
 

                            ဓမၼသင္တန္း အမွတ္စဥ္ {၁၆} 

ဒီေန႔ သင္တန္းသား (၁၆)ေယာက္ တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။ အမွတ္စဥ္ (၁၃)က ဘုန္းႀကီးေျပာခ့ဲပါတယ္၊ 

ရႈမွတ္သျဖင့္ ကိေလသာကင္းပုံကုိ ေနာက္္တပတ္ ေျပာမယ္လုိ႔၊ သုိ႔ေပမဲ့ အျခားေသာ 

အေၾကာင္းအရာေတြက ေပၚလာေတာ့ တရားက မဆက္ႏႈိင္ေသးပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ 

ဆက္ၾကတာေပါ့၊ ကိေလသာကင္းပံုမ်ား မေျပာမီ အနႏၱေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရား၏ 

ဓမၼလကၤာကုိ အားလံုး ပူေဇာ္လုိက္ၾကပါဦးလုိ႔ ဆရာေတာ္က ပဋိသႏၳာရ စကားကုိ ေျပာၿပီးေတာ့ 

ဓမၼသင္တန္းကုိ စပါတယ္။ 

“ျဖစ္တိုင္းမျပတ္ ရႈမွတ္ေနလွ်င္၊ ဘယ္ဟာကုိမွ ၿမဲတာမျမင္၊ ေလာဘ, ေဒါသ, ေမာဟ, ကင္းစင္၊ ထုိခါမွ 

ဒုကၡၿငိမ္းမည္ပင္” {မဟာစည္} 

အဓိပၸါယ္က ျဖစ္တိုင္းျဖစ္တုိင္း သတိကပ္လုိ႔ ရႈေနလ်ွင္၊ အရႈခံ အာရံုမွန္သမွ်သည္ ၿမဲတာတစ္ခုမွ မရွိ၊ 
ၿမဲတာဘာတစ္ခုမွ် မေတြ႔ေတာ့ဘူး မၿမဲတ့ဲ သေဘာေတြသာ ေတြ႔ရေတာ့တယ္လို႔ ဆုိလုိတာ။ 
ေနာက္ၿပီးေတာ့ မၿမဲျခင္း(အနိစၥ)သေဘာသည္ ဆင္းရဲျခင္း (ဒုကၡ) သေဘာျဖစ္သည္၊ ဆင္းရဲျခင္း(ဒုကၡ) 
သေဘာသည္ မလုိလားအပ္ပါပဲ ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ အလုိတုိင္း မျဖစ္ေသာ (အနတၱ) 
သေဘာျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ သေဘာက်သြားပါတယ္။ မၿမဲ၊ ဆင္းရဲ၊ အလုိအတုိင္း မျဖစ္တဲ့ သေဘာေတြ 
ဉာဏ္ထဲမွာ သက္၀င္လာတာနဲ႔အမွ် ထုိအရံုတ႔ိုကို လုိခ်င္မႈ ေလာဘ၊ ရြံမုန္းမႈ ေဒါသ၊ အမွန္မသိမႈ ေမာဟ-
တုိ႔သည္ ရႈမွတ္ခုိက္တုိင္းမွာ ေခါင္ထိပ္ကိေလသာ တရားေတြ ခ်ဳပ္ကြယ္ေနတဲ့အတြက္ ထုိအာရံုတုိ႔ကုိ မွီ၍ 
ဒုကၡမျဖစ္လာေတာ့ပဲ ဆင္းရဲ ၿငိမ္းသြားပါတယ္လုိ႔ မိန္႔ပါတယ္။  



