
၂၀၂၀-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ တရားစခန်း၊ (ယောဂီများအတွက် တရားမှတ်စု) 

(ပခုက္ကူဦးကျင်ယရွှေမှတစ်ုမ ှထုတ်နှုတယ်ေါ်ပပပါသည်။) 

ပညတ်နှင့် ပရမတ် 

၁။ တကေ်မရိှယသာ တရားသည် ပညတ် ၂။ တကေ့် အရိှတရားသည် ပရမတ် 

(တနည်း)  

၁။ အယပပာအမှန်သည် ပညတ် ၂။ သယဘာအမှန်သည် ပရမတ် 

 

ပညတ်ဟူသည်- 

ပညာယပတီတိ ပညတ္တ ိ= သူတပါးကုိ သိယစတတ်လ့ုိ ပညတ်။ 

 လောက၌ တကယ်မရိှပဲ တစ်လယာက်နှင့်တစ်လယာက် နားေည်လစခြင်းငှာ နာမည်လပးထားလော, 

လခပာဆုိလနကကလော စကားေံုးအားေံုးေည် ပညတ်ြျည်းော။ ပညတ်ေည် အထည်ခြဗ,် အတံုး အြ,ဲ အတို 

အရှည,် အကကီး အလေး ရှိ၏။ ခမင်နိင်ုလကာင်း၏။ ကိုင်တွယ်၍ ရ၏။ 

 

အရိှပညတ်နှင့် မရိှပညတ် 

၁။ ရုပ်၏ လေါက်ခပန်ခြင်းေလောကို ရူပ (ရုပ်)၊ နာမ်၏ ေိတတ်ညွတ်တတ်လော ေလောကိ ု

နာမ(နာမ်)ဟ ုနာမည်လပးထား၏။ ထုိနာမည်တ့ုိ၏ လေါက်ခပန်မှုေလောနှင့် ေိတတ်လောေလောေည် 

အဟုတ်ရိှလနလောလကကာင့် ထုိပညတ်မျ ို းကုိ  ဝဇိ္ဇာမာနပညတ်ဟ ုလြါ်၏။  

 ၂။ လယာက်ျားမိန်းမ, လြါင်းြါးလခြေက် စလော နာမည်များေည် တကယ်အရိှ မဟုတ်လပ။ လောက၌ 

လြါ်စရာရိှရုံ နာမည်တပ် ေံုးစွဲရလောလကကာင့် အဝိဇ္ဇာမာနပညတ်။ 

 

အသံုးများယသာ ပညတ်များ 

 ၁။ နာမပညတ်  - အမညဟူ်ေမျှ 

 ၂။ ဃနပညတ်  - အတံုးအြ ဲ

 ၃။ ေဏ္ဌာနပညတ် - ပံုေဏ္ဌာန် 

 ၄။ ေမူဟပညတ် - အစုအလပါင်း 

  

ပရမတ်ဟူသည်- 

 ခမတ်လော, မလေါက်ခပန်လော, အထင်အရှားရိှလော အနက်ေလောကုိ ပရမတ္ထ-ဟု လြါ်ေည်။ အနက် 

ေလော တရားကုိယ်အားခေင့် တကယ်ရှိ, အဟုတ်ရိှလောတရား ခေစေ်ည်။  



ပရမတ်ဟူေည် အလကာင် အထည်, အေံုး အရပ,် အတုိ အရှည်, အကကီး အလေး, အလပါ့ အလေး- ဟူ၍ 

မရှိ။ ေ့ူေလောေက်ေက်မျှ (ေောဝ တရားေက်ေက်မျှ) ော ရှိလပေည်။ ပရမတ်ေလောကုိ ပကတိမျက်စိ 

ခေင့်ေည်း ခမင်လကာင်းလောအရာ မဟုတ်။ ဉာဏ်မျက်စိခေင့် ကကည့်မှောေျှင် ေိခမင်နိုင်ေည်။ 

(ပရယမာ ဥတ္တယမာ အဝိပရီယတာ သယန္တော သံဝိဇ္ဇမာယနာ အယတ္ထောတိ ပရမယတ္ထော) 

 

ပရမတ္ထေတရား ၄-ပါး 

 စိတ်, လစတေိက်, ရုပ်, နိဗ္ဗာန်။ 

 

တနည်း- 

 = ရုပ်ပရမတ်၊ နာမ်ပရမတ် 

 = ရုပ် ၂၈-ပါးေည် ရုပ်ပရမတ်၊ (ရုပ် ၂၈-ပါးတို့တွင် အဋ္ဌကောပ်ရုပ် (၈)ပါးော အဓိကကျေည်။) 

 = စိတ် ၈၉-ပါး, လစတေိက် ၅၂-ပါးေည် နာမ် ပရမတ်။ 

 

(တနည်း) 

 ၁။ ပညတ်သည် ယပပာင်းလဲတတ်၏။ ၂။ ပရမတ်သည် မယပပာင်းလဲတတ်။  

(ဥပမာ) ေစ်ပင်မ-ှ ေစ်တံုး - တုိင် - ပျဉ် - စားပွ ဲ- ထင်းလြျာင်း စေည် အဆင့်ဆင့် လခပာင်းေဲတတ်၏။ 

 ေ့ုိလော် ေစ်ေား၌ရှိလော မာလကျာလော ပထဝီဓာတ်ေည်ကား လခပာင်းေဲမေွားလပ။ ရှိမမဲ ရှိေျက်ပင်။ 

 

ဓာတ်ကကီးယလးပါး၊ (မဟာဘုတယ်လးပါး) 

၁။ ပထဝဓီာတ် =  မာယသာသယဘာ, ယပျာ့ယသာသယဘာ ရိှ၏။ 

၂။ အာယပါဓာတ် =  ေဲွ့စည်းယသာသယဘာ, ေုိစးီယသာသယဘာ ရိှ၏။  

၃။ ယတယဇာဓာတ်=  ပူယသာသ  ယဘာ,  ယအးယသာသယဘာ ရိှ၏။ 

၄။ ဝါယောဓာတ် = ယထာက်ကန်ယသာသယဘာ, လှုပ်ရှားယသာသယဘာ ရိှ၏။ 

 

