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ဣေျႏၵ (၅)ပါး 
မိမိဆုိင္ရာကိစၥ၌ အလြန္အစိုးရေသာ၊ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 

တရားမ်ားကိ ုမိမိအလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ တရားမ်ားကု ိဣေျႏၵ ဟုေခၚ၏။ 
ဤအရာ၌ စိတ္ကုိ အစိုးရမႈသည ္လုိရင္း ျဖစ္၏။ 

၁။ သဒၶိေျႏၵ = သဒၶါ 
(က) ပကတိသဒၶါ (ခ) ဘာဝနာသဒၶါ 
တနည္း (က) မိ႐ုိးဖလာယုံၾကည္မႈ (ခ) ကုိယ္ပုိင္ညာဏ္ျဖင့္ယုံၾကည္မႈ 
၂။ ဝီရိယိေျႏၵ = ဝီရိယ 
(က) ပကတိဝီရိယ (ခ) ဘာဝနာဝီရိယ 
တနည္း (က) ပင္ကုိဝီရိယ (ညာဏ္မပါေသာ ဝီရိယ) 
    (ခ) ညာဏ္ဝီရိယ (ညာဏ္ပါေသာ ဝီရိယ) 
တနည္း (က) ကာယိကဝီရိယ(ကုိယ္၌ရွိေသာ ရဲတင္းမႈ) 
နိသဇၨိဓုတင္၊ ႐ုကၡမူလဓုတင္၊ အေဗၻာကာသဓုတင္ စသည္မ်ားႏွင့ ္ဘာဝနာ 
အလုပ္၌ ကုိယ့္ခႏၶာကုိယ္ကုိ သတ္မွတ္ေသာေနရာသို႔ ရဲတင္းစြာ ဘယ္ေရြ ႔ ျခင္း၊ 
သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း ေနရာခ်ထားေပးျခင္းမ်ားသည ္ကာယိကဝီရိယ၊ 

ဘာဝနာလုပ္ငန္းမွာ ခႏၶာကုိယ္ကုိ တင္းတင္းရင္းရင္း လုပ္ႏိုင္ျခင္းကို 
ဆိုလို၏။ 

(ခ) ေစတသိကဝီရိယ = စိတ္၌ရွိေသာ ရဲတင္းမႈ။ 
စိတ္ေလးကုိ သူသြားေနက်လမ္းမဟုတ္ဘဲ အသြားခိုင္းျခင္း 

သတိသည္ ေနာက္မွေန၍ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ေပးျခင္း၊အာ႐ုံႏွင့္အသိ ကပ္သြား 
ေအာင ္ဖိအားေပးျခင္း၊ မွတ္အားေတြတက္,ထက္သထက္ေအာင္ တြန္းအား 
ေပးျခင္းမ်ားေၾကာင့ ္ကုိယ္ေတြ႔ႀကဳံ အၿမဲယုံရဲလာေသာစိတ္သည္ 
ေစတသိကဝီရိယ။ 

စိတ္ကုိ အာ႐ုံမ ွလြတ္မသြားရေအာင ္ေၾကာင့္ၾကစိုက္ေပးျခင္းကို ဆိုလို၏။ 
ကာယိကဝီရိယအားေကာင္းလာလွ်င္ ေစတသိကဝီရိယ အားေကာင္းလာ၏။ 
ေစတသိကဝီရိယအားေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ကာယိကဝီရိယလည္း ပုိေကာင္း၏။ 
ဤအတြဲကို ယုံၾကည္ခ်က္သဒၶါက လက္တြဲေပး၏၊ယုံၾကည္မွ ရဲပြဲဝင္၏။ 

