
 မဇ#ိမနကိာယ ်

၁—စဠူသညုတသတု ်

၁၇၆။ အက'(်ပု်သည် ဤသိ0 1ကား45ခဲ့ရပါသည်— 

အခါတစ်ပါး ြမတ်စွာဘုရားသည် သာဝတB ိြပည် ဝိသာခါ၏ ြပာသာဒြ်ဖစ်ေသာ ပုဗHာIံေကKင်း၌ သီတင်းသံုးေန

ေတာမ်ူစQ် အသRင်အာနST5သည် ညချမ်းအခါ ကိနး်ေအာင်းရာမှ ထလျက် ြမတ်စွာဘုရား ထသံိ0 ချQ်းကပ်၍ 

ြမတ်စွာဘုရားကို Iိေသစွာ Zိခိုး[ပီးလRင် သင့်ေလKရ်ာ၌ ထိုင်ေန၏၊ သင့်ေလKရ်ာ၌ ထိုင်ေနေသာ အသRင်အာနST5

သည် ြမတ်စွာဘုရားအား ဤစကားကို ေလRာက်ထား၏ “ြမတ်စွာဘုရား အခါတစ်ပါး၌ ြမတ်စွာဘုရားသည် သက]

တိုင်း နဂရကမည်ေသာ သာကီဝင်မင်းတိ0၏ နဂိံုး၌ ေနေတာမ်ူပါ၏၊ ြမတ်စွာဘုရား ထိုအခါ၌ အက'(်ပု်အား 

‘အာနST5 ငါသည် ယခုအခါ၌ သုညတဝိဟာရြဖင့် အaကိမ်မKး စွာ ေန၏’ဟု မိbေ်တာမ်ူေသာ စကားကို 

ြမတ်စွာဘုရား၏ မျက်ေမှာက်ေတာမ်ှ 1ကား45ခဲ့ရပါ၏၊ မျက်ေမှာက်ေတာမ်ှ ခံယူခဲ့ရပါ၏၊ ြမတ်စွာဘုရား ဤသိ0

1ကားြခင်း ဤသိ0ခံယူြခင်းသည် ေကာင်းစွာ1ကား ြခင်း ေကာင်းစွာခံယူြခင်း ေကာင်းစွာ (လှံးုသွင်းြခင်း ေကာင်း

စွာ ေဆာင်မှတ်ြခင်း ြဖစ်ပါသေလာ”ဟု (ေလRာက်၏ )။ 

အာနST5 စင်စစ် သင်၏ ဤသိ0d1ကားြခင်း ဤသိ0ခံယူြခင်းသည် ေကာင်းစွာ 1ကားြခင်း ေကာင်းစွာ ခံယူြခင်း 

ေကာင်းစွာ (လှံးုသွင်းြခင်း ေကာင်းစွာ ေဆာင်မှတ်ြခင်း ြဖစ်၏၊ အာနST5 ငါသည် ေZးအခါ၌လည်းေကာင်း၊ ယခု

အခါ၌လည်းေကာင်း သုညတဝိဟာရြဖင့် အaကိမ်မKးစွာ ေန၏၊ အာနST5 ဥပမာအား ြဖင့် ဤမိဂါရမာတာမည်

ေသာ ဝိသာခါ၏ြပာသာဒသ်ည် ဆင် S5ွး ြမင်း ြမည်းမှလည်းေကာင်း၊ ေfေငွမှလည်းေကာင်း၊ မိနး်မေယာကKး်

တိ0၏ ေပါင်းဆံစုည်းေဝးြခင်းမှလည်းေကာင်း ကင်းဆတိ်၏။ ရဟနး် အေပါင်းကို စွဲ၍ြဖစ်ေသာ တစ်ခုတည်း

ေသာ ဤမကင်းဆတိ်သည်၏ အြဖစ်သည်သာ Zိ၏။ အာနST5 ဤအတူပင်လRင် ရဟနး်သည် gာအမှတ်ကို (လှံးုမ

သွင်းမူ၍ လအူမှတ်ကို (လှံးုမသွင်းမူ၍ ေတာအမှတ်ကို စွဲ၍ြဖစ်ေသာ တစ်ခုတည်းေသာ သညာကို (လှံးုသွင်း၏၊ 

ထိုပုဂhိiလ်၏ စိတ်သည် ေတာအမှတ်၌ ေြပးဝင်၏၊ 1ကည်လင်၏၊ ေကာင်းစွာတည်၏၊ လတွ်လတွ်ဝင်၏။ ထို

ရဟနး်သည် ဤသိ0သိ၏ “gာဟူေသာ အမှတ်ကို စွဲ၍ြဖစ်ကုနေ်သာ ကိေလသာဟူေသာ ပူပနြ်ခင်းတိ0သည် ဤ

