ္ဆိတ္တည္ၿငိမ္စြာေနျခင္းကိ ုအားေပးသည့္စကား။ 
၄။ အသံသဂၢ ကထာ=လူတုိ႕ႏွင့္ေရာေႏွာစြာေနျခင္းမ ွကင္းမႈကိ ုအားေပးသည့္စကား။ 
၅။ ဝီရိယာရမ ၻကထာ=ျပင္းစြာအားထုတ္မႈလုံ႕လကု ိျဖစ္ေစတတ္သည့္စကား။ 
၆။ သီလကထာ=သီလႏွင့္စပ္ေသာစကား။ 
၇။ သမာဓိကထာ=သမာဓိႏွင့္စပ္ေသာစကား။ 
၈။ ပညာကထာ=ဝိပႆနာပညာ, မဂ္ပညာႏွင့္စပ္ေသာစကား။ 
၉။ ဝိမုတိၱကထာ= ဖုိလ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား။ 
၁၀။ ဝိမုတိၱဉာဏ ဒႆနကထာ=ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္ႏွင္ ့စပ္ေသာစကား။ 
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၄။ နိရာသတိ ၱအနာဂေတ၊ အတီတ ံနာႏုေသာစတိ။ 
 ဝိေဝကဒႆီ ဖေႆသု၊ ဒိ႒ီသ ုစ န နီယတိ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။အၾကင္ပုဂိၢဳလ္သည္ မျဖစ္ေသးေသာ အနာဂတ္၌ “မည္သုိ႕ျဖစ္ပါေစ”ဟ ုကပ္ၿငိတြယ္တာ 
သာယာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မရွိ။ လြန္ေလၿပီးေသာ အတိတ္တရားကု ိစြဲ၍ အဖန္တလလဲ ဲစုိးရိမ္ပူပန္ျခင္းလ ဲမရွိ။ 
အေတြ႕ဟူသမွ ်ဖႆတုိ႕၌ နိစၥ,သုခ,အတၱမ ွကင္းဆိ္္တ္ျခင္းကု ိရႈေလ့ရွိ၏။ ၆၂-ပါးေသာ မိစၦာအယူတုိ႕တြင္လည္း 
မည္သည့္အယူကမွ ်ထုိပုဂိၢဳလ္ကု ိမေဆာင္အပ္။ ထုိကဲ့သုိ႕ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ိဳးကုိ ကိေလသာအပူေဘးမ ွၿငိမ္းေအးၿပီး 
ေသာ ပုဂိၢဳလ္ဟူ၍ ငါဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ 
 
အတိတ္ကုိေတြး မပူေဆြးန႕ဲ။ ။“ငါ့မ်က္စိအၾကည္သည္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင္ ့ပ်က္စီးခဲ့ေလၿပ”ီဟ ုပ်က္စီး 
ၿပီးေသာ မ်က္စိအၾကည္ကုိစြဲလမ္းတမ္းတ၍ ပူပန္ျခင္းမရွိ။ ထုိ႕အတ ူေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ လာဘ္ရျခင္း,အၿခံအရ ံ
မ်ားျခင္း, ေက်ာ္ေစာ္ျခင္း, ခ်မ္းသာျခင္းတုိ႕သည္ ဤမည္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင္ ့ပ်က္စီးခဲ့ေလၿပီဟ ုပ်က္စီးခဲ ့
ၿပီးေသာ အရာတုိ႕၌ စြဲလမ္းတမ္းတ ပူပန္ျခင္းမရွိ။ ထုိ႕ျပင ္ငါ့မိဘ ညီအစ္ကု ိေမာင္ႏွမသားခ်င္းတုိ႕သည္ 
ပ်က္စီးကုန္ၿပီဟ ုဉာတိဗ်သနကုိစြဲ၍ ပူပန္မႈမရွိ။ 
 
ဖႆတုိ႕၌ ကင္းဆိတ္ရမည္။ ။စကၡဳသမၹႆ စေသာ ဖႆအမ်ိဳးမ်ိဳး၌ “ဤအေတြ႕ကား ငါပင္ျဖစ္ေသာ 
အေတြ႕တည္း(အတၱ)၊ ငါ့ဥစၥာျဖစ္ေသာ အေတြ႕တည္း(အတၱနိယ)၊ ၿမေဲသာအေတြ႕တည္း(နိစၥ)၊ အခါခပ္သိမ္း 
ထင္ရွားရွိေသာ အေတြ႕တည္း(သႆတ)၊ ဘယ္အခါမ ွေဖါက္ျပန္ေျပာင္းလျဲခင္းမရွိေသာ အေတြ႕တည္း 
(အဝိပရိဏာမ)”ဟု ပုုထုဇဥ္အားျဖစ္တတ္ေသာ အတၱသေဘာ, အတၱနိယသေဘာ, နိစၥသေဘာ, သႆတ 
သေဘာ, အဝိပရိဏာမသေဘာမ ွကင္းဆိတ္ေသာ ရႈျမင္ျခင္းကု ိဆုိလုိသည္။  
 တနည္းအားျဖင္ ့ေရွး၌ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာအေတြ႕သည္ ျဖစ္ဆ,ဲျဖစ္လတၱံ႕ေသာ အေတြ႕မ ွဆိတ္သုဥ္း၏။ ျဖစ ္
ဆအဲေတြ႕သည္လည္း ျဖစ္ဖူး,ျဖစ္လတၱံ႕ေသာအေတြ႕မ ွဆိတ္သုဥ္း၏။ ျဖစ္လတၱံ႕ေသာအေတြ႕သည္လည္း 
ျဖစ္ၿပီး,ျဖစ္ဆ ဲအေတြ႕မ ွဆိတ္သုဥ္း၏ဟ ုရႈျမင္ျခင္းပင္တည္း။ 
 
