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ဣရိယာပုထ္ (၄) ပါး 

 

ဣရိယာပုထ္ေလးပါး ႐ႈနည္းျပရာ၌ ၾကာရွည္ေသာ သြားမႈ၊ ရပ္မႈ၊ ထိုင္မႈ၊ ေလ်ာင္းမႈ 
ဣရိယာပုထ္တုိ႔ကိ ုရည္ညႊန္း၏။ ၾကာရွည္စြာ သြားမႈ၊ ရပ္မႈ၊ ထိုင္မႈ၊ ေလ်ာင္းမႈတို႔၌ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါး 
(႐ုပ္နာမ္တရား) တို႔ကို၎၊ အေၾကာင္းႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ထိုဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးတို႔ကိ ု အနိစၥ ဒုကၡ 
အနတ ၱဟု ၀ိပႆနာ႐ႈရန္ ရည္ညႊန္း၏။ (မ၊႒၊၁၊၂၇၃) 

 

သမၸဇည= အေသးစိပ္အမူအရာမ်ား 

၁။ ေရ႕ွသို႔တက္မႈ၊ ေနာက္သို႔ဆုတ္မႈ၊ 

၂။ တည့္တည့္ၾကည့္မႈ၊ ေစာင္းငဲ့ၾကည့္မႈ၊ 

၃။ ေကြးမႈ၊ ဆန္႔မႈ၊ 

၄။ ႏွစ္ထပ္သကၤန္း၊ သပိတ ္အျခားသကၤန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ယူအသံုးျပဳမႈ၊ 

၅။ စားမႈ၊ ေသာက္မႈ၊ ခဲမႈ၊ လ်က္မႈ၊ 

၆။ က်င္ႀကီးစြန္႔မႈ၊ က်င္ငယ္စြန္႔မႈ၊ 

၇။ သြားမႈ၊ ရပ္မႈ၊ ထိုင္မႈ၊ အိပ္မႈ၊ ႏိုးမႈ၊ စကားေျပာမႈ၊ တိတ္ဆိတ္စြာေနမႈတို႔၌ သမၸဇဥ္ဉာဏ္ျဖင့္  

    ေနေလ့ရွိ၏။ 

 

အေသးစိပ္အမူအရာ႐ႈရာတြင္ 

 ေရ႕ွသို႔သြားမႈ၊ ေနာက္သုိ႔ဆုတ္မႈ၊ တည့္တည့္ၾကည့္မႈ၊ ေစာင္းငဲ့ၾကည့္မႈ၊ ေကြးမႈဆန္႔မႈ 
(၆) ဌာနတို႔သည ္အလယ္အလတ္စားျဖစ္ေသာ ဣရိယာပုထ္မ်ားကိ ုရည္ညႊန္း၏။ 

 ဆြမ္းခံမႈစေသာ ဣရိယာပုထ္အခိုက္အတန္႔၌ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးတို႔ကို၎၊ 
အေၾကာင္းႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ထိုဥပါဒါနကၡႏၶာတုိ႔ကို၎ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱဟု ၀ိပႆနာ႐ႈရန္ 
ရည္ညႊန္း၏။ (မ၊႒၊၁၊၂၇၃) 
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အေသးစိပ္အမူအရာ႐ႈရာတြင္ 

သြားမႈ၊ ရပ္မႈ၊ ထိုင္မႈ၊ အိပ္မႈ၊ ႏိုးမႈ၊ (၅) ဌာနတို႔သည္ အေသးစား အတိုဆံုး ဣရိယာပုထ္တုိ႔ကို 
ရည္ညႊန္း၏။  

ေက်ာင္းအတြင္း၊ သြားမႈ၊ ရပ္မႈ၊ ထိုင္မႈစေသာ အေသးစား အတိုစား ဣရိယာပုထ္တို႔၌ 
ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးတို႔ကုိ၎၊ အေၾကာင္းႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ထိုဥပါဒါနကၡႏၶာတုိ႔ကို၎၊ အနိစၥ ဒုကၡ 
အနတၱဟု ၀ိပႆနာရႈရန္ ရည္ညႊန္း၏။ (မ၊႒၊၁၊၂၇၃) 

