
လက#ဏ, ရသ, ပစ+,ပ-ာန်, ပဒ-ာန် အဓိပ5ါယ် 
 
ပရမတ&တရားတို+၏ အမနှ်သေဘာကို န5းလည်ဖို+ရန် ၎င်းတို+၏ လက;ဏာစေသာ ေလးချက်ြဖင့် ဆန်းစစ် 
ေလလ့ာရ၏။ 
 
၁။ လက&ဏ-ဟသူည် 
 လက;ဏဟသူည် အမတှ်အသားပင် ြဖစ်၏။ လတူစ်ေယာက်ချင်းစ၌ီ ကိုယ်ပိုင်အမတှ်အသားများ 
ရှိIကသကဲသ့ို+ ပရမတ&တရားတို+၌လည်း ေယာဂမီျားသဖိို+ရန် အမတှ်အသား တစ်မျLိးစီ ရှိIက၏။  
 
သဘာဝလက&ဏာ1ငှ့် သာမညလက&ဏာ 

၎င်းအမတှ်အသားသည် သဘာဝ လက&ဏာ၊ သာမည လက&ဏာဟ ု၂-မျLိးရှိ၏။ မမိOိငှ့်သာ 
သက်ဆိုင်ေသာ အမတှ်လက;ဏာကို သဘာဝလက;ဏာဟ ုေခQ၏။  

ဥပမာ… စတိ်၏ အာTံကုိုသြိခင်း လက;ဏာသည် စတိ်Oငှ့်သာဆိုင်၏။ ဖဿ၏ အာTံကုို ေတXွထ ိ
ြခင်း လက;ဏာသည် ဖဿOငှ့်သာ ဆိုင်၏။၊ ေဝဒန5၏ အာTံအုရသာကို ခံစားြခင်းလက;ဏာသည် 
ေဝဒန5Oငှ့်သာ ဆိုင်၏။ ဤသို+ မမိတိစ်ပါးတည်းOငှ့်သာ သက်ဆိုင်ေသာ အမတှ်လက;ဏာမျLိးကို 
သဘာဝလက;ဏာဟ ုေခQ၏။ 

Tပု်န5မ်သခ^ါရ အားလံးုတို+Oငှ့် သက်ဆိုင်ေသာ အမတှ်လက;ဏာကို သာမညလက;ဏာဟ ုေခQ၏။ 
ဥပမာ… အနစိ_လက;ဏာ, ဒကု;လက;ဏာ, အနတaလက;ဏာဟသူည် Tပု်န5မ်သခ^ါရ အားလံးုတို+Oငှ့် သက် 
ဆိုင်ေသာေIကာင့် သာမညလက;ဏာတည်း။ ေဖါက်ြပန်ေြပာင်းလဲမb Tပုcနလက;ဏာသည် Tပု်အားလံးုOငှ့် 
သက်ဆိုင်dပးီ၊ အာTံသုို+ eတွ်တတ်ေသာ နမဏလက;ဏာသည် န5မ်အားလံးုOငှ့် သက်ဆိုင်ေသာေIကာင့် 
သာမညလက;ဏာဟ ုေခQ၏။ 
  
၂။ ရသ-ဟသူည် 
 ရသ-သည်လည်း ပရမတ&တရားတို+၏ လပု်ေဆာင်မbဟေူသာ ကစိ_ရသOငှ့်၊ အေIကာင်းစံညု၍ီ 
ြဖစ်လာြခင်းဟေူသာ သမcတaရိသ ဟု ၂-မျLိးရှိ၏။ ထိုတငွ် တချLိXတရား၌ ကစိ_ရသ ထင်ရာှး၍, အချLိX 
တရား၌ကား သမcတaရိသ ထင်ရာှး၏။  
 
၃။ ပစ=>ပ?ာန်-ဟသူည် 
 ပစ_Lပgာန်ဟူသည်- ေယာဂ၏ီhာဏ်၌ ေရးှTbထင်လာေသာ သေဘာကို ေခQသည်။ ထိုပစ_Lပgာန် 
သည်လည်း ဖလ-ပစ=>ပ?ာန်1ငှ့်၊ အာကာရ-ပစ=>ပ?ာန်ဟ ု၂-မျLိးရှိ၏။  

