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အဂမဟ�ပ�တ, �ပည်မ� �ဇ�တ�က��� ဆရ��တ�် ဘ�ရ��က�� �ရ�သ��အပ်�သ� 

န�ဗ�န�ဇ�တ�ကက�မ�်မ� �က�က်တ်ခ�က် 
 

 န��ရ�ဓ (၇)မ� �� 

၁။ တဒဂ န��ရ�ဓ 

၂။ ဝ�ကမန န��ရ�ဓ 

၃။ သမ��စဒ န��ရ�ဓ 

၄။ ပဋ�ပဿဒ� န��ရ�ဓ 

၅။ ဥပ�ဒခဏဘဂ န��ရ�ဓ 

၆။ အ�ပ�ဒ ခဏဘဂ န��ရ�ဓ 

၇။ သည��ဝဒယ�တ န��ရ�ဓ 

၈။ သစ န��ရ�ဓ-   

ဟ�၍ ၇-မ� �� ရ��၏။ 

 

၁။ တဒဂန��ရ�ဓ 

 ထ��ထ�� က�မက�သ��လ်တည�်ဟ��သ� အ�က�င်�အစ�ပ်�ဖစခ်��က ်ထ��ထ��အက�သ��လ်တရ��တ�� မ�ဖစပ်� 

ခ�ပ်င�မ်�၍ �န�ခင်�သည ်တဒဂန��ရ�ဓ မည်၏။ 

 ဥပမ�အ���ဖင�်- လပ်စ��လက်ခ��က် အမ��က�်မ��င ်ကင်��ပ��ကသ်က��သ�� မ�တအ်ပ်၏။ 

 

၂။ ဝ�ကမန န��ရ�ဓ 

 စ��နရ်ပ�ဂ�လ်မ���၌ စ��နစ်�တ်တက�မ် �ဖစ်ပ��သညမ်� စ၍ စ��န�်လ� မက�မ�ခင�် န�ဝရဏတရ��တ��၏ 

ခ��ရ��၍ �န�ခင်�သည် ဝ�ကမန န��ရ�ဓ မည်၏။  

 ဥပမ�အ���ဖင�်- �ရကန်၌ရ���သ� �မ��်မ���က�� အ����ဖင�် ဖယရ်��� ပ�တ်ခတလ်��ကသ်ည်ရ���သ�် 

ပ�တခ်တ်�ခင်�၏ အရ��န ်အဟ�န ်မက�န�်သ�သမ �မ��်မ���ခ��ရ��၍ �နဘ�သက��သ�� မ�တအ်ပ်၏။ 

 

၃။ သမ��စဒ န��ရ�ဓ 

 မဂ�နပ်�ဂ�လ်မ���၌ မဂစ်�တ်�ဖစခ်��က် မဂ�်လ�ပ��တ��၏ အသ��အသ���သ� အစ�မ်�သတ� အရ��နအ်�စ�် 

အ���ဘ�်�က�င�် ထ��က်သည�်အ���လ��်စ�� အ�သယတ��၏ �န�င်တဖန် မ�ဖစ်��ငပ်� အ�မစအ်ရင်� အကင်�မရ�� 

ကင်��ပတ်ခ�ပ်င�မ်� �ပ်သ�မ်��ခင�်သည် သမ��စဒ န��ရ�ဓ မည၏်။  
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 ဥပမ�အ���ဖင�်-မ���က��က�ရ��ဖစ�်သ� သစပ်င်က��ငယ် အသ�ယ်သ�ယတ်��သည ်တက�မ်တည်�၌ပင် 

�န�င်တဖန် စညပ်င�်ပ�က်�ရ�က်�ခင်� မရ��ပ� အ�မစ်ရင�်�င�်တက� �သ�က� ပ�က်စ���ခင်�က��သ�� မ�တအ်ပ်၏။ 

၄။ ပဋ�ပဿဒ� န��ရ�ဓ 

 ဖလ�နပ်�ဂ�လ်မ���၌ ဖ��လ်စ�တ်၏ အရ��နအ်�စ�် အ���ဘ�်�က�င�် က��လသ�တ��၏ အခ���အ�င�မ��� 

ထပ်မ�ခ�ပ်င�မ်� �ပ်သ�မ်��ခင်�သည ်ပဋ�ပဿဒ� န��ရ�ဓ မည၏်။ 

 ဥပမ�အ���ဖင�်- မ���လ�င်�ပငက်�� �ရ�ဖင�်ထပ်မ� �လ�င်�သတ်က မ��၏ အခ���အ�င� အရ��နအ်�စ�် ကင�်၍ 

�အ��မ�ခင်�သ�� �ရ�က်သက��သ�� မ�တအ်ပ်၏။ 

 

၅။ ဥပ�ဒခဏဘဂ န��ရ�ဓ 

 ဘ�ရ�� ပ�စကဗ�ဒ� ရဟ�တ��၏ စ�တ�စ�တ�်တ�်မ� တပ���သ� အလ���စ���သ� စ�တ်တ��၏ ဘငခ်ဏ၌ 

�န�က်�န�က်�သ� စ�တ်တ��၏ �ဖစ�်ပလ�ရန် အနရ, သမနရ, နတ�, ဝ�ဂတ စ�သ� သတ�တ���ဖင�် �က��ဇ���ပ 

လ�က် ခ�ပ်င�မ်��ခင်�သည ်ဥပ�ဒခဏဘဂ န��ရ�ဓ မည၏်။ 

 ဥပမ�အ���ဖင�်- စက�မင်� နတ်ရ��စ��ခင�်သည် သ��က��အတ�က ်ဥပရ�ဇ� မင်��ဖစရ်န် �က��ဇ���ပ 

သက��သ�� မ�တအ်ပ်၏။ 

 

