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အနတ္တသာသနာ

န မာ အနတ္တ ဓမ္မ ဒသကဿ ဗဒ္ဓဿာတိ။
ဗဒ္ဓြမတ်စွာ သာသနာသည် "အနတ္တ " သာသနာ
ပတည်း။ အ ကာင်း သာ်ကား ဘရားပွင့် သာ်လည်း
ကာင်း၊ မပွင့် သာ်လည်း ကာင်း အနိစ္စနှင့်ဒက္ခတိ ့မှာ
သာသနာပ၌လည်း အ မဲ ရှိ န ပသည်။ "အနတ္တ "မှာမူ
ကား ဘရားပွင့် တာ်မူ သာ သာသနာတွင်းမှသာ ြဖစ် ပ
နိင် က သာတရားမျိုး ြဖစ် သာ ကာင့် ပတည်း။
ထိ ့ြပင် အနိစ္စနှင့်ဒက္ခအတွက်ဆိလ င် ဘရားပွင့်ဘိ ့
ပင် မလိ၊ အ ကာင်း သာ်ကား လာက၌ ဘရားမပွင့် ပ
သည့် အနိစ္စနှင့်ဒက္ခတိ ့မှာ ရှိနှင့် က ပီးသား ြဖစ် သာ
ကာင့် ပတည်း။
ထိမှတပါး အနိစ္စနှင့်ဒက္ခကိ သိရကာမ နှင့် "အတ္တ
ဒိ ိ"ကိ မပယ်နိင် သး၍ မဂ်ဖိလ်ကိ မရနိင် သး၊ အနတ္တ
ကိသိြမင်မှ အနတ္တ လက္ခဏာ ကာင်း ကာင်းထင်မှ အတ္တ
ဒိ ိကိ ပယ်နိင်၍ မဂ်ဖိလ်ကိ ရနိင် သာ ကာင့် ပတည်း။
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"အတ္တဒိ ပ
ိ ယ် သာမဂ်"
လာကတ္တ ရာဘက်မှာ မဂ် လးပါး၊ ဖိလ် လးပါး
ဟရှိရာ ရှးဦးစွာ သာ သာတာပတ္တ ိမဂ်မှာ အတ္တ ဒိ ိကိ
ပယ်သတ် သာ မဂ် ပတည်း။ ထိ ့ ကာင့် (ဒိ ိဝိစိကိစ္ဆာ
ပဟာ နန ပဟီနာ ပါယဂမ နာ သတ္တ ခတ္တ ုပရ မာ သာ
တာပ န္နာနာမ ဟာတိ) ဟသဂဟအ ကထာ၌ ဆိ၏။
အဓိပ္ပါယ်မှာ-အနိစ္စ၊ ဒက္ခ၊ အနတ္တ ြဖစ် သာ ဒက္ခ
သစ္စာ ရပ် နာမ်ခန္ဓာကိပင် "ငါ့ကိယ်"အတ္တ ဟ ယူမှား သာ
သက္ကာယဒိ ိနှင့် ြဗဟ္မာဘန်ဆင်း၍ ြဖစ်တယ်ဆိတာလဲ
ဟတ်မှန် လသ လာဟ ယမှားတဲ့ဝိစိကိစ္ဆာကိ ပယ်ြခင်း
ြဖင့် ပယ်အပ် ပီး သာ အပါယ် လးပါးသိ ့ သွားြခင်းရှိ သာ
လူနတ် အ ရာအ နှာ ခနစ် ကိမ်ပဋိသ န္ဓ နြခင်း အတိင်း
အရှည်ရှိ သာ အပါယ်လွတ်တရားရ သာတာပန်အစစ်
အြဖစ်သိ ့ ရာက် လ တာ့သည်ဟ ဆိလိ ပသည်။

"သာသနာပ အနိစန
္စ င
ှ ဒ
့် က္ခ"
ထိ ့ ကာင့်ပင် (ဟတ္ထ တာ ဟိ တဋ္ဍ ကဝါ သရ
ကဝါ ကိ သ္မဉ
ီ ိ္စ ဒဝဝါ ပတိတွာ ဘိ န္န အ ဟာ အနိစ္စန္တိ
ဝဒန္တိ။ ပ ။ဣဒ ပန တ အနိစ္စလက္ခဏ ဒ ဿတီတိ ဝဒိ
တဗ္ဗ)ဟ သ မ္မာဟအ ကထာ အာယတနဝိဘင်း ဆ မူ
နပါတ် ၄၆ ၌ ဖွင့်ြပထား၏။
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မှာထားချက်။ ။ဤပါဠိကိ မဘတ်ချင်လ င် မဘတ်တတ်
လ င် ကျာ်လွန်သွားပါ။ အဓိပ္ပါယ်-ဘာသာြပန် စသည်တိ ့
ကိသာ ဘတ်ပါ၊ ရှ ့ကိလည်း နည်းတူမှတ် လ။ ပါဠိ
အြပည့်အစလိက ဘာ်ြပထား သာ ကျမ်းညန်းမှာ ကည့်
ရပါ လ။
ဘာသာြပန်-အနိစ္စ၊ ဒက္ခ၊ အနတ္တ လိ ့ လက္ခဏာ ရးသးပါး
ရှိရာ အနိစ္စလက္ခဏာ ထင်လွယ် ြမင်လွယ်သည်ကိ ြပဆိ
ပါဦးအ့။
၁။ လက်မှအိးငယ်-ခွက်ငယ်သည်လည်း ကာင်း၊ တစ
တခ သာ ဝတ္ထ ုပစ္စည်းသည် လည်း ကာင်း၊ လွတ်ကျ၍
ကွဲသည်ရှိ သာ် (ဪ)အနိစ္စ-မ မဲပါတကားဟ ယာင်
ယမ်း၍ ြပာဆိမိတတ် ကကန်၏။ ဤသိ ့ အနိစ္စလက္ခဏာ
သည် ထင်ရှား၏။
၂။ တဘန် ဒက္ခလက္ခဏာ ထင်လွယ်ြမင်လွယ်သည်ကိ
ြပဆိဦးအ့။ ခန္ဓာကိယ်အတ္တ ဘာ၌ အိင်းအနာ၊ သွးစနာ
စသည်တိ ့သည် ပါက် သာ်လည်း ကာင်း၊ သစ်ငတ် ဆူး
ြငာင့်စသည်တိ ့သည် တိက်မိ ထိးမိ စူးမိ သာ်လည်း
ကာင်း (ဪ)ဒက္ခ ဆင်းရဲလှပါတကားဟ ယာင်ယမ်း
၍ ြပာဆိမိတတ် ကကန်၏။ ဤသိ ့ ဒက္ခလက္ခဏာသည်
ထင်ရှား၏။
၃။ ထင်ရှား သာ အနိစ္စ-ဒက္ခမှတပါး မထင်ရာှ းအနတ္တ ကိ
ြပဆိဦးအ့။ အနတ္တ လက္ခဏာမှာ မထင်ရှားပါ။ ပညာမျက်
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စိ ကန်းသည်ကိ ြပု၏။ ကာင်းစွာ မထင်ရှား၊ ထိးထွင်း၍
သိနိင်ခဲ၏။ မိမိကိယ်၌က အ တာ်အသင့် သိ သာ်လည်း
မိမိသိသလိ မိမိသ ဘာကျသလိ သူတပါးတိ ့ကိ သိ အာင်
သူတပါးတိ ့သ ဘာကျ အာင် သ ဘာ ပါက် အာင် ြပာ
နိင်ခဲလှ၏။

"ဘရားြဖစ်ြဖစ်-မြဖစ်ြဖစ်"
ဆိခဲ့ ပီး သာ အနိစ္စနှင့်ဒက္ခတိ ့သည် ဘရားပွင့်
သာ်လည်း ကာင်း၊ မပွင့် သာ်လည်း ကာင်း အ မဲတမ်း
ထင်ရှားရှိ န ကကန်၏။

"ဘရားပွငမ
့် သ
ှ ာ အနတ္တလက္ခဏာ"
အနတ္တ လက္ခဏာသည်ကား ြမတ်စွာဘရားတိ ့ ပွင့်
တာ်မူြခင်းကိ ကင်း၍ မထင်နိင် ပ။ ဘရားြမတ်စွာ ပွင့်
တာ်မူလာမှသာ ထင်နိင် ပသည်။ သာသနာပ အခါ
ကာလမှာဆိလ င် အနိစ္စနှင့်ဒက္ခကိသာ ြပာြပနိင် ကတာ၊
အနတ္တ ကိ တာ့ မ ြပာနိင် ကပါ၊ တန်ခိး ကီးကန် သာ အာ
န ဘာ် ကီးကန် သာ ဘရားအ လာင်း တာ် သရဘဂ
ရ သ့၊ အရကရ သ့အစရှိ သာ ရ သ့ပရဗိဇ်ဆရာ ကီးတိ ့
သည်လည်း အနိစ္စ ဒက္ခဟူ၍သာ ဟာြခင်းငှာ တတ်နိင်
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ကကန်၏၊ အနတ္တ ဟူ၍ကား
နိင် ကကန်။

ဟာြခင်းငှာ မတတ်စွမ်း

"မဂ်ဖလ်
ိ ရကန်ရာ၏"
ထိစကားမှန်၏။ အကယ်၍သာ ထိသရဘဂ အရ
ကရ သ့ ကီးတိ ့သည် အနတ္တ ကိ ဟာြခင်းငှာ စွမး် နိင်
ကန်ြငားအ့။ တရားနာ လာ ရာက် ကကန် သာ ပရိသတ်
တိ ့သည် မဂ်ဖိလ်ကိ ထိးထွင်း၍ သိနိင်သည် ြဖစ်ရာ၏။
ဝါ - မဂ် ပါက် ဖိလ် ပါက် နိဗာ္ဗ န်ကိ ရာက်နိင်ရာ၏။

"ဘရားရှငတ
် ိ ့၏အရာသာ ြဖစ်၏"
အမှန်မှာ - ဤအနတ္တ လက္ခဏာကိ ပညတ်ြခင်း
သည်၊ ဝါ - ဟာ ြပာနိင်ြခင်းသည် တစတ ယာက် သာ
ဘရားရှင်မှတပါး သာသူတိ ့၏အရာ မဟတ် ပ။ အလးစ
ကိ အကန်သိ သာ ဘရားရှင်တိ ့၏သာလ င် အရာ ပ
တည်း။
"အနိစ္စ-ဒက္ခ-အနတ္တတိ ့ြဖင့် ြပရ၏"
ဤလိပ၊ အနတ္တ သည် အ ကာင်း ကာင့် မထင်
ရှား၊ ထိ ့ ကာင့် ြမတ်စွာဘရားသည် အနတ္တ ကိ ြပ တာ်မူ
လိသည်ရှိ သာ် အနိစ္စ၏အစွမ်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ဒက္ခ၏
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အစွမ်းြဖင့်လည်း ကာင် အနိစ္စ-ဒက္ခနှစ်ပါးစတိ ့၏အစွမ်း
ြဖင့်လည်း ကာင်း ြပ တာ်မူ၏ဟ အ ကထာဆရာတိ ့
မိန် ့မှာ တာ်မူခဲ့ က ပသည်။

"အနည်းငယ် ထင်ရာှ း စဦးအ့"
ြပဆိခဲ့ ပီးတိင်း လက္ခဏာ ရး သးပါးတိ ့တွင် ရှ ့
ြဖစ် သာ အနိစ္စနှင့်ဒက္ခ လက္ခဏာနှစ်ပါးတိ ့မှာ အ တာ်
အသင့် သိသာထင်ရှားတယ် ထားဦး တာ့၊ နာက်ဆး
ြဖစ် သာ အနတ္တ လက္ခဏာမှာကား မထင်ရှား၊ လွန်စွာ
ြမင်နိင်ခဲ့လှ ပသည်။ အ ကာင်း သာ်ကား ပညတ်မဘက်
ပရမတ် သက်သက် ြဖစ် သာ ကာင့်လည်း ကာင်း၊ သတ္တ
ဝါ တိ ့၏ခန္ဓာအတွင်းသားထဲမှာ ပဋိသ န္ဓမှ စတိ သ န ့
သိ ့ ကျ အာင် ဥပါဒ် ီ ဘင် အစဉ်မြပတ် ထပ်ကာထပ်ကာ
စပ်ကာစပ်ကာ လျင် သာအဟန်ရှိ သာ
ရယဉ်ပမာ
မြပတ်မစဲ ထပ်တလဲလဲ လျင်စွာလျင်စွာ ြဖစ်ပျက် န ကတဲ့
ြဖစ်ပျက်မနား ရပ်နာမ်သခါရတရားတိ ့ကိ ခန္ဓာအတွင်းသိ ့
ဉာဏ်သွင်းကာ သမာဓိမျက်မှန် သမာဓိမှန် ြပာင်း၊ ဝါ ဝိပဿနာဉာဏ်အြမင်မှန်ြဖင့် အဘန်ဘန်စူးစိက်၍ ကည့်
ရတတ်မှသာ ြဖစ်ဆဲ ရပ်နာမ် ပစ္စုပ္ပန်တိ ့၏ မျက်စိ
တမှိတ်စာမ မခိင် မဲ သာ အနိစ္စအချက်၊ ြဖစ်ပျက်မစဲ
တသဲသဲ နှိပ်စက်အပ် သာ ဒက္ခအချက်၊ မြဖစ်မပျက် စရန်
အစိးမရ အလိသိ ့မလိက် အ ကိုက်သိ ့ မပါ စနိင် သာ
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ကာင့် အဆိပါ ြဖစ်ပျက်မနားတဲ့တရား တွထဲမာှ ဘာ
တခမ နိစ္စသခအတ္တ သာရ အနှစ်အသားဟူက ြမူမ မပါ
ြမူမ မရှိ အနှစ်လးလး မရှိသဉ်း သာ သည အနတ္တ
အချက်တိ ့ကိ ဉာဏ် တွ ့ဉာဏ်ြမင် ြဖစ်မှသာ ရပ်နာမ်ဓမ္မ
သခါရတိ ့၏အနိစ္စမျိုး ဒက္ခမျိုး အနတ္တ မျိုး အမှန်စင်စစ်
ဧကန်ြဖစ်၏ဟ သိြမင်ဆးြဖတ်နိင်ရမ သာ ရှိ သးသည်။
ထင်ကား မထင်နိင် က သး ပ။

"သိတာနှင့် ထင်တာ-တြခားစီပါ"
ရပ်နာမ်ဓမ္မ သခါရဆိတာ အနိစ္စမျိုး ဒက္ခမျိုး
အနတ္တ မျိုးဟ သိရက တာ့ စာသင်ဘူး စာ ကည့်ဘူး
တရားနာဘူးလ င် သိနိင်ပါ၏။ ထင်၍ တာ့ မ နပါ၊ ခန္ဓာ
အတွင်းကိ ဉာဏ်သွင်းကာ ဝိပဿနာဉာဏ်ြဖင့် (ဘာဝိ
တာ ဗဟလီကတာ) ကိမ်ဘန်များစွာ ပွားများ အားထတ်
ကည့်မှသာ (ဉာဏဒဿန)ဝိပဿနာဉာဏ်မျက်စိနှင့် ြမင်
ရတဲ့တရား (ဉာဏဖသန)ဝိပဿနာဉာဏ်ဝမှ တွ ့ရတဲ့
တရား၊ ဉာဏ် တွ ့ ဉာဏ်ြမင်ြဖစ် န၍ အာ သဝန ပစ္စည်း
ကိရ သာ ကာင့် မိမိခန္ဓာကိယ်ထဲမှာ နိစ္စ သခ အတ္တ ဟူက
မရှိလးလး ဆိတ်သဉ်း န သာ အနိစ္စဓမ္မ ဒက္ခဓမ္မ အနတ္တ
ဓမ္မသဘာဝတိ ့ကိ လှလှတဲ့တဲ့ သိြမင်လာတဲ့အခါမှစ၍
တနွယ်ငင် တစင်လးပါ ဆိသလိ မိမိခန္ဓာက ဆက်သွယ်
ကာ
လာကတခလး ကီးကိပါ အနတ္တ တး အနတ္တ ခဲ
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အနတ္တ အစအပ အနတ္တ အသိက်အအ ကီးဟ ဘွားဘွား
ကီး ပါ လာ ကီး ထင်ြမင်လာနိင် သာ ကာင့် ပတည်း။
ထိ ့ ကာင့် သိတာနှင့်ထင်တာ တြခားစီပါ၊ ကျမ်း
ဂန်တိ ့၌လည်း အနိစ္စလက္ခဏ ဇာနာတိ ဒက္ခလက္ခဏ
ဇာနာတိ အနတ္တ လ က္ခဏ ဇာနာတိ ဟမရှိပါ။ အနိစ္စ
လက္ခဏ ဥပ ာတိ၊ ဒက္ခလက္ခဏ ဥပ ာတိ၊ အနတ္တ
လက္ခဏ ဥပ ာတိဟူ၍သာ ရှိပါသည်။
ထိသိ ့မိမိထင် စကာ သူတပါးတိ ့ကိ ထင် အာင်
ြမင် အာင် ဟာ ြပာဘိ ့ရာမှာ အခက်တမျိုးပင် ြဖစ်၍
နြပန်သည်။ သာမန်လူသား မဆိထားဘိ၊ ဘရား လာင်း
သရဘဂ၊ အရကရ သ့ဆရာ ကီးတိ ့ သာ်မလ
ှ ည်း အနိစ္စ
နှင့်ဒက္ခကိသာ
ဟာြပနိင် ကသတဲ့။ အနတ္တ ကိ တာ့
မ ဟာြပနိင် ကဘူးတဲ့။ အကယ်၍သာ ထိဆရာ ကီးတိ ့
သည် ထိအခါက အနတ္တ ကိ ထင် အာင် ြမင် အာင်
ဟာြပနိင်ပါက လာ ရာက် က သာ တရားနာပရိသတ်
တိ ့သည် မဂ်ဖိလ်ကိ ထိးထွင်း၍ သိရာ၏ဟဆိ သာ
ကာင့် အနိစ္စနှင့်ဒက္ခကိ ထင်ရြမင်ရနှင့် တာ့ မဂ်ဖိလ်
မရ သးပါ၊ အနတ္တ ကိ ထင်ြမင်မသ
ှ ာ မဂ်ဖိလ်ကိ ရနိင်ရာ
၏ဟဆိရာကျ ဆိရာ ရာက်သည်ကိလည်း လး လးစား
စား မှတ်သားထိက် ပသည်။ ကီး ကီးမားမား သတိထား
က လ။
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"အနိစ္စ ဒက္ခြဖင့် အနတ္တကိ ြပသည်"
ထိ ့ ကာင့် ဘရားြမတ်စွာ စိ န္တယျာသည် အနတ္တ
ကိ ဟာလိတဲ့ခါ အနိစ္စ-ဒက္ခတိ ့ကဲ့သိ ့ တိက်ရိက်ဦးတိက်
ဟာ တာ်မမူဘဲ ထင်ရှား သာ အနိစ္စြဖင့်လည်း ကာင်း၊
ဒက္ခြဖင့်လည်း ကာင်း၊ အနိစ္စ-ဒက္ခနှစ်ပါးစတိ ့ြဖင့် လည်း
ကာင်း၊ အနတ္တ ကိ သိ အာင် ဟာ တာ်မူရ လသည်။
ဘရားရှင်၏အလိ တာ်မှာ အနိစ္စနှင့်ဒက္ခကိ ဟာ
တာ်မူလိရင်း မဟတ် ပ၊ အနတ္တ ကိသာ ဟာ တာ်မူ
လိရင်းြဖစ်သည်။ အ ကာင်း သာ်ကား သာတာပတ္တ ိ
မဂ်မှာ ဆိလ င် အနတ္တ ဟ ကာင်း ကာင်းထင်မှသာ အတ္တ
အယူပျက်၍ သာတာပတ္တ ိမဂ်သိ ့ ရာက်နိင်မည်ြဖစ် သာ
ကာင့် ပတည်း။ အ ကာင်းကား အမိက် မှာင်ကိ
အလင်း ရာင်နှင့်ဖျက်မှ ပျက်သကဲ့သိ ့ အတ္တ ဒိ ိအယူမှား
အမိက် မှာင်ကိ အလင်း ရာင်နှင့်ဖျက်မှ ပျက်သကဲ့သိ ့
အတ္တ ဒိ ိအယူမှား အမိက် မှာင်ကိ အနတ္တ အယူမှန်
အလင်း ရာင်နှင့်ဖျက်မှ ပျက် သာ ကာင့် ပတည်း။

