
 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (1) 

စူဠဝေဒလ္လသတု ်

(မဇ္ဈိ မနကိာယ်၊ မူလ္ပဏ္ဏ ာသ၊ စူဠယမကေဂ်၊ ၃၇၃။) 

(၁၃၈၃-ခုနစ်ှ, နတ်ဝတာ်လ္ဆန််း ၁၃-ရက်၊ ၂၀၂၁-ခုနစ်ှ, ဒဇီ္ငဘ်ာလ္ ၁၆-ရက်)  

 

ဝမ်းမမန််းသူ။   ေိသာခ အနာဂါမ် ဥပါသကာ 

ဝမြေကကာ်းသူ။      ဓမမဒနိနာ ရဟနတာဝေရီမ 

ဝနရာ။    ဘိကခုနမီဝက ာင််း၊ ရာဇ္ဂဂိုလ်္ဂမိုြို့ 

အဝကကာင််းအရာ။   သကက ာယမှ ေိမုတတ ိတုိငဝ်အာင ်အဆင ဆ်င ဝ်မ်းမမန််း ဝမြေကကာ်းခ က်မ ာ်း။ 

 

စူဠဝေဒလ္လ မည်ပ ု 

 ဉာဏ္ပ်ညာမြေင  ်အဆင ဆ်င  ်ဝမ်း၍ အဆင ဆ်င ဝ်မြေကကာ်းဝသာ စကာ်းရပ်ကုိ “ဝေဒလ္လ ”ဟု 

ဝခေါ်၏။ ရှငမ်ဟာဝကာဋ္ဌိကမဝေရ်က ဝမ်းဂပီ်း ရှငသ်ာရိပုတတ ရာက ဝမြေဆိုဝသာသုတ်မှာ ပုိ၍ကကီ်းသမြေင  ်

“မဟာ ဝေဒလ္လ ”ဟု ဝခေါ်၏။ ဤသုတ်မှာ သူ  ေက် ငယ်သမြေင  ်“စူဠဝေဒလ္လ ”ဟု ဝခေါ်၏။ 

 

နိဒါန််း 

 အခါတပါ်း မမတ်စ ာဘုရာ်း ရာဇ္ဂဂိုလ်္ဂမိုြို့ ဝေဠုေနဝ်က ာင််း၌ သီတင််းသ ု်းဝတာ်မူခ  ၏။ ေိုအခ ိန၌် 

ေိသာခ အနာဂါမ်ဥပါသကာသည် ဓမမဒနိနာရဟနတာဝေရီ ရှိရာ ဘိကခုနမီဝက ာင််းသို   သ ာ်းဝရာက်ခ  ၏။ 

ရိုဝသစ ာ ရှိခို်းဂပီ်းလ္ျှင ်သင တ်င ဝ်လ္ ာက်ပတ်ဝသာ ဝနရာ၌ ေိုငဝ်နလ္ က် ဓမမဒနိနာဝေရီမကုိ ဝအာက်ပါ 

အတုိင််း ဝမ်းမမန််း ဝလ္ျှာက်ော်းဝလ္၏။ 

 

ဓမမဒနိ္နာဝေရီ၏ အတတိအ်ဝ  ာင််း အ ျဉ်းချျုပ် 

 ၁။ လ္ နခ်  သည် ကမဘာတစ်သိန််းက ပဒမုုတတ ရဘုရာ်းရှင ်လ္က်ေက်တ င ်ဆင််းရ ဝသာ အလု္ပ်သူမ 

မြေစ်ခ  ၏။ တဝန  ၌ ဝရခပ်သ ာ်းစဉ် လ္မ််း၌ သုဇ္ာတမဝေရ် အဂဂသာေကရဟနတာအာ်း ြေူ်းဝတ ြို့ရ၍ 

သူစာ်းရန ်ပါလ္ာဝသာ မ ု  ကုိ လ္ှုဝလ္၏။ ၎င််းမြေင  ်အာ်းမရနိငု၍်  မိမိဆ ပငကုိ် မြေတ်ဝရာင််းဂပီ်း 

ရသည ်ဝင မြေင  ်ေယ်၍ ဆ မ််း လ္ှူဒါန််းခ  ၏။ ဤသည်ကုိ အလု္ပ်ရှငသ်ူဝ ်းကကီ်းက သဝဘာက ဂပီ်း 

သူ  သာ်းနငှ  ်ဝပ်းစာ်းဝလ္၏။ တဝန   ဝယာက်ခမ မိန််းမသူမြေင  ်ဝက ာင််းကုိ သ ာ်း၍ တရာ်းနာစဉ် 

ဘိကခုနဝီေရီမ တစ်ပါ်းကုိ ဓမမကေိက ဧတဒဂ်ရာေူ်း ဝပ်းဝနသည်ကုိ ဝတ ြို့၍ ဝနာငတ် င ်သူလ္ည််း 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (2) 

ကုသိုလ်္ပ  ကကီ်းလု္ပ်ကာ ဤဆုကုိ ဝတာင််းခ   ၏။ ပဒမုုတတ ရ ဘုရာ်းရှငက်လ္ည််း 

ဆုဝတာင််းမပည ်မည ်အဝကကာင််း ဗ ာဒတ်ိစကာ်း မိန  က်ကာ်းဝတာ်မူ၏။ 

 

 ၂။ လ္ နခ်  သည ် ၉၂-ကမဘာ၌ ြေုဿဘုရာ်းရှငလ်္က်ေက်တ င ်ဘုရာ်းအမှူ်းရှိဝသာ သ ဃာဝတာ်မ ာ်း 

အာ်း မင််းသာ်းသ ု်းဝယာက်က ေါတ င််း သ ု်းလ္ပတ်လ္ ု်း ဆ မ််းကပ်ရာ၌ ဆ မ််းကပ်ဝရ်းအတ က် တာေနဝ်ပ်း 

ော်းဝသာ ေိသာခအဝလ္ာင််းလ္ ာ ဘဏ္ဍာဝရ်းမှူ်း၏ ဇ္နီ်းမြေစ်ခ  ၏။ ေိုစဉ်ကလ္ည််း ဝစတနာ, သဒဓါ 

ေက်သနစ် ာမြေင  ်ကုသိုလ်္မ ာ်းစ ာ လု္ပ်ခ  ၏။  

 ၃။ ကပဿဘုရာ်းရှင ်လ္က်ေက်တ င ်ကိကီမင််းကကီ်း၏ သမီ်းဝတာ် ၇-ဝယာက်တ င ်ဆဋ္ဌမ 

ဝမမာက် သမီ်းဝတာ် မြေစ်ခ  ၏။ ြေခငဘ်ုရငက်ကီ်းက ဘိကခုနေီတ်ခ င  ်မဝပ်းသမြေင  ်တသက်လ္ ု်း မဗဟမစရိယ 

အက င ကုိ် က င သ် ု်းခ  ၏။ 

 

 ၄။ ယခု ဝဂါတမဘုရာ်းရှင ်လ္က်ေက်တ င ်ရာဇ္ဂဂိုလ်္ဂမိုြို့၌ သူဝ ်းသမီ်းမြေစ်ဂပီ်း 

ေိသာခသူဝ ်းနငှ  ်အိမ်ဝောငက် ခ  ၏။ ေိုေိသာခသူဝ ်း အနာဂါမ်မြေစ်ဂပီ်း ဝနာက်ပုိင််းတ င ်သူလ္ည််း 

ခ င ဝ်တာင််း၍ ဘိကခုနမီ ေတ်ခ  ၏။ တရာ်းအာ်းေုတ်ရာ ရက်အနည််းငယ်အတ င််း 

ပဋသိမဘိဒါဉာဏ္ဝ်လ္်းပါ်းနငှ  ်မပည ်စ ုဝသာ ရဟနတာမကကီ်း မြေစ်ခ  ၏။ 

 

ေိသာခသဝူ ်း အတတိဇ်ာတဝ်  ာင််း 

 လ္ နခ်  ဝသာ ၉၂-ကမဘာေက်က ြေုဿဘုရာ်း လ္က်ေက်၌ ဗိမဗိသာရမင််း အဝလ္ာင််းလ္ ာနငှ အ်တူ 

ကုသိုလ်္မ ာ်း အကကီ်းအက ယ် မပုလု္ပ်ခ  ၏။ ဝဂါတမဘုရာ်း လ္က်ေက်တ င ်ရာဇ္ဂဂိုလ်္ဂမိုြို့၌ သူဝ ်းသာ်း 

မြေစ်လ္ာ၏။ ဝနာငတ် င ်ဓမမဒနိနာနငှ  ်အိမ်ဝောငက် ၏။ မမတ်စ ာဘုရာ်း ဘုရာ်းမြေစ်ဂပီ်းစ (မဟာသကက ရာဇ်္ 

၁၀၃-ခု၊ မပာသိုလ်္လ္မပည ်ဝန  ) ပေမဆ ု်းအကကိမ် ရာဇ္ဂဂိုလ်္သို   ကကလ္ာရာ၌ ဗိမဗိသာရမင််းနငှ  ်အတူ 

လူ္ဝပါင််း ၁-သိန််း ၂-ဝသာင််း ကကိုဆိုခ  ကက၏။   

 ေိုပေမဆ ု်း တရာ်းပ  ၌ လူ္ဝပါင််း ၁-သိန််း ၁-ဝသာင််း ဝသာတာပန်မြေစ်ခ  ၏။ ေိုေ တ င ်ေိသာခ 

သူဝ ်းလ္  ပါ၏။ ဝနာက်ဝန   တရာ်းပ  တ င ်သကဒါဂါမ်မြေစ်၏။ ဝနာငအ်ခါ အနာဂါမ်မြေစ်လ္ာ၏။ 

ဝနာငတ် င ်ဓမမဒနိနာလ္  သူဝ ်းကကီ်းေ  ခ င ဝ်တာင််း၍ ဘိကခုနေီတ်ခ  ၏။ ဂမို ြို့ဝက ာင််းတ င ်

ဧည ်သည်မ ာ်းသမြေင  ်တရာ်း အာ်းေုတ်ခ င  ်မရဝပ။ 

 တဝန  တ င ်ဓမမဒနိနာဝေရီမက “သူဝ ်းကကီ်းပင ်အိမ်မှာဝနရင််း အာ်းေုတ်နိငုဝ်သ်း၏။ ငါလ္ည််း 

ဒကုခမှလ္ တ်ဝအာင ်အာ်းေုတ်မှ သင မ်ည်”ဟု ကက စည်ကာ ဥပဇ္ဈ ာယ်ဆရာ ဘိကခုနမီကကီ်းကုိ အဝြေေါ် 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (3) 

ဝခေါ်လ္ က် ဝတာရ ာငယ်သို   သ ာ်း၍ အာ်းေုတ်၏။ ဝရှ်းဘေက အာ်းေုတ်ခ  ြေူ်းဝသာ ပါရမီအဟုနဝ်ကကာင  ်

မကကာမီပင ်ရဟနတာမြေစ်သ ာ်း၏။  

 ေို  ဝနာက် ဓမမဒနိနာသည် “ငါ၏ ရဟန််းတရာ်း အာ်းေုတ်မှုကာ်း ဂပီ်းဂပီ။ ဤဝတာ၌ ဝနသမြေင  ်

အက ို်းမရှိဝခ ။ ရာဇ္ဂဂိုလ်္သို   မပနသ် ာ်းလ္ျှင ်ငါ  ကုိ အမီှမပု၍ ဝဆ မ ို်းမ ာ်းလ္ည််း ကုသိုလ်္ဝကာင််းမှု 

မပုခ င  ်ရကကလိ္မ ်မည်။ အတူဝန ဘိကခုနမီမ ာ်းလ္ည််း ပစစည််းဝလ္်းပါ်း လ္ာဘ်လ္ာဘ 

မပည ်စ ုကကလိ္မ ်မည်”ဟု ကက စည်၍ မူလ္ဝက ာင််းသို   မပန်လ္ာခ  ၏။  

 ဤသတင််းကုိ ေိသာခသူဝ ်းကကီ်း ကကာ်းသိ၍ ဝက ာင််းသို  လ္ာဂပီ်း “သာသနာ ဝဘာငတ် င ်

မဝပ ာ်လုိ္   မပနလ်္ာတာလ္ာ်း”ဟု ဝမ်းလ္ျှင ်ပညာရှိမဆန၍် ယဉ်ဝက ်းဝလ္ဝအာင ်တြေက်လှ္ည ်မြေင  ်

ဝအာက်ပါ ဝမ်းခ န််းမ ာ်းကုိ ဓမမဒနိနာဝေရီမအာ်း ရိုဝသစ ာ ရှိခိုဂပီ်းလ္ျှင ်ဝမ်းမမန််းခ  ၏။ ဝမ်းဝသာအခါ 

အစဉ်အတုိင််း ဝအာက်မဂ်သ ု်းပါ်းတုိ  ၌ ဝမ်းသင သ်မျှကုိ ဝမ်းဂပီ်းလ္ျှင ်သူ နာယူမှတ်သာ်းလ္ော်းဝသာ 

အရဟတတ မဂ် ဆိုငရ်ာ မပဿနာမ ာ်းကုိလ္ည််း ဝမ်းမမနခ်  ၏။ ဝမ်းသမျှကုိလ္ည််း ကကာရို်းကုိ 

ဓာ်းမြေင မ်ြေတ်သလုိ္ တိက  မမနဆ်နစ် ာ ဝမြေဆိုခ  ၏။ 

 

ဝမ်းရခခင််း၏ ရည်ရွယ်ချ ် 

 မမတ်စ ာဘုရာ်းသည် သစစာဝလ္်းပါ်းကုိ ဝနရာတုိင််း၌ ဝဟာဝမပာမပသ ဝန၏။ ေိုသစစာဆိုငရ်ာ 

ဝမ်းခ န််းမ ာ်းကုိ မဝမြေဆိုနိငုခ်  ဝသာ် ဓမမဒနိနာသည် သာသနာ၌ မဝပ ာ်ဟု ယူဆမည်။ ရှင််းလ္င််းစ ာ 

ဝမြေဆိုနိငုခ်  ဝသာ် သာသနာ၌ ဝပ ာ်ဂပီ။ တရာ်းေူ်းမ ာ်း ရဂပီဟု ယူဆဝပမည်။ 

 

သစစာဝလ္်းပါ်းဆိုငရ်ာ ဝမ်းခွန််းမျာ်း 

 

(၁) သ က ာယဟသူည် အဘယ်နည််း? 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… “သ က ာယ, သ က ာယ”ဟု ဝခေါ်ဝေါဝန  ပါ၏။ အဘယ်အရာ ို 

“သ က ာယ” ဟု ခမတစွ်ာဘရုာ်း ဝဟာဝတာ်မူပါသနည််း? 

 

သ က ာယ-ဟူသည ်

 ေငရ်ှာ်းရှိဝသာ ရုပ်နာမ်အဝပါင််းကုိ သကက ာယ-ဟု ဝခေါ်သည်။ (သ+ကာယ။ သ-ေငရ်ှာ်းရှိဝသာ၊ 

ကာယ-ရုပ်နာမ်အဝပါင််း။) ေငရ်ှာ်းရှိဝသာ ရုပ်နာမ်အဝပါင််းသည် ခဏ္မစ  မြေစ်ပ က်ဝနဝသာဝကကာင  ်

ဒကုခသစစာလ္ည််း ဟုတ်၏။ 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (4) 

  

 မှတ်ချက်။ ဤမမေးခွန်ေးသည် ဒကုခသစ္စာက ု ရည်ရွယ်၍ မမေးခခငေ်းခြစ်္သည်။ 

 

အဖ ြေ။   ။ဒါယကာ ဝိသာခ... ဤငါါးပါါးဖသာ ဥပါဒါနကခန္ဓာတိို ို့ကိို “သကက ာယ”ဟို 

 ြတစ် ာဘိုရာါး ဖဟာဖတာ် ြူအပ်ပါ၏။ ဤငါါးပါါးတိို ို့ ဟူသည်ြ ာ- ရိုပ် ဥပါဒါနကခန္ဓာ, ဖဝဒနာ 

ဥပါဒါနကခန္ဓာ, သညာ ဥပါဒါနကခန္ဓာ, သခခါရ ဥပါဒါနကခန္ဓာ, ဝိညာဏ် ဥပါဒါနကခန္ဓာတိို ို့  ြေစ်၏။ 

ဤငါါးပါါးဖသာ ဥပါဒါနကခန္ဓာ တိို ို့ကိို “သကက ာယ”ဟို  ြတစ် ာ ဘိုရာါး ဖဟာကကာါးအပ်၏။ 

  

ဥပါဒါနကခန္ဓာဟူသည်။      ။စွ္ွဲလမ်ေးတတ်မသာ ဥပါဒါနတ် ု ို့ အာရ ု ခြစ်္မသာ ရုပ်နာမ်တရာေးမျာေးပင ်

ခြစ်္သည်။ ခမငတ် ုငေ်း, ကကာေးတ ုငေ်း, န တ ုငေ်း, စ္ာေးတ ုငေ်း, ထ တ ုငေ်း, သ တ ုငေ်း ထငရ်ှာေးခြစ်္မပေါ်မနမသာ ရုပ်နာမ် 

တရာေးမျာေးပင ်ခြစ်္သည်။ ၎ငေ်းတ ု ို့က ု မရှုမှတ်၍ အန စ္စစ္သည်ခြငို့ ်မသ လျှင ်မမွဲသညို့်အမန, ချမ်ေးသာသညို့် 

အမန, အသက်ရှငမ်နမသာ အတတ မကာင ်အမနအာေးခြငို့ ်စွ္ွဲလမ်ေးန္ ငု၏်။ ထ ုသ ု ို့ စွ္ွဲလမ်ေးန္ ငုမ်သာမကကာငို့ ်

ထ ုရုပ်နာမ်မျာေးက ု ဥပါဒါနကခန္ဓာ-ဟု မခေါ်သည်။ ထ ုအစွ္ွဲလမ်ေးခ ရမသာ ရုပ်နာမ်မျာေးသည် ထငရ်ှာေးရှ မသာ 

မကကာငို့ ်“သကက ာယ”ဟု မခေါ်သည်။ 

 

 ြငသ်ဆိခဲဏ၌ ဥပါဒါနကခန္ဓာငါါးပါါး 

 ၁။ ခမငဆ်ွဲခဏ၌ မျက်စ္ န္ငှို့ ်အဆငေ်းသည် ရုပ်ဥပါဒါနကခန္ဓာ။ 

 ၂။ ခမငလ် ု ို့ မကာငေ်း-မမကာငေ်းခ စ္ာေးမှုသည် မေဒနာဥပါဒါနကခန္ဓာ။ 

 ၃။ ခမငရ်မသာ အဆငေ်းက ု မှတ်သာေးမှုသည် သညာဥပါဒါနကခန္ဓာ။ 

 ၄။ ခမငခ်ခငေ်းက စ္စမပ ေးမအာင ်မကကာငို့က်ကစ္ ုက်မှု, န္လှ ုေးသွငေ်းမှုသည် သခခ ါရဥပါဒါနကခန္ဓာ။ 

 ၅။ ခမငသ် ရ ုမျှ သမ ာက ေ ညာဏဥ်ပါဒါနကခန္ဓာ။ 

 ဤသ ု ို့ ခမငသ် ဆွဲ၌ ထငရ်ှာေးရှ မသာ ဤရုပ်နာမ်ခန္ဓာငါေးပါေးက ု သကက ာယဟု မခေါ်သည်။ 

 

ခန္ဓာငါါးပါါးကိို တဏ ာ,ဒဋိ္ဌိတိို ို့ ြေငို့ ်စ ဲလြ်ါးပ ို 

 ေ ပဿနာ မရှုမသာ သာမနပု်ဂ္ ိုလ်သည် ခမငရ်မသာ အဆငေ်းက ုလည်ေး န္စ်ှ္သက်သာယာမပ ေး 

တဏှာခြငို့ ်စွ္ွဲတတ်၏။ မယာက်ျာေး,မ နေ်းမဟု ထငမှ်တ်မပ ေး ဒ ဋ္ဌ ခြငို့ ်စွ္ွဲတတ်၏။ မျက်စ္ အကကည်ဓာတ်က ု 

လည်ေး တဏှာခြငို့ ်သာယာစွ္ွဲလမ်ေးတတ်၏။ ငါခမငသ်ည်ဟု ဒ ဋ္ဌ ခြငို့လ်ည်ေး စွ္ွဲတတ်၏။ 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (5) 

 ခမငလ် ု ို့မကာငေ်းတာက ုလည်ေး သာယာန္စ်ှ္သက်မပ ေး စွ္ွဲလမ်ေး၏။ မမကာငေ်းလျှငလ်ည်ေး 

မကာငေ်းတာက ု မမျှာ်လငို့လ်ျက် တဏှာခြငို့ ်စွ္ွဲ၏။ ထ ုခမင်လ ု ို့ မကာငေ်း-မမကာငေ်းခ စ္ာေးမှုက ုပင ်ငါဟု 

ဒ ဋ္ဌ ခြငို့ ်စွ္ွဲခပန၏်။ 

 ခမငမ်သာအရာက ု မှတ်မ တာက ုလည်ေး န္စ်ှ္သက်စွ္ွဲလမ်ေး၏။ ထ ုမှတ်မ တာက ုပင ်ငါဟုလည်ေး 

ထငမှ်တ်စွ္ွဲလမ်ေးခပန၏်။ 

 ခမငမ်ှု၌ မကကာငို့က်ကစ္ ုက်မှု, န္လှ ုေးသွငေ်းမှုက ုလည်ေး တဏှာခြငို့ ်န္စ်ှ္သက်စွ္ွဲလမ်ေး၏။ ထ ုမကကာငို့က်က 

စ္ ုက်မှုက ုပင ်ငါ-ဟုလည်ေး ဒ ဋ္ဌ ခြငို့ ်ထငမှ်တ်စွ္ွဲခပန်၏။ 

 ခမငသ် မှုက ုလည်ေး သာယာစွ္ွဲလမ်ေး၏။ ငါက ခမငတ်ယ်ဟုလည်ေး ဒ ဋ္ဌ ခြငို့ ်ထငမှ်ာေးစွ္ွဲလမ်ေးခပန်၏။ 

 ဤနည်ေးခြငို့ ်ခမငဆ်ွဲခန္ဓာငါေးပါေးတ ု ို့က ု တဏှာ,ဒ ဋ္ဌ တ ု ို့ခြငို့ ်သာယာလျက်၎ငေ်း, ထငမှ်ာေးလျက်၎ငေ်း 

စွ္ွဲလမ်ေးမှုမျာေး ေ ပဿနာမရှုမ လျှင ်အမမွဲခြစ်္မန၏။ 

 

ထသိဆိခဲဏ၌ ဥပါဒါနကခန္ဓာငါါးပါါး 

 ၁။ မတွွေ့ထ ဆွဲခဏ၌ က ုယ်အကကည်န္ငှို့ ်ထ မတွွေ့စ္ရာသည် ရုပ်ဥပါဒါနကခန္ဓာ။ 

 ၂။ မတွွေ့ထ လ ု ို့ မကာငေ်း-မမကာငေ်းခ စ္ာေးမှုသည် မေဒနာဥပါဒါနကခန္ဓာ။ 

 ၃။ ထ သ ရမသာ အမတွွေ့က ု မှတ်သာေးမှုသည် သညာဥပါဒါနကခန္ဓာ။ 

 ၄။ ထ သ မှုက စ္စမပ ေးမအာင ်မကကာငို့က်ကစ္ ုက်မှု, န္လှ ုေးသွငေ်းမှုသည် သခခ ါရဥပါဒါနကခန္ဓာ။ 

 ၅။ ထ သ ရ ုမျှ သမ ာက ေ ညာဏဥ်ပါဒါနကခန္ဓာ။ 

 ဤသ ု ို့ ထ သ ဆွဲ၌ ထငရ်ှာေးရှ မသာ ဤရုပ်နာမ်ခန္ဓာငါေးပါေးက ု သကက ာယဟု မခေါ်သည်။ 

 

ခ စာါးြှုြ ာ သိုတတ န်န္ ငို့် အဘဓိြမာ ည ိယူ 

 ခမငဆ်ွဲ, ကကာေးဆွဲ, န ဆွဲ, စ္ာေးဆွဲတ ု ို့၌ အ  ဓမမာနည်ေးအရ ဥမပကခာ မေဒနာသာ ခြစ်္၏။ သ ု ို့မသာ် 

မကာငေ်းမသာ အဆငေ်း, အသ စ္သည်က ု ခမငရ်,ကကာေးရလျှင ်မကာငေ်းမသာအမနအာေးခြငို့ ်

ခ စ္ာေးမှုထငရ်ှာေး၏။ မမကာငေ်းမသာ အဆငေ်း,အသ  စ္သည်က ု ခမငရ်,ကကာေးရလျှငက်ာေး မမကာငေ်းမသာ 

အာေးခြငို့ ်ထငရ်ှာေး၏။ မမကာငေ်း,မဆ ုေးအာရ ုက ု ခမငရ်,ကကာေးရလျှင ်ရ ုေးရ ု ေးအာေးခြငို့ ်ခ စ္ာေးမှု ထငရ်ှာေး၏။ 

ထ ု ို့မကကာငို့ ်သုတတ နန်ည်ေးအရ ခမငဆ်ွဲ, ကကာေးဆွဲ, န ဆွဲ, စ္ာေးဆွဲမှာလည်ေး မေဒနာ သ ုေးမျ ိုေးလ ုေး ခြစ်္န္ ငု၏်။ 

 မတွွေ့ထ ဆွဲ၌ အ  ဓမမာနည်ေးအရ သုခန္ငှို့ ်ဒကုခ ဟူမသာ မေဒနာ ၂-ပါေးသာ ခြစ်္၏။ သ ု ို့မသာ် 

သုတတ နန်ည်ေးအရ မဆ ုေးမမကာငေ်း, အလယ်အလတ် အဒကုခမသုခ မေဒနာလည်ေး ထငရ်ှာေးခြစ်္သည်သာ။ 

သကက ာယ, ဥပါဒါနကခန္ဓာ, ဒိုကခသစစာ 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (6) 

 ရုပ်နာမ် ခန္ဓာတ ု ို့သည် ထငရ်ှာေးရှ မသာမကကာငို့ ်“သကက ာယ”ဟု မခေါ်သည်။ ခြစ်္ဆွဲရုပ်နာမ် ခန္ဓာ 

တ ု ို့သည် တဏှာ,ဒ ဋ္ဌ တ ု ို့ခြငို့ ်စွ္ွဲလမ်ေးန္ ငုမ်သာမကကာငို့ ်“ဥပါဒါနကခန္ဓာ”ဟု မခေါ်သည်။ ထ ုခြစ်္ဆွဲရုပ်နာမ် 

တ ု ို့သည် ခြစ်္မပ ေးလျှင ်ပျက်တတ်မသာမကကာငို့ ်“ဒိုကခသစစာ”ဟု မခေါ်သည်။ 

 ထ ု ို့မကကာငို့ ်ခန္ဓာငါေးပါေးက ုပင ်“သကက ာယ”ဟု၎ငေ်း၊ “ဥပါဒါနကခန္ဓာ”ဟု၎ငေ်း၊ “ဒကုခသစ္စာ”ဟု၎ငေ်း 

မခေါ်သည်။ 

 

(၂) သ က ာယ သမုဒယသစစာ အဝမ်း 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… “သ က ာယဝခေါ် ဒ ုခသစစာ၏ခြစ်ဝ  ာင််း, သ က ာယဝခေါ် ဒ ုခသစစာ၏ 

ခြစ်ဝ  ာင််း”ဟု ဝခပာဆို  ပါ၏။ အဘယ်တရာ်း ို “သ က ာယဝခေါ် ဒ ုခသစစာ၏ခြစ်ဝ  ာင််း”ဟု 

ခမတစွ်ာဘရုာ်း ဝဟာ  ာ်းဝတာ် မူအပ်ပါသနည််း? 

