
ကျေ��းဇးူကျေ�ာ်ရငှမ်ဟာစညဆ်ရာကျေ�ာ်ဘရုားကြ�းီ သဒ္ဓါနသုာရနီငှ့် 

ဓမ္မာနသုာရအီကြေကျေ �ာငး် ကျေ!" �ားကျေ�ာ်မ!ူ#ငး်

ကျေ�ာင�်ငွး်ကြ�းီမြမို ၊့ ရ�နာဗမိာနက်ျေ��ာငး်�ို�် ဂဏဝါစ� အကြေရငှက်ျေသာဘ�ိ ထံမှ ကျေမးကျေ01ာ�#်���်ို ကျေအကြော�ပ်ါ

အကြေ�ိုငး်ကျေ�ွ့ရပါသည။် 

#န္ဓဝဂ္ဂသံယ�ုပ်ါဠကိျေ�ာ်၊ ၄- သ�္ကန္တသံယ�ု၊် စ�္ခ သု�်-စသည၌် ‘အကြေယ ံဝစု္စ�ိ သဒ္ဓါနသုာရီ  သ�္ကကျေန္တာ သမ္မ�္တ နိ

ယာမ။ံ အကြေယ ံဝစု္စ�ိ ဓမ္မာနသုာရီ  သ�္ကကျေန္တာ သမ္မ�္တ နယိာမ’ံ- စသည!်"င့် သဒ္ဓါနသုာရီ, ဓမ္မာနသုာရီ ပဂု္ိုဂ 0န်စှမ်�ိုး

�ို ကျေဟာကျေ�ာ်မပူါသည။် ထိုသ့ုိကျေဟာကျေ�ာ်မရူာ၌ သဒ္ဓါနသုာရီ, ဓမ္မာနသုာရီ ပဂု္ိုဂ 0န်စှမ်�ိုး�ိ့ု၏ထးူ!#ား�ွဲ!ပားပုံ�ို

ပိုငး်ပိုငး်!#ား!#ား  သိ0ိုပါသညဘ်ရုား၊  သ့ုိ!"စပ်ါ၍  ဆရာကျေ�ာ်မှ  �ပည့်ကျေ�ာ်အကြေား  ဓမ္မာနဂု္ဂဟ  ဓမ္မဒါနအကြေ!"စ!်"င့်

#�းီကျေ!မDာ�က်ျေထာ�ပ်ံ့၍  ကျေ!" �ားကျေ�ာ်မပူါရန်  ရိုကျေသ ကျေ0းစားစာွ!"င့်  ကျေ01ာ�ထ်ားပါသည်  ဆရာကျေ�ာ်အကြေရငှ!်မ�်

ဘရုား။ 

 ထိုကျေမး#နွး်အကြေ��ွက်ျေ!" �ားရန် သံယ�ုပ်ါဠစိာအကြေပုမ်�ားနငှ့် !မနမ်ာ!ပနစ်ာမ�ား�ို 0ညး်ကျေ�ာငး်၊ ထိုပါဠ�ိိ့ု၏အကြေ"ငွ့်

အကြေဋ္ဌ�ထာ, ဋ�ီာစာအကြေပုမ်�ား�ို0ညး်ကျေ�ာငး်၊ ဝသုိဒ္ိဓမဂအ်ကြေဋ္ဌ�ထာပါဠနိငှ့် !မနမ်ာ!ပန ်ယငး်ဋ�ီာနငှ့် နဿိယမ�ား

�ို0ညး်ကျေ�ာငး်  �ည့်ရှု!#ငး်!"င့် အကြေ#�နိက်ျေ�ာ်ကျေ�ာ် �ာကျေအကြောင် �ာဝနက်ျေ0း#ဲ့ပါသည။် 