"ကွငး် ဆက် ပါင်းကူး"
ထိ ့ ကာင့် ဘရားြမတ်စွာ စိ န္တယျာသည် အနတ္တ
ကိ ထင်နိင် ြမင်နိင် အာင် ကွင်းဆက် အ နအားြဖင့်
လည်း ကာင်း၊
ပါင်းကူးအ နအားြဖင့်လည်း ကာင်း၊
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ပရမတ်ရပ်နာမ်အစစ်အမှန်တိ ့၏ လက်ဖျစ်တတီးအတွင်း
ရပ်တိ ့၏က ဋငါး ထာင် ကျာ်၊ နာမ်တိ ့၏ က ဋတသိန်း
ကျာ် ြဖစ်၍ ပျက် က သာ အနိစ္စအချက်ကိ ဉာဏ်
သက်ဝင်လာလ င် ြဖစ်ပျက်မစဲ တသဲသဲ နှိပ်စက်၍ န သာ
ဒက္ခအချက်ကိလည်း ဉာဏ်သက်ဝင်လာ လ တာ့သည်။
ထိမှဆက်သွယ်၍ အ မဲတ စ မ မဲဆင်းရဲ နှိပ်စက်၍ န
သည်တိ ့ကိ မဲ အာင် ချမ်းသာ အာင် မနှိပ်စက်ရ အာင်
မည်သူမှ အစိးမရ မည်သူ ့အလိကိမှ မလိက်၊ မည်သည့်
အ ကိုက်သိ ့မှ မပါ စနိင် သာ ဘာတခမှနိစ္စသခ အတ္တ သာ
ရအနှစအ
် သားဟူက မရှိလးလး ဆိတ်သဉ်း၍ န သာ
(သည တာ၊ အဿာမိက တာ၊ အဝသဝတ္တ န တာ၊ အတ္တ
ပဋိပက္ခ တာ)ဆိတဲ့အနတ္တ လက္ခဏာ ဘွားဘွား ကီး ပါ
လာ ကီး ပ လွင် ထင်ရှားလာ ပ တာ့သည်။

"ကွငး် ဆက် ပါင်းကူးပ"
၁။ ဘာ့ ကာင့် မ မဲရသလဲ(ဟတွာ အဘာဝ တာ အနိစ္စ
နာမ)နှင့်အညီ ြဖစ် ပီး၍ မရှိ ပျက်စီး လ သာ ကာင့်
တည်း။
၂။ ဘာ့ ကာင့် ဆင်းရဲရသလဲ (အဘိဏှသမ္ပိဠိန တာ
ဒက္ခနာမ)နှင့်အညီ ြဖစ်ြခင်း ပျက်ြခင်းြဖင့် နှိပ်စက် သာ
ကာင့်တည်း။
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၃။ ဘာ့ ကာင့် အလိသိ ့မလိက်သလဲ (အဝသဝတ္တ န တာ
အနတ္တ နာမ)နှင့်အညီ အလိသိ ့ မလိက် သာ ကာင့် ပ
တည်း။
မ မဲတာ-အနိစ္စ၊ မ မဲလိ ့ ဆင်းရဲနှိပ်စက်တာ-ဒက္ခ၊
မဲ စလိ ချမ်းသာ စလိတဲ့ အလိသိ ့ မလိက်တာ-အနတ္တ ၊
ဤလိ ဤပကွငး် ဆက် ပါင်းကူး ဆက်သွယ် ကသည်။

" လှ လှာ်-ဥပမာ"
ဥပမာဆိရ သာ် ဤမှာဘက်ကမ်း၌ ချည်ထား
သာ ကိုးကိ မြဖည် မြဖုတ်ဘဲ လှကိ လှာ်ပါက ထိမှာ
ဘက်ကမ်းသိ ့ မ ရာက်နိင်။ ဤမှာဘက်ကမ်း၌ ချည်ထား
သာ ကိုးကိ ြဖည်ြဖုတ်၍ လှာ်ပါက လှသည် ထိမှာ
ဘက်ကမ်းသိ ့ ရာက်နိင်သကဲ့သိ ့ ဤဥပမာ၌ ဤမှာဘက်
ကမ်းနှင့်ြဖစ်ပျက်ဆိတဲ့ လာကသည် တူ၏။ ထိမှာဘက်
ကမ်းနှင့် မွး သလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သည်တူ၏။ ြမစ် ချာင်း
ကီးနှင့်သသရာ တူ၏။ လှနှင့်လူ နတ် ြဗဟ္မာ သတ္တ ဝါ
သည် တူ၏ ဤမှာဘက်ကမ်း၌ ချည်ထား သာ ကိုးနှင့်
အတ္တ ဒိ ိ သက္ကာယဒိ သ
ိ ည် တူ၏။(ဤကား-ဥပမာ)
ထိတူပမာ အတ္တ ဒိ ိ သက္ကာယဒိ ိ ကိုးကိ ဝိ
ပဿနာဉာဏ် မဂ်ဉာဏ်ြဖင့် မြဖည် မြဖုတ်ဘဲ ဝိပဿနာ
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လှကိ လှာ်ပါက နိဗာ္ဗ န်တည်းဟူ သာ ထိမှာဘက်ကမ်း
သိ ့ မ ရာက်နိင်။
အနတ္တ လက္ခဏာ ကာင်း ကာင်းထင် အာင် ဝါ
သခါရ ပက္ခာဉာဏ် ရင့်သန်၍ သိခါပတ္တ ဝ ာနဂါမိနီ
ဝိပဿနာဉာဏ်ြဖင့် အတ္တ ဒိ ိ သက္ကာယဒိ ိ ကိုးကိ ြဖည်
ြဖုတ်၍ ဝိပဿနာ လှကိ လှာ်ပါလ င် မွး သလွတ်
သည့်နိဗ္ဗာန်တည်းဟူ သာ ထိမှာဘက်ကမ်းသိ ့ လွယ်ကူ
ချမ်းသာစွာ ရာက် လ တာ့သည်ဟဆိလိ ပသည်။
(ဤကား ဥပ မယျတည်း)
(မှတ်ချက်)ဤမှာဘက်ကမ်းဆိသည်မှာ မိမိ န သာ ကမ်း
ကိ ဆိလိသည်။ ထိမှာဘက်ကမ်းဆိသည်မာှ မိမိ န သာ
ကမ်း၏တဘက်ကမ်းကိ ဆိလိသည်။ အ ကင်းသိသာ ပီ။
ထိ ့ြပင် အနိစ္စနှင့်ဒက္ခ လာက၌ ထင်ရှား၍ အနတ္တ
မထင် ရှားပကိ မူလပ ာသအ ကထာ အလဂဒ္ဒူပမ
သတ် ဆ မူနပါတ် ၂ဝ-၌လည်း (အနိစ္စဒက္ခဉ္စ ပါကဋ
အနတ္တ ာ နပါကဋ ပရိ ဘာဂ ဘာဇနာဒီသဟိ ဘိ န္နသ
အ ဟာ အနိစ္စန္တိ ဝဒန္တိ။ အ ဟာ အနတ္တ ာတိ ဝတ္တ ာနာမ
နတ္ထ ။ိ ပ ။ဣဒဟိ အနတ္တ လက္ခဏနာမ အဝိဘူတ ဒဒ္ဒသ
ဒပ္ပညာပန ဒ ဿတိ)ဟ ဖွင့်ြပထားပါသည်။ ပါဠိအြပည့်
အစလိလ င် ၄င်း၌ ကည့်ပါ။

12

ebook is created by www.ShanYoma.Org

ဘာသာြပန် - အနိစ္စသည်လည်း ကာင်း၊ ဒက္ခသည်လည်း
ကာင်း၊ ထင်ရှားပါ၏။ အနတ္တ သည်ကား မထင်ရာှ းပါ။
မှန်၏။ န ့စဉ်သး ဆာင် န က သာ အိးခွက်-ပန်းကန်
စသည်တိ ့သည် မ တာ်တဆ လက်က လွတ်ကျ၍ ကွဲ
သည်ရှိ သာ် (ဪ)အနိစ္စ-မ မဲပါတကားဟ
ယာင်
ယမ်း ပီး ြပာဆိမိတတ် ကကန်၏။ (ဪ)အနတ္တ အစိး
မရပါတကားဟူ၍ကား ယာင်ယမ်း၍ သာ်မှ ြပာဆိ က
သူ မရှိ ပ။ မိမိခန္ဓာကိယ်၌ အိင်းအနာ စသည်တိ ့သည်
ပါက်ကန် သာ်လည်း ကာင်း၊ သစ်ငတ် ဆူး ြငာင့်တိ ့
သည် တိက်မိ ထိးမိ စူးမိ သာ်လည်း ကာင်း၊ (ဪ)
ဒက္ခ-ဆင်းရဲပါတကားဟ ယာင်ယမ်း၍ ြပာဆိမိတတ်
ကကန်၏။ (ဪ)အနတ္တ အစိးမရပါတကားဟူ၍မူကား
ယာင်ယမ်း၍ သာ်မှ ြပာဆိ ကသူ မရှိသ လာက်ရှားလှ
ပ၏။ အ ကင့် ကာင့် ဤအနတ္တ လက္ခဏာသည် မထင်
ရှား ြမင်နိင်ခဲ ပညတ်နိင်ခဲ သိနိင်ခဲလှ၏။ ထိ ့ ကာင့်
အနတ္တ ကိ ြပလိသည်ရှိ သာ် ြမတ်စွာဘရားသည် အနိစ္စ၏
အစွမ်းြဖင့် လည်း ကာင်း၊ ဒက္ခ၏အစွမ်းြဖင့် လည်း
ကာင်း၊
အနိစ္စ-ဒက္ခနှစ်ပါးစတိ ့၏အစွမ်းြဖင့်လည်း
ကာင်း ြပ တာ်မူရ လသည်ဟ ဆိလိ ပသည်။
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"အိးကွဲ-အနိစန
္စ င
ှ ဆ
့် းူ စူး-ဒက္ခ"
ဤအ ကထာအရ အနိစ္စနှင့်ဒက္ခမှာ ထင်ရာှ းတယ်
ဆိ စကာမူ တကယ့်ပရမတ် ရပ်နာမ်အစစ်အမှန်တိ ့၏
အနိစ္စ-ဒက္ခ မဟတ် ပ။ အိးကွဲ-အနိစ္စနှင့်ဆူးစူး ဒက္ခ
လာက်သာ ထင်နိင် လသည်။ ဒါဟာ ပညတ်အနိစ္စ-ဒက္ခ
ပဲ။ အနတ္တ ကိ တာ့ ပညတ်အနတ္တ တာင် ယာင်ယမ်း၍
ြပာဆိသူ မရှိ က။ ဤမ အနတ္တ လက္ခဏာ မထင်ရာှ းဟ
ဆိလိသည်။
ဆိလိရင်းမှာ မ မဲလိ ့ ကွဲတာ၊ ကွဲလိ ့ ဆင်းရဲတာ၊ မဲ
အာင် မဆင်းရဲ အာင် အစိးမရတာ အနတ္တ ၊ အဲဒါက
(အနပါဒိ က)အနိစ္စ ဒက္ခ အနတ္တ ဘဲ သက်ရိှ(ဥပါ
ဒိ က)ရပ်၌ကား အနိစ္စလဲ ထင်နိင်ခဲ ဒက္ခလဲ ထင်နိင်ခဲ၊
အနတ္တ ဆိတာက တာ့ သာ၍ သာ၍ ကဲဟဆိလိသည်။

"ဝိမတ္တရ
ိ သ ကိ လသာမှ လွတြ် ခင်းကိစ"္စ
ဘရားြမတ်စွာ စိ န္တယျာသည်
ဝ နယျ ကာ
သတ္တ ဝါတိ ့အား ရင်ဝယ် မွးဘွား ရာဟလာသားနှင့် မြခား
တမူ အလားတူ ထား၍ ဟာ ကား တာ်မူ သာ တရား
ဒသနာတိ ့သည်ကား…
၁။ ဓမ္မခန္ဓာအားြဖင့် (၈၄ဝဝဝ)ရှစ် သာင်း လး ထာင်
14
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၂။ အဂါအားြဖင့် ၉-ပါး
၃။ နိကာယ်အားြဖင့် ၅-ပါး
၄။ ပိဋကတ်အားြဖင့် ၃-ပါး
၅။ ဓမ္မဝိနယအားြဖင့် ၂-ပါး
၆။ ဝိမတ္တ ိရသအားြဖင့် ၁-ပါးတည်းသာ ရှိသည်ြဖစ်ရာ
ဘရားြမတ်စွာ၏အလိ တာ် အရှိဆးမှာ အလးစ သာ ကိ
လသာတိ ့မှ လွတ် ြမာက်ြခင်း အရဟတ္တ ဖိလ်ဟ ဆိအပ်
သာ ဝိမတ္တ ိရသတခတည်းကိသာ အလိရှိဆးြဖစ်သည်။
အ ကာင်း သာ်ကား အလးစ သာ ကိ လသာ
တိ ့မှ လွတ် ြမာက်ြခင်း ခ သာ ဝိမတ္တ ိရသ အရဟတ္တ
မဂ်ကိ ရမှသာ ဒက္ခခပ်သိမ်း ချုပ်ြပတ် ငိမ်းတဲ့ ဇာတ်သိမ်း
ရာမှန် ြပည်နိဗ္ဗာန်သိ ့ ရာက်၍ အ ငိမ်း ကီး ငိမ်း အ အး
ကီး အးနိင် က သာ ကာင့် ပတည်း။

"အနတ္တထင်မှ နိဗာ္ဗ န်ရ"
ဤအရဟတ္တ မဂ်ကိလည်း အနာဂါမိမဂ်ကိ ရမှ၊ ဤ
အနာဂါမိမဂ်ကိလည်း သကဒါဂါမိမဂ်ကိရမှ၊ ဤသကဒါ
ဂါမိမဂ်ကိလည်း သာတာပတ္တ ိမဂ်ကိရမှ၊ ဤ သာတာ
ပတ္တ မ
ိ ဂ်ကိလည်း အနတ္တ လက္ခဏာ ကာင်း ကာင်း ကီး
15
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ထင်မှသာ ရာက်နိင် ရနိင် ပမည်။ အ ကာင်းအကျိုး
ဆက်သွယ်၍ န သာ ကာင့် ပတည်း။

" သာတာပန် အရိယာ"
ထိ ့ ကာင့်ပင် ကျမ်းတတ်အ ကျာ်အ မာ် နိင်င
ကျာ် လယ်တီဆရာ တာ် ကီး ရးသား သာ "အနတ္တ
ဒီပနီကျမ်း "နပါတ် ၈၁-၌လည်း "အနတ္တ လက္ခဏာ
ကာင်း ကာင်း ထင်ြမင်ပါလ င် အတ္တ ဒိ ိ သက္ကာယဒိ ိ
အ ကင်းမဲ့ ချုပ် ငိမ်း သာ သာတာပတ္တ ိမဂ်သိ ့ ရာက်၏၊
သာတာပန် အရိယာအြဖစ်သိ ့ ရာက် လ တာ့၏"ဟ
ဘာ်ြပထား တာ်မူသည်။