ေတာ ဟူေသာ အမှတ်၌ မZိကုန။်◌လ့ဟူူေသာ အမှတ်ကိုစွဲ၍ ြဖစ်ကုနေ်သာ ကိေလသာဟူေသာ ပူပနြ်ခင်းတိ0သည် 



ဤေတာဟူေသာ အမှတ်၌ မZိကုန။် ေတာဟူေသာ အမှတ်ကို စွဲ၍ြဖစ်ေသာ တစ်ခုတည်းေသာ ဤပူပနြ်ခင်း 

မRသည်သာZိ၏”ဟု (သိ၏ )။ 

ထိုရဟနး်သည် “ဤေတာဟူေသာ အမှတ်သညာသည် gာဟူေသာ အမှတ်သညာမှ ကင်းဆတိ်၏”ဟု သိ၏၊ “ဤ

ေတာဟူေသာ အမှတ်သညာသည် လဟူူေသာ အမှတ်သညာမှ ကင်းဆတိ်၏”ဟု သိ၏။ ဤေတာ ဟူေသာ 

အမှတ်သညာကို စွဲ၍ြဖစ်ေသာ တစ်ခုတည်းေသာ ဤမကင်းဆတိ်သည်၏ အြဖစ်သည်သာ Zိ၏ဟု သိ၏။ ဤသိ0 

ထိုေတာဟူေသာ အမှတ်သညာ၌ အ1ကင်ပူပနြ်ခင်းသည် အ1ကင်အေ1ကာင်းေ1ကာင့် မြဖစ်၊ ထိုအေ1ကာင်းေ1ကာင့် 

ထိုပူပနြ်ခင်းကို ကင်းဆတိ်၏ဟု အဖနဖ်နk်၏။ ထိုေတာဟူေသာ အမှတ် သညာ၌ အ1ကင်ပူပနြ်ခင်းသည် 

lကင်းကျန၏်၊ ထင်ZားZိေသာ ထိုပူပနြ်ခင်းကို “ဤပူပနြ်ခင်းသည် Zိ၏”ဟု သိ၏။ အာနST5 ဤသိ0လည်း ထို

ရဟနး်အားဟုတ်မှနတ်ိုင်း မေဖာက်မြပနေ်သာ သေဘာZိေသာ စင်1ကယ်ေသာ ဤသုညတ၏ ြဖစ်ေပmမnသည် 

ြဖစ်၏။ 

၁၇၇။ အာနST5 တစ်ဖန ်ထိ0dြပင်လည်း ရဟနး်သည် လဟူူေသာ အမှတ်သညာကို (လှံးုမသွင်းမူ၍ ေတာ ဟူေသာ 

အမှတ်သညာကို (လှံးုမသွင်းမူ၍ ပထဝီဟူေသာ အမှတ်သညာကို စွဲ၍ြဖစ်ေသာ တစ်ခု တည်းေသာ သညာကို 

(လှံးုသွင်း၏၊ ထိုရဟနး်၏စိတ်သည် ပထဝီဟူေသာ အမှတ်သညာ၌ ေြပးဝင်၏၊ 1ကည်လင်၏၊ ေကာင်းစွာ

တည်၏၊ လတွ်လတွ်ဝင်၏။ အာနST5 ဥပမာအားြဖင့် ငုတ်တစ်ရာြဖင့် ေကာင်းစွာ ြဖbက်ျက်ထားေသာ 

S5ွးလားဥသဘ အေရသည် အတွbအ်လိပ်ကင်းသကဲ့သိ0 ဤအတူပင်လRင် ရဟနး် သည် ဤေြမ၌ ြမင့်ရာအရပ် 

နမိ့်ရာအရပ် ြမစ်အသွားခက်ေသာအရပ် ငုတ်ဆးူZိေသာအရပ် ေတာင်ြဖင့် မညီoွတ်ေသာအရပ် ထိုအလံးုစံုေသာ 

အရပ်ကို (လှံးုမသွင်းမူ၍ ပထဝီဟူေသာ အမှတ်သညာကို စွဲ၍ ြဖစ်ေသာ တစ်ခုတည်းေသာ သညာကို 

(လှံးုသွင်း၏၊ ထိုရဟနး်၏ စိတ်သည် ပထဝီဟူေသာ အမှတ် သညာ၌ ေြပးဝင်၏၊ 1ကည်လင်၏၊ ေကာင်းစွာ

တည်၏၊ လတွ်လတွ်ဝင်၏။ ထိုရဟနး်သည် ဤသိ0 သိ၏ “လဟူူေသာ အမှတ်ကို စွဲ၍ြဖစ်ကုနေ်သာ (ကိေလသာ

