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ဓာတ္ကမၼ႒ာန္း 

တတၳ ဘဂ၀ါ ႐ူပကမၼ႒ာနံ ကေထေႏၱာ သေခၤပမနသိကာရ၀ေသန ၀ါ ၀ိတၳာရ မနသိကာရ၀ေသန 
၀ါ စတုဓာတု၀၀တၳာနံ ကေထသိ။   (မူလပဏၰာသ။႒၊၁၊၂၈၀) 

၀ိပႆနာ႐ႈလွ်င ္ ကမၼ႒ာန္းသည္ ႐ုပ္ကမၼ႒ာန္း နာမ္ကမၼ႒ာန္းဟူ၍ ႏွစ္္မ်ိဳးရွိသည္။ 
႐ုပ္ကိ႐ုႈပြားေသာအခါ ဓာတ္သေဘာသည္ ပိုၿပီး ထင္ရွားသည္။ ဓာတ္သေဘာကုိ ျမင္သိလွ်င္ ပရမတ္ 
(ထင္ရွားေသာ အရွိသေဘာ)ကိ ု ျမင္သိသျဖင့္ ပညတ္သ ိ (မထင္ရွားေသာ မရွိသေဘာ)သည္ 
ေပ်ာက္ကြယ္သည္။ ဓာတ္ကုိ မျမင္သလိွ်င ္ပရမတ္ကိ ုမျမင္မသိသျဖင့္ ပညတ္သိသည္ အားေကာင္း 
ေနတတ္သည္။ ဓာတ္သေဘာကုိ ျမင္ေအာင္ ႐ႈရမည္။ ဓာတ္သေဘာကိုျမင္မွ ပရမတ္သေဘာ 
အမွန္ကိ ု ျမင္သည္။ ပရမတ္သေဘာ အျမင္ထင္ရွားလွ်င္ ပညတ္အသိမ်ား ေပ်ာက္သည္။ 
ပရမတ္သေဘာတရားမ်ားကို အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱဟု ႐ႈျမင္ျခင္းသည္ ၀ိပႆနာ ျဖစ္သည္။ 
ထိုဓာတ္ကမၼ႒ာန္းသည္ အက်ဥ္း႐ႈနည္း အက်ယ္႐ႈနည္းဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ဗုဒၶသည္ 
မဟာသတိပ႒ာနသုတ္၌ ဓာတ္ကမၼ႒ာန္းအက်ဥ္း႐ႈနည္းကို ေဟာေတာ္မူသည္။ မဟာရာဟုေလာ 
၀ါဒသုတ္ စသည္၌ကား ဓာတ္ကမၼ႒ာန္း အက်ယ္႐ႈနည္းကို ေဟာေတာ္မူသည္။ 

 

ပထ၀ီသေဘာ (၆) မ်ိဳး 
မာမႈသေဘာ ေပ်ာ့မႈသေဘာ 

ၾကမ္းမႈသေဘာ ေခ်ာမႈသေဘာ 
ေလးမႈသေဘာ ေပါ့မႈသေဘာ 

 

အာေပါဓာတ္သေဘာ (၂)မ်ိဳး 
ယိုစီးမႈသေဘာ ဖြဲ႔စည္းမႈသေဘာ 

 

ေတေဇာဓာတ္သေဘာ (၂) မ်ိဳး 
ပူမႈသေဘာ ေအးမႈသေဘာ 

 

၀ါေယာဓာတ္သေဘာ (၂) မ်ိဳး 
ေထာက္ကန္မႈသေဘာ တြန္းကန္မႈသေဘာ 

 



2 
 

ဓာတ္ကမၼ႒ာန္း ႐ႈနည္း (၁၀) မ်ိဳး 

 

၁။ ေဒသနာအစဥ္အတိုင္း ႐ႈျခင္း 

၂။ မျမန္လြန္းဘဲ ႐ႈျခင္း 

၃။ မေႏွးလြန္းဘဲ ႐ႈျခင္း 

၄။ အျပင္ (ကမၼ႒ာန္း) အာ႐ုံသို႔ စိတ္ပ်႕ံလြင့္မႈကိ ုတားျမစ္ရျခင္း 

(ဓာတ္ႀကီးေလးပါးကုိသာ႐ႈျခင္း) 