 

 

တိပိဋကမဟာသီ၀မေထရ္ျမတ္၏အယူအဆ 

 

သြားမႈ၊ ရပ္မႈ၊ ထိုင္မႈ၊ ေလ်ာင္းမႈ၊ ဣရိယာပုထ႐္ႈနည္း 

ေရွ႕သုိ႔သြားမႈ၊ ေနာက္သို႔ဆုတ္မႈ၊ တည့္တည့္ၾကည့္မႈ၊ ေစာင္းငဲ့ၾကည့္မႈ၊ ေကြးမႈ၊ ဆန္႔မႈ၊ - 
သမၸဇည အေသးစိပ္႐ႈနည္းတို႔သည ္သြားေနဆဲ ရပ္ေနဆစဲေသာ အခိုက္အတန္႔တို႔၌ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါး 
ကို၎၊ အေၾကာင္းႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ထိုဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးကို၎၊ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱဟု 
၀ိပႆနာ႐ႈရန္ ရည္ညႊန္း၏။ 

 

သြားမႈ၊ ရပ္မႈ၊ ထိုင္မႈ၊ အိပ္မႈ၊ ႏိုးမႈ၊ စကားေျပာမႈ၊ စကားမေျပာဘ ဲ တိတ္ဆိတ္စြာေနမႈ 
အေသးစိတ႐္ႈနည္းတို႔သည္ ထိုဣရိယာပုထ္တုိ႔ ျပဳၿပီးရာအခါ၌ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးကို၎၊ 
အေၾကာင္းႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ထိုဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးကို၎၊ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱဟု ၀ိပႆနာ႐ႈရန္ 
ရည္ညႊန္း၏။ (မ၊႒၊၁၊၂၇၃-၄) 
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ဣရိယာပုထ္႐ႈနည္း 

၁။ အစအဦးဆုံးျဖစ္ေသာ သြားခ်င္စိတ္၊ ရပ္ခ်င္စိတ္၊ ထိုင္ခ်င္စိတ္၊ ေလ်ာင္းခ်င္စိတ္ (ခ်င္စိတ္၊        

    စိတ္ဦး) ကိ ုသိေအာင္ သတိကပ္ၿပီး ႐ႈရမည္။ 

၂။ ခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ ၀ါေယာဓာတ္အဆင့္ဆင္ ့ေထာက္ကန္မႈ၊ တြန္းကန္မႈသေဘာကုိ သိေအာင္  

    ႐ႈရမည္။    

၃။ ၀ါေယာဓာတ္ႏွင့္ အတူျဖစ္ေသာ အျခားဓာတ္မ်ား၏ သေဘာကိ ုသိေအာင္ ႐ႈရမည္။ 

ဆိုလုိရင္း အဓိက (၃) ခ်က္မွာ (၁) ခ်င္စိတ္ (၂) ၀ါေယာဓာတ္၏သေဘာ (၃) အျခား 
ဓာတ္မ်ား၏ သေဘာကိ ုသိေအာင္႐ႈရမည္။ 

ဣရ္ိယာပုထ္႐ႈနည္း တစ္နည္း 

ရဟန္း၏ရုပ္တရားအေပါင္းကို တည္ရွိေနတိုင္း ျဖစ္ေနတိုင္းေသာ အမူအရာအားျဖင့္ သိေအာင္ 
႐ႈ၏။ (မ၊၁၊၇၁)  

ေရွ႕ (ပထမ) ဣရိယာပုထ္႐ႈနည္းသည္ ဣရိယာပုထ္တစ္မ်ိဳးစီ၏ ႐ႈနည္းကို ေဟာထား၏။ 

 ေနာက္ (ဒုတိယ) ဣရိယာပုထ္႐ႈနည္းကား ဣရိယာပုထ္ေလးပါးကို တေပါင္းတည္း သိမ္းယူ၍ 
ေဟာထား၏။ 