"အနတ္တသာသနာ ငါး ထာင်သာ"
ဆိလိရင်းမှာ "အနတ္တ လက္ခဏဝိနာ ဗဒ္ဓုပ္ပါဒါ ယဝ
ပညာယတိ" ဟူ သာ သ မ္မာဟအ ကထာအရ ဘရား
ြမတ်စွာ ပွင့် တာ်မူတဲ့အခါ သာသနာတွင်းမှာသာ အနတ္တ
လက္ခဏာထင်နိင် ကာင်း၊ သာသနာပမှာ အနတ္တ လက္ခ
ဏာ မထင်နိင် ကာင်းကိ ြပဆိထားသြဖင့် သာသနာ
တွင်းမှာသာ အနတ္တ လက္ခဏာ ထင်နိင်ြမင်နိင် ပီး အတ္တ ဒိ ိ
သက္ကာယဒိ ိတရားဆိးတိ ့ကိ အလဲထိး အ သသတ်၍ အ
ပါယ်လွတ်တရားအရ သာတာပန်စ သာ အရိယာများ
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ြဖစ်နိင် ကသည်။ သာသနာပမှာဆိလ င် အနတ္တ လက္ခဏာ
မထင်နိင် က၍ မဂ် ဖိလ် မရနိင် က ပီဟ စကားကျသည်။
(ဝါ )အတ္တ ာပတ္တ အ
ိ နက် ရာက်သည်(ဝါ )ဆိရာကျ-ဆိရာ
ရာက်သည်။

"ယခသာသနာ ၂၄၈၈-သာ ကျန် တာ့သည်"
ဤအနတ္တ သာသနာသည်လည်း အ ကထာဆရာ
တိ ့၏ ဘာ်ြပချက်အရ ငါး ထာင်မ သာ ရှိသည်။ ဤငါး
ထာင်လည်း ယခအခါ ငါး ထာင်လးလး မရှိ တာ့ပါ။
၂၅၁၂-ကန်လွန၍
် ၂၄၈၈-သာ ကင်းကျန် တာ့သည်။ ထိ
၂၄၈၈-သည်လည်း မိမိပိင်သာသနာ မဟတ်၊ အများပိင်
သာသနာသာြဖစ်သည်။ ကိယ်ပိင်သာသနာမှာ မိမိမ သမီ
ကာလအတွင်းမ သာ ြဖစ်၍ နည်းပါး တိ တာင်းလှ ပ
သည်။
အ ကာင်း သာ်ကား လက်ရှိဘဝတွင် အနတ္တ
ဉာဏ် မရ၍ အတ္တ ဒိ ိ သက္ကာယဒိ ိတိ ့ကိ မပယ်သတ်နိင်
မီအတွင်း စတိစိတ်ကျ၍ မ တာ်တဆ အပါယ်သိ ့ ကျသွား
ပါ က ကျန်ရှိ သာသာသနာမှာ မိမိနှင့်ဘာမ မသက်ဆင်
ိ
တာ့ ပီ။
အ ကာင်း သာ်ကား အပါယ်သိ ့ တခါကျလ င်
ဘဝ ရာ ထာင်၊ ကမ္ဘာရာ ထာင်ပင် ကာ ညာင်း သာ်
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လည်း လူ ့ဘဝ နတ် ဘဝကိ ရရှိဘိ ့ရာ အလွန် ဝးကွာ န
သာ ကာင့် ပတည်း။
ထိ ့ ကာင့် လက်ရှိဘဝ မိမိရရှိ န သာ သာသနာ
အတွင်း အနတ္တ ဉာဏ် အလင်း ရာင် ပါက်၍ အတ္တ မှာင်
ပျာက်ကွယ် ပီး မဂ် ပါက်ဖိလ် ပါက် နိဗ္ဗာန် ရာက်
နိဗ္ဗာန်ဝင် ြဖစ်နိင် ကရန် ဝိပဿနာအလပ်ကိ သူ ့ထက်ငါ
အားထတ် ကဘိ ့ရာ (ရင်ဝလှစူး ထိပဦ
် းမီး လာင်)ကဲ့သိ ့
အ ရး ကီးလှသည့်အြဖစ်ကိ ြပဆိလိရင်း ြဖစ် ပသည်။
မှတ်ချက်။
။ဤမ နှင့်ပင် အနတ္တ ဉာဏ် မျက်လး မပွင့်
သးလ င် ယခင် ဒိ ိဝိသဒ္ဓိစခန်းကိ လှမ်း၍ ကည့်ရပါ
လဦး။
သတ္တယ
ိ ာ ဝိယ ဩမ ဌာ၊
ဒယှမာ နာဝ မတ္တ က၊
သက္ကာယဒိ ပဟာနာယ၊
သ တာဘိကု္ခ ပရိဗ္ဗ ဇ။
( ဒဝတာသယတ်ပါဠိ)
သတ္တ ယ
ိ ာ၊ လှမြဖင့်။ ဩမ ဌာ၊ ရင်ဝ၌ အထိး
ခရ သာ။ ပရိ သာ၊ ယာက်ျားသည်။ တ သတ္တ ၊ ထိလှ
ကိ။ ခိပ၊္ပ ဆာလျင်စွာ။ အဗ္ဗူဟနတ္ထ ာယ၊ နတ်ယူြခင်းငှာ။
ဝါယမတိယထာ၊ လ ့လ ကိုးကတ် အားထတ်ရဘိသကဲ့သိ ့
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လည်း ကာင်း။ မတ္ထ က၊ ဦး ခါင်းထက်၌။ ဒယှမာ နာ၊
မီး လာင် သာ။ ပရိ သာ၊ ယာက်ျားသည်။ တ အဂ္ဂ၊ ထိ
လာင် သာမီးကိ။ ခိပ၊္ပ ဆာလျင်စွာ။ နိဗ္ဗာပနတ္ထ ာယ၊
ငိမ်းသတ်ြခင်းအကျိုးငှာ။ ဝါယမတိဣဝ၊ လ ့လ ကိုး
ကတ်အားထတ်ရသကဲ့သိ ့လည်း ကာင်း၊ တထာ၊ ထိ ့အ
တူ။ ဝါ ၊ ထိ ့ထက်မက။ ဘိက္ခု၊ ရဟန်းသည်။ ဝါ ၊ ဒိ ိ
မကွာ ပဂ္ဂိုလ်မှာလ င် လူတွင် စ ကာ နတ်မှာ သိ ကား
မိဃ်းဖျားြဗဟ္မာ ြဖစ်တပါလည်း ခန္ဓာ ပိုကွဲ ကသိလ်စဲက
ဖာက်လွဲပါယ်ရွာ ရာက် မဲသာတည်းဟ ဘးကိရ တတ်
သာသူသည်။ သက္ကာယဒိ ၊ ဒက္ခသစ္စာ ရပ်နာမ်ခန္ဓာ
ကိပင် ငါ့ကိယ်အတ္တ ဟ သိမှားြမင်မှား ယူမှား သာ သက္ကာ
ယဒိ ိတရားဆိး ကီးကိ။ ပဟာနာယ၊ ဝိပဿနာဉာဏ်
အြမင်မှန်ြဖင့် ပယ်သတ်ြခင်း အကျိုးငှာ။ သ တာ၊ ကီး
ကီးမားမား သတိတရားြဖင့် စ့ စ့ငင သတိြပု၍။ ပရိဗ္ဗ
ဇ၊ ဘယ်ခါမလပ် သတိချပ်၍ ဝိပဿနာအလပ်ကိ အား
ထတ်ကျင့် ကရာသတည်း။

ဆာင်ပဒ်များ
၁။ ဒိ ိသက္ကာယ မကွာသမ လးဝအပါယ် ရာက်ဦးမယ်၊
နင်ဝယ် သတိထား။ သိ ့အလား ကာင့် ဘရားြမတ်စွာ
စိ န္တယျာက ရင်ဝလှစူး ထိပဦ
် းမီး လာင်၊ မ ရှာင်အဟတ်၊
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နာက်မဆတ်ဘဲ၊ အားခဲရမည့်အ ရးကိ (သတ္တ ယ
ိ ာဝိယ
ဩမ ဌာ)ဟ ဟာ တာ်မူခဲ့ လသတည်း။
၂။ ဒိ ိသက္ကာယ၊ တဒဂပဟာန်၊ ပယ်စွန် ့ြပန်၊ စူဠ သာ
တာပန်။
၃။ သမ စ္ဆဒ၊ ပယ်စွန် ့က၊ မဟာ သာတာပန်။
ဘစဉ်စ အရိယာ၊ ဝိသာခါ အနာထပိဏ်တိ ့လိ ြဖစ်
ရမည် မလွဲပါတကား။(သဲြဖူ-လယ်တီ ရး)

"အတ္တခတပ် ကီး"
ဤလိဤပ ၃၁-ဘ စ ကဝဠာအနန္တ သက်ရှိသတ္တ ဝါ
မှန်သမ အ ကီးဆး ရာဟအသူရိန်နှင့်၊ အငယ်ဆးသန်းဥ
သန်းဖျ ကမျဉ်းနီ ကာင် အဆးကျ အာင် ဘယ်သူမှ အစိး
မရ။ ဘယ်သူ ့အလိကိမှ မလိက်။ ဘယ်သူ ့အ ကိုက်ကိမ
မပါ ။ ကအား လျာ်စွာ ြဖစ်ချိန်ကျ ြဖစ်၍ ပျက်ချိန်ကျ
ပျက် ကရ သာ အနတ္တ သ ဘာတရားချည်း မှန်ပါလျက်
ဤအနတ္တ သည် ဘာ့ ကာင့် မထင်ရှားသလဲ။ ဘာ့ ကာင့်
ြမင်နိင်ခဲသလဲ၊ ဘာ့ ကာင့် ထိးထွငး် ၍ သိနိင်ခဲသလဲ
ဆိတဲ့အ မး၌ တိတိကျဉ်းကျဉ်း ဆိလိရင်းတွင် ြဖဆိရပါ
လ င် (အတ္တ ကာဗာ) အတ္တ ခတပ် ကီးဟာ ကမ္ဘာ ပ တွင်
လွနစ
် ွာ ကျာ် ကား န သာ (ဆီးဖရိတ်)စကာပူခတပ် ကီး
တိ ့ထက် အဆတရာမက သာလွန်၍ ခိင်လ တာင့်တင်း
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လှ သာ ကာင့် အနတ္တ မ ပါက်နိင်ဟ
မည်မထင်။

ြဖဆိလ င် လွဲလှ

"အတ္တအစ ကမ္ဘာဦးက"
ဤအတ္တ အယူမှားကား ဘယ်အချိန် ဘယ်အခါ
ကာလမှစ၍ မှားခဲ့တာလဲ ဆိတဲ့အ မးရဲ ့အ ြဖကိ အ မက်
အကျဉ်းမ ြဖဆိပါဦးမည်။
(အ ြဖကား)ကမ္ဘာ့တထွာ ဓမ္မတာအတိင်း မီး ရ
လဆိတဲ့ကမ္ဘာဖျက်တရား ၃-ပါးတိ ့တွင် တပါးပါး ဖျက်၍
ပျက် ပီးလ င် ထးစအတိင်း ကမ္ဘာသစ်တည်လာြပန်တဲ့
အခါ
ဗာဓိပင် နရာမှစ၍ လူ ့ဘ နတ်ဘ ြဗဟ္မာဘဟ
အစဉ်အတိင်း တည်လာြပန် မဲ ဓမ္မတာ ြဖစ် လသည်။

"ဧကစ္စ သဿတဒိ ိ အစ"
ထိတွင် ရူပ-၁၆ ဘ၌ ြဗဟ္မပါရိသဇ္ဇ ြဗဟ္မ
ပ ရာဟိတာ မဟာြဗဟ္မာဟ တြပင်တည်းတည် န သာ
ပ မဈာန် သးဘတိ ့တွင် မီးဖျက်တဲ့ကမ္ဘာ၌ အထက်
အဘဿရဘမှ အသက်ကန်ြခင်း ကကန်ြခင်း ကာင့်
မဟာြဗဟ္မာဘ၌ မဟာြဗဟ္မာ ကီးသည် ရှးဦးစွာ ြဖစ် ပ
လာသည်။
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ထိမဟာြဗဟ္မာ ကီးသည် ရှးဦးစွာ အ ဖာ်မပါဘဲ
တဦးတည်းသာ ြဖစ် ပ လာ သာ ကာင့် ကာလှမက
ကာြမင့်လာတဲ့အခါ ငီး ငွ ့ြခင်း ပျင်းရိြခင်း လွန်စွာ ြဖစ်
ပ လာ၍ ငါမှတပါး သာ ြဗဟ္မာများ ြဖစ် ပ လာလ င်
ကာင်း လစွဟ စိတ်အ က ြဖစ်တဲ့အတိင်းဘဲ အထက်
ြဗဟ္မာဘမှ အသက်ကန်ြခင်း ကကန်ြခင်း ကာင့် နာက်
ထပ် ြဗဟ္မာတစ် ယာက် ပ ပါက်လာြပန် လသည်။
ထိအခါ ရှးဦးစွာ ြဖစ် ပ လာ သာ ြဗဟ္မာ ကီး
သည် " ဟာ…ငါ၏စိတ်အ က ကာင့် ြဗဟ္မာတ ယာက်
ပ ပါက်လာသည်"ဟ အထင်ရှိ နသည်။ (ဝါ )အ
ြခာက်တိက် ကား နသည်။ နာက်မှ ရာက်ရှိလာ သာ
ြဗဟ္မာကလည်း "ငါမြဖစ် ပ လာမီ ဤြဗဟ္မာ ကီး ရှိ န
နှင့် ပသည်၊ ငါတိ ့၏အရှင်တည်း။ သူတပါးတိ ့သည် နှပ
ိ ်
စက်ြခင်းငှာ မတတ်နိင်။ စင်စစ် အလးစကိ သိြမင်နိင်၏။
အလိသိ ့ လိက် စတတ်၏။ အစိးရ၏။ ငါတိ ့ကိ ြပုြပင်
တတ်၏။ ငါတိ ့ကိ ဘန်ဆင်းတတ်၏။ အထူးသြဖင့် ချီး
မွမ်းအပ်၏။ စီရင်တတ်၏။ ဈာန်သမာပတ်၌ လ့လာ၏။
ြဖစ် ပီး ြဖစ်ဆဲ သာသတ္တ ဝါတိ ့ကိ ဘန်ဆင်းအပ်ကန်၏
မဟတ်မမှန်ဘဲ အထင်အြမင်နှင့်လပ် က၍ ယူမှားမိ လ
သည်။ (ဝါ )မဟတ်မဟပ် လပ် က၍ ပလီလိက်ြပန်သည်။
မှတ်ချက်။
။ နာက်မှ ြဖစ် ပ လာ သာ ြဗဟ္မာသည်
ရှးဦးစွာ ြဖစ် ပ နှင့် သာ ြဗဟ္မာက ဘန်ဆင်း၍ ြဖစ်
သည် မဟတ်ပါ။ အမှန်မှာ ကဘန်ဆင်းတာ ကစီမတာ
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ကြပုြပင်တာပါ။အ ကာင်း ကာင့် ြဖစ်တဲ့အကျိုးတရား
ဟ သိပါ။
" နာက် မွး အရင် သ"
ထိ နာက်မှ ရာက် သာ ြဗဟ္မာသည် ရှးဦးစွာ
ရာက်နှင့် သာ ြဗဟ္မာ ကီးနှင့် သက်တမ်းမတူ သာ
ကာင့် နာက် မွး အရင် သဆိတဲ့စကားလိ အရင်
စ တ၍ လူ ့ြပည်မှာ ြဖစ်လာသည်။ လူ ့ြပည်၌ြဖစ် သာ်
လည်း ြဗဟ္မာြပည်က လာသူြဖစ်၍ အိမ်ရာမ ထာင် ရ သ့
ရဟန်းြပု ပီး ကမ္မ ာန်းကိ စီးြဖန်းသြဖင့် ဈာန်အဘိ
ညာဏ်ကိ ရရှိ ပီး မိမိ၏ြဖစ်ရပ်အလးစကိ အဘိညာဏ်
ြဖင့် ကည့်ရသည်ရှိ သာ် ြဗဟ္မာ ကီး၏စိတ်အ ကြဖစ်
တဲ့အတိင်း
မဟာြဗဟ္မာဘ၌
ြဖစ်ခဲ့ရသည်ကိလည်း
ကာင်း၊ မဟာြဗဟ္မာ ကီး မ သမီ မိမိက အရင် သ ပီး လူ ့
ြပည်၌ ြဖစ်လာသည်ကိလည်း ကာင်း သိရှိ ပီး နာက် ထိ
ြဗဟ္မာ ကီး သအ့ သာအချိန်ကာလကိ အဘိညာဏ်ြဖင့်
ကည့်ရြပန်ရာ မိမိအဘိညာဏ် န ့ သာ ကာင့် မသိမြမင်
နိင်ဘဲြဖစ် နရာ ဤြဗဟ္မာ ကီးကား ဘာက်ြပန်ပျက်စီး
ြခင်း မရှိ၊ မအိ မ သ အ မဲ နရ၏။ ငါမှစ၍ အလးစ သာ
သတ္တ ဝါတိ ့ကား ဘာက်ြပန်ပျက် စီးရကန်၏။ ဤမဟာ
ြဗဟ္မာ ကီး စိတ်အလိအတိင်း ြဖစ် ကရကန်၏စသည်ြဖင့်
ရှ ့၌ဆိခဲ့ ပီးအတိင်း မှား သာအယူကိ ယူ ပီးလ င် ထိ
ရ သ့ တိတ္ထိ ကီးသည် လာ ကီးကား မဲ၏။ အြခား သာ
သတ္တ ဝါတိ ့ကား မ မဲဟူ သာ (ဝါ )အချို မ
့ ဲ၊ အချို ့မ မဲ
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ဟူ သာ "ဧကစ္စ သဿဒိ ိအယူမှား"သည် ထိအခါကာလ
ကစ၍ တ လာကလး ပျ ့နှ ့သွား လ တာ့၏ဟ သတ်
သီလက္ခန်ပါဠိ တာ် ြဗဟ္မဇာလသတ်၌ ဘရား ဟာ တာ်
မူချက် ရှိသည်။

