
ဝမ္မိကသုတ္တန ်အပုိင်ဵ(၃) (၄−၂၁−၂၀၂၂) 

ေလာကသဘာဝမှာ ေရွှေသတ္တုတွင်ဵ၌ တူဵမှ ေရွှေကုိရသည်၊ မျာဵပပာဵေသာ ေရွှေမျာဵရှိေနေေ 

ကာမူ မတူဵလျှင်ကာဵ မရနုိင်ေပ။ ထုိ္ဓအတ ူလူမှာလည်ဵ အေွမ်ဵသတ္တိအရည်အချင်ဵ မည်မျှ 

ပင်ရှိေနေေကာမူ ထို အေွမ်ဵသတ္တမိျာဵေပ္ဒေအာင် ကကိုဵောဵလုပ်ကိုင်ရသကဴဲသုိ္ဓ ဣခန္ဓာ 

ကုိယ ် ေတာင်ပုိ္ဓကကီဵ ကုိ ေပါက်တူဵ နငှဴ်တူေသာ ဝိပဿနာဿာဏ်ပညာပဖင်ဴ တူဵဆွကာ 

တန်ဖိုဵ မရိှသညဴ် အရာမျာဵကုိ ဖယ်ရှာဵလျက် အဖိုဵတန်အရာမျာဵကုိ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ် 

ကကိုဵောဵလုပ်ကုိင်ကကရာ၌ အေရဵကကီဵသညဴ်အချက်ကာဵ မပပတ်မလတ် တရေပ် တူဵေဖာ် 

ပခင်ဵ အလုပ်ပင် မဟတု်ပါလာဵ။ 

“ေပါက်တူဵ −ပညာ၊ တူဵတာ−အာဵထုတ၊် မင်ဵတုပ်−အဝဇိ္ဇာ၊ ဖာဵမှာ ေဒါသ၊ လမ်ဵနှစ်ခ−ွ 

မှတက်က ယဳုမှာဵတည်ဵ။” (မဟာစည်ဆရာေတာ်) 

တူဵတယ်ဆိုတာ ေကကာငဴ်ကကစိုက်ေသာ လုဳ့လ(၂)ပါဵ 

ထူဵဆန်ဵသညဴ် ေတာင်ပုိ္ဓကကီဵ ကုိ အဆက်မပပတ်တူဵဆွေနပခင်ဵဟူသည် ဒါွရ(၆)ပါဵ၌ 

ထင်ရှာဵပဖေေ်ပ္ဒလာေသာ အာရဳု(၆)ပါဵ ရပု်နာမ်တရာဵမျာဵကုိ လွတမ်သွာဵရေအာင် 

တရေပ် ရှုမှတေ်ပဵေနသညဴ် မပပတ်အာဵထုတပ်ခင်ဵ ကာယိက ဝီရိယနှငဴ် ေေတသိက 

ဝီရိယတုိ္ဓကုိ ဆိလုို၏။ ‘ကာယိက ဝီရိယ’ဆိသုည်ကာဵ ပိုင်ဵပခာဵေသာနာရီမှ တေ်ေန့ 

တေ်ရကမ်ျှ မပျက်မကွက်ေေရေအာင် ထကကလဳု္ဓလဝီရိယကို ပပုမှုတည်ဵ။ ‘ေေတသိက 

ဝီရိယ’ ဆိသုည်ကာဵ ထင်ရှာဵပဖေေ်ပ္ဒေနေသာ ကမ္မဋ္ဌာန်ဵ အာရဳုမှ တပခာဵတပါဵေသာ 

အာရဳုသုိ္ဓ ေတိ်ကုိ မထွက်ေေရေအာင် ေကကာငဴ်ကကေိုက်ထုတ်ပခင်ဵ ငုိက်မျဉ်ဵမှု, မှိုင်ေငဵမှု, 

