
    
    
    
    

အရွင္ဣႏၵာအရွင္ဣႏၵာအရွင္ဣႏၵာအရွင္ဣႏၵာ၀၀၀၀ုဓာဘိုဓာဘိုဓာဘိုဓာဘိ၀၀၀၀ံသံသံသံသ    

((((ကကကကမၼမၼမၼမၼ႒ာနာစရိယ႒ာနာစရိယ႒ာနာစရိယ႒ာနာစရိယ))))    

မုိးကုတ္မုိးကုတ္မုိးကုတ္မုိးကုတ္၀၀၀၀ိပိပိပိပႆႆႆႆနာနာနာနာ    ေဇတေဇတေဇတေဇတ၀၀၀၀န္ေက်ာင္းတုိက္န္ေက်ာင္းတုိက္န္ေက်ာင္းတုိက္န္ေက်ာင္းတုိက္    

ထူးႀကီးၿမိဳ႕ထူးႀကီးၿမိဳ႕ထူးႀကီးၿမိဳ႕ထူးႀကီးၿမိဳ႕    

ေရးသားျပဳစုအပ္ေသာေရးသားျပဳစုအပ္ေသာေရးသားျပဳစုအပ္ေသာေရးသားျပဳစုအပ္ေသာ        

    
    

ေေေေယာဂီအသစ္မ်ားအတြက္ယာဂီအသစ္မ်ားအတြက္ယာဂီအသစ္မ်ားအတြက္ယာဂီအသစ္မ်ားအတြက္    
    

ဉာတပရိညာအေျခခံမ်ားဉာတပရိညာအေျခခံမ်ားဉာတပရိညာအေျခခံမ်ားဉာတပရိညာအေျခခံမ်ား    
    

 
((((ပညာဒီပ စီစဥ္ပူေဇာ္ပါသည္။ပညာဒီပ စီစဥ္ပူေဇာ္ပါသည္။ပညာဒီပ စီစဥ္ပူေဇာ္ပါသည္။ပညာဒီပ စီစဥ္ပူေဇာ္ပါသည္။))))    

 

    
    သာသနာသာသနာသာသနာသာသနာ====၂၅၅၂၅၅၂၅၅၂၅၅၅၅၅၅။။။။                                                            ေေေေကာဇာကာဇာကာဇာကာဇာ====၁၃၇၁၃၇၁၃၇၁၃၇၃၃၃၃။။။။                                                            ခရစ္ခရစ္ခရစ္ခရစ္====၂၀၁၂၀၁၂၀၁၂၀၁၁၁၁၁    

    



ေေေေယာဂီအသစ္မ်ားအတြက္ယာဂီအသစ္မ်ားအတြက္ယာဂီအသစ္မ်ားအတြက္ယာဂီအသစ္မ်ားအတြက္    ဉာတပရိညာဉာတပရိညာဉာတပရိညာဉာတပရိညာ    အေျခခံမ်ားအေျခခံမ်ားအေျခခံမ်ားအေျခခံမ်ား    
        

                                                မာတိကာမာတိကာမာတိကာမာတိကာ    
    

စဥ္                                         အေၾကာင္းအရာ           စဥ္                                         အေၾကာင္းအရာ           စဥ္                                         အေၾကာင္းအရာ           စဥ္                                         အေၾကာင္းအရာ                                                                                                                               စာမ်က္ႏွာစာမ်က္ႏွာစာမ်က္ႏွာစာမ်က္ႏွာ    

   
 ၁။   တရားအားမထုတ္မ ီျပဳလုပ္ရန ္ပုဗၺကိစၥ(၅)ပါး  ၁ 

၂။   ကမၼ႒ာန္းေတာင္းရန ္   ၁ 

၃။   ရတနာျမတ္သုံးပါးတုိ႕အား ပူေဇာ္ရန ္ ၂    
၄။   တရားအားထုတ္ပုံ အားထုတ္နည္း ၂ 

၅။   ၀ိပႆနာယာနိက ၂ 

၆။   သိပံုသိနည္း  ၂ 

၇။   ႐ွဳပြားရမည္ ၃ 

၈။   အသိမွာ လမ္းဆုံးရမည္ ၃ 

၉။   စိတၱာႏုပႆနာ ႐ွဳပြားနည္း ၄ 

၁၀။   ဒြါရေျခာက္ေပါက္က ေစာင့္ဖမ္းပါ ၄ 

၁၁။   ႐ွဳပြားပုံ ႐ွဳပြားနည္း ၄ 

၁၂။   စိတၱာႏုပႆနာသုိ႕ေျပာင္းပုံ ၄ 

၁၃။   ဒီလုိ ႐ွဳပါ ၅ 

၁၄။ စိတၱာႏုပႆနာ  ၅ 

၁၅။   သတိပ႒ာနဘာ၀နာ ၅ 

၁၆။ လြတ္ေအာင္႐ွဳပြားနည္း  ၆ 

၁၇။ မဂၢင္(၅)ပါး  ၆ 

၁၈။ သတိပ႒ာနဘာ၀နာ ၆ 

၁၉။ စိတၱာႏုပႆနာ ႐ွဳပြားနည္း ၇ 

၂၀။ စိတၱာႏုပႆနာ ၀ိပႆနာ ၇ 

၂၁။ စိတၱာႏုပႆနာကုိ ဥပမာျဖင့္ ျပျခင္း ၈ 

၂၂။ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္  ၈ 

၂၃။ ပညာပါလာမည္  ၈  

၂၄။ မဂၢင္(၅)ပါး  ၈  

၂၅။ ခႏၶာအေၾကာင္း သိသည္ ၉ 

၂၆။   သမာဓိက ခ်ံဳ၊ ဉာဏ္က က်ား ၉ 

၂၇။ ပင့္ကူပမာ တရားရွာ ၉ 

၂၈။ အရွင္ အေသ  ၉ 

၂၉။ ဉာဏ္စဥ္မ်ား  ၁၀ 

  

က 



  

 

 ၃၀။ ၀ိပႆနာဉာဏ္ (၁၀)ပါး ၁၀ 

 ၃၁။ ဉာဏ္စဥ္ (၁၆)ပါး  ၁၁ 

 ၃၂။ ပရိညာ(၃)ပါး  ၁၁ 

 ၃၃။ ပရိညာႏွင့္ ဉာဏ္စဥ ္ ၁၂ 

 ၃၄။ ဒိ႒ိျဖဳတ္နည္း (၃)နည္း ၁၂ 

 ၃၅။ အစဥ္ကုိ မေက်ာ္ေစရပါ ၁၂ 

 ၃၆။ အေၾကာင္း အက်ိဳး ၁၂ 

 ၃၇။ ဒိ႒ိ သံုးမ်ိဳး  ၁၃ 

 ၃၈။ လကၤာမ်ား  ၁၃ 

 ၃၉။ ေရွ ့ေရးေမွ်ာ္ပါ၊ လက္ရွိျဖင့္ ေက်နပ္ မေနသင့္- တုိက္တြန္းျခင္း ၁၃ 

 ၄၀။ မွာတမ္းေတာ္လကၤာ ၁၃ 

 ၄၁။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ လည္ပု-ံျဖတ္ပု ံေဒသနာ ၁၄ 

 ၄၂။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ ဒိ႒ိျဖဳတ္ လကၤာ ၁၄ 

 ၄၃။  အသြယ္ရွစ္သြယ္ျပ လကၤာ  ၁၄ 

 ၄၄။ သစၥာေလးပါး လကၤာ ၁၄ 

 ၄၅။ ခႏၶာငါးပါး  ၁၄ 

 ၄၆။ အာယတန (၁၂)ပါး ၁၅ 

 ၄၇။ ဓာတ္ (၁၈)ပါး  ၁၅ 

 ၄၈။ ခႏၶာ၊ အာယတန၊ဓာတ္ ၁၅ 

  ၄၉။ သစၥာေလးပါး  ၁၅ 

  ၅၀။ ေလာကီမဂၢင္ (၅)ပါး ၁၆ 

  ၅၁။ ေလာကုတၱရာမဂၢင္ (၈)ပါး ၁၆ 

  ၅၂။ မဂၢင္ငါးပါး၊ မဂၢင္ရွစ္ပါး ၁၆ 

  ၅၃။ ၀ိပႆနာမဂ္  ၁၆ 

  ၅၄။ စိတၱာႏုပႆနာ ႐ွဳပြားနည္း ၁၆ 

  ၅၅။ ေ၀ဒနာႏုပႆနာ ႐ွဳပြားနည္း ၁၇ 

  ၅၆။ မွာထားခ်က္  ၁၇ 

  ၅၇။ ေ၀ဒနာမွတ္တမ္း  ၁၇ 

  ၅၈။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အႏုေလာမပါဠိ ၁၈ 

  ၅၉။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ပဋိေလာမပါဠိ ၁၈ 

  ၆၀။ ဒိ႒ိျဖဳတ္  ၁၈  

  ၆၁။ နည္းေလးပါးျဖင့္ ေ၀ဖန္ပု ံ ၁၈ 

   

 

 

ခ 



 

 

  ၆၂။ ဧကတၱနည္း  ၁၈ 

  ၆၃။ နာနတၱနည္း  ၁၉ 

  ၆၄။ အဗ်ာပါရနည္း  ၁၉ 

  ၆၅။  ဧ၀ံဓမၼတာနည္း  ၁၉ 

 ၆၆။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္ ဒိ႒ိျဖဳတ္နည္း ၁၉ 

 ၆၇။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အရ ဒိ႒ိျဖဳတ္ ၁၉ 

 ၆၈။ တစ္နည္း - ဒိ႒ိျဖဳတ္နည္း ၂၀ 

 ၆၉။  မူလႏွစ္ျဖာ လကၤာ ရွင္းတမ္း ၂၀ 

 ၇၀။ ၀ိပႆနာ ႐ွဳပုံ႐ွဳနည္း ၂၁ 

 ၇၁။ အေသကုိ အရွင္န ဲ့ ၾကည့္တာ ၀ိပႆနာ ၂၁ 

 ၇၂။ ၀ိပႆနာညစ္ညဴးေၾကာင္းတရား ဆယ္ပါး ၂၁ 

 ၇၃။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အဆံုးအမမ်ား ၂၂ 

 ၇၄။ အႏၶႏွင့္ ကလ်ာဏ ၂၂ 

 ၇၅။ စူဠေသာတာပန္  ၂၂ 

 ၇၆။ မဟာေသာတာပန္ ၂၂ 

 ၇၇။  အၾကည္ဓာတ္(၆)ပါး ၀ိညာဏဓာတ္(၆)ပါး အေျခခံထား၍ ေမတၱာဘာ၀နာ ပြားမ်ားပံု ၂၃ 

 ၇၈။ ေနာက္ဆက္တြဲ  ၂၃ 

 ၇၉။ စက္ရဟတ္ ျပတ္္ကိန္း ၂၃ 

 ၈၀။ အ၀ိဇၨာ၏ အေၾကာင္း ၂၄ 

 ၈၁။ အာသ၀တုိ ့၏ အေၾကာင္း ၂၅ 

 ၈၂။ အ၀ိဇၨာကုိ အစထား၍ ေဟာရျခင္း အေၾကာင္း ၂၅  

 ၈၃။ နည္းေလးပါးျဖင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စက္ရဟတ္ကုိ ဆင္ျခင္ပု ံ ၂၅ 

  ၈၄။ ဧကတၱနည္း  ၂၆ 

  ၈၅။ နာနတၱနည္း  ၂၆ 

  ၈၆။ အဗ်ာပါရနည္း  ၂၆ 

 ၈၇။  ဧ၀ံဓမၼတာနည္း  ၂၆ 

 ၈၈။  နိဂံုး  ၂၇ 

 ၈၉။  စီစဥ္သူ၏ တုိက္တြန္းခ်က္  ၂၇ 

 

 

 

    
 
 

ဂ 



နေမာ တႆ ဘဂနေမာ တႆ ဘဂနေမာ တႆ ဘဂနေမာ တႆ ဘဂ၀၀၀၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။    

    
    

တရားအားမထုတ္မီတရားအားမထုတ္မီတရားအားမထုတ္မီတရားအားမထုတ္မီ    ျျျျပဳလုပ္ရန္ပဳလုပ္ရန္ပဳလုပ္ရန္ပဳလုပ္ရန္    
ပုဗၺကိစၥပုဗၺကိစၥပုဗၺကိစၥပုဗၺကိစၥ((((၅၅၅၅))))ပါးပါးပါးပါး    

 

ခႏၶာကုိယ္ကုိ ျမတ္စြာခႏၶာကုိယ္ကုိ ျမတ္စြာခႏၶာကုိယ္ကုိ ျမတ္စြာခႏၶာကုိယ္ကုိ ျမတ္စြာဘုရားအား လွဴဒါန္းရန္ဘုရားအား လွဴဒါန္းရန္ဘုရားအား လွဴဒါန္းရန္ဘုရားအား လွဴဒါန္းရန္    
 တပည့္ေတာ္တုိ႕၏ ခႏၶာငါးပါး၊ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးကုိ ျမတ္စြာဘုရားအား လွဴဒါန္းပါ၏ အရွင္ဘုရား။ 

 

၀၀၀၀န္ခ်ေတာင္းပန္ န္ခ်ေတာင္းပန္ န္ခ်ေတာင္းပန္ န္ခ်ေတာင္းပန္     ကန္ေတာ့ရန္ကန္ေတာ့ရန္ကန္ေတာ့ရန္ကန္ေတာ့ရန္    
တပည့္ေတာ္တုိ႕သည္ မိုက္မ ဲ ေတြေ၀ခဲသ့ည့္အေလ်ာက္ ရတနာျမတ္သုံးပါးႏွင့္တကြ မိဘ ဆရာ ပုဂ္ၢိဳလ္ 

သူျမတ္တုိ႕အား ကံသံုးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးျဖင့္ ျပစ္မွားမိခဲ့သည္ရွိေသာ္ ထုိအျပစ္တို႕ကုိ ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွာ 

ေတာင္းပန္၀န္ခ် ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။ 

 

ေမတေမတေမတေမတၱာၱာၱာၱာပြားရနပြားရနပြားရနပြားရန္ 
ကုိယ္ေစာင့္နတ္၊  အိမ္ေစာင့္နတ္၊  ေက်ာင္းေစာင့္နတ္၊  ဓမၼာ႐ံုေစာင့္နတ္၊  ရြာေစာင့္နတ္၊  ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္၊ 

သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္၊ ကမၻာေစာင့္နတ္မ်ားႏွင့္တကြ ရိွရွိသမွ် သတၱ၀ါဟူသမွ်တုိ႕သည္ အသက္ထက္ဆုံး ေဘး 

မသီ ရန္မခ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ 

 

အဓိ႒ာန္အဓိ႒ာန္အဓိ႒ာန္အဓိ႒ာန္    မေနာပဏီဓိမေနာပဏီဓိမေနာပဏီဓိမေနာပဏီဓိ    ဆုေတာင္းရန္ဆုေတာင္းရန္ဆုေတာင္းရန္ဆုေတာင္းရန္    
 ေရွးေရွးဘ၀၊ ယခုဘ၀ ျပဳျပဳသမွ် တပည့္ေတာ္တို႕၏ ဒါန၊ သီလ စေသာ ကုသုိလ္တုိ႕သည္ တပည့္ေတာ္တုိ႕ 

အလုိရိွအပ္ေသာ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကုိ ရျခင္းေရာက္ျခင္း အက်ိဳးငွာ လ်င္ျမန္စြာ ေက်းဇူးျပဳပါေစသတည္း။ 

 

ေသျခင္းကုိေသျခင္းကုိေသျခင္းကုိေသျခင္းကုိ    ဆင္ျခင္ရန္ဆင္ျခင္ရန္ဆင္ျခင္ရန္ဆင္ျခင္ရန္    
ငါသည္ မုခ်ေသရမည္။ အခ်ိန္ပိုင္းသာ လုိေတာ့သည္။ အေသမဦးခင္ ဉာဏ္ဦးေအာင ္အားထုတ္ပါေတာ့မည္ 

အရွင္ဘုရား။ 

ကမၼ႒ာန္းေတာင္းရန္ကမၼ႒ာန္းေတာင္းရန္ကမၼ႒ာန္းေတာင္းရန္ကမၼ႒ာန္းေတာင္းရန္    
ကမၼ႒ာနံ ေမ ဘေႏၲ ေဒထ။ သံသာရ၀႗ဒုကၡေတာ ေမာစနတၳာယ။ 

 

ဘေႏၲ=အရွင္ျမတ္တုိ႕ဘုရား၊ ေမ-အမွာကံ=တပည့္ေတာ္တုိ႕အား၊ သံသာရ၀႗ဒုကၡေတာ=သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲ 

မွ၊ ေမာစနတၳာယ=ထြက္ေျမာက္ပါရျခင္း အက်ိဳးငွာ၊ ကမၼ႒ာနံ=မဂဉ္ာဏ္ ဖိုလ္ေပါက္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အေကာင္း 

ဆုံး ျဖစ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းတရားကုိ၊ ေဒထ=က႐ုဏာထား ေပးသနားေတာ္မူပါကုန္အရွင္ဘုရား။ 

    

    

    

၁ 



ရတနာျရတနာျရတနာျရတနာျမတ္သုံးပါးတုိ႕အားမတ္သုံးပါးတုိ႕အားမတ္သုံးပါးတုိ႕အားမတ္သုံးပါးတုိ႕အား    ပူေဇာ္ရန္ပူေဇာ္ရန္ပူေဇာ္ရန္ပူေဇာ္ရန္    
ဣမာယ ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပတိၱယာ ဗုဒၶ ံပူေဇမ။ိ 

ဣမာယ ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပတိၱယာ ဓမၼ ံပူေဇမိ။ 

ဣမာယ ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပတိၱယာ သံဃံ ပူေဇမ။ိ 
 

o ဣမာယ ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပတိၱယာ = ေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား အေလ်ာ္ျဖစ္ေသာ ဤအက်င့္ျမတ္ ပဋိပတ္ျဖင့္၊  

ဗုဒၶ=ံ ျမတ္စြာဘုရားကုိ၊ ပူေဇမ=ိ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။ 

o ဣမာယ ဓမၼာႏုဓမၼ ပဋိပတိၱယာ=ေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား အေလ်ာ္ျဖစ္ေသာ ဤအက်င့္ျမတ္ ပဋိပတ္ျဖင့္၊ 

ဓမၼ=ံ တရားေတာ္ျမတ္ကို၊ ပူေဇမိ= ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။ 

o ဣမာယ ဓမၼာႏုဓမၼ ပဋိပတိၱယာ= ေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား အေလ်ာ္ျဖစ္ေသာ ဤအက်င့္ျမတ္ ပဋိပတ္ျဖင့္၊ 

သံဃံ= သံဃာေတာ္အေပါင္းကုိ၊ ပူေဇမ=ိ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။ 

 

တရားအားထုတ္ပုံတရားအားထုတ္ပုံတရားအားထုတ္ပုံတရားအားထုတ္ပုံ    အားထုတ္နည္းအားထုတ္နည္းအားထုတ္နည္းအားထုတ္နည္း    
 တင္ပလႅင္ေခြထုိင ္ က်ံဳ႕က်ံဳ႕ထိုင္ပါ၊ ေက်ာကိုဆန္႕ ခါးကုိဆန္႕၊ ေခါင္းကုိ မတ္မတ္ထား၊ လက္ဖ၀ါးႏွစ္ဖက္ 

တံေတာင္ဆစ္မ ွ ေကြး၊ ဘယ္ဘက္လက္ဖ၀ါးကုိ ျဖန္႕၍ တင္ပလႅင္ေခြေပၚ တင္၊ ညာဘက္လက္ဖ၀ါးကုိလည္း ျဖန္႕၊ 

ဘယ္ဘက္ လက္ဖ၀ါးေပၚ ျဖန္႕၍ ထပ္တင္၊ ကံမ်က္လုံးဟု ဆုိအပ္ေသာ မ်က္လုံးႏွစ္လုံးကုိ မိွတ္လုိက္ပါ။ အသက္ကုိ 

မွန္မွန ္ ႐ွဴလုိက္ပါ၊ ေျဖးေျဖးေလးေလး မွန္မွန္႐ွဴ။ အသက္ကုိ ေအာင့္မထားရ။ ႏွစ္ႀကိမ္သုံးႀကိမ္ခန္႕ ႐ွဴမိလွ်င ္ စိတ္က 

႐ွဴလုိက္တုိင္း သိေနလိမ့္မည္။ ထိုအခါတြင ္ မိမိစိတ္ကေလးကုိ ၀င္လာေသာေလ၊ ထြက္သြားေသာေလတို႕၏ ထိရာ၊ 

ႏွာသီးဖ်ားေနရာေလးကုိ စိတ္ျဖင္ ့ ၾကည့္ပါ၊ ၀င္ေလထိတုိင္း ထြက္ေလထိတုိင္း သိေပးေနပါ၊ အသက္ကုိ မွန္မွန ္႐ွဴပါ၊ 

မွန္မွန ္သိေပးေနပါ။ 

 ထုိအခါ မိမိစိတ္သည္ ၀င္ေလ၊ ထြက္ေလတုိ႕၏ ထိရာ ေနရာေလးကုိ သိေနေပလိမ္မ့ည္။ ထိုေနရာေလးေပၚ၌ 

ရွိၿပီး ထိတိုင္း သိေနေသာ ထုိအသိကုိ သမာဓိအသိ၊ ထုိစိတ္ကိ ု သမာဓိႏွင့္ ယွဥ္ေသာစိတ္-သမာဓိစိတ္ဟု ဆုိရေပ 

သည္။ ဤသမာဓိစိတ ္ ျဖစ္ေပၚေနေအာင္ ၀င္ေလ ထြက္ေလတုိ႕ျဖင့္ ထူေထာင္၍ရေသာ သမာဓိ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

အာနာပါနသမာဓိ ျဖစ္၏။ ထုိသမာဓိစိတ္ ျဖစ္ဖို႕ရန ္ သတိထား၍ ႐ွဳပြားရေသာေၾကာင့္လည္း အာနာပါနႆတိ 

ကမၼ႒ာန္းဟု ဆုိရေပသည္။ ထုိသမာဓိကုိ ပြားမ်ားေပးရေပသည္။ သမာဓိတည္ၾကည္လာသည့္အခါမွ မ်က္ေစ့၊ နား၊ 

ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကုိယ္၊ စိတ္ဟု ဆုိအပ္ေသာ ေျခာက္ဌာန၌ ေပၚလာေသာတရားတုိ႕ကုိ ဆက္လက္ ႐ွဳပြားရပါသည္။ 

ဤအပုိင္းကုိ သမာဓိ ထူေထာင္ရေသာ အပုိင္းဟု ဆုိရေပသည္။ 
 

၀၀၀၀ိပႆနာယာနိကိပႆနာယာနိကိပႆနာယာနိကိပႆနာယာနိက    
ဤကဲ့သုိ႕ ႏွာသီးဖ်ားအရပ္တြင္ ၀င္ေလ ထြက္ေလ ထိသြားေသာအခုိက္တြင ္ ၀ိပႆနာယာနိက ျဖစ္သည့္ 