၁။ ပထဝဓီာတ် 

လခမကကီးနှင့်တူလော မီှရာတည်ရာေည်ပင် ဓာတ်မည်၏။ မီှရာတည်ရာေည်ပင်ေျှင် ပထဝဓီာတ်တည်း။ 

၄င်းေည် အားလကာင်းေျှင် မာ၍, အားနည်းေျှင် လပျာ့၏။ ၄င်းကို အဆင့်ဆင့် နှိုင်းဆ၍ ေိနိငု်၏။ ထုိမာခြင်း 

ေလောေည်ကား မလခပာင်းေဲတတ်။ 

 



 ဥပမာ- ေက်နှပ်ိမီးကို ကိုင်ကကည့်ေ့ုိ ဉာဏ်၌ မာေည့်လော ေက်ေက်မျှကုိ လတွ့ေျှင် ပထဝ၏ီ 

ပရမတ်ပင်။ ၄င်းမာေလောေည် ပံုစအံမျ ို းမျ ို း လခပာင်းေွားလော်ေည်း မလပျာက်။ ပညတ်ပံုေဏ္ဌာန် လပျာက် 

လော်ေည်း မာေလောမှာ အမမရိှဲလန၏။ 

 

၂။ အာယပါဓာတ် 

 အာလပါဓာတ်ေည် ရပ်ုကောပ်မှုန်များကို ေဲွ့စည်းလပးတတ်လော ေလောရိှ၏။ ေဲွ့စည်းေလော 

ေွန်ောေျှင် ယုိစးီော၏။ ေ့ုိလော် အာလပါဓာတ်ေည် ေိမ်လမွ့လော ေုြမုရုပ်ခေစ်လောလကကာင့် ထိလတွ့ 

စမ်းေပ်၍ကား မရ။  

 

၃။ယတယဇာဓာတ် 

 လတလောဓာတ်ေည် "ရင့-်ကျက"်ခြင်း ေလောရိှ၏။ ဥတုလကကာင့် ေ့ူေ လောနှင့်ေူ ရင့်လနတာကုိ 

"ရင့်"ေည် ဟ ုလြါ်ေည်။ ေူများက ြျက်ခပုတ်ခြင်းလကကာင့် ကျက်ောေည်ကိ ု"ကျက်"ေည်ဟု လြါ်ေည်။ 

 

ယတယဇာသည်-  

၁။ ဥဏှလတလော = ပူေလော၊ (ပူ၍ ရင့်ကျက်ခြင်း) 

၂။ ေီတလတလော = လအးေလော၊ (လအး၍ ရင့်ကျက်ခြင်း)ဟု ၂-မျ ို းရှိ၏။ 

ပူ၍ ရင့်ကျက်ခြင်း၌ ရွံ့အုတ်ြကဲို အလခြာက်ေှမ်း၊ မီးေတု်ေုိကေ်ျှင် နီမပီး မာလကျာော၏။ တယပေးယပေး 

ရင့်မာလာသည်ကုိ ပကတိမျက်စိပေင့် မပမင်နိုင်။ ပူ၍ ရင့်ကျက်သည်ဆုိရာ၌ ပူတာသည် ပရမတ်ယတယဇာမဟုတ်၊ 

ရင့်ကျက်ယစယသာ သယဘာတည်းဟူယသာ ပရမတ်ယတယဇာ၏ အယကကာင်းပရိောေ်သာ ပေစ်၏။ ရင့်ကျက်လာ 

ယသာ အယရာင်အယသွး အယနအထားကုိ ကကည့်ရ ပမင်ရသပေင့်သာ ပရမတ်ယတယဇာ ထင်ရှားရိှယကကာင်း ဉာဏ်မှာ 

ပမင်နုိင်၏။ 

လရြဲခေင့်အုပ်ထားလော အေားများ ရင့်ကျက်မာောပံု၊ ခမစ်လြျာင်းတွင်း၌ ရှိလော အင်းကကင်းေစ်တံုးများ 

လကျာက်ခေစ်ောပံုကို ကကည့်လောအားခေင့် အလအးလတလောဓာတ်လကကာင့် ရင့်ကျက်ောပံု ထင်ရှား၏။ 

 

၄။ ဝါယောဓာတ် 

 ဝါ လယာဓာတ်ေည် လထာက်ကနပံု်, ေှုပ်ရှားပု ံအမျ ို းမျ ို း ရှိ၏။ စတိ္တေဝါလယာေည် ေက်ရှိေတ္တဝါများမှာ 

ော ရှိ၏။ ဥတုေဝါ လယာေည် ေက်ရှိ, ေက်မ့ဲ နှစ်မျ ို းေံုးမှာ ရှိ၏။  

 ေက်ရှေိတ္တဝါများ စိတ္တေဝါလယာ လထာက်ကန်ပံုမှာ ေမ်းလေျှာကေ်ည့်ြါ, ထုိင်ေည့်အြါတို့၌ မတ်မတ် 

လထာင်လနခြင်းေည် စိတ္တေဝါလယာ ဓာတ်လကကာင့်ပင်။ လေးေံလော ပစ္စည်းများကို ထမ်းလောအြါ စိတ္တေဝါလယာ 



ဓာတ်၏ လထာက်ကန်မှုပင်။ လေခေတ်လနေူများ၌ ဥတုေဝါလယာဓာတ်က အားနည်း၍ မလထာက်ကန်နုိင်၍ 

မထနိငု,် မေှုပ်ရှားနိုင်။ 

 ေက်မ့ဲ ဥတုေဝါလယာ လထာက်ပ့ံပံုမှာ လမာ်လတာ်ကားေီးများ လေထုိးထားေခေင့် ေီးခပားမေွားေဲ 

ကားအလေးြျနိ်ဝန်ကိ ုလထာက်ကန်လပးထားေည်ကိ ုကကည့လ်ောအားခေင့် ထင်ရှား၏။  

 

ဥပါဒါရုပ်ယလးပါး (မဟာဘုတ်ကုိ မှီ၍ပေစ်ယသာရုပ်) 