  

အဝခြ။  ။ဒါယ ာ ေိသာခ… အ  င ်ဆာဝလ္ာငမ်ှုတဏှာသည် တစ်ြန် ဘေသစ် ို ခြစ်ဝစ 

တတ၏်။ န္စ်ှသ ်စွွဲလ္မ််းခခင််းန္ငှ  ်တ ွ ခြစ်၏။ ေိေုိဝုရာ ်ရာဘေ, ရရာအာရ ု၌ န္စ်ှသ ်ဝမွွေ့ဝလ္ျာ် 

ဝလ္ ရိှ၏။  

 ဤတဏှာသည် အဘယ်နည််း? ဟူမူ… လ္ိုချငစ်ရာ  ာမဂုဏ်၌ခြစ်ဝသာ ဆာဝလ္ာငမ်ှု  ာမ 

တဏှာ၊ အမမွဲရိှဝနသည်ဟု ေငလ်္ျ ်ခြစ်ဝသာ ဆာဝလ္ာငမ်ှု ဘေတဏှာ၊ ဝသမပီ်းလ္ျှင ်မရိှဝတာ ဟု 

ေငလ်္ျ ်ခြစ်ဝသာ ဆာဝလ္ာငမ်ှု ေိဘေတဏှာတို   ခြစ်၏။ ဤဆာဝလ္ာငမ်ှုတဏှာ ို သ က ာယဝခေါ် 

ဒ ုခသစစာ၏ ခြစ်ဝ  ာင််းဟု ခမတစွ်ာဘရုာ်း ဝဟာ  ာ်းဝတာ်မူ၏။  

 

တဏှာ = ဆာဝလ္ာငခ်ခင််း 

 အစာ်းအဝသာက်မ ာ်း ဆာဝလ္ာငသ်လုိ္ တဏ္ှာ-ဟူဝသာ ပါဠသိည် ဆာဝလ္ာငမ်ခင််းဟု 

အဓိပပါယ် ရှိ၏။ မူရင််း ပုဒက် “တသ”၊ “တသ”မှ “တဏ္ှာ” မြေစ်လ္ာ၏။ မိမိကကိုက်ဝသာအရာကုိ 

အေပ်ေပ် မမငခ် င,် ကကာ်းခ င,် န ခ င,် စာ်းခ င,် ေိဝတ ြို့ခ ငဝ်နကက၏။ မရှိလ္ျှင ်မဝနနိငု။် အေပ်ေပ် 

မပုလု္ပ်လုိ္ကက၏။ အာ်းမရနိငု။် ေိုသို   အာ်းမရနိငုတ်ာကုိပင ်“ဆာသည်” ဟု ဝခေါ်၏။ က မ််းကကိုက်သူမ ာ်း 

က မ််းမစာ်းရလ္ျှင ်မဝနနိငု၊် ဝဆ်းလိ္ပ်ကကိုက်သူမ ာ်း ဝဆ်းမဝသာက်ရလ္ျှင ်မဝနနိငု။် “တသ,သ” 

မြေစ်ဝနဝတာ ၏။ ဤသည် မှာ တဏ္ှာသဝဘာပငတ်ည််း။  

 

ဝပါဝနာဘေိ ာ = တြန် ဘေသစ် ို ခြစ်ဝစတတခ်ခင််း 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (7) 

 ဆာဝလ္ာငတ်ပ်မက်ဝနဝသာ တဏ္ှာဝကကာင  ်ဝသခါန်ီးကာလ္ေယ် ေိုတပ်မက်ဝသာ အာရ ုကုိ 

စ  လ္ က် စုတိစိတ် ခ ုပ်၏။ ေိုအာရ ုဝလ္်းကုိပင ်ဝနာက်ဘေ ပဋသိဝနဓစိတ်က အာရ ု မပုဂပီ်း 

ဘေသစ်တစ်ခု မြေစ်သ ာ်း၏။ ေိုဘေသစ်ဟူသည် အမခာ်းမဟုတ်။ သကက ာယဟူဝသာ 

ခနဓာငါ်းပါ်းပငတ်ည််း။ 

 

 

ဝခွ်း ုိ အာ်း ျမိ၍ ဝခွ်းခြစ်ရ 

 အလ္လ ကပပတိုင််းတ င ်အငတ်ဝဘ်း(သုိ  ) ရင််းနာဝဘ်းက ၍ ဝကာတဟုလ္ိကသည် မယာ်းနငှ  ်သာ်းကိုဝခေါ်၍ 

ဝမပ်းခ  ၏။ သာ်းကို လ္မ််းတ င ်စ န  ခ်  ၏။ ရ ာတစ်ရ ာအဝရာက်တ င ်န ာ်းသူဝ ်းက နို  ညှစ် မဂဂလ္ာ ဆ မ််းဝက ်းပ  နငှ  ်ကက ု၍ 

ေငစ်ာ်းကက၏။ ေုိအခုိက် သူဝ ်းက သူ  ဝခ ်းမကကီ်းအာ်း နို  ေမင််းမ ာ်း က က နန ဝက ်းဝနသည်ကိ ုဝတ ြို့လ္ိုက်ရ၍ 

“ဒဝီခ ်းမကကီ်းကမှ ငါ  ေက် ဘုန််းရှိဝသ်းတယ”်ဟု ဝတ ်းမိ၏။ ေုိညမှာပင ်ဝကာတူဟလ္ိကလ္  နို  ေမင််း အစာမဝကက၍ 

ဝသဝလ္၏။ ဝသဂပီ်း ဝနခင််းက သူမမငလ်္ိုက် ဝသာ ဝခ ်းမကကီ်း၌ တစ်ဝကာငတ်ည််းဝသာ ဝခ ်းအမြေစ် ဝရာက်ခ  ရ၏။ 

(သာမာေတီေတထ ု၊ ဓမမပဒ) 

 

နန္ဒရီာဂ သဟဂတာ = န္စ်ှသ ်ခခင််း စွွဲလ္မ််းခခင််း သဝဘာရိှ 

 တဏ္ှာသည် သတတ ေါကုိ ဝရာက်ရာဘေ၌ ဝပ ာ်ရွှငန်စ်ှသက်ဝအာင ်လု္ပ်ဝပ်းော်း၏။ မဂပီ်းဝသ်း 

ဝပ။ ဘေမှ လ္ တ်မေ က်ပ  စ  လ္မ််းဝအာငလ်္  လု္ပ်ဝပ်းော်း၏။ 

 

တ တတ တာဘနိန္ဒနိနီ = ဝရာ ်ရာဘေ ရရာအာရ ု၌ ဝပျာ်ဝမွွေ့တတ ်

 တဏ္ှာသည် ဝရာက်ရာဘေ၌ ဆို်းဝကာင််း နမိ ်မမငမ်ဟူ ကကိုက်တတ်၏။ ရသည ် အဆင အ်တန််း 

မြေင  ်ဝပ ာ်ဝမ ြို့ဝန၏။ 

 

န္ာွ်းဝချ်းပုိ်းခြစ်လ္ွဲ ဝပျာ်တာဘွဲ 

 ကာသိတိုင််း အဿကဘုရငက်ကီ်း၏ ဥပရိဝဒေီ မိြုေရာ်းကကီ်း နတ်ရ ာစ ဝသာအခါ ဘုရင ဥ်ယ ာဉ်ေ ၌ပင ်န ာ်းဝခ ်းပုိ်းမ 

မြေစ်ရ၏။ ေုိဘေ၌ သူ၏ န ာ်းဝခ ်းပုိ်းေီ်းကကီ်းမြေင  ်ဝပ ာ်ဝန၏။ အတိတ်ဘေကို သတိမရ ဝတာ ဝပ။ (အဿကဇ္ာတ်၊ 

ဒကုနပိါတ်) 

 

တဏ ာ ၃-ြ ိ ါး 

၁။ ကာြတဏ ာ = အဆငါ်း,အသ  အစရ ိဖသာ ကာြဂိုဏ် အာရ ိုြ ာါး၌ ဆာဖလာငတ်ပ်ြက်  

 န္ စ်သက်တတသ်ည်ို့ တဏ ာ၊ 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (8) 

၂။ ဘဝတဏ ာ = ဘဝသည် ြပ က်ြစ ါး အမြဲတည်ဖနသည်ဟူဖသာ သဿတဒဋိ္ဌိန္ ငို့ ် 

 တက  ြေစ်ဖသာ တဏ ာ၊ 

၃။ ဝိဘဝတဏ ာ = ဘဝကငါ်း ပတ ်ခငါ်း၌ တပ်ြက်သညို့် ဥဖစေဒဒဋိ္ဌိန္ ငို့တ်က  ြေစ်ဖသာ တဏ ာ၊ 

  

မဆာင။်   ကာြတဏ ာ၊ ဖကာငါ်းန္ိိုါးရာ၊ သာယာန္ စ်သက်ြှု။ 

  ဘဝတဏ ာ၊ သဿတာ၊ ထငက်ာ န္ စ်သက်ြှု။ 

  ဝိဘဝြ ာ၊ ဥဖစေဒါ၊ ထငက်ာ န္ စ်သက်ြှု။ 

  သကက ာယ ြေစ်ရန်၊ အဖကကာငါ်းြ န်၊ သ ိုါးတန် တဏ ာစို။ 

 

ကာြတဏ ာ 

 လ ုချငစ်္ရာ ကာမဂုဏ ်အာရ ုမျာေးက ု လ ုချငတ်ပ်မက်မှု မှနသ်မျှသည် ကာမတဏှာချည်ေးသာ။ 

ထ ုအာရ ုတ ု ို့၌ မမမွဲတာက ု မမွဲသည်၊ ဆငေ်းရွဲတာက ု ချမ်ေးသာသည်၊ အတတ မဟုတ်သည်က ု အတတ မကာငဟု် 

သမ ာမှနက် ု ြ ုေးကွယ်မှုသည် အေ ဇ္ဇာ။ ထ ုသ ု ို့ ြ ုေးကွယ်ထာေးသခြငို့ ်စွ္ွဲလမ်ေးမှု ဥပါဒါနခ်ြစ်္လာ၏။ 

ထ ုစွ္ွဲလမ်ေး မှုမျာေး ခပညို့်စ္ ုမအာင ်ခပိုလုပ်မတာို့ ကုသ ုလ်-အကုသ ုလ် ကမမ ေ ခြစ်္လာ၏။ 

ထ ုခပိုလုပ်မှုမကကာငို့ ် ေသစ်္ ရလာ၏။ ထ ုရလာမသာ  ေသစ်္သည် ခန္ဓာငါေးပါေးဟူမသာ 

“သကက ာယ”သာ ခြစ်္၏။ ထ ု ို့မကကာငို့ ်ကာမတဏှာက ု “သကက ာယ”ခြစ်္မကကာငေ်း “သမုဒယသစ္စာ”ဟု ဆ ု၏။ 

 

ဘဝတဏ ာ ၄-ြ ိ ါး 

 ၁။ ကာမ  ုသာေးတ ု ို့အာေး မ မ ၏ ရဆွဲ ေ၌ သာယာတပ်မက်မှု၊  မနာငအ်ခါ၌ လူမကာငေ်း, 

နတ်မကာငေ်း စ္သည် ခြစ်္လ ုမှုဟူမသာ ကာမ ေ၌မတာငို့တ်မှု  ေတဏှာ၊ 

 ၂။ "သတတ ေါမကာငသ်ည် မပျက်မစ္ ေး အမမွဲတည်မနသည်"ဟု ယူဆမသာ ဒ ဋ္ဌ န္ငှို့အ်တူခြစ်္မသာ  

တဏှာမပတည်ေး၊ ထ ုတဏှာသည် အတတ မကာင,် ငါမကာင ်အမမွဲတည်ရှ မန၏-ဟူသည်က ု န္စ်ှ္သက် 

သမ ာကျ၏။ ဤ၌ 'ဘဝ'ဟူမသာ ပုဒ၏်အနက်က ု "အမြဲ ရ ိဖနသည်၊ အမြဲ  ြေစ်ဖနသည်"ဟု ခပနဆ် ု 

ရာ၏။ အမမွဲရှ မနမသာ အခခငေ်းအရာအာေးခြငို့ ်သာယာမသာမကကာငို့ ်ဤသဿတဒ ဋ္ဌ န္ငှို့ ်

ယှဉ်မသာရာဂက ု  ေတဏှာဟု မခေါ်သည်။  

 (သဿတဒဋိ္ဌိ-ဟူသည်= အသက်ရှငမ်နမသာ အတတ မကာငသ်ည်  ယ်မတာို့မှ မမသမပျက်မပ။ 

ရုပ်ကကမ်ေးက ုယ်ကက ေးက ပျက်စ္ ေးသွာေးမသာ်လည်ေး အတွငေ်းအတတ မကာငက်ာေး မပျက်မပ။ 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (9) 

အခခာေးရုပ်က ုယ်သစ်္ တစ်္ခုထွဲသ ု ို့ ေငမ်ပ ေး တည်ရှ မန၏။ ကမဘာပျက်မသာ်လည်ေး သူကာေး မပျက်။ 

အမမွဲတမ်ေး တည်မန၏ဟု ထငမှ်တ်မသာ အယူပငခ်ြစ်္သည်။) 

 ၃။ ရူပခြဟမာ, အရူပခြဟမာ  ေမျာေးက ု သာယာတပ်မက်မသာ တဏှာ၊ 

 ၄။ ရ,ထာေးမသာ ရူပစ္ျာန,် အရူပစ္ျာနတ် ု ို့၌ န္စ်ှ္သက်သာယာခခငေ်း၊ မရမသေးလျှငလ်ည်ေး ရလ ုခခငေ်း 

တဏှာ၊ 

 

ဝိဘဝတဏ ာ-ဟူသည် 

 “ဝိဘဝ”သဒဒါသည် " ေခြစ်္မှု ကငေ်းခခငေ်း၊  ေ ခပတ်စ္ွဲခခငေ်း"ဟု အဓ ပပါယ်ရှ ၏။ “အတတ မကာင ်

သည် မမသခငသ်ာ ရှ ၏။ မသမပ ေးလျှငက်ာေး မရှ မတာို့”ဟု ထငခ်မငယူ်ဆမပ ေး န္စ်ှ္သက်စွ္ွဲလမ်ေးခခငေ်းက ု 

“ေ  ေတဏှာ” ဟုမခေါ်၏။ ထ ုတဏှာသည်  ေခပတ်သည်-ဟူမသာ ဥမစ္ေဒဒ ဋ္ဌ အယူန္ငှို့ ်ယှဉ်တွွဲလျက် 

ခြစ်္၏။ 

 ဆငေ်းရွဲဒကုခ အကက ေးအကျယ် မရာက်မနသခြငို့ ်မသခခငေ်းက ု မတာငို့တ်တတ်သူမျာေး၊ 

မ မ က ုယ်က ုယ် သတ်မသသူမျာေးသည် “မသလျှင ်ဒကုခမရှ မတာို့။ ဒ ဒကုခခပတ်မပ ”ဟု 

ထငခ်မငယူ်ဆတတ်ကက၏။ ဤေ  ေ တဏှာပင ်ခြစ်္သည်။  

 

မှတ်ချက်။      ။ဤ‘ဝိဘဝ’ဟူမသာ သဒဒါသည် "စ္ည်ေးစ္ မ်န္ငှို့ ်ခပညို့်စ္ ုခခငေ်း မ ာဂသမပတတ  "ဟုလည်ေး 

အဓ ပပါယ် ရှ ၏။ ထ ု ို့မကကာငို့ ်အချ ို ွေ့မသာ အမနာက်တ ုငေ်း  ာသာခပနစ်္ာအုပ်မျာေး၌ မသေးငယ်မသာ 

စ္ည်ေးစ္ မ် က ု စွ္ွဲလမ်ေးလျှင ်“တဏှာ”။ "ကက ါးက ယ်ဖသာ စည်ါးစိြ်ကိို စ ဲလြ်ါးလျှင ်ဝိဘဝတဏ ာ"၊ 

ထိိုကက ါးက ယ်ဖသာ စည်ါးစိြ် အဖပေါ် စ ဲလြ်ါးြှုကိို စ န ို့်ရြည်”ဟု  ာသာခပနတ်တ်ကက၏။ 

အမှာေးမပတည်ေး။ ကာမဂုဏစ်္ည်ေးစ္ မ် စွ္ွဲလမ်ေးမှု မှနသ်မျှသည် “ကာမတဏှာ”ထွဲ၌ ပါမပ ေးခြစ်္၏။ 

ထ ု ို့မကကာငို့ ်ဤ၌ကာေး  ေခပတ်စ္ွဲခခငေ်း အယူ အဆ၌ စွ္ွဲလမ်ေးတပ်မက်မသာ ဥမစ္ေဒဒ ဋ္ဌ န္ငှို့ ်တကွခြစ်္သညို့် 

တဏှာက ုသာ ယူရမည်။ 

 

(၃) သကက ာယ နိဖရာဓ အဖြါး 

 အရ ငြ် ဓြမဒနိ္နာ... “သကက ာယခ  ပ်ရာ၊ သကက ာယခ  ပ်ရာ”ဟို ဖ ပာဆိိုကကပါ၏။ 

အဘယ်တရာါးကိို “သကက ာယခ  ပ်ရာ”ဟို  ြတစ် ာဘိုရာါး ဖဟာဖတာ်ြူပါသနည်ါး? 

 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (10) 

အဖ ြေ။   ။ဒါယကာ ဝိသာခ... ထိိုတပ်ြက်ြှု တဏ ာ၏သာလျှင ်အကကငါ်းြဲို့ တပ်စ န်ါး ခငါ်း 

ကငါ်းဖသာအာါး ြေငို့ ်ခ  ပ်ရာ, စ န ို့်ပစ်ရာ, ဖဝါးစ ာ စ န ို့်ပစ်ရာ, လ တဖ် ြာက်ရာ, တ ယ်တာကပ်မငြိှု ြရ ိရာ 

နိဗ္ဗာန်ကိို သကက ာယ ခ  ပ်ရာဟို  ြတစ် ာဘိုရာါး ဖဟာဖတာ်ြူ၏။  

 

တဏ ာယ အဖသသ-ဝိရာဂ-နိဖရာဓ= တဏ ာ၏ အကကငါ်းြဲို့ခ  ပ်ရာ 

 အရဟတတ မဂ်ခြငို့ ်န ြဗာနက် ု မတွွေ့ ခမငလ် ုက်မသာ ခဏ၌ ထ ုပုဂ္ ိုလ်၏ သန္တာန၌်ရှ မသာ တဏှာမှာ 

အကကငေ်းမွဲို့ ချိုပ်မင မ်ေးသွာေးမတာို့၏။ သကက ာယမခေါ်  ေခန္ဓာက ု ြနတ် ေးတည်မဆာက်တတ်မသာ တဏှာ 

သည် မနာက်  ယ်မတာို့မှ ခြစ်္ခွငို့မ်ရှ မတာို့မပ။ ထ ု ို့မကကာငို့ ်န ြဗာနက် ု “တဏှာ၏ အကကငေ်းမွဲို့ချိုပ်ရာ” ဟု 

မခေါ်၏။ 

 

ြ တခ် က်။  ။န မရာဓ-ချိုပ်မင မ်ေးခခင်ေး-ဟူသည် ဥပါဒါနကခန္ဓာဟူမသာ ရုပ်နာမ်တ ု ို့၏ ချိုပ်ခခငေ်း, မင မ်ေးခခငေ်းပင ်

ခြစ္်သည်။ ဤချိုပ်ခခငေ်းသည်လည်ေး ရုပ်နာမ်မျာေးခြစ္်မပ ေးလျှင ်ချိုပ်သွာေးသလ ု ချိုပ်သည် မဟုတ်။ အမကကာငေ်း 

က မလသာမျာေး ခြစ္်ခွငို့မ်ရှ မတာို့ ွဲ ကငေ်းမင မ်ေးမပ ေး, အကျ ိုေးခန္ဓာ ၅-ပါေး ဒကုခသစ္စာတရာေး ချိုပ်မင မ်ေးကငေ်းခပတ် 

သွာေးခခင်ေးက ု န မရာဓသစ္စာ-န ြဗာနဟ်ု မခေါ်၏။ ဥပမာအာေးခြငို့-် မလာငစ်္ာမရှ မတာို့သခြငို့ ်မ ေးမင မ်ေးသွာေးခခငေ်းမျ ိုေး 

ကွဲို့သ ု ို့ပငတ်ည်ေး။  

 တနည်ေးအာေးခြငို့ ်ပဋ စ္စသမုပပါဒ ်ပဋ လ ုန္ငှို့ ်န ြဗာန၏် သမ ာန္ငှို့် အတူတူပင ်ခြစ္်၏။ 

အမကကာငေ်းတရာေးမျာေး အဆငို့ဆ်ငို့ ်ချိုပ်ခခငေ်းမကကာငို့ ်အကျ ိုေးတရာေးမျာေး အဆငို့ဆ်ငို့ ်ချိုပ်သွာေးခခငေ်းသာခြစ္်၏။  

 

စာဂ။      ။ န ြဗာနအ်မင မ်ေးဓာတ်က ု ခမငလ် ုက်မသာအခါ ရှ သမျှတဏှာက ု အမပ ေးတ ုင ်စွ္န ို့လ် ုက်မတာို့၏။ 

တွယ်တာမင ကပ်လျက် လက်ကျနတ်ဏှာ  ာမျှ မရှ မတာို့။ ထ ု ို့မကကာငို့ ်န ြဗာနက် ု “စ္ာဂ”ဟုလည်ေး 

မခေါ်၏။ 

 

ပဋနိိဿဂဂ။   ။ စွ္န ို့ခ်ခငေ်း-ဟူသည် မနာက် ယ်မတာို့မှ ခပန်မလာန္ ငုမ်အာင ်အရဟတတ မဂ်ခြငို့ ်အမေေး 

ဆ ုေးသ ု ို့ မရာက်မအာင ်စွ္န ို့ပ်စ်္လ ုက်၏။ ထ ုသ ု ို့ တဏှာခပန်မလာန္ ငုမ်အာင ်မေေးကွာသွာေးမသာမကကာငို့ ်

န ြဗာနက် ု “ပဋ န ဿဂ္”ဟုလည်ေး မခေါ်၏။ 

 

မုတတ ။ိ        ။ အရဟတတ မဂ်စိတ်မြေင  ်နဗိဗာနကုိ် ဝတ ြို့ဆ ခဏ္၌ တဏ္ှာကုိ အဂပီ်းသတ် ဝမြေလ္ွှတ်လုိ္က်ဝတာ  

၏။ တဏ္ှာ ကသာလ္ျှင ်ဘေခနဓာကုိ စုဝဆာင််းတတ်၏။ တဏ္ှာလ္ွှတ်လုိ္က်ဝသာအခါ သကက ာယဝခေါ် ရုပ် 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (11) 

နာမ်မ ာ်း မလ္ာဝတာ ဝပ။ တဏ္ှာ၏ လ္ တ်ဝမမာက်ရာနယ်ဝမမသို   ဝရာက်သ ာ်းဝပဂပီ။ ေို  ဝကကာင  ်နဗိဗာနကုိ် 

“မုတတ ိ”ဟုလ္ည််း ဝခေါ်၏။  

 

အနာလ္ယ။    ။ အရဟတတ မဂ်မြေင  ်နဗိဗာနကုိ် မမငလုိ်္က်လ္ျှငပ်င ်ဘေကုိ တ ယ်တာဝနသည ် အာလ္ယ 

သည် မပတ်သ ာ်းဝတာ ၏။ ေိုသို   သကက ာယဝခေါ် ဘေခနဓာအဝပေါ်၌ ဝနာက်ဝကကာင််းမပန ်င  က က်တ ယ်တာမှု 

မရှိဝတာ ဝသာဝကကာင  ်နဗိဗာနကုိ် “အနာလ္ယ”ဟုလ္ည််း ဝခေါ်၏။  

 

အရိယာမဂ်ခဏ၌ နိဗ္ဗာန် ို ဝတွွေ့ ပ ု 

 ေိပဿနာရှုဆ  ခဏ္၌ ရုပ်နာမ်တုိ  ၏ မြေစ်-ပ က်ကုိသာ ဝတ ြို့သိဝနရ၏။ အရိယာမဂ်ခဏ္၌ကာ်း 

ေိုရုပ်နာမ်တုိ  ၏ ကင််းဆိတ်ဝနမှုကုိသာ ဝတ ြို့ရ၏။ ေိုရုပ်နာမ်တုိ  ၏ ကင််းဂငမ်ိ်းမှုသဝဘာသည် မဂ်ြေိုလ်္ 

တုိ  ၏ အာရ ု မြေစ်ဝသာ သာမညနိဗ္ဗာန်ပင ်မြေစ်၏။ အရိယာမဂ်၏ အစ မ််းဝကကာင  ်

အဝကကာင််းကိဝလ္သာနငှ  ်အက ို်းရုပ်နာမ်ဝတ  မြေစ်ခ င မ်ရှိပ  ခ ုပ်ဂငမ်ိ်းတာက ေိဝသသနိဗ္ဗာန် မြေစ်၏။  

 

တဏှာ ို မဂ်ခြင  ်ဝလ္်းပုိင််းခြတ်၍ ပယ် 

၁။ ဝသာတာပတတ ိမဂ်=   အပါယ်ဝလ္်းပါ်း၌မြေစ်မည ် တဏှာနငှ  ်ကာမသုဂတိဘ ု၌ (၇)ဘေေက် 

အလ္ န ် 

   မြေစ်ဝစနိငုဝ်သာ တဏ္ှာတုိ   ခ ုပ်ဂငမ်ိ်း၏။ ဒဋိ္ဌိနငှ ေိ်စိကိစဆာ ၂-ပါ်းလ္ည််း 

ခ ုပ်ဂငမ်ိ်း၏။ 

၂။ သကဒါဂါမိမဂ်=   အကကမ််းစာ်းမြေစ်ဝသာ  ာမရာဂနငှ ဗ် ာပါဒတုိ   ခ ုပ်ဂငမ်ိ်း၏။ ကာမသုဂတိဘ ု၌ 

   (၂)ဘေေက် အလ္ န ်မြေစ်ဝစနိငုဝ်သာ တဏ္ှာလ္ည််း ခ ုပ်၏။ 

၃။ အနာဂါမိမဂ်=   ကာမဘ ု၌မြေစ်ဝသာ တဏှာနငှ  ်ဗ ာပါဒတုိ   လ္ ု်းေခ ုပ်ဂငမ်ိ်း၏။ 

၄။ အရဟတတ မဂ်=  ရူပ,အရူပဘ ု၌မြေစ်ဝသာ တဏှာ, အေိဇ္ဇာ, မာန စဝသာ က နကိ်ဝလ္သာမ ာ်း  

   အာ်းလ္ ု်း ခ ုပ်ဂငမ်ိ်း၏။ 

 

မှတ်ခ က်။   ။ မဂ်စိတ်မြေစ်ဝသာခဏ္၌ ရုပ်နာမ် မြေစ်ပ က် ကင််းဆိတ်ရာ နဗိဗာနက်ိုသာ ဝတ ြို့ရ၏။ သုိ  ဝသာ် မဂ်ြေိုလ္် 

ဝရာက်ဂပီ်း၍ မပနလ်္ည်ဆငမ်ခငဝ်သာ ပစစဝေ ခဏာ ေီေ ိျဝသာအခါ ေုိခ ုပ်ဂငမ်ိ်းသ ာ်းဝသာ ကိဝလ္သာမ ာ်းကို 

သိရ၏။  

 

 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (12) 

သန္တလိ္ ခဏ  နိဗ္ဗာန = နိဗ္ဗာန်သည် မငမ်ိ်းခခင််းလ္ ခဏာရိှ၏။ (လ္ ခဏ) 

 ရုပ်နာမ်ဆင််းရ တုိ  ၏ ဂငမ်ိ်းမခင််း, ကိဝလ္သာတုိ  ၏ ဂငမ်ိ်းမခင််း, သခဂ ါရတုိ  ၏ ဂငမ်ိ်းမခင််း, 

ေဋဒ်ကုခတုိ  ၏ ဂငမ်ိ်းမခင််း၊ ဤသည်တုိ  မှ ဂငမ်ိ်းမခင််းသဝဘာသည်ပင ်နဗိဗာန၏် လ္ကခဏ္ာမြေစ်၏။ 

မဂ်ဉာဏ္မ်ြေင  ်နဗိဗာနကုိ် မ က်ဝမှာက်မပုဝသာခဏ္၌ မြေစ်ပ က်ဝနသည ် ရုပ်နာမ်အစဉ်အတန််းကကီ်း လ္ ု်းေ 

ခ ုပ်ဂငမ်ိ်းသည ် နဗိဗာန ်အဂငမ်ိ်းဓာတ်ကုိ ဝတ ြို့ရ၏။ 

 

 

 

အစစျုတ ိရသ = မဝရွွေ့ဝလ္ျာခခင််း, မဝခပာင််းလ္ွဲခခင််းဟူဝသာ ခပည ်စ ုမှု ဂုဏ်သတတ ရိှိ၏။ (ရသ) 

 နဗိဗာန၏် အဂငမ်ိ်းဓာတ်သဝဘာသည် ဝရ ြို့ဝလ္ ာမခင််း, ဝမပာင််းလ္ မခင််း, ပ က်စီ်းမခင််း သဝဘာမရှိ။ 

ပငကုိ်ယ်ကပင ်မြေစ်လ္ာတတ်သည ် သဝဘာမဟုတ်၍ ပ က်စီ်းမခင််းသဝဘာလ္ည််း မရှိ။ ေိုအဂငမ်ိ်းဓာတ် 

သဝဘာသည် အစဉ်ောေရ တည်ရှိဝနမခင််း မြေစ်၏။ 

 

အနိမိတတ  ပစစျုပဋ္ဌာန = နိမိတ် ပ ုသဏ္ဌာန်  င််းဝသာအာ်းခြင  ်ဝယာဂီ၏ဉာဏ်၌ ေငလ်္ာ၏။ 

(ပစစျုပဋ္ဌာန်) 

 နဗိဗာန၏် အဂငမ်ိ်းဓာတ်သည် နမိိတ်, ပ ုသဏ္ဌာန,် အဝရာငအ်ေါ, အတုိအရှည်, အကကီ်းအဝသ်း, 

စသည် မရှိဝပ။ ကိဝလ္သေဋ,် ကမမေဋတုိ်   မရှိဝတာ သမြေင  ်ဘေသစ်ရုပ်နာမ်မ ာ်း ခ ုပ်ဂငမ်ိ်းသ ာ်းမခင််းသာ 

မြေစ်၏။   

 ဥပမာအာ်းမြေင …် ဝလ္ာငစ်ာကုန၍် ဂငမ်ိ်းသ ာ်းဝသာ မီ်းကုိ “ဘယ်ဝရာက်သ ာ်းသတုန််း?” 

