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န�မ� တဿ ဘဂဝ�တ� အရဟ�တ� သမ�သမဒဿ 

 

r[mowdyÏmeokwf rSwfpk အက�်� 
ဒ�ဃန�က�ယ်၊ သ�တမ်ဟ�ဝ� ပ�ဠ��တ�်၊ ��-၂၃၁။ 

(၇၊ ၉၊ ၂၀) 

န�ဒ�န�် 
�ဟ�က��သ� = �မတ်စ��ဘ�ရ��  

တရ��န�သ� = ရဟန်�မ��� (ဘ�က, ဘ�ကန�, ဥပ�သက�, ဥပ�သ�က�)  

�နရ� = က��တ��င�်၊ ကမ�သဓမ န�ဂ���ရ��က�� (ယ�န� နယ���ဒလ�မ�) 
 
က��တ��င�်၌ �ဟ�ရ�ခင်�အ�က�င်� 

က��တ��င�်သ��မ���သည် ရ�သ�ဥတ� မတသ�ဖင�် က��ယ်စ�တ်�စပ်�� ခန�်က�န�်�ခင်�၊ �ရ��က �ပခ���သ� က�သ��လ်က��င�် 

�ပည�်စ���ခင်�၊ ရ�ငရ်ဟန်�မ� စ၍ အ�မ်�စ�က��ကန်တ��င�်အ�င်, အယ�တ်ဆ���အ���ဖင�် တ�ရစ�နမ်���တ��င�်အ�င,် ဤ 

သတ�ပ�နက်�� �လ�လ�လ��က်စ��မ ရ��ကသ�ဖင�် ဤနကခ်��သ� တရ��တ��က�� န�ယ�မ�တသ်��ရန ်စ�မ်���င်က၏။ 

ထ���က�င�် ဤက��တ��င�်၌ �ဟ�ရ�ခင်��ဖစ်သည။် 

 

(ဤသ�တ်က��သ�� နကန်�သည�် သ�ဘ�ရ���သ� ဒ�ဃန�က�ယ်၌ မဟ�န�ဒ�နသ�တ၊် မဇ �မန�က�ယ်၌ သတ�ပ�နသ�တ,် 

သ��ရ�ပမသ�တ၊် ��က�ပမသ�တ်၊ ရပ�လသ�တ်၊ မ�ဂ�ယသ�တ်၊ အ��န�သပ�ယသ�တ်တ��က�� ဤက��တ��င�် ၌ပင် 

�ဟ�သည။်) 

++++++++++++ 

 

ဥ�ဒသ အဓ�ပ�ယ်ဖ�င�်ဆ��ခ�က် 
 

ဧက�ယန = ဤသတ�ပ�နအ်က�င�်က�� တစ�်က�င�်တည်��သ�လမ်�ဟ�  �ဟ�ထ��၏။ 

    = �စလ်မ်�မက�� တစ်လမ်�တည်�သ� ��ဖ�င�်တန်��သ� လမ်�ရ���သ��က�င�်လည�် ဧက�ယန၊ 

    = အ�ဖမမ��� တစ�်ယ�က်တည်� က�င�်ရ�သ��က�င�်လည�် ဧက�ယန၊ 

   ] အ�မတ်ဆ����ဖစ�်သ� �မတ်စ��ဘ�ရ��၏ သ����သ�လမ်��ဖစ�်သ��က�င�်လည�် ဧက�ယန။ 

    = ဤသ�သန��တ�်တ�င်�၌သ�လင ်ရ���သ��က�င�် ဧက�ယန၊ 

    = က�င�်စ၏်အဆ���၌ န�ဗ�န်သ��သ�လင ်ဆ��က�်ရ�က်တတ်�သ��က�င�် ဧက�ယန၊ 

 

မဂဟ်�သည် 
 န�ဗ�နက်�� ရ�က�င�်, န�ဗ�နသ်��သ����က�င်�- �ဖစ�်သ��က�င�် မဂ၊် န�ဗ�နက်�� အလ��ရ���သ�သ�တ��သည ်

ရ��မ���ထ��က်�သ��က�င�် မဂ၊် က��လသ�တ��က�� သတ်�ဖတ၍် န�ဗ�နသ်�� သ���တတ�်သ��က�င�် မဂ။်  
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သတ�ပ�န်အက� �� ရ-ပ�� (ဝဏဘဏန�မတ� ဧက�ယနမဂဿ။ ၊၃၄၂) 

 ၁။ က��လသ�မ� စင်ကယ်��င�်ခင�်၊ 

 ၂။ စ���ရ�မ်မ�သ�ကမ� လ�န�်�မ�က်��င�်ခင်�၊ 

 ၃။ င���က�မ ပရ��ဒဝမ� လ�န�်�မ�က်��င�်ခင်�၊ 

 ၄။ က��ယဆ်င်�ရ��ခင်�မ� ခ�ပ်င�မ်��စ��င�်ခင်�၊ 

 ၅။ စ�တ်ဆင�်ရ��ခင�်မ� ခ�ပ်င�မ်��စ��င�်ခင်�၊ 

 ၆။ အရ�ယ�မဂ်��ဏ်က�� ရ��င�်ခင�်၊ 

 ၇။ န�ဗ�နက်�� မ�က်�မ��က်�ပ��င�်ခင်�၊ 

 

(�ဆ�င်ပ�ဒ်)  က��လညစ်�က� ကင်��ဝ��စရန်၊ 

  စ���ရ�မ်ပ��ဆ��, င���က�ကင်�ရန်၊ 

  က��ယ်,စ�တ်ဆင�်ရ� ခ�ပ်စ�ဖ��ရန၊် 

  မဂ,်န�ဗ�န ်အ�မန်ဆ��က်�ရ�က်ရန်၊ 

  တစ်လမ်�ထ� သ���မ�သတ�ပ�န။် 

   (ခ�မ�်��မ�ဆရ��တ�၏် �ယ�ဂ�သ�ဖ�ယ် အသ�ယ်သ�ယ)်   

�သ�က-ဟ�သည် 

 �ဆ�မ� �� စည�်စ�မ် ဂ�ဏ်သ�ရ ်စသညတ်��၏ ပ�ကစ်���ခင်��က�င�် ဝမ်�နည်��ခင်�သည ်�သ�က မည၏်။ 

တရ��က��ယ်မ�� �ဒ�သမ� �ဒ��၌ ယ��်သ� �ဒ�မနဿတည�်။  
 

ပရ��ဒဝ-ဟ�သည် 

 �ဆ�မ� �� စည�်စ�မ် ဂ�ဏ်သ�ရ ်စသညတ်��၏ ပ�ကစ်���ခင်��က�င�် င���က��မည်တမ်�သ�သည ်ပရ��ဒဝ မည်၏။ 

တရ��က��ယ်မ�� စ�တဇဝ�ပလ�သ သဒ�ပ်တည်�။ 
 

ဒ�က-ဟ�သည် 

ခ�က��ယ်၏ ဆင�်ရ�မတည�်။ တရ��က��ယ်မ�� ဒ�ကသဟဂ�တ် က�ယဝ�ည�ဏ်၌ ယ�်�သ� �ဝဒန�တည်�။ 
 

�ဒ�မနဿ-ဟ�သည် 

 ခ�စ်သ��င�် က��ရ�ခင်�, မခ�စ်သ��င�် တ��ရ�ခင်�, အလ��ရ��ရ� မရ�ခင�်, �ဆ�မ� ��စည်�စ�မ် ပ�ကစ်���ခင်�စ�သ� 

အ�က�င်�မ����က�င�် စ�တ်ထ�၌ ဆင�်ရ�မသည ်�ဒ�မနဿ မည်၏။ တရ��က��ယ်မ�� �ဒ�သမ��ဒ��၌ ယ�်�သ� 

�ဝဒန�တည်�။  
  

��ယဿ အဓ�ဂမ�ယ= အရ�ယ�မဂ်က�� ရရန်-ဟ�သည် 

 ဤ�နရ�၌ "အဂ�ရ�စပ်���င�် �ပည�်စ���သ� အရ�ယ�မဂ်က�� ရ�ခင�်င���ဖစ၏်"ဟ� ဆ��၏။ ထ���လ�က�တရ� 

မဂက်��ရရန် ၄င်�၏ �ရ�၌�ဖစ�်သ� �လ�က��ဖစသ်ည�် သတ�ပ�နမ်ဂက်�� ပ���မ���ရမည။် သ��မ�သ� �လ�က�တရ�မဂ် 

က�� ရမည်။ (ဧက�ယနမ�ဂ� ဝ�စတ� ပ�ဗဘ�ဂသတ�ပ�နမ�ဂ�။ ၊ ၃၃၇) 
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ခ� ��မ�မ်�ရ�ခင�်အ�က�င်�။  ။က�နသ်ည်မ���သည ်မ�မ�တ�� �ရ�င်�က�နက်�� ခ� ��မ�မ်�ကသက��သ�� အထကပ်� 

အက� �� ၇-ပ��က�� �ဖ�ပ�ခင်�သည ်ရဟန်�တ��အ��(�ယ�ဂ�တ��အ��) သတ�ပ�နအ်က�င�်၌ စ�တ်အ��ထကသ်နမ် 

�ဖစ�်စရန်အတ�က် �ပ�ခင�်�ဖစ်၏။  

ထ��သ�� �ဖ�ပလ��က်သ�ဖင�် ရဟန�်တ��သည ်ဤသ�တ်က�� တတ်က်ရ�အ�င ်သင်ယ�ထ��က၏် ဟ�၍၄င်� 

(ဥဂ�ဟတဗ�)၊ မ�မ��ပ��က်�အ�င် အဖနဖ်န ်�လ�လ�ထ��က၏် ဟ�၍၄င်� (ပရ�ယ�ပ�ဏ�-တဗ�)၊ တ်တက်အ�ဂ�� 

�ဆ�င်ထ��ထ��က်၏ဟ�၍၄င်�(ဓ��ရတဗ�)၊ တပည�်တ��က�� ပ��ခ�ထ��က၏် ဟ�၍၄င�်(ဝ��စတဗ�)၊  မ�တယ်�ကလ�မ�်မည။် 

(ဥဿ�ဟဇနနတ� ဝဏ� အဘ�သ�။ ၊၃၄၃။) 

 

ဝတသ�ဓကမ���။ ။ဤသတ�ပ�နအ်က�င�်�ဖင�် �ရ��ဘ�ရ��, ပ�စကဗ�ဒ�, ရဟ�မ��� က��လသ�တ��မ� 

စင်ကယ်ခ��က၏။ က�ခ�သညမ်�လ� �သ၍ အပ�မ��န�သ� သတ�အမတ်က�� �သ�ကမ� လ�န�်�မ�က်ခ��၏။ 

လင,်သ��, မ�ဘမ��� ဆ���၍ င���က��န�သ� ပဋ�စ�ရ�သညလ်ည်� ပရ��ဒဝမ� လ�န�်�မ�ကခ်��၏။ �ပ�င်က� ���န�သ� 

တ�ဿရဟန်�လည်� ဒ�ကမ� ခ�ပ်င�မ်�ခ��၏။ သက်တမ်�က�နသ်�ဖင�် �သရမည�်�ဘ�မ� �က�က�်န�သ� သ�က��-

မင�်က�� စ�တ်ဆင�်ရ��ခင�် �ဒ�မနဿမ� လ�တ�်�မ�က်ခ��၏။ 

 

သတ�ပ�န=သတ�ပ�န ်ဟ�သည်- 
 သတ�-အမ�တရ်မ + ပ�န- ကပ်၍တည်မ။ သတ�ပ�န = (က�ယ, �ဝဒန�, စ�တ, ဓမ တ��၌) စ��စ��မ�မ� 

သတ�ကပ်၍ တည်မ၊ (သတ� သက်ဝင်၍ မ�ပတ�်ဖစမ်၊ သတ�စ��မ�မ) 

 (�ဆ�င်) လ�နလ်�နက်�က�၊ အ���ထ�၌၊ စ��မ�တည်ဘ�၊ ထ��သတ�၊ သတ�ပ�န ်�ခ။ 

  

သတ�ပ�နတ်ရ�� ၄-ပ�� 

၁။ က�ယ��ပဿန� သတ�ပ�န ်= �ပ်အ �ပ�င�်က��ယ်၌ အဖနဖ်န ်အထပ်ထပ် သတ�ကပ်၍ မ�တမ်။ 

၂။ �ဝဒန��ပဿန� သတ�ပ�န ်= ခ�စ��မ �ဝဒန�တ��၌ အဖနဖ်န ်အထပ်ထပ် သတ�ကပ်၍ မ�တမ်။ 

၃။ စ�တ��ပဿန� သတ�ပ�န ်= စ�တ်၌ အဖနဖ်န ်အထပ်ထပ် သတ�ကပ်၍ မ�တ်မ။ 

၄။ ဓမ��ပဿန� သတ�ပ�န ်= သ�ဘ�တရ��တ��၌ အဖနဖ်န ်အထပ်ထပ် သတ�ကပ်၍ မ�တမ်။ 

 

သတ��လ�မ� ���ပ���ခင�် အ�က�င်� 
 သတ�သည ်တစ်ခ�တည်�ပင ်�ဖစ�်သ�်လည်� (၁) အခ�အ���မ�� က�ယ, �ဝဒန�, စ�တ, ဓမ-ဟ�၍ 

�လ�မ� �� က���ပ���သ��က�င�်၄င်�၊ (၂) ထ��အ���မ���၌ အသ�ဘ, ဒ�က, အန�စ, အနတ-ဟ� ပ�� �လ�မ� ���ပ���ခင်� 

�က�င�်၄င်�၊ (၃) သ�ဘ, သ�ခ, န�စ, အတ-ဟ��သ� ဝ�ပလ�သ �လ�ပ��တ��က�� ပယ်ခ��မ �လ�မ� ���ပ���ခင်��က�င�်၄င�် 

သတ�ပ�န ်�လ�မ� �� က���ပ��ရ၏။ 

 

 (�ဆ�င်) သတ� တစ်သ�, �ဖစ်တ��ပ�လည�်, ယ�ရ�အ���, �လ�ပ��စ��ခ��၊ ယ�ပ���ခင်�ရ�, �လ�မ� ��သ�တည်�၊  

ပယ်ခ��က�စ, �ဖစ်�ပနက်လင်, �လ�ပ� ပင်မ��, တ��ရ�ငပ်င�်စ�, �လ�မ� ���ဟ�သည်, မ�တ်�လ�  

သတ�ပ�န်တည်�။  



သတ�ပ�န်သ�တ် မ�တ်စ� 4 
 
စ��က်အ���လ�်စ�� 

 ၁။ ��ဏ်��ပ�� ရ�ဂစ��က် ရ���သ�သ�အ�� �ပလ�င်ထငရ်����သ� က�ယ��ပဿန� သတ�ပ�နသ်ည ်

သင�်�လ�်၏။ 

 ၂။ ��ဏ်ထက်ပ�� ရ�ဂစ��က် ရ���သ�သ�အ�� သ�မ်�မ��သ� �ဝဒန��ပဿန� သတ�ပ�နသ်ည ်

သင�်�လ�်၏။  

 ၃။ ��ဏ်��ပ�� ဒ��စ��က် ရ���သ�သ�အ�� စ�တ��ပဿန� သတ�ပ�နသ်ည ်သင�်�လ�်၏။ 

 ၄။ ��ဏ်ထက်ပ�� ဒ��စ��က် ရ���သ�သ�အ�� ဓမ��ပဿန� သတ�ပ�န်သည ်သင�်�လ�်၏။ 
 

လမ်�စအ်���လ�်စ�� 

 ၁။ ��ဏ်��ပ�� သမထယ�န�က က�င�်စ်ရ���သ�သ�အ�� န�မ�တရ်ရန် လ�ယ်က��သ� က�ယ��ပဿန� 

သတ�ပ�နသ်ည ်သင�်�လ�်၏။ 

 ၂။ ��ဏ်ထက်ပ�� သမထယ�န�က က�င�်စ်ရ���သ�သ�အ��  �ပလ�င်ထငရ်����သ� က�ယအ���၌ စ�တ်က 

ရတညမ်�နပ�, စ��နက်��ဝငစ်��, ထ��စ��နမ်�ထပ�� �ဝဒန�က�� ပ��င�်�ခ��ယ�က� မ�တ်တတ်�သ��က�င�် �ဝဒန�-

�ပဿန� သတ�ပ�နသ်ည် သင�်�လ�်၏။ (ဋ�၊၂၈၉။) 

 ၃။ ��ဏ်��ပ�� ဝ�ပဿန�ယ�န�က က�င�်စ်ရ���သ�သ�အ�� (အမ� ��အစ��အ���ဖင�်) အလ�နမ်က���ပ��သည၏် 

အ�ဖစ်သ���ရ�က်�သ� အ���ရ���သ� စ�တ��ပဿန� သတ�ပ�နသ်ည် သင�်�လ�်၏။ 

 ၄။ ��ဏ်ထက်ပ�� ဝ�ပဿန�ယ�န�က က�င�်စ်ရ���သ�သ�အ�� အလ�နက်���ပ��သည်၏ အ�ဖစသ်�� 

�ရ�က်�သ� (သည�,ဖဿစသည�် �စတသ�က်မ���၊ န�ဝရဏမ����ဖင�် မ����သ�)အ���ရ���သ� ဓမ��ပဿန�သည် 

သင�်�လ�်၏။ 
 

ဣဓ ဘ�က�ဝ ဘ�က-၌  
ဘ�က�ဝ- ဟ�သည ်တရ���တ�်က�� န�ယ�မည�် ပ�ဂ�လ်တ��က�� �ခ�ဝ�က�င�် စက��တည်�။  

သတ�ပ�နက်�� အ��ထ�တ်�သ� ပ�ဂ�လ်မ���မ�� ဘ�က, ဘ�ကန�, ဥပ�သက�, ဥပ�သ�က�မ, နတ်, �ဗဟ�-ဟ� 

မ���စ�� ရ��ပ�လ�က် "ဘ�က" ဟ� �ဟ��ခင်�မ�� ဘ�ရ��အဆ���အမက�� ခ�ယ�၍ က�င�်သ�တ��တ�င ်ရဟန်�သည် အဆ���-

အမ၏ တည်ရ��ဖစ်၍ အ�မတ်ဆ����ဖစ�်သ��က�င�် �ဟ��တ�်မ�၏။ ဤသ�� ရဟန�်က�� ပဓ�နထ��၍ �ဟ�ရ�၌ 

အပဓ�န�ဖစ�်သ� ဘ�ကန�, ဥပ�သက� စသညတ်��လ� ပ�ဝင်�တ��သညသ်�။ 

 

တနည်�အ���ဖင�်- ဤသတ�ပ�နအ်က�င�်က�� က�င�်သ�မ�နလ်င ်ဘ�က-မညသ်ညခ်�ည်�သ�တည်�။  

ထ���က�င�် ဘ�က- ရဟန�်သည ်(ဝ�) သတ�ပ�နက်�� အ��ထ�တ�်န�သ� ပ�ဂ�လ်သည-်ဟ� အနက် ၂-မ� �� 

�ပန်��င၏်။ (ပဋ�ပ�က� ဟ� �ဒ�ဝ� ဝ� �ဟ�တ� မ��ဿ� ဝ�, ဘ�ကတ� သခ� � ဂစတ�။ ၊ ၃၄၆။)  
 

က�ယ-က��ယ ်ဟ�သည် 

 စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ်ရ� ဆ�ပင ်အစရ���သ� �က��သတ��၏ �ဖစ�်ပရ�အရပ် �ဖစ�်သ��က�င�် က�ယ-ဟ� 

�ခ၏။ (သမ�ဟ�န က��ယ�တ� အဓ��ပ�တ�။ က�စ�တ�န� အ��ယ�တ� က��ယ�။ ၊ ၃၄၇။) 
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က�ယ��ပဿ�-က��ယ်ဟ�  �လ�ရ��၏-ဟ�သည ်

 ထ���ပက�ယ၌ �ဝဒန�ဟ�၍၄င�်, စ�တဟ်�၍၄င�်, ဓမဟ�၍၄င�် �နသည်မဟ�တ်။ က��ယ်ဟ� ဆ��အပ်�သ� 

အ�ပဿန���ဏ်၏ တည်ရ�ဝတ၌ 'က��ယ်'ဟ�၍သ�လင ်အဖနဖ်န်၍ �န�ခင်�သည်ဟ� အ�ခ���သ� �ဝဒန� 

စသညတ်���င�် မ�ရ����ပ� ပ��င�်�ခ��၍ �ခင�်က�� �ပဆ��၏။ 

 တနည်�။    ဆ�ပင,်�မ��ညင�် အစရ���သ� �က��သအစ�တ��မ� အလ�တ�်ဖစ�်သ� �ယ�က�်��, မ�န�်မဟ� 

အဖနဖ်န်၍ မ�န-ဟ� ဆ��လ��၏။  
 

က��ယ က�ယ��ပဿ�- �ပ်အ�ပ�င�်၌ �ပ်အ�ပ�င်�ဟ� အဖနဖ်န ်�လ�ရ��သည�်ဖစ၍်- ဟ�သည် 

 ဤဆ�ပငအ်စရ���သ� �ပ်အ�ပ�င�်က�� အန�စ, ဒ�က, အနတ, အသ�ဘ အ�ခင်�အရ�အ���ဖင�် အဖနဖ်န ်�လ� 

ရ��သည်�ဖစ၍် �န၏- ဟ� ဆ��လ��၏။ 
 

�ရ��ဆရ�တ��အဆ��- 

  ယ� ပဿတ� န တ� ဒ��၊ ယ� ဒ�� တ� န ပဿတ�။ 

  အပဿ� ဗဇ�တ မ��ဠ��၊ ဗဇမ��န� န မ�စတ�။ 

 လ�အ�ပ�င်�သည ်အကင�်ယ�က်���,မ�န်�မက�� �မင၏်ဟ� သည��ဖင�် မ�တထ်င၏် (ဝ�) �မင်၏ဟ� ဒ���ဖင�် 

အသ�မ����န၏။ ထ���ယ�က်���မ�န�်မ အစရ���သ� အရ�ဝတသည ်�မင်အပ်�သ� ဆ�ပငအ်စရ�� �သ� ဘ�တ�ပ် 

ဥပ�ဒ��ပ်အ�ပ�င�် မဟ�တ။် အကင် ဆ�ပငအ်စရ���သ� ဘ�တ�ပ် ဥပ�ဒ��ပ်အ�ပ�င်�က�� �မငအ်ပ်ပ�။ ထ���မင်အပ်�သ� 

ဆ�ပငစ်�သ� �ပ်အ�ပ�င်�က�� ပည�မ�က်စ��ဖင�် ဟ�တ်တ��င�်မ�နစ်�� မ�မင။်  

 ပည�မ�က်စ��ဖင�် ဟ�တ်တ��င�်မ�နစ်�� မ�မင်��င်ပ� �တ��ဝ�သ�သ�က�� င�, င�ဥစ�, င�အတ-ဟ� တဏ��,မ�န,ဒ�� 

က��လသ� အ���င်အဖ���ဖင�် ���ငဖ်��အပ်၏။ ထ��က��လသ�တ���ဖင�် အ���ငအ်ဖ�� ခ�ရ�သ�သ�သည ်သ�သရ�မ� 

မလ�တ�်�မ�က်��င။် (၊ ၃၄၇။) 
 

အ�တ�ပ�- �ပင�်ထန�်သ� လ��လဝ�ရ�ယရ��သ� 

 က��လသ�တ��က�� ပ��လ�င် ��ခ�က်�သ��စ��ငသ်ည�် �ပင်�ထန�်သ� ဝ�ရ�ယက�� အ�တ�ပ-ဟ� �ခ၏။ 

ထ��က��သ���သ� လ��လဝ�ရ�ယမ� �� ရ��သ�က�� အ�တ�ပ�-ဟ� �ခ၏။ 
 

 

 

သမဇ��န�- သမဇ�်�ဏ် ရ��သ�။  ။မ�နစ်�� အ�ပ��အ���ဖင�် သ�သ�က�� သမဇ်��ဏ်ရ��သ�ဟ� ဆ��၏။ 

သမဇ�်�ဏ်ဟ�သညက်��= (၁) မ�နစ်�� အ�ပ��အ���ဖင�် သ��ခင�်၊ (၂) မ�နစ်�� အထ��သ��ခင်�၊ (၃) �ပည�်စ��စ�� အ�ပ�� 

အ���ဖင�် သ��ခင�်၊ (၄) �ပည�်စ��စ�� အထ��သ��ခင်� (၅) က��ယ်တ��ငအ်�ပ��အ���ဖင�် သ��ခင်�၊ (၆) က��ယတ်��ငအ်ထ��သ��ခင�်။ 

(ဋ�က�) 

မ�နစ်��အ�ပ��အ���ဖင�် သ��ခင�်-ဟ�သည ်

 သဘ�ဝလကဏ�၊ သ�မညလကဏ�၊ သခတလကဏ� ဟ��သ� အ�ပ��တ���ဖင�် သ��ခင�်ပင်�ဖစ၍် ပကတ� 

အသ�မ� ထ���ခ���သ� သ��ခင်��ပတည်�။ 
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သတ�မ�-သတ�ရ��သ� 

 �ပက�ယက�� ပ��င�်�ခ��၍ ယ�တတ်�သ� သတ��င�် �ပည�်စ��သ�ဟ� ဆ��လ��သည။် ရဟန်�သည ်သတ��ဖင�် 

�ပက�ယဟ��သ� အ���က�� ပ��င�်�ခ��ယ�၍ ပည��ဖင�် အဖနဖ်န ်၏။ သတ�ကင�်�သ� အ�ပဿန���ဏ်မည်သည ်

မရ��။ (န ဟ� သတ�ဝ�ရဟ�တဿ အ�ပဿန� န�မ အတ�၊ ၊၃၄၉။) 

  

သတ�ပ�လင် သမ�ဓ�လည�် ပ�ပ�� 

 သတ�ပ��သ� အရ�တ��င�်တ�င ်သမ�ဓ�ပ�သညသ်�တည�်။ (သတ�ဂဟဏ�နဝ �စတ သမ�ဓ�ဿ�ပ� 

ဂဟဏ� ဒဗ�။ ဋ�က�) 

 တနည်�အ���ဖင�် သတ��င�် ပည��ဖစလ်င် အလယ်၌�ဖစ�်သ� သမ�ဓ�လည�် ပ�သညသ်�တည်�။ 

�က��က်ဖ��၏ အတက်�င�်အဆင�်တ�င် သမင�်�ခရ��တ�လင် သမငသ်ည ်�က��က်ဖ���ပက �ဖတ်သ���သည်ဟ� 

သ���ငသ်က��သ��ပငတ်ည်�။ 

 

အဂ��လ�ပ�� 

 �ပင�်စ��အ��ထ�တ်မ သမပဓ�နဝ်�ရ�ယ၊ အ���က�� မလ�တတ်မ်� မ�တ်��ငမ် သတ�၊ အခ�အ����ပ၌ စ��စ��က် 

စ��စ��က်၍ ကပ်,ကပ်သ����သ� သမ�ဓ�၊ �ဖစ�်ခင�် ပ�က်�ခင�်က�� ပ��င�်�ခ��၍ သ�မ သမဇည�ခ အ�ပဿန���ဏ်။ 

ဝ�ရ�ယ, သတ�, သမ�ဓ�, ��ဏ်-ဟ��သ� ဤ�လ�ပ��သည ်�ယ�ဂ�အ�� အန�စ, ဒ�က, အနတ, အသ�ဘ ဟ��သ� 

တရ��မ���က�� သ���ငရ်န ်လ��အပ်�သ� အဂ�မ���ပင် �ဖစ�်ပသည။် 

 

တနည်� သမထ�င�် ဝ�ပဿန� 

 သတ�မ�=သတ��ဖင�် က�ယ��ပဿန�က�� သ�ဖင�် စ�တ်တည်ကည်မ သမထက�� ရ��င်ပ��၊ သမဇ��န�= 

သမဇ��ဏ်�ဖင�် ဝ�ပဿန�ပ����င�်က�င်�က�� �ပဆ���ပ၏။ 

 (သတ�ယ� ဝ� က�ယ��ပဿန�ဝ�သန ပဋ�လဒသမ�ထ�, သမဇ�ညန ဝ�ပဿန�။ ၊ ၃၅၀။) 

 

�လ��က- �လ�က၌ ဟ�သည် 

 �ဖစတ်တ် ပ�က်တတ်�သ��က�င�် �လ�ကဟ� �ခ၏။ ဤ�နရ�၌ �လ�က-အရ မ�တ်အပ်�သ� (�ပ်-

�ဝဒန�-စ�တ်-သ�ဘ�တရ�� ဟ��သ�)�လ�က၊ (ဝ�) ဥပ�ဒ�နက�-ဟ��သ� �လ�ကက�� ယ�ရမည။် 

 

ဥပ�ဒ�န်�င�် ဥပ�ဒ�နက� 

 တဏ��သည ်သ�ယ�လ�က ်စ��လမ်�၏။ ဒ��သည ်အထင်လ��လ�က ်စ��လမ်�၏။ ထ���က�င�် ထ�� ၂-ပ��က�� 

စ��လမ်�တတ်�သ� ဥပ�ဒ�န်-ဟ��ခ၏။ 

 ထ��တဏ���င�် ဒ��တ��သည ်စ��လမ်�အပ်-��င�်သ� �လ�က�ခ�မ���က�� ဥပ�ဒ�နက�-ဟ� �ခ၏။ 

�လ�က�တရ�တရ��မ���က�� မစ��လမ်���်င။  
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ခ��င�် ဥပ�ဒ�နက� ၂-မ� �� 

 ခ�ဟ��သ� အမည်တ�င�်၌ ရထ��က်သမ �လ�က�+�လ�က�တရ� အ��လ���က�� သ�မ်�သ�င�်၍ ခ�ဖ���ပ�ခင်� 

င�� ပထမ ခ�-က�� �ဟ�သည။် (၄င်�တ�င် စ�တ ်၈၉-ပ��၊ �စတသ�က် ၅၂-ပ��၊ �ပ် ၂၈-ပ��) 

 �ယ�ဂ�မ���အတ�က် ဝ�ပဿန�ရန ်�လ�က�တရ��သက်သက ်ခ�ဖ���ပ�ခင်�င�� ဒ�တ�ယ ဥပ�ဒ�နက�-က�� 

�ဟ�သည်။ (၄င်�တ�င် �လ�က�စ�တ် ၈၁-ပ��၊ �စတသ�က ်၅၂-ပ��၊ �ပ် ၂၈-ပ��) 

 

အဘ�ဇ� �ဒ�မနဿ-ဟ�သည ်

 မမ�တလ်င် �ဖစ�်ပ��ငသ်ည�် သ�ယ�စ��လမ်�တတ်�သ� အဘ�ဇ��ခ �လ�ဘ၊ �ဒ�မနဿ�ခ 

�လ���မသ�ယ�မ စ�တ်ဆ��� စ�တ်ပ�က်မ �ဒ�သ။ (ခ�စ်�ခင�်-အ��ရ�ဓ, မ�န�်�ခင်� ဝ��ရ�ဓ) 

 

အဘ�ဇ� �စခ်�အထ�� 

 ဤ�နရ�၌ပ��သ� အဘ�ဇ�သည ်မ�န�က� ၃-ပ��၌ ပ��သ� အဘ�ဇ��င�် မတ��ပ။ ဤအဘ�ဇ�သည ်

အဘ�-အ���သ�� �ရ��၍+စ��-�လ�ဘ,တဏ���ဖင�် �က��တ���ခင�်။ �စသ်ကစ်ရ�အ���က�� �ရ���က�စည၍် လ��ခ�င်-

တပ်မမက် �လ�ဘ။ မ�န�က� ၃-ပ��၌ပ��သ� အဘ�ဇ�သည ်"ယ� ပရဿ, တ� မမဿ = သ�ပ��ငတ်��ပစည�် င�ပ��ငရ်င် 

�က�င်�မ��ပ�"ဟ� �က�စည်မ �လ�ဘ။ 

 

န�ဝရဏ င��ပ��လ���ပ�သ��� 

 အ���က�င်��သ� �လ�ဘ�င�် �ဒ�သက�� ယ�လ��ကသ်�ဖင�် က�န်�သ� န�ဝရဏမ���လည်� ပ�ဝငသ်����တ�� 

၏။ ထ���က�င�် မ�တတ်��င�် န�ဝရဏ င��ပ��လ��� ပယ်ခ��ပ��သ�� �ဖစသ်���၏။ 

 

ဝ��နယ�-ပယ်�ဖ��က်၍ ဟ�သည ်

 တစ်ခဏမ ပယ�်ဖ��က်�ခင်� တဒဂပဟ�န်၊ က��မင�်စ�� ပယ်�ဖ��က်�ခင�် ဝ�ကမနပဟ�န ်အ���ဖင�် 

ပယ်�ဖ��က်�ခင်�က�� ဆ��သည။်  

 

မဟ�စည်ဆရ��တ�်၏ မ�တ်ခ�က်အခ�ပ် 

 ထငရ်����ဖစ�်န�သ� �ပ်အမ�အရ�က�� မ�မင်��ငလ်င် ထ���ပ်၌ "င��က�င်, သတဝ��က�င"်ဟ� ထငမ်�တ ်

စ��လမ်�တတ်၍ အဘ�ဇ��ခ တပ်မက်မ�လ�ဘလ� �ဖစ်��င၏်။ �လ���မသ�မ, စ�တ်ဆ��� စ�တ်ပ�ကမ် �ဒ�မနဿ�ခ 

�ဒ�သလ� �ဖစ်��င၏်။  

ထ��သ�� �ပ်တရ��အ�ပ၌ မမ�တလ်င် �ဖစ်��င�်သ� �လ�ဘ,�ဒ�သတ��သည ်မ�တ�်န�သ� �ယ�ဂ�အ�� 

"မ�သည,် ခ�မ်�သ�သည်, တင�်တယ်သည်, င��က�င် အတ�က�င် �ဖစသ်ည"်ဟ� မထငမ်�တ် မစ��လမ်� �တ���ပ။ 

"န�စ, သ�ခ, သ�ဘ, အတ"ဟ� စ��လမ်�ပ�မ� �ဖစ�်ပ��င�်သ� �လ�ဘ,�ဒ�သတ��သည ်မ�တ်မ, အမ�န ်အတ��င�် 

သ�မတ���က�င�် �ဖစခ်�င�်မရ�တ���ပ။ ထ��သ�� အမ�နအ်တ��င�် သ�-သ� သ���သညက်��ပင ်အ�ပဿန���ဏ်က 

တဒဂပဟ�နအ်���ဖင�် ပယ်�ဖ��က်သည်ဟ� ဆ��၏။ 
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 မ�တ်မ အ���က�င်�လ�လင ်သမ�ဓ�အ��စ�မ်��က�င�် စ�တ်သည ်ပ��၍ ��ည��လ�၏။ ထ�� �က�င�် မ-

မ��သ� အ�ခ��ခ�င��ပ��တ��၌လည�် ကမ်�တမ်��သ� �လ�ဘ,�ဒ�သတ��သည် င�မ်��နတတ်က�န၏်။ ဤသ�� မ�တ ်

မ၏ အစ�မ်��က�င�် မအပ်�သ� အ���တ��၌လည်� က��လသ�တ�� င�မ်��န�ခင်�မ�� မ�တမ်၌ ပ�ဝင�်သ� သမထ၏ 

ဝ�ကမနဝ�နယ �ပတည�်။ (ဝ�) ဝ�ကမန ဝ�နယ�ဖင�် �လ�ဘ,�ဒ�သတ��က�� ပယ်�ဖ��က်ထ���ခင်��ပတည�်။  

    (မဟ�စည်ဆရ��တ�်။ သတ�ပ�နသ်�တ် န�ဿယ၊ ��၊၂၉-၃၁။) 

 

ဝ��နယ� - ဝ�ဟရတ� = ပယ်�ဖ��က်လ�က် - �န၏-၌ ပ�ဠ�ဂရမ်မ� သတ��ပစရ� 

 ဤ�နရ�၌ "ပယ်�ဖ��က်�ခင်�"သည ်က�ယ�တစ်ခ�၊ "�န၏"သည ်က�ယ�တစ်ခ�။ ဤ�စခ်�သည ်ပ�င် 

လ�က် �ဖစ�်န၏။ တစ်ခ�ပ��မ�တစ်ခ� �ဖစသ်ညမ်ဟ�တ်။ ပစပန�်ဖစဆ်��ပ်က�� �န�ခင်��ဖင�် မလင ်�ဖစ်��ငဖ်�ယ ်

ရ���သ� က��လသ�မ���သည် �ဖစခ်�င�်မရ���တ��။ ဤသ���သ�နည�်�ဖင�် အဘ�ဇ��င�် �ဒ�မနဿက�� ပယ�်န၏။ 

 အခ� � အဂလ�ပ် ဘ�သ��ပနမ်���၌ "အဘ�ဇ��င�် �ဒ�မနဿက�� ပယ်ပ��၍-ပယ်ပ���န�က် �ပ်အ �ပ�င်�က�� 

�လ�ရ��သည"်ဟ� မ����နတတ်၏။ အကယ်၍ အဘ�ဇ��င�် �ဒ�မနဿက�� ပယ်ပ��လင် �နစရ� မလ���တ���ပ။ 

မပယရ်�သ��သ��က�င�် �န�ခင်��ဖစ၏်။  

 

A bhikkhu dwells contemplating the body in the body, ardent, clearly comprehending and mindful, 

[removing covetousness and grief] in the world.  

 "having removed" or "having overcome" or "having abandoned"   

 

"Overcoming covetousness and grief in the world" means avoiding craving or attachment or anger 

or ill-will concerning the object the Yogi is observing.  

(ဆရ��တ�်ဦ�သ�လ�န၊ Comprehensive Instructions on Mindfulness Meditation. PP.22,23) 

 

"ပယ်လ�က် ... �န၏" ဟ�သည ်

 ဝ��နယ� - ပယ်လ�က် (removing) ဟ�ရ�၌ မ�တ်�န�ခင်�အ���ဖင�် က��လသ�မ��� �ဖစ်�ပလ��ခင်�မ� 

က�က�ယ်�ခင်�က�� ဆ��လ��၏။ မ�န၏်။ မမ�တ်လင ်�ဖစဆ်�အ���အ�ပ၌ �လ�ဘ,�ဒ�သ က��လသ�မ��� ကပ်�ရ�က် 

��င၏်။ ၄င်�က�� မ�တ�်နလ��က်�သ�အခ� ထ���ဖစ်��င�်ခ� က��လသ�မ���က�� တဒဂပဟ�န်�ဖင�် က�က�ယ်ပ��သ�� 

�ဖစသ်����တ��၏။ စ�တ်ထ�၌ �ရ��ဦ�စ�� က��လသ�မ��� �ဖစ်�ပလ�ပ�� �န�က်မ� ပယထ်�တ်သညက်�� မဟ�တ�်ပ။  

(Prevention, Not cure) 

 

အ�သယ ၂-မ� �� 

၁။ သ�န��သယ - အစမထင ်သ�သရ�မ� စ၍ �ပ်န�မ်အစ်၌ က�န�်လ��သ� အ�သယဓ�တ်။ 

၂။ အ�ရမဏ��သယ - အ���၌ က�န�်�သ� အ�သယ။  
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 ထ�� ၂-ပ��တ��တ�င ်ဝ�ပဿန��ဖင�် အ���၌က�န�်�သ� အ�သယက��သ� ပယ်��ငသ်ည်။ သ�န၌် အစ်က�န�် 

လ�ခ���သ� အ�သယက��လသ�က��က�� အရဟတမဂ�်ဖင�်သ�လင ်ပယ်��ငသ်ည။်  

  

�ဝဒန�သ�၌ "�ဝဒန�"အရ။ ။ �လ�က��ဖစ�်သ� သ�ခ, ဒ�က, ဥ�ပက� �ဝဒန� ၃-ပ��တ��က�� ယ�ရမည်။  

  

�ဝဒန��ပဿ� = အဖနဖ်န်ရမညဟ်�သည် 

၁။  သ�ခ�ဝဒန�က�� ဒ�က-ဟ�၍, ဒ�က�ဝဒန�က�� �မ����င�င�်�င�် တ�၏ဟ�၍, အဒ�ကမသ�ခ (ဥ�ပက�) �ဝဒန�က�� 

အန�စဟ�၍ အဖနဖ်န ်၏။ 

�ယ� သ�ခ� ဒ�က�တ� အဒ၊ ဒ�ကမဒက� သလ�တ�။ 

အဒ�ကမသ�ခ� သ�၊ အဒက� န� အန�စ�တ�။ (သ�၊ ၄၊ ၂၅၃။)  

 

၂။  တခ�တရ�  �ဝဒန�အ��လ���က�� ဒ�က-ဟ�၍လည�် အဖနဖ်န်၏။ (သခ�ရဒ�ကက�� ဆ��လ��သည။်) 

ယ�က��� �ဝဒယ�တ�, တ� ဒ�ကသ�� ဝဒ�မ�။ (သ�၊ ၄၊ ၂၅၉)  

 

၃။ တခ�တရ� �ဝဒန�အ��လ���က�� သ�ခ-ဒ�က �စမ်� ��အ���ဖင�်လည�် အဖန်ဖန်၏။ 

 သ�ခ� �ဝဒန� ဌ�တ�သ�ခ� ဝ�ပရ�ဏ�မဒ�က�။ (မ၊ ၁၊ ၄၆၅။) 
 

သ�ခအ�ဖစ ်ပ�� 

 ၁။ သ�ခ�ဝဒန�သည ်တညဆ်�ခဏ၌ ခ�မ�်သ��သ��က�င�် ဌ�တ�သ�ခ မည၏်။ 

 ၂။ ဒ�က�ဝဒန�သည ်��ပ�င်�လ��ဖ�က�်ပန�်သ�အခ�၌ ခ�မ�်သ��သ��က�င� ်ဝ�ပရ�ဏ�မသ�ခ မည်၏။ 

 ၃။ ဥ�ပက��ဝဒန�သည ်အမ�န်အတ��င်�သ�ရ�သ�အခ� ခ�မ�်သ��သ��က�င�် ��ဏသ�ခ မည၏်။ 

 

ဒ�ကအ�ဖစ ်ပ�� 

 ၁။ သ�ခ�ဝဒန�သည ်��ပ�င်�လ�လင် ဆင်�ရ��သ��က�င�် ဝ�ပရ�ဏ�မဒ�က မည၏်။ 

 ၂။ ဒ�က�ဝဒန�သည ်တည်�နလင် ဆင်�ရ��သ��က�င�် ဌ�တ�ဒ�က မည၏်။ 

 ၃။ ဥ�ပက��ဝဒန�သည ်အမ�န်အတ��င်�မသ�လင် ဆင်�ရ��သ��က�င�် အည�ဏဒ�က မည၏်။ 

  

စ��တ စ�တ��ပဿ�-ဟ�သည ်

 အက�ယ်�ပရ� န��ဒသအတ��င�် စ�တ်က�� သရ�ဂစ�တ် စ�သ�အ���ဖင�် အဖနဖ်န်၏။ 

 

ဓ�မ ဓမ��ပဿ�-ဟ�သည ်

ဓမတ��က�� ရ�၌ မ�မ�တ��၏က��ယ်ပ��င ်သဘ�ဝလကဏ�, အန�စစ�သ� အမ���ဆ��င ်သ�မညလကဏ� 

အ���ဖင�်၄င�်၊ အတမ�ကင်�ဆ�တ်�သ� သ�ညတအ���ဖင�်၄င�်.. စ�သ�အ���ဖင�် အဖနဖ်န်၏။ 
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တစ်�နရ�ပယ်လင် အက�နပ်ယ် 

 က�ယစသည်တ��တ�င် တစ်ပ��ပ���သ� တရ��၌ အဘ�ဇ�,�ဒ�မနဿက�� ပယ်လ��ကလ်င ်က�န်�သ� 

တရ��တ��၌လည�် ထ��အဘ�ဇ�, �ဒ�မနဿက�� ပယ်ပ���ဖစ်သ����တ��၏။ ထ���က�င�် က�န်�သ�ပ�ဒမ်���၌လည်� 

ထ��အဘ�ဇ��ဒ�မနဿက�� ထည�်ဆ��ထ���ခင်� �ဖစသ်ည။် 

(ယ�တ� ဝ� ဧကတ ပဟ�န� �သ�သသ�ပ� ပဟ�န� �ဟ�တ�၊ �တ�နဝဿ တတ ပဟ�နဒဿနတမ� ဧတ� 

ဝ�တ� �ဝဒ�တဗ�။ ၊ ၃၅၂။) 

  

ဥ�ဒသကထ� မ�တစ်�ပ��၏။ 

************** 

 

၁။ အ�န�ပ�နအပ��င်� 
 

ဣဓ-ဣမသ သ�သ�န = ဤသ�သန��တ�်၌ 

 သတ�ပ�နက်�င�်�သ� �ယ�ဂ�သည် ဤသ�သန��တ�်၌သ� ရ��၏။ (တနည်�) သတ�ပ�န�်လ�ပ��သည် 

ဤသ�သန��တ�်၌သ� ရ��သညဟ်� ဆ��လ��သည။် 

 

�နရ� �ရ��ခ�ယ်မ 

 �တ�သ��၄င�်, သစ်ပင၏် အန��သ��၄င�်, ဆ�တ်င�မ်ရ� အရပ်သ��၄င်�-ဟ��သ� ဤပ�ဒ်မ����ဖင�် သတ�ပ�န ်

အ��ထ�တ်ရန ်သင�်�လ��်�သ� �နရ�မ���က�� န�်ပ၏။  

မ�န၏်။ အ���င��ပ�� က�မဂ�ဏ်�တ�၌ က��မင�်စ�� �နလ�ခ���သ� �က�က်က�စ်�သ�စ�တ်သည ်ကမ�န�် 

အ����ပသ�� လ��ခင်�င�� အလ��မရ��။ �����င�်က�လ�က�� က�င�်�ပ��သ� ����က��င်�သ��က��သ�� ထ���က�ကက်�စ် 

�သ� စ�တ်က�� အ����တ�မ� ဖ�ခ��ခ��ပ�� အထက်ပ� �နရ�သ���မ� ��သ�� ဆ��သ�င�်က� သတ�ပ�န�်လ�ပ��တည်�ဟ��သ� 

တ��ငင်�တ်၌, သတ�တည်�ဟ��သ� က���ဖင�် ဖ��ခ�ညထ်��အပ်၏။  

တနည်�- ဘ�ရ��,ရဟ�မ��� တရ��ထ��က��ရ�ခင�်, မ�က်�မ��ကဘ်ဝ၌ ခ�မ်�သ�စ���နရ�ခင်�၏ အ�က�င်� 

�ဖစ�်သ� ဤအ�န�ပ�နကမ�န�်က�� အသ�ဆ�ည��န�သ� ရ��န���က��င်�၌ ရရန် မလ�ယက်�။ အ�က�င်�မ�� 

အသ�သည် စ��န၏် ဆ���ည�င�်သဖ�ယ် �ဖစ�်သ��က�င�်တည�်။ �ယ�ဂ�သည ်�တ�စသည၌် အ�န�ပ�နစတ�တ-

စ��နက်�� �ဖစ�်စပ�� ၄င်�က�� သ���သပ်၍ အရဟတဖ��လ်က�� ရဖ��ရန ်လ�ယ်က�၏။ ထ���က�င�် �တ�စသည်က�� န�်ပ၏။ 

 

ဘ�မ�နက်သန ်မ�နရ်���မ 

 က���သစ်သည ်�တ��ခ�ထ�၌ ပ�န�်�အ�င်�ပ�� သ���က�င်က�� ဖမ်�သက��သ�� ရဟန်�သည ်�တ�သ��ဝင၍် 

အ�မတ်ဆ��� ဖ��လ်က�� ရ��င၏်။ �ယ�ဂ�၏ ဘ�ဝန�အရ��နအ်ဟ�နအ်�� �လ��က်ပတသ်ည�် �တ�စ�သ� ဘ�မ�နက်သန ်

မ�နရ်� ��မအရပ်က�� ဘ�ရ��က န�်ပ�တ�်မ�၏။ 
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ရင�်လင် �နရ�တ��င�် အ��ထ�တ်��င ်

 ဤသ�� �နရ�က�� �ရ��ခ�ယ်၍ န�်ပ�ခင်�မ�� အ��ထ�တ်ခ�စ ပ�ဂ�လ်�င ်အထ��သင�်�လ��်�သ��က�င�်ပင ်

�ဖစသ်ည။် သမ�ဓ���ဏ်ရင�်သန�်သ� သ�မ��က�� �နရ�မ�ရ�� အ��ထ�တ်��င၏်။ ထ���နရ� သ���မ� ��တ��တ�င ်

ဆ�တ်င�မ်မသညသ်� လ��ရင်��ပတည်�။ (မဟ�စည်ဆရ��တ�်) 

�ကမ�လ= သစ်ပင၏် အန��ရပ်ဟ�သည ်

 သစပ်င�်အ�က် အရ�က်က�ရ� အရပ်က�� သစပ်င၏်အန��အရပ်ဟ� �ခ၏။ ထ��အရပ်၌ တရ��အ��ထ�တ်ရန ်

ခင�်ထ��အပ်�သ� က�တင်, က�က်ပ�စ်, သစခ်က်မ����က��င်� စသည်တ��၌ �နလ�က် �လ��င�်,ထ��င,်ရပ်,သ��� 

ဣရ�ယ�ပ�ထ်မ����ဖင�် အ��ထ�တ်�န�ခင်�က�� ဆ��လ��သည။် 

 

သ�ည�ဂ�ရ-ဆ�တ်င�မ်ရ�ဟ�သည ်

 လ�သ�ကင�်၍ အသ�ဆ�ည��ခင်�မရ���သ� �က��င်�မ� ��, �နရ�မ� ��က�� ဆ��လ��သည။် 

 

န�သ�ဒတ�- ထ��င၏် 

 ထ��င�်ခင်� ဣရ�ယ�ပ�ထ်က�� န�်ပသညမ်��လည�် အ��ထ�တခ်�စ ပ�ဂ�လ်အတ�က ်အထ��သင�်�လ��်�သ� 

�က�င�်ပင ်န�်ပ�ခင်� �ဖစ၏်။ �န�က်က�လ၌ ဣရ�ယ�ပ�ထ်�လ�ပ��လ���ပင် အ��ထ�တ်ရမည်။ 

(မဟ�စည်ဆရ��တ�်) 

 

ပလက အ�ဘ�ဇ�တ��=တင်ပလင ်�ခ�၍ 

 တင်ပလင�်ခ�ထ��ငရ်န် န�်ပခ�က်မ��လည�် က�က�ထ��င်��င�်သ� ဣရ�ယ�ပ�ထ်က�� န�်ပ�ခင်� �ဖစ�်ပ 

သည။် တပ���သ� ထ��ငန်ည်�မ����ဖင�်လည�် အ��ထ�တ်��င၏်။  

ဥဇ�� က�ယ� ပဏ�ဓ�ယ= 

 "အထက်ပ��င်�က��ယ်က�� ��ဖ�င�်စ�� �တ�င�်ထ��၍"-ဟ�သည်မ�� ထ��ငပ်��ထ��ငန်ည�်က�� န�်ပ�ခင�်�ဖစ်၏။  

ပရ�မ�ခ� သတ ဥပ�ပတ��- သတ�က�� �ရ��ထ�� 

 တရ��အ��ထ�တ်မည�် �ယ�ဂ�သည ်သတ�က�� မ�မ�ရမည�် ဝင�်လထ�က�်လဟ��သ� အ���ဆ�သ�� �ရ�� 

�တ်ထ��, ကပ်ထ��ရမည်ဟ� ဆ��လ��သည။် 

 

******** 

 

လယ်တ�ဆရ��တ�်က��၏ အ�န�ပ�နဒ�ပန�မ� အက��်ခ�ပ် 
နည�်�လ�ပ�� ယ�ပ�� 

၁။ ပထမခန�်-  �သ� သ�တ�ဝ အဿသတ�၊ သ�တ�ဝ ပဿသတ�။ 

၂။ ဒ�တ�ယခန�်-  ဒ�ဃ� ဝ� အဿသ�� 'ဒ�ဃ� အဿသ�မ�'တ� ပဇ�န�တ�။ 

   ဒ�ဃ� ဝ� ပဿသ�� 'ဒ�ဃ� ပဿသ�မ�'တ� ပဇ�န�တ�။ 
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   ရဿ� ဝ� အဿသ�� 'ရသ� အဿသ�မ�'တ� ပဇ�န�တ�။ 

   ရဿ� ဝ� ပဿသ�� 'ရသ� ပဿသ�မ�'တ� ပဇ�န�တ�။ 

၃။တတ�ယခန်�-  'သဗက�ယပဋ�သ��ဝဒ� အဿသ�ဿ�မ�'တ� သ�ကတ�။ 

   'သဗက�ယပဋ�သ��ဝဒ� ပဿသ�ဿ�မ�'တ� သ�ကတ�။ 

၄။ စတ�တခန်�-  'ပဿမယ� က�ယသခ�ရ� အဿသ�ဿ�မ�'တ� သ�ကတ�။ 

   'ပဿမယ� က�ယသခ�ရ� ပဿသ�ဿ�မ�'တ� သ�ကတ�။ 

 ၁။ ပထမခန်�မ�� ထ�က်သက် ဝငသ်က်တ��၏ သတ�မ�မက�� အ��ထ�တ်ရသည်။ 

 ၂။ ဒ�တ�ယခန�်မ�� ထ�က်သက် ဝငသ်က်တ��၌ ရ�ည်လင ်ရ�ည်သညဟ်�၊ တ��လင ်တ��သညဟ်� သ��အ�င် 

     အ��ထ�တရ်ရသည်။ 

 ၃။ တတ�ယခန်�မ�� ထ�က်သက်ဝင်သကတ်��က�� အစ, အလယ်, အဆ��� ထငလ်င်��အ�င် အ��ထ�တ်ရသည်။ 

 ၄။ စတ�တခန�်မ�� �န�်ရင်��သ� ထ�ကသ်ကဝ်ငသ်က်တ��က�� အစ်အတ��င�် ခ�ပ်င�မ်��စ၍ သ�မ်�မ�သ���  

    �အ�င် အ��ထ�တ်ရသည။်  

 

ရ�နည်��လ�ပ�� 

၁။ ဂဏန�နည်�= (အ���/အ�မန)်�ရတ�က်�သ�နည်� 

၂။ အ�ဗန�နည်� = ဝင်�လထ�က်�လက�� အ�ခ��အ�ပတ်မရ��ပ� သတ��ဖင�် အစ်လ��က်�သ�နည�် 

၃။ ဖ�သန�နည်� = ထ�ရ�ဌ�နက�� စ�တ်စ��က်ထ���ခင်�။ 

၄။ ထပန�နည်� = ဝင်�လထ�က်�လအ���၌ စ�တ်က�� ခ��င်မ�စ��ထ��နည်� 

 

နည်� သ���တ�� 

၁။ ဖ�သန�-ဂဏန = ထ�ရ�ဌ�န၌ သတ�ကပ်လ�က် �ရတ�က်ရမည်။ (�ပင်ပ အ�တ��ဝ�တက်မ���  

ကင်��ပတ်သည�်တ��င်�အ�င် ပ���ရမည်။) 

၂။ ဖ�သန�-အ�ဗန� = ထ�ရ�ဌ�န၌ သတ�ကပ်လ�က် ဝင်�လထ�က်�လက�� အ�ခ��အ�ပတ် မရ��ပ�  

 ဆက်တ��က် အစလ်��က်၍ မ�တ်ရမည်။ ( ၄င်�က�� ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ် ပညတ်အ���ထ�� �ပလ�သည်  

အထ� ပ���ရမည်။ ဤအဆင�်သည် န�ဝရဏကင်�သ�ဖင�် ဥပစ�ရစ��န်မည်၏) 

၃။ ဖ�သန�-ထပန� = ဝင်�လထ�က်�လဟ��သ� ထ��ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်သည် ပညတ်အ����ဖစ၍်  

�ပ��က်ပ�က် တတ်၏။ ထ���က�င�် ထင်�မင်လ��သ� ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်က�� မ�ပ��က်က�ယမ်�၍ 

တစ�်န�တ�ခ�� ထင်ရ��� ပ�င�်လင်�သ����အ�င် ထ��အ���၌ စ��စ��စ��က်စ��က် ဖ�စ��အ��ထ�တ်၍ စ�တ်၌ 

ထ���ခင်�သည် ထပန�မည်၏။ ထ��ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ်၌ စ�တ်က�� အစ��က��စ��၍ အမ�က��မ��အ�င် 

ရက်ရ�ည်လမ��� ပ���ရမည်။ အဘယ ်မ�လ�က် က��မင�်�အ�င် ဤထပန�နည�်အ���ဖင�် 

ပ���ရမည်နည်�-ဟ�မ�က�� �ပ�ဝစရ စတ�တစ��န် ရသည�်တ��င်�အ�င် ထပန��ခတ်�ပတည်�။  
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အ��ထ�တ်နည်�အစ် 

 (က) အစ၌ �ရတ�က်နည�်�ဖင�် အ��ထ�တ်ရ�၏။ 

 (ခ) အလယ၌် အစလ်��က်နည်��ဖင�် အ��ထ�တ်ရ�၏။ 

 (ဂ) အဆ���၌ ဝင်�လထ�က်�လတ��၌ အခ��င်အမ� စ�တ်ထ��နည်��ဖင�် အ��ထ�တရ်၏။ 

 

�ဆ�င်ပ�ဒ်အဓ�ပ�ယ် 

 (�ဆ�င်) သတ�မ�ရ�၊ ပထမ�၊ ဒ�-မ�� ရ�ည် တ��သ�။ 

   လ���စ��လင်�ရ�၊ တ-၌သ�၊ စ-မ�� င�မ်��လဘ�။ 

 

ဂဏန�နည်��ဖင�် သတ�မ��စပ�� 

 ထ�ရ�ဌ�န၌ စ�တ်က�� စ��က်ထ��၍ ဂဏန�နည်�အ���ဖင�် အစမ်�နစ်��  �ရတ�က်မသည် "သတ�မ�ရ� 

ပထမ�" �ဖစ၏်။ ��ပ�သ���တတ်�သ�စ�တ်က�� တည်င�မ်�အ�င် �ပလ�ပ်�ခင်��ဖစ်သည်။ 

 

အ�ဗန�နည်�  

 ဂဏန�ခန�်ပ��၍ အ�ဗန�ခန�်သ�� �ရ�က်�သ�အခ�၌ ထ�ရ�ဌ�န၌ စ�တ်က�� ခ��င်မ�စ�� 

ထ��မ�င�်တက� အတ��, အရ�ည် သ�မက��လည်� အစမ်�န်စ��သ��အ�င် သတ��ပရ�၏။ အတ��အရ�ည် 

သ�မက��လည�် သတ��ပရ�၌ ဝင်သက်ထ�က်သက်တ��က�� အစ, အလယ်, အဆ��� အစလ်��က်၍ 

တမင်အ����ပရသညမ်ဟ�တ်။ စ�တ်က�� ထ�ရ�ဌ�န၌ ခ��င်မ�စ��ထ��၍ "အတ��,အရ�ည်က��လည်� အစမ်�နစ်�� 

သ��အ�င် င�သတ��ပမည်"ဟ� လ���လတ���၍ �ပ��မသ�တည်�။ ရ�ည်�သ�အက�မမ်�� ထ�ရ�ဌ�န၌ ထ�ခ��က်မ 

တ�ရ�ည်၏။ တ���သ�အက�မ်မ�� ထ�ခ��က်မ�� တ�တ��၏။ ထ�ခ��က်ခ�က် တ�ရ�ည်မ, တ�တ��မက�� သ�၍ အတ��-

အရ�ည်က�� သ�၏။ ဤသည်က�� "ဒ�-မ�� ရ�ည် တ��သ�"ဟ� ဆ��လ��သည်။ 

 

လ���စ��လင်�ရ�၊ တ-၌သ� 

 အတ��,အရ�ည်သ�မ စ��မ��သ�အခ� ထ�ရ�ဌ�န�၌ စ�တ်က�� ခ��င်မ�စ�� စ��ကထ်��၍ အတ��အရ�ည် 

သ�မ�င�်တက� ဝင်သက်-ထ�က်သကက်�� အစ, အလယ်, အဆ��� အက�နလ်��� ထင်လင်��စမ 

အထ��အ��ထ�တ်ရ�၏။ ထ�က်သကက်�� လတ်မည်ဆ��လင် အမ�တ်တမ�� မလတ်မ�၍ ဝမ်�တ�င်�၌ 

�ဖစ�်ပ�သ�အခ�မ� စ၍ ထ�ရ�ဌ�နတ��င်�အ�င် ထ�က်သက ်သဏ�န်က�� စ�တ်၌ ထင်ရ����အ�င်�ပ၍ 

ထ�က်သက်က�� လတ်မည်ဟ� လ���လ�ပ၍ လတရ်မည်။ ထ�ရ�ဌ�နမ�စ၍ ဝမ်�တ�င်�၌ ဆ���ရ�ဌ�နတ��င်�အ�င် 

ဝင်သက်သဏ�န်က�� စ�တ်၌ ထင်ရ����အ�င်�ပ၍ ဝင်သက်မည်ဟ� လ���လ�ပ၍ ရမည်။  ဤသည်က�� 

"လ���စ��လင်�ရ�၊ တ-၌သ�၊"ဟ� ဆ��လ��သည်။ 
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စ-မ�� င�မ်��လဘ� 

 အစ, အလယ်, အဆ��� အက�နလ်��� ထင်လင်�စ�� ထင်�မင်�သ�အခ�၌ ဝင်�လထ�က်�လသည် 

အဆင�်ဆင�် �န�်ရင်�မ၏ ခ�ပ်င�မ�်�ခင်�, အဆင�်ဆင�် သ�မ်�မ��ခင်�၊ က�ယ�်ပ��က်၍ 

သ���ပ�ထင်�လ�က်�အ�င် သ�မ်�မ��ခင်�သ�� �ရ�ကလ်�၏။ ဤသည်က�� "စ-မ�� င�မ်��လဘ�" 

ဟ�ဆ��လ��၏။  

 
ဝ�သ�ဒ���ဆရ��တ�်၏ �လ�နည�်ယ�ပ�� 

၁။ ပထမခန�်-  ဒ�ဃ� ဝ� အဿသ�� ဒ�ဃ� အဿသ�မ�တ� ပဇ�န�တ�။ 

   ဒ�ဃ� ဝ� ပဿသ�� ဒ�ဃ� ပဿသ�မ�တ� ပဇ�န�တ�။ 

၂။ ဒ�တ�ယခန�်-  ရဿ� ဝ� အဿသ�� ဒ�ဃ� အဿသ�မ�တ� ပဇ�န�တ�။ 

   ရဿ� ဝ� ပဿသ�� ဒ�ဃ� ပဿသ�မ�တ� ပဇ�န�တ�။ 

၃။တတ�ယခန်�-  သဗက�ယပဋ�သ��ဝဒ� အဿသ�ဿ�မ�တ� သ�ကတ�။ 

   သဗက�ယပဋ�သ��ဝဒ� ပဿသ�ဿ�မ�တ� သ�ကတ�။ 

၄။ စတ�တခန်�-  ပဿမယ� က�ယသခ�ရ� အဿသ�ဿ�မ�တ� သ�ကတ�။ 

   ပဿမယ� က�ယသခ�ရ� ပဿသ�ဿ�မ�တ� သ�ကတ�။ 

 ၁။ ရ�ည�်သ� ဝင်�လ,ထ�က်�လက�� သ��အ�င် အ��ထ�တ်�ခင�်သည် ပထမနည�်။ 

 ၂။ တ���သ� ဝင်�လ,ထ�က်�လက�� သ��အ�င် အ��ထ�တ်�ခင�်သည် ဒ�တ�ယနည်�။ 

 ၃။ ဝင်�လထ�က�်လ၏ အစ,အလယ်,အဆ��� သ���ပ��လ���က�� သ��အ�င် အ��ထ�တ်�ခင�်သည ်တတ�ယနည်�။ 

 ၄။ ကမ်�တမ်��သ� ဝင်�လထ�က်�လက�� င�မ်��အ�င် အ��ထ�တ်�ခင�်သည် စတ�တနည်�။ 

 

�သ� သ�တ�ဝ အဿသတ�၊ သ�တ�ဝ ပဿသတ�။ 

 ဝ�သ�ဒ���ဆရ��တ�်၏ ပရမတသ�ပ�ဘဒန�က�မ်�၌ ရ�ည�်သ� ဝင်�လ,ထ�က�်လမ� စ၍ အစ��လ��က ်

�ရတ�က်၏။ မဟ�စည်ဆရ��တ�်၏ အလ��အရလည်� "သတ�ရ��လ�ကသ်�လင် ဝင�်လ,ထ�က�်လက�� ၏"-

ဟ��သ� ဤအပ��ဒ်က�� �အ�က်၌ အက�ယ်�ပလတ���သ� �လ�နည်�က�� အက�်�ခ�ပ်�သ��ပ�သ� စက��ရပ်ဟ� 

ပဋ�သမ�ဒ�မဂ်, ဝ�သ�ဒ�မဂတ်���င�်အည� မ�တယ်�ရ�၏-ဟ� ဆ��ထ���ပသည်။ 

     (မဟ�စည်ဆရ��တ�်။ မဟ�သတ�ပ�န်သ�တ ်န�သ�၊ ��၊ ၃၆-၃၉။) 

 

ဝ�ပဿန�က��ပ�� 

 ဝင�်လထ�က်�လ န�မ�တ်က��ယ�၍ စ��န်�လ�ပ��တ��က�� �ဖစ�်စ၏။ ထ��ရဟန်�သည ်စ��န်မ�ထ၍ ဝင�်လ 

ထ�က�်လက���သ�်၄င်�, စ��နအ်ဂ�တ��က���သ�်၄င်� သ�မ်�ဆည�်၏။ ထ��ရဟန�်သည် ဤသ�� ဆင�်ခင်၏ "ဝင�်လ 

ထ�က်�လသည် ကရဇက�ယက�� မ��၍ �ဖစ၏်။ ကရဇက�ယဟ�သည် မဟ�ဘ�တ,် ဥပ�ဒ��ပ်တ���ပတည်�။ ထ���ပ် 

တ��က�� အ����ပ�သ� ဖဿစ�သ� တရ��တ��သညက်�� န�မ်တရ��တ���ပတည်�။ ဤ�်ပန�မ်မ� တပ�� အ�ခ���သ� 
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ပ�ဂ�လ်, သတဝ�ဟ�၍ မရ��။ ဤသ�� ယ��မ���မက�� လ�န�်�မ�က်ပ���န�က် န�မ်�ပ်တ��က�� လကဏ� သ���ပ��တင်က� 

ဝ�ပဿန�ပ���လတ်�သ� အစအ်တ��င�် အရဟတဖ��လ်သ�� �ရ�က�်လ၏။ 

 

လယ်တ�ဆရ��တ�်က��၏ ဝ�ပဿန�သ��တက်ပ�� လ�ပ်ငန�်အ��ခခ�မ��� 

 ဤသ�တနပ်�ဠ��တ�်, အကထ�တ��၌က�� အ�န�ပ�န အပန�စ��န်�လ�ပ��က�� ရပ��မ� ဤစတ�က 

အစ�အရင်က�� တက်၍ အ��ထ�တ်မက�� �ပဆ��က�န၏်။ ဤက��သ�� တက်��ငပ်�မ� အထ�တအ်ထ�ပ် �ဖစ�်ပ၏။ ဤက��သ�� 

မတက်��ငခ်��ပ�မ�က��- 

 ၁။ တတ�ယစ��န်မ�လည�် ဝ�ပဿန�က�� တက်ရပ�၏။ 

 ၂။ ဒ�တ�ယစ��န်မ�လည�် ဝ�ပဿန�က�� တက်ရပ�၏။ 

 ၃။ ပထမစ��န်မ�လည�် ဝ�ပဿန�က�� တက်ရပ�၏။ 

 ၄။ အပန�စ��န်သ�� မဆ��က်�ရ�က်လင်မ� ဥပစ�ရစ��န်မ�လည�် တကရ်ပ�၏။ 

 ၅။ အ�ဗန အခန�်မ�လည�် တက်ရပ�၏။ 

 ၆။ ထ��ထ�� ဤဤ လပ်ရ�����ပ�လ���သ� စ�တ်၏ င�မ်��ခင်�သ���ရ�က်ပ���သ� ဂဏနနည�် အခန်�မ�လည�် 

     ဝ�ပဿန�သ�� တက်ရပ�၏။  (အ�န�ပ�န ဒ�ပန�၊ ��၊ ၄၀၅-၆။) 

 

 ဗဟ�ဒ� ဝ� က��ယ = �ပင်ပ�ဖစ�်သ� သ�တပ��၏ ဝင်သက,်ထ�ကသ်က ်ဟ�သည်- 

 မ�မ�၏ ဝငသ်က,်ထ�ကသ်က်က�� မ�တ်၍ သ�ဘ�မ�နက်�� သ�ရ�သ�အခ�၌ "သ�တပ��သ�န၌် က�်န-

သညမ်��လည�် ဤသ�ဘ�မ� ��ပင်"ဟ� ဆင�်ခင်မ�၏။ ဤသ�� ဆင�်ခင်သညက်��ပင ်"သ�တပ��သ�န ်�ပ်အ�ပ�င်�၌ 

�မင်သည"်ဟ� ဆ��လ��သည။် သ�တပ��က်�နသည်က�� တမင်ကည�်၍၄င်�၊ စ�်စ��၍၄င�် ရန ်န�်ပထ��သည ်

က�� မဟ�တ်�ပ။  (မဟ�စည် ဆရ��တ�်၊ သတ�ပ�န်သ�တ် န�သ�၊ ��၊ ၄၂။) 

 

ဋ�က� သ���သပ်ခ�က်  

"သ�တပ��သ�န၌် ထ�က်သက်,ဝင်သကက်�� ၏"ဟ��သ� ပ�ဠ�က�� သ���သပ်�ခင�် အစ်အလ�ည�် �ရ�က်လ� 

သ�ဖင�် ထည�်�ပထ���ခင�်မသ� �ဖစ၏်။ အမ�နအ်���ဖင�် သမထက�င�်သ�အ�� သ�တပ��၏ ဝငသ်က်,ထ�ကသ်ကက်�� 

လင် န�မ�တမ်ပင် မထင်��င�်ပ-ဟ� ဋ�က�၌ သ���သပ်ထ���ပသည်။  

"ပရဿ ဝ� အဿ�သပဿ�သက��ယ"တ� ဣဒ� သမသနဝ�ရဝ�သန�ယ� ပ�ဠ� ပဝတ�တ� ကတ�� ဝ�တ�၊ 

သမထဝ�သန ပန ပရဿ အဿ�သပဿ�သက��လ အပန�န�မ�တပတ� ဧဝ နတ�။ (မဟ�ဝဂ၊ဋ�၊၃၀၁) 

 

ပ�ခ�ပ်ဆရ��တ�်၏ ယ�ဆခ�က် 

 သ�တပ��(ဗဟ�ဒ)၏ ဝင်�လထ�က်�လက�� မညသ်��မညန်ည�်-ဟ��သ� က�စ�င�် ပတသ်က၍် ပ�ခ�ပ် 

ဆရ��တ�်၏ ထင်�မငခ်�က်မ��- အ�ယတန ၁၂-ပ��ရ��၏။ အတ�င�်အ�ယတန ၆-ပ��က�� အဇတ၊ အ�ပငအ်�ယတန 

၆-ပ��က�� ဗဟ�ဒ၊ သ���ဖစ၍် ဝင်�လထ�က်�လက�� သ�တ�က အ����ဖစ၍် ဗဟ�ဒ၊ မ�တသ်��န�သ�စ�တ်က�� �န�က်စ�တ်-

�ဖင�် တဖန် သ��နတ�က အဇတ၊ 
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 အ�က�င်��ပ။ ဝ�သ�ဒ�မဂ(်ဝ�၊၂၊၂၇၈)၌ "��တ� ��ဏ� ဥ�ဘ�ပ� ဝ�ပဿတ� = သ�စရ�အ���က��လည်� 

၏။ သ��သ� အ��ဏ်က��လည�် ၏" ဆ��ထ���ပသည်။ 

    (ပ�ခ�ပ်ဆရ��တ�်၊ သတ�ပ�နသ်�တ ်အ�စခ်�ပ်တရ��၊ ��၊ ၆၀-၆၁။) 

 

ဝင�်လထ�က်�လ �ဖစ�်က�င်� သ���ပ�� (သမ�ဒယဓမ) 

 (၁)ဖ��ဖ��၏ က��ယထ်ည၊် (၂) ၄င်�၏ တသ်���ပ��င်�၊ (၃) ဆ��မ ဟ��သ� ဤအ�က�င်� ၃-ပ���က�င�် 

ဖ��ဖ��မ��လသည ်အဆင�်ဆင�် မ�ပတ်�ဖစ�်နသက��သ��- 

 (၁)ဝမ်�ဗ��က်စ�သ� က��ယ်၊ (၂)���ခ�င�်�ပ�က်၊ (၃) စ�တ-်ဟ��သ� ဤအ�က�င်� ၃-ပ���က�င�် �ယ�ဂ�၏ 

က��ယ်၌ ဝင�်လထ�က်�လ �ပ်အ�ပ�င်�သည် အဆင�်ဆင�် �ဖစ�်ပလ�က် ရ���ပသည်။ 

 

သမ�ဒယဓမ��ပဿ�-�ဖစ�်က�င်�က�� �န၏-ဟ�သည ်

 �ယ�ဂ�သည် ဝင�်လထ�က်�လက�� မ�တ်ရင�်ပင် ဤအ�က�င်� သ���ပ���က�င�် ဝင�်လထ�က�်လ �ဖစ်�န 

သညဟ်� သ�ဘ�က�- သ��မင်သ���လင် �ဖစ�်က�င်�က�� �နသည ်(သမ�ဒယဓမ��ပဿ�)ဟ� ဆ��၏။ 

 

ပ�က်�က�င်��င�် ပ�က်�က�င�်က�� �နသ� (ဝယဓမ-ဝယဓမ��ပဿ�) 

 ဖ��ဖ��လ� မရ��, ၄င�်၏ တသ်��လ� မရ��, �လထ�က်�အ�င် ဆ��မလ� မရ��လင ်�လထ�က�်ခင�် မရ��သက��သ��, 

ထ��အတ�ပင ်ဝမ်�ဗ��က်စ�သ� က��ယ်လ�မရ��, ���ခ�င်�လ� မရ��, စ�တ်လ� မရ��လင ်ဝင�်လထ�က�်လ �ပမလ��တ��ပ� 

ခ�ပ်င�မ်��လ�တ��၏။ ထ���က�င�် က��ယ,် ���ခ�င်�, စ�တ်တ��၏ မရ���ခင�်သည် ဝင�်လထ�က�်လတ��၏ ခ�ပ်�က�င�် 

(ဝယဓမ)�ပတည်�။ ထ��ပ�က်�က�င်�သ���ပ��က�� သ�ဘ�က� သ��မင်�နသ�သည်(ဝယဓမ��ပဿ�) မည၏်။ 

 

သမ�ဒယဓမ (၅)ပ�� (�ပ်�ဖစ�်က�င်� ၄-ပ���င�် �ဖစမ် ၁-ပ��) 
 �ပ်�ဖစ�်က�င်� ၄-ပ��= အဝ�ဇ�ရ���န�ခင်�၊ တဏ��ရ���န�ခင်�၊  က�ရ���န�ခင်�၊ အ�ဟ�ရရ���န�ခင�်၊ 

 �ဖစမ် ၁-ပ�� = �ပ်၏ အသစ,်အသစ ်�ဖစ�်ပလ�မ န�ဗတ�လကဏ�၊ 

 

ဝယဓမ (၅)ပ�� (�ပ်ပ�က်�က�င�် ၄-ပ���င�် ပ�က်�ခင်� ၁-ပ��) 
 �ပ်ပ�က်�က�င်� ၄-ပ�� = အဝ�ဇ�ကင်��ခင�်၊ တဏ��ကင�်�ခင�်၊ က�ကင�်�ခင်�၊ အ�ဟ�ရ မရ���ခင်�၊ 

 ပ�ကမ်,�ပ��က်မ ၁-ပ�� = �ဖစ်ပ���သ�တရ��၏ �ပ��က်က�ယ် က�နဆ်���သ���မ ဝ�ပရ�ဏ�မလကဏ�၊ 

 

မဟ�စည်ဆရ��တ�်က��၏ �ဖစ�်က�င်�-ပ�က�်က�င်�က��မ ယ�ဆခ�က် 

 မဟ�စည်ဆရ��တ�်က��က ��သ��ဖ���စ�သ� ထ�ခ��ကရ်�ဌ�န၌ ဝင�်လထ�က်�လတ�� အဆင�်ဆင�် ထ�ခ��က် 

လ�က် တစပ်��င�်စ�,တစ်ပ��င�်စ� အသစ,်အသစ် �ဖစ�်ပ,�ဖစ်�ပလ�သညက်�� ပ��င�်ပ��င�်�ခ���ခ�� သ��မင�်သ� �ယ�ဂ� 

သညလ်ည်� သမ�ဒယဓမ��ပဿ�-(�ဖစ်မသ�ဘ�က�� �မငသ်�) မည်သညသ်�တည်�။ ��သ��ဖ��� စ�သ�ဌ�န၌ 
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ထ�ခ��က်လ�က်, ထ�ခ��က်လ�က် ရ�ပ်ကန� ရ�ပ်ကန� အဆင�်ဆင�် �ပ��က်,�ပ��က် သ���သညက်�� မ�တ�်နဆ�မ��ပင ်သ��မင ်

�န�သ� �ယ�ဂ�သည်လည�် ဝယဓမ��ပဿ�-(ပ�က်မသ�ဘ�က�� �မငသ်�) မည်သညသ်�တည်�။ 

 

"အတ� က��ယ�"တ�= ဝင်�လ,ထ�က်�လ �ပ်အ�ပ�င်�မသ� ရ��၏- ဟ�သည ်

 အဆက်မ�ပတ ်သတ�ကပ်၍ မ�တ်�သ� �ယ�ဂ�၏��ဏ်၌ "ဝင�်လ-ထ�က�်လ (ဝ��ယ�က�ယ) 

�ပ်အ�ပ�င်�သ�လင် ရ��၏။ ထ��မ� တပ���သ� ထ�က�်လ-ဝင�်လက�� �ပတတ်�ပ�သည်� သတဝ��က�င်၊ 

ပ�ဂ�လ်�က�င်၊ မ�န�်မ၊ �ယ�က်���၊ အတ�က�င်၊ အတ�က�င်�င�် ဆကစ်ပ်�နသည�် အစ�တ်အပ��င်�၊ င��က�င်၊ 

င��က�င်�င�် ဆက်စပ် �နသည�် အစ�တအ်ပ��င်�၊ တစစ်��တစ်�ယ�က်�သ� သ�။ တစစ်��တစ�်ယ�က်�င�် 

ဆက်စပ်�နသည�် အစ�တအ်ပ��င�် ဟ�၍ မရ���ခ�။  

မ�တခ်�က်။ ။ ဤတ���မစ်အပ်�သ� ၁၀-ပ�ဒတ်��တ�င် "န အတန�ယ�, န မမ, န ကဿစ�" ဟ��သ� 

သ���ပ�ဒသ်ည် အတ�င�်ဆ��င�်သ� အစ�တ်အပ��င�် မရ��သည၏် အ�ဖစက်�� �ပ၏။ န သ�တ�-စ�သ� က�န်�သ� 

၇-ပ�ဒ�်ဖင�် အတ�က�င် မရ��သညက်�� �ပသည။် ဤ ၁၀-ပ�ဒလ်����ဖင�် အတမ�ကင်�ဆ�တမ်(အတသ�ည)က�� 

�ပသည။်  

 

ယ�ဝ�ဒဝ ��ဏမတ�ယ ပဋ�ဿတ�မတ�ယ = အဆင�်ဆင�်အ���ဖင�် အသ���ဏ်�င�် သတ�တရ�� တ���ပ���ရန-် 

 အထက်ပ� စက��ရပ်သည ်�န�ငရ်လ���ငသ်ည�် အက� ��တရ��မ���က�� ပ��င�်�ခ���ပ�သ� စက���ဖစ်၏။ 

အ���၌ စ��စ��မ�မ� ထငရ်���လ��သ� ထ��သတ�သည ်�န�က်ထပ် အထက၌် ဝ�ပဿန���ဏ်မ��� အဆင�်ဆင�် 

�ဖစ�်ပလ� �စရန၊် �န�က်ထပ် ထ��ထက် စ��ရ�ထက�်မက်�သ� သတ�တရ��မ��� တ���ပ���လ��စရန် အက� ��င�� 

�ဖစ၏်-ဟ� ဆ��လ��သည။်  

 

အန�ဿ��တ� စ ဝ�ဟရတ� = တဏ��,ဒ��တ���ဖင�် မ��တ�ယ်၍ မ�န- ဟ�သည် 

 ပစပန ်ထငရ်����ဖစ်�န�သ� အ���က�� မမ�လင် ထ��အ���အ�ပ၌ "န�စ, သ�ခ, အတ"ဟ� ထင်က� 

တဏ��,ဒ��တ�� �ဖစ်��င၏်။ ယင�်သ�� �ဖစ်��ငသ်ညက်��ပင ်"တဏ��,ဒ��တ���ဖင�် မ��တ�ယ�်နသည"်ဟ� ဆ��၏။ မ�တမ်�လင ်

က�� "အန�စ, ဒ�က, အနတ"ဟ� ရ�င�်လင�်စ�� သ�အပ်ပ���သ� တရ��၌က�� တဏ��,ဒ��တ�� မ�ဖစ်��င�်တ��ပ�။ ထ��သ�� 

မ�ဖစ်��င�်တ��သည်က��ပင ်"တဏ��,ဒ��တ���ဖင�် မ��တ�ယ်မကင်�သည"်ဟ� ဆ��အပ်၏။  

(တရ�ပ်ရ�ပ်�င�် �ဖစပ်�က်�န�သ� �ပ်အ�ပ�င်�မက��သ� �တ�ရ၍ 'မမ�, ဆင်�ရ�, အတ�က�င် မဟ�တ'်ဟ� 

ရ�င်�လင�်စ��သ��န�သ� �ယ�ဂ�အ�� သ�ပ���သ��ပ်တရ��၌ တဏ��,ဒ��တ�� မ�ဖစ်��်င�တ��ပ�။ တဒဂန��ရ�ဓအ�� 

�ဖင�် ခ�ပ်င�မ်�လ�က်သ� ရ���ပ၏။) 

 

န စ က��� �လ��က ဥပ�ဒ�ယတ�= �လ�ကမ�� ဘ�က��မ မစ���တ�� 

 တဏ��-ဒ��တ��၌ မ��တ�ယမ်�န�သ� ရဟန်�(�ယ�ဂ�)သည် ဥပ�ဒ�နက� င��ပ��ဟ��သ� သခ�ရ�လ�က၌ 

တစ်စ��တစ်ခ� �ပ်,�ဝဒန�,သည�,သခ�ရ,ဝ�ည�ဏ်တ��က�� င�-ဟ�၍၄င်�၊ င�ပ��င�်သ� ဥစ�ဟ�၍၄င်� မစ��လန�်�တ���ပ။ 
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အရဟတဖ��လ် အထ�ဋတ်င ်

 ဤသ�� အ�န�ပ�နသတ�ပ�နက်�� အ��ထ�တ်�သ� ရဟန်�အ�� အရဟတဖ��လ်တ��င�်အ�င် �ရ�က်ရ��ပ�� 

သ�သရ�ဝဋမ်� ထ�က်��မ�က်��င၏်။  

(ဣဒ�မကဿ အဿ�သပဿ�သဝ�သန အဘ�န�ဝ�ဿ ဘ�က�န� ယ�ဝ အရဟတ� န�ယ��နမ�ခ�။ ၊၃၅၆။) 

 

အ�န�ပ�နအပ��င�် ပ��၏။ 

 

********* 

၂။ ဣရ�ယ�ပ�ထအ်ပ��င်�  
 

ဣရ�ယ�ပထ (ဣရ�ယ�ပ�ထ)် ဟ�သည် 
 သ���စ,် ရပ်စ်, ထ��ငစ်,် �လ��င�်စ်, စသညတ်��၌ က��ယ်၌�ဖစ�်သ� အမ�အရ�က�� ဣရ�ယ�ပ�ထ်ဟ� 

�ခ၏။ 

 

သ�မန် အသ����င�် သတ�ပ�န ်အသ��� 
 'သ���လင် သ���သည်'ဟ��သ� အသ�မ� ��က�� လ�မဆ��ထ��ဘ�, တ�ရစ�နမ်���ပင် သ���ငသ်ညက်�� မ�န၏်။ ထ�� 

သ�မန်အသ�မ� ��က�� သတဝ�ဟ��သ� အယ�က�� မစ�န�်��်င။ အတဟ��သ� အမ�တသ်ည�က��လည�် မခ����င်။ 

ကမ�န�်လည�် မ�ဖစ,် သတ�ပ�နဘ်�ဝန�လည�် မ�ဖစ်။  

 ဤရဟန်�၏ သ����ခင်�က��သ��သ� အသ�သညက်�� သတဝ�ဟ��သ� အယ�က�� စ�န�်��င၏်။ အတသည�က�� 

ခ����င၏်။ ကမ�န်�လည�်�ဖစ်, သတ�ပ�န ်ဘ�ဝန�လည�် �ဖစ၏်။ ထ���က�င�် "သ���လင ်သ���သည်ဟ� သ�သည်" 

ဟ��သ� စက���တ�်သည ်�ခ��စ�သ� တ�ရစ�နတ်���င�်တက� သ�မနလ်�တ��၏ အသ�မ� ��က�� ရည်ရ�ယ်�သ� စက�� 

မဟ�တ်ဟ� သ�အပ်၏။ 

 

သ���မ�င�်စပ်၍ �မ�ခ�န�် (၃)ခ� 

 ၁။ �က� ဂစတ�?  မညသ်� သ���သနည်�? (သ���တတ်�သ� အတ�က�င်, င��က�င် ရ��သလ��?) 

