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မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) 
 

အဘိဓမၼာမွတ္စု (ေစတသိက္ပိုင္း) 

 

ေစတသိက္အဓိပၸါယ္ 

 စိတ္၌ မွီ၍ စိတ္ကို ျခယ္လွယ္တတ္ေသာ သေဘာတရား 

 

ေစတသိက္လကၡဏာ (၄) ပါး 

1. ဧကုပၸါဒ = စိတ္ႏွင့္အတူျဖစ္ျခင္း 

2. ဧကနိေရာဓ = စိတ္ႏွင့္အတူခ်ဳပ္ျခင္း (စိတၱဇ႐ုပ္၊ ကမၼဇ႐ုပ္တုိ႔ကုိ ကန္႔သည္) 

3. ဧကာလမၺဏ  = စိတ္ႏွင့္တူေသာ အာ႐ုံရွိျခင္း (ဝိညတ္ေဒြးကု ိကန္႔သည)္ 

4. ဧက၀တၳဳက = စိတ္ႏွင့္တူေသာ မွီရာ၀တၳဳရွိျခင္း (ေရွ႕လကၡဏာသုံးရပ္ႏွင့္ ညီညြတ္  

ေသာ တရားတို႔သည္ မွီရာဝတၳဳ အၿမဲတူၾကေတာ့သည္ဟု သိေစလို  

ေၾကာင့္ ဧကဝတၳဳကကု ိျပ၏။)  

 စိတၱဇ႐ုပ္ႏွင့္ ကမၼဇ႐ုပ္တုိ႔သည ္ စိတ္ႏွင္ ့ အတူျဖစ္ျခင္း (ဧကုပၸါဒ) သေဘာ ရွိေသာ္လည္း 

စိတ္ႏွင္ ့အတူမခ်ဳပ္ေသးဘဲ စိတၱကၡဏ (၁၇) ခ်က္လြန္မွ ခ်ဳပ္၏။  

 ကာယဝိညတ္၊ ဝစီဝိညတ္ဟူေသာ ဝိညတ္ေဒြးသည္ စိတ္၊ ေစတသိက္တို႔ႏွင့္ အတူျဖစ္၍ 

အတူခ်ဳပ္ေသာ္လည္း ႐ုပ္တရားျဖစ္၍ စိတ္က့ဲသို႔ အာ႐ုံယူျခင္း သေဘာမရွိ။ 

 

ေစတသိက္ (၅၂) ပါး  

1. အညသမာန္းေစတသိက္  = ၁၃ ပါး 

2. အကုသိုလ္ေစတသိက္  = ၁၄ ပါး 

3. ေသာဘနေစတသိက္  = ၂၅ ပါး = ေပါင္း (၅၂) ပါး ျဖစ္ပါသည္။ 

 
ပါဠိခက္ဆစ္ 

အညသမာန္း (အည+သမာန)  = ေသာဘနစိတ္၊ အေသာဘနစိတ္ (သုိ႔မဟုတ္) အေကာင္းအဆုိး 

 ႏွစ္မ်ိဳးလုံးႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ အတူတကြ ျဖစ္တတ္သည့္ တရား  

 (ႏွစ္ဖက္ရ ေစတသိက္မ်ား)  
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(အည = အျခားတစ္ပါး (စိတ)္၊ သမာန = တူျခင္း) 

အကုသိုလ္ (အကုသလ) = အျပစ္ႏွင့္တကြျဖစ္၍ မေကာင္းေသာအက်ိဳးကို ေပးေသာတရား 

ေသာဘန   = တင့္တယ္ေကာင္းျမတ္ အျပစ္ကင္းေသာတရား 

 

အညသမာန္းေစတသိက္ (၁၃) ပါး 

1. သဗၺစိတၱသာဓာရဏေစတသိက္ = ၇ ပါး 

2. ပကိဏ္းေစတသိက္   = ၆ ပါး = ေပါင္း (၁၃) ပါး ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ပါဠိခက္ဆစ္ 

သဗၺစိတၱသာဓာရဏေစတသိက္  = စိတ္အားလံုးႏွင့္ ဆက္ဆံေသာ (ယွည္ေသာ) ေစတသိက္မ်ား 

ပကိဏ္းေစတသိက္ (ပကိဏၰက) = စိတ္အားလံုးႏွင့္ မယွည္ဘဲ ဟုိတခ်ိဳ႕ သည္တခ်ိဳ႕ ေရာေရာ 

 ျပြမ္းျပြမ္း ယွည္သည့္ ေစတသိက္မ်ား 

 

သဗၺစိတၱသာဓာရဏေစတသိက္ (၇) ပါး 

1. ဖႆ   = အာ႐ုံကု ိေတြ႔ထိျခင္းသေဘာ (သံပုရာသီး စားသူကို ျမင္၍ သြားရည္  

က်ျခင္း) 

2. ေဝဒနာ  = အာ႐ုံ၏ အရသာကု ိခံစားျခင္းသေဘာ (ဘုရင္ႏွင့္ စားေတာ္ကဲ) 

3. သညာ  = အာ႐ုံကု ိမွတ္သားျခင္းသေဘာ (ကေလးသူငယ္၊ လက္သမား) 

4. ေစတနာ = ေစ့ေဆာ္ျခင္း၊ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ျခင္းသေဘာ (လယ္ပုိင္ရွင္၊ တပည္ႀ့ကီး၊  

စစ္ဗုိလ္) 

5. ဧကဂၢတာ = တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံ၌ တည္တံ့ေနျခင္းသေဘာ (ေရႏွင့္ေျမမႈန္႔၊  

ေလၿငိမ္ေသာ အရပ္မွ မီးလွ်)ံ 

6. ဇီဝိတိေျႏၵ  = တကြျဖစ္ဖက္ နာမ္တရားတို႔ကု ိထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသေဘာ  

(ေရႏွင့္ ၾကာ၊ ေလွသမား) 

7. မနသိကာရ = တကြျဖစ္ဖက္ တရားတို႔ကု ိအာ႐ံုသုိ႔ တည့္မတ္ေပးျခင္း (ႏွလုံးသြင္းျခင္း)  

(ရထားထိန္း) 
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မွတ္ခ်က္ 
သဗၺစိတၱသာဓာရဏေစတသိက္ (၇) ပါးတုိ႔တြင္ တစ္စုံတစ္ခုကု ိ ခံစားေနေသာအခါ ေဝဒနာ 

သည ္သတိၱထင္ရွား၍ တစ္စုံတစ္ခုကုိ မွတ္ေနေသာအခါ သညာသည္ သတိၱထင္ရွား၏။ ကံတစ္ခုခုကို 

ျပဳေနေသာအခါ ေစတနာသည္ သတိၱထင္ရွား၍ အာ႐ုံတစ္ခုခုကု ိ စူးစုိက္ေသာ အခါ ဧကဂၢတာ 

ေခၚေသာ သမာဓိက သတၱိထင္ရွား၏။ ၾကြင္းေသာ ဖႆ၊ ဇီဝိတိေျႏၵ၊ မနသိကာရ (၃) ပါးတုိ႔ကား 

ဘယ္အခါမွ် သူတို႔သတိၱ မထင္ရွား လွေခ်။  

ကိုယ္က်င့္အဘိဓမၼာ (ႏွာ - ၁၃၁) 

 

ပကိဏ္းေစတသိက္ (၆) 

1. ဝိတက္  = တကြျဖစ္ဖက္ တရားတို႔ကု ိအာ႐ံုသုိ႔ တင္ေပးျခင္းသေဘာ  

(မင္းကြ်မ္းဝင္သူ) 

2. ဝိစာရ  = အာ႐ုံကု ိထပ္တလလဲဲ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ျခင္းသေဘာ  

(ေခါင္းေလာင္းေၾကးစည္သံ၊ ငွက္ႀကီးပ်ံဟန္၊ ပ်ားပိတုန္း ရစ္ဝဲဟန္) 

3. အဓိေမာကၡ = အာ႐ုံကု ိဆုံးျဖတ္ျခင္းသေဘာ (မယိမ္းမယုိင ္တံခါးတိုင္) 

4. ဝီရိယ  = အားထုတ္ျခင္း၊ တကြျဖစ္ဖက္ တရားတို႔ကု ိေထာက္ပံ့ခုိင္ေစျခင္း  

သေဘာ (ေထာက္တုိင)္ 

5. ပီတိ  = အာ႐ုံကု ိႏွစ္သက္ျခင္းသေဘာ (ကႏၲာရခရီးသည္ႏွင့္ အုိေအစစ္) 

6. ဆႏၵ  = အာ႐ုံကု ိလုိလားေတာင္းတျခင္းသေဘာ 

ဝိတက္ႏွင့္ ဝိစာရအထူး 

 အာ႐ုံကု ိ ပထမအႀကိမ္ ယူျခင္းသည္ ဝိတက္၊ ယူအပ္ၿပီးေသာ အာ႐ုံကု ိ အထပ္ထပ္ ျပန္ယူ 

ျခင္းသည ္ဝိစာရ ျဖစ္သည။္ (ေခါင္းေလာင္းၿငီးသံ၊ ငွက္ႀကီးပ်ံဟန္၊ ပ်ားပိတုန္း ရစ္ဝဲဟန္) 

 

ဝိတက္၊ ေစတနာ၊ မနသိကာရ အထူး 

 ဝိတက္သည ္ တကြျဖစ္ဖက္ တရားတို႔ကု ိ အာ႐ံုသုိ႔ ေရွး႐ႈတင္ေပး၏။ မနသိကာရကား တကြ 

ျဖစ္ဖက ္တရားအစုကုိ အာ႐ုံသုိ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မက္မက္ ေရာက္ေအာင္ ျပဳေပး၏။ ေစတနာကား 

ဝိတက္၊ မနသိကာရတုိ႔ တင္ေပးအပ္ေသာ တကြျဖစ္ဖက္ တရားမ်ားကု ိအာ႐ုံ၌ ယွည္စပ္ေပး၏။ 

ေစ့ေစာ္ တုကိ္တြန္းေပး၏။  
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 ဝိတက္သည ္ ေလွဝမ္းမွ ေလွာ္သူ၊ မနသိကာရသည ္ ပဲ့ကိုင္သူ (သုိ႔) ပဲ့ပုိင္းမွ ေလွာ္သူ၊ 