၆။ အ�ပ�ဒ ခဏဘဂ န��ရ�ဓ 

 ဘ�ရ�� ပ�စကဗ�ဒ� ရဟ�တ��၏ စ�တ�စ�တ�်တ�်၏ ဘင်ခဏ၌ �န�က်�န�က�်သ� စ�တ်မ��� �ဖစ�်ပလ� 

ရန ်အနရ, သမနရ, နတ�, ဝ�ဂတ စ�သ� သတ�တ���ဖင�် �က��ဇ��မ�ပပ� မ�မ�၏ အ�က�င�်က�န၍်သ� ခ�ပ်င�မ်��ခင်� 

သည ်အ�ပ�ဒ ခဏဘဂ န��ရ�ဓ မည၏်။  

 ဥပမ�အ���ဖင�်- မ��စ��င�်ဆ� က�န၍် မ��၏င�မ်��ခင�်သည် မညသ်ည�် အရ�ဝတက��မ �ဖစ�်ပလ�ရန် 

�က��ဇ��မ�ပပ� မ�မ�၏ အ�က�င�်က�န၍်သ� င�မ်�ဘ�သက��သ�� မ�တအ်ပ်၏။ 

 

၇။ သည��ဝဒယ�တ န��ရ�ဓ 

 သမ�ပတရ်�စပ်��က�� ရပ���သ� က�မ,�ပ အန�ဂ�မ် ရဟ�ပ�ဂ�လ်မ���၌ န��ရ�ဓသမ�ပတ်သ�� �ရ�က်ရန် 

စ��နဝ်င်စ��နည�် အမ� ��မ� ��တ���ဖင�် ဝငစ်���ခင်��က�င�် က�မဘ��၌ (၇)ရက်၊ �ပဘ��၌ အလ��ရ��သမ စ�တ်,�စတသ�က်, 

စ�တဇ�ပ်တ��၏ မ�ဖစပ်� ခ�ပ်င�မ်� �ပ်သ�မ်��န�ခင်�သည် သည��ဝဒယ�တ န��ရ�ဓ မည်၏။ 

 ဥပမ�အ���ဖင�်- ယခ��ခတ် �မ��ဆ��ပ�ကရ�၌ �မ��ဆ�၏ အစ�မ်�သတ�အ���လ�်စ�� ဆရ�ဝန ်အလ�� 

ရ��သမ �မ���မ�၍ �နဘ�သက��သ�� မ�တအ်ပ်၏။ 

 

၈။ သစ န��ရ�ဓ 
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 ပရမတ်�လ�ပ��တ��တ�င ်စ�တ်,�စတသ�က်,�ပ် ပရမတတ်��သည ်မ�မ�,မ�မ�တ��၏ သ�ဘ�လကဏ�အ���ဖင�် 

အသ��အသ�� သ�သန�တ�င်�, သ�သန�ပ ဘယက်�လ၌မဆ�� အဟ�တ်အမ�န ်ဧကနစ်င်စစ ်ရ���နကဘ�သက��သ�� 

ထ��အတ� မ�မ�၏ င�မ်��အ��ခင်�ဟ��သ� သ�သ�ဘ�အ���ဖင�် သ�သန�တ�င�်, သ�သန�ပ ဘယ်က�လ၌မဆ�� 

အဟ�တအ်မ�န် ဧကနစ်ငစ်စ ်ရ���န�သ� �ရ�သ���ပ��တ���င�် အသ��အ�ခ�� မ�ရ�မယ�က ်သကသ်က�်သ� အသခတ 

ဓ�တ ်ပရမတ် တစ်မ� ��သည် သစန��ရ�ဓ မည်၏။ 

 ဥပမ�အ���ဖင�်- အစ�မ်�သတ� ထက်�မကလ်��သ� �ဆ�ဝ��မရ��သည် က��က�ယ်�ပင�်�ပလ��သ� �ရ�ဂ� 

�ဝဒန� အ�ဖ��ဖ�တ��၏ ကင�်�ပ��က်ပ�က်စ���က�င်� �ဖစဘ်�သက��သ�� မ�တအ်ပ်၏။  

 

န��ရ�ဓမ���က�� စ�စစ�်ဝဘန�်ခင်�- 

 ၄င်�တ��တ�င ်အဘယ်န��ရ�ဓသည ်သ��တ�်�က�င်�တ�� လ��လ���တ�င�်တအပ်�သ� န��ရ�ဓသစ�-န�ဗ�န ်

မညပ်�သနည�်?ဟ�မ�- 

 (၁)တဒဂန��ရ�ဓသည ်က�မက�သ��လ်�က�င�် အက�သ��လ်တရ��တ��၏ တခဏမ မ�ဖစ�်ခင�်သ� �ဖစ်၏။ 

န��ရ�ဓသစ� မဟ�တပ်�။ (၂)ဝ�ကမန န��ရ�ဓသည်လည�် စ��နတ်ရ�� �က�င်� န�ဝရဏတ��၏ �ခတခဏ ခ��ရ���ခင�်မ 

သ� �ဖစ၏်။ န��ရ�ဓသစ� န�ဗ�နမ်ဟ�တ်ပ�။ (၃) သမ��စဒ န��ရ�ဓသည်လည�် မဂ်�က�င�် အ�သယတ��၏ အ�မစ ်

