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ဆရာေတာ္ Aရွင္ျမတ္ဘုရား၊ 
တပည့္ေတာ္ သိခ်င္တာတစ္ခု ရွိပါသည္။ ယင္းမွာ – စုေတစိတ္ မက်မီ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ခ်ဳပ္သည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္။ စုေတစိတ္ မက်မီ 
မည္သည္ကစ၍ ခ်ဳပ္ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံး မည္သည္က ခ်ဳပ္သည္ကို ေျဖၾကားေပးပါ။ 
                                                                                                       ႐ိုေသစြာျဖင့္
                                                           Warren Aung, New Zealand 

 

 
 
စိတ္ျဖစ္ႀကိမ္ 
ပန္းတစ္ပြင့္ကိုျမင္တဲ့ 'ျမင္သိစိတ္ ျဖစ္စU္'မွာ ပန္းပြင့္ရယ္လို႔ A တိA က် သိတဲ့ 'ျမင္သိစိတ္'နဲ႔A တူ စိတေပါင္း ၁၇ ခု A စီA ရီ တစ္ၿပိဳင္နက္လိုလို ျဖစ္သြားပါတယ္။ 
ဒီစိတ္ ၁၇ ခု သို႔မ ဟုတ္ ၁၇ ႀကိမ္ကို စိတၱကၡဏႀကီးလုိ႔ ေခၚတယ္။ A ဲဒီ စိတၱကၡဏႀကီး တစ္ႀကိမ္စီမွာ Uပါဒ္ (ျဖစ္ဆ)ဲ ဌီ (တည္ဆ)ဲန႔ဲ ဘင္ (ပ်က္ဆ)ဲ လို႔ ခဏငယ္ 
သုံးခုစီပါတယ္။ ခဏငယ္ သုံးခုေပါင္းရ႕ဲ ၾကာျမင့္ ခ်ိန္ကိုေတာ့ စိတ္တစ္ခုရ႕ဲ သက္တမ္း (စိတ္သက္) လို႔ ေခၚတယ္။ စိတၱကၡဏႀကီး ၁၇ (Uပါဒ္ ဌီ ဘင္ ခဏ ငယ္ ၅၁) ရဲ႕ 
ၾကာျမင့္ခ်ိန္က ႐ုပ္ရဲ႕ သက္တမ္း (႐ုပ္သက္)ပဲ။ ႐ုပ္တစ္ခုရဲ႕ သက္တမ္းဟာ စိတ္သက္ ၁၇ ခုနဲ႔ ညီတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။  

တစ္ခါ ႐ုပ္သက္မွာလ ဲUပါဒ္ ဌီ ဘင္လို႔ ခဏငယ္ သုံးခုစီ ရွိျပန္ရာမွာ Uပါဒ္နဲ႔ ဘင္ခဏေတြက စိတ္နဲ႔ သက္တမ္း တူတယ္။ ႐ုပ္တစ္ ခုရဲ႕ ဌီ (တည္ဆ)ဲ ခဏ သက္ 
တမ္းက စိတ္သက္တမ္းရဲ႕ ခဏႀကီး ၁၆ ႏွင့္ ခဏငယ္ တစ္ခ်က္ (ခဏငယ္သက္သက္ ၄၉) နဲ႔ ညီပါတယ္။ လက္ဖ်စ္ တစ္ခ်က္တီး ကာလA တြင္း ခဏငယ္ သုံးခုပါတဲ့ 
စိတ္ျဖစ္ႀကိမ္ေပါင္း ကုေဋတစ္သိန္းမက ဆက္တုိက္ ျဖစ္ပ်က္ပါသတဲ့။ A ားေကာင္းတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ လိုက္လို႔ မမီႏိုင္ ပါဘူး။ ဒါက ေရွ႕မွာေျပာမဲ့ စကားကုိ နားလည္ 
ႏိုင္ဖို႔ ေဖာျ္ပရတဲ့ A ဘိဓမၼာ A ေျခခံေလးပါ။   
ေသျခင္းA ဖြင့္ 
'ဇီဝိတိေႁႏၵဟူေသာ A သက္ (A ာယု)၊ ကမၼဇေတေဇာ ဟူေသာ A ခိုးA ေငြ႕ (Uသၼာ)၊ သိစိတ္ဝိညာဏ္ (ဤတရားသံုးပါး) ဤကုိယ္ခႏၶာကုိ စြန္႔ခြာေသာA ခါ ဤခႏၶာ 
ကိုယ္သည္ စြန္႔ပစ္ခံရၿပီး စိတ္ေစတနာ ေစ့ေဆာ္မႈမရွိဘဲ ပိုးေလာက္မ်ား၏ A စားA စာ ျဖစ္သြားေတာ့၏ (သံ ၂၊ ၁၁၆)'။ ဒါကေတာ့ သံယုတ္ပါဠိေတာ္မွာ တိုက္႐ုိက္ 
လာတဲ့ 'ေသျခင္း'ရဲ႕ A ဓိပၸာယ္A ဖြင့္ပါ။ A ာယု၊ Uသၼာ၊ ဝိညာဏ္ ဒီသုံးခု မရွိေတာ့ရင္ ေသၿပီ။ 