နာက်ဆက်တဲွ"အတ္တ"အယူမာှ း
ဤကမ္ဘာ လာက ကီးနှင့် သတ္တ ဝါအနန္တတိ ့ကိ ဤ
မဟာြဗဟ္မာ ကီး ဘန်ဆင်းသည်ဟူ သာ အယူမှားသည်
လူ ့ြပည် လာက၌ ကမ္ဘာဦးကပင် တကမ္ဘာလး အနှ ့အြပား
ြပန် ့ပွားခဲ့ရာ နာက် ခတ်လူတိ ့လက်ထက်မှာ ဤမဟာ
ြဗဟ္မာ ကီးသည် သတ္တ ဝါတိ ့ကိ ဘန်ဆင်းသည့်ကာလ
မိမိကိယ်မှ အစိတ်တစိတ် အနည်းငယ်ကိ ယူ၍ သတ္တ ဝါတိ ့
၏ကိယ်တွင်း၌ ထည့် ပးလိက်သည်။ မီးကျီခဲ ကီးမှ ထွက်
သာ မီးဖွားကဲ့သိ ့ ြဖစ် သာြဗဟ္မာ ကီး၏အစိတ်သည် ဤ
သတ္တ ဝါ၏ကိယ်တွင်း၌ ရှိ သာ ကာင့် ြမင်ြခင်း၊ ကား
ြခင်း စ သာ အမကိစ္စတိ ့ကိ ပီး စနိင်သည်။ သိ ့ရာတွင်
ြဗဟ္မာ ကီးသည် လူသတ္တ ဝါတိ ့ကိ ဖန်ဆင်း၍ ပးတဲ့အခါမှ
သာ အစိတ်ကိ ထည့် ပးသည်။ အြခားတိရ စ္ဆာန်တိ ့ကိ
ဘန်ဆင်း ပးတဲ့အခါမှာ ဤအစိတ်ကိ ထည့်မ ပး ပ။ ထိ ့
ကာင့် တိရ စ္ဆာန်များမှာ လူ လာက် အသိအလိမ္မာ မရှိ
ဟယူဆ က၏။
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ဤသတ္တ ဝါတိ ့၏ ကိယ်တွင်း၌ ရှိ သာ "ြဗဟ္မာ ကီး
၏အစိတ်သည် အတ္တ မည်၏"ဟ ဤအခါမှစ၍ အတ္တ
အယူမှား ြဖစ် ပ လာသည်။

ဒတိယမ္ပိ "ပရမအတ္တ"အယူမာှ း
ဤသိ ့
ြပဆိခဲ့ ပီး သာအားြဖင့်
ထိအတ္တ ၏
အ ကာင်းအရာအလးစကိ သိရှိနားလည်လ င် ဘယ်သူ
မဆိ ြမတ် သာဉာဏ်ကိ ရ၍ သသည့်အြခားမဲ့၌ ဤ
လာက ကီးကိ ဘန်ဆင်းတတ် သာ အတ္တ ၏အရင်းမူလ
ဘူတြဖစ် သာ (ပရမအတ္တ )ဟူ သာ မဟာြဗဟ္မာ ကီးထ
ရာက်၍ မအိမ သဘဲ အ မဲ နရ သာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိ ရ
၏ဟ ဗဒင်သးပ၏အနှစ်ကိ စထား သာ ဗဒန္တသာရ
ကျမ်း၊ ဘဂဝတီကျမ်းတိ ့၌ အဆိရှိသည်။

တတိယမ္ပိ "ဇီဝအတ္တ"အယူမာှ း
အတ္တ တွင် "ဇီဝအတ္တ ပရမအတ္တ "ဟနှစ်မျိုးရှိရာ ဇီဝ
အတ္တ ကိ ဝါ -အသက် ကာင်က လး ကိယ်တွင်းမှာ ရှိ၏
ဟ ယူမှား သာ ဇီဝအတ္တ ကိသာ သာသနာပအခါ အယူ
အမျိုးမျိုးတိ ့ကိ ြပုလပ်တတ် သာ တိတ္ထိတိ ့သည် အမျိုး
မျိုး ကဆ၍ ယူမှားကန်၏။ ဘယ်လိများ ယူမှား ကပါ
သလဲ ဆိတဲ့အ မး၌ မျက်စိ၊ နားစ သာ အဂါ ြခလက်
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နှင့်တကွ ခန္ဓာကိယ်တခလးသည် အတ္တ ၏တည်ရာမှီရာ
နရာအိမ် ကီး ပတည်း။ အဆိပါ ဇီဝအတ္တ သည် ထိခန္ဓာ
အိမ်၌ တည်လျက် အမျိုးမျိုး သာအမကိစ္စတိ ့ကိ ြပုလပ်
စီမ၏။ ကာင်းမ မ ကာင်းမကိလည်း ခစား၏ဟယူမှား
မိ လ၏။
အချို ့က ဤအတ္တ ကာင်သည် နှလးအိမ၌
် တည်
န၏။ ပရမာဏြမူ လာက်သာ ရှိ၍ အလွန် သးငယ်
၏ဟ ယူဆ က၏။ အချို ့က သား မီးဖျားကိ အစိတ်တရာ
စိတ်၍ တစိတ်မ လာက်သာ ရှိ၏ဟယူဆ က၏။
အချို ့က ဤအတ္တ သည် ခန္ဓာကိယ်ပမာဏရှိ၍ ခန္ဓာ
ကိယ် ကီးလ င် အတ္တ ကီး၏။ ခန္ဓာကိယ် ငယ်လ င် အတ္တ
ငယ်၏ဟယူဆ က၏။
အချို ့က အတ္တ သည် ကိယ်ခန္ဓာအတွင်း ထွက်ဝင်
သွားလာြခင်းကိ ြပုနိင်၏။ လိပ်ြပာကဲ့သိ ့ ပသဏ္ဌာန်ရှိ၏။
ထိအသက်လိပ် ြပာအတ္တ ခ သာ အ ကာင်က လးသည်
လူများကဲ့သိ ့ လှတဲ့လိပ်ြပာ၊ မလှတဲ့လိပြ် ပာဟ နှစ်မျိုးရှိ
သည်။ ထိ ့ ကာင့် နတ်များက လိပ်ြပာလှသူကိ ကာက်
ယူတတ် ကသည်။ လိပ်ြပာစင်သည် ခ သည် စသည်ြဖင့်
ယခအချိန်ထိ အချို ့အရပ် ဒသတိ ့မှာ အချို ့လူများ ယူမှား
န ကတန်းပင် ြဖစ်၏။
စင်စစ်မှာ ခန္ဓာကိယ် အတွင်း၌ အတ္တ ကာင်
အသက် ကာင် လိပ်ြပာ ကာင်ရယ်လိ ့ တမျိုးသီးြခား
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မရှိ တာ့ပါ။ အယူအဆမှားြခင်းမ သာ ြဖစ် လသည်။
အမှန်မှာ ခန္ဓာကိယ် ခ တဲ့ရပ်တရားနှင့်၊ စိတ် စတသိက်
ခ တဲ့နာမ်တရား
အကျဉ်းအားြဖင့်
ရပ်နာမ်နှစ်ပါး
အြပားအားြဖင့် ခန္ဓာငါးပါး အာယတနတဆယ့်နှစ်ပါး၊
ဓာတ်တဆယ့်ရှစ်ပါးသာရှိပါသည်ဟ အသိမှန်သိ၊ အြမင်
မှန် ြမင်၍ အယူမှန်ကိသာ ယူ ကပါ လ။

"ဘာသာဝါဒ ဇီဝအတ္တအမျိုးမျိုး"
ဤလိဤပ ကမ္ဘာဦးက ဤမဟာြဗဟ္မာ ကီးကိ
ပရမအတ္တ ထာဝရဘရားဟ မဟတ်မမှန် လပ် က ကဆ၍
ယူမှားခဲ့ရာမှစ၍ ကာလ ကာ ညာင်း၍
နှာင်းလာတဲ့
နာက် ခတ်အဆက်ဆက်တိ ့မှာ ဘာသာဝါဒအမျိုးမျိုး ကွဲ
ြပားလာ က ပီး ဤပရမအတ္တ ကိပင် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တိ ့က
(ဤသွာရ ပရမီသွာရအာဟ္မာ)အတ္တ ဟူ၍ လည်း ကာင်း၊
ပသီလူမျိုးတိ ့က (ခိဒါ)ဟူ၍လည်း ကာင်း၊ သိး ဆာင်း
လူမျိုးတိ ့က(ဤဒင်ဆိး)၊ အာရဗီလူမျိုးတိ ့က (အလ္လ ာ
ဘတ်) ဟူ၍လည်း ကာင်း၊ အဂလိပ်လူမျိုးတိ ့က (ဆိးလ်)
( ဂါ့ဒ်)ဟူ၍ လည်း ကာင်း၊ ဗမာလူမျိုးတိ ့က (ဇီဝ)
အသက်ဟူ၍ လည်း ကာင်း အမျိုးမျိုး ယူမှား က လ
သည်။
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"အတ္တဒိ ိ နှင့် သက္ကာယဒိ ိ"
(ဧ ကာအတ္တ ာနာမ အတ္ထ ၊ိ နိ စ္စာ ဓ ဝါ သဿ
တာ ဣတိ ဘူတ တာ ထိရ တာ ပညာ ပတိ)ဟူ သာ
ပဂ္ဂလပညတ်အ ကထာ တိကနိ ဒ္ဒသနှင့်အညီ၁။ အတ္တ ဒိ ိဆိသည်မာှ ြပဆိခဲ့ ပီး သာ အတ္တ ၊ ပရမအတ္တ ၊
ဇီဝအတ္တ သည် အဟတ်အမှန် ဧကန်မရှိပါဘဲလျက် အဟတ်
အမှန် ဧကန်ရှိ၏ဟ ယယ ကည် ကည် စွဲစွဲ မဲ မဲ သက်ဝင်
ယ ကည်၍ ယူမှားထားသည်ကိ အတ္တ ဒိ ိဟဆိသည်။
ထိအတ္တ ဒိ ိ အယူမှားရှိ နလ င် အတ္တ ဒိ ိ ခခကာ
ကွယ် န၍ အနတ္တ ဉာဏ်အြမင်ကိ မရ သာ ကာင့် သာ
တာပတ္တ မ
ိ ဂ်သိ ့ မရ သာ ကာင့်
သာတာပတ္တ ိမဂ်သိ ့
မ ရာက်နိင် ပ။ သာတာပတ္တ ိမဂ်ကိ တားြမစ်ထား သာ
တရားဆိး ပတည်း။
(ပဂ္ဂ လာတိ အတ္တ ာသ တ္တ ာ ဇီ ဝါ)
ကထာဝတ္ထ ု ပ ာသ ကလျာဏဝဂ်နှင့်အညီ-

ဟူ သာ

၂။ သက္ကာယဒိ ိဆိသည်မှာ ပရမတ္ထ အားြဖင့် ထင်ရာှ း
ရှိ န သာ အနိစ္စ၊ ဒက္ခ၊ အနတ္တ ြဖစ် သာ ဒက္ခသစ္စာ ရပ်
နာမ်ခန္ဓာကိပင် ငါ့ကိယ် အတ္တ ဟယယ ကည် ကည် စွဲစွဲ မဲ မဲ
သက်ဝင်ယ ကည်၍ ယူမှားထားသည်ကိ သက္ကာယဒိ ိ
ဆိသည်။ ထိသက္က ာယဒိ ိအယူမှား ရှိ နလ င်လည်း ထိ
သက္ကာယဒိ ိ ခခကာကွယ် န၍ အနတ္တ ဉာဏ်အြမင်မှန်
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ကိ မရ သာ ကာင့် ဝါ -အနတ္တ ာနပဿနာရြခင်း၏မ ပီး
ြခင်း ကာင့် သက္ကာယဒိ ိကိ မပယ်၍ သာတာပတ္တိ
မဂ်သိ ့ မ ရာက်နိင် ပ။ ထိသက္ကာယဒိ သ
ိ ည် သာတာ
ပတ္တ မ
ိ ဂ်ကိ တားြမစ်ထား
သာတရားဆိးတစ်မျိုးပင်
တည်း။
မှတ်ချက်။
။ဓမ္မသဂဏီပါဠိ တာ်၌ (ရူပ
ဝဒနာ
သညာ သခါ ရ ဝိညာဏ အတ္တ ဘာ သမနပဿတိ) ဟ
ဟာ တာ်မူ သာ ကာင့် ခန္ဓာငါးပါးလးကိြဖစ် စ၊ တပါး
ပါးကိြဖစ် စ ငါ ငါ၏ကိယ်ဟူသည် ဧကန်အမှန် ရှ၏
ိ
ဟယူမှားလ င် သက္ကာယဒိ ိြဖစ်၏၊ ထိသိ ့မဟတ် ငါ ငါ၏ကိယ်ဟူသည် ပရမတ္ထ အားြဖင့် ထင်ရှားမရှိ ပညတ်
မ သာ ရှိ၏၊ ပရမတ္ထ အားြဖင့် ထင်ရှားရှိ သာ ခန္ဓာငါးပါး
ရပ်နာမ်တရားကိ စွဲ၍ ခ ဝ သမတ်ြခင်းမ သာဟ အယူ
မှန်လ င် သက္ကာယဒိ ိ မြဖစ်ဟအသက်ထက်ဆး သိ လ
မှတ် လ။
သိ ့ရာတွင် ဤသက္ကာယဒိ ိ (တာသဗ္ဗာပိ မဂ္ဂါ
ဝရဏာ န သဂ္ဂါဝရဏာ၊ တသ္မ သတိပိစ ဘဂဝါမိ ကမ္မာန
သိဇ္ဈန တာ မဂ္ဂါ ဝရဏာ န သဂ္ဂါဝရဏာ)ဟ အ
ကထာတိ ့၌ ဖွင့်ြပ က သာ ကာင့် မဂ်ကိသာ တားြမစ်
သည်၊ နတ်ရွာသဂတိကိ တာ့ မတားြမစ်၊ ဝါ - သက္ကာယ
ဒိ ိ ရှိ န သာ်လည်း သာတာပတ္တ ိမဂ်ကိသာ မရနိင်တာ
ပါ ၊ နတ်ရွာသဂတိကိ တာ့ ရနိင် ရာက်နိင်ပါသည်ဟ သိ
လ။
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"သမဏိခတပ်နင
ှ သ
့် မဏိပဆိန်"
အဆိပါအတ္တ - သက္ကာယဒိ ိသမဏိခတပ် ကီးတိ ့
ကိ အနတ္တ ဉာဏ်အြမင်မှန် သမဏိပဆိန်( ပါက်ဆိန်) ကီး
ြဖင့် ဝက်ဝက်ကွဲ အာင် ဖာက်ခွဲ၍ အတ္တ ဒိ ိ-သက္ကာယဒိ ိ
အယူမှား ကန်စင်လ င် အနတ္တ ဉာဏ်အြမင်ကိ ရ၍ ၄င်း
ဉာဏ်အြမင်ြဖင့်ပင် မဂ်ဝင်ဖိလ် ပါက် နိဗ္ဗာန်သိ ့ ရာက်နိင်
သည်ဟ သိ လ မှတ် လ။

"အနတ္တသာ အမှနပ
် ါ"
အနတ္တ ဆိတဲ့ပဒ်ကိ န-အတ္တ ဟ ပဒ်ြဖတ်၍ နအတ္တ ာ အန တ္တ ာဟဝိ ဂိုဟ်ြပု။ ။အတ္တ ာ-ကမ္ဘာဦးက တိတ္ထိ
ရ သ့ ကီးတိ ့သည် သတ္တ ဝါတိ ့၏ခန္ဓာအတွင်းသားထဲမှာ
အတ္တ ကာင်၊ အသက် ကာင်၊ ဇီဝ ကာင်၊ လိပ်ြပာ ကာင်
ရှိသည်ဟ ယူမှား က သာအတ္တ သည် န-မဟတ်၊ အနတ္တ ာအတ္တ မဟတ်။
ကမ္ဘာဦးက တိတ္ထိရ သ့တိ ့ မဟတ်မမှန် လပ် က၍
ယူဆ က သာ အတ္တ -မဟတ်၊ အတ္တ မရှိ၊ အတ္တ ရှိတယ်
ဆိတာ လးဝမမှန်၊ ကာင်း ကာင်းဆိးဆိး ယတ်ယတ်
ြမတ်ြမတ် ကီး ကီးငယ်ငယ် ဘာ ကာင်ဘဲြဖစ်ြဖစ် ဝါကာ
ရသးပါးတိ ့တွင် "ဧက ဝါကာရ" ခ သာ အသညသတ်
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ဘမှာဆိလ င် ရပ်သက်သက်၊ ဒါလဲအတ္တ မဟတ် အနတ္တ
သာဟတ်၏။ စတ ဝါကာရ ခ သာ အရူပ လးဘမှာဆိ
လ င် နာမ်သက်သက်၊ ဒါလဲ အတ္တ မဟတ် အနတ္တ သာ
ဟတ်၏။ ပဉ္စ ဝါကာရ ခ သာ ကျန် ၂၆ ဘတိ ့မှာ
ဆိလ င် တကိယ်လး တ ကာင်လး ကီးက ရပ်သက်သက်၊
မိမိတိ ့နှင့်သင့်တန်ရသိရှိ ကတဲ့ စိတ် စတသိက်တိ ့က နာမ်
သက်သက်၊ ဒါလဲ အတ္တ မဟတ်၊ အနတ္တ သာ ဟတ်၏။
ကအား လျာ်စွာ ြဖစ်ရာြဖစ်ရာဘဘဝတိ ့မှာ ပဋိသ န္ဓမှ
စတိ သ န ့ကျ အာင် ဥပါဒ် ဌီ ဘင် အစဉ်မြပတ် စပ်ကာ
စပ်ကာ ထပ်ကာထပ်ကာ ြဖစ်ပျက်မနား မျက် တာင်
တခတ်စာ လာက်မ ချမ်းသာမရ၊ ဆင်းရဲနှိပ်စက်ခရတဲ့
ဒက္ခတရား၊ မျက် တာင်တခတ်စာမ အစိးမရ အလိသိ ့
် သား မရှိတဲ့
မလိက်၊ အ ကိုက်သိ ့မပါ၊ ဘာတခမ အနှစအ
အနတ္တ တရားဟ အသိမှန်သိ အြမင်မှန် ြမင်၍ အယူမန
ှ ်
ကိသာ ယူနိင် ကပါ စသတည်း။
အနတ္တ ာ အသာရက

