
ပဋိသမ&ိဒါဉာဏ် (၄) ပါး 

၁။ အတ% ပဋိသမ+ိဒါ - လမူျ1ိးြခားတိ6၏ ဘာသာစကားအရပ်ရပ်တိ6 ကုိ နားလည်

ေတာ်မူAိင်ုြခင်း၊ အနက်သေဘာကုိ သိြခင်း။


၂။ ဓမFပဋိသမ+ိဒါ - ြမတ်စွာဘုရား၏ ဝစနစကားေတာ်တိ6 ကုိ ဇာတ်တသူူ ၊ မတူ

သူ ဘာသာဟသူမKက သိAိင်ုြခင်း၊ တရားသေဘာကုိ သိြခင်း။


၃။ နMုိတN ိပဋိသမ+ိဒါ - သဒOါ၏ အလိကုို ဝိPဂိ1ဟ်၊ ဝစနတ%  ခဲွြခား၍ သိAိင်ုြခင်း၊ 

ယုတ်တိယုတ်တာAှင့် တကွ ဘာသာစကားကုိ သိြခင်း။


၄။ ပဋိဘာနပဋိသမ+ိဒါ - တရားေဟာေတာ်မူရာ၌ လအူမျ1ိးမျ1ိး၊ စMုိက်အမျ1ိးမျ1ိး 

နားလည်Aိင်ုေအာင် တနဆ်ာအမျ1ိးမျ1ိးဆင်၍ ေဟာေတာ်မူAိင်ုြခင်း၊ ေဝဖန်

ပုိင်းြခား၍ သိြခင်း။ 



ပဋိသမ&ိဒါဉာဏ ်ေလးပါး အကျ3်း

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ပဋိသမ&ိဒါ ဟူေသာစကား၌ -

ပဋိသဒ8ါသည်။   ။ ဝိသံု ဝိသံုအနက် ?ိ၏၊ အသီးအသီး ဆိလုိသုည်။ 

သံ သဒ8ါသည်။   ။ သမDာအနက,် သုEFအနက်?ိ၏၊ ေကာင်းစွာ, ေြဖာင့်မှနစ်ွာ ဆိလုိသုည်။ 

ဘိဒ-သဒ8ါသည်။   ။ ခွဲြခမ်းေဝဖနြ်ခင်း အနက်?ိ၏။ 

“ ပဋိ ဝိသံု ဝိသံု သ ံသုEF ဘိP8QPRိ ဝိဘာေဇPR ိအရိယာ ဇVW ဧတာယာတိ ပဋိသမ&ဒိါ “ ။

အရိယာဇVW - အရိယာ ပုဂ[ိFလ်တိ\သည်၊ 

ဧတာယ - ဤပညာြဖင့်၊ 

ပဋိ ဝိသံု ဝိသံု - အသီးအသီး၊ 

သံ-သုEF - ေကာင်းစွာ၊ 

ဘိP8QPRိ ဘာေဇPR ိ- ခွဲြခမ်း ေဝဖနP်ိငု်^ကကုန၏်၊ 

ဣတိတသDာ - ထိသုိ\အသီးအသီး ေကာင်းစွာ ခွဲြခမ်းေဝဖနP်ိငု်ေ^ကာင်း ြဖစ်ေသာေ^ကာင့်၊ 

ပဋိသမ&ိဒါ - ပဋိသမ&ိဒါ မည်၏။ 

ထိုပဋိသမ&ိဒါဉာဏသ်ည်-



၁။ အတb ပဋိသမ&ိဒါဉာဏ ်တစ်ပါး, 

၂။ ဓမDပဋိသမ&ိဒါဉာဏ ်တစ်ပါး, 

၃။ နfိတR ိပဋိသမ&ိဒါဉာဏ ်တစ်ပါး, 

၄။ ပဋိဘာနပဋိသမ&ိဒါဉာဏ ်တစ်ပါး, 

    ဟူ၍ ေလးပါး?ိ၏။ 

.
(၁) အတb ပဋိသမ&ိဒါ 

▬▬▬▬▬▬
အတb ပဋိသမ&ိဒါ  - ဟူေသာစကား၌ အတbသည် ငါးပါး ?ိ၏။ 

၁။ ဘာသိတတb  တစ်ပါး, 

၂။ ပစiယုပjPkတb  တစ်ပါး, 

၃။ ဝိပါကတb  တစ်ပါး, 

၄။ ကိရိယတb  တစ်ပါး, 

၅။ နဗိnာနတb  တစ်ပါး, 

ထိုငါးပါးတိ\oတွင်-

၁။ “ဘာသိတတb ” ဆိသုည်ကား ဘုရားစကားေတာြ်ဖစ်ေသာ မာဂဓဘာသာ သဒ8ါသည် ေဟာအပ ်ေသာ အနက်တည်း။ 