'စုေတခါနီး၌ စုတိစိတ္မက်မီ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ စိတ္၏ ဌီ (တည္ ဆ)ဲ ကာလမွစ၍ ကမၼဇ႐ုပ္သစ္မ်ား (ဆက္) မျဖစ္ကုန္။ (ဌီခဏ၏ ေရွ႕မွာ ျဖစ္ခဲ့သည့္) Uပါဒ္ 
(ျဖစ္ဆ)ဲ ခဏ၌ ျဖစ္ေပၚၿပီး ကမၼဇ႐ုပ္မ်ားလည္း စုတိစိတ္၏ဘင္ႏွင့္ ၿပိဳင္တူ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြား၏ (႐ူပပရိေစၧဒ၊ A ဘိဓမၼတၴသဂၤဟ)'။ ဒါေၾကာင့္ 'ေသတယ္ဆို တာ စုတိ 
စိတ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ကမၼဇ႐ုပ္ေတြ ဆက္မျဖစ္ေတာ့ ျခင္း'လို႔လဲ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။  
ေနာက္ဆံုးခ်ဳပ္တ့ဲ႐ုပ္ 
ကမၼဇ႐ုပ္ ၁၈ မ်ဳိးရိွတယ္။ A ဲဒါေတြက ဟဒယ႐ုပ္၊ မ်က္စိ (A ၾကည္)၊ နား(A ၾကည္)၊ ႏွာေခါင္း(A ၾကည္)၊ လွ်ာ(A ၾကည္)၊ ကိုယ္(A ၾကည္)၊ Iတၴိဘာဝ႐ုပ္၊ ပုမၻာဝ ႐ုပ္၊ 
ဇီဝိတ႐ုပ္၊ ဝဏၰ (A ဆင္း)၊ ဂႏၶ (A နံ႔)၊ ရသ (A ရသာ)၊ ၾသဇာ၊ ပထဝီ၊ A ာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ၊ A ာကာသဓာတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ A ဲဒီကမၼဇ႐ုပ္ေတြ A ားလံုးဟာ 
စုတိစိတ္ရ႕ဲ ဌီ(တည္ဆ)ဲ ခဏကစၿပီး A သစ္ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ စုတိစိတ္ရ႕ဲ Uပါဒ္(ျဖစ္ဆ)ဲ ခဏတုန္းက ျဖစ္ေပၚ ၿပီးျဖစ္တဲ့ ကမၼဇ႐ုပ္ေတြA ားလံုးလ ဲ စုတိစိတ္ရဲ႕ ဘင္ 
(ပ်က္ဆ)ဲ ခဏမွာပဲ (စုတိစိတၱသမကာလေမဝ) ၿပိဳင္တူခ်ဳပ္သြားပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာတုိ႔ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ခ်ဳပ္ တယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ၿပိဳင္တူ ခ်ဳပ္တယ္လို႔ပ ဲဆိုႏိုင္တယ္။ 
 A ဘိဓမၼတၴသဂၤဟက်မ္း A လိုA ရ ကမၼဇ႐ုပ္ေတြ ခ်ဳပ္ၿပီး ေနာက္ စိတၱဇ႐ုပ္ ၁၅ (ကာယဝိညတ္၊ ဝစီ ဝိညတ္၊ သဒၵ၊ လဟုတာ၊ မုဒုတာ၊ ကမၼညတာ၊ ဝဏၰ၊ ဂႏၶ၊ 
ရသ၊ ၾသဇာ၊ ပထဝီ၊ A ာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ၊ A ာကာသဓာတ္) နဲ႔ A ာဟာရဇ႐ုပ္ ၁၂ (စိတၱဇ႐ုပ္ ၁၅ ထဲက ကာယဝိညတ္၊ ဝစီဝိညတ္နဲ႔ သဒၵကို ႏုတ္) ေတြ 
ျပတ္စဲၾကတယ္။  

Uတုဇ႐ုပ္ ၁၃ (စိတၱဇ႐ုပ္ ၁၅ ထဲက ကာယဝိညတ္နဲ႔ ဝစီ ဝိညတ္ကို ႏုတ္)ကေတာ့ ေသလုိ႔ A ေလာင္းေကာင္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ A ႐ိုးစု၊ A ဲဒီA ႐ိုးစုေတြ ေဆြးလို႔ 
ေျမမႈန္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာေျမ ပ်က္သည္A ထိ ဆက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ A ဘိဓမၼာA လိုA ရ ေနာက္ဆုံး ခ်ဳပ္တဲ့႐ုပ္ကေတာ့ Uတုဇ႐ုပ္ပ ဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။  
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