စ�္ခ ,  ကျေသာ�,  ဃာန,  ဇဝိာှ,  �ာယ,  မန-  စကျေသာ ရပု်,  နာမ�်ိ့ု�ို  (မမြမဆဲငး်ရဲ  အကြေစိုးမရ)ဟု ယုံ �ည၍်

ကျေသာ�ာပ�္ိတမဂ"်ို0က်ျေရာ�က်ျေသာသူ�ို  ‘သဒ္ဓါနသုာရ္ီထယုံ �ညမ်ှုသ့ုိ  အကြေစဉ0်ို�က်ျေသာသူ’  ဟု  ဆို0ိုပါသည။်  ထို

သဒ္ဓါနသုာရပီဂု္ိုဂ 0်ဟာ  ငရဲ,  �ရိစ္ဆာန်,  မြပိ�္တာဘုံမ�ားသ့ုိ  မကျေရာ�န်ိုငဟူ်၍0ညး်ကျေ�ာငး်၊  ကျေသာ�ာပ�္ိတ"ို0သုိ့်



မကျေရာ�ဘ်ဲ ကျေသ!#ငး်မ!"စန်ိုငဟူ်၍ 0ညး်ကျေ�ာငး် ဤသ့ုိစသည!်"င့် ထိုသံယ�ုပ်ါဠိ,  အကြေဋ္ဌ�ထာ�ိ့ု၌ !ပထားကျေသာ

ကျေ �ာင့် ကျေသာ�ာပ�္ိတမဂ်သ့ုိ ကျေရာ�ဆ်ပဲဂု္ိုဂ 0ဟု် မ�ှယ်ရူပါသည။် 

ထိုသ့ုိ ကျေသာ�ာပ�္ိတမဂက်ျေရာ�ဆ်ပဲဂု္ိဂု0ဟု် ယသူင့်!#ငး်၏အကြေကျေ �ာငး်မာှ သံယ�ု် အကြေဋ္ဌ�ထာ၊ ��ယိအကြေပု်  (နာှ-

၂၆၆)  ၌ ‘�ကျေ�ာ မဒု�ုရာနိ  သဒ္ဓါနသုာရမိဂ္ိဂန္ဒြနTိယာနိ  နာမ ကျေဟာန္ိတ’-  စသညန်ငှ့်  ဝသုိဒ္ိဓမဂအ်ကြေဋ္ဌ�ထာ၊ ဒ�ုယိ

အကြေပု် (နာှ-၂၉၇၊ စာပိုဒန်ပံါ�် ၇၇၂)-စသည၌် ‘ကျေသာ ကျေသာ�ာပ�္ိတမဂ္ဂ�္ခကျေဏ သဒ္ဓါနသုာရီ ကျေဟာ�’ိ- စသည!်"

င့် "ငွ့်!ပထားကျေသာကျေ �ာင့်ပင�်ညး်။ 

 ဓမ္မာနသုာရပီဂု္ိုဂ 0မ်ာှ0ညး် စ�္ခ  ကျေသာ�-စသည�်ို အကြေနစိ္စ-စသည!်"င့် အကြေထးူ သိကျေသာပညာ!"င့် ကျေသာ�ာပ�္ိတ

မဂသ့ုိ်  ကျေရာ�က်ျေနကျေသာပဂု္ိုဂ 0!်"စက်ျေ �ာငး်သိမ�ှရ်န်  ထငရ်ာှးပါသည။် ထိုဓမ္မာနသုာရပီဂု္ိုဂ 0�် သဒ္ဓါနသုာရပီဂု္ိုဂ 0်

ထ�ထ်းူ!မ�က်ျေ �ာငး် ပါဠိ, အကြေဋ္ဌ�ထာမ�ား၌ ထငရ်ာှးပါသည။် 

သ့ုိ!"စ၍် အကြေနစိ္စ-  စသည�်ို ဉာဏထ်းူ!"င့်သိသူ�ို ဓမ္မနသုာရဟူီ၍0ညး်ကျေ�ာငး်၊  အကြေနစိ္စစသည�်ို ဉာဏထ်းူ!"င့်မ