ေစတနာသည္ ဦးပုိင္းမွ ေလွာ္သူ (သုိ႔) ပန္းဆြတ္သူ (သုိ႔) စည္းဝါးတီးသူႏွင့္ တူ၏။) 

 

ပီတိႏွင့္ သုခေဝဒနာအထူး 

 ပီတိသည္ အာ႐ုံကု ိ ေတြ႔ျမင္၊ ၾကား၊ သိေသာအခါ ႏွစ္သက္ျခင္းသေဘာ ျဖစ္၍ သုခေဝဒနာမွာ 

ရၿပီးအာ႐ံုကုိ ခံစားေသာအခါ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ (ကႏၲာရ 

ခရီးသည္ႏွင့္ အုိေအစစ္ဥပမာ) 

 

ေဆာင္ပုဒ္ 

 ဖသ,္ ေဝ, သဥ,္ ေစ၊ ဧ, ဇီ, မန၊ ခုႏွစ္ဝ၊ သဗၺစိတၱသာဓာရဏ။ 

 တက္, စာ, အဓ,ိ ဝီ, ပီတိ၊ မွတ္သိ ဆႏၵ၊ ပကိဏၰက။ 

 ေကာင္း, ဆုိး တုိင္းမွာ၊ သူတုိ႔ပါ၊ ဆယ္ျဖာ သုံးဝ အညသမာန။  (အင္းစိန္ရြာမဆရာေတာ္) 

 

အကုသိုလ္ေစတသိက္ (၁၄) ပါး 

1. ေမာဟ  = အာ႐ုံ၏ အမွန္သေဘာကု ိဖံုးကြယ္ျခင္း၊ မသိျခင္းသေဘာ (အမုိက္ေမွာင္) 

2. အဟိရိက = မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ုိက္မ ွမရွက္ျခင္းသေဘာ (မစင္ဗြက္ႏွင္ ့ရြာဝက္) 

3. အေနာတၱပၸ = မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ုိက္မ ွမေၾကာက္လန္႔ျခင္းသေဘာ (မီးလွ်ံႏွင့္ ပုိးဖလ)ံ 

4. ဥဒၶစၥ  = ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းသေဘာ (ျပာပုံကုိ ခဲျဖင့္ပစ္ျခင္း၊ ေလခက္ေသာ တံခြန္) 

5. ေလာဘ = အာ႐ုံ၌ ၿငိေသာအားျဖင့္ စြလဲန္းျခင္း၊ တပ္မက္ျခင္းသေဘာ (ေမ်ာက္ႏွဲေစး) 

6. ဒိ႒ိ  = မွားေသာအားျဖင့္ သိျမင္ျခင္း၊ ႏွလုံးသြင္းျခင္းသေဘာ (မ်က္စိလည္  

လမ္းမွားသူ) 

7. မာန  = ေထာင္လႊားျခင္းသေဘာ (အလံတံခြန္) [အတၱစိတ္ျဖင့္ ႏႈိင္းယွည္ျခင္း၊  

တုိင္းတာျခင္းသေဘာ] 

8. ေဒါသ  = ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းျခင္းသေဘာ (ေတာမီး၊ အ႐ုိက္ခံရေသာ ေျမြေဟာက္) 

9. ဣႆာ = သူတစ္ပါး၏ ဂုဏ္, သိရ္၊ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို ျငဴစူျခင္း၊ မနာလုိမ႐ႈ႕စိမ့္  

ျဖစ္ျခင္းသေဘာ  

10.  မစၧရိယ = မိမိ၏ ဂုဏ္, သိရ္၊ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို ဝန္တုိျခင္းသေဘာ၊ သဝန္တိုျခင္း  



5 
 

မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) 
 

(ခါးစပ္ေသာ အရသာ)  

11.  ကုကၠဳစၥ = ျပဳအပ္ၿပီးေသာ ဒုစ႐ုိက္၊ မျပဳလုိက္မိေသာ သုစ႐ုိကတ္ုိ႔ကု ိျပန္လည္စဥ္းစား၍  

ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ျခင္းသေဘာ (တာဝန္မေက်သျဖင့္ ပူပန္ေနသူႏွင့္တ)ူ 

12.  ထိန  = စိတ္၏ မခိုင္ခံ့ျခင္း၊ ေလးလထံုိင္းမႈိင္းျခင္းသေဘာ (ေနထိေသာၾကာ၊  

ပ်င္းရိသူႏွင့္တူ) 

13.  မိဒၶ  = ေစတသိက္၏ မခုိင္ခံ့ျခင္း၊ ထုိင္းမႈိင္းျခင္းသေဘာ (မီးထိေသာၾကာ၊  

အားအင္ခ်ိနဲ႔သူ) 

14.  ဝိစိကိစၧာ = ရတနာသုံးပါးစသည္၌ ယုံမွားျခင္းသေဘာ (လမ္းႏွစ္ခြ ေရာက္ေနသူ) 

 

ေလာဘႏွင့္ဆႏၵ အထူး 

 အာ႐ုံ၌ ၿငိေသာအားျဖင့္ စြဲလန္းမႈ၊ တပ္မက္မႈပါေသာ လုိခ်င္မႈသည ္ေလာဘ၏ သေဘာ ျဖစ္၏။ 

အာ႐ုံ၌ ၿငိကပ္မႈ မပါဘဲ ျပဳလု႐ိုံ၊ ရလု႐ိုံ၊ စားလုိ႐ုံမွ်သေဘာသည္ ဆႏၵ ျဖစ္၏။ ဆႏၵသည္ 

ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ ႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ေလာဘကမ ူအကုသိုလ္သာ ျဖစ္၏။ 

 

ဒိ႒ိႏွင့္မာန အထူး 

 ဒ႒ိိသည ္ေလာကီခႏၶာငါးပါးကု ိ“ငါ၊ င့ါဥစၥာ” ဟု စြလဲမ္း၏။ မာနကား ထုိခႏၶာငါးပါးကုိပင္ “ငါ” ဟု 

မွတ္ထင္၏။ “ငါကြ” ဟု လက္မေထာင္၏။ ဒိ႒ိႏွင့္ မာနတုိ႔သည ္အာ႐ုံခ်င္း မတူ။ ဒိ႒ိသည္ သူ၏ 

“အျမင္” ကုိ အာ႐ုံျပဳ၏။ မာနကား သူ၏ “အရည္အခ်င္း” ကု ိ အာ႐ံုျပဳ၏။ ဤသုိ႔ ဒိ႒ိႏွင့္ 

မာနသည ္ စြလဲမ္းမွတ္ထင္ပုံ ကြဲျပားေသာ္လည္း မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ တြယ္တာျခင္း ေလာဘလွ်င္ 

အရင္းခံရွိ၏။  

 

မာန (၃) မ်ိဳး  

1. ေသယ်မာန = ပစၥည္း, ဂုဏ္, သိရ္, စည္းစိမ္ဥစၥာ, ပညာ, အဆင္းစသည္အားျဖင့္ 

သူမ်ားထက ္သာသည္ဟ ုစိတ္ဝယ္ထား၍ ေထာင္လႊားျခင္း 

2. သဒိသမာန = တန္းတူပဲဟု စိတ္ဝယ္ထား၍ အံတုျခင္း၊ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္း 

3. ဟီနမာန = အဆင့္နိမ့္သည္ဟ ုစိတ္ဝယ္ထား၍ အံတုျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း 
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မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) 
 

မစၧရိယ (၅) မ်ိဳး 

1. အာဝါသမစၧရိယ = ေက်ာင္းကန္ တုိက္တာ ေနရာထုိင္းခင္းတုိ႔၌ ဝန္တုိမႈ  

2. ကုလမစၧရိယ  = ေဆြမ်ိဳးဉာတ ိတပည့္ တကာ၊ တကာမတုိ႔၌ ဝန္တုိမႈ 

3. လာဘမစၧရိယ  = ပစၥည္း လာဘ္လာဘတုိ႔၌ ဝန္တုိမႈ 

4. ဝဏၰမစၧရိယ  = ကုယိ္အဆင္း ဂုဏ္သတင္းတုိ႔၌ ဝန္တုိမႈ 

5. ဓမၼမစၧရိယ  = မိမိတြင္ရွိသည့္ တရား၊ အတတ္ပညာတုိ႔၌ ဝန္တုိမႈ 

ဣႆာႏွင့္မစၧရိယ အထူး 

 ဣႆာသည္ သူတစ္ပါး၏ ဥစၥာစည္းစိမ္ ဂုဏ္သိရ္ကို ကဲ့ရဲ႕႐ႈံးခ်လုိ၏။ မစၧရိယသည္ ကုိယ့္ဥစၥာ 

စည္းစိမ္ ဂုဏ္သိရ္ကို မေဝမွ်လုိ၊ အမ်ားႏွင့္ မဆက္ဆံေစလို။ ကုိယ့္လု ိ သူမ်ားေတြ 

ျဖစ္သြားမည္ကုိလည္း စုိးရိမ္၏၊ ႏွစ္ပါးလုံး သည္းမခံႏုိင္ျခင္းဟူေသာ ေဒါသကို အေျခခံသည္။ 

 

ေဆာင္ပုဒ္ 

 ေမာ, ဟိ, ေနာတ္, ဥဒ္၊ ေမာစတုတ္။ (သဗၺာကုသလသာဓာရဏ) 

 ေလာ, ဒိဋ္, မာန၊ ေလာ တိက။ (ပပဥၥတရား) 

 ေဒါ, ဣသ္, မစ,္ ကုက္၊ ေဒါစတုတ္။ 

 ထိ, မိ, ဝိစိ၊ အဆုံးသိ။ (အင္းစိန္ရြာမဆရာေတာ္) 

 

အဟိတ္ေစတသိက္မရိွ 

 အဟိတ္စိတ္၌ သီးျခားယွည္ေသာ ေစတသိက္မရွိေသာေၾကာင့္ အဟိတ္ေစတသိက္မရွိ။ 

 

