
ဘဝတြက္တာ အဘဓိမၼာ

အပိုင္း (၆)

နာမတ္ရားကုိေလ့လာသံုးသပ္ျခငး္ (၄)

စိတ္ႏင့္ွအတူျဖစ္ေသာ အညသမာန္းေစတသိက္ ၏ သဘာဝကို ေလလ့ာျခင္း

ဆရာေလးေဒါက္တာယုဇနဥာဏီ

၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷဝါရီလ (၁၆) ရက္၊ စေနေန႔



စိတ၌္မွီတြယ္၍ စိတက္ိုျခယ္လယွ္တတ္ေသာ ေစတသိကမ္်ား (၅၂) ပါး

၁) ေကာင္း၊ ဆိုး ႏွစ္တနေ္သာ စိတတ္ို႔ႏွင့္ ျဖစ္ေသာ ေစတသိကမ္်ား - (၁၃) ပါး

အညသမာန ေစတသိက (ပါဠိ) - အညသမာန္း ေစတသိက္ (ျမန္မာ)

(က) စိတျ္ဖစ္တိုငး္ အတူတကြျဖစ္ေသာ ေစတသိကမ္်ား -သဗၺစတိၱသာဓာရဏ (၇) ပါး

(ခ) အခ်ိဳ ႕ေသာ စိတတ္ို႔ႏွင့္ အတူျဖစ္ေသာ ေစတသိကမ္်ား - ပကဏိၰက (၆) ပါး

၂) စိတက္ို ညစ္ႏြမ္းေစ၊ ပူေလာင္ေစေသာ ေစတသိကမ္်ား - (၁၄) ပါး

အကုသလ ေစတသိက - အကုသလ ေစတသိက္

၃) စိတက္ုိ ျဖဴစင္ေစ၊ စင္ၾကယ္ေစ၊ စြမ္းအားျမင့္ေစေသာ ေစတသိကမ္်ား - (၂၅) ပါး

ေသာဘန ေစတသိက - ေသာဘနေစတသိက္



စိတျ္ဖစ္တိုငး္ စိတႏ္ငွ့္အတူျဖစ္ေသာ ေစတသိကမ္်ား
(သဗၺစတိၱသာဓာရဏ ေစတသိက္ - ၇ ပါး) Universal mental states - 7

၁) ဖႆ - အာရုံနဲ႔ ထေိတြ႔မွဳ၊ စိတန္ငွ့္ အာရုံ ထေိတြ႔မွဳ

• contact, contact of the mind with the object

၂) ေဝဒနာ. - အာရုံကို ခံစားမွဳ

• feeling, experiencing the object

၃)သညာ - အမွတ္အသားျပ ျဳပီး သမိွဳ

• perception, perceiving the object by taking mental notes for future reference

၄) ေစတနာ -အတူျဖစ္ဖက္ သဘာဝတရားမ်ားကုိ လွဳ ံ႕ေဆာ္စုစည္းေပးမွဳ

• volition, motivation, stimulation, organiser overseeing everyone



၅) ဧကဂၢတာ - အာရုံတစခ္တုည္း/ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုထည္း၌ စုစည္းေပးမွဳ၊

• One-pointedness, unification of the mind on the object

၆) ဇီဝိတေိျႏၵ - ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ကစိၥၸ၌ ပိုင္စိုးမွဳ၊ နာမ္တရားမ်ားကုိ အသက္

• maintaining the associated mental states, protection system

၇) မနသကိာရ - ႏွလုံးသြင္းျခင္း၊ အာရုံဖကသ္ို႔ စိတ္ကို ဦးလွည့္ေပးျခင္း၊ စိတ္ႏွင့္ အာရုံဆုံ

မိေအာင္ အာရုံဖကသ္ို႔ စိတက္ိုဦးလွည့္ေပးမွဳ

• attention, (literally) making the object in the mind

• မည္သည့္စိတျ္ဖစ္ေစ စိတျ္ဖစ္တိုငး္ အတူတကြပါဝင္သည့္၊ စိတက္ိုမွီ၍ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

သဗၺ - အလုံးစုံေသာ/ အားလံုးေသာ+ စိတၱ - စိတတ္ို႔ႏွင့္ + သာဓာရဏ -
အတူတကြျဖစ္/ဆက္ဆျံခင္း။



စိတ္ျဖစ္တုိင္း စိတ္အားလံုးနွင့္အတူျဖစေ္သာ/ယွဥ္ေသာ ေစတသကိ္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မွဳကိစၥမ်ား

၁) ဖႆ - phassa - contact (စိတ္ ကုိ အာရံုနွင့္ ဆံုစည္းေပးမွဳ)