ဟူေသာ) ပူပနြ်ခင်းတိ0သည် ဤပထဝီဟူေသာ အမှတ်၌ မZိကုန။် ေတာဟူေသာ အမှတ်ကို စွဲ၍ြဖစ်ကုနေ်သာ 

(ကိေလသာဟူေသာ) ပူပနြ်ခင်းတိ0သည် ဤပထဝီဟူေသာ အမှတ်၌ မZိကုန၊် ပထဝီဟူေသာ အမှတ်ကို စွဲ၍ြဖစ်

ေသာ ဤတစ်ခုတည်းေသာ ပူပန ်ြခင်းမRသည်သာ Zိ၏”ဟု ( သိ၏ )။ 

ထိုရဟနး်သည် “ဤပထဝီဟူေသာ အမှတ်သညာသည် လဟူူေသာ အမှတ်သညာမှ ကင်းဆတိ်၏”ဟု သိ၏၊ 

“ဤပထဝီဟူေသာ အမှတ်သညာသည် ေတာဟူေသာ အမှတ်သညာမှ ကင်းဆတိ်၏”ဟု သိ၏။ ပထဝီ ဟူေသာ 



အမှတ်သညာကို စွဲ၍ြဖစ်ေသာ ဤတစ်ခုတည်းေသာ မကင်းဆတိ်သည်၏ အြဖစ် သည်သာ Zိ၏ဟု သိ၏။ ဤသိ0

လRင် ထိုပထဝီဟူေသာ အမှတ်သညာ၌ အ1ကင်ပူပနြ်ခင်းသည် အ1ကင် အေ1ကာင်းေ1ကာင့် မြဖစ်၊ ထိုအေ1ကာင်း

ေ1ကာင့် ထိုပူပနြ်ခင်းကို ကင်းဆတိ်၏ဟု အဖနဖ်နk်၏။ ထိုပထဝီ ဟူေသာ အမှတ်သညာ၌ အ1ကင် ပူပနြ်ခင်း

သည် lကင်းကျန၏်၊ ထင်ZားZိေသာ ထိုပူပနြ်ခင်းကို “ဤပူပန ်ြခင်းသည်Zိ၏”ဟု သိ၏။ အာနST5 ဤသိ0လည်း 

ထိုရဟနး်အားဟုတ်မှနတ်ိုင်း မေဖာက်မြပနေ်သာ သေဘာZိေသာ စင်1ကယ်ေသာ ဤသုညတ၏ ြဖစ်ေပmမnသည် 

ြဖစ်၏။ 

၁၇၈။ အာနST5 တစ်ဖနထ်ိ0dြပင်လည်း ရဟနး်သည် ေတာဟူေသာ အမှတ်သညာကို (လှံးုမသွင်းမူ၍ ပထဝီဟူေသာ 

အမှတ်သညာကို (လှံးုမသွင်းမူ၍ အာကာသာနqာယတနသညာကို စွဲ၍ြဖစ်ေသာ တစ်ခု တည်းေသာ သညာကို 

(လှံးုသွင်း၏၊ ထိုရဟနး်၏ စိတ်သည် အာကာသာနqာယတနသညာ၌ ေြပးဝင်၏၊ 1ကည်လင်၏၊ ေကာင်းစွာ 

တည်၏၊ လတွ်လတွ်ဝင်၏။ ထိုရဟနး်သည် ဤသိ0 သိ၏ “ေတာ ဟူေသာ အမှတ်သညာကို စွဲ၍ြဖစ်ကုနေ်သာ 

(ကိေလသာဟူေသာ) ပူပနြ်ခင်းတိ0သည် ဤအာကာသာနqာယတန သညာ၌ မZိကုန။် ပထဝီဟူေသာ အမှတ်သညာ

ကို စွဲ၍ြဖစ်ကုနေ်သာ (ကိေလသာဟူေသာ) ပူပနြ်ခင်းတိ0သည် ဤအာကာသာနqာယတန သညာ၌ မZိကုန၊် အာကာ

သာနqာယတနသညာကို စွဲ၍ြဖစ်ေသာ ဤတစ်ခုတည်းေသာ ပူပနြ်ခင်းမRသည်သာ Zိ၏”ဟု (သိ၏)။ ထိုရဟနး်

သည် “ဤအာကာသာနqာယတန သညာသည် ေတာဟူေသာ အမှတ်သညာမှ ကင်းဆတိ်၏”ဟု သိ၏၊ “ဤ

အာကာသာနqာယတနသညာ သည် ပထဝီဟူေသာ အမှတ်သညာမှ ကင်းဆတိ်၏”ဟု သိ၏။ အာကာသာနqာယ

တနသညာကို စွဲ၍ြဖစ် ေသာ ဤတစ်ခုတည်းေသာ မကင်းဆတိ်သည်၏ အြဖစ်သည်သာ Zိ၏ဟု သိ၏။ ဤသိ0

လRင် ထို အာကာသာနqာယတနသညာ၌ အ1ကင်ပူပနြ်ခင်းသည် အ1ကင်အေ1ကာင်းေ1ကာင့် မြဖစ်၊ ထိုအေ1ကာင်း 