ဘယ္ဒိ႒ိမ ွဆြဲေဆာင္မခံရ။ ။၆၂-ပါးေသာ မိစၦာဒိ႒ိတုိ႕သည္ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ခြင့္မရွိေအာင ္မဂ္တည္းဟ ူ
ေသာ မီးလွ်ံသင့္သည္ျဖစ္၍ အၾကြင္းမဲ့ပ်က္ျပဳန္းၿပီးျဖစ္ရကား ဤရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္ကု ိသံသရာဝၾဲသဃထသဲုိ႕ 
ေဆာင္ပုိ႕ေမွ်ာခ်ျခင္းငွာ မစြမ္းႏုိင္ေတာ့ ဟူလုိ။ 
 
၅။  ပတိလီေနာ အကုဟေကာ၊ အပိဟာလ ုအမစၦရီ။ 
 အပၸဂေဗၻာ အေဇဂုေစၦာ၊ ေပသုေဏေယ ်စ ေနာ ယုေတာ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။အၾကင္ရဟန္းသည္ ရာဂေဒါသ စေသာ အကုသိုလ္တရားတုိ႕မ ွတြန္႕ဆုတ္ေသာစိတ္ရွိ၏။ 
သူတပါးတုိ႕ အထင္ႀကီးေအာင ္ဟန္ေဆာင္မႈမျပဳတတ္။ ငါးျဖာအာရု ံကာမဂုဏ္ကု ိခုံမင္ေတာင့္တျခင္းလည္း မရွိ။ 
ဝန္တုိျခင္းလည္း ကင္း၏။ ကုိယ္ႏႈတ္စိတ္တုိ႕ျဖင္ ့တက္ၾကြေထာင္လႊားလ်က္ မာန္ခက္ထန္သူလည္း မဟုတ္။ 
သီလစသည္ႏွင့ ္ျပည့္စုံျခင္းေၾကာင္ ့ပညာရွိတုိ႕ စက္ဆုပ္ကဲ့ရဲ့အပ္ေသာ သေဘာမရွိ။ ကုန္းတုိက္ျခင္းလည္း 
မရွိေတာ့။ ဤကဲ့သုိ႕ေသာ ပုဂိၢဳလ္ကု ိကိေလသာမ ွၿငိမ္းေအးေသာပုဂိၢဳလ္ဟူ၍ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။  
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အကုသုိလ္ဆု ိတြန္႕ဆုတ္ရမည္။   ။ပုထုဇဥ္မ်ားသည္ ရာဂႏွင့္စပ္ေသာ အာရုံတုိ႕၌ ေပ်ာ္ရႊင္တတ္ၾက၏။ 
ေဒါသႏွင့္စပ္ေသာ တုိက္ပြဲခုိက္ပြဲမ်ားကု ိေမြ႕ေလ်ာ္တတ္၏။ ထုိသူမ်ားကု ိေလာကဘက္က သူရေဲကာင္းဟ ု
ခ်ီးမြမ္းၾက၏။ အရိယာမ်ားမွာကား ထုိရာဂေဒါသစသည္တုိ႕ႏွင္ ့စပ္ေသာအရာတုိ႕၌ ေပ်ာ္ပုိက္ေမြ႕ေလ်ာ္မႈ မရွိ။ 
တြန္႕ဆုတ္ေသာ စိတ္ရွိကုန္၏။ 
 
အ့ံၾသဖြယ္ျဖစ္ေအာင ္ဟန္ေဆာင္ျခင္း(၃) 
၁။ ပစၥယပဋိေသဝန=ပစၥည္းေလးပါးသုံးေဆာင္ပုံႏွင့္စပ္၍ ဟန္ေဆာင္ျခင္း။ 
၂။ ဣရိယာပထ=အမ်ားျမင္လွ်င ္အထင္ႀကီးေလာက္ေအာင ္အရိယာပုဂိၢဳလ္ႀကီးပမာ ဟန္ေဆာင္ကာ  
  သြားလာေနထုိင္၍ ဟန္ေဆာင္ျခင္း။ 
၃။ သာမႏၱဇပၸန=မိမိ၌မရွိေသာ တရားထူးမ်ား ရွိေလသည္ထင္ေအာင ္ဟန္ေဆာင္၍ မဂ္ဖိုလ္ႏွင့္နီးစပ္ေသာ  

စကားမ်ားကု ိေစာင္းပါးရိပ္ေခ် ေျပာဆုိျခင္း။ 
 
မခုံမင ္မတပ္မက္ျခင္း အပိဟာလု။  ။ငါးပါးအာရု ံကာမဂုဏ္ကု၄ိင္း, ဒါယကာကု၄ိင္း, အၿခံအရ ံပရိသတ ္
ဂုိဏ္းဂဏကု၄ိင္း, ပစၥည္းေလးပါးကိ၄ုင္း, ထိုထုိဘုံဘဝကု၄ိင္း, အတိတ ္အနာဂတ ္ပစၥဳပၸန္ခႏၶာကု၄ိင္း 
မတပ္မက ္မေတာင့္တ မခင္တြယ္ေသာ ရဟန္းသည္ အပိဟာလ ုမည္၏။ 
 
