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ခႏၶာ(၅)ပ ါး 
 

ျဖစေ္ၾကာငါ္း ခ ်ဳပေ္ၾကာငါ္းတရာါးမ ာါး ခႏၶာ ဥပမာ 
အ၀ိဇ ာ၊ တဏ ာ၊ ကံ၊ အာဟာရ ရူပကၡႏၶာ ေရျမ ်ဳပ ္
အ၀ိဇ ာ၊ တဏ ာ၊ ကံ၊ ဖႆ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ ေရပြက ္
အ၀ိဇ ာ၊ တဏ ာ၊ ကံ၊ ဖႆ သညာကၡႏၶာ တံလ  ပ္ 
အ၀ိဇ ာ၊ တဏ ာ၊ ကံ၊ ဖႆ သခၤ ရကၡႏၶာ င က္ေပ ာတံုုါး 
အ၀ိဇ ာ၊ တဏ ာ၊ ကံ၊ နာမ္ရုုပ္ ၀ိညာဏကၡႏၶာ မ က္လ ည့္ 

 
 

ရပူကၡႏၶာ၌ ရ ်ုဳနညါ္း(၃)မ ိ်ုဳါး 
 

(က) ေဖ က္ျပန္ပ က္စစါးတတ္ေသာ ဒစတရာါးေတြသည္ ရုုပ္ပ-ဲလိုု႔ သိေအာင္ သတိဉာဏ္ႏ င့္ရႈပ ။ 
(ခ) အ၀ိဇ ာ၊ တဏ ာ၊ ကံ၊ အာဟာရတိုု႔သည္ ရုုပ္ျဖစ္ေၾကာင္ါးတရာါးတုုိ႔ပဲ-လုုိ႔ သတိဉာဏ္နဲ႔သိေအာင္ရႈပ ။ 
(ဂ) အ၀ိဇ ာ၊ တဏ ာ၊ ကံ၊ အာဟာရတိုု႔သည္ ရုုပ္ခ ်ဳပ္ေၾကာင္ါးတရာါးတုုိ႔ပဲ-လုိ႔သတိဉာဏ္နဲ႔သိေအာငရ္ႈပ ။ 
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အာယတန (၁၂)ပ ါး 
 

ဒြ ရ(၆)ပ ါး အာရံုု(၆)ပ ါး ႏ လံုုါးသြင္ါးမ ်ဳ သံေယာဇဥတ္ရာါးမ ာါး 
 စကၡ်ဳဒြ ရ 
(မ က္စိအၾကည္ဓာတ္) 

ရူပ ရံုု (အဆင္ါး) အေယာနိေသာမနသကိာရ 
    ေယာနိေသာမနသိကာရ 

တမ ိ်ဳါးမ ိ်ဳါးျဖစ္ 
     တစ္မ ိ်ဳါးမ မျဖစ္ 

ေသာတဒြ ရ 
(နာါးအၾကည္ဓာတ)္ 

သဒၵ ရံုု (အသံ) အေယာနိေသာမနသကိာရ 
   ေယာနိေသာမနသိကာရ 

တမ ိ်ဳါးမ ိ်ဳါးျဖစ္ 
     တစ္မ ိ်ဳါးမ မျဖစ္ 

ဃာနဒြ ရ 
(န ာေခ င္ါးအၾကည္ဓာတ)္ 

ဂႏၶာရုုံ (အန႔)ံ အေယာနိေသာမနသကိာရ 
   ေယာနိေသာမနသိကာရ 

တမ ိ်ဳါးမ ိ်ဳါးျဖစ္ 
     တစ္မ ိ်ဳါးမ မျဖစ္ 

ဇိ၀  ဒြ ရ 
(လ  ာအၾကည္ဓာတ)္ 

ရသာရံုု (အရသာ) အေယာနိေသာမနသကိာရ 
   ေယာနိေသာမနသိကာရ 

တမ ိ်ဳါးမ ိ်ဳါးျဖစ္ 
     တစ္မ ိ်ဳါးမ မျဖစ္ 

ကာယဒြ ရ 
(ကိုယအ္ၾကည္ဓာတ)္ 

ေဖာ႒ဗၺာရံုု 
(အေတြ႔အထိ) 

အေယာနိေသာမနသကိာရ 
   ေယာနိေသာမနသိကာရ 

တမ ိ်ဳါးမ ိ်ဳါးျဖစ္ 
     တစ္မ ိ်ဳါးမ မျဖစ္ 

မေနာဒြ ရ 
ဘ၀င္စိတ ္

ဓမၼာရုုံ(ႀကံေတြါးစရာ) 
(႐ုပ္၊နာမ္မ ်ိဳါးစုံ) 

