သဲAင္း

ဇဲြတင္း

Aျမဲလင္း

(၉)ရက္စခန္းနိဗၺာန္လမ္း
တရားက်င့္စU္
ေAာင္လံဆရာေတာ္ Aရွင္စႏိၵမာ တိုက္ခြဲAမွတ္(၃၂)
သဲAင္းဂူ၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာစာစU္(၁)
သာသနာႏွစ္-၂၅၄၉

ေကာဇာသကၠရာဇ္-၁၃၆၇
နိဒါန္း

နေမာတႆဘဂ၀ေတာAရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ
ရြာဘဲေတာင္ေပၚေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီး ၏Aမွာ
ယခုေAာင္လံဆရာေတာ္ Aရွင္စႏိၵမာေရသားထားေသာ
(၉)ရက္စခန္းနိဗၺာန္လမ္းစာမူဖတ္႐ႈရေသာAခါတရားက်င့္ေသာေယာဂီမ်ားနားလည္ႏုိင္ေသာေ၀ါဟာ
ရမ်ားသံုးထားျခင္း၊လိုရင္းက်စ္လစ္သိပ္သည္းစြာေရးသားထားျခင္း၊Aဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္Uပမာမ်ားပါေ
ဆာင္ေပးထားျခင္း၊က်င့္စU္Aဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္တရားက်င့္သူတို႔Aတြက္Aမွားနည္းေAာင္
ထိန္းသိမ္းလမ္းညႊန္ေပးထားျခင္း၊က်င့္စU္၏သေဘာမ်ားကိုAထူးUီးစားေပးရွင္းျပထားျခင္း၊လိုAပ္သ
ည့္Aခ်က္မ်ားကိုသာစုစည္းေရးသားထားျိခင္း၊သဒၶါတရားတိုးပြားေAာင္လည္းAားျပဳေရသားထားျခင္း
စေသာAခ်က္Aလက္ပမ်ားျဖင့္ျပည့္စံုေနသည္ကိုေတ႔ြရသည္၊
ဘုန္းၾကီးကိုယ္တိုင္လည္းေAာင္လံဆရာေတာ္၏(၉)ရက္Aဓိ႒ာန္
၀ိပႆနတရားစခန္း၌၀င္ေရာက္Aားထုတ္ခဲ့ပါသည္။မိမိေက်ာင္း၌လည္း(၃)ႏွစ္Aတြင္းတရားစခန္း
(၇)ၾကိမ္တိုင္တိုင္က်င္းပခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ႏွစ္စU္ တရားစခန္းပဲြမ်ားလည္းက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
တရားစခန္းတိုင္း၌တရားက်င့္ၾကေသာေယာဂီမ်ား၏တရားေတြ႔ပုံမ်ားကိုAားပါးတရ၀မ္းပန္းတသာ
ေျပာဆိုေလွ်ာက္ထားၾကပံုမ်ားကိုလည္းမိမိကိုယ္ေတြ႔မ်က္ျမင္ျဖစ္ပါသည္။

ဤက်မ္းစာAုပ္ပါ က်င့္စU္ႏွင့္တကြ Aဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုလမ္းညႊန္မွဳမ်ားAတိုင္း
ဗိုလ္ငါးပါးလက္ကိုင္ထား၍က်င့္မည္ဆိုလွ်င္က်င့္သူကိုယ္တိုင္Aေျပာမဟုတ္တကယ္Aက်ဳိးတရားခံစ
ားရမည္မွာမလြပ
ဲ ါ။လက္ေတြ႔က်င့္သူ လက္ေတြ႔ခံစားရပါလိမ့္မည္။
တရားလိုလားၾကေသာ ေယာဂီAေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ခႏၶာႏွင့္Aသက္
မငဲ့ကြက္ဘဤ
ဲ က်မ္းစာAုပ္ပါနည္းစနစ္Aတိုင္းၾကိဳးစားAားထုတ္ၾကပါဟူ၍AေလးAနက္တိုက္တြန္း
ပါသည္။
ဘဒၵႏၲ ကုမာရ
ပဓါနနာယက
Aဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ
ရြာဘဲေတာင္ေပၚေက်င္း
ပရိယတၲိစာသင္တိုက္ ၊ ၿပည္ၿမိဳ႕
စU္

မာတိကာ
Aေႀကာင္းAရာ

၁။ တရားက်င့္ေသာ ေယာဂီတို႔ထား႐ွိရမည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္
၂။ တရားက်င့္မွဳ Aေၿခခံသေဘာတရား
၃။ တရားက်င့္ရာတြင္ ပါ၀င္ၿဖည့္ဆည္းရမည့္ Aဂၤါမ်ား
၄။ တရားက်င့္သူတို႔၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္
၅။ တရားAေပၚ၌ ခံယူခ်က္
၆။ ရဟန္းငယ္သံုးပါးတို႔၏ ဆရာ့Aေပၚ၌ ယံုႀကည္မွဳ
၇။ ဗာဟိယဒါ႐ုစရိယာတို႔၏ ခံယူခ်က္
၈။ Uပမာႏွစ္မ်ိဳးၿဖင့္ ၿပၿခင္း
၉။ စ်ာန္Aဂၤါ ငါးပါး Aဓိပၸါယ္
၁၀။ ၀ိပႆနာယာနိက က်င့္စU္
၁၁။ သစၥာေလးခ်က္၏သေဘာ
၁၂။ေ၀ဒနာကမၼ႒ာန္း၏သေဘာျဖင့္သံုးသပ္ျပျခင္း
၁၃။မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး၏ေနာက္ဆံုးမိန္႔ဟၾသ၀ါဒ
က်င့္စU္က႑
၁၄။AာနာပါနAေျခခံ ကမၼ႒ာန္းက်င့္စU္ပုဗၺကိစၥမ်ား
၁၅။AာနာပါနAေျခခံက်င့္စU္တက္ပံု

၁၆။ေလာကီသစၥာႏွစ္ပါး၀င္ပံု
၁၇။Aာနာပါနာက်င့္စU္၏လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ Aက်ဳိးတရားမ်ား
၁၈။ေဗာဓိပကၡိယတရား(၃၇)ပါး ပါ၀င္ပံု
၁၉။၀ီရိယဓိကေဘာင္ခ်ိန္က်င့္စU္(သုခစြန္း၊ ဒုကၡစြန္းေဘာင္ခ်ိန္က်င့္စU္)
၂၀။က်င့္စU္ရွင္းတန္း
၂၁။ဘ၀င္ပိုင္းက်င့္စU္
၂၂။စိတၱာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္က်င့္စU္(တဖက္ခ်ိတ္)
၂၃။က်င့္စU္တက္ပံု
၂၄။႐ႈကက
ြ ္သေဘာUပမာမ်ား
၂၅။ေတာၾကက္ဖမ္း Uပမာႏွင့္ ႐ႈကက
ြ ္သေဘာ တရားမ်ား
၂၆။စိတၱာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္က်င့္စU္(မဟာပလ’င္ခ်ိတ္)
၂၇။Aထက္ပါက်င့္စU္ကို သံုးသပ္ျခင္း
၂၈။ပဋိစၥသမုပၸါဒ္လည္ပံုႏွင့္ ျပတ္ပံု
၀ိပႆနာက႑
၃၀။တဘ၀မွာ Aေျဖရွာတရားေတာ္ႏွင့္ ၾသ၀ါဒသံေပါက္
၃၁။ဆရာေတာ္၏ ဆံုးမၾသ၀ါဒမ်ား
၃၂။သံေ၀ဂသံေပါက္
မာတိကာ ၿပီး၏
၂၉။ကာယာႏုုပႆနာသတိပ႒ာန္
က်မ္းUီးAမွာ
ဤ(၉)ရက္စခန္း နိဗၺာန္လမ္း စာAုပ္ကို ေသာတာပတၱိမဂ္႐ႈဘယ
ြ ္ က်မ္းစာAုပ္မွ ထုတ္ႏုတ္၍
စာေရးသူ၏ (၉) ရက္ တရားစခန္း၌ က်င့္သံုးဆဲနည္းကို Aက်U္းခ်ဳံး၍ (၉) ရက္ စခန္း၀င္ၾကေသာ
Aေျခခံေယာဂီမ်ားAတြက္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။၀ိပႆနာတရားမက်င့္ေသးေသာေယာဂီမ်ား
လည္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို နား လည္ေAာင္ဖတ္႐ႈ၍က်င့္ၾကံႏိုင္ပါသည္။Aဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
ဒီသာသနာ၌ ဒီခႏၶာျဖင့္ တရားရ ေAာင္Aခ်ိန္ တိုတိုႏွင့္ လိုရင္းေရာက္ေAာင္ က်င့္လိုသူမ်ားAတြက္
က်ဳိးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္တရားက်င့္ၿပီးေသာေယာဂီမ်ားမိမိတို႔၏က်င့္ၾကံမႈကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ေရး
သားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ Aခ်ဳိ႔ေယာဂီတို႔သည္ကိုယ္က်င့္၍ကိုယ္ဘာသာသိၿပီးတရားက်င့္ံမႈမ်ားကို
ျပန္မရွင္းျပတက္ဘဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။
ယခုေရးသားေဖၚျပထားေသာ က်င့္စU္စနစ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားမွာ
လက္ေတြ႔က်က် က်င့္ၾကံAားထုတ္ပါကလက္ေတြ႔Aက်ဳိးခံစားရပါလိမ့္မည္။

ဤက်မ္းစာAုပ္သည္Aက်U္းခ်ဳပ္တင္ျပထားရသျဖင့္Aေသးစိတ္ရွင္းလင္းမႈႈျပည့္စံုၿပီဟုမဆိုသာပါ။သို႔
ေသာ္ေရခပ္လို၍ေရခပ္ရာတြင္ေရပါမႈႈကိုAဓိကထားေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားAတြက္Aေထာက္Aပံ့ေပးပါလိမ့္
မည္။၀ိပႆနာAရာသည္ က်ယ္၀န္းေသာေၾကာင့္လူေပါင္းစံု၊ပညာရွိေပါင္းစံု၊AေတြးAေခၚေပါင္းစံုႏွင့္
စရိုက္Aမ်ဳိးမ်ဳိးAတြက္ရွင္းျပရန္မလံုေလာက္ပါ။လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစU္ေလာက္သာေရးသားေဖၚျပထား
ျခင္းျဖစ္သည္။တနည္းAားျဖင့္ဆိုေသာ္လမ္းေလွ်ာက္ရင္းလမ္းေပ်က္ေနသူတို႔Aတြက္သာAဓိကထား
ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။
ဤစာAုပ္၌ေရးသားထားေသာက်င့္စU္တို႔မွာ(၁)၀ိပႆနာယာနိကAေျခခံ
Aာနာပါနက်င့္စU္(၂) သုခစြန္း ဒုကၡစြန္း Aေျခခံသည့္ ၀ိပႆနာယာနိကေဘာင္ခ်ိန္က်င့္စU္(၃)
ဘသင္ပိုင္းက်င့္စU္(၄) စိတၱာႏုပႆာက်င့္စU္(၅) ၀ိပႆနာ႐ႈစU္ ဟူ၍ ငါးမ်ဳိး ခြထ
ဲ ားပါသည္။
ဆရာႏွင့္လက္ေတြ႔မက်င့္ရေသးေသာေယာဂီတို႔သည္ဤစာAုပ္ပါက်င့္စU္
မ်ားကိုခုန္ေက်ာ္၍လိုရာကိုမက်င့္သင့္ပါ။AေျခခံမွAစU္လိုက္Aတိုင္းေက်ေက်ညက္ညက္တက႑စီ
က်င့္ဘို႔တိုက္တြန္းပါသည္။
ဤက်င့္စU္သည္ ေသာတာပတၱိမဂ္၏Aေျခခံက်င့္စU္မွ်သာျဖစ္ၿပီး
ေသာတာပတၱိမဂ္ကူးသည္Aထိ က်င့္စU္နည္းစနစ္သိလိုပါက စာေရးသူ၏ေသာတာပတၱိမဂ္႐ႈဘယ
ြ ္
က်မ္းစာAုပ္၌A႐ႈခံပိုင္း၊က်င့္စU္ပိုင္း၊A႐ႈဉာဏ္ပိုင္းႏွင့္Aရိယာမဂ္Aပိုင္းဟူ၍Aက်ယ္တ၀င့္ေရးသား
ေဖာ္ျပထားပါသည္။က်င့္စU္ပိုင္း၌သမာထယာနိကက်င့္စU္မ်ားကိုပါေရးသားထားပါသည္။Aက်ယ္
တ၀င့္ေလ့လာလိုသူမ်ား ထို ေသာတာပတၱိမဂ္႐ႈဘယ
ြ ္ က်မ္းစာAုပ္၌ေလ့လာဖတ္႐ႈၾကပါရန္
တိုက္တြန္းပါသည္။
ဤ(၉)ရက္စခန္းနိဗၺာန္လမ္းက်မ္းစာAုပ္ကိုေလ့လာ၍က်င့္ၾကံၾကေသာ
ေယာဂီတို႔သည္Aခက္Aခဲႏွင့္တကြ မရွင္းလင္းမမ်ားရွိလွ်င္ လာေရာက္ေလွ်က္ထား
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ဤက်မ္းစာပါနည္းစနစ္Aတိုင္းေလ့လာဖတ္႐ႈမွတ္သားၿပီးက်င့္ၾကံAားထုတ္၍Aန
ည္းဆံုးAားျဖင့္ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာမွ ကိေလသာတဏွာခ်ဳပ္ၿငိမ္းလွ်က္ ဆင္းရဲျခင္းခ်ဳပ္ကာ
ခ်မ္းသာမႈႈရ၍Aေသတက္သြားၿပီဆိုလွ်င္သာသနာျပဳရက်ဳိး၊ဤက်မ္းစာAုပ္ျပဳစုရက်ဳိး၊ျမတ္စြာဘုရား၏
သာသနညထမ္းေဆာင္ရက်ဳိးနပ္ပါေၾကာင္း----Aသွ်င္သႏိၵမာ
ပဓါနနာယက
ကမၼ ႒ာနာစရိယဆရာေတာ္
သဲAင္းဂူ ၀ိပႆနာ ဓမၼရိပ္သာ
တိုက္ခြဲAမွတ္(၃၂)၊ေAာင္လံၿမိဳ႔။
(၁၈-၆-၂၀၀၅)

နိဒါန္း
နေမာ တႆဘဂ၀ေတာ Aရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ
တရားက်င့္ေသာ ေယာဂီတို႔ထားရွိရမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္
လူသားတိုင္းသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္တခုျဖင့္ေန႔စU္လႈပ္ရွားေနၾကသည္။
ေလာက၌Aႏွစ္ခ်ဳပ္ေသာ္ေငြရဘို႔တခုတည္းျဖစ္သည္။ေငြရွာရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလည္းစား၀တ္
ေနေရး၊က်န္းမာေရးျပႆနာေျဖရွင္းရနျဖစ္သည္။မေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္ဆင္းရဲဒုကၡရၾကသည္။ေငြရွာရျခင္း
သည္ဒုကၡၿငိမ္းရန္Aေၾကာင္းျဖစ္သည္။ဒါန၊သီလ၊ဘာ၀နာAေၾကာင္းျပဳရျခင္းမွာလည္းဆင္းရဲမႈျငိမ္းရန္
Aေၾကာင္းျပဴၾကျခင္းျဖစ္သည္။၀ိပႆနာတရားAားထုတ္ရာတြင္ ဆင္းရဲမႈAၿပီးခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္
ေၾကာင္းျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ေလာကစီးပြားရွာျခင္းသည္တဘ၀ဆင္းရဲမႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္သာAက်ဳိးျပဳႏိုင္သည္
။ဒါန၊သီလ၊ဘာ၀နာသည္ သံသရာဘ၀မ်ားစြာAတြက္ ဆင္းရဲမႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ျဖစ္သည္။၀ိပႆနာ
တရားAားထုတ္ျခင္းသည္ပစၥဳပၸန္ႏွင့္Aနာဂတ္တြင္သာမကဘ၀ဇာတ္သိမ္းခ်မ္းသာရာျဖစ္ေသာနိဗၺာန္
ခ်မ္းသာရေၾကာင္းျဖစ္သည္။
Aတိတ္ဘ၀ဆင္းရဲမႈလည္း လြန္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ။Aနာဂတ္ဘ၀ မေရာက္ေသး
၍လည္းမဆင္းရဲေသးပါ။ပစၥဳပၸန္ဘ၀တြင္ခ်မ္းသာရာရဘို႔ပထမUီးစားေပးရမည္။ပစၥဳပၸန္ဘ၀ခ်မ္းသာဘို႔
ေငြရွိရမည္၊တရားေရေAးရွိရမည္၊စား၀တ္ေနေရး၊က်န္းမာေရးAတြက္ေငြႏွင့္ေျဖရွင္းရမည္။ေလာကဓံ
ဒုကၡကိုတရားႏွင့္ေျဖရွင္းရမည္၊ေငြသည္ Aသံုးခ်သူက Aသံုးခ်ႏိုင္မွတန္ဘိုးရွိသည္။Aသံုးခ်သူသည္
Aသံုးမခ်ႏိုင္ေသာAခ်ိန္ျဖစ္သည့္ေဆးကု၍မရႏိုင္ေသာAခ်ိန္ေလာကီရတန္တို႔သည္Aသံုးမက်ေတာ့
ပါ။ဓာတ္ၾကီးေလးပါးတို႔၏Aဆံုးစီရင္မႈကိုျပင်းထန္စြာခံယူေနရေတာ့သည္။ေသကာနီးဆင္းရဲႏွင့္
ေသျခင္းဆင္းရဲမွခ်မ္းသာေAာင္ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္Aားကိုးရဘို႔လိုသည္။ထိုAားကိုးမွာမေသခင္က
တည္းက ၾကိဳတင္Aားထုတ္ထားသည့္ ၀ိပႆနာတရားသာျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္၀ိပႆနာတရားက်င့္ေသာေယာဂီတို႔သည္ ဆရာထံ နည္းေကာင္းခံ၍
တရားAားထုတ္ရမည္၊မျဖစ္မေနရင္ဆိုင္ရမည့္ေသျခင္းဆင္းရဲခ်ဳပ္ေၾကာင္းနည္းေကာင္းရွာျခင္းျဖစ္သ
ည္။ထိုနည္းေကာင္းသည္မိမိAတြက္Aားကိုးရာျဖစ္သည္။Aိုျခင္းနာျခင္းေသျခင္းသည္ဓာတ္ၾကီးေလး
ပါးရုပ္တရားေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလြဲျခင္းေၾကာင့္ၾကမ္းတမ္းေသာဒုကၡေ၀ဒနာခံစားရ၍ဆင္းရဲမီးေတာက္ရ
သည္။ထိုကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာမွေက်ာ္လႊားႏိုင္ေAာင္တရားက်င့္ရမည္။မိမိAားေသျခင္းဆင္းရဲမွ
ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေAာင္နည္းေကာင္းေပးမည့္ဆရာထံဆည္းကပ္ရမည္။တရားက်င့္ေသာေယာဂီတို႔သည္
တရားရသည္(သို႔)နည္းေကာင္းရသည္ဟုစတ္မွတ္ရမည္မွာဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ျပန္မႈရွိႏိုင္ေသာ္
လည္းစိတ္ဆင္းရဲမႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနျခင္းကို စံကိန္းထား၍ သတ္မွတ္ရမည္။
တရားက်င့္မႈ Aေျခခံ သေဘာတရား
တရား႐ႈမည့္စိတ္၌ ဆန္႔က်င္ဘက္Aုပ္စု ႏွစ္ခုရွိ၍ Aကုသိုလ္
ေစတသိက္Aုပ္စုတို႔သည္ Aၿမဲတမ္းစိတ္ကို Aုပ္ခ်ဳပ္ထားၾကသည္။ Aကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔ကို
ေခါင္းေဆာင္ေသာေမာဟေစတသိက္သည္ တရား႐ႈမည့္A႐ႈဉာဏ္စိတ္AားA႐ႈခံ

Aာ႐ံုတို႔ကိုမျမင္ေAာင္
Aေမွာင္ခ်တ၏ထားသည္။နီ၀ရဏတရားတို႔ကလည္းပိတ္ဆို႔ကာကြယ္ထားၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္Aမွန္ရွိေနေသာ ႐ုုပ္နာမ္တို႔ကိုမေတြ႔ျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။ထိုေမာဟေစသသိက္Uီးေဆာင္သည့္
Aကုသိုလ္ေစတသိက္Aုပ္စုတို႔စိတ္၌မယွU္ႏိုင္ေAာင္ကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔ကခြာထုတ္ျခင္းAလုပ္
ႏွင့္ထိုကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔စိတ္ႏွင့္ခိုင္ၿမဲစြာယွU္ေAာင္Aားထုတ္ျခင္းကိုပထမAဆင္
(သို႔)တရားက်င့္ေသာေယာဂီတို႔၏Aရင္က်င့္ရမည့္Aလုပ္ျဖစ္သည္။ထိုAက်င္းကိုတရားAားထုတ္
ျခင္း၊ တရားက်င့္ျခင္းဟုေခၚသည္။တနည္းAားျဖင့္ဆိုေသာ္ Aကုသိုလ္ေစတသိက္တုိ႔
စိတ္၌မယွU္ႏိုင္ေAာင္ ကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔က စိတ္ကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း Aက်င့္သည္
သီလ၀ိသုဒိၶက်င့္စU္၊ Aကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔ စိတ္၌ မယွU္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ စိတ္စင္ၾကယ္မႈ
ရေAာင္က်င့္ေသာ က်င့္စU္သည္ စိတၱ၀ိသုဒိၶက်င့္စU္၊ စိတ္စင္ၾကယ္သျဖင့္ ပရမတ္႐ုပ္နာမ္တို႔ကို
ပိုင္းျခားျမင္ရျခင္းေၾကာင့္ ဒိ႒ိ၀ိသုဒိၶက်င့္စU္။ Aေျခခံ Aကုသိုလ္Aေမွာ္Aညစ္Aေၾကးမ်ား
စိတ္၌မဖံုးကြယ္ႏုိင္ေAာင္ျပဳလုပ္ေသာAက်င့္သည္Aေျခခံက်င့္စU္ျဖစ္သည္။(၉)ရက္Aဓိ႒ာန္တရားစ
ခန္း က်င့္စU္ကို(သီလ၀ိသုဒိၶႏွင့္ စိတၱ၀ိသုဒၶိက်င့္စU္) ျဖင့္
တုိက္ခြဲ(၃၂) သဲAင္းဂူတရားစခန္း၌ က်င့္သံုးပါသည္။
ဤ(၉)ရက္စခန္း၌(၁)

AာနာပါနAေျခခံ က်င့္စU္(၂)ရက္

(၂)

သုခစြန္း၊ဒုကၡစြန္း ေဘာင္က်င့္စU္(၁)ရက္

(၃)

ဘ၀င္ပိုင္းက်င့္စU္(၁)ရက္

(၄)

နာမ္္႐ႈကြက္၊စိတၱႏုပႆနာသတိ႒ာန္က်င့္စU္(၃)ရက္

(၅)

ကာယာႏုပႆနာက်င့္စU္ႏွင့္ ေဖာက္ျပန္မႈပရမတ္

႐ုပ္ညႊတ္ခံစားတက္သည့္နာမ္(မေနာသမၹႆ)(၂)ရက္
တရားက်င့္ရာတြင္ပါ၀င္ျဖည့္စည္းရမည့္ Aဂၤါမ်ား
ေဗာဓိပကၡိယ(၃၇)ပါး
ေဗာဓိပကၡိယဟူသည္ သစၥာေလးပါးရဘို႔ရန္ Aေထာက္Aပံ့ျဖစ္သည္။(သို႔)
Aရိယာမဂ္၏Aေထာက္Aပံ့ျဖစ္သည္။(သို႔)တရားက်င့္ေသာေယာဂီ၏တရားက်င့္ရာ၌Aားျပဳရမည့္A
ခ်က္Aလက္မ်ားျဖစ္သည္။ထိုေဗာဓိပကၡယတရား(၃၇)ပါးတို႔သည္၁။သတိပ႒ာန္(၄)ပါး

သတိျပဳရာေလးပါး

၂။သမပၸဓာန္ (၄)ပါး

-

၀ီရိယ (Aားစိုက္ထုတ္မွဳ)

၃။ Iေၿႏၵ (၅) ပါး

-

သဒၶါ ၊ ၀ီရိယ ၊ သတိ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ

၄။ ဗိုလ္ (၅) ပါး

-

သဒၶါ ၊ သတိ ၊ ၀ိရိယ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ

၅။ Iဒၶိပၸါဒ္ (၄) ပါး

- ဆႏၵ ၊ စိတၱ ၊ ၀ီရိယ ၊ ၀ီမံသ

၆။ ေဗာဇၩင္ (၇) ပါး

- ဓမၼ၀ိစယ ၊ သတိ ၊ သမာဓိ ၊ ၀ီရိယ ၊ ပီတိ ၊ ပႆဒၶိ ၊ Uေပကၡာ

၇။ မဂၢင္ (၈) ပါး

- သမၼာဒိ႒ိ ၊ သမၼာသကၤပ ၊ သမၼာ၀ါစာ ၊ သမၼာကမၼႏၲ ၊
သမၼာAာဇီ၀ ၊ သမၼာ၀ါယမ ၊ သမၼာသတိ ၊ သမၼာသမာဓိ
ေပါင္း (၃၇) ပါး (တရားကိုယ္ - ၁၀ ပါး )

သတိပ႒ာန္ (၄) ပါး (သတိ)
သတိ + ပ႒ာန = သတိၿပဳAပ္သည့္ ေနရာ ၊ ( သို႔ ) ႒ာန။
၁။ ကာယာနုပႆနာသတိပ႒ာန္ = ႐ုပ္ေပၚ၌ သတိထား႐ွဳၿခင္း (၃၂ ေကာ႒ာသ ၊ ဓာတ္ ၄ ပါး ၊
Aာ႐ံု ၆ ပါး ၊ ပသာဒ႐ုပ္ ၅ ပါး)
၂။ ေ၀ဒနာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္ = ခံစားမွဳ (နမ္) ၏ သေဘာကို သတိထား႐ွဳၿခင္း
၃။ စိတၱာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္

= ေလာကီစိတ္ (နမ္) ၏ သေဘာကို သတိထား႐ွဳၿခင္း

၄။ ဓမၼာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္

= Aထက္ပါ (၃) မ်ိဳးတို႔၏ သေဘာကို လကၡဏာေရးသံုးပါးၿဖင့္

သတိထား႐ွဳၿခင္း
သမၼပၸဓာန္ (၄) ပါး ( ၀ီရိယ)
သမၼ + ပဓာန = ေကာင္းစြာ Aားၿပဳၿခင္း ၊ ေကာင္းစြာ လံု႔လၿပဳမွဳ]
၁။ Uပၸႏာၷနံ ပါပကာနံ ပဟာနာယ ၀ါယမ = ၿဖစ္ၿပီး ၊ ႐ွိၿပီးေသာ Aကုသိုလ္ကို ပယ္ရန္ လံု႔လၿပဳၿခင္း
၂။ Aနဳပၸႏၷာနံ ပါပကာနံ Uပၸါဒါယ ၀ါယမ ယ = မၿဖစ္ေပၚေသးေသာ Aကုသိုလ္ကို မၿဖစ္လာရန္
လံု႔လၿပဳၿခင္း
၃။ Aနဳပၸႏၷာနံ ကုသလာနံ Uပၸါဒါယ ၀ါယမ = မၿဖစ္ေပၚေသးေသာ ကုသိုလ္ကို ၿဖစ္ရန္ လံု႔လၿပဳၿခင္း
၄။ Uပၸႏၷာနံ ကုသလာနံ ဘိေယ်ာဘာ၀ါယ ၀ါယမ = ၿဖစ္ၿပီးေသာကုသိုလ္ကို တိုးပြါးရန္ လံု႔လၿပဳၿခင္း
သမၼပၸဓာန ၿပင္းစြာAားထုတ္ရမည္ဟူရာ၌ Aဘယ္မွ်Aားထုတ္ရမည္နည္း
(တစႆစနဟာ႐ုေနာစသည္ႏွင့္ Aညီ ) A႐ိုးေႀကေႀက ၊ Aသားေတြဘဲ ပဲ့ပဲ့ ၊ Aေႀကာေတြဘဲ
ၿပတ္ၿပတ္ ၊ Aေသြးေတြဘဲ ခမ္းခမ္း Aားထုတ္Aပ္၏။ ထိုကဲ့သို႔ သမၸပၸဓာန္ ေလးပါးတိုးပြါးေAာင္
မဂၢင္႐ွစ္ပါး ေလ်ာ္ညီစြာ Aားထုတ္က်င့္ႀကံရာ၌ ေသလုAတတ္ ၿဖစ္ေစကာမူ‘Aတၱကိလမထႏုေယာဂ
Aဟုတ္သည္ကို Aထူးသတိၿပဳႀကပါေလ။ ပုထုဇU္Aၿမင္ၿဖင့္ ေ၀ဖန္မိလွ်င္ မွားတတ္သည္။
Iေႁႏၵ (၅) ပါး
Iႏၵ + Iယ =( မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာတရားမ်ားကိုမိမိAလိုAတိုင္း ၿဖစ္ေစႏိုင္မွဳ ) Aစိုးရၿခင္း ၊
လႊမ္းမိုးႏိုင္ၿခင္း ၊ Aုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ၿခင္း
၁။ သဒၶိေႁႏၵ = ယံုႀကည္မွဳ Aစိုးရၿခင္း (တုန္လွဳပ္မွဳ မ႐ွိေသာယံုႀကည္မွဳ ) Aာဂမ ၊ ပသာဒ ၊

ႀသကပၸန၊ Aဓဂမ ဟူ၍ ေလးပါး႐ွိ၏။ ( ၀ိစိကိစၦာ ကိုႏိုင္၏ ) ( သဒၶါေစတသိက္ စိတ္၌ ခိုင္ၿမဲစြာ
ယွU္ေနၿခင္း)
၂။ ၀ီရိယိေႁႏၵ = Aားထုတ္မွဳ၏ Aစိုးရၿခင္း ( ထိန မိဒၶ - ႏိုင္၏) (၀ီရိယိေစတသိက္စိတ္၌
ခိုင္ၿမဲစြာ

ယွU္ေနၿခင္း )

၃။ သတိေႁႏၵ = ေAာက္ေမ့မွဳ၏ Aစိုးရၿခင္း ၊ ( ေတြေ၀မွဳကို ႏိုင္၏) (သတိေစတသိက္ စိတ္၌ခိုင္ၿမဲစြာ
ယွU္ေနၿခင္း)
၄။ သမာဓိေႁႏၵ = တည္ႀကည္မွဳ၏ Aစိုးရၿခင္း (Uဒၶစၥကို ႏိုင္၏ ) (Eကဂၢတာေစတသိက္ ခိုင္ၿမဲစြာ
ယွU္ေနၿခင္း)
၅။ ပညိေႁႏၵ = သိၿခင္း၏Aစိုးရၿခင္း (ေမာဟ- A၀ိဇၨာ ကိုႏိုင္၏ ) (ပညိေႁႏၵေစတသိက္ စိတ္၌ခိုင္ၿမဲစြာ
ယွU္ေနၿခင္း)
ဗိုလ္(၅)ပါး
ဗလ =Aား၊စြမ္းရည္
၁။ သဒၼါဗိုလ္ =စိတ္၊ေစတသိုက္တို႔၏ၾကည္လင္မႈစြမ္းAား၊AဓိကAားျဖင့္ မဂၢင္ရွစ္ပါးသည္
Aသခၤတဓာတ္
နိဗၺာန္ခ်မ္းသာရေၾကာင္း နည္းသည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း။
၂။၀ီရိယဗိုလ္=ေကာသဇၨ(ပ်င္းရိမႈ)ကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မႈ စြမ္းAား၊က်င့္ၾကံAားထုတ္မႈ စြမ္းAားၾကီးျခင္း။
၃။သတိဗိုလ္=ကုသိုလ္Aာရံု၌ ေရွး႐ႈသိျမင္ႏိုင္မႈ စြမ္းAား၊ေရွး႐ႈေAာက္ေမ့မႈ စြမ္းAားၾကီးျခင္း။
၄။သမာဓိဗိုလ္= ၀ိပႆနာ ၊ စ်ာန္ စေသာ Aာ႐ံုတို႔ကို Aာ႐ံုၿပဳသိရာ၌ နီ၀ရဏကိေလသတို႔ကို
တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မွဳ
စြမ္းAား၊ A႐ွဳဉာဏ္စိတ္၌ Aကုသိုလ္Aညစ္Aေႀကးမ်ား တဖန္္ၿပန္ကပ္ေရာက္မွဳ
မ႐ွိေAာင္ သတိ ၊ ပညာ စေသာကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔က ခိုင္ၿမဲစြာ Aုပ္ခ်ဳပ္ထားၿခင္း စြမ္းAား။
၅။ပညာဗိုလ္ = Aမွန္Aတိုင္း သိၿမင္ႏိုင္မွဳ စြမ္းAား (၀ါ) ဒိ႒ိ၀ိပလ’ာသတရား တို႔ကို ေၿခဖ်က္ႏိုင္မွဳ
စြမ္းAား
Iဒၶိပါဒ္(၄)ပါး
Iဒၶိ + ပါဒ =မဂ္ဖိုလ္ရၿခင္း၏ Aေထာက္Aပံ့ ၿပီးၿပည့္စံုၿခင္း
၁။ ဆႏၵိဒၶိပၸါဒ္ = ကတၱဳကမွ်တာ ကုသလစၦႏၵ (ၿပဳလိုကာမွ် ကုသိုလ္ဆႏၵႏွင့္ ၿပည့္စံုၿခင္း)
၂။ စိတၱိဒၶိပၸါဒ္ = ( သဒၵါ စေသာ) စိတ္၏ ၿပည့္စံုၿခင္း ၊ Aကုသိုလ္ေစတသိက္ (၁၄)လံုး
ကင္းေနေသာစိတ္
၃။ ၀ိရိယိဒၶိပၸါဒ္ = Aားထုတ္မွဳ၏ ၿပည့္စံုၿခင္း
၄။ ၀ီမံသိဒၶိပၸါဒ္ = ပညာ၏ ၿပည့္စံုၿခင္း

ေဗာဇၩင္ (၇)ပါး
(ေဗာဓိ + Aဂၤ ) = မဂ္ဉာဏ္၏ AဂၤါAစိတ္Aပိုင္း
၁။ သတိသေမၺာဇၩင္ = ၀ိပႆနာႏွင့္ ယွU္ေသာသတိ
၂။ ဓမၼ၀ိစယသေမၺာဇၩင္ = ႐ုပ္+နမ္ ေပၚ၌ လကၡဏာေရးသံုးပါးၿဖင့္ ဆင္ၿခင္မွဳပညာ
၃။ ၀ီရိယသေမၺာဇၩင္ = ၀ိပႆနာႏွင့္ ယွU္ေသာ ၀ီရိယ (Aားစိုက္ထုတ္မွဳ )
၄။ ပီတိသေမၺာဇၩင္ = ၀ိပႆနာႏွင့္ယွU္ေသာ ပီတိ (ႏွစ္သက္ၿခင္း)
၅။ ပႆဒၶိသေမၺာဇၩင္ = စိတ္ ၊ ေစတသိက္တို႔၏ ၿငိမ္းေAးၿခင္း
၆။ သမာဓိသေမၺာဇၩင္ = ၀ိပႆနာႏွင့္ ယွU္ေသာ သမာဓိ
၇။ Uေပကၡာသေမၺာဇၩင္ = ၀ိပႆႏုေပကၡာ
မဂၢင္ (၈)ပါး
၁။ သမၼာ၀ါစာ (မွန္ကန္စြာ ေၿပာဆိုမွဳ )
သီလမဂၢင္
၂။ သမၼာကမၼႏၲ (မွန္ကန္စြာ ၿပဳလုပ္မွဳ )
၃။ သမၼာAာဇီ၀ (မွန္ကန္စြာ Aသက္ေမြးမွဳ )
၄။ သမၼာ၀ါယမ (မွန္ကန္စြာ Aားထုတ္မွဳ )
၅။ သမၼာသတိ (မွန္ကန္စြာ ေAာက္ေမ့မွဳ ၊ ေရွ႕႐ွဳမွဳ ) သမာဓိမဂၢင္
၆။ သမၼာသမာဓိ (မွန္ကန္စြာ ေၿဖာင့္မတ္မွဳ )
၇။ သမၼဒိ႒ိ (႐ုပ္+နမ္၌ Aမွန္ၿမင္မွဳ) ပညာမဂၢင္
၈။ သမၼာသကၤပၸ (႐ုပ္+နမ္၏ သဘာ၀ လကၡဏာႏွင့္ သာမည လကၡဏာကို သံုးသပ္မွဳ
ယခုဘ၀ ယခုသာသနာတြင္ Aနဲဆံုး တမဂ္တဖိုလ္ ရရွိလိုေသာ ေယာဂီသည္
မိမိတရားက်င့္စU္၌ Aထက္ပါ ေဗာဓိပကၡိယ တရား(၃၇)ပါး ၿပည့္ၿပည့္စံုစံု ၿဖစ္ေAာင္ ၿဖည့္က်င့္ရမည္။
တရားက်င့္သူတို႔၏ဆံုးၿဖတ္ခ်က္
ဓနံ စေဇ A ဂ္ ေ ဟ တု – ပ-- ဓမၼပစၥယာ စသည္ႏွင့္Aညီ ပစၥည္းUစၥာႏွင့္ မိမိ၏
Aဂၤါေၿခလက္--တို႔တြင္တခုခုစြန္႔ရမည္ဆိုလွ်င္ မိမိ၏ Aဂၤါေၿခလက္ကို မစြန္႔ ၊ ပစၥည္းUစၥာကိုသာ
Aဆံုး႐ွံဳးခံစြန္႔လိမ့္မည္။ မိမိ၏ Aဂၤါေၿခလက္ႏွင့္ မိမိ၏Aသက္—တို႔တြင္ တခုခုစြန္႔ရမည္ ဆိုလွ်င္
မိမိ၏ Aသက္ကိုမစြန္႔ မိမိ၏ Aဂၤါေၿခလက္ကိုသာ Aဆံုး႐ွံဳးခံ စြန္႔လိမ့္မည္။ မိမိ၏ Aသက္ကို
မည္သည့္သတၱ၀ါမွ စြန္႔လႊတ္လိမ့္မည္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ မဂ္ဖိုလ္ရမည္ဆိုလွ်င္ မိမိ၏ Aသက္ကို
စြန္႔လႊတ္၍ က်င့္ရမည္ဟု ဘုရားၿမတ္စြာ ေဟာေတာ္မူထားေသာေႀကာင့္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္တရားကို
Aလိုရွိေသာ ေယာဂီသည္ မိမိAလိုရွိေသာ မဂ္ဖိုလ္ကို ရမည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္Aဂၤါ Aစိတ္Aပိုင္း
Aေသြး ၊ Aသား ၊ Aေႀကာ ၊ A႐ိုးတို႔ပ်က္စီးဆံုး႐ွံဳး႐ံုတင္မက မိမိ၏ Aသက္ကိုပါ စြန္႔၍
က်င့္ႏိုင္ရမည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခံယူခ်က္ သဒၶါ ၊ ဆႏၵ ႏွင့္ ၿပည့္စံွမႈ ႐ွိရမည္။

တရားAေပၚ၌ ခံယူခ်က္
တရားက်င့္ေတာ့မည့္ ေယာဂီသည္ တရားမက်င့္မီ တရားAေပၚ၌ ခံယူခ်က္ ၿပည့္၀မႈ
ရွိမွသာလွ်င္ တရားက်င့္ရာ၌ ေပါက္ေၿမာက္ေAာင္ၿမင္သည္။ Iဒိၶပါဒ္တရားေလးပါး ၿပည့္စံုမႈရွိရမည္။
ပါရမီရသေဘာမွ်ၿဖင့္ ခံယူကာတရားက်င့္လွ်င္ မဂ္ဖိုလ္မရႏိုင္။ ပုထုဇU္တိ႕ု ဓေလ့ၿဖစ္ေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ၊
ဂုဏ္ယူလိုမႈ ၊ မနာလိုမႈ ၊ ေထာင္လႊားလိုမႈ ၊ Aႀကည္ၫိုခံလိုမႈစေသာ တရားႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ
စိတ္မ်ားၿဖင့္ တရားက်င့္လွ်င္ မဂ္ဖိုလ္မရႏိုင္။ မဂ္ဖိုလ္ႏွင့္တန္သည့္ စိတ္မ်ားေမြးၿမဴကာ
တရားက်င့္ရမည္။
ရဟန္းငယ္သံုးပါးတို႔၏ ဆရာ့Aေပၚ၌ ယံုႀကည္မႈ
သီဟိုဠ္ကြၽန္း၌ သာသနာထြန္းလင္းေတာက္ပစU္က စူဠပိ႑ပါတိက တိႆမေထရ္ထံ
တရားက်င့္လိုသည့္ေယာဂီရဟန္းငယ္သံုးပါးေရာက္ရွိလာေသာAခါထိုရဟန္းသံုးပါးAားမေထရ္ႀကီး
က ဆရာသမားႏွင့္ ကမၼ႒ာန္းတရားAေပၚ မည္မွ်ေလာက္ ယံုႀကည္ကိုးစား Aားထားေႀကာင္း
ေမးစမ္းေတာ္မူ၏။ပထမရဟန္းငယ္ကAရွင္ဘုရားAတြက္Aက်ိဳးရွိမည္ဆိုလွ်င္ဘုရားတပည့္ေတာ္
သည္Aသူတရာနက္သည့္ေခ်ာက္ထခ
ဲ ုန္ခ်ေပး၀ံ့ပါသည္ဘုရားဟုၿပန္ေလွ်ာက္ထားပါသည္။ၼဒုတိယ
ရဟန္းငယ္က Aရွင္ဘုရားAတြက္ Aက်ိဳးရွိမည္ဆိုလွ်င္ ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ တကိုယ္လံုးကို
Aမႈံ႔ၿပဳေပး၀ံ့ပါသည္ဘုရား။ဖေနာင့္ကစေခါင္းသို႔က်ေAာင္ေက်ာက္ၿပင္ေပၚ၌ေသြးလွဴ၍ရမည္ဆိုလွ်င္
လည္း လွဴ၀ံ့ပါသည္ဘုရား။ တတိယရဟန္းငယ္က Aရွင္ဘုရားAတြက္ ေဆး၀ါးAၿဖစ္ Aသံုးၿပဳလိုက
Aက်ိဳးရွိမည္ဆိုလွ်င္ ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ ၀င္သက္ထြက္သက္ကို ပိတ္ဆို႔ၿပီး ေသ၀ံ့ပါသည္ဘုရားဟု
ေလွ်ာက္ထားႀကသည္။
ဤကဲ့သို႔ တရားက်င့္ေသာေယာဂီသည္ မိမိAား ကမၼ႒ာန္းနည္းေပးေသာ
ဆရာAေပၚ၌ Aသက္ကိုစြန္႔၍ Aားကိုးေသာ ယံုႀကည္ခ်က္ ၊ မိမိတရားက်င့္ရာ၌ Aသက္ကို
စြန္႔ႏိုင္ေသာ သဒၶါ ၊ ဆႏၵၿပည့္၀မွသာလွ်င္ မဂ္ဖိုလ္ရႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။ ဆရာႏွင့္ တရားAေပၚ
ေစ်းဆစ္ေနေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားAတြက္မဂ္တရားဖိုလ္တရားၿဖစ္လာမည္မဟုတ္ေပ။
ဗာဟိယဒါ႐ုစရိယာတို႔၏ ခံယူခ်က္
ကႆပၿမတ္စြာဘုရား သာသနာေနာက္ပိုင္းကာလ၌ ရဟန္း(၇)ပါးတို႔သည္
ေတာင္ကလပ္ေပၚတက္၍ တရားက်င့္ရားတြင္ ၿပန္လမ္းရွိလွ်င္ Aသက္၌ ငဲ့ကြက္မႈရွိ၍ ရသင့္ေသာ
မဂ္ဖိုလ္တရားမွ ဆံုး႐ႈံးမည္ကို စိုးရိမ္ရကား ရဲရဲေတာက္ စိတ္ပစ္လိုက္ၿပီး Aသက္၌ ငဲ့ကက
ြ ္မႈ မရွိဘဲ
လူေသလွ်င္ေသ မေသ တရားရ ရမည္ဟူေသာ သဒၶါ ဆႏၵ စသည့္ခံယူခ်က္ၿဖင့္ တရားက်င့္ႀကသည္။
ထိုကဲ့သို႔ တရားက်င့္ရာတြင္ ဆြမ္းမစား ေရမေသာက္ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းAားထုတ္ႀကၿခင္းသည္
မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ လိုခ်င္ေသာေႀကာင့္ၿဖစ္သည္။Aသက္စြန္႔က်င့္ရက်ိဳးနပ္ပါသည္။Aႀကီးဆံုးမေထရ္သည္
(၃)ရက္ေၿမာက္၌ Aသက္မေသဘဲ Aရဟတၱမဂ္ကူးကာ ရဟႏၲာၿဖစ္ေလသည္။ ဒုတိယေၿမာက္
Aႏုေထရ္လဲ (၅) ရက္ေၿမာက္၌ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း စြန္႔လႊတ္Aားထုတ္မႈ၏ ဆုလာဘ္Aၿဖစ္

Aတာဂါမ္မိမဂ္သို႔ ကူးေၿမာက္ခဲ့ဘူးေလသည္။
က်န္မေထရ္ (၅)ပါးတို႔မွာမူ ရဟႏၲာႏွင့္ Aနာဂါမ္ မေထရ္သို႔ ဆြမ္းခံေကြၽးသည့္
ဆြမ္းကိုပင္ လက္မခံဘဲ Aသက္စြန္႔တရားက်င့္ခဲ့ေလသည္။ ထိုသို႔က်င့္ေသာ္လည္း ထိုဘ၀ မဂ္ဖိုလ္
မရႀကဘဲ Aသက္ခႏၶာ၀န္ ခ်ခဲ့ႀကရသည္။
"ကိုယ္ႏွင့္Aသက္ မငဲ့ကြက္မူ၍ တရားက်င့္ခဲ့ေသာ ထိုရဟန္း(၅)ပါးတို႔၏
တရားက်င့္မႈသည္ပါရမီေၿမာက္က်င့္မႈၿဖစ္သၿဖင့္၎ပါရမိUပႆယAရွိန္ေႀကာင့္ယခုေဂါတမၿမတ္စြာ
ဘုရားသာသနာတြင္ လြယ္ကူစြာ Aရဟတၱဖိုလ္ေပါက္ ေရာက္ရွိရၿခင္း ၿဖစ္သည္။
တရားက်င့္မည့္ေယာဂီသည္ ထိုရဟန္း(၇)ပါးကဲ့သို႔ Aသက္ကိုစြန္႔၍
တရားAားထုတ္လိုသည့္ သဒၵါဆႏၵ ခံယူခ်က္မ်ား Aၿပည့္A၀ထားကာ တရားက်င့္မွ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္
တရားရမည္ၿဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ သာသနာႏွင့္ဝကံသာဝကံ၍နိဗၺာန္ဘံုႏွင့္လဲြကာသံသရာ၀ဲႀသဃ
Aတြင္းမွ မလြတ္ေၿမာက္ႏိုင္ဘဲ မိမိႏွေၿမာလွသည့္Aသက္ မည္မွ်ေသဆံုးရမည္ကို မသိႏိုင္ေတာ့ၿပီ။
ယခု သာသနာမွ တဘ၀ တခႏၶာAေသခံ(သို႔)Aနာခံရင္းႏွီးစိုက္ထုတ္၍ဆရာေကာင္းနည္းေကာင္းၿဖင့္
က်င့္ႏိုင္ပါကAပါယ္ဒုဂၢတိခႏၶာရ၍ဒုကၡခံစားရမႈ၊ထိုဒုကၡခႏၶာေတြ႔ရၿပီးခဏခဏေသရမႈ၊သူတပါးAသက္
ခံရမႈမွ ေသခ်ာေပါက္ လြတ္ေၿမာက္မည့္တခႏၶာႏွင့္ Aပါယ္ဒုဂၢတိခႏၶာေၿမာက္မ်ားစြာကို
AလဲAဖယ္ၿပဳလုပ္ရမည္။ ထို႔ေႀကာင့္ တရားက်င့္မည့္ ေယာဂီသည္ ဆရာေကာင္း
နည္းေကာင္းေတြ႔ရွိလွ်င္ Aသက္ကိုပါ စြန္႔၍က်င့္ႏိုင္ရမည္။
သတၱိယာ၀ိယ ႀသမေ႒ာ ၊
ဒယွမာေနာ၀ မတၱေက။
သကၠာယာဒိ႒ႎ ပဟာနာယ၊
Uေတာ ဘိကၡဳ ပရိဗၺေဇ။
သတၱိယာ ၊ Aသြားထက္လွ သံလွံမႀကီးၿဖင့္။ ႀသမေ႒ာ၀ိယ ၊ ရင္ကို စူးစိုက္
Aထိုးခံလိုက္ဘိသကဲ့သို႔င္း။ မတၴေက ၊ Uီးေခါင္းထက္၌။ဒယွမာေနာ၀ ၊ ဟူးဟူးေၿပာင္ေၿပာင္
မီးေလာင္သည့္ေဘးမွလတ
ြ ္ရန္ Aလြန္Aေရးႀကီးဘိသကဲ့သိုင္း ၊ သေတာ ဘိကၡဳ ၊ သတိပညာ
ထင္စြာၿပဳတတ္ ေယာဂီၿမတ္သည္ သကၠာယဒိ႒ႎ ၊ ဘ၀မ်ားစြာ သံသရာမွာ စူး၀င္ဖိသတ္
Aပါယ္ေလးရပ္သို႔ က်တတ္ေစေရး ၊ခိ႒ိေဘးႀကီးကို ပဟာနာယ ၊ ၿမတ္ေသာတာပန္ဓာတ္
မဂၢင္ၿမတ္ၿဖင့္ Aၿမစ္ႏုတ္ၿခင္းငွာ ပရိဗၺေဇ ၊ Aပ်င္း Aဖ်င္း ေ႐ွာင္တိမ္းၿခင္းတို႔ကို ပယ္ခြါ၍ ၿမန္ၿမန္ႀကီး
Aားထုတ္ေစကုန္ရာသတည္း။
ထိုေဒသနာေတာ္ကို သံုးသပ္ႀကည့္လွ်င္ ႐ူပကာယဓာတ္ႀကီးေလးပါးAား
ၿပင္းထန္ေသာ ေျမြဆိပ္မ်ားႏွင့္ တူသည့္ ရင္၀ကိုလွံၿဖင့္ Aထိုးခံရၿခင္းေႀကာင့္ ၿပင္းထန္ေသာ ႏွိပ္စက္မႈ
Aနိ႒သေဘာေဆာင္သည့္ဒုကၡေ၀ဒနာၿဖစ္ေပၚၿခင္း ၊ Uီးေခါင္း၌ မီး႐ႈိ႔ၿခင္းခံထားရေသာေႀကာင့္
ၿပင္းထန္ေသာ နာက်က္ေနၿပီဟူေသာ ႐ူပကာယ သကၠာယဒိ႒ိစြဲႀကီး ၿဖစ္ေပၚလာသည္။
ေ၀ခနာကၡႏၶာကိုAေႀကာင္းခံ၍ေဒါသႀကမ္းစိတ္လြတ္လိုမႈေလာဘႀကမ္းစိတ္စေသာနာမ္ႀကမ္းၿဖစ္သည့္
Aကုသိုလ္ေစတနာမ်ားၿဖစ္ေပၚလာသည္။ဆင္းရဲမီးမ်ားလည္းတဟုန္းဟုန္းေတာက္လာသည္။လွံကြၽ

တ္တို႔ ၿပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ မီးလြတ္ဘို႔ၿပဳလုပ္ရန္ထက္ ႐ုပ္တရား သကၠာယေပၚ၌ ငါ့ကိုယ္ဟူ၍ စြဲယူထာေသာ
သကၠာယဒိ႒ိစြဲၿပဳတ္ရန္ႏွင့္ေ၀ဒနာ(ခံစားမႈနာမ္)သကၠာယေပၚ၌ငါခံစားသည္ဟုစြဲယူထားေသာသကၠာ
ယဒိ႒ိစြဲၪပတ္ေၾကာင္းAက်င့္သည္AေရးႀကီးဆံုးAလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းျမတ္စြာဘုရားကေဟာၾကားထား
ပါသည္။
ဤေဒသနာေတာ္Aရေလာက၌လူသားတို႔သည္ေန႔စU္ႏွင့္Aမွ်
လႈပ္ရွားသြားလာၪပလုပ္ရွာေဖြေနမႈတို႔သည္ခႏၶာကိုယ္ႏွိပ္စက္မႈAမ်ဳိးမ်ဳိးဒါဏ္မွကာကြယ္ရန္Aတြက္
Aေရးတႀကီးၪပလုပ္ေနၾကရသည္။ထိုAေရးထက္ပင္ရင္၀၌စူးေသာလွံႏႈတ္ရန္ႏွင့္ Uီးေခါင္း၌
မီးေလာင္ေနမႈ ၿငိမ္းသတ္ရန္က ပိုAေရးႀကီးသည္။ ထိုစူးေနေသာ
လွံကိုႏႈတ္ဖို႔ႏွင့္ေလာင္ေနေသာမီးကိုၿငိမ္းသတ္ဖို႔ထက္စိတ္၌ကပ္ေရာက္ေနေသာသကၠာယဒိ႒ိကို
ပယ္ခြာဖို႔ကပို၍Aေရးႀကီးဆံုးၿဖစ္သည္။Aဘယ့္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ရင္၀၌လွံစူးၿခင္း၊Uီးေခါင္း၌မီးေလာင္ၿခ
င္းတို႔သည္ တဘ၀ တခႏၶာသာ ဒုကၡ(ဆင္းရဲ) ေရာက္မည္။ စိတ္၌ကပ္ေနေသာ သကၠာယဒိ႒ိကို
မၪဖတ္ႏိုင္ပါက ဘ၀မဆံုး မသုန္းခႏၶာဒုကၡ ရရွိကာ ေသမင္း၏သတ္ၿခင္းကို Aဖန္ဖန္ Aထပ္ထပ္
ခံရေတာ့မည္။ ငရဲ၊ ၿပိတၱာ၊ တိရစၦာန္ စေသာ ဘ၀ခႏၶာရခဲ့လွ်င္ ရရွိမည့္ ဒုကၡဒါဏ္ခ်က္မ်ားမွာ
မည္မွ်ၿပင္းထန္၍ မည္မွ်Aခ်ိန္ႀကာမည္ကို ဆင္ၿခင္သံုးသပ္ႀကည့္ပါ။
ထို႔ေႀကာင့္ တရားက်င့္ေသာ ေယာဂီသည္ သကၠာယဒိ႒ိ ေဘးဆိုးကိုၿမင္၍
ထိုေဘးတို႔မွ ေႀကာက္႐ြံ႕ၿပီး မၿဖစ္မေန လြတ္ေAာင္က်င့္ရမည္ဟူေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ၊ ခံယူခ်က္ ၊
သဒၶါ ၊ ဆႏၵ ထားရွိၿပီး တရားက်င့္ရမည္ ၿဖစ္သည္။
တရားက်င့္ရာတြင္ သိထားAပ္သည့္
၁။ သီလ၊
၂။ သမာဓိ၊
၃။ စ်ာန္၊
၄။သမထ၊
၅။ကမၼ႒န၊
၆။၀ိပႆနာ ၊
၇။ဘာ၀နာ တို႔၏Aဓိပၸါယ္မ်ား
သီလ။

။ သီလဟူသည္ ေစာင့္ထိန္းၿခင္းAမႈ ၿဖစ္သည္။ ေစာင့္ၿခင္းႏွင့္ ထိန္းၿခင္းAလုပ္

ႏွစ္မ်ိဳးကိုေခၚသည္။ သဟိတ္မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္ကို Aကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔ ကပ္ခြင့္မရေAာင္
သတိ၊ Aေမာဟ Uီးေဆာင္ေသာ ကုသိုလ္ေစတသိက္(ေသာဘဏေစတသိက္) ၂၅ပါးတို႔က
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းၿခင္းသည္ သီလၿဖစ္သည္။
(မေနာကံသီလ)၊ ထို႔Aတူ ကာယကံAကုသိုလ္၊ ၀စီကံAကုသိုလ္တို႔ က်ဴးလြန္မည့္စိတ္မၿဖစ္ေAာင္
ေစာင့္ထိန္းၿခင္းသည္လည္း
သီလၿဖစ္သည္။တရားက်င့္ဆဲ၌မေနာကံသီလကိုထိန္းသိမ္းၿခင္းသည္တရားက်င့္သည္မည္၏

(သီလမဂၢင္ သံုးပါး)၊ A႐ႈဉာဏ္္စိတ္၌ Aကုသိုလ္ေစတသိက္ (၁၄)လံုး (သို႔) ၁၅၀၀ ကိေလသတို႔
ပယ္ခြာမႈ၏ သန္ရွင္းၿခင္းသည္ သီလ၀ိသုဒၶိ မည္၏။ (Aထူးစင္ႀကယ္ၿခင္းသည္ သီလ၀ိသုဒၶိ)
ပါတိေမာကၡသံ၀ရသီလ၏စင္ႀကယ္ၿခင္းသည္ ၀ိပႆနာဉာဏ္္ႏွင့္ မဂ္ကိုတိုက္႐ိုက္ Aက်ိဳးမေပးနိုင္။
သီလAမ်ိဳးAစားေၿမာက္မ်ားစြာတို႔ကိုထိုထိုက်မ္းဂန္တို႔၌
ဆိုႀက၏။သို႔ေသာ္Aက်U္းခ်ံဳးလိုက္မည္ဆိုလ်င္
၁။ ကာယကံ သီလ (ကာယကံ – ၃ ခုကို ၿဖစ္ေစေသာ ၀ီတိကၠမကိေလသာကို ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း)
၂။ ၀စီကံ သီလ (၀စီကံ – ၄ ခုကို ၿဖစ္ေစေသာ ၀ီတိကၠမကိေလသာကို ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း )
၃။ မေနာကံ သီလ (မေနာကံ – ၃ ခုကို ၿဖစ္ေစေသာ ၀ီတိကၠမကိေလသာကို ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း)
UပမာAားၿဖင့္--သူတပါးAား မေက်နပ္၍ ေဒါသၿဖစ္ကာ ကာယကံေၿမာက္
က်ဴးလြန္႐ိုက္ႏွက္ပုတ္ခတ္ရာတြင္—
၁။ ႐ိုက္ႏွက္လိုေသာ ေဒါသကိန္းၿခင္းသည္ ပဋိယာAႏုသယ ကိေလသာ
၂။ မၿဖစ္မေန ႐ိုက္ႏွက္ၿဖစ္ေAာင္ ထ<ကလာေသာ (သို႔)
ႏႈိးေဆာ္ၿခင္းသည္ ပရိယု႒ာန ကိေလသာ
၃။ ကံေၿမာက္ေAာင္ က်ဴးလြန္လိုက္ၿခင္းသည္၀ီတိကၠမကိေလသာ
ဤသို႔Aားၿဖင့္ ကာယကံ၌လည္းေကာင္း၊ ၀စီကံ၌လည္းေကာင္း၊
မေနာကံ၌လည္းေကာင္း Aႏုသယ၊ ပရိယု႒ာန၊ ၀ီတိကၠမဟူ၍ Aကုသိုလ္ေစတနာ Aႀကမ္း၊
Aလတ္၊ Aႏုသံုးမ်ိဳးစီရွိႀကသည္။ ထိုAကုသိုလ္ေစတနာ သံုးမ်ိဳးတို႔သည္ သဟိတ္မေနာ၀ိညာဏ္
စိတ္၌သာ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ၿဖစ္ေပၚႀကသည္။ ၎Aကုုသိုလ္ေစတနာ သံုးမ်ိဳးတို႔တြင္ ကာယကံ၊
၀စီကံ၊မေနာကံေၿမာက္ေAာင္က်ဴးလြန္လိုက္ေသာ၀ီတိကၠမကိေလသာကိုသဟိတ္မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္
၌ မၿဖစ္ေAာင္၊ မကပ္ေAာင္၊ သတိသံ၀ရစေသာ ကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔ၿဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း၊
ထို၀ီတိကၠမကိေလသာႏွင့္ မယွU္ေAာင္ ေရွ႕သဟိတ္မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္ကို ေနာက္သဟိတ္
မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္က ထိမ္းသိမ္းၿခင္းသည္ သီလမည္၏။
လူတို႔သည္ ငါးပါး၊ ရွစ္ပါး၊ ကိုးပါးသီလ စင္ႀကယ္ၿခင္း၊ သာမဏတို႔
ဆယ္ပါးသီလစင္ႀကယ္ၿခင္း၊ ရဟန္းေတာ္တို႔ ႏွစ္ရာႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္သယ
ြ ္ေသာ
သိကၡာပုဒ္စင္ႀကယ္ၿခင္းတို႔သည္ပုထုဇU္တို႔ေဆာက္တည္Aပ္ေသာAေၿခခံသီလစင္ႀကယ္ၿခင္းၿဖစ္သ
ည္။႐ုပ္နမ္စေသာ ပရမတ္Aာ႐ံုကို ပိုင္းၿခား႐ႈၿမင္ႏိုင္ေသာ စိတ္စင္ႀကယ္မႈသည္
Aရိယာတို႔ေဆာက္တည္Aပ္ေသာ သီလ၀ိသုဒၶိမည္၏။
သမာဓိ။

။ သမာဓိဟူသည္ တည္ႀကည္ၿခင္း (သို႔) ေၿဖာင့္မွန္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ထိုသမာဓိသည္

တရားက်င့္သူတို႔Aတြက္ စ်ာနသမာဓိ ၊
၀ိပႆနာသမာဓိဟု
Aေၿခခံ(၂)မ်ိဳးရွိသည္ကိုသိထားရမည္။သဟိတ္မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္သည္၎၏မီရာ ကသိုဏ္းAာ႐ံု၌

ေၿဖာင့္မွန္စြာ Aဆက္မၿပတ္ တည္ေနၿခင္းသည္ စ်ာနသမာဓိ ၿဖစ္၏။
သဟိတ္မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္သည္ ၎၏မွီရာ ႐ုပ္+နာမ္ Aာ႐ံုတို႔Aေပၚ၌ ေၿဖာင့္မွန္စြာ Aဆက္မၿပတ္
တည္ေနၿခင္းသည္ ၀ိပႆနာသမာဓိမည္၏။
Uပမာႏွစ္မ်ိဳးၿဖင့္ ၿပၿခင္း
(၁)

စားပြဲေပၚ၌ A႐ုပ္တည္ေနၿခင္း၊ (၂) ကားလမ္းေပၚ၌ကားသြားၿခင္း၊

(၁)

တည္ၿငိမ္ေနေသာ စားပြဲေပၚ၌ ပန္းပု႐ုပ္တခုကို တင္ထားေသာAခါ ထိုပန္းပု႐ုပ္လဲ

ေ႐ြ႕လ်ားမႈမရွိဘဲ နဂိုေနရာမွာပင္ တည္ေနသည္။ UပမာAတိုင္း တည္ၿငိမ္ေနေသာ Aာ႐ံုေပၚ၌
မၿပန္႔လြင့္ဘဲ တည္ေနေသာစိတ္သည္ သမာဓိဟုေခၚသည္။
(၂)

ကားUပမာ။

။ထိုသမာဓိ၏ Aဓိပၸါယ္ကို သြားေနေသာ ကားတစီး ႏွင့္

ႏႈိင္းယွU္ႀကည့္လွ်င္ သေဘာေပါက္လယ
ြ ္မည္။ ကားလမ္းဟူသည္ ေကြၿခင္း၊ ေကာက္ၿခင္း၊
Aနိမ့္Aၿမင့္ရွိၿခင္း၊ လမ္း၌ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ား စသည္တို႔ရွိေနႀကသည္။
ကားေမာင္းသူသည္ လိုရာခရီးဆံုးေAာင္ ကားကို ကားလမ္း၏AရွိAတိုင္း နိမ့္လ်င္ နိမ့္သလို၊
ၿမင့္လ်င္ ၿမင့္သလို၊ ေကြ႔လ်င္ ေကြ႔သလို၊ ခ်ိဳင့္ရွိလ်င္ ေရွာင္တိမ္းၿခင္း စသည္ၿဖင့္ ထိမ္းသိမ္းႀကပ္မတ္၍
ေမာင္းႏွင္ၿခင္းေႀကာင့္ လိုရာခရီးသို႔ ေရာက္ရွိသာြ းသည္။ ကားသည္ ကားလမ္းခရီးAတိုင္း
သြားေနၿခင္းကို ၿဖာင့္မွန္စြာ (သို႔) ေၿဖာင့္မတ္စြာ သြားသည္ဟု ေခၚသည္။ ေၿဖာင့္သည္္ဆိုရာ၌
ကားလမ္းAတိုင္းကို ဆိုလိုသည္။ မတ္ (သို႔) မွန္သည္ (သို႔) တည္သည္ဆိုသည္မွာ ကားသည္
ကားလမ္းေဘးသို႔ ေခ်ာ္မက်ဘဲ ကားလမ္းမေပၚ၌ ကားAစU္ တည္ရွိေနၿခင္းကို ဆိုလိုသည္။
ဤ၌ ကသိုဏ္းAာ႐ံု၊ ပရမတ္႐ုပ္+နမ္ Aာ႐ံုတို႔သည္ ကားလမ္း
နွင့္တူသည္။
သဟိတ္မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္ကို ဆိုင္ရာAာ႐ံု (စ်ာန္၊ ၀ိပႆနာ) မွ
လြင့္ကြာမသြားေAာင္ သတိသံ၀ရ စေသာ သီလသည္ သဟိတ္မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္ကို
လိုရာစ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ ရသည့္တိုင္ေAာင္ AစU္မၿပတ္ ေစာင့္ထိန္းဘို႔လိုသည္။ စႀကႋေလွ်ာက္စU္ ၾကြမႈ၊
လွမ္းမႈ၊ ခ်မႈ၊ ေကြးမႈ၊ ဆန္႔မႈ စသည့္Aာ႐ံုေပၚတိုင္း ေပၚရာAာ႐ံု၏ AစU္Aတိုင္း သတိမလြတ္တမ္း
ထားေနၿခင္းေႀကာင့္ လကၡဏာAာ႐ံု AစU္ေပၚ၌ A႐ႈဉာဏ္ၿမဲေနၿခင္းသည ္သမာဓိမည္၏။
စ်ာန = စ်ာန္။ ။ စ်ာန္ဟူသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္နီ၀ရဏတရားတို႔ကို ေလာင္ၪမိင္ၿခင္း ၊
ဆိုင္ရာAာ႐ံုတို႔၌ စူးစူးစိုက္စိုက္႐ႈၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထိုစ်ာန္သည္ Aာရမၼဏူပနိဇၩာန္ႏွင့္
လကၡဏာပနိဇၩာန္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ကသိုဏ္းပညတ္Aာ႐ံုေပၚ၌ သဟိတ္မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္၏
ဆန္႔က်င္ဘက္ နီ၀ရဏတရားတို႔ကို ေလာင္ၪမိက္ ပယ္ခြါ၍ စူးစူးစိုက္စိုက္ရွိေနၿခင္းသည္
Aာရမၼဏူပနိဇၩာန္ မည္၏။ ႐ုပ္+နမ္ပရမတ္
Aာ႐ံုAေပၚ၌သတိဉာဏ္္တို႔ႏွင့္တကြသဟိတ္မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္သည္ Aနိစၥ၊ ဒုကၡ ၊ Aနတၱဟူေသာ
လကၡဏာေရးသံုးပါးၿဖင့္ စူးစူးစိုက္စိုက္ ႐ႈလ်က္ ကိေလသာတို႔ကို တဒဂၤ၊ ၀ိကၡမၻန၊ သမုေစၦဒတိုင္ေAာင္

Aၾကြင္းမဲ့ ေလာင္ျမိဳက္္ ပယ္သတ္ၿခင္းသည္္ "လကၡဏူပနိဇၩာန္" မည္၏။ Aာရမၼဏူပနိဇၩာန္ၿဖစ္ေစ၊
လကၡဏူပနိဇၩာန္ၿဖစ္ေစ Aနဲဆံုး စ်ာန္Aဂၤါ ငါးပါး ရွိႀကသည္။
စ်ာန္Aဂၤါ ငါးပါး Aဓိပၸါယ္
၀ိတကၠ

Aာ႐ံုကို ရွာၿခင္ း (ထိနမိဒၶ ပယ္)

၀ိစာရ

ရရွိေသာAာ႐ံုကို Aဖန္ဖန္ သံုးသပ္ၿခင္း
(၀ိစိကိစၦာ ပယ္)

ပီတိ

ထိုရွိေသာ Aာ႐ံုကို ႏွစ္သက္ၿခင္း
(ဗ်ာပါဒပယ္)

သုခ

ထိုAာ႐ံုကို Aႀကာင္းခံ၍ ခ်မ္းသာၿခင္း
(Uဒၶစၥ၊ ကုကၠဳစၥ ပယ္)

Eကဂၢတာ

ထိုAာ႐ံုတို႔Aေပၚ၌ စိတ္၏ တည္ႀကည္ေနၿခင္း
(ကာမစၦႏၵ ပယ္)

Aထက္ပါ စ်ာန္Aဂၤါ ငါးပါးေဖၚၿပၿခင္းသည္ တရားကိုယ္ သေဘာမွ်သာ ေဖၚၿပၿခင္းၿဖစ္သည္။
တရားက်င့္ရာတြင္ Aထက္ပါစ်ာန္Aဂၤါငါးပါး ၿပည့္စံုမႈရွိ ၊မရွိ သိတတ္ဘို႔ Aလြန္Aေရးႀကီးသည္ကို
တရားေယာဂီတို႔သတိထားရမည္။စ်ာန္Aဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းၿပီးတရားက်င့္လွ်င္လိုရာမေရာက္ဘဲလည္ေနတတ္
သည္။
သမထ။

။သမထဟူသည္ သဟိတ္မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္၌ ကိေလသာတို႔၌

