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ပ"ထ"ဇ%&'င့ေ်သာတာပနတိ်" ့!အသဉိာဏ!်ကွာြခားချက်!"၇#!မျိ<း 
 
အရိယညဏ!်ခ)နစပ်ါး 

(၁)“ရဟနး်တိ* ့၊ ထိ*ြမတ်ေသာ အယ6သည ်မညသ်ိ*လ့9င ်ဆငး်ရဲက*နဆ်ံ*းရန ်ြဖစသ်နညး်ဆိ*ေသာ်- 

ဤသာသနာ၌ ရဟနး်သည ်ေတာ၊ ေတာင၊် သစပ်ငရ်ငး်၊ ဆတိ်Eငမ်ိရာအရပ် တစခ်*ခ*သိ* ့ ချHးကပ်လျက် 

‘ငါ၏ အတွငး်သLMာနဝ်ယ် ဟ*တ်တိ*ငး်မOနစ်ာွ မသြိမငL်ိ*ငေ်Pကာငး် ြဖစေ်သာ စတိ်ထQကမRကိ* 

မပယ်အပ်ဘ ဲTOိေနသေလာ’ဟ6၍ စHးစားဆငြ်ခင၏်။ ကာမဂ*ဏ၌် စွEဲငြိခငး်၊ သ6တစပ်ါးကိ* 

ပျက်စးီေစလိ*ြခငး်၊ ထိ*ငး်မRိငး်ြခငး်၊ ပ6ပနြ်ခငး်၊ ေတးွေတာယံ*မOားြခငး်များ ြဖစေ်ပZေနသ6သည ်

ထQကေသာစတိ်TOိသ6 ြဖစ၏်။ ဤေလာကကိ* Pကံစညြ်ခငး်၊ တစပ်ါးေသာ ေလာကကိ* Pကံစညြ်ခငး်တိ*၌့ 

ေလက့ျက်အားထ*တ်ေနသ6၊ ခိ*က်ရနြ်ငငး်ခံ* ြပ[ေနသ6တိ*သ့ညလ်ညး် ထQကေသာ စတိ်TOိသ6များပင ်

ြဖစ၏်။ ယငး်သိ* ့ ဆငြ်ခင၍် မိမိသLMာနဝ်ယ် ထိ*ကဲသ့ိ*ေ့သာ စတိ်ထQကမRများ မTOိေPကာငး်သြိမငခ်ဲ့ေသာ် 

ထိ*ရဟနး်သည ်ေလာကမO လွနေ်ြမာက်၍ ပ*ထ*ဇHတိ*L့ Oင့ ်မဆက်ဆေံသာ ပထမ အရိယဉာဏက်ိ* 

ရေရာက်Eပီး ြဖစေ်လ၏။” 

 
(၂) ‘ရဟနး်တိ* ့၊ ထိ*မOတစပ်ါးလညး် အရိယာတပည့သ်ည ်‘ငါကား ဤအယ6ကိ* မOီဝဲပာွးများ၍ 

မျက်ေမOာက်ဒိ̀  ေအးြမEငမ်ိးချမ်းြခငး်ကိ* ရ၏ေလာ’ ဟ*ဆငြ်ခင၏်။ ယငး်သိ* ့ ဆငြ်ခင၍် မျက်ေမOာက် 

ဒိ̀  ေအးြမEငမ်ိးချမ်းြခငး်ကိ* ရTOိေPကာငး် သြိမငခ်ဲ့ေသာ် ထိ*အရိယာတပည့သ်ည ်ေလာကမO 

လွနေ်ြမာက်၍ ပ*ထ*ဇHတိ*L့ Oင့ ်မဆက်ဆေံသာ ဒ*တိယအရိယဉာဏက်ိ* ရေရာက်Eပီး ြဖစေ်လ၏။ 

 
(၃) ‘ရဟနး်တိ* ့၊ ထိ*မOတစပ်ါးလညး် အရိယာတပည့သ်ည ်‘ငါ၏ အယ6LOင့တ်6ေသာ အယ6TOိသည့ ်ရဟနး် 

ပ*ဏb ားတိ*သ့ည ်ဤသာသနာမO ြပငပ်၌ TOိပါ၏ေလာ’ ဟ6၍ ဆငြ်ခင၏်။ ယငး်သိ* ့ ဆငြ်ခင၍် 

ဤသာသနာမO ြပငပ်၌ ထိ*ကဲသ့ိ*ေ့သာအယ6LOင့ ်ြပည့စ်ံ*သည့ ်ရဟနး် ပ*ဏb ားများ မTOိေPကာငး် 

သြိမငခ်ဲ့ေသာ် ထိ*အရိယာ တပည့သ်ည ်ေလာကမO လွနေ်ြမာက်၍ ပ*ထ*ဇHတိ*L့ Oင့ ်မဆက်ဆေံသာ 

တတိယ အရိယဉာဏက်ိ* ရေရာက်Eပီး ြဖစေ်လ၏။” 