အားေလ်ာ္စြာ ထိလုိက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ထိမွန္း သိရပါမည္။ 
 

သိပုံသိနည္းသိပုံသိနည္းသိပုံသိနည္းသိပုံသိနည္း    
သိဆုိသည္မွာလည္း ေအာက္ပါ အဂၤါ (၄)ရပ္ႏွင္ ့ကိုက္ညီရပါမည္။ 

(၁) ၾကည့္လည္း ၾကည့္ရမည္၊ 

(၂) ေတြ႕လည္း ေတြ႕ရမည္၊ 

 

၂ 



(၃) ျမင္လည္း ျမင္ရပါမည္၊ 

(၄) သိလည္း သိရပါမည္။ 

 ၾကည့္သည့္အခါတြင္ ႏွာသီးဖ်ားအရပ္တြင ္ ထိခ်က္ေပၚလုိက္သည္ႏွင္ ့ တစ္ၿပိဳင္နက္ ထိရာအရပ္ကိုသာ 

ေနာက္ သိစိတ္ျဖင့္ ၾကည့္ရပါမည္၊ ႀကိဳတင္၍လည္း မၾကည့္ရ၊ ေနာက္က်ၿပီးမွလည္း မၾကည့္ရ။ ခုထိလွ်င္ခုထိလွ်င္ခုထိလွ်င္ခုထိလွ်င္    ခုခုခုခုၾကည့္ၾကည့္ၾကည့္ၾကည့္။   

ခဏခ်င္းထိလွ်င္ခဏခ်င္းထိလွ်င္ခဏခ်င္းထိလွ်င္ခဏခ်င္းထိလွ်င္    ခဏခ်င္းခဏခ်င္းခဏခ်င္းခဏခ်င္း    ၾကည့္ၾကည့္ၾကည့္ၾကည့္ရပါမည္။ ေေေေတြ႕လည္းတြ႕လည္းတြ႕လည္းတြ႕လည္း    ေေေေတြ႕ရမည္တြ႕ရမည္တြ႕ရမည္တြ႕ရမည္ဆုိရာ၌ ျမင္၍ ေတြ႕ျခင္းကုိ ဆုိလုိေပသည္။ 

ေတြ႕ျခင္းသေဘာသည္ ဖႆသေဘာ ျဖစ္၏။ 

 ျျျျမင္လည္းမင္လည္းမင္လည္းမင္လည္း    ျျျျမင္ရမမင္ရမမင္ရမမင္ရမည္ည္ည္ည္ဟုဆုိရာ၌ ပကတိမ်က္ေစ့ျဖင့္ ျမင္ရသည္မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ စိတ္ႏွင္ ့ သိေနေသာ ျမင္ျခင္း 

မ်ိဳးသာ ျဖစ္သည္၊ သိျမင္သည္ဟူေသာ စကားအရ သိေသာျမင္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္၊ ဤသိေသာ ျမင္ျခင္းမ်ိဳးသည္ 

ပညာအရာ ျဖစ္သျဖင့္ ၀င္လာ၊ ထြက္သြားေသာ “ေလဓါတ္”၊ ႏွာသီးဖ်ားဟူေသာ “ကုိယ္အၾကည္”၊ ေလႏွင္ ့ ကုိယ္ 

အၾကည္ ေပါင္းဆုံမွဳေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ “ထိသည့္ နာမ္သေဘာ” ဤသုံးခုကုိ ျမင္ရပါမည္။ သိလည္းသိလည္းသိလည္းသိလည္း    သိရမည္သိရမည္သိရမည္သိရမည္ဟု 

ဆုိရာ၌ ၾကည့္၍ ေတြ႕ျမင္ၿပီးသည့္အခါ ေရွ႕သေဘာ ႏွစ္ခုကား “႐ုပ္႐ုပ္႐ုပ္႐ုပ္”တရား၊ ေနာက္သေဘာတခုက “နာမ္နာမ္နာမ္နာမ္”တရားဟု 

သိရပါမည္။  
    

႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳပြားပြားပြားပြားရမည္ရမည္ရမည္ရမည္    
 ဤကဲ့သုိ႕ ႏွာသီးဖ်ား အရပ္ကစ၍ သမာဓိကုိ ထူေထာင္ၿပီး၊ နာမ႐ူပပရိေစၦဒဉာဏ္အရ ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္ဟု 

သိလာသည့္အခါ တစ္ကုိယ္လုံးရွ ိ ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္တုိ႕၏ ျဖစ္ရာဌာန ေျခာက္ခုဟု ဆုိအပ္ေသာ မ်က္ေစ့၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ 

လွ်ာ၊ ကုိယ္၊ စိတ္ ဟူေသာ ေျခာက္ဌာနေပၚ၌ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ ေတြ႕ထိစရာ အာ႐ုံေျခာက္ပါး 

တရားတုိ႕က လာေရာက္ထိခိုက္သည့္ အခုိက္အတန္႕တြင္လည္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႐ုပ္ႏွင္ ့ နာမ္ကုိ ႐ုပ္မွန္း နာမ္မွန္း 

သိေအာင္ ႐ွဳရပါမည္။ 

 ႐ွဳရာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အဂၤါေလးခ်က္ႏွင္ ့ညီေအာင ္႐ွဳရမည္။ ဤက့ဲသုိ႕ ႏွာသီးဖ်ားအရပ္ကုိ အစထား၍ 

မ်က္ေစ့၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကုိယ္၊ စိတ္တုိ႕၌ ယခုျဖစ္ေပၚလာဆ ဲ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္ကုိ ႐ုပ္မွန္းနာမ္မွန္း သိေအာင္ အထပ္ထပ ္

႐ွဳေနျခင္းကုိ ပြားမ်ားသည္ဟ ုဆုိရေပသည္။ 

 

အသိမွာအသိမွာအသိမွာအသိမွာ    လမ္းဆုံးလမ္းဆုံးလမ္းဆုံးလမ္းဆုံးရမည္ရမည္ရမည္ရမည္    
 အထူးသျဖင့္ ၀ိပႆနာအလုပ ္ အားထုတ္ရာ၌ ၀ိပႆနာဟူသည္ သိေသာဉာဏ္ကုိ ဆိုလုိသျဖင့္ ႐ုပ္ကုိ 

႐ုပ္မွန္း၊ နာမ္ကုိ နာမ္မွန္း သိေသာ အသိမွာ လမ္းဆုံးမွသာလွ်င ္မွန္ကန္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ 

ေအာက္ပါအသိမ်ားတြင ္လမ္းဆုံးသည့္ တုိင္ေအာင္ ဆက္လက္ၿပီး ပြားမ်ားေပးရပါမည္။ 

(၁) ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္မွာ လမ္းဆုံးရမည္။ 

(၂) အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးမွာ လမ္းဆုံးရမည္။ 

(၃) ခႏၶာငါးပါးဟူေသာ အသိမွာ လမ္းဆုံးရမည္။ 

(၄) သတိပ႒ာန္ေလးပါးျဖင့္ ေ၀ဖန္လ်က္ စိတ္၊ ေ၀ဒနာ စသည္မွာ လမ္းဆုံးရမည္။ 

(၅) သတိပ႒ာနဘာ၀နာအားေလ်ာ္စြာ စိတ၊္ ေ၀ဒနာ စသည္တုိ႕၏ ျဖစ္ပ်က္ျခင္းမွာ လမ္းဆုံးရမည္။ 

(၆) ဆက္လက္ၿပီး ျဖစ္ပ်က္ကိ ုမုန္းသည့္တုိင္ေအာင္ ႐ွဳပြားရမည္။ 

(၇) ျဖစ္ပ်က္ဆံုးေအာင္ ႐ွဳပြားရပါမည္။ 

 

    

    
၃ 



စိတစိတစိတစိတၱာၱာၱာၱာႏုပႆနာႏုပႆနာႏုပႆနာႏုပႆနာ    ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳပြားနည္းပြားနည္းပြားနည္းပြားနည္း    
 စိတၱာႏုပႆနာ႐ွဳပြားနည္းအရ ႐ွဳပြားေတာ့မည္ဆုိလွ်င ္ပထမဦးဆုံး ၀င္ေလသိ၊ ထြက္ေလသိမ ွစ၍ သမာဓိကုိ 

ထူေထာင္လုိက္ပါ။ အ႐ွဳခံႏွင္ ့ အ႐ွဳဉာဏ္ တသားတည္းက်သည္အထိ တည္သည္ထက္ တည္၊ ၾကည္သည္ထက္ 

ၾကည္ေနေအာင္ ထပ္တလလဲ ဲသမာဓိကုိ   ပြားမ်ားေပးပါ။ သမာဓိ အားေကာင္း၍ တည္ၾကည္လာၿပီ ဆုိသည့္အခါမွ 

ထို ၀င္ေလ,ထြက္ေလကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ မေနာမွာ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေလကုိထုတ္ေသာစိတ္ႏွင္ ့ ေလကုိသြင္းေသာ 

စိတ္ဟူေသာ ႏွစ္စိတ္ကုိ မွန္မွန္၊ ေလးေလး၊ ျဖည္းျဖည္း ႐ွဳေပးပါ။ 

 

 

႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳနည္းနည္းနည္းနည္း    
 ၀င္ေလထြက္ေလကုိ ႐ွဴ႐ိွဳက္ေနရာမွ ေလကုိမ႐ွဴခင္ ႐ွဴခ်င္သည့္စိတ္ မေနာမွာ ေပၚပါသည္။ ထုိစိတ္က 

ျပဳျပင္ေပး၍ ႐ွဴ႐ိွဳက္ေသာ႐ုပ ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ကုိ ႐ွဳမည္ ျဖစ္သျဖင္ ့ ၀င္ေလထြက္ေလကုိ မ႐ွဳရပါ။ 

ေလကုိ ထုတ္ခ်င္ေသာစိတ္ႏွင္ ့ ေလကုိ ျပန္မသြင္းခင္ သြင္းခ်င္ေသာ စိတ္မ်ားကုိသာ ျဖည္းျဖည္း၊ ေလးေလး မွန္မွန ္

ေလး ႐ွဳပြားေပးပါ။ ဤကဲ့သုိ႕ ႐ွဴပြားျခင္းသည္ အိမ္သည္စိတ္ႏွစ္ပါးကုိ ပင္တိုင္ထား၍ ႐ွဴပြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဒြါရေျခာက္ေပါက္ဒြါရေျခာက္ေပါက္ဒြါရေျခာက္ေပါက္ဒြါရေျခာက္ေပါက္ကကကက    ေေေေစာင့္ဖမ္းပါစာင့္ဖမ္းပါစာင့္ဖမ္းပါစာင့္ဖမ္းပါ    
 အိမ္သည္စိတ္ႏွစ္ပါးကုိ ႐ွဳပြား၍ အ႐ွဳဉာဏ္စိတ္ တည္ၾကည္လာၿပီဆုိလွ်င္၊ တရားထုိင္ေနေသာ မိမိသဏၭာန ္

မ်က္ေစ့၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကုိယ္၊ စိတ္ဟူေသာ စိတ္တုိ႕၏ ျဖစ္ရာဌာန ေျခာက္ခုတြင္ ျပင္ပေလာကရိွ အဆင္း၊ 

အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ ေတြ႕ထိစရာ၊ ၾကံေတြးစရာဟူေသာ အာ႐ုံေျခာက္ပါး တရားမ်ားက လာတုိက္ေသာအခါ 

႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚလာၾကေသာ ျမင္တယ္၊ ၾကားတယ္၊ နံတယ္၊ စားတယ္၊ ယားတယ္၊ နာတယ္၊ ေနလုိ႕ 

ထိုင္လုိ႕ေကာင္းတယ္၊ ေတြးေနတယ္၊ အိပ္ခ်င္ေနတယ္ စသည့္အရာမ်ားသည္ အ႐ွဳခံရမည့္ တရားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ယင္းတရားမ်ားကုိ စိတ္စိတ္စိတ္စိတ္ဟု သိေအာင္ ႐ွဳပြားေပးရပါမည္။ 

 

႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳပြားပြားပြားပြားပုံပုံပုံပုံ    ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳပြားပြားပြားပြားနည္းနည္းနည္းနည္း    
 ေလကုိထုတ္ေသာစိတ္ႏွင့္ သြင္းေသာစိတ္မ်ားကုိ ႐ွဳပြားၾက၍ စိတ္တည္လာၿပီ၊ ၾကည္လာၿပီဆိုလွ်င ္ မ်က္ေစ့ 

ကုိ မွိတ္ထား၍ မျမင္ရပါေသာ္လည္း အသံက လာတုိက္သည့္အခါ၀ယ္ ၾကားလိုက္သည္နဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခုၾကားလွ်င ္

ခုခ်က္ျခင္း ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာစိတ္ျဖင္ ့ခ်က္ျခင္း ၾကည့္လုိက္ပါ။ ၾကည့္လွ်င္ ေတြ႕ရမည္၊ ျမင္ရမည္၊ သိရမည္ဟု ဆုိ 

ေသာေၾကာင့္ နားႏွင့္ အသံ ဆုံသည့္အခ်က္ကိ ု ေတြ႕ၿပီး၊ ဉာတပရိညာ အေျခခံက သင္ၾကားထားသည့္အတုိင္း နားနားနားနား၊ 

အသံအသံအသံအသံ၊ ၾကားတယ္ၾကားတယ္ၾကားတယ္ၾကားတယ္ ဆုိသည့္သေဘာ သုံးခုကို ဉာဏ္ျဖင္ ့ သိေသာအားျဖင့္ ျမင္ၿပီးမ ွ နားႏွင္ ့ အသံက ႐ုပ္႐ုပ္႐ုပ္႐ုပ္တရား၊ 

ၾကားတယ္ ဆုိတာက နာမ္နာမ္နာမ္နာမ္တရား၊ ႐ုပ္႐ုပ္႐ုပ္႐ုပ္ႏွင့္နာမ္နာမ္နာမ္နာမ္ဟု လည္းေကာင္း၊ နားႏွင္ ့ အသံက အေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္းတရား၊ ၾကားတယ္ 

ဆုိတာက အက်ိဳးအက်ိဳးအက်ိဳးအက်ိဳးတရားဟု လည္းေကာင္း၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တည္ၾကည္လာသည့္အထိ ႐ွဳပြားပါ။ 

 

စိတစိတစိတစိတၱာၱာၱာၱာႏုပႆနာသုိ႕ေျပာင္းပုံႏုပႆနာသုိ႕ေျပာင္းပုံႏုပႆနာသုိ႕ေျပာင္းပုံႏုပႆနာသုိ႕ေျပာင္းပုံ    
 တည္ၾကည္လာသည့္အခါ ႐ွဴပြားေနသည့္  ႐ွဳကြင္း ႐ွဴကြက္ထမဲွာပင္ ခႏၶာငါးပါးသေဘာကုိ ကုိယ္တိုင ္ဉာဏ္ 

ျဖင္ ့သိျမင္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းအတူပင ္မ်က္ေစ့၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကုိယ္၊ စိတ္တုိ႕တြင္ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႕၊ 

အရသာ၊ ေတြ႕ထိစရာ၊ အာ႐ံုတရားမ်ား လာေရာက္ ထိခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာၾကေသာ ျမင္တယ္၊ ၾကားတယ္၊ 

နံတယ္၊ စားတယ္၊ ယားတယ္၊ နာတယ္၊ ေကာင္းတယ္၊ ေတြးေနတယ္၊ အိပ္ခ်င္ေနတယ္ စေသာ အ႐ွဳခ ံတရားမ်ား 

၄ 



ကုိလည္း ခုျဖစ္တာႏွင္ ့ခုၾကည့္ေပးၿပီး ျပဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း ပြားမ်ားေပးပါ။ ထုိခႏၶာငါးပါးလုံးကုိ မ႐ွဳေတာ့ဘဲ စိတ္တည္း 

ဟူေသာ ၀ိညာဏကၡႏၶာ တစ္ပါးတည္းကုိသာ ႐ွဳပြားရေသာ သတိပ႒ာန္ကုိ စိတၱာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္ဟု ဆုိရသည္။ 

    

ဒီလုိဒီလုိဒီလုိဒီလုိ    ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳပါပါပါပါ    
သတိထားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္အခုိက္တြင ္

o မ်က္ေစ့ကိ ုအဆင္းကလာတုိက္လွ်င္ ျမင္တယ္ဟု ဆိုရာ၌ ခုျမင္လွ်င ္ခုခ်က္ျခင္း ၾကည့္လုိက္ၿပီး မ်က္ေစ့၊ အဆင္း၊  

ဆုံခ်က္ သေဘာတုိ႕ကုိ ဉာတပရိညာ၊ တိရဏပရိညာ အသိတုိ႕ျဖင့္ သိၿပီး ျမင္တယ္ဆုိတာ ျမင္စိတ္ပလုိဲ႕ ႐ွဳၿပီး သိ 

လုိက္ပါ။  

o နားကုိ အသံ လာတုိက္လွ်င္လည္း ၾကားလုိက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခုၾကားလွ်င္ ခုခ်က္ျခင္း ၾကည့္လုိက္ၿပီး၊ နား၊ 

အသံ၊ ဆုံခ်က္၊ ၾကားသည့္ သေဘာတုိ႕ကုိ သိၿပီး ၾကားစိတ္ပဟဲ ု႐ွဳၿပီး သိလုိက္ပါ။  

o ႏွာေခါင္းကုိ အနံ႔က လာတိုက္လွ်င္လည္း ခုနံလွ်င ္ ခုခ်က္ျခင္း ၾကည့္လုိက္ၿပီး၊ ႏွာေခါင္း၊ အနံ႕၊ နံသည့္သေဘာ၊ 

ဆုံခ်က္သေဘာတုိ႕ကုိ သိၿပီး နံစိတ္ဟု ႐ွဳလုိက္ပါ။ 

o လွ်ာကုိ အရသာက လာတုိက္လွ်င္လည္း၊ ခုစားလွ်င ္ခုခ်က္ျခင္း ၾကည့္လုိက္ၿပီး လွ်ာ၊ အရသာ၊ စားသည့္သေဘာ၊ 

ဆုံခ်က္သေဘာတုိ႕ကုိ သိၿပီး စားစိတ္ဟု ႐ွဳပါ။ 

o ကုိယ္ႏွင္ ့ ၾကမ္းခင္း ထိေနသည့္ေနရာတြင ္ လည္းေကာင္း၊ အ၀တ္အစား စသည္ကုိ ၀တ္ဆင္သည့္အခါမ်ားတြင္ 

လည္းေကာင္း၊ ကုိယ္၊ ေတြ႕ထိစရာ၊ ေတြ႕ထိသည့္သေဘာ၊ ဆုံခ်က္ကုိ သိၿပီး ယားစိတ္၊ နာစိတ္၊ ေနလုိ႕ထုိင္လုိ႕ 

ေကာင္းတ့ဲစိတ္ဟု ကုိယ္ေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စိတ္ကုိ ႐ွဳလုိက္ပါ။ 

o မေနာျဖင့္ ေတြးၾကံစည္ေနသည့္အခါတြင္လည္း ဆုံခ်က္ကုိၾကည့္ၿပီး မေနာ၊ ေတြးစရာအာ႐ုံ၊  ေတြးေနသည့္ 

သေဘာမ်ားကုိ သိၿပီး ေတြးစိတ္ဟု ႐ွဳလုိက္ပါ။ 

o ေညာင္းညာ ကုိက္ခေဲနသည့္အခါတြင္လည္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေနရာရိွ နာစိတ္၊ က်င္စိတ္ကုိ ႐ွဳေပးလုိက္ပါ။ 

    

စိတစိတစိတစိတၱာၱာၱာၱာႏုပႆနာႏုပႆနာႏုပႆနာႏုပႆနာ    
    ဤကဲ့သုိ႕ ႐ွဳပြား အားထုတ္လာသည့္အခါတြင ္ အ႐ွဳခံကား တစ္ကိုယ္လုံးတြင ္ စိတ္ေတြခ်ည္းသာျဖစ္ၿပီး၊ 

စိတ္ေတြ ခ်ည္းသာဟု သိေနသည္ကား ခုျဖစ္လွ်င ္ခုခ်က္ျခင္း သိေနျခင္းက သတိ၊ ခ်က္ျခင္းၾကည့္ျခင္း သေဘာကား 

၀ီရိယ၊ ၾကည့္ျခင္းကား သမာဓိျဖစ္သျဖင့္ ထိုတရားသုံးပါးကုိ သမာဓိမဂၢင္ဟု ဆုိရသျဖင္ ့ျမင္စိတ္၊ ၾကားစိတ္ စသည္ျဖင္ ့

သိေနေသာ အသိသည္ သမာဓိမဂၢင္အသိ ျဖစ္၏။ (အ႐ွဳခံအာ႐ုံ၌ ႐ွဳၾကည့္ဖို႔ရာ ေအာက္ေမ့အမွတ္ရမႈ= သတိ၊ 

ေၾကာင့္ၾကစုိက္ကာ ႐ွဳၾကည့္ျခင္း= ၀ီရိယ၊ အ႐ွဳခ ံအာ႐ုံ၌ ႐ွဳၾကည့္စိတ ္တည္ေနျခင္း= သမာဓိ) 

 အ႐ွဳခံစိတ္က စိတၱ + အ႐ွဳဉာဏ္ သမာဓိမဂၢင္ကား အႏုပႆနာ ျဖစ္သျဖင့္ ဤက့ဲသုိ႕ေသာ ႐ွဳပြားနည္းကုိ 

စိတၱာႏုပႆနာ႐ွဳပြားနည္းဟု ဆုိရေပသည္။ 

    

သတိပ႒ာနဘာသတိပ႒ာနဘာသတိပ႒ာနဘာသတိပ႒ာနဘာ၀၀၀၀နာနာနာနာ    
    သတိပ႒ာန္ဆုိလွ်င ္ သမာဓိမဂၢင္မွ်သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ သမထမွ်သာ ျဖစ္၏။ ၀ိပႆနာ ျဖစ္ေစရန္ 

သတိပ႒ာနဘာ၀နာ ျဖစ္ရန ္ အေရးႀကီးေပသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင ္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကလည္း စိတ္၊ 

ေ၀ဒနာတုိ႔ကုိသာ ျမင္ေနလွ်င ္ သတိပ႒ာန္၊ စိတ္၊ ေ၀ဒနာတုိ႔၏ အပ်က္ကုိအပ်က္ကုိအပ်က္ကုိအပ်က္ကုိ    ျျျျမင္မွသာမင္မွသာမင္မွသာမင္မွသာ သတိပ႒ာနဘာသတိပ႒ာနဘာသတိပ႒ာနဘာသတိပ႒ာနဘာ၀၀၀၀နာနာနာနာဟု 

မိန္႕ၾကားေတာ္မူေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သတိပ႒ာနဘာ၀နာ ျဖစ္ေစရန ္ စိတ္ ေ၀ဒနာတို႕၏ အပ်က္ကုိ ျမင္ေအာင္ 

႐ွဳပြားၾကရပါမည္။ အပ်က္ကုိ ျမင္ေအာင္ ႐ွဳပြားပံ ု႐ွဳပြားနည္းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။ 