 

ေနာက ္(ဒုတိယ) ဣရိယာပုထ္႐ႈနည္း ဆိုလုိရင္းမွာ 

သြားမႈအခ်င္းအရာအားျဖင့္ တည္ရွိေနေသာ ႐ုပ္တရားအေပါင္းကိ ု သြား၏ဟု သိေအာင္ 
႐ႈရမည္။ ရပ္မႈ၊ ထိုင္မႈ၊ ေလ်ာင္းမႈအခ်င္းအရာအားျဖင့္ တည္ရွိေနေသာ ႐ုပ္တရားအေပါင္းကိ ု ရပ္၏၊ 
ထိုင္၏။ ေလ်ာင္း၏၊-ဟု သိေအာင္ ႐ႈရမည္။ (မ၊႒၊၁၊၂၅၇။ မ၊ဋီ၊၁၊၃၅၃) 

 

ဋီကာဆရာေတာ္၏အဖြင့္ တစ္နည္း 

ေရွ႕ (ပထမ) ဣရိယာပုထ္႐ႈနည္းသည္ ပဓာန႐ုပ္ကိ ု သိေအာင္ ႐ႈရမည္။ ေနာက္ (ဒုတိယ) 
ဣရိယာပုထ႐္ႈနည္းကား အပဓာန႐ုပ္ကိ ုသိေအာင္ ႐ႈရမည္။ (မ၊ဋီ၊၁၊၃၅၃) 
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သမၸဇည=အေသးစိပ္အမူအရာ ႐ႈနည္း 

၁။ အစအဦးဆံုးျဖစ္ေသာ ေရွ႕သုိ႔သြားခ်င္စိတ္၊ ေနာက္သုိ႔ ဆုတ္ခ်င္စိတ္၊ (ခ်င္စိတ္၊စိတ္ဦး) ကုိ 
သိေအာင္ သတိကပ္ၿပီး ႐ႈရမည္။ 

၂။ ခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ ၀ါေယာဓာတ္၏ ေထာက္ကန္မႈ၊ တြန္းကန္မႈသေဘာကုိ သိေအာင္ ႐ႈရမည္။    

၃။ ၀ါေယာဓာတ္ႏွင့္ အတူျဖစ္ေသာ အျခားဓာတ္မ်ား၏ သေဘာကုိ သိေအာင္ ႐ႈရမည္။ 

သမၸဇညဟူသည္ 

သမၸဇည= သံ+ပ+ဇာန  

မွန္ကန္စြာ ျပည့္စုံစြာ ကုိယ္တုိင,္ အျပားအားျဖင့္ ထူးျခားစြာ သိမႈ 

သဘာ၀လကၡဏာ၊ သာမညလကၡဏာ၊ သခၤတလကၡဏာတုိ႔ကုိ မွန္ကန္စြာ ျပည့္စုံစြာ ကိုယ္တိုင္၊ 
အျပားအားျဖင့္ ထူးျခားစြာ သိမႈသည္ သမၸဇည ျဖစ္သည္။ 

၁။ သဘာ၀လကၡဏာကုိ သိျခင္း 

(က) ႐ုပ္ျဖစ္လွ်င္ ႐ုပ္သဘာ၀လကၡဏာကုိ သိျခင္း 

 (ပထ၀ီ႐ုပ=္ မာမႈသေဘာ၊ အာေပါ႐ုပ္= ယုိစီးမႈသေဘာ၊ 

ေတေဇာ႐ုပ=္ ပူမႈသေဘာ၊ ၀ါေယာ႐ုပ=္ ေထာက္ကန္မႈသေဘာစသည္ကုိ သိျခင္း) 