ေမဴေမာမှု မရိှေေရေအာင် မိမိေိတကုိ် ကမ္မဋ္ဌာန်ဵ အာရဳု၌ အတွင် ေေဴေဆာ်ပခင်ဵကုိ 

ဆိသုတည်ဵ။ ေလာကီပညာ, ေလာကုတ္တရာ ပညာတုိ္ဓပဖငဴ် အတူတကွပဖေေ်သာ ဝီရိယ 

ေခ္ဒသညဴ် သမ္မာဝါယာမပင်တည်ဵ။ ထုိဝီရိယသည် သတ,ိ ပညာ−ေေသာ အပခာဵ 



ေေတသိက်နာမ်တရာဵတို္ဓအာဵ မိမိတို္ဓဆုိင်ရာအလုပ်ကုိ လုပ်နုိင်ရန် ေထာက်ပဴဳအာဵေပဵ 

တတရ်ကာဵ လွန်ေွာ အေရဵကကီဵေပသည်။  

ဗုဒ္ဓမမတ်စွာနှငဴ် ဝီရိယ 

ပွငဴ်ေတာ်မူကကေသာ ဂဂေါဝါဠုသဲေုမက မျာဵပပာဵလှေသာ ဘုရာဵရှင်တိုင်ဵသည် ပါရမေီတာ် 

ပဖည်ဴေဉ် အေလာင်ဵေတာ်ဘဝတို္ဓ၌သာ ဝီရိယကို အာဵထုတေ်တာ်မူကကသည်မဟတု်ေချ။ 

ဘုရာဵပဖေမ်ညဴ်ေနာက်ဆုဳဵဘဝ၌လည်ဵ ေတာထွက်၍ အပခာဵသူမျာဵကျငဴ်နုိင်ခဲေသာ ဒကု္ကရ 

ေရိယအကျင်ဴကုိ ကျငဴ်ကကဳအာဵထုတမ်ှု ဝီရိယပပုေတာ်မူကက၏။ ဒကု္ကရေရိယအကျင်ဴကုိ 

ကျငဴ်ပပီဵ ဘုရာဵပဖေခ်ျနိန်ီဵ လတ်ေသာ် မဟာေဗာဓိပငရ်င်ဵ ၌ ကကဲခင်ဵအပ်ေသာ ပမက်အခင်ဵ 

ေပ္ဒတွင်ထုိင်၍ “ငါ၏အေရသာ ကကင်ဵလုိမူ ကကင်ဵေစ၊ အေကကာသာ ကကင်ဵလုိမူ ကကင်ဵေစ၊ 

အရိုဵသာ ကကင်ဵလိုမူ ကကင်ဵေစ၊ အေသွဵအသာဵအာဵလဳုဵ ခန်ဵ ေမခာကမူ် ခန်ဵ ေမခာကေ်စ၊ 

သဗ္ဗညုတဿာဏ်ေတာ်ကို မရလျှင် ဤေနရာမှ ငါမထ” ဟ၍ူ အဂေါေလဵပါဵရိှေသာ ဝီရိယ 

ကုိ ေဆာက်တည်ေတာ်မူကာ မဟာဝဇိရဝိပဿနာဿာဏ်ေတာ်ပဖင်ဴ ပဋိေ္စသမုပ္ပါဒကုိ် 

အဥဵပပု၍ ရပ်ုနာမ်ဓမ္မတို္ဓ၏ အနိေ္စ, ဒကု္ခ, အနတ္တ အပခင်ဵအရာကုိ ဆင်ပခင်သဳုဵသပ် 

ေတာ်မူသပဖငဴ် ဘုရာဵအပဖေေ်ရာက်ေတာ်မူ၏။ ဘုရာဵပဖေပ်ပီဵေသာ် ဢဿရိယ, ဓမ္မ, ယသ, 

သိရီ, ကာမ, ပယတ္တ−ဟေူသာ ဘုန်ဵ ေတာ်ေပခာက်ပါဵတို္ဓတင်ွ ပယတ္တဘုန်ဵေတာ် ဟသူည် 

တေ်ေလာကလုဳဵ ညွှတ်ရဳုဵကုိဵောဵ အာဵထာဵဖို္ဓရာ လွန်ေွာကကိုဵကုတ ် အာဵထုတေ်တာ်မူ 

သညဴ်ဂဏ်ု မဟုတပ်ါလာဵ။ ေန့ေရာညပါ (၂၄)နာရီတွင် (၂)နာရီမျှ အနာဵယူကာ ေဝေနယျ 

တို္ဓ၏အကျ ို ဵငှာ လွန်ေွာ အာဵထုတေ်တာ်မူေသာ ဘုရာဵရှင်တို္ဓ၏လဳု္ဓလဝီရိယကာဵ အဳဴချ ီဵ ၍ 

ကုန်ဖွယ်မရိှပါေပ။ 

ဗုဒ္ဓသာဝကနှငဴ် ဝီရိယ 

အဂေါေလဵပါဵရှိေသာ သမ္မပ္ပဓာန် ဝီရိယကိ ု အာဵထုတန်ိုင်လျှင် ရထုိက်ေသာတရာဵမျ ို ဵသာ 

မှန်ပါေေ၊ မရသမျှ ငါ မေန၊ မေပါက်သမျှ ငါ မေန၊ မေရာက်သမျှ ငါမေန၊ ဝီရိယကိ ု



မေလျာဴပပီဟု အရှင်ေသာဏမေထရ်, အရှင်ေက္ခုပါလမေထရ်တို္ဓကဴဲသုိ္ဓ ပဖေေ်သာ ဝါတွင်ဵ 

သဳုဵလပတ်လုဳဵ အိပ်မှုမရိှ၊ ထိုင်မှု ေကကြံသွာဵမှု နင်ဴှ အာဵထုတေ်သာ ဝီရိယမျ ို ဵသည် 

ေယာဂီမျာဵအတွက် လွန်ေွာအတုယူထုိက်သည်သာတည်ဵ။ ဣကဴဲသုိ္ဓ ပမတ်ေွာဘုရာဵ 

ထာဵေတာ်မူခဲေဴသာ ဝီရိယအပုိင်ဵအပခာဵကုိ ေသသညဴ်ေန့တိငု် ပပည်ဴမီှေအာင် အာဵထုတ်ပါ 

လျက် ေျာန်, မဂ်, ဖုိလ်တရာဵကုိ မရရှိနိင်ုခဲဴလျှင်သာ မရနုိင်သည်ဴ ေခတ်အခါဟူ၍၎င်ဵ, 

တိဟိတပု်ဂ္ဂိုလ် မဟုတဟ်၍ူ၎င်ဵ, ပါရမီမပပည်ဴေသဵဟ၍ူ၎င်ဵ ဆိထုိုက်၏။ 

အာဵထုတစ်ရာ သမ္မာဝါယာမ(၄)ပါဵ 

ေယာဂီသူေတာ်ေင်မျာဵ၏သန္တာန၌်ပဖေပ်ွာဵေေသငဴ်ေသာ အာဵထုတေ်ရာ သမ္မာဝါယာမ 

(၄)ပါဵဟူသည် (၁) ယခုဘဝတွင် မိမိသန္တာန၌် ပဖေဖ်ူဵကုန်ေသာ ဒေုရုိက်တရာဵတို္ဓကုိ 

ဣဘဝမှေ၍ ေနာင်ဘဝအဆက်ဆက်တို္ဓ၌ တေ်ရဳတေ်ဆေ်မျှ တဖန်မပဖေ်ရေအာင် 

မဂ္ဂင်ရှေ်ပါဵကုိ အာဵထုတပ်ခင်ဵ သမ္မာဝါယာမ၊ (၂) ယခုဘဝတွင် မိမိသန္တာန၌် မပဖေဖူ်ဵကုန် 