ဓာတ္ႀကီးေလးပါးမွလြဲၿပီး အျခားပရမတ ္ ပညတ္အာ႐ုံမ်ားကိ ု ယူခဲ့လွ်င ္ ဓာတ္ကမၼ႒ာန္းမွ 
ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္စီးတတ္၏။ ဓာတ္ကမၼ႒ာန္း မျဖစ္ေတာ့ပါ။ 

၅။ အမည္ပညတ္ကိ ုေက်ာ္လြန္ေအာင္႐ႈျခင္း 

၆။ မထင္ရွားေသာ ဓာတ္သေဘာအခ်ိဳ႕ကိ ုလႊတ္ထားၿပီး႐ႈျခင္း 

၇။ ဓာတ္သဘာ၀လကၡဏာကိုသာ႐ႈျခင္း 

၈။ အဓိစိတၱသုတ ္(နိမိတၱသုတ္) (အံ၊၁၊၂၅၈) 

၉။ အႏုတၱရသီတိဘာ၀သုတ ္(သီတိဘာ၀သုတ္) (အံ၊၂၊၃၇၉) 

ဣေျႏၵ (၅) ပါး ညီမွ်ေအာင္ က်င့္ရျခင္း 

သဒၶြါႏွင့္ပညာ၊ ၀ီရိယႏွင့္ သမာဓိတို႔ ညီမွ်ေအာင္ က်င့္ရမည္။  

သတိျဖင့္ ညီမွ်ေအာင္ ထိန္းေပးရမည္။ 

 ၁၀။ ေဗာဇၥ်ဂၤသုတ ္(သံ၊၃၊၇၁-၃) 

  ေဗာဇၥ်င္ (၇) ပါးႏွင့္ ညီမွ်ေအာင္ က်င့္ရျခင္း။ 

  စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေနလွ်င္ ပႆဒၶိ၊ သမာဓိ၊ ဥေပကၡာ သေမၺာဇၥ်င္တို႔ကိ ုပြားၾကရမည္။ 

  စိတ္ဓာတ္က်ေနလွ်င္ ဓမၼ၀ိစယ၊ ၀ီရိယ၊ ပီတိ သေမၺာဇၥ်င္တို႔ကိ ုပြားၾကရမည္။ 

ကမၼ႒ာန္းအားလံုးသည္ သတိႏွင့္ ဉာဏ္ရွိေသာ ေယာဂီသာ ၿပီးေျမာက ္ေအာင္ျမင္သည္။  

(၀ိသုဒၶိ၊၁၊၂၇၆) 
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ပစၥယနိေဒၵသ 

သဟဇာတပစၥည္း၊ အညမညပစၥည္း၊ နိႆယပစၥည္း 

စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ 

စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အညမညပစၥေယန ပစၥေယာ။ 

စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ပ႒ာန၊၁၊၅) 

မဟာဘုတ္ေလးပါး (ဓာတ္ႀကီးေလးပါးတို႔သည)္ အခ်င္းခ်င္း သဟဇာတသတိၱျဖင့္ 
ေက်းဇူးျပဳ တတ္၏။ 

မဟာဘုတ္ေလးပါးတို႔သည္ အညမညသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ 

မဟာဘုတ္ေလးပါးတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း နိႆယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ 

ပဥႇာ၀ါရ 

ဧက ံမဟာဘူတ ံတိဏၰႏၷံ မဟာဘူတာန ံသဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ 

တေယာ မဟာဘူတာ ဧကႆ မဟာဘူတႆ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ 

ေဒြ မဟာဘူတာ ဒြိႏၷံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။   (ပ႒ာန၊၁၊၁၄၀) 

အညမညပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၁၄၂) 

နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၁၄၃) 

မဟာဘုတ္တစ္ပါးသည္ မဟာဘုတ္သံုးပါးတို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ 
ေက်းဇူးျပဳ ပါသည္။ 

မဟာဘုတ္သံုးပါးသည္ မဟာဘုတ္တစ္ပါးအား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ 
ေက်းဇူးျပဳပါသည္။ 