 
သတၱ၀ါတုိ႔၏ စိတ္ကုိ ျခယ္လွယ္ၿပီး ဒုကၡေပးေနတာ ကိေလသာေတြပါပဲ။ အဲဒီ- ကိေလသာေတြက စိတ္ရဲ႕ 
အညစ္အေၾကး ေခၚတယ္၊ (၁၀)ပါးရိွပါတယ္၊ ေလာဘ, ေဒါသ, ေမာဟ, မာန, ဒိ႒ိ, ၀ိစိကိစၦာ, ထိန, ဥဒၵစၥ, 
အဟိရီက, အေနာတၱပၸ, ဆုိတဲ့ တရားေတြပါပဲ။ ေလာဘဆုိတာ လုိခ်င္ႏွစ္သက္တ့ဲသေဘာ၊ ေဒါသဆုိတာ 
စိတ္ဆုိး စိတ္ပ်က္တဲ့သေဘာ၊ ေမာဟဆုိတာ အမွန္ကုိ မသိပဲ အမွားကုိသိတ့ဲ သေဘာပါပဲ။ မၿမဲတာကုိ 
ၿမဲတ့ဲအေန စသည္ျဖင့္ အလြဲအမွားေတြကုိ  အဟုတ္ထင္ေနတာ သိေနတာဟာ ေမာဟပါပဲ။ လြယ္လြယ္ 
ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ မိရိုးဖလာအားျဖင့္ သိျမင္ထင္မွတ္ ေနတာေတြဟာ ေမာဟပါပဲ။ မာနဆုိတာကေတာ့ 
ျမန္မာစကားလုိ ျဖစ္ေနပါၿပီ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီးၿပီး ေထာင္လႊားတက္ၾကြတဲ့ သေဘာပါပဲ။ 
ဒိ႒ိဆိုတာက သကၠာယဒိ႒ိစတဲ့ အယူအမွားေတြပါပဲ။ ၀ိစိကိစၦာ ဆုိတာကေတာ့ ဘုရား တရား သံဃာ 
အက်င့္ သိကၡာႏွင့္စပ္ၿပီး  ယံုမွားမႈပါပဲ။ ထိန-ဆုိတာက ကုသုိလ္ေရးရာ၌ ထုိင္းမိႈင္းပ်င္းရိမႈပါပဲ။ ဥဒၵစၥ-
ဆုိတာက စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈပါပဲ။ အဟိရီက ဆိုတာက အကုသုိလ္ျပဳရမွာ မရွက္တ့ဲ သေဘာပါပဲ။ အေနာတၱပၸ 
ဆုိတာက အကုသုိလ္ျပဳရမွာ မေၾကာက္တ့ဲ သေဘာ၊ ဒီ(၁၀)ပါးကုိ စိတ္အညစ္အေၾကးလုိ႔ မွတ္ၾကပါ။ 
သူတပါး ေကာင္းစားခ်မ္းသာတာကုိ မလုိလား မနာလုိတဲ့ ဣႆာရယ္၊ မိမိဆိုင္ရာေတြကုိ သူတပါးနဲ႔ 
မစပ္ဆိုင္ေစလုိတဲ့ မစၦရိယေခၚတဲ့ ၀န္တုိ-တာရယ္၊ ျပဳမွား ေျပာမွားမိတာနဲ႔စပ္ၿပီး ေနာင္တ ပူပန္တဲ့ ကုကၠဳစၥ-
ရယ္၊ ဒါေတြကလဲ စိတ္ရဲ႕ အညစ္အေၾကးေတြပါပဲတ့ဲ။ 
 
ထုိကိေလသာေတြထဲမွာ ေမာဟဆုိတာက အသိရ အခက္ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ေလာဘ ေဒါသတုိ႔လုိ 
မသိလြယ္ဘူး။ မိရိုးဖလာ သိေနက်အတိုင္း ၿမဲတ့ဲအေနနဲ႔ ခ်မ္းသာတဲ့အေနနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတ့ဲ 
ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါ အေနနဲ႔ ထင္ျမင္သိမွတ္ေနတာကုိ ေမာဟလုိ႔ အ၀ိဇၨာလုိ႔ မသိၾကပဲ ရွိေနၾကတယ္။ ျမင္ဆဲ 
ၾကားဆဲ- စသည္မွာ မရႈမမွတ္ႏႈိင္လုိ႔ ရုပ္နာမ္ သေဘာတရားမွ်ပဲလို႔ မသိဘဲ ရိွေနတာကုိက ေမာဟအ၀ိဇၨာပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ- အ၀ိဇၨာကုိ ပယ္ႏႈိင္ေအာင္ ျမင္ဆဲ ၾကားဆဲ စသည္မွာ မျပတ္ရႈမွတ္ ေနရပါတယ္။ 
ေနာက္ၿပီး- ဒိ႒ိဆုိတာကလဲ အသိရ ခက္ခက္ပါပဲ။ အယူမွားေနသူေတြက သူတုိ႔အယူ သူတို႔အသိကို 
အမွန္ျမင္ အမွန္သိလုိ႔ ထင္ျမင္စြဲလမ္း ေနၾကပါတယ္။  သူတုိ႔စြဲလမ္းတ့ဲ တရားေတြကို ေဟာေျပာၿပီး 
၀ါဒျဖန္႔ေနၾကတာ အျမင္အသိပါပဲ လုိ႔ ေလာက ျဖစ္ေနပံုေတြကို ရွင္းျပေပးပါတယ္။  
 