ကာယိကဝီရိယပုိင္လွ်င္ အအိပ္အေနနည္းပါး၊ ႏိုးၾကားတက္ၾကြျခင္းမ်ား 
အားေကာင္းလာေစ၏။ 

ေစတသိကဝီရိယပိုင္လွ်င္ ဘာဝနာႏွလုံးသြင္း တင္းေစ ျပင္းထန္ေစ၏။  
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ကာယိကဝီရိယ၊ေစတသိကဝီရိယ အားနည္း၍ ပ်က္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ေစလွ်င္ မဂၢင္ 
လမ္းစဥ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိခြင့္ရမည္မဟုတ္၊ သမာဓိပညာတို႔လည္း ျဖစ္လာ 
မည္မဟုတ္။ 
၃။ သတိေျႏၵ = သတ ိ
(က) ဉာဏ္ပါေသာသတ ိ= အားေကာင္း၏။ 
(ခ) ဉာဏ္မပါေသာသတ ိ= အားနည္း၏။ 
ပကတိသတိမဟုတ ္ဘာဝနာသတိကို ဆိုလို၏။ 
သတိအကူျဖင့္ စိတ္တန္ခိုး စိတ္သတၱိမ်ား ႀကီးထြားလာခဲ့၏။ စိတ္တန္ခိုးသတၱိ 
ျဖင့္ပင္ သတိကုိ တဖန္ပိုင ္အႏိုင္ရ၏။ 
၄။ သမာဓိေျႏၵ = ဧကဂၢတာ 
(က) ခဏိကသမာဓိ (ခ) ဥပစာရသမာဓိ (ဂ) အပ ၸနာသမာဓိ 
စိတ္က သမာဓိကို အစိုးရသည္မွာ 
ထားေသာေနရာသို႔ သတိဝီရိယအကူအညီျဖင့္ ေနရာခ်ထားရန္မလိုဘဲ 
သူ႔အလိုလို ေနရာက်ေနျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ 
သတိဝီရိယတို႔၏ အကူအညီေၾကာင့္ ထိုစိတ္သည္ တည္ၾကည္လာျခင္းျဖစ္၏။ 
ပကတိသမာဓိကို မယူရ၊ ဘာဝနာသမာဓိကိုသာ ယူရ၏။ 
၅။ ပညိေျႏၵ = ပညာ 
(က) သုတမယပညာ (ခ) စိႏၲာမယပညာ (ဂ) ဘာဝနာမယပညာ 
(က) စာသိ (ခ) နာသိ (ဂ) ငါသိ 

စိတ္က ပညာကုိ အစိုးရသည္မွာ 
အခိုက္တည္မွ အၿမဲတည္သည္အထိ စိတ္အရည္အေသြးျပည့ ္ျဖစ္ေျမာက္ 
လာေသာ စိတ္သည္ ခြဲျခားသိ အျဖစ္ျဖင့္လည္း ပညာကို အစိုးရ၏။ 

အာ႐ုံကို သိရာ၌ တသိတည္းသိ သိျခင္းတို႔ျဖင့္လည္း အဝိဇၨာကို အစိုးရ၏။ 
အဘိညာသိဒၶိ၊ပရိညာသိဒၶိျဖင့္လည္း ပညာကို အစိုးရ၏။ 

ဣေျႏၵအစြမ္းမ်ား 
v သဒၶါ အစြမ္း ဘယ္ကမ္းဆိုက္သလဲ?

၁။ ဗုဒၶစြမ္းရည္၌ ယုံၾကည္ၿမဲၿမံျခင္း 
၂။ ဓမၼစြမ္းရည္၌ ယုံၾကည္ၿမဲၿမံျခင္း 
၃။ သံဃာစြမ္းရည္၌ ယုံၾကည္ၿမဲၿမံျခင္း 
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၄။ အရိယကႏၲ ငါးပါးသီလ၌ လုံးဝၿမဲျခင္း 
ဤေလးပါးေသာ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္၏ စြမ္းရည္၌ အထူးတည္၏။ 

v စိတ္ကို စိုးမိုးေသာဝီရိယသည္ ဘယ္မွာလဲ?
သမၼပၸဓာန္ေလးမ်ိဳးထဲ စိတ္တိုးရဲေနလွ်င္ ဝီရိယဟု ဆိုထိုက္၏။
v သတိအစိုးရစိတ္သည္ ဘယ္မွာလဲ?
သတိပ႒ာန္ေလးမ်ိဳးထဲ စိတ္စြဲေနလွ်င ္သတိအစိုးရစိတ္ျဖစ္၏။
v ဆိတ္ၿငိမ္ပိုင္ ေနရာသည ္ဘယ္မွာလဲ?
စ်ာန္ေလးပါးကို ရၿပီးေသာစိတ္၏ ေနရာသည ္စိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ရာပင္ ျဖစ္၏။
v စိတ္ပညာသည္ ဘယ္မွာလဲ?
သစၥာေလးပါးတို႔၌ ကိုယ္ပိုင္စိတ္ျဖင့္ သိသြားလွ်င ္စိတ္ပညာအရာဆိုက္၏။

