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စ်ပါးစ (ဒက) သမာဓိ (၄) မျိ း 
 

၁။ (က) ဥပစာရသမာဓိ 

    ဗဒါ ဿတိစေသာ အ ဿတိ (၆) ပါး     မရဏဿတိ 

    ဥပသမာ ဿတိ        သညာ 

    ဝဝတာန ်ဟေသာ… “ကမ ာနး် ဆယ်ပါး” အစွမ်းြဖင့ရ်အပ်ေသာသမာဓိ၊ “အပနာစျာန်၏ 

ေ အဖိ၌့ ရအပ်ေသာ ဧကဂတာ”။ 

 (ခ) အပနာသမာဓိ 

 ပဌမဈာန၏် ပရိကံမည်ေသာ ေဂါ တဘသည ်ပထမဈာနအ်ား အန ရသတိြဖင့ ်

ေကျးဇးြပ ၏ဟေဟာေသာေ ကာင့ ်“ေဂါ တဘ၏ အြခားမ့ဲ၌ြဖစ်ေသာ ဧကဂတာ”။ 

၂။ (က) ေလာကသီမာဓိ 

 ေတဘမက ဘံသးံပါးတိ၌့ “ကသလိစ်ိတ် င့ယ် ေသာ ဧကဂတာ”။ 

 (ခ) ေလာကတရာသမာဓိ 

 “အရိယာမဂ် င့ယ် ေသာ ဧကဂတာေစတသကိ”်။ 

၃။ (က) သပီတကိသမာဓိ 

 စတကနည်း ေ ပိငး် ဈာန် စ်ပါး၊ ပ ကနည်းေ ပိငး် ဈာနသ်းံပါး၌ ိေသာ 

ဧကဂတာေစတသကိ။် 

 (ခ) နိပီတကိသမာဓိ 

 စတကနည်း ေနာက်ဈာန် စ်ပါး၊ ပ ကနညး် ေနာက်ဈာန် စ်ပါး ိေသာ ဧကဂတာ 

ေစတသကိ။် 

၄။ (က) သခသဟဂတသမာဓိ 

 စတကနည်း ေ ဈာနသ်ံးပါး၊ ပ ကနည်း ေ စျာနေ်လးပါး၌ ိေသာ ဧကဂတာေစတသကိ။် 

 (ခ) ဥေပကာသဟဂတသမာဓိ  

 စတကနည်း ေနာက်ဈာန ်တစ်ပါး၊ ပ ကနညး် ေနာက်ဈာန ်တစ်ပါး၌ ိေသာ ဧကဂတာ 

ေစတသကိ။် 



Page 2 of 7 
 

သးံပါးစ (တကိ) သမာဓိ (၄)မျိ း 

 

 

