1

သုတဓမ္မဒပ
ီ လမ္
ု ာ Level (1) အတွက် နမ္ူနာ မမ္ေးခွန်ေး နှင ် အမ ြေမ္ ာေး

သမ္ထ နှင ် ဝပဿနာ
၁။ (က) ကမ္မဋ္ဌာန်ေးဆသ
ု ည်မ္ှာ အဘယ်နည်ေး။ (ခ) ကမ္မဋ္ဌာန်ေးအမ္ ေးအစာေး မ္ည်မ္ျှရှပါသနည်ေး။ (ဂ) သမ္ထ
ဆသ
ု ည်မ္ှာ အဘယ်နည်ေး။ (ဃ)ဝပဿနာဆသ
ု ည်မ္ှာ အဘယ်နည်ေး။
(က) ကမ္မဋ္ဌာန််း ဆသ
ို ည်မ္ာ ဘာဝနာလိုပ်ငန််း၏ ဦ်းတည်ရာအာရို (သမ္ဟို
ို ို့ တ်) ဘာဝနာလိုပ်ငန််း၏ လိုပ်ငန််းစဉ်
ဖြစ်ပါသည်။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ခ) ကမ္မဋ္ဌာန််းအမ္ ်းအစာ်း ၂-မ္ ်းရပါသည်။
၎င််းတမ္
ို ို့ ာ
၁။ စတ်လှုပ်ရာ်းမ္ှု၊ စတ်ြစီ်းမ္ှုဟူသသာ စတ်အညစ်အသ က်း နီ၀ရဏတရာ်းမ္ ာ်းကို ငငမ္်သက်သပ ာက်ကင််းသစ
နင
ို သ
် ညို့် သမ္ာဓတရာေးမ္ ာ်းကို ရရသစနင
ို သ
် သာ သမ္ထဘာ၀နာလုပ်ငန်ေး၏ ဦေးတည်ရာအာရု (သမ္ထဘာ၀နာ
ကမ္မဋ္ဌာန််း)
၂။ မ္မ္သနတာန်ရ ရိုပ်နာမ္်တရာ်းမ္ ာ်းကို ပင
ို ်း် ဖ ာ်းသဖမ္င်နင
ို သ
် ည်မ္စ၍ ရိုပ်နာမ္် နဓာအစဥ်၌ ကန််း၀ပ်သနသသာ
အနိုသယကသလသာမ္ ာ်းကို အဖမ္စ်ဖပတ်ပယ်ရာ်းနင
ို သ
် ညို့် အသဉာဏ်ပညာမ္ ာ်းကို ရရသစနင
ို သ
် သာ ၀ပဿနာ
လုပ်ငန်ေး၏ ဦေးတည်ရာအာရု (၀ပဿနာ ဘာ၀နာ ကမ္မဋ္ဌာန််း)
ဟူ၍ ကမ္မဋ္ဌာန််းအမ္ ်းအစာ်း ၂-မ္ ်းရပါသည်။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ဂ) သမ္ထဆိုသည်မ္ာ ကာမ္စဆနစ
ဒ သသာ ဆနက
် ို့ င်ဘက်န၀
ီ ရဏတရာ်းမ္ ာ်းကို ငငမ္်သက်သပ ာက်ကင််းသစနင
ို ်
သသာ သမ္ာဓတရာ်း ဖြစ်ပါသည်။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ဃ) ဝပဿနာ ဆိုသည်မ္ာ "ဝ" (အနစစ စသည်ဖြင ို့် ဆက်စပ်သညို့်) အထူ်းထူ်းအဖပာ်းဖပာ်းသသာ အဖ င််းအရာ
အာ်းဖြင ို့် "ပဿနာ" (ဓမ္မတက
ို ို့ ို) ရှု ဖမ္င်တတ်သသာဉာဏ် ဖြစ်ပါသည်။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
NQ (1) သမထနှင၀
့်ို့ ိပဿနာတိ၏
ို့ အဓိပပာယ့်ထူးခခာူးချက့်ကိ ဖ ာ့်ခပပါ။
သမထဆိသည့်မှာ

၀ိပဿနာဆိသည့်မှာ

၁ ကာမ္စဆနစ
ဒ သသာ ဆနက
် ို့ င်ဘက်န၀
ီ ရဏတရာ်း ၁ အထူ်းထူ်းအဖပာ်းဖပာ်းသသာအဖ င််းအရာအာ်းဖြင ို့်
မ္ ာ်းကို

ငငမ္်သက်သပ ာက်ကင််းသစနင
ို သ
် သာ

"ပဿနာ" ရှု ဖမ္င်တတ်သသာ ဉာဏ်ပညာ

သမ္ာဓ တရာေး
၂

ဆိုငရ
် ာအာရို နငသ
် တ်သနတာန်၌ လှုပ်ရာ်း ၂
ို့် တွေ့လျှငစ

ဖမ္င်သနက ထက် / ထူ်းသထကာသဖမ္င်တတ်သသာ

ထကကလာသသာ (စတ်လှုပ်ရာ်းမ္ှု၊ စတ်ြစီ်းမ္ှု၊
စတ်သယာက်ယက် တ်မ္)ှု

(ဘ၀ကိုငမ္ြဲ င
ို ၊် / (မ္ငမ္ြဲ၊ ဆင််းရြဲ၊ကိုယ်မ္ပင
ို )်

ပရယိုဋ္ဌာနကသလသာ မ္ ာ်းကို ငငမ္်သက်သပ ာက်
ကင််းသစနင
ို သ
် သာ ကမ္မဋ္ဌာန်ေးက ငစ
် ဥ်
၃ သမ္ထအက ငဖ်ို့ ြငရ
်ို့ ရလာသသာ

ဉာဏ်
မ္််းသာ၊
ကိုယ်ပိုင)်

သမ္ာဓစမ္််း ၃ အနစစစသည်နငဆ
်ို့ က်စပ်ငပီ်း

အမ္ ်းမ္ ်းသသာ

အာ်း

အဖ င််းအရာမ္ ာ်းနင ို့် ဓမ္မတက
ို ို့ ို ရှု ဖမ္င်တတ်သသာ

* ကမ္မဋ္ဌာန်ေးက ငစ
် ဥ်နင ို့် သမ္ာဓ နစ်မ္ ်းလ်းို ကို

ဉာဏ်

သမ္ထဟိုသ ေါ်သည်။
(စာသပက မ္််းဂန်၌

(စာသပက မ္််းဂန်၌

ပစစနီက ဓမမ္မတတ
ီ သမ္မထာ ဟို ြငဆ
ို့် ို က၏)