သိဘဲ  ယုံ �ညမ်ှုသဒ္ဓါ!"င့်  ဝပိဿနာဉာဏ�်ို  !"စက်ျေစ 0��်  ကျေသာ�ာပ�္ိတမဂသိ်ု့ကျေရာ�က်ျေသာသူ�ို  သဒ္ဓါနသုာရီ

ဟူ၍0ညး်ကျေ�ာငး် မ�ှယ်ူ  သင့်ပါသည။် ထိုသဒ္ဓါနသုာရပီဂု္ိုဂ 0်သည် ဓမ္မာနသုာရပီဂု္ိဂု0က်ျေအကြော�် ယ�ုည်ံ့ကျေ �ာငး်

�ို သံယ�ုပ်ါဠကိျေ�ာ်၊ ��ယိ�ွဲ  (နာှ-၁၇၆)၌ ‘�ကျေ�ာ မဒု�ုကျေရဟိ ကျေသာ�ာပကျေနYာ ကျေဟာ�ိ,  �ကျေ�ာ မဒုု

�ကျေရဟိ  ဓမ္မာနသုာရီ  ကျေဟာ�ိ,  �ကျေ�ာ  မဒု�ုကျေရဟိ  သဒ္ဓ္ထါနသုာရီ  ကျေဟာ�’ိ-  စသည!်"င့်  ကျေ"ာ်!ပထားကျေသာ

ပါဠကိျေ�ာ်အကြေရ မ�ှယ်သူင့်ပါသည။် 

အကြေရငှက်ျေသာဘန၊ မဟာစညဆ်ရာကျေ�ာ်။ 

(ကျေညာင�်နမ်ိုးဣနT �င!်ပသည။်) 

ဝသုိဒ္ိဓမဂ!်မနမ်ာ!ပန် (စ��ု္ထ�ွဲ) မ ှကျေ�ာ�န်�ု#်��်

၇၇၁။ “#နုစမ်�ို းကျေသာ အကြေရယိာပဂု္ိုဂ 0်�ိ့ု�ို #ွဲ!#မး်ကျေဝဘနရ်န် အကြေကျေ �ာငး်!"စ၏်”ဟု ဆုိ#ဲ့ကျေသာစ�ား၌ 

(၁) သဒ္ဓါနသုာရပီဂု္ိဂု0၊် 

(၂) သဒ္ဓါဝမိ�ု္တပဂု္ိုဂ 0၊် 

(၃) �ာယ သ�္ိခပဂု္ိုဂ 0၊်

(၄) ဥဘကျေ�ာဘာဂဝမိ�ု္တပဂု္ိဂု0၊် 

(၅) ဓမ္မာနသုာရပီဂု္ိုဂ 0၊် 

(၆) ဒဋိ္ဌပိ္ပ�္တပဂု္ိဂု0၊် 

(၇) ပညာဝမိ�ု္တပဂု္ိုဂ 0်ဟူကျေသာ ဤ#နုစပ်ါး�ိ့ုသည် #နုစမ်�ို းကျေသာ အကြေရယိာပဂု္ိုဂ 0�်ိ့ုမည�်နု၏်။ ထို#နုစမ်�ို းကျေသာ



အကြေရယိာပဂု္ိုဂ 0�်ို့�ို #ွဲ!#မး် ကျေဝဘနရ်န ်ဤသ#bါရကုျေပ�္ခာဉာဏသ်ည် အကြေကျေ �ာငး်!"စက်ျေပ၏။ 

၇၇၂။  #�ဲ့၍!ပရ01င်  အကြေ �ငပ်ဂု္ိုဂ 0သ်ည်  မမြမကဲျေသာအကြေ!#ငး်အကြေရာအကြေား!"င့်  န0ှုံးသွငး်သည်  !"စ၍်  ယုံ �ညဆ်ုံး!"�်