ေသာဘနေစတသိက္(၂၅) ပါး 

1. ေသာဘနသာဓာရဏေစတသိက္ = ၁၉ ပါး 

2. ဝိရတီေစတသိက္   = ၃ ပါး 

3. အပၸမညာေစတသိက္   = ၂ ပါး 

4. ပညိေျႏၵေစတသိက ္   = ၁ ပါး = ေပါင္း (၂၅) ပါး ျဖစ္ပါသည္။ 
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မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) 
 

ပါဠိခက္ဆစ္ 

ေသာဘနသာဓာရဏ = ေသာဘနစိတ္အားလုံးႏွင္ ့ဆက္ဆံေသာ (ယွည္ႏုိင္ေသာ) တရား 

ဝိရတီ   = မေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္တရားမ်ားမွ ေရွာင္ၾကည္ျခင္းသေဘာရွိေသာတရား (သီလ) 

အပၸမညာ  = အတုိင္းမရွိ၊ အကန္႔အသက္မရွိေသာ သတၱဝါပညတ္ကို အာ႐ံုျပဳေသာတရား 

ပညိေျႏၵ   = သိမႈကိစၥ ပညာ၌ အစုိးရျခင္း သေဘာရွိေသာတရား (အေမာဟ၊ ဉာဏ္) 

 

ေသာဘနသာဓာရဏေစတသိက္(၁၉) ပါး 

1. သဒၶါ  = ရတနာျမတ္သံုးပါး၊ ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳး စသညတ္ုိ႔ကု ိယုံၾကည္ျခင္းသေဘာ  

(စၾကာမင္း၏ ပတၱျမားရတနာ) 

2. သတိ  = ဘုရားစေသာ ေကာင္းေသာအာ႐ုံတုိ႔ကု ိအမွတ္ရျခင္းသေဘာ (ဘ႑ာစုိး) 

3. ဟိရီ  = မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ုိက္မ ွရွက္ျခင္းသေဘာ (မိမိဂုဏ္ကု ိထိန္းေသာ 

အမ်ိဳးေကာင္းသမီး) 

4. ဩတၱပၸ  = မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ုိက္မ ွေၾကာက္လန္႔ျခင္းသေဘာ (ကုိယ္ဝန္တည္မည္ကုိ 

ေၾကာက္ေသာ ျပည့္တန္ဆာမ) 

5. အေလာဘ = အာ႐ုံ၌ ၿငိေသာအားျဖင့္ မစြလဲန္း မတပ္မက္ျခင္းသေဘာ (မုတၱဘိကၡဳ၊  

ပိန္းၾကာႏွင့္ ေရ) 

6. အေဒါသ = မခက္ထန္ မၾကမ္းတမ္းျခင္းသေဘာ (လုိက္ေလ်ာေသာ မိတ္ေဆြ) (ေမတၱာ၊  

ခႏီၲ) 

7. တၾတမဇၥ်တၱတာ  = လ်စ္လ်ဴ႐ႈ႕ျခင္းသေဘာ (တကြျဖစ္ဖက ္တရားတို႔ကု ိမိမိတုိ႔ဆုိင္ရာ  

ကိစၥမ်ား၌ မယုတ္မလြန္ မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တည့္မက ္ 

ထိန္းေၾကာင္းေပးျခင္း သေဘာ) (ရထားထိန္း) (ဥေပကၡာ) 

8. ကာယပႆဒၶ ိ  = ေစတသိက္တို႔၏ ၿငိမ္းေအးျခင္းသေဘာ (ေအးျမေသာ စမ္းေရ၌  

ခ်ထားအပ္ေသာ ငါး) 

9. စိတၱပႆဒၶ ိ  = စိတ္၏ ၿငိမ္းေအးျခင္းသေဘာ  

10.  ကာယလဟုတာ = ေစတသိက္တို႔၏ ေပါ့ပါးျခင္းသေဘာ (ေလ၌လြင့္ေသာ ဝါဂြမ္း) 
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မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) 
 

11.  စိတၱလဟုတာ  = စိတ္၏ ေပါ့ပါးျခင္းသေဘာ 

12.  ကာယမုဒုတာ  = ေစတသိက္တို႔၏ ႏုညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျခင္းသေဘာ 

13.  စိတၱမုဒုတာ  = စိတ္၏ ႏုညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျခင္းသေဘာ 

14.  ကာယကမၼညတာ = ကုသုိလ္အာ႐ုံယူရာ၌ ေစတသိက္တို႔၏ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ခံ့ညားျခင္း  

သေဘာ (လက္ဝတ္ရတနာလုပ္ရန္ အပူေပးထားေသာ ေရႊတုံးေရႊခဲ) 

15.  စိတၱကမၼညတာ = ကုသိုလ္အာ႐ုံယူရာ၌ စိတ္၏ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ခံ့ညားျခင္းသေဘာ 

16.  ကာယပါဂုညတာ = ေစတသိက္တို႔၏ ကုသိုလ္အမႈ၌ ေလလ့ာႏုိင္နင္းျခင္းသေဘာ  

(မိေခ်ာင္းမင္း ေရခင္းျပ) 

17.  စိတၱပါဂုညတာ  = စိတ၏္ ကုသိုလ္အမႈ၌ ေလ့လာႏုိင္နင္းျခင္းသေဘာ  

18.  ကာယုဇုကတာ = ေစတသိက္တို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသေဘာ 

19.  စိတၱဳဇုကတာ  = စိတ၏္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသေဘာ 

 

ေဆာင္ပုဒ္ 

 သဒၶါ သတိ၊ ဟိရ ိဩတၱပ္၊ ဟိတ္ႏွစ္ရပ္၊ တၾတမဇၥ်တၱတာ။  

 ပႆဒၶိ လဟု၊ မုဒု ကမၼဥ္၊ ပါဂုညင္ႏွင့္၊ ထုိ႔ျပင္ ဥဇုက၊ ေျခာက္ဓမၼ၊ ကာယစိတ္ႏွင့္ေႏွာ။  

(လယ္တီ) 

ေလာကပါလတရား (၂) ပါး 

ျမတ္စြာဘုရားသည ္ဟိရီႏွင့္ ဩတၱပၸ တရားႏွစ္ပါးကုိ ေလာကပါလ (ကမ႓ာေစာင့္တရား) အျဖစ္ 

ေဟာေတာ္မူခဲ့၏။ ဤတရားႏွစ္ပါး ကင္းမဲ့လွ်င ္ အမိႏွင့္သား၊ အဘႏွင့္သမီးတို႔ ေဖာက္ျပား၍ တိရစၧာန္ 

တုိ႔ႏွင့္ မျခားဘ ဲ ကမ႓ာေလာကတစ္ခုလံုး ေရာေထြးယွက္တင္ ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ ထုိတရား 

ႏွစ္ပါးကုိပင္ သုကၠဓမၼ (ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေၾကာင္းတရား) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေဒဝဓမၼ (နတ္တို႔ 

တန္ဖုိးထားေသာတရား) အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဟာေတာ္မူခဲ့၏။  

ဟိရိသည ္အမ်ိဳးေကာင္းသမီးကဲ့သုိ႔ မိမိကုိယ္ကုိ ေလးစားေသာအားျဖင့္ မေကာင္းမႈမွ ရွက္ျခင္း၊ 

စက္ဆုတ္ျခင္းသေဘာ ျဖစ္သည္။ ၾသတၱပၸမွာ သူတစ္ပါး (ပတ္ဝန္းက်င)္ အျပစ္တင္မည္စုိး၍ 

မေကာင္းမႈတုိ႔ကု ိ မျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေၾကာက္ျခင္း ျဖစ္၍ မိမိႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးသူ ပုရိသတို႔ ၿငိဳျငင္မည္စုိး၍ 

ကုိယ္ဝန္တည္မွာ ေၾကာက္ေသာ ျပည့္တန္ဆာမႏွင့္ တူ၏။ 
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မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) 
 

ကာယပႆဒၶိအဖြင့္ 

ကာယပႆဒၶိ စသည္၌ “ကာယ” အရ ေရွးဋီကာတို႔က “ေစတသိက္တုိ႔၏ အေပါင္း” ဟု 

ယူၾက၏။ အမွန္မူ စိတၱဇ႐ုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ယူသင့္၏။ ၿငိမ္းေအးမႈသေဘာသည္ စိတ္၊ 

ေစတသိက္တို႔၌သာမက ၿငိမ္းေအးေသာ ထုိစိတ္၊ ေစတသိက္မ်ားေၾကာင့္ စိတၱဇ႐ုပ္မ်ားလည္း 

ၿငိမ္းေအးရကား ခႏၶာကုိယ္ပါ အၿငိမ္းဓာတ္ကူး၍ တစ္ကိုယ္လံုး အၿငိမ္းတုံး၊ အေအးတုံး ျဖစ္ေန 

ေၾကာင္းကုိ သိေစေတာ္မူလိုေသာေၾကာင့္ ကာယပႆဒၶိ၊ စိတၱပႆဒၶိဟ ု ႏွစ္မ်ိဳးခြ၍ဲ ဘုရားရွင္ 

ေဟာေတာ္မသူည္။ (ဘာဋီ - ၁၄၄) 

ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္၏ အဖြင့္က်မ္းျဖစ္ေသာ အ႒သာလိနီ၌ “ကာေယာတိ ေစတၳ ေဝဒနာဒေယာ 

တေယာ ခႏၶာ” ဟု ဖြင့္ဆိုေသာေၾကာင့္ “ကာယ” အရ ေဝဒနကၡႏၶာစေသာ ေစတသိက္ခႏၶာ သုံးပါးကို 

ေကာက္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ဋီကာေက်ာ္ကလည္း ကာယအရ ေဝဒနာစေသာ ခႏၶာသုံးပါးကိုပင္ 

အရေကာက္ေသာ္လည္း “႐ူပကာယႆပိ” ဟူေသာ ပါဌ္ျဖင့္ ကာယအရ ခႏၶာကုိယ္ကုိလည္း 

ေကာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ဆုထိား၏။ 

 

