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ေ၀ဒနာနဳပႆနာ 

 

သာမိသ၊ နိရာမိသႏွင့္ မတြဲေသာ           
ေ၀ဒနာ (၃)မ်ိဳး 

သာမိသ၊ နိရာမိသႏွင့္ တြဲေသာ             
ေ၀ဒနာ (၆)မ်ိဳး 

၁။ သုခေ၀ဒနာ  သာမိသ သုခေ၀ဒနာ              
(ကာမဂုဏ္ငါးပါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သုခေ၀ဒနာ)                                        
နိရာမိသ သုခေ၀ဒနာ             
(ကာမဂုဏ္ငါးပါးႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ 
သုခေ၀ဒနာ) 

၂။ ဒုကၡေ၀ဒနာ  သာမိသ ဒုကၡေ၀ဒနာ                                 
နိရာမိသ ဒုကၡေ၀ဒနာ 

၃။ ဥေပကၡာေ၀ဒနာ                        သာမိသ ဥေပကၡာေ၀ဒနာ                          
နိရာမိသ ဥေပကၡာေ၀ဒနာ 

 

* အႏုဘ၀နလကၡဏာအားျဖင့္                 
ေ၀ဒနာ (၃)မ်ိဳး  

* ဣျႏၵိယေဘဒအားျဖင့္                            
ေ၀ဒနာ (၅)မ်ိဳး 

၁။ သုခေ၀ဒနာ = ေကာင္းတာခံစားမႈ     ကာယိကသုခ= သုခေ၀ဒနာ                                                 
ေစတသိကသုခ= ေသာမနႆေ၀ဒနာ 

၂။ ဒုကၡေ၀ဒနာ = ဆိုးတာခံစားမႈ        ကာယိကဒုကၡ=  ဒုကၡေ၀ဒနာ                 
ေစတသိကဒုကၡ=  ေဒါမနႆေ၀ဒနာ                  

၃။ အဒုကၡမသုခေ၀ဒနာ= ဆိုးတာလည္းမဟုတ္      
.          ေကာင္းတာလည္းမဟုတ္ေသာခံစားမႈ  

ဥေပကၡာေ၀ဒနာ 
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ဒုကၡ (၇) မ်ိဳး 

(၁) ဒုကၡ ဒုကၡ (၂) ၀ိပရိဏာမဒုကၡ (၃) သခၤ ါရဒုကၡ= (၃)မ်ိဳး တစ္တြဲ။                                   
(၄) ပဋိ စၦႏၷဒုကၡ (၅) အပၸဋိ စၦႏၷဒုကၡ  = (၂)မ်ိဳး တစ္တြဲ။                                                        
(၆) ပရိယာယဒုကၡ  (၇) နိပၸရိယာယဒုကၡ = (၂)မ်ိဳး တစ္တြဲတို႔ျဖစ္သည္။  

၁။  ဒုကၡ ဒုကၡ = ကုိယ္ထဲမွာ နာက်င္ကုိက္ခဲျခင္း စသည္ျဖင့္ အခံခက္ေသာ ကုိယ္ဆင္းရဲမႈ၊       
.                စိတ္ထဲမွာ စိတ္ပူျခင္း၊ စိတ္ညစ္ျခင္း၊ ႏွလုံးမသာျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္း စသည္ျဖင့္    
.                 အခံခက္ေသာ စိတ္ဆင္းရဲမႈတုိ႔သည္ သေဘာလည္း အခံရခက္။   အမည္လည္း        
.                   ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္သည္။  

၂။ ၀ိပရိဏာမဒုကၡ =	 ကုိယ္ထဲမွာ ခ်မ္းသာမႈ (ကာယိကသုခ)  ကုိယ္ခ်မ္းသာမႈ၊    စိတ္ထဲမွာ                
.         ခ်မ္းသာမႈ  (ေစတသိကသုခ) တုိ႔သည္ ေဖါက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္သည့္  ဒုကၡ               
.                  ျဖစ္သည္။  

 

 ၃။ သခၤ ါရဒုကၡ = အလယ္အလတ္ခံစားမႈ ဥေပကၡာေ၀းနာႏွင့္ ေလာကီရုပ္နာမ္တရားတို႔           
.                 သည္ အျမဲမျပတ္ ျပဳျပင္ေပးေနရေသာ ဒုကၡျဖစ္သည္။  
 