အေဇဂုစၦ ရဟန္း။ ။ဒုႆီလရဟန္းသည္ ပညာရိွတုိ႕ စက္ဆုပ္ကဲ့ရ့အဲပ္ေသာေၾကာင္ ့ေဇဂုစၦမည္၏။ 
သီလဝႏၱရဟန္းသည္ ပညာရွိတုိ႕မစက္ဆုပ ္မကဲ့ရ့အဲပ္ေသာေၾကာင္ ့အေဇဂုစ ၦရဟန္းမည္၏။ 
 
၆။ သာတိေယသ ုအနႆာဝီ၊ အတိမာေန စ ေနာ ယုေတာ။ 
 သေဏွာ စ ပဋိဘာနဝါ၊ န သေဒၶါ န ဝိရဇၨတိ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။အၾကင္ရဟန္းသည္ သာယာဖြယ္အာရု ံကာမဂုဏ္ဝတၳဳတုိ႕၌ မ်က္စ,ိနား,ႏွာ,လွ်ာ,ကုိယ,္စိတ ္ 
ပိတ္ထားအပ္ေသာ ဒါြရတုိ႕မ ွတသြင္သြင ္ယုိစီးထြက္ေသာ တဏွာတည္းဟူေသာ အရ ိအရြဲ မရွိ။ အလြန ္မာန ္
ေထာင္လႊားလ်က ္သူတပါးကု ိအထင္ေသးျခင္း, မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းလည္း မရွ။ိ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ သေဘာ 
လည္း ရွိ၏။ ထင္ျမင္ေသာ ဉာဏ္ပညာလည္း ရွိ၏။ အနိစၥ အစရွိေသာ သေဘာတုိ႕၌ ကုိယ္တုငိ္မ်က္ေမွာက ္
ဉာဏ္ျဖင့္ေရာက္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ သူတပါးတုိ႕ကု ိအားထားယုံၾကည္မႈလည္း မရွိ။ တပ္မက္ျခင္းကင္းၿပီးသည္ ျဖစ္၍ 
ယခုတပ္မက္ျခင္း ကင္းဆလဲည္း မဟုတ္။ ထုိရဟန္းမ်ိဳးကု ိအပူခပ္သိမ္း ၿငိမ္းေအးၿပီးေသာ ပုဂိၢဳလ္ဟူ၍ ငါဘုရား 
ေဟာေတာ္မူ၏။   
 
တဏွာအေစး မထြက္ေစရ။ ။ သတတိံခါး ပိတ္မထားလွ်င ္ႏွစ္သက္ဖြယ ္အဆင္း,အသ,ံအန,ံအရသာ, 
အေတြ႕တုိ႕ႏွင္ ့ေတြ႕ေသာအခါ မ်က္စ,ိနား,ႏွာ,လွ်ာ,ကိုယ္တုိ႕မ ွတဏွာအေစး အရိအရြဲမ်ား ယုိစီးဆင္းလာ၏။ 
ရဟႏၱာ၌ သတိတံခါးျဖင့ ္ဒြါရ(၆)ေပါက္ကိ ုပိတ္ဆုိထားၿပီးရုံမက အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္တည္းဟူေသာ မီးရွိန္သင့္၍ 
တဏွာအေစးမ်ား ေျခာက္ခမ္းၿပီးျဖစ္၍ ယိုစီးျခင္း မရွိေတာ့။ 
 
ႏူးည့ံရမည္။ ။ႏူးည့ံသိမ့္ေမြ႕ေသာ ကာယက,ံဝစီက,ံမေနာကံတုိ႕ႏွင္၄့င္း၊ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ေသာ အက်င့္တရား 
ေဗာဓိပကၡိယတရားတုိ႕ႏွင္၄့င္း ျပည့္စုံမႈရွိေစရမည္။ 



7 
 

 
 

ပဋိဘာန ္(၃)မ်ိဳး  
၁။ ပရိယတၱ ိပဋိဘာန=္ပိဋကတ္သုံးပုံကု ိသင္ယူၿပီးေသာ ရဟန္း၏ သင္ယူျခင္းကုိမွီ၍ျဖစ္ေသာ ဉာဏ္။ 
၂။ ပရိပုစၦာ ပဋိဘာန=္ပိဋကပါဠိ၏အနက ္အ႒ကထာကု ိအဖန္တလလဲ ဲေမးျမန္းၿပီးေသာ(သင္ယူၿပီးေသာ) 
        ရဟန္း၏ အဖန္တလလဲ ဲေမးျမန္းမႈကုိမွီ၍ျဖစ္ေသာဉာဏ္။ 
၃။ အဓိဂမ ပဋိဘာန=္ေဗာဓိပကၡိယ(၃၇)ပါး၊ မဂ(္၄)ပါး၊ ဖုိလ(္၄)ပါး၊ ပဋိသမိၻဒါ(၄)ပါး၊ အဘိညာဥ(္၆)ပါးတုိ႕ကု ိ 
        ရၿပီးေသာ ရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္၏ အတၳပဋိသမၻိဒါဉာဏ္ႏွင္ ့ပဋိဘာနပဋိသမိၻဒါဉာဏ္။ 
 
န သေဒၶါ။ ။သခၤါရတရားတုိ႕ကု ိအနိစၥ,ဒုကၡ,အနတၱဟ ုကုိယ္တုိင္သိၿပီးျဖစ္၍ ၄င္းတရားတုိ႕ကု ိသိေရး၌ 
သူတပါးတုိ႕၏ ေျပာစကားကု ိယုံၾကည္အားထားစရာ မလုိေတာ့။ 
 