ဝိရတီေစတသိက္ (၃) ပါး 

1. သမၼာဝါစာ = အသက္ေမြးမႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ဝစီဒုစ႐ိုက္ေလးပါးမွ  

ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသေဘာ  

2. သမၼာကမၼႏၲ = အသက္ေမြးမႈႏွင့္ မသကဆ္ုိင္ေသာ ကာယဒုစ႐ုိက္သံုးပါးမွ  

ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသေဘာ  

3. သမၼာအာဇီဝ = အသက္ေမြးမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဝစီဒု႐ုိက္ေလးပါး၊ ကာယဒုစ႐ိုက္သံုးပါးမွ  

ေရွာင္ၾကဥ္ ျခင္းသေဘာ (အဆိပ္သီးကု ိမစားဝ့ံသ)ူ  

 

ဝိရတီႏွင့္ မေနာကံ 

ဝိရတီအရ မေနာကံကို မယူရ။ ဝိရတီေစတသိက္သည္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း သီလႏွင့္ ဆုိင္၏။ သီလ 

ဆုိသည္မွာ ကာယကံႏွင္ ့ ဝစီကံကိုသာ ထိန္းရ၏။ မေနာကံကို ထိန္းျခင္းကား ဘာဝနာကမၼ႒ာန္း 

စီးျဖန္းျခင္း၏ အလုပ္တည္း။ 
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မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) 
 

ဝိရတီ (၃) မ်ိဳး 

1. သမၸတၱဝိရတီ  = သိကၡာပုဒ္ ေဆာက္တည္မထားေသာ္လည္း လြန္က်ဴးဖြယ္အာ႐ုံလွ်င ္ 

ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း 

2. သမာဒါနဝိရတ ီ = သိကၡာပုဒ္ ေဆာက္တည္ထားေသာေၾကာင့္ ဒုစ႐ိုက္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း 

3. သမုေစၧဒဝိရတ ီ = ဒုစ႐ိုက္ကို အၾကြင္းမဲ့ပယ္ေသာအားျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း  

(ေလာကုတၱရာဝိရတီ) 

 

အပၸမညာေစတသိက္ (၂) ပါး 

1. က႐ုဏာ = ဒုကၡိတ သတၱဝါပညတ္ကု ိအာ႐ံုျပဳ၍ သနားၾကင္နာျခင္းသေဘာ 

2. မုဒိတာ  = သုခိတ သတၱဝါပညတ္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသေဘာ 

 

အပၸမညာ (၄) ပါး မဆိုျခင္းအေၾကာင္း 

 ကမၼ႒ာန္းပိုင္း၌ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ ဟူေသာ တရားေလးပါးကု ိအပၸမညာ (၄) 

ပါး ဟု ဆုိလတၱံျဖစ္ေသာ္လည္း ဤ၌ အပၸမညာ (၂) ပါးသာ ဆုိျခင္းမွာ အေဒါသေစတသိက္ျဖင့္ 

ေမတၱာကိုလည္းေကာင္း၊ တၾတမဇၥ်တၱတာေစတသိက္ျဖင့္ ဥေပကၡာကုိလည္းေကာင္း သြင္းယူၿပီး 

ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ပညိေျႏၵေစတသိက္ (၁) ပါး 

1. ပညိေျႏၵ  (ပညာ) = အာ႐ုံ၏ သေဘာမွန္ကု ိထုိးထြင္း၍ သိျခင္း၊ သိမႈကိစၥ ပညာ၌ အစုိးရျခင္း  

သေဘာ (အေမာဟ၊ ပညာ၊ ဉာဏ္၊ သမၼာဒိ႒ိ၊ ဝိဇၨာ) 

 

သညာ၊ ဝိညာဏ္၊ ပညာ အထူး 

သညာသည္ ျမင္ရေသာ အာ႐ုံ၏ အညိဳ၊ အေရႊစေသာ အဆင္း၊ ပုံသ႑ာန္၊ အမည္ 

စသည္မွ်သာ မွတ္ႏုိင္၏။ ကေလးငယ္သည္ အသျပာကုိ ျမင္ေသာအခါ အညိဳ၊ အေရႊစေသာ အဆင္း၊ 

ပုံသ႑ာနက္ုိသာ သိ၏။ အသျပာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္မွ် အဖုိးထုိက္တန္ေၾကာင္း မသသိက့ဲသို႔တည္း။ 
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မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) 
 

ဝိညာဏ္သည ္ ျမင္ရေသာအာ႐ံု၏ အညိဳ၊ အေရႊစေသာ အဆင္းႏွင့္တကြ အနိစၥစေသာ 

အျခင္းအရာ တုိင္ေအာင္ကား သိ၏။ သုိ႔ေသာ ္တုိးတက္အားထုတ္၍ မဂ္၊ ဖုိလ ္ရေအာင္ကား မစြမ္းႏုိင္။ 

ရြာသူရြာသားတို႔သည္ အသျပာကုိ အညိဳ၊ အေရႊစေသာ အဆင္းႏွင့္တကြ အသျပာျဖစ္ေၾကာင္း သိ၏။ 

မည္မွ် အဖုိးတန္သည္၊ အသျပာစစ္သည္၊ မစစ္သည္ကို မသိႏုိင္ သက့ဲသို႔တည္း။ 

ပညာသည္ အာ႐ုံ၏အဆင္း၊ သ႑ာန္၊ အမည္၊ အနိစၥစေသာ အျခင္းအရာႏွင့္ မဂ္ဖုိလ္ေပၚသည့္ 

တုိင္ေအာင္ပင္ အလုံးစုံကို သိႏုိင္၏။ ေရႊပန္းထိမ္သည္သည္ အသျပာကုိ အညိဳ၊ အေရႊစေသာ အဆင္း၊ 

ပုံသ႑ာန္ႏွင့္ အသျပာ ျဖစ္ေၾကာင္းအျပင္ အသျပာ မွန္ေၾကာင္းႏွင့္၊ မည္မွ် ထုိက္တန္ေၾကာင္း 

သိသကဲ့သုိ႔တည္း။ (ဘာဋီ - ၁၅၉) 

 

သမၸေယာဂနည္း 

ေစတသိက္တို႔၏ စိတ္အသီးသီး၌ ယွည္ပုံကု ိျပေသာနည္းကုိ သမၸေယာဂနည္းဟု ေခၚ၏။ ထုိတြင္  

1. သဗၺစိတၱသာဓာရဏေစတသိက္ (၇) ပါးသည္ စိတ္အားလုံး၌ ယွည္ပါသည။္ (၁ - နည္း) 

2. ပကိဏ္းေစတသိက္ (၆) ပါးတို႔သည ္စိတ္အခ်ိဳ႕၌ ယွည္၍ အခ်ိဳ႕၌ မယွည္။ (၆ - နည္း) 

3. အကုသိုလ္ေစတသိက္ (၁၄) ပါးသည္ အကုသိုလ္စိတ္ (၁၂) ပါးတုိ႔၌သာ ယွည္ပါသည္။ (၅ - နည္း) 

4. ေသာဘနေစတသိက္ (၂၅) ပါးသည္ ေသာဘနစိတ္တို႔၌သာ ယွည္ပါသည။္ (၄ - နည္း) 

အညသမာန္းေစတသိက္ သမၸေယာဂနည္း (၇) ပါး 

စဥ္ ေစတသိက္အမည္ ယွည္ေသာစိတ္မ်ား အေရအတြက္ 

၁။ သဗၺစိတၱသာဓာရဏ စိတ္အက်ဥ္း (၈၉) ပါး၊ စိတ္အက်ယ္ (၁၂၁) ပါး ၈၉/၁၂၁ 

၂။ ဝိတက္ 
ေဒြးပဥၥဝိညာဏ္ (၁၀) ၾကဥ္ေသာ ကာမစိတ ္ (၄၄)၊ 

ပထမစ်ာန္စိတ ္- ၁၁ ပါး = ေပါင္း (၅၅) ပါး 
၅၅ 

၃။ ဝိစာရ 
ေဒြးပဥၥဝိညာဏ္ (၁၀) ၾကဥ္ေသာ ကာမစိတ ္ (၄၄)၊ 

ပ-စ်ာန္စိတ ္- ၁၁ ပါး၊ ဒု-စ်ာန္စိတ ္(၁၁) ပါး 
၆၆ 

၄။ အဓိေမာကၡ 
ေဒြးပဥၥဝိညာဏ္ (၁၀)၊ ဝိစိကိစၧာ ၾကဥ္ေသာ စိတ ္

(၇၈) ပါး 
၇၈ 

၅။ ဝီရိယ 
ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္း၊ ေဒြးပဥၥဝိညာဏ္ (၁၀)၊ သမၸဋိစၧိဳန္းေဒြး၊ 

သႏၲီရဏ (၃) ပါး ၾကဥ္ေသာ စိတ္ (၇၃) ပါး 
၇၃ 
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မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) 
 

၆။ ပီတ ိ
ေဒါသမူေဒြး၊ ဥေပကၡာေဝဒနာ - ၅၅၊ ကာယဝိညာဏ္ 

ေဒြး၊ စတုတၳ စ်ာန္-၁၁၊ ၾကဥ္ေသာ စိတ ္(၅၁) ပါး 
၅၁ 

၇။ ဆႏၵ 
အဟိတ္စိတ္ (၁၈) ပါး၊ ေမာဟမူေဒြး ၾကဥ္ေသာ စိတ ္

(၆၉) ပါး 
၆၉ 

 

အကုသလေစတသိက္ သမၸေယာဂနည္း (၅) ပါး 

စဥ္ ေစတသိက္အမည္ ယွည္ေသာစိတ္မ်ား အေရအတြက္ 

၁။ 
ေမာဟ၊ အဟိရိက၊ 

အေနာတၱပၸ၊ ဥဒၶစၥ  
အကုသိုလ္စိတ္ (၁၂) ပါး ၁၂ 

၂။ ေလာဘ၊ ဒိ႒ိ၊ မာန  ေလာဘမူစိတ ္(၈) ပါး ဒိ႒ိသမ-္၄ ဒိ႒ိဝိပ္-၄ ၈၊ ၄၊ ၄ 

၃။ 
ေဒါသ၊ ဣႆာ 

မစၧရိယ၊ ကုကၠဳစၥ  
ေဒါသမူစိတ္ (၂) ပါး ၂ 

၄။ ထိန၊ မိဒၶ သသခၤါရိကစိတ္ (၅) ပါး ၅ 

၅။ ဝိစိကိစၧာ ဝိစိကိစၧာသဟဂုတ္စိတ္ (၁) ပါး ၁ 

 