“ဂငမ်ိ်းသ ာ်း တ   မီ်းရ   ပ ုသဏ္ဌာန ်ဘယ်လုိ္ရှိလ္ ?” “ရှည်လ္ာ်း? တုိလ္ာ်း?” “ကကီ်းလ္ာ်း? ငယ်လ္ာ်း”ဟု 

ဝမ်းလ္ျှင ်ဥပမာ မပစရာ မရှိသက  သို  ပငတ်ည််း။  

 

 (ဝဆာင)် တဏှာချျုပ် ၊ သ က ာယ၊ ဒ ုခ အမငမ်ိ်းမှန်။ 

 

(၄) မဂဂသစစာ အဝမ်း 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… “သ က ာယချျုပ်ရာ နိဗ္ဗာန်သို   ဝရာ ဝ်  ာင််းအ ျင ၊် သ က ာယချျုပ်ရာ 

နိဗ္ဗာန်သို   ဝရာ ်ဝ  ာင််းအ ျင ”်ဟု ဝခပာဆို  ပါ၏။ အဘယ်တရာ်း ို သ က ာယချျုပ်ရာ နိဗ္ဗာန်သို   

ဝရာ ်ဝ  ာင််း အ ျင ဟ်ု ခမတစွ်ာဘရုာ်း ဝဟာဝတာ်မူပါသနည််း? 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (13) 

 

အဝခြ။   ။ဒါယ ာ ေိသာခ… ဤခမတဝ်သာ အဂဂါရှစ်ပါ်းရိှဝသာ မဂ် ိုပငလ်္ျှင ်

သ က ာယချျုပ်ရာ နိဗ္ဗာန်သို   ဝရာ ်ဝ  ာင််းအ ျင ဟ်ု ခမတစွ်ာဘရုာ်း ဝဟာဝတာ်မူ၏။ ဤမဂ်ဟူသည် 

အဘယ်နည််း? မှန်ဝသာအယူ သမမာဒဋိ္ဌိ၊ မှန်ဝသာ အ   အစည် သမမာသ ဂပပ၊ မှန်ဝသာစ ာ်း 

သမမာေါစာ၊ မှန်ဝသာ အလ္ုပ် သမမာ မမ န္တ၊ မှန်ဝသာ အသ ်ဝမွ်းမှု သမမာအာဇီေ၊ မှန်ဝသာ အာ်းေတုမ်ှု 

သမမာေါယာမ၊ မှန်ဝသာ ဝအာ ်ဝမ မှု သမမာ သတ၊ိ မှန်ဝသာ တည်  ည်မှု သမမာသမာဓိ တို  ဝပတည််း။ 

  

နိဗ္ဗာန်သို   ဝရာ ်ဝ  ာင််းအ ျင ် 

 ဤမဂဂသစစာ အက င တ်ရာ်းသည် သကက ာယခ ုပ်ရာ နဗိဗာန်သို   အာရ ု မပုဝသာအာ်းမြေင  ်

ဝရာက်တတ် ၏။ သကက ာယခ ုပ်မခင််းကုိ ဂပီ်းဝစဝသာအာ်းမြေင  ်က င သ်ူကုိလ္  ဝရာက်ဝစတတ်၏။ 

 

 

၁။ သမမာဒဋိ္ဌိမဂဂင် 

 သစစာဝလ္်းပါ်းကုိ သိဝသာဉာဏ္ကုိ် သမမာဒဋိ္ဌိဟု ဝခေါ်သည်။ 

 

သမမာဒဋိ္ဌိ ၆-မျိျု်း 

 ၁။ ကမမဿကတာ သမမာဒဋိ္ဌိ= က သာလ္ျှင ်မိမိဥစစာရှိ၏ဟု သိဝသာအမမငမှ်န၊် 

     (သဒဓါမူလ္ိကာ-ဟု အဋ္ဌကော ြေ င ဆုိ်ော်းဝသာဝကကာင  ်သဒဓါမြေင  ်ယ ုကကည်ဂပီ်းသိတ   ဉာဏ်္ပညာပငတ်ည််း။) 

 ၂။ ဈာနသမမာဒဋိ္ဌိ= ဈာနသ်မာဓိနငှ  ်ယှဉ်တ  မြေစ်ဝသာ အသိဉာဏ္၊် 

 ၃။ ေိပဿနာ သမမာဒဋိ္ဌိ= ေ ပဿနာဉာဏ ်(ရုပ်နာမ်၂-ပါေး၊ ၄ငေ်းတ ု ို့၏ ခြစ်္ပျက်၊ လကခဏာ၃-  

      ပါေးတ ု ို့က ု သ မသာဉာဏ)် 

 ၄။ မဂဂသမမာဒဋိ္ဌိ= မဂ်နငှ ယှ်ဉ်ဝသာ အမမငမှ်န၊် 

  ၅။ ြေလ္သမမာဒဋိ္ဌိ= ြေိုလ်္နငှ ယှ်ဉ်ဝသာ အမမငမှ်န၊် 

 

၂။ သမမာသ ဂပပမဂဂင ်၃-မျိျု်း 

 ၁။ မနကခမမသကခပပ= ကာမအာရ ု ေတထ ိုတ ု ို့မှ ထွက်မခမာက်လ ုမသာ (ကိုသိိုလ်စိတြ် ာါး ြေငို့)်  

     ကက စ္ည်မှု၊  



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (14) 

 ၂။ အြျာပါဒသကခပပ= သတတ ေါမျာေး မသမကျပျက်စ္ ေးမစ္လ ုမသာ မဒါသ, ြျာပါဒ၏ 

ဆန ို့က်ျင ်က်  

     (ဖြတတ ာ ြေငို့)်ကက စ္ည်မှု၊  

 ၃။ အေ ဟိံသ သကခပပ= သတတ ေါတ ု ို့က ု ညှဉ်ေးဆွဲလ ုမသာ ေ ဟိံသ၏ ဆန ို့က်ျင ်က်(ကရိုဏာ ြေငို့)်   

     ကက စ္ည်မှု၊  

 

 

၃။ သြမာဝါစာြဂဂင် 

 ၁။ လ မ်မခပာခခငေ်းန္ငှို့ ်မခပာသညို့်အတ ုငေ်း မလုပ်ခခငေ်း ြိုသာဝါဒမှ မရှာငက်ကဉ်မပ ေး၊ မှနမ်သာစ္ကာေး၊ 

တည်တ ို့မသာစ္ကာေး၊ ယ ုကကည်ထ ုက်မသာ စ္ကာေးက ု မခပာဆ ုခခငေ်း၊  

 ၂။ ကွွဲခပာေးမအာင ်ဂ ုေးတ ုက်မခပာခခငေ်း ပိသိုဏဝါစာမှ မရှာငက်ကဉ်မပ ေး၊ ည ညွတ်ခခငေ်းက ု 

ခြစ်္မစ္တတ် မသာ စ္ကာေး၊ မစ္ို့စ္ပ်ခခငေ်းက ု ခြစ်္မစ္တတ်မသာ စ္ကာေးက ု မခပာဆ ုခခငေ်း၊ 

 ၃။ ကကမ်ေးတမ်ေးစွ္ာ မခပာဆ ုခခငေ်း ြေရိုသဝါစာမှ မရှာငက်ကဉ်မပ ေး၊ သူတပါေး နာေးချမ်ေးသာမညို့်စ္ကာေး၊ 

ချစ်္ ြွယ်မသာ စ္ကာေး၊ ရငထ်ွဲ န္လှ ုေးထွဲသ ု ို့ မရာက်မစ္မညို့် စ္ကာေးမျ ိုေးက ု မခပာဆ ုခခငေ်း၊ 

 ၄။ အကျ ိုေးမွဲို့မသာ စ္ကာေးက ု မခပာဆ ုခခငေ်း သြဖပပလာပမှ မရှာငက်ကဉ်မပ ေး၊ အကျ ိုေးရှ မသာစ္ကာေး၊ 

အချ နန်္ငှို့ ်သငို့မ်လျာ်မသာစ္ကာေး၊ တရာေးန္ငှို့ ်ယှဉ်မသာစ္ကာေးတ ု ို့က ု မခပာဆ ုခခငေ်း၊  

 (ေစ္ က  ၄-ပါေးမှ မရှာငက်ကဉ်မပ ေး၊ ဟိုတြ် န်-ဖစို့စပ်-န္ါူးည ို့-က ိ ါးရ ိ စ္ကာေးမျ ိုေးက ု မခပာလျှင ်

သမမာေါစ္ာ  မဂ္င ်ခြစ်္၏။) 

 

၄။ သြမာကြမ န္တြဂဂင် 

 ၁။ ပါဏာတ ပါတမှ မရှာငက်ကဉ်ခခငေ်း၊ 

 ၂။ အဒ န္နာဒါနမှ မရှာငက်ကဉ်ခခငေ်း၊ 

 ၃။ ကာမမသုမ စ္ောစ္ာရမှ မရှာငက်ကဉ်ခခငေ်း၊ 

 ဤကာယက  သ ုေးပါေးမှ မရှာငက်ကဉ်ခခငေ်းက ု သမမာကမမ န္တ-ဟု မခေါ်၏။ 

 

၅။ သမမာအာဇီေမဂဂင် 

 အေက်ပါ ကာယက  သ ု်းပါ်း၊ ေစီက  ဝလ္်းပါ်းကုိ မပုလု္ပ်၍ အသက်ဝမ ်းမခင််းမှ ဝရှာငက်ကဉ်လ္ျှင ်

သမမာအာဇီ္ေ မြေစ်၏။  



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (15) 

 

သမမာအာဇီေ မခြစ်ဝသာ ဝရာင််းေယ်ခခင််း ၅-မျိျု်း 

 ၁။ လ္က်နက်ဝရာင််းေယ်မခင််း၊  

 ၂။ လူ္ဝရာင််းေယ်မခင််း၊  

 ၃။ အသာ်းငါ်း ဝရာင််းေယ်မခင််း၊  

 ၄။ အရက်စသည ် မူ်းယစ်ဝစတတ်ဝသာ အရာမ ာ်း ဝရာင််းေယ်မခင််း၊  

 ၅။ အဆိပ်ဝရာင််းေယ်မခင််း၊ 

 

 ုမဘဇာတ။်  ။သိကကာ်းမင််းကကီ်း အရက်ဝရာင််းရာ၌ “အကကငအ်ရည်ကို ဝသာက်သည်ရှိဝသာ် ကိုယ်, နှုတ်, စိတ် 

တို  မြေင  ်ဒစုရိုက်ကိ ုက င က်ုန၏်။ ေုိ  ဝကကာင  ်ဝသဂပီ်းဝတာ လ္ည််း ငရ သ ာ်းကကရ၏။ ေုိအရည ်တို  မြေင  ်မပည ်ဝနဝသာ 

ဤအို်းကို ေယ်လ္ိုက်ကကပါ၊ ဝသာက်လ္ိုက်ကကပါ”ဟူ၍ မြေစ်သည်။ 

 

ဒစုစရိတ ေိပါ သတု။်  ။ရဟန််းတို  … အရက်ကိ ုကာလ္ရှည်ကကာ ကကိမ်ြေနမ် ာ်းစ ာ ဝသာက်သ ု်းအပ်သည် ရှိဝသာ် ငရ , 

တိရ စဆာန,် ဂပိတတ ာတို  ၌ မြေစ်ဝစနိငု၏်။ သုရာပါနအတ က် အဝပါ  ဆ ု်းဝသာ အက ို်းကာ်း လ္ူမြေစ်ဝသာအခါ အရူ်းအနမ်ှ်း 

မြေစ်တတ်၏။  

 (ဝယာ သဗဗလ္ဟုဝကာ၊ ဝသာ သုရာဝမရယပါနဿ ေိပါဝကာ မနဿုဘူတဿ ဥမမတတ က–သ ေတတ နဝိကာ 

ဝဟာတိ။ အ ၊ အဋ္ဌကနပိါတ၊ ၇၈။) 

 

၆။ သမမာေါယာမ မဂဂင ်

 သမမပပဓာန ်မလေးပါေး 

 ၁။ မခြစ်္မသေးမသာ အကုသ ုလ်တရာေးမျာေး မခြစ်္မစ္ရန ်အာေးထုတ်ခခငေ်း၊ (ပ တ်) 

 ၂။ ခြစ်္မပ ေးမသာ အကုသ ုလ်တရာေးမျာေးက ု ပယ်န္ ငုမ်အာင ်အာေးထုတ်ခခငေ်း၊ (ပယ်) 

 ၃။ မခြစ်္မသေးမသာ ကုသ ုလ်တရာေးမျာေး ခြစ်္လာမအာင ်အာေးထုတ်ခခငေ်း၊ (ခြစ်္) 

 ၄။ ခြစ်္မပ ေးမသာ ကုသ ုလ်တရာေးမျာေးက ု တည်တ ို့, တ ုေးပွာေး, ခပညို့်စ္ ုသွာေးမအာင ် 

     အာေးထုတ်ခခငေ်း၊ (ပွာေး) 

  

 (ဖဆာင)် ြ ြေစ်ဖသါး ပန်၊ အကိုသလ ၊ ပိတရ်န် လ ို ို့လ ပ ။ 

   ြေစ်မပ ါးခဲို့ ပန်၊ အကိုသလ ၊ ပယ်ရန် လ ို ို့လ ပ ။ 

  ြ ြေစ်ဖသါး ပန်၊ ကိုသလ ၊  ြေစ်ရန် လ ို ို့လ ပ ။ 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (16) 

   ြေစ်မပ ါးခဲို့ ပန်၊ ကိုသလ ၊ တိိုါးရန် လ ို ို့လ ပ ။ 

၇။ သမမာသတ ိမဂဂင ်

 ကာယ, ဝေဒနာ, စိတတ , ဓမမဟူဝသာ ဤဝလ္်းပါ်းဝသာ တရာ်းတုိ  ၌ အစဉ်မမပတ် ရှုမှတ်မှု 

သတိသည် သမမာသတိ မဂဂငမ်ည်၏။ 

 

၈။ သမမာသမာဓိ မဂဂင် 

 ဈာနအ်ဂဂ ါဝလ္်းပါ်းရှိဝသာ သမာဓိ၊ (တနည််း) ဥပစာရ သမာဓိ, အပပနာ သမာဓိ, ခဏ္ကိ သမာဓိ 

သ ု်းပါ်းသည် သမမာသမာဓိ မဂဂငမ်ည်၏။ 

 

မဂဂငရှ်စ်ပါ်း ို သ ိခာသ ်ုးပါ်းခြင  ်တွွဲပ ု 

ပညာမဂဂင ်၂-ပါ်း  သလီ္မဂဂင ်၃-ပါ်း  သမာဓိမဂဂင ်၃-ပါ်း  

သမမာဒဋိိ္ဌ 

သမမာသကဂပပ  

သမမာေါစာ 

သမမာကမမ နတ 

သမမာအာဇီ္ေ  

သမမာေါယာမ 

သမမာသတိ 

သမမာသမာဓ ိ

 

သာသနာဝပျာ်ဝ  ာင််း တေစ်ချ မဆိုသာဝသ်း…  

 ဤသို   ဓမမိဒနိနာဝေရီ၏ သစစာဝလ္်းပါ်း ဝမြေကကာ်းခ က်ကုိ ကကာ်းနာရဝသာအခါ ဓမမဒနိနာသည် 

သာသနာဝတာ်၌ ဝပ ာ်ဝမ ြို့ဝကကာင််းကုိ ေိသာခသူဝ ်းကကီ်း သိသ ာ်း၏။ အဘယ ်ဝကကာင ဆ်ိုဝသာ် သာသနာ 

ဝတာ်၌ မဝပ ာ်ဝမ ြို့သူဆိုလ္ျှင ်ဤဝမ်းခ န််းမ ို်းကုိ မဝမြေဆိုနိငုဝ်ပ။ ေို  ဝကကာင  ်သာသနာဝတာ်၌ ဝပ ာ်ဝမ ြို့ ဂပီ 

ဟု သိရဝပသည်။  

 သို  ဝသာ် သစစာဝလ္်းပါ်း တရာ်းသည် သာသနာဝတာ်၌ ဝနလ္လုိ္ ေငရ်ှာ်းဝန၏။ ဝနရာတုိင််း၌ 

မမတ်စ ာဘုရာ်းက ဝဟာဝန၏။ ဉာဏ္ဝ်ကာင််းလ္ျှင ်ဝလ္ လ္ာမှတ်သာ်း နည််းယူဂပီ်း၍လ္ည််း 

ဝမြေနိငုဝ်သ်း၏။ ေို  ဝကကာင  ်ဤမျှဝလ္ာက် ဝမြေကကာ်းနိငုရ် ု မြေင  ်သစစာဝလ္်းပါ်းကုိ ေို်းေ င််း၍ သိဂပီဟု 

တေစ်ခ  မဆိုနိငု။် သစစာဝလ္်းပါ်း ခ  မခာ်းဝမ်းတာကုိ ဝမြေနိငုမှ် ဆ ု်းမြေတ်မည်ဟု ကက စည်ကာ 

ေိသာခသူဝ ်းကကီ်းက ဝအာက်ပါ ဝမ်းခ န််းမ ာ်းကုိ ဆက်ဝမ်းမပန်၏။ 

 

(၅) ဥပါဒါန်န္ငှ  ်ဥပါဒါန ခန္ဓာ အဝမ်း 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… ေိစွုွဲလ္မ််းမှု ဥပါဒါန်သည်ပင ်ေိစွုွဲလ္မ််းြွယ် ခန္ဓာငါ်းပါ်းတို  ပါဝလ္ာ? 

သို  မဟုတ ်စွွဲလ္မ််းမှု ဥပါဒါန်သည် စွွဲလ္မ််းြွယ် ခန္ဓာငါ်းပါ်းတို  မှ တခခာ်းပါဝလ္ာ? 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (17) 

 (အဓိပပါယ်။    ဥပါဒါနန်ငှ  ်ဥပါဒါနကခနဓာသည ်အတူတူပါဝလ္ာ။ သုိ  မဟုတ် တမခာ်းစီပါဝလ္ာ) 

 

အဝခြ။   ။ဒါယ ာ ေိသာခ… ေိစွုွဲလ္မ််းမှု ဥပါဒါန်သည်ပင ်ေိစွုွဲလ္မ််းြွယ် ခန္ဓာငါ်းပါ်းတို   

မဟုတ ် ုန်။ စွွဲလ္မ််းမှု ဥပါဒါန်သည် စွွဲလ္မ််းြွယ်ခန္ဓာငါ်းပါ်းတို  မှ တခခာ်းလ္ည််း မဟုတ ်ုန်။ ဒါယ ာ 

ေိသာခ- စွွဲလ္မ််းြွယ် ခန္ဓာငါ်းပါ်းတို  ၌ လ္ိုချငတ်ပ်မ ်မှု ဆန္ဒရာဂသည် ေိစွုွဲလ္မ််းြွယ် ခန္ဓာငါ်းပါ်းတို  ၌ 

စွွဲလ္မ််းမှု ဥပါဒါန် ခြစ်၏။ 

 

 (အဓိပပါယ်။    ဥပါဒါနန်ငှ  ်ဥပါဒါနကခနဓာသည ်အတူတူလ္ည််း မဟုတ်ပါ။ တမခာ်းစီလ္ည််း မဟုတ်ပါ။ 

စ  လ္မ််းြေ ယ်  ခနဓာငါ်းပါ်းတို  ၌ စ  လ္မ််းတတ်ဝသာ ဆနဒရာဂ(တဏ္ှာ)ကို ဥပါဒါနဟ်ု ဝခေါ်၏။)  

 

သတုတ န်န္ငှ  ်အဘဓိမမာ ည ိယူ 

 သုတတ နန်ည််းအရ ဆနဒရာဂ-ဟူဝသာ တဏ္ှာသည် ဥပါဒါနတ်ည််း။ အဘိဓမမာနည််းအရ ဒဋိ္ဌိသည် 

လ္ည််း ဥပါဒါနတ်ည််း။ ဒဋိ္ဌိမြေစ်လ္ျှင ်တဏ္ှာ,ဝလ္ာဘ အဂမ ပါ၏။ တဏ္ှာမြေစ်တုိင််းဝတာ  ဒဋိ္ဌိအဂမ  မပါဝပ။ 

ေို  ဝကကာင  ်အရာက ယ်ဝသာ ဆနဒရာဂ-ဟူဝသာ တဏ္ှာဥပါဒါန်ကုိ ဆိုလုိ္က်လ္ျှင ်အရာက ဉ််းဝသာ ဒဋိ္ဌိ 

ဥပါဒါန်လ္ည််း ပါဂပီ်းမြေစ်ဝတာ ၏။ 

 

ဥပါဒါန်န္ ငို့ ်ဥပါဒါနကခန္ဓာ 

 တဏ ာသည် သာယာလျက် စွ္ွဲလမ်ေး၏။ ဒဋိ္ဌိသည် အထငလွ်ွဲလျက် စွ္ွဲလမ်ေး၏။ ထ ု ို့မကကာငို့ ်ဤ ၂-

ပါေးက ု စွ္ွဲလမ်ေးတတ်မသာ ဥပါဒါန်-ဟုမခေါ်၏။  

 ထ ုတဏှာန္ငှို့ ်ဒ ဋ္ဌ တ ု ို့သည် စွ္ွဲလမ်ေးန္ ငုမ်သာ, အစွ္ွဲလမ်ေးခ ရမသာ မလာက ခန္ဓာမျာေးက ု ဥပါဒါန 

ကခန္ဓာ-ဟု မခေါ်၏။ မလာကုတတ ရာ တရာေးမျာေးက ုကာေး အာရ ုမခပိုန္ ငု,် မစွ္ွဲလမ်ေးန္ ငု၍် ဥပါဒါနကခန္ဓာ-ဟု 

မမခေါ် န္ ငု။် 

 (မ မသည် ြာေးက ု ြမ်ေးထာေးသကွဲို့သ ု ို့ မစွ္န ို့လ်ွှတ်န္ ငုပ်ွဲ လွနလ်ွနက်ွဲကွဲ အာရ ုက ု စွ္ွဲလမ်ေးတတ်မသာမကကာငို့ ်

 ဤတဏှာန္ငှို့ ်ဒ ဋ္ဌ က ု ဥပါဒါနဟ်ု မခေါ်၏။ ဥပ+အာဒါန။ ဥပ=လွနလ်ွနက်ွဲကွဲ စွ္ွဲမမွဲစွ္ာ၊ အာဒါန=ယခူခငေ်း) 

 

ခန္ဓာန္ ငို့ ်ဥပါဒါနကခန္ဓာ ၂-ြ ိ ါး 

 ခန္ဓာဟူမသာ အမည်တွငေ်း၌ ရထ ုက်သမျှ မလာက +မလာကုတတ ရာ အာေးလ ုေးက ု သ မ်ေးသွငေ်း၍ 

ခန္ဓာြွွဲွေ့ ခပခခငေ်း ငာှ ပထမ ခန္ဓာ-က ု မဟာသည်။ (၄ငေ်းတွင ်စ္ တ် ၈၉-ပါေး၊ မစ္တသ က် ၅၂-ပါေး၊ ရုပ် ၂၈-ပါေး) 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (18) 

 မယာဂ မျာေးအတွက် ေ ပဿနာရှုရန ်မလာက တရာေးသက်သက် ခန္ဓာြွွဲွေ့ ခပခခငေ်းငာှ ဒတု ယ 

ဥပါဒါနကခန္ဓာ-က ု မဟာသည်။ (၄ငေ်းတွင ်မလာက စ္ တ် ၈၁-ပါေး၊ မစ္တသ က် ၅၂-ပါေး၊ ရုပ် ၂၈-ပါေး) 

 

ခန္ဓာ(ဖလာက +ဖလာကိုတ)် ဥပါဒါနကခန္ဓာ (ဖလာက သက်သက်) ဥပါဒါန် 

ရူပကခန္ဓာ ရူပ ဥပါဒါနကခန္ဓာ 

ဆန္ဒရာဂ (တဏှာ) 

မေဒနာကခန္ဓာ မေဒနာ ဥပါဒါနကခန္ဓာ 

သညာကခန္ဓာ သညာ ဥပါဒါနကခန္ဓာ 

သခခ ါရကခန္ဓာ သခခ ါရ ဥပါဒါနကခန္ဓာ 

ေ ညာဏကခန္ဓာ ေ ညာဏ ဥပါဒါနကခန္ဓာ 

 

ခန္ဓာဟူသည်။     ။ခန္ဓ-ဟူသည် 'အစု္'ဟူမသာ အဓ ပပါယ်ရှ ၏။ ထ ု ို့မကကာငို့ ်ရူပကခ န္ဓာ-ရုပ်အစု္၊ မေဒနာ–

ကခန္ဓာ- မေဒနာအစု္ စ္သည်ခြငို့ ်သ အပ်၏။ အစို-ဟု ဆ ုသခြငို့ ်စ္ပါေးမတွ စု္ပ ုမနသကွဲို့သ ု ို့ ရုပ်မတွ, 

မေဒနာ မတွ စု္ပ ုမနသည်ဟု မမှတ်လငို့။် အတ တ်ရုပ်၊ အနာဂတ်ရုပ်၊ ပစ္စိုပပနရ်ုပ် ၃-မျ ိုေးက ု ဉာဏ် ြေငို့် 

စိုဖပါငါ်းထာါး  ခငါ်းသာ ခြစ်္သည်။ ထ ု ၃-မျ ိုေး မပါငေ်းစ္ပ်ထာေးမသာ အစု္က ုပင ်"ရူပကခန္ဓာ=ရုပ်အစု္"ဟု 

မခေါ်သည်။  

 ထ ု ို့အတူ အတွငေ်းရုပ်,အခပငရ်ုပ်၊ ကကမ်ေးမသာ ရုပ်-န္မုသာရုပ်၊ ည ို့မသာရုပ်-ခမတ်မသာရုပ်၊ 

မေေးမသာ ရုပ်- န ေးမသာရုပ် တ ု ို့က ုလည်ေး ဉာဏခ်ြငို့ ်စု္မပါငေ်းထာေးခခငေ်းသာ ခြစ်္သည်။ 

မေဒနာစ္သည်က ုလည်ေး ဤ အတ ုငေ်း မှတ်အပ်၏။  

 

၁၁-ြ ိ ါးက ဲြ  ခန္ဓာြေ ဲ ွဲ့ န္ိိုင် 

 မည်သညို့်တရာေးမဆ ု အတ တ်, အနာဂတ်, ပစ္စိုပပနဟု် ကာလသ ုေးပါေးကွွဲလျှင ်ထ ုသ ုေးမျ ိုေးက ု 

စု္မပါငေ်း ၍ ခန္ဓာြွွဲွေ့မကာငေ်း၏။ အဇ္စျ တတ +ြဟ ဒဓ(အတွငေ်း+အခပင)် ၂-မျ ိုေးကွွဲခပာေးလျှငမ်သာ်၄ငေ်း၊ 

ကသဠာရ က+သုခုမ (အကကမ်ေး+အန္)ု ၂-မျ ိုေးကွွဲလျှငမ်သာ်၄ငေ်း၊ ဟ န+ပဏ တ(ယုတ်ည ို့မသာ 

တရာေးကတစ်္မျ  ေး + မွနခ်မတ်မသာ တရာေးက တစ်္မျ ိုေး) ၂-မျ ိုေးကွွဲလျှငမ်သာ်၄ငေ်း၊ ဒမူရ+သန္တ မက 

(အသ ခက်၍ ဉာဏန်္ငှို့မ်ေေးမသာ တရာေးက တစ်္မျ ိုေး+အသ လွယ်သခြငို့ ်ဉာဏန်္ငှို့ ်န ေးမသာ 

တရာေးကတစ်္မျ ိုေး) ၂-မျ ိုေးကွွဲလျှငမ်သာ်၄ငေ်း ထ ု ၂-မျ ိုေးတ ု ို့က ု ဉာဏခ်ြငို့စု်္မပါငေ်း၍ ခန္ဓာြွွဲွေ့ န္ ငု၏်။  

 

နိဗ္ဗာန်ကိို ခန္ဓာြြေ ဲွဲ့ရ 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (19) 

 န ြဗာနက်ာေး ကာလသ ုေးပါေးမှ လွတ်၍ ကာလေ မုတ်တည်ေး။ အဇ္စျ တတ -ြဟ ဒဓဟု ၂-မျ ိုေးမခပာေး၊ ခန္ဓာ 

က ုယ်၏ အခပင ်က်မှာ တည်မသာမကကာငို့ ်ြဟ ဒဓတစ်္မျ ိုေးသာ ခြစ်္၏။ ကသဠာရ က-သုခုမဟု ၂-

မျ ိုေးမခပာေး၊ သ မ်မမွွေ့မသာ မကကာငို့ ်သုခုမတစ်္မျ ိုေးသာ ရှ ၏။ ဟ န-ပဏ တဟု ၂-မျ ိုေးမခပာေး၊ 

ခမတ်မသာမကကာငို့ ်ပဏ တ တစ်္မျ ိုေးသာခြစ်္၏။ ဒမူရ-သန္တ မကဟု ၂-မျ ိုေးမခပာေး၊ အသ ခက်သခြငို့ ်

ဉာဏန်္ငှို့မ်ေေးမသာမကကာငို့ ်ဒမူရ တစ်္မျ ိုေးသာ ရ၏။ ထ ု ို့မကကာငို့ ်န ြဗာနက် ု ခန္ဓာမြွွဲွေ့ န္ ငု။် "ဗ္ဟိဒဓ, သိုခိုြ, 

ပဏ တ, ဒရူ"ဟူမသာ မလေးမျ ိုေးကာေး အချငေ်းချငေ်း ကွွဲခပာေးမတာို့သည် မဟုတ်၊ ြဟ ဒဓန ြဗာနသ်ည်ပင ်

သုခုမလည်ေး မည်၏။ ပဏ တလည်ေး မည်၏။ ဒရူလည်ေး မည်၏။ 

(မဆာင)်၁။ ကာလ သ ိုါးရပ်၊ အဇ္စျ တ-်ဗ္ဟိ၊ ကသဠာရိက, သိုခိုြန္ ငို့၊် ဟ န-ပဏ ဖတ၊ ဒဖူရ-သန္တကိ၊  

 က ဲ ပာါးြ , ခန္ဓ ြေ ဲ ွဲ့ဖကာငါ်းသည်။ 

  ၂။ နိဗ္ဗာန်သည်ကာါး၊ န္ စ်ပါါး ြက ဲ၊ မြဲ ဗ္ဟိဒဓ၊ သိုခိုြန္ ငို့၊် ပဏ တ ဖပ၊ ဒဖူရ တ က်ြျှ၊  

  တဘက်ရ၊ ခန္ဓ ဝိြိုတြ်ည်။  (အမခခခပိုသမဂဂိုဟ်၊၄၅၈-၉။) 

 

(၆) သ က ာယဒဋိ္ဌိခြစ်ပ ု အဝမ်း 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… သ က ာယဒဋိ္ဌိသည် အဘယ်သို   ခြစ်ပါသနည််း 

 

အဝခြ။  ။ဒါယ ာ ေိသာခ… ဤဝလ္ာ ၌ အရိယာတို   ို ြူ်းခမင်ဝလ္ မရိှဝသာ, 

အရိယာတရာ်း၌ မ ျွမ််း  ျငဝ်သာ, အရိယာတရာ်း၌ မယဉဝ ျ်းဝသာ, သဝူတာ်ဝ ာင််းတို   ို 

ြူ်းခမငဝ်လ္ မရိှဝသာ, သဝူတာ်ဝ ာင််း တရာ်း၌ မ ျွမ််း ျငဝ်သာ, သဝူတာ်ဝ ာင််းတရာ်း၌ 

မယဉဝ ျ်းဝသာ, အ  ာ်းအခမင ်မရိှဝသာ ပုေဇုဉသည် ရုပ် ို ‘အတတ ’ဟ ုရှု၏။ ရုပ်ရိှဝသာ အတတ -