န။(ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်ပါဠိ)

အသာရက န၊ ဘာတခမှ အနှစ်သာရ မရှိ သာ
သ ဘာ ဟူ သာအနက် ကာင့်။ အနတ္တ ာ၊ အတ္တ မဟတ်
အနတ္တ သာဟတ် ၏။ (ဤကား-အနက်)
ထိ ့ ကာင့် ဘရားြမတ်စွာ စိ န္တယျာက သတ္တ ဝါ
တိ ့၏ခန္ဓာ ကိယ်ထဲမှာ ြဗဟ္မာ ကီးထည့် ပးလိက်တဲ့ အတ္တ
ခ တဲ့အနှစ်အသား ရှိတယ်လိ ့ တိတ္ထိ ကဆ၍ ယူ က သာ
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အတ္တ ခ သာအနှစ်အသား တမျိုးသီးြခား မရှိ တာ့ သာ
ကာင့် အတ္တ မရှ၊ိ အတ္တ မဟတ်၊ နာမ် ရပ် အနတ္တ သာ
ဟတ်မန
ှ ်သည်ဟဘရား ဟာ တာ်မူသည်ကိ
ဘရား
ရှင်အလိ တာ်ကိ သိ၊ ဘရားရှင်အာ ဘာ်ကိ ရိပ်စားမိ က
တဲ့အ ကထာဆရာတိ ့ကလဲ အာက်ပါအတိင်း ထာက်ခ
ဖွင့်ြပခဲ့ ကပါသည်။

ဖွငြ့် ပတဲသ
့ ာဓကကား
(အနတ္တ ာ အသာရက နာတိ အတ္တ ာ နိဝါသီ
ကာရ ကာ ဝဒ ကာ သယဝတီတိ၊ ဧဝ ပရိကပ္ပိတဿ
အတ္တ သာရဿ အဘာ ဝန အနတ္တ ာ)ဟ ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂ
အ ကထာ လက္ခဏတ္တ ိကနိ ဒ္ဒသ ဆ မူ-၁၃၁ ၌ ဖွင့်ြပခဲ့
လသည်။
(အနတ္တ ာအသာရက နာတိ) အနတ္တ ာ အသာရ
က န ဟူသည်ကား၊ နိဝါသီ၊ အိမ်ပိင်ရှင်ြဖစ် သာ။ ကာရ
ကာ၊ ြပုလပ်တတ် သာ။ ဝဒ ကာ၊ ခစားတတ် သာ။
သယဝသီ၊ မိမိအလိသိ ့လိက် စနိင် သာ။ အတ္တ ာ၊ အတ္တ
ကာင်သည်။ အတ္ထ ၊ိ သတ္တ ဝါတိ ့၏ခန္ဓာကိယ်ထဲ၌ ရှိ၏။
ဣတိဧဝ၊ ဤသိ ့။ ပရိကပ္ပိတဿ၊ တိတ္ထိဆရာ ကီးတိ ့သည်
မဟတ်မမှန်လပ်၍ ယူဆအပ် သာ။ အတ္တ သာရဿ၊ အတ္တ
တည်းဟူ သာ အနှစ်၏။ အဘာ ဝန၊ မရှိြခင်း ကာင့်။
အနတ္တ ာ၊ အနတ္တ မည်၏။ (ဤကားအနက်)
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တနည်းမှာ - အနှစ်မရှိသည်၏အနက် ကာင့်သာ
အနတ္တ မည်သည် မဟတ် သး။ အတ္တ သာရ နိစ္စသာရ ဝိရ
ဟိတတ္တ ာ အနတ္တ ာတိ ဧ က"အရ အတ္တ အနှစ် နိစ္စအနှစ်မှ
ကင်းသည်၏အြဖစ် ကာင့် အနတ္တ မည်၏ဟ ဧ ကဆရာ
တိ ့ ဆိကန် သး၏ဟဆိလိ၏။
အဓိပ္ပါယ်ကား။
။ပါဠိ တာ်မှာ
အနတ္တ ာ
အသာရက ဌန လိ ့ ဘရား ဟာ တာ်မူတာ သတ္တ ဝါတိ ့ရဲ ့
ခန္ဓာကိယ်ထဲမှာ အိမပ
် ိင်ရှင် ကီးပမာ အ မဲ နတဲ့"နိဝါသီ"
အတ္တ မျိုးလဲမရှိ၊ အမကိစ္စကိ ြပုလပ်တတ် သာ "ကာရက"
အတ္တ မျိုးလဲမရှိ၊ အ ကာင်းအဆိးကိ ခစားတတ် သာ
" ဝဒက" အတ္တ မျိုးလဲ မရှိ၊ မိမိအလိသိ ့ လိက် စနိင် သာ
"သယဝသီ" အတ္တ မျိုးလဲ မရှိ၊ ဘာအတ္တ မျိုးမှ မရှိ။ ဤလိ
ဤပ နိဝါသီ အတ္တ စ သာ အနှစ်အသားဟူက ြမူမ မရှိ၊
ဘာမဆိ အလိ ဆိတဲ့နာမ်တရား၊ အလပ်ဆိတဲ့-ရပ်တရား၊
ဤနာမ်ရပ် နှစ်ပါးသာ ရှိသည်။ ဤနာမ်ရပ်နှစ်ပါးသည်
လည်း ကအား လျာ်စွာ တခတခ သာဘဝ၊ ပဋိသ န္ဓမှ
စတိ သ န ့ကျ အာင်(အဝိစိမနသဗ္ဗ န္တာ နဒီ သာ တာဝ
ပဝတ္တ တိ)နှင့်အညီ ြမစ် ချာင်းတွင်းရှိ ရပမာ လျင်စွာ
လျင်စွာ ြဖစ်၍ ြဖစ်၍ လျင်စွာ လျင်စွာ ပျက်ရ သာ ကာင့်
မျက် တာင် တခတ်စာမ မခိင် မဲနိင် သာ အနိစ္စသာ၊ ြဖစ်
ပျက်မစဲ တသဲသဲ နှိပ်စက်အပ် သာ ကာင့် ဒက္ခသာ။ ဤ
လိဤပ ြဖစ်ပျက်သည်တိ ့ကိ မြဖစ်မပျက်ရ အာင် အစိး
မရ၊ အလိသိ ့မလိက်၊ အ ကိုက်သိ ့မပါ သူ ့ဓမ္မတာသ ဘာ
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အတိင်းသာ ြဖစ် လ့ြဖစ်ထ ရှိ သာ ကာင့် အနတ္တ သာ
ဟတ်မှန်၏ဟ အသိမှန် အြမင်မှန် အယူမှန်ကိ ယူ ကပါ
လဟဆိလိ ပသည်။
ထိ ့ထက် သချာရန် လူတ ယာက်၏ တကိယ်လး
တ ကာင်လး ကီးထဲမှာ အဆိပါ ြဗဟ္မာ ကီး ထည့် ပး
လိက်တဲ့အတ္တ ကာင်၊ အသက် ကာင်၊ လိပ်ြပာ ကာင်၊
တမျိုးမျိုးရှိ နတယ် ထင်လ င် ထိလူဆိတဲ့တ ကာင်လး
မှာ ြခဖျားက ဆဖျား၊ ဆဖျားက ြခဖျားကျ အာင်၊
ပညာမျက်စိနှင့် ကည့်၍ ရှာပါ။ ရှာတဲ့အခါ အလွတ်
မရှိပါနှင့်။ ဘရား ဟာထားတဲ့ပါဠိ တာ်ကိ လက်ကိင်
ထား၍ ရှာပါ လ။ ခန္ဓာကိယ်ထဲမှာ အတ္တ ရှိက တွ ့ရမည်။
မရှိက တွ ့မည် မဟတ် ပ။

ဘရား ဟာတဲပ
့ ါဠိ တာ်ကား
အတ္ထ ိ ဣမသ္မ ကာ ယ - ကသာ လာမာ နခါ ဒန္တာ
တ စာ မသ နှာရ အ ိ အ ိမိဉ္ဇ ဝက္က ဟဒယ ယကန
ကိ လာမက ပိဟက ပပ္ဖာသ အန္တ အန္တဂဏ ဥဒရိယ
ကရိသ မတ္ထ လဂ ပိတ္တ သမှ ပ ဗ္ဗာ လာဟိတ သ ဒါ
မ ဒါ အဿ ဝသာ ခ ဠာ သဃာ ဏိကာ လသိကာ
မတ္တ န္တ။ိ (ဤကား ဘရား ဟာပါဠိ တာ်)

34

ebook is created by www.ShanYoma.Org

ဘာသာြပန်ကား…ငါ၏ ြခဆး ခါင်းဆး တကိယ်လး၊
တ ကာင်လး ကီး၌ ဆပင်၊ မးညင်း၊ ြခသည်း လက်
သည်း၊ သွား၊ အ ရ၊ အသား၊ အ ကာ၊ အရိး၊ ရိး
တွင်းြခင်ဆီ၊ အညို ့၊ နှလး၊ အသဲ၊ အ ြမး၊ အဖျင်း၊
အဆတ်၊ အူမ၊ အူသိမ်၊ အစာသစ်၊ အစာ ဟာင်း၊ ဦး
ဏှာက်၊ သည်း ြခ၊ သလိပ်၊ ြပည်၊ သွး၊ ခ း၊ အဆီခဲ၊
မျက်ရည်၊ ဆီ ကည်၊ တ တွး၊ နှပ်၊ အ စး၊ ကျင်ငယ်။
ဤဆိခဲ့ ပီး သာ ၃၂ စ ၃၂ ခတိ ့သည် ငါ ၏ခန္ဓာ
ကိယ်၌ သူ ့ နရာနှင့်သူ အသီးသီး ထင်ရှားရှိ ကကန်၏။
ဤဆိခဲ့ ပီး သာ ၃၂ စ ၃၂ ခထဲမှာ အတ္တ ဟူက ြမူမ
မပါတကား။
ဤဆပင်တစ မးညင်းတစ စသည်ြဖင့် ၃၂ စထဲ
မှာ အတ္တ ကိ ရှာ၊ အတ္တ မပါ၊ အတ္တ မရှိ၊ ဘယ်မလဲအတ္တ ၊
မ ကျနပ်က ထပ်၍ ရှာပါ။ လးဝ အတ္တ မ တွ ့ အတ္တ မရှိ၊
ဒါြဖင့်ရင် ကမ္ဘာဦးက ြဗဟ္မာ ထည့် ပးလိက်တယ်ဆိတဲ့
အတ္တ ဟာ ဘယ် ဒါင့် ကားမှာ ကပ် နသလဲ၊ ထပ်၍ စ့ စ့
စပ်စပ် ရှာစမ်းပါဦး။ မရှာတတ်လိ ့ မ တွ ့တာလား။ ရှိကိ
မရှိလိ ့ မ တွ ့တာလား။ ရှိကိ မရှိလိ ့ မ တွ ့တာပါ။ ဒါ
ြဖင့်ရင် ြဗဟ္မာ ထည့် ပးလိက်တယ်ဆိတဲ့ အတ္တ ဆိတာ
မဟတ်မမှန် လပ် ကတဲ့စကား ဆိတာ ထင်ရှား န ပီ
မဟတ်လား။ စာဒက တက်လိပါ သးလား၊ သိ ့မဟတ်
(ကျားချင်ကျား) မီးယပ်လိ ့ဘဲ ြငင်းလိပါ သးလား၊ အတ္တ
အမှား ဤတွင် ပယ်ထား။
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ရပ်နာမ် ၂ ပါး အနတ္တတရား
အဆိပါ ၃၂ စက "ရပ်တရား"၊ ထိရပ်တိ ့တွင်
ဟဒယဝတ္ထ ုရပ်ကိ မှီ၍ြဖစ်တဲ့စိတ်- စတသိက်တိ ့က "နာမ်
တရား"၊ ဘယ်မလဲ အတ္တ ။ ဤရပ်နာမ်က အပိ၊ အတ္တ
ဆိစရာ လးဝမရှိပါ။ ဤရပ်နာမ် နှစ်ပါးတိ ့ကိသာ ပညတ်
အားြဖင့် သူ-ငါ - ယာက်ျား-မိန်းမ-စသည်ကား လးဝ
မရှိပါ၊ ပညတ်မ သာ၊ အမှန်မှာ အတ္တ မဟတ်ပါ။ ရပ်နာမ်
အနတ္တ သာ အသိမှန်-အြမင်မှန် အယူမှန်ကိသာ ယူပါ။

ခန္ဓာငါးပါး အနတ္တတရား
တဘန်၊ အဆိပါရပ်နာမ်နှစ်ပါးတိ ့တွင် ရပ်က (ရူပ
က္ခနာ္ဓ )၊ နာမ်တရားတိ ့တွင် စတသိက် နာမ် ခ သာ
ဝဒနာက( ဝဒနာက္ခခန္ဓာ)၊ သညာက(သညာက္ခန္ဓာ)၊ ဝ
ဒနာ-သညာမှ ကင်း သာ စ တသိက်ငါးဆယ်က (သခါရ
က္ခနာ္ဓ )၊ စိတ်နာမ်က (ဝိညာဏက္ခန္ဓာ) ခန္ဓာငါးပါးပါ တ
ကား။ ဤခန္ဓာငါးပါးကအပိ အတ္တ လိ ့ဆိစရာ လးဝ မရှိ၊
ဘယ်မလဲ အတ္တ ။ ဤခန္ဓာငါးပါးကိသာ ပညတ်အားြဖင့်
သူ-ငါ - ယာက်ျား-မိန်းမ စသည်ြဖင့် ခ ဆိရ၏။ ထိသိ ့
ဆိ စကာ သူ ငါ ယာက်ျား မိန်းမ စသည်ကား လးဝ
မရှိပါ။ ပညတ်မ သာ အမှန်မှာ အတ္တ မဟတ်ပါ။ ခန္ဓာငါးပါး
အနတ္တ တရားသာဟ မ ဘာက်မြပန် ဟတ်မှန်စွာ အသိမှန်
သိ-အြမင်မှန်ြမင်၍ အယူမှန်ကိသာယူပါ။
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လက္ခဏာ ရး သးပါး
အဆိပါ ရပ်နာမ်ခန္ဓာသည်လည်း မသိအပ် သာ
အစရှိ သာ အနမတဂ္ဂသသရာတခွင် ခန္ဓာအစဉ်မှ နိဗ္ဗာန်ရ
သည်ဘဝတိင် အာင် ကအား လျာ်စွာ ြဖစ်ရာ-ြဖစ်ရာ ဘ
ဘဝတိ ့မှာ တခတခ သာဘဝ ပဋိသ န္ဓမှ စတိ သ န ့
သိ ့ကျ အာင် ဥပါဒ်-ဌီ-ဘင်အစဉ်မြပတ် ဝါ -ြဖစ်ဆိတဲ့
(ဥပါဒ်)၊ ရင့်ဆိတဲ့(ဌီ)၊ ပျက်ဆိတဲ့(ဘင်)၊ ဝါ - ြဖစ်လိက်
ရင့်လိက် ပျက်လိက်။ ဝါ -ြဖစ် ချ ရင့် ချ ပျက် ချ။ ဝါ ြဖစ်တ ရင့်တ ပျက်တ၊ ြဖစ်တရား ပျက်တရား ြဖစ်သမား
ပျက်သမား၊ ြဖစ်ပျက်မနားတဲတ
့ ရား တွ ြဖစ်၍ မ မဲတဲ့
အနိစ္စတရား၊ ဆင်းရဲနှိပ်စက်တဲ့ဒက္ခတရား၊ အစိးမရ အလိ
သိ ့ မလိက် အ ကိုက်သိ ့ မပါ စနိင်တဲ့အနတ္တ တရားဟ
အသိမှန်သိ အြမင်မှန်ြမင်၍ အယူမှန်ကိသာ ယူပါ။

ဒက္ခသစ္စာ သမဒယသစ္စာ ၂ ပါး၊ အနတ္တတရား
တဘန်-အဆိပါ ရပ်နာမ်ခန္ဓာတိ ့တွင် တဏှာမှ
တပါး သာ ရပ်နာမ်ခန္ဓာတိ ့သည် ြဖစ်ရာ-ြဖစ်ရာ ဘဘဝ
တိ ့မှာ ပဋိသ န္ဓမှစတိ သ န ့ကျ အာင် ဆင်းရဲတာ မှန်လှ
သာ ကာင့် (ဒက္ခသစ္စာ)၊ ဘသးပါးတိ ့၌ တဘန်-တဘန်
ြဖစ်လိ ြဖစ်ချင် နတဲ့တဏှာသည်ကား ြဖစ်လိလ င် ြဖစ်
ြပန် တာ့မှာ ြဖစ်ြပန်လ င် ြဖစ်ရာဘဘဝတိ ့မှာ ပဋိသ န္ဓ
နရြခင်း၊ အိရြခင်း၊ နာရြခင်း၊ သရြခင်း စ သာဆင်းရဲ
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ပါင်းချုပ် ဒက္ခဟူသမ အသ ချ အနန္တတိ ့ကိ ြဖစ် စ
တာ့မှ မှန်လှပါ သာ ကာင့် (သမဒယသစ္စာ)၊ ဤဒက္ခသမဒယသစ္စာက အပိ အတ္တ ဆိစရာ လးဝမရှိ၊ ဤဒက္ခသမဒယသစ္စာနှစ်ပါးထဲမှာ အတ္တ ကိရှာ အတ္တ မရှိ၊ လးဝ
မရှိ၊ ဘယ်မလဲ အတ္တ ၊ ဒက္ခသစ္စာ သမဒယသစ္စာ တဏှာ
ကာင့် ခန္ဓာြဖစ်ပျက် မွး သ သသရာရှည်၍ န က
တာ အနတ္တ တရားသာဟ အသိမှန်သိ-အြမင်မှန်ြမင်၍
အယူမှန်ကိ သာ ယူပါ။

