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�  ပ#ည%ကယိဝတ+ , (၁၀)ပါး  � 

 

၁။ ဒါန = ေစတနာဒါန၊ ဝတ. /ဒါန (၂) 

Ä ေစတနာ - ပ5ဗ7ေစတနာ၊ မ59ေစတနာ (သ;<>ိာနေစတနာ)၊ အပရေစတနာ (၃) 

 ဟနီဒါန =  ဆ;E ဝီရိယ စတိ ်ပညာတိ5 ့ ခပ်ညံည့ံြ့ဖင့ ်ြပ/ေသာဒါန။ 

 မဇPQိ မဒါန = ဆ;Eစသညတ်ိ5က့ အလယအ်လတတ်နး်ြဖင့ ်ြပ/ေသာဒါန။ 

 ပဏတီဒါန = ဆ;Eစသညတ်ိ5က့ ထကထ်ကသ်နသ်နြ်ဖင့ ်ြပ/ေသာဒါန။ 

            

 ဟနီဒါန = အြခအံရံ ေကျာ်ေစာ ဂ5ဏသ်တငး်ကိ5 လိ5လား၍ ြပ/ေသာဒါန။ 

 မဇPQိ မဒါန = ေကာငး်မZအကျိ/းကိ5 ရလိ5၍ ြပ/ေသာဒါန။ 

 ပဏတီဒါန = အကျိ/းကိ5 မေြမ[ာ်ဘ ဲ(သေ̂တာ်ေကာငး်မ_နရ်င ်‘ဒါန’ ဧကနြ်ပ/ရမညဟ်5 

သေဘာထား၍) ြပ/ေသာဒါန။ 

            

 ဟနီဒါန = မိမိကိ5ေြမ[ာက၍် သတ̂စပ်ါးကိ5 ;_မိ်ခ့ျလိ5ေသာစတိြ်ဖင့ ်ြပ/ေသာဒါန။ 

 မဇPQိ မဒါန = ထိ5စတိမ်ျိ/းကငး်၍ ေလာကခီျမ်းသာကိ5 ေတာင့တ်cပီး ြပ/ေသာဒါန။ 

 ပဏတီဒါန = မဂ် ဖိ5လ ်နဗိ7ာန ်ချမ်းသာကိ5 ေတာင့တ်၍ ြပ/ေသာဒါန။ 

            

 ဟနီဒါန = ဘဝစညး်စမိ်ကိ5 ေတာင့တ်၍ ြပ/ေသာဒါန။ 

 မဇPQိ မဒါန = မိမိ၏ သသံရာမ_ လတွေ်ြမာကေ်ရးအတကွ ်ေမfာ်၍ ြပ/ေသာဒါန။ 

 ပဏတီဒါန = သတg ဝါအေပါငး်၏ သသံရာမ_ လတွေ်ြမာကေ်ရးအတကွ ်ေမfာ်၍ ြပ/ေသာဒါန 

(ဘ5ရားအေလာငး်တိ5၏့ ဒါနပါရမီ)။ 

            

၂။ သလီ = ဘကိh/သလီ၊ ဘကိh/နသီလီ၊ သာမေဏသလီ၊ ဂဟ>သလီ (၄) 

စာရိတg သလီ =  ြပ/သင့ ်ြပ/ထိ5ကတ်ာကိ5 မြပ/သြဖင့ ်အြပစ။် 

 ဝါရိတg သလီ =  မြပ/သင့ ်မြပ/ထိ5ကတ်ာကိ5 ြပ/သြဖင့ ်အြပစ။် 

၃။ ဘာဝနာ = သမထ ဘာဝနာ၊ ဝိပဿနာ ဘာဝနာ (၂) 

၄။ အပစာယန = လာဘလ်ာဘ နာမညk်ကးီ စသညတ်စစ်ံ5တစခ်5 မေမfာ်ဘ ဲlိ5းlိ5 းသားသား 

lိ5ေသေလးစား ြမတ;်ိ5းမZ။ 
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၅။ ေဝယျာဝစn = အကျိ/းတစစ်ံ5တစရ်ာ မေမfာ်ဘ ဲlိ5းသားေသာစတိြ်ဖင့ ်

ကည̂ ီေဆာငရွ်ကေ်oကာငး် ေစတနာ။ 

၆။ ပတg ဒိါန = မိမိ;_င့ ်အညအီမf က5သိ5လရ်ပါေစဟ5 တစဥ်ီးတစေ်ယာကက်ိ5 ြဖစေ်စ၊ 

သတg ဝါအားလံ5းကိ5ြဖစေ်စ ေပးေဝမZ။ 

၇။ ပတg ာ;5ေမာဒန = ေပးေဝအပ်ေသာက5သိ5လအ်ဖိ5က့ိ5 ဝမ်းေြမာကေ်oကာငး် ေစတနာ။ 

± ပတ'  ိ ± 

Ü ဥဒEဿိကိပတg  ိ= တစစ်ံ5တစေ်ယာကက်ိ5 သးီြခားရညစ်း̂၍ ေပးအပ်ေသာအဖိ5။့ 

Ü အ;5ဒEဿိကိပတg  ိ= သတg ဝါအများကိ5 ေပးအပ်ေသာအဖိ5။့ 

၈။ ဓမuဿဝန = သတ̂စပ်ါး၏ ချီးမမွ်းြခငး်ကိ5 မေတာင့တ်ဘ ဲအသဉိာဏ ်အလမိuာ တိ5းေစဖိ5 ့ 

တစဆ်င့ေ်ဟာေြပာလိ5ေသာစတိြ်ဖင့ ်တရားနာြခငး်။ 

၉။ ဓမuေဒသနာ = လာဘရ်ဖိ5 ့၊ ပေ̂ဇာ်ခဖိံ5 ့၊ ပရိသတမ်ျားဖိ5 ့၊ နာမညk်ကးီဖိ5က့ိ5 မေမfာ်ဘ ဲ