ဟု၎င််း၊ အတတ ၌ ရုပ်-ဟု၎င််း၊ ရုပ်၌ အတတ -ဟု၎င််း ရှု၏။ 

 (ခ စာ်းမှု ဝေဒနာ ို ‘အတတ ’ဟု ရှု၏။ မှတသ်ာ်းမှု သညာ ို ‘အတတ ’ဟု ရှု၏။ ခပျုခပငစီ်ရငမ်ှု 

သခဂါရ ို ‘အတတ ’ဟု ရှု၏။ အေ်ူးသမိှု ို ‘အတတ ’ဟု ရှု၏။) ဒါယ ာ ေိသာခ… ဤသို  လ္ျှင ်

သ က ာယဒဋိ္ဌိ ခြစ်၏။  

 

သတု န္စ်ှမျိျု်း 

 အာဂမသတုနငှ  ်အဓိဓမသတု-ဟု နစ်ှမ ို်းရှိ၏။ အာဂမသတု-ဟူသည် ဘုရာ်းဝဟာတရာ်းဝတာ် 

မ ာ်းကုိ ဝလ္ လ္ာသငယူ် မှတ်သာ်းြေူ်းမခင််းကုိ ဝခေါ်ဆိုဂပီ်း “အ  ာ်း”ဟု အနက်မပန၏်။ အဓိဂမသတု-ဟူ 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (20) 

သည် ေိပဿနာဉာဏ္,် မဂ်ဉာဏ္ေ်ူ်းကုိ ရသမြေင  ်အမှနကုိ်သိမမငမ်ခင််း မြေစ်၍ “အခမင”်ဟု အနက်မပန်၏။ 

ေို  ဝကကာင  ်“အ  ာ်း-အခမင”်ဟု အနက်မပန်၏။  

 

ပုေဇုဉ န္စ်ှမျိျု်း 

 အန္ဓပုေဇုဉန္ငှ  ် လ္ျာဏပုေဇုဉဟု နစ်ှမ ို်းရှိ၏။ ခနဓာ, အာယတန, ဓာတ်, သစစာ, 

ပဋစိစသမုပပါဒ,်  

သတိပဋ္ဌာန ်စသည်မ ာ်းကုိ ဝလ္ လ္ာ မှတ်သာ်း နာကကာ်းြေူ်းမခင််း မရှိ။ ေိပဿနာဉာဏ္မ် ာ်း မရြေူ်းလ္ျှင ်

“အနဓ ပုေုဇ္ဉ်- အကန််းပုေဇ္ဉ်”ဟု ဝခေါ်၏။ ၎င််းတုိ  ကုိ ဝလ္ လ္ာသငက်ကာ်းြေူ်းမခင််း၊ ရုပ်နာမ်,ဝကကာင််းက ို်း 

သဝဘာ တရာ်းမ ာ်း သိရှိနာ်းလ္ည်ော်းလ္ျှင ်ကလ္ ာဏ္ပုေုဇ္ဉ်-ဝကာင််းမမတ်ဝသာ ပုေုဇ္ဉ်”ဟု ဝခေါ်၏။ 

 

    သ က ာယဒဋိ္ဌိ (၂၀) 

 

ရုပ်၌ သ က ာယဒဋိ္ဌိ ဝလ္်းပါ်း 

၁။ ရုပ်ကုိ အတတ ဝကာငဟု် ေငမှ်ာ်းမခင််း၊ (ရုပ်ကုိ အတတ ဟု ယူဆမခင််း) 

 (ဤရုပ်သည်ပင ်ငါ(အတတ )တည််း၊ ငါ(အတတ )သည်ပင ်ဤရုပ်တည််းဟ ုရုပ်န္ငှ အ်တတ  ုိ တစ်ခုတည််းအခြစ် 

စ  ၏။  

 ဥပမာ -  မီ်းဝတာက်နငှ  ်မီ်းဝရာငသ်ည ်ခ  မရဘ  တစ်ခုတည််း တည်ဝနသက  သုိ  ပငတ်ည််း။) 

၂။ အတတ ဝကာငမှ်ာ ရုပ်ရှိ၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊ (နာမ်ကုိ အတတ ) 

 (နာမ်ကို အတတ ဟ ုယူဆဂပီ်း ရုပ်ကို ေုိအတတ နငှ  ်ပူ်းတွွဲမပီ်းခြစ်ဝနသည ် အရှိန်အေါဟု ယူဆ၏။ 

 ဥပမာ- သစ်ပငက်ိုမီှ၍ အရိပ်မြေစ်သက  သုိ  ပငတ်ည််း။) 

၃။ အတတ ဝကာင၌် ရုပ်တည်ဝနသည်ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း။ (နာမ်ကုိ အတတ ) 

 (နာမ်ကို အတတ ဟ ုယူဆဂပီ်း ရုပ်သည် ေိအုတတ  ုိ မီှတည်ဝနရ၏ဟု ယူဆမခင််း။  

 ဥပမာ- ပန််းပ င ေ် ၌ အန  တည်ဝနသက  သုိ  ပင ်တည််း။) 

၄။ ရုပ်ကုိယ်ေ ၌ အတတ ဝကာင ်တည်ဝနသည်ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း။ (နာမ်ကုိ အတတ ) 

 (နာမ်ကို အတတ ဟ ုယူဆဂပီ်း ေိအုတတသည ်ရုပ် ုိယ်ေွဲ၌ တည်ဝန၏ဟု ဆုိ၏။  

 ဥပမာ - ကကုတ်ေ ၌ ပတတ မမာ်း တည်ဝနသက  သုိ  ပငတ်ည််း။) 

 

  



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (21) 

 

(ဝဆာင)် ရုပ် ို အတတ ၊ အတတ မှာ ရုပ်ရိှ၊ အတတ မှာ ရုပ်တည်၊ ရုပ်မှာ အတတတည်၊ ဤဝလ္်းလ္ီ၊  

 မှတမ်ပီ ရုပ်သ က ာ။ 

 

ရုပ် ို အတတဟု ပေမစွွဲပ ု ရှင််းချ ် 

 ရုပ်ကုိယ်ကကီ်း တစ်ခုလ္ ု်းကုိလ္ည််း အတတ ဟု ေငမှ်ာ်းတာလ္  ရှိ၏။ မ က်စိအကကည်, နာ်းအကကည်, 

နာှဝခါင််းအကကည်, လ္ျှာအကကည်, ကုိယ်အကကည် တုိ  ကုိ အတတ ဟု ေငမှ်ာ်းတာလ္  ရှိ၏။ မမငရ်ဝသာ 

အဆင််းရုပ်၊ ကကာ်းရဝသာ အသ ရုပ်၊ န ရဝသာ အန  ရုပ်၊ စာ်းရဝသာ အရသာရုပ်၊ ေိရဝသာ အဝတ ြို့ ရုပ် 

တုိ  ကုိ အတတ ဟု ေငမှ်ာ်းသည်လ္  ရှိ၏။ ဝမခ,လ္က်,အဂဂ ါ အစိတ်အပုိင််းမ ာ်းကုိ အတတ ဟု ေငမှ်ာ်းသည်လ္  

ရှိ၏။ ေိုအဂဂ ါအစိတ်မ ာ်း စုဝပါင််းော်းဝသာ တစ်ကုိယ်လ္ ု်းကုိ အတတ ဟု ေငသ်ည်လ္  ရှိ၏။ 

 

 မိမိကုိယ်ေ က အတ င််းအဇ္ဈ တတ  ရုပ်မ ာ်းကုိ အတတ ဟု အေငမှ်ာ်းသလုိ္ပင ်အမပငဘ်က်က 

သူတပါ်း တုိ  ၏ ကုိယ်ေ မှ မမငရ်ဝသာ အဆင််းရုပ်, အသ ရုပ်, ဝတ ြို့ေိရဝသာရုပ် စသည်တုိ  ကုိလ္  

အတတ ဟု ေငမှ်ာ်း တတ်၏။ သူတပါ်း၏ ရုပ်ခနဓာတစ်ခုလ္ ု်းကုိလ္ည််း အတတ ဝကာင,် သတတ ေါဝကာငဟု် 

ေငမှ်ာ်းတတ်၏။ 

 

 ဓာတ်ကကီ်းဝလ္်းပါ်း၌ ကကမ််းတမ််း,န်ူးည  သည ် ပေေီရုပ်ကုိလ္  အတတ ဟု ေငမှ်ာ်းတတ်၏။ စုိေိုင််း 

ယုိစီ်း, ပူ်းတ  ဝသာ အာဝပါကုိလ္  အတတ ဟု ေငမှ်ာ်းတတ်၏။ ပူဝန ်းဝအ်း ဟူဝသာ 

ဝတဝဇ္ာဓာတ်ကုိလ္ည််း အတတ ဟု ေငမှ်ာ်းတတ်၏။ ဝတာင တ်င််းလ္ှုပ်ရှာ်းဝသာ ေါဝယာရုပ်ကုိလ္  

အတတ ဟု ေငမှ်ာ်းတတ်၏။ ဤ ဓာတ်ဝလ္်းပါ်းကုိ အစ  မပု၍ မိမိကုိယ်ရုပ်၊ သူတပါ်းကုိယ်ရုပ်ကုိ အတတ ဟု 

ေငမှ်ာ်းတတ်၏။  

 ဤသည်ကာ်း ရုပ်ကုိ အတတ ဟု၊ (ေါ) ရုပ်နငှ အ်တတ ကုိ ေပ်တူယူဆကာ ေငမှ်ာ်းပ ု အက ဉ််းတည််း။ 

 

အတတ မှာ ရုပ်ရိှသည်ဟု ဒတုယိစွွဲပ  ု

 မမငသ်ိမှု, ကကာ်းသိမှု, ကက သိမှု စသည ် နာမ်တရာ်းကုိ အတတ ဟု ယူဆဂပီ်း, ရုပ်ကုိဝတာ  နာမ်အတတ န   

ပူ်းတ  ဂပီ်း မြေစ်ဝနဝသာ အရှိနအ်ေါဟု ေငမှ်တ်ကက၏။ ဥပမာအာ်းမြေင -် သစ်ပငကုိ်မီှ၍ အရိပ်မြေစ်ရသလုိ္ 

နာမ်အတတ ကုိ မီှ၍ ရုပ်ကုိယ်ကကီ်း တည်ရှိဝနသည်ဟု ယူဆမခင််းပငတ်ည််း။  

 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (22) 

အတတ ၌ ရုပ်တည်သည်ဟု တတယိစွွဲပ ု 

 ဤသည်လ္ည််း သိမှုနာမ်တရာ်းကုိ အတတ ဟု ယူဆဂပီ်း, ရုပ်က ေိုအတတ ကုိ မီှ၍ တည်ဝနသည် 

ေငမှ်တ်မခင််းပင။် ဥပမာအာ်းမြေင -် ပန််းပ င ေ် ၌ အန  တည်ဝနသက  သို   ပငတ်ည််း။ 

 

ရုပ်ေွဲ၌ အတတတည်သည်ဟု စတတုထ စွွဲပ ု 

 ဤသည်လ္ည််း သိမှုနာမ်တရာ်းကုိ အတတ ဟု ယူဆဂပီ်း, ေိုအတတ က ရုပ်ကုိယ်ေ မှာ တည်ဝနသည် 

ဟု ေငမှ်တ်မခင််းပင။် ဥပမာအာ်းမြေင -် ကကုတ်ေ ၌ ပတတ မမာ်းတည်ဝနသက  သို  ပငတ်ည််း။ ဤေငမှ်ာ်းမှုမှာ 

ဗုဒဓဘာသာေငမ် ာ်း၌ပင ်ရှိတတ်၏။ ဝသဝသာအခါ အတတ ဝကာငက် ၎င််းကုိယ်ေ မှ တမခာ်းသို   ေ က်သ ာ်း 

သည်ဟု ေငတ်တ်ကက၏။ ဘေသစ် မြေစ်သည ်အခါမှာလ္  ေိုအတတ ဝကာငဝ်လ္်းက အမိေမ််းသို  ေငဂ်ပီ်း 

တည်ဝနသည်ဟု ေငတ်တ်ကက၏။ ဤသို   ရုပ်ကုိယ်ကုိမီှ၍ စိတ်နာမ် အတတ ဝကာင ်တည်ဝနသည်ဟု 

ေငမှ်တ်ဝနမခင််းသည် သကက ာယဒဋိ္ဌိ, အတတ ဒဋိ္ဌိ ဝပတည််း။ 

 

ဝေဒနာ၌ သ က ာယဒဋိ္ဌိ ဝလ္်းပါ်း 

 ၁။ ဝေဒနာကုိ အတတ ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊ 

 ၂။ အတတ ဝကာငမှ်ာ ဝေဒနာရှိ၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊ 

 ၃။ အတတ ဝကာငကုိ်မီှ၍ ဝေဒနာမြေစ်၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊ 

 ၄။ ဝေဒနာကုိမီှ၍ အတတ ဝကာင ်တည်ဝန၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊ 

  (မှတ်ခ က်။ အမှတ် ၂,၃,၄ အရ သကက ာယမြေစ်ပ ုမှာ ဝေဒနာကို အတတ ဟု မေငပ် , ဝေဒနာမှ တပါ်း 

 က နရ်ုပ်နာမ်တရာ်းမ ာ်းကို အတတ ဟ ုေင၏်။) 

 

သညာ၌ သ က ာယဒဋိ္ဌိ ဝလ္်းပါ်း 

 ၁။ မှတ်သာ်းမှုသညာကုိ အတတ ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊ 

 ၂။ အတတ ဝကာငမှ်ာ သညာရှိ၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊ 

 ၃။ အတတ ဝကာငကုိ် မီှ၍ သညာမြေစ်၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊ 

 ၄။ သညာကုိ မီှ၍ အတတ က တည်ဝန၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊ 

 (မှတ်ခ က်။ အမှတ် ၂,၃,၄ အရ သကက ာယမြေစ်ပ ုမှာ သညာကို အတတ ဟု မေငပ် , သညာမှ တပါ်း 

 က နရ်ုပ်နာမ်တရာ်းမ ာ်းကို အတတ ဟ ုေင၏်။) 

 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (23) 

သခဂါရ၌ သ က ာယဒဋိ္ဌိ ဝလ္်းပါ်း 

 ၁။ မပုလု္ပ်, ဝမပာဆို, ကက စည်မှုဟူဝသာ သခဂ ါရကုိ အတတ ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊ 

 ၂။ အတတ ဝကာငမှ်ာ သခဂ ါရရှိ၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊ 

 ၃။ အတတ ဝကာငကုိ် မီှ၍ သခဂ ါရမြေစ်၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊ 

 ၄။ သခဂ ါရကုိ မီှ၍ အတတ ဝကာင ်တည်ဝန၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊ 

 (မှတ်ခ က်။ အမှတ် ၂,၃,၄ အရ သကက ာယမြေစ်ပ ုမှာ သခဂ ါရဝတ ကို အတတ ဟု မေငပ် , သခဂ ါရမှ တပါ်း 

 က နဝ်သာ ဝေဒနာ, သညာ, စိတ်နငှ  ်ရုပ်တရာ်းမ ာ်းကိ ုအတတ ဟု ေင၏်။) 

 

ေိညာဏ်၌ သ က ာယဒဋိ္ဌိ ဝလ္်းပါ်း 

 ၁။ ေိညာဏ္ကုိ် အတတ ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊ 

 ၂။ အတတ ဝကာငမှ်ာ ေိညာဏ္ရ်ှိ၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊ 

 ၃။ အတတ ဝကာင၌် မီှ၍ ေိညာဏ္မ်ြေစ်၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊ 

 ၄။ ေိညာဏ္ကုိ် မီှ၍ အတတ ဝကာင ်တည်ဝန၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊ 

 

 (မှတ်ခ က်။ အမှတ် ၂,၃,၄ အရ သကက ာယမြေစ်ပ ုမှာ ေိညာဏ္က်ို အတတ ဟု မေငပ် , ေိညာဏ္မှ် တပါ်း   

 ရုပ်နငှ  ်ဝစတသိက် နာမ်တရာ်းမ ာ်းကိ ုအတတ ဟ ုေင၏်။) 

 

 

   တနည််း သ က ာယဒဋိ္ဌိ (၂၀) မှတြွ်ယ် 

၁။  ရုပ်ကုိအတတ ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊   (ရုပ်) 

 ဝေဒနာကုိ အတတ ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊   (နာမ်) 

 သညာကုိ အတတ ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊   (နာမ်) 

 သခဂ ါရကုိ အတတ ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊   (နာမ်) 

 ေိညာဏ္ကုိ် အတတ ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊  (နာမ်) 

 

၂။  အတတ ၌ ရုပ်ရှိ၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊   (နာမ်) 

 အတတ ၌ ဝေဒနာရှိ၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊   (ရုပ်+နာမ်) 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (24) 

 အတတ ၌ သညာရှိ၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊   (ရုပ်+နာမ်) 

 အတတ ၌ သခဂ ါရရှိ၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊   (ရုပ်+နာမ်) 

 အတတ ၌ ေိညာဏ္ရ်ှိ၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊   (ရုပ်+နာမ်) 

 

၃။  အတတ ၌ ရုပ်တည်ဝန၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊  (နာမ်) 

 အတတ ၌ ဝေဒနာတည်ဝန၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊  (ရုပ်+နာမ်) 

 အတတ ၌ သညာတည်ဝန၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊   (ရုပ်+နာမ်) 

 အတတ ၌ သခဂ ါရတည်ဝန၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊  (ရုပ်+နာမ်) 

 အတတ ၌ ေိညာဏ္တ်ည်ဝန၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊   (ရုပ်+နာမ်) 

 

၄။   ရုပ်၌ အတတ တည်ဝန၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊   (နာမ်) 

 ဝေဒနာ၌ အတတ တည်ဝန၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊  (ရုပ်+နာမ်) 

 သညာ၌ အတတ တည်ဝန၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊   (ရုပ်+နာမ်) 

 သခဂ ါရ၌ အတတ တည်ဝန၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊   (ရုပ်+နာမ်) 

 ေိညာဏ္၌် အတတ တည်ဝန၏ဟု ေငမှ်ာ်းမခင််း၊   (ရုပ်+နာမ်) 

 

  

၁   ရုပ်သက်သက်ကို စ  ဝသာအတတ    ၁ 

၂ နာမ်သက်သက်ကို စ  ဝသာအတတ    ၇ 

၃ ရုပ်နာမ် နစှ်ပါ်းစ ု စ  ဝသာအတတ   ၁၂ 

 အာ်းလ္ ု်း သကက ာယဒဋိိ္ဌဝပါင််း ၂၀ 

 

 

 

   သ က ာယဒဋိ္ဌိဆိုငရ်ာ အခခာ်းမှတြွ်ယ် 

 

ပညတ ်ိုလ္ည််း အတတဟု ယူဆ   

 ဤရုပ်နာမ်တရာ်းမ ာ်းမှ တပါ်းဝသာ ကသိုဏ္််းရုပ်က  သို  ဝသာ ပညတ်တရာ်းကုိလ္ည််း အတတ ဟု 

စ  လ္မ််းဝသ်းဝကကာင််း မဗဟမဇ္ာလ္သုတ် အဋ္ဌကော၌ ြေ င မ်ပော်း၏။  အိနဒယိ ဘာသာေါဒက မ််းမ ာ်း၌ကာ်း 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (25) 

အတတ ကုိ ခနဓာငါ်းပါ်းမှ အလ္ တ်ဟု ဝမပာဆိုော်းသည်လ္ည််း ရှိဝသ်း၏။ သစစကပုရိဗိုဇ်္ကကီ်းကဝတာ  

ခနဓာငါ်းပါ်းကုိ အတတ (အနစ်ှသာရ, အမာခ )ဟု စ  လ္မ််းခ  ၏။ 

 

သ က ာယဒဋိ္ဌိ-ဟသူည ်

 ေငရ်ှာ်းရှိဝသာ ရုပ်နာမ်အဝပါင််းကုိ “ငါ” “သူတပါ်း” “ဝယာက် ာ်း” “မိန််းမ” “ပုဂဂိုလ်္” သတတ ေါ” 

“အတတ ” “ဇီ္ေ” “လိ္ပ်မပာ” “ေိညာဉ်ဝကာင”်ဟု ေငမှ်ာ်းစ  လ္မ််းမခင််းကုိ ဝခေါ်၏။  

  

အတတဟူသည်- 

 သတတ ေါတုိ  ၏ ခနဓာကုိယ်ကုိ၎င််း, တဝလ္ာကလ္ ု်းကုိ၎င််း အစုိ်းရလ္ က် မပ က်မစီ်း အဂမ တည် 

ဝနဝသာ အနစ်ှသာရ အမာခ  သဝဘာတရာ်းဟု တိတထ ိတုိ   ကက ဆအပ်ဝသာ အတတ ကုိ ဆိုလုိ္သည်။ 

ဤအတတ  (အတမာန)် ဟူသည် မဗဟမဏ္အယူ၌ ဝတ ြို့ရဝသာ ဝေါဟာရ အဝခေါ်အဝေေါ် တမ ို်းမြေစ်သည်။  

 ဤ”အတတ ”ကုိပင ်အစ  မပု၍ “အသက်, လိ္ပ်မပာ, ေိညာဉ်ဝကာင,် ပုဂဂိုလ်္, သတတ ေါ, ငါ, သူတပါ်း, 

ဝယာက် ာ်း, မိန််းမ, ကာရက, ဝေဒက, သာမီ, နေိါသီ, သယ ေသီ” စဝသာ မှာ်းယ င််းဝသာ စ  ယူမှုမ ာ်း 

မြေစ်လ္ာကကသည်။ ဤအတတ ၏ အစ မ််းမြေင  ်ရုပ်စဝသာ ခနဓာ ၅-ပါ်း၌ “ရူပ  အတတ ဝတာ သမနပုဿတိ၊ 

ရူပေနတ  ေါ အတတ ာန ” စသည်မြေင  ်သကက ာယဒဋိ္ဌိ ၂၀-တုိ   စ  လ္မ််းမှု မြေစ်ဝပေါ်လ္ာကက၏။  

      (တိပိဋက ပါဠမိမနမ်ာ အဘိဓာန၊် တ  -၁၊ နာှ-၄၃၆-၇။) 

 

အတတ  ၂-ြ ိ ါး 

၁။ ပရြအတတ  =  မဟာခြဟမာကက ေးသည် ကမဘာမလာကကက ေးက ု ြနဆ်ငေ်းန္ ငုမ်ပ ေး မပျက်စ္ ေးန္ ငု ်ွဲ 

အမမွဲထာေရ  

         တည်မသာ အတတ မတာ်ကက ေး။ 

၂။ ဇ္ ဝအတတ  = ထ ုပရမအတတ ကက ေး၏ က ုယ်ပွာေးအစ္ တ်အပ ုငေ်း အတတ မလေးမျာေး။ ထ ုဇ္ ေအတတ က ု ခန္ဓာက ုယ်၌  

 သာ မဟုတ် ွဲ ခပငပ်ခြစ်္မသာ သစ်္ပင,် မရ, မခမ, မတာ, မတာငတ် ု ို့မှာပင ်ရှ ၏ဟု 

စွ္ွဲလမ်ေးကက၏။ 

 

အတတ  ၆-ြ ိ ါး 

၁။ သယ ေသ အတတ  = မ မ အလ ုအတ ုငေ်း ခြစ်္မစ္န္ ငုမ်သာ အတတ ၊  

   (အတတ ၏အလ ုအတ ုငေ်း သတတ ေါက လုပ် မပေးရ) 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (26) 

၂။ န ေါသ အတတ  = သတတ ေါတ ု ို့၏ သန္တာန၌် မပျက်စ္ ေးပွဲ အမမွဲတည်မနသည်ဟူမသာ အတတ ၊ 

၃။ သာမ အတတ  = သတတ ေါ၏ ပ ုငရ်ှငအ်တတ ၊ 

၄။ အဓ ဋ္ဌာယက အတတ  = ဒါွရမခခာက်ပါေးက ု လ ုသလ ု စ္ မ မပ ေး ခ ုငေ်းတတ်မသာ အတတ ၊ 

၅။ ကာရကအတတ  = သတတ ေါ၏သန္တာန၌် အရာရာက ု ခပိုလုပ်မပေးတတ်မသာ အတတ ၊ 

၆။ မေဒကအတတ  = ခ စ္ာေးတတ်မသာ အတတ ၊ 

  

 (မဆာင)် သယ ေသ ၊ န ေါသ ၊ သာမ , အဓ ဋ္ဌာယက။ 

   ကာရကန္ငှို့၊် မေဒ ဆငို့၊် စွ္ွဲလငို့ ်မခခာက်အတတ ။ (ချမ်ေးမခမို့ဆရာမတာ်) 

 

အနတတအဓိပပါယ် ၅-ခ က် 

၁။ အေသေတတ နမဋ္ဌန အနတတ ာ= မ မ အလ ုသ ု ို့ မလ ုက်မသာမကကာငို့ ်အနတတ ။ 

၂။ အသာမ ကမဋ္ဌန အနတတ ာ= 'ငါ ို့ခန္ဓာ'ဟု ဆ ုမနစ္ဉ်မှာပင် ခန္ဓာငါေးပါေးတ ု ို့က ပျက်သွာေးမလမပ ခြစ်္၍  

      ပ ုငရ်ှငမ်ရှ မသာမကကာငို့ ်အနတတ ။ 

၃။ သုညတမဋ္ဌန အနတတ ာ = ခန္ဓာငါေးပါေးက ု က ,စ္ တ်,ဥတု,အာဟာရမှတပါေး အခခာေးခပိုလုပ် 

ြနဆ်ငေ်းသူဟူ၍  

   မရှ မသာမကကာငို့ ်အနတတ ။ 

၄။ အတတ ပဋ မကခပမဋ္ဌန အနတတ ာ = ဤခန္ဓာ၌ အတတ ,လ ပ်ခပာ သမ ာ မရှ ရကာေး ထ ုအတတ က ု 

ပယ်ရှာေးသလ ု  

   ခြစ်္မနမသာမကကာငို့ ်အနတတ ။ 

၅။ အသာရကမဋ္ဌန အနတတ ာ = အတွငေ်း၌ အတတ ဟူမသာ အခ ုငအ်မာ အန္စ်ှ္သာရအာေးခြငို့ ်

မရှ မသာမကကာငို့ ် 

   အနတတ ။  

 

အနတတ -ဟူသည် 

 န+အတတ ာ- အနတတ ာ။ (အတတ ာ-အတတ သည်၊ န-မဟုတ်၊ အနတတ ာ-အတတ မဟုတ်။) ရုပ်, မေဒနာ, 

သညာ, သခခ ါရ, ေ ညာဏ ်ဟူသည် ခန္ဓာငါေးပါေးတ ု ို့သည် အထက်ပါ ခပခွဲို့မသာ အတတ မျ ိုေးမဟုတ်သခြငို့ ်

အနတတ တရာေး မျာေးတည်ေး။ တနည်ေး- ခန္ဓာငါေးပါေးတ ု ို့၌ အတတ မရှ မသာမကကာငို့ ်အနတတ -မည်၏။ ထ ု ို့မကကာငို့ ်

ခန္ဓာငါေးပါေးလ ုေး အနတတ ပငတ်ည်ေး။  



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (27) 

 ရုပ်နာမ်ခန္ဓာမှတပါေး န ြဗာန်,ပညတ် တရာေးတ ု ို့၌လည်ေး ထ ုအတတ မျ ိုေး မရှ ။ သ ု ို့ခြစ်္၍ သခခတ, 

အသခခတ တရာေးဟူသမျှ အနတတ ချည်ေးတည်ေး။ အန စ္စ,ဒကုခ ဟူရာ၌ သခခ ါရ(သခခတ)တရာေးသာ ရ၏။ 

အနတတ -ဟူရာ၌ကာေး သခခါရ(သခခတ)န္ငှို့ ်အသခခတခြစ်္မသာ န ြဗာန,်ပညတ် တရာေးမျာေးပါ ရ၏။ 

ထ ု ို့မကကာငို့ ်“သဖဗ္ဗ သခခါရာ အနိစစာ, ဒိုကခာ” ဟု အန စ္စ, ဒကုခအတွက် သခခ ါရဟု မဟာမတာ်မူမပ ေးလျှင ်

အနတတ အတွက် ကာေး “သဖဗ္ဗ ဓြမာ အနတတ ာ”ဟု ဓမမအာေးလ ုေးက ု သ မ်ေးကျ ိုေး၍ မဟာမတာ်မူသည်။ 

      (သမဂဂိုဟ်  ာသာဋ ကာ၊ န္ာှ-၆၈၂) 

 

  

ရိုပ်နာြ် ၂-ပါါး၊ ခန္ဓာ ၅-ပါါး (စိတ,်ဖစတသကိ်,ရိုပ်) တ ု ို့သည် အမကကာငေ်းတရာေးမျာေးက 

ခပိုခပငစ်္ ရင ်ထာေးအပ်မသာ သခခတတရာါးမျာေး ခြစ္်မသာမကကာငို့-်  
အနိစစ, ဒိုကခ 

ရိုပ်နာြ်၂ပါါး, ခန္ဓာ ၅-ပါါး, နိဗ္ဗာန်, ပညတ ်ဟူမသာ သခခတ, အသခခတတရာါး အာေးလ ုေး 

တ ု ို့သည် အတတ မဟုတ်ကကမသာမကကာငို့-် 
အနတတ  

 

(၇) သ က ာယဒဋိ္ဌိ  င််းပ ု အဝမ်း 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… အဘယ်သို  လ္ျှင ်သ က ာယဒဋိ္ဌိ မခြစ်ပါသနည််း? 