ေသာ်လည်ဵ ေနာင်ပဖေလ်တ္တဳ့ေသာ ဒေုရုိက်တရာဵတို္ဓကုိ အနုပါဒိေသသ နဗိ္ဗာနသုိ်္ဓ 

ေရာက်သည်ဴတုိင်ေအာင် ေနာင် မိမိသန္တာန်၌ တေ်ရဳတေ်ဆေ်မျှ ပဖေလ်ာပခင်ဵမရိှေအာင် 

မဂ္ဂင်ရှေ်ပါဵကုိ အာဵထုတပ်ခင်ဵ သမ္မာဝါယာမ၊ (၃) ယခုဘဝတွင် မိမိသန္တာန၌် မပဖေ်ဖူဵကုန် 

ေသဵေသာ အထက်အထက်ေသာ ဝိသုဒ္ဓိတုိ္ဓကုိ ယခုဘဝ၌ပင် မရ ရေအာင် မဂ္ဂင်ရှေ်ပါဵကုိ 

အာဵထုတပ်ခင်ဵ သမ္မာဝါယာမ၊ (၄) ယခုဘဝတွင် မိမိသန္တာန၌် ကျငဴ်သဳုဵေဆာက်တည် 

ေနေသာ ငါဵပါဵသီလ, အာဇီဝဋ္ဌမကသီလ−ဟေူသာ သီလဝိသုဒ္ဓိတရာဵကုိ ခိုင်ပမဲသညဴ် 

အပဖေသုိ်္ဓေရာက်၍ ေနာင်နိဗ္ဗာနရ်သညဴ်ဘဝတိငု်ေအာင် အေဉ်အပမဲတည်ေေပခင်ဵငှာ မဂ္ဂင် 

ရှေ်ပါဵကုိ အာဵထုတပ်ခင်ဵ သမ္မာဝါယာမ တို္ဓတည်ဵ။ 

 

 



ဝီရိယမဖစ်ေကကာင်ဵ(၁၁)ပါဵ 

ပါယ်ေဘဵဆင်မခင်၊ မမင်သည်အကျ ို ဵ၊ လမ်ဵရိုဵ လုိက်ရာ၊ ပိဏ္ဍာပစယ၊ ဒါယဇ္ဇဟ၊ု သတ္ထု 

မမတ်ဘိ၊ ဇာတိ မဟတ္တ၊ သမဗဟ္မစာရီ၊ မမီှလူပျင်ဵ၊ မီှတင်ဵ အာရဒ္ဓ၊ ဓိမုတ္တဟု၊ လုဳ့လ 

ပွာဵေကကာင်ဵ ဆယဴ်တစတ်ည်ဵ။ (ဆရာေတာ်ဦဵဗုဓ်) 

(၁) ပါယ်ေဘဵဆင်မခင် 

ငါသည် ဝီရိယကိုေလျာဴ၍ တရာဵအာဵမထုတဘ်ဲ ေပါ္ဓေပါ္ဓဆဆေနလျှင် ေသသည်ဴေနာက် 

အပါယ်ဘုဳသုိ္ဓ ေရာက်ချင် ေရာက်သွာဵလိမဴ်မည်၊ အပါယ်ေလဵဘဳုဵအနက် ငရဲသုိ္ဓကျပပနလ်ျှင် 

ေကကာက်ဖွယ်ေကာင်ဵေသာ နှိပ်ေက်ညှဉ်ဵဆဲပခင်ဵ အမျ ို ဵမျ ို ဵတို္ဓပဖင်ဴ ကကီဵောွေသာဒကု္ခကို 

ခဳောဵေနရေသာအခါ၌၎င်ဵ၊ တိရေ္ဆာနဘ်ဝသုိ္ဓေရာက်သွာဵ၍ ပုိက်ကွန်ေသည်တို္ဓပဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ 