အနစစာဒ၀မသန ဝဝမဓဟ အာကာမရဟ ဓမမ္မ
ပဿတီတ ဝပဿနာ ဟို ြငဆ
ို့် ို က၏။)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၂။ သမ္ထနှငဝ
် ပဿနာ တ၏
ု အက ေးမက ေးဇူေးမ္ ာေးကု ဝဇဇာဘာဂယသုတ၌
် မ္ည်သ ု မြော် ပပါသနည်ေး။
သမ္ထ နင ို့် ဝပဿနာ တ၏
ို ို့ အက ်းသက ်းဇူ်းမ္ ာ်းကို ဝဇဇာ ဘာဂယသုတ၌
် သြာ်ဖပ က်မ္ာ
(က) သမ္ထကို ဖြစ်ပာ်းသစလျှင ် တည်ငငမ္်သညို့စ
် တ်တို်းတက်၏။ တည်ငငမ္်သအာင် သလို့က ငထ
ို့် ာ်းသသာစတ်
သည် ရာဂကို ြယ်ရာ်းပစ်နင
ို ၏
် ။
( ) ဝပဿနာ အက ငသ
ို ၏
် ။ ပာ်းမ္ ာ်းသလို့က ငအ
ို့် ည် အသဉာဏ်ပညာကို တို်းပာ်းသစနင
ို့် ပ်သသာ ပညာသည်
အဝဇဇာ ကို ြယ်ရာ်းပစ်နင
ို ၏
် ဟို ဆိုပါသည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၃။ သမ္ထ နှင် ဝပဿနာ အာေးထုတန
် ည်ေးအ ပညအ
် စက
ု ု မ္ည်သည်က မ္်ေးလာအတင
ု ေး် မ္ှတသ
် ာေးရမ္ည်နည်ေး၊
မ္ရှငေး် လင်ေးသည်အခ က်မ္ ာေးကု မ္ည်သည်ပုဂ္ လ်ထ ခ ဉေးကပ် မမ္ေး မ္န်ေးသငသ
် နည်ေး။
သမ္ထနငဝ
် စိုကို ဝသိုဒ္မ္ဂ်
ဓ က မ္််းလာအတိုင်း် မ္တ်သာ်းရမ္ည်။ မ္ရင််းလင််း
ို့် ပဿနာ အာ်းထိုတ်နည််းအဖပညို့အ
သညို့်အ က်မ္ ာ်းကို လက်သတွေ့အာ်းထိုတ်ထာ်းသညို့်အဖပင် စာသပက မ္််းဂန် နစပ်
ို့ သဖမ္င်သသာ ဆရာသတာ်မ္ ာ်း
ထ

ဉ််းကပ်သမ္်းဖမ္န််းသငပ
ို့် ါသည်။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3
၄။ သမ္ထ ကမ္မဋ္ဌာန်ေး၏ အာရု မ္ ာေးကု မဝြေန်ခပါ။
သမ္ထကမ္မဋ္ဌာန််းမ္ာ မ္ ာ်းသသာအာ်းဖြင ို့် ပညတ်အာရို ကို အသဖ

၏။ အပပနာသမ္ာဓ တိုငသ
် အာင် ရသစနင
ို သ
် သာ

ပညတ်အာရို သပါင််း ၂၈-မ္ ်း ရပါသည်။ သသသာ်
ို ို့
ဗိုဒ္ါဓ နိုဿတ စသည်တန
ို ို့ င ို့် စတိုဓာတိုဝဝတထာန် စသသာ
ပရမ္တ်အာရို သပါင််း ၁၂- မ္ ်းလည််း ရပါသသ်း၏။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၅။ ဘုရာေးဂုဏ်မတာ် ( အရဟစသည်) ကု သမ္ထက ငစ
် ဉအရ မ္ည်သက
ု ငမ္
် ှ ဗုဒါဓ နုဿတကမ္မဋ္ဌာန်ေး ြေစ်မ္ည်
နည်ေး။
ဘိုရာ်းဂိုဏသ
် တာ်ကို သမ္ထက ငစ
ို့် ဉ်အရ က ငရ
ို့် သသာ်(၁) သရ်းဦ်းစာ ဂိုဏသ
် တာ်၏အနက်အဓပပာယ်ကို နာ်းလည် ထာ်းရမ္ည်။ ဥပမ္ာ - အရဟဂိုဏက
် ို ပာ်းမ္ည်ဆိုလျှင ်
ကသလသာ ပ်သမ္််းကို ြယ်ရာ်းငပီ်းဖြစ်သသာ ဖမ္တ်မ္ာဘိုရာ်း ဟို အာရို ဖပ ထာ်းရမ္ည်။
(၂) ငါမ္ို့ ာ သလာဘ သဒ္ါသ သမ္ာဟ မ္ာန သတရတယ် ဖမ္တ်စာဘိုရာ်းမ္ာ သလာဘ စသညို့် ကသလသာဟူသမ္ျှ လို်း၀
မ္ရသပ။ အမ္န်တကယ် ကင််းစင်ပါသပတယ်ဟို နင
ို ်း် ယဉ်မ္န််းဆ၍ နလို်းသင််း ကညို့်ရသပမ္ည်။ ထမ္
ို အရဟ
ဂိုဏသ
် တာ်၏အဓပပာယ် ပမ္
ို ိုသပေါ်လင်ထင်ရာ်းလာမ္ည် ဖြစ်သည်။
(၃) ထသ
ို ို ို့ မ္မ္စတ်အစဉ်သည် ဘိုရာ်းရင်၏ဂိုဏအ
် ရည်အသသ်း၌ အာရို သရာက်ငပီ်း ၀မ္််းသဖမ္ာက်မ္ှု (ပါသမ္ာဇဇ)၊
နစ်သမ္ို့်မ္ှု (ပီတ) တို ို့ ဖြစ်သပေါ်သနကာ ဘိုရာ်းဂိုဏသ
် တာ်ထြဲ စီ်းနစ်၀င်သရာက်သာ်းမ္ ဗိုဒ္ါဓ နိုဿတကမ္မဋ္ဌာန််း ဖြစ်
သည်ဟို ဆိုရမ္ည် ဖြစ်သည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၆။ သမ္ထ ပ ြေစ် ြေစ်၊ ဝပဿနာပ ြေစ် ြေစ် ကမ္မဋ္ဌာန်ေး အာေးမ္ထုတခ
် င် အဘယ်မ ကာင် သီလ မဆာက်တည်သင်
မ ကာင်ေးကု မ ြေဆပ
ု ါ။
သမ္ထ ပြဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဝပဿနာပြဲ ဖြစ်ဖြစ် ကမ္မဋ္ဌာန််းအာ်းမ္ထိုတ် င် သရ်းဦ်းစာ သီလသဆာက်တည်ရမ္ည် ဖြစ်ပါ
သည်။ သီလမ္ရသူသည် စတ်ကို ကမ္မဋ္ဌာန််းအာရို ထထ
ြဲ ာ်းရန် ကက ်းစာ်းသည်နင ို့် တစ်ငပ င်နက် (ကိုယ်က ငသ
ီ
ို့် လ
ပ က်ဖပာ်းမ္ှုကို အသဖ