 

အဝခြ။   ။ဒါယ ာ ေိသာခ… ဤဝလ္ာ ၌ အရိယာတို   ို ြူ်းခမင်ဝလ္ ရိှဝသာ, 

အရိယာတရာ်း၌  ျွမ််း ျငဝ်သာ, အရိယာတရာ်း၌ ယဉဝ ျ်းဝသာ, သဝူတာ်ဝ ာင််းတို   ို 

ြူ်းခမငဝ်လ္ ရိှဝသာ, သဝူတာ် ဝ ာင််း တရာ်း၌  ျွမ််း ျငဝ်သာ, သဝူတာ်ဝ ာင််းတရာ်း၌ 

ယဉဝ ျ်းဝသာ, အ  ာ်းအခမင ်ရိှဝသာ ခမတစွ်ာဘရုာ်း၏ တပည ်သာေ သည် ရုပ် ို ‘အတတ ’ဟု မရှု။ 

ရုပ်ရိှဝသာ အတတဟု မရှု၊ အတတ ၌ ရုပ်ဟု မရှု၊ ရုပ်၌ အတတဟု မရှု။ 

 ခ စာ်းမှုဝေဒနာ ို အတတဟု မရှု၊ မှတသ်ာ်းမှုသညာ ို အတတဟု မရှု၊ ခပျုခပငစီ်ရင်မှု သခဂါရ ို 

အတတဟု မရှု၊ အေ်ူးသမိှု ေိညာဏ် ို အတတဟု မရှု။ ဒါယ ာ ေိသာခ… ဤသို  လ္ျှင ်သ က ာယဒဋိ္ဌိ 

မခြစ်။ 

 

အရိယာန  ဒဿာေီ= အရိယာတို   ို ြူ်းခမငဝ်လ္ ရိှခခင််း 

 ဤဝနရာရ “ြေူ်းမမင”်ဟူသည် ဉာဏ္မ် က်စိမြေင  ်မမငမ်ခင််းကုိသာ ဆို၏။ ပကတိမ က်စိမြေင  ်

မမငမ်ခင််း ကုိ မဆိုလုိ္ဝပ။ ဤ၌လ္ည််း မိမိကုိယ်တုိငက် အရိယာမြေစ်ဝနမှ အရိယာကုိ သိနိငုမ်ည်။ 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (28) 

 ဥပမာ… စိတတ လ္ဝတာငဝ်မခ၌ ဝနဝသာ ဝတာေ က်ရဟန််းကကီ်းသည် ရဟနတာနငှ  ်အတူဝနရဝသာ်လ္ည််း 

 ရဟနတာမှန််း မသိခ  ။ (မူ၊ဋ္ဌ၊၁၊ ၂၃)။ ဥပကတကက တ န််းကက်ီးသည် ဘုရာ်းနငှ  ်လ္မ််းမှာဝတ ြို့ဝသာ်လ္ည််း ဘုရာ်းမှန််း 

 မသိခ  ။ (ေိ၊၃၊ ၁၁။) ေုိ  ဝကကာင  ်ေကက လ္ ိသုတတ န၌် “ခ စ်သာ်း ေကက လ္ိ- တရာ်းကိ ုမမငဝ်သာသူသည် ငါဘုရာ်းကို 

 မမင၏်”ဟု မိန  ဝ်တာ်မူ၏။ (သ ၊၂၊၉၈။) 

 

အရိယဓမမဿ ဝ ာေိဝဒါ= အရိယာတရာ်း၌  ျွမ််း ျငခ်ခင််း 

 ဤ၌ သူဝတာ်ဝကာင််းတရာ်းဟူသည်- သတိပဋ္ဌာနစ်ဝသာ ဝဗာဓိပကခိယတရာ်း ၃၇-

ပါ်းပငတ်ည််း။ ကုသိုလ်္တရာ်းမ ာ်းကုိ ပ ာ်းမ ာ်းအာ်းေုတ်ဝနလ္ျှင ်ေိုဝဗာဓိပကခိယတရာ်းမ ာ်းသည် 

ဆက်န ွှယ်၍ ပါေငဝ်န ၏။ (သို  ဝသာ် ေိုတရာ်းမ ာ်း နှုတ်တက်ရဝနရ ုမျှမြေင  ်က မ််းက ငသ်ည်ဟုကာ်း 

မဆိုလုိ္။ အေါ်းေစ ာ အာ်းေုတ်ော်းမှသာ ေိုတရာ်း၌ အက မ််းတေငရ်ှိဂပီ်း 

နာ်းလ္ည်သဝဘာဝပါက်ဝနမခင််းကုိ ဆိုလုိ္သည်။) 

 

အရိယဓဝမမ သေိုနီဝတာ= အရိယာခြစ်ဝ  ာင််းတရာ်း၌ ဆ ု်းမမပီ်းဝသာ 

 ဤ၌ ယဉ်ဝက ်းဝအာင ်ဆ ု်းမတတ်သည ် သူဝတာ်ဝကာင််းတရာ်းဟူသည်- သ ေရတရာ်း ၅-

ပါ်းနငှ  ်ပဟာန ်၅-ပါ်းကုိ ဆိုလုိ္သည်။ 

 

 

သ ေရေိနယ= အ ုသိလု္် ို တာ်းဆ်ီးပယ်ဝြျာ ်ခခင််း ၅-ပါ်း 

 ၁။ သီလ္သ ေရ = သီလ္မြေင  ်ပိတ်ဆို  တာ်းဆီ်းမခင််း၊ 

 ၂။ သတိသ ေရ = သတိမြေင  ်ပိတ်ဆို  တာ်းဆီ်းမခင််း၊ 

 ၃။ ဉာဏ္သ ေရ = ဉာဏ္မ်ြေင  ်ပိတ်ဆို  တာ်းဆီ်းမခင််း၊ 

 ၄။ ခနတသီ ေရ = ခနတီမြေင  ်ပိတ်ဆို  တာ်းဆီ်းမခင််း၊ 

 ၅။ ေီရိယသ ေရ = ေီရိယမြေင  ်ပိတ်ဆို  တာ်းဆီ်းမခင််း၊  (ပဏ္၊် ဋ္ဌ၊ ၁၊ ၂၃-၂၄။) 

 (ဝဆာင)် သလီ္, သတ၊ိ ဉာဏ်, ခန္တ၊ိ ေီရိ, သ - ငါ်းခြာ။ 

 

ပယ်ခွါခခင််း = ပဟာန် ၅-ပါ်း 

၁။ တဒဂဂ ပဟာန ်= မမငဆ်  ကကာ်းဆ  စသည ်အခိုက်၌ ရှုမှတ်လုိ္က်သမြေင  ်အနစိစစသည် သိရဝသာ 

  အာရ ုမှာ နစိစစဝသာ ေငမှ်တ်မှုကုိ ဉာဏ္မ်ြေင  ်ပယ်လုိ္က်မခင််း။ 

၂။ ေိကခ မဘန ပဟာန ်= မဟဂဂုတ်ကုသိုလ်္မြေင  ်ကိဝလ္သာမ ာ်းကုိ အဝတာ်ကကာဝအာင ်ပယ်ခ ါော်းမခင််း။ 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (29) 

၃။ သမုဝစဆဒ ပဟာန ်= မဂ်ဝလ္်းပါ်းမြေင  ်သက်ဆိုငရ်ာ ကိဝလ္သာမ ာ်းကုိ အမမစ်မပတ်ပယ်မခင််း။ 

၄။ ပဋပိဿဒဓ ိပဟာန ်= ြေိုလ်္ဝလ္်းပါ်းမြေင  ်ကိဝလ္သာမ ာ်းကုိ တြေန ်ဂငမ်ိ်းဝစမခင််း။ 

၅။ နဿိရဏ္ ပဟာန ်= နဗိဗာနဓာတ်မြေင  ်အလ္ ု်းစ ုဝသာ ကိဝလ္သာမှ လ္ တ်ဝမမာက်မခင််း။ 

        (ပဏ္၊် ဋ္ဌ၊ ၁၊ ၂၄-၂၅။) 

 (ဝဆာင)် တဒင,် ေိ ခမ်၊ သမုဝစေဒ ၊ တြန် မငိမ််းတာ, ေ ွ်ဝခမာ ်ပါ။  

 

 (မှတ်ခ က်။  ။တဒဂဂပဟာန်-ဟူသည် ေိပဿနာ ဉာဏ္တ်စ်စိတ် တစ်ပုိင််းမြေင  ်အာရမမဏ္ာနသုယ ဝခေါ် 

 ကိဝလ္သာ တစ်စိတ်တစ်ပုိင််း ပယ်မခင််းကို ဝခေါ်သည်။ 

 

(၈) အရိယာမဂ် အဝမ်း 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… ခမတဝ်သာ အဂဂါရှစ်ပါ်းရိှဝသာ မဂ်ဟူသည် အဘယ်နည််း? 

 

အဝခြ။   ။ဒါယ ာ ေိသာခ… ဤသည်ပငလ်္ျှင ်ခမတဝ်သာ အဂဂါရှစ်ပါ်းရိှဝသာ 

မဂ်တည််း။ အဘယ်ရှစ်ပါ်း တို  နည််း ဟူမူ… သမမာဒဋိ္ဌိ, သမမာသ ဂပပ, သမမာေါစာ, သမမာ မမ န္တ, 

သမမာအာဇီေ, သမမာေါယာမ, သမမာသတ,ိသမမာသမာဓိ တို  ဝပတည််း။ 

 

မှတ်ခ က်။ ။ ဤဝနရာ၌ ေိသာခသူဝ ်းသည် ဝအာက်၌ မဂ်ကုိ က င စ်ဉ်အမြေစ် ဝမ်းခ  ဂပီ်းမြေစ်၏။ 

ဤဝနရာ၌ကာ်း မဂ်ကုိ သခဂတ-အသခဂတ အာ်းမြေင ၎်င််း၊ ဝလ္ာကီ-ဝလ္ာကုတတ ရာ အာ်းမြေင ၎်င််း၊ 

သဂဂဟိတ-အသဂဂဟိတအာ်းမြေင ၎်င််း ဝမ်းမမန််းလုိ္၍ ဝနာက်ေပ်ဝမ်းခ န််းမ ာ်းကုိ ဆက်၍ ဝမ်းလ္ာ၏။ 

ဓမမဒနိနာဝေရီမ ကလ္ည််း သူ  အလုိ္ကုိ သိလ္ က် ေက်မမက် သ က်လ္က်စ ာ ဝမြေကကာ်းလုိ္က်၏။ 

 

 

(၉) သခဂတ, အသခဂတ အဝမ်း 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… ခမတဝ်သာ အဂဂါရှစ်ပါ်းရိှဝသာ မဂ်သည် အဝ  ာင််းတရာ်းတို  သည် 

ခပျုခပင်အပ် စီရငအ်ပ်သည်  သခဂတ တရာ်းပါဝလ္ာ? သို  မဟုတ ်အဝ  ာင််းတရာ်းမျာ်း  

မခပျုခပင်အပ်သည ် အသခဂတ တရာ်းပါဝလ္ာ? 

 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (30) 

အဝခြ။   ။ဒါယ ာ ေိသာခ… ခမတဝ်သာ အဂဂါရှစ်ပါ်းရိှဝသာ မဂ်သည် 

အဝ  ာင််းတရာ်းတို  သည် ခပျုခပင ်စီရင်အပ်ဝသာ သခဂတ တရာ်းဝပတည််း။ 

မဂ်သည် သခဂတ တရာ်း 

 မဂ်စိတ်မြေစ်ရန ်ဝရှ်း၌ ေိပဿနာ အာ်းေုတ်မှုမ ာ်း လု္ပ်ရ၏။ “အန္ဝုလ္ာမ  ဝဂါ တဘဿု၊ 

ဝဂါ တဘ ူမဂဂဿ၊ မဝဂဂါ ြလ္ဿ = အနဝုလ္ာမဉာဏ္်သည် ဝဂါကတဘူဉာဏ္အ်ာ်း ဝက ်းဇူ္်းမပု၏။ 

ဝဂါကတဘူဉာဏ္သ်ည် မဂ်ဉာဏ္အ်ာ်း ဝက ်းဇူ္်းမပု၏။ မဂ်ဉာဏ္သ်ည် ြေိုလ်္အာ်း ဝက ်းဇူ္်းမပု၏” ဟု ပ ာန််း 

ပါဠဝိတာ်၌ ဆိုော်းဝသာဝကကာင  ်မဂ်သည် ဆိုငရ်ာအဝကကာင််း တရာ်းမ ာ်းဝကကာင  ်မြေစ်ဝပေါ်လ္ာရကာ်း 

သခဂတ တရာ်းအစစ် မြေစ်၏။ ၎င််းအမပင ်တည်ရာမီှရာ ရုပ်နငှ  ်ယှဉ်ြေက်တရာ်းမ ာ်းဝကကာင  ်

မြေစ်ရ၍လ္ည််း သခဂတရာ်းသာ မြေစ်၏။ 

 

မဂဂေီေ ိျပ ု 

န  ဒ  မ  ပ  ဥ န္ ု  ဝဂါ  မဂ်   ြုိလ္်   ြုိလ္် 

 

မှတ်ခ က်။  ။အရိယာမဂ်သည် ရုပ်နာမ်ခ ုပ်ဂငမ်ိ်းသည ် အသခဂတမြေစ်ဝသာ နဗိဗာနသ်ို   အာရ ု မပု၏။ 

၎င််း ဝနာက် ဝသာတာပတတ ိမဂ်သို   ဝရာက်သူကုိ ဂတိနငှ ဉ်ာဏ္ဂ်မ ဝသာဝကကာင  ်“သမမတတ နိယာမ”ဟုလ္ည််း 

ဝခေါ်၏။ ေို  ဝကကာင  ်မဂ်စိတ်ကုိ နဗိဗာနက်  သို  ပင ်အသခဂတဟု ေငမှ်ာ်းတတ်၏။ မဂ်စိတ်သည် အဝကကာင််း 

တရာ်းမ ာ်း မပုမပငအ်ပ်ဝသာဝကကာင  ်သခဂတသာတည််း။ ၎င််းမပင ်ဥပါဒ,်  ီ, ဘင ်ဟူဝသာ 

ခဏ္ငယ်သ ု်းခ က် ဂပီ်းလ္ျှင ်ခ ုပ်သ ာ်းဝသာဝကကာင  ်သခဂတသာ မြေစ်၏။  

 

(၁၀) သဂဂဟိတဝခေါ် သမ်ိ်းယူအပ်ပ ု အဝမ်း 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… ခမတဝ်သာ အဂဂါရှစ်ပါ်းရိှဝသာ မဂ်ခြင  ်ခန္ဓာသ ်ုးပါ်းတို   ို သမ်ိ်းယူအပ်ပါ 

သဝလ္ာ? သို  မဟုတ ်ခန္ဓာသ ်ုးပါ်းတို  ခြင  ်ခမတဝ်သာ အဂဂါရှစ်ပါ်းရိှဝသာ မဂ် ို သမ်ိ်းယူအပ်ပါသဝလ္ာ? 

  

 အဓိပပါယ်။     အရိယာမဂ်မြေင  ်သီလ္ကခနဓ, သမာဓိကခနဓ, ပညာကခနဓဟူဝသာ ခနဓာသ ု်းပါ်းကို အတ င််း သ င််းဂပီ်း 

 ယူရပါသဝလ္ာ? သုိ  မဟုတ် ခနဓာသ ု်းပါ်းတို  မြေင  ်အရယိာမဂ်ကို အတ င််းသ င််းဂပီ်း ယူရပါသဝလ္ာ-ဟ ုဝမ်းမခင််း 

 မြေစ်၏။ 

 

အဝခြ။   ။ဒါယ ာ ေိသာခ… ခမတဝ်သာ အဂဂါရှစ်ပါ်းရိှဝသာ မဂ်ခြင  ်ခန္ဓာသ ်ုးပါ်းတို   ို 

မသမ်ိ်းယူရ။ ခန္ဓာသ ်ုးပါ်းတို  ခြင သ်ာ အဂဂါရှစ်ပါ်းရိှဝသာ မဂ် ို သမ်ိ်းယူရ၏။ ဒါယ ာ ေိသာခ… 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (31) 

သမမာေါစာ, သမမာ– မမ န္တ, သမမာအာဇီေ တို   ို သလီ္အစု”သလီ္ ခန္ဓ”၌ သမ်ိ်းယူရ၏။ သမမာေါယာမ, 

သမမာသတ,ိ သမမာ–သမာဓိတို   ို သမာဓိအစု “သမာဓိ ခန္ဓ”၌ သမ်ိ်းယူရ၏။ သမမာဒဋိ္ဌိ, 

သမမာသ ဂပပတို   ို သမိှုအစု “ပညာ ခန္ဓ” ၌ သမ်ိ်းယူရ၏။  

 

 အဓိပပါယ်။    ဤ၌ မဂဂငရ်ှစ်ပါ်းဟူသည် ဝလ္ာကုတတ ရာမဂ်ကုိသာ ဆိုလုိ္ဝပသည်။ သီလ္အုပ်စု၊ 

သမာဓိအုပ်စု၊ ပညာအုပ်စု၌ကာ်း ဝလ္ာကုတတ ရာသာ မက ဝလ္ာကီလ္ည််း ပါဝန၏။ သီလ္, သမာဓိ, 

ပညာ တုိ  ၏ နယ်ပယ်က က ယ်ဂပီ်း၊ မဂဂငရ်ှစ်ပါ်းနယ်က က ဉ််းဝန၏။ ေို  ဝကကာင  ်မဂဂငရ်ှစ်ပါ်းေ သို   

သိကခာသ ု်းပါ်း ကုိ မသ င််းယူနိငု။် သိကခာသ ု်းပါ်းေ သို  သာ မဂဂငရ်ှစ်ပါ်းကုိ သ င််းယူနိငုဝ်ပသည်။ 

 ဥပမာ… ဂမိုြို့ နငှ တုိ်င််းမပည် နစ်ှခုတ င ်ဂမို ြို့က အရာက ဉ််း၍ တုိင််းမပည်က အရာက ယ်၏။ ဂမို ြို့ေ သို   

တုိင််းမပည်ကုိ သ င််း၍ မယူနိငု။် တုိင််းမပည်ေ သို  သာ ဂမို ြို့ကုိ သ င််းယူနိငု၏်။ 

 

ဝလ္ာ ီန္ငှ  ်ဝလ္ာ ုတတ ရာ သလီ္မဂဂင ်သ ်ုးပါ်း 

 သမမာေါစာ, သမမာကမမ နတ, သမမာအာဇီ္ေ- ဤသီလ္မဂဂငသ် ု်းပါ်းသည် နှုတ်မြေင  ်ဝရှာငက်ကဉ်ရန၊် 

ကုိယ် မြေင  ်ဝရှာငက်ကဉ်ရန၊် အသက်ဝမ ်းမှုဆိုငရ်ာ ဝရှာငက်ကဉ်ရန ်အခ င က်က ုလ္ာသည ် အခိုက်တ ငသ်ာ 

ဝရှာငက်ကဉ် ကက၍ “ေိရတီ”ဟု ဝခေါ်၏။  

 

 ဝလ္ာကုတတ ရာသို   ဝရာက်ဝသာအခါ၌ကာ်း အရိယာမဂ်မြေင  ်အကကင််းမ   ပယ်ေုတ်လုိ္က်ဝသာ 

ဝကကာင  ်ေစီဒစုရိုက် မပုလုိ္ဝသာစိတ်၊ ကာယဒစုရိုက် မပုလုိ္ဝသာစိတ်၊ မိစဆာအာဇီ္ေမြေင  ်အသက်ဝမ ်းလုိ္ 

ဝသာစိတ် လ္ ု်းေ မရှိဝတာဝပ။ ေိုသို   အစဉ်ောေရ သဘာေအာ်းမြေင  ်သီလ္စငက်ကယ်ဝနဝသာဝကကာင  ်

ဝလ္ာကုတတ ရာမဂ်တ င ်မဂဂငသ် ု်းပါ်း အဂမ ယှဉ်နိငု၏်။ ဝလ္ာကီအခိုက်၌ကာ်း ဝရှာငခ်ိုက်တ ငသ်ာ 

ယှဉ်နိငု၏်။ 

 

သမာဓိမဂဂငသ် ်ုးပါ်း ပူ်းဝပါင််းဝဆာငရွ် ်ပ ု 

 သမမာသမာဓိသည် အာရ ုသို  ဝရာက်ဝအာင ်တည်ကကည်မှုယူရာ၌ သူ  ခ ည််း မယူနိငု။် အာရ ုယူနိငု ်

ရန ်သမမာေါယာမသည် ဝောက်ပ  ဝပ်းရ၏။ သမမာသတိသည် အာရ ုေ သို   နစ်ှေငသ် ာ်းဝအာင ်ေိန််းသိမ််း 

ဝစာင ဝ်ရှာက်ဝပ်းရ၏။ သို  မှသာ သမမာသမာဓိက တစ်ခုတည််းဝသာ အာရ ုဝပါ၌ စူ်းစုိက်ော်းနိငု၏်။ 

 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (32) 

 ဥပမာ… လူ္သ ု်းဝယာက် ပန််းခူ်းရာ၌ မမီှသမြေင  ်တစ်ဝယာက် ကုန််းဝပ်း၊ တစ်ဝယာက်က 

ဝက ာဝပေါ် တက်၊ ဝနာက်တစ်ဝယာက်က ဝဘ်းကဂငမ်ိဝအာင ်ေိန််းဝပ်းရသက  သို   ပငတ်ည််း။ အာရ ုသည် 

ပန််းနငှ  ်တူ၏။ သမာဓိသည် ပန််းခူ်းသမာ်းနငှ  ်တူ၏။ ေီရိယသည် ဝက ာကုန််းကာ ပ  ပုိ်းဝပ်းော်းသူနငှ  ်

တူ၏။ သတိသည် ဝဘ်းကဝန၍ ပန််းခူ်းသူကုိ လ္ က မသ ာ်းဝအာင ်ကုိငဝ်ပ်းော်းသူနငှ  ်တူ၏။ 

        (မူ-ပဏ္၊် ဋ္ဌ၊ ၂၊ ၂၆၁။) 

 

 

 

ပညာမဂဂင ်န္စ်ှပါ်း ပူ်းဝပါင််းဝဆာငရွ် ်ပ ု 

 သမမာဒဋိ္ဌိသည် အာရ ုကုိ မိမိသဘာေအတုိင််း အနစိစ,ဒကုခ,အနတတ ဟု အဆ ု်းမြေတ်နိငု၊် သမမာသကဂပပ 

က အာရ ုကုိ မိမိေ သို   ပုိ  ဝဆာငဝ်ပ်းလ္ာမှ သာလ္ျှင ်ဝသခ ာစစ်ဝဆ်း၍ မှနက်န်စ ာ ဆ ု်းမြေတ်နိငုသ်ည်။ 

 ဥပမာ… ဝက ာက်ဝသ ်းသမာ်းသည် ဝက ာက်ကုိ စစ်ဝဆ်းရာ၌ မ က်လ္ ု်းက ဝကာင််း-မဝကာင််းကုိ 

စစ်ဝဆ်းဝပ်း၏။ လ္က်ဝခ ာင််းမ ာ်းက သူကကည ်ခ ငသ်ည ် ဘက်သို   လှ္ည ်ဝပ်းရ၏။ ေို  အတူ ပညာက 

စစ်ဝဆ်း၏။ ေိတက်က အာရ ုကုိ ပုိ  ဝပ်းရ၏။ (မူ-ပဏ္၊် ဋ္ဌ၊ ၂၊ ၂၆၁။) 

 

(၁၀) သမာဓိန္ငှ ် သမာဓိနိမိတစ်သည် အဝမ်း 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… အဘယ်တရာ်းသည် တည်  ည်မှု “သမာဓိ”ပါနည််း? 

အဘယ်တရာ်းတို  သည် တည်  ည်မှုခြစ်ဝ  ာင််း “သမာဓိနိမိတ”်တို   ပါနည််း? အဘယ်တရာ်းတို  သည် 

သမာဓိ၏ အခခ အရ တရာ်း တို  ပါနည််း? အဘယ်တရာ်းသည် သမာဓိ ို ပွာ်းမျာ်းခခင််းပါနည််း? 

 

အဝခြ။   ။ဒါယ ာ ေိသာခ… စိတ၏် အာရ ုတစ်မျိျု်းတည််းသာ ရိှခခင််းသည် 

တည်  ည်မှု-သမာဓိ မည်၏။ ဝလ္်းပါ်းဝသာ ဝအာ ်ဝမ မှုေငခ်ခင််း သတပိဋ္ဌာန်တို  သည် 

တည်  ည်မှုခြစ်ဝ  ာင််း “သမာဓိ နိမိတ”်တို   ဝပတည််း။ ဝလ္်းပါ်းဝသာ ဝ ာင််းစွာ အာ်းေတုခ်ခင််း 

သမမပပဓာန်တို  သည် တည်  ည်မှု၏ အခခ အရ တို   ဝပတည််း။ ေိတုရာ်းတို   ိုသာလ္ျှင ်မီှေွဲခခင််း, 

ပွာ်းခခင််း, က ိမ်ြန်မျာ်းစွာခပျုခခင််းသည် ဤ အရာ၌ တည်  ည်မှု ို ပွာ်းမျာ်းခခင််းဝပတည််း။ 

 

သမာဓိ-ဟူသည် 

 စိတ်၏ အာရ ုတစ်မ ို်းတည််း၌ တည်တ  ဝနဝကကာင််းမြေစ်ဝသာ ဧကဂဂတာသည် သမာဓိ မည်၏။  



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (33) 

 

သမာဓိ ၂-မျိျု်း 

 သမေသမာဓိနငှ  ်ေိပဿနာ သမာဓိဟူ၍ ၂-မ ို်းရှိ၏။ သမေသမာဓိသည် အာရ ုနမိိတ် တစ်ခု 

တည််း အဝပေါ်၌ စိတ်၏ အစဉ်အတန််းလုိ္က် တည်ဝနဝသာဝကကာင  ်“ပဗနဓ သမာဓိ”ဟု ဝခေါ်၏။ ေိပဿနာ 

သမာဓိမှာကာ်း အာရ ုတစ်ခု,တစ်ခုစီ အဝပေါ်၌ တခဏ္, တခဏ္မျှသာ တည်ဝန၏။ ေို  ဝကကာင  ်ေိပဿနာ 

သမာဓိကုိ “ခဏ္ကိ သမာဓိ”ဟု ဝခေါ်၏။ (ခဏ္မတတ  တိိဝကာ သမာဓိ။) ေိသုဒဓမိဂ်-မဟာဋ၊ီ ပတ  ၊ ၃၄၂။ 

 

သမာဓိခြစ်ဝ  ာင််း နိမိတ ်(သမာဓိနိမိတတ  ) 

 ကာယ, ဝေဒနာ, စိတတ , ဓမမဟူဝသာ သတိပဋ္ဌာနတ်ရာ်း ဝလ္်းပါ်းကုိ ပ ာ်းမ ာ်းဝနလ္ျှင ်စိတ်သည် 

တည်ကကည်ဝကကာင််းတရာ်းကုိ ပ ာ်းဝနမခင််း မြေစ်၏။ မဂ်စိတ်မြေစ်ဝသာ အခိုက်၌ ဝလ္်းပါ်းဝသာကိစစတုိ  ကုိ 

ဂပီ်းဝစသည်၏ အစ မ််းအာ်းမြေင မ်ြေစ်ဝသာ ေိုသတိသည် သမာဓိ၏ အဝကကာင််းပစစည််းဟူဝသာ အနက် 

သဝဘာဝကကာင  ်နိမိတမ်ည်၏။  

 

 

သမာဓိ၏ အခခ အရ  ပရိ ခရာ (သမာဓိပရိ ခာရ ) 

 ၁။ မခြစ်္မသေးမသာ အကုသ ုလ်တရာေးမျာေး မခြစ်္မစ္ရန ်အာေးထုတ်ခခငေ်း၊  

 ၂။ ခြစ်္မပ ေးမသာ အကုသ ုလ်တရာေးမျာေးက ု ပယ်န္ ငုမ်အာင ်အာေးထုတ်ခခငေ်း၊  

 ၃။ မခြစ်္မသေးမသာ ကုသ ုလ်တရာေးမျာေး ခြစ်္လာမအာင ်အာေးထုတ်ခခငေ်း၊  

 ၄။ ခြစ်္မပ ေးမသာ ကုသ ုလ်တရာေးမျာေးက ု တည်တ ို့, တ ုေးပွာေး, ခပညို့်စ္ ုသွာေးမအာင ်အာေးထုတ်ခခငေ်း၊  

ဤဝလ္်းပါ်းဝသာ သမမပပဓာန်က စ္စက ု မပ ေးမစ္သည်၏ အစွ္မ်ေးအာေးခြငို့ခ်ြစ်္မသာ ထ ုေ ရ ယသည် သမာဓ ၏ 

အခခ အရ ဟူမသာ အနက်သမ ာမကကာငို့ ်ပရိကခာရ မည၏်။ 

 

ြ  ဝဲ ခငါ်း-အာဖသဝန၊ ပ ာါးြ ာါး ခငါ်း-ဘာဝနာ၊ ကကိြ်ြေန်ြ ာါးစ ာ ပ  ခငါ်း-ဗ္ဟိုလ ကြမတိို ို့ အယူအဆ 

 အရ ယာမဂ်သမာဓ သည် တစ်္ကက မ်သာခြစ်္၍ “ပွာေးမျာေးခခငေ်း, ကက မ်ြနမ်ျာေးစွ္ာ ခပိုခခငေ်း”တ ု ို့သည် 

နာေးလည်ြ ု ို့ ခက်ခွဲ၏။ အဋ္ဌကထာ၌ စ္ တ်တစ်္ခု အတွငေ်းမှာပင ်မှ ေွဲခခငေ်း-ပွာေးမျာေးခခငေ်း-ကက မ်ြနမ်ျာေးစွ္ာ 

ခပိုခခငေ်း ဤသ ုေးမျ ိုေးလ ုေးက ု ခပထာေး၏။ “ဥပါဒခ်ဏ၌ ြ  ဝဲ၏။ ဌ ခဏ၌ ပ ာါးြ ာါး၏။ ဘငခ်ဏ၌ ကကိြ်ြေန် 

ြ ာါးစ ာ  ပ ၏”ဟု ဆ ု၏။  

 (ြဟုလ ကမမ န္တ  တမဿေ ေသ ပပတတ  ယာ ပုနပပိုန  ကရဏ ။ မဂ္ဿ ဧကကခမဏမယေ က စ္စသာဓန ေမသန 

 အာမသေနာဒ န  မေဒ တြဗာန ။ ပဋ သ ၊ ဋ္ဌ၊ ၂၊ ၁၆၉) 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (34) 

 

 ဤြွငို့ဆ် ခုျက်က ု မဟာစ္ည်ဆရာမတာ်ကက ေးက “မကျနပ်သမ ာကျြ ု ို့ ခက်ပါတယ်”ဟု စူ္ဠ–

မေဒလလ သုတ် တရာေးမတာ်(န္ာှ-၁၇၅)၌ ဆ ုထာေး၏။ ဆရာမတာ်ကက ေးက “ဒိုတယိြဂ် ြေငို့ ်ြ  ဝဲ ခငါ်း၊ 

တတယိ ြဂ် ြေငို့ ်ပ ာါးြ ာါး ခငါ်း၊ စတိုတထ ြဂ် ြေငို့် ကကိြ်ြေန်ြ ာါးစ ာ  ပ  ခငါ်း”ဟု အဂခုတတ  ိုရ် အဋ္ဌကထာ၊ 

ယုဂနဒဓသုတ် (အ ၊ဋ္ဌ၊၂၊န္ာှ-၃၄၆) ၌ ြွငို့ဆ် ုချက်က ု ပ ု၍ န္စ်ှ္သက်မပသည်။ 

  

(ဝသာ တ  မဂဂ နတ ိဧကစိတတ ကခဏ္ကိမဂဂဿ အာဝသေနာဒနီ ိနာမ နတထ ိ၊ ဒတုိယမဂဂါဒဝယာ ပန ဥပပါဒဝနတာ တဝမေ 

အာဝသေတိ ဘာဝေတိ ဗဟုလ္ီကဝရာတီတ ိေုစစတိ။ (ယုဂနဒဓသုတ်အြေ င ၊် အ ၊ ဋ္ဌ၊ ၂၊ ၃၄၆။) 

 

ပ ဝမာ ဝလ္ာကုတတ ရမဝဂဂါ နဗိဗတတ ီတိ ဝသာတာပတတ ိမဂဂ  သနဓာယ ေဒတိ, ဝလ္ာကိယမဂဂေဝသဝနေ ေါ ဣမိဿာ 

ပါဠယိာ အဝတထ ာ ဝေဒတိဝဗဗာ။ ကေ ? မဝဂဂါ သဉ္ဇာယတိ, ပုဗဗဘာဂိဝယာ ဝလ္ာကိယမဝဂဂါ ဥပပဇ္ဇတိ။ အာဝသေတီတိ 

နဗိဗိဒါ–နပုဿနာေဝသန။ ဘာဝေတိ မုစစတုကမ တာေဝသန။ ဗဟုလ္ီကဝရာတိ ပဋသိခဂ ါနပုဿနာေဝသန။ 

အာဝသေတိ ေါ ဘယတုပဋ္ဌာနာဒဉိာဏ္ေဝသန။ ဘာဝေတိ မုစစတိတုကမ တာဒဉိာဏ္ေဝသန။ ဗဟုလ္ီကဝရာတိ 

ေုဋ္ဌာနဂါမိနိေိပဿနာ–ေဝသန။     (အ ၊ ဋ၊ီ ၂၊ ၃၄၄။) 

 

သခဂါရဆိုငရ်ာ ဝမ်းခွန််းမျာ်း 

(၁၁) သခဂါရအဝမ်း 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… သခဂါရတို  သည် အဘယ်နည််း? 