�ပတ်ကင�် မ�ဖစ်�ခင�်သ� �ဖစသ်ည။် န��ရ�ဓသစ� န�ဗ�န ်မဟ�တ်ပ�။ (၄) ပဋ�ပဿဒ� န� �ရ�ဓသညလ်ည�် ဖ��လ်စ�တ် 

�က�င�် က��လသ� အခ���အ�င� င�မ်��အ��ခင်�မသ� �ဖစသ်ည။် န��ရ�ဓသစ� န�ဗ�န ်မဟ�တ်ပ�။ (၅) ဥပ�ဒခဏ 

န��ရ�ဓသည်လည�် ဝဋ်�မစမ်�ပတ်�သ�သ�တ��၏ စ�တ,်�စတသ�က်,�ပ်တ��၏ ဘငခ်ဏ၌ ခ�ပ်�ခင�်မသ� �ဖစ်သည။် 

န��ရ�ဓသစ� န�ဗ�န ်မဟ�တပ်�။ (၆) အ�ပ�ဒခဏဘဂ န��ရ�ဓသည်လည�် ဝဋ�်မစ�်ပတ်ပ��သ�တ��၏ စ�တ�စ�တ်၏ 

ဘငခ်ဏ၌ ခ�ပ်�ခင�်မသ�။ န��ရ�ဓသစ� န�ဗ�န ်မဟ�တပ်�။ (၇) သည��ဝဒယ�တ န��ရ�ဓသညလ်ည်� သမ�ပတ ်

၏ အစ�မ်��က�င�် စ�တ,်�စတသ�က်,စ�တဇ�ပ်တ��၏ အပ��င�်အ�ခ�� အ���လ��်စ�� ခ��ရ�� ခ�ပ်င�မ်��ခင်�မသ�။ န��ရ�ဓ 

သစ� န�ဗ�နမ်ဟ�တပ်�။  

(၈) ယင်�သခ�ရန��ရ�ဓတ��မ� ကင်��သ� သစန��ရ�ဓသည်သ� သခ�ရတ���င�် မ �ရ�မယ�က ်သကသ်က် 

အသ��အ�ခ���ဖစ်�သ�, ပရမတ်�လ�ပ��တ��တ�င် တပ��အပ�အဝင်�ဖစ�်သ�, သ��တ�်�က�င�်တ�� လ��လ���တ�င�်တ 

အပ်�သ� န��ရ�ဓသစ� န�ဗ�နပ်ငဟ်� �သခ��ဆတ်ဆတ် မ�တ်ယ�အပ်သည်။  

အ�က�င်��သ�်က��- ကင်��သ� န��ရ�ဓတ��၏ အရတ��သည ်သခ�ရ-သခတမ��� �ဖစ်က၍ ဤန��ရ�ဓ 

သစ�၏ အရသည်သ�လင် အသခတ �ဖစ်�ခင်��က�င�်�ပတည်�။ ထ���က�င�် သစယမ��ကပ်�ဠ��တ�်၌- 

န��ရ��ဓ� န��ရ�ဓသစ�? 

န��ရ�ဓသစ� ဌ�ပတ�� အဝ�သသ� န��ရ��ဓ�၊ န န��ရ�ဓသစ�။ န��ရ�ဓသစ� န��ရ��ဓ��စဝ 

န��ရ�ဓသစ�- 

အဓ�ပ�ယ်က��။   ။န��ရ�ဓ မည်လင ်န��ရ�ဓသစ� မည်ပ�သ�လ�?ဟ� �မ�လင်- န��ရ�ဓအမ� ��မ� �� 

တ��တ�င ်န��ရ�ဓသစ�က�� ခ�န်ထ��၍ ကင်��သ� န��ရ�ဓဟ�သမသည် န��ရ�ဓ�တ�� မညပ်�၏။ န��ရ�ဓ 
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သစ��တ�� မမညပ်�။ န��ရ�ဓသစ�က�တ�� န� �ရ�ဓလည်� မည၏်။ န��ရ�ဓသစ�လည�် မည၏်-ဟ� ��ဖ 

�တ�်မ�၏။  

 အထက်ပ�အတ��င�် ပ�ဠ�,အကထ�,ဋ�က�မ���က�� �ထ�က်ထ��၍ သဘ�ဝ��ဏ် အ�မငမ်�န�်ဖင�် �ဝဘန် 

စ�စစပ်�က န��ရ�ဓသစ�မ�န ်�မတ်န�ဗ�နက်�� ဧကနတ်�တ� �တ�ရဘ�သ�� သ��မငရ်�ပလ�မ�်မည။် 

 ဤအရ�၌ န��ရ�ဓသစ�သည ်န�ဗ�န၊် န�ဗ�နသ်ည ်န��ရ�ဓသစ�။ အရ�ယသစ�သည် န�ဗ�န၊် န�ဗ�နသ်ည ်

အရ�ယသစ�။ သစန��ရ�ဓသည ်န�ဗ�န၊် န�ဗ�နသ်ည ်သစန��ရ�ဓ-ဟ�၍ မ�တ်ကပ��လ။ 

 

    န�ဗ�န်�င�် ပရ�န�ဗ�န် 

 န�ဗ�နဟ်� �ခဆ��ကရ�၌ အဘယ�်�က�င�် န�ဗ�နဟ်� �ခသနည�်? ဟ�မ�- ရ�ဂစ�သ� မ��တ��၏ 

ခ�ပ်င�မ်��က�င်� �ဖစ�်ခင်��က�င�် န�ဗ�နမ်ည၏်။ ဤ�နရ�၌ ခ�ပ်င�မ်��ခင�်�င�်-ခ�ပ်င�မ်��က�င်�က�� 

