
1 
 

သတုဓမ္မဒပီလ မု္ာ Level (1) အတကွ ်နမူ္နာ မမ္ေးခွန်ေး နငှ  ်အမ ြေမ္ ာေး 

 

သမ္ထ နငှ  ်ဝ ပဿနာ 

၁။ (က) ကမ္မဋ္ဌာန်ေးဆ သုည်မှ္ာ အဘယန်ည်ေး။ (ခ) ကမ္မဋ္ဌာန်ေးအမ္   ေးအစာေး မ္ညမ်္ျှရှ ပါသနည်ေး။ (ဂ) သမ္ထ 

ဆ သုည်မှ္ာ အဘယန်ည်ေး။ (ဃ)ဝ ပဿနာဆ သုည်မှ္ာ အဘယန်ည်ေး။ 

(က) ကမ္မဋ္ဌာန််း ဆ ိုသည်မ္ ာ ဘာဝနာလိုပ်ငန််း၏ ဦ်းတည်ရာအာရ ို  (သ ို ို့မ္ဟိုတ်) ဘာဝနာလိုပ်ငန််း၏ လိုပ်ငန််းစဉ် 

ဖြစ်ပါသည်။ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ခ) ကမ္မဋ္ဌာန််းအမ္   ်းအစာ်း ၂-မ္   ်းရ  ပါသည်။  

၎င််းတ ို ို့မ္ ာ 

၁။ စ တ်လှုပ်ရ ာ်းမ္ှု၊ စ တ်ြ စ်ီးမ္ှုဟူသသာ စ တအ်ညစ်အသ က်း န၀ီရဏတရာ်းမ္ ာ်းက ို ငင မ္်သက်သပ ာက်ကင််းသစ 

န ိုငသ်ညို့် သမ္ာဓ တရာေးမ္ ာ်းက ို ရရ  သစန ိုငသ်သာ သမ္ထဘာ၀နာလပ်ုငန်ေး၏ ဦေးတည်ရာအာရ ု  (သမ္ထဘာ၀နာ 

ကမ္မဋ္ဌာန််း)  

၂။ မ္ မ္ သနတာနရ်   ရိုပ်နာမ္်တရာ်းမ္ ာ်းက ို ပ ိုင််းဖ ာ်းသ ဖမ္ငန် ိုငသ်ည်မ္ စ၍ ရိုပ်နာမ္် နဓာအစဥ်၌ က န််း၀ပ် သနသသာ 

အနိုသယက သလသာမ္ ာ်းက ို အဖမ္စ်ဖပတ်ပယ်ရ ာ်းန ိုငသ်ညို့် အသ ဉာဏ်ပညာမ္ ာ်းက ို ရရ  သစန ိုငသ်သာ ၀ ပဿနာ 

လပ်ုငန်ေး၏ ဦေးတည်ရာအာရ ု  (၀ ပဿနာ ဘာ၀နာ ကမ္မဋ္ဌာန််း) 

ဟူ၍ ကမ္မဋ္ဌာန််းအမ္   ်းအစာ်း ၂-မ္   ်းရ  ပါသည်။  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

(ဂ) သမ္ထဆ ိုသည်မ္ ာ ကာမ္စဆနဒစသသာ ဆန ို့က် ငဘ်က်န၀ီရဏတရာ်းမ္ ာ်းက ို ငင မ္်သက်သပ ာက်ကင််းသစန ိုင ်

သသာ သမ္ာဓ တရာ်း ဖြစပ်ါသည်။  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ဃ) ဝ ပဿနာ ဆ ိုသည်မ္ ာ "ဝ " (အန စစ စသည်ဖြငို့ ်ဆက်စပ်သညို့်) အထ်ူးထ်ူးအဖပာ်းဖပာ်းသသာ အဖ င််းအရာ 

အာ်းဖြငို့ ်"ပဿနာ" (ဓမ္မတ ို ို့က ို) ရှု ဖမ္ငတ်တ်သသာဉာဏ ်ဖြစ်ပါသည်။ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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NQ (1) သမထနငှို့့်၀ိပဿနာတိ ို့၏ အဓိပပာယ့်ထ ူးခခာူးချက့်ကိ  ဖ ာ့်ခပပါ။ 

သမထဆိ သည့်မှာ    ၀ိပဿနာဆိ သည့်မှာ 

၁ ကာမ္စဆနဒစသသာ ဆန ို့က် ငဘ်က်န၀ီရဏတရာ်း 

မ္ ာ်းက ို ငင မ္သ်က်သပ ာက်ကင််းသစန ိုငသ်သာ 

သမ္ာဓ  တရာေး 

၁ အထ်ူးထ်ူးအဖပာ်းဖပာ်းသသာအဖ င််းအရာအာ်းဖြငို့ ်

"ပဿနာ" ရှုဖမ္ငတ်တ်သသာ ဉာဏ်ပညာ 

၂ ဆ ိုငရ်ာအာရ ိုန ငို့သ်တ ွေ့လျှငစ် တ်သနတာန၌် လှုပ်ရ ာ်း 

ထကကလာသသာ (စ တ်လှုပ်ရ ာ်းမ္ှု၊ စ တ်ြ စီ်းမ္ှု၊ 

စ တ်သယာက်ယက် တ်မ္ှု) 

ပရ ယိုဋ္ဌာနက သလသာ မ္ ာ်းက ို ငင မ္်သက်သပ ာက ်

ကင််းသစန ိုငသ်သာ ကမ္မဋ္ဌာန်ေးက င စ်ဥ် 

၂ ဖမ္ငသ်နက ထက် / ထ်ူးသထ ကာသ ဖမ္ငတ်တ်သသာ                                          

                          ဉာဏ ်

(ဘ၀က ိုငမ္ြဲ   ိုင၊်  /   (မ္ငမ္ြဲ၊ ဆင််းရြဲ၊က ိုယ်မ္ပ ိုင)် 

  မ္််းသာ၊                           

က ိုယ်ပ ိုင)် 

၃ သမ္ထအက ငို့ဖ်ြငို့ရ်ရ  လာသသာ သမ္ာဓ စ မ်္်း 

အာ်း 

* ကမ္မဋ္ဌာန်ေးက င စ်ဥ်န ငို့ ် သမ္ာဓ  န စ်မ္   ်းလ ို်းက ို 

သမ္ထဟိုသ ေါ်သည်။ 

(စာသပက မ္််းဂန၌်  

ပစစနီက ဓမမ္မတတီ  သမ္မထာ ဟို ြ ငို့ဆ် ို က၏) 

၃  အန စစစသည်န ငို့ဆ်က်စပ်ငပီ်း အမ္   ်းမ္   ်းသသာ 

အဖ င််းအရာမ္ ာ်းန ငို့ ် ဓမ္မတ ို ို့က ို ရှု ဖမ္ငတ်တ်သသာ 

ဉာဏ် 

 

(စာသပက မ္််းဂန၌်  

အန စစာဒ ၀မသန ဝ ဝ မဓဟ  အာကာမရဟ  ဓမမ္မ 

ပဿတတီ  ဝ ပဿနာ ဟို ြ ငို့ဆ် ို က၏။) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

၂။ သမ္ထနငှ ဝ် ပဿနာ တ ု  ၏ အက   ေးမက ေးဇူေးမ္ ာေးက  ုဝ ဇဇာဘာဂ ယသတု၌် မ္ည်သ ု   မြော် ပပါသနည်ေး။ 

သမ္ထ န ငို့ ်ဝ ပဿနာ တ ို ို့၏ အက   ်းသက ်းဇူ်းမ္ ာ်းက ို ဝ ဇဇာ ဘာဂ ယသတု၌် သြာ်ဖပ  က်မ္ ာ 

(က) သမ္ထက ို ဖြစ်ပ ာ်းသစလျှင ်တည်ငင မ္်သညို့စ် တ်တ ို်းတက်၏။ တည်ငင မ်္သအာင ်သလို့က ငို့ထ်ာ်းသသာစ တ် 

သည် ရာဂက ို ြယရ် ာ်းပစ်န ိုင၏်။ 

( ) ဝ ပဿနာ အက ငို့သ်ည် အသ ဉာဏပ်ညာက ို တ ို်းပ ာ်းသစန ိုင၏်။ ပ ာ်းမ္ ာ်းသလို့က ငို့အ်ပ်သသာ ပညာသည် 

