
သေ�ာတာပန် လထူကွ၊် မထကွ်

ဤသေနရာ၌ မဟာစညဆ်ရာသေတာ်၏ ဉာဏပ်ညာနကန်စဲးူရှတေသေတာ်မပူုံကို ပုံစံ တစခ်မုျှ ပြပပါမည။် “သေ�ာတာပနရ်ဟနး်

လထူကွ၊် မထကွ”် ဟူသေ�ာပြပဿနာနှတေင့်စပ၍် အပြခားသေ�ာပညာရှတေငမ်ျားက ‘လမူထကွ’်ဟု ယသူေတာ်မကူြက၏။ မဟာ

သေမာဂ္ဂလပိတု္တတဿိ  သေထရအ်သေလာငး်လျာ  �ာမသေဏ�ည်  အရှတေင�ိ်ဂ္ဂဝထေသေထရ၏်အထ၌ံ  ဒတွ္တိံ�ာကာရ  (၃၂-

သေကာဋ္ဌာ�) ကမ္မဋ္ဌာနး်စးီပြ@နး်ရငး် သေ�ာတာပနပ်ြ@စသ်ေတာ်မ၏ူ။ ထိုအခါ ဥပဇ္ဈာယမ်သေထရက် “�ာမသေဏသေရာ သေ�ာ

တာပတ္ိတ@သေလ ပတဋိ္ဌသိေတာ၊ အဘဗ္ဗေသေEFာ ဒါနိ �ာ�နသေတာ နဝိထေတ္ိတတုံ = �ာမသေဏ�ည် သေ�ာတာပတ္ိတ@ိုလ၌် တညပ်ြပ၊ီ

ယခု �ာ�နာသေတာ်မှတေ ပြပနန်စပ်ြခငး်  (လထူကွပ်ြခငး်)ငှတေါ မထိုကသ်ေတာ့” ဟု စဉး်စားသေတာ်မ၏ူ (ဝထေ၊ိ ဋ္ဌ၊ ၁၊ ၃၁။) ဤ

မသေထရ၏်စကားကို �ာဓကပြပသေတာ်မကူြက၏။ 

ထိုပညာရှိတေတိ့ု၏အလိုကား  ပထုဇုဉမ်ျားထက်  �ဒ္ဓါ၊  ဝထေရီယိ၊  �တ၊ိ  �မာဓ၊ိ  ပညာ၊  ဣသေNနOငါးပါး  ထကပ်ြမက်

အားသေကာငး်သေ�ာ သေ�ာတာပနအ်ရယိာ�ည် ရခလဲှတေစာွ သေ�ာ ရဟနး်ဘဗ္ဗေဝထေ၌ ၂၂၇-�ွယ်  (ကုသေQကိုးသေထာငသ်ေကျာ်)

အဓ�ီိလ�ိက္ခာကို  ပြ@ည့်  ကျင့်လျကသ်ေနရာမှတေ  �ာမနင်ါးပါး�လီမျှသေလာက�်ာ  သေစာင့်ထနိး်ရသေ�ာ  လူ့ဘဗ္ဗေဝထေကို  မ

သေပြပာငး်နိုငသ်ေတာ့ဟု ဆိုလိုသေတာ်မကူြက၏။ ထိုအဆို�ည ်သေအာကသ်ေ@ာ်ပြပပါ ပါဠသိေတာ်နှတေင့် ညညီတွ�်ကဲ့�့ုိ ရှိတေသေပ�ည။် 

“ရဟနး်တိ့ု၊  အသေနာကမ်ှတေအသေရှ့တေ�့ုိ  စးီဆငး်သေနသေ�ာ  ဂဂUါပြမစသ်ေရကိုများစာွသေ�ာ  လအူသေပါငး်က  သေနာကပ်ြပနစ်းီဆငး်

သေအာင်  ပြပုလပုပ်ြခငး်ငှတော  မစမွး်နိုင�်ကဲ့�့ုိ  အရယိာ မဂက်ို  ပာွးများထားသေ�ာ၊ ကြကမိ@်နမ်ျားစာွအသေလအ့လာပြပုထား

သေ�ာ အရယိာရဟနး်ကို မည�ူ်တစစ်ုံတစသ်ေယာကက်မျှ လထူကွသ်ေအာင် မတတန်ိုင။် ထိုအရယိာရဟနး်မှတော လထူကွ်