၄။ ပဋိစၦႏၷဒုကၡ = နားကုိက္၊  ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊ သြားနာျခင္း၊ ေလေအာင့္ျခင္း၊  လုိခ်င္ စြဲလမ္းမွဳ  
.                 ႏိွပ္စက္၍ ပူေလာင္ျခင္း၊   စိတ္ဆုိး စိတ္ပ်က္   ပူေလာင္ျခင္းစေသာ    ကုိယ္ထဲ           
.                 စိတ္ထဲမွာ အခံရခက္ေနေသာ ဆင္းရဲတို႔သည္ (ခံစားသူသာသိ၍ အျခားသူမ်ား          
.                 မသိနိဳင္သျဖင့္) ဖုံးကြယ္ထားသလိုျဖစ္ေသာ ဒုကၡျဖစ္သည္။          .                        
.                 မထင္ရွားေသာ ဆင္းရဲျဖစ္သည့္အတြက္ အပါကဋဒုကၡျဖစ္သည္။  
 
၅။ အပၸဋိစၦႏၷဒုကၡ  =   ဓားခုတ္၊ လံွထုိးခံရျခင္း၊   ေသနတ္မွန္ျခင္းစေသာ    ဆင္းရဲတို႔သည္ .               
.              ဖုံးကြယ္ျခင္းမရိွေသာ ဆင္းရဲျဖစ္သည္။  ထင္ရွားေသာ ဆင္းရဲျဖစ္သည့္အတြက္                            
.                 ပါကဋဒုကၡျဖစ္သည္။  
 
၆။ ပရိယာယဒုကၡ = ကုိယ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲကုိ ျဖစ္ေစနိဳင္ေသာ ရုပ္နာမ္ သေဘာတရား             
.         မ်ားသည္ သူ႕ပင္ကုိယ္က မဆင္းရဲေသာ္လည္း ဆင္းရဲ၏အေၾကာင္း ျဖစ္သည့္           
.                 အတြက္ ဒုကၡ ျဖစ္သည္။ 
 
၇။ နိပၸရိယာယဒုကၡ = ဒုကၡ ဒုကၡျဖစ္ေသာ ကုိယ္ဆင္းရဲ၊ စိတ္ဆင္းရဲသည္ မုခ်ဆင္းရဲျဖစ္သည္။ 
 



	 3	

ေရာဂါေ၀ဒနာ 
ရုပ္ခႏၵာကိုယ္ရိွလ်င္  ေရာဂါေ၀ဒနာရိွသည္၊  ထုိေရာဂါေ၀ဒနာတို႔သည္   စိတ္၌ျဖစ္ၾက  

စိတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ စိတ္ရိွေနလွ်င္ ခံစားမႈ (ေရာဂါေ၀ဒနာရိွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ဗုဒၶက “သညာ ေ၀ဒနာတို႔သည္ စိတ္၌ျဖစ္ကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သညာ ေ၀ဒနာတို႔သည္ စိတ္ျဖင့္ 
ျပဳျပင္ စီရင္မႈ စိတၱသခၤါရ မည္၏” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။       

( စူဠေ၀ဒလႅသုတ္၊ မူလပဏၰာသ) 
 

ေ၀ဒနာ (၃)မ်ိဳး၌ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ျဖစ္ပံ ု

၁။ ဒုကၡေ၀ဒနာ၌   ပဋိဃာနဳသယ (ေဒါသ) ကိန္းသည္။                          
၂။ သုခေ၀ဒနာ၌   ရာဂါနဳသယ  (ေလာဘ) ကိန္းသည္။                  
၃။ ဥေပကၡာေ၀ဒနာ၌  အ၀ိဇၨာနဳသယ (ေမာဟ) ကိန္းသည္။               

 
• ဆင္းရဲခံစားမႈသည္ တည္ေနဆဲအားျဖင့္ ဆင္းရဲ၏။ ေျပာင္းလဲေသာအားျဖင့္ ခ်မ္းသာ၏။ 
• ခ်မ္းသာခံစားမႈသည္ တည္ေနဆဲအားျဖင့္ ခ်မ္းသာ၏။ ေျပာင္းလဲေသာအားျဖင့္ ဆင္းရဲ၏။ 
• ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာမဟုတ္ေသာ ခံစားမႈသည္ သိေသာအားျဖင့္ ခ်မ္းသာ၏။ မသိေသာ 
အားျဖင့္ ဆင္းရဲ၏။ 

