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အာနာပါနကမၼ႒ာန္း 

 

၀င္ေလထြက္ေလ ႐ႈရာ၌ ဓာတ္ကမၼ႒ာန္း၊ အာနာပါနကမၼ႒ာန္းဟ ု ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ 
၀င္ေလထြက္ေလ၌ တည္ေနေသာ ပူမႈေအးမႈစေသာ ဓာတ္သဘာ၀မ်ားကိ ုဉာဏ္ျဖင့္ ခြျဲခား ႐ႈျခင္းသည္ 
ဓာတ္ကမၼ႒ာန္းျဖစ္သည္။ 

(က) ၀င္ေလထြက္ေလအာ႐ုံ၌ သတိၿမေဲအာင္ ျပဳလုပ္ရျခင္း။ 

ေသာ သေတာ၀ အႆသတိ၊ သေတာ၀ ပႆသတိ။ 

(ခ) ထိ၀ုင္ေလထြက္ေလအာ႐ုံ၏ အရွည္ႏွင့္ အတိုတို႔ကိ ုသိေအာင္ ႐ႈရျခင္း။ 

ဒီဃံ ၀ါ၊ ရႆံ ၀ါ။ 

(ဂ) ထိ၀ုင္ေလထြက္ေလ အရွည္အတိုတုိ႔၌ အစ, အလယ္, အဆုံး အကုန္လုံးကုိ ထင္ထင္ရွားရွား    
သိေအာင္ ရႈရျခင္း။ 

သဗၺကာယပဋိသံေ၀ဒီ။ 

(ဃ) ထိ၀ုင္ေလထြက္ေလကို သိမ္ေမြ႔ေအာင ္ၿငိမ္းေအာင္ က်င့္ရျခင္းသည ္အာနာပါနႆတိကမၼ႒ာန္း  

 (အပၸနာစ်ာန္ရေအာင္ ႐ႈေသာကမၼ႒ာန္း) ျဖစ္သည္။ 

ပႆမၻယံ ကာယသခၤါရံ။   

(မဟာသတိပ႒ာနသုတ္၊ မူလပဏၰာသပါဠိ၊၇၀) 

 

သတိၿမရဲာ ပထမာ ဒ-ုမွာ ရွည္တိုသိ။ 

လုံးစုံျခင္းရာ (လုံးစုံလင္းရာ) တ-၌သာ စ-မွာ ၿငိမ္းေအးဘိ။ 

(လယ္တီဆရာေတာ္) 
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 ႏွလံုးသြင္းပံု အစီအစဥ္ (၈) မ်ိဳး 

 

၁။ ၀င္ေလ-ထြက္ေလတို႔ကိ ုေရတြက္ျခင္းသည္ ဂဏနာနည္း ျဖစ္သည္။ 

၂။ ထိမႈ ထင္ရွားရာ ေနရာမွ ေစာင့္ၿပီး ၀င္ေလ-ထြက္ေလတို႔ကိ ု အာ႐ုံျပဳေသာအားျဖင့္ သတိ၏ 
အၾကားအလပ ္အျပတ္မရွိေအာင္ (အစ, အလယ္, အဆုံး၊ အကုန္လံုးသိေအာင္) အစဥ္လိုက္ျခင္း 
သည ္အႏုဗႏၶနာနည္း ျဖစ္သည္။ 

၃။ နွာေခါင္း၀ (သို႔မဟုတ္) ႏွာသီးဖ်ား (သို႔မဟုတ)္ အထက္ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားကိ ု ၀င္ေလ-ထြက္ေလ 
ထိျခင္းသည္ ဖုသနာနည္း ျဖစ္သည္။ 

၄။ အပၸနာစ်ာန္သို႔ သက္၀င္တည္ျခင္းသည္ ဌပနာနည္း ျဖစ္သည္။ 

၅။ ၀ိပႆနာဉာဏ္သည္ သလႅကၡဏနည္း ျဖစ္သည္။ 

၆။ အရိယာမဂ္တရားသည္ ၀ိ၀ဋၬနာနည္း ျဖစ္သည္။ 

၇။ အရိယာဖိုလ္သည ္ပါရိသုဒၶိနည္း ျဖစ္သည္။ 

၉။ ပစၥေ၀ကၡဏာဉာဏ္သည္ ပဋိပႆနာနည္း ျဖစ္သည္။ 

 

