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အဘိဓမၼတၳ သဂၤဟ=အဘိ+ဓမၼ+အတၳ+သဂၤဟ

� အဘ-ိမေဖာက္မျပန္ လြန္ကဲထူးျမတ္ မွန္ကန္ေသာ၊

� ဓမၼ- (အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္း) တရား� ဓမၼ- (အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္း) တရား

� အတၳ-အနက္ အဓိပၸါယ္

� သဂၤဟ-အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ အႏွစ္ခ်ဳပ္

� မေဖာက္မျပန္ လြန္ကဲထူးျမတ္ မွန္ကန္ေသာ တရားတုိ႔၏

အနက္အဓိပၸါယ္တုိ႔ကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ ျပေသာက်မ္း။
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သမၼာသမၺဳဒၶမတုလံ၊ သ သဒၶမၼ ဂဏုတၱမံ။
အဘိ၀ါဒိယ ဘာသိႆံ၊ အဘိဓမၼတၳ သဂၤဟံ။ ။

ငါအႏုရုဒၶါ မေထရ္ျမတ္သည္ -
- ပရမတၳအားျဖင့္ ထင္ရွားရွိသည့္ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔၏ တရားေတာ္ျမတ္ကုိလည္းေကာင္း၊

ျမတ္ေသာအရိယာသံဃာေတာ္အေပါင္းကုိလည္းေကာင္း၊- ျမတ္ေသာအရိယာသံဃာေတာ္အေပါင္းကုိလည္းေကာင္း၊
- သီလအစရွိေသာဂုဏ္တုိ႔ေၾကာင့္ တုႏွဳိင္းသူမရွိသျဖင့္ အတုလဂုဏ္ႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ

ဘုရားရွင္ကုိလည္းေကာင္း၊
- ခပ္သိမ္းေသာတရားတုိ႔ကုိ မေဖာက္မျပန္ သယ��ဴဥာဏ္ျဖင့္ မိမိအလုိလုိသာ သိေတာ္မူ

ေသာေၾကာင့္ သမၼာသမၺဳဒၶဂုဏ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိလည္း
ေကာင္း အ������	
�����
��� 	����	�� ��������� ��������������
��
�� �	���	��
������ ������ 
�! �������၍ ဤအဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္းကုိ စီရင္ပါေတာ့အ့ံ။
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� သမၼဳတိသစၥာကုိပဲ ပညတ္လည္းေခၚတယ္၊ ပညတ္ႏွင့္သမၼဳတိသစၥာက အတူတူပဲ။ ပညတ္

ဆုိတာ အမွန္ကေတာ့ အေခၚအေ၀ၚကုိ ဆုိလုိတာ၊ ေ၀ါဟာရတဲ႔၊ သေကၤတတဲ႔၊ ပညတ္တဲ႔၊

နာမည္တဲ႔ ဒါေတြဟာ အကုန္လုံး အတူတူပဲ၊ အဲဒီလုိ ပစၥည္းေလးေတြကုိေရာ သတၱ၀ါေတြ

ေရာေပါ့၊ နာမည္ေလးေတြ ေပးေပး, ေပးေပးထားတယ္၊ အဲဒီနာမည္ေလးေတြ အသုံးျပဳၿပီး

ေတာ့ စကားေျပာၾကရတာ၊ ဒါဟာ သမၼဳတိသစၥာ။ေတာ့ စကားေျပာၾကရတာ၊ ဒါဟာ သမၼဳတိသစၥာ။

� ပရမတၱသစၥာဆုိတာ ေဖာက္ျပန္မွဳမရွိဘူးတဲ႔၊ ေဖာက္ျပန္မွဳမရွိဘူးဆုိတာ ရုပ္တရားရွိတယ္

လုိ႔ ျမတ္စြားဘုရားကေဟာရင္ ရုပ္တရား တကယ့္ကုိရွိတယ္၊ နာမ္ဆုိရင္ တကယ္ရွိတယ္၊

ခႏၶာငါးပါးဆုိတာ တကယ္ရွိတယ္၊ အဲဒီလုိတရားမ်ဳိးကုိ ပရမတ္လုိ႔ေခၚတယ္၊ မေဖာက္မျပန္

တတ္တဲ႔သေဘာတရား၊ မွန္ကန္တည့္မတ္တဲ႔သေဘာမ်ဳိးကုိ ပရမတၳ (မေဖာက္မျပန္၊ မွန္ကန္

တည့္မတ္၊ ဂုဏ္သကတ္၊ အျမတ္ဟူ၍ေခၚ)တဲ႔။
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� ပရမတၳပုဒ္ကုိ စိစစ္ျခင္း