နာမ္ျဖစ္လွ်င ္နာမ္သဘာ၀လကၡဏာကိ ုသိျခင္း 

(စိတ္=အာ႐ံုကုိ သိျခင္းသေသာ၊ ဖႆ= အာ႐ံုကုိ ေတြ႔ထိျခင္းသေဘာ၊ 

ေ၀ဒနာ= အာ႐ံု၏အရသာကုိ ခံစားျခင္းသေဘာ၊ သညာ= အာ႐ံုကို မွတ္သားျခင္းသေဘာ စသည္ကုိ 
သိျခင္း) 

(ခ) ေၾကာင္းက်ိဳးသဘာ၀ကိ ုသိျခင္း 

႐ုပ္သဘာ၀၊ နာမ္သဘာ၀တုိ႔၏ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ျဖစ္ေနမႈသေဘာကုိ သိျခင္း 

၂။ သာမညလကၡဏာကုိ သိျခင္း 

ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ျဖစ္ေနေသာ ႐ုပ္သဘာ၀ နာမ္သဘာ၀တုိ႔၏ အနိစၥသေဘာ၊ ဒုကၡသေဘာ၊ 
အနတၱသေဘာတုိ႔ကုိ သိျခင္း 

၃။ သခၤတလကၡဏာကုိ သိျခင္း  

ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္သဘာ၀ နာမ္သဘာ၀တို႔၏ ဥပါဒ္၊ ဌီ၊ ဘင ္
(ျဖစ္၊တည္၊ပ်က္) (အစ၊ အလယ္၊ အဆုံး) ကိ ုသိျခင္းတို႔ကိ ုဆိုလုိသည္။ (မ၊႒၊၁၊၂၅၈) 



5 
 

သမၸဇည (၄) ပါး 

၁။ သာတၳကသမၸဇဥ္ 

၂။ သပၸါယသမၸဇဥ္ 

၃။ ေဂါစရသမၸဇဥ္ 

၄။ အသေမၼာဟသမၸဇဥ္ 

၁။ ေရွ႕သို႔သြားမႈစေသာ ကိစၥတစ္ခုကိ ု ျပဳလုပ္လုိလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းမျပဳလုပ္ေသးဘ ဲ အက်ိဳးရွ/ိ 
မရွိကိ ုေရွးဦးစြာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရမည္။ ဆင္ျခင္ၿပီးလွ်င္ အက်ိဳးရွိလွ်င္ ျပဳလုပ္ရမည္၊ အက်ိဳးမရွိ 
လွ်င္ကား မျပဳလုပ္ဘဲ ေနရမည္၊ ထိုသုိ႔ အက်ိဳးရွိ/မရွိကိ ု ေရွးဦးစြာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ေသာ 
ဉာဏ္သည ္သာတၳကသမၸဇဥ္ ျဖစ္၏။ 

၂။ အက်ိဳ းရွိသည့္အမႈကိစၥပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္၊မသင္ ့ ေတာ္၊မေတာ္ကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ 

ရမည္၊ ဆင္ျခင္ၿပီးလွ်င္ သင့္မ ွေတာ္မွ ျပဳလုပ္ရမည္၊ မသင္ ့မေတာ္လွ်င္ မျပဳလုပ္ဘဲ ေနရမည္၊ 
ထိုသုိ႔ သင့္၊မသင္ ့ေတာ္၊မေတာ္ကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ေသာဉာဏ္သည္ သပၸါယသမၸဇဥ္ျဖစ္၏။ 

ဤသာတၳကသမၸဇဥ္၊ သပၸါယသမၸဇဥ္ ႏွစ္ပါးတို႔သည ္ေလာကီေလာကုတၱရာ ႏွစ္ပါးလုံး၌ 

ပင္ ေက်းဇူးမ်ားၾက၏။ ယင္းႏွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံလွ်င္ ေလာက၌လည္း ႀကီးပြားခ်မ္းသာတတ္၏။ 
သမထ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာအရာ၌လည္း သမာဓိ ပညာတို႔ကိ ုလ်င္ျမန္စြာ ျပည့္စုံေစႏုိင္၏။ 