 
၅ 



ျဖစ္ပ်က္တစ္ခ်က္ကိ ုျမင္ေအာင ္႐ွဳပြားရာ၌ - 

(၁) နိစၥဒိ႒ိက လြတ္ရမည္၊ 

(၂) အဘာ၀ပညတ္ မျဖစ္ေစရ။ 

ခိုင္တယ္၊ ျမဲတယ္ဟု သိေနေသာ အသိသည္ နိစၥဒိ႒ိ ျဖစ္၏။ စိတ ္ ေ၀ဒနာတုိ႕၏ ျဖစ္ေပၚလာဆဲ ခဏ၀ယ္ 

႐ွဳပြားရာ၌ စိတ္ ေ၀ဒနာ၏ တည္ေနေသာကာလဟု သိေနၿပီး ျဖစ္ပ်က္ဟု ႐ွဳလွ်င္ နိစၥဒိ႒ ိ ျဖစ္ေနပါမည္။ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ 

ပ်က္သည္ဟု ႏွလုံးသြင္းၿပီး ႐ွဳပြားရပါမည္။ 

 အဘာ၀ပညတ္ဆုိသည္မွာ အာ႐ုံဒြါရ တုိက္ဆုိင္မႈေၾကာင္ ့ ဘာမွျဖစ္မလာသည္ကုိ မရိွေတာ့ဘူးဟု ႐ွဳပြား 

ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း အာ႐ုံဒြါရ တိုက္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အပြင့္ဓာတ္၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ 

သြားၿပီး အေတာ္ၾကာမွ သတိရကာ မရိွေတာ့ဘူးဟု လည္းေကာင္း ႐ွဳပြားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေပသည္။ 

 ထုိ႕ေၾကာင့္ စိတ္ကုိျဖစ္ေစ၊ ႐ုပ ္ ေ၀ဒနာ ဓမၼမ်ားကုိ ျဖစ္ေစ၊ ႐ႈပြားသည့္ေနရာမွာ နိစၥဒိ႒ိႏွင္ ့ အဘာ၀ပညတ္ 

မ်ားမွ လြတ္ေအာင္ ႐ွဳပြားရပါမည္။ 
    

လြတ္ေအာင္လြတ္ေအာင္လြတ္ေအာင္လြတ္ေအာင္    ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳပြားပြားပြားပြားနည္းနည္းနည္းနည္း    
 အာ႐ုံ ဒြါရ တုိက္ဆိုင္မႈေၾကာင္ ့ စိတ္၊ ေ၀ဒနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါမွာ ခုျဖစ္ရင ္ ခုခ်က္ျခင္းၾကည့္၊ ခု 

ေပၚရင္ ခုခ်က္ျခင္းၾကည့္၊ ခဏခ်င္းျဖစ္လွ်င္ ခဏခ်င္း ၾကည့္ေပးရပါမည္။ ခဏခ်င္းဆုိသည္မွာလည္း အာ႐ံုဒြါရ 

တုိက္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ အပြင့္ဓာတ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမွာ အင္မတန္မ ွ လ်င္ျမန္လြန္းေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ပစၥဳပၸန္ 

တည့္ရမည္ဟူေသာ ႐ွဳကြင္း ႐ွဳကြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အ႐ွဳခံလည္း ပစၥဳပၸန္၊ အ႐ွဳဉာဏ္လည္း ပစၥဳပၸန္ ျဖစ္ရမည္ 

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခဏခ်င္း ႐ွဳရပါမည္။ ျဖစ္တယ္ဆုိ၍ ၾကည့္လုိက္ရာ အ႐ွဳခံ၏အျဖစ္ႏွင့္ မတည့္ဘဲ အ႐ွဳခံ၏အပ်က္ႏွင့္ 

အ႐ွဳဉာဏ္၏အျမင္သည္ တည့္ေနေၾကာင္း သိရသျဖင့္ အ႐ွဳဉာဏ္ အေနျဖင့္ မရွိေတာ့ဘူးဟု ႐ွဳရေပသည္။ 

 ဤကဲ့သုိ႕ ႐ွဳပြားရာ၌ မရိွေတာ့ဘူးမရိွေတာ့ဘူးမရိွေတာ့ဘူးမရိွေတာ့ဘူးဟု ႐ွဳပြားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တည္ေနသည္ဟူေသာ နိစၥဒိ႒ိမွလည္း 

လြတ္ေန၏။ တည္ရွိၿပီးမ ွပ်က္သြားေသာ အညထာဘာ၀လကၡဏာ ရွိေနေသာေၾကာင့္လည္း ဘာမွမရွိတာ မဟုတ္ဘ ဲ

ရွိၿပီးမွ မရိွေတာ့တာ ျဖစ္သျဖင္ ့အဘာ၀ပညတ္မွလည္း လြတ္ေနေပသည္။ 

 ထို႕ေၾကာင့္ နိစၥဒိ႒ိႏွင့္ အဘာ၀ပညတ္ လြတ္ေစရန္ ျဖစ္တည္လာေသာတရားမ်ားကုိ  ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ဉာဏ္ 

မ်က္လုံးျဖင့္ ၾကည့္ကာ အပ်က္ကုိျမင ္လကၡဏာကုိ သိၿပီးမ ွမရွိေတာ့ဘူးဟု ႐ွဳလုိက္ရမွာ ျဖစ္ပါသည္္။ 
 

မဂၢင္မဂၢင္မဂၢင္မဂၢင္((((၅၅၅၅))))ပါးပါးပါးပါး    
 အပ်က္ကုိျမင ္လကၡဏာကုိသိၿပီး ရွိရာကေန မရွိရာသုိ႕ ေရာက္ရွိသြားေသာ စိတ္ ေ၀ဒနာ စေသာ ႐ုပ္ခႏၶာကုိ 

မရွိေတာ့ဘူးဟု ႐ွဳပြားရာ၌ မဂၢင္ငါးပါး ျဖစ္ေပၚလာပုံကိုလည္း သိသင့္လွေပသည္။ 

 မရွိေတာ့ဘူးဟု ႐ွဳပြားရာ၌ စိတ္ ေ၀ဒနာတုိ႕ ျဖစ္ေပၚလာသည္ကုိ ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း သိလုိက္ျခင္းသည္ သတိျဖစ္၏။ 

ခ်က္ခ်င္း ၾကည့္ႏုိင္ျခင္းသည္ ၀ီရိယ ျဖစ္၏။ ၾကည့္လုိက္ျခင္းကား သမာဓိ ျဖစ္၏။ အပ်က္ကုိ ျမင္ျခင္းသည္ သမၼာဒိ႒ိ 

ျဖစ္၏။ လကၡဏာကုိ သိျခင္းသည္ သမၼာသကၤပၸ ျဖစ္သျဖင့္ မရွိေတာ့ဘူးဟု ျဖစ္ပ်က္တစ္ခ်က္ ႐ွဳပြားသည့္အခါ 

မဂၢင္ငါးပါး တစ္ၿပိဳင္နက္ ပါ၀င္လာရေပသည္။ သီလမဂၢင္သုံးပါးကား (တစ္ပါးစီသာ ပါ၀င္လာသျဖင့္ မေျပာပေလာက္ 

ေသာေၾကာင့္) ထည့္သြင္း ေရတြက္မႈ မျပဳရေပ။ 

သတိပ႒ာနဘာသတိပ႒ာနဘာသတိပ႒ာနဘာသတိပ႒ာနဘာ၀၀၀၀နာနာနာနာ    
 ဤကဲ့သုိ႕ အပ်က္ကုိျမင၊္ လကၡဏာကုိသိၿပီး မရိွေတာ့ဘူးမရိွေတာ့ဘူးမရိွေတာ့ဘူးမရိွေတာ့ဘူးဟု ထပ္ခါတလလဲဲ ႐ွဳပြားေပးရပါမည္။ ပြားမ်ားပါ 

မ်ားလာသည့္အခါမွ ကိေလသာ တျဖည္းျဖည္းပါး၊ ဉာဏ္ကလည္း တျဖည္းျဖည္းထက္လာၿပီး မရွိေတာ့တာသည္ 

၆ 



အစကတည္းက မရွိတာမဟုတ္၊ အစက ရွိသည္။ ရွိ၍သာ ၾကည့္ျခင္းျဖစ္၏။ ၾကည့္လုိက္မ ွ မရိွေတာ့ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ 

စိတ္၊ ေ၀ဒနာ၊ ႐ုပ၊္ ဓမၼတုိ႕သည္ ရိွရာကေနရိွရာကေနရိွရာကေနရိွရာကေန    မရိွရာသုိ႕မရိွရာသုိ႕မရိွရာသုိ႕မရိွရာသုိ႕ ေရာက္ကုန္ျခင္းသာ ျဖစ္သျဖင္ ့ ရိွရာကေနရိွရာကေနရိွရာကေနရိွရာကေနဆုိတာက ျျျျဖစ္ဖစ္ဖစ္ဖစ္တာ၊ 

မရိွရာသုိ႕မရိွရာသုိ႕မရိွရာသုိ႕မရိွရာသုိ႕ ေရာက္ရွိသြားျခင္းကား ပ်က္ပ်က္ပ်က္ပ်က္တာ၊ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ေ၀ဒနာ၊ ႐ုပ္ဓမၼတုိ႕သည္ ျျျျဖစ္ပ်က္ဖစ္ပ်က္ဖစ္ပ်က္ဖစ္ပ်က္ဟု ဉာဏ္က ဆုံးျဖတ္ 

ခ်က္ ခ်ႏုိင္သည့္တိုင္ေအာင္ ႐ွဳပြားေပးရပါမည္။ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းကုိ ျမင္မွသာ သတိပ႒ာနဘာ၀နာ ျဖစ္ပါမည္။ 

 

စိတစိတစိတစိတၱာၱာၱာၱာႏုပႆနာႏုပႆနာႏုပႆနာႏုပႆနာ    ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳပြားပြားပြားပြားနည္းနည္းနည္းနည္း    
    

အျပင္ဧည့္သည္  (၅) ေယာက္ 

အတြင္းဧည့္သည္  (၆) ေယာက္ 

အိမ္သည္  (၂) ေယာက္  -  ေပါင္း  အ႐ွဳခံ (၁၃)ေယာက္ 
 

    

အျပင္ဧည့္သည္အျပင္ဧည့္သည္အျပင္ဧည့္သည္အျပင္ဧည့္သည္    ((((၅၅၅၅))))    ေေေေယာက္ယာက္ယာက္ယာက္    
မ်က္ေစ့တံခါးေပါက္မ ွ ျမင္စိတ၊္ 

နားတံခါးေပါက္မွ  ၾကားစိတ၊္ 

ႏွာေခါင္းတံခါးေပါက္မ ွ နံစိတ္၊ 

လွ်ာတံခါးေပါက္မ ွ စားစိတ၊္ 

ကုိယ္တံခါးေပါက္မ ွ ယားစိတ္၊ နာစိတ္၊ေကာင္းစိတ္- ဤ(၅)စိတ္ ၀င္လာတတ္ပါသည္။ 

 

အတြင္းဧည့္သည္အတြင္းဧည့္သည္အတြင္းဧည့္သည္အတြင္းဧည့္သည္    ((((၆၆၆၆))))    ေေေေယာက္ယာက္ယာက္ယာက္    
 မေနာတံခါးေပါက္မွ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ ေမာဟစိတ္၊ အေလာဘစိတ္၊အေဒါသစိတ္၊ ေတြးေတာၾကံစည္ 

စိတ္- ဤ(၆)စိတ္ ၀င္လာတတ္ပါသည္။ 

 

အိမ္သည္အိမ္သည္အိမ္သည္အိမ္သည္    ((((၂၂၂၂))))ေေေေယာက္ယာက္ယာက္ယာက္    
ေလကုိ ထုတ္ေသာစိတ္၊ ေလကုိ သြင္းေသာစိတ္၊ ဤႏွစ္စိတ္ ၀င္လာတတ္ပါသည္။ 

မေနာတံခါးေပါက္မွပင ္သတိထား၊ ၀ီရိယစုိက္ ပညာျဖင္ ့ ႐ွဳလွ်င ္ မဂ္္(ေလာကီ ပုဗၺဘာဂမဂ္)ဉာဏ္ဟု ဆိုအပ္ 

ေသာ အ႐ွဳဉာဏ္လည္း ၀င္လာတတ္ပါသည္။ 

 

စိတစိတစိတစိတၱာၱာၱာၱာႏုပႆနာႏုပႆနာႏုပႆနာႏုပႆနာ    ၀၀၀၀ိပႆနာိပႆနာိပႆနာိပႆနာ    
o ကုိယ့္စိတ္ကုိ ကိုယ္ ႐ွဳတာ ၀ိပႆနာ။ 

o ကုိယ့္စိတ္ကုိ ကိုယ္ အကဲခတ္တာ ၀ိပႆနာ။ 

o ကုိယ့္စိတ္ကုိ ကုိယ္ သိေနတာ ၀ိပႆနာ။ 

o ေရွ႕စိတ္ကိ ုေနာက္စိတ္နဲ႔ ၾကည့္တာ ၀ိပႆနာ။ 

o တစ္-စိတ္ကိ ုႏွစ-္စိတ္နဲ႔ ၾကည့္တာ ၀ိပႆနာ။ 

o အေသကုိ အရွင္နဲ႔ ၾကည့္တာ ၀ိပႆနာ။ 

 

၇ 



    

စိတစိတစိတစိတၱာၱာၱာၱာႏုပႆနာကုိႏုပႆနာကုိႏုပႆနာကုိႏုပႆနာကုိ    ဥပမာျဖင့္ဥပမာျဖင့္ဥပမာျဖင့္ဥပမာျဖင့္    ျပျခင္းျပျခင္းျပျခင္းျပျခင္း    
ဤစိတၱာႏုပႆနာ ႐ွဳပြားပုံကုိ လြယ္လြယ္ကူက ူ သေဘာေပါက္ နားလည္ပါေစျခင္းငွာ ဥပမာျပ၍ နည္းေပး 

လမ္းျပၾကပါသည္။  

 ဤခႏၶာကုိယ္ႀကီးကုိ တံခါးေျခာက္ေပါက္ တပ္ဆင္ထားေသာ အိမ္ႀကီးတစ္လုံးသဖြယ္ သေဘာထားပါ။ ဤ 

အိမ္ႀကီး အတြင္းသုိ႕ မ်က္ေစ့တံခါးေပါက္မ ွ ျမင္စိတ္၊ နားတံခါးေပါက္မ ွ ၾကားစိတ္၊ ႏွာေခါင္းတံခါးေပါက္မ ွနံစိတ္၊ လွ်ာ 

တံခါးေပါက္မ ွစားစိတ္၊ ကုိယ္တံခါးေပါက္မ ွယားစိတ္၊ နာစိတ္၊ ေကာင္းစိတ္မ်ား၊ မေနာတံခါးေပါက္မ ွေလာဘ၊ ေဒါသ၊ 

ေမာဟ၊ အေလာဘ၊ အေဒါသစိတ္ႏွင္ ့  ေတြးေတာၾကံစည္စိတ္ ဆုိေသာ အတြင္း အျပင္မ ွဧည့္သည္မ်ား အၿမဲမျပတ္ 

ေရာက္လာတတ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္လည္း ေလကုိထုတ္ေသာစိတ္၊ ေလကုိသြင္းေသာစိတ္ ဟူေသာ အိမ္သည္မ်ား 

လည္း အျမဲမျပတ္ ၀င္လာတတ္ၾကပါသည္။ 

 

ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္    
 ထုိ၀င္လာၾကေသာ အိမ္သည္မ်ားအေၾကာင္းကုိ သိႏိုင္ဖို႕ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ရေသာ အလုပ္သည္ ၀ိပႆနာ 

အလုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေစာင့္ၾကည့္သည့္တရားကား အေမာဟအေမာဟအေမာဟအေမာဟ ေခၚသည့္ ပညာပညာပညာပညာ ျဖစ္ပါသည္။ အေမာဟေခၚ ပညာတရားက ခႏၶာအိမ္ 

အတြင္းသုိ႕ မေနာတံခါးေပါက္က ၀င္ၿပီး ခႏၶာအေၾကာင္း သိႏိုင္ဖုိ႕ရန္ သတိ၊ ၀ီရိယ၊ သမာဓိတရားမ်ား အကူအညီျဖင့္ 

၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ွဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ထို႕ေၾကာင့္ အသက္မွန္မွန ္႐ွဴလုိက္ၿပီး သတိ ကပ္လုိက္ေသာ္ သတိသည္ မေနာမွာ ကပ္မိသျဖင့္ ခုျဖစ္လွ်င္ ခု 

ခ်က္ျခင္း သိႏိုင္ေသာစိတ္ ေပၚလာေပသည္။ သတိက သိေပးလုိက္သည္ႏွင္ ့ ၀ီရိယက ခ်က္ျခင္းၾကည့္ႏိုင္ဖို႕ရန္ 

အားထုတ္သည္။ သမာဓိက စူးစုိက္၍ ၾကည့္သည့္ အလုပ္ကုိ လုပ္သည္။ 

 ဤကဲ့သို႕ ၾကည့္ေနျခင္းသည္ သမာဓိျဖင္ ့ၾကည့္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ သမာဓိမဂၢင္မွ်သာ ျဖစ္ေသးသျဖင့္ သတိပ႒ာန္ 

မွ်သာ ျဖစ္ပါေသးသည္။ ပညာ မပါေသးပါ။ သုိ႕ေသာ္ အရွိကုိ အရိွအတုိင္း၊ အမွန္ကုိ အမွန္အတုိင္း သိေနသျဖင့္ 

ထုိအသိကုိ ယထာဘူတဉာဏ္ဟု ေခၚဆုိရေပသည္။ 

    

ပညာပါလာမည္ပညာပါလာမည္ပညာပါလာမည္ပညာပါလာမည္    
 ဤကဲ့သုိ႕ ၾကည့္ပါမ်ားေသာအားျဖင့္ ပြားမ်ားပါ မ်ားလာေသာအခါ ပညာ ပါလာပါမည္။ ပညာ ပါလာေသာအခါ 

ပညာႏွင္ ့ အေပါင္းအသင္းျဖစ္ေသာ ၀ိတက္ ေခၚ သမၼာသကၤပၸမဂၢင ္ ပါလာပါသည္။ ထုိပညာမဂၢင္ႏွစ္ပါး စံုေသာအခါ 

သမၼာဒိ႒ိက အပ်က္ကိ ုျမင္ၿပီး၊ သမၼာသကၤပၸက လကၡဏာကုိ သိလာပါမည္။ 

 

မဂၢင္မဂၢင္မဂၢင္မဂၢင္((((၅၅၅၅))))ပါးပါးပါးပါး    
 ဤကဲ့သို႕ မဂၢင(္၅)ပါး ေပါင္းမိသြားေသာအခါမွ ပြားမ်ားသည့္အလုပ္ကုိ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထုိ 

မဂၢင္(၅)ပါးကုိ ကာရကမဂၢင ္= အလုပ္လုပ္ေသာမဂၢင္မ်ားဟု ဆုိရေပသည္။ ပြားမ်ားသည့္အလုပ္ကိ ုလုပ္ပါမ်ားမွ ပညာ 

က ဦးေဆာင္လာကာ ေပၚလာသမွ်ေသာ စိတ္၊ ေ၀ဒနာ၊ ႐ုပ၊္ ဓမၼမ်ားသည္ ျဖစ္ၿပီး ပ်က္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်ႏုိင္ပါသည္။ ျဖစ္ပ်က္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ျခင္းသည္ ပညာဦးေဆာင္ေသာ မဂၢင(္၅)ပါးတုိ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါ 

သည္။ 

    

၈ 



ခႏၶာအေၾကာင္းခႏၶာအေၾကာင္းခႏၶာအေၾကာင္းခႏၶာအေၾကာင္း    သိသည္သိသည္သိသည္သိသည္ 

 ထုိကဲ့သုိ႕ ပညာ ၀င္ေရာက္လာသည့္အခါမွ ခႏၶာအိမ္သည္ အသုဘ၊ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာသည္ အနိစၥဟု လည္း 

ေကာင္း၊ ဒုကၡဟု လည္းေကာင္း သိေသာ သစၥဉာဏ္၊ ကိစၥဉာဏ္တုိ႕ကုိ အဆင့္ဆင့္ ရရွိႏိုင္ေပသည္။ 

    

သမာဓိကသမာဓိကသမာဓိကသမာဓိက    ခ်ံဳခ်ံဳခ်ံဳခ်ံဳ၊ ဉာ၊ ဉာ၊ ဉာ၊ ဉာဏ္ကဏ္ကဏ္ကဏ္က    က်ားက်ားက်ားက်ား    
႐ုပ၊္နာမ္ခႏၶာ၏ ျဖစ္ပ်က္ကိ ု၀ိပႆနာဉာဏ္ျဖင္ ့႐ွဳရာ၌ သမာဓိက ခ်ံဳ၊ ဉာဏ္က က်ား၊ သမာဓိခ်ံဳထဲမ ွေစာင့္ၿပီး 

သားသမင္မ်ားကုိ ဉာဏ္တည္းဟူေသာ က်ားက ေစာင့္ဖမ္းရမည္ဟု က်န္းဂန္လာအတုိင္း ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မုိးကုတ္ 

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ေဟာျပ ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ 

 ဤစကားရပ္၏ ဆုိလိုရင္း အဓိပၸါယ္ကုိ နားမလည္ပါက သႆတဒိ႒ိဘက္သုိ႕ ယုိင္သြားႏိုင္ပါသည္။ ဆုိလုိ 

ရင္းမွာ သမၼာသတိက ေစာင့္သျဖင့္ ခုျဖစ္ရင ္ ခုသိသည္။ ၀ီရိယက ခ်က္ျခင္းၾကည့္ဖို႕ကုိ အားထုတ္သည္။ သမာဓိက 

အ႐ွဳခ ံရွိရာသုိ႕ စူးစုိက္ေပးသည့္အလုပ္ကုိ မိမိတုိ႕ ကိစၥအားေလ်ာ္စြာ အသီးသီး လုပ္ၾကရသျဖင့္ သမာဓိမဂၢင ္အခုိက္ 

အတန္႕၌ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာကုိ သိေပ၏။ 

 သမာဓိမဂၢင္ျဖင္ ့႐ုပ္နာမ္ခႏၶာကုိ သိၿပီးသည္ႏွင္ ့ထုိ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာ၏ အပ်က္ကုိ သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္က ျမင္၏။ အပ်က္ 

၏ လကၡဏာကုိ သမၼာသကၤပၸမဂၢင္က ျမင္သျဖင့္ သမာဓိမဂၢင္က ေစာင့္ၾကည့္ေပးၿပီး၊ ဉာဏ္တည္းဟူေသာ ပညာမဂၢင္ 

က ဖမ္းသည္ႏွင္ ့တူပါသည္။ 

 ထုိ႕အျပင္လည္း အေသကုိ မိရမည္ဟူေသာ စကားအရလည္း အေသႏွင့္တူေသာ အပ်က္ကုိသာ ျမင္၊ အပ်က္ 

၏ လကၡဏာကုိသာ သိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ပင့္ကူပမာပင့္ကူပမာပင့္ကူပမာပင့္ကူပမာ    တရားရွာတရားရွာတရားရွာတရားရွာ    
 ဤစကားအရလည္း စိတၱာႏုပႆနာ စသည္ ႐ွဳကြင္း႐ွဳကြက္တုိ႕၌ မေနာတြင ္ ရိွေနေသာ အ႐ွဳဉာဏ္ပညာကုိ 