{ပရမတၳ=ပရမ-ျမတ္ေသာ၊ အတၳ-အနက္သေဘာ}

ေဆာင္။ ။ မေဖာက္မျပန္၊ မွန္ကန္တည့္မတ္၊ ဂုဏ္သကတ္၊ အျမတ္ဟူ၍ေခၚ။

ပရမတၳတရား ၄-ပါး

စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္ နိ"#�$�

- �%� = ����&	�� ����
�������'�%���(

- �%��	� = �%�	�����၍ စိတ္ႏွင့္ျဖစ္တတ္ေသာတရား။

- ရုပ္ = အခ်မ္းအပူစသည္ေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာသေဘာတရား။

- နိ"#�$� = ��), �*��, ���+��,���
��������'�%���(
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ဘုံအားျဖင့္စိတ္ကုိ ၄-မ်ဳိးခဲြျခားပုံ

စိတ္ အက်ဥ္း ၈၉ အက်ယ္ ၁၂၁ ပါး

ကာမဘုံ ရူပဘုံ အရူပဘုံ ေလာကုတၱရာဘုံ
(ကာမ ၁၁-ဘုံ) (ရူပျဗဟၼာ ၁၆-ဘုံ) (အရူပျဗဟၼာ ၄-ဘုံ)    (ေလာကုတၱရာအ၀တၳာဘုံ)(ကာမ ၁၁-ဘုံ) (ရူပျဗဟၼာ ၁၆-ဘုံ) (အရူပျဗဟၼာ ၄-ဘုံ)    (ေလာကုတၱရာအ၀တၳာဘုံ)

ကာမာ၀စရစိတ္ ရူပါ၀စရစိတ္ အရူပါ၀စရစိတ္ ေလာကုတၱရာစိတ္
၅၄ ၁၅ ၁၂ ၈ (၄၀)

�	����-��%� ./��+�%��%� .0�	�����'1�%� /2(

����3�	����-� 4� 3���	� 4� 5	��� 4(

�����3�	����-� 2� 3���	� 2� 5	��� 2(

�)� 2(x4=/3)�  ��-� 2(x4=/3)(
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သေကၤတ ေ၀ဒနာ ၅-ပါး အဓိပၸါယ္
သုခေ၀ဒနာ ခႏၶာကုိယ္္၌ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာေသာခံစားမွဳ

ဒုကၡေ၀ဒနာ ခႏၶာကုိယ္္၌ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲေသာခံစားမွဳဒုကၡေ၀ဒနာ ခႏၶာကုိယ္္၌ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲေသာခံစားမွဳ

ေသာမနႆေ၀ဒနာ စိတ္၌ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာေသာခံစားမွဳ

ေဒါမနႆေ၀ဒနာ စိတ္၌ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲေသာခံစားမွဳ

ဥေပကၡာေ၀ဒနာ စိတ္၌ျဖစ္ေသာ အသင့္အတင့္ခံစားမွဳ
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� သဟဂုတ္စိတ္ = အတူတကြျဖစ္ေသာစိတ္။

� ဒိ႒ိ (မိစၧာဒိ႒ိ) = မွားယြင္းေသာ အယူအဆ။

� သမၸယုတ္စိတ္ = ဒိ႒ိ, ပဋိဃ (ေဒါသ), ၀ိစိကိစၧာ, ဥဒၶစၥ, ဥာဏ္ (ပညာ) ဟူေသာ

ေစတသိက္ အထူးတုိ႔ႏွင့္ ယွဥ္ေသာစိတ္။

၀ိပၸယုတၱစိတ္ = ထုိေစတသိက္ အထူးတုိ႔ႏွင့္ မယွဥ္ေသာစိတ္။� ၀ိပၸယုတၱစိတ္ = ထုိေစတသိက္ အထူးတုိ႔ႏွင့္ မယွဥ္ေသာစိတ္။