အဝ ဇဇာ က ို ြယ်ရ ာ်းပစ်န ိုင၏်ဟို ဆ ိုပါသည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

၃။ သမ္ထ နငှ  ် ဝ ပဿနာ အာေးထတုန်ည်ေးအ ပည အ်စ ကု  ု မ္ည်သည ်က မ်္ေးလာအတ ငုေ်း မှ္တသ်ာေးရမ္ည်နည်ေး၊ 

မ္ရှငေ်းလငေ်းသည ်အခ ကမ်္ ာေးက  ုမ္ည်သည ်ပုဂ္  လထ်  ခ ဉေးကပ် မမ္ေး မ္န်ေးသင သ်နည်ေး။ 

သမ္ထန ငို့ဝ် ပဿနာ အာ်းထိုတ်နည််းအဖပညို့အ်စ ိုက ို ဝ သိုဒ္ဓ မ္ဂ်က မ်္်းလာအတ ိုင််းမ္ တ်သာ်းရမ္ည်။ မ္ရ င််းလင််း 

သညို့်အ  က်မ္ ာ်းက ို လက်သတ ွေ့အာ်းထိုတ်ထာ်းသညို့်အဖပင ်စာသပက မ်္်းဂန ် န ို့စပ်သ ဖမ္ငသ်သာ ဆရာသတာ်မ္ ာ်း 

ထ    ဉ််းကပ်သမ္်းဖမ္န််းသငို့ပ်ါသည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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၄။ သမ္ထ ကမ္မဋ္ဌာန်ေး၏ အာရ ုမ္ ာေးက  ုမဝြေန်ခ  ပါ။ 

သမ္ထကမ္မဋ္ဌာန််းမ္ ာ မ္ ာ်းသသာအာ်းဖြငို့ ်ပညတ်အာရ ိုက ို အသဖ   ၏။ အပပနာသမ္ာဓ  တ ိုငသ်အာင ်ရသစန ိုငသ်သာ 

ပညတ်အာရ ိုသပါင််း ၂၈-မ္   ်း ရ  ပါသည်။ သ ို ို့သသာ် ဗိုဒ္ဓါနိုဿတ  စသည်တ ို ို့န ငို့ ် စတိုဓာတိုဝဝတထ ာန ် စသသာ 

ပရမ္တအ်ာရ ိုသပါင််း ၁၂- မ္   ်းလည််း ရ  ပါသသ်း၏။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

၅။ ဘရုာေးဂုဏ်မတာ် ( အရဟ စသည်) က  ုသမ္ထက င စ်ဉအရ မ္ည်သ ု  က င မှ်္ ဗုဒဓါနဿုတ ကမ္မဋ္ဌာန်ေး  ြေစမ်္ည ်

နည်ေး။ 

ဘိုရာ်းဂိုဏသ်တာ်က ို သမ္ထက ငို့စ်ဉ်အရ က ငို့ရ်သသာ်- 

(၁) သရ ်းဦ်းစ ာ ဂိုဏသ်တာ်၏အနက်အဓ ပပာယ်က ို နာ်းလည် ထာ်းရမ္ည်။ ဥပမ္ာ - အရဟ ဂိုဏက် ို ပ ာ်းမ္ည်ဆ ိုလျှင ်

က သလသာ ပ်သ မ္််းက ို ြယ်ရ ာ်းငပီ်းဖြစ်သသာ ဖမ္တ်မ္ ာဘိုရာ်း ဟို အာရ ို ဖပ ထာ်းရမ္ည်။  

(၂) ငါ ို့မ္ ာ သလာဘ သဒ္ါသ သမ္ာဟ မ္ာန သတ ရ  တယ် ဖမ္တ်စ ာဘိုရာ်းမ္ ာ သလာဘ စသညို့် က သလသာဟူသမ္ျှ လ ို်း၀ 

မ္ရ  သပ။ အမ္ နတ်ကယ ် ကင််းစငပ်ါသပတယ်ဟို န ိုင််းယ ဉ်မ္ န််းဆ၍ န လ ို်းသ င််း ကညို့်ရသပမ္ည်။ ထ ိုမ္  အရဟ  

ဂိုဏသ်တာ၏်အဓ ပပာယ် ပ ိုမ္ ိုသပေါ်လ ငထ်ငရ် ာ်းလာမ္ည် ဖြစသ်ည်။  

(၃) ထ ိုသ ို ို့ မ္ မ္ စ တအ်စဉ်သည် ဘိုရာ်းရ င၏်ဂိုဏအ်ရည်အသသ ်း၌ အာရ ိုသရာကင်ပီ်း ၀မ္််း သဖမ္ာက်မ္ှု (ပါသမ္ာဇဇ)၊ 

န စ်သ မ္ို့်မ္ှု (ပီတ ) တ ို ို့ ဖြစ်သပေါ်သနကာ ဘိုရာ်းဂိုဏသ်တာ်ထြဲ စီ်းနစ်၀ငသ်ရာက်သ ာ်းမ္  ဗိုဒ္ဓါနိုဿတ ကမ္မဋ္ဌာန််း ဖြစ ်

သည်ဟို ဆ ိုရမ္ည် ဖြစသ်ည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

၆။ သမ္ထ ပ  ြေစ် ြေစ၊် ဝ ပဿနာပ   ြေစ ်ြေစ် ကမ္မဋ္ဌာန်ေး အာေးမ္ထတုခ်င ်အဘယမ် ကာင  ်သလီ မဆာကတ်ည်သင  ်

မ ကာငေ်းက  ုမ ြေဆ ပုါ။ 

သမ္ထ ပြဲဖြစ်ဖြစ၊် ဝ ပဿနာပြဲ ဖြစ်ဖြစ် ကမ္မဋ္ဌာန််းအာ်းမ္ထိုတ် င ်သရ ်းဦ်းစ ာ သလီသဆာက်တည်ရမ္ည် ဖြစ်ပါ 

သည်။ သလီမ္ရ  သူသည် စ တ်က ို ကမ္မဋ္ဌာန််းအာရ ိုထြဲထာ်းရန ်ကက  ်းစာ်းသည်န ငို့ ်တစ်ငပ  ငန်က် (က ိုယ်က ငို့သ်လီ 

ပ က်ဖပာ်းမ္ှုက ို အသဖ   ငပီ်း) အတ တ်က အာရ ိုပ ိုရ ပ် အသန ာငို့အ်ယ က်မ္ ာ်း ဝငလ်ာတတ်သည်။ ထ ိုအ ါ စ တ ်

ဂနာမ္ငင မ္်မ္ှု ဥဒ္ဓစစတရာ်း လွှမ်္်းမ္ ို်းကာ သမ္ာဓ မ္ရန ိုငပ်။ သလီသဆာက်တည်ထာ်းလျှင ်က ိုယ်က ငို့သ်လီက ို ဆင ်

ဖ ငင်ပီ်း ဝမ္််းသဖမ္ာက်မ္ှု စ တ် ကည်န်ူးမ္ှု ရ၏။ ထ ိုစ တ်က ို သမ္ထအာရ ိုသပေါ်တငသ်ပ်းလျှင ်သမ္ာဓ  ဖမ္နဖ်မ္နရ်လာန ိုင ်

၏။ သလီ  အ၀ ပပဋ သာရာယ က ိုယ်က ငို့သ်လီက ို စ တ်န လ ို်း  ကည်သာရနအ်တ က် လိုပ်ရ၏။  စ တန် လ ို်း ရွှင ်

 ကည်မ္  ဝမ္််းသဖမ္ာက်မ္ှု ပါမမ္ာဇဇ ဖြစ်န ိုင၏်။ ဝမ္််းသဖမ္ာက်မ္ှုဖြစ်မ္  န စ်သက် ကည်န်ူးမ္ှု ပီတ  ဖြစ်န ိုင၏်။ ပီတ ဖြစ်မ္  

က ိုယ်စ တင်င မ္််း  မ္််းမ္ှု ပဿဒဓ  ဖြစ်န ိုင၏်။ ပဿဒ္ဓ  ဖြစ်မ္  က ိုယ်စ တ်  မ္််းသာမ္ှု သခု ဖြစ်န ိုင၏်။ သို ဖြစ်မ္  စ တ ်