 ၂။ ကဿ ဂမန�?   မညသ်�၏ သ���မနည်�? (သ���မ၏ပ��ငရ်�င် င��က�င်, အတ�က�င် ရ��သလ��?) 

 ၃။ က က�ရဏ� ဂစတ�? ဘ��က�င�် သ���သနည်�? (သ���မ�ဖစ�်ပလ��ခင်�၏ အ�က�င်�က ဘ�လ�?) 

 

�ယ�ဂ�၌ သ�န��လည်လ�ပ�� အ��ဖ  

၁။ သ���တတ်�သ� ပ�ဂ�လ်,သတဝ�ဟ�၍ တစစ်��တစ်�ယ�ကမ် မရ��။ 

 ၂။ တစစ်��တစ�်ယ�က်�သ� ပ�ဂ�လ်,သတဝ�၏ သ����ခင�်လည�် မဟ�တ။် 

 ၃။ စ�တ်က �ပလ�ပ်အပ်�သ� ဝ��ယ�ဓ�တ်၏ �ပန�်��လပ်ရ����ခင်��က�င�် သ����ပ၏။ 
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(ပထမ "င�သ���မည်"ဟ��သ� သ���လ���သ�စ�တ် �ဖစ�်ပလ�၏။ ထ��စ�တသ်ည် ဝ��ယ�ဓ�တ်က�� 

�ဖစ�်စ၏။ ထ��ဝ��ယ�ဓ�တ်သည ်က�ယဝ�ညတ်ဟ� ဆ��အပ်�သ� တ�န�်ကနမ် သတ�အထ��က�� 

�ဖစ�်စ။ စ�တ်�က�င�် �ဖစ�်သ� ဝ��ယ�ဓ�တ်၏ �ပန�်���ခင်��က�င�် တစ်က��ယ်လ��� �ရ�သ�� 

�ဆ�င်သ����ခင�်(�ရ�သ����ခင်�)က�� သ���သညဟ်� �ခဆ��၏။) 

 

(�ဆ�င်ပ�ဒ်)  သ���လ��, ရပ်လ��၊ ထ��င�်နလ��၊ အ�ပ်လ�� စ�တဟ်�သ�။ 

   စ�တ်�က�င�်�ဖစ�်သ�၊ ဓ�တ်ဝ��ယ�၊ ����� က��ယဝ်ယ်�ပည�်။ 

   ဝ��ယ��ဖစ်�သ�်၊ �ပ်သစ�်ပ၊ �ပ်�သ�် သ����ပ၏။ 

   ပ�ဂ�လ်မသ���၊ င�မသ���၊ �ပ်သ��� ��ဏ်�ဖင�်သ�။ 

   ပ�ဂ�လ် မရပ်၊ င�မရပ်၊ �ပ်ရပ် ��ဏ်�ဖင�်သ�။  

ပ�ဂ�လ်မထ��င၊် င�မထ��င်၊ �ပ်ထ��င ်��ဏ်�ဖင�်သ�။ 

   ပ�ဂ�လ် မအ�ပ်၊ င� မအ�ပ်၊ �ပ်အ�ပ် ��ဏ်�ဖင�်သ�။ 

   ပ�ဂ�လ်မ�က��၊ င� မ�က��၊ �ပ်�က�� ��ဏ်�ဖင�်သ�။ 

   ပ�ဂ�လ်မဆန�်၊ င� မဆန�်၊ �ပ်ဆန�် ��ဏ်�ဖင�်သ�။ 

     (မင်�က�န�်တ�ပ�ဋကဆရ��တ�်က��၊ မဟ�ဗ�ဒဝင်၊တ��၊၄၊ ��- ၃၁၉)   

�မင်�ရထ��သ���ပ�� ဥပမ� 
 "�မင�်ရထ�� သ���သည"်ဟ� ဆ��ရ�၌ သ�အလ��လ�� သ�����င�်သ� �မင�်ရထ��မည်သည ်မရ���ပ။ �မင်�(၄) 

�က�င် ယ�်တပ်၍ ရထ���မ�င�်သမ��က �မ�င်��ငမ်�သ�လင် "�မင�်ရထ�� သ���သည်"ဟ� ဆ����င�်ပသည်။ 

 ဤအတ� က��ယ်သည ်�မင�်ရထ���င�် တ�၏။ သ���လ��, ရပ်လ��, ထ��ငလ်��, �လ��င်�လ���သ� စ�တ်သည ်ရထ�� 

�မ�င်�သမ���င�် တ�၏။ ထ��စ�တ်�က�င�် �ဖစ�်ပလ��သ� �တ�င�်တင်�လပ်ရ���မ ဝ��ယ�ဓ�တ် ၄-မ� ��သည ်

�မင�်�လ��က�င်�င�် တ�၏။ ထ��ဝ��ယ�ဓ�တ်�က�င�် လပ်ရ���မ က��ယ်အမ�အရ�အထ�� က�ယဝ�ညတ်က�� �ဖစ�်စ၏။ 

ထ��အခ� သ����ခင�်, ရပ်�ခင်�, ထ��င�်ခင်�, �လ��င်��ခင်�ဟ� �ခစရ� �ဖစ�်ပလ�၏။ 

 ထ��သ���မစသညက်�� "သတဝ�သ���သည၊် င�သ���သည"်စသည�်ဖင�် �ခ�ဝ���ပ�ဆ����မသ� �ဖစ�်ပသည်။ 

သ���တတ်�သ� သတဝ��က�င၊် င��က�င်-ဟ�၍က�� မရ���ပ။ 

 

ပဇ�န�တ�-အ�ပ��အ���ဖင�် သ�ပ�� 

 မ�ပတ်မ�တ�်န�သ� �ယ�ဂ�သည ်သမ�ဓ�ရင်��သ�အခ� ထ��သ���မ အမ�အရ�၌ သ���လ���သ�စ�တ်�င�် 

ထ��စ�တ�်က�င�်�ဖစ�်သ� �ရ�ရ���မ(ဝ��ယ�ဓ�တ်) �ပ်အ �ပ�င်�မသ� အဆင�်ဆင�် �ဖစပ်�က�်နသည်က�� 

မ�က်�မ��က် �တ�ရ၏။ 

 ထ���က�င�် "မညသ်�မ သ���သညမ်ဟ�တ၊် သ���တတ်�သ� အတ�က�င်, င��က�င်, သတဝ��က�င် ဟ�၍ 

မရ��။ သ���ခ�င်�သ�စ�တ်�င�်, �တ�င�်တင်�-တ�န�်ကန-်�ရ�ရ���မ �ပ်အ�ပ�င်�မသ� ရ��သည"်ဟ� ရ�င်�လင�်စ�� 

သ��လ၏။ ဤအသ�သည ်"�က� ဂစတ�-မညသ်� သ���သနည�်?"ဟ��သ� ပထမ�မ�ခ�န�်က�� ��ပလည်စ�� သ��ခင�် 

�ဖစ�်ပသည်။    
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 ထ���ပင ်"�တ�င�်တင်� တ�န�်ကန ်�ရ�ရ���မဟ��သ� ထ��သ����ခင�်အမ�အရ�၌ စ�မ�ခန�်ခ����င�်သ� ပ��ငရ်�ငက်�� 

က�� မ�တ�ရ�ပ။ သ���လ���သ� စ�တအ်ဆင�်ဆင�်�က�င�် �ရ�ရ���မ အဆင�်ဆင�် �ဖစ�်နသညက်��သ� �တ�ရ�ပ 

သည။် ထ���က�င�် "သ����ခင်�သည ်မညသ်�၏ အမမမဟ�တ်။ သ���မက�� အစ���တရ ပ��ငဆ်��င�်သ� အတ�က�င်, 

င��က�င် ဟ�၍ မရ��ပ�"ဟ� ရ�င�်လင�်စ�� သ�၏။ ဤအသ�သည ်"ကဿ ဂမန�-မညသ်�၏ သ����ခင်�နည�်?"ဟ��သ� 

ဒ�တ�ယ�မ�ခ�န�်က�� ��ပလည်စ�� သ��ခင�်�ပတည်�။ 

 ထ���ပင ်�ယ�ဂ�သည် "မသ���မ�ကပင ်သ���လ���သ�စ�တ် �ဖစသ်ညက်��လည�် မ�တသ်�ရ၏။ ထ��စ�တ�်က�င�် 

�ဖစ�်ပလ��သ� တ�န�်ကန်လပ်ရ���မ အဆင�်ဆင�်က��လည�် မ�တ်သ�ရ၏။ ထ���က�င�် "င�သ���သည၊် သ�သ���သည်-

ဟ� ဆ���သ�စက��မ�� �ခ�ဝ���ပ�ဆ����မသ�တည်�။ အမ�နက်�� သ���လ���သ�စ�တ်�က�င�် �ရ�ရ���မ အဆင�်ဆင�် 

မသ� ရ��သည"်ဟ� ရ�င�်လင်�စ�� သ��တ��၏။ ဤအသ�သည ်"က က�ရဏ� ဂစတ�-ဘ��က�င�် သ���သနည်�"ဟ� 

�သ� တတ�ယ �မ�ခ�န�်က�� ��ပလညစ်�� သ��ခင�်�ပတည်�။  

 

အ�က�င်� ၂-ပ�� 
 သ����ခင်�စ�သ� အမ�အရ� �ဖစဖ်��ရန ်စ�တ်သည ်မ�ရင�်ပထမ ဇနကအ�က�င်�၊ ထ��စ�တ�်က�င�်�ဖစ�်သ� 

ဝ��ယ�ဓ�တ်သည် အ�ထ�က်အပ���ပ��သ� ဥပတမကအ�က�င်�၊ ဤအ�က�င်� ၂-ပ���က�င�်သ� သ����ခင�် 

စ�သ� အမ�အရ� �ဖစ�်ပလ�၏။ ဤအ�က�င်� ၂-ပ��က��လတ၍် က��ယ�်စ�မ်�ရည်သကသ်က�်ဖင�် လပ်ရ�����င�်သ� 

သတဝ�မညသ်ည ်မရ��။  

 

အတ ၆-မ� �� 

၁။ သယ�ဝသ�အတ = မ�မ�အလ��အတ��င�် �ဖစ�်စ��င�်သ� အတ၊ (အတ၏အလ��အတ��င်� သတဝ�က လ�ပ် �ပ�ရ) 

၂။ န�ဝ�သ�အတ = သတဝ�တ��၏ သ�န၌် မပ�ကစ်��ပ� အမ�တည်�နသည်ဟ��သ� အတ၊ 

၃။ သ�မ�အတ = သတဝ�၏ ပ��ငရ်�ငအ်တ၊ 

၄။ အဓ��ယက အတ = ဒ��ရ��ခ�က်ပ��က�� လ��သလ�� စ�မ�ပ�� ခ��င�်တတ်�သ� အတ၊ 

၅။ က�ရကအတ = သတဝ�၏သ�န၌် အရ�ရ�က�� �ပလ�ပ်�ပ�တတ်�သ� အတ၊ 

၆။ �ဝဒကအတ = ခ�စ��တတ်�သ� အတ၊ 

 (�ဆ�င်) သယ�ဝသ�၊ န�ဝ�သ�၊ သ�မ�, အဓ��ယက။ 

   က�ရက�င�်၊ �ဝဒ ဆင�်၊ စ��လင�် ��ခ�က်အတ။ (ခ�မ်���မ�ဆရ��တ�်) 

 

အနတအဓ�ပ�ယ ်၅-ခ�က် 

၁။ အဝသဝတန�န အနတ�= မ�မ�အလ��သ�� မလ��က�်သ��က�င�် အနတ။ 

၂။ အသ�မ�က�န အနတ�= 'င�ခ�'ဟ� ဆ���နစ်မ��ပင ်ခ�င��ပ��တ��က ပ�ကသ်����လပ��ဖစ၍် ပ��ငရ်�င်မရ��- 

    �သ��က�င�် အနတ။ 

၃။ သ�ညတ�န အနတ� = ခ�င��ပ��က�� က�,စ�တ,်ဥတ�,အ�ဟ�ရမ� တပ�� အ�ခ���ပလ�ပ်ဖနဆ်င�်သ�ဟ�၍  

   မရ���သ��က�င�် အနတ။ 
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၄။ အတပဋ��ကပ�န အနတ� = ဤခ�၌ အတ,လ�ပ်�ပ� သ�ဘ� မရ��ရက�� ထ��အတက�� ပယ်ရ���သလ�� �ဖစ�်န 

    �သ��က�င�် အနတ။ 

၅။ အသ�ရက�န အနတ� = အတ�င်�၌ အတဟ��သ� အခ��ငအ်မ� အ�စသ်�ရအ���ဖင�် မရ���သ��က�င�် အနတ။  

 

က�န်အမ�အရ� အ��လ��� 

"ယထ� ယထ� ဝ� ပနဿ က��ယ� ပဏ�ဟ��တ� �ဟ�တ�၊ တထ� တထ� န� ပဇ�န�တ�  =  

�ပ်အ �ပ�င�်သည် အကင် အကင် အမ�အရ�အ���ဖင�် တည်�န၏။ ထ���ပ်အ�ပ�င်�က�� ထ��ထ�� 

အမ�အရ�အ���ဖင�် သ�၏ . . . . ." 

 

 ဤအပ��ဒ်က�� "သဗသဂ�ဟ�က-အလ���စ��က�� သ�မ်�က���၍ ဆ���သ�စက��"ဟ� အကထ�၌ မ�န�်ဆ��၏။ ၄င�်က�� 

ဋ�က�၌ ၂-နည�်ဖ�င�်�ပ၏။ ပထမနည�်မ��- �ရ��၌ �လ��င်�,ထ��င,်ရပ်,သ��� ဣရ�ယ�ပ�ထ်�လ�ပ��က�� သ���ခ��စ� 

ခ���ပထ��သ�ဖင�် ဤ၌ တစ်�ပ�င�်တည်� အ��လ��� စ�ယ�ရမည်-ဟ� ဖ�င�်�ပ၏။ 

 ဒ�တ�ယနည်�မ��- ပဓ�န�ဖစ�်သ� ဣရ�ယ�ပ�ထ်က�� �လ�မ� ��မ�တပ�� အ�ခ�� ကင်�က�န်�သ� လပ်ရ���မ 

အမ�အရ� အ�သ�စ�ပ် မ�နသ်မက��လည်� ဤ၌ ထည�်သ�င�်ယ�ရမည်-ဟ� ဖ�င�်�ပ�ပသည်။  

 

ဗဟ�ဒ� ဝ� = သ�တပ��၏ �ပ်၌လည�် ၍�န၏-ဟ�သညက်�� 

 ဤစက���ဖင�် သ�တပ�� သ����နဟန်စသညက်�� စ်�စ��၍၄င်�, ကည�်၍၄င်� မ�တရ်န် န�်ပသညမ်ဟ�တ။် 

အမ�နအ်���ဖင�်�သ�်က�� မ�မ�၏ သ���မစသညက်�� မ�တ်�နစ်တ�င ်သ���လ���သ�စ�တ်စသည�်က�င�် �တ�င�်တင်� 

လပ်ရ���မ �ပ်အ�ပ�င်�မသ� အဆင�်ဆင�် မ�ပတ်�ဖစပ်�က�်နသညက်�� �တ�ရ၍ "သ���တတ်�သ� င��က�င်ဟ�၍ 

က�� မရ��ပ�။ သ���လ���သ�စ�တ် စသည�်က�င�် သ���မစ�သ� �ပ်အ�ပ�င်�မ အဆင်�ဆင�် �ဖစ�်နသည်က��ပင ်င�သ��� 

သည ်စသည်�ဖင�် �ခရ�ပသည"်ဟ� က��ယပ်��င�်�ဏ်�ဖင�် �စ်�စ်ခ�က်ခ�က ်သ�ဘ�က��သ� က�လ၌ "သ�တပ�� 

သ���သည်, ရပ်သည,် စသည�်ဖင�် ��ပ�ဆ��မမ���မ��လည်� နည�်တ�ပင"်ဟ�၍ သ�ဘ�က�လ�က် ဆင�်ခငဆ်����ဖတ် 

မ�၏။ ဤသ���သ� ဆင�်ခင်ဆ����ဖတ်မက�� န�်ပသည ်ဟ�၍သ�လင် မ�တအ်ပ်၏။  

 

 အဇတ-ဗဟ�ဒ� ဝ�- စ�သ� အပ��ဒ�်ဖင�်လည�်... မ�မ�၏ သ���မစသည်က�� မ�တလ်�က် သ�ဘ�က�ခ�ည် 

တလ�ည�်၊ သ�တပ��က��ယ်၌ ဆင�်ခင်ဆ����ဖတ်ခ�ည်တလ�ည�်အ���ဖင�် ပစက��ဏ်�င�် အ�မ�န��ဏ် တလ�ည�်စ� 

�ဖစ�်နပ��က�� �န�်ပသညဟ်� မ�တ်အပ်၏။  (မဟ�စည်ဆရ��တ�်၊ မဟ�သတ�ပ�နန်�ဿယ၊ ��-၇၂။)  

 

�ပ်�ဖစ�်က�င်��င�် ခ�ပ်�က�င်� 

 အဝ�ဇ�၊ တဏ��၊ က�၊ အ�ဟ�ရ ဟ��သ� �ပ်�ဖစ�်က�င်� ၄-ပ���င�်၊ �ပ်အသစ,်အသစ် �ဖစ�်ပလ�မ ၁-

ပ��အ���ဖင�် ၅-ပ��။ ဤ၅-ပ��တ��က�� �မငလ်င် သမ�ဒယဓမ��ပဿ�-မည်၏။ 

 ၄င်��ပ်�ဖစ�်က�င်� ၄-ပ��တ��၏ မရ���ခင်��င�်၊ ခ�ပ်�ပ��က်မ ၁-ပ��အ���ဖင�် ၅-ပ��။ ဤ ၅-ပ��တ��က�� 

�မင်လင ်ဝယဓမ��ပဿ�-မည၏်။ 
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သစ��လ�ပ�� သ��မငပ်��က��- 
 ဆ��အပ်ခ��ပ���သ�နည်��ဖင�် အစ��ကင်��အ�င် သ��န�သ� �ယ�ဂ�၏-  မ�တခ်�က်တ��င်�၌ သ���လ��မစ�သ� 

စ�တ်၏၄င�်၊ သ���မစ�သ� �ပ်၏၄င်�၊ မ�တသ်�မ သတ�-ပည�တ��၏၄င�် �ဖစ,်ပ�က်မ အန�စလကဏ� စသညတ်��က�� 

သ�သ�ဖင�် ဒ�ကသစ�က�� ပ��င�်�ခ��၍သ��ခင်� ပရ�ည�က�စ၊ ထ��သ��သ��ခင�်�က�င�် ဒ�ကတရ��၌ သ�ယ�မက��ပယ�်ခင်� 

ပဟ�နက�စ၊ �ပ်န�မ် �ဖစပ်�က် စသည်က�� မသ�မ-အသ�မ���မ အဝ�ဇ�မ� စ၍ �ဖစလ်���ငဖ်�ယ် က��လသ�, က�, 

ဝ�ပ�က်ခ�တ��၏ င�မ်�မက�� ပ���စသ�ဖင�် တဒဂန��ရ�ဓ�ခ တဒဂန�ဗ�နက်�� မ�က် �မ��က�်ပ�ခင်�ဟ��သ� 

သစ�က�ရ�ယ�က�စ၊ အမ�နအ်တ��်င�သ�မ သမ�ဒ��စ�သ� �လ�က�မဂသစ�က�� ပ����စ�ခင်� ဟ��သ� ဘ�ဝန�က�စ၊ 

ဤက�စ�လ�ခ�က်က�� တပ�ငန်က် ပ���စ၏။ 

ဣရ�ယ�ပထပ��င်� ပ��၏။ 

 

၃။ သမဇညအပ��င်� 
 

အမ�အရ�မ��� 
 ရဟန်�သည ်�ရ�သ��သ���လင်, �န�က်သ��ဆ�တလ်င်၊ တည�်တည�်ကည�်လင,် တ�စ�င်�ကည�်လင၊် 

�က��လင်, ဆန�်လင၊် သပ�တ,်သကန်�က�� က��င�်ဆ�င်လင်၊ စ��လင်, �သ�က်လင,် ခ�လင,် လ�က်လင်၊ က�င်က��-

က�င်ငယ် စ�န�်လင်၊ သ���လင,် ရပ်လင်, ထ��ငလ်င်, အ�ပ်လင,် ���လင်, ��ပ�လင်, ဆ�တ်ဆ�တ်�နလင် - သ�လ�က-်

�ပ�လ�ရ��၏။ 

 

သမဇည-ဟ�သည ်

 မ�နစ်�� အ�ပ��အ���ဖင�် သ�မက�� သမဇညဟ� �ခ၏။ (သ�-မ�နစ်�� (ဝ�) က��ယတ်��င၊် ပ-အ�ပ��အ���ဖင�် (ဝ�) 

ထ���ခ��စ��၊ ဇည-သ�မ) 

 

အ�ပ��အ���ဖင�် သ��ခင်�-ဟ�သည် 
 (၁)သဘ�ဝလကဏ� = �ပ်န�မ်တရ�� အသ��သ��တ��၏ မ�ရင�်သ�ဘ� လကဏ�၊  

 (၂) သ�မညလကဏ� = �ပ်န�မ်တရ�� အ��လ���တ��၏ တ�ည��သ� အန�စစ�သ� လကဏ�၊ 

 (၃) သခတလကဏ� = �ပ်န�မ်တရ��တ��၏ �ဖစပ်�က်လကဏ�၊  

 �ပ်န�မ်တရ��တ��က�� ဤလကဏ�သ���ပ��တ���ဖင�် သ��ခင�်သည ်ပကတ�အသ�မ� ထ���ခ���သ��က�င�်  

"အ�ပ��အ���ဖင�် သ��ခင်�"ဟ� ဆ��၏။  

 

(သ�သင�်သမက�� �ပည�်စ��စ�� သ�မ�သ�လင ်အမ�နသ်�ဟ� �ခ၏။ တစ�တ်တပ��င�် သ���မ�ဖင�် အမ�နသ်� 

မ�ဖစ�်ပ။ က��ယ�်တ�မ�က်�မ��က် သ�မ�သ�လငလ်ည�် အမ�နသ်��ဖစ၏်။ တဆင�်က��သ�မသညက်��  

ဝ�ပဿန�အရ�၌ အသ���ဏ်ပင ်မမည�်ခ�။)  
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သမဇ�နက�ရ�- အနက် ၃-နည�် 

(၁) အသ���ဏ်�ဖင�် �ပသည ်ဟ�၍၄င်�၊  

(၂) အသ���ဏ်က�� �ပသည ်ဟ�၍၄င်�၊  

(၃) သ�လ�က်�ပသည ်ဟ�၍၄င�် အနက်�ပနဆ်��က၏။  

ပထမအနက ်အလ��အ���ဖင�်- �ရ�သ��သ���မစ�သ� က�စဟ�သမက�� �ပလ��လင် အသ���ဏ်�ဖင�်သ� �ပရ 

မည။် အသ���ဏ်ကင�်၍ မ�ပရ-ဟ� ဆ��လ��၏။  

ဒ�တ�ယအနက် အလ��အ���ဖင�်- �ရ�သ��သ���မ စသညက်���ပလင် အသ���ဏ်က�� �ဖစ�်စရမညဟ်� ဆ��လ��၏။ 

တတ�ယအနက် အလ��အ���ဖင�်- �ရ�သ��သ���မ စသည်က���ပလင် သ�လ�က ်သ� �ပရမည်။ မသ�ဘ��င�် မ�ပရ-ဟ� 

ဆ��လ��၏။ (သမဇ��န� ဟ�တ�� က�ရ�) 

 

သမဇည(သမဇ)် �လ�ပ�� 
၁။ သ�တက သမဇ ်= အက� �� ရ��-မရ�� စ�်စ��ဆင�်ခင်မ၊ 

၂။ သပ�ယ သမဇ ်= �ပလ�ပ်ရန ်သင�်-မသင�် စ်�စ��ဆင်�ခငမ်၊ 

၃။ �ဂ�စရ သမဇ ်= သမထ�ယ�ဂ�မ�� သမထကမ�န�်အ���၊ ဝ�ပဿန��ယ�ဂ�မ�� ခ�င��ပ��ဟ��သ� ဝ�ပဿန� 

       အ���၌ မ�ပတ ်�လ���သ�င�်မ အသ���ဏ်၊ 

၄။ အသ�မ�ဟ သမဇ ်= ထ��သ��မ�တသ်�ဖင�် ရင�်က�က်�သ�အခ� မ�တ�မ�ဝ ရ�င�်လင်�စ�� �ဖစ�်ပလ��သ�  

     အသ���ဏ်၊  

 

 (�ဆ�င်ပ�ဒ)် အက� ��ရ��လ��၊ မရ��လ��၊ စ�်စ��တ�က သ�တက။ 

   သင�်�တ�်ရ�လ��၊ မ�တ�်လ��၊ စ်�စ��တ�က သပ�ယ။ 

   �ပ်န�မ် �စရ်ပ်၊ စ်မ�ပတ၊် မ�တတ်�က �ဂ�စရ။ 

   မမ�, ဆင�်ရ�၊ သ�ဘ�ပ�၊ သ�က��တ�က အသ�မ�ဟ။ 

        (မဟ�စည် ဆရ��တ�်) 

၁။ သ�တက သမဇ် 
 တစ်စ��တစ်ခ�က�� �ပလ�ပ်လ��လင ်�တ်တရက် မ�ပ�သ�ပ� အက� ��ရ��မည-်မရ��မညက်�� �ရ��ဦ�စ�� စ်�စ�� 

ဆင�်ခင်ရမည်။ ဆင�်ခင်ပ��လင် အက� ��ရ���လ�ကမ်�သ� �ပအပ်�ပသည်။ အက� ��မရ��လင်က�� မ�ပအပ်�ပ။ ဤသ�� 

အက� ��ရ��မည်-မရ��မညက်�� �ရ��ဦ�စ�� ဆင�်ခင်�ခင�်သည် သတ�က သမဇ် မည၏်။ 

 

၂။ သပ�ယ သမဇ် 
 အက� ��ရ��သည�် အမပင ်�ဖစ�်သ�်လည�် �ပရန် သင�်-မသင�်က�� ဆင�်ခင်ရဦ�မည်။ ဆင�်ခင်ပ��လင် 

သင�်�တ�်မ�သ� �ပအပ်�ပသည။် မသင�်လငက်�� မ�ပအပ်�ပ။  

 ဥပမ�- �စတ��တ�်က�� ဖ���မ�်ရန ်သ����ခင်�သည ်အက� ��ရ���သ� အမပင်တည်�။ သ���သ�် ဘ�ရ��ပ�� 

က�လ၌ သ���လင် �ယ�ဂ�အ�� မသင�်�တ�်။ တရ���ဟ��ခင�်သည် �က�င်�၏။ သ���သ�် �လ�က�က�စအတ�က် 
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စည်��ဝ�ရ�၌၄င်�၊ အလ�ပ်က�စမ����န�သ� အခ�၌၄င်�၊ ဝ�သဘ�ဂ ပ�ဂ�လ်အ�� ဆ�တ်က�ယ်ရ�၌၄င်� �ဟ���ပ�ရန ်

မသင�်�တ�်�ပ။ ဤသ�� စသည�်ဖင�် အက� ��ရ���သ�အလ�ပ်ပင ်�ဖစ�်သ�်လည�် မသင�်�တ�်�သ�အရ� မ���စ�� ရ��၏။ 

ဤသ�� သင�်-မသင�်က�� ဆင�်ခင်မသည ်သပ�ယ သမဇ်မည၏်။   

 
မ�တ်ခ�က။် ။ဤ�လ�ပ��တ��တ�င် သ�တကသမဇ်�င�် သပ�ယသမဇ ်၂-ပ��သည ်�လ�က�,�လ�က�တ် ၂-ပ��လ���၌ပင် 

အက� ��မ���၏။ ၄င်�၂-ပ���င�် �ပည�်စ��လင ်�လ�က၌လ� က��ပ���တ���တက်��င်၏။ သမထ,ဝ�ပဿန� အရ�၌လ� သမ�ဓ�,ပည� 

တ��က�� လ�င်�မနစ်�� �ပည�်စ���စ��င်၏။ သ���သ� ်ဤသမဇ ်၂-ပ��သည ်သမထလည�် မဟ�တ်�သ�၊ ဝ�ပဿန�လည�် မဟ�တ် 

�သ��ပ။ သမထ,ဝ�ပဿန�တ��၏ အ��ခခ� အ�ထ�က်အပ��မသ� �ဖစ�်ပသည။် ဤသမဇ ်၂-မ� ��က��ပင် ဝ�သ�ဒ�မဂ်၌ 

"ပ�ဋ�ဟ�ရ�ကပည�-အမ�မ�ပတ် ကမ�န�်က�� �ဆ�င်ရ�၌ ဆင်�ခင်တတ�်သ� ပည�" �ခဆ���ပသည။် 

 

 

၃။ �ဂ�စရ သမဇ် 
 သတ�ပ�န ်အ����လ�ပ��သည ်�ယ�ဂ�၏ က�ကစ်��ရ� နယ်ပယ�်ဖစ�်သ��က�င�် �ဂ�စရ-ဟ� �ခ၏။ 

ထ��အ����လ�ပ��၌ မ�ပတ်�ဖစ�်စအပ်�သ� မ�တ်သ�မ အသ���ဏ်က�� �ဂ�စရသမဇ်ဟ� �ခ၏။  

      (ကမ�နဿ ပန အဝ�ဇဟန�မဝ �ဂ�စရသမဇည�။၊) 

ကမ�န်�အ���မ��သ� ရဟန်�မ���- 

 မဟ�ဖ�ဿ�ဒဝ မ�ထရ်သည် ၁၉-�စပ်တ်လ��� ဆ�မ်�ခ�အသ���အ�ပန်၌ ကမ�န�်အ���က�� မ�ပတ် 

�လ���သ�င�်၏။ လ�တ����ပ�စက��မ���က�� ဂ�မထ��ဘ� မလ�တ်�သ� သတ�တရ���ဖင�် အ��ထ�တ်ရ� အ�စ ်

(၂၀)��မ�က်တ�င ်ရဟ� �ဖစခ်��၏။ 

 မဟ�န�ဂမ�ထရ်သည ်�မတ်စ��ဘ�ရ��၏ ဒ�ကရစရ�ယ�အက�င�်က�� ပ��ဇ�်လ��၍ (၇)�စပ်တ်လ��� ရပ်�ခင�်, 

စကသ����ခင�်က�� �ဆ�က်တညက်�င�်၏။ ထ���န�င် ၁၆-�စပ်တ်လ��� ကမ�န�်အ���၌ မ�ပတ်မ�တ်ပ���န�က် 

(၂၃)�စ ်�ပည�်�သ�အခ� ရဟ�ခ��၏။  

 အ�ခ�� ကမ�န်�မ�သည�် မ�ထရ်က�� တစ်ပ��သညက်�� တ�န��သ�အခ� တပည�်မ��� �ရ�က်လ�၍ 

စက����ပ�စ် �မ��လ���ပ�� လက်က�� �တ်တရက် �က��မ�၏။ ခ�က်ခ�င်�သတ�ရ၍ �ပန်ဆန�်က� အမ�တ်�ဖင�် ထပ်၍ 

 �ပန�်က��၏။ ဤသည်က�� တပည�်မ���က န��မလည်၍ �မ��သ�အခ� "င�သည် တရ��အ��ထ�တ်သညမ်� စ၍ 

အမ�တ်မလ�တ�်ပ။ ယခ�မ� သငတ်���င�် စက����ပ�မ�၍ �မ�ပ�� �က��လ��ကမ်��ခင်� �ဖစ၏်။ ထ���က�င�် အမ�တ်�ဖင�် 

�ပန�်က���ခင်� �ဖစသ်ည"်ဟ� မ�န�်၏။  

 

ရဟ��ဖစ်��င�်သ� အခ� �န ်(၆)မ� �� 

 အမ�မ�ပတ် ကမ�န�်အ���၌ �လ���သ�င�်�န�သ� ရဟန်�သည ်အ�က�င်� ဥပန�ဿယ�င�် �ပည�်စ��လင ်

(၁) ပထမ အရ�ယ်မ�� ရဟ��ဖစ်��င၏်။ သ��မ�ဖစ�်သ�လင် (၂) ဒ�တ�ယအရ�ယ်မ�� ရဟ��ဖစ်��င၏်။ သ��မ�ဖစ ်

�သ�လင် (၃) �သခ�န��မ�� ရဟ��ဖစ်��င်၏။ သ��မ�ဖစ�်သ�လင် (၄) �န�က်ဘဝ၌ နတ်�ဖစလ်က ်ရဟ� 

�ဖစ်��င်၏။ (၅) သ��မ�ဖစ�်သ�လင် ဘ�ရ��မပ�င�်�သ� အခ�၌ ပ�စကဗ�ဒ� �ဖစ်��င်၏။ သ��မ�ဖစ�်သ�လင် (၆) 

�န�က်ဘ�ရ�� လက်ထက်မ�� ရဟ��ဖစ်��ငသ်ည။် 
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၄။ အသ�မ�ဟ သမဇ် 
 �ရ�သ��သ����ခင်� အစရ��သည်တ��၌ မ�တ�မ�ဝ သ��ခင�်သည် အသ�မ�ဟ သမဇ်မည၏်။ �ဂ�စရသမဇ် 

ထက်သန ်အ���ပည�်�သ�အခ�၌ အသ�မ�ဟ သမဇ်�ခ မ�တ�မ�ဝ�သ� အသ���ဏ်သည ်အလ��လ��ပင ်

�ဖစ�်ပလ��တ��၏။ 

 

�ယ�ဂ�၏ အသ�မ�ဟ သမဇ�်�ဏ် �ဖစလ်�ပ�� 
 ဘ�ဝန�အ�မင် မရ��သည�် အပ�ထ�ဇ်သည ်�ရ�သ��သ����ခင်� စသညက်���ပလင ်အတ�က�ငက် သ���သည် 

ဟ�၍၄င်�၊ င�က သ���သညဟ်�၍၄င�်၊ �ရ�သ��သ���မက�� င�က �ဖစ�်စသည်ဟ�၍၄င်�, �တ� �ဝအသ�မ���သက��သ�� �တ��ဝ 

အသ�မ����ခင်� မရ��ပ�- 

 �ယ�ဂ�သည် �ရ�သ�� သ���လ��စ�တ်�ဖစလ်င ်ထ��စ�တ်�င�်အတ� �ဖစ�်ပလ��သ� ဝ��ယ�ဓ�တ်၏ 

�တ�င�်တင်�မသည ်လပ်ရ���မ အမ�အရ�ထ�� က�ယဝ�ညတ်က�� �ဖစ�်စ၏။ ထ��ဝ��ယ�ဓ�တ၏် �ပန�်��မ�က�င�် 

က��ယ်ဟ�ဆ��အပ်�သ� ဤ�ပ်အစ�အ�ပ�င�်သည် �ရ�သ��သ����ပ၏။ 

  �ရ�သ��သ����သ� ထ���ပ်အ�ပ�င�် က��ယ၏်ပင်လင ်တစ်က�မ် တစ်က�မ်�သ� ��ခကမ၌- ��ခက��က�နစ် 

ဝယ် �တ�ဇ�ဓ�တ်�င�် ဝ��ယ�ဓ�တ် ၂-ပ��က အ���က�င�်ပ��၊ ထ�� ၂-ပ��တ�င ်�တ�ဇ�ဓ�တက် �ရ��ဆ�င်, 

ဝ��ယ� ဓ�တ်�န�က်လ��က်�ဖစ၏်။ �ရ�သ�� လ�မ်��နစ်ဝယ ်ဝ��ယ�ဓ�တ်က �ရ��ဆ�င်, �တ�ဇ�ဓ�တက် 

�န�က်လ��က် �ဖစ၏်။ 

 ��ခက�� �အ�က်သ�� လတ်ခ�စဝ်ယ် အ��ပ�ဓ�တ်�င�် ပထဝ�ဓ�တ် ၂-ပ��က အ���က�င်�ပ��၊ ထ�� ၂-ပ��တ�� 

တ�င ်အရ��နသ်တဆ်�,က�ဆ�၌ အ��ပ�က �ရ��ဆ�င်, ပထဝ�က �န�က်လ��က၊် ခ�ဆ�,ဖ�နင�်ဆ�တ��၌ ပထဝ�ဓ�တက် 

�ရ��ဆ�င်, အ��ပ�ဓ�တ်က �န�က်လ��က်�ဖစ၏်။  

 

 ထ����ခတစလ်�မ်�အတ�င်�၌ ကခ��က်၌�ဖစ�်သ� �ပ်န�မ်တ��သည ်�ဆ�င်ဆ�သ�� မ�ရ�ကက်�န။် �ဆ�င်ခ��က်၌ 

�ဖစ�်သ� �ပ်န�မ်တ��သည ်လ�မ်�ခ��က်သ�� မ�ရ�က်က�န။် လ�မ်�ခ��က၌်�ဖစ�်သ� �ပ်န�မ်တ��သည ်ခ�ခ��ကသ်�� မ�ရ�က် 

က�န။် ခ�ခ��က်၌�ဖစ�်သ� �ပ်န�မ်တ��သညလ်ည်� ဖ�နင�်ခ��ကသ်�� မ�ရ�က်က�န။် ထ��ထ��ကခ��ကစ်�သ� ခဏ၌သ�လင် 

အဆစ ်အဆစ်, အပ��င�် အပ��င�်, အကန�် အကန�်, အ�ပတ် အ�ပတ် �ဖစလ်�က ်�မ်�အ���ကင�်ထ�မ� �မ်�မ��� တဖ�တ်-

ဖ�တ်�မညလ်�က် �ပ�က်က��က�နသ်က��သ�� ပ�က်စ��က�န၏်။ 

 

 ထ��သ�� လ�င�်မနစ်�� �ဖစပ်�က်�န�သ� �ပ်န�မ်ထ�၌ အဘယ်မည�်သ�သ�သည ်�ရ�သ�� သ���အ��နည်�?။  

အဘယ်မည�်သ� သ�၏ သ���မ �ဖစ်��င်ပ�အ��နည်�?။ ပရမတအ���ဖင�်�သ�်က�� သတဝ��က�င် အတ�က�င် 

မဖက,်  ဓ�တ်တ��၏သ�လင ်သ���မ, ရပ်မ, ထ��ငမ်, �လ��င်�မ�ပတည်�။  

ထ��ထ��ကမစသညတ်��၌ ကမစ�သ��ပ်�င�်တက�- ခ�ပ်သ����သ�စ�တ်က အ�ခ��တပ���ပတည်�။ 

ဆ��တယ်-ဟ� �ဖစ�်ပလ��သ�စ�တက် အ�ခ��တပ���ပတည�် (က>ဆ��>လ�မ်�>လတ်>ခ�>နင်�)။ �ရ�-�န�ကစ်�တ် 

တ��၏ အစသ်ည ်အက��၌အ�ပတ် မထင�်အ�င် အစ်ဆကစ်ပ်လ�က် �မစ�်ရယ်က��သ�� �ဖစ�်န၏။  
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ဤဆ��အပ်ခ��ပ��သညက်�� �ပ်န�မ်တရ��တ��၏ �ဖစပ်�ကပ်��အစ်၌ �ယ�ဂ�၏ မ�တ�မ�ဝသ��မငလ်��ခင်�ဟ� 

ဆ��အပ်�သ� အသ�မ�ဟ သမဇ�်�ဏ် �ဖစ်ပ���ပတည်�။  

 

(�ဆ�င်) အ��အ��ရ�ငမ်���, သတ�ထ���လ�..., သ���ဆ�က�လ, ခ�သမယဝယ်, ပထမ��ခလ�မ်�, �ပ်န�မ်တန်�  

တ��, လ�မ်�ဒ�တ�ယ, မ�ရ�က်ကဘ��, ဒ�တ�ယ လ�မ်�, �ပ်န�မ်တန်�လည�်, လ�မ်� တတ�ယ, မ �ရ�က် 

ကပင်, တစ်လ�မ်�တ�ငလ်ည်�, ��မ�က်စ် တစ်မ� ��, �ရ�တ���တစ်ဖ��, လ�နပ်�� တစဝ်, �အ�ကခ်�- 

တစ်ခင�်, ထ��ခင်� တ�လ�, ဖ�နင်��စ��အ�င်, တစ�်ရ��ရ��မန�်, အခန်�ခန�်၌, ��ခလ�မ်�ပ��င�်�ခ��, 

အစ�တ် ��ခ�က်ပ��ဝယ်, သ�ယ်သ�ယ် န�မ်တန်�, �ပ်အတန်�တ��, �မ်�အ���ကင်�ထက,် �မ်��တ�  

က�က်သ��, �ဖစ-်ပ�က်�နရ, အန�စသည,် ဒ�က-အနတခ�ည်�တည်�။ (မဟ�ဂ��� ဆရ��တ�)် 

 

သမဇညပ��င်� ပ��၏။ 

 

 

၄။ ပဋ�က�လမနသ�က�ရ အပ��င�် 
 
ဆင်�ခင်ပ�� 

ရဟန်�သည ်��ခဖ���မ� ဆ�ဖ���အတ�င်� အ�ရပ���ဖင�် ဖ���အ�ပ်ထ���သ� ရ��ရ��ဖ�ယရ်�တ���ဖင�် �ပည�်�န�သ� 

ဤခ�က��ယ်က�� ဤသ�� ဆင�်ခင၏်။ င�၏က��ယ်မ��- 

ဆ�ပင,် �မ��ညင�်, လက်သည်� ��ခသည်�, သ���, အ�ရ၊ 

အသ��, အ�က�, အ���, ���တ�င�်�ခင်ဆ�, အည�၊ 

�လ���, အသည�်, အ��မ�, အဖ��်, အဆ�တ၊် 

အ�မ, အ�သ�မ်, အစ�သစ,် အစ��ဟ�င်�, (ဦ����က်)၊ 

သည�်��ခ, သလ�ပ်, �ပည,် �သ��, �ခ�, အဆ�ခ�၊ 

မ�ကရ်ည်, အဆ�ကည်, တ��တ��, �ပ်, အ�စ�, က�င်ငယ်... 

ဤသ�� ရ��ရ��ဖ�ယရ်�တ��သ� ရ��ကက�န၏်တက��- ဟ� စ��စ��က ်ဆင်�ခင၏်။ 
 
မ�တခ်�က်။ ။ ဘ�ရ���ဟ� ပ�ဠ�ဟ�သမ၌ "မတလ�ဂ-ဦ����က်"ဟ��သ� ဤပ�ဒမ်ပ��ပ။ သ���သ�် �န�က်၌ 

ဖ�င�်လတ���သ� အကထ��င�်အည� ဤ�နရ�၌ပင် ထည�်၍ ယ�ရမည�်ဖစ�်သ��က�င�် လကသ်ည်�က�င�်�ဖင�် 

ပ��င�်�ခ��၍ �ပထ��သည်။ ဝ�သ�ဒ�မဂ၌် ဦ����က်က�� "���တ�င်��ခငဆ်�"သ�� ထည�်သ�င�်၍ ယ�ထ��၏။  

(မတလ�ဂ အ�မ���န သဂဟ�တ�� ပဋ�ကလမနသ�က�ရဝ�သန �ဒသ�တ� ဒ�တသ�က�ရကမ�န�။ ဝ�သ�ဒ�၊၁၊၂၃၂။) 
 

ဤက�ယဂတ�သတ� ကမ�န�်က�� မဟ�သတ�ပ�နသ�တ်၌ ပဋ�ကလ၏ အစ�မ်�အ���ဖင�် သ�လင် 

�ဟ�ထ���ပသည်။ မဟ�ဟတ�ပ�ဒ�ပမသ�တ်, မဟ�ရ�ဟ��လ�ဝ�ဒသ�တ်, အဘ�ဓမ� ဓ�တ�ဝ�ဘင�်�င�်, 

ဥပရ�ပဏ�သ ဓ�တ�ဝ�ဘဂသ�တ်တ��၌ ဓ�တ်၏ အစ�မ်�အ���ဖင�် �ဟ�ထ���ပသည်။ ဥပရ�ပဏ�သ က�ယဂတ�- 
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သတ�သ�တ၌်မ�က�� အကင်ပ�ဂ�လ်အ�� အဆင်�အ���ဖင�် ထင၏်။ ထ��ပ�ဂ�လက်��ရည်၍ စ��န�်လ�ပ��တ��က�� 

�ဝဘန ်�ဟ�က��ထ���ပသည်။ ထ��တ�င ်ဓ�တ၏်အစ�မ်�အ���ဖင�် �ဟ�ထ���သ� ကမ�န�်သည် 

ဝ�ပဿန�ကမ�န�် �ပတည်�။ ပဋ�ကလ၏အစ�မ်��ဖင�် �ဟ�ထ���သ� ကမ�န်�သည ်သမထကမ�န်� 

�ပတည်�။ (ဝ�သ�ဒ�မဂ၊်ပ၊၂၃၅) 

**************** 

 

အ��ထ�တ်ပ��အက�်� 
 

န�မ�တ်ယ�ရ�၌ ကမ်�က�င်�က�င�် ၇-ပ�� 
ဤပဋ�က�လမနသ�က� ကမ�န�်က�� ပ���မ����သ��ယ�ဂ�သည် �အ�က်ပ� န�မ�တယ်�မ ၇-ပ��၌ ကမ်�က�င်ရမည။် 

  ၁။ �ရ��ဦ�စ�� �က��သတ��က�� တ�်ဖင�် အ�လ��-ပဋ�လ�� အဖနဖ်န ်ရ�တဆ်��ရ၏။  

 ၂။ ၄င�်�န�က် စ�တ်�ဖင�် �မင်�အ�င် ဆင်�ခငရ်၏။ 

 ၃။ �က��သတ��၏ အဆင�်က��၄င်�၊ (ဝဏ) 

 ၄။ ပ��သဏ�နက်��၄င်�၊ (သဏ�န) 

 ၅။ အရပ်�ဒသက��၄င�် (�ဒသ) 

 ၆။ တည်ရ�ဌ�နက��၄င�်၊  (သက�သ) 

 ၇။ သဘ�ဂ-ဝ�သဘ�ဂ အပ��င�်အ�ခ��က��၄င်�(ပရ��စဒ) ဆင်�ခင်ရ�၏။  

 

၁။ တ်�ဖင�်ရ�တ်�ခင်� 
 ၁။ တစပ�က ပထမင��ပ��တ��က�� အ�လ�� ၅-ရက်၊ ပဋ�လ�� ၅-ရက်၊ အ�လ��,ပဋ�လ�� ၅-ရက်၊ �ပ�င်� ၁၅-ရက။် 

 ၂။ ထ��အတ� ဝကပ�က၌ ၁၅-ရက၊် 

 ၃။ �ရ�တစပ�က�င�်�ရ�၍ ပ�က ၂-ခ� ၁၅-ရက၊် 

 ၄။ ပပ�သ ပ�က၌ ၁၅-ရက၊် 

 ၅။ �ရ�၂-ပ���င�်�ရ�၍ ပ�က ၃-ခ� ၁၅-ရက၊် 

 ၆။ မတလ�ဂ ပ�က၌ ၁၅-ရက၊်  

 ရ။ �ရ�သ���ပ���င�်�ရ�၍ ပ�က ၄-ခ� ၁၅-ရက၊် 

 ၈။ �မဒ ဆက၌ ၁၅-ရက၊် 

 ၉။  �ရ� �လ�ပ���င�်�ရ�၍ ၁၅-ရက၊် 

 ၁၀။ မ�တဆက၌ ၁၅-ရက၊် 

 ၁၁။ �ရ�င��ပ���င�်�ရ�၍ ၁၅-ရက၊် 

 ဤသ�� င��လခ��ရ�တ်မ� �ပည�်စ���သ� ရ�တ်နည�်�ဖစ်�ပသည။်  
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၂။ စ�တ်�ဖင�် ဆင်�ခင်စ���ဖန�်�ခင်� 
 ထ��သ�� ရ�တဆ်���ခင်��က�င�် စ�တ်သည ်ထ��ထ��ဤဤ အရပ်သ�� မ��ပ��တ��ပ� ဆ�ပငစ်�သ� �က��သ 

တ��သည ်ရ��လ���တန်�အစက်��သ�� စ�တဝ်ယ်ထငရ်���လတ�်သ�် တရ်�တဆ်���ခင်�က�� ရပ်ဆ��င�်၍ ထင်လ��သ� 

အစ်က���လ�က်၍ စ�တ်�ဖင�် �အ�က်�မ�ဆင်�ခငအ်ပ်၏။  

 

၃။ အဆင်�စသည်က�� ပ��င်��ခ�� မ�တ်သ���ခင်� 
 "အဆင်�, သဏ�န,် အရပ်, တည်ရ�, အပ��င�်အ�ခ��" ဟ�ရ�၌ ဆ�ပငသ်ည ်အဆင်�မည�်နက၏်၊ အ���သ� 

သ�အ�� �ဖ၏။ ခ� �နခ်�င်��� ပ��သဏ�န်က��သ�� ရ�ညရ်�ည်လ���လ��� ရ��၏။ ခ�က်မ� အထကအ်ရပ်၌ �ဖစ၏်။ စ��စ�တ်�သ� 

ဦ��ခ�င်� �ရ၌ တည်၏။ တ��သ� သဘ�ဂ-ပရ��စဒအ���ဖင�် ဝ�,ယ�, �ရ�,�န�က်,ထက်,�အ�က ်ဟ��သ� မ�မ�တ�� 

ဆ�ပင်မ����ဖင�် ပ��င�်�ခ��ထ��အပ်၏။ မတ��သ� ဝ�သဘ�ဂ-ပရ��စဒအ���ဖင�် ဆ�ပငသ်ည် �မ��ညင�်မဟ�တ၊် 

�မ��ညင�်သည် ဆ�ပငမ်ဟ�တ်။ ...ပ... ဆ�ပငသ်ည် က�ငင်ယ်မဟ�တ်၊ က�ငင်ယ်သည ်ဆ�ပငမ်ဟ�တ။် ဤသ�� အ�ခ�� 

�က��သတပ���င�် ပ��င�်�ခ��အပ်၏။  

  

အပန�သ���ရ�က်�အ�င် ပ���နည်�အက��် 
 ဤသ�� အဆင�်, သဏ�န်, အန��, �ဖစ�်က�င်�, တည်ရ� င��ပ��တ���ဖင�် စကဆ်�ပ်ရ��ရ��ဖ�ယက်��လည�် 

��ဏ်�ဖင�် ဆင�်ခင်ပ���မ���အပ်၏။ အဖနဖ်န ်ဆင်�ခင၍် ��ဏ်၌ ထငရ်���လ�သည်ရ���သ�် ဆ�ပင,် �မ��ညင�်... 

စ�သ� အမည်ပညတ်က�� မသ���သပ် မမ�တသ်���တ��ပ� "ဤက�� စက်ဆ�ပ်ဖ�ယ၊် ဤက�� စကဆ်�ပ်ဖ�ယ်"ဟ� 

အမည်ပညတ်က��  �က��်က� အ�လ��,ပဋ�လ�� အ�ပနအ်လ�န ်��ဏ်�ဖင�် ဆင�်ခင်အပ်၏။ ဤ၌ �က��သ�ဒဗ် ထင်ရ��� 

လ�သည�်အခ� န�မပညတ်က�� လ�န�်�မ�က်�လ�တ��၏။ ဤသ�� ပ�ဂ�လ်,သတဝ� ကင်�စငသ်�ဖင�် �က��သအစ� 

သ� ထငသ်ည်ရ���သ�် သ�တပ��သ�န၌် ဆင�်ခင်�သ�အခ�၌လည�် �က��သအစ�သ� ထငက်�န၏်။ သတသည�, 

ဇ�ဝသည� �ပ��က်၏။  

 ဤသ�� ဆင�်ခင်ဖနမ်���သ�ဖင�် က�က်က�� က�က်က�� အထ��အ���ဖင�် �ခ��န��၍ ထငလ်�၏။ ထ��အခ� 

မထငရ်� �က��သမ���က�� ခ�၍ ခ�၍ လတ်၍ လတ၍် ��ဏ်၌ ထငရ်����သ� �က��သ၌ �လ���ထ��၍ 

�က��သတစ်ပ��တည်� က�နသ်ည�်တ��င�်အ�င် အဖန်တလ�လ� ပ���မ��� ဆင�်ခင်အပ်၏။  

အထင်ရ���ဆ��� တစ်ခ�တည်�သ� က�န�်န�သ� �က��သက�� န�န�ဖ�၍ ပ���မ���သညရ်���သ�် တစ်ခ�-

တည်��သ� အ���က��ယ�ရ�သ� �ယ�ဂ�၏ စ�တ်အစ်သည် လ�နစ်�� ကည်လင�်တ�က်ပသည�်ဖစ၍် ဝ�တက်, 

ဝ�စ�ရ, ပ�တ�, သ�ခ, ဧကဂတ�ဟ��သ� စ��န်အဂ�င��ပ��တ���င�် �ပည�်စ���သ� အပန�စ��နက်�� ရ၏။  

   (ဝ�သ�ဒ���ဆရ��တ�်၏ ပရမတသ�ပ�ဘဒန�က�မ်�မ� အက�်�က��ယ��ဖ�ပသည်။) 

 

မဟ�စည် ဆရ��တ�်၏ မ�တ်ခ�က် 
 "သမ�ဒယဓမ��ပဿ�၊ ဝယဓမ��ပဿ�၊ အန�ဿ��တ�၊ န စ က��� �လ��က ဥပ�ဒ�ယတ�" ဟ��သ� 

ပ�ဒမ်����ဖင�် ဤပဋ�က�လမနသ�က�ရ ပ��င�်၌လည်� ဝ�ပဿန�က��သ� ပဓ�န�ပ၍ �ဟ��က�င်� ထငရ်���လ��ပ၏။ 

အ�က�င်�မ��- သမထသကသ်က�်ဖင�် အ�ဖစ်-အပ�က်က��လည�် မသ��မင်��င�်ခ�။ တဏ��,ဒ�� အမ��-အစ��က��လည�် 
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မကင်��စ��င�်ခ�။ ဝ�ပဿန��ဖင�်သ�လင် အ�ဖစ-်အပ�က်က�� သ��မင၍် အမ��အစ��က��လည�် ကင်��စ��င�်ပသည်။ 

သ���ဖစ၍် ဤပဋ�က�လပ��င�်၌လည�် ဝ�ပဿန� �ဖစ်�သ�သညဟ်� မ�တအ်ပ်၏။ 

 မညသ်���ဖစသ်နည်�? ဆ�ပင,် �မ��ညင်� စသည�်ဖင�် �သ� (ဥပစ�ရ-အပန� စ��န)်စ�တမ်���က�� တဖန်မ�တ ်

လ�က် ဆ�ပင�်မ��ညင�်စ�သ� အ����င�်တက� ထ���သ� စ��နစ်�တ်၏ အ�ဖစ်-အပ�က်က�� �ယ�ဂ�သည ်ထငရ်��� 

သ��မင်��င်�ပသည။် ဤသ�� သ��မငတ်��င�် သ��မင်တ��င�် မ��သ� �ပ်အ���၌၄င်�၊ �သ� စ��နစ်�တ်၌၄င�်၊ တဏ��, ဒ�� 

အမ��အစ�� ကင�်၏။ သ���ဖစ၍် ဆ�ပင,်�မ��ညင်� စသည�်ဖင�် �သ�စ��န်စ�တ်�င�် တက� ဆ�ပင,်�မ��ညင�်စ�သ� 

အ����ပ်၏ �ပမ,�ပ��က်မဟ��သ� အ�ဖစ်-အပ�က်က�� မ�တ်တ��င်� မ�တတ်��င�် သ��မင်သ����ခင်�က��ပင် သမ�ဒယဓမ�-

�ပဿ� စသည�်ဖင�် �ဟ��တ�်မ�သည ်ဟ�၍၄င်�၊ တဏ��,ဒ�� အစ��အမ��က�� ကင�်�စ�သ� ဝ�ပဿန��ဖစ်သည ်

ဟ�၍၄င်� မ�တအ်ပ်�ပ၏။   

(မဟ�စည်ဆရ��တ�်၊ မဟ�သတ�ပ�နသ်�တ ်န�သ�၊ ��၊ ၁၁၇-၈။) 

 

ပဋ�က�လမနသ�က�အပ��င�် ပ��၏။ 

**************** 

၅။ ဓ�တ�မနသ�က�ရ အပ��င�် 
 

ဓ�တ�မနသ�က�ရ-ဓ�တတ်��က�� �လ���သ�င�်�ခင်�, ဓ�တ�ကမ�န-ဓ�တ်ကမ�န�်, စတ�ဓ�တ�ဝဝတ�န-် 

ဓ�တတ်��က�� ပ��င�်�ခ��ဆ����ဖတ�်ခင�် ဟ��သ� ဤသ���ပ��သည ်အနက်အရအ���ဖင�် တ�၏။ ထ��သ�� အနကအ်ရတ��သ� 

ဤစတ�ဓ�တ�ဝဝတ�နသ်ည ်အက�်�အက�ယ် �စပ်��အ�ပ��အ���ဖင�် လ�ရ��၏။ ထ��တ�င် မဟ�သတ�ပ�န်သ�တ၌် 

အက�်�အ���ဖင�် လ�ရ��၏။ မဟ�ဟတ�ပ�ဒ�ပမသ�တ,် ရ�ဟ��လ�ဝ�ဒသ�တ,် ဓ�တ�ဝ�ဘဂသ�တ်, ဓ�တ�ဝ�ဘင်�ပ�ဠ� 

တ��၌ အက�ယ်အ���ဖင�် လ�ရ��၏။ ထ�တ်�ဆ�င၍် ခ���ပရလင ်ထ��ဓ�တ�ဝဝတ�နသ်ည-်  

 "ရဟန်�တ��- ဥပမ��ဖင�် �ပရလင် ကမ်�က�င်�သ� ���သတသ်မ��သည�်သ�်၄င�်, ���သတ်သမ��၏ 

 တပည�်သည�်သ�်၄င်�, ���က�� သတ်ပ��လင ်လမ်��လ�ခ� အဆ��၌ အပ�� အပ��အ���ဖင�် ခ���ခမ်�၍ ထ��င�်နရ�  

 သက��သ��- ရဟန�်တ�� ထ��အတ�ပင ်ရဟန်�သည် တည်မ�တ��င�် ထ��မ�တ��င�်�သ� ဤ�ပ်က��ယ်က��ပငလ်င်  

 ဓ�တသ်�ဘ�အ���ဖင�် ဆင�်ခင၏်။ ဤ�ပ်က��ယ၌် ခက်မ�ကမ်�တမ်��သ� ပထဝ�ဓ�တ်သည ်ရ��၏။  

ယ��စ��ဖ��စည်��သ� အ��ပ�ဓ�တ်သည ်ရ��၏။ ပ���� �အ��သ� �တ�ဇ�ဓ�တ်သည ်ရ��၏။ တ�န�်ကန ်

�တ�င�်တင်��သ� ဝ��ယ�ဓ�တ်သည ်ရ��၏-ဟ�၍ ဆင�်ခင်၏"ဟ� 

ဤသ�� ��ဏ်ထက်�သ� ဓ�တ်ကမ�န်�သ�၏ အစ�မ်�အ���ဖင�် မဟ�သတ�ပ�နသ�တ်၌ အက�်�အ���ဖင�် 

လ�ရ���ပသည်။  

 

ထ���ဒသန�၏ အနက်က�� -  
ကမ်�က�င်�သ� ���သတ်သမ���ဖစ�်စ, ထ�����သတ်သမ��၏ တပည�်�ဖစ�်စ, ���က��သတ်ပ��လင ်

လမ်��လ�ခ� အဆ��အရပ်၌ အပ��အပ��က�� �ပ၍ ထ��င�်နရ�သက��သ��- ထ��အတ�ပင် ရဟန�်သည ်ဣရ�ယ�ပ�ထ် 

�လ�ပ��တ��တ�င ်အမ�တ်မရ�� တပ��ပ���သ� ဣရ�ယ�ပ�ထ် အ�ခင်�အရ��ဖင�် တည်�သ��က�င�် တည်မ�တ��င�်ဟ� 
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ဆ��အပ်�သ�, တည်မ�တ��င�် �ဖစ�်သ��က�င�်ပငလ်င် ထ��မ�တ��င်��သ� �ပ်က��ယ်က�� "ဤက��ယ်၌ ပထဝ�ဓ�တ ်

သည ်ရ��၏။ အ��ပ�ဓ�တ်သည ်ရ��၏။ �တ�ဇ�ဓ�တ်သည ်ရ��၏။ ဝ��ယ�ဓ�တ်သည ်ရ��၏"ဟ� ဤသ�� ဓ�တအ်���ဖင�် 

ဆင�်ခင်၏။  

 

အဘယသ်�� ဆ��လ��သနည်�?ဟ�မ�-  
���သတ်သမ��မ�� ���က�� �မ���မစ်၌၄င်�, ���သတ်က�န�်သ��  �ဆ�င်စ်၌၄င�်, ထ�����သတ်က�န�်၌ 

ခ�ည်ထ��စ၌်၄င်�, သတ်စ၌်၄င်�, သတ်ပ���သ� ����သ�က�င်က�� ကည�်စ်၌၄င်� 'ထ������သ�က�င်က�� 

ဖ�က်၍ အပ��အပ��အ���ဖင�် မခ���ခမ်�ရ�သ�မ�" က�လအတ�င�်၌ ���ဟ��သ� အမ�တသ်ည�သည ်မ�ပ��က်�သ�။ 

အပ��အပ��အ���ဖင�် ခ���ခမ်�၍ ထ��င�်န�သ�အခ�၌မ� ���ဟ��သ� အမ�တ်သည�သည ်က�ယ်�ပ��က၏်။ အသ��-

ဟ��သ� အမ�တသ်ည�သည် �ဖစ၏်။ ထ�����သတ်သမ��မ�� "င�သည ်���က���ရ�င်�၏။ ဤသ�တ��သည ်���က�� 

ဝယ်ယ�က၏"ဟ� ဤသ�� ထငမ်�တ�်ခင်� မ�ဖစ�်ပ။ စငစ်စ်�သ�်က�� "င�သည ်အသ��က�� �ရ�င်�၏။ ဤသ�တ��-

သညလ်ည်� အသ��က�� ဝယ်ယ�က၏" ဟ�၍သ�လင် ထ�����သတ်သမ��မ�� ထငမ်�တ�်ခင�် �ဖစ်သက��သ��-  

ထ��အတ�ပင ်ဤ �ယ�ဂ�ရဟန်�မ��လည�် တရ���လ���သ�င်�မ မရ���သ��သ� ဗ�လပ�ထ�ဇ်�ဖစခ်��က ်

�ရ��က�လ၌ လ�ဝတ်�က�င် �ဖစစ်၌်၄င်�, ရဟန်��ဖစစ််၌၄င်� "တည်မ�တ��င်� ထ��မ�တ��င�်�သ� ဤ�ပ်က��ယ်က�� 

ပင ်တစ်က��ယ်တည်�ဟ� ထင်ရသည�် အစ��ငအ်ခ�က�� ခ���ခမ်�၍ ဓ�တသ်�ဘ�အ���ဖင�် မရ�သ�မ�" ထ��မ�လ�က ်

တ��င�်အ�င် က�လအတ�င�်၌ သတဝ�ဟ�၍၄င�်, �ယ�က်���ဟ�၍၄င်�, ပ�ဂ�လ်ဟ�၍၄င်� ထင�်သ� အမ�တသ်ည� 

သည ်က�ယ်�ပ��က်၏။ ဓ�တ်သ�ဘ�၏ အစ�မ်�အ���ဖင�်သ�လင် ဘ�ဝန�စ�တ်သည ်�က�င်�စ�� တည်၏။  

 

ဓ�တ်က���လ�ပ�� သ�ဘ�လကဏ�မ��� 
၁။ ပထဝ�ဓ�တ်သည ်ကမ်�တမ်�၏၊ ခကမ်�၏၊ ��ည��၏၊ �ပ���၏၊ �ခ��ညက်၏၊ တညတ်��၏၊ ခ�လင�်၏။ 

ဤသ��သ�လင ်ပရမတ်ပထဝ�ဓ�တ ်အစစ်�ပတည်�။ 

၂။ အ��ပ�ဓ�တ်သည် အရည်�ပ��်၏၊ ယ��စ��၏၊ �လ�က�၏၊ စ��ထ��င�်၏၊ ပ��စ၏၊ �စ�ကပ်၏၊ ပ��တ��၏၊ 

လ���ခ�၏-ဟ� သ�လင် ပရမတအ်��ပ�ဓ�တ် အစစ�်ပတည်�။ 

၃။ �တ�ဇ�ဓ�တ်သည ်ပ�၏၊ ���၏၊ �အ�၏၊ ရင�်က�က်�စ၏၊ �ပ�တက်�စ၏-ဟ� သ�လင ်ပရမတ် 

�တ�ဇ�ဓ�တ ်အစစ်�ပတည�်။ 

၄။ ဝ��ယ�ဓ�တ်သည ်�ထ�ကက်န်၏၊ �တ�င�်တင်�၏၊ �လ���၏၊ တည်င�မ်၏၊ လပ်ရ���၏၊ �ရ�ရ���၏၊ 

ဆ��၏၊ တ�န�်၏-ဟ� သ�လင် ပရမတ်ဝ��ယ�ဓ�တ် အစစ်�ပတည်�။  

 

ဓ�တ်�လ�ပ�� �ဆ�င်ပ�ဒ် 
ပထဝ�= ကမ်�တမ်�, မ�ခက်, �ခ��ညက် တမည်၊ တည်ရ�က�စ သ�က�ပသည်။ 

 ခ�လင�်�ဆ�င်�ရ�, �ပ�-�လ� ထငသ်ည်၊ ပထဝ�ဓ�တ ်သ�မ�တ် �မတ�်ယ�ဂ�။ 

 

အ��ပ�= အရည် တနည်�, ယ��စ�� တမည်၊ စ��ထ��င�်, ဖ��ထ���, တ���ပ����စသည်။ 
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  �စ�ကပ် ပ��တ��, လ���ခ� ထငသ်ည၊် အ��ပ�ဓ�တ် သ�မ�တ ်�မတ်�ယ�ဂ�။ 

 

�တ�ဇ�= အပ�, အ���, အ�အ� တမည၊် ပ��င��ပ�လ�က,် ရင�်က�က်�စသည်။ 

   ��ည�� �ပ����ပ��င်�, ဆင�်�လ�င�်�ပ�သည၊် �တ�ဇ�ဓ�တ် သ�မ�တ ်�မတ်�ယ�ဂ�။ 

ဝ��ယ�= �ထ�က်ကန,် �တ�င�်တင�်, �လ����ခင်�တမည်၊ ယ�မ်�ယ��င်, လပ်ရ���, �ရ�သ���တတ်သည်။ 

  သ�လ��ရ�ဘက် တ�န�်လ�က်�ဆ�ငသ်ည်၊ ဝ��ယ�ဓ�တ ်သ�မ�တ ်�မတ်�ယ�ဂ�။ 

       (မဟ�စည် ဆရ��တ�်) 

အက��်ပ�� 
 ဤ�ပ်က�ယသည် စ�တ်�စတန� မရ��၊ အ���က�� မသ�တတ်�သ� အဗ��ကတ တရ���ပတည်�၊ အတမ� 

ကင်�ဆ�တ်၏၊ သတဝ� မဟ�တ်၊ အသက်ဝ�ည�ဏ် မဟ�တ်၊ ဓ�တ ်�လ�ပ�� အစ�မသ��ဖစ၏်-ဟ� အဖနဖ်န ်ဆင်�ခင ်

�လ���သ�င�်အပ်၏။ (ဣတ� အယ� က��ယ� အ�စတ�န� အဗ��က�တ� သ��ည� န�ဿ�တ� န�ဇ��ဝ� 

ဓ�တ�သမ��ဟ��ယဝ၊)  

 

အက��်က ��ဏထ်က်သ�အတ�က် 
��ဏ်ပည�ထက်�သ� ရဟန�်မ�� "ဆ�ပငတ်��သည ်ပထဝ�ဓ�တ်, အ�မ��တ��သည် ပထဝ�ဓ�တ်"ဟ� 

ဤပ��ဤနည�်�ဖင�် ဓ�တတ်��က�� အက�ယ်အ���ဖင�် သ�မ်�ဆည်� �လ���သ�င�်�ခင်�သည် အခ� �န်ဖင�်�သညဟ်� ထင၏်။ 

"ခကမ်��ခင်� သ�ဘ�လကဏ�သည ်ပထဝ�ဓ�တ၊် ဖ��စည�်�ခင်� သ�ဘ�လကဏ�သည ်အ��ပ�ဓ�တ်၊ 

ပ��လ�င်လ�က် ရင�်က�က်�စ�ခင�် သ�ဘ�လကဏ�သည ်�တ�ဇ�ဓ�တ၊် �ထ�က်ကန ်�တ�င�်တင်��ခင�် 

သ�ဘ�လကဏ�သည ်ဝ��ယ�ဓ�တ်"ဟ� ဤသ�� �လ���သ�င�်�သ�်သ�လင ်ထ����ဏ်ပည�ထက�်သ� ရဟန�်အ�� 

ကမ�န�်သည် ထငရ်����ပတတ်�ပသည်။  
 

��ဏ်��သ�အတ�က် ဓ�တ် �လ�ပ��အက�ယ် 
ပထဝ�ဓ�တ် ၂၀-မ� �� 

ဆ�ပင,် �မ��ညင်�, လက်သည်� ��ခသည်�, သ���, အ�ရ၊ 

အသ��, အ�က�, အ���, ���တ�င�်�ခင်ဆ�, အည�၊ 

�လ���, အသည်�, အ��မ�, အဖ��်, အဆ�တ်၊ 

အ�မ, အ�သ�မ်, အစ�သစ်, အစ��ဟ�င်�, (ဦ����က)်၊ 

 ဤအစ� ၂၀-သည ်ခက်မ�ကမ်�တမ်�မ လ�နက်��သ��က�င�် ပထဝ�ဓ�တမ်ည်၏။ 
 
အ��ပ�ဓ�တ ်၁၂-မ� �� 

သည�်��ခ, သလ�ပ်, �ပည်, �သ��, �ခ�, အဆ�ခ�၊ 

မ�ကရ်ည်, အဆ�ကည,် တ��တ��, �ပ်, အ�စ�, က�ငင်ယ်၊ 

ဤအစ� ၁၂-ပ��သည် ယ��စ��,ဖ��တ�ယမ် လ�နက်��သ��က�င�် အ��ပ�ဓ�တ်မည၏်။ 
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�တဇ�ဓ�တ် ၄-မ� �� 
 ၁။ သပန �တ�ဇ� = အဖ���ရ��န ်အပ��င�၊  

 ၂။ ဒ�ဟ �တ�ဇ� = တစ်က��ယ်လ��� အ�ပင�်ပ��လ�င်�သ� အပ��င�၊ 

 ၃။ ဇ�ရဏ �တ�ဇ� = အသ��အ�ရက�� ရင�်�ရ�်�စတတ်�သ� ပကတ�အပ��င�၊ 

 ၄။ ပ�စက �တ�ဇ� = အစ�က�� �က�စတတ်�သ� အပ��င�၊ 

 ဤ�လ�ပ��သည် ပ����မလ�နက်��သ��က�င�် �တ�ဇ�-အခ���အ�င�ဓ�တ်မည်၏။  

 

အထ��က�� - ဤ�လ�ပ��တ��တ�င ်�ရ�သ���ပ��သည ်က�, စ�တ်, ဥတ�, အ�ဟ�ရ ဟ��သ� အ�က�င်�-

�လ�ပ���က�င�် �ဖစက်�န၏်။ �န�က်ဆ��� ပ�စက�တ�ဇ�သညက်�� က��က�င�်သ�လင် �ဖစ၏်။  

 

ဝ��ယ�ဓ�တ် ၆-မ� �� 
 ၁။ ဥဒဂမ ဝ��ယ� = အထက်သ�� ဆနတ်က်�သ��လ၊ 

 ၂။ အ�ဓ�ဂမ ဝ��ယ� = �အ�က်သ�� စ�န�်သ��လ၊ 

 ၃။ က�စ�သယ ဝ��ယ� = ဝမ်�ဗ��က်ထ�တ�င် အ�အ�ပင်ဘက၌် တည်�သ��လ၊ 

 ၄။ �က��သယ ဝ��ယ� = အ�မ,အ�သ�မ် အတ�င်�၌ တည်�သ��လ၊ 

 ၅။ အဂမဂ��သ�ရ� ဝ��ယ� = အဂ�က��ငယ် အစ�တအ်ပ��င်�မ���သ�� �လ�ကလ်�က် �က��ဆန�်လပ်ရ���မ 

    စသညက်�� ပ���စ�သ��လ၊ 

 ၆။ အဿ�သ-ပဿ�သ ဝ��ယ� = ဝင်�လ ထ�က်�လ၊ 

 ဤ ၆-မ� ��သည် �တ�င�်တင်�တ�န�်ကနမ် လ�နက်��သ��က�င�် ဝ��ယ�ဓ�တ်မည်၏။ 

 

အထ��က�� - ဤ�လ ၆-မ� ��တ��တ�င ်�ရ�င��ပ��တ��သည ်က�,စ�တ်,ဥတ�,အ�ဟ�ရ ဟ��သ� အ�က�င်��လ�ပ�� 

�က�င�်�ဖစက်�န၏်။ �န�က်ဆ��� အဿ�သ-ပဿ�သ�လသည ်စ�တ်�က�င�်သ�လင် �ဖစ၏်။  

 

��ဏ်ပည� မထက်လ��သ� ရဟန�်မ��မ� ဓ�တ်�လ�ပ��က�� အက�်��လ���သ�င်�လင ်အမ��က�်မ��ငက်��သ��-

�ဖစလ်�က် မထင�်ပပ� ရ��တတ်၏။ ဤက��သ�� ဆ�ပငစ်သညတ်��၏ အစ�မ်��ဖင�် အက�ယ်အ���ဖင�် �လ���သ�င�်�သ�် 

သ�လင ်ထင်ရ����ပတတ်�ပသည။် 

 

ဆ�ပငတ်��က�� အက�ယ်ပ�� နမ�န�... 