ငပီ်း) အတတ်က အာရို ပရ
ို ပ် အသနာငအ
ို
ါ စတ်
ို့် ယက်မ္ ာ်း ဝင်လာတတ်သည်။ ထအ

ဂနာမ္ငငမ္်မ္ှု ဥဒ္ဓစစတရာ်း လွှမ္်း် မ္ို်းကာ သမ္ာဓမ္ရနင
ို ပ
် ။ သီလသဆာက်တည်ထာ်းလျှင ် ကိုယ်က ငသ
ီ ကို ဆင်
ို့် လ
ဖ င်ငပီ်း ဝမ္််းသဖမ္ာက်မ္ှု စတ် ကည်န်းူ မ္ှု ရ၏။ ထစ
ို တ်ကို သမ္ထအာရို သပေါ်တင်သပ်းလျှင ် သမ္ာဓ ဖမ္န်ဖမ္န်ရလာနင
ို ်
၏။ သီလ အ၀ပပဋသာရာယ ကိုယ်က ငသ
်ို့ လ
ီ ကို စတ်နလ်းို ကည်သာရန်အတက် လိုပ်ရ၏။ စတ်နလ်းို ရွှင ်
ကည်မ္ ဝမ္််းသဖမ္ာက်မ္ှု ပါမမ္ာဇဇ ဖြစ်နင
ို ၏
် ။ ဝမ္််းသဖမ္ာက်မ္ှုဖြစ်မ္ နစ်သက် ကည်န်းူ မ္ှု ပီတ ဖြစ်နင
ို ၏
် ။ ပီတဖြစ်မ္
ကိုယ်စတ်ငငမ္််း မ္််းမ္ှု ပဿဒဓ ဖြစ်နင
ို ၏
် ။ ပဿဒ္ဓ ဖြစ်မ္ ကိုယ်စတ် မ္််းသာမ္ှု သုခ ဖြစ်နင
ို ၏
် ။ သို ဖြစ်မ္ စတ်
တည်ငငမ္်မ္သ
ှု မ္ာဓ ဖြစ်နင
ို ၏
် ။ သမ္ာဓဖြစ်မ္ အမ္န်အတိုင်း် သသသာဉာဏ် ယထာဘူတဉာဏဒဿန ဖြစ်နင
ို ၏
် ။
ထသ
ို ို့ ကာင ို့် ကိုယ်က ငသ
ီ ကို ကမ္မဋ္ဌာန််းအာ်းမ္ထိုတ် င် သရ်းဦ်းစာ စင် ကယ်သအာင်တည်သဆာက်ရဖ င််း
ို့် လ
ဖြစ်ပါသည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4
၇။ ကမ္မဋ္ဌာန်ေးအာေးမ္ထုတခ
် င် ကယ
ု ခ
် နဓာကယ
ု က
် ု မ္တ်စာွ ဘုရာေးအာေး လှူဒါန်ေးပါ၏ဟု ဆု က၏။ အဘယ်
အက ေးငှာ ြေစ်ပါသနည်ေး။
ကမ္မဋ္ဌာန််း အာ်းမ္ထိုတ် င် ကယ
ို ်ို့ နဓာကိုယ်ကို ဖမ္တ်စာဘိုရာ်းအာ်း လှူဒ္ါန််းဖ င််းမ္ာ ကမ္မဋ္ဌာန််းအာ်းထိုတ် န်တင်
အသနာငအ
ို ရ
် ည်ရရန် ဖြစ်သည်။ အနတရာယ်တစ် ို ို က လ င် သ ကာက်တတ် က၏။
ို့် ယက်မ္ ာ်း သပေါ်လာလျှင ် နင
ထအ
ို
ါ လိုပ်ငန််းမ္သအာင်ဖမ္င်ဖြစ်မ္ည်။ မ္စနစ
် ို့ ာ်းရြဲသတာသ
ို မ္ဖြစ်
ို ို့
သအာင် ကိုယ် နဓာကိုယ်ကို ဘိုရာ်းရင်
ို့ ပ။ ထသ
အာ်း လှူထာ်းသညို့်အတက်သ ကာင ို့် အနတရာယ်ရလာရင်လည််း ငါဘိုရာ်းကလ
ို ှူထာ်းတာပြဲဟို သတ်းလရ၏။
ို ို့
ထို
အ ါ ရြဲတင််းသညို့်စတ်မ္ ာ်း ကိုယ်သ
ို့ နတာန်၌ဖြစ်လာငပီ်း ကမ္မဋ္ဌာန််းအာရို ကဖို ပ လရမ္ည်
ို ို့
ဖြစ်သည်။ ထအ
ို က ်း
သ ကာင ်ို့ ကမ္မဋ္ဌာန််းအာ်းမ္ထိုတ် င် ကိုယ်ို့ နဓာကိုယ်ကို ဖမ္တ်စာဘိုရာ်းအာ်း လှူဒ္ါန််းဖ င််းဖြစ်ပါသည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၈။ ကမ္မဋ္ဌာန်ေးအာေးထုတရ
် ာ၌ တစ်ခါတစ်ရ နှုတမ္
် မစာငစ
် ည်ေးဘ သူမတာ်မကာင်ေးမ္ ာေးကု စွပ်စွမ္ခြေူေးလျှင်
၀န်ခ မတာင်ေးပန်ရ ခင်ေးမ္ှာ အဘယ်မ ကာငန
် ည်ေး။
သူသတာ်သကာင််းမ္ ာ်းကို စပ်စမ္
ြဲ ြဲြ
်ို့ ယက်ဖြစ်တတ်၏။ ထသ
ို ို့ ကာင ်ို့
ို့ ူ်းလျှင ် ကမ္မဋ္ဌာန််းအာ်းထိုတ်ရာ၌ အသနာငအ
အာ်းမ္ထိုတ် င် မ္မ္က ဝန်

သတာင််းပန် ကန်သတာဖို့ င််းသည် လိုပ်သငလ
ို သ
် ည်မ္ ာ်းကို ဖပ ငပီ်းဖြစ်၍
ို့် ိုပ်ထက

သသယဖြစ်စရာ သ ကာက်စရာ စတ်တင််းက ပ်စရာမ္ ာ်း၊ သနာင်တတြန်ပူပန်မ္ှုမ္ ာ်း မ္ရသစရန် ဖြစ်ပါသည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၉။ ထွကမ
် လ ဝင်မလကု ဗာလ(လူမ္ုက)် နှင် သူမတာ်မကာင်ေး (ပညာရှ) တု အသေးု ခ ပုခ င်ေး ကွ ပာေးမ္ှုကု ရှငေး် ပ
ခပါ။
ထက်သလ ၀င်သလကို ဗာလ (လူမ္ိုက်) နင ို့် သူသတာ်သကာင််း (ပညာရ) တို အသ
်းို ပိုမ္ာ ို့
(က) ဗာလ လူမ္ိုက်သည် ဝင်သလထက်သလကို အသက်ရင်ရန်အတက်ပြဲ အသ်းို သည်။
( ) သူသတာ်သကာင််းတသည်
ို ို့
၀င်သလထက်သလကို ကမ္မဋ္ဌာန််းအာရို တစ် ိုအဖြစ် အသ်းို သည်။
ကြဲဖပာ်းမ္ှုမ္ာ

သူသတာ်သကာင််းတသည်
ို ို့

ပါရမ္ီလည််းရမ္ည်၊

ကက ်းလည််းကက ်းစာ်း ကမ္ည်၊

စတ်ဆနဒမ္ ာ်း

လိုသလာက်မ္ှုရမ္ည်ဆိုလျှင ် စ ာန် မ္ဂ် ြိုလ် နဗဗာန်ထ သရာက်သအာင် အသ်းို သာ်း ကဖ င််းရပါသည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၀။ အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်ေးကု (မလ ာင်ေး ရပ် ထင
ု ် သွာေး) မ္ည်သည် ဣရယာပုထ ် ြေင် အာေးထုတရ
် မ္ည်နည်ေး။
အဘယ်မ ကာငန
် ည်ေး။
အာနာပါန ကမ္မဌာန််းကို (သလ ာင််း ရပ် ထင
ို ် သာ်း) ဣရယာပိုထတ
် င် (ပလလကံ အာဘုဇတွာ) တင်ပလလင်သ ထင
ို ်
ဖ င််းဖြင ို့် အာ်းထိုတ်ရပါမ္ည်။ အသ ကာင််းမ္ာ သာ်းဖ င််းဣရယာပိုထဖ် ြင ို့် အာ်းထိုတလ
် ျှင ် လှုပ်ရာ်းသနသညို့်
အတက်