!#ငး်၊ အကြေဓကိျေမာ�္ခအကြေ!"စမ်�ား0��် 0နွ�်ကဲျေသာသဒ္ိဓကျေန္ဒြနT �ိုရ၏၊ ထိုပဂု္ိုဂ 0သ်ည် ကျေသာ�ာပ�္ိတမဂ#်ဏ၌ (ယုံ �ည်

မှုသဒ္ဓါသ့ုိ အကြေစဉ0်ို�် ကျေသာ) သဒ္ဓါနသုာရပိဂု္ိုဂ 0် မည၏်၊ ကြွ�ငး်ကျေသာ မဂ"်ို0#်ဏ #နုစဌ်ာန�ိ့ု၌ (ယုံ �ညမ်ှုသဒ္ဓါ

!"င့်0�ွက်ျေ!မာ�က်ျေသာ) သဒ္ဓါဝမိ�ု္တပဂု္ိုဂ 0် မည၏်။ 

၇၇၃။ အကြေ �ငပ်ဂု္ိုဂ 0သ်ည�်ား ဆငး်ရဲ  အကြေ!#ငး်အကြေရာအကြေား!"င့်  န0ှုံးသွငး်သည!်"စ၍် မြငမိး်ကျေအကြေး!#ငး်-ပဿဒ္ိဓအကြေ!"စ်

မ�ား0��် 0နွ�်ကဲျေသာသမာဓကိျေန္ဒြနT�ို ရ၏၊ ထိုပဂု္ိုဂ 0် သည် အကြေ0ုံးစုံကျေသာ မဂ"်ို0#်ဏ ရစှဌ်ာန�ိ့ု၌ (နာမ�ာယ!"

င့်မ��က်ျေမာှ�် !ပုကျေသာ) �ာယသ�္ိခပဂု္ိုဂ 0် မည၏်။ အကြေရပူဈာန�်ို ကျေရာ�မ်ြပးီ၍ အကြေရဟ�္တ"ို0သ့ုိ် ကျေရာ�ပ်ါမ�ူား

(ထိုပဂု္ိုဂ 0သ်ည် နစှပ်ါးကျေသာအကြေ"ိ့ု!"င့် 0�ွက်ျေ!မာ�က်ျေသာ) ဥဘကျေ�ာဘာဂဝမိ�ု္တပဂု္ိုဂ 0် မည၏်။ 

၇၇၄။  အကြေ �ငပ်ဂု္ိုဂ 0သ်ည�်ား  အကြေန�္တအကြေ!#ငး်အကြေရာအကြေား!"င့်  န0ှုံးသွငး်သည!်"စ၍်  ဉာဏပ်ညာ  အကြေ!"စမ်�ား0��်

0နွ�်ကဲျေသာပညကိျေန္ဒြနT�ိုရ၏၊  ထိုပဂု္ိုဂ 0သ်ည်  ကျေသာ�ာပ�္ိတမဂ#်ဏ၌  (ပညာသ့ုိ  အကြေစဉ0်ို�က်ျေသာ)  ဓမ္မာနသုာရီ

ပဂု္ိုဂ 0မ်ည၏်။ (အကြေ0ယပ်ိုငး်"ို0မ်ဂ်) ကျေ!#ာ�#်��က်ျေသာ ဌာန�ိ့ု၌ (နဗိ္ဗာန�်ို !မငသ်ည၏်အကြေဆုံး အကြေ!#ားမဲ့၌ကျေရာ�်

ကျေသာ) ဒဋိ္ဌပိ္ပ�္တပဂု္ိဂု0် မည၏်။ အကြေရဟ�္တ"ို0#်ဏ၌ (ပညာ!"င့် 0�ွက်ျေ!မာ�က်ျေသာ) ပညာဝမိ�ု္တပဂု္ိုဂ 0် မည၏်။ 

