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ေသာမနႆျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း ၃-ပါး

၁။ သဘာ၀ဣ႒ာရု,ံ ပရိကပၸဣ႒ာရုံ တစ္ပါးပါးႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရျခင္း။
a a a0 i႒ ( i႒)  aa ! a"#$%
i႒&'( “)'$$ $*” &(%a$ ) i႒
'$ a႒( +i႒(§ u-$ .$၌ ေခြး လင္းတ တုိ႔၏ i႒'$


§  သဘာ၀i႒, i႒ i႒

 

!" #

$§

၂။ ေသာမနႆ သဟဂုတ္စိတ္ျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနခဲ႔ျခင္း။
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၃။ စိတ္ေနစိတ္ထား မေလးနက္ျခင္း။
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a၌မဆုိ သေဘာက်-၀မ္းေျမာက္လြယ္ေသာေၾကာင့္ အေတာ္

အတန္႔အာရုံကုိပင္ ႏွစ္သက္တတ္ ၀မ္းေျမာက္တတ္၏။
ေဆာင္။

။ သဘာ၀ ပရိကပ္, ႏွစ္ i႒/ 
 * !

, &

"/ "  , -. /

§
2



ဥေပကၡာျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း ၄-ပါး

၁။ ဣ႒မဇၥ်တၱာရုံႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရျခင္း။
..// aaa “ai႒”§  aaa “ဣ႒
မဇၥ်တၱာရု”ံ ေခၚ၏။ ဤသုိ႔ ဣ႒မဇၥ်တၱာရုံႏွင့္ေတြ႔ၾကံဳလွ်င္ ဥေပကၡာျဖစ္တတ္၏။
၂။ ဥေပကၡာသဟဂုတ္စိတ္ျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနခဲ႔ျခင္း။
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၃။ စိတ္ေနစိတ္ထား ေလးနက္ျခင္း။
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a၌ စဥ္းစားဆင္ျခင္မွဳအားႀကီးေသာေၾကာင့္ ေတြ႔သမွ် ဣ႒ာရုံတုိင္း၌

ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ၀မ္းမေျမာက္ပဲ လ်စ္လ်ဴရွဳကာ ဥေပကၡာသဟဂုတ္စိတ္ေလာက္သာ ျဖစ္တတ္၏။
၄။ မူဂဓာတုကထာ-ဖ်င္းအေသာဓာတ္သေဘာရွိသူျဖစ္ျခင္း။
ထုိင္းမွဳိင္း ဖ်င္းအသူသည္ အလြန္၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ အာရုံႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရေသာ္လည္း ၀မ္းေျမာက္ရမွန္း မသိတတ္0
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ဒိ႒ိျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း ၂-ပါး

၁။ သႆတဒိ႒ိ၊ ဥေစၧဒဒိ႒ိ တစ္ပါးပါးဟူေသာအာသယရွိျခင္း။
."! "$% 0156'яu 89! '( သႆတဒိ႒ိ၊
ဥေစၧဒဒိ႒ိ တစ္ပါးပါးတုိ႔၌ သက္၀င္ခုိေအာင္းလ်က္ေနတတ္၏။ ယခုေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ထုိမိစၧာအယူကုိ မယူေစ
ကာမူ ေရွးေရွးဘ၀က မိစၧာအယူတစ္ခုခုကုိ စြဲျမဲခဲ႔သူျဖစ္လွ်င္ ဆင္ျခင္စဥ္းစားတုိင္း ထုိမိစၧာအယူကပင္ မွန္ကန္သကဲ႔သုိ႔
ထင္တတ္ေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိစၧာအယူတစ္ပါးပါးသည္ 0%5#

.яu 27" $ a8

§ .'