ႏွိပ္စက္ေလာင္ၪမက္မႈမွ ၿငိမ္းေAးေစၿခင္းၿဖစ္သည္။ (Aာ႐ံု၏ Aစြမ္းၿဖင့္ ကိေလသာAပူၿငိမ္းေန၍
ေAးခ်မ္းေနေသာ စိတ္ဟူလို) ထိုသမထသည္ ကသိုဏ္းပညတ္Aာ႐ံုကို မွီ၍ ၿဖစ္ေသာသမထ ၊
(ပရမတ္ ႐ုပ္+နမ္ Aာ႐ံုကို မွီ၍ၿဖစ္ေသာသမထဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။) သမထ(စိတ္၌
ကိေလသာၿငိမ္းေစၿခင္း) ဟူရာ၌ စိတ္သည္ ေလာဘနိယ၊ ေဒါသနိယ၊ ေမာဟနိယ Aာ႐ံုကို မွီရလ်င္
ကိေလသာတို႔၏ ေလာင္ၪမက္မႈကို ခံရသည္။ Aကယ္၍ Aေလာဘနိယ၊ Aေဒါသနိယ၊
AေမာဟနိယAာ႐ံုတို႔ကိုမွီရလ်င္ကိေလသာတို႔မွၿငိမ္းေAးသည္။ထိုသေဘာကိုပင္သမထ(Aာ႐ံု)သ
ည္ စိတ္ကို ကိေလသာတို႔မွၿငိမ္းေစ၏ ဟုဆိုၿခင္းသည္။ ကသိုဏ္းပညတ္Aာ႐ံု သည္လည္း စိတ္ကို
ၿငိမ္းေAးေစသကဲ့သို႔ ႐ုပ္နာမ္Aာ႐ံုတို႔သည္လည္းစိတ္ကို ၿငိမ္းေAးေစသည္။ ၿငိမ္းေAးမႈသေဘာၿဖင့္
ပိုင္းၿဖတ္ ပညတ္မႈကို သမထဟူေခၚသည္။
၀ိပႆနာ။

။ ၀ိပႆနာဟူသည္ မရွိပညတ္ Aမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပယ္ခြာ၍ Aရွိပရမတ္ ႐ုပ္+နမ္

(ကာယ၊ေ၀ဒနာ၊စိတၱ၊ဓမၼ)တို႔၏သေဘ့ာသက္သက္ကိုAနိစၥ၊ဒုကၡ၊Aနတၱလကၡဏာေရးသံုးခ်က္
တင္ကာဉာဏၤ္Aၿမင္ၿဖင့္ ႐ႈၿခင္းကိုေခၚသည္။လကၡဏာေရးသံုးခ်က္ တင္႐ႈသည္ဟူရာ၌
ပရမတ္႐ုပ္နာမ္တို႔၏ Aနိစၥသေဘာ၊ ဒုကၡသေဘာ၊ Aနတၱသေဘာသက္သက္ကို
ဉာဏ္ၿဖင့္႐ႈၿမင္ေနၿခင္းကို ဆိုလို၍ Aနိစၥသေဘာ၊ ဒုကၡသေဘာ၊ Aနတၱသေဘာ သက္သက္ကို

ဉာဏ္ၿဖင့္မၿမင္ဘဲ Aနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ Aနတၱဟု Aမွတ္ၪပ၍ ႐ႈေနၿခင္းသည္ ၀ိပႆနာ A႐ဉာဏ္မၿဖစ္ဘဲ
Aေၿပာပညတ္၌(စိတ္ေၿပာ)ေသာင္တင္၍ ပညတ္ကို Aာ႐ံုၪပ႐ႈေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္
၀ိပႆနာ႐ႈသည္ဆိုတိုင္း ၀ိပႆနာစစ္စစ္ ဟုတ္ မဟုတ္ တရားက်င့္သူတို႔ Aထူးေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ဖို႔
Aေရးႀကီးသည္။ Aနိစၥပညတ္၊ သေဘာပရမတ္ ကြဲၿပားဘို႔လိုသည္။ ပညတ္ကို ပယ္ခြာႏိုင္ၿပီးမွ
သေဘာပရမတ္သို႔ေရာက္မည္။ စိတ္သည္ ပညတ္ကို Aရွိစြဲေနသသ၍ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိ နယ္ပယ္မွ
မလြတ္။ ပရမတ္Aာ႐ံု စစ္စစ္ၿဖစ္မွ မဂ္ဖိုလ္ဆိုက္မည္။
A႐ႈခံ ပရမတ္႐ုပ္သည္ ၿဖစ္ရာမွ ပ်က္သြားၿခင္းကို ႐ုပ္၏ မၿမဲၿခင္း လကၡဏာ၊
(႐ုပ္၏Aနိစၥ လကၡဏာ)A႐ႈခံပရမတ္႐ုပ္သည္ၿဖစ္ရာမွပ်က္သြားၿပီးႏွိပ္စက္တတ္သည့္သေဘာေႀကာင့္
႐ုပ္၏ဆင္းရဲၿခင္းလကၡဏာ၊ (႐ုပ္၏ဒုကၡလကၡဏာ) A႐ႈခံ ပရမတ္႐ုပ္သည္ Aႏွစ္မရွိၿခင္းေႀကာင့္
ၿဖစ္ရာမွ ပ်က္သြားၿခင္းကို ႐ုပ္၏Aစိုးမရၿခင္း လကၡဏာ၊ (႐ုပ္၏Aနတၱလကၡဏာ) ႐ုပ္၏Aဘာ၀ကို
ဉာဏ္ၿဖင့္ ပိုင္းၿခား႐ႈၿမင္ သံုးသပ္ၿခင္းၿဖစ္္သည္။
A႐ႈခံသည္ ႐ုပ္၊ မၿမဲၿခင္းသည္ လကၡဏာ၊
A႐ႈခံသည္ ႐ုပ္၊ ဆင္းရဲၿခင္းသည္ လကၡဏာ၊
A႐ႈခံသည္ ႐ုပ္၊ Aစိုးမရၿခင္းသည္ လကၡဏာ၊
ဘာ၀နာ။

။ဘာ၀နာဟူသည္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ပြါးမ်ားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထိုဘာ၀နာသည္

သမထဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ သမထဘာ၀နာဟူသည္ ကသိုဏ္းစေသာ
ပညတ္Aာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း၊ ပရမတ္Aာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း Aေၿခခံ၍ စ်ာန္Aဆင့္ဆင့္ ၿမဲေAာင္
ပြားမ်ားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာဟူသည္ မဂၢင္ရွစ္ပါးၿဖင့္ ပရမတ္႐ုပ္+နာမ္တို႔၏
သေဘာAေပၚ၌ Aနိစၥ ၀ိပႆနာဉာဏ္ကို ပြားမ်ား၍ နိစၥ(ၿမဲၿခင္း)စြဲကိုစြန္႔ေနၿခင္း၊ဒုကၡ၀ိပႆနာဉာဏ္
ပြားမ်ား၍ သုခ (ခ်မ္းသာၿခင္း) Aစြဲကို စြန္႔ေနၿခင္း၊ Aနတၱ၀ိပႆနာဉာဏ္ ပြားမ်ား၍ Aတၱ(ငါ)Aစြဲကို
စြန္႔ေနၿခင္း၊ Aသုဘလကၡဏာကို ပြား၍ သုဘ (သာယာဘြယ္ရာ)Aစြဲကို စြန္႔ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။
ကမၼ႒ာန္း။

။ကမၼ႒ာန္းဟူသည္ စ်ာန္၊မဂ္၊ ဖိုလ္ ရေႀကာင္း က်င့္ရမည့္ေနရာ

(႐ႈရာAာ႐ံု)ၿဖစ္သည္။ စ်ာန္ရေႀကာင္း က်င့္ရမည့္Aရာ႒ာနတို႔သည္ ကမၼ႒ာန္း (၄၀) ပင္ၿဖစ္သည္။
မဂ္ဖိုလ္ရေႀကာင္း က်င့္ရမည့္ Aရာ႒ာနတို႔သည္ ကာယ၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတၱ၊ ဓမၼ ဟူ၍(၄)ဌာန ရွိသည္။
သမထယာနိက က်င့္စU္သည္ သမာဓိက်င့္စU္ႏွစ္မ်ိဳးတို႔၏
သေဘာ။

။သမထယာနိကက်င့္စU္သည္ သမာဓိက်င့္စU္ၿဖစ္သည္။

သမာဓိသက္သက္Aားေကာင္းေAာင္က်င့္ၿပီးမွ၀ိပႆနာကူးၿခင္းၿဖစ္သည္။ နိ၀ရဏတရားတို႔ကို
ေရွာင္လြ၍
ဲ က်င့္ေသာနည္းၿဖစ္သည္။ ၀ိပႆနာယာနိကဟူသည္ သီလ၊ သမဓိ၊ ပညာသံုးမ်ိဳးကို
တၪပိင္တည္းပါေAာင္ က်င့္ေသာနည္းၿဖစ္သည္။ Uပမာၿပရလွ်င္ မာလကာသီးစားရာတြင္
AခြံAားလံုးကိုဓားၿဖင့္သင္ၿပီးမွAသားကိုတိုက္႐ိုက္စားေသာနည္းႏွင့္Aခြံႏွင့္တကြAသားကိုတကိုက္

စာကိုက္၍Aခြံကိုေထြးထုတ္ပစ္ၿပီးAသားကိုစားေသာနည္းဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးခြဲၿခားႏိုင္သည္။Aခြံသင္ပံုၿခင္းမ
တူေသာ္လည္းAသားAားလံုးကိုၿပီးေၿမာက္စြာစားရၿခင္းေတာ့တူညီႀကသည္။
သမထယာနိကနည္းသည္AခြံAားလံုးကိုဓားၿဖင့္သင္ၿပီးမွAသားကို
ကိုက္စားေသာနည္းႏွင့္တူ၍က်င့္စU္တက္ရာတြင္သက္သာၿပီးAခ်ိန္မ်ားမ်ားယူ၍က်င့္ရေသာနည္းၿဖစ္
သည္။ သမထယာနိက၌ Aခြံကို ဓားၿဖင့္ခြာၿခင္းသည္ သီလ၊ သမာဓိ က်င့္စU္၏သေဘာၿဖစ္သည္။
၀ိပႆနာယာနိက နည္းသည္ “Aခြံႏွင့္တကြ Aသားကို တကိုက္စာကိုက္၍Aခြံကိုေထြးထုတ္ပစ္ၿပီးမွ
Aသားကိုစားေသာနည္း"ႏွင့္တူသည္။Aခြံဟူသည္ေလာကီပညတ္ႏွင့္နီ၀ရဏတရားတို႔့ျဖစ္သည္။ကို
က္စားျခင္းသည္၀ိပႆနာယာနိကက်င့္စU္၏မဂ္ျဖစ္သည္။Aသားသည္ပရမတ္႐ုပ္နာမ့္ဖစ္သည္။ပင္ပ
န္းစြာ က်င့္ရၿပီး Aခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ Aျမန္ဆံုး မဂ္ဖိုလ္ရေသာနည္း ျဖစ္သည္။Aခ်ဳိ႔၀ိပႆနာယာနိပ၌
သမက်င့္စU္ Aနည္းငယ္Aေျခခံ၍ က်င့္ေသာနည္းလည္း႐ွိသည္။
ယခုAခါ ပဋိပတ္၊ ပဋိယတ္ သာသနာျဖစ္သည့္ ၀ိပႆနာတရားေတာ္ကို
Aာ႐ံုကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္ လိမ္းက်ံေတေသာ လူ၀တ္ေၾကာင္ေယာဂီတို႔သာ
က်င့္က်ံေနသည္ကမ်ားသည္။Aခ်ိန္ မ်ားမ်ားမေပးႏိုင္။ရက္တိုတိုႏွင့္မဂ္ဖိုလ္ကိုလည္း
လိုခ်င္ၾကသည္။တရားက်င့္ရာတြင္လိုAပ္သည့္ ပညာမ်ားကိုလည္းမတတ္၊စိတ္ေတြ
႐ုပ္ေတြကလည္းၾကမ္းတမ္း၊ေခတ္ကလည္း နင္လားငါလားက်င့္ႏိုင္မွေတာ္ကာတန္ကာ
တရားရသည့္ေနယ်ေခတ္ျဖစ္ေန၍ သက္သက္သာသာ လြယ္လြယ္ကူကူ Aခ်ိန္တိုတိုႏွင့္
တရားမရႏိုင္ပါ။ထို႔ေၾကာင့္သုခပဋိပတာက်င့္စU္ျဖစ္သည့္ကသိုဏ္းAာ႐ံုAေျခခံ၀ိေမာကၡ႐ွစ္ပါးက်င့္စU္
ႏွင့္ႏူးည့ံစြာ႐ွဴ႐ႈိက္က်င့္ရသည့္Aာနာပါနက်င့္စU္ႏွင့္လည္းမသင့္ေလ်ာ္ေပ။မဟာသတိပ႒ာနသုတ္၌(၇)
ရက္(သို႔)(၇) လ (သို႔) (၇) ႏွစ္ က်င့္လွ်င္ တရားရႏိုင္ဟု ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္
ေဟာၾကားထားပါသည္။ယခုေခတ္ဆိုလွ်င္(၇)ရက္ႏွင့္ရႏိုင္စရာAေၾကာင္းမ႐ွိေတာ့ပါ။
ယခုေခတ္ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ပင္လွ်င္(၇) ရက္ႏွင့္ရသည္ဟူ၍မေတြ႔ရပါ။(၇) လ
ႏွင့္ရသည္ဟူ၍လည္းမေတြ႔ရပါ။ထိုမဟာသတိပ႒ာန္က်င့္စU္ကို သစ္တပင္ရင္း၊၀ါးတပင္ေAာက္
ေတာထဲေတာင္ထဲဂူထဲလိုဏ္ထဆ
ဲ ိတ္ၿငိမ္ရာမွာက်င့္ရမည္ဟူ၍ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ေဟာထာ
းပါသည္။ယခုတရားက်င့္ေသာ လူ၀တ္ေၾကာင္ေယာဂီမ်ားထိုကဲ့သို႔မက်င့္ႏိုင္ပါ။ရပ္ထရ
ဲ ြာထဲ
ၿမိဳ႔ထဲမွာသာရိပ္သာမ်ားဖြင့္၍လူတို႔Aလိုက္Aဝကိက္ေပးကာပဋိပတၱိသာသနာေတာ္ၾကီးကိုျပဳေနရ
သည္။
ထိုသေဘာကို နားမလည္၊ မသံုးသပ္ၾကေသာ Aျမင္နည္းၾကသည့္
ပုဂၢဳလ္တို႔သည္ တရားဆိုတာ ႏူးႏူးညံ့ည့ံ က်င့္ရမည္ဟူ၍ တရားေသကိုင္ကာ ေျပာ
ဆိုက်င့္သံုးေနၾကသည္။မသင့္ေလ်ာ္ေပ။Aျမန္ေရာက္လိုေသာသူသည္ ့ျပင္းျပင္းေလွ်ာက္ရမည္။
Aသာစံလိုေသာသူသည္ Aနာခံရမည္။Aေျဖကေတာ့ Aထက္ပါ႐ွင္းျပခဲ့သည့္Aတိုင္း
Aေသတတ္ဘို႔Aေရးၾကီးပါသည္။ဓာတ္ေလးပါးေဖာက္ျပန္မႈ၌ ဆင္းရဲမီးခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္
Aေျဖထုတ္ဘို႔ပဓာန က်သည္ကိုသတိျပဳသင့္သည္။

၀ိပႆနာယာနိက က်င့္စU္
၀ိပႆနာယာနိက ဟူသည္ A႐ႈဉာဏ္ စိတ္၌ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာဟူေသာမဂၢင္
(၈)ပါးျဖင့္ ကာယ၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတၱ၊ ဓမၼႏုပႆနာသတိပ႒ာန္တို႔ကို တိုက္႐ိုက္Aာ႐ံုျပဳလ်က္ သစၥာ(၄)
ခ်က္ တၪပိင္နက္ေပၚေAာင္ တဒဂၤေလာကီမဂ္စိတ္မ်ားၿဖင့္ သာမည႐ုပ္+နာမ္ (Aေၿခခံ
႐ုပ္+နာမ္)တို႔ကို လကၡဏာသံုးခ်က္ၿဖင့္ ႐ႈလ်က္ က်င့္ေသာက်င့္စU္ၿဖစ္သည္။
၀ိပႆနာယာနိကဟု ဆိုေသာ္လည္း သမထAေၿခခံ၍
၀ိပႆနာယာနိကက်င့္စU္ႏွင့္ ၀ိပႆနာယာနိကက်င့္စU္သက္သက္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။သတိပ႒ာန္
(၄)ပါးတို႔တင
ြ ္ တနည္းနည္းၿဖင့္ က်င့္ေနေသာ A႐ႈဉာဏ္စိတ္တြင္ လကၡဏာတခ်က္ ၊ မဂ္စိတ္တခ်က္၊
သစၥာေလးခ်က္ တၪပိင္နက္ၿမင္ရမည္။ (တဒဂၤ ေလာကီမဂ္မ်ား) တရားက်င့္ေသာ ေယာဂီတို႔သည္
မိမိ၏ က်င့္စU္၌ A႐ႈဉာဏ္တြင္ Aထက္ပါသံုးခ်က္ ပါ၀င္မႈ ရွိ မရွိ စစ္ေဆးသံုးသပ္ရမည္။
ထိုသံုးခ်က္မပါလွ်င္ မိမိက်င့္စU္မၿပည့္စံု မမွန္ကန္ေသးပါ။ Aထူးသတိျပဳရမည္။

သစၥာေလးခ်က္၏သေဘာ
၁။ ဆင္းရဲၿခင္း (ဒုကၡ) ၿဖစ္ပံု
၂။ ဆင္းရဲၿခင္း (ဒုကၡ )ၿဖစ္ေႀကာင္း
၃။ ဆင္းရဲၿခင္း (ဒုကၡ) ခ်ဳပ္ပံု
၄။။ ဆင္းရဲၿခင္း (ဒုကၡ) ခ်ဳပ္ရာနည္းလမ္းေႀကာင္း
တနည္းAားၿဖင့္
၁။ တဏွာ (သမုဒယ) ၿဖစ္ပံု
၂။ တဏွာ (သမုဒယ) ၿဖစ္ေႀကာင္း
၃။တဏွာ (သမုဒယ) ခ်ဳပ္ပံု
၄။တဏွာ (သမုဒယ) ခ်ဳပ္ရာနည္းလမ္းေႀကာင္း
တနည္းAားၿဖင့္
၁။ ကိေလသာ (စိတ္၌ပူပန္ၿခင္း) ၿဖစ္ပံု
၂။ ကိေလသာ (စိတ္၌ပူပန္ၿခင္း) ၿဖစ္ေႀကာင္း
၃။ ကိေလသာ (စိတ္၌ပူပန္ၿခင္း) ခ်ဳပ္ပံု
၄။ ကိေလသာ (စိတ္၌ပူပန္ၿခင္း) ခ်ဳပ္ရာနည္းလမ္းေႀကာင္း
တနည္းAားၿဖင့္
၁။သံေယာဇU္ (ေႏွာင္ဖြဲ႔ၿခင္း) ၿဖစ္ပံု
၂။ သံေသာဇU္ (ေႏွာင္ဖြဲ႔ၿခင္း) ၿဖစ္ေႀကာင္း
၃။ သံေယာဇU္ (ေႏွာင္ဖြဲ႔ၿခင္း) ခ်ဳပ္ပံု
၄။ သံေယာဇU္ (ေႏွာင္ဖြဲ႔ၿခင္း) ခ်ဳပ္ရာနည္းလမ္းေႀကာင္း

တနည္းAားၿဖင့္
၁။ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (သံသရာလည္ၿခင္း) လည္ပံု
၂။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (သံသရာလည္ၿခင္း) လည္ေႀကာင္း
၃။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (သံသရာလည္ၿခင္း) ၿပတ္ပံု
၄။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (သံသရာလည္ၿခင္း) ၿပတ္ေႀကာင္း
တနည္းAားၿဖင့္
၁။ ရာဂ (ကပ္ညိၿခင္း) ၿဖစ္ပံု
၂။ ရာဂ (ကပ္ညိၿခင္း) ၿဖစ္ေႀကာင္း
၃။ ရာဂ (ကပ္ညိၿခင္း) ခ်ဳပ္ပံု
၄။ ရာဂ (ကပ္ညိၿခင္း) ခ်ဳပ္ရာနည္းလမ္းေႀကာင္း
ယခုလို ေနယ်ေခတ္ (ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ဝကိးစားမွ တရားရသည့္ေခတ္)တြင္
သက္သက္သာသာၿဖင့္ (သဒၵၶ့ါ၊ ၀ိီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ နည္းပါးစြာၿဖင့္) ၿမင့္ၿမတ္ေသာ
မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကို ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္။ ထို႔ေႀကာင့္ ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ၿဖင့္ သဒၶါ၊ ၀ီရိယ၊
သမာဓိ၊ ပညာ ထက္သန္စြာ က်င့္ႀကံAားထုတ္မွသာလွ်င္ ၿမင့္ၿမတ္ေသာမဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကို
ရရွိမည္ၿဖစ္သည္။ (ေဗာဓိရာဇကုမာရ)
ထိုသို႔ ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ က်င့္ရမည္ဆိုေသာလည္း နည္းလမ္းမမွန္ကန္က
ပင္ပန္းသေလာက္ ခရီးမေရာက္ ၿဖစ္တတ္သည္။ Aထုခံရေသာ ေႀကးစည္ကဲ့သို႔ Aခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ
Aထုခံရၿပီး Aသံၿမည္လ်က္ ဘယ္ညာ လည္ပတ္ေနရသေလာက္ ၾကဳိးမွလတ
ြ ္ခြင့္မရဘဲ
ၿဖစ္ေနဘိသကဲ့သို႔ က်င့္စU္ေ႐ွ႕ေရာက္မွန္းမသိ၊ ေနာက္ၿပန္ ေရာက္မွန္းမသိ၊ Aေၿခခံက်င့္စU္မွလည္း
မလြန္ေၿမာက္၊ ထပ္ကာတလဲလဲ က်င့္ေနရသည္ကိုလည္း မသိ၊ သီလသမာဓိ က်င့္စU္ကလည္းမဆံုး၊
Aခ်ိန္ကုန္ Aပင္ပန္းခံ၍ က်င့္ရသေလာက္ ခရီးမေပါက္ဘဲ Aက်င့္လည္ေနတတ္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္
နည္းမွန္လမ္းမွန္ စနစ္တက် ၫႊန္ၿပေပးတတ္သည့္ သပၸဴရိသသံေသ၀ ဆရာေကာင္းထံ နည္းလမ္းခံ
ခ်U္းကပ္ရမည္။ ဆရာေကာင္းဟူသည္၌လည္း မိမိကိုယ္တိုင္ Aနဲဆံုး တမဂ္တဖိုလ္ ရရွိထားၿပီးဘို႔
လိုAပ္သည္။
႐ုပ္တို႔၏ဖြဲ႔စည္းတည္ရွိမႈကို သဘာ၀Aတိုင္း သိေAာင္႐ႈၿခင္း၊ (၃၂ ေကာ႒ာသ၊
ဓာတ္ ၄ ပါး) ႐ုပ္တို႔၏ I႒(ေကာင္းဂုဏ္) ႏွင့္ Aနိ႒ (မေကာင္းဂုဏ္) သဘာ၀Aတိုင္း
သိေAာင္႐ႈၿခင္း၊ (ကာယာႏုႆနာသတိပ႒ာန္) Aာ႐ံုႏွင့္မာနကိုဆက္စပ္ေပးေသာဖႆ၏သေဘာကို
သိေAာင္႐ႈၿခင္း၊ (စိတၱာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္) Aာ႐ံု၏သေဘာကို ခံစားတတ္ေသာေ၀ဒနာကို
သိေAာင္႐ႈၿခင္း (ေ၀ဒနာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္) တို႔သည္ Aေၿခခံ ပဓါန က်သည္။
႐ုပ္၏ I႒ Aနိ႒ သေဘာသက္သက္ႏွင့္ ေ၀ဒနာ (ခံစားၿခင္းနာမ္) သက္သက္ကို
မၿမင္က ႐ုပ္တို႔၏ I႒ (ေကာင္းဂုဏ္) ႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရသည္ရွိေသာ္ သာယာတပ္မက္ၿခင္း
စေသာကိေလသာတို႔ၿဖစ္၍ Aနိ႒(မေကာင္းဂုဏ္) ႏွင့္ ေတြ႔ဝကံရသည္ရွိေသာ္ မသာယာ
မႏွစ္သက္ေသာကိေလသာတို႔သည္ၿဖစ္ေပၚလာႀကသည္။ထိုI႒ာ႐ံု၊Aနိ႒ာ႐ံုတို႔တြင္လည္းAာသီ၀ိ

ေသာပမသုတၱန္Aရ ေျမြဆိပ္ေလးမ်ဳိးႏွင့္ တူသည့္ဓာတ္ေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ Aနိ႒ာ႐ံုေႀကာင့္
ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ကိေလသာမီးေတာက္ကို ေရွးUီးစြာ ၿငိမ္းသတ္ထားရန္ Aေရးႀကီးသည္။
ေ၀ဒနာကမၼ႒ာန္း၏သေဘာၿဖင့္ သံုးသပ္ၿခင္း
(၁)

I႒ာ႐ံုေႀကာင့္ၿဖစ္ေသာ သုခေ၀ဒနာမွ ေသာမနႆ(သာယာေသာ) စိတ္ႏွင့္ Aနိ႒ာ႐ံုေႀကာင့္

ဒုကၡေ၀ဒနာမွ ေဒါမနႆ(မသာယာေသာ)စိတ္ၿဖစ္ေနၿခင္းတို႔ေႀကာင့္ကိေလသာ ၿဖစ္ရာတြင္
ဘယ္ကိေလသာကို Aရင္သတ္ရမည္နည္းဟု သံုးသပ္ၾကည့္ရမည္။
မိမိ၏ဒါြရေျခာက္ခုသိ႔ု ေသာမနႆတဏွာ (ေလာဘ)ျဖစ္ေစေသာ I႒ာ႐ုံ
ႏွင့္ေဒါမနႆတဏွာကိုျဖစ္ေစေသာ (ေဒါသ)Aနိ႒ာ႐ုံ တျပိဳင္္တည္း က်ေရာက္သည္ရွိေသာ္ Aဓိပတိ
(Uီးစီးမႈး)Aာ႐ုံေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေ၀ဒနာ(နာမ္ခံစားမႈ)ကို Aေၾကာင္းခံ၍ သံုးသပ္ၾကည့္ရမည္။
Aကယ္၍ လူတေယာက္သည္ Aဆင္း႐ူပါ႐ုံ(AဓိပတိI႒ာ႐ုံ)နတ္သမီးတေယာက္ကိုျမင္မႈႏွင့္
မိမိ၏မ်က္စိကို ဆူးႏွင့္Aထိုးခံရမႈ(AဓိပတိAနိ႒ာ႐ုံ)တို႔တၪပိင္တည္း က်ေရာက္လွ်င္ ဘယ္Aာရုံကို
Aေၾကာင္းခံ၍ကိေလသာျဖစ္မည္လဟ
ဲ ုသံုးသပ္ၾကည္႕လွ်င္နတ္သမီးကိမၾကည္႕ရလွ်င္ေနပါေစ။မ်က္စိ
ကိုေတာ့ Aထိခိုက္မခံႏိုင္ပါ။ထို႕ေၾကာင့္ သတၲ၀ါတို႕သည္ မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္၌ ဒုကၡေ၀ဒနာကို
ျဖစ္ေစမည့္Aနိ႒ာရုံက်ေရာက္မႈကို မလိုလားၾကေပ။ထုိAနိ႒ာရုံ က်ေရာက္မႈကို ရင္ဆိုင္ရလွ်င္
တားဆီးခ်ဳပ္တည္း၍ မရႏိုင္သည့္ ေဒါသေစတနာၿဖစ္ေပၚလာၿပီး ဆင္းရဲမီးေတာက္ရသည္။
ထိုေဒါသေစတနာသည္ ဒုဂၢတိဘံုသို႔ ပို႔ေဆာင္သည့္ Aေႀကာင္းတရား သခၤါရၿဖစ္သည္။
ဒုကၡေ၀ဒနာကို Aေႀကာင္းခံ Aနိ႒ာ႐ံုမွ လြတ္လိုေသာ ေလာဘေစတနာ ၿဖစ္ေပၚလာသည္။
ထိုေလာဘေစတနာသခၤါရသည္ ၿပိတၱာဘံုသို႔ ေရာက္ေစေသာ Aေႀကာင္းတရားသခၤါရ
ၿပန္ၿဖစ္ၿပန္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္ သကၠာယဒိ႒ိကို Aေႀကာင္းခံ၍ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ
ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာမွ ေဒါမနႆတဏွာမီး ခ်ဳပ္ေႀကာင္း က်င့္စU္သည္ တရားရွာသူတို႔၏
ပထမက်င့္စU္ၿဖစ္သည္။ ရင္၀လွံစူးမႈကို ပယ္ႏႈတ္ၿခင္း၊ ထိပ္Uီးမီးေလာင္မႈကို ပယ္ႏႈတ္ၿခင္းထက္
သကၠာယဒိ႒ိ (ဒုကၡေ၀ဒနာကို ငါဟုစြဲေသာ ငါခံစားသည္ဟု စြဲေသာဒိ႒ိ)
ျပဳတ္္ေႀကာင္းက်င့္စU္Aလုပ္သည္ ပထမရည္႐ြယ္ခ်က္ၿဖစ္သည္။
မိမိ၏ခႏၶာ၌ I႒ာ႐ံုႏွင့္ Aနိ႒ာ႐ံု တၪပိင္တည္း က်ေရာက္သည္ရွိေသာ္ စိတ္သည္ Aနိ႒ာ႐ံုကို
မခံစားလိုေသာ္လည္း လႊတ္နည္းမသိသၿဖင့္ ဆင္းရဲပါလ်က္ Aစြန္႔ႏိုင္ဘဲ ဒုကၡေ၀ဒနာကို
တြယ္ဖက္ထားမိသလို ၿဖစ္ေနသည္။ Aာသီ၀ိေသာပမ သုတၱန္Aရ ေျမြႀကီးေလးေကာင္
Aကိုက္ခံေနရၿခင္းၿဖစ္သည္။ I႒ာ႐ံုသည္ သတၱ၀ါတို႔၏ စိတ္၌ သာယာႏွစ္သက္မႈ Aက်ဳိးခံစားရ၍
Aနိ႒ာ႐ံုမွ ေဒါသေစတနာေႀကာင့္ Aပါယ္ေလးဘံုတည္းဟူေသာဒုဂၢတိဘံု၌ ဒုကၡေ၀ဒနာသာ
Aၿမဲခံစားရ၍ ဆင္းရဲမီး Aၿမဲေတာက္ေနသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ဒုဂၢတိဘံုခ်ဳပ္ေႀကာင္း ကာယိက
ဒုကၡေ၀ဒနာမွ ေဒါမနႆေစတနာခ်ဳပ္ေႀကာင္း က်င္းစU္ကို Uီးစားေပးက်င္းရမည္။
ေသာတာပတၱိမဂ္သည္ Aပါယ္ဒုဂၢတိဘံုသို႔ က်ေရာက္မႈကို ပိတ္ဆို႔ဖ်က္ဆီးေသာမဂ္ၿဖစ္သည္။
၀ိသာခါႏွင့္ Aနာတပိဏ္တို႔သည္ သုဂတိဘံု၌ သုခေ၀ဒနာခံစားကာ ေနႀကသည္။
ဤAေႀကာင္းကိုေထာက္၍လည္း သုခေ၀ဒနာထက္ ဒုကၡေ၀ဒနာကို Aေၿခခံ၍

က်င့္စU္တက္ရမည္။ ပဋိဃာAႏုသယေႀကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာမည့္၀ီတိကၠမေဒါသကိေလသာခ်ဳပ္ေႀကာင္း
Aေၿခခံက်င့္ရမည္ကိုလည္း မိမိက်င့္စU္၏လိုရင္းၿဖစ္ေႀကာင္း နားလည္ရမည္။
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ေနာက္ဆံုးမိန္႔ဟ ႀသ၀ါဒ
"ခႏၶာရွိတဲ့သူတိုင္း ခံစားရမည့္ ေ၀ဒနာတို႔၏ Aဆံုးကို ေရာက္ေAာင္႐ႈႀက။
မေမ့မေလ်ာ့ ေနရစ္ႀက" ဟု ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ခႏၶာ၀န္ခ်ကာနီးဆဲဆဲတြင္ Aႏွစ္ခ်ဳပ္Aေၿဖထုတ္၍
ေယာဂီAေပါင္းတို႔Aားမိန္႔ဟ မွာႀကားခဲ့ေသာ ႀသ၀ါဒၿဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ႀသ၀ါဒကို
သံုးသပ္ႀကည့္လွ်င္ ခႏၶာ၀န္ခ်ကာနီးဆဲဆဲ၌ ႐ုပ္တရား၏ ၿပင္းထန္စြာ ႏွိပ္စက္ေနပံုကို ေထာက္႐ႈ၍
သတၱ၀ါတို႔၏ရရွိလာေသာငါ့ကိုယ္ဟုထင္ထားေသာ႐ုပ္AစုAေ၀းႀကီးသည္ေႀကာက္စရာေကာင္းေသာ
ရန္သူႀကီးႏွင့္တူေႀကာင္း၊ မညွာမတာ ရက္စက္တတ္ေႀကာင္း ၊ ထိုေဘးဆိုးမွ လြတ္ဘို႔လိုေႀကာင္း
ေထာက္ၿပသြားဘိသကဲ့သို႔ Aႏွစ္ခ်ဳပ္ သာသနာAေမြ ေပးခဲ့ပါသည္။
သတၱ၀ါတိုင္းသည္ I႒ာ႐ံုကို ခံယူလိုေသာ ဒြါရေၿခာက္ပါးတည္းဟူေသာ
ခႏၶာသည္ ဒုကၡခႏၶသာ ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာ (Aနိ႒ာ႐ံု)
မွေဒါမနႆမီးေသၿပီးမွ I႒ာ႐ံုၿဖစ္ေသာ ကာမရာဂတဏွာကို သကဒါမိမဂ္၊ Aနာဂါမ္မိမဂ္တို႔ၿဖင့္
ေနာက္မွ ပယ္သတ္ရေသာAက်င့္သည္ ဒုတိယ၊ တတိယက်င့္စU္ၿဖစ္သည္။ ထိုAေႀကာင္းကိုလည္း
ေထာက္႐ႈရမည္။
တရားစက်င့္မည့္ ေယာဂီ၏စိတ္တြင္ ကိေလသာသံေယာဇU္တည္းဟူေသာ
Aကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔မွဒိ႒ိႏွင့္၀ိစိကိစၦာေစတသိက္ႏွစ္လံုးကိုတဒဂၤ၊၀ိကၡမၻန၊သမုေစၦဒပဟာန္သံုးခ်
က္ၿဖင့္ သယ္သတ္ရမည္ၿဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ပယ္သတ္ႏိုင္ရန္ ၀ိပႆနာယာနိက၏ သေဘာAရ
ထိုဒိ႒ိႏွင့္၀ိစိကိစၦာကိေလသာတို႔ကိုေဖၚထုတ္၍မဂ္ေစတသိက္တို႔ၿဖင့္တိုက္႐ိုက္ပယ္သတ္ရမည္ၿဖစ္
သည္။ ထိုသေဘာကို နားလည္ဘို႔လိုသည္။ ယခုက်င့္စU္၌ Aဓိကေဖၚၿပေရးသားမည္မွာ
တိုက္႐ိုက္ပယ္တတ္မည့္ က်င့္စU္မ်ားၿဖစ္သည္။ ႐ုပ္ေပၚ၌ ဒိ႒ိႏွင့္ ၀ိစိကိစၦာခ်ဳပ္ေႀကာင္းသည္
၀ိပႆနာ၏ ပထမက်င့္စU္ၿဖစ္သည္။ ဒိ႒ိ၊ ၀ိစိကိစၦာႏွင့္ယွU္ေသာ ေ၀ဒနာေပၚမွ ေဒါသခ်ဳပ္ေႀကာင္း
Aက်င့္ပင္ၿဖစ္သည္။
က်င့္စU္က႑
AာနာပါနAေၿခခံ ကမၼ႒ာန္းက်င့္စU္ ပုဗၺကိစၥမ်ား
(၁) သီလေဆာက္တည္ရန္။

။ လူေယာဂီတို႔သည္ Aနဲဆံုးေလာကီသီလ (၅) ပါး

ခံယူေဆာက္တည္ရမည္။ သာမေဏတို႕သည္ မိမိတို႔ဆိုင္ရာ သိကၡာပုဒ္တို႔ကို ၿပည့္စံုစြာက်င့္သံုးရမည္။
ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ ေဒသနာႀကား၍လည္းေကာင္း (သို႔) ဆိုင္ရာကို ကုစားၿခင္းၿဖင့္ လည္းေကာင္း၊
ရဟန္းတို႔၏ သီလကို စင္ၾကယ္္ေစရမည္။
(၂) ပရိိကံၪပရန္။

။(နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ Aရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ)

ၿမတ္စြာဘုရား ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႕သည္ ယခုတရားAားထုတ္ဆဲAခါ၌
ၿမတ္စြာဘုရားAား နိဗၺာန္ကို ရည္မွန္း၍ ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးကို
လွဴဒါန္းပါ၏။ ကပ္လွဴပါ၏။ ပူေဇာ္ပါ၏။ ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးလွဴဒါန္းရသည့္
Aက်ဳိး မဂ္ဉာဏ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္၊ နိဗၺာန္ဉာဏ္၊ နိဗၺာန္တရားေတာ္ၿမတ္ကို ရပါလို၏Aရွင္ဘုရား။
ကမၼ႒ာန္းဆရာၿဖစ္ေတာ္မူေသာ သဲAင္းဂူေက်ာင္း
ဆရားေတာ္Aရွင္သူၿမတ္ႀကီးဘုရား။ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔သည္ ယခုတရားAားထုတ္ဆဲAခါ၌
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးAား နိဗၺာန္ကိုရည္မွန္း၍ ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးကို လွဴဒါန္းပါ၏။ ကပ္လွဴပါ၏။
ပူေဇာ္ပါ၏။ ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး လွဴဒါန္းရသည့္Aက်ဳိး ဆရားေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သိAပ္ေသာ
႐ုပ္တရား၊ နာမ္တရား၊ ဓာတ္တရား၊ ပရမတ္တရား၊ သစၥာတရားေတာ္ၿမတ္ကို ေပးသနားေတာ္
မူပါAရွင္ဘုရား။
ဘံုသံုးဆယ့္တစ္ ရွိရွိသမွ် Aနႏၲ၀ယ္ ကုန္းမွာေန ကိုးကုေဋ ေရမွာေန
ဆယ္ကုေဋ ကုန္းသတၱ၀ါ ေရသတၱ၀ါ သေဗၺသတၱာ
သတၱ၀ါAေပါင္း စႀကာ၀ဠာတံတိုင္း သီကာပတ္ကံုး ကုန္းမက်န္ ေရမက်န္ Aထက္ဘ၀ဂ္
ေAာက္A၀ီစိAထိ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု က်င္လည္ႀကကုန္ေသာ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါ Aေပါင္းတို႔Aား
ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဒါနကုသိုလ္ ဤေကာင္းမႈတို႕ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ညီတူညီမွ် ရႀကရေAာင္
Aားလံုးႀကားႀကားသမွ် Aမွ် Aမွ် Aမွ် ယူေတာ္မူႀကပါကုန္ေလာ့။
Aရိယာသူေတာ္ေကာင္းမ်ား ပို႔သေသာေမတၱာ
ေပးေ၀ေသာAမွ်ကိုလည္း Aကြၽႏု္ပ္တို႔က ၀မ္းေၿမာက္၀မ္းသာစြာၿဖင့္
-------သာဓု သာဓု သာဓု
(၃)

တရားက်င့္ေနစU္ လိုက္နာရမည့္ Aခ်က္မ်ား

(က) ႏွစ္နာရီႀကာ Aနံဆံုး စၿပီးထိုင္ပါ။ (သက္ႀကီး႐ြယ္Aို က်မၼေရးမေကာင္းေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္
ခႏၶာကိုယ္ ၀လြန္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
တနာရီ ထိုင္ပါ) ကိုယ္ခံAားေကာင္းေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွစ္နာရီ Aၿပည့္ထိုင္သင့္သည္။
Aေတြ႔Aဝကံမရွိေသးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
ေလးငါးႀကိမ္မွ် တနာရီသတ္မွတ္၍ က်င့္ပါ။ က်င့္နည္းသေဘာေပါက္လွ်င္ ႏွစ္နာရီAၿပည့္က်င့္ပါ။
(ခ) သတ္မွတ္ေသာနာရီ Aဓိ႒ာန္Aခ်ိန္Aတြင္း၌ Iရိယာပုတ္ကို ျပဳၿပင္ၿခင္း Aမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို
လံုး၀မျပဳရ။
(ဂ) ေယာဂီတိုင္း တင္ပလ’င္ေခြ ထိုင္ရမည္။ (တင္ပလႅင္ေခြထိုင္ၿခင္းသည္ Iရိယာပုတ္ကို
ညီညြတ္မွ်တေစ၍ Aခ်ိန္ႀကာႀကာက်င့္ႏိုင္သည္)
(၄) Aာနာပါန ႐ွဴ႐ႈိက္ၿခင္း

(က) ပင္ကိုယ္႐ွဴ႐ႈိက္မႈထက္ ၂ဆ(သို႔) ၃ဆ စတင္႐ွဴရမည္။
(Aသက္A႐ြယ္ႀကီးသူ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ပန္းနာရင္က်ပ္ရွိသူမ်ားသည္ နဂိုေလထက္ Aနည္းငယ္ ပို၍
သင့္သလို႐ွဴ႐ႈိက္ပါ)
(ခ) A႐ွဴA႐ႈိင္လုပ္ရာတြင္ ၀င္ေလကို ေၿဖးေၿဖး႐ွဴ၍ ထြက္ေလကို ၿပင္ထန္စြာ မႈထုတ္ၿခင္း မၪပရ၊
ထြက္ေလကို ၿဖည္းၿဖည္းမႈတ္ထုတ္၍ ၀င္ေလကို ေဆာင့္႐ွဴၿခင္း မၪပရ။ ( ၀င္ေလထြက္ေလ
Aရွိန္ညီရမည္)
(ဂ) ၀င္ေလ ထြက္ေလ AတိုAရွည္ ညီေAာင္ ဂ႐ုစိုက္၍ ႐ွဴ႐ႈိက္ရမည္။ (ရွည္ရွည္႐ွဴလိုက္၊
တိုတို႐ွဴလိုက္ မလုပ္ရ)
(ဃ) ႐ွဴလိုက္၊ A႐ွဴကိုရပ္လိုက္မၪပလုပ္ရပါ။
(တေၿဖာင့္တည္း ႐ွဴရမည္)
(င) ၿပင္းၿပင္း႐ွဴလိုက္၊ ၿဖည္းၿဖည္း႐ွဴလိုက္ မလုပ္ရ။ (ပံုမွန္ ၂ဆ (သို႔) ၃ဆ
Aရွိန္ႏႈန္းမေၿပာင္းလြဲၿခင္းကို ဆိုလိုသည္)
(စ) ခႏၶာAိမ္ကို စိတ္ၿဖင့္ Aတင္းညွစ္ခ်ဳပ္၍ မ႐ွဴရ။ (သို႔) ခႏၶာကိုယ္Aေႀကာမ်ားတင္းေနေAာင္
ၪပလုပ္ၿပီး A႐ွဴ႐ႈိက္ရ။
(ဆ) ရင္၀ (သို႔) ရင္ညြတ္ကိုသာ Aားၪပ၍ A႐ွဴA႐ႈိက္ၪပလုပ္ရမည္။ ဗိုက္ၿပည့္ေAာင္ မ႐ွဴရ။
(ဇ) ၀င္ေလထြက္ေလ Aလွ်င္မၿပတ္ေစရ။ (၀င္ေလထြက္ေလ တဆက္တည္း ရွိရမည္)
(စ်) ခႏၶာAိမ္ႏွင့္ Uီးေခါင္းကို လႈပ္ခါယိမ္းထိုးၿပီး ႐ွဴ႐ႈိက္မႈမၪပရ။
(ည) မ်က္စိမွိတ္ရာ၌ မ်က္ႏွာၿပင္ကို တြန္႔႐ႈံ႕၍ မ႐ွဴရ။
(တ) ခါး၊ ေက်ာ၊ Uီးေခါင္းတို႔ကို တုတ္ေခ်ာင္း ေထာင္ထားသလို တင္းေတာင့္မထားရ။ Aလိုက္သင့္စြာ
တည့္မတ္ဘို႔သာလိုရင္းၿဖစ္သည္။
Aာနာပါန Aေၿခခံ က်င့္စU္တက္ပံု
Iရိယာပုတ္ကို ေၿပၿပစ္စြာ တင္ပလႅင္ေခြ၍ ထိုင္ၿပီး ဘယ္ဘက္ လက္၀ါးေပၚ
ညာဘက္လက္၀ါးတင္ပါ။ ခႏၶာကိုယ္ကို ေၿဖာင့္မွန္စြာ ထားပါ။ စိတ္ေဆာင္ထား၍ Aေႀကာမ်ားကို
တင္းေAာင္ၪပလုပ္မထားရ။ ၀င္ေလ ထြက္ေလကို ငါးမိနစ္မွ ဆယ္မိနစ္ခန္႔ ႐ွဴေနပါ။ စတင္႐ွဴသည့္
Aခ်ိန္မွာ တၿဖည္းၿဖည္း႐ွဴရင္းမွ နဂိုထက္ ၂ဆ (သို႔) ၃ဆ Aထိ ႐ွဴ႐ႈိက္ပါ။ ေလႏွင့္ ႏွာသီး၀ထိခ်က္ကို
သတိမၪပပါႏွင့္Uီး။ သတိက ေလ႐ွဴ႐ႈိက္မႈကို Aာ႐ံုၪပပါ။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီေAာင္႐ွဴေနမႈ
ဟုတ္မဟုတ္ ဉာဏ္ကစစ္ေဆးရင္း ေလကို Aရွိန္ပါေAာင္ ႐ွဴေနပါ။ မိမိ႐ွဴေလ႐ွဴရင္း
စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ မညီညြတ္မႈကို ညီညြတ္မႈရွိလာသည္Aထိ ပညာၿဖင့္
ျပဳၿပင္ေပးပါ။ ဤကဲ့သို႔ သတိ၊ ဉာဏ္၊ ပညာသံုးခ်က္ Uီးေဆာင္၍ သတိထား ႐ွဴ႐ႈိက္မႈႏွင့္တကြ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေAာင္ ႐ွဴတတ္လာၿပီး A႐ွဴႏႈန္းမွန္လာသည္Aထိ(၁၀၁၅)
မိနစ္ခန္႔ႀကာေAာင္ ႐ွဴ႐ႈိင္မႈမွန္ကန္လာမွ ထိခ်က္ဆီသို႔ ေၿပာင္း၍ သတိထားပါ။

႐ွဴ႐ႈိက္မႈကို ညႊန္ႀကားထားေသာ နည္းစနစ္Aတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ဘို႔ AထူးလိုAပ္သည္။
နည္းစနစ္Aတိုင္း ႐ွဴ႐ႈိက္ပါက ပင္ပန္းဆင္းရဲၿခင္း မရွိဘဲ သြက္လက္ေနလိမ့္မည္။
စိုးရိမ္ေႀကာင့္ႀကမႈမ်ား မထားရ။ ထိုစိတ္သည္ သမာဓိကို ေႏွာင့္ယွက္တတ္သည္။
ဘယ္သေဘာလဲ၊ ဘယ္လိုAက်ဳိးထူး ရွိမည္လဟ
ဲ ု သိလိုေသာဆႏၵၿဖင့္ က်င့္ရမည္။ ဤကဲ့သို႔
႐ွဴ႐ႈိက္ေနရင္း နာရီ၀က္ခန္႔ ႀကာေသာAခါ ခႏၶာကိုယ္ ေAာက္ပိုင္းမွ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး တပါးပါးUီးစီး၍
စတင္ေဖၚၿပလာလိမ့္မည္။ ၿပင္းထန္မႈ မရွိေသးပါ။
စိုးရိမ္စိတ္မ်ား၊ ေႀကာက္တတ္လန္႔တတ္သည့္စိတ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။ တနည္းAားၿဖင့္ဆိုေသာ္
ေျမြႀကီးေလးေကာင္ကိုက္၍ Aဆိပ္စတင္တက္လာသည္ကို သိၿခင္ၿဖစ္သည္။ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး
ေဖၚၿပမႈကို မ႐ႈဘဲ လြတ္ရာတည္းဟူေသာ ႏွာသီး၀ထိခ်က္သို႔ A႐ွဴA႐ႈိက္တည္းဟူေသာ ေၿခလွမ္းၿဖင့္
ဗိုလ္ငါးပါး လက္ကိုင္ထားကာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ ႐ွဴ႐ႈိက္က်င့္ရမည္။ ထို႔ေႀကာင့္
ဘယ္လိုဘဲ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ၿပင္းထန္စြာ ေဖာက္ၿပန္ေစကာမူ ႏွာသီး၀ထိခ်က္ကိုသာ Aာ႐ံုျပဳ၍
စိတ္ကိုသတိဉာဏ္တို႔ၿဖင့္ႀကပ္မတ္၍႐ွဴ႐ႈိက္ပါ။ဒုကၡေ၀ဒနာမွလြတ္၍ထိခ်က္၌စိတ္တည္ၿငိမ္မႈရလာ
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တရားAေတြ႔Aဝကံနည္းေသာပုဂၢိဳလ္ ၊
သဒၶါဆႏၵနည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ႏွာသီး၀ထိခ်က္၌ စိတ္မတည္ဘဲ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို
မလိုက္နာႏိုင္ေတာ့သၿဖင့္ A႐ွဴA႐ႈိက္ ဖ႐ိုဖရဲၿဖစ္ၿခင္း ၊ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးUီးစီးေဖၚၿပရာသို႔
စိတ္ေရာက္ရွိသြားၿခင္း၊နာတယ္၊ကိုက္တယ္၊ထံုတယ္၊က်င္တယ္စေသာပညတ္ကိုAာ႐ံုၪပသည့္
စိတ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာၿခင္း၊ မခံစားခ်င္ေသာ ဆင္းရဲတယ္ဟူေသာ စိတ္မ်ားၿဖစ္ေပၚလာၿခင္း၊
လႈပ္ခ်င္တယ္ ၊ ၿပင္ခ်င္တယ္၊ ၪဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုေသာ စိတ္မ်ား လႈပ္ၿဖစ္ေAာင္ လိုက္ေလ်ာလိုသည့္
စိတ္မ်ား A႐ႈံးေပးလိုသည့္စိတ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုစိတ္မ်ားAတိုင္း မလိုက္ေလ်ာဘဲ စြန္႔လႊတ္၍
စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ညီေAာင္ ဝကိးစားAားထုတ္႐ွဴ႐ႈိက္ပါ။
ေလႏွင့္ ႏွာသီး၀ထိခ်က္ကိုသာ သတိထားရမည္။ ဤကဲ့သို႔ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး
ေဖာက္ၿပန္မႈေႀကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာ၊ ယွU္ဘက္ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ခံစားမႈ
ထိုဒုကၡေ၀ဒနာ(နာမ္)၊ ထိုနာမ္႐ုပ္၏ ဓမၼသေဘ့ာကို မသိမႈေႀကာင့္ ထိုနာမ္႐ုပ္သကၠာယကို
Aေႀကာင္ခံ၍ ေAာက္ပါပုထုဇU္ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာသည္။
၁။ ႏွာသီး၀ထိခ်က္ကို သတိထားမႈမွ သတိလတ
ြ ္ကာ ႐ုပ္ေဖာက္ၿပန္မႈသို႔
ေရာက္သြားတတ္ၿခင္း (Uဒၶစၥ)
၂။ စိတ္ၿဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို စိုးရိမ္မႈၿဖင့္ ညွစ္ခ်ဳပ္ထားၿခင္း (ဒိ႒ိ+မာန+ရာဂ+Aဘိသခၤါရ)
၃။ နာတယ္၊ ကိုက္တယ္၊ ထံုတယ္၊ က်င္တယ္ စသည္ၿဖင့္ မရွိပညတ္မ်ားကို Aရွိထင္စြဲၿဖင့္
(ဒိ႒ိ+Uပါဒါန္)
၄။ ေပါင္၊ ေၿခေထာက္၊ ဒူးေခါင္း စသည့္ မရွိပညတ္မ်ားကို Aရွိထင္စြဲၿခင္း (ဒိ႒ိ)
၅။ Aမွန္မရွိေသာ ေပါင္၊ ေၿခ စသည္တို႔ကို Aရွိထင္စြဲယူၿခင္းမွ ပူတယ္၊ တင္းတယ္၊ ထံုတယ္၊
က်င္တယ္၊ သာစိတ္မ်ား

ၿဖစ္ေပၚၿခင္း (ဒိ႒ိ+Uပါဒါန္)
၆။ ခံစားမႈေ၀ဒနာကို ငါခံစားတယ္ဟူေသာ နာမ္ေပၚ၌ ဒိ႒ိၿဖင့္ စြယ
ဲ ူၿခင္း (ဒိ႒ိ+Uပါဒါန္)
သဟိတ္မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္ကိုလည္း
ငါဆင္းရဲရသည္ဟု စြဲယူၿခင္း (ဒိ႒ိ+တဏွာ)
၇။ ေဖာက္ၿပန္မႈသေဘာကို Aၿမင္မွား ပညတ္စြဲတို႔ၿဖင့္ စြဲယူကာ မခံစားခ်င္ေသာ၊
သည္းမခံႏိုင္ေသာ စိတ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာၿခင္း (ေဒါသ)
၈။ ဆင္းရဲရေလၿခင္းဟူေသာ တႏႈံ႔ႏႈံ႔စိတ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာၿခင္း (ေဒါမနႆ)
၉။ သက္သာလို၍ ခံသာေAာင္ ၪပၿပင္ပ ေ႐ႊ႔လိုသည့္ စိတ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာၿခင္း (ေလာဘ)
၁၀။ ၪပၿပင္မ ေ႐ႊ႔လိုေသာ ေရွ႔စိတ္Aလိုကို လိုက္ေလ်ာ၍ ခႏၶာAိမ္ကို ၪပၿပင္ပ
ေ႐ႊ႔ေပးလုိေသာ ေနာက္စိတ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာၿခင္း (ေလာဘသခၤါရ)
၁၁။ Aေႀကာင္းAက်ဳိးကို မ႐ႈလိုေသာ စိတ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာၿခင္း (ေမာဟ)
၁၂။ သဒၶါ ၊ ၀ီရိယ ၊ သတိ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ Aားနည္းလာျခင္း
(ေကာသဇၨ)
၁၃။

ကာမ၀ိတက္ ၊ ဗ်ာပါဒ၀ိတက္ ၊ ၀ိဟႎသ၀ိတက္ မ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း

( မိစာၦ၀ိတက္ )
၁၄။

နီ၀ရဏတရားငါးပါး ျဖစ္ေပၚလာျခင္း

( ပရိယု႒ာန ကိေလသာ )
၁၅။ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာမွ ေဒါမနႆ တဏွာျဖစ္ေပၚလာျခင္း
( ပဋိစၥသမုပၸါဒ္လည္ျခင္း )
၁၆။ သမုဒယသစၥာႏွင့္ ဒုကၡသစၥာႏွစ္ပါး ထပ္ကာတလဲလဲျဖစ္ေပၚေနျခင္း
၁၇။ Aာနာပါနကမၼာ႒ာန္းႏွင့္တကြ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားခ်ဳိးေဖာက္လိုေသာ
စိတ္မ်ားႏွင့္ ေဗာဓိပကိၡယတရားကို စြန္႔လိုေသာစိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း
၁၈။ မာန္ငါးပါးေပၚလာျခင္း
(က) ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ေဖာက္ျပန္လာမႈေၾကာင့္ ငါ့ခႏၶာကိုယ္ဟူေသာ ဒိ႒စြဲျဖင့္
သက္သာရာရေAာင္ခႏၶာAိမ္ကိုျပဳျပင္လိုေသာသခၤါရတရားတို႔သည္တားဆီးလို႔ပင္မရႏိုင္ေAာင္ျဖစ္
ေပၚလာသည္။ ထုိသို႔ ျပဳျပင္မႈ သခၤ ါရတရားတို႔သည္ မာန္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္
ထိုျပဳျပင္မႈသည္ Aဘိသခၤ ါရမာန္ျဖစ္သည္။
(ခ) ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ေဖာက္ျပန္လာမႈေၾကာင့္ငါ့ခႏၶာကုိယ္ဟူေသာ
ဒိ႒ိစြဲျဖင့္ သက္သာရာရေAာင္ ခႏၶာAိမ္ကိုျပဳျပင္လိုေသာ စိတ္တို႔သည္
ကိေလသာစိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုစိတ္တို႔သည္ မာန္ႏွင့္Aကြ ျဖစ္ေပၚ
လာျခင္းေၾကာင့္ ကိေလသာမာန္ျဖစ္သည္။ ( ဒိ႒ိႏွင့္ ၀ိစိကိစာၦကိေလသာ)
(ဂ) မိမိတရားက်င့္ေနေသာခႏၶာသည္ Iရိယာပထမွ်တေနေသး၍
ခႏၶာAားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ မိမိIရိယာပုတ္ကို ျပဳျပင္ခ်င္သလိုျပဳျပင္၍

ရေနေသးျခင္းကို Aေၾကာင္းခံ၍ ခႏၶAိမ္ကို ျပဳျပင္ေပးေနျခင္းသည္
ခႏၶမာန္ ျဖစ္သည္။
(ဃ) တရားက်င့္ေသာ ေယာဂီ၏ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထား
ေသာ ႐ုပ္တရားသည္ တေန႔ေသေလာက္ေAာင္ေဖာက္ျပန္၍ သတ္လိမ့္မည္။ ယခုတရားက်င့္ဆဲ
ေဖာက္ျပန္မႈ႐ုပ္တရားထက္ Aဆေပါင္းမ်ားစြာ ျပင္းထန္စြာ သတ္မည္ကုိလည္းသိေနသည္။
တရားထိုင္စU္ သာမန္ေဖာက္ျပန္သည့္
သေဘာမွဆင္းရဲျခင္း လြတ္ေAာင္က်င့္ထားရမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္က်င့္ထားရမည့္Aစား
Iရိယာပုတ္ကို ဖ်တ္ဆီးလိုက္ၿပီးခဏသက္သာရာကို ရယူလိုက္ျခင္းသည္ ေသျခင္းေပၚ၌
မာန္ခံေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသေဘာသည္ မဇၥဴမာန္ျဖစ္သည္။
(င) ဓာတ္ႀကီးေလးပါးေဖာက္ျပန္မႈကို ငါဘဲ ငါ့ခႏၶာဘဲဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ ထုိAနိ႒ာ႐ံုကို ခံစားေသာ
ေ၀ဒနာႏွင့္တကြ စိတ္တို႔ကိုလည္း ငါဘဲဟူ၍ သကၠာယဒိ႒ိစြဲျခင္းေၾကာင့္
Aပါယ္ငရဲမလြတ္သည္ကိုလည္း သိေနပါလ်က္ ေနာင္က်ေရာက္မည့္Aပါယ္ငရဲ
ေဘးကို ဂ႐ုမျပဳဘဲ ဓာတ္ေလးပါးေဖာက္ျပန္မႈကို သက္သာေAာင္
သကၠာယဒိ႒ိျဖင့္ပင္ ျပဳျပင္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ ေဒ၀ပုတၱမာန္ျဖစ္သည္။
(၁၉) ဓာတ္ႀကီးေလးပါးေဖာက္ျပန္မႈ Aက်ဳိးတရား ဒုကၡသစၥာကို ငါ့
ကိုယ္ဘဲဟူ၍ ကပ္ၿငိျခင္းသည္ ရာဂ ၊ ထုိသို႔ ကပ္ၿငိျခင္းေၾကာင့္ ဓာတ္
ႀကီးေလးပါး ႏွိပ္စက္မႈကို ျပန္ခံစားရျခင္းသည္ ဂဟ ( ေခြးႏွစ္ေကာင္
ကိုက္ရာတြင္ ကိုက္ခဲေသာဒါဏ္ ခံစားရပါလ်က္မိမိAသား Aနာခံ၍ တဖက္ေခြးကို ျပန္ကိုက္ၿပီး
တေကာင္ႏွင့္တေကာင္ မလႊတ္ဘဲ ကိုက္ခဲထားၾကသည့္သေဘာႏွင့္ တူသည္ )
ယခုေဖၚျပခဲ့ၿပီးေသာ တရားထုိင္ေသာIရိယာပုတ္ကို ျပဳျပင္ေပးမႈ Aမွားမ်ားကို
ေနာက္က်င့္မည့္ က်င့္စU္မ်ား၌လည္းသိပါေလ။ A၀ိဇၨာႏွင့္ တဏွာ ႏွစ္ပါးAေၾကာင္းခံ၍
Aထက္ပါ ပုထုဇU္စ႐ုိက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။
၀ိပႆနာက်င့္စU္ဟူသည္ သီလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ သိကၡာသံုးရပ္လံုး
တၿပိဳင္နက္Aားျဖင့္ ပါ၀င္ေAာင္ ေဗာဓိပကိၡယ (၃၇) ပါးလံုးကို တဒဂၤ ၊ ၀ိကၡ မၻန ၊
သမုေစၦဒ Aားျဖင့္ ျပည့္စံုစြာက်ုင့္ရေသာ က်င့္စU္ျဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္ Aာ႐ံုႏွင့္ + Aာရမၼဏိက
တိုက္ဆုိင္မႈ Aေပၚ၌ သီလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ သိကၡာသံုးရပ္လံုးႏွင့္ သစၥာေလးခ်က္ တၿပိဳင္တည္း
ၿပီးျပည့္စံုေAာင္ ျဖည့္ရသည္။ ၎သေဘာတရားကို သုတၱန္ေဒသနာေတာ္ႏွင့္
ႏႈိင္းယွU္ၾကည့္လွ်င္
ကာေယစ ပဋိစၥ ေဖာ႒ေဗၺစ Uပၸဇၨတိ ကာယိ၀ိညာဏ္။ တႎဏၰံသဂၤတိ
ဖေသာ ၊ ဖႆ ပစၥယာ ေ၀ဒနာ ၊ ေ၀ဒနာ ပစၥယာ တဏွာ ၊ တဏွာ ပစၥယာ Uပါဒါနံ ၊
Uပါဒါန ပစၥယာ ဘေ၀ါ ၊ ဘ၀ ပစၥယာ ဇာတိ ၊ ဇာတိ ပစၥယာ ဇရာ မရဏ ေသာတ ပရိေဒ၀ ၊ ဒုကၡ ၊
ေဒါမနႆုပါယာသ သမၻ၀ႏၱိ ၊
E၀ေမတႆ ေက၀လႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ။

တရားAားထုတ္စU္ ကာယပသာဒႏွင့္ Aတိုက္ဓာတ္ေဖာ႒ဗၺ႐ံု တုိက္
ဆိုင္မႈ Aေၾကာင္းခံ၍ ကာယ၀ိညာဏ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ထုိကာယ၀ိညာဏ္မွ
ကာယသမၹႆသည္ ဘ၀င္သို႔ ေျပးတိုက္မႈေၾကာင့္ မေနာ၌ေ၀ဒနာျဖစ္ေပၚ၏။ ထုိေ၀ဒနာ
ႏွင့္Aတူ မေနာ၀ိညာဏ္သည္လည္း ယွU္ဘက္ေစတသိတ္တို႔ႏွင့္တကြျုဖစ္ေပၚလာ၏။
ထိုမေနာ၀ိညာဏ္၌ ေမာဟေစတသိက္ (သုိ႔)
A၀ိဇၨာ ဖံုးခဲ့်ေသာ္ ပစၥဳပၸန္တိုက္ဆိုင္ဆဲ ကာယပသာဒ ၊ ေဖာ႒ဗၺ႐ံု၏ ဓမၼကိုလည္းမသိ
ကာယ၀ိညာဏ္ ကာယသမၹႆ မေနာ၀ိညာဏ္ စိတ္Aစုႏွင့္ ေ၀ဒနာစေသာ နာမကာယ၏
သေဘာကိုလည္း မသိျခင္းေၾကာင့္ ဆိုခဲ့ၿပီး႐ုပ္နာမ္တို႔Aေပၚ၌ ငါ ငါ့Uစၥာ ဟူ၍ စြဲလမ္းလွ်က္
ကာယိကဒုကၡAေပၚ၌ သည္းမခံႏိုင္မႈ ျဖစ္ကာ ကာယသခၤါရ ေစတနာျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကို စိတ္ျဖင့္
တိုက္တြန္းမႈႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒါသAေျခခံသည့္ ကာယသခၤါရ ေစတနာ (
ပရိယု႒ာနကိေလသာ ) သည္လည္းေကာင္း ၊ ႐ုပ္နာမ္တရားဟု မသိဘဲ ငါ့လက္ ၊ ငါ့ေျခ ၊ ငါ့ကိုယ္ ၊
ငါပူတယ္ ၊ ငါနာတယ္ ဟူ၍သာသိေနေသာ ေမာဟ ၊ ဒိ႒ိ Aေျခခံသည့္ ကာယသခၤါရေစတနာ
သည္လည္းေကာင္း ၊ ႐ုပ္နာမ္Aေပၚ၌ Aျမင္မွားလ်က္ သက္သာရာရေAာင္ ျပဳျပင္လိုမႈ
ေလာဘေစတနာ ၊ ခံစားမႈေ၀ဒနာ၏ သေဘာကို Aမွန္မသိဘဲ တႏုန္႔ႏုန္႔ ျဖစ္လ်က္
ကာယိကဒုက ေ၀တနာAေပၚ၌ စိတ္ဆိုး စိတ္ပ်က္ျဖစ္မႈ သည္းမခံႏိုင္ျခင္းေဒါသေစတနာ ၊ ငါ့ေပါင္ ၊
ငါ့ေျခ ၊ ငါပူတယ္ ၊ ငါနာတယ္ စသည္ျဖင့္ Aျပဳမွားသိေနေသာ ေမာဟတို႔သည္ ပရိယု႒ာနကိေလသာ
ဟူ၍ခြဲျခားမွတ္ေလကုန္။ ဤသေဘာတရားတို႔ကိုလည္း ေနာင္က်င့္မည့္က်င့္စU္မ်ား၌ သတိျပဳပါ။
ႏွာသီး၀ ထိခ်က္၌ စိတ္သည္ တည္ၿငိမ္စြာ မေနဘဲ ႐ုပ္ေဖာက္ျပန္မႈ ထင္ရွားရာသို႔
ဆက္ကာဆက္ကာ ေရာက္ေနျခင္းသည္ ကာမ၀ိတက္ ၊ ထိုသကၠာယေလာဘ
ေဒါသစိတ္ျဖင့္ သက္သာေAာင္ Aႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကံေနျခင္းသည္ ၀ိသႎသ၀ိတက္
(Aဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခႏၶာတိုးပြားေၾကာင္း ျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ကို ႏွိပ္စက္သကဲ့သို႔
ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ) စိတ္သည္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိဘဲ ေဒါမနႆျဖစ္ကာ ေၾကာင့္က်မႈ
မ်ားေနျခင္းသည္ ဗ်ာပါဒ၀ိတက္ ဤကဲ့သို႔ ၀ိတက္သံုးပါးကို ခြဲျခားနားလည္ရမည္။
မည္သည့္နည္းျဖင့္က်င့္က်င့္ ထုိ၀ိတက္တမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။
႐ုပ္ေဖာက္ျပန္မႈ ကာယိကဒုကၡ Aာ႐ံုကို ပယ္စြန္႔လိုျခင္း ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္
သာယာဘြယ္ Aာ႐ံုကို Aလိုရွိေနျခင္းသည္ ကာမစၦႏၵနီ၀ရဏ။ ငါ့႐ုပ္ ၊ ငါနာတယ္ ၊ ငါမခံႏိုင္ဘူး
စသည္ျဖင့္ စိတ္၌ေဒါမနႆမီး ေတာက္ေနျခင္းသည္
ဗ်ာပါဒနီ၀ရဏ ၊
ပူ ၊ တင္း ၊ ထံု ၊ က်င္ ၊ ေပါင္ ၊ ေျခ ၊ ဒူးေခါင္း စေသာ ပညတ္Aာ႐ံုAမ်ဳိးမ်ဳိးသို႔ စိတ္
ေရာက္ေရာက္သြားျခင္းသည္ Uဒၶစၥနီ၀ရဏ ၊ ကာယိကဒုကၡ Aာ႐ံုကိုပညတ္သညာႏွင့္တကြ
စြဲယူမိသျဖင့္ စိတ္၌ပူေလာင္ေနျခင္းသည္ ကုကၠစၥနီ၀ရဏ ၊ စိတ္ေစတသိက္ တို႔သည္
ကိေလသာဆြဲေခၚရာ ပညတ္Aာ႐ံုသို႔

လုိက္ပါေနရသျဖင့္ခုိင္ခန္႔မႈမရွိျခင္းသည္ ထိနမိဒၶနီ၀ရဏ ၊ ႐ုပ္နာမ္ဟုမသိဘဲ ငါ့ေပါင္ ငါ့ေျခ ငါပူတယ္
ငါနာတယ္ စသည္ျဖင့္ Aသိမွားေနျခင္းသည္ A၀ိဇၨာနီ၀ရဏ ၊ ဤသို႔လွ်င္ နီ၀ရဏတရားတို႔ကို
ခြဲျခားရမည္။ မည္သည့္နည္းျဖင့္ က်င့္က်င့္ ထိုနီ၀ရဏတရားတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
ထုိနီ၀ရဏတရားတို႔ကိုပယ္ခြာေသာAက်င့္သည္ တရားက်င့္ေသာ Aလုပ္ပင္ျဖစ္သည္။
တရားက်င့္ေသာေယာဂီတို႔သည္ က်င့္စU္တိုင္း၌ ထိုသေဘာကို နားလည္ရမည္။
ယခုေဖာ္ျပခဲ့ေသာ နိ၀ရဏတရားတို႔သည္ မည္သည့္နည္းျဖင့္ က်င့္သည္ျဖစ္ေစ
Aၿမဲတမ္းကာကြယ္ပိတ္ဆို႔ ေနပါသည္။ တရားက်င့္သူတိုင္း Aၿမဲတိုင္းရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကံဳရမည့္
AတားAဆီးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ယခုက်င့္စU္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာနိ၀ရဏတရားသက္သက္မဟုတ္
ပါ။ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက Aာသီ၀ိေသာပမသု၀တၱန္တြင္ Aဆိပ္ေလးမ်ဳိးႏွင့္
ယွU္ဘက္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ နိ၀ရဏတရားမ်ားမွ လြတ္ေAာင္ ပထမAဆင့္ က်င့္ရမည္ဟူ၍
ဆုိလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။သတိျပဳဖြယ္ရာ။