၁။ ဝဏ္ဏရုပ် = အဆင်းရုပ် 

၂။ ဂန္ဓရုပ် = အနံ့ရုပ် 

၃။ ရသရုပ် = အရသာရုပ် 

၄။ ကသဇာရုပ် = အဆီဓာတ် 

 

၁။ ဝဏ္ဏရုပ် 

"အဆင်း"ကုိ ဝဏ္ဏရုပ်ဟု လြါ်၏။ မျက်စိခေင့် ခမင်လကာင်းလော, ခမင်ရလော ေလောတရားေည် 

"ဝဏ္ဏဓာတ"် ခေစ်၏။ ေူများက ဝဏ္ဏဓာတမ်ှ ြွဲထွက်ောလော ပရိယာယ်အားခေင့် များေှလော အနီ, 

အခပာ စလော အလရာင်မျ ို းစုံကုိ "အဆင်း"ဟု လြါ်လနကက၏။ ဤကဲ့ေ့ုိ ခမင်ခြင်းေည ်အလရာင်လပါ် 

တင်လန၍ ပရမတ်ဝဏ္ဏဓာတ်ေ့ုိ မလရာက်လပ။ ပညတ်ကုိြွါ၍ ပရမတ်ဝဏ္ဏဓာတ် အစစ်ကုိ ခမင်လအာင် 

ကကည့်ရမည်။ 

 ဥပမာ- နှင်းဆီပနး်တစ်ပွင့်တွင် အခြားပန်းများနှင့် မမှားလအာင် ေူ၏ အမျ ို းအစား နာမည် 

ရှိလန၏။ (နာမပညတ် တစ်ြျက်ေုံး)။ ေူ၏ ပုေံဏ္ဌာန်ခေင့် မှတ၍် နှင်းဆီပနး်လြါ်ေခေင့် ေဏ္ဌာန်ပညတ် 

တစ်ြျက် ေုံးခပန်၏။ အနီလရာင်အလေွးကို ကကည့်၍ အလရာင်ပညတ် တစ်ြျက်ေုံးခပန်၏။ 

 ၄င်းပညတ် အဆင့်ဆင့်ေုံးထားခြင်းကုိ ြွာကကည့်ရမည။် ၄င်းနှင်းဆီပနး်ကုိ လြျေိုက်ေျှင် 

နှင်းဆီပနး်လပျာက်ေွား၍ ပုေံဏ္ဌာန်ပညတ် ကွာေွား၏။ အလရာင်ေည်း လပျာက်ေွား၍ အလရာင် 

ပညတ် ကွာခပန်၏။ မည်ေည့်နှင်းဆီမျ ို းဟု မလခပာနိုင်ေခေင့် နာမညပ်ညတ် ကွာခပန်၏။  

 ခပဆိုြဲ့ေည့်အတို်ငး နှင်းဆီပန်းကုိ လြျေိုက်၍ မခမင်ရလော်ေညး် လကကမွလနလော ပစ္စည်းကုိ 

လတာ့ ခမင်လနရ၏။ နှင်းဆီပန်းက မရှိလောပညတ်မ့ုိ လပျာက်ေွားလော်ေညး် အခမင်ဓာတ်ကရှိလော 

ပရမတ် ဝဏ္ဏဓာတ်ကလတာ့ မလပျာက်လပ။ ဝဏ္ဏဓာတ်အဆင်းေည ်အလရာင်အလေွးမဟုတ်၊ အခမင် 

ေလော ေက်ေက်ော ခေစ်ေည။် 



၂။ ဂန္ဓရုပ် 

 အနံ့ရုပကုိ် "ဂန္ဓ"ဟု လြါ်၏။ ေနပ်ြါးတုံး, နံ့ောတုံးေည ်အနံ့ရုပမ်ဟုတ်။ ၄င်းတွင် အနံ့ေက် 

ေက် ေညေ်ာ ဂန္ဓရုပ်ခေစ်၏။ ထို့လကကာင့် ေနပ်ြါးတုံးကုိ အမှုန့်ကကိတလ်ော်ေညး် အနံ့ရုပက် မလပျာက် 

လပ။ အရညလ်ေျာ်လော်ေည်း ပရမတ်အနံ့ရုပ်ကား မလပျာက်လပ။ ပညတ်ခေစ်လော ေနပ်ြါးတုံးော 

အတုးံေဝမှ အမှုန့်ေဝ, ၄င်းမှ အလရေဝေ့ုိ အဆင့်ဆင့် လခပာင်းေွားလပေည။်  

 

၃။ ရသာရုပ် 

အရောကုိ "ရောဓာတ်"ဟု  လြါ်၏။ ရောလခြာက်မျ ို းေည် ရောဓာတ် မဟုတ် လေးလပ။ ၄င်းတ့ုိကုိ 

ရောဓာတ် ဟု ဆုိြ့ဲေျှင် ပညတ်လပါ်တင်လနမည်။ အမှန်အားခေင့် ၄င်းတ့ုိေည် ပရမတ် ရောဓာတ်၏ ပရိယာယ် 

မျှော ခေစ်၏။ အမနှ်မှာ ေျှာအကကည်မှာ လတွ့လကာင်းလော, လတွ့နုိင်လော, လတွ့ရလော အလတွ့ေလောကလေး 

ေက်ေက် ေည်ောေျှင် "ရောဓာတ်" မည်၏။ 

 မန်ကျည်းေီးကုိ ေျှာနှင့်တို့ကကည့်ေျှင် ြျည်၏။ မန်ကျည်းေီးကုိ လထာင်းေုိကေ်ျှင် လပျာက်ေွား၏။ 

အြျည်ဓာတ်ကား မလပျာက်။ ၄င်းကို အရည်လေျာ်ေုိကေ်ျှင် မန်ကျည်းေီးလထာင်းကား ပညတ်မ့ုိ လပျာက်ေွား၏။ 

အြျည်ဓာတ်ကား ရှိေျက်ပင်။ မန်ကျည်းေီးကား ပညတ်မ့ုိ လပျာက်ေွားလော်ေည်း ေျှာမှာလတွ့လကာင်းလော 

