
“ဥပနဿိယပစ�ညး်”သည် အင်မတန ်ကျယ်ဝနး်၏။

ေလာက၌ လသူားတိ�  ေြပာဆုိသုံး��နး် ေနေသာ အေ�ကာင်းအကျ�ိးများသည် အဘယ်ေ�ကာင့်ြဖစ်

၏။ ဘယ်အလ�သည် အဘယ်ေ�ကာင့်ြဖစ်၏။ ဘယ်ပုဂ�ိ�လ်သည် အဘယ်အေ�ကာင်းေ�ကာင့် ြဖစ်၏…

စသည်များကုိ ပ�ာနး်ပစ�ည်းြဖင့် ေြပာရလ�င် “ဥပနဿိယပစ�ည်း”ကုိပဲ ေြပာရြခင်းများ၏။

လတိူ� ြပ�လပ်ု�ကေသာ ကုသုိလ်ကံ၊ အကုသုိလ်ကံ အေ�ကာင်းတိ�သည်…

၁။ အား�ကီးေသာ အေ�ကာင်းတရား

၂။ အားနည်းေသာ အေ�ကာင်းတရား ဟ ု�ှစ်မျ�ိး�ိှ၏။

“ဥပနဿိယပစ�ညး်”သည် သာမည (အားနည်းေသာအေ�ကာင်းတရား) မဟတ်ု၊ အား�ကီးေသာ

အေ�ကာင်းတရား ြဖစ်၏။
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🏵 ဥပနဿိယ (၃) မျ�ိး 🏵

(၁) အာရမ�ဏူပနဿိယ

စိတ်များြဖစ်ေပ�လာရာ၌ ထက်သနအ်ားေကာင်းေသာ အာ�ုံတိ�သည် အား�ကီးေသာ မီှရာြဖစ်၏။

သာမနအ်ာ�ုံမဟတ်ုဘဲ အလနွစဲွ်မက်ေလာက်ေသာ အာ�ုံ၊ လနွစွ်ာ �ကည်�းူဖွယ်ေကာင်းေသာ အာ�ုံ

ြဖစ်၏။ ထုိအာ�ုံတိ�သည် မိမိတိ� ကုိ အေလးအနက် အာ�ုံြပ��ကေသာပုဂ�ိ�လ်တိ�၏ သ��ာန၌် စိတ်၊

ေစတသိက်တရားတိ�အား လျင်ေသာအဟနုြ်ဖင့်ြဖစ်ေစရန ်လနွစွ်ာ�ကီးမားသည့်အေ�ကာင်းများ

ြဖစ်�က၏။

“အာရမ�ဏပူနဿိယပစ�ည်း”သည် “အာရမ�ဏာဓိပတိ” �ှင့် တ၏ူ။

(၂) အန���ူပနဿိယ

အာ�ုံတစ်ခုကုိ အာ�ုံြပ�၍ စိတ်၊ ေစတသိက်တိ�  အဆက်မြပတ်ြဖစ်�ကရာဝယ်

ေနာက်ေနာက်ေသာ စိတ်တိ�သည် ေ�ှးေ�ှးေသာစိတ်တိ�၏ ြပင်းထနေ်သာ တနွး်အားေ�ကာင့်သာ လျင်စွာ

ဆက်လက်ြဖစ်�က ၏။

“အန���ူပနဿိယပစ�ည်း”သည် “အန��ရ” �ှင့် တ၏ူ။

(၃) ပကတူပနဿိယ

စိတ်၊ ေစတသိက်တိ�  တလစပ်ြဖစ်ေစရန ်အား�ကီးေသာ မီှရာအြဖစ်ြဖင့် ေကျးဇူးြပ�ရာဝယ်

ေဖာ်ြပခ့ဲေသာအာ�ုံများ�ှင့် ေ�ှးေ�ှးေသာစိတ်တိ� မှ �ကင်းကုနေ်သာ ပင်ကုိယ်အားြဖင့် အား�ကီးေသာ

မီှရာြဖစ်�ကသည့် အြခားေသာ အေ�ကာင်းတရားတိ�သည် “ပကတူပနဿိယ” မည်၏။

ဤ “ပကတပူနဿိယ”သည် အလနွက်ျယ်၏။

အဇ��တ� ြဖစ်ေစ၊ ဗဟိဒ�ြဖစ်ေစ… ကုသုိလ်၊ အကုသုိလ်၊ ဝိပါက်၊ �ကိယာစိတ်များ ြဖစ်ေပ�ေစရန်

အား�ကီးေသာ မီှရာအေ�ကာင်းတရားသည် “ပကတူပနဿိယပစ�ညး်” ြဖစ်၏။ ထိ� ေ�ကာင့် ဤ

“ပကတပူနဿိယ”ကုိ ပစ�ညး်ပေဒသာပင်�ကီး (မဟာပစ�ညး်�ကီး) ဟ ုကျမ်းဂနတိ်�၌ ဆုိထား�က၏။
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● သဒ�ါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာ ဟ ုဆုိအပ်ေသာ ကုသုိလ်တရားတိ�သည်၎င်း၊

● ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ ဒိ�ိ၊ ပတ� နာ (ေတာင့်တေသာတဏှာ) ဟ ုဆုိအပ်ေသာ အကုသုိလ်

တရားတိ�သည်၎င်း၊

● ကာယိကသုခ၊ ကာယိကဒကု� သည်၎င်း၊

● ကလျာဏမိတ� စေသာပုဂ�ိ�လ် သည်၎င်း၊

● ေလျာက်ပတ်ေသာ ေဘာဇဥ်၊ ဥတ၊ု ေကျာင်းအိပ်ရာေနရာ သည်၎င်း၊

● အဇ��တ� ၊ ဗဟိဒ�သ��ာန၌် ၎င်း …

ထုိက်သည့်အားေလျာ်စွာ ကုသုိလ်စိတ် (၂၁)၊ အကုသုိလ်စိတ် (၁၂)၊ ဝိပါက်စိတ် (၃၆)၊ �ကိယာစိတ် (၂၀)

ေပါင်း စိတ် (၈၉)၊ ေစတသိက် (၅၂) → ‘နာမက���ာ’ တိ�အား “ပကတပူနဿိယသတ� ိ”ြဖင့် ေကျးဇူးြပ�

�က၏။

“ဥပနဿိယပစ�ည်း”ကုိ မုိးတင်ွးကာလမှာ ထစ်ချ�နး်ရွာသွနး်ေသာ မုိး�ကီး�ှင့်တသူည်ဟ ုဥပမာ

ေပး�က၏။

အေ�ကာင်း (ပစ�ညး်) တရား သခ�ျာ (၉) အကျ�ိး (ပစ�ယုပ�န)် တရား

အား�ကီးေသာ ကု (၂၁)၊ ေစ (၃၈)

အား�ကီးေသာ အကု (၁၂)၊ ေစ (၂၇)

အား�ကီးေသာ ဝိ (၃၆)၊ �ကိ (၂၀)၊ ေစ (၃၈)၊ �ုပ် (၂၈)

ကု

အကု

အဗျာ

ကု

အကု

အဗျာ

ကု (၂၁)၊ ေစ (၃၈)

အကု (၁၂)၊ ေစ (၂၇)

ဝိ (၃၆)၊ �ကိ (၂၀)၊ ေစ (၃၈)

အေ�ကာင်း (ပစ�ညး်) (ကုသုိလ)် တရား အကျ�ိး (ပစ�ယုပ�န)် (ကုသုိလ)် တရား

သဒ�ါ (ြပဓာနး်ေသာ မဟာကု စိတ� �ပ�ါဒ်)

သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာ

အားေကာင်းေသာ အရ-မဂ် �က�် ကု (၂၀)

ဒါန၊ သီလ၊ ဥပုသ်၊ စျာန၊် ဝိပဿနာ၊

မဂ်၊ အဘိညာဥ်၊ သမာပတ်

ကု (၂၁) ေစ (၃၈)
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အေ�ကာင်း (ပစ�ညး်) (ကုသုိလ)် တရား အကျ�ိး (ပစ�ယုပ�န)် (အကုသုိလ)် တရား

သဒ�ါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာ

ြပဓာနး်ေသာ မဟာကုသုိလ်စိတ� �ပ�ါဒ်

အားေကာင်းေသာ ေလာကီကု (၁၇)

မာန၊ ဒိ�ိ

ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ ပတ� နာ

အကု (၁၂)၊ ေစ (၂၇)

အေ�ကာင်း (ပစ�ညး်) (ကုသုိလ)် တရား အကျ�ိး (ပစ�ယုပ�န)် (အဗျာကတ) တရား

သဒ�ါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာ

ြပဓာနး်ေသာ ကုသုိလ်စိတ� �ပ�ါဒ်

အားေကာင်းေသာ ကု (၂၁)

ကုိယ်ကုိ ပူပနြ်ခင်း၊ �ှာေဖွမ� အရင်းခံ�ိှေသာ ဆင်းရဲ၊

ကာယိကသုခ၊ ကာယိကဒကု�၊

ဝိပါက်၊ ဖလသမာပတ်၊ �ကိယာသမာပတ်၊

ဝိ (၃၆)၊ �ကိ (၂၀)

အေ�ကာင်း (ပစ�ညး်) (အကုသုိလ)် တရား အကျ�ိး (ပစ�ယုပ�န)် (အကုသုိလ)် တရား

ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ ဒိ�ိ၊ ပတ� နာ

အကုသုိလ်စိတ� �ပ�ါဒ်

အားေကာင်းေသာ အကု (၁၂)၊ ေစ (၂၇)

သတ်ြခင်း၊ ခုိးြခင်း၊ လိမ်ြခင်း၊ ကာေမသုြပ�ြခင်း၊

မူးယစ်ေဆးသုံးြခင်း၊ ဒစု�ုိက်မ�ြပ�ြခင်း၊

ပ��ာန��ရိယကံ၊ မိစ�ာဒိ�ိ၊

အကု (၁၂)၊ ေစ (၂၇)

အေ�ကာင်း (ပစ�ညး်) (အကုသုိလ)် တရား အကျ�ိး (ပစ�ယုပ�န)် (ကုသုိလ)် တရား

သတ်ြခင်း၊ ခုိးြခင်း၊ လိမ်ြခင်း၊ ကာေမသုြပ�ြခင်း၊

မူးယစ်ေဆးသုံးြခင်း၊ ဒစု�ုိက်မ�ြပ�ြခင်း၊

ပ��ာန��ရိယကံ၊ မိစ�ာဒိ�ိ၊

ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ ဒိ�ိ၊ ပတ� နာ

အကု (၁၂)၊ ေစ (၂၇)

ဒါန၊ သီလ၊ ဥပုသ်၊ စျာန၊ံ ဝိပဿနာ၊ မဂ်၊

အဘိညာဥ်၊ သမာပတ်၊

သဒ�ါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာ

ကု (၂၁)၊ ေစ (၃၈)
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အေ�ကာင်း (ပစ�ညး်) (အကုသုိလ)် တရား အကျ�ိး (ပစ�ယုပ�န)် (အဗျာကတ) တရား

ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ ဒိ�ိ၊ ပတ� နာ

အကု (၁၂)၊ ေစ (၂၇)

ကုိယ်ကုိပူပနြ်ခင်း၊ �ှာေဖွြခင်း အရင်းခံ�ိှ ေသာဆင်းရဲ

ကာယိကသုခ၊ ကာယိကဒကု�၊ ဖလသမာပတ်၊ ဝိပါက်

ဝိ (၃၆)၊ �ကိ (၂၀)၊ ေစ (၃၈)

ကုသုိလ်က အကုသုိလ်ကုိ ေကျးဇူးြပ�ြခင်း၊ အကုသုိလ်က ကုသုိလ်ကုိ ေကျးဇူးြပ�ြခင်းတိ�၌

“အန���ူပနဿိယ”ြဖင့် ေကျးဇူးမြပ�ဘဲ “အာရမ�ဏူပနဿိယ၊ ပကတူပနဿိယ” တိ� ြဖင့် ေကျးဇူးြပ�၏။

ထိ� ေ�ကာင့် “ေကသ��ိ” ဟ ုေဟာေတာ်မူ၏။

စိတ်ြဖစ်စဥ် (ဝီထိ) များကုိ�ကည့်လ�င် ကုသုိလ်ေဇာများ ေနာက်မှာ “တဒါ�ုံ” သိ� မဟတ်ု “ဘဝင်”

ြဖစ်၏။ အကုသုိလ်ေဇာြဖစ်လ�င် ေနာက်စိတ်ြဖစ်စဥ် တစ်ခုြဖစ်မှ ြဖစ်၏။ စိတ်ြဖစ်စဥ် ‘ဝီထိ’ ြခားသွား

ေသာစိတ်ကုိ “အန��ရပစ�ညး်” မြဖစ်ပါ။

အေ�ကာင်း (ပစ�ညး်) (အဗျာကတ) တရား အကျ�ိး (ပစ�ယုပ�န)် (အဗျာကတ) တရား

ကာယိကသုခ၊ ဒကု�၊ ဥတု

ေဘာဇန၊ ပုဂ�ိ�လ်၊ ေသနာသန၊ ဖလသမာပတ်

ရဟ��ာ

ဝိ (၃၆)၊ �ကိ (၂၀)၊ ေစ (၃၈)၊ �ုပ် (၂၈)

ကာယိကသုခ၊ ဒကု�၊ ဥတု

ေဘာဇန၊ ေသနာသန၊ ဖလသမာပတ်

ကိရိယာသမာပတ်၊ သခ�ါရတရားတိ� ကုိ ဝိပဿနာ��။

ဝိ (၃၆)၊ �ကိ (၂၀)၊ ေစ (၃၈)၊ �ုပ် (၂၈)

အေ�ကာင်း (ပစ�ညး်) (အဗျာကတ) တရား အကျ�ိး (ပစ�ယုပ�န)် (ကုသုိလ)် တရား

ကာယိကသုခ၊ ဒကု�၊ ဥတု

ေဘာဇန၊ ပုဂ�ိ�လ်၊ ေသနာသန

အရ-ဖုိလ် �ကဥ် ဝိ၊ �ကိ၊ �ုပ်

ဒါန၊ သီလ၊ ဥပုသ်၊ စျာန၊် ဝိပဿနာ၊ မဂ်၊

အဘိညာဥ်၊ သမာပတ်၊ သဒ�ါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊

ပညာ

ကု (၂၁)၊ ေစ (၃၈)
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အေ�ကာင်း (ပစ�ညး်) (အဗျာကတ) တရား အကျ�ိး (ပစ�ယုပ�န)် (အကုသုိလ)် တရား

ကာယိကသုခ၊ ဒကု�၊ ဥတု

ေဘာဇန၊ ေသနာသန

ေလာကီဝိ (၃၂)၊ �ကိ (၂၀)၊ ေစ (၃၈)၊ �ုပ် (၂၈)

သတ်ြခင်း၊ ခုိးြခင်း၊ ကာေမသုြပ�ြခင်း၊ လိမ်ြခင်း၊

မူးယစ်ေဆးသုံးြခင်း၊ ပ��ာန��ရိယကံ

ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ ဒိ�ိ၊ ပတ� နာ

အကု (၁၂)၊ ေစ (၂၇)

🏵 သမ�တ� ိစက် (၄) ပါး 🏵

၁။ ပတိ�ူပေဒသဝါသ = သင့်ေလျာ်ေသာအရပ်၌ ေနရြခင်း။

၂။ သပ��ရိသူပဿယ = သူေတာ်ေကာင်း (မိတ်ေဆွေကာင်း) ကုိ အမီှအခုိရြခင်း။

၃။ အတ� သမ�ာပဏိဓိ = စိတ်ကုိေကာင်းေအာင် ထားြခင်း။

၄။ ပုေဗ� ကတပုညတာ = �ကိ�တင်ြပ�ဖူးေသာ ေကာင်းမ��ိှြခင်း။

(အံ ၊ ၁ ၊ ၃၄၁) စက� သုတ်၊ စတကု� နပိါတ်
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🏵 “ဥပနဿိယ” �ှင့် “နဿိယ” 🏵

“ဥပနဿိယသတ� ိ”သည် အရင်းအြမစ် အေြခခံြဖစ်ေသာ မီှရာသတ� ိမျ�ိး ြဖစ်၏။

“နဿိယသတ� ိ”ကား အကျ�ိးတရားြဖစ် ေပ�ချနိမှ် မကင်းရာ မကင်းေ�ကာင်းြဖစ်ေသာ မီှရာသတ� ိ

မျ�ိး ြဖစ်၏။

“စက��ဝိညာဥ်ဝိပါက်စိတ်”ြဖစ်ဖိ� ရာ၌…

● “ကံ”သည် အေြခခံ အား�ကီးေသာ မီှရာအေ�ကာင်း “ဥပနဿိယ” ြဖစ်၍

● “စက��ဝတ� �”မှာမူ စက��ဝိညာဥ် ြဖစ်ေပ�ချနိက်ျမှ မကင်းရာ မကင်းေ�ကာင်း မီှရာ “နဿိယ”