ဒီေနရာမွာ အျမင္မွား အယူမွား မိစၦာဒိ႒ိ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တ့ဲ သမၼာဒိ႒ိကုိ သိနားလည္ထားဖုိ႔ 
အ႒ကထာမွာ လာတ့ဲအတုိင္း ေျပာျပေပးပါတယ္။   (၁) ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ။ (၂) စ်ာန သမၼာဒိ႒ိ။ (၃) 
၀ိပႆနာ သမၼာဒိ႒ိ။ (၄) မဂၢ သမၼာဒိ႒ိ။ (၅) ဖလ သမၼာဒိ႒ိ။ (၆) ပစၥေ၀ကၡဏာ သမၼာဒိ႒ိ-လို႔ 
ေျခာက္မ်ိဴးခြဲၿပီး ျပေပးထားပါတယ္။   
 
ပစၥေ၀ကၡဏာ သမၼာဒိ႒ိ ဆုိတာက မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ျဖင့္ နိဗၺာန္ကုိ ေတြ႔ျမင္ၿပီးတ့ဲ အခါမွာ ထုိမဂ္ဉာဏ္ 
ဖိုလ္ဉာဏ္ကို ျပန္လွည့္ၿပီး ဆင္ျခင္တဲ့ အသိဉာဏ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အထူး အားထုတ္ေနစရာ မလုိပဲ၊ 
မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ သူ႔အလုိလို ဆင္ျခင္ၿပီး ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဖလ သမၼာဒိ႒ိ ဆုိတာကလဲ 
မဂ္၏အက်ိဳးပါပဲ၊ မဂ္ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ သူ႔အလုိလုိ ၿပီးသြားတာပါပဲ၊ အထူးအားထုတ္ ယူစရာမလုိတ့ဲ 
ဉာဏ္ႏွစ္မ်ိဳးလုိ႔ မွတ္ၾကပါတ့ဲ။  
ေနာက္ၿပီး ဆရာေတာ္က သမၼာဒိ႒ိ ေလးမ်ိဳးကုိ ဆက္ၿပီး ရွင္းျပေပးထားပါတယ္.... 
 



ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ၊ စ်ာန သမၼာဒိ႒ိ၊ ၀ိပႆနာ သမၼာဒိ႒ိ၊ မဂၢ သမၼာဒိ႒ိ ဆုိတ့ဲ သမၼဒိ႒ိ 
ေလးပါးကိုေတာ့ မိမိသ႑ာန္မွာ ျဖစ္ပြားေစရန္ အားထုတ္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ 
ဆုိတာက  ကံ- ကံ၏အက်ိဳး ရွိတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ၿပီး သိျမင္တ့ဲ ဉာဏ္ကုိေခၚပါတယ္။ ဒီဉာဏ္ကေတာ့ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာဆုိလွ်င္ ျပည့္စုံသေလာက္ ရွိပါတယ္။ အရြယ္ရလာတာနဲ႔ တရားနာ 
ဗုဒၶစာေပေတြကုိ ဖတ္ရုံမွ်ျဖင့္ ခိုင္ၿမဲေနတတ္ပါတယ္။ ၀ိႆနာ အားထုတ္သလုိ ကုိယ္တုိင္ 
ေတြ႔သိရမွာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊   ယံုၾကည္မႈေရွ႕သြားရိွေသာ အသိဉာဏ္လုိ႔ ဆုိတ့ဲအတုိင္း 
ယံုၾကည္တဲ့သဒၶါ အရင္းခံၿပီး သိေနလွ်င္ ျပည့္စုံေတာ့တာပါပဲ။ 
 