မဟာဘုတ္ႏွစ္ပါးသည္ မဟာဘုတ္ႏွစ္ပါးတို႔အား သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ 
ေက်းဇူးျပဳပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္။ ။အညမညပစၥယသတၱိ၊ နိႆယပစၥယသတိၱတို႔ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳပုံ 
ကိုလည္း နည္းတူ မွတ္ပါေလ။ 
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ဓာတ္ကမၼ႒ာန္း အက်ယ္ (၄၂) မ်ိဳး 
ပထ၀ီေျမဓာတ္ (၂၀) 

 
ဆံပင္, အေမြး, လက္သည္း, ေျခသည္း, သြား, အေရ။ (အေရထူ+အေရပါး)  (၅) 

အသား(ၾကြက္သား), အေၾကာ, အ႐ိုး, ခ်ဥ္ဆီ, အညႇိဳ႕ (ေက်ာက္ကပ္)  (၅) 

ႏွလုံး, အသည္း, အေျမႇး, အဖ်ဥ္း(သရက္ရြက)္, အဆုတ္    (၅) 

အူမ, အူသိမ္, အစာသစ္, အေစာေဟာင္း, ဦးေဏွာက္     (၅) 

အာေပါဓာတ္ (ေရ) (၁၂) 
သည္းေျခ, သလိပ္, ျပည္, ေသြး, ေခၽြး, အဆီခဲ     (၆) 
မ်က္ရည္, ဆီၾကည္, တံေတြး, ႏွပ္, အေစး က်ဥ္ငယ္    (၆) 

ေတေဇာဓာတ္ (မီးဓာတ္) (၄) မ်ိဳး 

၁။ သႏၱပၸနေတေဇာ = တစ္ရက္ျခား၊ႏွစ္ရက္ျခားဖ်ားျခင္းစသည္ျဖင့္ ျပင္းစြာပူေလာင္ေသာေတေဇာ။  

၂။ ဍာဟေတေဇာ(ဒဟနေတေဇာ) = မီးလိုအလြန္ျပင္းထန္စြာ ပူေလာင္ေသာ ေတေဇာ။ 

၃။ ဇိရဏေတေဇာ   = အိုမင္း ရင့္က်က္ ေဆြးေျမ႕ေစေသာ ပူေလာင္ေသာ ေတေဇာ။ 

၄။ ပါစကေတေဇာ   = အစာကို ေၾကက်က္ေစေသာ ပူေလာင္ေသာ ေတေဇာ။ 
မွတ္ခ်က္။ ။ ဤေတေဇာေကာ႒ာသတို႔ကား ပထ၀ီ အာေပါ ေကာ႒ာသတုိ႔လို ပုံသ႑ာန္ ေကာ႒ာသ 

မရိွေပ။ 

၀ါေယာဓာတ္ (ေလ) ၆ ပါး 
၁။ ဥဒၶဂၤမ   = အထက္သို႔ဆန္တက္ေသာေလ 
၂။ အေဓာဂမ   = ေအာက္သို႔ စုန္ေသာေလ 

၃။ ကုစၦိသယ၀ါေတာ  = ၀မ္းဗိုက္အတြင္း အူ၏အျပင္ဘက္၌ တည္ရွိေသာေလ 

၄။ ေကာ႒ာသယ၀ါေယာ  = အူအတြင္း၌ တည္ရွိေသာေလ 

၅။ အဂၤမဂၤါနဳသာရီ၀ါေယာ = ကိုယ္အဂၤါႀကီးငယ္သို႔ အစဥ္ေလ်ာက္ေသာ အေၾကာအတြင္း၌ 
တည္ရွိေသာေလ။  

၆။ အႆာသပႆာသ၀ါေယာ = ၀င္သက္ထြက္သက္ေလ။ 

မဟာရာဟုေလာ၀ါဒသုတၱန္ (မ၊၁၊၂၄၂-၉) 

အဘိဓမၼာ ဓာတု၀ိဘဂၤပါဠိေတာ္ (အဘိ၊၂၂၄-၇) 