 ဤဆ�ပငတ်�� မညသ်ညမ်�� ဦ��ခ�င်�ခ��က�� ရစပ်တ်�သ� အ�ရ၌ �ဖစ်က�န၏်။ ထ��ဆ�ပင်�င�် အ�ရတ��တ�င် 

ဥပမ�အ���ဖင�်- �တ�င်ပ��ထက်၌ �မက်မ��� �ပ�က�်ရ�က်�နကလင် '�တ�ငပ်��ထ�ပ်သည ်င�အ�ပ၌ �မကမ်��� 

�ပ�က်�ရ�က�်နကသည်'ဟ� မသ�။ �မကတ်��ကလည�် 'င�တ��သည ်�တ�င်ပ��ထက၌် �ပ�က�်ရ�က် �နကသည်'ဟ� 

မသ�ကက�န်သက��သ��-  
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ဤအတ�ပင ်ဦ��ခ�င်�ခ��က�� ရစ်ပတ်�သ�အ�ရသည် 'င�အ�ပ၌ ဆ�ပငမ်����ပ�က်�နကသည'်ဟ� မသ�။ 

ဆ�ပငတ်��ကလည�် 'င�တ��သည် ဦ��ခ�င်�ခ��က�� ရစပ်တ်�သ� အ�ရ၌ �ပ�က်�ရ�က်�နကသည'်ဟ� မသ�က�န။် 

ဤဆ�ပင်�င�် အ�ရဟ��သ� �ပ်တရ��တ��သည ်အခ�င်�ခ�င်� �လ���သ�င�်�ခင်�, ဆင်�ခင်�ခင�် ကင်�က�န၏်။  

သ���ဖစ၍် ဆ�ပငတ်��မညသ်ညမ်�� ဤက��ယ်ထ�၌ သ���ခ��အဖ�� တစ်ခ��ပတည်�။ စ�တ�်စတန� မရ��။ 

အဗ��ဂတ တရ���ပတည�် (ဝ�) အ���က�� မသ�တတ်�သ� တရ���ပတည်�။ အတမ� ဆ�တ်၏။ သတဝ� မဟ�တ။် 

ခကမ်�ကမ်�တမ်��သ� ပထဝ� ဓ�တ်�ပတည်� -ဟ�၍ �လ���သ�င်�အပ်၏။  

 

ဓ�တ�မနသ�က�ရ၌ ဝ�ပဿန��ဖစပ်��က��- 
 ဆ�ပငစ်�သ� ဤ ၄၂-ပ���သ� အစ�တ��က��လ�က ်ဥပစ�ရသမ�ဓ��င�် �ပည�်စ���သ� သမထယ�န�က ပ�ဂ�လ် 

မ�� ထ��သမ�ဓ�စ�တက်��ပင ်တဖနမ်�တ်သ�ဖင�် ဆ�ပငစ်�သ� �ပ်အ����င�်တက� ၄င်�သမ�ဓ�စ�တ်၏ �ပမ-�ပ��က်မက�� 

ထငရ်���သ�လ�က် ဥဒယဗယ��ဏ် �ဖစ�်ပ၏။ ဤက�� ဓ�တ�မနသ�က�ရ�ဖင�် သမထယ�န�ကမ�� ဝ�ပဿန�-

�ဖစပ်��တည်�။ 

 ဝ�ပဿန� ယ�န�ကမ��မ� က��ယ်ထ�တ�င် ထငရ်����တ�ထ�ရ� ဌ�နက�� စ��စ��ကမ်�တ်သ�ဖင�် ဓ�တ�်လ�ပ��တ��က�� 

လကဏ, ရသစသည်�ဖင�် ပ��င�်�ခ��သ�ပ��လင် ထ�သ�မ, မ�တသ်�မ�င�်တက� ထ��ဓ�တ�်လ�ပ��တ��၏ �ဖစပ်�ကမ်က��-

လည�် ထင်ရ���သ��မငလ်�က် ဥဒယဗ��ဏ် စသည�်ဖစ�်ပ၏။ ဤက�� ဓ�တ�မနသ�က�ရ�ဖင�် ဝ�ပဿန�ယ�န�က-

မ�� ဝ�ပဿန� �ဖစပ်��တည်�။ (မဟ�စည်ဆရ��တ�်၊ သတ�ပ�နပ်�ဠ� န�သ�၊ ၁၂၄-၅။) 

 

ဓ�တ�မနသ�က�ရပ��င�် ပ��၏။ 

************ 

 

၆-၁၄။ နဝသ�ဝထ�ကပဗ- အ�လ�င်��က�င်က��သ�� ဆင�်ခငပ်�� အပ��င်� 
 

၆။ "င�၏က��ယ်သညလ်ည်� - �သသည်မ�အထက ်၂-ရက်, ၃-ရက် က��သ�ဖင�် ဖ��ဖ���ရ�င်ပ�ပ် စကဆ်�ပ်-

ဖ�ယရ်� သ��သ�က�င်က��သ��ပ�တက��။ ဤသ�ဘ�တရ��က�� င�သည် မလ�နဆ်န်��င"်ဟ� င�်ဆသမ ဆင်�ခင်၏။ 

 ၇။ "င�၏က��ယသ်ညလ်ည်� - �ခ��, လင�်တ, က� ��မ��� ထ���စ�လ�က ်ပ����လ�က်တ�� ခ�စ��ထ��အပ်�သ� 

သ��သ�က�င်က��သ�� ပ�တက��။ ဤသ�ဘ�တရ��က�� င�သည ်မလ�နဆ်န်��င"်ဟ� င�်ဆသမ ဆင�်ခင်၏။ 

 ၈။ "င�၏က��ယ်သညလ်ည�် - �သ��သ�� အကင်�အက�န်တ���င�်တက� အ�က�တ���ဖင�် တ�ယ်���င်�န�သ� 

အ���စ� သ��သ�က�င် က��သ��ပ�တက��။ ဤသ�ဘ�တရ��က�� င�သည် မလ�နဆ်န်��င"်ဟ� င�်ဆသမ ဆင်�ခင်၏။ 

 ၉။ "င�၏က��ယ်သညလ်ည�် - အသ��ကင်�၍ �သ��ကင်�မက�န်ပ�� အ�က�တ���ဖင�်သ� တ�ယလ်�က်ရ���သ� 

အ���စ� သ��သ�က�င် က��သ��ပ�တက��။ ဤသ�ဘ�တရ��က�� င�သည် မလ�နဆ်န်��င"်ဟ� င�်ဆသမ ဆင်�ခင်၏။ 

 ၁၀။ "င�၏က��ယသ်ည်လည�် - �သ��သ��ကင်�လ�က် အ�က�တ���ဖင�်သ� တ�ယ်လ�ကရ်���သ� အ���စ� 

သ��သ�က�င်က��သ��ပ� တက��။ ဤသ�ဘ�တရ��က�� င�သည ်မလ�နဆ်န်��င"်ဟ� င�်ဆသမ ဆင�်ခင်၏။ 
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 ၁၁။ "င�၏က��ယသ်ညလ်ည်� - အ���မ��� ကစင�်ကရ� �နရ�အ�� �ပန�်က��န�သ� သ��သ�က�င်က��သ�� 

ပ�တက��။ ဤသ�ဘ�တရ��က�� င�သည် မလ�နဆ်န်��င"်ဟ� င�်ဆသမ ဆင်�ခင်၏။ 

 ၁၂။ "င�၏က��ယ်သညလ်ည်� - �ဖ���ဖ���ဖ�န�သ� အ���စ�က��သ��ပ�တက��။ ဤသ�ဘ�တရ��က�� င�သည် 

မလ�နဆ်န်��င"်ဟ� င်�ဆသမ ဆင�်ခင်၏။ 

 ၁၃။ "င�၏က��ယ်သညလ်ည�် - တ�စ�်က��်က� ရ�ည်က��ဟ�င်��မင�်�နသည်� အ���စ� အ���ပ��က��သ�� 

ပ�တက��။ ဤသ�ဘ�တရ��က�� င�သည် မလ�နဆ်န်��င"်ဟ� င�်ဆသမ ဆင်�ခင်၏။ 

 ၁၄။ "င�၏က��ယ်သညလ်ည�် - �ဆ����မ�သ�ဖင�် အမနမ်န�်ဖစ�်န�သ� အ���က��သ��ပ�တက��။ ဤသ�ဘ� 

တရ��က�� င�သည် မလ�နဆ်န်��င"်ဟ� င�်ဆသမ ဆင�်ခင်၏။ 

 

 မဟ�စည်ဆရ��တ�်၏ ဝ�ပဿန��ဖစ်ပ�� ရ�င်��ပခ�က် 

 ဤသ�ဝထ�ကပ��င�်၌လည်� "သမ�ဒယဓမ��ပဿ�" စသည်�ဖင�် ဝ�ပဿန��ဖစ်ပ��က�� �ပထ��သည�်�ပင ်

မဟ�သ�ဝ မ�ထရ်ကလည�် အ�ဒ�နဝ��ပဿန�ဟ� ဆ��ထ���ပသည်။ သ���ဖစ၍် သ�ဝထ�က ဘ�ဝန��ဖင�် ဝ�ပဿန� 

�ဖစပ်��က�� ဤသ�� မ�တယ်�သင�်၏။  

 ဒ��ရ ၆-ပ��၌ �ဖစခ်��က်�ပ်န�မ်တ��က�� မ�ပတ်မ�တ်�န�သ� �ယ�ဂ�သည် ထ��သ�� မ�တ�်နရင�်ပင ်မ�မ� 

က��ယ်�က�င်က�� ဖ��ဖ���ရ�င်�န�သ� သ��သ�က�င် စသညလ်��ပင ်�ဖစ�်နသညဟ်� ထငရ်တတ်၏။ တမင် 

�လ���သ�င�် ဆင�်ခင�်သ��က�င�်လည�် ဤက��သ�� ထငရ်တတ်၏။ ထ��အခ�မ�� �ယ�ဂ�သည ်ထင်�မငရ်�သ� ထ��မ�မ� 

က��ယ်�က�င်က��ပင ်"�မင်တယ်, �မငတ်ယ်" စသည�်ဖင�်မ�တ်လ�က ်�ပလ��သ� က��ယ�်က�င်၏ �ပ��က်,�ပ��က် 

သ����ခင်�က�� ထငရ်����တ�ရ၏။ ဤသ�� �တ��ခင်�,သ��ခင်�က��ပင ်ဝ�ပဿန�ဟ� ယ�သင�်၏။  

မ�နလ်��ပ၏။ ဤသ�� မ�တ် ရ�၌ ဖ��ဖ���ရ�င်�သ� သ��သ�က�င်ဟန ်စသည�်ဖစ်လ�က ်ထင�်ပလ��သ� 

ပ��သဏ�န ်အ���မ�� တကယ် �ဖစပ်�က်�သ� ပရမတ်�ပ်အစစ ်မဟ�တ်�သ�်�င��လည်� အမည်ပညတ်, အ�က�သ-

ပညတ် စသညက်��သ�� မ��ရ�အထည�်ဒဗ် လ���ဝကင�်သည်လည�် မဟ�တ�်ပ။ မ�တ�်န�သ� �ယ�ဂ�မ�� တကယ်ပင် 

�ဖစ-်ပ�က်သ���သည�် အ�နအ���ဖင�်လည�် ထငရ်����ပ၏။ ထ���ပင ်ထ��ပ��သဏ�နက်�� �မငသ်��န�သ� မ�န�ဝ�ည�ဏ် 

စ�တ်သညက်�� ပရမတ်တရ�� အစစ်ပင်တည်�။ �ယ�ဂ�မ�� ထ��စ�တပ်�ပင ်�ဖစ်-ပ�က်သ���သညက်�� �တ��မငရ်�ပ၏။ 

ထ���က�င�် �ပလ��သ� ထ���ပ်က��ယ်ပ��သဏ�န်�င�်တက� ထင�်မင်�သ� မ�န�ဝ�ည�ဏ်စ�တ်၏ �ပမ 

�ပ��က်မက�� "�တ��မင်�ခင�်သညပ်င် ဤသ�ဝထ�ကပ��င�်၌ သမ�ဒယဓမ��ပဿန� ဝယဓမ��ပဿန� မည်သည"် 

ဟ� မ�တ်ယ�သင�်�ပ�တ��၏။  (သတ�ပ�နသ်�တ် န�သ�၊ ၁၂၆-၈။) 

  

နဝသ�ဝထ�ကပ��င�် ပ��၏။ 

************ 
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အကထ� မ�တခ်�က် 
 ထ��က�ယ��ပဿန� ၁၄-ပ��င�်တ��တ�င် အ�န�ပ�န�င�် ပဋ�က�လမနသ�က�ရ, ဤ ၂-ပ��င�်တ��သညသ်�လင် 

အပန�က�� �ဖစ�်စတတ်�သ� ကမ�န�်တ���ပတည်�။ ထ��မ�ကင်��သ� ၁၂-ပ��င�်တ��သည ်ဥပစ�ရစ��န်မက��သ� 

ရ�စ��င်၏။  

သ�ဝထ�က ၉-ပ��င�်တ��က�� က�ယ၏အ�ပစ်က�� အဖနဖ်န်တတ်�သ� အ�ဒ�နဝ��ပဿန�၏အစ�မ်��ဖင�် 

�ဟ�ထ���ပသည်။ ဤအပ��င�်တ��၌ သ��သ�က�င်, အ���စ��က�င် ဥပမ�ပ�ဝင�်သ�်လည�် ၄င်�မ�� ဥပမ�မသ� 

�ဖစ�်ပသည်။ တကယ်အပ်�သ� ကမ�န်�က�� မဟ�တ်�သ��ပ။ ��ဏ်�ဖင�် င်�ခ� �န�်ထ�ကဆ် အပ်�သ� 

မ�မ�၏ ခ�က��ယ်သညသ်�လင ်တကယ်အပ်�သ� ကမ�န�်�ဖစ�်ပသည်။ သ���သ�်လည�် သက်ရ���ဖစ�်သ� 

မ�မ�၏က��ယ၌် သက်မ���ဖစ�်သ� သ��သ�က�င်မ��က��သ�� အပန�စ��နက်��က�� မရ��င�်ပ။ ဥပစ�ရသမ�ဓ�မက��သ� 

ရ��င်�ပသည်။ ထ���က�င�် သ�ဝထ�က ၉-ပ��င�်တ��က�� အပန�ကမ�န�်အ�ဖစ်�ဖင�် �ဟ�သညမ်ဟ�တ။် အ�ဒ�နဝ�-

�ပဿန� အ�ဖစ်�ဖင�် �ဟ�သညဟ်� မဟ�သ�ဝမ�ထရက် မ�န�်ဆ��ထ���ပသည။်  

 

မဟ�စည်ဆရ��တ�်၏ မ��ထ��ခ�က် 
 ဤအကထ�စက���ဖင�် - ဣရ�ယ�ပထပ��င်�, သမဇညပ��င�်, ဓ�တ�မနသ�က�ရပ��င်�, သ�ဝထ�က ၉-ပ��င�်, 

ဟ��သ� ဤ ၁၂-ပ��င�် �ဒသန��တ�်�င�်အည� အ��ထ�တ်�န�သ� �ယ�ဂ�မ�� ဥပစ�ရစ��န်�ခ ဥပစ�ရသမ�ဓ� 

�ဖစ�်ပလ�က် စ�တဝ�သ�ဒ�လည�် ပ��စ��သ���သည်ဟ� မ��မ�စ�� ဆ����ဖတ်ရ�၏။ ဤအရ�၌ ဝ�ပဿန� ခဏ�ကသမ�ဓ� 

က��ပင ်ဥပစ�ရသမ�ဓ�ဟ� �ခဆ��ထ���ပသည်။  

 အဘယ�်�က�င�်နည်�ဟ�မ�- န�ဝရဏတ��က�� င�မ်��စ�သ� အစ�မ်�သတ�အ���ဖင�် �လ�က�စ��န၏် �ရ�သ��� 

�ဖစ�်သ� ဥပစ�ရသမ�ဓ��င�် အလ��တ��သ��က�င�်၄င�်၊ မဂဖ်��လ်အပန�တ��၏ ဥပစ�ရအရ�၌ တည်�သ��က�င�် 

၄င်� �ဖစ�်ပသည်။ (သတ�ပ�နသ်�တ် န�သ�၊ ၁၄၅-၆။) 

 

က�ယ��ပဿန� ၁၄-ပ�� အဓ�ပ�ယ ်ပ��၏။ 

 
     

 

 

၂။ �ဝဒန��ပဿန� သတ�ပ�န် 
 

န�မ်ကမ�န�်တ�င် �ဝဒန�က�� စ၍�ဟ��ခင်� 
 ထငရ်���သည�် �ပ်ကမ�န�်က�� �ဟ�ပ��၍ န�မ်ကမ�န�်က�� �ဟ��တ�်မ�၏။ န�မ်ကမ�န�်တ��တ�င ်

လည�် စ�တ��ပဿန�၊ ဓမ��ပဿန�တ��ထက် �ဝဒန��ပဿန�က ပ��၍ ထငရ်���၏။ သ�လ�ယ၏်။ ထ���က�င�် 

�ဝဒန��ပဿန�က�� �ရ��ဦ�စ�� �ဟ�၏။ 
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�ဝဒန� ၉-မ� �� 
၁။ ခ�မ်�သ�က�� ခ�စ��လင်လည�် "ခ�မ်�သ��သ� �ဝဒန�က�� ခ�စ��သည်"ဟ� သ�၏။ (သ�ခ�ဝဒန�) 

၂။ ဆင်�ရ�က�� ခ�စ��လငလ်ည်� "ဆင�်ရ��သ� �ဝဒန�က�� ခ�စ��သည"်ဟ� သ�၏။ (ဒ�က�ဝဒန�) 

၃။ မဆင်�ရ� မခ�မ်�သ� (မဆ��� မ�က�င်�)က�� ခ�စ��လင်လည�် "မဆင်�ရ�-မခ�မ်�သ��သ� �ဝဒန�က�� ခ�စ��သည"် 

 ဟ� သ�၏။ (အဒ�ကမသ�ခ �ဝဒန�, ဝ�- ဥ�ပက��ဝဒန�) 

၄။ က�မဂ�ဏ်�င�်စပ်�သ� ခ�မ်�သ�က�� ခ�စ��လင်လည�် "က�မဂ�ဏ်�င�်စပ်�သ� ခ�မ်�သ�က�� ခ�စ��သည"်ဟ�  

သ�၏။ (သ�မ�သ သ�ခ) 

၅။ က�မဂ�ဏ်�င�် မစပ်�သ� ခ�မ်�သ�က�� ခ�စ��လငလ်ည�် "က�မဂ�ဏ်�င�် မစပ်�သ� ခ�မ်�သ�က�� ခ�စ��သည"်ဟ� 

 သ�၏။ (န�ရ�မ�သ သ�ခ) 

၆။ က�မဂ�ဏ်�င�်စပ်�သ� �လ���မသ�ယ�မ(ဒ�က�ဝန�)က�� ခ�စ��လင် "က�မဂ�ဏ်�င�်စပ်�သ� ဒ�က�ဝဒန�က��  

ခ�စ��သည်"ဟ� သ�၏။ (သ�မ�သ ဒ�က) 

၇။ က�မဂ�ဏ်�င�်မစပ်�သ� �လ���မသ�ယ�မ(ဒ�က�ဝန�)က�� ခ�စ��လင် "က�မဂ�ဏ်�င�်မစပ်�သ� ဒ�က�ဝဒန�က��  

ခ�စ��သည်"ဟ� သ�၏။ (န�ရ�မ�သ ဒ�က) 

၈။ က�မဂ�ဏ်�င�်စပ်�သ� ဥ�ပက��ဝဒန�က�� ခ�စ��လင်လည�် "က�မဂ�ဏ်�င�်စပ်�သ� ဥ�ပက��ဝဒန�က�� ခ�စ��  

သည်" ဟ� သ�၏။ (သ�မ�သ အဒ�က-မသ�ခ �ဝဒန�) 

၉။ က�မဂ�ဏ်�င�်မစပ်�သ� ဥ�ပက��ဝဒန�က�� ခ�စ��လငလ်ည�် "က�မဂ�ဏ်�င�်မစပ်�သ� ဥ�ပက��ဝဒန�က��  

ခ�စ��သည်" ဟ� သ�၏။ (န�ရ�မ�သ အဒ�က-မသ�ခ �ဝဒန�) 

 

က�လ�သ��င�် ကမ�န�်သ� မတ� 
 "ခ�မ်�သ�လင် ခ�မ်�သ�သညဆ်��သညက်�� ��စ��က�လ�ပင် သ�၏"ဟ� မသ� န��မလညသ်�မ���က က�လ�-

အသ��င�် ကမ�န�်သ�က�� အတ�တ�သ�ဘ�ထ��က� အထင�်သ�ဖ�ယ်ရ��၏။ က�လ�သ�, သ�မနလ်�တ��၏ အသ�က�� 

သ�ဘ�တရ�� တစ်ခ�မ အ�နအ���ဖင�် မသ�က။ "င�ခ�မ်�သ�တယ်"ဟ� င��က�င် အ�နအ���ဖင�်သ� သ�က၏။ 

အခ��က်အတန�်မ �ဖစပ်�က်သ���သည်� သ�ဘ�တရ�� အ�န�ဖင�်လည�် မသ�က။ "ယခင်ရ���န�သ� င�ကပင် ယခ� 

ခ�မ်�သ��နသည်"ဟ� မ�သည�်အ�နအ���ဖင�် ထင�်မင်က၏။  

 ဤအသ�မ� ��သည် သတဝ��က�င်, င��က�င်ဟ��သ� ထင်မ�တစ်��လမ်��ခင�်က��လည�် မပယ်��င။် ထ���က�င�် 

ထ��အသ�မ� ��သည် ကမ�န�်မမည။် သတ�ပ�နဘ်�ဝန�လည�် မ�ဖစ်�ပ။ "ခ�မ်�သ�လင် ခ�မ်�သ�သည်"ဟ� သ�ရန ်

န�်ပ�သ� ဘ�ရ��စက���တ�်သည် က�လ�သ�ငယ်�င�်တက� မ�တမ်ကင်��သ� သ�မနအ်သ�မ� ��က�� ရညရ်�ယ-်

သည ်မဟ�တ်�ပ။ 

 

ကမ�န�်အသ� 
 မ�ပတ်မ�တ�်န�သ� �ယ�ဂ�သညက်�� ခ�မ်�သ�မက�� �ဖစတ်��င�်လ� သ�၏။  သဘ�ဝလကဏ�, ရသ-

စသညတ်���ဖင�်လ� သ�ဘ�တရ�� တစ်ခ�မဟ� သ�၏။  �ရ��န�ကမ်စပ်ပ� အသစအ်သစ ်�ဖစ်�ပပ�� �ပ��က ်�ပ��က်-
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သ���သညက်��လည်� သ�၏။  ထ��အခ�၌ တစ်ဆကတ်ည်�, တစ်ခ�တည်�ဟ� ထင်�မငရ်�သ� သတ�ပညတ်က 

မက�ယ်မဖ�����င�်သ��က�င�် "မမ�, ဆင�်ရ�, င��က�င်မဟ�တ်"ဟ�၍လည�် ရ�င်�လင�်စ�� သ�၏။  

 

ထ���က�င�် "�က� �ဝဒယတ� - ဘယသ်�ခ�စ��သလ�? ခ�စ��သ�ရ��သလ��" ဟ��သ�အ�မ�၌ ခ�စ��သ�က�� 

မရ��။ အသစ်အသစ ်�ဖစပ်�က်�န�သ� ခ�စ��မသ�ဘ� အဆင�်ဆင�်မသ� ရ��သည"်ဟ� အသ�ရ�င်��ပ၏။  

ထ���ပင ်"ကဿ �ဝဒန� - ဘယ်သ�၏ ခ�စ��မလ�? ခ�စ��မ၏ ပ��ငရ်�င်ရ��သလ��"ဟ��သ�  အ�မ�၌လည�် 

"အ�က�င်� အ���လ��်စ�� အသစအ်သစ ်အဆင�်ဆင�် �ဖစ�်သ��က�င�် ခ�စ��မမသ� ရ��သည။် ထ��ခ�စ��မ၏ 

ပ��ငရ်�င်က�� မရ��" ဟ�၍ အသ�ရ�င�်လ�၏။  

၄င်��န�က် "က က�ရဏ� �ဝဒန� - ဘယအ်�က�င်��က�င�် ခ�စ��မ�ဖစသ်လ�?ဟ��သ� အ�မ�၌လည်� 

"�က�င်��သ�အ����င�် �တ�ရ�သ��က�င�် ခ�မ်�သ�မ�ဖစ�်ပသည်"ဟ� ��ပလည်စ�� အသ�ရ�င်��ပ၏။ ဤသ�� 

ရ�င်�လင�်စ��သ��သ� �ယ�ဂ�၏ သမဇ�်�ဏ်က��ရည၍် "ခ�မ်�သ�လင် ခ�မ်�သ�တယ်" စသည�်ဖင�် သ�ရန ်

န်က���တ�်မ��ပသည်။ (ဝတ� အ�ရမဏ� ကတ�� �ဝဒန�ဝ �ဝဒယတ�တ� သလ�က�� ဧသ "သ�ခ� �ဝဒန� 

�ဝဒယ�မ�တ� ပဇ�န�တ�တ� �ဝဒ�တ�ဗ�။) 

ဤအရ�၌ "ခ�မ်�သ�တယ်, ခ�မ်�သ�တယ်"စသည်�ဖင�် မ�တသ်�မက �ဂ�စရသမဇ်�ပတည�်။ ဤ�ဂ�စရ 

သမဇ ်ရင�်သန�်သ�အခ� �မ�ခ�န�်သ���ခ�က်က�� ��ပလည်�အ�င် ရ�င�်လင်�စ��သ��သ� အသ�မ�ဟ သမဇ်သည ်

ဓမန�ယ�မအတ��င်� အလ��လ�� �ဖစ�်ပလ�၏။  

 

ဥ�ပက��ဝဒန� အသ�ခက် 
 အဝ�ဇ��ဖစလ်င် �လ�ဘ, �ဒ�သတ��က��သ�� မထငရ်���သလ��, ဥ�ပက��ဝဒန� �ဖစ်လင်လည�် သ�ခ,ဒ�ကတ�� 

က��သ�� မထငရ်���။ ထ���က�င�် ဥ�ပက��ဝဒန�က�� �သ� �ယ�ဂ�၏ ��ဏ်တ�င ်အ�မ��ငထ်�၌ရ���သ� ပစည်�က�� 

ရ��ရသက��သ�� �တ�ဖ��ရန ်ခက်ခ�၏။ သ���သ�် �ယ�ဂ�သည် သမင�်�ခရ�ခ�လ��က�်သ� (မ�ဂပဒ-ဝဠ�န)နည်��ဖင�် 

"သ�ခ-ဒ�ကတ�� ၂-ပ��လ��� မ�ဖစ�်သ� အခ� �နအ်ခ�သည ်ဥ�ပက��ဝဒန�တည်�"ဟ� �လ���သ�င�်�သ�အခ� ��ဏ်၌ 

ထငရ်���လ�၏။  

 

ပရမတတရ��တ��၏ လကဏ�စသည် 

ပရမတ သဘ�ဝ�ဖစ�်သ� �ပ်န�မ်တရ��တ��၌ တစ်မ� ��စ�အတ�က ်လကဏ, ရသ, ပစပဌ�န,် ပဒ�န် 

�လ�ခ�က်တ���ဖင�် ဆင်�ခငသ်��မင်��င်လင ်ဒ��ဝ�သ�ဒ��ခ အတဒ��မ� စင်ကယ်�သ� အသ���ဏ် �ဖစ်��င၏်။ 

၁။ လကဏ� = ပရမတတ်ရ��တ��၏ အမ����င�်မဆ��င ်က��ယပ်��ငအ်မ�တ်အသ���ဖစ်�သ� လကဏ��ပတည်�။ 

၂။ ရသ = ထ��ထ��ပရမတ်တရ��တ��၏ ထငရ်����သ� အလ�ပ်က�စ �ပတည်�။ 

၃။ ပစပ�န် = �ယ�ဂ�တ��၏��ဏ်၌ ဆင�်ခင်�သ�အခ� ထ��ထ��ပရမတတ်ရ��တ��၏ သ�ဘ��ဖစ်�စ၊ လ�ပ်�ဆ�ငမ်  

     က�စ�ဖစ�်စ၊ အ�က�င်��ဖစ�်စ၊ အက� ���ဖစ်�စ၊ ဤ�လ�မ� �� တစ်မ� ��မ� �� ထင�်မင်လ��ခင�် �ပတည်�။ 

၄။ ပဒ�န် = ၄င်��ပ်န�မ်တ��၏ န��ကပ်�သ� အ�က�င်�တရ���ပတည်�။ 
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သ�ခ�ဝဒန� အ�တ��က�င်�မ���, ခ�စ��တတ်သည၊် (လကဏ�) 

  စ�တ်အ�ဖမ���, ရ�င်ပ����စသည၊် (ရသ) 

  က��ယ်ထ��က�င်�လက်, �စသ်စဖ်�ယ်မည၊် (ပစပ�န)် 

  က�ယ�က, သ�ခ ထငရ်���သည။် 

 

ဒ�က�ဝဒန� အ�တ�ဆ���မ���, ခ�စ��တတ်သည၊် (လကဏ�) 

  စ�တ်အ��က�နခ်န်�, ည���မ်��စသည၊် (ရသ) 

  က��ယ်ထ���ပ်စက်, ခ�ခက် ထငသ်ည၊် (ပစပ�န်) 

  က�ယ�က, ဒ�ကထငရ်���သည်။ 

 

�သ�မနဿ အ����က�င်�မ���, ခ�စ��တတ်သည၊် (လကဏ�) 

  အ�က�င�်က��ဘ�, သ���စ��တတ်သည၊် (ရသ၊ ) 

  စ�တ်အ�ဖမ���, ရ�င်ပ����စသည၊် (ရသ၊ ဋ�) 

  စ�တ်ထ��က�င်�လ�က်, �စသ်ကဖ်�ယ်မည၊် (ပစပ�န)် 

  စ�တ်ထ�မ�, သ�ခထငရ်���သည။် 

 

�ဒ�မနဿ အ���ဆ���မ���, ခ�စ��တတ်သည၊် (လကဏ�) 

  အဆ���က��ပ�, သ���စ��တတ်သည၊် (ရသ၊ ) 

  စ�တ်အ��က�နခ်န်�, ည���မ်��စသည၊် (ရသ၊ ဋ�) 

  စ�တ်ထ���ပ်စက်, ခ�ခက်ထငသ်ည၊် (ပစပ�န်) 

  စ�တ်ထ�မ�, ဒ�ကခ�စ��သည်။ 

 

ဥ�ပက� အလယ်လတ်မ���, ခ�စ��တတ်သည၊် (လကဏ�) 

  စ�တ်ည��-ရ�င်ပ�, ကင်�ပ�စသည၊် (က�စ) 

  �က�င်�-ဆ��� မဖက,် င�မ်သက�်ပသည်၊ (ပစပ�န)် 

  ဥ�ပက်ဓ�တ်, သ�မ�တ ်�မတ်�ယ�ဂ�။  

     (မဟ�စည်ဆရ��တ�်၊ ဓမ�ဒသန� �ဆ�င်ပ�ဒ်မ���၊ ၁၀၅-၆။) 

 

စ�တလ�တ�င်��ခမ� မ�ထရ်က��တစ်ပ�� 

 မ�ထရ်က��သည် �လန��ရ�ဂ� �ပင�်ထန်လ�သ�ဖင�် ညည�်တ���လ�က ်လ��လ�မ်�န၏။ ထ��အခ��က ်

ရဟန်�ငယ်တစ်ပ�� �ရ�က်လ�ပ�� "အရ�ငဘ်�ရ��၊ ဘယ်အရပ်က န�က�င်ပ�သလ�ဘ�ရ��"ဟ� �မ�၏။ ထ��အခ� 

မ�ထရ်က��က "င�ရ�င-် အသ��အ�ခ�� န�က�င်�သ�ဌ�နဟ�၍ မရ��။ မ��ရ��ဖစ�်သ� အ���(ဆ���)က�� အ����ပ၍ 

�ဝဒန�ကပင်လင် ခ�စ��၏။ "အရ�ငဘ်�ရ��- ဤက��သ�� ဝတက��အ����ပ၍ �ဝဒန�သည်သ� ခ�စ��သညဟ်� သ�ရ� 

အခ�မ�စ၍ သည�်ခ��နသင�်သည ်မဟ�တ်ပ�လ��"ဟ� �ပန�်လ�က၏်။ 
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 မ�ထရ်က��က "သည်�ခ��နတ� �က�င်�ပ�တယ်"ဟ� �ပနမ်�န�်၏။ ထ��စ်မ��ပင ်�လထ���မ�ပင�်ထန်လ�ပ�� 

ဗ��က် �ပ�က်က� အ�မ���ပင ်ထ�က်လ��လ၏။ ထ��အခ� မ�ထရက် "င�ရ�င-် ဤမ�လ�က ်သည�်ခ�လင ်

သင�်�တ�်ပ�ပ� �လ�"ဟ� �မ��သ�အခ� ရဟန်�ငယ်သည ်ဆ�တ်ဆ�တသ်� �န�တ��၏။ 

 မ�ထရ်က��သည် သည�်ခ�မလ�နက်�သည�် ဝ�ရ�ယ�င�် သမ�ဓ�က�� ည�မ�စလက် ပဋ�သမ�ဒ��လ�ပ���င�်တက� 

အရဟတဖ��လ်သ���ရ�က်က� က��လသ�က�န�်ခင�်�င�် စ�တ�က��ခင်� တပ�င်နက�်ဖစသ်ည�် သမသ�သ�ရဟ� 

အ�ဖစ်�ဖင�် ပရ�န�ဗ�န�်ပ�တ�်မ�သည။်  

 (မ�တ်ခ�က။် ။ ပရမတတရ��တ�� မညသ်ညမ်�� အလ���, အရပ်, အတ��, အရ�ည,် အ�က�င်အထည,် အမ�, 

အ�ပ���, တည်ရ�ဌ�န... စသည ်မရ���ခ�။ ပညတ်တရ��မ���က��သ�� ရ��မ�တ��ခ�။ သ�ဘ�တရ�� သကသ်က်မသ� ရ��သည။် 

၄င်�က�� ��ဏ်�ဖင�်သ� သ���င်၏။ ထ���က�င�် မ�ထရ်က��က "အသ��အ�ခ�� န�က�င်�သ�ဌ�နဟ�၍ မရ��"ဟ� ��ဖ�ခင်��ဖစ်သည။်) 

 

သမသ�သ� ရဟ�ဟ�သည-် 

 ဝဋဒ်�က၏ ဦ��ခ�င်�သည ်ဇ�ဝ�တ��၊ က��လသ�တ��၏ ဦ��ခ�င�်သည် အဝ�ဇ�၊ ဝဋ်ဦ��ခ�င�်က�� 

ရဟ�တ��၏ စ�တ�စ�တ်က က�န�်စ၏။ က��လသ�ဦ��ခ�င်�က�� အရဟတမဂစ်�တ်က က�န�်စ၏။ က��လသ�-

က�န�်ခင်��င�်, အသက်၏က�န�်ခင�်- ဤ�စခ်� တပ�ငတ်ည်��ဖစသ်ညက်�� 'သမသ�သ�ရဟ�'ဟ� �ခသည်။  

 မ�တခ်�က်။ ။ဤ၌ က��လသ�က�န�်ခင်��င�် အသက်က�န�်ခင်�၊ ဤ�စခ်� တပ�ငတ်ည်��ဖစ်သညဟ်� 

ဆ���သ�်လည�် အရဟတမဂ်စ�တ်�င�်, စ�တ�စ�တ်၊ ဤစ�တ်�စခ်� တပ�ငတ်ည်� မ�ဖစ်��င်။ မဂ၏်အ�ခ��မ��၌ ဖ��လ်စ�တ ်

၂/၃ က�မ်�ဖစ၏်၊ ၄င�်�န�က် ဘဝငက်�၏။ ၄င်��န�က် ပစ�ဝကဏ� ဝ�ထ� ၂/၃ က�မ် က�၏။ ၄င်�ပစ�ဝကဏ�-

ဝ�ထ�အဆ���၌ ပရ�န�ဗ�န စ�တ�က�၏။ ဤသ�� အ�ခ��ဝ�ထ�မ��� မ�ခ��ဘ� မဂဝ�ထ��င�် စ�တ�စ�တ်တ�� ဆကတ်��က�်ဖစ�်န-

�သ��က�င�် တပ�င်တည်�လ�� ထငရ်၍ "က��လသ�က�န�်ခင�်�င�် အသကက်�န�်ခင�် ဤ၂-ခ� တပ�ငတ်ည်� 

�ဖစသ်ည"်ဟ� ဆ��ထ���ခင�် �ဖစသ်ည။်  

 

မဂ�်န�င် စ�တ�က�ပ��ဝ�ထ� 

မဂဝ�ထ� ဘဝင�်ခ�� ဆင�်ခင်ဝ�ထ� စ�တ�ဝ�ထ� 

"န...ဒ...မ...ပ...ဥ...�...�ဝ�...မ*...ဖ...ဖ...ဖ..." ဘ... ပစ�ဝကဏ�ဝ�ထ� ပရ�န�ဗ�နစ�တ�* 

စ�တ်တဝ�ရ (ဝ�) စ�တ်တစ်က�မ် �န�က်တစ်က�မ် 

 

�ပ်ကမ�န�်ပ�� �ဝဒန�ကမ�န�်က�� ဆက်�ဟ�ရ�ခင်� 
 �ရ�၌ �ပ်ကမ�န်�က�� �ဟ�ပ�� ဖဿ�င�်စပ်၍၄င�်, စ�တ်�င�်စပ်၍၄င်� �ဟ�အပ်�သ� ကမ�န�်သည် 

မထငရ်����ပ။ အ�မ��က်တ��က်က��သ�� �ဖစ�်န၏။ �ဝဒန�က�� �ဟ�လငက်�� ထင်ရ���၏။ ထ���က�င�် �ပ်ကမ�န�် 

ပ��လင် န�မ်ကမ�န�်တ��တ�င ်�ဝဒန�ကမ�န်�က�� �ရ��ဦ�စ�� �ဟ��တ�်မ��လသည။်  
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သ�ပ�� �န�က်တစန်ည်� 
 "ခ�မ်�သ�က�� ခ�စ��လင် ခ�မ်�သ�သညဟ်� သ�၏"ဟ�ရ�၌ ခ�မ်�သ�က�� ခ�စ��ဆ�ခဏ၌ ဒ�က�ဝဒန�၏ မရ�� 

�ခင်��က�င�် "င� ခ�မ်�သ�က��သ� ခ�စ���နသည်"ဟ� သ�၏။ ထ��သ�� သ�ခ�ဖစဆ်�ခဏ၌ �ရ��၌�ဖစ�်သ� အ�ခ���သ� 

�ဝဒန�တ��၏ မရ���ခင�်က�� �က�င�်စ��သ��ခင�်�ဖင�် �ရ��က�ဖစ်ခ���သ� ဒ�က�ဝဒန�သည် သ�ခ�ဖစရ်� ယခ�အခ�၌ မရ��-

�တ�� �သ��က�င�်၄င�်၊ ဤသ�ခ�ဝဒန�၏လည်� ဤယခ��ဖစဆ်�ခဏမ� �ရ��၌ မရ���သ��က�င�်၄င�်....  

"�ဝဒန� မည်သည ်မမ��ခ�၊ မခ��ငခ်��ပ�တက��၊ ��ပ�င်�လ��ဖ�က်�ပန�်ခင�် သ�ဘ�လည်� ရ��၏"  

ဤသ�� ထ���ဝဒန�တ��၏ သ�ဘ�လကဏ�က�� �က�င်�စ�� သ��မငလ်�၏။  

 

ဒ�ဃနခက�� �ဟ�သည�် �ဝဒန�နည်�အက��်ခ�ပ် 
 အဂ��ဝဿန- သ�ခက�� ခ�စ��စ၌် ဒ�က�င�် ဥ�ပက�က�� မခ�စ��။ (ဒ�က�င�် ဥ�ပက�က�� ခ�စ��စ်၌လည်� 

က�န်၂-ပ�� မခ�စ��။ အဂ��ဝဿန- သ�ခ�ဝဒန�သည်လည�် မမ�၊ အ�က�င်�တ���က�င�် �ဖစ၏်။ ဝတ,အ��� 

အစရ���သ�အ�က�င်�က�� မ��စ��၍ �ဖစ၏်။ က�န�်ခင်�, ပ�က်�ခင�်, တပ်မကဖ်�ယ်ကင�်�ခင်�, ခ�ပ်�ခင�် သ�ဘ�ရ��၏။ 

(ဒ�က, ဥ�ပက�တ��လည�် ဤသ�ဘ�ရ��က၏။)  

 ဤသ�� က��န�အပ်ပ���သ� အ�ဂမ, အဓ�ဂမရ���သ� အရ�ယ�သ�ဝကသည် သ�ခ�ဝဒန�၌လည�် င���င� 

၏။ ဒ�က�ဝဒန�၌လည်� င���င�၏။ ဥ�ပက��ဝဒန�၌လည�် င���င�၏။ င���င�လတ�်သ� မတပ်မက�်တ�� 

(မတပ်မက်�ခင်��က�င�် �ဖစ�်သ�မဂ)်။ မတပ်မက�်ခင်��က�င�် က��လသ�မ� လ�တ၏် (က��လသ�မ�လ�တ်�က�င်� 

ဖ��လ်)။ လ�တ်လတ�်သ�် "င�၏စ�တ်သည ်က��လသ�တ��မ� လ�တ်ပ�"ဟ� သ��သ� ပစ�ဝကဏ���ဏ် �ဖစ၏်။ ဇ�တ� 

က�န်ပ�။ အက�င�်�မတက်�� က�င�်သ���ပ��ပ�။ �ပသင�်�သ� မဂက်�စက�� �ပပ��ပ�။ မဂ်က�စအလ��င�� �န�ကထ်ပ် အ��ထ�တ် 

ဖ�ယ ်မလ���တ��။ ဤသ�� �က�င�်စ�� သ�၏။ (ဒ�ဃနခသ�တ်၊ မဇ �မပဏ်၊ ပ�၊ ၁၆၈။) 

 

�ဝဒန� ၅-မ� ��၊ ၃-မ� ��၊ ၂-မ� ��၊ ၁-မ� �� 
 �ဝဒန�သည် ဣ �ယ�ဘဒအ���ဖင�် ၅-ပ��၊ ခ�စ��မ အ�ဘဝနလကဏ�အ���ဖင�် ၃-ပ��၊ တခ�တရ� 

င�မ်သက်�သ� ဥ�ပက�က�� သ�ခ၌ ထည�်�ပ�င်�၍ သ�ခ,ဒ�ကအ���ဖင�် ၂-ပ��၊ တခ�တရ� �ဖစပ်�ကမ် သခ�ရသ�ဘ� 

အ���ဖင�် ဒ�ကတပ��သ�။ 

 

၅ သ�ခ �သ�မနဿ ဥ�ပက�  ဒ�က  �ဒ�မနဿ 

၃ သ�ခ ဥ�ပက� ဒ�က 

၂ သ�ခ ဒ�က 

၁ ဒ�က 
(ဆရ��တ�်ဦ�သ�လ�န၏ အဘ�ဓမ�သငတ်န်�မ�) 

အ�မ�သ-သ�မ�သ ဟ�သည-် 

 က��လသ�တ���ဖင�် သ���သပ်အပ်�သ� က�မဂ�ဏ်င��ပ��က�� အ�မ�သ-ဟ��ခ၏။ အ����ပ�သ�အ���ဖင�် 

ထ��က�မဂ�ဏ်င��ပ��တ���င�် တက��ဖစ�်ခင်�က�� သ�မ�သ (အ�မ�သ�င�်တက� �ဖစ�်ခင်�) ဟ��ခ၏။ 
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 �ဂဟဿ�တ �သ�မနဿ-ဟ�သည် 
 စက, �သ�တ, ဃ�န, ဇ�ဝ��, က�ယ, မန-ဟ��သ� ဒ��ရ ၆-ပ��၌ အလ��ရ��ထ��ကက်�နသ်� �ပ, သဒ, ဂ, ရသ, 

�ဖ�ဗ အ���မ��� ထငလ်��သ�အခ� �ဖစ�်ပလ��သ� �သ�မနဿတည်�။ ခ���ပအ��- ထ��အ���တ��၏ တညရ်��ဖစ် 

�သ� အစ��,အ�သ�က်, အဝတ်တနဆ်�, အ�ပ်ရ� စသညတ်��က�� ယခ��လ��လ�ဆယ် ရရ��၍�ဖစ�်စ၊ �ရ��တ�န�်က 

ရရ��ခ��၍ (စ���သ�က်ခ��ရ, �ပ��်ပ��ခ��ရ၍)�ဖစ�်စ �တ��၍ �စ်သကဝ်မ်���မ�က်မ �သ�မနဿ �ဖစ်တတ်၏။ 

ထ���သ�မနဿက�� က�မဂ�ဏ်တည်�ဟ��သ� အ�မ်က��မ���သ� �ဂဟဿ�တ-�သ�မနဿ ဟ��ခ၏။  

 

�နကမဿ�တ �သ�မနဿ-ဟ�သည် 
 စကစ�သ� ဒ��ရ ၆-ပ��၌ �ပ-စ�သ� ဣ���မ��� ထင်လ�လင် ယခ��တ��က�ရဆ� �ပ���စသညက်�� 

�ဖစ�်စ၊ �ရ��က �တ��က�ခ��ရ�သ� �ပ���စသညက်���ဖစ�်စ အန�စ, ဒ�က, အနတဟ� ပ���ပ���န�က် "င� ဝ�ပဿန� 

အ��ထ�တ်��င�်ပပ�"ဟ� ဝမ်���မ�က်မသည၄်င်�၊ ပထမစ��နစ်သည ်�ဖစ်�သ�အခ� �စသ်ကဝ်မ်���မ�က်မသည၄်င်�၊ 

�နကမဿ�တ �သ�မနဿ မည၏်။ အခ�ပ်မ��- က�သ��လ်�င�်စပ်သမ �စ်သကဝ်မ်���မ�ကမ်သည ်�နကမဿ�တ 

�သ�မနဿ-ဟ� မ�တ်ပ�။  

 

 �ဂဟဿ�တ �ဒ�မနဿ-ဟ�သည် 
 မမ��ဝ�ထ��က် မ�ဖစထ်��က်�သ� �ဒ�မနဿသည်  �ဂဟဿ�တ-�ဒ�မနဿတည�်။ ခ���ပအ��- ဝတအ��� က�မ 

ဂ�ဏ်တ��က�� �တ�င�်တတ��င်� မရ�ခင်��က�င�် ဝမ်�နည�်မ စ�တ်မခ�မ်�သ�မ �ဖစ၏်။ ရပ��သ�� က�မဂ�ဏ်မ���၏ 

ပ�က်စ��ဆ�����မ�က�င�်လည�် ဝမ်�နည်�မ စ�တမ်ခ�မ်�သ�မ �ဖစ၏်။ ထ���ဒ�မနဿမ� ��သည ် �ဂဟဿ�တ-

�ဒ�မနဿ မည်၏။ 

 

�နကမဿ�တ �ဒ�မနဿ-ဟ�သည် 
 ဝတအ��� က�မဂ�ဏ်တ��၏ မမ��ခင်�သ�ဘ�၊ အ��မင�် �ဆ����မ� �ဟ�င်��မ်�မ ဇရ�၊ ပ�ကစ်��က�နဆ်���မ 

မရဏ တ���ဖင�် �ဖ�က်�ပန�်ခင်�သ�ဘ�တ��က�� �မငရ်၍ "�ရ��က �တ��က�ခ��ရ�သ� �ပ���စသညတ်��သည၄်င်�၊ ယခ� 

�တ��က��နရ�သ� �ပ���စသညတ်��သည၄်င်� အန�စ, ဒ�က, အနတတ��ခ�ည�်သ�တည်�"ဟ� ဝ�ပဿန���ဏ်�ဖင�် 

သ��မင၍် အရ�ယ�ပ�ဂ�လ်တ�� ရရ��ထ��အပ်�သ� ဝ��မ�ကမည�်သ� မဂ်ဖ��လ်တရ��တ��၌ ခ�စ်ခင�်မတ်��� �တ�င�်တမ 

�ဖစ၏်။ ထ��သ�� �ဖစ�်သ�်လည�် ထ��ဝ��မ�ကက�� မရသည�်အတ�က ်ဝမ်�နည�်မ�ဒ�မနဿ �ဖစတ်တ်၏။ ထ���ဒ�မနဿ 

သည ်�နကမဿ�တ �ဒ�မနဿ မည်၏။ 

 

မဟ�သ�ဝ မ�ထရ်က��အ�က�င�် 
 ပ�ဋကတ်ကမ်�က�င်လ�သည�် ဤမ�ထရ်က��သည် �တ�ထ�က၍် တရ��အ��ထ�တ်�သ�အခ� ရက်အနည်� 

ငယ်�ဖင�် ရဟ��ဖစလ်�မ�်မညဟ်� ထင်ခ��၏။ တစဝ်�ကတ�်သ�်လည�် မ�ဖစ�်ပ။ ဤတ�င် မ�ကရ်ည်က�က� ဝမ်�နည�် 

လ�၏။ �စဝ်� ကတ်�သ�်လည�် မ�ဖစ်�ပ။ ဝ�ကတ်�လတ��င�် မ�က်ရညဝ်��င�်ရ၏။ ၂၉-ဝ� ကတ်�သ�အခ�၌မ�က�� 

ဝမ်�နည်�လ�န�်၍ င���လ�တ��၏။ ဤသ���သ� ဝမ်�နည်��ခင်�က�� န�ရ�မ�သဒ�က- ဟ� �ခ၏။  
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 �ဂဟဿ�တ ဥ�ပက�-ဟ�သည် 
 စက, �သ�တ, ဃ�န, ဇ�ဝ��, က�ယ, မန-�ဖင�် �ပ, သဒ, ဂ, ရသ, �ဖ�ဗ, ဓမ- အ���တ��က�� �မင,် က��, 

နမ်�, စ��, �တ�ထ�, ခ�စ���သ�အခ� အက�သ��လ်တရ��တ��၏ အ��ခခ��ဖစ�်သ� �တ��ဝမ�မ�ဟ၏ အ�ပစ်က�� 

မ�မင�်သ� အဗ�လ ပ�ထဇ၏် သ�န၌် �သ�မနဿ, �ဒ�မနဿက��သ�� �စသ်ကမ်, မ�စသ်ကမ် မထငရ်���ပ� 

အ���၌ လ�စလ်��ခင်�ဟ��သ� �လ�ဘ�င�်ယ�်�သ� ဥ�ပက�တစ်မ� ��တည်�။  

 ထ���လ�ဘ�င�်ယ��်သ� ဥ�ပက�သည ်��ခ�က်ဒ��ရ၌ �ဖစ်�ပလ��သ� �ပစ�သ� ဣ���က�� မလ�န-်

��မ�က်��င။် ထန�်လ�က်ခ�၌န���န�သ� ယင်က��သ�� ထ���ပစ�သ� အ���၌ပင ်င�ကပ်�န၏။ ထ���က�င�် ထ���လ�ဘ-

�င�် ယ�်�သ� ဥ�ပက�သည်လည�် က�မဂ�ဏ်တည်�ဟ��သ� အ�မ်၌မ���သ� �ဂဟဿ�တ ဥ�ပက�မည၏်။ 

 

�နကမဿ�တ ဥ�ပက�-ဟ�သည် 
 ဒ��ရ  ��ခ�က်ပ��၌ �က�င်��က�င�် ဆ���ဆ��� အမ� ��မ� ���သ� �ပ���စသညတ်�� ထငလ်�လင ်ထ��အ���တ��၏ 

အန�စ, ဒ�က, အနတ, ဝ�ပရ�ဏ�မ သ�ဘ�က�� ပ���သ�၏ သ�နဝ်ယ် ဣ���၌ တပ်မကမ်, အန����၌ စ�တပ်�က်မ 

မ�ဖစ�်တ��ပ� အည�အမ မမ�က�င�်�ဖစမ်ည�် �တ��ဝမလည�် မ�ဖစ်�တ��ပ� ဝ�ပဿန���ဏ်�င�်ယ�်�သ� 

ဥ�ပက� �ဖစ်၏။  

 ထ��ဥ�ပက�သည ်�ပ���စသညတ်��၌ �ဖစ�်သ� က��လသ�က�� လ�န�်�မ�က်��ငသ်ည�်အတ�က ်က�မဂ�ဏ် 

တည်�ဟ��သ�အ�မ်မ� ထ�က်��မ�က်�သ��က�င�် �နကမဿ�တ ဥ�ပက� မည၏်။ ဤ�နရ�၌ တတမဇတတ� 

�စတသ�က်က�� ဥ�ပက�-ဟ�ပင ်ယ�ရ၏။ အခ�ပ်မ��- က�သ��လ်တရ��ဟ�သမ၌ �ဖစ်သမ ဥ�ပက��င�် တတ-

မဇတတ�သည် �နကမဿ�တ ဥ�ပက�ပငတ်ည်�။ 

 

  (မဟ�စည်ဆရ��တ�်၏ မဟ�သတ�ပဌ�န်သ�တ် န�ဿယ (�� ၁၅၂-၇)မ�  

သ�မ�သ သ�ခဟ�သည်- 
အလ��ရ��အပ်, ခ�စခ်င်အပ်, �စသ်က်အပ်�သ� လင်မယ��, သ��သမ��, အဝတ်အစ��, �ရ��င�, အ�မ်ယ�, က�, 

���, ဆင်, �မင�်, စ�သ� အ�ပငပ် ဝတမ���က��၄င်�၊ က��ယ်တ�င�်သ�နက် မ�ကစ်��ပ်, အဆင�်�ပ်, �မငမ်, ခ�မ်�သ�မ, 

တတ်သ�လ�မ�မစ�သ� အတ�င�်ဝတမ���က��၄င�်၊ အ�က�င�်�ပ၍ ဝမ်�သ��ခင်�သည ်သ�မ�သသ�ခ မည၏်။ 

က�မဂ�ဏ်အစ��င�် စပ်ဆ��င�်သ� ခ�မ်�သ�-ဟ� ဆ��လ��သည။်  

၄င်�က��ပင ်�ဂဟဿ�တ-�သ�မနဿ ဟ�လည�် �ခ၏။ က�မဂ�ဏ် �နအ�မ်က��မ���သ� ရ�င်လန�်ဝမ်�သ�မ-

ဟ� ဆ��လ��၏။ ဤသ�ခသည ်လ�ပ�သ�အဆင်�က�� အ�က�င�်�ပ၍ လင်မယ��စ�သ� က�မဝတက�� အ����ပလ�က် 

ဝမ်�သ��သ�အခ�၌ �ပ���က�� မ��၍ �ဖစ၏်။ သ�ယ�ခ� �မ�န�်သ� စက��သ� စသညက်�� အ�က�င်��ပ၍ ဝမ်�သ��သ� 

အခ�၌ သဒ���စသညက်�� မ��၍�ဖစ၏်။  

ထ��သ���သ� က�မဂ�ဏ်ဝတမ����င�် ယခ��လ��လ�ဆယ ်�ပည�်စ���နသည်က�� �လ���သ�င်�မ�၍လည�် 

ဝမ်�သ�တတ်၏။ �ရ��က �ပည�်စ��ခ��ဖ��သည်က�� ဆင�်ခင်�အ�က�်မ�မ�၍လည�် ဝမ်�သ�တတ်၏။ ဤသ���သ� 

ဝမ်�သ�မက�� �ဖစ�်ပခ��က်၌ "ဝမ်�သ�တယ်, ဝမ်�သ�တယ်"ဟ� မ�တ်လ�က ်သ�ရမညဟ်� ဆ��လ���ပ၏။  
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န�ရ�မ�သ သ�ခဟ�သည်- 
 ဒ��ရ ၆-ပ��၌ ထင်လ�သမ�သ� အ��� ၆-ပ��တ��က�� မ�ပတ်မ�တ်�န�သ� �ယ�ဂ�သည ်သမ�ဓ���ဏ် 

ရင�်သန�်သ�အခ�၌ ထ��အ��� ၆-ပ��တ��၏ �ဖစပ်�ကမ်က�� မ�က�်မ��က�်တ��မင်၍ အန�စ, ဒ�က, အနတ လကဏ� 

တ��က�� သ��မင၏်။  ထ��အခ� မ�က်�မ��က်သ��မငရ်�သ� ပစပနအ်����င�် င�်ဆ၍ �ရ��က�တ�ခ��ဖ���သ� အတ�တ် 

အ���၆-ပ��တ��က��၄င�်, �တ��က�ဆ� အ���တ��က��၄င�် "မမ�, ဆင�်ရ�, ��ပ�င်�လ� �ဖ�က�်ပန်တတ်�သ� သ�ဘ� 

ခ�ည်�သ�"ဟ� သ��မငဆ်����ဖတ်၏။ ဤသ�� သ��မင�်သ�သ�အ�� မ�တ်သ�တ��င�် မ�တ်သ�တ��င�် ဝမ်�သ�မ �ဖစ�်ပ၏။  

ဤဝမ်�သ�မသည ်က�မဂ�ဏ်အစ��င�် မစပ်မဆ��င�်သ��က�င�် န�ရ�မ�သ-သ�ခ မည၏်။ ၄င်�က��ပင ်

�နကမဿ�တ-�သ�မနဿ ဟ�လ� �ခ၏။ ဝ�ပဿန�က��မ���သ� ခ�မ်�သ�ဟ� ဆ��လ��၏။ ဤက��သ���သ� ခ�မ်�သ�မ 

မ� ��သည် ဥဒယဗယ��ဏ် �ဖစခ်�စ၌ လ�နက်�စ�� �ဖစ�်ပတတ်၏။ ထ���ပင ်ဘ�ရ��ဂ�ဏ်စသညမ်���က�� �လ���သ�င�် 

ဆင�်ခင်�သ�အခ�၌လည်� ပ�တ��သ�မနဿ�မ��� �ဖစ်တတ်၏။ ဤ�သ�မနဿမ� ��လည�် န�ရ�မ�သသ�ခ 

ပငတ်ည်�။  

 

သ�မ�သဒ�က ဟ�သည်- 
 လ��လ��အပ်�သ� က�မဂ�ဏ်အ���မ����င�် �ရ��ကလည�် မ�ပည�်စ��ခ�, ယခ�လည�် မ�ပည�်စ���သ��က�င�်၄င�်၊ 

�ဘ�ရန်အရ�ယ် ဆင�်ရ�ဒ�ကမ����င�် �ရ��ကလ� �တ�ခ��ရ, ယခ�လည�် �တ��နရ�သ��က�င�်၄င�်၊ �လ���မသ��ခင�်, 

ဝမ်�နည်��ခင�်သည် သ�မ�သဒ�က-မည၏်။   �ဂဟဿ�တ �ဒ�မနဿလည်� မည၏်။  

 ဤသ���သ� ဝမ်�နည်�မ, �လ���မသ�ယ�မ, စ�တ်ညစမ်, လ�မ်�ဆ�တ် ပ��ဆ��မ ဟ�သမက�� �ဖစတ်��င�် 

�ဖစတ်��င�် "ဝမ်�နည်�တယ်, ဝမ်�နည်�တယ်"စသည်�ဖင�် မ�တ်လ�က ်သ�ရမည ်ဟ� ဆ��လ��သည။်  

 

န�ရ�မ�သ ဒ�က ဟ�သည်-  

တရ��အ��ထ�တ်ဆ� �ယ�ဂ�အ�� သမ�ဓ���ဏ် မတ���တက�်သ�အခ�၌ ဝမ်�နည�်မ �ဖစတ်တ၏်။ 

၄င်�သည ်န�ရ�မ�သဒ�က မည၏်။ �နကမဿ�တ-�ဒ�မနဿ ဟ�လ� �ခ၏။ ဝ�ပဿန� အ��ထ�တမ်က�� မ���သ� 

စ�တ်ဆင�်ရ�မဟ� ဆ��လ��၏။ တရ��န�ရန်, တရ��က�င�်ရန်, ရ�ငရ်ဟန်��ပရန်, အခ�င�်မရ��ငသ်�ဖင�် �ဖစ�်သ� 

ဝမ်�နည်��ခင�်မ���သည်လည်� �နကမဿ�တ-�ဒ�မနဿပင ်မည်၏။ 

      (မဟ�သတ�ပ�န်သ�တ၊် န�ဿယ၊ ၁၅၆။) 

သ�မ�သ/န�ရ�မ�သ အဒ�ကမသ�ခ 
 ဝ�ပဿန�ကင်��သ� ပ�ဂ�လ်အ�� က��ယတ်�င�်,က��ယပ်၌ရ���သ� မ�က�င်�-မဆ��� ������က�မဂ�ဏ် ဝတ 

တ��က�� �မင�်သ�အခ� စသည်တ��၌ ဝမ်�သ�မလည�် မထငရ်���၊ �လ���မသ�ယ�မလည�် မ�ဖစ၊် ထ��အ���ဝတက�� 

စ�န�်ပစ်��င်သညလ်ည�် မဟ�တ်။ အမ�နအ်���ဖင�် ထ��အ���ဝတ၌ သ�ယ�တပ်မက�်သ� �လ�ဘ�င�်တက� 

မ�က�င်�-မဆ��� ������ခ�စ��မ �ဖစ�်ပလ�က်ရ��၏။ ဤအလတ်စ�� ခ�စ��မသည ်သ�မ�သ-အဒ�ကမသ�ခ မည၏်။  

�ဂဟဿ�တ ဥ�ပက�လည�် မည၏်။ �မ�ဟ�င�်တက� လ�စလ်�မ�ဖစ�်သ��က�င�် အည�ဏ��ပက�လည�် 

�ခ၏။  
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 ဝ�ပဿန�၏ ညစ်ည��က�င�်�ဘ�ရန်တ��မ� စင်ကယ်ပ���သ�အခ� ထငတ်��င�်�သ� အ��� ၆-ပ��တ��က�� 

မ�တတ်��င�် မ�တ်တ��င�် သ�မ ဝ�ပဿန���ဏ်�င�် ယ�်တ��လ�က ်ထနသ်နသ်ညမ်� စ၍ အထ��ထငရ်���တတ်၏။ သခ��-

�ပက� ��ဏ်၌က�� သ�၌ပင ်ထင်ရ���စ�� �ဖစတ်တ်၏။ ဤအလယ်အလတ် ခ�စ��မသည ်န�ရ�မ�သ-အဒ�ကမသ�ခ 

မည၏်။ �နကမဿ�တ ဥ�ပက�လည�် မည်၏။ (ဝ�ပဿန� နည�်က�မ်�၊ ပ-တ��၊ ��၊၄၀၂-၃။) 

 

�မ�ခ�န�် သ���ခ� 
 ၁။ ဘယသ်� ခ�စ��သလ�? အတ�က�င်က ခ�စ��သလ��? 

 ၂။ ဘယ်သ� ခ�စ��မလ�? ခ�စ��မ�ဝဒန�၏ ပ��ငရ်�င် ရ��သလ��? 

 ၃။ ဘ��က�င�် �ဝဒန��ဖစ်သလ�? �ဝဒန��ဖစ်�ပ�ခင်�၏ အ�က�င်�က ဘ�လ�? 

အ��ဖ သ���ခ� 
 ၁။ ပသ�ဒ ၆-ပ���င�် အ��� ၆-ပ��တ�� တ��ကဆ်��ငမ်��သ�အခ�၌ �ဝဒန� �စတသ�ကက် ခ�စ��၏။ 

 ၂။ အ�က�င်�အ���လ�်စ�� အဆင်�ဆင�် ခ�စ��မမသ� ရ��၏။ ပ��ငဆ်��ငသ်� မရ��။ 

 ၃။ ဖဿသမ�ဒယ� �ဝဒန�သမ�ဒ�ယ� = ဖဿ�က�င�် �ဝဒန��ဖစ်သည။် 

 

�ဝဒန��ဖစ�်က�င်� 
  (က)။ မ��ရ�ဝတ (မ�က်စ�၊ န��၊ ���ခ�င�်၊ လ�၊ က��ယ၊် စ�တ်) 

  (ခ)။ အ��� (အဆင်�၊ အသ�၊ အန��၊ အရသ�၊ အ�တ�၊ �က��တ��စရ�) 

  (ဂ) �ပ�င်�ဆ�� ဆက်သ�ယ်�ပ�သည�် ဖဿ 

  (ဃ) ခ�စ��မ �ဝဒန� 

  = က��ယအ်ကည်ဓ�တ် + ထ��တ�မ�က�င�်  ထ�+သ�မ က�ယဝ�ည�ဏ်စ�တ�်ဖစ၊် 

  = ဤသ���ပ�� �ပ�င်�ဆ��ဆက်သ�ယ်မ�က�င�်  ဖဿ�ဖစ၊် 

  = ဖဿ�က�င�်  သ�ခ, ဒ�က, ဥ�ပက� တစ်ပ��ပ���ဖစ၏်။ 

  

သမ�ဒယ�င�် ဝယ(�ဖစ�်ခင်�-ပ�က်�ခင်�)က�� သ�ပ��  
 ခ�စ��မ�ဝဒန�က�� မ�တ်တ��င�်မ�တ်တ��င်� ထ��ခ�စ��မ�လ�မ���၏ ဖ�တ်ကန� ဖ�တ်ကန� �ပ၍�ပ၍ က�နဆ်��� 

�ပ��က်ပ�က်�ခင်�က�� သ��မင်�ခင�်သည် �ဝဒန�၏�ဖစ်မ-သမ�ဒယ�င�် ပ�ကမ်-ဝယက�� သ��ခင�်ပင်တည်�။  

စ�တ်ထ�၌ �က�င်��သ�အ����င�် �တ�ရ၍ �က�င်�သ���သည,် မ�တ�ရလင်က�� မ�ဖစ-်ဟ�၍၄င်�၊ 

မ�က�င်��သ�အ����င�် �တ�ရ၍ အခ�ရခက်သ���သည,် မ�တ�ရလင်က�� မ�ဖစ်��င်-ဟ�၍၄င�်၊ မ�က�င်� မဆ��� 

အ����င�်�တ�ရ၍ မ�က�င်� မဆ��� ခ�စ��မ�ဖစသ်ည,် မ�တ�ရလင်က�� မ�ဖစ်ဟ�၍၄င�်၊ 

�ရ��အ�က�င်�က�ရ��၍ ခ�စ��မ�ဖစသ်ည,် မရ��လငက်�� မ�ဖစ်��င ်ဟ�၍၄င�်၊ မသ�မအဝ�ဇ� မကင်��သ�၍ 

ခ�စ��မ�ဖစသ်ည်, ကင�်လင်က�� မ�ဖစဟ်�၍၄င�်၊ သ�ယ��တ�င�်တမ တဏ��မကင်��သ�၍ �ဖစသ်ည်, ကင်�လင် 

က�� မ�ဖစဟ်�၍၄င�် -  ဤသ�� ဒ� သ�တ �ရ�စပ်လ�က ်ဆင်�ခင်၍ သ��ခင�်သညလ်ည်� �ဝဒန��ဖစ်�က�င်� 

သမ�ဒယ�င�် ပ�က်�က�င်� ဝယက�� သ��ခင�်ပင်တည်�။ 
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�ဝဒန��ဖစ�်က�င်� သမ�ဒယဓမ ၅-ပ�� 
�ဖစ�်က�င�် ၄-ပ��= အဝ�ဇ�ရ���န�ခင်�၊ တဏ��ရ���န�ခင်�၊ က�ရ���န�ခင်�၊ ဖဿ ရ���န�ခင�်။ 

�ဖစ�်ပလ��ခင်� ၁-ပ��= �ဝဒန�၏ အသစအ်သစ်�ဖစ�်ပလ�မ န�ဗတ�လကဏ�၊ 

 

�ဝဒန�ပ�က်�က�င်� ဝယဓမ ၅-ပ�� 
 ပ�က�်က�င်� ၄-ပ�� = အဝ�ဇ�ကင်��ခင်�၊ တဏ��ကင်��ခင�်၊ က�ကင်��ခင်�၊ ဖဿကင်��ခင်�။ 

 ပ�ကမ် ၁-ပ�� = �ဖစ်ပ���သ� �ဝဒန�၏ �ပ��က်က�ယ် က�နဆ်���သ���မ ဝ�ပရ�ဏ�မ လကဏ�။ 

 

�ဝဒန��င�် င� က���အ�င် 
 ခ�စ��မသ�ဘ�က�� မ�တတ်��င�် မ�တတ်��င�် "ပ�ဂ�လ်, သတဝ�, င�, င�ဥစ�, �ယ�က်���,မ�န�်မဟ�၍ မရ��။ 

�က�င်��သ� ခ�စ��မ, ဆ����သ� ခ�စ��မ, အလယ်အလတ် ခ�စ��မမသ� ရ��သည"်ဟ� အမ�တရ်မ သတ��ဖစ၏်။ 

ဤသ�� သခ�ရ, ဃန, န�မ�တ,် ပ��သဏ�န,် ပညတ် ဟ�သမတ�� မ�ရ�က်မ�၍ ခ�စ��မ သ�ဘ�မ၌သ�လင် ထင�်သ� 

သတ��ဖစ�်ခင�် �က�င�် �န�က် �န�က် သတ�,��ဏ်တ��သည ် အဆင�်ဆင�် တ���တက်လ�က် ထကသ်နစ်�� �ဖစက်�န၏်။ 

စ��လမ်�မလ� ကင�်၏။ (အတ� �ဝဒန�တ� ဝ� ပနဿ သတ� ပစပ�တ� �ဟ�တ�- စသညတ်���င�် အည�ပင်တည်�။) 

    (မဟ�စည်ဆရ��တ�်၏ ဝ�ပဿန�နည�်က�မ်�၊ ၁၊ ��၊ ၄၀၃-၄။) 

 

�ဝဒန�က�� �မငရ်န် 
 ၁။ �ဖစ်�ပ�န�သ� ခ�စ��မ�ဝဒန�က�� သ��အ�င်ရမည။် 

 ၂။ �ဝဒန��ဖစ်�က�င်� သမ�ဒယ�ဖစ်သည�် ဖဿက��လည�် သ��အ�င်ရမည်။ 

 ၃။ ဖဿအ�က�င်�ပ�က်လင် အက� ���ဝဒန� ခ�ပ်�ပ��က်သညက်��လည�် သ��အ�င်ရမည။် 

 ၄။ �ဝဒန�င�မ်��က�င်� အက�င�်�ဖစသ်ည�် သတ�,ပည� ၂-ပ��က��လည�် သ�ရမည်။ 

 

�ဝဒန��ပဿန� ပ��၏။ 

 
 

 

၃။ စ�တ��ပဿန� 
 

စ�တ် ၈-စ�� (၁၆-မ� ��) 
၁။ သ�ယ��စသ်က် တပ်မက်�သ�စ�တ်သည ်သရ�ဂစ�တ်၊ တက်မကမ်ကင်��သ� စ�တ်သည ်ဝ�တရ�ဂစ�တ။် 

၂။ စ�တဆ်����သ� စ�တ,် စ�တပ်�က်�သ� စ�တ,် မ�န�်�သ�စ�တ်, ညင်�ဆ�သတ�်ဖတ်လ���သ� စ�တ်မ���သည ် 

     သ�ဒ�သစ�တ်၊ စ�တဆ်���စ�တ်ပ�က်�ခင်�မ� ကင်��သ�စ�တ်သည ်ဝ�တ�ဒ�သစ�တ်။ 

၃။ �တ��ဝသ�မ���မ(ဝ�စ�က�စ�)�င�် ပ� �လ�င�်��ပ�သ����သ�(ဥဒစ)စ�တသ်ည် သ�မ�ဟစ�တ၊် �တ��ဝပ� �လ�င�်မ  
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မရ���သ�စ�တသ်ည် ဝ�တ�မ�ဟ စ�တ်။ 

၄။ တ�န�်ဆ�တ်ပ�င�်ရ� �လ�တ���န�သ�စ�တ်သည ်သ�ခ�တစ�တ်၊ ပ� �လ�င�်�န�သ�စ�တ်သည ်ဝ�က�တစ�တ။် 

၅။ စ��န်စ�တမ်���သည် မဟဂတစ�တ၊် က�မ�ဝ�စရစ�တ်မ���သည ်အမဟဂတစ�တ်။ 

၆။ သ�ထက်အ�မတ်ရ���သ� �အ�က်အန�မ�်စ��စ�တ်သည ်သဥတရစ�တ်မည၏်။ သ�ထကအ်�မတ် မရ���သ� အထက် 

 တန်�စ�� စ�တ်မ���သည် အ�တရစ�တ ်မည၏်။ 

၇။ ဥပစ�ရ သမ�ဓ�, အပန�သမ�ဓ�တ���ဖင�် တည်ကည်�သ�စ�တ်သည ်သမ�ဟ�တစ�တ် မည၏်။ ဥပစ�ရ,အပန�  

သမ�ဓ�တ���ဖင�် မတည်ကည်�သ�စ�တ်သည ်အသမ�ဟ�တစ�တ် မည၏်။  

၈။ တဒဂ, ဝ�ကမန အလ��အ���ဖင�် က��လသ�မ�လ�တ်�သ� ဝ�ပဿန�စ�တ,် စ��န်စ�တတ်��သည ်ဝ�မ�တစ�တ၊် တဒဂ,  

ဝ�ကမန အလ��အ���ဖင�် က��လသ�မ� မလ�တ�်သ� စ�တ်တ��သည ်အဝ�မ�တစ�တ။်  

 

�လ�ဘမ�-သ�မ�ဟစ�တ် 
 သ�ယ��တ�င�်တမ မထငရ်���မ�၍ က�မအ���ဝတက�� �က�စည်�သ�(�လ�ဘ)စ�တ်၊ ဝ�က�� ပလ�� 

လ���သ� (မ�န)စ�တ်၊ အတ�က�င်ရ��သညဟ်� ထင်�သ�(ဒ��)စ�တ်- ဤစ�တ်မ���သည် �လ�ဘမ�-သ�မ�ဟစ�တ် 

မည၏်။ 

 

�ဒ�သမ�-သ�မ�ဟစ�တ် 
 �က�က်�သ�စ�တ်, စ���ရ�မ်�သ�စ�တ်, ပ��ဆ���သ�စ�တ,် �လ���မသ�ယ��သ�စ�တ်, ရ��ရ���သ�စ�တ်-

(�ဒ�သ), မန�လ���သ�(ဣဿ�)စ�တ်, ဝနတ်���သ�(မစရ�ယ)စ�တ်, �န�င်တ ပ�ပန�်သ�(က�ကစ)စ�တ်- 

ဤစ�တ်မ���သည ်�ဒ�သမ�-သ�မ�ဟစ�တ် မည၏်။  

 

သမ�ဟ�တ, အသမ�ဟ�တ 
တည်ကည်�သ�စ�တ်သည ်သမ�ဟ�တစ�တ၊် မတည်ကည�်သ�စ�တသ်ည် အသမ�ဟ�တ စ�တ်။ 

မ�တခ်�က်။ ။ခဏ�ကသမ�ဓ��ဖင�် တည်ကည�်သ� ဝ�ပဿန�စ�တ်က�� ဤအရ�၌ ဥပစ�ရသမ�ဓ��ဖင�် 

တည်ကည်�သ�စ�တ်၌ ထည�်သ�င�် ယ�ရမည်။  

 

လ�တ်�သ�စ�တ် မလ�တ်�သ�စ�တ် 
 မ�တ်�သ�စ�တ်သည ်က��လသ�မ� တဒဂအ���ဖင�်လ�တ�်သ��က�င�် ဝ�မ�တစ�တ်၊ မမ�တ်မ�ဘ� စ်�စ�� 

�က�စည်�န�သ�စ�တ်သည ်က��လသ�မ� မလ�တ�်သ��က�င�် အဝ�မ�တစ�တ်။  

 

န�မ�်�သ�စ�တ,် �မတ်�သ�စ�တ် 

 မဟဂတစ်�တ်မ� �ထ�က်၍ က�မစ�တ်က�� သဥတရ(န�မ�်�သ�စ�တ်)ဟ� �ခသည်။ ၄င်�စ�တ်မ� �ထ�က်၍ 

မဟဂတစ်�တ်က�� အ�တရ(�မင�်�သ�)စ�တ်ဟ� �ခသည်။ အ�ပစ�တ်မ� �ထ�က၍် က�မစ�တ်, �ပစ�တ်တ��က�� 

သဥတရ(န�မ�်�သ�)စ�တ်ဟ� �ခ၏။ ၄င်�စ�တ်တ��မ� �ထ�က၍် အ�ပစ�တ်က�� အ�တရ(�မင�်�သ�)စ�တ်ဟ� �ခသည်။  
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က�မစ�တ် (သဥတရစ�တ်)   မဟဂတစ်�တ် (အ�တရစ�တ်) 

က�မစ�တ် ၅၄-ပ��  �ပစ�တ် (၁၅)ပ�� အ�ပစ�တ် (၁၂)ပ�� 

န�မ�်�သ� သဥတရစ�တ်   အ�တရ-�မင�်၊ သဥတရ-န�မ�်   အ�တရ-�မင�် 

 

အမ�နမ်��- 
 မဟဂတစ�တ်, အမဟဂစ�တ်၊ သဥတရစ�တ,် အ�တရစ�တ်တ��က�� ပ��င�်�ခ��၍ သ��ခင�်သည ်စ��န်ရပ�ဂ�လ် 