ရွင္သာရိပုၾတာ၏ မယုံၾကည္မႈ။ ။အခါတပါး ျမတ္စြာဘုရားက ရွင္သာရိပုၾတာကု ိ“ဣေျႏၵ ၅-ပါးတုိ႕ကု ိ
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ပြားမ်ားလွ်င ္အၿမိဳက္နိဗၺာန္ကု ိရတယ္ဆုိတာ သင္ယုံသလား”ဟ ုေမးေတာ္မူေသာအခါ၊ 
ရွင္သာရိပုၾတာက “ဒီေနရာမွာ တပည့္ေတာ္ ျမတ္စြာဘုရားစကားကု ိယုံၾကည္လုိ႕ လက္ခတံာမဟုတ္ပါဘူး 
ဘုရား။ ကုိယ္ပုိင္အသဉိာဏ္ျဖင္ ့မသိျမင္ေသးသူေတြမွာေတာ့ သူတပါးကု ိအားကုိးၿပီး လက္ခံရတာ ျဖစ္ႏုိင ္
ပါတယ္ဘုရား”ဟ ုေလွ်ာက္ထားေလ၏။ (ဓမၼပဒ၊ အရဟႏၱဝဂ္၊ သာရိပုတၱဝတၳဳ။) 
 
“န ဝိရဇၨတ=ိတပ္မက္ျခင္းမ ွကင္းဆမဲဟုတ”္ဟူသည္။ ။ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ႏွင္ ့က်င့္ဆေဲသကၡပုဂိၢဳလ(္၇) 
ေယာက္တုိ႕သည္ ထုိထုိအာရုံတုိ႕၌ တပ္မက္ႏွစ္သက္ျခင္းမ ွကင္းဆျဲဖစ္၏။ ရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္တုိ႕မွာကား 
တပ္မက္ျခင္းမ ွကင္းၿပီးျဖစ္၏။ ထုိ႕ေၾကာင္ ့ရဟႏၱာကု ိ“တပမ္က္ျခင္းမ ွကင္းဆမဲဟုတ”္ဟ ုဆုိရ၏။ 
 
၇။ လာဘကမ်ာ န သိကၡတိ၊ အလာေဘ စ န ကုပၸတိ။ 
 အဝိရုေဒၶါ စ တဏွာယ၊ ရေသသ ုနာႏုဂိဇၥ်တိ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။အၾကင္ရဟန္းသည္ ပစၥည္းေလးပါး လာဘ္လာဘကု ိအလုိရွိေသာေၾကာင္ ့ပိဋကတ္က်မ္းဂန္ကု ိ
သင္ၾကားသည္မဟုတ္။ (ဝါ) ဓုတင္အက်င့္ကု ိက်င့္သည္လည္းမဟုတ္။ ပစၥည္းေလးပါး လာဘ္မရျခင္းေၾကာင္ ့
လည္း အမ်က္မထြက္။ ရူပတဏွာ, သဒၵတဏွာ, ဂႏၶတဏွာ, ရသတဏွာ, ေဖာ႒ဗၺတဏွာ, ဓမၼတဏွာဟူေသာ 
အေၾကာင္းေၾကာင္ ့ဆန္႕က်င္ဘက ္အမ်က္ေဒါသလည္း မရွိ။ အခ်ိဳအခ်ဥ္စေသာ ေဘာဇဥ္အရသာတုိ႕၌ တပ္မက ္
ေမာျခင္းလည္း မရွိ။ ထုိရဟန္းကု ိကိေလသာ အပူခန္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာရဟန္းဟူ၍ ငါဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ 
 
သိဖုိ႕ သင္၊ ၿငိမ္းဖုိ႕ က်င့္။   ။အခ်ိဳ႕ရဟန္းသည္ ပစၥည္းေလးပါး လာဘ္လာဘေပါမ်ားေအာင ္စာေပကု ိသင္ယ ူ
၏။ ထုိရဟန္းကား မိမိသိေအာင,္ သာသနာတည္ေအာင,္ ကိေလသာခ်ိဳးႏွိမ္ႏုိင္ေအာင,္ သံသရာက ထြက ္
ေျမာက္ေအာင ္သင္ယူ၏။ အခ်ိဳ႕ရဟန္းကား ပစၥည္းေလးပါးရလုိမႈေၾကာင္ ့ဓုတင္အက်င့္ကု ိက်င့္ၾက၏။ 
ထုိရဟန္းကား အလုိနည္းေအာင,္ ကိေလသာေခါင္းပါးေအာင ္က်င့္၏။ 
 
တဏွာေၾကာင္ ့ေဒါသမျဖစ္ေတာ့။    ။ေလာက၌ အာရုံငါးပါး၌ ခုံမင္တတ္ေသာတဏွာေၾကာင္ ့တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး, 
တစ္အိမ္ႏွင့္တစ္အိမ,္ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ, တစ္တိုင္းျပည္ႏွင္ ့တစ္တုိင္းျပည္ မညီမညြတ ္ဆန္႕က်င္ဘက္ျပ  ဳ
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လ်က ္လုယက္တုိက္ခုိက ္သတ္ျဖတ္ေနၾက၏။ ထုိရဟန္းကား ထုိတဏွာကုိအရင္းခံ၍ ဆန္႕က်င္မႈမရွိ။ ေဒါသ 
အပူမ ွၿငိမ္း၏။ 
 