ရယန်နင
ှ ့် ရကျား သက်ကယ်ရတ
ိ သ
် ာွ း ယတမ်းစကား
ဤလိဆိလ င် ဤအတ္တ ဆိ သာစကားသည် ( ရ
ယန်နှင့် ရကျား သက်ကယ်ရိတ်သွား) ဆိသကဲ့သိ ့၄င်း၊
(ယန်ချိုလိပ် မး၊ ပဇွန် သွး၊ ခွး လး တာင်ပြဖူ) ဆိသ
ကဲ့သိ ့၄င်း၊ အဆိသာရှိ၍ နဂိ မရှိတဲ့ယတမ်းစကား ြဖစ် န
ပီ မဟတ်လား။ အတ္တ ကား ပညတ်၊ အဟတ်မရှိတဲ့
တရား။ အနတ္တ ကား ပရမတ်၊ အဟတ်ရှိတဲ့တရား၊ (မရှိ
တာကိ အသာ န၊ ရှိတာကိ ရှာ ဖွ)ဆိတဲ့အတိင်း မရှိတဲ့
အတ္တ ကိ စိတ်ပင်ပန်း ကိယ်ပင်ပန်းခ၍ ရှာ ဖွမ နပါနှင့်။
အဟတ်ရှိ တကယ်ရှိ မချရှိတဲ့အနတ္တ ကိသာ တရားရှာ
ကိယ်မှာ ဆိတဲ့အတိင်း မိမိခန္ဓာမှာ ပညတ်မျက်စိ၊ ဉာဏ်
မျက်စိ၊ ဝိပဿနာမျက်စိ၌ သမာဓိမျက်မှန်၊ သမာဓိ
မှန် ြပာင်း ကာင်း ကာင်း တပ်ဆင်၍ ခန္ဓာအတွငး် သား
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ထဲမာှ တဖွားဖွား ြဖစ်ပျက် န ကတဲ့ရပ်နာမ်ြဖစ်ပျက် အ
ဆက်ဆက်တိ ့အ ပ မှာ
(ကလ္လမ ထရ်)စသည်တိ ့ကဲ့သိ ့
ဝိပဿနာ ဉာဏ် အြမင်မှန်ြဖင့် အနတ္တ ကိ မ တွ ့ တွ ့
အာင် ရှာ၍ ရှးဦးစွာ သာတာပတ္တ ိမဂ် အပါယ်လွတ်
တရားရ၊ နာက်အခါ အရဟတ္တ မဂ် မွး သလွတတ
် ့ဲ
တရားကိ ရ၍ နိဗ္ဗာန်ယူသိမ်း ပီး ငိမ်းနိင် ကပါ စသ
တည်း။

အနတ္တထင် နိဗာ္ဗ န်ြမင်
အနတ္တ လက္ခ ဏ ဒိ
(နဝကဂတ္တ ရဋီကာ)

၊ နိဗ္ဗာန ဒိ နာမ ဟာတိ။

အသစ်အသစ်ြဖစ်၍ မ ငိမ်း အး သာ ရပ်နာမ်ခန္ဓာ
တိ ့၏ အနတ္တ အချက်ကိ ကာင်းစွာ ြမင်သည်ရှိ သာ် ထိ
ရပ်နာမ်အနတ္တ နှင့် ြဖာင့် ြဖာင့်တဲ့တဲ့ ဆန် ့ကျင်ဘက်ြဖစ်
သာ အသစ်မြဖစ်ဘဲ ငိမ်း အး န သာနိဗ္ဗာန် အနတ္တ ကိ
လည်း ြမင်လာပါလ င် မဂ်ဝင်ဖိလ် ပါက် နိဗ္ဗာန် ရာက်
မည်မှာ မလွဲသာမ ရှာင်သာ ြမ ကီးလက်ခတ် ပမာ
တည်း။
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အနတ္တထင် သစ္စာြမင်
အနတ္တ ထင်လ င် ဘာ့ ကာင့် နိဗ္ဗာန်ကိ ြမင်သလဲ
ဆိတဲ့အ မး၌ (တသ္မ ဟိ သတိ သစ္စသမ္ပဋိ ဝ ဓာ ဣဇ္ဈတိ
နာသတိ)။
ဟိသစ္စ၊ မှန်၏။ တသ္မ၊ ထိအနတ္တ လက္ခဏာ ထင်
ြခင်းသည်။ သတိ၊ ရှိ သာ်။ သစ္စသမ္ပဋိ ဝ ဓာ၊ သစ္စာ လး
ပါးကိ ထိးထွငး် ၍ သိြမင်ြခင်းသည်။ ဣဇ္ဈတိ၊ ြပည့်စ လ
တာ့၏။ အသတိ၊ အနတ္တ လက္ခဏာ ထင်ြခင်းမရှိ သာ်။
သစ္စသမ္ပဋိ ဝ ဓာ၊ သစ္စာ လးပါးကိ ထိးထွင်း၍ သိြခင်း
သည်။ န ဟာတိ၊ မြဖစ်နိင် ပ။ (ဤကား အနက်)
အဓိပ္ပါယ်…အနတ္တ လက္ခဏာ ကာင်းစွာ ထင်ြမင်
ြခင်းရှိပါလ င် သစ္စာ လးပါးကိလည်း ထိးထွင်း၍ သိြခင်း
ကိစ္စလည်း ပီးစီး ြပည့်စ တာ့၏။ အနတ္တ လက္ခဏာ
ကာင်းစွာ ထင်ြခင်းမရှိပါမူကား သစ္စာ လးပါးကိ ထိး
ထွငး် ၍ သိြခင်းကိစ္စ မ ပီးမြပည့်စနိင်ဟ ဆိ သာ ကာင့်
အနတ္တ လက္ခဏာ ကာင်း ကာင်းလှလှထင်၍ ရှးဦးစွာ
မဂ်ဉာဏ်ြဖင့် သစ္စာသိ-သစ္စာ ြမင်တဲ့ခါ အပါယ်လွတ်
တရားရ သာတာပတ္တ ိမဂ်ဖိလ် လး ကိမ် ြမာက် သစ္စာသိ
-သစ္စာြမင်တဲ့ခါ မွး သလွတ် အရဟတ္တ ဖိလ် တရားရ ပီး
နိဗ္ဗာန်ယူသိမ်း၍ အ ငိမ်း ကီး ငိမ်း အ အး ကီး အးနိင်
သာ ကာင့် ပတည်း။
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အနတ္တြမင်မှ နိဗာ္ဗ န်ဝင်
အနတ္တ ြမင်မှ
နိဗ္ဗာန်ဝင်-ဆိသည်မှာ
အနတ္တ
လက္ခဏာကိ
ကာင်း ကာင်း လှလှ ထင်ြမင်မှသာ
အတ္တ ဒိ ၊ိ သက္ကာယဒိ ိ ကန်စင်၍ ဒိ ိ ကိ လသာ အပါယ်
လးပါး ခန္ဓာတိ ့၏တဘန်အသစ် မြဖစ်ရာ နိ ရာဓသစ္စာ
သာတာပတ္တ ိမဂ် ခ သာ ပဌမနိဗ္ဗာန်သိ ့ ဝင် လ တာ့
သည်ဟ ဆိလိ ပသည်။

အနတ္တလက္ခဏာ ထင်ြမင်ဘိ ့ရာမှာလဲဘဲ
(နာနာဓာတ ယာ ဝိနိဗ္ဗုဇ္ဇိတွာ ဃန နိ ဗ္ဘာ ဂ
ဂ တ အနတ္တ လက္ခဏ ယထာဝသရသ တာ ဥပ ာတိ) ဟ
ဆိ သာ ကာင့် မိမိသူတပါး သန္တာန်တိ ့၌ ထင်ရှားရှိ န
သာ ဆပင်အစ ဦး ဏှာက် အဆးရှိ သာ ပထဝီဓာတ်
၂ဝ။ သည်း ြခအစ ကျင်ငယ်အဆးရှိ သာ အာ ပါဓာတ်
၁၂ ပါး။ သန္တပန
္ပ -အစ ပါ စက-အဆးရှိ သာ တ ဇာ
ဓာတ် ၄ ပါး။ ဥဒ္ဓဂမ-အစ အဿာသ ပဿာသအဆးရှိ
သာ ဝါ ယာဓာတ် ၆ ပါး။ ဤ ၄၂ ပါး သာ ဓာတ် ကီးတိ ့
ကိ အသီးအသီး ဝက်ဝက်ကွဲ အာင် အစိတစ
် တ
ိ ် အမာမာ
ြဖစ်သွား အာင် မန် ့မန် ့ညက်ညက် ကပျက်သွား အာင်
သတိနှင့်မကွာ ပညာနှင့်မကင်း အဘန်တလဲလဲ ဆင်ြခင်
နှလးသွင်းြခင်းတည်းဟူ သာ ဝိပဿနာ ဉာဏ်ြဖင့်
ဖာက်ခွဲ၍ တလးတည်း တခဲတည်းဟ မှတ်ထင် နရ
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သာ(ဃန)အခဲ
ကပျက် အာင်
ြပုသည်ရှိ သာ်
အနတ္တ
လက္ခဏာသည်
မ ဘာက်မြပန်
ဟတ်မန
ှ ်တဲ့အတိင်း
ထင်
လာြမင်လာ တာ့သည်ဟဆိသည်။ ဤလိ ဤပ ရပ်နာမ်
အနတ္တ ကိ ြမင်လ င် ၄င်းနှင့်ဆန် ့ကျင်ဘက် နိဗ္ဗာန် အနတ္တ
ကိလည်း ြမင်၍ နိဗ္ဗာန်ကိ အာရြပု သာအားြဖင့် ဝင်နိင်
တာ့သည်ဟဆိလိသည်။

အနိစ္စ-ဒက္ခ-အနတ္တ
ထိထိကျမ်းဂန်တိ ့၌ အဆိပါရပ်နာမ်ခန္ဓာတိ ့သည်
နိစ္စ သခ အတ္တ တရားများ လားလားမှမဟတ် မြဖစ် ကပဲ
အနိစ္စ ဒက္ခ အနတ္တ တရားတိ ့သာ မချဧကန် စင်စစ်
မှန် သာတရားတည်းဟ ဖွင့်ြပထား ကသည်မှာ အာက်ပါ
အတိင်း ြဖစ် လသည်။
သ ဗ္ဗသခါရာ-ဟတွာ အဘာဝ
၄င်း

ပဋိပီဠန

၄င်း

အဝသဝတ္တ န

သ ဗ္ဗသခါရာ-ဟတွာ
ဟူ၍၄င်း၊
၄င်း

န အနိစ္စာဧဝ-ဟူ၍၄င်း၊

န ဒက္ခာဧဝ-ဟူ၍၄င်း၊
န အနတ္တ ာဧဝ-ဟူ၍၄င်း၊
အဘာဝ တာ

အနိစနာမ-

အဘိဏှသမ္ပိဠန တာ ဒက္ခနာမ-ဟူ၍၄င်း၊
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၄င်း

အဝသဝတ္တ န တာ အနတ္တ ာနာမ-ဟူ၍၄င်း၊

သ ဗ္ဗသခါရာ-ခယ

န အနိစ္စာ-ဟူ၍၄င်း၊

၄င်း

ဘယ

န ဒက္ခာ-ဟူ၍၄င်း၊

၄င်း

အသာရက

န အနတ္တ ာ-ဟူ၍၄င်း၊

၁။ နိစ္စသာရ သခသာရ အတ္တ သာရ အဘာဝ တာ အနတ္တ ာ
နာမ ဟာတိ။
၂။ အနိဿရတ္တ ာ အသာမိကတ္တ ာ သာရဝိရဟိတတ္တ ာ
အနတ္တ ာ နာမ ဟာတိ။
၁။ နိစ္စသာရ သခသာရ အတ္တ သာရ အဘာဝ တာ၊ ခိင် မဲ
တဲ့နိစ္စအနှစ်၊ ချမ်းသာတဲ့သခအနှစ်၊ အစိးရအလိသိ ့ လိက်
တဲ့အတ္တ အနှစ်အသား မရှိသည်၏အြဖစ် ကာင်း။ အန
တ္တ ာနာမ၊ အတ္တ မမည် အနတ္တ သာမည်သည်။ ဟာတိ၊
မချစင်စစ် ဧကန်ြဖစ်၏။
၂။ အနိဿရတ္တ ာ၊ မည်သူမှ အစိးမရ အစိးမပိင် သာ
ကာင့်၄င်း။ အသာမိကတ္တ ာ၊ စိးပိင်သူမရှိ သာ ကာင့်
၄င်း။ သာရဝိရဟိတတ္တ ာ၊ အနှစ်သာရမှ ကင်းသည်၏
အြဖစ် ကာင့်၄င်း။ ဝါ ၊ ဤခန္ဓာ ကီးဟာ ရစရာ-ယူစရာ
အနှစ်မပါ၊ အနှစ်မရှိ သာ ငှက် ပျာတး လက်ပတး ပမာ။
ဝါ ၊ ငှက် ပျာတး လက်ပတးနှင့်အတူတူ ဘာမှရ စရာ
ယူစရာ နှစ်သက်စမက်စရာ အနှစ်အသားဟူ၍ ြမူမ မရှိ
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လးလး ဆိတ်သဉ်း၍ နသည်၏အြဖစ် ကာင့်၄င်း။ အတ္တ
မဟတ် အနတ္တ စင်စစ် ဧကန်ြဖစ်သည်။
ဟာတိ၊
မချမ သွ ြဖစ် တာ့ လ၏ဟူ၍သာ၊ ဝါ ၊ အတ္တ မဟတ်
အတ္တ မရှိ အတ္တ မပါ အနတ္တ ဟူ၍သာ စိတ်နလ
ှ းကိ ဒန်းဒန်း
ချ၍ သ န ့ကျ အာင် အသိမှန်သိ အြမင်မှန်ြမင်၍ အယူ
မှန်ကိ ယူ ကပါ လ။ ဝါ ၊ အတ္တ ဒိ ိ သက္ကာယဒိ ိ အယူမှား
ကိ ပယ်ရှား ကပါ လ။ ဝါ ၊ စွန် ့လတ် ကပါ လ။ ဝါ၊
လက်လတ် ကပါ လ။ ဝါ ၊ ပယ်စွန် ့ကပါ လ။ ဝါ ၊ အတ္တ
ဒိ ိ သက္ကာယဒိ ိကိ ပယ်သတ်၍ အပါယ်လွတ်တရားကိ
ရ အာင် ယူ ကပါ လ။ ဝါ ၊ သာတာပန်ပဂ္ဂိုလ် ြဖစ် ကပါ
လ ဟူလိ သာ်…
(မှတ်ချက်)ထိတွင် အတ္တ ဒိ ိအယူမှားကိ ဘာသာ
ြခားတိ ့ အယူများ က၏။ ဗဒ္ဓဘာသာကိ အယူနည်း က၏။
သက္ကာယဒိ ိကိကား ဘာသာြခားတိ ့ ရာ ဗဒ္ဓဘာသာတိ ့ပါ
ယူမှားမိတတ် ကကန်၏။ ကီး ကီးမားမား သတိထား က
လ။

အနတ္တလက္ခဏသတ် အကျဉ်းချုပ်အဓိပါ္ပ ယ်
ချစ်သားတိ ့…သင်တိ ့တစ်ကိယ်လး တ ကာင်လး
ကီး၌ ဖာက်ြပန်တဲ့အစ"ရူပက္ခနာ္ဓ "၊ ခစားတဲ့အစ" ဝဒ
နာက္ခန္ဓာ"၊ မှတ်သားတဲ့အစ"သညာက္ခန္ဓာ"၊ ြပုြပင်တဲ့အ
စ"သခါရက္ခန္ဓာ"၊ သိတဲ့အစ"ဝိညာဏက္ခန္ဓာ"၊ ဤအစငါးစ
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ခ တဲ့ခန္ဓာငါးပါးပဲ အမှန်ထင်ရှား ရှိ ကတယ်။ သူ ငါ
ယာက်ျားမိန်းမ အစရှိတဲ့ အပိ တွက တာ့ အမှန်မရှိပါ။
ခ စရာ ပညတ်မ သာဟ တထစ်ချ မှတ်ထား ကပါ။
(အကျဉ်းအားြဖင့် ရပ်
ဝိညာဏ် ပတည်း။)