၂) ေဝဒနာ- vedanā - feeling (အာရံု၏ သဘာဝကို အေတြ႕အၾကံဳရမွဳ၊ ခံစားမွဳ)

၃)သညာ - saññā - perception (အမွတ္အသားျပဳျပးီ သိမွဳ)

၄) ေစတနာ - cetanā - motivation (မိမိတုိ႔ကစိၥေဆာင္ရြက္ေအာင္လွဳ ံ႕ေဆာ္စည္းရံုးမွဳ)

၅) ဧကဂၢတာ - ekaggatā - one-pointedness (စိတ္ကုိ အာရံုတစ္ခုတညး္၌ ေပါငး္စည္းေပးမွဳ)

၆) ဇီဝိတိေျႏၵ- jīvitindriya - mental life-faculty (နာမ္တရားတို႔ကုိ ထိန္းသိမ္းေပးမွဳ)

၇) မနသိကာရ - manasikāra - attention (ႏွလုံးသြင္းျခင္း၊ စိတ္ကုိအာရံုဖက္သုိ႔ဥးီလညွ့္ေပးျခင္း)



၁) ဖႆ - စိတ္ ကို အာရုံနွင့္ ဆုံစည္းေပးမွဳ

• phassa - contact, mental contact, contact of the mind with the object

• မ်က္စိမွာ ျပငပ္မွ ျမငစ္ရာအာရုံေတြ လာထင္ဟပ္ေသာအခါ ျမငသ္ိစိတျ္ဖစ္လာ

• မ်က္စိမွာ ကကံေပးတ့ဲ အစြမ္းသတိၱေတြရွိ၊ စိတမ္ာွလည္း ကကံေပးတ့ဲအစြမ္းသတၱိေတြရွိ

• မ်က္စိ အၾကည္ဓာတ္ (စကၡဳ ပသာဒ) - မွန္သားကဲ့သုိ႔ ပုံရိပ္ကိုထင္ဟပေ္စနိုင္

Ø ျမငသ္ိစိတျ္ဖစ္ရန္ အေၾကာင္းတရား (၄) ပါး
၁) မ်က္စိ အၾကည္ဓာတ္ (စကၡဳ ပသာဒရုပ)္
၂) ျမငစ္ရာ အဆင္း (ရူပါရုံ)

၃) အလင္းေရာင္ (အာေလာက)
၄) စိတ၌္အာရုံေပၚျခင္း/ နွလုံးသြင္းျခင္း (မနသကိာရ)



၂) ေဝဒနာ - အာရုံ၏ အရသာကုိ ခံစားမွဳ (experiencing the object)

• အေတြ႕အၾကံဳ ခံစားခ်က၊္ ေကာင္းတဲ့အေတြ႕အၾကံဳ၊ မေကာင္းတဲ့အေတြ႕အၾကံဳ

Ø စိတန္ဲ႔ အာရုံေပၚတဲ့အတုိင္းအတာအရ ေဝဒနာေပၚ (ျပိဳင္တျူဖစ္)

Ø စိတန္ဲ႔ အာရုံထေိတြ႕မွဳ အားေကာင္းသေလာက္ ေဝဒနာလည္းအားေကာင္း

Ø ပန္းတစ္ပြင့္ကို ျမငရ္ာ၌/ တရားသကံို ၾကားရာ၌/ ဒးူရင္းသီးအနံံ႔ရရာ၌ ေဝဒနာ (၃) မ်ိဳ း