နိုငသ်ေ�ာ အသေကြကာငး်လညး်မရှိတေ။ ဘဗ္ဗော့သေကြကာင့်နညး်။ ရဟနး်တိ့ု၊ ထိုရဟနး်၏ စတိ�်ည် ရှတေညစ်ာွကာလပတလ်ုံး ဝထေသိေဝထေ

က-  ကသိေလ�ာတိ့ုမှတေကငး်ဆတိရ်ာ နEိFာန၌်  ညတွက်ိုငး်သေနသေ�ာသေကြကာင့်ပြ@စ၏်”  (�ံ၊  ၃၊  ၄၉၊  ပါဠသိေတာ်ကို  သေလျာ်

သေအာင်  ဘဗ္ဗော�ာ  ပြပနထ်ားပါ�ည။်)  ဤပါဠသိေတာ်ကိုကြကည့်၍  သေ�ာတာပနမ်ျားလမူထကွသ်ေတာ့ဟု  အပြခား  သေ�ာ

ပညာရှတေငမ်ျား ယသူေတာ်မကူြက၏။ 

မဟာစညဆ်ရာသေတာ်၏ အယူ

မဟာစညဆ်ရာသေတာ်ကား  အပြခားသေ�ာပညာရှိတေများကဲ့�့ုိ  မယ။ူ  ဤ�့ုိ  ယသူေတာ်မ၏ူ။  အထကပ်ါ�ုတသ်ေတာ်၌

အရယိာပဂု္ိုဂ လ်  လမူထကွပ်ြခငး်၏အသေကြကာငး်ကို ပြပရာဝထေယ် “အရယိာမဂက်ို ပာွးသေစသေ�ာသေကြကာင့်  (ဝထေါ)  အရယိာပြ@စ်

သေ�ာသေကြကာင့်”ဟု  အသေကြကာငး်ပြပသေတာ်မမသူေပ။  “�ူ၏စတိက်  ရှတေညစ်ာွသေ�ာကာလပတလ်ုံး  နEိFာန၌်  ညတွက်ိုငး်သေန

သေ�ာသေကြကာင့်  (ဝထေါ)  ရှတေညစ်ာွသေ�ာကာလပတလ်ုံး  နEိFာန၌်  ညတွက်ိုငး်သေ�ာ  စတိရ်ှိတေသေ�ာသေကြကာင့်”ဟု  ပြပသေတာ်မ၏ူ။

သေ�ာတာပနပ်ဂု္ိုဂ လမ်ျား�ည် ခန္ဓာငါးပါးကို အနစိ္စ၊ ဒကု္ခ၊ အနတ္တ၊ အ�ုဘဗ္ဗေဟု သေ�ချာစာွ�ိ၍ ဒဋိ္ဌအိားလုံးနှတေင့်တကွ

�ညာ  စတိ္တ ဝထေပိလ္လာ�အများစကုို  ပယန်ိုငသ်ေ�ာ်လညး်  ဒကု္ခ၌  ချမး်�ာ�ည်ဟု  ထငမ်ှု၊  အ�ုဘဗ္ဗေ၌  တင့်တယ်

လှတေပ၏ဟု ထငမ်ှု ဝထေပိလ္လာ�သေလးပါး ကျနသ်ေ�း၏။ ကာမဂဏု၌် တပမ်က် သေ�ာ ကာမရာဂကိုလညး် မပယန်ိုငသ်ေ�း။



ထိ့ုသေကြကာင့် သေလာကကီာမ ချမး်�ာထက် အဆသေပါငး်များစာွ �ာလနွသ်ေ�ာ သေလာကတု္တရာ ဓမ္မ@လ�မာပတခ်ျမး်�ာ

ကို ဝထေငစ်ား ၍ သေနနိုငပ်ါလျက ်အပြမမဲဝထေငစ်ားဘဗ္ဗေဲ ကာမဂဏုခ်ျမး်�ာကို ခစံားကြကသေ�း၏။  (ဘဗ္ဗေ ိဋ္ဌ၊ ၂၊ ၄၀၅၊ ၄၈၃။) 

အချို သ့ေ�ာ  သေ�ာတာပနမ်ျား�ည်  ဝထေဋ္ဋာဘဗ္ဗေရိတ-ဝထေQဆ်ငး်ရ၌ဲ  သေပျာ်သေမွ့ကြက၏။  မမိခိန္ဓာကိုယန်ှတေင့်တကွ  ဘဗ္ဗေဝထေ

အားလုံး၌ပြငးီသေငွ့သေ�ာ  နEိFိဒါဉာဏ်  အပြမတဲမး်မပြ@စ။်  ထို�့ုိ  နEိFိဒါဉာဏ်  အပြမတဲမး်မပြ@စလ်ျှင်  �ခUါရတရား၏ဆန့်

