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“နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ” 

ပိဋကတ္ (၃) ပံု 

ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားကို ဘုရားလက္ထက္ေတာ္မွ တတိယ 

သဂၤါယနာ တင္ခ်ိန္အထိ ‘ဓမၼဝိနယ’ ‘ဓမၼႏွင့္ဝိနည္း’ ဟု တြင္က်ယ္စြာ ေခၚေဝၚ သံုးႏႈန္းခဲ့ၿပီး ရဖန္ရံခါ 

‘ျဗဟၼစရိယ’ ‘ျမတ္ေသာအက်င့္’ ဟုလည္းေကာင္း၊ ‘သဒၶမၼ’ ‘သူေတာ္ေကာင္းတရား’ ဟုလည္းေကာင္း၊ 

‘သာသနာ’ ‘အဆံုးအမ’ ဟုလည္းေကာင္း ေခၚေဝၚသံုးစြခဲဲ့ၾကသည္။  

ေနာင္အခါ ‘တိပိဋက’ ‘ပိဋကတ္သံုးပုံ’ ဟုလည္းေကာင္း၊ ‘ဗုဒၶဝစန’ ‘ျမတ္ဘုရား၏ ႏႈတ္ထြက္စကား’ 

ဟုလည္းေကာင္း၊ ‘ပဥၥနိကာယ’ ‘နိကာယ္ငါးသြယ္’ ဟုလည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေခၚေဝၚ သံုးစြခဲဲ့ၾက၏။ 

ယခုအခါ ဘုရားေဟာ တရားေတာ္မ်ားကို ဝိနည္းပိဋကတ္၊ သုတၱန္ပိဋကတ္၊ အဘိဓမၼာပိဋကတ္ဟူ၍ 

ပိဋကတ္သံုးပံု ခြဲျခား၍ မွတ္သားၾကသည္။  

၁။ ဝိနည္းပိဋကတ္ ဟူသည ္ ရဟန္း၊ ရဟန္းမတို႔ လိုက္နာရန္အတြက္ ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ 

ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင္ ့ ရဟန္းခံျခင္း၊ ကထိန္ခင္းျခင္းစေသာ ဝိနည္းဓမၼကံ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ ပိဋကတ္ ျဖစ္သည္။  

၂။ သုတၱန္ပိဋကတ္ ဟူသည္ တရားနာသူ လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါတို႔၏ စ႐ိုက္ႏွင့္ ပါရမီ အႏုအရင့္ကုိ 

ၾကည့္၍ ပုဂၢဳိလ္သတၱဝါအား ေလ်ာ္စြာ ေဟာၾကားထားသည့္ ေဒသနာေတာ္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

၃။ အဘိဓမၼာပိဋကတ္ ဟူသည ္လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါတို႔၏ စ႐ိုက္ကုိ မၾကည့္ဘဲ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ 

႐ုပ္၊ နိဗၺာနတ္ည္းဟူေသာ ပရမတၳတရားတို႔ကို အက်ယ္ေဝဖန္ ေဟာၾကားထားေသာ ေဒသနာေတာ္မ်ား 

ျဖစ္သည္။ 

ပိဋကတ္သံုးပံု 

စဥ္ ပိဋကတ္အမည္ က်မ္းအေရအတြက္ စာအုပ္အေရအတြက္ စာမ်က္ႏွာေပါင္း 
၁။ ဝိနည္းပိဋကတ္  ၅ ၅ ၂၂၆ဝ 

၂။ သုတၱန္ပိဋကတ္ ၄၀ ၂၃ ၉၅၀၈ 

၃။ အဘိဓမၼာပိဋကတ္ ၇ ၁၂ ၄၉၄၁ 

 စုစုေပါင္း  ၅၂ ၄၀ ၁၆၇၀၉ 
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နိကာယ္ငါးရပ္ 

စဥ္ နိကာယ္အမည္ က်မ္းအေရအတြက္ စာအုပ္အေရအတြက္ 
၁။ ဒီဃနိကာယ္  ၃ ၃ 

၂။ မဇၥ်ိမနိကာယ္ ၃ ၃ 

၃။ သံယုတၱနိကာယ္ ၅ ၃ 

၄။ အဂၤုတၱရနိကာယ္ ၁၁ ၃ 

၅။  ခုဒၵကနိကာယ္ ၃၀ ၂၈ 

 စုစုေပါင္း ၅၂ ၄၀ 

မွတ္ခ်က္ ။    ။ စတုတၳသဂၤါယနာ တင္ခ်ိန္တြင္ (၄၉) က်မ္းကိုသာ ပါဠိေတာ္အျဖစ္ သက္မွတ္ခဲ့သည္။ 

ပဥၥမသဂၤါယနာ တင္ခ်ိန္မွစ၍ ေနတိၱ၊ ေပဋေကာပေဒသ၊ မိလိႏၵပဥွာ ဟူေသာ က်မ္း (၃) က်မ္းတို႔ကိုလည္း 

ပါဠိေတာ္အတြင္း ထည့္သြင္း သက္မွတ္ခဲ့သည့္အတြက္ (၅၂) က်မ္း ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဓမၼဝိနယ 

ျမတ္စြာဘုရားသည္ သူ၏ သာသနာေတာ္ကို ရည္ညႊန္းတိုင္း ‘ဓမၼဝိနယ’ ဟူ၍ အမ်ားဆံုး 

အသံုးျပဳေတာ္ မူခဲ့၏။ ထိုတြင္ ‘ဝိနယ’ သည္ ဝိနည္းပိဋကတ္ ျဖစ္၍ ‘ဓမၼ’ သည ္ သုတၱန္ပိဋကတ္ႏွင့္ 

အဘိဓမၼာပိဋကတ္ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာ၏။ 

သုတၱန္ႏွင့္ အဘိဓမၼာအထူး 

(၁) သုတၱန္ပိဋကတ္၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လူတုိ႔ ေန႔စဥ္ သံုးစြေဲနသည့္ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ 
ေယာက္်ား၊ မိန္းမစေသာ အသံုးအႏႈန္း၊ ေဝါဟာရတို႔ကို အသံုးျပဳကာ ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့ ္

ေဝါဟာရေဒသနာ မည္၏။ အဘိဓမၼာပိဋကတ္၌မူ ေဝါဟာရ ပညတ္တို႔ကုိ ဖယ္ရွားကာ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ 

႐ုပ္၊ နိဗၺာန္ ဟူေသာ  အမွန္တကယ္ ထင္ရွားရွိသည့္ တရားတို႔ကိုသာ ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ပရမတၳေဒသနာ မည္၏။ 

(၂) သုတၱန္ပိဋကတ္၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱဝါတို႔၏ စ႐ိုက္ကို ၾကည့္၍ သင့္ေတာ္သည့္ စကား 

အသံုးအႏႈန္းတို႔ျဖင့ ္ သြန္သင္ ဆုံးမေတာ္မူခဲသ့ည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယထာႏုေလာမသာသနာ မည္၏။ 

(ယထာႏုေလာမ - သင့္ေတာ္သလို၊ သာသနာ - ဆံုးမျခင္း၊ ေဟာၾကားျခင္း)။ အဘိဓမၼာပိဋကတ္၌မူ 

ပုဂၢဳိလ္သတၱဝါတို႔ကို မငဲ့ကြက္ဘဲ သဘာဝတရားတို႔၏ ပကတိျဖစ္စဥ္အတိုင္း ေဟာၾကား ထားပါသည္။ 
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ထို႔ေၾကာင့္ ယထာဓမၼသာသနာ မည္၏။ (ယထာဓမၼ - ပကတိအရွိအတိုင္း၊ ေဒသနာ - ဆုံးမျခင္း၊ 

ေဟာၾကားျခင္း)။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ... 