 
ေ၀ဒနာပစၥယာ တဏွာ (ေ၀ဒနာေၾကာင့္ တဏွာျဖစ္ပံု) 

ဒုကၡေ၀ဒနာခံစားခိုက္မွာ “ဒဒီုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ျပီး ဘယ္ေတာ့မွ ခ်မ္းသာသုခကို 
ရပါလိမ့္မည္လဲ“ ဟု သုခကိုလည္းေကာင္း၊ သုချဖစ္မည့္အာရုံကိုလည္းေကာင္း၊  တဏွာျဖင့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနျခင္းသည္ ဒုကၡေ၀ဒနာေၾကာင့္ တဏွာျဖစ္သည္။ 

 
သုခေ၀ဒနာျဖစ္ေနခုိက္မွာလည္း ထုိသုခကို တဏွာျဖင့္ သာယာေနျခင္း၊ ထို႔ထက္ 

သာလြန္ေသာသုခကို တဏွာျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနျခင္းသည္ သုခေ၀ဒနာေၾကာင့္ 
တဏွာျဖစ္သည္။ 

 
ဥေပကၡာေ၀ဒနာကို ခံစားခုိက္မွာလည္း ျငိမ္သက္ေအးျမသျဖင့္ ထုိျငိမ္သက္ေအးခ်မ္း 

မႈကို တဏွာျဖင့္ သာယာေနျခင္း၊ ထုိထက္သာလြန္ေသာ ျငိမ္သက္ေအးခ်မ္းမႈကို တဏွာျဖင့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တေနျခင္းသည္ ဥေပကၡာေ၀ဒနာေၾကာင့္ တဏွာျဖစ္သည္။ 

(သျဂၤဳိဟ္ဘာသာဋီကာ၊ ၆၁၅) 
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ေ၀ဒနာ (၃) မ်ိဳးရႈမွတ္နည္း 

! ဒုကၡေ၀ဒနာကို ျမွား ေညွာင့္ ဆူးကို ပယ္ႏႈတ္သလို လႊမ္းမိုးေအာင္ ရွႈမွတ္ရမည္။ 
! သုခေ၀ဒနာကို ဒုကၡဟု ထင္ျမင္ေအာင္ ရႈမွတ္ရမည္။ 
! ဥေပကၡာေ၀ဒနာကို အနိစၥဟု ျမင္ေအာင္ ရႈမွတ္ရမည္။ 

 (သံ၊၂၊၄၀၉) 
 

ဒုကၡေ၀ဒနာ ရႈမွတ္နည္း (၃) မ်ိဳး 
 

၁။  ဒုကၡေ၀ဒနာကို ေပ်ာက္သြားေအာင္ ရည္ရြယ္၍ ရႈျခင္း။ 
၂။ ဒုကၡေ၀ဒနာကို အျပဳတ္တိုက္မည္ဟု စိတ္ၾကမ္းၾကီးထားျပီး အတက္ေဒါသျဖင့္ လည္း            
.   ေကာင္း၊ ဒုကၡေ၀ဒနာကို သတိသမာဓိျဖင့္ မေက်ာ္လြန္နိဳင္ေသာအခါ စိတ္ဓါတ္က်ေသာ         
.     အက်ေဒါသျဖင့္လည္းေကာင္း ရႈမွတ္ျခင္း။   
၃။  ဒကုၡေ၀ဒနာသေဘာကို သိေအာင္ရႈျခင္းဟု (၃)မ်ိဳးရိွရာတြင္ - 
.   ေနာက္ဆုံးနည္းကိုသာ ရႈမွတ္ရမည္။  
  

ထုိသုိ႔ရႈရာတြင္လည္း 
       (က)  စူးစူစိုက္စိုက္ ရႈမွတ္ျခင္း 
       (ခ) နာက်င္မႈခံစားတာကို ရႈမွတ္လုိက္၊ ပင္တိုင္အာရံုကို ရႈမွတ္လုိက္ျဖင့္ နာက်င္           
.              ခံစားတာကို ေဖာ့ျပီး ရႈမွတ္ျခင္း။ 
       (ဂ)   နာက်င္မႈခံစားတာကို သိေအာင္သာ ရႈမွတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ရႈမွတ္ေနရမည္။ 
              ဒုကၡေ၀ဒနာကို ရႈမွတ္ရာ၌ ဒိ႒ိကိုခြါျပီး ရႈမွတ္ရမည္ 