လမ္််းကိုလည််း ကညို့်ရ၊

မ္တ်တတ်ရပ်ငပီ်း

အာ်းထိုတ်လျှင ်

ထက်သလ၀င်သလလည််းမ္တ်ရနင ်ို့ စတ်အလိုပ်မ္ ာ်း၍
နဓာကိုယ်လြဲမ္သာ်းသအာင်

ထန််းထာ်းရသသ်း၏။

မ္သငသ
်ို့ လ ာ်ပါ။

အလိုပ်တစ် ိုပိုမ္ည်

5
ဖြစ်၏။သလ ာင််းအပ်အာ်းထိုတ်လျှင ် လိုလဝီ
ို ို့ ကာင ်ို့ မ္တ်မ္တ်ထင
ို ်
ို့ ရယသလ ာငို့ ပီ်း အပ်သပ ာ်သာ်းတတ်၏။ ထသ
သနသညို့်ဣရယာပိုထသ
် ည် လှုပ်ရာ်းမ္ှုနည််းငပီ်း ငငမ္်သက်သနမ္ည်ဖြစ်သည်။ အပ်သနဖ င််းကြဲသ
ို့ ို ို့ဇမ္် ဖ င််းလည််း
မ္ဟိုတ။် လမ္််းသလျှာက်ဖ င််း ရပ်ဖ င််းကြဲသ
ို့ ို ို့ နဓာကိုယ်ထန််းထာ်းစရာမ္လိုသသာသ ကာင ို့် ထင
ို ဖ် င််းဣရယာပိုထ်
ဖြင ို့် အာ်းထိုတဖ် င််းသည်အသငသ
ို့် လ ာ်ဆ်းို ဖြစ်ပါသည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၁။ တင်ပလလင်မခွထင
ု ် အာေးထုတရ
် ာ၌ ခါေးအထက် ကယ
ု က
် ု မ္ည်သထာေးရမ္ည်
ု
နည်ေး။ အဘယ်မ ကာငန
် ည်ေး။
တင်ပလလင်သ ထင
ို ် အာ်းထိုတ်ရာ၌

ါ်းအထက်ကိုယက
် ို မ္တ်မ္တ်ဆနဆ
် ို့ နထ
် ို့ ာ်းရပါမ္ည်။ အဘယ်သ ကာငဆ
်ို့ ို

သသာ် သက ာ၌ သက ာရို ်းဆစ်မ္ ာ်း ၁၈- ိုရရာ ၎င််းသက ာရို ်းဆစ်မ္ ာ်း မ္တ်မ္တ်ဖြစ်သနသစရန်အတက် ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ါ်းကိုန်း် ထင
ို လ
် ျှင ် အရို ်းအဆစ် မ္ ာ်း တစ် ိုနငတ
ို့် စ် ို ြမ္သနသညို့်အတက် ကာလာလျှင ် ါ်းကိုက်
ါ်းသညာင််း

ါ်းသအာငသ
ို ် သသာသ ကာင ို့် ဥဇု ကာယ ပဏဓာယ
ို့် ရာဂါမ္ ာ်း ဖြစ်လာနင

ါ်းအထက် ကိုယက
် ို

မ္တ်မ္တ်ထာ်းရဖ င််း ဖြစ်ပါသည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၂။ သမ္ထက ငစ
် ဉအရ အာနာပါနက ငလ
် ျှင် မလကု မ္ည်သရှ
ု ှူရမ္ည်နည်ေး။ ပင်ေး ပင်ေးထန်ထန် ရှု သငပ
် ါသ
လာေး။
သမ္ထက ငစ
ို ှူသနက အတိုင်း် မ္န်မ္န်သလ်း ရှူရပါမ္ည်။ ဖပင််းဖပင််း
ို့် ဉ်အရ အာနာပါနက ငလ
ို့် ျှင ် သလကို ပင်ကရ
ထန်ထန် မ္ရှူသငပ
ို့် ါ။ ဖပင််းဖပင််းရှူပါက ကာလာလျှင ် သမ္ာသာ်းမ္ည်ဖြစ်သည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၃။ အာနာပါနသမ္ထ ကမ္မဋ္ဌာန်ေးနည်ေး ြေင် ပဋဘာဂနမ္တ်ရပုကု ရှငေး် ပပါ။
အာနာပါနသမ္ထ ကမ္မဋ္ဌာန််းနည််းဖြင ို့် ပဋဘာဂနမ္တ်ရပမ္
ို ာ နာသီ်း၀ သလထသသာသနရာမ္ာ စတ်ကို ငငမ္်သအာင်
ထာ်း၍ သလကိုအာရို ဖပ ၍ရှူရင််း စတ်ငငမ္်လာမ္ည်ဖြစ်သည်။ ထအ
ို ရာသည် (ထက်သလဝင်သလ) ကို သရ ွေ့ ဦ်း
ဖပင်ဆင်ရှုမ္တ်သနသသာ ပရကမ္မနမ္တ်ဖြစ်သည်။ ထအ
ို ာရို နမ္တ်အသတာ် ကာသသာအ ါ စတ်ထမ္
ြဲ ာ ထင်ထင်
ရာ်းရာ်းဖြစ်လာကာ စတ်က အထင်အရာ်းမ္တ်ယူနင
ို သ
် သာ အသနအထာ်းမ္ ်းသည် ဥဂဂဟနမ္တ်ဖြစ်သည်။
သနာက်ဆို်း ထက်သလ၀င်သလသည် ပိုသဏ္ဌာန်သဖပာင််းငပီ်း မ္ီ်း ို်းတန််းကသလ်းမ္ ာ်း၊ ပိုလြဲလ်းို သလ်းမ္ ာ်း ထက်လာ
သလ၊ို နာသီ်းြ ာ်းမ္ာ သဘာလ်းို သလ်းလည်သနသလို၊ မ္ီ်း ို်းတန််းကကီ်းလို၊ အာရို အလင််းတန််း (၂) ို ထက်သနသလို
တစ်သယာက်နင ို့် တစ်သယာက် အမ္တ်သညာ င််းမ္တူ၍ တစ်ဦ်းနငတ
ို ် ကသည်။
ို့် စ်ဦ်း မ္တူညီ။ အမ္ ်းမ္ ်း ဖမ္င်နင
ထသ
ို ို ဖမ္င်
ို့ ရဖ င််းသည် ပဋဘာဂ နမ္တ်ရဖ င််းဖြစ်သည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6
၁၄။ ပထမ္စ ာန်၏ စ ာန်အဂဂ ါ ၅-ပါေးကု ရှငေး် ပပပီေး ပထမ္စ ာန်ရမသာပုဂ္ လ် ခစာေးရမသာ ဝမဝကဇ ပီ တ သုခ
သမဘာကလ
ု ည်ေး ရှငေး် ပပါ။
ပထမ္ဈာန်၏ စ ာန်အဂဂ ါ ၅-ပါ်းမ္ာ (၁) ဝတက် - စတ်နင ို့် အာရို မ္ဖပတ်သစရန် သပါင််းကူ်းသပ်းသသာ စတ်ကူ်းသသဘာ
(၂) ဝစာရ - အာရို နငစ
ို့် တ်