၁) စိတတ္ြင္ ၾကိဳက္၊ ႏွစ္သက္ (အလိုရွိအပ္ ေကာင္းျမတ္/ ဣ႒ာရု)ံ  - ေသာမနႆ,ေဝဒနာ

၂) စိတတ္ြင္မၾကိဳက္၊မႏွစ္သက္ (အလိုမရွိအပ္ မေကာင္းျမတ္/အနိ႒ာရု)ံ - ေဒါမနႆ,ေဝဒနာ

၃) စိတတ္ြင္ အလယ္အလတ္ အလိုရွိအပ္/ ဣ႒မဇၥ်တၱာရုံ - ဥေပကၡာ,ေဝဒနာ



ဣျႏၵိယ ေဘဒနည္းအရ ေဝဒနာ (၅) မ်ိဳ း

(၁) ေသာနႆ ေဝဒနာ - စိတ၌္ျဖစ္ေသာ ခ်မး္သာျခင္းသေဘာ

(၂) ေဒါမနႆ ေဝဒနာ - စိတ၌္ျဖစ္ေသာ ဆငး္ရျဲခင္းသေဘာ

(၃) သခု,ေဝဒနာ - ခႏၶာကုိယ္၌ ျဖစေ္သာ ခ်မး္သာျခငး္

(၄) ဒကုၡ,ေဝဒနာ - ခႏၶာကုိယ္၌ ျဖစေ္သာ ဆငး္ရဲျခငး္

(၅) ဥေပကၡာ ေဝဒနာ - ခ်မး္သာသည္လည္း မဟတု္၊ ဆငး္ရသဲည္လည္းမဟုတ္၊
ၾကိဳက္သည္လညး္မဟုတ္၊ မၾကိဳက္သည္လညး္မဟုတ္၊
အလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ ခံစားျခင္းသေဘာ

ထိုခစံားျခငး္ ေဝဒနာတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္၌ အျမတဲည္ေနသည္မဟုတ္ဘဲ မီးျခစ္ဆံသည္ မီးျခစ္
အိမ္ႏွင့္ထိေတြ႔မွ မီးေတာကေ္ပၚသကဲ့သုိ႔ ေပၚေပါက္လာေသာ တရားျဖစသ္ည္။



၃) သညာ - အာရုံကို မွတတ္မ္းတင္ျခင္း (perception - noting, recording system)

မွတသ္ားခ်ကမ္်ားသည္ ပုံပန္းသ႑ာန္၊ အမည္နာမ စသည္တူလ်ွင္ လြဲမာွးတတ္

ေဖာက္ျပန္ လြဲမွားမွဳ (၃) မ်ိဳ း

(က) သညာ လြဲမာွးမွဳ -သညာဝိပၸလႅာသ

• ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲတတ္ေသာေၾကာင့္ မျမမဲ ွဳ “အနိစၥ” ကို ျမသဲည္ “နိစၥ” ဟထုင္သည္။

• “ဆင္းရဒုဲကၡ” ကို “ခ်မး္သာသခု” ဟထုင္သည္။

• မိမိသေဘာသုိ႔မလိုက္ေသာ၊ မထနိ္းခ်ဳ ပ္ႏိုင္ေသာ “အနတ”ၱကို “အတ”ၱ ဟထုင္သည္။

• မတင့္တယေ္သာ၊ စကဆ္ုပ္ရြံရွာဖြယ္ျဖစ္ေသာ “အသုဘ” ကို “သဘု” ဟထုင္သည္။

(ခ) စိတေ္ဖာက္ျပန္မွဳ - စိတဝၱပိၸလႅာသ

(ဂ) အယူ လဲြမာွးမွဳ - ဒ႒ိိဝိပၸလႅာသ



၄) ေစတနာ -လွဳ ံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ စည္းရုံးျခငး္၊ တြနး္အားေပးျခင္း

မိမိနွင့္အတူျဖစ္ေသာ သဘာဝတရားမ်ားကုိ ဆိုငရ္ာကိစၥေဆာင္ရြက္ေအာင္ စည္းရုံးလွဳ ံ႕ေဆာ္

volition, motivation, stimulation, co-ordinating, organizing

စိတက္ို အာရုံႏွင့္ေတြ႔ေအာင္ ဆက္သြယ္ေပးမွဳ - ဖႆ

ေတြ႔ျပီး မွတသ္ားထားသည့္အတုိင္း အာရုံကို ခံစားမွဳ - ေဝဒနာ

အာရုံ ကို မွတသ္ားမွဳ -သညာ

• တြနး္အားေပးတတ္ေသာ ေစတနာသည္ ကသုို္လ၊္ အကုသုိလ္ႏွင့္ယွဥ္တြဲပါက ကံ ျဖစလ္ာ

ကသုိုလေ္စတနာ၊ အကုသုိလ္ေစတနာက တိုက္တြနး္မွဳေၾကာင့္ ေကာင္းမွဳ၊မေကာင္းမွဳမ်ားျပဳ

• ေစတနာ,ဟံ ဘကိၡေဝ ကမၼံ ဝဒါမိ။ “ေစတနာကို ကဟံု ငါဘုရားရငွ္ ေဟာေတာ္မူ၏။” 