ေ1ကာင့် ထိုပူပနြ်ခင်းကို ကင်းဆတိ်၏ဟု အဖနဖ်နk်၏။ ထိုအာကာသာနqာယတနသညာ၌ အ1ကင်ပူပန ်ြခင်း

သည် lကင်းကျန၏်၊ ထင်ZားZိေသာ ထိုပူပနြ်ခင်းကို “ဤပူပနြ်ခင်းမRသာ Zိ၏”ဟု သိ၏။ အာနST5 ဤသိ0လည်း 

ထိုရဟနး်အားဟုတ်မှနတ်ိုင်း မေဖာက်မြပနေ်သာ သေဘာZိေသာ စင်1ကယ်ေသာ ဤ သုညတ၏ ြဖစ်ေပmမnသည် 

ြဖစ်၏။ 

၁၇၉။ အာနST5 တစ်ဖနထ်ိ0dြပင်လည်း ရဟနး်သည် ပထဝီဟူေသာ အမှတ်သညာကို (လှံးုမသွင်းမူ ၍ အာကာသာန

qာယတနသညာကို (လှံးုမသွင်းမူ၍ ဝိညာဏqာယတနသညာကို စွဲ၍ြဖစ်ေသာ တစ်ခု တည်းေသာ သညာကို 

(လှံးုသွင်း၏၊ ထိုရဟနး်၏ စိတ်သည် ဝိညာဏqာယတနသညာ၌ ေြပးဝင်၏၊ 1ကည်လင်၏၊ ေကာင်းစွာ 



တည်၏၊ လတွ်လတွ်ဝင်၏။ ထိုရဟနး်သည် ဤသိ0 သိ၏ “ပထဝီသညာကို စွဲ၍ြဖစ်ကုနေ်သာ (ကိေလသာ

ဟူေသာ) ပူပနြ်ခင်းတိ0သည် ဤဝိညာဏqာယတနသညာ၌ မZိကုန။် အာကာသာနqာယတနသညာကို စွဲ၍ြဖစ်ကုန်

ေသာ (ကိေလသာဟူေသာ) ပူပနြ်ခင်းတိ0သည် ဤဝိညာဏqာ ယတနသညာ၌ မZိကုန။် ဝိညာဏqာယတန သညာ

ကို စွဲ၍ြဖစ်ေသာ တစ်ခုတည်းေသာ ဤပူပနြ်ခင်း မRသည်သာ Zိ၏”ဟု (သိ၏)။ ထိုရဟနး်သည် “ဤဝိညာဏqာ

ယတနသညာသည် ပထဝီဟူေသာ အမှတ်သညာမှ ကင်းဆတိ်၏”ဟု သိ၏၊ “ဤဝိညာဏqာယတနသညာသည် 

အာကာသာနqာယတန သညာမှ ကင်းဆတိ်၏”ဟု သိ၏။ ဤဝိညာဏqာယတနသညာကို စွဲ၍ြဖစ်ေသာ တစ်ခု

တည်းေသာ ဤ မကင်းဆတိ်သည်၏ အြဖစ်သည်သာ Zိ၏ဟု သိ၏။ ဤသိ0လRင် ထိုဝိညာဏqာယတနသညာ၌ 

အ1ကင် ပူပနြ်ခင်းသည် အ1ကင်အေ1ကာင်းေ1ကာင့် မြဖစ်၊ ထိုအေ1ကာင်းေ1ကာင့် ထိုပူပနြ်ခင်းကို ကင်းဆတိ်၏ဟု 

အဖနဖ်နk်၏။ ထိုဝိညာဏqာယတနသညာ၌ အ1ကင်ပူပနြ်ခင်းသည် lကင်းကျန၏်၊ ထင်ZားZိေသာ ထို ပူပနြ်ခင်း

ကို “ဤပူပနြ်ခင်းမRသာ Zိ၏”ဟု သိ၏။ အာနST5 ဤသိ0လည်း ထိုရဟနး်အားဟုတ်မှနတ်ိုင်း မေဖာက်မြပနေ်သာ 

သေဘာZိေသာ စင်1ကယ်ေသာ ဤသုညတ၏ ြဖစ်ေပmမnသည် ြဖစ်၏။ 

၁၈ဝ။ အာနST5 တစ်ဖနထ်ိ0dြပင်လည်း ရဟနး်သည် အာကာသာနqာယတနသညာကို (လှံးုမသွင်း မူ၍ ဝိညာဏqာ