ြဖစ်သည်။

ပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦး၏သ��ာန၌် ကုသုိလ်စိတ်၊ အကုသုိလ်စိတ်၊ ဝိပါက်စိတ်၊ �ကိယာစိတ်တိ�  တစ်မျ�ိးမျ�ိး

ြဖစ်၏။ ထုိသိ� ြဖစ်ရာ၌…

● ေကာင်းေသာ အေ�ကာင်းေ�ကာင့်လည်း ြဖစ်�ိင်ု၏။ မေကာင်းေသာ အေ�ကာင်းေ�ကာင့်လည်း

ြဖစ်�ိင်ု၏။

● မိမိ၏စိတ်ကုိ မိမိဘာသာ ြပ�ြပင်၍လည်း ြဖစ်�ိင်ု၏။

● သူတစ်ပါးတိ�က တိက်ုတနွး်၍လည်း ြဖစ်�ိင်ု၏။

● သူတစ်ပါးတိ�၏ ေကာင်း၊ မေကာင်းေသာ အြပ�အမူ (ကံ)၊ အကျ�ိးခံစားရပုံကုိ �ကည့်၍

‘အတြုမင် အတတ်သင်’ဟေူသာ အေ�ကာင်းေ�ကာင့်လည်း ြဖစ်�ိင်ု၏။

● ပတ်ဝနး်ကျင်�ိှ မိမိေတ� �ကံ�ခံစားရေသာ သက်�ိှသက်မ့ဲအရာများေ�ကာင့်လည်း ြဖစ်�ိင်ု၏။

ဤသိ�  ပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦး၏သ��ာန၌် ကုသုိလ်စိတ်၊ အကုသုိလ်စိတ်၊ ဝိပါက်စိတ်၊ �ကိယာစိတ်တိ�

တစ်မျ�ိးမျ�ိးြဖစ်ရာ၌ ‘အေဝး-အနးီ’၊ ‘အတင်ွး-အြပင်’၊ ‘တိက်ု�ုိက်-သွယ်ဝုိက်’ စသည်ြဖင့် မေရမတက်ွ

�ိင်ုေအာင် များစွာေသာ အေ�ကာင်းတရားတိ�သည် �ိှ�က၏။ ထုိအေ�ကာင်းတရားဟသူမ�တိ�သည်

“ပကတူပနဿိယပစ�ညး်”သာ ြဖစ်၏။
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🏵 “အန���ူပနဿိယ” �ှင့် “ပကတူပနဿိယ” 🏵

“အန���ူပနဿိယပစ�ညး်”၏သတ� ိသည် အြခားမ့ဲေသာစိတ်၌သာ ကျေရာက် ပျ�ံ��၏ံ။

➢ တစ် “ဝီထိ” အတွင်း၌သာ ြဖစ်၏။

“ပကတူပနဿိယပစ�ညး်”၏သတ� ိကား အေဝး၌လည်း ပျ�ံ��၏ံ။

➢ တစ် “ဝီထိ” အတွင်း �ှင့် “ဝီထိ”ြခား၍ ြဖစ်၏။

➢ အတိတ်အာ�ုံတစ်ခုကုိ ြပနလ်ည်ေအာက်ေမ့၍ ‘မေနာဒါွရ’၌ြဖစ်ေသာ ‘စိတ်အစဥ်’အား

“ပကတပူနဿိယပစ�ယသတ� ိ”ြဖင့် ေကျးဇူးြပ�၏ဟ ုမှတ်ရမည်။

“ဥပနဿိယသတ� ိ”သည် “အဇ��တ� ၊ ဗဟိဒ�” သ��ာနတိ်�၌ “အတိတ်၊ အနာဂတ်၊ ပစ��ပ�န”်

ကာလသုံးပါး တိ� ကုိ ေကျးဇူးြပ��ိင်ု၏။ ရံခါ ပညတ်၌လည်း ေကျးဇူးြပ��ိင်ု၏။ (၃၁) ဘုံ၌ ပုဂ�ိ�လ် (၁၂)

ေယာက် တိ� ကုိ ေကျးဇူးြပ�၏။

ေကျးဇူးမြပ��ိင်ုေသာ ပုဂ�ိ�လ်၊ ေနရာ၊ အချနိ ်ဟ၍ူ မ�ိှ။

ပစ�ယနေိဒ�သ၌ “အဗျာကတ”သည် “အဗျာကတ”ကုိ ေကျးဇူးြပ�ေသာေနရာမှာ “ဥတေုဘာဇန၊

ေသနာသန” တိ� ကုိ ထည့်ေဟာလ�င် ရ�ိင်ုပါလျက်�ှင့် အဘယ့်ေ�ကာင့် သီးြခားထုတ်၍ ေဟာရပါ

သနည်း?

❖ “ဥတေုဘာဇန၊ ေသနာသန” တိ�သည် လသူတ� ဝါတိ�၏ အမီှသဟဲ “ဥပနဿိယ” ြဖစ်ေန�က၏။

ထုိတရားတိ�သည် “ပညတ် တရား”ေလေလာ၊ “အဗျာကတ တရား”ေလေလာ ဟ၍ူ

သံသယြဖစ်ဖွယ် �ိှေနေသာေ�ကာင့် “ပစ�ယနေိဒ�သ”၌ သီးြခားေဟာရသည်။

❖ “ဥတေုဘာဇန၊ ေသနာသန”တိ� ကုိ ပ��ာဝါရ၌ ေဟာထားေသာေ�ကာင့် “ပညတ်”မဟတ်ု၊ “ပရမတ်”

ြဖစ်သည်။
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❖ ပ��ာဝါရ၌ “ပရမတ်”သက်သက် ေဟာထားေသာေ�ကာင့် ပ��ာဝါရမှာ “ပုဂ�ေလာပိ”ဟ ုမေဟာပါ။

❖ “ပုဂ�လ”ဟသူည် ပညတ်ြဖစ်၏။

“ဥတေုဘာဇနမ�ိ၊ ပုဂ�ေလာပိ၊ ေသာနာသနမ�ိ ဟ ု“ပိ” များ�ှင့် ေဟာထားေသာေ�ကာင့် ကျနသ်ည့်

တရားများကုိလည်း ယူ�ိင်ု၏။ ထိ� ေ�ကာင့် “ဥပနဿိယပစ�ည်း”ကုိ ြမတ်ဗုဒ�သည် အကျယ်ဝနး်ဆုံး

ေဟာေတာ်မူ၏။

“ဥတေုဘာဇန၊ ပုဂ�လ၊ ေသနာသန” တိ� ကုိ ဥပနဿိယ (၉) ချက်�ှင့် စဥ်းစား�ကည့်လ�င်…

➢ ‘ကုသုိလ်’ကုိ ေကျးဇူးြပ�သေလာ?

➢ ‘အကုသုိလ်’ကုိ ေကျးဇူးြပ�သေလာ?

➢ ‘အဗျာကတ’ကုိ ေကျးဇူးြပ�သေလာ?

➢ ‘ထုိ (၉) ချက်မှ အလတ်ွ’ ေကျးဇူးြပ�သေလာ? …   ဟ ုေမးစရာ�ိှ၏။

ပ��ာဝါရ၌ ေလလ့ာ�ကည့်မှ သိ�ိင်ု၏။ ‘အဗျာကတ’ သုံးချက်ထဲ၌ ပါဝင်၏။

Page 9 | 45



ကု + ကု ➔အာရမ�ဏပူနဿိယ၊ အန���ူပနဿိယ၊ ပကတပူနဿိယ (၃) မျ�ိးလံးု ရ၏။

ကု + အကု ➔အာရမ�ဏပူနဿိယ၊ ပကတပူနဿိယ (၂) မျ�ိးသာ ရ၏။

ကု + အဗျာ➔ (၃) မျ�ိးလံးု ရ၏။

အကု + အကု ➔ (၃) မျ�ိးလံးု ရ၏။

အကု + ကု ➔ “ပကတပူနဿိယ”သာ ရ၏။

အကု + အဗျာ➔အန���ူပနဿိယ၊ ပကတပူနဿိယ (၂) မျ�ိးသာ ရ၏။

အဗျာ + အဗျာ ➔ (၃) မျ�ိးလံးု ရ၏။

အဗျာ + ကု ➔ (၃) မျ�ိးလံးု ရ၏။

အဗျာ + အကု ➔ (၃) မျ�ိးလံးု ရ၏။
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ပုေရဇာတ = ပုေရ + ဇာတ။

ပုေရ = ပစ�ယုပ�နတ်ရား မြဖစ်မီ ေ�ှးဦးစွာ။

ဇာတ = ြဖစ်�ှင့်ေသာ တရား။

➢ ပစ�ယုပ�နတ်ရားတိ�  မြဖစ်မီ ေ�ှးဦးစွာြဖစ်�ှင့်ေသာ ဝတ� ��ုပ် (၆) ပါး၊ အာ�ုံ (၆) ပါး တရားများ။

“ပုေရဇာတပစ�ယသတ� ိ”ဟသူည်…

❖ ဆုိင်ရာပစ�ယုပ�နတ်ရားတိ�အား မီှရာ(ဝတ� �) အြဖစ်ြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ အာ�ုံအြဖစ်ြဖင့် ြဖစ်ေစ …

ေကျးဇူးြပ�ဖိ� ရာ ထုိပစ�ယုပ�နတ်ရားတိ�  မြဖစ်မီ ေ�ှးဦးစွာြဖစ်�ှင့်ေသာ “ဝတ� ��ုပ် (၆) ပါး” ၊ “အာ�ုံ

(၆)ပါး” ဟေူသာ “�ုပ်တရားတိ�၏ သတ� ိ” ြဖစ်၏။

❖ ပုေရဇာတပစ�ည်းသည် “ဝတ� �ပုေရဇာတ” �ှင့် “အာရမ�ဏပုေရဇာတ” ဟ ု(၂) မျ�ိး�ိှ၏။

❖ “ဝတ� �ပုေရဇာတ”သည် “ဝတ� �ပုေရဇာတနဿိယပစ�ညး်” �ှင့် တ၏ူ။

🏵 အာရမ�ဏပုေရဇာတပစ�ညး် 🏵

အေ�ကာင်း (ပစ�ညး်) တရား အကျ�ိး (ပစ�ယုပ�န)် တရား

ပစ��ပ�နြ်ဖစ်ေသာ နပိ����ုပ် (၁၈) ပါး ကာမစိတ် (၅၄)၊ အဘိညာဥ်ေဒွ

အပ�မညာ �က�် ေစတသိက် (၅၀)

မှတ်ချက်👉 “အာရမ�ဏပစ�ည်း”၌ ပစ�ည်းထုိက်ေသာတရားတိ�သည် ပစ��ပ�န၊် အတိတ်၊ အနာဂတ်

ြဖစ်ေသာ စိတ်၊ ေစတသိက်၊ �ုပ်တရားများ �ှင့် ကာလဝိမုတ်ြဖစ်ေသာ နဗိ�ာန၊် ပညတ်

တိ� ြဖစ်�က၏။

👉 အာ�ုံ�ှင့် ပတ်သက်၍ အကျယ်ဝနး်ဆုံး ြဖစ်၏။

👉 “အာရမ�ဏပုေရဇာတပစ�ည်း”၌ ပစ�ည်းထုိက်ေသာတရားတိ�သည်ကား

“အာရမ�ဏာဓိပတိ”က့ဲသိ�  ပစ��ပ�နြ်ဖစ်ေသာ “နပိ����ုပ်(၁၈)ပါး”တိ�သာ ြဖစ်�က၏။
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“နပိ����ုပ်(၁၈)ပါး”တိ�တင်ွ ‘�ူပ’ ၊ ‘သဒ�’ ၊ ‘ဂ��’ ၊ ‘ရသ’ ၊ ‘ေဖာ�ဗ� ဟေူသာ မဟာဘုတ် (၃) ပါး’ ၊

ေပါင်း(၇)ပါးေသာ�ုပ်တိ�သည် “�ူပါ�ုံ၊ သဒ�ါ�ုံ၊ ဂ��ာ�ုံ၊ ရသာ�ုံ၊ ေဖာ�ဗ�ာ�ုံ” ဟေူသာ အာ�ုံ (၅) ပါးတိ�၌

ပါဝင်�က၏။

ကျနေ်သာ�ုပ်တိ�ကား “ဓမ�ာ�ုံ”၌ ပါဝင်�က၏။

“အဘိဓမ�တ� သဂ�ဟ”�ှင့်“ပစ�ယန ိေဒ�သ”တိ�၌…

❖ “ပစ��ပ�နြ်ဖစ်ေသာ �ူပါ�ုံ… စေသာ အာ�ုံ (၅)ပါး” သာ “အာရမ�ဏပုေရဇာတပစ�ည်း” တပ်သည်

ဟ၍ူ ထင်မှတ်ဖွယ်�ိှ၏။

သိ� ေသာ် “ပ��ာဝါရ”၌…

❖ အာ�ုံ(၅)ပါးမှ ကျနေ်သာ နပိ����ုပ်အားလံးုပါဝင်သြဖင့် “နပိ����ုပ် (၁၈) ပါး”လံးုသည်

“အာရမ�ဏပုေရဇာတပစ�ည်း”ထုိက်သည်ဟ ုမှတ်ရမည်။

“အာရမ�ဏပုေရဇာတပစ�ညး်”၌

❖ “ကာမစိတ် (၅၄)၊ အဘိညာ�် ေဒ”ွ တိ�သည်သာ “ပစ��ပ�န ်နပိ����ုပ်” များကုိ အာ�ုံြပ��ိင်ု�က၏။

❖ “ကျနေ်သာ �ူပစိတ်၊ အ�ူပစိတ်၊ ေလာကုတ� ရာစိတ်” တိ�သည်ကား “ကသုိဏ်း၊ ပညတ်”

စသည်ကုိ သာ အာ�ုံြပ�၍ “ပစ��ပ�န ်နပိ����ုပ်”ကုိ အာ�ုံမြပ�ေသာေ�ကာင့် ပစ�ယုပ�နတ်ရား၌

မပါဝင်�က။

❖ “ကာမစိတ် (၅၄)၊ အဘိညာ�် ေဒ”ွ တိ�သည်လည်း “ပစ��ပ�န ်နပိ����ုပ်” များကုိ အာ�ုံြပ�မှသာ

“အာရမ�ဏပုေရဇာတပစ�ည်း”၏ ေကျးဇူးြပ�ြခင်းကုိ ခံ�က၏။

❖ ကျနေ်သာ အာ�ုံများကုိ အာ�ုံြပ�သည့် အခါ “အာရမ�ဏပုေရဇာတသတ� ိ”ြဖင့် ေကျးဇူးြပ�ြခင်း ကုိ

မခံရ။

Page 12 | 45



“နပိ����ုပ်”များသည် “ပရမတ်”တရားများသာြဖစ်၍… “သတ� ဝါ၊ ပညတ်” မဟတ်ုေသာ ေ�ကာင့်၊

“သတ� ဝါ၊ ပညတ်”ကုိ အာ�ုံြပ�မှြဖစ်�ကေသာ “အပ�မညာ ေစတသိက် (၂) ပါး” ကုိလည်း

“အာရမ�ဏပုေရဇာတပစ�ည်း” ၏ “ပစ�ယုပ�နတ်ရား”မှ �က�်ရ၏။

“ပစ��ပ�နတ်ရား”တိ�  မြဖစ်မီ ေ�ှးဦးစွာ �ကိ�တင်၍ ြဖစ်�ှင့်သည်ဟ၍ူဆုိရာ၌… “ြဖစ်�ပီး

ချ�ပ်ေပျာက်သွားသည်”ကုိ မဆုိလိ။ု “ဝတ� �၊ အာ�ုံ”ဟေူသာ “�ုပ်ပစ�ည်းတရား”တိ�သည် မိမိကုိမီှ၍

ြဖစ်ထုိက်သမ�ေသာ စိတ်၊ ေစတသိက်၊ နာမ်တရားတိ�  အားလံးုြဖစ်�ပီးသည်အထိ “ထင်�ှား�ိှြခင်း →

အတ� ိသေဘာ” တည်�ိှေန၏။

ထိ� ေ�ကာင့် “ပုေရဇာတပစ�ည်း”ထုိက်သည့် ယင်း “ဝတ� �၊ အာ�ုံ” ဟေူသာတရားတိ�သည်

ပစ�ယုပ�နတ်ရားတိ�  မြဖစ်မီ ေ�ှးဦးစွာြဖစ်�ှင့်၍ မချ�ပ်ေပျာက်ေသးဘဲ “အတ� ိသေဘာ”ြဖင့် ထင်�ှား�ိှေန

လျက် “ဆုိင်ရာ ပစ�ယုပ�နတ်ရား”တိ�အား ေကျးဇူးြပ��က၏။

ဤ “ပုေရဇာတပစ�ည်း”သည် ကမ�ာဦးကစ၍ ေပ�ထွနး်ခ့ဲေသာ ေန၊ လ �ှစ်ပါး�ှင့် တ၏ူ။

ကမ�ာဦးကစ၍ ေပ�ထွနး်ခ့ဲေသာ ေန၊ လ �ှစ်ပါးတိ�သည် ယခုတိင်ုေအာင် ထင်�ှား�ိှလျက် သတ� ဝါ

အေပါင်းအား အလင်းေရာင်ေပး၍ ေကျးဇူးြပ��က၏။

“ဝတ� �၊ အာ�ုံ”ဟေူသာ “�ုပ်ပစ�ည်းတရား”တိ�သည် ပစ�ယုပ�နတ်ရားတိ�  မြဖစ်မီ ေ�ှးဦးစွာ ြဖစ်�ှင့်၍