သုတၱန္ပိဋကတ္တြင္ သမၼဳတိပညတ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ လူသူအမ်ား သံုးစြေဲနသည့္ ေဝါဟာရတို႔ျဖင့ ္

ေဟာေတာ္မူ၍ အဘိဓမၼာပိဋကတြင္ သမၼဳတိပညတ္ကို စြန္႔၍ အမွန္တကယ္ ထင္ရွားရိွေသာ ပရမတၳ 

အသံုးအႏႈန္းတို႔ကုိသာ အသံုးျပဳကာ ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။ 

အဘိဓမၼာဆိုသည္မွာ 

(၁) ဓမၼကၡႏၶာ အေရအတြက္အားျဖင့္ ဝိနည္းပိဋကတ္၊ သုတၱန္ပိဋကတ္တို႔ထက္ သာလြန္ 

ေသာေၾကာင့္ အဘိဓမၼာဟု ေခၚသည္။ (အဘိ - သာလြန္ေသာ၊ ဓမၼ - တရားေတာ္) ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း 

ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ရိွသည့္အနက္ ဝိနည္းပိဋကတ္၌ ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း  (၂၁၀၀၀)၊ သုတၱန္ပိဋကတ္၌ 

(၂၁၀၀၀) ရွိၿပီး အဘိဓမၼာပိဋကတ္၌ ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း (၄၂၀၀၀) ရွိသည္။ (ဓမၼာတိေရက) 

(၂) ေဟာေတာ္မူေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ လြန္ကဲထူးျခားေသာေၾကာင့္ အဘိဓမၼာဟု 

ေခၚပါသည္။ (အဘိ - လြန္ကဲထူးျခားေသာ၊ ဓမၼ - တရားေတာ္) (ဓမၼဝိေသသ) 

ေကနေ႒န အဘိဓေမၼာ? ဓမၼာတိေရကဓမၼဝိေသသေ႒န (အ႒သာလိနီ - ၃) 

အဘိဓမၼာ (၇) က်မ္း 

၁။ ဓမၼသဂၤဏီက်မ္း  

ဤက်မ္း၌ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ႐ုပ္၊ နိဗၺာန္ တည္းဟူေသာ သဘာဝဓမၼတရားတို႔ကို သံုးစုတစ္ပုံ 

(တိကမာတိကာ)၊ ႏွစ္စတုစ္ပုံ (ဒုကမာတိက) အစုအဖြဲ႔ျပဳ၍ ျပဆိုသည္။ အဘိဓမၼာ (၇) က်မ္းလံုးတြင္ 

ျပဆိုမည့္ တရားတို႔၏ မာတိကာအက်ဥ္းကို တိကမာတိကာ၊ ဒုကမာတိကာဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြကဲာ 

ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေနာက္  

(၁) စိတ္ႏွင့္ ေစတသိက္တုိ႔ကို အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပသည့္ စိတၱဳပၸါဒက႑ 

(၂) ႐ုပ္ပုိင္းကုိ ျပဆိုသည့္ ႐ူပက႑ (ဤအခန္းတြင္ နိဗၺာန္ကုိလည္း အသခၤတဓာတုဟု 

သံုးႏႈန္းကာ ေဟာေတာ္မူ၏။) 

(၃) တိကမာတိကာႏွင့္ ဒုကမာတိကာတြင္ ပါဝင္ေသာ တရားတို႔၏ သ႐ုပ္အရေကာက္မ်ားကို 

လိုရင္းတိုရွင္း ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ နိေကၡပက႑ 
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(၄) ထုိတိတ္ႏွင့္ ဒုက္တို႔၏ သ႐ုပ္ႏွင္ ့ အရေကာက္ကုိပင္ မွတ္ရ လြယ္ကူေစရန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ေနာက္ဆက္တြအဲျဖစ္ ေဟာေတာ္မူထားသည့္ အ႒ကထာက႑ ဟူ၍ က႑ေလးခု ခြဲကာ 

ေဟာ္ေတာ္မူသည္။ ပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ (၂၉၈) ရွိသည္။ 

(၂) ဝိဘင္းက်မ္း (ဝိဘဂၤ)  

ပရမတၳတရားမ်ားကို သုတၱန္နည္းႏွင္ ့ အဘိဓမၼာနည္းအားျဖင့္ နည္းမ်ိဳးစံုသံုးကာ အက်ယ္ေဝဖန္ 

ေဟာၾကားထားေသာ က်မ္း ျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းတြင္ ပရမတၳတရားတို႔ကို ခႏၶာ၊ အာယတန၊ ဓာတ္၊ သစၥာ 

စေသာ အမ်ိဳးအစား (၁၈) ခုတို႔၌ ထည့္သြင္းကာ အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္းေဝဖန္ ျပေတာ္မူသည္။ အမ်ိဳးအစားကို 

လိုက္၍ က႑ (၁၈) ခု ခြဲ၍ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။  

ဤက်မ္းတြင္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ ျဗဟၼစုိရ္တရားေလးပါးစေသာ တရားတို႔ကို အက်ယ္ 

ေဟာေတာ္မူသည့္အျပင္ ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရးတြင္ အထူးအေရးပါေသာ သမၼမၸဒါန္ (၄) ပါး၊ ဣဒၶိပါဒ္ (၄) 

ပါး၊ သတိပ႒ာန္ (၄) ပါး၊ စ်န္တရား၊ မဂ္တရားမ်ားကိုလည္း သုတၱန္နည္း၊ အဘိဓမၼာနည္းတို႔ျဖင့္ အက်ယ္ 

ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ ပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ (၄၅၃) ရွိသည္။ 

(၃) ဓာတုကထာက်မ္း 

ဤက်မ္း၌ ျမတ္စြာဘုရားသည ္တိကမာတိကာႏွင့္ ဒုကမာတိကာတို႔တြင္ ပါဝင္သည့္ တရားတို႔ကုိ 

ခႏၶာ၊ အာယတန၊ ဓာတ္တို႔ျဖင္ ့ ရွင္းလင္းေအာင္ ခြဲျခမ္းေဝဖန္၍ ေဟာေတာ္မူသည္။ ထိုတရားတို႔ကို 

အဘယ္မွ်ေသာ ခႏၶာ၊ အာယတန၊ ဓာတ္တုိ႔ျဖင့္ ထည့္သြင္း ေရတြက္အပ္၊ မေရတြက္အပ္ပုံကို နည္း (၁၄) 

မ်ိဳးျဖင့္ အေသးစိတ္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ (၁၀၀) ရွိသည္။   

(၄) ပုဂၢလပညတ္က်မ္း (ပုဂၢလပညတိၱ) 

 ဤက်မ္းတြင္ ခႏၶပညတ္၊ အာယတနပညတ္၊ ဓာတုပညတ္၊ သစၥပညတ္၊ ဣၿႏၵိယပညတ္၊ 

ပုဂၢလပညတ္ ဟူေသာ ပညတ္ (၆) မ်ိဳးကို ေဟာေတာ္မူ၏။  

ပထမပညတ္ငါးမ်ိဳးတို႔၏ သ႐ုပ္ကို အက်ဥ္းမွ် ျပေတာ္မူ၍ ပုထုဇဥ္၊ အရိယာ၊ ဘုရား၊ ရဟႏၲာ 

စေသာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ အမ်ိဳးအမည္ကုိ ခြဲျပသည့္ ပုဂၢလပညတိၱ (တစ္နည္းအားျဖင့္) သမၼဳတိပညတ္ကုိ 

အက်ယ္ေဝဖန္ ေဟာေတာ္မူခဲသ့ည္။ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ အမ်ိဳးအစားကို အဂၤုတၳဳိရ္၌ က့ဲသုိ႔ 

အေရအတြက္အလိုက္ တစ္မ်ိဳး၊ ႏွစ္မ်ိဳး၊ သံုးမ်ိဳးစသည္ျဖင့္ ဆယ္မ်ိဳးအထိ ျပေတာ္မူသည္။ ပါဠိေတာ္ 

စာမ်က္ႏွာ (၈၅) ရွိသည္။ 
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(၅) ကထာဝတၳဳ 

ေထရဝါဒမဟုတ္ေသာ အျခားေသာ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းတို႔၏ ဆင္တူယုိးမွား တရားအတုမ်ား၊ 

အယူဝါဒအမွားမ်ားကို ေထရဝါဒဘက္မွ ေထာက္ျပေဝဖန္၍ ေဟာေတာ္မူထားေသာက်မ္း ျဖစ္သည္။ 

ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား ယံုးမွားျခင္းတရား (ဝိစိကိစၧာ) ရိွ၊ မရိွ စေသာ အယူဝါဒမ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖတ္ 

အေမးအေျဖ ျပဳလုပ္သည္ ့ ပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အရွင္မဟာေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္ ေရးသား 

စီရင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခဲ့သည့္ တရားေတာ္တို႔ကို အကိုးအကား ျပဳ၍ ေရးသားထား 

ေသာေၾကာင့္ တတိယသဂၤါယနာ တင္ခ်ိန္၌ အဘိဓမၼာပိဋကတ္အတြင္း ထည့္သြင္း သက္မွတ္ခဲ့သည္။ 

ပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ (၄၅၄) ရွိသည္။ 

(၆) ယမိုက္က်မ္း 

ဤက်မ္း၌ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ႐ုပ္၊ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ပရမတၳတရားတို႔ကို အတိတ္၊ အနာဂတ္၊ 