ယတနသညာကို (လှံးုမသွင်းမူ၍ အာကိqညာယတနသညာကို စွဲ၍ြဖစ်ေသာ တစ်ခုတည်း ေသာ သညာကို 

(လှံးုသွင်း၏၊ ထိုရဟနး်၏ စိတ်သည် အာကိqညာယတနသညာ၌ ေြပးဝင်၏၊ 1ကည် လင်၏၊ ေကာင်းစွာ 

တည်၏၊ လတွ်လတွ်ဝင်၏။ ထိုရဟနး်သည် ဤသိ0 သိ၏ “အာကာသာနqာယတန သညာကို စွဲ၍ြဖစ်ကုနေ်သာ 

(ကိေလသာဟူေသာ) ပူပနြ်ခင်းတိ0သည် ဤအာကိqညာယတနသညာ၌ မZိ ကုန။် ဝိညာဏqာယတနသညာကို 

စွဲ၍ြဖစ်ကုနေ်သာ (ကိေလသာဟူေသာ) ပူပနြ်ခင်းတိ0သည် ဤ အာကqိညာယတနသညာ၌ မZိကုန။် အာကqိညာ

ယတနသညာကို စွဲ၍ြဖစ်ေသာ တစ်ခုတည်းေသာ ဤ ပူပနြ်ခင်းမRသည်သာ Zိ၏”ဟု(သိ၏)။ ထိုရဟနး်သည် 

“ဤအာကိqညာယတနသညာသည် အာကာသာနqာ ယတနသညာမှ ကင်းဆတိ်၏”ဟု သိ၏၊ “ဤအာကိqညာ 

ယတနသညာသည် ဝိညာဏqာယတနသညာမှ ကင်းဆတိ်၏”ဟု သိ၏။ ဤအာကိqညာယတနသညာကို စွဲ၍ 

ြဖစ်ေသာ ဤတစ်ခုတည်းေသာ မကင်းဆတိ် သည်၏ အြဖစ်သည်သာ Zိ၏ဟု သိ၏။ ဤသိ0လRင် ထိုအာကိqညာ 

ယတနသညာ၌ အ1ကင်ပူပနြ်ခင်းသည် အ1ကင်အေ1ကာင်းေ1ကာင့် မြဖစ်၊ ထိုအေ1ကာင်းေ1ကာင့် ထိုပူပနြ်ခင်းကို 

ကင်းဆတိ်၏ဟု အဖနဖ်နk်၏။ ထို အာကိqညာယတနသညာ၌ အ1ကင်ပူပနြ်ခင်းသည် lကင်းကျန၏်၊ ထင်ZားZိ



ေသာ ထိုပူပနြ်ခင်းကို “ဤပူပန ်ြခင်းမRသာ Zိ၏”ဟု သိ၏။ အာနST5 ဤသိ0လည်း ထိုရဟနး်အားဟုတ်မှနတ်ိုင်း 

မေဖာက်မြပနေ်သာ သေဘာZိေသာ စင်1ကယ်ေသာ ဤသုညတ၏ ြဖစ်ေပmမnသည် ြဖစ်၏။ 

၁၈၁။ အာနST5 တစ်ဖနထ်ိ0dြပင်လည်း ရဟနး်သည် ဝိညာဏqာယတနသညာကို (လှံးုမသွင်းမူ၍ အာကိqညာယ

တနသညာကို (လှံးုမသွင်းမူ၍ ေနဝသညာ45သညာယတနသညာကို စွဲ၍ြဖစ်ေသာ တစ်ခု တည်းေသာ သညာကို 

(လှံးုသွင်း၏၊ ထိုရဟနး်၏စိတ်သည် ေနဝသညာ45သညာယတနသညာ၌ ေြပးဝင်၏၊ 1ကည်လင်၏၊ ေကာင်းစွာ

တည်၏၊ လတွ်လတွ်ဝင်၏။ ထိုရဟနး်သည် ဤသိ0 သိ၏ “ဝိညာဏqာ ယတနသညာကို စွဲ၍ ြဖစ်ကုနေ်သာ 

(ကိေလသာဟူေသာ) ပူပနြ်ခင်းတိ0သည် ဤေနဝသညာ45သညာ ယတနသညာ၌ မZိကုန။် အာကqိညာယတန

သညာကို စွဲ၍ြဖစ်ကုနေ်သာ (ကိေလသာဟူေသာ) ပူပနြ်ခင်း တိ0သည် ဤေနဝသညာ45သညာယတနသညာ၌ မZိ

ကုန။် ေနဝသညာ45သညာယတနသညာကို စွဲ၍ြဖစ် ေသာ တစ်ခုတည်းေသာ ဤပူပနြ်ခင်းမRသည်သာ Zိ၏”ဟု 

(သိ၏)။ ထိုရဟနး်သည် “ဤေနဝသညာ 45သညာယတနသညာသည် ဝိညာဏqာယတနသညာမှ ကင်းဆတိ်၏”