ပင့္ကူသဖြယ္ အိမ္အလယ္တြင္ ရပ္တည္ၿပီး မ်က္ေစ့၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကုိယ္၊ စိတ္ဟူေသာ ဒြါရေျခာက္ေပါက္ကုိ 

မိမိယက္လုပ္ထားေသာ ပင့္ကူအိမ္ရွ ိ ႀကိဳးေျခာက္ေခ်ာင္းသဖြယ္ ခိုင္းႏႈိင္းထားေလသည္။ ၀ိပႆနာဉာဏ္တည္း 

ဟူေသာ ပင့္ကူႀကီးက ႐ွဳလုိက္တုိင္း ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာတည္းဟူေသာ သားေကာင္ကုိ ဖမ္းေနသည္ႏွင္ ့တူေပသည္။ အေသ 

ကုိ မိရမည္ ဆုိသျဖင့္ ႐ွဳတုိင္း ႐ွဳတုိင္း အျဖစ္တည္းဟူေသာ အရွင္ကုိ မမိရဘဲ အပ်က္တည္းဟူေသာ အေသကုိသာ 

မိရမည္ဟ ုမိလိႏၵပၪႇာတြင ္လာရိွေသာ ဥပမာအတုိင္း ေဟာၾကားထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

 

အရွင္အရွင္အရွင္အရွင္    အေသအေသအေသအေသ    
 အရွင္ႏွင္ ့ အေသဆုိေသာ စကားရပ္မွာလည္း= ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာ၏ျဖစ္ျခင္းကုိ ဇာတိဟု ဆိုရသျဖင့္ ဇာတိ = 

ေမြးဖြားျခင္း၊ အရွင္ဟု လည္းေကာင္း၊ အပ်က္သည္ ဇရာ၊မရဏ ျဖစ္သျဖင့္ မရဏ = ေသျခင္း၊ အေသ ဟု ေဟာၾကား 

ထားပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင္ ့ဇာတိ, ဇရာမရဏကုိ အရွင ္အေသဟု ၀ိပႆနာအရာမွာ သံုးထားျခင္းသည္ ပုဂ္ၢိဳလ္ 

သတၱ၀ါ တစ္ေယာက္၏ သႏၲာန၀္ယ္ ဘ၀ႏွင့္ခႏၶာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိေနရာ ဘ၀ကုိ ရည္ၫႊန္း၍ အရွင္အေသဟု သုံးထားျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ခႏၶာကုိ ရည္ၫႊန္းလွ်င ္ျဖစ္ပ်က္ဟု သုံးႏႈံးေပသည္။      

တစ္နည္းအားျဖင့္ အသုဘလကၡဏာကုိ ျမင္ႏိုင္ရန ္ အရွင္အေသဟု လည္းေကာင္း၊ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ 

လကၡဏာကုိ သိႏိုင္ဖို႕ရန ္ ျဖစ္ပ်က္ဟု လည္းေကာင္း၊ ဉာဏ္၏ အျမင္ကုိ ေဟာၾကားသျဖင့္ ႐ွဳပြားေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္အေန 

ျဖင္ ့ဉာဏ္အျမင္ စင္ၾကယ္ဖို႕ အေရးႀကီးေပသည္။ 

 

၉ 



 ထို႕ေၾကာင့္ ကုိယ့္အေသကုိ ကုိယ္တိုင ္ဉာဏ္ျဖင့္ ျမင္သျဖင္ ့ၿငီးေငြ႕လာၿပီး ထိတ္လန္႕ ေၾကာက္ရြံ႕၊ ရြံ႕မုန္းလာ 

ေစရန္ ႐ွဳကြင္း ႐ွဳကြက္ကုိ 

- ကုိယ့္အေသ ကုုိယ္ျမင္တာ ၀ိပႆနာ 

- အေသကုိ အရွင္က ျမင္တာ ၀ိပႆနာ ဟု နိဗ္ၺိႏၵဉာဏ္ ႐ွဳကြင္း ႐ွဳကြက္ကုိ ေဟာၾကားရေလသည္။ 

 

ဉာဉာဉာဉာဏ္စဥ္မ်ားဏ္စဥ္မ်ားဏ္စဥ္မ်ားဏ္စဥ္မ်ား    

ဉာဉာဉာဉာဏ္ဏ္ဏ္ဏ္((((၂၂၂၂))))ပါးပါးပါးပါး    
(၁) ၀ိပႆနာဉာဏ္၊     (၂)   မဂဉ္ာဏ္ ။ 

(သုသိမသုတၱန္တြင္ ေဟာသည္။) 

    

ဉာဉာဉာဉာဏ္ဏ္ဏ္ဏ္    ((((၃၃၃၃))))ပါးပါးပါးပါး    
(၁) သစၥဉာဏ္၊   (၂)    ကိစၥဉာဏ္၊ (၃)   ကတဉာဏ္ ။ 

(ဓမၼစကၠပ၀တၱနသုတ္တြင္ ေဟာသည္။) 

 

တစ္နည္းတစ္နည္းတစ္နည္းတစ္နည္း    ----    ဉာဉာဉာဉာဏ္ဏ္ဏ္ဏ္    ((((၃၃၃၃))))ပါးပါးပါးပါး    
(၁) ယထာဘူတဉာဏ္ =  ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာ၊ အေၾကာင္းအက်ိဳးႏွင္ ့ခႏၶာ၏ ျဖစ္ပ်က္ကုိ ျမင္ေသာဉာဏ္၊ 

(၂) နိဗ္ၺိႏၵဉာဏ္ =  ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာျဖစ္ပ်က္ကုိ မုန္းေသာဉာဏ္၊  

(၃) မဂဉ္ာဏ္ =  ျဖစ္ပ်က္အဆုံးကုိ ျမင္ေသာဉာဏ္ ။ 

(အနတၱလကၡဏသုတ္တြင ္ေဟာၾကားသည္။) 

 

၀၀၀၀ိပႆနာိပႆနာိပႆနာိပႆနာဉာဉာဉာဉာဏ္ဏ္ဏ္ဏ္    ((((၁၀၁၀၁၀၁၀))))ပါးပါးပါးပါး    
(၁) သမၼသနဉာဏ္ =  ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာကုိ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱအားျဖင့့္ သုံးသပ္္ေသာဉာဏ္။ 

(၂)  ဥဒယဗၺယဉာဏ္ =  ခႏၶာ၏ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းကုိ ျမင္ေသာဉာဏ္။ 

(၃)  ဘဂၤဉာဏ္ =  ခႏၶာ၏ အပ်က္ကုိသာ ႐ွဳျမင္ေသာဉာဏ္။ 

(၄)  ဘယဉာဏ္ =  အပ်က္အေသကုိသာ ျမင္သျဖင္ ့ေဘးသင့္ေနျခင္းဟု ႐ွဳျမင္ေသာဉာဏ္။ 

(၅)  အာဒီန၀ဉာဏ္ =  အျပစ္သင့္ေနျခင္းဟု ႐ွဳျမင္ေသာဉာဏ္။ 

(၆)  နိဗ္ၺိဒါဉာဏ္        =  ေဘးအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အျပစ္သင့္ျခင္းဟု လည္းေကာင္း၊ သိျမင္သျဖင့္ ရြံမုန္း၊ 

    ေၾကာက္ရြ႕ ံထိတ္လန္႕၊ ၿငီးေငြ႕ေသာဉာဏ္။  

(၇)  မုၪ္ၥိတုကမ်တာဉာဏ္  =  အျပစ္ရွ ိေဘးသင့္ေနေသာ ခႏၶာမွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာဉာဏ္။ 

(၈) သခၤါ႐ုေပကၡာဉာဏ္ = ညီညြတ္မွ်တ အသင့္က်ေသာ ဉာဏ္အျမင္ျဖင့္ ႐ွဳပြားရာ သခၤါရတရားမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဳ 

႐ွဳမိေနေသာ ဉာဏ္အျမင္။ 

(၉) အႏုေလာမဉာဏ္ =  ထုိလ်စ္လ်ဴ႐ွဳမိေနျခင္းသည္ပင ္ မဂ္ဉာဏ္သုိ႕ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ဖုိ႕ရန္ လမ္းမွန္ေနသျဖင္ ့

မဂဉ္ာဏ္အား ေလ်ာ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္။ 

(၁၀) မဂဉ္ာဏ္ =  ကမ္းၾကည့္ငွက္ပမာ ေသာင္ကမ္းကုိ ၾကည့္သည္။ မျမင္ေသးလွ်င ္ ေဘးဘ်မ္းရွိေသာ 

သမုဒၵရာထဲမွာပင္ ပ်ံ၀ရဲသကဲ့သုိ႕ ေဘးဘ်မ္းရွိေသာ ခႏၶာမွ လြတ္ေျမာက္ရာ နိဗၺာန္ 

၁၀ 



ေသာင္ကမ္းကို မေတြ႕ေသးလွ်င ္ခႏၶာကုိသာ ျပန္လည္႐ွဳပြားၿပီး၊ ေသာင္ကမ္းကုိ ေတြ႕ 

လွ်င ္ေဘးရိွရာအရပ္သို႕တစ္ဖန္ျပန္မလာေသာအားျဖင့္ ထြက္ေျမာက္ေသာဉာဏ္။ 

(ဤဉာဏ္စဥ္ (၁၀)ပါးမွာ အဘိဓမၼာက်မ္းမ်ားတြင္ ေဟာၾကားပါသည္။) 

 

ဉာဉာဉာဉာဏ္စဥ္ဏ္စဥ္ဏ္စဥ္ဏ္စဥ္    ((((၁၆၁၆၁၆၁၆))))ပါးပါးပါးပါး    
(၁) နာမ႐ူပပရိေစ ၦဒဉာဏ္ = နာမ္ကုိနာမ္မွန္း၊ ႐ုပ္ကုိ႐ုပ္မွန္း ပိုင္းျခား၍ သိေသာဉာဏ္။ 

(၂) ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ = အက်ိဳး႐ုပ္နာမ္ကုိ ႐ွဳပြားေနရာမွ အေၾကာင္းကုိပါ သိမ္းဆည္း႐ွဳပြားေသာဉာဏ္။ 

(၃) သမၼသနဉာဏ္ = ပစၥဳပၸန္အက်ိဳး႐ုပ္နာမ္ကုိ ခႏၶာငါးပါးအေနျဖင့္ ႐ွဳပြားေနရာမွ အတိတ္၊ အနာဂတ္ စသည္ျဖင့္    

လည္း သံုးသပ္ ႐ွဳပြားေသာဉာဏ္။  (႐ုပ္နာမ္ခႏၶာကုိ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱအားျဖင့့္ သုံးသပ္ ္

ေသာဉာဏ္။) 

(၄) ဥဒယဗၺယဉာဏ္ = ခႏၶာတုိ႕၏ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းကုိသာ ႐ွဳပြားေသာဉာဏ္။ 

(၅) ဘဂၤဉာဏ္ = အျဖစ္ကုိလႊတ္၍ အပ်က္ကိုသာ ႐ွဳပြားေသာဉာဏ္။ 

(၆) ဘယဉာဏ္ = အပ်က္ကုိသာ႐ွဳပြားသိျမင္ၿပီး ေဘးသင့္ျခင္းဟု ေဘးအားျဖင့္ ႐ွဳပြားေသာဉာဏ္။ 

(၇) အာဒီန၀ဉာဏ္ = အျပစ္သင့္ေနျခင္းဟု အျပစ္အားျဖင့္ ႐ွဳပြားေသာဉာဏ္။ 

(၈) နိဗ္ၺိဒါဉာဏ္ = ေဘးသင့္ အျပစ္ရိွေနေသာ အသုဘခႏၶာကုိ ရြံမုန္း၊ ထိတ္လန္႕၊ ေၾကာက္ရြ႕ ံ ၿငီးေငြ႕လာေသာ 

ဉာဏ္။ 

(၉) မုၪ္ၥိတုကမ်တာဉာဏ္ = ၿငီးေငြ႕လာသည့္အေလ်ာက္ ထုိခႏၶာမ ွလြတ္ေျမာက္လုိေသာဉာဏ္။ 

(၁၀) ပဋိသခၤါဉာဏ္ (ဉာဏ္စဥ္(၁၀)ပါးက ေရးခဲ့ၿပီးသည့္အတုိင္း) 

(၁၁)  သခၤါ႐ုေပကၡာဉာဏ္ (ေရးခ့ဲၿပီး) 

(၁၂)  အႏုေလာမဉာဏ္ (ေရးခ့ဲၿပီး) 

(၁၃)  ေဂါၾတဘူဉာဏ္ = ပုထုဇဥ္အႏြယ္၊ အရိယာအႏြယ္ ပုိင္းျခားထားေသာဉာဏ္။ 

(၁၄)  မဂဉ္ာဏ္ (ေရးခ့ဲၿပီး) 

(၁၅)  ဖိုလ္ဉာဏ္ = မဂ္ဉာဏ္ျဖင့္ဆုိင္ရာ ကိေလသာမ်ားကုိ ပယ္သတ္ၿပီးေသာ္လည္း ကိေလသာ အရိွန္အဟုန္၊ 

အခုိးအေငြ႕ကုိ တစ္ဖန္ ၿငိမ္းေစျပန္ေသာဉာဏ္။ 

(၁၆) ပစၥေ၀ကၡဏာဉာဏ္ =  ျဖတ္ေက်ာ္လာခဲ့ေသာ မဂဉ္ာဏ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္၊ ပယ္သတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ကိေလသာ၊ ႂကြင္း 

က်န္ေနေသးေသာ ကိေလသာ၊ ေတြ႕ခ့ဲရေသာ နိဗၺာန္ကုိ ဆင္ျခင္ေသာဉာဏ္။ 

မွတ္ခ်က္။ ။ ဤဉာဏ္စဥ(္၁၆)ပါးသည္ အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ျမတ္ ေဟာေသာ ပဋိသမိၻဒါမဂ္ပါဠိေတာ္တြင ္           

လာရိွပါသည္။ 
    

ပရိညာပရိညာပရိညာပရိညာ((((၃၃၃၃))))ပါးပါးပါးပါး    
၁။ ဉာတပရိညာ 

 = ႐ုပ္နာမ္ပိုင္းျခား၊ သိျငားအေၾကာင္း၊ ႏွစ္ခုေပါင္း မွတ္ေၾကာင္း ဉာတပရိညာတည္း။ 

၂။ တိရဏပရိညာ 

 = ဆံုးျဖတ္ပိုင္းျခား၊ ႐ွဳျငားျဖစ္ပ်က္၊ ဤ ႏွစ္ခ်က္၊ မွတ္ခ်က္ တိရဏပရိညာတည္း။ 

၃။ ပဟာနပရိညာ 

 =အပ်က္ကုိ႐ွဳ၊ အထက္စု၊ မွတ္မႈ ပဟာနတည္း။ 

  

               ၁၁ 



- နိစၥသညာ၊ ပယ္စြန္႕ကာသြား၊ ဉာဏ္မ်ား အထက္၊ အဆက္ဆက္၊ မွတ္ခ်က္ ပဟာနပရိညာ။ 

           - ပရိညာကင္း၊ မဂ္ဖိုလ္ရွင္း၊ ရျခင္းနိဗၺာန ္မရိွတည္း။ 

ပရိညာႏွင့္ပရိညာႏွင့္ပရိညာႏွင့္ပရိညာႏွင့္    ဉာဉာဉာဉာဏ္စဥ္ဏ္စဥ္ဏ္စဥ္ဏ္စဥ္    
၁။ နာမ႐ူပ ပရိေစၦဒဉာဏ္ ႏွင္ ့ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ ႏွစ္ပါးသည္ ဉာတပရိညာတည္း။ 

၂။ သမၼသနဉာဏ္ႏွင္ ့ဥဒယဗၺယဉာဏ္ႏွစ္ပါး သည္ တိရဏပရိညာျဖစ္၏။ 

၃။  ဘဂၤဉာဏ္မွစ၍ အထက္ဉာဏ္မ်ားသည္ ပဟာနပရိညာ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဒိ႒ိျဖဳတ္နည္းဒိ႒ိျဖဳတ္နည္းဒိ႒ိျဖဳတ္နည္းဒိ႒ိျဖဳတ္နည္း((((၃၃၃၃))))နည္းနည္းနည္းနည္း    
၁။ နာမ႐ူပ ပရိေစၦဒဉာဏ္ႏွင္ ့ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ ႏွစဉ္ာဏ္သည္ ဉာတပရိညာ ျဖစ္သျဖင္ ့နာမ္ႏွင့္႐ုပ္ကိ ုပုိင္းျခား 

၍ သိေနသည့္အခါ၊ အေၾကာင္းကုိ သိမ္းဆည္းႏိုင္သည့္အခါတြင ္ဒိ႒ိျပဳတ္ေနမႈကုိ အသိျပဳတ္ဟု ဆုိရပါသည္။ 

၂။ သမၼသနဉာဏ္ႏွင္ ့ ဥဒယဗၺယဉာဏ္ ႏွစ္ပါးသည္ တိရဏပရိညာ ျဖစ္သျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ကုိ သိျမင္ေနသည့္အခါ 

တြင္ ဒိ႒ိ ျပဳတ္ေနမႈကုိ အပြားျပဳတ္ဟု ဆုိရပါသည္။ 

၃။ ဘဂၤဉာဏ္မွ အထက္ျဖစ္ေသာ ဉာဏ္စဥ္မ်ားမွာ ပဟာနပရိညာျဖစ္သျဖင့္ အပ်က္ကုိ ျမင္ၿပီး ဒုကၡသစၥာအား 

ပိုင္းျခားႏုိင္ဖို႕ရန္ ပြားမ်ားေနေသာ အခုိက္အတန္႕ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိအခ်ိန္၌ ျပဳတ္ေနေသာ ဒိ႒ိကုိ 

အပယ္ျပဳတ္ဟု ဆုိရပါသျဖင့္ ပရိညာသုံးပါးကုိ ေထာက္ဆ၍ ဒိ႒ိျဖဳတ္နည္း(၃)နည္းဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

 

အစဥ္ကုိအစဥ္ကုိအစဥ္ကုိအစဥ္ကုိ    မေက်ာ္ေစရပါမေက်ာ္ေစရပါမေက်ာ္ေစရပါမေက်ာ္ေစရပါ    
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဥပနိႆ်မွာ အစဥ္ကုိ မေက်ာ္ေစရေသာ အဆုံးအမ ရွိပါသည္။ အစဥ္ကုိ 

မေက်ာ္ေစရေသာ အဆုံးအမအရ ၀ိပႆနာ ႐ွဳပြားေတာ့မည္ဆုိလွ်င ္ ပထမဦးဆုံး အရိယာ၊ ေသာတာပန္စခန္းသုိ႕ 

တက္လွမ္းမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္မွာ ဒိ႒ိႏွင္ ့ ၀ိစိကိစၦာကိ ု ပဟာနပရိညာအားျဖင့္ အပယ္ျဖဳတ္ အျမစ္ 

ျပတ္ ျဖဳတ္၍ ေသာတာပန္ ျဖစ္ရသျဖင့္ ေသာတာပန္ျဖစ္ဖို႕ရန္ အားထုတ္ရာ၌ ပထမဦးဆုံး အသိျပဳတ္ႏွင္ ့ ျဖဳတ္ၿပီးမွ 

သာ အပြားျပဳတ္ႏွင္ ့ ဒုတိယျဖဳတ္၊ ေနာက္ဆုံးမွသာ အပယ္ျပဳတ္ျဖင္ ့ ျဖဳတ္ျပီး ေသာတာပန္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 

“အစဥ္ကုိ မေက်ာ္ေစန႕ဲ၊ အစဥ္အတုိင္း အလုပ ္လုပ္ပါ” ဟု  မိန္႕ၾကားေတာ္မူပါသည္။ 

 တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း ဒိ႒ိကုိ အသိျဖင္ ့ ျဖဳတ္ၿပီး အားထုတ္မွသာလွ်င ္ အားႀကီးေသာ ၀ိပႆနာ ျဖစ္ၿပီး 

အပြားျပဳတ္ျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ ျဖဳတ္ႏိုင္၍ အပယ္ျပဳတ္ျဖင္ ့ ျဖဳတ္ႏုိင္ကာ ေသာတာပန္ အျမန္ျဖစ္၊ နိဗၺာန္ကုိ လ်င္ျမန္စြာ 

မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါသည္။ 

  

အေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္း    အက်ိဳးအက်ိဳးအက်ိဳးအက်ိဳး    
- ႐ုပ္တရားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းသည္ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဟူေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားက  ျပဳျပင္ 

ေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ 

         -  နာမ္တရားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၾကရျခင္းသည္ မ်က္ေစ့၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ ဟူေသာ ဒြါရမ်ားႏွင့္ 

အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ ေတြ႕ထိစရာ၊ ၾကံေတြးစရာဟူေသာ အာ႐ုံေျခာက္ပါးတို႕ ေပါင္းဆုံ ျပဳျပင္ေပးမႈေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

စိတ္ ေ၀ဒနာတုိ႕ကုိ ၀ိပႆနာဉာဏ္ျဖင္ ့႐ွဳပြားရာ၌ 

- စိတ္ ေ၀ဒနာတို႕ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကုိ သိလွ်င္ သကၠာယဒိ႒ ိကြာပါသည္။ 

- ပ်က္တာကုိ သိလွ်င ္သႆတဒိ႒ ိစင္ပါသည္။ 

၁၂ ၁၂ 



- အစားထုိးတာကုိသိလွ်င ္ဥေစ ၦဒဒိ႒ ိစင္ပါသည္။ 

- အေၾကာင္းတရားေပၚမွာ အသိဉာဏ္ရွင္းလွ်င္ ၀ိစိကိစၦာ ေသပါသည္။ 

    

ဒိ႒ိသုံးမ်ိဳးဒိ႒ိသုံးမ်ိဳးဒိ႒ိသုံးမ်ိဳးဒိ႒ိသုံးမ်ိဳး    
၁။ သကၠာယဒိ႒ိသကၠာယဒိ႒ိသကၠာယဒိ႒ိသကၠာယဒိ႒ိဆိုသည္မွာ ပုဂ္ၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ၊ ငါ၊ သူတစ္ပါး၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ လူနတ္ျဗဟၼာဟု အယူမွားျခင္းသေဘာ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။  သတၱ၀ါေသလွ်င ္ ျဖစ္ေသးသည္၊ ဘ၀ကူးသည္၊ တမလြန္ဘ၀ ေျပာင္းသြားသည္၊ အသက္ ထြက္သြားသည္၊  

လိပ္ျပာ လြင့္သြားသည္ဟု ဆုိလွ်င ္သႆတဒိ႒ိသႆတဒိ႒ိသႆတဒိ႒ိသႆတဒိ႒ိ    ျဖစ္ပါသည္။  

၃။  တစ္ဘ၀ တစ္ခါေသပ၊ဲ ေနာင္ဘ၀ မရွိဘူး၊ ေသၿပီးလွ်င ္ ျပန္မျဖစ္ေတာ့ဘူး၊ ေသၿပီး ၿပီးတာပ ဲ စသည္ျဖင့္ 