ထိုတငွ် ဖလ-ပစ_Lပgာန်ဟသူည် - ကစိ_ရသေIကာင့် ရထိုက်ေသာ အကျLိးတည်း။ ဥပမာ… ကစိ_ 
တစ်ခကုို ြပLလပု်dပးီလiင် ထိုကစိ_အတကွ် အကျLိးတစ်မျLိးမျLိးကို ရသကဲသ့ို+တည်း။ 



အာကာရ ပစ_Lပgာန်ဟသူည် ထိုတရားကို ဆင်ြခင်ေသာအခါ ေယာဂhီာဏ်တငွ် ထင်လာ, 
ြမင်လာေသာ အြခင်းအရာတည်း။ ဥပမာ… လတူစ်ေယာက်ကို အကဲခတ်သ၏ူ စတိ်ထဲတငွ် ထိုသ၏ူ 
ဓာတ်သေဘာ တစ်မျLိးမျLိး ထင်လာသကဲတ့ည်း။  
 
၄။ ပဒ?ာန်-ဟသူည် 
 အေIကာင်းတရားကို ပဒgာန်ဟ ုေခQ၏။ ထိုအေIကာင်းသည် ေဝးေသာအေIကာင်း, နီးေသာ 
အေIကာင်းဟ ု၂-မျLိးရှိရာ နးီေသာအေIကာင်းကိုသာ ပဒgာန်အြဖစ် ယရူမည်။ 
 (ပဒ+ဌာန= ဤသဒoါ ၂-ခလုံးုပင် “အေIကာင်း”ဟေူသာ အနက်ကို ေဟာ၏။) 
 

*************************** 
 

ပရမတ%တရားကို အဓပိ.ါယ်ဖငွ့်ဆိုရာ၌ ဝိ9ဂိ;ဟ် ၃-မျ;ိး 
 
ပရမတ&တရားတို+၏ စကားလံးုကို အဓပိcါယ်ဖငွ့်ဆိုလiင် ဝdိဂLိဟ်သံးုမျLိးြဖင့် ဖငွ့်ြပIက၏။ ြပLလပု်တတ် 
သည့် ကတaLသာဓန၊ ြပLလပု်ေIကာင်း ကရဏသာဓန၊ ြပLလပု်ြခင်း (ဝါ) ြပLလပု်ကာမi ဘာဝသာဓန 
တို+ြဖစ်၏။  ဥပမာ- စတိa (စတိ်) 
 
၁။ အာရမEဏံ စေိ1Iတတီ ိစတိLံ။ (ကတL>-သာဓန၊ ကတL>သာဓ်နည်း) 
 အာရမtဏံ-အာTံကုို၊ စေိOuတိ-သတိတ်၏။ ဣတိ-ထို+ေIကာင့်၊ စတိaံ- စတိ်မည်၏။ 

အဓပိcါယ်။  ။အာTံကုို သတိတ်ေသာေIကာင့် စတိ်-ဟု ေခQသည်။ 
 
၂။ စေိ1I1I ိဧေတန သမRယတုLဓမEာတိ စတိLံ။ (ကရဏ-သာဓန၊ ကရဏသာဓ်နည်း) 

ဧေတန- ဤတရားြဖင့်၊ သမcယတုaဓမtာ- ၎င်းOငှ့်ယဉှ်တွဲြဖစ်ေပQလာေသာ သမcယတု်တရားတို+ 
သည်၊ စေိOuOu-ိ သIိကရကနု်၏။ ဣတိ-ထို+ေIကာင့်၊ တံ-တရားသည်၊ စတိaံ-စတိ်မည်၏။ 

 
အဓပိcါယ်။  ။ထိုတရားြဖင့်/ေIကာင့် ၎င်း၏ယဉှ်ဖက်တရားတို+သည် အာTံကုို သOိိုင်Iကကနု်၏။ 
ထို+ေIကာင့် စတိ်မည်၏။ 

 (ဖဿစေသာ ေစတသကိ်တို+သည် စတိ်ကို အမှီြပLလျက(်စတိ်ရှိပါမှ) အာTံကုို သOိိုင်, ရOိုင် 
Iက၏။ ထို+ေIကာင့် စတိ်သည် ဖဿစသည်တို+၏ အာTံကုို သေိIကာင်း, ရေIကာင်း ြဖစ်၏။) 
 
၃။ စ1ိIနံ စတိLံ။ (ဘာဝသာဓန၊ ဘာဝသာဓ်နည်း) 
 စOိuနံ- အာTံကုို သြိခင်း, ရြခင်းသည်၊ စိတaံ- စတိ်မည်၏။ 