၁။ (က) ဟီနသမာဓိ = ရကာမ ြဖစ်ေသာ (ယတ်ညံ့ေသာ)သမာဓိ။ 

 (ခ) မဇိ မသမာဓိ = လွနစ်ွာမပွားရေသးေသာ (အလယ်အလတ်)သမာဓိ။ 

 (ဂ) ပဏီတသမာဓိ = ေကာငး်စွာပွား ပီး၍ ငိန်ငး်ြခငး်သိေ့ရာက်ေသာ (ြမတ်ေသာ) သမာဓိ။ 

၂။ (က) သဝိတကသဝိစာရသမာဓိ 

 ဥပစာရသမာဓိ င့တ်ကွ (“ဝိတက်”၊ “ဝိစာရ” ိေသာ) ပဌမဈာန် သမာဓိ။ 

 (ခ) အဝိတကဝိစာရမတသမာဓိ 

 ပ ကနညး်အရ (“ဝိတက်”ကငး်၍ “ဝိစာရ”မ သာ ိေသာ) ဒတယိဈာန် သမာဓိ။ 

 (ဂ) အဝိတကအဝိစာရသမာဓိ 

 စတကနည်းအရ “ဝိတက်”၊ “ဝိစာရ”ကငး်ေသာ ဒတိယဈာန ်အစ ိေသာ ဈာနသ်ံးပါး 

တိ၏့ သမာဓိ၊ ပ ကနညး်အရ “ဝိတက်”၊ “ဝိစာရ”ကငး်ေသာ တတယိ၊ စတတ၊ 

ပ မဈာန် သမာဓိ။ 

၃။ (က) ပီတသိဟဂတသမာဓိ 

 စတကနည်း ေ ဈာန် စ်ပါး၊ ပ ကနညး် ေ ဈာနသ်းံပါး၌ ိေသာ ဧကဂတာ။ 

 (ခ) သခသဟဂတသမာဓိ 

 စတကနည်း တတိယဈာန ်+ ပ ကနညး် စတတဈာန၌် ိေသာ ဧကဂတာ။ 

(ေ ေ ဈာနမ်ျားကိ ပီတိသဟဂတသမာဓိကယ ပီးြဖစ်၍ မယရ) 

 (ဂ) ဥေပကာသဟဂတသမာဓိ 

 စတကနည်း စတတဈာန ်+ ပ ကနညး် ပ မဈာန၌် ိေသာ ဧကဂတာ။ 

(အဆံးဈာန၌် ိေသာဧကဂတာ) 

 ဥပစာရ သမာဓိကား ထသိးံမျိ းလးံြဖစ် ငိသ်ည်  

၄။ (က) ပရိတသမာဓိ = ဥပစာရ အဆင့် ိေသာ သမာဓိ။ 

  (ကာမာဝစရသမာဓိ) 

 (ခ) မဟဂတသမာဓိ = ပါဝစရ + အ ပါဝစရ ကသိလ်စိတ်တိ၌့ ိေသာ ဧကဂတာ။ 

 (ဂ) အပမာဏသမာဓိ = အရိယာမဂ် င့ယ် ေသာ သမာဓိ။ 
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ေလးပါးစ (စတက) သမာဓိ (၆) မျိ း 

 

 
 