 မှတ်ခ က်။  ။ဤ၌ ကာယသခဂ ါရစသည်ကို ခ ုပ်ဝစလ္ က် နဝိရာဓသမာပတ်ကို ေငစ်ာ်းကက၏။ 

ေုိသခဂ ါရ  မ ာ်းကို ဝမ်းမမန််းလ္ို၍ ေိသာခသူဝ ်းကကီ်းက ဤသုိ  ဝမ်းမခင််းမြေစ်သည်။  

 

အဝခြ။   ။ဒါယ ာ ေိသာခ… သခဂါရတို  သည်  ိုယ်ခြင  ်ခပျုခပင်စီရငမ်ှု  ာယသခဂါရ, 

န္ှုတခ်ြင  ်ခပျုခပငစီ်ရငမ်ှု ေစီသခဂါရ, စိတခ်ြင  ်ခပျုခပင်စီရင်မှု စိတတသခဂါရအာ်းခြင  ်သ ်ုးပါ်းတို  တည််း။ 

 

သခဂါရ အဓိပပါယ် အမျိျု်းမျိျု်း 

 ၁။ “သဝဗဗ သခဂ ါရာ အနစိစာ၊ သဝဗဗ သခဂ ါရာ အနတတ ာ”၌ ပါဝသာ “သခဂ ါရ”ဟူသည်မှာ က ,စိတ်, 

ဥတု,အာဟာရ ဟူဝသာ အဝကကာင််းတရာ်း ဝလ္်းပါ်းတုိ  သည် မပုစီမ အပ်ဝသာ ဘ ုသ ု်းပါ်း၌မြေစ်သည ် 

အ ျိျု်း ခန္ဓာငါ်းပါ်း, ရုပ်နာမ်မ ာ်းကုိ ယူရသည်။ 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (35) 

 ၂။ “အေိဇ္ဇာ ပစစယာ သခဂ ါရာ”၌ ပါဝသာ “သခဂ ါရ”ဟူသည်မှာ ကာမကုသိုလ်္က နငှ  ်

ရူပကုသိုလ်္က  ၂-ပါ်းကုိ ပုညာဘိသခဂ ါရ၊ အကုသိုလ်္က ကုိ အပုညာဘိသခဂ ါရ၊ အရူပကုသိုလ်္က ကုိ 

အာဝနဉ္ဇာဘိသခဂ ါရ ဟု သခဂ ါရသ ု်းမ ို်းကုိ ယူရ၏။ 

 ၎င််းဝနာက် ကာယက ဝစတနာကုိ ကာယသခဂ ါရ၊ ေစီက ဝစတနာကုိ ေစီသခဂ ါရ၊ 

မဝနာက ဝစတနာ ကုိ စိတတ သခဂ ါရဟူ၍ သခဂ ါရသ ု်းမ ို်းကုိ ယူရ၏။ 

 ၃။ သခဂ ါရကခနဓာ၌ ပါဝသာ “သခဂ ါရ”သည် ေိုေိုဆိုငရ်ာ ကိစစမ ာ်းကုိ ဂပီ်းစီ်းဝအာင ်တုိက်တ န််း, 

နှု်ိးဝဆာ်, မပုမပငစီ်မ ဝပ်းရဝသာ ဝစတနာဦ်းဝဆာငသ်ည ် ဝစတသိက် ၅၀-ကုိ ယူရသည်။  

 

 မှတ်ခ က်။   ။ဤက  သုိ   သခဂ ါရမ ို်းစ ု ရှိဝသာ်လ္ည််း ပဋသိမဘိဒါပတတ  ရဟနတာမကကီ်းမြေစ်ဝသာ 

ဓမမဒနိနာဝေရီမ  ကကီ်းက မည်သည ်သခဂ ါရမ ို်းကိ ုရညရ် ယ်၍ဝမ်းဝကကာင််း သိော်းသမြေင  ်ကာယသခဂ ါရ 

စသည ်သ ု်းပါ်းကိုသာ  ဤက  သုိ   ရှင််းလ္င််းစ ာ ဝမြေဆုိလ္ိုက်၏။ 

 

(၁၂)  ာယသခဂါရ စသည်အဝမ်း 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… အဘယ်သည်  ာယသခဂါရ မည်ပါသနည််း? အဘယ်သည် ေစီသခဂါရ 

မည်ပါ သနည််း? အဘယ်သည် စိတတသခဂါရ မည်ပါသနည််း? 

 

 မှတ်ခ က်။     အေက်ပါ သခဂ ါရမ ို်းစ ုတို  သည် တစ်ခုနငှ တ်စ်ခု ဝရာဝေ ်းရှုပ်ဝန၏။ မေငရ်ှာ်းကကကုန။် 

သိနိငုခ်   ကုန၏်။ သခဂ ါရဟူဝသာ နာမည်သာမညအာ်းမြေင  ်တူဝသာ်လ္ည််း ၎င််းတို  ၏ တရာ်းကိုယ်မ ာ်းကာ်း 

မတူကကဝခ ။  ေုိ  ဝကကာင  ်ကာယသခဂ ါရ, ေစီသခဂ ါရ, မဝနာသခဂ ါရ-တို  ၏အရ မည်သည ်တရာ်းကို 

ဝကာက်ယူရမည်ကို  ရှင််းလ္င််းစ ာ ဝဟာကကာ်းဝမြေဆုိ ဝစလ္ိုသမြေင  ်ေိသာခသူဝ ်းကကီ်းက ဤသုိ   

ဝမ်းမခင််းမြေစ်သည်။ 

 

အဝခြ။   ။ဒါယ ာ ေိသာခ… ေ ွ်သ ်ေငသ် ်တို  သည်  ိုယ်ခြင  ်ခပျုစီရငမ်ှု 

 ာယသခဂါရ မည်၏။ ေိတ ်, ေိစာရတို  သည် န္ှုတ ်ိုစီရငမ်ှု ေစီသခဂါရ မည်၏။ သညာ, 

ဝေဒနာတို  သည် စိတခ်ြင ် ခပျုစီရငမ်ှု စိတတသခဂါရ မည်၏။ 

 

 

 

 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (36) 

(၁၃) ေ ွ်သ ်,ေငသ် ် စသည်အဝမ်း 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… အဘယ ်ဝ  ာင  ်ေ ွ်သ ်ေငသ် ်တို  သည်  ိုယ်ခြင ခ်ပျုစီရငမ်ှု  ာယ–

သခဂါရ မည်ပါသနည််း? အဘယ ်ဝ  ာင  ်ေိတ ်, ေိစာရတို  သည် န္ှုတ ်ို ခပျုစီရငမ်ှု ေစီသခဂါရ 

မည်ပါသ နည််း? အဘယ ်ဝ  ာင  ်သညာ, ဝေဒနာတို  သည် စိတခ်ြင ် ခပျုစီရင်မှု စိတတသခဂါရ 

မည်ပါသနည််း? 

 

အဝခြ။   ။ဒါယ ာ ေိသာခ… ေိေု ွ်သ ်ေငသ် ် တရာ်းတို  သည်  ိုယ်၌ခြစ် ုန်၏။ 

 ိုယ်န္ငှ  ်စပ် ုန်၏။ ေို  ဝ  ာင  ်ေိေု ွ်သ ်ေငသ် ်တို  သည်  ိုယ်ခြင  ်ခပျုစီရငမ်ှု  ာယသခဂါရ 

မည်၏။ 

 ဒါယ ာ ေိသာခ… ဝရှ်းဦ်း ပင ်   စည်စဉ်းစာ်း၍ ဝနာ ်မှ စ ာ်း ို ဝခပာဆို၏။ ေို  ဝ  ာင  ်

ေိတ ်, ေိစာရတို  သည် န္ှုတ ်ိုခပျုစီရငမ်ှု ေစီသခဂါရမည်၏။ 

 ေိ ုသညာ,ဝေဒနာတို  သည် စိတ၌် ခြစ် ုန်၏။ စိတန်္ငှ စ်ပ် ုန်၏။ ေို  ဝ  ာင  ်

သညာ,ဝေဒနာတို   သည် စိတခ်ြင ခ်ပျုစီရင်မှု စိတတသခဂါရ မည်၏။ 

 

 

အဓိပပါယ်ရှင််းခ က်။   

 (က)ေငသ်က်+ေ က်သက်ဟူဝသာ ကာယသခဂ ါရသည် နာှဝခါင််း-ေမ််းဗိုက်ဟူဝသာ ကုိယ်နငှ  ်

ဆက်စပ်ဝန၏။ ကုိယ်မြေင  ်မပုလု္ပ်အပ်၏။ ေို  ဝကကာင  ်ကာယသခဂ ါရဟု ဝခေါ်၏။ (ကာယ-ကုိယ်+ 

သခဂ ါရ-မပုလု္ပ်အပ်လုိ္  = ကာယသခဂ ါရ) 

 (ခ)ကက စည်တာကုိ ေိတက်ဟု ဝခေါ် ဂပီ်း၊ ေပ်ကာ ေပ်ကာ သ ု်းသပ်ဆငမ်ခငတ်ာကုိဝတာ 

ေိစာရဟု ဝခေါ်၏။ စကာ်းဝမပာမည်ဆိုလ္ျှင ်ဘယ်လုိ္ ဝမပာမည်ဟု ပေမကက စည်၏။ ေို  ဝနာက် 

ဆငမ်ခငသ် ု်းသပ်ကာ ဝမပာဆို၏။ ေိုစကာ်းဝမပာဆိုမှု-ေစီကုိ ဤေိတက်,ေိစာရတုိ  က ဝရှ်းဦ်းစ ာ 

ကက စည်စဉ််းစာ်းမှုလ္ က် မပုလု္ပ် ဝပ်းရဝသာဝကကာင  ်ေစီသခဂ ါရဟု ဝခေါ်၏။ 

  (က)ဤ၌ကာ်း သညာ,ဝေဒနာ ၂-ပါ်းကုိသာ စိတတ သခဂ ါရဟု မပဆိုော်း၏။ သို  ဝသာ် သခဂ ါရ–

ယမုိက်ပါဠ၌ိ “သညာ စ ဝေဒနာ စ စိတတ သခဂ ါဝရာ၊  ဝပတ ာ ေိတကက ေိစာဝရ သဝဗဗပိ စိတတ သမပယုတတ ကာ 

ဓမမာ စိတတ သခဂ ါဝရာ = သညာနငှ  ်ဝေဒနာသည် စိတတ သခဂ ါရ မည်၏။ ေိတက်, ေိစာရမှ တပါ်း ဝစတသိက် 

၄၈-ပါ်းတုိ  လ္ည််း စိတတ သခဂ ါရ မည်၏”ဟု ဆိုော်းဝသာဝကကာင  ်၎င််း ၄၈-ပါ်း ိုလ္ည််း စိတတသခဂါရ မည် 

ဝကကာင််း မှတ်သာ်းနိငု၏်။ 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (37) 

  

 (မှတ်ခ က်။  ။ ဤ၌ စိတတ သခဂ ါရအရ ဝစတသိက် ၅၀-ကို ယူနိငုဝ်သာ်လ္ည််း ဤဝနရာ၌ နဝိရာဓ 

 သမာပတ်နငှ  ်ဆက်စပ်ဂပီ်း ဝမ်းမခင််းမြေစ်၍ အနာဂါမ်နငှ  ်ရဟနတာတို  ၏ သနတာန၌် မြေစ်ခ င ရ်ှိဝသာ ကုသုိလ္်, 

 ကကိယာဆုိငရ်ာ ဝေဒနာ,သညာနငှ  ်သခဂ ါရကခနဓာ ဝစတသိက် ၃၄-ပါ်းကိုသာ ယူသင ၏်။) 

        (မဟာစည် ဆရာဝတာ်) 

 

 

 

နိဝရာဓသမာပတဆ်ိုငရ်ာ ဝမ်းခွန််းမျာ်း 

 

(၁၄) နိဝရာဓသမာပတ ်အဝမ်း 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… သညာ, ဝေဒနာတို  ၏ ချျုပ်ခခင််းသို  ဝရာ ်မှု နိဝရာဓသမာပတသ်ည် အဘယ် 

ပါနည််း? 

 မှတ်ခ က်။  ။ ဤဝနရာ၌ ေိသာခသူဝ ်းကကီ်းက ဓမမဒနိနာဝေရီမသည် နဝိရာဓသမာပတ် ေငစ်ာ်းြေူ်း 

 သလ္ာ်း? ေငစ်ာ်းြေူ်းလ္ျှငလ်္ည််း နိငုန်ိငုန်င််းနင််း က မ််းက မ််းက ငက် င ်မိမိအလ္ိုရှိတိုင််း ဂပီ်းဝမမာက်ဝအာင ်

ေငစ်ာ်း  နိငုရ်  လ္ာ်းဟ ုသိလ္ိုသမြေင  ်ဤနဝိရာဓသမာပတ် ဆုိငရ်ာ ဝမ်းခ န််းမ ာ်းကို ဝမ်းမခင််းမြေစ်သည်။  

 

အဝခြ။   ။ဒါယ ာ ေိသာခ… သညာ,ဝေဒနာတို  ၏ ချျုပ်ခခင််းသို  ဝရာ ်ဝသာ ရဟန််းအာ်း 

“ငါသည် သညာ, ဝေဒနာတို  ၏ ချျုပ်ဝနခခင််းသို   ဝရာ ်လ္ိမ ်မည်ဟု၎င််း၊ ငါ  သည် သညာ,ဝေဒနာတို  ၏ 

ချျုပ်ဝနခခင််း သို   ဝရာ ်၏ဟူ၍၎င််း၊ ငါသည် သညာ,ဝေဒနာတို  ၏ ချျုပ်ဝနခခင််းသို   ဝရာ ်မပီဟူ၍၎င််း” 

စိတမ်ခြစ်။ စငစ်စ်ဝသာ် ာ်း ေိရုဟန််းသည် ေိသုို   ချျုပ်စိမ ်ဝသာငာှ ဝဆာငစွ်မ််းန္ိငုဝ်သာ စိတ ်ို 

ဝရှ်းဦ်း ပင ်ေိသုို  ဝသာ အခခင််းအရာခြင  ်ပွာ်းမျာ်းော်း၏။  

 

နိဝရာဓသမာပတ ်ေင်စာ်းပ ု 

 နဝိရာဓသမာပတ်ကုိ သမာပတ်ရှစ်ပါ်းရဝသာ အနာဂါမ်နငှ  ်ရဟနတာမ ာ်းသာ ေငစ်ာ်းနိငု၏်။ 

သခဂ ါရ ဒကုခမှ ဂင်ီးဝင ြို့လှ္သမြေင  ်နဗိဗာနခ် မ််းသာကုိ ခ စာ်းလုိ္ဝသာ အနာဂါမ်,ရဟနတာ ပုဂဂိုလ်္တုိ  သည် 

ဝရှ်းဦ်းစ ာ ပေမဈာနကုိ် ေငစ်ာ်းဂပီ်း, ေိုဈာနမှ်ေကာ ဈာနစိ်တ်ကုိ အနိစစ,ဒကုခ,အနတတ ဟု 

ေိပဿနာရှုရ၏။  



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (38) 

 ဤသို   ဈာနသ်မာဓိနငှ  ်ေိပဿနာကုိ အစ ုလုိ္က်ေငစ်ာ်းလ္ာရာ အာကိဉ္စညာယတနဈာနကုိ် ေငစ်ာ်း 

ဂပီ်းလ္ျှင ်ဈာနစိ်တ်ကုိ ေိပဿနာရှု၊ ေို  ဝနာက် ဤဝနရာအဝရာက်၌ ဝရှြို့သို   ဆက်မသ ာ်းဝသ်းပ  အဓိဋ္ဌာန ်

ဝလ္်းပါ်းမပုရ၏။ ေို  ဝနာက် ဝနေသညာ-နာသညာ-ယတနဈာနကုိ် ေငစ်ာ်း၏။ ေိုဈာနစိ်တ်သည် 

အိပ်ဝပ ာ် ခါနီ်း၌ မသိတသိစိတ်မ ို်းက  သို  ပင ်အလ္ နအ်ာ်းနည််း၏။ ေိုဈာနစိ်တ် တစ်ကကိမ်, နစ်ှကကိမ်ခန   ်

မြေစ်ဂပီ်းလ္ျှင ်စိတ်,ဝစတသိက်တုိ   ခ ုပ်ကာ နဝိရာဓသမာပတ်သို   ဆိုက်ဝရာက်သ ာ်းဝတာ ၏။  

 ေိုသို   မြေစ်ပ က်သခဂ ါရဒကုခမှ ဂငမ်ိ်းဂပီ်း နဗိဗာနအ်ဂငမ်ိ်းဓာတ်ကုိ ခ စာ်းဝနဝသာဝကကာင  ်နဝိရာဓ-

သမာပတ်ကုိ ဒဋိ္ဌဓမမနိဗ္ဗာန်ဟု အဋ္ဌကော၌ ဆိုော်း၏။  

 

နိဝရာဓသမာပတ ်မေင်စာ်းမီှ ခပျုရမည ် အဓိဋ္ဌာန် ၄-ချ ် 

၁။ မိမိပုိငဆ်ိုငဝ်သာ အသ ု်းအဝဆာင ်ပစစည််းမ ာ်း မီ်းစသည် မြေ က်ဆီ်းနိငုပ်ါဝစသာ်း-ဟု 

အဓိဋ္ဌာနမ်ပုရမခင််း၊ 

၂။ သ ဃာမ ာ်း အလုိ္ရှိလ္ျှင ်သမာပတ်မှ ေပါဝစသာ်း-ဟု အဓိဋ္ဌာနမ်ပုရမခင််း၊ 

၃။ မမတ်စ ာဘုရာ်း ဝခေါ်ဝတာ်မူလ္ျှင ်သမာပတ်မှ ေပါဝစသာ်း-ဟု အဓိဋ္ဌာန်မပုရမခင််း၊ 

၄။ သမာပတ်မေငစ်ာ်းမီှ မိမိ၏ အသက်ကုိ (၇)ရက်မပည ်ဝအာင ်ရှည်မည်လ္ာ်း-ဟု ဆငမ်ခငရ်မခင််း၊ 

 

 

 

နိဝရာဓသမာပတ ်ေင်စာ်းပ ုအစဉ 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇  ၈ 

ပ-ဈာန် ဒ-ုဈာန် တ-ဈာန် စ-ဈာန် အာ ာ ေိညာ အာ ိဉ 
အဓိဋ္ဌာန်ခပျု 

ဝနေသညာ 

ေိပဿနာရှု  ေိပဿနာရှု  ေိပဿနာရှု  ေိပဿနာရှု  ေိပဿနာရှု  ေိပဿနာရှု  ေိပဿနာရှု  နိဝရာဓဝရာ ် 

 

 (ဝဆာင)် ဈာန် ို ေင ်ာ၊ ပဿနာ ရှု၊ စဉတိငု််းခပျုလ္ာ၊ အာ ိဉဝနာ ်တငွ၊် ဓိဋ္ဌာန်ေင၍်၊  

 မပီ်းလ္ျှင ်ဝနေါ၊ ေင်စာ်းပါ၊ ဝနာ ်မှာ နိဝရာဓ။  

 

(၁၅) နိဝရာဓသမာပတ ်ချျုပ်ပ ု အဝမ်း 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… သညာ,ဝေဒနာချျုပ်ဝနခခင််းသို   ဝရာ ်ဝသာ (နိဝရာဓသမာပတ ်ေငစ်ာ်းဝန 

သည ်) ရဟန််းအာ်း အဘယ်တရာ်းတို   ဝရှ်းဦ်းစွာ ချျုပ်  ပါသနည််း?  ာယသခဂါရဝလ္ာ? သို  မဟတု ်

ေစီသခဂါရဝလ္ာ? သို  မဟုတ ်စိတတသခဂါရဝလ္ာ? 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (39) 

 

အဝခြ။   ။ဒါယ ာ ေိသာခ… သညာ,ဝေဒနာချျုပ်ဝနခခင််းသို   ဝရာ ်ဝသာ 

(နိဝရာဓသမာပတ ်ေငစ်ာ်းဝန သည ်) ရဟန််းအာ်း ေစီသခဂါရသည် ဝရှ်းဦ်းစွာ ချျုပ်၏။ ေို  ဝနာ ် 

 ာယသခဂါရ ချျုပ်၏။ ေို  ဝနာ ် စိတတ  သခဂါရ ချျုပ်၏။  

 

သခဂါရ သ ်ုးပါ်း အစဉအတိငု််းချျုပ်ပ ု 

ပ ေိတက် ေိစာရ ပီတိ သုခ ဧကဂဂတာ  

ဒ ု x x ပီတိ သုခ ဧကဂဂတာ ေစီသခဂါရချျုပ် 

တ x x x သုခ ဧကဂဂတာ  

စ x x x ဥဝပကခာ ဧကဂဂတာ ေ ်ွဝလ္ေငဝ်လ္  ာယသခဂါရချျုပ် 

ပဉ္စ အာကာသာနဉ္စာယတန ဥဝပကခာ ဧကဂဂတာ  

ဆ ေိညာဏ္ဉ္စာယတန ဥဝပကခာ ဧကဂဂတာ  

သတတ  အာကိဉ္စညာယတန ဥဝပကခာ  ဧကဂဂတာ  

          အဓိဋ္ဌာန် ဝလ္်းပါ်းခပျု 

အဋ္ဌ ဝနေသညာနာသညာယတန ဥဝပကခာ ဧကဂဂတာ 
စိတတသခဂါရချျုပ် 

(နိဝရာဓသမာပတဝ်ရာ ်) 

 

 မှတ်ခ က်။   ။ဒတုိယဈာန၌် ေစီသခဂ ါရခ ုပ်သည် ဆုိရာ၌ ဈာနစိ်တ်မြေစ်ခုိက်ကို ရည်ရ ယ်ဂပီ်း 

ဆုိမခင််းမြေစ်၏။  

 ေုိဈာနစိ်တ်မ ာ်းကို ေိပဿနာရှုခုိက်မှာဝတာ  ေိတက်,ေိစာရ ခ ုပ်ြေ ယ်မရှိပါ။  

     (မဟာစည် ဆရာဝတာ်၊ စူဠဝေဒလ္လ သုတ်တရာ်းဝတာ်၊ ၁၇၄။) 

 

နဝိရာဓသမာတ်ပတ်ဟူသည်။  ။ ဝလ္်းပါ်းဝသာ နာမ်ခနဓာတို  နငှ ,် ၎င််းတို  ဝကကာင မ်ြေစ်ဝသာ စိတတ ဇ္ရပ်ုတို  ၏ ခ ုပ်ဝန 

မခင််းကို ဝခေါ်သည်။ 

 

အဘယ ်ဝကကာင  ်ေငစ်ာ်းကကသနည််း?      ။အဂမ မမပတ် မြေစ်-ပ က်ဝနရဝသာ သခဂ ါရဒကုခတို  ၌ 

ဂင်ီးဝင ြို့ဝတာ်မူကကဝသာ ဝကကာင  ်ေုိအနာဂါမ်, ရဟနတာပုဂဂိုလ္်ကကီ်းတို  သည် ၇-ရက်ပတ်လ္ ု်း စိတ်မရှိပ  ခ ုပ်ဂငမ်ိ်းဝနဝသာ 

နဝိရာဓသမာပတ်ကို ေငစ်ာ်းလ္ က် ဒဋိ္ဌဓမမနဗိဗာနခ် မ််းသာကို ခ စာ်းဝနကက၏။ 

 

(၁၆) နိဝရာဓသမာပတမှ် ေပ ု အဝမ်း 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (40) 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… သညာ,ဝေဒနာချျုပ်ဝနခခင််းသို   ဝရာ ်ခခင််းမှ ေမှုသည် အဘယ်သို   ခြစ်ပါ 

သနည််း?  

 

အဝခြ။   ။ဒါယ ာ ေိသာခ… နိဝရာဓသမာပတမှ် ေဝသာပုဂဂိျုလ္်အာ်း သမာပတမှ် ေဝတာ မည် 

ဟူဝသာ စိတလ်္ည််း မခြစ်၊ ေတယ်-ဟူဝသာ စိတလ်္ည််း မခြစ်၊ ေခွဲ မပီ-ဟူဝသာ စိတလ်္ည််း မခြစ်၊ 

အမှန်အာ်းခြင  ်ာ်း ေိပုုဂဂိျုလ္်မှာ သမာပတမ်ေငစ်ာ်းမီ ဝရှ်း က ိျုတင၍်ပင ်“မည်မျှ  ာဝသာအခါ 

စိတခ်ြစ်ဝစမည်”ဟု အဓိဋ္ဌာန်စိတ ်ို ခြစ်ဝစခွဲ ၏။ ဤသို   အဓိဋ္ဌာန်ော်းသည ်အတိငု််း ေိစိုတသ်ည် 

ခြစ်ဝစခခင််းငာှ လ္ုပ်ဝဆာငဝ်ပ်း၏။  

  

အဓိပပါယ်။  ။ မေငစ်ာ်းမီက အခ ိနသ်တ်မှတ် အဓိဋ္ဌာနေ်ာ်းသည ်အတုိင််း အနာဂါမ်ပုဂဂိုလ်္၌ အနာဂါမိ 

ြေိုလ်္စိတ်၊ ရဟနတာပုဂဂိုလ်္၌ အရဟတတ ြေိုလ်္စိတ် စဂပီ်း မြေစ်ဝပေါ်လ္ာကက၏။  

 

(၁၇) ဘယ်သခဂါရ  စ၍ ဝပေါ်သနည််း? 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… သညာ,ဝေဒနာတို   ချျုပ်ခခင််းသို   ဝရာ ်ဝနဝသာ ရဟန််းအာ်း  ာယသခဂါရ, 

ေစီသခဂါရ, စိတတသခဂါရတို  တငွ ်အဘယ်သခဂါရ  စ၍ ခြစ်ဝလ္သနည််း? 