၂။ “ပစiယုပjPkတb ” ဆိသုည်ကား ပဋိစiသမုပjါဒန်ည်း, ပEာနး်နည်းတိ\o၌ ပစiည်း, ပစiယုပjန ်အစံုအစံု ?ိ^ကသည်တွင ်ပစiယုပjန ်တရားစုကိ ုဆိသုတည်း။



၃။ “ဝိပါကတb ” ဆိသုည်ကား ကံေ^ကာင့်ြဖစ်ေသာ ဝိပါက် VWမကpqrW ကမDဇfပ် တရားစုကို ဆိသုတည်း။ 

၄။ “ကိရိယတb ”ဆိသုည်ကား အာဝဇsနး်ေဒ-ွ အစ?ိေသာ tကိယာ စိတ,် ေစတသိက် တရားစုကိ ုဆိသုတည်း။ 

၅။ “နဗိnာနတb  “ဆိသုည်ကား အသခu တ ဓာတ်ြမတ်ြဖစ်ေသာ နဗိnာနတ်ရားကိ ုဆိသုတည်း။ 

[ဤသိ\လvင် အတb ငါးပါး ?ိေသာေ^ကာင့်အတb ပဋိသမ&ိဒါ ဉာဏသ်ည်လည်း ငါးပါးပင်?ိ၏။] 

ထို ငါးပါးတိ\oတွင် -

၁။ “ ဘာသိတတb  ပဋိသမ&ိဒါဉာဏ ်“ ဆိသုည်ကား ပိဋကတ်သံုးပံု ပါဠိေတာစ်ကားကိ ု^ကားခဲလ့vင ်မသင်ဘူးဘဲPငှ့်ပင် ^ကား^ကား သမvေသာ ပါဠိေတာ၏် 

အနက်ကို ြဖစ်ထိုက်ေသာ နည်းအမxးမxးPငှ့် ေဝဖနP်ိငု်သည့်တိုင်ေအာင ်သိPိငု်ေသာ ဉာဏေ်ပတည်း။ 

၂။ “ပစiယုပjPkတb  ပဋိသမ&ဒိါဉာဏ ်“ ဆိသုည်ကား ပစiည်း စကားကို ^ကားခဲ့လvင် မသင်ဘူး ဘPဲငှ့်ပင ်^ကား^ကားသမvေသာ ပစiည်း၏ ပစiယပုjနက်ို သPိိငု်

ေသာ ဉာဏေ်ပတည်း။ 

၃။ “ ဝိပါကတb  ပဋိသမ&ိဒါဉာဏ ်“ ဆိသုည်ကား ထိုထိုကုသိုလ ်ကံ အကုသိုလ်ကံ စကားကို ^ကားခဲလ့vင ်မသင်ဘူး ဘဲPငှ့်ပင် ထိုထိုကံ၏ အကxးကိ ုအမှန်

သိPိငု်ေသာ ဉာဏေ်ပတည်း။ 

၄။ ကိရိယတb ပဋိသမ&ိဒါဉာဏ ်ဆိသုည်ကား ေကာင်းကxး မေကာင်းကxး မxးလည်း မဟုတ်၊ ေကာင်းကxး, မေကာင်းကxးကို ြဖစ်ေစတတ်သည်လည်း 

မဟုတ်၊ အလတွ်ြဖစ်ေသာ အာဝဇsနး်ေဒ ွအစ?ိေသာ tကိယာမxးကိ ုမသင်မ^ကားဘPဲငှ့်ပင ်သိPိငု်ေသာ ဉာဏေ်ပတည်း။ 

၅။ နဗိnာနတb ပဋိသမ&ိဒါဉာဏ ်ဆိသုည်ကား မဂ်တရားကို ^ကားခဲ့လvင် ထိုမဂ်အား ထိုက်တနေ်သာ ဖိုလ်တရား, နဗိnာနတ်ရားကိ ုသိPိငု်၏။ 

[ထိုPစှ်ပါးတိ\oတွင် ဖိုလ်တရားကိုသမိyသည် ဝိပါကတb ပဋိသမ&ိဒါတွင ်ပါဝင်ေလzပ။ီ] 

အတb ပဋိသမ&ိဒါငါးပါး zပီး၏။ 

.