တည်ငင မ္်မ္ှုသမ္ာဓ  ဖြစ်န ိုင၏်။ သမ္ာဓ ဖြစ်မ္  အမ္ နအ်တ ိုင််းသ သသာဉာဏ ်ယထာဘတူဉာဏဒဿန  ဖြစ်န ိုင၏်။  

ထ ို ို့သ ကာငို့ ် က ိုယ်က ငို့သ်လီက ို ကမ္မဋ္ဌာန််းအာ်းမ္ထိုတ် င ် သရ ်းဦ်းစ ာ စင ်ကယ်သအာငတ်ည်သဆာက်ရဖ င််း 

ဖြစ်ပါသည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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၇။ ကမ္မဋ္ဌာန်ေးအာေးမ္ထတုခ်င ် က ယု ခ်နဓာက ယုက်  ု  မ္တစွ်ာဘရုာေးအာေး လှူဒါန်ေးပါ၏ဟ ု ဆ  ုက၏။ အဘယ ်

အက   ေးငာှ  ြေစ်ပါသနည်ေး။ 

ကမ္မဋ္ဌာန််း အာ်းမ္ထိုတ် င ်က ိုယို့် နဓာက ိုယ်က ို ဖမ္တစ် ာဘိုရာ်းအာ်း လှူဒ္ါန််းဖ င််းမ္ ာ ကမ္မဋ္ဌာန််းအာ်းထိုတ်   နတ် င ်

အသန ာငို့အ်ယ က်မ္ ာ်း သပေါ်လာလျှင ်  န ိုငရ်ည်ရ  ရန ်ဖြစ်သည်။ အနတရာယ်တစ် ို ို က  လ င ်သ ကာက်တတ် က၏။ 

ထ ိုအ ါ လိုပ်ငန််းမ္သအာငဖ်မ္ငဖ်ြစ်မ္ည်။ မ္စ န ို့စ်ာ်းရြဲသတာို့သပ။ ထ ိုသ ို ို့မ္ဖြစ်သအာင ်က ိုယ် နဓာက ိုယ်က ို ဘိုရာ်းရ င ်

အာ်း လှူထာ်းသညို့်အတ က်သ ကာငို့ ် အနတရာယ်ရ  လာရငလ်ည််း ငါဘိုရာ်းက ိုလှူထာ်းတာပြဲဟို သတ ်းလ ို ို့ရ၏။ ထ ို 

အ ါ ရြဲတင််းသညို့်စ တ်မ္ ာ်း က ိုယို့်သနတာန၌်ဖြစ်လာငပီ်း ကမ္မဋ္ဌာန််းအာရ ိုက ိုဖပ လ ို ို့ရမ္ည်ဖြစ်သည်။ ထ ိုအက   ်း 

သ ကာငို့ ်ကမ္မဋ္ဌာန််းအာ်းမ္ထိုတ် င ်က ိုယို့် နဓာက ိုယ်က ို ဖမ္တ်စ ာဘိုရာ်းအာ်း လှူဒ္ါန််းဖ င််းဖြစ်ပါသည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

၈။ ကမ္မဋ္ဌာန်ေးအာေးထတုရ်ာ၌ တစ်ခါတစ်ရ  နှုတမ်္မစာင စ်ည်ေးဘ  သမူတာမ်ကာငေ်းမ္ ာေးက  ု စွပ်စွ မ္ ခ  ြူေေးလျှင ်

၀န်ခ မတာငေ်းပန်ရ ခငေ်းမှ္ာ အဘယမ် ကာင န်ည်ေး။ 

သူသတာ်သကာင််းမ္ ာ်းက ို စ ပ်စ ြဲမ္  ြဲို့ြူ်းလျှင ်ကမ္မဋ္ဌာန််းအာ်းထိုတ်ရာ၌ အသန ာငို့အ်ယ ကဖ်ြစ်တတ်၏။ ထ ို ို့သ ကာငို့ ်

အာ်းမ္ထိုတ် င ် မ္ မ္ က ဝန ်  သတာင််းပန ် ကနသ်တာို့ဖ င််းသည် လိုပ်သငို့လ်ိုပ်ထ ိုက်သည်မ္ ာ်းက ို ဖပ ငပီ်းဖြစ်၍ 

သ သယဖြစ်စရာ သ ကာက်စရာ စ တ်တင််းက ပ်စရာမ္ ာ်း၊ သနာငတ်တြနပ်ူပနမ်္ှုမ္ ာ်း မ္ရ  သစရန ်ဖြစ်ပါသည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

၉။ ထကွမ်လ ဝငမ်လက  ုဗာလ(လမူ္ ုက)်နငှ  ်သမူတာ်မကာငေ်း (ပညာရှ ) တ ု   အသ ေုးခ ပ ုခ ငေ်း ကွ  ပာေးမ္ှုက  ုရှငေ်း ပ 

ခ  ပါ။ 

ထ က်သလ ၀ငသ်လက ို ဗာလ (လူမ္ ိုက်) န ငို့ ်သူသတာ်သကာင််း (ပညာရ  ) တ ို ို့ အသ ို်း  ပ ိုမ္ ာ - 

(က) ဗာလ လူမ္ ိုက်သည် ဝငသ်လထ က်သလက ို အသကရ် ငရ်နအ်တ က်ပြဲ အသ ို်း  သည်။ 

( ) သူသတာ်သကာင််းတ ို ို့သည် ၀ငသ်လထ က်သလက ို ကမ္မဋ္ဌာန််းအာရ ိုတစ် ိုအဖြစ် အသ ို်း  သည်။ 

က ြဲဖပာ်းမ္ှုမ္ ာ သူသတာ်သကာင််းတ ို ို့သည် ပါရမီ္လည််းရ  မ္ည်၊ ကက  ်းလည််းကက  ်းစာ်း ကမ္ည်၊ စ တ်ဆနဒမ္ ာ်း 

လ ိုသလာက်မ္ှုရ  မ္ည်ဆ ိုလျှင ်စ ာန ်မ္ဂ် ြ ိုလ ်န ဗဗာနထ်  သရာက်သအာင ်အသ ို်း  သ ာ်း ကဖ င််းရ  ပါသည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

၁၀။ အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်ေးက  ု (မလ ာငေ်း ရပ် ထ ငု ်သာွေး) မ္ည်သည်  ဣရ ယာပုထ ်ြေင  ်အာေးထတုရ်မ္ည်နည်ေး။ 

အဘယမ် ကာင န်ည်ေး။ 

အာနာပါန ကမ္မဌာန််းက ို (သလ ာင််း ရပ် ထ ိုင ်သ ာ်း) ဣရ ယာပိုထတ် င ်(ပလလက ံအာဘဇု တာွ) တငပ်လလ ငသ်  ထ ိုင ်

ဖ င််းဖြငို့ ် အာ်းထိုတ်ရပါမ္ည်။ အသ ကာင််းမ္ ာ သ ာ်းဖ င််းဣရ ယာပိုထဖ်ြငို့ ် အာ်းထိုတလ်ျှင ် လှုပ်ရ ာ်းသနသညို့် 

အတ က ် လမ်္်းက ိုလည််း ကညို့်ရ၊ ထ က်သလ၀ငသ်လလည််းမ္ တ်ရန ငို့ ် စ တ်အလိုပ်မ္ ာ်း၍ မ္သငို့သ်လ ာ်ပါ။ 

မ္တ်တတ်ရပ်ငပီ်း အာ်းထိုတ်လျှင ်  နဓာက ိုယ်လြဲမ္သ ာ်းသအာင ် ထ န််းထာ်းရသသ်း၏။ အလိုပ်တစ် ိုပ ိုမ္ည် 
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ဖြစ၏်။သလ ာင််းအ ပ်အာ်းထိုတ်လျှင ်လ ို ို့လဝီရ ယသလ ာို့ငပီ်း အ ပ်သပ ာ်သ ာ်းတတ်၏။ ထ ို ို့သ ကာငို့ ် မ္တ်မ္တ်ထ ိုင ်