။ Aလြန္တိုေတာင္းေသာ ပစၥဳပၸန္တိုက္ဆိုင္

မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ပရမတ္႐ုပ္ႏု ၊ နာမ္ႏု မ်ားကို ျမင္ေAာင္ ႐ႈရမည့္စိတ္၌ လည္းေကာင္း၊
ထိုပရမတ္နာမ္႐ုပ္တို႔မွ လြတ္ရာ ခႏၶာ ၀ိမုတ္ျဖစ္သည့္ နိဗၺာန္ကိုAာ႐ံုျပဳမည့္စိတ္၌လည္းေကာင္း၊
ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ ျပန္႔လြင့္ ႐ုန္းကန္ေနသည့္ ကိေလသာစိတ္ၾကမ္းမ်ား ရွိေနသ၍ Aဘယ္မွာ
ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ိပႆနာ ယာနိကက်င့္စU္Aရ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာကို
Aေၾကာင္းခံ၍ ကိေလသာႏွင့္ ယွU္ေသာစိတ္ၾကမ္းမ်ားကို တလႊာခ်င္း ပယ္သတ္ႏိုင္မွသာလွ်င္
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕သည့္ ပရမတ္နာမ္႐ုပ္ Aႏုမ်ားႏွင့္ခႏၶာ၀ိမုတ္ျဖစ္ေသာနိဗၺာန္ကိုAာ႐ံုျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
Aထက္၌ ေဖၚျပခဲ့ၿပီးသည့္Aတိုင္း တရားက်င့္ေနစU္ ငါ့ခႏၶာဟု စြဲယူ
လ်က္ သဘာ၀ဒုကၡလကၡဏာကို သုခလကၡဏာျဖစ္ေAာင္ Iရိယာပုတ္ျဖင့္ ဖံုးAုပ္ျပဳျပင္
လိုေသာ ေရွ႕စိတ္တဏွာကို ေနာက္စိတ္ကျပဳျပင္ျဖစ္ေAာင္ လိုက္ေလ်ာလိုက္ျခင္း ေစတနာ
သည္ ခႏၶာတိုးပြားေၾကာင္း ၊ ဒုကၡတိုးပြားေၾကာင္း ၊ တဏွာတိုးပြားေၾကာင္း Aက်င့္ ျဖစ္သျဖင့္
ဒုကၡပဋိပဒါဆင္းရဲေၾကာင္းAက်င့္ျဖစ္သည္။ေလာကီသစၥာႏွစ္ပါး၀င္ပံုဓာတ္ေလးပါးေဖာက္ျပန္မႈ႐ုပ္တ
ရားသည္ ဒုကၡသစၥာထုိဒုကၡရေၾကာင္း Aတိတ္ဘ၀တဏွာAႏုသယသည္ သမုဒယသစၥာ၊
ပစၥဳပၸန္ တရားထိုင္စU္ ျပဳျပင္လိုမႈေရွ႕စိတ္( ပရိယု႒ာန ကိေလသာ )သည္ သမုဒယသစၥာ ၊
ဒုကၡေ၀ဒနာ ခံစားရျခင္းသည္ ဒုကၡသစၥာ ၊ ႏွာသီး၀ထိခ်က္ကို စြန္႔၍ ဓာတ္ေလးပါး
ေဖာက္ျပန္ရာသို႔ ေျပာင္းၫႊတ္လိုေသာတဏွာသည္ သမုဒယသစၥာ ပစၥဳပၸန္တရားထိုင္စU္
ျပဳျပင္ျဖစ္ေAာင္ျပဳလုပ္ေသာ Aဘိသခၤါရသည္ ပစၥဳပၸန္Aေၾကာင္း သမုဒယသစၥာ Aနာဂါတ္ဘ၀
ခႏၶာရရွိျခင္းသည္ ဒုကၡသစၥာ ဟူ၍ ဤသို႔လွ်င္ ေလာကီသစၥာႏွစ္မ်ဳိးကိုသိရမည္။
Aာနာပါနကမၼ႒ာန္း ႏွာသီး၀ထိခ်က္မွသတိလြတ္၍ဓာတ္ေလးပါး
ေဖာက္ျပန္ရာသို႔ စိတ္ေရာက္သြားျခင္းေၾကာင့္Aထက္ေဖၚျပခဲ့ေသာနိ၀ရဏတရား
မ်ားႏွင့္တကြ Aကုသိုလ္တရားမ်ားႏွင့္ ယွU္ေနေသာစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရာမွ
ႏွာသီး၀ထိခ်က္သို႔ စိတ္ကိုေရာက္ေAာင္ ၫႊန္ၾကားထားေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားAတိုင္း

႐ွဴ႐ႈိက္၍ ဆက္လက္က်င့္ရမည္။ ထိုAခါ Aာနာပါန ထိမႈကို သတိထားသိေနေသာစိတ္သည္
AဓိပတိAာ႐ံုျဖစ္ေသာ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးေဖာက္ျပန္မႈUီးစီးမႈရွိရာသို႔တဖန္ေရာက္ရွိသြားတတ္
သည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ရန္Aထူးသတိျပဳ၍Aာနာပါနကမၼ႒ာန္းကိုႀကိဳးစားAားထုတ္ပါ။
Aာနာပါနက်င့္စU္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ Aက်ဳိးတရားမ်ား
(၁) ေလႏွင့္ႏွာသီး၀ထိခ်က္သို႔ စိတ္ကိုေရာက္ေAာင္ပို႔ျခင္း
Aရွင္သာရိပုတၱရာ၀ါဒ။

။ မဟာေဂါသိဂၤသုတ္၌သာသနာေတာ္ႀကီး Aင္ၾကင္းၿမိဳင္ကဲ့သို႔

ထာ၀ရစိမ္းလန္း လန္းဆန္းစိုေျပရန္ လိုAပ္ေသာ Aေထာက္Aပ့ံမွာ စိတ္(တဏွာ) ေနာက္သို႔
ကိုယ္(ခႏၶာကိုယ္) မပါေစဘဲ စိတ္ကို ကုိယ္(ဆႏၵ) ေနာက္သုိ႔ပါေAာင္တရားက်င့္ႏိုင္သူမ်ား
ရွိလွ်င္သာသနာေတာ္ႀကီး Aင္ႀကင္းၿမိဳင္ကဲ့သို႔ Aၿမဲတမ္း စိုေျပေနမည္ဟု ဓမၼေသနပတိ
လက္ယာေတာ္ရံ Aရွင္သာရိပုတၱရာ မေထရ္ကမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
စိတ္ေနာက္ကိုယ္ပါ ဟူသည္မွာ ပညတ္Aာ႐ံု Aမ်ဳိးမ်ဳိးသို႔ စိတ္သြားတိုင္း
ခႏၶာကိုယ္ႀကီး ပါေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ နဖားႀကိဳးAတပ္ခံထားရသည့္ ႏြားပမာ ႀကိဳးဆြဲရာ
လို္က္ပါရသကဲ့သို႔ တရားAားထုတ္စU္ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ေဖာက္ျပန္မႈ
ကာယိကဒုကၡ ေ၀ဒနာ ျဖစ္ေပၚတိုင္း သဘာ၀ဓမၼ ဒုကၡလကၡဏာဟု Aမွန္မသိဘဲ ပညတ္ ေပါင္ ၊ ေျခ
သိလ်က္ တခဏတာ သက္သာမႈရေAာင္စိတ္(တဏွာ) လိုရာသို႔ ႐ုပ္ခႏၶာကို (သို႔) Iရိယာပုတ္
ကိုသက္သာေAာင္ စိတ္လိုရာသို႔ လိုက္ေလ်ာျပဳျပင္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ “ စိတ္ေနာက္ကိုယ္ပါ
ေနျခင္း” ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ေဖာက္ျပန္မႈAာ႐ံုကို စြန္႔၍ ႏွာသီး၀ထိခ်က္ဆီသို႔
စိတ္ကိုေရာက္ေAာင္ ပို႔လိုက္ျခင္းသည္ စိတ္ကိုကုိယ့္ေနာက္ ပါေAာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိခ်က္ဆီသို႔ စိတ္ေရာက္သြားေသာAခါ ဆင္းရဲမႈခ်ဳပ္၍ ခ်မ္းသာရာ ရသြားသည္။ ထိုေၾကာင့္
စိတ္ကုိကိုယ့္ေနာက္ပါေAာင္ က်င့္ေသာAက်င့္သည္ Aရိယာသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔
က်င့္သံုးAပ္ေသာAက်င့္ျဖစ္သည္။
(၂)

ျပင္းျပင္း႐ွဴျခင္း

ဓာတ္ႀကီးေလးပါးေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ဒုကၡေ၀ဒနာ ခံစားရ၍စိတ္ဆင္းရဲေနသည္။ ထုိဒုကၡေ၀ဒနာမွ
သုခေ၀ဒနာျဖစ္ေသာ ႏွာသီး၀ထိခ်က္သို႔ စိတ္ေရာက္ႏုိင္ရန္Aတြက္
ျပင္းျပင္း႐ွဴေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပင္းျပင္း႐ွဴရာ၌ ႏွာရည္ ၊ မ်က္ရည္မ်ားက်၍ မိမိ႐ွဴသံသည္
Aျခားသူတပါး နားဆူေလာက္ေAာင္႐ွဴျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္။ေ၀ဒနာ ၀ိကၡမိၻတြာAရ ဒုကၡေ၀ဒနာကို
ခြာႏိုင္ရန္Aတြက္ျဖစ္သည္။ သီေလပတိ႒ာAရ မူလကမၶ႒ာန္း ျဖစ္ေသာ Aာနာပါန ႏွာသီး၀ ထိခ်က္၌
သီလ ၊ သမာဓိ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ျပင္းျပင္း႐ွဴေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ တရား႐ႈမည့္
သဟိတ္မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္ကို Aကုသိုလ္ေစတသိတ္တို႔၏ Aုပ္ခ်ဳပ္ခံထားရာမွ လြတ္ေျမာက္
ရန္ သဒၶါ ၊ ၀ီရိယ ၊ သတိတို႔ျဖင့္ ျပင္းျပင္း႐ွဴေပးျခင္းျဖစ္သည္။ စိတ္ကိုတဏွာမွ လြတ္ေAာင္
႐ုန္းထြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ပုထုဇU္နယ္မွAရိယာနယ္သို႔႐ုန္းထြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ႏူးညံ့စြာ႐ွဴေနလွ်င
ဒုကၡေ၀ဒနာကို မေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါ။ Aာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္Aရ ေျမြႀကီးေလးေကာင္ႏွင့္ တူသည့္

ဓာတ္ႀကီးေလးပါးေ၀ဒနာမွ လြတ္ေAာင္ေျပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။( ပညာပိုင္း မဟုတ္ေသး၍
ဓာတ္ေလးပါးကို ၀ိပႆနာ မ႐ႈရေသးပါ )
(၃) ၂ နာရီၾကာက်င့္ေစျခင္း
ႏွစ္နာရီၾကာမ် က်င့္ေသာAခါ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးေဖာက္ျပန္မႈ၏ သေဘာကို ထိထိမိမိ
သိရသည္။ မိမိတယ
ြ ္တာေနေသာ႐ုပ္တရားသည္ဒုကၡတံုး ၊Aဆိပ္တံုးႏွင့္တူသည္ကိုလည္းေကာင္း ၊
ကိုယ့္Aလို ၊ ကုိယ့္Aႀကိဳက္ မရွိသည္ကိုလည္းေကာင္း ၊ ခုိင္ၿမဲျခင္းမရွိ ၊ Aၿမဲတမ္း
ပ်က္စီးျခင္းသက္သက္မၽသာ ရွိသည္ကုိလည္းေကာင္း သိရေသာAက်ဳိးရွိသည္။
ရာဟုေလာ၀ါဒသုတ္တင
ြ ္ ပထ၀ီAစရွိေသာ ဓာတ္ေလးပါးတို႔Aားျဖစ္ရာမွပ်က္
သည္Aထိ သိေAာင္႐ႈလ်င္ သကၠာယဒိ႒ိကို ပယ္သည္ဟုျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားထား
ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဓာတ္ေလးပါး တပါးပါး ေပၚလာလ်င္ Aစ ၊ Aလယ္မွ AဆံုးAထိ
႐ႈႏိုင္ရန္Aတြက္ႏွစ္နာရီမ်ၾကာမွသာလ်င္ သိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
(၄) ဓာတ္ႀကီးေလးပါးေဖာက္ျပန္မႈ Aရင္းခံ၍ တရားက်င့္ျခင္း
ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ေဖာက္ျပန္မႈသည္ ဗဟိဒၶAာ႐ံုကို ယိုစီးျပန္လင
ြ ့္ေန
ေသာ စိတ္မ်ားကို တားဆီးေပးသည္။ မိမိ၏စိတ္၌ကိန္းေနေသာ သကၠာယဒိ႒ိႏွင့္တကြ
နီ၀ရဏတရားမ်ားေပၚထြက္လာေစသည္။ ဗိုလ္ပါးငါး ေရြးထုတ္ေပးႏိုင္သည့္Aေထာက္Aပံ့ကို
လည္း ရေစသည္။ Aကုသိုလ္စိတ္ကို ကုသိုလ္စိတ္က ႏုိင္နင္းေAာင္ ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္ေသာ
Aေထာက္Aပံ့ျဖစ္သည္။ ကာယဗလေလ့က်င့္ေသာ သူတို႔Aား AားAင္တိုးပြားရန္Aတြက္
ေလးလံေသာ ၀ိတ္ျပားမ်ားျဖင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲခံကာ မ၊လိုက္ ၊ ခ်၊လိုက္ ေလ့က်င့္မႈ ျပဳၾကသည္။
ထုိAဆင္းရဲခံေလ့က်င့္မႈႏွင့္ ေလးလံေသာ၀ိတ္ျပားတို႔သည္ AေလးမသူAား
Aင္Aားတိုးပြားေစသည့္ Aေထာက္Aပံ့ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ တရားက်င့္
ေသာ ေယာဂီ မဂ္တရားဖိုလ္တရား ရႏိုင္ရန္Aတြက္ ဓာတ္ေလးပါးAရင္းခံ၍ တရားက်င့္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ သည္းခံႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ရေAာင္ ေလ့က်င့္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ေဒါသစိတ္ကို
Aေဒါသစိတ္ျဖင့္ Aစားထိုးႏုိင္ရန္ Aေထာက္Aပံ့ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
(၅) Iရိယာပုတ္ကို ေထာင္မတ္မထားရျခင္း
မိမိ၏လက္တေခ်ာင္းကို ဘာမွမကုိင္ထားဘဲ ေျမႇာက္ထားၾကည့္ပါ။
မၾကာမီ ေလးလံၿပီး စိတ္ပင္ပန္း လာပါသည္။ ထုိနည္းတူ တရားထိုင္ေနစU္ မိမိခႏၶာAိမ္Aား
ေထာင္မတ္ေနေAာင္ ျပဳလုပ္ထားပါက စိတ္ပင္ပန္းလာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကမၼ႒ာန္းAာ
႐ံုကို Aေႏွာင့္Aယွက္ေပးဘိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ကာ သီလသမာဓိ ပ်က္စီးရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
တရားထိုင္ေသာ Iရိယာပုတ္ကို နဂိုရ္ပကတိ AေနAထားAတိုင္း ထား၍က်င့္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ခႏၶာကုိယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ထားရမည္ဟူသည္မွာ ေရွ႕ေနာက္ေဘးဘယ္ညာ
ယိုင္႐ြဲ႕ေနျခင္း မရွိမႈသေဘာကိုသာ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

(၆) ခႏၶာAိမ္ကို စိတ္ျဖင့္ ၫွစ္ခ်ဳပ္မထားရျခင္း
ဓာတ္ႀကီးေလးပါးသည္ ဒုကၡသစၥာ ျဖစ္သည္။ ထုိဒုကၡကိုသြားကပ္ၿငိျခင္း
သည္ဆင္းရဲမႈAက်ဳိးသာ ရရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိပ္ႏွင့္တူေသာ ခႏၶာAိမ္ကို စိတ္ျဖင့္ ၫွစ္ခ်ဳပ္ကာ
တရားက်င့္ေနျခင္းသည္ ခ်မ္းသာေသာ မဂ္တရား ၊ ဖိုလ္တရား မရဘဲ
ဆင္းရဲမႈတိုးပြားေၾကာင္းသာ Aက်ဳိးေပးလိမ့္မည္။ ကမၼ႒ာန္းAာ႐ံုသို႔ေရွ႕႐ႈမည့္စိတ္သည္
လိုရာAာ႐ံုမေရာက္ဘဲ ႐ုပ္ကိုၫွစ္ခ်ဳပ္ေသာAလုပ္ျဖင့္ပင္ တည္ေနရ၍ တရားမရႏိုင္ပါ။
ထို႔ ေၾကာင့္ ခႏၶာAိမ္ကို ၫႇစ္ခ်ဳပ္ထားၿပီး တရားမက်င့္ရပါ။
(၇) ႐ွဴ႐ႈိက္မႈစည္းကမ္းခ်က္မ်ား
စိတ္ကိုကမၼ႒ာန္းAာရံု၌ၿမဲေAာင္Aလုပ္လုပ္ခိုင္းထားၿခင္းၿဖစ္သည္။
Aရွည္Aတိုမညီလွ်င္ ညီေAာင္ညိွေနရေသာAလုပ္၊ AေႏွးAၿမန္မမွန္လွ်င္
မွန္ေAာင္ ညိွေနရေသာAလုပ္၊ Aၿပင္းAေပ်ာ့ မမွန္လွ်င္ Aၿပင္းAေပ်ာ့ မွန္ေAာင္
ညိွေနရေသာAလုပ္၊ ၀င္ေလထြက္ေလတဆက္တည္း မၿဖစ္လွ်င္ တဆက္တည္းၿဖစ္
ေနေAာင္ ရွဴေနရေသာAလုပ္၊ ေ၀ဒနာဆီစိတ္ေရာက္သြားေသာAခါ Aရွဴရပ္သြားတတ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ရပ္လိုက္ရွဴလိုက္မၿဖစ္ေAာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေနရသည့္Aလုပ္မ်ားကို သတိ၊ Uာဏ္၊
ပညာၿဖင့္ၿပဳလုပ္ေနရသၿဖင့္စိတ္၌ကုသိုလ္ေစတသိက္မ်ားUီးစီးႏိုင္ကာသမာဓိAားေကာင္းလာမည္ၿဖစ္
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ AရွဴAရႈိက္ နည္းစနစ္မ်ား ေပးထားၿခင္းၿဖစ္သည္။
ကမၼ႒ာန္းလမ္းညႊန္ နည္းစနစ္Aတိုင္း ဗိုလ္ငါးပါးလက္ကိုင္ထားကာ
Aားထုတ္က်င့္ၾကံပါလွ်င္ ေAာက္ပါAေၾကာင္းAက်ိဳးမ်ား ခြဲၿခားသိလာပါလိမ့္မည္။
(၈)တဏွာAုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ရုန္းထြက္ၿခင္း
AႏၶပုထုဇU္တို၏စိိတ္သည္ တဏာAုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ လြတ္သည္ဟူ၍
မရိွေခ်။ Aေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္တိုင္း စိတ္သည္ တဏွာခ်ယ္လွယ္သမွ် ခံေနရသည္။
တရားက်င့္ၿပန္ေသာAခါလည္း တဏွာကပင္
စတင္ Aုပ္ခ်ဳပ္ထားသည္။ ထိုေၾကာင့္ ထိုတဏွာကို စိတ္၌မကပ္ေAာင္ ကုသိုလ္ေစတသိက္တိုၿဖင့္
ေစာင့္ထိန္းၿခင္း (သီလ) စိတ္ကိုခိုင္ခန္႔စြာ Aုပ္ခ်ဳပ္ထားၿခင္း (သမာဓိ) တိုၿဖင့္ ဖယ္ရွားရသည္။
ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္လာေသာ Aခါ တဏွာAုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ မလြတ္ေၿမာက္ေသာေၾကာင့္
ေလာဘ၊ ေဒါသစိတ္မ်ား ၿဖစ္လာသည္။ ထိုေၾကာင့္ စိတ္မွတဏွာကို ဖယ္ရွား ၍ တဏွာလြတ္ရာ
Aာနာပါန ရွဴရႈိက္မႈၿဖင့္ ႏွာသီး၀ခ်က္သို႔ စိတ္ကိုေရာက္ေAာင္ ပို႔ေဆာင္ရသည္။ ထိုေၾကာင့္
Aာနာပါနရွဴရႈိက္မႈသည္တဏွာနယ္မွလြတ္ေAာင္စိတ္ကိုရုန္းထြက္ေစၿခင္းၿဖစ္သည္။
ေဗာဓိပကၡိယတရား (၃၇) ပါး ပါ၀င္ပံု
ဗိုလ္ငါးပါး

သဒၶါဗိုလ္။

။ ထိုသို ႏွာသီး၀ Aာနာပါန ထိခ်က္၌ စိတ္ကို ေရာက္ေAာင္ ပို႔ေဆာင္၍

AသိၿမဲေAာင္ထားရာ၌ ဓာတ္ေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ က်ေရာက္ေနေသာ စိတ္တြင္
ကိေလသာတို႔၏ ေနာက္က်ိျခင္းႏွင့္ တရားက်င့္မႈAေပၚ ယံုႀကည္မႈနည္း၍ A႐ွံဴးေပးလိုမႈတို႔ကို
တြန္းလွန္ႏိုင္ျခင္း Aားႀကီးမႈသည္ သဒၶါဗိုလ္၊
၀ီရိယဗိုလ္။

။ ျပင္လို ၊ မ၊လို သက္သာလိုေသာAားစိုက္ထုတ္မႈ ကို ေတာ္လွန္စြန္႔လႊတ္၍

ႏွာသီး၀ထိခ်က္၌ စိတ္ကိုၿမဲေAာင္ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ Aားထုတ္ႏိုင္ျခင္းAားသည္ ၀ီရိယဗိုလ္၊
သတိဗိုလ္။

။ ဓာတ္ေလးပါးေဖာက္ျပန္မႈ၌ စိတ္ကိုေရွး႐ႈေစေသာမိစာၦသတိကို ေတာ္လွန္၍

Aာနာပါန ႏွာသီး၀ထိခ်က္၌ ၿမဲေAာင္ထားႏိုင္ေသာ သတိAားႀကီးမႈသည္ သတိဗိုလ္၊
သမာဓိဗိုလ္။

။ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ေဖာက္ျပန္မႈ Aာ႐ံု၌တည္ေနေသာ မိစာၦသမာဓိကို

ေတာ္လွန္၍ ႏွာသီး၀ထိခ်က္Aာ႐ံု၌ Aားႀကီးေသာ စိတ္တည္ေနမႈသည္ သမာဓိဗိုလ္၊
ပညာဗိုလ္။

။ Aာနာပါနထိခ်က္၌ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ညီ မညီစစ္ေဆးေနျခင္းသည္

ဉာဏ္၊ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့ ျပဳျပင္ၾကပ္မတ္ေနျခင္းသည္ ပညာ ထုိပညာတရားတို႔Aားေကာင္းလာျခင္းသည္
ပညာဗိုလ္၊ (Iေႁႏၵငါးပါးကိုလဲ ထုိနည္းတူသိပါ)
Iဒိၶပါဒ္တရားေလးပါး၀င္ပံု။

။ တရားက်င့္ေသာေယာဂီသည္ တရားက်င့္ဆဲ၌ မိမိခႏၶာကိုယ္မွ

ႏွိပ္စက္မႈ ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ေနသည္ကိုသိလာသည္။ တသက္လံုး Aလိုလိုက္၍Aႀကိဳက္ေပးကာ
ေကြ်းေမြးျပဳျပင္ ယုယခဲ့ေသာ္္လည္း ေကာင္းက်ဳိးေပးသည္မရွိ။ တရားထိုင္စU္မွာပင္
ေႁမြAဆိပ္တက္သလိုျပင္းထန္စြာ ရက္စက္ေနသည္ကိုသိလာသည္။ဤ႐ုပ္ႀကီးသည္တေန႔ျပင္းထန္စြာ
သတ္ေတာ့မည္။ ထုိေၾကာင့္ဒီ႐ုပ္ႀကီးမသတ္မီ ထုိ႐ုပ္၏ ႏွိပ္စက္မႈမွ လြတ္ေၾကာင္းက်င့္စU္ကို
မျဖစ္မေန Aားထုတ္လိုေသာဆႏၵ၏ျပည့္စံုျခင္း၊ လြတ္ေျမာက္လိုေသာစိတ္မ်ား ျပည့္စံုျခင္း ၊
လြတ္ေျမာက္ Aားထုတ္ ေနသည့္၀ီရိယ၏ျပည့္စံုျခင္း ၊ မွန္ကန္ေသာ ႐ႈမွတ္မႈနည္းစနစ္၏ ျပည့္စံုျခင္း
စေသာIဒိၶပါဒ္တရားေလးပါးျပည့္စံုျခင္းေၾကာင့္ Aာနာပါနကမၼ႒ာန္း၌စိတ္သည္ ၿမဲေနျခင္းတို႔သည္
က်င့္စU္၌ Iဒိၶပါဒ္တရားမ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုေနျခင္း ျဖစ္သည္။
သမၼပၸဓာန္ေလးပါး၀င္ပံု။

။ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး၌ တဏွာျဖင့္ယွU္လ်က္ သိေနေသာ စိတ္သည္

Aကုသိုလ္စိတ္ ၊ ထိုစိတ္ကို Aလိုမလိုက္ဘဲ ပယ္သတ္ႏုိင္ရန္ က်င့္၏။
Aာနာပါနထိဆဲ၌ သိေနေသာ စိတ္သည္ ကုသိုလ္စိတ္ (သီလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ)
ထိုကုသိုလ္စိတ္ကို မ႐ုတ္ေလွ်ာ့ေစဘဲ ႏွာသီး၀ထိခ်က္၌ စိတ္ကိုၿမဲေAာင္ ထားျခင္း၀ါယမ။

(၁) ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ေဖာက္ျပန္မႈ၌ က်ေရာက္လ်က္ တဏွာႏွင့္ယွU္ေသာ Aကုသိုလ္
စိတ္တို႔၏ ျဖစ္ေနျခင္းကို ႏွလံုးမသြင္းဘဲ ( ၀ါ ) ဆက္လက္Aာ႐ံုမျပဳဘဲ Aာနာပါန ထိခ်က္၌
ထိုတိုင္းသိေAာင္ ေၾကာင့္ၾက စိုက္ Aားထုတ္မႈ ကုသိုလ္တရားတိုးပြားေစျခင္းသည္( Uပၸႏၷာနံ
ပါပကာနံ ပဟာနာယ ၀ါယမ )
(၂) Aကုသိုလ္စိတ္တို႔ၿဖစ္ေၾကာင္း ဓါတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မွု၌ စိတ္ကို

မက်ေရာက္ေAာင္

Aာနာပါနနွာသီး၀ထိခ်က္၌ AသိၿမဲေAာင္ Aားထုတ္ၿခင္းသည္
( Aနုပၸႏၷာနံ ပါပကာနံ Aနုပၸဒါယ ပါယမ )
(၃) ကုသိုလ္ၿဖစ္ေၾကာင္း Aာနာပါန နွာသီး၀၌ စိတ္ကိုထားၿခင္းသည္ ( Aနုပၸႏၷနံ ကုသလာနံ
Uပါဒါယ၀ါယမ )
(၄) ထိုကိုသိုလ္တရားတို႔ကို တိုးပြားေစတတ္ေသာ Aာနာပါန နွာသီး၀၌ စိတ္ကို
ဆက္ကာဆက္ကာ ထားၿခင္းသည္ ( Uပၸႏၷာနံ ကုသလာနံ ဘိေယ်ာ ဘာ၀ါယ ၀ါယမ )
ေဗာဇၩင္(၇) ပါး၀င္ပံု
(၁) ေလနွင္႔နွာသီး၀ ထိခ်က္၌ AသိၿမဲေAာင္ သတိထားေနၿခင္းသည္ သတိေမၺာဇၩင္
(၂) ေလနွင္႔နွာသီး၀ ထိခ်က္၏ သေဘာကို ဆက္ကာဆက္ကာ သံုးသပ္႐ႈၿမင္ေနၿခင္းသည္
ဓမၼ၀ိဇယသေမၺာဇၩင္
(၃) Aာနာပါန A႐ွဴA႐ႈိက္နွင္႔ ထိမႈ၌သတိနွင္႔စိတ္တို႔ ထင္ရွားေAာင္
Aားစိုက္ထုတ္ေနၿခင္းသည္ ၀ီရိယသေမၺာဇၩင္
(၄) ဓါတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ ကာယိက ဒုကၡေ၀ဒနာမွ ဆင္းရဲၿခင္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္
ထိုAာ႐ံုမွခြာ၍ ေလနွင္႔နွာသီး၀ ထိခ်က္သုခ႐ုပ္ ( ကာယိကသုခ )သုခေ၀ဒနာ၌
စိတ္ကိုေရာက္ေAာင္ ပို႔ေဆာင္နိုင္သၿဖင္႔ ဆင္းရဲမႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားကာ
နွာသီး၀ထိခ်က္ေနရာ၌ နွစ္သက္ၿခင္းသည္ ပီတိသေမၺာဇၩင္
(၅) ဓါတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာမွ ဆင္းရဲမႈ
လြတ္ေၾကာင္း၊ နွာသီး၀ထိသိ Aာနာပါန ကမၼ႒ာန္း၌ စိတ္၏နီ၀ရဏ
ကိေလသာတို႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေနၿခင္းသည္ ပႆဒိၶသေမၺာဇၩင္
(၆)ေလနွင္႔ နွာသီး၀ထိခ်က္Aာ႐ုံ၌ စိတ္ကိုတေၿဖာင္႔တည္းသိလ်က္
တည္ၿငိမ္ေနၿခင္းသည္ သမာဓိသေမၺာဇၩင္
(၇) ေလနွင္႔နွာသီး၀ ထိခ်က္Aာ႐ံု၌ ထိတိုင္းသိေနၿခင္းေၾကာင္႔ ဓါတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္ရာ
ကာယိကဒုကၡ ေ၀ဒနာမွ Aကုသိုလ္သခၤါရတရားမ်ားကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿခင္းသည္
Uေပကၡာသေမၺာဇၩင္
မဂၢင္( ၈ ) ပါး၀င္ပံု

မိစၦာဒိ႒ိ။

။ ႐ုပ္Aေပၚ၌ ငါ႔ေပါင္၊ ငါ႔ကိုယ္ ၊ငါ႔ေၿခဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ခံစားမႈေ၀ဒနာနွင္႔

စိတ္Aေပၚ၌ ငါ႔စိတ္၊ ငါ႔ခံစားတယ္၊ ငါဆင္းရဲတယ္ ၊ ငါစိတ္ဆင္းရဲတယ္ဟု ယူၿခင္းသည္
မေကာင္းေသာ Aယူၿဖစ္သည္။
သမၼာဒိ႒ိ။

။ ဓါတ္ၾကီးေလးပါး ႐ုပ္ၾကမ္းကို Aာ႐ံုၿပဳၿခင္းေၾကာင္႔ နာမ္ၾကမ္းေပၚတယ္။

ထိုAာ႐ံုကို စြန္႔လႊတ္လိုက္လ်ွင္
နာမ္႐ုပ္ခ်ဴပ္တယ္။ နွာသီး၀ထိခ်က္ သုခ႐ုပ္ကို Aာ႐ံုၿပဳၿခင္းေၾကာင္႔ နာမ္နုၿဖစ္တယ္။ နာမ္႐ုပ္နွစ္ပါး
တစ္ထပ္တည္းၿဖစ္၍ တထပ္တည္းခ်ဴပ္ေနၿခင္းကို သိၿမင္ၿခင္းသည္ ေကာင္းေသာ Aယူၿဖစ္သည္။
မိစၦာသကၤပၸ။

။Aာနာပါန ကမၼ႒ာန္းတြင္ ေလနွင္႔နွာသီး၀ထိခ်က္၌ သတိၿမဲ၍ ဓါတ္ၾကီးေလးပါး

ေဖာက္ၿပန္မႈေၾကာင္႔ ဆင္းရဲမႈ လြတ္ေသာAခါ သုခ႐ုပ္Aာ႐ုံ၌ သုခစိတ္ၿဖစ္ၿခင္းသည္ ႐ုပ္+နာမ္
Aေၾကာင္း Aက်ိဳးပါလား၊ ႐ုပ္ၾကမ္းAာ႐ုံ၌
စိတ္ၾကမ္းၿဖစ္ေနၿခင္းသည္လဲ ႐ုပ္+နာမ္Aေၾကာင္းAက်ိဳးမ်ွပါလားဟူ၍
သံုးသပ္ဆင္ၿခင္ေနၿခင္းသည္ ေကာင္းေသာ ၾကံစည္မႈၿဖစ္သည္။
မိစၦာ၀ါစာ။

။ ဓါတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္မႈ ထင္႐ွားလာေသာAခါ ပညတ္နွင္႔ယွU္လ်က္

ငါနာတယ္၊ ကိုက္တယ္၊ စူးတယ္၊
မခံနိုင္ဘူး၊ ဟိုနားက၊ ဒီနားက ပူတယ္၊ ကိုက္တယ္၊ သည္နည္းကၾကမ္းတယ္၊ ဟိုနည္းက
သက္သာတယ္ စသည္ၿဖင္႔ စိတ္ၿဖင္႔ေၿပာဆိုေနၿခင္းသည္ မေကာင္းေသာ ေၿပာဆိုမႈၿဖစ္သည္။
သမၼာ၀ါစာ။

။ ဓါတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ Aာ႐ုံကိုစိတ္ေရာက္၍ ဆင္းရဲေနရာမွ

ဆရာညႊန္ၾကားသည္႔Aတိုင္း စိတ္ကိုနွာသီး၀ထိခ်က္ေရာက္ေAာင္ Aားထုတ္လိုက္နိုင္သၿဖင္႔
ဆင္းရဲမႈခ်ဴပ္ၿငိမ္းသြားၿပီး ခ်မ္းသာမႈရ႐ွိေသာေၾကာင္႔ ဒီတရားမွန္တယ္။ ဒီနည္းေကာင္းတယ္။
ဘုရားတရားေက်းဇူးၾကီးတယ္။ဒီဆရာကိုေက်းဇူးတင္တယ္
ဟူ၍စိတ္ၿဖင္႔ေၿပာဆိုေနၿခင္းသည္ ေကာင္းေသာေၿပာဆိုမႈၿဖစ္သည္။
မိစၦာကမၼႏၲ။

။ ဓါတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္မႈAာ႐ုံ၌ စိတ္သည္ ဆင္းရဲလာေသာAခါ

သက္သာရာရေAာင္ ပုထုဇU္ဓေလ႔စ႐ိုက္Aတိုင္း ခႏၶာကိုယ္ကို ၿပဳၿပင္မေ႐ႊ႕ေပးလိုက္ၿခင္း
မေကာင္းေသာ Aလုပ္ၿဖစ္သည္။
သမၼာကမၼႏၲ။

။ နွာသီး၀ထိခ်က္၌ စိတ္ကိုၿမဲေAာင္ ႐ွဴ႐ႈိက္ေနမႈ Aာနာပါန ကမၼ႒ာန္း

Aလုပ္သည္ ေကာင္းေသာAလုပ္ၿဖစ္သည္။
မိစၦာAာဇီ၀။

။ ပုထုဇU္ဓေလ႔စ႐ုိက္ၿဖင္႔ ခႏၲာAိမ္ကို ငါ႔သေဘာAတိုင္း ၿပဳၿပင္ေပးလိုက္၍

ခဏခ်မ္းသာ၌ တည္ေနေသာစိတ္နွင္႔
႐ုပ္ခ်မ္းသာရာရေAာင္ၿပဳၿပင္မ ေ႐ႊ႕ေပးၿခင္းေၾကာင္႔ စိတ္သက္သာရာရ၍ ခဏခ်မ္းသာၿဖင္႔
တည္ေနေသာ စိတ္ၿဖစ္ေAာင္ ေမြးၿမဴၿခင္းသည္ မေကာင္းေသာ Aသက္ေမြးမႈၿဖစ္သည္။

သမၼာAာဇီ၀။

။ ေလနွင္႔နွာသီး၀ထိခ်က္၌ သဒၶါ၊ ၀ီရိယတို႔ၿဖင္႔ Aားထုတ္၍ သီလ၊ သမာဓိ

ၿပည္႔စံုမႈၿဖင္႔ ထိခ်က္၌ စိတ္တည္ေနေAာင္ ေမြးၿမဴေနၿခင္းသည္
ေကာင္းေသာAသက္ေမြးၿမဴမႈၿဖစ္သည္။
မိစၦာ၀ါယမ။

။ ခႏၲာကို္ယ္ကို သက္သာဘို႔Aတြက္ Aတၲဒိ႒ိၿဖင္႔ လႈပ္ၿပင္မေ႐ႊ႕ေပးဘို႔

ေၾကာင္႔ၾကစိုက္ Aားထုတ္ေနၿခင္းသည္ မေကာင္းေသာ Aားစိုက္ထုတ္မႈၿဖစ္သည္။
သမၼာ၀ါယမ။

။ စည္းကမ္းခ်က္နွင္႔Aညီ နွာသီး၀ထိခ်က္၌ စိတ္ကိုမၿပန္႔လြင္႔ေAာင္

Aားစိုက္႐ွဴ႐ွိုက္ေနၿခင္းသည္ ေကာင္းေသာAားထုတ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။
မိစၦာသတိ။

။ ပညတ္Aာ႐ံုၿဖစ္ေသာ ေၿခ၊ လက္၊ ကိုယ္၊ ေခါင္းနွင္႔ ပူမႈ၊ တင္းမႈ၊ ထံုမႈ၊ က်င္မႈ

ေနရာမ်ားကို ေ႐ွ႕႐ႈေAာက္ေမ႔ေနၿခင္းနွင္႔ မည္ကဲ႔သို႔သက္သာရာ ရမည္နည္းဟူေသာ
ေAာက္ေမ႔ေနၿခင္းသည္ မေကာင္းေသာသတိထားၿခင္းၿဖစ္သည္။
မိစၦာသမာဓိ။

။ ဓါတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္မႈ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာေပၚတိုင္း

Aကုသိုလ္တရားမ်ားၿဖင္႔သာ တေၿဖာင္႔တည္း က်င္႔သံုးေနၿခင္း၊ ပုထုဇU္Aေလ႔Aက်င္႔
မေၿပာင္းလဲဘဲ တေၿဖာင္႔တည္းက်င္႔သံုးေနၿခင္းတို႔သည္ မေကာင္းေသာ ေၿဖာင္႔မွန္ၿခင္းၿဖစ္သည္။
သမၼာသမာဓိ။

။ ေလနွင္႔နွာသီး၀ထိခ်က္၌ က်င္႔စU္နည္းစနစ္Aတိုင္း ေဗာဓိပကၡိယ(၃၇)ပါးၿဖင္႔

က်င္႔သံုးမႈဟူေသာစိတ္၏တေၿဖာင္႔တည္းတည္ေနမႈသည္ ေကာင္းေသာ ေၿဖာင္႔မွန္ၿခင္းၿဖစ္သည္။
Aထက္ပါ မိစၦာမဂၢင္႐ွစ္ပါးနွင္႔တကြ ဓါတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာ
သဘာ၀Aမွန္ကို မသိဘဲ ပညတ္နွင္႔ယွU္ေသာ ေပါင္၊ ေၿခေထာက္တို႔၌ ပူ၊တင္း ၊ထံု၊ က်င္
စသည္တို႔ကို ပညတ္နွင္႔ယွU္ကာ Aနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ Aနတၲ ဟုဆင္းရဲစြာ႐ႈမွတ္ေနေသာ Uာဏ္သည္
မိစၦာUာဏ( ပရမတ္Aာ႐ံုမဟုတ္ဘဲပညတ္Aာ႐ံုကိုလကၡဏာတင္႐ႈမႈေၾကာင္႔၀ိပႆနာUာဏ္မမွန္ပါ)၊
ခႏၶာကိုယ္ကို Aတၲဒိ႒ိစြဲၿဖင္႔ တဏွာAလိုက် ပုထုဇU္ဓေလ႔Aတိုင္း ၿပဳၿပင္ေပးလိုက္သၿဖင္႔
ခဏခ်မ္းသာကို Aမွန္စင္စစ္ ခ်မ္းသာဟုထင္လ်က္ ဆင္းရဲမႈမွ ခဏသာလြတ္ေၿမာက္ေနၿခင္းသည္
မိစၦာ၀ိေမာကၡၿဖစ္ပါသည္။ ထိုမိစၦာUာဏနွင္႔ မိစၦာ၀ိေမာကၡ နွစ္ပါးေပါင္းထည္႔လ်င္
မိစၦတၲတရား(၁၀)ပါး ၿဖစ္၏။
Aထက္ပါ Aာနာပါန ကမၼ႒ာန္းကို Aေၿခခံ၍ က်င္႔ေသာမဂၢင္(၈)ပါးသည္ မဇၩိမပဋိပဒါ
က်င္႔စU္ၿဖစ္သည္။ မိစၦတၱတရား ( ၁၀)ပါးသည္ သႆတဒိ႒ိ Uေစၦဒဒိ႒ိဟူေသာ Aစြန္းနွစ္ပါးနွင္႔
ယွU္သည္႕ ကာမသုခv’dကနုေယာဂနွင္႔Aတၱကိလမထနုေယာဂက်င္႔စU္ၿဖစ္သည္။
သစၥာေလးပါးနွင္႔ဉာဏ္သံုးပါး။

။ ဓါတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာ

Aက်ိဳးတရားကို သက္သာဘို႔ ခ်မ္းသာဘို႔ ၿပဳၿပင္လိုသည္႕ ေစတနာသည္သမုဒယသစၥာ။
၎သမုဒယ၏ သေဘာကို သိၿမင္ၿခင္းသည္ သမုဒယသစၥာ၏သစၥဉာဏ္။စိတ္၌
သက္သာရာရေAာင္ လိုလ်င္လိုသလို ၊မလိုလ်င္မလိုသလို ၿပဳၿပင္လိုမႈ Aမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပိုင္းၿခား၍
ပယ္သတ္ရမည္ဟု သိၿခင္းသည္ သမုဒယသစၥာ၏ ကိစၥဉာဏ္။ ထိုAလိုတဏွာAမ်ိဳးမ်ိဳးသည္
ပယ္စြန္႔Aပ္၏ဟု သိ၍ပယ္စြန္႔ၿပီး နွာသီး၀ထိခ်က္၌ စိတ္ကို ထားနိုင္သၿဖင္႔ တဏွာနွင္႔သကြ
ဒုကၡမွလြတ္ေၿမာက္ၿခင္းကို သိေသာဉာဏ္သည္ သမုဒယသစၥာ၏ကတဉာဏ္။

ဓါတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္မႈ ဒုကၡသေဘာနွင္႔ စိတ္၌မခံသာေAာင္
ဆင္းရဲေနမႈကို သိၿခင္းသည္ ဒုကၡသစၥာ၏သစၥဉာဏ္။ ခႏၶာရၿခင္းသည္ ဒုကၡရၿခင္းၿဖစ္သည္။
ဓါတ္ေလးပါးတို႔၏ နွိပ္စက္ေနပံု Aမ်ိဳးမ်ိဳးကို သိေသာဉာဏ္သည္ ဒုကၡသစၥာ၏ ကိစၥဉာဏ္
ၿဖစ္သည္။ ထိုဓါတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္မႈAမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပိုင္းၿခားသိၿပီး၍ ထိုေဖာက္ၿပန္မႈ၏
သေဘာကို႐ႈၿပီးငါဘဲ၊ငါ႔Uစၥာဘဲဟူ၍မစြဲယူေတာ႔ဘဲစန
ြ ္႔လႊတ္ရမည္႕သေဘာကိုပိုင္းၿခားသိေသာ
ဉာဏ္သည္ ဒုကၡသစၥာ၏ ကတဉာဏ္ ၿဖစ္၏။
Aထက္၌ ေဖာ္ၿပၿပီး မဂၢင္႐ွစ္ပါးသည္ မဂၢသစၥာ။Aာနာပါနနွာသီး၀
ထိခ်က္ကို Aေၿခခံ၍ မဂၢင္႐ွစ္ပါးေလ်ာ္စြာက်င္႔ၾကံသၿဖင္႔ ေဒါမနႆမီး ခ်ဳပ္သြားေၾကာင္း
နည္းလမ္းAမွန္ဟု သိၿခင္းသည္ မဂၢသစၥာ၏ သစၥဉာဏ္ၿဖစ္သည္။ မဂၢင္႐ွစ္ပါးေလ်ာ္စြာ Aာနာပါန
ကမၼ႒ာန္းကို ပြားမ်ားက်င္႔ေနၿခင္းသည္ မဂၢသစၥာ၏ကိစၥဉာဏ္ ၿဖစ္သည္။
ဤမဂၢင္႐ွစ္ပါးသည္ ကိေလသာနွင္႔တကြ ဒုကၡမွလတ
ြ ္ေၾကာင္းဟု သိကာ ပြားAပ္၏ဟု သိေသာ
ဉာဏ္သည္ မဂၢသစၥာ၏ကတဉာဏ ္ၿဖစ္၏။
Aာနာပါန နွာသီး၀ထိခ်က္၌ မဂၢင္႐ွစ္ပါး ေလ်ာ္ညီစြာက်င္႔ၿခင္းေၾကာင္႔
ပစၥဳပၸန္ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာမွလြတ္၍ ဆင္းရဲမႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနၿခင္းသည္ နိေရာဓသစၥာ။ Aာနာပါန
နွာသီး၀ထိခ်က္ကိုAေၿခခံ၍ မဂၢင္႐ွစ္ပါး ေလ်ာ္ညီစြာ က်င္႔သၿဖင္႔ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ေနၿခင္း
သေဘာAမွန္ကို သိၿခင္းသည္ နိေရာဓသစၥာ၏ သစၥဉာဏ္ ၿဖစ္၏။ ခႏၶာAိမ္ကို ၿပဳၿပင္လိုမႈ
တဏွာသမုဒယကို စြန္႔ၿခင္း ေ၀းေAာင္စြန္႔ၿခင္း၊ကာယိကဒုကၡေ၀းနာAာ႐ံုနွင္႔လလ
ဲ တ
ြ ္ေAာင္ေနၿခင္း၊
Aကုသိုလ္သခၤါရတို႔နွင္႔လည္း လြတ္ေAာင္ေနၿခင္း(Aာ႐ံုမၿပဳၿခင္း၊ ဆင္းရဲမႈခ်ဳပ္ရာကို Aာ႐ံုၿပဳၿခင္း)
သည္ နိေရာဓသစၥာ၏ ကိစၥဉာဏ္ ၿဖစ္သည္။ နွာသီး၀ထိခ်က္၌ တည္ေနေသာစိတ္သည္
တဏွာမွလတ
ြ ္ေၿမာက္ေနသည္။ ထိုသေဘာကိုသိေသာဉာဏ္သည္ နိေရာဏသစၥာ၏ ကတဉာဏ္
ၿဖစ္၏။

မွတ္ခ်က္။

။ ဤကား က်င္႔ကာစ ပုဂၢိဳလ္Aလိုက္ သစၥာေလးပါးဖြဲ႕ပံုၿဖစ္သည္။

ကိစၥဉာဏ္၏သေဘာ။

။ကိစၥဉာဏ္ဟူသည္ျပဳလုပ္ရမည့္Aမႈျဖစ္သည္။

တရားက်င့္သည္ဟူရာ၌လည္း မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္ေရာက္ဖို႔ ဒုကၡခ်ဳပ္ဘို႔ရန္ ျပဳလုပ္ရမည့္ကိစၥတို႔ရွိသည္။
မဂၢသစၥ၏ ကိစၥဉာဏ္၌ မဂၢင္ ရွစ္ပါး ေလ်ာ္ညီျပည့္စံုေAာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္
လည္းျပဳလုပ္ရမည့္ Aမႈကိစၥတခုျဖစ္သည္။ထိုမဂၢင္ရွစ္ပါးဟူရာ၌လည္း သတိ၊ဉာဏ္၊ ပညာ
သံုးခ်က္ျပည့္စံုေAာင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ဒုကၡ၏ သေဘာတရားမမ်ဳိးမ်ဳိးကို
AသိစြဲေAာင္သံုးသပ္ေနျခင္းသည္ ခႏၶာျပတ္ေၾကာင္းAက်ဳိးေပးသျဖင့္
ဒုကၡလကၡဏာ၏သေဘာမ်ားကို ဆက္ကာ ဆက္ကာပြားေနရမည့္ကိစၥ၊သမုဒယတဏွာေလာဘသည္

ခႏၶာဒုကၡတိုးပြားေၾကာင္းျဖစ္သျဖင့္ ပယ္သတ္ရမည့္ ကိစၥ နိေရာဓသစၥာ၏ကိစၥဉာဏ္၌ကာယိက
ဒုကၡေ၀ဒနာေၾကာင့္ ခႏၶာAိမ္ကိုသက္သာေAာင္ ၿပဳၿပင္လိုမႈ တဏွာAလိုAတိုင္းခႏၶာAိမ္ကို
လိုက္ေလ်ာေပးရမည္႔Aစား သည္းခံခြင္႔လြတ္ စြန္႔လႊတ္ရၿခင္းကိစၥ ၊ မလိုက္ေလ်ာမိေAာင္
ေစာင္႔ေ႐ွာက္ရၿခင္းကိစၥတို႔သည္ တရားက်င္႔သူေယာဂီတို႔၏ တရားAားထုတ္ရာ၌ မၿဖစ္မေန
ၿပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္႔ကိစၥတို႔ၿဖစ္သည္။
က်င္႔စU္သေဘာကို ထပ္ဆင္႔သံုးသပ္ၿခင္း။

။ နွစ္နာရီၾကာ(သို႔)သံုးေလးနာရီၾကာ

မလႈပ္မၿပင္ဘဲတရားထိုင္ရၿခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒုကၡၿဖစ္ပံု၊ ဒုကၡၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုကၡခ်ဳပ္ပံု၊
ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ နည္းလမ္းေၾကာင္း Aေထာက္Aပ႔ံရ႐ွိရန္သာၿဖစ္ၿပီး တမင္သက္သက္
႐ုပ္ခႏၶာကိုယ္ကို Aနာခံ၍ က်င္႔ေနၿခင္းမဟုတ္သၿဖင္႔ Aတၱကိလမထ ဟူ၍လံုး၀မဆိုAပ္ေပ။
မည္သည္႔Aရာမဆို သံုးတတ္လ်ွင္ ေဆးၿဖစ္၍ မသံုးတတ္လ်ွင္ေဘးၿဖစ္ဆိုသကဲ့သို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္၊
ရည္မွန္းခ်က္နွင္႔ မဂၢင္႐ွစ္ပါး ေလ်ာ္ညီဘို႔သာ ပဓါနၿဖစ္သည္။
၀ိပႆနာယာနိက က်င္႔စU္ဟူသည္ သစၥာေလးခ်က္ တၿပိဳင္နက္
ၿမင္ေAာင္က်င္႔ေသာနည္းဟု ေဖာ္ၿပခဲ့ၿပီးၿပီ။ Aကယ္၍ ထိုင္ၿခင္း Iရိယာပုတ္ၿဖင္႔
တရားAားထုတ္စU္ ဓါတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ ကာယိကဒုကၡ ၿဖစ္ေပၚလာတိုင္း Aၾကိမ္ၾကိမ္
ငါ႔ခႏၶာကိုယ္ဟူေသာ Aမွတ္သညာၿဖင့္ တဏွာ့Aလိုက် လိုက္ေလ်ာၿပဳၿပင္ေပးၿခင္းသည္
A၀ိဇၨာပစၥယာ သခၤါရာAရ Aပုညာဘိ စိတၱသခၤါရနွင့္ ကာယသခၤါရ ေစတနာတိုးပြားေAာင္
ၿပဳလုပ္ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။
ဓါတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ ကာယိကဒုကၡနွင့္ ခံစားမႈနာမ္သည္
သကၠာယ ၊ထိုသကၠာယတိ္ု႔ကို Aမွန္Aတိုင္းမသိၿခင္း ငါ ငါ႔Uစၥာဟု ထင္မွတ္မွားေနၿခင္းသည္
သကၠာယဒိ႒ိၿဖစ္သည္။ တရားက်င့္ရာတြင္ထိုသကၠာယတိ္ု႔၏ သေဘာကုိAမွန္Aတိုင္းမသိဘဲ
ငါ႔ေပါင္ ၊ ငါ႔ေၿခေထာက္ ၊ ငါပူတယ္ ၊ ငါမခံႏုိင္ဘူး ၊ ငါသက္သာေAာင္ ခႏၶာAိမ္ကို
ၿပဳၿပင္ေပးမွၿဖစ္မယ္ စသၿဖင့္ ႐ုပ္ခႏၶာAိမ္ကို တဏွာAလိုက် ၿပဳၿပင္ေပးေနၿခင္းသည္ သကၠာယဒိ႒ိ
တိုးပြားေၾကာင္း မွားေသာAက်င့္ပင္ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ႐ုပ္ခႏၶာAိမ္ထိုင္ၿခင္း Iရိယာပုတ္ကို
မလႈပ္မၿပင္ေပးရဟု စည္းကမ္းခ်က္ ကန္႔သတ္ပညတ္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။
ေလ၏ေတြ႕ထိရာ ႏွာသီ၀ထိခ်က္၌ Aသိႏွင့္သတိၿမဲ၍သမာဓိျပည့္စံု
သြားေသာAခါ Aထုိင္ၾကာ၍ ုကာယိဒုကၡေ၀ဒနာျပင္းထန္စြာ ေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း ပူတယ္ ၊ နာတယ္
၊ ေAာင့္တယ္ ၊ မခံႏိုင္ဘူး ၊ ဆင္းရဲတယ္ ၊ လႈပ္ခ်င္တယ္ ၊ ျပင္ခ်င္တယ္စေသာ
Aကုသုိလ္စိတၱသခၤါရမ်ား Aလိုလိုပင္ ျဖစ္ေပၚ၍မလာ ခ်ဳပ္ေနသျဖင့္ ပ်က္စရာလည္း
မရွိ၍ AဆိုပါAကုသိုလ္စိတ္မ်ားသမာဓိAခိုက္ တဒဂၤ ၀ိကၡမၻနAားျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ဆံုးေနသည္။
စိတ္သည္ တဏွာမွ လြတ္ေျမာက္ေနသည္။ Aကုသိုလ္စိတ္Aစား သမာဓိႏွင့္ ယွU္ေသာ
မဂ္စိတ္ျဖစ္သြားသည္။ ထိုသေဘာသည္ေ၀ဒနာAေၾကာင္းခံ၍ ျဖစ္ေပၚလာမည့္

တဏွာAက်ဳိးတရားခ်ဳပ္ကာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သမာဓိAခိုက္ ရပ္တန္႔ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ( ေ၀ဒနာ
နိေရာဓာ တဏွာ နိေရာေဓါ )
ေလ၏ေတြ႔ထိရာ နွာသီး၀ထိခ်က၌ Aသိနွင့္သတိၿမဲ၍ေနမႈေၾကာင့္
႐ုပ္ခႏၶာAိမ္ကို ၿပဳၿပင္လိုသည့္ သကၠာယဒိ႒ိနွင့္ယွU္ေသာ ေလာဘသခၤါရ ခ်ဳပ္တည္းလ္ို႔မရေAာင္
သည္းမခံနိုင္သည့္ သကၠာယဒိ႒ိနွင့္ယွU္ေသာAခါ ေဒါသသခၤါရသစၥာေလးခ်က္ကို မသိေသာ
ေမာဟသခၤါရတို႔ခ်ဳပ္ၿခင္း ထိုသခၤါရAေၾကာင္းခံ Aပါယ္ဒုဂၢတိ ပဋိသေႏၶ၀ိညာဏ္
Aက်ိဳးတရား တဒဂၤ ၀ိကၡမၻန Aားၿဖင့္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿခင္းၿဖစ္သည္။( သခၤါရ နိေရာဓါ ၀ိညာဏနိေရာေဓါ)
ထိုကဲ့သို႔ Aာနာပါန ကမၼ႒ာန္းAေၿခခံ၍ မဂၢင္႐ွစ္ပါးေလ်ာ္ညီေAာင္
က်င့္လိုက္ေသာAခါ စိတ္သည္ ထိဆဲပရမတ္ Aာ႐ုံ၌တည္ေနမႈေၾကာင့္ ႐ုပ္ခႏၶာေပၚ၌
မည္သို႔ေသာ Aေၾကာင္းေၾကာင္႔ပင္ၿဖစ္ေစကာမူ ၿပဳၿပင္ေပးလိုမႈ ေလာဘ၊ သည္းမခံနိုင္မႈ
စိတ္မ႐ွည္မႈေဒါသ၊ ေဖာ္ၿပဆဲ နာမ္႐ုပ္၏ သေဘာကို မသိမႈ ေမာဟေစတနာခ်ဳပ္သၿဖင့္
Aေၾကာင္းကံခ်ဳပ္၏။ ထိုAေၾကာင္းကံ
ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ကမၼ၀ဋ္၊ ၀ိပါက၀ဋ္၊ ကိေလသာ၀ဋ္ တို႔ ၿဖစ္ရာAက်ိဳးတရား Aနာဂါတ္ခႏၶာ
ဘ၀ဇာတိခ်ဳပ္၏။ (ဘ၀နိေရာဓါ ဇာတိနိေရာေဓါ )
ထိုင္ၿခင္းIရိယာပုတ္နွင့္ ပတ္သက္၍ Aေပၚပိုင္းခႏၶာကိုယ္ကို
စိတ္ၿဖင့္ ေၾကာင့္ၾကၿပဳလ်က္ တုတ္ေခ်ာင္းမတ္မတ္ ေထာင္ထားဘိသကဲ့သို႔ တေၿဖာင္႔တည္း
ၿပဳလုပ္မထားရ။ Aဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေလနွင့္နွာသီး၀ ထိမႈ၌စိတ္ကိုသမာဓိAၿဖစ္
လြတ္လပ္စြာ တည္ထားရာတြင္ Aကယ္၍စိတ္သည္ ႐ုပ္ကိုတင္းေတာင္႔မႈAလုပ္ကို
ေၾကာင့္ၾကစိုက္ မလြတ္တမ္း ၿပဳလုပ္ထားမည္ဆိုပါက တည္ၾကည္မႈ သမာဓိ မရဘဲ ၀ိေကၡပ(
ၿပန္႔လြင့္မႈ )ၿဖစ္တတ္သည္။ ခႏၶာAိမ္ကို စိတ္ၿဖင့္ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ညွစ္ခ်ဳပ္ထားၿခင္းသည္
ဓါတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္မႈ ကာယိကဒုကၡ ေ၀ဒနာကို စိတ္ၿဖင့္ကပ္ၿငိထားၿပီးၿဖစ္ေနၿခင္းေၾကာင့္
ထိုဆင္းရဲမႈAာ႐ုံမွ စိတ္သည္မလြတ္ဘဲ ၿဖစ္ေနသၿဖင့္ နွာသီး၀ထိခ်က္၌ တည္ၾကည္မႈသမာဓိမရဘဲ
ပ်က္ၿပားတတ္သည္။ ေ၀ဒနာ၀ိကၡမၻိတာြ Aရ ေ၀ဒနာကိုခြာ၍ မိမိ၏Aာနာပါန ကမၼ႒ာန္းAာ႐ုံ၌
ေစာင့္ထိန္းမႈသတိသံ၀ရ မရေတာ့ပါ။ ေလွၾကိဳးကိုမၿဖဳတ္ဘဲ ေလွေလွာ္ဘိသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊
မီးကို ကိုင္ၿပီးေAးရာကို႐ွာသကဲ့ သို႔လည္းေကာင္း ၿဖစ္ေနတတ္သည္။ AႏၶပုထုဇU္
တို႔၏ဓေလ့စ႐ုိက္သည္ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာၿဖစ္လာပါက Aတၱဒိ႒ိ စိတ္ၿဖင့္႐ုပ္ခႏၶာကို
စိတ္ၿဖင့္တင္းေတာင့္ ညွစ္ခ်ဳပ္ထားတတ္ၾက၏။ ဒုကၡကို ေပါင္းသင္းၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔
တရားထိုင္ေသာ Iရိယာပုတ္ကို ပကတိAေနAထားAတိုင္း သူ႔ူသဘာ၀Aေလ်ာက္သာထားရမည္။
စိတ္ၿဖင့္တစံုတရာေၾကာင့္ၾကစိုက္မႈ မၿပဳလုပ္ရဟု ညႊန္ၾကားၿခင္းၿဖစ္သည္။
ေဒသနာေတာ္တို႔၌ Uဇံုကာယံ ပဏိဓါယ ဟုဆိုထားရာတြင္
Aေပၚပိုင္းခႏၶာကုိယ္ကို ေ႐ွ႔သို႔စိုက္ေနၿခင္း၊ Aေနာက္သို႔လန္ေနၿခင္း၊ ေဘးသို႔ယိုင္႐ြဲ႔ေနၿခင္း
မ႐ွိၿခင္းမ်ွကိုသာဆိုလိုသည္။ Aတၱဒိ႒ိစိတ္ၿဖင့္ ညွစ္ခ်ဳပ္တင္းေတာင္႔ေထာင္မတ္၍

ထားရမည္ဟုမဆိုလို။ စိတ္ၿဖင့္တင္း ေတာင့္ေထာင္မတ္ထားမႈ မ႐ွိေသာ၊ ႐ြဲ႔ေစာင္းစိုက္လန္မႈ
မ႐ွိေသာပကတိ AေနAထားAတိုင္းတည္ေနေသာ႐ုပ္ခႏၶာAိမ္ကို Uဇံုကာယံ
ပဏိဓါယဟုဆိုလိုသည္။
Aာနာပါနကမၼ႒ာန္း၌ A႐ွဴA႐ႈိက္(ထြက္ေလ၀င္ေလ)
ကိုပကတိသာမန္ ႐ွဴ႐ႈိက္မႈထက္နွစ္ဆ(သို႔)သံုးဆ႐ွဴ႐ႈိက္ရမႈAေၾကာင္းရင္းသည္ဓါတ္ၾကီးေလးပါး
ေဖာက္ၿပန္၍ကာယိက ဒုကၡေ၀ဒနာၿပင္းထန္လာမႈေၾကာင့္စိတ္သည္AာနာပါနAာ႐ုံ၌သမာဓိမ
ခိုင္ခန္႔ေသး၍ဓါတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္ရာAဓိပတိAာ႐ုံသို႔ေၿပာင္း ညြတ္သာြ းသည္။
ထိုAခါသဘာ၀႐ုပ္နာမ္ကို သိၿမင္နိုင္မႈသမာဓိမရေသးေသာ ေယာဂီတို႔သည္ ထို႐ုပ္ေဖာက္ၿပန္မႈ
သဘာ၀က ိုေဖာက္ၿပန္မႈ သဘာ၀Aတိုင္းမၿမင္ဘဲ ငါ့ေပါင္၊ ငါ့ေၿခေထာက္၊ ငါပူတယ ္
စသည္ ့သကၠာယဒိ႒ိ စြဲၿပီးသားၿဖစ္ေန၍ ထိုပညတ္နာမ္႐ုပ္ ကိုရာဂၿဖင့္မလြတ္တမ္းစြဲယူၿခင္းႈေၾကာင့္
စိတ္သည္ ထိုဒုကၡAားၾကီးေသာ Aာ႐ုံမွခြာနိုင္သည့္Aား မ႐ွိသၿဖင့္စိတ္၌ဆင္းရဲမီးေတာက္
ေလာင္ရသည္။ထို႔ေၾကာင့္ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာAာ႐ုံထက္သာလြန္ေသာAဓိပတိကမၼ႒ာန္းAာ႐ုံၿဖစ္ေ
စရန္ Aာနာပါနကမၼ႒ာန္း၌ ပကတိ႐ွဴ႐ႈိက္ေနက်၀င္ေလထြက္ေလ ထက္နွစ္ဆ (သို႔) သံုးဆ
႐ွဴ႐ႈိက္ေစၿခင္း ၿဖစ္သည္။
Aာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္ျဖင့္ ႏႈိင္းယွU္ေသာ္ ေႁမြႀကီးေလးေကာင္၏
Aဆိပ္ႏွင့္ တူေသာ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ေဖာက္ျပန္မႈကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာAာ႐ံုကိုခြာ၍
“ရန္သူလက္မွလတ
ြ ္လိုေသာေယာက်ၤားသည္လတ
ြ ္မည္ထင္ရာAရပ္သို႔ဖေနာင့္ႏွင့္တင္ပါးတသား
တည္းက်ေAာင္ ေျပးဘိသကဲ့သို႔နည္းတူ” ထုိကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာမွ လြတ္ရာ Aာနာပါန ႏွာသီး၀
ထိခ်က္Aာ႐ံုသို႔စိတ္ေရာက္ေAာင္ ၀င္ေလ ထြက္ေလကို ႏွစ္ဆ သံုးဆ ႐ွဴ႐ႈိက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
စတုရဂၤ၀ီရိယ ၊ Aာတာပီ၀ီရိယတို႔ျဖင့္ စိတ္ကိုတဏွာနယ္မွ လြတ္ေAာင္ ႐ုန္းထြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
Aာနာပါန ကမၼ႒ာန္းတြင္ A႐ွဴA႐ွိဳက္ကို ပံုမွန္ထက္ ႏွစ္ဆ (သို႔)
သံုးဆ ႐ွဴ႐ႈိက္၍ က်င့္ခိုင္းျခင္းသည္ ကာယိက ဒုကၡေ၀ဒနာAာ႐ံုႏွင့္ ကာမ၀တက္ ဗ်ာပါဒ၀ိတတ္
၀ိဟႎသာ၀ိတ္Aာ႐ံုတို႔ထက္ သာလြန္ထင္ရွားသည့္ ကမၼ႒ာန္းAာ႐ံု ျဖစ္ရန္လည္းေကာင္း၊
ထင္ရွားေသာAာ႐ံု၌ သမာဓိ တည္ၾကည္မႈရွိေစရန္လည္းေကာင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပံုမွန္ထက္ ပို၍
တိုးျမႇင့္႐ွဴခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။ စနစ္တက် ႐ွဴ႐ွိဳက္လ်င္ စိတ္ကို ႏိုင္နင္းသြားၿပီး ပင္ပန္းျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ
႐ွဴ႐ွိဳက္ေနရမႈကိုပင္ ႏွစ္သက္လာသည္။ စနစ္တက် ႐ွဴ႐ွိဳက္၍ A႐ွိန္ေကာင္းလာလ်င္ မိမိAလိုျဖင့္
႐ွဴစရာ မလိုေတာ့ဘဲ Aင္ဂ်င္စက္မ်ားAလိုလို လည္ပတ္ေနသလို သူ႔Aလိုလို ႐ွဴေနသည့္သေဘာကို
ေတြ႔ရလိမ့္မည္။
ဤေနရာတြင္ ဘုရားေဟာေဒသနာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကာတမ်ဳိးတဖံု
Aဆန္းထြင္ျခင္းေပလားဟု သံသယ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ သံသယမျဖစ္သင့္ေပ။
Aဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ Aေျခခံတရား စက်င့္ၾကသည့္ ေယာဂီAမ်ားစုတုိ႔သည္
သဘာ၀႐ွဴေလ ႐ွိဳက္ေလ၏ ထိခ်က္Aာ႐ံုမ်ျဖင့္ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာAာ႐ံုမွ ဆင္းရဲျခင္းကို
မေက်ာ္လႊားႏုိင္။ ပရမတ္ဆတ္ဆတ္၀ိပႆနာ႐ုပ္နာမ္Aာ႐ံုတို႔ကိုလည္း မ႐ႈျမင္ႏိုင္ေသး။