(ေနတၱိ၊၁၈) 
ဗိုလ္ (၅)ပါး 

ဆန္႔က်င္ဘက္တရားကို အားတိုက္ဖိစီးတတ္ေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေသာရန္သူတို႔ႏွင့္ ေတြ ႔ႀကဳံလွ်င္ မတုန္လွဳပ္ဘဲ အေျခၿမဲ 
ေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ 
၁။ သဒၶါဗိုလ္။ ၂။ ဝီရိယဗိုလ္ ၃။ သတိဗိုလ္ ၄။ သမာဓိဗိုလ ္၅။ ပညာဗိုလ္ 
သကၠာယဒိ႒ကိို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ရန္ အားႀကီး (၅)ပါး ဟုလည္းေခၚရ၏။ 

ဗိုလ္၏ဆန္႔က်င္ဘက ္အကုသိုလ ္(၅)မ် ိဳး

၁။ တဏွာ 
၂။ ေကာသဇၨ = ပ်င္းရိမႈ 
၃။ မု႒ႆစၥ = သတိလြတ္မႈ 
၄။ ဝိေကၡပ = ပ် ့ံလြင့္မႈ 
၅။ သေမၼာဟ = အလြန္ေတြေဝမႈ။ 

သဒၶါဗိုလ္အားေကာင္းလွ်င ္တဏွာမ ွထြက္ေျမာက္ႏိုင္၏။ 
ပစၥည္းေလးပါး ဂုဏ္အသေရတို႔ကိ ုငဲ့ကြက္ျခင္း ကင္း၏။ 
အျခားဗိုလ္ေလးပါးတို႔ အားနည္းေနေသာေၾကာင့ ္သႏၲဳ႒မီွ အထက္သို႔ 
မတက္ႏိုင္။ 
သဒၶါဗိုလ္၊ဝီရိယဗိုလ္တို႔အားေကာင္းလွ်င ္တဏွာ၊ ေကာသဇၨတို႔မ ွ

ထြကႏ္ိုင္ၾက၏။ 
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သေႏၲာသတရားႏွင့ ္အသက္ထက္ဆုံး ေတာေတာင္၌ေန၍ ဓုတင္မ်ားကိ ု
စြဲၿမဲစြာ က်င့္ႏိုင္၏။ အျခားဗိုလ္သုံးပါးတို႔ အားနည္းေနသည္အ့တြက္ သမထ၊ 
ဝိပႆနာ အလုပ္မ်ားကိ ုမလုပ္ႏိုင္။ 
သဒၶါဗိုလ္၊ ဝီရိယဗိုလ္၊ သတိဗိုလ္တို႔အားေကာင္းလွ်င္ ကာယဂတာသတိ၊ 

အာနာပါနႆတိ၊ အ႐ုိးစုကမၼ႒ာန္းအလုပ္မ်ားကု ိလုပ္ႏိုင္၏။ အျခားဗိုလ္ 
ႏွစ္ပါးတို႔အားနည္းေနသည့္အတြက္ စ်ာန္သမာပတ္ရေအာင ္မလုပ္ႏိုင္။ 
 
သဒၶါ၊ ဝီရိယ၊သတိ၊သမာဓိဗိုလ္ေလးပါးတို႔ အားေကာင္းလွ်င ္

စ်ာန္သမာပတရ္ေအာင ္လုပ္ႏိုင္၏။ ပညာဗိုလ္အားနည္းေနသည့္အတြက္ 
ဝိပႆနာ မလုပ္ႏိငု္။ 
ပညာဗိုလ္သာ အားေကာင္းလွ်င ္က်မ္းဂန္တတ္၏။ ပရမတ္ညာဏ္ပညာ 

ႀကီး၏။အျခားဗိုလ္မ်ားအားနည္းေနသည့္အတြက ္ဆန္႔က်င္ဘက္ အကုသိုလ္ 
(၅) မ်ိဳးတို႔မ ွမလြတ္ေျမာက္ႏိုင္။ 
 

ဣဒၶိပါဒ္ျဖစ္ေသာဗိုလ္(၂)ပါး 
ဗိုလ္(၅)ပါးတို႔တြင္ ဝီရိယ၊ပညာဗိုလ ္(၂)ပါးတို႔သည္ ဣဒၶိပါဒ္ျဖစ္ၾက၏။ 
ထို႔ေၾကာင့ ္ထိုဗိုလ္(၂)ပါးတို႔ ညီညာခိုင္ခံ့လွ်င ္အျခားဗိုလ(္၃)ပါးတို႔ အတြက္ 
ဝိပႆနာဘာဝနာ၌ တိုးတက္ေအာင္ျမင္၏။ 

 
 

 