သနသညို့်ဣရ ယာပိုထသ်ည် လှုပ်ရ ာ်းမ္ှုနည််းငပီ်း ငင မ္သ်ကသ်နမ္ည်ဖြစ်သည်။ အ ပ်သနဖ င််းကြဲို့သ ို ို့ ဇ မ္်  ဖ င််းလည််း 

မ္ဟိုတ။် လမ်္်းသလျှာက်ဖ င််း ရပ်ဖ င််းကြဲို့သ ို ို့  နဓာက ိုယ်ထ န််းထာ်းစရာမ္လ ိုသသာသ ကာငို့ ်ထ ိုငဖ် င််းဣရ ယာပိုထ ်

ဖြငို့ ်အာ်းထိုတ်ဖ င််းသည်အသငို့သ်လ ာ်ဆ ို်း ဖြစ်ပါသည်။ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

၁၁။ တငပ်လလ ငမ်ခထွ ငု ်အာေးထတုရ်ာ၌ ခါေးအထက ်က ယုက်  ုမ္ည်သ ု  ထာေးရမ္ည်နည်ေး။ အဘယမ် ကာင န်ည်ေး။ 

တငပ်လလ ငသ်  ထ ိုင ် အာ်းထိုတ်ရာ၌  ါ်းအထက်က ိုယက် ို မ္တ်မ္တ်ဆန ို့ဆ်န ို့ထ်ာ်းရပါမ္ည်။ အဘယ်သ ကာငို့ဆ် ို 

သသာ် သက ာ၌ သက ာရ ို်းဆစမ်္ ာ်း ၁၈- ိုရ  ရာ ၎င််းသက ာရ ို်းဆစ်မ္ ာ်း မ္တ်မ္တ်ဖြစ်သနသစရနအ်တ က် ဖြစ်သည်။ 

အကယ်၍  ါ်းကိုန််းထ ိုငလ်ျှင ်အရ ို်းအဆစ် မ္ ာ်း တစ် ိုန ငို့တ်စ် ို ြ မ္ သနသညို့်အတ က်  ကာလာလျှင ် ါ်းက ိုက် 

 ါ်းသညာင််း  ါ်းသအာငို့သ်ရာဂါမ္ ာ်း ဖြစ်လာန ိုင ် သသာသ ကာငို့ ် ဥဇ ု ကာယ  ပဏ ဓာယ  ါ်းအထက ် က ိုယ်က ို 

မ္တ်မ္တ်ထာ်းရဖ င််း ဖြစ်ပါသည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

၁၂။ သမ္ထက င စ်ဉအရ အာနာပါနက င လ်ျှင ်မလက  ုမ္ည်သ ု  ရှှူရမ္ည်နည်ေး။  ပငေ်း ပငေ်းထန်ထန် ရှုသင ပ်ါသ 

လာေး။ 

သမ္ထက ငို့စ်ဉ်အရ အာနာပါနက ငို့လ်ျှင ်သလက ို ပငက် ိုရ ှူသနက အတ ိုင််း မ္ နမ်္ နသ်လ်း ရ ှူရပါမ္ည်။ ဖပင််းဖပင််း 

ထနထ်န ်မ္ရ ှူသငို့ပ်ါ။ ဖပင််းဖပင််းရ ှူပါက  ကာလာလျှင ်သမ္ာသ ာ်းမ္ည်ဖြစသ်ည်။  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

၁၃။ အာနာပါနသမ္ထ ကမ္မဋ္ဌာန်ေးနည်ေး ြေင  ်ပဋ ဘာဂန မ္ တရ်ပ ုက  ုရှငေ်း ပပါ။ 

အာနာပါနသမ္ထ ကမ္မဋ္ဌာန််းနည််းဖြငို့ ်ပဋ ဘာဂန မ္ တ်ရပ ိုမ္ ာ န ာသ်ီး၀ သလထ သသာသနရာမ္ ာ စ တ်က ို ငင မ္်သအာင ်

ထာ်း၍ သလက ိုအာရ ို ဖပ ၍ရ ှူရင််း စ တ်ငင မ္်လာမ္ည်ဖြစ်သည်။ ထ ိုအရာသည် (ထ က်သလဝငသ်လ) က ို သရ ွေ့ ဦ်း 

ဖပငဆ်ငရ်ှုမ္ တ်သနသသာ ပရ ကမ္မန မ္ တ်ဖြစ်သည်။ ထ ိုအာရ ိုန မ္ တ်အသတာ် ကာသသာအ ါ စ တ်ထြဲမ္ ာ ထငထ်င ်

ရ ာ်းရ ာ်းဖြစ်လာကာ စ တ်က အထငအ်ရ ာ်းမ္ တယ်ူန ိုငသ်သာ အသနအထာ်းမ္   ်းသည် ဥဂဂဟန မ္ တ်ဖြစ်သည်။ 

သနာက်ဆ ို်း ထ က်သလ၀ငသ်လသည် ပ ိုသဏ္ဌာနသ်ဖပာင််းငပီ်း မ္်ီး  ို်းတန််းကသလ်းမ္ ာ်း၊ ပိုလြဲလ ို်းသလ်းမ္ ာ်း ထ က်လာ 

သလ ို၊ န ာသ်ီးြ ာ်းမ္ ာ သဘာလ ို်းသလ်းလည်သနသလ ို၊ မ္်ီး  ို်းတန််းကက်ီးလ ို၊ အာရ ိုအလင််းတန််း (၂)  ို ထ က်သနသလ ို 

တစ်သယာက်န ငို့ ်တစ်သယာက် အမ္ တ်သညာ  င််းမ္တူ၍ တစ်ဦ်းန ငို့တ်စ်ဦ်း မ္တူညီ။ အမ္   ်းမ္   ်း ဖမ္ငန် ိုင ်ကသည်။ 

ထ ိုသ ို ို့ ဖမ္ငရ်ဖ င််းသည် ပဋ ဘာဂ န မ္ တ်ရဖ င််းဖြစ်သည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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၁၄။ ပထမ္စ ာန်၏ စ ာန်အဂဂါ ၅-ပါေးက  ုရှငေ်း ပပပီေး ပထမ္စ ာန်ရမသာပုဂ္  လ ်ခ စာေးရမသာ ဝ မဝကဇ ပီတ  သခု 

သမဘာက လုည်ေး ရှငေ်း ပပါ။ 

ပထမ္ဈာန၏် စ ာနအ်ဂဂ ါ ၅-ပါ်းမ္ ာ - 

(၁) ဝ တက ်- စ တ်န ငို့ ်အာရ ိုမ္ဖပတ်သစရန ်သပါင််းကူ်းသပ်းသသာ စ တ်ကူ်းသသဘာ 

(၂) ဝ စာရ - အာရ ိုန ငို့စ် တ်   ည်သန ာငထ်ာ်းသကြဲို့သ ို ို့ အာရ ိုသပေါ် စ တ်ရစ်ဝြဲသနသညို့် သသဘာ၊  က စည်ဖ င််းသသဘာ 

(၃) ပီတ - အာရ ိုန မ္ တ်သပေါ် တ င ်စ တ်ကန စ်င   က်သနသည်ို့ သသဘာ 

(၄) သခု - က ိုယ်စ တ်သပါ ို့ပါ်းကာ ပူပနမ်္ှုမ္ရ   စ တ်  မ်္်းသဖမ္ို့ဖ င််းသသဘာ 

(၅) ဧကဂ္တာ - အာရ ိုတစ် ိုတည််းအသပေါ် စ တ်တည်ငင မ္်သနဖ င််းသသဘာ 

ဝ သဝကဇပီတ သို  သသဘာမ္ ာ - (၁) ပထမ္စ ာနရ်သူသည် (ဝ ဝ မစစ၀ ကာမမ္ဟ  ) ကာမ္အာရ ိုမ္ ာ်းမ္  လ တ်လပ် 

သ ာ်းသည်။ မ္ က်စ  နာ်း န ာသ ါင််း လျှာ က ိုယ်တ ို ို့ဖြငို့ ်သပ ာ်စရာအာရ ိုမ္ ာ်းမ္  လ တ်သဖမ္ာက်ငပီ်း ထ ိုကာမ္အာရ ိုမ္ ာ်းမ္  