Aကယ္၍နီ၀ရဏ ဖံုးAုပ္ထားေသာစိတ္ျဖင့္ ၀ိပႆနာ႐ႈေသာ္လည္းAတၱသညာ သတၱသညာ
တုိ႔မွလည္း မဆိတ္သုန္း။ ထို႔ေၾကာင့္နီ၀ရဏကင္း၍ ပရမတ္႐ုပ္နာမ္ Aာ႐ံုကို
႐ႈျမင္ႏိုင္ေသာသမာဓိလည္းရေစ။ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာAာ႐ံုႏွင့္ Aားထုတ္ကာစ ကာမ၀ိတက္
Aာ႐ံုတို႔မွလည္း လြတ္ေျမာက္ေစဟူေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ပဓာန Aေၾကာင္းခံ၍ ေစခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။
မွန္၏။ ၀ိပႆနာသမာဓိမ်က္လံုးမရေသးခင္ နီ၀ရဏ တိမ္ သလႅာဖံုးAုပ္ေနေသာ စိတ္ကို
သန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္ေစရာ၌ စိတၱ၀ိသုဒၶိျဖစ္ဘို႔သည္ Aဓိကျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္သည္ စူဠပန္မေထရ္Aား
ရေဇာ ဟရဏံ ကမၼ႒ာန္းေပးကာ သမာဓိရေစလ်က္ ၀ိပႆနာ ဉာဏ္ မဂ္ ဉာဏ္ ဖိုလ္ ဉာဏ္
တို႔ကိုရေစရာ၌ ထိုရေဇာ ဟရဏံကမၼ႒ာန္းသည္ကမၼ႒ာန္း(၄၀)၌တိုက္႐ိုက္မပါသည္ကုိသတိျပဳရမည္။
ဆိုလိုသည္မွာ သမာဓိရ၍ စိတၱ၀ိသုဒၶိ ျဖစ္ဘို႔သာ ဤေနရာ၌ ပဓာနက်သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
Aက်ဳိးတရားစိတၱ၀ိသုဒိၶႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းသည္ ဘုရားရွင္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေသာေၾကာင့္
ထိုကဲ့သို႔ A႐ွဴA႐ႈိက္ ခပ္ျပင္းျပင္း ႐ွဴ႐ႈိက္ေစျခင္း Aေၾကာင္းတရားသည္ စိတ္ကူးတည့္ရာ
Aဆန္းထြင္ေစခိုင္းျခင္းမဟုတ္သည္ကိုတရားAားထုတ္ဘူးသည့္ေယာဂီတိုင္းသိၾကၿပီး
ၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။ Aကယ္၍ေ၀ဒနာကမၼာ႒ာန္း၏ဒုကၡေ၀ဒနာနွင့္ရင္ဆိုင္မႈေတြ႔ၾကံဳလာခဲ့လ်ွင္ Aနိမ့္ဆံုး
ပထမစ်ာန္ေလာက္မွခိုင္ခံ့ေAာင္မရ႐ွိေသးဘဲနွင့္ေ၀ဒနာကိုမေက်ာ္နိုင္။Aၿခားဘယ္နည္းၿဖင့္ေက်ာ္နိုင္
မည္လဲဟုဆင္ၿခင္ပါ။
ဤကဲ့သို႔Aားၿဖင့္Aာနာပါနနွာသီး၀ထိခ်က္၌သတိၿမဲ၍သမာဓိခိုင္ခံ့သြားေသာAခါ
ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာAေၾကာင္းခံ၍ၿဖစ္ေပၚေသာ၀ီတိကၠမကိေလသာနွင့္နီ၀ရဏတရားမ်ားသည္စိတ္
၌သမာဓိAခိုက္Aတန္႔တြင္ကင္းစင္ေနသည္။ဤကဲ့သို႔ေသာသမာဓိကိုAလြယ္တကူရေAာင္လည္းေ
ကာင္း၊ကိေလသာဖိစီးမႈမွလြန္ေၿမာက္ေAာင္လည္းေကာင္း၊Aကုသိုလ္စိတ္ကိုကုသိုလ္စိတ္ကနိုင္နင္း
ေAာင္လည္းေကာင္း၊က်င့္စပုဂၢိဳလ္တို႔AာနာပါနA႐ွဴၿပင္းၿပင္း႐ွဴ႐ွိုက္ေပးရမည္။
မိမိတိ္ု႔၏သဒၵါဆႏၵAေလ်ာက္ဆက္လက္က်င့္ၾကရမည္။Aထက္ပါနည္းAတိုင္းေ၀ဒနာေပၚမွသမာဓိခိုင္
ေAာင္က်င့္၍ေလ့က်င့္Aားေကာင္းလာၿပီးစိတ္ကိုနိုင္းလာေသာAခါေAာင္ပါAတိုင္းက်င့္စU္တက္
ရမည္။

၀ီရိယဓိကေဘာင္ခ်ိန္က်င့္စU္
သုခစြန္း၊ ဒုကၡစြန္းေဘာင္ခ်ိန္က်င့္စU္
သံုးသပ္ခ်က္။

။

မူလAာနာပါနကမၼ႒ာန္းAေၿခခံက်င့္စU္၌ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈသို႔စိတ္ေရာက္႐ွိသြားေသာA
ခါမိမိကာယ၀တၴုဳဒုကၡ႐ုပ္ကိုAေၾကာင္းခံ၍သုခ႐ုပ္ကိုလိုလားေသာေၾကာင့္သက္သာရာကိုၿပဳၿပင္

မႈသည္ကာမသုခလႅႅိကနုေယာဂသႆဒိ႒ိAစြန္းငါဟူေသာAစြဲၿဖင့္ၿပဳၿပင္မႈAတၱကိလမထနုေယာဂUေ
စၦဒဒိ႒ိAစြန္းသံသရာလည္ေၾကာင္းAက်င့္ထိုAစြန္းနွစ္ပါးကိုစြန္႔၍မလိုက္ေလ်ာဘဲ
လိုက္ေလ်ာလိုသည့္စိတ္Aစားနွာသီး၀ထိခ်က္ကိုသတိ၊ဉာဏ္၊ပညာစေသာမဂၢင္႐ွစ္ပါးၿဖင့္Aသိကပ္လို
က္သၿဖင့္ ဆင္းရဲမႈခ်ုဳပ္ၿငိမ္းသြားသည္။ ထိုAက်င့္သည္မဇၩိမပဋိပဒါAက်င့္ၿဖစ္သည္။ နွာသီး၀ထိ
ခ်က္၌သုခေ၀ဒနာနွင့္တည္ေနသည္။
ယခုတဖန္ထိုနွာသီး၀ထိခ်က္သုခ႐ုပ္သည္စိတ္ကိုသုခေ၀ဒနာၿဖစ္ေစ၍
၀တၱဳကာမၿပန္ၿဖစ္ၿပန္သည္။ထိုသုခ႐ုပ္၌တပ္မက္မႈၿဖစ္လာသည္။ထိုသုခ႐ုပ္ရေၾကာင္း Aက်င့္ကို
နွစ္သက္လာသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသုခ႐ုပ္ရေၾကာင္းAက်င့္ကို တဖန္Aၿပစ္ၿမင္၍
ကာမသုခလိကနုေယာဂ ဟုၿပန္ၿမင္ရမည္။ ထိို႔ေၾကာင့္ နွာသီး၀ထိခ်က္ကိုသုခAစြန္းတပါးဟူ၍
သတ္မွတ္ရမည္။ ဓာတ္ေလးပါး ေဖာက္ၿပန္မႈဒုကၡ႐ုပ္ကိုဒုကၡAစြန္းတပါးဟူ၍Aစြန္းနွစ္ပါးသတ္မွတ္ပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ထိုAစြန္းနွစ္ပါးမွလြတ္ရာမဇၩိမပဋိပဒါလမ္းစU္လိုAပ္လာသည္။
စိတ္သည္သုခ႐ုပ္နွင့္ေပါင္းလ်ွင္သုခAာ႐ုံေပၚ၌ေလာဘတဏွာၿဖစ္မည္။ဒုကၡ႐ုပ္နွင့္ေပါင္းလ်ွင္ေဒါသၿဖ
စ္မည ္။ထိုတဏွာနွစ္မ်ိဳး မွ လြတ္မွသာလ်ွင္Aစြန္းလြတ္ေသာ စိတ္(သို႔)၀ိပႆနာ
A႐ႈဉာဏ္စိတ္(သို႔)မဂ္စိတ္ၿဖစ္မည္။သုခစိတ္ ဒုကၡစိတ္၌ ေလာဘေစတသိက္နွင ့္ေဒါသေစတသိက္
ယွU္ေနၿခင္းေၾကာင့္Aကုသိုလ္ကာမစိတ္မ်ားၿဖစ္သည္။မဂ္စိတ္မဟုတ္ဟုဆိုလိုသည္။နွာသီး၀ထိခ်က္
နွင့္ စိတ္မွီေနလ်ွင္လည္း Aကုသိုလ္စိတ္ဓါတ္ေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈနွင့္စိတ္မွီေနလ်ွင္လည္း
Aကုသိုလ္စိတ္ၿဖစ္မည္။ စိတ္သည္ထိုနွစ္စြန္းမွမလြတ္သမ်ွ Aကုသိုလ္စိတ္နွင့္ မလြတ္ကင္းသၿဖင့္
ပရမတ္႐ုပ္နာမ္တို႔ကိုAာ႐ုံၿပဳနိုင္မည္မဟုတ္ေပ။နိဗၺာန္Aာ႐ုံကိုဆိုလ်ွင္မည္သို႔ၿပဳနိုင္ပါမည္နည္း။ပစၥပၸန္
ေပၚဆဲခႏၶာမွစိတ္ကိုဗဟိဒၶAာ႐ုံသို႕ပို႔ၿပန္လ်ွင္လည္းပညတ္Aာ႐ုံၿဖစ္ေနသၿဖင့္Aကုသိုလ္စိတ္သာလ်ွင္
ၿဖစ္ေနမည္။ထို႔ေၾကာင့္ပစၥပၸန္နွာသီးဝထိခ်က္နွင့္ဓာတ္ေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈAာ႐ုံနွစ္ခုကိုမူတည္၍Aစြန္
းလြတ္ေသာAက်င့္(သို႔)စိတ္ကိုAုပ္ခ်ုဳပ္ထားေသာAကုသိုလ္ေစတသိက္မ်ားကိုခြာေသာAက်င့္သည္
တရားက်င့္သည္ဟူေသာသီလ၊သမာဓိ၊ပညာAလုပ္ၿဖစ္သည္။စိတ္၌Aစြန္းနွစ္ပါးနွင့္ယွU္ေသာAကု
သိုလ္၊ေလာဘ၊ေဒါသေစတသိက္တို႕ကိုမယွU္နိုင္ေAာင္မဂ္ေစတသိက္တို႕ကAရင္ခြာေနရာယူ
ၿခင္းသည္ပထမAလုပ္၊စိတ္၌တဖန္ၿပန္မကပ္ေAာင္ေစာင့္ထိန္းၿခင္းသည္ဒုတိယAလုပ္၊စိတ္ကိုနိုင္နင္
းစြာAုပ္ခ်ုဳပ္ထားမႈသည္တတိယAလုပ္၊၎သည္ပင္လ်ွင္တရားက်င့္သည္ဟုေခၚသည္။Aကုသိုလ္ေစ
တသိက္မ်ားစိတ္နွင့္မယွU္နိုင္ေတာ့ဘဲေဇာမေစာနိုင္ေတာ့သၿဖင့္လက္ေၿမႇာက္A႐ွဴံးေပးကာမာန္ခ်၍စိ
တ္ကိုစြန္႕လႊတ္လိုက္မည္။ထိုAခါစိတ္၌ေမာဟနွင့္တကြေလာဘ၊ေဒါသ၊Aကုသိုလ္ေစတသိက္မ်ားက
ယွU္နိုင္ေတာ့သၿဖင့္စိတ္စင္ၾကယ္ၿပီးထိုစိတ္သည္ပရမတ္႐ုပ္နာမ္တို႕ကိုAာ႐ုံယူနိုင္ေတာ့မည္ၿဖစ္သည္
။
စိတ္၌မူလယွU္ေနေသာAကုသိုလ္ေစတသိက္မ်ားကိုကုသိုလေစတသိက္တို႕
ကေလာင္က်ြမ္းၿခင္းသည္ဈာန္မည္၏။(လကၡဏူပနိဇၩာန္)ဤကဲ့သို႕က်င့္စU္၏ရည္ရြယ္ခ်က္Aက်ိုဳး
Aေၾကာင္းတို႕ကိုနားလည္ၿပီးဗိုလ္ငါးပါးလက္ကိုင္ထား၍က်င့္စU္နည္းစနစ္Aတို္င္းက်င့္
လ်ွင္႐ုပ္နာမ္မၿမင္ေသာAေၿဖထြက္လာပါလိမ့္မည္။လက္ေတြ႕က်ေသာသူလက္ေတြ႕႐ုပ္နာမ္

ၿမင္ပါလိမ့္မည္။
က်င့္စU္တက္ပုံ။

။မူလAာနာပါနAေၿခခံက်င့္စU္Aတိုင္းတရားစထိုင္ရမည္။

ထိုAခ်ိန္တင
ြ ္နွာသီးထိခ်က္၌သာသတိထားေနပါသတိသည္Aာနာပါနထိခ်က္
သမာဓိ၌တည္ေနစU္ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈထင္႐ွားလာေသာAခါစိတ္သည္
နွာသီးထိခ်က္သမာဓိAာ႐ုံမွခြာ၍ေ၀ဒနာထင္႐ွားရာAာ႐ုံသို႔ေၿပာင္းညြတ္သြား
လိမ့္မည္။
ထိုAခါသတိကိုေဒနာထင္႐ွားရာAာ႐ုံသို႔တဘက္သတ္တည္းတည္မထားရ၊လံုး၀
လြတ္ေAာင္လည္းမခြာရ၊နွာသီ၀ထိခ်က္Aာ႐ုံ၌လည္းတဘက္သတ္တည္းတည္မထားရ၊လံုး၀
လြတ္ေAာင္လည္းမခြာရ၊နွာသီး၀ထိခ်က္ထင္႐ွားမႈေနရာနွင့္ေ၀ဒနာထင္႐ွားမႈေနရာAာ႐ုံနွစ္ခုကိုတၿပိဳ
င္နက္တည္းသတိကိုမ်ွထားပါ။Aာနာပါန႐ွဴ႐ွိဳက္မႈကိုလည္းမွန္မွန္ေလး႐ွဴ႐ွိဳက္မႈၿပဳလုပ္ေနပါ။Aကယ္၍
ေဒနာAာ႐ုံဘက္ကထင္႐ွားမႈသာေနၿပီးAာနာပါနထိခ်က္သမာဓိAာ႐ုံဘက္ကထင္႐ွားမႈAာ႐ုံနည္းေ
နလ်ွင္စိတ္သည္ေဒနာတဘက္တည္းသို႔ညႊတ္မႈAားသာေနလိမ့္မည္။ထို႔ေၾကာင့္နွာသီး၀ထိခ်က္
သမာဓိဘက္နွင့္ညီမ်ွမႈ႐ွိေAာင္A႐ွဴA႐ွိဳက္ကိုလိုAပ္သလိုတိုး၍႐ွဴ႐ွိဳက္ပါ။ထိုသို႔႐ွဴ႐ွိဳက္ရာတြင္ေရွး
၌ေဖာ္ၿပခဲ႔ၿပီးစည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္ညီညြတ္မႈ႐ွိရမည္။AထူးAားၿဖင့္စိတ္ၿဖင့္ခႏၶာAိမ္ကိုတင္းေတာင့္
ညွစ္ခ်ဳပ္ထား၍တရားထိုင္က်င့္လ်ွငေဘာင္ခ်ိန္ရာ၌သမာဓိထူေထာင္မည့္စိတ္ကိုဆြထ
ဲ ားသကဲ့သို႔ၿဖစ္ေ
နၿခင္းေၾကာင့္လံုး၀ေဘာင္ခ်ိန္ကိုက္လိမ့္မည္မဟုတ္သည္ကိုAထူးသတိၿပဳပါ။Aကယ္၍ေ၀ဒနာ
(႐ုပ္ေဖာက္ၿပန္မႈ)Aာ႐ုံကAားနည္းလ်ွင္AာနာပါနA႐ွဴA႐ွိဳက္ကိုAာ႐ုံခ်င္းညီေAာင္လိုAပ္သလိုေ
လ်ွာ့၍႐ွဴ႐ွိဳက္ပါ။မည္သို႔ပင္A႐ွဴA႐ွိဳက္ကိုလိုတိုးပိုေလ်ွာ့ၿပဳလုပ္ေနေစကာမူAာ႐ုံနွစ္ခုကိုသတိထားေ
ဘာင္ခ်ိန္မႈမရပ္နားဘဲတရစပ္ညီမ်ွေAာင္၀ီရိယထား၍ခ်ိန္ကိုက္ညွိေနရမည္။သတိသည္Aစြန္းနွစ္ဖက္
ကိုတၿပိဳင္တည္းညီမႈစြာထားမႈ႐ွိမ႐ွိကိုဉာဏ္ကပိုင္းၿခားသိေပးပါ။ပညာကသတိကိုနွစ္ဘက္Aာ႐ုံမ်ွတ
စြာထားနိုင္ေAာင္ၿပဳၿပင္ကြပ္ကဲေပးပါ။ထိုကဲ့သုိ႔႐ႈေနရင္းAာနာပါန႐ွဴ႐ွိဳက္မႈစနစ္က်ဘို႔လိုသည္။
ဆႏၵေစာမႈAၿမန္ရလိုမႈမထားပဲသတိသည္နွစ္ဘက္၌မ်ွတမႈ႐ွိဘို႔ကိုသာ
Aဓိကထားပါ။စိတ္ကိုAကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔ကAုပ္ခ်ဳပ္ရန္လာကပ္ၿပီးဒုကၡ႐ုပ္ကိုAာ႐ုံၿပဳမိ၍
လႈပ္ခ်င္၊ၿပင္ခ်င္၊မခ်င္ေသာ စိတ္မ်ား၊မခံစားခ်င္ေသာစိတ္မ်ားၿဖစ္လာတတ္သည္။သို႔မဟုတ္
ႏွာသီး၀ထိခ်က္တဖက္တည္းကိုသာကပ္ေနလိုေသာစိတ္မ်ားၿဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။
ထိုစိတ္Aလိုကိုမလိုက္ေလ်ာဘဲမူလညႊန္ၾကားထားသည့္Aတိုင္း Aစြန္းႏွစ္ဘက္ကိုသတိ
ၾကပ္မတ္၍ထားပါ။ စိတ္၌ သတ၊ဉာဏ္၊ပညာ တို႔UီးစီးမႈAားေကာင္းလာသည့္Aေလ်ာက္
ဆင္းရဲမႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းလာကာနီ၀ရဏကိေလသာတို႔လည္း ေခါင္းပါးခ်ဳပ္ၿငိမ္းလာလိမ့္မည္။
ဗိုလ္ငါးပါးလက္ကိုင္ထား၍သဒၶါ၊ဆႏၵၿပည့္၀စြာၿဖင့္ညႊန္ၾကားခ်က္Aတိုင္းဇြဲေကာင္းေကာင္းAားထုတ္ပါ။
မၿဖစ္ႏိုင္ဘူးဟူေသာစိတ္မ်ားမေမြးပါႏွင့္။ေဘာင္ခ်ိန္ကိုက္Aားေကာင္းလာသည္ႏွင့္
Aမ်ွ ဆင္းရဲမႈေခါင္းပါးလာၿပီးစိတ္ၾကည္လင္ေပါ့ပါးလာလိမ့္မည္။ Aကယ္၍ ေဘာင္ခ်ိန္
ကိုက္လုနီးပါးေရာက္လာလ်ွင္မိမိက်င့္စU္Aေပၚ၌ပီတိၿဖစ္လာသည္။(စ်ာန္ပီတိ)Aခ်ိဳ႕ေသာ

ေယာဂီမ်ား၌ ဖရဏာပီတိဆိုက္သြားသၿဖင့္ Aသားစိုင္တို႔သည ္ဂြမ္းလိပ္မ်ားပမာ၊ တိမ္လိပ္မ်ားပမာ
ပီတိလႈိင္းလံုးၾကီးမ်ားေၾကာင့္၀မ္းေၿမာက္လြန္းAားၾကီးၿပီးမထိန္းသိမ္းႏိုင္ဘဲၿဖစ္ကာကမၼ႒ာန္းဖ်က္ပစ္
တတ္သည္။ ထိုသို႔ၿဖစ္လာလ်ွင ္႐ႈမွတ္မႈမဖ်တ္ဘဲAစြန္းႏွစ္ဘက္၌သတိAံက်ေဘာင္ကိုက္ေAာင္
သတိထားဆက္႐ႈပါ။ ထိုAခါ ေဘာင္ခ်ိန္ကိုက္သြားၿပီး Aကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔သည္
တဖန္ၿပန္ကပ္ရန္Aခြင့္Aလမ္းမ႐ွိေတာ့သၿဖင့္Aၿပီးတိုင္စြန္႔လႊတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္Aကုသိုလ္ႏွင့္
ယွU္ေသာေဇာမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားသည္ႏွင့္တၿပိဳင္တည္းဘ၀င္က်ကာEကဂၢတာသမာဓိစ်ာန္ေဇာမွထပ္
ဆင့္ခြာလိုက္ဘိသကဲ့သို႔ၿဖစ္ၿပီးစိတ္သည္UေပကၡာEကဂၢတာAားၿဖင့္ခိုင့္ခ့ံစြာယွU္ၿပီးသားၿဖစ္
သြားသည္။စိတ္၌နီ၀ရဏႏွင့္တက ြပညတ္Aာ႐ုံႏွင့္ယွU္ေသာAကုသိုလ္မ်ား သန္႔႐ွင္း သြားသၿဖင့္
စိတ္စင္ၾကယ္မႈစိတၲ၀ိသုဒၶိသို႔ေရာက္႐ွိသြားသည္။ထိုAခါ႐ုပ္ပရမတ္ေဖာက္ၿပန္မႈသေဘာ
သက္သက္ႏွင့္နာမ္ပရမတ္ညႊတ္တတ္သည့္သေဘာႏွင့္ခံစားတတ္သည့္သေဘာ
သက္သက္တို႔ကိုA႐ႈဉာဏ္ကတၿခားစီပိုင္းၿခားၿမင္ေနေတာ့သည္။
စ်ာန္Aဂၤါငါးပါး၀င္ပံု။

။ႏွာသီး၀ထိခ်က္Aာ႐ုံႏွင့္ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာAာ႐ုံတို႔

Aသိမ်ွတေAာင္စိတ္ကိုတင္ေပးၿခင္းသည္ပိတက္၊ထိုAာ႐ုံႏွစ္ခု၌သတိႏွင့္Aသိမ်ွတညီညြတ္မႈ႐ွိမ႐ွိ
သံုးသပ္ေနၿခင္းသည္၀ိစာရ၊ေဘာင္ခ်ိန္ကိုက္မႈ၌၀ိတက္၊၀ိစာရAားေကာင္းလာသည္ႏွင့္Aမ်ွAာ႐ုံတ
ဘက္တဘက္သို႔သတိကိုမယုတ္မလြန္ေAာင္၀ီရိယစိုက္ခ်ိန္ညွိေပးေနရၿခင္းေၾကာင့္သမာဓိရ
သၿဖင့္စိတ္၏ေAးခ်မ္းမႈ၌ႏွစ္သက္ေနၿခင္းသည္ပီတိ၊၀ီရိယထားေဘာင္ခ်ိန္ကိုက္ညွိေနၿခင္းေၾကာင့္သ
တိဉာဏ္ပညာUီးစိီးသၿဖင့္စိတ္၌နီ၀ရဏကိေလသာတို႔ေႏွာက္ယွက္ခြင့္မရ။ခ်မ္းသာေနမႈသည္သုခ၊
ပီတိသုခတို႔၏Aစြမ္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊သတိဉာဏ္၊ပညာတို႔၏ေဘာင္ခ်ိန္ကိုက္မႈေၾကာင္လည္းေ
ကာင္း၊စိတ္သည္ႏွစ္ဘက္Aာ႐ုံစြန္းသို႔ကပ္ၿငိမႈမရဘဲAလိုလိုပင္စြန္႔လႊတ္သြားမည္။ထိုAစြန္းႏွစ္ပါးမွ
လြတ္ကာစိတ္သည္သမာဓိေၿႏၵAၿဖစ္တည္ေနၿခင္းသည္Eကဂၢတာ။
ထိုEကဂၢတာသမာဓိသည္ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာAစြန္းႏွင့္
AာနာပါနသမာဓိAစြန္းႏွစ္ဘက္မွလန
ြ ္ေၿမာက္သြားသၿဖင့္ဘ၀င္က်ကာစိတ္သည္
ပရမတ္႐ုပ္နာမ္Aာ႐ုံေပၚ၌Aလိုလိုေတြ႔ၿမင္ၿပီးသားၿဖစ္ေနသည္။
သစၥာေလးပါး၀င္ပံု။

။သုခAာ႐ုံ၊ဒုကၡAာ႐ုံတဖက္တဖက္၌ကပ္ၿငိလိုေသာ

တဏွာသည္သမုဒယသစၥာ၊ေဖာက္ၿပန္မႈ႐ုပ္ႏွင့္ထိုAာ႐ုံသို႔ညြတ္ေနသည့္မေနာသမၹႆ၊မေနာ၌Aာ႐ုံ
ကိုခံစားမႈသေဘာေ၀ဒနာ(နာမ္)တို႔သည္ဒုကၡသစၥာ၊သုခAာ႐ုံဒုကၡAာ႐ုံတဖက္တဖက္၌တဏွာ
သည္ကပ္ၿငိခြင့္မရေAာင္Aာ႐ုံႏွစ္ခုကိုAညီAမ်ွသိေAာင္သတိ၊ဉာဏ္၊ပညာစေသာမဂၢင္႐ွစ္ပါးAားေ
လ်ာ္ညီစြာ၀ီရိယထားAားထုတ္ေနၿခင္း(ေဘာင္ခ်ိန္ကိုက္ေနၿခင္း)သည္မဂၢသစၥာ။သုခAာ႐ုံဒုကၡAာ႐ုံ
တို႔Aေပၚ၌တဖက္သတ္ကပ္ၿငိလိုေသာတဏွာခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈသည္လည္းေကာင္း၊ထိုတဏွာခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈေၾက

ာင့္AဆိုပါAာ႐ုံတို႔၌ဒိ႒ိ၊၀ီစိကိစၦာကိေလသာတို႔Aလိုလိုခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနၿခင္းသည္လည္းေကာင္း၊နိေရာဓသ
စၥာ။
နိေရာဓသစၥာ၏ကိစၥဉာဏ္။

။ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာAာ႐ုံႏွင့္

ႏွာသီး၀ထိခ်က္သမာဓိAာ႐ုံAသိညီမ်ွေAာင္္သတိထား၍႐ႈမွတ္ေနစU္ရံခါဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပ
န္မႈကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာAာ႐ံု၌တဘက္သတ္စိတ္သိမႈမ်ားလာေသာAခါစိတ္သည္Aလိုလိုပင္ဆင္းရဲ
သၿဖင့္ထိုဆင္းရဲမွလတ
ြ ္လိုသက္သာလို၍ခႏၶာAိမ္ကိုၿပဳၿပင္ေပးလိုေသာတဏွာႏွင့္ႏွာသီး၀ထိခ်က္
သမာဓိAာ႐ုံ၌တဖက္သတ္Aသိကပ္ထားလိုမႈတဏွာတို႔ကိုမလိုက္ေလ်ာဘဲသည္းခံစြန္႔လႊတ္ခြင့္လႊတ္ၿ
ခင္း။ေ၀းေAာင္စြန္႔ၿခင္း၊ Aစြန္းႏွစ္ဘက္Aာ႐ုံ၌လည္းတဏွာမွလြတ္ေAာင္သတိဉာဏ္ပညာ
တို႔ၿဖင့္စြန္႔လႊတ္ေနၿခင္းသည္နိေရာဓသစၡာ၏ကိစၡဉာဏ္ၿဖစ္သည္။(က်န္သစၡဉာဏ္၊ကိစၡဉာဏ္၊ကတ
ဉာဏ္တို႔ကိုဖြဲ႔ရန္မခက္ေတာ့ၿပီၿဖစ္၍မေဖာ္ၿပေတာ့ပါ)
သတိပ႒ာန္တရားေလးပါး၀င္ပံု။

။႐ုပ္ပရမတ္ေဖာက္ၿပန္မႈသေဘာကို႐ႈၿခင္းသည္

ကာယာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္၊ခံစားမႈေ၀ဒနာပရမတနာမ္ကို႐ႈၿခင္းသည္ေ၀ဒနာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္၊
ညႊတ္မႈသေဘာကို႐ႈၿခင္းသည္စိတၱသတိပ႒ာန္၊ထိုသံုးမ်ိဳးတို႔Aေပၚ၌လကၡဏာသံုးပါးၿဖင့္႐ႈၿခင္းသည္
ဓမၼာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္မည္၏။ထိုကဲ့သို႔၀ိပႆနာ၏A႐ႈခံရာပရမတ္႐ုပ္နာမ္မ်ားကိုယခုကဲ့သို႔တိတိ
က်က်ထင္ထင္႐ွား႐ွားသိၿမင္မွသာလ်ွင္မိမိက်င့္စU္ႏွင့္တရားေတြ႔သည္မွာမွန္သည္ဟုဆံုးၿဖတ္ရမည္။မိ
မိAားညႊန္ၾကားၿပသနည္း ေပးေသာ ဆရာသည္လည္းမွန္၏ဟုဆံုးၿဖတ္ရမည္။
က်င့္စU္႐ွင္းတမ္း
ေ၀ဒနာသမာဓိႏွစ္ပါးၿမတ္ခ်ိန္ခြင္၊
Iေၿႏၵငါး၏Aေလးကိုတင္။
၀ီရိယဆိုတဲ့ေဘာင္ကိုက္လ်ွင္
Uပါဒ္ဆိုတာလဲမွီ၀ဲမႈမထင္၊
ဘင္ဆိုတာလည္းမွီ၀ဲမႈမထင္။
(မူလသဲAင္းဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏တရားေတာ္မွ၎လကၤာကိုထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ၿပပါသည္။)

ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈထင္႐ွားရာကာယိကဒုကၡ

ေ၀ဒနာကိုခ်ိန္ခြင္ခြက္တဖက္ကဲ့သို႔သေဘာထား၍Aာနာပါနႏွာသီး၀ထိခ်က္သမာဓိAာ႐ံုကိုခ်ိန္ခြင္
ခြက္တဖက္ကဲ့သို႔သေဘာထားပါ။ထိုခ်ိန္ခြင္ခြက္ႏွစ္ဘက္၌Iေၿႏၵငါးပါးညီမ်ွေAာင္၀ီရိယထားေၾကာင့္
ၾကစိုက္ေနၿခင္းသည္ခ်ိန္ခြင္လ်ွာေဘာင္ကိုက္ေAာင္ၿပဳလုပ္သကဲ့သို႔မွတ္ပါ။Iေၿႏၵငါးပါးကိုခ်ိန္ခြင္ခြက္
ႏွစ္ဖက္၌ေဘာင္ခ်ိန္ကိုက္ေAာင္လိုတိုးပိုေလ်ွာ့ညွိေပးရမည့္Aေလးကဲ့သို႔သေဘာထားပါ။
Eကဂၢတာသမာဓိတည္၍ေဘာင္ခ်ိန္ကိုက္လ်ွင္စိတ္သည္ေ၀ဒနာဟူေသာUပါဒ္စြန္းကိုလည္းေကာင္း၊
Aာနာပါနႏွာသီး၀ထိခ်က္သမာဓိဟူေသာဘင္စြန္းကိုလည္းေကာင္း၊ကပ္ၿငိမႈမ႐ွိဘဲလြတ္ေၿမာက္သြား
မည္ၿဖစ္သည္(ပစၥဳပၸန္ကာလ၀ိမုတၱိ)ထိုကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲAာနာပါန႐ႈ႐ွိဳက္မႈကိုဓာတ္ၾကီးေလးပါး
ေဖာက္ၿပန္မႈႏွင့္Aၿပိဳင္ညွိ႐ွဴေနၿခင္းသညတ္ေဘာင္ခ်ိန္ကိုက္ညွိေပးေနၿခင္းမဟုတ္ပါ။ထိုက်င့္စU္သည္ေ
ဗာဓိပကၡိယတရား(၃၇)ပါးႏွင့္မကိုက္ညီပါ။ပညတ္Aာ႐ံုလည္းမသိမ္းပါ။
AႏၶပုထုဇU္တို႔၏နဂိုရ္မူလစိတ္သည္Aကုသိုလ္ေစတသိက္ႏွင့္ကုသိုလ္
ေစတသိက္မ်ားပဋိသေႏၶကတည္းကပါလာခဲ့ပါသည္။ကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔ပါလာခဲ့ေသာ္လည္းပါပသႎၼ
ရမတိမေနာဟူသည္ႏွင့္Aညီစိတ္သည္Aၿမဲတမ္းလိုလိုပင္တဏွာ၊မာန၊ဒိ႒ိတို႔ႏွင့္ယွU္ေနရကားAနိ႒ာ
႐ုံႏွင့္ေတြ႔ၾကံဳတိုက္ဆိုင္လာလ်ွင္စိတ္၌ေဒါသUီးစီးေသာAကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔ၿဖစ္လာ၍I႒ာ႐ံုႏွင့္ေ
တြ႔ၾကံဳလာလ်ွင္ေလာဘUီးစီးေသာAကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔ၿဖစ္လာၿပန္သည္။ထိုကဲ့သ ို႔ၿဖစ္ရၿခင္း
သည ္I႒ာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း၊ Aနိ႒ာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း၊ငါငါ့Uစၥာဟုစြဲလမ္းေသာ တဏွာ၊ မာန၊
ဒိ႒ိတို႔ကစိတ္ကိုလႊမ္းမိုးAုပ္ခ်ဳပ္ေနၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္AႏၶပုထုဇU္တို႔၏စိတ္သည္ၿဖစ္
တိုင္းၿဖစ္တိုင္းတြင္တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိတို႔၏လြမ္းမိုးမႈမွမလြတ္ၿမာက္ေပ။
ဆိုလိုသည္မွာတဏွာ၊မာန၊ဒိ႒ိတို႔လႊမ္းမိုးခံရေသာစိတ္သည္
သႆတဒိ႒ိAစြန္းႏွင့္Uေစၦဒဒိ႒ိAစြန္းႏွစ္ပါးသို႔က်ေရာက္ကာI႒ာ႐ုံႏွင့္ေတြ႔ၾကံဳရလ်ွင္ဆက္ကာဆက္
ကာရယူလိုေသာေလာဘ၊ရ႐ွိဆဲAာ႐ံု၌ကပ္ၿငိမႈရာဂ၊ရ႐ွိေAာင္ၿပဳလုပ္မႈသခၤါရ၊Aနိ႒ာ႐ုံႏွင့္ေတြ႔ၾကံဳရ
လ်ွင္သည္းမခံနိုင္မႈေဒါသ၊ထိုAနန႒ာ႐ုံကိုမလိုခ်င္မႈAစားထိုးI႒ာ႐ံုAလို႐ွိမႈေလာဘၿဖစ္ေAာင္ဖန္
တီးမႈသခၤါရတို႔ၿဖစ္ၾကရသည္။ထိုသို႔ၿဖစ္ရၿခင္းမွာနာမ္႐ုပ္သဘာ၀ကိုAမွန္Aတိုင္းမသိၿမင္ေသာေမာဟ(
ေခၚ)A၀ိဇၨာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ထိုA၀ိဇၨာႏွင့္Aထက္ေဖာ္ၿပပါတဏွာတို႔သည္စိတ္ၿဖစ္တိုင္းUီးစီးၿပီးသား
ၿဖစ္ေနသည္ကိုသတိၿပဳရမည္။
ထိုA၀ိဇၨာႏွင့္တဏွာႏွစ္ပါးလႊမ္းမိုးခံထားရသၿဖင့္သိတိုင္း
သိတိုင္းေသာစိတ္၌မ႐ွိပညတ္ဖံုးAုပ္ခံထားရသည္ၿဖစ္ေနသည္။ထို႔ေၾကာင့္ဓာတ္ေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ
သေဘာသက္သက္ကိုပင္သေဘာAတိုင္းAၿမင္ဘဲ ေပါင္၊ ေၿခဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပူတယ္၊
တင္းတယ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ပညတ္ႏွင့္ယွU္ေသာစိတ္သည္မဖန္တီးရဘဲAလိုလိုပင္ၿဖစ္ေပၚလာရၿခင္
းၿဖစ္သည္။
ႏွာသီ၀ထိခ်က္၌သမာဓိၿမဲေAာင္ထူေထာင္ေနရင္း
ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈထင္႐ွားလာေသာAခါစိတ္သည္ႏွာသီး၀ထိခ်က္Aာ႐ံုမွဓာတ္ၾကီး
ေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈAနိ႒ာ႐ံုသို႔ေရာက္႐ွိသြားၿပီးငါ႔ေပါင္၊ငါ့ေၿခေထာက္၊ငါပူတယ္၊
ငါကိုက္တယ္စေသာမ႐ွိပညတ္Aာ႐ံုကိုA႐ွိထင္စြဲ၍Aာ႐ံုၿပဳသည့္စိတ္မ်ားဖန္တီးစရာမလိုဘဲAလိုလို

ေပၚလာသည္။ထိုပညတ္Aာ႐ံုၿပဳသိစိတ္မ်ားေၾကာင့္သည္းမခံႏိုင္ေသာစိတ္၊မခံစားခ်င္ေသာစိတ္၊သက္
သာလိုေသာစိတ္တို႔Aက်ိဳးတရားAၿဖစ္ေပၚလာသည္။ထိုမွတဖန္လႈပ္ဘုိ႔ၿပင္ဘို႔ၾကံစည္ေသာစိတ္၊လႈပ္
ၿဖစ္ေAာင္ၿပဳလုပ္ေသာစိတ္စေသာကိေလသာေစတနာ၊သခၤါရစိတ္မ်ားသည္ထပ္ဆင့္ေပၚလာရသည္။
Aနိ႒ာ႐ံုမွလတ
ြ ္ရာAာနာပါနႏွာသီး၀ထိခ်က္I႒ာ႐ံု၌တဖက္သတ္တြယ္ကပ္ခ်င္ေသာစိတ္မ်ားလည္းေ
ပၚလာပါသည္။ထိုAက်ိဳးAက်ိဳးဆက္တရားတို႔ၿဖစ္ေပၚလာရၿခင္းမွာA၀ိဇၨာAေၾကာင္းခံေသာတ
ဏွာ၏AၿပဳAမူသေကၤတမ်ားပင္ၿဖစ္သည္။ထိုA၀ိဇၨာႏွင့္တဏွာၿဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္Aမ်ွယွU္ယွU္ဘ
က္ကိေလသာနီ၀ရဏAကုသိုလ္မ်ားစိတ္၌ယွU္တြဲလာၾကသည္။
Aာနာပါနႏွာသီ၀ထိခ်က္၌သမာဓိကိုစတင္ထူေထာင္ေနေသာ္လည္း
ထိုသမာဓိသည္ပရမတ္႐ုပ္နာမ္တို႔ကိုၿမင္ႏိုင္စြမ္းသည့္သမာဓိမဟုတ္ေသးဘဲတဏွာ၊မာန၊ဒိ႒ိတို႔ေခတၱ
တဒဂၤမ်ွသာၿငိမ္းေန႐ံုမ်ွ႐ွိေသးသည္။ထို႔ေၾကာင့္ပင္ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာ
ၿပင္းထန္လာေသာAခါတြင္Aထက္ေဖာ္ၿပခဲ့ၿပီးေသာတဏွာ၊မာန၊ဒိ႒ိတို႔၏AၿပဳAမူၿဖစ္သည့္Aႏၶပုထုဇ
U္တို႔၏စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားေပၚလာၿခင္းတို႔ၿဖစ္သည္။
ဤက်င့္စU္၌ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈာကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာAနိ႒ာ႐ံုကို
သက္သာရာရေAာင္Iရိယာပုတ္ကိုၿပဳၿပင္မေ႐ႊ႔ေပးၿခင္း၊သက္သာလိုေသာAလိုဆႏၵၿဖင့္Aာနာပါနႏွာ
သီး၀ထိခ်က္Aာ႐ံု၌တဖက္သတ္Aသိကပ္ထားလိုၿခင္းစေသာAစြန္းၿငိသည့္စိတ္မ်ားသည္တဏွာ၊မာ
န၊ဒိ႒ိတို႔၏ခ်ယ္လွယ္မႈကိုခံရေသာAႏၶပုထုဇU္တို႔၏AၿပဳAမူဓေလ့စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားပင္ၿဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ဤသုခစြန္း၊ဒုကၡစြန္းေဘာင္ခ်ိန္က်င့္စU္AရAာနာပါနႏွာ
သီး၀ထိခ်က္I႒ာ႐ံု၌ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာမွလြတ္လိုေသာတဏွာၿဖင့္တဖက္သတ္ကပ္ၿငိလ်ွင္လည္း
တဏွာ၊မာန၊ဒိ႒ိတိုးပြားေၾကာင္းAက်င့္ၿဖစ္၍ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာAာ႐ုံ၌တဖက္သတ္ကပ္ေနလ်ွင္
လည္းAတၱသညာကင္းဆိတ္မႈမ႐ွိေသးသၿဖင့္သကၠာယဒိ႒ိတိုးပြားေၾကာင္းAက်င့္ပင္ၿဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ႏွာသီး၀ထိခ်က္Aာ႐ုံ၌(ေလာဘနိယAာ႐ံု)ႏွင့္ဓာတ္ေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈကာယိကဒုကၡေ၀ဒ
နာAာ႐ံု(ေဒါသနိယAာ႐ံု)Aစြန္းႏွစ္ပါးတို႔မွလြတ္ေAာင္(၀ါ)Aတၱသညာႏွင့္ယွU္ေသာAာ႐ံုAေၾကာင္
းခံ၍တဏွာ၊မာန၊ဒိ႒ိလြမ္းမိုးAုပ္ခ်ဳပ္မႈမွလတ
ြ ္ေAာင္စိတ္ကို႐ုန္းထြက္ေစေသာက်င့္စU္ၿဖစ္သည္။စိတ္
ကိုတဏွာမွလြတ္ေAာင္႐ုန္းထြက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။
ဤေနရာ၌စိတ္ဟူသည္Aာ႐ုံႏွင့္ကင္း၍မၿဖစ္ႏိုင္ရကားဘယ္သို႔လ်ွင္Aစြန္းႏွစ္ဘက္Aာ႐ုံမွလြ
တ္ေAာင္လုပ္ရမည္နည္းဟူမူထိုAစြန္းႏွစ္ပါးသည္ပင္လ်ွင္စိတ္၏မွီရာAာ႐ံုၿဖစ္ပါသည္။ထိုAာ႐ံုႏွစ္ခု
၌စိတ္Aသိကိုမ်ွတေAာင္သတိ၊ဉာဏ္၊ပညာတို႔ၿဖင့္ေၾကာင့္ၾကစိုက္Aားထုတ္ေနၿခင္းသည္ပင္
Aစြန္းAာ႐ံုႏွစ္ဖက္မွစိတ္ကိုလြတ္ေAာင္ၿပဳလုပ္ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ထိုကဲ့သို႔ၿပဳလုပ္ေနၿခင္းသည္ပင္လ်ွင္
စိတ္၌တဏွာ၊မာန၊ဒိ႒ိစေသာAကုသိုလ္ေစတသိက္မ်ားတၿဖည္းၿဖည္းေခါင္းပါးလာကာသတိ၊ဉာဏ္၊
ပညာစေသာကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔စိတ္၌တၿဖည္းၿဖည္းAားေကာင္းလာပါလိမ့္သတိ၊ဉာဏ္၊ပညာစေ
သာကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔ကစိတ္ကိုAာ႐ုံႏွစ္ခု၌Aသိမ်ွတေAာင္ထားသည့္Aခါတဏွာ၊မာန၊ဒိ႒ိ

တို႔ကလည္းAာ႐ံုတခုခုဘက္သို႔စိတ္ကိုဆြဲေနလိမ့္မည္။Aာ႐ံုႏွစ္ခုကိုတၿပိဳင္တည္းကဲ့သို႔သိေAာင္သ
တိထားက်င့္ရမည္။သို႔မွသာနီ၀ရဏကိေလသာတို႔ၾကား၀င္ေႏွာက္ယွက္ခြင့္မ႐ွိဘဲသမာဓိကစိတ္ကိုၿမဲၿမံ
စြာAုပ္ခ်ဳပ္ေနရာယူႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ကုသိုလ္ေစတသိက္ႏွင့္ Aကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔သည္
Aားႀကီးရာက Aားနည္းရာကို ဖယ္ခြာ၍ Aျပန္Aလွန္တိုက္ခိုက္လ်က္စိတ္ကို Aုပ္ခ်ဳပ္ေနရာယူသည့္
သေဘာရွိသည္။
ေဗာဓိပကၡိယ(၃၇) ပါးတြင္ ပါ၀င္ေသာ Iေႁႏၵငါးပါး၊ ဗိုလ္ငါးပါး၊
သမၼပၸဓာန္လံု႔လ ၀ီရိယတို႔သည္ စိတ္၌Aကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔ ကပ္ေရာက္ခြင့္မရေAာင္
ေဘာင္ခ်ိန္ေနျခင္းျဖင့္ပယ္ထုတ္ေပးၾကသည္။ တနည္းAားျဖင့္ ဆိုရပါမူ ထုိေဗာဓိပကၡိယ(၃၇)ပါး
ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ နီ၀ရဏ စေသာ Aကုသိုလ္တရားတို႔ကို ေလာင္ၿမိဳက္ေနျခင္း
သေဘာရွိေသာေၾကာင့္ စ်ာန္ဟုေခၚသည္။
သတိ၊ဉာဏ္၊ပညာစေသာ ကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔က စိတ္ကိုေနရာယူ
Aုပ္ခ်ဳပ္ထားသျဖင့္Aကုသိုလ္ေစတသိက္ တုိ႔သည္ စိတ္၌ေနရာယူAုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မရေတာ့သျဖင့္
ထပ္မံေနရာယူ Aုပ္ခ်ဳပ္မႈကို စြန္႔လႊတ္လိုက္သည္။ ကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔ခိုင္ၿမဲမႈရသြားေသာAခါ
Aကုသိုလ္ေဇာစိတ္မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလ်က္ ဘ၀င္က်သြားသည္။ ထိုသေဘာကို
ရွင္းျပရလွ်င္...
ဒူရဂၤမံ Eကစာရံ၊ Aသရီရံ ဂုဟာသယံ။
ေယ စိတၱံ သံယေမႆႏၲိ၊ ေမာကၡႏၲိ မာရဗႏၶနာ။
(ဓမၼပဒ ပါဠိေတာ္)
Aစရွိေသာ (ဓမၼပဒ) ေဒသနာေတာ္ႏွင့္Aညီ ႏွာသီး၀ထိခ်က္Aာ႐ံုႏွင့္
ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာထင္ရွားရာ Aာ႐ံုသို႔စိတ္သည္ တလွည့္စီ ေျပးသြားေနဘိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။
ထိုကဲ့သို႔ တည္ၾကည္မႈမရွိ Aာ႐ံုAမ်ဳိးမ်ဳိးသို႔ ေျပးသြားတုန္လႈပ္ေနေသာစိတ္သည္ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိ
ဟူေသာ ကိေလသာမာရ္ေႏွာင္ဖြဲ႔ခံထားရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိ
တို႔ႏွင့္Aာ႐ံုAမ်ဳိးမ်ဳိးသို႔ မရပ္မနားေျပးလႊား က်က္စားေနေသာ ထိုစိတ္ကို နိဗၺာန္ကို Aလုိရွိေသာ
ေယာဂီပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ေဗာဓိပကၡယ(၃၇) ပါးတို႔ျဖင့္ ေဘာင္ခ်ိန္ကိုက္
က်င့္လိုက္၍ေဘာင္ခ်ိန္ကိုက္ေသာAခါ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိ စေသာကိေလသာမာရ္၏ Aေႏွာင္Aဖြဲ႕မွ
လြတ္ကာ စိတ္သည္Aထူးထူးေသာပညတ္Aာ႐ံုသို႔ မေျပးသြားေတာ့ဘဲ ၿငိမ္းလ်က္
ဘ၀င္က်ကာတခုတည္းေသာ(ဘ၀င္Aၾကည္) ပရမတ္Aာ႐ုံ၌သာ သတိ၊ဉာဏ္၊ပညာတို႔ျဖင့္
တည္ေနေတာ့သည္။ ထိုစိတ္ကို မာရ္မင္း၏ Aေႏွာင္Aဖြဲ႔မွ (တဒဂၤ ၊ ၀ိကၡမၻန Aားျဖင့္)
လြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ဟုေခၚသည္။
မွတ္ခ်က္။

။ ဤ၌ စိတ္သည္ တဏွာမွ တဒဂၤ၊ ၀ိကၡမၻန လြတ္ေျမာက္သျဖင့္ (ဒိ႒ိ

၀ိစိကိစာၦကိေလသာတို႔မွ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသျဖင့္) Aပါယ္ေလးပါး ဒုဂၢတိခႏၶာကို ဆက္စပ္ေပးတတ္ေသာ

၀ါနတဏွာမွလြတ္ေျမာက္မႈေၾကာင့္ Aပါယ္ဒုဂၢတိေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း တဒဂၤ ၀ိကၡမၻန နိဗၺာန္သို႔
ဆိုက္ေရာက္သည္ကိုေမာကၡႏၲိမာရဗႏၶနာဟုသဒိသူပစာAားၿဖင့္သံုးႏႈန္းထားပါသည္္။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ၿဖတ္သံုးၿဖတ္သေဘာတရား။

။ေဘာင္ခ်ိန္ကိုက္၍ A၀င္က်

ၿပီးသည့္ေနာက ္ရ႐ွိေသာသတိ၊ဉာဏ္၊ပညာတို႔ႏွင့္ယွU္ေသာသမာဓိသည္၀ိပႆနာသမာဓိAၿဖစ္
ေၿပာင္းလြဲၿပီးေဖာက္ၿပန္မႈသေဘာသက္သက္(႐ုပ္)Aာ႐ုံသို႔ေၿပးညြတ္ေသာမေနာသမၹႆ၊ေ၀
ဒနာ(နာမ္)တို႔ကို႐ႈၿမင္ႏိုင္စြမ္း႐ွိသာြ းၿပီၿဖစ္သည္။
(၁)ထိုကဲ့သို႔ပစၥပၸန္ခံစားမႈသေဘာေ၀ဒနာ(နာမ္ဓာတ္)ကိုေ၀ဒနာAတိုင္းစင္ၾကယ္စြာသိသၿဖင့္ေ၀ဒနာ
(နာမ္ဓာတ္)ကိုေ၀ဒနာAတိုင္းစင္ၾကယ္စြာသိသၿဖင့္ေ၀ဒနာတြင္ရပ္ကာတဏွာကင္းၿပတ္သည္။ထိုA
ေၾကာင္းတဏွာခ်ဳပ္ၿခင္းေၾကာင့္ဒုဂၢတိဘံုသို႔ေရာက္ေစတတ္သည့္၀ီတိကၠမကိေလသာေစတနာသခၤါရ
တို႔ခ်ဳပ္သည္။
(၂)၎ေစတနာသခၤါရတို႔ခ်ဳပ္သၿဖင့္Aပါယ္ပဋိသေႏၶ၀ိညာဏ္ခ်ဳပ္သည္။Aဆိုပါတဏွာခ်ဳပ္ၿခင္းေၾကာင့္
ပညတ္ႏွင့္ယွU္ေသာUပါဒါန္ခ်ဳပ္သည္။
(၃)၎Uပါဒါန္ခ်ဳပ္ၿခင္းေၾကာင့္Aပါယ္ဒုဂၢတိဘ၀ဇာတိခ်ဳပ္သည္။ေဖာက္ၿပန္မႈပရမတ္႐ုပ္၏သေဘာကို
သေဘာAတိုင္းသိၿမင္သၿဖင့္ေၿမႊေလးေကာင္၏Aဆိပ္ႏွင့္တူေသာဓာတ္ၾကီးေလးပါးႏွိပ္စက္မႈဂဟ
ကိုက္ၿခင္းမွလည္းလြတ္သည္။ေဒါမနႆစိတ္ခ်ဳပ္သည္။႐ုပ္ေဖာက္ၿပန္ႏွိပ္စက္မႈ႐ွိေနလ်က္႐ႈဆဲမွာပင္
ေဖာက္ၿပန္ေနသည္ဟု႐ုပ္ပရမတ္သေဘာသက္သက္ကိုသာသိ၍ပူသည္ဟူ၍သိေသာစိတ္၊တင္းသည္
ဟူ၍သိေသာစိတ္၊နာတယ္ဟူ၍သိေသာစိတ္တို႔ႏွင့္သက္သာလိုေသာေလာဘစိတ္၊မခံႏိုင္ဘူးဟူေသာ
ေဒါသစိတ္၊ေၿခ၊လက္၊ကိုယ္၊ေခါင္းစေသာဒိ႒ိစိတ္ထိုAခ်ိန္တင
ြ ္ၿဖစ္မလာေတာ့ပါ။ၿဖစ္စရာမ႐ွိ၍ပ်က္စရာ
လည္းမ႐ွိေတာ့သၿဖင့္ဆိုခဲ့ၿပီးတဏွာ၊ မာန၊ဒိ႒ိစိတ္တို႔သည္ၿဖစ္ပ်က္ဆံုးေနေတာ့သည္။သို႔ေသာ္A႐ႈ
ဉာဏ္စိတ္ႏွင့္A႐ႈခံပရမတ္႐ုပ္နာမ္တို႔သည္ကားၿဖစ္ပ်က္AစU္တန္းႏွင့္႐ွိေနေသးသည္။ထိုAခ်ိန္၌A
က်ိဳးတရားUပါဒါနကၡႏၶာကၿဖစ္ပ်က္မဆံုးပါ။Aေၾကာင္းတရားUပါဒါန္ႏွင့္တကြၿဖစ္ေသာUပါဒါနကၡႏၶာခ်ဳပ္
ဆံုးသြားသည္။
ပညတ္ပရမတ္ခြဲပံု။

။ တဏွာ၊မာန၊ဒိ႒ိတို႔ႏွင့္ယွU္ေနေသာ

စိတ္သည္ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္ေနမႈသေဘာသက္သက္ကိုပင္သေဘာAတိုင္းမသိမၿမင္ႏိုင္ဘဲ
ေပါင္၊ေၿခေထာက္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ပူတယ္၊ထံုတယ္၊ကိုက္တယ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ပထ၀ီ၊Aာေပါ၊ေ
တေဇာဟူ၍လည္းေကာင္း၊A၀ိဇၨာမာန၊၀ိဇၨာမာနပညတ္ႏွစ္မ်ိဳးၿဖင့္သိကာကိေလသာစိတ္မ်ားၿဖစ္ၾကရ
သည္
ယခုက်င့္စU္Aတိုင္းက်င့္၍တဏွာ၊မာန၊ဒိ႒ိစသည့္Aကုသိုလ္ကင္းစင္ေသာစိတၱ၀ိသုဒၶိၿဖစ္
ေသာစိတ္ၿဖင့္႐ုပ္ကိုAာ႐ံုၿပဳရာတြင္ေပါင္ဘဲေၿခေထာက္ဘဲစသည္ၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ပူတယ္တင္းတယ္
မာတယ္ေပ်ာ့တယ္စသည္ၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ပထ၀ီ၊Aာေပါ၊ေတေဇာ၊၀ါေယာဟူ၍လည္းေကာင္း၊
ပညတ္ႏွင့္ယွU္ေသာAသိစိတ္မ်ားAလိုလိုၿဖစ္မလာေတာ့ဘဲေဖာက္ၿပန္ေနမႈ႐ုပ္၏သဘာ၀သက္သက္
ကိုသာသိၿမင္ကာမ်ွသိေနေတာ့သည္။၎ေဖာက္ၿပန္မႈပရမတၱ႐ုပ္၏သဘာ၀ေဖာ္ၿပမႈကို႐ႈၿမင္ရာ၌

ေဖာက္ၿပန္တယ္ဟုသညာမေပးေပ။သို႔ေသာ္ေဖာက္ၿပန္မႈသဘာ၀လကၡဏာၿမင္ရမႈကိုစာဖတ္သူေယာ
ဂီမ်ားနားလည္ေစရန္Aတြက္ေဖာက္ၿပန္တယ္ဟုပညတ္သံုးေဖာ္ၿပထားၿခင္းၿဖစ္သည္။
ဆိုလိုသည္မွာပညတ္ခြာရာ၌နာဖူး၊မွတ္ဖူး၊ၾကားဖူးေသာသုတမယ
ဉာဏ္ၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ၾကံစည္ေတြးေတာဆံုးၿဖတ္မႈစိႏၱာမယဉာဏ္ၿဖင့္လည္းေကာင္းမခြာႏိုင္ေပ။မ႐ွိပ
ညတ္ကိုA႐ွိထင္စြဲထားေသာတဏွာ၊မာန၊ဒိ႒ိတို႔ကိုသမာဓိ(သို႔)စ်ာန္တို႔ၿဖင့္စိတ္၌ဖယ္ခြာမွသာလ်ွင္ပရ
မတ္Aာ႐ုံ၌စိတ္ကိုေ႐ွ႔႐ႈႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။Aရင္းလဲAဖ်ားထင္းၿဖစ္သကဲ့သို႔တည္း။႐ွိပရမတ္ကိုAမွန္
သိေသာAခါမ႐ွိပညတ္မ်ားAလိုလိုကာြ ၿပီးသားၿဖစ္ေနသည္။ထိုကဲ့သို႔ပရမတ္ကိုေ႐ွ႔႐ႈႏိုင္ရန္စိတ္၌ဖံုးAု
ပ္ထားေသာနီ၀ရဏတရားတို႔ကိုသီလမဂၢင္သမာဓိမဂၢင္ဟူေသာမဂၢင္တို႔ၿဖင့္ကြာေစၿပီးမွသာလ်ွင္
ပညာမဂၢင္သို႔ေရာက္၍Aမွန္႐ွိပရမတ္႐ုပ္နာမ္တို႔ကိုသိၿမင္ကာမ႐ွိပညတ္မ်ားကြာမည္ၿဖစ္သည္။
ဤက်င့္စU္သည္ဖံုးAုပ္ထားေသာနီ၀ရဏတို႔ကိုစိတ္မွဖယ္ခြာလ်ွက္
စိတၱ၀ိသုဒၶိၿဖစ္ေသာAခါပညတ္ကင္းကြာ၍ပရမတ္႐ုပ္နာမ္တို႔၏သဘာ၀Aမွန္ကိုသိၿမင္ႏိုင္ေသာဓမၼစ
ကၡဳပြင့္၍၀ိပႆနာဉာဏ္လည္းေပၚေစေသာက်င့္စU္ၿဖစ္သည္။ဤက်င့္စU္၌မူလIရိယာပုတ္ကိုဖ်က္၍
ေနာက္တဖန္ၿပန္ၿမင္လိုလ်ွင္တဏွာ၊မာန၊ဒိ႒ိတို႔ကိုေဘာင္ခ်ိန္က်င့္စU္ႏွင့္တဖန္ၿပန္၍ပယ္ခြာရသည္။A
ေလ့Aက်င့္မ်ား၍၀သီေဘာ္Aားေကာင္းလာပါကထိုေဘာင္ခ်ိန္သမာဓိကိုAလြယ္တကူထူေထာင္ႏိုင္
သည့္Iရိယာပုတ္ေလးပါးလံုး၌ပရမတ္႐ုပ္နာမ္တို႔ကို႐ႈၿမင္ႏိုင္သည္။ဤက်င့္စU္ၿဖင့္႕ရ႐ွိAေၿခခံလာေ
သာသမာဓိA႐ႈဉာဏ္သည္(၀ိပႆနာသမာဓိ)ေဖာက္ၿပန္မႈသေဘာ(႐ုပ္)ေဖာက္ၿပန္ရာသို႔ညြတ္တတ္
ေသာမေနာသမၹႆ(နာမ္)ဟူ၍႐ုပ္နာမ္တစံု၊ေဖာက္ၿပန္မႈသေဘာ(႐ုပ္)ထိုေဖာက္ၿပန္မႈသေဘာကိုခံစား
ကာမ်ွၿဖစ္ေသာမေနာ၌ၿဖစ္ေသာေ၀ဒနာ(နာမ္)ဟူ၍႐ုပ္နာမ္တစံု၊ထို႐ုပ္နာမ္ႏွစ္စံုကို႐ႈၿမင္ႏိုင္သည္။
၁။ဤက်င့္စU္တြင္Aာနာပါနသမာဓိခ်ိန္ခြင္ထက္၌AာနာပါနA႐ွဴA႐ႈိက္ကိုပကတိထက
ြ ္ေလ၀င္ေလ
ထက္ႏွစ္ဆ(သို႔)သံုးဆ႐ွဴ႐ႈိက္ၿခင္း
၂။သတိသည္ႏွာသီး၀ထိခ်က္ႏွင့္ေ၀ဒနာကိုတၿပိဳင္တည္းမ်ွထားၿခင္း
၃။ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈႏွင့္ႏွာသီး၀ထိခ်က္ဟူ၍ကမၼ႒ာန္းႏွစ္ခုၿပိဳင္ထားၿခင္း
ဒိ႒ိ၀ိသုဒၶိဉာဏ္ၿဖစ္ရန္သီလ၀ိသုဒၶိ၊စိတၱ၀ိသုဒၶိက်င့္စU္တက္ပံု၌က်င့္စU္ၾကမ္းသည္ဟုယူဆ
ေသာ္မသင့္။က်င့္နည္းမွန္ဘုိ႔ႏွင့္ဒိ႒ိ၀ိသုဒၶိဉာဏ္ၿဖစ္ဘို႔ပဓာနၿဖစ္သည္။သူ႔နည္းႏွင့္သူႏုၿခင္း၊ၾကမ္းၿခင္း
ကြာၿခားသည္။ပရမတ္႐ုပ္နာမ္တို႔
၏သေဘာကိုAမွန္ၿမင္ႏိုင္ေသာA႐ႈဉာဏ္ရ႐ွိေသာAခါၾကမ္း
ၿခင္း၊ႏုၿခင္းဟူ၍မ႐ွိေတာ့ပါ။ထို႔ေၾကာင့္Aာနာပါနသမာဓိခ်ိန္ခြင္ဘက္၌ခႏၶာAိမ္ကိုမလႈပ္မၿပင္ေပးရဘဲ
Aခ်ိန္ၾကာၾကာထိုင္သၿဖင့္႐ုပ္ေဖာက္ၿပန္မႈၾကမ္းၿခင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ၿပင္းထန္သည့္ၾကမ္းတမ္း
သည့္Aက်င့္ဟူ၍Aေၿခခံသီလ၀ိသုဒၶိ၊စိတၱ၀ိသုဒၶိ(၀ါ)သီလမဂၢင္၊သ
မာဓိမဂၢင္Aခန္း၌Aၿငင္းပြားေနဘို႔မလိုေပ။Aကယ္၍ထိုကဲ့သို႔ၿပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းစြာက်င့္သၿဖင့္တရား
လမ္းေၾကာင္းမမွန္ဘူးဆိုလ်ွင္ဒိ႒ိ၀ိသုဒၶိ(ေခၚ)ပရမတ္႐ုပ္နာမ္ကိုၿမင္ႏိုင္မွာမဟုတ္ေပ။ယခုမူထိုကဲ့သို႔ေ

သာေဘာင္ခ်ိန္နည္းAက်င့္ၿဖင့္လက္ေတြ႔က်က်နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာက်င့္ေသာAခါၿပဆိုခဲ့ၿပီးပရမတ္႐ု
ပ္
နာမ္ႏွစ္စံုတို႔ကိုပိုင္းၿခားစြာၿမင္၍ေဖာ္ထုတ္ေရးသားၿခင္းၿဖစ္သည္။
ဤေဘာင္ခ်ိန္နည္းစနစ္က်င့္စU္Aမွန္သည္၀ီရိယAဓိကထား၍
က်င့္ရေသာေၾကာင့္၀ီရိယဓိကက်င့္စU္ဟူ၍မွတ္ပါ။ထိုက်င့္စU္ကိုက်င့္ေသာေယာဂီသည္Aခ်ိန္နာရီကို
သတ္မွတ္၍မထားဘဲေဘာင္ခ်ိန္ကိုက္မႈကိုသာAဓိကထားက်င့္ရမည္။ယခုက်င့္စU္သည္Aၿမင္တြင္ၿပင္
းထန္သည္ဟုထင္ရေသာ္လည္းၾကိဳးစားမႈ႐ွိလ်ွင္႐ွိသေလာက္Aခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ဒိ႒ိ၀ိသုဒၶိစခန္းကိုတက္
လွမ္းႏိုင္ကာပရမတ္႐ုပ္နာမ္တို႔ကို႐ႈၿမင္ႏိုင္ပါသည္။ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈကိုAရင္းခံ၍ဆင္းရဲေ
နမည္။ေဘးAၿမင္၌ထင္ရေသာ္လည္းလက္ေတြ႔က်က်သဒၶါ၊ဆႏၵ၊၀ီရိယတို႔ၿဖင့္က်င့္၍ေဘာင္ခ်ိန္ကိုက္
လာသည္ႏွင့္မ်ွ(၀ါ)I႒ာ႐ုံAနိ႒ာ႐ုံတို႔၌Aသိမ်ွတလာသည္ႏွင့္Aမ်ွဆင္းရဲမႈေခါင္းပါးလာကာခ်မ္းသာမႈ
ရ႐ွိလာမည္ၿဖစ္သည္။Aဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္စိတ္၌သာလ်ွင္ကိေလသာႏွင့္တကြေသာ
ဆင္းရဲ၊ခ်မ္းသာၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။က်င့္စU္ဒုတိယပိုင္းကိုဆက္လက္က်င့္ပါ။
မွတ္ခ်ုက္။

။ ဤက်င့္စU္Aတိုင္း ႐ုပ္နာမ္တို႔ကို ႐ႈျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း နီ၀ရဏမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္

ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာမွေဒါမနႆတဏွ A႐ႈဉာဏ္Aခိုက္၌ခ်ဳပ္ေနေသာ္လည္း မခိုင္ၿမဲေသးပါ။
A႐ႈဉာဏ္ ကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္သည့္ ေဒါမနႆတဏွာႏွင့္ယွU္ေသာ Aကုသိုလ္ေဇာမ်ား
Aၿပီးတိုင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစလိုပါက ေနာက္ေရးသားေဖၚျပမည့္ စိတၱသတိပ႒ာန္Aေျခခံက်င့္စU္ျဖင့္
Aျမစ္ျဖတ္ထုတ္ႏိုင္သည္။
Aာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္ႏွင့္ဆက္စပ္ပံု။

။ Aထက္ပါက်င့္စU္ကို Aာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္ျဖင့္

ကိုက္ညႇိျပရေသာ္ဓာတ္ႀကီးေလးပါးေဖာက္ျပန္ရာတဘက္တည္းသို႔စိတ္ကိုေပါင္းလွ်င္ေႁမြႀကီး
ေလးေကာင္Aကိုက္ခံရမည္။ ထုိAခါ ငါခႏၶာကိုယ္ဘဲ ပူတယ္၊ တင္းတယ္၊ လႈပ္မယ္၊ မမယ္၊
ေ႐ႊ႕မယ္ဟူေသာ တဏွာ၊မာန၊ ဒိ႒ိ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ မရွိပညတ္ကို
Aာ႐ံုျပဳသည့္ဒိ႒ိျဖင့္စြဲယူAပ္ေသာ
- ငါ့ေပါင္ ငါ့ေျခ ပူ ၊ တင္း ၊ ထံု ၊ က်င္ ႐ုပ္ဟူေသာ ႐ူပုပါဒါနကၡႏၶာ
- ပူတယ္ ၊ တင္းတယ္ ၊ ေတာင့္တယ္ ဟု Aမည္သညာေပးေသာ သညဳပါဒါနကၡႏၶာ
- ထုိပညတ္Aာ႐ံုကို Aာ႐ံုျပဳခံစားေသာ ေ၀ဒႏုပါဒါနကၡႏၶာ
- ထုိုပညတ္Aာ႐ံုကို ၫြတ္ျခင္း လႈပ္မယ္ ၊ ျပင္မယ္ စသည္ျဖင့္ႏွလံုးသြင္းႀကံစည္ျခင္း ၊ ျပဳျပင္ေပးျခင္း
စသည္တို႔သည္
သခၤါ႐ုပါဒါနကၡႏၶာ
- ထိုပညတ္Aာ႐ံုမ်ားကို သိေနေသာစိတ္သည္ ၀ိညာဏုပါဒါနကၡႏၶာ
ထိုUပါဒါနကၡႏၶာ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ မင္းခ်င္းငါးေယာက္Aသတ္ခံရျခင္းႏွင့္
တူသည္။ ႏွာသီး၀ထိခ်က္ I႒ာ႐ံုကို ကပ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ နႏၵီရာဂတည္းဟူေသာ Aတြင္းလူယံု
လူသတ္သမား၏ Aသတ္ခံရျခင္းႏွင့္တူသည္။

ေဘာင္ခ်ိန္နည္းျဖင့္ သတိ ၊ သမာဓိ ဟူေသာ Uပစာရသမာဓိ
(သို႔) Aပၸနာသမာဓိသို႔စိတ္ကိုေရာက္ေAာင္ပို႔ေနျခင္းသည္Aထက္ပါေႁမြေလးေကာင္၊
မင္းခ်င္းငါးေယာက္၊ Aတြင္းလူယံုလူသတ္သမားတို႔မွ လြတ္ရာသို႔ “ဖေနာင့္ႏွင့္ တင္ပါး
တသားတည္းက်ေAာင္ေျပးေနဘိသကဲ့သို႔”ေျပးေနျခင္းျဖစ္သည္။
Aကုသိုလ္ေဇာ Aလ်င္ျပ၍ ဘ၀င္က်သြားျခင္းသည္ Aထက္ပါရန္သူသံုးမ်ဳိးတို႔
မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ထိုရန္သူသံုးမ်ဳိးတို႔က စိတ္ကို စြန္႔လႊတ္လက္ေျမာက္A႐ႈံးေပးလိုက္ျခင္းႏွင့္တူသည္။
Eကဂၢတာသမာဓိစိတ္သည္ ဆိုခဲ့ၿပီးပရမတ္႐ုပ္နာမ္ႏွစ္စံု Aာ႐ံု၌ တည္ေနျခင္းသည္
ရန္သူသံုးမ်ဳိးမွ လြတ္ေျမာက္ရာ နယ္ေျမ၌ တည္ေနျခင္းႏွင့္တူသည္။ ယခု႐ႈျမင္ၿပီးခဲ႔ေသာ ႐ုပ္ပရမတ္
ေဖာက္ျပန္မႈ ၊ နာမ္ပရမတ္ ၫႊတ္ခံစားမႈတို႔သည္Aက်ဳိးတရားA႐ႈခံမ်ားျဖစ္သည္။Aေၾကာင္းတရား
A႐ႈခံနာမ္႐ုပ္မ်ား ႐ႈရန္က်န္ေနေသးသည္။
မွတ္ခ်က္။

။ Aထက္ပါေဘာင္ခ်ိန္နည္းျဖင့္ က်င့္ေသာက်င့္စU္ကို Aားလံုးေဖၚျပထားေသာ္လည္း

(၉)ရက္Aဓိ႒ာန္Aတြင္း၌႐ုပ္နာမ္ျမင္သည္Aထိမေရာက္႐ွိပါ။၀ီရိယဓိကနည္းျဖစ္၍Aခ်ိန္မလံုေလာက္
သျဖင့္က်င့္နည္းသိရန္(၁)ရက္မွ်သာျပပါသည္။ဤနည္းျဖင့္က်င့္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ ေယာဂီမ်ား
က်င့္ႏိုင္ရန္ နည္းေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဘ၀င္ပိုင္းက်င့္စU္
သံုးသပ္ခ်က္။