အရောဓာတ်ကား ထင်ရှားရှိေျက်ပင်။ ေ့ုိလော် ကိုင်၍, ယူ၍ကား မရလပ။ ဉာဏ်ခေင့်ော ခမင်နိုင်၏။ 

 

၄။ ကသဇာဓာတ် 

 "အဆဓီာတ်"ကို ကေောဟု လြါ်၏။ အမနှ်မှာ အဆီဓာတ်ေည်ပင် ေံုးေ့ုိ ေွယ်ရုေံာ လြါ်ခြင်းခေစ၏်။ 

အဆကုိီ ကေောဓာတ်ဟု ယူေျှင် ပရမတ်လပါ်ေ့ုိ တည့်တည့်မလရာက်နိင်ု။ အမှန်မှာ ေတ္တဝါတို့၏ ြန္ဓကမ္မေရုပ် 

မပျက်စီးလစပဲ ရုပ်ကိ ုအေစ်အေစ်ခေစ်လစလအာင် လထာက်ပ့ံလပးတတ်လော ေလောေည်ော ကေောဓာတ် 

အစစ်ခေစ်၏။  

ဤလနရာ၌ အာဟာရနှင့် ကေောဓာတ်ကိ ုြဲွခြားေိေ့ုိ ေုိ၏။ အာဟာရလြါ်လော ထမင်းကား အေုပ် 

အလေွး စားေုိ့ရေည်။ ၄င်းစားလော အာဟာရထဲတွင်ော ကေောဓာတ်က ပါလေ၏။ ၄င်းကေောဓာတ်က 

ေတ္တဝါတို့ကုိ အေက်ရှည်ကာ တည်လနလစ၏။  

၄င်းအခပင် ေူတို့ေိကကလော Fat ကို "အဆဓီာတ်"ဟု လြါ်မဟုတ်။ ဆီဦး, လထာပတ်, ဝကေ်ား စေည် 

တ့ုိကုိေည်း အဆီကေောဟု လြါ်ေည်မဟုတ်လပ။ ၄င်းတ့ုိေည် အာဟာရော ခေစ်၏။ ၄င်း၌ပါလော ေတ္တဝါတို့ကုိ 

အေက်ရှည်လစတတ်လော အဆဓီာတ်ေည်ော ကေောဓာတ်မည်၏။  



ထ့ုိလကကာင့်ပင် အဆီမရိှလော လခပာင်းရိုးလခြာက်, ခမက်လခြာက်တ့ုိ၌ ပါလော ကေောဓာတ်လကကာင့် ၄င်းတ့ုိကုိ 

စား၍ နွားများ အေက်ရှည်လနကက၏။ ရွှံ့ညွန်ကိုစား၍ တီများ အေက်ရှည်ကက၏။ ေစ်လဆွးများကုိ စား၍ ခြများ 

အေက်ရှည်ကက၏။ ၄င်းကေောဓာတ် အားလကာင်းေျှင် ေတ္တဝါများ အေက်ရှည်ကက၏။ 

 

ဉာဏ်ပေင့် စစ်ကကည့်ပါ- 

 ေက်ရှိေက်မ့ဲ အားေံုး အတံုးအြဲ ထင်ထားလောအရာကုိ ဉာဏ်လထာက်၍ စစက်ကည့်ေျှင် တ့ုိကကည့်, 

ထိကကည့်ေျှင် မာခြင်းေလော, လပျာ့ခြင်းေလော ပထဝဓီာတ်ော အတွင်းအခပင် ခပည့လ်န၏။ ဓာတ်မှုန်များကုိ 

တစ်ေံုးတစ်ြတဲည်းအခေစ် ေဲွ့စည်းလပးထားလော အာလပါဓာတ်။ ပူမှု လအးမှုေလောလကကာင့် ငယ်ရာက ကကီးော 

လအာင် ရင့်ကျက်လစတတ်လော လတလောဓာတ်။ လထာက်ကန်, လရွ့ရှား, ေှုပ်ရှားောွးောလစနုိင်လော ဝါလယာ 

ဓာတ်။ မိမိကိယ်ုကိ ုေယ်ကကကည့်ကကည့ ်ခမင်ရလော ဝဏ္ဏဓာတ်။ ေယ်လနရာ နမ်းကကည့်ကကည့်, နံတတ်လော 

ေလော ဂန္ဓဓာတ်။ မိမိအလေွးအေားကုိ ေတ္တဝါများစားေျှင် အေက်ရှင်လစနုိင်လော ကေောဓာတ်။ ဤဓာတ် 

ရှစ်ပါး အစုအလဝးမျှော အစစ်အမှန်အားခေင့် ရှိကကလေကုန်၏။ အမမဲထာဝရ အေက်ရှင်၍ တည်လနလော 

အတ္တလကာင်, ေီဝလကာင် ဟူ၍ကား မရှိလပ။  

 ၄င်းရုပ်ဓာတ် ရှစ်ပါးထဲတွင် ငါဟူ၍ မရှိ။ ရပ်ုဓာတ်ရှစ်ပါးေညေ်ည်း ငါမဟုတ်။ ဓာတ်ရှစ်ပါး ေက်ေက် 

ောခေစ၏်။ ဤေ့ုိ ရှုဆင်ခြင်ကကည့်ေျှင် အတ္တဆိတ်ေုဉး်ကာ ေက္ကာယြိဋိ္ဌလပျာက်မပီး အနတ္တလပါက်လတာ့၏။  

 

++++++++++++ 

 

အာကာသပရိယစ္ဆေဒရပု် 

 အာကာေပရိလစ္ဆေြရုပ် အလကကာင်းကို ေိရှိရန် လရှးဦးစွာ ကောပ-ဟူလော ကောပ်အလကကာ်င်းကို 

လရှးဦးစွာ လေေ့ာရမည်။ ကောပ-(ကောပ်)ဟူေည် လပါင်းစည်းလော အဓိပ္ပါယ်ကုိ ဆုိေုိေည်။ ပထဝီ, 