၈။ ဥေပကၡေကာ သဒါ သေတာ၊ န ေလာေက မညေတ သမံ။ 
 န ဝိေသသ ီန နီေစေယ်ာ၊ တႆ ေနာ သႏၱ ိဥႆဒါ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။အၾကင္ရဟန္းသည္ အခါခပ္သိမ္း ကာယ,ေဝဒနာ,စိတ,ၱဓမၼဟူေသာ ေလးျဖာေသာ သတိပ႒ာန ္
တရားတုိ႕၌ အမွတ္ရမႈ သတိႏွင့္ျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍ အာရုံေျခာက္ပါးတုိ႕ႏွင္ ့ႀကံဳပါေသာ္လည္း ဝမ္းနည္းကင္းကြာ 
ဝမ္းသာမျပ ဳလ်စ္လ်ဴရႈတတ္၏။ လူအေပါင္း၌ အမ်ိဳးအႏြယ္ဇာတ ္အတတ္ပညာ ဂုဏ္သိကၡာအားျဖင္ ့တူသည္ဟ ု
မမွတ္ထင္တတ္။ ထူးကလဲြန္ျမတ္သည္ဟူ၍လည္း မမွတ္ထင္တတ္။ ယုတ္နိမ့္သည္ဟူ၍လည္း မမွတ္ထင္တတ္။ 
ထုိရဟန္းအား ပြါးမ်ားထူထပ ္ျဖစ္လာတတ္ေသာ ရာ,ေဒါသ,ေမာဟ,မာန,ဒိ႒,ိကိေလသ,ကမၼအားျဖင့ ္(၇)ေသာ 
တရားတုိ႕သည္ မရွိေတာ့ကုန္။ ထုိရဟန္းကု ိအပူခပ္သိမ္း ၿငိမ္းေအးၿပီးေသာ ရဟန္းဟူ၍ ငါဘုရား ေဟာေတာ ္
မူ၏။ 
 
ဆင္းရခဲ်မ္းသာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညွိ။ ။သတိပ႒ာန္ေလးပါး အၿမမဲျပတ္ပြားမ်ားေနေသာ ပုဂိၢဳလ္အား ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက ္
ဖြယ္ရာအာရုံမ်ားႏွင္ ့ေတြ႕ေသာ္လည္း ဝမ္းသာမႈ တပ္မက္မႈမျဖစ္။ မေကာင္းေသာ ရြံမုန္းဖြယ္ရာ အာရုံမ်ားႏွင္ ့
ေတြ႕ေသာ္လည္း မုန္းတီးမႈ အမ်က္ထြက္မႈ စိတ္ညစ္မႈ စိတ္ပ်က္မႈ ေဒါသ,ေဒါမနႆမ်ား မျဖစ္ေတာ့။ ခ်စ္ျခင္း, 
မုန္းျခင္းႏွစ္ဖက္သုိ႕ မေရာက္ေစဘ ဲသတိသမၸဇဥ္ျဖင္ ့ပ့ျဲပင္၍ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာသဖြယ ္အလည္ဗဟုိ၌ ရပ္တည္၍ 
လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း ဥေပကၡာ(ဆဠဂၤုေပကၡာ)ႏွင္ ့ျပည့္စုံေသာရဟႏၱာသည္ “ဥေပကၡက”မည္၏။ 
 
မဟာစည္ဆရာေတာ္၏ ဆဠဂၤုေပကၡာ အေၾကာင္း။     ။ “ရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္မ်ားမွာေတာ့ အၿမတဲမ္းျပည့္စုံေနတဲ ့
ဂုဏ္ဘ။ဲ ပုထုဇဥ္ပုဂိၢဳလ ္ေသကၡပုဂိၢဳလ္ေတြမွာေတာ့ ဝိပႆနာရႈခုိက ္ဒီဉာဏ္ေရာက္ခုိက္မွာသာ ျပည့္စုံပါတယ္။ 
ဒီဉာဏ္ႏွင့္ျပည့္စုံေနတဲ ့ပုဂိၢဳလ္ဟာ ရဟႏၱာ၏ဂုဏ္ႏွင္ ့အခုိက္အတန္႕အားျဖင္ ့ျပည့္စုံေနပါတယ္။ 
        (ပုရာေဘဒသုတ္တရားေတာ္၊ႏွာ-၂၂၈-၉။) 
 ဉာဏ္အလြန္ထက္ျမက္တဲ့သူဆုိရင ္ခုနစ္ရက္ေလာက္အတြင္းမွာ ဒီလ်စ္လ်ဴရႈႏုိင္တဲ့ဉာဏ္ကု ိေရာက ္
တတ္ပါတယ္။ ဒီလုိပုဂိၢဳလ္လ ဲအင္မတန္ရွားပါတယ္။ တစ္ရာမွာ တစ္ေယာက္ေလာက္ေတာင ္ေတြ႕ရခပဲါတယ္။ 
        (ပုရာေဘဒသုတ္တရားေတာ္၊ႏွာ-၂၂၂။) 
 
မွတ္ခ်က္။    ။ေသယ်မာန္,သဒသိမာန,္ဟီနမာန္ သံုးမ်ိဳးအေၾကာင္း ေရးွတုဝဋကသုတ္ ဂါထာနံပါတ္(၄)၌ျပန္ၾကည့္ပါ။ ဥႆဒတရား 
(၇)ပါးအေၾကာင္းကု ိဂါထာနံပါ(၆)၌ ၾကည့္ပါ။ 