၇၇၅။ မနှက်ျေပ၏ “မမြမကဲျေသာအကြေ!#ငး်အကြေရာအကြေား!"င့် န0ှုံးသွငး်ကျေသာသူအကြေား သဒ္ိဓကျေန္ဒြနTသည် 0နွ�်၏ဲ။ သဒ္ိဓကျေန္ဒြနT0နွ�်ဲ

ကျေသာကျေ �ာင့် ကျေသာ�ာပ�္ိတမဂ�်ို ရ၏၊ ထိ့ုကျေ �ာင့် သဒ္ဓါနဿုာရပီဂု္ိဂု0ဟု်ဆိုအကြေပ၏်” ဟူကျေသာ စ�ား�ို၎ငး်၊ ထိုမှ

�ပါး  “မမြမကဲျေသာ  အကြေ!#ငး်အကြေရာအကြေား!"င့်  န0ှုံးသွငး်ကျေသာသူအကြေား  သဒ္ိဓကျေန္ဒြနT သည0်နွ�်၏ဲ၊  သဒ္ိဓကျေန္ဒြနT0နွ�်ကဲျေသာ

ကျေ �ာင့် ကျေသာ�ာပ�္ိတ"ို0�်ို မ��က်ျေမာှ�် !ပု  (အကြေပ်)၏၊ ထိ့ုကျေ �ာင့် သဒ္ဓါဝမိ�ု္တပဂု္ိဂု0ဟု် ဆိုအကြေပ၏်” ဤသ့ုိ အကြေစ

ရှိကျေသာ စ�ား�ို၎ငး်၊ ကျေဟာကျေ�ာ်မူ (အကြေပ်)၏။ 

၇၇၆။ ထိုမ�ှပါး ကျေဟာထားကျေသးသညမ်ာှ0ည်း ကျေအကြော�ပ်ါအကြေ�ိုငး်ပင�်ညး်-”ယုံ �ည0်��် 0�ွက်ျေ!မာ�၏်၊ ထိ့ု

ကျေ �ာင့်  သဒ္ဓါဝမိ�ု္တမည၏်၊  ကျေ�ွ့ထရိကျေသာ အကြေရပူဈာန�်ိ့ု၏အကြေ!#ားမဲ့၌  မ��က်ျေမာှ�!်ပု၏၊ ထိ့ုကျေ �ာင့်  �ာယသ�္ိခ

မည၏်။ နဗိ္ဗာန�်ို  !မငသ်ည၏်အကြေ!#ားမဲ့၌ ကျေရာ�၏်၊ ထိ့ုကျေ �ာင့် ဒဋိ္ဌပိ္ပ�္တမည၏်။ ယုံ �ည0်��် 0�ွက်ျေ!မာ�၏်၊

ထိ့ုကျေ �ာင့် သဒ္ဓါဝမိ�ု္တမည၏်။ ဈာနအ်ကြေကျေ�ွ့�ို ကျေရးှဦးစာွ ကျေ�ွ့၏၊ ထိုမကှျေနာ�၌် #�ုပရ်ာနဗိ္ဗာန�်ိုမ��က်ျေမာှ�!်ပု၏၊

ထိ့ုကျေ �ာင့်  �ာယသ�္ိခ  မည၏်။  ‘သ#bါရ�ိ့ုသည်  ဆငး်ရ�ဲိ့ု�ညး်,  သ#bါရ�ိ့ု၏#�ုပ!်#ငး်သည်  #�မး်သာ

�ညး်’ဟု  ပညာ!"င့်  သိအကြေပ်  !မငအ်ကြေပ်  ထငရ်ာှးသိအကြေပ်  မ��က်ျေမာှ�!်ပုအကြေပ်  ကျေ�ွ့ထအိကြေပ၏်၊  ထိ့ုကျေ �ာင့်  ဒဋိ္ဌပိ္ပ�္တ