လ ို်း၀ကင််းဆ တသ် ာ်းသည်။ (၂) (ဝ ဝ မစစ၀ အကသုမလဟ  ဓမမ္မဟ ) က နအ်ကိုသ ိုလတ်ရာ်းမ္ ာ်းလည််း မ္ဖြစ ်

သတာို့သပ။ စ တ၏်အညစ်အသ က်းမ္ ာ်း တစ် ိုမ္  မ္ဖြစ်သတာို့ဘြဲ (ဝ မဝကဇ ) ကာမ္ဂိုဏအ်ာရ ိုမ္ ာ်းမ္  လ တ်လပ်ငပီ်း 

ဖြစ်သပေါ်လာသသာ (ပီတ သခု  ) န စ်င   က်ဖ င််းန ငို့ ်  မ်္်းသဖမ္ို့ဖ င််းသသဘာ (၂) ိုက ို   စာ်းရဖ င််းသသဘာမ္ ာ ဝ မဝကဇ 

ပီတ သခု ဖြစ်ပါသည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

၁၅။ စ ာန် အဓ ပပာယ ်၂-မ္   ေး က ရှုငေ်း ပပါ။ 

စ ာန၏် အဓ ပပာယ် ၂-မ္   ်းမ္ ာ 

(၁) သလာငက်ျွမ်္်းရှု  ွေ့ ငမ္  ှူက်ဖ င််း - မ္ီ်းက စကက ှူက ိုသလာငပ်စ်လ ိုက်သကြဲို့သ ို ို့ ပထမ္ဈာနရ်သည်န ငို့တ်စ်ငပ  ငန်က် 

စ တ် အညစ်အသ က်းဖြစ်သသာ န၀ီရဏ ၅-ပါ်းက ို ရှု  ွေ့ ငမ္  ှူက်ဖ င််း၊ 

(၂) အာရ ုံပ ေါ်မ္ ာ စ်ူးစ ိုကင်ပီ်းကပ်ရှုဖ င််း - န မ္ တ်အာရ ိုသပေါ်တ င ်စ တ်စူ်းစ ိုက်ငပီ်း  ကညို့ရ်ှုသနဖ င််း တ ို ို့ဖြစ်ပါသည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

၁၆။ ဒတု ယစ ာန်၊ တတ ယစ ာန်နငှ  ် စတတုထ စ ာန်ရရန် ြေယရှ်ာေးမက ာ်လ ာေးရမ္ည ် စ ာန်အဂဂါအသေီးသေီးက  ု

မြော ်ပပါ။ စ ာန်က  ုအဘယမ် ကာင  ်ဝငစ်ာေး ကသနည်ေး။ 

ဒ္ိုတ ယစ ာနရ်ရန-် စ တ်ကူ်းဖ င််း (ဝ တက)်၊  က စည်ဖ င််း (ဝ စာရ)၊ တတ ယစ ာနရ်ရန ်- န စ်င   က်ဖ င််း (ပီတ ) / 

စတိုတထ စ ာနရ်ရန ်-   မ္််းသဖမ္ို့ဖ င််း (သို ) တ ို ို့က ို ြယ်ရ ာ်းသက ာ်လွှာ်းရပါမ္ည်။ 

စ ာနက် ို (ဒ ဋ္ဌဓမ္မ သခု ဝ ဟာရ) မ္ က်သမ္ ာက်ဘဝတ င ်  မ္််းသာစ ာသနရနအ်တ က် ဝငစ်ာ်း ကပါသည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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၁၇။ သမ္ထက င စ်ဉ၏ ယခဘုဝ နငှ  ်မနာကဘ်ဝ လမ်္ေးဆ ေုးက မုြော် ပပါ။ 

သမ္ထက ငို့စ်ဉ်၏ ယ ိုဘဝလမ်္်းဆ ို်းမ္ ာ စ တ်၏စ မ္််းရည်သတတ  ထ်ူး အဘ ညာဉ် ဖြစသ်ည်။ သနာက်ဘဝလမ်္်းဆ ို်း 

မ္ ာ ဈာနမ်္သလျှာလျှင ်ဖဗဟမာဖပည်သရာက၏်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

၁၈။ စ ာန်မှ္ (သမ္ထက င စ်ဥ်မှ္) ဝ ပဿနာ က င စ်ဉက  ုမ္ည်သ ု   မ ပာငေ်းရမ္ည်နည်ေး။ 

စ ာနမ်္  ဝ ပဿနာက ငို့စ်ဉ်က ို သဖပာင််းရန ်-  

(၁) အာရ ိုန မ္ တ်သပေါ်တ င ်စ ာန၀်ငစ်ာ်းရမ္ည်။  

(၂) ဈာနဝ်ငစ်ာ်းငပီ်း စ ာန ်မ္  ဖပနထ်ကာ ဖြစ် ြဲို့သသာ ဈာနစ် တ်မ္ ာ်းက ို အာရ ိုအဖြစ် အသ ို်း  ငပီ်း ဝ ပဿနာရှုရမ္ည်။ 

(၃) ထ ုံသ ုံ ို့ရှုရာတွင ်ပဋ ဘာဂန မ္ တ် ဖြစ ်သသာ အလင််းတန််းပညတ်က ို မ္ရှုဘြဲ ထ ိုပဋ ဘာဂန မ္ တ်က ို အာရ ို ဖပ ငပီ်း 

ဖြစ်ငပီ်း ြဲို့သသာ စ တက်ူ်းဖ င််း၊  က စည်ဖ င််း စသညို့်ဈာနအ်ဂဂ ါမ္ ာ်းက ို ဖပနရ်ှုရမ္ည်။ 

(၄) ရိုပ်နာမ္အ်ာရ ိုတရာ်းမ္ ာ်း၏ သဘာဝလကခဏာက ို ရှုရမ္ည်။ သဘာဝလကခဏာရှုရင််း အမ္ ာ်းဆ ိုင ်သာမ္ည 

လကခဏာဖြစ်သညို့် အန စစ ဒ္ိုကခ အနတတ  က ိုဖမ္ငလ်ာမ္  ဝ ပဿနာသ ို ို့ ကူ်းသဖပာင််းရပါသည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

၁၉။ သဘာဝ လကခဏာနငှ  ်သာမ္ညလကခဏာဆ သုည်မှ္ာ အဘယန်ည်ေး။ ဥပမ္ာတစ်ခခုုမပေး၍ ရှငေ်း ပပါ။ 

သဘာဝလကခဏာမ္ ာ စ တ်၊ သစတသ က်၊ ရိုပ် (ရိုပ်နာမ်္) တရာ်းတ ို ို့၏ အသ်ီးသကီ ိုယ်ပ ိုငလ်ကခဏာ ဖြစ်ပါသည်။ 

ဥပမ္ာ- သဒ္ါသက ိုရှုလ င ်သဒ္ါသဆ ိုသညို့်သသဘာသည် စ တ်က ို သယာက်ယက် တင်ပီ်း ပူ သလာငသ်စတတ်သည်။ 

တည်ငင မ္်သနသသာ စ တက် ို ြ က်ဆ်ီးတတ်သည်။ ထ ိုသသဘာသည် သဒ္ါသ၏ သဘာဝ လကခဏာဖြစသ်ည်။ 

သာမ္ညလကခဏာမ္ ာ စ တ်၊ သစတသ က်၊ ရိုပ် (ရိုပ်နာမ်္) တရာ်းတ ို ို့၏ အမ္ ာ်းဆ ိုငလ်ကခဏာဖြစ်သည်။ သကရ်   

သက်မ ို့ အရာအာ်းလ ို်းသည် မ္ငမ္ြဲသသာ သသဘာ၊ ဆင််းရြဲသသာသသဘာ၊ စ ို်းမ္ပ ိုငသ်သာသသဘာ ရ  သည်။ ထ ို အန စစ 

ဒ္ိုကခ အနတတ  သသဘာက ို ဖပသသာ လကခဏာသည် သာမ္ညလကခဏာဖြစ်သည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

၂၀။ ဝ ပဿနာလမ်္ေးမ ကာငေ်းက ဘယထ် တ ငုမ်အာင ် သာွေးသနည်ေး။ ဝ ပဿနာ၏ အဆင  ်မ္င ဆ် ေုးမသာဉာဏ် 