တ��၏ အရ�သ�တည်�။ ထ��ပ�ဂ�လ်သညသ်�လင ်စ��န်၏ �ရ��န�က်အဖ��၌ �ဖစ�်သ�စ�တမ်���က�� အမဟဂတ, 

သဥတရ စ�တမ်���ဟ�၍၄င�်၊ စ��နမ်�ထသည်�င�် တစ်ပ�င်နက ်စ��န်စ�တက်�� မဟဂတစ�တ်, အ�တရစ�တ်ဟ�၍၄င်�၊ 

�ပစ��နမ်� အ�ပစ��နသ်�� ��ပ�င�်၍ ဝင်စ���သ�အခ�၌ �ပစ��နစ်�တ်က�� သဥတရ, အ�ပစ��နစ်�တ်က�� အ�တရဟ�၍ 

၄င်�၊ ပ��င�်�ခ��၍ ��င ်သ���င်က�ပသည်။  

 ထ���က�င�် စ��န်မရ�သ� �ယ�ဂ�သညက်�� �ပခ��ပ���သ� စ�တ်တ��က��သ�လင ်�ဖစခ်��က်�ဖစခ်��က၌် �ဖစ�်ပ-

သည�် အတ��င�်ပင် မ�တရ်မည။် 

 (ယသ ယသ ခ�ဏ ယ� ယ� စ�တ� ပဝတတ�၊ တ� တ� သလက�� ။ပ။ စ��တ စ�တ��ပဿ� ဝ�ဟရတ�။ ။) 

 

 

စ�တ်က�� လကဏ�စသည�်ဖင�် သ�ပ�� 
 �ဖစဆ်�စ�တ်က�� �ဖစခ်��က်,�ဖစ်ခ��က်၌ မ�တ်�သ�သ�သည ်"အ���က��သ�သည,် �က�သည,် အ���က��ယ�သည,် 

အ����ပသည်, �မငသ်ည,် က��သည,် န�သည,် အရသ��ပသည်, ထ�သည်"ဟ� သ�၏။ (ဝ�ဇ�နန လကဏ�)။ 

 ယ�်ဘက်န�မ်တရ��တ��၏ �ရ�ကသ���သညဟ်� သ�၏ (အ���က�� ထငလ်င်��စရ�၌ �ရ�ကသ���သက��သ�� 

ရ��၍ ဤသ��ဆ��၏။ ယ�ဘ်က်န�မ်တရ��တ���င�် ပ�ငတ်�ပင ်�ဖစ၏်)။ (ပ�ဗဂမ ရသ�)။  

 တစ်ခ�ပ��တစ်ခ� မ�ခ��မ�ပတ်, ဆက်စပ်လ�က် �ဖစသ်ညဟ်� သ�၏။ (သဟန ပစပ�န�၊ ပဋ�သ� 

ပစပ�န�)။ 

 မ��ရ��ပ်ရ��၍ �ဖစသ်ည။် အ���ရ��၍ �ဖစသ်ည။် အ����င�်�တ�မ, အ���က�� ခ�စ��မ စ�သ� န�မ်ရ��၍ �ဖစသ်ည ်

ဟ� သ�၏။ (ဝတ�ရမဏ ပဒ�န�၊ န�မ�ပ ပဒ�န�) 

 

သမ�ဒယ�င�် ဝယက�� သ�ပ�� 
 မ�တတ်��င�်မ�တ်တ��င�် �ဖစ ်�ပလ��သ� စ�တ်မ���၏ ဖ�တ်ကန� ဖ�တ်ကန� �ပ၍ က�နပ်�ကသ်����ခင်�က�� 

သ��ခင်�သည ်သမ�ဒယ=�ဖစ်မ, ဝယ=ပ�က်မတ��က�� သ��ခင�်�ပတည်�။ 

 

�ဖစ�်က�င်� ၅-ပ��၊ ပ�က်�က�င�် ၅-ပ�� 
 ၁။ မ��ရ��ပ်�င�် ယ�ဘ်က်န�မ်ရ��၍ စ�တ်�ဖစသ်ည၊် �ပ်န�မ်မရ��လင်က�� မ�ဖစ်��င-် ဟ�၍၄င�်။ (န�မ်-�ပ်) 

 ၂။  �ရ��အ�က�င်�က�ရ��၍ စ�တ်�ဖစသ်ည၊် မရ��လင်က�� မ�ဖစ်��င-်ဟ�၍၄င�်။ (က�) 

 ၃။ အဝ�ဇ�မကင�်�သ�၍ စ�တ်�ဖစသ်ည၊် ကင်�လင်က�� မ�ဖစ်��င-်ဟ�၍၄င�်။ (အဝ�ဇ�) 
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 ၄။ သ�ယ��တ�င�်တမ မကင�်�သ�၍ စ�တ်�ဖစသ်ည၊် ကင�်လင်က�� မ�ဖစ်��င-်ဟ�၍၄င်�။ (တဏ��) 

 ၅။ ဤသ�� ဒ�,သ�တ  �ရ�စပ်လ�က် ဆင�်ခင၍် သ��ခင်�သညလ်ည်� သမ�ဒယ=�ဖစ်�က�င�်တရ��၊  

ဝယ=ပ�က်�က�င်�တရ��တ��က�� သ��ခင်�ပငတ်ည်�။  

 

သ�မ�င�် င�, မ�ရ��စန�� 
 �ဖစ�်ပ�သ�စ�တ်က�� မ�တတ်��င�် မ�တ်တ��င�် "ပ�ဂ�လ်, သတဝ�, င�, င�ဥစ�, �ယ�က်���, မ�န�်မ ဟ�၍ မရ��။ 

အ���က�� သ�မ, �က�မမသ� ရ��သည"်ဟ� အမ�တရ်မ သတ��ဖစ၏်။ ဤသ�� သခ�ရ ဃနန�မ�တ်, ပ��သဏ�န,် ပညတ ်

ဟ�သမက�� မ�ရ�က်မ�၍ အ���က�� �က�သ�မ စ�တ်မ၌သ�လင ်ထင်�သ� သတ��ဖစ်�ခင�်�က�င�်, �န�က�်န�က်�သ� 

သတ���ဏ်တ��သည ်အဆင်�ဆင�်တ���တက်လ�က် ထကသ်နစ်�� �ဖစက်�န၏်။ စ��လမ်�မလည�် ကင်�၏။  

 

စ�တ��ပဿန� ပ��၏။ 

 
 

 

 

၄။ ဓမ��ပဿန� 
 

အ�သ�။ ။ �မတ်စ��ဘ�ရ��သည ်က�ယ��ပဿန��ဖင�် န�မ်တရ��မဖက ်သကသ်က�်သ� �ပ်က�� ပ��င�်�ခ�� 

ယ�ပ��က�� �ဟ��တ�်မ�ခ��၏။ �ဝဒန��ပဿန�, စ�တ��ပဿန�တ���ဖင�် �ပ်�င�်မ�ရ�က် သကသ်က�်သ� န�မ်တရ�� 

တ��က�� �ဟ��တ�်မ�ခ��၏။ ယခ�အခ�၌ �ပ်န�မ်�စမ်� �� �ရ��သ�တရ��တ��က�� ပ��င�်�ခ��ယ�ပ��က�� �ဟ��ခင�်င�� 

ဤဓမ��ပဿန�က�� �ဟ�သည။်  

 တနည်� - က�ယ��ပဿန��ဖင�် �ပက� ပ��င�်�ခ��ယ�ပ��က��သ� �ဟ�၏။ �ဝဒန��ပဿန��ဖင�် 

�ဝဒန�က�က�� ပ��င�်�ခ��ယ�ပ��က��သ� �ဟ�၏။ စ�တ��ပဿန��ဖင�် ဝ�ည�ဏက� ပ��င်��ခ��ယ�ပ��က��သ� �ဟ�၏။ 

ယခ�အခ� သည�က��င�် သခ�ရက�(�စတသ�က် ၅၀)တ��က�� ပ��င�်�ခ��ယ�ပ��က�� �ဟ��ခင�်င�� ဤဓမ��ပဿန�က�� 

�ဟ�သည်။  

 

၁။ န�ဝရဏအပ��င်�  
 

န�ဝရဏဟ�သည-်   

ဝ�ပဿန�, စ��န်, မဂဖ်��လ် တရ��မ���က�� တ��ဆ�ပ�တပ်ငတ်တ်�သ��က�င�် န�ဝရဏ ဟ��ခ၏။ 

 

န�ဝရဏ ၅-ပ�� 

၁။ က�မစ = က�မအ��� ဝတက�� လ��ခ�င�်တ�င�်တမ၊ သ�ယ��စ်သကမ်၊ တပ်မကခ်�စခ်ငမ်။ 

၂။ ဗ��ပ�ဒ = စ�တ်ဆ���, စ�တ်ပ�က်, စ�တ်ညစ်, မ�န�်တ��မ, ညင�်ဆ�လ��မ, �သ�စလ��မ။ 
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၃။ ထ�နမ�ဒ = �လ�လ�ထ��င်�မင�်မ, အ���လ���မ, ပ�င�်ရ�မ။ 

၄။ ဥဒစ က�ကစ = စ�တ်ပ� �လ�င�်မ, �န�င်တပ�ပနမ်။ 

၅။ ဝ�စ�က�စ� = ဘ�ရ��, တရ��, သ�ဃ�, က�င�်စ်နည�်လမ်�, မဂဖ်��လ် တရ�မ���၌ ယ��မ����တ���တ�မ။ 
မ�တ်ခ�က။် ။အဝ�ဇ�န�ဝရဏသည ်စ��နတ်ရ��က�� မတ��တတ်။ မဂ်ဖ��လတ်ရ��က��သ� တ��ဆ��တတ၏်။  

 ထ���က�င�် စ��နင်တ��ပယ်အပ်�သ� န�ဝရဏတ��တ�င် အဝ�ဇ� မပ�ဝင်�ခ�။ 

  

သ�ပ�� 
�ယ�ဂ�ပ�ဂ�လ်သည ်အထက်ပ� န�ဝရဏတရ��မ���-  

(က) မ�မ�သ�န၌် ရ���န,�ဖစ်�နလင် "ရ���န, �ဖစ်�နသည်" ဟ� သ�၏၊  

(ခ) မရ��,မ�ဖစလ်င်လည�် "မရ�� မ�ဖစ"်ဟ� သ�၏၊  

(ဂ) �ဖစ်�ပလ��ခင�်၏အ�က�င်��ဖစ�်သ� မသင�်တင�်�သ� �လ���သ�င�်မ  

      'အ�ယ�န��သ� မနသ�က�ရ'က��လည�် သ�၏၊  

(ဃ) �ဖစ်�ပ�န�သ� န�ဝရဏမ���က�� ပယ်�က�င်��ဖစ်�သ� သင�်တင�်�သ� �လ���သ�င်�မ  

      '�ယ�န��သ� မနသ�က�ရ'က��လည�် သ�၏၊  

(င) �န�င်တဖန် �ပနမ်�ပလ���င�်အ�င် အပ��သတ ်ပယ်ရ�����င်သည�် အရ�ယ�မဂက်��လည�် သ�၏။  

       

(က,ခ) သ-အသ = ထင်ရ���ရ��မ, မရ��မ 
 သ-ဟ�သည ်က�သ��လ်�ဖစခ်��က် အက�သ��လ်မ�ဖစ၊် အက�သ��လ်�ဖစခ်��က ်က�သ��လ်မ�ဖစ၊် ဤဓမ��ပဿန� 

��ဏ်�ဖစခ်��က၌် န�ဝရဏတရ��မ��� ဥပ�ဒ်,ဌ�,ဘငအ်���ဖင�် ထငရ်���မရ���သ�်လည�် အ�ခ��အခ� �နမ်���၌ မက� 

မက� မ�ပတ်�ဖစ်��င�်သ��က�င�် "ထ���ယ�ဂ�သ�န၌် န�ဝရဏတရ��မ��� ထင်ရ���ရ���နက�သ�သည်"ဟ� 

ဆ��ရ၏။   

 အသ-ဟ�သည ်မ�တ်ဆင�်ခင�်သ�အ���ဖင�် န�ဝရဏတရ��မ��� �ပတ်စ�သ����ခင်��က�င�်၄င်�၊ ဆ��ငရ်� 

မဂတ်ရ���ဖင�် ပယအ်ပ်ပ��သည၏် အ�ဖစ်�က�င�်၄င်� ထငရ်���မရ���သ� န�ဝရဏမ���က�� ဆ��လ��သည။်  

 (မ�တ်ခ�က်။  ၄င�်န�ဝရဏမ��� �ဖစ�်ပလ�တ��င�် မ�တ်သ��ခင�်သည ်'အတ� �မ အဇတ� (က�မစ��)တ�  

ပဇ�န�တ�' �င�် အည�ပငတ်ည်�။ အက�မ်မ���စ�� မ�တ�်ခင်��က�င�် ထ��န�ဝရဏတရ��မ��� မ�ဖစ�်တ��ပ� 

�ပတ်စ�သ���သညက်�� �တ�ရ၏။ ထ��အခ�၌ န�ဝရဏမ��� မရ���တ��ပ�ဟ� သ�ရ�ခင်�သည ်'နတ� �မ အဇတ� 

(က�မစ��)တ� ပဇ�န�တ�'�င�် အည�ပငတ်ည်�။) 

 

(ဂ) အ�ယ�န��သ� မနသ�က�ရ �ဖစပ်�� 
 သမထ ဝ�ပဿန�မ�� လ�တခ်��က်၌ ဒ��ရ ၆-ပ��၌ ထင�်ပလ��သ� �ပ်န�မ်အ���မ���က�� "န�စ, သ�ခ, အတ, 

သ�ဘ" အ�နအ���ဖင�် �လ���သ�င�်မ�တတ်၏။ ဤသ�� �လ���သ�င�်မသည် အ�ယ�န��သ� မနသ�က�ရ �ပတည်�။ 

အက�သ��လ်မ�နသ်မ၏ �ပ�က်ဖ���ရ� မ�လအ�က�င်�ရင�် �ပတည်�။ ဤက�မစအရ�၌က�� 'သ�ဘ'ဟ� �လ���သ�င�် 

မ��ခင�်သည် လ��ရင�်ပဓ�န�ပတည်�။  



သတ�ပ�န်သ�တ် မ�တ်စ� 50 
 
 မ�လက မ�ဖစ�်သ��သ� က�မစသည ်မသင�်မတင�် �လ���သ�င�်မ�, �က�စညမ်��သ� ဤအ�ယ�န��သ� 

မနသ�က�ရ�က�င�် �ဖစ�်ပလ�ရ�ပသည်။ �ယ�ဂ�သည် ဤအ�ယ�န��သ� မနသ�က�ရက��လည�် မ�က�်မ��က် 

ထငရ်����တ�လ�က် သ�၏။ 

 

(ဃ) �ယ�န��သ� မနသ�က�ရ-ဟ�သည် 
လ��လ��အပ်�သ� စ��ပ���ခ�မ်�သ�က��ရရန် အ�က�င်�မ�န,် နည�်မ�န�်ဖစ်�သ� �လ���သ�င�်�ခင�်က��  

�ယ�န��သ� မနသ�က�ရ-ဟ� �ခ၏။ က�သ��လ်မ�နသ်မတ��၏ �ပ�က်ဖ���ရ� မ�လအ�က�င်�ရင�် �ပတည်�။ 

မမ��သ�တရ��၌ အန�စဟ�၄င�်, ဆင်�ရ��သ�တရ��၌ ဒ�ကဟ�၄င်�, င��က�င်မဟ�တ�်သ� တရ��၌ အနတဟ�၄င်�, 

မတင�်တယ်�သ�တရ��၌ အသ�ဘဟ�၄င်� �လ���သ�င�်မတည�်။ 

 

နည်�လမ်�မ�န�်အ�င် �လ���သ�င်�ပ�� 
အန�စ, ဒ�က, အနတ, အသ�ဘ အ�နအ���ဖင�် �မင�်သ� ဝ�ပဿန��င�်, အသ�ဘဟ� �လ���သ�င�်�သ� 

သမထတ���ပတည်�။ မ�လက မသင�်တင�်စ�� �လ���သ�င�်မ�သည�်အတ�က ်က�မစ �ဖစ�်နဆ�တ�င ်ဝ�ပဿန� မ��ခင်� 

�က�င�်�ဖစ�်စ, အသ�ဘဟ� �လ���သ�င�်မ��ခင်��က�င�်�ဖစ�်စ ထ��က�မစ မ�ဖစ�်တ��ပ� ရပ်စ�သ���၏။ တဒဂ, 

ဝ�ကမနအ���ဖင�် င�မ်�သ���၏။ ထ���က�င�် �ယ�ဂ�သည ်"ဝ�ပဿန�မ�၍ သ��မဟ�တ် အသ�ဘဟ� �လ���သ�င�်မ�၍ 

က�မစ င�မ်�သ����ပသည်"ဟ� ဝ�ပဿန��င�် အသ�ဘမနသ�က�ရ ဟ��သ� ထ���ယ�န��သ� မနသ�က�ရ 

အ�က�င်�က�� သ��ပသည်။  

 တနည်�- မ�တဆ်��ယ�ဂ�အ�� �ဖစဆ်��ပ်န�မ်တ��က�� သဘ�ဝလကဏ� စသညအ်လ��အ���ဖင�်၄င�်၊ �ဖစမ်, 

ပ�က်မ အန�စလကဏ� စသည ်အလ��အ���ဖင�်၄င်� �လ���သ�င�်မ, မ�တမ်, သ�မသည ်�ယ�န��သ� မနသ�က�ရ 

မည၏်။  

ပစက��ဏ် ရင�်သန�်သ�အခ� မ�က်�မ��ကမ်�မငအ်ပ်�သ� �ပ်န�မ်တ��က��လည�် �မင်အပ်ပ���သ� �ပ်န�မ် 

တ���င�် င်�ဆ၍ ဆင�်ခငမ် ဆ����ဖတမ်သည်လည�် �ယ�န��သ� မနသ�က�ရပင်တည်�။ �န�က်�န�က် ဝ�ပဿန� 

��ဏ်ထ��မ����င�် မဂဖ်��လ်ဟ��သ� အစ��အပ���က�� ရရန ်နည်�မ�နလ်မ်�မ�န�်ဖစ�်သ� �လ���သ�င�်မ-ဟ� ဆ��လ��သည။်  

 

�ယ�န��သ��င�် �ယ�န��သ� အလ��ရ���သ� အ�ဝဇန�် 

 �ပ်န�မ်�ဖစပ်�က်, လကဏ�သ���ပ��တ��က�� သ��မငရ်န ်ပ���မ���အ��ထ�တ်�န�သ� �ယ�ဂ�အ�� ဒ��ရ ၆-ပ��၌ 

အ��� ၆-ပ�� ထငလ်�လတ်�သ�် "�ပ်န�မ်မ�လလ��၊ �ဖစ-်ပ�က�်သ� အမ�အရ�မ�လလ��၊ မမ��သ� အမ�အရ� 

မ�လလ��..." ဤသ�� စသည်�ဖင�် စ�်စ��ဆင်�ခင်သက��သ���သ� ပ�ဒ��ရ�ဝဇန�်, မ�န�ဒ��ရ�ဝဇန�် စ�တ်သည ်

နည�်လမ်�မ�နအ်တ��င�် �လ���သ�င�်လ�က် �ရ��ဦ�စ�� �ဖစ�်ပလ�၏။  

ထ��သ�� �လ���သ�င�်သည�်အတ��င�်ပင ်မ�န�ဒ��ရ�က ဝ�ပဿန��ဇ�တ��သည ်မ�တ်�လ���သ�င်�လ�က် �ဖစက်�န ်

၏။ ဤဝ�ပဿန� �ဇ�စ�တ်အ�ပ�င်�သည် �ပ်န�မ်သ�ဘ�တ��က�� အမ�နအ်တ��င�် သ��သ��က�င�်၄င်�၊ �န�က် 

�န�က် ဝ�ပဿန�အထ���င�်, မဂဖ်��လ်တ��၏ �ဖစ�်က�င်�တရ��မ�န ်�ဖစ�်သ��က�င�်၄င်� �ယ�န��သ�မနသ�က�ရ 
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မည၏်။ �ရ��ဦ�ဆင်�ခင်�သ� အ�ဝဇန�်သညလ်ည်� ထ��ဝ�ပဿန��ဇ�တ���င�် အလ��တ��သ��က�င�် �ယ�န��သ� 

မနသ�က�ရပင် မည၏်။  
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မ�တခ်�က်။ ဤ�နရ�၌ �ရ���ရ�� ဝ�ထ�၌�ဖစ�်သ� အ�ဝဇန�်, ဝ�ပဿန��ဇ�က�� "�န�က်�န�က် ဝ�ထ�တ��၏ 

အ�က�င်��ဖစ�်သ� �ယ�န��သ� မနသ�က�ရ"ဟ� အခ� �က ယ�က၏။ အခ� �က တစခ်�တည်��သ� ဝ�ထ�အတ�င်�၌ 

က�သ��လ်တ��၏ အ�က�င်�ဟ�ဆ��က� �ရ��အ�ဝဇန�်က��သ� �ယ�န��သ� မနသ�က�ရ-ဟ� ယ�က၏။ မ���စ���သ� 

အကထ�, ဋ�က�တ��၌က�� တစ်ခ�တည်��သ� ဝ�ထ�အတ�င�်၌�ဖစ်�သ� က�သ��လ်,အက�သ��လ်တ��၏ အ�က�င်�က�� 

ရည်၍ အ�ဝဇန�်က��သ� "�ယ�န��သ� မနသ�က�ရ, အ�ယ�န��သ� မနသ�က�ရ"ဟ� �ပဆ��က�န၏်။  

(မဟ�စည်ဆရ��တ�်၊ ဝ�ပဿန�နည�်က�မ်�၊ တ��-၁၊ ��၊ ၄၁၄-၅။) 

 

(င) ပယရ်���မ 
 သမထ, ဝ�ပဿန�တ���ဖင�် ပယ်အပ်ပ���သ� က�မစသည ်အရဟတမဂ�်ဖင�် လ���ဝ င�မ်�သ����လ၏။ 

ရဟ��ဖစ်ပ���သ� ပ�ဂ�လ်သည ်က�မစ လ���ဝခ�ပ်င�မ်��က�င်��ဖစ�်သ� ဤအရဟတမဂက်��လ� မ�က်�မ��က် 

သ�၏။ (ရဟ�မ�ဖစ�်သ��သ� �ယ�ဂ�သညက်�� သ�တမယ, စ��မယ ��ဏ်တ���ဖင�်သ� သ���င�်ပသည်။) 

 

သ�ပ��က�� 
 ဝ�စ�က�စ� န�ဝရဏသည် �သ�တ�ပတ�မဂ်�ဖင�် အကင�်မ�� ကင�်င�မ်�၏။ ဗ��ပ�ဒ,က�ကစ န�ဝရဏတ��သည ်

အန�ဂ�မ�မဂ�်ဖင�် အကင်�မ�� ကင်�င�မ်�က�န၏်။ က�မစ, ထ�န မ�ဒ, ဥဒစ န�ဝရဏတ��သည ်အရဟတမဂ်�ဖင�် 

အကင်�မ�� င�မ်�က�န၏်။ န�ဝရဏ အသ��အသ��တ��၏ င�မ်��က�င်��ဖစ�်သ� မဂတ်��က��က�� ထ��ထ��မဂမ်���သ�� 

�ရ�က်ပ���သ�အခ�၌သ�လင ်ပစ�ဝကဏ���ဏ်�ဖင�် မ�က�်မ��က်သ���င၏်။ မရ�သ�မ� �ရ��အဖ��၌က�� 

သ�တမယ��ဏ်�ဖင�်သ� သ�အပ်၏။ ဤသ�တမယ��ဏ် အသ�သညလ်ည�် ထ��ထ�� န�ဝရဏမ��� �ဖစ�်ပ�သ�အခ�၌ 

"ကင်�င�မ်��စတတ်�သ� မဂသ်��မ�ရ�က်�သ�၍ ဤန�ဝရဏမ��� �ဖစ�်ပကသည်"ဟ� ဆ����ဖတ်လ�က ်ထ��ထ��-

မဂမ်���သ�� �ရ�က်�အ�င် အ��ထ�တ်ရ�ခင်� အက� ��ရ��၏။ (မဟ�စညဆ်ရ��တ�၊် ဝ�ပဿန�နည�်က�မ�်၊) 
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က�မစ န�ဝရဏက�� ပယ်�က�င်� ၆-ပ�� (အကထ�မ� လ��သ�နည်�) 

 ၁။ အသ�ဘအ���က�� ဥဂဟန�မ�တ်ထငသ်ည�်တ��င�်အ�င် သင်ယ��လ�လ��ခင�်၊ 

 ၂။ အသ�ဘကမ�န�်က�� ဥပစ�ရ, အပန�တ��င�်အ�င် ပ���မ���အ��ထ�တ်�ခင်�၊ 

 ၃။ မ�က်စ�စ�သ� ဣ���ခ�က်ပ��က�� �စ�င�်ထ�န�်�ခင်�၊ (တ�ဿမ�ထရ်က��သ��) 

 ၄။ အတ��င်�အရ�ည�်ဖင�် စ���သ�က်�ခင်�၊ 

 ၅။ မ�တ်�ဆ��က�င်� (ကလ��ဏမ�တ)က�� �ပ�င်��ခင်�၊ 

 ၆။ �လ��က်ပတ်�သ� စက��က��သ� ��ပ��ခင်�၊ 

  

ဤက��သ�� အသ�ဘန�မ�တ်က�� သငယ်�-ပ���မ���လ�က်, ဣ���ခ�က်ပ��က�� �စ�င�်ထ�န�်က�, အစ��-

အ�သ�က်၌ အတ��င�်အရ�ညက်�� သ�၍, အသ�ဘဘ�ဝန�၌ �မ��လ��်�သ� သ�တင်�သ����ဖက�� �ပ�င်�သင�်ပ��, 

အသ�ဘဘ�ဝန�ဆ��ငရ်� �လ��ကပ်တ်�သ� တရ��စက��က�� ��ပ�ဆ���န�သ�သ�အ�� က�မစက�� ပယ်��င�်ပ၏။  

 

ဗ��ပ�ဒန�ဝရဏ ပယ�်က�င်� (၆)ပ�� 
 ၁။ �မတ�ကမ�န�်က�� ဥဂဟန�မ�တ်ရသည�်တ��င�်အ�င် သငယ်�အ��ထ�တ်�ခင�်၊ 

 ၂။ �မတ�ဘ�ဝန�က�� အဖနဖ်နအ်��ထ�တ်�ခင်�၊ 

 ၃။ 'က�သ�လင ်မ�မ�ဥစ�ရ��၏'ဟ� ဆင်�ခင�်ခင်�၊ 

 ၄။ �ဒ�သ၏အ�ပစ်, �မတ�၏အက� ��က�� က�မ်ဖနမ်���စ�� ဆင�်ခင်�ခင်�၊ 

 ၅။ �မတ��ဖင�်�န�လ�ရ���သ� မ�တ�်ဆ��က�င်�က�� �ပ�င�်�ခင�်၊ 

 ၆။ �လ��က်ပတ်�သ� စက��က��သ� ��ပ�ဆ���ခင်�၊ 

 

က�က�� ဆင်�ခင်၍ �ဒ�သက�� ပယပ်�� 
 သငသ်ည် ဤသ�အ�� စ�တဆ်���လတ်�သ� ဘ�လ�ပ်��ငလ်�မ�်မညန်ည်�? ထ��သ�၏ သ�လစသညက်�� ဖ�က်ဆ�� 

�ခင်�င�� စ�မ်���ငမ်ည်�လ�? သငသ်ည် မ�မ�က��က�င�် ဤလ�ဘဝ �ရ�က်လ�ပ�� မ�မ�က��က�င�်ပင ်�န�က်ဘဝသ�� 

သ���ရမည် မဟ�တပ်��လ�? သ�တပ��က�� စ�တဆ်����ခင်�မညသ်ည ်မ��က� ��ခ�, အလ�နပ်��သ� သ��ခ��င်�, မစင် 

စသညက်�� က��င၍် သ�တပ��က�� ပ�တခ်တ်လ��သ��င�် တ�သညမ်ဟ�တ်ပ��လ�?  

 ထ��သ�တပ��သည်လည�် သင�်က�� အမ�က်ထ�ကလ်တ်�သ�် ဘ��ပ��ငအ်��နည�်? သင�်သ�လအက�င�်မ��� 

ပ�က်စ��သ����ခင�်င�� စ�မ်���ငမ်ည�်လ�? ထ��သ�သည်လည�် သ�က��က�င�် ဤလ�ဘဝသ�� �ရ�ကလ်�ပ�� သ�က��က�င�် 

ပင ်�န�က်ဘဝသ�� သ���ရလ�မ�်မည ်မဟ�တ်ပ��လ�? က��ယ်က လကမ်ခ�အပ်�သ� လက်�ဆ�င်က�� �ပ��သ�သ�က 

�ပနရ်သက��သ��၄င�်၊ �လည�သ�� လင�်ပစ�်သ� �ပ�မန�်က��သ��၄င�်, ထ��သ�၏ �ဒ�သသည ်ထ��သ�အထကသ်��သ�လင ်

�ပနက်��ပလ�မ�်မည။်    

ဤသ�� မ�မ�၏၄င�်, သ�တပ��၏၄င်� က�သ�လင ်မ�မ�ဥစ�ရ��သည၏် အ�ဖစ်က�� ဆင�်ခင်�သ� ပ�ဂ�လ်သည ်

�ဒ�သက�� ပယ်��င်၏။  
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ထ�နမ�ဒပယရ်န် ဝ�ရ�ယ(၃)မ� ��က�� ဆင်�ခင် 

၁။ အ�ရမဓ�တ� - စတင်က� က��စ��အ��ထ�တ်မ အ�ရမဓ�တ်ဟ��သ� ဝ�ရ�ယ၊ 

၂။ န�ကမဓ�တ� - အပ�င်�ဓ�တ်မ� ထ�က�်�မ�က်ရ�အ�င် က��စ��အ��ထ�တ်�ခင�်ဟ��သ� ဝ�ရ�ယ၊ 

၃။ ပရကမဓ�တ� - တဆင�်ထက်တဆင�် �မင�်သထက်�မင�်�အ�င် က��စ��အ��ထ�တ်�ခင်�ဟ��သ� ဝ�ရ�ယ၊ 

 

ထ�နမ�ဒက�� ပယ�်က�င်� (၆)ပ�� 
 ၁။ အစ��မ����ခင်�သည် ထ�နမ�ဒ�ဖစ�်က�င်�ဟ� မ�တ်ယ�ထ���ခင်�၊ 

 ၂။ ဣရ�ယ�ပ�ထ်က�� ��ပ�င်�လ��ခင်�၊ 

 ၃။ အလင်��ရ�င်၌�ဖစ�်သ� သည��င�်ယ�်�သ� �လ���သ�င�်�ခင်�၊ 

 ၄။ လ�င်တ���ခ�င်၌ �န�ခင်�၊ 

 ၅။ မ�တ်�ဆ��က�င်�က�� �ပ�င�်�ခင်�၊ 

 ၆။ �လ��က်ပတ်�သ� စက��က��သ� ��ပ��ခင်�၊ 

 

ခ�င�်ခ� �န၍် စ��, �လ��စ�� 

 အလ�နအ်က��စ��ပ��လင် ထ�နမ�ဒက ဆင်��ပ�င်က��က��သ�� ဖ�စ����ပ်စက�်တ��၏။ ထ���က�င�် �လ�-

င��လ�ပ်စ� �လ���စ��ပ��, ထ���နရ�အတ�က် �ရက���သ�ကက်� �ဖည�်လ��ကလ်င် ထ�နမ�ဒ မ�ဖစ�်တ���ပ။ 

 

ဣရ�ယ�ပ�ထ်��ပ�င်� 

 ထ�နမ�ဒမ����သ� �ယ�ဂ�သည ်ရပ်ကမ�န�်�င�် စကကမ�န�်သည် သင�်�တ�်၏။ 

 

အလင်��ရ�င်က�� �လ���သ�င�် 

 �န�အခ�၌ �န�ရ�င်က��၄င်�၊ ညအခ�၌ လ�ရ�င်, မ���ရ�င်တ��က��၄င�် �လ���သ�င်�လ�က ်ထ�နမ�ဒက�� 

ပယ်��င၏်။ 

 

ဥဒစ က�ကစက�� ပယ်�က�င်� (၆)ပ�� 
 ၁။ ဗဟ�သ�တ မ���စ��ရ��ထ���ခင�်၊ 

 ၂။ အဖန်ဖန ်�မ��မန်��ခင်�၊ 

 ၃။ ဝ�နည်�အရ�၌ �က�င်�စ��သ��ခင်�၊ 

 ၄။ အသက်က��သ�မ���က�� မ��ဝ�ဆည�်ကပ်�ခင�်၊ 

 ၅။ မ�တ်�ဆ��က�င်�က�� �ပ�င�်�ခင်�၊ (ရ�င်ဥပ�လ�က��သ��) 

 ၆။ �လ��က်ပတ်�သ� စက��က��သ� ��ပ��ခင်�၊ 
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 (၁) ရဟန�်သည် န�က�ယ် ၁-ခ��ဖစ�်စ၊ ၂-ခ��ဖစ�်စ၊ ၃-ခ��ဖစ�်စ၊ ၄-ခ��ဖစ�်စ၊ ၅-ခ��ဖစ�်စ ပ�ဠ��တ�်က�� 

အကထ��င�်တက� သငယ်�ထ���ခင်��ဖင�် ဥဒစ-က�ကစက�� ပယ်��င၏်။ (၂)အပ်�သ� အ�က�င်�အရ�, မအပ်�သ� 

အ�က�င်�အရ�မ���၌ မ���စ�� �မ��မန်��လ�လ�ထ��လင်လည�် ဥဒစ-က�ကစ �ပ��က်၏။ (၃) ဝ�နည်�ပညတ် 

မ���က�� ကမ်�က�င်�အ�င် �လ�လ�ထ���သ� ရဟန်�သညလ်ည်� ဝ�နယက�ကစက�� ပယ်��်င၏။ (၄) သက်က�� 

ဝ�က�� မ�ထရ်မ���က��၄င�်, မ�မ�ထက် ပည���ဏ် က��မ���သ� ပ�ဂ�လ်တ��အ��၄င်� မ��ဝ� ဆည�်ကပ်လငလ်ည်� 

ထ��ပ�ဂ�လ်တ��ထ�မ� ဗဟ�သ�တ�က�င�် ဥဒစ-က�ကစက�� ပယ်��င၏်။  

 

ထ�န,မ�ဒ�င�် ဥဒစ,က�ကစက�� န�ဝရဏ ၁-ပ��သ� �ရတ�က်�ခင်� 
 ထ�န�င�် မ�ဒသည် တ�န�်ဆ�တ်မက�စအ���ဖင�်၄င်�၊ ပ�င�်ရ��ခင�်ဟ��သ� အ�က�င်�အ���ဖင�်၄င်�၊ ဝ�ရ�ယ၏ 

ဆန�်က�င်ဘက�်ဖစ်�ခင�်အ���ဖင�်၄င်� တ�၏။ ဥဒစ�င�် က�ကစသည ်မင�မ်သက�်ခင�်အ���ဖင�်၄င်�၊ ��တ�ဗ�သန 

စသညက်�� �က�စည�်ခင်�ဟ��သ� အ�က�င်�အ���ဖင�်၄င�်၊ သမထ၏ ဆန�်က�င်ဘကအ်���ဖင�်၄င�် တ�၏။ ဤသ�� 

က�စ, အ�က�င်�, ဆန�်က�င်ဘက်အ���ဖင် တ��သ��က�င�် တစ်ပ��တည်�သ� �ဟ��တ�်မ�၏။ 

 

ဝ�စ�က�စ�က�� ပယ်�က�င်� (၆)ပ�� 
 ၁။ ဗဟ�သ�တ မ����ခင�်၊ 

 ၂။ အဖန်ဖန ်�မ��မန်��ခင်�၊ 

 ၃။ ဝ�နည်�အရ�၌ �က�င်�စ��သ��ခင်�၊ 

 ၄။ ယ��ကည်မ သဒ�တရ�� အ���က�င်�လ��အ�င် လ�ပ်�ခင�်၊ 

 ၅။ မ�တ်�ဆ��က�င်�က�� �ပ�င�်�ခင်�၊ 

 ၆။ �လ��က်ပတ်�သ� စက��က��သ� ��ပ��ခင်�၊ 

 

 (၁) န�က�ယမ်���က�� ၁-ခ��ဖစ�်စ, ၂,၃,၄,၅-ခ��ဖစ်�စ အကထ��င�်တက� �လ�လ�သငယ်�ထ��လင ်

ဗဟ�သ�တမ���စ�� ရ���ခင်��က�င�် ဝ�စ�က�စ�က�� ပယ်ရ�����င်၏။ (၂) ရတန�သ���ပ��က�� အ�က�င်��ပ၍ အဖနဖ်န ်

�မ��မန်��ခင်�ရ��လင်လည�် လ�န�်�မ�က်��င၏်။ (၃) ဝ�နည်�၌ ကမ်�က�င်�အ�င် �လ�လ�ထ��လင်လည�် သ���လ� 

သ���လ��ဖစမ် ကင်���င၏်။ (၄) ရတန�သ���ပ��တ��၌ သကဝ်ငယ်��ကညမ် အ���က�င်�လငလ်ည�် ယ��မ���မကင�်��င ်

၏။ (၅) ဝကလ�မ�ထရ်က��သ�� ရတန�သ���ပ��အ�ပ ယ��ကညမ်အ���က�င်�သည�် မ�တ�်ဆ��က�င်� ရ��သ�လည်� 

ယ��မ���မ မ�ဖစ်��င။် (၆) ရတန�သ���ပ��တ��၏ ဂ�ဏ်�တ�်�င�်စပ်�သ� �လ��က်ပတ်�သ� စက��က�� ��ပ�က���ခင်� 

�ဖင�်လည်� ဝ�စ�က�စ�က�� ပယ်ရ�����င၏်။  

 

န�ဂ��� 
ဝ�ပဿန� ပ�� 

ဤသ��အ���ဖင�် မ�မ�သ�န၌်ရ���သ� န�ဝရဏတရ��တ��က��သ�ဘ�တရ��မသ�ဟ�  (ပစက��ဏ်�ဖင�်) 

�မင်�န၏။၊ သ�တပ��သ�န်၌ ရ���သ� န�ဝရဏတရ��တ��က�� သ�ဘ�တရ��မသ�ဟ� (အ�မ�န��ဏ်�ဖင�်) 
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ဆင�်ခင်လ�က် �မင�်န၏၊ ရ�ခ� မ�မ�သ�န,် ရ�ခ� သ�တပ��သ�န၌်ရ���သ� န�ဝရဏတ��က�� သ�ဘ�တရ��မသ�ဟ� 

(ပစက��ဏ်, အ�မ�န��ဏ်တ���ဖင�်) �မင်လ�က ်�န၏။ 

 

�ဖစ�်က�င်� ခ�ပ်�က�င်�က�� ပ�� 

န�ဝရဏတရ��တ��၏ �ဖစ�်က�င�်(သမ�ဒယ) အ�ယ�န��သ� မနသ�က�ရက��၄င်�၊ ခ�ပ်�က�င်�(ဝယ) 

�ယ�န��သ� မနသ�က�ရက��၄င�်၊ �ဖစ�်က�င်�,ပ�က်�က�င်�တရ���င�် �ဖစမ်,ပ�ကမ်သ�ဘ�က�� �မငလ်�က် �န၏။ 

 

င�စ�� မပ��သ� သတ�ထင်လ�ပ�� 
 �ဖစ�်ပတ��င်��သ� န�ဝရဏတ��က�� မ�တတ်��င�် မ�တတ်��င�် "ပ�ဂ�လ်, သတဝ�, င�, င�ဥစ�, �ယ�က်���, မ�န�်မ 

ဟ�၍ မရ��၊ သ�ဘ�တရ�� (ဓမ)သက်သက်သ� ရ���ခ�၏"ဟ� အမ�တ်ရမ သတ��ဖစ၏်။ 

 

 ဤသ�� သခ�ရ, ဃန, န�မ�တ,် ပ��သဏ�န,် ပညတ်ဟ�သမသ�� မ�ရ�က်မ�၍ သ �ဘ�တရ�� သကသ်ကမ်၌ 

သ�လင ်ထင်�သ� သတ��ဖစ်�ခင်��က�င�် �န�က်�န�က�်သ� သတ�,��ဏ်တ��သည ်အဆင�်ဆင�် တ���တက်လ�က် 

ထက်သနစ်�� �ဖစက်�န၏်။ စ��လမ်�မလည�် ကင�်၏။ (အန�ဿ��တ� စ ဝ�ဟရတ�၊ န စ က��� �လ��က ဥပ�ဒ�ယတ�။) 

 

န�ဝရဏအပ��င�် ပ��၏။ 
 

 

၂။ ခအပ��င်� 
 

ခ�-ဟ�သည် 

  ခ�ဟ�သည် "အစ�" အဓ�ပ�ယရ်��၏။ �ပက�-�ပ်အစ�၊ �ဝဒန�က�-�ဝဒန�အစ� စသည်�ဖင�် သ�ရ�၏။ 

အစ�-ဟ�ရ�၌ စပ��မ���ပ���နသက��သ�� ခ�က��ယ၌် �ပ်မ���, �ဝဒန�မ��� စ�ပ���နသညမ်ဟ�တ်။ အတ�တ,်အန�ဂတ်, 

ပစပန ်စသည�် ၁၁-ပ��တ���ဖင�် က���ပ���နသည်က�� ��ဏ်�ဖင�် စ��ပ�င်�စပ်ထ���ခင်� �ဖစသ်ည။် 

 

ခ� ၅-ပ��      
 ၁။ �ပက� = �ဖ�က်�ပန-်��ပ�င�်လ��ခင်� လကဏ�ရ���သ� �ပ်တရ��အစ� 

 ၂။ �ဝဒန�က� = ခ�စ���ခင်�လကဏ�ရ���သ� �ဝဒန�အစ� 

 ၃။ သည�က� = မ�တသ်���ခင�်လကဏ�ရ���သ� သည�အစ� 

 ၄။ သခ�ရက� = တ��က်တ�န�်��ဆ�်�ပ��ခင်�, စ�ရင်�ပ��ခင�်လကဏ�ရ���သ� သခ�ရအစ� 

 ၅။ ဝ�ည�ဏက� = သ��ခင်�လကဏ�ရ��သည�် ဝ�ည�ဏ်အစ� 
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�ပ်၏ လကဏ�စသည�် ၄-ပ�� 

 �ဖ�က�်ပန်တန�, ��ပ�င်�လ�တတ်သည၊် (�ပနလကဏ� �ပ�) 

 �ကမ�ပ�က��, �ပန�်က�တတ်သည၊် (ဝ�က�ရဏ ရသ�) 

 အ���မ�ပ, သ�မကင်�သည၊် (အဗ��ကတ ပစပ�န�) (ဝ�ည�ဏ ပဒ�န�) 

 �ပ်တရ��, ပ��င�်�ခ�� �မတ်�ယ�ဂ�။ 

 

�ဝဒန�၏ လကဏ�စသည် 

 အ�����ခ�က်ပ��, ခ�စ��တတ်သည၊် (အ�ဘဝနလကဏ� �ဝဒန�) 

 သ�ရသ�လ�, သ���စ��တတ်သည်၊ (ဝ�သယရသသ�မ�ဂ ရသ�) 

 ခ�မ်�သ�ဆင်�ရ�, ��ဏ်ထ�ထငသ်ည၊် (သ�ခဒ�က ပစပ�န�) (ဖဿ ပဒ�န�) 

 ခ�စ��မ, မ�တ်�မတ်�ယ�ဂ�။  

 

သည�၏ လကဏ�စသည် 

 မ�မ��စ�က�င်�, �က�င်��က�င်�မ�တသ်ည်၊ (သ��နနလကဏ� သည�) 

 မ�တမ်�ဘ�ယ်ဟ�တ်, န�မ�တယ်�သည၊် (တ�ဒ�ဝတ� ပ�နသ��နနပစယ-န�မ�တကရဏ ရသ�) 

 ယ�ထ��တ��င်�ဘ�, မ�တစ်���နသည၊် (ယထ�ဂဟ�တ-န�မ�တဝ�သန-အဘ�န��ဝသကရဏ ပစပ�န�) 

 သည�ဓ�တ်, သ�မ�တ်�မတ�်ယ�ဂ�။    

(ယထ�ဥပ�တ-ဝ�သယ ပဒ�န�=ထင်တ��င�်�သ�အ���လင ်န���သ�အ�က�င်�ရ��၏) 

 

သခ�ရ၏ လကဏ�စသည် 
 က��ယ်,တ်,စ�တ်မ, သ��ပတတ်သည၊် (အဘ�သခရဏ လကဏ� သခ�ရ�) 

 လ���ဆ�် အ�ပ်ခ�ပ်, အ��ထ�တတ်တ်သည်၊ (အ�ယ�ဟန ရသ�) 

 လပ်လပ်ရ�ရ�, �က�င�်ကစ��က်သည၊် (ဝ�ပ�ရ ပစပ�န�) (�သသ-ခတယ ပဒ�န�) 

 �စ��ဆ�်မ, မ�တ် �မတ�်ယ�ဂ�။ 

 

ဝ�ည�ဏ၏် လကဏ�စသည် 
 အ���သ��သ� သ�ဘ�ရ��သည၊် (ဝ�ဇ�နန လကဏ� ဝ�ည�ဏ�) 

 �ခ�င်��ဆ�င်အလ�� �ရ�သ���တတ်သည်၊ (ပ�ဗဂမ ရသ�) 

 �ရ�စ�တ်�င ်စပ်, အထပ်ထပ် �ဖစသ်ည၊် (သ�န ပစပ�န�) (န�မ�ပ ပဒ�န�) 

 ဝ�ည�ဏ်ဓ�တ်, သ�မ�တ�်မတ်�ယ�ဂ�။  

   

ခ�င��ပ��က�� မ�တပ်�� 

၁။ ဤက�� �ပ်တည်�၊ ဤက�� �ပ်၏ �ဖစ�်က�င်�တရ��တည်�၊ ဤက�� �ပ်၏ ခ�ပ်�က�င်�တရ��တည�်။ 
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၂။ ဤက�� �ဝဒန�တည်�၊ ဤက�� �ဝဒန�၏ �ဖစ�်က�င�်တရ��တည်�၊ ဤက�� �ဝဒန�၏ ခ�ပ်�က�င်�  

တရ��တည်�။ 

၃။ ဤက�� သည�တည်�၊ ဤက�� သည�၏ �ဖစ်�က�င�်တည်�၊ ဤက�� သည�၏ ခ�ပ်�က�င�်တရ��တည်�။ 

၄။ ဤက�� သခ�ရတည်�၊ ဤက�� သခ�ရ၏ �ဖစ်�က�င်�တရ��တည်�၊ ဤက�� သခ�ရ၏ ခ�ပ်�က�င်�တရ��  

တည်�။ 

၅။ ဤက�� ဝ�ည�ဏ်တည်�၊ ဤက�� ဝ�ည�ဏ်၏ �ဖစ�်က�င�်တရ��တည်�၊ ဤက�� ဝ�ည�ဏ်၏ ခ�ပ်�က�င�် 

 တရ��တည်�။  

 

�ပ်�ဖစ�်က�င်� ၄-ပ���င�် �ဖစမ် ၁-ပ�� (၅) 

 အတ�တ်အ�က�င်� ၃-ပ�� = အဝ�ဇ�, တဏ��, က�၊ (အဝ�ဇ�သမ�ဒယ� �ပသမ�ဒ�ယ�...) 

 ပစပနအ်�က�င�် ၁-ပ�� = အ�ဟ�ရ (အ�ဟ�ရသမ�ဒယ� �ပသမ�ဒ�ယ�) 

 �ပ်၏�ဖစ�်ပ�ခင်� သမ�ဒယ/ န�ဗတ�လကဏ� ၁-ပ�� 

 

�ပ်ခ�ပ်�က�င်� ၄-ပ���င�် ခ�ပ်မ ၁-ပ�� (၅) 

 အတ�တ်အ�က�င်�၏ခ�ပ်�ခင�် ၃-ပ�� = အဝ�ဇ�,တဏ��,က�ခ�ပ်�ခင်�၊ (အဝ�ဇ�န��ရ�ဓ� �ပန��ရ� �ဓ�...) 

 ပစပန ်အ�က�င်�၏ခ�ပ်�ခင�် ၁-ပ�� = အ�ဟ�ရ၏ ကင်��ခင�် (အ�ဟ�ရန��ရ�ဓ� �ပန��ရ��ဓ�) 

 �ပ်၏ �ဖ�က်�ပန�်�ပ�င်�လ��ခင�် ဝယ/ဝ�ပရ�ဏ�မလကဏ� ၁-ပ�� 

 

�ဝဒန�, သည�, သခ�ရ �ဖစ�်က�င်�/ခ�ပ်�က�င်� ၄-ပ���င�် �ဖစမ်/ခ�ပ်မ ၁-ပ�� (၅) 
 အတ�တ်အ�က�င်� ၃-ပ�� = အဝ�ဇ�, တဏ��, က� 

 ပစပန ်အ�က�င်� ၁-ပ�� = ဖဿ (ဖဿသမ�ဒယ� �ဝဒန�/သည�/သခ�ရသမ�ဒ�ယ�)  

 �ဖစ�်ပ�ခင်� သမ�ဒယ/န�ဗတ�လကဏ� ၁-ပ�� 

 

ခ�ပ်�ခင�်- အဝ�ဇ�ခ�ပ်�ခင်�, တဏ��ခ�ပ်�ခင�်, က�ခ�ပ်�ခင်�၊ 

 ဖဿခ�ပ်�ခင�် (ဖဿန��ရ�ဓ� �ဝဒန�/သည�/သခ�ရန��ရ��ဓ�) 

   ခ�ပ်ပ�က်��ပ�င်�လ�မ ဝယ/ဝ�ပရ�ဏ�မလကဏ� ၁-ပ�� 

 

ဝ�ည�ဏ်၏ �ဖစ�်က�င်�/ခ�ပ်�က�င်� ၄-ပ��၊ �ဖစမ်,ခ�ပ်မ ၁-ပ�� (၅) 

 အတ�တ်အ�က�င်� ၃-ပ�� = အဝ�ဇ�, တဏ��, က� 

 ပစပနအ်�က�င�် ၁-ပ�� = န�မ်�ပ် (န�မ�ပသမ�ဒယ� ဝ�ည�ဏသမ�ဒ�ယ�) 

 ဝ�ည�ဏ်၏�ဖစ�်ပလ��ခင်� သမ�ဒယ/န�ဗတ�လကဏ� ၁-ပ�� 

 

ခ�ပ်�ခင�်- အဝ�ဇ�ခ�ပ်�ခင်�, တဏ��ခ�ပ်�ခင�်, က�ခ�ပ်�ခင်�၊ 

န�မ်�ပ်ခ�ပ်�ခင်� (န�မ�ပန��ရ�ဓ� ဝ�ည�ဏန��ရ��ဓ�) 
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  ဝ�ည�ဏ်၏ ခ�ပ်ပ�က်�ပ��ကက်�ယ်မ ဝယ/ဝ�ပရ�ဏ�မ လကဏ� ၁-ပ�� 

      (ပဋ�။မ။၅၃။) (ဝ�သ�ဒ�။။ ၂။၂၆၆-၇။) 

 

ခ�က�� �ယ�ဂ�၏ သ��မင်လ�ပ�� 
�မငဆ်�၌ '�မင်တယ"်ဟ� မ�တ�်သ�သ�သည်-  

(က) စကပသ�ဒ�င�် �မင်ရ�သ� အဆင�်�ပ်တ��က�� ပဓ�န�ပ၍ သ��သ�အခ�၌ �ပက�က�� သ�၏။  

(ခ) �မင်၍ �က�င�်�ခင်�, မ�က�င်��ခင�်, မ�က�င်�-မဆ���ဥ�ပက�တ��က�� ပဓ�န�ပ၍ သ��သ�အခ�၌  

�ဝဒန�က�က�� သ�၏။  

(ဂ) �မင်ရ�သ�အဆင်�၌ မ�တ်သ���ခင်�သ �ဘ�က�� သ��သ�အခ�၌ သည�က�က�� သ�၏။  

(ဃ) စ�တထ်�၌ အဆင်��င�်�တ�မ=ဖဿ၊ �မင်ရ�အ�င် �စ��ဆ�်တ��ကတ်�န�်မ=�စတန�၊ သ�ယ�  

     �စသ်က်မ=�လ�ဘ၊ ကညည်�မ=သဒ� စ�သ� သ�ဘ�တ��က�� သ��သ�အခ�၌ သခ�ရက�က�� သ�၏။ 

(င) �မင်�သ�စ�တ်က�� ပဓ�န�ပ၍ သ��သ�အခ�၌ ဝ�ည�ဏက�က�� သ�၏။ 

ဤသ�� �ပ်သ�ဘ�မ, �ဝဒန�သ�ဘ�မ စသည်က�� သ��ခင�်သည ်"ဤက�� �ပ်တည�်၊ ဤက�� �ဝဒန� 

တည်�၊ ဤက�� သည�တည�်၊ ဤက�� သခ�ရတည်�၊ ဤက�� ဝ�ည�ဏ်တည်�"ဟ�သည်�င�် အည�ပင်တည်�။ 

 

�ပ်၏ သမ�ဒယ�င�် ဝယက�� သ�ပ�� 

 "�မငတ်ယ်"ဟ� မ�တတ်��င�်,မ�တ်တ��င်� "မ�ကစ်�အကည်�ပ်, �မငရ်�သ�အဆင်�, �ရ�ရ���မ" စ�သ��ပ်တ��က�� 

"ဖ�တ်ကန� ဖ�တ်ကန� �ပလ�၍ - ရ�ပ်ကန� ရ�ပ်ကန� �ပ��က်�ပ��က်သ���ကသည်" ဟ� သ�၏။ ဤသ�� သ��ခင�်သည် 

သမ�ဒယ(�ဖစ်မ)�င�် ဝယ(ပ�ကမ်)က�� မ�က်�မ��က်သ��သ� ဥဒယဗယ(ဥဒယ-ဝယ)��ဏ် မည၏်။  

 ဗ�လပ�ထ�ဇတ်��သည ်�ပ်န�မ်တ��က�� "ခ�မ်�သ�သည်, �က�င�်သည်, တင�်တယ်သည်"ဟ�၍သ� ထငတ်တ် 

က၏။ "အန�စ, ဒ�က, အနတ, အသ�ဘ"ဟ�၍ မသ�က�န။် ဤသ�� မသ�မသည ်အဝ�ဇ�မည်၏။ �ရ��ဘဝ၌ က�က���ပစ် 

က ဤမသ�မ မကင�်�သ�၍ �ပ်န�မ်တ��၌ သ�ယ��တ�င�်တမ တဏ��သည်လည�် �ဖစခ်��၏။ ထ���က�င�် သ�ယ� 

အပ်�သ� �ပ်န�မ်တ��အ�� �က�င်�စ���စရန် က�တစ်စ��တစရ်�က�� �ပခ��၏။ ထ���ပမသည် က�သ��လ်,အက�သ��လ် 

က�ပင်တည်�။ ဤသ�� ဝ�ပဿန��သ� �ယ�ဂ�သည ်�ပ်န�မ်တ��၏ အ�က�င်�မ���စ���င�် �ဖစမ်ပ�ကမ်တ��က�� 

မ�က်�မ��က် သ��မငရ်၏။ 

 ထ���က�င�် ဒ��င�် သ�တ �ရ�စပ်လ�က် ဤသ���သ�နည�်�ဖင�်လည်� ဆင�်ခင်သ��မင ်သ�ဘ�က�လ���င်၏။ 

"�ရ��ဘဝက အဝ�ဇ�မကင�်�သ�၍ ဤ�ပ်�ဖစသ်ည၊် ကင်�လင်လည�် မ�ဖစ်��င"်ဟ�၍၄င�်၊ "သ�ယ�တတ်�သ� 

တဏ��မကင�်�သ�၍ ဤ�ပ်�ဖစသ်ည၊် ကင်�လငလ်ည်� မ�ဖစ်��င"်ဟ�၍၄င�်၊ "�ပခ���သ� က�ရ��၍လည�် ဤ�ပ်�ဖစ ်

သည၊် မရ��လင်က�� မ�ဖစ်��င"်ဟ�၍၄င်�၊ ယခ�ဘဝ၌ စ���သ�ကအ်ပ်�သ� အစ�အ�ဟ�ရရ��၍ ဤ�ပ်�ဖစသ်ည၊် 

မရ��လင်က�� မ�ဖစ်��င"်ဟ�၍၄င်�... ဆင်�ခငလ်က် သ�လ�၏။ ဤသ�� သ��ခင�်သည် "အဝ�ဇ�သမ�ဒယ� �ပ-

သမ�ဒ�ယ�၊ အဝ�ဇ�န��ရ�ဓ� �ပန��ရ��ဓ�"စ�သ� ပဋ�သမ�ဒ�မဂ်�င�် အည� �ဖစ�်က�င�်-ခ�ပ်�က�င်�တရ�� 

တ��က�� အ�မ�နအ���ဖင�် မ�န�်ဆ၍သ��သ� ဥဒယဗယ ��ဏ်�ပတည်�။ (ဝ�ပဿန�နည�်က�မ်�၊ ပ၊ ၄၂၂-၃) 

�က��ခ�င်မစ�တရ်��၍ �က��မ လပ်ရ���မ�ဖစသ်ည,် မရ��လငက်�� မ�ဖစ်��င်၊ ဤသ��စသည�်ဖင�် သ��ခင်�က��၄င်�၊ 

�အ�မ ပ�မ ဥတ�ရ��၍ �အ��ပ် ပ��ပ်�ဖစသ်ည,် မရ��လငက်�� မ�ဖစ်��ငဟ်� သ��ခင�်က��၄င�်၊ ယခ�ဘဝ အ�က�င်�က�� 
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သ�မအ�ဖစ�်ဖင�် သ�ဘ�တ��သ��က�င�် "အ�ဟ�ရသမ�ဒယ� �ပသမ�ဒ�ယ�၊ အ�ဟ�ရန��ရ�ဓ� �ပန��ရ��ဓ�" 

ဟ��သ� ပ�ဠ��ဖင�်ပင ်�ပသညဟ်� မဟ�ဋ�က�၌ ဆ��၏။  

 

အ�မ�န ဝ�ပဿန�-ဟ�သည် 
 အ�မ�န ဝ�ပဿန�သည် �ပ်န�မ် တစခ်�ခ�က��သ� ပ��င�်�ခ��၍ သညမ်ဟ�တ်။ အလ���စ��က�� သ�မ်�က���၍ 

တစ်�ပ�င�်တည်�သ� ၏။ ထ���က�င�် ကလ�ပသမသန ဟ�လည်� �ခ၏။ မ�က်�မ��ကသ်�အပ်ပ���သ� �ပ်န�မ် 

တ��မ� နည�်မ��၍ �ခင�်, �လ���သ�င�်�ခင်��က�င�် "နယ-ဝ�ပဿန�, နယ-ဒဿန, နယ-မနသ�က�ရ" ဟ�၍လည�် 

�ခ၏။ 

 ထ���က�င�် အ�မ�န ဝ�ပဿန�သည ်�ရ��ဦ�စ�� စ၍ �ဖစပ်����စ��င�်က�င်��သ� ��ဏ်မဟ�တ်။ သခ�ရ 

တရ��တ��၏ အန�စလကဏ� စသညက်�� ပစက��ဏ်�ဖင�် �တ��မင်ပ��မ�သ�လင ်အလ��လ���ဖစ�်ပတတ်�သ� ��ဏ် 

သ�တည်�။ (ဝ�ပဿန�နည်�က�မ်�၊ ပ၊ ၂၄၄။) 

++++++++ 

 

�ဝဒန� ၁၀၈-ပ�� ပ���ပ�� 

�ဝဒန� ၆-ပ�� 
 ၁။ စကသမဿဇ� �ဝဒန� = အ�မင်�င�်စပ်၍�ဖစ�်သ� �ဝဒန� 

 ၂။ �သ�တသမဿဇ� �ဝဒန� = အက���င�်စပ်၍�ဖစ�်သ� �ဝဒန� 

 ၃။ ဃ�နသမဿဇ� �ဝဒန� = နမ်�မ�င�်စပ်၍�ဖစ�်သ� �ဝဒန� 

 ၄။ ဇ�ဝ��သမဿဇ� �ဝဒန� = စ��မ�င�်စပ်၍�ဖစ�်သ� �ဝဒန� 

 ၅။ က�ယသမဿဇ� �ဝဒန� = ထ�မ�င�်စပ်၍�ဖစ�်သ� �ဝဒန� 

 ၆။ မ�န�သမဿဇ� �ဝဒန� = သ�မ�င�်စပ်၍�ဖစ�်သ� �ဝဒန� 

 

�ဝဒန� ၁၈-ပ�� 
 ဆ��ခ��ပ���သ� အထက်ပ� ၆-ပ��က�� သ�ခ�ဝဒန�, ဒ�က�ဝဒန�, ဥ�ပက��ဝဒန� ဤသ���ပ���ဖင�် ��မ�က်ပ��� 

လင် ၁၈-ပ�� �ဖစ၏်။ (၆x၃=၁၈)  

 

�ဝဒန� ၅၄-ပ�� 
အထက်ပ� �ဝဒန� ၁၈-ပ��က��- 

 (က) အတ�တ်က�လ၌ ခ�စ��ခ��ဖ���သ� �ဝဒန� (၁၈)ပ�� 

 (ခ) ယခ�ပစပန၌် ခ�စ���နဆ� �ဝဒန� (၁၈)ပ�� 

 (ဂ) အန�ဂတ်က�လ၌ ခ�စ��လတ���သ� �ဝဒန� (၁၈)ပ�� 

ဤသ�� က�လသ���ပ���ဖင�်��မ�က်လင် ၅၄-ပ�� ရ၏။ (၁၈x၃=၅၄) 
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�ဝဒန� ၁၀၈-ပ�� 
အထက်ပ� �ဝဒန� ၅၄-ပ��က��- 

 (က) အဇတသ�န=် မ�မ�ခ�စ��မ ၅၄-ပ�� 

 (ခ) ဗဟ�ဒသ�န=် သ�တပ��ခ�စ��မ ၅၄-ပ�� 

ဤသ�� အဇတ, ဗဟ�ဒ အ���ဖင�် �ပ�င်�လ��က်လင် �ဝဒန��ပ�င�် (၁၀၈)ပ�� အက�ယ်ပ���၏။ ဤသညက်�� 

"�ဝဒန�စစ် ၁၀၈"ဟ� ဆ���ပသည။် 

 

လက�။      ။ ခ�စ��, စ�စ��၊ စက�� �စ�်ထ�၊ တရ���နမ��၊ �ဝဒန�ဓ�တ်၊ ခ�မ�တ�်လ��။   သ���ရပ်�ဝခ��၊ ဆင�်ရ�+ 

ခ�မ်�သ�၊ ဥ�ပက�မ�၊ လ�စလ်�ခ�စ��၊ မထငရ်���တည�်။   င��ပ��အလ��၊ တစပ်��ဆ���သ�၊် က��ယ်စ�တ ်�စ�်ဖ�၊ ခ�မ်�သ�+ 

ဆင�်ရ�၊ တစန်� ထ���ပင၊် အ�မင်, အက��၊ အန��အ���င�်၊ စ��လ�က်, �တ�ထ�၊ �က�သ� ��ခ�က�်ဖ�၊ ခ�မ်�သ�+ဆင်�ရ�၊ 

လ�စလ်�ခ���င��၊ ဆယ�်ရ�စပ်��တည်�။   သ���ပ��က�လ၊ ပ���ကတ���သ�၊ င��ဆယ�်�လ� ရ�င�်၊ တ�ရ� သ�န၊် �စပ်��� 

�ပနက်၊ တစ်ရ��ရ�စပ်င၊် အက�ယ်�မင�်လ��။     ။  

      (လယ်တ�ဆရ��တ�၏် ခ� အ�ယတန ဓ�တ် သစ�က�မ�်မ�-) 

 

�ဝဒန�၏ သမ�ဒယ�င�် ဝယက�� သ�ပ�� 
 က��ယ်ထ�, စ�တထ်�၌ �ပလ��သ� သ�ခ, ဒ�က, ဥ�ပက� �ဝဒန�တ��က�� မ�တတ်��င�် မ�တ်တ��င�် ထ��ခ�စ��မ 

က�လ�မ���က�� "ဖ�တက်န� ဖ�တ်ကန� �ပလ�၍ ရ�ပ်ကန� ရ�ပ်ကန� က�ယ်�ပ��က်သ���ကသည"်ဟ� သ��ခင�်သည ်

�ဝဒန�၏ �ဖစ်မ(သမ�ဒယ)�င�် ပ�က်မ(ဝယ)က�� မ�က�်မ��ကသ်��သ� ဥဒယဗယ��ဏ်မည၏်။  

 

 �ရ��ဘဝက အဝ�ဇ�မကင�်�သ�၍ ဤ�ဝဒန��ဖစ်သည၊် ကင်�လင်က�� မ�ဖစ်��င-်ဟ�၍၄င�်၊ သ�ယ�, 

�တ�င်တမ တဏ��မကင�်�သ�၍ ဤ�ဝဒန��ဖစ်သည၊် ကင်�လင်က�� မ�ဖစ်��င-်ဟ�၍၄င�်၊ �ပခ���သ� က�ရ��၍ 

ဤ�ဝဒန��ဖစ်သည်၊ မရ��လငက်�� မ�ဖစ်��င်-ဟ�၍၄င�်၊ ယခ� �လ��လ�ဆယ် အ����င�် �တ�မဖဿရ��၍ 

ဤ�ဝဒန��ဖစ်သည်၊ မရ��လငက်�� မ�ဖစ်��င်-ဟ�၍၄င�် ဆင်�ခင်လက ်သ�၏။ ဤသ��ခင်�သည ်�ဖစ�်က�င်�-

ခ�ပ်�က�င�်တရ��တ��က�� အ�မ�နအ���ဖင�် မ�န�်ဆ၍သ��သ� ဥဒယဗယ ��ဏ်�ပတည�်။  

  မ��ရ��ပ်ရ��၍ ဤခ�စ��မ�ဖစသ်ည,် မရ��လငက်�� မ�ဖစ်��င။် အ���ရ��၍ ခ�စ��မ�ဖစသ်ည်, မရ��လင်က�� 

မ�ဖစ်��င။် ဤသ��စသည်�ဖင�် ဖဿမ�တပ���သ� ပစပန်အ�က�င်�က�� သ��ခင်�သည ်"ဖဿသမ�ဒယ� �ဝဒန�-

သမ�ဒ�ယ�၊ ဖဿန��ရ�ဓ� �ဝဒန�န��ရ��ဓ�"ဟ��သ� ပ�ဠ�၌ အတ�င�်ဝင်၏။  

 

 (မ�တ်ခ�က်။  သည�, သခ�ရတ��၏ �ဖစ�်က�င်�, ခ�ပ်�က�င�်တ��လည�် �ဝဒန�က��င�် တ�က�န၏်။) 

 

+++++++ 
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သည�က� 
 

သည� ၆-မ� �� 
 ၁။ �ပသည� = အဆင်�က�� မ�တ်�သ�သည� 

 ၂။ သဒသည� = အသ�က�� မ�တ်�သ�သည� 

 ၃။ ဂသည� = အန��က�� မ�တ�်သ�သည� 

 ၄။ ရသသည� = အရသ�က�� မ�တ�်သ�သည� 

 ၅။ �ဖ�ဗသည� = �တ�ထ�မက�� မ�တ�်သ�သည� 

 ၆။ ဓမသည� = �က�သ�ရ�သ� သ �ဘ�အ���က�� မ�တ�်သ�သည� 

 

သည�မ�တပ်���င�် သတ�မ�တ်ပ�� မတ� 
 သည�က အရ�ဝတမ��� မ�မ��အ�င် မ�တသ်��၏။ သတ�က မ�မ�ဘ� အမ�တရ်၏။ အဓ�ပ�ယ ်ခပ်ဆငဆ်င် 

တ��န�သ�်လည�် သည�မ�တ်တ�က �မင်တ��င�်, က��တ��င�် စသည၌် �ဖစ်�ပလ�သမ အ����တ�က�� မ�မ��အ�င်, 

ပ��သဏ�န ်န�မ�တမ်���က�� မ�တ်မ��အ�င် စ��မ�တထ်���ခင်�က�� ဆ��၏။  

သတ�ပ�နန်ည�်အရ မ�တ်�ခင�်မ�� �ဖစခ်��က်�ပ်န�မ်မ���က�� သ�ပငက်��သ�ဘ� (သဘ�ဝလကဏ�)�င�် 

အ�ဖစ်-အပ�က်(သခတလကဏ�), အန�စ ဒ�က အနတ(သ�မညလကဏ�) အ�ခင်�အရ�အ���ဖင�် သ��အ�င် 

သတ�ပည��ဖင�် စ��စ��က်မ�တ�်ခင�် �ဖစ်၏။ ထ���က�င�် အဓ�ပ�ယ ်ဆင်တ����မ�� ရ���သ�်လည�် အနက်အ���ဖင�် 

အလ�နက်���ခ��၏။  

 

သည�မ� ��စ�� အဖ��ဖ�� 
 လ��လ�က၌ "ကမ်�က�င်လ�မ�တယ်၊ တတ်တယ်၊ သ�တယ်" ��ပ�ဆ�� သ���န�်�န�သ�အရ�သည် 

သဘ�ဝအ���ဖင�် သည�က�ပင ်�ဖစ၏်။ �လ�က၌ အမ���နည်�တ� "�ရ�င�်တတ်, ဝယ်တတ်, တ�ကခ်�က်တတ်, 

ခ�က်�ပတတ်တ်" စသည�်ဖင�် �လ�က��ရ�ရ� လ�မ�ပ��နပ်မ သ�ဘ�မ�နသ်မတ��သညလ်ည�် သည��တ�သ� 

�ဖစ၏်။  

နတ်�လ�က၌ နတ်တ��၏ အမက�စ မ�နသ်မတ��၌ ကမ်�က�ငမ်တ��သညလ်ည�် နတ်တ��၏ သည�မ���ပင် 

�ဖစ၏်။ �အ�က် အပ�ယ်ဘ��သ�� က�,���,ဆင်,�မင�် စ�သ� �မင�်မင်သမ တ�ရစ�န ်မ�နသ်မတ��သညလ်ည�် သ�တ�� 

သဘ�ဝအ�လ��က် သ�တတ်ကက�န၏်။ ထ��အသ�မ���သညလ်ည�် သည�သ�မ��� �ဖစ်၏။  

�လ�ကက��တစ်ခ�လ���၌ �လ�က��ရ�ရ� နယ်ပယ်၌ လ�မ�ပ��ပတယ်၊ ပ��နပ်ပ��ပတယ်၊ တတ်ကမ်�ပ� 

�ပတယ်ဟ� �မ�်မဆ�����င�်အ�င ်သ���စ����ပ�ဆ���နက�သ� အရ�သည်လည�် သည�မ���သ� �ဖစ၏်။ မ�ဆ���လည�် 

မ�ဆ���အ�လ��က်၊ တ�င�လည်� တ�င�အ�လ��က် သ�လ�ပ်ငန�်နယ်ပယတ်�င ်တတ်သ� ကမ်�က�င်က၏။ ထ��ကမ်�က�င် 

မမ���သညလ်ည်� သည�မ���ပင ်�ဖစ၏်။  

လ�မ�ပ��နပ်မ သည�အဝဝက�� �ခ�ကည�်လ��ကလ်င ်အဆင်�အမ� ��မ� ��၌ လ�မ�ပ��နပ်မ �ပသည�၊ အသ� 

အမ� ��မ� ��၌ လ�မ�ပ��နပ်မ သဒသည�၊ အန��အမ� ��မ� ��၌ လ�မ�ပ��နပ်မ ဂသည�၊ အရသ�အမ� ��မ� ��၌ လ�မ�ပ��နပ် 
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မ ရသသည�၊ အ�တ�အမ� ��မ� ��၌ လ�မ�ပ��နပ်မ �ဖ�ဗသည�၊ �ပ်န�မ်မ� ��စ�� ဓမ���၌ လ�မ�ပ��နပ်မ ဓမသည�ဟ� 

သည���ခ�က်ပ��သ� ရ��၏။ 

ထ��ထက် အက�ယ်ပ���လ��က်�သ� ��မက��က�� ��မက��မ�န�်သ�တ�၊ �ရက�� �ရမ�န�်သ�တ�၊ �နက�� �နမ�န�် 

သ�တ�၊ လက�� လမ�န�်သ�တ�၊ နကတ်က�� နကတ်မ�န�်သ�တ�၊ ကယ်က�� ကယ်မ�န�်သ�တ� စသည ်��ပ�၍မက�န်��င ်

�လ�က်�အ�င် မ����ပ��လ�စ���သ� အသ�မ���သည်လည�် သည�က�တ��သ� �ဖစက်�န၏်။  

 

လက�။      ။ထ���ပင ်သည�၊ ခ�မ��က��၊ လ�မ�တတ်သ�၊ �ခကဘ� ရ�င�်။ လ�၏�ဘ�င်မ��၊ လ�တက�န��၊ လ�မ�မ�မ�၊ 

မ�တစ်���ဖ��ဖ�၊ ဤသည�ပင်၊ နတ်မ�� နတ်�လ��က်၊ လ�မ���မ�က်၏။   �အ�က် အပ�ယ်သ��၊ က� ��� �မင်� ဆင၊် 

�မင�်မင်သမ၊ အန�လည�်၊ ဘ�ဝ ဘ�ဝ၊ သ�တတ်က၏။   �လ�က အလ���၊ �မ�မ်ဆ����အ�င်၊ အသ���တ�ငစ်��၊ 

အလ�မ�ဟ�၊ အခ�� အခ�ပ်၊ �ခသမ�တ်၏၊။   မ�ဆ��� တ�င�၊ သ�အရ�၌၊ လ�မ�ကမ်�က�င်၊ သည�ပင်တည�်၊ သ��စ် 

နည�်�ပ၊ သ�က�န်က�လ��။   �ပသည�၊ စသည်�ဖ�သ��၊ သည� အ�ပ��၊ အက�်�အ���ဖင�်၊ ��ခ�က်ပ��လ�ရ��၊ 

ပ����ပနဘ်�မ�၊ ��မသ�, �ရသ�၊ �န,လ သ�က၊ စရ�� သ�ယသ်�ယ်၊ မဆ���ဖ�ယတ်ည်... အက�ယ ်သည�က�တည်�။    ။ 

 

+++++++++++ 

 

သခ�ရက� 
သခ�ရကဟ�သည်- 

 က��ယ်�ဖင�် �ပလ�ပ်မ, တ�်ဖင�် ��ပ�ဆ��မ, စ�တ်�ဖင�် �က�စညမ်ဟ��သ� အမ�အရ�မ��� �ဖစ်�ပလ�ရန ်

�စတန�ဦ�စ���သ� �စတသ�က(်၅၀)တ��က �ပလ�ပ်�ပ�ရ၏။ စ�မ��ပ�ရ၏။ �ပ�ပင်�ပ�ရ၏။ ထ���က�င�် �လ��င်�, 

ထ��င,် ရပ်, သ���, �ပ���ခင�်, ရယ်�ခင�်, င���ခင်�, တပ်မက်�ခင�်, စ�တ်ဆ����ခင်�, မ�န�ဖစ�်ခင်�, မန�လ���ခင�်, မရ�က-်

�က�က်�ခင်�, ကည်ည��ခင်�, သတ�, ရ�က်�က�က်�ခင်�, စသည ်စသည်တ���ဖစ�်အ�င ်ထ��သခ�ရက စ�မ�, 

တ��က်တ�န�်�ပ�ရ၏။ 

 

သခ�ရ ၂-မ� �� 
သခ�ရသည ်�ပလ�ပ်�ပ�တတ်�သ� သခ�ရ�င�် အ�ပခ�သခ�ရဟ�၍ ၂-မ� ��ရ��၏။ 

 

�ပလ�ပ်သ� သခ�ရ 
 သ����ခင်�, ရပ်�ခင်�, �လ��င်��ခင�်, ထ��င�်ခင်�, �က���ခင်�, ဆန�်�ခင်� စ�သ� က��ယ�်ဖင�်�ပလ�ပ်မ က�ယက�၊ 

��ပ�ဆ���ခင်�, သ�ဆ���ခင်� စ�သ� တ�်ဖင�်��ပ�ဆ��မ ဝစ�က�၊ �တ���တ�စ်စ��မဟ��သ� �က�စည်မ မ�န�က�၊ ဤ 

က��ယ်တစ်�တ ်အမ�အရ� �ပ်န�မ်သ  �ဘ�တရ��မ��� �ဖစ်လ��အ�င် �ပလ�ပ်တတ်သညမ်�� �စတန�ဦ�စ���သ� 

သခ�ရက�ပင် �ဖစသ်ည။် ဤသခ�ရက�၏ လ���ဆ�် စ�မ�မ�က�င�် က��ယ်တစ်�တ် အမ�အရ�မ��� ပ��စ���နက၏။ 

ထ���က�င�် ဤသခ�ရက�သည ်�ပလ�ပ်�ပ�သ�-စ�မ�ဖနတ်���ပ�သ� သခ�ရမည၏်။  
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အ�ပခ� သခ�ရ 
 က�, စ�တ်, ဥတ�, အ�ဟ�ရတည�်ဟ��သ� အ�က�င�်တရ��တ���က�င�် �ဖစလ်�ကက�န�်သ� �ပ်န�မ်မ��� 

သည ်အ�ပခ�သခ�ရ မည၏်။  

 သတဝ�တ��၏ သ�န၌် ပဋ�သ�ဝ�ည�ဏ်မ�စပ�� က��က�င�်�ဖစ�်သ� အက� ��ဝ�ပ�ကစ်�တ်, �စတသ�က်မ���၊ 

ဟဒယဝတ�ပ်, မ�က်စ�,န��,���ခ�င်�,လ�,က��ယအ်ကည် စ�သ� ကမဇ�ပ်မ���၊ ဤ�ပ်န�မ်တရ��မ���သည် 

က�က�ပလ�ပ်ဖနတ်��မ�က�င�် �ဖစ�်ပလ�ရ�သ� အက� ��(တနည်�) အ�ပခ� သခ�ရမ��� �ဖစ်က၏။ 

 သ����ခင်�, ရပ်�ခင်�, ထ��င�်ခင်�, �ပ���ခင်�, ရယ်�ခင်�, င���ခင�်, ��ပ�ဆ���ခင�် စ�သ� ဤက��ယ်တ်အမ�အရ� 

မ���သည် �ပလ�ပ်လ���သ� စ�တ်�က�င�် �ဖစ�်ပလ�ကက�န၏်။ ထ��က��ယ်တအ်မ�အရ�မ���က�� စ�တ�်က�င�် 