အာလပါ, လတလော, ဝါလယာ စလော ရပ်ုဓာတ်တို့ကုိ လပါင်းစည်းခြင်းပင်တည်း။ 

 

 ထ့ုိလကကာင့် ရုပ်လပါင်းစည်းရာ၌ (ပထဝ,ီ အာလပါ, လတလော, ဝါလယာ, ဝဏ္ဏ, ဂန္ဓ, ရေ, ကေော)ဟူလော 

အဝိနိယ ္ဘောဂရုပ် ရှစ်ပါးကို အခြားမည်ေည့် ရုပ်နှင့်မျှ လရာယှက်ခြင်း မရှိလေးေဲ စင်ကကယ်စွာ လပါင်းစည်းထား 

လောလကကာင့် ေုြ္ဓဋ္ဌကောပ်ဟုေည်း လြါ်၏။ ၄င်းကုိ စက္ခုစလော ရုပ်တို့ကုိ တစ်ပါးြျင်းလပါင်းထည့်၍ "နဝက-

ကောပ်= ရုပ်ကိးုပါးအလပါင်း၊ ြေက ကောပ်=ရုပ်ဆယ်ပါးအလပါင်း"ဟု ပုိင်းခြားေတ်မှတ်၍ လြါ်ဆုိ၏။ ၄င်းအစု 

တစ်ြကုို ကောပ်တစ်စည်းဟုေည်း လြါ်၏။ လအာက်ထစ်ဆံုးအားခေင့် အဝိနိလဗ္ဘာဂရုပ်ရှစ်ပါး လပါင်းစည်းခြင်း 



မရှိေျှင် ကောပ်ေဲွ့စည်း၍ မရနိုင်။ ထ့ုိလကကာင့် ငယ်စွအဆံုး အနုခမူတစ်မှုန်မျှကိုပင် ကောပ်စည်းတစ်ြဟုု 

လြါ်၏။ 

 ဥပမာ- ေဲေံုးများစွာ စပံုုထားလော ေဲပံုကိုကကည့်ေျှင် ေဲတစ်ေံုးေျှင် ရုပ်ဓာတ်ရှစ်ပါးခေင့် ေဲွ့စည်းထား 

လောလကကာင့် ကောပ်စည်းတစ်ြဟုု လြါ်၏။ ေဲတစ်ေံုးလြါ်ေည်နှင့် 'ကောပ်တံုး, ကောပ်ြ'ဲ လြါ်ေည်မှာ 

အတူတူပင် ခေစ်၏။ ထ့ုိလကကာင့် ေဲတစ်ေံုးစီ၌ လပါင်းစည်းထားလော ရပ်ုဓာတ်ရှစ်ပါးေည ်အခြားေဲတစ်ေံုးရှိ 

ရုပ်ဓာတ်ရှစ်ပါးနှင့် မလရာက်မယှက် ေပ်ေပ်စီ တည်လနပံုကို လေြျာ ကကည့်ရမည်။ ထ့ုိလကကာင့် ေဲတစ်ေံုးစီ 

ပုိင်းခြား၍ ခပနုိင်လပေည်။ ေဲေံုးများကုိ တစ်ေံုးခြင်းစီ ြွခဲြား၍ ခပနိုင်လအာင် ပုိင်းခြားထားခြင်းေလောေည်ပင် 

ေျှင် "ရူပပရိယစ္ဆေဒ = ရုပ်ကိ ုပုိင်းပခားထားပခင်း"ဟု လြါ်၏။  

 

ကောပ်စည်း တစ်ြနုှင့်တစ်ြ ု(ဝါ) ေဲတစ်ေံုးနှင့် တစ်ေံုး မ လရာယှက်ေဲ ပုိင်းခြားထားလော အကကား 

ေည် "အာကာသ"ဟု လြါ်၏။ ရပ်ုကိပုိုင်းခြားခြင်းေလော ရှိမှောေျှင် ကောပ်တစ်စည်းနှင့် တစ်စည်း မလပါင်း 

မစည်းပ ဲေက်ေက်ခြားနားလော "အကကား"လြါ်ေည့် "အာကာေ" ရှိနိုင်ေည်။ ၄င်းအာကာေလြါ် အကကားရုပ် 

ေည် ကောပ်စည်း တစ်ြနုှင့်တစ်ြ ုမလရာလနှာလအာင် ပုိင်းခြားထားလော ဟာောဟင်းေင်းခေစ်လော အကကား 

ကိုပင် လြါ်ေည်။ အတံုးအြဲ အစုအလပါင်းဟု ထင်မှတ်မှု ဃနပညတ် ကွာကျလစရန် ပရိလစ္ဆေြရုပ်ကိ ုလေေ့ာ 

ရမည်။ 

 

အာကာသဓာတ် ပမင်လွေ်ယအာင် ပမူယလးမျ ို း 

 ၁။ ရထခမူ -  ေှည်း, ခမင်းရထား ေွားလောအြါ ထလောခမူ၊ 

 ၂။ တေ္ဇာရီခမူ -  ထရံလပါက်မှ လနာက်လခပာက်ထုိးလော အေင်းလရာင်တန်းတွင် ခမင်ရလောခမူ၊ 

 ၃။ အဏုခမူ -  ပကတိမျက်စိခေင့် မခမင်ရလောခမူ၊ 

 ၄။ ပရမာဏုခမူ -  ပကတိမျက်စိခေင့် ပုိ၍ မခမင်နိုင်လော ခမူ၊ 

 

ပမူယလးမျ ို း ပမာဏ 

- ရထခမူတစ်ေံုးကိ ု၃၆-စိတ် စိတ်ေျှင် တစ်စိတ်စာမျှေည် တေ္ဇာရီခမူ။  

- တေ္ဇာရီခမူ ၃၆-စိတ် စိတ်ေျှင် တစ်စိတ်စာမျှေည် အဏုခမူ။ 

- အဏုခမူ ၃၆-စိတ် စိတ်ေျှင် တစ်စိတ်စာမျှေည် ပရမာဏုခမူ။ 

ဤေ့ုိ ခမူလေးမျ ို း အဆင့်ဆင့်ခပရာ၌ ပရမာဏုခမူေ့ုိ လရာကေ်ျှင် ောမျှ ေဏ္ဌာန်မရှိလတာ့ပဲ ေလောေက်ေက် 