 
၉။ ယႆ နိႆယနာ နတိၳ၊ ဉတြာ ဓမၼ ံအနိႆိေတာ။ 
 ဘဝါယ ဝိဘဝါယ ဝါ၊ တဏွာ ယႆ န ဝိဇၨတိ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။အၾကင္ရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္အား သခၤါရတရားတုိ႕ကု ိအနိစၥ,ဒုကၡ,အနတၱဟ ုသိျမင္ျခင္းေၾကာင္ ့စကၡဳ 
စသည္တုိ႕၌ တပ္မက္ျခင္း, မွားမွားယြင္းယြင္း သုံးသပ္ယူဆျခင္းအားျဖင့္ ၿငိကပ္စပ္မွီေၾကာင္း ျဖစ္ကုန္ေသာ 
တဏွာ,ဒိိ႒ိတုိ႕ မရွိေတာ့ကုန္။ အၾကင္ရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္အား ဘဝဒိ႒,ိသႆတဒိ႒ိ အက်ိဳးငွာ၄င္း၊ (ဝါ) ထုိထုိဘုံဘဝ 
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၌ အဖန္ဖန္ျဖစ္ျခင္းငွာ၄င္း၊ ဝိဘဝဒိ႒,ိဥေစၦဒဒိ႒ ိအက်ိဳးငွာ၄င္း၊ (ဝါ) ထုိထုိဘုံဘဝတုိ႕၌ အဖန္ဖန္မျဖစ္ျခင္းငွာ၄င္း 
တပ္မက္တတ္ေသာ တဏွာမရွိေတာ့ေပ။ 
 
မွီရာ(ဥပါဒါန)္ ၂-ပါး မရွိေတာ့။ ။ ပုထုဇဥ္ပုဂိၢဳလ္သည္ ရုပ္နာမ္သခၤါရတရားတုိ႕ကု ိနိစၥ,သုခ,အတၱဟ ု
ထင္မွတ္တတ္၏။ ရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္၌ကား သခၤါရတရားတုိ႕ကု ိအနိစၥ,ဒုကၡ,အနတၱဟ ုသိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့
တဏွာဒိ႒ိဟူေသာ အမွီအစြဲ ပေယာဂကင္းၿပီးျဖစ္၏။ ထုိ႕ေၾကာင္ ့စကၡဳစေသာ အတြင္းအာယတန(၆)ပါး 
တုိ႕ကု၄ိင္း၊ ရူပါရုံစေသာ အျပင္အာယတန(၆)ပါးတုိ႕ကု၄ိင္း တစ္စုံတစ္ခုကုိမွ် သာယာစြဲလမ္းမႈ တဏွာဟူေသာ 
မွီရာလည္း မရွိေတာ့။ ထုိတရားမ်ားကုိပင ္ငါပ,ဲ သူပ,ဲ အသက္ရွင္ေနေသာ သတၱဝါပ,ဲ အတၱပ,ဲ မေသမေပ်ာက ္
အၿမတဲည္ေနေသာ အေကာင္ပ,ဲ ေသၿပီး စင္ၾကယ္လြတ္ေျမာက္သြားေသာ အေကာင္ပ,ဲ ေသၿပီး ဘဝဆုံးသြား 
ေသာအေကာင္ပ ဲစသည္ျဖင္ ့ယူဆတတ္ေသာ ဒိ႒ိဟူေသာ မွီရာလည္းမရွိေတာ့။ 
 
ေသၿပီးေနာက ္ျဖစ,္မျဖစ ္ေတာင့္တျခင္းမရွိေတာ့။    ။ ပုထုဇဥ္မ်ား၌ ေသၿပီးလွ်င ္အတၱေခၚ ဝိညာဏ္ကေလး 
က ေနာက္ဘဝသုိ႕ ေျပာင္းေရြ႕သြားသည္ဟ ုယုံၾကည္တတ္၏။ ဤအယူစြဲကု ိဘဝဒိ႒ိဟ၄ုင္း၊ သႆတဒိ႒ိဟ ု
၄င္း ေခၚ၏။ တခ်ိဳ႕က ေသၿပီးလွ်င ္ဘဝဆုံး၏၊ ေနာက္ဘဝ မရွိေတာ့ဟုလည္း ယုံၾကည္တတ္၏။ ဤအယူစြဲကု ိ
ဝိဘဝဒိ႒ိဟ၄ုင္း၊ ဥေစၦဒဒိ႒ိဟ၄ုင္း ေခၚ၏။ ရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္၌ကား ဘဝျဖစ္ျခင္းကု၄ိင္း၊ ျပတ္ျခင္းကု၄ိင္း ေတာင့္တ 
ျခင္းမရွိေတာ့။ 
 
၁၀။ တ ံျဗဴမ ိဥပသေႏၱာတိ၊ ကာေမသ ုအနေပကၡိနံ။ 
 ဂႏၳာ တႆ န ဝိဇၨႏ ၱိ၊ အတရ ီေသာ ဝိသတိၱကံ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။ဝတၳဳကာမ ကိေလသာကာမတုိ႕၌ ငဲ့ကြက္ျခင္းမရွိေသာ ရဟႏၲာပုဂိၢဳလ္ကု ိကိေလသာအပ ူ
ၿငိမ္းၿပီးသူဟူ၍ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထုိရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္အား အဘိဇၥ်ာကာယဂႏ ၳစေသာ အထုံးအဖြဲ႕ 
ဂႏၳေလးပါး မရွိေတာ့ကုန္။ ထုိရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္ကု ိထုိထုိဘုံဘဝတုိ႕၌ ပ်ံ႕ႏွံ႕က်ယ္ဝန္းေသာ တဏွာနယ္ပယ္ကု ိ
လြန္ေျမာက္ၿပီးေသာ ပုဂိၢဳလ္ဟူ၍ ငါဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ 
 