။မူလAေျခခံAာနာပါနကမၼ႒ာန္းက်င့္စU္၌ဓာတ္ႀကီးေလးပါးေဖာက္ျပန္မႈAာ႐ံုသည္

ဒုကၡေ၀ဒနာကိုျဖစ္ေစ၍စိတ္သည္ခႏၶာAိမ္Iရိယာပုတ္ကိုလိုသလိုျပဳျပင္လိုေသာကာယသခၤါရေစ
တနာမ်ားျဖစ္ကာမေ႐ႊ႔ျပဳျပင္ေနသည္။ေရွ႕စိတ္ကျပဳျပင္လိုေသာစိတ္(ပရိယု႒ာနကိေလသာ)ေနာက္စိ
တ္ကIရိယာပုတ္ကိုျပဳျပင္ျဖစ္ေAာင္ျပဳျပင္မည့္စိတ္(၀ီတိကၠမကိေလသာ)မ်ားျဖစ္လာသည္။
ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္႐ုပ္နာမ္ေပၚ၌သကၠာယဒိ႒ိစြဲျခင္းေၾကာင့္ျပဳျပင္လိုေသာစိတ္ေဇာႏွင့္ကမၼဇ၀ါေယာ
တို႔ဆက္စပ္မႈျဖစ္ကာမေ႐ႊ႕ျပဳျပင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။႐ုပ္နာမ္ကိုလည္းပိုင္းျခားမျမင္ေသးသျဖင့္မလြတ္ေျမ
ာက္ေသးပါ။ေ၀ဒနာကိုမခြါႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ေ၀ဒနာျဖစ္ရျခင္းသည္႐ုပ္၏Aနိ႒ာ႐ံုႏွင့္
ခံစားမႈေ၀ဒနာတို႔ကိုဆက္စပ္ေပးေသာမေနာသမၹႆေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထိုမေနာသမၹႆသည္ဘ၀င္
မွျဖစ္ေပၚလာAာ႐ံုရွိရာကိုၫႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ထိုAခါဒုကၡေ၀ဒနာျဖစ္ေပၚလာ၍မခံစားျခင္ေသာစိတ္
မ်ားျဖစ္လာသည္။ႂကြက္မႏိုင္က်ီမီးႏွင့္႐ႈိ႕ဘိသကဲ့သို႔႐ုပ္နာမ္မျမင္ေသးကဘ၀င္ကိုတန
ြ ္း၍ျဖစ္ေပၚလာ
ေသာ မေနာသမၹႆမျဖစ္ေAာင္ ခြါမွသာလွ်င္ ဖႆခ်ဳပ္၍ေ၀ဒနာခ်ဳပ္ကာ
ဆင္းရဲျခင္းလည္းခ်ုဳပ္ရသည္။ ေ၀ဒနာကို တုိက္႐ိုက္ခြာေသာနည္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္
ေဇာစိတ္ႏွင့္ကမၼဇ၀ါေယာဆက္စပ္မႈကို ခြါျခင္းျဖင့္ မေနာသမၹႆခ်ဳပ္သည္။ ဤက်င့္စU္သည္
ဘ၀င္ကိုAရင္းခံ၍ကာယသခၤါရကိုျဖစ္ေစေသာေဇာစိတ္(ပရိယု႒ာနကိေလသာ)ႏွင့္ဘူတ႐ုပ္မွကမၼဇ၀ါ
ေယာကိုဆက္စပ္ေစမႈေနာက္စိတ္(၀ီတိကၠမကိေလသာ)ကိုစြန္႔လႊတ္ျခင္းျဖင့္Aဆက္ျပတ္ကာဘ၀င္က်
သြားၿပီးမေနာသမၹႆခ်ဳပ္သည္။ေ၀ဒနာခ်ဳပ္သည္။ဆင္းရဲခ်ဳပ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ေနာင္ၿဖစ္ေပၚလာမည့္

စိတ္တို႔သည္Iရိယာပုတ္ကိုၿပဳၿပင္လိုေသာေစတနာမ်ားခ်ဳပ္သည္။ဤနည္းၿဖင့္ေ၀ဒနာမွတဏွာကို
တဒဂၤ၊၀ိကၶမၻနAားၿဖင့္လတ
ြ ္သည္။ထိုAခါေယာဂီသည္မိမိက်မၼာေရးကိုယ္ခံAားေကာင္းပါကထိုင္ၿခင္း
Iရိယာပုတ္၌လည္းေကာင္း၊ေလ်ာင္းၿခင္းIရိယာပုတ္၌လည္းေကာင္း၊Aခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈမ႐ွိဘဲေနႏိုင္
သည္။ဆံၿခည္မ်ွင္မ်ွေလာက္ပင္ေ႐ြ႔လ်ားၿခင္းမ႐ွိေတာ့ပါ။ေသရမွာလည္းမေၾကာက္ေတာ့ပါ။႐ုပ္နာေန
သည္ကိုသိေသာ္လည္းဆင္းရဲၿခင္းမ႐ွိေတာ့ပါ။သမာပတ္၀င္စားမႈ၏Aေၿခခံက်င့္စU္ၿဖစ္သည္။ထိုက်င့္စ
U္ကိုရာႏႈန္းၿပည့္ေAာင္ၿမင္သည္။
ညႊတ္ကြင္းမိသမင္Uပမာ။

။ညႊတ္ကင
ြ ္းမိေသာသမင္သည္Aေၾကာင္းAက်ိဳးမဆင္ၿခင္ဘဲ

လြတ္လိုေသာစိတ္ႏွင့္သာ ႐ုန္းတတ္သည္။ ႐ုန္းေသာAခါညႊတ္ကြင္းပို၍တင္းလာၿပီး
သမင္၏႐ုန္းAားသည္ညႊတ္ကြင္းAင္Aားကိုၿဖစ္ေစသည္။႐ုန္းေလတင္းေလသာAဖတ္တင္သည္။
ညႊတ္ကြင္းတင္းAားေၾကာင့္AေရမွAသား၊AေၾကာထိေAာင္ၿပတ္ေတာ့သည္။စိတ္ေေဆာင္ေလဘ
၀င္တင္းေလ၊ေ၀ဒနာပိုၿငိေလၿဖစ္သၿဖင့္စိတ္Aလိုေဒါသႏွင့္႐ုန္းကန္ၿခင္းထက္စိတ္Aလိုေဒါသကိုပယ္၍
သည္းခံၿခင္း၊ခြင့္လႊတ္ၿခင္း၊မာန္ခ်ၿခင္း၊စိတ္Aားေလ်ာ့၍ဘ၀င္ေဇာခ်ကာလံုး၀စိတ္Aလိုကိုခြင့္လႊတ္
လိုက္ၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။
သားဆိုးသမီးဆိုးUပမာ။
။မိဘတို႔သည္သားသမီးတို႔ကိုခ်စ္ၿမဲဓမၼတာပင္တည္း။တခ်ိဳ႕သားသမီးတို႔သည္
Aခြင့္Aေရးယူၿပီးမိဘကိုသိကၡာက်၊ဂုဏ္ပ်က္၊စီးပြားပ်က္သည္Aထိရက္စက္တတ္သည္။မိဘတို႔သည္
ထိုသားဆိုးသမီးဆိုးမ်ားကိုသားသမီးAၿဖစ္မွလံုး၀စြန္႔လႊတ္Uေပကၡာၿပုလိုက္ေတာ့သည္။ထိုUပမာကဲ့သို႔
မိမိခႏၶာကိုယ္ၾကီးသည္ေက်ြးေမြးၿပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ခဲ့သမ်ွမနားတမ္းရက္စက္ေနၿပီးညွU္းဆဲေနေတာ့
သည္။မည္မ်ွပင္ၿပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ယုယေသာ္လည္းညွာတာေသာသေဘာမ႐ွိ။ရက္စက္၍သာေနေတာ့
သည္။ထို႐ုပ္ကိုတြယ္တာယုယေနမည့္Aစားစြန္႔လႊတ္Uပကၡာၿပဳလိုက္ပါ။
ေခ်ာင္းၿဖတ္Uပမာ။

။ခရီးသြားတစ္ေယာက္သည္ေရလည္းမကူးတတ္။ခရီးတစ္ခုကလည္း

ေခ်ာင္းၿဖတ္၍မၿဖစ္မေနသြားရမည္။ေန၀င္ခ်ိန္ကိုလည္းၾကည့္ရသည္။ထိုခရီးသြားသည္ေခ်ာင္းငယ္တစ္
ခုကိုၿဖတ္ရာတြင္ေခ်ာင္း၏Aတိမ္Aနက္ကိုမသိမႈ၊ေရမကူးတတ္မႈတို႔ေၾကာင့္ေခ်ာင္းၿဖတ္ကူးရာတြင္မူ
လAၾကိမ္ဒူးေခါင္းမ်ွေရာက္ၿပီးေၾကာက္္၍ကမ္းေပၚသို႔ၿပန္တက္သည္။Aခ်ိန္ႏွင့္မေနသာ၍ဒုတိယA
ၾကိမ္Aရဲစြန္႔ၿပီးေ႐ွ႔သို႔တိုး၍ေပါင္လယ္မ်ွေရာက္လ်ွင္စိုးရိမ္ၾကီး၍ကမ္းေပၚသို႔ၿပန္တက္လာသည္။Aခ်ိန္မ
ရခရီးကAေရးၾကီးသၿဖင့္တတိယAၾကိမ္Aရဲစြန္႔ၿပီးၿပန္ဆင္းရသည္။ခါးလယ္ေလာက္ေရာက္ေသာ
Aခါဒီထက္နက္မည္ဟုမွန္း၍ေၾကာက္္ၿပီးၿပန္တက္လာၿပန္သည္။ေခ်ာင္းAလယ္နီးပါးမ်ွAထိေရာက္ခဲ့
သည္။Aခ်ိန္လည္းမရ၊ခရီးကAေရးၾကီးသည္ဟုၿပန္စU္းစားၿပီးစတုတၴAၾကိမ္Aရဲစြန္႔၍နဂိုေရာက္ခဲ့
သည္ထက္တိုး၍ဆင္းရန္စိတ္Aားေမြးၿပီးေခ်ာင္းထဲဆင္းခဲ့ရာေခ်ာင္းAလယ္ေခါင္မ်ွမွန္းမိခ်ိန္တြင္ရင္စို႔
ေလာက္ေရာက္ေနခ်ိန္၌ေၾကာက္္စိတ္ကိုUီးစားမေပးဘဲေခ်ာင္း၏Aတိမ္Aနက္ကိုမွန္းမိကာAရဲစန
ြ ္႔၍

ၿဖတ္ကူးလိုက္ရာရင္စို႔မွရင္၀ေAာက္သို႔သာနက္သည္ကိုဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ကာၿဖတ္ကူးလိုက္ေတာ့သည္။
ထိုUပမာAတိုင္းဘ၀င္ကိုဆက္ကာဆက္ကာေလ်ာ့၍စိတ္Aလိုၿဖစ္ေသာၿပန္႐ွဴလိုမႈ၊စိတ္တင္းလိုမႈ၊႐ုန္း
ကန္လိုမႈမ်ားကိုသည္းခံခြင့္လႊတ္သည္ထက္ခြင့္လႊတ္ၿပီးမာန္ခ်ကာစိတ္AလိုAားလံုးကိုၿဖစ္ခ်င္သလို
ၿဖစ္ပါေစဟူ၍ဆရာေၿပာသည့္Aတိုင္းစြန္႔လႊတ္လိုက္ပါ။
စိတၱာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္က်င့္စU္(တဖက္ခ်ိတ္)
မူလAာနာပါနကမၼ႒ာန္းက်င့္စU္မွႏွာသီး၀ထိခ်က္၌သမာဓိကိုခိုင္ခံ့စြာ(သတိႏွင့္Aသိၿမဲစြာ)
ထားႏိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားဆက္လက္က်င့္စU္တက္ပံုၿဖစ္သည္။ဤက်င့္စU္ကိုႏွစ္ပိုင္းခြဲထားသည္။
၁။တဖက္တင္ခ်ိတ္၍ထိုင္ေသာက်င့္စU္
၂။မဟာပv’င္ခ်ိတ္၍ထိုင္ေသာက်င့္စU္
ဟူ၍ႏွစ္ဆင့္ခြဲၿခားထားသည္။က်င့္စU္(၁)႐ႈကြက္ေပၚၿပီးမွက်င့္စU္(၂)ကို
ဆက္လက္က်င့္ပါ။
သံုးသပ္ဆင္ၿခင္ပံု။

။ႏွာသီး၀ထိခ်က္Aာ႐ုံ၌Aသိႏွင့္သတိၿမဲေနတုန္းသာစိတ္၌ဆင္းရဲမႈခ်ဳပ္

ၿငိမ္း၍ဒုကၡေ၀ဒနာႏွင့္ယွU္ေသာကိေလသာတို႔မွစင္ၾကယ္ေနသည္။ႏွာသီး၀ထိခ်က္မွသတိလြတ္ေသာ
Aခါဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္ရာသို႔စိတ္သည္ေရာက္႐ွိသာြ းၿပီးAထက္ပါကိေလသာစိတ္မ်ားၿပန္
ေပၚၿပီးတဖန္ၿပန္ဆင္းရဲရၿပန္သည္။ထိုကဲ႔သို႔ဆင္းရဲမွလတ
ြ ္ရန္ႏွာသီး၀ထိခ်က္သို႔စိတ္ကိုၿပန္လည္ပို႔
ေဆာင္ရာတြင္ႏွာသီး၀ထိခ်က္သတိႏွင့္Aသိၿမဲ၍သမာဓိခိုင္ခန႔္မွသာလ်ွင္စိတ္သည္ကိေလသာတွို႔ွမွ
လြတ္၍ခ်မ္းသာမႈၿပန္ရသည္။ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ႐ွိေနပါလ်က္ႏွာသီး၀ထိခ်က္၌Aသိႏွင့္
သတိၿမဲ၍သမာဓိၿမဲေသာAခါစိတ္သည္ဆင္းရဲမႈ႐ွိေနရမည့္Aစားဆင္းရဲမႈခ်ဳပ္ေနသည့္သေဘာကိုဆန္း
စစ္ၾကည့္လ်င္ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈသည္ဆင္းရဲခ်မ္းသာမဟုတ္(Aနိ႒ဂုဏ္ေတာ့႐ွိသည္)ထို႔Aတူ
ႏွာသီး၀ထိခ်က္သည္လည္းဆင္းရဲခ်မ္းသာမဟုတ္(I႒ဂုဏ္ေတာ့႐ွိသည္)ထိုI႒ဂုဏ္၊Aနိ႒ဂုဏ္တို႔
သည္မသိသေဘာေဖာက္ၿပန္မႈသေဘာAာ႐ုံတည္းဟူေသာ႐ုပ္တရားသက္သက္မ်ွသာ႐ွိသည္။ထိုI
႒၊Aနိ႒Aာ႐ုံ႐ုပ္တို႔ကိုစိတ္ကေပါင္းသင္းဆက္ဆံမွသာလ်င္(Aာ႐ံုၿပဳမွသာလ်င္)စိတ္သည္I႒ရသ
Aနိ႒ရသကိုခံစား၍I႒ၿဖစ္လ်င္ေလာဘစိတ္ၿဖင့္ကပ္ၿငိ၍ခ်မ္းသာၿခင္း၊Aနိ႒ၿဖစ္လ်င္ေဒါသစိတ္ၿဖင့္
ကပ္ၿငိ၍ဆင္းရဲၿခင္းၿဖစ္ေစသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ခ်မ္းသာဆင္းရဲၿဖစ္ၿခင္းသည္(နာမ္)Aေၾကာင္းတရားI႒Aာ႐ံုAနိ႒Aာ႐ံုသည္
(႐ုပ္)Aက်ိဳးသက္သက္တရား။ဆိုလိုသည္မွာI႒ာ႐ုံAနိ႒ာ႐ုံသည္Aတိတ္ဘ၀Aေၾကာင္းAရာတို႔
ေၾကာင့္ၿဖစ္ေပၚလာေသာသဘာ၀သက္သက္Aက်ိဳးတရားဟုမွတ္ပါ။တိုI႒ာ႐ံုAနိ႒ာ႐ံုAက်ိဳး
တရားသက္သက္ကိုငါဘဲငါ႔Uစၥာဟူ၍တဏွာ၊မာန၊ဒိ႒ိတို႔ၿဖင့္စြဲယူေ႐ွ႔စိတ္သည္ပစၥဳပၸန္Aေၾကာင္းသမု
ဒယ။ထိုတဏွာ၊မာန၊ဒိ႒ိတို႔ၿဖင့္စြဲယူၿခင္းAေၾကာင္းသမုဒယေၾကာင့္ေနာက္စိတ္၌ခ်မ္းသာဆင္းရဲၿဖစ္
ၿခင္းသည္ပစၥဳပၸန္ဒုကၡသစၥာ။
ထိုကဲ့သို႔Aက်ိဳးတရားသက္သက္Aာ႐ုံ႐ုပ္တရားတို႔၌တဏွာ၊မာန၊ဒိ႒ိႏွင့္စြဲယူေသာ

စိတ္သည္ငါဘဲငါ့UစၥာဟုAေၾကာင္းၿပဳေနၿခင္းကိုရည္ရြယ္၍ခ်မ္းသာဆင္းရဲၿဖစ္ေနသည့္(နာမ္)သည္A
ေၾကာင္းတရားဟုဆိုၿခင္းၿဖစ္သည္။
ထိုခ်မ္းသာဆင္းရဲၿဖစ္ေနေသာစိတ္သည္Aနတၱသေဘာၿဖစ္သည္။သို႔ေသာ္လည္း
ပုထုဇU္တို႔သည္ငါဘဲငါ့စိတ္ဘဲဟုAတၱAယူၿဖင့္သာလ်င္စြဲယူထားမႈကိုမစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ၾကေပ။ထို႔ေၾကာင့္
ငါဘဲ၊ငါ့Uစၥာဘဲဟုစြဲေနေသာစိတ္ၿဖစ္ရသည္။စိတ္ဆင္းရဲေတာ့လဲငါဆင္းရဲတယ္။စိတ္ကလဲငါငါ့စိတ္ဟူ
၍တဏွာ၊မာန၊ဒိ႒ိတို႔ၿဖစ္ေနၾကရသည္။Aရင္းစစ္ေသာ္စိတ္ကိုေမာဟေစတသိက္Aေမွာင္ဖံုးAုပ္ထား
ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။Aေမာဟတည္းဟူေသာ၀ိဇၨာဉာဏ္ၿဖစ္ဘို႔သီလမဂၢင္၊သမာဓိမဂၢင္တည္းဟူေသာ
ကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔ၿဖင့္ပယ္႐ွားရUီးမည္။၎သီလမဂၢင္၊သမာဓိမဂၢင္ထူေထာင္ေနမႈသည္ပင္၀ိပႆ
နာက်င့္စU္ၿဖစ္သည္။
စိတ္သည္Aနတၱၿဖစ္ေၾကာင္း႐ွင္းလင္းခ်က္Aက်U္းခ်ဳပ္။

။သင္ေယာဂီ၌Aက်ၤီ၀တ္ထားလိမ့္မည္။

ထိုAက်ၤီကိုမိမိ၏ကာယဉာဏAားၿဖင့္၀ယ္ယူထားေသာေၾကာင့္”ငါပိုင္သည္ငါ့Aက်ၤီ”ဟူ၍သတ္မွတ္
ၿခင္းသည္Aမွန္ၿဖစ္သည္။ငါပိုင္ေသာထိုAက်ၤီAားငါ၏Aလိုသို႔လိုက္ေAာင္ငါ့သေဘာၿဖင့္ၿဖဴေနသည္
ကိုမဲေAာင္ေဆးဆိုး၍လည္းေကာင္း၊႐ွည္ေနသည္ကိုတိုရန္ၿဖတ္၍လည္းေကာင္း၊မီး႐ႈိ႔လိုကလည္းမီး႐ႈိ႔
ဖ်က္ဆီးႏိုင္သည္။AၿခားသူတပါးAားေပးမည္ဆိုကလည္းငါသေဘာAေလ်ာက္ေပးႏိုင္သည္။ထို
Aက်ၤီကိုေခါက္၍သိမ္းထားလိုကလည္းသိမ္းထားႏိုင္သည္။ဆိုလိုသည္မွာငါဖန္တီးထား၍ငါပိုင္ၿဖစ္္ကာ
ငါ့သေဘာAတိုင္းဆႏၵ႐ွိသလိုၿပဳလုပ္ပါကမိမိAလိုသို႔လိုက္ပါလာၿခင္းသေဘာကိုညႊန္းၿပၿခင္းၿဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔--သင္ေယာဂီ၏လ်ွာေပၚ၌မည္သည့္Aရသာကိုမ်ွမတင္ေသးဘဲ(သို႔)သၾကား
တည္းဟူေသာခ်ိဳ႐ုပ္မတင္ေသးဘဲလ်ွာေပၚ၌သၾကားတင္၍ၿဖစ္ေပၚလာေသာခ်ိဳသည္ဟူေသာခ်ိဳသိစိတ္
ေပၚဘိသကဲ့သို႔လ်ွာေပၚ၌ခ်ိဳ႐ုပ္မ႐ွိဘဲခ်ိဳတယ္ဟုငါ့စိတ္ငါ့သေဘာႏွင့္ခ်ိဳသည္ဟူေသာစိတ္ၿဖစ္ေAာင္
ေမြးၿမဴၾကည့္ပါ။ခ်ိဳတယ္ဟူေသာAသိစိတ္ေမြးၿမဴ၍မရေၾကာင္းသိလိမ့္မည္။(ႏွလံုးသြင္းၾကည့္ပါ)
Aကယ္၍ငါ့စိတ္Aမွန္သာဆိုလ်ွင္ခ်ိဳတယ္ဟူေသာစိတ္ၿဖစ္လာေAာင္ေမြးၿမဴႏိုင္ရမည္။စိတ္႐ွိပါလ်က္
ခ်ိဳတယ္ဟူေသာစိတ္ၿဖစ္ေပၚလာေAာင္ေမြးၿမဴ၍မရၿခင္းသည္ငါ့စိတ္မဟုတ္၍ငါ့Aလိုသို႔မ
လိုက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ဆိုလိုရင္းသေဘာကိုဉာဏ္ၿဖင့္Aာ႐ုံၿပဳပါ။
လ်ွာေပၚသို႔သၾကားတင္လိုက္ေသာAခါခ်ိဳတယ္ဟူေသာစိတ္Aလိုလိုၿဖစ္ေပၚလာသည္။
ထိုခ်ိဳတယ္ဟူေသာစိတ္မၿဖစ္ေပၚေစဘဲခါးတယ္ဟူေသာစိတ္ၿဖစ္ေAာင္ေမြးၿမဴဖန္တီးၾကည့္ပါ။ေမြးၿမဴဖ
န္တီး၍မရသည္ကိုေတြ႔ရမည္။စိတ္႐ွိပါလ်က္ထိုသို႔ဖန္တီး၍မရၿခင္းသည္ငါ့စိတ္မဟုတ္ငါမဟုတ္ၿခင္း
ေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။
ခ်ိဳ႐ုပ္ႏွင့္လ်ွာAၾကည္Aေၾကာင္းခံ၍ခ်ိဳတယ္ဟူေသာစိတ္ၿဖစ္ေပၚလာၿခင္းၿဖစ္သည္။
ခ်ိဳ႐ုပ္သည္လည္းAသက္မ႐ွိ။စိတ္မ႐ွိ။႐ုပ္တရားသက္သက္မ်ွၿဖစ္၏။လ်ွာAၾကည္သည္လည္း႐ုပ္
တရားသက္သက္မ်ွၿဖစ္၍စိတ္မ႐ွိ။ခ်ိဳစိတ္ၿဖစ္ေပၚမလာေAာင္ပိတ္ဆို႔ရပ္ထားၿခင္းၿပဳလုပ္
ဖန္တီးၾကည့္ပါ။ေဖ်ာက္ဖ်က္ပိတ္ဆို႔လို႔မရဘဲခ်ိဳတယ္ဟူေသာစိတ္သာၿဖစ္ေပၚေနလိမ့္မည္။Aဘယ္

ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ငါမဟုတ္ငါ့စိတ္မဟုတ္၍ငါ့Aလိုသို႔မလိုက္ၿခင္းေၾကာင့္မဖ်က္ဆီးႏိုင္ၿခင္းၿဖစ္သည္
။ထိုသေဘာကိုဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။
ထိုခ်ိဳတယ္ဟူေသာစိတ္ကိုAၿခားသူတပါးကိုေပးစြန္႔ၾကည့္ပါ။ေပးစြန္႔၍မရပါ။
ထိုခ်ိဳတယ္ဟူေသာစိတ္ကိုငါ့AလိုAတိုင္းတေနရာရာ၌သိမ္းထားၾကည့္ပါ။မရသည္ကိုလည္းေတြ႔ရမ
ည္။ထိုခ်ိဳတယ္ဟူေသာစိတ္ကိုAပိုင္းပိုင္းAတစ္တစ္ၿဖစ္ေAာင္ၿပဳလုပ္ေသာ္လည္းမရသည္ကိုေတြ႔ရ
မည္။
လ်ွာေပၚ၌ခ်ိဳ႐ုပ္သတၱိေပ်ာက္သြားေသာAခါထို႐ုပ္ႏွင့္Aတူခ်ိဳတယ္ဟူေသာစိတ္ပါ
တခါတည္းခ်ဳပ္ေပ်ာက္သာြ းလိမ့္မည္။ထိုခ်ိဳတယ္ဟူေသာစိတ္ကိုမေပ်ာက္ေAာင္တားလို႔လည္းမရပါ။
Aဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ငါစိတ္မဟုတ္ပါ။ငါမဟုတ္၍ငါ့Aလိုမလိုက္ဘဲသူ႔သေဘာသူေဆာင္ကာခ်ဳပ္
ေပ်ာက္သာြ းၿခင္းၿဖစ္သည္။ထိုသေဘာကိုလည္းဉာဏ္ၿဖင့္သံုးသပ္ပါ။
ခ်ိဳ႐ုပ္ခ်ဳပ္သၿဖင့္ခ်ိဳတယ္ဟူေသာစိတ္ၿဖင့္ခ်ဳပ္ၿခင္း၊ပ်က္ၿခင္း၊ေသၿခင္းသည္ငါ
ေသသြားၿခင္းမဟုတ္။႐ုပ္ေပၚလို႔နာမ္ေပၚတာ၊႐ုပ္ခ်ဳပ္ေတာ့နာမ္ခ်ဳပ္တာသူ႔သဘာ၀သူေဆာင္ၿခင္းသာ႐ွိ။
သူ႔သေဘာသူခ်ဳပ္တာသာ႐ွိ။ဆိုလိုသည္မွာခ်ိဳတယ္ဟူေသာသိစိတ္ၿဖစ္ေပၚလာၿခင္းသည္သၾကားတည္
း
ဟူေသာရသာ႐ုပ္ႏွင့္လ်ွာAၾကည္႐ုပ္တို႔ေပါင္းဆံုမိၿခင္းေၾကာင့္ပဋိစၥသမုပါဒ္ၿဖစ္စU္AရAက်ိဳးတရား
ခ်ိဳသိစိတ္(မေနာ၀ိဉာဏ္ရည္႐ြယ္)ၿဖစ္ေပၚလာၿခင္းၿဖစ္စသည္။
၎ပဋိစၥသမုပါဒ္နည္းAရ--႐ုပ္တရားတို႔၏ေပါင္းဆံုညီညြတ္မႈသည္Aေၾကာင္းတရား၊
ၿဖစ္ေပၚလာေသာသိစိတ္(မေနာ၀ိညာဏ္ခ်ိဳသိစိတ္)သည္Aက်ိဳးတရား
Aထက္၌ေဖာ္ၿပခဲ့သည့္Aတိုင္းဆန္းစစ္ၾကည့္လ်ွင္ပစၥဳပၸန္Aာ႐ုံတခု၌Aက်ိဳးစိတ္၊
Aေၾကာင္းစိတ္ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိသည္ကိုေတြ႔ၿမင္ရမည္။Aရသာကိုသိေသာစိတ္သည္ဇိ၀ွါ၀ိညာဏ္စိတ္၊
ခ်ိဳတယ္ဟူေသာသညာႏွင့္တကြၿဖစ္ေသာစိတ္သည္မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္ကိုဆိုလိုၿခင္းၿဖစ္သည္။ခ်ိဳမႈ၌
သာယာေသာစိတ္(သို႔)ခ်ိဳမႈကိုမခံစားလိုေသာစိတ္၊ယခုညႊန္းၿပေနေသာစိတ္သည္စိတၱာႏုပႆနာသတိ
ပ႒ာန္Aားၿဖင့္က်င့္စU္တက္ရာ၌A႐ႈခံရမည့္စိတ္ၿဖစ္သည္။
A႐ႈခံသည္ေ႐ွ႔စိတ္၊A႐ႈဉာဏ္သည္ေနာက္စိတ္၊ထိုစိတ္ႏွစ္မ်ိဳးတို႔သည္႐ုပ္
Aေၾကာင္းခံ၍ေ၀ဒနာခံစားမႈေၾကာင့္ၿဖစ္ေပၚလာေသာစိတ္ပင္ၿဖစ္သည္။A႐ႈခံေ႐ွ႔စိတ္သည္နီ၀ရတို႔ႏွင့္
တကြၿဖစ္ေသာတဏွာပင္ၿဖစ္သည္။ထိုကဲ့သို႔နီ၀ရဏကိေလသာတဏွာတို႔ဖံုးလႊမ္းခံရေသာA႐ႈခံ
ေ႐ွ႔စိတ္သည္ပရမတ္Aာ႐ုံကိုၿမင္ႏိုင္ရန္႐ႈမည့္A႐ႈဉာဏ္စိတ္Aားပရမတ္႐ုပ္နာမ္တို႔ကိုမၿမင္ေAာင္ဖံုး
Aုပ္ထားသည္။ထိုသို႔ေမာဟAဖံုးခံထားရေသာA႐ႈဉာဏ္စိတ္ကိုတိုက္႐ုိက္ကိေလသာAညစ္
Aေၾကးပယ္ခြာၿခင္းသည္၀ိပႆနာယာနိက၏က်င့္စU္ၿဖစ္သည္။႐ွင္းၿပၿပီးခဲ့သည့္Aတိုင္းI႒ာ႐ုံ၀ီတိ
ကၠမကိေလသာႏွင့္Aနိ႒ာ႐ုံေဒါသ၀ီတိကၠမကိေလသာတို႔မွပထမUီးစြာပယ္သတ္သည့္က်င့္စU္မွာေဒါ
သ၀ီတိကၠမကိေလသာၿဖစ္ေၾကာင္း႐ွင္းၿပခဲ့ၿပီးၿပီ။

Aာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္Aရဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈမွလတ
ြ ္ေၾကာင္း
ေ႐ွးUီးစြာက်င့္ရမည္။၀ိပႆနာယာနိက၌ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္ဆဲမွာပင္ၿဖစ္ေပၚလာမည့္ေဒါသ၀ီ
တိကၠကကိေလသာႏွင့္ပရိယု႒ာနကိေလသာခ်ဳပ္ၿငိမ္းေAာင္သီလမဂၢင္၊သမာဓိမဂၢင္၊ပညာမဂၢင္တို႔ၿဖင့္
က်င့္ေနၿခင္းသည္ေၿမႊၾကီးေလးေကာင္လက္မွလတ
ြ ္ေAာင္ေၿပးေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ထိုဓာတ္ၾကီးေလးပါး
ေဖာက္ၿပန္ဆဲမွာပင္(ႏုသည္ၿဖစ္ေစ၊ၾကမ္းသည္ၿဖစ္ေစ)ေဒါသ၀ီတိကၠမကိေလသာႏွင့္ေဒါသပရိယု႒ာန
ကိေလသာတို႔မ႐ွိဘဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနေသာစိတ္သည္ေၿမြၾကီးေလးေကာင္လက္မွလြတ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္ဤက်င့္စU္သည္ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈကိုAရင္းခံ၍ၿဖစ္ေပၚလာ
ေသာေဒါသ၀ီတိကၠမကိေလသာခ်ဳပ္ေၾကာင္းက်င့္စU္ၿဖစ္သည္။တနည္းAားၿဖင့္ပစၥဳပၸန္ဓာတ္ၾကီးေလးပါ
းေဖာက္ၿပန္မႈAေၾကာင္းခံကာစိတ္၌ဆင္းရဲမႈၿဖစ္ေAာင္ဖန္တီးသည့္တဏွာသမုဒယကိုပယ္သတ္သည့္
က်င့္စU္ၿဖစ္စသည္။
စိတ္၌ဆင္းရဲေနမႈႏွင့္ကိေလသာမီးေတာက္ေနမႈသည္Aက်ိဳးတရား၊Aနိ႒ာ႐ုံ
(ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈAာ႐ုံ)ကိုငါ့Uစၥာဟုစြဲယူေသာသမုဒယသည္ဇနကAေၾကာင္းတရား(မုခ်
Aေၾကာင္းတရား)၊ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈAနိ႒ာ႐ုံသည္UပတၴမၻကAေၾကာင္းတရား(Aေ၀းA
ေၾကာင္းတရား)(သဘာ၀တရား)၊ထိုတြင္သဘာ၀UပတၴမၻကAေၾကာင္းတရားကိုမပယ္Aပ္မုခ်ဇနက
Aေၾကာင္းကိုသာပယ္ရမည္။
က်င့္စU္တက္ပံု
ေရွးUီးစြာ ထိုင္ၿခင္း Iရိယာပုတ္ တည္ေဆာက္ၿခင္း
၁။ Aမ်ိဳးသားၿဖစ္ေစ၊ Aမ်ိဳးသမီးၿဖစ္ေစ တင္ပလ’င္ေခြထိုင္ပါ။
၂။ Aေပၚပိုင္း ခႏၶာAိမ္ကို AေနAထားက်နေAာင္ Aၾကမ္းဖ်င္း ၿပင္ဆင္္ပါ။
၃။ AေပၚAႏၶာAိမ္က္ ယိုင္ၿခင္း၊ ရဲြ႔ၿခင္း၊ ေရွ႔စိုက္ၿခင္း၊ ေနာက္လန္ၿခင္း မရွိေစရန္ သတိၿပဳပါ။
၄။ ခါး၊ ေက်ာ၊ ေခါင္းတို႔ကို တေၿဖာင့္တည္း ၿဖစ္ေစရန္ တုတ္ေခ်ာင္းေထာင္ထားဘိသကဲ့သို႔
မၿဖစ္ေAာင္ Aေၾကာ၊ Aရိုး၊ ၾကြက္သား တို႔ကို စိတ္ၿဖင့္ တင္းထားၿခင္း၊ ေတာင့္ထားၿခင္း၊
ညွစ္ထားၿခင္း မၿပဳရ။
၅။ တရားထိုင္ခ်ိန္ နွစ္နာရီ(သို႔) ထိုထက္ပို၍ ထိုင္ရမည္။
၆။ မည္သည့္Aေၾကာင္းၿပခ်က္နွင့္မွ် AႏၶာAိမ္ကို မိမိေစတနာၿဖင့္ မၿပဳၿပင္ရ။
၇။ Aာနာပါန ကမၼဌာန္းထူေထာင္၍ နွာသီး၀ထိခ်က္Aာရံု၌ Aသိကပ္မထားရ။
၈။ မိွတ္ထားေသာ မ်က္လံုးၿဖင့္ Aာရံုၿပဳ တရားမရႈရ။
၉။ ခႏၶာAိမ္တခုလံုးကို Aသက္မရွိေသာ Aၿပစ္ကင္းစင္သည့္ ပန္းပုရုပ္ကဲ့သို႔ ထားပါ။ (စိတ္ၿဖင့္
မေစာင့္ေရွာက္ဘဲ ပကတိ ကာယိေၿႏၵAတိုင္း ရွိေစလိုၿခင္းၿဖစ္သည္။
၁၀။ နာမ္ကို သတိထားရႈရာတြင္ Uီးေနွာက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဟဒယရွိရာ ရင္ခ်ိဳင့္ကိုလည္းေကာင္း
Aာရံုၿပဳထားၿခင္းလံုး၀မၿပဳရ။
၁၁။ စိတ္သက္သက္ကိုသာ Uာဏ္နွင့္ သတိထားရႈရမည္။

ရႈကက
ြ ္သေဘာUပမာမ်ား
ေထာင္နံရံ၊ ေထာင္မွဴးနွင့္ ေထာင္က်သားမ်ား Uပမာ
၁။ ေသမိန္႔က်ထားေသာ လူတစုAား ေသမိန္႔မခ်ေသးမီေထာင္ထထ
ဲ ည့္၍Aက်U္းခ်သည္ဆိုပါစို႔။
၂။ ေထာင္သည္ Aုတ္၊ Aဂၤေတတို႔ၿဖင့္ ေပ-၂၀ ၿမင့္၍ ၅ေပခန္႔ ထုထည္ခိုင္မာစြာ ၿပဳလုပ္ထားသည္။
၃။ AဖုAထစ္မရွိ ေခ်ာမြတ္စြာ ေထာင္နံရံမ်ားကို ၿပဳလုပ္ထားသည္။
၄။ ေထာင္က်သားတို႔ကို ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ ေထာင္မွဴးသည္ လက္နက္Aၿပည့္Aစံု
ေဆာင္ထားလ်က္ ေထာင္နံရံAေပၚထိပ္ရွိ ကင္းတဲမွ သတိမလစ္တမ္း နိုးၾကားစြာ
ေစာင့္ၾကပ္ေနသည္။
၅။ ေထာင္က်သားတို႔ကလည္း ေသရမည့္Aတူတူ သူတို႔AလိုAတိုင္း လြတ္လိုလတ
ြ ္ၿငား
ေထာင္နံရံကို ကုတ္ကပ္ တြယ္ဖက္၍တက္ရန္ၾကိဳးစားေနၾကသည္။
၆။ ေထာင္က်သားတို႔Aား ေထာင္နံရံကို တြယ္တက္ရန္ ေထာင္မွဴးၾကီးက တိုက္တန
ြ ္းၿခင္းလည္းမရွိ။
၇။ ေထာင္နံရံကို တြယ္ကပ္တက္ေနစU္လဲ မတက္ေစရန္ ေထာင္မွဴးၾကီးက တားၿမစ္ၿခင္းလည္း မရွိ။
၈။ ေထာင္က်သားတို႔ ေထာင္နံရံကို တြယ္တက္ေနစU္Aတြင္း၌လည္း တြယ္တက္ေနေသာ
ေထာင္က်သားတို႔ကို ေထာင္မွဴးၾကီးက တြန္းခ်မႈလည္း မၿပဳလုပ္။
၉။ ေထာင္မွဴးၾကီး၏ စိတ္ထဲ၌ ေထာင္နံရံၾကီး ၿပိဳလဲသြားမည္ကိုစိုးရိမ္၍ ေထာင္နံရံAား
တြန္းထားၿခင္းလည္း မၿပဳလုပ္။
၁၀။ ေထာင္က်သားတို႔ တက္ေရာက္နိုင္ရန္ ေထာင္မွဴးၾကီးက ကူညီမႈလည္းမရွိ။
၁၁။ ေထာင္မွဴးၾကီးသည္ သူ၏ကင္းတဲထဲမွ မထဘဲ ေထာင္က်သားတို႔၏ ၿပဳလုပ္ေနပံု
AမူAယာတို႔ကို ၾကည့္ရံုသာ ၾကည့္ေနသည္။
၁၂။ ေထာင္က်သားတို႔ တြယ္တက္မႈ ၿပဳလုပ္ေနစU္ ေထာင္နံရံၾကီးကလည္း
လႈပ္ရွားယိမ္းယိုင္ၿခင္းလည္း မရွိ။
၁၃။ ေထာင္နံရံၾကီးသည္ ပကတိ Aသက္မရွိသည့္Aတိုင္း (သို႔) နဂိုရ္ပကတိAတိုင္း
Aလိုလိုတည္ၿငိမ္ေနသည္။
၁၄။ ေထာင္က်သားတုိ႔သည္ ေထာင္နံရံကို ကုတ္ကပ္တယ
ြ ္တက္၍ လံုး၀မရေသာAခါ
Aလိုလိုစိတ္ေလ်ာ့လာၿပီး လြတ္ေၿမာက္ရန္ ၾကိဳးစားတြယ္တက္မႈကို ဆက္လက္မၿပဳလုပ္ေတာ့ဘဲ
Aလိုလိုပင္ စြန္႔လႊတ္လိုက္သည္။
၁၅။ ထိုေထာင္က်သားတို႔သည္ မိမိတို႔ေနရာ Aခ်ဳပ္ေဆာင္ထဲသို႔ သူတို႔Aလိုလို ၿပန္၀င္သာြ းၾကသည္။
၁၆။ ေထာင္မွဴးၾကီးသည္ ၎ၿဖစ္ရပ္တို႔ကို AစAဆံုးတိုင္ေAာင္ ေထာင္နံရံAထက္ရွိ
သူ၏ကင္းတဲထဲမွပင္ ၾကည့္ကာမွ် ၾကည့္ေနသည္။

၁၇။ ထိုေထာင္မွဴးၾကီးသည္ ေထာင္က်သားမ်ားကို သနား၍ ေထာင္က်သားမ်ား လြတ္ေၿမာက္ေစရန္
ကူညီလိုေသာ ေစတနာရွိပါေသာ္လည္း ထိုေစတနာAတိုင္း မလိုက္ေလ်ာဘဲ
လိုက္ေလ်ာကူညီလိုသည့္ စိတ္(ေစတနာ) ကို စြန္႔လႊတ္၍ ေၿဖေဖ်ာက္ေနသည္။
Aထက္ပါUပမာနွင့္ တရားက်င့္ေသာAခါ
လိုက္နာရမည့္ သေဘာမ်ားကို နႈိုင္းယွU္ထားပံု
၁။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္မႈကို ငါဘဲ ငါ့ခႏၶာကိုယ္ဘဲဟု သကၠာယဒိဌိနွင့္ စြဲယူထားေသာ
Aၿပစ္ေၾကာင့္
ဆင္းရဲေနေသာ စိတ္သည္ ေထာင္က်သားတို႔နွင့္တူသည္ကို ရည္ညႊန္းၿခင္းၿဖစ္သည္။
တစ္နည္းAားၿဖင့္ဆိုေသာ္ AရႈခံAကုသိုလ္ ေစတသိက္တို႔နွင့္ ယွU္ေသာေရွ႔စိတ္ကိုဆိုလိုသည္။
၂။ တရားက်င့္ေသာေယာဂီ၏ ခႏၶာAိမ္ Iရိယာပုတ္ တည္ေနပံုသေဘာနွင့္ တူညီေနရမည္ဟု
ရည္ညႊန္းၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ( ဆိုလိုသည္မွာ ေထာင္နံရံသည္ စိတ္မရွိေသာ ရုပ္Aစုေ၀းသက္သက္မွ်သာ
ရွိသည့္သေဘာကိုဆိုလိုသည္။ တရားက်င့္ေသာေယာဂီ၏ AႏၶာAိမ္ကိုလည္း ထိုနည္းတူစြာ
စိတ္မရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ စိတ္ၿဖင့္ တည္ေဆာက္ထားမႈမရွိဘဲ ခိုင္ခန္႔ေနသည့္
ကာယိေၿႏၵတည္ေနရမည္ကို ရည္ညႊန္း ဆိုလိုၿခင္းၿဖစ္သည္။)
၃။တရားက်င့္ေသာေယာဂီ၏ ခႏၶာAိမ္Iရိယာပုတ္ သန္႕ရွင္းေနသည့္သေဘာကို AဖုAထစ္
ရွိေနေသာ ေထာင္နံရံ၏ သေဘာနွင့္ တူညီေနရမည္ကို ဆိုလိုၿခင္းၿဖစ္သည္။ ( ဆိုလိုသည္မွာ
သစ္ပင္၏ AဖုAထစ္ ရွိေနေသာ ပကတိေခ်ာမြတ္ေနေသာ သေဘာသည္ တြယ္တက္လုိသူတို႔Aား
တြယ္တက္နိုင္ရန္ ေနရာေပးထားသကဲ့သို႔ ၿဖစ္ေနသည္၊ ေခ်ာမြတ္ေနေသာ
ေထာင္နံရံ၏ပကတိသေဘာသည္ တြယ္တက္လိုသူတို႔Aား တြယ္ကုတ္တက္ရန္
ေနရာမေပးထားသကဲ့သို ့ေဆာင္ေနသည္။ တရားက်င့္ေသာAခါ AႏၶာAိမ္Aား Aကၠာယဒိဌိနွင့္
ယွU္ေသာ ေလာဘစိတ္သည္ ၿပဳၿပင္လို၍ AႏၶာAိမ္Aား စိတ္ကိန္းရာ ဟဒယကို
Aရင္၀င္ကပ္တယ
ြ ္၍ က်န္ေၿခလက္တို႔Aား ၿပဳၿပင္လိမ့္မည္။ ထိုAခါ မူလကတည္းက
ေခ်ာမြတ္သန္႕ရွင္းဘိသကဲ့သို႔ တည္ေနသည့္(သို႔) ပကတိသေဘာကိုက စိတ္တြယ္ကပ္မႈ မရွိေAာင္
သန္႔ရွင္းေနသည့္သေဘာေၾကာင့္ တဏွာေလာဘသည္ လိုရာသို႔ မလုပ္နိုင္ေတာ့ပါ။ မိမိAလိုၿဖင့္
မတြယ္ကပ္နိုင္ေAာင္ၿပဳလုပ္ၿခင္း မဟုတ္ဘဲ ပကတိAႏၶာAိမ္ သန္႔ရွင္းမႈေၾကာင့္သာ
ခႏၶာAိမ္ကို တြယ္ကပ္လိုသည့္ တဏွာသည္ သူ႔Aလိုလိုသာလွ်င္ တြယ္ကပ္၍ မရသၿဖင့္
စြန္႔သြားၿခင္းၿဖစ္ပံုကို နားလည္ေစခ်င္ေသာသေဘာကို ရည္ညႊန္းၿခင္းၿဖစ္သည္။
၄။ တရားက်င့္ေသာ ေယာဂီ၏ Aရႈဉာဏ္သည္ ေထာင္မွဴးၾကီးနွင့္တူၿပီး ၿဖစ္ေပၚလာေသာ
ပညတ္နွင့္ယွU္သည့္ Aကုသိုလ္စိတ္ Aမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚတိုင္း သတိမလစ္တမ္း ေစာင့္ရႈေနမႈသေဘာကို
ေထာင္နံရံရွိ လက္နက္Aၿပည့္Aစံု ေဆာင္ထားေသာ ေထာင္မွဴးၾကီး သတိမလစ္တမ္း
ေထာင္က်သားမ်ားAား ေစာင့္ၾကပ္ေနပံုသေဘာနွင့္ တူညီေနရမည္ဟု ရည္ညႊန္းၿခင္းၿဖစ္သည္။

၅။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္လာေသာAခါ သကၠာယဒိဌိနွင့္ ယွU္ေသာ Aရႈခံ တဏွာစိတ္သည္
ခႏၶာAိမ္ကို ၿပဳၿပင္ဘို႔ ၾကိဳးစားေနပံုသေဘာနွင့္ ေထာင္က်သားတို႔သည္ လြတ္လိုလြတ္ၿငား
ေထာင္နံရံကို ကုတ္ကပ္ တြယ္တက္ရန္ ၾကိဳးစားေနၾကပံု တူညီေနသည့္သေဘာကို သိေစလို၍
ရည္ညႊန္းၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္ေသာAခါ မခံခ်င္ေသာစိတ္၊
မခံသာေသာစိတ္၊ ခံသာေAာင္ၿပဳၿပင္လိုေသာစိတ္၊ နာတယ္၊ ကိုက္တယ္ဟူေသာ
ပညတ္နွင့္ယွU္ေသာ Aကုသိုလ္စိတၱ သခၤါရတရားတို႔နွင့္ AႏၶာAိမ္ကို ၿပဳၿပင္ဘို႔ ေပၚလာသည့္
စိတ္တို႔သည္ ငါဖန္တီးတာမဟုတ္ Aတိတ္ကပါလာေသာ တဏွာ၏Aလုပ္ သူ႔Aလိုလိုသာလွ်င္
တိုက္ဆိုင္သည့္Aခါ ေပၚလာၿခင္းၿဖစ္သည္ဟူေသာသေဘာကို သိေစလိုၿခင္းၿဖစ္သည္။
(တဏွာAနတၱ)
၆။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္လာေသာAခါ ခႏၶာAိမ္ကို ၿပဳၿပင္လိုသည့္ တဏွာစိတ္မ်ားသည္
မိမိAလိုနွင့္ ဖန္တီးေမြးၿမဴၿခင္းမရွိဘဲ သူ႔Aလိုလို ၿဖစ္ေပၚေနသည့္သေဘာနွင့္ ေထာင္က်သားတို႔
ေထာင္နံရံကို တြယ္တက္ရန္ ေထာင္မွဴးၾကီးက တိုက္တြန္းမႈမရွိဘဲ ေထာင္က်သားတို႔
Aလိုလိုတက္ၾကပံုသေဘာတို႔ တူညီေနပံုကို သိသာထင္ရွားရန္ ရည္ညႊန္းၿခင္းၿဖစ္သည္။
(တဏွာAနတၱၿဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုၿခင္းၿဖစ္သည္)
၇။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္ေသာAခါ ၿဖစ္ေပၚလာမည့္ ၀ီတိကၠမေဒါသ၊ ေလာဘစိတ္တို႔ကို
မိမိAလိုၿဖင့္ မေပၚေAာင္ ပိတ္ဆို႔တားၿမစ္မႈ မရွိေသာသေဘာနွင့္ ေထာင္က်သားမ်ားသည္
ေထာင္နံရံကိုတြယ္ကပ္တက္ေနစU္၌လည္းမတက္ေစရန္ေထာင္မႈးၾကီးကတားၿမစ္မႈမရွိသည့္သေဘာ
တို႔ တူညီေနသည္ကို ဆိုလိုၿခင္း ၿဖစ္သည္။
၈။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္ေသာAခါ ၿဖစ္ေပၚလာမည့္ ၀ီကိကၠေဒါသ၊ ေလာဘ
ကိေလသာစိတ္ကို မိမိ Aလိုၿဖင့္ မၿဖစ္ေပၚေစလို၍ ပိတ္ဆို႔တားၿမစ္ၿခင္းမရွိပံု သေဘာကို
တြယ္တက္ေနေသာ ေထာင္က်သားတို႔ကို ေထာင္မွဴးၾကီးက တြန္းခ်မႈလည္း
မၿပဳလုပ္ဟူေသာသေဘာနွင့္ တူညီေနရမည္ဟူ၍ ဆိုလိုၿခင္းၿဖစ္သည္။
၉။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္လာေသာAခါ AႏၶာAိမ္ကို မိမိAလိုၿဖင့္ ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္း
ၾကပ္မတ္ထားမႈ မရွိသည့္သေဘာကို ေထာင္မွဴးၾကီးသည္ ေထာင္က်သားတို႔ ေထာင္နံရံကို
တြယ္တက္ေနစU္ ၿပိဳလဲမသြားေAာင္ တြန္းထားၿခင္း မရွိသည့္သေဘာနွင့္ တူညီေနရမည္ဟု
ဆိုလိုၿခင္းၿဖစ္သည္။
၁၀။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္ေသာAခါ AႏၶာAိမ္ကို ၿပဳၿပင္လိုသည့္ တဏွာ၏ AလိုAတိုင္း
ေAာင္ၿမင္ေAာင္ မိမိ (Aရႈဉာဏ္)Aလိုၿဖင့္ Aားေပးမႈ၊ ကူညီမႈ မရွိသည့္သေဘာကို
ေထာင္က်သားတို႔သည္ ေထာင္နံရံကို တြယ္တက္နိုင္ရန္ ေထာင္မွဴးၾကီးက ပါ၀င္ကူညီမႈ
မေပးသည့္သေဘာနွင့္ တူညီေနရမည္ဟူ၍ ရည္ညႊန္းၿခင္းၿဖစ္သည္။
၁၁။ Aရႈဉာဏ္သည္ Aရႈခံၿဖစ္ေသာ ေဒါမနႆစိတ္မ်ားနွင့္ ခႏၶာAိမ္ကို ၿပဳၿပင္မည့္
တဏွာေလာဘသခၤါရ စိတ္တို႔Aား Aၾကည့္သက္သက္ၿဖင့္ ေစာင့္ရႈေနပံုကို ေထာင္မွဴးၾကီးသည္

ကင္းတဲထဲမွ ေထာင္က်သားတို႔ ေထာင္က်သားတို႕ ေထာင္နံရံကို တြယ္တက္ေနမႈသေဘာကို
ၾကည့္ေနပံုနွင့္ တူညီေနရမည္ဟု ဆိုလိုၿခင္းၿဖစ္သည္။
၁၂။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္ေနစU္ တရားက်င့္ေသာေယာဂီ၏ ခႏၶာAိမ္ကို
ၿပဳၿပင္မည့္တဏွာရွိေနေသာ္လည္း ၿပဳၿပင္ၿခင္းခံထားရမႈ မရွိဘဲ ပကတိ IေၿႏၵAတိုင္းသာ ရွိေနပံုကို
ေထာင္က်သားတို႔ ေထာင္နံရံကို တြယ္တက္ေနစU္ ေထာင္နံရံၾကီး လႈပ္ရွားယိမ္းယိုင္မႈ ပကတိမရွိပံုနွင့္
တူညီေနရမည္ကို ဆိုလိုၿခင္းၿဖစ္သည္။
၁၃။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္ဆ၌
ဲ တဏွာသခၤါရသည္ ခႏၶာAိမ္ကို ၿပဳၿပင္ရန္ ၿဖစ္ေပၚလာသည္။
တဏွာသည္ ခႏၶာAိမ္ကို ၿပဳၿပင္မႈဖန္တီးေသာ္လည္း ၿပဳၿပင္လို႔မရပါ။ ခႏၶာAိမ္သည္ ပကတိ
မူလIေၿႏၵAတိုင္း သန္႔ရွင္းေနဆဲပင္ ရွိေနပံုသေဘာကို ေထာင္က်သားတို႔ ေထာင္နံရံကို
တြယ္တက္ေနစU္၌လည္း ေထာင္နံရံၾကီးသည္ ပကတိAသက္မရွိသည့္Aတိုင္းတည္ေနပံုသေဘာနွင့္
တူညီေနရမည္ဟု ဆိုလိုၿခင္းၿဖစ္သည္။
၁၄။ ခႏၶာAိမ္ကို ၿပဳၿပင္လိုသည့္ ေ႐ွ႕စိတ္တဏွာသည္ ခႏၶာAိမ္ကို ကံေၿမာက္ေAာင္
လိုက္ေလ်ာၿပဳၿပင္ေပးမည့္ ေနာက္ တဏွာစိတ္မရွိသၿဖင့္ Aဆက္ၿပတ္ကာ (ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ၿပတ္ကာ)
တဏွာသည္ Aနိစၥ သေဘာၿဖင့္သာလွ်င္ရွိေနသည့္သေဘာကို ေထာင္က်သားတို႔ ေထာင္နံရံကို
မတြယ္တက္ေတာ့ဘဲ တြယ္တက္လိုသည့္
Aလိုဆႏၵမ်ားကိုစြန္႔လႊတ္လိုက္ပံုနွင့္တူညီေနရမည္ဟူေသာ သေဘာကို ရည္ညႊန္းၿခင္းၿဖစ္သည္။
၁၅။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္ဆဲ၌ ခႏၶာAိမ္ကို ၿပဳၿပင္လိုသည့္တဏွာသည္ လိုက္ေလ်ာမည့္
ေနာက္ တဏွာစိတ္ မရွိေတာ့သၿဖင့္ မာန္ခ်ကာ Aလိုလို ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သာြ းသည့္ သေဘာကို
ေထာင္က်သားတို႔သည္လက္ေလ်ာ့၍Aခ်ဳပ္ေထာင္ထသ
ဲ ို႔သူတုိ႔Aလိုလိုၿပန္၀င္သာြ းၾကသည့္
သေဘာနွင့္ တူညီေနသည္ကို ရည္ညႊန္းၿခင္းၿဖစ္သည္။
၁၆။ တရားက်င့္ေသာေယာဂီ၏ Aရႈဉာဏ္စိတ္သည္ တရားစထိုင္သည္မွ Aဓိဌာန္ၿပည့္သည္Aထိ
Aကုသိုလ္တရားမ်ား Aလိုလိုၿဖစ္ေပၚၿခင္းမွ Aလိုလိုခ်ဳပ္သာြ းသည္Aထိ ဆံုးေAာင္ ရႈေနပံုနွင့္
တူညီရမည္ဟူေသာ သေဘာကို ေထာင္မွဴးၾကီးသည္ ေထာင္က်သားတို႔ ေထာင္နံရံကုိ
တြယ္တက္ပံုနွင့္ စြန္႔လႊတ္သြားပံု AစAဆံုးAထိ ၾကည့္ကာမွ်ၾကည့္ေနရံုသေဘာနွင့္တူညီေနရမည္ကို
ရည္ညႊန္းၿခင္းၿဖစ္သည္။
၁၇။ တရားက်င့္ေသာေယာဂီသည္ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္ေသာAခါ မခံစားခ်င္၍ ခံသာေAာင္
ၿပဳၿပင္လိုေသာ ေတာင္းဆိုသည့္ တဏွာAလိုAတိုင္း ၿပဳၿပင္ၿဖစ္ေAာင္ လိုက္ေလ်ာမည့္
ေစတနာရွိပါေသာ္လည္း ထိုေစတနာသည္ ခႏၶာဒုကၡ တိုးပြားေၾကာင္း မေကာင္းေသာေစတနာ
ၿဖစ္သည့္Aတြက္ေၾကာင့္ လိုက္ေလ်ာလိုသည့္ ေစတနာကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿခင္း၊ သည္းခံလိုက္ၿခင္းၿဖင့္
ရႈေနရမည့္သေဘာနွင့္ ေထာင္မွဴးၾကီးသည္ ေထာင္က်သားမ်ားကို သနား၍ ကူညီလိုေသာ္လည္း
ထိုေစတနာကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ပံုသေဘာနွင့္ တူညီေနရမည္ကို ရည္ညႊန္းၿခင္း ၿဖစ္သည္။
ဤUပမာ Uပေမယ်Aတုိင္း စိတၱာနူပႆနာ သတိကဌာန္(၁၊၂) က်င့္စU္တေလ်ာက္၌ မိမိ၏
က်င့္ၾကံပြားမ်ား ရႈမွတ္ပံုတို႔ကို ေလ်ာ္ညီေAာင္ လိုက္နာရမည္ကို Aထူးသတိၿပဳပါ။

Aကယ္၍ တရားက်င့္ေသာေယာဂီသည္ တရားစထိုင္သည္နွင့္ မိမိ၏ခါး၊ ေက်ာ၊ လည္ပင္း၊
ေခါင္းတို႔ကို တုတ္ေခ်ာင္းေထာင္ထားဘိသကဲ့သို႔ တင္းတင္း ေတာင့္ေတာင့္ၾကီး ၿဖစ္ေAာင္ စိတ္ၿဖင့္
ၿပဳၿ႔ပင္ဖန္တီးထားမည္ဆိုလွ်င္ Aသက္မရွိ ပကတိဂုဏ္သတၲိAတိုင္း တည္ရွိေသာ ေထာင္နံရံ
တံတိုင္းၾကီးနွင့္ မတူေတာ့ေပ။ ရုပ္ကို စိတ္ၿဖင့္ ညွစ္ထားၿခင္းေၾကာင့္ ေၿမြေလးေကာင္ကို
ကိုင္ထားသလိုၿဖစ္ေနၿပီး ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ ကာယိကဒုကၡ ထင္ရွားလာေသာAခါ
ေၿမြကိုက္ခံရသလိုၿဖစ္ေနမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္ၿခင္းIရိယာပုတ္တြင္ မိမိ၏ ခါး၊ ေက်ာ၊ လည္ေခ်ာင္း၊ Uီးေခါင္း စသည့္
ခႏၶာကိုယ္ Aစိတ္Aပိုင္းတို႔ကို တုတ္ေခ်ာင္းေထာင္ထားဘိသကဲ့သို႔ စိတ္ၿဖင့္ ညွစ္ခ်ဳပ္
ေတာင့္တင္းထား၍ တရားမထိုင္ရ။ သို႔မွသာ ပကတိတည္ၿငိမ္ေသာ ေထာင္နံရံၾကီးကဲ့သို႔ မိမိ၏
ခႏၶာAိမ္ၾကီးသည္လည္း ပကတိAတုိင္းတည္ရွိကာ စိတ္သည္ လြတ္လပ္ေနရကား မိမိရႈရာ
ကမၼဌာန္းAာရံု၌ ေၾကာင့္ၾကမဲ့ ေ႐ွ႕ဆက္ Aလုပ္လုပ္နိုင္မည္ ၿဖစ္သည္။
ေတာၾကက္ဖမ္း Uပမာနွင့္ ရႈကက
ြ ္သေဘာတရား
၁။ ေတာၾကက္ဖမ္းေသာ မုဆိုးတေယာက္သည္ ေတာၾကက္ဖမ္းနိုင္ရန္Aတြက္ Aိမ္၌
တည္ၾကက္တေကာင္ ေမြးထားသည္။
၂။ ထိုမုဆိုးသည္ ေတာထဲသို႔သာြ း၍ တည္ၾကက္ကို ခ်ည္ထားၿပီး ထိုတည္ၾကက္Aနီးတြင္
ညႊတ္ကြင္းမ်ား ေထာင္ထားသည္။
၃။ ထိုမုဆိုးသည္ၿခံဳကြယ္တြင္ ပုန္းေAာင္း၍ Aဆင္သင့္ေစာင့္ေနသည္။
၄။ တည္ၾကက္သည္ မၾကာခဏ တြန္ေနသည္။
၅။ ထိုAခါ ေတာၾကက္မ်ားသည္ တည္ၾကက္တြန္ရာသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး တည္ၾကက္ကို ခြပ္သည္။
၆။ ေတာၾကက္ညႊတ္ကင
ြ ္းမိေသာAခါ ေတာၾကက္ကို မုဆိုးက ဖမ္းသည္။
ထိုUပမာကို သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ေတာထဲ၌ရွိေသာ ေတာၾကက္မ်ားလာေAာင္
မုဆိုးမေခၚနိုင္ပါ။ ေတာၾကက္မ်ား ေတာထဲ၌ Aမွန္ရွိသည္။ တည္ၾကက္တြန္ေစၿခင္းသည္
ေတာၾကက္မ်ားလာေAာင္ ေသြးေဆာင္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ မုဆိုးသည္
တည္ၾကက္တြန္သံနားေထာင္လို၍ မဟုတ္ပါ။ တည္ၾကက္မ်ား
ေရာက္လာေသာAခါ ေတာၾကက္နွင့္ တည္ၾကက္တို႔ ခြပ္ၾကရာတြင္ ေတာၾကက္ညႊတ္ကြင္းမိ၍
မုဆိုးက ေတာၾကက္ကို ဖမ္းသည္။ တည္ၾကက္Aတြက္ညႊတ္ကြင္းမထားဘဲေတာၾကက္Aတြက္
ညႊတ္ကြင္းမိဘို႔ ဖန္တီးထားသည္။ တည္ၾကက္သည္ မိမိ၏ မိတ္ေဆြၿဖစ္သည္။ မိမိAား
ေတာၾကက္လာဘို႔ Aက်ုိဳးၿပဳေပးသည့္ မိတ္ေဆြၿဖစ္သည္။ ထိုUပမာAတိုင္း
၁။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးAရွိသေဘာသည္ တည္ၾကက္နွင့္တူသည္ကို ဉာဏ္ၿဖင့္ ႏႈိင္းယွU္သိပါ။
၂။ Aရူခံ Aကုသိုလ္စိတၲသခၤါရမ်ားကို သတိ၊ ဉာဏ္ပညာနွင့္ယွU္ေသာ Aရႈဉာဏ္စိတ္သည္
Aကဲခတ္ ေစာင့္ရႈေနပံုကို ၿခံဳကြယ္၌ မုဆိုးတည္ၿငိမ္စြာ ေတာၾကက္မ်ားAလာကို
ေစာင့္ၾကည့္ေနပံုနွင့္ႏႈိင္းယွU္၍ ပညာယူပါ။

၃။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္မႈကို တည္ၾကက္တြန္ၿခင္းသေဘာနွင့္ ႏႈိင္းယွU္သိပါ။
၄။ ထိုဓာတ္ၾကမ္း ေဖာက္ၿပန္ေသာAခါ မခံစားခ်င္သည့္ေဒါသစိတ္နွင့္ ခံသာေAာင္ ၿပဳၿပင္လိုေသာ
ေလာဘစိတ္သည္ ေတာၾကက္မ်ားနွင့္ တူသည္ကို ဉာဏ္ၿဖင့္ႏႈိင္းယွU္သိပါ။
၅။ သတိ၊ ဉာဏ္၊ ပညာနွင့္ယွU္ေသာ Aရႈဉာဏ္စိတ္ကို မုဆိုးနွင့္ ႏႈိင္းယွU္၍ နားလည္ယူပါ။
၆။ Aရႈဉာဏ္သည္ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈကို မရႈဘဲ တဏွာတည္းဟူေသာ
သခၤါရတရားမ်ားကို ရႈရသည့္သေဘာကို မုဆိုးသည္ တည္ၾကက္ကို မဖမ္းဘဲ ေတာၾကက္ကိုသာ
ဖမ္းယူသည့္သေဘာနွင့္ ႏႈိင္းယွU္ နားလည္ယူပါ။
ထိုေတာၾကက္နွင့္ တူသည့္ တဏွာစိတ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ခ်င္၍သာ
ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္ရန္Aတြက္ Aလႈပ္မၿပင္ဘဲ ထိုင္ၿခင္း၊ Aနည္းဆံုး
နွစ္နာရီၾကာေAာင္ထိုင္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ရုပ္ကုိ Aေၾကာင္းမဲ့ ညွU္းဆဲၿခင္းမဟုတ္။
တဏွာေဖာ္ထုတ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။
(ထင္ရွားေသာ တဏွာသေဘာကို သတိဉာဏ္ပညာစသည္တို႔ၿဖင့္ ရႈၿမင္ေနၿခင္းေၾကာင့္
Aတၱကိလမထနုေယာဂ မဟုတ္သည္ကို သတိၿပဳပါ။) ပုထုဇU္တို႔၏ သဘာ၀သည္ ဘယ္Aရာမဆို
Aေခ်ာင္လိုခ်င္ၾကသည္။ Aလကားရြာေသာ မိုးေရကိုေသာ္မွ လိုခ်င္လွ်င္ ခံယူမွရသည္။ တဘ၀စာ
ခ်မ္းသာမႈAတြက္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးမ်ားကိုပင္ နွစ္ရွည္လမ်ား Aပင္ပန္းခံ၊ Aဆင္းရဲခံ၊
မ်က္နွာေAာက္က်ခံ၍ ရင္းႏွီးယူရသည္။ Aခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ Aသက္နွင့္ပါ ရင္းယူရေသးသည္။
ထုိေလာကီခ်မ္းသာထက္ Aဆေပါင္းမ်ားစြာ ႏႈိင္းယွU္၍ မရသည့္ ေသၿခင္းခ်မ္းသာ၊ ေသၿပီးခ်မ္းသာ
စီးပြားကို ပို၍Aပင္ပန္းခံ ဒုကၡခံ၍ ရင္းနွီးယူၾကရမည္။
တည္ၾကက္နွင့္တူေသာ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးကို မရႈရပါ။ ေတာၾကက္နွင့္တူသည့္
တဏွာစိတ္ကိုသာရႈရမည္။
တနည္းAားၿဖင့္ဆိုေသာ္ ၀ိဟိသ၀ိတက္နွင့္ ဗ်ာပါဒ၀ိဘတ္ကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး မဂ္ၿဖင့္
တိုက္ခိုက္သတ္ၿဖတ္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ထိုတဏွာစိတ္တို႔သည္ Aရႈဉာဏ္စိတ္ကို တိုက္ခိုက္သည္။
ထိုသေဘာသည္ပင္လွ်င္ ေၿမြၾကီးေလးေကာင္ လိုက္သတ္ၿခင္းနွင့္တူသည္။
Aရႈဉာဏ္မဂ္စိတ္သည္ တဏွာစိတ္ၿဖစ္ပ်က္ဆံုးသည္Aထိ ရႈနိုင္ေသာAခါ တဏွာၿဖစ္ပ်က္ဆံုး၍
ခႏၶာသက္သက္သာ AရႈခံAၿဖစ္ရွိေနေတာ့သည္။ ထိုAခါ စိတ္၌ၿငိမ္းေAးေနၿခင္းေၾကာင့္
ေၿမြၾကီးေလးေကာင္မွ လြတ္ေနေသာနယ္ေၿမသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး
ဘယ္ေလာက္ပင္ ေဖာက္ၿပန္ေစကာမူ ေဒါမနႆစိတ္မ်ား Aလိုလို ၿဖစ္မလာေတာ့ေပ။ တဏွာ၊
ဒိဌိနွင့္ ယွU္ေသာ Aကုသိုလ္စိတ္မ်ား ၿဖစ္မလာေတာ့ပါ။ ၿဖစ္စရာမရွိ၍ ပ်က္စရာမရွိေတာ့ပါ။
က်င့္စU္တက္ပံု။

။ တရားAားထုတ္မည့္ ေယာဂီတို႔သည္ သီလစင္ၾကယ္ေစ၍

ပရိကံၿပဳၿပီးလွ်င္ ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီးသည့္Aတိုင္း ထိုင္ၿခင္းIရိယာပုတ္ကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေသေသသပ္သပ္
ၿပင္ဆင္ညီညြတ္ေစၿပီးလွ်င္ Aလိုလို ၿဖစ္ေပၚလာမည့္ စိတ္Aမ်ိဳးမ်ိဳးကို သိေAာင္ သတိထားပါ။ မိမိ၏