မျှော ရှိလပေည်။ ဤေ့ုိ ခမူကလေးများမှ အဆင့်ဆင့် ကကီးထွားောခြင်းခေစမ်ပးီ ၄င်းအတံုးအြဲ လပျာက်လအာင် 

အာကာေဓာတ် လေါက်ထွင်းခပရမည်။ "အာကာသယပါက်မှ ဃနယပျာက်မည်။ ဃနယပျာက်မှ သဘာဝဆုိက်မည်"  



အာကာေခမင်ေျှင် လတာင်ကကီးကုိပင် ဟင်းေင်းခပင်ကကီး ခမင်ရလတာ့၏။ မှန်၏။ လန့ြင်း လနပူစဉက် ၄င်း 

လကျာက်လတာင်၌ အပဓူာတ်များ ဝင်လနခြင်းလကကာင့် ညဉ့်အြါ လအးြျနိ်တွင် အြိုးအလငွ့များ ထွက်ော၏။ 

ဤေည်မှာ အာကာေဓာတ် ရှိလကကာင်း ထင်ရှား၏။  

လကေရာော ခြလေေ့မင်း၏ အဆီကိ ုလကကးြွက်တွင်ထည့်ေျှင် အဆီကောပ်စည်းက ေိမ့်လမွ့လော 

လကကာင့် စိမ့်ကျောေည်ဟု ဆုိ၏။ ဤေည်ေည်း အာကာေဓာတ်ရိှလကကာင်း ထင်ရှား၏။ ေူများေည်း 

လရလနွးပပူူ လောက်ေျှင် လြျွေးများခေစ်မပီး ခပန်ထွက်ော၏။ လေတုိကေ်ျှင် အလအးမိတတ်ေည် လထာက်ေခေင့် 

မိမိြန္ဓာကိုယ်၌ အာောေဓာတ်များရှိလကကာင်း ထင်ရှားေှလပေည်။  

ဤေ့ုိ ဉာဏ်ခေင့် ဆင်ခြင်ကကည့်ေျှင် ြိငု်မာလော အတံုးအြဲ ပံုေဏ္ဌာန် ောမျှမရှိလတာ့ပဲ ဃနဆတ်ိေုဉး် 

ကာ ေမ္မာြိဋ္ဌိဉာဏ် အခမင်မှန်ရမပီး အနတ္တလပါက်လေလတာ့၏။ လောကဓာတ်တစ်ြေံုုးရှိ ေက်ရှိေက်မ့ဲ ဟူေမျှ 

ေည် ရုပ်ဓာတ်ရှစ်ပါးနှင့် အာကာသ ပရိယစ္ဆေဒရုပသ်ာ ထင်ရှားရှိ၏။  

 

ကလာပ်စည်းများ 

စက္ခုဒသက စက္ခုပောြ(၁) အဝိနိလဗ္ဘာဂရုပ် ၈-ပါး ေီဝတိရုပ်(၁) 

ယသာတဒသက လောတပောြ ။ ။ 

ဃာနဒသက ဃာနပောြ ။ ။ 

ဇိဝါှဒသက ေိဝါှပောြ ။ ။ 

ကာေဒသက ကာယပောြ ။ ။ 

 

စက္ခုဒသက (စက္ခုခေင့် မှတ်ေားအပ်လော ရုပ်ဆယ်ပါးအ  လပါင်း) 

စက္ခုပသာဒ ပထဝ ီ အာလပါ လတလော ဝါလယာ 

ဝဏ္ဏ ဂန္ဓ ရေ ကေော ေီဝတိ 

 

ကောပ်စည်းများကကား၌ အာကာသဓာတ်ခြားလနပံု 

စက္ခုြေက လောတြေက ဃာနြေက 

ေိဝါှြေက ကာယြေက ဣတ္ထိောဝြေက 

ပုရိေောဝြေက ဝတ္ထုြေက(ဟြယဝတ္ထု) ေီဝတိနဝက(၈+၁) 

 



ဥပ�ဒ�နက� င��ပ��အ�က�င�် 
 
ဥပါဒါန္ဟူသည္။     ။ေႁမြသည္ ဖားဖမ္းေသာအခါ၌ စြဲစြဲၿမၿဲမ ဲမလႊတ္ပ ဲဖမ္းယူထားသကဲ့သို႔၊ မိမိဆိုင္ရာ အာရုံ၌ 
စြဲစြဲၿမၿဲမ ဲယူတတ္ေသာ (စြဲလမ္းတတ္ေသာ) တရားကို ဥပါဒါန္ဟု ေခၚ၏။ 
 
ဥပါဒါန္တရားကုိယ္။    ။ တဏွာႏွင့္ ဒိ႒ိ ၂-ပါးသည္ ဥပါဒါန္မည္၏။ 
  
ခႏၶာဟူသည္။ ။ ခႏၶာဟူသည္ အဖို႔အစုဟု အဓိပၸါယ္ရွိ၏။ အတိတ္, အနာဂတ္, ပစၥဳပၸန္, အတြင္း, အျပင္, 
အၾကမ္း, အႏု, အယုတ္, အျမတ္, အေဝး, အနီး၊ ဤ ၁၁-မ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခားလို႔ရေကာင္းေသာ အရာကို ခႏၶာ ဟု 
ေခၚ၏။ 
 
ဥပါဒါနကၡႏၶာ။ ။တဏွာဒိ႒ိတရားတို႔ျဖင့္ စြဲလမ္းႏုိင္ေသာ ေလာကီ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ရုပ္တရားမ်ားကုိ 
ဥပါဒါနကၡႏၶာ ဟု ေခၚသည္။ 
 
ဥပါဒါန္မစြဲႏိုင္ေသာ ခႏၶာ။     ။တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ မစြဲလမ္းႏိုင္ေသာ မဂ္ေလးပါး ဖိုလ္ေလးပါးတြင္ ပါဝင္ေသာ 
ေဝဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ဝိညာဏ္ ၄-ပါးကိုေတာ့ ရိုးရုိးခႏၶာဟုသာ ေခၚ၏။ ဥပါဒါနကၡႏၶာဟု မေခၚရ။ 
 