ပစၥဳပၸန္တည္းဟူေသာ ကာလသံုးပါး၌ ၎တို႔ ျဖစ္ထိုက္ရာ ပုဂၢဳိလ္သတၱဝါအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 

ျဖစ္ထိုက္ရာ ဘံုဌာနအားျဖင့္လည္းေကာင္း  ခြဲျခားေဝဖန္၍ အေမးအေျဖ အစံုအစံု ထုတ္ကာ ရွင္းလင္း 

ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ မူလယမိုက္၊ ခႏၶယမိုက္စသည္ျဖင့္ (၁၀) က်မ္းရိွသည္။  ပါဠိေတာ္စာအုပ ္(၃) တြရဲွိ၍ 

စာမ်က္ႏွာေပါင္း (၉၁၁) ရွိသည္။  

(၇) ပ႒ာန္းက်မ္း 

ဤက်မ္း၌ အက်ိဳးတရားတို႔ကို ဆုိင္ရာအေၾကာင္း (ပစၥည္း) တုိ႔၏ အစြမ္းသတိၱတို႔ျဖင့္ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးေဝဖန္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ စိတ္က စိတ္ကို၊ စိတ္က ႐ုပ္ကို၊ စိတ္က စိတ္ႏွင့္႐ုပ္ကို … 

စသည္ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳပံု၊ ေထာက္ပံ့ပံု၊ အေၾကာင္း (ပစၥည္း) အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဆိုရာ က်မ္းႀကီး 

ျဖစ္သည္။ ပိဋကတ္သံုးပုံတြင္ ပ႒ာန္းက်မ္းႀကီးသည္ အက်ယ္ဝန္းဆံုး အေၾကာင္းအက်ိဳး ျဖစ္စဥ္ျပ 

ေဒသနာေတာ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ပါဠိေတာ္စာအုပ္ (၅) တြရဲွိ၍ စာမ်က္ႏွာေပါင္း (၂၆၄၀) ရွိသည္။  

အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း 

အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ = အဘိဓမၼ + အတၳ + သဂၤဟ။ 

အဘိဓမၼာ (၇) က်မ္း၌ ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ႐ုပ္၊ နိဗၺာန္၊ ပညတ္ 

ဟုဆိုအပ္ေသာ တရား (၅) ပါးကို အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ ျပဆိုရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့့္ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ ဟု ေခၚျခင္း 

ျဖစသ္ည္။ ျမန္မာမ်ားက အဘိဓမၼတၳကို ျဖဳတ္၍ သဂၤဟကို ျမန္မာမႈျပဳကာ သၿဂႋဳဟ္က်မ္းဟု ေခၚၾကသည္။ 

က်မ္းျပဳသူမွာ အရွင္အႏု႐ုဒၶါ မေထရ္ျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံေတာင္ပုိင္း၊ ကိဥၥပူိရနယ္၊ ကာေဝရီၿမိဳ႕မွ 

ျဖစ္သည္။ (ယခု Kanchipuram နယ္၊ Kaveripakkam ျဖစ္သည္) 
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သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ အႏုရာဓပူရၿမိဳ႕၊ မူလေသာမေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုးေနထိုင္စဥ္ ဤက်မ္းကို 

ျပဳစုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားက အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း၏ ပါဠိအသြားအလာႏွင့္ ေရးသားဟန္ကုိ 

ၾကည့္ကာ ေအဒီ (၁၀) ရာစုႏွင့္ (၁၁) ရာစုၾကား ကာလအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ 

သၿဂႋဳဟ္ (၉) ပိုင္း စီစဥ္ပံု 

စဥ္ အမည္ အဓိပၸါယ္ အဘိဓမၼာ (၇) က်မ္း 

၁။ စိတ္ပိုင္း 
စိတ္ အက်ဥ္း (၈၉) ပါး၊ အက်ယ္ (၁၂၁) ပါးတို႔ကို 
အေသးစိတ္ ျပဆိုရာ အပိုင္း 

 
ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္၊ 
စိတၱဳပၸါဒက႑ကို 
အက်ဥ္းခ်ဳံးထားပါသည္။ 
 

၂။ ေစတသိက္ပိုင္း ေစတသိက္ (၅၂) တုိ႔ကို ျပဆိုရာ အပိုင္း 

၃။ ပကိဏ္းပိုင္း 
စိတ္ႏွင့္ ေစတသိက္တို႔ကုိ ေ၀ဒနာသဂၤဟစေသာ 
သဂၤဟနည္း (၆) ပါးတို႔ျဖင့္ ေဝဖန္ျပဆိုရာ အပိုင္း 

၄။ ဝီထိပိုင္း 
ပဝတိၱအခါတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္ ့ စိတ္ျဖစ္စဥ ္ (ဝီထိ) 
ကို ျပဆိုရာ အပိုင္း ယမိုက္က်မ္းႏွင့္ 

အဘိဓမၼာအ႒ကထာမ်ား 
၅။  ဝီထိမုတ္ပိုင္း (၃၁) ဘုံႏွင့္ ပဋိသေႏၶ၊ ဘဝင္၊ စုတိစိတ္တို႔ကုိ ျပဆို 

၆။ ႐ုပ္ပိုင္း 
႐ုပ ္ (၂၈) ပါးကို အက်ယ္ျပဆို၍ နိဗၺာန္အေၾကာင္း 
ကိုလည္း အက်ဥ္းမွ် ျပဆိုရာ အပိုင္း 

ဓမၼသဂၤဏီ၊ ႐ူပက႑ႏွင္ ့
အဘိအ႒ကထာမ်ား 

၇။ သမုစၥည္းပိုင္း 
ပရမတၳတရားတို႔တြင္ သေဘာတူရာ တရားတို႔ကုိ 
အာသဝစသည္ျဖင့္ ေပါင္းစည္းျပေသာ အပိုင္း 

အဓိကအားျဖင့္ ဝိဘင္း၊ 
အခ်ိဳ႕ကို ဓမၼသဂၤဏီမွ 

၈။ ပစၥည္းပိုင္း 
႐ုပ္တရား၊ နာမ္တရားတို႔၏ အေၾကာင္းအက်ိဳး 
ဆက္သြယ္ပုံႏွင့္ ပညတ္တရားကို ျပေသာ အပိုင္း  

ဝိဘင္း၊ ပုဂၢလပညတ္၊ 
ပ႒ာန္း 

၉။ ကမၼ႒ာန္းပိုင္း 
တရားအားထုတ္နည္းတို႔ကို အေသးစိတ္ ခြဲျခား 
ေဝဖန္ျပေသာ အပိုင္း 

အဓိကအားျဖင့္ ဝိသုဒၶိမဂ္၊ 
အခ်ိဳ႕ကို ဝိဘင္းမွ 

မွတ္ခ်က္ ။  ။ လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးက ဝီထိမုတ္ပုိင္း၊ သမုစၥည္းပိုင္းႏွင့္ ကမၼ႒ာန္းပိုင္းတို႔ကို 

သုတၱန္ပိဋကတ္ကို အက်ဥ္းခ်ံဳးထားေသာ အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ (ပရမတၳသံခိပ္က်မ္း) 

အဘိဓမၼာသင္ရျခင္းအက်ိဳး 

1. အဘိဓမၼာသင္ယူျခင္းျဖင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေဝဖန္ႏိုင္ေသာဉာဏ္ (ပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္) ကို ရရိွမည္ 

ျဖစ္သည္။ 

အဘိဓမၼာသည္ စိတ္ႏွင့္ ႐ုပ္အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ေလ့လာသည့္ ဘာသာရပ္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ 

မိမိတို႔သ႑ာန္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စိတ္ႏွင့႐ု္ပ္တို႔၏ ျဖစ္စဥတို္႔ကို သိျမင္၍ နိဗၺာန္ရသည္အထိ 
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အေကာက္အကူ ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈတုိ႔ကိုလည္း အၿမမဲျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ 

အကဲျဖတ္၍ မေကာင္းမႈကို ေရွာင္ကာ ေကာင္းမႈကုိ ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

2. "ပိဋကႏွစ္ပုံ၊ အက်ဥ္းၿခံဳ၊ ႏႈတ္ငုံံသူတို႔မွာ၊ ပညာဓိက၊ ဆုႀကီးရ၊ အမ်ာ့ကုိးကြယ္ရာ" (ပရမတၳ 