�ခ���ခ��န��န�� သ�ထ��ရန ်လ���ပသည်။  

= ခ�ပ်င�မ်��ခင်�သည ်ပရ�န�ဗ�န၊် ခ�ပ်င�မ်��က�င်�သည ်န�ဗ�န်၊ 

= ခ�ပ်င�မ်��ခင်�သည ်အက� ��၊ ခ�ပ်င�မ်��က�င�်သည် အ�က�င်� �ဖစသ်ည်။ 

 

ထ��တ�င် ခ�ပ်င�မ်��ခင်�ဟ��သ� ပရ�န�ဗ�နသ်ည-် 

  ၁။ က��လသ ပရ�န�ဗ�န်၊ 

 ၂။ ခ ပရ�န�ဗ�န၊် 

 ၃။ ဓ�တ� ပရ�န�ဗ�န-် ဟ�၍ သ���မ� ��ရ��သည။် 

 ထ��သ���မ� ��တ��တ�င် အရဟတမဂ�်�ဏ်�က�င�် က��လသ�တ��၏ အကင်�မ�� ခ�ပ်င�မ်��ခင်�သည် က��လသ 

ပရ�န�ဗ�နမ်ည၏်။ ယင�်က��ပင ်ခ�င��ပ�� အကင်�ရ���သ� ခ�ပ်င�မ်��ခင�်�ဖစ်�သ��က�င�် သဥပ�ဒ��သသ-ပရ�န�ဗ�န ်

ဟ� �ခဆ��ရ၏။ 

 ဘ�ရ��,ရဟ�တ��၏ စ��တ�ခင�်သည် ခ�တ��၏ ခ�ပ်င�မ်��ခင�်�ဖစ်�သ��က�င�် ခပရ�န�ဗ�န ်မည၏်။ 

ယင်�က��ပင ်ခ�အကင်�မရ�� ခ�ပ်င�မ်��ခင�်�ဖစ်�သ��က�င�် အ�ပ�ဒ��သသ ပရ�န�ဗ�နဟ်� �ခဆ��ရ၏။  

 သ�သန��တ�် က�ယ်ရ�အခ�၌ ဓ�တ် �တ�်မ��� �ဗ�ဓ�မ�င�်နရ�၌ စ��ဝ�၍ �တ�ဇ�မ���ဖင�် င�မ်��ခင်� 

သည် ဓ�တ�ပရ�န�ဗ�န ်မည၏်။ 

 

န�ဗ�န၏် သဘ�ဝ အက��်သ�ခပ 

 န�ဗ�နဟ်�သည ်ဥပ�ဒ်,ဌ�,ဘင ်မရ���ခင်��က�င�် ပစပနလ်ည�် မဟ�တ်, အတ�တလ်ည်� မဟ�တ်, အန�ဂတ် 

လည�် မဟ�တ။် က�လဝ�မ�တ်သ� �ဖစသ်ည။် ပစပန,် အတ�တ်, အန�ဂတ်၊ အဇတ-ဗဟ�ဒ၊ သဠ�ရ�က-သ�ခ�မ၊ 
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ဟ�န-ပဏ�တ၊ ဒ�ရ-အ�သ ဟ��သ� ၁၁-ပ���သ� အ�ပ��မရ���ခင်��က�င�် ခ�မဟ�တ်။ ခ�မ�လ�တ၍် ခဝ�မ�တ ်

�ဖစသ်ည။်  

 က�,စ�တ,်ဥတ�,အ�ဟ�ရ ဟ��သ� အ�က�င်�မရ���သ��က�င�် အပစယ၊ က�,စ�တ်,ဥတ�,အ�ဟ�ရတ��သည် 

မ�ပ�ပငအ်ပ်�သ��က�င�် အသခတ၊ စ�တ်,�စတသ�က်,�ပ်တ��၏ အစ�အ�ဝ��ဖစ်�သ� သတဝ�တ��၏ သ�နမ်� 

အပ၌ �ဖစ�်ခင်��က�င�် ဗဟ�ဒ၊ သ�သန�တ�င�်, သ�သန�ပ မညသ်ည�်က�လ၌ မဆ�� တညရ်���ခင�်�က�င�် န�စ, ဓ�ဝ, 

သဿတ။ ခ�မ်�သ��က�င်� �ဖစ�်ခင်��က�င�် သ�ခ။ ပ�ဂ�လ်,သတဝ� မဟ�တ�်ခင်��က�င�် အနတ။ စကဝ�ည�ဏ် 

�ဖင�် မ�မင်အပ်�သ��က�င�် အန�ဒဿန။ မဂ်��ဏ် ဖ��လ်��ဏ်�င�် ယ�်�သ� စ�တ်�ဖင�်သ� သ�အပ်�သ��က�င�် 

မ�န�ဝ��ညယ�။ လ���-ရပ်-သဏ�န်-ဟနပ်န ်မရ���ခင်��က�င�် အ�ပ။ ဤသ�� အစရ���သ�အ���ဖင�် န�ဗ�န၏် သဘ�ဝ 

သည ်မ����ပ��လ��ပသည။် ဤက�� န�ဗ�န၏် သဘ�ဝသ�ခပ �ပတည်�။  

 

န�ဗ�နသ်���ရ�က်�ခင်��င�် �ရ�က်ရ�က�လ 

 န�ဗ�နသ်�� �ရ�က်ကသည်-ဟ� ဆ��ကရ� ယင�်န�ဗ�န်သ�� ဘယ်သ�� ဘယပ်�� ဘယန်ည်�အ���ဖင�် �ရ�က်ပ� 