ကာ လူအမျာဵ ပပုလုပ်သမျှ ခဳေနရေသာအခါ၌၎င်ဵ၊ ပပိတ္တာဘဝသုိ္ဓေရာက်၍ နေှေ်ပါင်ဵ 

မျာဵောွ ဘုရာဵတဆူ နငှဴ်တဆူအကကာဵ ရှည်လျာဵောွေသာ ကာလပတ်လုဳဵ ငတ်မွတပ်ခင်ဵ 

ေေသာ ဒကု္ခတို္ဓကုိ ခဳောဵေနရေသာအခါ၌၎င်ဵ၊ အသရူကာယ်ဘုဳသုိ္ဓေရာက်၍ အေတာင် 

ေပခာက်ဆယ,် အေတာင်ရှေ်ဆယ်ပမာဏရိှေသာ အရိုဵအေရမျှသာပဖေေ်သာ ခန္ဓာကုိယ် 

ကကီဵပဖင်ဴ ေလတုိက်, ေနပူေေသာ ဆင်ဵရဲဒုက္ခတို္ဓကုိ ခဳေနရေသာအခါ၌၎င်ဵ သမ္မပ္ပဓာန် 

ဝီရိယကိ ု အာဵထုတန်ိုင်ခွငဴ် မရှိပပီ။ ဘုရာဵသာသနာရှိေန၍ လူပဖေရ်ေသာ ယခုဘဝမှာသာ 

လျှင် အာဵထုတန်ိုင်ခွငဴ်ရှိသည်ဟူ၍ ဆင်ပခင်ေသာသူမှာ ဝီရိယတရာဵပဖေပွ်ာဵနိုင်ေပသည်။ 

(၂) မမင်သည်အကျ ို ဵ 

“ပျင်ဵရိေနေသာသူသည် သဳသရာဝဋ်မှ ကျွတ်လွတက်ာ ေလာကုတ္တရာမဂ်ဖိုလ်တရာဵတို္ဓကုိ 

မည်သညဴ်နည်ဵပဖငဴ်မျှ မရနုိင်၊ လဳု္ဓလဝီရိယ ေိုက်ထုတ်ေလဴရိှေသာသူသည်သာလျှင် ထုိ 

ေလာကုတ္တရာမဂ်ဖိုလ်တရာဵတို္ဓကုိ ရနိုင်သည်၊ သုိ္ဓပဖေ၍် ဝီရိယတရာဵသည် ရခဲလှေွာေသာ 



ေလာကုတ္တရာမဂ်ဖိုလ်တရာဵတို္ဓကုိ ရရိှနုိင်ပခင်ဵအကျ ို ဵရှိသည်”ဟ၍ူ ဝီရိယ၏အကျို ဵ 

အာနိသင်ကုိ ရှုပမင်ဆင်ပခင်ေပဵမှသာ ဝီရိယတရာဵပဖေပ်ွာဵနိုင်သည်။ 

(၃) လမ်ဵရုိဵလိုကရ်ာ 

“အလုဳဵေုဳေသာ ဘုရာဵ ပေေ္စကဗုဒ္ဓါ အရိယာသာဝက အရှင်ပမတ်တို္ဓသည် ဝီရိယတည်ဵ 

ဟေူသာ လမ်ဵေကကာင်ဵပဖင်ဴသာ ဘုရာဵအပဖေ ်ပေေ္စကဗုဒ္ဓါအပဖေ် အရိယာသာဝကအပဖေသုိ်္ဓ 

ေရာက်ေတာ်မူကက၏။ ဣလမ်ဵေကကာင်ဵကုိ ပျင်ဵရိသူတို္ဓ မလုိက်ပါနုိင်၊ လုဳ္ဓလဝီရိယေကာင်ဵ 

သူတို္ဓသာ လုိက်ပါနိုင်၏”ဟ၍ူ ဆင်ပခင်ေသာသူမှာ ဝီရိယတရာဵပဖေ်ပွာဵနိုင်ေပသည်။ 

(၄) ပိဏ္ဍာပစယ 

“ဆွမ်ဵအလှူရှင်မျာဵသည် ေကာင်ဵမှု၏အကျ ို ဵကကီဵပမတ်သည်ကိုသာ လိုလာဵ၍ လှူဒါန်ဵ 

ကက၏၊ ပမတ်ေွာဘုရာဵကလည်ဵ ဒါယကာတုိ္ဓ လှူေသာဆွမ်ဵကုိ ေပါ္ဓေပါ္ဓောဵ၍ ေပါ္ဓေပါ္ဓ 

ေနထုိင်ရန် ခွင်ဴပပုေတာ်မူသည်မဟုတ၊် ရဟန်ဵ တရာဵအာဵထုတက်ာ သဳသရာဝဋ်မှ 

လွတေ်ပမာက်ကကရန် ရည်သန၍်သာ ခွင်ဴပပုေတာ်မူပခင်ဵပဖေသ်ည်၊ ဣသို္ဓေသာဆွမ်ဵကုိ 

ပျင်ဵရိသသူည် ောဵပခင်ဵငှာ မထုိက်၊ လဳု္ဓလဝီရိယကကိုဵောဵအာဵထုတေ်သာသူသာ ောဵပခင်ဵ 

ငှာ ထုိက်၏” ဟ၍ူ မိမိရေသာဆွမ်ဵကုိ တရုိတေသ အေလဵထာဵေသာသူမှာသာ ဝီရိယ 

တရာဵပဖေပွ်ာဵနိုင်ေပသည်။ 

(၅) ဒါယဇ္ဇဟ ု

ပမတ်ေွာဘုရာဵထဳမှ သာဝကတို္ဓ ခဳယူရမည်ဴအေမွအနှေ်သည် သဒ္ဓါ သီလ သုတ ောဂ ပညာ 

ဟရိီ ကသတ္တပ္ပတည်ဵဟူေသာ သူေတာ်ေကာင်ဵဤေ္စာ ခုနေပ်ါဵတုိ္ဓပဖေ၏်။ ထိုသူေတာ်ေကာင်ဵ 

ဤေ္စာ ခုနေပ်ါဵကုိ ပျင်ဵရိသသူည် အေမွမခဳနုိင်၊ လဳု္ဓလဝီရိယရိှေသာသူသာလျှင် ရနိုင်၏ဟူ၍ 