၁။ (က) ဒကပဋပိဒါ ဒ ာဘညိာ သမာဓိ 

 အကျင့ဆ်ငး်ရဲ ပီး၊ ေ းေသာအသိဉာဏထ်း ိေသာ သမာဓိ။ 

 (ခ) ဒကပဋပိဒါ ခိပါဘညိာ သမာဓိ 

 အကျင့ဆ်ငး်ရဲ ပီး၊ လျငြ်မနေ်သာအသိဉာဏ်ထး ိေသာ သမာဓိ။ 

 (ဂ) သခပဋပိဒါ ဒ ာဘညိာ သမာဓိ  

 အကျင့ခ်ျမ်းသာ ပီး၊ ေ းေသာအသိဉာဏ်ထး ိေသာ သမာဓိ။ 

 (ဃ) သခ ပဋပိဒါ ခိပါဘညိာ သမာဓိ 

 အကျင့ခ်ျမ်းသာ ပီး၊ လျငြ်မနေ်သာ အသိဉာဏ်ထး ိေသာ သမာဓိ။ 

 
 ကမ ာနး်ကိ ေ းဦးစွာ လးံသွငး်သည်မစ၍ ထိထဈိာန၏် ဥပစာရသမာဓိြဖစ်သည့် 

တိငေ်အာင်ြဖစ်ခဲ့ေသာသမာဓိ ဘာဝနာကိ ေရာက်ေ ကာငး်အကျင့ ်“ပဋပိဒါ” ဟ ေခ သည်။ 

 ဥပစာရ သမာဓိမစ၍ အပနာဈာနတ်ိငေ်အာငြ်ဖစ်ေသာ ပညာကိ “အဘညိာ” ဟေခ သည်။ 

   ပဋပိဒါ (အကျင့)် သည် – အချိ ပဂိ လ်အတွက်(ဒက)ဆငး်ရဲ၏။ အဘယ်ေ ကာင့ ်

ဆေိသာ် နဝီရဏအစ ိေသာ ဆန ့က်ျငဘ်က်တရားတိ၏့ြဖစ်ေပ ြခငး်၊ ပ်ေထွးထထပ်သည် ၏ 

အြဖစ်ေ ကာင့ ်(ကိစာ) ငိ ြငငပ်ငပ်နး်ရ၏။ မချမ်းမသာမီဝဲရ၏။ (အသခါေသဝနာ) အချိ ေသာ 

ပဂိ လ်အား ထိဆန ့က်ျငဘ်က်တရားတိ ့ ထထပ်ြခငး်မ ိေသာေ ကာင့ ်မပငပ်နး် ချမ်းသာ၏။ 

   အဘညိာ (အထးသမိ) သည် အချိ ေသာ ပဂိ လ်အတွက်ေ း၏။ ံံ၏့။ လျငစ်ွာြဖစ်ြခငး် 

မ ိ။ အချိ ေသာ ပဂိ လ်အတွက် လျင၏်။ မ ံေ့ း လျငစ်ွာြဖစ်ြခငး်လည်း ိ၏။ 

   ထ ိဒက ပဋပိဒါ ဒ ာဘိညာစသည်တိ၌့ “သပါယ”၊ “အသပါယ”တိက့ိလည်းေကာငး်၊ 

ပလိေဗာဓ (အေ ာင့အ်ယက်) ကိ ြဖတ်ြခငး်စေသာ ပဗကိစတိက့ိလည်းေကာငး်၊ အပနာ 

ေကာသလ (အပနာ၌ က မ်းကျငြ်ခငး်) တိက့ိလည်းေကာငး် ဆက်၍ြပပါအံ့။ 
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(၁) ေ  ၌ အသပါယကိ မီဝဲ ပီး၊ ေနာက်၌လညး် အသပါယကိ မီဝဲြပနလ် င.်....  

 ဒကပဋပိဒါ ဒ ာဘိညာ။ (အသပါယေသဝီ = မေလျာက်ပတ်သည်ကိ မီဝဲြခငး်။) 

(၂) ေ  ၌ အသပါယကိ မီဝဲ ပီး၊ ေနာက်၌ သပါယကိ မီဝဲလ င.်.... 

 ဒကပဋပိဒါ ခိပါဘိညာ။ (သပါယေသဝီ = ေလျာက်ပတ်သည်ကိ မီဝဲြခငး်။) 

(၃) ေ  ၌ သပါယကိ မီဝဲ ပီး၊ ေနာက်၌ အသပါယကိ မီဝဲလ င.်....  

 သခပဋပိဒါ ဒ ာဘိညာ။ 

(၄) ေ  ၌ သပါယကိ မီဝဲ ပီး၊ ေနာက်၌ သပါယကိ မီဝဲလ င.်.... 

 သခ ပဋပိဒါ ခိပါဘိညာ။ 

တစ်နညး်   “တဏာ” “အဝိဇာ”တိ၏့ အစွမ်းြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ “သမထ” “ဝိပဿနာ”တိ၌့ 

လွနစ်ွာ အားထတ်ဖးြခငး် (အဓိကာရ) ၏ အစွမ်းြဖင့လ်ည်းေကာငး်၊ ပဋပိဒါ - 

အဘိညာတိက့ိ သိအပ်ေသး၏။ 

 
 

(၁) တဏာ ပ်ိစက် အဝိဇာ ပ်ိစက်လ င.်.... ဒကပဋပိဒါ ဒ ာဘိညာ။ 

(၂) တဏာ ပ်ိစက် အဝိဇာမ ပ်ိစက်လ င.်.... ဒကပဋပိဒါ ခိပါဘိညာ။ 

(၃) တဏာမ ပ်ိစက် အဝိဇာ ပ်ိစက်လ င.်.... သခပဋပိဒါ ဒ ာဘိညာ။ 

(၄) တဏာမ ပ်ိစက် အဝိဇာမ ပိ်စက်လ င.်.... သခပဋပိဒါ ခိပါဘိညာ။ 

 
 

(၁) သမထအားမထတ်ဖး၊ ဝိပဿနာ အားမထတ်ဖးလ င.်.... ဒကပဋပိဒါ ဒ ာဘိညာ။ 

(၂) သမထအားမထတ်ဖး၊ ဝိပဿနာအားထတ်ဖးလ င.်.... ဒကပဋပိဒါ ခိပါဘိညာ 

(၃) သမထအားထတ်ဖး၊ ဝိပဿနာအားမထတ်ဖးလ င.်.... သခပဋပိဒါ ဒ ာဘိညာ။ 

(၄) သမထအားထတ်ဖး၊ ဝိပဿနာအားထတ်ဖးလ င.်.... သခပဋပိဒါ ခိပါဘိညာ။ 

 