 

ဒိ႒ိကြာနည္း (၃)မ်ိဳး 

       (က) အသိျဖင့္ခြါျပီး ရႈမွတ္သျဖင့္ကြာျခင္း။ 
       (ခ) တကယ္က်င့္ၾကံအားထုတ္သျဖင့္ ၀ိပႆနာဉာဏ္ေတြျဖစ္လာေသာအခါ ကြာျခင္း။ 
       (ဂ) ေသာတာပန္ အရိယာ ျဖစ္သည့္အခါ လုံး၀အၾကြင္းမဲ့ပယ္လိုက္သျဖင့္ကြာျခင္း။ 

သကၠာယဒိ႒ိ (၂၀) 

၁။ ရုပ္ကိုပင္ ငါ (အတၱ)ဟု ထင္ျခင္း။       ၂။ ငါ (အတၱ)မွာ ရုပ္ရိွတယ္ဟု ထင္ျခင္း။  
၃။ ငါ (အတၱ)၌ ရုပ္တည္တယ္ဟု ထင္ျခင္း။ ၄။ ရုပ္၌ ငါ(အတၱ) တည္တယ္ဟု ထင္ျခင္း။ 
ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဏ္တို႔လည္း နည္းတူ (၄)ပါးစီ မွတ္ပါ။ 
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စြဲလမ္းဖြယ္ရာ ခႏၶာ(၅)ပါးကို သကၠာယဟု ေခၚသည္။ 
ထို ခႏၶာ(၅)ပါးကိုပင္ ငါ(အတၱ)ဟု မွတ္ထင္ေနမႈသည္ သကၠာယဒိ႒ိျဖစ္သည္။  
 

ဒိ႒ိျဖစ္ေၾကာင္း (၈) ပါး 

၁။ ခႏၶာ (၅) ပါးကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ဒိ႒ိျဖစ္ျခင္း။ 
၂။ အ၀ိဇၨာကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ဒိ႒ိျဖစ္ျခင္း။ 
၃။ ဖႆကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ဒိ႒ိျဖစ္ျခင္း။ 
၄။ သညာကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ဒိ႒ိျဖစ္ျခင္း။ 
၅။ ၀ိတက္ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ဒိ႒ိျဖစ္ျခင္း။ 
၆။ အေယာနိေသာမနသိကာရကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ဒိ႒ိျဖစ္ျခင္း။ 
ရ။ မေကာင္းတဲ့မိတ္ေဆြကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ဒိ႒ိျဖစ္ျခင္း။ 
၈။ မွားေနတဲ့တရားကို နာၾကားမိ သင္ၾကားမိ ဖတ္ 
မိျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ဒိ႒ိျဖစ္ျခင္း။ 

(ပဋိသမိၻဒါမဂၢ၊ ၁၃၂) 
 

" ခႏၶာမသိ    မွန္မသိ ေတြ႕ထိအမွတ္မွား။ 
" သူယုတ္ေပါင္းသင္း ႏွလုံးသြင္းလဲြ ၾကံျခင္းမမွန္ ၾကားနာျပန္ ဧကန္တရားမွား။ 
" ဤရွစ္ပါးတြင္ တခုပင္ေၾကာင္း အျမင္ယြင္းေဖာက္ ဒိ႒ိေရာက္ ေတာက္ေလွ်ာက္ 
အပါယ္သြား။ 

 
ဒုကၡေ၀ဒနာသေဘာကုိ မွတ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္(၃)မ်ိဳး 

 
၁။ ခႏၱီသံ၀ရစိတ္= သည္းခံစိတ္ အားေကာင္းလာျခင္း။ 
၂။ ခႏၶာကိုယ္ၾကီး၏ ဒုကၡသေဘာသဘာ၀ကို ကိုယ္တိုင္သိျမင္နားလည္လာျခင္း။ 
၃။ ဒုကၡသေဘာသဘာ၀ကို သိျမင္ျပီး သတိသမာဓိျဖင့္ ေက်ာ္သြားျခင္း။ 