ခဳယူရမည်ဴအေမွ၏ပမင်ဴပမတ်ပုဳကုိ ဆင်ပခင်ေသာသူမှာ ဝီရိယတရာဵပဖေ်ပွာဵနိုင်ေပသည်။  



(၆) သတ္ထု မမတ်ဘိ 

“ငါ၏ဆရာ ပမတ်ေွာဘုရာဵသည် ပမတ်ေတာ်မူလှ၏၊ ပဋိသေန္ဓေနေတာ်မူေသာအခါ, ေတာ 

ထွက်ေတာ် မူေသာအခါ, ဘုရာဵပဖေေ်တာ် မူေသာအခါ, ဓမ္မေကကာတရာဵဥဵ ေဟာေတာ် 

မူေသာအခါ, တိတ္ထိမျာဵကုိ နှိမ်နင်ဵရာ ေရမီဵ အေုဳအေဳု တန်ခိုဵ ပပာဋိဟာကုိ ပပေတာ် 

မူေသာအခါ, တာဝတိံသာနတ်ပပည်မှ သကေဿပပည်သုိ္ဓ ကကဆင်ဵေတာ် မူေသာအခါ, 

အာယုသခေါရလွှတေ်တာ် မူေသာအခါ, ပရိနိဗ္ဗာနေ်ေဳတာ် မူေသာအခါတို္ဓ၌ ေလာကဓာတ ်

ေကကာဝဠာေပါင်ဵ  တိက်ုတေသာင်ဵ တုန်လှုပ်ရ၏။ သင်သည် ဣမျှေလာက် ပမင်ဴပမတ်ေတာ် 

မူေသာ ပမတ်ေွာဘုရာဵ၏ သာဵေတာ် သမီဵေတာ် ေင်ေေ်ပဖေပ်ါလျက် သူေတာ်ေကာင်ဵ 

တရာဵကုိ အာဵမထုတ်ဘဲ ပျင်ဵရိေပါ္ဓတန်ေွာ ေနပခင်ဵငှာ ထိုက်တန်အဳဴေလာ”ဟ၍ူ နလဳုှဵ 

သွင်ဵ ဆင်ပခင်ေသာသူမှာသာ ဝီရိယတရာဵပဖေပ်ွာဵနိုင်ေပသည်။  

(၇) ဇာတိ မဟတ္တ 

“ငါသည် သာကီဝင်မင်ဵသာဵ ဘုရာဴသာဵေတာ်ဟေူသာ အမည်ကို ခဳယူကာ ရာဟုလာနှင်ဴ 

ငါသည် ညီအေ်ကုိပဖေလ်ျက် ဣမျှေလာက် အမျ ို ဵအနွယ်ပမင်ဴပမတ်ေသာသူသည် ေပါ္ဓေပါ္ဓ 

ဆဆေနပခင်ဵငှာမထုိက်၊ ေကာင်ဵပမတ်ေသာတရာဵကုိ အာဵထုတသ်င်ဴလှသည်”ဟု ဆင်ပခင် 

ေသာသူမှာ ဝီရိယတရာဵပဖေပ်ွာဵနိုင်ေပသည်။ 

(၈) သမဗဟ္မစာရီ 

“သင်၏သီတင်ဵသဳုဵေဖာ်ပဖေေ်တာ်မူကကသညဴ် အရှင်သာရိပုကတာ, အရှင်မဟာေမာဂ္ဂလ္လာန် 

တို္ဓသည်၎င်ဵ, ရှေ်ကျပိ်ေသာ မဟာသာဝကကကီဵတို္ဓသည်၎င်ဵ ေကာင်ဵပမတ်ေသာတရာဵကုိ 

အာဵထုတေ်တာ်မူကက၍ ေလာကုတ္တရာမဂ်ဖုိလ်တရာဵတို္ဓကုိ ထုိဵထငွ်ဵသိပမင်ေတာ်မူကက 

ေလပပီ၊ သင်သည် ထုိသီတင်ဵသဳုဵေဖာ် အရှင်ပမတ်တို္ဓ၏ ကျငဴ်ေဉ်လမ်ဵသုိ္ဓ လုိက်သငဴ်ေပ၏” 



ဟ၍ူ သီတင်ဵသဳုဵေဖာ်တို္ဓ၏ ပမငဴ်ပမတ်ပဳုကုိ ဆင်ပခင်ေသာသူမှာ ဝီရိယတရာဵပဖေပွ်ာဵနိုင်ေပ 

သည်။ 

(၉) မမီှလူပျင်ဵ 

ဝမ်ဵပပည်ဴေအာင်ောဵထာဵေသာ ေပါဵကကီဵေ မကဴဲသုိ္ဓ ကုိယ်ပဖင်ဴပပုလုပ်ဖွယ်, ေတိ်ပဖင်ဴ 

ပပုလုပ်ဖွယ်ဟူသမျှတို္ဓကုိ ေနွ့်လွှတက်ာ တလူဵလူဵ တလွန့်လွန့် အိပ်ပခင်ဵပဖငဴ် ပျင်ဵရိေွာ 