သံခိပ္က်မ္း) (သၿဂႋဳ ဟ္က်မ္းကို သင္ယူရျခင္းအက်ိဳး) 

သစၥာ (၂) ပါး 

၁။ သမၼဳတိသစၥာ = လူအမ်ား သေဘာတူ၍ သမုတ္ထားအပ္၊ သက္မွတ္ထားအပ္ေသာ အမည္နာမ 

ေဝါဟာရ ဟူသမွ်သည္ သမၼဳတိသစၥာ မည္၏။ သမၼဳတိသစၥာႏွင့္ ပညတ္တို႔သည္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ 

၂။ ပရမတၳသစၥာ  = မိမိတို႔ဆုိင္ရာ သေဘာလကၡဏာမ်ားမွ မေဖာက္မျပန ္ မွန္ကန္တည့္မတ္ ျမတ္ေသာ 

သေဘာတရားသည္ ပရမတ္ မည္၏။ 

ပရမတၳတရား (၄) ပါး 

၁ စိတ္ အာ႐ံုကို သိတတ္ေသာ သေဘာတရား 

၂ ေစတသိက္ စိတ္၌ မီွ၍ စိတ္ကို ျခယ္လွယ္တတ္ေသာ သေဘာတရား 

၃ ႐ုပ္     
အပူအေအးစေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေၾကာင္းတရားတို႔ေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္တတ္ 
ေသာ သေဘာတရား 

၄ နိဗၺာန္ 
တဏွာ ကုန္ခမ္းျခင္း သေဘာတရား၊ ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ ၿငိမ္းေအးျခင္း 
သေဘာတရား 

 

ဘံုစိတ္အျပား (၄) ပါး 

စဥ္ စိတ္အမည္ အဓိပၸါယ္ အေရအတြက္ ျဖစ္ရာဘံု 

၁ ကာမာဝစရစိတ္ 
ကာမဘံု၌ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
က်င္လည္တတ္၊ ျဖစ္တတ္ ေသာစိတ္ 

၅၄ ၁၁ 

၂ ႐ူပါဝစာရစိတ္ 
႐ူပဘံု၌ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
က်င္လည္တတ္၊ ျဖစ္တတ္ ေသာစိတ္ ၁၅ 

အသညသတ္ဘံုမွ 
တစ္ပါး ႐ူပ (၁၅) 

၃ အ႐ူပါဝစာရစိတ္ 
အ႐ူပဘံု၌ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
က်င္လည္တတ္၊ ျဖစ္တတ္ ေသာစိတ္ 

၁၂ ၄ 

၄ ေလာကုတၱရာစိတ္ 
ေလာကသံုးပါးမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ 
စိတ္ (ဝါ) ေလာကသံုးပါးထက္ 
သာလြန္ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ 

၈ (အက်ဥ္း) 

၄၀ (အက်ယ္) 
မရိွ 
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အကုသိုလ္စိတ္ (၁၂) ပါး 

1. ေလာဘမူစိတ္ (၈) ပါး 

2. ေဒါသမူစိတ္ (၂) ပါး 

3. ေမာဟမူစိတ္ (၂) ပါး = ေပါင္း (၁၂) ပါး ျဖစ္ပါသည္။ 

ေလာဘမူစိတ္ (၈) ပါး  

ဝမ္းသာ၊ စိတ္ပါ        ဒိ႒ိယွည ္          တိုက္တြန္းစရာ မလို/ လို 

။       ဒိ႒ိမယွည ္                ။ 

 

ဝမ္းမသာ၊ စိတ္မပါ      ဒိ႒ိယွည ္          တိုက္တြန္းစရာ မလို/ လို 

     ။       ဒိ႒ိမယွည ္                ။ 

 

1. ေသာမနႆသဟဂုတ္ ဒိ႒ိဂတသမၸယုတ္ အသခၤါရိက စိတ္တစ္ပါး  

2.               ။   ။ သသခၤါရိက စိတ္တစ္ပါး 

3. ေသာမနႆသဟဂုတ္ ဒိ႒ိဂတဝိပၸယုတ္  အသခၤါရိက စိတ္တစ္ပါး 

4.               ။         ။             သသခၤါရိက စိတ္တစ္ပါး  

5. ဥေပကၡာသဟဂုတ္ ဒိ႒ိဂတသမၸယုတ္  အသခၤါရိက စိတ္တစ္ပါး  

6.               ။  ။       သသခၤါရိက စိတ္တစ္ပါး 

7. ဥေပကၡာသဟဂုတ္ ဒိ႒ိဂတဝိပၸယုတ္    အသခၤါရိက စိတ္တစ္ပါး  

8.               ။  ။       သသခၤါရိက စိတ္တစ္ပါး  

ေဒါသမူစိတ္ (၂) ပါး 

1. ေဒါမနႆသဟဂုတ္ ပဋိဃသမၸယုတ္ အသခၤါရိက စိတ္တစ္ပါး 

2.           ။          ။      သသခၤါရိက စိတ္တစ္ပါး 

 

ေမာဟမူစိတ္ (၂) ပါး 

1. ဥေပကၡာသဟဂုတ္  ဝိစိကိစၧာသမၸယုတ္ စိတ္တစ္ပါး 

2.   ။     ဥဒၶစၥသမၸယုတ္ စိတ္တစ္ပါး 
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အကုသိုလ္စိတ္ (၁၂) ပါးကို ေဝဒနာေဘဒစသည္ျဖင့္ ေဝဖန္ျခင္း 
 

ေဝဒနာေဘဒ သမၸေယာဂေဘဒ သခၤါရေဘဒ 

ေသာ ဥ ေဒါ သမၸယုတ္ ဝိပၸယုတ္ အသခၤါရိက သသခၤါရိက သခၤါရဝိမုတ္စိတ္ 

၄ ၆ ၂ ၈ ၄ ၅ ၅ ၂ 

မွတ္ခ်က္ ။ ။ သမၸေယာဂေဘဒ = ပေယာဂေဘဒ = ေယာဂေဘဒ (၃) မ်ိဳးလံုး အဓိပၸါယ္တူဟု မွတ္ပါ။  

ေဝဒနာ (၅) မ်ိဳး 

စဥ္ ေဝဒနာအမည္ အဓိပၸါယ္ 

၁ သုခေဝဒနာ ခႏၶာကိုယ္၌ ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာေသာ ခံစားမႈ 

၂ ဒုကၡေဝဒနာ ခႏၶာကိုယ္၌ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲေသာ ခံစားမႈ 

၃ ေသာမနႆေဝဒနာ စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာေသာ ခံစားမႈ 

၄ ေဒါမနႆေဝဒနာ စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲေသာ ခံစားမႈ 

၅ ဥေပကၡာေဝဒနာ 
စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ အသင့္အတင့္ ခံစားမႈ၊ အလယ္ အလတ္ 
ခံစားမႈ (ဝမ္းသာ၊ ဝမ္းနည္း မဟုတ္ေသာ ခံစားမႈ) 

 

ပါဠိခက္ဆစ္ 

အကုသိုလ္ =    အျပစ္ႏွင့္တကြျဖစ္ျခင္း၊ မေကာင္းေသာ အက်ိဳးကိုေပးျခင္း လကၡဏာရိွေသာတရား 

ေလာဘ  =    လုိခ်င္တပ္မက္မႈ၊ ၿငိကပ္တြယ္တာမႈ 

ေဒါသ  =    အျမက္ထြက္မႈ၊ ၾကမ္းတမ္း ခက္ထန္မႈ၊ မႏွစ္သက္မႈ (စိတ္ဆိုး၊ စိတ္ဆင္းရဲ၊ ဝမ္းနည္း၊ 

ပူေဆြး၊ လြမ္းဆြတ္၊ စိတ္ေကာက္၊ စိတ္ညစ္၊ စိတ္ဓာတ္က်၊ စိတ္ပ်က္၊ အားငယ္၊ ေၾကာက္လန္႔) 

ပဋိဃ =    ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ျခင္း၊ ျပစ္မွားျခင္း 