 

အထူးသတိျပဳ လုိက္နာရမည့္အခ်က္ 

၀င္ေလ-ထြက္ေလ သိမႈထင္ရွားရာ အရပ္၌သာ သတိကိုထားၿပီး ကမၼ႒ာန္းကို အားထုတ္ေသာ 
ေယာဂီပုဂၢိလ္၏ သမာဓိဘာ၀နာသည္ ၿပီးျပည့္စုံႏိုင္၏။  

(၀ိသုဒၶိမဂ္၊၁၊၂၇၁) 
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နိမိတ္ (၃) မ်ိဳး 

၁။ပရိကမၼနိမိတ=္ ပကတိ၀င္ေလ ထြက္ေလသည္လည္းေကာင္း၊သမာဓိအားေကာင္းေသာအခါ၌ 
 ျဖစ္ေပၚလာေသာ မီးခုိးေရာင္လိ ုအဆင္းရွိေသာ နိမိတ္။ 

၂။ ဥဂၢဟနိမိတ=္ ၀ါဂြမ္းလုိ ျဖဴေဖြးေသာ နိမိတ ္

၃။ ပဋိဘာဂနိမိတ=္ ၾကယ္လုိ ၾကင္လင္ေတာက္ပေသာ နိမိတ္။ 

 

လကၡဏာႏွင့္ အဆင္းအေရာင္ ႏွလံုးမသြင္းရ 

 ၀င္ေလထြက္ေလ႐ႈရာ၌ မာမႈ ေပ်ာ့မႈစေသာ ဓာတ္သဘာ၀မ်ားကို ႏွလုံးမသြင္းရ၊ 
ယင္းတုိ႔ကိ ု ႏွလုံးသြင္းလွ်င္ ဓာတ္ကမၼ႒ာန္း ျဖစ္သြားမည္။ အာနာပါနကမၼ႒ာန္း မျဖစ္ႏိုင္။ 
ထိုအာနာပါနကမၼ႒ာန္းကိ ု ႐ႈရာ၌ နိမိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ အျဖဴေရာင္စေသာ 
အေရာင္အဆင္းမ်ားကိ ု ႏွလုံးမသြင္းရ၊ ႏွလုံးသြင္းခဲ့လွ်င္ ၀ဏၰကသုိဏ္း(အေရာင္အဆင္းကသုိဏ္း) 
ကမၼ႒ာန္း ျဖစ္သြားမည္၊ အာနာပါန ကမၼ႒ာန္း မျဖစ္ႏိုင္။ 

 (၀ိသုဒၶိမဂ္၊၁၊၂၇၈) 

 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ နိမိတ္ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး 

၁။ မီးခုိးညြန္႔ 

၂။ ေဆာက္လုံးႀကိဳးမွ်င ္

၃။ ပင့္ကူခ်ည္မွ်င္ 

၄။ ပန္းဆိုင္း 

၅။ စက္ဘီး 

၆။ ပဒုမၼာၾကာပြင့္ 

၇။ ၀ါဂြမ္း 

၈။ ပတၱျမားလံုး 
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၉။ ပုလလဲုံး 

၁၀။ ၾကယ္အေရာင္ 

၁၁။ လ၀န္း 

၁၂။ ေန၀န္း 

၁၃။ ၀ါ႐ုိး 

၁၄။ သစ္သားေခ်ာင္း စသည္ကဲ့သို႔ နိမိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထင္လာတတ္သည္။ 

(၀ိသုဒၶိမဂ္၊၁၊၂၇၇၊ မဟာဋီကာ၊၁၊၃၃၅) 

 

နိမိတ္ကုိ မကစားသင့္ 

 အာနာပါနနိမိတ္ကုိ တိုးပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င ္ေလအစုအပုံသည္သာ တိုးပြားျခင္း 
အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္၎၊ အာနာပါနကမၼ႒ာန္းသည္ ထိမႈထင္႐ွားရာေနရာျဖင့္ သတ္မွတ္ပိုင္းျခားထား 
ေသာေၾကာင့္၎ အာနာပါနနိမိတ္ကို တိုးပြားေအာင္ ကစားျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ 

၀ိသုဒၶိမဂ္၊၁၊၁၀၉ 

 