ေသာဘနေစတသိက္ သမၸေယာဂနည္း (၄) ပါး 

စဥ္ ေစတသိက္အမည္ ယွည္ေသာစိတ္မ်ား အေရအတြက္ 

၁။ ေသာဘနသာဓာရဏ ေသာဘနစိတ္အက်ဥ္း (၅၉) အက်ယ္ (၉၁) ပါး ၅၉/၉၁ 

၂။ ဝိရတီ ္- ၃ 

ေလာကုတၱရာစိတ ္ (၈) ပါး၌ အၿမဲ၊ တေပါင္းတည္း 

ယွည္၍ မဟာကုသုိလ္ (၈) ပါး၌ ရံခါ၊ အသီးသီး 

ယွည္ပါသည ္

၈ - ၈ 

၃။ အပၸမညာ - ၂ ပါး 

ပဥၥမစ်ာန္ၾကဥ္ေသာ မဟဂၢဳတ္စိတ္ (၁၂) ပါး၊ 

မဟာကုသုိလ္ စိတ ္ (၈) ပါး၊ မဟာႀကိယာစိတ္ (၈) 

ပါး (ရံခါ၊ အသီးသီး) 

၂၈ 

၄။ ပညိေျႏၵ 
ကာမာဝစရေသာဘန ဉာဏသမၸယုတ္စိတ္ (၁၂) ပါး 

မဟဂၢဳတ္ ေလာကုတၱရာစိတ ္(၃၅) ပါး 
၄၇ 
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မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) 
 

နိယတေယာဂီ၊ အနိယတေယာဂီ  

 မိမိတုိ႔ယွည္ရာ စိတ္ျဖစ္တိုင္း အၿမဲယွည္ၾကေသာ ေစတသိက္မ်ားကို နိယတေယာဂီ 

(အၿမဲယွည္) ေစတသိက္မ်ားဟု ေခၚ၏။ အၿမဲမယွည္၊ တစ္ခါတစ္ရံ၌သာ ယွည္ေလ့ရွိေသာ 

ေစတသိက္မ်ားကို အနိယတေယာဂီ (အၿမဲမယွည္) ေစတသိက္မ်ားဟု ေခၚ၏။ 

မစၧရိယေစတသိက္သည္ ေဒါသမူေဒြး၌ ယွည္ေသာ္လည္း ေဒါသစိတ္ျဖစ္တုိင္း မပါ။ မနာလု ိ

ဝန္တုိစိတ္ျဖင့္ မေက်မခ်မ္း (ေဒါသ) ျဖစ္မွသာ မစၧရိယႏွင္ ့ ယွည္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မစၧရိယကို 

အနိယတေယာဂီ ေစတသိက္ဟု ေခၚရ၏။ ေဒါသေစတသိက္သည္ ေဒါသမူေဒြး၌ အၿမဲတမ္း ယွည္၍ 

ေဒါသစိတ္ျဖစ္တုိင္း ပါ၏။ ေဒါသ သေဘာပါေသာ ဣႆာ၊ မစၧရိယ၊ ကုကၠဳစၥတုိ႔ ျဖစ္တုိင္းလည္း ပါ၏။ 

ထုိ႔ေၾကာင္ ့၎ကုိ နိယတေယာဂီ ေစတသိက္ဟု ေခၚရ၏။  

အနိယတေယာဂီေစတသိက္ (၁၁) ပါး 

မာန ဣႆာ၊ မစၧရိယ၊ ကုကၠဳစၥ ထိန၊မိဒၶ ဝိရတ ီ- ၃ ပါး အပၸမညာ - ၂ 

ကဒါစိ နာနာ+ကဒါစိ သဟ+ကဒါစိ နာနာ+ကဒါစိ နာနာ+ကဒါစိ 

ရံခါ အသီးသီး+ရံခါ အတူတကြ+ရံခါ အသီးသီး+ရံခါ အသီးသီး+ရံခါ 

က်န္သည့္ (၄၁) ပါးသည္ ယွည္ဖက္စိတ္တို႔၌ အၿမဲယွည္ၾက၍ နိယတေယာဂီေစတသိက္ မ်ား ျဖစ္ၾက၏။ 

 

မာန 

မာနသည ္ ဒိ႒ိဂတဝိပၸယုတ္စိတ္ (၄) ပါး၌ ယွည္ေသာ္လည္း ၎စိတ္ေလးပါးျဖစ္တုိင္း မပါ။ 

ေထာင္လႊားေမာက္မာေသာ အခါတုိ႔၌သာ ယွည္၏။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ မာနေစတသိက္သည္ မိမိယွည္ရာ 

စိတ္တို႔၌ ကဒါစိ နည္းျဖင့္ ယွည္သည္ဟု ဆုိရသည္။ အျပစ္ရွိမွန္းသိလွ်က္ (ဒိ႒ိဂတဝိပၸယုတ္) ေသရည္ 

ေသရက္ကု ိေသာက္သံုးေနခ်ိန္၊ သူတစ္ပါးသားမယားကုိ လြန္က်ဴးေဖာက္ျပားေနခ်ိန္တုိ႔၌ မာန မယွည္။ 

 

ဣႆာ၊ မစၧရိယ၊ ကုကၠဳစၥ 

 ဣႆာ၊ မစၧရိယ၊ ကုကၠဳစၥတုိ႔သည ္ ေဒါသမူေဒြး၌ ယွည္ၾကေသာ္လည္း ေဒါသစိတ္ျဖစ္တုိင္း 

မပါ။ သူတစ္ပါး၏ စည္းစိမ္ဥစၥာကုိ ျငဴစူေသာစိတ္ျဖင့္ မေက်မခ်မ္း (ေဒါသ) ျဖစ္မွသာ ဣႆာ ယွည၏္။ 

ဣႆာ ျဖစ္ေသာအခါ မစၧရိယႏွင့္ ကုကၠဳစၥတုိ႔ မယွည္။ ထုိ႔အတ ူ မစၧရိယ ျဖစ္ေသာအခါ၌ က်န္သည့္ 

ဣႆာႏွင့္ ကုကၠဳစၥတုိ႔ မယွည္။ ကုကၠဳစၥျဖစ္ေသာ အခါ၌လည္း က်န္ႏွစ္ပါး မယွည္ၾက။  
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မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) 
 

ဣႆာ၊ မစၧရိယ၊ ကုကၠဳစၥတုိ႔သည ္ ေဒါသစိတ္ႏွင့္ ယွည္ေသာ အခါ၌ တေပါင္းတည္း 

မယွည္ၾကဘဲ တစ္သီးတျခားစီ အသီးသီး ယွည္ၾကေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒါသစိတ္၌လည္း 

ရံခါသာ ယွည္ၾကေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း နာနာ+ကဒါစိ နည္းျဖင့္ ယွည္ၾကသည္ဟု ဆုိရ၏။ 

 

ထိန၊ မိဒၶ 

ထိန၊ မိဒၶတုိ႔သည္ အကုသိုလ္၊ သသခၤါရိကစိတ္ (၅) ပါးတုိ႔၌ မကြဲမျပား တေပါင္းတည္း တြဲ၍ 

ယွည္ၾက၏။ သုိ႔ေသာ ္ သသခၤါရိကစိတ္ ငါးပါးျဖစ္တုိင္း မပါ၊ ထုိင္းထိုင္းမႈိင္းမႈိင္းျဖစ္ေနေသာ အခ်ိန္တုိ႔၌ 

သာ ယွည္၏။ သသခၤါရိကစိတ္ျဖင့္ သူတစ္ပါး ပစၥည္းကု ိတက္တက္ၾကြၾကြ ခုိးယူခ်ိန္ စေသာ အခ်ိန္တုိ႔၌ 

မယွည္ၾက။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ ထိန၊ မိဒၶတုိ႔သည ္ မိမိႏွင့္ယွည္ဖက္စိတ္တုိ႔၌ သဟ+ကဒါစိ နည္းျဖင့္ 

ယွည္ၾက၏။ 

 

ဝိရတီ (၃) ပါး 

ဝိရတီေစတသိက္ (၃) ပါးတုိ႔သည ္မဟာကုသုိလ္စိတ ္(၈) ပါးတုိ႔၌ ရံခါ (ဒုစ႐ုိက္၊ ဒုရာဇီဝတုိ႔ကို 

ေရွာင္ၾကဥ္ဆဲခဏ၌သာ) ယွည္ၾက၏။ ယွည္ေသာအခါ၌လည္း အသီးသီး တစ္ပါးစီသာ ျဖစ္ၾက၏။ 

ႏွစ္ပါး၊ သုံးပါး ၿပိဳင္၍ မျဖစ္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ ၎တုိ႔သည္ ယွည္ဖက္စိတ္တုိ႔၌ နာနာ+ကဒါစိ နည္းျဖင့္ 

ယွည္ၾကသည္ဟု ဆုရိ၏။ ေလာကုတၱရာစိတ္ (၈) ပါး၌မူ သုံးပါးလံုး တေပါင္းတည္း အၿမဲယွည္ၾက၏။ 

ဝိရတ ီ (၃) ပါးတုိ႔သည ္ မဟာကုသုိလ္စိတ္ (၈) ပါးတုိ႔၌ ရံခါ ယွည္၍ ေလာကုတၱရာစိတ္ (၈) ပါးတုိ႔၌ 

အၿမဲ ယွည္ၾကေၾကာင့္ အနိယတေယာဂီ၊ နိယတေယာဂီ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး ျဖစ္ႏုိင္၏။ 

 