မချ�ပ်ေပျာက်ေသးဘဲ ထင်�ှား�ိှလျက် မိမိတိ� ေနာက်မှြဖစ်�ကသည့် စိတ်၊ ေစတသိက်၊

နာမ်တရားတိ�အား ေကျးဇူးြပ�ေသာသတ� ိသည် “ပုေရဇာတပစ�ယသတ� ိ” ြဖစ်၏။

❖ ဝတ� ��ုပ် (၆) ပါး�ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ ပုေရဇာတပစ�ည်းကုိ “ဝတ� �ပုေရဇာတပစ�ညး်” ဟ ုေခ�၏။

❖ အာ�ုံ (၆) ပါး�ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ ပုေရဇာတပစ�ည်းကုိ “အာရမ�ဏပုေရဇာတပစ�ညး်” ဟု

ေခ�၏။
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အေ�ကာင်း (ပစ�ညး်) တရား အကျ�ိး (ပစ�ယုပ�န)် တရား

ေ�ှးေ�ှး “�ုပ်”

စက��ဝတ� �… စေသာ ဝတ� � (၆) ပါး

�ူပါ�ုံ… စေသာ အာ�ုံ (၆) ပါး

ေနာက်ေနာက် “နာမ်”

စိတ်၊ ေစတသိက်

စိတ်၊ ေစတသိက်

အေ�ကာင်း (ပစ�ညး်) တရား သခ�ျာ (၃) အကျ�ိး (ပစ�ယုပ�န)် တရား

ပစ��ပ�နြ်ဖစ်ေသာ နပိ����ုပ် (၁၈) ပါး

အဗျာ

အဗျာ

အဗျာ

ကု

အကု

အဗျာ

မဟာကု (၈)၊ ဒိဗ�စက��-ေသာတ ကုအဘိညာ�်

အကု (၁၂)၊ ေစ (၂၇)

ကာမဝိ (၃၂)၊ ကာမ�ကိ (၁၁)၊

ဒိဗ�စက��-ေသာတ �ကိအဘိညာ�်

“ပုေရဇာတသတ� ိ”သည်…

❖ ကာလအားြဖင့်… ပစ��ပ�န၌်သာ ေကျးဇူးြပ��ိင်ု၏။

❖ ဘုံအားြဖင့်… ပ��ေဝါကာရ (၂၆) ဘုံတိ�၌သာ ရ�ိင်ု၏။ အ�ူပ (၄) ဘုံ �ှင့် အသညသတ်ဘုံ တိ�ရ

မရ။

❖ ပုဂ�ိ�လ်အားြဖင့်… မဂ��ာန ်ေလးေယာက် တိ� မှတပါး၊ ကျန ်ပုဂ�ိ�လ် (၈) ေယာက်တိ�၌

ေကျးဇူးြပ��ိင်ု၏။
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“စက��ပသာဒ”က “စက��ဝိညာ�်”ကုိ ေကျးဇူးြပ�ေသာအခါ…

(၁) “နဿိယ”မှာ မီှရာအြဖစ်ြဖင့် ေကျးဇူးြပ�ြခင်း အေ�ကာင်းတစ်ခု၊

(၂) “ပုေရဇာတ”မှာ ‘ပစ�ည်းတရား’သည် ေ�ှ�ကြဖစ်�ှင့်�ပီး၊ ‘ပစ�ယုပ�နတ်ရား’တိ�က ေနာက်မှြဖစ်ြခင်း

အေ�ကာင်းတစ်ခု၊

(၃) “အတ� ိ”မှာ ‘ပစ�ည်းတရား’က အရင်ြဖစ်�ပီး ချ�ပ်သွား�ပီးမှ ေကျးဇူးြပ�တာမဟတ်ုဘဲ၊

“စက��ပဿာဒ” မချ�ပ်မီ ထင်�ှား�ိှဆဲ၌ ေကျးဇူးြပ�ြခင်း အေ�ကာင်းတစ်ခု၊

(၄) “အဝိဂတ”မှာ “စက��ဝိညာ�်”ကုိ ေကျးဇူးြပ�ေသာအခါ “စက��ပဿာဒ” အရင်ြဖစ်�ပီး ထင်�ှား

�ိှဆဲသာမက ဘယ်လိမှု ကင်းလိ� မရဘဲ မကင်း�ိင်ုေသာသေဘာ ေကျးဇူးြပ�ြခင်း

အေ�ကာင်းတစ်ခု၊

(၅) “ဣ���ိယ”မှာ ြမင်ေသာေနရာ၌ “စက��ပသာဒ�ုပ်”က အစုိးရ၏။ “စက��ပသာဒ�ုပ်” မ�ိှလ�င်

ဘယ်နည်း�ှင့်မှ “စက��ဝိညာ�်စိတ်” ြဖစ်ြခင်းမ�ိှေသာ အေ�ကာင်းတစ်ခု၊

(၆) “ဝိပ�ယုတ� ”မှာ “စက��ပသာဒ”သည် ‘အတီတဘဝင်၏ ဥပါဒ်’မှာ ြဖစ်၏။ “စက��ဝိညာ�်စိတ်” ကား

‘စိတ� က�ဏ (၄) ချက် လနွမှ်’ ြဖစ်၏။ ြဖစ်ချင်းလည်း မတ။ူ

“စက��ပသာဒ�ုပ်”သည် စိတ� က�ဏ (၁၇) ချက် �ကာမှ ချ�ပ်၏။ “စက��ဝိညာ�်စိတ်”ကား “ဥပါဒ်၊ ဌီ၊

ဘင် → စိတ� က�ဏတစ်ခု”အတင်ွး၌ ချ�ပ်၏။ ချ�ပ်လည်း မတေူသာ အေ�ကာင်းတစ်ခုတိ�

ြဖစ်�က၏။

ထိ� ေ�ကာင့် (၆) ပစ�ည်း တိ� ြဖင့် ေကျးဇူးြပ�၏။
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🏵 ကိ��ိကာေလ 🏵

“ပဋိသေ��ဝီထိ”ကုိ �ကည့်လ�င်…

➢ ပဋိသ ေ��၊ ဘဝင် (၁၅၊ ၁၆) ချက် ြဖစ်၏။

“ပုေရဇာတပစ�ညး်”သည် သ�ေ�ှ�မှာ အရင်ြဖစ်ေသာတရား�ိှမှ ေကျးဇူးြပ�၏။

ဘဝ၏ ပထမဆုံး ပဋိသေ��စိတ်မှာ သ�ေ�ှ�က အရင်�ိှေနေသာ အရင်ဘဝက စိတ်ကုိ

ဤပစ�ည်းက ေဟာလိရုင်းမဟတ်ု၊ ယခုဘဝ၏ စိတ်ကုိသာ ေဟာ၏။

ထိ� ေ�ကာင့် ယခုဘဝ၏ ပထမဆုံးြဖစ်ေသာ ပဋိသေ��စိတ်ကုိ “ပုေရဇာတပစ�ယသတ� ိ”ြဖင့်

ေကျးဇူးမြပ��ိင်ုသည့်အတက်ွ “ကိ��ိကာေလ န ပုေရဇာတပစ�ေယာ”ဟ ုေဟာ၏။

“ပဋိသေ��စိတ်” �ှင့် “ဟဒယဝတ� ��ုပ်” တိ�သည် တစ်�ပိ�င်နက်ြဖစ်�က�ပီး အချင်းချင်းမီှ�က၏။

ပဋိသေ��စိတ်�ှင့် အတြူဖစ်ေသာ “ဟဒယဝတ� ��ုပ်”က အရင်ြဖစ်၏။ ထုိ “ဝတ� ��ုပ်”သည် ပဌမဘဝင် ကုိ

“ပုေရဇာတပစ�ယသတ� ိ”ြဖင့် ေကျးဇူးြပ�၏။

“ပဋိသေ��စိတ်”မှာ ယခုဘဝ၌ သ�ေ�ှ�က စိတ်မ�ိှ၊ ထိ� ေ�ကာင့်…

❖ ကိ��ိကာေလ = ပဝတ� ိအခါ၌ → “ပုေရဇာတပစ�ယသတ� ိ”ြဖင့် ေကျးဇူးြပ�၏။

❖ ကိ��ိကာေလ = ပဋိသေ��အခါ၌ → “ပုေရဇာတပစ�ယ သတ� ိ”ြဖင့် ေကျးဇူးမြပ�ပါ။

“ကိ��ိကာေလ” အဓိပ�ါယ်သည် “သဟဇာတပစ�ည်း” �ှင့် ေြပာင်းြပနမှ်တ်ပါ။
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အဗျာကေတာ ဓေမ�ာ အဗျာကတဿ ဓမ�ဿ ပုေရဇာတပစ�ေယန ပစ�ေယာ – အာရမ�ဏပုေရဇာတံ,

ဝတ� �ပုေရဇာတံ။

အာရမ�ဏပုေရဇာတံ – အရဟာ စက�ံ� အနစိ�ေတာ ဒကု�ေတာ အနတ� ေတာ ဝိပဿတိ။ ေသာတံ...ေပ...

ဃာန.ံ..ေပ... ဇိဝံှ...ေပ...ကာယံ...ေပ... �ူေပ...ေပ... သေဒ�….ေပ... ဂေ��...ေပ... ရေသ...ေပ...

ေဖာ�ေဗ�...ေပ... ဝတ� ံ� အနစိ�ေတာ ဒကု�ေတာ အနတ� ေတာ ဝိပဿတိ, ဒိေဗ�န စက��နာ �ူပံ ပဿတိ,

ဒိဗ�ာယ ေသာတဓာတယုာ သဒ�ံ သုဏာတိ။ �ူပါယတန ံစက��ဝိညာဏဿ ပုေရဇာတပစ�ေယန ပစ�ေယာ။

သဒ�ါယတန ံေသာတဝိညာဏဿ...ေပ... ဂ��ာယတန ံဃာနဝိညာဏဿ...ေပ... ရသာယတန ံဇိဝှာဝိညာ

ဏဿ...ေပ... ေဖာ�ဗ�ာယတန ံကာယဝိညာဏဿ ပုေရဇာတပစ�ေယန ပစ�ေယာ။

ဝတ� �ပုေရဇာတံ – စက�ာယတန ံစက��ဝိညာဏဿ ပုေရဇာတပစ�ေယန ပစ�ေယာ။ ေသာတာယတနံ

ေသာတဝိညာဏဿ...ေပ...ဃာနာယတန ံဃာနဝိညာဏဿ...ေပ... ဇိဝှာယတန ံဇိဝှာဝိညာဏဿ

...ေပ... ကာယာယတန ံကာယဝိညာဏဿ ပုေရဇာတပစ�ေယန ပစ�ေယာ။ ဝတ� � ဝိပါကာဗျာကတာနံ

ကိရိယာ ဗျာကတာန ံခ��ာန ံပုေရဇာတပစ�ေယန ပစ�ေယာ။ (၁)

အဗျာကေတာ ဓေမ�ာ ကုသလဿ ဓမ�ဿ ပုေရဇာတပစ�ေယန ပစ�ေယာ – အာရမ�ဏပုေရဇာတံ,

ဝတ� �ပုေရဇာတံ။

အာရမ�ဏပုေရဇာတံ – ေသက�ာ ဝါ ပုထုဇ�နာ ဝါ စက�ံ� အနစိ�ေတာ ဒကု�ေတာ အနတ� ေတာ ဝိပဿ��။ိ

ေသာတံ...ေပ... ဃာန.ံ..ေပ... ဇိဝံှ...ေပ... ကာယံ...ေပ... �ူေပ..ေပ... သေဒ�...ေပ... ဂေ��..ေပ...

ရေသ...ေပ... ေဖာ�ေဗ�...ေပ... ဝတ� ံ� အနစိ�ေတာ ဒကု�ေတာ အနတ� ေတာ ဝိပဿ��။ိ ဒိေဗ�န စက��နာ �ူပံ

ပဿ��။ိ ဒိဗ�ာယ ေသာတဓာတယုာ သဒ�ံ သုဏ��။ိ

ဝတ� �ပုေရဇာတံ – ဝတ� � ကုသလာန ံခ��ာန ံပုေရဇာတပစ�ေယန ပစ�ေယာ။ (၂)
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အဗျာကေတာ ဓေမ�ာ အကုသလဿ ဓမ�ဿ ပုေရဇာတပစ�ေယန ပစ�ေယာ – အာရမ�ဏပုေရဇာတံ,

ဝတ� �ပုေရဇာတံ။

အာရမ�ဏပုေရဇာတံ – စက�ံ� အဿာေဒတိ အဘိန��တိ, တံ အာ�ဗ� ရာေဂါ ဥပ�ဇ�တိ, ဒိ�ိ ဥပ�ဇ�တိ,

ဝိစိကိစ�ာ ဥပ�ဇ�တိ, ဥဒ�စ�ံ ဥပ�ဇ�တိ, ေဒါမနဿံ ဥပ�ဇ�တိ။ ေသတံ...ေပ...ဃာန.ံ..ေပ...ဇိဝံှ...ေပ...ကာယံ...

ေပ...�ူေပ...ေပ...သေဒ�...ေပ...ဂေ��...ေပ...ရေသ...ေပ...ေဖာ�ေဗ�...ေပ...ဝတ� ံ� အဿာေဒတိ

အဘိန��တိ, တံ အာ�ဗ�ရာေဂါ ဥပ�ဇ�တိ..ေပ... ေဒါမနဿံ ဥပ�ဇ�တိ။

ဝတ� �ပုေရဇာတံ – ဝတ� � အကုသလာန ံခ��ာန ံပုေရဇာတပစ�ေယန ပစ�ေယာ။ (၃)
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ပစ�ာဇာတပစ�ေယာ =  ပစ�ာ + ဇာတ + ပစ�ေယာ။

ပစ�ာ =  ေနာက်မှ ၊

ဇာတ =  ြဖစ်၍ ၊

ပစ�ေယာ =  ေကျးဇူးြပ�ြခင်း။

➢ ေနာက်မှြဖစ်ေသာ စိတ်၊ ေစတသိက် နာမ်တရားတိ�က ေ�ှးစိတ်တိ��ှင့်အတူ ြဖစ်လာ�ကေသာ

�ုပ်တရားတိ�အား ခုိင်�မဲစွာ တညတ့ံ်ေနေစဖိ�  ေကျးဇူးြပ�ြခင်းေသာကုိ “ပစ�ာဇာတပစ�ညး်” ဟု

ေခ�သည။်

❖ လင်းတငယ်တိ�အား အစာစားရလိမ့်မည်ဟေူသာ ေတာင့်တေမ�ာ်လင့်မ� ေစတနာသည်

ေ�ှးဦးစွာ�ကိ�တင်ြဖစ်�ှင့်ေသာ လင်းတငယ်တိ�၏ �ုပ်ခ��ာကုိယ်အား ေကျးဇူးြပ�သက့ဲသိ�…

➢ ေနာက် ေစတနာနာမ် + ေ�ှ� �ုပ်ခ��ာကုိယ်

❖ ေနာက်�ှစ်တိ�၌ �ှစ်စ�်ရွာသွနး်ချေသာ မုိးေရတိ�သည် ေ�ှး�ှစ်များက ေပါက်ေနေသာ သစ်ပင်ငယ်

တိ�အား �ကီးပွားစည်ပင်ေစြခင်းငှါ ေကျးဇူးြပ�သက့ဲသိ�…

➢ ေနာက် ရွာသွနး်ေသာ မုိးေရ + ေ�ှ�ေပါက် သစ်ပင်ငယ်

● ထင်�ှားြဖစ်ဆဲေသာစိတ်သည် ေ�ှးကြဖစ်�ှင့်�ပီးေသာ ထင်�ှားေနကုနေ်သာ “ကံ၊ စိတ်၊ ဥတ၊ု

အာဟာရ → အေ�ကာင်းတရားေလးပါး”တိ�ေ�ကာင့်ြဖစ်ေသာ �ုပ်အေပါင်းအား သ��ာနစ်�်ဆက်

�ုပ်သက်�ှည်ေစြခင်းငှါ…“သဟဇာတပစ�ယသတ� ိ”ြဖင့် ေကျးဇူးြပ�၏။

● “ပုေရဇာတပစ�ညး်”သည် �ုပ်တရားများက မိမိတိ� ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပ�လာေသာ စိတ်၊ ေစတသိက်၊

နာမ်တရားတိ�အား ထုိနာမ်တရားတိ�မြဖစ်မီ ေ�ှးဦးစွာြဖစ်�ှင့်၍ ေကျးဇူးြပ�ြခင်းကုိ ဆုိလိ၏ု။
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● “ပစ�ာဇာတပစ�ညး်”သည်ကား ေနာက်မှြဖစ်ေပ�လာ�ကသည့် စိတ်၊ ေစတသိက်၊ နာမ်တရားများ