ယခုေခတ္မွာ ကုိယ္တုိင္မေတြ႔ရလွ်င္ မယံုၾကည္ပါဘူးလုိ႔ ဆုိတဲ့သူေတြကုိ နဲနဲေတာ့ ေျပာခ်င္တယ္။ 
ေနရာတကာမွာ ကိုယ္ေတြ႔ေတြခ်ည္း မျဖစ္ႏႈိင္ပါဘူး။ ကုိယ္တုိင္- မေတြ႔ရေပမ့ဲ ယုံၾကည္သင့္တာကုိေတာ့ 
ယံုၾကည္ရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပဳရလွ်င္ အေနာက္ဥေရာပမွာ အဂၤလန္ႏႈိင္ငံဆုိတာ ရိွတယ္၊ ကမၻာမွာ 
အထင္ရွားဆံုး ႏႈိင္ငံတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာလွ်င္ ကိုယ္မေရာက္ဖူးတာနဲ႔ မျမင္တာနဲ႔ လက္မခံလို႔ မယံုလုိ႔ 
မျဖစ္ေပဘူး၊ ေရာက္ဖူး သိဖူးတ့ဲသူေတြက သိတဲ့အတုိင္း နားလည္တဲ့အတုိင္း ေျပာၾကတာကုိ 
လက္ခံသင့္ရင္ လက္ခံရတယ္။ အဲဒါလုိပါပဲ အကုသုိလ္ကံက မေကာင္းက်ိဳးကုိေပးတယ္၊ ကုသုိလ္ကံက 
ေကာင္းက်ိဳးကုိေပးတယ္ ဆုိတာကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္တိုင္ သိျမင္ၿပီး ေဟာထားတာပဲ၊ ရဟႏၱာ 
အရွင္ျမတ္တုိ႔သည္လဲ ကုိယ္တုိုင္ေတြ႔ျမင္ၿပီး ေထာက္ခံေဟာၾကားထားတာပဲ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ယံုသင့္ပါတယ္။ 
ကံ- ကံ၏အက်ိဳးတရားကုိ ယံုၾကည္ၿပီး မေကာင္းမႈကို မျပဳပဲ ေရွာင္ၾကဥ္တ့ဲ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၊ ဒါနစေသာ 
ေကာင္းမႈကို ျပဳၾကတ့ဲ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ အပါယ္ဆင္းရဲတုိ႔မွလြတ္ၿပီး မိမိတုိ႔ အလုိရွိတ့ဲ လူခ်မ္းသာ 
နတ္ခ်မ္းသာ ေတြနဲ႔ျပည့္စုံလုိ႔ ေနၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိလဲ ရသြားၾကတာပါပဲတ့ဲ။   
 
ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ဒါေတြကုိ ကုိယ္ေတာ္တိုင္ သိၿပီးမွ သတၱ၀ါမ်ားလဲ မိမိလုိပင္ သိၾကပါေစဆုိတ့ဲ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သတၱ၀ါတုိ႔အား သနားေတာ္မူၿပီး ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မူလတန္း 
အလယ္တန္း အထက္တန္းနဲ႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြမွာ ပညာသင္ၾကားေပးၾကတ့ဲ ဆရာ-ဆရာမတုိ႔က 
သူတုိ႔တတ္တ့ဲ ပညာကုိ တပည့္တို႔အား သင္ျပေပးသလုိပါပဲ၊ တပည့္ေတြက ဆရာစကားကုိ 
ယံုၾကည္ရတယ္၊ တတ္သိလိမၼာေအာင္ သင္ၾကားေပးၾကတာပါလားလုိ႔ ဆရာ-ဆရာမမ်ားကုိ ေက်းဇူး 
တင္ဖြယ္ရာသာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုိပါပဲ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ငါတုိ႔အား အမွန္တရားေတြကုိသိၿပီး 
က်င့္သံုးႏႈိင္ေအာင္ ေဟာၾကားေပးခ့ဲ ပါေပတယ္လို႔ နားလည္ယံုၾကည္ လကၡံရမယ္၊ ဒီလုိ ယံုၾကည္ေနရံုမွ်ျဖင့္ 
မၿပီးေသးပါဘူး၊ လုိက္နာၿပီးေတာ့ က်င့္ဖုိ႔ရာလဲ လိုအပ္ပါသတဲ့။  
 
