
ဘဝတြက္တာ အဘိဓမၼာ

အပိုင္း (၇)

နာမ္တရားကုိေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း (၅)

စိတ္၏သဘာဝ၊ ဘုံဌာနႏွင့္ စိတမ္်ားကုိ ျခံဳငုံေလ့လာျခင္း

ဆရာေလးေဒါက္တာယုဇနဥာဏီ

၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷဝါရလီ (၂၃) ရက္၊ စေနေန႔



• ရုပ္၊ နာမ္ အစုတရား ခႏၶာ (၅) ပါး (aggregates)

• ရူပကၡႏၶာ - ရုပ္ (၂၈) ပါးဟူေသာ အစုအေဝး

• ေဝဒနာကၡႏၶာ - အာရုံကို ခံစားတတေ္သာ ေဝဒနာ ေစတသိက္

• သညာကၡႏၶာ - အာရုံကို မွတသ္ားတတေ္သာ သညာ ေစတသိက္

• သခၤါရကၡႏၶာ - ေဝဒနာ၊ သညာမွတစ္ပါး က်န္ ေစတသိက္ (၅ဝ)

• ဝိညာဏကၡႏၶာ - အာရုံကို သတိတ္၊ ယတူတေ္သာ စိတ္ (၈၉) ပါး

ထိုခႏၶာ (၅) ပါးသည္ ရုပ္ခႏၶာ (၁) ပါးနွင့္ နာမ္ခႏၶာ (၄) ပါး ျဖစ္သည္။



• နာမ္တရားကုိ ေလလ့ာသံုးသပ္ျခင္း

•နာမ (ပါဠိ) - နာမ္ (ျမန္မာ) - mind

•အာရုံရွိရာသုိ႔ ကိုငး္ညႊတ္ျခင္း၊ အာရုံဖကသ္ို႔ ဦးလွည့္ျခင္း။

• bending towards the object

•နာမ္တရားသည္ စိတ္ ႏွင့္ ေစတသိက္ (၂) မ်ိဳ းကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။

•Mind represents consciousness & mental states.



•ယေန႔ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ေျပာဆိုသံုးစြဲေနၾကသည့္ “စိတ္”ဟသူည္

•အာရုံကိုသိတတ္ေသာ သဘာဝရွိသည့္ စိတ္ (ပန္းခ်ီပိတက္ား
camvas ႏွင့္ တသူည့္တရား) ႏွင့္

•စိတက္ိုၾကည္လင္ေစ၊ ျဖဴစင္ေစသည့္ စြမ္းအားမ်ား (ေသာဘန
ေစတသိက္) ႏွင့္ စိတ္ကို ပူပန္၊ ညစ္ႏြမ္းေစျပီး စြမး္အားေလ်ာ့နည္း

ေစသည့္ (အကုသုိလ္ေစတသိက္) ဟေူသာ စိတ္ကုိ မွီ၍ျဖစ္သည့္
ေဆးေရာင္စုံႏွင့္တသူည့္ေစတသိကမ္်ားျဖစ္သည္။



အာရုံ (၆) ပါး - အာရမၼဏ/ အာလမၺဏ (sense objects)

၁) အဆင္း၊ အေရာင္မွန္သမ် ွ - ရူပါရုံ (ရူပါရမၼဏ) visible object 
၂) အသံမွန္သမ်ွ - သဒၵါရုံ (သဒၵါရမၼဏ) sound

၃) အန႔ံမွန္သမ်ွ - ဂႏၶာရုံ (ဂႏ̕ၶာရမၼဏ) smell

၄) အရသာမနွသ္မ်ွ - ရသာရုံ (ရသာရမၼဏ) taste

၅) အေတြ႔အထ ိမွန္သမ်ွ - ေဖာ႒ဗၺာရုံ (ေဖာ႒ဗၺာရမၼဏ) 
tangible object



၆) က်န္ေသာ သဖိြယ္မွန္သမ်ွ - ဓမၼာရု ံ(ဓမၼာရမၼဏ)

• မ်က္စိအၾကည္ စသည့္ ပသာဒရုပ္    ၅ ပါး၊ 

• သမိ္ေမြ႔ျပီး သရိနခ္က္ခေဲသာ သခုမုရပု္ ၁၆ ပါး၊ 

• စိတ္  ၈၉ ပါး၊ 

• ေစတသိက္  ၅၂ ပါး၊ 

• နိဗၺာန္ 

• ပညတ္



• စိတ္၏ သဘာဝ လကၡဏာ (characteristic) 

• စိတၱ (ပါဠိ) 

• စိတ္ (ျမန္မာ) - consciousness 

• အာရုံကိုသိျခငး္၊ ရယူုျုခင္း၊ ၾကစံည္ျခင္း လကၡဏာရွိသည္။

• “အာရမၼဏံ စိေႏ ၱတတီိ စိတၱံ” 

• အာရမၼဏံ -အာရုံကို၊ စိေႏ ၱတိ - ၾကစံည္တတ္ သတိတ္၏။
ဣတိ တသၼာ -ထို ႔ေၾကာင့္၊ စိတၱံ - စိတမ္ည္၏။



• It awares / cognizes/ knows the object, thus it is called 
‘consciousness’.