သႆတဒိ႒ိ၊ ဥေစၧဒဒိ႒ိဟူေသာ အာသယတစ္ပါးပါးရွိျခင္းသည္ ဒိ႒ိအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ျခင္း၏အေၾကာင္းတည္း။
၂။ မိစၧာအယူရွိေသာ တိတၳိမ်ားကုိ ေလးစားျမတ္ႏုိးလ်က္ ထုိသူတုိ႔ႏွင့္ တြဲဖက္ေပါင္းသင္းျခင္း။
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။ သႆတႏွင့္, ဥေစၧဒဟု, ႏွစ္၀ဒိ႒ိ, အာသယရွိသား၊ တိတၳိမ်ားဟူ, ယူမွားသူကုိ, ၾကည္ျဖဴေလးျမတ္၊ ဤႏွစ္ရပ္၊
မွတ္ေလ ဒိ႒ိျဖစ္ေၾကာင္းတည္း။
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အသခၤါရိကျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း ၆-ပါး

၁။ အသခၤါရိကကံေၾကာင့္ အသခၤါရိကစိတ္ျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနရျခင္း။
0
အသခၤါရိကနဲ႔
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သေႏၶေနခဲ႔တယ္ဆုိေတာ့ သူ႔ဘ၀မွာ အသခၤါရိက ဘ၀င္စိတ္ေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ၿပီး

ဒီအေလ႔အထုံဟာရွိေနေတာ့ အသခၤါရိကစိတ္ေတြအျဖစ္မ်ားတယ္၊ ျဖစ္တတ္တယ္။
၂။ ခႏၶာကုိယ္၏ ခုိင္ခံ႔က်န္မာျခင္း။


a 



၌မဆုိ မတြန္႔မဆုတ္ဘဲ အသခၤါရိကစိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္တတ္သည္။

၃။ ေနပူမုိးရြာ ေဆာင္းေႏြအခါတုိ႔၌ အခ်မ္းအပူကုိ ႏွမ္းတလုံးေလာက္ မွ်ထီမထင္ျခင္း, ဂရုမစုိက္ျခင္္း။
 a a     a 
!" !#သည္။

5

၄။ လုံ႔လ၀ီရိယ၏အက်ဳိးကုိ ေမွ်ာ္ကုိးယုံၾကည္ျခင္း။
# a  0a$%!& a "& "  '(
a)*  %! &§
၅။ မိမိျပဳရုိးျပဳစဥ္ကိစၥ၌ အေလ႔အက်င့္ရျခင္း။
ထုိကဲ႔သုိ႔ က်င့္သားရေနလွ်င္လည္း မတုိက္တြန္းရဘဲ ျပဳလုပ္တတ္သည္။
၆။ ဥတုေဘာဇဥ္တုိ႔ မွ်တျခင္း။
မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာဥတု၀ယ္ ႏွစ္သက္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကုိ စားေသာက္ရလွ်င္ ဆုိင္ရာ
အလုပ္ကုိ အသခၤါရိကစိတ္ျဖင့္ အားတက္သေရာ ျပဳလုပ္တတ္သည္။
ေဆာင္။ ။ အသခၤါရံ, ျဖစ္ေၾကာင္းမွန္က၊ ယင္းကံမွန္ေလ၊ တည္သေႏၶႏွင့္၊ ကုိယ္ေန ခံ႔က်န္း၊ ပူအခ်မ္းကုိ၊
ႏွမ္းမွ်ေလာက္ပင္၊ ထီမခင္ခဲ႔၊ အစဥ္လု႔ံလ၊ ၀ီရိယေၾကာင့္၊ ရမည့္အက်ဳိး၊ ရည္ေမွ်ာ္ကုိး၏၊ ျပဳရုိးကိစၥ၊
ေလ႔က်င့္ရႏွင့္၊ ေဘာဇန ဥတု၊ မွ်တမွဳဟု၊ ေျခာက္ခုေၾကာင္းအင္၊ ေျပာင္းျပန္လွ်င္၊ သသခၤါရျဖစ္
ေၾကာင္းတည္း။
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ေဒါမနႆႏွင့္ပဋိဃတုိ႔ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း ၄-ပါး

၁။ ေဒါသဇၩာသယ ဓာတ္ခံရွိျခင္း။
#+  ! "&   ,§
၂။ စိတ္သေဘာ၏ တိမ္ေကာေသးႏုျခင္း။
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၃။ အၾကားအျမင္ နည္းပါးျခင္း။
ဗဟုသုတနည္းပါးသူသည္ မိမိအလုပ္ကုိသာ အဟုတ္ႀကီးထင္တတ္၏၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြ႔လွ်င္
စဥ္းစားဆင္ျခင္ ျပင္ဆင္တတ္ေသာဥာဏ္မရွိရကား စိတ္ဆုိးမွဳ၌ အဆုံးသပ္ရတတ္၏။
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၄။ အနိ႒ာရံုႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရျခင္း။
ဤ ၄-နံပါတ္အေၾကာင္းကား ေဒါမနႆ ပဋိဃတုိ႔ျဖစ္ဖုိ႔ရာ အခ်ဳပ္အျခာတည္း။ ေဒါသဇၩာသယ
ဓာတ္ခံရွိျခင္းစေသာ ေရွးသုံးမ်ဳိးမွာ အနိ႒ာရုံမဟုတ္ဘဲ i႒  ) a
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အေၾကာင္းတည္း။ တကယ္ အနိ႒ာရုံႏွင့္ေတြ႔ၾကံဳလွ်င္ကား သာမန္လူတုိ႔ ေဒါသ