�ဖစလ်�ရ�သ� အက� ��သခ�ရမ��� �ခ၏။  

 ၄င်��န�က် စ�တ�်စတသ�က် န�မ်တရ��မ���သည်လည�် သ�တ��အခ�င်�ခ�င်� �ပတတ်�သ� အ�က�င်�-

သခ�ရလည်� မည၏်။ �ပအပ်�သ� အက� ��သခ�ရလည်� မည၏်။ �န�က်�န�က် စ�တ်�စတသ�က ်န�မ်တရ��တ�� 

သညလ်ည်� �ရ���ရ���ဖစ�်သ� န�မ်တရ��မ����က�င�် �ဖစ�်သ� အက� ��သခ�ရမ��� �ဖစ၏်။  

 �အ��ခင်�, ပ��ခင်�, ����ခင�်စ�သ� �ပ်မ���သည် အ�အ�အပ�ဟ��သ� ဥတ��က�င�် �ဖစ�်ပလ�ရ�သ� 

အက� ��သခ�ရ�ပ်မ��� �ဖစ်၏။ 

 အစ�အ�ဟ�ရ�က�င�် �ဖစလ်�ရ�သ� �ပ်မ���သည် အ�ဟ�ရက �ပလ�ပ်ဖနတ်��အပ်�သ� အက� ��သခ�ရ 

�ပ်မ����ဖစ၏်။  

 

သ�ဗ သခ�ရ� အန�စ�၊ သ�ဗ သခ�ရ� ဒ�က�၊ 
 သ�ဗ-အလ���စ��က�န�်သ�၊ သခ�ရ�- က�,စ�တ်,ဥတ�,အ�ဟ�ရ တည်�ဟ��သ� အ�က�င်�တရ���လ�ပ�� 

တ��သည ်�ပ�ပငစ်�ရင်အပ်က�န�်သ� �ပ်န�မ်တရ��တ��သည၊် အန�စ�-မမ�က�န။် ဒ�က�-ဆင�်ရ�က�န၏်။  

 ဤ၌ "သခ�ရ�"ဟ��သ� စက��အရ သက်ဆ��ငရ်� အ�က�င�်တရ��တ��က အည�အ�တ် �ပ�ပင်အပ်�သ� 

အ�ပခ� �ပ်န�မ်တရ��မ���က�� ဆ��လ��၏။ တနည်�- �မငတ်��င�်,က��တ��င�်,လပ်ရ���တ��င�် �ဖစ�်ပ�န�သ� ဥပ�ဒ�န-

က�င��ပ�� �ပ်န�မ်တရ��မ���ပင ်�ဖစ၏်။ 

 ရည်ရ�ယ်ခ�က်မ�� �ပ်န�မ်တရ��မ���က�� အန�စ, ဒ�က, အနတဟ� သ��မင်ပ�� င���င��သ� န�ဗ��ဏ် 

�ဖစလ်��စရန် �ဟ�ထ���ခင�်�ဖစ၏်။  

 

သခ�ရက� (၅၀) လက� 
 က�ယ ဝစ�၊ မ�န� ပ�တည�်၊  သ���လ� ကမ၊ သခ�ရမ၊ ဓမထင်ရ���၊ င��ဆယ် �ပ��၏။   �တ��င�� ဖဿ၊ 

�ဆ�်ထ �စတန�၊ ဧကဂ� မ�၊ တည်ကည်ဟ�၏။ သကမ်� ဇ�ဝ၊ မနသ� က��၊ �လ���သ�� တည�်၊ င��ပ�� ဓမ၊ စ�တတ်��င�် 

ရ၏။   တက �က��ခင်�၊ ဖ��ရစ�်ခင်�မ��၊ ဝ�စ�ရမ�တ၊် ဆ����ဖတ် ဓ��မ�က၊ ဝ�ရ�ယ�င�်၊ ဆ, ပ�တ�၊ ထငရ်���ဘ�...။  

(�ဝဒန�, သည�မ� တပ�� အညသမ�န်� �စတသ�က ်၁၁-ပ��) 

  မသ� မလင�်၊ မထ���ထ�င�်ခ�က်၊ �မ�ဟ နက်တည်�၊ ရ�က+်�က�က် မရ��၊ အဟ�ရ�က၊ �န�တပ မည၊် 

မတည်ကည်က၊ ဥဒစမ၊ ဤ�လ�ခ�က��၊ အက�သ��လ်တ�င်၊ စ�တ်တ��င်�ယ�်၏။   လ��ခ�င ်�လ�ဘ၊ မ�န�ထ�င်လ��၊ 
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�မငမ်��� ဒ��။   ကမ်�ဘ� �ဒ�သ၊ မ�စရ ဝနတ်��၊ မန�လ�� ဣဿ�၊ တ�ဖ� က�ကစ၊ �န�င်တပ�ပင၊် မရ�င ်မကည၊် 

ထ��င�်မင�် သညမ်��၊ �စမ်ည ်ထ�+မ�ဒ်၊ စ�တထ်� ဒ��ဟ၊ �စခ်� �နဘ�၊ ဝ�စ�က�စ�...။ (အက�သ��လ် �စတသ�က ်၁၄-ပ��) 

  သဒ� ကည်�လ�၊ မ�မ� သတ�၊ ရ�က်�က�က်ဘ�မ��၊ ဟ�ရ�+သတပ်၊ မကပ် မင�၊ မကမ်�ဘ��င�်၊ 

အသ�တရ��၊ ဟ�တ်သ���ပ��ဟ�။  လ�စလ်�လတ်၊ တတမဇတတ�၊ �စ�်ဖ� ပဿဒ�၊ င�မ်�ဘ� က��ယ်စ�တ၊် �ပ�ရ�ပ် 

လဟ�၊ မ�ဒ� ��ည��၊ က�န�်ခ�� ကမ၊် ကမ်�က�င် ပ�ဂ�်၊ ��ဖ�င�်တ�� ဥဇ�၊    တဒ်�, က�ဒ�၊ ကည်မ သ����ဖ�၊ ဝ�စ� ကမ၊ 

အ�ဇ�ဝ�င�်၊   သတ အမ���၊ သန��သမ၊ ဝမ်���မ�က်မဟ�၊ က�ဏ�, မ�ဒ�၊ င��ဆယ် ရ��၏။ သ�စရ�တ၊ ဒ�စရ�တ၊ ဒ�န, 

သ�လ, ဘ�ဝန�၊ စသည်�ဖ�သ��၊ �ဝ�ဟ�သ�ယသ်�ယ်၊ မဆ���ဖ�ယသ်ည်... အက�ယ် သခ�ရက�တည်�။     ။ 

(�သ�ဘန�စတသ�က် ၂၅-ပ��)  

+++++++ 

ဝ�ည�ဏက� 

 

ဝ�ည�ဏ၏် သမ�ဒယ�င�် ဝယက�� သ�ပ�� 
 �မငဆ်�, �က��ဆ�, �က�ဆ� စသည၌် "�မင်တယ်, က��တယ်, �က��ခ�င်တယ်, ဆန�်ခ�င်တယ်, �က�တယ်, 

မ�တတ်ယ်, သ�တယ်" စသည်�ဖင�် မ�တ်တ��င်� မ�တတ်��င�် �မင်�သ�စ�တ် စသညတ်��က�� ဖ�တ်ကန�, ဖ�တ်ကန� �ပလ�၍ 

ရ�ပ်ကန�, ရ�ပ်ကန� က�ယ်�ပ��က် က�နဆ်���သ���ကသည်"ဟ� သ�၏။ ဤသ��သ��ခင�်သည် သမ�ဒယ, န�ဗတ�လကဏ�ဟ�  

�ခ�သ� �ဖစ်မ၊ ဝယ, ဝ�ပရ�ဏ�မ လကဏ�ဟ��ခ�သ� ပ�ကမ်တ��က�� မ�က�်မ��က်သ��သ� ဥဒယဗယ��ဏ် 

မည၏်။  

 �ရ��ဘဝက အဝ�ဇ�မကင်��သ�၍ ဤစ�တ်�ဖစသ်ည၊် ကင်�လင်က�� မ�ဖစ်��င-်ဟ�၍၄င်�၊ သ�ယ�-

�တ�င�်တမတဏ�� မကင်��သ�၍ ဤစ�တ်�ဖစသ်ည,် ကင်�လင်က�� မ�ဖစ်��င်-ဟ�၍၄င�်၊ �ပခ���သ�က�ရ��၍ 

ဤစ�တ်�ဖစသ်ည,် မရ��လငက်�� မ�ဖစ်��င-်ဟ�၍၄င�်၊ မ��ရ��ပ်�င�် ဖဿ, �ဝဒန� စ�သ� န�မ်ရ��၍ ဤစ�တ�်ဖစသ်ည,် 

မရ��လင်က�� မ�ဖစ်��င-်ဟ�၍၄င်�... ဆင်�ခင၍် သ�၏။   ဤသ�� သ��ခင�်သည် သမ�ဒယ-�ဖစ�်က�င်�တရ��၊ ဝယ, 

န��ရ�ဓ-ခ�ပ်ပ�က်�က�င်� တရ��တ��က�� အ�မ�န အ���ဖင�် မ�န�်ဆ၍သ��သ� ဥဒယဗယ ��ဏ်�ပတည်�။  

 အ���ရ��၍ ဤစ�တ်�ဖစသ်ည၊် �ရ���ရ��စ�တရ်��၍ �န�က�်န�က်စ�တ်�ဖစသ်ည၊် မရ��လငက်�� မ�ဖစ်��င-်ဟ� 

သ��ခင်�သည ်"န�မ�ပသမ�ဒယ� ဝ�ည�ဏသမ�ဒ�ယ�, န�မ�ပန��ရ�ဓ� ဝ�ည�ဏန��ရ��ဓ�"ဟ��သ� ပ�ဠ�၌ 

အတ�င�်ဝင်၏။  

 

��ဏ ်(၅၀)  
 ဤဆ��ခ��ပ���သ�နည်��ဖင�် ခ�တစ်ပ��တစပ်��၌ �ဖစမ်က��သ��ခင�်က ၁-ပ��၊ ပ�ကမ်က��သ��ခင�်က ၁-ပ��၊ 

�ဖစ�်က�င်�က�� သ��ခင�်က ၄-ပ��၊ ပ�က်�က�င်�က�� သ��ခင�်က ၄-ပ�� ရ��သည်�ဖစ၍် အသ���ဏ် ၁၀-ပ�� �ဖစ၏်။ 

ထ���က�င�် ခ�င��ပ��လ���၌ အသ���ဏ် (၅၀) �ဖစ်၏။ ဤ��ဏ် ၅၀-က��ပင် လကဏ� ၅၀-က�� သ��သ� ဥဒယဗယ 

��ဏ်"ဟ� အကထ�တ��၌ မ�န�်ဆ��က�လသည်။ ထ����ဏ်တ��တ�င ်�ဖစ်မ-ပ�က်မက��သ��သ� ��ဏ် ၁၀-ပ��သည် 

သ�လင် လ��ရင�်�ဖစ�်ပသည်။ (မဟ�စည်ဆရ��တ�်၊ ဝ�ပဿန�နည�်က�မ်�၊ဒ�၊ ��၊ ၄၂၆-၇) 
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၃။ အ�ယတနအပ��င�် 
အ�ယတန-ဟ�သည ်

 စ�တ်, �စတသ�က်တ��၏ �ဖစ�်က�င်�က�� "အ�ယတန"ဟ� �ခ၏။ 

အ�ယတန ၁၂-ပ��ဇယ�� 
      ဒ��ရ ၆-ပ��   +         အ��� ၆-ပ��     = သ��ယ�ဇ် �ဖစ�်က�င်� ပယ်�က�င်� အပ��ပယ် 

စက - မ�ကစ်� �ပ��� - အဆင်� ၁၀ အ�ယ�န��သ� �ယ�န��သ� မဂ် 

�သ�တ - န�� သဒ��� - အသ� ။ ။ ။ ။ 

ဃ�န - ���ခ�င်� ဂ��� - အန�� ။ ။ ။ ။ 

ဇ�ဝ�� - လ� ရသ��� - အရသ� ။ ။ ။ ။ 

က�ယ - က��ယ် �ဖ�ဗ - ထ��တ�မ ။ ။ ။ ။ 

မ န- စ�တ် ဓမ��� - သ�ဘ�အ��� ။ ။ ။ ။ 

 

သ�ပ��။     ။ �ယ�ဂ�သည ်မ�က်စ�အကည်ဓ�တက်��၄င်�၊ အဆင�်�ပ���က��၄င�်၊ မ�က်စ��င�်အဆင်� �တ�ထ�မ�က�င�် 

သ��ယ�ဇ် �ဖစ�်ပလ�ပ��က��၄င်�၊ မ�ဖစ�်သ��သ� သ��ယ�ဇ်တ��၏ �ဖစ�်ပလ�ရ�ခင်�အ�က�င်� အ�ယ�န��သ� 

မနသ�က�ရက��၄င�်၊ �ဖစ်ပ���သ� သ��ယ�ဇ်တ��က�� ပယခ်����င�်က�င်� �ယ�န��သ� မနသ�က�ရက��၄င�်၊ 

�န�င်တဖန် �ပနမ်�ဖစရ်န ်အပ��ပယ်သတ်��င်�က�င်� အရ�ယ�မဂ်က��၄င်� သ��အ�င် အ��ထ�တ်၏။  

 

သ��ယ�ဇ်ဟ�သည-် 

သတဝ�တ��က�� ထ��ထ��ဘ��ဘဝမ� မလ�တရ်�အ�င် က���ဖင�်ခ�ည်���ငသ်က��သ�� ခ�ည�်��ငတ်တ်�သ� 

တရ��က�� သ��ယ�ဇဟ်� �ခသည။် မ��ရ�, �ဖစ်ရ� ပ�ဂ�လ်က�� မလ�တ�်�မ�က်��င�်အ�င် ဝဋဆ်င်�ရ�၌ ခ�ည်���င ်

တတ်�သ� တရ��မ���ဟ� ဆ��လ��သည။်  

 (�ဆ�င်) မ�မ�က�န�်ရ�၊ သတဝ�က��၊ ထ��ထ��ဘ��မ�၊ မလ�တရ်�အ�င်၊ ခ�ည�်��င်သမ၊ က���ယ်�ပ၊ မ�တ်  

  သ��ယ�ဇ်။ (အ��ခ�ပသဂဟ)် 

 

သ��ယ�ဇ် ၁၀-ပ�� 

၁။ က�မရ�ဂ သ��ယ�ဇ်= က�မဂ�ဏ် ဝတတ��က�� သ�ယ��တ�င�်တမ၊ 

၂။ ဘဝရ�ဂ သ��ယ�ဇ်= က�မ,�ပ,အ�ပ ဟ��သ� ဘဝတ��၌ တပ်စ��မ၊ 

၃။ ပဋ�ဃ သ��ယ�ဇ်= စ�တဆ်���မ, စ�တ်ပ�က်မ, မ�န�်တ��မ, �သပ�က်�စလ��မ၊ 

၄။ မ�န သ��ယ�ဇ်= မ�မ�က��ယ်က�� အ�က�င်�အ�မတထ်��၍ သ�တပ���င�် င�်ပ�င်မ, �ထ�ငလ်��မ, အထင်က��မ၊ 

၅။ ဒ�� သ��ယ�ဇ်= င��က�င,် လ�ပ်�ပ��က�င်, ဝ�ည�ဏ်�က�င် ရ��သည၊် ထ��အ�က�င်သည ်မ�သမပ�က်ပ� အမ� 

    တည်�နသည်ဟ�၍၄င�်၊ ထ��အ�က�င်သည် �သလင် �ပ��က်ပ�က ်�ပတ်စ�သ���သညဟ်�၍၄င�်၊ ထင�်မင်ယ�ဆမ၊ 

၆။ ဝ�စ�က�စ� သ��ယ�ဇ်= ရတန�သ���ပ��၌ ယ��မ���မ၊ 

၇။ သ�လဗတပရ�မ�သ သ��ယ�ဇ်= ���,�ခ��စသည်တ��၏ အ�လ�အက�င�်က�� �ပက�င�်လင် ခ�မ်�သ��က�င်�စ��  

သည်, ဝဋ်ဆင�်မ� ထ�က်��မ�ကသ်ည်ဟ� ယ�ဆ�ခင်�၊ 
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၈။ ဣဿ� သ��ယ�ဇ်= သ�တပ�� �က�င်�စ��သညက်�� မန�လ��မ၊ 

၉။ မစရ�ယ သ��ယ�ဇ်= က��ယ်ပ��ငပ်စည�်, ဂ�ဏ်က�ကသ်�ရမ� ��က�� သ�တပ��အ�� မရ�စလ��မ၊ က��ယ်�င�်ဆက်စပ်  

�သ� သ�တ��က�� သ�တပ���င�် မဆကသ်�ယ်�စလ��မ, ဝနတ်��မ၊ 

၁၀။ အဝ�ဇ� သ��ယ�ဇ်= �ပ်န�မ်တ��၏ သ�ဘ�မ�နက်�� မသ�မ, အလ��အမ���က�� သ�မ၊ 

 

မ�တ်ပ��- 

 �မငဆ်�စသည်၌ ထငရ်���ရ���သ� မ�ကစ်�အကည်�ပ်, �မငရ်�သ�အဆင်��ပ်, �မငမ်... စ�သ� အ�ယတန 

တ��က�� "�မငတ်ယ်, �မင်တယ်"စသည�်ဖင�် မမ�တ�်သ��က�င�် အမ�နအ်တ��င�် မသ��သ�သ�အ�� ဤသ��ယ�ဇ် 

၁၀-တ��သည ်အ�က�င်�ည��တ်သည�် အ���လ��်စ�� �ဖစ�်ပတတ်က�န၏်။ �ဖစ်�ပလင ်ထ��က�မရ�ဂစသည်က�� 

'သ�ယ�တယ်'စသည်�ဖင�် �ဖစ�်ပသည�်အတ��င�်ပင် မ�တ၍် သ�အပ်၏။ ဤသ�� မ�တ�်ခင်��ဖင�် "က�မရ�ဂစသည် 

�ဖစ�်ပ�အ�င် လ���ဆ�်�ပ�တတ်�သ� အစစ�� �လ���သ�င�်မ= အ�ယ�န��သ� မနသ�က�ရက��လည�်" သ�၏။ 

"မ�တသ်��ခင်��က�င�် က�မရ�ဂစသည် ကင�်�ပတ်သ���သည"်ဟ� သ��ယ�ဇ်ကင�်င�မ်��က�င်� �ဖစ်�သ� 

 �ယ�န��သ� မနသ�က�ရက��လည�် သ�၏။  

 မ�တ်မ ရင�်သနလ်��သ�အခ�၌က�� "က�မရ�ဂ စသည်�ဖစ�်စရန် �လ���သ�င်�မ စ�ပသည်�င�် 

တပ�ငန်က် မ�တ်သ��သ��က�င�်" က�မရ�ဂစသည ်ထငရ်���မ�ဖစ�်ပပ� ကင်�င�မ်�သ���သညလ်ည်� ရ��တတ်�သ� 

၏။ သ��ယ�ဇ်တ��က�� အကင်�မ�� င�မ်��စတတ်�သ�မဂက်�� က��ယ်ပ��င�်�ဏ်�ဖင�် သ��ခင�်သညက်�� ပစ�ဝကဏ 

��ဏ်သ�� �ရ�က်မ��ဖစ၏်။ 

 

သ�တမယ��ဏ်�ဖင�် သ�ရနက်��- 

၁။ သက�ယဒ��, ဝ�စ�က�စ�, သ�လဗတ ပရ�မ�သ, ဣဿ�, မစရ�ယတ��က�� �သ�တ�ပတ�မဂ်�ဖင�် အကင်�မ��ပယ်၏။ 

 ထ���သ�တ�ပတ�မဂက်�� �သ�တ�ပန်သည ်မ�က�်မ��ကသ်�၏။ 

၂။ ကမ်�တမ်��သ� က�မရ�ဂ�င�် ပဋ�ဃသ��ယ�ဇ်တ��က�� သကဒ�ဂ�မ�မဂ�်ဖင�် အကင်�မ�� ပယ်၏။ ထ��သကဒ�ဂ�မ�  

မဂက်�� သကဒ�ဂ�မ်သည ်မ�က်�မ��ကသ်�၏။ 

၃။ သ�မ်�မ��သ� က�မရ�ဂ�င�် ပဋ�ဃသ��ယ�ဇ်တ��က�� အန�ဂ�မ�မဂ်�ဖင�် အကင်�မ�� ပယ၏်။ ထ��အန�ဂ�မ�မဂက်��  

 အန�ဂ�မ်သည် မ�က်�မ��က်သ�၏။ 

၄။ မ�န, ဘဝရ�ဂ, အဝ�ဇ� သ��ယ�ဇ်တ��က�� အရဟတမဂ�်ဖင�် အကင်�မ�� ပယ၏်။ ထ��အရဟတမဂက်�� ရဟ�  

သည ်မ�က်�မ��က်သ�၏။ 

 
 

 

(၄) �ဗ�ဇဂအပ��င်� 
 

 သစ��လ�ပ��က�� သ�သ�၏ အ�က�င်�အဂ�က�� �ဗ�ဇဂ(�ဗ�ဇင)်ဟ� �ခသည်။ သစ��လ�ပ��သ�မ၏ 

အစ�တ်အပ��င်�က��လည�် �ဗ�ဇဂ(ဗ�တ်စ�င်ဂ) ဟ� �ခ၏။ 



သတ�ပ�န်သ�တ် မ�တ်စ� 67 
 
 (က��လသ�တည်�ဟ��သ� အ�ပ်�ပ��်�ခင�်မ�� ���ထတတ်�သ� သတဝ�၏ (ဝ�) သစ��လ�ပ��က�� သ�တတ် 

�သ� သတဝ�၏- အ�က�င်�က�� (ဝ�) အစ�တ်အပ��င�်က�� �ဗ�ဇဂဟ� �ခ။) 

 

�ဗ�ဇင် ၇-ပ�� 
 သတ� သ�မ�ဇင(်သ�ဗ�တစ်�င်)၊ ဓမဝ�စယ သ�မ�ဇင၊် ဝ�ရ�ယ သ�မ�ဇင၊် ပ�တ� သ�မ�ဇင၊် ပဿဒ� 

သ�မ�ဇင၊် သမ�ဓ� သ�မ�ဇင၊် ဥ�ပက� သ�မ�ဇင၊် 

 

 (အမ�တရ်မ သတ�က��ပင် သ��က�င်��ဖစ၍်၄င�်၊ သ��က�င်�တရ��ထ�မ� တစ်စ�တ�်ဖစ၍်၄င်� သတ�-

သ�မ�ဇငဟ်� �ခသည်။) 

က��လသ�မ� ���ထလ�သ�- 
 ဝ�ပဿန�တရ��က�� �ပင�်ထနစ်�� အ��ထ�တ်�န�သ� �ယ�ဂ�သည် �ဖစ-်ပ�က်က�� သ��မင�်သ� ဥဒယဗယ 

��ဏ်မ� စ၍ က��လသ�တည်�ဟ��သ� အ�ပ်�ပ��်�ခင်�မ� ���ထ၏ (ဝ�) သစ��လ�ပ��က�� သ�၏။ ထ��အခ� �နမ်� စ၍ 

ထ���ယ�ဂ�က�� သ�မ�ဓ�(သစ��လ�ပ��က�� သ��သ�သ�)ဟ� �ခ၏။ ထ��က��လသ�တည�်ဟ��သ� အ�ပ်�ပ��်�ခင်�မ� 

���ထတတ်�သ� �ယ�ဂ�၏ အ�က�င်�က�� သ�မ�ဇဂ-ဟ� �ခ၏။  

မ�တခ်�က်။ ။ဥဒယဗယ��ဏ်မ� စ၍ �ဗ�ဇငတ်ရ��မ��� �ဖစ်ပ���လ�၏။  

 

�ဗ�ဇင် ၇-ပ��က�� သ�ပ�� 
 �ယ�ဂ�သည် မ�မ�၌ သ�မ�ဇ ်၇-ပ�� ရ���န, �ဖစ်�နလင်လည�် "ရ���န, �ဖစ်�နသည်" ဟ� သ�၏။ မရ��, 

မ�ဖစလ်င်လည�် "မရ��, မ�ဖစ"်ဟ� သ�၏။ မ�ဖစ ်�သ��သ� �ဗ�ဇငတ်ရ��မ��� �ဖစ�်ပလ��ခင�်၏အ�က�င်� 

�ယ�န��သ� မနသ�က�ရ က��လည�် သ�၏။ �ဖစ်�ပ�န�သ� �ဗ�ဇငတ်ရ��တ��၏ ပ����စမ၏ လ���ဝ�ပည�်စ���ခင်� 

အရဟတမဂ ်ဟ��သ� အ�က�င်�တရ��က��လည�် သ�၏။  

 

(၁) သတ�သ�မ�ဇင် 
 

သတ�သ�မ�ဇင် �ယ�ဂ�အ�� ထင်လ�ပ�� 
 ဥဒယဗယ��ဏ်မ� စ၍ မ�တမ်စင်ကယ်�သ�အခ�၌ မ�တ်တ��င�်မ�တ်တ��င�်  မ�တ်အပ်�သ� အ���၌ မ��ကပ်-

လ�က် �နသက��သ�� ထင�်သ�သတ�သည ်ထက်သနထ်ငရ်���စ�� �ဖစ�်ပလ�၏။ ထ��အခ�၌ �ဖစ�်သ� �ပ်န�မ်အ��� 

သည ်မ�တ်�သ�စ�တ်ထ�၌ အလ��လ��ပင ်က��ရ�က်လ�သက��သ�� ရ��၏။ အ���တစ်ခ�ခ�က�� မ�တ်ပ��သည်�င�် တစ်ပ�င် 

နက် အ�ခ��အ���တစ်ခ�သည ်အသင�် ထင�်ပလ�က်ရ��၏။  

မ�တ�်သ�စ�တ်က�� အ���ထ�၌ စ���စ����မပ်ဝင်�စဘ�သက��သ�� ရ��၏။ မ�တ်သ�စရ� အ���က��လည�် မ�တ်သ�မ 

စ�တ်ထ�၌ စ���စ����မပ်ဝင�်စဘ�သက��သ�� ရ��၏။ ထ���က�င�်ပင ်ယင်�သတ�က�� "အပ�လ�ပန လကဏ� = သမယ�တ ်

တရ��တ��က�� အ���မ� မ�ပမထ�က်�စ�ခင�်- မ�တသ်�စရ� အ���က��လည်� မ�တသ်�မမ� မ�ပမထ�က�်စ�ခင်� သ�ဘ� 
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ရ��သည်"ဟ�၍ အကထ�တ��၌ ဆ���လသည်။ ဤသ�� ထက်သနထ်ငရ်���စ�� �ဖစ�်သ�သတ�သည ်မဂ�်�ဏ်က�� 

�ဖစ�်ပ�စတတ်�သ��က�င�် သတ�သ�မ�ဇ် မည၏်။ (ဝ�ပဿန�နည�်က�မ်�၊ ပ၊ ၄၃၃။) 

 

သတ�၏ လကဏ�ဒ� စတ�က 
မလ�တစ်တမ်� �စ�င�်ဖမ်��နသည၊် (အပ�လ�ပန လကဏ� သတ�) 

�ဖစပ်�က်သ�ရ� မ�မ��စပ�၊ (အသ�မ�သ ရသ�) 

အ����ရ�� �စ�င�်မထငသ်ည်၊ (အ�ရက ပစပ�န�, ဝ�သယ�ဘ�မ�ခဘ�ဝ ပစပ�န� ဝ�) 

�မတ်သတ� မ�တ်သ� �ဗ�ဇငမ်ည။် (ထ�ရသည� ပဒ�န�=မ��သ�သည�သည် န���သ�အ�က�င်�) 

တနည်� (က�ယ�ဒ�သတ�ပ�န ပဒ�န� ဝ� = က�ယစသည၌် သတ�က�� စ��စ��ကထ်���ခင်�သည ်န���သ� 

အ�က�င်�။ ဘ�၊၊၁၊ ၁၆၅။) 

သတ�သ�မ�ဇင်�ဖစ်�က�င�် �ယ�န��သ� ၂-ပ�� 

 မ�တမ်က�� �ဖစ�်စမည,် မ�တ်မညဟ်� �လ���သ�င�်�ခင်�သည၄်င်�၊ �ရ���ရ���သ� မ�တ်မမ���သည၄်င်� 

�ယ�န��သ� မနသ�က�ရ မည၏်။ ထ���စပ်���သ� မနသ�က�ရ�က�င�် �ယ�ဂ�အ�� အမ�တရ်မ သတ�သ�မ�ဇ် 

သည ်�ဖစ�်ပ�န၏။ ထ���က�င�် �ယ�ဂ�သည် ထ���ယ�န��သ� မနသ�က� ၂-မ� ��ဟ��သ� အ�က�င်�က�� သ��ပ 

သည။်  

 

တနည်�- သတ�သ�မ�ဇ�်ဖစ်�က�င်� ၄-ပ�� 

 ၁။ သတ�သ�မ�ဇ ်ရ���ခင�်၊ 

 ၂။ သတ��မ�သ�က�� �ရ��င်က�်ခင�်၊ 

 ၃။ သတ��က�င်�သ�က�� ဆည်�ကပ်�ခင်�၊ 

 ၄။ သတ�သ�မ�ဇ ်�ဖစ�်ခင်�၌ စ��မ�သကဝ်င�်ခင်�၊ 

 

သတ�သ�မ�ဇင်၏ လ���ဝ �ပည�်စ��မ 

 ဤသတ�သ�မ�ဇက်�� မ�မ�သ�န၌် မ�ပတ်�ဖစပ်����စမသည ်အရဟတမဂသ်�� �ရ�က်လင် လ���ဝ �ပည�်စ��-

�ပ�တ��၏။ �န�က်ထပ် ပ���စရ�မလ���တ��။ ဤက��သ�� သတ�သ�မ�ဇ်က�� ပ����စမသည ်အရဟတမဂ�်ဖင�် 

သ�လင ်အလ���စ���ပည�်စ���သ��က�င�် ရဟ��ဖစ်ပ���သ� အခ�၌သ�လင် ပစ�ဝကဏ���ဏ်�ဖင�် သ�အပ်�ပ 

သည။်  

***************** 

 

(၂) ဓမဝ�စယ သ�မ�ဇင် 

�ယ�ဂ�အ�� ထင်ပ�� 
 မ�တတ်��င�် မ�တ်တ��င�် မ�တ်အပ်�သ�အ���၌ ပ�ဝင�်သ� အထ��ထငရ်���သည�် �ပ်န�မ်တစပ်��ပ��၏ 

သ�ဘ�မ�နက်��လည�် သ�၏။ မ�တ�်သ�စ�တ်ထ�၌ �ခ�င�်�ပ၍ ဝငလ်�သက��သ���သ� ထ���ပ်န�မ်၏ အစ,�ဖစ�်ပမ 
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က��လည�် သ�၏။ တ�ကန� �ပတ်သ���သက��သ���သ� က�နဆ်����ပ��က်�ပယ်မ=ပ�က်မက��လည�် ပ��င်��ခ��၍ သ�၏။ 

မမ��သ� အမ�အရ�ဟ��သ� အန�စလကဏ�၊ ဆင�်ရ��သ�, မ�က�င်��သ� အမ�အရ�, မ�စသ်ကဖ်�ယ် အမ�အရ� 

ဟ��သ� ဒ�ကလကဏ�၊ အလ��အတ��င�် ပ���စ��င်သည�် င��က�င်မဟ�တ်, င��က�င်မရ��သည�် အမ�အရ�ဟ��သ� 

အနတလကဏ�၊ ဤလကဏ�တ��က��လည်� ရ�င�်လင်�စ�� သ�၏။ ဤအသ���ဏ်သည ်ဓမဝ�စယ သ�မ�ဇင ်

မည၏်။ (ဝ�ပဿန�နည�်က�မ်�၊ ပ၊ ၄၃၄။) 

 

ဓမဝ�စယ သ�မ�ဇင်�ဖစ်�က�င်� ၇-ပ�� 

 ၁။ ခ�,အ�ယတန,ဓ�တ် စသညတ်��၌ န��လည�်အ�င် �မ��မန�်�ခင်�၊ 

 ၂။ မ�မ�ခ�က��ယ်တ�င�်�င�် မ�မ��နရ� ပတ်ဝန�်က�င် အတ�င�်အ�ပင် ၂-ဌ�နတ��၌ သန�်ရ�င�်မရ���ခင်�၊ 

 ၃။ သဒ�စ�သ� ဣ�တရ��မ��� ည�မမရ���ခင�်၊ 

 ၄။ ခ�စသည်၌ သက်ဝင�်သ�ပည� မရ���သ�သ�က�� �ရ��င်က်�ခင�်၊ 

 ၅။ �ဖစ-်ပ�က်က��သ��သ� ပည��င�်�ပည�်စ��သ�က�� ဆည�်ကပ်�ခင�်၊ 

 ၆။ ခ�စသည်တ��၌ နက်န��သ� ��ဏ်ပည�က�� ဆင�်ခင်�ခင�်၊ 

 ၇။ ဓမဝ�စယ သ�မ�ဇင�်ဖစရ်န ်စ�တ်က�� �တ်�န�ခင်�၊ 

 

ဣ�တ��က�� ည�မ �စ�ခင်� 
 
 ဣ�တ��၏ ည�မ�ခင်�က�� ပ���စ�ခင်� မညသ်ညမ်�� သဒ�စ�စ� ဣ�တ��၏ က�စအ���ဖင�် မယ�တမ်လ�န ်

ည�မ�ခင်�က�� �ပ�ခင�်တည်�။ အကယ်၍ ထ���ယ�ဂ�အ�� သဒ��အ��က��၍ အ�ခ�� ဣ�တ�� အ��နည�်�န�င��အ��။ 

ထ��သ�� �ဖစ�်နလင် ဝ�ရ�ယ��သည ်ပင�်��မ�က်�ခင်�က�စက��၊ သတ��သည် အ���က��ကပ်၍ တည်�န�ခင်�က�စက��၊ 

သမ�ဓ��သည် မပ� �လ�င�်�ခင်�က�စက��၊ ပည��သည် သ��မင�်ခင်�က�စက�� မ�ပလ�ပ်��င�်ပ။ ထ���က�င�် အ�က�င�် 

အက� ��စ�သ� တရ��သ�ဘ�မ���က�� စ��စမ်�ဆင�်ခင�်ခင်��ဖင�်၄င်�၊ သဒ��အ��က���စတတ်�သ� အ�ခင်�အရ� 

အ���ဖင�် ကမ�န�်က�� �လ���မသ�င�်�ခင်�၄င်� သဒ��က�� �လ���ခ�အပ်၏။ သဒ��လ�နက်�ရ�၌ ဝကလ�မ�ထရ၏် 

ဝတသည ်ပ��စ��ပ�ပတည်�။ 
 [တရ��သ�ဘ�မ���က�� စ��စမ�်ဆင်�ခင်� ဟ�သညက်��-  ကညည်�အပ်�သ� ဝတ�ဖစ�်သ� အကင်ပ�ဂ�လ၏် 

�မင�်�မတ်သည၏်အ�ဖစ ်စ�သ�ဂ�ဏတ်��က�� �လ���သ�င်��ခင်�၊ သကဝ်င်ယ��ကည�်ခင်�၏ အလ�နအ်က��ဖစ�်ခင်��က�င�် သဒ�� 

သည ်အ��က��လ�က ်�ဖစ၏်။ ထ��ကညည်�အပ်�သ� ပ�ဂ�လ၏် အ�က�င်�အက� �� စသညက်�� �ဝဘန�်သ�အ���ဖင�် ဟ�တ်တ��င်� 

မ�နစ်�� စ��စမ�်ဆင်�ခင်�ခင်�ဖင�်- ဆ��လ��သည။် ဋ�က�။   
 ဤဋ�က�တ�င် အ�က�င်�အက� ��စသညက်�� �ဝဘန်�သ�အ���ဖင�်- ဟ�ရ�ဝယ ်'စသည်' အရ�ဖင�် ဆ�ပင်, �မ��ညင်� 

စသည�် �ပန်�မမ်, ခ�င��ပ��မ၊ အန�စ-ဒ�က-အနတမ စသညက်�� �ဝဘန�်ခင�်တ��က��လည�် ယ�အပ်၏။ ထ��သ�� �ဝဘနခ်���ခမ�်၍ 

ဆင်�ခင်လ��က်လင် ကညည်�စရ� ပ�ဂ�လ်�င�်ဂ�ဏမ်��� �ပ��ကသ်���သ�ဖင�် အကညည်�လ�နမ် �လ���ပ��သ�����င်၏။] 

 

 အကယ်၍ ဝ�ရ�ယ�� အ���က�င်��နလင် သဒ��သည ်ယ��ကည�်ခင်�က�စက��၊ သတ��စသည်တ��သည ်

လည�် အ���သ��ကပ်၍ တည်ကည်�ခင�်က�စ စ�သ� က�စအထ��က�� မ�ပလ�ပ်��ငက်�န။် ထ���က�င�် ပဿဒ�သ�မ�ဇင ်
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စသညက်�� ပ����စ�ခင်��ဖင�် ထ��ဝ�ရ�ယ��က�� �လ���ခ�ရ�လသည။် ထ��ဝ�ရ�ယလ�နက်�ရ�၌ �သ�ဏမ�ထရ်၏ 

ဝတသည ်သက်�သပင်တည်�။  

 

 ထ��အတ�ပင ်ကင်��သ� ဣ�တ��တ�င်လည�် တစ်ပ��အ���က�င်�လင ်အ�ခ��ဣ�တ��သည ်မ�မ�တ��၏ 

က�စက�� မစ�မ်��ဆ�င်��င်�တ���ပ။  အထ��အ���ဖင�် ထ��ဣ�င��ပ��တ��တ�င ်သဒ��င�်ပည�, ဝ�ရ�ယ�င�် သမ�ဓ�တ��၏ 

မယ�တမ်လ�န ်ည�မ�ခင်�က�� ဆရ�တ�� ခ� ��မ�မ်�က�န၏်။ အ�က�င�်�သ�်က�� သဒ�အ��က��၍ ပည�နည�်�သ� 

သ�သည ်အခ� ������သ� ပ�ဂ�လ်၌ ကည်ည�တတ၏်။ ဝ�- မစ��စမ်�ပ� မ��ကမ်�စ�� ကညည်�တတ်၏။ ကည်ည�ဖ�ယ ်

မဟ�တ်�သ� ဝတ၌ ကည်ည�တတ်၏။ ပည�အ��က��၍ သဒ�နည်��သ�သ�သည ်�က�ကက်�စ်စ်�လ��သ� အဖ�� 

သ�� �ရ�က်တတ်၏။ �ဆ��က�င�်�ဖစ�်သ� �ရ�ဂ�က��သ�� က�ရခက၏်။ သဒ�-ပည� ၂-ပ��က�� မယ�တမ်လ�န ်

ည�မလင် ကည်ည�ဖ�ယ်ရ� ဝတ၌သ�လင ်ကည်ည�၏။ 

 (သဒ�အ��နည�်သည�် ဆင်�ခင်��ဏ�်ဖင�် "လ�ဖ�ယ်ပစည်�က�� မလ�ပ� စ�တ်က��လ�က ်လ���မ�ဖင�်လည�် ဒ�နက�သ��လ ်

�ဖစ၏်။ ဤသ�� စသညက်�� �က�ဆ၏။ မမ�နက်န်�သ� အ�က�င်�တ���ဖင�် အလ�ည�်စ��ခ�ရ�သ��က�င�် ထ��သ�� �က�ဆမ��ပသည။် 

ဤသ�� �က�ဆ�သ�သ�သည ်အ��ခ�ကတ်��က ်�က�ဆမက စ�တ်�က�င်�စ�တ်�မတ်က�� လ�ယကဖ်�က်ဆ��ထ���သ��က�င�် ပည�ရ�� 

တ��၏ စက��က�� မန�ယ�။ အ�က�င်�ယ�တ��ဖင�် ��ပ��ပ�သ�လ်ည်� သ�ဘ��ပ�က ်န��လည�်ခင်�သ�� မ�ရ�က ်�တ���ပ။ 

ထ���က�င�် "�ဆ��က�င�်�ဖစ�်သ� �ရ�ဂ�က��သ�� အက�ရခက၏်"ဟ� မ�န�်ဆ���ပ၏)  

 

 သမ�ဓ�သည ်ပ�င�်ရ��သ�အဖ��ရ���သ��က�င�် ဝ�ရ�ယနည်��သ�သ�က�� ပ�င�်ရ��ခင်�က လမ်�မ���တတ်၏။ 

ဝ�ရ�ယသည် ပ� �လ�င�်�ခင�်အဖ��ရ���သ��က�င�် ဝ�ရ�ယအ��က��၍ သမ�ဓ�နည�်�သ�သ�က�� ပ� �လ�င�်မဥဒစ လမ်�မ���တတ် 

၏။ သမ�ဓ��င�် ဝ�ရ�ယက�� မယ�တ်မလ�န ်ယ��်စလင် ယင်�ဝ�ရ�ယသည် ပ� �လ�င�်�ခင်�အဖ��သ�� မက���င�်ပ။ ထ���က�င�် 

သဒ��င�်ပည�၊ ဝ�ရ�ယ�င�် သမ�ဓ�က�� မယ�တ်မလ�န ်ည�မ�သ� က�စရ���အ�င် �ပလ�ပ်အပ်၏။ အက� ��မ�� ထ���စပ်�� 

ည�လင် အပန��ဖစ�်ပ၏။ 

 

 တနည်�က��။ ။ သမထအလ�ပ်က�� အ��ထ�တ်သ�အ�� အ��က���သ� သဒ�သညလ်ည်� သင�်�ပ၏။ 

ဤသ�� သဒ�အ��က��လင် �မတ်စ��ဘ�ရ���ဟ��တ�်မ��သ� အစ�အရင်သည် မခတ�်ပည�်စ���ပလ�မ�်မညဟ်� ယ��ကည် 

သည�်ဖစ၍် အ���က�� စ�ပ်စ�ပ်�မပ်�အ�င် သငဝ်င်သည�်ဖစ၍် ထ��သမထအလ�ပ်က�� အ��ထ�တ်�သ� �ယ�ဂ�သည် 

အပန�သ�� �ရ�က်�ပလ�မ�်မည။်  

သမ�ဓ�,ပည�တ��တ�င ်သမထအလ�်ပက�� အ��ထ�တ်�သ��ယ�ဂ�အ�� သမ�ဓ� အ���က�င�်လင် သင�်�တ�် 

၏။ ဤသ�� သမ�ဓ�အ���က�င�်လင် သမထ�ယ�ဂ�သည် အပန�သ���ရ�က်၏။ ဝ�ပဿန�အလ�ပ်က�� အ��ထ�တ် 

�သ��ယ�ဂ�အ�� ပည�အ���က�င်�လင် သင�်�တ�်၏။ ဤသ�� ပည�အ���က�င်�လင ်အန�စစ�သ� လကဏ�က�� 

ထ���ထ�င�်သ��မင်�ခင�်သ�� �ရ�က်၏။ သမ�ဓ�-ပည� �စပ်��စ��တ��၏ �ပည�်စ���ခင�်အ���ဖင�်လည�် အပန��ဖစသ်ညသ်� 

တည်�။  

အလ���စ���သ� သမထကမ�န�်, ဝ�ပဿန�ကမ�န�်တ��၌ သတ�သညက်�� အ���က�င်�လင် သင�်�လ�် 

၏။ အ���က�င်��သ�သတ�သည ်စ�တ်က�� ဥဒစအဖ��ရ���သ� သဒ�, ဝ�ရ�ယ�င�် ပည�တ��၏ အစ�မ်��ဖင�် ပ� �လ�င�်�သ� 

ဥဒစအဖ��၌ က��ရ�က်�ခင�်မ� �စ�င�်�ရ��က်၏။ ထ���က�င�် အလ���စ���သ� ဟင�်လ��တ��၌ ဆ��ခပ်�ခင်�က�� အလ��ရ��အပ် 
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သက��သ��၄င�်၊ မင်�က�စအ��လ���တ��၌ အမက�စအ��လ���က�� သ�န��လည�်သ� အမတ်က��က�� အလ��ရ��အပ်သက��သ��၄င�်၊ 

ထ��သတ�က�� အလ���စ���သ� ကမ�န်�တ��၌ (ဝ�) အလ���စ���သ� ပ� �လ�င�်�ခင်� တ�န�်ဆ�တ�်ခင်� အဖ��တ��၌ အလ��ရ��အပ်၏။ 

 

(�ဆ�င်)  သဒ�လ�နက်�၊ ပည�မ��၊ အလ�� ယ��ကညမ်�တတ်သည။် 

  ပည�လ�နက်�၊ သဒ�မ��၊ စ�်လ��က�ကက်�စ် တတ�်လသည်။ 

  ဝ�ရ�ယ လ�နက်�၊ သမ� နည်�၊ ပ� �က��လ�င�်တတ်သည။် 

  သမ� လ�နက်�၊ ဝ�ရ� နည�်၊ ပ�င�်တ��တတ်�ပနသ်ည။် 

  သတ�သညသ်�၊ အရ�ရ�၊ ပ��တ� မရ��ပ�။ 

 

ဓမဝ�စယ သ�မ�ဇင်၏ လကဏ�ဒ� စတ�က 
 �ပ်န�မ်ခ���ခင�်, စ��စမ်�သ�သည၊် (ဝ�စယလက�ဏ� ဓမဝ�စ�ယ�) 

 သ�ဘ�မ�နမ်���, ထင်ရ����စသည၊် (ဝ�သ�ယ�ဘ�သန ရ�သ�) 

 �တ��ဝမကင�်, ရ�င�်ရ�င�်သ�သည၊် (အသ�မ�ဟ ပစပ�န�) 

 ဓမဝ�, မ�တသ်� �ဗ�ဇငမ်ည။်  (သမ�ဓ� ပဒ�န� = သမ�ဓ�သည ်န���သ�အ�က�င�်) 

************* 

 

(၃) ဝ�ရ�ယသ�မ�ဇ် 

�ယ�ဂ�မ�တ်ပ�� 
 မ�တတ်��င�် မ�တ်တ��င�် မယ�တမ်လ�န�်သ� အ��ထ�တ်မသည ်ထငရ်���စ�� �ဖစ�်ပ၏။ တစ်ခ�တစ်ရ�တ�င ်

တစ်ခ�ခ��သ� ဣရ�ယ�ပ�ထ်၌ အ��ခ�ပသည်မ� စ၍ ဤအ��ထ�တမ်က�� အလ�န�်က�င�်ကစ��ကလ်�က် ရ��တတ်၏။  

ထ��အခ�၌ ပ� �လ�င�်မ မကင�်�သ��က�င�် �န�က်အဖ��၌လည�် အလ�န�်က�င�်က စ��ကလ်�က် ရ��တတ်၏။ ထ��အခ�၌ 

ပ� �လ�င�်မမကင�်�သ��က�င�် မ�တမ်သည် �က�င်�သင�်သ�လ�က ်မ�က�င်�ဘ� ရ��တတ်၏။  

 တစ်ရ�တစ်ခ�၌က�� အ��ခ�ပသညမ်� စ၍ �လ���လ�န�်စ�� ထ��မ��သ��က�င�် �န�က်အဖ��၌လည�် 

�လ���ယ�ယ��ဖစ၍် �နတတ်၏။ ထ��အခ�၌ ထ��င�်မင်�မ မကင�်�သ��က�င�် မ�တမ်သည ်မ��န�်မ���မ���ဖစ်၍ �နတတ် 

၏။ အ��ခ�ပသည်မ�စ၍ မ�လ���မတင်� ခပ်မ�နမ်�နအ်��ထ�တ်ခ��၍ �ဖစ�်စ, တင�်လ�န�်�သ� အ��ထ�တ်မက�� အနည�် 

ငယ်�လ���၍�ဖစ၍်, �လ���လ�န�်သည်က�� အနည�်ငယ် တင်�၍�ဖစ�်စ, ည�မ�သ� အ��ထ�တ်မ�ဖစ�်သ� က�လ၌ 

က�� အလ�န်�က�င�်က မစ��က်�သ��က�င�်လည�် ပ� �လ�င�်မကင်�၏။ �က�င�်ကစ��ကမ် အလ�င်�မကင်��သ� 

�က�င�်လည�် ထ��င်�မင�် �မ��မ��န�်ခင�်မရ��၊ �ဖစတ်��င�် �ဖစ်တ��င�်က�� မလစလ်ပ်ရ�အ�င် မ�တ်မ�လ�က,် မ�တ်မ�လ�က် 

ခ�ည်�သ�� ရ���လ၏။ ဤသ���သ� အ��ထ�တ်မသည ်ဝ�ရ�ယသ�မ�ဇင ်မည၏်။    

       (ဝ�ပဿန�နည်�က�မ်�၊ ပ၊ ၄၃၄-၅) 
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ဝ�ရ�ယသ�မ�ဇ ်�ဖစ�်က�င်�တရ�� ၁၁-ပ�� 
၁။ အပ�ယ�်ဘ�က�� ဆင�်ခင�်ခင�်၊ 

၂။ ဝ�ရ�ယ၏ အက� ��က�� ဆင�်ခင်�ခင်�၊ (�လ�က�တရ�တရ�� က���ပ��ရရန ်ဝ�ရ�ယလ��) 

၃။ �ရ��ဘ�ရ��တ�� သ���ရ�လမ်�က�� ဆင်�ခင�်ခင်�၊ 

၄။ ဆ�မ်�ဒက�မ���က�� တ�န�်�ပန�်သ�အ���ဖင�် ပ��ဇ�်�ခင်�၊ (အယ�မ�တမ�ထရ်က��သ��) 

၅။ အ�မ�ခ� သ��တ�်�က�င်�တရ��အ�ဖစ် ဆင�်ခင်�ခင�်၊ (သ��တ�်�က�င်�ဥစ� ၇-�ဖ� အ�မ�ခ���င်ရန)် 

၆။ �မတ်စ��ဘ�ရ��၏ က��က�ယ်�မင�်�မတ်မက�� ဆင�်ခင်�ခင�်၊ (သ�၊�မ��၊�တ�ထ�က၊်ဘ�ရ��၊ဓမစက၊်�ရမ��အစ���ပ) 

၇။ �မတ်စ��ဘ�ရ��၏ အမ� ��ဇ�တ�်မင�်�မတ်မက�� ဆင�်ခင�်ခင်�၊ (အသမ�ခတ�ယမင်�မ� ��မ� ဆင်�သကလ်��သ� ဘ�ရ��) 

၈။ သ�တင်�သ����ဖတ��၏ �မင�်�မတ်မက�� ဆင�်ခင၊် (ရ�င်သ�ရ�ပ�တ�၊ ရ�င်�မ�ဂလ�န်) 

၉။ ပ�င်�ရ�သ�က�� �ရ��င်က်�ခင�်၊ 

၁၀။ ဝ�ရ�ယ�က�င်�သ�က�� �ပ�င�်�ဖ�ခင်�၊ 

၁၁။ ဝ�ရ�ယသ�မ�ဇင�်ဖစရ်န ်စ�တ်က�� တ�မ်��တ်ထ���ခင�်၊ 

 

ဝ�ရ�ယသ�မ�ဇင်၏ လကဏ�ဒ� စတ�က 
 �က�င�်က�ပလ�ပ်, အ��ထ�တ်တတ်သည၊် (ဥဿ�ဟလကဏ� ဝ�ရ�ယ�) 

 စ�တ်အ��တက်�ရ�, အ���ပ�တတ်သည်၊ (ဥပတမန ရသ�) 

 မဆ�တန်စ်ပ� စ�တဇ်��သနသ်ည်၊ (အသ�သ�ဒနဘ�ဝ ပစပ�န�) 

 ဝ�ရ�ယ, မ�တ်က �ဗ�ဇငမ်ည်။  

(သ��ဝဂ ပဒ�န�= သ��ဝဂ��ဏ်သည ်(တနည်�) ဝ�ရ�ယ�ရမဝတ ပဒ�န� ဝ�= ဝ�ရ�ယ�ရမဝတသည ် 

န���သ�အ�က�င်�) 

    ++++++++ 

 

(၄) ပ�တ�သ�မ�ဇင် 
�ယ�ဂ�၌ ပ�တ�, ပဿဒ�ထငလ်�တတ်ပ�� 

 မ�တတ်��င�် မ�တ်တ��င�်�သ� စ�တ်၏ �စသ်�မ�်�ရ�ငရ်�မ, အ��ရ�က�နပ်မသည ်ပ�တ�သ�မ�ဇငမ်ည၏်။ မ�တ ်

မ��စရန်  �က�င�်ကဗ��ပ�ရ မစ��က်ရ�တ��ပ� စ�တ၏်�အ�ခ�မ်�မသည ်ပဿဒ�သ�မ�ဇင ်မည၏်။ ဤပ�တ�,ပဿဒ� 

တ��သည ်ဥဒယဗယ��ဏ် �ဖစခ်�စ၌ အလ�နထ်င်ရ���စ�� �ဖစ�်ပတတ်၏။ ဤအခ�၌ မ�က�စဖ���သ� �ပ��်�မ� 

င�မ်��အ�မတ��က�� �တ�ရ�သ��က�င�် ဝမ်�သ�၍ မဆ�����င�်အ�င် ရ��တတ်၏။ သ����ခင်�, ရပ်�ခင်�, ထ��င�်ခင်�, အ�ပ် 

�ခင်�, �က���ခင်�, ဆန�်�ခင်� က��ယ်စ�တအ်မ�အရ� အလ���စ��တ��၌ သ�ခ�ဝဒန� မကင�်�သ��က�င�် အခ�ခပ်သ�မ်� 

�က�င်��နသည်က��သ� �တ�ရတတ်၏။ ပ�တ�၏ အစ�မ်��က�င�် �လပ�ခက၌် စ���နရသက��သ�� တင�မ�်င�မ�်�ဖစ၍် 

လည�် �နတတ၏်။ ပဿဒ�၏ အစ�မ်� �က�င�် ဘ�က��မ မမ�တ်ရ�တ��ပ� င�မ်��အ��နသလ��, �င��နသလ��လည�် 

�ဖစတ်တ်၏။    (ဝ�ပဿန� နည�်က�မ်�၊ ပ၊ ��-၄၃၅။) 
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ပ�တ�သ�မ�ဇင် �ဖစ်�က�င်� ၁၁-ပ�� 
 ၁။ ဘ�ရ��ဂ�ဏ်�တ�်က�� အဖနဖ်န ်အမ�တ်ရ�ခင်�၊ 

 ၂။ တရ��ဂ�ဏ်�တ�်က�� အဖနဖ်န ်အမ�တ်ရ�ခင်�၊ 

 ၃။ သ�ဃ�ဂ�ဏ်�တ�်က�� အဖနဖ်န ်အမ�တ်ရ�ခင်�၊ 

 ၄။ မ�မ�၏ စင်ကယ်�သ�သ�လက�� အဖနဖ်န ်အမ�တ်ရ�ခင်�၊ 

 ၅။ မ�မ�၏ စ�န�်က�မစ�ဂက�� အဖနဖ်န ်အမ�တ်ရ�ခင်�၊ (ရ���ပ��စက်�လ လ�ရ�ခင်�မ� ��) 

 ၆။ နတ်တ��၏သဒ�စသညက်�� သက်�သထ��၍ မ�မ�၏ သဒ�စသညက်�� အဖနဖ်န ်အမ�တရ်�ခင�်၊ 

 ၇။ န�ဗ�န၏် င�မ်��အ�မဂ�ဏ်က�� အဖနဖ်န ်အမ�တ်ရ�ခင်�၊ 

 ၈။ ကမ်�တမ်��သ� ပ�ဂ�လ်က�� �ရ��င်က်�ခင�်၊ (ရတန�သ���ပ�� စသည်တ��၌ မ���သဘ�) 

 ၉။ �ည����ပ�ပစ်�သ� ပ�ဂ�လ်က�� မ��ဝ��ခင�်၊ (ရတန�သ���ပ�� စသညတ်��၌ ���သ�သ�အ���ဖင�်) 

 ၁၀။ ကည်ည�ဖ�ယ�်က�င်��သ� သ�တနက်�� ဆင�်ခင�်ခင်�၊ 

 ၁၁။ ပ�တ�သ�မ�ဇင ်�ဖစဖ်��ရန ်စ��မ�သကဝ်င�်ခင်�၊ 

 

ပ�တ�၏ လကဏ�ဒ� စတ�က 
 �စသ်�မ�်�ရ�င�်ရ�, ဝမ်�လ���မ�က်သည်၊ (သမ�ယ�ယန လကဏ� ပ�တ�) 

 �ပ်�က�င်� �ပ်သန�်, ပ� ����စသည၊် (ဖရဏ ရသ�) 

 က��ယ်စ�တ်�ပ�လ�က်, ကတကထ်င်သည၊် (သဒဂ� ပစပ�န�) 

 �မတ်ပ�တ�, မ�တ်သ� �ဗ�ဇငမ်ည။်  

 

ပ�တ� ၅-မ� �� 
 ၁။ ခ�ဒ�က� ပ�တ� =  �သ�ငယ်�သ� �စသ်�မ�်မပ�တ�၊ 

 ၂။ ခဏ�က� ပ�တ� = တခဏမ တခဏမ တည်�သ� �စသ်�မ�်မပ�တ�၊ 

 ၃။ သက�က� ပ�တ� = သက်၍ သက၍်�ဖစ�်သ� �စသ်�မ�်မ ပ�တ�၊ 

 ၄။ ဥ�ဗဂ� ပ�တ� = အထက်သ�� တက်က�စတတ်�သ� �စသ်�မ�်မ ပ�တ�၊ 

 ၅။ ဖရဏ� ပ�တ� = �က�င်��သ� စ�တဇ�ပ်တ���ဖင�် က��ယက်�� ပ� ����စတတ်�သ� �စသ်�မ�်မပ�တ�၊ 

 

 (၁) ခ�ဒ�က�ပ�တ�သည် ခ�က��ယ်၌ ကကသ်���မ��ညင်� ထ�ခင�်မက��သ�လင ်�ပ��င်၏။ (၂) ခဏ�က� ပ�တ� 

သည ်ခဏခဏ လပ်စ��လက်�ခင�်�င�် တ�စ�� �ဖစတ်တ်၏။ (၃) သက�က�ပ�တ�သည ်လင�်တ�ပ���သည် သမ�ဒရ�သ�� 

သက်၍ သက၍် ပ�က်သက��သ�� က��ယ်က�� သက၍် သက၍် (ဝ�) �ပန�်၍ �ပန�်၍ ပ�ကတ်တ်၏။ ဥ�ဗဂ�ပ�တ�သည ်

အ��က��၏။ က��ယ်က�� အထက်သ�� တက်�စ၍ �က�င်�ကင၌် ခ�နလ်��ပ� �တက�်စ�ခင်� အတ��င�်အရ�ည်သ�� �ရ�က်၏။ 

(၅) ဖရဏ�ပ�တ��ဖစလ်ငက်�� ခ�က��ယ် တစ်က��ယလ်��� �လ�ဖင�်မတ်၍ �ပည�်�စအပ်�သ� စည�်ဖ�င်�က��သ�� အစ် 

မ�ပတ် ထက်ဝန�်က�င် �တ�ထ�ပ� ���လ�က် ရ��၏။ 

+++++++++ 
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(၅) ပဿဒ�သ�မ�ဇင် 
ပဿဒ�သ�မ�ဇင�်ဖစ�်က�င်� ၇-ပ�� 

 ၁။ �က�င်�မ�န�်သ�အစ�က�� စ���သ�က်ရ�ခင်�၊ 

 ၂။ �လ��က်ပတ�်သ�ဥတ�က�� မ��ဝ�ရ�ခင်�၊ 

 ၃။ မ�မ��င�်�လ��က်ပတ်ခ�မ်�သ��သ� ဣရ�ယ�ပ�ထ်က�� မ��ဝ�ရ�ခင်�၊ 

 ၄။ အလယ်အလတ်တည်�သ� သ�ဘ�ရ���ခင်�၊ (မ�မ�,သ�တပ�� က�သ�လင် ဥစ�ရ��သည်ဟ� ဆင်�ခင�်ခင်�) 

 ၅။ ပ���လ�င်ခတ် ပ�ပနတ်တ်�သ�သ�က�� �ရ��င်က်�ခင�်၊ (သ�တပ��ညင�်ဆ�ပ�တခ်တသ်�ဖင�် ပ��လ�င်တတသ်�) 

 ၆။ င�မ်��အ�စ�� �နတတ်သ�က�� ဆည�်ကပ်�ခင�်၊ (��ခလက�်စ�င�်စည�်သ�) 

 ၇။ ပဿဒ�သ�မ�ဇင ်�ဖစ�်ခင�်၌ စ��မ�သကဝ်င်�ခင�်၊  

 

ပဿဒ�၏ လကဏ�ဒ� စတ�က 

၁။ �က�င�်ကပ��ရ�, င�မ်��အ��နသည်၊ (က�ယစ�တ ဒရထဝ�ပသမ လကဏ� ပဿဒ�) 

၂။ �က�င�်ကပ��ခင်�, ��မ်နင�်ပယ်သည၊် (က�ယစ�တ ဒရထ န�မဒန ရသ�) 

၃။ လပ်ရ���မကင်�, �အ��ခင်�ထငသ်ည်၊ (က�ယစ�တ�န� အပရ�ပသ�တ�ဘ�ဝ ပစပ�န�) 

၄။ ပဿဒ�, မ�တ်သ� �ဗ�ဇငမ်ည။်  

     ++++++++   

 

(၆) သမ�ဓ�သ�မ�ဇင် 
�ယ�ဂ�အ�� ထင်ပ�� 

 မ�တတ်��င�် မ�တ်တ��င�် မ�တ်အပ်�သ� အ���၌သ�လင ်စ��က၍် စ��က၍် က�သ���သက��သ��၄င�်၊ ကပ်လ�က် 

ကပ်လ�က် �နသက��သ��၄င်�၊ မပ� �မလ�င�် စ��စ��ကတ်ည်ကည်မသည ်ထင်ရ���စ�� �ဖစ�်ပ၏။ ဤတည်ကည်မ, 

ထက်သနစ်�� �ဖစမ်�က�င�် မ�တ်အပ်�သ� �ပ်န�မ်၏ သဘ�ဝလကဏ� စသညက်��၄င်�၊ �ဖစမ် ပ�ကမ် အန�စ 

လကဏ� စသညက်��၄င်�၊ မ�နက်နစ်�� သ���င�်ပသည်။ မ�တ်ခ�က်တ��င်�၌ ပ�ဝငလ်�က ်ထကသ်နစ်���ဖစ�်သ� 

ဤခဏ�ကသမ�ဓ�သည ်သမ�ဓ�သ�မ�ဇင ်မည၏်။ (ဝ�ပဿန�နည�်က�မ်�၊ ပ၊ ��-၄၃၆။) 

 

သမ�ဓ��ဖစ်�က�င်� ၁၁-ပ�� 

၁။ မ�မ�ခ�က��ယတ်�င�်�င�် မ�မ��နရ� ပတ်ဝန�်က�င် အတ�င�်အ�ပင် ၂-ဌ�နတ��၌ သန�်ရ�င�်မရ���ခင်�၊ 

၂။ သဒ�စ�သ� ဣ�တရ��မ��� ည�မ�န�ခင်�၊ 

၃။ ကမ�န�်အ���က�� သင်ယ�မ၌ ကမ်�က�င်�ခင�်၊ 

၄။ စ�တ်က�� အ���ပ�သင�်ရ�အခ�၌ အ���ပ��ခင်�၊ (စ�တ်�ပ����နလင် ဓမဝ�စယ, ဝ�ရ�ယ, ပ�တ�တ��က�� �ဖစ�်ပ�စ�ခင်�*) 

၅။ စ�တ်က�� ��ပ်သင�်ရ� အခ�၌ ��ပ်�ခင�်၊ (ဝ�ရ�ယမ����နက ပဿဒ�, သမ�ဓ�, ဥ�ပက�တ��က�� �ဖစ�်ပ�စ�ခင်�*) 

၆။ စ�တ်က�� ရ�င်သင�်�သ�အခ�၌ ရ�င်�စ�ခင်�၊ (ပည�,လ��လ၊ ���နက၊ သ��ဝဂ ၈-ပ�� ဆင်�ခင်ပ���*) 

၇။ လ�စ်လ�သင�်ရ� အခ�၌ �ခင်�၊ (မပ� �လ�င�်, င�မ�်�အ�ခ�မ်�သ�, �မင�်�က�င်�ရထ��လ�� လမ�်မ�နသ်����န�ခင်�) 
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၈။ စ�တ်မတည်င�မ်သ�က�� �ရ��င်က်�ခင�်၊ (ဥပစ�ရ,အပန�သ�� မ�ရ�ကပ်� စ�တ်ပ� ��နသ�မ���) 

၉။ စ�တ်တည်င�မ်သ�က�� ဆည�်ကပ်�ခင်�၊ 

၁၀။ စ��န်ဝ��မ�ကတရ��မ���က�� ဆင�်ခင်�ခင်�၊ 

၁၁။ သမ�ဓ��ဗ�ဇင၌် စ��မ�သက်ဝင်�ခင�်၊ 

 

(�ဆ�င်) ကလင် ��မ်လင�်*၊ က��လ ပင�်*၊ ရ�ငသ်င�် ရ�င�်စရ�*။ (ခ�မ်���မ�ဆရ��တ�်) 

 

သ��ဝဂ ၈-ပ�� 

 ဇ�တ�, ဇရ�, ဗ��ဓ�, မရဏ, အပ�ယ�်ဘ�, အတ�တ်၌ ဝဋလ်�ငအ်ရင်�ခ�ရ���သ� ဒ�က, အန�ဂတ်၌ ဝဋလ်င် 

အရင်�ခ�ရ���သ� ဒ�က, ပစပန်၌ အ�ဟ�ရက�� ရ��မ���ရ�ခင်� ဒ�က။ 

(�ဆ�င်) အမ�ဝမ်��ခ�င်�၊ ဆယ်လ �ည�င်�မ၊ �အ�င်�ခ��ရ�ခ�၊ တည်သ��င�်။  လ���ပ လ�ရ��၊ �ရ�က်�ပန် 

ပ�လည်�၊ အ��,န�,�သ�ရ�၊ ဒ�က�ဘ��က�င�်၊ စ�တ်�အ�က��ယ်ခ��င၊် မ�န��င်ခ��။  ဆ��ငဆ်��င ်ဒ�က၊ ခ�ပ��မ�လည�်၊ 

မ���လ� ပ�ယ်ရ��၊ �ရ�က်ကရ��၏။   အတ�တ� �ရ��၊ ဤဝဋ�်ဘ��င�်၊ �န�င်�ရ�န�ဂတ်၊ ဒ�ကထပ်လ�မ�်။ 

မ�ပတ်ခ�ခ�၊ �ဖစတ်�န�်မ��လည�်၊ အစ�ရ��ရ၊ ထ��ဒ�က�က�င�်၊ �န�ည မဟ�၊ က��ယစ်�တပ်�၍၊ သ�သ� င�င�၊ 

မသကသ်�သည်၊ .... ရ�စ�်ဖ�သ��ဝ ရ�က�င်�တည်�။  ။ (အမရပ�ရ မဟ�ဂ��� ဆရ��တ�်) 

 

သမ�ဓ�၏ လကဏ�ဒ� စတ�က 

 ပ� �လ�င�်မထ�က်, ကပ်လ�က်တညသ်ည်၊ (အဝ��ကပလက�ဏ� သမ�ဓ�) 

 တစ်အ���တည်�, �ပ�င်�စည်��စသည်၊ (သဟဇ�တဓမ�န� သမ�န ရ�သ�) 

 င�မ်သက်သညဟ်�, �ရ��ထငသ်ည၊် (ဥပသမ ပစပ��န�) 

 သမ�ဓ�, မ�တသ်��ဗ�ဇငမ်ည။် (သ�ခ ပဒ��န�= သ�ခသည ်သမ�ဓ��ဖစ�်က�င်�) 

      

+++++++++++ 

 

(၇) ဥ�ပက�သ�မ�ဇင် 
  

�ယ�ဂ�သည် မ�တမ်၌ မယ�တ်မလ�န ်ည�မ�စ�ခင်� သ�ဘ�သညလ်ည�် မ�တ်တ��င�်မ�တ်တ��င�် ထငရ်���စ�� 

�ဖစ�်ပတတ်၏။ တတမဇတတ�ဟ� �ခ�သ� ဤည�မ�စ�ခင်�သ�ဘ�သည် ဥ�ပက�သ�မ�ဇင ်မည်၏။ 

ဤဥ�ပက�သည် က��ယတ်��င�်တ�အ���ဖင�်လည်� သ�နည�်လညရ်န် ခက၏်။ သ�တပ��က�� န��လည�်အ�င် ��ပ��ပ-

ရနလ်ည်� ခက၏်။ သ���သ�်လည�် ဥဒဗယစ�သ� ��ဏ်မ���သ���ရ�က်�သ�အခ� မ�မ�သ�န၌် ထငရ်���စ�� �ဖစ�်ပ 

�သ��က�င�် ယင်�က�� လ�ယက်�စ�� သ���င၏်။ 
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ဣ�မည�မ၍ အမ�တ်ပ�က်ပ�� 
 �ဖစတ်��င�် �ဖစတ်��င�် မ�တ်၍ �ပ်န�မ်မ, �ဖစမ် ပ�ကမ်မသ� ထင�်သ�အခ�၌ သဒ�လ�နက်��သ�သ�သည် 

ယ��ကညခ်�က်မ��� တ���လ�က် အမ� ��မ� �� စ�်စ��ဆင်�ခင်၍ �နတတ်၏။ "�ပ်န�မ်မသ� ရ��သည်၊ ပ�ဂ�လ် သတဝ� 

မရ��-ဟ�သည်မ�� မ�နပ်��ပ၏။ �ဖစ�်ပပ�� ပ�က်စ��တတ်�သ� တရ��မသ� ရ��သည-်ဟ�သညမ်��လည�် မ�နပ်��ပ၏။ 

မမ�, ဆင�်ရ�, င��က�င်မရ�� ဟ�သညလ်ည်� မ�နပ်��ပ၏" စသည�်ဖင�် ကညည်�၍ မဆ�����ငဘ်� အဖနဖ်န ်စ်�စ�� 

ဆင�်ခင်၍သ� �နတတ်၏။  

ထ��အခ�မ�� စ�်စ��ဆင်�ခငမ်တ��၏ အ�ဖစ-်အပ�က်က��လည�် မသ��တ��ပ�။ အ�ခ���ပ်န�မ်တရ��တ��၏ 

အ�ဖစ်အပ�ကက်��လည�် �က�င�်စ�� မသ���င်ပ�။ မ�တခ်�က်တ��င�် သဒ�လ�န�်န�သ��က�င�် မ�တမ်�သမက��လည�် 

ထငရ်���ပ�သစ�� မသ���င်ပ�။ ဤက�� သဒ�လ�န၍် မ�တသ်�မ ပ�ကပ်��တည်�။ 

 

 ပည�လ�နက်��သ� သ�သည်လည�် ခဏ ခဏ စ်�စ��ဆင�်ခင် မ�တတ်၏။ မ�တ်မတ��၏ အက��အက��၌ 

�ပ်�လ�လ�? န�မ်�လ�လ�? ဖဿ�လ�လ�? �ဝဒန��လ�လ�? အန�စ�လ�လ�? ဒ�က�လ�လ�? စသည်�ဖင�် 

စ�်စ��ဆင်�ခင်မ�တတ်၏။ မ�တ်၍ ရ�င�်လင်�စ�� သ�ရတ��င�် မ�တသ်��ဖ���သ� သ�တ, �က�ဆဖ���သ� သ�ဘ�, 

�စ်ခ�က်�သ� ဥပမ�တ���င�်လ� မက�မက� တ��ကဆ်��င၍် ဆင�်ခင်မ�တတ်၏။ 

 ထ��အခ�၌ ဆင�်ခင်�သ� စ�တ်မ���၏ အ�ဖစ်-အပ�ကက်��လ� �က�င်�စ�� မသ���င်ပ�။ တ�ခ���ပ်န�မ်တ��က��လ� 

�ဖစတ်��င�်ပ�က်တ��င်� �စ�စပ်�အ�င် မမ�တ်��င ်ပ�။ မ�တ်ခ�ကတ်��င�်၌ စ��စမ်�လ���သ� ပည�လ�န�်န�သ��က�င�် 

မ�တမ်�သမက��လ� ထငရ်���ပ�သစ�� မသ���င်ပ�။ ဤသညက်�� ပည�လ�န၍် မ�တသ်�မ ပ�ကပ်��တည်�။  

 

 ဝ�ရ�ယလ�နက်��သ�အခ�၌ �က�င�်ကစ��ကမ် မ���လ�က်ရ��၏။ မ�တ်ရန ်အ���က�� �မ�်လ�ကရ်��၏။ မ�တမ်� 

�လသ�လ�, မမ�တမ်�ဘ� လ�တ်သ����လသ�လ�ဟ� ခဏခဏ �ပန၍် ဆင�်ခင်မ�တတ်၏။ သညတ်ခ� သ�၍ 

�က�င်��အ�ငမ်�တ်မည ်ဟ�၍လည�် �က�စညမ်�တတ၏်။ ဤသ�� �က�င�်ကစ��ကမ် မ����ခင်��က�င�် စ�တသ်ည ်

�က�င်�စ�� မတည်ကည်��င။် ပ� �လ�င�်လ�က်သ� ရ��၏။ ပ� �လ�င�်�ခင်��က�င�် �ဖစတ်��င�်�သ� �ပ်န�မ်တ��က�� �စ�စပ် 

�အ�င် မမ�တ်��င်ပ�။ မ�တခ်�က်တ��င�်၌ �က�င�်ကမလ�န၍် တည်ကည်မ အ��နည�်�ခင်��က�င�် မ�တ်မ�သမက�� 

လည�် ထင်ရ���ပ�သစ�� မသ���င်ပ�။ ဤသည်က�� ဝ�ရ�ယလ�န၍် မ�တသ်�မ ပ�ကပ်��တည်�။  

 

 သမ�ဓ�လ�နက်��သ� အခ�၌လည�် တစ်မ� ��တည်��သ� အ���က��သ� က��မင�်စ�� မ�တ၍် �နရတတ၏်။ 

တစ်�ခ��အ���မ��� မထင်လ��ခင�်�က�င�် ထ��အ��� အသစအ်ထ��မ���က�� မ�တရ်န် �က�င�်ကစ��ကမ် ကင�်လ�က် 

ရ��၏။ ဤသ�� �က�င�်ကမစ��က်ရပ� မ�တ်�နက�က��သ� သကသ်ကသ်�သ��င�် မ�တ�်နရ�သ��က�င�် အ��ထ�တ်မ 

�လ���လ�က်ရ��၏။ တ်တက် �က�ပ�န�်န�သ�စ�က�� ရ�တဆ်��ရ�၌ အ��ထ�တ်မ �လ����နသက��သ�� ပငတ်ည်�။ 

ထ���က�င�် အ����င�်မ�တ်မသည ်တစ်စတစ်စ�င�် �မ��မ��န၍် သ���တတ်၏။ မ�တ်မသည ်အ���လ���၍ ထ��င�်မင�်မ- 

ထ�နမ�ဒအ�ဖစ်သ�� ��ပ�င�်လ�သ���တတ်၏။ �ဖစ်တ��င်��သ� �ပ်န�မ်တ��၏ အက��၌ ထ��င�်မင�်မမ��� ပ�ဝငလ်�က် 

ရ���သ��က�င�် မ�တမ်�သမက��လည�် ထင်ရ���ပ�သစ�� မသ���င်ပ�။ ဤက�� သမ�ဓ�လ�န၍် မ�တသ်�မ ပ�က်ပ��တည�်။ 
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ည�မ�စပ��  
 ည�မ�စ�ခင်� သ�ဘ�ရ���သ� ဥ�ပက�၏ အစ�မ်��က�င�် ဝ�ရ�ယ�င�် သမ�ဓ�တ�� ည�မ�သ�အခ�၌က�� 

�က�င�်ကစ��က်မလည�် မလ�န၊် စ��စ��က်တည်ကည်မလည�် မလ�န၊် အထ�� �က�င�်ကမစ��ကရ်ဘ� �ဖစတ်��င်��သ� 

�ပ်န�မ်မ���လ� ထင�်ပလ�က် ရ��၏။ 

 ထင�်သ�အ����တ� မ���သည�်အတ�က်လည်� စ�တ်မပ� �လ�င�်။ ထင်တ��င်��သ� �ပ်န�မ်တ��က�� အလ��လ��ပင ်

မ�တသ်�လ�က် ရ��၏။ သ�တ��င�်�သ� အ���၌ စ��စ��ကတ်ည်ကညမ်လည�် ထင်ရ���၏။ ထ��သ���သ�က�လ၌  �ယ�ဂ� 

သည ်"မမ�တ်မ�ဘ� လ�တသ်����သ�အ��� မရ���တ��ပ�။ အလ���စ��ပင် သ�သည"်ဟ�၍ မ�တထ်ငရ်၏။ ဤဆ��ခ���သ� 

နည�်�ဖင�် သဒ��င�် ပည�, ဝ�ရ�ယ�င�် သမ�ဓ� စ�သ�တရ��တ��၏ ည�မစ�� �ဖစ�်ခင�်သ�ဘ�, ၄င်�တ��က�� ည�မ�စ�ခင်� 

သ �ဘ�သည် ဥ�ပက�သ�မ�ဇင ်မည၏်။  

ဤဥ�ပက�သ�မ�ဇင ်ထက်သနစ်�� �ဖစ်�သ�အခ�၌ သတ�စ�သ� တရ��တ��သညလ်ည်� အည�အမ 

ထက်သန ်ထငရ်���က�န၏်။ ထ��အခ� မ�တစ်ရ�အ���က�� မရ���က�ရပ�။ မ�တစ်ရ�အ���သည ်တစ်ခ�ပ��တစ်ခ� 

အဆင်သင�် �ဖစ�်ပလ�က် ရ��၏။ မ�တ်မ��အ�င်လည�် အထ�� �က�င�်ကမစ��ကရ်ပ�။ သ�အလ��လ��ပင ်မ�တသ်�လ�က် 

မ�တသ်�လ�က် �ဖစ�်နသက��သ�� ရ��၏။ မ�တ်စရ�အ���က�� မ��မ�်ရ�သ��က�င�် က�ရ�က�ရ� အ���၌ စ��စ��ကတ်ည် 

ကည်လ�က်သ� ရ��၏။ မ�တ်မ��သ�အ���က�� �ပ်သ�ဘ�မ, န�မ်သ �ဘ�မ, �ဖစ်ပ�ကသ်�ဘ�မ, အန�စ,ဒ�က, 

အနတမဟ� အထ��မစ�်စ��ရပ� မ�တ်��မ�ဖင�်ပင ်ရ�င်�လင�်စ�� သ�လ�ကရ်��၏။ သ�ပ��က��လည�် ယ��ကည်ဆ����ဖတ် 

လ�က် တစဖ်န�်ပန၍် မစ�်စ��ပ�။  

ဤသ�� မ�တသ်�မ ည�မ�သ�အခ�၌ တ���၍လည်� အ��မထ�တ်အပ်။ �လ��၍လည�် မ�ပ�အပ်။ တ���၍ 

အ��ထ�တ်လင ်ဝ�ရ�ယလ�န၍် ပ�က်သ���တတ်၏။ �လ��လ��ကလ်င် ဝ�ရ�ယ�လ���လ�န�်၍ ပ�ကသ်���တတ်၏။ 

ထ���က�င�် မ�လ မ�တသ်�မ�အတ��င�်သ�လင် အ��ခမပ�က် မ�တ်လ�က ်လ��ကအ်ပ်၏။  

(မဟ�စည်ဆရ��တ�်၊ ဝ�ပဿန�နည�်က�မ်�၊ ပ၊ ၄၃၆။) 

 

