
ပဋိစသမပုါဒ် အဓိပါယရ်ငှး်ချက် အကျး် 
 

ပဋစိသမုပါဒ် အလုံုပါဠိေတာ ်

အဝိဇာပစယာ သခါရာ၊ 

သခါရပစယာ ဝိညာဏ၊ံ 

ဝိညာဏပစယာ န�မူပံ၊ 

န�မူပပစယာ သဠာယတန၊ံ 

သဠာယတနပစယာ ဖေဿာ၊ 

ဖဿပစယာ ေဝဒန�၊ 

ေဝဒန�ပစယာ တဏာှ၊ 

တဏာှပစယာ ဥပဒါန၊ံ 

ဥပါဒါနပစယာ ဘေဝါ၊ 

ဘဝပစယာ ဇာတိ၊ 

ဇာတိပစယာ ဇရာ,မရဏ၊ံ …… ေသာက, ပရေိဒဝ, ဒုက, ေဒါမနဿုပါယာသာ သမ�ဝ�ိ၊ 

ဧဝေမတဿ ေကဝလဿ ဒုကကဿ သမုဒေယာ ေဟာတိ။ 

 

ြမနမ်ာြပန် 

မသိမ, အသိမှားမ အဝိဇာေကာင့် အားထတ်ုမ သခါရတုိ ြဖစကု်န၏်။ 

သခါရေကာင့် ဘဝသစ-်ဝိညာဏ ်ြဖစ၏်။ 

ဝိညာဏေ်ကာင့် န�မ်ုပ်ြဖစ၏်။ 

န�မ်ုပ်ေကာင့် မျက်စ,ိန�း,�ှ,လာ,ကုိယ,်စတ်ိ ဟူေသာ အာယတန ၆-ပါး ြဖစ်၏။ 

အာယတန ၆-ပါးေကာင့် အာုံင့်ှစတ်ိ ေတွမ-ဖဿ ြဖစ၏်။ 

ဖဿေကာင့် ခစံားမ-ေဝဒန�ြဖစ၏်။ 

ေဝဒန�ေကာင့် တပ်မက်မတဏာှ ြဖစ၏်။ 

တဏာှေကာင့် စွဲလမ်းမ ဥပါဒါနြ်ဖစ၏်။ 

ဥပါဒါနေ်ကာင့် ြဖစေ်ကာင်းကံ- ဘဝ(ကမဘဝ) ြဖစ၏်။ 

ကမဘဝေကာင့် ဘဝသစြ်ဖစမ် ဇာတိြဖစ၏်။  

ဇာတိေကာင့် အိုရြခင်း ေသရြခင်း ဇရာ,မရဏ ြဖစ်၏။ 

ဇရာ,မရဏေကာင့် စိုးရမ်ိပူေဆးွြခင်း-ေသာက, ငုိေကွးြခင်း-ပရိေဒဝ, ကုိယဆ်င်းရဲြခင်း-ဒုက,  

စတ်ိဆင်းရြဲခင်း-ေဒါမနဿ, ြပင်းစာွ ပင်ပန်းြခင်း-ဥပါယာသတုိ ြဖစကု်န၏်။ 



ဤသုိလင် အဝိဇာအစရှိေသာ အေကာင်းတရားတုိေကာင့်သာ သုခှင့် မေရာမယက်ှ 

သက်သက်ေသာ ဤဒုကအစ၏ု ြဖစြ်ခင်းသည် ေလာက၌ ထင်ရာှး၏။  

 

 

ပဋစိသမုပါဒ် ပဋလိံုပါဠိေတာ ်

အဝိဇာနေိရာဓာ သခါရနေိရာေဓာ၊ 

သခါရနေိရာဓာ ဝိညာဏနေိရာေဓာ၊ 

ဝိညာဏနေိရာဓာ န�မူပနေိရာေဓာ၊ 

န�မူပနေိရာဓာ သဠာယတနနေိရာေဓာ၊ 

သဠာယတနနေိရာဓာ ဖဿနေိရာေဓာ၊ 

ဖဿနေိရာဓာ ေဝဒန�နေိရာေဓာ၊ 

ေဝဒန�နေိရာဓာ တဏာှနေိရာေဓာ၊ 

တဏာှနေိရာဓာ ဥပါဒါနနေိရာေဓာ၊ 

ဥပါဒါနနေိရာဓာ ဘဝနေိရာေဓာ၊ 

ဘဝနေိရာဓာ ဇာတိနေိရာေဓာ၊ 

ဇာတိနေိရာဓာ ဇရာ,မရဏ၊ံ ေသာက, ပရေိဒဝ, ဒုက, ေဒါမနဿုပါယာသာ နုိဇ�ိ၊ 

ဧဝေမတဿ ေကဝလဿ ဒုကကဿ နေိရာေဓာ ေဟာတိ။ 

 