မက်န္းမမာ ျဖစ္လာတ့ဲအခါ ဆရာ၀န္ကုိ  အားကုိးၾကရတယ္ဆုိတာ  ဆရာ၀န္က ညႊန္ၾကာတ့ဲတုိင္း 
လုိက္နာၿပီးေတာ့ ေနထုိင္သြားလွ်င္ ျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ ေရာဂါေတြေပ်ာက္ၿပီး က်န္းမာခ်မ္းသာသြားလိမ့္မယ္လို႔ 
ယံုၾကည္ၿပီး အားကုိးရတာပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဆရာ၀န္ေပးတ့ဲေဆးကုိ စားသံုးရတယ္၊ တားျမစ္ထားတ့ဲ 
အရာေတြကိုလဲ ေရွာင္ရတယ္၊ ညႊန္ၾကားထားတ့ဲအတုိင္း ေနထုိင္ရတယ္၊  ဒီလုိသာ အခ်ိဳးတက် 
ေျပာတ့ဲအတုိင္း လုိက္နာလွ်င္ အနာနဲ႔ေဆး ေတြ႔ၿပီးေတာ့ ေရာဂါက ယူျပစ္သလုိ ေပ်ာက္သြားတာပဲ 
မဟုတ္ပါလား။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ တရားစစ္ တရားမွန္ေတြကုိ ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ 
လုိက္နာက်င့္သံုးသြားလွ်င္ သိသင့္သိထုိက္ တာေတြကုိ ကုိယ္တုိင္သိခြင့္ရ နားလည္ခြင့္ရရိွၿပီး  ေရွးဦးစြာ 
အေျခခံအေနနဲ႔ ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးတရားကုိ ယံုၾကည္တ့ဲ (၁)ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ ခိုင္ခိုင္မာမာ 
ရသြားပါတယ္။  



 
ထုိ-သမၼာဒိ႒ိနဲ႔ ျပည့္စုံသူဟာ (၁) သတ္မႈ ခုိးမႈ၊ မေတာ္-မတရားမႈ စေသာ မေကာင္းမႈမ်ားမွ 
ၾကဥ္ေရွာင္တယ္။ (၂) လိမ္လည္ေျပာဆုိမႈ စေသာ မေကာင္းမႈမ်ားမွလဲ ၾကဥ္ေရွာင္တယ္။ (၃) မတရား 
စီးပြားရွာေဖြမႈတုိ႔မွလဲ ၾကဥ္ေရွာင္တယ္။ ဒီလုိ ၾကဥ္ေရွာင္ႏႈိင္ခဲ့လွ်င္ သီလနဲ႔ျပည့္စုံလုိ႔ သီလ၀ိသုဒၶိ 
ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိရပါတယ္။ သီလ၀ိသုဒၶိနဲ႔ ျပည့္စံုသူသည္ သမာဓိ ပညာတုိ႔၏ ေျခခံျဖစ္တဲ့ သမၼာ၀ါစာ- 
သမၼာကမၼ ႏ-ၱ သမၼာအာဇီ၀- သီလမဂၢင္သံုးပါး လံုး၀ ျပည့္စုံသြားၿပီလို႔ မွတ္ၾကပါလုိ႔ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိ 
ျပေပးပါတယ္။ 
 