မည၏်”။ ဤ�ား ပါဠ။ိ 

၇၇၇။  ဆို#ဲ့မြပးီသညမ်ှ  �ပါးကျေသာကျေ0းပဒု�်ို့၌  ယုံ �ညမ်ှုသဒ္ဓါသ့ုိ  အကြေစဉ0်ို�၏်၊  �နညး်�ား  ယုံ �ညမ်ှု

သဒ္ဓါ�ရား!"င့်  (သစ္စာ�ိုသိ!#ငး်အကြေား) ကျေ0�ာ်စာွ သွား ��၏်၊ ထိ့ုကျေ �ာင့် သဒ္ဓါနသုာရီ မည၏်။ ထိ့ုအကြေ�ူ ပညာ



ဟုဆိုအကြေပက်ျေသာ �ရား သ့ုိ အကြေစဉ0်ို�၏်၊ �နညး်�ား ပညာဟူကျေသာ �ရား!"င့်ကျေ0�ာ်စာွ သွား��၏်၊ ထိ့ုကျေ �ာင့်

ဓမ္မာနသုာရမီည၏်။ အကြေရပူဈာနန်ငှ့် အကြေရယိာမဂဟူ်ကျေသာ နစှပ်ါးကျေသာ အကြေ"ိ့ု!"င့် 0�ွက်ျေ!မာ�၏်၊ ထိ့ုကျေ �ာင့် ဥဘကျေ�ာ

ဘာဂဝမိ�ု္တ မည၏်။  သိ0��်  0�ွက်ျေ!မာ�၏်၊  ထိ့ုကျေ �ာင့်  ပညာဝမိ�ု္တမည၏်ဟု  ဤသ့ုိသဒTါ၏  (!"စက်ျေပါ်0ာ

ကျေ �ာငး်) အကြေန��်ို သိအကြေပ၏်။ 

သမ္ပသာနဒီယသု�် �ရားကျေဆာငပ်ဒုမ်ှ ကျေ�ာ�န်�ု#်�� ်ပဂု္ိုဂ 0အ်ကြေ!ပားကျေဟာ!#ငး်။

 အကြေ!#ားဂဏု�်ား၊ #နုစပ်ါး၊ #ွဲ!#ားပဂု္ိုဂ 0!်မ�။် 

(၁) အကြေရပူဈာန၊် အကြေကျေ!##�ံာ၊ ရဟန္တာ၊နစှ!်"ာရပုန်ာမ0်�ွ။် ဥဘကျေ�ာဘာဂ-ဝမိ�ု္တ၊ ကျေ#ါ်ရ ထိုအကြေရငှ!်မ�။် 

(၂) အကြေ!#ားရဟန္တာ၊ အကြေမညမ်ာှ၊ ပညာဝမိ�ုမ်�ှ။် 

(၃) သဒ္ဓါ0နွ�်ာ၊ စ-မဂမ်ာှ၊ သဒ္ဓါနသုာရ။ီ 

(၄) ပညာ0နွ�်ာ၊ စ-မဂမ်ာှ၊ ဓမ္မာနသုာရ။ီ 

(၅) သဒ္ဓါ0နွ�်ာ၊ 0ယ ်၆-ဌာ၊ သဒ္ဓါဝမိ�ုမ်�ှ။် 

(၆) ပညာ0နွ�်ာ၊ 0ယ ်၆-ဌာ၊ မ�ှပ်ါ ဒဋိ္ဌပိ္ပ�။် 

(၇) အကြေရပူဈာန၊် အကြေကျေ!##�ံ၊ ၆-ဌာန၊ �ာယသ�္ိခမ�ှ။် ယငး်ထ�ပ်ို0နွ၊် ကျေဟာနိုငရ်န၊် ဧ�နမ်ရှိပါ။ ထိ့ုကျေ �ာင့်

ကျေဗာဓ၊ိ သာ0နွဘ်၊ိ မရှိဆုံး!"�ပ်ါ။ 