ြမနမ်ာြပန် 

 မသိမ, အသိမှားမ အဝိဇာချပ်ြခင်းေကာင့် အားထတ်ုမ သခါရတုိ ချပ်ကုန၏်။ 

 သခါရချပ်ြခင်းေကာင့် ဘဝသစ်-ဝိညာဏ ်ချပ်၏။ 

 ဝိညာဏခ်ျပ်ြခင်းေကာင့် န�မ်ုပ်ချပ်၏။ 

 န�မ်ုပ်ချပ်ြခင်းေကာင့် မျက်စ,ိန�း,�ှ,လာ,ကုိယ,်စတ်ိ ဟူေသာ အာယတန ၆-ပါး ချပ်၏။ 

 အာယတန ၆-ပါးချပ်ြခင်းေကာင့် အာုံင့်ှစတ်ိ ေတွမ-ဖဿ ချပ်၏။ 

 ဖဿချပ်ြခင်းေကာင့် ခစံားမ-ေဝဒန� ချပ်၏။ 

 ေဝဒန�ချပ်ြခင်းေကာင့် တက်မက်မတဏာှ ချပ်၏။ 

တဏာှချပ်ြခင်းေကာင့် စွဲလမ်းမ-ဥပါဒါန ်ချပ်၏။ 

 ဥပါဒါနခ်ျပ်ြခင်းေကာင့် ြဖစေ်ကာင်းကံ- ဘဝ(ကမဘဝ) ချပ်၏။ 

 ကမဘဝချပ်ြခင်းေကာင့် ဘဝသစြ်ဖစ်မ-ဇာတိ ချပ်၏။  

 ဇာတိချပ်ြခင်းေကာင့် အိုရြခင်း ေသရြခင်း ဇရာ,မရဏ ချပ်၏။ 



ဇရာ,မရဏ ချပ်ြခင်းေကာင့် စိုးရမ်ိပူေဆးွြခင်း-ေသာက, ငုိေကွးြခင်း-ပရေိဒဝ, ကုိယဆ်င်းရြဲခင်း-

ဒုက, စတ်ိဆင်းရြဲခင်း-ေဒါမနဿ, ြပင်းစာွ ပင်ပနး်ြခင်း-ဥပါယာသတုိ ချပ်ကုန်၏။ 

 ဤသုိလင် အဝိဇာအစရှိေသာ အေကာင်းတရားတုိ၏ ချပ်ြခင်းေကာင့်သာ သုခင့်ှ 

မေရာမယက်ှ သက်သက်ေသာ ဤဒုကအစ၏ု ချပ်ြခင်းသည် ေလာက၌ ထင်ရာှး၏။  

 

ေဆာင်ပုဒ်။  ။အဝိဇာင့်ှ၊ တဏာှရင်းခ၊ံ ဥပါဒါန၊် ကံေကာင့် ုပ်န�မ်ေပ၊ အပင်မှ မျိး၊ မျိးမှ အပင်၊ 

အမင် မြပတ်၊ ဆက်စပ်သည့် ဟန၊် ကံေကာင့် န�မ်ုပ်၊ န�မ်ုပ်ေကာင့် ကံ၊ အဖနဖ်န ်ြဖစြ်ပနန်ည်း 

အေလျာ၊် ြဗဟာ သိကား၊ စသည်များက၊ ထင်ရှားြပြပင်၊ စရီင် ဖနဆ်င်း၊ အေကာင်းရင်းေကာင့်၊ 

လနူတ်များစာွ၊ သတဝါတုိ၊ ြဖစလ်ာရမ၊ မဟုတ်ဟု၊ �ာဏြ်ဖင့်၍ ေမာ။်  ။ (မုိးကုတ်ဆရာေတာ)် 

 

အဂါ ၁၂-ပါး အဓိပါယ ်
 

ပဋစိသမုပါဒ်ဟူသည်။   ။ အေကာင်းအဆက်ဆက်ေကာင့် အကျိးအဆက်ဆက် ြဖစေ်ပ 

လာြခင်းကုိ ပဋစိသမုပါဒ်ဟု ေခသည်။  

 

၁။ အဝိဇာဟူသည်..   

