
ပဋ�စသမ�ပ�ဒ် ဇယ�� 

အဝ�ဇ� 
သစ��လ�ပ�� မသ�မ (ဝ�) အမ���သ�မ  

က�မဘ��၌ မသ�မ အဝ�ဇ� �ပဘ��၌မသ�မ အဝ�ဇ� အ�ပဘ��၌ မသ�မ အဝ�ဇ� 

သခ�ရ 
က�မဘဝ၌ သခ�ရ (က�)  �ပဘဝ၌ သခ�ရ (က�)  အ�ပဘဝ၌ သခ�ရ(က�)  

ဝ�ည�ဏ� 

က�မဘဝ၌ ပဋ�သ�ဝ�ည�ဏ် �ပဘဝ၌ ပဋ�သ�ဝ�ည�ဏ် အ�ပဘဝ၌ ပဋ�သ�ဝ�ည�ဏ် 

န�မ�ပ� 
က�မဘဝ၌ န�မ်�ပ် �ပဘဝ၌ န�မ်�ပ် အ�ပဘဝ၌ န�မ် 

သဠ�ယတန 
က�မဘဝ၌- 

၁။စက�ယတန = မ�က်စ�အကည်,  

၂။�သ�တ�ယတန = န��အကည် 

၃။ဃ�န�ယတန = ���ခ�င�်အကည် 

၄။ဇ�ဝ��ယတန = လ�အကည် 

၅။က�ယ�ယတန= က��ယ်အကည် 

၆။မန�ယတန= စ�တ် ဟ��သ� 

အ�ယတန(၆)ပ�� 

�ပဘဝ၌- 

၁။စက�ယတန= မ�က်စ�အကည်, 

၂။�သ�တယတန= န��အကည,် 

၃။မန�ယတန= စ�တ်-ဟ��သ� 

အ�ယတန (၃)ပ��  

 

အ�ပဘဝ၌-   

၁။မန�ယတန= စ�တဟ်��သ�  

အ�ယတန (၁)ပ��  

ဖဿ 

က�မဘဝ၌- 

၁။စကသမဿ = မ�ကစ်�အ�တ�  

၂။�သ�တသမဿ = န��အ�တ� 

၃။ဃ�နသမဿ = ���ခ�င�်အ�တ� 

၄။ဇ�ဝ��သမဿ = လ�အ�တ� 

၅။က�ယသမဿ= က��ယ်အ�တ� 

၆။မ�န�သမဿ= စ�တအ်�တ�  

ဟ��သ� ဖဿ(၆)ပ�� 

�ပဘဝ၌- 

၁။စကသမဿ= မ�က်စ�အ�တ� 

၂။�သ�တသမဿ= န��အ�တ� 

၃။မ�န�သမဿ= စ�တ်အ�တ�-ဟ��သ� 

ဖဿ (၃)ပ�� 

 

အ�ပဘဝ၌-   

၁။မ�န�သမဿ(စ�တ်)ဟ��သ�  

ဖဿ (၁)ပ��  

�ဝဒန� 

က�မဘဝ၌- 

၁။စကသမဿဇ� �ဝဒန� = မ�က်စ�အ�တ�ခ�စ��မ  

၂။�သ�တသမဿဇ� �ဝဒန� = န��အ�တ�ခ�စ��မ 

၃။ဃ�နသမဿဇ��ဝဒန�=���ခ�င်�အ�တ�ခ�စ��မ 

၄။ဇ�ဝ��သမဿဇ� �ဝဒန� = လ�အ�တ�ခ�စ��မ 

၅။က�ယသမဿဇ� �ဝဒန�= က��ယအ်�တ�ခ�စ��မ 

�ပဘဝ၌- 

၁။စကသမဿဇ� �ဝဒန�= မ�ကစ်� 

အ�တ� ခ�စ��မ 

၂။�သ�တသမဿဇ� �ဝဒန�= 

န��အ�တ� ခ�စ��မ 

၃။မ�န�သမဿဇ�  �ဝဒန�= 

အ�ပဘဝ၌-   

၁။ မ�န�သမဿဇ� �ဝဒန�= 

စ�တ်အ�တ�ခ�စ��မ ဟ��သ� 

�ဝဒန� (၁)ပ��  



၆။မ�န�သမဿဇ� �ဝဒန�= စ�တ်အ�တ�ခ�စ��မ 

ဟ��သ� �ဝဒန�(၆)ပ�� 

စ�တ်အ�တ� ခ�စ��မ ဟ��သ� �ဝဒန� 

(၃)ပ�� 

 