ေျပာဆိုျခင္းသည္ ဥေစဥေစဥေစဥေစ    ၦဒဒိ႒ိၦဒဒိ႒ိၦဒဒိ႒ိၦဒဒိ႒ိ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

လကၤာမ်ားလကၤာမ်ားလကၤာမ်ားလကၤာမ်ား    
- ယုံၾကည္ က်န္းမာ၊ စိတ္ေျဖာင့္စြာျဖင့္၊ လြန္စြာအားထုတ္၊ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္ကုိ၊ ျဖစ္ခ်ဳပဉ္ာဏ္ျမင္၊ ဤငါးအင္၊ မွန္ပင ္

မဂ္ရေၾကာင္း။ 

- မစြန္႕ကာမ၊ ဆရာမရိွ၊ ၀ီရိယေလ်ာ့၊ အားအင္ေပ်ာ့ကာ၊ လြန္စြာယူမွား၊ ဤငါးပါး၊ တရား မဂ္ဖိုလ္ေ၀းသတည္း။ 

- ျဖစ္ပ်က္ျမင္ကာ၊ ၀မ္းသာႏွစ္သက္၊ ကုိယ္ေရာင္ထြက္၍၊ ၾကက္သီးထလာ၊ ၾကံဳေတြ႕ပါ၊ မဂၢါမေ၀းမွတ္။ 

- ေရ ွ ့၀ိပႆနာ၊ ေနာက္မဂၢါ၊ မိန္႕မွာ သံယုတၱ။ ၀ိပႆနာခြင္၊ လုပ္ငန္း၀င္၊ အလ်င္ ဒိ႒ိသတ္။ ဒိ႒ိသတ္ရန္၊ ငါးခႏၶံ၊ 

ျမငဉ္ာဏ္ပဋိစၥ။ ဒိ႒ိကြာစင္၊ လုပ္ငန္း၀င္၊ ဉာဏ္လွ်င ္ရမဂၢ။ 

 

ေရွ႕ေရးေရွ႕ေရးေရွ႕ေရးေရွ႕ေရး    ေေေေမွ်ာ္ပါ။မွ်ာ္ပါ။မွ်ာ္ပါ။မွ်ာ္ပါ။    လက္ရိွျဖင့္လက္ရိွျဖင့္လက္ရိွျဖင့္လက္ရိွျဖင့္    ေေေေက်နပ္မေနသင့္က်နပ္မေနသင့္က်နပ္မေနသင့္က်နပ္မေနသင့္    ----    တိုက္တြန္းျခင္းတိုက္တြန္းျခင္းတိုက္တြန္းျခင္းတိုက္တြန္းျခင္း    
- ဓနမွ်သာ၊ ျပည့္စံုပါလည္း၊ အုိနာေသေရး မလြတ္ေသးေသာ္၊ ေရွ႕ေရးေမွ်ာ္၊ ျပံဳးေပ်ာ္၍လည္း မေနသင့္။ 

- ဒါနမွ်သာ၊ ျပည့္စံုပါလည္း၊ အုိနာေသေရး မလြတ္ေသးေသာ္၊ ေရွ ႔ေရးေမွ်ာ္၊ ျပံဳးေပ်ာ္၍လည္း မေနသင့္။ 

- သီလမွ်သာ၊ ျပည့္စံုပါလည္း၊ အုိနာေသေရး မလြတ္ေသးေသာ္၊ ေရွ ႔ေရးေမွ်ာ္၊ ၿပံဳးေပ်ာ္၍လည္း မေနသင့္။ 

- ဗဟုသုတမွ်သာ၊ ျပည့္စံုပါလည္း၊ အုိနာေသေရး မလြတ္ေသးေသာ္၊ ေရွ ႔ေရးေမွ်ာ္၊ ျပံဳးေပ်ာ္၍လည္း မေနသင့္။ 

- သမာဓိမွ်သာ၊ ျပည့္စံုပါလည္း၊ အုိနာေသေရး မလြတ္ေသး ေသာ္၊ ေရွ ႔ေရးေမွ်ာ္၊ ၿပံဳးေပ်ာ္၍လည္း မေနသင့္။ 

- ဆိတ္ၿငိမ္ရာမွာ၊ ေနႏုိင္ပါလည္း၊ အုိနာေသေရး မလြတ္ေသးေသာ္၊ ေရွ ႔ေရးေမွ်ာ္၊ ျပံဳးေပ်ာ္၍လည္း မေနသင့္။ 

- အနာဂါမ္သာ၊ တည္ေနပါလည္း၊ အုိနာေသေရး မလြတ္ေသးေသာ္၊ ေရွ ႔ေရးေမွ်ာ္၊ ၿပံဳးေပ်ာ္၍လည္း မေနသင့္။ 

 

မွာတမ္းေတာ္လကၤာမွာတမ္းေတာ္လကၤာမွာတမ္းေတာ္လကၤာမွာတမ္းေတာ္လကၤာ    
- လက္ရွိခႏၶာ၊ မတြယ္တာႏွင့္။ ေနာင္လာဘ၀၊ မေတာင့္တဘ၊ဲ ေၾကာင့္ၾကဇြဲျဖင့္၊ အျမမဲျပတ္ ၀ိပႆနာ၊ ေလ့လာ 

ႀကိမ္ႀကိမ္၊ အာစိဏၰက၊ံ ျဖစ္ေၾကာင္းဖန္မူ၊ ထုိသည့္သူအား၊ အယူမလြဲ၊ ဂတိျမ၏ဲ။ မီးစြဲေလာင္မွ၊ ေရကုိတေသာ္၊ မရ 

ျဖစ္အင္၊ ပံုႏႈိင္းယွဥ္၍၊ မဂၢင္သေႏၶ၊ တည္ျမေဲနေအာင္၊ မေသခင္က၊ ျပင္ဆင္ေတာက္ေလွ်ာက္၊ ေမ့မေပ်ာက္ႏွင့္။ 

ေခၽြးေပါက္ယုိစီး၊ ေသခါနီး၀ယ္၊ အၿပီးမုခ်၊ မဂၢင္ရလိမ့္။ ကိစၥမေလ်ာ္၊ အေၾကာင္းေပၚ၍၊ မေတာ္တဆ၊ မဂ္မရဦး၊ 

ဘ၀ အစြန္၊ တမလြန္တြင္၊ ထူးခၽြန္အံ့ေလာက္၊ နတ္ျပည္ေရာက္၍၊ မေဖာက္မျပန္၊ ေသာတာပန္စစ္၊ ဧကန္ျဖစ္မည္၊ 

မလစ္ ၀ိပႆနာ အက်ိဳးတည္း။ 

    

၁၃ 



ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္    လည္ပုံလည္ပုံလည္ပုံလည္ပုံ----ျျျျဖတ္ပုံဖတ္ပုံဖတ္ပုံဖတ္ပုံ    ေေေေဒသနာဒသနာဒသနာဒသနာ    
    

 
    

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အေျခခံပဋိစၥသမုပၸါဒ္အေျခခံပဋိစၥသမုပၸါဒ္အေျခခံပဋိစၥသမုပၸါဒ္အေျခခံ    

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊    ဒိ႒ိျဖဳတ္လကၤာဒိ႒ိျဖဳတ္လကၤာဒိ႒ိျဖဳတ္လကၤာဒိ႒ိျဖဳတ္လကၤာ    
အ၀ိဇၨာႏွင္ ့ တဏွာရင္းခံ၊ ဥပါဒါန္၊ ကံေၾကာင့္ ႐ုပ္နာမ္ေပၚ။ အပင္မွမ်ိဳး၊ မ်ိဳးမွအပင္၊ အမွ်င္မျပတ္၊ ဆက္စပ္ 

သည့္ဟန္၊ ကံေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္၊ နာမ္႐ုပ္ေၾကာင့္ ကံ၊ အဖန္ဖန္၊ ျဖစ္ျပန္နည္းအေလ်ာ္၊ ျဗဟၼာသိၾကား၊ စသည္မ်ားက၊ 

ထင္ရွားျပဳျပင္၊ စီရင ္ ဖန္ဆင္း၊ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္၊ လူနတ္မ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါတို႕၊ ျဖစ္လာရမႈ၊ မဟုတ္ဟု၊ ဉာဏ္ျဖင့္ 

႐ွဳ၍ေမွ်ာ္။ 

 

အသြယ္ရွစ္သြယ္ျပအသြယ္ရွစ္သြယ္ျပအသြယ္ရွစ္သြယ္ျပအသြယ္ရွစ္သြယ္ျပ    လကၤာလကၤာလကၤာလကၤာ    
မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကုိယ္မ်ားႏွင့္၊ သုံးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ 

၀ဋ္သုံး၀ႏွင့္၊ ကာလသုံးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကုိ၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြတ္ 

ေၾကာင္းတည္း။ 

သစၥာေလးပါးသစၥာေလးပါးသစၥာေလးပါးသစၥာေလးပါး    လကၤာလကၤာလကၤာလကၤာ 
- ျဖစ္ပ်က္သမွ်၊ သခၤါရ၊ ဒုကၡသစၥာ မွတ္။  

- ျဖစ္ပ်က္မႈတြင္၊ ငါေကာင္ထင္၊ ခင္မင္သမုဒယ မွတ္။ 

- ႐ုပ္နာမ္အားလုံး၊ ျဖစ္ပ်က္သုဥ္း၊ ခ်ဳပ္ဆံုး နိဗၺာန္ မွတ္ ။  

- ခ်ဳပ္ဆုံးမႈတြင္၊ ဉာဏ္သက္၀င္၊ သိျမင ္မဂ္ဟု မွတ္။ 
    

ခႏၶာငါးပါးခႏၶာငါးပါးခႏၶာငါးပါးခႏၶာငါးပါး    
(၁) ႐ူပကၡႏၶာ =  ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာသေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ၊ ႐ုပ(္၂၈)ပါး။ 

(၂) ေ၀ဒနာကၡႏၶာ  =  ခံစားတတ္ေသာ သေဘာအစ ုျဖစ္ပ်က္မႈ၊ ေ၀ဒနာေစတသိက္။ 

(၃) သညာကၡႏၶာ  =  မွတ္သားတတ္ေသာသေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ၊ သညာေစတသိက္။ 

(၄) သခၤါရကၡႏၶာ = ျပဳျပင္ ေစ့ေဆာ္တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ၊ ေ၀ဒနာ သညာမွတစ္ပါး ေစတသိက ္      

(၅၀)။ 

(၅) ၀ိညာဏကၡႏၶာ = သိၾကံတတ္ေသာသေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ၊ စိတ္ (၈၉) ပါး။ 

 

၁၄ 



အာယတနအာယတနအာယတနအာယတန((((၁၂၁၂၁၂၁၂))))ပါးပါးပါးပါး    
           ((((အတြင္းအာယတနအတြင္းအာယတနအတြင္းအာယတနအတြင္းအာယတန    ၆၆၆၆----ပါးပါးပါးပါး) ) ) )                                                                                                 ((((အျပင္အာယတနအျပင္အာယတနအျပင္အာယတနအျပင္အာယတန    ၆၆၆၆----ပါးပါးပါးပါး))))    

                                                            ((((အခံဓာတ္အခံဓာတ္အခံဓာတ္အခံဓာတ္    ၆၆၆၆----ပါးပါးပါးပါး)     )     )     )                                                                                                                             ((((အတုိက္ဓာတ္အတုိက္ဓာတ္အတုိက္ဓာတ္အတုိက္ဓာတ္    ၆၆၆၆----ပါးပါးပါးပါး))))    

(၁) စကၡဳ  =  မ်က္ေစ့အၾကည္ (၇) ႐ူပ  =  အဆင္း 

(၂)  ေသာတ  =  နားအၾကည္ (၈) သဒၵ =  အသံ 

(၃) ဃာန =  ႏွာေခါင္းအၾကည္ (၉) ဂႏၶ =  အနံ႔ 

(၄) ဇ၀ိွာ  =  လွ်ာအၾကည္ (၁၀) ရသ  =  အရသာ 

(၅) ကာယ  =  ကုိယ္အၾကည္ (၁၁) ေဗာ႒ဗၺ =  ေတြ႕ထိစရာ 

(၆)  မန  =  စိတ္(ဘ၀င္စိတ္) (၁၂) ဓမၼ =  ၾကံေတြးစရာ 
 

ဓာဓာဓာဓာတ္တ္တ္တ္((((၁၈၁၈၁၈၁၈))))ပါးပါးပါးပါး    
အခံဓာတ္ ၆-ပါး+အတိုက္ဓာတ္ ၆-ပါး +အပြင့္ဓာတ္ ၆-ပါး= ဓာတ္ ၁၈-ပါး 

အပြင့္ဓာတ္အပြင့္ဓာတ္အပြင့္ဓာတ္အပြင့္ဓာတ္    ((((၆၆၆၆))))ပါးပါးပါးပါး    

(၁၃) စကၡဳ၀ိညာဏ္  =  ျမင္စိတ ္

(၁၄) ေသာတ၀ိညာဏ္  =  ၾကားစိတ္ 

(၁၅) ဃာန၀ိညာဏ္  =  နံစိတ္ 

(၁၆) ဇ၀ိွာ၀ိညာဏ္  =  စားစိတ္ 

(၁၇) ကာယ၀ိညာဏ္ =  ယား,နာ,ေကာင္းစိတ ္

(၁၈) မေနာ၀ိညာဏ္  =  ေတြးေတာၾကံစည္စိတ္ 

ခႏၶာ၊ အာယတန၊ ဓာတ္ခႏၶာ၊ အာယတန၊ ဓာတ္ခႏၶာ၊ အာယတန၊ ဓာတ္ခႏၶာ၊ အာယတန၊ ဓာတ္    

ခႏၶာခႏၶာခႏၶာခႏၶာဟူသည္ အစုသေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ 

  အာယတနအာယတနအာယတနအာယတနဟူသည္ သံသရာကုိ ရွည္လ်ားေအာင္ ဆြဲဆန္႕တတ္ေသာ တရား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စိတ္တို႕၏ 

တည္ရာျဖစ္ပါသည္။  

 ဓာတ္ဓာတ္ဓာတ္ဓာတ္ဟူသည္ မိမိသေဘာတူမွသာ ပြင့္တတ္ေသာ သေဘာတရားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
 

သစၥာေလးပါးသစၥာေလးပါးသစၥာေလးပါးသစၥာေလးပါး    
(၁) ဒုကၡသစၥာ  =  ဆင္းရျဲခင္း အမွန္တရား ( ျဖစ္ဒုကၡ၊ပ်က္ဒုကၡ )၊ ပုိင္းျခားသိရမည့္တရား။ 

(၂) သမုဒယသစၥာ =  ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း အမွန္တရား  ( တဏွာ-ေလာဘ)၊ ပယ္ရမည့္တရား။ 

(၃) နိေရာဓသစၥာ  =  ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ အမွန္တရား( နိဗၺာန္ )၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳရမည့္တရား။ 

(၄) မဂၢသစၥာ = ဒုကၡသစၥာ၏ ခ်ဳပ္ေၾကာင္း, သမုဒယသစၥာကုိ ပယ္ေၾကာင္း, နိေရာဓသစၥာကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳ 

ေၾကာင္း အက်င့္မွန္တရား ( မဂၢင္ရွစ္ပါး )၊ ပြားမ်ားရမည့္တရား။ 
 

ေလာကီမဂၢင္ေလာကီမဂၢင္ေလာကီမဂၢင္ေလာကီမဂၢင္((((၅၅၅၅))))ပါးပါးပါးပါး    
o သမၼာဒိ႒ိ + သမၼာသကၤပၸ     = ပညာမဂၢင္ (၂)ပါး 

o သမၼာ၀ါယာမ+သမၼာသတိ+သမၼာသမာဓိ  = သမၼာဓိမဂၢင ္(၃)ပါး 

 

၁၅ 



ေလာကုတၱရာမဂၢင္ေလာကုတၱရာမဂၢင္ေလာကုတၱရာမဂၢင္ေလာကုတၱရာမဂၢင္    ((((၈၈၈၈))))ပါးပါးပါးပါး    
o သမၼာဒိ႒ိ +သမၼာသကၤပၸ   =  ပညာမဂၢင ္(၂)ပါး 

o သမၼာ၀ါယာမ+ သမၼာသတိ + သမၼာသမာဓိ  =  သမာဓိမဂၢင(္၃)ပါး 

o သမၼာ၀ါစာ + သမၼာကမၼႏ ၲ+သမၼာအာဇီ၀   =  သီလမဂၢင(္၃)ပါး။ 

    

မဂၢင္ငါးပါး၊မဂၢင္ငါးပါး၊မဂၢင္ငါးပါး၊မဂၢင္ငါးပါး၊    မဂၢင္မဂၢင္မဂၢင္မဂၢင္ရွစ္ပါးရွစ္ပါးရွစ္ပါးရွစ္ပါး    
ေလာကီမဂၢင(္၅)ပါးကုိ ႐ွဳပြားေသာအားျဖင့္ ကိေလသာကုိ ပယ္သတ္ေသာအလုပ္ကုိ လုပ္တတ္ေသာေၾကာင့္ 

ကာရကမဂၢင ္ (အလုပ္လုပ္ေသာမဂၢင္)ဟ ု ဆုိရသည္။ သီလမဂၢင္သုံးပါးမွာ မဂၢင(္၅)ပါးအား ပြားမ်ားသည့္အလုပ္ကုိ 

လုပ္ေစရန္ ေစခုိင္းတတ္ေသာသေဘာ ရိွေသာေၾကာင့္ ကာရာပယမဂၢင္ဟု အဘိဓမၼာက်မ္းမ်ား၌ ျပဆုိၾကေလသည္။ 

 

၀၀၀၀ိပႆနာမဂ္ိပႆနာမဂ္ိပႆနာမဂ္ိပႆနာမဂ္    
၀ိပႆနာမဂ္ျဖင့္ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာ၏ ျဖစ္ပ်က္တစ္ခ်က္ ႐ွဳပြားသည့္အခါ ျဖစ္ပ်က္တစ္ခ်က္ ျမင္တုိင္း ပရိယု႒ာန 

ကိေလသာ၊ ၀ီတိကၠမကိေလသာ တစ္ခ်က္ ေပၚလာခြင္ ့ မရ။ အႏုသယကိေလသာ တစ္ခ်က္ပါး၊ အ၀ိဇၨာ တစ္ခ်က္ 

ပါးၿပီး ၀ိဇၨာဉာဏ္ တစ္ခ်က္ ေပၚလာလ်က္ ဒုကၡသစၥာ တစ္ခ်က္ ပိုင္းျခားသိသည္။ ဤသုိ႕ အလုပ္လုပ္ေသာ ၀ိပႆနာ 

ဉာဏ္ျဖင္ ့ ပြားမ်ားၿပီးမ ွ အရိယမဂ္ဉာဏ္က တစ္ခ်က္တည္း မဂ္ကိစၥေလးခ်က္ကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေနာက္ဆုံး လုပ္ကာ 

မဂဉ္ာဏ္သုိ႕ ပန္း၀င္ရေပသည္။ 

စိတၱာႏုပႆနာစိတၱာႏုပႆနာစိတၱာႏုပႆနာစိတၱာႏုပႆနာ    ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳပြားပြားပြားပြားနည္းနည္းနည္းနည္း    
    

၁။ ျမင္စိတ ္  

၂။ ၾကားစိတ္  

၃။ နံစိတ္ အျပင္ဧည့္သည္စိတ္ (၅)ခ ု

၄။ စားစိတ္  

၅။ ယားနာေကာင္းစိတ္  

၆။ ေလာဘစိတ္  

၇။ ေဒါသစိတ ္   

၈။ ေမာဟစိတ္ အတြင္းဧည့္သည္စိတ္(၆)ခ ု

၉။ အေလာဘစိတ ္  

၁၀။ အေဒါသစိတ္  

၁၁။ ေတြးေတာၾကံစည္စိတ္  

၁၂။ ေလကုိ ထုတ္ေသာစိတ္ အိမ္သည္စိတ္(၂)ခ ု

၁၃။ ေလကုိ သြင္းေသာစိတ္  

 

႐ွဳပြားပုံ႐ွဳပြားနည္းမွာ ေရွ႕ပုိင္းတြင ္ ျပဆုိခဲ့ၿပီးသည့္အတုိင္း ႐ွဳပြားၾကရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္သည္စိတ္ 

(၂)ခုကုိ အရင္းခံထား၍ မည္သည့္စိတ္ ေပၚေပၚ၊ ေပၚတုိင္း ေပၚတုိင္း ျဖစ္ပ်က္မလြတ္ေအာင္ ႐ွဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

၁၆ 



စိတ္ကုိ ျမင္ေနပါက သတိပ႒ာန္သတိပ႒ာန္သတိပ႒ာန္သတိပ႒ာန္    ၊ စိတ္၏ အပ်က္ကုိ ျမင္မွသာ သတိပ႒ာနဘာသတိပ႒ာနဘာသတိပ႒ာနဘာသတိပ႒ာနဘာ၀၀၀၀နာနာနာနာ ျဖစ္သည္ကုိလည္း 

ဆင္ျခင ္ႏွလုံးသြင္းၿပီး စိတၱာႏုပႆနာ သတိပ႒ာနဘာ၀နာ ျဖစ္ေအာင္ ႐ွဳပြားၾကရပါမည္။ 

 

ေေေေ၀၀၀၀ဒနာႏုပႆနာဒနာႏုပႆနာဒနာႏုပႆနာဒနာႏုပႆနာ    ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳပြားပြားပြားပြားနည္းနည္းနည္းနည္း    

အျပင္ဧည့္သည္ေအျပင္ဧည့္သည္ေအျပင္ဧည့္သည္ေအျပင္ဧည့္သည္ေ၀၀၀၀ဒနာဒနာဒနာဒနာ((((၆၆၆၆))))ခုခုခုခု    

၁။  ဥေပကၡာေ၀ဒနာသည္ မ်က္လုံးမွာ ေပၚသည္။ 

၂။ ဥေပကၡာေ၀ဒနာသည္ နားမွာ ေပၚသည္။ 

၃။ ဥေပကၡာေ၀ဒနာသည္ ႏွာေခါင္းမွာ ေပၚသည္။ 

၄။ ဥေပကၡာေ၀ဒနာသည္ လွ်ာမွာ ေပၚသည္။ 

၅။ သုခေ၀ဒနာသည္ ကုိယ္ေပၚမွာ ေပၚသည္။ 

၆။ ဒုကၡေ၀ဒနာသည္ ကုိယ္ေပၚမွာ ေပၚသည္။ 
 

အတြင္းဧည့္သည္ေအတြင္းဧည့္သည္ေအတြင္းဧည့္သည္ေအတြင္းဧည့္သည္ေ၀၀၀၀ဒနာဒနာဒနာဒနာ((((၃၃၃၃))))ခုခုခုခု    