သနည�်? အဘယ်အခ� က�လ သမယ၌ �ရ�က်ပ�သနည်�? ဟ�မ�- 

 "န ဟ� ဧ�တဟ� ယ��နဟ� ဂ�စယ� အဂတ� ဒ�သ� = ဤယ�်တ���ဖင�် မ�ရ�က်ဖ���သ� န�ဗ�နတ်ည်�ဟ� 

�သ� အရပ်သ�� မ�ရ�က်ရ�" ဟ� �ဟ��တ�်မ��သ��က�င�် ယ�်�ဖင�်လည�် မ�ရ�က်��ငပ်�။ 

 "ဂမ�နန န ပတ�ဗ�၊ �လ�ကဿ� က�ဒ�စန�= �လ�က၏ အဆ����ဖစ်�သ� န�ဗ�နက်�� ��ခ�ဖင�်သ���သ�ဖင�် 

တရ�တဆစ်မ မ�ရ�က်��င"် ဟ� �ဟ��တ�်မ��သ��က�င�် ��ခ�ဖင�် သ���သ�ဖင�်လည�် မ�ရ�က်��င်ပ�။ 

 "န ဥပပတ ဝဒ�မ�= ပဋ�သ��န�ခင်�က�� �ဟ��တ�်မမ�"ဟ� ဆ���သ��က�င�် န�ဗ�န၌် ပဋ�သ� မရ���ခင�် 

�က�င�် ပဋ�သ��ဖင�်လည�် မ�ရ�က်��င်ပ�။ 

 ထ��သ���ဖစ�်သ�် အဘယ်သ�� �ရ�က်��င်ပ�သနည�်? ဟ�မ�- အ����ပ�သ�အ���ဖင�်သ� �ရ�က်��ငပ်�သည်။ 

မ�န၏်။ န�ဗ�နဟ်�သည ်သ���အပ်�သ� ဂဗတရ��လည်� မဟ�တ်ပ�။ �ရ�က်အပ်�သ� ပတဗတရ��လည်� မဟ�တ် 

ပ�။ စငစ်စ်မ�က��- 

 "တ� �ခ� ပန�ဒ� ဒ�ကန� �ရ�ဓ� အရ�ယသစ� သစ�က�တဗ� �မ ဘ�က�ဝ"  

 စ�သ� �ဒသန��တ�်အရ မ�က်�မ��က�်ပအပ်�သ� သစ�က�တဗတရ��သ� �ဖစ်၍ မ�က�်မ��က ်အ����ပ 

�သ�အ���ဖင�်သ� �ရ�က်သညဟ်�၍ မ�တအ်ပ်၏။  

 အဘယ်အခ� က�လ၌ န�ဗ�နသ်�� �ရ�ကပ်�သနည်�? ဟ�မ� �ဂ�တဘ���ဏ်, မဂ�်�ဏ်, ဖ����ဏ်, န�ဗ�နက်�� 

ဆင�်ခင်�သ� ပစ�ဝကဏ���ဏ်, န�ဗ�နက်�� �အ�က�်မ��သ� ပ��ဗန�ဝ�သ��ဿတ� အဘ�ည�ဏ်ဝငစ်��အပ်�သ� 

ဖ��လ်စ�တမ်��� �ဖစ်ရ�က�လ၌သ� အ����ပ�သ�အ���ဖင�် န�ဗ�နသ်�� �ရ�ကပ်�သည။်    
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 ထ��မ� �ရ��၌၄င်�, ထ��မ� �န�က်၌�ဖစ�်သ� ပရ�န�ဗ�နစ်�ရ� အခ�၌၄င်�, ပရ�န�ဗ�န ်စ�ပ��သညမ်� �န�ကက်�လ၌ 

၄င်� န�ဗ�နသ်�� �ရ�က်သညဟ်�၍ မရ���တ��ပ�။ �ဂ�တဘ���ဏ်, မဂ�်�ဏ်, ဖ��လ်��ဏ် စသညတ်���ဖစစ််က န�ဗ�နသ်�� 

�ရ�က်ခ���ခင်�၏ အက� ��မ���က�� ရယ�ခ�စ���ခင်�မသ� ရ���တ��သည်ဟ�၍ မ�တအ်ပ်၏။  

ဤက�� န�ဗ�နသ်���ရ�က်�ခင�်�င�် န�ဗ�နသ်�� �ရ�က်ရ�က�လ �ပတည်�။ 

န�ဗ�န်ခ�မ�်သ� 

န�ဗ�နခ်�မ်�သ�ဟ�သည် အဘယ်ပ�နည်�?  

"န�ဗ�န� ပရမ� သ�ခ�"ဟ��သ� �ဒသန��တ�်အရ န�ဗ�နသ်ညပ်င်လင် ခ�မ်�သ��ခင်�ပ��လ�? သ��မဟ�တ် 

ပရ�န�ဗတ(က��လသ� င�မ်�ပ��သ�)မ��� ခ�စ��, စ�စ��ဖ��ရ� န�ဗ�န၌် ရရ��အပ်�သ� ခ�မ်�သ�တစ်မ� ��ပ��လ�? 