ည်သနာင်ထာ်းသကြဲသ
ို့ ို အာရ
ို သပေါ် စတ်ရစ်ဝြဲသနသညို့် သသဘာ၊ ကစည်ဖ င််းသသဘာ
ို့

(၃) ပီ တ- အာရို နမ္တ်သပေါ် တင် စတ်ကနစ်င က်သနသည်ို့ သသဘာ
(၄) သုခ - ကိုယ်စတ်သပါပါ်းကာ
ပူပန်မ္ှုမ္ရ စတ် မ္််းသဖမ္ို့ဖ င််းသသဘာ
ို့
(၅) ဧကဂ္တာ - အာရို တစ် တ
ို ည််းအသပေါ် စတ်တည်ငငမ္်သနဖ င််းသသဘာ
ဝသဝကဇပီတသို သသဘာမ္ာ - (၁) ပထမ္စ ာန်ရသူသည် (ဝဝမစစ၀ ကာမမ္ဟ ) ကာမ္အာရို မ္ ာ်းမ္ လတ်လပ်
သာ်းသည်။ မ္ က်စ နာ်း နာသ ါင််း လျှာ ကိုယ်တဖြင
ို ို့ ်ို့ သပ ာ်စရာအာရို မ္ ာ်းမ္ လတ်သဖမ္ာက်ငပီ်း ထက
ို ာမ္အာရို မ္ ာ်းမ္
လို်း၀ကင််းဆတ်သာ်းသည်။ (၂) (ဝဝမစစ၀ အကုသမလဟ ဓမမ္မဟ) က န်အကိုသိုလတ
် ရာ်းမ္ ာ်းလည််း မ္ဖြစ်
သတာသ
် ာရို မ္ ာ်းမ္ လတ်လပ်ငပီ်း
ို့ ပ။ စတ်၏အညစ်အသ က်းမ္ ာ်း တစ် ိုမ္ မ္ဖြစ်သတာဘ
ို့ ြဲ (ဝမဝကဇ) ကာမ္ဂိုဏအ
ဖြစ်သပေါ်လာသသာ (ပီတသုခ ) နစ်င က်ဖ င််းနင ို့် မ္််းသဖမ္ို့ဖ င််းသသဘာ (၂) ိုကို စာ်းရဖ င််းသသဘာမ္ာ ဝမဝကဇ
ပီ တသုခ ဖြစ်ပါသည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၅။ စ ာန် အဓပပာယ် ၂-မ္ ေး ကရ
ု ှငေး် ပပါ။
စ ာန်၏ အဓပပာယ် ၂-မ္ ်းမ္ာ
(၁) သလာင်ကျွမ္်း် ရှု ွေ့ ငမ္ှူက်ဖ င််း - မ္ီ်းက စကကှူကိုသလာင်ပစ်လိုက်သကြဲသ
ို့ ို ို့ ပထမ္ဈာန်ရသည်နငတ
ို့် စ်ငပ င်နက်
စတ် အညစ်အသ က်းဖြစ်သသာ နီ၀ရဏ ၅-ပါ်းကို ရှု ွေ့ ငမ္ှူက်ဖ င််း၊
(၂) အာရုံ ပ ေါ်မ္ာ စူ်းစိုကင် ပီ်းကပ်ရှုဖ င််း - နမ္တ်အာရို သပေါ်တင် စတ်စူ်းစက
ို ်ငပီ်း ကညို့ရ
် ှု သနဖ င််း တဖြစ်
ို ို့ ပါသည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၆။ ဒုတယစ ာန်၊ တတယစ ာန်နင
ှ ် စတုတထစ ာန်ရရန် ြေယ်ရှာေးမက ာ်လာေးရမ္ည် စ ာန်အဂဂ ါ အသီေးသီေးကု
မြော် ပပါ။ စ ာန်ကု အဘယ်မ ကာင် ဝင်စာေး ကသနည်ေး။
ဒ္ိုတယစ ာန်ရရန်- စတ်က်းူ ဖ င််း (ဝတက်)၊ ကစည်ဖ င််း (ဝစာရ)၊ တတယစ ာန်ရရန် - နစ်င က်ဖ င််း (ပီတ) /
စတိုတထစ ာန်ရရန် -