၁။  ေသာမနႆေ၀ဒနာသည္ စိတ္မွာ ေပၚသည္။ 

၂။  ေဒါမနႆေ၀ဒနာသည္ စိတ္မွာ ေပၚသည္။ 

၃။  ဥေပကၡာေ၀ဒနာသည္ စိတ္မွာ ေပၚသည္။ 
 

အိမ္သည္ေအိမ္သည္ေအိမ္သည္ေအိမ္သည္ေ၀၀၀၀ဒနာဒနာဒနာဒနာ    ((((၃၃၃၃))))ခုခုခုခု    

၁။ သားေရးသမီးေရး စီးပြါးေရးမွစ၍ အရပ္ရပ္ အဆင္ေျပေနေသာအခါ ၀င္ေလထြက္ေလကုိ ေသာမနႆေ၀ဒနာျဖင့္ 

႐ွဴ႐ွဳိက္ေနသည္။ 

၂။  သားေရးသမီးေရး စီးပြါးေရးမွစ၍ အရပ္ရပ ္ အဆင္မေျပသည့္အခါ ၀င္ေလထြက္ေလကုိ ေဒါမနႆေ၀ဒနာျဖင့္ 

႐ွဴ႐ွဳိက္ေနသည္။ 

၃။ တစ္ခါတစ္ရ ံ ၀င္ေလထြက္ေလကုိ ေသာမနႆလည္းမဟုတ္၊ ေဒါမနႆလည္းမဟုတ္၊ ဥေပကၡာေ၀ဒနာျဖင့္ 

အမွတ္မထင္ ႐ွဴ႐ွဳိက္ေနသည္။ 

မွာထားခ်က္မွာထားခ်က္မွာထားခ်က္မွာထားခ်က္    
ေ၀ဒနာႏုပႆနာ ႐ွဳပြားရာ၌ ေပၚသည့္အခ်ိန ္ ေပၚသည့္ေနရာကုိ ေစာင့္၍ ႐ွဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ေ၀ဒနာသည္ 

ဒြါရ ေျခာက္ေပါက္၌ အျမ ဲ ျဖစ္ေနသည္။ မျဖစ္သည့္အခါ မရွိ၊ ဖႆျဖစ္တုိင္း ေ၀ဒနာျဖစ္သည္။ ေ၀ဒနာကုိ ႐ွဳရာ၌ 

နာက်င္မွ ေ၀ဒနာ မဟုတ္ပါ။ နာမႈ၊ က်င္မႈ မခံသာသည့္ ေ၀ဒနာရိွသလုိ၊ နာမႈ၊ က်င္မႈ ေပ်ာက္ကင္းၿပီး ခံသာသည့္ 

ေ၀ဒနာလည္း ရွိသည္။ ခံသာသည္လည္း မဟုတ္၊ မခံသာသည္လည္း မဟုတ္၊ အလယ္အလတ္ အမွတ္မဲ ့ ခံစားမႈ 

ေ၀ဒနာမ်ိဳးလည္း ရွိသည္။ စိတ္ႏွင္ ့ ေ၀ဒနာသည္ သဟဇာတတရားျဖစ္၍ စိတ္ျဖစ္တုိင္း ေ၀ဒနာျဖစ္သည္။ ေ၀ဒနာ 

သည္ ေပၚလည္းေပၚသည္၊ ပ်က္လည္းပ်က္သည္။ ေေေေ၀၀၀၀ဒနာႏွင့္ဒနာႏွင့္ဒနာႏွင့္ဒနာႏွင့္    ငါငါငါငါ    မေရာေမေရာေမေရာေမေရာေစႏွင့္စႏွင့္စႏွင့္စႏွင့္။ ေ။ ေ။ ေ။ ေ၀၀၀၀ဒနာကုိဒနာကုိဒနာကုိဒနာကုိ    ခြာ၍ခြာ၍ခြာ၍ခြာ၍    အနိစၥအနိစၥအနိစၥအနိစၥ    ျျျျမင္ေမင္ေမင္ေမင္ေအာင္အာင္အာင္အာင္    

ၾကည့္ၾကည့္ၾကည့္ၾကည့္။ ။ ။ ။ အနိစၥေတြ႕မွအနိစၥေတြ႕မွအနိစၥေတြ႕မွအနိစၥေတြ႕မွ    လမ္းမွန္က်မည္။လမ္းမွန္က်မည္။လမ္းမွန္က်မည္။လမ္းမွန္က်မည္။    
    

ေေေေ၀၀၀၀ဒနာမွတ္တမ္းဒနာမွတ္တမ္းဒနာမွတ္တမ္းဒနာမွတ္တမ္း    
o သုခေ၀ဒနာကုိ မ႐ွဳမိပါက ေနာက္က တဏွာ လိုက္၍ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အလယ္မွ ပတ္သည္။ 

o ဒုကၡေ၀ဒနာကုိ မ႐ွဳမိပါက ေနာက္က ေဒါသ လုိက္၍ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အဆုံးက ပတ္သည္။ 

o ဥေပကၡာေ၀ဒနာကုိ မ႐ွဳမိပါက ေနာက္က ေမာဟလုိက္၍ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အစက ပတ္ပါသည္။ 

 

၁၇ 



ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္    အႏုေလာမအႏုေလာမအႏုေလာမအႏုေလာမ    ပါဠိပါဠိပါဠိပါဠိ    
အ၀ိဇၨာပစၥယာသခၤါရာ၊ သခၤါရပစၥယာ ၀ိညာဏံ၊ ၀ိညာဏပစၥယာ နာမ႐ူပံ၊ နာမ႐ူပပစၥယာ သဠာယတနံ၊ 

သဠာယတနပစၥယာ ဖေႆာ၊ ဖႆပစၥယာ ေ၀ဒနာ၊ ေ၀ဒနာပစၥယာ တဏွာ၊ တဏွာပစၥယာ ဥပါဒါနံ၊ ဥပါဒါနပစၥယာ 

ဘေ၀ါ၊ ဘ၀ပစၥယာ ဇာတိ၊ ဇာတိပစၥယာ ဇရာမရဏံ၊   ေသာက ပရိေဒ၀  ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ သမၻ၀ႏ္ၲိ၊ ဧ၀ 

ေမတႆ ေက၀လႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ။ 

 

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္    ပဋိေလာမပဋိေလာမပဋိေလာမပဋိေလာမ    ပါဠိပါဠိပါဠိပါဠိ    
အ၀ိဇၨာယေတြ၀ အေသသ၀ိရာဂ နိေရာဓာ သခၤါရနိေရာေဓာ၊ သခၤါရနိေရာဓာ ၀ိညာဏနိေရာေဓာ၊ ၀ိညာဏ 

နိေရာဓာ နာမ႐ူပနိေရာေဓာ၊ နာမ႐ူပနိေရာဓာ သဠာယတနနိေရာေဓာ၊ သဠာယတနနိေရာဓာ ဖႆနိေရာေဓာ၊ 

ဖႆနိေရာဓာ ေ၀ဒနာနိေရာေဓာ၊ ေ၀ဒနာနိေရာဓာ တဏွာနိေရာေဓာ၊ တဏွာနိေရာဓာ ဥပါဒါနနိေရာေဓာ၊ ဥပါဒါန 

နိေရာဓာ ဘ၀နိေရာေဓာ၊ ဘ၀နိေရာဓာ ဇာတိနိေရာေဓာ၊ ဇာတိနိေရာဓာ ဇရာမရဏံ၊ ေသာက ပရိေဒ၀ ဒုကၡ 

ေဒါမနႆုပါယာသာ နိ႐ုဇၩႏိၲ္။ ဧ၀ ေမတႆ ေက၀လႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ နိေရာေဓာ ေဟာတိ။ 

    

ဒိ႒ိျဖဳတ္ဒိ႒ိျဖဳတ္ဒိ႒ိျဖဳတ္ဒိ႒ိျဖဳတ္    
o ခႏၶာ့ပဋိစၥသမုပၸါဒ ္ အႏုေလာမျဖစ္စဥ္ကုိ သိသျဖင့္ အေၾကာင္းျဖစ္၍သာ အက်ိဳ းျဖစ္သည္ဟု သိရသျဖင့္ 

ဥေစၦဒဒိ႒ ိစင္ပါသည္။ 

o ခႏၶာ့ပဋိစၥသမုပၸါဒ ္ပဋိေလာမျဖစ္စဥ္ကိ ုသိသျဖင့္ အေၾကာင္းခ်ဳပ္လုိ႕သာ အက်ိဳးခ်ဳပ္သည္ဟု သိရေသာေၾကာင့္ 

သႆတဒိ႒ိ စင္ပါသည္။ 

o ခႏၶာ့ပဋိစၥသမုပၸါဒ ္အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးကုိ သိရသျဖင့္ အက်ိဳးတရား အေပၚမွာ ပုဂ္ၢိဳလ္ သတၱ၀ါ၊ ငါသူတစ္ပါး၊ 

ေယာက္်ား၊ မိန္းမ မဟုတ္၊ ဓမၼသေဘာ သက္သက္မွ်သာဟု သိေသာေၾကာင့္ သကၠာယဒိ႒ ိကြာပါသည္။ 

o အေၾကာင္းတရားသည္ကား ဖန္ဆင္းရွင ္ ထာ၀ရဘုရား၊ သိၾကား ျဗဟၼာ မဟုတ္။ ဓမၼ အေၾကာင္း 

သက္သက္မွ်သာဟု အေၾကာင္း တရားအေပၚ၌ အသိဉာဏ္  ရွင္းျပန္သျဖင့္လည္း ၀ိစိကိစ ၦာ ေသပါသည္။ 

 

နည္းေလးပါးျဖင့္နည္းေလးပါးျဖင့္နည္းေလးပါးျဖင့္နည္းေလးပါးျဖင့္    ေေေေ၀၀၀၀ဖန္ပုံဖန္ပုံဖန္ပုံဖန္ပုံ    
 ၁။ ဧကတၱနည္း 

 ၂။ နာနတၱနည္း 

 ၃။ အဗ်ာပါရနည္း 

 ၄။ ဧ၀ံဓမၼတာနည္း 
 

၁။၁။၁။၁။    ဧကဧကဧကဧကတၱတၱတၱတၱနည္းနည္းနည္းနည္း    
ဧကတၱနည္းဟူသည္မွာ မ်ိဳးေစ့မွ အၫြန္႕ အေၫႇာင္ ့ စသည္ျဖင္ ့သစ္ပင္တစ္ပင္ အျဖစ္သုိ႕ ေရာက္သက့ဲသုိ႕ 

အ၀ိဇၨာ စေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သခၤါရစေသာ အက်ိဳးျဖစ္၍ အေၾကာင္းႏွင္ ့အက်ိဳး၏ အစဥ္မျပတ္ စပ္ျခင္းသာဟု 

သိရေသာနည္းသည္ ဧကတၱနည္းျဖစ္၏။ 

ဤဧကတၱနည္းကုိ သိရျခင္းသည္ အေၾကာင္းအက်ိဳး အစဥ္မျပတ္စပ္ျခင္းကုိ သိေသာေၾကာင့္ ဥေစၦဒဒိ႒ိစင္၏။  

အျမင္မွား၊ အသိမွားျပန္ေသာ ္ အေၾကာင္းအက်ိဳးအားျဖင့္ အစဥ္မျပတ္ စပ္ေနျခင္းကုိ တစ္ခုတည္း၊ တစ္ေပါင္းတည္း 

အျဖစ္ျဖင့္ ယူမွားျခင္းေၾကာင့္ သႆတဒိ႒ ိျဖစ္၏။ 

 

၁၈ 



၂။၂။၂။၂။    နာနတနာနတနာနတနာနတၱၱၱၱနည္းနည္းနည္းနည္း    
နာနတၱနည္းဆုိသည္မွာ အ၀ိဇၨာ အစရိွေသာ အေၾကာင္း၊ သခၤါရ အစရိွေသာ အက်ိဳးတရားတုိ႕၏  မိမိတုိ႕၏ 

သေဘာလကၡဏာကုိ  အသီးသီး မွတ္သား ပိုင္းျခားျခင္းတည္း။ 

ဤနာနတၱနည္းကုိ သိရေသာေၾကာင့္ အျမင္အသိ မွန္ကန္ေသာ္ သႆတဒိ႒ိ စင္ပါသည္။ အျမင္မွားေသာ္ 

ဥေစၦဒဒိ႒ ိျဖစ္ပါသည္။ 
 

၃။၃။၃။၃။    အဗ်ာပါရနည္းအဗ်ာပါရနည္းအဗ်ာပါရနည္းအဗ်ာပါရနည္း    
သခၤါရစေသာ အက်ိဳးကုိျဖစ္ေစအ့ံဟု အ၀ိဇၨာ စေသာ အေၾကာင္းတရား၏ အားထုတ္ျခင္း၊ လုလႅဗ်ာပါရ 

ကင္းသည္ဟု သိေသာနည္းသည္ အဗ်ာပါရနည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအဗ်ာပါရနည္းကုိ ေကာင္းစြာ သိလွ်င ္ ျပဳတတ္ေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္သတၱ၀ါ ေယာက္်ား မိန္းမ မရွိေတာ့ေသာ 

ေၾကာင့္ သကၠာယဒိ႒ ိကြာပါသည္။ 

မွားေသာအားျဖင့္ ျမင္၊ မွားေသာအားျဖင့္ သိေသာ္ ဗ်ာပါရ ကင္းျငားေသာ္လည္း အ၀ိဇၨာ အစရိွေသာ 

အေၾကာင္းတရားတို႕သည္ သဘာ၀နိယာမအားျဖင့္ ၿပီးေသာ အေၾကာင္းတရားေပတည္းဟု မယူေသာေၾကာင့္ 

အကိရိယဒိ႒ ိျဖစ္ပါသည္။ 
 

၄။၄။၄။၄။    ဧဧဧဧ၀၀၀၀ံံံံဓမၼတာနည္းဓမၼတာနည္းဓမၼတာနည္းဓမၼတာနည္း    
အ၀ိဇၨာစေသာ အေၾကာင္းတရားတုိ႕သည္ သခၤါရစေသာ အက်ိဳးတရားတုိ႕ကုိ ျဖစ္ေစျခင္းသည္ ႏုိ႕ရည္မွ 

ႏို႕ဓမ္း ျဖစ္သက့ဲသုိ႕ အ၀ိဇၨာစေသာ အေၾကာင္းမွ သခၤါရစေသာ အက်ိဳး ျဖစ္ျခင္းသာတည္းဟု သိေသာနည္းသည္ 

ဧ၀ံဓမၼတာနည္း ျဖစ္၏။ 

ဤနည္းကုိ ေကာင္းစြာသိေသာ္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ အက်ိဳးကုိ သိေသာေၾကာင့္ အေဟတုကဒိ႒ိ၊ 

အကိရိယဒိ႒ ိကင္းစင္ပါသည္။ 

မွားေသာအားျဖင့္ျမင္ေသာ္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ အက်ိဳးျဖစ္ျခင္းကုိ မယူမူ၍ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေၾကာင္း 

ေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အက်ိဳးတရားမျဖစ္ဟု ယူျခင္းေၾကာင့္ အေဟတုကဒိ႒ ိျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

( နည္းေလးနည္းကုိ ပိုမိုသေဘာေပါက္ နားလည္ႏိုင္ရန္ ဤစာအုပ္၏ ေေေေနာက္ဆက္တြဲနာက္ဆက္တြဲနာက္ဆက္တြဲနာက္ဆက္တြဲ ကုိလည္း ဖတ္ပါ။)  

 

ပဋိစပဋိစပဋိစပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္ၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္ၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္ၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္    ဒိ႒ိျဖဳတ္နည္းဒိ႒ိျဖဳတ္နည္းဒိ႒ိျဖဳတ္နည္းဒိ႒ိျဖဳတ္နည္း    

အ၀ိဇၨာပစၥယာ သခၤါရာ 
အ၀ိဇၨာေၾကာင့္ သခၤါရျဖစ္၏၊။ အ၀ိဇၨာက အေၾကာင္း, သခၤါရက အက်ိဳး၊ အေၾကာင္းအက်ိဳး။ အေၾကာင္းအက်ိဳး 

စပ္တာ သိေတာ့ ဥေစၦဒဒိ႒ ိ စင္သည္။ (႐ုပ/္နာမ္)ျဖစ္တာကုိသိေတာ့ သကၠာယဒိ႒ ိကြာသည္။ ပ်က္တာကုိ သိေတာ့ 

သႆတဒိ႒ိ စင္သည္။ အေၾကာင္းတရားေပၚမွာ အသိဉာဏ္ ရွင္းေတာ့ ၀ိစိကိစ ၦာ ေသသည္။ 

(က်န္ေသာ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးကိုလည္း အထက္ပါနည္းအတုိင္း ဆက္ဆုိပါ။) 

 

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အရပဋိစၥသမုပၸါဒ္အရပဋိစၥသမုပၸါဒ္အရပဋိစၥသမုပၸါဒ္အရ    ဒိ႒ိျဖဳတ္ဒိ႒ိျဖဳတ္ဒိ႒ိျဖဳတ္ဒိ႒ိျဖဳတ္    
o ခႏၶာျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သိလွ်င္ ၀ိစိကိစၦာ ေသသည္၊ 

o ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးခႏၶာထဲမွာ ပုဂ္ၢိဳလ္ သတၱ၀ါ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ မပါဘ ဲ ဓမၼသက္သက္သာဟု 

သိလွ်င ္သကၠာယဒိ႒ ိျပဳတ္ပါသည္။ 

၁၉ 



o အေၾကာင္းျဖစ္လုိ႕သာ အက်ိဳးျဖစ္တာပဲဟု သိရျခင္းသည္ ဥေစၦဒဒိ႒ ိစင္ပါသည္။ 

o အေၾကာင္းခ်ဳပ္လုိ႕သာ အက်ိဳးခ်ဳပ္ရသည္ဟု သိျပန္ေသာအခါ သႆတဒိ႒ ိစင္ပါသည္။ 

 

တစ္နည္းတစ္နည္းတစ္နည္းတစ္နည္း    ဒိ႒ိျဖဳတ္နည္းဒိ႒ိျဖဳတ္နည္းဒိ႒ိျဖဳတ္နည္းဒိ႒ိျဖဳတ္နည္း    
o အေၾကာင္းျပဳျပင္၍ အက်ိဳးသခၤါရတရားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ပုဂ္ၢိဳလ္ သတၱ၀ါ ျဖစ္လာသည္မဟုတ္၊ ဓမၼသက္သက္ 

သာဟု သိလွ်င ္သကၠာယဒိ႒ ိကြာသည္။ 

o ျဖစ္တာကုိသိလွ်င ္ဥေစ ၦဒဒိ႒ ိစင္သည္။ 

o ပ်က္တာကုိသိလွ်င္ သႆတဒိ႒ ိစင္သည္။ 

 

မူလႏွစ္ျဖာမူလႏွစ္ျဖာမူလႏွစ္ျဖာမူလႏွစ္ျဖာ    လကၤာလကၤာလကၤာလကၤာ    ရွင္းတမ္းရွင္းတမ္းရွင္းတမ္းရွင္းတမ္း    
၁။ မူလႏွစ္ျဖာ = အ၀ိဇၨာႏွင့္တဏွာ။ 

၂။ သစၥာႏွစ္ခု  = သမုဒယသစၥာ၊ ဒုကၡသစၥာ။ 

၃။ ေလးခုအလႊာ  =  အတိတ္အေၾကာင္းတစ္လႊာ၊ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳး တစ္လႊာ၊ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္း 

တစ္လႊာ၊ အနာဂတ္အက်ိဳး တစ္လႊာ။ 

၄။ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး = အ၀ိဇၨာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဏ္၊ နာမ္႐ုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ၊ ေ၀ဒနာ၊ တဏွာ၊ 

ဥပါဒါန္၊ ဘ၀၊ ဇာတိ၊ ဇရာ မရဏ။ 

၅။   သုံးပါးအစပ္  = သခၤါရႏွင္ ့ ၀ိညာဏ္ တစ္စပ္၊ ေ၀ဒနာႏွင္ ့ တဏွာ တစ္စပ္၊ ကမၼဘ၀ႏွင္ ့ ဇာတိ 

တစ္စပ္၊  

 တစ္နည္း = အတိတ္အေၾကာင္းႏွင္ ့ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳး တစ္စပ္၊ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးႏွင္ ့ ပစၥဳပၸန ္

အေၾကာင္း  တစ္စပ္၊ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းႏွင့္ အနာဂတ္အက်ိဳး တစ္စပ္။ 

၆။  ၀ဋ္သုံး၀  = ကိေလသ၀ဋ္၊ ကမၼ၀ဋ္၊ ၀ိပါက၀ဋ္။   

 ကိေလသ၀ဋ္သုံးပါး = အ၀ိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္။ 

 ကမၼ၀ဋ္ႏွစ္ပါး = သခၤါရႏွင္ ့ကမၼဘ၀။ 

      ၀ိပါက၀ဋ္ရွစ္ပါး = ၀ိညာဏ္၊ နာမ္႐ုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ၊ ေ၀ဒနာ၊ ဥပပတိၱ္ဘ၀၊ ဇာတိ၊ ဇရာ 

မရဏ။ 

၇။ ကာလသုံးျဖာ = လြန္ေလၿပီးေသာ အတိတ္ကာလ၊ ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ကာလ၊ ေနာင္ ျဖစ္လတံၱ 

အနာဂတ္ကာလ။ 

၈။  ျခင္းရာႏွစ္ဆယ္ =  အတိတ္အေၾကာင္းျခင္းရာ ငါးပါး (အ၀ိဇၨာ၊ သခၤါရ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ဘ၀)၊ 

    ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးျခင္းရာ ငါးပါး (၀ိညာဏ္၊ နာမ္႐ုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ၊ ေ၀ဒနာ)၊ 

    ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းျခင္းရာ ငါးပါး (တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ဘ၀၊ အ၀ိဇၨာ၊ သခၤါရ)၊ 

    အနာဂတ္အက်ိဳးျခင္းရာ ငါးပါး (၀ိညာဏ္၊ နာမ္႐ုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ၊ ေ၀ဒနာ)။ 
 

o  ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဆုိတာသည္ စာထဲမွာ ရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ ခႏၶာထမဲွာ ရွိတာ။ မိမိခႏၶာထဲမွာ ရွိတ့ဲ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကိ ု       

မိမဉိာဏ္ႏွင္ ့ရွင္းေအာင္ လုပ္ပါ။ 

o  စာပဋိစၥသမုပၸါဒ ္ သိတာသည္ သညာသိ၊ ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သိတာကမွ ပညာသိ။ သညာသိႏွင္ ့ နိဗၺာန ္ မေရာက္ 

ႏိုင္ပါ၊ ပညာသိႏွင့္မ ွနိဗၺာန ္ေရာက္မယ္။ 

 

၂၀ 



o တရားအားထုတ္လုိလွ်င္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ျဖစ္စဥ္ကုိ သိေအာင ္ႀကိဳးစားပါ။  

o ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ျဖစ္ပံ ုနားလည္မွသာလွ်င ္ဒုကၡသစၥာကိ ုနားလည္တယ္။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ ္ပ်က္ပံုကုိ နားလည္မွ မဂၢသစၥာ 

