
 

 

 
  

    

    

ေယာဂီလက္စဲြေယာဂီလက္စဲြေယာဂီလက္စဲြေယာဂီလက္စဲြ    
    

မံု႐ြာအရွင္ပ႑ိတမံု႐ြာအရွင္ပ႑ိတမံု႐ြာအရွင္ပ႑ိတမံု႐ြာအရွင္ပ႑ိတ    ((((ဒြိပိဋကဓရဒြိပိဋကဓရဒြိပိဋကဓရဒြိပိဋကဓရ))))    

မဟာဂႏမဟာဂႏမဟာဂႏမဟာဂႏ    ၳၳၳၳ၀၀၀၀ါစကပ႑ိတါစကပ႑ိတါစကပ႑ိတါစကပ႑ိတ    

ဒီဃဘာဏကဒီဃဘာဏကဒီဃဘာဏကဒီဃဘာဏက((((ေလးထပ္ကြမ္းေလးထပ္ကြမ္းေလးထပ္ကြမ္းေလးထပ္ကြမ္း))))၊၊၊၊    ဒီဃနိကာယေကာဒီဃနိကာယေကာဒီဃနိကာယေကာဒီဃနိကာယေကာ၀၀၀၀ိဒ၊ိဒ၊ိဒ၊ိဒ၊        

၀၀၀၀ိနယဓရ၊ိနယဓရ၊ိနယဓရ၊ိနယဓရ၊    ၀၀၀၀ိနယိနယိနယိနယ၀၀၀၀ိဒူိဒိူဒူိဒူ၊၊၊၊        သာသနဓဇသာသနဓဇသာသနဓဇသာသနဓဇ    သိရီပသိရီပသိရီပသိရီပ၀ရ၀ရ၀ရ၀ရ    ဓမၼာစရိယ၊ဓမၼာစရိယ၊ဓမၼာစရိယ၊ဓမၼာစရိယ၊    ဂဏ၀ါစကဂဏ၀ါစကဂဏ၀ါစကဂဏ၀ါစက၊၊၊၊    

မုိးကုတ္မုိးကုတ္မုိးကုတ္မုိးကုတ္၀၀၀၀ိပႆနာိပႆနာိပႆနာိပႆနာ    ကမၼ႒ာနာစရိယ၊ကမၼ႒ာနာစရိယ၊ကမၼ႒ာနာစရိယ၊ကမၼ႒ာနာစရိယ၊    

ျပည္တြင္းျပည္ပျပည္တြင္းျပည္ပျပည္တြင္းျပည္ပျပည္တြင္းျပည္ပ    သာသနာျပဳသာသနာျပဳသာသနာျပဳသာသနာျပဳ    နယ္လွည့္နယ္လွည့္နယ္လွည့္နယ္လွည့္    ဓမၼကထိက၊ဓမၼကထိက၊ဓမၼကထိက၊ဓမၼကထိက၊        

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရန္ကုန္ၿမဳိ႕    မုိးကုတ္မုိးကုတ္မုိးကုတ္မုိးကုတ္၀၀၀၀ိပႆနာအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ိပႆနာအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ိပႆနာအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ိပႆနာအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏    မဟာနာယက၊မဟာနာယက၊မဟာနာယက၊မဟာနာယက၊    

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္    တရားေဟာနည္းျပတရားေဟာနည္းျပတရားေဟာနည္းျပတရားေဟာနည္းျပ။။။။    

((((ပညာဒီပပညာဒီပပညာဒီပပညာဒီပ    စီစဥ္ပူေဇာ္ပါသည္။စီစဥ္ပူေဇာ္ပါသည္။စီစဥ္ပူေဇာ္ပါသည္။စီစဥ္ပူေဇာ္ပါသည္။))))    



 

 

 
  

ေယာဂီလက္စြဲေယာဂီလက္စြဲေယာဂီလက္စြဲေယာဂီလက္စြဲ    

    

မာတိကာမာတိကာမာတိကာမာတိကာ    
    

စဥ္စဥ္စဥ္စဥ္                                                                                                                                                                                အေၾကာင္းအရာအေၾကာင္းအရာအေၾကာင္းအရာအေၾကာင္းအရာ                                                                                                                                                            စာမ်က္ႏွာစာမ်က္ႏွာစာမ်က္ႏွာစာမ်က္ႏွာ    