၅) ဧကဂၢတာ - ဦးတည္ခ်က/္ အာရုံတစမ္်ိဳ းတည္းရွိျခငး္

• ဧက -တစ(္ခု/မ်ိဳ း)၊ အဂၢ - ဦးတည္ခ်က/္ အာရုံ၊ တာ - ရွိျခငး္သဘာဝ

• စိတက္ို ဦးတည္ခ်က္တစ္မ်ိဳးတစခ္၌ု စုစည္းေပးျခငး္၊ အာရုံတစခ္တုည္းကိုသာ အာရုံျပဳေစ

• ဖႆ၊ ေဝဒနာ၊ ေစတနာတို႔၏ ဦးတည္ခ်က္သည္ အာရုံတစခ္သုာျဖစ္

• ဧကဂၢတာ ကို စနစ္တက်ေလ့က်င့္ေပးလ်ွင္ စြမ္းအားထက္ျမက္လာျပီး စ်ာန္အဂၤါျဖစလ္ာ

• စ်ာန္ - စ်ာန -ဆိုငရ္ာအာရုံကို သာမန္အာရုံျပဳပုံထက္ လြနက္ဲ၍

စူးစူးစိုက္စိုက္ရွဳတတ္ေသာ ေစတသိကတ္ရားအေပါင္း

• ဧကဂၢတာ ကို စြမ္းအားတက္ေအာင္ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးလ်ွင္ သမာဓိ အဆင့္ကုိေရာက္

• သမထအာရုံ၊ ဝိပႆနာအာရုံတုိ႔ျဖင့္ေလ့က်င့္ပါက စ်ာနသမာဓိ၊ မဂၢသမာဓိ၊ ဖလသမာဓိရ

• မဂၢင္ (၈) ပါးတြင္ ဧကဂၢတာ ကို သမၼာသမာဓိ (ေကာင္းစြာတည္ၾကည္ျခင္း) ဟေုခၚသည္။

• ေဗာဇၥ်င္ (၇) ပါးတြင္ ဧကဂၢတာ ကို သမာဓိသေမၺာဇၥ်င္ ဟေုခၚသည္။



၆) ဇီဝိတေိျႏၵ - အတူျဖစ္ဖက္ နာမ္တရားတုိ႔ကို ထနိး္သိမ္းေစာင့္ေရွာကျ္ခင္း

• ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ကစိၥၸ၌ ပိုင္စိုးမွဳ၊ နာမ္တရားမ်ားကုိ အသက္/ သက္တမး္ကာလ အတြင္း
မပ်က္စီးရေအာင္ ထနိး္သိမ္းေပး (preserve) လပုေ္ပး

• သဘာဝ အေနျဖင့္ပါရွိ၊ တိုးတက္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းရန္မလို။

(၇) မနသကိာရ - စိတက္ို အာရုံနဲ႔ေတြ႔ဆံုေအာင္ ဦးလွည့္ေပး (attention)
ျမွုားပစ္ရာတြင္ ပစ္မွတက္ို ျမာွးဦးလွည့္ေပးသကဲ့သုိ႔

စိတက္ို အာရုံနဲ႔ေတြ႔ဆံုမွဳတြင္ အလြန္အေရးပါ

• မနသကိာရ ရွိမွ စိတသ္ည္ အာရုံႏွင့္ဆုံ ျပီး ေဆာင္ရြက္မွဳကိစၥလုပ္နိုင္

• ေစတသိကမ္်ားသည္ စိတ၏္ စြမ္းအားမ်ားျဖစ္၊ စြမ္းအားမပါလ်ွင္ စိတက္ အလုပ္မျဖစ္

• စိတႏ္ငွ့္ေစတသိကေ္ပါငး္စပ္ျပီး အာရုံႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို သရိန္လိုသည္။



စိတ္ႏငွ့္အတူျဖစ္

သဗၺစိတၱ

သာဓာရဏ

ေစတသိက္

(၇) ပါး စိတ္
အာရုံကို
သျိခင္း

ဖႆ
ေတြ႔ထိ

ေဝဒနာ
ခံစား

သညာ
မွတ္သားေစတနာ

ေစေ့ဆာ္
တုိက္
တြန္း

ဧကဂၢတာ
တည္
ၾကည္
စူးစိုက္

ဇီဝတိျိႏၵိယ
ေစာင့္
ေရာွက္

မနသိကာရ
ႏလံုွးသြင္း



ပကဏိၰက ေစတသိက္ (၆) ပါး (စိတအ္ခ်ိဳ ႕ႏွင့္ အတူျဖစ္) Particular 
(၁) ဝိတကၠ - စိတက္ို အာရုံေပၚတငေ္ပးျခင္း၊ ပို႔ေပးျခင္း၊ တြနး္တင္ေပးျခင္း၊ ၾကံစည္ျခင္း။
အဘိနိေရာပန လကၡဏာ

ဝိတက္ - ေတြးျခင္း၊ ၾကံျခငး္၊ စိတက္ူးျခင္း၊ စိတ၏္အေတြး
Initial application (applying the mind onto the object)