က မိမိတိ�  မြဖစ်မီ ေ�ှးဦးစွာြဖစ်�ှင့်�ကသည့် �ုပ်တရားတိ�အား သ��ာနစ်�်ဆက်

�ုပ်သက်�ှည်ေစြခင်းငှါ ေကျးဇူးြပ�ြခင်းကုိ ဆုိလိ၏ု။

ထိ� ေ�ကာင့် ဤ “ပစ�ာဇာတပစ�ညး်”သည် “ပုေရဇာတပစ�ညး်”၏ ဆန ့က်ျင်ဘက်ြဖစ်၏။

🏵 �ုပ်နာမ်ခ��ာြဖစ်ပုံ 🏵

သတ� ဝါတစ်ဦးသည် ဘဝေဟာင်းမှ စုေတ�ပီး ချက်ချင်းပင် ဘဝသစ်၌ ပဋိသေ�� ေနရ၏။

ပဋိသေ��စိတ်ြဖစ်၏။ ထုိပဋိသေ��စိတ်၏ ြဖစ်ဆဲ “ဥပါဒ်”ခဏ�ှင့်အတ ူတ�ပိ�င်နက်ပင် “ကမ�ဇ�ုပ်”

(ကာယဒသကကလာပ်၊ ဝတ� �ဒသကကလာပ်၊ ဘာဝဒသကကလာပ်) အေပါင်းလည်း ြဖစ်�က၏။

ပဋိသေ��စိတ်၏ ြဖစ်ဆဲ “ဥပါဒ်”ခဏ၌ “ကံ”တည်းဟေူသာ အေ�ကာင်းတရားတစ်ခုတည်း

ေ�ကာင့် “ကမ�ဇ�ုပ်”တစ်မျ�ိးတည်းသာ ြဖစ်ေသး၍၊ ထုိကမ�ဇ�ုပ်ကုိ “ဧကဇကာယ”ဟေုခ�၏။

စိတ်တစ်ခုမှာ “ဥပါဒ်၊ ဌီ၊ ဘင်”ဟ၍ူ ခဏငယ်သုံးခုစီ�ိှေလရာ ထုိပဋိသေ��စိတ်၏ ဌီခဏဝယ်

“ဥတဇု�ုပ်”အေပါင်းလည်း ြဖစ်၏။ ယင်းပဋိသေ��စိတ်၏ ဌီခဏ၌ “ကံ” �ှင့် “ဥတ”ု ဟေူသာ

အေ�ကာင်းတရား�ှစ်ပါးေ�ကာင့် “ကမ�ဇ�ုပ်” ၊ “ဥတဇု�ုပ်” �ှစ်မျ�ိး�ိှလာ�ပီြဖစ်ရာ၊ ထုိ�ုပ်�ှစ်မျ�ိးကုိ

“ဒွိဇကာယ”ဟေုခ�၏။

ပဋိသေ��စိတ်သည် ြဖစ်တည်ပျက်�ပီးေနာက် ဘဝင်စိတ်တိ�  တစ်ခု�ပီးတစ်ခု အဆက်မြပတ်

ြဖစ်�ကရာ ပထမဘဝင်စိတ်၏ ြဖစ်ဆဲ ဥပါဒ်ခဏ၌ “စိတ� ဇ�ုပ်”များလည်း ြဖစ်လာ�က၏။ ထုိပထမ

ဘဝင်စိတ်၏ ြဖစ်ဆဲ ဥပါဒ်ခဏ၌ “ကံ” ၊ “ဥတ”ု ၊ “စိတ်” အေ�ကာင်းသုံးပါးေ�ကာင့် ြဖစ်�ကေသာ

“ကမ�ဇ�ုပ်” ၊ “ဥတဇု�ုပ်” ၊ “စိတ� ဇ�ုပ်” သုံးမျ�ိး�ိှလာ�ပီြဖစ်ရာ၊ ယင်းသုံးမျ�ိးကုိ “တိဇကာယ” ဟေုခ�၏။
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ထုိ“ပဋိသေ��”စေသာ စိတ်အေပါင်း�ှင့် ယင်း�ုပ်သုံးမျ�ိးအေပါင်းတိ�  အချင်းချင်း ေကျးဇူးြပ�

လျက် �ုပ်ခ��ာကုိယ် တြဖည်းြဖည်း �ကီးထွားလာခ့ဲရာ၊ ထုိသတ� ဝါသည် “ဗဟိဒ�”မှရေသာ အာဟာရ ထဲမှ

�သဇာဓာတ်ပျ�ံ��ြံခင်းကုိ ရ�ိှေသာအခါတင်ွ “အာဟာရဇ�ုပ်”အေပါင်းလည်း ြဖစ်လာ�က၏။

ထုိအခါတင်ွ “ကံ ၊ ဥတ ု၊ စိတ် ၊ အာဟာရ → အေ�ကာင်းတရားေလးပါး” တိ� ေ�ကာင့် ကမ�ဇ�ုပ် ၊

ဥတဇု�ုပ် ၊ စိတ� ဇ�ုပ် ၊ အာဟာရဇ�ုပ် → �ုပ်ေလးမျ�ိးလံးု�ိှလာ�က�ပီြဖစ်ရာ၊ ထုိ�ုပ်စုေလးမျ�ိးကုိ

“စတဇုကာယ”ဟေုခ�၏။

“ပစ�ာဇာတပစ�ည်း”သည် ေနာက်စိတ်က ေ�ှးစိတ်�ှင့်အတ ူဥပါဒ်ေသာ �ုပ်တရားကုိသာ ေကျးဇူး

ြပ�ေထာက်ပ့ံ�ိင်ုေသာေ�ကာင့် ဘဝသစ်၌ ပထမဆုံးြဖစ်ေသာ ပဋိသေ��စိတ်သည် မိမိေ�ှ�၌ စိတ်တစ်ခုမ�

မြဖစ်၊ မည်သည့်�ုပ်မ� မြဖစ်။ ထိ� ေ�ကာင့် ပဋိသေ��စိတ်က မည်သည့်�ုပ်ကုိမ� ေကျးဇူးမြပ��ိင်ု။

ပဋိသေ��စိတ် ေနာက်၌ြဖစ်ေသာ ဘဝင်စိတ်တိ�တင်ွ…

➢ ပထမဘဝင်စိတ်သည် -

● ပဋိသေ��စိတ်၏ ဥပါဒ်ခဏ၌ ကမ�ဇ�ုပ်၊

● ပဋိသေ��စိတ်၏ ဌီခဏ၌ ဥတဇု�ုပ် …  “ဒွိဇကာယ” �ုပ်စု�ှစ်မျ�ိး အား၎င်း၊

➢ ဒတိုယဘဝင်စိတ်သည် ပထမဘဝင်စိတ်၏ ဥပါဒ်ခဏ၌ -

● ကမ�ဇ�ုပ်၊

● ဥတဇု�ုပ်၊

● စိတ� ဇ�ုပ် …  “တိဇကာယ” �ုပ်သုံးမျ�ိး အား၎င်း၊

➢ တတိယဘဝင်စိတ်သည် ဒတိုယဘဝင်စိတ်၏ ဥပါဒ်ခဏ၌ -

● �ုပ်တရားများအား၎င်း

… စသည် နည်းအားြဖင့် ‘ပစ�ာဇာတသတ� ိ”ြဖင့် ေကျးဇူးြပ�၏။

“အာဟာရဇ�ုပ်စု”ြဖစ်လာေသာအခါ၌ ေနာက်ကြဖစ်ေသာ စိတ်၊ နာမ်တရားက၊ ေ�ှးစိတ်၏

ဥပါဒ်ခဏ၌ ြဖစ်�ှင့်ေလ�ပီးေသာ ကမ�ဇ�ုပ်၊ ဥတဇု�ုပ်၊ စိတ� ဇ�ုပ်၊ အာဟာရဇ�ုပ် → စတဇုကာယ

�ုပ်စုေလးမျ�ိးအား “ပစ�ာဇာတသတ� ိ”ြဖင့် ေကျးဇူးြပ�၏။
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သတ� ဝါတိ�၏ သ��ာန၌် ပဋိသေ��စိတ် ြဖစ်သည်မှစ၍ စုေတသည့်တိင်ုေအာင် “ဘဝင်စိတ်” �ှင့်

“ဝီထိစိတ်”တိ�သည် တစ်လှည့်စီ ြဖစ်ေန�က၏။ ထုိ ဘဝင်စိတ် �ှင့် ဝီထိစိတ် တိ�တင်ွ ေနာက်စိတ်ေတကွ

ေ�ှးစိတ်များ�ှင့်အတြူဖစ်ေသာ ထုိပုဂ�ိ�လ်တိ�၏ ခ��ာကုိယ်�ိှ စတသုမု�ာနကိ �ုပ်စုေလးမျ�ိးတိ�အား

“ပစ�ာဇာတပစ�ယသတ� ိ”ြဖင့် ေကျးဇူးြပ��က၏။ ေထာက်ပ့ံသွား�က၏။ ယင်းသတ� ဝါ၏ ခ��ာကုိယ်�ိှ

�ုပ်အေပါင်းတိ�သည် စိတ်၊ ေစတသိက် နာမ်တရားတိ�၏ အ ေထာက်အပ့ံကုိ အဆက်မြပတ်ရေန�က

ေသာေ�ကာင့်သာ မပျက်မစီးဘဲ စည်ပင်�ှင်သန�်က၏။ “ဆီ”၏ အေထာက်အပ့ံကုိ ရေသာေ�ကာင့်

“ဆီမီး”သည် အဆက်မြပတ် ေတာက်ေလာင်ေန�ိင်ုသက့ဲသိ�  ြဖစ်၏။

အေ�ကာင်း (ပစ�ညး်) တရား အကျ�ိး (ပစ�ယုပ�န)် တရား

ပ��ေဝါကာရဘုံ၌ အ�ူပဝိပါက်ေလးခု �က�်

ပထမဘဝင် အစ�ိှေသာ ေနာက်ေနာက်ေသာ

စိတ် (၈၅)၊ ေစ (၅၂)

“ပဋိသေ��”စေသာ ေ�ှးစိတ်�ှင့်အတ ူဥပါဒ်၍

�ုပ်၏ ဌီသိ� ေရာက်ေသာ (ဧကဇကာယ) ဒွိဇ၊ တိဇ၊

စတဇုကာယ �ုပ်အေပါင်း

မှတ်ချက်👉 ေနာက်ြဖစ်ေသာ နာမ်တရားတိ�က ေ�ှ�စိတ်�ှင့်အတြူဖစ်ေသာ �ုပ်တရားအား ေကျးဇူးြပ�ပုံ

ကုိ ေသချာေလလ့ာ�ကည့်လ�င် ဘဝသစ်တစ်ခု၌ ပဋိသေ��စိတ်၏ ဥပါဒ်ခဏ ၊ ဌီခဏ

များ၌ “ဒွိဇကာယ”ေခ�ေသာ �ုပ်�ှစ်မျ�ိးအားသာ ေနာက်ဘဝင်စိတ်က ေကျးဇူးြပ��ိင်ု၏။

👉 သိ� ေသာ် အချ�ိေသာ သုံးချက်စုေခ� ပ�ာနး်ပစ�ည်း ေကျးဇူးြပ�ပုံဆုိင်ရာ ကျမ်းများ၌၊

ေနာက်ြဖစ်ေသာ နာမ်တရားက “ဧကဇကာယ” ကမ�ဇ�ုပ်စုတစ်မျ�ိးတည်းကုိ ေကျးဇူး

ြပ�ပုံ သေဘာြဖင့် ပစ�ယုပ�နတ်ရားများထဲ၌ “ဧကဇကာယ”ဟ ုထည့်သွင်းထား၏။

👉 စင်စစ်မှာ “ဧကဇကာယ” �ုပ်သက်သက်အား ေကျးဇူးြပ�ခံရြခင်း မ�ိှ။ ထိ� ေ�ကာင့်

သဘာဝယုတ� ိ မ�ိှသည့်အတက်ွ “ဧကဇကာယ” ထည့်သွင်းြခင်းကုိ ပညာ�ှင်တိ�သည်

မ�ှစ်သက်�က။
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“ပစ�ာဇာတပစ�ညး်”၌ နာမ်တရားသည် �ုပ်တရားအား ေကျးဇူးြပ�ပုံကုိ စ�်းစားစရာ တစ်ခု�ိှ၏။

“�ုပ်တရားတိ�သည် မိမိတိ� ဆုိင်ရာ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတ၊ု အာဟာရ အေ�ကာင်းတရားေလးပါး တိ�

ေ�ကာင့် ြဖစ်လာခ့ဲ�ကရာ၊ ထုိ�ုပ်တရားတိ� ကုိ ေနာက်ေနာက် နာမ်တရားတိ�က ေကျးဇူးြပ�ရာ၌ အဘယ်သိ�

အကျ�ိးထူး�ိှေလသနည်း”ဟ၍ူ စ�်းစားဖွယ်၊ ေမးဖွယ်�ိှရာ…

❖ �ုပ်အစ�်အဆက်ကုိ တာ�ှည်စွာ တည်တံေ့စြခင်း အကျ�ိး�ိှ၏။

❖ နာမ်တရား၏ အေထာက်အပ့ံကုိ မရလ�င် သူေသေကာင်၏ �ုပ်ကုိယ်သည် တခဏ

ချင်းပင် ည��ိး�မ်ွးပုပ်ေဆွးပျက်စီးသွားပုံကုိ �ကည့်၍ သိ�ိင်ု၏။

ဆုိင်ရာ ပစ�ယုပ�န ်(ေကျးဇူးခံ) တရားတိ�အား၊ ပစ�ည်း (ေကျးဇူးြပ�) တရားတိ�က ေကျးဇူးြပ�ရာ၌

ဇနကသတ� ိ ၊ ဥပတ� မ�ကသတ� ိ ၊ ဇနေကာပတ� မ�ကသတ� ိ သုံးမျ�ိးတိ�တင်ွ တစ်မျ�ိးမျ�ိးြဖင့် ေကျးဇူးြပ��က

၏။

(၁) “ဇနကသတ� ိ”ဟသူည် ပစ�ယုပ�နတ်ရားအား ဥပါဒ် (ြဖစ်ေပ�လာ) ေအာင်သာ

ေကျးဇူးြပ��ိင်ုသည့် သတ� ိမျ�ိးြဖစ်၏။

(၂) “ဥပတ� မ�ကသတ� ိ”ဟသူည် ထုိသိ� ြဖစ်ေပ�လာေသာ တရားစုအား ဌီခဏ၊ ဘင်ခဏ

(တည်ပျက်) တိ�၌ တည်တံေ့အာင်သာ ေထာက်ပ့ံ�ိင်ုေသာ သတ� ိမျ�ိးြဖစ်၏။

(၃) “ဇနေကာပတ� မ�ကသတ� ိ”ကား ပစ�ယုပ�နတ်ရားအား ြဖစ်လည်းြဖစ်ေပ�လာေအာင်၊

တည်လည်းတည်တံေ့နေအာင် �ှစ်ပါးစုံအားြဖင့် ေကျးဇူးြပ��ိင်ုေသာ သတ� ိမျ�ိးြဖစ်၏။

ဤ “ပစ�ာဇာတပစ�ညး်”သည် …

❖ “ဥပတ� မ�ကသတ� ိ”သာ �ိှ၏ (“ဇနကသတ� ိ” မ�ိှ)။

❖ ဆုိင်ရာအေ�ကာင်းတရားတိ�  ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပ�လာ�ပီးေသာ �ုပ်တရားတိ�အား

နာမ်တရားတိ�က အေထာက်အပ့ံေပးေသာအားြဖင့် ေကျးဇူးြပ�ေပး�က၏။
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“ပစ�ာဇာတပစ�ယသတ� ိ”သည်…

❖ ပစ��ပ�နက်ာလ၌သာ ေကျးဇူးြပ��ိင်ု၏။

❖ ပုဂ�ိ�လ် (၁၂) ေယာက်လံးုတိ�၏ အဇ��တ� သ��ာန၌် ေကျးဇူးြပ��ိင်ု၏။

❖ နာမ်တရားက �ုပ်တရားအား ေကျးဇူးြပ�သည်ြဖစ်ရာ �ုပ်နာမ်�ှစ်မျ�ိးလံးု�ှင့်

သက်ဆုိင်ေသာ ပစ�ည်းြဖစ်၏။

ထိ� ေ�ကာင့် ဤပစ�ည်းသည်…

❖ “�ုပ်ခ��ာ”တစ်ပါးသာ�ိှေသာ ဧကေဝါကာရ = အသညသတ်ဘုံ�ှင့်၎င်း၊

❖ နာမ်ခ��ာေလးပါးသာ�ိှေသာ စတေုဝါကာရ = အ�ူပေလးဘုံ�ှင့်၎င်း… မသက်ဆုိင်ဘဲ၊

�ုပ်နာမ်အစုံ ခ��ာငါးပါးလံးု�ိှေသာ “ပ��ေဝါကာရ (၂၆)ဘုံ”�ှင့်သာ သက်ဆုိင်၏။

အ�ူပဝိပါက်စိတ် ေလးပါးသည် အ�ူပဘုံ၌သာ ပဋိသေ�� ၊ ဘဝင် ၊ စုတိစိတ် ြဖစ်၍ ပ��ေဝါကာရ

ဘုံများ�ှင့် မသက်ဆုိင်ေသာေ�ကာင့် ယင်းစိတ်ေလးပါးကုိ “ပစ�ာဇာတပစ�ညး်”မှ �က�်ရ၏။

ပ��ေဝါကာရ (၂၆)ဘုံတင်ွလည်း ကာမ (၁၁) ဘုံ �ှင့် �ူပြဗဟ�ာ (၁၅) ဘုံဟ၍ူ �ှစ်ပုိင်းခဲွြခား၍