  - ဘဒၵႏ ၱပ႑ိတ (ဒြိပိဋကဓရ) ၏  ျပည္တြင္းျပည္ပ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ဃ 

 ၁။ ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခန္း ၁ 

 ၂။ ရွစ္ပါးသီလ ခံယူေဆာက္တည္ရန ္ ၁ 

 ၃။ တရားအားမထုတ္မ ီျပဳလုပ္ရန ္ပုဗၺကိစၥငါးပါး ၁ 

 ၄။ ကမၼ႒ာန္းေတာင္း  ၂ 

 ၅။ ရတနာျမတ္သံုးပါးအား ပူေဇာ္ျခင္း ၂ 

 ၆။ အမွ်ေပးေ၀ျခင္း  ၂ 

 ၇။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စက္၀ိုင္းေဒသနာ လကၤာေဆာင္ပုဒ္  ၃ 

 ၈။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အႏုလံုပါဠိေတာ ္ ၃ 

 ၉။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ပဋိလုံပါဠိေတာ္ ၃ 

 ၁၀။ အသြယ္ရွစ္သြယ ္ ၃ 

 ၁၁။ ခႏၶာငါးပါး  ၄ 

 ၁၂။ အာယတန(၁၂)ပါး ၄ 

 ၁၃။ ဓ ါတ ္(၁၈)ပါး  ၄ 

 ၁၄။ သစၥာေလးပါး  ၄ 

 ၁၅။ ေလာကီမဂၢင(္၅)ပါး ႐ႈဉာဏ္တရား ၅ 

 ၁၆။ ေလာကုတၱရာမဂၢင(္၈)ပါး  ၅ 

 ၁၇။ စိတၱာႏုပႆနာ ႐ႈပြားနည္း ၅ 

 ၁၈။ ေ၀ဒနာႏုပႆနာ ႐ႈပြားနည္း ၅ 

 ၁၉။ ၀ိပႆနာအက်ိဳးျပ လကၤာ ၆ 

 ၂၀။ အဂၤါဆယ့္ႏွစ္ပါး လည္ပတ္ပံု လကၤာ ၇ 

 ၂၁။ ခႏၶာငါးပါး လကၤာေဆာင္ပုဒ ္ ၇ 

 ၂၂။ သစၥာေလးပါး လကၤာေဆာင္ပုဒ္ ၇  

 ၂၃။ မဂ္ရေၾကာင္း လကၤာေဆာင္ပုဒ္ ၇  

 ၂၄။ မဂ္ဖုိလ္ေ၀းေၾကာင္း လကၤာေဆာင္ပုဒ္ ၈  
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 ၂၅။ မဂ္ဖုိလ္ရေၾကာင္း လကၤာေဆာင္ပုဒ္ ၈ 

 ၂၆။ ဒုကၡျပတ္နည္း လကၤာ ၈ 

 ၂၇။ တရားနာနည္း  ၈ 

 ၂၈။ ဆြမ္းစားရာ၌ ဆင္ျခင္ရန ္ ၈ 

 ၂၉။ ေမတၱာပို႔  ၉ 

 ၃၀။ (ပညတ္) သမၼဳတိ မပယ္ျခင္းအေၾကာင္း(၈)မ်ိဳး ၉ 

 ၃၁။ ၀ိပႆနာ(၃)မိ်ဳး  ၁၁ 

 ၃၂။ ဒိ႒ိကပ္ျခင္း၏ အေၾကာင္း(၈)မ်ိဳး  ၁၁ 

 ၃၃။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ လြယ္ကူေၾကာင္း (၄)မ်ိဳး ၁၂ 