မ္််းသဖမ္ို့ဖ င််း (သို ) တက
ို ို့ ို ြယ်ရာ်းသက ာ်လွှာ်းရပါမ္ည်။

စ ာန်ကို (ဒဋ္ဌဓမ္မ သုခ ဝဟာရ) မ္ က်သမ္ာက်ဘဝတင်

မ္််းသာစာသနရန်အတက် ဝင်စာ်း ကပါသည်။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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၁၇။ သမ္ထက ငစ
် ဉ၏ ယခုဘဝ နှင် မနာက်ဘဝ လမ္်ေးဆေးု ကမ
ု ြော် ပပါ။
သမ္ထက ငစ
ို့် ဉ်၏ ယ ိုဘဝလမ္််းဆ်းို မ္ာ စတ်၏စမ္််းရည်သတတထူ်း အဘညာဉ် ဖြစ်သည်။ သနာက်ဘဝလမ္််းဆို်း
မ္ာ ဈာန်မ္သလျှာလျှင ် ဖဗဟမာဖပည်သရာက်၏။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၈။ စ ာန်မ္ှ (သမ္ထက ငစ
် ဥ်မ္ှ) ဝပဿနာ က ငစ
် ဉကု မ္ည်သ ု မ ပာင်ေးရမ္ည်နည်ေး။
စ ာန်မ္ ဝပဿနာက ငစ
်ို့ ဉ်ကို သဖပာင််းရန် (၁) အာရို နမ္တ်သပေါ်တင် စ ာန်၀င်စာ်းရမ္ည်။
(၂) ဈာန်ဝင်စာ်းငပီ်း စ ာန် မ္ ဖပန်ထကာ ဖြစ် ြဲို့သသာ ဈာန်စတ်မ္ ာ်းကို အာရို အဖြစ် အသ်းို ငပီ်း ဝပဿနာရှု ရမ္ည်။
(၃) ထသ
ုံ ရှု
ုံ ို့ ရာတွင ် ပဋဘာဂနမ္တ် ဖြစ် သသာ အလင််းတန််းပညတ်ကို မ္ရှု ဘြဲ ထပ
ို ဋဘာဂနမ္တ်ကို အာရို ဖပ ငပီ်း
ဖြစ်ငပီ်း ြဲို့သသာ စတ်ကူ်းဖ င််း၊ ကစည်ဖ င််း စသညို့်ဈာန်အဂဂ ါမ္ ာ်းကို ဖပန်ရှုရမ္ည်။
(၄) ရိုပ်နာမ္်အာရို တရာ်းမ္ ာ်း၏ သဘာဝလကခဏာကို ရှု ရမ္ည်။ သဘာဝလကခဏာရှု ရင််း အမ္ ာ်းဆိုင ် သာမ္ည
လကခဏာဖြစ်သညို့် အနစစ ဒ္ိုကခ အနတတ ကိုဖမ္င်လာမ္ ဝပဿနာသို ကူ
ို့ ်းသဖပာင််းရပါသည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၉။ သဘာဝ လကခဏာနှင် သာမ္ညလကခဏာဆသ
ု ည်မ္ှာ အဘယ်နည်ေး။ ဥပမ္ာတစ်ခခ
ု ုမပေး၍ ရှငေး် ပပါ။
သဘာဝလကခဏာမ္ာ စတ်၊ သစတသက်၊ ရိုပ် (ရိုပ်နာမ္်) တရာ်းတ၏
ို ို့ အသီ်းသီကိုယ်ပင
ို လ
် ကခဏာ ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမ္ာ- သဒ္ါသကိုရှုလ င် သဒ္ါသဆိုသညို့်သသဘာသည် စတ်ကို သယာက်ယက် တ်ငပီ်း ပူ သလာင်သစတတ်သည်။
တည်ငငမ္်သနသသာ စတ်ကို ြ က်ဆ်းီ တတ်သည်။ ထသ
ို သဘာသည် သဒ္ါသ၏ သဘာဝ လကခဏာဖြစ်သည်။
သာမ္ညလကခဏာမ္ာ စတ်၊ သစတသက်၊ ရိုပ် (ရိုပ်နာမ္်) တရာ်းတ၏
ို ို့ အမ္ ာ်းဆင
ို လ
် ကခဏာဖြစ်သည်။ သက်ရ
သက်မို့ အရာအာ်းလ်းို သည် မ္ငမ္ြဲသသာ သသဘာ၊ ဆင််းရြဲသသာသသဘာ၊ စို်းမ္ပိုငသ
် သာသသဘာ ရသည်။ ထို အနစစ
ဒ္ိုကခ အနတတ သသဘာကို ဖပသသာ လကခဏာသည် သာမ္ညလကခဏာဖြစ်သည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၂၀။ ဝပဿနာလမ္်ေးမ ကာင်ေးက ဘယ်ထတင
ု မ
် အာင် သွာေးသနည်ေး။ ဝပဿနာ၏ အဆင် မ္ငဆ
် ေးု မသာဉာဏ်
ရလာပု (ဝပဿနာဉာဏ်စဉ အဆငဆ
် င)် ကု အက ဉေးမ္ျှမြော် ပခပါ။
ဝပဿနာလမ္််းသ ကာင််းသည် မ္ဂ် ြိုလ် ထတင
ို သ
် အာင်သာ်းသည်။ ထမ္
ို တစ်ဆင ို့် နဗဗာန်ထတိုငဖ် ြစ်သည်။
ဝပဿနာ၏ အဆငဖို့် မ္ငဆ
ို ိုင်း် ဖ ာ်းသသသာ
ို့် ်းို သသာ သ ဂ ါရိုသပကခာဉာဏ် ရလာပိုအဆငဆ
ို့် ငမ္
ို့် ာ - နာမ္်နငရ
ို့် ိုပ်ကပ
နာမ္ ရူ ပ ပရမစေဒဉာဏ်၊ ထရ
ို ိုပ်နာမ္်တို၏
ို သသာ ပစစယပရဂ္ဟဉာဏ်၊
ို့ ဖြစ်သပေါ် ဖ င််းအသ ကာင််းတရာ်းကသ
ထဉ
ို ာဏ်( ၂)မ္ ်း ရရငပီ်းသနာက် ဝပဿနာဉာဏ်စဉ်မ္ ာ်းမ္ာ - (၁)ထရ
ို ိုပ်နာမ္်တ၏
ို ို့ မ္ငမ္ြဲ ဆင််းရြဲ ကိုယ်မ္ပိုငသ
် သာ
သသဘာ အနစစ ဒ္ိုကခ အနတတ သသဘာကို အထပ်ထပ် သို်းသပ်သဖမ္င်သသာ သမ္မသနဉာဏ်၊ (၂) ဖြစ်မ္ှု ပ က်မ္ှု
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သသဘာကို ရင််းရင််းကကီ်း ဖမ္င်လာသသာ ဥဒယဗဗယဉာဏ်၊ (၃) တဖြည််းဖြည််းနင ်ို့ အပ က်ကိုသာဖမ္င်လာသသာ
ဘဂဂဉာဏ်၊ (၄)ထမ္
ို သ ကာက်စရာဟို ဖမ္င်လာသသာ ဘယဉာဏ်၊ (၅) အဖပစ်ဟိုဖမ္င်လာသသာ အာဒီနဝဉာဏ်၊
(၆) ငငီ်းသငွေ့လာသသာ နဗဗဒါဉာဏ် (၇)ထသ
ို ိုဖမ္င်လာသဖြင ို့် စနလ
် ို့ တ် င်လာသသာ မ္ုဥတု
စ ကမ္ တာဉာဏ်၊ (၈) ထို ို့
သနာက် လတ်ရာလတ်သ ကာင််းထက်သပါက်ရာလာသသာ ပဋသခဂ ါ ဉာဏ်၊ (၉) ထအ
ို
ါ သ ဂ ါရသဘာဝတရာ်း
မ္ ာ်းအသပေါ် စတ်တည်ငငမ္်မ္ှု ဖပန်ရလာသသာ သခဂ ါရုမပကခာဉာဏ် ဖြစ်လာပါသည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၂၁။ နဗဗာန်မရာက်ရန် စီေးရမ္ည် (ယာန) ယာဉ ၂ မ္ ေး (ဝပဿနာ က ငန
် ည်ေး ၂ မ္ ေး ) ကမ
ု ြော် ပပါ။
နဗဗာန်သရာက်ရန် စီ်းရမ္ညို့် (ယာန) ယာဉ် ၂ မ္ ်း ဖြစ်သညို့် ဝပဿနာက ငန
ို့် ည််း ၂ မ္ ်းမ္ာ(၁) သမ္ထယာနက - သမ္ထကို နည််းလမ္််းအတိုင်း် အပပနာသမ္ာဓ ဈာန်ရသအာင်က ငင်ို့ ပီ်းမ္ ဝပဿနာကို
ကူ်းသသာနည််းနင ို့်
(၂) ဝပဿနာယာနက) သမ္ထကို ဥပစာရသမ္ာဓ ရရို မ္ျှသာက င၍
် ို က်သာ်းသသာနည််းတို ို့
ို့် ဝပဿနာ တိုကရ
ဖြစ်ပါသည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၂၂။ ကမလသာမ္ ာေး ကုန်မစတတ်မသာ ဝဇဇာဉာဏ် မပါက်မ မ္ာက်မစနင
ု မ
် သာ အက င် ၂- မ္ ေးကု ရှငေး် ပပါ။
ကသလသာမ္ ာ်း ကိုနသ
် စတတ်သသာ ဝဇဇာဉာဏ် (မ္ဂ်ဉာဏ်) သပါက်သဖမ္ာက်သစနင
ို သ
် သာ အက င ို့် ၂- မ္ ်းမ္ာ
သမ္ထနင ို့် ဝပဿနာ ဖြစ်သည်။ သမ္ထက ငလ
ို့် ျှင ် ကာမ္အာရို မ္ ာ်းအသပေါ်တင် တယ်မ္က်သသာ တဏာ ရာဂ ကို
ြယ်ရာ်းပစ်နင
ို ၏
် ။ ဝပဿနာက ငလ
ို ်
ို့် ျှင ် အာရို ၏သသဘာအမ္န်ကိုသသသာ အသဉာဏ်မ္ ာ်း၊ မ္ငမ္ြဲ၊ ဆင််းရြဲ၊ မ္ပင
သသာသသဘာမ္ ာ်းကို ထင်ထင်ရာ်းရာ်း ကိုယ်တင
ို သ
် ရလာနင
ို သ
် သာ အသဉာဏ်မ္ ာ်းတ်းို တက်ရရကာ အမ္န်ကို
မ္သသသာ သမ္ာဟအဝဇဇာအသမ္ာင်ကို ြယ်ရာ်းပစ် နင
ို ၏
် ။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၂၃။ ဝင်မလ ထွကမ
် လကု အသေးု ခ ပပီေး ဝပဿနာ တက
ု ရ
် ု ကရ
် ှု ပုကု မြော် ပပါ။
ဝင်သလထက်သလကို အသ်းို ငပီ်း ဝပဿနာတက
ို ်ရို ကရ
် ှု ပိုမ္ာ -၀င်သလထက်သလ၊ ထသ
ို လထသသာသနရာ၊
ထမ္န််းသလိုက်သသာစတ် ထသ
ို ို်း ိုကို အာရို ဖပ ရမ္ည်။ ရှု လိုက်သသာသလ (ဝါသယာ မြောဋ္ဌဗဗရုပ်)၊ ထရ
ို ိုပ် တ်းို ထ
သာ်းသသာသနရာ (ကာယပသာဒ္ရိုပ်)၊ ထရ
ို ိုပ် ၂- ို သပါင််းဆသ
ို သာအ ါ ထသစတ် (ကာယဝညာဏ်) သပေါ်လာ၏။
သလက ရိုပ်တရာ်း၊ သလထတြဲသ
ို့ နရာက ရိုပ်တရာ်း၊ ထရ
ို ိုပ်တရာ်း (၂) ို ထ တ်ဖ င််းသ ကာင ို့် ထသစတ် နာမ္်တရာ်း
သပေါ်လာ၏။ အသဉာဏ်ဖြင ်ို့ ကညို့်လိုက်သသာအ ါ ထအ
ို
က
ို ် ရိုပ်နင ်ို့ နာမ္်သာရပါလာ်းဟို ဖမ္င်လာလ င် ရိုပ်နင ်ို့
နာမ္် ြဲဖ ာ်းသသသာ "နာမ္ ရူ ပ ပရသစဆဒ္ဉာဏ်ဖြစ်၏။ သနာက်တစ်ဆငအ
်ို့ သဉာဏ် တို်းလာသသာအ ါ -သလနင ်ို့
နာသီ်းြ ာ်း မ္ထ င် ထသစတ် မ္သပေါ်သသ်း၊ ထမ္သာ အသစတ် သပေါ်လာသဖြင ို့် သလနင ို့် နာသီ်းြ ာ်း ကာယပသာဒ္
သည် အသ ကာင််းတရာ်း၊ ထို (၂)