ရလာပ ု (ဝ ပဿနာဉာဏ်စဉ အဆင ဆ်င )် က  ုအက ဉေးမ္ျှမြော် ပခ  ပါ။ 

ဝ ပဿနာလမ္််းသ ကာင််းသည် မ္ဂ် ြ ိုလ် ထ တ ိုငသ်အာငသ် ာ်းသည်။ ထ ိုမ္ တစ်ဆငို့ ် န ဗဗာနထ် တ ိုငဖ်ြစ်သည်။ 

ဝ ပဿနာ၏ အဆငို့ဖ်မ္ငို့ဆ် ို်းသသာ သ ဂ ါရိုသပကခာဉာဏ ်ရလာပ ိုအဆငို့ဆ်ငို့မ်္ ာ - နာမ်္န ငို့ရ်ိုပ်က ိုပ ိုင််းဖ ာ်းသ သသာ 

နာမ္ ရူပ ပရ မစေဒဉာဏ်၊ ထ ိုရိုပ်နာမ်္တ ို ို့၏ ဖြစ်သပေါ် ဖ င််းအသ ကာင််းတရာ်းက ိုသ သသာ ပစစယပရ ဂ္ဟဉာဏ်၊ 

ထ ိုဉာဏ(် ၂)မ္   ်း ရရ  ငပီ်းသနာက် ဝ ပဿနာဉာဏစ်ဉ်မ္ ာ်းမ္ ာ - (၁)ထ ိုရိုပ်နာမ်္တ ို ို့၏ မ္ငမ္ြဲ ဆင််းရြဲ က ိုယ်မ္ပ ိုငသ်သာ 

သသဘာ အန စစ ဒ္ိုကခ အနတတ  သသဘာက ို အထပ်ထပ် သ ို်းသပ်သ ဖမ္ငသ်သာ သမ္မသနဉာဏ်၊ (၂) ဖြစ်မ္ှု ပ က်မ္ှု 
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သသဘာက ို ရ င််းရ င််းကက်ီး ဖမ္ငလ်ာသသာ ဥဒယဗဗယဉာဏ်၊ (၃) တဖြည််းဖြည််းန ငို့ ်အပ က်က ိုသာဖမ္ငလ်ာသသာ 

ဘဂဂဉာဏ်၊ (၄)ထ ိုမ္  သ ကာက်စရာဟို ဖမ္ငလ်ာသသာ ဘယဉာဏ်၊ (၅) အဖပစ်ဟိုဖမ္ငလ်ာသသာ အာဒနီဝဉာဏ်၊ 

(၆) ငင်ီးသင ွေ့လာသသာ န ဗဗ ဒါဉာဏ် (၇)ထ ိုသ ိုဖမ္ငလ်ာသဖြငို့ ်စ န ို့လ် တ်  ငလ်ာသသာ မု္ဥစ တကုမ္ တာဉာဏ်၊ (၈) ထ ို ို့ 

သနာက် လ တ်ရာလ တ်သ ကာင််းထ က်သပါကရ် ာလာသသာ ပဋ သခဂါဉာဏ်၊ (၉) ထ ိုအ ါ သ ဂ ါရသဘာဝတရာ်း 

မ္ ာ်းအသပေါ်  စ တ်တည်ငင မ္်မ္ှု ဖပနရ်လာသသာ သခဂါရုမပကခာဉာဏ် ဖြစ်လာပါသည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

၂၁။ န ဗဗာန်မရာကရ်န် စီေးရမ္ည ် (ယာန) ယာဉ ၂ မ္   ေး (ဝ ပဿနာ က င န်ည်ေး ၂ မ္   ေး ) က မုြော ်ပပါ။ 

န ဗဗာနသ်ရာက်ရန ်စ်ီးရမ္ညို့် (ယာန) ယာဉ် ၂ မ္   ်း ဖြစ်သညို့် ဝ ပဿနာက ငို့န်ည််း ၂ မ္   ်းမ္ ာ-  

(၁) သမ္ထယာန က - သမ္ထက ို နည််းလမ်္်းအတ ိုင််း အပပနာသမ္ာဓ  ဈာနရ်သအာငက် ငို့င်ပီ်းမ္  ဝ ပဿနာက ို 

ကူ်းသသာနည််းန ငို့ ် 

(၂) ဝ ပဿနာယာန က) သမ္ထက ို ဥပစာရသမ္ာဓ  ရရ ိုမ္ျှသာက ငို့၍် ဝ ပဿနာ တ ိုက်ရ ိုက်သ ာ်းသသာနည််းတ ို ို့ 

ဖြစ်ပါသည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

၂၂။ က မလသာမ္ ာေး ကန်ုမစတတမ်သာ ဝ ဇဇာဉာဏ် မပါကမ် မ္ာကမ်စန ငုမ်သာ အက င  ်၂- မ္   ေးက  ုရှငေ်း ပပါ။  

က သလသာမ္ ာ်း ကိုနသ်စတတ်သသာ ဝ ဇဇာဉာဏ ် (မ္ဂ်ဉာဏ)် သပါက်သဖမ္ာက်သစန ိုငသ်သာ အက ငို့ ် ၂- မ္   ်းမ္ ာ 

သမ္ထန ငို့ ်ဝ ပဿနာ ဖြစ်သည်။ သမ္ထက ငို့လ်ျှင ်ကာမ္အာရ ိုမ္ ာ်းအသပေါ်တ င ်တ ယ်မ္က်သသာ တဏ ာ ရာဂ က ို 

ြယ်ရ ာ်းပစ်န ိုင၏်။ ဝ ပဿနာက ငို့လ်ျှင ်အာရ ို၏သသဘာအမ္ နက် ိုသ သသာ အသ ဉာဏမ်္ ာ်း၊ မ္ငမ္ြဲ၊ ဆင််းရြဲ၊ မ္ပ ိုင ်

သသာသသဘာမ္ ာ်းက ို ထငထ်ငရ် ာ်းရ ာ်း က ိုယ်တ ိုငသ် ရ  လာန ိုငသ်သာ အသ ဉာဏမ်္ ာ်းတ ို်းတက်ရရ  ကာ အမ္ နက် ို 

မ္သ သသာ သမ္ာဟအဝ ဇဇာအသမ္ ာငက် ို ြယ်ရ ာ်းပစ် န ိုင၏်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

၂၃။ ဝင ်မလ ထကွမ်လက  ုအသ ေုးခ ပပီေး ဝ ပဿနာ တ ကုရ် ုကရ်ှုပ ုက  ုမြော် ပပါ။ 

ဝငသ်လထ က်သလက ို အသ ို်း  ငပီ်း ဝ ပဿနာတ ိုက်ရ ိုကရ်ှုပ ိုမ္ ာ -၀ငသ်လထ က်သလ၊ ထ ိုသလထ သသာသနရာ၊ 

ထ မ္ န််းသ လ ိုက်သသာစ တ် ထ ိုသ ို်း ိုက ို အာရ ို ဖပ ရမ္ည်။ ရှုလ ိုက်သသာသလ (ဝါသယာ မြောဋ္ဌဗဗရုပ်)၊ ထ ိုရိုပ် တ ို်းထ  

သ ာ်းသသာသနရာ (ကာယပသာဒ္ရိုပ်)၊ ထ ိုရိုပ် ၂- ို သပါင််းဆ ိုသသာအ ါ ထ သ စ တ် (ကာယဝ ညာဏ)် သပေါ်လာ၏။ 

သလက ရိုပ်တရာ်း၊ သလထ တြဲို့သနရာက ရိုပ်တရာ်း၊ ထ ိုရိုပ်တရာ်း (၂) ို ထ  တ်ဖ င််းသ ကာငို့ ်ထ သ စ တ် နာမ္်တရာ်း 

သပေါ်လာ၏။ အသ ဉာဏဖ်ြငို့ ် ကညို့်လ ိုက်သသာအ ါ ထ ိုအ  ိုက် ရိုပ်န ငို့ ်နာမ်္သာရ  ပါလာ်းဟို ဖမ္ငလ်ာလ င ်ရိုပ်န ငို့ ်