ဝဒနာ သညာ သခါရ

၁။ ချစ်သားတိ ့…ရူပက္ခန္ဓာ ခ သာ ရပ်တရားသည် မပူ
အာင် မ အး အာင် ဘာတခမှ အစိးမရ အလိသိ ့ မလိက်၊
အ ကိုက်သိ ့မပါ စနိင် သာ(အနတ္တ )အစစ်အမှန် ပတည်း၊
ချစ်သားတိ ့…ရပ်တရားသည် အစိးရ သာ (အတ္တ )သည်
အကယ်၍ ြဖစ်ပါက ဤရပ်တရားသည် ပူြခင်း အးြခင်း
ြဖင့် ကျင်နာနှိပ်စက်ြခင်း မြဖစ်တန်ရာ။ ြဖစ်မည်မဟတ်။
ငါ၏ရပ်သည် ဤသိ ့ြဖစ် စ၊ ဤသိ ့မြဖစ် စနှင့်။ (ဝါ )မပူ
စ မ အး စနှင့်။ ဤရပ်၌ အစိးရရာ၏။ (ဝါ )ရ-ရမည်
သာြဖစ်၏။
ချစ်သားတိ ့…အ ကင့် ကာင့် ရပ်သည် မပူ မ အး အာင်
အစိးမရ၊ ထိ ့ ကာင့် ရပ်တရားသည် ပူလိက် အးလိက်
စသည်ြဖင့် ကျင်နာနှိပ်စက်ြခင်း ြဖစ်ရ လ၏။ ငါ၏ရပ်
သည် ဤသိ ့ြဖစ် စ၊ ငါ၏ရပ်သည် ဤသိ ့မြဖစ် စနှင့်။ ဝါ
ပူြခင်း အးြခင်း စသည် မြဖစ် စနှင့်။ ဤသိ ့ ရပ်၌ အစိး
မရနိင် ပ။ (ဤကား ရပ်တရား၌ စီစစ်၍ ဟာပ)
ထိ ့အတူ ဝဒနာ သညာ သခါရတိ ့၌လည်း တစ်ပါး
စီ တစ်ပါးစီ စီစစ်၍ ဟာ် တာ်မူပါသည်။
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၅။ ချစ်သားတိ ့…သိတဲ့အစ ခ သာ ဝိညာဏ်တရား
သည် ဘာတစ်ခမှ အစိးမရ သာ (အနတ္တ )အမှန်တည်း။
ချစ်သားတိ ့…အသိစိတ်ဝိညာဏ်သည် အစိးရ သာ အတ္တ
သည် အကယ်၍ ြဖစ်ပါက ဤဝိညာဏ်သည် ကျင်နာနှိပ်
စက်ြခင်း မြဖစ်တန်ရာ၊ဝါြဖစ်မည်မဟတ်။ ငါ၏ဝိညာဏ်
သည် ဤသိ ့ြဖစ် စ၊ ငါ၏ဝိညာဏ်သည် ဤသိ ့ မြဖစ် စ
နှင့်။ ဤသိ ့ ဝိညာဏ်၌ အစိးရရာ၏၊ ရ-ရမည်သာ ြဖစ်၏။
ချစ်သားတိ ့…အ ကင် ကာင့် အသိစိတ်ဝိညာဏ်သည် အ
စိးမရ။ ထိ ့ ကာင့် အသိစိတ်ဝိညာဏ်သည် ကျင်နာနှိပ်
စက်ြခင်း ြဖစ်ရ လသည်။ ငါ၏ဝိညာဏ်သည် ဤသိ ့ြဖစ်
စ၊ ငါ၏ဝိညာဏ်သည် ဤသိ ့ မြဖစ် စနှင့်။ ဤသိ ့ အသိ
စိတ်ဝည
ိ ာဏ်၌ အစိးမရနိင် ပ။ (ဤကား ဝိညာဏ်တရား
၌ စီစစ်၍ ဟာပတည်း။)
ဤလိဤပ အစငါးစ ခ သာ ခန္ဓာငါးပါးတိ ့၏အ
စိးမရ အနတ္တ ြဖစ်ပကိ ဟာ တာ်မူ ပီး၍ ထိခန္ဓာငါးပါးရပ်
နာမ်တရားတိ ့ကိ တစ်ပါးစီ တစ်ပါးစီ အသီးသီး ရပ်သည်
ဝဒနာသည် သညာသည် သခါရသည် ဝိညာဏ်သည် မဲ
သ လာ မ မဲသ လာ၊ ဆင်းရဲသ လာ၊ ချမ်းသာသ လာ
ဟ ဘရားက မး တာ်မူသည်။ ပဉ္စဝဂ္ဂီတိ ့က မ မဲဆင်းရဲပါ
သည်ဟ လ ာက်ထား ကသည်။
ထိအခါ ဘရားြမတ်စွာက ထပ်မ၍ ချစ်သားတိ ့…
ဤလိ မ မဲ ဆင်းရဲ ဖာက်လွဲ ဖာက်ြပန် ြဖစ် နတဲ့ခန္ဓာငါး
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ပါး ရပ်နာမ်တရားတိ ့ကိ ဤခန္ဓာငါးပါး ရပ်နာမ်တရားတိ ့
သည် ငါ့ဟာဘဲ ငါဘဲ ငါ့ကိယ်ဘဲဟ အလွဲလွဲအမှားမှား ရ
စားြခင်းငှာ သင့် တာ်ပါ့မလားဟ ဘရားြမတ်စွာက မး
တာ်မူတဲ့အခါ ပဉ္စဝဂ္ဂီတိ ့က လးဝမသင့် တာ်ပါဘရားဟ
တညီတညတ်တည်း လ ာက်ထား ကသည်။
ထိ ့ နာက် ဘရားြမတ်စွာ စိ န္တယျာက ချစ်သားတိ ့
ထိသိ ့မ မဲ-ဆင်းရဲ- ဖာက်လွဲ ဖာက်ြပန် ြဖစ် ပီး ြဖစ်ဆဲြဖစ်
လတ္တ ့ ြဖစ် ကကန် သာ အလးစ သာ အတွင်းအပ ကမ်း
တမ်း သိမ် မွ ့ အယတ်အြမတ် အ ဝးအနီး ြဖစ်ကန် သာ
(ရပ် ဝဒနာ သညာ သခါရ ဝိညာဏ်တိ ့သည် ရှိ ကကန်၏
ထိရပ် ဝဒနာ သညာ သခါရ ဝိညာဏ်တိ ့သည် ငါ့ဟာ-ငါ့
ခန္ဓာ-ငါ့ဥစ္စာလဲ မဟတ်၊ ငါလဲမဟတ်၊ ငါ့ကိယ်အတ္တ လဲ မ
ဟတ်။ နာမ်ရပ် အနိစ္စ ဒက္ခ အနတ္တ အသဘ ဒက္ခသစ္စာ သ
မဒယသစ္စာသာဟတ်၏ဟ မ ဖာက်မြပန် ဟတ်မှန်စွာ သိ
ြမင်တတ် သာ ဝိပဿနာမျက်စိြဖင့်သာ ရအပ်၏။ ရ က
လ။ ရရမည်ဟ ဘရားြမတ်စွာ စိ န္တယျာက ဟာ တာ်မူ
သည်ရှိ သာ် ပဉ္စဝဂ္ဂီတိ ့သည် ဟာ တာ်မူတိင်း ခန္ဓာတစ်
ပါးစီ တစ်ပါးစီ အသီးအသီး ဤရပ်သည် ငါ့ဟာ-ငါ -ငါ့
ကိယ် မဟတ်။ ဤ ဝဒနာသည် ငါ့ဟာ-ငါ -ငါ့ကိယ် မ
ဟတ်။ ဤသခါရသည် ငါ့ဟာ-ငါ -ငါ့ကိယ် မဟတ်။ ဤ
ဝိညာဏ်သည် ငါ့ဟာ-ငါ -ငါ့ကိယ် မဟတ်ဟ(ဝါ )တဏှာ
မာန ဒိ ိ ဆိတဲ့ သသရာနယ်ချဲ ့သမား ပပဉ္စတရားသးပါး
တိ ့ကိ ဝိပဿနာဉာဏ် အြမင်မှန်ြဖင့် ပယ်သတ်၍ အထပ်
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ထပ်အခါခါ ဝိပဿနာရ ကသည်ရှိ သာ် ပဉ္စဝဂ္ဂီတိ ့သည်
ရပ်၌လည်း ငီး ငွ ့၊ ဝဒနာ၌လည်း ငီး ငွ ့၊ သညာ၌
လည်း ငီး ငွ ့၊ သခါရတိ ့၌လည်း ငီး ငွ ့၊ ဝိညာဏ်၌လည်း
ငီး ငွ ့ န က တာ့၏။
ဤလိဤပ ခန္ဓာငါးပါး ရပ်နာမ်တရားတိ ့၌ ပျင်းမန်း ငီး ငွ ့မ အား ကီးလာသည်ရှိ သာ် (ဝါ ) နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်
ရင့်သန်ထက်မာ တဘက်ကမ်းခတ်လာသည်ရှိ သာ် အဆိ
ပါခန္ဓာငါးပါး ရပ်နာမ်တရားတိ ့၌ တပ်မက်ြခင်း ကင်းသွား
သာ ဝိရာဂမည် သာ(မဂ်)၊ စိတ်တပ်မက်မမှာ လွတ်
ြမာက်သွား သာ ဝိမတ္တ ိမည် သာ(ဖိလ်)စိတ်များ ဆင့်
ကာ ဆင့်ကာ ြဖစ် ပ လာ ပီးလ င် အရဟတ္တ ဖိလ်အဆးမှာ
ငါသည် အလးစ သာ ကိ လသာတိ ့မှ က တ်လွတ် လ ပီ
ဟူ၍ ဆင်ြခင်၍ သိ သာ ပစ္စ ဝက္ခဏာဉာဏ် (၁၉)တန်
သည် ဧကန် ြဖစ် ပ လာ လ တာ့၏။
ထိ ့ နာင် ငါသည် မသိအပ် သာ အစ အနမတဂ္ဂ
သသရာတခွင် ခန္ဓာအစဉ်က ကအား လျာ်စွာ ဘဝတဖန်
ရပ်နာမ်ခန္ဓာ၊ ဘဝတဘန် ရပ်နာမ်ခန္ဓာ၊ အ ဟာင်းအသစ်၊
အ ဟာင်းအသစ် တဖန်ြပန်၍ ြဖစ်ရြခင်းသည် လက်စတး
၍ ကန်ဆး လ ပီ။ ငါသည် မဂ်ဖိလ် ရဘိ ့ ြမတ် သာမဂ်အ
ကျင့်ကိ ကျင့်သးြခင်းကိစ္စ ပီး ပီ။ ငါသည် ြပုအပ် သာ
မဂ်ကိစ္စ တစ်ဆယ့် ြခာက်ချက်ကိ ကန်ကျ အာင် ြပုအပ်
လ ပီ။ ငါသည် ဤတစ်ဆယ့် ြခာက်ပါး သာ မဂ်ကိစ္စမှ
အြခားတစ်ပါး ြပုဖွယ်ကိစ္စ မရှိ တာ့ ပီဟ သူတစ်ပါးက
48

ebook is created by www.ShanYoma.Org

ဘရားက မ ဟာ ကားရဘဲ ကိယ့်ဟာနဲ ့ကိယ်ဘဲ သိရ လ
တာ့၏။
ဤကား အနတ္တ လက္ခဏာသတ် အကျဉ်းချုပ်
အဓိပ္ပါယ်တည်း။
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ခန္ဓာက ြပ၊ အနတ္တ၊ မှတ် က လကန်ပါ၊
ဤ လာက၌ သူသူငါငါ တစာစာ တဖွဖွ သတ န ့
သခါနီးကျ အာင် ြပာဆိ န ကတဲ့ ြခဆး ခါင်းဆး တ
ကိယ်လး တ ကာင်လး ကီးကိ ခန္ဓာအြပင်ဘက်ကဘဲ န၍
ကည့် ကည့်၊ ခန္ဓာအတွင်းသိ ့ ဉာဏ်သွင်းကာ ခန္ဓာအတွင်း
ကဘဲ န၍ ကည့် ကည့်၊ ဘယ်ကဘဲ ကည့် ကည့်၊ ပထဇဉ်
သတ္တ ဝါ သူငါတိ ့သည် ဝိပလ္လာသ၏အစွမ်းအားြဖင့် မှတ်
သားသိမှား ယူမှား န ကတဲ့ငါ့ကိယ် ငါ့ဟာ ငါကား လား
လားမှမဟတ်၊ ဆယ်မဟတ်၊ ကိးမဟတ်၊ ဆယ့်ကိးမဟတ်
အစိးမရ အလိသိ ့မလိက် အ ကိုက်သိ ့မပါ စနိင်တဲ့ရပ်နာမ်
အတ္တ သာ ဟတ်ပါသည်လိ ့ ခန္ဓာက သချာဃန ြပသလျက်
န ပသည်။
ထိပက
် ိချ၍ ဓားြပမှနး် မသိ
အမိဝမ်းမှ မွးဖွားသည်ကစ၍ တရက်ထက်တရက်
တလထက်တလ၊ တနှစ်ထက်တနှစ်၊ တရက်နှင့်တလမတူ၊
တလနှင့်တနှစ် မတူ၊ ကိယ်အ နအသားအ ရ စသည်တိ ့
သည် ရင့် ရာ်ရင့် ရာ် လာသည်မှာ သူ ရာ-ငါပါမျက်
ြမင်ကိယ် တွ ့ ြဖစ် က၍ ဘယ်သူမှမြငင်းကွယ်နိင်ပါ(သတိ
မမူ ဂူမြမင်၊ သတိမူ ြမူ သာ်ြမင်)ဆိသလိ သတိမမူ က၍
သာ တရက်ထက်တရက်၊ တလထက်တလ၊ တနှစ်ထက်
တနှစ် မပျက်မကွက် ရင့် ရာ် ရင့် ရာ်လာသည်တိ ့ကိ မရင့်
မ ရာ်ရ အာင် ဘယ်သူမှ အစိးမရ၊ သူ-ငါတိ ့အလိသိ ့ မ
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လိက်၊ သူ-ငါတိ ့အ ကိုက်သိ ့ မပါ စနိင် ကတာ တွဟာ အ
စိးရတဲ့အတ္တ မဟတ်။ အစိးမရတဲ့အနတ္တ ဟ ခန္ဓာက ြပ န
တယ်မဟတ်လား။ သတိထား၍ စဉ်းစား ကည့်စမ်းပါ။
ကျမ်းဂန်တိ ့၌ လာသည်မှာ"အနတ္တ ာတိ မာဇိယန္တု၊ မာ မိယန္တူတိ ဝ သ ဝ တ္တ
တ နသ က္က ာတီတိ၊ အနတ္တ ာ သညာ အသာမိကာ အနိဿ
ရာတိ အ တ္ထာ။ (ဓမ္မပဒ၊ ဒ-၂၄၂။)
အနတ္တ ဆိတာ မအိပါ စကန်သတည်း။ မနာပါ စ
ကန်သတည်း။ မ သပါ စကန်သတည်း စသည်ြဖင့် သူငါ
တိ ့က တာင့်တ သာ်လည်း တာင့်တတိင်းမရ။ ပဂ္ဂိုလ်
သတ္တ ဝါတိ ့မှ ဆိတ်သဉ်းတယ်။ ပိင်ဆိင်သူအရှင်လဲ မရှိ။
ဘာတစ်ခမှလဲ အစိးမရ သာ ကာင့် အနတ္တ ခ ရသည်ဟ
ဖွင့်ြပထားရာ ခန္ဓာမှာ ဉာဏ်နင
ှ ်ရ
့ ှာလ င် မအိ အာင်၊ မနာ
အာင်၊ မ သ အာင် အစိးမရတာ တွဟာ အနတ္တ ဘဲဟ
ခန္ဓာက ြပ နတယ် မဟတ်လား။ ဆမြဖူ သွားမကျိုး ခါး
မကိင်း နားမထိင်း မျက်စိမမန် မမွဲ အာင် အစိးမရတာ
တွလဲ အနတ္တ ဘဲဟ ခန္ဓာက ြပ နတယ် မဟတ်လား။
ကပ် ကပ်စဉ်းစား။ မပူ မ အး မ အာင့် မ တာင့်တင်း
အာင် အစိးမရတာ တွလဲ အနတ္တ ဘဲဟ ခန္ဓာက ြပ န
တယ် မဟတ်လား။ နာနာစဉ်းစား။ ချာင်းမဆိး နှာမ စး
မူး ဝမူး နာက် စသည် အ ထွ ထွ အဝဝ မြဖစ် ပ လာရ
အာင် အစိးမရတာ တွလဲ အနတ္တ ဘဲဟ ခန္ဓာက ြပ န
တယ် မဟတ်လား။ လး လးနက်နက် စဉ်းစား။
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ဤလိ စဉ်းစား ကည့်ပါလ င် (အင်း)ဟတ်သားဘဲ
သတိမမူ ဂူမြမင်ဆိတာလိ ဘာတစ်ခမှ အစိးမရတာ တွ
ကိ မိမိခန္ဓာက ြပ နသားပဲဟ မိမိခန္ဓာကိ အနတ္တ လိ ့
သ ဘာကျနိင် က ပလိမ့်မည်။ (ထိပ်ချလိ ့ ဓားြမမှန်းမသိ)
ဆိတာလိ အနတ္တ ဓားြမက ငါတိ ့ထိပ်ကိ ချ၍ နလျက်သား
ငါတိ ့က အ-လွနး် န-လွန်း၍သာ အနတ္တ မှန်း မသိနိင် က
တာဟ ခန္ဓာကိ အနတ္တ ဟ သ ဘာကျလာ က ပလိမ့်မည်။
မအိ မနာ မ သ အာင် အစိးမရ သာ ကာင့် အနတ္တ ဆိ
သာ်လည်း ထိအိ-နာ- သ-ဆြဖူ-သွားကျိုး စသည်တိ ့
သည် ဘရားလက်ထက် တာ်က ခမာမိဖရားနှင့်ဇနပဒ
ကလျာဏီတိ ့အား တန်ခိး တာ်ြဖင့် အိ-နာ- သ ြပသကဲ့သိ ့
ရတ်ြခည်း ခဏအတွင်း ြပသည်မဟတ်။ တြဖည်းြဖည်း
တစစ ြပ နပါသည်။ သတ္တ ဝါ တွကလည်း လွန်စာွ မာ
ဟ ကီး အိ-နာ- သြပပကလည်း လွနစ
် ွာ သိပ်သည်း၊
သတ္တ ဝါ တွ ရတ်တရက် မသိရ အာင် ြပပ ပိြပား သဝပ်
လှ ပသည်။

အနတ္တဟ သိသမ
ူ များ
လာက၌ အိသည် နာသည် သသည်၊ ဆြဖူ
သွားကျိုး ခါးကိင်း နားထိင်း စသည်တိ ့ကိ သိသူများ က
၏။ အနတ္တ ဟ သိသူကား မများ။ မသိသူများ က၏။ အိ
နာ သ ဆြဖူ သွားကျိုး စသည် ြပာဆိ ကတဲ့ပညတ် ပ
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တွင် အသိဉာဏ် သာင်တင်၊ အသိဉာဏ် အားကန်၊ အသိ
ဉာဏ်ဆး တး၍သွား ကတဲ့သူ တွသာ များ က၏။ ဤလိ
မအိ မနာ မ သ စသည်တိ ့ကိ အစိးမရတာ တွဟာ ခန္ဓာ
က ြပ နတဲ့အနတ္တ ဘဲဟ အနတ္တ ဆိတဲ့ပရမတ်သိ ့ကျ အာင်
သိြမင်တတ်သူကား မရှိဟ မဆိသာ၊ သိ ့ရာတွင် နည်းပါး
ပလိမ့်မည်။