သ��မဟ�တ် ဘ�ရ��,ရဟ� ပ�ဂ�လ်မ��� ပရ�န�ဗ�န ်စ�ပ��သည်မ� �န�က်က�လ၌ ပရ�န�ဗတမ��� ခ�စ��,စ�စ��ဖ��ရ� 

အသ��အ�ခ�� �ပ�ပ�က်၍လ��သ� ခ�မ်�သ�ပ��လ�? ဟ�မ�- ဆ��ခ��ပ���သ� ခ�မ်�သ�အ��လ���သည် ရ��လည�် မရ��၊ 

န�ဗ�နခ်�မ်�သ�လည�် မဟ�တပ်�။ 

 ခ��၍ �ပပ�ဦ�အ��- "န�ဗ�န� ပရမ� သ�ခ�"ဟ��သ� ပ�ဠ�၏ (န�ဗ�န�-န�ဗ�နသ်ည၊် ပရမ�-�မတ်�သ�၊ သ�ခ�-ခ�မ်�သ� 

တည်�)ဟ��သ� အနက်သည ်ဥပစ�အနက်သ� �ဖစသ်ည။် မ�ခ�အနက် မဟ�တ်ပ�။ "ဇ�တ�ပ� ဒ�က�"ဟ��သ� ပ�ဠ�၏ 

(ဇ�တ�ပ�- ပဋ�သ� �န�ခင်�သညလ်ည်�၊ ဒ�က�- ဆင�်ရ��ခင�်တည်�)ဟ��သ� အနက်သည ်ဥပစ�အနက ်�ဖစ်သက�� 

သ��ပငတ်ည်�။  

 (န�ဗ�န�-န�ဗ�နသ်ည၊် ပရမ�- �မတ်�သ�၊ သ�ခ�- ခ�မ်�သ��က�င်�တည်�)ဟ��သ� အနကသ်ည်သ� မ�ခ� 

အနက်�ဖစသ်ည။် (ဇ�တ�ပ�- ပဋ�သ� �န�ခင်�သည်လည�်၊ ဒ�က�- ဆင�်ရ��က�င်�တည်�)ဟ��သ� အနက်သည ်

သ� မ�ခ�အနက် �ဖစသ်က��သ��ပငတ်ည�်။  

 ထ���က�င�် န�ဗ�နသ်ည ်"ခ�မ်�သ��ခင်�"မဟ�တ်ပ�။ "ခ�မ်�သ��က�င်�"သ� �ဖစပ်�သည။် န�ဗ�နသ်ည ်

အပတ�-�ဖစ၍် တည်ရ�သ�ဘ� မရ���ခင်��က�င�် ပရ�န�ဗတမ��� ခ�စ��,စ�စ��ဖ��ရ� န�ဗ�န၌် ရအပ်�သ� ခ�မ်�သ� 

လည�် မရ��ပ�။ ဟ�တလ်ည်� မဟ�တ်ပ�။ ပရ�န�ဗတ�ဖစ်�သ� �ပ်ထ��, န�မ်ထ��, ပ�ဂ�လ်ထ��မ��� မရ���ခင်��က�င�် 

၄င်�တ�� ခ�စ��,စ�စ��ဖ��ရ� အသ��အ�ခ�� �ပ  �ပ�က်၍လ��သ� ခ�မ်�သ�လည�် မရ��ပ�။ မရ���ခင�်�က�င�် န�ဗ�န ်

ခ�မ်�သ�လည်� မဟ�တ်ပ�။  

 

ထ��သ��မဟ�တခ်���သ�်-  

အဘယ်ခ�မ်�သ�သည် န�ဗ�နခ်�မ်�သ� မည်ပ�သနည်�? န�ဗ�န်ခ�မ်�သ�ပင် မရ���တ�� ပ��လ�? ဟ�မ� - 

ရ��ပ�သည။် ရ��ခ���သ�် အဘယ်ပ�နည�်?ဟ�မ� -  

"န�ဗ�န�တ� လဒ� သ�ခ� န�ဗ�နသ�ခ�"။ (န�ဗ�န�တ�-န�ဗ�န�ရမဏ�တ�- န�ဗ�နက်�� အ����ပ�ခင်��က�င�်၊ 

လဒ�- ရအပ်�သ�၊ သ�ခ�- ခ�မ်�သ�တည်�။ န�ဗ�နသ�ခ�- န�ဗ�နက်�� အ����ပ�ခင်��က�င�် ရအပ်�သ� 

ခ�မ်�သ�)-  
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ဤသ�� ဝစနတ�ပ၍ မဂ�်�ဏ် ဖ��လ်��ဏ်�ဖင�် န�ဗ�နက်�� အ����ပ�ခင်��က�င�် အဆက်ဆကအ်���ဖင�် 

ရအပ်�သ� ဝဋဆ်င်�ရ�ဟ�သမတ��၏ က�နဆ်���င�မ်��အ��ခင်�ဟ��သ� ဥပသမ-ခ�မ်�သ�သညသ်�လင် န�ဗ�နခ်�မ်�သ� 

မည၏်ဟ�၍ သ��နက်� မ�တ်ယ�အပ်၏။ 

 ရ�င်�လင�်ပ�ဦ�အ��- န�ဗ�နခ်�မ်�သ�က�� လ��လ���တ�င�်တ၍ ဒ�န,သ�လ,ဘ�ဝန� စ�သ� က�သ��လ်�က�င်�မ 

အစ�စ�တ��က�� �ပ�ခင်��က�င�် အလ�န�်အ��မ၍ အလ�န်�မတ�်သ� တန်ခ���အရ��နအ်�စ�် အ���ဘ�်�င�် �ပည�်စ���သ� 

အသခတဓ�တ် န�ဗ�န�်မတက်�� အ����ပ၍ မဂအ်ဆင�်ဆင�်အ���ဖင�် အရဟတမဂ�်�ဏ် �ဖစ�်ပလ�သည။် ယင်� 