(၁) ကိေလသာများ၍ ဣေ  ံလ့ င.်.... ဒကပဋပိဒါ ဒ ာဘိညာ။ 

(၂) ကိေလသာများ၍ ဣတိထ့က်လ င.်....  ဒကပဋပိဒါ ခိပါဘိညာ။ 

(၃) ကိေလသာနည်း၍ ဣေ တိ ့ ံလ့ င.်.... သခပဋပိဒါ ဒ ာဘိညာ။ 

(၄) ကိေလသာနည်း၍ ဣေ တိထ့က်လ င.်.... သခပဋပိဒါ ခိပါဘိညာ။ 
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၂။ (က) ပရိတ ပရိတာရမဏ သမာဓိ။ 

 (ခ) ပရိတ အပမာဏာရမဏ သမာဓိ။ 

 (ဂ) အပမာဏ ပရိတာရမဏ သမာဓိ ။ 

 (ဃ) အပမာဏ အပမာဏာရမဏ သမာဓိ။ 

 ေကျပွနေ်အာင ်မပွားရေသးေသာေ ကာင့ ်အထက်ဈာနသ်ိ ့ မတက် ငိလ် င.်.... 

 “ပရိတ” (ေသးငယ်ေသာ၊ အာ ေဘာ်နည်းေသာ) သမာဓိ။ 

 ေကျပွနေ်အာင ်ပွားများ ပီးေသာေ ကာင့ ်အထက်ဈာနသ်ိ ့ တက် ငိလ် င.်.... 

 “အပမာဏ” ( ကီးကျယ်ြမင့ြ်မတ်ေသာ) သမာဓိ။ 

 မပွားရေသးေသာ အာ ံ၌ြဖစ်ေသာသမာဓိသည်..... 

 “ပရိတာရမဏ” (ေသးငယ်၍ အာ ေဘာ် နည်းသည့်အာ ံ ိေသာ) သမာဓိ။ 

 ပွားများ ပီးေသာ အာ ံ၌ြဖစ်ေသာ သမာဓိသည်..... 

 “အပမာဏာရမဏ” ( ကီးကျယ်ြမင့ြ်မတ်သည့် အာ ံ ိေသာ) သမာဓိ။ 

 

၃။ (က) ဝိတက်၊ ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သခ၊ ဧကဂတာ ဈာနအ်ဂ ါ ငါးပါး ိေသာ ပ မဈာန် သမာဓိ။ 

(နဝီရဏတိက့ိခွာ ပီး) 

 (ခ) ပီတိ၊ သခ၊ ဧကဂတာ ဈာနအ်ဂ ါသံးပါး ိေသာ ဒတယိဈာန်သမာဓိ။ 

  (ဝိတက်၊ ဝိစာရ ငမိ်း ပီး) 

 (ဂ) သခ၊ ဧကဂတာ ဈာနအ်ဂ ါ စ်ပါး ိေသာ တတိယဈာန်သမာဓိ။ 

  (အထက်ပီတိကိ လွန် ပီး) 

 (ဃ) ဥေပကာ၊ ဧကဂတာ ဈာနအ်ဂ ါ စ်ပါး ိေသာ စတတဈာန်သမာဓိ။ 

(အထက်သခကိလွန် ပီး) 
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၄။ (က) ဟာနဘာဂိယ သမာဓိ 

 ဆန ့က်ျငဘ်က်တရားတိ ့ ြဖစ်ေပ ေသာေ ကာင့ ်ဆတ်ယတ်ြခငး်အဖိ ့ ိေသာ သမာဓိ။ 

 (ခ) ဌတိဘိာဂိယ သမာဓိ 

 ရဆဲဈာန် င့ေ်လျာ်ေသာ သတိ ိေနြခငး်၏ အစွမ်းအားြဖင့ ်ရပ်တန ့ြ်ခငး်အဖိ ့ ိေသာ 

သမာဓိ။ 

 (ဂ) ဝိေသသဘာဂိယ သမာဓိ 

 အထက်ဈာနအ်ထးကိ ရေစ ငိြ်ခငး်၏အစွမး်အားြဖင့ ်ထးေသာအဖိ ့ ိေသာ သမာဓိ။ 

 (ဃ) နိေဗဓ ဘာဂိယ သမာဓိ 

 နဗိိဒါဉာဏ် င့တ်ကွြဖစ်ကနေ်သာ သညာ၊ မနသိကာရ တိ ့ ြဖစ်ြခငး်အစွမ်းြဖင့ ်

သစာတိက့ိ ေဖာက်ထွငး်သိြမငြ်ခငး် အဖိ ့ ိေသာ သမာဓိ။ 

 