စ့ စ့ တွး ရး ရး ပ
စ့ စ့ တွး ရး ရး ပ ၊ စ့ စ့စဉ်းစား ဘွားဘွား
ပ ဆိသလိ တရက်ထက်တရက်၊ တလက်ထက်တလ၊ တ
နှစ်ထက်တနှစ် အိစ နာစ ဆြဖူစ သွားကျိုးစ ခါးကိင်းစ
နားထိင်းစနှင့်တစတစ ြဖစ် ပ လာရသည်မှာ နတ်ြဗဟ္မာ
မဟတ်တဲ့လူသားတိ ့မှာဆိရင် မလွဲသာ မ ရှာင်သာ၊ လွဲ
မရ ရှာင်မရ၊ လွမ
ဲ ြဖစ် ရှာင်မြဖစ် ဧကန် အိရ နာရ ဆ
ြဖူသွားကျိုး စသည်ြဖစ်ရမည်သာတည်း။ ဤအြဖစ်မျိုး
ဤအြဖစ်ဆိးတိ ့ကိ စ့ စ့ တွး ရး ရး ပ ၊ စ့ စ့စဉ်း
စား ဘွားဘွား ပ ဆိသလိ ဤလိ ဤပ မအိ မနာ မ သ
ဆမြဖူ သွားမကျိုး စသည်မြဖစ်ရ အာင် အစိးမရ အလိ
သိ ့မလိက်၊ သူ-ငါတိ ့အ ကိုက်သိ ့ မပါ စနိင်တာ တွဟာ
ဘယ်မှာ သူ ကာင်-ငါ ကာင် အတ္တ ဟတ်နိင် ကမှာလဲ။
အစိးမရတဲ့အနတ္တ ဘဲဟ
ရး ရး ပ လာ ကလိမ့်မည်။
ဘွားဘွား ပ လာ ကလိမ့်မည်။
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ခန္ဓာက အနတ္တ လိ ့ ြပ နလျက်သားနှင့် အနတ္တ လိ ့
အမှန်မသိနိင် ကြခင်းသည် အြခား ကာင့် မဟတ် ပ။ အိ
လာတာ နာလာတာ ဆြဖူလာတာ သွားကျိုးလာတာ
မျက်စိမန်မွဲလာတာ စသည်တိ ့ကိ ြမင်ရတိင်း ြမင်ရတိင်း
ဤလိ မအိ အာင် အစိးမရတာ အနတ္တ ၊ မနာ အာင် အစိး
မရတာ အနတ္တ ၊ ဆမြဖူ သွားမကျိုး နားမထိင်း စသည်
မြဖစ် စရ အာင် အစိးမရတာ အနတ္တ ဘဲဟ သတိြပု၍
ဆင်ြခင်မ အ လ့အထ မရှိ က သာ ကာင့်သာ အနတ္တ ဟ
မသိနိင် ကဘဲ ြဖစ်ရ လသည်။ အကယ်၍သာ အိလာတာ
စသည်ကိ ြမင် ကရတဲ့ခါ မအိ အာင် မနာ အာင် မ သ
အာင် စသည် အစိးမရတာ တွဟာ အနတ္တ မိ ့ဘဲဟ သတိ
ြပု၍ ထင်ြမင် အာင် ဆင်ြခင်မ အ လ့အထရှိ ကပါလ င်
ခန္ဓာက ြပ နတဲ့အနတ္တ ကိ တစတစ သ ဘာကျနှစ်သက်
လာ ပီး လးလး ကီး အနတ္တ လိ ့ အသိမှန် အြမင်မှန် အယူ
မှန်ကိ ယူသွားနိင် ကပါလ င် လက်ရှိဘဝ၌ပင် အပါယ်
လွတ်တရား ရသွား က၍ အများ ကီး ထာက်ရာတည်ရာ
ကိ ရရှိနိင် က လ ပီ။ သာသနာ တာ်နှင့် တွ က
့ ုရကျိုးနပ်
ပီဟ သိ လ-မှတ် လ။ မဂ်ဖိလ် စာင့် မ ာ် သူ တာ်စင်
အ ပါင်းတိ ့…။
(ဤကား ခန္ဓာြပင်ဘက်က န၍ ခန္ဓာက-ြပ၊ အနတ္တ ကိ အ
မက်မ ြပဆိြခင်း ပတည်း။)
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တနည်း-ခန္ဓာက ြပ၊ အနတ္တ၊ မှတ် က လကန်ပါ။
တဘန် ခန္ဓာတွင်းသိ ့ ဉာဏ်သွင်း၍ ကည့်မယ်ဆိ
ရင်လဲ ဤခန္ဓာဟာ အစိးရတဲ့အတ္တ မဟတ်။ အစိးမရတဲ့
အနတ္တ ဆိတာ သူ ြပာ-လူ ြပာ တဆင့်စကား စာ တွ ့ စာ
ြမင် မဟတ် တာ့ဘဲ ကိယ်တိင်အားထတ်၍ ကိယ်ပိင်
ဉာဏ်ြဖင့် ခန္ဓာအတွင်းသားထဲမာှ တဖွားဖွား ြဖစ်ပျက် န
ကတဲ့ြဖစ်တရား ပျက်တရား၊ ြဖစ်ပျက်မနား ကတဲ့တရား
တွဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါမှ မဟတ် ကဘဲ မြဖစ် အာင်လဲ
အစိးမရ ြဖစ်သာြဖစ်ရ မပျက် အာင်လဲ အစိးမရ၊ ြဖစ်ဆိ
တဲ့(ဥပါဒ်)သိ ့ ရာက် လ ပီး သာ ရပ်နာမ်သခါရတိ ့ကိ
ရင့်ဆိတဲ့(ဌီ)သိ ့ ရာက်မသွားရ အာင် အစိးမရ၊ ရင့်ဆိတဲ့
(ဌီ)သိ ့ ရာက် လ ပီး သာ ရပ်နာမ်သခါရတိ ့ကိ ပျက်ဆိတဲ့
(ဘင်)သိ ့ ရာက်မသွားရ အာင်လဲ အစိးမရ၊ ပျက်ဆိတဲ့
(ဘင်)သိ ့ ရာက် လ ပီး သာ ရပ်နာမ်သခါရတိ ့ကိ မ
ပျာက်ရ အာင် မပျက်ရ အာင် မချုပ်မဆးရ အာင်လဲ
အစိးမရ၊ တခ သာဘဝ ပဋိသ န္ဓမှ စတိကျ အာင် ဒိင်း
ဒိင်း ြပး မြပတ်မစဲ ထပ်တလဲလဲ ြဖစ်ပျက် န ကတဲ့ြဖစ်
ပျက်မနား ရပ်နာမ်သခါရတိ ့ကိ ခန္ဓာက ြပ န၍ ဉာဏ် တွ ့
ဉာဏ်ြမင် တွ ့ြမင် တွ ့ြမင် နရ သာ ကာင့် ခန္ဓာအတွင်း
သားထဲမှာ ဘာတခမှ အစိးမရတဲ့အတ္တ သ ဘာမျိုး လးဝ
မရှိ၊ ဘာတခမှ အစိးမရတဲ့အနတ္တ သ ဘာ တွကိသာ တွ ့
ြမင် နရပါ သာ ကာင့် ခန္ဓာအတွင်းသိ ့ ဉာဏ်သွင်း၍
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ကည့်မယ်ဆိရင်လဲ ဤခန္ဓာဟာ အတ္တ မဟတ်ပါ၊ အနတ္တ
သာဟ သိြမင်နိင် ပလိမ့်မည်။
(ဤကား ခန္ဓာအတွင်းက န၍ ခန္ဓာက ြပ၊ အနတ္တ ကိ အ
မက်မ ြပဆိြခင်း ပတည်း။)

က န်းပင်နင
ှ တ
့် ူ
မိမိလက်ရှိ ခန္ဓာငါးပါးဟာ မိမိအိမ်ြခဝင်းထဲမှာရှိ
နတဲ့က န်းပင်နင
ှ ့်တူသည်။ မိမိအိမ်ြခဝင်းထဲမှာ ရှိ န
သာ်လည်း မိမိက ဘာတခကိမှ အစိးမရ၊ အရွက်က လး
တရွကိမ မခူးရ၊ အကိင်း လးတကိင်းကိမ မချိုးရ၊ မင်း
အစိးရများကသာ ပိင်ဆိသကဲ့သိ ့ ထိနှင့်တူစွာ မိမိခန္ဓာမှာ
ြဖစ်ပျက် န က သာ်လည်း မိမိက ဘာတခမှ အစိးမရ၊
မြဖစ် အာင်လဲ အစိးမရ၊ မပျက် အာင်လဲ အစိးမရ၊
သဘာဝဓမ္မကသာ အစိးရ၏၊ ဤခန္ဓာနှင့်က န်းပင်တထပ်
ထဲ ထင် အာင် ြမင် အာင် သ ဘာကျသွား အာင် ဆင်
ြခင် ကည့် လ။ မချအနတ္တ လက္ခဏာ ကာင်း ကာင်းထင်
လာလိမ့်မည်။
ဘရားက မြငင်းခ၊ လူနတ်တိ ့က ြငင်းခ
နာဟ ဘိက္ခ ဝ လာ ကန ဝိဝဒါမိ၊
လာ ကာဝ မယာ ဝိဝဒတိ။
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(ခန္ဓာ-သ-ဠိ-ပပ္ဖသတ္တ -၁၁၃)
ဘိက္ခ ဝ-ရဟန်းတိ ့။ အဟ-ငါဘရားသည်။ လာ
ကန-လူနတ်ြဗဟ္မာ သတ္တ ဝါနှင့်။ နဝိဝဒါမိ-မြငင်းမခပါ။
လာ ကာဝ-လူနတ်ြဗဟ္မာ သတ္တ ဝါကသာလ င်။ မယာငါဘရားနှင့်။ ဝိဝဒတိ-ြငင်းခ၏။ (ဝါ )အတိက်အခ ြပု
လပ် န၏။
အဓိပ္ပါယ်။။ရဟန်းတိ ့-ဤခန္ဓာငါးပါးကိ ရှးဘရား
စ သာပညာရှိတိ ့က အနိစ္စ ဒက္ခ အနတ္တ လိ ့ ဟာ တာမူခဲ့
ကတယ်။ ဒါ့ ကာင့်မိ ့ ငါဘရားလဲ ယခအခါ ဤခန္ဓာငါး
ပါးကိ အနိစ္စ ဒက္ခ အနတ္တ လိ ့ ဟတ်မှန်တဲ့အတိင်း ဟာြပ
နတာပါ။ ဤခန္ဓာငါးပါးသည် နိစ္စ သခ အတ္တ ြဖစ် န
လျက်သားနှင့်သင်တိ ့ကိ အနိင်ရလိ၍ ငါဘရားက တမင်
သက်သက် အရွဲ ့တိက် ပီး အနိစ္စ ဒက္ခ အနတ္တ လိ ့ ဟာ န
တာ မဟတ်ပါဘူး။ အရိယာ မြဖစ် သးတဲ့ပထဇဉ် လူနတ်
တိ ့ကသာ ဤခန္ဓာဟာ အနိစ္စမိ ့ အနိစ္စလိ ့ ငါဘရားက ဟာ
တယ်။ ပထဇဉ်တိ ့က နိစ္စလိ ့ ြငင်းခ ကတယ်။ ဤခန္ဓာဟာ
ဒက္ခမိ ့ ဒက္ခလိ ့ဘဲ ငါဘရားက ဟာတယ်။ ပထဇဉ်တိ ့က
တာ့ သခလိ ့ ြငင်းခ ကတယ်။ ဤခန္ဓဟာ အနတ္တ မိ ့အနတ္တ
လိ ့ဘဲ ငါဘရားက ဟာတယ်။ ပထဇဉ်တိ ့က တာ့ အတ္တ
လိ ့ ြငင်းခ န ကတယ်ဟ ဆိလိ ပသည်။
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ဝန်ချ တာင်းပန် က
ဤလိသာ ဘရားရှင်နှင့်အတိက်အခ လပ် န က
မယ်ဆိရင် ဘယ်အခါ ဘယ်ဘဝ ဘယ်ကမ္ဘာမှာမှ မဂ်ဖိလ်
နိဗ္ဗာန်သိ ့ ရာက်နိင် ရနိင် က တာ့မည် မဟတ် တာ့ ပီ။
ဤလိဤပ ဘရားရှင်နှင့်အတိက်အခ လပ် န ကတဲ့ပထ
ဇဉ်-လူနတ်ြဗဟ္မာ သတ္တ ဝါ တွဟာ ရှးကလဲ မဂ်ဖိလ်
နိဗ္ဗာန်ကိ ရာက်သူ-ရသူ မရှိဘူး။ ယခလဲ မရှိဘူး။ နာင်
လဲ ရှိမှာမဟတ်ဘူး။ ငါတိ ့ဘရားလက်ထက် တာ်မှာ ရှး
ဦးစွာ ပဉ္စဝဂ္ဂီတိ ့အား အနတ္တ လက္ခဏသတ်ကိ ဟာ တာ်
မူတဲ့အခါ ဤခန္ဓာငါးပါးတိ ့ဟာ နိစ္စမဟတ်၊ အနိစ္စပါဘရား
သခမဟတ်၊ ဒက္ခပါဘရား။ အတ္တ မဟတ်၊ အနတ္တ ပါဘရား
လိ ့ခ င်းချက်မရှိ နဖူးချ-ဒူးချ တာင်းပန်ဝန်ချလိက်သည်
နှင့်တ ပိုင်နက် အာသဝါစင်တဲ့ရဟန္တာအရှင်ြမတ် တွ ြဖစ်
ကန် ကတယ်မဟတ်လား။
ငါတိ ့လဲ တာင်းပန်ဝန်ချဘိ ့ လိ န ပီ
ထိ ့ ကာင့် လက်ရှိဘဝ သ န ့ကမဦးခင် ရှးဦး
စွာ အပါယ်လွတ်တဲ့တရား သာတာပတ္တ ိမဂ်ဖိလ်၊ နာက်
မွး သလွတ်တဲ့တရား အရဟတ္တ မဂ်ဖိလ် ရနိင်- ရာက်
နိင် က အာင် တသသရာလး အတိက်အခ လပ်လာခဲ့တာ
တွ လွန်သမ ဝန်ချပါရဲ ့ဘရားဟ တာင်းပန်ဝန်ချတဲ့
ရက်က ဦးသွား အာင် ကမ္မ ာန်းခွငလ
် ပ်ငန်းဝင်၍ လက္ခ
ဏာ ရးသးပါး အစွမ်းကန် ထင်လာတဲ့အခါ ဘရားကိ ဦး
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သး ကိမ်ချ၍ ဤခန္ဓာသည် နိစ္စ မဟတ်၊ အနိစ္စလိ ့ ဝန်ချပါ
ပီ။ သခမဟတ် ဒက္ခလိ ့ဝန်ချပါ ပီ။ အတ္တ မဟတ် အနတ္တ လိ ့
ဝန်ချပါ ပီဘရားဟ ဘရားကိ ဝန်ချ တာင်းပန်ဘိ ့ အချိန်
တာ် ပီ။ နဖူးချ-ဒူးချ တာင်းပန်ဝန်ချ က ပ တာ့။ မဂ်
ဖိလ် စာင့် မ ာ် သူ တာ်စင်အ ပါင်းတိ ့…
အနတ္တ ကမ္မ ာန်း သ ပါက်
၁။ မအိ အာင်ပ၊ စိးမရ၊ မှတ် ကအနတ္တ ာ။
၂။ မနာ အာင်ပ၊ စိးမရ၊ မှတ် ကအနတ္တ ာ။
၃။ မ သ အာင်ပ၊ စိးမရ၊ မှတ် ကအနတ္တ ာ။
ထိ ့အတူဆမြဖူ သွားမကျိုး ခါးမကိင်း နားမထိင်း
မျက်စိမမွဲ မ အာင့် မ တာင့် မပူမ အး ချာင်းမဆိး နှာ
မ စး မူး ဝ မူး နာက် စသည် အ ထွ ထွ အဝဝ မြဖစ်ရပ
စိးမရ မှတ် ကအနတ္တ ။ ။
ဤတွင် ဗဒ္ဓြမတ်စွာ အနတ္တ သာသနာ ပီးပါ ပီ။
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စာကိယ် ပီးဆး ကျမ်းနိဂး
ဧတ္တ ာဝတာစ ဇာတိယာ မရမ္မရ ပခက္ကူဇနပ ဒ
ဂန် ့ ဂါနိဂ မ ကဇွန်း တာဂါ မ ဇာ တန။ ပဝတျမ္ပန
ကသာဇနပ ဒ ဝန်းသိနိဂ မ ခန္တီးရိပ်သာ တျာရာ မ
ဣ ကဝိဟာ ရ နိစ္စဝါ သန ဝါသိနာ သဇန တ္ထ ရန ဒိ
ပဟာနာယ ဗဟဇနာန မတ္ထ ာယ ကတာယဂ န္ထာ အနတ္တ
သာသ နာနာမ သက္ကရာ ဇ တသာဓိ က တိသတသဟ
ဿ ဝ ဿ သမ္ပ တ္တ သာဝဏမာသဿ ဇဏှပ က္ခ ဒွီ ဟ
ဗဓဝါ ရ အနာယာ သန နိ ဂ တာတိ ဒ ဗ္ဗာတိ။ ။

(ဆ တာင်း)
ဣဒ နာ ပည အာသဝက္ခယ ဝဟ ဟာတ။
ဣမိနာပညက မ္မန မယ ဘ န္တ အရိ ယဟိ
ဒိ ဓမ္မ ဒိ

ယျ၊ ပတ္တ ဓမ္မ ပ တ္တ ယျန္တိ။

အရှင်ဘရား ဤဓမ္မဒါန ပးလှူရ သာ ကာင်းမ
ကာင့် တပည့် တာ်တိ ့သည် အရိယာတိ ့သည် သိအပ်
သာ သစ္စာ လးပါးကိ သိ၍ အရိယာတိ ့သည် ရာက်အပ်
သာ မဂ်ဖိလ်နိဗ္ဗာန်သိ ့ လျင်ြမန်စွာ ရာက်ရပါလိ၏အရှင်
ဘရား။
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