• Consciousness has the characteristic of awareness of / 

cognizing/ knowing the object.

• ျမိဳ႕တခံါးေစာင့္္သည္ဝင္လာသမ်ကွိုသိသက့ဲသို႔ စိတသ္ည္

ဝင္လာသမ်အွာရုံကို သသိည္။

ü “ေစတသိ ဘဝံ ေစတသိက”ံ စိတတ္ြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအရာ

• စိတ္ႏွင့္အတူခ်ဳပ္/ ပ်က္ၾကျပီး စိတ္ႏွင့္ အာရုံတ၊ူ မွီရာလည္းတူ



စိတ္ႏွင့္အတူျဖစ္

သဗၺစတိၱ

သာဓာရဏ

ေစတသကိ္

(၇) ပါး စိတ္
အာရုံကုိ
သိျခင္း

ဖႆ
ေတြ႔ထိ

ေဝဒနာ
ခံစား

သညာ
မွတ္သားေစတနာ

ေစေ့ဆာ္
တိုက္
တြန္း

ဧကဂၢတာ
တည္
ၾကည္
စူးစုိက္

ဇီဝတိျိႏၵိယ
ေစာင့္
ေရာွက္

မနသိ
ကာရ
ႏွလုံးသြငး္



စိတ္ျဖစ္တိုငး္ အတူျဖစ္ေသာ ေစတသိကမ္်ား (ေဆးေရာင္မ်ား) -
နာမ္တရား၏ အေျခခံ

• စိတ္ (၁) ခုျဖစေ္သာအခါ ဖႆ၊ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ၊

ဧကဂၢတာ၊ ဇီဝိတျိႏၵိယ၊ မနသကိာရ ဟသူည့္ ေစတသိကတ္ို႔သည္
အျမတူဲျဖစ္ၾကသည္။ (inseparable)

• တစန္ည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ အာရုံကို သတိတသ္ည့္ နာမ္ ဟသူည္
အေျခခံအားျဖင့္ (၈) ခု ေပါငး္စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ တစခ္စုီ
သးီသန္႔ခြဲျခားရန္ အလြန္ခက္ခသဲည္။ (8 in 1) 



• စားဖိုမွဴး၏ ရသာစုံဟင္း တြင္ အရသာမ်ားကုိ တစခ္စုီ ခြဲျခားရန္
ခက္ခဲသက့ဲသို႔ (မိလႏိၵပဥွာ)

• ပင္လယ္ေရကို မည္သည့္ျမစ္ေရ မည္မ်ွ ပါဝငသ္ည္ကို

ခြဲျခားရန္ခကသ္ကဲ့သုိ႔ (အ႒ကထာဆရာ ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ) 
Commentator Ven.  Buddhaghosa

• ဗုဒၶျမတစ္ြာသည္ အဘိဓမၼာတရားေတာ္တြင္ မိမိတို ႔သႏ ၱာန္၌
ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ခကခ္နဲက္နသဲည့္ သဘာဝတရားတုိ႔ကုိ
လကၡဏာရွဳေထာင့္မွ ခြဲျခား၍ေဟာျပသျဖင့္ နားလည္ခြင့္ရသည္။



စိတ္၏ သဘာဝမ်ား (၁) 
ဒႏုၷိဂၢဟႆလဟုေနာ၊ ယတၳကာမ နိပါတိေနာ၊

စိတၱႆ ဒမေထာ သာဓု၊ စိတၱံ ဒႏ ၱံသခုါဝဟ။ံ (ဓမၼပဒ ဂါထာ - ၃၅)
üဒႏုၷိဂၢဟႆ - ျငိဳျငင္သျဖင့္ ႏွိပ္စကအ္ပ္ေသာ
üလဟုေနာ -လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္းရွိေသာ

üယတၳကာမနိပါတေိနာ-အမွတမ္ရွိေသာကာမဂုဏ္၌ က်ေလရ့ွိေသာ
• စိတၱႆ - စိတက္ို၊ ဒမေထာ -ဆုံးမျခင္းသည္၊ သာဓု - ေကာင္း၏။

• ဒႏၱံ-ဆုံးမ၍ယဥ္ေက်းေသာ၊စိတံၱ-စိတ္သည္၊ သခုါဝဟံ - ခ်မး္သာကုိ
ေဆာင္၏။



စိတ္၏ သဘာဝမ်ား (၂) 
သဒုုဒၵသံ သနုပိဏုံ၊ ယတၳကာမ နိပါတိန၊ံ

စိတၱံ ရေကၡထ ေမဓာဝ၊ီ စိတၱံ ဂုတၱံ သခုါဝဟ။ံ (ဓမၼပဒ ဂါထာ - ၃၆)
üသဒုုဒၵသံ - အလြန္ ျမင္ႏိုင္ခေဲသာ
üသနုပိဏုံ - အလြန္ သမိေ္မြ႔ေသာ