အေယာနိေသာမနသကိာရ 
   ေယာနိေသာမနသိကာရ 

တမ ိ်ဳါးမ ိ်ဳါးျဖစ္ 
    တမ ိ်ဳါးမ ိ်ဳါးမျဖစ္ 

 
မ တ္ခ က္။ မနာယတန, ဓမၼာယတနတိုု႔၌ ၀ိပႆနာ၏အရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလာကစတရာါးခ ည္ါးသာ 
.             ယူရမည္။ 

သေံယာဇဥ ္(၁၀)ပ ါး 
 ၁။ အာရံုုင ါး၀ တပ္စြဲက ကာမသံေယာဇဥ္။ 
 ၂။ သံုုါးပ ါးဘ၀ တပ္စြဲက ဘ၀သံေယာဇဥ္။ 
 ၃။ အမ က္ေဒ သ  စိတ္ဆုုိါးက  ပဋိဃသံေယာဇဥ္။ 
 ၄။ ကိုုယ္သာေတာ္လ   ထင္မ တ္က  မာနသံေယာဇဥ္။ 
 ၅။ ရုုပ္နာမ္ကုုဘိဲ  င ေကာင္စြဲ  ယူလြဒဲိ႒ိ၀င္။ 
 ၆။ တရာါးမ န္တြင္ မယံုုခ င္၍ ဆင္ျခင္ႏ ိ်ဳင္ါးည ိ ေ၀ဘန္ၾကည့္ ၀ိစိကိစ ာပင္။ 
 ၇။ သစၥာမျမင္ မဂၢင္မပ  ေလ့က င့္ကာျဖင့္ ခ မ္ါးသာၿမမဲည္ ယံုုၾကည္ဆံုုါးျဖတ္ ယူဆမ တ္                        

.   သစလဗၺတပင္။ 
 ၈။ ကုုိယ့္ထက္သာကိုု မနာလိုု ေခၚဆိုဣုႆာပင္။ 
 ၉။ ကုုိယ့္လုုိသူမ ာါး ေကာင္ါးစာါးမည္မ  ၀န္တိုုက မစ ရိယပင။္ 
 ၁၀။ သစၥာေလါးတန္ ေျပာင္ါးျပန္ထင္ကာ မသိတာ အ၀ိဇ ာသံေယာဇဥ္။ 
 ၁၁။ ၀ဋ္ဆင္ါးရမဲ  မလြတ္ရေအာင္ ခ ည္ေႏ ာင္တတ္စြာ ဤဆယ္ျဖာ အဘိဓမၼာသံေယာဇဥ္။ 
 ၁၂။အာ႐ုံဘဝ န စ္သကက္ ေလာဘသံေယာဇဥ္။ 
 ၁၃။စိတ္ျပန္ ့လြင့္က ဥဒၶစၥ မ တ္ၾကသံေယာဇဥ္။ 

 



 

 

3 

3 

 

အာယတန႐ႈနညါ္း 
ဒ ြရ (၆) ခုု တစ္ခုုခုုမ ာ အာရံုုတစ္ခုုခုုထငလ္ာတဲ့အခ  

၁။  ဒြ ရကုုိ   သတိ ဉာဏ္ႏ င့္ရႈသိပ ။ 
၂။  အာရံုုကုုိ   သတိ ဉာဏ္ႏ င့္ရႈသိပ ။ 
၃။  ဒြ ရ အာရံုု ေပ င္ါးဆံုုမႈေၾကာင့္ သံေယာဇဥ္တရာါး တစ္ခုခုုုျဖစ္လာရင္  ထုုိျဖစ္လာတဲ့ သံေယာဇဥ္ကုုိ                   
.    သတ ိဉာဏ္ႏ င့ ္စူါးစိုုက္ရႈသိပ ။ 
၄။  အာရံုုေပၚမ ာ အေယာနိေသာမနသိကာရ (မမ န္မကနႏ္ လံုုါးသြင္ါးမႈ) ေၾကာင့္ နဂုုိမူလက                                               
.    မျဖစ္ေသါးတဲ့ သံေယာဇဥ္တရာါး တစ္ုခုုခုုျဖစ္ေပၚလာတယ္၊ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အေၾကာင္ါးျဖစ္တဲ့                              
.    အေယာနိေသာမနသိကာရကုုိ သတ ိဉာဏ္ႏ င့္ရႈသိပ ။ 
၅။  အာရံုုေပၚမ ာ ေယာနိေသာမနသကိာရ (မ န္မ န္ကန္ကန္ႏ လံုါုးသြင္ါးမႈ) ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာၿပစါးျဖစ္တဲ့  
.    သံေယာဇဥ္တရာါး တစ္ုခုုခုုကုုိ ခဏတာျဖစ္ျဖစ္ အၾကာႀကစါးျဖစ္ျဖစ္ ပယ္ရ ာါးနိ်ဳင္တယ္၊ ထုုိ႔ေၾကာင့္              
.    အေၾကာင္ါးျဖစ္တဲ့ေယာနိေသာမနသိကာရကုုိ  သတ ိဉာဏ္ႏ င့္စူါးစိုုက္ရႈသိပ ။ 
၆။  ခဏတာျဖစ္ေစ အၾကာႀကစါးျဖစ္ေစ ပယ္ရ ာါးနိ်ဳင္တဲ့ သံေယာဇဥ္တစ္ပ ါးပ ါး ေနာင္အခ                          
.    မျဖစ္ေပၚလာျခင္ါးအေၾကာင္ါးျဖစ္ေသာ ေယာနိေသာမနသိကာရကုုိ သတ ိဉာဏ္ႏ င့္စူါးစုုိက္ရႈသိပ ။ 
 