ိုသ ကာင ို့် ဖြစ်သပေါ်လာသသာ အသစတ်သည် အက ်းတရာ်းဟို အသ ကာင််း
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အက ်းသလာသသာ "ပစစယပရဂဂဟဉာဏ် ရ၏။ ထဝ
ို ပဿနာဉာဏ်၏ အသဖ

၂ ိုရလ င် နဗဗာန်လမ္််းသ ကာင််း

သပေါ် သရာက်ငပီ်း ထမ္
ို တစ်ဆငတ
်ို့ က်၍ ရမ္တ်သသာအ ါ ဝပဿနာဉာဏ်အဆငဆ
်ို့ ငတ
်ို့ က်ကာ သနာက်ဆို်း
သ ဂ ါရအာရို အာ်းလို်း

ပ်ငငမ္််းသသာ နဗဗာန်ကိုသတွေ့ ရပါသည်။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၂၄။ မြောဋ္ဌဗဗာရု ြေစ်သည် မလ၊ မလထမသာမနရာ ကာယပသာဒ ဤ ၂ ခု မပါင်ေးစပ် ၍ ထသစတ် (ကာယ
ဝညာဉစတ်) ြေစ်လာပုကု ဂက်စ်မ္ီေး ခစ် (သမ္ဟု
ု
တ် ) မစာင်ေးတီေးသည် ဥပမ္ာ တစ်ခုခု ြေင် ရှငေး် ပပါ။
သြာဋ္ဌဗဗာရို ဖြစ်သညို့် သလ၊ သလထသသာသနရာ ကာယပသာဒ္ ဤ ၂- ို သပါင််းစပ်၍ ထသစတ် (ကာယဝညာဉ်
စတ်) ဖြစ်လာသည်။ ကာယ စ ပဋစစ သြာဋ္ဌသဗဗ စ ဥပပဇဇတ ကာယ ဝညာဏ။ သလ သဘာဝတစ် ို၊ သလထသသာ
သနရာ သဘာဝတစ် ို၊ ထရ
ို ိုပ် သဘာဝ ၂- ိုသည် အာရို ကသ
ို ဖ င််းသသဘာမ္ရ။ ထရ
ို ိုပ်သဘာဝ ၂- ို သပါင််းဆမ္
ို
သသာအ ါ ဖြစ်သပေါ်လာသသာ နာမ္်တရာ်းသည် အာရို ကသ
ို သသာသသဘာရ၏။ ဥပမ္ာ - ဂက်စ်မ္ီ်းဖ စ်ကိုဖ စ်လျှင ်
လက်၊ ဘီ်းလ်းို နင ို့် ဂက်စ် (၃) ို ရရာ ဘီ်းလို်းသပေါ်လက်တင်ငပီ်း ြဖ စ်လိုက်လျှင ် မ္ီ်းသတာက်သပေါ်လာ၏။ လက်နင ို့်
ဘီ်းလ်းို ြဖ စ်မ္ မ္ီ်းသတာက်သပေါ်လာသကြဲသ
ို့ ို သြာဋ္ဌဗဗ
ရို ဖြစ်သသာ သလနင ို့် သလထသညို့်သနရာ ကာယပသာဒ္ ဆမ္
ို
ို့
ထသစတ် ကာယဝညာဏ် ဖြစ်သပေါ်လာရပါသည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၂၅။ မ္ည်သည်ဉာဏ် (၂)ခု ရထာေးလျှင် စူဠမသာတာပန် ြေစ်ပပီ ဟု ဆန
ု င
ု သ
် နည်ေး။ အဘယ်မ ကာငန
် ည်ေး။
ရိုပ်နငန
ို ိုပ်နာမ္် ၂- ို၏ ဆိုငရ
် ာအသ ကာင််းကိုသသသာ
ို့် ာမ္်ကို ကြဲဖပာ်းစာသသသာ နာမ္ရူ ပပရသစဆဒ္ဉာဏ်နင ို့် ထရ
ပစစယပရဂဂဟဉာဏ် ၂- ို ရထာ်းလျှင ် စူဠသသာတာပန်(သသာတာပန်အငယ်စာ်း) ဖြစ်၏။ အဘယ်သ ကာငဆ
ို့် ို
သသာ်- ရိုပ်နငန
ြဲ ာ်းသည်နင ို့် တစ်ငပ င်နက် သတတဝါဆိုသသာ အသတ်းမ္ရသတာ။ို့ အဖမ္င်မ္န်၏။ ရိုပ်နာမ္်တို ို့
ို့် ာမ္်ကသ
၏ အသ ကာင််းကို ဖမ္င်သည်အ
ို့ တက် အသ ကာင််းအက ်းနင ်ို့ ပတ်သက်ငပီ်း သသယကင််း၏။ အဖမ္င်မ္န်ဖ င််းနင ်ို့
သသယကင််းဖ င််းသည် သသာတာပန်တို၏
ို ဖ် င််း ဖြစ်ပါ
ို့ အရည်အသသ်း ဖြစ်သဖြင ်ို့ စူဠသသာတာပန်ဟိုဆိုနင
သည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၂၆။ ဘုရာေးသာသနာနှင် က ခုက် အနည်ေးဆေးု မ္ည်သည်အဆငရ
် မအာင် ကက ေးစာေးအာေးထုတသ
် ငသ
် နည်ေး။
သခဂ ါ ရုမပကခာဉာဏ် ရငသ
် န်သာွ ေးလျှင် မ္ည်သည်ကု မတွွေ့ ရမ္ည်နည်ေး။
ဘိုရာ်းသာသနာနင ို့် က ိုက် စူဠသသာတာပန်အဆင ို့် အနည််းဆို်းရသအာင် ကက ်းစာ်းအာ်းထိုတ်သငပ
ို့် ါသည်။
သ ဂ ါရိုသပကခာဉာဏ် ရငသ
ို့် န်သာ်းငပီ်းလျှင ် မ္ ကာမ္ီ သ ဂ ါရအာရို အာ်းလို်း

ပ်ငငမ္််းသာ်းသသာနဗဗာန်ကို သတရ
ွေ့

မ္ည် ဖြစ်ပါသည်။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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၂၇။ သမ္ထ နှင် ဝပဿနာ က ငစ
် ဥ်အထူေး (မ္တူ ထူေး ခာေး ကွ ပာေးပုမ္ ာေး) ကု မြော် ပပါ။
သမ္ထ နင ို့် ဝပဿနာက ငစ
ို့် ဥ်အထူ်း (မ္တူ ထူ်းဖ ာ်း ကြဲဖပာ်းပို) မ္ာ
(၁) သမ္ထ နှင် ဝပဿနာ က ငစ
် ဥ် ၂- မ္ ေးလေးု သည်
က ငပ
ို့် ာ်းရမ္ညို့် (ဘာသဝတဗဗ) တရာ်းမ္ ်းဖြစ်သည်။
(၂) သမ္ထ နှင် ဝပဿနာ က ငစ
် ဥ် ၂- မ္ ေးလေးု သည်
(အနိုသယ) ကသလသာမ္ ာ်းကို အဖမ္စ်ဖပတ်ပယ်သတ်နင
ို သ
် သာ ၀ဇဇာ (မ္ဂ်) ဉာဏ်တင
ို ် ဆိုက်သရာက်
သာ်းသစနင
ို သ
် သာ တရာ်းမ္ ်းဖြစ်သည်။
သမထ
၃