� သခၤါရ = တစ္စုံတစ္ခုေသာ ကိစၥကုိ မျပဳလုပ္လုိ၍ တြန္႔တုိ ဆုတ္နစ္ေနေသာ

စိတ္ကုိ တုိက္တြန္း ႏွဳိးေဆာ္ ျပဳျပင္ေပးတတ္ေသာသေဘာ။

� အသခၤါရိကစိတ္= တုိက္တြန္း ႏွဳိးေဆာ္ ျပဳျပင္ေပးမွဳ သခၤါရမပါပဲ ပင္ကုိယ္သေဘာ

အေလ်ာက္ ျဖစ္ေသာစိတ္။

� သသခၤါရကစိတ္= တုိက္တြန္း ႏွဳိးေဆာ္ ျပဳျပင္ေပးမွဳ သခၤါရႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာစိတ္။
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ကာမာ၀စရစိတ္ ၁။ ကာမ ၁၁-ဘုံ၌ မ်ားေသာအားျဖင့္က်င္လည္တတ္,ျဖစ္တတ္ေသာစိတ္။

၂။ ကာမတဏွာ၏ အာရုံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကာမဘုံ၌ သက္၀င္၍ျဖစ္ေသာ

စိတ္။
ကာမာ၀စရစိတ္ ၅၄-ပါးကာမာ၀စရစိတ္ ၅၄-ပါး

အကုသုိလ္ ၁၂ အဟိက္စိတ္ ၁၈ ကာမာ၀စရေသာဘနစိတ္ ၂၄

�-�'�� 0� �*���� /� ���+�� / �+�	����-� 0� 3���	� 0� 5	��� 0

�	��-3���	� 6��+�	�	��-3���	� 0��+�	�5	��� 7
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အကုသုိလ္စိတ္။ ။ ၁။ ေလာဘ, ေဒါသစေသာ အျပစ္ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာစိတ္၊

၂။ မေကာင္းေသာအက်ဳိးကုိေပးျခင္းလကၡဏာရွိေသာအေၾကာင္းစိတ္၊

၃။ ကုသုိလ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာစိတ္၊

(ပဟာတ��-��������	
�	�)(ပဟာတ"#-���������%���)

�	����-��%� ./-���

�-�'���%� 0 �*�����%� / ���+���%� /

-����
�%���	���,�-�'��
���&��� ����%��3��,���+��
���&���(

�%�8����%���	���,�*����
���&���(
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ေလာဘမူစိတ္။ ။ ၁။ ေလာဘမူလရွိေသာစိတ္၊
၂။ လုိခ်င္တပ္မက္မွဳ ေလာဘေစတသိက္ အရင္းခံေသာစိတ္။

၁ ေသာမနႆသဟဂုတ္
စိတ္ခ်မ္းသာေသာ ခံစားမွဳႏွင့္အတူတကြျဖစ္၍ 

ဒိ႒ိဂတ သမၸယုတ္
မွားယြင္းေသာအယူအဆႏွင့္ယွဥ္ၿပီး 

အသခၤါရိကစိတ္
တုိက္တြန္းမွဳမပါေသာစိတ္ 

 � � သသခၤါရိကစိတ္

ေလာဘမူစိတ္ ၈-ပါးျဖစ္ပုံ

/ ( ( သသခၤါရိကစိတ္
တုိက္တြန္းမွဳႏွင့္တကြျဖစ္ေသာစိတ္ 

7 ( ဒိ႒ိဂတ ၀ိပၸယုတ္
မွားယြင္းေသာအယူအဆႏွင့္မယွဥ္ပဲ 

�- (

2 ( ( �- (

4 ဥေပကၡာ သဟဂုတ္
စိတ္အသင့္အတင့္ ခံစားမွဳႏွင့္အတူတကြျဖစ္၍ 

ဒိ႒ိဂတ သမၸယုတ္
�- (

9 ( ( �- (

6 ( ဒိ႒ိဂတ ၀ိပၸယုတ္
�- (

0 ( ( �- (
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� ���������	�
��� ��������������������� ������������������

���	� � ����������� ���	�������	 ���������၌ ေလာဘမူ ေသာမနႆ သဟဂုတ္စိတ္ျဖစ္

သည္။ ရုပ္ရွင္ၾကည့္သည္ကုိ အျပစ္ရွိမွန္း မဆင္ျခင္မိသျဖင့္ ဒိ႒ိဂတသမၸယုတ္

စိတ္ျဖစ္သည္။ မိမိအလုိအေလွ်ာက္ ႏွစ္သက္တပ္မက္ေနသည့္အတြက္ အသခၤါစိတ္ျဖစ္သည္။ မိမိအလုိအေလွ်ာက္ ႏွစ္သက္တပ္မက္ေနသည့္အတြက္ အသခၤါ