ကျငဘ်ဗ္ဗေက်  အ�ခUတ  ဝထေသိေဝထေက  နEိFာန၌်  အပြမတဲမး်  စတိက်ိုငး်ညတွမ်ှု မပြ@စန်ိုင။်  ထို  သေ�ာတာပနပ်ဂု္ိုဂ လမ်ျား�ည်

ရဟနး်ဘဗ္ဗေဝထေမှတေ လူ့ဘဗ္ဗေဝထေ�့ုိ သေပြပာငး်နိုငသ်ေ�း�ည။် အကယ၍် ခန္ဓာငါးပါး၌ ပြငးီသေငွ့သေ�ာ နEိFိဒါဉာဏပ်ြ@စ၍် နEိFာန၌် အပြမဲ

ညတွက်ိုငး်သေ�ာ စတိရ်ှိတေသေနပါမူ  လူ့ဘဗ္ဗေဝထေ�့ုိ မသေပြပာငး် နိုငသ်ေပ။ နEိFာန၌် အပြမညဲတွက်ိုငး်သေ�ာ စတိရ်ှိတေသေနပါက အရယိာ

�ာ မဟုတ။် ပထုဇုဉ် အာရဒ္ဓဝထေပိဿကပဂု္ိုဂ လလ်ညး် ရဟနး်ဘဗ္ဗေဝထေမှတေ လူ့ဘဗ္ဗေဝထေ�့ုိ သေပြပာငး်သေတာ့မညမ်ဟုတ်ဟု မဟာစည်

ဆရာသေတာ်က မှတေတခ်ျကခ်ျသေတာ်မ�ူည။် 

�ီလပြပည့်စုံ၊ မပြပည့်စုံ

ဤသေနရာ၌ စဉး်စားစရာရှိတေ၏။ သေ�ာတာပနပ်ဂု္ိုဂ လမ်ျား�ည် ‘�ီသေလ�ု ပရပိရူကာရီ-�ီလတိ့ု၌ ပြပည့်စုံသေအာင် ပြ@ည့်

ကျင့်သေလရ့ှိတေ၏’ဟု သေဟာသေတာ်မ၏ူ။  (အ၊ံ ၁၊ ၂၃၃။)  ၂၂၇-�ွယသ်ေ�ာ အဓ�ီိလ�ိက္ခာကို စနွ့်၍ ငါးပါး�ီလမျှကို

ထနိး်သေနလျှင်  �ီလ၌  ပြပည့်ပြပည့်စုံစုံပြ@ည့်ကျင့်ရာ  သေရာကန်ိုငပ်ါမညသ်ေလာ-ဟု  စဉး်စားစရာရှတေ၏ိ။  ဤ�့ုိလညး်

စဉး်စားစရာမလိသုေပ။  �ီလဆို�ညမ်ှတော  လူ့ဘဗ္ဗေဝထေအလိုက၊်  �ာမသေဏဘဗ္ဗေဝထေ အလိုက၊်  ရဟနး်ဘဗ္ဗေဝထေအလိုက်  ထိုက�်ည့်

အားသေလျာ်စွာ ပြ@ညက်ျင့်ရ၏။ ရဟနး်ဘဗ္ဗေဝထေ၌ မသေနသေ�ာ သေ�ာတာပန�်ည် ရဟနး်�ီလကို ပြ@ည့်ကျင့်ရန် မလိုသေပ။ ထို

စကားမှတေန၏်။  ပထုဇုဉပ်ြ@စသ်ေ�ာ်လညး်  ရဟနး်ဘဗ္ဗေဝထေ၌သေနလျှင်  “အပြEဟ္မစရယိ  ဝထေရိတ�ီိလ”ကို  ထနိး်ရမညပ်ြ@စ၍်

အမိသ်ေထာငပ်ြပုခငွ့်  မရှိတေ။ သေ�ာတာပန၊် �ကဒါဂါမ် အရယိာပြ@စသ်ေစကာမူ လူ့ဘဗ္ဗေဝထေ၌သေနလျှင် အမိသ်ေထာငပ်ြပုခငွ့်ရှိတေ�ည။်

�့ုိပြ@စ၍် ဆိုငရ်ာ�ီလကို ပြပည့်စုံစာွ ပြ@ည့် ကျင့်လျှင် “�ီသေလ�ု ပရပိရူကာရီ = �ီလတိ့ု၌ ပြပည့်စုံစာွ ပြ@ည့်ကျင့်သေလရ့ှိတေ