ေမာဟ  =    မသိမႈ၊ ေတြေဝမႈ 

မူလ  =    အရင္းအျမစ္၊ အရင္းခံ 

ဒိ႒ိ (မိစၧာဒိ႒ိ) =    မွားယြင္းေသာ အယူအဆ 

သဟဂုတ္ (သဟဂတ) =   အတူတကြ ျဖစ္ျခင္း 

သမၸယုတ္ (သမၸယုတၱ) =   ယွည္တြ၍ဲ ျဖစ္ျခင္း (ဒ႒ိိ၊ ပဋိဃ (ေဒါသ)၊ ဝိစိကိစၧာ၊ ဥဒၶစၥ၊ ဉာဏ (ပညာ)   

ဟူေသာ  ေစတသိက္အထူးတို႔ႏွင္ ့ယွည္တြဲ၍ ျဖစ္ျခင္း) 
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ဝိပၸယုတ္ (ဝိပၸယုတၱ) =   မယွည္ျခင္း 

သသခၤါရိက   =   တိုက္တြန္းျခင္းရိွ 

အသခၤါရိက  =   တိုက္တြန္းျခင္းမရိွ 

ဝိစိကိစၧာ  =   ယံုမွားျခင္း 

ဥဒၶစၥ  =   ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း 

အဟိတ္စိတ္ (၁၈) ပါး 

1. အကုသလဝိပါက္စိတ္ (၇) ပါး 

2. အဟိတ္ကုသလဝိပါက္စိတ္ (၈) ပါး 

3. အဟိတ္ႀကိယာစိတ္ (၃) = ေပါင္း (၁၈) ပါး ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အကုသလဝိပါက္စိတ္ (၇) ပါး 

1. ဥေပကၡာသဟဂုတ္ စကၡဳဝိညာဏ္ စိတ္တစ္ပါး 

2.   ။  ေသာတဝိညာဏ္ စိတ္တစ္ပါး 

3.   ။  ဃာနဝိညာဏ္ စိတ္တစ္ပါး 

4.   ။  ဇိဝွါဝိညာဏ္ စိတ္တစ္ပါး 

5. ဒုကၡသဟဂုတ္  ကာယဝိညာဏ္ စိတ္တစ္ပါး 

6. ဥေပကၡာသဟဂုတ္ သမၸဋိစၧဳိန္း စိတ္တစ္ပါး 

7.   ။  သႏီၲရဏ စိတ္တစ္ပါး 

 

အဟိတ္ကုသလဝိပါက္စိတ္ (၈) ပါး 

1. ဥေပကၡာသဟဂုတ္ စကၡဳဝိညာဏ္ စိတ္တစ္ပါး 

2.   ။  ေသာတဝိညာဏ္ စိတ္တစ္ပါး 

3.   ။  ဃာနဝိညာဏ္ စိတ္တစ္ပါး 

4.   ။  ဇိဝွါဝိညာဏ္ စိတ္တစ္ပါး 

5. သုခသဟဂုတ္  ကာယဝိညာဏ္ စိတ္တစ္ပါး 

6. ဥေပကၡာသဟဂုတ္ သမၸဋိစၧဳိန္း စိတ္တစ္ပါး 

7. ေသာမနႆသဟဂုတ္ သႏီၲရဏ စိတ္တစ္ပါး 

8. ဥေပကၡာသဟဂုတ္ သႏီၲရဏ စိတ္တစ္ပါး 
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အဟိတ္ႀကိယာစိတ္ (၃) ပါး 

1. ဥေပကၡာသဟဂုတ္ ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္း စိတ္တစ္ပါး 

2.   ။  မေနာဒြါရာဝဇၨန္း စိတ္တစ္ပါး 

3. ေသာမနႆသဟဂုတ္ ဟသိတုပၸါဒ္ စိတ္တစ္ပါး 

 

စိတ္ျဖစ္စဥ္ (ဝီထိ) 

အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒ … 

ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္၊ သမၸဋိစၧဳိန္း၊ သႏီၲရဏ၊ ဝုေ႒ာ၊ ေဇာ (၇) ႀကိမ္၊ တဒါ႐ံု (၂) ႀကိမ္ 

ဘဝင္မ်ား 

 

အဟိတ္စိတ္ (၁၈) ပါးကို ေဝဒနာေဘဒအားျဖင့္ ေဝဖန္ျခင္း 

ေသာမနႆ ဥေပကၡာ သုခေဝဒနာ ဒုကၡ 

၂ ၁၄ ၁ ၁ 

 

ပါဠိခက္ဆစ္ 

အဟိတ္ (အေဟတုက)  = (ယွည္ဘက္) ဟိတ္ မရွိေသာစိတ္ (ဟိတ္ = ေဟတု = အေၾကာင္း) 

ကုသိုလ္  (ကုသလ)  = အျပစ္မရွိျခင္း၊ ေကာင္းေသာအက်ိဳးကို ေပးျခင္းလကၡဏာ 

ဝိပါက္ (ဝိပါက)   = အက်ိဳးတရား (ကုသိုလ္ႏွင့္ အကုသိုလ္တို႔သည္ အေၾကာင္းတရား) 

ႀကိယာ     = ျပဳကာမွ်ျဖစ္ေသာစိတ္ (အက်ိဳးေပးျခင္း သေဘာမရွိ၊ အားထုတ္ကာမွ် သေဘာ) 

တံခါး (ဒြါရ) ေျခာက္ေပါက္ = မ်က္စ ိ(စကၡဳ) (ျမင္သိစိတ္)၊ နား (ေသာတ) (ၾကားသိစိတ္)၊ ႏွာေခါင္း 

(ဃာန) (အနံ႔သိစိတ္)၊ လွ်ာ (ဇိဝွါ) (အရသာသိစိတ္)၊ ကိုယ္ (ကာယ) (ထိသိစိတ္)၊ စိတ္ (မန) (ႀကံသိစိတ္) 

ဝိညာဏ္ (ဝိညာဏ)  = သိစိတ္ 

သမၸဋိစၧိဳန္း (သမၸဋိစၧန)  = အာ႐ံုကုိ လက္ခံေသာစိတ္ 

သႏီၲရဏ   = အာ႐ံုကုိ စုံစမ္းေသာစိတ္ 

ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္း (ပဥၥဒြါရာဝဇၨန) = ပဥၥဒြါရ၌ ဆင္ျခင္ေသာစိတ္ (ဦးလွည့္ေပးေသာစိတ္) 

မေနာဒြါရာဝဇၨန္း (မေနာဒြါရာဝဇၨန)  = မေနာဒြါရ၌ ဆင္ျခင္ေသာစိတ္၊ ဆံုးျဖတ္ (ဝုေ႒ာ) 

ဟသိတုပၸါဒ္ (ဟသိတုပၸါဒ) = ၿပံဳးရယ္မႈကုိ ျဖစ္ေစေသာစိတ္ (ဘုရား၊ ရဟႏၲာတို႔၌သာျဖစ္) 
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အေသာဘနစိတ္ (၃၀) ပါး 

1. အကုသိုလ္စိတ္ (၁၂) ပါး 

2. အဟိတ္စိတ္ (၁၈) ပါး = ေပါင္း (၃၀) ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၁။ ေသာဘနစိတ္မွ တစ္ပါးေသာစိတ္မ်ား (န+ေသာဘနာနိ = အေသာဘနာနိ)  

၂။ (သဒၶါ၊ သတိ စေသာ ေသာဘနေစတသိက္တို႔ႏွင့္ မယွည္ေသာေၾကာင့္) မတင့္တယ္ေသာစိတ္မ်ား  

 

အေသာဘနစိတ္ (၃၀) ပါးကို ေဝဒနာေဘဒအားျဖင့္ ေဝဖန္ျခင္း 

ေသာမနႆ ဥေပကၡာ သုခေဝဒနာ ဒုကၡ ေဒါမနႆ 

၆ ၂၀ ၁ ၁ ၂ 

 

 

ကာမေသာဘနစိတ္ (၂၄) ပါး (ကာမာဝစရေသာဘနစိတ္) 

1. မဟာကုသိုလ္စိတ္ (၈) ပါး 

2. မဟာဝိပါက္စိတ္ (၈) ပါး 

3. မဟာႀကိယာစိတ္ (၈) ပါး = ေပါင္း (၂၄) ပါး ျဖစ္ပါသည္။ 
 

အထူးမွတ္ဖြယ္ 

 ဝမ္းသာ/ ဝမ္းမသာ၊ စိတ္ပါ/ မပါ  = ေသာမနႆသဟဂုတ္၊ ဥေပကၡာသဟဂုတ္            

 ဉာဏ္ယွည္/ မယွည ္   = ဉာဏသမၸယုတ္၊ ဉာဏဝိပၸယုတ္              

 တိုက္တြန္းစရာမလို/ လို   = အသခၤါရိက၊ သသခၤါရိက 

မဟာကုသိုလ္စိတ္ (၈) ပါး  

  ဝမ္းသာ၊ စိတ္ပါ     ဉာဏ္ယွည ္         တိုက္တြန္းစရာ မလို/ လို 

      ။          ဉာဏ္မယွည ္               ။ 

 