သမထကျငစ
ို့့် ဥ့်သည့်-

ဝပဿနာ
ဝပဿနာက ငစ
် ဥ်သည်-

စတ်အညစ်အပ ကြေး (နီ၀ရဏ) ကင်ြေးပအာင် ပ ြု သတဘူမ္က

(သလာကီရိုပ်နာမ္်)

တရာ်းမ္ ာ်း၏

လုံ ်ပ ီြေး၊ စတ်တည်ပငမ်မှု (သမာဓ) ရပအာင် သဘာ၀ (ကိုယ်ပိုင)် လကခဏာနင ်ို့ ၎င််းရိုပ်နာမ္်
ကျင ်ို့ ွာြေးရသညို့်တရာြေးပြစ်သည်။

တရာ်းတ၏
ို ို့ အနစစ၊ ဒ္ိုကခ၊ အနတတ ဟူသသာ သာမ္ည
(အမ္ ာ်းဆိုင)်

လကခဏာမ္ ာ်းကို

ရှု ဖမ္င်နင
ို သသာ၊
်

ထူ်းဖ ာ်းသသာ ဉာဏ်ပညာကို ရရသစရန် က ငပ
ို့် ာ်းရ
သသာ တရာ်းဖြစ်သည်။
၄

သမ္ထ၏အာရု (ကမ္မဋ္ဌာန်ေး) မ္ှာ-

ဝပဿနာ၏အာရု (ကမ္မဋ္ဌာန်ေး) မ္ှာ-

အမ္ ာ်းအာ်းဖြင ို့် ပညတ်ဖြစ်သည်။

သတဘူမ္က (သလာကီ) ရိုပ်နာမ္် ပရမ္တ်ဖြစ်သည်။

-

အပပနာသမ္ာဓ တိုငသ
် အာင် ရသစနင
ို သ
် သာ

-

ဥပါဒ္ါန်တရာ်း (တဏာ၊ ဒ္ဋ္ဌ) တဖြင
ို ို့ ်ို့ စြဲ

ပညတ် ကမ္မဋ္ဌာန််းသပါင််း ၂၈-မ္ ်း ရသည်။

လမ္််းသမ္််းပိုက်ထာ်းသသာသလာကီရိုပ်နာမ္်

ဗိုဒ္ါဓ နိုဿတ- စသည်တန
ို ို့ င ို့် စတိုဓာတို

( နဓာ ၅-ပါ်း) ဖြစ်သည်။

ဝဝတထာန်စသသာ ပရမ္တ်ကမ္မဋ္ဌာန််းသပါင််း
၁၂- မ္ ်းလည််း ရပါသသ်းသည်။
၅ သမ္ထက-ု

ဝပဿနာက-ု

မ္ ာ်းသသာအာ်းဖြင ်ို့ ထင
ို ဖ် င််းဣရယာပိုထတ
် စ်မ္ ်း (သာ်း၊ ရပ်၊ ထင
ို ၊် သလ ာင််း) ဣရယာပိုထမ္
် သရ်း
တည််းဖြင ို့် အာ်းထိုတရ
် သည်။
၆ သမထကျငစ
ိ ဖသာ သမာဓိမျာူးမှာို့့် ဥ့်ခ ငို့့် ရရှိနင့်

အာ်းထိုတ်နင
ို သ
် ည်။
ဝပဿနာကျငစ
ိ ဖသာဉာဏ့်(ပညာ)
ို့့် ဥ့်ခ ငို့့် ရရှိနင့်
မျာူးမှာ-

(၁) ဥ စာရသမာဓ (ဈာန်ရခါနီြေး အဆင)ို့်
(၂) အ ပနာသမာဓ (ဈာန်ရပသာ အဆင)ို့် ဟူ၍
၂-မျြုြေးရသည်။

(၁) ရုံ ်နာမ်တ၏
ုံ ို့ သဘာ၀လကခဏာနင ို့်
အပ ကာင်ြေးကရ
ုံ ှု ပမင်သညို့်
ဝပဿနာ၏အသဖ

ဉာဏ် (၂)ပါ်း

(၂) ဝပဿနာဉာဏ် (၁၀) ပါ်း
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- စတုံကကနည်ြေးအရ
( ထမဈာန်၊ ဒုံတယဈာန်၊ တတယဈာန်၊
စတုံတထဈာန်)
- ဥစကနည်ြေးအရ

(၃) အနိုသယကသလသာကို အဖမ္စ်ဖြတ်ပယ်သတ်
နင
ို သ
် သာ မ္ဂ်ဉာဏ် (၄) ပါ်း
(၄) ကသလသာကို ငငမ္််းသအ်းသစတတ်သသာ
ြိုလ်ဉာဏ် (၄) ပါ်း

( ထမဈာန်၊ ဒုံတယဈာန်၊ တတယဈာန်၊
စတုံတထဈာန်၊ ဥစမဈာန်)
၇ သမထအာူးထတ့်ခခင့်ူးခ င့်ို့ ဈာန်ရလျှင ် - ဈာန်ရ ုံဂ္ြုလ်အပြစ်ပြင ို့်

ဝပဿနာအာေးထုတ် ခင်ေး ြေင-်
မ္ဂ်၊ ြိုလ်ရလျှင ် - အရယာပိုဂဂ လ်အဖြစ်ဖြင ို့်

ဈာန်၀င်စာြေး နင
ုံ ၏
် ။
၈ သမ္ထက ငစ
် ဥ်၏-

ြိုလ်၀င်စာ်းနင
ို ၏
် ။
ဝပဿနာက ငစ
် ဥ်၏-

လမ္်ေးဆေးု မ္ှာ - အဘညာဉ်ဖြစ်၏။

လမ္်ေးဆေးု မ္ှာ - မ္ဂ်၊ ြိုလ၊် နဗဗာန် ဖြစ်၏။

ဈာန်မ္မလျှာခမသာ် မသလျှင် -

အရယာဘ၀ ြေင် ရရှရာ မ္ဂ် - ြေုလအ
် လက
ု ်

ဖဗဟမာဘို (ဖဗဟမာဘ၀) သရာက်၏။

- ၃၁- ဘို (၃၁- ဘသ
ို ာ်းဘ၀) မ္ လတ်သဖမ္ာက်၏။
ရဟနတာ ြေစ်လျှင်မ္ည်သညို့်ဘိုဘ၀၌မ္ ထပ်မ္ဖြစ်ဘြဲ ပရနဗဗာန်စ၀င်
၏။

၉ သမ္ထက ငလ
် ျှင်-

ဝပဿနာက ငလ
် ျှင်

သမ္ာဓ (တည်ငငမ္်သသာစတ်) တို်းတက်လာငပီ်း အသဉာဏ် (ပညာ) တို်းတက်လာငပီ်း ရိုပ်နာမ္် နဓာ
ကာမ္ဂိုဏအ
် ာရို မ္ ာ်းအသပေါ် သာယာသသာ တဏာ တ၏
ို ို့ အမ္န်သသဘာကို မ္သမ္ဖမ္င်သအာင်ကယ်ကာ
(သလာဘ) ကို ြယ်ရာ်းနင
ို သ
် ည်။

ထာ်းသသာ အ၀ဇဇာ (သမ္ာဟ) ကို ြယ်ရာ်းနင
ို သ
် ည်။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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