 ၃၄။ ေဟာေျပာရန္ခက္ေသာတရား(၄)မ်ိဳး ၁၂ 

 ၃၅။ ၀ိစိကိစၧာ(၈)မိ်ဳး  ၁၂ 

 ၃၆။ အ၀ိဇၨာ(၈)မ်ိဳး  ၁၃ 

 ၃၇။ သစၥာသိပုံနည္းလမ္းမ်ား ၁၃ 

 ၃၈။ သစၥာသိပု(ံ၂)မ်ိဳး  ၁၄ 

 ၃၉။ ၀ိပၸလႅာသတရား(၁၂)ပါး ၁၄ 

 ၄၀။ သကၠာယဒိ႒ ိ(၂၀)ပါး ၁၅ 

 ၄၁။ မိစ ၦာဒိ႒ ိ(၆၂)ပါး  ၁၅ 

 ၄၂။ သကၠာယဒိ႒ိ၊ သႆတဒိ႒ိ၊ ဥေစၧဒဒိ႒ိ ၁၆ 

 ၄၃။ နိယတမိစၧာဒိ႒ ိ(၃)ပါး  ၁၆ 

 ၄၄။ ေယာဂီက်င့္၀တ္ (၆)ပါး ၁၆ 

 ၄၅။ ပုဂၢိဳလ္ (၄)ေယာက္ ၁၆ 

 ၄၆။ တစ္နည္း- ပုဂၢိဳလ္ (၄)ေယာက္ ၁၇ 

 ၄၇။ သတိပ႒ာန ္(၄)ပါး ၁၇ 

 ၄၈။ ႐ုပ-္၀ိပႆနာ႐ႈနည္း ၁၇ 

  ၄၉။ ေ၀ဒနာ-၀ိပႆနာ႐ႈနည္း ၁၈ 

  ၅၀။ စိတ္-၀ိပႆနာ႐ႈနည္း ၁၉ 

  ၅၁။ ဓမၼ-၀ိပႆနာ႐ႈနည္း ၁၉ 

  ၅၂။ ျဖစ္သေဘာ ပ်က္သေဘာ ၁၉ 

  ၅၃။ ပရိညာ (၃)ပါး  ၁၉ 

  ၅၄။ လုပ္ငန္းစဥ္ (၃)မ်ိဳး ၂၀ 

  ၅၅။ လကၡဏ၊ ရသ၊ ပစၥဳပ႒ာန္၊ ပဒ႒ာန္ ၂၀ 
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  ၅၆။ ၀ိသုဒၶ(ိ၇)ပါး  ၂၀ 

  ၅၇။ ဉာဏ္ (၃)ပါး  ၂၁ 

  ၅၈။ ၀ိသုဒၶ ိ(၇)ပါး ပိုင္ဆိုင္ပု ံ ၂၁ 

  ၅၉။ ဘူမ ိ(၄)ပါး  ၂၁ 

  ၆၀။ သတိပ႒ာန္ေလးပါးႏွင့္ စ႐ုိက္တြဲပု ံ ၂၁  

  ၆၁။ ၀ိပႆနာရႈနည္း (၄)မ်ဳိး ၂၂ 

  ၆၂။ ပစၥဳပၸန ္(၃)မ်ဳိး  ၂၂ 

  ၆၃။ ပညတ္(၃)မ်ဳိး  ၂၂ 

  ၆၄။ မဂ္တု (၁၀)ပါး  ၂၃ 

  ၆၅။ ဃန (၄)မ်ဳိး  ၂၃ 

  ၆၆။ ေသာတာပန္ ပယ္ေသာ သံေယာဇဥ္မ်ား ၂၃ 

  ၆၇။ သကဒါဂါမ္ ပယ္ေသာ သံေယာဇဥ္မ်ား ၂၃ 

  ၆၈။ အနာဂါမ္ ပယ္ေသာ သံေယာဇဥ္မ်ား ၂၄ 

  ၆၉။ ရဟႏၲာ ပယ္ေသာ သံေယာဇဥ္မ်ား ၂၄ 

  ၇၀။ ကိေလသာ (၁၀)ပါး ၂၄ 

  ၇၁။ ဒုလႅဘတရား(၅)ပါး ၂၄ 

  ၇၂။ သစၥာအနက္မ်ား  ၂၅ 

  ၇၃။ ၀ိပႆနာဟူသည္ ၂၅ 

 ၇၄။ ေယာဂီတာ၀န္ (၂)မ်ဳိး ၂၅ 
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ဘဒၵႏဘဒၵႏဘဒၵႏဘဒၵႏ    ၱၱ ၱၱပ႑ိတပ႑ိတပ႑ိတပ႑ိတ    ((((ဒြိပိဋကဓရဒြိပိဋကဓရဒြိပိဋကဓရဒြိပိဋကဓရ)))) 