ေနေသာသူတို္ဓကုိ ေရှာင်ကကဉ်သူမှာ ဝီရိယတရာဵပဖေပ်ွာဵနိုင်ေပသည်။ 

(၁ဝ) မီှတင်ဵ အာရဒ္ဓ 

လဳု္ဓလဝီရိယ အာဵထုတပ်ခင်ဵရှိသည်ပဖေ်၍ အလုပ်ထဲမှာသာ ကုိယ်ေိတန်ေှပ်ါဵကုိ ေေလွှတ ်

ထာဵေသာပုဂ္ဂိုလ်တို္ဓကုိ မီှဝဲရေသာသူမှာ ဝီရိယတရာဵပဖေ်ပွာဵနိုင်ေပသည်။  

(၁၁) ဓိမုတ္တဟု 

ေလျာင်ဵ−ထိုင်−ရပ−်သွာဵ ဢရိယာပုထ်ေလဵပါဵတုိ္ဓ၌ပင် ဝီရိယအာဵထုတဖုိ်္ဓရနသ်ာ 

ညွှတ်ကုိင်ဵေသာေတိ်ရှိသူမှာ ဝီရိယတရာဵပဖေ်ပွာဵနိုင်ေပသည်။  

ဝီရိယမဖစ်မခင်ဵ အေမခခဳအေကကာင်ဵရင်ဵ 

ဝီရိယ၏အေပခခဳအေကကာင်ဵရင်ဵ မှာ ထိတလ်န့်ေကကာက်ရွဳ့ပခင်ဵ=သဳေဝဂတရာဵပင် ပဖေ၏်။ 

ထုိသဳေဝဂသည် (၁) ဆင်ေဘဵ ကျာဵေဘဵ ဓာဵေဘဵ လဳှေဘဵ−ေသည်တို္ဓေကကာငဴ် ေတိ်၏ 

တုန်လှုပ်ေကကာက်ရွဳ့ပခင်ဵ = ေတိ္တုကတာသ သဳေဝဂ (တရာဵကုိယ်အာဵပဖင်ဴ ေဒါသတည်ဵ။)၊ (၂) 

မေကာင်ဵမှုကုိ ပပုလုပ်ရန် ေကကာက်ရွဳ့တုန်လှုပ်ပခင်ဵ = ကသတ္တပ္ပ သဳေဝဂ (ကသတ္တပ္ပ 

ေေတသိက်တည်ဵ)၊ (၃) အကျ ို ဵအေကကာင်ဵတို္ဓကုိ ေကာင်ဵောွဆင်ပခင်ကာ ေပမာ်ပမင် 

ေကကာက်ရွဳ့ပခင်ဵ = ဿာဏသဳေဝဂ (သူေတာ်ေကာင်ဵမျာဵ သဳသရာဝဋ်ကုိ ေကကာက်ရွဳ့ပခင်ဵမျ ို ဵ 

တည်ဵ) ဟ၍ူ သဳုဵမျ ို ဵရှိရာ ဝီရိယပဖေ်ပခင်ဵအေကကာင်ဵရင်ဵ သဳေဝဂမှာ ဿာဏသဳေဝဂ 



သာတည်ဵ။ ဿာဏ်ပညာပဖငဴ် သဳသရာဒုက္ခေဘဵကုိ ေပမာ်ေတွဵဆင်ပခင်သပိမင် ေကကာက်ရွဳ့ခဲ ဴ

ပါလျှင် ထုိသဳသရာဒုက္ခေဘဵမှ လွတေ်ပမာက်ေကကာင်ဵတရာဵတို္ဓကုိ ေကာင်ဵောွ အာဵထုတ ်

မည်ပဖေ၏်။ 

 ထုိသုိ္ဓ ဿာဏသဳေဝဂအေပခခဳကာ ေယာဂီသည် “ေဖာင်ဵတယ်, ပိန်တယ်, ထိုင်တယ်, 

ထိတယ,် ပမင်တယ်, ကကာဵတယ်, ေကွဵတယ်, ဆန့်တယ်, ေတိ်ကူဵတယ်”ေသည်ပဖင်ဴ 

ဒါွရ(၆)ပါဵ၌ ထင်ရှာဵေပ္ဒလာေသာ အာရဳု(၆)ပါဵတုိ္ဓကုိ ေပ္ဒလာခိုက် လွတသွ်ာဵသည်ဟု 

မရိှေေရေအာင် ေကကာငဴ်ကကေိုက်ကာ ရှုမှတပွ်ာဵမျာဵေနပခင်ဵပဖငဴ် သမ္မာဝါယာမမဂ္ဂင်ကုိ 

ပဖေပွ်ာဵေေရ၏။ “ေယာဂီသည် နာွဵရိုင်ဵနှငဴ်တူသညဴ် ကိေလသာတို္ဓပဖင်ဴ ေပျာ်ေမွ့ေနသည်ဴ 

မိမိ၏ေိတ်ရုိင်ဵကုိ ခိုင်မာသညဴ်ကကိုဵနင်ဴှတူေသာ သတိပဖင်ဴ ချည်တိုင်နှငဴ်တူေသာ ကမ္မဋ္ဌာန်ဵ  

အာရဳု၌ ချည်ေနှာင်ကာ နင်ှတနဳငှဴ်တူေသာ ဝီရိယပဖင်ဴ မပပတ်မလတ် ရိုက်နှက်ဆုဳဵမေပဵရ၏” 