သိထိုက်သည်ကုိ မသိ၊ မသိထိုက်သည်ကုိ သိေသာတရားကုိ အဝိဇာဟု ေခသည်။  

 

အဝိဇာ မသိေသာ ရှစဌ်ာန… 

 သစာေလးပါး၊ ေရးှ၌ြဖစခ်ဲ့ေသာ ခ�ငါးပါး၊ ေန�က်၌ ြဖစလ်တ့ံေသာ ခ�ငါးပါး၊ ေရှေန�က် 

ြဖစေ်သာ ခ�ငါးပါး၊ အဝိဇာစေသာ ပဋစိသမုပါဒ်တရားများ၊ ဤ ၈-ဌာနတုိ၌ မသိြခင်းြဖစ၏်။ 

မတ်ှချက။်  ။ မသိတုိင်း အဝဇိာ မဟတ်ု။ ဤရစှမ်ျိးတုိ၌ မသိမသှာ အဝဇိာဟ ုေခ၏။ အလွန�်ာဏ်ကးီ 

သူတုိ၏ အရာဌာနြဖစေ်သာ အချကမ်ျားကို မသိြခင်းသည ်အဝဇိာမဟတ်ု။ မမိ�ိာဏ၏် သတိနညး်မသာ 

ြဖစ၏်။ ဥပမာ… ေနလညေ်ကာင်ေတာင် ေနေရာင်ရှိလျက ်ခပေ်ဝးေဝးကို လှမး်၍ မြမင်ိုင်ြခင်းသည် 

အေမာှင်၏ ကာကယ်ွမေကာင့် မဟတ်ု။ မမိမိျကလုံ်း၏ အားနညး်မေကာင့်သာ ြဖစ၏်။ (အေြခြပသဂဟ်) 

 

၂။ သခါရဟူသည်။  ။စမံီဖနတီ်းမ, တုိက်တွန်းိးေဆာမ် ေစတန�ကုိ ေခသည်။  

  

သခါရ ၃-မျိး။    

၁။ ကုိယ်ြဖင့်ြပလပ်ုမ ကာယသခါရ၊  

၂။ တ်ြဖင့် ေြပာဆိုမ ဝစီသခါရ၊  



၃။ စတ်ိြဖင့် �ကံစည်မ မေန�သခါရ၊ 

 

တနည်း အဘိသခါရ (ြပလပ်ုအားထတ်ုမ) ၃-မျိး 

 ၁။ ပုညာဘိသခါရ = ကာမကုသုိလ ်ေစတန� ၈-ပါးင့်ှ၊ ူပကုသုိလ် ေစတန� ၅-ပါး။ 

 ၂။ အပုညာဘိသခါရ = အကုသုိလ ်ေစတန� ၁၂-ပါး။ 

 ၃။ အာန�ာဘိသခါရ = အူပကုသုိလ် ေစတန� ၄-ပါး။ 

(တရားကုိယမှ်ာ ေလာကီကုသုိလ ်၁၇-ပါး၊ အကုသုိလ ်၁၂-ပါး၊ ဤစတ်ိတုိ၌ ယှေ်သာ ေစတန� 

၂၉-ပါးတည်း။ ဤသခါရတုိသည် အဝိဇာေကာင့် ြဖစ်ကုန၏်။) 

၃။ ဝိညာဏအ်ရ။   ပဋသိေဝိညာဏ ်

ပဋသိေ သုံးမျိး။  ။ုပ်သက်သက် ပဋိသေ၊ န�မ်သက်သက် ပဋသိေ၊ ုပ်န�မ် ၂-ပါးေရာေနေသာ 

   ပဋသိေ တုိြဖစသ်ည်။  

 

၄။ န�မူပံ။  န�မ-အရ =  ေဝဒန�က�၊ သညာက�၊ သခါရက� သုံးပါးကုိယ။ူ 

ူပ-အရ = ကမဇုပ်များ 

၅။ သဠာယတန(ဆ+အာယတန)။  ။မျက်စ,ိ န�း, �ှေခါင်း, လာ, ကုိယ,် စတ်ိ ဤေြခာက်ပါး။ 
 (စကာယတန၊ ေသာတာယတန၊ ဃာန�ယတန၊ ဇဝှိါယတန၊ ကာယာယတန၊ မန�ယတန) 

 (စတိ-်ေစတသိက်တို၏ ြဖစေ်ကာငး်တရားများကို “အာယတန” ဟေုခ၏။) 

 

၆။ ဖဿ ဟူသည်။  ။ထခိိုက်မ၊ ဆက်သွယေ်ပးမ၊ ေပါင်းဆံုမ။ 

 မျက်စိင့်ှ အဆင်း၊ န�းင့်ှ အသံ၊ �ှေခါင်းင့်ှ အနံ၊ လာင့်ှ အရသာ၊ ကုိယ်င့်ှ ထေိတွစရာ၊  