အရဟတမဂ�်�ဏ်သညလ်ည�် အလ�န�်အ��မ၍ အလ�န�်မတ်�သ� တန်ခ���အရ��နအ်�စ�် အ���ဘ�်�င�် �ပည�်စ�� 

�သ� န�ဗ�နက်�� အ����ပရ�ခင်��က�င�် အလ�န�်အ��မ၍ အလ�န�်မတ်�သ� တန်ခ���အရ��နအ်�စ�် အ���ဘ�်�င�် 

�ပည�်စ���ပနသ်ည်။ 

 ယင်�သ�� �အ��မလ�န�်၍ အလ�န�်မတ်�သ� တန်ခ���အရ��နအ်�စ�် အ���ဘ�်ရ���သ� မဂ�်�ဏ်၏ 

က�န�်�အ�င်�ရ� ခ�အစ၌် "�ကသရ�ဇ� �ခ�သ�မင�် က�န�်�အ�င�်ရ� ဂ�တ�င�်သ�� ��မ�ခ��ယ�တ် မဝင်��င"် 

သက��သ�� ထ��အတ� အလ�နပ်��လ�င၍် အလ�နယ်�တမ်�ညစ်က��သ� က��လသ�တ��သည ်မ�ဖစ်��ငပ်� အ�မတ်�ပတ် 

ခ�ပ်င�မ်�ရ�တ��သည်။ 

 ဤသ�� မဂ�်�ဏ်၏ အရ��နအ်�စ�် အ���ဘ�်�က�င�် အ�သယက��လသ�မ��� မ�ဖစ်��င�်တ��ဘ� အ�မစ ်

�ပတ် ခ�ပ်င�မ်�သညက်�� က��လသ�က�� ပယသ်တ်သညဟ်� �ခဆ��ရသည။် တစ်စ��တစ်ခ��ဖင�် ပယ်သတသ်ည် မဟ�တ ်

ပ�။ ယင်�က��ပင် က��လသ�တ��၏ ခ�ပ်င�မ်��ခင�်�က�င�် က��လသပရ�န�ဗ�န-်ဟ�၍လည�် �ခသည။် ခ�င��ပ�� 

အကင်�ရ���သ� ခ�ပ်င�မ်��ခင�် �ဖစ�်ခင်��က�င�် သဥပ�ဒ��သသန�ဗ�န-်ဟ�၍လည�် �ခသည။်  

 

ဝဋသ်���ပ�� အဆင�်ဆင�်ခ�ပ်  

 အဝ�ဇ�တဏ�� အရင်�ခ��သ� က��လသဝဋ် က�နဆ်���ပ�ဟ�၍လည�် ဆ��ရသည်။ ယင်�က��လသဝဋ၏် 

က�နဆ်����ခင်��က�င�် ဘဝမ���စ��က �ပလ�ပ်ခ��သမ�သ� က�သ��လ်က�, အက�သ��လ်က�ဟ��သ� ကမဝဋသ်ညလ်ည်� 

�ရ�သ�က်�မစ�်ပတ်ပ���သ� သစပ်င်က��ငယ် အသ�ယ်သ�ယ်တ��သည ်အသ��အပ�င�်မ���က�� မ�ဖစ�်စ��ငက်�နသ်က��သ��, 

ထ��အတ� အက� ��တရ��မ���က�� မ�ဖစ�်စ��င�်တ��သ�ဖင�် က�နဆ်���ရ�တ��၏။ ၄င�်ကမဝဋဆ်���သ�ဖင�် ကမဝဋ�်က�င�် 

�ဖစ�်ပ၍ လ�ရ�သ� ဇ�တ�တည်�ဟ��သ� ဝ�ပ�ကဝဋသ်ညလ်ည်� မ�ငင်�သ� မတင်�သ� က�နဆ်���ရ�တ��၏။ 

 ဤက��သ�� ဇ�တ�တည်�ဟ��သ� ဝ�ပ�ကဝဋ် က�နဆ်����ခင်��က�င�် ဇ�တ�က��မ��၍ ဇ�တ�ရ��မ� �ဖစ်ကရ�သ� 

အ���ခင်�, န��ခင်�, �သ�ခင်� စ�သ� ဆင်�ရ�အမ� ��မ� ��, �ဘ�အမ� ��မ� ��, ရန်အမ� ��မ� ��, အရ�ယ်အမ� ��မ� ��တ��သည ်

က�နဆ်���ခ�ပ်င�မ်�ရ�တ��သည။် 

 ဤက��သ�� ဆင�်ရ�အမ� ��မ� ��တ��၏ က�နဆ်���ခ�ပ်င�မ်��ခင်�သညပ်င်လင ်"အ�မ��င၏်ကင်��ခင�်သည် အလင်� 

�ဖစသ်က��သ��၄င်�၊ အပ�၏ ကင�်�ခင်�သည ်အ�အ��ဖစ်သက��သ��၄င�်" ဆင်�ရ�၏ကင်��ခင်�, �အ�င�မ်��ခင�်သည်ပင ်

ခ�မ်�သ��ခင်� မညပ်�သည။် ထ��သ�� ဆင�်ရ�၏ကင်��ခင်�, �အ�င�မ်��ခင်�ဟ��သ� ဥပသမ ခ�မ်�သ�သည်သ�လင ်
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န�ဗ�နခ်�မ်�သ� �ဖစသ်ည။် န�ဗ�နခ်�မ်�သ�ဟ� �ခဆ��ရန ်အသ��အ�ခ�� �ပ �ပ�က်၍လ��သ� မညသ်ည�်ခ�မ်�သ�မ 

မရ��ပ�။ 

 