ü ယတၳကာမ နိပါတနိ-ံ အမွတ္မရွိေသာ ကာမဂုဏ္၌ က်ေလရ့ွိေသာ
• စိတၱံ-စိတ္ကို၊ေမဓာဝ-ီပညာရိွသည္၊ ရေကၡထ - ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။

• ဂုတၱံ - ေစာင့္ထနိး္၍ လုံ ျခဳေံသာ၊ စိတၱံ - စိတသ္ည္၊ သခုါဝဟံ -
ခ်မး္သာကုိ ေဆာင္၏။



စိတ္၏ သဘာဝမ်ား (၃) 
ဒရူဂၤမံ ဧကစရ၊ံ အသရီရံ ဂုဟာသယံ၊

ေယ စိတၱံ သယံေမႆႏ ၱိ၊ ေမာကၡႏ ၱိ မာရဗႏၶနာ။
(ဓမၼပဒ ဂါထာ - ၃၇)
üဒရူဂၤမံ- ေဝးေသာအရပ္၌ရွိေသာအာရုံသို႔လည္း သြားတတ္ေသာ

üဧကစရံ -တစခ္ခု်ဳပ္ျပီးမွ တစခ္ျုဖစ္ေသာ၊
üအသရီရ-ံကိုယ္လည္းမဟုတ္ေသာ (အထည္ကိုယ္ မရွိေသာ)၊

üဂုဟာသယံ -ဟဒယ,ဝတၳဳတည္းဟူေသာ လုိဏ္ဂူ၌တည္ရာရွိေသာ၊



• စိတၱံ-စိတ္ကို၊ ေယ-အၾကင္သတူို႔သည္၊ သယံေမႆႏၱိ -ေစာင့္စည္း
နိုင္ကနု္၏။

• ေတ - ထုိစတိ္ကို ေစာင့္စည္းခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ကုန္ေသာသူတုိ႔သည္၊
မာရဗႏၶနာ-ကေိလသာမာရ္အေႏွာင္အဖြဲ႔မွ၊ေမာကၡႏ ၱိ -လြတ္ကနု္
လတံၱ႕။

• ဟဒယ ဝတၳဳ - (အာရုံ ၅ ပါး မွတစပ္ါး) ေတြးသိ၊ ၾကသံိစိတတ္ို႔၏
ျဖစ္ရာ၊ မွီရာ ရုပ္တရား။

• Heart-base



စိတ၏္ အျခားအမည္မ်ား

(၁) ဝိညာဏ - ဝိညာဏ္ - စိတ္

• ျမင္သစိတိ္-စကၡဳဝိညာဏ္၊ ၾကားသစိတိ္ - ေသာတဝိညာဏ္စသည္

• အတိတ္က ျပဳခဲ့ေသာ ကသုိုလ္၊ အကုသုိလ္ကံ အမွဳမ်ားေၾကာင့္
ဘဝသစ္ ပဋိသေႏၶျဖစ္

• ပဋိစၥသမုပၸါဒ လာ ေဟာၾကားခ်က္ -သခၤါရ ပစၥယာ ဝိညာဏံ

• ပဋိသေႏၶ အခိုက္၌ျဖစ္ေသာ စိတ္ - ပဋိသေႏၶ ဝိညာဏ္

• ဘဝတြင္ေနထိုင္ဆအဲခါ၌ ျဖစ္ေသာ စိတ္ - ပဝတၱိဝညိာဏ္



(၂) ေစတသိက (ပါဠိ) - ေစတသိက္ (ျမန္မာ)

• စိတ္၌မွီ၍ စိတက္ိုျခယ္လယွ္ေသာတရားမ်ား

• ေစတ - စိတ္ (ေစတေသာ ဝိနိဗႏၶ - စိတ္၏ အေႏွာင္အဖြဲ႕မ်ား)

(၃) မေနာ - မန - စိတ္

• မေနာ ပုဗၺဂၤမာ ဓမၼာ (ဓမၼပဒ ဂါထာ ၁ ႏွင့္ ၂)

• ဓမၼာ - ေဝဒနာစေသာ ေစတသိက္ တရား တို႔သည္၊

• မေနာ ပုဗၺဂၤမာ - စိတသ္ာလ်ငွ္ ေရွ႕သြားရွိကနု္၏။

• Mind is the forerunner of mental aggregates.