  ဝမ္းမသာ၊ စိတ္မပါ       ဉာဏ္ယွည ္         တိုက္တြန္းစရာ မလို/ လို 

     ။          ဉာဏ္မယွည ္                ။ 
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1. ေသာမနႆသဟဂုတ္ ဉာဏသမၸယုတ္  အသခၤါရိက စိတ္တစ္ပါး  

2.               ။   ။ သသခၤါရိက စိတ္တစ္ပါး 

3. ေသာမနႆသဟဂုတ္ ဉာဏဝိပၸယုတ္  အသခၤါရိက စိတ္တစ္ပါး 

4.               ။         ။             သသခၤါရိက စိတ္တစ္ပါး  

5. ဥေပကၡာသဟဂုတ္ ဉာဏသမၸယုတ္  အသခၤါရိက စိတ္တစ္ပါး  

6.               ။  ။       သသခၤါရိက စိတ္တစ္ပါး 

7. ဥေပကၡာသဟဂုတ္ ဉာဏဝိပၸယုတ္    အသခၤါရိက စိတ္တစ္ပါး  

8.               ။  ။       သသခၤါရိက စိတ္တစ္ပါး  
 

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ပထမဆံုးစိတ္သည္ ကာမာဝစရကုသိုလ္အရာ၌ အားအႀကီးဆံုး ျဖစ္၍ အ႒မစိတ္မွာ 

အားအနည္းဆံုး ျဖစ္၏။ မဟာဝိပါက္စိတ္ (၈) ပါးႏွင္ ့မဟာႀကိယာစိတ္ (၈) ပါးတို႔လည္း ေရတြက္ပုံ တူၿပီ။  

 

ကာမေသာဘနစိတ္ သ႐ုပ္ခြ ဲ(ကာမာဝစရေသာဘနစိတ္) 
 

ေဝဒနာေဘဒ သမၸေယာဂေဘဒ သခၤါရေဘဒ 

ေသာ ဥ သမၸယုတ္ ဝိပၸယုတ္ အသခၤါရိက သသခၤါရိက 

၁၂ ၁၂ ၁၂ ၁၂ ၁၂ ၁၂ 

 

ပါဠိခက္ဆစ္ 

ေသာဘနစိတ္    = တင့္တယ္ေကာင္းျမတ္ေသာစိတ္ 

မဟာ     = ႀကီး၊ က်ယ္၊ မ်ား၊ ျမတ္ 

ဉာဏသမၸယုတ္ (ဉာဏသမၸယုတၱ) = ဉာဏ္ႏွင့္ယွည္ျခင္း 

 

ကာမစိတ္ (၅၄) ပါး (ကာမာဝစရစိတ္) 

1. အကုသိုလ္စိတ္ (၁၂) ပါး 

2. အဟိတ္စိတ္ (၁၈) ပါး 

3. ကာမေသာဘနစိတ္ (၂၄) ပါး = ေပါင္း (၅၄) ပါး ျဖစ္ပါသည္။ 
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ကာမစိတ္ (၅၄) ပါး သ႐ုပ္ခြ ဲ
 

ဇာတိေဘဒ ေဝဒနာေဘဒ 

ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ဝိပါက္ ႀကိယာ ေသာ ဥ သုခ ဒုကၡ ေဒါ 

၈ ၁၂ ၂၃ ၁၁ ၁၈ ၃၂ ၁ ၁ ၂ 

 

သမၸေယာဂေဘဒ သခၤါရေဘဒ 

သမၸယုတ္စိတ္ ဝိပၸယုတ္စိတ္ သမ္+ဝိပ္ 
မဟုတ္ေသာစိတ္ 

အသခၤါရိက သသခၤါရိက သခၤါရဝိမုတ္ 

၂၀ ၁၆ ၁၈ ၁၇ ၁၇ ၂၀ 

 

 ကာမစိတ္ (ကာမာဝစရစိတ္) = ကာမဘံု၌ မ်ားေသာအားျဖင့္ က်င္လည္တတ္၊ ျဖစ္တတ္ေသာစိတ္ 

 

 

႐ူပါဝစရစိတ္ (၁၅) ပါး (႐ူပစိတ္) 

1. ႐ူပါဝစရကုသိုလ္စိတ္ (၅) ပါး 

2. ႐ူပါဝစရဝိပါက္စိတ္ (၅) ပါး 

3. ႐ူပါဝစရႀကိယာစိတ္ (၅) ပါး = ေပါင္း (၁၅) ပါး ျဖစ္ပါသည္။ 

 

႐ူပါဝစရကုသိုလ္စိတ္ (၅) ပါး 

1. ဝိတက္၊ ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာ တည္းဟူေသာ စ်ာန္အဂၤါ (၅) ပါးႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ 

ပထမစ်ာန္ ကုသိုလ္စိတ္တစ္ပါး 

2. ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာ တည္းဟူေသာ စ်ာန္အဂၤါ (၄) ပါးႏွင္ ့ တကြျဖစ္ေသာ ဒုတိယစ်ာန္ 

ကုသိုလ္စိတ္တစ္ပါး 

3. ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာ တည္းဟူေသာ စ်ာန္အဂၤါ (၃) ပါးႏွင္ ့ တကြျဖစ္ေသာ တတိယစ်ာန္ 

ကုသိုလ္စိတ္တစ္ပါး 

4. သုခ၊ ဧကဂၢတာ တည္းဟူေသာ စ်ာန္အဂၤါ (၂) ပါးႏွင္ ့ တကြျဖစ္ေသာ စတုတၳစ်ာန္ 

ကုသိုလ္စိတ္တစ္ပါး 

5. ဥေပကၡာ၊ ဧကဂၢတာ တည္းဟူေသာ စ်ာန္အဂၤါ (၂) ပါးႏွင္ ့ တကြျဖစ္ေသာ ပဥၥစ်ာန္ 

ကုသိုလ္စိတ္တစ္ပါး 
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မွတ္ခ်က္ ။ ။ ႐ူပါဝစရဝိပါက္ႏွင့္ ႐ူပါဝစရႀကိယာစိတ္တို႔ ေရတြက္ပုံလည္း အထက္ပါအတိုင္း တူၿပီ။ 

ကုသိုလ္စိတ္ ေနရာတြင္ ဝိပါက္စိတ္၊ ႀကိယာစိတ္ဟူ၍ ေျပာင္းဆို႐ံုသာ။ 

 

႐ူပါဝစရစိတ္ (၁၅) ပါး သ႐ုပ္ခြ ဲ

စ်ာနေဘဒ 
ပထမစ်ာန္ ဒုတိယစ်ာန္ တတိယစ်ာန္ စတုတၳစ်ာန ္ ပဥၥမစ်ာန္ ေပါင္း 

၃ ၃ ၃ ၃ ၃ 
၁၅ 

ေဝဒနာေဘဒ ေသာမနႆ (၁၂) ပါး ဥေပကၡာ (၁၅) ပါး 
 

ပါဠိခက္ဆစ္ 

႐ူပါဝစရစိတ္ (႐ူပစိတ္) = ႐ူပဘံု၌ မ်ားေသာအားျဖင့္ က်င္လည္တတ္၊ ျဖစ္တတ္ေသာစိတ္ 

စ်ာန္ = (၁) အာ႐ံုကုိ စူးစူးစိုက္စုိက္ ႐ႈ႕မွတ္ျခင္း (ဥပနိဇၥ်ာန)၊ (၂) ကာမစၧႏၵစေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ 

နီဝရဏတရားတို႔ကို ေလာင္ၿမိဳက္ေစျခင္း (စ်ာယန) 

ဝိတက္     = (တကြျဖစ္ဖက္ တရားတို႔ကို) အာ႐ံုသုိ႔ တင္ေပးျခင္းသေဘာ (ႀကံစည္ျခင္း) 

ဝိစာရ     = အာ႐ံုကို ထပ္တလဲလဲ သံုးသပ္ျခင္း၊ အာ႐ံု၌ ရစ္ဝေဲနျခင္းသေဘာ (ဆင္ျခင္ျခင္း) 