 

မ တခ္ က ္
ေသာတာပနပ္ုဂုၢ်ိဳလသ္ည ္  ဒိ႒ိ, သစလဗၺတပရာမာသ, ၀ိစကိိစ ာ,  ဣႆာ, မစ ရယိ, 
သံေယာဇဥ္င ါးပ ါးကုုိ သမုုေစ ဒပဟာန္ျဖင့္ လံုုါး၀ပယ္ရ ာါးနို်ဳင္ေၾကာင္ါးျဖစ္ေသာ ေသာတာပတ ိမဂ္ကိုု 
သိနိုု်ဳင္သည္။ ။ 

သကဒ ဂ မပ္ုဂုၢ်ိဳလသ္ည ္  ရုနု္႔ရင္ါးၾကမ္ါးတမ္ါးေသာ ကာမရာဂ, ပဋိဃသံေယာဇဥ(္၂)ပ ါးတုုိ႕ကုုိ 
သမုုေစ ဒပဟာန္ျဖင့္ လံုုါး၀ပယ္ရ ာါးနို်ဳင္ေၾကာင္ါးျဖစ္ေသာ သကဒ ဂ မိမဂ္ကိုု သိနိုု်ဳင္သည္။  

အနာဂ မပ္ုဂုၢ်ိဳလသ္ည ္  သိမ္ေမြ႔န်ဳညံ့ေသာ  ကာမရာဂ, ပဋိဃသံေယာဇဥ္(၂)ပ ါးတုုိ႕ကုုိ  
သမုုေစ ဒပဟာန္ျဖင့္ လံုုါး၀ပယ္ရ ာါးနို်ဳင္ေၾကာင္ါးျဖစ္ေသာ အနာဂ မိမဂ္ကိုု သိနိုု်ဳင္သည္။  

ရဟႏ ာပုဂုၢ်ိဳလသ္ည္   ရူပရာဂ, အရူပရာဂ, ဘ၀ရာဂ,မာန,ဥဒၶစၥ, အ၀ိဇၹာ, သံေယာဇဥ္တုုိ႔ကုုိ 
သမုုေစ ဒပဟာန္ျဖင့္ လံုုါး၀ပယ္ရ ာါးနို်ဳင္ေၾကာင္ါးျဖစ္ေသာ အရဟတ မဂက္ိုု သိနိုု်ဳင္သည္။ 

ရဟႏ ာမျဖစေ္သါးေသာပုဂုၢ်ိဳလမ္ ာါးႏ င့္ ပုထုုဇုဥမ္ ာါးသည ္  မရေသါးေသာမဂ္မ ာါးကုုိ သုုတမယ 
စိႏ ာမယဉာဏ္ျဖင့္သာ သိနိုု်ဳင္သည္။ 

  
 ၁။ ဒိ, ၀ိ,သစ, ဣ,  မစ ရိ,  ကင္ါး၏ေသာတာပန္။ 
 ၂။ ၾကမ္ါးတမ္ါးကာမ    ပဋိဃ    ကင္ါးပသကဒ ဂ မ္။ 
 ၃။ သိမ္ေမြ႔ကာမ   ပဋိဃ    ကင္ါးပအနာဂ မ္။ 
 ၄။ ရူပ ႐ူပ ဥဒၶစၥန င့္  ဘ၀, မာနာ, အ၀ိဇၹာ  ကင္ါးကြာအရဟံ။ 

 