သမာဓိ (၃) မ်ိဳး 

၁။ ခဏိကသမာဓိ= ႐ႈခုိက္ခဏမွ် ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံု၌ တည္ေသာ သမာဓိ။ 

ထိုခဏိကသမာဓိသည္ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံု၌ မျပတ္မလပ္ တစ္ခုတည္းေသာ အခ်င္း 
အရာအားျဖင့္ ျဖစ္လွ်က္ ကာမစၦႏၵ, ဗ်ာပါဒစေသာ ဆန္႔က်င္ဘက ္ နီ၀ရဏတရား 
မ်ား၏ လႊမ္းမိုးျခင္းမခံရဘ ဲ အပၸနာစ်ာန္သို႔ ေရာက္ေနသလိ ု စိတ္ကုိ မတုန္ မလႈပ ္
တည္ေနေစသည္။ (၀ိသုဒၶိမဂ္၊မဟာဋီကာ၊ပ၊၃၄၂) 

၂။ ဥပစာရသမာဓိ= အပၸနာစ်ာန္၏အနီး၌ ကပ္၍ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ သမာဓိ။ 

၃။ အပၸနာသမာဓိ= အပၸနာစ်ာန္အခိုက္၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သမာဓိ။ 
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ဥပစာရသမာဓိႏွင့္ အပၸနာသမာဓိ ထူးျခားခ်က္ 

 ဥပစာရသမာဓိျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ႐ႈမွတ္ေနသည့္ ဘာ၀နာစိတ္သည္ ရံခါ သမထ 
နိမိတ-္ ပဋိဘာဂနိမိတ္ကို အာ႐ုံျပဳပါသည္၊ ရံခါ ႐ႈမွတ္ေနသည့္စိတ္သည္ ဘ၀င္သုိ႔ သက၀္င ္
ေနတတ္၏။ (ဘ၀င္က်ေနတတ္၏) ။       (၀ိသုဒၶိမဂ္၊ပ၊၁၂၃) 

 ဥပစာရသမာဓိ ျဖစ္ေပၚရာ၌ စ်ာန္အဂၤါတုိ႔သည ္ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္ေပၚႏိုင္စြမ္း မရွိၾက၊ 
ထိုဥပစာရသမာဓိ၌ ႐ႈသိစိတ္သည္ ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုိ အာ႐ုံျပဳလိုက္၊ ဘ၀င္က် အိပ္ေပ်ာ္ေနလိုက္ 
ျဖစ္တတ္သျဖင့္ ဘာ၀နာစြမ္းအား မေကာင္းေသးပါ။ 

 အပၸနာသမာဓိျဖစ္ေပၚရာ၌ စ်ာန္အဂၤါတုိ႔သည ္ ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။ 
ထိုအပၸနာသမာဓိ၌ ဘ၀င္လုံး၀မျဖစ္ဘ ဲ ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုိသာ အာ႐ုံျပဳေနသျဖင့္ ဘာ၀နာစြမ္းအား 
ေကာင္းေသာေၾကာင့္ တစ္ညလုံး တစ္ေန႔လုံး စ်ာန္၀င္စားေနႏုိင္သည္။ 

 

စ်ာန္အဂၤါ၊စ်ာန္၊စ်ာန္စိတ္ 

 

၀ိတက္ ၀ိစာရ ပီတ ိသုခ ဧကဂၢတာ ဟူေသာ ေစတသိက္ တစ္ပါးပါးကိ ုစ်ာန္အဂၤါဟု ေခၚသည္။ 

ထိုေစတသိက္ (၅) ပါး အေပါင္းကို စ်ာန္ဟုေခၚသည္။ 

ထိုေစတသိက္ အေပါင္းျဖစ္ေသာ စ်ာန္ႏွင္ ့အတူျဖစ္ေသာ စိတ္ကုိ စ်ာန္ဟုေခၚသည္။ 

  

ကသုိဏ္းအစရွိေသာ အာ႐ုံကိ ုစူးစိုက္စြာ ႐ႈတတ္ေသာေၾကာင့္၎၊ဆန္႔က်င္ဘက္ န၀ီရဏတရားတို႔ကုိ 
ေလာင္ၿမိဳက္ေစတတ္ေသာေၾကာင့္၎ စ်ာန္ဟုေခၚသည္။ 