မျဖစ္ေအာင္ တိမ္ေရွာင္ႏုိင္ခဲ၏။
ေဆာင္။ ။ ေဒါမနႆ၊ ပဋိဃတုိ႔၊ ျဖစ္ၾကရန္လွစ္၊ အေၾကာင္းစစ္က၊ ေဒါသဇ-(* +*
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ဥာဏသမၸယုတ္စိတ္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း ၅-ပါး

၁။ ဥာဏ္ပညာထက္ရပါလုိ၏ဟုဆုေတာင္းရျခင္း။
((%$!& "!ua4 “:$!3$% "#0၌ ဥာဏ္ပညာထက္ျမက္သူ ျဖစ္ရပါ
လုိ၏” ဟု ဆုေတာင္း၍ ေကာင္းမွဳျပဳခဲ႔လွ်င္ ထုိကုသုိလ္ကံ အက်ဳိးေပးရာဘ၀၌ ဥာဏ္ပညာ ထက္ျမက္သူျဖစ္၍ ဥာဏ
သမၸယုတ္စိတ္ အျဖစ္မ်ားတတ္သည္။
၂။ ရူပျဗဟၼာ့ဘုံမွာျဖစ္ရျခင္း။
(-၌ ဥတုသပၸါယ မွ်တျခင္း၊ ေလာကီအာရုံ ကာမဂုဏ္ကင္းဆိတ္ျခင္း၊ ေဒါသ ဗ်ာပါဒမရွိျခင္း ဤအေၾကာင္းတုိ႔
ေၾကာင့္ ဥာဏသမၸယုတ္စိတ္ အျဖစ္မ်ား၏။
၃။ ပညာရင့္က်က္ခ်ိန္သုိ႔ေရာက္ျခင္း။
သတၱ၀ါတုိ႔သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္အခါ၌ ေလာကီအာရုံ ကာမဂုဏ္ဘက္သုိ႔ စိတ္စက္ညြတ္ေနျခင္း၊ သမာဓိနည္းပါးျခင္း၊
ေလာကီ ေလာကုတၱရာဆုိင္ရာတုိ႔၌ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတနည္းပါးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဥာဏ္ရွိသင့္သေလာက္ မရွိေသး။
အသက္ (၄၀) ေက်ာ္ (၅၀) အတြင္းကုိ “ပညာဒသက” ဟုဆုိ၏။ ထုိအရြယ္က်မွ ကာမဂုဏ္စိတ္နည္းပါး၊ သမာဓိႀကီး
မား၍ ဗဟုသုတမ်ားသျဖင့္ ဥာဏ္ထက္ၾကေပသည္။ ထိုအခါ ဥာဏသမၸယုတ္စိတ္ အျဖစ္မ်ားသည္။
9