(၂) ဓမDပဋိသမ&ိဒါ

▬▬▬▬▬
ဓမDပဋိသမ&ဒိါ ဟူေသာစကား၌ ဓမDသည် ငါးပါး?ိ၏။ 

၁။ ဘာသိတဓမD တစ်ပါး, 

၂။ ပစiယဓမD တစ်ပါး, 

၃။ ကုသလဓမD တစ်ပါး, 

၄။ အကုသလဓမD တစ်ပါး, 

၅။ အရိယမဂ[ဓမD တစ်ပါး 

ထိုငါးပါးတိ\oတွင် 

၁။ ပိဋကတ်သံုးပံုပါဠိေတာသ်ည် “ဘာသိတဓမD” မည်၏။ 

၂။ ပEာနး်နည်း, ပဋိစiသမုပjါဒန်ည်းတိ\o၌ ပစiည်း, ပစiယပုjန ်အစံုအစံု?ိ^ကသည်တွင ်ပစiည်းတရားစုကိ ုပစiယဓမD ဆိသုည်။ 

[ကျန?ိ်ေသာ ဓမDသံုးပါး ထင်?ားzပ။ီ] 

ဤသိ\လvင် ဓမDငါးပါး ?ိေသာေ^ကာင့် ဓမDပဋိသမ&ိဒါ ဉာဏသ်ည်လည်း ငါးပါး ?ိ၏။

ထိုငါးပါးတိ\oတွင်-

၁။ ဘာသိတဓမD ပဋိသမ&ိဒါဉာဏ ်ဆိသုည်ကား အတbသဘာဝကို ^ကားသိရလvင် မသင်မ^ကား ဘူးဘPဲငှ့်ပင ်ထိုအတbသဘာဝ အားေလ{က်နေ်သာ ပါဠိ

ဓမDေဝါဟာရကို ထုတ်ေဖာ၍် သPိိငု်ြခင်း, ေဟာPိငု်ြခင်းတည်း။ 



၂။ ပစiယဓမD ပဋိသမ&ိဒါဉာဏ ်ဆိသုည်ကား ပစiယုပjန ်ေခ|ေသာ ထိုထိုအကxးကိ ု^ကားသိရလvင် ထို အကxးတရား၏ ဟုတ်မှနေ်သာ အေ^ကာင်းတရားကို 

အလံးုစံုအားြဖင့်ေသာ ်လည်းေကာင်း တစ်စိတ် တစ်ေဒသအားြဖင့်ေသာလ်ည်းေကာင်း သPိိငု်ြခင်းတည်း ။ 

၃။ ကုသလဓမDပဋိသမ&ိဒါဉာဏ ်ဆိသုည်ကား ေကာင်းေသာအကxးကိ ုေတ}~ြမင်^ကားသိရသည်?ိေသာ ်ထိုအကxး၏ အေ^ကာင်း ြဖစ်ေသာ ကုသိုလ်ဓမDကိ ု

သိPိငု်ြခင်းတည်း။ 

၄။ အကုသလဓမDပဋိသမ&ိဒါဉာဏ ်ဆိသုည်ကား မေကာင်းေသာ အကxးကိ ုေတ}~ြမင်^ကားသိရသည် ?ိေသာ ်ထိုအကxး၏ အေ^ကာင်းြဖစ်ေသာ 

အကုသိုလ်ဓမDကို သိPိငု်ြခင်းတည်း။ 

၅။ အရိယမဂ[ဓမD ပဋိသမ&ိဒါဉာဏ ်ဆိသုည်ကား နဗိnာနဟ်ူေသာ အတbကို သိရသည်?ိေသာ ်ထိုနဗိnာန ်သိ\ေရာက်ေ^ကာင်းြဖစ်ေသာ အရိယမဂ[ဓမDကို သPိိငု်

ြခင်းတည်း။ 

ဓမDပဋိသမ&ဒိါ ငါးပါး zပီး၏။ 

.
(၃) နfိတR ိပဋိသမ&ိဒါ

▬▬▬▬▬▬
နfိတR ိပဋိသမ&ိဒါ - ဟူေသာစကား၌-

နfိတR ိဆိသုည်ကား။   ။ သဒ8ါဗ{ကfိဏး်ကျမ်း အစီအရင်မxးေပတည်း။

ဓမDပဋိသမ&ဒိါဉာဏတ်ွင် ဘာသိတဓမDဟ ုဆိအုပ်ေသာ ပိဋကတ် သံုးပံု ပါဠိဘာသာ စကားမxးတိ\o၌ သဒ8ါဗ{ကဝfိဏး် ကျမ်းမ{းကိ ုမသင်မ^ကား ဘူးဘPဲှ