Aလိုဆႏၵၿဖင့္ ေတြးေတာၿခင္း၊ ၾကံစည္ၿခင္း၊ သညာေပးAမွတ္ၿပဳၿခင္း
(ပူတယ္၊ တင္းတယ္၊ ေတာင့္တယ္၊ မၿမဲဘူး၊ ဆင္းရဲတယ္၊ Aစိုးမရဘူး)၊ Aရာရာကို
ၿပဳၿပင္လိုေသာစိတ္မ်ား ေမြးၿမဴၿခင္း စသည္တို႔ကို မၿပဳလုပ္ရ။ သို႔ေသာ္လည္း စိတ္သည္ ၿငိမ္မေနဘဲ
Aတိတ္Aနာဂါတ္AာရံုAမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္းေကာင္း၊ ပစၥဳပၸန္Aာရံု Aမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္းေကာင္း Aလိုလို
ၾကံစည္ေတြးေတာေနလိမ့္မည္။ Aတြင္း၌ စကားေၿပာေသာစိတ္၊ ဆင္ၿခင္ေသာစိတ္၊
ေ၀ဖန္ေသာစိတ္တို႔သည္လည္း Aလိုလိုပင္ တမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳး မရပ္မနား ၿဖစ္ေပၚေနလိမ့္မည္။
Aကယ္၍ ထိုကဲ့သို႔ Aလိုလိုၿဖစ္ေပၚေနေသာ စိတ္Aမ်ိဳးမ်ိဳးကို ငါ့စိတ္ဟူ၍ သံသယရွိခဲ့ေသာ္
ထိုစိတ္မ်ား မေပၚေAာင္ ငါ့သေဘာၿဖင့္ ရပ္ထားၾကည့္ပါ။ ရပ္လို႔မရဘဲ
ၾကံစည္ေတြးေတာေသာစိတ္မ်ား တမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳး ေပၚေနသည္ကို ေတြ႔ရလိမ့္မည္။
ငါ့စိတ္မဟုတ္၊ Aလိုလိုပင္ တမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳး ေပၚေနေသာစိတ္ဟု သံသယရွင္းသြားလိမ့္မည္။
ေယာဂီ၏ဉာဏ္တြင္ သံသယရွင္းသြားၿပီဆိုပါက ထိုသူ႔သေဘာသူေဆာင္ေန၍ တမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳး
ၿဖစ္ေပၚေနေသာ စိတ္မ်ားကို ၿဖစ္ေပၚတိုင္း ၿဖစ္ေပၚတိုင္း ေနာက္မက်ေစဘဲ ၿဖစ္ဆဲ၌ပင္
သူ႔သေဘာသက္သက္ကိုသာ သိကာမွ် သိေAာင္ သတိမလစ္တမ္း ေစာင့္ရႈေနပါ။ Aနိစၥဘဲ၊ ဒုကၶဘဲ၊
Aနတၱဘဲဟူ၍ Aထင္ၿဖင့္ သညာေပးမရႈရ။ ဉာဏ္ၿဖင့္သာ Aလိုလိုၿဖစ္လာေသာစိတ္၊
Aလိုလိုပ်က္သြားေသာစိတ္ဟူသည့္ သေဘာမွ်ကိုသာ Aေၿပာပညတ္မပါဘဲ ၾကည့္ရံုသက္သက္၊
ရႈရံုသက္သက္မွ်သာ ရႈရမည္ဟု ဆိုလိုၿခင္းၿဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ သူ႔သေဘာသူေဆာင္၍ စU္းစားၾကံစည္ ေ၀ဖန္ေတြးေတာေနေသာ
ထိုစိတ္Aမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ တရားထိုင္စU္ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ ကာယိကဒုကၶေ၀ဒနာ
မထင္ရွားခင္သာ ၿဖစ္ေပၚေနလိမ့္မည္။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ ကာယိကဒုကၶေ၀ဒနာ
ထင္္ရွားလာေသာAခါ Aတိတ္ Aနာဂါတ္AာရံုAမ်ိဳးမ်ိိဳးတို႔ကို
ၾကံစည္ေတြးေတာေနေသာစိတ္တို႔သည္ Aလိုလိုပင္ ရပ္ဆိုင္း၍ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ
ကာယိကဒုကၶေ၀ဒနာ ထင္ရွားရာAာရံုသို႔ စိတ္သည္ Aလိုလိုပင္ သူ႔Aလိုလို ေၿပာင္းသိလာလိမ့္မည္။
ထိုကဲ့သို႔ ကာယိကဒုကၶေ၀ဒနာကို ေၿပာင္းသိသည္နွင့္ တၿပိဳင္တည္း ပူတယ္ဟူေသာစိတ္၊
ေတာင့္တယ္ဟူေသာစိတ္၊ တင္းတယ္ဟူေသာစိတ္၊ ေၿခေထာက္ကနာတယ္ဟူေသာစိတ္၊
ေပါင္ကေAာင့္တယ္ဟူေသာစိတ္၊ ခါးကေညာင္းတယ္ဟူေသာစိတ္ စသည့္
နာမည္ေပးတံဆိပ္ခတ္ေသာစိတ္မ်ား Aလိုလိုေပၚလာလိမ့္မည္။
ထိုစိတ္Aမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုလဲ မလစ္တမ္း သတိထား၍ ေစာင့္ရႈရမည္။ သမုတိပညတ္ကို
သညာေပးေနေသာ ေ႐ွ႕စိတ္သည္ Aရႈခံစိတ္၊ ထိုစိတ္ၿဖစ္ေပၚလာပံုကို
ပိုင္းၿခားရႈေသာေနာက္စိတ္သည္ Aရႈဉာဏ္စိတ္ၿဖစ္သည္။ ထိုစိတ္Aမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ တခုနွင့္တခုမတူပံုကို
ဉာဏ္ကပိုင္းၿခား၍ သိေAာင္ရႈရမည္။ စိတ္၏သဘာ၀သည္ ရႈေနရမည္။
ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ ပို၍ထင္ရွားလာေသာAခါ နာမည္ေပး တံဆိပ္ခတ္ေနသည့္စိတ္မွ
မခံနိုင္ဘူးဟူေသာစိတ္၊ မခံစားခ်င္ေသာစိတ္မ်ား Aၿဖစ္သို႔ သူ႔Aလိုလို ေၿပာင္းေပၚေနသည္ကိုလဲ

ဉာဏ္ၿဖင့္ ပိုင္းၿခားရႈေနရမည္။ ထိုသို႔ၿဖစ္သည့္စိတ္မ်ား Aလိုလိုၿဖစ္သည္မွ Aလိုလိုခ်ဳပ္သည္Aထိ
ပိုင္းၿခား၍
သိေAာင္ရႈပါ။ Aလိုလိုၿဖစ္သည့္စိတ္မ်ား Aလိုလိုပ်က္သြားသည္Aထိ ဉာဏ္ၿဖင့္သိေAာင္ရႈပါ။
ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္မႈ နဂိုရ္ထက္ ပို၍ထင္ရွားလာေသာAခါ နာတယ္၊ ကိုက္တယ္၊
ထံုတယ္၊ ပူတယ္၊ မခံနိုင္ဘူး၊ မသက္သာဘူး၊ ဒီလိုေတာ့မက်င့္ခ်င္ဘူး၊ မၿဖစ္နိုင္ဘူး စသည္ၿဖင့္
နာမည္ေပး တံဆိပ္ခတ္ေနသည့္ စိတ္မွ သည္းမခံခ်င္ေသာစိတ္၊ မခံစားခ်င္ေသာစိတ္၊
ေတာ္ခ်င္တဲ့စိတ္မ်ား၊ မခံသာ၍ ခံသာရာကို ရွာၾကံခ်င္ေသာစိတ္မ်ား၊ Aာနာပါနကမၼဌာန္းကို
ၿပန္ရႈလိုေသာစိတ္မ်ား Aလိုလိုေၿပာင္းလြဲ ၿဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုစိတ္AစU္ တမ်ိဳးၿခင္း
ဖန္တီးသူမရွိဘဲနွင့္ တမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳး Aလိုလို ေၿပာင္းလြဲသြားပံုကို ပိုင္းၿခားသိၿပီး ရႈေနရမည္။
ခႏၶာAိမ္ကိုလည္း ဘ၀င္မွေန၍ စိတ္ၿဖင့္ ညွစ္ခ်ဳပ္ထားလိုမႈမ်ား စတင္ၿဖစ္ေပၚလာသည္။
ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ပို၍ေဖာက္ၿပန္လာေသာAခါ ေ၀ဒနာထင္ရွားလာေသာေၾကာင့္ Aရႈဉာဏ္စိတ္ကို
တဏွာကလာလုယူကာ ခႏၶာAိမ္ကို လိုရာသို႔ လုိသလိုၿပဳၿပင္ဘို႔Aတြက္ ဟဒယဘ၀င္ကို Aရင္စတင္
ညွစ္ခ်ဳပ္မည့္စိတ္ၿဖစ္ေပၚလာကာ ဟဒယဘ၀င္ကို လိုသလို ညွစ္ခ်ဳပ္လိမ့္မည္။ ထိုAခါ ေထာင္မွဴးနွင့္
ေထာင္က်သားတို႔၏ သေဘာကို Aာရံုၿပဳ၍ စနစ္တက် ရႈရမည္။ စိတ္ကိုတဏွာနွင့္ သဒၶါ
ဘတၿပန္၊ က်ားတၿပန္ Aၿပိဳင္လုၾကမည္။ မိမိဘက္က သဒၶါဗိုလ္၊ သတိဗိုလ္၊ ၀ီရိယဗိုလ္၊ သမာဓိဗိုလ္၊
ပညာဗိုလ္နွင့္ယွU္ေသာ Aရႈဉာဏ္စိတ္Aားေကာင္းဘို႔လိုသည္။ ထိုညွစ္ခ်ဳပ္လိုေသာစိတ္မ်ား
ခႏၶာAိမ္ကို ၿပဳၿပင္လိုေသာစိတ္မ်ားသည္ Aက်ိဳးတရား တဏွာၿဖစ္သည္။ Aဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ထိုစိတ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာေAာင္ မိမိAလိုၿဖင့္ ဖန္တီးၿခင္းမဟုတ္ဘဲ Aတိတ္Aေၾကာင္း
Aဆက္ဆက္ၿဖင့္ ရွိေနေသာ တဏွာၿဖစ္သည္။ ထိုၿပဳၿပင္လိုေသာတဏွာသည္
ပရိယုဌာနကိေလသာသည္ ခႏၶာAိမ္ကို ကံေၿမာက္ေAာင္ (သို႔) ၀ီတိကၠမကိေလသာၿဖစ္ေAာင္
ၿပဳၿပင္ဘို႔ ႏႈိးေဆာ္ေပးေသာ တဏွာၿဖစ္သည္။
ထိုေ႐ွ႕စိတ္တဏွာ၏ Aလိုၿပည့္ေAာင္ (သို႔) ကံေၿမာက္ေAာင္ ခႏၶာကိုယ္ကို ၿပဳၿပင္မ
ေရႊ႔ၿဖစ္ေAာင္ ေနာက္စိတ္တဏွာက ၀ီတိကၠမကိေလသ (ေလာဘ)Aၿဖစ္ ၿပဳၿပင္မ ေရႊ႔ၿခင္းၿဖစ္သည္။
Aကယ္၍ Iရိယာပုတ္ကို ကံေၿမာက္ေAာင္ မ ေရႊ႔လွ်ႈင္ ၿပဳၿပင္လိုတာလည္း ေ႐ွ႕စိတ္တဏွာ၊
ၿပဳၿပင္ၿဖစ္ေAာင္ လိုက္ေလ်ာေပးလိုက္တာက ေနာက္စိတ္တဏွာ၊ တဏွာစိတ္ၿပီး တဏွာစိတ္၊
ဆက္ကာဆက္ကာၿဖစ္ေနသၿဖင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္လည္ေနသည္။
ရုပ္ေဖာက္ၿပန္မႈနွင့္ နာမ္ခံစားမႈ Aေၾကာင္းကိုစဲြ၍ Aက်ိဳးတရား မေနာ၀ိညာဏ္
ၿဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုသံုးမ်ိဳး၏ ဓမၼသေဘာကို မသိလွ်င္ ထိုမသိမႈAေၾကာင္း(ပဋိစၥ) ေၾကာင့္
မခံစားခ်င္ေသာစိတ္၊ ခံသာေAာင္ ၿပဳၿပင္လိုေသာစိတ္ Aက်ိဳးတဏွာ (သမုပၸါဒ္)ၿဖစ္ေပၚလာသည္။
ထိုAက်ိဳးတရားကို မသိမႈAေၾကာင္း ထပ္ၿဖစ္၍ ေနာက္ထပ္ၿပဳၿပင္ၿဖစ္ေAာင္ ၿပဳၿပင္မႈ
၀ီတိကၠမကိေလသာတဏွာေလာဘတို႔ဆက္တုိက္ၿဖစ္ေပၚလာသည္။ထိုသို႔စိတ္Aလိုလိုက္ေနၿခင္း
သည္ တသံသရာလံုးက ပါလာေသာ

ပုထုဇU္Aက်င့္ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ တဏွာၿဖစ္မႈကို ငါဘဲဟူ၍ သိေနမႈ A၀ိဇၨာနွင့္တကြ
သကၠာယဒိဌိAေၾကာင္းထပ္ၿဖစ္လွ်င္ တဏွာသာထပ္၍ ၿဖစ္ေပၚတိုးပြားလာေတာ့သည္။
Aရင္းစစ္လ်င္ နာမ္ရုပ္ၿဖစ္ေပၚမႈ Aနတၱနွင့္ တဏွာAနတၱတို႔ကိုမသိမႈ A၀ိဇၨာေၾကာင့္ပင္ၿဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိလံုAရ တဏွာAၾကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္လိုလ်င္ A၀ိဇၨာAၾကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ရမည္။ (သို႔)
၀ိဇၨာဉာဏ္ရရွိဘို႔လိုသည္။ ေ၀ဒနာမွ တဏွာၿဖတ္လိုလွ်င္ နာမ္ရုပ္တို႔၏ ဓမၼသေဘာကို
Aမွန္Aတိုင္းသိ၍လည္းေကာင္း၊ တဏွာAနတၱဟု သိလွ်င္လည္းေကာင္း ေ၀ဒနာမွ တဏွာၿပတ္မည္။
AဝိဇၨာAသိရရွိဘို႔သည္ Aက်ိဳးတရား၊ စိတ္၌နီဝရဏဖံုးလႊမ္းမႈကို ဖယ္ရွားမႈသည္
Aေၾကာင္းတရား (သို႔) Aရႈဉာဏ္သဟိတ္မေနာဝိညာဏ္စိတ္၌ မူလဦးစီးေနရာယူထားေသာ
ေမာဟဦးေဆာင္သည့္ Aကုသိုလ္ ေစတသိက္မ်ားကို ဖယ္ရွားမႈသည္ Aေၾကာင္းတရားၿဖစ္သည္။
ထိုAကုသိုလ္ေစတသိက္မ်ားစိတ္၌ လြတ္ေၿမာက္မႈသည္ Aက်ိဳးတရား သီလမဂၢင္၊
သမာဓိမဂၢင္ဟူေသာ ကုသိုလ္ေစတသိက္မ်ား စေသာ ေဗာဓိပကိၡယ (၃၇)ပါးလက္ကိုင္ထား၍
ၿပည့္စံုစြာ က်င့္နိုင္မႈက Aေၾကာင္းတရားၿဖစ္သည္။
တရားက်င့္ရာတြင္ မဂၢသစၥာ၏ ကိစၥဉာဏ္နွင့္ နိေရာဓသစၥာ၏ ကိစၥဉာဏ္တို႔ ၿပည့္စံုစြာပါဝင္မႈ
AထူးလိုAပ္သည္။ မခံနိုင္ေသာ ေဒါသစိတ္ၿဖစ္လာလွ်င္ ထိုေဒါသစိတ္AလိုAတိုင္း မလိုက္ေလ်ာဘဲ
လိုက္ေလ်ာလိုသည့္ ေဒါသစိတ္AစားAေဒါသစိတ္ၿဖင့္နိုင္ေAာင္Aစားထိုးပါ။(သည္းခံမႈၿပည့္စံုၿခင္းကို
ဆိုလိုသည္) မၿဖစ္မေန ခႏၶာAိမ္ကို ၿပဳၿပင္လိုေသာ
ေ႐ွ႕ေလာဘစိတ္ၿဖစ္လာလွ်င္ထိုေ႐ွ႕ေလာဘစိတ္ကို စြန္႔လႊတ္၍၊ ေဝးေAာင္စြန္႔၍ ထိုေလာဘစိတ္နွင့္
လြတ္ေAာင္ေန၍ (နိေရာဓသစၥာ၏ ကိစၥဉာဏ္) စြန္႔လႊတ္မႈ Aေလာဘစိတ္ၿဖင့္
နိုင္ေAာင္Aစားထိုးပါ။ ေ႐ွ႕စိတ္က ေလာဘ၊ ေဒါသစိတ္၊ ေနာက္စိတ္က Aေလာဘ၊ Aေဒါသစိတ္၊
ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္မႈကိုလည္းမရႈရ၊ ႏွလံုးမသြင္းရ။ လႈပ္လိုၿပင္လိုသည့္ ေ႐ွ႕စိတ္ကို
Aလိုလိုေပၚလာပါလားဟူ၍ သိေAာင္ သတိထား၍ ဉာဏ္ၿဖင့္ရႈပါ။
ဝီတိကၠမ၊ ပရိယုဌာန ကိေလသာ Aကုသိုလ္ေစတသိက္နွင့္ ကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔ စိတ္ကို
Aၿပိဳင္လုေနၾကဦးမည္။ ထိုAခါ စိတ္မစင္ၾကယ္ေသး၍ စိတ္သည္ လံုးေထြးေနဦးမည္။ သို႔ေသာ္
မူလစည္းကမ္းခ်က္မ်ား မက်ဴးလြန္ မေဖာက္ဖ်က္မိေAာင္ ၾကိဳးစားAားထုတ္ရၿခင္း၊ သည္းခံမႈကို
ပို၍Aားေကာင္းေAာင္ ေမြးၿမဴရၿခင္း တဏွာAလိုသို႔ မလိုက္ေလ်ာမိေAာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရၿခင္း
စသည့္Aဂၤါရပ္မ်ား ၿပည့္စံုေAာင္ Aားထုတ္နိုင္လွ်င္ ဆင္းရဲေနၿခင္းမွ ေခါင္းပါးလာ၍
သက္သာခ်မ္းသာမႈက ထင္ရွားလာလိမ့္မည္။
ဆရာညႊန္ၾကားခ်က္Aတိုင္း ၿပည့္စံုစြာ လိုက္နာက်င့္ၾကံနိုင္ခဲ့လွ်င္ ေ႐ွ႕စိတ္တဏွာ Aနိစၥ၊ ဒုကၡ၊
Aနတၲ Aခ်က္ကို ပိုင္းၿခားၿမင္လာၿပီး လွ်ပ္စီးလက္သည့္ပမာ စိတ္မ်ားလွ်င္ၿမန္စြာ
ၿဖစ္ပ်က္မႈသက္သက္ကို ဉာဏ္မွာၿမင္လာသည္။ ထိုAခါ စိတ္ဆင္းရဲၿခင္းမွလည္း
လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားသည္။ ၎ကဲ့သို႔ နာမ္သေဘာကို ၿမင္ၿခင္းသည္ “ နာမ္၏သာမန္လကၡဏာ” မွ်ကို
ၿမင္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ သာမန္ရုပ္နာမ္၏ လကၡဏာကို ၿမင္၍ တဏွာခ်ဳပ္ၿခင္းသည္
ဝိကၡမၻနပဟာန္Aားၿဖင့္ ခ်ဳပ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ သီလဝိသုဒိၶ၊ စိတၲဝိသုဒိၶၿဖစ္၍ ဝီတိကၠမကိေလသာနွင့္

ပရိယုဌာနကိေလသာခ်ဳပ္ၿခင္းသည္ ပထမAဆင့္ ဝိကၡမၻနပဟာန္ သီလဝိသုဒိၶ စိတၲဝိသုဒိၶၿဖစ္သည္။
ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈမွ လြတ္ၿခင္းသည္လည္းAားထုတ္ဆဲ Aခိုက္Aတန္႔
ဝိကၡမၻနပဟာန္Aားၿဖင့္သာ လြတ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ယခုAဆင့္၌ Aရႈဉာဏ္သည္ သာမန္ရုပ္နာမ္တို႔၏
လကၡဏာမွ်ကို ၿမင္ေတြ႔ၿခင္းေၾကာင့္ ဝိပႆနာဘာဝနာ မပြားမ်ားသင့္ေပ။ Aဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ပရမတ္ရုပ္နာမ္စစ္စစ္မဟုတ္ေသးေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Aရႈဉာဏ္၌ ကိေလသာၿမဴမံႈမ်ား
လံုးဝစင္ၾကယ္၍ သီလဝိသုဒိၶ၊ စိတၲဝိသုဒိၶၿဖစ္ေAာင္ ေ႐ွ႕တဆင့္တက္က်င့္ဘို႔ လိုသည္။
Aထက္ပါ က်င့္စU္Aတိုင္း ရိုးရိုးIရိယာပုတ္ၿဖင့္ သမာဓိကို Aလြယ္တကူ ရသည္Aထိ
ဆက္လက္ေလ့က်င့္ပါ။ တရားသိလို၊ ၿမင္လိုေသာ စိတ္ဆႏၵေတြရွိက မခဲယU္းပါ။ မခက္ခဲပါ။
မပင္ပန္းပါ။ ေဆးေကာင္း၊ မေကာင္းသိလိုလွ်င္ ေဆးAေၾကာင္းေၿပာေနမည့္Aစား ေဆးကို
ကိုယ္တိုင္သံုးၿခင္းၿဖင့္ ေရာဂါေပ်ာက္မႈက Aေၿဖေပးပါလိမ့္မည္။
သံုးသပ္ၿခင္းနွင့္ ဆက္လက္က်င့္ပံု။

။

Aထက္ပါက်င့္စU္သည္သမာဓိAခိုက္၌သာဆင္းရဲမႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿခင္း တဏွာ၊ မာန၊ ဒိဌိတို႔
ကင္းၿခင္းၿဖစ္သည္။ သမာဓိပ်က္လ်င္ စိတ္ကို တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိတို႔ Aလြယ္တကူ ဝင္စီးၿပီး
ေနရာယူAုပ္ခ်ဳပ္ကာ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ ကာယိကဒုကၡAာရံုကို Aေၾကာင္းခံ၍ ငါ့စိတ္
ငါနာတယ္ ငါမခံနိုင္ဘူး ငါဆင္းရဲတယ္ ငါ့ရုပ္ၾကီးေဝဒနာတက္ေနတယ္ဟူ၍ သကၠာယဒိ႒ိၿဖင့္ စြယ
ဲ ူကာ
စိတ္သည္ ဆင္းရဲရၿပန္သည္။
ယခုလို သာမညဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ ကာယိကဒုကၡေဝဒနာကိုပင္
တားဆီးလို႔မရေလာက္ေAာင္ ပရိယု႒ာနကိေလသာ မီးေတာက္ေလာင္၍ ထိန္းသိမ္းလို႔မရေAာင္
ဝီတိကၠမကိေလသာမ်ား ၿဖစ္ေပၚေနေသးလွ်င္ Aကယ္၍ ေသေAာင္ေဖာက္ၿပန္သည့္
ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ကာယိက ဒုကၡေဝဒနာၿဖစ္ေပၚလာလွ်င္ (သို႔) ေသသည့္Aခါ ယခုထက္ပင္
Aဆေပါင္းမ်ားစြာ ဆင္းရဲရဦးမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မီးေဘးေရွာင္ မေလာင္ခင္တားဟူသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ စစ္မေရာက္ခင္
ၿမွားၿပင္ဟူသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မေသခင္(ဝါ) ေသေAာင္ေဖာက္ၿပန္ရက္စက္သည့္
ကာယိကဒုကၡေဝဒနာ မၿဖစ္ခင္၊ ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္သည့္ သေဘာၿဖင့္ ထိုဓာတ္ၾကီးေလးပါး ၿပင္းထန္မႈကို
Aေၾကာင္းခံ၍ ထိုနာမ္ရုပ္ကို (Aနိ႒ာရံုနွင့္ ေဝဒနာကို) စြဲယူမည့္ သကၠာယဒိ႒ိနွင့္တကြၿဖစ္ေသာ
တဏွာကို Aၾကြင္းမဲ့ပယ္သတ္ထားရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ Aထက္ပါနည္းစနစ္Aတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုး၍ လက္ေတြ႔က်က်က်င့္ေသာAခါ
ပစၥဳပၸန္ဆင္းရဲရမည့္Aစား မဆင္းရဲဘဲ ခ်မ္းသာသည့္သေဘာကို ရရွိလာပါလိမ့္မည္။
Iရိယာပုတ္ကို(သို႔) တင္ပလႅင္ေခြကို ရိုးရိုးမထိုင္ေစဘဲ ကာယိကဒုကၡေဝဒနာ ပို၍ထင္ရွားေAာင္
တဘက္တင္၊ ခ်ိတ္၍တရားက်င့္ပါ။ Aမွန္မသိ၍သာ ဆင္းရဲၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ပုထုဇU္၏

ဓေလ့Aတိုင္း သကၠာယဒိ႒ိAၿမင္ၿဖင့္ ၾကည့္လွ်င္မၿဖစ္နိုင္ဘူးဟု ၿမင္ၾကလိမ့္မည္။ Aမွန္မွာ
မိမိ၏Aမွားသာလွ်င္ၿဖစ္သည္။ Aက်ိဳးတရားဒုကၡသစၥာကို ငါ့ခႏၶာကိုယ္ဟု
စြဲယူထားေသာAေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါ့ဖာသာငါ ဆင္းရဲၿခင္းၿဖစ္သည္။ တဖက္ခ်ိတ္၍
က်င့္ေသာ က်င့္စU္ၿဖင့္ နည္းလမ္းညႊန္ၾကားသည့္Aတိုင္း သဒၶါၿပည့္ဝစြာၿဖင့္က်င့္ပါ။ မိမိထင္သလို
ဆင္းရဲမႈမရွိဘဲ သမာဓိAားေကာင္းလွ်င္ ဒုကၡ၊ သုခခ်ဳပ္၍ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္၌ ပရမတ္နာမ္ဓာတ္၏
သာမညလကၡဏာကို ေတြ႔ၿမင္ပါလိမ့္မည္။ ၎က်င့္စU္၏ သမာဓိကို နိုင္နင္းစြာ Aလြယ္တကူ
ထူေထာင္နိုင္ေAာင္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားက်င့္ၾကံပြားမ်ားပါ။
၎တဘက္တင္ခ်ိန္ တင္ပလႅင္ Iရိယာပုတ္ၿဖင့္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ကာယိကဒုကၡေဝဒနာ၌
သမာဓိ နိုင္နင္းသြားလွ်င္ (ဝါ) ထိုAနိ႒ာရံုကို ငါဘဲ၊ ငါ့Uစၥာဘဲ စသည္ၿဖင့္ စြဲယူ၍
ကိေလသာမီးေတာက္မႈ ၿငိမ္းသြားလ်င္ တဏွာဗိုလ္ကို ဖိတ္ေခၚေသာAားၿဖင့္ (သို႔)
ဒုကၡေဝဒနာကို စြဲယူေသာ သကၠာယဒိ႒ိကို Aၿမစ္ပါမက်န္ ပယ္ႏႈတ္လိုေသာAားၿဖင့္
ကာယိကဒုကၡေဝဒနာကို Aဆင့္တိုးၿမွင့္၍ က်င့္ရမည္။
ေမတၲာသုတ္၌ သေကၠာပုတ္တြင္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ၿပဳလိုေသာသူသည္
Aသက္နွင့္ခႏၶာကိုယ္ကို မငဲ့ကြက္ဘက
ဲ ်င့္ရဲရမည္ဟု ၿမတ္စြာဘုရား ညႊန္ၾကားထားသည္။
ၿမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစU္၌လည္း ရွင္ေဃာသိတမေထရ္ တရားက်င့္ရာတြင္
မဂ္ဖိုလ္ရနိုင္ရန္Aတြက္ Aေထာက္Aပံ႔ၿဖစ္ေစၿခင္းငွါ လည္ပင္းကို သင္တုန္းဓါးၿဖင့္ လွီးၿဖတ္ကာ
မဂ္နွင့္Aသက္လဲသာြ းသည္။ထို႔ေၾကာင့္ဒီခႏၶာနွင့္ဒီသာသနာမွာမဂ္နွင့္Aသက္လဲခ်င္လဲရပါေစဟူေသာ
သဒၶါ၊ ဆႏၵမ်ိဳးၿဖင့္ တရားက်င့္ရမည္ၿဖစ္သည္။ ဆရာက နည္းေပးမွန္၍ နည္းခံသူက
သဒၶါAားသန္စြာက်င့္လွ်င္ လွ်င္ၿမန္စြာ မဂ္ဖိုလ္Aက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။
စိတၲာနုပႆနာသတိပ႒ာန္က်င့္စU္ (မဟာပလႅင္ခ်ိတ္)
ဤေနရာ၌ Aခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂိၢဳလ္တို႔သည္
(၁)

မဟာပလႅင္ထိုင္ၿခင္းသည္ ဘုရားကိုတု၍ လိုက္ထိုင္ေသာထိုင္ၿခင္းဟူ၍ မွားယြင္းစြာ

စြပ္စြဲေၿပာဆိုၾကသည္။
(၂)

မဟာပလႅင္ခ်ိတ္၍မရေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား က်င့္စရာမလို။

ဤမဟာပလႅင္ခ်ိတ္၍ ထိုင္ၿခင္းIရိယာပုတ္ၿဖင့္က်င့္ၿခင္းသည္ Aာသီဝိေသာပမသုတၲန္Aရ
ေၿမြၾကီးေလးေကာင္လက္မွ Aၿပီးတိုင္ လြတ္ၿငိမ္းရာေနရာသို႔ Aေရာက္ေၿပးၿခင္းၿဖစ္သည္။ (သို႔)
ေၿမြၾကီးေလးေကာင္၏ Aဆိပ္မွ Aၿပီးတိုင္လြတ္ေၿမာက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ညႊန္ၾကားခ်က္Aတိုင္း
က်င့္ရန္AထူးလိုAပ္သည္။ ကာယိကဒုကၡ ေဝဒနာမွ သကၠာယဒိ႒ိနွင့္ယွU္ေသာ ဝီတိကၠမကိေလသာ
Aၿပီးတိုင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေAာင္ က်င့္ေသာက်င့္စU္ၿဖစ္သည္။ ဝိပႆနာယာနိက က်င့္စU္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္
AပဓာနAားၿဖင့္ ပရိယု႒ာန ကိေလသာတို႔လည္း မကင္းရာမကင္းေၾကာင္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းပါသည္။

ဤက်င့္စU္သည္ Aၾကိမ္ၾကိမ္ မဟာပလႅင္ Iရိယာပုတ္ၿဖင့္ ထိုင္က်င့္ဘို႔မလို။ ထိုင္ၿခင္းသည္
ပဓာနမက်။ ဝီတိကၠမကိေလသာ Aၿပီးတိုင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿခင္းသည္သာ ပဓာနက်သည္။
ခႏၶာAိမ္ မလႈပ္မၿပင္၊ စိတ္ၿဖင့္မညွစ္မခ်ဳပ္၊ မေတာင့္မတ္ဘဲ ထိုင္ၿခင္း Iရိယာပုတ္ၿဖင့္
တရားက်င့္ရာတြင္ ၿပင္းထန္ေသာ ဓာတ္ေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ ကာယိကဒုကၡေဝဒနာ ေဖာ္ထုတ္၍
က်င့္နိုင္ပါ့မလားဟူ၍ သံသယရွိနိုင္သည္။ သံသယမၿဖစ္သင့္ေပ။ Aဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ထိုၿပင္းထန္ေသာ ရုပ္တရားကိုပင္ ငါ၊ ငါ့Uစၥာဟု စြဲယူၿခင္းေၾကာင့္ ပဋိဃာAနုသယမွ
ေပါက္ဖြားလာသည့္ ဝီတိကၠမေဒါသ ကိေလသာနွင့္ သက္သာရာကို လိုခ်င္မႈတဏွာတို႔ ထင္ရွားေစ၍
သဒၶါဗိုလ္ ဝီရိယဗိုလ္စေသာ ဗိုလ္ငါးပါးတို႔ၿဖင့္ Aၿပီးတိုင္ပယ္ႏႈတ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။
စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ Oဝါဒ(၁)။

။ “ ေဝဒနာေဖြရွာမတတ္

ေသကာမၿမတ္ၿဖစ္လိမ့္မည္။ ေဝဒနာေဖြရွာတတ္မွ ေသကာၿမတ္ၿဖစ္လိမ့္မည္ “ဟု ရဟႏၲာတပါး၏
Aနွစ္ခ်ဳပ္Aေၿဖထုတ္ေပးေသာ Oဝါဒၿဖစ္သည္။ မွန္ပါသည္။ ေဝသနာကို ေၾကာက္၍
ေရွာင္လႊဲၿပီး က်င့္ၾကေသာ္လည္း ေသေသာAခါ မေရွာင္လႊဲနိုင္ေတာ့ပါ။ ဘယ္လိုေနေနေသရမည္မွာ
ေသခ်ာေပါက္ၿဖစ္သည္။ ေသၿခင္းသည္ Aဆင္းရဲဆံုးၿဖစ္သည္။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး Aၿပင္းထန္ဆံုး
ေဖာက္ၿပန္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ တသက္လံုး ေခ်ာင္ေခ်ာင္ေနခဲ့သမွ် ေသမွAက်U္းAၾကပ္ခံရၿခင္းသည္
Aဆံုးရံႈးဆံုးၿဖစ္သည္။ မွ်ခံမည့္သူ၊ ကူညီမည့္သူ မရွိေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္စစ္မေရာက္ခင္
ၿမွားၿပင္ဆင္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မီးေဘးေရွာင္ မေလာင္ခင္တားဆိုဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း
ေသမင္းနွင့္ ယွU္ၿပိဳင္Aနိုင္ရရန္ (သို႔) ေသမင္းသတ္ကြင္းမွ လြတ္ရန္ ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကာယိကဒုကၡကို Aေၾကာင္းခံ၍ ေဝဒနာေပၚမွ သကၠာယဒိ႒ိကို ေဖာ္ထုတ္ကာ
Aၿပီးတိုင္သတ္ၿဖတ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ Oဝါဒနွင့္ ရင္ဝလွံစူး
ထိပ္ဦးမီးေလာင္သေလာက္ မရွိပါ။ ငရဲ၌ခံရေသာ ေဝဒနာနွင့္ ႏိႈင္းယွU္လွ်င္ ၿမဴမွ်ေလာက္သာ
ရွိပါသည္။
စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ Oဝါဒ(၂)။

။ “မခံသာမွန္ပါဘိ သည္တရား၊ ခံသာေAာင္ခံ

သံသရာေမ်ာၾကAမ်ား”ထိုOဝါဒကို သံုးသပ္ရလွ်င္ တရားAမွန္ကို ေတြ႔ခ်င္လိုၾက၍ ဆရာေကာင္း၊
နည္းေကာင္းမ်ားၿဖင့္ Aခ်ိန္Aကုန္ခံ၊ ေငြAကုန္ခံ၍ တရားရွာၾကေသာ္လည္း
ခႏၶာကိုယ္Aနာမခံခ်င္ၾကေပ။ Aနာခံမွ ရမည့္တရားကို နာလာလွ်င္ တဏွာAလိုလိုက္
Aၾကိဳက္ေပးကာ ခႏၶာကိုယ္သက္သာေAာင္ ၿပဳၿပင္ေပးေနၾကသၿဖင့္ ဘယ္မွာတရားAမွန္
ရပါေတာ့မည္နည္း။ မခံသာလာေတာ့ ခံသာေAာင္ ၿပဳၿပင္ေပးလိုက္ၾကသည္။ တသံသရာလံုး
တဏွာAလိုလိုက္ခဲ့ေသာ Aက်င့္ၿဖင့္ တရားရွာေနသ၍ တရားမရဘဲ ပါရမီကုသိုလ္ေလာက္သာ
ရေတာ့မည္။ ဝိပႆနာဟူသည္ ေပၚဆဲရုပ္နာမ္ ပစၥဳပၸန္မွာ ရႈရမည့္Aစား မရႈဘဲဖ်က္ဆီးလိုက္သၿဖင့္

မိမိကိုယ္ကို မာန္နတ္ၿဖစ္ကာ မဂ္ခရီးကို ပိတ္ဆို႔လိုက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ မခံသာသည့္Aဆံုးတြင္
နိဗၺာန္ရွိပါသည္။ (ေလာကပရိယာယ္စကား) သည္းမခံနိုင္၍ Iရိယာပုတ္ကို ၿပင္ေပးၿခင္းၿဖစ္သည္၊
သည္းမခံနိုင္ၿခင္းသည္ ေဒါသစိတ္ၿဖစ္သည္။ Iရိယာပုတ္ကို ၿပဳၿပင္ေပးလိုက္ၿခင္းသည္
ေလာဘစိတ္ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ AဓမၼAက်င့္ၿဖစ္သြားသည္။ Aကယ္၍ သမထAေၿခခံ
ဝိပႆနာယာနိကက်င့္စU္ဆိုလွ်င္ သမာဓိAားမေကာင္းေသး၍ ေခတၲAားၿဖင့္ ၿပဳၿပင္ေပးရသည္။
Aကယ္၍ နာမရူပ ပရိေစၦဒဉာဏ္သို႔ေရာက္လွ်င္ မၿပဳၿပင္ေပးရေတာ့ပါ။ Aဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ပစၥဳပၸန္နာမ္ရုပ္၏ သေဘာသာရွိ ငါမရွိ၍ ဆင္းရဲၿခင္းမရွိေတာ့ပါ။ တရားလိုလားေသာ ေယာဂီတို႔
Aထူးသတိၿပဳပါ။
Eကုေပါသထသာမေဏရီမေလး၏ တရားက်င့္ပံု။

။ (၇)နွစ္Aရြယ္ရွိ Eကုေပါသထ

သာမေဏရီမေလးသည္ ဆရာၿဖစ္သူ ပဋါစာရီေထရီမထံ တရားနည္းခံ၍ သူ၏ေက်ာင္းသခၤန္း၌
Iရိယာပုတ္ကို မၿပင္ဘဲ (၇) ရက္လံုးလံုးဆီးမသြား၊ ဝမ္းမသြား၊ ေရမေသာက္၊ ဆြမ္းမစား၊ မAိပ္ဘဲ
တရားက်င့္ေသာAခါ (၇)ရက္ေၿမာက္ေသာေန႔တင
ြ ္ Aရဟတၲဖိုလ္ဆိုက္ေရာက္သြားပါသည္။
မဂ္ဖိုလ္လိုခ်င္လွ်င္ မဂ္ဖိုလ္နွင့္တန္သည့္ သီလ၊ သမာဓိ၊ သဒၶါ၊ဝီရိယတို႔စိုက္ထုတ္က်င့္ရမည္ၿဖစ္သည္။
ခႏၶာAိမ္ကို မၿပဳၿပင္ေပးဘဲနွင့္ တရားရပါသည္။ နာရီရွည္မက၊ ရက္ရွည္ပါ တရားက်င့္ၿခင္းေၾကာင့္
တရားရပါသည္။ မ်ားမ်ားလိုခ်င္ေသာသူ မ်ားမ်ားAရင္းစိုက္ရမည္။ ၿမန္ၿမန္ေရာက္လိုေသာသူ
ၿပင္းၿပင္းေလွ်ာက္ရမည္။ ပ်င္း၍ဖ်င္းေနေသာသူ တရားမရပါ။
သဲAင္းဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ Oဝါဒ။

။ “လူေသလွ်င္ေသ၊ မေသလွ်င္ တရားရ”မွန္ပါသည္။

တရားမက်င့္လွ်င္လည္း လူေသမွာAမွန္ၿဖစ္သည္။ တရားမရဘဲ ေသသြားသည့္သူ
မ်ားၿပားၾကပါသည္။ ေသရမွာခ်င္းAတူတူ လူမေသခင္က တဏွာေသေAာင္၊ ငါတည္းဟူေသာ
ဒိ႒ိစြဲၿပဳတ္ေAာင္ က်င္းထားရမည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသည္ လူမေသဘဲ Aဝိဇၨာတဏွာေသၿပီး
ဆင္းရဲရမည့္Aစား နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို မ်က္ေမွာက္ၿပဳသြားနိုင္ခဲ့ပါသည္။ (၂၁)လ လံုးလံုး မွက္၊ ၿခင္၊
ယင္ကိုက္သည့္ၾကားထဲမွ မထတမ္း ဝတ္စံုမ်ား ေသြးခ်င္းခ်င္းရဲသည္Aထိ တရားက်င့္သြားပါသည္။
(၂၁)လ Aပင္ပန္းခံၿခင္းသည္ ေၿမခြက္နွင့္တူသည္။ Aရဟတၲဖိုလ္တည္းဟူေသာ ေရႊခြက္နွင့္
လဲလွယ္သြားပါသည္။
ေၿခဖဝါးၿပင္၌ Aေမြးနုမ်ားေပါက္သည္ထိေAာင္ နူးညံ့သည့္ သူေ႒းသား ေသာဏသည္
ၿမတ္စြာဘုရားထံ ကမၼ႒ာန္းေတာင္း၍ စၾကႍေလွ်ာက္တရားက်င့္ရာတြင္ ေၿခဖဝါးမ်ားေပါက္ကာ
ေသြးစိမ္းမ်ား ထြက္လာသည္Aထိ မေလွ်ာ့ေသာလံု႔လၿဖင့္ တရားက်င့္သာြ းပါသည္။
မဟာပလႅင္က်င့္စU္သည္ ေသြးမထြက္ေသးပါ။ Aမွန္တကယ္ ခ်မ္းသာေသာ မဂ္တရား၊ ဖိုလ္တရားကို
ေဈးမဆစ္စတမ္းလိုခ်င္ပါလွ်င္ညႊန္ၾကားသည့္Aတိုင္းက်င့္ပါ။က်င့္သူကိုယ္တိုင္ေပါက္ေၿမာက္ေAာင္
ၿမင္သာြ းလွ်င္ တန္ဘိုးမၿဖတ္နိုင္သည့္ Aၿမတ္ခ်မ္းသာ ရပါလိမ့္မည္။

က်င့္စU္တက္ပံု။

။ မဟာပလႅင္ ခ်ိတ္ၿပီး Iရိယာပုတ္ကို ေၿပၿပစ္သန္႔ရွင္းေAာင္ စစ္ေဆးပါ။

စိတ္ေက်နပ္ေAာင္ Iရိယာပုတ္ကို ၿပင္ဆင္ၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာAိမ္တခုလံုးကို
မူလကာယိေၿႏၵမပ်က္ေစဘဲ သူ႔Aလိုလို ပကတိခိုင္ခန္႔စြာ တည္ေနေသာ ေထာင္နံရံကဲ့သို႔
စိတ္ၿဖင့္ မပတ္သက္ မကပ္ၿငိဘဲ လံုးလံုးလ်ားလ်ား စြန္႔ထားလိုက္ပါ။ ပိုင္ရွင္မရွိေသာ
ခႏၶာAိမ္ၾကီးကဲ့သို႔ ပစ္ပစ္ခတ္ခတ္ စြန္႔ထားလိုက္ပါ။ မိမိ၏ စိတ္Aလိုၿဖင့္ Aမည္ေပးၿခင္း၊ ၾကံစည္ၿခင္း၊
ၿပဳၿပင္မႈAားထုတ္ၿခင္း စြန္႔လႊတ္ထားရမည္။
Aလိုလိုၿဖစ္ေပၚလာမည့္ စိတ္Aားလံုးကို မေပၚေAာင္ မိမိ၏ Aလိုၿဖင့္ ပိတ္ဆို႔မထားရ။ (Uေစၦဒဒိ႒ိ)
ေပၚလာေသာ စိတ္မ်ားၿဖစ္သည့္ (ပူသိစိတ္ေပၚလာလွ်င္ ထိုပူသိစိတ္Aတိုင္း
ေမြးၿမဴေသာစိတ္ၿဖစ္ေနၿခင္း၊ နာလ်င္ နာတယ္ဟူေသာ စိတ္Aတိုင္းေနၿခင္း) တို႔ကို
လိုက္ေလ်ာမႈမၿပဳလုပ္ရ (သႆတဒိ႒ိ)။ ကာယိကဒုကၡေဝဒနာမေဖာ္ၿပမီ စိတ္သက္သက္ကို
ပထမAဆင့္ က်င့္စU္Aတိုင္း သတိထားၿပီးရႈေနပါ။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာ္ၿပမႈ ထင္ရွားလာလွ်င္
Aလိုလိုစိတ္Aမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚလာမႈကို တစိတ္ၿခင္းသိေAာင္ ပိုင္းၿခားမရႈေတာ့ဘဲ Aထက္ပါAစြန္းနွစ္ပါး
မရွိေAာင္(ဝါ) လြတ္ေAာင္ သတိဉာဏ္ၿဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရံု ေစာင့္ၾကည့္ေနပါ။ သတိေမ့၍
တဏွာ၏AလိုAတိုင္း လိုက္ေလ်ာမိၿပီး ခႏၶာAိမ္ၾကီးကို စိတ္ၿဖင့္ ညွစ္ခ်ဳပ္ထားမိေနလိမ့္မည္။
ထိုကဲ့သို႔ မလိုက္ေလ်ာမိေAာင္လဲသတိ၊ Uာဏ္၊ ပညာ ရွိေနရမည္။ ေထာင္မွဴးUပမာAတိုင္း က်င့္ပါ။
သတိသည္စိတ္Aမ်ိဳးမ်ိဳးAလိုလိုေပၚမႈနွင့္ ေထာင္နံရံနွင့္တူေသာခႏၡာAိမ္ကို

Aာရံုၿပဳ

ေရွးရႈရမည္။ Uာဏ္က ခႏၡာAိမ္သည္ ေထာင္နံရံAတိုင္း ထပ္တူညီမွ်စြာ တည္ေနမႈရွိမရွိ
သံုးသပ္ရမည္။ ပညာကမူ ခႏၶာAိမ္ကို ေထာင္နံရံႏွင့္ တထပ္တည္း တသေဘာတည္း
တူရန္လည္းေကာင္း၊ Aကယ္၍ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈရွိက ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈကို ၿပင္ဆင္ကိစၥကိုလည္းေကာင္း
ၿပဳလုပ္ရမည္။
တရားဆက္လက္ထိုင္ေနရင္း Aလိုလိုေပၚလာမည့္စိတ္မ်ားကို ေထာင္မွဴးၾကီးကဲ့သို႔
ၾကည့္ကာမွ်သိကာမွ်ၿဖင့္ရႈေနရမည္။ဓာတ္ၾကီးေလးပါးကာယိကဒုကၡရုပ္ေဖာက္ၿပန္မႈထင္ရွားလာေသာ
Aခါ ေထာင္က်သားမ်ားနွင့္တူသည့္ ကိေလသာမ်ားသည္ ေထာင္နံရံတံတိုင္းနွင့္တူသည့္ ခႏၶာAိမ္ကို
ကုတ္တြယ္ညွစ္ခ်ဳပ္တင္းေတာင့္ဘို႔ ေပၚလာလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေပၚေသာ္လည္း သတိ၊ Uာဏ္၊ပညာတို႔က
ေထာင္မွဴးၾကီးကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ကို ေထာင္နံရံကဲ့သို႔လည္းေကာင္း
ရည္ညႊန္းထားသည့္Aတိုင္းၾကိဳးစား၍ေစာင့္ေရွာက္ေနရမည္။ကာယိကဒုကၡေဝဒနာပို၍ထင္ရွားလာသ
ည္နွင့္Aမွ်Aထက္ပါကိေလသာစိတ္မ်ား ၿပင္းထန္မ်ားၿပားစြာ ေပၚလာလိမ့္မည္။ Aထက္ပါAတိုင္း
ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါ။
၁ နာရီႏွင့္ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔တြင္ Aၿပင္းထန္ဆံုး ေဖာ္ၿပလိမ့္မည္။ Aေလ်ာ့ေပး၍
တဏွာAလိုမလိုက္ပါနွင့္။ သည္းခံလ်င္ နိဗၺာန္တိုင္ေAာင္ ေရာက္ပါသည္။ နိဗၺာန္မဂ္ဖိုလ္ လိုခ်င္လ်င္
သည္းခံရမည္။ ေဝဒနာAစြမ္းကုန္ ေဖာ္ၿပလာလိမ့္မည္။ မိမိကလည္း သဒၶါပညာ Aစြမ္းကုန္ၿဖင့္
သည္းခံ၍ ညႊန္ၾကားခ်က္Aတိုင္းAၿပည့္Aဝလိုက္နာ၍က်င့္ပါ။ဘဝင္တလွပ္လွပ္ၿဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။
ႏွလံုးေရာဂါမဟုတ္ပါ။ မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။ သဒၶါ၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာတို႔သည္ Aသခၤတဓာတ္

နိဗၺာန္တိုင္ေAာင္ ေရာက္ေစနိုင္သည္Aထိ ဆက္၍ ဆက္၍ တိုးပြားေAာင္ Aားထုတ္
ေမြးၿမဴနိုင္သည္။ ရုပ္ေဖာက္ၿပန္မႈ စတင္သည္ႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕သည့္ စိတ္မ်ား၊ စိုးရိမ္သည့္ စိတ္မ်ား၊
သံသယ စိတ္မ်ား ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ညႊန္ႀကားခ်က္Aတိုင္း လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈ ရွိ၊ မရွိ၊ မွန္ကန္မႈ ရွိ၊
မရွိ ကိုသာ စစ္ေဆးရင္း ႀကိဳးစားAား ထုတ္ပါ။
၁ နာရီႏွင့္ မိနစ္ ၃၅-၄၀ ခန္႔ေရာက္လွ်င္ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးသည္ တိုး၍မေဖာက္ၿပန္ေတာ့ပါ။
ထိုAခါသကၠာယဒိ႒ိနွင့္ယွU္ေသာတဏွာသည္AလိုAမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္Aစြမ္းကုန္ခႏၶာAိမ္သက္သာရာရရန္
ၿပဳၿပင္ဘို႔ ေတာင္းခံေနလိမ့္မည္။ သဒၶါ၊ ပညာတို႔ၿဖင့္ Aစြမ္းကုန္ လိုက္ေလ်ာမႈမေပးဘဲ
ခြင့္လြတ္သည္းခံ၍ ထားေသာAခါ တဏွာနွင့္ ယွU္ေသာ ကိေလသာစိတ္တို႔သည္
Aက်U္းAက်ပ္ၿဖစ္လာလိမ့္မည္။ ငါAက်U္းAက်ပ္(သို႔) တဏွာ Aက်U္းAက်ပ္ၿဖစ္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။
ေသမွ Aက်U္းAက်ပ္မခံပါႏွင့္။ မေသမီကတည္းက ရွင္းထားလိုက္ပါ။
တဏွာႏွင့္ယွU္ေသာ ေ႐ွ႕စိတ္က ခႏၶာAိမ္ကို ၿပဳၿပင္ဘို႔ Aစြမ္းကုန္ ေတာင္းခံေသာ္လည္း
သဒၶါ၊ ပညာႏွင့္ ယွU္ေသာ ေနာက္စိတ္က လိုက္ေလ်ာလိုေသာ စိတၲသခၤါရAားလံုးကို
(သခၤါရူေပကၡာဉာဏ္) Aစြမ္းကုန္ ခြင့္လြတ္သည္းခံထားေသာAခါ စိတ္၌ Aကုသိုလ္ေစတသိက္ႏွင့္
တဏွာတို႔သည္ လံုးဝကပ္ေရာက္ခြင့္ မရွိေတာ့ဘဲ မာန္ခ်ကာ Aကုသိုလ္ေစတသိက္မ်ား စိတ္ကို
သတိ၊ ဉာဏ္၊
ပညာစေသာ ကုသိုလ္ေစတသိက္တို႔က ခိုင္ခန္႔စြာ ေနရာယူ Aုပ္ခ်ဳပ္လိုက္ၿခင္းေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။
ထိုAခါ Aကုသိုလ္ေဇာစိတ္မ်ား ေနာက္တဖန္ ၿပန္မၿဖစ္လာသည့္Aဆံုး၌ ဘဝင္Aဆင့္ဆင့္
က်သြားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္တည္း ဟဒယ၌ လြန္စြာေAးၿငိမ္းသာယာေနမႈသည္ မၿခားဘဲေပၚလာသည္။
Aခ်ိဳ႕ ပုဂိၢဳလ္တို႔မွာ ရင္ထ၌
ဲ ရွင္းၿပီး ဟာေနသည့္သေဘာေဆာင္ေနသည္။
Aခ်ိဳ႕ေယာဂီတို႔သည္ ဘဝင္က်၍ ေAးၿငိမ္းသည္ႏွင့္ တထပ္တည္း Aရိုးစုသက္သက္
ကမၼ႒ာန္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aသားမ်ား ပဲ့ပဲ့က်သြားသည္ကိုလည္းေကာင္း ရႈၿမင္ရသည္။
Aခ်ိဳ႕ေယာဂီတို႔သည္ နွလံုးAိမ္ထဲ၌ ေAးၿငိမ္းမႈနွင့္Aတူ ၾကည္လင္ေနသည့္သေဘာကို
ခံစားေနရသည္။ Aခ်ိဳ႕ေယာဂီတို႔သည္ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈပါ တပါတည္း
ခ်ဳပ္ၿပတ္သြားသည္။ ေယာဂီတိုင္းမွာ ေAာက္ပိုင္းတင္ပလႅင္ေခြ၌ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ၿပင္းထန္စြာ
ေဖာက္ၿပန္မႈ ရွိေနေသာ္လည္း စိတ္ဆင္းရဲမႈ လံုးဝမရွိေတာ့ပါ။ ၿပဳၿပင္လိုေသာ စိတ္မ်ားလည္း
လံုးဝၿဖစ္ေပၚမလာေတာ့ပါ။ ကိုက္တယ္၊ ပူတယ္၊ ထံုတယ္၊ က်င္တယ္ ဟူေသာ Aသိေတာ့ရွိသည္။
ဆင္းရဲေသာစိတ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚမလာေတာ့ပါ။ ထိုသို႔ ဘဝင္က်၍ ကာယိကဒုကၡေဝဒနာမွ
တဏွာခ်ဳပ္သြားလွ်င္ မိမိဆနၵAေလ်ာက္ ဆက္ထိုင္လိုက ထိုင္နိုင္သည္။
ေနာက္ထပ္တဖန္ တရားၿပန္ထိုင္ေသာAခါ မဟာပလႅင္ခ်ိတ္၍ တရားဆက္ထိုင္ပါေသာ္လည္း
တရားစထိုင္သည္မွ နွစ္နာရီ Aဓိ႒ာန္ၿပည့္သည္Aထိထိုင္ပါေသာ္လည္းဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ
ၿပင္းထန္စြာရွိေနပါလ်က္ ဆင္းရဲေသာစိတ္၊ ၿပဳၿပင္မ ေရႊ႔လိုေသာစိတ္မ်ား လံုးဝၿဖစ္ေပၚမလာေတာ့ပါ။
ၿဖစ္ေပၚေAာင္စိတ္ကို ေမြးၿမဴယူ၍လည္း မရပါ။ စိတ္သည္ ေAးၿငိမ္းခ်မ္းသာလ်က္ပင္

ရွိပါသည္။ ဘဝတခု၌ တခါမွ် ၾကံဳေတြ႔မႈ မရခဲ့ေသာ ခ်မ္းသာမႈမ်ိဳးကို ခံစားရကာ ေAာင္ၿမင္စြာ
တရားက်င့္မႈAေပၚ၌ Aထူးယံုၾကည္Aားကိုးေသာစိတ္မ်ား တဖြားဖြား ၿဖစ္ေပၚလ်က္ ရင္ထဲ၌
တလွပ္လွပ္ၿဖစ္ကာ ဝမ္းသာပီတိမ်ား
တဖြားဖြားၿဖစ္ေပၚေနသည္။ ေရာက္ေသာသူ ေတြ႔လိမ့္မည္။
ခ်ဳပ္ပံုသံုးမ်ိဳး။

။ Aကုသိုလ္စိတ္ေဇာAလ်င္မ်ားခ်ဳပ္မႈသည္ Aၾကမ္းစားခ်ဳပ္၊ Aလတ္စားခ်ဳပ္၊

Aၾကြင္းမဲ့ခ်ဳပ္ ဟူ၍ ကြာၿခားသည္။ ဤကဲ့သို႔ ကြာၿခားရၿခင္းမွာ ေဝဒနာမွ တဏွာနွင့္ယွU္ေသာ
စိတၲသခၤါရမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရာတြင္ စြန္႔လႊတ္မႈ သန္႔ရွင္းမႈ ကြာၿခားၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ စြန္႔လႊတ္မႈ
မသန္႔ရွင္းလွ်င္ ေဝဒနာေပၚမွာ ၿပန္ၿငိတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၿပင္းထန္မႈမရွိေတာ့ပါ။
သန္႔ရွင္းသည့္တိုင္ေAာင္ စနစ္တက် ၿပန္က်င့္ရမည္။ Aၾကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားလွ်င္
Aကုသိုလ္စိတ္မ်ား လံုးဝၿပန္မၿဖစ္ေတာ့ပါ။ စိတ္သည္ ေAးခ်မ္းေနပါလိမ့္မည္။ ကာယိက
ဒုကၡေဝဒနာမွ ၾကမ္းတမ္းသည့္ တဏွာAၾကြင္းမဲ့ခ်ဳပ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။
Aထက္ပါက်င့္စU္ကို သံုးသပ္ၿခင္း
သည္းခံၿခင္းသေဘာ။

။ ဤ၌ သည္းခံၿခင္းဟူသည္ ရန္သူAေပၚ၌ မစြမ္းနိုင္မွန္းသိ၍ မိမိ၏

ေလာဘ၊ ေဒါသတို႔ကို ခ်ဳပ္တည္းမ်ဳိသိပ္၍ သည္းခံၿခင္း၊ ၾကိတ္မွိတ္၍ သည္းခံၿခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ
သဒၶါစိတ္ၿဖင့္ ၾကည္ၿဖဴစြာ စြန္႔လႊတ္၍လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာစိတ္ (Aေဒါသစိတ္)ၿဖင့္
ခြင့္လႊတ္၍လည္းေကာင္း သည္းခံၿခင္းမ်ိဳးကိုေခၚသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ၿပင္းထန္စြာေဖာက္ၿပန္မႈေၾကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ
ခႏၶာကိုယ္မ ေရႊ႔ၿပဳၿပင္လိုေသာ ေရွ႔စိတ္တဏွာနွင့္
မခံစားလိုေသာ ေဒါသတို႔သည္ သံသရာရွည္ေၾကာင္း မေကာင္းေသာစိတ္မ်ား ၿဖစ္သည္ဟု
ဉာဏ္ၿဖင့္သိ၍ ထိုစိတ္မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမွ နိဗၺာန္ေရာက္မည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါစိတ္ၿဖင့္
ေရွ႔စိတ္တဏွာ၏ Aလိုသို႔ မလိုက္ေလ်ာဘဲ လိုက္ေလ်ာလိုေသာ ေနာက္စိတ္တဏွာ မၿဖစ္မိေAာင္
ခြင့္လႊတ္ေနၿခင္းကို သည္းခံၿခင္းဟုေခၚသည္။ ဤကဲ့သို႔ သည္းခံၿခင္းမ်ိဳးၿဖင့္ တရားက်င့္ရမည္။
၎ကို နိေရာဓသစၥာ၏ ကိစၥဉာဏ္ဟုလည္း ေခၚသည္။
ဘ၀င္က်ၿခင္းသေဘာ။

။ ဘ၀င္ဟူသည္ ကုသိုလ္ Aကုသိုလ္မဖက္ ပကတိAၿဖဴထည္

Aက်ိဳးသက္သက္ ၀ိပါက္စိတ္ပင္ၿဖစ္သည္။ မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္သည္ ဘ၀င္သို႔က်လာေသာ
AာရံုAမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ကုသိုလ္ေဇာ Aကုသိုလ္ေဇာတို႔နွင့္ လက္ခံေသာစိတ္ၿဖစ္သည္။ ေဇာဟူသည္
စိတ္၏Aလွ်င္ကို ေခၚသည္။ ဘ၀င္ကိုမွီေသာ မေနာ၀ိညာဏ္သည္ ကုသိုလ္၊ Aကုသိုလ္တို႔နွင့္ယွU္က
Aဟုန္ၾကီးစြာၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ Aဟုန္နည္းစြာၿဖင့္လည္းေကာင္း ၿဖစ္ေပၚလာသည္။
ထိုေဇာAဟုန္တို႔သည္ ေဒသနာေတာ္Aရ တ၀ီထိလွ်င္ Aမ်ားဆံုး ခုနွစ္ၾကိမ္သာၿဖစ္၍ ေဇာAဆံုး
တဒါရံု နွစ္ၾကိမ္ဆံုးလွ်င္ ဘ၀င္စိတ္သက္သက္ ၿပန္ၿဖစ္သည္။ ကုသိုလ္၊ Aကုသိုလ္ေဇာAၾကမ္း၊
Aနုေစာၿပီး ဘ၀င္စိတ္ၿပန္က်ၿခင္းကို ဘ၀င္က်သည္ဟုေခၚသည္။ ယခုက်င့္စU္၌

သံုးႏႈံးေသာ ဘ၀င္က်ၿခင္းမွာ ပရိယတၱိမတတ္ေသာသူမ်ား နားလည္သံုးႏံႈးေသာ ဘ၀င္ကို
ဆိုလိုၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဟဒယတုန္လႈပ္ၿခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္စU္
ေဒါသေဇာ၊ေလာဘေဇာနွင့္ယွU္ေသာစိတ္ၾကမ္းမ်ားAလွ်င္Aၿမန္ဆက္တိုက္ဆိုသလုိၿဖစ္ေနၿခင္
းေၾကာင့္ ရင္ေတြတုန္ေနၿခင္း၊ (သို႔) ဘ၀င္တုန္ခါေနၿခင္း၊ (သို႔) နွလံုးတုန္ခါေနၿခင္း ၿဖစ္ေပၚေနၿပီး
Aကုသိုလ္စိတ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆံုးသြားသၿဖင့္ မူလေဒါသေဇာ၊ ေလာဘေဇာနွင့္ ယွU္ေသာ
ဘ၀င္တုန္ခါေနမႈပါ ၿငိမ္းက်သြားၿခင္းကို ယခုက်မ္းစာAုပ္၌ ဘ၀င္က်သည္ဟု
ပညတ္သံုးႏံႈးထားပါသည္။ ေရးခဲ့ၿပီးေသာ က်င့္စU္ပိုင္းမ်ားတြင္ ဘ၀င္က်သည္ဟု
သံုးႏံႈးေရးသားထားခဲ့ၿခင္းကို ယခုရွင္းၿပေသာသေဘာၿဖင့္ နားလည္ယူပါ။ ထိုသို႔ ဘ၀င္က်ၿပီးေနာက္
ေနာင္တဖန္ မဟာပလ’င္က်င့္စU္ၿဖင့္ ၿပန္က်င့္ေသာ္လည္း Aကုသိုလ္စိတ္မ်ား
ၿဖစ္ေပၚမလာေတာ့သၿဖင့္ စိတ္Aလွ်င္ ၾကမ္းစရာ မရွိေသာေၾကာင့္ (သို႔) ေဇာၾကမ္းမ်ား
မရွိၿခင္းေၾကာင့္ ဘ၀င္စိတ္သည္ ၿငိမ္းၿမဲၿငိမ္းေနသည္။
မွတ္ခ်က္။

။ မည္သည့္နည္းနွင့္မဆို တရားက်င့္နိုင္ပါသည္။ တရားက်င့္ေသာ

မည္သည့္ေယာဂီမဆို ယခုေရးသားေဖာ္ၿပခဲ့ေသာ ေ၀ဒနာကမၼ႒ာန္းမွ ဘ၀င္က်မႈ ေဖာက္ၿပန္မႈ
ပရမတ္ရုပ္၊ ညႊတ္တတ္သည့္ နာမ္နွင့္ ခံစားတတ္သည့္ ေ၀ဒနာနာမ္၏ လကၡဏာတို႔ကို
မေရာက္ရွိ၊ မရရွိက ၀ိပႆနာနယ္ပယ္သို႔ မေရာက္ရွိေသးပါဟု တထစ္ခ်မွတ္ပါ။
ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာမွ ပုထုဇU္Aႏြယ္ၿဖတ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဒိ႒ိAနုသယကို ေလာကုတၱရာမဂ္ၿဖင့္
ပယ္ရမည္ၿဖစ္သည္။ Aုန္းAခြံပြနွင့္တူေသာ ၀ီတိကၠမေဒါသ၊ ေလာဘနွင့္ ဒိ႒ိနွင့္ယွU္ေသာ စိတ္ၾကမ္း
တဖန္ၿပန္မေပၚေAာင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿပီၿဖစ္သည္။ ၾကမ္းတမ္းသည့္စိတ္မ်ား Aားနည္းညွိဳးႏြမ္းသြားၿပီ
ၿဖစ္သည္။
ယခုက်င့္စU္၌ စိတ္ကို သတိ၊ ဉာဏ္၊ ပညာတုိ႔က ေနရာယူၿပီးေသာAခါ (၀ိပႆနာ
ကုသိုလ္ေဇာၿဖင့္ AစားထိုးၿပီးေသာAခါ) ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာေၾကာင့္
ၾကမ္းတမ္းေသာ Aကုသိုလ္ ေစတသိက္တို႔သည္ စိတ္၌ တဖန္ၿပန္ကပ္မႈမရွိေတာ့ဘဲ “ေနလာလ်င္
ဆီးနွင္းေပ်ာက္သကဲ့သို႔”AၿပီးAပိုင္ သူ႔Aလိုလိုမာန္က်၍ စြန္႔လႊတ္လိုက္သၿဖင့္
Aကုသိုလ္စိတ္ Aလ်င္ေဇာမ်ား Aၿပီးခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားသည္။ ဤ၌ ၀ီတိကၠမ ကိေလသာ၊ ပရိယု႒ာန
ကိေလသာနွင့္ ယွU္ေသာ စိတၱသခၤါရတို႔ Aၿပီးတိုင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿခင္းသည္ မိမိခႏၶာAိမ္တြင္
ၿပင္းထန္စြာ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္ေနမႈ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာ Aာရံုေပၚ၌ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿခင္းကို
ရည္ရြယ္ပါသည္။ ပစၥဳပၸန္ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္ဆဲ၌ဒိ႒ိတဏွာနွင့္ယွU္ေသာAကုသိုလ္စိတ္မ်ား
Aလိုလိုၿဖစ္မလာေတာ့သၿဖင့္ ပ်က္စရာလဲ မရွိေတာ့ပါ။ ၿဖစ္ပ်က္ဆံုးသြားပါသည္။
ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ ကာယိကဒုကၡဟူေသာ သကၠာယရုပ္Aေပၚ၌လည္းေကာင္း၊
ထိုကာယိကဒုကၡ Aနိ႒Aာရံုေပၚ၌ ခံစားမႈေ၀ဒနာဟူေသာ သကၠာယနာမ္Aေပၚ၌လည္းေကာင္း၊
ငါ့ရုပ္ဘဲ ငါခံစားတယ္ဘဲ ငါ့ရုပ္ ငါ့စိတ္ဘဲဟု ဒိ႒ိတဏွာစသည္တို႔ၿဖင့္ စြဲယူထားၿခင္းေၾကာင့္
ဒိ႒ိတဏွာစေသာ ကိေလသာမီးတို႔သည္ စိတ္၌ ေတာက္ေလာင္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထိုဒိ႒ိတဏွာစေသာ

ကိေလသာမီးတို႔သည္ က်င့္စU္ပါAတိုင္းက်င့္လ်က္ သတိ ဉာဏ္ပညာ ခုိင္ၿမဲသြားေသာAခါ စိတ္၌
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသၿဖင့္ စိတ္ေAးၿငိမ္းသြား၏။ ထိုAခါ ဓာတ္ေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာ
မည္မွ်ပင္ေဖာက္ၿပန္ရက္စက္ နွိပ္စက္ေနကာမူ ၀ီတိကၠမကိေလသာ၊ ပရိယု႒ာနကိေလသာတို႔
ခ်ဳပ္္ၿငိမ္းေနသၿဖင့္ စိတ္သည္ တုန္လႈပ္မႈမရွိ။ ပကတိ ၿငိမ္းေAးေနေတာ့သည္။
သစၥာေလးပါး။ ။ ထိုကဲ့သို႔ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာAေၾကာင္းခံ၍ ၀ီတိကၠမကိေလသာနွင့္
ပရိယု႒ာနကိေလသာမီးတို႔ စိတ္၌ေတာက္ေလာင္ေနၿခင္းသည္ ဒုကၡသစၥာ၊ ကာယိကဒုကၡ
Aနိ႒ာရံုကိုလည္းေကာင္း၊ ခံစားမႈေ၀ဒနာနာမ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုရုပ္နာမ္တို႔၏
ဓမၼသေဘာသက္သက္ကို ဓမၼAတိုင္းမၿမင္မႈ A၀ိဇၨာနွင့္ ထိုနာမ္ရုပ္ကိုပင္ ငါဘဲ ငါ့Uစၥာဘဲဟူ၍
Aၿမင္မွားသကၠာယဒိ႒ိ နွစ္ပါးတို႔ကို Aေၾကာင္းခံ၍ လိုလွ်င္လိုသလို ၿပဳလုပ္လုိမႈ မလိုလွ်င္ မလိုသလို
ၿပဳလုပ္လိုမႈတဏွာသည္ သမုဒယသစၥာ၊ ၀ိပႆနာသတိဉာဏ္ပညာတို႔က စိတ္၌ ခိုင္ၿမဲစြာ
Aုပ္ခ်ဳပ္လိုက္သၿဖင့္ တဏွာနွင့္ ယွU္ေသာ စိတၱသခၤါရတို႔သည္ ]]မီးလင္းလ်က္
Aေမွာင္ေပ်ာက္သကဲ့သို႕ Aလိုလိုခ်ဳပ္၏။ ထိုAေၾကာင္းတဏွာခ်ဳပ္ၿခင္းေၾကာင့္
၀ီတိကၠမကိေလသာနွင့္ ပရိယု႒ာနကိေလသာဟူေသာ Aက်ိဳးဒုကၡသစၥာတို႔သည္
စိတ္၌Aလိုလုိခ်ဳပ္၏။ ထိုAေၾကာင္းAက်ိဳးစိတ္၌ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနၿခင္းသည္ နိေရာဓသစၥာ၊ မဂၢင္ထိုက္ေသာ
သတိ ဉာဏ္ပညာတို႔သည္ မဂၢသစၥာ၊ ဤကဲ့သို႔Aားၿဖင့္ သစၥာေလးပါး ခြဲၿပၿခင္းသည္
ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာAာရံုကို Aေၿခခံ၍ ခြဲၿပထားၿခင္းသာၿဖစ္သည္။
Aာသီ၀ိေသာပမာသုတၱန္နွင့္ ညွိႏႈိုင္းၿပၿခင္း။

။ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး၊ ေၿမြၾကီးေလးေကာင္ႏွင့္

ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈAဆိပ္ေလးမ်ိဳးမွမလြတ္ဘည
ဲ ိေနေသာေထာင္က်သားနွင့္တူသည့္စိတ္
သည္ မူလက မလြတ္သၿဖင့္ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္တိုင္း သည္းမခံနိုင္ဘဲ ဆင္းရဲေနရသည္။
စိတ္၌ ထိုရုပ္တရားတို႔ကို ငါဘဲ၊ ငါ့Uစၥာဘဲဟူ၍ Aသိမွားၿဖစ္ကာ ထိုနွိပ္စက္ေနေသာ ရုပ္ကိုပင္
ေဖာက္ၿပန္နွိပ္စက္ေနသည့္ၾကားမွကိုက္ခဲစြဲထား၏။လႊတ္ရမွန္းလည္းမသိ၊လႊတ္နည္းလည္းမသိၿဖစ္က
ာ ဆင္းရဲေနရ၏။ ယခုေဖာ္ၿပၿပီးခဲ့ေသာ က်င့္စU္မ်ားAတိုင္း စနစ္က်စြာ
လိုက္နာက်င့္ၾကံလိုက္ေသာAခါ ေၿမြၾကီးေလးေကာင္၊ Aဆိပ္ေလးမ်ိဳးမွ လြတ္သြားသည္။
ၿငိမ္းေAးေနေသာ ဘ၀င္စိတ္သည္ ေၿမြၾကီးေလးေကာင္ မလိုက္နိုင္ေသာ
နယ္ေၿမၿဖစ္သည္။ (သို႔) ေၿမြၾကီးေလးေကာင္မွ လြတ္ရာနယ္ေၿမၿဖစ္သည္။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္လည္ပံုႏွင့္ ၿပတ္ပံု
ပဋိစသမုပၸါဒ္လည္ပံု။

။ တရားထိုင္ေနစU္ မဟာပလ’င္ခ်ိတ္ထားသည့္႐ုပ္Aခ်င္း

ခ်င္း ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ကာယပႆဒ၌Aေတြ႔ဓာတ္႐ုပ္တရားႏွင့္ ကာယ၀ိညာဏဓာတ္
တို႔ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ထိုသံုးမ်ဳိးေတြ႔ ဆံုျခင္းေၾကာင့္ ကာယသမၹႆသည္ ေဖာ႒ရသ
ကိုဘ၀င္မနသို႔ ပို႔ေတာင္၍ မေနာ၀ိညာဏ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေပးသည္။ဘ၀င္သို႔ေရာက္႐ွိ

လာေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုႏွင့္ ဘ၀င္မန၊မေနာ၀ိညာဏ္တို႔ေၾကာင့္ မေနာသမၹႆ
ျဖစ္ေပၚလာသည္။ကာယသမၹႆႏွင့္ မေနာသမၹႆတို႔ Aာ႐ံုယူၿပီးတိုင္း ေ၀ဒနာျဖစ္ေပၚလာ
သည္။ထိုေ၀ဒနာAထိ ျဖစ္စU္ နာမ္႐ုပ္တို႔ကို ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာ သဟိတ္မေနာ၀ိ
ညာဏ္က ေမာဟေစတသိက္ႏွင့္ ယွU္ေနျခင္းေၾကာင့္နာမ္႐ုပ္ျဖစ္စU္ကို Aမွန္မသိသျဖင့္
ေနာက္ေနာက္ျဖစ္ေသာ မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္သည္ ေလာဘ၊ေဒါသတို႔ျဖင့္ယွU္ရေသာေၾကာင့္ ေ၀ဒနာမွ
တဏွာကူးသြားသည္။ေ႐ွ႔သဟိတ္မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္ကလည္း လႈပ္ခ်င္တယ္၊ျပင္ခ်င္တယ္၊မခ်င္တယ္၊
ေရႊ႔ခ်င္တယ္ ဟူေသာ တဏွာစိတ္၊ ေနာက္ေနာက္ျဖစ္ေသာသဟိတ္မေနာ၀ိ
ညာဏ္စိတ္ကလည္းလႈပ္ျဖစ္ေAာင္၊ျပင္ျဖစ္ေAာင္ ျပဳျပင္ေပးေသာတဏွာစိတ္
မ်ားသာျဖစ္ေနသည္။သဟိတ္မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္တိုင္း၌ ေမာဟေစတသိတ္
Uီးေဆာင္ယွU္ထားခံရသျဖင့္ ဒိ႒ိစေသာကိေလသာမီးကပ္ေရာက္ႏွိပ္စက္ေနေတာ
သည္။မီးေလာင္ခံရေသာနာမ္ခႏၶာAစုသည္ ဒုကၡကၡႏၶာျဖစ္သည္။ဇာတိ၊ဇရာ၊ဗ်ာတိ
မရဏAားျဖင့္ စိတ္AစU္တန္းျဖစ္ပ်က္AစU္ျဖင့္ဆက္လက္ျဖစ္ေနသည္။ဤကဲ့သို႔
မီးေတာက္ေနေသာ ဒုကၡကၡႏၶာျဖစ္ရျခင္းမွာ ႐ုပ္ေဖာက္ျပန္မႈႏွင့္နာမ္ေျပာင္းညႊတ္ခံစားမႈ
ကို Aမွန္မသိေသာ Aေၾကာင္းႏွင့္လိုရာကို ျပဳလုပ္တက္ေသာ တဏွာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျပတ္ပံု။

။ပဋိစၥသမုပၸါဒ္လည္ရျခင္းAေၾကာင္းတရားသည္ A၀ိဇၨာ

ႏွင့္ တဏွာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကိုရွင္းျပခဲ့ၿပီးၿပီ။ က်င့္စU္ျဖင့္ ျဖတ္နည္း၊ ျဖတ္ပံုကိုေရး
သားေဖၚျပခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးေဖာက္ျပန္ေသာAခါသဟဇာတနာမ္႐ုပ္တို႔ ေ၀ဒနာAထိ
ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။ ထိုAခါ ဒိ႒ိႏွင့္တကြ ခႏၶာAိမ္ကို ျပဳျပင္လိုသည့္
တဏွာစိတ္တို႔ျဖစ္ေပၚလာသည္။ တဏွာစိတ္သည္ Aတိတ္ဘ၀ကတည္းက ခႏၶာAစU္၌
ကိန္းလာေသာ Aက်ဳိးတရား တဏွာျဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္၌ ခႏၶာAိမ္Iယာပုတ္ကို
ျပဳျပင္မေ႐ႊ႕ဘို႔ႏိုးေဆာ္ေနေသာ ပရိယု႒ာနကိေလသာႏွင့္
ယွU္ေသာစိတ္သည္ပစၥဳပၸန္ဘ၀၌Aက်ဳိးတရား၊ ထိုတဏွာAလိုAတိုင္းေAာင္ဲျမင္
ေAာင္ လိုက္ေလ်ာျပဳျပင္မည့္ေနာက္တဏွာစိတ္မွ ေနာက္တဏွာစိတ္သို႔AစU္ျဖစ္
သြားျခင္းျဖစ္သည္။ထိုတဏွာကြင္း မဆက္မိေAာင္ျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။Aက်ဳိးကိုသတ္၍မရ
Aေၾကာင္းသတ္မွရပ္မည္။Aေၾကာင္းေသလွ်င္ Aက်ဳိးပါခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားလိမ့္မည္။လက္ခုပ္၀ါး
ႏွစ္ဖက္တီးလွ်င္ Aသံထြက္မည္။Aသံမထြက္လိုလွ်င္ လက္တဖက္႐ုတ္သိမ္းထားက
က်န္တဖက္လည္း ႐ုတ္သိမ္းသြားလိမ့္မည္။ေတာင္းခံေနေသာ ေ႐ွ႔တဏွာစိတ္သည္ Aက်ဳိးတရား
တဏွာAနတၱဟု ေနာက္A႐ွဳUာဏ္က သမာဒိဌိစေသာ မဂ္Uာဏ္ျဖင့္ပိုင္းျခား႐ွဳလိုက္ျခင္းသည္
ပစၥဳပၸန္Aေၾကာင္းတဏွာစိတ္Aစားမဂ္စိတ္ျဖစ္သြားသျဖင့္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျပတ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ထို
သေဘာကို တရားက်င့္သူတို႔သတိျပဳပါ။
ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ၊စိတၱံ ယႆ နကမၸတိ။
Aေသာကံ ၀ိရဇံ ေခမံ၊ Eတံမဂၤလ မုတၱမံ။

(ခုဒၵက နိကာယ္၊ မဂၤလသုတ္)
Aရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ စိတ္သည္ Aတြင္းAျပင္ ေလာကဓံ႐ွစ္ပါးႏွင့္
ေတြ႔ဝကံရသည္႐ွိေသာ္ ၁။တုန္လႈပ္ျခင္း၊
၂။စိုးရိမ္ျခင္း၊ ၃။ေၾကာင့္ၾကျခင္း၊ ၄။ပူပန္ျခင္း
တို႔မ႐ွိေၾကာင္းကို ခုဒၵကနိကာယ္၌ ဘုရား႐ွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေဟာထားေတာ္မူ၏။
ယခုက်င့္စU္၌ ၀ီတိကၠမကိေလသာ ပရိယု႒ာကိေလသာေဇာAလ်င္မ်ား ၿငိမ္းေAးၿပီး
ဘ၀င္က်လ်က္ သတိUာဏ္ပညာႏွင့္ယွU္ေသာ ကုသိုလ္ ေဇာAလ်င္မ်ား
ျဖင့္ တည္ေနေသာစိတ္သည္ ဓာတ္ၾကီးေလးပါးေဖာက္ျပန္မႈ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာ
ေလာကဓံႏွင့္ဝကံေတြ႔ေနရေသာ္လည္း ၁။ထိုကာယိကဒုကၡေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
၀ီတိကၠမကိေလသာ ပရိယု႒ာနကိေလသာတို႔ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မ႐ွိသျဖင့္ စိတ္သည္
တုန္လႈပ္မႈ Aလ်U္းမ႐ွိေတာ့ပါ။ ၂။ထိုကဲ့သို႔ေသာ Aကုသိုလ္ကိေလသာစိတ္မ်ား ခ်ဳပ္
ေနျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈလည္း မ႐ွိေတာ့ပါ။ ၃။သက္သာရာဘယ္လို႐ွာရမလဲ ဘယ္လို
လုပ္လွ်င္သက္သာမည္လဲဟူေသာ ေၾကာင့္ၾကမႈလည္းမ႐ွိေတာ့ပါ။ ၄။ကာယိကဒုကၡ
Aေၾကာင္းခံ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ၀ီတိကၠမကိေလသာ ပရိယု႒ာနကိေလသာ ဟူေသာ
မီးေတာက္ေလာင္ၿခင္း ေဘးမွ စိတ္သည္ပကတိေAးၿငိမ္းေန၏။
နိဗၺာန္ၿမင္ပံု။

။ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈရွိေနပါေသာ္လည္း ခႏၶာAိမ္ကို ၪပၿပင္မ ေ႐ႊ႔လိုေသာ

ေလာဘတဏွာသည္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားသၿဖင့္ စိတ္သည္ ဘ၀င္သို႔ သက္ေရာက္သြားၿပီး
ၿငိမ္းေAးေနသည္။ ထိုစိတ္သည္ တဏွာမွ လြတ္ေၿမာက္ေနသၿဖင့္ တဏွာလြတ္ေသာစိတ္ (သို႔)
မီးၿငိမ္းေနေသာစိတ္ၿဖစ္သည္။ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာမွ ေဒါမနႆမီးခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓသစၥာကို
Aာ႐ံုၪပေနၿခင္းသည္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ၪပၿခင္းၿဖစ္သည္။
သုညတနိဗၡာန္။

။ ဘ၀င္က်၍ ခ်မ္းသာေနေသာ စိတ္၌ Aကုသိုလ္သခၤါရ Aရိပ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္

Aာ႐ံုနိမိတ္Aမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနသည္။ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာ Aေႀကာင္းခံ၍ ဒိ႒ိကိေလသာမီး၊
၀ိစိကိစၦာ ကိေလသာမီးမ်ား Aရိပ္နိမိတ္မွ်ပင္ မရွိဘဲ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနၿခင္းေႀကာင့္ Aနိမိတၱနိဗၺာန္မည္၏။
Aနိမိတၱနိဗၺာန္။ ။ ဘ၀င္က်၍ ခ်မ္းသာေနေသာ စိတ္၌ Aကုသိုလ္သခၤါရ Aရိပ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္
Aာ႐ံုနိမိတ္Aမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနသည္။ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာ Aေႀကာင္းခံ၍ ဒိ႒ိကိေလသာမီး၊
၀ိစိကိစၦာ ကိေလသာမီးမ်ား Aရိပ္နိမိတ္မွ်ပင္ မရွိဘဲ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနၿခင္းေႀကာင့္ Aနိမိတၱနိဗၺာန္မည္၏။
Aပၸဏီဟိတနိဗၺာန္။

။ ဘ၀င္က်ၿပီး ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာ Aေႀကာင္းခံ၍ ခႏၶာAိမ္ကို

သက္သာလိုမႈ၊ ၪပၿပင္လိုမႈ၊ ခ်မ္းသာလိုမႈ
စေသာ ေတာင့္တမႈ Aမ်ဳိးမ်ဳိး တဖန္ၿပန္ေပၚမလာေတာ့သၿဖင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနသည္။ ထိုေတာင့္တမႈမရွိဘဲ
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနၿခင္းသည္ Aပၸဏီဟိတနိဗၺာန္မည္၏။

Aသခၤတနိဗၺာန္။

။ ဘ၀င္က်ၿပီးေနာက္၌ ကာယိကဒုကၡေ၀ဒနာ Aေႀကာင္းခံ၍ ဓာတ္ေလးပါး

ေဖာက္ၿပန္ဆဲ ရွိေနပါေသာ္လည္း ခႏၶာAိမ္ကို ခဏခဏ ၪပၿပင္လိုမႈ (စိတၱသခၤါရ) ၪပၿပင္မ ေ႐ႊ႔မႈ
(ကာယသခၤါရ) စေသာ ၀ီတိကၠမ၊ ပရိယု႒နကိေလသာတို႔ႏွင့္ ယွU္ေသာ ေစတနာတို႔ စိတ္၌
Aလိုလိုပင္ၿဖစ္ေပၚမလာေတာ့ဘဲ ပကတိခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနၿခင္း သေဘာ သည္Aသခၤတနိဗၺာန္မည္၏။
သႏၱိသုခနိဗၺာန္။ ။ ဘ၀င္က်ၿပီးသည့္ေနာက္ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈ ပစၥဳပၸန္Aာ႐ံုေပၚတြင္
Aထက္ပါေဖၚၿပခဲ့ၿပီးေသာ ကိေလသာမီးတို႔ စိတ္၌ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနၿခင္း၊ စိတ္၌ထိုကိေလသာ
Aပူမရွိၿခင္းတို႔ေႀကာင့္ စိတ္၌ၿငိမ္းေAးခ်မ္းသာေနေသာ သေဘာသည္ သႏၲိသုခနိဗၺာန္မည္၏။
မွတ္ခ်က္။

။ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္မႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿခင္းသည္ ေ၀ဒနာခ်ဳပ္ၿခင္း မဟုတ္ပါ။

ထိုဓာတ္ႀကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္မႈ ရွိေနလ်က္ ဒိ႒ိႏွင့္တဏွာခ်ဳပ္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။
ထိုဒိ႒ိႏွင့္တဏွာကို မဂ္ၿဖင့္ ပယ္သတ္ထားၿပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ တရားမ႐ႈဘဲ
Aေႀကာင္းမဲ့ေနစU္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲစိတ္ကို ခက္ထန္ႀကမ္းတမ္းေစသည့္
Aာ႐ံုတခုက်ေရာက္သည္ရွိေသာ္ လွ်င္ၿမန္စြာ ၿဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္ႀကမ္းကို မဂ္စိတ္က
ပယ္ၿပီးသားၿဖစ္ေနသည္။ မိမိAလိုၿဖင့္ ပယ္သတ္ၿခင္းမဟုတ္ပါ။ စိတ္ေတြလည္း ၿငိမ္းေနသည္။
ပူပင္ေသာကAလိုလိုေခါင္းပါးလာသည္။ ပထမ ဘ၀င္က်ၿပီးေသာ ေယာဂီသည္
ထိုAက်ဳိးထူးတရားမ်ား ခံစားရပါသည္။
ဒုဂၢတိဘံုလတ
ြ ္ပံု။

။ ဒုဂၢတိဘံုဇာတိသည္ Aက်ဳိးတရား၊ ပစၥဳပၸန္ဘ၀ ၀ါနတဏွာသည္

Aေႀကာင္းတရား၊ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္ၿခင္း (Aိုၿခင္း၊ နာၿခင္း၊ ေသၿခင္း)ေႀကာင့္
မခံစားခ်င္ေသာ ေဒါသေစတနာသခၤါရ၊ ခံသာေAာင္ၪပၿပင္လိုေသာ ေလာဘေစတနာသခၤါရ၊
နာမ္႐ုပ္ကို မသိေသာေမာဟေစတနာသခၤါရ၊ ငါတည္းဟူေသာ မာန္မာနသေဘာၿဖင့္ Iရိယာပုတ္ကို
ၪပၿပင္ၿခင္း မာနေစတနာသခၤါရ ထိုAေႀကာင္းတရားေလးပါးေႀကာင့္ ငရဲ၊ တိရစၦာန္၊
ၿပိတၱာAသူရကာယ္ တည္းဟူေသာ ဒုဂၢတိဘ၀ ဇာတိခႏၶာရၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္ဘ၀
ထိုေစတနာႏွင့္ ယွU္ေသာ ခႏၶာႏွင့္ Aနာဂါတ္ Aပါယ္ေလးဘံု ဒုဂၢတိခႏၶာကို ၀ါနတဏွာက
ဆက္စပ္ေပးသည္။ယခုေသာ္ပစၥဳပၸန္ခႏၶာ၌Aကုသိုလ္သခၤါရေလးမ်ဳိးAလိုလိုၿဖစ္မလာေတာ့သည့္တိုင္
ေAာင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားသၿဖင့္ ဒုဂၢတိခႏၶာႏွင့္ Aဆက္ၿပတ္သြားၿပီး ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ဒုဂၢတိဘံုမွ
လြတ္ေၿမာက္သြားၿပီၿဖစ္သည္။
Aာနာပါနကမၼ႒ာန္း Aေၿခခံက်င့္စU္တြင္ တရားထိုင္ေနေသာ ေယာဂီသည္ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး
ေဖာက္ၿပန္လာေသာAခါ စိတ္သည္ႏွာသီး၀ထိခ်က္တည္းဟူေသာ Aထက္သုဂတိဘံု၌
ခ်မ္းသာပါလွ်က္ မေနႏိုင္ဘဲ ဓာတ္ေလးပါးေဖာက္ၿပန္ရာ ေAာက္ပိုင္းဒုဂၢတိဘံုသို႔ Aရွိန္ၿပင္းစြာ
ခုန္ဆင္းေနသည္။ ငရဲဘံုႏွင့္တူသည့္ ေAာက္ပိုင္းခႏၶာကိုယ္တင
ြ ္ မီးစႀကီးႏွင့္

ထိုးထားဘိသကဲ့သို႔၊ သပ္ႀကီးႏွင့္လွ်ိဴထားဘိသကဲ့သို႔၊ စူးႏွင့္ထိုးထားဘိသကဲ့သို႔၊ ကိုက္တယ္ဟူေသာ
သေဘာသည္ ငရဲေခြးမ်ားကိုက္ထားဘိသကဲ့သို႔ တူေနသည္။ ထိုသို႔ႏွိပ္စက္ေနမွန္း သိလွ်က္
ထိုAာ႐ံုတို႔ကို မခြာႏိုင္၊ မစြန္႔ႏိုင္၊ မေသခင္ကတည္းက ငရဲဘံုကိုၫႊတ္ေနၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ငရဲၿပည္က
လာဆြဲခ်ၿခင္း မဟုတ္ပါ။ မိမိAလိုၿဖင့္သာ ဆင္းသြားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္ငရဲမလြတ္လွ်င္
Aနာဂါတ္ငရဲ ဘယ္မွာလြတ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။
၀ိပႆနာက႑
Aေၿခခံ ႐ုပ္နာမ္တြဲ႐ႈပံု
ဖႆႏွင့္ပလပ္၊ ဓာတ္ဝကိးUပမာ။

။ လည္ပတ္ေနေသာဓာတ္ဆီAင္ဂ်င္စက္တလံုးရွိ

ပလပ္ေခါင္းမွ ပလပ္ဝကိးကို ၪဖတ္၍ ထိုဓာတ္ဝကိးစႏွင့္ ပလပ္ေခါင္းကို Aနည္းငယ္ခြာထားလွ်င္
ပလပ္ဝကိးထိပ္မွ လွ်ပ္စီးတန္းသည္ ပလပ္ေခါင္းကို သြားတိုက္ေနသည္ကို ၿမင္ႏိုင္သည္။
စကၡဳဒြါရသည္ ပလပ္ဝကိးထိပ္ႏွင့္တူသည္။ စကၡဳသမၹႆသည္ လွ်ပ္စီးတန္းႏွင့္တူသည္။
ဘ၀င္Aႀကည္သည္ ပလပ္ေခါင္းႏွင့္ တူသည္။ လ်ပ္စီးတန္းကို ေဘးမွႀကည့္သူ ပိုင္းၿခားၿမင္ရသကဲ့သို႔
စကၡဳသမၹႆကို Aရႈဉာဏ္က ပိုင္းၿခားၿမင္ရသည္။
(တရားက်င့္ေသာေယာဂီမ်ား သတိၪပပါ) ဘ၀င္ကိုမွီ၍ေနေသာ ေ၀ဒနာကၡႏၶာကိုလည္း ပံုစံပါAတိုင္း
႐ႈၿမင္ႏိုင္ရမည္။
ပုထုဇU္တို႔ ထင္ထားသည့္ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈကို ဆင္းရဲၿခင္းAမႈဟု
ထင္ထားေသား ဒိ႒ိစြဲ ကြာသြားၿပီၿဖစ္သည္။ ထိုက်င့္စU္Aတိုင္း ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားမႈ
Aားေကာင္းလာေသာAခါ က်န္Iရိယာပုတ္သံုးပါး၌လည္း ပစၥဳပၸန္တိုက္ဆိုင္ရာ
Aာ႐ံုAသီးသီးေပၚ၌ ဉာဏ္ကိုၿဖန္႔၍ ၿဖစ္ေပၚေနသည့္ နာမ္႐ုပ္မ်ားကို တရစပ္ ႐ႈမွတ္ပြာမ်ား
Aားထုတ္ရမည္။ ထိုကဲ့သို႔ နာမ္႐ုပ္ေပၚတိုင္း ႐ႈမွတ္မႈ သတိ၊ သမာဓိ ခိုင္ခန္႔သြားေသာAခါ ႐ုပ္ေပၚ၌
နာမ္မရွိ၊ Uီးေခါင္း၊ ေၿခ၊ လက္၊ ပူ၊ တင္း၊ ထံု၊ က်င္၊ ကိုက္၊ ခဲ စေသာ ပညတ္မ်ား
မရွိဘဲ ႐ုပ္၏ေဖာက္ၿပန္မႈ သေဘာသက္သက္မွ် (သို႔) ႐ုပ္ဟူသည္ နဂိုရ္ ဂုဏ္သတၱိAတိုင္း
သူ႔သဘာ၀ေဖၚၿပကာမွ်ပင္ ရွိသည္ကို ဉာဏ္ၿဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ပိုင္းၿခားသိၿမင္လာသည္။
ထိုAခါ သကၠာယ႐ုပ္Aေပၚ၌ ဒိ႒ိၪပတ္သည္။ သကၠာယေ၀ဒနာ နာမ္Aေပၚ၌လည္း
ဒိ႒ိၪပတ္သည္။ ပညတ္မ်ားစင္ႀကယ္သြားသည္။ ႐ုပ္ပရမတ္ကို Aာ႐ံုၪပေသာAခါ နာမ္၌ပညတ္ႏွင့္
ယွU္၍သိေသာစိတ္မ်ား ခ်ဳပ္သြားသည္။ ႐ုပ္ေပၚ၌စိတ္သည္ သိကာမတၱ တည္ေနသည္။
ဤကဲ့သို႔Aားၿဖင့္ ႐ုပ္ေပၚရာတိုင္း၌ A႐ႈဉာဏ္သည္ ႐ုပ္၏သေဘာသက္သက္တို႔ကို
သေဘာသက္သက္Aတိုင္း ႐ႈႏိုင္ေသာAခါ ထိုသေဘာ႐ုပ္တရားတို႔သည္ Aေၿပာ ပညတ္မရွိသည္ကို
ၿမင္လာသည္။
ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ေဖာက္ၿပန္မႈတစံု၌ ပူမႈေတေဇာဓာတ္ေပၚေနစU္ ပညတ္ကို
Aာ႐ံုၪပႀကည့္ေသာ္ စိတ္၌ပူသည္ဟူေသာစိတ္၊ မခံခ်င္ေသာစိတ္၊ မခံစားခ်င္ေသာစိတ္
AစုAေ၀းၿဖစ္ေပၚလာ၏။ ပူမႈသေဘာေတေဇာ႐ုပ္ကို Aေႀကာင္းခံ၍ Aရမတ္Aာ႐ံုသို႔ ဉာဏ္ၿဖင့္
Aာ႐ံုၪပလိုက္ေသာAခါ မူလပညတ္ႏွင့္ယွU္ေသာစိတ္မ်ား ခ်ဳပ္သြား၍ သေဘာကို

ပိုင္းၿခားသိေသာစိတ္ ၿဖစ္သြားသည္။
ထိုသို႔ ႐ႈေနရင္း ႐ုပ္ပရမတ္ေပၚ၌ သံုးသပ္ေသာဉာဏ္ၿဖစ္လာ၏။ ဉာဏ္ၿဖင့္ပိုင္ၿခားၿမင္ရေသာ
႐ုပ္သည္ သေဘာသက္သက္မွ်ရွိၿပီး ထိုသေဘာ၌ Aေၿပာပညတ္မရွိပံုကို သိလိုက္ရေသာAခါ
႐ုပ္၏သေဘာ၌ Aေၿပာမရွိသၿဖင့္ ေၿပာတတ္ေသာ(သို႔) Aမည္ေပးတတ္ေသာ သေဘာကို
သေဘာကို သိရန္ ပရမတ္႐ုပ္ကိုေထာက္၍ ဉာဏ္ကAမည္ေပးတတ္ေသာသေဘာကို
႐ႈႀကည့္ေသာAခါ စိတ္သည္ Aာ႐ံုAေပၚ၌ ပညတ္ကို Aာ႐ံုၪပက ၪပရာAာ႐ံုကို
Aမည္ေပးေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္ Aမည္ေပးတတ္ေသာသေဘာသည္ နာမ္ဟူ၍
ဆံုးၿဖတ္ေသာဉာဏ္ၿဖစ္လာသည္။ မူလစြဲထားခဲ့သည့္ ေၿခ၊ လက္၊ ကိုယ္၊ ေခါင္း၊ ပူတယ္၊
တင္းတယ္၊ ေတာင့္တယ္၊ ထံုတယ္ စေသာသေဘာသည္ ႐ုပ္တရားမ်ား၌ ရွိသည္ဟု စြဲယူထားေသာ
Aစြဲမွာ မွားေနသည္ဟူ၍ ဆံုးၿဖတ္သိလိုက္သည္။
ထိုနာမ္႐ုပ္တြမ
ဲ ႈကို ဉာဏ္ၿဖင့္သတိထား၍ Aာ႐ံုAမ်ဳိးမ်ဳိးကို ၿဖန္႔႐ႈသည္။
Iရိယာပုတ္ေလးပါးလံုး၌ ႐ုပ္Aသစ္Aသစ္ေပၚတိုင္း နာမ္Aသစ္Aသစ္ၿဖစ္ေပၚလာပံုကို
သတိမလစ္တမ္း ေစာင့္႐ႈရသည္။ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို Aာ႐ံုၪပေသာAခါ ေၿခ၊ လက္၊ ကိုယ္၊ ေခါင္း
ဟူ၍ သိလို႔မရ။ မ်က္စိၿဖင့္ ႐ုပ္သေဘာသက္သက္တခုတည္းကို Aာ႐ံုၪပႀကည့္လ်င္
Aဆင္း၏သေဘာ ေဖာ္ၿပကာမွ်ပင္သိသည္။ လက္ ပါဟု ႏွလံုးသြင္းလိုက္လ်င္ ဉာဏ္သည္
ႏွလံုးသြင္းေသာစိတ္ကိုAာ႐ံုၪပ၍ Aဆင္းရွိရာႀကည့္ေသာAခါ လက္ဟူ၍
ႏွလံုးသြင္းေသာစိတ္Aစု ၿဖစ္ေပၚလာသည္ကို ဏ္ၿဖင့္ၿမင္ေသာAခါ လက္ဟူသည္
နာမ္၏သေဘာၿဖစ္၍ ႐ုပ္မဟုတ္ေႀကာင္းကို ပိုင္းၿခားသိလာသည္။ ဉာဏ္က ပိုင္းၿခားသိေသာAခါ
ထိုလက္ဟူေသာစိတ္ Aလိုလိုခ်ဳပ္သာြ းသည္။ ဉာဏ္ကလည္း ထိုစိတ္ခ်ဳပ္သြားမႈကို
တဆက္တည္း မ်က္ေမွာက္ၪပထားသည္။ ထိုမ်က္ေမွာက္ၪပေသာ ဉာဏ္သည္ ပညတ္ႏွင့္
ယွU္ေသာစိတ္ခ်ဳပ္ေနသည့္Aတိုင္းမွ ႐ုပ္၏သေဘာကို ႐ႈႀကည့္ေသာAခါ ႐ုပ္တို႔၏ေဖၚၿပကာမွ်
သေဘာသက္သက္ကိုသာ သိရေတာ့သည္။
ထို႐ႈနည္းAတိုင္း နားႏွင့္Aသံကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ Aနံ႔ကိုလည္းေကာင္း၊
လွ်ာႏွင့္ Aရသာကိုလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ႏွင့္Aေတြ႔ကိုလည္းေကာင္း ႐ႈေသာAခါ Aဆင္း၊ Aသံ၊
Aနံ႔၊ Aရသာ၊ Aေတြ႔တို႔Aေပၚ၌ ပညတ္စြဲ၊ ပညတ္Aၿမင္ မရွိေတာ့ဘဲ (ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ေၿခ၊
လက္၊ ကိုယ္၊ ေခါင္း၊ ခ်ိတယ္၊ ခ်U္တယ္၊ ၿဖဴတယ္၊ ၀ါတယ္၊ ေမႊးတယ္၊
ႂကုိင္တယ္စေသာနာမပညတ္သမူဟ Aမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဆိုလိုသည္) ႐ုပ္သေဘာသက္သက္ကို
Aာ႐ံုၪပေနလ်င္ ႐ုပ္တို႔၌ ပညတ္မရွိမွန္း ဉာဏ္ကသိထားေသာေႀကာင့္ ပညတ္ႏွင့္ယွU္ေသာ
သညာေပးမည့္စိတ္Aစု Aလိုလိုၿဖစ္ေပၚ မလာေတာ့ဘဲ သူ႔Aလိုလိုခ်ဳပ္ေနသည္။
ဒိ႒ိႏွင့္ယွU္ေသာစိတ္မ်ား ၿဖစ္ပ်က္ဆံုးၿခင္းၿဖစ္သည္။ ပထမAဆင့္ ႐ုပ္နာမ္ကြဲၿခင္းၿဖစ္သည္။
ပညတ္ႏွင့္ယွU္ေသာ သညာေပးမည့္စိတ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနသၿဖင့္ ႐ုပ္တို႔ကို Aာ႐ံုၪပတုိင္း ႐ုပ္ထဲ၌
နာမ္မရွိသၿဖင့္ သညာေပးမည့္စိတ္ခ်ဳပ္ေသာေႀကာင့္ ထိုA႐ႈဉာဏ္ရွိေသာ ေယာဂီ၏စိတ္တြင္

ပညတ္ဆိတ္သုန္းေနၿပီး စိတ္သည္ၿမင္ၿမင္ကာမွ် စသည္ၿဖင့္ ရပ္ေနသည္။ (သို႔) ပကတိ ၿငိမ္ေနသည္။
မရွိတာကို မရွိဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ ရွိသေဘာကို ရွိသေဘာဟူ၍လည္းေကာင္း
(၀ါ)ပရမတ္႐ုပ္ေပၚ၌ ပညတ္မဖံုးေတာ့ပါ။ စိတ္စင္ႀကယ္သြားသည္။
ထိုစင္ႀကယ္ေသာစိတ္ၿဖင့္ တည္ေနေသာA႐ႈဉာဏ္စိတ္သည္ ပကတိတည္ၿငိမ္ေနၿပီၿဖစ္သည္။
႐ုပ္Aားလံုးေပၚ၌ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိတို႔သည္ ခ်ဳပ္ေနသည္ (တဒဂၤမဂ္ခ်ဳပ္)
႐ုပ္ေပၚ၌ႏွလံုးမသြင္းလိုေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိ၏ ဒြါရငါးေပါက္ကို ဆိုင္ရာAာ႐ံုAသီးသီး
တိုက္ခိုက္သည့္Aခါ Aာ႐ံုေပၚရာသို႔ (ထင္ရွားရာသို႔) Aလိုလို ဘ၀င္မွ ၿဖစ္ေပၚလာသည့္ ဘ၀င္ႏွင့္
႐ုပ္ကိုဆက္သြယ္ေနေသာ ညြတ္တတ္သည့္ သေဘာေဆာင္သည့္ မေနာသမၹႆ (နာမ္) ကို
A႐ႈဉာဏ္က ပိုင္းၿခား၍ ၿမင္ေနသည္။
ထိုA႐ႈဉာဏ္သည္ ညႊတ္ေနသည့္သေဘာကို ႐ႈရၿပန္သည္။ ငါလဲမဟုတ္၊
ငါဖန္တီးတာလဲမဟုတ္ သူ႔Aလိုလို သူ႔သဘာ၀ဆိုင္ရာAာ႐ံုကို ေၿပာင္းညႊတ္မႈ
Aသစ္Aလိုလိုၿဖစ္လာမႈကို Iရိယာပုတ္ ေလးပါးတို႔မွ Aာ႐ံုAသီးသီးတို႔၏ Aလိုလိုၿဖစ္မႈ
Aလိုလိုပ်က္မႈတို႔ကို ပိုင္းၿခား၍႐ႈသည္။ ႐ုပ္ေပၚ၌ သညာေပးလိုက ႏွလံုးသြင္းစိတ္ႏွင့္Aတူ ပူတယ္၊
တင္းတယ္၊ ေတာင့္တယ္ စေသာAာ႐ံုAသီးသီးတို႔၏ Aမည္ပညတ္ကို Aာ႐ံုၪပ
ႀကည့္ေသာစိတ္ၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ သညာမေပးလိုက ပညတ္Aာ႐ံုကို
ႏွလံုးမသြင္းဘဲ ပရမတ္႐ုပ္သက္သက္ Aာ႐ံုၪပေနၿခင္းၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထိုပရမတ္႐ုပ္ႏွင့္
ေၿပာင္းညႊတ္ေနေသာ နာမ္ကိုလည္းေကာင္း ဉာဏ္Aမ်ဳိးမ်ဳိးၿဖင့္ လွည့္႐ႈေနသည္။
ခံစားမႈသေဘာသက္သက္မွ်ကို သိကာမွ် ႀကည့္ကာမွ်ၿဖင့္ သတိထား႐ႈေသာAခါ ခ်မ္းသာ
ဆင္းရဲစိတ္တို႔မရွိ ခံစားတတ္သည့္နာမ္၏သေဘာသာရွိဟု ဉာဏ္ကပိုင္းၿခားသိလာသည္။
ထိုခံစားမႈသေဘာကို ငါဘဲ၊ ငါ့Uစၥာဘဲ ဟူ၍ စြဲယူေပါင္းသင္းေသာAခါ I႒Aာ႐ံုၿဖစ္ခဲ့လ်င္ စိတ္၌
သာယာေသာစိတ္၊ ခ်မ္းသာေသာစိတ္မ်ား Aလိုလိုၿဖစ္လာသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ Aနိ႒Aာ႐ံုေႀကာင့္
ၿဖစ္လာေသာခံစားမႈနာမ္ကို ငါဘဲ ငါ့Uစၥာဘဲဟူ၍ စြဲယူေပါင္းသင္းမိေသာAခါ ဆင္းရဲေသာစိတ္ႏွင့္
မသာယာေသာစိတ္မ်ား Aလိုလိုၿဖစ္လာသည္ကိုလည္းေကာင္း ဉာဏ္ၿဖင့္ပိုင္းၿခား ၿမင္ေနသည္။
ဤကဲ့သို႔Aားၿဖင့္ Iရိယာပုတ္ေလးပါးမွ Aာ႐ံုAသီးသီးကို Aေႀကာင္းခံ၍ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ
ဆင္းရဲေသာစိတ္၊ ခ်မ္းသာေသာစိတ္ (သေဒါသစိတၱံ သေဒါသစိတၱႏၱိ ပဇာနာတိ သရာဂစိတၱံ
သရာဂစိတၱႏၱိ ပဇာနာတိ )ၿဖစ္ပံုကိုလည္းေကာင္း၊
ထိုစိတ္မ်ားၿဖစ္ေႀကာင္းၿဖစ္သည့္ ေ၀ဒနာ(ခံစားမႈနာမ္)ၿဖစ္ပံုကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုေ၀ဒနာ၏
ၿဖစ္ေႀကာင္းၿဖစ္သည့္ မေနာသမၹႆ (နာမ္) ၿဖစ္ပံုကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုမေနာသမၹႆ၏ျဖစ္ေၾကာင္း
ျဖစ္သည့္ ႐ုပ္ေဖာင္ျပန္မႈတို႕၏ ျဖစ္ပုံကိုလည္းေကာင္း၊
Aျပန္Aလွန္Aဆက္Aဆက္ ျဖစ္ေနေသာ သေဘာတို႕ကို ႐ႈ၍ သကၠာယဒိဌိျဖစ္ပုံ ၊
သကၠာယဒိဌိျဖစ္ေၾကာင္းတို႕ကို ဓမၼာႏုပႆနာသတိပဌာန္ ဆက္လက္ ပြားေနရမည္။

မွတ္ခ်က္။

။ (၉) ရက္စခန္း Aဓိဌာန္Aတြင္း၌ လူမ်ိဳးစုံ၊ စ႐ိုက္မ်ိဳးစုံ ပါ၀င္ေနသျဖင့္

သဒၶါဆႏၵနည္းသူလည္း ရွိသည္။
သဒၶါဆႏၵမ်ားသူလည္း ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခုေဖၚျပေသာ ေနာက္ဆုွံးက်င့္စU္ကို
ဘ၀င္က်သည္Aထိ ၇၅ % ေAာင္ျမင္ၾကသည္။
႐ုပ္နာမ္ျမင္ေသာေယာဂီAေရAတြက္မွာ ၁၀ % မွ်ပင္ရွိသည္။ Aကယ္၍
႐ုပ္နာမ္ျမင္ေAာင္က်င့္လိုလွ်င္ ၀ါတြင္းAထူးစခန္း၌ ဆက္လက္က်င့္ပါက ရက္Aနည္းငယ္ျဖင့္
႐ႈျမင္ႏိုင္ၾကသည္။
ကာယာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္
ဘ၀င္က်ေသာ ေယာဂီတို႔သည္ မိမိ၏တရားထိုင္ေနေသာခႏၶာ၏ ပကတိAတိုင္း ရွိေနမည့္
Aရိုးမ်ားကုိ စိတ္ျဖင့္ျမင္ရဘိသကဲ့သို႕ Aာရုံယူက A႐ိုးဟုပြားစရာမလိုဘဲ ျမင္ႏိုင္သည္။ (၉)
ရက္Aဓိ႒ာန္Aတြင္း၌ ၅၀ % ေAာင္ျမင္ၾကသည္။
စိတ္စင္ၾကယ္သြားသျဖင့္ ပြားစရာမလိုဘဲ ဉာဏ္ျဖင့္ Aလြယ္တကူAာ႐ုံယူႏိုင္သည္။
ဤကဲ့သို႕ (၃ ၊ ၄) ၾကိမ္မွ် ဆက္၍ ထိုင္ပါေသာ္လည္းဆင္းရဲေသာစိတ္၊ ျပဳျပင္လိုေသာစိတ္မ်ား
လုံး၀ ျဖစ္ေပၚမလာေတာ့ပါ။ ခ်မ္းသာၿမဲ ခ်မ္းသာေနပါေတာ့သည္။ (၄၊၅) ႀကိမ္က်င့္ ၍
ဆင္းရဲေသာစိတ္မ်ားလုံး၀ ၿဖစ္မလာ ေတာ့လ်င္ ႐ိုး႐ုိးAထိုင္ႏွင့္ျဖစ္ေစ တဘက္တင္
ခ်ိတ္၍ျဖစ္ေစထိုင္ပါ။ ဟဒယ၌ ေAးေနေသာသေဘာ၊ ၾကည္ေနေသာသေဘာကို စိတ္ခ်မ္းသာမႈ
Aလို႕ငွာ သုခသေဘာျဖင့္ မခံစားဘဲ A႐ႈခံသေဘာျဖင့္ Aာ႐ုံယူကာ (၁၅၊၂၀) မိနစ္ခန္႔
မွ်တေသာသတိျဖင့္ ႐ႈေနပါ။ ထိုAခါ ထိုAၾကည္ဓာတ္၊ AေAးဓာတ္၊ Aဟာရွဓာတ္သည္
ပို၍ထင္ရွားလာလိမ္႕မည္။ ထိုသုိ႕ ထင္ရွားလာလ်င္ ထိုAာရုံကို စြန္႕၍ (၀ါ) ႏွလုံးသြင္း
႐ႈၾကည့္မေနေတာ့ဘဲ ပကတိခႏၶာAိမ္ ထိုင္ေနေသာIရိယာပုတ္Aတိုင္း ရွိေနမည့္ Aရိုးမ်ားရွိရာ
(သို႕) Uီးေခါင္းခြံ႐ိုးတေနရာေသာ္လည္းေကာင္း၊ နံ႐ိုးတေနရာေသာ္လည္းေကာင္း Aာ႐ံုယူ၍
ထိုA႐ိုးမ်ားးကို တကယ္ဘဲ လက္ထက
ဲ ိုင္ႀကည့္ဘိသကဲ့သို႔ Aာ႐ံုသြင္းကာ ႐ႈလိုက္လ်င္ A႐ိုးစုမ်ား
ေပၚလာမည္။ A႐ိုး A႐ိုးဟူ၍ သညာေပးၿပီး ရက္ လ မ်ားစြာ ပြားစရာမလိုဘဲ ႐ႈၿမင္ႏိုင္ၿခင္းၿဖစ္သည္။
မဟာပလ’င္ခ်ိတ္က်င့္စU္မွ ႀကမ္းတမ္းသည့္ကိေလသာမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားသၿဖင့္
စိတ္စင္ႀကယ္မႈ ရေသာေႀကာင့္ ၿဖစ္သည္။ Aခ်ဳိ႕ေယာဂီတို႔မွာ A႐ိုးစုAားလံုးကိုပါ ၿမင္ရသည္။
မ်က္စိၿဖင့္ Aာ႐ံုယူႀကည့္နည္းမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ ဉာဏ္ၿဖင့္Aာ႐ံုယူၿခင္းၿဖစ္သည္။ A႐ိုးစုကို
႐ႈၿမင္Aားေကာင္းလ်င္ Aသား ၊ Aေႀကာ၊ Aူ၊ Aသဲ၊ စသည္တို႔ကိုပါ ဉာဏ္ၿဖင့္ၿဖန္႔၍
Aာ႐ံုယူႀကည့္ပါ။ ထင္ရွားစြာ ႐ႈၿမင္ႏိုင္လိမ့္မည္။ A႐ိုးစုAာ႐ံုကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊
က်န္ ၃၂ ေကာ႒ာသတို႔တြင္ တမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဉာဏ္ၿဖင့္Aာ႐ံုယူမႈသေဘာေပါက္လ်င္
ထိုဉာဏ္ႏွင့္ Aာ႐ံုယူနည္း သေဘာAတိုင္း မ်က္လံုးကိုဖြင့္၍ ဗဟိဒၶလူ ေခြး ႏြား ေႀကာင္ တို႔ကို
ႀကည့္လိုက္လ်င္ ပကတိ Aကၤ်ီ A၀တ္Aစားေပ်ာက္၍ A႐ိုးစုUီးစီး႐ႈသူက A႐ိုးစုကိုသာၿမင္သည္။

Aူ Aသဲ Aေႀကာ စသည္တို႔တြင္ တမ်ဳိးမ်ဳိး Uီးစီး႐ႈသူကလည္း ထိုတမ်ဳိးမ်ဳိုးကိုပင္
႐ႈၿမင္ရသည္။ ေခြး ႏြား စသည္တို႔ကို ႀကည့္ေသာAခါ Aတြင္းA႐ိုးစု စသည္တို႔ကိုသာ
ေဖာက္ထြင္းၿမင္ေနရသည္။
ပစၥဳပၸန္Aာ႐ံုေပၚတြင္ လူၿမင္လို႔ လူဟုမသိေတာ့ပါ။ ေခြးၿမင္၍ ေခြးဟု မသိေတာ့ပါ။ လူလို႔
မၿမင္၍ ေယာက္်ား မိန္းမဟူ၍လည္း မရွိေတာ့ပါ။ ေယာက္်ားမိန္းမ မရွိ၍ Aေဖ Aေမ Aကို သား
သမီး လဲ မရွိေတာ့ပါ။ မိမိကိုယ္ကိုလဲ လူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေယာက္်ား မိန္းမဟူ၍လည္းေကာင္း
စြဲယူ၍ပင္မရေတာ့ပါ။ ႐ုပ္ေပၚ၌ ဒိ႒ိၪပတ္၍ တဏွာေခါင္းပါးလာၿခင္း ၿဖစ္သည္။
Aခ်ဳိ႕ေယာဂီတို႔သည္ ထို(၃၂) ေကာ႒ာသ ကမၼ႒ာန္းကို မ႐ႈခ်င္ေသာ ေယာဂီမ်ားလည္း
ရွိသည္။ တခ်ဳိ႕ေယာဂီတို႔သည္ ထို (၃၂) ေကာ႒ာသ ကမၼ႒ာန္းAာ႐ံုကို ႐ႈၿမင္လို႔မရဘဲလဲ
ရွိတတ္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔သည္ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး၏ သေဘာကို လကၡဏာေရးသံုးပါးတင္၍
မိမိ၏ ဆႏၵရွိသည့္Aတိုင္း Aခ်ိန္ နာရီ Aကန္႔Aသတ္ မရွိဘဲ ႐ႈႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔
စိတ္ခ်မ္းမႈၿဖစ္မွ တရား႐ႈႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။ ဓာတ္ေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈသည္ ႀကမ္းတမ္းသၿဖင့္
သမာဓိပ်က္ကာ တရားရွာမရဟု ဆိုႀကသည္။ ထိုAဆိုသည္ Aာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္ႏွင့္လည္း
မညီပါ။ဓာတ္ေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈေႀကာင့္ေ၀ဒနာကိုမေက်ာ္လႊားႏိုင္ဘဲၪပၿပင္ၿပီးစိတ္သက္သာရာ
ရေAာင္ မိမိကမၼ႒ာန္းနည္းကို က်င့္ေသာ္လည္း ဓာတ္ႀကီးေလးပါးေဖာက္ၿပန္လာေသာAခါ
မိမိကမၼ႒ာန္းဖ်က္ၿပီး Iရိယာပုတ္ကို ၿပင္ေပးရသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ မိမိကမၼ႒ာန္းကို
ေႏွာင့္ယွက္သလိုၿဖစ္ေနသည္။ ယခုက်မ္းစာAုပ္၌ ေရးသားေဖၚၿပထားေသာ က်င့္စU္ၿဖင့္
ေ၀ဒနာေပၚမွ ၀ီတိကၠမ၊ ပရိယု႒နေဒါသကိေလသာမ်ားကို ပယ္သတ္ ႏိုင္ၿခင္းေႀကာင့္
A႐ႈဉာဏ္စိတ္သည္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး လိုရာကမၼ႒ာန္းကို ပြားမ်ားႏိုင္မည္ ၿဖစ္သည္။
Aကယ္၍ ဓာတ္ေလးပါးကို ႐ႈမည့္ ေယာဂီသည္ မိမိက်င့္လိုေသာ နာရီAတြင္း ဆင္းရဲၿခင္းမရွိ။
Aစ Aလယ္ Aဆံုး႐ႈႏိုင္သည္။ထို႐ုပ္ကမၼဠာန္းမ်ားသည္သမထAာရုံျဖစ္ျပီးပုုဂၢိဳလ္သတၲဝါမရွိေၾကာင္း
လကၡဏာသံုးပါး တင္၍သံုးသပ္ပြားမ်ားပါက ဝိပႆနာAာရုံျဖစ္သည္။
Aကယ္၍ဓာတ္ေလးပါးေပၚ၌ မိမိ၏ႏွလံုးသြင္းသညာ ေပးမႈကို ႐ုတ္သိမ္းကာ ႐ုပ္တို႔၏
သေဘာသက္သက္ကို ႐ႈက ပရမတ္႐ုပ္ကို ႐ႈၿမင္ႏိုင္ၿပီး ပူတယ္၊ တင္းတယ္၊ ထံုတယ္၊ က်င္တယ္၊
ေၿခလက္ကိုယ္ေခါင္းAနိစၥ၊ဒုကၡ၊Aနိတၱပညတ္မ်ားမရွိဘဲေဖာက္ၿပန္မႈသေဘာသက္သက္ကိုသာသိေန
ေတာ့သည္။ ထိုေဖာက္ၿပန္မႈကို မူတည္၍ တAာ႐ံုၿပီးတAာ႐ံု ၫႊတ္တတ္ေသာ မေနာသမၹႆကိုပါ
႐ႈၿမင္ႏိုင္သည္။ ဆက္လက္၍ ၫႊတ္ၿပီးတိုင္း ၫႊတ္ရာAာ႐ံု၏ သေဘာကို ခံစားေသာ ေ၀ဒနာနာမ္၏
လကၡဏာကိုပါ ႐ႈၿမင္ႏိုင္သည္။
က်င့္စU္၏သေဘာ သံုးသပ္ပံု။ ။ တရားေတြ႔ခ်င္ ၿမင္ခ်င္၍ တရားရွာႀက က်င့္ႀကရာတြင္
ဘာကိုရွာရမွန္းမသိ၊ ဘာၿဖစ္၍ရွာမွန္းမသိ၊ ဘယ္ကဲ့သို႔ ရွာရမွန္းမသိ၊ ဘယ္ေလွ်ာက္၍
ဘယ္ေရာက္မွန္းမသိ၊ ဘာေတြ႕၍ဘာၿမင္မွန္းမသိ၊ မိမိေတြ႕ၿမင္ပါသည္္ဆိုေသာ တရားသည္
Aမွန္ေတြ႕ရ၊ ၿမင္ရမည့္ တရားဟုတ္မဟုတ္ စေသာ မိမိကိုယ္ကို ေမးခြန္းထုတ္ရမည္။

sAလြန္Aေရးႀကီးပါသည္။ မိမိမသိ၍ ဆရာထံ နည္းခံေသာ္လည္း ဘာေပး၍ ဘာယူႀကတယ္၊
ဘယ္လိုရတယ္၊ ဘယ္လိုေတြ႕တယ္ ဆိုသည္ကိုလည္း မိမိကိုယ္ကို ေမးခြန္းထုတ္ရမည္။
ယခုေဖၚၿပခဲ့ၿပီးေသာ က်င့္စU္သည္ တရားက်င့္သည့္ ေယာဂီတိုင္း ေဖာက္ၿပန္တတ္ေသာ႐ုပ္ပရမတ္၊
ၫႊတ္တတ္ေသာ နာမ္ပရမတ္၊ Aာ႐ံု၏သေဘာကို ခံစားတတ္ေသာ နာမ္ပရမတ္ Aတူတူရွိႀကသည္။
႐ုပ္ေပၚ၌ ေၿခဘဲ၊ လက္ဘဲ၊ ကိုယ္ဘဲ၊ ေခါင္းဘဲဟု ဒိ႒ိၿဖင့္စြဲယူေသာ ပညတ္စြဲမ်ား စြေ
ဲ နၿခင္းမွာလည္း
ေယာဂီတိုင္း Aတူတူရွိၾကသည္။ပူတယ္၊တင္းတယ္၊ေတာင့္တယ္၊ထံုတယ္၊က်င္တယ္ စေသာ
မရွိပညတ္ကို ဒိ႒ိျဖင့္Aရွိထင္စြဲယူထားၾကတာလည္းAတူတူပင္ၿဖစ္သည္။ထိုပူမႈ၊ေတာင့္မႈ
ေတြေၾကာင့္ႏွိပ္စက္တယ္၊ဆင္းရဲတယ္ဟူ၍ဒိ႒ိၿဖင့္မွားယူစြဲထားတာလည္းေယာဂီတုိင္းAတူတူျဖစ္
သည္။ ႐ုပ္ေဖာက္ၿပန္ရာကို နာမ္ေၿပာင္းၫႊတ္ေသာ သခၤါရကၡႏၶာတည္းဟူေသာ မေနာသမၹႆႏွင့္
Aာ႐ံု၏သေဘာကို ေကာင္းမေကာင္းခံစားေသာနာမ္မ်ားမွာလည္း ေယာဂီတိုင္းAတူတူရွိၾကသည္။
တရားမက်င့္မီ ပရမတ္နာမ္ၿဖစ္ေသာ မေနာသမၹႆႏွင့္ ေဝဒနာကၡႏၶာကို Aမွန္မၿမင္တာလည္း
Aတူတူပင္ၿဖစ္သည္။ ထိုနာမ္တို႕ကိုငါဘဲဟု သကၠာယဒိ႒ိေၾကာင့္ ဒုကၡေဝဒနာကို ငါခံစားတယ္ဘဲဟူ၍
စြဲယူကာ ဆင္းရဲမီးေတာက္တာလည္း ေယာဂီတိုင္းAတူတူပင္ၿဖစ္သည္။ ဓာတ္ေလးပါးေဖာက္ၿပန္မႈႏွင့္
နာမ္ေၿပာင္းၫႊတ္ခံစားမႈကို မသိၿခင္းေႀကာင့္ Aိုၿခင္းဆင္းရဲ၊ နာၿခင္းဆင္းရဲ၊ ေသၿခင္းဆင္းရဲ
ခံစားရမွာလည္း Aတူတူၿဖစ္သည္။ ႐ုပ္ေဖာက္ၿပန္မႈႏွင့္ နာမ္ၫႊတ္ခံစားမႈ Aက်ဳိးတရား ဒုကၡသစၥာ၏
ဓမၼသေဘာကို မသိၿခင္းေႀကာင့္ Aဓမၼဒိ႒ိစြဲ စြဲထားသၿဖင့္ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ၿခင္းမွ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈသည္
ေယာဂီတိုင္းAတြက္ တခုတည္းေသာ ပန္းတိုင္ၿဖစ္သည္။ Aာသီ၀ိေသာပမသုတၱန္Aရ
ေၿမြႀကီးေလးေကာင္တည္းဟူေသာ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးႏွင့္ ၎၏ေဖက္ၿပန္မႈ Aနိ႒ာ႐ံု ၀ိပရိနာမ
ေၿမြဆိပ္ေလးမ်ဳိးမွ Aရင္လြတ္ေAာင္ က်င့္ရမည္ဟူ၍ သုတၱန္ေဒသနာေတာ္နည္းၿဖင့္
ေဟာႀကားထားသည္။ ထိုဆင္းရဲမႈၿဖစ္ေႀကာင္းမွာ ႐ုပ္ေဖာက္ၿပန္မႈ နာမ္ၫႊတ္ခံစားမႈကို မသိၿခင္း
Aေႀကာင္းတရားၿဖစ္၍ ဆင္ရဲၿခင္း ခ်ဳပ္လိုလွ်င္ ထိုၿဖစ္ရပ္နာမ္႐ုပ္တို႕ကို ပိုင္းၿခားသိေAာင္၊ ၿမင္ေAာင္
႐ႈမွသာလွ်င္ဆင္းရဲမႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းမည္ၿဖစ္သည္။တရားရွာသည္၊က်င့္သည္ဟူသည္မွာနည္းစနစ္မမွန္ကန္ဘဲ
က်င့္၍ မရပါ။ သမတယာနိက သက္သက္ က်င့္စU္ၿဖစ္သည့္ ၀ိေမာကၡရွစ္ပါးမွလဲြ၍ Aၿခားမည္သည့္
နည္းႏွင့္က်င့္က်င့္၊ႀကမ္းႀကမ္းဘဲက်င့္က်င့္၊ႏုႏုဘဲက်င့္က်င့္၊Aခ်ိန္တိုတိုဘဲက်င့္က်င့္၊Aခ်ိန္ႀကာႀကာဘဲ
က်င့္က်င့္၊ မွတ္၍ဘဲက်င့္က်င့္၊ ႐ုပ္ပရမတ္ေဖာက္ၿပန္မႈႏွင့္ နာမ္ပရမတ္ၫႊတ္ၿခင္း၊ခံစားၿခင္းသေဘာကို
ၿမင္ဘို႕သာ တခုတည္းေသာ ပန္းတိုင္ၿဖစ္သည္။ထိုသေဘာကိုမၿမင္ကဉာဏ္စU္မွန္၊A႐ႈခံမမွန္ေသးပါ။
က်င့္နည္းကို ေ၀ဖန္စရာမလုိ၊ Aေၿဖမွန္မမွန္ကိုသာ ေ၀ဖန္ပါ။

တဘ၀မွာ Aေၿဖရွာတရားေတာ္ႏွင့္
ႀသ၀ါဒ သံေပါက္
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နေမာတႆဘဂ၀ေတာ Aရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
တဘ၀မွာAေၿဖရွာ
ေယာဂီAေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းတို႕..........
သင္တို႕ဘာလုပ္ေနႀကတာလဲ၊ ဘာ့ေႀကာင့္ Aလုပ္လုပ္ေနႀကတာလဲဟု
ဒီလိုေမးခြန္းထုတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဤကဲသို႕ AေၿဖAမ်ဳိးမ်ဳိးေပးႀကပါလိမ့္မယ္။
ေရာင္း၀ယ္မႈၿပဳေနႀကပါတယ္။ ပညာသင္ႀကားေနႀကပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး
Aမ်ဳိးမ်ဳိးၿပဳလုပ္ေနႀကပါတယ္။ ပညာမ်ဳိးစံုၿဖင့္ သင္တန္းေပးေနႀကပါတယ္။ ရာထူးမ်ဳိးစံုနဲ႕
၀န္ထမ္းမ်ဳိးစံု လုပ္ေနႀကပါတယ္။ စာေရးၿခင္း၊ သီဆိုၿခင္း စသည့္
ေဖ်ာ္ေၿဖမႈAမ်ဳိးမ်ဳိးလုပ္ေနႀကပါတယ္လို႔ Aေၿဖမ်ဳိးစံုေပးႀကပါလိမ့္မယ္။
ဒီလိုAေျဖေပးတာ မဆန္းပါဘူးဟု ထင္ရလိမ့္မည္။ ဒီလိုAလုပ္Aမ်ိဳးမ်ိုး
လုပ္ေနတာဘာAတြက္လဲလို႔ ဆန္းစစ္ၾကည္႔လိုက္ရင္ ေငြရဘို႔ တခုတည္း Aတြက္သာ ျဖစ္သည္။
ထိုေငြ ဘာေၾကင့္ရွာရသလဲလို႔ ဆန္းစစ္ၾကည္႔လိုက္ရင္စား၀တ္ေနေရး၊က်မၼာေရး၊ကုသိုလ္ေရးစေသာ
Aေရးမ်ိဳးစံုAတြက္ ေငြမရလွ်င္မျဖစ္ဘူး။ ေငြရွိမွေျဖရင္းႏိွဳင္မည္။ ျဖစ္သျဖင့္ေငြရွာရတယ္လို႔
Aေျဖေပးၾကပါလိမ္႔မယ္။ လူတိုင္းဟာေငြေလာက္ဘဲ သိၾကပါတယ္။ ဒီလိုဘဲ Aေျဖေပးၾကပါလိမ္႔မယ္။
Uာဏ္ပညာျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ႀကည့္ လိုက္ရင္ေသမင္းမေခၚေသး၍ ေသေန႕မေရာက္
ေသးသည့္Aခါေသမင္းေခၚမည့္ရက္ကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကရပါတယ္။ ဒီလိုေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနရင္း
ဒီခႏၲၲာပ်က္ၾကီးကိုဖာေထးျပဳလုပ္ရျပန္တယ္။ဒီလိုဖာေထးျပဳလုပ္ရန္Aတြက္ဒုကၡခံျပီးေငြရွာရတယ္။ခႏၲၲာ
ပ်က္ဆီးျပန္ေတာ့လဲ ဆင္းရဲရျပနတယ္။ ထမင္းစားတယ္ဆိုတာ ခႏၲၲာပ်က္လို႔ Aရႈံးေပးကာ ကႊၽန္ခံေနရ
တာလဲျဖစ္တယ္။ ကႊၽန္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ႔မွ မခ်မး္သာဘူး ရုပ္ပ်က္ေတာ့ နာမ္မွာမီးေတာက္ရတယ္။
ထမင္းစားတယ္ဆိုတာ မီးAေလာင္မခံခ်င္လို႔ မီးသတ္လိုက္ရတာပဲျဖစ္တယ္။ သတၲ၀ါတိုင္းဟာ
မီးသတ္သမားေတြဘဲ။ ဒါဟာ နဂိုမီးေတာက္သတ္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ စားတဲ႔Aစာႏွင္႔
မတဲ႔ျပန္ေတာ႔ေခါင္းကိုက္၊ ဇက္ထိုး၊ ေသြးတက္၊ ဆီးတက္ စေသာ ႏွိပ္စက္ျခင္း
Aမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ ခႏၲၲာဆက္ပ်က္ ရျပန္တယ္။ AဲဒီAခါမွာ ေဆးေသာက္ျခင္း၊ ေဆးလူးျခင္း၊
ေဆးထိုးျခင္းျဖင္႔ပ်က္လာတဲ႔ ခႏၲၲာကိုျပန္ျပီး ျပဳျပင္ဖာေထးရျပန္တယ္။ ဒီလိုျပဳျပင္ဖာေထးဘို႔
ေငြရွာရျခင္းျဖစ္တယ္။
ဆင္းရဲမႈၾကီးကို သက္သာရာရေAာင္ ဆင္းရဲခံ၍ေျဖေဖ်က္ရန္စီးပြားရွာရပါတယ္။
ဒီခႏၲၲာၾကီးပူေလာင္ျပီး ႏွိပ္စက္ေတာ႔ ဆင္းရဲရသျဖင္႔ ေရခ်ိုးေပးရျပန္တယ္။ ထိုဆင္းရဲမႈ႔မွ
သက္သာရာရေAင္ ကိုယ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲ ခံျပီး ေရရဘို႔ ေငြရွာရျပန္တယ္။ ဒီၾကားထဲေသမင္းက
မေခၚေသး၍ ေသလည္႔မက်ေသး၍ ဒီရုပ္ၾကီးကထိုင္းမႈိင္း ေလးလံစြာျဖင္႔ ႏွိပ္စက္ျပန္တယ္။
ထိုႏွိပ္စက္္တဲ႔ ဒဏ္မခံႏိွဳင္ေတာ့ လက္ေျမွာက္Aရႈံးေပး ရသည္႔သေဘာႏွင္႔Aလိုလိုက္

Aၾကိဳက္ေပးကာ Aိပ္ဖို႔ျဖန္တီးေပးရျပန္တယ္။ ထိုAိပ္စရာ ေနရာေတြရဘို႔Aတြက္ Aပင္ပန္းခံျပီး
ေငြရွာရန္ Aိပ္ဖို႔ေနရာ ဖန္တီးေပးရျပန္တယ္။ေသးမင္းမေခၚ ေသး၍ မေသဘဲ ႏွိးလာျပန္ေတာ႔လဲ
မသာယာမႈ Aမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆးေၾကာေပးရန္Aတြက္ Aရႈံးေပးရျပန္တယ္။ ဒီAတြက္ ေငြရွာရျပန္တယ္။
မလိုေသာAညစ္ေၾကးကို စြန္႔ပစ္တဲ႔Aခါမွာလဲ စြန္႔လႊတ္မေပးႏုိင္လွ်င္ ရုပ္ၾကီၤးကျပင္းထန္စြာ
ႏွိပ္စက္ေတာ႔ ဆင္းရဲရျပန္တယ္။ ထိုဆင္းရဲမႈမွ သက္္သာေAာင္ ခႏၲၲာကခိုင္းသမွ် Aရႈံးေပး ကြၽန္ခံျပီး
ျပဳျပင္ေပးရတယ္။ Aဆင္သင္႔ ျပဳျပင္ေပးႏွိင္Aတြက္ Aဆင္းရဲခံ မ်က္ႏွာေAာက္က်ခံံ၍
ေငြရွာရျပန္တယ္။ တေန႔တေန႔ ဒုကၡမ်ိဳးစံုမွ သက္သာရာရေAာင္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး Aဆင္းရဲခံ
Aပင္ပန္းခံ၍ ေသမင္းေခၚမည္႔ရက္ကို ေစာင္႔ဆိုင္းရင္း ေငြရွာ၍ ဆင္းရဲမႈၾကီးကို ေပေတခံျပီး ဆင္းရဲမႈ
သက္သာေAာင္ေျဖေဖ်ာက္ရင္းေသမင္းေခၚမည္႔ရက္ကိုေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနရတာဘဲလို႔ဒီလို
သိႏိုင္ခဲၾကတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ဘဲ တေန႔ေန႔ ေသမည္႔ရက္ကို သူသူငါငါေစာင္႔ေမွ်ာ္ရင္း Aျခားသူတပါးေသလိုက္
Aသံုးမက်ေသာ AသုဘAထုပ္ၾကီးကို ေသမိန္႔မက်ေသး၍ ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနသူမ်ားက
ျမိဳ႔ရြာAျပင္ထုတ္သျႈဂိဳဟ္လိုက္ မိမိေသမည္႔ Aလွည္႔က်ျပန္ေတာ႔လဲ ေသမင္းကိုေစာင္႔ေမွ်ာ္
ေနသူမ်ားကျမို႔ရြာAျပင္ထုတ္သျဂိဳဟ္လိုက္ျပင္ ဘာမွ် လုပ္စရာမရွိပါဘူး။
Aခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ဆံျဖဴ၊ သြားက်ိဳး၊ ခါးကိုင္း၊ နားထိုင္း သည္Aထိေသမင္းကမေခၚေသး၍
ခႏၲၲာႏိွပ္စက္မႈAမ်ိဳးမ်ိဳးဒုကၡမ်ား ခံစားျပီး ေသမင္းေခၚမည္႔ Aခ်ိန္Aထိ ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနၾကရတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ေသမင္းေခၚမည္႔ရက္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသူ Aခ်င္းခ်င္းAားေနရာမွ
Aလကားမေနႏွိင္ဘဲ ေသရြာသြားသူ Aခ်င္းခ်င္း သံေယာဇU္ေတြ ေႏွာင္ဖြဲ႔ၾကကာ Aပိုဒုကၡရွာသည္႔
Aေနနွင့္ Aိမ္ေထာင္ၿပဳၾကတယ္။Aပိုကြၽန္ခံၿခင္းAလုပ္ဆိုလည္းမမွားပါဘူး။
ပိုမိုက္ၾကတယ္ဆိုလည္းမမွားပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ႔ နဂိုဒုကၡကမရပ္မနား ႏွိပ္စက္ေနသည္႔
ၾကားကပင္ထက္ဆင္႔ ဒုကၡတိုးပြားလာေAာင္ ဖန္တီးျခင္းေၾကင္႔ ျဖစ္သည္။
ဘ၀ဆိုတာ Aျပင္းAထန္ ေသမင္းသတ္ဖို႔ ခႏၶာတခုရျခင္းဘဲ။ ေသမင္းသတ္စU္
ထိုဒုကၡထုပ္ၾကီးကို ေန႔စU္ေစာင့္ေရွာက္ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ဘို႔နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး Aပင္ပန္းခံ
ေAာက္က်ခံျပီး ေသမင္းေခၚမည္႔ရက္ကိုေစာင္႔ေမွ်ာ္ရင္း သက္သာႏႈိင္သေလာက္
ဆင္းရဲမႈနည္းသမွ်နည္းေAာင္ ေငြရွာျပၤးေစာင္႔ေရွာက္ေနရသျပင္ ဘာမွ်မရွိ။
ဆံပင္ေတြဖရိုဖရဲ ပ်က္ဆီးသည္႔Aခါမွာ ကြၽန္ခံျပီး ျပဳျပင္ေပးလိုက္ Aညစ္Aေၾကးေတြ
ေပတဲ႔Aခါ ကြၽန္ခံျပီး ေဆးေၾကာေပးလိုက္ ခႏၶာကိုယ္ထဲက ပိုးေတြမျငိမ္သက္တဲ႔Aခါ
ပိုးစာေတြေကြၽးလိုက္ ေAးတဲ႔Aခါ ကြၽန္ခံျပၤးေႏြးေAာင္ ျပဳလိုက္။ ပူတဲ႔Aခါ Aရႈံူးေပး၍
ကြၽန္ခံျပီးေAးေAာငျ္ပဳျပင္ေပးလိုက္ ။ Aလိုမက် က်ေAာင္ ေန႔စU္ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ကြၽန္ခံျပီး
ေငြရွာေနရသည္။
ဒီၾကားထဲေန႕စU္ ဒုကၡေပးေနတဲ႔ ဒုကၡခႏၶာၾကီးကို သနပ္ခါးနံ႔သာ၊ ေရႊ ၊ ေငြ ၊
ေက်ာက္သံပတၲျမားတို႔ျဖင္႔ ပူေဇာ္ပသၾကေသးသည္။ ဒီAတြက္ Aပိုဒုကၡ ထပ္ရွာၾကေသးသည္။
နဂိုဒုကၡခံရတာ Aားမရၾကလို႔ Aပိုဒုကၡေတြ ထပ္ခံၾကတယ္။ ထိုဒုကၡထုပ္ကို

