
စ႐ုိက္နွင့္ ကမၼ႒ာန္း 

စဥ ္ စ႐ိကု ္(၆)ပ း ကမၼ႒ာနး္ (၄၀) စ ာနရ္ စ ာနမ္ရ 

၁။ ရာဂစ႐ိကု ္ အသဘု(၁၀)ပ း၊ ကာယဂတာသတ ိ ပထမစ ာန ္  

၂။ ေဒ သစ႐ိကု ္ ေမတ ာ၊က႐ုဏာ၊မဒုိတာ၊ 
ဥေပကၡာ၊ 
 နီလစေသာ ကသိဏ္ုး(၄)ပ း 

စတတုၳစ ာနအ္ထ ိ
ပဥၥမစ ာနသ္ာ 
ပဥၥမစ ာနအ္ထ ိ

 

၃။ ေမာဟစ႐ိုက ္
ဝိတက္စ႐ိကု ္

အာနာပ န ပဥၥမဈာန္အထ ိ  

၄။ သဒၶ စ႐ိုက ္ ဗုဒၶ နုႆတိစေသာ (၆)ပ း   ဈာန္မရ 

၅။ ဗုဒၶိစ႐ိုက ္ မရဏႆတိ၊ ဥပသမာနုႆတိ၊ 
အာဟာေရပဋကိူလသညာ၊ 
ဓာတ္ၾကီး (၄)ပ း 

 ဈာန္မရ 

၆။ စ႐ိုက္ (၆)ပ းလု း ပထဝီ၊ အာေပ ၊ ေတေဇာ၊ ဝ ေယာ၊ 
အာကာသ၊အာေလာက 
ကသိုဏ္း(၆)ပ း၊ 
အာ႐ုပၸ (၄)ပ း 

 
 
ပဥၥမဈာန္အထ ိ
ပဥၥမဈာနသ္ာ 

 

 

(အဘဓိမၼတသၳဂၤဟ၊ဝသိဒုၶိမဂ၊္၁၁၀) 

 

ဈာနရ္ နငွ္ ့မရ ကမၼ႒ာနး္ 

စဥ္။ ဈာန ္ ကမၼ႒ာနး္ 

၁။ ပထမဈာနရ္ေသာ ကသိုဏ္း(၁၀)ပ း၊အသဘု(၁၀)ပ း၊ကာယဂတာသတ၊ိအာနာပ နႆတိ၊ 
ေမတ ာ၊က႐ုဏာ၊မဒုိတာ၊ ကမၼ႒ာန္း (၂၅)ပ း 

၂။ ဒ-ုတ-စ-ဈာန္ရေသာ 
 

ကသိုဏ္း(၁၀)ပ း၊အာနာပ နႆတိ၊ ေမတ ာ၊က႐ုဏာ၊မုဒတိာ၊ 
ကမၼ႒ာန္း (၁၄)ပ း 

၃။ ပဥၥမဈာန္ရေသာ 
 

ကသိုဏ္း(၁၀)ပ း၊အာနာပ နႆတိ၊ဥေပကၡာ၊ ကမၼ႒ာန္း (၁၂)ပ း 

၄။ ဈာန္မရေသာ 
 

ဗုဒၶ နုႆတိစေသာအနုႆ တိ(၆)ပ း၊ မရဏႆတိ၊ ဥပသမာနုႆ တ၊ိ 
အာဟာေရပဋကိူလသညာ၊ ဓာတ္ (စတုဓာတဝုဝတာၳန္)၊ 
 ကမၼ႒ာန္း (၁၀)ပ း 

 



 

 

ပညတ၊္ပရမတအ္ာရု  နငွ့္ ကမၼ႒ာနး္မ ား 

စဥ။္ (က) ပညတအ္ာရု  ကမၼ႒ာနး္ (၂၈)ပ း (ခ) ပရမတအ္ာရု  ကမၼ႒ာနး္ (၁၂)ပ း 

၁။ ကသိုဏ္းပညတ္(၁၀)၊အသဘုပညတ္(၁၀)၊ 
ကာယဂတာသတိပညတ၊္အာနာပ နႆတိပညတ၊္ 
ျဗဟၼဝဟိာရတရားတို႔၏အာရု ျဖစ္ေသာ 
သတ ဝ ပညတ္(၄)၊ 
အာကာသပညတ၊္နတၳိေဘာပညတ္၊ 

ဗုဒၶ နုႆတိစေသာအနုႆ တိ(၆)၊ မရဏႆတ ိ
ဥပသမာနုႆတိ၊ အာဟာေရပဋကိူလသညာ၊ 
ဓာတ္(စတုဓာတုဝဝတၳာန္)၊ 
အာကာသာနဥၥာယတနစတိ္၊ 
အာကိဥၥညာယတနစတိ္၊ 
 

