
 ဘဝတွက်တာ အဘဓိမ္မာ 

အပိငု်း (၂) 
 

ပညတ်၊ ပရမတ် တရားများနငှ့ ်

နာမ်တရားကိုလေ့ောသံုးသပ်ခြငး် (၁) 

 

ဆရာလေးလေါက်တာယဇုနဉာဏီ 

၂ဝ၂ဝ ခပည့်နှစ်၊ ေီဇင်ဘာေ (၁၉) ရက်၊ စလနလန့ 



 
   

လဆွးလနွးမည့်အလကကာင်းအရာများ 

ပိဋကတ် (၃) ပု ံမိတ်ဆက် 

အဘိဓမ္မာကို ခြုံငုသံုံးသပ်ခြင်း 

• အဘိဓမ္မာ၏ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုြျက်  

• အဘိဓမ္မာ (၇) ကျမ်း 

• အဘိဓမ္မတ္ထသ္ဂဟကျမ်း မိတ်ဆက် 

စိတ်နှင့ ်ရုပ်ကို လေ့ော သုံးသပခ်ြင်း 

ကံတရား၏ အစီအမံ 

ပဋစိ္စသမုပ္ပါဒ်နှင့် ဘဝသံသရာ 

ပဋ္ဌာနနငှ့် လန့စဉ်ဘဝ 

  



 
 

ပညတ်နှင့် ပရမတ် (အဘိဓမ္မတ္ထ တရား ၂ပါး)  

၁) ပညတ် (ပညတ္တိ ဓမ္မ) paññatti - concept  

  သမ္မုတိ သစ္စာ - sammuti sacca (conventional truth or conceptual truth) 

• လောကေူသားများလခပာဆို လြါ်လဝါ်သုံးစဲွ အမည်နာမ၊ အရာဝတ္ထုများ။ 

၂) ပရမတ် (ပရမတ္ထ ဓမ္မ) paramattha sacca (ultimate truth or absolute truth) 

 ပရမ - မှန်ကန်တည့်မတ်၍ ခမတ်လသာ + အတ္ထ - အနက်သလဘာ 

• ပင်ကိုယ်သလဘာမှ မလဖာကခ်ပန် မလခပာင်းေဲလသာလ ကာင့် မှန်ကန်တည့်မတ်၍ 

ခမတ်လသာ အနက်သလဘာရှိလသာ တရားများ။ အနှစ်ြျုပ ်ပဓာနတရားများ။ 



 
 

၁) ပညတ် (ပညတ္တိ ဓမ္မ) concept 

  သမ္မုတိ သစ္စာ - sammuti sacca (conventional truth or conceptual truth) 

• ေူမျ ိုးတစ်စ၊ု ယဉ်လကျးမှုတစ်ရပက် မှန်ကန်သည်ဟု အသိအမှတ်ခပုထား      

(general consensus) ခဖင့် ေက်ြံထား၊ လြါ်လဝါ်သမုတ်ထား (သမ္မုတိ)  

• သလကဂတ ဝစနံ- ေူတို့၏သလကဂတခဖင့် အမှတ်အသားခပုထားလသာ 

စကားေုးံမှန်သမျှ  

သစ္စံ - မှန်ကန်။ လောကသမ္မုတိ ကာရဏံ - လောကေူလတွက အသိအမှတ်ခပုထားေို့ 

 အမည်နာမ - နာမ ပညတ် (name concept) နှင့်  

    သက်ရှိ သက်မဲ့ အရာဝတ္ထုများ - အတ္ထ ပညတ် (thing concept) 

• ေူ နတ် ခြဟ္မာ၊ လယာက်ကျား၊ မိန်းမ စလသာ သက်ရှိသတ္တဝါများ၊ သစပ်င် လတာ 

လတာင် လရ လခမစလသာ သက်မဲ့အရာဝတ္ထုများ။ 



တစ်ဖက်သားကို သိလအာင်လခပာခပအပ်လသာ စကားလဝါဟာရ နှင့် အမူအရာတိုခ့ဖင့် 

သိရလသာ အရာဝတ္ထု၊ အလ ကာင်းအရာ 

 လန့စဉ်သုးံ စကားေုံး၊အမည်နာမ၊ လဝါဟာရ၊ဘာသာစကားများနှင့် လြါ်လဝါ်လခပာဆို  

အသွင်အခပင်၊ ပုံပန်းသဏ္ဍာန် လခပာင်းေဲ၊ လဖာက်ခပန်၊ ပျက်စီးပါက အမည်လခပာင်းေဲ 

တတလ်သာ သလဘာ သဘာဝ 

 လဆာင်ရန် လရှာငရ်န်တရားများ၊ ကျင့်ဝတ် တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ သီေစသည့်္ ုဏ၊် 