အများအတကွ ်အကျိ/းြဖစဖိ်5 ့ ြဖxစငေ်သာေစတနာြဖင့ ်ေဟာမZ။ 

၁၀။ ဒ>ိဇိ5ကမu = ေြဖာင့မ်_နေ်အာင ်ြပ/အပ်ေသာ က,ံ က၏ံအကျိ/းကိ5 ယံ5oကညတ်တေ်သာ 

ကမuဿကတာဉာဏ။် 

   (က5သိ5လေ်စတနာကိ5 ြပေသာအရာြဖစ၍် ဉာဏ;်_င့ယ်_ဥ်ေသာ ေစတနာ 

ကိ5လညး် “ဒ>ိဇိ5ကမu” ဟ5ေခ}သည။်) 

Ü ကမ+ဿကတာဉာဏ် = “ကိ5ယြ်ပ/လ5ပ်သည့က်သံာ ဘဝဆကတ်ိ5ငး် လိ5ကပ်ါ;ိ5င၏်။ 

ပစnညး်ဥစnာ စသညတ်ိ5မ့_ာ မလိ5ကပ်ါ;ိ5င၊် ကသံာ ကိ5ယပိ်5ငြ်ဖစ၏်၊ ပစnညး်ဥစnာ စသည ်

တိ5က့ား ကိ5ယပိ်5ငမ်ဟ5တ”်ဟ5 သတိတေ်သာဉာဏ။် 

Ü အယက̂ိ5 ေြဖာင့မ်_နေ်အာင ်ယဆ̂ခဲဏ၌ ‘ဒ>ိဇိ5ကမu’ြဖစဆ်အဲခိ5ကမ်_ာ ဉာဏသမ�ယ5တ ်

မဟာက5သိ5လစ်တိသ်ာ ြဖစ၏်။ ေ�_ �အဖိ5က့ အယက̂ိ5ေြဖာင့မ်_နေ်အာင ်ြပ/မညဟ်5 

oကစံညရ်ာ ‘ပ5ဗ7ေစတနာ’ ;_င့ ်ေနာကအ်ဖိ5 ့ ‘အပရေစတနာ’အခိ5ကမ်_ာကား မဟာက5သိ5လ ်

(၈) ပါးလံ5း ြဖစခ်ငွ့�်_ိ၏။ 
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�  ပ#ည%ကယိဝတ+ , အကျဥး် (၃)ပါး  � 
 

² ပတg ဒိါန၊ ပတg ာ;5ေမာဒန (၂) ပါးကိ5 ဒါနမယ၌ သငွး်ရာ၏။ 

² အပစာယနာ၊ ေဝယျာဝစn (၂) ပါးကိ5 သလီမယ၌ သငွး်ရာ၏။ 

² ဓမuဿဝန၊ ဓမuေဒသနာ၊ ဒ>ိဇိ5ကမu (၃)ပါးကိ5 ဘာဝနာမယ၌ သငွး်ရာ၏။ 

 

 ဒ>ိဇိ5ကမuသည ်အလံ5းစံ5ေသာ ပ5ညkကယိာဝတ. /တိ5၏့ အကျိ/းkကးီဖိ5ရ့ာ အမ_တလ်ကhဏာ 

ြဖစ၏်။ ဒါန, သလီ စသညတ်ိ5၌့ ‘ကမuဿကတာဉာဏ’်ြဖစေ်သာ ‘ဒ>ိဇိ5ကမu’မပါလfင ်ဆိ5ငရ်ာ 

အကျိ/း kကးီkကးီမားမား မြဖစ;်ိ5င။် 

Ü ‘ဒ>ိဇိ5ကမu’ ပါမ_ ‘ဉာဏသမ�ယ5တ’်က5သိ5လ ်ြဖစ;်ိ5င၏်။ 

Ü ‘ဒ>ိဇိ5ကမu’ မပါလfင ်ဉာဏမ်ယ_ဥ်ေသာ ‘ဉာဏဝိပ�ယ5တ’်က5သိ5လမ်ျားသာ ြဖစ၏်။ 

 ‘ဒ>ိဇိ5ကမu’ သည ်ဒါန, သလီ, ဘာဝနာ သံ5းမျိ/းလံ5း၏ အကျိ/းkကးီဖိ5 ့ အမ_တလ်ကhဏာ 

ြဖစေ်သာေoကာင့ ်‘ဒ>ိဇိ5ကမu’ကိ5 ဒါန, သလီ, ဘာဝနာ သံ5းမျိ/းလံ5း၌ သငွး်ယထ̂ိ5ကသ်ည။် 

 

  ေထရ၀ါဒ ကမ*+ာနး်လမ်းစဥ်  - ၂၀/၁၁/၂၀၂၁ 

  အဂ8မဟာကမ*+ာနာစရိယ ေမတ= ာန>?ဆရာေတာ် ဦးေဃာသတိာဘ၀ံိသ 

(USA) https://winmetta.org 