သီလမဂၢင္- ျပည့္စုံၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကမၼ႒ာန္း(၄၀)ထဲက တစ္ခုခုေသာ ပထ၀ီ-ကသုိဏ္းစေသာ 
အာရံုျဖစ္ျဖစ္၊ အာနာပါနျဖစ္ျဖစ္၊ ဆံပင္ ေမြးညွင္း အစရွိတ့ဲ (၃၂)ေကာ႒ာသ-ကုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ခုခုကို 
စူးစုိက္ၿပီး စ်ာန္ရေအာင္ အားထုတ္ႏႈိင္ခဲ့လွ်င္ ထုိ-စ်ာန္-သမာဓိနဲ႔ ယွဥ္တြဲၿပီးျဖစ္တဲ့ အသိပညာသည္ 
(၂)စ်ာန-သမၼဒိ႒ိပါပဲ။ ထို-စ်ာန္သမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံလွ်င္ နီ၀ရဏကင္းၿပီး စိတ္စင္ၾကယ္မႈ စိတၱ၀ိသုဒၶိ 
ျပည့္စံုတယ္လုိ႔ ဆုိရပါတယ္။ ၀ိပႆနာ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္ပြားေစဖုိ႔ အေျခခံ မူလတရားေတြ လုံေလာက္သြားၿပီး 
မူလမဂၢင္ ျပည့္စုံတယ္လုိ႔ ဆုိရပါတယ္။  
 
(၃)၀ိပႆနာ သမၼာဒိ႒ိဆိုတာ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ အျခင္းအရာတုိ႔ျဖင့္ ကုိယ္တုိင္ေတြ႔ ရႈသိၿပီးျဖစ္တ့ဲ 
၀ိပႆနာဉာဏ္ပါပဲ။ (၄) ျဖစ္တ့ဲ မဂၢသမၼာဒိ႒ိျဖစ္ဖို႔ရာ ၀ိပႆနာမဂၢင္ကုိ မျပတ္ ျဖစ္ပြားေစရပါတယ္။ 
၀ိပႆနာမဂၢင္ ျဖစ္ပြားေစတယ္ဆိုတာ ေပၚလာသမွ် ရုပ္နာမ္အားလံုးကုိ သတိနဲ႔ မျပတ္ေအာင္ 
ေၾကာင့္ၾကျပဳ အားထုတ္ေနတာပါပဲ။  ထုိ ၀ိပႆနာဉာဏ္ ရင့္သန္လာတ့ဲအခါ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီး 
အရိယာ မဂ္ဉာဏ္ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါက (၄)မဂၢသမၼာဒိ႒ိလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀ိပႆနာ သမၼာဒိ႒ိိကုိ 
မဂၢသမၼာဒိ႒ိ၏ ေရွ႕အဖိ႔ုက ျဖစ္ပြားေစရတ့ဲအတြက္ အရိယာမဂ္၏ ေရွ႕သြားျဖစ္ေသာ ပုဗၺဘာဂမဂ္လုိ႔ 
ဆုိရပါတယ္။ ယခုေျပာခ့ဲတာေတြက သမၼာဒိ႒ိ (၆)ပါး အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ပံုပါပဲလုိ႔ ရွင္းေပးၿပီးေတာ့ သင္တန္းကုိ 
ရပ္နားလုိ႔။ 
 
နိဗၺာန္ကို လုိခ်င္တ့ဲသူသည္ အေျခခံ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိရယ္၊ သမၼာကမၼ ႏၱ၊ သမၼာအာဇီ၀၊ 
သမၼာ၀ါယမ-ဆုိတဲ့ သီလမဂၢင္သံုးပါးရယ္၊ စ်ာနသမၼာဒိ႒ိရယ္- ဒီ မူလမဂၢင္မ်ား ေရွးဦးစြာ ျပည့္စုံလို႔ 
ထားရမယ္။ အဲဒီေနာက္ ၀ိပႆနာမဂၢင္ေခၚတဲ့ ပုဗၺဘာဂ-မဂၢင္ကို ျဖစ္ေစရမယ္။ ထုိ-မဂၢင္(၂)ပါး 
ျပည့္စံုပါလွ်င္ အရိယာမဂၢင္ျဖစ္လုိ႔ နိဗၺာန္ကုိရ၊ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ ျပဳႏႈိင္ပါတယ္ဆုိတာကုိ  ဒီကေန႔ 
ပို႔ခ်ေပးလုိက္ပါတယ္။ ကဲ လကၤာဆုိၿပီး သိမ္းၾကရေအာင္တဲ့ ........ 
 
                          မူလ, ပုဗၺ, အရိယ, သံုး၀မဂၢင္ျမတ္၊ ျဖစ္ပြားေစလွ်င္ ဤမဂၢင္၊ ေျပး၀င္နိဗၺာန္ဓာတ္။    
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