နားလည္တယ္။ 
 

၀၀၀၀ိပႆနာိပႆနာိပႆနာိပႆနာ    ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳ႐ွဳပုံ႐ွဳပုံ႐ွဳပုံ႐ွဳပုံ႐ွဳနည္းနည္းနည္းနည္း    
ထပ္ေျပာဦးမယ္၊ စိတ္ကုိ အ႐ွဳခုိင္းတာ မဟုတ္၊ စိတ္၏ မရွိမႈကိ ု အ႐ွဳခုိင္းတာ၊ (မွန္ပါ့ဘုရား) ႐ွဳတ့ဲအခ်ိန္မွာ 

မရွိတာပဲ ေတြ႕ရမယ္။ (မွန္ပါ)့ ရွိၿပီးမ ွမရွိဘ ဲျဖစ္သြားတ့ဲသေဘာကုိ ေတြ႕ရမွာ၊ (မွန္ပါ့ဘုရား)  

ရွိတာ ႐ွဳေနလုိ႕ရွိရင ္ ခုိင္တာျမတဲာ ႐ွဳေနေသာေၾကာင့္ သႆတဒိ႒ိျဖစ္တယ္။ (မွန္ပါ)့ မရိွတာ ႐ွဳမွသာလွ်င ္

သႆတဒိ႒ိက လြတ္တယ္။ (မွန္ပါ့ဘုရား) 

ဒါျဖင့္ဒကာဒကာမတုိ႕အေသကုိ အရွင္နဲ႔ ႐ွဳပါဆုိတာ အမွန္ဆုံးပ၊ဲ (မွန္ပါ)့ ဘာျပဳလုိ႕လဲဆုိေတာ့ တစ္ခုေသၿပီးမွ 

တစ္ခ ုျဖစ္ရမွာကိုး။ (မွန္ပါ့) 

ခင္ဗ်ားတုိ႕က စိတ္ကုိ ႐ွဳခိုင္းတယ္ဆုိၿပီး က်ဳပ္ကေတာ့ စိတ္ေတြလာတုိင္း ႐ွဳေနတာပ ဲ ဆိုရင္ ဒါ ၀ိပႆနာ 

မဟုတ္ဘူး။ ၀ိပႆနာ အပါး မ၀ေသးဘူး။ ဆရာကရင္ လုိေနမယ္။ (မွန္ပါ့ဘုရား) 

စိတ္ကတစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ႏွစခ္ုၿပိဳင္၍ ေပၚေကာင္းရ႕ဲလား။ (မေပၚေကာင္းပါ) ဒါေၾကာင္ ့ ေရွ႕စိတ္ကိ ု ေနာက္ 

စိတ္န႔ဲ ျမင္လို႕ မရႏုိင္ဘူး။ (မွန္ပါ့)၊ ေရွ ႔စိတ္အပ်က္ကိုသာ ေနာက္စိတ္နဲ႔  ျမင္လို႕ ရႏိုင္မယ္။ (မွန္ပါ့ဘုရား) 

ေရွ႕က ပထမစိတ္ပ်က္ၿပီးမွ ဒုတိယစိတ္ ေပၚႏုိင္မယ္။ (မွန္ပါ့) ပထမစိတ္က အေသ၊ ဒုတိယစိတ္က ရွင္ဆဲပါ။ 

(မွန္ပါ့) အေသကုိ ရွင္တဲ ့စိတ္နဲ႔ ႐ွဳ။ ရွင္တ့ဲ စိတ္ထဲမွာ ဉာဏ္ပါတယ္။ (မွန္ပါ့) အေသကုိ ဘာနဲ႔ ႐ွဳရမယ္။ (အရွင္နဲ႔ ႐ွဳရ 

ပါမယ္) 

 အပ်က္မပါဘဲနဲ႔ စိတ္သက္သက္ကိုသာ ႐ွဳေနရင္ ၀ိပႆနာအစစ္ မဟုတ္ေသးဘူး၊ ျဖစ္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ 

(မွန္ပါ့)၊ ဘာျဖစ္လုိ႕လဆုိဲေတာ့ ေနာက္က႐ွဳတဲ့စိတ ္ ေပၚတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရွ ႔ကစိတ္က ရိွမ ွ မရိွႏိုင္ဘ။ဲ (မွန္ပါဘုရား) 

ပ်က္သြားရၿပီ၊ ပ်က္သြားၿပီးမွသာ ေနာက္ကစိတ္ ေပၚခြင့္ရတာကုိး၊ (မွန္ပါဘုရား)။ 

    

အေသကုိအေသကုိအေသကုိအေသကုိ    အရွင္နဲ႔အရွင္နဲ႔အရွင္နဲ႔အရွင္နဲ႔    ၾကည့္တာၾကည့္တာၾကည့္တာၾကည့္တာ    ၀၀၀၀ိပႆနာိပႆနာိပႆနာိပႆနာ    
၀ိပႆနာဆုိတာ ဘာပါလိမ့္။ (အေသကုိ အရွင္နဲ႔ ႐ွဳတာပါဘုရား)။ အရွင-္အရွင္ခ်င္း ၾကည့္လုိ႕ ျဖစ္မလား။ 

(မျဖစ္ပါဘုရား) အေသ မေတြ႕ေသးလုိ႕ ရွိရင္လည္း အနိစၥမေတြ႕ေသးဘူး။ (မွန္ပါ)့။ 

စိတၱာႏုပႆနာဆုိတာ တျခားလား၊ အေသကုိ အရွင္နဲ႔ ၾကည့္တာလား။ (အေသကုိ အရွင္နဲ႔ ၾကည့္တာပါ 

ဘုရား) ဒါမ ွလမ္းမွန္က်တယ္၊(မွန္ပါ့ဘုရား)။ 

 

၀၀၀၀ိပႆနာညစ္ညဴးေၾကာင္းတရားိပႆနာညစ္ညဴးေၾကာင္းတရားိပႆနာညစ္ညဴးေၾကာင္းတရားိပႆနာညစ္ညဴးေၾကာင္းတရား    ဆယ္ပါးဆယ္ပါးဆယ္ပါးဆယ္ပါး    
၁။ ၾသဘာသ =   အေရာင္အလင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း။ 

၂။ ပီတိ =  ႏွစ္သက္ေနျခင္း၊ ၾကက္သီး ေမြးၫႇင္းမ်ား ထလာျခင္း။ 

၃။ ပႆဒ္ၶ ိ =  ကုိယ္စိတ္တုိ႕ ၿငိမ္းေအးသျဖင္ ့ကမၼ႒ာန္းေပၚ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနျခင္း။ 

၄။ အဓိေမာကၡ =  သဒၶါတရား အားႀကီးလာျခင္း။ 

၅။ ပဂၢဟ  =  ၀ိပႆနာဉာဏ္ကို ေနာက္ဆုတ္ မသြားေအာင္ ခ်ီးေျမႇာက္ေသာ ၀ီရိယ တက္လာျခင္း။ 

၆။ သုခ  =  ကုိယ္စိတ္တုိ႕ ေပါ့ပါး၍ ခ်မ္းသာမႈကုိ ခံစားေနျခင္း။ 

၇။ ဉာဏ  =  ႐ွဳတုိင္း႐ွဳတုိင္း ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာ အပ်က္မ်ားကုိ ျမင္သျဖင့္ ၀ိပႆနာဉာဏ္ အျမင္သန္ေနျခင္း။                           

 

၂၁ 



၈။ ဥပ႒ာန  = အ႐ွဳခံတရားအေပၚ၌သာ တည္တ့ံေသာ သတိတရား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း။ 

၉။ ဥေပကၡာ  = ျဖစ္ပ်က္မ်ား ထင္ရွားေနသျဖင့္ အလြယ္တကူ ႐ွဳပြားႏုိင္ျခင္း။ ႐ွဳပြားသည့္ အျဖစ္အပ်က္ 

မ်ားကုိ အလြန ္လ်င္ျမန္စြာ ဆင္ျခင္ႏုိင္ျခင္း။ 

၁၀။  နိကႏိၲ္  =  အထက္ပါ ကုိးပါးေသာ သေဘာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမႈ၌ သာယာႏွစ္သက္ေနသည့္ သိမ္ေမြ႕ 

ေသာ တဏွာ။ 

 

အထက္ပါ သေဘာတရားမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါက မဂ္အစစ္အမွန ္မဟုတ္ဘဲ မဂ္အတုမွ်သာ ျဖစ္သျဖင့္ သာယာ 

မေနဘဲ ႐ွဳျမအဲတိုင္း ျဖစ္ပ်က္ကုိသာ တြင္တြင ္႐ွဳပြားေနရပါမည္။ 

ငါသည္ ေရွ႕က အေရာင္အလင္းမ်ား ထြက္ေပၚျခင္းမရိွ၊ ဤသုိ႔ေသာ ပီတိ၊ ပႆဒိၶ စသည္တုိ႔လည္း မျဖစ္ဖူး 

ေခ်။ ယခုမူကား အေရာင္အလင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနၿပီ၊ ပီတိ, ပႆဒိၶ စသည္တုိ႔ ျဖစ္ေပၚ၍ ေနၿပီ။ ငါသည္ မဂ္ဖိုလ္ကုိ ရ 

ေခ်ၿပီဟု အထင္မွားကာ သာယာႏွစ္သက္ေနပါက ၀ိပႆနာ လမ္းလြဲသြားပါၿပီ။ 

 

မုိးကုတ္ဆရာေတာ္မုိးကုတ္ဆရာေတာ္မုိးကုတ္ဆရာေတာ္မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားႀကီး၏ႀကီး၏ႀကီး၏ႀကီး၏    အဆုံးအမမ်ားအဆုံးအမမ်ားအဆုံးအမမ်ားအဆုံးအမမ်ား    
- အေျပးမရပ္တဲ ့ခႏၶာကုိယ္၊ သုသာန္မေရာက္ခင္ မဂၢင္အလုပ ္ျမန္ျမန္လုပ္ပါ။  

- ၀ိပႆနာဆိုတာ ခႏၶာ မလုိခ်င္ေအာင္ ႐ွဳတာ။  

- ဒါနသီလသည္ ကိေလသာေရာဂါ သက္သာ႐ုံသာ သက္သာမယ္။ ၀ိပႆနာအလုပ ္လုပ္မွသာ ေရာဂါေပ်ာက္မယ္။  

- ၀ိပႆနာ အားမထုတ္ဘႏဲွင္ ့ ေန႕ည ေရႊ႕ေနတာသည္ ဉာဏ္က မဦးဘဲ အေသက ဦးသြားရင ္ကုိယ့္အတြက္ နာ 

မယ္။ 

- ၀ိပႆနာ အားထုတ္တ့ဲအခါမွာ ကိေလသာ ၾကား မခိုေစနဲ႔၊ ၀ိပႆနာလုပ္ရင ္ ဗ်ာမမ်ားနဲ႔၊ ဗ်ာမ်ားရင္ အခ်ိန္ၾကာ 

မယ္။ 

အႏၶႏွင့္အႏၶႏွင့္အႏၶႏွင့္အႏၶႏွင့္    ကကကကလ်ာဏလ်ာဏလ်ာဏလ်ာဏ    
- ခႏၶာ အာယတန ဓာတ္ သစၥာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကုိ ဉာတရိညာအားျဖင့္ သိေနသူဟာ ကလ်ာဏ ပုထုဇဥ္။ 

    

စူဠေသာတာပန္စူဠေသာတာပန္စူဠေသာတာပန္စူဠေသာတာပန္    
- ဒီတရားေတြကုိ သေဘာေပါက္ဉာဏ္ေရာက္ၿပီး ၀ိပႆနာတရားကုိ တိရဏပရိညာအားျဖင့္ ႐ွဳပြားအားထုတ္ေနတ့ဲ   

သူဟာ စူဠေသာတာပန္လုိ႕ မွတ္ပါ။ 
 

မဟာေသာတာပန္မဟာေသာတာပန္မဟာေသာတာပန္မဟာေသာတာပန္    
- ဒီကမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ပ်က္ေတြကုိ ျမင္၊ ျဖစ္ပ်က္ေတြကုိ မုန္းၿပီး ပဟာနပရိညာအားျဖင္ ့ျဖစ္ပ်က္ေတြ ဆုံးသြားတ့ဲသူကုိ 

မဟာေသာတာပန္လုိ႔ မွတ္ပါ။ 

- အသက္ႀကီးလာေလေလ ကံဉာဏ္ မြဲေလေလလုိ႕ မွတ္ပါ။ ကံမြဲတာ အေရးမႀကီး၊ ဉာဏ္မြဲရင ္နိဗၺာန္မေရာက္။ ကံကုိ    

ဉာဏ္က ျဖတ္မ ွ နိဗၺာန္ေရာက္မွာ။ ဉာဏ္မပါရင္ ကံက ျခယ္လွယ ္သြားလိမ့္မယ္။  

- နိဗၺာန္သည္ ကံ၏ အက်ိဳး မဟုတ္၊ ဉာဏ္၏ အက်ိဳး။  

-  တဏွာကုိ အေဖာ္ မလုပ္နဲ႔၊ ဉာဏ္ကုိသာ အေဖာ္ လုပ္ပါ။  

-  ဒကာ၊ ဒကာမေတြဟာ တဏွာခိုင္းတုိင္း၊ တဏွာခိုင္းရာကုိ ကၽြန္သေဘာက္ပီပီ လုပ္ေနၾကတယ္။ 

  

၂၂ 



အၾကည္ဓာတ္အၾကည္ဓာတ္အၾကည္ဓာတ္အၾကည္ဓာတ္((((၆၆၆၆))))ပါးပါးပါးပါး    ၀၀၀၀ိညာဏဓာတ္ိညာဏဓာတ္ိညာဏဓာတ္ိညာဏဓာတ္((((၆၆၆၆))))ပါးပါးပါးပါး    အေျခခံထား၍အေျခခံထား၍အေျခခံထား၍အေျခခံထား၍    ေေေေမတၱာဘာမတၱာဘာမတၱာဘာမတၱာဘာ၀၀၀၀နာနာနာနာ    ပြားပြားပြားပြားမ်ားပုံမ်ားပုံမ်ားပုံမ်ားပုံ    

ငါ၏ မ်က္ေစ့အၾကည္၊ မ်က္ေစ၀ိ့ညာဏဓာတ္ ေဘးရန္ကင္းကြာ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာခ်င္သလုိ 

သတၱ၀ါအနႏၲတုိ႕၏ မ်က္ေစ့အၾကည္၊ မ်က္ေစ့၀ိညာဏဓာတ္ ေဘးရန္ကင္းကြာ၊ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾက 

ပါေစ။ 

ငါ၏နားအၾကည္၊ နား၀ိညာဏဓာတ္ ေဘးရန္ကင္းကြာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာခ်င္သလုိ သတၱ၀ါ 

အနႏၲတုိ႕၏ နားအၾကည္၊ နား၀ိညာဏဓာတ္ ေဘးရန္ကင္းကြာ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ 

ငါ၏ႏွာေခါင္းအၾကည္၊ ႏွာေခါင္း ၀ိညာဏဓာတ္ ေဘးရန္ကင္းကြာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာခ်င္ 

သလုိ သတၱ၀ါအနႏၲတို႕၏ ႏွာေခါင္းအၾကည္၊ ႏွာေခါင္း၀ိညာဏဓာတ္ ေဘးရန္ကင္းကြာ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ 

ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ 

 ငါ၏လွ်ာအၾကည္၊ လွ်ာ၀ိညာဏဓာတ္ ေဘးရန္ကင္းကြာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာခ်င္သလုိ သတၱ၀ါ 

အနႏၲတုိ႕၏ လွ်ာအၾကည္၊ လွ်ာ၀ိညာဏဓာတ္ ေဘးရန္ကင္းကြာ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ 

 ငါ၏ကုိယ္အၾကည္၊ ကိုယ္၀ိညာဏဓာတ္ ေဘးရန္ကင္းကြာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာခ်င္သလုိ 

သတၱ၀ါအနႏၲတုိ႕၏ ကုိယ္အၾကည္၊ ကုိယ၀ိ္ညာဏဓာတ္ ေဘးရန္ကင္းကြာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါ 

ေစ။ 

 ငါ၏မေနာအၾကည္၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္ ေဘးရန္ကင္းကြာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာခ်င္သလုိ 

သတၱ၀ါအနႏၲတုိ႕၏ မေနာအၾကည္၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္ ေဘးရန္ ကင္းကြာ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ၾကပါ 

ေစ။ 
 

သတ၀ၱါဟူသမွ် ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ 

ထာ၀ရ ၾကည္လင,္ ေအးျမ, ခ်မ္းသာ, ျပည့္၀, စင္ၾကယ္ၾကပါေစ။ 
 

*         *     *          * 

    

((((ေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲ))))    

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၏ `အဖုိးတန္ဆံုးဘ၀ပညာ၊ တကၠသုိလ္အဘိဓမၼာ ေပါင္းခ်ဳပ္’ မွ ထုတ္ႏုတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။ 

(စီစဥ္သူ)    

စက္ရဟတ္ ျစက္ရဟတ္ ျစက္ရဟတ္ ျစက္ရဟတ္ ျပတ္္ပတ္္ပတ္္ပတ္္ကိန္းကိန္းကိန္းကိန္း    

သစ္ပင္တစ္ပင္၌ ေရေသာက္ျမစ ္ ျပတ္လွ်င္ တစ္ပင္လံုး ပ်က္စီးရသကဲ့သုိ႔ ထို႔အတူ သံသရာတြင္ စည္ပင္ေန 

သည့္ သတၱ၀ါဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာသစ္ပင္ႀကီး၌ အ၀ိဇၨာ, တဏွာဟူသည့္ ေရေသာက္ျမစ္ႏွစ္ခုကို 

အရဟတၱမဂ္ လက္နက္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးလုိက္ေသာအခါ ႐ုပ္နာမ္သံသရာႀကီး အၿပီးသတ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေလေတာ့၏။ ဤသည္ 

ကို ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စက္ရဟတ္ ျပတ္သည္၊ ၀ဋ္ျပတ္သည္ဟု ေခၚပါသည္။ 

အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ အ၀ိဇၨာကို ပယ္သတ္လိုက္သည့္အခါ အ၀ိဇၨာ အၾကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။ အ၀ိဇၨာ အၾကြင္းမဲ့ 

ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ သခၤါရတို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ သခၤါရတို႔၏ အၾကြင္းမဲ ့ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ၀ိညာဏ္တို႔၏ 

ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ေပ။ တဏွာ၏ အၾကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပါဒါန္တို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ဥပါဒါန္ 

၂၃ 



တုိ႔၏ အၾကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘ၀ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ဘ၀ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဇာတိခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ 

ဇာတိခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အိုမင္း ရင့္ေရာ္ျခင္း=ဇရာ, ေသဆံုးျခင္း=မရဏတုိ႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ 

 

အအအအ၀၀၀၀ိဇၨာ၏ိဇၨာ၏ိဇၨာ၏ိဇၨာ၏    အေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္း    

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္တြင္ ‘အ၀ိဇၨာေၾကာင့္ သခၤါရျဖစ္၏။ သခၤါရေၾကာင့္ ၀ိညာဏ္ျဖစ္၏။ ေပ။ ဇာတိေၾကာင့္ 

ဇရာ, မရဏ, ေသာက, ပရိေဒ၀, ဒုကၡ, ေဒါသနႆ, ဥပါယာသတို႔ျဖစ္ၾက၏။’ ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ 

‘အဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အ၀ိဇၨာျဖစ္သနည္း’ ဟု ေမးဖြယ္ရာရွိ၏။ 

‘အာသ၀ါနံ သမုပၸါဒါ, အ၀ိဇၨာ စ ပ၀ၯတ’ိ သၿဂႋဳဟ္အရလည္းေကာင္း၊ `အာသာ၀သမုဒယာ အ၀ိဇၨာသမု- 

ဒေယာ´ ဟူေသာ ပါဠိေတာ္အရလည္းေကာင္း၊ အ၀ိဇၨာ၏အေၾကာင္းသည္ အာသေ၀ါတရားေလးပါး ျဖစ္သည္ဟု သိ 

အပ္၏။ 

အာသေ၀ါတရားေလးပါးကား ကာမာသ၀,  ဘ၀ါသ၀, ဒိ႒ာသ၀ႏွင့္ အ၀ိဇၨာသ၀တို႔တည္း။ 

`ဇာတိပစၥယာ ဇရာ မရဏံ ေသာကရိေဒ၀ ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ ဘမၻ၀ႏၲ’ိ ဟု ဇာတိေၾကာင့္ ေသာက 

ပရိေဒ၀ စသည္တုိ႔ ျဖစ္ၾက၏ဟု ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္၌ ျပထားေသာ္လည္း ဇာတိသည္ ျဖစ္ဖုိ႔ရန္ မကင္းစေကာင္း 

ေသာ အေၾကာင္းေ၀းသာ ျဖစ္၏။ ေသာက စသည္တို႔ ျဖစ္ဖုိ႔ရာ အနီးဆံုးအေၾကာင္းမွာ အာသေ၀ါတရားမ်ားပင္ ျဖစ္၏။ 

`ကာမေတာ ဇာယေတ ေသာေကာ’ စသည္ႏွင့္အညီ ခ်စ္ခင္စုံမက္ ႏွစ္သက္တတ္ေသာ ကာမာသကာမာသကာမာသကာမာသ၀၀၀၀ေၾကာင့္ 

ေသာက စသည္ ျဖစ္ရ၏။ ေန႔စဥ္ လူအမ်ား ေသဆံုးေနသည္ကုိ ၾကားသိရေသာ္လည္း ေသာက ပရိေဒ၀တု႔ိ မျဖစ္မိ။ 

မိမ ိ အလြန္ခ်စ္ခင္ေသာသူတစ္ေယာက္ ေသလွ်င္ ေသာက ပရိေဒ၀တို႔ အလြန္အမင္း ျဖစ္ေလေတာ့၏။ ဤသည္ကို 

ေထာက္ခ်င့္လွ်င္ ကာမာသ၀-တဏွာေလာဘေၾကာင့္ ေသာက ပရိေဒ၀စသည္တို႔ ျဖစ္ရေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ 

သေဘာေပါက္ႏိုင္၏။ 

ဒိ႒ာသဒိ႒ာသဒိ႒ာသဒိ႒ာသ၀၀၀၀ေၾကာင့္ ေသာကစသည္ျဖစ္ပံုမွာ `႐ုပ္ဟူသည္ ငါတည္း၊ ငါ၏႐ုပ္တည္း’ ဟု ဒိ႒ာသ၀ျဖင့္ စြဲလန္း 

ေနသူသည္ ႐ုပ္တရား ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲေသာအခါ ေသာက စသည္ ျဖစ္ရ၏။ 

ဘ၀ါသ၀ဘ၀ါသ၀ဘ၀ါသ၀ဘ၀ါသ၀ေၾကာင့္ ေသာကစသည္ျဖစ္ပံုမွာ အလြန္ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ ဘံုဗိမာန္မ်ား၀ယ္ ကာလရွည္ၾကာစြာ 

စံေနၾကရသည့္ နတ္ျဗဟၼာမ်ားသည္ ဘ၀ါသ၀ျဖင့္ အားရႏွစ္သက္ေနၾက၏။ ဘုရားရွင္၏ ဒုကၡ, အနိစၥ, အနတၱႏွင္ ့