မှတ်သားရမည်။ “ပစ�ာဇာတပစ�ည်း”၏ သေဘာအဓိပ�ါယ် �ှင်းလင်းချက်တိ�သည် ကာမဘုံသား

အများစုကုိ အဓိကရည်ရွယ်၍ ဆုိ၏။

ထုိကာမဘုံသားများတင်ွ ပဋိသေ��စိတ်ြဖစ်သည်�ှင့် တ�ပိ�င်နက် ခ��ာငါးပါး ကုိယ်လက်အဂ�ါ

အြပည့်အစုံ တခါတည်းြဖစ်�ိင်ု�ကေသာ ဥပပတ်သတ� ဝါများအဖိ�  ဘဝြဖစ်ရာမှာ အထက်က ြပဆုိခ့ဲ

သက့ဲသိ�  �ကာြမင့်မ�မ�ိှ။

�ူပ (၁၅)ဘုံ၌ြဖစ်ေသာ ြဗဟ�ာတိ�သည် ကာမဘုံသားများက့ဲသိ�   အစာအာဟာရကုိ စားသုံးြခင်း

မ�ိှဘဲ ပီတိဘက� = စျာနခ်ျမ်းသာ၌ ဝမ်းေြမာက်မ� ပီတိလ�င် အစာ�ိှ�ကလျက် ကပ်ကမ�ာေပါင်းများစွာ

တည်ေန�ိင်ု�က၏။

ထုိြဗဟ�ာတိ�၏ ကုိယ်၌ အာဟာရဇ �ုပ်ကလာပ်များ မ�ိှဘဲ “ကမ�ဇ ၊ စိတ� ဇ ၊ ဥတဇု = တိဇကာယ”

�ုပ်စုသုံးမျ�ိးသာ �ိှ�က၏။ ထိ� ေ�ကာင့် ြဗဟ�ာတိ�အဖိ�  “တိဇကာယ” �ုပ်သုံးစုအေပါင်း အားသာ စိတ်၊

ေစတသိက် နာမ်တရားတိ�က “ပစ�ာဇာတပစ�ယသတ� ိ”ြဖင့် ေကျးဇူးြပ��ိင်ု၏။

Page 24 | 45



အကျ�ိး (ပစ�ယုပ�န)် တရား အေ�ကာင်း (ပစ�ညး်) တရား

အဗျာကတဿ ကုသေလာ  ဓေမ�ာ

ဝုေ�ာ၊ မေနာဒါွရဝဇ�နး် စေသာ…

ေ�ှးစိတ်�ှင့်အတြူဖစ်၍ �ုပ်၏ ဌီသိ� ေရာက်ေသာ

တိဇ ၊ စတဇုကာယ�ုပ်

ပ��ေဝါကာရဘုံ၌ ေနာက်ြဖစ်ေသာ

ကု (၂၁) ၊ ေစ (၃၈)

အဗျာကတဿ ဓမ�ဿ အကုသေလာ  ဓေမ�ာ

ေ�ှးစိတ်�ှင့်အတြူဖစ်၍ �ုပ်၏ဌီသိ� ေရာက်ေသာ

တိဇ ၊ စတဇုကာယ�ုပ်

ပ��ေဝါကာရဘုံ၌ ေနာက်ြဖစ်ေသာ

အကု (၁၂) ၊ ေစ (၂၇)

အဗျာကတဿ ဓမ�ဿ အဗျာကေတာ  ဓေမ�ာ

ေ�ှးစိတ်�ှင့်အတြူဖစ်၍ �ုပ်၏ဌီသိ� ေရာက်ေသာ

ဧကဇ ၊ ဒွိဇ ၊ တိဇ ၊ စတဇုကာယ�ုပ်

ပ��ေဝါကာရဘုံ၌ ေနာက်ြဖစ်ေသာ

အ�ူဝိ (၄) �က�် ဝိ (၂၂)၊ �ကိ (၂၀)၊ ေစ (၃၅)

ကုသေလာ ဓေမ�ာ အဗျာကတဿ ဓမ�ဿ ပစ�ာဇာတပစ�ေယန ပစ�ေယာ – ပစ�ာဇာတာ ကုသလာ ခ��ာ

ပုေရဇာတဿ ဣမဿ ကာယဿ ပစ�ာဇာတပစ�ေယန ပစ�ေယာ။ (၁)

အကုသေလာ ဓေမ�ာ အဗျာကတဿ ဓမ�ဿ ပစ�ာဇာတပစ�ေယန ပစ�ေယာ – ပစ�ာဇာတာ အကုသလာ

ခ��ာ ပုေရဇာတဿ ဣမဿ ကာယဿ ပစ�ာဇာတပစ�ေယန ပစ�ေယာ။ (၁)

အဗျာကေတာ ဓေမ�ာ အဗျာကတဿ ဓမ�ဿ ပစ�ာဇာတပစ�ေယန ပစ�ေယာ – ပစ�ာဇာတာ ဝိပါကာ

ဗျာကတာ ကိရိယာဗျာကတာ ခ��ာ ပုေရဇာတဿ ဣမဿ ကာယဿ ပစ�ာဇာတပစ�ေယန ပစ�ေယာ။(၁)
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“အာဟာရဇ�ုပ်”သည် “အဇ��တ� �သဇာ” ၊ “ဗဟိဒ��သဇာ” ဟ၍ူ �ှစ်မျ�ိး�ိှ၏။

အဇ��တ� �သဇာ

❖ ကမ�ဇ�ုပ် အ�ကလာပ်၌ပါေသာ “အဇ��တ� �သဇာ”သည် ပဋိသေ��စိတ်၏ ဥပါဒ်မှစ၍ ြဖစ်၏။

❖ ထုိ�သဇာအာဟာရသည် �ုပ်ကုိ မြဖစ်�ိင်ု။

❖ “အဇ��တ� �သဇာ”သည် “ဗဟိဒ��သဇာ”၏ အေထာက်အပ့ံရမှသာ �ုပ်ကုိ ြဖစ်ေစ၏။

➢ “ပု ေရဇာတ”မှာ �ုပ်က ေ�ှ�ကေန�ပီး၊ ေနာက်မှြဖစ်ေသာ နာမ်တရားကုိ ေကျးဇူးြပ�၏။

➢ “ပစ�ာဇာတ”ကား နာမ်တရားက ေနာက်ကေန�ပီး၊ ေ�ှ�မှာ�ိှေသာ �ုပ်တရားကုိ ေကျးဇူးြပ�၏။

ထိ� ေ�ကာင့် �ုပ်က နာမ်ကုိ �ကိ�းြဖင့်ချည်ထားသက့ဲသိ�  နာမ်ကလည်း �ုပ်ကုိ�ကိ�းြဖင့် ြပနခ်ျည်

ထားသက့ဲသိ�  ခ��ာကုိယ်မှာ �ုပ်နာမ်သ��တိအစ�်က �ကီးမားလာ�ပီး မေသဘဲ အေကာင်အထည်�ကီး

ြဖစ်ေန၏။

ခ��ာကုိယ်မှာ သ��တိအစ�်�ကီး မေသဘဲ အေကာင်အထည် သ�ာန�်ကီး ြဖစ်ေနမ�သည်

“ပုေရဇာတ” �ှင့် “ပစ�ာဇာတ” အေ�ကာင်းအကျ�ိးေ�ကာင့် ြဖစ်ေန၏။

“ပစ�ာဇာတာ စိတ� ေစတသိကာ”ဟသူည်…

စတသုမု�ာနကိ �ူပကာယြဖစ်�ပီးေနာက် ဌီအခုိက်တည်ေနေသာအခါ၌ ြဖစ်�ကေသာ စိတ်၊

ေစတသိက် တရားများကုိ ဆုိလိ၏ု။ ထိ� ေ�ကာင့် “ပစ�ာဇာတပစ�ညး်”သည် ဌီခဏမှာသာ ေကျးဇူးြပ�၏။

ယင်းသိ� ြဖစ်လ�င် “ဧကဇကာယ”�ိှ၏ ဟ ုယူရမည်။

ပဋိသေ��စိတ်၏ ဥပါဒ်အခုိက်မှာ “ကမ�ဇ�ုပ်”စ�ပီး ြဖစ်ေသာ်လည်း အားမေကာင်းေသး။ ဌီအခုိက်

ေရာက်မှ အားေကာင်းထင်�ှား၏။ ထိ� ေ�ကာင့် ပဋိသေ��စိတ်၏ ဌီကာလအထိကုိ ကံအေ�ကာင်း တရား

တစ်မျ�ိးတည်းေ�ကာင့် “ကမ�ဇ�ုပ်”တစ်မျ�ိးတည်းြဖစ်၍ “ဧကဇကာယ”ဟေုခ�၏။

ပဋိသေ��၏ ဘင်ခဏေရာက်ေသာအခါ၌ “ကမ�ဇ�ုပ်၊ ဥတဇု�ုပ်” �ှစ်မျ�ိးြဖစ်�က၏။ ထုိ�ှစ်မျ�ိး

ကုိ “ဒွိဇကာယ”ဟေုခ�၏။
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အ�ကထာဆရာတိ�သည ်“ပစ�ာဇာတပစ�ညး်”ကုိ…

➢ ဥပတ� မ�ကပစ�ညး် = အေထာက်အကူြပ�ေသာပစ�ည်း ဟ၍ူ ဆုိ�က၏။

❖ အေထာက်အကူြပ�ေသာ အေ�ကာင်းတရား၊ အြပနအ်လှန ်ဆက်သွယ်ေနေသာ သေဘာတရား

ြဖစ်၏။

❖ ြဖစ်ေစတတ်ေသာ အေ�ကာင်းတရား၊ ထုတ်လပ်ုေသာ အေ�ကာင်းတရား မဟတ်ု။

“အေ�ကာင်းအကျ�ိး”ဟ ုေြပာရေသာ်လည်း အေ�ကာင်းေ�ကာင့်ြဖစ်ေသာ အကျ�ိးမဟတ်ု၊

တစ်ခု�ှင့် တစ်ခု… အြပနအ်လှန ်ဆက်သွယ်ေနမ�၊ ေကျးဇူးြပ�ေနမ�၊ အေထာက်အကူြပ�ေနမ�များကုိသာ

ဆုိလိ၏ု။

ယင်းသိ�  သေဘာမေပါက်လ�င် “အကျ�ိးတရားက အရင်ြဖစ်�ှင့်�ပီး၊ အေ�ကာင်းတရားက

ေနာက်မှ ြဖစ်၏ဟသူည် ြဖစ်�ိင်ုပါမလား”ဟ ုစ�်းစားစရာ ြဖစ်�ိင်ု၏။

မိဘထက် သားသမီးက အရင်ေမွးေနသက့ဲသိ�  အဓိပ�ါယ်ကုိ ဆုိလိရုင်းမဟတ်ု၊ “ေကျးဇူးြပ�မ�”

ဟသူည် �ကိ�တင်�ပီး ြဖစ်မ�ြဖစ်ေစ၊ ေနာက်မှြဖစ်မ� ြဖစ်ေစ၊ အတတူကွြဖစ်မ�ြဖစ်ေစ၊ အြပနအ်လှန်

ဆက်သွယ်ေနြခင်း၊ အေထာက်အကူြပ�ေနြခင်းကုိ ဆုိလိ၏ု။

● ပဋိသေ��စိတ်၏ ဥပါဒ်အခုိက်အတန ့မှ်ာ -  “ကမ�ဇ�ုပ်”ြဖစ်၏။

● ထုိ “ပဋိသေ��စိတ်” �ှင့် “ကမ�ဇ�ုပ်” တိ� ကုိ ကံတရားသည် ြပ�လပ်ုေပး၏။ ထိ�  ေ�ကာင့် -

➔ “ပဋိသေ��စိတ်” ကုိ “ဝိပါက်” ဟေုခ�၏။

➔ “ကမ�ဇ�ုပ်”ကုိ “ကဋတ� ာ�ုပ်” ဟ ုေခ�၏။

● ထုိ “ကမ�ဇ�ုပ်တရား”ကုိ ကံသည် တစ်�ကိမ်တည်း ြပ�လပ်ုေပးသည် မဟတ်ုဘဲ၊ အသက်�ှင်

ေနသမ� ကာလပတ်လံးု အ�ကိမ်�ကိမ် ြပ�လပ်ုေပးေန၏။ ြပ�လပ်ုေပးေနမ�မှာ စက� န ့တိ်င်ုး၊

ခဏတိင်ုး ြဖစ်၏။

● ပဋိသေ��စိတ်၏…

➔ ဥပါဒ်ခဏ၌ “ကမ�ဇ�ုပ်ေပါင်း” (၃၀) ြဖစ်၏။

➔ ဌီခဏ၌ �ှစ်ဆ (၆၀)၊

➔ ဘင်ခဏ၌ (၉၀) ြဖစ်၏။
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● ထိ� အတပူင် “ဘဝင်စိတ်”ြဖစ်လာေသာအခါ၌ အထပ်ထပ်�ုပ်ေတ ွြဖစ်၏။ ကံသည် �ုပ်များကုိ

ြပ�လပ်ုေပးမ�ေ�ကာင့် �ုပ်ခ��ာကုိယ်မှာ �ကီးထွားလာ၏။

● ပဋိသေ��စိတ်၏ ဥပါဒ်ခဏ၌ ြဖစ်ေသာ�ုပ်သည် �ုပ်သက် → စိတ� က�ဏ ၁၇-ချက် (ခဏငယ်

၅၁-ချက်) ြပည့်သွားလ�င် ပျက်၏။ အဆင့်ဆင့် မြပတ်ြပ�လပ်ုေပးေနသြဖင့် ြဖစ်လိက်ု၊

ပျက်လိက်ု ြဖစ်ေန၏။

● “ကမ�ဇ�ုပ်”တိ�တင်ွ ေတေဇာဓာတ် (ဥတ)ု ပါလာ၏။ ထုိဥတသုည် ပဋိသေ��စိတ်�ှင့် �ပိ�င်တူ

ြဖစ်၏။ ပဋိသေ��စိတ်၏ ဌီခဏ၌ ယင်းေတေဇာဓာတ်သည် “ဥတဇု�ုပ်”ကုိ ြပ�လပ်ုေပး၏။

ပဋိသေ��စိတ်၏ ဥပါဒ်ခဏ၌ ထုိေတေဇာဓာတ်သည် အားမေကာင်းေသးဘဲ ဌီခဏေရာက်မှ

ေတေဇာဓာတ်သည် အားေကာင်းေသာေ�ကာင့် “ဥတဇု�ုပ်”ကုိ ြပ�လပ်ုေပး၏။

● ပဋိသေ��စိတ်သည် �ုပ်ကုိ မြပ�လပ်ုေပး�ိင်ု၊ ယင်းစိတ်၏ ေနာက်၌ “ဘဝင်စိတ်”ြဖစ်၏။

➔ ဘဝဂ� = ဘဝ + အဂ� = ဘဝမှာ�ှင်သနဖိ်�အတွက် အေ�ကာင်းြဖစ်ေသာစိတ် ကုိ

“ဘဝင်စိတ်” ဟ ုေခ�၏။

● “ပဋိသေ��စိတ်” �ှင့် “ဘဝင်စိတ်”သည် အတတူပူင်ြဖစ်၏။ နာမည်သာ ကွာြခား၏။

➔ ပဋိသေ��စိတ်၏ “ဥပါဒ်ခဏ”၌ “ကမ�ဇ�ုပ်”ကုိ ရည်ရွယ်၍ “ဧကဇကာယ” ၊

➔ ပဋိသေ��စိတ်၏ “ဌီခဏ၊ ဘင်ခဏ” တိ�၌ “ဥတဇု�ုပ်” ြဖစ်ေပ�လာ၏။ ထုိ

“ကမ�ဇ�ုပ်၊ ဥတုဇ�ုပ်” တိ� ကုိ ရည်ရွယ်၍ “ဒိွဇကာယ”ဟု ဆုိ၏။

● ထုိ “ကမ�ဇ�ုပ် ၊ ဥတဇု�ုပ်” တိ� ကုိ ဆက်လက်�ှင်သနခွ်င့်ရေအာင် ပထမဘဝင်စိတ်သည်

အေထာက်အပ့ံေပးေနြခင်းြဖစ်၏။ “ပစ�ာဇာတသတ� ိ”ြဖင့် ေကျးဇူးြပ�ေန၏။ အကယ်၍

“ဘဝင်စိတ်” မြဖစ်ဘူး ဆုိလ�င် ယင်း�ုပ်တိ�သည် ဆက်လက်�ှင်သနခွ်င့် မရ�ိင်ု။ ဘဝင်စိတ်

ြဖစ်လာသြဖင့် ထုိဘဝင်စိတ်က ယင်း�ုပ်တိ� ကုိ အေထာက်အကူြပ�ြခင်းမှာ “ပစ�ာဇာတပစ�ည်း”