 

အဝခြ။   ။ဒါယ ာ ေိသာခ… သညာ,ဝေဒနာတို   ချျုပ်ခခင််းသို  ဝရာ ်ဝနဝသာ ရဟန််းအာ်း စိတတ –

သခဂါရသည် ဝရှ်းဦ်းစွာ ဝပေါ်၏။ ေို  ဝနာ ်  ာယသခဂါရ၊ ေို  ဝနာ ် ေစီသခဂါရ ဝပေါ်၏။ 

 

အဓိပပါယ်။   ။နဝိရာဓသမာပတ်မှ ေဝသာအခါ အနာဂါမ်ပုဂဂိုလ်္၌ အနာဂါမိြေိုလ်္စိတ်၊ 

ရဟနတာပုဂဂိုလ်္၌ အရဟတတ ြေိုလ်္စိတ်(ြေလ္သမာပတ်စိတ်)မှ စ၍ မြေစ်၏။ ေိုြေလ္သမာပတ်သည် 

စတုတထ ဈာနန်ငှ  ်ယှဉ်ဝသာ စိတ်မြေစ်၍ ေ က်ဝလ္ေငဝ်လ္လ္ည််း မြေစ်ခ င မ်ရှိ။ ေိတက်,ေိစာရလ္ည််း မြေစ်ခ င  ်

မရှိဝသ်း။ ေို  ဝကကာင  ်အေက်ပါ ြေိုလ်္စိတ်မ ာ်းနငှ  ်တ  လ္ က် ဝေဒနာ,သညာစဝသာ 

ဝစတသိက်မ ာ်းလ္ည််း ပါ၍ စိတတ သခဂ ါရက စဂပီ်းမြေစ်၏။  

 ေို  ဝနာက် ဘေငမ်ြေစ်ခိုက်မှစ၍ အသက်ရှုဝလ္ ကာယသခဂ ါရ မြေစ်လ္ာ၏။ ေိုဘေငစိ်တ်မြေစ်ခိုက်  

ေိတက်, ေိစာရ ပါေငဝ်သာ်လ္ည််း စကာ်းဝမပာဆိုမှုကုိ မမြေစ်ဝစနိငုဝ်သ်းဝသာဝကကာင  ်ေစီသခဂ ါရကုိ 

ေိုအခိုက်၌ မြေစ်တယ်ဟု မဆိုနိငုဝ်သ်း။ ေို  ဝနာက်မှသာလ္ျှင ်ေစီသခဂ ါရ မြေစ်ဝပေါ်လ္ာ၏။ 

 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (41) 

 မှတ်ခ က်။  ။ြေိုလ်္စိတ်မ ာ်း မပနမ်ြေစ်ဝသာအခါ ေိုြေိုလ်္စိတ်မ ာ်းက ေငသ်က်-ေ က်သက်ကုိ 

မမြေစ်ဝစနိငုသ်ဝလ္ာ?-ဟု ဝမ်းစရာ ရှိ၏။ မြေစ်ဝစနိငု၏်။ သို  ဝသာ် နဝိရာဓသမာပတ်မှ ေဝသာသူ၏ 

ေ က်သက်ေငသ်က်တုိ  သည် အလ္ နအ်ာ်းနည််းဂပီ်း မဝမပာပဝလ္ာက်ဝပ။ ေို  ဝကကာင  ်စိတတ သခဂ ါရ စမြေစ် 

ဂပီ်းလ္ျှင ်ဘေငမ်ြေစ်ရာ အခါကုိ ဆိုမခင််းမြေစ်သည်။  

 ကာယသခဂ ါရမြေစ်ဂပီ်းဝနာက် ကကိယာစိတ်မြေင ဂ်ပီ်းဝသာ ကာယေိညတ်, ေစီေိညတ် 

မပန  ဝ်သာအခါ၌ ေစီသခဂ ါရ မြေစ်၏။ ဘေငစိ်တ်သည်ဝကာ ေိတက်, ေိစာရတုိ  ကုိ 

မမြေစ်ဝစနိငုသ်ဝလ္ာ?ဟု ဝမ်းြေ ယ်ရှိ၏။ မြေစ်ဝစနိငု၏်။ သို  ဝသာ် ဘေငစိ်တ်နငှ  ်တ  မြေစ်ဝသာ 

ေိတက်,ေိစာရတုိ  သည် စကာ်းကုိ မြေစ်ဝစနိငုဝ်လ္ာက်  ဝအာင ်အာ်းမဝကာင််းဝသ်းဝခ ။ ေို  ဝကကာင  ်

သ ာ်းမခင််းစဝသာ အမူအရာမ ာ်းကုိ မြေစ်ဝစတတ်ဝသာ ကာယ ေိညတ်, ေစီေိညတ်တုိ   

မပန  န်ှ  ဝသာအခါ၌သာလ္ျှင ်ေိုေစီသခဂ ါရကုိ ဆိုအပ်၏။  

 

(၁၈) ြဿမည်မျှ ခြစ်ပါသနည််း? 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… သညာ,ဝေဒနာချျုပ်ခခင််းမှ ေဝသာ ရဟန််း ို အဘယ်မျှဝသာ ဝတွွေ့ေမိှု 

ြဿတို  သည် ဝတွွေ့ေ ိုန်သနည််း? 

 

အဝခြ။   ။ဒါယ ာ ေိသာခ… သညာ,ဝေဒနာချျုပ်ခခင််းမှ ေဝသာရဟန််း ို 

ဆတိသ်ဉု်းဝသာ ဝတွွေ့ေမိှု “သညုတြဿ”, နိမိတမ်ရိှဝသာ ဝတွွေ့ေမိှု “အနိမိတတ ြဿ”, 

ဝတာင တ်မှုမရိှဝသာ “အပပဏိဟိတ ြဿ” ဟူဝသာ ြဿသ ်ုးပါ်းတို  သည် ဝတွွေ့ေ ိုန်၏။  

 

အဓိပပါယ်။  ။ နဝိရာဓသမာပတ်မှ ေဝသာအခါ ြေလ္သမာပတ်မှ စ၍ မြေစ်၏။ 

ေိုြေလ္သမာပတ်သည် ရာဂစသည်မှ ကင််းဆိတ်ဝသာဝကကာင  ်“သုညတ”လ္  ဟုတ်၏။ 

ရာဂနမိိတ်စသည်မှ ကင််းဆိတ်မခင််း ဝကကာင  ်“အနမိိတတ ”လ္  ဟုတ်၏။ ရာဂ,ဝဒါသ,ဝမာဟတုိ  မြေင  ်

ဝတာင တ်မခင််းကင််းဝသာဝကကာင  ်“အပပဏ္ဟိိတ”လ္  ဟုတ်၏။ ေို  ဝကကာင  ်ေိုြေလ္သမာပတ်၌ 

ပါေငဝ်နဝသာ ြေဿသည်လ္  သုညတ, အနမိိတတ , အပပဏ္ိဟိတ မည်၏။ 

 အလ္ ယ်ဆိုရဝသာ် နဝိရာဓသမာပတ်မှ ေဝသာအခါ ကိဝလ္သာသခဂ ါရ ကင််းဆိတ်ဝသာ 

သုညတ နဗိဗာနကုိ် အာရ ု မပုဂပီ်း ဝတ ြို့ေိဝန၏။ နိမိတ်ပ ုသဏ္ဌာန ်ကင််းဆိတ်ဝသာ အနမိိတတ နဗိဗာနကုိ် 

အာရ ု မပုဂပီ်း ဝတ ြို့ေိဝန၏။ ဝတာင တ်မခင််းကင််းဝသာ အပပဏ္ဟိိတ နဗိဗာနကုိ် အာရ ု မပုဂပီ်း ဝတ ြို့ေိဝန၏။ 

 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (42) 

သညုတြဿစသည်တို  ၏ ဂုဏ်န္ငှ  ်အာရ ု  ၂-မျိျု်း 

 ဂုဏ်အာ်းခြင ် သုညတ-ဟူသည် ြေလ္သမာပတ်ကုိ ဆိုလုိ္၏။ ေိုြေလ္သမာပတ်နငှ  ်

အတူမြေစ်ဝသာ ြေဿကုိ သညုတြဿ-ဟု ဝခေါ်၏။ က နအ်နမိိတတ နငှ  ်အပပဏ္ဟိိတ ၂-ပါ်းလ္ည််း 

ဤနည််းအတုိင််းပင။် 

 အာရ ုအာ်းခြင  ်နဗိဗာနသ်ည် ရာဂစသည်မှ ကင််းဝသာဝကကာင  ်သညု မည်၏။ 

ရာဂနမိိတ်စသည်တုိ   မရှိမခင််းဝကကာင  ်အနိမိတတ  မည်၏။ ရာဂ,ဝဒါသ,ဝမာဟ တည််းဟူဝသာ 

ဝတာင တ်မခင််းတုိ  ၏ မရှိမခင််း ဝကကာင  ်အပပဏိဟိတ မည်၏။  

 သညုတမည်ဝသာ နဗိဗာနကုိ် အာရ ု မပု၍မြေစ်ဝသာ ြေလ္သမာပတ်၌ ပါေငဝ်နဝသာ ြဿသည် 

လ္ည််း သညုတ မည်၏။ က န ်အနမိိတတ နငှ  ်အပပဏ္ဟိိတ ၂-ပါ်းလ္ည််း ေိုနည််းတူပင။် 

 

  

(၁၉) စိတ ် ဘယ် ို ညွတ ်ိုင််းဝနသနည််း? 

 အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… သညာ,ဝေဒနာ ချျုပ်ခခင််းဟူဝသာ (နိဝရာဓသမာပတ)်မှ ေဝသာရဟန််း၏ 

စိတသ်ည် အဘယ် ို ညွတ ်ိုင််းရှု ိင််း၍ ဝနပါသနည််း? 

 

 အဓိပပါယ်။  နဝိရာဓသမာပတ်မှ ေလ္ာဝသာသူ၏ စိတ်သည် အဘယ်ကုိ ည တ်ကုိင််းဝနပါ 

 သနည််းဟု အဝမြေကုိ ေငရ်ှာ်းဝစလုိ္၍ ေိသာခသူဝ ်းကကီ်းက ဤသို   ဝမ်းမခင််းမြေစ်သည်။ 

 

(၁၉) နိဗ္ဗာန်သို   ညွတ ်ိုင််းဝန 

 ဒါယ ာ ေိသာခ… သညာ,ဝေဒနာချျုပ်ခခင််းမှ ေဝသာရဟန််း၏ စိတသ်ည်  င််းဆတိမ်ှု 

“ေိဝေ  နိဗ္ဗာန်”သို   ညွတ ်ိုင််းဝန၏။ 

 

အဓိပပါယ်။  ။ဝအ်းမမဝသာဝနရာမှ ဝနပူေ သို   ဝရာက်သ ာ်းလ္ျှင ်ဝအ်းမမဝသာဝနရာသို   စိတ်က ည တ် 

ဝနသက  သို  ၊ သခဂ ါရဒကုခဂငမ်ိ်းရာ နဝိရာဓသမာပတ်မှ ေလ္ာဂပီ်း မမငမ်ှု,ကကာ်းမှုစဝသာ မြေစ်-

ပ က်ဆင််းရ မ ာ်း ကုိ ဝတ ြို့ရဝသာအခါ ေိုသခဂ ါရဒကုခမ ာ်း ကင််းဆိတ်ရာ နဗိဗာနဆ်ီသို   စိတ်က မပန၍် 

ကုိင််းည တ်ဝန၏ဟု ဆိုလုိ္သည်။ 

 ေို  ဝကကာင  ်ြေလ္သမာပတ်, နဝိရာဓသမာပတ်မှ ေလ္ာကကကုနဝ်သာ ရဟနတာအရှငမ်မတ်ကကီ်းတုိ   

သည် နဗိဗာနကုိ် ဝအာက်ပါအတုိင််း ခ ီ်းမ မ််းကကကုန၏် 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (43) 

 

 သုသုခ  ေတ နဗိဗာန ၊ သမမာသမဗုဒဓဝဒသိတ ။ 

 အဝသာက  ေိရဇ္  ဝခမ ၊ ယတထ  ဒကုခ  နရိုဇ္ဈ တိ။ 

  နဗိဗာနအ်ရပ်၌ ဆင််းရ ဒကုခ ခ ုပ်ဂငမ်ိ်းဝန၏။ စုိ်းရိမ်မှုဝသာကလ္ည််း မရှိ၊ ကိဝလ္သာ  

တည််းဟူဝသာ မမြူလ္ည််းမရှိ၊ ဝဘ်းရနခ်ပ်သိမ််းမှလ္ည််း ဂငမ်ိ်းဝန၏။ မမတ်စ ာဘုရာ်း ဝဟာဝတာ် 

မူအပ်ဝသာ ေိုနဗိဗာနသ်ည် ဝအာ်… အလ္ နတ်ရာ ခ မ််းသာဝပစ တကာ်း….။  

        (ဗာကုလ္ ဝေရဂါော၊ ၂၆၄။) 

 

 

ဝေဒနာဆိုငရ်ာ ဝမ်းခွန််းမျာ်း 

 

(၂၀) ဝေဒနာ ဘယ်န္စ်ှပါ်း ရိှသလ္ွဲ 

ဝမ်း။ အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… ခ စာ်းမှုဝေဒနာသည် ဘယ်န္စ်ှပါ်း ရိှသနည််း? 

ဝခြ။  ဒါယ ာ ေိသာခ… သခုဝေဒနာ, ဒ ုခဝေဒနာ, အဒ ုခမသခု ဝေဒနာဟူ၍ သ ်ုးပါ်းရိှ၏။ 

 

(၂၁) သတူို    ဘယ်ဟာဝတလွ္ွဲ 

ဝမ်း။ အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… ချမ််းသာခ စာ်းမှု သခုဝေဒနာ ာ်း အဘယ်နည််း? ဆင််းရွဲခ စာ်းမှု 

ဒ ုခဝေဒနာ ာ်း အဘယ်နည််း? ဆင််းရွဲမဟုတ,် ချမ််းသာမဟုတ ်ခ စာ်းမှု အဒ ုခမသခု ဝေဒနာ ာ်း 

အဘယ်နည််း? 

 

ဝခြ။  ဒါယ ာ ေိသာခ…  ိယု်၌ခြစ်ဝစ, စိတ၌်ခြစ်ဝစ သာယာြွယ်ခ စာ်းမှုသည် သခုဝေဒနာတည််း။ 

 ိုယ်၌ခြစ်ဝစ, စိတ၌်ခြစ်ဝစ ဆင််းရွဲ ို ခ စာ်းမှုသည် ဒ ုခဝေဒနာတည််း။  ိုယ်၌ခြစ်ဝစ, စိတ်၌ခြစ်ဝစ 

မဆို်း,မဝ ာင််း အလ္ယ်အလ္တ ်ခ စာ်းမှုသည် အဒ ုခမသခု ဝေဒနာတည််း။ 

 

သခု/ဒ ုခ ၂-မျိျု်း။  ။ မ က်စိ, နာ်း, နာှ, လ္ျှာ, ကုိယ်ဟူဝသာ ပဉ္စဒ ါရ၌မြေစ်လ္ျှင ် ာယိ သခု/ 

 ာယိ ဒ ုခ။ စိတ်ဟူဝသာ မဝနာဒ ါရ၌ မြေစ်လ္ျှင ်ဝစတသ ိသခု/ဝစတသ ိဒ ုခ ဟုဝခေါ်၏။ 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (44) 

 

(၂၂) ဘယ်လ္ို ချမ််းသာ၍ ဘယ်လ္ို ဆင််းရွဲသနည််း?  

ဝမ်း။ သခုါ ပနာဝယျ ဝေဒနာ  ိံသခုါ,  ိံဒ ုခာ၊ ဒ ုခာဝေဒနာ  ိံသခုါ,  ိံဒ ုခာ၊ အဒ ုခမသခု-

ဝေဒနာ  ိံသခုါ,  ိံဒ ုခာ? 

   အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… သခုဝေဒနာသည် ဘယ်လ္ိုချမ််းသာ၍ ဘယ်လ္ိုဆင််းရွဲသနည််း။ ဒ ုခဝေဒနာ 

သည် ဘယ်လ္ို ချမ််းသာ၍ ဘယ်လ္ို ဆင််းရွဲသနည််း? အဒ ုခမသခု ဝေဒနာသည် မည်သို   ချမ််းသာ၍ 

မည်သို   ဆင််းရွဲပါသနည််း? 

  

ဝခြ။ သခုါ ဝခါ အာေုဝသာ ေိသာခ ဝေဒနာ  တိသိခုါ, ေိပရိဏာမဒ ုခာ၊ ဒ ုခာဝေဒနာ  တိဒိ ုခာ, 

ေိပရိဏာမသခုါ၊ အဒ ုခမသခုါဝေဒနာ ဉာဏသခုါ, အညာဏဒ ုခာ။ 

  ဒါယ ာ ေိသာခ… သခုဝေဒနာသည် တညရိှ်ဝနတန်ု်း ချမ််းသာ၏။ ဝခပာင််းလ္ွဲဝြါ ်ခပန်သာွ်း 

လ္ျှင ်(ဝပျာ ် ွယ်သာွ်းလ္ျှင)် ဆင််းရွဲ၏။ ဒ ုခဝေဒနာသည် တည်ရိှဝနတန်ု်း ဆင််းရွဲ၏။ ဝခပာင််းလ္ွဲ 

ဝြါ ်ခပန်သာွ်းလ္ျှင ်( ုန်သာွ်းလ္ျှင)် ချမ််းသာ၏။ အဒ ုခမသခု ဝေဒနာသည် သဝိသာအာ်းခြင  ်

ချမ််းသာ၏။ မသဝိသာအာ်းခြင  ်ဆင််းရွဲ၏။ 

 

အဓိပပါယ်။  ။သုခဝေဒနာသည် သူရှိဝနတုန််း ခ မ််းသာ၏ ( တိသိခု)။ ကုနဆ် ု်း ဝပ ာက်ပ က်သ ာ်းလ္ျှင ်

ကာ်း ဆင််းရ ၏ (ေိပရိဏာမဒ ုခ)။  

 ဒကုခဝေဒနာသည် သူရှိဝနလ္ျှင ်ဆင််းရ ၏ ( တိဒိ ုခ)။ ကုနဆ် ု်း ဝပ ာက်ပ က်သ ာ်းလ္ျှငက်ာ်း 

ခ မ််းသာ၏ (ေိပရိဏာမသခု)။  

 အဒကုခမသုခ ဝေဒနာသည် သိမ်ဝမ ြို့ဝသာအရာမြေစ်၍ သူ  ကုိ သိနိငုလ်္ျှင ်ခ မ််းသာ၏ (ဉာဏသခု)။ 

သူ  ကုိ မသိနိငုလ်္ျှငက်ာ်း စိတ်ပငပ်န််းဝသာဝကကာင  ်ဆင််းရ ၏ (အဉာဏဒ ုခ)။ 

 

 ဝဆာင။် သခုဝေဒနာ၊ ရိှချမ််းသာ၊  ုန်ခါ ဆင််းရွဲသည်။ 

  ဒ ုခဝေဒနာ၊  ုန်ချမ််းသာ၊ ရိှခါ ဆင််းရွဲသည်။ 

  ဥဝပ ခာမှာ၊ သခိျမ််းသာ၊ ဝတခွါ ဆင််းရွဲသည်။ 

 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (45) 

မှတ်ခ က်။  ။ဋကီာ၌ “ဥဝပကခာကုိ ေိပဿနာဉာဏ္မ်ြေင  ်သိလ္ျှင ်ဥဒယဗဗယဉာဏ္ ်စသည်မြေစ်ဂပီ်း 

ခ မ််းသာဝကကာင််း၊ မသိလ္ျှငက်ာ်း ဆင််းရ ဝကကာင််း ြေ င ေ်ာ်း၏။ တနည််းကာ်း… အသိဉာဏ္န်ငှ ယှ်ဉ်လ္ျှင,် 

အသိဉာဏ္ကုိ် မီှဂပီ်းမြေစ်လ္ျှင ်ဥဝပကခာဝေဒနာက ခ မ််းသာ၏။ ဝမာဟကုိမီှဂပီ်း အကုသိုလ်္ဥဝပကခာ 

ဝေဒနာမြေစ်လ္ျှငက်ာ်း ဆင််းရ ၏”ဟု ြေ င မ်ပော်း၏။  

 ဤြေ င ဆ်ိခု က်အရ ဉာဏ္မ်ြေင သ်ိရမည် ဆိသုည်မှာ သာမနပု်ဂဂိုလ်္အြေို   ခက်ခ ဝကကာင််း မဟာစည် 

ဆရာဝတာ်ကကီ်းက ဆို၏။ ေို  ဝကကာင  ်ဆရာဝတာ်ကကီ်းက ဝရှ်းသုခ-ဒကုခတုိ  လုိ္ပင ်ဥဝပကခာဝေဒနာကုိ 

လ္ည််း “သိလ္ျှင ်ခ မ််းသာ၏၊ မသိလ္ျှင ်ဆင််းရ ၏”ဟု ပါဠဝိတာ် ရှိသည ်အတုိင််းဆိုလ္ျှင ်သြိေို  လ္ ယ်ကူ 

ဝကကာင််း စူဠဝေဒလ္လ သုတ် တရာ်းဝတာ်(နာှ-၁၈၆-၇)၌ ဆိုော်းဝပသည်။  

 

အန္သုယ ိန််းပ ု ဝမ်းခွန််းမျာ်း 

(၂၃) ဘယ်အန္သုယ  ိန််းသနည််း? 

ဝမ်း။   အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… သခုဝေဒနာ၌ အဘယ်အန္သုယ  ိန််းသနည််း? ဒ ုခဝေဒနာ၌ အဘယ် 

အန္သုယ  ိန််းသနည််း? အဒ ုခမသခု ဝေဒနာ၌ အဘယ်အန္သုယ  ိန််းသနည််း? 

 

ဝခြ။    ဒါယ ာ ေိသာခ… သခုဝေဒနာ၌ ရာဂါန္သုယ  ိန််း၏။ ဒ ုခဝေဒနာ၌ ပဋဃိာန္သုယ(ဝဒါသ) 

 ိန််း၏။ အဒ ုခမသခု ဝေဒနာ၌ အေိဇဇာန္သုယ  ိန််း၏။ 

 

အန္သုယဟူသည်။  ။သတတ ေါတုိ   သနတာန၌် အစဉ်တစုိက်လုိ္က်၍ ကိန််းဝအာင််းဝနဝသာ ကိဝလ္သာကုိ 

အနသုယဟု ဝခေါ်၏။ ေိုအနသုယ ကိဝလ္သာသည် အရဟတတ မဂ်မြေင  ်မပယ်ရဝသ်းသမျှ 

ကာလ္ပတ်လ္ ု်း အဝကကာင််းညီည တ်လ္ျှင ်မြေစ်ြေို  ရန ်အဆင သ်င  ်မြေစ်ဝန၏။ ေိုသို   

အသင မ်ြေစ်ဝနမခင််းကုိပင ်“ကိန််း”သည် ဆိုလုိ္၏။ 

 

သခုဝေဒနာ၌ ရာဂ ိန််းပ ု 

 အာရ ုဝကာင််းမ ာ်းနငှ  ်ဝတ ြို့ ကက ုရ၍ သုခဝေဒနာမ ာ်း မြေစ်လ္ာပါက ေိုသုခဝေဒနာ၏ မဂမ သည ် 

အနစိစအခ က်ကုိ ေိပဿနာ မရှုနိငုလ်္ျှင ်ေိုသုခ၌ ရာဂကိန််းဝလ္ဝတာ ၏။ ေိုရရှိြေူ်းဝသာ ခ မ််းသာကုိ 

မပနလ်္ည် ဆငမ်ခငဂ်ပီ်း သာယာတပ်မက်မှု, ဝတာင တ်မှုမ ာ်း ေပ်ကာ ေပ်ကာ မြေစ်လ္ာနိငု၏်။ ေိုသို   

မြေစ်လ္ာနိငုတ်ာကုိပင ်ရာဂကိန််းသည်ဟု ဆိုလုိ္၏။  



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (46) 

  

 ဝဆာင။် သခုဝေဒနာ၊ လ္ွန်ချမ််းသာ၊ ရာဂ ိန််းန္ိငုသ်ည်။ 

 

ဒ ုခဝေဒနာ၌ ပဋဃိ ိန််းပ ု 

 အာရ ုဆို်းမ ာ်းနငှ  ်ဝတ ြို့ ကက ုရ၍ ဒကုခဝေဒနာမ ာ်း မြေစ်လ္ာပါက ေိုဒကုခဝေဒနာ၌ အနစိစစသည်မြေင  ်

မရှုမှတ်နိငုလ်္ျှင ်ေိုဝေဒနာအဝပေါ်၌ စိတ်ဆို်း, စိတ်ညစ်တတ်သည ် ပဋဃိဝခေါ် ဝဒါသကိန််းတတ်၏။ 

ေိုဒကုခဝေဒနာကုိ မပန်လ္ည်ဆငမ်ခငဂ်ပီ်း စိတ်ဆို်း, စိတ်ညစ်, စိတ်ပ က်မှုမ ာ်း ေပ်ကာ ေပ်ကာ 

မြေစ်နိငု၏်။ ေိုသို   မြေစ်နိငုတ်ာကုိပင ်ကိန််းသည်ဟု ဆိုလုိ္၏။ 

 ဝဆာင။် ဒ ုခဝေဒနာ၊ ဆင််းရွဲလ္ာ၊ ဝဒါသာ ိန််းန္ိငုသ်ည။် 

 

ဥဝပ ခာဝေဒနာ၌ အေိဇဇာ ိန််းပ ု 

 မဆို်း-မဝကာင််း အလ္ယ်အလ္တ် အာရ ုမ ာ်းနငှ  ်ဝတ ြို့ ကက ုရ၍ ဥဝပကခာဝေဒနာ မြေစ်လ္ာပါက 

ေိုအာရ ုနငှ စ်ပ်၍ မရှုမှတ်လ္ျှင ်အနစိစစဝသာ သဝဘာတရာ်းအမှန၌် ြေ ု်းက ယ်ကာ နစိစ, သုခ, အတတ ဟု  

အေငမှ်ာ်းမှု အေိဇ္ဇညတရာ်းမ ာ်း ကိန််းလ္ာတတ်၏။ ေိုအာရ ုမ ာ်းကုိ 

မပနလ်္ည်ဆငမ်ခငဝ်သာအခါ၌လ္ည််း အေိဇ္ဇာမ ာ်း ေပ်ကာ ေပ်ကာ မြေစ်နိငု၏်။ ေိုသို   မြေစ်နိငုတ်ာကုိပင ်

ကိန််းသည်ဟု ဝခေါ်သည်။ 

 

မှတ်ခ က်။  ။ဥဝပကခာဝေဒနာ၌ အေိဇ္ဇာကိန််းသည် ဆိုဝသာ်လ္ည််း က နဝ်သာ သုခနငှ  ်

ဒကုခတုိ  ၌လ္ည််း အေိဇ္ဇာက ကိန််းသည်သာ။ အဝကကာင််းမှာ ရာဂ-ဝဒါသ မြေစ်မခင််းဟူသည် အေိဇ္ဇာက 

သဝဘာမှနကုိ် ြေ ု်းက ယ်ဂပီ်း ခ စ်ြေ ယ်-မုန််းြေ ယ်အဝနမြေင  ်အသိမှာ်းဝအာင ်မပုလု္ပ်မှသာ မြေစ်နိငု၏်။ ဤ၌ 

ဥဝပကခာ၌ အေိဇ္ဇာကင််းသည်ဟု ဆိုမခင််းမှာ ဝေဒနာသ ု်းပါ်းနငှ  ်ကိဝလ္သာသ ု်းပါ်းတုိ   သီ်းသန  စီ်ကိန််းပ ုကုိ 

မပလုိ္၍ ဆိုော်းမခင််း မြေစ်သည်။ 

  

ေိဘင််း၌ တနည််းဆိုော်းပ ု 

 ေိဘင််းက မ််း၌ကာ်း အေိဇ္ဇာကိန််းရာ အာရ ု၌ မာန, ဒဋိ္ဌိ, ေိစိကိစဆာဟူဝသာ အနသုယ ၃-

ပါ်းတုိ  လ္ည််း အတူတက  ကိန််းကကသည်ဟု ဆို၏။ 

 ဆိုလုိ္သည်မှာ- မမငဆ် , ကကာ်းဆ  အာရ ုမ ာ်းကုိ မရှုမှတ်နိငု၍် အနစိစစသည်မြေင  ်သဝဘာမှနကုိ် 

မသိလ္ျှင ်ေိုအာရ ုအဝပေါ်၌ ဂမ ဝသာ နစိစအဝန, ဝကာင််းဝသာ သုခအဝန, အသက်ဇီ္ေရှိဝသာ 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (47) 

အတတ ဝကာင ်အဝနအာ်းမြေင  ်အလ္  အမှာ်းကုိ အေိဇ္ဇာက မှတ်ယူသ ာ်းဝတာ ၏။ ေိုသိမှာ်းဝသာ အာရ ု၌ 

ဝောငလ်္ွှာ်းမှု မာနလ္ည််း မြေစ်နိငု၏်။ အမမငမှ်ာ်းမှု ဒဋိ္ဌိလ္  မြေစ်နိငု၏်။ ယ ုမှာ်းမှု ေိစိကိစဆာလ္ည််း မြေစ်နိငု၏်။  

  

အန္သုယ ၂-မျိျု်း 

 အနသုယသည် သနတာန၌်ကိန််းဝသာ သနတာနာနသုယနငှ ၊် အာရ ု၌ကိန််းဝသာ အာရမမဏ္ာနသုယ ဟု 

နစ်ှမ ို်းရှိ၏။ 

 သန္တာနာန္သုယ-ဟူသည် အရိယာမဂ်မြေင  ်မပယ်ရဝသ်းဝသာ ပုဂဂိုလ်္တုိ  ၏ သနတာန၌် အဝကကာင််း 

ညီည တ်လ္ျှင ်မြေစ်ခ င ရ်ှိဝသာ ရာဂ, ဝဒါသ, ဝမာဟ, မာန, ဒဋိ္ဌိ, ေိစိကိစဆာ ကိဝလ္သာမ ာ်းကုိ ဆိုလုိ္သည်။ 

ေိုအနသုယမ ာ်းကာ်း မဂ်ဉာဏ္မ်ြေင သ်ာလ္ျှင ်ပယ်ဝြေ ာက်နိငု၏်။ 

 အာရမမဏာန္သုယ-ဟူသည် ဒ ါရဝမခာက်ပါ်း၌ ဝပေါ်လ္ာဝသာ ရုပ်နာမ်အာရ ုမ ာ်းကုိ မရှုမှတ်မခင််း 

ဝကကာင  ်ေိုအာရ ုမ ာ်း၌ အနသုယကိဝလ္သာမ ာ်း ကိန််းဝအာင််းဝတာ ၏။ ေိုက  သို   မကိန််းရဝလ္ဝအာင ်

ေိပဿနာရှုဝသာအာ်းမြေင  ်ရုပ်နာမ်မမင,် လ္ကခဏ္ာသ ု်းပါ်း ေငမ်မငလ်္ာပါက ေိုအာရ ုတုိ  အဝပေါ်၌ 

အနသုယမ ာ်း မကိန််းနိငုဝ်တာ ဝပ။ 

 

     ပုဂဂိျုလ္်န္ငှ  ်အန္သုယ 

ပုဂဂိျုလ္်  အန္သုယ ၇-ပါ်း 

  ာမရာဂါန္သုယ ဘေရာဂါန္သုယ ပဋဃိာန္သုယ မာနာန္သုယ ဒဋိ္ဌာန္သုယ ေိစိ ိစောန္သုယ အေိဇဇာန္သုယ 

ပုေဇုဉ        

ဝသာတာပန ်     x x  

သ ဒါဂါမ်     x x  

အနာဂါမ ် x  x  x x  

ရဟန္တာ x x x x x x x 

 

မှတ်ခ က်။    အရိယာမဂ်မြေင  ်မပယ်ရဝသ်းဝသာဝကကာင ် ပုေုဇ္ဉ်ပုဂဂိုလ်္နငှ  ်ဝသကခပုဂဂိုလ်္(ဝသာတာပန၊် 

သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်)တုိ  ၏ သနတာန၌် မြေစ်နိငုဝ်သာ ကာမရာဂစဝသာ အနသုယမ ာ်းကုိ သနတာနာနသုယ 

ဟုဝခေါ်သည်။  

 

(၂၄) ခြစ်တိုင််း  ိန််းပါသဝလ္ာ? 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (48) 

ဝမ်း။    အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… သခုဝေဒနာအာ်းလ္ ု်း၌ ရာဂါန္သုယ  ိန််းပါသဝလ္ာ? ဒ ုခဝေဒနာအာ်းလ္ ု်း၌ 

ပဋဃိာန္သုယ  ိန််းပါသဝလ္ာ? အဒ ုခမသခု ဝေဒနာအာ်းလ္ ု်း၌ အေိဇဇာန္သုယ  ိန််းပါသဝလ္ာ? 