အဓပိcါယ်။ ။အာTံကုို သြိခင်းအမအူရာ zကိယာမiသညသ်ာ စတိ်မည်၏။ 
  



မတှ်ချက်။  စတိ်၌ မခုျအားြဖင့် သတိတ်ေသာ ကတaLသတaလိည်း မရှိ၊ သေိIကာင်း ကရဏသတa ိ
လည်း မရှိ။ အမနှ်အားြဖင့်ကား သြိခင်းအမအူရာ(သြိခင်းသေဘာ သက်သက်) zကိယာမiသာ ြဖစ်သည်။ 
 
ြပ>လပု်သ ူကတLားအစစ် မရှိြခင်း 
 ထိုတငွ် ကတaLသာဓနOငှ့် ကရဏသာဓနသည် ပရမတ&သေဘာကို ထမိေိသာ ဝdိဂLိဟ်များ မဟတု် 
Iကေပ။ အတaစွဲ ရှိသတူို+၏ အယစူွဲကို ပယ်ဖျက်ဖို+ရာ ဥပစာတင်စား၍ ြပLထားေသာ ဝdိဂLိဟ်များသာ 
တည်း။  
 ချဲXဦးအံ…့ ပရမတ်၌ မက|မ်းကျင်ေသာ ပထုဇုဉ်အချLိXသည် “ဆိုင်ရာကစိ_ကို ြပLလပု်စမီံတတ် 
ေသာ ကာရကအတa၊ ရလာေသာအကျLိးကို ခံစားတတ်ေသာ ေဝဒကအတaသည် ကိုယ်တငွ်း၌ ရှိ၏”ဟ ု
ယံIုကည်ထားIက၏။ အာTံကုို သရိာ၌ ထိုသတူို+ထင်ေသာ အတaက သသိည်မဟတု်၊ စတိ်ကသာ သသိည်။ 
စတိ်ဟေူသာ သေဘာတရားမှ တပါး အြခားသတိတ်ေသာ ကတaားတစ်မျLိး မရှိ-ဟ ုြပလို၍ စတိ်၌ ြပLလပု် 
Oိုင်ေသာ စမွ်းရည်သတaိ မရှိေသာ်လည်း ရှိသကဲသ့ို+ တင်စား၍ ဆိုထားြခင်းြဖစ်၏။  
 
ြပ>လပု်ေVကာင်း ကWိုဏ်းအစစ် မရှိ 
 အချLိXကလည်း “ဖဿစေသာ တရားတို+သည် အတaေIကာင့်သာ အာTံကုို သရိ၏။ အတaသည် 
သြိခင်းzကယိာကို dပးီေစOိုင်ေသာ စမွ်းရည်သတaိ ရှိ၏”ဟ ုစွဲIကြပန်၏။ ထိုစွဲလမ်းချက်ကို ပယ်ဖျက်ဖို+ရာ 
စတိ်၌သေိIကာင်း သတaမိရှိေသာ်လည်း ရှိသကဲသ့ို+ တင်စား၍ ကရဏသာဓ်ကို တစ်နည်းဆိုရြပန်သည်။  
 အဓပိcါယ်ကား- “ဖဿစသည်တို+က အာTံကုိုသရိြခင်း၏ အေIကာင်းမာှ အတaမဟတု်။ စတိ်သာ 
လiင် ဖဿစသည်တို+၏ အာTံကုို သေိIကာင်းြဖစ်သည်”ဟု ဆိုလိုသည်။ 
 
 
ေဆာင်။  ပရမတ်စ၊ု ဝdိဂLိဟ်ြပLေသာ်၊ ကတaL,ကရဏတ်၊ ဘာဝသာဓ်ဟ၊ု သံးုရပ်ြခားပိုင်း၊ အများ 
 Obိင်းေလာ၊့ ကTိုဏ်း, ကတaL၊ ဤOစှ်ခမုာှ၊ ဥပစာတဲ၊့ ေဘာ,သာ မခုျ၊ သTပု်ရဟ၊ု ထတု်ြပမှီရာ၊  
 ညတီညာသည်၊ ဋီကာ ဋီကာ့ ေစာင်ေစာင်တည်း။ 
      (သdဂLိဟ်ဘာသာဋကီာ၊ Oှ5 ၁၃-၁၄။) 