စိုက္စိုက္စူးစူး အထူးၿမဲၿမံ ႐ႈအားသန္ စ်ာန္ဟုေခၚသတတ္။ (လယ္တီဆရာေတာ္) 

 စ်ာန္တရားသည္ (ပဋိဘာဂနိမိတ)္ အာ႐ုံတစ္ခုတည္းကိ ု စူးစိုက္ထားျခင္းကိစၥကုိ 
လုပ္ေဆာင္တတ္သလုိ ဆန္႔က်င္ဘက ္ အပိတ္အပင္ အတားအဆီး (နီ၀ရဏ) တရားတုိ႔ိုကိ ု ပယ္ရွား 
ေလာင္ၿမိဳက္ျခင္း ကိစၥကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
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စ်ာန္အဂၤါ (၅) ပါး 

 

၁။ ၀ိတက္ = အာနာပါန ပဋိဘာဂနိမိတ္အာ႐ုံေပၚသို႔ စိတ္ကုိ တင္ေပး ခ်ိန္ေပးျခင္းသေဘာ။ 

၂။ ၀ိစာရ = အာနာပါန ပဋိဘာဂနိမိတ္အာ႐ုံကိ ုထပ္ကာထပ္ကာ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္းသေဘာ။ 

၃။ ပီတ ိ= အာနာပါန ပဋိဘာဂနိမိတ္ကုိ ႏွစ္သက္ေက်နပ္ျခင္းသေဘာ။ 

၄။ သုခ = အာနာပါန ပဋိဘာဂနိမိတ္အာ႐ုံ၏ အရသာကိ ုခ်မ္းသာစြာ ခံစားျခင္းသေဘာ။ 

၅။ ဧကဂၢတာ = အာနာပါန ပဋိဘာဂနိမိတ္၏ အာ႐ုံတစ္ခုတည္းေပၚသို႔ က်ေရာက္တည္ၿငိမ္ေနျခင္း  

  သေဘာ။  

   

 

စ်ာန္အဂၤါႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ နီ၀ရဏမ်ား 

စ်ာန္အဂၤါ ဆန္႔က်င္ဘက္နီ၀ရဏ 
၀ိတက္ ထိန၊ မိဒၶ 
၀ိစာရ ၀ိစိကိစၦာ 
ပီတ ိ ဗ်ာပါဒ (ေဒါသ) 
သုခ (ဥေပကၡာ) ဥဒၶစၥ၊ ကုကၠဳစၥ 
ဧကဂၢတာ ကာမစၦႏၵ (ေလာဘ) 

 

မွတ္ခ်က္။ ။ ဥေပကၡာသည္ သုခက့ဲသုိ႔ ၿငိမ္သက္ျခင္း သေဘာရွိေသာေၾကာင့္ ဥဒၶစၥ၊ကုကၠဳစၥ 
နီ၀ရဏ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ 
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၀သီေဘာ္ (၅) တန္ 

၁။ အာ၀ဇၨန၀သီေဘာ္= စ်ာန္၀င္စား၍ စ်ာန္အဂၤါမ်ားကိ ုအလိုရွိတုိင္း ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္း ရွိျခင္း။ 

၂။ သမာပဇၨန၀သီေဘာ္= စ်ာန္ကို အလိုရွိတုိင္း ၀င္စားႏိုင္ျခင္း။ 

၃။ အဓိ႒ာန၀သီေဘာ္ = စ်ာန္ကို အလိုရွိသေလာက္ (တစ္နာရီ၊ႏွစ္နာရီစသည္ျဖင့္) အခ်ိန္ကာလကို  

     ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ အဓိ႒ာန္၍ ၀င္စားႏိုင္ျခင္း။ 

၄။၀ု႒ာန၀သီေဘာ္ = ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလအတိုင္း စ်ာန္မွ ထႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း။ 

၅။ ပစၥေ၀ကၡဏာ၀သီေဘာ္ = စ်ာန္အဂၤါတုိ႔ကိ ုအလိုရွိသလုိ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း။ 