မဟာဂႏမဟာဂႏမဟာဂႏမဟာဂႏ    ၳ၀ါစကၳ၀ါစကၳ၀ါစကၳ၀ါစက    ပ႑ိတပ႑ိတပ႑ိတပ႑ိတ    

၏၏၏၏    

ျပည္တြင္းျပည္ပျပည္တြင္းျပည္ပျပည္တြင္းျပည္ပျပည္တြင္းျပည္ပ    သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားသာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားသာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားသာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား    

- ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ေျခာက္ထပ္ႀကီး ဘုရားႀကီးတုိက္၌ စာ၀ါပုိ ့ခ်ျခင္း 

- ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ငယ္၊ လတ္၊ ႀကီး၊ ဓမၼာစရိယ -စာစစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္း 

- ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ မုိးကုတ္၀ိပႆနာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ မဟာနာယက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္း 

- ရန္ကုန္ၿမိဳ ့၌ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းမ်ား ပုိ ့ခ်ျခင္း 

- ရန္ကုန္ၿမိဳ ့၌ ဓမၼကထိကသင္တန္းမ်ား ပုိ ့ခ်ျခင္း 

- မံုရြာၿမိဳ  ့စက္မႈဇုန္(၂)ရပ္ကြက္ရိွ မဂၤလာေက်ာင္း မိုးကုတ္၀ိပႆနာရိပ္သာႀကီး၏ ပဓာနနာယက တာ၀န ္

ထမ္းေဆာင္ျခင္း 

- ျပည္တြင္းျပည္ပ နယ္လွည္ ့တရားစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း 

- ျပည္တြင္းျပည္ပ တရားပြဲမ်ား လက္ခံေဟာၾကားေပးျခင္း 

    

ျပည္ပျပည္ပျပည္ပျပည္ပ    သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားသာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားသာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားသာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား    

အဂၤလန္ႏုိင္င ံမုိးကုတ္၀ိပႆနာ ဓမၼရိပ္သာ၌ ကမၼ႒ာနာစရိယ အျဖစ္ (၆)လတုိင္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခ့ဲပါသည္။ 

 

        
 

ဃ 



 

 

 
  

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။ 
 

ၾၾၾၾသကာသသကာသသကာသသကာသ    ကန္ေတာ့ခန္းကန္ေတာ့ခန္းကန္ေတာ့ခန္းကန္ေတာ့ခန္း    

၁။ ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ၊ သဗၺေဒါသ၊ ခပ္သိမ္းေသာ၊ အျပစ္တုိ႔ကုိ၊ 

ေပ်ာက္ပါေစျခင္း၊ အက်ိဳးငွာ၊ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္၊ ဘုရားရတနာ၊ 

တရားရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာျမတ္သံုးပါးတုိ႔ႏွင့္၊ မိဘဆရာသမားတုိ႔အား ႐ိုေသျမတ္ႏို္း လက္စုံမိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ ္

ဖူးေမွ်ာ ္ မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။ ကန္ေတာ့ရေသာ ေကာင္းမႈကံ ေစတနာတုိ႔ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္တို႔ 

အားထုတ္ဆျဲဖစ္ေသာ ၀ိပႆနာဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂဉ္ာဏ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သုိ႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါလုိ၏ 

အရွင္ဘုရား။  

ရွစ္ပါးသီလရွစ္ပါးသီလရွစ္ပါးသီလရွစ္ပါးသီလ    ခံယူေဆာက္တည္ရန္ခံယူေဆာက္တည္ရန္ခံယူေဆာက္တည္ရန္ခံယူေဆာက္တည္ရန္    

အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼ ံ ယာစာမ ိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ 

သီလံေဒထ ေမ ဘေႏၲ။  (ဒုတိယမၸိ၊ တတိယမၸ)ိ 

 နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။ (သံုးေခါက္) 