(၄)ဟဒယ - ႏွလုံး၊ စိတ္ႏွလုံး

• ကရဏုာ သတီလ ဟဒယံ - ကရဏုာျဖင့္ ထုံမႊမ္းအပ္ေသာ ေအးျမ
ေသာ စိတ္ႏွလုံးရွိေသာ၊

• ပညာပေဇၨာတ ဝိဟတ ေမာဟတမံ - ပညာတည္းဟူေသာ ဥာဏ္
အလင္းျဖင့္ အဝိဇၨာကုိ ပယခ္ြငး္အပ္ျပီးေသာ (ျမတစ္ြာဘုရား)

(က်မ္းကုိး။ ဒဃီနိကာယ္၊ သလီကၡႏၶဝဂၢ အ႒ကထာ - စာ ၁)

ü ဝိညာဏံ ပဋိစၥသမုပၸႏၷံ (ဝိညာဏ-ံ စိတသ္ည္၊ ပဋိစၥံ -
အေၾကာငး္ကုိ စြဲ၍၊ အၾကာင္းတရားေပၚမွ၍ီ၊ သမပုၸႏၷံ -ျဖစ္၏။)



စိတအ္မ်ိဳ းမ်ိဳ း ကြဲ ျပားပုံ (၈၉ ပါး/ ၁၂၁ ပါး)

• စိတသ္ည္ အာရုံကို သျိခငး္သေဘာ လကၡဏာအားျဖင့္ တစ္မ်ိဳ းသာ
ရွိေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ျဖစ္ရာ ဘုံဌာနေပၚ မူတည္၍

(၁)ကာမဘု၌ံ အျဖစ္မ်ားေသာစိတ္ -ကာမာဝစရစိတ္ (၅၄) ပါး

(၂) ရူပဘုံ၌ အျဖစ္မ်ားေသာစိတ္ - ရူပါဝစရစတိ္ (၁၅) ပါး

(၃) အရူပဘု၌ံ အျဖစ္မ်ားေသာစိတ္-အရူပါဝစရစတိ္ (၁၂) ပါး

ဤစိတ္ (၈၁) ပါးသည္ ေလာကီစိတ္ (mundane consciousness)



(၄) ေလာက ၃ ပါးကိုလြန္ေျမာက္ေသာစိတ္ (သို႔) ေလာက ၃ပါးထက္
သာလြန္ ျမင့္ျမတေ္သာစိတ္ - ေလာကုတၱရာစိတ္
အက်ဥ္းအားျဖင့္ (၈) ပါး

အက်ယ္အားျဖင့္ (၄ဝ) ပါး
ေလာက (၃) ပါး

• သတၱဝါအေပါင္း ဟေူသာ သတၱ ေလာက

• သတၱဝါတုိ႔ ေနရာဘံုဌာနဟူေသာ ၾသကာသ ေလာက

• ရုပ္ နာမ္ သခၤါရ ဟေူသာ သခၤါရေလာက



သတၱဝါတုိ႔ ျဖစ္ရာ ဌာန -ဘမူိ (ဘုံ) - ၃၁ (Planes of existence)
(၁)ကာမ - (၁၁)ဘုံ (အပါယ္ ၄ ဘုံ +ကာမသုဂတိ ၇ ဘုံ)

Øအပါယ္(အပါယ-အပ+အယ)ေကာင္းမွဳမွကငး္ေသာ၊ ကသုိုလ္ျပဳခြင့္

မ်ားစြာမရေသာ၊ အကုသုိလ္မ်ားသာ မ်ားျပားေသာ ဘုံ - (၄)ဘုံ

• ငရဲ - နိရယ (နိ+အယ) - ခ်မး္သာသုခ ရခြင့္မရွိေသာဘုံ

• တရိစ ၦာန္ -တရိစ ၦာန - (အမ်ားအားျဖင့္) အလ်ားလုိက္သြားတတ္

• ျပိတာၱ - ေပတ -သခုအေပါင္းမွေဝးသူ (တေစ ၦ၊ သရူ၊ဲ ဘလီူးပါ)

• အသူရကာယ္ - (ျပိတာၱအၾကးီစား) - ဝိညာဥ္ေလာကသားမ်ား



Øကာမသုဂတိ (ကသုိုလက္ံအားေလ်ာစ္ြာ စည္းစိမ္ခံစားရ) - (၇)ဘုံ

• လ႕ူျပည္ (မႏုႆ) -ထက္ျမကေ္သာစိတ္ရွိသူတုိ႔၏ ေနရာဌာန

• စာတုမဟာရာဇ္ - နတမ္ငး္ၾကီး ၄ ပါး၏ ဘုံဌာန

• တာဝတႎသာ - ၃၃ ေယာက္ေသာ နတမ္်ား၏ ဘုံဌာန

• ယာမာ -ဆငး္ရကဲင္းေသာ နတမ္်ား၏ ဘုံဌာန

• တသုိတာ - ႏွစ္သက္ရႊင္လနး္ေသာနတ္မ်ား၏ ဘုံဌာန

• နိမၼာန,ရတိ - မိမိတို ႔ကုိယတ္ိုင္ဖန္ဆငး္မွဳ၌ေမြ႕ေလ်ာ္သူမ်ား

• ပရ,နိမၼိတ,ဝသဝတိၱ-သတူစ္ပါးဖန္ဆင္းေပးမွဳ၌ေမြ႕ေလ်ာ္သူမ်ား



(၂) ရူပါဝစရ - (၁၆)ဘုံ (စ်ာန္ရေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ ေနရာဘံု)