အပၸမညာ (၂) ပါး 

အပၸမညာေစတသိက္ (၂) ပါးတို႔သည ္ ယွည္ဖက္စိတ္ (၂၈) ပါးတုိ႔ႏွင့္ ယွည္ရာ၌ 

သတၱဝါပညတ္ကို အာ႐ုံျပဳ၍ က႐ုဏာႏွင့္ မုဒိတာ ျဖစ္ေသာ အခါတုိ႔၌သာ ရံခါ ျဖစ္ၾက၏။ ယွည္ေသာ 

အခါ၌လည္း ဒုကၡိတသတၱဝါပညတ္ကို အာ႐ုံျပဳ၍ က႐ုဏာ ျဖစ္ေနလွ်င္ မုဒိတာမျဖစ္ႏုိင္။ 

သုခိတသတၱဝါပညတ္ကို အာ႐ုံျပဳ၍ မုဒိတာျဖစ္ေနသည့္ အခ်ိန္၌လည္း က႐ုဏာ မျဖစ္ႏုိင္။ 

ထုိႏွစ္ပါးသည ္ တသီးတျခားစီသာ ယွည္ၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ ဤႏွစ္ပါးသည္ ယွည္ဖက္စိတ္တုိ႔၌ 

နာနာ+ကဒါစိ နည္းျဖင့္ ယွည္ၾက၏။ 
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မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) 
 

သဂၤဟနည္း 

ထုိထိုစိတ္၌ ရထုိက္သမွ် ေစတသိက္တို႔ကု ိ ေပါင္း၍ ယူရာျဖစ္ေသာ နည္းသည္ သဂၤဟနည္း 

မည္၏။ သဂၤဟနည္းသည ္အက်ယ္အားျဖင့္ (၃၃) နည္းရွိ၍ အက်ဥ္းအားျဖင့္ (၅) မ်ိဳး ခြျဲခားႏုိင္၏။  

1. ေလာကုတၱရာစိတ ္သဂၤဟနည္း (၅) ပါး 

2. မဟဂၢဳတ္စိတ ္သဂၤဟနည္း (၅) ပါး 

3. ကာမာဝစရေသာဘနစိတ္ သဂၤဟနည္း (၁၂) ပါး 

4. အကုသိုလ္စိတ္ သဂၤဟနည္း (၇) ပါး 

5. အဟိတ္စိတ္ သဂၤဟနည္း (၄) ပါး 

 အစဥ္ ။ ။ ထုိသို႔ စဥ္ရာ၌ တစ္ၿပိဳင္နက္ယွည္ ႏုိင္ေသာ ေစတသိကအ္ေရအတြက ္

အမ်ားဆုံးစိတက္ု ိ ေရွးကထား၍ အနည္းဆုံးစိတ္ကုိ ေနာကဆ္ုံးတြင္ ထား၏။ ေလာကုတၱရာ 

ပထမစ်ာန္စိတ္သည္ တစ္ၿပိဳက္နက္ ယွည္ႏုိင္ေသာ ေစတသိက္ (၃၆) ပါးျဖင့္ အေရအတြက္ အမ်ားဆုံး 

ျဖစ္၍ ေရွ႕ဆုံးတြင္ ထား၏။ အဟိတ္စိတ္မ ွ ေဒြပဥၥဝိညာဏ္ (၁၀) သည ္ သဗၺစိတၱသာဓာရဏ 

ေစတသိက္ (၇) ပါး၌သာ ယွည္သျဖင့္ အနည္းဆုံးျဖစ္၍ ေနာက္ဆံုး၌ ထား၏။ 

 

ေလာကုတၱရာစိတ္ သဂၤဟနည္း (၅) ပါး 

စဥ္ စိတ္အမည္ ယွည္ေသာေစတသိက္မ်ား ေပါင္း 

၁။ 
ေလာကုတၱရာ 

ပထမစ်ာန္စိတ ္(၈) ပါး 

အညသမာန္းေစတသိက ္(၁၃)၊ အပၸမညာၾကဥ္ ေသာဘန 

ေစတသိက္ (၂၃) ပါး  
၃၆ 

၂။ ဒုတိယစ်ာန္စိတ ္(၈) ပါး ဝိတက္ၾကဥ္ အည (၁၂)၊ အပၸမညာၾကဥ ္ေသာဘန (၂၃) ၃၅ 

၃။ တတိယစ်ာန္စိတ္ (၈) ပါး 
ဝိတက္၊ ဝိစာရၾကဥ ္အညသမာန္း (၁၁)၊ အပၸမညာၾကဥ္ 

ေသာဘနေစတသိက္ (၂၃) ပါး 
၃၄ 

၄။ စတုတၳစ်ာန္စိတ ္(၈) ပါး 
ဝိတက္၊ ဝိစာရ၊ ပီတီၾကဥ္ အည (၁၀)၊ အပၸမညာၾကဥ္ 

ေသာဘနေစတသိက္ (၂၃) ပါး 
၃၃ 

၅။ ပဥၥမစ်ာန္စိတ ္(၈) ပါး             ။                       ။                        ။ ၃၃ 
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မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) 
 

အပၸမညာ မယွည္ျခင္းအေၾကာင္း  

စိတ္ႏွင္ ့ ေစတသိက္တုိ႔သည္ “ဧကာလမၺဏ” လကၡာဏာအရ အာ႐ုံခ်င္း တူရ၏။ အပၸမညာ 

သည ္သတၱဝါပညတ္ကို အာ႐ုံျပဳ၏။ ေလာကုတၱရာစိတ ္(၈)ပါးသည ္နိဗၺာန္ကု ိအာ႐ုံျပဳ၏။ ဤသုိ႔ အာ႐ုံ 

ျပဳပုံျခင္း ကြဲျပားေသာေၾကာင့္ ေလာကုတၱရာစိတ္၌ အပၸမညာေစတသိက္မ်ား မယညွ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္၏။ 

 

မဟဂၢဳတ္စိတ္ သဂၤဟနည္း (၅) ပါး 

စဥ္ စိတ္အမည္ ယွည္ေသာေစတသိက္မ်ား ေပါင္း 

၁။ 
မဟဂၢဳတ္  

ပထမစ်ာန္စိတ ္(၃) ပါး 

အညသမာန္းေစတသိက-္၁၃၊ ဝိရတီၾကဥ္ ေသာဘန 

ေစတသိက္ (၂၂) ပါး  
၃၅ 

၂။ ဒုတိယစ်ာန္စိတ ္(၃) ပါး ဝိတက္ၾကဥ္ အည (၁၂)၊ ဝိရတီၾကဥ္ ေသာဘန (၂၂) ၃၄ 

၃။ တတိယစ်ာန္စိတ္ (၃) ပါး ဝိတက္၊ဝိစာရၾကဥ္ အည (၁၁)၊ ဝိရတီၾကဥ္ ေသာဘန (၂၂) ၃၃ 

၄။ စတုတၳစ်ာန္စိတ ္(၃) ပါး 
ဝိတက္၊ ဝိစာရ၊ ပီတီၾကဥ္ အည (၁၀)၊ ဝိရတီၾကဥ္ 

ေသာဘန (၂၂) ပါး 
၃၂ 

၅။ ပဥၥမစ်ာန္စိတ ္(၁၅) ပါး 
ဝိတက္၊ ဝစိာရ၊ ပီတၾိကဥ္ အည (၁၀)၊ ဝိရတီ၊ 

အပၸမညာၾကဥ္ ေသာဘန (၂၀) 
၃၀ 

 

ဝိရတီ မယွည္ျခင္းအေၾကာင္း 

 မဟဂၢဳတ္စ်ာန္တရားမ်ားကုိ ပြားမ်ားအားထုတ္မည့္ ေယာဂီတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေရွးဦးစြာ ဒုစ႐ုိက္ 

ႏွင့္ ဒုရာဇီဝတုိ႔ကု ိ ေရွာင္ၾကဥ္ရ၏။ သုိ႔မွသာ သီလဝိသုဒၶိျဖစ္ကာ သမာဓိေကာင္းစြာရ၍ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္ 

တရားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္၏။ ေလာကုတၱရာစ်ာန္မ်ားကဲ့သုိ႔ ဒုစ႐ိုက္၊ ဒုရာဇီဝ အႏုသယဓာတ္ကိုလည္း 

အၾကြင္းမဲ့ မပယ္ႏုိင္ေသး။ စ်ာန္ရဆဲ ခဏ၌ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္၏ သ႑ာန္ဝယ ္ တဒဂၤအားျဖင့္ ဒုစ႐ုိက္ႏွင့္ 

ဒုရာဇီဝတုိ႔ ကင္းဆိတ္ေန၏။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ ေရွာင္ၾကဥ္စရာ ဒုစ႐ုိက္ႏွင္ ့ ဒုရာဇီဝတုိ႔ မရွိရကား 

မဟဂၢဳတ္စိတ္တို႔၌ ဝိရတ ီေစတသိက္ (၃) ပါး မယွည္ျခင္း ျဖစ္သည္။  

 မဟဂၢဳတ္စိတ္၌ ေစတသိက္ (၃၅) ပါး အမ်ားဆံုးယွည္ ႏုိင္၏။  

 အပၸမညာႏွစ္ပါး ၾကဥ္ေသာ က်န ္(၃၃) ပါးတုိ႔၌သာ အၿမဲတန္းယွည္ ႏုိင္၏။  

 ထု ိအၿမဲယွည္ (၃၃) ပါးႏွင့္ အပၸမညာႏွစ္ပါးမွ ေစတသိက္တစ္ပါးပါး ေပါင္း၍ (၃၄) ပါးတုိ႔၌သာ 

တစ္ၿပိဳင္နက္ယွည္ ႏုိင္သည္။ 
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မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) 
 

ကာမာဝစရေသာဘနစိတ္ သဂၤဟနည္း (၁၂) ပါး 

စဥ္ စိတ္အမည္ ယွည္ေသာေစတသိက္မ်ား ေပါင္း 

၁။ 
မဟာကုသိုလ္ 

ပထမေဒြး 

အညသမာန္းေစတသိက္ (၁၃)၊ ေသာဘန ေစတသိက ္ 

(၂၅) ပါး  
၃၈ 

၂။ ဒုတိယေဒြး အည (၁၃)၊ ဉာဏ္ၾကဥ္ ေသာဘန ေစတသိက္ (၂၄) ၃၇ 

၃။ တတိယေဒြး ပီတိၾကဥ္ အည (၁၂)၊ ေသာဘန ေစတသိက္ (၂၅) ၃၇ 

၄။ စတုတၳေဒြး ပီတီၾကဥ္ အည (၁၂)၊ ဉာဏ္ၾကဥ္ ေသာဘန ေစတသိက္ (၂၄) ၃၆ 

 