မွတ္ခ်က္။ ။ဂႏၳေလးပါးအဓိပၸါယ္ကု ိမဟာဗ်ဴဟသုတ္ ဂါထာနံပါတ(္၁၈)၌ ျပန္ၾကည့္ပါ။ 
 
၁၁။ န တႆ ပုတၱာ ပသေဝါ၊ ေခတၱ ံဝတၳ  ဳစ ဝဇိၨတိ။ 
 အတၱာ ဝါပ ိနိရတၱာ ဝါ၊ န တသႎၼ ဥပလဗၻတိ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။ထုိရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္အား သားသမီးတုိ႕သည္၄င္း (ဝါ) သားသမီးတုိ႕၌ ငါ့ဟာဟ ုသိမ္းပုိက္တတ ္
ေသာ တဏွာတုိ႕သည္၄င္း၊ ဆင္ျမင္းကၽြဲႏြားစေသာ သတၱဝါတုိ႕သည္၄င္း (ဝါ) ဆင္ျမင္းကၽြဲႏြားစေသာ သတၱဝါ 
တုိ႕၌ ငါ့ဟာ,ငါ့ဥစၥာဟ ုသိမ္းပုကိ္တတ္ေသာ တဏွာတုိ႕သည္၄င္း၊ လယ္သည္၄င္း (ဝါ) လယ္၌ ငါ့ဟာဟ ုသိမ္း 
ပုိက္တတ္ေသာ တဏွာသည္၄င္း၊ အိမ္ယာၿခံေျမ စေသာ ေျမသည္၄င္း (ဝါ) အိမ္ယာၿခံေျမစေသာ ေျမ၌ ငါ့ဟာ 
ဟ ုသိမ္းပုိက္တတ္ေသာ တဏွာသည္၄င္း မရွိေတာ့။ ထုိရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္၌ အတၱဒိ႒ိသည္၄င္း ဥေစၦဒဒိ႒ိသည္၄င္း 
မရွိေတာ့။ 
 
၁၂။ ေယန န ံဝိဇၨံဳ ပုထုဇၨနာ၊ အေထာ သမဏျဗာဟၼဏာ။ 
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 တ ံတႆ အပုရကၡတံ၊ တသၼာ ဝါေဒသ ုေန’ဇတိ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။ပုထုဇဥ္ျဖစ္ေသာ နတ္လူတုိ႕သည္၄င္း၊ ထုိမွတပါး ပရိဗုိဇ္ရဟန္း ပုဏၰားတုိ႕သည္၄င္း ရာဂ 
စေသာ အျပစ္အနာျဖင္ ့စြပ္စြဲၾကကုန္၏။ ထုိစြပ္စြဲေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ရာဂစေသာ အျပစ္အနာအဆာသည္ 
ထုရိဟႏၱာပုဂိၢဳလ္အား မွန္ကင္းအလား ေရွ႕ေဆာင္ထားအပ္ေသာ အရာမဟုတ္ေတာ့။ ထုိ႕ေၾကာင္ ့ရဟႏၲာပုဂိၢဳလ ္
သည္ ကဲ့ရဲ့စြပ္စြဲျခင္းတုိ႕ေၾကာင္ ့တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိေတာ့။ 
 
ရာဂစသား ေရွ႕ေဆာင္မထားေတာ့။ ။ပုထုဇဥ္ပုဂိၢဳလ္တုိ႕သည္ ရာဂေဒါသစေသာတရားမ်ား ေစခုိင္းရာကု ိ
ျပဳလုပ္ေနၾကရ၏။ သူတုိ႕ေခၚေဆာင္ရာကု ိလုိက္ေနၾကရေသာေၾကာင္ ့သူတုိ႕က ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပသဖြယ္ျဖစ ္
ေန၏။ ထုိ႕ေၾကာင္ ့သူတုိ႕ေခၚေဆာင္ရာ လုိက္ေနၾကရ၏။ ျဖစ္ေနဆမဲဟုတ္ေတာင ္အႏုသယဓာတ္အေနျဖင့ ္
အေၾကာင္းညီညြတ္လွ်င ္ျဖစ္ဖုိ႕အဆင္သင့္ျဖစ္ေန၏။ ရဟႏၱာမ်ားမွာေတာ့ အႏုသယဓာတ္ပါမက်န ္အကုန္ပယ ္
လွန္ၿပီးျဖစ္သျဖင္ ့ရာဂစသည္တုိ႕ကု ိေခါင္းေဆာင္တင္စရာမလုိ။ သူ႕သႏၱာန္၌ ျဖစ္ႏုိင္ခြင္ ့အလ်င္းမရွိေတာ့။ 
ထုိ႕ေၾကာင္ ့ရဟႏၱာကု ိ“ေလာဘျဖစ္ေနသူ၊ ေဒါသျဖစ္ေနသူ၊ မာနျဖစ္ေနသူ၊ ေတြေဝေနသ”ူစသျဖင္ ့ကဲ့ရဲ့ႏုိင ္
ျခင္း မရွိေတာ့။ 
 