• ပထမစ်ာန္ - ၃ ဘုံ၊

• ဒတုိယစ်ာန္ - ၃ ဘုံ၊

• တတိယစ်ာန္ - ၃ ဘုံ၊

• စတတုၳစ်ာန္ - ၇ ဘုံ (ရုပ္တရားသာရွိေသာ အသညသတၱ ပါဝင္)

• က်န္ျဗဟၼာ့ဘုံမ်ား၌ ရုပ္+နာမ္ ၂ ပါး (ခႏၶာ ၅ ပါးလုံးရွိၾကသည္။)

(၃) အရူပါဝစရ- (၄)ဘုံ (နာမ္တရား သာရွိေသာ ျဗဟၼာမ်ား၏ ဘုံ)



လားရာ ဂတိ (သို႔) လမး္ေၾကာင္းၾကီး (၅) သြယ္ (Destination)

(၁)နိရယဂတိ (ငရဲျပည္ လားရာလမ္း) မီးက်ီးတြင္းၾကးီထဲက်သက့ဲသို႔

(၂)တရိစ ၦာန,ဂတိ (တရိစ ၦာန္ဘံု လားရာလမ္း) မစင္တြငး္နက္ၾကးီ

(၃) ေပတ,ဂတိ (ျပိတာၱဘံုလားရာလမ္း) အရိပ္ကင္းမဲ့သည့္ေနရာၾကးီ

(၄)မႏုႆ,ဂတိ (လူ႔ျပည္ လားရာလမ္း) အရိပ္အာဝါသေကာငး္သည့္

သစေ္တာၾကီး

(၅) ေဒဝ,ဂတိ (နတ္ျပည္ လားရာလမ္း) ေလလံု မိုးလံု လပွေသာ
ျပာသာဒ္ နန္းေဆာင္ၾကးီ



• မ္ိမိတို ႔ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အကုသုိလ္ကံ၏ အရွိန္အားေလ်ာ္စြာ

• ျပင္းထန္သည့္ အကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ နိရယ (ငရဲ)သို ႔က်သည္။

• ထိုအကုသိုလ္ကႏံွင့္စာလ်ငွ္ ျပင္းထန္မွဳ ေလ်ာ့နည္းပါက တရိစ ၦာန္

ဘဝသုိ႔ေရာက္ရသည္။

• ထို ႔ထက္ပို၍ အကုုသုိလက္ေံလ်ာ့နည္းပါက ျပိတာၱဘုံသုိ႔ေရာက္ၾက

ရသည္။

• ငရဲ၊ တရိစ ၦာန္၊ ျပိတာၱတို႔သည္ ဒဂုၢတိ ဘုံဘဝမ်ားျဖစ္ျပီး

• လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္တို႔သည္ သဂုတိ ဘုံဘဝမ်ားျဖစ္ၾကသည္။



(၁) ကာမဘု၌ံ အျဖစ္မ်ားေသာစိတ္ -ကာမာဝစရစိတ္ (၅၄) ပါး
(က) အကုသုိလ္စိတ္ - ၁၂ ပါး
(အျပစ္ရွိ၍ မေကာင္းေသာအက်ိဳ းကုိေပးတတ္ေသာစိတ္)

(ခ) အဟိတ္စိတ္ - ၁၈ ပါး
(ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟ ဟတိ္

တို ႔ႏွင့္ မယဥွေ္သာစိတ္)
(ဂ)ကာမေသာဘနစိတ္ - ၂၄ ပါး
(အျပစ္ကင္း၍ ေကာင္းက်ိဳ းကိုျဖစ္ေစတတ္ေသာစိတ္)



(က) အကုသုိလ္စိတ္ - ၁၂ ပါး

• အကုသုိလ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းျမစ္မူလ (၃) ပါးေပၚ အေျခခ၍ံ

Øတြယ္တာတပ္မက္မွဳေလာဘအရင္းခံျဖစ္ေသာစတိ္ (ေလာဘမူလ/

ေလာဘမူစိတ္) ၈ပါး

Øစိတဆ္ိုး၊ စိတ္ပ်က္၊ အမ်က္ထြကမ္ွဳ ေဒါသအရင္းခံျဖစ္ေသာစတိ္

(ေဒါသမလူ/ ေဒါသမ)ူ ၂ ပါး

Øအမွန္မသ၊ိ ေတြေဝမွဳ ေမာဟအရင္းခံျဖစ္ေသာစတိ္ (ေမာဟမူလ/
ေမာဟမူစိတ္) ၂ ပါး



အကုသုိလ္
လကၡဏာ

အျပစ္ရွိ (faulty)
သာဝဇၨ (ပါဠိ)