နာမ္်   ြဲဖ ာ်းသ သသာ "နာမ္ ရူပ ပရ သစဆဒ္ဉာဏဖ်ြစ၏်။ သနာက်တစ်ဆငို့အ်သ ဉာဏ ်တ ို်းလာသသာအ ါ -သလန ငို့ ်

န ာသ်ီးြ ာ်း မ္ထ  င ်ထ သ စ တ ်မ္သပေါ်သသ်း၊ ထ မ္ သာ အသ စ တ် သပေါ်လာသဖြငို့ ်သလန ငို့ ်န ာသ်ီးြ ာ်း ကာယပသာဒ္ 

သည် အသ ကာင််းတရာ်း၊ ထ ို (၂)  ိုသ ကာငို့ ် ဖြစ်သပေါ်လာသသာ အသ စ တ်သည် အက   ်းတရာ်းဟို အသ ကာင််း 
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အက   ်းသ လာသသာ "ပစစယပရ ဂဂဟဉာဏ ်ရ၏။ ထ ိုဝ ပဿနာဉာဏ၏် အသဖ    ၂  ိုရလ င ်န ဗဗာနလ်မ်္်းသ ကာင််း 

သပေါ် သရာက်ငပီ်း ထ ိုမ္ တစ်ဆငို့တ်က်၍ ရ မ္ တ်သသာအ ါ ဝ ပဿနာဉာဏအ်ဆငို့ဆ်ငို့တ်က်ကာ သနာက်ဆ ို်း 

သ ဂ ါရအာရ ိုအာ်းလ ို်း    ပ်ငင မ္််းသသာ န ဗဗာနက် ိုသတ ွေ့ ရပါသည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

၂၄။ မြောဋ္ဌဗဗာရ ု  ြေစ်သည ် မလ၊ မလထ မသာမနရာ ကာယပသာဒ ဤ ၂ ခု မပါငေ်းစပ်၍ ထ သ စ တ ် (ကာယ 

ဝ ညာဉစ တ)်  ြေစ်လာပ ုက  ုဂကစ််မီ္ေး ခစ် (သ ု  မ္ဟတု ်) မစာငေ်းတေီးသည ် ဥပမ္ာ တစ်ခုခု ြေင  ်ရှငေ်း ပပါ။ 

သြာဋ္ဌဗဗာရ ို ဖြစ်သညို့် သလ၊ သလထ သသာသနရာ ကာယပသာဒ္ ဤ ၂- ို သပါင််းစပ်၍ ထ သ စ တ် (ကာယဝ ညာဉ် 

စ တ်) ဖြစ်လာသည်။ ကာယ  စ ပဋ စစ သြာဋ္ဌသဗဗ စ ဥပပဇဇတ  ကာယ ဝ ညာဏ။ သလ သဘာဝတစ် ို၊ သလထ သသာ 

သနရာ သဘာဝတစ် ို၊ ထ ိုရိုပ် သဘာဝ ၂- ိုသည် အာရ ိုက ိုသ ဖ င််းသသဘာမ္ရ  ။ ထ ိုရိုပ်သဘာဝ ၂- ို သပါင််းဆ ိုမ္  

သသာအ ါ ဖြစ်သပေါ်လာသသာ နာမ္်တရာ်းသည် အာရ ိုက ိုသ သသာသသဘာရ  ၏။ ဥပမ္ာ - ဂက်စ်မ္ီ်းဖ စ်က ိုဖ စ်လျှင ်

လက်၊ ဘ်ီးလ ို်းန ငို့ ်ဂက်စ် (၃) ို ရ  ရာ ဘ်ီးလ ို်းသပေါ်လက်တငင်ပီ်း ြ ဖ စ်လ ိုက်လျှင ်မီ္်းသတာက်သပေါ်လာ၏။ လက်န ငို့ ်

ဘ်ီးလ ို်း ြ ဖ စမ်္  မီ္်းသတာက်သပေါ်လာသကြဲို့သ ို ို့ သြာဋ္ဌဗဗရ ို ဖြစ်သသာ သလန ငို့ ်သလထ သညို့်သနရာ ကာယပသာဒ္ ဆ ိုမ္  

ထ သ စ တ် ကာယဝ ညာဏ ်ဖြစ်သပေါ်လာရပါသည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

၂၅။ မ္ည်သည ်ဉာဏ် (၂)ခု ရထာေးလျှင ်စူဠမသာတာပန်  ြေစ်ပပီဟ ုဆ နု ငုသ်နည်ေး။ အဘယမ် ကာင န်ည်ေး။ 

ရိုပ်န ငို့န်ာမ်္က ို က ြဲဖပာ်းစ ာသ သသာ နာမ္ရူပပရ သစဆဒ္ဉာဏန် ငို့ ်ထ ိုရိုပ်နာမ်္ ၂- ို၏ ဆ ိုငရ်ာအသ ကာင််းက ိုသ သသာ 

ပစစယပရ ဂဂဟဉာဏ ် ၂- ို ရထာ်းလျှင ် စူဠသသာတာပန(်သသာတာပနအ်ငယ်စာ်း) ဖြစ၏်။ အဘယ်သ ကာငို့ဆ် ို 

သသာ-် ရိုပ်န ငို့န်ာမ်္က ြဲသ ာ်းသည်န ငို့ ်တစ်ငပ  ငန်က် သတတ ဝါဆ ိုသသာ အသတ ်းမ္ရ  သတာို့။ အဖမ္ငမ်္ န၏်။ ရိုပ်နာမ်္တ ို ို့ 

၏ အသ ကာင််းက ို ဖမ္ငသ်ည်ို့အတ က် အသ ကာင််းအက   ်းန ငို့ ်ပတ်သက်ငပီ်း သ သယကင််း၏။ အဖမ္ငမ်္ နဖ် င််းန ငို့ ်

သ သယကင််းဖ င််းသည် သသာတာပနတ် ို ို့၏ အရည်အသသ ်း ဖြစ်သဖြငို့ ် စူဠသသာတာပနဟ်ိုဆ ိုန ိုငဖ် င််း ဖြစ်ပါ 

သည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

၂၆။ ဘရုာေးသာသနာနငှ  ်  က  ခ ုက ် အနည်ေးဆ ေုး မ္ည်သည ်အဆင ရ်မအာင ် ကက  ေးစာေးအာေးထတုသ်င သ်နည်ေး။ 

သခဂါရုမပကခာဉာဏ် ရင သ်န်သာွေးလျှင ်မ္ည်သည်က  ုမတွွေ့ ရမ္ည်နည်ေး။ 

ဘိုရာ်းသာသနာန ငို့ ်  က    ိုက် စူဠသသာတာပနအ်ဆငို့ ် အနည််းဆ ို်းရသအာင ် ကက  ်းစာ်းအာ်းထိုတ်သငို့ပ်ါသည်။ 

သ ဂ ါရိုသပကခာဉာဏ ် ရငို့သ်နသ် ာ်းငပီ်းလျှင ် မ္ ကာမ္ ီသ ဂ ါရအာရ ိုအာ်းလ ို်း    ပ်ငင မ္််းသ ာ်းသသာန ဗဗာနက် ို သတ ွေ့ရ 

မ္ည် ဖြစ်ပါသည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



10 
 

၂၇။ သမ္ထ နငှ  ်ဝ ပဿနာ က င စ်ဥ်အထေူး (မ္တ ူထေူး ခာေး ကွ  ပာေးပ ုမ္ ာေး) က  ုမြော ်ပပါ။ 

သမ္ထ န ငို့ ်ဝ ပဿနာက ငို့စ်ဥ်အထ်ူး (မ္တူ ထ်ူးဖ ာ်း က ြဲဖပာ်းပ ို) မ္ ာ  

(၁) သမ္ထ နငှ  ်ဝ ပဿနာ က င စ်ဥ် ၂- မ္   ေးလ ေုးသည် 

 က ငို့ပ် ာ်းရမ္ညို့် (ဘာ သဝတဗဗ) တရာ်းမ္   ်းဖြစ်သည်။ 

(၂) သမ္ထ နငှ  ်ဝ ပဿနာ က င စ်ဥ် ၂- မ္   ေးလ ေုးသည် 

 (အနိုသယ) က သလသာမ္ ာ်းက ို အဖမ္စဖ်ပတ်ပယသ်တ်န ိုငသ်သာ ၀ ဇဇာ (မ္ဂ်) ဉာဏတ် ိုင ် ဆ ိုက်သရာက် 