ဟ၍ူ ဘုရာဵရှင်က ဤပမာပပထာဵခဴဲေပသည်။ ဣသို္ဓသမ္မာဝါယာမ−ဟေုခ္ဒေသာ ဝီရိယသည် 

ေဗာဓိပက္ခိယတရာဵ(၃၇)ပါဵတွင် သမ္မပ္ပဓာနေ်လဵပါဵတည်ဵ။  

သမ္မပ္ပဓာန်ေလဵပါဵဆုိသည်မှာ 

ကိေလသာ အေုိဓာတ်မျာဵကုိ ပူေလာင်ေပခာက်ေသွ့ေေတတ်သညဴ် အာဵထုတမ်ှုကုိ 

သမ္မပ္ပဓာန် လဳု္ဓလဝီရိယဟေုခ္ဒ၏။ သမ္မပ္ပဓာန်သည် ကိေ္စအာဵပဖင်ဴ ေလဵပါဵရှိ၏။  

(၁) မပဖေ်ဖူဵေသဵေသာ အကသုိုလ်ကုိ မပဖေ်ေအာင် အာဵထုတပ်ခင်ဵကိေ္စ။  

သူတပါဵတုိ္ဓ၌ ကုိရုိနာဗိုင်ဵရပကဴဲ်သုိ္ဓ ကူဵေက်တတ်ေသာေရာဂါ ပဖေေ်နရင် မိမိမှာ ထိုကဴဲသို္ဓ 

ေရာဂါမပဖေရ်ေအာင် ေကကာငဴ်ကကေိုက်ရသကဴဲသုိ္ဓ သူတပါဵတွင် အကုသုိလ်ပဖေပွ်ာဵေနသည် 

ကုိ ပမင်ရ, ကကာဵရလျှင် မိမိ၌ ထိုသုိ္ဓေသာအကသုိုလ်မပဖေ်ေအာင် ေောငဴ်ေရှာက် အာဵထုတမ်ှု 

ကိေ္စေပတည်ဵ။  

(၂) ပဖေဖူ်ဵေသာအကသုိုလ်ကုိ မပဖေ်ေအာင် အာဵထုတပ်ခင်ဵကိေ္စ။  



မိမိမှာ မေတာ်တဆ ပဖေဖူ်ဵေသာအကသုိုလ်မျ ို ဵကုိ ေနာက်ထပ ် မပဖေေ်အာင် ေကကာငဴ်ကက 

ေိုက်ပခင်ဵေပတည်ဵ။ “လွန်ကျူဵ, ဆူပွက်, မျ ို ဵမပျက် သဳုဵချက်ကိေလသာ” ဟဆုိသုညဴ် 

အတုိင်ဵ ဣေနရာ၌ တကယ်မပဖေ်ေသဵေသာ်လည်ဵ အေကကာင်ဵညီညွတ်လျှင် ပဖေန်ိုင်ေသာ 

မျ ို ဵမပျက်သညဴ် အနသုယကေိလသာကုိလည်ဵ ပဖေေ်နရိှေနေသာ အကသုိုလ်ဟု ဆိရုေပ 

မည်၊ ထုိသုိ္ဓ ပဖေန်ိုင်ေသာ အနုသယ အကသုိုလ်ကိေလသာကုိလည်ဵ ပဖေခ်ွငဴ်မရေအာင် 

အာဵထုတပ်ခင်ဵမျ ို ဵတည်ဵ။ ပမင်တိုင်ဵ ကကာဵတိငု်ဵ ေတွ့တိင်ုဵ သိတိုင်ဵ မပပတ်ရှုမှတ်ေနေသာ 