ဘဝတိုးတက်ကကီးပွါး လအာင်ခမငလ်ရး၊ လေးစားေိုက်နာရမည့်အဆင့် 

အတွက်အလရးပါ  

 ပညတ်မရှေိျှင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆက်သွယ ်လခပာဆိရုန်မခဖစ်နိုင ်

အမည် ပညတ်တင်လဟာပပီးမ ှသဘာဝ တရားကို ဆိုက်ထိလအာင်သိနိုင ် 



ပရမတ် 

 ပရမတ် (ပရမတ္ထ ဓမ္မ) ၏ ေက္ခဏာ (ultimate reality) 

• မှားယွင်းမှုမရှလိသာ၊ ထာဝရ မှန်ကန်လသာ၊ အဟုတ် အမှန်ရှိလသာ သဘာဝတရား 

• အသွင်အခပင်၊ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်မည်သို့ပင် မတူကွဲခပား၊ ြွဲခြားလစကာမူ 

မလခပာငး်ေဲတတ် လသာ အနှစ်သာရ သဘာဝရှလိသာတရား 

 ဥပမာ - စားပွဲ၊ ကုေားထိငု၊် ကွန်ပျူတာစသည့် ခပင်ပအရာဝတ္ထုများ၌ေည်းလကာင်း၊  

ဆံပင၊် သွား၊ အရိုး၊အသားအစရိှလသာ ြန္ဓာကိုယ်၌ရိှလသာ ရပု်တရားတို၏့ 

အရည်အလသွး။  

• မာ၊ လပျာ့၊ လေး၊ လပါ့ - လခမဓာတ်  (ပထဝီ ဓာတု)   

• ဖွဲ့စည်း၊ ယိုစီး  - လရဓာတ်  (အာလပါ ဓာတု) 

• ပူ၊လအး  - မီးဓာတ်  (လတလော ဓာတု)   

• တွန်းကန်   - လေဓာတ်  (ဝါလယာ ဓာတု) 



ပရမတ် (ပရမတ္ထ တရား ၄ ပါး) 

၁) စိတ်   (စတိ္တ)  - အာရုကံိုသိတတ် ကကံစည်တတ် ရယူတတ်လသာတရား။ 

၂) လစတသိက် (လစတသိက) -  စတိ်ကိုမှီ၍ စတိ်နှင့်အတူခဖစ်လသာတရား။ 

၃) ရုပ်   (ရူပ)  - ဆန့်ကျငဖ်က်အလ ကာငး်များလ ကာင့် လခပာင်းေဲတတ်၊  

            ပျက်စီးတတ်၊ လဖာက်ခပန်တတ်လသာတရား 

၄) နိြ္ဗာန် (နိြ္ဗာန) - တဏှာ မှေွတ်လခမာက်လသာ၊ တဏှာကင်းလသာတရား၊ 

      တဏှာဦးလဆာင်သည့် အလ ကာင်းတရားများ။  

              စလုပါင်းဖန်တီးအပ်လသာ ရပု၊်နာမ၊် သြဂတ တို့မှ  

        ေွတ်လခမာက်လသာတရား။  



ပရမတ္ထ တရား ၄ ပါး 

စဉ ် ပရမတ္ထတရား ရပု်၊ နာမ်  သြဂတ၊ အသြဂတ 

၁ စတိ် 
 
နာမ် (အာရုံသို့ညွှတ်တတ)် သြဂတ 

(အလ ကာင်းတရားများက 

ခပုခပင ်စမီံတတ်) 

၂ လစတသိက် 

၃ ရုပ ် ရပု် (လဖာက်ခပန် 
ပျက်စီးတတ်) 

၄ နိြ္ဗာန် 

• နာမ ရူပ နိလရာဓ 

• နာမ်တရား၊ 

ရပု်တရားတို့၏ 

    ြျုပပ်ငိမ်းရာ 

အသြဂတ 

(အလ ကာင်းတရားများ၏ 

ခပုခပင ်စမီံခြင်းကင်းရာ) 



နာမ်တရားတို့ကိ ုဆင်ခြင်ရန် ေက္ခဏာစသည့ ်အြျက ်၄ ပါး 

ေက္ခဏ 
characteristic, 
mark, sign 

ပရမတ်တရားတို့၏ အမှတ်အသား (မှတ်သားလ ကာင်းခဖစ၍်) 
(က) သာမည ေက္ခဏာ- အများနငှ့်ဆက်ဆံလသာ  
သာမန် အမှတ်အသား၊ အနိစ္စ၊ဒုက္ခ၊ အနတ္တ သလဘာများ 
(ြ) သဘာဝ ေက္ခဏာ - မိမိတစ်ပါးတည်း၏ အမှတ်အသား 
ဥပမာ - စတိ် (အာရုကံိုသိခြင်း၊ နိြ္ဗာန် - တဏှာစသည် 
ြျုပ်ပငိမ်းခြငး်) 