ရိကစိတ္ျဖစ္သည္။

� ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ၀တၳဳဖတ္ေနသူ၊ သီခ်င္းနားေထာင္ေနသူ၊ သနပ္ခါး မိတ္ကပ္ လိမ္းက်ံေနသူ၊

ေရခဲမုန္႔စားသူ၊ ပန္ကာေလခံသူ စသည္တုိ႔၌လည္း အလားတူပင္ ေလာဘမူ ေသာမနႆ

သဟဂုတ္ ဒိ႒ိဂတသမၸယုတ္ အသခၤါရိကစိတ္ျဖစ္၏။ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းနည္းမျဖစ္ပဲ အာရုံ

ခံစားလွ်င္ ဥေပကၡာသဟဂုတ္စိတ္၊ အျပစ္ရွိသည္ဟုဆင္ျခင္မိလွ်င္ ဒိ႒ိမယွဥ္သျဖင့္ ဒိ႒ိဂတ

၀ိပၸယုတ္စိတ္၊ သူတစ္ပါးတုိက္ တြန္း၍ ျပဳလုပ္လွ်င္ သသခၤါရိကစိတ္ အသီးသီးျဖစ္သည္။
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ေဒါသမူစိတ္။ ။ ၁။ ေဒါသမူလရွိေသာစိတ္၊
၂။ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ေသာေဒါသေစတသိက္အရင္းခံေသာစိတ္။

ပဋိဃ (ေဒါသ) ။ ၾကမ္းတမ္း ခက္ထန္မွဳ၊ မေက်နပ္ေသာသေဘာ။

ေဒါသမူစိတ္ ၂-ပါးျဖစ္ပုံေဒါသမူစိတ္ ၂-ပါးျဖစ္ပုံ

၁

ေဒါမနႆ သဟဂုတ္

စိတ္ႏွလုံးမခ်မ္းေျမ့ေသာ

ခံစားမွဳႏွင့္အတူတကြျဖစ္၍

ပဋိဃသမၸယုတ္

ၾကမ္းတမ္း ခက္ထန္မွဳႏွင့္

ယွဥ္ၿပီး

အ-သခၤါရိကစိတ္

တုိက္တြန္းႏွဳိးေဆာ္မွဳ

မပါပဲျဖစ္ေသာစိတ္

၂ ။ ။

သ-သခၤါရိကစိတ္

တုိက္တြန္းႏွဳိးေဆာ္မွဳႏွင့္

တကြျဖစ္ေသာစိတ္
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� စိတ္ဆုိး၊ စိတ္ပ်က္၊ စိတ္ဆင္းရဲေသာအခါတုိင္း ေဒါသမူစိတ္ျဖစ္

သည္။ ေဒါသမူစိတ္ျဖစ္တုိင္း စိတ္ပူေလာင္ေဆြးေျမ့ရသျဖင့္ ေဒါမ

နႆေ၀ဒနာျဖစ္ေပၚၿပီး ပဋိဃေခၚ ေဒါသေစတသိက္ ယွဥ္သည္။နႆေ၀ဒနာျဖစ္ေပၚၿပီး ပဋိဃေခၚ ေဒါသေစတသိက္ ယွဥ္သည္။

� မိမိအလုိအေလ်ာက္ စိတ္ဆုိး စိတ္ပ်က္ေနလွ်င္ အသခၤါရိက

စိတ္ျဖစ္၏။ သူတပါးတုိက္ တြန္းေျပာဆုိမွ စိတ္ဆုိး စိတ္ပ်က္လွ်င္

သသခၤါရိကစိတ္ျဖစ္၏။
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ေမာဟမူစိတ္။ ။ ၁။ ေမာဟမူလရွိေသာစိတ္၊
၂။ အလြန္ေတြေ၀မွဳ ေမာဟေစတသိက္အရင္းခံေသာစိတ္။

၀ိစိကိစၧာ = ရတနာသုံးပါး၊ ကံ, ကံ၏အက်ဳိး၌ ယုံမွားသံသယျဖစ္ျခင္းသေဘာ။
ဥဒၶစၥ = စိတ္ပ်ံ႔လြင့္ မၿငိမ္သက္မွဳသေဘာ။