ေတြးေတာမွဳမပါဘဲ သဘာဝအတိုငး္ျဖစ္ေစ၊ေလ့က်င့္မွဳေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အာရုံေပၚေရာက္စိတ္ရွိ

Ø ျမငသ္ိစိတ္ (စကၡဳဝိဥာဏ္)၊ ၾကားသိစိတ္ (ေသာတဝိဥာဏ)္၊ နံသစိတိ္ (ဃာနဝိဥာဏ္)၊
လ်ကသ္ိစိတ္ (ဇိဝွါဝဥိာဏ)္၊ ထသိိစိတ္ (ကာယဝိဥာဏ)္ ဟေူသာ ေဒြပဥၥဝဥိာဏ္ (၁ဝ) ပါး

သည္ ၾကံစည္မွဳမပါဘဲ သဘာဝအတိုငး္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “သဘာဝ အဝိတကၠစိတ”္  

Øစ်ာန္စိတ္မ်ားတြင္ ေလက့်င့္မွဳစြမ္းရည္ေၾကာင့္ ၏ ၾကံစည္မွဳ ဝိတက္မပါသည့္ ဒတုိယစ်ာန္

စသည့္စိတ္မ်ားကို ဘာဝနာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာဝိတက္ကငး္စိတ္ “ဘာဝနာဗလအဝိတကၠစိတ္”



မွားယြင္းေသာ အေတြး - မိစ ၦာဝိတက္ (၃) မ်ိဳ း

(၁) ေလာဘႏွင့္ အာရုံကိုခစံားခ်ငေ္သာ အေတြး -ကာမ ဝိတက္

(၂) ေဒါသႏငွ့္ သတူစ္ပါးကို ပ်က္စီးေစလုိေသာ အေတြး - ဗ်ာပါဒ ဝိတက္

(၃) ေဒါသႏငွ့္ သတ္ျဖတ္ ညွဥ္းဆရဲန္ေတြးေသာအေတြး - ဝိဟႎသ ဝိတက္

မွန္ကနေ္သာ အေတြး -သမၼာ ဝိတက္ (၃) မ်ိဳ း

(၁) ေလာဘႏွင့္ အေပ်ာအ္ပါးကိုမလုိက္စားေသာ အေတြး - ေနကၡမၼ ဝိတက္

ေလာဘမွထြက္ခြာ၍ ကသုိုလျ္ပဳလုိေသာ အေတြး

(၂) ေမတာၱႏွင့္ ေတြးေသာ အေတြး - အဗ်ာပါဒ ဝိတက္

(၃) သတ္ျဖတ္ ညွဥ္းဆမဲွဳကင္း၍ အၾကင္နာပါေသာအေတြး - အဝိဟႎသ ဝိတက္

Ø ဝိတက္သည္ ထိုငး္မွဳိင္းေလးလံမွဳ ထနိ၊ မိဒၶ ကို ပယရ္ာွးႏိုင္သည္။



(၂) ဝိစာရ - အာရုံကို အဖန္ဖန္အထပ္ထပ္သံုးသပ္ျခင္း၊ ဝိတက္ က စိတေ္ပၚတင္ေပးလုိက္
ေသာ အာရုံကို စိတန္ငွ့္ ကငး္ကြာမသြားရေအာင္ စြဲျမေဲနေအာင္ ထနိး္ေပးျခင္း။ အာရုံေပၚ၌
ရစ္ဝေဲနျခငး္။ (sustained application - examining the object)

• စ်ာန္အဂၤါ (၁) ပါးျဖစ္သည္။

Ø ဝိတကၠ - အာရုံကို ပထမအၾကိမ္ယူျခင္း။

Ø ဝိစာရ -ယျူပီးေသာ အာရုံကို ထပ၍္ ထပ၍္ ယျူခင္း။

v ဝိတကၠ - ေခါငး္ေလာငး္သံ ကဲ့သို႔၊

v ဝိစာရ - ေခါငး္ေလာငး္သံေနာက္မွ ေၾကးဟီသံ၊ ေၾကးညည္းသံ၊

q ဝိတကၠ - ဌက္၏အရွိန္ျဖင့္ ပ်တံကဟ္န္ကဲ့သို႔၊

q ဝိစာရ - ေလအဟုန္တြင္ ဌက္၏ ရစ္ဝဟဲနက္ဲ့သို ႔၊



(၃) အဓိေမာကၡ - အာရုံကို ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ အာရုံေပၚ၌ မေတြေဝဘဲ သက္ဝင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း။

(ဝိတက္က တငေ္ပးေသာ အာရုံေပၚ စိတဝ္ငေ္ရာက္သြားျခင္း) - resolution 

• မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ တြန္႔ဆုတမ္ွဳမရွိဘဲ သက္ဝင္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း။