သို႔ေသာ္လည္း ဤသမၸဇဥ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ သမထလည္းမဟုတ္ေသး ၀ိပႆနာလည္း 
မဟုတ္ေသးပါ။ သမထ ၀ိပႆနာတို႔၏ အေျခခံ အေထာက္အပံ့မွ်သာ ျဖစ္၏။ 
ဤသမၸဇဥ္ႏွစ္ပါးကုိပင္ ပါရိဟာရိကပညာဟ ု၀ိသုဒၶိမဂ္၌ ေခၚဆုိ၏။  

၃။ သမထကမၼ႒ာန္းအာ႐ုံတစ္ခုခု၊ ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္းအာ႐ံုတစ္ခုခုကိ ု အၿမဲမျပတ္ ဆင္ျခင ္

ႏွလုံးသြင္းေနေသာ ဉာဏ္သည ္ေဂါစရသမၸဇဥ္ျဖစ္၏။ 

ေဂါစရသမၸဇဥ္ (၄) ပါး 

(က) အသြားမွာသာ ေဆာင္၍ အျပန္မွာ မေဆာင္ေသာ ရဟန္း 

(ခ) အသြားမွာ မေဆာင္မူ၍ အျပန္မွာ ေဆာင္ေသာ ရဟန္း 

(ဂ) အသြားအျပန္ နွစ္ပါးလုံးမွာ မေဆာင္ေသာ ရဟန္း 

(ဃ) အသြားအျပန္ နွစ္ပါးလုံးမွာ ေဆာင္ေသာ ရဟန္း (ဂတပစၥာဂတိကက်င္၀့တ္)  
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၄။ ပရမတၳ (အမွန္ အရိွ) သေဘာအားျဖင့္  

႐ုပ္ဓာတ ္ နာမ္ဓာတ္ (႐ုပ္နာမ္တရား) တို႔၏သာ သြားမႈ၊ ရပ္မႈ၊ ထိုင္မႈ၊ ေလ်ာင္းမႈတို႔ ျဖစ္ၾက၏။ 
(မွန္၏၊ ထိုသြားမႈစေသာ အရာ၌ ႐ုပ္တရားႏွင့္ ၿပိဳင္၍ျဖစ္ေသာ စိတ္သည္ တျခားျဖစ္၏။ ထုိ႐ုပ္တရားႏွင့္ 

ၿပိဳင္၍ခ်ဳပ္ေသာ စိတ္သည္ တျခားျဖစ္၏။ ေရ႕ွစိတ္ေနာက္စိတ္တို႔၏ အစဥ္သည္ အၾကားအလပ္ 
မရွိရေအာင္ အစဥ္ဆက္စပ္ၿပီး ျမစ္ေရအလ်င္သည္ အဆက္မျပတ ္စီးဆင္းေနသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ေပၚေန၏ဟု 

သိ၏။) ဤသို႔ ေရ႕ွသို႔သြားမႈစသည္တို႔၌ မေတြမေ၀ အမွန္အတိုင္းသိေသာ ဉာဏ္သည္ အသေမၼာဟ 

သမၸဇဥ္ျဖစ္၏။ (မ၊႒၊၁၊၂၆၅) 

ေရွ႕သို႔သြားမႈစသည္တုိ႔ကို ဓာတ္စသည္၏ အစြမ္းျဖင့္ အျပားအားျဖင့္ အမွန္အတိုင္း 
သိေသာဉာဏ္သည္ အသေမၼာဟသမၸဇဥ္ျဖစ္၏။ (မူလဋီ၊၁၊၉၂) 

႐ုပ္နာမ္ပရမတၳတရားတုိ႔၏ သဘာ၀လကၡဏာ၊ သာမညလကၡဏာ၊ သခၤတလကၡဏာတုိ႔ကိ ု
႐ႈမွတ္ဆင္ျခင္ သိျမင္ေသာ ဉာဏ္သည ္အသေမၼာဟသမၸဇဥ္ျဖစ္၏။  