ရသ 
function 

(က) ပရမတ်တရားတို့၏ ခပုဖွယ်ကိစ္စ (ကိစ္စ ရသ) 
(ြ)အလ ကာင်းစုံည၍ီ ခဖစပ်ုံ (သမ္ပတ္တိ ရသ) 

ပစ္စုပဋ္ဌာန် 
manifestation 

(က) အကျ ိုးတရား (ခပုဖွယ ်ကိစ္စလ ကာင့်ရထိုက်လသာ အကျ ိုး) 
(ြ) ဆငခ်ြင်လသာအြါ လယာ္ီတို့၏ ဉာဏ်၌ ထင်ောပုံ အခြင်းအရာ 

ပဒဋ္ဌာန် 
proximate or 
near cause 

နီးကပ်လသာ အလ ကာင်း၊ အနီးဆုံး အလ ကာင်း  

ဥပမာ - လမတ္တာ နငှ့် တဏှာ၊ ကရုဏာ နငှ့် လဒါသ 



စိတ်ကိ ုဆင်ခြင်ရန် ေက္ခဏာစသည့ ်အြျက ်၄ ပါး 

ေက္ခဏ 
characteristic, 
mark, sign 

အာရုကံို သိခြင်း သလဘာေက္ခဏာ (အာရမ္မဏ ဝိောနန ေက္ခဏာ) 
သညာ နငှ့် ပညာတို့၏ သိပုံနှင့မ်တူ  

ရသ 
function 

စတိ်၏ ဦးလဆာင် လရှ့သွားခဖစခ်ြငး် ကိစ္စ (ပုြ္ဗ္ဂမ ရသ) 
အာရုကံိုသိရာ ယူရာ၌ စတိ်က ပဓာနကျသည်ကိုဆိုေို 

ပစ္စုပဋ္ဌာန် 
manifestation 

အစဉ်အဆက်မခပတ်ရလအာင် လရှ့ စိတ်နှင့် လနာက်စိတ်တို့ကို 
ဆက်စပ်လပးလသာ၊ ဖွဲ့စပ်တတ်လသာတရား (သန္ဓာန) ဟု  
လယာ္ီတ့ုိ၏ ဉာဏ်၌ ထင်ော 

ပဒဋ္ဌာန် 
proximate or 
near cause 

စတိ်နှင့်အတူခဖစ်ဖက် လစတသိက် နှင့် ရပု်တရား သည် စတိ်၏  

နီးလသာအလ ကာင်း 



 
ဘုရားရှင်တို့၏ မိန့်မှာြျက ်( သဝါဒ ပါတိလမာက)် 

၁) မလကာင်းမှု မှန်သမျှကို မခပုေုပ်ရာ။ 

သြ္ဗ ပါပဿ အကရဏံ။ သြ္ဗ - အေုံးစုံလသာ၊ ပါပဿ- မလကာင်းမှုကိ၊ု အကရဏံ- 

မခပုရာ။ ၂) လကာင်းမှု မှန်သမျှကို ခပုေုပရ်ာ၏။  

ကုသေဿ ဥပသမ္ပဒါ။ ကုသေဿ - ကုသိုေ်တို့ကိ၊ု ဥပသမ္ပဒါ - ခပည့်စံုလစရာ၏။ 

၃) မိမိစိတ်ကို ခဖူစင်လစရာ၏။ 

သစိတ္တ ပရိလယာဒပနံ။ သစိတ္တ - မိမိစိတ်ကို၊ ပရိလယာဒပနံ - ခဖူစင်လစရာ၏။ 

၄) ဤသည်ကား ဘုရားရငှ်တို့၏ မိန့်မှာြျက်ပင်တည်း။ 

ဧတံ ြုဒ္ဓါန သာသနံ။ ဧတံ - ဤသည်ကား၊ ြုဒ္ဓါန ံ- ဘုရားရငှ်တို့၏၊ သာသနံ - 

အဆုံးအမပင်တည်း။ [ကျမ်းကိုး - ဓမ္မပဒ ္ါထာ - ၁၈၃] 