 
(၄) ‘ရဟနး်တိ* ့၊ ထိ*မOတစပ်ါးလညး် အရိယာတပည့သ်ည ်‘ငါကား အြပစ ်အာပတ်တစခ်* 

သင့ေ်ရာက်ခဲ့ေသာ် လျငြ်မနစ်ာွ က*စားေြဖေဖျာက်၍ ေနာက်ထပ်လညး် မကျdးလွနမိ်ေအာင ်

ေစာင့စ်ညး်ြခငး်ဟ6ေသာ အြမငြ်ပည့ဝ်Eပီးသ6တိ*၏့ ဓမfတာသေဘာLOင့ ်ြပည့စ်ံ*ပါ၏ေလာ’ ဟ6၍ 

ဆငြ်ခင၏်။ ယငး်သိ* ့ ဆငြ်ခင၍် ထိ*ကဲသ့ိ*ေ့သာ ဓမfတာသေဘာLOင့ ်ြပည့စ်ံ*ေPကာငး် သြိမငခ်ဲ့ေသာ် 
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ထိ*အရိယာတပည့သ်ည ်ေလာကမO လွနေ်ြမာက်၍ ပ*ထ*ဇHတိ*L့ Oင့ ်မဆက်ဆေံသာ စတ*တg အရိယ 

ဉာဏက်ိ* ရေရာက်Eပီး ြဖစေ်လ၏။ 

 
(၅) ရဟနး်တိ* ့၊ ထိ*မOတစပ်ါးလညး် အရိယာတပည့သ်ည ်‘ငါကား သတီငး်သံ*းေဖာ်တိ*၏့ ကိစijကးီငယ်၌ 

ေPကာင့P်ကစိ*က်ေနရသည့ ်တိ*ငေ်အာင ်ထိ*အမRတိ*၌့ ေမွkေလျာ်မေနဘ ဲြမတ်ေသာ 

သလီသမာဓိပညာဆိ*ငရ်ာ အကျင့တ်ရား၌ ထက်သနေ်သာ ငဲက့ွက်မRTOိြခငး် ဟ6ေသာ 

အြမငြ်ပည့စ်ံ*သ6တိ*၏့ ဓမfတာသေဘာLOင့ ်ြပည့စ်ံ*ပါ၏ေလာ' ဟ6၍ ဆငြ်ခင၏်။ ယငး်သိ* ့ ဆငြ်ခင၍် 

ထိ*ကဲသ့ိ*ေ့သာ ဓမfတာသေဘာLOင့ ်ြပည့စ်ံ*ေPကာငး် သြိမငခ်ဲ့ေသာ် ထိ*အရိယာတပည့သ်ည ်ေလာကမO 

လွနေ်ြမာက်၍ ပ*ထ*ဇHတိ*L့ Oင့ ်မဆက်ဆေံသာ ပlမအရိယဉာဏက်ိ* ရေရာက်Eပီး 

ြဖစေ်လ၏။ 

 
(၆) ‘ရဟနး်တိ* ့၊ ထိ*မOတစပ်ါးလညး် အရိယာတပည့သ်ည ်‘ငါကား ြမတ်စာွဘ*ရား၏ တရားကိ* 

ေဟာPကားသည့အ်ခါ လိ*လိ*လားလား နားစိ*က်နာယ6ြခငး်ဟ6ေသာ အြမငြ်ပည့စ်ံ*သ6တိ*၏့ အငအ်ားLOင့ ်

ြပည့စ်ံ*ပါ၏ေလာ’ ဟ6၍ ဆငြ်ခင၏်။ ယငး်သိ* ့ ဆငြ်ခင၍် ထိ*ကဲသ့ိ*ေ့သာ အငအ်ားLOင့ ်ြပည့စ်ံ*ေPကာငး် 

သြိမငခ်ဲ့ေသာ် ထိ*အရိယာတပည့သ်ည ်ေလာကမO လွနေ်ြမာက်၍ ပ*ထ*ဇHတိ*L့ Oင့ ်မဆက်ဆေံသာ 

ဆ`မအရိယဉာဏက်ိ* ရေရာက်Eပီး ြဖစေ်လ၏။ 

 
(၇) ရဟနး်တိ* ့၊ ထိ*မOတစပ်ါးလညး် အရိယာတပည့သ်ည ်‘ငါကား ြမတ်စာွဘ*ရား၏ တရားကိ* 

ေဟာPကားသည့အ်ခါ အနက်အဓိပoာယ်ကိ* သြိမင၍် တရားLOင့ ်ယOHေသာ ဝမ်းေြမာက်မRကိ* 

ရြခငး်ဟ6ေသာ အြမင ်ြပည့စ်ံ*Eပီး သ6တိ*၏့ အငအ်ားLOင့ ်ြပည့စ်ံ*ပါ၏ေလာ’ ဟ6၍ ဆငြ်ခင၏်။ ယငး်သိ* ့ 

ဆငြ်ခင၍် ထိ*ကဲသ့ိ*ေ့သာ အငအ်ားLOင့ ်ြပည့စ်ံ*ေPကာငး် သြိမငခ်ဲ့ေသာ် ထိ*အရိယာတပည့သ်ည ်ေလာက 

မO လွနေ်ြမာက်၍ ပ*ထ*ဇHတိ*L့ Oင့ ်မဆက်ဆေံသာ သတM မအရိယဉာဏက်ိ* ရေရာက် 

Eပီး ြဖစေ်လ၏။ 

‘ရဟနး်တိ* ့၊ ဤအဂp ါခ*နစပ်ါးLOင့ြ်ပည့စ်ံ*ေသာ အရိယာတပည့သ်ည ်ေသာတာပတM ိဖိ*လ်ကိ* 

မျက်ေမOာက်ြပ[Eပီး ြဖစေ်ပ၏” 

(ေကာသမqိယသ*တ်၊ စ6ဠယမကဝဂ်၊ မ6လပဏb ာသ၊ ၃၉၈) 