ဖြင္႔ၾကည္႔ဘိသကဲ႔သို႔Uာဏ္ႏွင္႕ ၾကည္႔လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ မစင္ ၊ ပိိုးေလာက္ေတြႏွင္႔ Aခြၽဲသလိပ္စေသာ
မသတီဘယ
ြ ္ရာ စုေပါင္းထုပ္ထားေသာ Aသုဘရုပ္မ်ားသာ ရွိသည္ကိုေတြ႕ရမည္။ Aသုဘ
Aထုပ္ကိုပင္ ေစတီပုထိုးထင္ျပီးေတာ႔မ်ား ပူေဇာ္ပသ ေနရသလားဟု Aရိယာသူေတာ္ေကာင္းမ်ား
ထင္ၾကလိမ္႔မည္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ႔ AဲဒီဒုကၡAမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးေနတဲ႔Aသုဘ Aထုပ္ကို
ေစာင္႔ေမွ်ာ္ရင္း Aေျခာက္တိုက္ Aရူးထေနၾကတာျဖစ္တယ္။
ဒီလိုAသိUာဏ္ျဖင္႕ ဘ၀တစ္ခုကို ဆန္းစစ္ၾကည္႔ရမည္႔Aစား ဒီလိုမသိျမင္ဘဲ
ေသမင္းေခၚလွည္႔ မက်ေသး သူAခ်င္းခ်င္း စီီးပြားေတြျပိဳင္ၾက ဂုဏ္ပကာသနေတြ ျပိဳင္ေနၾကတယ္။
တေယာက္နဲ႔တေယာက္ Aားရွိသူက AားနဲသူကိုAႏိုင္ယူၾကတယ္။ ပညာရွိသူက ပညာမဲ႔သူကို
Aႏိုင္ယုူေနၾကတယ္။ ေသရမည္႔သူAခ်င္းခ်င္း Aျပန္Aလွန္ ႏႈတ္ျဖင္႔တိုက္ခိုက္ျခင္း ၊
လက္ျဖင္႔တိုက္ခိုက္ျခင္း ျပဳလုပ္ေနၾကတယ္။ မေသခင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တေယာက္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈေတြ
ေပးႏိုင္ခဲၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕မွာေတာ႔ မေသခင္ထားခဲ႔ရမည္႔ ဓနခ်မ္းသာကို တြယ္ဖက္ျပီး
ေက်နပ္ေနၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ႔လဲ ေသမင္းမေခၚမီ ခဏတပ္ထားေသာ နာမည္ၾကီးေAာင္
နည္းAမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္႔ ၾကိဳးစားAားထုတ္ျပီး ေငြရွာေနၾကတယ္။ Aခ်ိဳ႕ပုဂိၢဳလ္မ်ားက်ေတာ႔ ေသမင္းAေခၚမီ
ရသမွ်Aခ်ိန္ ျဖဳန္းေနၾကတယ္။ Aေပ်ာ္ခရီးေတြ ထြက္ေနၾကတယ္။ တေယာက္စီးပြား
တစ္ေယာက္ပ်က္ေAာင္ ဖ်က္စီးေနၾကတယ္။ တေယာက္ရွိတာ တေယာက္မနာလို
တေယာက္တိုးတက္တာ တစ္ေယာက္မနာလိုျဖစ္ၾကတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေနၾကတာ ဘ၀တစ္ခုကို
ေသခ်ာစြာမဆန္းစစ္၊ မစစ္ေဆး ၾကည္႔မိလို႔ပါဘဲ။
ဆင္းရဲသူ ခ်မ္းသာသူ ပညာမဲ႔သူ ပညာတက္သူ Aာဏာမဲ႔သူ Aာဏာရွိသူ
ဘယ္ေလာက္ကြာျခားသလဲလို႔ ဆန္းစစ္ၾကည္႕လိုက္လွ်င္ Aားလံုးဟာတ၀မ္းျပည္႔ ရုံပဲစားႏုိင္တယ္။
Aရသာ၏ တန္ဖိ္ုးကြာျခားေပမည္႔ လွ်ာေAာက္ေရာက္ ေပ်ာက္တာပါဘဲ။ Aိပ္ေတာ႔လည္း
ေက်ာတစ္ခင္းစာ Aိပ္တာပဲ၊ Aိပ္စရာပစၥည္းတန္ဖိုးျခင္း ကြာျခားေပမဲ႔ Aိပ္ေပ်ာ္တာျခင္း
AတူAတူပါပဲ၊ ကိုးဆယ္႔ေျခာက္ျဖာ ေရာဂါေ၀ဒနာေပၚရာ၌ ကုသရာတြင္ Aနည္းငယ္
ကြာျခားေသာ္လည္း က်မ္းမာလာလွ်င္ Aတူတူပါပဲ၊ ေသခင္သက္သာရာရဘို႔ Aနည္းငယ္
ကြာျခားပါတယ္။
ဘ၀င္ျမင္႔သူမ်ားလည္း ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ေသတတ္သလို ဘ၀နိမ္႔သူလည္း ၾကီးမွေသတာ
ရွိတယ္၊ ကံ၊ စိတ္ ၊ Uတု ၊ Aာဟာရ Aေၾကာင္းတရား ေလးပါးAေပၚ မွာသာမႈတည္ပါတယ္။ ဘ၀
Aဆင္႔Aတန္း နိမ္႔ျမင္႔မႈက Aဓိကမဟုတ္ပါဘူး။ Aားလံုးတူညီတာ ကေတာ့ခႏၶာ ဒုကၡသည္ ျခင္း
Aတူတူပါပဲ၊ ေသတဲ႔Aခါ က်ေတာ့လည္းျပင္းထန္စြာ မထတမ္း ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ေန၍ ေသမင္း၏
ရက္္စက္မႈ ခံစားရတာျခင္းAတူတူပါပဲ။ ဆင္းရဲသႈ ၊ ခ်မ္းသာသူ၊ ဂုဏ္ရွိသူ ၊ ဂုဏ္မရွိသူ၊ Aာဏာရွိသူ၊
Aာဏာမရွိသူ ဟူ၍ မရွိေတာ႔ပါ။
ေသမင္းဆိုတာဘာလဲ၊ ေသမင္းဆိုတာမသတ္ခင္မွာ ဖတ္ေနတဲ႔ ရုပ္AစုAေ၀းၾကီး
ျဖစ္တယ္။ ခႏၶာကိုယ္ၾကီးသည္ ေသမင္းAစစ္ပါပဲ။ ကိုးဆယ္႔ေျခာက္ျဖာ ေရာဂါေ၀ဒနာသည္
ကိုယ္႔ခႏၶာ AစုAေ၀းၾကီးထဲကပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီေသမင္းခႏၶာၾကီးက ေသေAာင္Aသတ္ခင္မွာ ဆာေလာင္ရက္စက္မႈ၊ ရာသီUတုႏွင္႕
လိုက္ေလွ်ာညီေထြမႈ မရွိလွ်င္ရက္စက္မႈ၊ ရုပ္ၾကီးပူေလာင္ေAာင္ ရက္စက္မႈ၊
ရုပ္ၾကီးထိုင္းမႈိင္းေလးလံေAာင္ ရက္စက္မႈ၊ ေကၽြးတဲ႔ Aာဟာရ မတဲ႔လွ်င္ရက္စက္မႈ၊
မယိုမေပါက္ရလွ်င္ ရက္စက္မႈ၊ တည္ၾကည္စြာ မေနႏိွဳင္ေAာင္ ရက္စက္မႈ၊ AိုမႈAမ်ိဳးမ်ိဳး၌ နာေAာင္
ရက္စက္မႈ၊ Aဆံုးက်ေတာ့ ေသေAာင္ သတ္လိုက္တာပါပဲ။
ေရာဂါရတယ္ဆိုတာဘာလဲ၊
သင္႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ၾကီး ေဖါက္ျပန္ေနျခင္းပါပဲ။ ေဆးထိုးေဆးတိုက္ ေဆးလိမ္းလုပ္တာဘာဘဲ၊
သင့္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ၾကီးေဖာက္ၿပန္မႈကို ၿပဳၿပင္ၿခင္းပါဘဲ။ ေသမင္းရက္စက္သမွ် ပင္ပန္းၾကီးစြာ ေငြရွာၿပီး
ေဆးကုတယ္ဆိုတာ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေသမင္းစစ္ၿပိဳင္တိုက္ေနၾကတာပါဘဲ။ တနည္းAားၿဖင့္ေၿပာလွ်င္
ေသမင္းလက္ထဲက လုေနၾကတာပါဘဲ။ ေသမင္းရဲ႕ သတ္တဲ့ Aဆိပ္ေငြ႔ကို ၿပယ္သြားေAာင္
ေဆးကုသ၍ ေၿဖေဖ်ာက္ေနၾကတာပါဘဲ။ ဆရာ၀န္ ေဆးမီေAာင္ မတိုက္နိုင္ေတာ့ မေသခင္
ေလၿဖတ္လိုက ေသမင္းက ၿဖတ္ထားတယ္။ ေၿခေတြ လက္ေတြ လႈပ္မရေAာင္လဲ ေမာၾကပ္
ဆို႔ထားေသးတယ္။ ေသမင္းက က်ီစယ္ေနတဲ့ သေဘာပါဘဲ။ က်ီစယ္လို႔ Aားရၿပီဆိုမွ မထတမ္း
သတ္ပစ္လိုက္တာပါဘဲ။
ေသမင္းၾကီးဒီေလာက္ ရက္စက္ေနတာကို ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္မႈ မရွိဘဲ ေသမင္းကို
ေရႊေငြေတြ ဆင္ေပးလိုက္ Aေမႊးနံ႔သာ လိမ္းေပးလိုက္ Aေရာင္မ်ိဳးစံု A၀တ္Aစားေတြ ဆင္ေပးလိုက္
Aရူးထသလို ၿဖစ္ေနၾကတာေပါ့။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ Aခ်ိန္Aခါမေရြး နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ရက္စက္ေနတဲ့
ရန္သူၾကီးကို Aလွဆင္ေပးေနၿခင္းပင္ ၿဖစ္သည္။ ငါမဟုတ္၊ ငါ့ပစၥည္းမဟုတ္၊ ငါ့ခႏၶာမဟုတ္တဲ့
ေသမင္းၾကီးကိုလဲ ငါဘဲ၊ ငါ့ခႏၶာ၊ ငါ့Uစၥာ၊ ငါ့့ကိုယ္ဘလ
ဲ ို႔ မဟုတ္တာကို Aဟုတ္လုပ္တယ္။ မရွိတာကို
Aရွိလုပ္ မပိုင္တာကို Aပိုင္လုပ္ ဆင္းရဲတာကို ခ်မ္းသာေAာင္လုပ္တဲ့ Aလုပ္မ်ိဳးဆိုတာ လူရူး
ပုထုဇU္တို႔ရဲ႕ ၀ါဒပါဘဲ။
ဒီလို ဘ၀တခုကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဘ၀ရၿခင္းသည္ ဒုကၡတည္းဟူေသာ
ေသမင္းရၿခင္း၊ ထိုေသမင္း၏ ရက္စက္မႈကို သက္သာေAာင္ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ စီးပြားရွာေနရၿခင္း
ေသမင္းသတ္မည့္ေန႔ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၿခင္း၊ ေသမင္းကို Aလိုလိုက္ေပးေနၿခင္း၊ ေသမင္းရဲ႕
ကြ်န္ခံေနရၿခင္းကလဲြ၍ Aပိုထူးၿခားမႈမရွိပါဘူး။ ဘုရားခိုင္းတဲ့ Aလုပ္ကိုေတာ့ မလုပ္ၾကဘဲ
ေသမင္းခိုင္းတာက်ေတာ့ တခါမွ မၿငင္းဆန္ခဲ့ဘူး။ AပိုAထုပ္ေတြ ထုပ္ေနႀကၿပီး AပိုA႐ႈတ္ေတြလဲ
႐ႈတ္ေနႀကတယ္။ A႐ႈတ္ေတြဖန္တီးၿပီး ရႈတ္တယ္လို႔ ၿငီးၾကေသးတယ္။ ဆင္းရဲပါတယ္ဆိုတဲ့ၾကားက
ဆင္းရဲေၾကာင္း Aထုပ္ေတြ ထုပ္ေနၾကတယ္။ မီးကိုင္ၿပီး ပူတယ္လို႔ ေAာ္ေနတဲ့ သေဘာဘဲ။ Aရိယာ
သူေတာ္ေကာင္းေတြက မသနားၾကပါဘူး။ ဒီလို ဒုကၡ ခံရင္း ေသမင္းေခၚသြားေတာ့ က်န္ရစ္တဲ့
Aလွည့္မက်ေသးဘဲ ေစာင့္ဆိုင္းေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ရပ္ရြာAိုးAိမ္နွင့္ မတန္ေတာ့တဲ့
Aတြက္ေၾကာင့္ ေသသြားတဲ့ Aထုပ္ၾကီးကို တန္တဲ့ ေနရာၿဖစ္တဲ့ သုႆန္သို႔ လႊင့္ပစ္လိုက္ၾကတယ္။
ဒီၾကားထဲ ၀ိုင္းဖြဲ႔ၿပီး Aရူးထကာ ေဆြမ်ိဳး စပ္တဲ့သူေတြက တေၾကာ္ေၾကာ္နဲ႔ ငိုယိုေAာ္ဟစ္
ေခၚေနၾကတယ္။

လူ႔ဘ၀ လူ႔ခႏၶာ တမ်ိဳးတည္း ထည့္တက
ြ ္လို႔ မရေသးဘူး၊ Aကယ္၍ ႏြားခႏၶာ၀န္ ထမ္းရလွ်င္
ကာမဂုဏ္ မခံစားရဘဲ Aသင္းခံရ၊ နဖားၾကိဳးAထိုးခံရ တေနကုန္ လုပ္လို႔လဲ Aခ မရ။
ဆဲေရးတိုင္းထြာလဲ ခံရ၊ သံခြ်န္နဲ႔လဲ Aထိုးခံရ၊ ၾကိမ္နဲ႔လဲ Aရိုက္ခံရ၊ ထမ္းပိုးတင္၍ ၀န္လဲရုန္းရ၊
Aေရၿပားလဲ ပြန္းပဲ့ခံရ၊ မွဲ႔၊ ၿခင္၊ ယင္လဲ Aကိုက္ခံရ၊ Aိပ္ေတာ့လဲ ဒုကၡခံရ၊ Aိုလာေတာ့
ႏြားသတ္လက္ထဲ Aထည့္ခံရ၊ Aက်ုိဳးၿပဳသေလာက္ ၾကင္နာမႈကင္းေသာ ဘ၀မွာ ေနရ။
ငါဆိုတဲ့ Aမိုက္နဲ႔၊ တဏွာဆိုတဲ့ Aၾကိဳက္Aလိုလိုက္ခ်င္တိုင္း လိုက္ခဲ႔မိတဲ့ ေၾကြးေတြ
ဆပ္ခဲ့ရတာလည္း ဘ၀ေရတြက္လို႔ မရခဲ့ေတာ့ပါဘူး။
ဒီလိုဆို ဘာလုပ္ရမလဲလို႔ ရရွိတဲ့ ဘ၀တခုကို ဆန္းစစ္ဘို႔ လိုလာၿပီ။ ေသမင္းမေခၚမီ ခႏၶာပ်က္
ၿပင္ရတာခ်င္းAတူတူ မီးသတ္ေနရတာၿခင္းAတူတူ Aလိုလိုက္ ကြ်န္ခံေနရတာၿခင္း Aတူတူ
ဘ၀တခုမွာ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားရတာၿခင္း Aတူတူ Aိုရ၊ နာရ၊ ေသရတာၿခင္းAတူတူ ဘယ္Aလုပ္သည္
Aေကာင္းဆံုးလဲလို႔ ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ခႏၶာဒုကၡ ေနာင္တဖန္ ၿပန္မရေAာင္ ဒုကၡ
လြတ္ေၾကာင္း ေသမင္းလက္မွ လြတ္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ရွာေဖြဘို႔ လိုAပ္လာၿပီ။
ဒီလိုဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာAခါ ခႏၶာခဏခဏရလွ်င္ ဒုကၡခဏခဏခံရ၊ ေသမိန္႔က်ဘို႔ေစာင့္ရ၊
ေသလွည့္မက်မီ ဒုကၡ Aမ်ိဳးမ်ိဳးခံစားရသည့္Aၿပင္ ၿမဲတဲ့ခ်မ္းသာဆိုတာ ဘာမွမရွိဘူး။ ယခုAခါသည္
မဂၢင္ရွစ္ပါးတည္းဟူေသာ သံသရာမွလြတ္ေၾကာင္း ခႏၶာလြတ္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္းၾကီးရွိေနၿပီ။
Aခုလို ၾကံဳတုန္းမွ ခႏၶာဒုကၡ လြတ္ေၾကာင္း မၾကိဳက္လွ်င္(သို႔မဟုတ္) ၀ိပႆနာတရား Aားထုတ္မႈ
မရွိလွ်င္ ကိုယ့္ထက္မိုက္တဲ့သူရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးဟူ၍ ေသခ်ာစြာေစ့ေစ့စပ္စပ္
သံုးသပ္ၾကည့္ရမည္။ ပထမဆံုး Aပါယ္ေလးပါးေရာက္မည့္ခႏၶာ(သို႔မဟုတ္) Aပါယ္ေလးပါး
မက်ေရာက္ေAာင္ မၿဖစ္မေန ၾကိဳးစားAားထုတ္ၾကရမည္။
ဘ၀ဆိုတာ မေကာင္းေသာ Aပါယ္ေလးပါးဘ၀ မေရာက္ရေAာင္ မၿဖစ္မေန ေသမင္းနွင့္
တိုက္ပဲြႏႊဲရမည္။ လူ႔ဘ၀ဆိုတာ Aနွစ္တရာတည္းဟူေသာ ခဏတာ Aတြင္း စီးပြားၿဖစ္ရန္ ၾကိဳးစား
Aားထုတ္ဘို႔ထက္ ေသမင္းနွင့္ တိုက္ပဲြႏႊဲရန္(သို႔မဟုတ္) ေသမင္းသတ္မႈမွ လြတ္ရန္ Aပါယ္ေလးပါးမွ
လြတ္ရန္ပို၍ ၾကိဳးစား Aားထုတ္ရမည္။
ေ႐ွ႕ဆက္ရမည့္ ဘ၀ခရီးဆိုတာ ရွိေသးသည္။ ေ႐ွ႕ဘ၀စာAတြက္ ခ်မ္းသာၿခင္း
ေၿဖာင့္ၿဖဴးၿခင္း ၿမင့္ၿမတ္ၿခင္းတို႔Aတြက္ ဒါန၊ သီလကိုလဲ စိုက္ပ်ိဳးရမည္။ ကိုယ္လွဴတာ ကိုယ္ခ်မ္းသာဖို႔
ယူသြားၿခင္းဘဲ။ သမထ ၀ိပႆနာAလုပ္ဆိုတာ Aပါယ္ေလးဘံုမွ လြတ္၍ နိဗၺာန္ထိေAာင္
ခ်မ္းသာဘို႔ Aားထုတ္ၿခင္းဘဲ။ ဒီသံုးမ်ိဳးကိုမလုပ္ဘဲ ေရွာင္ၾကU္ၿခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကို ရွည္လ်ားစြာ
ရက္စက္ေနၿခင္းဘဲၿဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို ကယ္တင္ရမည္။ ကိုယ္ေစာင့္မွ ကိုယ္ေၿဖာင့္မည္။
ကိုယ္ပြားမွ ကိုယ္Aက်ိဳးမ်ားမည္။ ကိုယ္လွဴမွ ကိုယ္ခ်မ္းသာမည္။ ကိုယ္ခ်မ္းသာမွ ကိုယ္လြတ္မည္။

"ေရွးသူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ဘ၀တစ္ခုAေၿဖရွာပံု"
သူေတာ္ေကာင္းတိုင္း သူေတာ္ေကာင္းတိုင္းဟာ Aလကားေကာင္းသြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။
ေကာင္းေAာင္ဆန္းစစ္မႈ ၾကိဳးစားမႈတို႔ေၾကာင့္ Aက်ိဳးရွိမရွိ ဆန္းစစ္ ေ၀ဖန္းၿပီး Aက်ိဳးယုတ္သည္ကို
ပယ္၍ Aက်ိဳးရွိသည္ကို Aက်ိဳးရွိေAာင္ ၾကိဳးစားAားထုတ္သြားၾကေသာေၾကာင့္ ေကာင္းေသာဘ၀၊
ေကာင္းေသာခ်မ္းသာမွ Aေကာင္းဆံုး Aခ်မ္းသာဆံုးၿဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကို စံ၀င္သြားၾကသည္။
"Uပတိႆနွင့္ ေကာလိတ"
ရာဇၿဂိဳလ္ၿပည္မွ မေ၀းေသာAရပ္၌ Uပတိႆရြာနွင့္ ေကာလိတရြာဟူ၍ ပုဏၰားရြာတို႔
ရွိၾကသည္။ Uပတိႆရြာ၌ ရူပသာတီ ပုေဏၰးမ၏သား Uပတိႆ သတို႔သားနွင့္ ေကာလိတရြာ၌
ေမာဂၢလိ Aမည္ရွိ ပုေဏၰးမ၏သား ေကာလိတသ တို႔ သားနွစ္Uီးတို႔ ရွိၾက၏။
Aရြယ္ေရာက္ေသာ္ တUီးလွ်င္ ေရႊထမ္းစင္ငါးရာ Aာဇာနည္ရထား ငါးရာ၊ ၿခံရံ၍ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ
လွည့္လည္ေနၾက၏။ ရာဇၿဂိဳလ္ၿပည္၌ ေတာင္ထိပ္ နကၡတ္သဘင္ပဲြကို ၾကည့္ရႈၾကၿပီး ရယ္ရႊင္ဖြယ္ရာ
တင္ဆက္လွ်င္ ရယ္ရႊင္ၾက၍ ထိတ္လန္႔စရာတင္ဆက္လွ်င္ ထိတ္လန္႔ၾက၏။ ဆုလာဘ္ေပးသင့္လွ်င္
ေပးကမ္းၾက၏။ ဤပဲြသဘင္ကို ၾကည့္ရႈရင္း ထိုသတို႔သား နွစ္Uီးတို႔ ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္မိၾကသည္။
ၾကည့္ရႈသမွ်၊ ၾကားသမွ်၊ ေပ်ာ္သမွ်တို႔သည္ ၀မ္းသာမႈ၌ၿဖစ္ေစ၊ ထိတ္လန္႔မႈ၌ၿဖစ္ေစ ၿပီးလွ်င္
ေပ်ာက္ကယ
ြ ္၊ ေပ်ာက္ကယ
ြ ္ သြားသည္ကို ဆန္းစစ္ၾက၏။ ရယ္ရႊင္မႈသည္လည္း မၿမဲေပ်ာက္ကြယ္၏။
ထိတ္လန္႔မႈသည္လည္း မၿမဲေပ်ာက္ကြယ္၏။ တစံုတခု ခိုင္ခန္႔ တည္ၿမဲမႈ Aၿခင္းAရာသည္
Aဘယ္မွာရွိသနည္း။ Aလံုးစံုေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ နွစ္တစ္ရာသို႔ မေရာက္မွီ မိမိ၏ Aမည္
ပညတ္မွ် မရွိသည္၏ Aၿဖစ္သို႔ ေရာက္ၾက၏။
ထုိဇာတ္ခံုသဘာ၀ကိုၾကည့္၍ လူဇာတ္ခံု သဘာ၀ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္၏။ ဘ၀တစ္ခု
က်င္လည္ရာ၌ ရယ္ရႊင္မႈသည္လည္းေကာင္း၊ ေက်နပ္မႈသည္လည္းေကာင္း၊ ထိတ္လန္႔မႈသည္
လည္းေကာင္း၊ ၾကည္ႏူးမႈသည္လည္းေကာင္း Aေဟာင္းေပ်ာက္လွ်င္ Aသစ္ထြက္စၿမဲပဲ
ေပ်ာက္ကယ
ြ ္ေနတာAၿပင္ ဘာမွ်Aႏွစ္ မရွိဘူးလို႔ ဆန္းစစ္မိၾကသည္။ မိမိတို႔ခ်မ္းသာသည့္
ကာမဂုဏ္Aာရံု Aမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုလည္း ၿပန္လည္ ဆန္းစစ္မိၾကသည္။ ဘာမွ်ထူးၿပီး Aနွစ္Aခဲမရွိဘူးလို႔
ဆန္းစစ္မိၾကသည္။ သူတို႔နွစ္Uီးလံုး ဆန္းစစ္မႈၿခင္း၊ Aေၿဖရွာမႈၿခင္း တူညီၾက၍ ဖြင့္ေၿပာၾကသည့္Aခါ
ဘ၀ရရွိၿခင္းသည္ ခႏၶာ၀ဋ္ဒုကၡAမ်ိဳးမ်ိဳးခံစားရတာက မဖန္တီးဘဲ Aလိုလိုရွိေနပါလား။ ခ်မ္းသာမႈကို
ရွာေဖြၿခင္းသည္ ဖန္တီးရသေလာက္မၿမဲ ေပ်ာက္ကယ
ြ ္၍သာ ေနေတာ့သည္။ ဒီလိုဆိုရင္ ခႏၶာ၀ဋ္မွ
လြတ္ရာနည္းလမ္းေကာင္း ညႊန္ၾကားမည့္ ဆရာေကာင္းရွာေဖြဖို႔သာ Aဓိကက်ေတာ့သည္ဟူ၍
သံုးသပ္ဆံုးၿဖတ္ၾကသည္။
ထိုAခါ နွစ္Uီးသေဘာတူ AၿခံAရံမ်ားနွင့္တကြ ေရႊထမ္းစင္မ်ားကို မိဘရပ္ထံ ၿပန္ပို႔လႊတ္၍
ဆရာရွာထြက္ၾကေတာ့သည္။

ဒီလိုကာမဂုဏ္မ်ိဳးစံု ခံစားနိုင္ေသာ သူေဌးသားေတြလည္း ရရွိတဲ့ ကာမဂုဏ္Aာရံုမွာ
နစ္ၿမဳပ္ေပ်ာ္ပါးမေနဘဲ နည္းေကာင္းလမ္းေကာင္းေပးမည့္ ဆရာရွာထြက္ၾကတယ္။ ၾကီးပြားခ်မ္းသာဘို႔
ေငြရွာထြက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘ၀မ်ိဳးစံု ခႏၶာမ်ိဳးစံု ဒုကၡမ်ိဳးစံုမ ွလြတ္ေAာင္ ကယ္တင္မဲ့ ဆရာ
ရွာၾကတာပါ။ ဒီလိုဆိုရင္ လူခ်င္းAတူတူ AေသြးAသားနဲ႔ခ်င္း Aတူတူ မိမိတို႔လည္း ေရွးAရိယာ
သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုေကာင္းေAာင္ ဘ၀တခုမွာ Aေၿဖရွာဘို႔ လိုAပ္လာၿပီး
ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ဖို႔ လိုAပ္လာၿပီ ငါ ေ႐ွ႕ကို ဘာဆက္လုပ္မလဲ၊ ဘာAတြက္လဲ၊
ဘာထူးသလဲ ဟူ၍ မိမိ၏ဘ၀တခုကို ၿပန္လည္ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ၾကည့္ရမည္။
ကႆပၿမတ္စြာဘုရား သာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္လုဆဲ၌ ဗာရာဏသီၿပည္တြင္ ဓမၼေကာဏၱမင္း
နန္းတက္၍ ဘုရင္Aၿဖစ္ ဘိက္သိက္ခံယူၿပီးသည္နွင့္ တၿပိဳင္တည္း မူးၾကီးမတ္ရာAေပါင္းတို႔Aား
ဤကဲ့သို႔ Aမိန္႔ေတာ္ ခ်မွတ္၏။ ကႆပၿမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားေသာ ဂါထာတပုဒ္တေလမွ
နာယူမႈမရဘဲ ထီးနန္းစံေနရၿခင္းသည္ ငါ့Aတြက္ ဘာAက်ိဳးမွ မရွိဘူး။ ထီးနန္းစံေနလဲ ခ်မ္းသာမႈရွိမွာ
မဟုတ္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ငါ့ကိုယ္စား မူးၾကီးမတ္ရာ Aေပါင္းတို႔ တိုင္ပင္ညွိႏႈိင္း၍
တိုင္းၿပည္မAုပ္ခ်ဳပ္ထားနွင့္ပါ။ ၿမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ တရားေတာ္မွ ဂါထာတပုဒ္
ေဟာၾကားနိုင္မည့္သူကို လိုက္ရွာ၍ တရားနာယူရမွသာလွ်င္ ငါၿပန္လာခဲ့ေတာ့မည္ဟူ၍ Aမိန္႔ေတာ္
ခ်မွတ္လိုက္သည္။
ၿမတ္စြာဘုရား၏ ေဒသနာတပုဒ္သည္ တန္ဘိုးထားတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ
မင္းစည္းစိမ္ထက္ပင္ မလဲနိုင္ၾကေပ။ Aရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ဆံုးမမႈသည္လည္း
တန္ဘိုးၾကီးလွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေၾကာင္ေတာင္ကန္းေနေသာ လူAည႔ံစားတို႔မွာ
တန္ဘိုးၾကီးလွေသာ ယခုလို မဂၢင္ရွစ္ပါး Aက်င့္တရားမ်ားကို မီးပံုထင္၍ ေက်ာေပးေနၾကၿပီး
မစင္ပံုနွင့္တူ၍ တဘ၀ တခဏစာ ကာမဂုဏ္Aာရံုေနာက္ကို တေကာက္ေကာက္ လိုက္ေနၾကသည္။
သည္လိုလိုက္ရင္းနွင့္ ေလာကဒါဏ္မ်ိဳးစံု ရင္စည္းခံ၍ တေန႔ၿဖစ္နိုးနိုးနွင္ ့ ေသမင္းရဲ႕ကြ်န္ခံကာ
တဘ၀ၿပီးတဘ၀ သခၤန္းစာလဲ မရဘဲ ေသမင္းရဲ႕ ခံတြင္း Aပ္နွင္းခဲ့ရတာဘဲ Aဖတ္တင္
ခဲ့ရတာမ်ားလွပါၿပီ။
Aေၿဖကေတာ့ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႔ၾကံဳခံစားခဲ့သမွ် ေရထဲ Aရုပ္ေရးသလို ေရးရင္းနဲ႔
Aရုပ္ေပၚမလာဘူးဆိုတာ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ Aရိပ္ကို Aေကာင္ထင္ၿပီး ဖမ္းတာမ်ိဳးလည္း ေတြ႔ရမယ္။
Aိပ္မက္သလို ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့တာမ်ဳိးလည္း ေတြ႔ရမယ္။ ဘာမွမထူးဘူး ဆိုတာမ်ိဳးလည္း
ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ ရွာေဖြဖန္တီးမႈမရွိဘဲ Aလိုလိုရရွိေနတာကေတာ့ ဆင္းရဲမ်ိဳးစံုပါဘဲ။ Aရူးၾကီး
တေယာက္လို စကၠဴကို ပိုက္ဆံလို႔ထင္တာ၊ ေက်ာက္ခဲကို စိန္ခဲလို႔ထင္တာ၊ ငွက္ေပ်ာပင္ကို
Aနွစ္ရွာတာ ဒီသေဘာဘဲ Aေၿဖထြက္လိမ့္မယ္။ Aနွစ္ၿဖစ္တဲ့ ခ်မ္းသာစစ္ နိဗၺာန္ဓာတ္ကို
ခႏၶာAမ်ိဳးမ်ိဳး စေတး၍ ေလးသေခၤ်နဲ႔ ကမၻာတစ္သိန္း ပါရမီၿဖည့္ကာ နည္းလမ္းေပးတဲ့ ဘုရားက
တာ၀န္ေက်သြားၿပီ။
ဤနည္းလမ္းကို သယ္ေဆာင္ ထိန္းသိမ္းထားၾကတဲ့ သံယာေတာ္ Aရွင္ၿမတ္တို႔လည္း
တာ၀န္ေက်ၿပီ။ Aဆင္သင့္ယူမယ့္ မိမိတို႔က နည္းAမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ ေရွာင္လႊဲကာ ေစ်းဆစ္မေနသင့္

ေတာ့ပါလားလို႔ မိမိတို႔ရရွိတဲ့ဘ၀ Aက်ိဳးမ်ားေAာင္ ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္ပါေၾကာင္း
သတိေပးႏႈိးေဆာ္ပါသည္။
လူမိုက္ေနာင္တ ေသမွရဆိုတာမ်ိဳး မၿဖစ္သင့္ေAာင္ ၾကိဳတင္သံုးသပ္သင့္သည္။
Aသာစံခ်င္ေသာ သူသည္ Aနာခံယူရလိမ့္မည္။

နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ Aရဟေတာ သမၼာသဗၺဳဒၶႆ
"ဆရာေတာ္၏ ဆံုးမၾသ၀ါဒမ်ား"
၁။ ေထာင္က်တာနွစ္မ်ိဳး
ေလာကUပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္လို႔က်တဲ့ ေလာကီ ေထာင္၊ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ၊
ခ်ိဳးေဖာက္လို႔က်တဲ့ သံသရာေထာင္ နွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ ဘယ္ေထာင္မွ မခ်မ္းသာဘူး။
၂။ Aလွဆင္တာနွစ္မ်ိဳး
ပုထုဇU္တို႔က ေရႊေငြရတနာနွင့္ A၀တ္မ်ိဳးစံုကို ရူပကာယဆိုတဲ့ ရုပ္ခႏၶာမွာ
Aလွဆင္ၿမန္းတယ္။ သူေတာ္ေကာင္းေတြက နာမကာယတည္းဟူေသာ စိတ္မွာ ဘုရား၊ တရား၊
သံယာ ရတနာသံုးမ်ိဳးနွင့္ သီလဆိုတဲ့ A၀တ္ကို ဆင္ၿမန္းတယ္။
၃။ Aက်င့္နွစ္မ်ိဳး
ပုထုဇU္Aက်င့္က စိတ္Aလိုတိုင္း လိုက္ေလွ်ာတဲ့Aက်င့္၊ Aရိယာသူေတာ္ေကာင္းေတြက
စိတ္Aလိုကို စြန္႔လႊတ္တဲ့Aက်င့္။ (တရားက်င့္တယ္ဆိုတာ စိတ္Aလိုလိုက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး၊
စိတ္Aလိုကို စြန္႔လႊတ္ေနတာ)
(Aရွင္သာရိပုႁတၱာ)
၄။ စီးပြားရွာတာနွစ္မ်ိဳး
ပုထုဇU္တို႔က သံသရာလည္ေၾကာင္း ေလာကစီးပြားရွာတယ္။ Aရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔က
သံသရာလြတ္ေၾကာင္း စီးပြားတည္းဟူေသာ မဂ္ခ်မ္းသာ ဖိုလ္ခ်မ္းသာကို ရွာၾကတယ္။
၅။ လူသူေတာ္ေကာင္း လူမသူေတာ္ (လူညံ့နွစ္မ်ိဳး)
လူလို႔Aေခၚၿခင္းတူေပမဲ့ လူသူေတာ္ေကာင္း လူမသူေတာ္ နွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ လူသူေတာ္ေကာင္း
ဆိုတာ မိမိကိုယ္ကို ဂုဏ္သိကၡာထားၿပီး AၿခားသူတပါးAေပၚ သစၥာရွိတယ္။ AၾကံAား၊ Uာဏ္Aား၊
လံု႔လ၀ီရိယ Aားေတြေမြးတယ္။ ပြင့္လင္းစြာ ေၿပာဆိုဆက္ဆံၿပီး စီးပြားရွာတယ္။ ရတဲ့စီးပြားကိုလည္း
ေလလြင့္မႈမရွိေAာင္ ထိန္းသိမ္းတယ္။ မိမိၾကီးပြားခ်မ္းသာသလို Aၿခား သူတပါးခ်မ္းသာေAာင္
တိုက္တြန္းတယ္။

လူမသူေတာ္ လူညံ့ေတြကေတာ့ မိမိကိုယ္ကိုလည္း ဂုဏ္သိကၡာမထား
AၿခားသူတပါးAေပၚ၌လည္း သစၥာမရွိ။ AၾကံUာဏ္ လံု႔လ၀ီရိယ စိုက္ထုတ္မႈလည္းမရွိ။
မာယာၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ တိုက္တြန္း၍လည္းေကာင္း၊ Aနိုင္က်င့္ ခိုးယူ လုယက္၍လည္းေကာင္း
ပစၥည္းကို ရယူလုိၾကတယ္။ ရလာတဲ့စီးပြားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းမႈထက္ Aလြယ္တကူ
ၿဖဳန္းတတ္တယ္။
၆။ Aရူးနွစ္မ်ိဳး
ပထမAရူးက Aေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္ သည္းေၿခပ်က္တဲ့Aရူး။ ဒုတိယAရူးက
သည္းေၿခမပ်က္ဘဲ ရူးတဲ့ Aရူး။ သည္းေၿခပ်က္လို႔ ရူးတဲ့Aရူးက သနားဘုိ႔ေကာင္းတယ္။
သည္းေၿခမပ်က္ဘ ဲရူးတဲ့ Aရူးကိုေတာ့ သနားဘို႔မေကာင္းဘူး။ သည္းေၿခမပ်က္ပဲ ရူးတဲ့Aရူးဆိုတာ
တရားမက်င့္တဲ့ ပုထုဇU္ေပါ့။
၇။ မုိးေရနွစ္မ်ိဳး-ခြက္နွစ္မ်ိဳး
ရြာသြန္းၿဖိဳးေသာ မိုးေရက Aလကားရၿပီး Aတူတူၿဖစ္ေပမယ့္ ခံယူတဲ့ခြက္တန္ဘိုး
ၿခားနားမႈAေပၚ မူတည္ၿပီး ေရႊခြက္နွင့္ခံယူေတာ့ ေသာက္ေရၿဖစ္တယ္။ ေၿခေဆးခြက္နွင့္ ခံယူေတာ့
ေၿခေဆးေရၿဖစ္တယ္။ ခံယူစရာခြက္ မရွိေတာ့ေရေတြ Aလကားၿဖစ္ကုန္တယ္။
ဗုဒၶထားေတာ္မူခဲ့တဲ့ တရားေတာ္ေတြဟာ Aလကားရၿပီး သာသနာ့Aေမြထားခဲ့တာ
Aတူတူၿဖစ္ေပမယ့္ ခံယူက်င့္သံုးတဲ့ သူေတြေပၚမူတည္ၿပီး တန္ဘိုးၿခားနားကုန္တယ္။
သဒၶါတည္းဟူေသာ ေရႊခြက္နွင့္ ခံယူေတာ့ ဆယ့္တစ္ပါးမီးသတ္နိုင္တဲ့ တရားၿဖစ္တယ္။
သဒၶါနည္းသူ ခံယူေတာ့ ရြတ္ဖတ္ဘို႔ ၾကည္ညိဳဘို႕ေလာက္ဘဲၿဖစ္တယ္။
လံုး၀သဒၶါတရားမရွိတဲ့သူေတြAတြက္ေတာ့ Aလကားၿဖစ္ကုန္တာဘဲ။
၈။ ေလာကီလူ ေလာကုတၱရာလူ
ေလာကမွာ လူလည္လို႔ေၿပာရင္ ၀မ္းသာတတ္ၾကေပမဲ့ ေလာကုတၱရာမွာ လူလည္လို႔ေၿပာရင္
သိပ္ေၾကာက္တတ္ၾကတယ္။ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ တသံသရာလံုး မနားမရပ္တမ္း လည္လာတာ
ဒုကၡေတြ႔ရမွန္းသိေတာ့ ေၾကာက္တာေပါ့။ ပုထုဇU္တို႔ ေငြရွိတယ္၊ ပညာရွိတယ္၊ ပစၥည္းေတြ၊
Aာဏာေတြ ရွိတယ္ဆိုလွ်င္ ၀မ္းေၿမာက္ ဂုဏ္ယူၿခင္းရွိေပမဲ့ Aရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔က Aလြန္
ေၾကာက္ၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ထိုAရာAားလံုးတို႔သည္ မိမိAားသံသရာ၀ဲ
ၾသဃထဲကို ၾကီးေလးစြာ ေနတတ္ေသာ ၾကီးမားတဲ့ ေက်ာက္တံုးၾကီးနဲ႔တူလို႔ပါဘဲ။
၉။ လူ႔ေAာက္က်ၿခင္း လူ႔ၿပည္ေAာက္က်ၿခင္း
ေလာကမွာ မိမိAားသတ္မည့္သူကိုေတြ႔လွ်င္ Aသက္မေသရန္ လူလူၿခင္းေAာက္က်ခံ၍
ေတာင္းပန္ရတာ ဂုဏ္ရွိပါတယ္။

ဂုဏ္မရွိတာက သာသနာနွင့္ ၾကံဳရတာၿခင္း Aတူတူ လူၿဖစ္ရတာၿခင္းAတူတူ တရားမရွိလို႔
လူ႔ၿပည္ေAာက္ Aပါယ္ေလးဘံု ေရာက္သြားၿခင္းၿဖစ္တယ္။ လူ႔ေAာက္က်တာ Aဆိုးဆံုးၿဖစ္တယ္။
၁၀။ Aၿခားသူတစ္ပါးနွင့္ မိမိကိုယ္ကို
သူတစ္ပါးကို လိမၼာေAာင္ ဆံုးမနိုင္ၿခင္းကို ၀မ္းသာၿခင္းထက္ မိမိကိုယ္ကုိ လိမၼေAာင္
ဆံုးမနိုင္ၿခင္းက ပို၍ ၀မ္းသာဖို႔ ေကာင္းတယ္။
၁၁။ မၿမင္ၿခင္းဟူသည္
ငါးသည္ ေရ၌ေနေသာ္လည္း ေရကိုမၿမင္၊ ေရAရသာ မသိ။
လူသည္လည္း ေလထဲ၌ ေန၍ ေလကိုမၿမင္၊ ေလAရသာမသိ။ ပုထုဇU္တို႔သည္လည္း
Aရိယာနွင့္ေနၿပီး Aရိယာ သူေတာ္ေကာင္းကို မၿမင္ Aရိယာတို႔၏ ဂုဏ္ကိုလည္းမသိ။ Aခ်ိဳ႕
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ သာသနာAတြင္း၌ေနၿပီး သာသနာကိုမၿမင္ ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ကို မၿမင္။
၁၂။ ဆိုင္ရွင္Aာမခံနွင့္ ဆရာAာမခံ
မိမိ ၀ယ္ယူမည့္ ပစၥည္းမွန္မမွန္ ေကာင္းမေကာင္းေရာင္းတဲ့ ဆိုင္ရွင္ Aာမခံၿပီးမွ
၀ယ္ယူရတယ္။
မိမိသင္ယူမည့္ ေလာကီေလာIတရာ ပညာ မွန္မမွန္ Aက်ိဳးရွိမရွိ၊ ပညာသင္ေပးမည့္
ဆရာAာမခံမွ သင္ရတယ္။
၁၃။ ၾကားနိုင္ေသာနား မၾကားနိုင္ေသာနား
ေကသရာၿခေသၤ့မင္း ဟိန္းေဟာက္လိုက္လွ်င္ တိရစာၦန္ ၾကီးငယ္ ေၾကာက္ရြံ႔ တုန္လႈပ္ၿပီး
ေၾကာက္စိတ္ေတြေပၚလာကာ ေဘးလြတ္ရာ ထြက္ေၿပးၾကေပမဲ့ ေကသရာဇာၿခေသၤ့ကိုယ္မွာရွိတဲ့
သန္းေတြဟာ တုန္လႈပ္မႈမရွိၾကဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ နဂိုမူလက နားမပါလို႔ၿဖစ္လိမ့္မယ္။
ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွ ၿမတ္စြာဘုရားကဲ့သို႔ ေလာကဓာတ္ တိုက္တစ္ေသာင္း ေရာက္ေAာင္
တရားAသံေတာ္ကို လႊင့္၍ သတၱ၀ါေ၀ေနယ်ေတြကို တရားေဟာနိုင္ေပမဲ့ စုႏၵ၀က္ခုတ္သမားသည္
Aနွစ္ငါးဆယ္လံုးလံုး ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္Aနီးမွာေန၍ ၿမတ္စြာဘုရားနွင့္ Aရိယာသံယာေတာ္မ်ား
တရားေရေAး တိုက္ေကြ်းသံရွိေနပါေသာ္လည္း စုႏၵၾကားနိုင္တဲ့ နားမရွိ သတိUာဏ္ပညာလဲမရွိ။
၁၄။ Aရွင္သခင္သိေခြး-Aရွင္သခင္မသိလူ
ေလာကမွာ လူလူၿခင္း ေခြးနဲ႔ႏႈိင္းလွ်င္ ေခြးဟာလူထက္ ယုတ္ညံ့တယ္ဆိုၿပီး မၾကိဳက္ၾကဘူး။
တခ်ိဳ႕ Aေတာ္မ်ားမ်ား ေခြးေတြဟာ တခ်ိဳ႕လူေတြထက္ပိုၿပီး သခင့္Aေပၚ သစၥာရွိတယ္။ သခင္ကို
ေစာင့္ေရွာက္တယ္။ သခင္ၿပန္လာရင္ ဆီးၾကိဳေခ်ာ့ၿမဴတယ္။ သခင္Aိပ္ေနလွ်င္ Aႏၱရာယ္ကို
သိလွ်င္သိၿခင္း ေဟာင္၍ေၿခာက္လွန္႔တယ္။ သခင္သြားလွ်င္ သခင့္ရန္သူကို ဟိန္းေဟာက္တယ္။

တခ်ိဳ႕ေခြးေတြဟာ သခင္ေသလွ်င္ လိုက္ေသတယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြဟာ ေခြးေလာက္ သခင့္Aေပၚ
သစၥာမရွိဘူး။ မေစာင့္ေရွာက္ မကာကြယ္နိုင္ဘူး။ ခ်စ္ခင္စြာ ေခ်ာ့ၿမဴမႈမရွိဘူး။ မိမိAရွင္သခင္
ေသတိုင္း လိုက္ေသတဲ့သူ မရွိသေလာက္ပါဘဲ။
၁၅။ ေကာင္းေသာေAးၿခင္း မေကာင္းေသာေAးၿခင္း
ေAးေAးေလး ေနတတ္တယ္ဆိုတိုင္း ေကာင္းတယ္မထင္နဲ႔။ UာဏAား၊ ဓနAားရွိၿပီး
မရႈတ္ခ်င္လို႔ ေAးေAးေလးေနတတ္တာက ေကာင္းပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ ကာယAား၊
UာဏAား မစိုက္ထုတ္ခ်င္ဘဲ ပ်င္းၿပီး ေAးေAးေလးေနတာ မေကာင္းေသာေAးၿခင္းၿဖစ္တယ္။
၁၆။ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ Aစစ္နွင့္Aတု
ဆိတ္ၿငိမ္တယ္ဆိုတာ Aာရံု၏Aတိုက္Aခိုက္ေတြကို မေရာယွက္ဘဲ ၿငိမ္းေနမွ
ဆိတ္ၿငိမ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ရမယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ ေတာထဲ၊ ရြာထဲ၊ ဂူထဲမွာ ေနေပမဲ့
Aာရံုေတြယိုစီးေနလွ်င္ စိတ္မၿငိမ္ေတာ့သၿဖင့္ ထိုေတာ၊ ထိုရြာ၊ ဂူတို႔သည္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ
မဟုတ္ေတာ့ပါ။
၁၇။ သူေတာ္ေကာင္းၿဖစ္ေAာင္
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္းဆိုတာ Aလကားေကာင္းသြားတာမဟုတ္ဘူး။
သူေတာ္ေကာင္းနဲ႔တန္တဲ့ ၾကိဳးစားAားထုတ္မႈရွိမွ သူေတာ္ေကာင္းၿဖစ္cယ္။
၁၈။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ၀င္ေAာင္
သူမ်ား နိဗၺာန္၀င္တာ ကိုယ္၀င္တာမဟုတ္ဘူး။ သူမ်ားခ်မ္းသာတာ ကုိယ္ခ်မ္းသာတာ
မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္ကိုတိုင္ နိဗၺာန္၀င္ေAာင္ ခ်မ္းသာေAာင္က်င့္ရမယ္။ ၾကိဳးစားAားထုတ္ရမယ္။
ေသခါနီးက်မွ ေနာင္တရမေနၾကနဲ႔။ မေသခင္ၾကိဳးစားAားထုတ္နိုင္ဘို႔ က်င့္ထားရမယ္။
၁၉။ ၿမတ္တဲ့ဘ၀ရေAာင္
မိမိကိုယ္ကို သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးလုပ္ၿပီး စည္းစိမ္ခံေနတာဟာ Aေသက်ပ္ၿပီးေတာ့
Aေနမၿမတ္တဲ့ဘ၀ရဘို႔ ဖန္တီးေနတာဘဲ။ ၿမတ္တဲ့သာသနာမွာ ၿမတ္တဲ့၀ိပႆနာတရားကို
ပိုင္ပုိင္နိုင္နိုင္ က်င့္ထားမွ ၿမတ္တဲ့ဘ၀ေရာက္မယ္။
၂၀။ Aဆင့္ဆင့္ခ်မ္းသာရေAာင္
လူ႔ဘံုကေန နိဗၺာန္ထိေAာင္ Aဆင့္ဆင့္တက္ခ်င္ရင္ ကိေလသာရန္သူနွင့္
တိုးရတိုက္ရလိမ့္မယ္။ တိုးနိုင္မွ တက္မွာ။ တိုးရင္ေတာ့ Aနည္းငယ္ ထိမိခိုက္မိခံရမွာဘဲ။

ထိခိုက္ခံၿခင္းသည္ Aၿမတ္ရဘို႔ ရင္းႏွီးၿခင္းတမ်ိဳးဘဲ။ Aလကားထိုင္ေနလို႔ ဘာမွ်ၿဖစ္လာမွာ
မဟုတ္ဘူး။
၂၁။ ေလွာ္ခတ္ၾကိဳးစားရမယ္
သံသရာ ေAာက္ဆင္ဘို႔ ေရစုန္ေမွ်ာတာက လြယ္လြယ္ေလး၊ သံသရဆန္တက္ခ်င္ရင္ေတာ့
ေလွာ္ရ ခတ္ရ နင္လား ငါလား ၾကိဳးစားAားထုတ္ရလိမ့္မယ္။
၂၂။ Aရိယာ သူေတာ္ေကာင္းေသြး
ေကသရာဇာၿခေသၤမင္းရဲ႕ စိတ္နွင့္ေသြးဟာ ယုန္စိတ္၊ ယုန္ေသြးမဟုတ္ဘူး။ ဒီလိုပဲ Aရိယာ
သူေတာ္ေကာင္းတို႔ စိတ္နွင့္ေသြးဟာ လူပ်င္း လူဖ်င္းတို႔ရဲ႕ စိတ္နွင့္ေသြးမဟုတ္ဘူး။
၂၃။ Aထက္ေရာက္ဘို႔ မၿဖစ္မေနၾကိဳးစား
“Aထက္ေနပါUီး ေAာက္လံုေAာင္ဖံုး” ဆိုတာ နတ္ခ်မ္းသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာရဘို႔ထက္
ေAာက္ၿပည္တည္းဟူေသာ Aပါယ္ေဘးဘံုမွ လြတ္ဘို႔မၿဖစ္မေန ၾကိဳးစားAားထုတ္ရမယ္။
၂၄။ မွိန္းေနရင္လူပ
ရတဲ့ဘ၀ေလးကို မက္ၿပီး မွိန္းမေနနဲ႔။ မိွန္းေနတယ္ဆိုတာ Aပါယ္ေလးဘံုမွာ
ၾကာၾကာဆင္းရဲခံၿပီးေနဘို႔ Aခ်ိန္ၿဖဳန္းေနၿခင္းဘဲ။

၂၅။ မာန္နတ္ကို မိတ္ေဆြလို႔ မထင္နဲ႔
တရားမက်င့္ခ်င္ဘူးဆိုတဲ့စိတ္ဟာ မာန္နတ္ ၀င္ပူးေနတဲ့စိတ္ပဲ။ တရားမရေAာင္ မာန္နတ္က
တားဆီးပိတ္ဆို႔ေနၿပီ။ သတိထား။
၂၆။ ေရႊခက
ြ ္ကို မစြန္႔သင့္
ေလာကစီးပြားေရးကို တန္ဘိုးထားၿပီး ေလာကုတၱရာ ၾကီးပြားေရးကို မယူခ်င္ဘူးဆိုတာ
ေရႊခြက္ကို စြန္႔ၿပီး ေၿမခြက္ကိုင္တာနဲ႔ တူတယ္။
၂၇။ Aေကာင္းဆံုးခံယူခ်က္
သူခိုးတို႔သည္ Aေမွာင္ထုကို AကာAကြယ္ယူ၍ စိုးရိမ္ပူပန္စြာ ခိုးမႈက်ဴးလြန္ေနၾကသည္။
လူေကာင္းတို႔သည္ လေရာင္ကို ခံယူ၍ စိတ္ခ်မ္းသာစြာၿဖင့္ AနားယူAပန္းေၿဖၾကသလို
ပုထုဇU္တို႔သည္ ေမာဟ Aေမွာင္ထုကို AကာAကြယ္ ခံယူ၍ ကိေလသာAာရံု ကာမဂုဏ္တို႔ကို

စိုးရိမ္ပူပန္စြာ ခံစားေနၾကသည္။ Aရိယာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ဗုဒၶ၏ AဆံုးAမကို ခံယူ၍
စိတ္ခ်မ္းသာစြာၿဖင့္ တရားAားထုတ္ၾကသည္။
၂၈။ တရားစစ္
ေရႊစစ္မစစ္ ငရဲမီးနဲ႔စစ္၊ တရားစစ္မစစ္ ရုပ္ၾကမ္းေဖာက္ၿပန္မႈနဲ႔စစ္။ ေရႊစစ္လွ်င္ ငရဲမီးမစားဘူး။
တရားစစ္လွ်င္ မဆင္းရဲဘူး။
၂၉။ ရွိေနတာရွာစရာမလို
တရားမရွိလို႔ ရွာတာမဟုတ္ဘူး။ တရားက ရွိၿပီးသား။ ရွိၿပီးသားတရားရႈမဲ့ စိတ္ကို ကိေလသာ
ဖံုးေနေတာ့ မသိမၿမင္၍ ဖံုးတဲ့ကိေလသာကို သီလ၊ သမာဓိနဲ႔ ဖယ္ရွားၿခင္းသည္ တရားက်င့္တဲ့
Aလုပ္ဘဲ။ တရားေတြ႔ေတာ့ရႈရံုဘဲ။ ပြားရံုဘဲ။ ရွာတာမဟုတ္ဘူး။
၃၀။ တခုတည္းရွိေနေသာAရာ
သကၠာယ ပရမတ္ ဆိုတာ ဓမၼဆိုတဲ့တရားေပါ့။ သကၠာယပရမတ္ဟာ Eေကာဓေမၼာ၊
မဂၢင္ရွစ္ပါးဆိုတာ Eေကာယာေနာ(တခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း)
၃၁။ တာ၀န္
ဒုိ႔ဒကာ၊ ဒကာမေတြAေပၚ ဘုရားက တာ၀န္ေက်သြားၿပီ။ တာ၀န္မေက်တာက ဒကာ၊
ဒကာမေတြဘဲ။
၃၂။ ကိုလူမိုက္ၾကီး
မသိလို႔ Aမွားက်ဴးလြန္တာကို လူမိုက္လို႔ေခၚတာထက္ သိလွ်က္နဲ႔
Aမွားက်ဴးလြန္တဲ့သူေတြကို လူမိုက္ေတြထက္ ပိုမိုက္တဲ့ လူမိုက္ၾကီးေတြလို႔ဘဲ ေခၚရမယ္။
၃၃။ ငါ့ဒုကၶ
ငါဒုကၶေရာက္တယ္ဆိုတာ ဒုုကၶေရာက္ေAာင္ ငါလုပ္ထားလို႔ပါဘဲ။ ငါ့ဘာသာငါ Aမႈဆင္
ငါကိုယ္တိုင္ ရဲလုပ္ ငါ့လက္ထိပ္ငါခတ္ ငါ့ပုဒ္မ ငါသတ္မွတ္ ငါ့ဟာငါ စြဲခ်က္တင္ ငါကိုယ္တိုင္
ငါေ႐ွ႕ေနလုပ္ ငါ့AမႈငါယွU္ၿပိဳင္ ငါရႈံးေAာင္ ငါဖန္တီး ငါကိုယ္တိုင္ တရားသူၾကီးလုပ္ ငါ့မ်က္နွာငါလိုက္
ငါ့Aမိန့္ ငါခ်မွတ္ ငါ့ေထာင္ငါဖန္ဆင္း ေထာင္၀ါတာငါလုပ္ ငါ့ကိုယ္ငါ မညွာမတာတမ္းခိုင္း
ငါ့ဟာငါရက္စက္ ငါရက္စက္ခံရေတာ့ ငါဒုကၶေရာက္တာေပါ့။ (ေAာ္ ငါမေသမခ်င္း
ငါဒုကၶေရာက္ေတာ့မွာပါလား)
တသံတရာလံုး ငါရႈပ္ေAာင္ ငါလုပ္ခဲ့လို႔ ငါဒုကၶရေပါင္းမ်ားၿပီ။ ငါေသေAာင္ ငါ့ကိုသတ္မွ
ငါခ်မ္းသာမယ္။

၃၄။ Aေမွာင္ထုကိုၿမင္ၿခင္းသံုးမ်ိဳး
တိရစာၦန္ေတြဟာ ေလာကAေမွာင္ထုမွာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနတဲ့ မိမိတို႔ဆိုင္ရာ စားစရာေတြကို
ၿမင္ၾကတယ္။ Aခိုးခံရတဲ့ တိရစာၦန္ေတြက Aေမွာင္ထုမွ ေပ်ာက္ကြယ္ေနတဲ့လမ္းကို ၿမင္ၾကတယ္။
ပုထုဇU္ေတြဟာ ေမာဟAေမွာင္ထုေAာက္မွာရွိတဲ့ ၀တၴဳကာမ၊ ကိေလသာကာမ ပစၥည္းေတြကို
ၿမင္ၾကတယ္။ Aရိယာသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔က ေမာဟAေမွာင္ထုေAာက္မွာရွိတဲ့ သကၠာယပရမတၴ
ခႏၶာငါးပါးကို ၿမင္ၾကတယ္။
၃၅။ ရင္းႏွီးမႈနွစ္မ်ိဳး
ပုထုဇU္တို႔သည္ ကိုယ္ပင္ပန္းစိတ္ပင္ပန္းခံမႈကို ရင္းနွီးၿပီး ကိေလသာAာရံု ကာမဂုဏ္ကိုရွာ၍
ခံစားၾကတယ္။ Aရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔ဟာ ကိုယ္ပင္ပန္း စိတ္ပင္ပန္းခံၿပီး ေလာကုတၱရာ
Aာရံုတည္းဟူေသာ မဂ္ဖိုလ္ကို ခံစားၾကတယ္။
၃၆။ မေနသင့္ေသာAေန
Aၿပစ္ရွိမွန္းမသိလို႔ Aၿပစ္မရွိသလိုေနေနတာထက္ Aၿပစ္မရွိသလို ေနေနတာ
ရြံဖို႔ေကာင္းတယ္။ ကိေလသာရွိေနပါလွ်က္ ကိေလသာမရွိသလိုေနၿခင္းထက္ ကိေလသာရွိေနတာကို
မဂ္ၿဖင့္ ပယ္ရမွန္း သိေနပါလွ်က္ မပယ္ဘဲေနၿခင္းသည္ ေၾကာက္ဘို႔ေကာင္းတယ္။
၃၇။ ေယာကၤ်ားေတြ သတိထားဆင္ၿခင္ရန္
လူ႔ၿပည္မွာ ေယာကၤ်ားေလးနည္းၿပီး Aမ်ိဳးသမီးမ်ားေနတာရယ္၊ နတ္ၿပည္မွာ နတ္သားနည္းၿပီး
နတ္သမီးမ်ားေနတာရယ္၊ ႏြားပြဲေစ်းမွာ ႏြားထီးေတြမ်ားၿပီး ႏြားမေတြမ်ားေနတာရယ္
ဘာေၾကာင့္လည္းဟုု ေယာကၤ်ားေတြ သတိထားစU္းစားသင့္ၿပီ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့
ေယာကၤ်ားေတြက Aမ်ိဳးသမီးေတြထက္ ကုသိုလ္ေစတနာ နည္းပါးလို႔ေပါ့။
၃၈။ Aေကာင္းႏွင့္Aက်င့္
ၿမတ္ဘုရားေ႐ွ႕မွာ တေက်ာ္ေက်ာ္နွင့္ မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္ကုိ ေပးပါေပးပါလို႔ ေတာင္းေနတာထက္
ဘုရားေ႐ွ႕မွာ မဂ္တရား ဖိုလ္တရားရေAာင္ က်င့္ေနတာကို ၿမတ္ဘုရားက ပိုၾကိဳက္တယ္။
၃၉။ တန္ဖိုးထားၿခင္း
တန္ဖိုးထားတယ္ဆိုတာ တန္ဖိုးထားစရာကလဲ တန္ဖိုးရွိရတယ္။ တန္ဖိုးထားသူကလည္း
တန္ဖိုးရွိမွန္းသိရတယ္။ တန္ဖိုးရွိမွန္း သိလွ်င္လည္း တန္ဖိုးထားရတယ္။

၄၀။ ဆံုးမၿခင္း
မသိတတ္လို႔ ကေလးေတြဆိုးတာ ဆံုးမရတာထက္ Aသိတရားရွိၿပီး လူၾကီးေတြကို
ဆံုးမရတာပိုၿပီး ခက္တယ္။
၄၁။ တန္မွရ ဟန္မွက်မည္
ၿပည္တန္တဲ့ ပတၱၿမားဟာ တန္ဖိုးၾကီးလို႔လူတိုင္း မ၀ယ္နိုင္ဘူး။ မဂ္တရား
ဖိုလ္တရားဟာလည္း ခ်မ္းသာလြန္းလို႔ လူတုိင္းမက်င့္နိုင္ဘူး။
၄၂။ ရွိနိုင္ခဲမႈမ်ားစြာမွ
ေတာတိုင္းမွာ သစ္ပင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေပမယ့္ စႏၵကူးရွိနိုင္ခဲတယ္။ ေတာတိုင္းမွာ
ေက်ာက္ခဲေပါင္း ေၿမာက္မ်ားစြာရွိေပမယ့္ ပတၱၿမားရွိနိုင္ခဲတယ္။ လူသားတိုင္း ဆင္းရဲစြာေသရမည့္သူ
မ်ားစြာရွိေပမယ့္ ခ်မ္းသာစြာ ေသမည့္သူရွိနိုင္ခဲတယ္။
၄၃။ သန္႔စင္ေသာစိတ္
ေရဟာရႊံ႔ႏြံနွင့္ ဘယ္ေလာက္ေရာေရာ ေက်ာက္ခ်U္နွင့္ခဲြလိုက္လွ်င္
သန္႔စင္ေသာေရၿပန္ရတယ္။
ေရႊဟာAၿခားသတၱဳေတြနွင့္ဘယ္ေလာက္ေရာေရာ ငရဲမီးနွင့္ ဓာတ္ခဲြလိုက္လွ်င္ သန္႔စင္ေသာ
ေရႊၿပန္ရတယ္။
စိတ္ဟာကိေလသာနွင့္ ဘယ္ေလာက္ေရာေရာ မဂၢင္နွင့္ ပယ္သတ္လိုက္ရင္
သန္႔ရွင္းေသာစိတ္ရတယ္။
၄၄။ မဂၢင္တန္ခိုး
ၿမင္းကိုနိုင္တာ ဇက္ၾကိဳး ႏြားကိုနိုင္တာ နဖားၾကိဳး ေၾကာင္ကိုနိုင္တာ ဇက္ပိုး တဏွာကိုနိုင္တာ
မဂၢင္တန္ခိုး။
၄၅။ Aေၿမွာက္နွစ္မ်ိဳး
Aသံထြက္ၿပီး Aဆံမထြက္တဲ့ သၾကၤန္Aေၿမွာက္၊ Aသံေရာ Aဆံေရာထြက္တဲ့
Aဂၤလန္Aေၿမွာက္။
Aသံထြက္ၿပီး Aဆံမထြက္ေတာ့ Aသံနွင့္လွန္႔တဲ့Aေၿမွာက္Aၿဖစ္ဘဲ Aသံုးၿပဳၾကတယ္။
Aဆံေရာ၊ Aသံေရာထြက္တဲ့
Aေၿမွာက္က ရန္သူကို ေသေၾကပ်က္ဆီးနိုင္တယ္။

၄၆။ ရွာမႈသံုးမ်ိဳး
လင္းတငွက္တုိ႔သည္ လူေသေကာင္ပုပ္ကို ရွာသည္။ ပုထုဇU္တို႔သည္ လူရွင္ေကာင္ပုပ္ကို
ရွာသည္။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ Aသခၤတဓာတ္ကိုရွာသည္။
၄၇။ ၀န္မေလးမႈ သံုးမ်ိဳး
ငွက္တုိ႔ လိုရာပ်ံေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ Aကိုင္းကို ကန္ရန္၀န္မေလးဘူး။ လူမိုက္တို႔
လိုရာဆန္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သခင္ကိုကန္ရန္ ၀န္မေလးဘူး။ Aရိယာတို႔ လိုရာဆန္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္
ကိေလသာကိုဆန္ရန္ ၀န္မေလးဘူး။
၄၈။ Aၾကိဳက္သံုးမ်ိဳး
ေခြး၊ ၀က္တို႔သည္ လူတို႔စြန္႔ေသာ မစင္ကို ၾကိဳက္ၾကတယ္။ လူမိုက္တို႔သည္
လူလိမၼာတို႔စြန္႔ေသာ Aရက္ကို ၾကိဳက္ၾကတယ္။ ပုထုဇU္တို႔သည္ Aရိယာ စြန္႔ေသာ ကာမဂုဏ္ကို
ၾကိဳက္ၾကတယ္။

သံေ၀ဂသံေပါက္
Aိုဘယ့္လူသား သတိထား ခႏၶာမ်ားလွၿပီ။
ဘုရားၿမတ္စြာ ဆံုးမတာ Aဆူမ်ားခဲ့ၿပီ။
ေဟာတဲ့တရား ေဘးဖယ္ထား ေရွာင္တာ ၾကာလွၿပီ။
ေၿခာက္လီAာရံု ကာမဂုဏ္ လြန္စံုမက္ၾကသည္။
ယခုဘ၀ တခဏ Aသက္တုိလွသည္။
ေသလွ်င္Aသက္ ဘယ္ပံုထက
ြ ္ တြက္ဆၾကည့္သင့္သည္။
Aေသမတတ္ Aေနၾကပ္ လြန္စြာ ဆင္းရဲသည္။
ဆင္းရဲမ်ားစြာ ေသခဲ့တာ သခၤ်ာၿပမမီ။
လူတို႔မ်ားစြာ Aေနၾကာ Aေခ်ာင္ၾကိဳက္ၾကသည္။
Aေခ်ာင္ၾကိဳက္ၾက လူ႔ဗာလ ေသမွၿငီးၾကသည္။
ေသခါနီးမွာ ခ်မ္းသာရွာ Aေသာကမင္း ပံုမွီ။
ေသၿပီးတဲ့Aခါ စပါးၾကီးရြာ ငါးပက္စားရသည္။
သူေကာင္းမ်ားစြာ နည္းေပးတာ ၿမိဳ႔ရြာAနွံ႔ခ်ီ။
သူေကာင္းေပးရာ နည္းလမ္းသာ တန္ဖိုးၿဖတ္မမွီ။
လူဖ်င္းမ်ားစြာ မိုက္မဲကာ ၿငင္းခြာစြန္႔ၾကသည္။

ကာမဂုဏ္ရမက္ လြန္စံုမက္ ႏွစ္၍ေပ်ာ္ၾကသည္။
တရားရႈကက
ြ ္ ဆန္႔က်င္လ်က္ လြန္စြာပ်င္းၾကသည္။
Aသိေခါင္းပါး လူAညံ့စား Aရွက္မရွိသည္။
ပညာရွိထံ နည္းယူရန္ လြန္စြာေၾကာက္ၾကသည္။
Aသက္ထက္ဆံုး Aခ်ိန္ေတြၿဖဳန္း
ေရွာင္တုန္းေန႔ရက္Aလီ။
ကိုယ္ကမက်င့္ Aသံေကာင္းလႊင့္ နည္းစံုဖြင့္ၿပသည္။
ဓာတ္ၾကီးေလးၿဖာ ၾကံဳေသာAခါ တည္ရာမရသည္။
တသက္တာလံုး ဟန္နွင့္ဖံုး ေသမွAကုန္ေပၚသည္။
စိတ္ေစတနာ ၿဖဴစင္စြာ ေမတၱာစကားခ်ီ
ေAာင္လံဆရာ ေထမဟာ ၿမြက္ၾကားသံေပါက္စီ။