• မွားယြင္းေသာ အယူဝါဒမ်ားကုိ အမွန္ဟု ယုံ ၾကည္ျခင္းသည္ “မိစ ၦာဓိေမာကၡ” ျဖစသ္ည္။

(မိစ ၦာ - မွားယြင္းေသာ + အဓိေမာကၡ -ဆုံးျဖတ္ျခင္း)

• သဒၶါသည္ အသိဥာဏ္ပါေသာ ယုံ ၾကည္မွ ျဳဖစ္၍ ကသုိုလစ္တိ္၌သာ ျဖစသ္ည္။

• အဓိေမာကၡ သည္ သဘာဝအတိုငး္ မိမိကစိၥကိုေဆာင္ရြက္သည္။

• သဒၶါ၊ သတိ၊ ပညာ စသည္က့ဲသို႔ တိုးပြါးရန္ ၾကိဳးစားရန္မလုိ။



(၄) ဝီရိယ - ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳ၊ ရရဲင့္သ၏ူျဖစ္ေၾကာငး္

(လုံ႕လဝီရိယရွိသူသည္ ျပဳဖြယက္ိစၥတို ႔၌ တြန္႔ဆုတမ္ွဳမရွိေစရန္၊ ရရဲင့္ရန္ေထာက္ပံံ့ေပးသည္။)

q အိမ္အုိၾကီး မလျဲပိဳရန္ ေထာက္ကန္ေပးေသာ က်ားတုိင/္ သစတ္ိုင္ကဲ့သုိ႔

Ø မွန္ကနေ္သာ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳ -သမၼာဝါယာမ/ သမၼပၸဓာန္ (၄) ပါး

ü ျဖစျ္ပီး အကုသုိလ္တုိ႔ကို ဖယရ္ာွးရန္ အားထုတ္ျခင္း။

ü မျဖစေ္သးေသာ အကုသုိလ္တုိ႔ကို မျဖစေ္စရန္ အားထုတ္ျခင္း။

ü မျဖစေ္သးေသာ ကသုိုလတ္ုိ႔ကို ျဖစရ္န္ အားထုတ္ျခင္း။

ü ျဖစျ္ပီးေသာ ကသုိုလတ္ို႔ကို တိုးပြါးေစရန္ အားထုတ္ျခင္း။

Ø မဟာကုသုိလ္စိတ္၊ ရူပကသုိုလစ္တိ္၊ အရူပကုသုိလ္စိတ္၊ မဂ္ကသုိုလစ္တိ္တို ႔ႏငွ ့္အတူျဖစ္



(က) မေကာင္းမွဳ၌ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳ (မွားယြင္းေသာ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳ)

(ခ) ေကာင္းမွဳ၌ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳ (မွန္ကနေ္သာ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳ)

“ လုံ ႔လ ဝီရိယရွိသူသည္ မျပိီးေျမာက္ႏိုင္ေသာ အရာမရွိ”

(ဝီရိယဝေတာ ကႎနာမကမၼံ နသဇိၥ်တ)ိ 

Ø Effort makes the impossible possible. 

• ဆႏၵ၊ ဝီရိယ၊ စိတ၊ၱ ဝီမံသ ဟေူသာ အဓိပတိ (၄) ပါးတို႔တြင္ (၁) ပါး အပါအဝင္ျဖစ္သည။္

• ဝီရိယ ကိုအားေကာငး္ေအာင္ၾကိဳးစားရန္လိုေသာ္လည္း တရားအားထုတ္ရာတြင္ ဝီရိယ
လြန၍္ သမာဓိအားနည္းပါးက စိတပ္်ံ႕လြင့္မွဳ ဥဒၶစၥ ျဖစတ္တသ္ည္။



ေဗာဓိပကၡိယ တရား (၃၇) ပါးတြင္ ဝီရိယ ပါဝငမ္ွဳ (၉) ဌာန

• သမၼပၸဓာန္ (၄) ပါးလုံးသည္ ဝီရိယ၏ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳပင္ျဖစ္သည္။

• ဆႏၵ၊ ဝီရိယ၊ စိတ၊ၱ ဝီမံသ ဟေူသာ “ဣဒၶိပါဒ” ဟေူသာ စ်ာန္၊ မဂ္၊ ဖိုလတ္ရားတုိ႔၏

ျပးီစီးထေျမာက္ေသာ အေျခခံအေၾကာင္း (၄) ပါးတို႔တြင္ (၁) ပါး အပါအဝင္ျဖစ္သည။္

• သဒၶါ၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဟေူသာ ဣေျႏၵ (၅) ပါးတြင္ (၁) ပါးျဖစ္သည္။