ဟု သိ၏၊ “ဤေနဝသညာ 45သညာ ယတနသညာသည် အာကqိညာယတနသညာမှ ကင်းဆတိ်၏”ဟု သိ၏။ 

ဤေနဝသညာ 45သညာ ယတနသညာကို စွဲ၍ြဖစ်ေသာ ဤတစ်ခုတည်းေသာ မကင်းဆတိ်သည်၏ အြဖစ်သည်

သာ Zိ၏ဟု သိ၏။ ဤသိ0လRင် ထိုေနဝသညာ45သညာယတနသညာ၌ အ1ကင်ပူပနြ်ခင်းသည် အ1ကင်အေ1ကာင်း 

ေ1ကာင့် မြဖစ်၊ ထိုအေ1ကာင်းေ1ကာင့် ထိုပူပနြ်ခင်းကို ကင်းဆတိ်၏ဟု အဖနဖ်နk်၏။ ထိုေနဝသညာ 45သညာယ

တနသညာ၌ အ1ကင်ပူပနြ်ခင်းသည် lကင်းကျန၏်၊ ထင်ZားZိေသာ ထိုပူပနြ်ခင်းကို “ဤပူပန ်ြခင်းမRသာ Zိ၏”

ဟု သိ၏။ အာနST5 ဤသိ0လည်း ထိုရဟနး်အားဟုတ်မှနတ်ိုင်း မေဖာက်မြပနေ်သာ သေဘာZိေသာ စင်1ကယ်ေသာ 

ဤသုညတ၏ ြဖစ်ေပmမnသည် ြဖစ်၏။ 

၁၈၂။ အာနST5 တစ်ဖနထ်ိ0dြပင်လည်း ရဟနး်သည် အာကိqညာယတနသညာကို (လှံးုမသွင်းမူ၍ ေနဝသညာ45

သညာယတနသညာကို (လှံးုမသွင်းမူ၍ (နစိuစေသာ) နမိိတ်မှကင်းေသာ (ဝိပဿ45) စိတ် (ငှ့်ယှQ်ေသာ သမာဓိကို 

စွဲ၍ြဖစ်ေသာ တစ်ခုတည်းေသာသညာကို (လှံးုသွင်း၏၊ ထိုရဟနး်၏စိတ်သည် (နစိuစေသာ) နမိိတ်မှ ကင်းေသာ 

(ဝိပဿ45) စိတ်(ငှ့်ယှQ်ေသာ သမာဓိ၌ ေြပးဝင်၏၊ 1ကည်လင်၏၊ ေကာင်းစွာ တည်၏၊ လတွ်လတွ်ဝင်၏။ ထို

ရဟနး်သည် ဤသိ0 သိ၏ “အာကိqညာယတနသညာကို စွဲ၍ ြဖစ်ကုနေ်သာ (ကိေလသာဟူေသာ) ပူပနြ်ခင်း

တိ0သည် ဤအနမိိတx ေစေတာသမာဓိသညာ၌ မZိကုန။် ေနဝသညာ45သညာယတနသညာကို စွဲ၍ြဖစ်ကုနေ်သာ 

(ကိေလသာဟူေသာ) ပူပနြ်ခင်းတိ0သည် ဤ အနမိိတx ေစေတာသမာဓိသညာ၌ မZိကုန။် ဤyပကာယကိုသာလRင် 



စွဲ၍ြဖစ်ေသာ အာယတနေြခာက်ပါး(ငှ့် စပ်ေသာ ဇီဝိတိေ{(Tဟူေသာ အေ1ကာင်းေ1ကာင့်ြဖစ်ေသာ ဤပူပနြ်ခင်း

မRသည်သာZိ၏”ဟု (သိ၏)။ ထို ရဟနး်သည် “ဤအနမိိတx ေစေတာသမာဓိသညာသည် အာကqိညာယတန

သညာမှ ကင်းဆတိ်၏”ဟု သိ၏၊ “ဤအနမိိတx ေစေတာသမာဓိသညာသည် ေနဝသညာ45သညာယတနသညာမှ 

ကင်းဆတိ်၏”ဟု သိ၏။ ဤ yပကာယကိုသာလRင် စွဲ၍ြဖစ်ေသာ အာယတနေြခာက်ပါး(ငှ့်စပ်ေသာ ဇီဝိတိေ{(T

ဟူေသာ အေ1ကာင်းေ1ကာင့် ြဖစ်ေသာ ဤမကင်းဆတိ်သည်၏ အြဖစ်သည်သာZိ၏ဟု သိ၏။ ဤသိ0လRင် ထိုအနိ