၅။ 
မဟာႀကိယာ 

ပထမေဒြး 
အည (၁၃)၊ ဝိရတီၾကဥ္ ေသာဘန ေစတသိက္ (၂၂) ပါး ၃၅ 

၆။ ဒုတိယေဒြး အည (၁၃)၊ ဝိရတီ၊ ဉာဏ္ၾကဥ္ ေသာဘန ေစတသိက ္(၂၁) ၃၄ 

၇။ တတိယေဒြး ပီတိၾကဥ္ အည (၁၂)၊ ဝိရတီၾကဥ္ ေသာဘန (၂၂) ပါး ၃၄ 

၈။ စတုတၳေဒြး ပီတိၾကဥ္ အည (၁၂)၊ ဝိရတီ၊ ဉာဏ္ၾကဥ္ ေသာဘန (၂၁) ၃၃ 

 

၉။ 
မဟာဝိပါက္ 

ပထမေဒြး 
အည (၁) ၃၊ ဝိရတီ၊ အပၸမညာၾကဥ္ ေသာဘန (၂၀) ပါး ၃၃ 

၁၀။ ဒုတိယေဒြး အည (၁၃)၊ ဝိရတီ၊ အပၸမညာ၊ ဉာဏ္ၾကဥ္ ေသာဘန (၁၉) ၃၂ 

၁၁။ တတိယေဒြး ပီတိၾကဥ္ အည (၁၂)၊ ဝိရတီ၊ အပၸမညာၾကဥ္ ေသာဘန (၂၀) ၃၂ 

၁၂။ စတုတၳေဒြး 
ပီတိၾကဥ္ အည (၁၂)၊ ဝိရတီ၊ အပၸမညာ၊ ဉာဏ္ၾကဥ္ ေသာဘန 

ေစတသိက္ (၁၉) 
၃၁ 

 

အမ်ားဆံုးယွည္၊ အၿမဲတမ္းယွည္၊ တစ္ၿပိဳက္နက္ယွည္ 

မဟာကုသုိလ္စိတ္၌ ေစတသိက္ (၃၈) ပါး အမ်ားဆံုးယွည္ ႏုိင္၏။ (အမ်ားဆံုးယွည္) 

သုိ႔ေသာ ္၎ေစတသိက္ အားလုံးႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက ္မယွည္ႏုိင္။ ဝိရတီ၊ အပၸမညာ ေစတသိက ္

(၅) ပါး ၾကဥ္ေသာ ေစတသိက္ (၃၃) ပါးတုိ႔၌သာ အၿမဲတမ္းယွည္ ႏုိင္၏။ (အၿမဲတမ္းယွည္) 

ဝိရတီ၊ အပၸမညာတုိ႔သည ္ အနိယတေယာဂီ (အၿမဲမယွည္) ေစတသိက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ ့

အတြက္ ၎တို႔၏ သဘာဝအတုိင္း အေျခအေနအလုိက္ တသီးတျခားစီ (တစ္ပါးစီသာ) ယွည္ၾက၏။ 

ထုိ႔ေၾကာင္ ့အၿမဲတန္းယွည္ေသာ ေစတသိက္ (၃၃) ပါးႏွင့္ ဝိရတီ၊ အပၸမညာ ေစတသိက္ (၅) ပါးအနက ္
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မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) 
 

တစ္ပါးပါးႏွင့္ ေပါင္း၍ ေစတသိက္ (၃၄) ပါးတုိ႔၌သာ တစ္ၿပိဳင္နက္ယွည္ ႏုိင္သည္။ ဆုိလိုသည္မွာ 

သမၼာကမၼႏၲ ျဖစ္ဆခဲဏ၌ က်န္သည့္ ဝိရတီႏွစ္ပါးႏွင့္ အပၸမညာတို႔ မယွည္ၾက။ က႐ုဏာျဖစ္ဆခဲဏ၌ 

မုဒိတာႏွင္ ့ဝိရတီသံုးပါးတုိ႔ မယွည္ၾကပါ။ (တၿပိဳင္နက္ယွည္) 

 

ဝိရတီ၊ အပၸမညာတို႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ မယွည္ႏိုင္ျခင္းမွာ …  

ဝိရတီသံုးပါးသည ္ သူ႔အသက္၊ သူ႔ဥစၥာ စေသာ က်ဴးလြန္ဖြယ္ဝတၳဳ (ဝီတိကၠမိတဗၺဝတၳဳ) တို႔ကို 

အာ႐ုံျပဳ၏။ အပၸမညာႏွစ္ပါးသည္ သတၱဝါပညတ္ကို အာ႐ံုျပဳ၏။ ဤသုိ႔ အာ႐ုံခ်င္း ကြဲျပားရကား 

“ဧကာလမၺဏ” လကၡာဏာႏွင့္ မညီေသာေၾကာင့္ တစ္ၿပိဳင္နက ္မယွည္ႏုိင္ၾက။ 

မဟာႀကိယာစိတ္၌ … 

ေစတသိက္ (၃၅) ပါး အမ်ားဆံုးယွည္ ႏုိင္၏။ အပၸမညာႏွစ္ပါး ၾကဥ္ေသာ က်န ္ (၃၃) 

ပါးတုိ႔၌သာ အၿမဲတမ္းယွည္ ႏုိင္၏။ ထု ိအၿမဲယွည္ (၃၃) ပါးႏွင့္ အပၸမညာႏွစ္ပါးမွ တစ္ပါးပါးႏွင့္ ေပါင္း၍ 

(၃၄) ပါးတုိ႔၌သာ တစ္ၿပိဳင္နက္ယွည္ ႏုိင္သည္။ 

 

မဟာႀကိယာႏွင့္ မဟာဝိပါက္စိတ္တို႔၌ ဝိရတီ ၾကဥ္ရျခင္းအေၾကာင္း 

ဝိရတီသည္ ဒုစ႐ုိက္၊ ဒုရာဇီဝတုိ႔ကု ိပယ္ျခင္း သေဘာရွိ၏။ ႀကိယာစိတ္ကား ဒုစ႐ုိက္အားလံုးကု ိ

ပယ္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာတုိ႔၏ သႏၲာန္၌သာ ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ ေရွာင္ၾကဥ္စရာ ဒုစ႐ိုက္၊ ဒုရာဇီဝ 

မရွိေတာ့ေသာ ရဟႏၲာတုိ႔၏ ႀကိယာစိတ္၌ ဝိရတီမ်ား မယွည္ထုိက္။ တစ္စုံတစ္ခုမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း 

သေဘာမရွိဘဲ ကုသိုလ္၏ အက်ိဳးမွ်သာျဖစ္ေသာ ေလာကီဝိပါက္စိတတ္ုိ႔၌လည္း မယွည္ႏုိင္။  

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေလာကီဝိရတီမွန္က ဧကန္ကုသုိလ္ သေဘာရွိ၍ ဝိပါက္၊ ႀကိယာ (အဗ်ာကတ 

ဇာတ္ရွိေသာ) တရားမ်ား၌ မယွည္ၾကပါ။ ေလာကုတၱရာစိတ္၌ကား မဂ္ကုသိုလ္ သာမက 

ဖုိလ္သည္လည္း မဂ္အားေလ်ာ္စြာ ဒုစ႐ုိက္၊ ဒုရာဇီဝတုိ႔ကိ ု တစ္ဖန္ၿငိမ္းေစသည္၏ အစြမ္းျဖင့္ 

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဗ်ာကတသေဘာပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဝိရတီတို႔ႏွင့္ ယွည္ႏုိင္ေလသည္။ 

 

မဟာဝိပါက္စိတ္၌ အပၸမညာ မယွည္ျခင္းအေၾကာင္း 

မဟာဝိပါက္စိတ္သည္ ကာမ (ပရိတ)ၱ တရားကို ဧကန ္ အာ႐ုံျပဳ၏။ အပၸမညာသည္ သတၱဝါ 

ပညတ္ကို အာ႐ုံျပဳ၏။ ဤသုိ႔ အာ႐ုံခ်င္း ကြဲျပားရကား “ဧကာလမၺဏ” လကၡာဏာႏွင့္ မညီေသာေၾကာင့္ 

မဟာဝိပါက္စိတ္၌ အပၸမညာ မယွည္ျခင္း ျဖစ္သည။္ 
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မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) 
 

ထိုထိုစိတ္၌ မယွည္ႏိုင္ေသာ ေစတသိက္မ်ား  

 ေလာကုတၱရာစိတ္၌ အပၸမညာေစတသိက ္(၂) ပါး မယွည္ႏုိင္။ 

 မဟဂၢဳတ္စိတ္ႏွင့္ မဟာႀကိယာစိတ္တုိ႔၌ ဝိရတီေစတသိက္ (၃) ပါး မယွည္ႏိုင္။ 

 မဟာဝိပါက္စိတ္၌ အပၸမညာႏွင့္ ဝရိတ ီေစတသိက္ (၅) ပါး မယွည္ႏုိင္။ 

စိတ္ခ်င္းထူးေအာင္ ျပဳေသာ ေစတသိက္မ်ား (ဝိေသသက) 

 ေလာကုတၱရာစိတ္၌ ဝိတက္၊ ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ တည္းဟူေသာ စ်ာန္တရားမ်ားက စိတ္ခ်င္း 

ထူးေအာင္ ျပဳတတ္၏။ 

 မဟဂၢဳတ္စိတ္၌ ဝိတက္၊ ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ တည္းဟူေသာ စ်ာန္တရားမ်ားႏွင့္ အပၸမညာ 