�ူ”ဟုပင် ဆိုရသေပမည။် 

ထိ့ုသေကြကာင့် သေ�ာတာပန၏် ဂဏုအ်ဂUါကို ပြပရာ၌-

(၁) Eသုေဒ္ဓ အသေဝထေစ္စ ပ�ာသေဒန �မန္နာဂသေတာ = ဘဗ္ဗေရုားရှတေင၌် ဉာဏပ်ြ@င့်�ကဝ်ထေင၍် ကြကညည်ို ပြခငး်နှတေင့် ပြပည့်စုံ၏။ 

(၂) ဓသေမ္မ အသေဝထေစ္စ ပ�ာသေဒန �မန္နာဂသေတာ = တရားသေတာ်၌ ဉာဏပ်ြ@င့်�ကဝ်ထေင၍် ကြကညည်ို ပြခငး်နှတေင့် ပြပည့်စုံ၏။ 

(၃) �ံသေb အသေဝထေစ္စ ပ�ာသေဒန �မန္နာဂသေတာ = အရယိာ�ံbာသေတာ်၌ ဉာဏပ်ြ@င့် �ကဝ်ထေင၍် ကြကညည်ို ပြခငး်နှတေင့် ပြပ

ည့်စုံ၏။ 

(၄)  အရယိကသေန္တဟိ  �ီသေလဟိ �မန္နာဂသေတာ  =  အရယိာတိ့ု  နှတေစ�်ကအ်ပသ်ေ�ာ ငါးပါး�ီလတိုန့ှတေင့်  ပြပည့်စုံ၏ဟု

ငါးပါး�ီလကို�ာ ပြပထားသေပ�ည။် (�ံ၊ ၁၊ ၂၉၈။ �ံ ဋ္ဌ၊ ၂၊ ၆၇။) 

“အဓ�ီိလ�ိက္ခာကို  စနွ့်၍  ငါးပါး�ီလကို  ပြ@ည့်ကျင့်ရိုး  ထုံးစမံရှိတေ”ဟု  ဆိုလျှင်  လညး်  တစရ်တံစခ်ါ  ရှတေစပ်ါး�ီလ



သေဆာကတ်ညသ်ေ�ာ  သေ�ာတာပနပ်ဂု္ိဂုလတ်ိ့ု  လကရ်ှိတေ  �ီလထက်  အဆင့်အတနး်မနမိ့်သေစရနအ်တကွ်  ဥပ�်ုထကွရ်

သေတာ့မည်  မဟုတသ်ေပ။  ဤစကားအားလုံးကို  သေကာကခ်ျကခ်ျလျှင်  သေ�ာတာပနပ်ဂု္ိဂုလ်  လထူကွန်ိုငသ်ေ�း�ည်

ဟူသေ�ာ မဟာစညဆ်ရာသေတာ်၏ အယအူဆ �င့်ပြမတလ်ှတေသေပ�ည။် ထိုအယ�ူည် သေအာကပ်ါ ပါဠသိေတာ် အဋ္ဌကထာ

များနှတေင့် ညညီတွသ်ေပ�ည။် 

အခါတစပ်ါး၌ ကဠာရခတ္ိတယရဟနး်�ည် အရှတေင�်ာရပိတု္တရာထလံာ၍ သေမာဠယိ@ဂ္ဂ နရဟန်း လထူကွ�ွ်ားသေကြကာငး်

သေလျှာကထ်ား၏။ ထိုအခါ အရှတေင�်ာရ္ိထပတု္တရာက “န ဟိ နနူသေ�ာ အာယ�္မာ ဣမ�္မိံ ဓမ္မဝထေနိသေယ အဿာ�မလတ္ထ

=  ထိုအရှတေငသ်ေမာဠယိ@ဂ္ဂ န�ည် ဤ�ာ�နာသေတာ်၌ �က�်ာရာ  (အားကိုးရာ)ကို ရဟနမ်တ”ူဟု မနိ့်သေတာ်မ၏ူ။

(�ံ၊ ၁၊  ၂၈၃။)  ဤပါဠသိေတာ်၌ ‘အဿာ�’ဟူ�ည် �ာ�နာသေတာ်၌ ချမး်ချမး်�ာ�ာသေနထိုငန်ိုငသ်ေကြကာငး်  မှီတေခို