ပစၥေ၀ကၡဏာ၀ီထိ = န.ဒ.မ. ဇ. ဇ.ဇ. ဇ. ဇ. ဇ. ဇ. ဘ 

မွတ္ခ်က္။ ။ဘ၀ဂၤစလန, ဘ၀ဂၤုပေစၦဒ, မေနာဒြါရာ၀ဇၨန္း, ပစၥေ၀ကၡဏာေဇာ (၇) ႀကိမ္, ဘ၀င္။ 

အာ၀ဇၨန၀သီေဘာ္ႏွင့္ ပစၥေ၀ကၡဏာ၀သီေဘာ္ ထူးျခားခ်က္ 

မေနာဒြါရာ၀ဇၨန္း၏ သတိၱသည္ အာ၀ဇၨန၀သီေဘာ္။ 

ပစၥေ၀ကၡဏာေဇာ၏ သတိၱသည္ ပစၥေ၀ကၡဏာ၀သီေဘာ္။ 

မွတ္ခ်က္။ ။ ၀င္စားမႈ မ်ားပါေစ၊ ဆင္ျခင္မႈ နည္းပါေစ။ 

စတုကၠနည္း 

ပထမစ်ာန္=  ၀ိတက္၊၀ိစာရ၊ပီတိ၊သုခ၊ဧကဂၢတာ စ်ာန္အဂၤါ (၅) ပါး။ 

ဒုတိယစ်ာန္=  ပီတိ၊သုခ၊ဧကဂၢတာ စ်ာန္အဂၤါ (၃) ပါး။ 

တတိယစ်ာန=္ သုခ၊ဧကဂၢတာ စ်ာန္အဂၤါ (၂) ပါး။ 

စတုတၳစ်ာန္= ဥေပကၡာ၊ဧကဂၢတာ စ်ာန္အဂၤါ (၂) ပါး။ 

စတုတၳစ်ာန္၏ ထူးျခားမႈ 

စတုတၳစ်ာန္၏ ဥပစာရသမာဓိ အခိုက္အတန္႔၌ အသက္႐ွဴေသးသည္။ 

စတုတၳစ်ာန္သမာပတ္၌ကား အသက္မ႐ွဴေတာ့ပါ။ 
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၀င္ေလထြက္ေလကုိ ၀ိပႆနာ႐ႈနည္း 

 

(၁) စ်ာန္မွထၿပီး ၀င္ေလထြက္ေလကို ၀ိပႆနာ႐ႈေသာ ပုဂၢိဳလ ္(အႆာသပႆာသ ကမၼိကပုဂၢိဳလ)္ 
သည ္

 (က) အႆာသပႆာသကာယ = ၀င္ေလထြက္ေလ 

 (ခ) ကရဇကာယ = မဟာဘုတ ္ဥပါဒါ႐ုပ္ 

 (ဂ) နာမကာယ = ဖႆ၊ ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ၊ ၀ိဉာဏ္ (ဖႆပဥၥကတရား) တို႔ကိ ု 

  ႐ႈရမည္။ 

 

မွတ္ခ်က္။ ။ဖႆပဥၥကတရားတို႔ကို ခႏၶာအေနျဖင့္ ယူရလွ်င ္ ေ၀ဒနာသည္ ေ၀ဒနာကႏၶာ၊ 
သညာသည္ သညကၡႏၶာ၊ ဖႆႏွင့္ ေစတနာတို႔သည ္ သခၤါရကၡႏၶာ၊ ၀ိဉာဏ္သည္ 
၀ိဉာဏကၡႏၶာ ျဖစ္သည္။ ၀င္ေလထြက္ေလသည္ ႐ုပ္ကိုမွီ၍ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ထိ႐ုုပ္သည္ ႐ူပကၡႏၶာျဖစ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အႆာသပႆာသကမၼိကပုဂၢိဳလ္သည္ 
ဥပါဒါနကၡႏၶာ (၅) ပါးကိ ု၀ိပႆနာ ႐ႈရသည္။ 

 

 

(၂) စ်ာန္မွထၿပီး စ်ာန္အဂၤါတုိ႔ကိ ု၀ိပႆနာ႐ႈေသာပုဂၢိဳလ ္(စ်ာနကမၼိကပုဂၢိဳလ္) သည ္

 (က) စ်ာန္အဂၤါႏွင့္ ယင္းႏွင့္အတူျဖစ္ေသာ စိတ ္ေစတသိက ္(နာမ္တရား) 

 (ခ) ကရဇကာယ = မဟာဘုတ္၊ ဥပါဒါ႐ုပ္ (႐ုပ္တရားတို႔ကိ)ု ႐ႈရမည္။ 

 