 

ဘု မ ား နငွ္ ့ကမၼ႒ာနး္မ ား 

စဥ ္ ဘု  ကမၼ႒ာနး္ 
၁။ လူ႔ဘု  သမထကမၼ႒ာန္း (၄၀) လု းရသည္၊ 

 
၂။ နတ္ျပည(္၆)ဘု  အသဘု(၁၀)၊ ကာယဂတာသတိ၊ 

အာဟာေရပဋကိူလသညာၾကဥ္ေသာ ကမၼ႒ာန္း (၂၈)ပ း၊ 
ရသည္၊ 

၃။ အသညသတ္ၾကဥ္ေသာ ႐ူပ (၁၅)ဘု  အသဘု(၁၀)၊ ကာယဂတာသတိ၊ အာနာပ နႆတိ၊ 
အာဟာေရပဋကိူလသညာၾကဥ္ေသာ 
ကမၼ႒ာန္း(၂၇)ပ းရသည္၊ 

၄။ အာကာသာနဥၥာယတနဘု  အာ႐ုပၸကမၼ႒ာန္း (၄)ပ း ရသည္၊ 

၅။ ဝိညာနဥၥာယတနဘ ု အာကာသာနဥၥာယတနဈာန္ၾကဥ္ေသာ အာ႐ုပၸကမၼ႒ာန္း 
(၃)ပ းရသည္၊ 

၆။ အာကိဥၥညာယတနဘု  အာကာသာနဥၥာယတနဈာန္၊ဝိညာနဥၥာယတနဈာန္ၾကဥ္ေသာ 
အာ႐ုပၸကမၼ႒ာန္း(၂)ပ းရသည္၊ 

၇။ ေနဝသညာနာသညာယတနဘု  ေနဝသညာနာသညာယတနဈာန္သာရသည၊္ 

 

 

 



 

 

 

 

ဓမၼက င့္နည္း (၄) မ  းိ 

၁။ သမထယာနိကနည္း= သမာဓကိို ေရွ႔သ ားျပ ျပီး ဝိပႆနာကိေုနာက္ထားကာ ႐ႈနည္း။ 

၂။ ဝိပႆနာယာနကိနည္း=ဝိပႆနာကို ေရွ့သ ားျပ ျပးီ သမာဓကိိုေနာကထ္ားကာ႐ႈနည္း။ 

၃။ ယဂုနဒၶနည္း=သမထ ဝပိႆနာတို႔ကိ ုအစု လိကုတ္ဲ ျပီး ႐ႈနည္း။ 

၄။ ဓမၼ ဒၶစၥဝ ရနည္း=တရားနငွ့္ပက္ေသာ ဥဒၶစၥကို ဖယရ္ွား၍ လမ္းမနွ္ည ွန္ျပေသာနည္း။ 

 

 

ခဒုၵကပ ဌအ႒ကထာ၊ ေမတ ာသုတ္အဖ င့္ (၁၉၈)တ င ္

ေဒ သစ႐ိကု္ရွသိူအား ျဗဟၼဝိဟာရတရား (၄)ပ း၊ ေမာဟစ႐ိုက္ရွသိအူား မရဏႆတစိသည္၊  

ဝိတက္စ႐ိကု္ရွသိူအား အာနာပ နႆတိ၊ ပထဝီကသိုဏ္းစသည္။ 

ဗုဒၶိစ႐ိုက္ရွသိူအား ဓာတ္ၾကီး(၄)ပ းစသည ္သင့္ေလ ာ္၏ဟဆုို၏။ 

အမ က္ေဒ သစတိ ္ျဖစ္ေနလွ င္ ေမတ ာပ ားပ ။ 

နိွပ္စက္ညငွ္းပနး္လိုစတိ ္ျဖစေ္နလွ င္ က႐ုဏာပ ားပ ။ 

မနာလိုဝန္တိစုိတ ္(အရတိ) ျဖစ္ေနလ ွင္ မဒုတိာပ ားပ ။ 

သတူပ းကိထုိပ းျခင္း (ပဋဃိ) ျဖစ္ေနလွ င ္ဥေပကၡာပ ားပ ။ 

မာန္မာနျဖစ္ေနလ ွင္ အနိစၥ႐ႈပ ။ (မဟာရာဟေုလာဝ ဒသတု၊္ မဇၥ မိပဏၰာသ၊၈၃-၉) 

ဝိတက္ျဖစ္ေနလွ င္ အာနာပ န႐ႈပ ။ (ေမဃယိသတု၊္ ဥဒ န၊၁၁၆) 

 

 