ဟာနဘာဂိနီပညာ = ပဌမဈာနက်ိရေသာ ပဂိ လ်ကိ ကာမရာဂ င့တ်ကွြဖစ်ေသာ သညာ၊ 

မနသိကာရတိက့ လမ်းမးိခံရ၍ ဆတ်ယတ်ြခငး်အဖိ ့ ိေသာ ပညာ။ 

ဌတိဘိာဂိနီပညာ = ထိပဌမဈာန် င့ေ်လျာ်ေသာ သတိရမ တည် ိေနေသာ ပညာ။ 

ရပ်တန ့ြ်ခငး်အဖိ ့ ိေသာ ပညာ။ 

ဝိေသသဘာဂိနီပညာ = ဝိတက်ကငး်ေသာ ဈာန် င့တ်ကွြဖစ်ေသာ သညာ၊ မနသိကာရ တိ ့ 

လမ်းမိးခံရ၍ ထးြခားြခငး်အဖိ ့ ိေသာ ပညာ။ 

နိေဗဓဘာဂိနီပညာ = နဗိိဒါဉာဏ် င့တ်ကွြဖစ်ေသာ သညာ၊ မနသိကာရ တိ ့ လမ်းမိးခံရ၍ 

တပ်မက်မကငး်ေသာ မဂ် င့စ်ပ် ပီး သစာတိက့ိေဖာက်ထွငး် 

သိြမငြ်ခငး်အဖိ ့ ိေသာပညာ။ 

 

၅။ (က) ကာမာဝစရ သမာဓိ = အလံးစံေသာ ဥပစာရ ဧကဂတာ (သမာဓိ)။ 

 (ခ) ပါဝစရ သမာဓိ = ပါဝစရ ကသိလ် င့ယ် ေသာ ဧကဂတာ (သမာဓိ)။ 

 (ဂ) အ ပါဝစရ သမာဓိ = အ ပါဝစရ ကသိလ် င့ယ် ေသာ ဧကဂတာ (သမာဓိ)။ 

 (ဃ) အပရိယာပ  သမာဓိ = အရိယာမဂ် င့ ်ယ ေသာ သမာဓိ။ 
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၆။  (က) ဆ  သမာဓိ = “ဆ ”ကိ အ ကီးအမးြပ ၍ရေသာ သမာဓိ။ 

 (ခ) ဝီရိယ သမာဓိ = “ဝီရိယ”ကိ အ ကီးအမးြပ ၍ရေသာ သမာဓိ။ 

 (ဂ) စိတ သမာဓိ = “စိတ်”ကိ အ ကီးအမးြပ ၍ရေသာ သမာဓိ။ 

 (ဃ) ဝီမံသ သမာဓိ = “ပညာ”ကိ အ ကီးအမးြပ ၍ရေသာ သမာဓိ။ 

 
 
 

ငါးပါးစ (ပ က) သမာဓိ (၁) မျိ း 

 

 

 (က) ပဌမဈာနသ်မာဓိ (ခ) ဒတိယဈာန ်သမာဓိ  

  (ဂ) တတိယဈာန ်သမာဓိ (ဃ) စတတဈာန ်သမာဓိ 

  (င) ပ မဈာန ်သမာဓိ။ 

 
 
 
 

  ေထရ၀ါဒ ကမ ာနး်လမး်စဥ်  - ၂၀၂၂ ခ စ်၊ စက်တငဘ်ာလ (၂) မ (၁၁) ရက် ထ ိ

  ဆ မအ ကိမ်ေြမာက ်(၁၀) ရက် တရားစခနး် 

  အဂမဟာကမ ာနာစရိယ ေမတာန ဆရာေတာ် ဥးီေဃာသတိာဘ၀ိံသ (USA) 

  https://winmetta.org 

 