အရြယ္ ၁၀ ပါး ပုိင္းျခားပုံ
၁။ မႏၵဒသက-ပညာႏုံ႔ေသာအရြယ္

၂။ ခိ-

a

၄။ ဗလဒသက-ခြန္အားျပည့္စုံေသာအရြယ္ ၅။ ပညာဒသက-ပညာရေသာအရြယ္
၇။ ပ-



a

၃။ ၀-aa
၆။ ဟာယနဒသက-အားယုတ္ေသာအရြယ္

၈။ ကုဋိလဒသက-ကုိင္းညြတ္ခါးကုန္းေသာအရြယ္ ၉။ မုဟဒသက-ေတြေ၀ေသာအရြယ္

၁၀။ သယနဒသက-တုံးလုံးေနရေသာအရြယ္။

၄။ ဘာ၀နာ၏အစြမ္းေၾကာင့္ ကိေလသာေတြကုန္ခန္းေနျခင္း။
ငယ္ပင္ငယ္ေသာ္လည္း ဘာ၀နာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းေနသူျဖစ္လွ်င္ (သုိ႔မဟုတ္-ပညာေရး၌ ဂရုစုိက္ေနသူျဖစ္၍ ကိေလ
သာနည္းပါးလွ်င္) ဥာဏ္ပညာ ထက္ျမက္တတ္၏။
၅။ တိဟိတ္ျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနခဲ႔သူျဖစ္ျခင္း။
တိဟိတ္ပဋိသေႏၶေနခဲ႔သူ၌လည္း မူလရင္း ပဋိသေႏၶမ်ဳိးေစ႔က ဥာဏ္ဓာတ္ပါလာသျဖင့္ ဥာဏသမၸယုတ္စိတ္မ်ားသာ
ျဖစ္တတ္သည္။
ေဆာင္။

။ ေရွးကပညာ၊ ျဖစ္ဖုိ႔ရာဟု၊ ကုသုိလ္ျပဳခဲ႔၊ ယခုရူပ၊ ဘုံ႒ာန၌၊ ျဖစ္ရျပန္ေပ၊ ပညိေျႏၵေတာက္၊ ရင့္ခ်ိန္ေရာက္က၊
-0 / " -/
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သေႏၶ၊ စြဲကပ္ေနသည္၊ ဥာဏ္ေရႊစိန္စက္၊ ထက္ေၾကာင္းတည္း။
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ရူပါ၀စရစိတ။္

။ ၁။ ရူပဘုံ၌ မ်ားေသာအားျဖင့္ က်င္လည္တတ္, ျဖစ္တတ္ေသာစိတ္။
၂။ ရူပတဏွာ၏ အာရုံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရူပဘုံ၌ သက္၀င္၍ ျဖစ္ေသာစိတ္

ရူပါ၀စရစိတ္ ၁၅-ပါး

ရူပါ၀စရကုသုိလ္စိတ္ ၅

ရူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ၅

ရူပါ၀စရႀကိယာစိတ္ ၅

(ရူပဘုံ၌မ်ားေသာအားျဖင့္ ျဖစ္တတ္ေသာစိတ္) (ရူပဘုံသားျဗဟၼာႀကီးမ်ား၏အက်ဳိးျဖစ္ေသာပဋိ-ဘ၀င္-စုတိစိတ္) (ရူပဘုံ၌မ်ားေသာအားျဖင့္ျဖစ္ေသာရဟ )
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ရူပါ၀စရကုသုိလ္စိတ္။

။ ရူပဘုံ၌မ်ားေသာအားျဖင့္ က်င္လည္တတ္ ျဖစ္တတ္ေသာ
ကုသုိလ္စိတ္

ရူပါ၀စရကုသုိလ္စိတ္ ၅-ပါး
ဂၢတာ
ဂၢတာ
ဂၢတာ
ဂၢတာ
ဂၢတာ
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ရူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္။

။ ရူပဘုံသားျဗဟၼာႀကီးမ်ား၏အက်ဳိးျဖစ္ေသာ ပဋိသေႏၶ-ဘ၀င္စုတိစိတ္

ရူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ၅-ပါး
ဂၢတာ
ဂၢတာ
ဂၢတာ
ဂၢတာ
ဂၢတာ
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ရူပါ၀စရႀကိယာစိတ္။

။ ရူပဘုံ၌ မ်ားေသာအားျဖင့္ျဖစ္ေသာ ရဟ 

ရူပါ၀စရႀကိယာစိတ္ ၅-ပါး
ဂၢတာ
ဂၢတာ
ဂၢတာ
ဂၢတာ
ဂၢတာ
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ဤစိတ္တုိ႔သည္ ရူပျဗဟၼာဘုံတုိ႔၌ အမ်ားအားျဖင့္ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ရူပကုသုိလ္စိတ္
ႏွင့္ရူပႀကိယာစိတ္တုိ႔သည္ လူဘုံ၌လည္းျဖစ္ႏုိင္ၾက၏။ စ်ာန္ရသည္အထိ သမထဘာ၀
နာပြားမ်ားၾကေသာ သူတုိ႔၌ျဖစ္ႏုိင္ၾက၏။ ရူပကုသိုလ္စိတ္တုိ႔သည္ စ်ာန္ရသည့္ ေသာ
တာပန္၊ သကဒါဂါမ္ႏွင့္အနာဂါမ္တုိ႔၌
ရဟa