စပ္ေသာ တရားစကားကုိ ၾကားၾကရသည့္အခါ ထိုနတ္ျဗဟၼာမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဘ၀မၿမဲသည္ကို ေတြးမိ၍ လြန္စြာ 

ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ ေသာက, ေဒါသ, ေဒါမနႆတို႔ ျဖစ္ၾကရ၏။ 

အအအအ၀၀၀၀ိဇၨာသိဇၨာသိဇၨာသိဇၨာသ၀၀၀၀ေၾကာင့္ ေသာကစသည္ျဖစ္ပုံမွာ `အ၀ိဇၨာမကင္းေသာ လူဖ်င္း, လူအ, လူ႔ဗာလတို႔သည္ 

အ၀ိဇၨာသ၀ေၾကာင့္ ေသာက, ဒုကၡ, ေဒါမနႆတို႔ကို ခံစားၾကရ၏ ’ ဟု ဗုဒၶရွင္ေတာ္ ေဟာျမြက္ထားေပ၏။ 

ဤသို႔လွ်င္ အာသေ၀ါတရားေလးပါးေၾကာင့္ ေသာကစသည္တို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ေသာကစသည္ျဖစ္လွ်င္ အ၀ိဇၨာ 

လည္း ပါ၀င္ေလေတာ့၏။ ေသာက, ေဒါမနႆ, ဥပါယာသတို႔သည္ ေဒါသမူစိတ္ႏွစ္ပါး၌ ယွဥ္ေသာ တရားမ်ား ျဖစ္ၾက 

၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသာက, ပရိေဒ၀, ေဒါမနႆတု႔ ိ ျဖစ္ေပၚတိုင္း အ၀ိဇၨာဟူေသာ ေမာဟသည္လည္း အၿမ ဲ ယွဥ္လ်က္ 

ပါ၏။ (ေဒါသမူစိတ္၌ ေဒါသ, ေဒါမနႆ, ေမာဟ စသည္တို႔ အတူတကြ ယွဥ္ၾကသည္ကို ေထာက္ပါ။) 

ပရိေဒ၀ဟူသည့္ ငုိေၾကြးျခင္းမွာလည္း အ၀ိဇၨာမကင္းသည့္သူတို႔၌သာ ျဖစ္ေလ့ရွိ၏။ ဒုကၡျဖစ္၍ ကုိယ္ဆင္းရ ဲ

သည့္အခါ စိတ္မသက္သာဘ ဲေဒါသမူစိတ ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒါမနႆႏွင့္ အ၀ိဇၨာတို႔ ဆက္လက္ျဖစ္ၾက၏။ 

၂၄ 



ထို႔ေၾကာင့္ ေသာကစသည္ ျဖစ္ေပၚေသာအခါ အ၀ိဇၨာသည္ အတူတကြျဖစ္ေစ၊ ေရွ ့ေနာက္ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ေလ 

၏။ `အရင္းစစ္ အျမစ္ေျမက’ ဆိုသလို၊ အာသေ၀ါတရားေလးပါးေၾကာင့္ ေသာက ပရိေဒ၀ စသည္တို႔ ျဖစ္ေပၚ၍ 

ေသာက စသည္ ျဖစ္ေပၚေသာအခါ အ၀ိဇၨာသည္လည္း ပါ၀င္လာေတာ့၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ အ၀ိဇၨာ၏အေၾကာင္းသည္ 

အာသေ၀ါတရားေလးပါး ျဖစ္ပါသတည္း။ 

အာသအာသအာသအာသ၀၀၀၀တို႔၏တို႔၏တို႔၏တို႔၏    အေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္း    

အာသ၀ေၾကာင့္ အ၀ိဇၨာျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္  “အာသ၀တို႔ကား အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သနည္း” ဟု ထပ္ 

ဆင့္ ေမးဖြယ္ရာ ရွိ၏။ 

အာသ၀တရားေလးပါးသည္ ကာမာသ၀, သ၀ါသ၀, ဒိ႒ာသ၀, အ၀ိဇၨာသ၀တို႔ျဖစ္ၾကရာ တဏွာ, ဥပါဒါန္ႏွင့္ 

အကုသုိလ္ကမၼဘ၀တို႔တြင္ ထိုက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ပါ၀င္ၾကေလၿပီ။ သုိ႔အတြက္တဏွာ, ဥပါဒါန္, ကမၼဘ၀တို႔၏ 

ျဖစ္ေၾကာင္းသည္ပင္လွ်င္ အာသ၀တို႔၏ ျဖစ္ေၾကာင္းဟု ဆိုႏိုင္၏။ 

ထို႔အျပင္အာသေ၀ါတရားေလးပါးေၾကာင့္ ေသာက, ပရိေဒ၀စသည္တုိ႔ျဖစ္ေပၚရၿပီး ေသာက, ပရိေဒ၀ စသည္ 

တို႔ ျဖစ္ေပၚေသာအခါ အ၀ိဇၨာသည္လည္း တြဲ၍ ၀င္လာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးေရွးအ၀ိဇၨာသ၀ေၾကာင့္လည္း ေသာက, 

ပရိေဒ၀ စသည္တို႔ႏွင့္တကြ ေနာက္ေနာက္အ၀ိဇၨာ ျဖစ္ေပၚရ၏။ 

((((မွတ္ခ်က္ ။မွတ္ခ်က္ ။မွတ္ခ်က္ ။မွတ္ခ်က္ ။    ။။။။    ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ‘ ႏွလုံးသြင္းမွား၍ 

အာသ၀တရားတို႕  ျဖစ္ေပၚသည္’ ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။)))) 
    

အအအအ၀၀၀၀ိဇၨာကုိ အစထား၍ ေဟာရျခင္းိဇၨာကုိ အစထား၍ ေဟာရျခင္းိဇၨာကုိ အစထား၍ ေဟာရျခင္းိဇၨာကုိ အစထား၍ ေဟာရျခင္း    အေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္း    

အာသ၀ေၾကာင့္ အ၀ိဇၨာျဖစ္ရသည္ဆိုလွ်င္ ‘ အဘယ့္ေၾကာင့္ အ၀ိဇၨာကို အစထား၍ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ 

ကုိ ေဟာၾကားရသနည္း’ ဟု ေမးသင့္ျပန္၏။ 

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ၀ဋ္တရားအေပါင္းတြင္ အ၀ိဇၨာႏွင့္ တဏွာတုိ႔သည္ ၀ဋ္ျမစ္ႏွစ္ပါးျဖစ္၍ ဦးေခါင္းပမာ လြန္စြာ 

အေရးႀကီး၏။ ပုညာဘိသခၤါရ, အပုညာဘိသခၤါရတို႔ကုိ ျပဳစီမံရာ၌ သတၱ၀ါတို႔သည္  အ၀ိဇၨာျဖင့္ လႊမ္းမိုး ဖံုးအုပ္ခံထား 

ရသည္ ျဖစ္၍ တဏွာျဖင့္ မက္ေမာသည္ ျဖစ္လ်က္ ျပဳမိၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထို၀ဋ္ျမစ္ႏွစ္ပါးတြင္ အ၀ိဇၨာက 

သာလြန္ျပ႒ာန္း၏။ အ၀ိဇၨာက အျပစ္မ်ားကုိ ဖုံးလႊမ္းထားေသာေၾကာင့္သာ တဏွာက မက္ေမာမိ၏။ 

ဤသုိ႔လွ်င္ ၀ဋ္တရားအေပါင္း၌ ေခါင္ခ်ဳပ္ပမာ လြန္စြာအေရးႀကီးေသာ အ၀ိဇၨာကုိ ေရွးဦးအစထားလ်က္ 

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ကုိ ဗုဒၶေဟာျမြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ အ၀ိဇၨာကို အစထားသျဖင့္ ၀ဋ္တရားမ်ားျဖစ္စဥ္တြင္ အ၀ိဇၨာက 

အစဆံုး ျဖစ္သည္ကား မဟုတ္။ အ၀ိဇၨာျဖစ္ဖုိ႔ရာ အာသ၀တရားေလးပါးဟူေသာ အေၾကာင္းမ်ား ရိွၾကေပေသး၏။ 
    

နည္းေလးပါးျဖင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စက္ရဟတ္ကို ဆင္ျခင္ပံုနည္းေလးပါးျဖင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စက္ရဟတ္ကို ဆင္ျခင္ပံုနည္းေလးပါးျဖင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စက္ရဟတ္ကို ဆင္ျခင္ပံုနည္းေလးပါးျဖင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စက္ရဟတ္ကို ဆင္ျခင္ပံု    

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္သည္ သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔ သံသရာ၀ဋ္အတြင္း၌ က်င္လည္ေနရပံုကုိ ပရမတၳ 

သေဘာတရားမ်ားျဖင့္ အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆက္စပ္ကာ ရွင္းျပထားေပ၏။ ထိုအေၾကာင္းအက်ဳိး ဆက္ႏြယ္မႈတြင္ 

ေယာက်္ား, မိန္းမ, ပုဂၢိဳလ္, သတၱ၀ါစသည္တို႔ မပါရိွေခ်။ ဣႆရနိမၼာန၀ါဒက အဆိုျပဳသည့္ အနႏၲတန္ခိုးရွင,္ 

ဖန္ဆင္းရွင ္ စသည္တို႔လည္း မပါရိွေခ်။ သဘာ၀တရားမ်ား၏ သဘာ၀နည္းက်စြာ တစ္ခုကိုတစ္ခ ုအေၾကာင္းျပဳကာ 

သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ေခ်ာေခ်ာမြတ္မြတ္ မရပ္မနား သံသရာလည္ပတ္ေနျခင္းသာ ပါရိွ၏။ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္ႏြယ္ပံု 

ကလည္း အလြန္ယုတိၱရွိၿပီး သိပၸံနည္းက်လွသည့္အတြက္  ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္သည္ ႏွစ-္၂၅၅၀ေက်ာ္ သက္တမ္း 

၂၅ 



ရွိခဲ့လင့္ကစား အစဥ္ထာ၀ရ ေခတ္မ ီဆန္းသစ္၍ မွန္ကန္လ်က္ ရွိေပ၏။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရား 

ေတာ္ႀကီးသည္ ကမ ၻာေက်ာ္လ်က္ ရွိေပ၏။ 

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ကုိ ဧကတၱနည္း, နာနတၱနည္း, အဗ်ာပါရနည္း, ဧ၀ံဓမၼတာနည္းတို႔ျဖင့္ အဖန္ဖန္ 

ဆင္ျခင္လွ်င္ သေဘာတရား လြန္စြာေလးနက္ၿပီး အႏွစ္သာရ လြန္စြာရွိသည္ကို ျမင္သိလာႏုိင္၏။ 

(၁) ဧကတၱနည္း ဧကတၱနည္း ဧကတၱနည္း ဧကတၱနည္း … `… `… `… `သႏၲာန္အစဥ္အမွ်င္မျပတ္ဘ ဲတစ္စပ္တည္း တစ္ဆက္တည္းျဖစ္သည္’ ကုိ သိေသာ 

နည္းသည္ ဧကတၱနည္းမည္၏။ 

ဧကတၱနည္းအရ `မ်ဳိးေစ့မွအေညႇာက္၊ အေညႇာက္မ ွ အပင္ငယ္၊ အပင္ငယ္မွ အပင္လတ္၊ အပင္လတ္မွ 

အပင္ႀကီး’ အျဖစ္သို႕ ေရာက္ေအာင္ သႏၲာန္အစဥ္ အမွ်င္မျပတ္ဘ ဲ ေျပာင္းလဲလာသကဲ့သုိ႔ အ၀ိဇၨာေၾကာင့္ သခၤါရ 

ျဖစ္၏၊ ေရွးေရွး သခၤါရေၾကာင့္ ယခုဘ၀ ၀ိညာဏ္ျဖစ္၏။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆက္စပ္မႈသည္ အစဥ္မျပတ္ 

ဘ ဲဆက္စပ္ကာ ျဖစ္ေပၚေန၏။ 

ဤသုိ႔ဆင္ျခင္မိေသာအခါ `ဤဘ၀, ဤသတၱ၀ါ’ ၊ `ဤခႏၶာအစဥ္သည္ ဤဘ၀ဆံုးလွ်င ္ ျပတ္၏။ ေနာက္ 

ဘ၀, ေနာက္သတၱ၀ါ, ေနာက္ခႏၶာအစဥ္သည္ သီးျခားျဖစ္၏’ ဟု ယူမွားေသာ ဥေစၧဒဒိ႒ိသည္ အလိုအေလ်ာက္ 

ကင္းေပ်ာက္သြား၏။ 

(၂) နာနတၱနည္း နာနတၱနည္း နာနတၱနည္း နာနတၱနည္း …`သႏၲာန္အစဥ္ အမွ်င္မျပတ္ေသာ္လည္း အ၀ိဇၨာသေဘာက တစ္မ်ဳိး, သခၤါရ၏ 

သေဘာက တစ္မ်ဳိး, ဤသုိ႔စသည္ျဖင့္ သေဘာလကၡဏာ ကြဲလြဲၾက၏’ ဟု သိေသာနည္းသည္ နာနတၱနည္း မည္၏။ 

ဤနည္းအရ အ၀ိဇၨာႏွင့္ သခၤါရတို႔ကြဲျပားပုံ၊ သခၤါရႏွင့္ ၀ိညာဏ္တို႔ကြဲျပားပုံ၊ သခၤါရႏွင့္ ၀ိညာဏ္တို႔ ကြဲျပားပံု၊ 

အသစ္သစ္ေသာ အက်ဳိးတို႔ တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္ကို ဆင္ျခင္လိုက္သည့္အခါ `မပ်က္မစီး, အၿမတဲည္သည္’ ဟု 

အယူလြဲမွားေသာ သႆတဒ႒ိိသည္ အလိုအေလ်ာက္ ပေပ်ာက္သြား၏။ 

(၃) အဗ်ာပါရနည္း အဗ်ာပါရနည္း အဗ်ာပါရနည္း အဗ်ာပါရနည္း …. …. …. …. အ၀ိဇၨာေၾကာင့္ သခၤါရျဖစ္ရာတြင္ `ငါသည္ သခၤါရကို ျဖစ္ေစမည္’ ဟု အ၀ိဇၨာ၌ 

ေၾကာင့္ၾကဗ်ာပါရ မရွိ။ သခၤါရေၾကာင့္ ၀ိညာဏ္ျဖစ္ရာတြင္လည္း `ငါသည္ ၀ိညာဏ္ကုိ ျဖစ္ေစမည္’ ဟု သခၤါရ၌ 

ေၾကာင့္ၾကဗ်ာပါရ မရိွ။ ဤသုိ႔လွ်င္ အက်ဳိးတရားကုိ ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ အေၾကာင္းတရား၌ ေၾကာင့္ၾကဗ်ာပါရ မရွိပံုကို 

သိရေသာနည္းသည္ အဗ်ာပါရနည္း မည္၏။ 

ဤနည္းျဖင့္ ဆင္ျခင္လိုက္သည့္အခါ အေၾကာင္းတရားႏွင့္ အက်ဳိးတရားတု႔ိသည္ ဘာသိဘာသာျဖစ္ေနပုံကုိ 

သိျမင္လာ၏။ သုိ႔အတြက္ `ဤေလာကႀကီးႏွင့္ သတၱ၀ါတု႔ိကို ထာ၀ရဘုရား စသူတုိ႔က ဖန္ဆင္းေပးေနသည္’ ဟူေသာ 

ဣႆာရနိမၼာန၀ါဒသည္လည္းေကာင္း၊ `မိမိ၏ခႏၶာကုိယ္တြင္း၌ ထိုထုိအမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခံစားတတ္ေသာ အတၱရွိ၏’ 

ဟု စြဲလန္းတတ္သည့္ အတၱ၀ါဒသည္လည္းေကာင္း အလိုအေလ်ာက္ ပေပ်ာက္သြားေလေတာ့၏။ 

(၄) ဧဧဧဧ၀၀၀၀ံံံံ၀၀၀၀မၼတာနည္း မၼတာနည္း မၼတာနည္း မၼတာနည္း ….….….….`အ၀ိဇၨာ စေသာအေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ သခၤါရစသည့္ အက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ရျခင္းသည္ 

ထံုးစံဓမၼတာပင္တည္း’ ဟု သိရေသာနည္းသည္ ဧ၀ံဓမၼတာနည္း မည္၏။ 

ဤနည္းအရ ဆင္ျခင္လုိက္သည့္အခါ ခ်ဳိဆိမ့္ေသာ ႏို႔ရည္ေၾကာင့္ ခ်ဥ္သည့္ ႏို႔ဓမ္းျဖစ္ရျခင္း၊ ႏွမ္းေၾကာင့္ 

ဆီျဖစ္ရျခင္း၊ ႀကံေၾကာင့္ ႀကံရည္ျဖစ္ရျခင္း စသည္တို႔သည္လည္း ထံုးစံဓမၼတာပင္တည္း။ သဲမွ ဆီမထြက္ႏုိင္ျခင္း၊ ႀကံမွ 

ႏို႔ရည္မထြက္ႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔သည္လည္း ထံုးစံဓမၼတာပင္တည္း။ ထို႔အတူ `အ၀ိဇၨာေၾကာင့္ သခၤါရသာ ျဖစ္ျခင္း၊ 

သခၤါရသည္လည္း အ၀ိဇၨာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ျခင္း၊ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းမရိွဘ ဲ တစ္စုံတစ္ခုေသာအက်ဳိးသည္ 

ဘာသိဘာသာ မျဖစ္ေပၚႏုိင္ျခင္း၊ မဆိုင္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မဆုိင္သည့္အက်ဳိး မျဖစ္ေပၚႏုိင္ျခင္း စသည္တို႔ 

သည္ ထံုးစ ံဓမၼတာပင္တကား’ ဟု ထင္ထင္ရွားရွား သိျမင္လာေတာ့၏။ 

၂၆ 



ထိုအခါ `အားလံုးေသာတရားတို႔၌ ဆုိင္ရာအေၾကာင္း မကင္း’ ဟု သိျမင္သည့္ သေဟတုကအယူ ရွင္သန္ 

လာရကား `အေၾကာင္းမရွိဘ ဲ ျဖစ္တတ္သည္’ ဟု ယူမွားေသာ အေဟတုကဒိ႒ိသည္ လည္းေကာင္း၊ `ကုသုိလ္, 

အကုသုိလ္ အမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ျပဳရာမေရာက္၊ အက်ဳိးမရ’ ဟု ယူမွားေသာ အကိရိယဒိ႒သိည္ လည္း 

ေကာင္း အလိုအေလ်ာက္ ပေပ်ာက္သြားေလေတာ့၏။ 

နိဂံုး နိဂံုး နိဂံုး နိဂံုး ----    ပဋိစၥသမုပၸါဒ္စက္ရဟတ္ လည္ပတ္ေနပံုကုိ နည္းေလးျဖာျဖင့္ ျဖန္႔ခင္း၍ သန္႔ရွင္းေအာင္ အဖန္ဖန္ 

အထပ္ထပ္ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္လွ်င္ ေလာကအလံုးစုံ၌ အရာအားလံုးတို႔၏ ျဖစ္ခ်ည္ပ်က္ခ်ည္ သံသရာ လည္ေနသည္ကုိ 

ၿပဲ့ၿပဲ့ထင္ထင္ သိျမင္လာလိမ့္မည္။ 

`အ၀ိဇၨာေၾကာင့္ သခၤါရျဖစ္၏။ ေပ။ ဇာတိေၾကာင့္ ဇရာ, မရဏ, ေသာကစသည္တို႔ ျဖစ္၏။ ေသာကစသည္ 

ျဖစ္လွ်င္ မုခ်ပင္ အာေ၀ါမကင္းေသး။ အာသေ၀ါမကင္းေသးလွ်င္ အာသ၀ေၾကာင့္ ေသာကစသည္ႏွင့္တကြ အ၀ိဇၨာ 

လည္း ျဖစ္ျပန္၏။ ဤသုိ႔ အဆက္မျပတ္ စက္ရဟတ္ပမာ ခ်ာခ်ာလည္၍ ဘယ္တရားက စ၍ျဖစ္သည္၊ ဘယ္ေသာ 

အခါက စ၍ ျဖစ္သည္ဟု အစမရိွေသာ ၀ဋ္တရားကုိ `ပဋိစၥသမုပၸါဒ္စက္’ ဟု ဘုရားရွင္ မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။ 

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၏ အေၾကာင္းအက်ဳိးဆက္ႏြယ္ပုံကို ရွင္းလင္းစြာ မထြင္းေဖာက္ႏိုင္ဘလဲ်က္ သံသရာမွ ထြက္ 

ေျမာက္ႏုိင္သူကား အိပ္မက္ထ၌ဲမွ်လည္း မရိွခဲ့ဖူးေခ်။ 

သုိ႔ျဖစ္၍ ဘ၀သံသရာ ၀ဲဂယက္မွ လ်င္ျမန္စြာ ထြက္ေျမာက္လိုသူတို႔သည္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္စက္၀ိုင္းကို ကသုိဏ္း 

႐ွဳသလို အထပ္ထပ္ ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္လ်က္ ဘာ၀နာမယဉာဏ္ျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိျမင္ႏုိင္ေအာင္ အားထုတ္သင့္ 

ၾကပါေတာ့သတည္း။ 

* * *  * 

    

သင့္သင့္သင့္သင့္    တစ္သက္တာတစ္သက္တာတစ္သက္တာတစ္သက္တာ    က်င့္စရာက်င့္စရာက်င့္စရာက်င့္စရာ    

၁။ ကုိယ့္ ကုိယ္ႏွင္ ့တစ္ကုိယ္ခ်င္း စာနာေထာက္ထားတတ္ဖို႔က- ပထမ။ 

၂။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တန္းတူထား ဆက္ဆံႏိုင္ဖုိ႔က- ဒုတိယ။ 

၃။ သူ႔ဘ၀ေပး သူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးျခင္းက- တတိယ။ 

 လူမွန္လွ်င ္သည္(ဒီ)စိတ္ထား ခါး၀တ္ပုဆိုးက့ဲသို႔ ၿမၿဲမထဲား။ 

(မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)  

 

* * *  * 

 

                                                                စီစဥ္သူ၏ စီစဥ္သူ၏ စီစဥ္သူ၏ စီစဥ္သူ၏ တုိက္တြန္းခ်က္တုိက္တြန္းခ်က္တုိက္တြန္းခ်က္တုိက္တြန္းခ်က္    

ေနေရး ေသေရး၊ ႏွစ္ေထြေအးဖုိ႔၊ ေနစဥ္ေလးမွာ၊ သီလျဖဴေစ၊ ေပါင္းေလ 

မိတ္ေကာင္း၊ စိတ္ထားေကာင္း၍၊ ကံေကာင္းျပဳျပန္၊ ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္ကုိ၊ ဖန္ဖန္႐ွဴၾကည့္၊ 

ျဖစ္ပ်က္မိလ်က္၊ ျဖစ္ပ်က္ျမင-္မုန္း၊ ျဖစ္ပ်က္ဆံုးေအာင္၊ တြင္တြင္ႀကိဳးကုတ္၊ အားထုတ္ 

 လုိက္ပါ၊ တုိက္တြန္းပါ၏။    (တုိ႔မ်ားေယာဂီ ႀကိဳးစားမည္။)         

၂၇ 