 (ေဆာင္) ထင္လြဲ-သာယာ၊ စြဲလမ္းတာ၊ ႏွစ္ျဖာ ဥပါဒါန္။ 
    ငါ, ငါ့ဥစၥာ၊ စြဲႏုိင္တာ၊ ဥပါဒါနကၡန္။ 
    ရုပ္ ေဝ သညာ၊ သခၤါရာ၊ ဝိညာ ဤငါးတန္။  (မဟာစည္ ဆရာေတာ္) 
 
ဥပါဒါန္ ၄-ပါး 
ကာမုပါဒါန္။ ။ ကာမဂုဏ္၌ အလြန္စြဲလမ္းတတ္ေသာ ဥပါဒါန္။ (ေလာဘ) 
ဒိ႒ဳပါဒါန္။ ။ သီလဗၺတုပါဒါန္ႏွင့္ အတၱဝါဒုပါဒါန္မွတပါး က်န္ဒိ႒ိအားလံုး။ 
သီလဗၺတုပါဒါန္။     ။ႏြားေခြးစသည္တို႔၏ အက်င့္ဆိုးကိုပင္ ကိေလသာမွ စင္ၾကယ္ေၾကာင္း၊ သံသရာမွ  
      လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းဟု မွားမွားယြင္းယြင္း စြဲလမ္းေနေသာ ဥပါဒါန္။ 
အတၱဝါဒုပါဒါန္။     ။အတၱရွိသည္ဟူ၍ ေျပာဆိုကာ စြဲလမ္းေနေသာ ဥပါဒါန္။ 

  အတၱဒိ႒ိမူလိကာ ဟိ သဗၺာ ဒိ႒ိေယာ။ (ဝိသုဒိၶိ၊ မဟာဋီ၊ ၂၊ ၄၁၆။) 
 

ပစပန် ဥပ�ဒ�နက�တ��က�� မ�တ်ပ�� 

�မငဆ်�ခဏ၌= မ�က်စ��င�် အဆင်�က - �ပက� 

  �မငသ်�တ�က - ဝ�ည�ဏက� 

  �မငလ်�� �က�င်�တ�, မ�က�င်�တ�က - �ဝဒန�က� 



  �မငရ်တ��အဆင�်က�� မ�တသ်��တ�က - သည�က� 

  �မငမ်�ဖစ�်အ�င် �လ���သ�င�်စ��စ��ကတ်�က - သခ�ရက� 

 

က��ဆ�ခဏ၌= န���င�် အသ�က - �ပက� 

  က��သ�တ�က - ဝ�ည�ဏက� 

  က��လ�� �က�င်�တ�, မ�က�င�်တ�က - �ဝဒန�က� 

  က��ရတ��အသ�က�� မ�တသ်��တ�က - သည�က� 

  က��မ�ဖစ်�အ�င် �လ���သ�င�်စ��စ��က်တ�က - သခ�ရက� 

 

န�ဆ�ခဏ၌= ���ခ�င်��င�် အန��က - �ပက� 

  န�သ�တ�က - ဝ�ည�ဏက� 

  န�လ�� �က�င်�တ�, မ�က�င်�တ�က - �ဝဒန�က� 

  န�ရတ��အန��က�� မ�တသ်��တ�က - သည�က� 

  န�မ�ဖစ�်အ�င် �လ���သ�င�်စ��စ��ကတ်�က - သခ�ရက� 

 

စ��ဆ�ခဏ၌= လ��င�် အရသ�က - �ပက� 

  စ��သ�တ�က - ဝ�ည�ဏက� 

  စ��လ�� �က�င်�တ�, မ�က�င်�တ�က - �ဝဒန�က� 

  စ��ရတ��အရသ�က�� မ�တသ်��တ�က - သည�က� 

  စ��မ�ဖစ�်အ�င် �လ���သ�င်�စ��စ��ကတ်�က - သခ�ရက� 

 

�တ�ဆ�ခဏ၌= က��ယ်�င�် အ�တ�အထ�က - �ပက� 

  ထ�သ�တ�က - ဝ�ည�ဏက� 

  ထ�လ�� �က�င်�တ�, မ�က�င�်တ�က - �ဝဒန�က� 

  ထ�ရတ��အ���က�� မ�တသ်��တ�က - သည�က� 

  �တ�ထ�မ�ဖစ�်အ�င် �လ���သ�င�်စ��စ��ကတ်�က - သခ�ရက� 

 



လွတအ်ောင်အ ြေးထား ေသင်လူသား... 

(အာသီဝိသသာပမသုတ်၊ သဠာယတနဝဂ္ဂသံယုတ်) 

 

စဉ ် ဥြေမာ ဥြေအမယျ 

၁ ေ ြေစ်ရိှလူသား အယာဂီ 

၂ အ မကြီးအလးအြာင် ဓာတ်ကြီးအလးြေါး 

၃ ရန်သူငါးအယာြ် ခန္ဓာငါးြေါး 

၄ ေတွင်းရန်သူ  နန္ဒီရာဂ 

၅ ရွာြေျြ်ထဲြ ေိမ်(၆)လံုး ဒွါရ ၆-ြေါး 

၆ ဓား မ (၆)အယာြ် ောရံု ၆-ြေါး 

၇  မစက်ြီး သသဃ ၄-ြေါး 

၈ ဒီဘြ်ြမ်း  သြ္ကာယ (ဥြေါဒါနြ္ခန္ဓာငါးြေါး) 

၉ သစ်အေါင် မဂ္ဂင်ရှစ်ြေါး 

၁၀ လြ်အ ခ ေင့်အလှာ်  ေားထုတ်မှု လ့ံုလဝရိီယ  

၁၁ ဟိုဘြ်ြမ်း အခမဟုအခါ်အသာ အဘးြင်းရာနိဗ္ဗာန် 

၁၂ လွတ်အ မာြ်သွားသူ  ဗဟ္မဏ  ရဟန္တာ ( ဗဟ္မဏ) 

၁၃ လမ်းညွှန် ြေသူ  မတ်စွာဘုရား 

 

 



အဘယအ်က� �� ရ��သနည်�?  