မေကာင္းက်ိဳ းကို ေပးျခင္း
ဒကုၡ ဝိပါက လကၡဏာ (ပါဠိ)
produces bad results

မကၽြမ္းက်င္ မလမိၼာ (unskillful) အျပစ္မျဖစ္ေအာင္ မစီမံ မကုိငတ္ြယန္ိုင္

အနာမကငး္၊ မက်န္းမာ (unhealthy) စိတမ္က်နး္မာ စိတေ္ရာဂါမကင္း

ကသုိုလ္
လကၡဏာ

အျပစ္ကင္း (faultless)
အနဝဇၨ (ပါဠိ)

ေကာင္းက်ိဳ းကို ေပးျခင္း
သခု ဝိပါက လကၡဏာ (ပါဠိ)
produces good result

ကၽြမ္းက်င္ လမိၼာ (ေဆက) skillful အျပစ္မျဖစ္ေအာင္ စီမံ ကုိငတ္ြယန္ိုင္
အနာကငး္၊ က်န္းမာ (အာေရာဂ်) 
healthy စိတက္်နး္မာ၊ စိတေ္ရာဂါကင္း



အကုသုိလ္စိတ္

Ø ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စေသာ ကေိလသာ အနာရွိျခငး္၊

• ကေိလသာ အျပစ္ရွိျခင္း၊

• မလမိၼာျခင္း၊

• မေကာင္းေသာ အက်ိဳ းကုိေပးျခင္း လကၡဏာ။

Ø စကဆ္ုပ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ၊ ယတု္မာကုန္ေသာ အကုသုိလ္တရားမ်ား

• ပယအ္ပ္ေသာတရား၊ ပယ္ရွားပစရ္မည့္တရား (ပဟာတဗၺ)

ü အနာလည္းပါ၊ အျပစ္မကင္း၊ လမိၼာရွင္းနွင့္၊ ေပးကာဆိုးက်ိဳ း၊
ေလးမ်ိဳးအခ်က္ အကုသုိလ္တြက္။



ကသုိုလစ္တိ္

Ø ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စေသာ ကေိလသာ အနာကငး္ျခင္း၊

• ကေိလသာ အျပစ္ကင္းျခင္း၊ လမိၼာေစျခင္း၊

• ေကာင္းေသာ အက်ိဳ းကုိေပးျခင္း လကၡဏာ။

Ø စကဆ္ုပ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ၊ ယတု္မာကုန္ေသာ အကုသုိလ္တရားတို႔ကို လွဳပ္ေစ၊
ငုပ္ေစ၊ ျပဳပေ္စေအာင္ ဖ်က္ဆးီေစတတ္ေသာေၾကာင့္ ကသုိုလစ္တိ္

• ပယတ္တေ္သာတရား (ပဟာယက)

ü အနာကငး္လစ္၊ အျပစ္ကင္းကြာ၊ အလိမၼာနငွ့္၊ ခ်မး္သာေကာင္းက်ိဳ း၊
ေလးမ်ိဳးအခ်က္၊ ကသုိုလအ္နက္ (အဓိပၸါယ္)



အကုသုိလ္ ေစတသိက္ (၁၄) ပါး

၁) ေမာဟ အုပ္စု(၄) ပါး - အကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္တုိင္းပါ

သဗၺာကုသလ သာဓာရဏ -သဗၺ + အကုသလ + သာဓာရဏ (အကုသိုလ္ ျဖစတ္ိုင္းပါ)

ေမာဟ၊ အဟိရိက၊ အေနာတပၱၸ၊ ဥဒၶစၥ

၂) ေလာဘ အုပ္စု (၃) ပါး

ေလာဘ၊ ဒ႒ိိ၊ မာန (ဒ႒ိိ ႏွင့္ မာန သည္ အာရုံမတ၍ူ ျပိဳင္တမူျဖစ္ႏိုင္)

၃) ေဒါသ အုပ္စု (၄) ပါး

ေဒါသ၊ ဣႆာ၊ မစ ၦရိယ၊ ကကုၠဳစၥ (ဣႆာ၊ မစ ၦရိယ၊ ကကုၠဳစၥ တုိ႕လညး္တစ္ပါးစီသာျဖစ)္

၄) အဆုံးအုပ္စု (၃) ပါး -ထနိ၊ မိဒၶ၊ ဝိစိကစိ ၦာ



တြယ္တာတပ္မက္မွဳေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေလာဘမူစိတ္၏ အဂၤါ (၃) ခု

(၁) ေဝဒနာ

Ø ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာကလ္ွ်င္၊ သာယာလ်ငွ္- ေသာမနႆ,ေဝဒနာ
(pleasant feeling/ pleasure)