 
စိတ်ကို ြွဲခြမ်းစိတ်ခဖာခပခြင်း 

 စတိ်ကို ခဖစရ်ာဘံု၊ သဘာဝ (ောတ်)၊ လဝဒနာ စသည့ ်နည်းအမျ ိုးမျ ိုးခဖင့် 

ြွဲခြားနိုငသ်ည်။  

 စတိ်သည် အာရုံကိုသိတတ်၊ ယူတတ်လသာ သလဘာတစမ်ျ ိုးတည်းသာရှိလသာ်ေည်း 

လစတသိက်များ၏ ခြယ်ေှယ်ပု ံအမျ ိုးမျ ိုးလ ကာင့် စတိ်အမျ ိုးမျ ိုးကွဲခပားသွား 

 

 

စဉ ် ခမန်မာ ပါဠိ သဘာဝ 

၁ ကုသိုေ် ကုသေ အခပစက်င်း၍ လကာင်းကျ ိုးကိုလပး 

၂ အကုသိုေ် အကုသေ အခပစရ်ှ၍ိ မလကာင်းကျ ိုးကိုလပး 

၃ 
ကုသေဝိပါက် ကုသေဝိပါက ကုသိုေ်၏ အကျ ိုး (လကာင်းကျ ိုး) 

အကုသေဝိပါ
က် အကုသေဝိပါက အကုသိုေ်၏ အကျ ိုး 

(မလကာင်းကျ ိုး) 

၄ ကကိယာ၊ 
ကိရိယာ ကကိယ၊ ကိရိယ ခပုကာမျှသာခဖစ ်

(အကျ ိုးကိမုခဖစ်လစ) 



 
ကုသိုေ်၊ အကုသိုေတ်ို့၏ ေက္ခဏာ (အဋ္ဌသာေိန)ီ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

အကုသိုေ် 

အခပစ်ရှ ိ(faulty) 
သာဝေ္ဇ 

မလကာင်းကျ ိုးကို လပးခြင်း 
ဒုက္ခ ဝိပါက ေက္ခဏာ 
produces bad results 

မကျွမ်းကျင် မေိမ္မာ (unskillful) အခပစ်မခဖစ်လအာင ်မစီမ ံ
မကိုင်တွယ်နိုင် 

အနာမကင်း၊ မကျန်းမာ 
(unhealthy) စတိ်မကျန်းမာ စတိ်လရာ္ါမကင်း 

ကုသိုေ် 

အခပစ်ကငး် 
အနဝေ္ဇ (faultless) 

လကာင်းကျ ိုးကို လပးခြငး် 
သုြ ဝိပါက ေက္ခဏာ 
produces good result 

ကျွမ်းကျင် ေိမ္မာ (လဆက) skillful အခပစ်မခဖစ်လအာင ်စမီံ ကိုင်တွယ်နိုင် 

အနာကင်း၊ ကျန်းမာ (အာလရာ္ျ) 
healthy စတိ်ကျန်းမာ၊ စတိ်လရာ္ါကင်း 



ကုသိုေ်စိတ် 

 လောဘ၊ လဒါသ၊ လမာဟ စလသာ ကိလေသာ အနာကင်းခြင်း၊  

• ကလိေသာ အခပစ်ကင်းခြင်း၊  

• ေိမ္မာလစခြင်း၊  

• လကာင်းလသာ အကျ ိုးကိုလပးခြင်း ေက္ခဏာ။  

 စက်ဆုပ်ဖွယ်ခဖစလ်သာ၊ ယုတ်မာကုန်လသာ အကုသိုေ်တရားတို့ကို ေှုပ်လစ၊ 

ငုပ်လစ၊ ခပုပ်လစလအာင်ဖျက်ဆီးလစတတ်လသာလ ကာင့် ကုသိုေ်စိတ် 

• ပယ်တတ်လသာတရား (ပဟာယက) 

 အနာကင်းေစ်၊ အခပစ်ကငး်ကွာ၊ အေိမ္မာနှင့်၊ ြျမ်းသာလကာင်းကျ ိုး၊    

လေးမျ ိုးအြျက် ကုသိုေ်အနက် (အဓပိ္ပါယ်) 



အကုသိုေစ်ိတ် 

 လောဘ၊ လဒါသ၊ လမာဟ စလသာ ကိလေသာ အနာရှခိြငး်၊  

• ကလိေသာ အခပစ်ရိှခြင်း၊  

• မေိမ္မာခြင်း၊  

• မလကာင်းလသာ အကျ ိုးကိုလပးခြင်း ေက္ခဏာ။  

 စက်ဆုပ်ဖွယ်ခဖစလ်သာ၊ ယုတ်မာကုန်လသာ အကုသိုေ်တရားများ  

• ပယ်အပ်လသာတရား၊ ပယ်စွန့်ရမည့်တရား (ပဟာတြ္ဗ) 