ပီတိ     = ႏွစ္သက္ျခင္းသေဘာ (ေဝဒနာ မဟုတ္) 

သုခ     = (ေကာင္းေသာ) အာ႐ံု၏ အရသာကို ခံစားျခင္းသေဘာ (ေဝဒနာ) 

ဧကဂၢတာ = တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံု၌ တည္တ့ံေနျခင္းသေဘာ (သမာဓိ) 

ဥေပကၡာ   = စိတ္ကို မယိမ္းမယိုင္ အလယ္တည့္တည့္၌ ထားျခင္းသေဘာ (တၾတမဇၥ်တၱတာ) 

 

အ႐ူပါဝစရစိတ္ (၁၂) ပါး 

1. အ႐ူပါဝစရကုသိုလ္စိတ္ (၄) ပါး 

2. အ႐ူပါဝစရဝိပါက္စိတ္ (၄) ပါး 

3. အ႐ူပါဝစရႀကိယာစိတ္ (၄) ပါး = ေပါင္း (၁၂) ပါး ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 အ႐ူပါဝစရစိတ္ (အ႐ူပစိတ္) = အ႐ူပဘံု၌ မ်ားေသာအားျဖင့္ က်င္လည္တတ္၊ ျဖစ္တတ္ေသာစိတ္ 

(႐ုပ္မရိွေသာ - အ႐ူပျဗဟၼာ (၄) ဘံု၌ အျဖစ္မ်ားေသာစိတ္မ်ား) 

 

အ႐ူပါဝစရကုသိုလ္စိတ္ (၄) ပါး 

1. အာကာသာနဥၥာယတနကုသိုလ္စိတ္တစ္ပါး (အာကာသပညတ္ကို အာ႐ံုျပဳသည္) 

2. ဝိညာဏဥၥာယတနကုသိုလ္စိတ္တစ္ပါး (ပထမာ႐ုပၸဝိညာဏ္ = ပထမအ႐ူပါဝစရစိတ္) 
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3. အာကိဥၥညာယတနကုသိုလ္စိတ္တစ္ပါး (နတိၳေဘာပညတ္ = ပထမအ႐ူပါဝစရစိတ္၏ မရိွျခင္း) 

4. ေနဝသညာနာသညာယတနကုသိုလ္စိတ္တစ္ပါး (တတိယာ႐ုပၸဝိညာဏ္ = တတိယအ႐ူပါဝစရစိတ္) 

 

 အ႐ူပါဝစရဝိပါက္ႏွင့္ အ႐ူပါဝစရႀကိယာစိတ္တို႔ ေရတြက္ပုံလည္း တူၿပီ။  

 အ႐ူပါဝစရစိတ္ (၁၂) ပါးသည္ ႐ူပါဝစရပဥၥမစ်ာန္မွ အထက္ တစ္ဆင့္တက္၍ ရအပ္ေသာ 

စ်ာန္မ်ားျဖစ္ၾက၍ အ႐ူပါဝစရစိတ္အားလံုး ႐ူပါဝစရ ပဥၥမစ်ာန္ကဲ့သို႔ ဥေပကၡာ၊ ဧကဂၢတာ စ်ာန္အဂၤါ 

ႏွစ္ပါးႏွင့္သာ ယွည္ၾကေသာေၾကာင့္ စ်ာန္အားျဖင့္ ပဥၥမစ်ာန္၊ ေဝဒနာအားျဖင့္ ဥေပကၡာေဝဒနာ 

အျဖစ္ ေရတြက္ရပါသည္။ 

 

မဟဂၢဳတ္စိတ္ (၂၇) ပါး 

1. ႐ူပါဝစရစိတ္ (၁၅) ပါး 

2. အ႐ူပါဝစရစိတ္ (၁၂) ပါး ေပါင္း (၂၇) ပါး ျဖစ္ပါသည္။ 

 မဟဂၢဳတ္ = (မဟဂၢတ = မဟာ + ဂတ) (၁) ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာစိတ္၊ (၂) 

ျမတ္ေသာ စ်ာန္ရပုဂၢဳိလ္တုိ႔သာ ရအပ္ေသာစိတ္ 

မဟဂၢဳတ္စိတ္ သ႐ုပ္ခြဲ 

စ်ာနေဘဒ 
ပထမစ်ာန္ ဒုတိယစ်ာန္ တတိယစ်ာန္ စတုတၳစ်ာန ္ ပဥၥမစ်ာန္ ေပါင္း 

၃ ၃ ၃ ၃ ၁၅ 
၂၇ ေဝဒနာေဘဒ ေသာမနႆ (၁၂) ပါး ဥေပကၡာ (၁၅) ပါး 

ဇာတိေဘဒ မဟဂၢဳတ္ကုသိုလ္ (၉) မဟဂၢဳတ္ဝိပါက္(၉) မဟဂၢဳတ္ႀကိယာ(၉) 

 

ေလာကီစိတ္ (၈၁) ပါး 

1. ကာမစိတ္ (၅၄) ပါး 

2. မဟဂၢဳတ္စိတ္ (၂၇) ပါး = ေပါင္း (၈၁) ပါး ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 ေလာကီစိတ္ = ကာမဘံု၊ ႐ူပဘံု၊ အ႐ူပဘံုဟုဆိုအပ္ေသာ ေလာက (၃၁ - ဘံု) ၌ ထင္ရွား 

ျဖစ္ေသာ စိတ္မ်ား 
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ေလာကီစိတ္ (၈၁) ပါး သ႐ုပ္ခြ ဲ

ဘူမိေဘဒ ကာမာဝစရစိတ္ - ၅၄ ႐ူပါဝစရစိတ္ - ၁၅ အ႐ူပါဝစရစိတ္ - ၁၂ 

၈၁ ဇာတိေဘဒ အကုသိုလ္စိတ္ - ၁၂ ကုသိုလ္စိတ္ - ၁၇ ဝိပါက္စိတ္ - ၃၂  ႀကိယာစိတ္ - ၂၀ 

ေဝဒနာေဘဒ ေသာမနႆ - ၃၀ ဥေပကၡာ - ၄၇ သုခ - ၁ ဒုကၡ - ၁ ေဒါမနႆ - ၂ 

 

ေလာကုတၱရာစိတ္ (၈) ပါး 

1. မဂ္စိတ္ (၄) ပါး 

2. ဖုိလ္စိတ္ (၄) ပါး = ေပါင္း (၈) ပါး ျဖစ္ပါသည္။ 

 

မဂ္စိတ္ (၄) ပါး 
1. ေသာတာပတိၱမဂ္စိတ္တစ္ပါး 

2. သကဒါဂါမိမဂ္စိတ္တစ္ပါး 

3. အနာဂါမိမဂ္စိတ္တစ္ပါး 

4. အရဟတၱမဂ္စိတ္တစ္ပါး = ေပါင္း (၄) ပါး ျဖစ္ပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဖုိလ္စိတ္ (၄) ပါးလည္း တူၿပီ။ မဂ္စိတ္ေနရာ၌ ဖုိလ္စိတ္ဟု အစားထိုး ဆို႐ံုသာ။ 

မဂ္စိတ္သည္ ကုသိုလ္ျဖစ္၍ ဖုိလ္စိတ္သည္ ဝိပါက္ျဖစ္သည္။ 

ပါဠိခက္ဆစ္ 

ေလာကုတၱရာ (ေလာက+ဥတၱရ) = (၁) ေလာကမွ လြတ္ေျမာက္ေသာစိတ္၊ (၂) ေလာကသံုးပါးထက္ 

သာလြန္ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ 

မဂ္ (မဂၢ) = လမ္း၊ အေၾကာင္း၊ အက်င့္ (ကုသိုလ္) (မဂၢင္ရွစ္ပါး) 

ဖိုလ္ (ဖလ) = အသီးအပြင့္၊ အက်ိဳး (ဝိပါက္) 

ေသာတာပတိၱ (ေသာတ+အာပတိၱ) = နိဗၺာန္သုိ႔ သြားရာ မဂၢင္ရွစ္ပါးတည္းဟူေသာ ေရအယဥ္သို႔ ေရွးဦးစြာ 