Ø ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာကသ္ည့္၊ သာယာသည့္ ေဝဒနာႏွင့္အတူျဖစ္ -

ေသာမနႆ,သဟဂတ (ေသာသမနႆသဟဂုတ္)

• with pleasant feeling; with pleasure



Ø ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာကမ္ွဳမပါဘဲ အာရုံကို အသင့္အတင့္ ခံစားလ်ငွ္)
ဥေပကၡာေဝဒနာ (neutral feeling, indifferent feeling)

Ø ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာကမ္ွဳမပါဘဲ အာရုံကိုအသင့္အတင့္မ်ွ ခံစားသည့္
ဥေပကၡာေဝဒနာႏွင့္ အတူျဖစ္ပါက - ဥေပကၡာ,သဟဂတ (ပါဠိ)

• ဥေပကၡာ သဟဂုတ္ (ျမန္မာ)

• with neutral feeling, with indifferent feeling or
with indifference



(၂) အေတြးမွား၊ အယူအဆမွား၊ မွားယြင္းစြာသိျမင္ ေတြးေခၚျခင္း -
ဒ႒ိိ (wrong view)

Ø ေလာကၾကီးသည္ျမဲသည္၊ အရာအားလံုးသည္ ျမဲသည္၊ ကံ
က၏ံအက်ိဳးကိုမယံုၾကည္မွဳ၊ အတိတ္ဘဝ၊ အနာဂတဘ္ဝ စသည္
မရွိဟမုွားယြင္းစြာလကခ္ံ ယုံ ၾကည္ျခင္း ၊ ငါ ငါဥ့စၥာဟု စြဲလနး္ျခင္း

- ဒ႒ိိဂတ,သမၸယုတၱ (ဒ႒ိိဂတ သမၸယုတ္) with wrong view

Ø ထုိသုိ႔ မွားယြင္းစြာလကခ္ံ ယုံ ၾကည္မွ မရွိျခငး္ - ဒ႒ိိဂတ,ဝိပၸယတုၱ

• (ဒ႒ိိဂတ ဝိပၸယတု္) without wrong view (NOT right view)



(၃)သခၤါရ - ျပဳျပင္စီမံျခငး္၊ တိုက္တြနး္ျခင္း (ပေယာဂ၊ ဥပါယ)

Ø မိမိစိ္တက္ို ထက္ျမကေ္အာင္ မိမိကုိယ္တိုင္ ကိုယ္၊ ႏွဳတ္၊ စိတ္

တို ႔ျဖင့္ ျပဳျပင္မွဳ (promptitude)

Ø သတူစ္ပါး၏ ကိုယ္္၊ ႏွဳတတ္ို႔ျဖင့္ တိုက္တြနး္မွဳ၊ ေစခိုင္းမွဳ

ü အသခၤါရိက-ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းမွဳမပါ၊ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ထက္ျမက္

ေသာ၊ ထက္သနေ္သာစိတ္ (unprompted, automatic, voluntary)

ü သသခၤါရိက - မက်န္းမာျခင္း၊ပ်င္းရိျခင္း၊ စိတအ္ားမထက္သန္ျခင္း

စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေစ့ေဆာ္ တိုက္တြနး္၍ ျဖစ္ေသာစိတ္ (prompted)



ေလာဘမူစိတ္ (၄) ပါး (ေသာမနႆ ေဝဒနာျဖင့္)
စဥ္ ေဝဒနာ သမၸယုတၱ သခၤါရ

၁
ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ အျပစ္ရွိမွန္းမသိ၍ ကုိယ္တိုင္ျပဳလုပ္
ေသာမနႆသဟဂုတ္ ဒ႒ိိဂတ သမၸယုတ္ အ,သခၤါရိက စိတ္

၂
ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ အျပစ္ရွိမွနး္မသိ၍ တိုက္တြနး္မွဳျဖင့္ျပဳလုပ္
ေသာမနႆသဟဂုတ္ ဒ႒ိိဂတ သမၸယုတ္ သ,သခၤါရိက စိတ္

၃
ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ အျပစ္ရွိမွန္းသိလ်က္ ကုိယ္တိုင္ျပဳလုပ္
ေသာမနႆသဟဂုတ္ ဒ႒ိိဂတ ဝိပၸယတု္ အ,သခၤါရိက စိတ္

၄
ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ အျပစ္ရွိမွန္းသိလ်က္ တိုက္တြနး္မွဳျဖင့္ျပဳလုပ္
ေသာမနႆသဟဂုတ္ ဒ႒ိိဂတ ဝိပၸယတု္ သ,သခၤါရိက စိတ္



ေလာဘမူစိတ္ (၄) ပါး (ဥေပကၡာ ေဝဒနာျဖင့္)
စဥ္ ေဝဒနာ သမၸယုတၱ သခၤါရ

၅
ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာကမ္ွဳမရွိဘဲ အျပစ္ရွိမွန္းမသိ၍ ကုိယ္တိုင္ျပဳလုပ္
ဥေပကၡာ သဟဂုတ္ ဒ႒ိိဂတ သမၸယုတ္ အ,သခၤါရိက စိတ္