 အနာေည်းပါ၊ အခပစ်မကငး်၊ ေိမ္မာရှင်းနှင့၊် လပးကာဆိုးကျ ိုး၊              

လေးမျ ိုးအြျက် အကုသိုေ်တွက်။  



လရလသာက်ခမစ်၊ ရင်းခမစ ်(လေတု - ေိတ်) (၆) ပါး 

လရလသာက်ခမစ် တရားကိုယ် သဘာဝ 

 
အကုသိုေ်  
 
 

လောဘ ကာမ္ုဏ်ကိုေိုြျင်တပ်မက်မှု၊ ကပ်ပငိ တွယ်တာမှု 

လဒါသ ြက်ထန် ကမ်းတမ်းမှု၊ အမျက်ထွက်မှု၊ 
စတိ်ပူလောင်မှု 

လမာဟ အာရု၏ံ သလဘာအမှန်ကိုမသိမှု၊ လတွလဝမှု 

ကုသိုေ် 
 

အလောဘ ကာမ္ုဏ်ကို မေိုြျင် မတပ်မက်မှု၊ ကပ်ပငမိှု 
ကင်းခြင်း 

အလဒါသ မြက်ထန် မ ကမ်းတမ်းမှု၊ စတိ်၏ ကည်ေင် 
လအးခမမှု 

အလမာဟ အာရု၏ံ အနိစ္စ စလသာ သလဘာအမှန်ကိုသိမှု 



 
နာမ်တရား မိတ်ဆက် 

နာမ်   - အာရုသံိုည့ွှတ်တတ်လသာ သလဘာ (စတိ် + လစတသိက်)  

စတိ်   - အာရုကံိုသိခြင်း၊ လတွးလတာကကံစည်ခြင်း၊ အာရုံကိုယူခြင်း 

လစတသိက်  - စတိ်၌မှီတယွ် စတိ်ကို ခြယ်ေှယ်တတ်လသာတရား 

 စတိ် - ပန်းြျပီိတ်ကား (canvas)  

 လစတသိက် - ရသမျ ိုးစံုကိုလပးစွမ်းနိုငလ်သာ လဆးလရာင်မျ ိုးစံု (colour)  

 စတိ် - လရ  

 လစတသိက် - လဆးလရာင်မျ ိုးစံု 

 စတိ် - အာရုကံိုသိခြင်းသက်သက် 

 လစတသိက် - စိတ်၏အရည်အလသွးကုိ လခပာင်းေဲလစတတ်လသာ တရားများ 

 အတူခဖစ်လသာ လစတသိက်လပါ်မူတည၍် စတိ်သည်ေည်း အရည်အလသးွကွဲခပား 



 
စိတ်နှင့ ်လစတသိက်တို့၏ ဆက်နွယ်မှု၊ 

အခပန်အေှန်လထာကပ်ံလ့ပးမှု 

လစတသိက်  - စတိ်၌မှီတယွ် စတိ်ကို ခြယ်ေှယ်တတ်လသာတရား 

 စတိ် - ပန်းြျပီိတ်ကား (canvas) 

 လစတသိက် - ရသမျ ိုးစံုကိုလပးစွမ်းနိုငလ်သာ လဆးလရာင်မျ ိုးစံု 

 ပန်းြျပီိတ်ကား (canvas) ၏ အရည်အလသွးလပါ်မူတည်၍ေည်း ပန်းြျကီား၏ 

အရည်အလသွးပိုမိုလကာင်းမွန်တိုးတက်ောနိုင် (သို့) အရည်အလသးွကျဆင်းနိုင် 

 ထို့အတူ အမှီြံစိတ်တို့၏ အရည်အလသးွအလကာင်း၊ အညံ့လပါ်မူတည်၍ေည်း  

မှီတတ်လသာ လစတသိက်တို့၏ အရည်အလသွး၊ စမွ်းလဆာင်နိုင်မှုကွာခြားသွား  

 ဥပမာ - မဟာကုသိုေ်စိတ်နှင့်အတူခဖစ်လသာ သဒ္ဓါ၊ သတိ၊ ပညာတို့၏ 

စမွ်းလဆာင်နိုင်မှု ထက် ရပူကုသိုေ်စိတ်၊ မဟာကကိယာစိတ်၊ လောကုတ္တရာစိတ်၌ 

ခဖစလ်သာ သဒ္ဓါ၊ သတိ၊ ပညာစသည်တို့၏ စမွ်းလဆာင်ရည် ပိုမိုခမင့်မား 

 

 