မိတx ေစေတာသမာဓိ သညာ၌ အ1ကင်ပူပနြ်ခင်းသည် အ1ကင်အေ1ကာင်းေ1ကာင့် မြဖစ်၊ ထိုအေ1ကာင်းေ1ကာင့် ထို

ပူပနြ်ခင်းကို ကင်းဆတိ်၏ဟု အဖနဖ်နk်၏။ ထိုအနမိိတx ေစေတာသမာဓိသညာ၌ အ1ကင် ပူပနြ်ခင်းသည် 

lကင်းကျန၏်၊ ထင်ZားZိေသာ ထိုပူပနြ်ခင်းကို “ဤပူပနြ်ခင်းမRသာ Zိ၏”ဟု သိ၏။ အာနST5 ဤသိ0လည်း ထို

ရဟနး် အားဟုတ်မှနတ်ိုင်း မေဖာက်မြပနေ်သာ သေဘာZိေသာ စင်1ကယ်ေသာ ဤသုညတ၏ ြဖစ်ေပmမnသည် 

ြဖစ်၏။ 

၁၈၃။ အာနST5 တစ်ဖနထ်ိ0dြပင်လည်း ရဟနး်သည် အာကိqညာယတနသညာကို (လှံးုမသွင်းမူ၍◌ေ့နဝသညာ45

သညာယတနသညာကို (လှံးုမသွင်းမူ၍ (နစိuစေသာ) နမိိတ်မှကင်းေသာ (ဝိပဿ45) စိတ်(ငှ့်ယှQ်ေသာ သမာဓိကို 

စွဲ၍ြဖစ်ေသာ တစ်ခုတည်းေသာသညာကို (လှံးုသွင်း၏၊ ထိုရဟနး်၏စိတ် သည် (နစိuစေသာ) နမိိတ်မှ ကင်းေသာ 

(ဝိပဿ45) စိတ်(ငှ့်ယှQ်ေသာ သမာဓိ၌ ေြပးဝင်၏၊ 1ကည်လင်၏၊ ေကာင်းစွာတည်၏၊ လတွ်လတွ်ဝင်၏။ ထို

ရဟနး်သည် ဤသိ0 သိ၏ “(နစိuစေသာ) နမိိတ်မှ ကင်းေသာ (ဝိပဿ45) စိတ်(ငှ့် ယှQ်ေသာ သမာဓိသည် }ပြပင်ရ 

ေစ့ေဆာရ်ေသာ တရားြဖစ်၏၊ }ပြပင်ရ ေစ့ေဆာရ် ေသာ တရားမှနသ်မRသည် မ~မဲ၊ ချiပ်ြခင်းသေဘာZိ၏”ဟု 

( သိ၏ )။ ဤသိ0သိေသာ ဤသိ0dြမင်ေသာ ထိုရဟနး်၏ စိတ်သည် ကာမာသဝမှလည်း လတွ်၏၊ ဘဝါသဝမှလည်း 

လတွ်၏၊ အဝိဇ�ာသဝမှလည်း လတွ်၏၊ လတွ်[ပီးေသာ ်“လတွ်[ပီ”ဟု အသိဉာဏ ်ြဖစ်၏။ “ပဋိသေ(�ေနမnကုန[်ပီ၊ 

ြမတ်ေသာ အကျင့်ကို ကျင့်သံုး[ပီး[ပီ၊ }ပဖွယ် ( မဂ် ) ကိစuကို }ပ[ပီး[ပီ၊ ဤ ( မဂ် ) ကိစu အလိ0ငှါ တစ်ပါးေသာ }ပ

ဖွယ်မZိေတာ ့[ပီ”ဟု သိ၏။ 

ထိုရဟနး်သည် ဤသိ0သိ၏ “ကာမာသဝကို စွဲ၍ ြဖစ်ကုနေ်သာ ပူပနြ်ခင်းတိ0သည် ဤအရိယမဂ် သညာ အရိယ

ဖိုလ်သညာ၌ မZိကုန။် ဘဝါသဝကို စွဲ၍ြဖစ်ကုနေ်သာ ပူပနြ်ခင်းတိ0သည် ဤအရိယမဂ် သညာ အရိယဖိုလ်

သညာ၌ မZိကုန။် အဝိဇ�ာသဝကို စွဲ၍ြဖစ်ကုနေ်သာ ပူပနြ်ခင်းတိ0သည် ဤအရိယမဂ် သညာ အရိယဖိုလ်သညာ၌ 