ေရာက္ျခင္း 

သကဒါဂါမိ (သကႎ+အာဂါမီ) = (ပဋိသေႏၶေနေသာအားျဖင့္) ကာမဘံုသို႔ တစ္ႀကိမ္သာ ျပန္လာျခင္း  

အနာဂါမိ (န+အာဂါမီ) = ကာမဘံုသို႔ ျပန္မလာျခင္း 

အရဟတၱ (အရဟ+ဘာဝ) = ကိေလသာအားလံုး ပယ္သတ္၍ ဘဝဇာတ္သိမ္းျခင္း (ရဟႏၲာ ျဖစ္ျခင္း) 
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ေသာဘနစိတ္အက်ဥ္း (၅၉) ပါး  

1. ကာမာဝစရေသာဘနစိတ္ (၂၄) ပါး 

2. ႐ူပါဝစရစိတ္ (၁၅) ပါး 

3. အ႐ူပါဝစရစိတ္ (၁၂) ပါး 

4. ေလာကုတၱရာစိတ္ (၈) = ေပါင္း (၅၉) ပါး ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 ေလာကုတၱရာစိတ္အက်ယ္ (၄၀) ႏွင့္ တြက္လွ်င္ ေသာဘနစိတ္အက်ယ္ (၉၁) ပါး ျဖစ္သည္။ 

 

စိတ္အက်ဥ္း (၈၉) ပါး 

1. ကာမစိတ္ (၅၄)ပါး 

2. မဟဂၢဳတ္စိတ္ (၂၇) ပါး 

3. ေလာကုတၱရာစိတ္ (၈) ပါး = ေပါင္း (၈၉) ပါး ျဖစ္ပါသည္။ 

တစ္နည္း 

1. အေသာဘနစိတ္ (၃၀) ပါး 

2. ေသာဘနစိတ္ (၅၉) ပါး = ေပါင္း (၈၉) ပါး ျဖစ္ပါသည္။ 

တစ္နည္း 

1. ေလာကီစိတ္ (၈၁) ပါး 

2. ေလာကုတၱရာစိတ္ (၈) ပါး = ေပါင္း (၈၉) ပါး ျဖစ္ပါသည္။ 

 

စိတ္အက်ဥ္း (၈၉) ပါး သ႐ုပ္ခြ ဲ

ဇာတိကေဘဒ အကုသိုလ္ - ၁၂ ကုသိုလ္ - ၂၁ ဝိပါက္ - ၃၆ ႀကိယာ - ၂၀ 

ဘူမိေဘဒ ကာမစိတ္ - ၅၄ ႐ူပစိတ္ - ၁၅ အ႐ူပစိတ္ - ၁၂ ေလာကုတၱရာ - ၈ 

မွတ္ခ်က္ ။  ။ ဘုံ (ဘူမိ) ဟူသည္ (၁) သတၱဝါတို႔ တည္ေနရာ အရပ္ဌာနဟူေသာ ဌာနဘံု၊ (၂) 

ကာမတဏွာ၊ ႐ူပတဏွာ၊ အ႐ူပတဏွာ တည္းဟူေသာ တဏွာသံုးရပ္ျဖင့္ ပုိင္းျခားသက္မွတ္အပ္ေသာ 

အဝတၳာဘံု အားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိ၏။ ေလာကုတၱရာစိတ္ (၈) ပါးႏွင္ ့ နိဗၺာန္တို႔ကို အဝတၳာဘံု အေနျဖင့္သာ 

ေရတြက္ႏုိင္၏၊ ဌာနဘံုအျဖစ္ မေရတြက္အပ္။ 
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ေလာကုတၱရာစိတ္အက်ယ္ (၄၀) ပါး 

1. မဂ္စိတ္အက်ယ္ (၂၀) 

2. ဖုိလ္စိတ္အက်ယ္ (၂၀) = ေပါင္း (၄၀) ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ေလာကုတၱရာစိတ္အက်ယ္ (၄၀) ပြားလာျခင္း 

 ေလာကီစ်ာန္ရၿပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေလာကုတၱရာ မဂ္စိတ္၊ ဖုိလ္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ မိမိတုိ႔ 

ရအပ္ၿပီးေသာ စ်ာန္တုိ႔ကို အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱဟု လကၡဏာယာဥ္ သံုးပါးတင္၍ ဝိပႆနာ ႐ႈ႕၏။ အ႐ႈခ ံ

စ်ာန္သည္ ပဌမစ်ာန္ျဖစ္အံ၊ ပဌမစ်ာန္မဂ္ကို ရမည္။ ဝိတက္ကုိ စက္ဆုတ္ေသာ ဒုတိယစ်ာန္ျဖစ္အ့ံ၊ 

ဒုတိယစ်ာန္မဂ္ကုိ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ ေလာကုတၱရာစိတ္ (၈) ပါးကို တစ္ပါးတစ္ပါးလွ်င္ စ်ာန္ (၅) 

ပါးျဖင့္ ေျမွာက္၍ ေလာကုတၱရာစိတ္အက်ယ္ (၄၀) ျဖစ္လာ၏။ 

ေသာတာပတိၱမဂ္စိတ္ (၅) ပါး 

1. ဝိတက္၊ ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာ တည္းဟူေသာ စ်ာန္အဂၤါ (၅) ပါးႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ 

ပထမစ်ာန္ ေသာတာပတိၱမဂ္စိတ္တစ္ပါး 

2. ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာ တည္းဟူေသာ စ်ာန္အဂၤါ (၄) ပါးႏွင္ ့ တကြျဖစ္ေသာ ဒုတိယစ်ာန္ 

ေသာတာပတိၱမဂ္စိတ္တစ္ပါး  

3. ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာ တည္းဟူေသာ စ်ာန္အဂၤါ (၃) ပါးႏွင္ ့ တကြျဖစ္ေသာ တတိယစ်ာန္ 

ေသာတာပတိၱမဂ္စိတ္တစ္ပါး  

4. သုခ၊ ဧကဂၢတာ တည္းဟူေသာ စ်ာန္အဂၤါ (၂) ပါးႏွင္ ့ တကြျဖစ္ေသာ စတုတၳစ်ာန္ 

ေသာတာပတိၱမဂ္စိတ္တစ္ပါး  

5. ဥေပကၡာ၊ ဧကဂၢတာ တည္းဟူေသာ စ်ာန္အဂၤါ (၂) ပါးႏွင္ ့ တကြျဖစ္ေသာ ပဥၥစ်ာန္ 

ေသာတာပတိၱမဂ္စိတ္တစ္ပါး 

မွတ္ခ်က္ ။ ။ က်န္သည့္ မဂ္စိတ္ (၃) ပါး၊ ဖိုလ္စိတ္ (၄) ပါးတို႔ကိုလည္း အထက္ပါအတိုင္း ေရတြက္ပါ။  

စ်ာန္စိတ္ (၆၇) ပါး 

1. မဟဂၢဳတ္စိတ္ (၂၇) ပါး 

2. ေလာကုတၱရာစိတ္အက်ယ္ (၄၀) = ေပါင္း (၆၇) တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ပထမစ်ာန္ ဒုတိယစ်ာန္ တတိယစ်ာန္ စတုတၳစ်ာန ္ ပဥၥမစ်ာန္ 
၁၁ ၁၁ ၁၁ ၁၁ ၂၃ 
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စိတ္အက်ယ္ (၁၂၁) ပါး 

1. ကာမာဝစရစိတ္ (၅၄) ပါး 

2. မဟဂၢဳတ္စိတ္ (၂၇) ပါး  

3. ေလာကုတၱရာစိတ္အက်ယ္ (၄၀) = ေပါင္း (၁၂၁) ပါး ျဖစ္ပါသည္။ 

 

စိတ္အက်ယ္ (၁၂၁) ပါး သ႐ုပ္ခြ ဲ

ဘူမိေဘဒ ကာမစိတ္ - ၅၄ ႐ူပစိတ္ - ၁၅ အ႐ူပစိတ္ - ၁၂ ေလာကုတၱရာစိတ္ - ၄၀ 

ဇာတိေဘဒ အကုသိုလ္စိတ္ - ၁၂ ကုသိုလ္စိတ္ - ၃၇ ဝိပါက္စိတ္ - ၅၂ ႀကိယာစိတ္ - ၂၀ 

ေဝဒနာေဘဒ ေသာမနႆ - ၆၂ ဥေပကၡာ - ၅၅ သုခ - ၁ ဒုကၡ - ၁ ေဒါမနႆ - ၂ 

စ်ာနေဘဒ ပ - ၁၁ ဒု - ၁၁ တ - ၁၁ စ - ၁၁ ပဥၥ - ၂၃ စ်ာနဝိမုတ္ - ၅၄ (ကာမစိတ္မ်ား) 

 

 

 

 