ေမာဟမူစိတ္ ၂-ပါးျဖစ္ပုံေမာဟမူစိတ္ ၂-ပါးျဖစ္ပုံ

၁
ဥေပကၡာ သဟဂုတ္

အသင့္အတင့္ခံစားမွဳႏွင့္အတူအကြျဖစ္၍

၀ိစိကိစၧာ သမၸယုတ္စိတ္

ယုံမွားသံသယျဖစ္မွဳႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္

၂ ။
ဥဒၶစၥသမၸယုတ္စိတ္

ပ်ံ႔လြင့္ မၿငိမ္သက္မွဳႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္
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� ရတနာသုံးပါး ကံတရားစသည္၌္ ယုံမွားသံသယရွိေနသူတြင္ ေမာဟမူ ၀ိစိကိစၧာ သမၸ

ယုတ္စိတ္ျဖစ္၏။ အာရုံပ်ံ႔လြင့္ၿပီး ေတြေ၀ ေငးေမာေနသူ၌ ဥဒၶစၥသမၸယုတ္စိတ္ျဖစ္၏။

အကုသုိလ္မျဖစ္ေရးအကုသုိလ္မျဖစ္ေရး

� အကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္တုိင္း သတိထားမိလွ်င္ အကုသုိလ္စိတ္ အစဥ္ျပတ္သြားမည္။ အထူး

သျဖင့္ မေကာင္းမွဳ ဒုစရုိက္ ၁၀-ပါးကုိ အကုသုိလ္စိတ္တုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရေပရာ အပါယ္က်

ႏုိင္သည့္ အကုသုိလ္စိတ္ကုိ အျဖစ္မခံဘဲ ေရွာင္ရွားႏုိင္လွ်င္ အပါယ္ေဘး လုံျခံဳသြား

လိမ္႔မည္။ စိတ္အၾကံကုိ ထိန္းႏုိင္ပါက ကုိယ္ ႏွဳတ္ အမူအရာတုိ႔ကုိ ထိန္းၿပီးသား

ျဖစ္သြားလိမ္႔မည္။
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၁။ တမလြန္ဘ၀ဆုိတာ ရွိမွရွိပါေလစ ဟု ယုံမွားေတြးေတာ ေနသူ၌ ျဖစ္ေသာစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပပါ။

၂။ သူတစ္ပါး၏ ေစခုိင္းျခင္းေၾကာင့္ မလႊဲသာ၍ သူ႔အသက္သတ္မွဳကုိ ျပဳေနရသူ၏ သႏၲာန္၌ျဖစ္ႏုိင္ေသာ

စိတ္ကုိေဖာ္ျပပါ။

၃။ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာလွ်င္ၿပီးေရာ ဟုေအာက္ေမ႔လ်က္ သူတစ္ပါးအသက္ကုိ ထက္သန္စြာ

သတ္ေလ႔ရွိသူ၏ သႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာစိတ္ကုိ ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပပါ။သတ္ေလ႔ရွိသူ၏ သႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာစိတ္ကုိ ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပပါ။

၄။ သူတစ္ပါးပစၥည္းကုိ ခုိးယူျခင္း၌ အျပစ္ရွိမွန္းမသိ၍ မိမိဘာသာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ခုိးမွဳလြန္က်ဴးသူ၏သႏၲာန္၌

ျဖစ္ေသာ အကုသုိလ္စိတ္ကုိ ျပည့္စုံတိက်စြာ ေဖာ္ျပပါ။

၅။ ေသရည္ေသာက္စား ျပဳတုံျငားလည္း၊ သူတစ္ပါးအား၊ ျပစ္မ်ားမရွိ၊ မထိပါးဘိက၊ ငရဲမႀကီး အျပစ္မရွိ

ဟုေျပာဆုိေသာ သူ၏စကားကုိ ယုံၾကည္လက္ခံကာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး ၀ုိင္းဖဲြ႔၍ ေသာက္စားေနေသာသူတုိ႔

၏ သႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ စိတ္ကုိေဖာ္ျပပါ။
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ဗုဒၶသာသနံ စိရံ တိ႒တု။
(၃-ေခါက္)

ဗုဒၶသာသနံ-ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္ျမတ္ဗုဒၶသာသနံ-ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္ျမတ္

ႀကီးသည္၊ စိရံ-အႏွစ္ငါးေထာင္ ရွည္ျမင့္ၾကာေအာင္၊

တိ႒တု-အရွည္ခန္႔၍ တည္တံ့ႏုိင္ပါေစသတည္း။

သာဓု သာဓု သာဓု
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