ြဖစ်၏။

➔ ပထမဘဝင်၏ ဥပါဒ်ခဏ၌ “စိတ� ဇ�ုပ်”ကုိ ြပ�လပ်ုေပး၏။ ထုိ “ကမ�ဇ�ုပ် ၊

ဥတုဇ�ုပ်၊ စိတ� ဇ�ုပ်” တိ� ကုိ ရည်ရွယ်၍ “တိဇကာယ”ဟု ဆုိ၏။ ယင်း

�ုပ်သုံးခုတိ� ကုိ ဆက်လက်�ှင်သနခွ်င့်ရေအာင် “ဒတိုယဘဝင်စိတ်”သည်

အေထာက်အပ့ံေပးေနြခင်း ြဖစ်၏။
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ဆုိလိရုင်းမှာ - “�ုပ်တရား” �ှင့် “နာမ်တရား” တိ�သည်…

❖ အြပနအ်လှန ်ဆက်စပ်ေန�က၏။

❖ တစ်ခု�ှင့် တစ်ခု အမီှြပ�ေန�က၏။

❖ တစ်ခု�ိှေန၍ တစ်ခုသည် �ိှေန၏။

❖ တစ်ခု မ�ိှလ�င် တစ်ခုသည် မ�ိှ။

�ုပ်တရားတိ�သည် ကံ ၊ ဥတ ု၊ စိတ် ၊ အာဟာရ ေ�ကာင့် ြဖစ်�က၏။ ေနာက်မှြဖစ်ေသာ နာမ်တရား

များက ြပ�လပ်ုေပးြခင်းေ�ကာင့် ယင်း�ုပ်တရားတိ�  ြဖစ်ေပ� ြခင်း မဟတ်ု�ကဘဲ၊ “ေနာက်မှြဖစ်ေသာ

နာမ်တရားများ”က “ေ�ှ�ကြဖစ်�ှင့်ေသာ �ုပ်တရားများ”ကုိ ဆက်လက် �ှင်သနခွ်င့်ရေအာင် အေထာက်

အကူ ေပးေနြခင်းသည် “ပစ�ာဇာတသတ� ိ”ြဖင့် ေကျးဇူးြပ�ေန၏ဟု ဆုိလိသုည်။

🏵 အဆုံးအမ �သဝါဒစကား 🏵

“စာသင်တိက်ု�ကီးေတ၊ွ ရိပ်သာ�ကီးေတ ွြဖစ်ေပ�လာေအာင် ေ�ှးေ�ှးဆရာသမားများက အခက်

အခဲအမျ�ိးမျ�ိး�ကားထဲက �ကိ�းစားတည်ေထာင်သွား�ကတာ၊ ေ�ှးေ�ှးဆရာသမားြဖစ်တဲ ့ပုဂ�ိ�လ်ေတမှွ

“ပုေရဇာတပစ�ယ”သေဘာမျ�ိးနဲ ့ အစ�်အလာေကာင်းေတြွဖစ်ေအာင် �ကိ�းစားတည်ေထာင်ခ့ဲတာကုိ

ေနာင်လာေနာင်သား တပည့်များကလဲ “ပစ�ာဇာတပစ�ည်း”ြဖစ်ေအာင် အစ�်အလာေကာင်းေတကုိွ

ဆက်လက်ထိနး်သိမ်း�ကဖိ�  အေရး�ကီးပါတယ်။

“ပုေရဇာတပစ�ည်း”ေတ ွဘယ်ေလာက်ပင် အားေကာင်းေကာင်း၊ “ပစ�ာဇာတပစ�ည်း”ချ�ိတဲရ့င်

အစ�်အလာေကာင်းေတ ွဆိတ်သု�်းသွားမှာပဲ။

မ��ေလး�မိ�လိ ု�မိ��ကီးေတမှွာ ေ�ှးကထင်�ှားခ့ဲတဲ ့စာသင်တိက်ု�ကီးအချ�ိဟာ အခုဆုိရင်

နာမည်ေလာက်ပဲ ကျနေ်တာတ့ယ်။ အရင်က ထင်�ှားေကျာ်�ကားခ့ဲတဲ ့ရိပ်သာ�ကီးအချ�ိဟာလဲ အမည်

Page 29 | 45



ေလာက်ပဲ �ိှေတာတ့ယ်။ သာသနာအတက်ွ၊ အများအတက်ွ အကျ�ိးမြပ� အေထာက်အကူမြပ��ကေတာ့

ဘူး။ ဒါဟာ ေနာင်လာေနာင်သားတိ� ရဲ� “ပစ�ာဇာတပစ�ည်း” ချ�ိတဲမ့�ပါပဲ။

ြမတ်စွာဘုရား�ှင်ရဲ� သာသနာေတာ်�ကီး အခုလိ ုတည်တံေ့နမ�ဟာ ဘုရားအစ�ိှတဲ ့ေ�ှးေ�ှး

သူေတာ်ြမတ်များက “ပုေရဇာတပစ�ယသတ� ိ”အားေကာင်းခ့ဲ�ကသလိ၊ု အ�ှင်မဟာကဿပ အစ�ိှတဲ့

ေနာင်လာေနာင်သား အဆက်ဆက်ကလဲ “ပစ�ာဇာတပစ�ယသတ� ိ” အားေကာင်းေအာင် �ကိ�းစားခ့ဲ�ကလိ�

အခုလိ ုတည်တံေ့နတာပါ။

ဒီေန ့ စာသင်သားေတ၊ွ တပည့်ေတ၊ွ သာသနာဝနထ်မ်းေတအွားလံးုဟာ မိမိတိ�  အေပ�မှာ

ကျေရာက်လာတဲ ့“ပစ�ာဇာတပစ�ယ”တာဝန�်ကီးကုိ ေပါေ့ပါတ့နတ်န ်သေဘာမထား�ကပါနဲ။့ သာသနာ

ေနာင်ေရး၊ စာသင်တိက်ု/ရိပ်သာတိ� ရဲ�ေနာင်ေရးဟာ ဒီေန ့ စာသင်သားေတ၊ွ တပည့်ေတ၊ွ သာသနာ

ဝနထ်မ်း ေတရဲွ� “ပစ�ာဇာတပစ�ယ” တာဝနေ်ကျမ�အေပ�မှာ လံးုလံးုလျားလျား တည်ေနတယ်ဆုိတာကုိ

သတိြပ��ကပါ။”

အမရပူရ�မိ� (ေတာင်�မိ�) ညဝါအေကျာ်

တးူေမာင်းတိက်ု နာယကဆရာေတာ်�ကီး ဘဒ���န��ယိ

🏵 သားသမီး၊ တပည့ ်(၃) မျ�ိး 🏵

၁။ အတိဇာတသားသမီး၊ တပည့် = မိဘထက် ဆရာထက် သာလနွေ်သာ သားသမီး၊ တပည့်။

၂။ အ�ဇုာတသားသမီး၊ တပည့် = မိဘ�ှင့် ဆရာ�ှင့် တနး်တြူဖစ်ေသာ သားသမီး၊ တပည့်။

၃။ အဝဇာတသားသမီး၊ တပည့် = မိဘေအာက် ဆရာေအာက် ကျေသာ သားသမီး၊ တပည့်။

(မဇ��မိပဏ� ာသ ၊ � ၊ ၂၇၆)
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အာေသဝနပစ�ေယာ = အာ + ေသဝန + ပစ�ယ ။

အာ = အဖနဖ်နအ်ထပ်ထပ်

ေသဝန = ြဖစ်ေစ၍၊ မီှဝဲ၍

ပစ�ယ = ေကျးဇူးြပ�ြခင်း။

➢ ေ�ှးေ�ှးေသာ ေဇာစိတ်တိ�သည် ေနာက်ေနာက်ေဇာစိတ်တိ�အား အားေကာင်းေအာင် ေထာက်ပ့ံ

ေကျးဇူးြပ��ိင်ုေသာ သတ� ိကုိ “အာေသဝနပစ�ယသတ� ိ”ဟေုခ�၏။

➢ တရား တစ်မျ�ိးတည်းကုိပင် “အဖနဖ်န ်အထပ်ထပ်ြဖစ်ေစြခင်းသေဘာ”ြဖစ်၏။

➢ ထုိသေဘာကုိပင် အထုံ ၊ ဝါသနာ ၊ စ�ုိက် စသည်ြဖင့် ေလာက၌ သုံး��နး်�က၏။

အာ�ုံေြခာက်ပါး တစ်ပါးပါးေ�ကာင့် ဝီထိစိတ်အစ�်ြဖစ်ရာ၌ “ပ��ဒါွရာဝဇ�နး်” မှ “ဝုေ�ာ”

တိင်ုေအာင် အမျ�ိးမတေူသာတရားတိ�  တစ်မျ�ိး�ပီးတစ်မျ�ိး ြဖစ်ေစြခင်းသည် တစ်�ကိမ်စီသာ ြဖစ်ရေသာ

ေ�ကာင့် “အာေသဝနသတ� ိ” မ�ိှသြဖင့်၊ အားမေကာင်း၍ “အန��ရသေဘာ”သာ ြဖစ်၏။

ေဇာစိတ်သည် ေဇာစိတ်တစ်မျ�ိးတည်းပင် အ�ကိမ်�ကိမ် အထပ်ထပ်ြဖစ်၍ အားေကာင်း၏။

ထိ� ေ�ကာင့် “အာေသဝန”ဟ ုေခ�ရ၏။ “အန��ရသတ� ိ”လည်း ြဖစ်၏။

ေဇာစိတ်တစ်ခုသည် မိမိ�ှင့်မျ�ိးတ ူေဇာတရားတစ်မျ�ိးကုိ အထပ်ထပ်ြဖစ်ေစြခင်၊ အလားတူ

ြဖစ်ရေအာင် မိမိ၏သတ� ိအ�ိှနကုိ် ထုံမ�မ်းေပးြခင်းေ�ကာင့်၊ ေနာက်ြဖစ်ရေသာ ေဇာစိတ်တိ�  ဆုိင်ရာကိစ�၌

အေလအ့ကျင့်ရသြဖင့် အား�ိှြခင်း၊ အားအစွမ်း�ကီးမားြခင်း အကျ�ိး�ိှ၏။

ထိ� ေ�ကာင့် “အာေသဝနပစ�ည်း” ၏ သေဘာသတ� ိကုိ အ�ကထာဆရာတိ�က …

❖ ကျမ်းဂနတ်စ်ခုခုကုိ အထပ်ထပ် ရွတ်ဖတ်ေလလ့ာမ�

❖ နံသ့ာ အေမ�းအ�ကိ�င်ကုိ အထပ်ထပ် ထုံးမ�မ်းမ�

ဟ၍ူ ဥပမာ�ှစ်မျ�ိးတိ� ြဖင့် အဓိပ�ါယ် ဖွင့်ဆုိ�က၏။
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🏵 အာ�ုံ �ှင့် ဝီထိစိတ် 🏵

အာ�ုံေြခာက်မျ�ိးတိ�တင်ွ တစ်မျ�ိးမျ�ိးေ�ကာင့် စိတ်အစ�် (ဝီထိ) သည် (၁၇) �ကိမ် ြဖစ်ရာ၌၊

စိတ်တစ်မျ�ိးတည်း (၅) �ကိမ်၊ (၇) �ကိမ် ြဖစ်ေသာ စိတ်တိ� မှာ ေဇာစိတ်များသာ ြဖစ်�က၏။ ေဇာစိတ်

တိ�သည် အ�ကိမ်�ကိမ်ြဖစ်၍ တက်�ကစွာ လ�ပ်�ှား�ကသြဖင့် ဝီထိစိတ်တိ�တင်ွ

အားအေကာင်းဆုံးစိတ်များ ြဖစ်�က၏။

ထိ� ေ�ကာင့် ကာယကံ ၊ ဝစီကံ ၊ မေနာကံ → ကံသုံးပါး တိ�တင်ွ တစ်ပါးပါးက အကျ�ိးတရားကုိ

ြဖစ်ထွနး်ေစရာတင်ွ ယင်းကံ၏အကျ�ိးကုိ ြဖစ်ေပ�ေစ�ိင်ုသည့် သတ� ိ�ိှေသာစိတ်မှာ “ေဇာစိတ်”များသာ

ြဖစ်�က၏။ “ေဇာစိတ်”များေ�ကာင့်သာ ြပ�လပ်ုေသာကံ၏ အကျ�ိးတရား ေပ�ထွက်လာြခင်း ြဖစ်၏။

ေဇာစိတ်သည် အ�ိှနအ်ဟနု ်ြပင်းထနစွ်ာ အား ေကာင်းလ�ပ်�ှားေလေလ၊ အကျ�ိးတရားလည်း �ကီးမား

ေလေလ ြဖစ်၏။

ထုိ အ�ကိမ်�ကိမ်ြဖစ်�ကေသာ ေဇာစိတ်တိ�သည် “ကုသုိလ် ၊ အကုသုိလ် ၊ �ကိယာ” ဟေူသာ

အေ�ကာင်း “ကံ” တရားများ ြဖစ်�က၏။ ယင်းတိ�၏ အကျ�ိးတရားများသည် “ဝိပါက်စိတ်” များ

ြဖစ်�က၏။

ေဇာစိတ် သုံးမျ�ိးတိ�တင်ွ “ကုသုိလ် ၊ အကုသုိလ်” အေ�ကာင်း “ကံ” တရားတိ�သည် အကျ�ိး

“ဝိပါက်” တရားများကုိ အေ�ကာင်းညီ�တ်ွလ�င် ဧကနြ်ဖစ်ေစ�ိင်ုေသာ တရားများ ြဖစ်�က၏။

“�ကိယာေဇာစိတ်”များကား ဘဝ၏ အကျ�ိးတရားများကုိ ခံစားခွင့် မ�ိှေသာ၊ ဘဝသံသရာ

အဆုံးသတ်မည်ြဖစ်ေသာ ရဟ��ာပုဂ�ိ�လ်တိ�၏ သ��ာန၌်သာ ြဖစ်�ကသည့်စိတ်များ ြဖစ်ေသာေ�ကာင့်

စိတ်အစ�် အ�ကိမ်များစွာ ြဖစ်�ကေသာ်လည်း ရဟ��ာပုဂ�ိ�လ်တိ�အား တစ်စုံတစ်ရာအကျ�ိးကုိ မေပး�က။

ထိ� ေ�ကာင့် …

❖ “ကုသုိလ၊် အကုသုိလကံ်စိတ်” တိ�သည် ေနာင်ဘဝြဖစ်�ကဦးမည့် “ပုထုဇ�် ၊ ေသက�ပုဂ�ိ�လ”်

များအတက်ွ အပင်ေပါက်ေစ�ိင်ုသည့် အရင်းခံ ဗီဇဓာတ်�ိှေသာ မျ�ိးေစ့ �ှင့်တ၍ူ ၊

❖ “�ကိယာစိတ်” တိ�ကား ေနာင်ဘဝမ�ိှေသာ “ရဟ��ာပုဂ�ိ�လ”်များအတက်ွ အပင်ေပါက်

ေစ�ိင်ုသည့် အရင်းခံ ဗီဇဓာတ်မ�ိှေသာ မျ�ိး ေစ့ �ှင့် တ�ူက၏။
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ေဇာစိတ်တိ�သည် စိတ်အစ�်၌ မိမိမြဖစ်မီ ေ�ှးအဖိ� ၌လည်း ြဖစ်ေစဖိ�  လံ� လပေယာဂ  စုိက်ရ၏။

ြဖစ်သည့်အခါ၌လည်း အ�ကိမ်�ကိမ်ြဖစ်၍ ထက်ြမက်အား�ိှေအာင် လံ� လပေယာဂစုိက်�ကရေသာ

စိတ်များ ြဖစ်�က၏။ အကျ�ိးေပးမ�၊ မေပးမ�သည် ပုဂ�ိ�လ်များအေပ�၌ မူတည်၏။

ကံ အကျ�ိးတရားကုိ ေနာင်ဘဝ၌ ခံစားရဦးမည့် ပုထုဇ�် ၊ ေသက�ပုဂ�ိ�လ်တိ�၏ သ��ာန၌်

ေကာင်းကျ�ိး၊ ဆုိးကျ�ိးကုိ ဧကနေ်ပး�ိင်ုသည့် ကံစိတ်များသည် “ကုသုိလ် ၊ အကုသုိလ်ေဇာစိတ်”များ