ေယာဂီအတွက် အာရဳုတွင်ကိန်ဵ၍ပဖေ်ေသာ အာရမ္မဏာနုသယကေိလသာ အကသုိုလ် 

သည် ပဖေခ်ွင်ဴမရဘဲ ကင်ဵေနပပီဵ အရိယာမဂ်ေရာက်ေသာအခါ သဳသရာတေလျှာက် 

မိမိသန္တာန၌် ကိန်ဵဝပ်လာေသာ သန္တာနာနုသယ ကိေလသာ အကသုိုလ်လည်ဵ ကင်ဵပငိမ်ဵ 

သွာဵေတာဴ၏။ ဣကဴဲသုိ္ဓ ရိုဵရိုဵအကသုိုလ်လည်ဵ မပဖေရ်ေအာင် အနသုယအကုသုိလ်လည်ဵ 

မပဖေ်ရေအာင် အာဵထုတရ်မည်ဟု ဆိလုိုေပသည်။ 

(၃) မပဖေဖူ်ဵေသဵေသာ ကုသုိလ်ကုိ ပဖေေ်အာင် အာဵထုတပ်ခင်ဵကိေ္စ။ 

ဒါနကုသုိလ်, သီလကုသုိလ်, ဘာဝနာကုသုိလ် မပဖေ်ဖူဵေသဵလျှင် ပဖေေ်အာင် အာဵထုတ် 

ရေပမည်။ အထူဵအာဵပဖင်ဴ ဝိပဿနာကုသုိလ် မပဖေ်ဖူဵေသဵလျှင် ပဖေေ်အာင် အာဵထုတရ်န် 

လုိအပ်သကဴဲသုိ္ဓ အေပုိင်ဵ ဝိပဿနာဿာဏ်မျှသာ ပဖေဖ်ူဵေသဵလျှင် အထက်ပုိင်ဵ ဝိပဿနာ 

ဿာဏ် ပဖေေ်အာင်လည်ဵ အာဵထုတရ်ေပမည်။ အေရဵကကီဵဆုဳဵ မှာ အရိယာမဂ်ကုသုိလ်မျာဵ 

ပဖေေ်အာင် ဝိပဿနာရှုမှတ် အာဵထုတရ်န်ပဖေေ်ပသည်။ 

(၄) ပဖေဖူ်ဵေသာ ကုသုိလ်ကုိ တည်ေနေအာင် တိုဵ ပွာဵေအာင် မဂဖ်ိုလ်အထိပပည်ဴေဳုသွာဵ 

ေအာင် အာဵထုတပ်ခင်ဵကိေ္စ။ 

မီဵပွတေ်ယာကျ်ာဵကဴဲသုိ္ဓ မပပတ်မလတ် တရေပ် ဝိပဿနာရှုမှတ်ေနေသာ ေယာဂီသည် 

ပဖေပ်ပီဵေသာ ဝိပဿနာကုသုိလ်မျာဵ တည်တဳဴတိုဵ ပွာဵေအာင် အာဵထုတေ်နပခင်ဵပဖေ၍် 

အရိယာမဂ်ကုသုိလ်မျာဵလည်ဵ ပပညဴ်ေုေဳအာင် အာဵထုတေ်နသည်ဟ ုဆိရုေပသည်။ 



မမင်ရရာမှာ၊ ကိေလသာ၊ ကိန်ဵကာမဖစ်နိငု်သည်။ 

မမင်တိုင်ဵမတှ်ရှု၊ ကိေလစု၊ ကိန်ဵမှု ပယ်သင်ဴသည်။ 

အဆင်ဵမမင်လျှင်၊ ချစဖ်ွယ်ထင်၊ ထိုတွင်ေမဴေလသည်။ 

သာယာတပ်စဲွ၊ ခဳစာဵမမဲ၊ စတိ်ထဲသိမ်ဵလျက်တည်။ 

အဆင်ဵဆိင်ုရာ၊ ေဝဒနာ၊ မျာဵစာွ ပွာဵေတာဴသည်။ 

ေလာဘစည်ကာဵ၊ ေဒါသပွာဵ၊ ဗျာမျာဵ စတိ်ပန်ဵသည်။ 

ဤနည်ဵမဖင်ဴပဲ၊ မေမပာင်ဵလဲ၊ ဆင်ဵရဲရှာသူမည်။ 

ဆင်ဵရဲကုိသာ၊ ရှာသမှူာ၊ ေဝဵစွာ နဗိ္ဗာန်မပည်။ 

အဆင်ဵမမင်က၊ အမှတရ်၊ ရာဂကင်ဵေတာဴသည်။ 

မတပ်မက်ဘဲ၊ ခဳစာဵမမဲ၊ စတိ်ထဲ မသိမ်ဵမပီ။ 

မှတသိ်လျက်ပင၊် မမင်လည်ဵမမင်၊ ထ့ုိမပင် ခဳစာဵသည်။ 

သ့ုိပါေသာ်လည်ဵ၊ ဝဋ်ဆင်ဵရဲ၊ ကုန်မမဲကုန်ခန်ဵသည်။ 

ဤနည်ဵမဖင်ဴသာ၊ ေယာဂမီှာ၊ မှတ်ကာ ကျငဴ်ရသည်။ 

မမင်တိုင်ဵ ရှုမှတ၊် ဆင်ဵရဲသတ်၊ နီဵ ကပ် နဗိ္ဗာန်မပည်။ 

သမ္မပ္ပဓာနေ်လဵပါဵပဖေ်ပွာဵပုဳမှာ ဝီရိယပဖင်ဴ မပပတ်အာဵထုတေ်နေသာ ေယာဂီသည် 

ေရှဵကပဖေဖ်ူဵေသာ အကသုိုလ်မျ ို ဵတို္ဓကုိလည်ဵ ပယ်နုိင်၏၊ ေနာက်ထပ ် အကသုိုလ်အသေ် 

မျာဵလည်ဵ ပဖေခ်ွင်ဴမရ မပဖေန်ိုင်ေပ၊ ထို္ဓပပင် မပဖေဖူ်ဵေသဵေသာ ဝိပဿနာကုသုိလ်မျာဵ 

လည်ဵ ရှုမှတတုိ်င်ဵ ပဖေပ်ွာဵတိုဵ ပွာဵေေ၍ ေဆာက်တည်ထာဵေသာသီလကုသုိလ်, ရရိှထာဵ 



ေသာ သမာဓိကုသုိလ်မျာဵလည်ဵ တိုဵ ပွာဵလာ၏။ ဝိပဿနာဿာဏ်ရငဴ်သနပ်ပည်ဴေဳုေသာအခါ 

တေ်သဳသရာလဳုဵ မရဖူဵေသဵေသာ မဂ်ကုသုိလ်မျာဵကုိ ပဖေပ်ွာဵေေေလ၏။ ထို္ဓေကကာင်ဴ 

ဒါွရ(၆)ပါဵ၌ ထင်ရှာဵေပ္ဒလာေသာ အာရဳု(၆)ပါဵတုိ္ဓကုိ ေပ္ဒလာခိုက် လွတသွ်ာဵသည်ဟု 

မရိှေေရေအာင် ေကကာငဴ်ကကေိုက်ကာ ရှုမှတပွ်ာဵမျာဵတိငု်ဵ သမ္မပ္ပဓာန်ကိေ္စေလဵခုလဳုဵ ပပီဵေီဵ  

သွာဵပခင်ဵသည် ခန္ဓာကုိယ်ေတာင်ပို္ဓကကီဵကုိ အဆက်မပပတ်တူဵ ဆွကာ တန်ဖိုဵမရိှသည်ဴ 

အရာမျာဵကုိ ဖယ်ရှာဵကာ ဘဝခန္ဓာ၏အနှေ်သာရမျာဵကုိ ရှာေဖွေနပခင်ဵဟု ဆိရုေပသည်။ 

 

 