ထင်ရ����စမ ဥပမ��ပ 

 ဥပမ�အ���ဖင�် ထငစ်�� �ပပ�ဦ�အ�� - တစ်က��ယ်လ��� က�ကလ်ပ်မရ���အ�င် အဖ�အပ�န�်စ�သ� အန��ရ�ဂ�မ��� 

�ပ�က်သ�ဖင�် န�က�င်က��က်ခ�၍ �န�မစ�, ညမစ� အမ�ဆင်�ရ�ဒ�က ခ�စ���နရ�ခင�်�က�င�် တညည�်ညည�် တညည 

�အ�်ဟစ�်နရ�သ� ဒ�က�တတစ်�ယ�က်သည် �ဆ��က�င�်က�� မ��ဝ�ရ၍ အန��ရ�ဂ� �ပ��ကက်င်�ပ�က "ဟ��ဝ��.... 

အခ�မ�ဘ� ခ�မ်�သ��တ��သည်"ဟ� ��ပ�ဆ��ရ� ထ��ခ�မ်�သ�သည ်အဘယ်က လ�သနည်�? �ရ�ဂ��ပ��က်ကင�် 

ခ�မ်�သ��ခင်�မ� တပ�� အ�ခ��က �ပလ�ပ�သလ��? �ရ�ဂ��ပ��က်ကင်� ခ�မ်�သ��ခင်�ပင ်မဟ�တပ်��လ�။  

 ထ��အတ� ဝဋဆ်င�်ရ� အမ� ��မ� ��တ��၏ ခ�ပ်�ပ��ကလ်�တ်ကင်� �အ�င�မ်��ခင�်ဟ��သ� ဥပသမ ခ�မ်�သ�သည ်

ပငလ်င် အလ�နမ်�န�်မတ်�သ� အတ�မရ�� အ�က�င်�ဆ����ဖစ�်သ�, သ��တ�်စငတ်�� အလ��ရ��အပ် �တ�င�်တအပ်�သ� 

န�ဗ�နခ်�မ်�သ�ပငဟ်� သ��နက်� စ��မ�တအ်ပ်၏။  

 

ဆင်�ရ�က�� �မင်�အ�င်ကည�် 

 ဤက��သ���သ� ဝဋ်ဆင�်ရ�အမ� ��မ� ��တ��၏ င�မ်��အ��ခင်�ဟ��သ� ဥပသမ န�ဗ�နခ်�မ်�သ�စစ ်ခ�မ်�သ�မ�န ်

က�� ဝဋဆ်င်�ရ�အမ� ��မ� ��တ��၏ ဆင�်ရ�ပ��, ပ��လ�ငပ်��, �လ�င်ကမ်�ပ��က�� မသ�မထင ်မ�မင်ကက�န�်သ� ပ�ထ�ဇ်တ�� 

သည ်သ�ထင�်မင်ရန ်အလ�နပ်င ်ခ�ယ်�လ��ပသည်။ ထ���က�င�် ဝဋဆ်င�်ရ�တ��၏ င�မ်��အ��ခင်�ဟ��သ� န�ဗ�န ်

ခ�မ်�သ�က�� သ�ထင�်မငရ်န ်ဆင�်ရ�အမ� ��မ� ��တ��က�� သ��မင�်အ�င် ဆင�်ခငသ်���သပ်က�နရ်�၏။ အဘယ်သ��လင ်

ဆင�်ခင်သ���သပ်က�နရ်�သနည�် ဟ�မ� - 

ဝ�ပ�ကဝဋဟ်�သည ်ဇ�တ�ပင်တည်�။ ဇ�တ��ဖစလ်င် ဇရ�,ဗ��ဓ� အစရ���သ� ဆင�်ရ�အမ� ��မ� ��, ငရ�ဆင�်ရ�, 

တ�ရစ�နဆ်င�်ရ�, ပ�တ�ဆင�်ရ�, အသ�ရက�ယ်ဆင�်ရ� စ�သ� ဆင�်ရ�အ�ထ��ထ�၊ အတ�င�်-အ�ပင်�ဘ�ရန် 

အတန်တန်, �ရ�ဂ�အသ�ယ်သ�ယ်, မ���လင�်-မ���ခ�ပ် ခ�ဝနထ်�ပ်က�� ထမ်��ဆ�င်�နရ�ခင�် ဆင်�ရ� 

အ�ဖ��ဖ�, အရ�ယ်အဖ��ဖ��, အန�စစ�သ� သခ�ရဆင်�ရ�တ��သည ်မ���လ�က�နဘ်�၏။ ဘယ်�သ�အခ�မ� 

ဆင�်ရ�ကင်�၍ ခ�မ်�သ��ခင်�သ�� ရပ�မညန်ည�်ဟ� အထပ်ထပ် သ���သပ်ဆင�်ခင်ပ�က ၃၁-ဘ��တ�င် �တ��က� 

�နရသမ ဆင်�ရ�ခ�ည်�သ�-ဟ�  

ထင�်မင်လ�လင ်"ဤဆင�်ရ�ဒ�က၏ ကင�်င�မ်��ခင်�သညသ်�လင ်ခ�မ်�သ��ဖစလ်�မ�်မည"်-ဟ� ဥပသမ န�ဗ�န ်

ခ�မ်�သ�သည်လည�် ထင�်မင်လ��ပလ�မ�်မည။် ထင�်မင်�အ�င် က��စ��၍ ဆင�်ခင်သ���သပ်ကပ�က�န။် ဤက�� 

န�ဗ�နခ်�မ်�သ� �ပဆ��ရ��ပတည�်။  

 

      