ြဖစ်�က၏။

ကံအကျ�ိးကုိ မခံစားရေသာ ရဟ��ာပုဂ�ိ�လ်တိ�၏ သ��ာန၌် အကျ�ိးမေပးေသာ ကံစိတ်များကုိ

“�ကိယာစိတ်” (ြပ�ကာမ� ြဖစ်ေသာစိတ်) ဟ၍ူ ေခ�ရ၏။

အကျ�ိး “ဝိပါက်စိတ်” များမှာ ကံအားေလျာ်စွာ ယခုဘဝ၌ အလိလိုြုဖစ်ေပ�လာေသာတရားများ

ြဖစ်၍ လံ� လပေယာဂ တက်�ကမ� အ�ိှနအ်ဟနု ်အားစွမ်းမ�ိှေသာ စိတ်များြဖစ်�က၏။

🏵 ပစ�ညး်တရား 🏵

“အာေသဝနပစ�ည်း”တရား၌ လံ� လပေယာြဖင့်လည်းြပ�ေသာ၊ အ�ိှနအ်ဟနုလ်ည်း�ိှေသာ

ေလာကီေဇာစိတ် (၄၇)ပါးတိ�သာ ပါဝင်�ိင်ု�က၏။

“မဂ်ေဇာ”တိ�သည် တစ်�ကိမ်တည်းြဖင့် ဆုိင်ရာ ကိေလသာပယ်သတ်ြခင်းကိစ�ကုိ �ပီးြပတ်ေအာင်

ေဆာင်ရွက်ရေသာေ�ကာင့် မိမိေနာက်၌ “မဂ်စိတ်”တစ်ခု ြဖစ်ေစရန ်“အာေသဝနသတ� ိ”ေပးဖိ�  ဗျာပါရ

မ�ိှ�က။

“ဖုိလ်ေဇာ”တိ�သည်လည်း ကုသုိလ်ဇာတ် (မဂ်စိတ်) �ှင့် အဗျာကတဇာတ် (ဖုိလ်စိတ်) ြဖစ်၍

ဇာတ်ချင်း မတေူသာေ�ကာင့် မိမိ၏သေဘာသတ� ိ အ�ိှနအ်ေင�ကုိ မထုံမ�မ်း�ိင်ု။ ထိ� ေ�ကာင့် “မဂ်ေဇာ”၌

“အာေသဝနသတ� ိ”မ�ိှ၊ “ဖုိလ်ေဇာ”တိ�သည် အကျ�ိးတရားမ�သာ ြဖစ်၍၊ အထူးြပ�ြပင်တတ်ေသာ အ�ိှန်

အေင�သတ� ိမ�ိှ�က။ ထိ� ေ�ကာင့် “ဖုိလ်ေဇာ” �ှင့် “ဝိပါက်စိတ်” တိ�သည် “အာေသဝနပစ�ည်း”မထုိက်�က။

ထုိတရားတိ�သည် ကံပျစ်ချတိင်ုး ြဖစ်ရေသာ တရားများသာြဖစ်ေသာေ�ကာင့် သူတစ်ပါး၏

အထုံအေင�ကုိ မယူ�ိင်ု�ကသြဖင့် “ပစ�ယုပ�န”် (အကျ�ိး) တရား၌လည်း မပါဝင်�က။
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🏵 ပစ�ယုပ�နတ်ရား 🏵

ဖုိလ်စိတ်ေလးပါးသည် “ဝိပါက်စိတ်”ြဖစ်၍ “ပစ�ည်း ၊ ပစ�ယုပ�နတ်ရား” �ှစ်ပါးတိ�၌ မပါဝင်�ိင်ု

ေသာ်လည်း၊ “ကုသုိလ်”ြဖစ်ေသာ မဂ်စိတ်ေလးပါးသည် “ပစ�ယုပ�နတ်ရား” ြဖစ်�ိင်ုေသာေ�ကာင့်

“ပစ�ယုပ�နတ်ရား”၌ ေလာကီေဇာစိတ် (၄၇)၊ မဂ်ေဇာ (၄)၊ ေပါင်း (၅၁) ဟ ုဆုိရ၏။

“အာေသဝနပစ�ည်း”၏ သေဘာသည် ကုသုိလ်ချင်း ၊ အကုသုိလ်ချင်း ၊ �ကိယာချင်း… အမျ�ိးတူ

ဇာတ်တလူ�င် အကျ�ိးြပ��ိင်ု၏။ “မဂ်ေဇာ”သည် မိမိြဖစ်ေပ�ရဖိ� အေရး၌ ေ�ှး၌ြဖစ်ေသာ ေလာကီ၊

ေလာကီကုသုိလ်ေဇာတိ�၏ “အာေသဝနသတ� ိ”ြဖင့် ေကျးဇူးြပ�ြခင်းကုိ ရယူေသာေ�ကာင့် “ပစ�ယုပ�န်

တရား”၌ ပါဝင်၏။

အေ�ကာင်း (ပစ�ညး်) တရား အကျ�ိး (ပစ�ယုပ�န)် တရား

အဆုံးေဇာ �က�် ေ�ှးေ�ှးေသာ

ေလာကီေဇာစိတ် (၄၇) ၊ ေစ (၅၂)

ပထမေဇာ ဖုိလ်ေဇာ �က�် ေနာက်ေနာက်ေသာ

ေဇာစိတ် (၅၁) ၊ ေစ (၅၂)

အဆုံးေဇာ (သတ� မေဇာ ၊ ပ��မေဇာ) ၏ ေနာက်၌ ေဇာမြဖစ်ေတာပ့ါ၊ အမျ�ိးဇာတ် မတေူသာ

“တဒါ�ုံ” သိ� မဟတ်ု “ဘဝင်”သာ ြဖစ်၏။ ထိ� ေ�ကာင့် အဆုံးေဇာသည် “အာေသဝနပစ�ည်း” မြဖစ်�ိင်ု။

“ပစ�ယုပ�န”်သာ ြဖစ်၏။

ပထမေဇာသည် ယင်း၏ ေ�ှ�၌ ဇာတ်တေူဇာမ�ိှေသာေ�ကာင့် “အာေသဝန ပစ�ယုပ�န”်

မြဖစ်�ိင်ု၊ “ပစ�ည်း”သာ ြဖစ်၏။
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🏵 “ဥပနဿိယ” �ှင့် “အာေသဝန” 🏵

ကာလတစ်ပါး၌၎င်း ၊ ဘဝတစ်ပါး၌၎င်း ကုသုိလ် ၊ အကုသုိလ်တရားများ ြဖစ်ပွါးေစြခင်းငှါ

ေကျးဇူးြပ�ေသာ ပစ�ည်းသည် “ဥပနဿိယပစ�ညး်” ြဖစ်၏။

ထုိ ကုသုိလ် ၊ အကုသုိလ်တရားတိ�  အား�ိှသည်ထက် အား�ိှေအာင် ေကျးဇူးြပ�ေသာ

ပစ�ည်းသည် “အာေသဝနပစ�ညး်” ြဖစ်၏။

အေ�ကာင်း (ပစ�ညး်) တရား သခ�ျာ (၃) အကျ�ိး (ပစ�ယုပ�န)် တရား

အဆုံးေဇာ �က�် ေ�ှးေ�ှးေသာ

ေလာကီကုေဇာ (၁၇) နာမ်ခ��ာ
ကု ကု

ပထမေဇာ �က�် ေနာက်ေနာက်ေသာ

ကုေဇာ (၂၁) နာမ်ခ��ာ

အဆုံးေဇာ �က�် ေ�ှးေ�ှးေသာ

အကုသုိလ်ေဇာ (၁၂) နာမ်ခ��ာ
အကု အကု

ပထမေဇာ �က�် ေနာက်ေနာက်ေသာ

အကုေဇာ (၁၂) နာမ်ခ��ာ

အဆုံးေဇာ �က�် ေ�ှးေ�ှးေသာ

�ကိယာေဇာ (၁၈) နာမ်ခ��ာ
အဗျာ အဗျာ

ပထမေဇာ �က�် ေနာက်ေနာက်ေသာ

�ကိယာေဇာ (၁၈) နာမ်ခ��ာ

“အာေသဝနသတ� ိ”သည် “အန��ရ”က့ဲသိ�  အတိတ်ကာလ၌သာ ေကျးဇူးြပ��ိင်ု၏။

❖ “အန��ရ” သည် စိတ်အားလံးုတိ�၌ ေကျးဇူးြပ�၏။

❖ “အာေသဝန”ကား ေဇာစိတ်တိ�၌ ေကျးဇူးြပ�၏။

➢ “နာမ်ခ��ာ”ရေကာင်းေသာ ပ��ေဝါကာရ (၂၆) ဘုံ ၊ စတေုဝါကာရ (၄) ဘုံ တိ�၌သာ

ရ�ိင်ု၏။

➢ �ုပ်ခ��ာသာ�ိှေသာ “အသညသတ်ဘုံ”၌ မြဖစ်။

➢ ပုထုဇ�် ပုဂ�ိ�လ် (၄) ေယာက်၊ ဖလ�ာန ်(၄) ေယာက်တိ�၏ “အဇ��တ� သ��ာန”်၌သာ

ေကျးဇူးြပ�၏။
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🏵 ေဇာေစတနာ �ှင့် အကျ�ိးေပးရာဘဝ 🏵

ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ ဇ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

အပရာပရိယ (တတိယဘဝမှစ၍ နဗိ�ာနတိ်င်ုေအာင်)
ဒိ�ဓမ� = ယခုဘဝ ဥပပဇ� = ဒတိုယဘဝ

အေဟာသိကံ = အကျ�ိးမေပး

🏵 ဒါန၏ ဒိ�ဓမ�အကျ�ိး 🏵

၁။ ဝတ� �သမ�ဒါ = အလ�ခံပုဂ�ိ�လ်သည် အနာဂါမ် ၊ ရဟ��ာြဖစ်ြခင်း။

၂။ ေစတနာသမ�ဒါ = အလ��ှင်သည် ေစတနာ ထက်သနြ်ခင်း။

၃။ ပစ�ယသမ�ဒါ = တရားသြဖင့် �ှာေဖွ၍ ရေသာပစ�ည်းြဖစ်ြခင်း။

၄။ ဂုေဏာတိေရကသမ�ဒါ = အလ�ခံပုဂ�ိ�လ်သည် နေိရာဓသမာပတ်မှ ထ�ပီးခါစ ြဖစ်ြခင်း။

(သုခသာမေဏဝတ� � ၊ ဓမ�ပဒ ၊ � ၊ ၂ ၊ ၅၉)
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🏵 ကုသုိလြ်ဖစ်ေ�ကာင်းတရား (၄) ပါး 🏵

၁။ နယိမိတ = စိတ်ထဲမှာ “ကုသုိလ်ပဲ ြဖစ်ေစရမည်၊ အကုသုိလ် မြဖစ်ေစရ” ဟ၍ူ

ဆုံးြဖတ်ချက်ချက်ထားဖိ�  လိြုခင်း။

၂။ ပရိဏာမိတ = မိမိ၏စိတ်ကုိ ကုသုိလ်ဘက်သိ�  �တ်ွထားရြခင်း။

၃။ အာဘုဇိတ = ကုသုိလ်ကုိသာ အ�မဲ�ှလံးုသွင်းေနရြခင်း။

၄။ သမုဒါစာရ = ကုသုိလ်ြဖစ်ဖိ�  အေလအ့ကျင့်�ိှေနရြခင်း။

(အ�သာလီန ီ၊ � ၊ ၁၁၇)

🏵 အဆုံးအမ �သဝါဒစကားများ 🏵

❎ မေကာင်းတာဆုိလ�င် လပ်ုချင်ေပမယ့် ေပး�ပီးမလပ်ုဘဲ ေနရမယ်။

မေကာင်းတာဆုိလ�င် ေြပာချင်ေပမယ့် ေပး�ပီး မေြပာဘဲ ေနရမယ်။

မေကာင်းတာဆုိလ�င် �ကံချင် (ေတးွချင်) ေပမယ့် ေပး�ပီး မ�ကံဘဲ မေတးွဘဲ ေနရမယ်။

✅ ေကာင်းတာဆုိလ�င် မလပ်ုချင်ေပမယ့် ေပ�ပီး လပ်ုရမယ်။

ေကာင်းတာဆုိလ�င် မေြပာချင်ေပမယ့် ေပ�ပီး ေြပာရမယ်။

ေကာင်းတာဆုိလ�င် မ�ကံချင် (မေတးွချင်) ေပမယ့် ေပ�ပီး �ကံ (ေတးွ) ရမယ်။

မ��ေလး�မိ�၊ မစုိးရိမ်ေကျာင်းတိက်ု

အဘိဓဇမဟာရ�ဂု�ု ၊ မစုိးရိမ်ဆရာေတာ်�ကီး

ဘဒ���သူရိယာဘိဝံသ
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အကျ�ိးေပးရာတွင် အကုသုိလကံ်သည်

ကုသုိလကံ်ထက် ပုိမုိြမနဆ်နလ်ယ်ွကူေနြခင်း

➢ “အကုသုိလကံ်” ဆုိတာ ဘဝကုိ နမ့်ိကျသွားေစတဲ့ အဆင်းလမ်းေတ။ွ

အဆင်းဆုိတာ သိပ်�ပီး အားစုိက်စရာမလိဘူုး။ သက်မ့ဲပစ�ည်းတစ်ခုကုိ

လိှမ့်ချ လိက်ုလ�င် လိမ့်ဆင်းသွားတာပဲ။

➢ “ကုသုိလကံ်” ေတကွ ဘဝကုိ ြမင့်တက်သွားေစတဲ့ အတက်လမ်းေတွ

ဆုိေတာ ့�ကိ�းစားအားထုတ်�ပီး အချနိယူ်ရတဲသ့ေဘာေပါ။့

ဒါေပမ့ဲ အကျ�ိးေပးနဲ ့ ရပ်တညခွ်င့်ရတ့ဲ အခါမှာေတာ…့

❖ “အကုသုိလကံ်” ရဲ� အကျ�ိးေပးခုိက်မှာ ရပ်တည်ရတာက အကျ�ိးေပး

ြမနသ်ေလာက် ဆင်းရဲဒကု��ကီးတယ်။ ပူြပင်းတယ်။

❖ “ကုသုိလကံ်” အကျ�ိးမှာ ရပ်တည်ခွင့်ရတာကေတာ့ အကျ�ိးေပး ေ�ှးေပမ့ဲ

�ကိ�းစားရသေလာက် အေမာေြပတယ်။ ေအးချမ်းတယ်။

မင်းကွနး်တိပိဋကဆရာေတာ�်ကီး
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“အန��ရာဂုဏာန ံပဂုဏဗလဝတာယ ဥပကာရေကာ”

➢ မိမိ၏ အြခားမ့ဲ၌ ြဖစ်ေပ�လာေသာ သဘာဝတရားတိ� ကုိ အေလအ့ကျင့်ရေအာင်

အားေကာင်းလာေအာင် ေကျးဇူးြပ�ေသာ ပစ�ည်းကုိ “အာေသဝနပစ�ညး်”ဟု ေခ�၏။

(အ�ကထာ)

“အာေသဝနပစ�ည်း” �ှင့် အမျ�ိးတပူစ�ည်းတိ�သည်…

➢ အန��ရ

➢ သမန��ရ

➢ ဥပနဿိယ

➢ နတ� ိ

➢ ဝိဂတ တိ�  ြဖစ်�က၏။

“အာေသဝနပစ�ည်း”ကုိ နားလည်သေဘာေပါက်လ�င်…  မိမိ၏သ��ာန၌် -

❖ ကုသုိလ်ေတ ွအဘယ့်ေ�ကာင့် အားေကာင်းသလဲ?

❖ အကုသုိလ်ေတ ွအဘယ့်ေ�ကာင့် အားေကာင်းသလဲ? ဟ ုအေ�ကာင်းရင်းကုိ သေဘာေပါက်၏။

ထိ� ေ�ကာင့် မိမိ၏သ��ာန၌် -

❖ “ကုသုိလေ်တွကုိသာ အားေကာင်းေအာင်”ြပ�လပ်ု�ပီး

❖ “အကုသုိလေ်တွကုိ အားနညး်ေအာင်” ြပ�လပ်ုဖိ�  အလနွအ်ေရး�ကီး၏။

ကုသုိလ်တရားေတကုိွ အားေကာင်းေအာင် ြပ�လပ်ု�ပီး အကုသုိလ်တရားေတကုိွ ဖယ်�ှား�ိင်ုရမည်။

အကုသုိလ်တရားေတကုိွ မဖယ်�ှား�ိင်ုေသးသမ� သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲ၌ ကျင်လည်ေနရဦးမည် ြဖစ်၏။
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🏵 တိက�ပည ပုဂ�ိ�လ၏် ေသာတာပတ� ိမဂ�ဝီထိ ပုံစံ🏵

န . ဒ . မ . ဥ . � ု. ေဂါ . (ေသာ)မဂ် . ဖုိလ် . ဖုိလ် . ဖုိလ် / ဘ

🏵 မ��ပည ပုဂ�ိ�လ၏် ေသာတာပတ� ိမဂ�ဝီထိ ပုံစံ🏵

န . ဒ . မ . ပ .  ဥ . � ု. ေဂါ . (ေသာ)မဂ် . ဖုိလ် . ဖုိလ် / ဘ

(အထက်မဂ�ဝီထိတိ�၌ “ေဂါ�တဘု”ေနရာဝယ် “ေဝါဒါန”်ေြပာင်း၍ ချ�ုံသာ။)

ကုသေလာ ဓေမ�ာ ကုသလဿ ဓမ�ဿ အာေသဝနပစ�ေယန ပစ�ေယာ – ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ခ��ာ

ပစ�ိမာန ံပစ�ိမာန ံကုသလာန ံခ��ာန ံအာေသဝနပစ�ေယန ပစ�ေယာ။ အ�ေုလာမံ ေဂါ�တဘုဿ...