အားထားရာပြ@စသ်ေ�ာ သေအာကမ်ဂ် ၃-ပါး၊ သေအာက@်ိုလ် ၃-ပါးဟု အဋ္ဌကထာ၌ @ငွ့်ပြပထား၏။ (�ံ ဋ္ဌ၊ ၂၊ ၅၇။) ထို

သေအာကမ်ဂ် ၃-ပါး၊ သေအာက@်ိုလ် ၃-ပါးကို ရရှိတေထားလျှင် �ိက္ခာချ၍ လထူကွ် သေတာ့မညမ်ဟုတဟု် အရှတေင�်ာရပိတု္တ

ရာ ဆုိလို၏။ 

ထိုအဋ္ဌကထာ၌  ‘တသေယာ  မသေဂ္ဂ တဏီစိ  @လာန’ိဟု  တစသ်ေပါငး်တညး်  ဆုိထား  ၏။  သေ�ာတာပတ္ိတမဂက်ို

သေ�ာ်လညး်သေကာငး်၊  �ကဒါဂါမမိဂက်ိုသေ�ာ်လညး်သေကာငး်၊  အနာဂါမမိဂက်ိုသေ�ာ် လညး်သေကာငး် စ�ည် ခွဲ၍မဆို။

Qကီာ၌ ထပဆ်င့်ရှတေငး်ပြပထားပုံမှတော လထူကွပ်ြခငး်မည�်ည် ကာမဂဏုတ်ိ့ု၌ ငဲ့ကကွမ်ှု ရှိတေသေ�းသေ�ာသေကြကာင့်ပြ@စ၏်။ ထို

ကာမဂဏုတ်ိ့ု၌ ငဲ့ကကွမ်ှုမရှိတေပြခငး်မှတောလညး် တတယိမဂ ်(အနာဂါမမိဂ်)ကို ရရှိတေမှတေ ပြ@စန်ိုင် သေပ�ည။် (�ံ၊ Q၊ီ ၂၊ ၇၃။)

ဤစကားအားလုံးကို  သေကာကခ်ျကခ်ျလျှင်  အနာဂါမရ်ဟနး်ပြ@စလ်ျှင်  မည�်ည့်  နညး်နှတေင့်မျှ လမူထကွသ်ေတာ့။

သေ�ာတာပနပ်ြ@စလ်ျှငက်ား အသေကြကာငး်အားသေလျာ်စွာ လထူကွန်ိုငသ်ေပသေ�း�ည။် 

ဤအသေကြကာငး်အရာများကိုကြကည့်လျှင်  မဟာစညဆ်ရာသေတာ်  မညမ်ျှသေလာက်  စးူရှတေထကပ်ြမကန်ကန်သဲေ�ာ  ဉာဏရ်ှိတေ

သေကြကာငး်ကို  �ိနိုငသ်ေလာကသ်ေပပြပ။ီ  �ညထ်က်ပို၍  ဆရာသေတာ်၏ ဉာဏပ်ညာကြကးီကျယပ်ုံကို�ိလိုပါက ဝထေပိဿနာရှု

နညး်ကျမး်ကြကီး၊ အဋ္ဌ-ကထာ�ဂUါယနာစစိစခ်နး်များနှတေင့်  ဝထေ�ုိဒ္ိဓမဂမ်ဟာQကီာနဿိယ ကျမး်စာများကို ကြကည့်ရှုကြက

ပါဟု တိုကတ်နွး်လိုပါ�ည။် 

ဆရာသေတာ်ဘဗ္ဗေရုားကြကးီ၏ ဉာဏပ်ညာကြကးီကျယပ်ုံနှတေင့် 

�ာ�နာပြပုလပုင်နး်များကို ဦးညတွလ်ျက ်

အရှတေငပ်ဏ္ဍတိာဘဗ္ဗေဝိထေ�ံ 

အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍတိ၊ အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝထေါစကပဏ္ဍတိ 

နာယကချုပ၊် နိုငင်သံေတာ်ပရယိတ္ိတ�ာ�နာတ့က္က�ုိလ၊် မန္တသေလးပြမို ။့ 



(ဟံ�ာဝထေတဆီရာသေတာ်၏  ကုိယတ်ိုငသ်ေရး  ဘဗ္ဗေဝထေတစ�်ကတ်ာမှတေတတ်မး်နှတေင့်  မဟာစညဆ်ရာသေတာ်၏  သေ�ာတာပန်

လထူကွ၊် မထကွ် အဆုံးအပြ@တက်ို မှီတေပြငမိး်ပြပု၍ သေရးပါ�ည်)