၁၃။ ဝီတေဂေဓာ အမစၦရီ၊ န ဥေႆသ ုဝဒေတ မုနိ။ 
 န သေမသ ုန ၾသေမသ၊ု ကပံၸ ေန’တ ိအကပိၸေယာ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။ထုိရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္သည္ ရူပသဒၵစသည့္အာရု ံကာမဂုဏ္တုိ႕၌ တပ္မက္ေမာျခင္းမွလည္း ကင္း၏။ 
ကုလ,လာဘ အာဝါသႏွင္ ့ဝဏၰ,ဓမၼာ ငါးျဖာေသာအဖုိ႕တုိ႕၌ ဝန္တုိျခင္းလည္း မရွိ။ ပစၥဳပၸန ္သံသရာ ႏွစ္ျဖစ္ေသာ 
ေလာကကု ိမေဖါက္မျပန ္အမွန္သိသည္ျဖစ္၍ မိမိထက္ျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂိၢဳလ္တုိ႕၌ “ငါႏွင့္ထုိသ ူအတူတူဟု၄င္း”, 
ဂုဏ္ရည္တူေသာ ပုဂိၢဳလ္တုိ႕၌ “ငါႏွင့္ထုိသ ူအတူတူဟ၄ုင္း”,  မိမိေအာက ္နိမ့္က်ေသာ ပုဂိၢဳလ္တုိ႕၌ “ငါႏွင့္ထုိသ ူ
အတူတူဟ၄ုင္း” မာန္မူေသာအားျဖင္ ့မေျပာၾကားတတ္။ တဏွာဒိ႒ိတုိ႕ျဖင္ ့ေဖါက္ျပန္မွားယြင္းစြာ ႀကံစည္ျခင္းမရွ ိ
သျဖင္ ့ေဖါက္ျပန္မွားယြင္းစြာ ၾကံစည္တတ္ေသာ တဏွာဒိ႒ိေနာက ္မလုိ္က္ေတာ့။ 
 
လိုရင္းအဓိပၸါယ္။    ။ ရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္သည္ တပ္မက္မႈတဏွာကု၄ိင္း၊ ဝန္တုိမႈ မစၦရိယကု၄ိင္း၊ ေသယ်မာန,္သဒိသ 
မာန္,ဟီနမာန္ဟူေသာ မာန္သုံးပါးကု၄ိင္း အျမစ္ျပဳတ္ေအာင ္ပယ္ႏႈတ္ၿပီးျဖစ္၏။ ထုိထိဘုုံဘဝတုိ႕၌ လူေကာင ္
နတ္ေကာင ္စသည္ျဖစ္ေအာင ္တည္ေဆာက္တတ္ေသာ တဏွာဒိ႒ိဟူေသာ အႀကံေကာင ္လက္သမား ၂-
ေယာက္ကုိလည္း အငုတ္ပါမက်န ္ပယ္လွန္ႏႈတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ (ထုိ႕ေၾကာင္ ့ရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္ကိ ုမည္သုိ႕မွ် မစြပ္စြဲႏုိင ္
ေတာ့ ဟူလုိ။) 
 
၁၄။ ယႆ ေလာေက သက ံနတိၳ၊ အသတာ စ န ေသာစတိ။ 
 ဓေမၼသ ုစ န ဂစၦတိ၊ သ ေဝ သေႏၱာတ ိဝုစၥတီတိ။ 
ျမန္မာျပန္။ ။အၾကင္ရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္အား ေလာက၌ ငါ့ဥစၥာဟ ုသိမ္းပုိက္တတ္ေသာ တဏွာမရွိေတာ့။ 
ကို္ယ္ပုိင္ဥစၥာ မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း စုိးရိမ္ျခင္းမရွိ။ ေတဘုမၼက သခၤါရတရားတုိ႕ေၾကာင့္လည္း မေရာက္သင္ ့
မေရာက္ထုိက္ေသာ အရာသုိ႕ ဆႏၵ,ေဒါသ,ဘယာ,ေမာဟ စသည္တုိ႕၏အစြမ္းေၾကာင္ ့မေရာက္ေတာ့။ စင္စစ ္
အမွန္အားျဖင့ ္ထုိရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္ကု ိပူပန္ခပ္သိမ္း ၿငိမ္းေအးၿပီးေသာသူဟူ၍ ဆုိအပ္ေပ၏။ 
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အစြဲမရွ ိေသာကမရွိ။ ။ရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္အား မည္သည့္ခႏၶာ မည္သည့္အရာ၌မွ် ငါ,ငါ့ဟာဟ ုသိမ္းပုိက္စြဲလမ္းမႈ 
တဏွာမရွိေတာ့။ ကုိယ္ပုိင္ဥစၥာအျဖစ ္စြဲလမ္းမႈမရွိသျဖင္ ့တစုံတခုေသာအေၾကာင္းေၾကာင္ ့ထုိခႏၶာတုိ႕၏ 
ပ်က္စီးျခင္း, အနာေရာဂါျဖစ္ျခင္း, ေဆြမ်ိဳးတုိ႕၏ပ်က္စီးျခင္း, ပစၥည္းဥစၥာတုိ႕ ဆုံးရႈံးျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္း 
ေၾကာင္ ့စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ေသာကမရွိေတာ့။ 
 
သခၤါရတုိ႕ေၾကာင္ ့အဂတိမေရာက္။ ။ေယာက္်ားမိန္းမ အုိးအိမ္တုိက္တာ ေရႊေငြရတနာ စသည္တုိ႕သည္ 
ရုပ္နာမ္သခၤါရတရားတုိ႕သာ ျဖစ္ကုန္၏။ ထုိသခၤါရတရားမ်ား ရရွိဖုိ႕အတြက ္မလားေရာက္အပ္ေသာ ဆႏၵာဂတ,ိ 
ေဒါသာဂတ,ိ ဘယာဂတ,ိ ေမာဟာဂတိတုိ႕သုိ႕ မလုိက္ေတာ့။ 
    

ပုရာေဘဒသုတံ ၱနိ႒ိတံံ။ 