ျဖစ္ၾက၏။ ရူပႀကိယာစိတ္တုိ႔သည္

စ်ာန္ရသည့္

၌ ျဖစ္ၾက၏။ ရူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္တုိ႔သည္ ရူပျဗဟၼာတုိ႔၏ ပဋိသေႏၶ

စိတ္မ်ားျဖစ္ၾက၏။
- စ်ာန္ဟူသည္ 1§ a

a
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3။ ၀ိတက္၊ ၀ိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာစေသာ စ်ာန္အဂၤါတုိ႔၏ ၅-ပါးအေပါင္း၊
၄-ပါးအေပါင္း၊ ၃-ပါးအေပါင္း၊ ၂-ပါးအေပါင္း၊ ၂-ပါးအေပါင္းကုိ ဆုိလုိသည္။
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- စ်ာန္အဂၤါဟူသည္- aa

a  ၀ိတက္၊ ၀ိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာ

စသည့္ တစ္ခု တစ္ခုစီကုိ ဆုိလုိသည္။
- စ်ာန္စိတ္ဟူသည္- ၀ိတက္၊ ၀ိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာ ငါးပါးအေပါင္း စသည္ႏွင့္ အတူ
တကြျဖစ္ေသာစိတ္ကုိ ဆုိလုိသည္။
-

၀ိတက္

= ယွဥ္ဘက္စိတ္တုိ႔ကုိ အာရုံသုိ႔ တင္ေပးျခင္းသေဘာ။

-

၀ိစာရ

= အာရုံကုိ သုံးသပ္ျခင္းသေဘာ။

-

ပီတိ

= အာရုံကုိ ႏွစ္သက္ျခင္းသေဘာ။

-

သုခ

= ခ်မ္းသာသည့္ ခံစားျခင္းသေဘာ။

-

ဥေပကၡာ

= ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲမျဖစ္ပဲ အလယ္အလတ္ ခံစားျခင္းသေဘာ။

-

ဧကဂၢတာ

= တစ္ခုတည္းေသာအာရုံ၌ စုိက္၀င္ တည္တံ႔ျခင္းသေဘာ။
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ေမး။ အျခားဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္က အကုသုိလ္ျဖစ္မွန္းမသိပဲ အေကာင္တစ္ေကာင္ကုိသတ္တယ္။
ဗု0  0)# !& a!(!$ a# )# ) 
§
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ေျဖ။ အကုသုိလ္မွန္း မသိမူ၍ အေကာင္တစ္ေကာင္ကုိ သတ္ေသာ အျခားဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္၏
အကုသုိလ္မွဳသည္ ပုိ၍ အျပစ္ႀကီးေလးပါသည္။
ဥပမာႏွင့္ျပရေသာ္ - ပူေလာင္ေသာ၊ ရဲရဲေတာက္ေသာ၊ အလွ်ံေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္ေသာ
မီးႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ သံခဲ သံတုံးကုိ တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ သိလ်က္ ကုိင္ရာ၏။ တစ္ေယာက္
ေသာသူသည္ မသိမူ၍ ကုိင္ရာ၏။ အဘယ္သူသည္ ျပင္းထန္စြာ ေလာင္ရာနည္းဟူမူ-မသိမူ၍
ကုိင္ေသာသူအား ျပင္းထန္စြာ ေလာင္ရာ၏။ ထုိနည္းဥပမာတူစြာ အကုသုိလ္ကုိ မသိမူ၍ ျပဳလုပ္
ေသာသူ၏အျပစ္သည္ ပုိ၍ ႀကီးေလးပါသည္။
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ဗုဒၶသာသနံ စိရံ တိ႒တု။
(၃-ေခါက္)

ဗုဒၶသာသနံ-ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္ျမတ္
ႀကီးသည္၊ စိရံ-အႏွစ္ငါးေထာင္ ရွည္ျမင့္ၾကာေအာင္၊
တိ႒တု-အရွည္ခန္႔၍ တည္တံ့ႏုိင္ပါေစသတည္း။
သာဓု

သာဓု

သာဓု
18