ဥ�ပက�သ�မ�ဇင် �ဖစ�်က�င�်တရ�� ၅-ပ�� 
၁။ သတဝ�တ��၌ လ�စလ်�ထ���ခင်�၊ (က��က�င�်�ဖစ်လ�က, ပ���တ�� �န�က်ဘဝသ���က, သင်ဘ�က�� စ��မည်နည်�၊ က�သ�လင ် 

မ�မ�ဥစ�ဟ� ဆင�်ခင်၊ ပရမတအ���ဖင�် သတဝ�ပငမ်ရ��။ သင်မည်သ�က�� �မတ်����နသနည်�၊ ဤသ�� သတဝ�မဟ�တသ်ည်၏ 

အ�ဖစ်က�� ဆင်�ခင်) 

၂။ သခ�ရတ��၌ လ�စ်လ��ခင်�ထ���ခင်�၊ (ပစည�်မ�နသ်မ က�ရင်�ဟ�င်�ပ�က၊် ပစည�်ဟ�သည ်အခ��ကအ်တန�်မသ�) 

၃။ ၂-ခ��သ� သတဝ�,သခ�ရတ��၏ အ�ပ၌ မက�်မ�မက�� �ရ��င်က်�ခင�်၊ (သ��သမ��မ���အ�ပ, တပည�်ရဟန�်,  

သ�မ�ဏမ��� အ�ပ၌ စ��လမ�်ခ�စခ်င်၊ ပစည�်စ��, ထ�မခ�။) 

၄။ သတဝ�,သခ�ရတ��၌ လ�စလ်�သ�က�� ဆည�်ကပ်�ခင်�၊ 

၅။ ဥ�ပက�သ�မ�ဇင၌် စ��မ�စ�� သက်ဝင�်ခင်�၊ 

 

 မ�တခ်�က်။ သက်ရ��မ���က�� သတဝ�-ဟ� �ခ၏။ သက်မ��ပစည�်မ���က�� သခ�ရ-ဟ� �ခ၏။ 
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ဥ�ပက�သ�မ�ဇင၏် လကဏ�ဒ� စတ�က 

 ဥ�ပက�က, ည�မ�စသည်၊ (သမဝ�ဟ�တလကဏ� ဥ�ပက�) 

 တဖက်လ��က်�ခင�်, ပယခ်�င်�တတ်သည်၊ (ပကပ�တ�ပ�စဒ ရသ�) 

 လယ်ဗဟ��မ, ခ� �နက်��နသည်၊ (မဇတဘ�ဝ ပစပ�န�) 

 ���စ���က�င်�, �င�်မ�င်�တ��ပသည။်  

(မဟ�စည် ဆရ��တ�်၊ ဓမ�ဒသန��ဆ�င်ပ�ဒမ်���မ�) 
 

 

(၅) သစ�အပ��င်� 
အရ�ယသစ� 

 ဘ�ရ��အစရ���သ� အရ�ယ�ပ�ဂ�လ်တ��သ� ပ��ငပ်��င်��င်��င ်သ�အပ်�သ��က�င�် အရ�ယသစ� ဟ��ခ၏။ 

တနည်� - မ�ဖ�က်မ�ပန ်မ�နက်နက်�န�်သ� သစ�တ��က�� အရ�ယ�သစ�ဟ� �ခ၏။ (�က�င�်�က�င်�, 

မ�က�င်��က�င်�၊ မ�ဖ�က်မ�ပန ်မ�နက်နမ်က�� သစ�-ဟ� �ခသည။်) 

 

အရ�ယသစ� �လ�ပ�� 
၁။ ဒ�ကသစ� = ဆင်�ရ�အမ�နတ်ရ��။ (�လ�က�စ�တ် ၈၁-ပ��၊ �လ�ဘက်�သ� �စတသ�က ်၅၁-ပ��၊ �ပ် ၂၈-ပ��) 

၂။ သမ�ဒယသစ� = ဆင�်ရ��ဖစ�်က�င်� အမ�နတ်ရ��။ (�လ�ဘမ�စ�တ ်၈-ပ��၌ ယ�်�သ� တဏ��, �လ�ဘ) 

၃။ န��ရ�ဓသစ� = ဆင်�ရ�ခ�ပ်င�မ်�ရ� အမ�နတ်ရ��။ (န�ဗ�န)် 

၄။ မဂသစ� = န�ဗ�န�်ရ�က်�က�င်� အမ�နတ်ရ��။ (မဂ်စ�တ်�လ�ခ�၌ရ���သ� မဂင်ရ�စပ်��)  

 

ဒ�ကသစ� 
ဒ�က ၁၁-မ� �� 

၁။ ပဋ�သ��နရ�ခင်� ဇ�တ�ဒ�က၊ 

၂။ အ��ရ�ခင်� ဇရ�ဒ�က၊ 

၃။ �သရ�ခင်� မရဏဒ�က၊ 

၄။ စ���ရ�မ်ပ��ဆ��ရ�ခင်� �သ�ကဒ�က၊ 

၅။ င���က��မည်တမ်�ရ�ခင်� ပရ��ဒဝဒ�က၊ 

၆။ က��ယ်ဆင�်ရ��ခင်� ဒ�က၊ 

၇။ စ�တ်ဆင်�ရ��ခင်� �ဒ�မနဿ၊ 

၈။ �ပင�်စ�� ပ�ပန�်ခင�် ဥပ�ယ�သ၊ 

၉။ မခ�စမ်�စသ်က်�သ� သတဝ�, သခ�ရဝတတ���င�် �တ�ဆ���ပ�င�်သင်� ဆကဆ်�ရ�ခင်� ဒ�က၊ 

၁၀။ ခ�စ်ခင်�စသ်က်�သ� သတဝ�, သခ�ရဝတတ���င�် က��က���က��က�င်� မဆကဆ်�ရ�ခင�် ဒ�က၊ 

၁၁။ အထက်ပ� ဇ�တ�ဒ�ကစ�သ� ၁၀-မ� ��တ��သည ်"င�မ��မ�ဖစလ်င် �က�င်��လစ�"ဟ�    



သတ�ပ�န်သ�တ် မ�တ်စ� 79 
 

      �တ�င�်တအပ်သညက်�� မရသ�ဖင�် ဆင�်ရ��ခင�် ဒ�က။ 

 

ဒ�က ၇-မ� �� 
၁။ ဒ�ကဒ�က 

၂။ ဝ�ပရ�ဏ�မ ဒ�က 

၃။ သခ�ရ ဒ�က 

၄။ ပဋ�စ ဒ�က 

၅။ အပဋ�စက ဒ�က 

၆။ ပရ�ယ�ယ ဒ�က 

၇။ အပရ�ယ�ယ ဒ�က 

 

ဒ�ကဒ�က။ ။က��ယ၌်�ဖစ် �သ� ဆင�်ရ�, စ�တ်၌�ဖစ�်သ� ဆင်�ရ�က�� ခ�စ��မအ���ဖင�် မခ�သ��သ��က�င�်၄င်�၊ 

သ�အမညအ်���ဖင�် ဒ�ကမည�်သ��က�င�်၄င်� ဒ�ကဒ�က(ဆင်�ရ�သည�် ဆင�်ရ�) မည်၏။ 

 

ဝ�ပရ�ဏ�မ ဒ�က။       ။သ�ခ�ဝဒန�သည် �ဖ�က�်ပန�်ပ��က်က�ယ် က�နဆ်����ခင�်�ဖင�် ဆင�်ရ��ခင်�၏ အ�က�င်��ဖစ ်

�သ��က�င�် ဝ�ပရ�ဏ�မ ဒ�ကမည၏်။ 

 (သ�ခ�ဝဒန�သည ်သ��ပ��ကက်�ယ်သ����သ�အခ� သ�က�� �အ�က�်မ�၍ မ�နသ�မက�� �ဖစ�်စတတ်၏။ ဥပမ�- 

ပစည�်�ပ�မ���သ�မ�� ထ��ပစည�်မ��� �ပ��ကပ်�ကသ်���လင် ဆင်�ရ�သက��သ��၄င်�၊ သ��မယ��စသည ်အ�ခအရ��ဖင�် ခ�မ�်သ� 

�န�သ�သ�မ�� ထ��အ�ခအရ�မ��� ပ�ကစ်��က��က��သ���လင် ဆင်�ရ�ရသက��သ��၄င်� �ဖစ၏်။ ထ���က�င�် ဝ�ပရ�ဏ�မဒ�ကမည၏်။) 

 

သခ�ရဒ�က။ ။ဥ�ပက��ဝဒန�သည်၄င�်, ကင်��သ� �တဘ�မက သခ�ရတရ��တ��သည၄်င်� �ဖစ�်ခင်� 

ပ�က်�ခင်�က မ�ပတ်��ပ်စက်အပ်�သ��က�င�် သခ�ရဒ�က မည၏်။  

 (က�မဘ��, �ပဘ��, အ�ပဘ��ဟ��သ� ဘ��သ���ပ��တ��၌ အတ�င်�ဝင်�သ� �ပန်�မတ်ရ��တ��က�� �တဘ�မက သခ�ရဟ� 

�ခ၏။ ဤအရ�၌ သ�ခ�င�် ဒ�ကတ��က�� အသ��အ�ခ�� ဒ�ကမ���အ�ဖစ ်�ပထ���သ�်လည�် ၄င်�တ��သည ်�ဖစ�်ခင�်,ပ�က�်ခင်�၏ 

အ��ပစ်က ်ခ�ကရ�သ��က�င�် ဤသခ�ရဒ�က၌ အတ�င်�ဝင်ကသညသ်�။) 

 

ပဋ�စ ဒ�က။ ။န��က��က်�ခင�်, ခ��န��ခင�်, ရ�ဂ�က�င�်�ဖစ်�သ� ပ��လ�င�်ခင်�, �ဒ�သ�က�င�်�ဖစ�်သ� ပ� 

�လ�င်�ခင�် အစရ���သ� က��ယ်ထ� စ�တထ်�၌�ဖစ�်သ� က�ငန်�ခ�ခက် ��ပ်စက�်ခင�်သ �ဘ�သည ်�မ�ကည�်မ� သ���င ်

�သ��က�င�်၄င�်, ��ပ်စက်မဗ��ပ�ရ၏ မထငရ်����သ��က�င�်၄င်� ပဋ�စ(ဖ���က�ယ်�သ�)ဒ�ကမည၏်။ အပ�ကဋ 

(မထင်ရ����သ�)ဒ�ကဟ�လည�် ဆ��၏။ 

 

ပရ�ယ�ယ ဒ�က။      ။ဒ�ကဒ�ကက�� ခ�နထ်��၍ ကင်��သ� သစဝ�ဘင်�၌လ��သ� ဇ�တ�အစရ���သ� ဆင်�ရ�အ��လ��� 

သည ်ထ��ထ��က��ယ်စ�တ ်ဆင်�ရ�၏ တည်ရ�အ�က�င်� �ဖစ�်သ��က�င�် ပရ�ယ�ယဒ�က-ပရ�ယ�ယ်ဆင�်ရ� မည၏်။ 
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န�ပရ�ယ�ယ ဒ�က။ ။ဒ�ကဒ�ကက��မ� တကယ�်ဆင�်ရ� အစစ်�ဖစ�်သ��က�င�် န�ပရ�ယ�ယဒ�က-မ�ခ�ဆင်�ရ�ဟ� 

ဆ��အပ်၏။ 

 

၁။ ဇ�တ�ဒ�က။ ။ မ���စ��က�န�်သ� ဆင�်ရ�တ��၏ တည်ရ� အ�က�င်��ဖစ�်သ��က�င�် ဇ�တ�သည ်ဒ�ကမည၏်။ 

 

ဇ�တ�ဟ�သည် 
 ၁။ဇ�တ�= (သတဝ�တ��၏) �ရ��ဦ�စ�� �ဖစ�်ပလ��ခင်�, 

 ၂။သ��တ�= �ပည�်စ��စ�� �ပလ��ခင�်, 

 ၃။သက�= ဥခ��တ�င်�, အမ�ဝမ်�တ�င�်သ�� သကဝ်င်�ခင�်, 

 ၄။အဘ�န�ဗတ�= က��ယထ်င်ရ��� �ဖစ�်ခင်�, 

 ၅။ခ�န� ပ�တ�ဘ��ဝ�= ဘဝသစခ်�တ��၏ ထငရ်����ဖစ�်ခင�်, 

 ၆။အ�ယတန�န� ပဋ�လ��ဘ�= စကစ�သ� အ�ယတနတ��က�� တဖနရ်�ခင်� �ပတည်�။  

 

သမ�တ�ကထ��င�် ပရမတကထ� 
 ဇ�တ�, သ��တ�, သက�, အဘ�န�ဗတ�-ဤ�လ�ပ���သ� ကထ�သည ်သမတ�ပညတ်�ဖစ�်သ� တရ�� 

တ��က�� �ဟ��က�င်� ကထ�မည၏်။  

ခ�န� ပ�တ�ဘ��ဝ�-ဟ��သ� ကထ�သညက်�� ပရမတ�ဖစ�်သ� ခ�က�� �ဟ��က�င်� ကထ�မည၏်။ 

ဇ�တ�အခ��က်၌ ခ� ၁-ပ��, ခ� ၄-ပ��, ခ� ၅-ပ��တ��၏သ� ထင်စ���ဖစ�်ခင�် �ဖစ်၏။ ပ�ဂ�လ်၏ �ဖစလ်��ခင�် 

မဟ�တ်။ ထ��ခ�တ��၏ ထငရ်����ဖစလ်��ခင်�က�� "ပ�ဂ�လ်�ဖစလ်�သည"်ဟ� ဆ���ခင်�သည ်�ခ�ဝ��ခင်�မသ� 

�ဖစသ်ည။်  

 

ဇ�တ�အရ။ ။ဤဒ�ကသစ�က�� အက�ယ�်ပရ�၌ အမ�ဝမ်�၌ က�န�်�အ�င်�ရက�န�်သ� သတဝ�တ��အ�� ပဋ�သ � 

တည်သညမ်�စ၍ အမ�ဝမ်�မ� ထ�က်သည�်တ��င�်အ�င် �ဖစက်�န�်သ� ခ�တ��က�� ယ�ရမည်။ ဤမ�တပ��က�န�်သ� 

သ��သဒဇ, ဥပပ�တ်သတဝ�တ��အ�� ပဋ�သ�ခ�တ��က��သ�လင ်ဇ�တ�သဒ�က �ဟ�သညဟ်� မ�တရ်မည်။  

 

++++++++ 

 

၂။ ဇရ�ဟ�သည်- 
 ဇရ�- အ���ခင်�၊ ဇ�ရဏတ�- ရင�်�ရ�်�ခင်�၊ ခ�စ�- သ���က� ���ခင်�၊ ပ�လ�စ�- ဆ��ဖ�ခင်�၊ ဝလ�တစတ�- 

အ�ရတ�န�်�ခင်�၊ အ�ယ��န� သ�ဟ�န�- ဇ�ဝ�တဟ��ခ�သ� အသက်�ပ်၏ ဆ�တယ်�တ�်ခင်�၊ ဣ�ယ�န� ပရ�ပ��က�- 

စကစ�သ� ဣ�တ��၏ ရင�်�ခင�်-က�� ဇရ�ဟ� �ခသည်။ 
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ဇရ� ၂-မ� ��။ ။တည်ဆ�ခဏ 'ဌ�'ဟ��သ� သခတလကဏ�သညလ်ည�် ဇရ�မည၏်။ ဆ��ဖ, သ���က� �� 

စသည�်ဖင�် သမ�တအ်ပ်�သ� ခ�အစသ်�န၌် တစ်ဘဝတည်�၌ အတ�င်�ဝင�်သ� ခ�တ��၏ ရင�်�ရ�် 

�ဟ�င်��မ်�သည်၏ အ�ဖစသ်ညလ်ည်� ဇရ�မည၏်။  ဤအရ�၌ ရင�်�ရ�်�ဟ�င်��မ်�သည၏် အ�ဖစ်ဟ��သ� 

ထ��ဇရ�က�� ဤအရ�၌ ဆ��လ��သည။်  

 

ဇရ�က�� မ�မငရ်။       ။အထကပ်� စက��ရပ်မ���သည် ဇရ�၏ ရင�်�ရ�်လ�ပ��, �ဖ�က�်ပန်လ�ပ�� အ�ခင�်အရ�မ���က�� 

န�်ပ�သ� စက��မ���သ� �ဖစသ်ည။် ဇရ�အဟ�န ်��ပ်စကခ်�ရ�သ�သ�အ�� ထ��ဇရ�၏ အက� ��ဆက�်က�င�် 

အသ��အ�ရမ��� ရင�်လ�၏။ သ���မ��� က� ��လ�၏။ ဆ�ပငမ်��� တ��ဖ���ဖ� �ဖလ�၏။ အ�ရမ��� ��ခ�ကက်� 

တ�န�်လ�၏။ မ�က်စ�မ��� မနလ်�၏။ ဤသညတ်��က�� မ�ကစ်��ဖင�် �မငရ်�သ��က�င�် ထငရ်����သ� ပ�ကဋဇရ�ဟ� 

�ခ၏။ 

 သ���သ�် ၄င�်တ��မ�� တကယ�်ဇရ�အစစ် မဟ�တ်က�န။် တကယ�်ဇရ� အစစ်သညက်�� မ�က်စ��ဖင�် မ�မင ်

�က�င်��သ� "န စကဝ��ညယ�ဓမ"သ� �ဖစသ်ည။် ဥပမ�- �လဆင်���မ�င�် တ��ကသ်�ဖင�် သစပ်င်စသည ်

တ��သည ်ပ�က်စ��က�နလ်�က် �လလမ်��က�င်�သည် ထငရ်���က�န်ရစ၏်။ သ���သ�် ထ��လမ်��က�င်�သည် 

�လမဟ�တက်�န။် �လတ��က်မ�က�င�် အက� ��ဆက�်ဖစ်�ပလ�သည�် ပ�ကစ်��မလမ်��က�င�်သ� �ဖစသ်ည်။  

 

အ���ခင်� ဒ�ကမ���။ ။��ခလက်အဂ�တ��၏ အ��နည�်�ခင်��က�င�်၄င�်၊ မ�က်စ�စ�သ� ဣ�တ��၏ မနမ်င�် 

�ဖ�က်�ပန်�ခင�်�က�င�်၄င�်၊ �ပ� ��သ�အရ�ယ်၏ ပ�ကစ်���ခင်��က�င�်၄င�်၊ ခ�နအ်��၏ ဆ�တ်ယ�တ်အ��နည်� 

လ��ခင�်�က�င�်၄င�်၊ သတ�, ဝ�ရ�ယ, ပည�တ��၏ �ပ��ကက်�ယ် ကင�်က���ခင�်�က�င�်၄င�်၊ မ�မ�၏ သ��သမ��, ဇန�� 

မယ��တ��က "အဖ���က��" "သကက်���အ��" စသည�်ဖင�် မ��မ�သ �စ�င�်��မ�င်�၍ �မ�င�်မ� �မညတ်�နခ်�ရ�ခင်� 

�က�င�်၄င်�၊ အ���သ�သ�၏ က��ယ်စ�တ၌် �ဖစ်ရ�သ� ဆင်�ရ�အ�ပ�င်� မ�နသ်မသည ်ဤအ���ခင်� ဇရ� �က�င�်ပင် 

�ဖစရ်၏။  

+++++ 

 

၃။ မရဏဟ�သည်- 
 စ�တ�-�ရ��လ���ခင်�၊ �ဘ�ဒ�-ပ�က်စ���ခင်�၊ အရဓ�န�- က�ယ်�ပ��က်�ခင�်၊ မစမရဏ�- �သဆ����ခင်�၊ 

က�လ� က�ရ�ယ�- �သ�ခင်�က�� �ပ�ခင်�၊ ခ�န� �ဘ�ဒ�- ခ�တ��၏ ပ�ကစ်���ခင�်၊ က�ဠဝရဿ န��က�ပ�- 

က��ယ်�က�င်က�� ပစခ်��ခင်�၊ ဇ�ဝ�တ��ယဿ ဥပ�စ�ဒ�- ဇ�ဝ�တ��ဟ� �ခ�သ� အသက်၏ �ပတ်စ��ခင�်-က�� 

�ခသည်။ 

 "ခ�တ��၏ ပ�က်စ���ခင်�၊ ဇ�ဝ�တ� �ဟ� �ခ�သ� အသက်၏ �ပတ်စ��ခင�်" ဤ�စခ်�သည ်ပရမတအ���ဖင�် 

��ပ�ဆ��သ���စ���သ� စက���ဖစ်ပ��၊ က�န်စက��မ���သည် �လ�က ��ပ����ဆ��စ်အတ��င�် �ဟ��တ�်မ��သ� သမတ� 

ကထ�မ��� �ဖစသ်ည်။  
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မရဏ ၂-မ� ��။ ။ ပ�က်ဆ�ခဏ 'ဘင်'ဟ��သ� သခတလကဏ�သညလ်ည�် မရဏ မည၏်။ တစ်ဘဝတည�်၌ 

အတ�င�်ဝင်�သ� ဇ�ဝ�တ��အစ၏် �ပတ်စ��ခင်�သညလ်ည�် မရဏမည၏်။ ဤတ�င် ဇ�ဝ�တ��အစ်၏ �ပတ်စ��ခင�် 

မရဏက�� ယ�ရမည်။ 

 

�သ�ခင်�ဆင�်ရ�။    ။�သအ��ဆ�ဆ� �ဖစ�်န�သ� မ�က�င်�မရ��သ�မ�� အက�သ��လ်က�, အက�သ��လ်န�မ�တ,် အက�သ��လ၏ 

အက� �� အပ�ယ်ဂတ�န�မ�တက်�� မ�ပတ် �တ��မင်�နရသည် �ဖစ၍်၄င်�၊ �သအ��ဆ�ဆ� �ဖစ�်န�သ� �က�င်�မရ��သ�မ�� 

ခ�စ်ဖ�ယဝ်တ�င�်စပ်�သ� �က�က�င်�ခ��ခ��ရ�ခင်�က�� သည�်မခ���ငသ်ည် �ဖစ၍်၄င�် စ�တ်ဆင�်ရ� �ဖစရ်၏။ 

 မ�က�င်�မရ��သ�, �က�င်�မရ��သ�ဟ� မခ��ဘ� သ�မညအ���ဖင�် အလ���စ���သ� သ�တ��မ��လည�် အစပ်အဖ��တ��က�� 

�ဖတ်�တ�က်တတ�်သ� �လတ��က အသည�်�လ���စ�သ� �သတ�င�်အရပ်က�� ထ���ဆ���ပ်စက�်ခင်�က�� ခ�ရက�နသ်ည ်

�ဖစ၍် အစပ်အဖ�� စသည်တ��၏ �ပတ်�ခင�်�က�င�်�ဖစ�်သ� သည�်မခ���င်�လ�က�်သ� မက�စ����င�်သ� က��ယ် 

ဆင�်ရ�သညလ်ည်� �ဖစ၏်။ ဤ�သ�ခင်�မရဏသည် ထ��က��ယ်ဆင�်ရ� စ�တဆ်င်�ရ�တ��၏ တည်ရ� အ�က�င်��ပ 

တည်�။ ထ���က�င�် �သ�ခင်�မရဏက�� ဒ�ကဟ�သည် �ဟ��တ�်မ��ပသည်။ 

 
မ�တ်ဖ�ယ်= မရဏ�တ� ဥတရ� ဒ�က� န�မ နတ� - �သရ�ခင်�ထက် ပ��လ�န�်သ� ဆင်�ရ�မညသ်ည ်မရ��။ (သ�၊၊၂၊၁၁၉။) 

 မရဏ�တ� မ�စနကသ�တ� န�မ နတ� - �သ�ခင်�မ� လ�တ�်သ� သတဝ�မညသ်ည ်မရ��။ (ဒ�၊၊၂၊ ၁၉၈။) 

 သ�ဗ ဘ�ယ� မစ�န� = �ဒ�သမကင်��သ��သ�သ�တ��င်� �သ�ခင�်က�� �က�က်က၏။ (ဓမပဒ၊ ပ�၊၃၂။) 

++++++++ 

 

၄။ �သ�ကဟ�သည်- 

 �ဆ�မ� ��တ��၏ ပ�က်စ���ခင်�၊ ဥစ�ပ�ကစ်���ခင်�၊ �ရ�ဂ���ပ်စက�်ခင်�၊ သ�လပ�ကစ်���ခင်�၊ အယ�ပ�ကစ်���ခင်� 

ဟ��သ� ဗ�သနင��ပ���င�် �တ��က�ရ၍�ဖစ�်စ၊ ��က်�ကည်င်�ဆ� ခ�ရ�ခင်�, ခ�ပ်���ငခ်�ရ�ခင�်စ�သ� ဆင�်ရ� 

�က�င်� တစ်မ� ��မ� ���င�် �တ��က�ရ၍�ဖစ်�စ, ၄င်�တ���င�် �တ��က�ရမည်က�� �တ��မ�၍�ဖစ�်စ၊ ဝမ်�နည်��ခင်�, 

စ���ရ�မ်ပ��ဆ���ခင်�သည ်�သ�က မည၏်။ ယင်��သ�ကသည ်သ�ဘ�တရ��က��ယ်အ���ဖင�် �ဒ�မနဿပင် 

�ဖစ�်သ�် လည်� အတ�င�်၌ �က��တ��လ�က် ပ��ဆ���ခင်� လကဏ�ရ��သည�် �ဒ�မနဿ အထ���ပတည်�။ 

 

�သ�က �မ��စ��။        ။�သ�ကသည ်သတဝ�တ��၏ �လ���က�� အဆ�ပ်လ���မ��က��သ�� ထ���ဆ���ပ်စကတ်တ်၏။  မ��ရ�ရ� 

ပ��လ�င်�သ� စ�်သ����မ��က��သ�� လ�နစ်��လည�် အထပ်ထပ် ပ��လ�ငတ်တ်၏။ အ���ခင�်, န��ခင်�, �သ�ခင်�စ�သ� 

အမ� ��မ� ���သ� ဆင်�ရ�က��လည�် အလ�နပ်င ်�ဖစ�်စတတ်၏။ ထ���က�င�် ယင်��သ�ကက�� ဒ�ကဟ� ဆ��အပ်�ပသည်။ 

 

၅။ ပရ��ဒဝဟ�သည်- 
 �ဆ�မ� ��တ��၏ ပ�က်စ���ခင်�အစရ���သ� ဗ�သနတရ�� င��ပ��တ���က�င�်၄င�်၊ ဖမ်�ဆ����ပ်စကခ်�ရ�ခင်� စသည်� 

ဆင�်ရ��ရ�က်�က�င်� တရ��တ���က�င�်၄င�် ဆ�����ပ�ကစ်��သ����သ� ပ�ဂ�လ်�င�် ပစည်�ဝတ၏ ဂ�ဏ်�က��ဇ�� 

မ���က�� ထ�တ�်ဖ��ပ�ဆ��လ�က် င���က��ခင်�က�� �ခသည။် (စ�တဇသဒ= စ�တ်�က�င�်�ဖစ�်သ� �ဖ�က်�ပန�်သ� 

အသ��ပ်) 
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၆။ဒ�က-ဟ�သည ်

 က��ယ်ထ�၌�ဖစ�်သ� ဆင်�ရ�သည ်ဒ�က-မည၏်။ ယင်�ဒ�ကသည ်သ�၏တည်ရ� က��ယ်က�� ��ပ်စကတ်တ်၏။ 

ထ���ပင ်စ�တ်ဆင�်ရ�က��လည�် �ဖစ�်စတတ်၏။ (ဒ�ကသဟဂ�တ် က�ယဝ�ည�ဏ်၌ရ���သ� �ဝဒန�) 

 

၇။ �ဒ�မနဿ-ဟ�သည် 
 စ�တ်ထ�၌�ဖစ�်သ� �လ���မသ�ယ��ခင်� ဆင်�ရ�သည် �ဒ�မနဿမည်၏။ ဤ�ဒ�မနဿသည ်စ�တ်က�� 

��ပ်စက်�ခင်� လကဏ�ရ��၏။ က��ယ်ဆင�်ရ�က��လည�် �ဖစ�်စတတ်၏။ ထ���က�င�် စ�တ်ဆင�်�ရ�က်�န�သ� 

သ�တ��သည ်ဆ�ပငတ်��က�� �ဖန�်က�၍ �မညတ်မ်� င���က�က�န၏်။ ရင်ဘတ်တ��က�� ထ�က�တ်က�န၏်။ ��မသ�� 

လ��လ��မ�်က�န၏်။ ဂမ်�ထ���ခ�က�န၏်။ အဆ�ပ်က�� စ��က�န၏်။ က��ဆ��ခ�က�န၏်။ ဤသ���သ� က��ယ်ဆင�်ရ�က�� ခ�စ�� 

ကရက�န၏်။ (�ဒ�သမ� �ဒ��၌ ရ���သ� �ဝဒန�) 

 

၈။ ဥပ�ယ�သဟ�သည်- 
 �ဆ�မ� ��တ��၏ ပ�က်စ���ခင်�အစရ���သ� ဗ�သနတရ�� င��ပ��တ���က�င�်၄င�်၊ ဆင�်ရ��က�င�် ဝတအ��� 

တ��က အ��ပ်စက်ခ�ရ�သ��က�င�်၄င�် စ�တ်ထ�၌ �ပင�်စ��ပငပ်န�်�ခင်�က�� �ခသည။် (�ဒ�သမ� �ဒ��၌ ရ���သ� �ဒ�သ) 

 

�သ�က, ပရ��ဒဝ, ဥပ�ယ�သ အထ�� 
 ဆ�က�� ခ�က်ရ�၌ အ���အတ�င်�မ�� ဆ�က�က်�န�ခင်�သည ်ဝမ်�နည�်�ခင်� �သ�က�င�်တ�၏။ က�က်အ��က��၍ 

ဆ�မ��� �ဝလ� �တက်�ခင်�သည ်င��သ�ထ�က်လ��ခင်� ပရ��ဒဝ�င�် တ�၏။ �ဝလ� �ပ���န�က် က�နရ်စ်�သ�ဆ�မ���၏ 

အ���အတ�င်�၌သ�လင် က�နခ်မ်�သ����အ�င် က�က်�ခင်�သည ်အတ�င်��ဆ�� �ဆ��က� လ�နစ်��ပ��လ�င�်သ� 

ဥပ�ယ�သ�င�် တ�၏။  

 

 �ဆ�င်။ အ���တ�င�် ဆ�က�က်၊ �သ�က တ�က၊် လ �တက် ပရ��ဒ။ 

  က�နခ်မ်��အ�င်သ�၊ က�က်မမ��၊ ဥပ�ယ�သ �ပ။ (အ��ခ�ပ သဂဟ်၊၄၈၁။) 

 

၉။ အပ�ယ သမ�ယ�ဂ ဒ�က 
 မခ�စမ်�စသ်က်�သ�, မ�န�်စရ��က�င်��သ�, မ�မ�၏ အက� ��မ��မ, ပ�က်စ��မက��သ� လ��လ���န�သ� 

ပ�ဂ�လ်မ���(သတဝ�)�င�် �တ�ဆ���ပ�င�်သင်� ယ�်တ���နရ�ခင�်၊ �စသ်စဖ်�ယ်ရ� မ�က�င်��သ�အ���(သခ�ရ)မ���က�� 

�မင-်က��-န�-စ��-ထ�-�နရ�ခင�်�က�င�် �ဖစ�်သ� ဒ�က။ 

 

၁၀။ ပ�ယဝ�ပ�ယ�ဂ ဒ�က 
 ခ�စ်ခင်�စသ်က်အပ်�သ�, မ�မ�၏ အက� ��တရ��က��သ� လ��လ���န�သ� ပ�ဂ�လ်မ���(သတဝ�)�င�် ခ��ခ�� 

�က�က�င�်ရ�ခင်�၊ �စသ်စဖ်�ယရ်� �က�င်��သ�အ���(သခ�ရ)မ���က�� �မင-်က��-န�-စ��-ထ��တ� မ�နရဘ� က��က�� 

�က�က�င�်ရ�ခင်��က�င�် �ဖစ�်သ� ဒ�က။ 
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၁၁။ ဣစ�တ�လ�ဘ ဒ�က- မ�မ�အလ��ရ��တ�က�� မရ�ခင�်�က�င�်�ဖစ�်သ� ဆင်�ရ� 
 လ��ခ�င်�တ�င�်တပ�လ�က် မရ။ ထ��မရ��င,် မ�ဖစ်��ငတ်�က�� လ��ခ�င်�ခင�်သည်လည�် ဆင်�ရ�၏။ "ဘဝသစ ်

�ဖစရ်�ခင်� ဇ�တ�၊ အ��မင�်ရင�်�ရ�်�ခင်� ဇရ�၊ ဖ���န�ရ�ခင်� ဗ��ဓ�၊ �သရ�ခင်� မရဏ၊ စ���ရ�မ်ပ��ဆ���ခင်�, င���က��ခင်�, 

က��ယ်ဆင�်ရ��ခင�်, စ�တ်�လ��� မသ�ယ��ခင်�, စ�တ်၏ အလ�နပ်ငပ်န�်�ခင်�မ���- င�မ�� မ�ဖစလ်င်, င�ဆ� �ရ�က်မလ� 

လင် �က�င်��လစ�"ဟ� လ��လ���တ�င�်တမ �ဖစ၏်။ ထ��မ�ဖစ်��ငသ်ည်က�� လ��ခ�င,်�ဖစ်ခ�င်�ခင�်သည် ဆင�်ရ�။  

 

 

တဏ��ဟ� သမ�ဒယသစ� မဟ�တ်ဘ��လ��? 
 ဤအရ�၌ လ��ခ�င်,�ဖစ်ခ�င�်ခင်� တဏ��သည ်သမ�ဒယသစ��ဖစပ်�လ�က ်အဘယ�်�က�င�် ဒ�ကဟ� ဆ��ရပ� 

သနည�်? ဟ� �မ�ဖ�ယ်ရ��၏။ ယခ�ဘဝ၌�ဖစ�်သ� �ပ်န�မ်မ�နသ်မသည ်�ရ��ဘဝက �ဖစ်ခ��ပ���သ�တဏ��လင ်

အ�က�င်�ရင်�ရ���သ��က�င�် ဒ�က၌ အတ�င�်ဝင်၏။ ထ���က�င�် မရ��င-်မ�ဖစ်��ငသ်ည်က�� လ��ခ�င်သည�်တဏ��  

က��ပင ်ဒ�က-ဟ� မ�တရ်�၏။  

 

အခ�ပ်အ���ဖင�် ဥပ�ဒ�နက� င��ပ��သ� 

 ဒ�ကသစ�က�� အက�ယ်�ပရ�၌ �မတ်စ��ဘ�ရ��သည ်ဇ�တ�အစရ��သည်မ�တပ�� ဤ၌ မ�ဟ�အပ်�သ� 

ဆင�်ရ�အလ���စ��သည် ဤဥပ�ဒ�နက�၌ သ�မ်�က���ယ�အပ်က�န၏်။ ဆင်�ရ�မ�နသ်မ ဥပ�ဒ�နက��င�် ကင�်သည် 

ဟ�၍ မရ���ပ။ မ��သည ်မ��စ�က�� ��ပ်စက်က�နသ်က��သ�� ဇ�တ�စသညတ်��သည ်ဥပ�ဒ�နက�တ��က�� ��ပ်စကက်�နလ်�က် 

ထ��ဥပ�ဒ�နက�တ��၌သ�လင ်�ဖစက်�န၏်။  

 ရ�င်��ပဦ�အ��။ ဥပ�ဒ�နက�တ��၏ အစ�ဖစ်�သ� ဆင�်ရ�သည ်ဇ�တ��ပတည်�။ အလယ၌် ဆင�်ရ�သည ်ဇရ� 

�ပတည်�။ အဆ���၌ ဆင်�ရ�သည ်မရဏ�ပတည်�။ �သခ�န��၌�ဖစ်�သ� ဆင�်ရ�တ��က ��ပ်စက�်ခင်��က�င�် စ�တပ်� 

�လ�င်�ခင�် ဆင်�ရ�သည် �သ�က�ပတည်�။ ထ���သ�ကက�� သည�်မခ���င်�ခင�်�က�င�် င���က��မည်တမ်��ခင်� 

ဆင�်ရ�သည ်ပရ��ဒဝ�ပတည်�။ ထ���မည်တမ်��ခင်��က�င�် က��ယ်၏ဆင�်ရ��ခင�်သည် ဒ�က�ပတည်�။ ထ��ဒ�က�ဖင�် 

အ��ပ်စက်ခ�ရ�သ�သ�အ�� ယင်�ဒ�က၌ အမ�က်�ဒ�သ�ဖစ်�ခင်��က�င�် စ�တ်၏ အ��ပ်စကခ်� ရ�သ� ဆင်�ရ�သည ်

�ဒ�မနဿ �ပတည်�။ �သ�က စသည်တ���က�င�် �ဖစ�်ပလ��သ� ပငပ်န�်�ခင်�, စ�တဓ်�တက်��ခင်�ရ��က�န�်သ� 

သ�တ��၏ ည�်တ����က�င်�ဆင�်ရ�သည ်ဥပ�ယ�သ�ပတည�်။ စ�တအ်လ��ပ�ကစ်��က�န�်သ� သ�တ��၏ အလ��၏ 

ပ�က်စ���ခင�်ဆင်�ရ�သည ်ဣစ�တ�လ�ဘ(လ��ခ�င�်တ�င�်တသညက်�� မရ�ခင�်) �ပတည�်။ 

 ဤဆ��ခ��သည�်အတ��င�် အထ��ထ�� အ�ပ���ပ��အ���ဖင�် ဆင�်ခင်ကည�်လင် ဥပ�ဒ�နက�တ��သညသ်�လင ်

ဒ�က-ဆင်�ရ�တ���ပတည�်။ သ���ဖစ၍် ဆင�်ရ�အ�ပ�င်�က�� တစ်ခ�ခ�င်��ပ�နလင ်မ���စ���သ� ကပ်ကမ�တ���ဖင�် 

�သ�်လည်� အက�နဆ်��ရန် မစ�မ်���င�်ပ။ ထ���က�င�် �ရတစ်�ပ�က၏် အရသ��ဖင�် သမ�ဒရ��ရအ��လ���၏ အရသ� 

က�� �ပသက��သ�� အမ�တ်မရ�� အလ���စ���သ� ဥပ�ဒ�နက�က�� ခ���၍�ပ�ခင်�င�� "သ�ခ��တန ပ�ပ�ဒ�နက� ဒ�က�"ဟ� 

�မတ်စ��ဘ�ရ�� �ဟ��တ�်မ�၏။ (မဟ�စည်ဝ�သ�ဒ�မဂ်၊ �မန်-�ပန၊် တ��-၃၊ �� ၄၂၅-၇။) 
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အထက်ပ� ဇ�တ�စ�သ� ဒ�က(၁၁)မ� ��သည ်အက�ယ်ဒ�ကမ����ပတည်�။ ၄င်�တ��က�� အက�်�ခ�ပ်လ��က် 

လင် ဥပ�ဒ�နက�-ဒ�က တစမ်� ��တည�်သ� �ဖစ်သည။်  

 

ဥပ�ဒ�နက�ဟ�သညမ်�� သတဝ�တ��င�်၏ သ�နတ်�င ်�မင်ခ��က,် က��ခ��က,် စသည်တ��၌ ထငရ်����ဖစ်�ပ 

�သ� �ပ်န�မ်တရ��မ��� �ပတည်�။ ဝ�ပဿန���ဏ်, မဂ�်�ဏ်တ���ဖင�် အန�စ, ဒ�က, အနတဟ� မသ�လင ်မသ�ရ-

�သ� ထ���ပ်န�မ်မ���က��ပင ်န�စ, သ�ခ, အတဟ� ထငမ်�တလ်�က(်စ��ယ�လ�က်) တဏ��,ဒ��တ���ဖင�် သ�ယ�စ��လမ်���င ်

၏။ ဤသ�� တဏ��,ဒ�� ဥပ�ဒ�နတ်���ဖင�် သ�ယ�စ��လမ်���င်�သ��က�င�် �မငခ်��က,်က��ခ��က ်စသည်မ�� ထငရ်����ဖစ ်

�ပ�သ� �ပ်န�မ်တရ��တ��က�� ဥပ�ဒ�နက�ဟ� �ခရသည။် တဏ��,ဒ��ဟ��သ� ဥပ�ဒ�န်တ��၏ သ�ယ�စ��လမ်�ရ� 

�ဖစ�်သ� ခ�မ���ဟ� ဆ��လ��သည။်  

ဝ�ပဿန��ယ�ဂ�သည ်ဥပ�ဒ�နတ်��၏ အ���နယပ်ယ်�ဖစ�်သ� ဤခ�တ��က��ပင် ၄င�်ဥပ�ဒ�နတ်��၏ 

က�က်စ��ရ� နယ်ပယ်အ�ဖစမ်� လ�တ၍် ဝ�ပဿန�၏ က�ကစ်��ရ� နယ်ပယ်�ဖစ ်�အ�င် မ�တရ်�ပသည်။ 

ထ���က�င�် က�မ်�ဂန်တ��၌ "ပ�ပ�ဒ�နက� ဝ�ပဿတ�= ဥပ�ဒ�နက� င��ပ��၌ ဝ�ပဿန�၏"ဟ� မ�န�်ဆ��ထ���လ 

သည်။ (မဟ�စည်ဆရ��တ�်၊ သတ�ပ�နသ်�တ်န�ဿယ၊ ��၊ ၂၁၆-၈။) 

 

 (�ဆ�င်) �ဖစ်, အ��, �သ�ရ�၊ စ���ရ�မ်�ဆ��၊ င���က�, က��ယန်�က�င်။ 

  �လ���မသ�၊ စ�တ�်ပင�်စ��၊ ပ�တ� ဆင်�ရ�ပင။် 

  မ�န�်သ��င�် တ��၊ ခ�စသ်� က��၊ ဆင�်ရ� အမ�နပ်င။် 

  မရတ� လ��၊ ဒ�ကဆ��၊ တ��တ�� ��ပ�ရလင်။ 

  စ��လမ်���င်ရ�၊ င��ခ�၊ သစ�ဒ�ကပင။်   

(မဟ�စည်ဆရ��တ�်၊ သစ��လ�ပ��တရ��) 

 

ခ�ဟ�သည်။     ။ခ-ဟ�သည ်'အစ�'ဟ��သ� အဓ�ပ�ယရ်��၏။ ထ���က�င�် �ပက ��-�ပ်အစ�၊ �ဝဒနက�- 

�ဝဒန�အစ� စသည်�ဖင�် သ�အပ်၏။ အစ�-ဟ� ဆ��သ�ဖင�် စပ���တ� စ�ပ���နသက��သ�� �ပ်�တ�, �ဝဒန��တ� စ�ပ���နသည် 

ဟ� မမ�တ်လင�်။ အတ�တ်�ပ်၊ အန�ဂတ်�ပ်၊ ပစပန်�ပ် ၃-မ� ��က�� ��ဏ်�ဖင�် စ��ပ�င�်ထ���ခင်�သ� �ဖစသ်ည။် ထ�� ၃-

မ� �� �ပ�င်�စပ်ထ���သ� အစ�က��ပင ်"�ပက�=�ပ်အစ�"ဟ� �ခသည်။ ထ��အတ� အတ�င်��ပ်,အ�ပင်�ပ်၊ ကမ်��သ� 

�ပ်-��သ��ပ်၊ ည���သ��ပ်-�မတ်�သ��ပ်၊ �ဝ��သ��ပ်-န���သ��ပ် တ��က��လည�် ��ဏ်�ဖင�် စ��ပ�င်�ထ���ခင်� 

သ� �ဖစသ်ည။် �ဝဒန�စသညက်��လည�် ဤအတ��င�် မ�တ်အပ်၏။  

 

၁၁-မ� ��က��မ� ခ�ဖ����င် 
 မညသ်ည�်တရ��မဆ�� အတ�တ်, အန�ဂတ,် ပစပနဟ်� က�လသ���ပ��က��လင် ထ��သ���မ� ��က�� စ��ပ�င်�၍ ခ� 

ဖ���က�င်�၏။ အဇတ+ဗဟ�ဒ(အတ�င�်+အ�ပင)် ၂-မ� ��က���ပ��လင်�သ�်၄င်�၊ သဠ�ရ�က+သ�ခ�မ(အကမ်�+အ�) ၂-

မ� ��က��လင�်သ�်၄င်�၊ ဟ�န+ပဏ�တ(ယ�တည်���သ�တရ��က တစ်မ� ��+မ�န�်မတ်�သ�တရ��က တစမ်� ��) ၂-မ� ��က�� 
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လင် �သ�်၄င�်၊ ဒ��ရ+သ��က (အသ�ခက်၍ ��ဏ်�င�်�ဝ��သ� တရ��ကတစ်မ� ��+အသ�လ�ယသ်�ဖင�် ��ဏ်�င�် 

န���သ� တရ��ကတစ်မ� ��) ၂-မ� ��က��လင် �သ�်၄င်� ထ�� ၂-မ� ��တ��က�� ��ဏ်�ဖင�်စ��ပ�င်�၍ ခ�ဖ����င၏်။  

 

န�ဗ�နက်�� ခ�မဖ��ရ 
 န�ဗ�နက်�� က�လသ���ပ��မ� လ�တ၍် က�လဝ�မ�တ်တည်�။ အဇတ-ဗဟ�ဒဟ� ၂-မ� ��မ�ပ��၊ ခ�က��ယ်၏ 

အ�ပင်ဘက်မ�� တည်�သ��က�င�် ဗဟ�ဒတစ်မ� ��သ� �ဖစ၏်။ သဠ�ရ�က-သ�ခ�မဟ� ၂-မ� ��မ�ပ��၊ သ�မ်�မ��သ� 

�က�င�် သ�ခ�မတစ်မ� ��သ� ရ��၏။ ဟ�န-ပဏ�တဟ� ၂-မ� ��မ�ပ��၊ �မတ�်သ��က�င�် ပဏ�တ တစမ်� ��သ��ဖစ၏်။ 

ဒ��ရ-သ��ကဟ� ၂-မ� ��မ�ပ��၊ အသ�ခက်သ�ဖင�် ��ဏ်�င�်�ဝ��သ��က�င�် ဒ��ရတစ်မ� ��သ� ရ၏။ ထ���က�င�် 

န�ဗ�နက်�� ခ�မဖ����င။် "ဗဟ�ဒ, သ�ခ�မ, ပဏ�တ, ဒ�ရ"ဟ��သ� �လ�မ� ��က�� အခ�င်�ခ�င်� က���ပ���တ��သည် 

မဟ�တ်၊ ဗဟ�ဒန�ဗ�နသ်ညပ်င ်သ�ခ�မလည�် မည၏်။ ပဏ�တလည်� မည၏်။ ဒ�ရလည်� မည၏်။ 

(�ဆ�င်)၁။ က�လ သ���ရပ်၊ အဇတ-်ဗဟ�၊ သဠ�ရ�က, သ�ခ�မ�င�်၊ ဟ�န-ပဏ��တ၊ ဒ��ရ-သ�က၊ က���ပ��မ�, 

     ခ ဖ���က�င်�သည။် 

  ၂။ န�ဗ�နသ်ညက်��၊ �စပ်�� မက��၊ မ� ဗဟ�ဒ၊ သ�ခ�မ�င�်၊ ပဏ�တ �ပ၊ ဒ��ရ တ�က်မ၊ တဘက်ရ၊  

      ခ ဝ�မ�တမ်ည်။  (အ��ခ�ပသဂဟ်၊၄၅၈-၉။) 

 

ဥပ�ဒ�န်�င�် ဥပ�ဒ�နက� 
 တဏ��သည ်သ�ယ�လ�က် စ��လမ်�၏။ ဒ��သည ်အထင်လ��လ�က ်စ��လမ်�၏။ ထ���က�င�် ထ�� ၂-ပ��က�� 

စ��လမ်�တတ်�သ� ဥပ�ဒ�န်-ဟ��ခ၏။ 

 ထ��တဏ���င�် ဒ��တ��သည ်စ��လမ်�အပ်-��င�်သ�, အစ��လမ်�ခ�ရ�သ� �လ�က�ခ�မ���က�� ဥပ�ဒ�နက�-

ဟ� �ခ၏။ �လ�က�တရ�တရ��မ���က�� မစ��လမ်���်င။  

 

ခ��င�် ဥပ�ဒ�နက� ၂-မ� �� 

 ခ�ဟ��သ� အမည်တ�င�်၌ ရထ��က်သမ �လ�က�+�လ�က�တရ� အ��လ���က�� သ�မ်�သ�င�်၍ ခ�ဖ���ပ�ခင်� 

င�� ပထမ ခ�-က�� �ဟ�သည။် (၄င်�တ�င် စ�တ ်၈၉-ပ��၊ �စတသ�က် ၅၂-ပ��၊ �ပ် ၂၈-ပ��) 

 �ယ�ဂ�မ���အတ�က် ဝ�ပဿန�ရန ်�လ�က�တရ��သက်သက ်ခ�ဖ���ပ�ခင်�င�� ဒ�တ�ယ ဥပ�ဒ�နက�-က�� 

�ဟ�သည်။ (၄င်�တ�င် �လ�က�စ�တ် ၈၁-ပ��၊ �စတသ�က ်၅၂-ပ��၊ �ပ် ၂၈-ပ��) 

 

ခ�(�လ�က�+�လ�က�တ်) ဥပ�ဒ�နက� (ဥပ�ဒ�န+ခ�) �လ�က�သကသ်က် 

�ပက� �ပ ဥပ�ဒ�နက 

�ဝဒန�က� �ဝဒန� ဥပ�ဒ�နက� 

သည�က� သည� ဥပ�ဒ�နက� 

သခ�ရက� သခ�ရ ဥပ�ဒ�နက� 

ဝ�ည�ဏက� ဝ�ည�ဏ ဥပ�ဒ�နက� 
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 (�ဆ�င်) ထင်လ��, သ�ယ�၊ စ��လမ်�တ�၊ �စ�်ဖ� ဥပ�ဒ�န်။ 

   င�, င�ဥစ�၊ စ����ငတ်�၊ ဥပ�ဒ�နက ်ခ�။ 

  �ပ်, �ဝ, သည�၊ သခ�ရ�၊ ဝ�ည�ဏ် ဤင��တန။် 

 

    (ပ��)  

၁။  �မငဆ်�ခဏ၌၊ မ�က်စ�န�� အဆင�်က၊ �ပ် ဥပ�ဒ�နက�။ 

  �မငတ်� သ�တ�က၊ န�မ်ဥပ�ဒ�နက�။ 

 ၂။  က��ဆ�ခဏ၌၊ န��န�� အသ�က၊ �ပ် ဥပ�ဒ�နက�။ 

  က��တ� သ�တ�က၊ န�မ် ဥပ�ဒ�နက�။ 

 ၃။ န�ဆ�ခဏ၌၊ ���ခ�င်�န�� အန��က၊ �ပ် ဥပ�ဒ�နက�။ 

  န�တ� သ�တ�က၊ န�မ် ဥပ�ဒ�နက�။ 

 ၄။ စ��ဆ�ခဏ၌၊ လ�န�� အရသ�က၊ �ပ် ဥပ�ဒ�နက�။ 

  အရသ�က�� သ�တ�က၊ န�မ် ဥပ�ဒ�နက�။ 

 ၅။ �တ�ထ�ဆ�ခဏ၌၊ က��ယ်န�� အ�တ�အထ�က၊ �ပ် ဥပ�ဒ�နက�။ 

  ထ�တ� သ�တ�က၊ န�မ် ဥပ�ဒ�နက�။ 

 ၆။ �က�သ�ဆ� ခဏ၌၊ �က�သ�မက၊ န�မ် ဥပ�ဒ�နက�။ 

  �က�သ�မ၏ တည်ရ��ပ်က၊ �ပ် ဥပ�ဒ�နက�။ 

      (မဟ�စည်ဆရ��တ�်၊ သစ�လ�ပ��တရ���တ�်။) 

 

ဒ�ကက�� သ�ပ�� 
 ဤသ�� �ဖစတ်��င်��ဖစတ်��င�်�သ� �ပ်န�မ်တ��က�� �ဖစဆ်�ခဏ၌ ၄င်�တ��၏ အသ��အသ���သ� သဘ�ဝ 

လကဏ� စသညတ်��က��လည�် သ�၏။ �ပ်၏ �ဖ�က�်ပန်�သ� လကဏ�, န�မ်၏ အ���ဆ�သ�� �တ်သ����ခင�် 

လကဏ�တ��က��လည�် သ�၏။ ထ��သ�� ဟ�တတ်��င�်မ�နစ်�� သ��ခင�်က��ပင ်- "ဣဒ� ဒ�က� ယထ�ဘ�တ� ပဇ�န�တ�" 

ဟ��သ� ပ�ဠ��တ�်�င�်အည� ဝ�ပဿန��ဖင�် ဒ�ကသစ�က�� ပ��င်��ခ��၍ သ��ခင်�ပငတ်ည�်။ 

 

ဗဟ�ဒသက်မ���ပ်မ���သည် ဒ�ကသစ�မမည်- 
 ဘ��သ���ပ��ရ�� သတဝ�တ��၏ သ�န်၌�ဖစ�်သ� က�မ, �ပ, အ�ပ တရ��တ��က��သ�လင် ဒ�ကသစ�- ဟ� 

ယ�အပ်၏။ သတဝ�တ��၏ အတ�ဘ�၌ အတ�င်�မဝင�်သ� ဗဟ�ဒသကမ်�� �ပ်တ��က��က�� ဒ�ကသစ�၌ ထည�်သ�င�်၍ 

မယ�အပ်။ အ�က�င�်မ�က��- ဗဟ�ဒသက်မ���ပ်တ��သည ်�ဖစ�်ခင်�,ပ�က်�ခင�်ရ��၍ အန�စ,ဒ�က မည်က�င���သ�် 

လည�် သမ�ဒယ�က�င�် �ဖစ�်ပသညက်�� မဟ�တ်ကက�န။် ထ���ပင ်မဂသစ��ဖင�် ခ�ပ်င�မ်��စ��င�်က�င�်�သ� 

တရ��လ� မဟ�တ်က�န။်  

 သ���ဖစ၍် အဝတ်စ�သ� ဗဟ�ဒဝတတ��က�� အ����ပလ�က ်က��လသ�မ�ဖစ်�စ�ခင်�င��၄င�်၊ အန�စ, အနတ 

အ�ဖစ်�ဖင�် ထငရ်����သ� ထ��ဗဟ�ဒ�ပ်တ���င�် င�်ယ�်၍ အဇတ၌ ထင်လ�ယ�်စ�ခင်�င��၄င�်၊ ဒ��ရ��ခ�က်ပ��၌ 
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အလ��လ��ထငလ်��သ� ဗဟ�ဒ�်ပတ��၌ ဝ�ပဿန�အပ်�သ�လ်ည်� သကမ်��ဗဟ�ဒ�ပ် ဟ�သမသည ်ပရ��ညယ� 

အရ�ယဒ�ကသစ�က�� မမည်ဟ�သ� မ�တအ်ပ်၏။ (မဟ�စည,် ဝ�ပဿန�နည�်က�မ်�၊တ��-၁၊ ��၊ ၄၅၈။) 

 
 

 

သမ�ဒယသစ� 
တဏ�� ၃-ပ�� 

၁။ က�မတဏ�� = က�မဂ�ဏ် အ���မ���၌ ဆ��လ�င်တပ်မက ်�စသ်ကတ်တ်သည�် တဏ��၊ 

၂။ ဘဝတဏ�� = ဘဝသည် မပ�က်မစ�� အမ�တည်�နသည်ဟ��သ� သဿတဒ���င�် တက��ဖစ�်သ� တဏ��၊ 

၃။ ဝ�ဘဝတဏ�� = ဘဝကင်��ပတ်�ခင�်၌ တပ်မကသ်ည�် ဥ�စဒဒ���င�်တက��ဖစ�်သ� တဏ��၊ 

 (�ဆ�င်) က�မတဏ��၊ �က�င်����ရ�၊ သ�ယ��စ်သကမ်၊ 

   ဘဝတဏ��၊ တည်မ�သ�၊ ထငလ်� �စသ်က်မ၊ 

  ဝ�ဘဝမ��၊ �ပတ်စ�သ�၊ ထငလ်� �စသ်ကမ်၊ 

  ဆင�်ရ�ပ���ရန၊် အ�က�င်�မ�န၊် သ���တန ်တဏ��၊ 

      (မဟ�စည်ဆရ��တ�်၊ သစ��လ�ပ��တရ��၊ ၂၀၃။) 

 

ဘဝတဏ�� ၄-မ� �� 

၁။ က�မဘ��သ��တ��အ�� မ�မ�၏ ရဆ�ဘဝ၌ သ�ယ�တပ်မကမ်၊  �န�ငအ်ခ�၌ လ��က�င်�, နတ်�က�င်�  

စသည ်�ဖစ်လ��မဟ��သ� က�မဘဝ၌�တ�င�်တမ ဘဝတဏ��၊ 

၂။ "သတဝ��က�င်သည ်မပ�က်မစ�� အမ�တည်�နသည်"ဟ� ယ�ဆ�သ� ဒ���င�်အတ��ဖစ�်သ�  တဏ��  

�ပတည်�၊ ဤ၌ 'ဘဝ'ဟ��သ� ပ�ဒ၏်အနက်က�� "အမ�ရ���နသည"်ဟ� �ပနရ်�၏။ အမ�ရ���န�သ�  

အ�ခင်�အရ�အ���ဖင�် သ�ယ��သ��က�င�် ဤသဿတဒ���င�် ယ�်�သ�ရ�ဂက�� ဘဝတဏ��ဟ� 

�ခသည်။ 

 ၃။ �ပ�ဗဟ�, အ�ပ�ဗဟ� ဘဝမ���က�� သ�ယ�တပ်မက�်သ� တဏ��၊ 

 ၄။ ရ,ထ���သ� �ပစ��န်, အ�ပစ��နတ်��၌ �စသ်ကသ်�ယ��ခင�်၊ မရ�သ�လင်လည�် ရလ���ခင�်တဏ��၊ 

 

ဝ�ဘဝတဏ��-ဟ�သည် 

 ဝ�ဘဝ-သဒ�သည ်"ဘဝ�ဖစမ် �ပတ်စ��ခင�် ဥ�စဒဒ��"ဟ�လည�် အဓ�ပ�ယရ်��၏။ "စည်�စ�မ်၏ �ပည�်စ���ခင်� 

�ဘ�ဂသမတ�"ဟ�လည�် အဓ�ပ�ယရ်��၏။ ဤ၌ ဘဝ�ပတစ်��ခင�် အယ�အဆ၌ စ��လမ်�တပ်မက�်သ� ဥ�စဒဒ���င�် 

တက��ဖစသ်ည�် တဏ��က�� ယ�ရမည်။ သ���သ�် အခ� ��သ� အ�န�က်တ��င�် ဘ�သ��ပနစ်�အ�ပ်မ���၌ ဤဝ�ဘဝ 

တဏ��က�� "စည်�စ�မ်က�� စ��လမ်� တပ်မက�်သ� တဏ��"ဟ� ဘ�သ��ပန်က၏။ အမ����ပတည်�။  

      (ဆရ��တ�်ဦ�သ�လ�န၊ အ��ခခ�ဗ�ဒဘ�သ�၊ ၂၀၂။) 
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တဏ�� ဘယ်မ���ဖစလ်�� ဘယ်မ��က�န�်သလ�? 

 ယ� �လ��က� ပ�ယ�ပ� သ�တ�ပ�၊ ဧ�တသ� တဏ�� ဥပဇမ�န� ဥပဇတ�၊ ဧတ န�ဝ�သမ�န� န�ဝ�သတ�။ 

 �လ�က၌ ခ�စ်ခင်�စသ်က်ဖ�ယ် သ�ယ�ဖ�ယ်သ �ဘ�ရ���သ� အ���မ� ��ဟ�သည ်ရ��၏။ တဏ���ဖစလ်င ်

ထ��ခ�စခ်င် �စသ်က်, သ�ယ�ဖ�ယ ်အ���မ� ��၌ �ဖစ၏်။ က�န�်ခ��သညရ်���သ�် ထ��အ���မ� ��၌ပင ်က�န�်၏။  

 

"ဥပဇတ�-�ဖစ၏်၊ န�ဝ�သတ�-က�န�်၏" ဟ�သည်- 
 �ရ��ဦ�စ�� �ဖစ�်ခင်�က�� ဥပဇတ�-ဟ��ခပ��၊ အဖနဖ်န ်အထပ်ထပ် �ဖစ�်ခင�်က�� န�ဝ�သတ�-ဟ� �ခ၏။ 

တနည်�- ထကလ��သ� ပရ�ယ��တဏ��က�� "ဥပဇတ�-�ဖစ�်ခင်�"ဟ� �ခပ��၊ စ��မ�စ�� သကဝ်င်တည်�န�ခင်� 

အ�သယတဏ��က�� "န�ဝ�သတ�-က�န�်၏"ဟ� �ခ၏။  

 

တဏ��အစစ ်၁၀၈ 
 တဏ��သ���ပ�� (က�မတဏ��, ဘဝတဏ��, ဝ�ဘဝတဏ��)က�� (အဆင်�, အသ�, အန��, အရသ�, အ�တ�, 

သ�ဘ�အ���ဟ��သ�) အ��� ၆-ပ���င�် ��မ�က ်(၃x၆=၁၈) ရ၏။ ၄င်�က�� (အတ�တ်, အန�ဂတ်, ပစပနဟ်��သ�) 

က�လ၃-ပ���င�် ��မ�က် (၁၈x၃=၅၄) ရ၏။ ၄င်�က�� တဖန် (အဇတ, ဗဟ�ဒ)ဟ��သ� သ�န ်၂-ပ���င�်��မ�က် 

(၅၄x၂=၁၀၈) ရ၏။ 

 (�ဆ�င်) တဏ��သ���တန၊် တညထ်���ပန်၊ အ�, က�, သန်-�င�် ��မ�က်။ 

   တဏ��အစစ်၊ တစရ်��ရ�စ၊် �ဖစ၏် က��ယ်မ���ရ�က်။  

 

တဏ���ပ�င်� ၁၀၈၀- 
 အ��� ၆-မ� ��, ဒ��ရ ၆-မ� ��, ဝ�ည�ဏ် ၆-မ� ��, ဖဿ ၆-မ� ��, �ဝဒန� ၆-မ� ��, သည� ၆-မ� ��, �စတန� ၆-မ� ��, 

တဏ�� ၆-မ� ��, ဝ�တက် ၆-မ� ��, ဝ�စ�ရ ၆-မ� �� အ���ဖင�် (၆x၁၀=၆၀) ရ��၏။ 

 ထ�� တဏ�� ၆၀-က�� တဏ��သ���မ� ��(က�မ, ဘဝ, ဝ�ဘဝ)�ဖင�် ��မ�က်လင(်၆၀x၃) ၁၈၀-�ဖစ၏်။ ၄င်�က�� 

သ�န် ၂-ခ�(အဇတ, ဗဟ�ဒ)�င�် ��မ�က်လင ်(၁၈၀x၂) ၃၆၀ �ဖစ၏်။ ၄င်�က�� က�လသ���ပ��(အတ�တ,် အန�ဂတ်, 

ပစပန)်�င�် ��မ�က်လင် (၃၆၀x၃) ၁၀၈၀- ရ၏။ 

 

 (�ဆ�င်) ��ခ�က်ဆယ် တဏ��၊ တည်�လပ�၊ ဏ��, က�, သန်-�င�် ��မ�က်။ 

    တစ်�ထ�င�်ရ�စဆ်ယ၊် တဏ��ကယ်၊ တကယ် က��ယ်မ���ရ�က်။  

 

+ + + + + + + + + +  
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န��ရ�ဓသစ� 
 

န��ရ�ဓသစ�ဟ�သည်- 
 သမ�ဒယသစ�မည�်သ� ထ��တဏ��၏ပငလ်င ်အကင်�မ��ခ�ပ်င�မ်��ခင�် သ�ဘ�၊ ထ��တဏ��က�� စ�န�်လတ ်

�ခင်� သ�ဘ�၊ လ�တလ်�တ်စ�န�်�ခင်�သ�ဘ�၊ တဏ��က�� ��ဖလတလ်��က�်ခင်�သ�ဘ�၊ မကပ်င�, မတ�ယ်တ��ခင်� 

သ�ဘ�က�� န��ရ�ဓသစ�ဟ� �ခ၏။  

 

န�ဗ�န၏် အ�ခ��အမည်မ���- 
 န�ဗ�နသ်ည ်အမ�နအ်���ဖင�် တစ်ခ�တည်�သ� �ဖစ၏်။ သ���သ�် အလ���စ���သ� သခတတရ��တ��၏ 

န�မည၏် ဆန�်က�င်ဘက်အ�နအ���ဖင�် မ���စ���သ� န�မညမ်��� �ဖစ်�ပလ�၏။ ထ��အမညအ်ခ� �မ��- 

ရ�ဂက�ယ�- ရ�ဂ၏ က�နရ်�န�ဗ�န၊် �ဒ�သက�ယ�- �ဒ�သ၏ က�နရ်�န�ဗ�န၊်  �မ�ဟက�ယ�- 

�မ�ဟ၏ က�နရ်�န�ဗ�န၊် တဏ�က�ယ�- တဏ��၏ က�နရ်�န�ဗ�န၊် အပဝတ�- သခ�ရတ��၏ မ�ဖစရ်� 

န�ဗ�န၊် အန�မ�တ�- သခ�ရ အရ�ပ်န�မ�တ ်မရ���သ� န�ဗ�န၊် အပဏ�ဟ�တ�- တဏ���ဖင�် မ�တ�င�်တ အပ်�သ� 

န�ဗ�န၊် အပဋ�သ�- ပဋ�သ�မရ���သ� န�ဗ�န၊် အဇ�တ�- �ဖစ�်ခင်�မရ���သ� န�ဗ�န၊် အဇရ�- အ���ခင်�မရ���သ� 

န�ဗ�န၊် အဗ��ဓ�- န��ခင်�မရ���သ� န�ဗ�န၊် အမတ�- �သ�ခင်�မရ���သ� န�ဗ�န၊် အ�သ�က�- စ���ရ�မ်ရ�ခင�် 

မရ���သ� န�ဗ�န၊် အပရ��ဒဝ�- င���က�ရ�ခင်�မရ���သ� န�ဗ�န၊် အ�ပ�ယ�သ�- �ပင်�စ��ပငပ်န�်ရ�ခင်� မရ���သ� 

န�ဗ�န၊် အသ�က�လ��- ညစ်�မ်�ရ�ခင်� မရ���သ� န�ဗ�န.် . . စသညတ်���ဖစ၏်။  

 

တဏ��ပယရ်င် ဘယမ်��ပယမ်လ�?... တဏ��င�မ်�ရင် ဘယမ်��င�မ�်မလ�?... 
 တဏ���ဖစစ်က် ခ�စခ်င်သ�ယ�ဖ�ယ်�ဖစ�်သ� ဒ��ရ��ခ�ကပ်��, အ�����ခ�ကပ်��... စသညတ်��၌ �ဖစခ်��၏။ 

ပယ်�သ�အခ�၌လည�် ထ��ခ�စ်ခငသ်�ယ�ဖ�ယ�်ဖစ�်သ� ဒ��ရ��ခ�က်ပ��, အ�����ခ�က်ပ�� စသညတ်��၌ပင ်တဏ��က�� 

ပယ်ရ၏။ တဏ��င�မ်�လင်လည�် ဤဌ�နမ���မ��ပင ်င�မ်�၏ဟ� ဆ��ရ�ပသည်။ 

ဥပမ�အ���ဖင�်- �တ�တ�င�်၌ �သ�င်�က�န်��န�သ� သ�ပ�နမ်���က�� အစ���ရမ� ဖမ်�ဆ��၍ အ�ပစအ်���လ�် 

စ�� စ�ရင်လ��က်၏။ သ�ပ�နက်�� အပ��သတ် သ�တ်သငလ်��ကရ်�ဌ�နသည ်အ�ခ��၌�ဖစ်�သ�်လည�် ထ��သ�ပ�န�်ဘ� 

�ဖစခ်��ရ� �တ�တ�င�်၌ပင် သ�ပ�န�်ဘ�ရန်မ��� င�မ်�သ���၏ဟ� ဆ��ရ�ပသည်။  

ဤ၌ တဏ��သည ်သ�ပ�န်�င�်တ�၏။ စကဒ��ရစ�သ� ဌ�နတ��သည ်သ�ပ�နထ်,ရ� �တ��င�်တ�၏။ သ�ပ�န ်

ရနက်�� အပ��သတ် ပယရ်�င်�လ��က်�သ� မင်�အစ���ရသည် အရ�ယ�မဂ်က န�ဗ�နက်�� အ����ပ၍ တဏ��က�� အကင်�မ�� 

ပယ်သတလ်��က်�ခင်��င�် တ�၏။ �တ�၌ သ�ပ�နရ်နမ်��� င�မ်�သ����ခင်�သည ်စကဒ��ရစသညတ်��၌ တဏ���န�က်ထပ် 

မ�ဖစ�်တ���ခင်�, အပ��သတ် ခ�ပ်င�မ်�သ����ခင�်�င�် တ�၏။  

 

န�ဗ�န၏် လကဏ, ရသ, ပစပ�န် 

 သ�လကဏ� န�ဗ�န�  = န�ဗ�န်၌ င�မ်��ခင်�လကဏ�ရ��၏။ 

 အစတ� ရသ�   = �ရ��လ���ခင်�, ပ�ကစ်���ခင်�, �သ�ခင်�ကင်�၏။ 
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 အန�မ�တပစပ�န�  = ပ��သဏ�န်န�မ�တ,် ကင်�ဆ�တ်�သ�အ���ဖင�် ��ဏ်ထ�၌ ထင၏်။ 

 

န�ဗ�န၌် ပ��သဏ�န် အထည�်ဒပ် မရ�� 

 �ယ�ဂ�သည် ဝ�ပဿန�စအ်ခ�၌ တ��င�်တ��င�် �ပ်န�မ်တ��၏ �ဖစပ်�ကသ်�ဘ�က�� သ�ဆ��ငရ်� အထည် 

က��ယ်�လ�မ���န�� တ��လ�က် သ��မင�်နတတ်၏။ ၄င�်က�� သခ�ရန�မ�တ်ဟ� �ခ၏။  �န�င်�ပနစ််�စ��လင်လည်� 

ထ��သ�ဘ�မ��� �ပန်ထငရ်���၏။ န�ဗ�နက်�� �တ��သ�အခ�၌က�� အင�မ်�ဓ�တ်သ� ရ���တ��၏။ ပ��သဏ�န,် 

အထည်�ဒပ်, အရ�ပ်န�မ�တ ်အ�နအ���ဖင�် မထင�်တ���ပ။ အ�ရ�င်အဆင�်, ပ��သဏ�န,် အတ�� အရ�ည် စသည ်

မရ���တ���ပ။ န�ဗ�နသ်ည ်အင�မ်�ဓ�တ်သ�ဘ�သ��ဖစ၍် ၄င်�၌ အထညဝ်တ မရ���ပ။  

 

န�ဗ�န်�င�်တ��သ� ဥပမ�မရ�� 

 မ�လ�မင�်က��က ရ�င်န�ဂသ�နက်�� "န�ဗ�နမ်�� အ�ရ�င်အဆင�်, အသ�ငသ်ဏ�န,် အရ�ယ်, အတ��င�်အရ�ည ်

ပမ�ဏက�� ဥပမ��ဆ�င်�ပလ�� ရပ�သလ��ဘ�ရ��"ဟ� �မ�၏။  

ထ��အခ� ရ�င်န�ဂသ�နက် "န�ဗ�နသ်ည ်အတ�မရ��။ အဆင်�စသညတ်���ဖင�် ဥပမ� �ဆ�င်�ပလ�� မရ��င�်ပ"ဟ� 

��ဖ၏။  

"န�ဗ�နသ်ည ်အရ��သ�ဘ��ဖစပ်�လ�က် အဘယ�်�က�င�် ဥပမ��ဖင�် မ�ပ��ငသ်ည်က�� အ�က�င်��ဖင�် 

ရ�င်��တ�်မ�ပ�"ဟ� �ပန�်လ�က်၏။  

"မင�်က��.. လ�တစ်�ယ�က်က သမ�ဒရ�ထ�၌ �ရမည်မရ��သနည�်၊ �ရသတဝ��ပ�င�် မညမ်ရ��သနည�်ဟ� 

သင�်က���မ�လင် သငဘ်ယ်သ�� ��ဖမည်နည�်?"  

"အရ�ငဘ်�ရ��... မ�မ�သင�်�သ� �မ�ခ�န�်မ� ��က�� �မ�သ�ဖင�် မ��ဖဘ�သ� ထ��လ��ကပ်�သညဘ်�ရ��" 

"မင�်က��... ထ��အတ�ပင်၊ န�ဗ�နသ်ည ်အရ��သ�ဘ�ပင် �ဖစ�်သ�်လည�် ဥပမ��ဆ�င်�ပ�ခင�်င�� မတတ်��င။် 

တန်ခ���ရ���သ�သ�သည် သမ�ဒရ�ထ�က �ရ�င�် သတဝ�က�� မညမ်ရ��သညဟ်� ��ပ���ငတ်န်ရ��သ�၏။ ထ��ပ�ဂ�လ်သည ်

န�ဗ�နက်��က�� ဥပမ��ဆ�င်၍ မ�ပ��င�်ပ" 

"မင�်က��... အ�ခ��အ�က�င်��ဖင�် ထပ်��ပ�ရလင် �ပ်မရ���သ� အ�ပ�ဗဟ�တ��၏ �ပ်အဆင�်စသည်က�� 

ဥပမ� �ဆ�င်�ပ��ငပ်�သ�လ�?" 