(က�မတ�ယသ�တ်၊ ဧက�ဒသကန�ပ�တ်၊ အဂ�တရန�က�ယ်) 

  

အခ�တပ�� �မတစ်��ဘ�ရ��သည် �ဇတဝန်�က��င်��တ�်၌ သ�တင်�သ����တ�်မ�စ် ရ�င်အ�န�မ�ထရ်က 

�မတ်စ��ဘ�ရ��က�� ဤသ�� �လ�ကထ်���မ��မန်�ခ��၏။ 

 

အ�န�။ ။�မတ်စ��ဘ�ရ��... အ�ပစ်မရ���သ� သ�လတ��သည ်အဘယ်အက� �� ရ��ပ�သလ�ဘ�ရ��?။ 

�မတ်စ��ဘ�ရ��။ ။ အ�န�... အ�ပစ်မရ���သ� သ�လတ��သည် စ�တ်�လ��� ရ�င်လန�်�စ�ခင်�ဟ��သ� "အဝ�ပဋ�သ�ရ"  

အက� ��ရ��တယ်။ (၁) 

အ�န�။ ။ စ�တ်�လ���ရ�င်လန�်�ခင�်က�� အဘယ်အက� �� ရ��ပ�သလ�ဘ�ရ��?။ 

�မတ်စ��ဘ�ရ��။ ။ စ�တ်�လ���ရ�င်လန�်�ခင�်သည် ဝမ်���မ�က်�ခင�်ဟ��သ� "ပ��မ�ဇ"အက� ��ရ��တယ်။ (၂) 

အ�န�။ ။ ဝမ်���မ�က်�ခင်�က�� အဘယ်အက� ��ရ��ပ�လ�ဘ�ရ��?။ 

�မတ်စ��ဘ�ရ��။ ။ ဝမ်���မ�က်မသည် �စသ်က�်ခင်�ဟ��သ� "ပ�တ�" အက� ��ရ��တယ်။ (၃) 

အ�န�။ ။ �စသ်က်မပ�တ�က�� အဘယ်အက� ��ရ��ပ�လ�ဘ�ရ��?။ 

�မတ်စ��ဘ�ရ��။ ။ �စသ်က်မပ�တ�သည် င�မ်�ခ�မ်��ခင်�ဟ��သ� "ပဿဒ�" အက� ��ရ��တယ်။ (၄) 

အ�န�။ ။ င�မ်�ခ�မ်�မ ပဿဒ�က�� အဘယ်အက� ��ရ��ပ�လ� ဘ�ရ��?။ 

�မတ်စ��ဘ�ရ��။ ။ င�မ်�ခ�မ်�မသည် ခ�မ်�သ��ခင�်ဟ��သ� "သ�ခ" အက� ��ရ��တယ်။ (၅) 

အ�န�။ ။ ခ�မ်�သ��ခင်�က�� အဘယ်အက� ��ရ��ပ�လ�ဘ�ရ��?။ 

�မတ်စ��ဘ�ရ��။ ။ ခ�မ်�သ��ခင်�သည် တည်ကညမ်ဟ��သ� "သမ�ဓ�"အက� ��ရ��တယ်။ (၆) 

အ�န�။ ။ တည်ကည်�ခင်�က�� အဘယ်အက� ��ရ��ပ�သလ� ဘ�ရ��?။ 

�မတ်စ��ဘ�ရ��။ ။ တည်ကည်�ခင်�သည ်ဟ�တ်တ��င�်မ�နစ်�� သ��မငမ် "ယထ�ဘ�တ-��ဏဒဿန"  

အက� ��ရ��တယ်။(၇) 

အ�န�။ ။ ဟ�တ်တ��င�်မ�နစ်�� သ��မငမ်က�� အဘယ်အက� ��ရ��ပ�သလ� ဘ�ရ��?။ 

�မတ်စ��ဘ�ရ��။ ။ ဟ�တ်တ��င�်မ�နစ်�� သ��မင�်ခင်�သည် �ပ်န�မ်တရ��တ��၌ င���င�မ"န�ဗ�ဒ�" အက� ��ရ��တယ။် (၈) 

အ�န�။ ။ င���င��ခင်�က�� အဘယအ်က� ��ရ��ပ�သလ� ဘ�ရ��? 

�မတ်စ��ဘ�ရ��။ ။ င���င��ခင်�သည ်အရဟတမဂ�်ဖင�် စ��လန�်မကင�်�ခင်�ဟ��သ� "ဝ�ရ�ဂ" အက� ��ရ��တယ်။(၉) 

အ�န�။ ။ စ��လန�်မကင်��ခင်�က�� အဘယ်အက� ��ရ��ပ�သလ� ဘ�ရ��? 

�မတ်စ��ဘ�ရ��။ ။ စ��လန�်မကင်��ခင်�သည ်အရဟတဖ��လ်�ဖင�် လ�တ�်�မ�က်�ခင်�ဟ��သ� "ဝ�မ�တ�"  

အက� ��ရ��တယ်။(၁၀) 

အ�န�။ ။ အရဟတဖ��လ်�ဖင�် လ�တ�်�မ�က�်ခင်�က�� အဘယ်အက� ��ရ��သလ�ဘ�ရ��? 

�မတ်စ��ဘ�ရ��။ ။ အရဟတဖ��လ်�ဖင�် လ�တ်��မ�က�်ခင်�သည ်ပစ�ဝကဏ���ဏ်�ဖင�် လ�တ�်�မ�က်မက��  

သ��မင�်ခင်�ဟ��သ� "ဝ�မ�တ���ဏဒဿန" အက� ��ရ��တယ်။ 

ခ�စ်သ�� အ�န�.... ဤသ��လင် အ�ပစမ်ရ���သ� သ�လတ��သည ်အစ်အတ��င�် အရဟတဖ��လ်သ�� �ရ�ကက်�န၏်။ 

 
     