 

ဝခြ။     ဒါယ ာ ေိသာခ… သခုဝေဒနာအာ်းလ္ ု်း၌ ရာဂ မ ိန််း။ ဒ ုခဝေဒနာအာ်းလ္ ု်း၌ 

ပဋဃိာ(ဝဒါသ) မ ိန််း။ အဒ ုခမသခု ဝေဒနာအာ်းလ္ ု်း၌ အေိဇဇာ မ ိန််း။ 

 

မှတ်ခ က်။  ။ေိပဿနာရှုဂပီ်း၍ အနစိစစသည်မြေင  ်သိအပ်ဂပီ်းဝသာ သုခဝေဒနာ၌ ရာဂါနသုယ ပယ်ဂပီ်း 

မြေစ်၏။ ေိုသို   ပုိင််းမခာ်းသိအပ်ဂပီ်းဝသာ သုခဝေဒနာ၌ ရာဂါနသုယ မကိန််းဝတာ ။ 

 အပပဟီဝနာတိ အပပဟီနဘာေမုဝခန အနသုယနဋ္ဌမာဟ။ ဝသာ စ အပပဟီနကခနဓေတထ ုဝတာ, 

ပရိညာဝတသု ပတိဋ္ဌ  န လ္ဘတိ။ (မူ၊ဋ၊ီ၂၈၇။) 

 

(၂၅) ဘာ ို ပယ်ရမည်နည််း? 

ဝမ်း။    အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… သခုဝေဒနာ၌ အဘယ် ို ပယ်ရပါမည်နည််း? ဒ ုခဝေဒနာ၌ အဘယ် ို 

ပယ်ရပါမည်နည််း? အဒ ုခမသခု ဝေဒနာ၌ အဘယ် ို ပယ်ရပါမည်နည််း? 

 

အဝခြ။     ဒါယ ာ ေိသာခ… သခုဝေဒနာ၌ ရာဂါန္သုယ ို ပယ်ရမည်။ ဒ ုခဝေဒနာ၌ 

ပဋဃိာန္သုယ  ို ပယ်ရမည်။ အဒ ုခမသခုဝေဒနာ၌ အေိဇဇာန္သုယ ို ပယ်ရမည်။ 

 

 အဓိပပါယ်။  ။အာရ ုဝကာင််းမ ာ်းနငှ  ်ဝတ ြို့ရ၍ သုခဝေဒနာမ ာ်းမြေစ်လ္ာဂပီ်း ၎င််းတုိ  ကုိ မရှုမှတ် 

နိငုလ်္ျှင ်ေိုအာရ ု၌ လုိ္ခ ငတ်ပ်မက်မှု ရာဂါနသုယ ကိန််း၏။ မြေစ်ခ င ရ်ှိ၏။ အနစိစစသည်မြေင  ်

ရှုမှတ်နိငုလ်္ျှင ်ကာ်း ေိုသုခဝေဒနာ၌ ရာဂမြေစ်ခ င မ်ရှိဝတာ ။ ဤက  သို   မြေစ်ခ င မ်ရှိဝအာင ်

ရှုမှတ်ဝသာအာ်းမြေင  ်ပယ်ရမည် ဟု ဆိုလုိ္သည်။ က နဝ်သာ ဒကုခနငှ  ်ဥဝပကခာဝေဒနာတုိ  ၌လ္ည််း 

ဤနည််းတူပင။် 

 

(၂၆) အာ်းလ္ ု်း ပယ်ရမည်ဝလ္ာ? 

ဝမ်း။    အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… သခုဝေဒနာ အာ်းလ္ ု်း၌ ရာဂါန္သုယ ို ပယ်ရပါမည်ဝလ္ာ? ဒ ုခဝေဒနာ 

အာ်းလ္ ု်း၌ ပဋဃိာန္သုယ ို ပယ်ရပါမည်ဝလ္ာ? အဒ ုခမသခုဝေဒနာ အာ်းလ္ ု်း၌ အေိဇဇာန္သုယ ို 

ပယ်ရပါမည်ဝလ္ာ? 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (49) 

  

 အဓိပပါယ်။  ။သုခဝေဒနာ အာ်းလ္ ု်း၌ ရာဂါနသုယကုိ ပယ်အပ်ပါသဝလ္ာ? ဒကုခဝေဒနာ 

အာ်းလ္ ု်း၌ ပဋဃိာနသုယကုိ ပယ်အပ်ပါသဝလ္ာ? ဥဝပကခာဝေဒနာ အာ်းလ္ ု်း၌ အေိဇ္ဇာနသုယကုိ ပယ် 

အပ်ပါသဝလ္ာ… ဟု ဆိုလုိ္၏။ 

 

ဝခြ။  ဒါယ ာ ေိသာခ… သခုဝေဒနာ အာ်းလ္ ု်း၌ ရာဂါန္သုယ ို မပယ်ရ။ ဒ ုခဝေဒနာ အာ်းလ္ ု်း၌ 

ပဋဃိာန္သုယ ို မပယ်ရ။ အဒ ုခမသခုဝေဒနာ အာ်းလ္ ု်း၌ အေိဇဇာန္သုယ ို မပယ်ရ။ 

 

 ဒါယ ာ ေိသာခ… ဤသာသနာဝတာ်၌ ရဟန််းသည်  ာမဂုဏ်တို  မှ  င််းဆတိမ်ပီ်း၊ 

အ ုသိလု္် တို  မှ  င််းဆတိ၍်၊    စည်မှု ေိတ ်, ဆငခ်ခငသ် ်ုးသပ်မှု ေိစာရတို  န္ငှ ် တ ွခြစ်ဝသာ၊ 

နီေရဏတို  မှ  င််း ဆတိ်ခခင််းဝ  ာင ် ခြစ်သည ် န္စ်ှသမိ ်မှု ပီတ,ိ ချမ််းသာမှု သခုရိှဝသာ ပ မဈာန်သို   

ဝရာ ်၏။ ေိပု မ ဈာန်ခြင  ်ရာဂ ို ပယ်၏။ ေိပု မဈာန်၌ ရာဂမ ိန််း။ 

 ဒါယ ာ ေိသာခ… ရဟန််းသည် “ငါသည် အရဟတတ ြုိလ္် ို ဘယ်ဝတာ  

ဝရာ ်ရပါအ  နည််း”ဟု ဆငခ်ခင၏်။ ေိအုရဟတတ ြုိလ္် ို ဝတာင တ်ဝသာ ရဟန််းအာ်း 

ဝတာင တ်ခခင််းဝ  ာင  ်စိတဆ်င််းရွဲမှု ဝဒါမနဿ ခြစ်၏။ ေိဝုဒါမနဿခြင  ်ေခိို ်မှု ပဋဃိ ို ပယ်၏။ 

ေိစိုတဆ်င််းရွဲမှု ဝဒါမနဿ၌ ပဋဃိာ-န္သုယ မ ိန််း။ 

 ဒါယ ာ ေိသာခ… ရဟန််းသည် ချမ််းသာဆင််းရွဲ ို ပယ်ခခင််းဝ  ာင ၎်င််း၊ ေမ််းနည််းေမ််းသာမှု 

မျာ်း ဝရှ်းဦ်း ပင ်ချျုပ်န္ငှ ်ခခင််းဝ  ာင ၎်င််း၊ ဆင််းရွဲချမ််းသာ မရိှဝသာ ဥဝပ ခာဝ  ာင ခ်ြစ်သည ် 

သတ၏ိ စင ် ယ်ခခင််းရိှဝသာ စတတုထ ဈာန်သို   ဝရာ ်၏။ ေိဈုာန်ခြင  ်အေိဇဇာ ို ပယ်၏။ ေိဈုာန်၌ 

အေိဇဇန္သုယ မ ိန််း။  

 

 

အဓိပပါယ်ရှင််းချ ် 

 ပေမဈာန ်အဂဂ ါငါ်းပါ်း၌ နစ်ှသက်မှု ပီတလိ္ည််း ပါ၏။ လ္ နက် ဝသာ ခ မ််းသာမှု သခုလ္  ပါ၏။ 

ေိုဝကကာင  ်ဤပေမဈာနကုိ် ေိပဿနာ မရှုလ္ျှင ်ရာဂမြေစ်တတ်၏။ သို  ဝသာ် ဤရဟန််းသည်ကာ်း 

ေိပဿနာရှုသမြေင  ်ရာဂကင််းကာ ရဟနတာမြေစ်သ ာ်း၏။ ေိုသို   ရဟနတာမြေစ်သ ာ်းမခင််းမှာလ္ည််း ပ မဈာန ်

ကပင ်အရဟတတ မဂ်၏ အဝမခခ အမြေစ်မြေင  ်ဝက ်းဇူ္်းမပုဂပီ်း ရာဂကုိ ပယ်ရာဝရာက်၏။ ေို  ဝကကာင  ်ပ မ 

ဈာနသ်ုခ၌ ရာဂါနသုယ မကိန််းဝတာ သမြေင  ်ေိပဿနာမြေင  ်ပယ်စရာ မလုိ္ဝတာ ဟု ဆိုမခင််းမြေစ်ဝပသည်။  



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (50) 

 

 “အရဟတတ ြေိုလ်္တရာ်းေူ်း ဘယ်ဝတာ ရမည်နည််း”ဟု ဝတာင တ်ဝနဝသာ သူအာ်း စိတ်ဆင််းရ မှု 

ဝဒါမနဿ မြေစ်၏။ ေိုဝဒါမနဿကုိပင ်အမီှမပု၍ အာ်းေုတ်ဝသာအခါ အနာဂါမ်သို   ဝရာက်သ ာ်း၏။ ေို 

ဝဒါမနဿကုိ အမီှမပုရဝသာ အနာဂါမိမဂ်မြေင ပ်င ်ပဋဃိာနသုယကုိ ပယ်ရာ၌ ဝဒါမနဿကပင ်ပယ် 

သလုိ္ မြေစ်ဝန၏။ အမှန်မှာ ဝဒါမနဿသည် အကုသိုလ်္ကုိ မပယ်နိငုဝ်ပ။ သို  ဝသာ် တရာ်းေူ်းရဝရ်းနငှ  ်

စပ်ဂပီ်းမြေစ်ဝသာ ဝဒါမနဿကုိ အမီှမပုဂပီ်း ကကို်းစာ်းအာ်းေုတ်ဝသာအခါ အနာဂါမိမဂ်စသည်ကုိ 

ရလ္ာ၏။ ဤရဝသာ အနာဂါမိမဂ်မြေင သ်ာ ပဋဃိကုိ ပယ်မခင််းမြေစ်၏။ ဤက  သို   ဝဒါမနဿ၏ 

အဝောက်အပ  မြေင  ်ရလ္ာဝသာမဂ်က ပယ်တာမုိ   ဝဒါမနဿက ပယ်သည်ဟု ဆိုော်းမခင််းမြေစ်၏။ 

ဤဝဒါမနဿမ ို်း၌ ပဋဃိာနသုယ မကိန််းဝတာ ။ (မဟာသေီမဝေရ် က  သို  တည််း) 

 

 စတုတထ ဈာန ်ေငစ်ာ်းဝနဝသာ ရဟန််း၌ ဒကုခ, ဝဒါမနဿ, သုခ, ဝသာမနဿ ဝေဒနာဝလ္်းမ ို်းလ္ ု်း 

မရှိဝတာ ဝပ။ ဥဝပကခာ ဝေဒနာသာ ရှိဝတာ ၏။ ေိုဥဝပကခာဝေဒနာ၌ အေိဇ္ဇာကိန််းတတ်၏။ စတုတထ ဈာန ်

ကုိ အဝမခခ ၍ ေိပဿနာရှုဝသာအခါ အရဟတတ ြေိုလ်္ကုိ ရသ ာ်း၏။ အေိဇ္ဇာကုိလ္ည််း ပယ်ဂပီ်းသာ်း 

မြေစ်သ ာ်း ဝတာ ၏။ ေိုဝကကာင  ်ေိုစတုတထ ဈာန၌် အေိဇ္ဇာနသုယ မကိန််းဝတာ ။  

 မှတ်ခ က်။    စတုတထ ဈာနက် ပယ်ခ ါအပ်ဂပီ်းဝသာ အေိဇ္ဇာနသုယကုိ ခ ါဂမ အတုိင််းော်းကာ 

ေိပဿနာ ဆက်ရှုရင််း အရဟတတ မဂ် မြေစ်လ္ာ၏။ ေိုအခိုက် အေိဇ္ဇာနသုယကုိ အရဟတတ မဂ်မြေင  ်

အကကင််းမ   ပယ်လုိ္က်မခင််း မြေစ်၏။ သို  ဝသာ်လ္ည််း စတုတထ ဈာနက် ပယ်ခ ါော်းဂပီ်းသာ်း အေိဇ္ဇာနသုယကုိ 

အရဟတတ  မဂ်က ပယ်ရဝသာဝကကာင  ်စတုတထ ဈာနက် ပယ်သလုိ္မြေစ်ဝန၍ “စတုတထ ဈာနက် 

ပယ်သည်”ဟု ဆိုမခင််း မြေစ်သည်။ အမှနမှ်ာ စတုတထ ဈာန ်ဥဝပကခာ၌ ရှိဝသာ အေိဇ္ဇာနသုယကုိ 

အရဟတတ မဂ်ကသာ ပယ်မခင််း မြေစ်၏။ 

 

မဟာသေိဝေရ်အဝ  ာင််း 

 ပိဋကတ်သ ု်းပ ု တတ်က မ််းဝသာ မဟာသီေမဝေရ်သည် “သည်ဝလ္ာက် စာတတ်လ္ျှင ်အလ္ ယ် 

တကူမြေင  ်ရဟနတာ မြေစ်လိ္မ ်မည်”ဟု ေငက်ာ ဝတာေ က်၍ တရာ်းအာ်းေုတ်၏။ သို  ဝသာ် မြေစ်မလ္ာဝပ။ 

တစ်ေါတ င််း ဆက်အာ်းေုတ်၏။ မမြေစ်။ ဝနာက်တစ်ေါ အာ်းေုတ်၏။ မမြေစ်။ ေို  ဝကကာင  ်ေါက တ် 

ဝလ္တုိင််း မ က်ရည်ေုိင််းခ  ရ၏။ ေိုစိတ်မခ မ််းသာမှု ဝဒါမနဿကုိပင ်အဝမခခ ကာ မဝလ္ ာ ဝသာဇ္  မြေင  ်

ဆက်လ္က်အာ်းေုတ်ရာ အနစ်ှ ၃၀-ဝမမာက်တ င ်ရဟနတာမြေစ်ခ  ၏။ (သကက ပဉသှုတ်၊ ဋ္ဌ၊ ၂၊ ၃၁၉။) 

 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (51) 

 

ဆန  ် ျငဘ် ် မပိျုငဘ် ်အငအ်ာ်း ဝမ်းခွန််းမျာ်း 

 

(၂၇) သခု၏ စငမ်ပိျုငပ် ုတ ူာ်း အဘယ်နည််း? 

ဝမ်း။    အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… သခု၏ စငမ်ပိျုငပ် ုတ ူတရာ်း ာ်း အဘယ်ပါနည််း? 

ဝခြ။     ဒါယ ာ ေိသာခ… သခု၏ စငမ်ပိျုငပ် ုတူ တရာ်း ာ်း ဒ ုခပငတ်ည််း။ 

 

မှတ်ခ က်။  ။ဤ၌ ဂပိုငဘ်က်ဟူသည်- ဆန  က် ငဘ်က် အဂပိုငမ်ြေစ်ဝနမခင််းကုိ ဆိုလုိ္၏။ သုခက 

ဝကာင််းသလုိ္ ဒကုခကလ္ည််း အဆို်းအာ်းမြေင  ်ဂပိုင၍်ရှိဝန၏။ ဝတာငက်ကီ်းက အေက်သို   မမင တ်က်သ ာ်း 

သလုိ္ ဝခ ာက်ကကီ်းကလ္ည််း ဝအာက်သို   နိမ ်ဆင််းသ ာ်းမခင််းအာ်းမြေင  ်အာ်းဂပိုငဝ်န၏။ 

 

 

(၂၈) ဒ ုခ၏ စင်မပိျုငပ် ုတ ူာ်း အဘယ်နည််း? 

ဝမ်း။    အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… ဒ ုခ၏ စငမ်ပိျုငပ် ုတ ူတရာ်း ာ်း အဘယ်ပါနည််း? 

ဝခြ။     ဒါယ ာ ေိသာခ… ဒ ုခ၏ စငမ်ပိျုငပ် ုတူ တရာ်း ာ်း သခုပငတ်ည််း။ 

 

(၂၉) ဥဝပ ခာ၏ စင်မပိျုငပ် ုတ ူာ်း အဘယ်နည််း? 

ဝမ်း။    အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… ဥဝပ ခာ၏ စငမ်ပိျုငပ် ုတူ တရာ်း ာ်း အဘယ်ပါနည််း? 

ဝခြ။     ဒါယ ာ ေိသာခ… ဥဝပ ခာ၏ စငမ်ပိျုငပ် ုတ ူ-တရာ်း ာ်း အေိဇဇာတည််း။ 

 

အဓိပပါယ်။ ။သုခနငှ ဒ်ကုခမြေစ်လ္ျှင ်ေငရ်ှာ်း၏။ သိလ္ ယ်၏။ သို  ဝသာ် ဥဝပကခာမှာကာ်း မေငရ်ှာ်း။ 

အသိခက်၏။ ေို  အတူပင ်ဝလ္ာဘ,ဝဒါသမြေစ်လ္ျှင ်ေငရ်ှာ်း၏။ သိလ္ ယ်၏။ သို  ဝသာ် အေိဇ္ဇာမြေစ်လ္ျှင ်

ကာ်း မေငရ်ှာ်း၊ အသိခက်၏။ သိမ်ဝမ ြို့ မှုနငှ  ်လ္ျှိုေှက်မှုနစ်ှခု အာ်းဂပိုငဝ်န၏။  

 

(၃၀) အေိဇဇာ၏ မပိျုငဘ် ် ာ်း အဘယ်နည််း? 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (52) 

ဝမ်း။    အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… အေိဇဇာ၏ မပိျုငဘ် ်တရာ်း ာ်း အဘယ်ပါနည််း? 

ဝခြ။     ဒါယ ာ ေိသာခ… အေိဇဇာ၏ မပိျုငဘ် ်တရာ်း ာ်း ေိဇဇာပငတ်ည််း။ 

 

အဓိပပါယ်။ ။အေိဇ္ဇာသည် အရာတုိင််းကုိ အမှာ်းသိဝအာင ်အဝမှာငခ် ော်း၏။ ေိဇ္ဇာသည် အရာ 

အာ်းလ္ ု်းကုိ အမှနအ်တုိင််း သိဝအာင ်အလ္င််းဝရာငကုိ် ေ န််းမပော်း၏။ ဤသို   တရာ်းနစ်ှပါ်း အာ်းဂပိုင ်

ဝန၏။ 

 

(၃၁) ေိဇဇာ၏ မပိျုငဘ် ် ာ်း အဘယ်နည််း? 

ဝမ်း။    အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… ေိဇဇာ၏ မပိျုငဘ် ်တရာ်း ာ်း အဘယ်ပါနည််း? 

ဝခြ။     ဒါယ ာ ေိသာခ… ေိဇဇာ၏ မပိျုငဘ် ်တရာ်း ာ်း လ္ွတဝ်ခမာ ်မှု “ေိမုတတ ”ိပငတ်ည််း။ 

 

အဓိပပါယ်။ ။ေိဇ္ဇာဟူသည် အမမတ်ဆ ု်းအာ်းမြေင  ်အရဟတတ မဂ်ဉာဏ္ ်မြေစ်၏။ ေိမုတတ ိဟူသည် 

ေိုအရဟတတ မဂ်၏ အရဟတတ ြေိုလ်္ပငတ်ည််း။ ေိုနစ်ှပါ်းသည် သဝဘာအာ်းမြေင  ်အတူတူပင ်မြေစ်၏။  

 

(၃၂) ေိမုတတ ၏ိ မပိျုငဘ် ် ာ်း အဘယ်နည််း? 

ဝမ်း။    အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… ေိမုတတ ၏ိ မပိျုငဘ် ်တရာ်း ာ်း အဘယ်ပါနည််း? 

ဝခြ။     ဒါယ ာ ေိသာခ… ေိမုတတ ၏ိ မပိျုငဘ် ်တရာ်း ာ်း မငမ်ိ်းဝအ်းမှု နိဗ္ဗာန်ပင် ခြစ်၏။ 

 

အဓိပပါယ်။  ။ေိမုတတ ိဟူဝသာ အရဟတတ ြေိုလ်္နငှ  ်နဗိဗာနသ်ည် မမင မ်မတ်မှုအာ်းမြေင  ်တူကက၏။ 

ကိဝလ္သာ အာသဝေါတုိ  မှ လ္ တ်ပ ုခ င််းအာ်းမြေင လ်္ည််း တူ၏။ ကိဝလ္သာ အာသဝေါတရာ်းမ ာ်းသည် 

အရဟတတ ြေိုလ်္ကုိလ္ည််း အာရ ုမမပု နိငုက်ကဝပ။ နဗိဗာနကုိ်လ္ည််း အာရ ုမမပုနိငုဝ်ပ။ 

အရဟတတ ြေိုလ်္ကလ္ည််း ဝလ္ာကုတတ ရာတရာ်း၊ နဗိဗာနက်လ္ည််း ဝလ္ာကုတတ ရာတရာ်းပင။် 

အရဟတတ ြေိုလ်္ကလ္ည််း အဗ ာကတ တရာ်း၊ နဗိဗာနက်လ္ည််း အဗ ာကတ တရာ်းပင။်  

 

(၃၃) နိဗ္ဗာန်မှာ မပိျုငဘ် ်မရိှ 

ဝမ်း။    အရှငမ် ဓမမဒနိ္နာ… မငမ်ိ်းဝအ်းမှုနိဗ္ဗာန်၏ မပိျုငဘ် ် ာ်း အဘယ်ပါနည််း? 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (53) 

ဝခြ။    ဒါယ ာ ေိသာခ… ခပဿနာ ို ဝ ျာ်လ္ွန်သာွ်းမပီ။ ခပဿနာတို  ၏ အဆ ု်းအပုိင််းအခခာ်း ို 

ယူရန် မစွမ််းန္ိငု။် မှန်၏။ ဒါယ ာ ေိသာခ… ခမတဝ်သာအ ျင သ်ည် နိဗ္ဗာန်သို   သ ်ေင၏်။ 

နိဗ္ဗာန်လ္ျှင ်အဆ ု်းရိှ၏။ ဒါယ ာ… သငအ်လ္ိုရိှလ္ျှင ်ခမတစွ်ာဘရုာ်း ိသုာ ချဉ်း ပ်၍ ဝမ်းပါ။ 

ဘရုာ်းဝခပာသည ် အတိငု််းသာ အန ်အဓိပပါယ် ို မှတေ်ာ်းပါ  ဝလ္ာ- ဟု မိန  ်ဆိုလ္ို ်၏။ 

 

 ေိုအခါ ေိသာခဒါယကာသည် ဓမမဒနိနာဝေရီမကုိ ေမ််းဝမမာက်စကာ်း ဝမပာကကာ်းဂပီ်း ရိုဝသစ ာ 

ရှိခို်းကာ နှုတ်ဆက်၍ မပနသ် ာ်းဝလ္၏။ ၎င််းဝနာက် မမတ်စ ာဘုရာ်းေ သ ာ်း၍ ဤအဝကကာင််းအာ်းလ္ ု်းကုိ 

ဝလ္ျှာက် ော်းဝလ္၏။  

 ေိုအခါ မမတ်စ ာဘုရာ်းက “ဒါယကာ ေိသာခ… ဓမမဒနိနာ ဘိကခုနမီသည် ဉာဏ္ပ်ညာကကီ်းမာ်းလှ္ 

ဝပ၏။ ဤမပဿနာကုိ ငါဘုရာ်းအာ်း လ္ာဝမ်းလ္ျှငလ်္ည််း ဤအတုိင််းပင ်ဝမြေဆိုဝပလိ္မ ်မည်။ အနက် 

အဓိပပါယ်ကုိ ဓမမဒနိနာဘိကခုနမီ ဝမြေကကာ်းသည ်အတုိင််းသာ မှတ်ပါဝလ္ဝလ္ာ ”ဟု မိန  ဝ်တာ်မူလုိ္က်၏။ 

ေိသာခ ဥပါသကာသည် မမတ်စ ာဘုရာ်း တရာ်းဝတာ်ကုိ နစ်ှလုိ္ေမ််းဝမမာက်စ ာ နာယူမှတ်သာ်းလုိ္က်၏။ 

 

ဓမမပဒ၌ကာ်း- 

 ယဿ ပုဝရ စ ပစဆာ စ၊ မဝဇ္ဈ  စ နတထ ိ ကိဉ္စန ။ 

 အကိဉ္စန  အနာဒါန ၊ တမဟ  မဗြူမိ မဗာဟမဏ္ ။ 

 

 အကကငပု်ဂဂိုလ်္အာ်း လ္ နဝ်လ္ဂပီ်းဝသာ အတိတ်ခနဓာ၌၎င််း၊ ဝနာငအ်နာဂတ် ခနဓာ၌၎င််း၊ ပစစုပပန ်

ခနဓာ၌၎င််း တပ်မက်မှု တဏ္ှာမရှိဝတာ ဝခ ။ ေိုတပ်မက်မှုကင််းဝသာ ပုဂဂိုလ်္ကုိ မဝကာင််းမှုကုိ 

အပမပုဂပီ်း ဝသာ ပုဂဂိုလ်္မမတ်ဟု ငါဘုရာ်း မိန  ဆ်ို၏-ဟု ဘုရာ်းက ခ ီ်းက ြူ်းဝတာ်မူ၏။  

 

ဘရုာ်းတ ဆပ်ိ ခ န္ှပ်ိဝပ်းလ္ို ်သည ် ဝဒသနာ 

 ဤတရာ်းဝတာ်ကုိ မူရင််းဝဟာမပသည်မှာ ဓမမဒနိနာဝေရီမ မြေစ်၍ တပည ်ဝဟာကကာ်းဝသာ 

(သာေက ဘာသိတ)တရာ်း မြေစ်ဝန၏။ သို  ဝသာ် မမတ်စ ာဘုရာ်းက အတည်မပုဝပ်းလုိ္က်ဝသာအခါ 

ဘုရာ်း ဝဟာဝသာ (ဇိ္နဘာသိတ, ဗုဒဓဘာသိတ) တရာ်းအမြေစ်သို   ဝရာက်သ ာ်းဝတာ ၏။ 

 ဥပမာ- မင််းမှုေမ််းတုိ   ဝရ်းသာ်းအပ်ဝသာ သေဏ္လ်္ွှာသည် မင််းတ ဆိပ် မရိုက်ရဝသ်းလ္ျှင ်

မင််းသေဏ္လ်္ွှာ မမည်ဝသ်း။ မင််းက တ ဆိပ်ရိုက်ဝပ်းဂပီ်းမှသာလ္ျှင ်မင််းသေဏ္လ်္ွှာ မည်သက  သို  ၊ 

“ငါဘုရာ်းအာ်း ဝမ်းလ္ျှငလ်္ည််း ဤအတုိင််းပင ်ဝမြေဆိုလိ္မ ်မည်”ဟု ဘုရာ်းက နှုတ်မမက်ကာ တ ဆိပ်ခပ် 



 စူဠဝေဒလ္လ သုတ် (54) 

အပ်ဝသာဝကကာင  ်ဤစူဠဝေဒလ္လ သုတတ နသ်ည် ဘုရာ်းဝဟာအပ်ဝသာ ဇိ္နဘာသိတသုတတ န ်မြေစ်ဝလ္ဝတာ  

၏။  

 

ဓမမဒနိနာဝေရီမ ဧတဒဂ်ဘ  ြို့ေူ်း ခ ီ်းက ြူ်းခ ရ 

 ခက်ခ နက်န သည ် ဤစူဠဝေဒလ္လ သုတ်ကုိပင ်အဝကကာင််းမပု၍ ဝနာငဝ်သာအခါေယ် ဘုရာ်းရှငက် 

ဝဇ္တေနဝ်က ာင််းဝတာ်, ပရိသတ်ဝလ္်းပါ်းအလ္ယ်တ င ်“ဓမမဒနိနာဘိကခုနီမသည် ဘိကခုနမီ အဝပါင််းတုိ   

တ င ်တရာ်းဝဟာရာ၌ အသာဆ ု်း, အဝကာင််းဆ ု်း မြေစ်၏”ဟု ဧတဒဂ်ဘ  ြို့ေူ်း ခ ီ်းက ြူ်းဝတာ်မူခ  ၏။  

 ေို  ဝကကာင  ်ဤစူဠဝေဒလ္လ  သုတတ နသ်ည် ဓမမဒနိနာရဟနတာ ဝေရီမကကီ်း၏ ဧတဒဂ်ဘ  ြို့ယူ သုတတ နက်ကီ်း 

တစ်ခုပင ်မြေစ်ဝပသည်။  

 

စူဠဝေဒလ္လ သုတ် မှတ်စုဂပီ်း၏။ 

 

 

 