 ဗုဒၶ ံသရဏံ ဂစၧာမိ၊ ဓမၼ ံသရဏံ ဂစၧာမိ၊ သံဃ ံသရဏံ ဂစၧာမ။ိ (ဒုတိယမၸိ၊ တတိယမၸ)ိ 

၁။ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒ ံသမာဒိယာမိ။ 

၂။ အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။ 

၃။ အျဗဟၼစရိယာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒ ံသမာဒိယာမိ။ 

၄။ မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒ ံသမာဒိိယာမိ။ 

၅။ သုရာေမရယ မဇၨပမာဒ႒ာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။ 

၆။ ၀ိကာလေဘာဇနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။ 

၇။ နစၥ ဂီတ ၀ါဒိတ ၀ိသူက ဒႆန၊ မာလာဂႏၶ ၀ိေလပန ဓာရဏ မ႑န ၀ိဘူသန႒ာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ 

သမာဒိယာမိ။ 

၈။ ဥစၥာသယန မဟာသယနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒ ံသမာဒိယာမိ။ ----- (အာမဘေႏၲ) 

 “ဇ၀ိီတ ံစဇမာေနာပိ သိကၡာပဒါဟံ န စဇာမိ”။ 

ဇ၀ီိတံ- အသက္ဟူ၍ ေခၚဆုိေနၾကသည့္ ႐ုပဇီ္၀ိတ၊ နာမ္ဇ၀ိီတကုိ၊ စဇမာေနာပိ- အက်ဥ္းအၾကပ္ႏွင့ ္ ႀကံဳ၍ 

စြန္႔လႊတ္ရျငားေသာ္လည္း၊ သိကၡာပဒ-ံေဆာက္တည္ထားအပ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ကုိ၊ အဟံ-တပည့္ေတာ္သည္၊ န စဇာမ-ိ

မစြန္႔လႊတ္ မခ်ိဳးဖ်က္ပါဘုရား။ 

တရားအားမထုတ္မီတရားအားမထုတ္မီတရားအားမထုတ္မီတရားအားမထုတ္မီ    ျပဳလုပ္ရန္ျပဳလုပ္ရန္ျပဳလုပ္ရန္ျပဳလုပ္ရန္    ပုဗၺကိစၥငါးပါးပုဗၺကိစၥငါးပါးပုဗၺကိစၥငါးပါးပုဗၺကိစၥငါးပါး    

၁။ နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။  (၃-ေခါက္) 

၂။ တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ ခႏၶာငါးပါး၊ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးကုိ ျမတ္စြာဘုရားအား လွဴဒါန္းပါ၏ အရွင္ဘုရား။ 

၃။ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ မိုက္မေဲတြေ၀ခဲ့သည္အေလ်ာက္ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ မိဘဆရာ ပုဂၢိဳလ္သူျမတ္တုိ႔အား 

ကံသံုးပါး တုိ႔တြင ္ တစ္ပါးပါးေသာကံျဖင့္ ျပစ္မွားမိသည္ရွိေသာ္ ထိုအျပစ္တုိ႔မ ွ ေပ်ာက္ပါေစျခင္းအက်ိဳးငွာ 

ေတာင္းပန္၀န္ခ် ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။ 

၁ 



 

 

 
  

၄။ ကုိယ္ေစာင့္နတ္၊ အိမ္ေစာင့္နတ္၊ ေက်ာင္းေစာင့္နတ္၊ ဓမၼာ႐ုံေစာင့္နတ္၊ ရြာေစာင့္နတ္၊ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္၊ 

သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္၊ ကမၻာေစာင့္နတ္မ်ားႏွင့္တကြ ရွိရွိသမွ်သတၱ၀ါဟူသမွ်တုိ႔သည္ အသက္ထက္ဆံုး 

ေဘးမသီရန္မခ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ 

၅။ ေရွးေရွးဘ၀ ယခုဘ၀ ျပဳျပဳသမွ် တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ ဒါနသီလစေသာ ကုသိုလ္တုိ႔သည္၊ တပည့္ေတာ္တုိ႔ 

အလုိရိွအပ္ေသာ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကုိ ရျခင္း ေရာက္ျခင္း အက်ိဳးငွာ လ်င္ျမန္စြာ ေက်းဇူးျပဳပါေစသတည္း။ 

၆။ ငါသည္ မုခ်ေသရမည္၊ အခ်ိန္ပိုင္းသာ လုိေတာ့သည္။ အေသမဦးခင္ ဉာဏ္ဦးေအာင္ အားထုတ္ပါေတာ့မည္။ 

    