အ�ေုလာမံ ေဝါဒါနဿ… ေဂါ�တဘု မဂ�ဿ… ေဝါဒါန ံမဂ�ဿ အာေသဝနပစ�ေယန ပစ�ေယာ။ (၁)

အကုသေလာ ဓေမ�ာ အကုသလဿ ဓမ�ဿ အာေသဝနပစ�ေယန ပစ�ေယာ – ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ

ခ��ာ ပစ�ိမာန ံပစ�ိမာန ံအကုသလာန ံခ��ာန ံအာေသဝနပစ�ေယန ပစ�ေယာ။ (၁)

အဗျာကေတာ ဓေမ�ာ အဗျာကတဿ ဓမ�ဿ အာေသဝနပစ�ေယန ပစ�ေယာ – ပုရိမာ ပုရိမာ

ကိရိယာဗျာကတာ ခ��ာ ပစ�ိမာန ံပစ�ိမာန ံကိရိယာဗျာကတာန ံခ��ာန ံအာေသဝနပစ�ေယန ပစ�ေယာ။ (၁)
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➢ “ေစတနာ”ဟသူည် ေစ့ေဆာ်ြခင်း၊ တိက်ုတနွး်ြခင်း၊ ြပ�ြပင်စီရင်ြခင်း သေဘာ�ိှေသာ “ေစတနာ

ေစတသိက်” ြဖစ်၏။

➢ ယင်းေစတနာေစတသိက်သည် စိတ် (၈၉) ပါးလံးု၌ ယှဥ်၍ ြဖစ်၏။

❖ “ကမ� (ကံ)” ဟသူည်ကား ြပ�လပ်ုြခင်းသေဘာ ြဖစ်၏။

❖ ကုိယ်၊ ��တ်၊ စိတ် ြဖင့် ြပ�လပ်ုြခင်းဟသူမ�သည် “ကံ”မည်သည်သာ ြဖစ်၏။ ထိ� ေ�ကာင့်

ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ ဟ၍ူ ကံသုံးပါးစကားသည် ြဖစ်ေပ�လာရ၏။

ထုိ “ကံသုံးပါး”တိ� ြဖင့် ြပ�လပ်ုြခင်းဟသူမ�၌ စိတ်၊ ေစတသိက် ဟေူသာ နာမ်တရားတိ�အား

ေစ့ေဆာ်တိက်ုတနွး်ေပးေသာ “ေစတနာ”ေစတသိက်ပါသည်သာ ြဖစ်၏။ “ေစတနာ”၏ ေစ့ေဆာ်

တိက်ုတနွး်မ�မပါဘဲ အကျ�ိးေပး�ိင်ုေလာက်ေအာင် ကံထေြမာက်သည့် မည်သည့် ကံတစ်ပါးကုိမ�

မြပ�လပ်ု�ိင်ု။

“ကံသုံးပါး”လံးုကုိ “ေစတနာ”ြဖင့်သာ ြပ��ကရ၏။ “ေစတနာ”သည် “ကံသုံးပါး”လံးုတိ�၌ အ�ကီးအမ�း

ြဖစ်၏။ “ကံသုံးပါး”ကုိြပ�တိင်ုး “ေစတနာ”ပါရသည်သာ ြဖစ်၏။ “ေစတနာ”မှလည်း “ကံသုံးပါး” �ပီးစီး

အထေြမာက်�ိင်ု၏။ ထုိသိ�  “ေစတနာ”သည် အမ�ကံဟသူမ�ကုိြပ�ေ�ကာင်း �ပီးစီးေစေ�ကာင်း

ြဖစ်ေသာေ�ကာင့် “ကံ”မည်၏။

“ေစတနာ”သည် အမ�ကံဟသူမ�ကုိ �ပီးစီးေအာင် လပ်ုေဆာင်ေသာ လက်သည် အစစ်ြဖစ်ေသာ

ေ�ကာင့် “ေစတနာ”သည်ပင် ကံြဖစ်၏။ ထိ� ေ�ကာင့် ြမတ်ဗုဒ�သည် “ေစတနာဟံ ဘိက�ေဝ ကမ�ံ ဝဒါမိ =

ရဟနး်တိ�  စိတ်စွမ်းအားထဲ၌ ေစ့ေဆာ် လ�ံေဆာ်မ�ကုိေပး�ိင်ုေသာ ေစတနာစွမ်းအားကုိ “ကံ”ဟ၍ူ ငါဘုရား

မိန ့ေ်တာ်မူ၏”ဟ ုေဟာ�ကားေတာ်မူ၏။

နေိဗ�ဓိကသုတ် (အံ၊ ၂၊ ၃၅၈) (ဆက� နပိါတ်)
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🏵 သတ� ဝါတိ�၏ အ�ှင်သခင် 🏵

သတ� ဝါတိ�သည် ေနစ့�်�ှင့်အမ� ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ ဟေူသာ အမ�ကံသုံးပါးတိ� ကုိ အဆက်

မြပတ် ြပ�လပ်ုေန�က၏။ ထုိသိ�  ြပ�လပ်ု�ကရာတင်ွ ေကာင်းေသာအမ�ကံ (ကုသုိလ်)တိ� ကုိ ြပ�လပ်ု�ကသည်

လည်း �ိှ�က၏။ မေကာင်းေသာအမ�ကံ (အကုသုိလ်) တိ� ကုိ ြပ�လပ်ု�ကသည်လည်း �ိှ�က၏။ ထုိသိ�

ြပ�လပ်ုအပ်ေသာ ေကာင်းေသာအမ�ကံ၊ မေကာင်းေသာအမ�ကံ အားေလ�ာ်စွာ သတ� ဝါတိ�သည်

ယခုပစ�က�ဘဝ၌၎င်း၊ ေနာင်တမလနွဘ်ဝ၌၎င်း ေကာင်းကျ�ိးချမ်းသာ၊ မေကာင်းကျ�ိး ဆင်းရဲတိ� ကုိ ခံစား

�ကရ၏။

ေကာင်းေသာအမ�ကံတိ� ကုိ ြပ�လပ်ု�ကလ�င် ေကာင်းေသာချမ်းသာဘုံဘဝများသိ� ေရာက်၍

ချမ်းသာ သုခကုိ ခံစား�ကရ၏။ မေကာင်းေသာအမ�ကံတိ� ကုိ ြပ�လပ်ု�ကလ�င်ကား မေကာင်းေသာ

ဆင်းရဲေသာ ဘုံဘဝများသိ� ေရာက်၍ ဆင်းရဲဒကု�ကုိ ခံစား�ကရ၏။

ထိ� ေ�ကာင့် သတ� ဝါတိ�သည် မိမိတိ� ြပ�လပ်ု�ကသည့် အမ�ကံသာ အားကုိးရာ မီှခုိရာ�ိှ�က၏။

မိတ်ေဆွ ြဖစ်�က၏။ မိဘ ြဖစ်�က၏။ အ�ှင်သခင် ြဖစ်�က၏။ ထုိကံတိ�၏ ေကာင်းေမွ၊ ဆုိးေမွတိ� ကုိ

ခံယူ�ကရကုန၏်။

ကမ�ံ သေတ�  ဝိဘဧတိ = “ကံ”သည် သတ� ဝါတိ� ကုိ အမျ�ိးမျ�ိးြဖစ်ေအာင် ခဲွြခား၏ - ဟ၍ူ

စူဠကမ�ဝိဘဂ်သုတ် (မ၊ ၃၊ ၂၄၄) ၌ မိန ့ေ်တာ်မူေသာေ�ကာင့် (၃၂)ဘုံအတင်ွး၌ သတ� ဝါတိ�  အမျ�ိးမျ�ိး

အဖုံဖုံြဖစ်ေအာင် ဖနတီ်းသူမှာ “ကံ”သာြဖစ်၏။ “ေစတနာ”သာြဖစ်၏။

(၁) ကုသုိလ်၊ အကုသုိလ်တိ�၌ ယှ�်ေသာ “ေစတနာ”သည် ကမ� (ကံ)၊

(၂) ကုိယ်၊ ��တ်၊ စိတ် အမူအရာကုိ ြပ�ြပင်စီရင်အပ်ေသာ စိတ်၏ လံ� လပေယာဂ ေ�ကာင့်�ကဗျာပါရ

စုိက်ထုတ်မ�သေဘာသည် ေစတနာ (ကံ)။

ထုိ “ကံ” ေစတနာသတ� ိ အေ�ကာင်းတိ�သည် အကျ�ိးဝိပါက်နာမ်ခ��ာတိ�အား၎င်း၊ ယှ�်ဖက်

သမ�ယုတ်တရား၊ သမု�ာန�ု်ပ်တိ�အား၎င်း ေကျးဇူးြပ�ြခင်းကုိ “ကမ�ပစ�ယသတ� ိ”ဟ ုေခ�၏။
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ထုိ ေစတနာကံသည် “နာနာက�ဏိကကံ” ၊ “သဟဇာတကံ” ဟ၍ူ �ှစ်မျ�ိး�ိှ၏။

“နာနာက�ဏိကကံ”ဟသူည်…

➢ ေ�ှးေ�ှးအတိတ်က ြပ�ခ့ဲဖူးေသာ ကုသုိလ်စိတ် (၂၁)၊ အကုသုိလ်စိတ် (၁၂) တိ�၌ ပါေသာ

ေစတနာ (၃၃)ပါး ြဖစ်၏။ (အတိတ်မှ ပစ��ပ�နသိ်�  ေကျးဇူးြပ�မ�ကံ)

နာနာက�ဏိက = နာနာ + ခဏ။

နာနာ = ကဲွြပားေနမ�၊

ခဏ = အချနိက်ာလ။

“ေစတနာကံ” ြပ�ရာအချနိက်ာလသည် တြခား၊ အကျ�ိးေပးရာ အချနိက်ာလသည် တြခား

ြဖစ်၏။ မတူညေီသာ အချနိက်ာလ၌ြဖစ်ေသာအကျ�ိးကုိ ြပ�လပ်ုတတ်ေသာ “ေစတနာကံ”သည်

“နာနာက�ဏိကကံ” ြဖစ်၏။ “ေစတနာကံ”၏ ြဖစ်ရာအချနိက်ာလသည် ေ�ှ�၌ြဖစ်�ပီး၊ ယင်း၏

အကျ�ိးပစ�ယုပ�နြ်ဖစ်ရာ အချနိက်ာလသည် ေနာက်မှြဖစ်၏ဟ ုဆုိလိသုည်။

ဤ “ေစတနာကံ”သည် မျ�ိးေစ့�ှင့်တ၏ူ။

မျ�ိးေစ့သည် ေြမ၊ ေရ စေသာ အေ�ကာင်းအေထာက်အပ့ံရလ�င် �ကီးကျယ်ေသာ သစ်ပင်�ကီးကုိ

ြဖစ်ေစ�ိင်ု၏။ ထိ� အတ ူ“နာနာက�ဏက ကံေစတနာ”သည် ဂတိ၊ ကာလ၊ ဥပဓိ၊ ပေယာဂဟေူသာ

အေ�ကာင်းအေထာက်အပ့ံကုိရလ�င် �ကီးကျယ်ေသာ အကျ�ိးဝိပါက် နာမ်ခ��ာ�ှင့် ကမ�ဇ�ုပ်များကုိ

ြဖစ်ေစလျက် ခ��ာအစ�်ကုိ ြဖစ်ေပ�ေစ�ိင်ု၏။

❖ “ေစတနာကံ”သည် “မျ�ိးေစ့”�ှင့်တ၍ူ

❖ “အကျ�ိးဝိပါက် (ပစ�ယုပ�နတ်ရား)”သည် “သစ်ပင်”�ှင့် တ၏ူ။
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➢ အတြူဖစ်ဖက် “စိတ်၊ ေစတသိက်တရားများ” �ှင့် “စိတ� ဇ�ုပ်၊ ပဋိသေ�� ကမ�ဇ�ုပ်”တိ�အား

ေစ့ေဆာ် စီရင်မ�သတ� ိြဖင့် ေကျးဇူးြပ�ေသာ စိတ် (၈၉)ပါး၌ြဖစ်ေသာ “ေစတနာ”ြဖစ်၏။

(ပစ��ပ�နအ်ချင်းချင်း ေကျးဇူးြပ�မ�ကံ)

➢ အတတူကွြဖစ်�ပီး ယှ�်ဘက်တရားများကုိ စွမ်းအားေပးေသာ ေစတနာမျ�ိး ြဖစ်၏။

အြခားသုတ်ေတ၌ွ “ကံ”အေ�ကာင်းေဟာမ�မှနသ်မ�သည်၎င်း၊ “ကံေကာင်းတယ်၊ ကံေကာင်းဘူး၊

ကံအတိင်ုးပဲ”ဟ ုလအူများေြပာဆုိ�ကမ�သည်၎င်း “နာနာက�ဏိကကံ”ကုိ ရည်��နး်၏။

“သဟဇာတကံ”သည် အဘိဓမ�ာ၌သာ ေဟာ၏။

❖ “သဟဇာတ ေစတနာ”သည် အကျ�ိးပစ�ယုပ�နတ်ရားတိ� �ှင့် တ�ပိ�င်နက်ေသာ အချနိက်ာလ၌

အတြူဖစ်၏။

❖ “နာနာက�ဏိက ေစတနာ”သည်ကား ေ�ှးဦးစွာြဖစ်�ပီးေနာက် အြခားေသာအချနိက်ာလ၌သာ

ပစ�ယုပ�နတ်ရားတိ�အား ေကျးဇူးြပ�၏။

“ေစတနာကံ”တစ်ခုတည်းကပင် အမ�ကိစ��ှစ်ခုကုိ �ပီးေစ�ိင်ု၏။

ဆီမီးသည် တစ်�ကိမ်မ�ထွနး်လိက်ုလ�င် အေမှာင်ကုိလည်းခွင်း၊ အလင်းကုိလည်းေဆာင်

�ှစ်ကိစ�ကုိ တစ်�ပိ�င်နက်�ပီးေစသက့ဲသိ� ၊ ထိ� အတပူင် ကုသုိလ်၊ အကုသုိလ် ေစတနာကံသည် မိမိ�ှင့်အတူ

ြဖစ်ဖက်တရားတိ�အား “သဟဇာတကမ�သတ� ိ”ြဖင့် ေကျးဇူးြပ�ေပးသည့်အြပင် ေနာင်ြဖစ်ေပ�မည့်

“အကျ�ိးဝိပါက်တရား”တိ�အားလည်း “နာနာက�ဏိကကမ�သတ� ိ”ြဖင့် ေကျးဇူးြပ��ိင်ုေသာ သတ� ိထူးကုိ

ချနရ်စ်ခ့ဲ�ပီး ချ�ပ်ေပျာက်သွား၏။
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ကုသုိလ်၊ အကုသုိလ်ေစတနာသည် အြခားေသာ နာမ်တရားများက့ဲသိ� ပင် ြဖစ်�ပီးေနာက်

ချက်ချင်းေပျာက်သွား၏။ ထုိသိ�  ချ�ပ်ေပျာက်သွား�ပီးေသာ ေစတနာသည် အချနိကွ်ာြခား၍၎င်း၊

ဘဝများစွာ ကွာြခား၍၎င်း “အကျ�ိးဝိပါက်”များကုိ ြဖစ်ေစ၏။

ေလာကူပမာအားြဖင့် -

(က) အေြမ�ာ်အြမင်�ိှေသာ မိဘတိ�သည် မိမိတိ�သားသမီးများကုိ �နုယ်ငယ်ရွယ်စ�်အချနိမှ်ာ ကျနး်မာ

ေစေ�ကာင်း အစားေကာင်း၊ ေဆးေကာင်းများကုိ ေက�းေမွး�က၏။ ထုိအစာ�ှင့်

ေဆးတိ�ေ�ကာင့်ြဖစ်ေသာ �ုပ်တိ�သည် ကာလ�ကာလ�င် စဲွ�မဲတည်�ိှေတာသ့ည် မဟတ်ု၊

ထုိသားသမီးငယ်တိ�

ေထရ၀ါဒ ကမ��ာနး်လမ်းစ�်  - ၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၇-) ရက်

အဂ�မဟာကမ��ာနာစရိယ ေမတ� ာန��ဆရာေတာ် ဦးေဃာသိတာဘိ၀ံသ (USA)

https://winmetta.org
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