• သဒၶါ၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဟေူသာ ဗိုလ္ (၅) ပါးတြင္ (၁) ပါးျဖစ္သည။္

• သတိ၊ ဓမၼဝိစယ၊ ဝီရိယ၊ ပီတ၊ိ ပႆဒၶိ၊ သမာဓိ၊ ဥေပကၡာ ဟေူသာ ေဗာဇၥ်င္ (၇) ပါးတြင္
(၁) ပါးျဖစ္သည္။

• သမၼာဒိ႒ိ၊ သမၼာသကၤပၸ၊ သမၼာဝါစာ၊ သမၼာကမၼႏ ၱ၊ သမၼာအာဇီဝ၊ သမၼာဝါယာမ (ဝီရိယ)၊
သမၼာသတိ၊ သမၼာသမာဓိ ဟေူသာ မဂၢင္ (၈) ပါးတြင္ (၁) ပါးျဖစ္သည္။



(၅) ပီတိ - အာရုံကို ႏွစ္သက္အားရ သေဘာက်ျခင္း၊ စိတဝ္ငစ္ားျခငး္၊ စိတ၏္ႏွစ္ျခိဳက္မွဳ၊

• joy, rapture, zest, pleasurable interest 

• ေလာဘေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိ (တနဖ္ိုးသိ္ပ္မရွ)ိ

• ဓမၼေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိ သည္ အသိဥာဏ္တိုးေစေသာေၾကာင့္ တနဖ္ိုးရွိသည္။ ပီတရိွိမွ
စိတဝ္ငစ္ားမွဳရွိသည္။ စိတဝ္ငစ္ားမွဳမရွိလ်ငွ ္ စိတက္ အားတက္မွဳမရွိ၊ ဆတု္နစ္မွဳျဖစ္သည္။

• သစပ္ငမ္်ားက့ဲသုိ ႔ ေရသြနး္ဖ်န္းလုိက္ေသာအခါ စိတက္ ရႊင္လနး္လာသည္။

• ပီတနိငွ့္ ျဖစ္ေသာစိတ္သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုျမင့္မားလာသည္။

• ပီတသိည္ အာရုံကိုႏစွသ္ကအ္ားရ သေဘာက်ျခင္း၊ သခုက့ဲသုိ ႔ ေဝဒနာ ခံစားျခင္းမဟုတ္။

• ဥပမာ

• ခရီးေဝးသြားေသာသူသည္ အပန္းေျဖစရာေနရာအေၾကာင္း ၾကားသိရေသာအခါ ပီတျိဖစ္

• မိမိကိုယ္တိုင္ကုိယ္လက္သန္႔စငရ္၊အနားယူရေသာအခါ ခ်မး္သာရႊငလ္န္းျပီးသုချဖစ္သည္



အဆင့္ဆင့္သာေသာ ပီတိ (၅) မ်ိဳ း

၁) ခုဒၵိကာ - ၾကကသ္ီးေမြးညွင္းထရုံမွ် ေသးငယ္စြာျဖစ္ေသာ ပီတိ

၂) ခဏိကာ -လ်ွပ္စီးလက္သကဲ့သုိ႔ ခဏခဏျဖစ္၍ ခဏခဏ ပ်က္ေသာ ပီတိ

၃) ၾသကႏၠ ၱိကာ - ဒေီရလိွဳငး္လုံးၾကီး လႊမး္ဖုံးသက့ဲသုိ႔ တစက္ိုယလ္ံုး၍ လႊမး္ဖုံးေသာ ပီတိ

၄) ဥေဗၺဂါ - မိမိအဟုန္ျဖင့္ ကုိယ္ကို အထက္သုိ႔ ေျမာွက္တက္ေစႏိုင္ေသာ ပီတိ

၅) ဖရဏာ - ဥေဗၺဂါထက္ ရွည္ၾကာစြာ တစက္ိုယလ္ုံး၌ ပ်႕ံႏွံ႕ေသာ ပီတိ

သုိ ႔ေသာ္ ပီတလိြန္ကလဲ်ငွလ္ည္း လြဲေခ်ာ္တတ္သည္။



(၆) ဆႏၵ - အာရုံတစခ္ကုို လိုလားေတာင့္တျခင္း၊ ျပဳုလပုလ္ိုျခငး္၊ ရယလူိုျခငး္။
တဏွာေလာဘ ကဲ့သုိ႔ စြဲလနး္ျခင္းမဟုတ္။ အာရုံကို ရယလူိုရုံမွ်သာ

• ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ သြားခ်င၊္ လပုခ္်င္၊ ေျပာခ်င္၊ ေလလ့ာခ်င္၊ တတ္သနိားလည္ခ်င္မွဳမ်ား

• ကာမဂုဏ္တုိ႔ကိုလုိခ်င္ေတာင့္တမွဳ-ကာမစ ၦႏၵ (ကသုိုလက္ိုတားဆးီ၍ နီဝရဏ (၁)ပါး ျဖစ)္

• တရားနာခ်င္၊ ဓမၼစာေပသင္ယူခ်င္၊ လွဴ ဒါနး္ခ်င္၊ နိဗၺာန္ရခ်င္ -ကသုလဆႏၵ

• ဆႏၵသည္ ျပဳလပုခ္်င္ရုံသက္သက္သာျဖစ္ျပီး

• ေလာဘသည္ တြယ္တာမွဳသေဘာပါ၍ အာရုံကို မရ ရေအာင္ရယရူနၾ္ကိဳ းပမ္း

• ဆႏၵသည္ စြမ္းအားထက္လာပါက အဓိပတိ - စြမ္းေဆာင္သည့္အၾကီးအကျဲဖစ္လာသည္။

• ျပငး္ျပေသာဆႏၵသည္ ေအာင္ျမငမ္ွဳသရဖကူိုေဆာင္းနိုင္ေသာ ဆႏၵိဒၶိပါဒ္ (ဆႏၵ +ဣဒၶိပါဒ္)



“ဆႏၵဝေတာ ကႎနာမ ကမၼံ နသဇိၥ်တိ ”

ျပငး္ျပေသာ ဆႏၵရွိသူအဖို႔ မျပးီေျမာက္ႏိုင္ေသာ အရာမရွိ။

“ Wish-to-do makes the impossible possible”.

wish-to-do, desire = chanda (ဆႏၵ)

Ø ေမာဟမူစိတ္ (၂) ပါး -ယုံမာွးသသံယျဖစ္ - ဝိစိကစိ ၦာႏွင့္ ပ်႕ံလြင့္- ဥဒၶစၥ တို ႔ွႏငွ ့္

အဟိတ္စိတ္ (၁၈) ပါး၌ ဆႏၵမျဖစ္။

Ø က်န္စိတမ္်ားအားလုံး၌ ဆႏၵျဖစ္နိုင္သည္။ သုိ ႔ေသာ္ အားၾကးီမွဳ/အားနည္းမွဳကြာျခားသည္။

ဤေစတသိက္ (၆) ပါးသည္ အခ်ိဳ႕ေသာစိတ္မ်ား၌ျဖစျ္ပီး အခ်ိဳ႕စိတ္မ်ားႏွင့္အတူမျဖစၾ္ကပါ။

ထုိသို႔အတူုျဖစ္ၾကရာတြင္ အခ်ိဳ႕စိတ္မ်ားတြင္ အင္အားေကာင္းျပီး အခ်ိဳ႕စိတ္တြင္အားေလ်ာ့။



• က်မ္းကုိးစာရင္း

• အရွင္ဇနကာဘိဝံသ၊ သၿဂႋဳဟဘ္ာသာဋကီာ၊ ဧကာဒသမအၾကမိ္၊

မဟာဂႏၶာရုံစာေပ၊ အမရပူရျမိဳ ႕၊ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္။

• အဂၢမဟာပ႑ိတ အရွင္နႏၵမာလာဘိဝံသ (Ph.D)၊
အဘိဓမၼာျမတေ္ဒသနာ (ဆရာေတာ္ၾကးီထပ္မံတည္းျဖတမ္)ူ 

ပထမအၾကိမ္၊ ေအာင္ဇမၺဴပုံနွိပ္တိုက္၊ ရန္ကနု္၊ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ။



•ေဒၚဥာေဏသီ - ပထမေက်ာ္ ဓမၼာစရိယ (B.Ed)၊

သၿဂႋဳဟသ္င္နည္းသစ္၊ ပဥၥမအၾကိမ္၊ ဝင္းတုိးေအာင္ ေအာ့ဖ္ဆက္၊
ရန္ကနု္၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ။

•ဦးျမင့္ေဆြ (မဟာဝိဇၨာ၊ လနဒ္န္)၊ အဘိဓမၼာ သၿဂႋဳဟအ္ဖြင့္ (ပတြဲ)၊

ဒတုိယအၾကိမ္၊ ရန္ကနု္၊ ရန္ကနုဗ္ဒုၶတကၠသိုလ္၊ ၂ဝ၁၈၊ နိုဝင္ဘာလ။