"မ�ပ��ငပ်�ဘ�ရ��" 

"မင�်က��... ထ��အတ�ပင် န�ဗ�န၏် အဆင်�စသညတ်��လည�် ဥပမ�စသည်�ဖင�်  �ဆ�င်�ပ�ခင�်င�� မတတ် 

��င�်ပ"။ (န�ဗ�န�ပသဏ�နပ ဉ�၊ မ�လ�ပဉ၊ ၃၀၃) 

 

မ��င�မ်�သလ�� 
 �လ�င်စ�ရ���နသ�ရ� မ��သည ်တဟ�န�်ဟ�န�်�တ�က်�လ�င်�န၏။ �လ�င်စ�ပမ�ဏက�� ကည�်၍ 

မ���တ�က် အက��အ�သ� ပ��သဏ�န်မ�� ထငရ်���၏။ �မင်�တ�ရ၏။ သ���သ�် ထ��မ���တ�ကသ်ည ်�လ�င်စ�က�န၍် 

င�မ်�သ����သ�အခ� ထ��င�မ်�မသ�ဘ�က�� ပ��သဏ�နအ်���ဖင�် လ��ကရ်��၍ မရ�တ���ပ။ င�မ်��ခင်�သ�ဘ� 

သကသ်ကသ်� ရ���တ��၏။ 
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 ထ��အတ� အဝ�ဇ�,တဏ�� ဟ��သ� က��လသဝဋ်က�� အ��ခခ�၍ ကမဝဋမ်��� �ဖစ်�နက၏။ ထ��က��က�င�် 

ဘဝသစ ်�ပ်န�မ်မ��� �ဖစပ်�က်�န၏။ ထ��ဘဝသစ၌် အ��,န�,�သ စ�သ� ဆင်�ရ�မ� ��စ�� ဒ�ကအဖ��ဖ��တ�� �ဖစ�်နကရ၏။ 

မ�ရင်�အ�က�င�် က��လသ��င�် ကမဝဋ်မ��� ခ�ပ်င�မ်�၍ ဘဝသစ်�ပ်န�မ်မ��� မ�ဖစ�်တ��ဘ� င�မ်�သ����ခင်� 

(န��ရ�ဓ)၌လည်� ပ��သဏ�နမ်ရ���ပ။ ဤသည်က��ပင ်"န�ဗ�န၌် အ�ရ�င်အဆင�် မရ��, ပ��သဏ�န ်န�မ�တမ်ရ��"ဟ� 

ဆ���ခင�်�ဖစ်သည။်  (မဟ�စည်ဆရ��တ�်၊ သစ��လ�ပ�� တရ���တ�်၊ ၂၄၅-မ� အက�်�ခ�ပ်) 

 

       
 

မဂသစ� 
 

သမ�ဒ�� - မ�နစ်���မင�်ခင်� 

အယ�မဝ အရ��ယ� အဂ�က� မ�ဂ�-(ဤအက�င�်လမ်�ပငတ်ည်�)- ဟ�သည ်

 အ�ခ���သ� တ�တ�တ��သည ်�က�ဆအပ်�သ� န�ဗ�န�်ရ�က�်က�င်� အက�င�်က�� ပယရ်���ပ��လင် အရ�ယ� 

တ�� သ��မငအ်ပ်�သ� မဂလ်မ်�အက�င�်က��သ� န�်ပ�ခင�်င�� "အယ �မဝ" ဟ�၍ ကန�်သတက်� န�်ပ�တ�် မ�၏။  

 

ဝသစ��င�် ဝ�ဝသစ� 

 �ရ��ဖစ�်သ� ဒ�က�င�် သမ�ဒယ သစ�၂-ပ��က�� ဝဋ၌်�ဖစ�်သ��က�င�် ဝသစ�ဟ� �ခ၏။ န��ရ�ဓ�င�် မဂ, 

သစ�၂-ပ��တ��သညက်�� ဝဋ်မ�ကင်��သ� �လ�က�တရ�သစ�(ဝ�ဝသစ�)မည်၏။  

 �ယ�ဂ�သည် "ခ�င��ပ��သည ်ဒ�ကသစ�တည်�၊ တဏ��သည ်သမ�ဒယသစ�တည်�"ဟ� ဆရ�သမ��ထ�၌ 

�က�ပ�နစ်�� သငယ်�ပ��လင် ကမ�န�်တရ��က�� ပ���မ��� အ��ထ�တ်အပ်၏။ �လ�က�တရ�သစ� ၂-ပ��က��က�� 

"လ��လ��အပ်, �စသ်က်အပ်, �မတ်���အပ်၏"ဟ� က��န�သငယ်�လ�က် အ��ထ�တအ်ပ်၏။ ဤ�လ�က�တရ�သစ� 

မ���က�� သ�မနပ်�ဂ�လ်မ��� က��ယ်ပ��င�်�ဏ်�ဖင�် မသ���င။် သ�တမယ��ဏ်, စ��မယ��ဏ်�လ�က်�ဖင�်သ� သ���င ်

�ပသည်။ "န��ရ�ဓသစ�ဆ��တ� ဘယ်လ��ဟ�ပ�"ဟ� က�မ်�ဂနတ်�� မ�န�်ဆ��ခ�ကအ်���ဖင�်၄င်�၊ ဆရ�သမ��မ���၏ 

��ပ�က��ခ�က်က�� မ�တသ်���သ�အ���ဖင�်၄င�်၊ က��န�မအ���ဖင�်၄င�် သ��ခင်�မ� ���ပတည�်။  

 တရ��အ��ထ�တ်�သ�အခ� ဝဋသ်စ� ၂-ပ��က��သ� ပ��အ��ထ�တ်ရ၏။ ဝ�ဝသစ� ၂-ပ��က��က�� 

အလ��ရ��အပ်�သ� တရ��ဟ� စ�တ်�တ်က� အ����ပ��မ လ��၏။ 

 

တစခ်�တည်��သ� ပဋ��ဝဓ��ဏ ်
  သစ��လ�ပ��က�� သ��သ�အခ�၌ တစ်ခ�တည်��သ� ပဋ��ဝဓ��ဏ်�ဖင�်သ�လင ်ထ���ထ�င်�သ�၏။ 

ဒ�ကသစ�က�� ပ��င�်�ခ��က� ထ���ထ�င�်သ�မ ပရ�ည�ပဋ��ဝဓ၊ သမ�ဒယသစ�က�� ပယ�်ခင်�ဟ��သ� ထ���ထ�င်�သ�မ 

ပဟ�နပဋ��ဝဓ၊ န��ရ�ဓသစ�က�� မ�က်�မ��က�်ပ�ခင�်ဟ��သ� ထ���ထ�င�်သ�မ သစ�က�ရ�ယ�ပဋ��ဝဓ၊ မဂသစ�က�� 

မ�မ�သ�န၌် �ဖစ�်စ�ခင်�ဟ��သ� ထ���ထ�င�်သ�မ ဘ�ဝန�ပဋ��ဝဓ။ 
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အဆင်�င��ဆင�်�ဖင� ်သ��ခင်� 
ဒ�က,သမ�ဒယဟ��သ�  �ရ��ဝဋသ်စ� ၂-ပ��က��- 

၁။ ဥဂဟ- သင်ယ��ခင်�,  

၂။ ပရ�ပ�စ�- အဖနဖ်န�်မ��ခင်�,  

၃။ သဝန- န�က���ခင်�,  

၄။ ဓ�ရဏ- �ဆ�င်ထ���ခင်�,  

၅။ သမသန- သ���သပ်ဆင�်ခင�်ခင်� (အ��ထ�တ်�ခင�်)- ဤသ�� �ရ��ဦ�စ�� သ��အ�င�်ပလ�ပ် အ��ထ�တ်ရ 

မည။် �န�က် န��ရ�ဓ,မဂဟ��သ� ဝ�ဝသစ� ၂-ပ��က��က�� "�စသ်စလ်��လ��အပ်�သ�တရ��"ဟ� သဝန- န�ယ� 

မ�တသ်���ခင်��ဖင�် သ��အ�င်�ပလ�ပ် အ��ထ�တရ်မည်။ 

အ�ရမဏ ပဋ��ဝဓ�င�် က�စပဋ��ဝဓ 
 န��ရ�ဓသစ�က�� အ����ပ�ခင်�ဟ��သ� ထ���ထ�င်�၍သ�မ(အ�ရမဏပဋ��ဝဓ)�ဖင�် ပ��၏။ က�န်�သ� 

ဒ�ကသစ�, သမ�ဒယသစ�, မဂသစ� ၃-ပ��တ��၌က�� ပ��င�်�ခင�်၍သ�မက�စ, ပယမ်က�စ, ပ���မက�စ-ဟ��သ� 

က�စအ���ဖင�် ထ���ထ�င�်၍သ�မ(က�စပဋ��ဝဓ)�ဖင�် ပ��၏။  

 

�မငခ်��သ�သစ��င�် နက်န��သ�သစ� 

 ဒ�ကသစ�သည ်�ဖစ�်ခင�်အ���ဖင�် ထငရ်���၏။ ဥပမ�-သစင်�တ်တ��ကမ်��သ�အခ�, ဆ��စ���သ�အခ� 

န�က�င်မဒ�က �ဖစ�်ပလ�မ ထငရ်���၏။ သမ�ဒယသစ�သညလ်ည်� ထမင�်စ��လ��ရ�, �ရ�သ�က်လ��ရ� စသည ်

တ��၌ �ဖစ�်ပလ�မ ထငရ်���၏။ သ���သ�်လည�် ထ��ဒ�က, သမ�ဒယတ��၏ လကဏ�က�� ထ���ထ�င�်သ�ရ�၌က�� 

နက်န�၏။ ထ���က�င�် ဤ�ရ�သစ�၂-ပ��သည ်�မင်��င်ခ�လ�� နကန်�၏။ (ဒ�ဒသတ� ဂမ�ရ�န�=�မင်ခ�လ�� နကန်�)။ 

 န��ရ�ဓ�င�်မဂ သစ�၂-ပ��တ��က�� သ��အ�င်အ��ထ�တ်ရ�ခင်�သည ်ဘဝဂ်ဘ��က�� လ�မ်�က��ငဖ်�� လကက်�� 

ဆန�်တန်�ရ သက��သ��၄င�်၊ အဝ�စ�က�� ထ�မ�ဖ�� ��ခက��ဆန�်ထ�တ်ရ သက��သ��၄င�်၊ အစ�တ�်ပ�င�် ၁-ရ� ခ��စ�တ်ထ���သ� 

သ��မ��ဖ���၏ အစ�န�်တစ်ခ��ဖင�် အစ�န�်တစ်ခ�က�� ထ�ရသက��သ��၄င�် �ဖစ်�န ၏။ ထ���က�င�် ဤ�န�က်သစ� ၂-ပ�� 

သည ်နက်န��သ��က�င�် �မငခ်�၏။ (ဂမ�ရတ� ဒ�ဒသ�န�=နကန်�လ�� �မငခ်�)။ 

 

�လ�လ��တ�� ၄-မ� ��, သ��တ�� ၁-မ� �� 

 ဤသ�� �မငခ်�လ�� နက်န��ခင်�, နက်န�လ�� �မငခ်��ခင်� သ�ဘ�ရ��က�န�်သ� သစ��လ�ပ��တ��၌ သငယ်��ခင်� 

စသညတ်��၏အစ�မ်��ဖင�် �ရ��အဖ��၌�ဖစ�်သ� ��ဏ်၏�ဖစ�်ခင�်က�� ရညရ်�ယ၍် "ဒ��က ��ဏ�= ဒ�ကသစ�၌ သ��သ� 

��ဏ်၊ ဒ�ကသမ�ဒ�ယ ��ဏ�= ဆင်�ရ��ဖစ�်က�င်� သမ�ဒယသစ�၌ သ��သ���ဏ်၊ ဒ�ကန��ရ��ဓ ��ဏ�= ဆင်�ရ� 

ခ�ပ်မ၌ သ��သ���ဏ်၊  ဒ�ကန��ရ�ဓ,ဂ�မ�န�ယ� ပဋ�ပဒ�ယ ��ဏ�= ဆင�်ရ�ခ�ပ်ရ�သ�� �ရ�က�်က�င�်အက�င�် 

မဂသစ�၌ သ��သ���ဏ်"ဟ� ��ဏ်�လ�မ� �� �ဟ��တ�်မ�၏။ သ���သ�် ထ���ထ�င�်၍ သ�ဆ�ခဏ၌က�� တစ်ခ�တည်� 

�သ� မဂ�်�ဏ်သည်သ�လင် �ဖစ၏်။ 
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သမ�ဒ�� ၅-မ� �� 
၁။ ကမဿကတ� သမ�ဒ�� = က��င�် က�၏အက� ��တရ��က�� သ��မင�်သ���ဏ်၊ 

၂။ စ��နသမ�ဒ�� = စ��န်စ�တ်၌ ရ���သ���ဏ်၊ 

၃။ ဝ�ပဿန� သမ�ဒ�� = ဝ�ပဿန���ဏ် (�ပန်�မ၂်-ပ��၊ ၄င်�တ��၏ �ဖစပ်�က၊် လကဏ�၃-ပ��တ��က�� သ��သ���ဏ်) 

၄။ မဂသမ�ဒ�� = မဂ�်�ဏ်၊ 

၅။ ဖလသမ�ဒ�� = ဖ��လ်��ဏ်၊ 

 

မဂင် သ���ပ�� 
မ�လ မဂင၊် ပ�ဗဘ�ဂ မဂင၊် အရ�ယမဂင ်ဟ� သ���မ� ��ရ��၏။ 

 မ�လမဂင ်ဟ�သည ်က��င�် က�၏အက� ��တရ��က�� ယ��ကည်�သ� သမ�ဒ�� အရင်�ခ�၍ က�သ��လ်�ပတ��င်� 

ပ�ဝင�်သ� မဂငတ်ရ��မ���ပင ်�ဖစသ်ည်။ ၄င�်သည် အရ�ယ��ဖစ်ဖ�� အ��ခခ��ဖစ်၍ မ�လမဂင်ဟ� �ခသည်။ 

 ပ�ဗဘ�ဂမဂင ်ဟ�သည် �ပ်န�မ် ၂-ပ��, ၄င်�တ��၏ �ဖစပ်�ကမ်���, အန�စစ�သ� လကဏ� သ���ပ��က�� 

သ��မငသ်ည�် ဝ�ပဿန�မဂငမ်���က�� �ခပ�သည်။ ၄င�်တ��သည ်အရ�ယ�မဂ်မ�ဖစမ်� �ရ��အဖ��က �ဖစ�်သ��က�င�် 

ပ�ဗဘ�ဂမဂငဟ်� �ခပ�သည။် (�လ�က�မဂ်ဟ�လည်� �ခက�သ�၏။) 

 အရ�ယမဂင ်ဟ�သည ်အရ�ယ�မဂစ်�တ်ထ�၌ ပ�ဝင�်သ� မဂင်ရ�စပ်��က�� �ခပ�သည။် 

 (�ဆ�င်) မ�လ, ပ�ဗ၊ အရ�ယ၊ သ���ဝ မဂင�်မတ်။ 

   �ဖစပ်����စလင၊် ဤမဂင်၊ ��ပ�ဝင ်န�ဗ�န်ဓ�တ်။  (မဟ�စညဆ်ရ��တ�)် 

 
   

 

သမ�သကပ - မ�နစ်���က��ခင်� 
 

မဂမ်�ဖစမ်� ၃-မ� ��၊ မဂ�်ဖစ်လင် တစမ်� ��တည်�သ� 
 မဂမ်�ဖစမ်� �ရ��အဖ��၌ �ရ��င်က�်က�င်�သည�တ��၏ က���ပ���သ��က�င�် �နကမသကပ= က�မအ��� 

ဝတတ��မ� ထ�က်��မ�က်လ���သ� �က�စည်မ၊ အဗ��ပ�ဒသကပ= သတဝ�မ��� �သ�က�ပ�က်စ���စလ���သ� �ဒ�သ, 

ဗ��ပ�ဒ၏ ဆန�်က�င်ဘက် �က�စည်မ၊ အဝ�ဟသ သကပ= သတဝ�တ��က�� ည်�ဆ�လ���သ� ဝ�ဟသ၏  ဆန�်က�င်ဘက် 

�က�စည်မဟ� သ���ပ��က���ပ��၏။  

 သ���သ�် မဂ�်ဖစ�်သ� ခဏ၌က�� က�မဝ�တက်, ဗ��ပ�ဒဝ�တက်, ဝ�ဟသဝ�တက်ဟ��သ� ထ��သ���ပ���သ� 

အက�သ��လ်ဝ�တက်တ��၏ �ဖစ�်က�င်�တရ��က�� တစ်ခ�က်တည�် ပယ်�ဖတ်�ခင�်�ဖင�်ပင ်မဂက်�စပ���သ��က�င�် 

သမ�သကပဟ��သ� မဂ၏်အဂ�က�� �ပည�်�စလ�က် တစ်ပ��တည်�သ� �ဖစ�်တ��၏။ 

 

�နကမသကပ= က�မအ���ဝတတ��မ� ထ�က်��မ�က်လ���သ� �က�စည်မ 
 က�မဂ�ဏ် အ���ဝတတ��မ� ထ�က်��မ�က်လ���သ�- ၄င�်တ��က�� စ�န�်လတ်လ���သ�- �က�စညစ်�တ်က��မမ��� 

�ဖစ�်ပလ��ခင်�၊ က�သ��လ်အ���မ���၌ �ပလ�ပ်အ��ထ�တ်လ���သ� စ�တ်က���က�စညမ်မ��� �ဖစလ်��ခင�်က�� ဆ��သည။်  
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 ဥပမ�- တရ��န�လ��မ၊ ဘ�ရ��ရ��ခ���လ��မ၊ ဘ�ရ��ဝတ်တက်လ��မ၊ ပရ�တပ်�န�်စသည် ရ�တ်ဖတ်လ��မ၊ တရ�� 

စ�အ�ပ်မ��� ဖတ်လ��မ၊ တရ��သငတ်န်�မ��� တက်လ��မ၊ သ�လ�စ�င�်လ��မ၊ �မတ�ပ���လ��မ၊ �ဝယ��ဝစ�ပလ�ပ်လ��မ၊ 

တရ��အ��ထ�တ် လ��မ... စသည�် က�သ��လ်အ���မ���ဘက်သ�� ဦ�တည်က� စ�တ်က��လ��ခင�်မ� ��က�� �ခသည်။ 

က�သ��လ်�က�င်�မလ�ပ်တ��င်� ဤ�နကမသကပသည ်အမ�ပ��န၏။ ၄င်� သမ�သကပ မ� ��က��ပင် မ�လမဂငဟ်� 

�ခသည်။ 

 ပ�ဗဘ�ဂမဂငအ်ရ�ဝယ-် ဝ�ပဿန�ခ��က၌် ဤက��သ�� စ်�စ���က�စည�်န�ခင�် မဟ�တ�်တ���ပ။ ဤ 

သမ�သကပမဂငက် မ�တ်တ��င�်မ�တ်တ��င�် စ�တ်က�� အခ� အ���ဆ��ပသ�� တင်ပ���ပ�၏။ ဦ�တည်�ပ�၏။ ဝ�ပဿန�-

��ဏ်�င�် ယ�်တ��လ�က် က�မဝ�တက်က�� ပယသ်တ်�ပ�၏။  

 အရ�ယ�မဂ်အဆင�်၌က��- ဝ�ပဿန�မဂ်မ��� ရင�်သနလ်��သ�အခ� သမ�သကပမဂငသ်ည ်န�ဗ�နက်�� 

အ����ပလ�က်, ဦ�တန်�လ�က် က�မဝ�တက်မ�နသ်မက�� သမ��စဒပဟ�န�်ဖင�် တစ်ခ�တည�် အ�မစ�်ပတ် ပယ်သတ ်

လ��က်၏။ 

(အထဿ ဝ�ပဿန�က�ဏ ဝ�ပဿန�သမယ��တ� သက�ပ� တဒဂဝ�သန က�မဝ�တကဿ ပဒ�စဒ� 

က�ရ��� ဥပဇတ�၊ ဝ�ပဿန� ဥဿ�က��ပတ�� မဂ� ပ��ပတ�။ အထဿ မဂက�ဏ မဂသမယ��တ� 

ပဒဃ�တ� ပဒ�စဒ� က �ရ��� ဥပဇတ�။ (သ�မ�၊၊ ၁၁၀။) 

 

အဗ��ပ�ဒ သကပ = �ဒ�သဗ��ပ�ဒ၏ ဆန�်က�င်ဘက် �က�စည်မ 
 သကရ်��သတဝ�မ���က�� �သ�စလ���သ�အ���ဖင�် �က�စည်မ၊ သကမ်��ဝတမ���အတ�က ်ပ�ကစ်���စလ���သ� 

�က�စည်မမ� ��က�� ဗ��ပ�ဒ-ဟ� �ခ၏။ ၄င်�၏ �ဒ�သ-ဗ��ပ�ဒ၏ ဆန�်က�င်ဘကအ်�က�အစညက်�� အဗ��ပ�ဒဟ� 

�ခသည်။ ၄င်�အဗ��ပ�ဒသကပသည ်သတဝ�တ��က�� က��ပ���ခ�မ်�သ��စလ���သ�, ခ�စ်ခငတ်တ်�သ� �မတ��င�် 

ယ�်တ���ဖစ၏်။ �မတ�ပ��တ��င�် အဗ��ပ�ဒသကပ �ဖစ�်န၏။ ဤသညမ်�� သမ�သကပ မ�လမဂင် �ဖစ၏်။ 

 ပ�ဗဘ�ဂမဂင-် ဝ�ပဿန�အဆင�်တ�င ်စ�တ်က�� အ���ဆ�သ�� ဦ�တည်�ပ�ပ��, �ပ်န�မ်�င�် လကဏ�သ���ပ�� 

က�� �ပသည်။ အရ�ယမဂငအ်ဆင�်တ�င်- န�ဗ�နအ်���ထ�သ�� ��ပ�ဝင်သ���ပ�� အရ�ယ�မဂ�်�ဏ် �ဖစ�်ပလ�၏။ ၄င်� 

�ပလ�သည်�င�် အရ�ယ�မဂ်��ဏ်�င�် တ��လ�က ်အဗ��ပ�ဒသကပ �ဖစ�်ပလ�ပ�� မ�စ�သကပမ���က�� အ�မစ�်ပတ် 

ပယ်သတ�်လ�တ��၏။  

 

အဝ�ဟသ� သကပ = ညင်�ဆ��ခင်� ဝ�ဟသ၏ ဆန�်က�င်ဘက် �က�စည်မ 
 သ�တပ��က�� ညင�်ဆ���ပ်စက်လ��သည�် အ�က�သည ်ဝ�ဟသ�သကပ၊ သ�တပ��က�� သန��ကင်န�တတ်သည�် 

က�ဏ��ဖင�် ဆင�်ရ�မ� လ�တ်�စလ���သ� အ�က�သည ်အဝ�ဟသ� သကပ၊ ဒ�က�တ သတဝ�မ���က�� အ����ပက� 

က��ယ်ခ�င်�စ�တရ��, က�ဏ�တရ��မ����ဖစ်တ��င်� အဝ�ဟသ� သကပ �ဖစ�်န၏။ အဝ�ဟသ� သကပက�� 

အ�က�င်��ပ၍ က�ဏတရ��မ��� ပ���မ���က၏။ ဤသညမ်�� သမ�သကပ၏ မ�လမဂင်ပင ်�ဖစသ်ည။် 

 ပ�ဗဘ�ဂမဂငအ်ဆင�်- ဝ�ပဿန��ဖစခ်��က၌် စ�တ်က�� အ����ပသ�� �ရ��တင်�ပ�ပ��၊ အရ�ယ�မဂ်အခ��က် 

တ�င ်သတဝ�တ��အ�ပ ညင�်ဆ�လ���သ� ဝ�ဟသတရ��မ��� အ�မစပ်� ပယ်သတလ်��က�်တ��၏။  
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သမ�ဝ�စ� - မ�နစ်�� ��ပ�ဆ���ခင်� 

 

သမ�ဝ�စ� �လ�ပ�� 
 ၁။ မ�သ�ဝ�ဒ� - မမ�န�်သ�စက��က�� ��ပ�ဆ���ခင�်မ� �ရ��င်က်�ခင်�၊ 

 ၂။ ပ�သ�ဏဝ�စ� - က�န�်တ��က်စက�� ��ပ�ဆ���ခင�်မ� �ရ��င်က်�ခင်�၊ 

 ၃။ ဖ�သဝ�စ� - ကမ်�တမ်��သ�စက��က�� ��ပ�ဆ���ခင်�မ� �ရ��င်က်�ခင်�၊ 

 ၄။ သမပလ�ပ - သ�မ်ဖ�င�်�သ�စက��က�� ��ပ�ဆ���ခင်�မ� �ရ��င်က်�ခင်�၊ 

 

မဂမ်�ဖစမ်� ၄-ပ��, �ဖစ်ပ��တစပ်��သ� 
 အရ�ယ�မဂမ်�ဖစ်မ� မ�သ�ဝ�ဒစ�သ� ဝစ�ဒ�စ��က ်�လ�ပ��က��  �ရ��င်က်ရ�၌ �ရ��င်က်�က�င်�သည� 

�လ�မ� ��က���န�သ��က�င�် ဤသ�� �လ�ပ��က���နရ၏။ အရ�ယ�မဂ်က��သ� ခဏ၌က�� သမ�ဝ�စ�မဂင�်ဖင�် 

ထ��ဝစ�ဒ�စ��က်�လ�ပ��တ��၌ က��လ�န�်က�င်� အက�သ��လ်�စတန�က�� တစ်ခ�ကတ်ည�်�ဖင�် ပယ်�ဖတလ်�က် 

�န�င်မ�ဖစ�်ပ�တ��ပ� က�သ��လ်သကပ တစ်ပ��သ��ဖစ�်တ��၏။ ၄င်�မ�� သမ�ဝ�စ�မဂင် ပငတ်ည်�။  

 

မ�သ�ဝ�ဒဟ�သည်- 
 ခတ်ယ�င�်�ဖ�က်�ပန ်မမ�နမ်ကန ်��ပ�ဆ���က�င်� �စတန�က�� �ခ၏။ ဤ၌ "��ပ�ဆ���ခင�်"ဟ�သည ်

သ��စတတ်�သ� က�ယပ�ယ�ဂ, ဝစ�ပ�ယ�ဂ�ဖင�်က�� �ဖစ�်စ�ခင�်ပင်တည်�။ ထ���က�င�် အ��ဖ�င�်အ���ဖင�် 

ခတ်ယ�င�်�ဖ�က်�ပန ်မမ�နက်န�်သ� က�ယပ�ယ�ဂ, ဝစ�ပ�ယ�ဂ�ဖင�် သ�တပ��က�� သ��စ�က�င�်�ဖစ်�သ� 

�စတန�က�� မ�သ�ဝ�ဒဟ� �ခ၏။ 

 တနည်�- 'မ�သ�'ဟ�သည ်မဟ�တ်မမ�န�်သ� အရ�ဝတတည်�။ 'ဝ�ဒ'ဟ�သည ်ထ��မဟ�တ်မမ�န�်သ� 

ဝတက�� ဟ�တ်မ�န�်သ�အ���ဖင�် သ�တပ��က�� သ��စ�က�င်� �စတန�တည်�။  

 

အ�ပစ်က��။ ။ ကမပထ��မ�က်�သ� မ�သ�ဝ�ဒ၏ ဥစ�တနဘ်���လ��က၍် အ�ပစ်က��-ငယ် က��၏။ တန်ဘ��� 

တ�လင ်သ�လရ���ခင်� မရ���ခင်�အ�ပ မ�တည်၍ အ�ပစ်က��-ငယ် က��၏။ 

 (တဿ အပတ�ယ အပသ�ဝ�ဇ�၊ မဟတ�ယ မဟ�သ�ဝ�ဇ�။ သ�၊၊၇၁။)  

 (တဿ အပဂ�ဏတ�ယ အပသ�ဝ�ဇ�၊ မဟ�ဂ�ဏတ�ယ မဟ�သ�ဝ�ဇ�။ သ�၊ဋ�သစ။်) 

 

ပ�သ�ဏဝ�စ�= က�န�်တ��က်စက�� 

 ပ�ယ� သ�ည� က�ရ�တ�တ� ပ�သ�ဏ� 

 မ�မ�အ�ပ၌ ခ�စ်လ��အ�င်, သ�တပ��အ�ပ၌ အခ�စ်ကင်�ဆ�တ်လ��အ�င ်�ပလ�ပ်တတ်�သ��က�င�် 

ပ�သ�ဏ-ဟ� �ခ၏။ (ခ�စခ်င်�နသ� �စဦ်�သ� က���ပ���အ�င ်က�န�်တ��က်စက����ပ��ခင်�။) 
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ဖ�သဝ�စ�= ကမ်�တမ်��သ�စက�� 

 ဆ��ရ�တ��င�်ထ���သ� စက��မ� ��တည�်။ ထ��စက��မ� ��သည် က��ရသ�တ��န��ဝယ် လသ���က��သ�� အဓ�ပ�ယ ်

အ���ဖင�် ကမ်�တမ်��သ��က�င�် ဖ�သဝ�စ�-ကမ်�တမ်��သ�စက��ဟ� ဆ��၏။  

 

�စတန�ကမ်��င�် တ်ကမ်� 

 ဤ၌ �စတန�ကမ်��င�် တ်ကမ်�ဟ� �စမ်� ��ရ��၏။ တရ��သ�က��မ��� အမ�န�်ခ�သက��သ�� တ်က 

ခ� ��နပ��သ�်လည�် �စတန�က ကမ်�လင ်ဖ�သဝ�စ�ဟ�ပင ်�ခ၏။ မ�ဘ ဆရ�သမ��မ���က��သ�� တက် 

�အ�်ဟစ ်�င�က်ငန်� အသ�ကမ်��သ�်လည�် သ��သမ�� တပည�်တ��အ�ပ၌ �စတန�က�� မကမ်��ပ။ ထ��စက�� 

မ� ��သည် ဖ�သဝ�စ� မမည။် 

 

သမပလ�ပ = ပ�နဖ်�င်��သ�စက�� 

 တကယ်မရ��သ �သ� ဒ�ရ�ပ���ပငမ်���က�� အက� ��မရ��, အခ� �နက်�န်��, ရ��မ�ရ�� ��ပ�ဆ���သ� စက��မ� �� 

တည်�။ ထ��စက��မ� ��သည ်အက� ��မရ��၊ အ�စသ်�ရ ကင်�မ���သ��က�င�် အဆနမ်ရ��သည�် ပ�န�်သ�စပ��ဖ�င်��င�် 

တ�သ�ဖင�် 'ပ�နဖ်�င်��သ�စက��'-ဟ� �ခက၏။ 

 

�ရ��င်လင် မဂင ်

 ထ��က�န�်တ��က်စက��၊ ကမ်�တမ်��သ�စက��၊ ပ�နဖ်�င်��သ�စက��မ���က�� 'မ��ပ�ဆ���တ��ဘ��'ဟ� 

�ရ��င်က်လ��က်လင ်မ�လမဂင ်�ဖစ၏်။ တရ��အ��ထ�တ်�သ�အခ� �န်၌ �ဖစဆ်� �ပ်န�မ်မ���က�� မ�တ်�န�သ� 

�က�င�် ထ��အခ��က်၌ ဝစ�ဒ�စ��က်မ��� င�မ်��န၏။ ဤသည်က�� ပ�ဗဘ�ဂမဂင�်ပတည်�။ အရ�ယ�မဂ် �ဖစ�်သ� 

အခ�၌က�� န�ဗ�နက်�� အ����ပလ�က် ထ��ဝစ�ဒ�စ��က၌်�ဖစ�်သ� အက�သ��လ်မ���အ��လ���က�� သမ�ဝ�စ�မဂင�်ဖင�် 

အ�မစ်�ပတ ်ပယ်ရ���လ��က်�တ��၏။  

 

စက�� အ�ထ��ထ� 

၁။ သစ�ဝ�ဒ= မ�န�်သ�စက��က�� ��ပ�ဆ���ခင�်၊ 

၂။ သစ�သ= အက��၌ လ�မ်လညမ် မရ��ပ� မ�န�်သ�စက��ခ�င်� ဆကစ်ပ်မရ���ခင်�၊ 

၃။ ထ�ရကထ�= ခ��င်မ��သ� စက��ရ���ခင�်၊ 

၄။ ပစ�ယ��က�= စက��အ���ဖင�် ယ��ကည်ထ��က�်သ� ပ�ဂ�လ်၊  

    (အဝ�သ�ဝ�ဒ�က� �လ�ကဿ= �လ�ကက�� မခတ်ယ�င်��စတတ်၊ မလ�ည�်စ��တတ်) 

၅။ ပ�ယဝ�စ�= ခ�စ်ဖ�ယ်�သ�စက��၊ 

၆။ ကဏသ�ခဝ�စ�= န��ဝင်ခ� ��သ�စက��၊ 

၇။ ဟဒယဂမ ဝ�စ�= �လ���အသ� စ���လ�က�်သ�စက��၊ 

၈။ သ�တက ဝ�စ�= အနက်အဓ�ပ�ယ်ရ���သ� စက��၊ 

၉။ ဘ��န� သ�နကထ�= က���ပ��သ�တ��အ�� �စ�စပ်�ပ�တတ်�သ� စက��၊ 

၁၀။ သမဂကထ�= ည��တ�်ခင�်က�� �ဖစ�်စတတ်�သ�စက��၊ 
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၁၁။ �ပ�ရ�ကထ�= မ�က��သ�တ��က��သ�� ယ�်က��သ�မ်�မ��သ�စက��၊ 

၁၂။ ဗဟ�ဇနက�= လ�အမ��� �စသ်ကအ်ပ်�သ� စက��၊ 

၁၃။ ဗဟ�ဇနမန�ပ�= လ�အမ��� စ�တ်�လ���က�� တ���ပ����စတတ်�သ� စက��၊ 

၁၄။ က�လဝ�ဒ= ��ပ�သင�်ရ� အခ�၌ ��ပ�ဆ���ခင်�၊ 

၁၅။ ဘ�တဝ�ဒ= အမ�နတ်ကယ် ထငရ်���ရ��, ဟ�တ်မ�န�်သ�အရ�က��သ� ��ပ�ဆ���ခင�်၊ 

၁၆။ အတဝ�ဒ= ပစပန,်တမလ�န ်၂-တန် အက� ��ရ���သ� စက��က��သ� ��ပ�ဆ���ခင�်၊ 

၁၇။ ဓမဝ�ဒ= �လ�က�တရ�တရ�� က���ပ���င�်စပ်�သ� စက��မ� ��က�� ��ပ�ဆ���ခင်�၊ 

၁၉။ ဝ�နယဝ�ဒ= �စ�င�်စည�်မသ�ဝရ ဝ�နည်�၊ ပယခ်��မပဟ�န ဝ�နည�်၊ ဤဝ�နည်��င�်စပ်�သ� စက��က����ပ��ခင�်၊ 

၂၀။ န�ဓ�နဝတ�= �လ���သ��၌ သ�မ်�ထ��အပ်�သ� စက��၊ 

 

သမ�ကမ� = မ�နစ်���ပ�ခင်� 

 ၁။ ပ�ဏ�တ�ပ�တမ� �ရ��င်က�်ခင်�၊ 

 ၂။ အဒ��ဒ�နမ� �ရ��င်က်�ခင�်၊ 

 ၃။ က��မသ�မ�စ�စ�ရမ�� �ရ��င်က်�ခင�်၊ 

 ဤက�ယက� သ���ပ��မ� �ရ��င်က�်ခင်�က�� သမ�ကမ-ဟ� �ခ၏။ 

 

မဂင် သ���ဆင�် 

 ၄င်�က�ယက� သ���ပ��က�� သ�လ�စ�င�်ထ�န�်�သ�အ���ဖင�် �ရ��င်က်လင ်မ�လမဂင ်�ဖစ၏်။ တရ�� 

အ��ထ�တ်�န�သ�အခ�၌ ပစပန ်�ပ်န�မ်မ���က��သ� �နရသ�ဖင�် ၄င�်က�မ��� င�မ်��န�သ��က�င�် ဝ�ပဿန� 

မဂင်မ��� �ဖစ�်န၏။ န�ဗ�နအ်���ထ�သ�� ��ပ�ဝင်ဆ��က�်ရ�က်က� အရ�ယ�မဂ ်က��သ�အခ�၌မ�က�� ထ��က�မ���၌ 

က��လ�နလ်���သ� အက�သ��လ်�စတန�က�� အပ��သတ် ပယရ်���လ��ကသ်ည�် သမကမမဂင ်�ဖစ�်ပလ�၏။  

 

သမ�အ�ဇ�ဝ= မ�န�်သ�အသက်�မ��မ 

 အသက်�မ���ခင်�က�� အ�ဇ�ဝ-ဟ� �ခ၏။ မ���ယ�င်��သ� အသက�်မ��မ(မ�စ�အ�ဇ�ဝ)က�� �ရ��င်က်၍ 

မ�နက်န�်သ� အသက်�မ��မ�ဖင�် စ��ပ���ဥစ�က�� ရ���ဖ�က� အသက်�မ���ခင်�က�� သမ�အ�ဇ�ဝ-ဟ��ခ၏။ ထ��သ�� 

ရ���ဖ�ရ�၌ က��ယ်မ တမ်တ���ဖင�် ရ���ဖ�ရ၏။ စ�တ်�ဖင�် ရ��၍ မရ�ပ။ ထ��ရ���ဖ��သ�အခ� က�ယက�မ, ဝစ�က�မ 

စင်ကယ်ရမညဟ်� ဆ��လ��၏။  

 

အသက်�မ��ဝမ်��က�င်��င�် စပ်,မစပ်�သ� က�ယက��င�် ဝစ�က� 

 မ�မ�၏ အသက်�မ��ဝမ်��က�င�်�င�် မစပ်ဆ��င�်သ� က�ယက� ၃-ပ���င�် ဝစ�က� ၄-ပ��တ��မ� �ရ��င်က်လင် 

သ�မန် သမ�ဝ�စ��င�် သမ�ကမတ��တ�င်သ� ပ�ဝင၏်။ အသက်�မ��ဝမ်��က�င်��င�် သကဆ်��င�်သ� က�ယက� ၃-

ပ���င�် ဝစ�က� ၄-ပ��မ� �ရ��င်ကမ်�သ�လင ်သမ�အ�ဇ�ဝ၌ ပ�ဝင၏်။  
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 ရဟန�်�တ�်မ���၌က�� မအပ်စပ်�သ� ပစည်��လ�ပ�� ရ���ဖ�မ အ�နသန (၂၁)ပ��မ� �ရ��င်က်ရ၏။ 

သ��မ�သ� အသက်�မ��ဝမ်��က�င်� အ�ဇ�ဝပ�ရ�သ�ဒ�သ�လ စင်ကယ်၏။  

 

မ�စ�အ�ဇ�ဝမ��� 

မ�မ�အသက်ရ�င်သန�်ရ�အတ�က် သ�တပ��အသက်က�� သတ်၍�ဖစ�်စ၊ သ�တပ��ဥစ�က�� မတရ��ယ�၍ �ဖစ�်စ၊ 

က�မဂ�ဏ် အ���တ��၌ က��ယတ်��ငက်��လ�န၍် �ဖစ�်စ, သ�တပ��က�� က��လ�န�်စ၍�ဖစ်�စ အသက်�မ���ခင်�မ� �� 

�ပတည်�။  

တဖန် ဥစ�ရ�ရ�အတ�က် လ�မ်လည ်လ�ည�်ပတ် လ�ည�်�ဖ��၍�ဖစ�်စ, သတင်�မ���မ��� လင�်၍�ဖစ�်စ၊ 

အ�ခ��စ��ပ���ဘက်မ��� က���ပ���အ�င် က�န�်တ��က်၍�ဖစ�်စ၊ ကမ်�ကမ်�တမ်�တမ်� ��ပ�ဆ��, �အ�်ဟစ၍်�ဖစ�်စ၊ 

အ�စသ်�ရ မရ��သညမ်���က�� �ရ�သ����ပ�ဆ��၍ �ဖစ�်စ ရ���ဖ��ခင်�တ��သည ်မ�စ�အ�ဇ�ဝတ�� �ပတည်�။ 

 

မဂင် သ���ဆင�် 

 ထ��မတရ���သ�နည်�, မ����သ�နည�်မ����ဖင�် �ရ��င်က်က� မ�န�်သ�နည်��ဖင�် အသက�်မ��လ��ကလ်င ်

မ�လမဂင ်�ပတည်�။ တရ��အ��ထ�တ်�နစ် ထ��မ�စ�အ�ဇ�ဝမ��� တဒဂအ���ဖင�် ခ�ပ်င�မ်��နသည်မ�� ဝ�ပဿန� 

မဂင်ပငတ်ည်�။ အရ�ယ�မဂ်စ�တ်�ဖစခ်��က်၌ ထ��မ�စ�အ�ဇ�ဝမ���က�� က��လ�နလ်���သ� က�ယက� ၃-ပ��, ဝစ�က� ၄-ပ�� 

၌ရ���သ� အက�သ��လ်�စတန�က�� သမ�အ�ဇ�ဝမဂင်�ဖင�် တစခ်�က်တည်� အ�မစ�်ပတ် ပယ်သတလ်��က၏်။ ထ��အခ� 

အရ�ယမဂင ်�ဖစ�်တ��၏။  

 

သမ�ဝ�ယ�မ= မ�န်�သ� အ��ထ�တ်�ခင်� 
 

သမပဓ�န ် �လ�ပ�� 

 ၁။ မ�ဖစ�်သ��သ� အက�သ��လ်တရ��မ��� မ�ဖစ်�စရန ်အ��ထ�တ်�ခင်�၊ (ပ�တ)် 

 ၂။ �ဖစ်ပ���သ� အက�သ��လ်တရ��မ���က�� ပယ်��င�်အ�င် အ��ထ�တ်�ခင်�၊ (ပယ)် 

 ၃။ မ�ဖစ�်သ��သ� က�သ��လ်တရ��မ��� �ဖစ်လ��အ�င် အ��ထ�တ်�ခင်�၊ (�ဖစ)် 

 ၄။ �ဖစ်ပ���သ� က�သ��လ်တရ��မ���က�� တည်တ��, တ���ပ���, �ပည�်စ��သ����အ�င် အ��ထ�တ�်ခင�်၊ (ပ���) 

  

မ�ဖစ�်သ��သ� အက�သ��လ်မ��� မ�ဖစ�်အ�င်-ဟ�သည် 

မညသ်�မဆ�� အနမတဂ သ�သရ�ဝယ် မ�ဖစဖ်���သ� အက�သ��လ် မရ��၊ ထ���က�င�် "အ�ပ-မ�ဖစ�်သ��သ� 

အက�သ��လ်"အရ ဤဘဝ၌ လ���ဝမ�ဖစဖ်���သ��သ� အက�သ��လ်မ� ���င�် အ���အသစ ်အထ���က�င�် ဤဘဝ၌ 

မ�ဖစဖ်���သ��သ� အက�သ��လ်မ���က�� ယ�ရမည။် ဥပမ�အ���ဖင�် ဤဘဝ၌ ပ�ဏ�တ�ပ�တက�� တစ်ခ�မ မ�ပဖ��လင ်

ထ��ပ�ဏ�တ�ပ�တသည် အ�ပ-မည၏်။ ကက်,င�ကစ်သညက်�� သတ်ဖ���သ�်လည�် လ�က�� မသတဖ်��လင် 

ထ��လ�သတမ် ပ�ဏ�တ�ပ�တသညလ်ည်� မ�ဖစဖ်���သ��သ� အ�ပပငတ်ည်�။ 
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ထ��မ�တပ�� သ�တပ��၏ သ�န၌် �ဖစ�်န�သ� အက�သ��လ်တရ��မ���က�� �မင�်တ��သ�အခ� "င�မ�� ဤက��-
သ���သ� အက�သ��လ်တရ��မ��� မ�ဖစပ်�မ� �က�င်��လစ� တက��"ဟ� စ�တအ်��ထက်သနစ်���ဖင�် ဝ�ရ�ယထ��၍ 

အက�သ��လ်မ�ဖစ�်အ�င ်�စ�င�်ထ�န�်�ခင်�က��လည�် �ခ၏။  

 

�ဖစ်ပ���သ� အက�သ��လ်တရ�� (ဥပပ�ပက)-ဟ�သည ်

 မ�မ�သ�န၌် ဧကန�်ဖစ်ပ���သ� အက�သ��လ်၊ ထ��အက�သ��လ်�င�် ပ�ဏ�တ�ပ�တခ�င�်, အဒ��ဒ�နခ�င်� စသည် 

�ဖင�် တ��သ� အက�သ��လ်မ���သည ်"ဥပပ�ပက-�ဖစ်ပ���သ�အက�သ��လ်" မည၏်။  

�ရ��က မ�မ�သ�န၌် အမ�မ�ပတ် �ဖစခ်��ဖ��က�န�်သ� အက�သ��လ်တရ��မ���က�� "�န�င်အခ�၌ ထ��သ���သ� 

အက�သ��လ်တရ��မ���က�� မ�ဖစ�်စ�တ��အ��"ဟ� အဓ��နက်� �ပင�်ထန�်သ� ဆက���ဖစ�်စပ�� �ရ��င်က်�ခင�်က�� 

"�ဖစ်ပ���သ� အက�သ��လ်မ���က�� ပယ်��င�်အ�င် အ��ထ�တ�်ခင�်"ဟ� �ခ၏။  

 

မရ�သ�လင် ရ, ရပ��လင ်တည�်စ�ခင်� 

 မရ�သ��သ� ပထမစ��န် အစရ���သ� က�သ��လ်တရ��မ��� ရရ���အ�င်၊ ရရ��ပ���သ� ပထမစ��နစ်သည�် 

က�သ��လ်တရ��မ���က��လည�် က�ရ�ည်စ�� တည်တ���အ�င်, မ�ပ��က်ပ�က�်အ�င,် တ���ပ���လ��အ�င်, ပ���မ���မက�� 

ဆ���ခန�်တ��င ်�ပည�်စ���အ�င် �ပလ�ပ်အ��ထ�တ်�ခင�် ပင်တည်�။  

 

မဂ ်သ���ဆင�် 

 မ�ဖစ�်သ�သည�် အက�သ��လ်မ��� မ�ဖစ�်အ�င်၊ �ဖစ်ပ�� အက�သ��လ်မ��� �န�က်ထပ် မ�ဖစ�်အ�င်၊ 

မ�ဖစ�်သ��သ� က�သ��လ်မ��� �ဖစ�်အ�င်၊ �ဖစ်ပ��သ�� တည်တ��, တ���ပ���လ��အ�င် �ပလ�ပ်�န�ခင်�သည် 

သမပဓ�န၏် မ�လမဂငပ်ငတ်ည�်။ 

 ဝ�ပဿန�ပ���၍ ထ���လ�ပ�� �ပည�်စ���န�ခင်�သည ်ပ�ဗဘ�ဂ မဂင်�ပတည်�။ အရ�ယ�မဂ်ခဏ၌ ထ���လ�ပ�� 

လ��� သမ�ဝ�ယ�မမဂင�်ဖင�် �ပည�်စ��သ����ခင်�သည ်အရ�ယ�မဂ�်ပတည်�။  

 

 

သမ�သတ�= မ�န်�သ� အမ�တ်ရမ 
 က�ယ, �ဝဒန�, စ�တ, ဓမဟ��သ� သတ�ပ�နတ်ရ�� �လ�ပ��တ��၌ မ�တမ်သည ်သမ�သတ�မဂင ်

မည၏်။  

 

မ�စ�သတ�-ဟ�သည် 

 "သမ�သတ�"မ�� တရ��က��ယ်ရ���သ�်လည်� "မ�စ�သတ�"မ��က�� တရ��က��ယ ်သ���ခ��မရ���ခ�။ "ဒ�ဆ�� 

ဘယ်ဟ�လ�?"ဟ� �မ�ခ���သ�် သတ�၏ ဆန�်က�င်ဘက�်ဖစ�်သ� အက�သ��လ်စ�တ်, �စတသ�ကမ်���က��ပင် မ�စ�သတ� 

-ဟ� �ခသည်။ ဤသ��ဆ��လင ်"ခ�စသ်�က�� လ�မ်�ဆ�တ်သတ�ရ�ခင်�၊ မ�န�်တ��သ�က�� အမ�တရ်�န�ခင်�"စ�သ� 

အက�သ��လ်အရ�မ�� အမ�တရ်�နတ��တ�က�� 'သတ�'ဟ� မ�ခ��်ငဘ��လ��?... ဟ� �မ�ခ���သ�် "မ�ခ��င�်ပ"ဟ� 
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ဆ��၏။ စ��လန�်မ�က�င�် ထ��အ���ဆ�သ�� အမ�တမ်�သ����နက� စ�တက် သ���ဖနမ်���၍ ထ��အ���က�� အမ�အမ�တရ် 

�နသလ�� �ဖစ�်န�ခင်�သ� �ဖစ၏်။ ထ��အခ�မ� ��၌ အက�သ��လ်စ�တ်မ�� ယ�်�သ� 'သည�'က��ပ� အမ�တ်ရ�သ�တရ��-

ဟ� ဆ���ပသည်။ 

 တနည်�- တကယ�်တရ��က��ယ် မရ��ပ� ထ��ထ��သ�တနမ်���၌ အဘယ်�က�င�် �ဟ�ရသနည�်? ဟ�မ�- 

သမ�မဂငတ်ရ��၌ ၈-ပ��ရ��သက��သ��, မ�စ�မဂငမ်��လည�် ၈-ပ�� �ပည�်စ���စလ���သ��က�င�်၄င်�၊ သမတတရ��၌ 

မဂင် ၈-ပ�� ရ��သက��သ�� မ�စတတရ��မ��လည�် မ�စ�မဂင် ၈-ပ�� �ပည�်�စလ���သ��က�င�်၄င�် န��လည်မ လ�ယက်� 

�စရန် တကယ်မရ���သ�်လည�် ရ��သက��သ�� တငစ်��က�� ပရ�ယ�ယအ်���ဖင�် �ဟ�ထ���ခင်��ဖစ၏်။ 

       (ပဋ�သ�၊၊၁၊၁၁၁။ အသ�လ�န�၊၊ ၂၉၂။) 

 

++++++++++ 

 

သမ�သမ�ဓ� 
 

ပ�ဠ��တ�်�င�် �မနမ်��ပန် 
 ကတ �မ� စ ဘ�က�ဝ သမ�သမ�ဓ�? 

 ရဟန်�တ��- မ�နစ်��စ�တ်တည်ကည်�ခင�် သမ�သမ�ဓ�ဟ�သည ်အဘယ်ပ�နည�်? 

 ဣဓ ဘ��က�ဝ ဘ�က ဝ�ဝ��စဝ က��မဟ� ဝ�ဝ�စ အက�သ�လဟ� ဓ�မဟ� သဝ�တက� သဝ�စ�ရ� ဝ��ဝကဇ� 

ပ�တ�သ�ခ� ပဌမ� စ��န� ဥပသမဇ ဝ�ဟရတ�။ 

 ရဟန်�တ��- ဤသ�သန��တ�်၌ ရဟန်�သည ်ဝတက�မ, က��လသ�က�မတ��မ� ကင�်ဆ�တ်၍သ�လင်, 

အက�သ��လ်တရ��တ��မ� ကင�်ဆ�တ်၍သ�လင,် �က�စည်မဝ�တက်လည�် ရ���သ�, စ်�စ��မ ဝ�စ�ရလည�် ရ���သ�, 

န�ဝရဏကင်�ဆ�တ်�ခင်��က�င�် �ဖစ�်သ�, �စသ်�မ်မပ�တ�, ခ�မ်�သ�မသ�ခလည�်ရ���သ�, ပဌမစ��နသ်�� �ရ�က်လ�က် 

�န၏။ 

+++++++++ 

 

ဘ�ကသ���မ� �� 

 ၁။ ဘ�ကတ� ယ�စတ�တ� ဘ�က - �တ�င်�တတ်, အလခ�တတ်လ�� ဘ�က။ 

 ၂။ ဘယ� ဣကတ�တ� ဘ�က - သ�သရ��ဘ�က�� �မငတ်တ်လ�� ဘ�က။ 

 ၃။ က��လ�သ ဘ�တ�တ� ဘ�က - က��လသ�တ��က�� ဖ�က်ဆ��တတ်လ�� ဘ�က (အရ�ယ�ဘ�က) 

 ဤသ���ပ��တ��တ�င ်ဤ�နရ�၌ "ဘယ� ဣကတ�တ� ဘ�က"က�� ယ�ရမည။် 

 

စ��န် ၂-မ� �� 

အ���က�� စ��စ��စ��က်စ��က် တတ်�သ��က�င�် စ��နဟ်� �ခ၏။ ထ��စ��နသ်ည်- 

 ၁။ အ�ရမဏ�ပန�ဇ�န ်



သတ�ပ�န်သ�တ် မ�တ်စ� 102 
 
 ၂။ လကဏ�ပန�ဇ�န ်- ဟ� ၂မ� ��ရ��၏။ 

 အ�ရမဏ�ပန�ဇ�န်-ဟ�သည ်ကသ��ဏ်�စ�သ� သမထအ���က�� စ��စ��စ��ကစ်��က ်ကပ်၍ �သ�တတ်�သ� 

မဟဂတစ်��န်မ���က�� �ခသည။် လကဏ�ပန�ဇ�န-်ဟ�သည ်အန�စ အစရ���သ� လကဏ�သ���ပ��တ��က�� ကပ်၍ 

တတ်�သ� က�မ�ဝစရ ဝ�ပဿန��င�် မဂဖ်��လ်တ��က�� �ခသည။်  

 

 (�ဆ�င်) စ��စ��က်သမ၊ ကပ်၍၊ စ��န်ဟ��ခ�လသည်။  

   တည်င�မ်��မ၊ �နက၊ သမထစ��န်�ခသည်။ 

   လကဏ�သ���ရပ်၊ သ�မ�တ၊် ဝ�ပဿစ်��န်�ခသည်။ (မဟ�စညဆ်ရ��တ�်) 

 

ပထမစ��န်၏ အဂ� လကဏ�မ��� 
 

ဝ�ဝ��စဝ က��မဟ�- က�မတ��မ� ကင်�ဆ�တ်�ခင�် 
 လ��ခ�င်တပ်မက်ဖ�ယ်ရ� က�မဂ�ဏ်အ���မ���က�� 'ဝတက�မ'ဟ� �ခ၏။ ထ��အ���မ���က�� လ��ခ�င်တပ်မက် 

တတ်�သ� က��လသ�မ���က�� 'က��လသ�က�မ'ဟ� �ခ၏။ ဤ�နရ�၌ 'က�မစ န�ဝရဏ'က�� ယ�ရမည။် 

က�မတ��သည ်စ��န၏် ဆန�်က�င်ဘက် �ဖစက်�န၏်။ ၄င�်ဝတက�မ, က��လသ�က�မ တစ်မ� ��မ� �� ရ���နလင်လည�် 

စ��န်မ�ဖစ�်ပ��င�်ပ။ ထ��က�မတ�� စ�တထ်�၌ ကင်�ဆ�တ�်နမ�သ�လင ်စ��နစ်�တမ်��� �ပလ�၏။ ထ���က�င�် 

ပထမစ��နသ်ည ်က��လသ�တ��၏ အ�က�င်�အ��� ဝတက�မတ��မ�၄င�်, က��လသ�က�မတ��မ� ကင်�ဆ�တ�်န၏။ 

 

ဝ�ဝ�စ အက�သ�လဟ� ဓ�မဟ�- အက�သ��လတ်ရ��တ��မ� ကင်�ဆ�တ်�ခင်� 
 ဤ�နရ�၌ က�မစ န�ဝရဏက�� �ရ�ပ�ဒ�်ဖင�် ယ�သ���ပ���ဖစ်၍ က�န�်သ� ဗ��ပ�ဒ, ထ�နမ�ဒ, ဥဒစ-က�ကစ, 

ဝ�စ�က�စ�-ဟ��သ� န�ဝရဏ�လ�ပ��က�� ယ�ရမည။် 

 အထက်ပ�စက�� ၂-ရပ်လ����ဖင�် ပထမစ��နတ်�င ်န�ဝရဏင��ပ�� ကင်�ဆ�တ�်နသည်ဟ� �ပဆ��၏။ 

 

ဝ�တက်, ဝ�စ�ရ = �က�စည,် စ�်စ���ခင်� 

 ဝ�တက်က စ�တ်က�� ကသ��ဏ်�အ����ပသ�� တင်ပ���ပ�ရ၏။ တနည်�- ပထဝ�ကသ��ဏ်�စ�သ� အ���မ��� 

�ပလ��အ�င် စ�်စ���ပ�ရ၏။ �ရ�က်လ��သ� ထ��အ���က��လည�် အထပ်ထပ် သ���သပ် ဆင�်ခင်�ပ�ရ၏။ 

ထ��အခ�စ�တ်သည ်အ����ပ၌ �က�င်�စ�� တည်လ�၏။ 

 

ဝ��ဝကဇ�- ကင�်ဆ�တ်�ခင�်�က�င�်�ဖစ�်သ� 

 ဝ��ဝက-ကင�်ဆ�တ�်ခင်�ဟ�သည ်န�ဝရဏမ� ကင်�ဆ�တ်�ခင�်က�� ဆ��လ��သည။် "န�ဝရဏတ��မ� ကင�်ဆ�တ ်

�သ�၊ ကင်�ဆ�တ�်စအပ်�သ� စ��န်�င�်ယ��်သ� တရ��အစ�"ဟ��သ� အနက်က�� ယ�ရမည။် 
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ပ�တ�သ�ခ�- ပ�တ�သ�ခ ရ���သ� 
 �စသ်�မ�်�ရ�င�်ရ��စတတ်�သ��က�င�် ပ�တ� မည၏်။ က��ယ်န� စ�တန်�က�� �က�င်�စ�� တ��ဖ�ဖ�ကဆ်�� 

တတ်�သ��က�င�် သ�ခမည၏်။  

ပ�တ�သည် �စသ်�မ�်�ရ�င�်ရ��ခင�် လကဏ�ရ��ပ��, �က�င်��မတ်�သ� စ�တဇ�ပ်တ���ဖင�် က��ယ်က�� ပ����စ�ခင်� 

က�စရ��၏။ သ�ခသည ်သ�ယ��စတတ်�သ� သ�ဘ�လကဏ�ရ��ပ��၊ ယ�်ဖက်တရ��တ��က�� ပ����စ�ခင်� က�စရ��၏။ 

 

ပ�တ� င��မ� �� 
၁။ ခ�ဒ�က� ပ�တ�- ခ�က��ယ်၌ ကက်သ���မ��ညင�် ထ�ခင်�မ�ဖစ�်သ� �စ်သ�မ်�မ၊ 

၂။ ခဏ�က� ပ�တ�- ခဏ ခဏ လပ်စ��လက်သက��သ���ဖစ�်သ� �စသ်�မ�်မ၊ 

၃။ သက�က� ပ�တ�- သမ�ဒရ�လင�်တ�ပ��� သကဆ်င�်၍ ပ�ကသ်က��သ�� က��ယ်၌ �ပန�်၍ �ပန�်၍ ပ�က�်သ� �စသ်�မ�်မ၊ 

၄။ ဥ�ဗဂ� ပ�တ�- အထက်သ�� ကတက်, ပ� �တက်�စတတ်�သ� �စသ်�မ�်မ၊ 

၅။ ဖရဏ� ပ�တ�- �က�င်��သ� စ�တဇ�ပ်တ���ဖင�် တစက်��ယ်လ���က�� ပ� ����စတတ်�သ� �စသ်�မ�်မ၊ 

 

ပ�တ��င�် သ�ခအထ�� 
 ပ�တ��င�် သ�ခတ��သည ်ပထမစ��နစ်�သ� အခ� �စ�တ်၌ အတ�ယ�်က�သ�်လည်� �က�င်��မတ်�သ� 

အ���က�� ရ�ခင်��က�င�် �စသ်�မ�်�ခင�်သည် ပ�တ�မည်၏။ ရအပ်ပ���သ� အ���၏ အရသ�က�� ခ�စ���ခင်�သည ်သ�ခ 

မည၏်။ ပ�တ�ရ���သ� စ�တ်၌ သ�ခရ��၏။ သ�ခရ���သ� စ�တ၌်က�� ပ�တ�သည ်က�န�်�သ အမ�မရ���ပ။ ပ�တ�က�� 

သခ�ရက�၌ �ရတ�က်အပ်၏။ သ�ခက�� �ဝဒန�က�၌ �ရတ�ကအ်ပ်၏။ 

 ဥပမ�- �ရမရ���သ� ခရ��ခ�က�� သ���ရ�ခင်��က�င�် ပင်ပန�်�န�သ� ခရ��သ����ယ�က်���သည ်�တ�အ�ပ်�င�် 

�ရက�� �မငရ်, က��ရ�သ�အခ�တ��၌ �ဖစ�်သ� �စသ်�မ�်�ခင�်က��သ�� �က�င်��မတ်�သ�အ���က�� ရ�သ�အခ�၌ �ဖစ်�ပ 

လ��သ� ပ�တ�က�� မ�တအ်ပ်၏။ ထ���ယ�က်���အ�� �တ�ရ�ပ်သ��ဝင�်သ�အခ�, �ရက�� သ����ဆ�င�်သ�အခ�တ��၌ 

ခ�မ်�သ��ခင်�က��သ�� ရပ���သ� အ���၏အရသ�က�� ခ�စ���သ�အခ�၌ �ဖစ�်သ� သ�ခက�� မ�တအ်ပ်�ပသည။်  

 

ဧကဂတ�ဟ�သည်- 
 (ဧက + အဂ) ဧက- တစ်ခ�တည�်�သ� + အဂ-အဖ��အစ�၊ ဧကဂတ�- တစ်ခ�တည်��သ� အ���ရ���ခင်�။  

 

ပယအ်ပ်�သ� ဆန�်က�င်ဘက်မ��� 
 ၁။ ဝ�တက်၏ ဆန�်က�င်ဘက်သည ်ထ�နမ�ဒ၊ 

 ၂။ ဝ�စ�ရ၏ ဆန�်က�င်ဘက်သည ်ဝ�စ�က�စ�၊ 

 ၃။ ပ�တ�၏ ဆန�်က�င်ဘက်သည ်ဗ��ပ�ဒ၊ 

 ၄။ သ�ခ၏ ဆန�်က�င်ဘက်သည ်ဥဒစ-က�ကစ၊ 

 ၅။ ဧကဂတ�(သမ�ဓ�)၏ ဆန�်က�င်ဘကသ်ည် က�မစ၊ 

+++++++++++ 
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ဒ�တ�ယစ��န်၏ အဂ� လကဏ�မ��� 
 

ဝ�တကဝ�စ�ရ�န� ဝ�ပသမ� အဇတ� သမသ�ဒန� �စတ�သ� ဧ�က�ဒ�ဘ�ဝ� အဝ�တက� အဝ�စ�ရ� သမ�ဓ�ဇ� 

ပ�တ�သ�ခ� ဒ�တ�ယ� စ��န� ဥပသမဇ ဝ�ဟရတ�။ 

 �က�စည်မဝ�တက်, စ�်စ��မဝ�စ�ရတ��မ� င�မ်��ခင်��က�င�် က��ယ်တ�င်�သ�န်၌ စ�တ်က�� ကည်လင�်စ 

တတ်�သ�, စ�တ်၏ တစ်ခ�တည�်အ�ဖစ်က�� ပ����စတတ်�သ�, �က�စညမ်လည်�ကင�် စ်�စ��မလည်� ကင�်�သ�,  

သမ�ဓ��က�င�်�ဖစ�်သ� ပ�တ�သ�ခရ���သ�, ဒ�တ�ယစ��နသ်�� �ရ�က်လ�က�်န၏။  

 

ဒ�တ�ယစ��နသ်�� �ရ�က်�ခင်� 
 ဝသ��ဘ�် င��ပ���ဖင�် ��ငန်င်��အ�င် ပထမစ��နက်�� ကမ်�က�င�်အ�င် ဝငစ်��ထ���သ� �ယ�ဂ�သည ်

ပထမစ��နမ်� ထ၍ "ဤပထမစ��နသ်ည် န�ဝရဏဟ��သ� ရနသ်��င�် န��ကပ်၏"ဟ�၍၄င�်၊ ဝ�တက် ဝ�စ�ရတ�� 

စ��နအ်ဂ� ကမ်�တမ်��သ��က�င�် အ��နည�်၏"ဟ�၍၄င�် ဆင�်ခင်က� ပထမစ��န၌် အ�ပစ�်မင၍် ဒ�တ�ယစ��နက်�� 

င�မ်သက်�သ�တရ��ဟ� �လ���သ�င်�လ�က် ပထမစ��န၌် �စသ်ကတ်�ယ်တ��ခင်�က�� ကင်��စ၍ ဒ�တ�ယစ��န်က�� 

ရ�ခင်�င�� အ��ထ�တ၏်။ ထ��အခ�၌ ထ���ယ�ဂ�အ�� ဝ�တက်, ဝ�စ�ရတ��သည ်ကမ်�တမ်��သ�အ���ဖင�် ထငက်�န၏်။ 

ပ�တ��င�် သ�ခသည၄်င်�၊ ဧကဂတ�သည်၄င�် င�မ်သက�်သ�အ���ဖင�် ထငလ်�၏။ ထ��သ��ထငလ်��သ�အခ�၌ 

ထ���ယ�ဂ�သည် �န�်ရင�်ကမ်�တမ်��သ� အဂ�တ��က�� ပယ်၍၊ င�မ်သက�်သ� အဂ�တ��က�� ရ�ခင�်င�� ပထဝ�ကသ��ဏ်� 

ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တက်��ပငလ်င် အထပ်ထပ် �လ���သ�င�်၏။ 

 ထ��သ�� �လ���သ�င�်�နစ် "ဒ�တ�ယစ��န် �ဖစ�်တ��မည"်ဟ� ဆ��သင�်�သ� �ဇ�ဝ�ရ၌ ဘဝင်က���ဖစ၍် ပထဝ� 

ကသ��ဏ်�န�မ�တ်က��ပင ်အ����ပလ�က် မ�န�ဒ��ရဝဇန�်�ဖစ်၏။ ထ���န�င်  �ဇ� ၄က�မ်, ၅က�မ်က�၏။ ယင်��ဇ� ၄-

က�မ်, ၅-က�မ်တ��၏ အဆ����ဇ�သည ်�ပ�ဝစရ ဒ�တ�ယစ��န�်ဇ��ပတည်�။  

 

ဒ�တ�ယစ��န်ဝ�ထ� 

န ဒ မ ပ ဥ � �ဂ� စ��န် ဘ ဘ  

ယ��သ�န�မ�တ် ပထဝ�ကသ��ဏ်�န�မ�တ ် ပထဝ�ကသ��ဏ်�န�မ�တ ်  

 

ဝ�တကဝ�စ�ရ�န� ဝ�ပသ�မ�- ဝ�တက်ဝ�စ�ရတ�� င�မ်��ခင်��က�င�်- 

 ဝ�တက် ဝ�စ�ရတ��၏ င�မ်��ခင်��က�င�်-ဟ�သည် ဒ�တ�ယစ��န၌် ဝ�တက်ဝ�စ�ရ၏ င�မ်��ခင�်�က�င�်, ဝ�တက် 

ဝ�စ�ရတ��က�� လ�န�်�မ�က်�ခင်��က�င�် ဆ��လ��သည။်  

 

သမသ�ဒန�-ကညလ်င်�ခင�်ဟ�သည် 

 သဒ�က�� 'သမသ�ဒန'ဟ� ဆ��အပ်၏။ ထ��သဒ��င�်ယ�်�ခင်��က�င�် စ��နက်��လည�် သမသ�ဒန-ဟ� 

ဆ��အပ်၏။ ဤဒ�တ�ယစ��န် �ရ�က်�သ�အခ�၌ သဒ�သည ်အထ��သ�ဖင�် ပ��မ��၍ ကညလ်ငအ်���က�င်�လ�၏။ 

ထ���က�င�် သမသ�ဒန�-ဟ� ခ� ��မ�မ်�ထ��၏။ 
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�စတ�သ� ဧ�က�ဒ�ဘ�ဝ�- စ�တ်၏ တစခ်�တည်�အ�ဖစက်�� ပ����စတတ်�သ� 

 ပထမစ��န၌် အ���သ�� ဝ�တက်က တင်ပ���ပ�ရပ�� ဝ�စ�ရ,က သ���သပ်ဆင�်ခင်၏။ ဤဒ�တ�ယစ��န်၌က�� 

ဝ�တက်, ဝ�စ�ရ မပ��တ��ပ� စ�တ်က သ�ခ�ည�်သက်သက ်အ���သ�� တကသ်����ပ၏။ ဝ�တကဝ်�စ�ရ မပ� �တ��ပ� 

မ�မ�စ�တခ်�ည်�သက်သက် အ���သ��တက်သ�ဖင�် ဧ�က�-မည၏်။ မ�မ��င�်ယ�်ဘကတ်ရ��တ��က�� ထက�စတတ်�သ� 

�က�င�် ဥဒ�-မည၏်။ ဤအ�က�င်� ၂-ပ���က�င�် ဧ�က�ဒ�-မည၏်။ အမ�နမ်�� 'ဧ�က�ဒ�'ဟ�သညမ်�� သမ�ဓ�၏ 

အမည်တည်�။ ထ��သမ�ဓ�က�� ပ����စတတ်�သ��က�င�် ဒ�တ�ယစ��န်က�� 'ဧ�က�ဒ�ဘ�ဝ'ဟ� �ခ၏။  

 

ဤ၌ "သမသ�ဒန� �စတ�သ� ဧ�က�ဒ�ဘ�ဝ�"ဟ� �ဟ�ရ�ခင�်အ�က�င်� 

 ဤသဒ�သည၄်င်�, ဧ�က�ဒ�မည�်သ� ဤသမ�ဓ�သည်၄င�် ပထမစ��န၌်လည်� ရ��ပ�လ�က ်အဘယ�် 

�က�င�် ဤဒ�တ�ယစ��န်က�မ� "သမသ�ဒန� �စတ�သ� ဧ�က�ဒ�ဘ�ဝ�"ဟ� �ဟ��တ�်မ�သနည�်?ဟ� �မ��င��အ��။ 

 အ��ဖက��- ထ��ပထမစ��နသ်ည ်ဝ�တက် ဝ�စ�ရတ��၏ တ�နလ်ပ်�ခ��က်ခ����ခင်��က�င�် လင�်ထ�သ� 

�ရက��သ�� �က�င်�စ�� မကည်လင�်ပ။ ထ���က�င�် ပထမစ��န၌် သဒ�ရ���သ�်လည်� "သမသ�ဒန�"ဟ� �ဟ��တ�် 

မမ��ပ။ ထ��သ�� မကညလ်င်�သ��က�င�်ပင ်ပထမစ��န၌် သမ�ဓ�သည ်�က�င်�စ�� မကည်လင။် ထ���က�င�် 

"ဧ�က�ဒ�ဘ�ဝ�"ဟ� �ဟ��တ�် မမ��ပ။ 

 ဤဒ�တ�ယစ��န်၌က�� ဝ�တက်,ဝ�စ�ရတ��၏ ���ကယ်�က်မမရ���သ��က�င�် အခ�င�်ရသည�်ဖစ်၍ သဒ�သည ်

အ���က�င်�၏။ အ��က���သ� သဒ�ဟ��သ� အ�ဖရ�သ��က�င�်ပင ်သမ�ဓ�သညလ်ည�် ထင်ရ���၏။ 

ထ���က�င�် ဤဒ�တ�ယစ��န်က��သ�လင ်"သမသ�ဒန� �စတ�သ� ဧ�က�ဒ�ဘ�ဝ�"ဟ� �ဟ��တ�်မ�အပ်�ပသည်။ 

 

အဝ�တက အဝ�စ�ရ�န� 

 "ဝ�တက်လည�်မရ��, ဝ�စ�ရလည�် မရ��"ဟ�သညက်�� ဘ�ဝန��ဖင�် ပယ်ပ���ဖစ�်သ��က�င�် ထ��စ��န၌် 

ဝ�တက်လည�် မရ��, ဝ�စ�ရလည�် မရ���တ���ပ။ 

 

သမ�ဓ�ဇ� ပ�တ�သ�ခ� 

 ပထမစ��န၌်ရ���သ� ပ�တ�သ�ခတ��သည ်န�ဝရဏကင်��ခင်��က�င�် �ဖစ၏်။ ဤဒ�တ�ယစ��န၌်က�� သမ�ဓ� 

�က�င�် �ဖစ၏်။ �ဖစ်ပ��အ�က�င�် မတ�က�ပ။ 

 

ပယအ်ဂ��င�် �ပည�်စ���သ�အဂ� 
 ပထမစ��န၏် ဥပစ�ခဏ၌ န�ဝရဏတ��က�� ပယအ်ပ်က�နသ်က��သ�� ထ��အတ� ဤဒ�တ�ယစ��န၏် ဥပစ�ခဏ၌ 

ဝ�တက်, ဝ�စ�ရတ��က�� ပယအ်ပ်သညက်�� မဟ�တက်�န်။ အမ�နအ်���ဖင�် ဤဒ�တ�ယစ��န်သည ်အပန�ခဏ၌သ�လင် 

ထ��ဝ�တက်,ဝ�စ�ရတ���င�် ကင်�၍ �ဖစ�်ပသည်။ ထ���က�င�် ထ��ဝ�တက်, ဝ�စ�ရတ��သည ်ဤဒ�တ�ယစ��န်၏ 

"ပယ်အဂ�"မ��� �ဖစက်�န၏်။  

 ဤဒ�တ�ယစ��န်သည် ပ�တ�, သ�ခ, ဧကဂတ� သ���ပ��တ���င�် �ပည�်စ���သ��က�င�် ၄င�်တ��သည ်"�ပည�်စ���သ� 

အဂ�မ���" �ဖစ်�ပသည်။  
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တတ�ယစ��န် ဖ�င�်ဆ��ခ�က် 
 

ပ�တ�ယ� စ ဝ�ရ�ဂ� ဥ�ပက�က� စ ဝ�ဟရတ�, သ�တ� စ သမဇ��န�, သ�ခ� က��ယန ပဋ�သ��ဝ�ဒတ�၊ 

ယ� တ� အရ�ယ� အ�စ�က� "ဥ�ပက�က� သတ�မ� သ�ခဝ�ဟ�ရ�"တ�၊ တတ�ယ� စ��န� ဥပသမဇ ဝ�ဟရတ�။  

 

 �စသ်�မ�်မပ�တ�လည�် ကင�်�ခင်��က�င�်, အည�အမ လ�က၄်င�်, အမ�တရ်မသတ�, သ�မသမဇ်ရ��လ�က် 

�န၏။ စ�တ်ခ�မ်�သ�မက��လည�် န�မ်အ �ပ�င်��ဖင�် ခ�စ��၏။ အကင် တတ�ယစ��န်�က�င�် ထ��စ��န်�င�်�ပည�်စ���သ� 

ပ�ဂ�လ်က�� ဘ�ရ��စ�သ� အရ�ယ�တ��သည ်"အည�အမ ��င�်ပသည်၊ သတ��က�င်��ပသည၊် ခ�မ်�သ�စ�� �န��င ်

�ပသည်"ဟ�၍ ခ� ��မ�မ်���ပ�ဆ��ကက�န၏်။ ထ��တတ�ယစ��နသ်�� �ရ�က်လ�က ်�န၏။ 

 

တတ�ယစ��နသ်�� တက်ပ�� 
 ဒ�တ�ယစ��န်၌ ဝသ��ဘ�်င��ပ���ဖင�် ကမ်�က�င်��င်နင�်ပ���သ� �ယ�ဂ�သည ်"ဒ�တ�ယစ��န၌် စ�တ်၏ 

�ပလ�င်တက်က�ခင်� သ�ဘ�ရ���သ� ပ�တ��က�င�် ဒ�တ�ယစ��နသ်ည် �န�်ရင်�ကမ်�တမ်�၏"ဟ� အ�ပစ်က��က� 

တတ�ယစ��န်သည ်'င�မ်သက�်သ�တရ��'ဟ� �လ���သ�င�်လ�က ်အ��ထ�တ်၏။  

 ထ��သ��အ��ထ�တလ်င် ဒ�တ�ယစ��နမ်� ထ၍ အမ�တ်ရမသတ�, ဆင�်ခင်��ဏ် သမဇ်�င�် �ပည�်စ��လ�က် စ��န ်

အဂ�တ��က�� ဆင�်ခင်�သ� ထ���ယ�ဂ�အ�� ပ�တ�သည ်�န�်ရင်�ကမ်�တမ်��သ�အ���ဖင�် ထင်လ�၏။ သ�ခ�င�် 

ဧကဂတ�သည် င�မ်သက်�သ�အ���ဖင�် ထငလ်�၏။ ထ��အခ� �ယ�ဂ�သည ်�န�်ရင�်ကမ်�တမ်��သ� အဂ�က�� 

ပယ်ပ��, င�မ်သက်�သ�အဂ�က�� ရ�ခင်�င�� ပထဝ�ကသ��ဏ်� ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တက်�� "��မ, ��မ"ဟ� အဖန်ဖန ်အထပ်ထပ် 

�လ���သ�င�်အပ်၏။ 

 ထ��သ�� �လ���သ�င�်�နစ် "ယခ�အခ� တတ�ယစ��န် �ဖစ�်ပ�တ��မည်"ဟ� ဆ��သင�်�သ� �ဇ�ဝ�ရ၌ ဘဝငက်�� 

�ဖတ်၍ ထ��ပထဝ�ကသ��ဏ်�န�မ�တ်က��ပင ်အ����ပ၍ မ�န�ဒ��ရ�ဝဇန�်�ဖစ်၏။ ထ���န�င်မ� ထ��ပထဝ�ကသ��ဏ်� အ���၌ 

ပငလ်င် �ဇ� ၄-က�မ်, ၅-က�မ် �စ�က�န၏်။ ယင်� �ဇ� ၄-က�မ်, ၅-က�မ်တ��၏ အဆ���၌  တစ်ခ��သ� စတ�တ, 

သ��မဟ�တ် ပ�မ�ဇ�သည ်�ပ�ဝစရ တတ�ယစ��န်�ဇ� �ပတည်�။ ဤက�� တတ�ယစ��နက်�� ရပ��အစ်�ပတည်�။ 

 

တတ�ယစ��န် ဝ�ထ� 

န ဒ မ ပ ဥ � �ဂ� စ��န် ဘ ဘ  

ယ��သ�န�မ�တ် ပထဝ�ကသ��ဏ်�န�မ�တ ် ပထဝ�ကသ��ဏ်�န�မ�တ ်  

 

"ပ�တ�ယ� စ"၌ 'စ' သဒ�၏ ဖ�င�်ဆ��ခ�က် 

 ဤ'စ' သဒ�သည ်အ�ခ�� အနက်အဓ�ပ�ယ် တစခ်�က��လည�် �ပ�င်�ဆည�်�ပ�၏။ "ပ�တ�က�� လ�န�်�မ�က်�ခင်� 

�က�င�်၄င�်၊ စ-သညမ်သ� မက�သ�၊ ဝ�တက်,ဝ�စ�ရတ��က�� င�မ်��စ�ခင�်�က�င�်၄င်�"ဟ� ဤသ�� အဓ�ပ�ယက်�� �ပ�င်� 

ဆည�်�ပ�၏။ 
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 ထ��ဝ�တက်,ဝ�စ�ရတ��သည ်ဒ�တ�ယစ��န်၌ပငလ်င် င�မ်�ခ���စက�မ� ဤတတ�ယစ��န် လမ်��က�င်�က�� 

�ပ�ခင်�င��၄င်�၊ ဂ�ဏ်က�� ခ� ��မ�မ်��ခင်�င��၄င�် (ဝ�တက်,ဝ�စ�ရတ��က�� င�မ်��စ�ခင်��က�င�်)ဟ��သ� ဤစက��က�� �ပ�င်� 

ဆည�်�ပ�ခ��သည်။ 

 ဥပမ��ပရလင်- တတ�ယအရ�ယ�မဂ်၌ ပယအ်ပ်သည ်မဟ�တ်�သ�်�င��လည်� "သက�ယဒ�� စ�သ� 

�အ�က်သ��ယ�ဇ် င��ပ��တ��က�� ပယ်�ခင�်�က�င�်"ဟ� �ဟ��တ�်မ�လင ်တတ�ယမဂက်�� ခ� ��မ�မ်�ရ�လည်� 

�ရ�က်၏။ ထ��တတ�ယမဂ်က�� ရ�ခင်�င�� အ��ထ�တသ်�တ��အတ�က ်အ��တက်သ�ရ�လည်� �ဖစ�်စ၏။ ဤအတ�ပင် 

ဤတတ�ယစ��န်၌ င�မ်�သည ်မဟ�တ်�င���သ�်လည�် ဝ�တက,်ဝ�စ�ရတ��၏ င�မ်��ခင�်က�� ဤ၌ ဆ��လင ်တတ�ယ 

စ��န၏် ဂ�ဏ်က��လည�် ခ� ��မ�မ်�ရ� �ရ�က်�ပသည်။   

 

ဥ�ပက�က� စ ဝ�ဟရတ� 
 "ဥ�ပက�က� စ ဝ�ဟရတ�= လ�စလ်�လ�က် �န၏"ဟ�သည ်အည�အမ တတ်သညက်�� ဆ��၏။ သ�ခ-

ဒ�က တ��တ�င ်မညသ်ည�်ဘက်က��မ မက�ပ� တတ်၏-ဟ��သ� အနကက်�� ဆ��လ���ပသည။်  

 

ဥ�ပက� ၁၀-မ� �� 
 ဥ�ပက�သည် (၁) ဆဠဂ��ပက� (၂) �ဗဟဝ�ဟ���ပက� (၃) �ဗ�ဇဂ��ပက� (၄) ဝ�ရ�ယ��ပက� (၅) 

သခ���ပက� (၆)�ဝဒ��ပက� (၇) ဝ�ပဿ��ပက� (၈) တတ-မဇတ�ပက� (၉) စ����ပက� (၁၀) 

ပ�ရ�သ�ဒ�ပက�-ဟ� ဆယပ်��အ�ပ��ရ��၏။ 

 

၁။ ဆဠဂ��ပက� 
 ထ��ဆယပ်��တ��တ�င် "ဤသ�သန��တ�်၌ ရဟန်�သည ်မ�ကစ်��ဖင�် အဆင�်က���မငလ်င် ဝမ်���မ�က်မ 

လည�် မ�ဖစ၊် စ�တ်မခ�မ်�သ�မလည�် မ�ဖစ၊် အမ�တ်ရက� မ�နစ်�� အ�ပ��အ���ဖင�် သ�သည�်ဖစ်၍ လ�စလ်�လ�က် 

�န၏"ဟ�၍လ��သ� ရဟ�၏ ဒ��ရ��ခ�က်ပ��တ��၌ �က�င�်-မ�က�င်��သ� အ�����ခ�ကပ်��တ��တ�င ်တစ်ပ��ပ�� 

ထငလ်�လင် ရဟ�၏ က��လသ�မ� စင်ကယ်�ခင်� ပကတ�သ �ဘ�က�� မစ�န�်�သ� အ�ခင�်အရ��ဖင�် �ဖစ�်သ� 

ဥ�ပက�သည ်ဆဠဂ��ပက�-မည၏်။ (ဆဠဂ-အဂ���ခ�က်ပ��ရ���သ�+ဥ�ပက�-လ�စလ်�မ = ဆဠဂ��ပက�) 

 

၂။ �ဗဟဝ�ဟ���ပက� 

 ထ��မ�တပ�� "ဥ�ပက��င�် တက��ဖစ�်သ� စ�တ�်ဖင�် တစခ်��သ� အရပ်မ�က်��က�� �ဖန�်၍ �န၏"ဟ� ဤသ�� 

လ�ရ���သ� တက��ဖစဖ်က် တရ��တ��၌ က�သ�လင ်က��ယပ်��ငဥ်စ� ရ��သညဟ်� လ�က ်အလယ်အလတ် သ �ဘ� 

ရ���သ� အ�ခင�်အရ��ဖင�် �ဖစ�်သ� ဥ�ပက�သည ်�ဗဟဝ�ဟ���ပက� မည၏်။  

 

၃။�ဗ�ဇဂ��ပက� 

 ထ��မ�တပ�� "ဝ��ဝကက��မ���သ� ဥ�ပက�သ�မ�ဇ်က�� ပ����စ၏"ဟ� ဤသ��လ��သ� တက��ဖစဖ်က် တရ�� 

တ��၌ အလယအ်လတ် သ�ဘ�ရ���သ� အ�ခင်�အရ��ဖင�်�ဖစ�်သ� ဥ�ပက�သည ်�ဗ�ဇဂ��ပက� မည၏်။ 
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၄။ ဝ�ရ�ယ��ပက� 