၆
ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာကမ္ွဳမရွိဘဲ အျပစ္ရွိမွနး္မသိ၍ တိုက္တြနး္မွဳျဖင့္ျပဳလုပ္
ဥေပကၡာ သဟဂုတ္ ဒ႒ိိဂတ သမၸယုတ္ သ,သခၤါရိက စိတ္

၇
ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာကမ္ွဳမရွိဘဲ အျပစ္ရွိမွန္းသိလ်က္ ကုိယ္တိုင္ျပဳလုပ္
ဥေပကၡာ သဟဂုတ္ ဒ႒ိိဂတ ဝိပၸယတု္ အ,သခၤါရိက စိတ္

၈
ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာကမ္ွဳမရွိဘဲ အျပစ္ရွိမွန္းသိလ်က္ တိုက္တြနး္မွဳျဖင့္ျပဳလုပ္
ဥေပကၡာ သဟဂုတ္ ဒ႒ိိဂတ ဝိပၸယတု္ သ,သခၤါရိက စိတ္



(၁) မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္းသည္ အျပစ္မရွိ (အကုသုိလ္မျဖစ္)ဟု
ယဆူလ်က္ ေဆးစြဲသူတစ္ဦးသည္ မိမိဆႏၵအတိုင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္

မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲရာ၌ ျဖစ္ေသာစိတ္ (ေလာဘမူ ပထမစတိ္)
• ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ - ေသာမနႆ,သဟဂုတ္
• ေဆးစြဲျခင္းသညအ္ျပစ္မရွိဟုယူဆ- အယူမွား (ဒ႒ိိဂတသမၸယုတ္)

• မိမိစိတဆ္ႏၵအတိုင္းလုပ္ (တိုက္တြနး္မွဳမပါ) - အသခၤါရိက
• ေသာမနႆ,သဟဂုတ္ ဒ႒ိိဂတသမၸယုတ္ အသခၤါရိကစတိ္

• with pleasure, with wrong view, unprompted



(၂) မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္းသည္ အျပစ္မရွိဟုယူဆလ်က္ သငူယ္ခ်ငး္
၏ တိုက္တြနး္မွဳေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ေဆးသုံးစြဲသူ၌ ျဖစ္ေသာစိတ္

(ေသာမနႆ,သဟဂုတ္၊ ဒ႒ိိဂတ,သမၸယုတ္၊ သသခၤါရိကစတိ္)
(၃) မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္းသည္ အျပစ္ရွိမွန္းသိေသာ္လည္း မျဖတ္
နိုင္သျဖင့္ မိမိဆႏၵအတိုင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ေဆးသုံးစြဲသူ၌ျဖစ္ေသာစိတ္

(ေသာမနႆ,သဟဂုတ္၊ ဒ႒ိိဂတ,ဝိပၸယတု္ အသခၤါရိကစတိ္)
(၄)မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲျခငး္သည္အျပစရ္ွိမနွး္သိေသာ္လည္း သငူယ္ခ်ငး္

၏ တိုက္တြနး္မွဳေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ေဆးသုံးစြဲသူ၌ျဖစ္ေသာစိတ္
(ေသာမနႆ,သဟဂုတ္၊ ဒ႒ိိဂတ,ဝိပၸယတု္ သသခၤါရိကစတိ္)



• ေလာဘမူစိတ္ အမွတ္စဥ္ (၅) မွ (၈) အထိ
(၄) ပါး သည္ ခံစားမွဳေဝဒနာတြင္ ႏွစ္သက္

ဝမ္းေျမာကမ္ွဳ မပါဘဲ အသင့္အတင့္သာခံစား
တတ္သည့္ ဥေပကၡာေဝဒနာ ျဖစ္ျခင္းသာ
ကြာျခားသည္။ က်န္သည့္ သမၸယုတ္ႏွင့္ သခၤါရ

တုိ ႔သည္ ပထမစတိ္ (၄) ပါးအတုိင္း ျဖစ္သည္။



• က်မ္းကုိးစာရင္း

• အရွင္ဇနကာဘိဝံသ၊ သၿဂႋဳဟဘ္ာသာဋကီာ၊ ဧကာဒသမအၾကမိ္၊

မဟာဂႏၶာရုံစာေပ၊ အမရပူရျမိဳ ႕၊ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္။

• အရွင္သီလာနႏၵာဘိဝံသ၊ အဘိဓမၼာသင္တနး္ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား
(ပထမတြဲ၊ တတိယတြဲ)၊ ေရႊစႏၵာထြန္းစာေပ၊ ရန္ကနု္ျမိဳ႕၊ ၂ဝဝ၄ 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။