မZိကုန။် ဤyပကာယကိုသာလRင် စွဲ၍ြဖစ်ေသာ အာယတန ေြခာက်ပါး(ငှ့် စပ်ေသာ ဇီဝိတိေ{(Tဟူေသာ 



အေ1ကာင်းေ1ကာင့်ြဖစ်ေသာ ဤပူပနြ်ခင်းမRသာZိ၏”ဟု သိ၏။ ထိုရဟနး် သည် “ဤအရိယမဂ်သညာ အရိယ

ဖိုလ်သညာသည် ကာမာသဝမှ ကင်းဆတိ်၏”ဟု သိ၏၊ “ဤအရိယ မဂ်သညာ အရိယဖိုလ်သညာသည် ဘဝါသဝ

မှ ကင်းဆတိ်၏”ဟု သိ၏၊ “ဤအရိယမဂ်သညာ အရိယဖိုလ် သညာသည် အဝဇိ�ာသဝမှ ကင်းဆတိ်၏”ဟု 

သိ၏၊ ဤyပကာယကိုသာလRင် စွဲ၍ြဖစ်ေသာ အာယတန ေြခာက်ပါး(ငှ့်စပ်ေသာ ဇီဝိတိေ{(Tဟူေသာ အေ1ကာင်း

ေ1ကာင့်ြဖစ်ေသာ ဤမကင်းဆတိ်သည်၏ အြဖစ်သည် သာ Zိ၏ဟု သိ၏။ ဤသိ0လRင် ထိုအနမိိတx ေစေတာ

သမာဓိ သညာ၌ အ1ကင်ပူပနြ်ခင်းသည် အ1ကင် အေ1ကာင်းေ1ကာင့် မြဖစ်၊ ထိုအေ1ကာင်းေ1ကာင့် ထိုပူပနြ်ခင်းကို 

ကင်းဆတိ်၏ဟု အဖနဖ်နk်၏။ ထို အနမိိတx ေစေတာသမာဓိသညာ၌ အ1ကင်ပူပနြ်ခင်းသည် lကင်းကျန၏်၊ 

ထင်ZားZိေသာ ထိုပူပနြ်ခင်းကို “ဤပူပနြ်ခင်းမRသာ Zိ၏”ဟု သိ၏။ အာနST5 ဤသိ0လည်း ထိုရဟနး်အား

ဟုတ်မှနတ်ိုင်း မေဖာက် မြပနေ်သာ သေဘာZိေသာ စင်1ကယ်ေသာ အလနွအ်တုမZိ ြမတ်ေသာ သုညတ၏ ြဖစ်

ေပmမnသည် ြဖစ်၏။ 

၁၈၄။ အာနST5 အတိတ်ကာလက စင်1ကယ်မွနြ်မတ်ေသာ သုညတဖလသမာပတ်ကို ြပည့်စံုေစ၍ ေန1ကကုနေ်သာ 

သမဏြဗာဟ�ဏဟူသမRတိ0သည် ဤစင်1ကယ်မွနြ်မတ်ေသာ သုညတဖလသမာပတ်ကိုသာ ြပည့်စံုေစ၍ ေန1ကကုန်

[ပီ။ အာနST5 အ45ဂတ်ကာလ၌ စင်1ကယ်မွနြ်မတ်ေသာ သုညတဖလသမာပတ်ကို ြပည့်စံုေစ၍ ေနလတx ံ�ကုနေ်သာ 

သမဏြဗာဟ�ဏဟူသမRတိ0သည် ဤစင်1ကယ်မွနြ်မတ်ေသာ သုညတ ဖလသမာပတ်ကိုသာ ြပည့်စံုေစ၍ ေနကုနလ်

တx ံ�။ အာနST5 ယခုကာလ စင်1ကယ်မွနြ်မတ်ေသာ သုညတ ဖလသမာပတ်ကို ြပည့်စံုေစ၍ ေန1ကကုနေ်သာ သမဏ

ြဗာဟ�ဏဟူသမRတိ0သည် ဤစင်1ကယ်မွနြ်မတ်ေသာ သုညတဖလသမာပတ်ကိုသာ ြပည်စံုေစ၍ ေန1ကကုန၏်။ 

အာနST5 ထိုသိ0dြဖစ်ေသာေ1ကာင့် စင်1ကယ်မွန ်ြမတ်ေသာ ဤသုညတဖလသမာပတ်ကို ြပည့်စံုေစ၍ ေန1ကကုနအ်ံ့

ဟု ဤသိ0လRင် သင်တိ0ကျင့်ရမည်ဟု ( မိbေ်တာမ်ူ၏ )။ 

ြမတ်စွာဘုရားသည် ဤတရားေဒသ45ေတာက်ို ေဟာေတာမ်ူ၏။ အသRင်အာနST5သည် ြမတ်စွာဘုရား၏ တရား

ေဒသ45ေတာက်ို ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ လနွစ်ွာ (စှ်သက်ေလ[ပီ။ 

ေZးဦးစွာေသာ စူဠသုညတသုတ် [ပီး၏။ 