ကမၼ႒ာန္းေတာင္းကမၼ႒ာန္းေတာင္းကမၼ႒ာန္းေတာင္းကမၼ႒ာန္းေတာင္း    

 ကမၼာ႒ာနံ ေမ ဘေႏၲ ေဒထ၊ သံသာရ၀ဋၬ ဒုကၡေတာ ေမာစနတၳာယ။  

ဘေႏၲ-အရွင္ျမတ္တုိ႔ဘုရား၊ ေမ(အမွာကံ)- တပည့္ေတာ္တုိ႔အား၊ သံသာရ၀ဋၬဒုကၡေတာ- သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရမဲွ၊ 

ေမာစနတၳာယ-လြတ္ေျမာက္ပါေစျခင္းအက်ိဳးငွာ၊ ကမၼ႒ာန-ံမဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ေပါက္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အေကာင္းဆံုး 

ျဖစ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းတရားကုိ၊ ေဒထ-က႐ုဏာထား ေပးသနားေတာ္မူပါကုန္ဘုရား။ 

    

ရတနာျရတနာျရတနာျရတနာျမတ္သံုးပါးအားမတ္သံုးပါးအားမတ္သံုးပါးအားမတ္သံုးပါးအား    ပူေဇာ္ျခင္းပူေဇာ္ျခင္းပူေဇာ္ျခင္းပူေဇာ္ျခင္း    

 ဣမာယ ဓမၼာႏ ုဓမၼပဋိပတၱိယာ ဗုဒၶ ံပူေဇမိ။ 

 ဣမာယ ဓမၼာႏ ုဓမၼပဋိပတိၱယာ ဓမၼ ံပူေဇမိ။ 

 ဣမာယ ဓမၼာႏ ုဓမၼပဋိပတိၱယာ သံဃံ ပူေဇမိ။ 

၁။ ဣမာယ ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပတိၱယာ-ေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား အေလ်ာ္ျဖစ္ေသာ ဤအက်င့္ျမတ္ 

ပဋိပတ္ျဖင့္၊ ဗုဒၶ-ံျမတ္စြာဘုရားကုိ၊ ပူေဇမိ-ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။ 

၂။ ဣမာယ ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပတိၱယာ-ေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား အေလ်ာ္ျဖစ္ေသာ ဤအက်င့္ျမတ္ 

ပဋိပတ္ျဖင့္၊ ဓမၼ-ံတရားေတာ္ျမတ္ကုိ၊ ပူေဇမ-ိပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။ 

၃။ ဣမာယ ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပတိၱယာ-ေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား အေလ်ာ္ျဖစ္ေသာ ဤအက်င့္ျမတ္ 

ပဋိပတ္ျဖင့္၊ သံဃ-ံသံဃာေတာ္ျမတ္အေပါင္းကုိ၊ ပူေဇမိ- ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။ 

    

အမွ်ေပးေအမွ်ေပးေအမွ်ေပးေအမွ်ေပးေ၀၀၀၀ျခင္းျခင္းျခင္းျခင္း    

 ဤယေန႔အဖုိ႔၌ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔တစ္စ ု ျပဳလုပ္အားထုတအ္ပ္ေသာ ဒါနကုသုိလ၊္ သီလကုသုိလ္၊ ဘာ၀နာကုသုိလ္ 

အစရိွေသာ အထူးထူးေသာ ကုသိုလ္တုိ႔၏ အဖုိ႕ဘာဂကုိ ေရွးေရွးဘ၀ ယခုဘ၀ ေတာ္စပ္ၾကကုန္ေသာ အမိအဘ 

အဘုိးအဘြား ဆရာသမား အစထား၍ အားလံုးေသာ ပုဂၢဳိလ္အေပါင္းတုိ႔အား အမွ်ေပးေ၀ပါကုန္၏။ အမွ်ရ၍ 

ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာၾကသည္ ခ်မ္းသာၾကသည္ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္ေသာ္။ 

    

((((ကုသုိလ္ကုသုိလ္ကုသုိလ္ကုသုိလ္        ----------------        အမွ်အမွ်အမွ်အမွ်----အမွ်အမွ်အမွ်အမွ်----အမွ်အမွ်အမွ်အမွ်    ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့))))။။။။    

သာဓုသာဓုသာဓုသာဓု    ----    သာဓုသာဓုသာဓုသာဓု    ----    သာဓု။သာဓု။သာဓု။သာဓု။    

၂ 



 