 ထ��မ�တပ�� "ရ�ဖနရ်�ခ� အလယအ်လတ်�ဖစ�်သ� ဝ�ရ�ယဟ� ဆ��အပ်�သ� ဥ�ပက�န�မ�တက်�� �လ���သ�င�်၏" 

ဟ� ဤသ��လ��သ� မတင်�လ�န�် မ�လ���လ�န�်သည�် ဝ�ရ�ယဟ� ဆ��အပ်�သ� ဥပ�က�သည ်ဝ�ရ�ယ��ပက� မည၏်။ 

 

၅။ သခ���ပက� 

 ထ��မ�တပ�� "အဘယ်မ�သ� သခ���ပက�တ��သည ်သမထ၏ အစ�မ်��ဖင�် �ဖစက်�နသ်နည်�။ အဘယ်မ 

�သ� သခ���ပက�တ��သည ်ဝ�ပဿန�၏ အစ�မ်��ဖင�် �ဖစက်�နသ်နည်�။ ရ�စပ်���သ� သခ���ပက�တ��သည ်

သမထ၏ အစ�မ်��ဖင�် �ဖစက်�န၏်။ ဆယ်ပ���သ� သခ���ပက�တ��သည ်ဝ�ပဿန�၏ အစ�မ်��ဖင�် �ဖစက်�န၏်"ဟ� 

ဤသ��လ��သ� န�ဝရဏစသညတ်��က�� ဆင�်ခင်၍ �က�င်�စ��တည်�သ� ယ��ခင်�၌ အလယ်အလတ် သ�ဘ� 

ရ���သ� ပည�ဟ��သ� ဥ�ပက�သည် သခ���ပက� မည၏်။ 

 

၆။ �ဝဒ��ပက� 

 ထ��မ�တပ�� "အကင်အခ�၌ ဥ�ပက��ဝဒန��င�် တက��ဖစ�်သ� က�မ�ဝစရ က�သ��လ်စ�တ်�ဖစ၏်"ဟ� 

ဤသ��လ��သ� ဒ�ကလည်�မဟ�တ်, သ�ခလည�် မဟ�တဟ်� သမ�တအ်ပ်�သ� ဥ�ပက�သည် �ဝဒ��ပက� မည၏်။ 

 

၇။ ဝ�ပဿ��ပက� 

 ထ��မ�တပ�� "အကင်တရ��သ�ဘ�သည် ရ��၏။ အကင် ခ�င��ပ��အ�ပ�င်�သည် �ဖစ်�ပ၏။ ထ��ခ�င��ပ�� 

အ�ပ�င်�က�� ပယ်စ�န�်၏။ ထ��သ�� ပယစ်�န�်�သ�သ�သည ်ထ��ခ�င��ပ��အ�ပ�င်�၌ လ�စ်လ��ခင�် ဥ�ပက�က�� ရ၏"ဟ� 

ဤသ��လ��သ� ဆင�်ခင်သ���သပ်�ခင�်၌ အလယ်အလတ် သ�ဘ�ရ���သ� ဥ�ပက�သည ်ဝ�ပဿ��ပက� မည၏်။ 

 

၈။ တတမဇတ�ပက� 

 ထ��မ�တပ�� "�ယ ဝ� ပန-သဒ��ဖင�် �ဟ�အပ်�သ� ဆအစရ���သ� တရ��တ��၌လ��သ� တက��ဖစဖ်က် 

တရ��တ��က�� အည�အမ  �ဆ�ငတ်တ်�သ� ဥ�ပက�သည ်တတမဇတ�ပက� မည၏်။ 

 

၉။ စ����ပက� 

 ထ��မ�တပ�� "လ�စလ်�လ�က်လည�် �န၏"ဟ� ဤသ��လ��သ� �မတ�်သ�သ�ခပင ်�ဖစ�်စက�မ� 

ထ��တတ�ယစ��န်သ�ခ၌ တစ်ဖက်သ��က��ရ�က်�ခင�်က�� မ�ဖစ�်စတတ်�သ� ဥ�ပက�သည ်စ����ပက�မည၏်။  

 

၁၀။ ပ�ရ�သ�ဒ�ပက� 

 ထ��မ�တပ�� "ဥ�ပက��က�င�် သတ�၏ လ���ဝ စင်ကယ်�ခင်�ရ���သ� စတ�တစ��နက်��"ဟ� ဤသ��လ��သ� 

န�ဝရဏ, ဝ�တက်, ဝ�စ�ရ စ�သ� ဆန�်က�င်ဘကတ်ရ�� အ��လ���တ��မ� လ���ဝစင်ကယ်�သ�, ယင်�ဆန�်က�ငဘ်က် 

တရ��တ��က�� င�မ်��စ�ခင်�၌လည�် �က�င�်ကစ��က�်ခင်� မရ���သ� ဥ�ပက�သည ်ပ�ရ�သ�ဒ�ပက� မည၏်။  

ဤဆယ်ပ���သ� ဥ�ပက�တ��တ�င ်စ����ပက�က��သ� ယ�ရမည။်  
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တရ��က��ယ်မ��� 

 ထ��ဥ�ပက� ဆယ်မ� ��တ��တ�င ်(၁) ဆဠဂ��ပက� (၂) �ဗဟဝ�ဟ���ပက� (၃) �ဗ�ဇဂ��ပက� (၄) တတ-

မဇတ�ပက� (၅) စ����ပက� (၆) ပ�ရ�သ�ဒ�ပက�- တ��သည ်သ�ပ်တရ��က��ယ်အ���ဖင�် တ�က�န၏်။ ယင်�သ�ပ် 

တရ��က��ယ်မ�� တတမဇတ�ပက� သ�လင် �ဖစသ်ည်။ ထ��အတ� သခ���ပက��င�် ဝ�ပဿ��ပက�လည်� 

တရ��က��ယ် တ�က�န၏်။ ပည�က��သ� ရအပ်�ပသည်။ ဝ�ရ�ယ��ပက��င�် �ဝဒ��ပက� ၂-ပ��မ��က�� သ���ခ��စ� 

တရ��က��ယ် ရ��က�န၏်။ 

  

(�ဆ�င်) ဆဠင်, �ဗဟ၊ �ဗ�ဇဂ၊ တတ, စ��န,် ပ�, ရတ�သ�။  

  သခ�, ဝ�ပဿ်၊ ဤ�စရ်ပ်၊ မ�တ်�လပည� ရသည်သ�။ 

  ဝ�ရ� တ�ဖ�၊ �ဝဒန�၊ သ�ဟ� သ�သ� ယ��လပ�။  

 

တတ�ယစ��န်၌သ� "ဥ�ပက�က� စ ဝ�ဟရတ�"ဟ� �ဟ�ရ�ခင်�အ�က�င်� 

 ဤတတမဇတတ�သည် ပထမစ��န်�င�် ဒ�တ�ယစ��န်တ��၌လည�် ရ��သ�ဖင�် "ဥ�ပက�က� စ ဝ�ဟရတ�- 

လ�စလ်�လ�က် �န၏"ဟ� ဆ��သင�်�သ�်လည်� ထ��စ��နတ်��၌ တတမဇတတ�၏ လ�စလ်��ခင်�က�စ မထငရ်��� 

�သ��ပ။ အ�က�င်�မ�� ပထမစ��န်, ဒ�တ�ယစ��န်တ��၌ ဝ�တက,် ဝ�စ�ရ, ပ�တ�တ��က လမ်�မ���လ�က် ရ���သ��က�င�် 

ပငတ်ည်�။ ဤတတ�ယစ��န်၌က�� ၄င်�တ��က လမ်�မ���မ မရ���သ��က�င�် ဤတတမဇတတ�သည် �ခ�င�်�ထ�င် 

လ�သက��သ���ဖစ၍် ယင်�၏က�စ ထငရ်���လ�၏။ ထ���က�င�် ဤတတ�ယစ��န၌်သ�လင် �ဟ��တ�်မ��ပသည။် 

 

ဤ၌ သတ��င�် သမဇက်�� ထည�်�ဟ�ရပ�� 
 ပထမစ��န,် ဒ�တ�ယစ��နတ်��၌လည�် သတ�,သမဇ် ရ���စက�မ� ထ��စ��နတ်��၏ �န�်ရင်�ကမ်�တမ်��ခင်� 

�က�င�် ��မ၌ �ယ�က်���၏ သ���ရ�ခင်�သည် လ�ယက်�သက��သ�� ထ��စ��နတ်��၌ စ�တ၏်�ဖစ�်ခင်�သည ်လ�ယ်က�၏။ 

ထ���က�င�် ထ��စ��နတ်��၌ သတ��င�် သမဇက်�စသည ်မထငရ်����ပ။ 

 ဤတတ�ယစ��န်၌က�� �န�်ရင�်ကမ်�တမ်��သ� အဂ�တ��က�� ပယ်�ခင�်အ���ဖင�် စ��န်၏ သ�မ်�မ��ခင်� 

�က�င�် သငဓ်�န�်သ���မ��� ခင�်ထ���သ�လမ်��ပ၌ သတ�သမဇ်�ဖင�် သ�မ်�ဆည်�အပ်�သ� သ����ခင�်က�� အလ��ရ�� 

သက��သ�� သတ�သမဇ�်ဖင�် သ�မ်�ဆည�်သည်သ�လင�်ဖစ်�သ� စ�တ၏်�ဖစ်�ခင�်က�� အလ��ရ��အပ်�ပသည်။ ထ���က�င�် 

ဤစ��န၌်သ�လင် "သ�တ� သမဇ��န�- သတ�ရ��လ�က,် သမဇ်�ခ ဆင်�ခင်��ဏ်�င�် �ပည�်စ��လ�က်"ဟ��သ� 

�စပ်�ဒက်�� �ဟ��တ�်မ��ပသည။် 

 ဤမသ� မက�သ�။  မ�ခင်���မမ� ခ��ထ���သ� ��မခ���သ�သည�် ���ငယ်က�� �စ�င�်�ရ��ကမ်ထ��လင် အမ� 

���မသ��ပင ်တဖန်�ပန၍် ကပ်သက��သ�� ဤအတ�ပင ်ဤတတ�ယစ��န်သ�ခက�� ပ�တ�မ� ခ��ခ��ထ��အပ်၏။ သ��ရ�တ�င ်

ပ�တ�မ� ခ��ခ��ထ���သ� ဤတတ�ယစ��န်သ�ခသည ်သ�က�� သတ�သမဇ်ဟ��သ� အ�စ�င�်အ�ရ��က�်ဖင�် �စ�င�်�ရ��က် 

မထ��လင် ပ�တ�သ��သ� တဖန�်ပန၍် ကပ်�လရ�၏။ 

 တနည်�ဆ���သ�်- သ�ခ၌လည�် သတဝ�တ��သည ်လ�နစ်��တပ်မကတ်တ်က�န၏်။ ဤတတ�ယစ��န်သ�ခ 

သညလ်ည်� အလ�န�်က�င်��မတ်�သ� သ�ခ�ဖစ၏်။ အဘယ�်�က�င�်ဆ���သ�် ထ��တတ�ယစ��နသ်�ခထက ်သ�လ�န ်

�သ� သ�ခမရ���သ��က�င�် �ပတည်�။ စင်စစအ်���ဖင�် ထ��သတ�သမဇ်၏ အ���ဘ�်�ဖင�် ဤတတ�ယစ��နသ်�ခ၌ 
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တပ်မက်မမရ���ခင�် �ဖစ�်ပသည။် အ�ခ���သ� အ�ခင်�အရ�အ���ဖင�် တပ်မကမ်မရ���ခင�် မဟ�တ်�ပ-ဟ��သ� 

အနက်ထ��က��လည�် �ပ�ခင်�င�� ဤ"သ�တ� စ သမဇ��န�"ဟ��သ� ဤ�စပ်�ဒက်�� ဤတတ�ယစ��န်၌ �ဟ��တ�် 

မ��ခင�် �ဖစ်�ပသည်။  

 

သ�ခ� က��ယန ပဋ�သ��ဝ�ဒတ�-  

"�စတသ�ကသ�ခ က�ယ�ကသ�ခက��လည�် န�မက�ယ, �ပက�ယ�ဖင�် ခ�စ��၏"ဟ�သည-် တတ�ယစ��န် 

�င�် �ပည�်စ���သ� ပ�ဂ�လ်အ�� သ�ခက�� ခ�စ��မညဟ်��သ� �လ���သ�င�်မရ���စက�မ� ထ��ပ�ဂ�လ်သည ်မ�မ�၏ န�မက�ယ 

�င�် ယ�်�သ� သ�ခက�� ခ�စ���ပရ�၏။  

(တတ�ယစ��နက်�� ဝင်စ���သ�သ�သည ်ထ��ဝင်စ��ခ��က၌် သ�ခက�� ခ�စ��မညဟ်� �လ���မသ�င်��သ�်လည�် 

ထ��အခ��က၌်�ဖစ်�သ� တတ�ယ စ��နသ်�ခက�� ခ�စ��သည်သ� �ဖစ်ရ�၏။ အဘယ��်က�င�်ဆ���သ� ်သ�ခ�ဝဒန� 

�ဖစလ်င် ပ�ဂ�လက် ထ���ဝဒန�က�� ခ�စ��သည်ဟ� ဆ��အပ�်သ��က�င�်�ပတည�်။ ဤစက��ရပ�်ဖင�် စ��နဝ်င်စ�� 

ခ��က၌် �စတသ�ကသ�ခက�� န�မက�ယ�ဖင� ်ခ�စ��သည်ဟ��သ� အနကက်�� �ပ၏။) 

တနည်��ပရလင်- ထ��န�မက�ယ�င�် ယ�်သည�်သ�ခ�က�င�် အလ�န�်က�င်��မတ်�သ� စ�တဇ�ပ်�ဖင�် 

�ပည�်စ���သ� �ယ�ဂ�၏ တ�ဇက�ယက�� ပ� ���ထ�ပ��အပ်၏။ ယင်�တ�ဇက�ယက�� အလ�န�်က�င်��မတ�်သ� စ�တဇ 

�ပ်�ဖင�် ပ� ���ထ�ပ���ခင�်�က�င�် စ��နမ်�ထ�သ�အခ�၌လည်� က�ယ�ကသ�ခက�� ခ�စ���ပရ�၏။  

 (တ�ဇက�ယ-ဟ�သညမ်�� စ�တဇ�ပမ်� တပ���သ� ကမဇ, ဥတ�ဇ, အ�ဟ�ရဇ �ပအ်�ပ�င�်က�� ဆ��လ��သည။်  

 ပ� ���ထ�ပ��အပ၏်-ဟ�သညမ်�� စ��နသ်�ခ�က�င�်�ဖစ�်သ� စ�တဇ �ပ�်က�င်��ပ်�မတ်အ�ပ�င်�က အ�ခ���ပ်အ�ပ�င်�  

တစက်��ယ်လ���၌ အ��အ�ပ�� �တ�ထ��ခင်�က�� ဆ��လ��သည။် စ��နမ်� ထ�သ�အခ�၌လည်� က��ယ်ထ�၌ �န�က�င်�  

ထ��င်သ� �ဖစ်�န�သ� က�ယ�ကသ�ခက�� ထ��ပ�ဂ�လ ်ခ�စ��ရသည,် ခ�စ����င်သည်ဟ� ဆ��လ��သည။် ဤစက���ဖင� ်စ��နမ်�  

ထ�သ�အခ� က�ယ�ကသ�ခက�� �ပက�ယ�ဖင�် ခ�စ��သည်-ဟ��သ� အနကက်�� �ပသည။်) 

ထ���က�င�် "�စတသ�ကသ�ခက�� ခ�စ���ခင်�"ဟ� ဆ��အပ်�သ� ဤအနကက်�� �ပ�တ�်မ�လ��၍ "သ�ခ� 

က��ယန ပဋ�သ��ဝ�ဒတ�- �စတသ�ကသ�ခ, က�ယ�ကသ�ခက�� န�မက�ယ, �ပက�ယ�ဖင�် ခ�စ��၏"ဟ� 

�ဟ��တ�်မ�သည။် 

 

ယ� တ� အရ�ယ� အ�စ�က� "ဥ�ပက�က� သတ�မ� သ�ခဝ�ဟ�ရ�" 
 တတ�ယစ��န်�င�် �ပည�်စ���သ� ထ��ပ�ဂ�လ်က�� ယင်�တတ�ယစ��န်�က�င�် ဘ�ရ��စ�သ� အရ�ယ�ပ�ဂ�လ် 

တ��သည ်"လ�စလ်�သ�, သတ�ရ��သ�, ခ�မ်�သ�စ�� �န�လ�ရ��သ�"ဟ� ��ပ�ဆ��ကက�န၏်- ဟ�သည် 

 အဘယ�်�က�င�် ဤသ�� ��ပ�ဆ��သနည�်?ဟ�မ�- ခ� ��မ�မ်�ထ��က�်သ��က�င�်�ပတည်�။ အ�က�င်�မ��-  

(၁)ဤတတ�ယစ��န်�င�် �ပည�်စ���သ� ပ�ဂ�လ်သည ်အလ�န်�က�င်��မတ�်သ� သ�ခရ���သ�, သ�ခ၏ အထ�တ်အထ�ပ် 

သ�� �ရ�က်�သ� တတ�ယစ��န၌်�သ�်လည်� လ�စလ်���င၏်။ ထ��တတ�ယစ��န၌် သ�ခမ�� ကပ်င��သ� တဏ��က 

သ�က�� မဆ����င�်ပ။ (၂)ထ���ပင ်ပ�တ�မ�ဖစ်�ပ��င�်အ�င ်သတ�ထင�်သ��က�င�် သတ��င�် �ပည�်စ���ပ၏။ (၃)ထ��မ� 

တပ�� အရ�ယ�တ�� �စသ်က်အပ်�သ� အရ�ယ�တ�� မ��ဝ�အပ်သည�် ညစ်�မ်��ခင�်မရ���သ� သ�ခက�� န�မက�ယ�ဖင�် 

ခ�စ���ပ၏။  ဤအ�က�င�် သ���မ� ���က�င�် ခ� ��မ�မ်�ထ��က၏်။ 



သတ�ပ�န်သ�တ် မ�တ်စ� 111 
 

ပယအ်ဂ��င�် �ပည�်စ���သ� အဂ� 
 ဤတတ�ယစ��န်၌ ပ�တ�က�� ပယ်�ခင�်အ���ဖင�် ပယ်အဂ�တစပ်��က�� သ��စအပ်၏။ ဝ�တက်, ဝ�စ�ရတ��က�� 

ဒ�တ�ယစ��န်၏ အပန�အခ��က်က�မ� ပယ်သက��သ�� ဤပ�တ�က��လည�် တတ�ယစ��န်၏ အပန��ဇ�အခ��ကက်�မ� 

သ�လင ်ပယ်အပ်�ပသည်။ 

 သ�ခ စ��တကဂတ�-ဟ��သ� အဂ��စ်ပ���င�် �ပည�်စ��သညဟ်� ဆ��ထ��သ�ဖင�် သ�ခ�င�် ဧကဂတ�သည် 

�ပည�်စ��လ��သ� အဂ�ဟ�၍ သ�အပ်၏။ "ဥ�ပက�, သတ�, သမဇည"တ��က�� ထည�်ထ���ခင်�မ�� အ�ခ�အရ��င�်တက� 

�ဖစ�်သ� စ��န်က�� �ပ�ခင်�င�� ပရ�ယ�ယအ်���ဖင�် �ဟ�ထ���ခင်��ဖစသ်ည။် စင်စစ�်သ�်က�� ၄င်�သ���ပ��က�� 

ခ�နထ်��၍ မ�ခ�အ���ဖင�် စ��စ��စ��က်စ��က်�ခင�် လကဏ�သ���ရ�က်�သ� အဂ�တ��၏ အစ�မ်�အ���ဖင�် ဤစ��နသ်ည် 

အဂ� ၂-ပ��သ� ရ���ပသည။်  

 
 

 

စတ�တစ��န် အဂ�မ��� 
 

သ�ခဿ စ ပဟ�န�, ဒ�ကဿ စ ပဟ�န�, ပ��ဗဝ �သ�မနဿ�ဒ�မနဿ�န� အတဂမ�, အဒ�ကမသ�ခ� 

ဥ�ပက�သတ�ပ�ရ�သ�ဒ စတ�တ� စ��န� ဥပသမဇ ဝ�ဟရတ�။ 

 

သ�ခ၏ ကင်��ခင�်�က�င�်၄င�်, ဒ�က၏ ကင်��ခင်��က�င�်၄င်�, �သ�မနဿ�င�် �ဒ�မနဿတ��၏ �ရ��အဖ�� 

ကပင် ခ�ပ်�ခင်��က�င�် ဆင်�ရ�ခ�မ်�သ� ၂-မ� ��လ���ကင်��သ�, ဥ�ပက��က�င�် သတ�၏ လ���ဝ စင်ကယ်မရ���သ� 

စတ�တစ��န်သ�� �ရ�က်လ�က်�န၏။ 

 

 အယ� ဝ�စတ� ဘ�က�ဝ သမ�ဓ�။ 

 ရဟန�်တ��- ဤ�လ�ပ���သ� သမ�ဓ�က�� သမ�သမ�ဓ�ဟ�၍ ဆ��အပ်၏။ 

 

စတ�တစ��နသ်�� တက်ပ�� 
 တတ�ယစ��န်က�� ဝသ��ဘ�်င��ပ���ဖင�် ကမ်�က�င်�အ�င် ဝငစ်��ထ���သ� �ယ�ဂ�သည ်တတ�ယစ��န်မ� 

ထ၍ "ဤတတ�ယစ��န်သည် ပ�တ�ဟ��သ� ရနသ်��င�် န��စပ်၏" ဟ�၍၄င်�၊ "ဤတတ�ယစ��န၌်ပ��သ� သ�ခသည ်

ကမ်�တမ်�၏"ဟ�၍၄င�် တတ�ယစ��န်က�� အ�ပစ�်မင်က�, စတ�တစ��နက်�� င�မ်သက�်သ�တရ��ဟ� �လ���သ�င်� 

လ�က် တတ�ယစ��န်၌ �စသ်က်တ�ယ်တ�မက�� က�နခ်မ်��စလ�က် စတ�တစ��နက်�� ရ�ခင�်င�� အ��ထ�တ်၏။ 

 ထ��သ�� တတ�ယစ��န်မ� ထ၍ စ��နအ်ဂ�တ��က�� ဆင�်ခင်�သ� ထ���ယ�ဂ�၏ စ�တ်၌ သ�ခသည ်ကမ်�တမ်� 

�သ�အ���ဖင�် ထငလ်�၏။ ဥ�ပက��င�် ဧကဂတ�သည် င�မ်သက�်သ�အ���ဖင�် ထငလ်�၏။ ထ��သ��ထင�်သ� 

အခ�၌ ကမ်�တမ်��သ�အဂ�တ��က�� ပယ�်ခင်�င��၄င်�၊ င�မ်သက�်သ�အဂ�တ��က�� ရ�ခင်�င��၄င်� ထ��ပထဝ�ကသ��ဏ်� 

န�မ�တ်က��ပင ်"��မ, ��မ"ဟ� အဖနဖ်န ်အထပ်ထပ် �လ���သ�င�်အပ်၏။ 
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 ထ��သ�� �လ���သ�င�်�နစ် "ယခ�အခ� စတ�တစ��န ်�ဖစ�်ပ�တ��မည်"ဟ� ဆ��သင�်�သ� �ဇ�ဝ�ရ၌ ဘဝငက်�� 

�ဖတ်၍ ပထဝ�ကသ��ဏ်� န�မ�တ်က��ပင ်အ����ပ၍ မ�န�ဒ��ရဝဇန�် �ဖစ၏်။ ထ���န�င်မ� ထ��ပထဝ�ကသ��ဏ်� အ���၌ပင ်

�ဇ� ၄-က�မ်, ၅-က�မ် �စ�က�န၏်။ ယင်��ဇ� ၄-က�မ်, ၅-က�မ်တ��၏ အဆ���တစ်ခ��သ� စတ�တ, သ��မဟ�တ် ပ�မ 

�ဇ�သည် �ပ�ဝစရ စတ�တစ��န�်ဇ� �ပတည်�။ 

 

စတ�တစ��န်ဝ�ထ� 

န ဒ မ ပ ဥ � �ဂ� စ��န် ဘ ဘ  

ယ��သ�န�မ�တ် ပထဝ�ကသ��ဏ်�န�မ�တ ် ပထဝ�ကသ��ဏ်�န�မ�တ ်  

 

 ဤမ�သ� ဘ�ဝန�အစ်�ဖင�် ဤ�ယ�ဂ�သည် "�ရ��ဦ�မဆ�ကပင် သ�ခလည�် ကင်��ခင�်�က�င�်၄င�်၊ 

ဒ�ကလည�် ခ�ပ်�ခင်��က�င�်၄င�်၊ �သ�မနဿ �ဒ�မနဿတ��၏လည�် �ရ��ဦ�မဆ�ကပင ်ခ�ပ်�ခင်��က�င�်၄င်�၊ 

ဆင�်ရ�ခ�မ်�သ� �စမ်� ��လ���ကင�်�သ�, ဥ�ပက��က�င�် သတ�၏ လ���ဝ စင်ကယ်မရ���သ� စတ�တစ��န်က�� �ပည�်စ�� 

�စ၍ �န၏"။ 

 ဤသ���န�သ� �ယ�ဂ�သည ်သ�ခဟ��သ� အဂ�တစ်ပ��ပ�� ပယ်စ�န�်၍ ဥ�ပက�, ဧကဂတ�ဟ��သ� အဂ� ၂-

ပ���င�် �ပည�်စ���သ� ပထဝ�ကသ��ဏ်�က�� အ����ပ၍�ဖစ�်သ� စတ�တစ��န်က�� ရ၏။  

 

၄င်� �ဝဒန� ၄-ပ�� မညသ်ည�်အခ� �န၌် ပယသ်နည်�? 

 သ�ခ, ဒ�က, �သ�မနဿ, �ဒ�မနဿ-ဟ��သ� ဤ�ဝဒန��လ�ပ��က�� စ��န�်လ�ပ��တ��၏ ဥပစ�ခဏ၌ပင် 

ပယ်အပ်�ပသည်။ ခ��၍ ရ�င်��ပပ�အ��။ �သ�မနဿက�� စတ�တစ��န၏် ဥပစ�ခဏ၌သ�လင် ပယအ်ပ်၏။ ဒ�က, 

�ဒ�မနဿ, သ�ခတ��က�� ပထမစ��န,် ဒ�တ�ယစ��န်, တတ�ယစ��နတ်��၏ ဥပစ�ခဏတ��၌ ပယ်အပ်က�န၏်။ 

 

�ဝဒန��လ�ပ��က�� စ��န်၏ဥပစ�ခဏ၌ ပယပ်�� 

န�မ�တ် ဘ�ဝန� သမ�ဓ� 

ကသ��ဏ်�ပဋ�ဘ�ဂန�မ�တ် 
ဥပစ�ရ ဘ�ဝန� (န�ဝရဏကင်�)  

(ဒ�က, �ဒ�မနဿ, သ�ခ, �သ�မနဿ-ပယ်) 

ပ-စ��န် ဝ�တက် ဝ�စ�ရ ပ�တ� သ�ခ ဧကဂတ� 

ဒ�-စ��န်   ပ�တ� သ�ခ ဧကဂတ� 

တ-စ��န်    သ�ခ ဧကဂတ� 

စ-စ��န်    ဥ�ပက� ဧကဂတ� 

 

�ဟ�စ�်ဖင�် စထ်���ခင်�သ� 
 သ�ခ, ဒ�က, �သ�မနဿ, �ဒ�မနဿ တ��က�� �ပရ�၌ ပယ်အပ်�သ�အစ်�ဖင�် �ပသညမ်ဟ�တ်။ ဣ�ယ 

ဝ�ဘင�်၌ �ဟ�ထ��အပ်�သ� အစ�်ဖင�်သ� �ပထ���ခင�် �ဖစသ်ည။် ပယ်�သ� ပထမ, ဒ�တ�ယ, တတ�ယ, စတ�တ 
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စ��န�်လ�ပ��တ��၏ အစအ်���ဖင�် ထ��လင်က�� ဒ�က, �ဒ�မနဿ, သ�ခ, �သ�မနဿ-တ��က�� သ�ရမညဟ်� 

ဆ��လ��သည။်  

ပယ်စ်ဇယ�� 

ပထမစ��န် ဒ�တ�ယစ��န် တတ�ယစ��န် စတ�တစ��န် 

ဒ�က �ဒ�မနဿ သ�ခ �သ�မနဿ 

 

ပယ�်ခင်�အ�က�င်� 
 ပထမစ��န်၌ ပ�တ��က�င�်�ဖစ�်သ� �ပ်�က�င်��ပ်�တ��က က��ယ်၌ ပ� ����ခင်��က�င်� က��ယ်က�� သ�ခ 

သက်ဝင်၍ ပ� ���၏။ က��ယ်က�� သ�ခသက်ဝင်၍ ပ� ����န�သ�သ�အ�� ဒ�ကသည ်�က�င်�စ��ခ�ပ်၏။  �ဒ�မနဿသည် 

ဝ�တက်,ဝ�စ�ရတ���က�င�် �ဖစ�်သ� က��ယ်ပငပ်န�်�ခင်��င�် စ�တ်ပငပ်န�်�ခင်�ရ��လင် �ဖစ၏်။ ဒ�တ�ယစ��န်၌ ဝ�တက် 

ဝ�စ�ရတ�� မရ���တ���သ��က�င�် �ဒ�မနဿ မ�ဖစ်�တ��။ တတ�ယစ��န်၌ က�ယ�ကသ�ခ၏ အ�က�င်��ဖစ�်သ� 

ပ�တ�သည် ခ�ပ်ပ���ဖစ�်သ��က�င�် က�ယ�ကသ�ခ မ�ဖစ�်တ���ပ။ စတ�တစ��န၌် အ�က�င်��ဖစ�်သ� သ�ခက�� 

ပယ်ပ���ဖစ�်သ��က�င�် �သ�မနဿ မ�ဖစ်�တ���ပ။  

 

စတ�တစ��န၌် �ဝဒန�က�� စ��ပ�င်�ဆ��ရ�ခင်� 
 ထ��ထ��စ��နတ်��၏ ဥပစ�၌ ပယအ်ပ်ပ�လ�က ်ဤ�ဝဒန�တ��က�� ဤစတ�တစ��န်၌သ� စ��ပ�င�် �ဆ�င်ယ�ရ 

�ခင်�သည ်လ�ယ်က��ခင�်အက� ��င�� ဤ�နရ�၌ စ��ပ�င်�၍ �ဟ��တ�်မ�သည။် ခ��၍ဆ��အ��။ အဒ�ကမသ�ခ�-ဟ��သ� 

ဤစက��၌ �ဟ��တ�်မ�အပ်�သ� ဒ�ကလည�်မဟ�တ,် သ�ခလည�်မဟ�တ�်သ� ဥ�ပက��ဝဒန�သည် သ�မ်�မ�၏။ 

သ�ရန ်ခက်ခ�၏။ လ�ယက်�စ�� ��ဏ်�ဖင�်ဖမ်�ယ��ခင�်င�� မစ�မ်���င်�ခ�။ 

 ထ���က�င�် ဖမ်�ရခက်�သ����က�� လ�ယ်က�စ�� ဖမ်�ယ��ခင်�င�� ����ခ�၌ ���မ���က�� စ�သ�င�်ပ�� တစ်�က�င်စ� 

�ပနထ်�တ်�သ�အခ� အစ်အတ��င�် �ရ�က်လ��သ� ထ�����က�� ဖမ်�ယ�သက��သ�� -  ဤအတ�ပင ်�မတ်စ��ဘ�ရ��သည ်

��ဏ်�ဖင�် လ�ယက်�စ�� ဖမ်�ယ��ခင်�င�� အလ���စ���သ� �ဝဒန�တ��က�� ဤစတ�တစ��န၌် စ�၍ �ဟ��တ�်မ�သည။်  

 ဤက��သ�� �ဟ��တ�်မ�ရ�ခင�်၏ အက� ��က�� ထ���ဟ��တ�်မ�အပ်က�န�်သ� �ဝဒန�တ��က�� �ပပ��လင် 

သ�ခလည�် မဟ�တ်, ဒ�ကလည�် မဟ�တ်, �သ�မနဿလည�် မဟ�တ်,  �ဒ�မနဿလည�် မဟ�တ်�သ� သ�ဘ� 

တရ��သည် အဒ�ကမသ�ခ(ဥ�ပက�) �ဝဒန�တည်�-ဟ� ဤအဒ�ကမသ�ခ �ဝဒန�က�� ယ��စ�ခင်�င�� စ�မ်���င်�ပ 

သည။်  

 

တနည်�ဆ���သ�်-  

ဤစတ�တစ��န်၌ အ�က�င်�က�� ပယ်သတ�်ခင်��က�င�် ရ�ဂ�င�် �ဒ�သတ��၏ အလ�န ်�ဝ�က���ခင်�က�� 

�ပ�ခင်�င��လည်� ထ���ဝဒန�တ��က�� �ဟ��တ�်မ�အပ်က�န၏်-ဟ� သ�အပ်�ပသည်။ မ�န�်ပ၏။ ထ���ဝဒန�တ��တ�င ်

သ�ခသည ်�သ�မနဿ၏ အ�က�င်��ဖစ်၏။ �သ�မနဿသည ်ရ�ဂ၏ အ�က�င�်�ဖစ်၏။ ဒ�ကသည ်

�ဒ�မနဿ၏ အ�က�င်��ဖစ၏်။ �ဒ�မနဿသည ်�ဒ�သ၏ အ�က�င်��ဖစ၏်။ ထ��စ��နသ်ည ်သ�ခစသည်တ��က�� 
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ပယ်သတ�်ခင်��ဖင�် အ�က�င်��င�်တက��ဖစ�်သ� ရ�ဂ,�ဒ�သတ��က�� ပယသ်တ်ပ���ဖစ�်သ��က�င�် အလ�န ်

�ဝ�က�န၏်-ဟ� သ�အပ်�ပသည။်  

 

အဒ�ကမသ�ခ� 
 ဒ�ကမဟ�တ�်သ��က�င�် အဒ�က-မည၏်။ ဒ�က�င�် မတ��သ� သ�ဘ�ရ���သ� တရ��က�� ရ၏။ ထ��ဒ�က 

မဟ�တ်�သ� တရ��၌ ဒ�က-မရ���ပ။ အသ�ခလည�် ဤနည်�ပင။် ဒ�က�င�်သ�ခက�� ပယ�်သ� ဤစက���ဖင�် 

ဤစတ�တစ��န၌် ဒ�က�င�်သ�ခတ��၏ ဆန�်က�င်ဘက�်ဖစ�်သ� တတ�ယ�ဝဒန�က�� �ပ၏။ ဤ၌ ဆနက်�င�်ဘက် 

ဟ�သည် ဥ�ပက��ဝဒန�က�� ဒ�ကစသညတ်��က�� လ�န�်�မ�က�်သ�အ���ဖင�် �ရ�က်အပ်�ပသည်ဟ� ဆ��လ��၏။ 

က�သ��လ်-အက�သ��လ်တ��က��သ�� ��ဖ�င�်��ဖ�င�်ဆန�်က�င်ဘက ်�ဖစ�်သ��က�င�် ဆ��သညက်�� မဟ�တ်�ပ။  

 

ဥ�ပက�၏ လကဏ�ဒ� စတ�က 

ဤအဒ�ကမသ�ခ �ဝဒန�သည-် 

၁။ ဣ�န�ဝ�ပရ�တ��ဘဝန လကဏ� - ဣ��� အန����မ� �ပန�်သ� မဇတ��� (မ�က�င�်-မဆ��� 

    အလယ်အ���က�� ခ�စ���ခင်� လကဏ�ရ��၏။ 

၂။ မဇတရသ� - လ�စလ်��ခင�် က�စရ��၏။ 

၃။ အဝ�ဘ�တပစပ�န� - သ�ခ,ဒ�ကတ��က��သ�� မထငရ်����သ�တရ��ဟ� ��ဏ်အ�� �ရ��ထင၏်။ 

၄။ သ�ခဒ�ကန��ရ�ဓ ပဒ�န� - သ�ခဒ�ကတ��၏ ခ�ပ်�ခင�်လင ်န���သ�အ�က�င်�ရ��၏။ 

  [သ�ခ၏ခ�ပ်ရ� (စတ�တစ��န၏် ဥပစ�)လင် န���သ�အ�က�င်� ရ��၏] မဟ�စည်ဆရ��တ�်။  

 

ဥ�ပက� သတ�ပ�ရ�သ�ဒ- 
 "ဥ�ပက��က�င�် သတ�၏ လ���ဝ စင်ကယ်�ခင်�ရ���သ�" ဟ�သည်က�� ဥ�ပက�က �ဖစ�်စအပ်သည�် 

သတ�သည ်လ���ဝ စင်ကယ�်ခင�်ရ���သ�-ဟ�ဆ��လ��၏။ ခ��၍ ရ�င်�ဦ�အ��။ ဤစ��န်၌ သတ�သည ်လ�နစ်�� စင်ကယ်၏။ 

ထ��သတ�၏ စင်ကယ်�ခင်�က�� ဥ�ပက�က �ပလ�ပ်အပ်၏။ အ�ခ��တရ��က �ပလ�ပ်အပ်သည ်မဟ�တ်�ပ။ 

ထ���က�င�် ဤစတ�တစ��န်က�� "ဥ�ပက��က�င�် သတ�၏ လ���ဝ စင်ကယ်�ခင်�ရ���သ� စ��န်"ဟ� �ဟ��တ�်မ�၏။ 

 ဤ၌ သတ�က�� စင်ကယ်�စတတ်�သ� ဥ�ပက�ဟ�သည ်တရ��က��ယ်အ���ဖင�် တတမဇတတ�-

ပငတ်ည်�။ ဤစတ�တစ��န်၌ ထ��ဥ�ပက��က�င�် သတ�သကသ်ကသ်ည်သ�လင ်စင်ကယ်သည ်မဟ�တ်�ပ။ 

စင်စစမ်��မ� အလ���စ���သ� ယ�ဘ်က်တရ��တ��သညလ်ည�် စင်ကယ်က�န၏်။ သ��ရ�တ�င ်သတ�က�� �ခ�င�်တပ်၍ 

�ဒသန�က�� �ဟ��တ�်မ��ပသည။်  

 

အခ�င�်သ�မ� သ�က, ထ 

 ထ��စ��န�်လ�ပ��တ��တ�င ်�အ�က်စ��န်သ���ပ��တ��၌လည�် ဤဥ�ပက�ရ���စက�မ� �န�အခ� �န�ရ�င် လမ်�မ��� 

�န�သ��က�င�်၄င်�၊ ခ�မ်��အ��ခင်��င�် မ�မ�အ�� �က��ဇ���ပ�ခင်�အ���ဖင�် သ�ဘ�တ��သ� ည်�အခ�က�� မရရ���ခင�် 
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�က�င်�၄င်� လ,သည ်�န�အခ� ထ�န�်�တ�က်ပလ�က် ရ���သ�်လည�် မသန�်ရ�င်� မစင်ကယ်သ�ဖင�် မ�တ�က်ပ��င ်

သက��သ�� -  

ဤအတ�ပင ်ဤတတမဇတ�ပက�ဟ��သ� လမင်�သည် ဝ�တက်စ�သ� ရန်သ�တ��က လမ်�မ�����ပ်စက် 

လ�က် ရ���သ��က�င�်၄င�်၊ သ�ဘ�တ��သ� ဥ�ပက��ဝဒန�ဟ��သ� ည်�က�� မရ�ခင�်�က�င�်၄င်�၊ ပထမစ��န ်

စ�သ� �အ�က်စ��န်သ���ပ��တ��၌ ရ��ပင ်ရ���စက�မ� မစင်ကယ်�ပ။ ထ��ဥ�ပက�မစင်ကယ်လင်လည�် �န�အခ�၌ 

ထက်ဝန�်က�င် မစင်ကယ်�သ� လ,၏ အ�ရ�င်က��သ�� တက��ဖစဖ်က်�ဖစ�်သ� သတ�စသညတ်��သညလ်ည�် 

ထက်ဝန�်က�င် မစင်ကယ်က�နသ်ညသ်�တည်�။ ထ���က�င�် �အ�က်စ��နသ်���ပ��တ��၌ "ဥ�ပက� သတ�ပ�ရ�သ�ဒ"ဟ� 

�ဟ��တ�်မမ��ပ။  

ဤစတ�တစ��န၌်က�� ဝ�တက်စ�သ� ရန်သ�တ��၏ အ���ဘ�်က လမ်�မ�����ပ်စက�်ခင်� မရ���သ��က�င�် 

၄င်�၊ သ�ဘ�တ��သ� ဥ�ပက��ဝဒန�ဟ��သ� ည်�က�� ရ�သ��က�င�်၄င်�၊ တတမဇတတ�ဟ��သ� လသည ်

အလ�နလ်င် စင်ကယ�်သ��က�င�် �တ�က်ပ�သ� လ�ရ�ငက်��သ�� အတ�တက� �ဖစဖ်က�်ဖစ�်သ� သတ�စသည ်

တ��သညလ်ည�် ထက်ဝန�်က�င ်စင်ကယ်လ�က် �တ�က်ပက�န၏်။ ထ���က�င�် ဤစတ�တစ��နက်��သ�လင် 

"ဥ�ပက� သတ�ပ�ရ�သ�ဒ"ဟ� �ဟ��တ�်မ�အပ်�ပသည်။ 

 

ပယ်အဂ� ၁-ပ��, ရ�သ�အဂ� ၂-ပ�� 

 ဥ�ပက��ဝဒန��င�် ဧကဂတ�သည ်�ပည�်စ���သ�အဂ� ၂-ပ���ဖစ်ပ�� �သ�မနဿသည် ပယ်အပ်�သ� 

အဂ��ဖစ်သည။် ထ���သ�မနဿ �ဝဒန�က��လည�် တစ်ဝ�ထ�တည်�ဝယ် �ရ��ဇ�တ��ကပင ်ပယ်အပ်၏။ ထ���က�င�် 

�သ�မနဿက�� ထ��စတ�တစ��န၏် ပယ်အဂ�ဟ� ဆ��အပ်�ပသည။်  

 

စ��န်�င�် ဝ�ပဿန� တ�ဆငပ်�� လကဏ�မ��� 

 ပထမစ��န်၌ အ����ပသ�� တင�်ပ��သ� ဝ�တက်၊ အထပ်ထပ် ဆင�်ခင်�သ� ဝ�စ�ရတ�� ရ��သက��သ��  

ဝ�ပဿန� အ��ထ�တ�်သ� �ယ�ဂ�မ���၌လည်� အခ�အ����ပသ�� တင်-တင်�ပ��သ� ဝ�တက်, သ���သပ်မ 

ဝ�စ�ရမ��� ပ�ဝင်၏။ သမသန ��ဏ်သ���ရ�က်လင် ဝ�တက,် ဝ�စ�ရတ�� အထ��သ�ဖင�် ထင်ရ���၏။   

ဒ�တ�ယစ��န်တ�င ်ဝ�တက်,ဝ�စ�ရမ���ကင�်ပ�� စ�တ်တစခ်�တည�် အ����ပသ�� တက်�တ��၏။ မ�နက်��သ�� 

စ�တ်သည ်အထ�� ကည်လငလ်�ပ�� တည်ကည်မ သမ�ဓ��က�င�် ပ�တ�သည ်အလ�နအ်���က�င်�လ�၏။ ဤအတ� 

ဝ�ပဿန� �ယ�ဂ�တ�င်လည�် န�ဝရဏမ��� ကင်�သ�ဖင�် စရ�အ���က�� စ်�စ��ဆင�်ခင်�နစရ�, ရ���ဖ��နစရ� 

မလ���တ���ပ။ သ�ဟ�သ� �ပ�နပ�� ��သ� လ��က်�နရ၏။ �ဖစ-်ပ�က်မက�� ကညလ်င်စ�� �တ��မင်လ�၏။  

စ�တ်တည်င�မ်မကလည်� အ���က�င်�လ�ပ�� �စသ်�မ�်ဝမ်���မ�ကမ် ပ�တ�မ��� �ဖစ်လ�၏။ အထ��သ�ဖင�် 

ဥဒယဗယ��ဏ် အ�ပ��င�်က စ၍ ပ�တ�မ��� ထင်ရ���စ�� �ဖစ�်ပလ��တ��၏။ 

တတ�ယစ��န်တ�င ်�စသ်�မ�်မပ�တ� မပ��တ��ပ� စ�တ်ခ�မ်�သ�မသ�ခ�င�် တည်ကည်မ ဧကဂတ�တ�� 

အလ�နအ်���က�င်�၏။ ဤ၌ ခ�မ်�သ�မသ�ခ အ��က���သ�်လည�် ဥ�ပက�က သ�ယ�မဘက ်မ�ရ�က်�အ�င် 

ထ�န�်ည�ထ����င်�သ��က�င�် တပ်မက်မမ�ဖစ�်ပ။ ထ��သ�� ဥ�ပက�က ထ�န�်ည���င�်အ�င် သတ�,သမဇ် ၂-ပ�� 

ကလည်� �စ�င�်ကည�်�န၏။ ဝ�ပဿန� �ယ�ဂ�တ�င်လည�် ဥဒယဗယ��ဏ် အရင�်ပ��င�်မ� စ၍ �ပလ�င်�သ� 

�စသ်�မ�်ခ�မ်�သ�မ ပ�တ�သ�ခ�န�က်သ�� မလ��က်�တ��ပ� တည်င�မ်စ�� ထ����ငလ်�၏။ ည�မ�အ�င် လ�စ်လ� 
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ထ����င၏်။ �ဖစ်�ပတ��င�် မလ�တ�်အ�င် မ�တ်��င၏်။ တတ�ယစ��န်သ�ခ�င�် အလ��တ��သ� တည်င�မ်သည�် 

သ�ခမ� ��က�� ရ��သည်သ�တည�်။  

စတ�တစ��န်တ�င် သ�ခ,ဒ�ကတ��ကင်�ပ�� �သ�မနဿ, �ဒ�မနဿတ��လည�် ခ�ပ်�န၏။ ဥ�ပက��ဖင�် 

လ�စလ်�မ �ဖစ�်န၏။ တတမဇတ�တ��ဖင�် ဣ�တ��က�� ည�မ�အ�င် ထ�န�်ည��ပ�ထ��၏။ ထ��တတမဇတတ� 

�က�င�် သတ�ကလည�် အထ�� စင်ကယ်�န၏။  

ထ��အတ� ဝ�ပဿန� �ယ�ဂ�တ�ငလ်ည်� သခ���ပက���ဏ်�ရ�က်လင် �ဝဒန�ကလည်� ဥ�ပက��င�် 

ယ�်၏၊ တတမဇတတ�ကလည�် အထ��သ�ဖင�် ယ�်ဘက�်စတသ�ကမ်���က�� ည�မ�အ�င် �ပလ�ပ်�ပ�ထ��၏။ 

သတ�၏ စင်ကယ်မကလည်� အလ�နအ်���က�င်��န၏။ ထ���က�င�် စတ�တစ��န်�င�် အလ��တ��သ� သမ�ဓ�ဟ� 

ဆ��၏။  

 (မ�တ်ခ�က်။ ။မဟ�စည်ဆရ��တ�်က��၏ သစ��လ�ပ��တရ��မ� ဗဟ�သ�တအလ��င�� �က�က်တ ် 

တင်�ပ�ခင်�သ� �ဖစသ်ည။်) 

 

�လ�က�တရ� စ��နစ်�တ်မ��� 
(သဂဟ်ဘ�သ�ဋ�က�မ� အက�်�ခ�ပ ်က��ယ��ဖ�ပသည်) 

စ��န် ၂-မ� �� 

၁။ အ�ရမဏ�ပန�ဇ�န ်

 ၂။ လကဏ�ပန�ဇ�န ်- ဟ� ၂မ� ��ရ��၏။ 

 အ�ရမဏ�ပန�ဇ�န်-ဟ�သည ်ကသ��ဏ်�စ�သ� သမထအ���က�� စ��စ��စ��ကစ်��က ်ကပ်၍ �သ�တတ်�သ� 

မဟဂတစ်��န်မ���က�� �ခသည။် 

 လကဏ�ပန�ဇ�န-်ဟ�သည် အန�စ အစရ���သ� လကဏ�သ���ပ��တ��က�� ကပ်၍ တတ်�သ� က�မ�ဝစရ 

ဝ�ပဿန��င�် မဂဖ်��လ်တ��က�� �ခသည။် ဝ�ပဿန�သည် အန�စစ�သ� လကဏ�သ���ပ��က�� စ��စ��က်စ�� တတ်၏။ 

ဝ�ပဿန�၏ စ��စ��က်စ�� �ခင်�က�စသည ်မဂအ်ခ��ကက်�မ� ပ��စ���သ��က�င�် မဂက်လည်� ထ��လကဏ�မ���က�� 

ရ��ရ�က်၏။ ဖ��လ်တရ��က�� န��ရ�ဓသစ�ဟ��သ� န�ဗ�န၏် သ�လကဏ�က�� တတ်၏။ ထ���က�င�် 

ဝ�ပဿန��င�် မဂဖ်��လ်မ���သည ်လကဏ�ပန�ဇ�န ်မည၏်။ 

ထ���စမ်� ��တ��တ�င် �လ�က�တရ�စ��န်မ���သည ်လကဏ�ပန�ဇ�န�်ဖစရ်က�� �သ�တ�ပတ�မဂစ်�တ် 

စသည၌် ယ�်လ�က်ပ��သ� ဝ�တက်စသညတ်��က�� မ�ခ�အ���ဖင�် "စ��န်"ဟ� �ခ��င်�ပသည။် 

 

�လ�က�တရ�၌ ပထမစ��နစ်သည် က���ပ��ပ�� 

�မ�။ မဂတ်��သည ်စ�တကဏတစ်ခ�က်မသ� �ဖစ် �လ�ရ���သ��က�င�် ပ�ဂ�လ်တစ်ဦ�တည်�၌ �သ�တ�ပတ�မဂ် 

(၅)မ� �� �ဖစ်ခ�င�်မရ��။ တစမ်� ��မ� ��သ� �ဖစ်ခ�င�်ရ��သည။် ထ���က�င�် အဘယ်ပ�ဂ�လ်မ� ��၌ ပထမစ��န် �သ�တ�ပတ�မဂ ်

�ဖစသ်င�်၍, အဘယပ်�ဂ�လ်မ� ��၌ ဒ�တ�ယစ��န် �သ�တ�ပတ�မဂ ်�ဖစသ်င�်ပ�သနည်�? 
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��ဖ။ မဂက်�� အ��ထ�တ်�သ� �ယ�ဂ�၏ သ�န၌် မဂရ်ခ�န��ဝယ ်ဝ��နဂ�မ�န��ခ ဝ�ပဿန���ဏ် �ဖစ�်ပ၏။ 

ထ��ဝ�ပဿန���ဏ်၏ သတ�အမ� ��မ� ��အလ��က် အခ� ��ယ�ဂ�၌ ပထမစ��န် �သ�တ�ပတ�မဂ ်�ဖစ၍်, အခ� � အခ� �၌ 

ဒ�တ�ယစ��န် �သ�တ�ပတ�မဂစ်သည် �ဖစသ်င�်က�ပသည်။  

 

ခ��၍ ရ�င်��ပအ��  

မဂဝ�ထ�က�ခ�န��၌ �ဖစ်�သ� သခ���ပက���ဏ်�င�် မဂဝ�ထ�တ�င် ပ�ဝင�်သ� (ပရ�က�, ဥပစ�, အ�လ��) 

ဟ��သ� အ��လ�မ��ဏ်က�� ဝ��နဂ�မ�န�-ဝ�ပဿန�ဟ� �ခသည။် အခ� ��ယ�ဂ�၌ ထ��ဝ�ပဿန�သည် ဝ�တက်-

စ�သ� စ��န်အဂ� ၅-ပ��တ��တ�င ်တစ်ပ��ပ��က��မ စက်ဆ�ပ်�ခင�်မရ��။ ထ��ဝ�ပဿန��ဖင်� တက၍် ရအပ်�သ� မဂ၌် 

စ��န်အဂ�င��ပ�� အ�ပည�်အစ�� ယ�သ်ည�် ပထမစ��န်က�� ရ�ပသည။်  

 အခ� ��သ� �ယ�ဂ�သ�န၌်က�� ထ��ဝ�ပဿန�သည် ဝ�တကက်�� စက်ဆ�ပ်�ခင�်ဟ��သ� သတ�ထ��ရ��၏။ 

ထ��ဝ�ပဿန���ဏ်�ဖင�် တက်၍ ရအပ်�သ�မဂ်၌ ဝ�ပဿန�အ���လ��်စ�� ဝ�တက်မပ�ဘ� ဒ�တ�ယစ��န်၌သ� ယ�်ရ 

�ပသည်။ တတ�ယစ��နမ်ဂ် စသညက်�� ရရ�၌လည�် ဤနည�်အတ�ပငတ်ည်�။ ဤသ��လင ်ပ�ဂ�လ်အမ� ��မ� ��၏ မဂ ်

တ��၌ စ��နအ်ဂ�အမ� ��မ� �� ယ�ရ်�ဝယ် ဝ��နဂ�မ�န�-ဝ�ပဿန�သ� အခ�ပ်အ�ခ� အခရ��ဖစ�်ပသည်။  

(မ�တ်ခ�က်။ ။မဂက်�� သခ�ရတ��မ� ထ��မ�က်တတ်�သ��က�င�် ဝ��န-ဟ��ခ၏။ ထ��ဝ��နမည�်သ� မဂသ်�� 

�ရ�က်�က�င်��ဖစ်�သ� (မဂ်�င�်န��ကပ်�န�သ�) ဝ�ပဿန�သည ်ဝ��နဂ�မ�န�-ဝ�ပဿန� မည၏်။ မ �န�ဒ��ရ�-

ဝဇန�်�န�က် �ဇ�(၇)က�မ်ဟ��သ� သခ���ပက���ဏ် �ဖစ်ပ��လင် ဘဝငအ်နည်�ငယ ်�ခ��၍ ဘဝဂစလန, 

ဘဝဂ�ပ�စဒ, မ�န�ဒ��ရ�ဝဇန�်တ���န�က် ပရ�က�, ဥပစ�, အ�လ��-ဟ� အ��လ�မ��ဏ် �ဖစ၏်။  

ထ��သ�� အ��လ�မ��ဏ်�င�် ဆက်စပ်�နသည�် သခ���ပက���ဏ် �န�က်ဆ���အပ��င်��င�် အ��လ�မ-

��ဏ်သည် ဝ��နဂ�မ�န�-ဝ�ပဿန� မည်၏။) 

 

သခ���ပက���ဏ် ဝ�ထ� (၃)ပ��င�် 

�ရ�ပ��င်� ဘဝဂစလန ဘဝဂ�ပ�စဒ မ�န�ဒ��ရ�ဝဇန�် �ဇ� ၇-က�မ် ဘ-ဘ-ဘ 

အလယပ်��င်� ဘဝဂစလန ဘဝဂ�ပ�စဒ မ�န�ဒ��ရ�ဝဇန�် �ဇ� ၇-က�မ် ဘ-ဘ-ဘ 

 
သခ��-�န�ကပ်��င်� ဘဝဂစလန ဘဝဂ�ပ�စဒ မ�န�ဒ��ရ�ဝဇန�် �ဇ� ၇-က�မ ် ဘ-ဘ-ဘ  

မဂဝ�ထ�ဆက်�ဖစ ်     အ��လ�မ��ဏ ်              ဝ��နဂ�မ�န� ဝ�ပဿန�         

န ဒ မ�န�ဒ��ရ�ဝဇန�် ပရ�က� ဥပစ� အ�လ��  �ဂ�တဘ�  မဂ် ဖ��လ် ဖ��လ် ဖ��လ် 

 

ပ�ဂ�လ ်၂-မ� �� 
 မဂက်�� အ��ထ�တ်သ�သည ်သ�ကဝ�ပဿက ပ�ဂ�လ်�င�် စ��နလ�ဘ� ပ�ဂ�လ်ဟ�၍ �စမ်� ��ရ��၏။ သ�က- 

ဝ�ပဿကပ�ဂ�လ်ဟ�သည ်�လ�က�စ��န်က�� မရသ�ဖင�် စ��နအ်�စ�မကပ်, ��ခ�က်ကပ်ကပ် ဝ�ပဿန� ရ��သ�တည်�။ 

�လ�က�စ��န်က�� ရ�သ�ပ�ဂ�လ်သည ်စ��နလ�ဘ� မည၏်။  

ထ��တ�င် သ�ကဝ�ပဿကသည် စ��နက်�� မရ�သ��က�င�် ဝ�ပဿန��သ�အခ� က�မတရ��က��သ� 

��င၏်။ ထ���က�င�် သ�ကဝ�ပဿကသည် ဝ�တက်စ�သ� စ��နအ်ဂ�(၅)တ��တ�င ်တစ်ပ��ပ��က��မ တပ်မကမ်-
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ကင်��ခင်� မရ��။ စ��နလ�ဘ�သညလ်ည်� မညသ်ည�်စ��န်က��မ ဝင်လည�် မဝငစ်��, သ���သပ်မက��လည�် မ�ပ၊ က�မ 

တရ��က��သ� အန�စ, ဒ�က, အနတဟ� �သ�်၄င်�၊ သ��မဟ�တ် ပထမစ��နက်��သ� ဝငစ်���ခင�်, သ���သပ်�ခင�်, 

သ��မဟ�တ် ပထမစ��နက်��သ� ဝငစ်��မ, သ���သပ်မ �စပ်��လ��� �ပခ���သ�်၄င်�၊ မညသ်ည�် စ��နအ်ဂ�က��မ တပ်မက်မ 

ကင်��ခင်�မရ��။ ထ���က�င�် သ�ကဝ�ပဿက ပ�ဂ�လ်�င�် �ပခ���သ� စ��နလ�ဘ�ပ�ဂ�လ်မ���၌ ပထမစ��န်�င�် ယ�်�သ� 

မဂက်��သ� ရခ�င�်ရ��သည။်  

 

စ��နင်��ပ�� 

ပ-စ��န် ဝ�တက် ဝ�စ�ရ ပ�တ� သ�ခ ဧကဂတ� 

ဒ�-စ��န် X ဝ�စ�ရ ပ�တ� သ�ခ ဧကဂတ� 

တ-စ��န် X X ပ�တ� သ�ခ ဧကဂတ� 

စ-စ��န် X X X သ�ခ ဧကဂတ� 

ပ�မစ��န် X X X ဥ�ပက� ဧကဂတ� 

 

အ��ခခ��ဖစ�်သ� ပ�ဒကစ��နဝ်�ဒ 
 ဒ�တ�ယစ��န်မဂ ်စသည်တ���ဖစရ်�၌က�� ပ�ဒကစ��န်ဝ�ဒ, သမသ�တစ��န်ဝ�ဒ, ပ�ဂလဇ�သယဝ�ဒဟ� 

(၃)ဝ�ဒ ရ��၏။  

ထ��တ�င် ပ�ဒကစ��န်ဝ�ဒက��- မဂက်��အ��ထ�တ်�သ� စ��န်ရ�ယ�ဂ�အခ� �သည ်သမ�ဓ�ရသ�ဖင�် ဝ�ပဿန� 

က�� အ��ထ�တ်��ငဖ်��ရ� မ�မ�ရပ���သ� စ��န်တစ်ပ��ပ��က�� ဝငစ်��၏။ ထ��စ��န်သည် ဝ�ပဿန�၏ အ��ခခ��ဖစ�်သ� 

�က�င�် ပ�ဒကစ��န်မည၏်။ ထ��ပ�ဒကစ��န်က�� ဝငစ်��ပ���န�က ်ပ�ဒကစ��န်မ� တစပ်���သ� �လ�က�သခ�ရ 

တစ်ခ�ခ�က�� ဝ�ပဿန�စ် ဝ��နဂ�မ�န�-ဝ�ပဿန�တ��င်�အ�င ်တက်၍ မဂက်��ရခ���သ�်, ယခင် ပ�ဒကစ��နသ်ည် 

ပထမစ��န် �ဖစအ်��, ပထမစ��နက်��သ� ရမည်။ ဝ�တက်က�� စကဆ်�ပ်တတ်�သ� ဒ�တ�ယစ��န�်ဖစအ်��၊ ဝ�ပဿန�စ�တ ်

အစ်မ��လည�် ပ�ဒကစ��နမ်� အရ��နက်��စက်၍ ဝ�တက်က�� စကဆ်�ပ်�သ� သတ�ထ��ပ�လ�၏။ ထ���က�င�် 

ထ��ဝ�ပဿန� အစ်�ဖင�် ရအပ်�သ�မဂ်သည ်ဝ�ပဿန��င�် လ��က�်လ��စ�� ဝ�တကမ်ပ��သ� ဒ�တ�ယစ��န်�င�် ယ�်ရ 

�လသည်။ "ဝ�တက်က�� စက်ဆ�ပ်�ခင�် သတ�ထ��ပ��သ� ဝ�ပဿန��က�င�် ဒ�တ�ယစ��န်က��သ� ရသည"်ဟ� ဆ��လ�� 

�ပသည်။ 

တတ�ယစ��န်က�� အ��ခခ�ပ�ဒက�ပလင် တတ�ယစ��န်မဂ်၊ စတ�တစ��နက်�� အ��ခခ�ပ�ဒက�ပလင် စတ�တ 

စ��နမ်ဂ်၊ ပ�မစ��နက်�� အ��ခခ�ပ�ဒက�ပလင် ပ�မစ��နမ်ဂ်တ�� �ဖစ်ကရသည်က��လည�် ခ��ထ�င်၍ သ�ပ��လ။ 

ဤသ��လင ်"သ���သပ်�ခင်� သမသ�တသည် လ��ရင�်မဟ�တ,် ပ�ဒကစ��န်�င�်သ� မဂ၌် စ��နအ်ဂ�တ�ရမည်"ဟ� 

��ပ�ဆ���က�င်�ဝ�ဒက�� ပ�ဒကစ��န်ဝ�ဒဟ� �ခသည်။  
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အ��ခခ�ပ����သ� ပ�ဒကစ��န် ဝ�ပဿန� မဂ် ၄-ပ�� ဖ��လ ်၄-ပ�� 

ပထမစ��န် 

 

�သ�တ�ပတ�မဂ် �သ�တ�ပတ�ဖ��လ် 

ဒ�တ�ယစ��န် သကဒ�ဂ�မ�မဂ် သကဒ�ဂ�မ�ဖ��လ် 

တတ�ယစ��န် အန�ဂ�မ�မဂ် အန�ဂ�မ�ဖ��လ် 

စတ�တစ��န် အရဟတမဂ် အရဟတဖ��လ် 

ပ�မစ��န်   

 

သ���သပ်�သ� သမသ�တစ��နဝ်�ဒ 
 အခ� ��သ� စ��နလ�ဘ��ယ�ဂ�တ��အ�� မဂက်��အ��ထ�တ�်သ�အခ� မ�မ�ရအပ်ပ���သ� �လ�က�စ��န ်

တစ်ပ��ပ��က�� အန�စ, ဒ�က, အနတဟ� လကဏ�ယ�် တင်၍၏။ ထ��သ���သပ်အပ်�သ�စ��နက်�� သမသ�တစ��နဟ်� 

�ခ၏။ 

 ထ��သ���သပ်အပ်�သ� သမသ�တစ��န်သည ်ပထမစ��န�်ဖစ်အ��, ပထမစ��နက်�� ရမည။် ဝ�တက်က�� စက်ဆ�ပ် 

�သ� ဒ�တ�ယစ��န�်ဖစ်အ��၊ ဝ�ပဿန�စ�တ ်အစ်မ��လည�် သ���သပ်အပ်�သ�စ��န်၏ သတ�က��၍ ဝ�တက်က�� 

စက်ဆ�ပ်�ခင်� သတ�ထ��ပ�ရ��လ�သည။် ထ���က�င�် ထ��ဝ�ပဿန�အစ်�ဖင�် ဝ��နဂ�မ�န�-ဝ�ပဿန�တ��င်�အ�င် 

တက်၍ ရအပ်�သ�မဂ်သညလ်ည�် ဝ�ပဿန��င�် လ��က�်လ��စ�� ဝ�တက်မပ��သ� ဒ�တ�ယစ��န်�င�်သ� ယ�်သည။် 

တတ�ယစ��န်က�� သ���သပ်လင ်တတ�ယစ��နမ်ဂ်က�� ရမည,် စသည�်ဖင�် ခ��၍ သ�ပ��လ။ 

 ဤဝ�ဒ၌ ပ�ဒကစ��န် ရ��-မရ��မ�� လ��ရင�်မဟ�တပ်�။ ဤသ��လင ်"သမသ�တစ��န်�င�်သ� မဂ၌် စ��နအ်ဂ� 

ယ�်ပ�� တ�ရမည်"ဟ� ��ပ�ဆ���က�င်�ဝ�ဒက�� သမသ�တစ��န်ဝ�ဒဟ� �ခသည။် 

 

မ�မ�၏အလ�� ပ�ဂလဇ�သယ ဝ�ဒ 
 "စ��နအ်ဂ�  �လ�ပ��ရ���သ� မဂက်��ရ�သ�် �က�င်��လစ�, စ��နအ်ဂ�သ���ပ��ရ���သ� မဂက်��ရ�သ�် 

�က�င်��လစ�" စသည�်ဖင�် စ��နရ်�သ�ပ�ဂ�လ်၏ အလ��ဆက�� "ပ�ဂလဇ�သယ"ဟ� �ခ၏။ ထ��က��သ���သ� အလ��- 

ဆ အဇ�သယ�ဖင�် အ��ထ�တ်�သ�အခ� ဝ��နဂ�မ�န�-ဝ�ပဿန�တ��င်�အ�င် တက်၍ မဂက်��ရလင ်အဇ�သယ 

အတ��င�် ဒ�တ�ယစ��န်မဂ,် သ��မဟ�တ် တတ�ယစ��နမ်ဂ် စသည�်ဖင�် တစမ်� ��မ� ��က�� ရ၏။ သ���သ�် အဇ�သယရ���� 

မ�ဖင�် မရ��င၊် အဇ�သယအ���လ��်စ�� �လ�က�စ��န်က�� ဝငစ်��မ�ဖစ်�စ, သ���သပ်မ�ဖစ�်စ, ဝင်စ��-သ���သပ်မ 

�စပ်��လ����ဖစ�်စ �ပရ�သ�၏။ ဒ�တ�ယစ��န်မဂက်�� ရလ��လင ်�လ�က�ဒ�တ�ယစ��န်က�� ဝငစ်��မ, သ���သပ်မ တစ်ခ�ခ� 

�ဖစ�်စ �ပရမညဟ်� ဆ��လ��သည။် တတ�ယစ��န်မဂ ်စသည်က�� ရလ��ရ�၌လည်� ဤနည�်အတ��င�်ပင် �ဖစသ်ည။်  

 ဤသ��လင ်"�ယ�ဂ�ပ�ဂ�လ်၏ အဇ�သယအ���လ��်စ�� မဂ၌် စ��နအ်ဂ�ယ�်သည"်ဟ� ��ပ�ဆ���က�င်� 

ဝ�ဒက�� ပ�ဂလဇ�သယ ဝ�ဒဟ� �ခသည်။  

 

ထ���ခ��ခ�က် 
 ဤစက��အစ်�ဖင�် ပ�ဂလဇ�သယဝ�ဒသည် �ရ��ဝ�ဒ�စပ်��၌ အထ��ကအ်�လ��က် ပ���င�်က�င်� ထငရ်��� 

၏။ မ�မ�အလ��ရ��အပ်�သ� မဂ်�င�် စ��န်အဂ�ခ�င်�တ��သ� �လ�က�စ��နက်�� အ��ခခ��ပ၍ ဝငစ်��လင် ပ�ဒကစ��န်ဝ�ဒ 

�င�် သ�ဘ�တ�၍, အ��ခခ� မ�ပဘ� သ���သပ်��သ� သ���သပ်လင် သမသ�တစ��နဝ်�ဒ�င�် သ�ဘ�တ�၏။ 
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 ထ���ခ���သ� အခ�က်က��- ဒ�တ�ယစ��န်က�� အ��ခခ��ပ၍ တတ�ယစ��န်က�� သ���သပ်လင ်ပ�ဒကစ��န်ဝ�ဒ 

အလ�� ဒ�တ�ယစ��န်မဂ ်�ဖစခ်�င�်ရ��၍, သမသ�တစ��န်ဝ�ဒ အလ��အ���ဖင�်က�� တတ�ယစ��န်မဂ ်�ဖစခ်�င�်ရ��၏။ ဤသ�� 

�ရ�ဝ�ဒ�စ်ပ��အတ�က် အခက်အခ� �ဖစ�်နလင် "ဣဇတ� ဘ�က�ဝ သ�လဝ�တ� �စ�တ�ပဏ�ဓ� ဝ�သ�ဒတ� = 

ရဟန�်တ��... သ�လရ��သ�၏ �တ�င�်တမသည ်�တ�င�်တသည�်အတ��င်� �ပည�်၏။ အ�က�င�်မ�က��- �တ�င�်တမက 

သန�်ရ�င�်�သ��က�င်�တည်�" ဟ�သည်�င�်အည� အဇ�သယအ���လ��်စ�� �ယ�ဂ�ပ�ဂ�လ် လ��လ�� အပ်�သ� 

မဂသ်��ဖစရ်မည်။ ဤက�� ပ�ဂလဇ�သယ၏ ထ���ခ��ခ�က်တည်�။ 

 

အယ� ဝ�စတ� ဘ�က�ဝ သမ�သမ�ဓ� 

 "ရဟန်�တ��- ဤသည်က�� သမ�သမ�ဓ� �ပတည်�" ဟ�ရ�၌ �ရ�ပ��င�်၌ �လ�က�သမ�သမ�ဓ� �ဖစ်ပ��၊ 

�န�က်ပ��င�်၌က�� �လ�က�တရ� သမ�သမ�ဓ� �ပတည�်။ 

 

************** 

 

အဇတ ဗဟ�ဒ၌ သ�ပ�� 
 န��ရ�ဓ�င�် မဂတ��က�� "ဣ�, က�, မန�ပ�- အလ��ရ��အပ်, �စ်သကအ်ပ်, �မတ်���အပ်သည"်ဟ� သ�ဘ�က� 

သည�်ဖစ၍် ၄င်�တ��က�� မ�က်�မ��က်�တ�ရန် �မ�်လင�်က� မ�မ�သ�န၌် ထငရ်����သ� ဒ�က�င�် သမ�ဒယသစ�တ��က�� 

မ�တ်လ�က် သ��မင�်န�ခင်�သညပ်င် "အဇတ သစဓမ��ပဿန�" မည်၏။  

အဇတတရ��၌ ရ�င်�လင�်စ�� သ��မင၍် သ�ဘ�က�သ����သ�အခ� ဗဟ�ဒတရ��တ��က��လည�် ဤနည်�တ� 

ပငဟ်� သ�ဘ�က� ဆ����ဖတ်၏။ ဤသ�� ဆ����ဖတ် လ�က ်ဆင�်ခင်မသညလ်ည�် "ဗဟ�ဒ သစဓမ��ပဿန�" 

မည၏်။ ထ���ပင် �မငရ်,က��ရ�သ� သ�တပ��၏ အဆင�်,အသ� စသညက်�� မ�တ်လ�က ်'ဆင်�ရ�မ'ဟ� သ��မင�်ခင်� 

သညလ်ည်� "အဇတ သစဓမ��ပဿန�"ပင် မည၏်။ 

 

တနည်� သ�ပ�� 

 ဤအရ�၌ သစ��လ�ပ��က�� သညဟ်� ဆ���သ�်လည�် ဒ�က�င�် သမ�ဒယတ��က��သ� ရ�ပသည်။ 

န��ရ�ဓ�င�် မဂတ��သညက်�� ဝ�ပဿန�အပ်�သ� တရ��မဟ�တ်�သ��က�င�်၄င�်၊ ပ�ထ�ဇ်မ�� မသ�ဖ��, မရဖ���သ� 

�သ��က�င�်၄င�် မရ�ပ။ ယင်�သစ� ၂-ပ��တ��က�� "�က�င�်သည်၊ �မတသ်ည"်ဟ� က��သ�ရ၍ သ�လ���ခင�်, ရလ�� 

�ခင်��ဖင�်ပင်လင ်၄င်�တ��၌ �ခင�်က�စပ��သညဟ်� အကထ�, ဋ�က�တ��၌ မ�န�်ဆ��က�လသည။် 

 တနည်�အ���ဖင�် - �မငမ် က��မစ�သ� ဒ�ကသစ�တရ��တ��က�� မ�တ်လ�က ်ဆင�်ရ�ဟ� သ�ဘ�က�၍ 

သ�သ���တ��င်�(ပရ�ည�-ပဋ��ဝဓက�စ) ၄င်�တ��၌ သ�ယ�မည�် တဏ��က��ပယ်လ�က် (ပဟ�န-ပဋ��ဝဓက�စ) က��လ� 

ပ���စ၏။ တဒဂန��ရ�ဓက�� ပ���စလ�က် (သစ�က�ရ�ယ�-ပဋ��ဝဓက�စ)က��လည်� ပ���စ၏။ �လ�က�မဂ်က�� �ဖစ�်စ 

လ�က် (ဘ�ဝန� ပဋ��ဝဓက�စ)က��လည�် ပ���စ၏။  
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 ထ���က�င�် �မငမ်, က��မစ�သ� ဒ�ကသစ�တရ��တ��က�� မ�တလ်�က်, ကင်��သ�သစ� ၃-ပ��တ��က��လည�် 

ပဟ�န, သစ�က�ရ�ယ�, ဘ�ဝန�က�စတ�� ပ��သည�်အလ��အ���ဖင�် သ��ခင်�က��ပင ်"အဇတသစ��လ�ပ��, ဗဟ�ဒသစ� 

�လ�ပ��တ��၌ �မင်မ"ဟ� မ�တယ်�ရ�၏။  
      

 

န�ဂ���ပ��င်� 
ဤမဟ�သတ�ပ�နသ�တ်၌-  

၁။ က�ယ��ပဿန� (၁၄)ပ��င�်။ 

   အ�န�ပ�နပ��င�် (၁)၊  

ဣရ�ယ�ပထပ��င်� (၁)၊  

သမဇညပ��င်� (၁)၊  

ပဋ�က�လပ��င�် (၁)၊  

ဓ�တ�မနသ�က�ပ��င်� (၁)၊  

သ�ဝထ�ကပ��င�် (၉)၊  

 ၂။ စ�တ��ပဿန� (၁)ပ��င�် 

 ၃။ �ဝဒန��ပဿန� (၁)ပ��င�် 

 ၄။ ဓမ��ပဿန� (၅)ပ��င�် 

  န�ဝရဏပ��င�် (၁) 

  ခ�ပ��င�် (၁) 

  အ�ယတနပ��င�် (၁) 

  �ဗ�ဇငပ်��င်� (၁) 

  သစ�ပ��င�် (၁) 

  စ�စ��ပ�င်� = ၂၁-ပ��င�် 

  

ဤသ�� (၂၁)ပ��င�် �ဟ�ထ���ပသည။် ဤ ၂၁-ပ��တ��တ�င် အ�န�ပ�န (၁)၊ ပဋ�က�လ (၁)၊ သ�ဝထ�က (၉) 

အ���ဖင�် ဤ (၁၁)ပ��င်�တ��က�� "အပန�သ�� �ရ�က�်စတတ်�သ� ကမ�န�်မ���"ဟ� မဟ�အကထ�၌ ဆ��၏။ 

 ဒ�ဃန�က�ယ်�ဆ�င် အရ�ငမ်ဟ�သ�ဝ မ�ထရ်က မ�က�� သ�ဝထ�က (၉)ပ��င�်က�� အ�ဒ�နဝ��ပဿန��ခ 

ဝ�ပဿန�အ�ဖစ်�ဖင�် �ဟ�ထ��သညဟ်�ဆ��၏။ ဤမ�ထရ၏် အလ��အ���ဖင�် အ�န�ပ�န�င�် ပဋ�က�လ ဤ ၂-ပ��င�် 

သ�လင ်အပန�စ��န်သ�� �ရ�က်�စ��င�်သ� အပန�ကမ�န�် မည�်ပသည်။ ကင်��သ� ၁၉-ပ��င�်တ��မ�� ဥပစ�ရ-

�ခ ခဏ�ကသမ�ဓ�မက��သ� �ဖစ�်စ��င�်သ� ဥပစ�ရကမ�န်�တ��ခ�ည်�သ� �ဖစသ်ညဟ်� ဆ���ပသည်။ 
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အက� ��အ�န�သင်�ပ မ�န�်ခ�န်��တ�် 
 

အမ�တ်မရ�� တစစ်��တစ်�ယ�က်�သ�သ� ဟ�သည်- 
 ရဟန်��ဖစ�်စ, ရဟန်�မ�ဖစ�်စ, အမ� ��သ���ဖစ�်စ, အမ� ��သမ���ဖစ�်စ၊ နတ်�ဖစ်�စ, လ��ဖစ�်စ၊ 

မညသ်�မဆ�� သတ�ပ�န်တရ�� �ပင်�ထနစ်�� ပ���မ���အ��ထ�တ်�န�သ�သ�- ဟ� ဆ��လ��သည။် 

 

အက�ဆ��� (၇)�စ၊် အ�မန်ဆ��� (၇)ရက်- 
 ဤအထက်ပ� စက���တ�်�ဖင�် ပ��င�်�ခ���ပအပ်�သ� ပ�ဂ�လ်မ���မ�� အလတ်တန်�စ�� �နယ�ပ�ဂ�လ် 

မ���က�� ဆ��လ��သည။် ��ဏ်ပည� ������သ� �နယ�ပ�ဂ�လ်မ���မ�က�� (၇)�စထ်က ်က��မင�်စ�� အ��ထ�တ်မ� 

အန�ဂ�မ်,ရဟ� �ဖစ်��င်သည ်ဟ�၍၄င�်၊ ��ဏ်ပည�ထက�်မက်�သ� �နယ�ပ�ဂ�လ်တ��မ�� (၇)ရက်ထက ်လ�င်�မန ်

၍လည�် တရ��ထ��က�� ရ��င�်သ�သည် ဟ�၍၄င�် အကထ�၌ ဆ��ထ���ပသည။်  

 ထ���က�င�် �ဗ�ဓ�ရ�ဇက�မ�ရသ�တ်၌- "န�နက်�စ��စ� အဆ���အမက�� ရလတ�်သ� ည�နခ�မ်�အခ� �န၌် 

တရ��ထ��က�� ရလတ��။ ည�နခ�မ်�အခ� �န၌် အဆ���အမက�� ရလတ်�သ� န�နက�်စ��စ�၌ တရ��ထ��က�� ရလတ��"ဟ� 

��ဏ်ထကသ်�မ���အတ�က ်ဤသ�� �ဟ�ထ���ပသည်။  

 

ရဟန�် ၃-�သ�င်� ရဟ��ဖစ် 

 က��တ��င�်, ကမ�သဓမ န�ဂ���ရ��က��၌ �ဟ��သ� ဤသတ�ပ�န ်တရ��ပ��က��တ�င် တရ��န��န�သ� 

ရဟန်� ၃-�သ�င်�တ�� တရ��ထ��ရက� ရဟ��ဖစသ်���သညဟ်� ဆ���ပသည။်  

 

ဤတ�င ်မဟ�သတ�ပ�နသ်�တ် မ�တစ်�ပ��၏။ 

 

 
   