င့်ပင် သPrပိုဒ,် VWမ်ပုဒ,် ကာရကပုဒ,် သမာသ်ပုဒ,် တဒrတိ် ပုဒ,် အာခ{တ်ပုဒ,် ကိတ်ပုဒ,် ဥပသာရပုဒ,် နပိါတ်ပုဒ ်- တိ\ကို ေနရာတကျ Äတ်ဆိPုိငု်ြခင်းသည် နိ

fတR ိပဋိသမ&ိဒါမည်၏။ 



နfိတR ိပဋိသမ&ိဒါzပီး၏။ 

.
(၄) ပဋိဘာနပဋိသမ&ိဒါ

▬▬▬▬▬▬▬
ပဋိဘာနပဋိသမ&ိဒါ - ဟူေသာစကား၌-

ပဋိဘာနဆိသုည်ကား။    ။ ဉာဏက်ိုပင်ဆိ၏ု၊ ေ?းဉာဏ ်သံုးပါး၏ အလားကို သိPိငု်ေသာဉာဏသ်ည် ပဋိဘာနပဋိသမ&ိဒါ မည်၏။ 

ဈာနသမာပတR ိဝီထ,ိ မဂ[ဝီထ,ိ ဖလသမာပတR ိဝီထတိိ\၏ ေVWက်၌ လိကု်ပါÇမြဲဖစ်ေသာ ပစiေဝကpဏာ ဉာဏက်ဲသ့ိ\ ေ?းဉာဏသ်ံုးပါးတိ\၏ ေVWက်၌ လိကု်ပါ

Çမဲြဖစ်ေသာ ပဋိသမ&ိဒါ ဉာဏေ်ပတည်း။ 

ပဋိဘာနပဋိသမ&ိဒါဉာဏ ်zပီး၏။ 

.
ဤပဋိသမ&ိဒါဉာဏ ်ေလးပါးသည် အရိယာပဂု[ိFလ်တိ\မှာ အရိယာ မဂ်ဉာဏက်ိ ုရသည်Pငှ့်တစ်Éပိင်နက ်တစ်ချက်တည်း zပီးစီးေသာ ဉာဏမ်xးေပတည်း၊ 

ပုထုဇ3်ပုဂ[ိFလ် တိ\မှာမူကား ထိုကဲ့သိ\ေသာ ဉာဏမ်xး သည် သင်^ကား မှတ်VWမy ြပည့်စံုလံေုလာက် ?ိမှသာ ြဖစ်Pိငု်သည်၊ သင်^ကား မှတ်VWမyPငှ့် ြဖစ်သည်

ကို ပဋိသမ&ိဒါဉာဏဟ်ူ၍ မဆိရု၊ သုတမယ ဉာဏမ်vသာ ြဖစ်၏။ 

.
ပဌမလယ်တီဆရာေတာ်

စာÖÜနး် -

သာသနဝိေသာဓန ီ(တတိယပိုင်း)  - ပဌမလယ်တီဆရာေတာ်



-မင်းကွနး်ဆရာေတာ်[ကီးရဲ] မဟာဗုဒ_ဝင်မှ....  

ပဋိသမ+ိဒါဉာဏ်ေလးပါး


ဓမF ပဋိသမ+ိဒါဉာဏ် (၅) 


-အကျ1ိးကုိြဖစ်ေစတတ်ေသာအေcကာင်းတရားစု


-အရိယမဂ် ေလးပါး


-ပါဠိေတာ်အစe်


-ကုသုိလ် စိတ် ေစတသိတ်


-အကုသုိလ် စိတ် ေစတသိတ်


(မဟာ[ကိယာဉာဏ်/မဟာကုသုိလ်ဉာဏ်)


အတ%  ပဋိသမ+ိဒါဉာဏ် (၅) 


-အေcကာင်းေcကာင် ့ြဖစ်ေပfသမKေသာ အကျ1ိးတရားစု


-နဗိgာန
်

-ပါဠိေတာ်၏ အနက်သေဘာ




-ဝိပါတ် စိတ် ေစတသိတ် တရားစု


-[ကိယာ စိတ်ေစတသိတ် တရားစု


(မဟာ[ကိယာ ဉာဏသမhယုတ် ေလးပါး၊ မဂ်ေလး/ဖုိလ်ေလး။ မဟာကုသုိလ် ဉာဏသမhယုတ် ေလးပါး၊ ေအာက်မဂ်/ေအာက်

ဖုိလ်)


နMုိတN ိ ပဋိသမ+ိဒါဉာဏ် (သဒOါ) (၁၀)


-ဓမF (၅)


-အတ%  (၅)


(သဘာဝနMုိတN ိ၊ အရိယေဝါဟာရ၊ မာဂဓဘာသာ၊ သဒOါ အမျ1ိးမျ1ိး)


ပဋိဘာန ပဋိသမ+ိဒါဉာဏ် (၂၀)


-ဓမF (၅)


-အတ%  (၅)


-နMုိတN ိ (၁၀)


(ေjှ]ဉာဏ် သုံးပါး၏ အလပ်ုကိစlကုိသိ၊ ထုိဉာဏ်တိ6၏ အလပ်ုကိစl ကုိ မလပ်ုAိင်ု)