တဏ��  

က�မဘဝ၌- 

၁။�ပတဏ��= အဆင်�၌တပ်မက်မ 

၂။သဒတဏ��= အသ�၌တပ်မက်မ 

၃။ဂတဏ��= အန��၌တပ်မက်မ 

၄။ရသတဏ��= အရသ�၌ တပ်မကမ် 

၅။�ဖ�ဗတဏ��= အ�တ�၌တပ်မကမ် 

၆။ဓမတဏ��= ဓမ���၌တပ်မကမ် 

ဟ��သ� တဏ�� (၆)ပ��  

�ပဘဝ၌- 

၁။ �ပတဏ��= အဆင်�၌တပ်မကမ် 

၂။ သဒတဏ��= အသ�၌တပ်မကမ် 

၃။ ဓမတဏ��= ဓမ���၌တပ်မကမ် 

ဟ��သ� တဏ�� (၃)ပ��  

အ�ပဘဝ၌- 

၁။ဓမတဏ��= ဓမ���၌ 

တပ်မကမ်ဟ��သ� တဏ�� 

(၁)ပ��  

ဥပ�ဒ�န�  

က�မဘဝ၌ ဥပ�ဒ�န်-၄ ပ�� 

၁။က�မ�ပ�ဒ�န=် က�မဂ�ဏ်၌ စ��လမ်�မ 

၂။ဒ�ပ�ဒ�န=် အယ��မ���၌ စ��လမ်�မ 

၃။သ�လဗတ�ပ�ဒ�န=် ����ခ��စသညတ်��၏    

                        အ�လ�အက�င�်၌ စ��လမ်�မ 

၄။ အတဝ�ဒ�ပ�ဒ�န်- အတရ��သညဟ်� စ��လမ်�မ  

�ပဘဝ၌ ဥပ�ဒ�န်-၄ပ�� 
 

အ�ပဘဝ၌ ဥပ�ဒ�န် ၄-ပ�� 
 

ဘ�ဝ� (ကမဘဝ-အ�က�င်�ဘဝ / ဥပပတ�ဘဝ-အက� ��ဘဝ) 
အက�သ��လ်က� (ကမဘဝ) က�မက�သ��လ်(ကမဘဝ) �ပက�သ��လ်(ကမဘဝ) အ�ပက�သ��လ်(ကမဘဝ) 

က�မဂ�ဏ်ခ�စ��မည်ဟ��က�၍ 

က�မ�ပ�ဒ�နဟ်��သ� အ�က�င�် 

�က�င�် က�(၃)ပ���ဖင�် ဒ�စ��က်�ပ၊ 

ယင်�က��ပည�်�ခင်��က�င�် အပ�ယ ်

ဘ��၌�ဖစ။် ထ���ဖစ�်က�င်�က�သည ်

ကမဘဝ မည၏်။  

နတ်စည�်စ�မ်ခ�စ��မညဟ်� 

�က�၍ က�(၃)ပ���ဖင�် သ�စ��က ်

�ပ၊ ယင်�က��ပည�်�ခင�်�က�င�် 

နတ်�ဖစ၏်။ ထ��နတ်�ဖစ ်

�က�င်�က�သည ်ကမဘဝ 

မည၏်။   

�ပ�ဗဟစည်�စ�မ်ခ�စ��မည်ဟ� 

�က�၍ �ဗဟစ��ရ(်၄)ပ��က�� ပ���၊ 

ယင်�က��ပည�်�ခင်��က�င်� 

�ဗဟ��ဖစ၊် ထ���ပ�ဗဟ��ဖစ် 

�က�င်� ဘ�ဝန�က�သည ်

ကမဘဝ မည၏်။  

အ�ပ�ဗဟစည�်စ�မ် ခ�စ�� 

မညဟ်� �က�၍ အ�ပသမ� 

ပတ်က�� ပ���၊ ယင�်က��ပည�်စ�� 

�ခင်��က�င�် အ�ပ�ဗဟ��ဖစ၊် 

ထ��အ�ပ�ဗဟ��ဖစ�်က�င်� 

ဘ�ဝန�က�သည ်ကမဘဝ 

မည၏်။  

(ဥပပတ�ဘဝ) ဇ�တ� 
ထ��က��က�င�်�ဖစ�်သ� ခ�တ�� 

သည ်ဥပပတ�ဘဝ မည၏်။  

ယင်�ခ�တ��၏ �ဖစ�်ခင်�သည ်

ဇ�တ� မည်၏။  

ထ��က��က�င�်�ဖစ�်သ� ခ� 

တ��သည ်ဥပပတ�ဘဝ မည၏်။  

ယင်�ခ�တ��၏ �ဖစ�်ခင်� 

သည် ဇ�တ� မည၏်။  

ထ��က��က�င�်�ဖစ�်သ� ခ� 

တ��သည ်ဥပပတ�ဘဝ မည၏်။  

ယင်�ခ�တ��၏ �ဖစ�်ခင်�သည ်

ဇ�တ� မည်၏။  

ထ��က��က�င�်�ဖစ�်သ� ခ� 

တ��သည ်ဥပပတ�ဘဝမည၏်။  

ယင်�ခ�တ��၏ �ဖစ�်ခင်�သည ်

ဇ�တ� မည်၏။  

ဇရ� မရဏ 

ယင်��ဖစ်လ��သ� ခ�တ��၏ ရင�်�ခင�်သည် ဇရ� မည၏်။ ပ�က�်ခင်�သည် မရဏ မည၏်။ 

အဝ�ဇ�, သခ�ရ - ဝ�ည�ဏ,် န�မ်�ပ်, သဠ�ယတန, ဖဿ, �ဝဒန� - တဏ��, ဥပ�ဒ�န,် ဘဝ - ဇ�တ�, ဇရ�မရဏ။ 