(၂) တုိ႔က စိတ္ခ်င္းထူးေအာင္ ျပဳတတ္၏။ 

 ကာမေသာဘနစိတ္၌ ပီတိ၊ ဝိရတီ၊ အပၸမညာ၊ ဉာဏ္ေခၚ ပညာတုိ႔က စိတ္ခ်င္းထူးေအာင္ 

ျပဳတတ္၏။  

 

အကုသိုလ္စိတ္သဂၤဟနည္း (၇) ပါး 

စဥ္ စိတ္အမည္ ယွည္ေသာေစတသိက္မ်ား ေပါင္း 

 

၁။ 

 

ေလာဘမူ  

ပထမ အသခၤါရိကစိတ္ 
အညသမာန္း (၁၃)၊ ေမာစတုတ္ (၄)၊ ေလာဘ၊ ဒိ႒ိ ၁၉ 

ဒုတိယ အသခၤါရိကစိတ္ အည (၁၃)၊ ေမာစတုတ္ (၄)၊ ေလာဘ၊ မာန ၁၉ 

၂။ 

တတိယ 

အသခၤါရိကစိတ္ 
ပီတိၾကဥ္ အည (၁၂)၊ ေမာစတုတ္ (၄)၊ ေလာဘ၊ ဒိ႒ိ ၁၈ 

စတုတၳ အသခၤါရိကစိတ္ ပီတိၾကဥ္ အည (၁၂)၊ ေမာစတုတ္ (၄)၊ ေလာဘ၊ မာန ၁၈ 

၃။ 

ေလာဘမူ  

ပထမ သသခၤါရိကစိတ္ 

အညသမာန္း (၁၃)၊ ေမာစတုတ္ (၄)၊ ေလာဘ၊ ဒိ႒ိ၊ ထိန၊ 

မိဒၶ 
၂၁ 

ဒုတိယ 

သသခၤါရိကစိတ္ 
အည (၁၃)၊ ေမာစတုတ္ (၄)၊ ေလာဘ၊ မာန၊ ထိန၊ မိဒၶ ၂၁ 

၄။ 

 

တတိယ 

သသခၤါရိကစိတ္ 

ပီတိၾကဥ္ အည (၁၂)၊ ေမာစတုတ္ (၄)၊ ေလာဘ၊ ဒိ႒ိ၊ 

ထိန၊ မိဒၶ 
၂၀ 

စတုတၳ 

သသခၤါရိကစိတ္ 

ပီတိၾကဥ္ အည (၁၂)၊ ေမာစတုတ္ - ၄၊ ေလာဘ၊ မာန၊ 

ထိန၊ မိဒၶ 
၂၀ 
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မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) 
 

၅။ 
ေဒါသမူ 

ပဥၥမ အသခၤါရိကစိတ္ 
ပီတိၾကဥ္ အည (၁၂)၊ ေမာစတုတ္ (၄)၊ ေဒါစတုက္ (၄) ၂၀ 

၆။ 
ေဒါသမူ 

ပဥၥမ သသခၤါရိကစိတ္ 

ပီတိၾကဥ္ အည (၁၂)၊ ေမာစတုတ္ (၄)၊ ေဒါစတုက္ (၄)၊ 

ထိန၊ မိဒၶ 
၂၂ 

၇။ 

ဥဒၶစၥသမၸယုတ္စိတ္ ဆႏၵ၊ ပီတိၾကဥ္ အည (၁၁)၊ ေမာစတုတ္ (၄)  ၁၅ 

ေမာဟမ ူ

ဝိစိကိစၧာသမၸယုတ္စိတ္ 

ဆႏၵ၊ ပီတိ၊ အဓိေမာကၡၾကဥ္ အည (၁၀)၊ ေမာစတုတ္ (၄)၊ 

ဝိစိကိစၧာ 
၁၅ 

 

အကုသိုလ္ အနိယတေယာဂီေစတသိက္ (၆) ပါး 

မာန ဣႆာ၊ မစၧရိယ၊ ကုကၠဳစၥ ထိန၊မိဒၶ 

ကဒါစိ နာနာ+ကဒါစိ သဟ+ကဒါစိ 

ရံခါ အသီးသီး+ရံခါ အတူတကြ+ရံခါ 

 

 ေလာဘမူ ဒိ႒ိဂတဝိပၸယုတ္စိတ္မ်ား၌ မာနယွည္၏ဟု ျပထားေသာ္လည္း ေထာင္လႊားဝင့္ၾကြား 

ေသာအခါ၌သာ မာန ယွည္၏။ ေထာင္လႊားမႈသေဘာ မပါလွ်င္ မာနမယွည္။  

 က်န္သည့္ အနိယတေယာဂီ ေစတသိက္ (၅) ပါးတုိ႔ကုိလည္း အထက္ပါအတုိင္း 

နည္းမွီသိရမည္။ 

 

အမ်ားဆံုးယွည္၊ အၿမဲတမ္းယွည္၊ တစ္ၿပိဳင္နက္ယွည္ (နမူနာ) 

 ေဒါသမ ူပဥၥမ အသခၤါရိကစိတ္၌ ေစတသိက္ (၂၀) ပါး အမ်ားဆံုးယွည္ ႏုိင္၏။  

 သုိ႔ေသာ ္ (၂၀) လုံး တစ္ၿပိဳင္နက ္ မယွည္ႏုိင္။ ထု ိ (၂၀) တြင္ နာနာကဒါစိနည္းျဖင့္ 

ယွည္ၾကေသာ ဣႆာ၊ မစၧရိယ၊ ကုကၠဳစၥတုိ႔ ပါေနသည္ကို သတိျပဳရမည္။ သာမန္ စိတ္ဆိုးေနသူ 

တစ္ဦး၏ သ႑ာန္၌ ဣႆာ၊ မစၧရိယ၊ ကုကၠဳစၥတုိ႔ မယွည္ၾက။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဣႆာ၊ မစၧရိယ၊ ကုကၠဳစၥ 

(၃) ပါး ၾကဥ္ေသာ ေစတသိက္ (၁၇) ပါး၌သာ အၿမဲတမ္းယွည္ ႏုိင္၏။  

 ဣႆာ၊ မစၧရိယ၊ ကုကၠဳစၥတုိ႔သည ္ အနိယတေယာဂီေစတသိက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ 

၎တို႔၏ သဘာဝအတုိင္း တသီးတျခားစီ (တစ္ပါးစီသာ) ယွည္ၾက၏။ တစ္ပါးျဖစ္ေနလွ်င္ က်န္ႏွစ္ပါး 

မယွည္ႏုိင္၊ မျဖစ္ႏုိင္ၾက။ ဥပမာ … သူတစ္ပါး၏ စည္းစိမ္ဥစၥာကုိ ျငဴစူေနသူတစ္ဦး၏ သ႑ာန္၌ 

အၿမဲတမ္း ယွည္သည့္ ေစတသိက္ (၁၇) ပါးႏွင့္ ဣႆာေစတသိက္တစ္ပါး = ေပါင္း (၁ဂ) ပါးသာ 

တစ္ၿပိဳင္နက္ယွည္ ႏုိင္၏။ ထုိအခ်ိန္၌ က်န္သည့္ မစၧရိယႏွင့္ ကုကၠဳစၥတုိ႔ မယွည္ႏုိင္ၾကေခ်။ 



21 
 

မဂၤလာေမာင္မယ္အသင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅) 
 

အဟိတ္စိတ္ သဂၤဟနည္း (၄) ပါး 

စဥ္ စိတ္အမည္ ယွည္ေသာေစတသိက္မ်ား ေပါင္း 

၁။ ဟသိတုပၸါဒ္စိတ ္ ဆႏၵၾကဥ္ အညသမာန္းေစတသိက္ (၁၂) ပါး ၁၂ 

၂။ 

 

မေနာဒြါရာဝဇၨန္း (ဝုေ႒ာ) ဆႏၵ၊ ပီတိၾကဥ္ အညသမာန္းေစတသိက ္(၁၁) ပါး ၁၁ 

ေသာမနႆသဟဂုတ္ 

သႏၲီရဏ 

ဆႏၵ၊ ဝီရိယၾကဥ္ အညသမာန္းေစတသိက ္ 

(၁၁) ပါး 
၁၁ 

၃။ 
ပဥၥဒြါရာဝဇၨာန္း၊ သမၸဋိစၧိဳန္းေဒြး 

ဥေပကၡာသဟဂုတ ္သႏီၲရဏေဒြး 

ဆႏၵ၊ ပီတိ၊ ဝီရိယၾကဥ္ အညသမာန္းေစတသိက္ 

(၁၀) ပါး 
၁၀ 

၄။ ေဒြးပဥၥဝိညာဏ္ (၁၀) သဗၺစိတၱသာဓာရဏေစတသိက္ (၇) ပါး  ၇ 

 

ေစတသိက္ကို စိတ္ႏွင့္အမွ် ေရတြက္ျခင္း (စိေတၱန သမမုဒၵိေသ) 

ဖႆ ေစတသိက္၌ စိတ ္ (၈၉) ပါး ယွည္သျဖင့္ ဖႆေစတသိက္ေပါင္း (၈၉) ပါး ရွိ၏။ 

ဖႆႏွင့္ယညွ္ေသာ စိတ္ေပါင္းလည္း (၈၉) ပါး ရွိပါသည္။ (က်န္ေစတသိက္မ်ားလည္း နည္းတူ 

သိပါေလ)  

ေစတသိက္ကို ေစတသိက္ ျပန္ယွည္နည္း 

ဖႆေစတသိက္၌ စိတ္ (၈၉) ပါး ယွည္၏။ ၎စိတ ္(၈၉) ပါး၌ ေစတသိက ္(၅၂) ပါး ယွည္၏။ 

၎ (၅၂) ပါးထမဲွ ဖႆကုိ ႏႈတ္လွ်င္ (၅၁) ပါး က်န္၏။ ထု ိ (၅၁) ပါးေသာ ေစတသိက္တုိ႔သည္ 

ဖႆေစတသိက္ႏွင္ ့ ယွည္ေသာ ေစတသိက္မ်ား ျဖစ္ၾက၏။ (က်န္ေစတသိက္မ်ား လည္း နည္းတ ူ

သိပါေလ)  (ဘာဋီ - ၁၇၃) 