သ ာ်းသစန ိုငသ်သာ တရာ်းမ္   ်းဖြစ်သည်။ 

 သမထ ဝ ပဿနာ 

၃ သမထကျငို့့်စဥ့်သည့်- 

စ တ်အညစ်အပ ကြေး (န၀ီရဏ) ကငြ်ေးပအာင ် ပ ြု 

လုံ ်ပ ီြေး၊ စ တ်တည်ပင မမ်ှု (သမာဓ ) ရပအာင ်

ကျငို့ ်ွာြေးရသညို့်တရာြေးပြစ်သည်။  

ဝ ပဿနာက င စ်ဥ်သည်- 

သတဘူမ္က (သလာကရီိုပ်နာမ္်) တရာ်းမ္ ာ်း၏ 

သဘာ၀ (က ိုယ်ပ ိုင)် လကခဏာန ငို့ ် ၎င််းရိုပ်နာမ်္ 

တရာ်းတ ို ို့၏ အန စစ၊ ဒ္ိုကခ၊ အနတတ  ဟူသသာ သာမ္ည 

(အမ္ ာ်းဆ ိုင)် လကခဏာမ္ ာ်းက ို ရှုဖမ္ငန် ိုင ်သသာ၊ 

ထ်ူးဖ ာ်းသသာ ဉာဏပ်ညာက ို ရရ  သစရန ်က ငို့ပ် ာ်းရ 

သသာ တရာ်းဖြစ်သည်။ 

၄ သမ္ထ၏အာရ ု  (ကမ္မဋ္ဌာန်ေး) မှ္ာ- 

အမ္ ာ်းအာ်းဖြငို့ ်ပညတ်ဖြစ်သည်။ 

- အပပနာသမ္ာဓ  တ ိုငသ်အာင ်ရသစန ိုငသ်သာ 

ပညတ် ကမ္မဋ္ဌာန််းသပါင််း ၂၈-မ္   ်း ရ  သည်။ 

- ဗိုဒ္ဓါနိုဿတ - စသည်တ ို ို့န ငို့ ် စတိုဓာတို 

ဝဝတထ ာနစ်သသာ ပရမ္တက်မ္မဋ္ဌာန််းသပါင််း 

၁၂- မ္   ်းလည််း ရ  ပါသသ်းသည်။ 

ဝ ပဿနာ၏အာရ ု  (ကမ္မဋ္ဌာန်ေး) မှ္ာ- 

သတဘူမ္က (သလာက)ီ ရိုပ်နာမ္် ပရမ္တ်ဖြစသ်ည်။ 

- ဥပါဒ္ါနတ်ရာ်း (တဏ ာ၊ ဒ္ ဋ္ဌ ) တ ို ို့ဖြငို့ ် စ ြဲ 

လမ်္်းသ မ္််းပ ိုက်ထာ်းသသာသလာကီရိုပ်နာမ္ ်

( နဓာ ၅-ပါ်း) ဖြစ်သည်။ 

၅ သမ္ထက -ု 

မ္ ာ်းသသာအာ်းဖြငို့ ်ထ ိုငဖ် င််းဣရ ယာပိုထတ်စ်မ္   ်း 

တည််းဖြငို့ ်အာ်းထိုတရ်သည်။ 

ဝ ပဿနာက -ု 

(သ ာ်း၊ ရပ်၊ ထ ိုင၊် သလ ာင််း) ဣရ ယာပိုထမ်္သရ ်း 

အာ်းထိုတ်န ိုငသ်ည်။ 

၆ သမထကျငို့့်စဥ့်ခ ငို့့် ရရိှနိ င့်ဖသာ သမာဓိမျာူးမှာ- 

 

(၁) ဥ စာရသမာဓ  (ဈာနရ်ခါနြီေး အဆငို့)် 

(၂) အ ပနာသမာဓ  (ဈာနရ်ပသာ အဆငို့)် ဟူ၍ 

    ၂-မျ ြုြေးရ  သည်။ 

 

ဝ ပဿနာကျငို့့်စဥ့်ခ ငို့့် ရရိှနိ င့်ဖသာဉာဏ့်(ပညာ) 

မျာူးမှာ- 

(၁) ရုံ ်နာမ်တ ုံ ို့၏ သဘာ၀လကခဏာန ငို့ ်

      အပ ကာငြ်ေးက ုံရှု ပမငသ်ညို့ ်   

      ဝ ပဿနာ၏အသဖ   ဉာဏ ်(၂)ပါ်း  

(၂) ဝ ပဿနာဉာဏ ်(၁၀) ပါ်း 
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- စတုံကက နည်ြေးအရ 

  ( ထမဈာန၊် ဒုံတ ယဈာန၊် တတ ယဈာန၊်     

   စတုံတထ ဈာန)် 

-  ဥစကနည်ြေးအရ 

 ( ထမဈာန၊် ဒုံတ ယဈာန၊် တတ ယဈာန၊် 

  စတုံတထ ဈာန၊်  ဥစမဈာန)် 

(၃) အနိုသယက သလသာက ို အဖမ္စ်ဖြတ်ပယ်သတ ်

     န ိုငသ်သာ မ္ဂ်ဉာဏ ်(၄) ပါ်း 

(၄) က သလသာက ို ငင မ္််းသအ်းသစတတ်သသာ   

     ြ ိုလ်ဉာဏ ်(၄) ပါ်း 

  

၇ သမထအာူးထ တ့်ခခင့်ူးခ ငို့့် - 

ဈာနရ်လျှင ်- ဈာနရ် ုံဂ္ ြုလ်အပြစ်ပြငို့ ်   

                   ဈာန၀်ငစ်ာြေး န ုံင၏်။ 

ဝ ပဿနာအာေးထတု ်ခငေ်း ြေင -် 

မ္ဂ်၊ ြ ိုလ်ရလျှင ်- အရ ယာပိုဂဂ  လ်အဖြစ်ဖြငို့ ်

                         ြ ိုလ်၀ငစ်ာ်းန ိုင၏်။ 

၈ သမ္ထက င စ်ဥ်၏- 

လမ်္ေးဆ ေုးမှ္ာ - အဘ ညာဉ်ဖြစ၏်။ 

ဈာန်မ္မလျှာခ  မသာ် မသလျှင ်- 

ဖဗဟမာဘ ို (ဖဗဟမာဘ၀) သရာက၏်။ 

ဝ ပဿနာက င စ်ဥ်၏- 

လမ်္ေးဆ ေုးမှ္ာ - မ္ဂ်၊ ြ ိုလ၊် န ဗဗာန ်ဖြစ်၏။ 

အရ ယာဘ၀ ြေင  ်ရရှ ရာ မ္ဂ် - ြေ ုလအ်လ ကု ်

- ၃၁- ဘ ို (၃၁- ဘ ိုသာ်းဘ၀) မ္  လ တ်သဖမ္ာက်၏။ 

ရဟနတာ ြေစ်လျှင-်  

မ္ည်သညို့်ဘ ိုဘ၀၌မ္  ထပ်မ္ဖြစ်ဘြဲ ပရ န ဗဗာနစ် ၀င ်

၏။ 

၉ သမ္ထက င လ်ျှင-် 

သမ္ာဓ  (တည်ငင မ္်သသာစ တ်) တ ို်းတက်လာငပီ်း 

ကာမ္ဂိုဏအ်ာရ ိုမ္ ာ်းအသပေါ် သာယာသသာ တဏ ာ 

(သလာဘ) က ို ြယရ် ာ်းန ိုငသ်ည်။ 

ဝ ပဿနာက င လ်ျှင ်

အသ ဉာဏ ် (ပညာ) တ ို်းတက်လာငပီ်း ရိုပ်နာမ္် နဓာ 

တ ို ို့၏ အမ္ နသ်သဘာက ို မ္သ မ္ဖမ္ငသ်အာငက် ယ်ကာ 

ထာ်းသသာ အ၀ ဇဇာ (သမ္ာဟ) က ို ြယ်ရ ာ်းန ိုငသ်ည်။ 
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