စတ်ိင့်ှ အေတွးအာုံတုိ ေပါင်းစပ်-ဆက်သွယေ်ပးမ။ 
(စကသမဿ၊ ေသာတသမဿ၊ ဃာနသမဿ၊ ဇဝှိါသမဿ၊ ကာယသမဿ၊ မေန�သမဿ။ 

 စကာယတနေကာင့် ြဖစေ်သာ ဖဿကို စကသမဿ ဟေုခ၏။ ေသာတသမဿ စသည ်တ၏ူ။) 

 

၇။ ေဝဒန� ဟူသည်။  ။ ေကာင်း+မေကာင်း ခစံားမ  
(သုခေဝဒန�၊ ဒကုေဝဒန�၊ ဥေပကာေဝဒန�) 

(စကသမဿဇာ ေဝဒန�၊ ေသာတသမဿဇာ ေဝဒန�၊ ဃာနသမဿဇာ ေဝဒန�၊ ဇဝှိါသမဿဇာ 

ေဝဒန�၊ ကာယသမဿဇာ ေဝဒန�၊ မေန�သမဿဇာ ေဝဒန�။)  

 

၈။ တဏာှ။  ။တဏာှ ၆-ပါး 

 (ူပတဏာှ၊ သဒတဏာှ၊ ဂတဏာှ၊ ရသတဏာှ၊ ေဖာဗတဏာှ၊ ဓမတဏာှ) 



 

၉။ ဥပါဒါန။  ။ြပင်းစာွစွဲလမ်းမ 

 
ဥပါဒါနေ်လးမျိး 

 ၁။ ကာမုပါဒါန ်(ကာမ+ဥပါဒါန)= ကာမဂဏ်ုတို၌ ြပငး်စာွစွဲလမ်းမ၊ 

 ၂။ ဒိပါဒါန ်(ဒိ+ိဥပါဒါန)= အယမှူား၌ ြပငး်စာွစွဲလမ်းမ၊ 

 ၃။ သီလဗတပုါဒါန(်သီလဗတ+ဥပါဒါန)= မှားယငွး်ေသာ �ွး ေခးွစသညတ်ို၏ အကျင့်၌ ြပငး်စာွစွဲလမ်းမ၊ 

၄။ အတဝါဒပုါဒါန(်အတဝါဒ+ဥပါဒါန)= အတရိှ၏ဟ ုြပငး်စာွစွဲလမ်းမ၊ 

 

၁၀။ ဘဝ-အရ။   ။ ကမဘဝ ှင့် ဥပပတိဘဝ ၂-ပါး 

 ြပလပ်ုမ ကုသုိလ,်အကုသုိလ ်အေကာင်း‘ကံ’ (ေစတန�၊ သခါရ)ကုိပင် “ကမဘဝ” ဟု ေခ၏။  

“ဥပပတိဘဝ”အရကား အေကာင်းကံေကာင့် ေန�က်အန�ဂတ်ဘဝ၌ ြဖစမ်ည့် အကျိးခ�ကုိ 

ေကာက်ယရူ၏။ 

 

သခါရင့်ှ ကမဘဝ အထးူ။  ။ သခါရင့်ှ ကမဘဝ ဤှစခ်လုံုးအရ ေစတန�ကုိချည်း ေကာက်ယ ူ

ရ၏။ သုိေသာ် ယခဘုဝ၌ အကျိးေပးဖုိရန် အတိတ်ဘဝတုနး်က ေစတန�ကံသည် သခါရ၊ ေန�က်ဘဝ၌ 

အကျိးေပးဖုိရန် ယခဘုဝ၌ြဖစေ်သာ ေစတန�ကံသည် ကမဘဝ။ 

 

၁၁။ ဇာတိ။  ။ဘဝသစ်ြဖစမ် ဇာတိ၊ တဖန ်ဘဝဆက်စပ်မ ပဋသိေ၊ 

 

၁၂။ ဇရာ, မရဏ။  ။အိုြခင်း, ေသြခင်း (ဇာတိ၏ မုချအကျိး) 

  

မှတ်ချက်။ ။ေသာက, ပရိေဒဝ, ဒုက, ေဒါမနဿ, ဥပါယာသတုိကား ဇာတိ၏ မုခအကျိးဆက် 

မဟုတ်။ ေသာကစသည်တုိကား ြဗဟာြ့ပည်၌ မရှိ။ နတ်ြပည်၌လည်း တချိရှိ၏။ တချိ မရှိက။ 

ဇာတိမကင်းသူတုိ ြဖစတ်တ်ေသာ အကျိးဆက်သာတည်း။ ထိုေကာင့် အဂါ ၁၂-၌ မပါေပ။) 

 

 

 