 

 
  

မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏    

ပဋိပဋိပဋိပဋိစၥသမုပၸါဒ္စၥသမုပၸါဒ္စၥသမုပၸါဒ္စၥသမုပၸါဒ္    စက္စက္စက္စက္၀၀၀၀ိုင္းေဒသနာိုင္းေဒသနာိုင္းေဒသနာိုင္းေဒသနာ    လကၤာေဆာင္ပုဒ္လကၤာေဆာင္ပုဒ္လကၤာေဆာင္ပုဒ္လကၤာေဆာင္ပုဒ္ 

 အ၀ိဇၨာႏွင့္၊ တဏွာရင္းခံ၊ ဥပါဒါန္၊ ကံေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ေပၚ၊ အပင္မွမ်ိဳး၊ မ်ိဳးမွအပင္၊ အမွ်င္မျပတ္၊ ဆက္စပ္ 

သည့္ဟန္၊ ကံေၾကာင့္နာမ္႐ုပ၊္ နာမ႐္ုပ္ေၾကာင့္ကံ၊ အဖန္ဖန္၊ ျဖစ္ျပန္နည္းအေလ်ာ္၊ ျဗဟၼာသိၾကား၊ စသည္မ်ားက၊ 

ထင္ရွားျပဳျပင္၊ စီရင္ဖန္ဆင္း၊ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္၊ လူနတ္မ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါတုိ႔၊ ျဖစ္လာရမႈ၊ မဟုတ္ဟု၊ ဉာဏ္ျဖင့ ္႐ႈ၍ 

ေမွ်ာ္။ 

 မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကုိယ္မ်ားႏွင့၊္ သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ 

၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကုိ၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြတ္ 

ေၾကာင္းတည္း။ 

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္စက္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္စက္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္စက္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္စက္၀၀၀၀ိုင္းေဒသနာႏွင့္ိုင္းေဒသနာႏွင့္ိုင္းေဒသနာႏွင့္ိုင္းေဒသနာႏွင့္    ပူးတြဲ၍ပူးတြဲ၍ပူးတြဲ၍ပူးတြဲ၍    ၾကည့္႐ႈေလ့လာပါၾကည့္႐ႈေလ့လာပါၾကည့္႐ႈေလ့လာပါၾကည့္႐ႈေလ့လာပါ    ။။။။    

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္    အႏုလံုပါဠိေတာ္အႏုလံုပါဠိေတာ္အႏုလံုပါဠိေတာ္အႏုလံုပါဠိေတာ္    

 အ၀ိဇၨာပစၥယာ သခၤါရာ၊ သခၤါရပစၥယာ ၀ိညာဏံ၊ ၀ိညာဏပစၥယာ နာမ႐ူပံ၊ နာမ႐ူပပစၥယာ သဠာယတနံ၊ 

သဠာယတနပစၥယာ ဖေႆာ၊ ဖႆပစၥယာ ေ၀ဒနာ၊ ေ၀ဒနာပစၥယာ တဏွာ၊ တဏွာပစၥယာ ဥပါဒါနံ၊ ဥပါဒါနပစၥယာ 

ဘေ၀ါ၊ ဘ၀ပစၥယာ ဇာတိ၊ ဇာတိပစၥယာ ဇရာ မရဏံ ေသာက ပရိေဒ၀ ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ သမၻ၀ႏိၲ၊ ဧ၀ 

ေမတႆ ေက၀လႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ။ 

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္    ပဋိလံုပါဠိေတာ္ပဋိလံုပါဠိေတာ္ပဋိလံုပါဠိေတာ္ပဋိလံုပါဠိေတာ္    

 အ၀ိဇၨာယေတြ၀အေသသ၀ိရာဂနိေရာဓာ သခၤါရနိေရာေဓာ၊ သခၤါရနိေရာဓာ ၀ိညာဏနိေရာေဓာ၊ 

၀ိညာဏနိေရာဓာ နာမ႐ူပမနိေရာေဓာ၊ နာမ႐ူပနိေရာဓာ သဠာယတနနိေရာေဓာ၊ သဠာယတနနိေရာဓာ ဖႆ 

နိေရာေဓာ၊ ဖႆနိေရာဓာ ေ၀ဒနာနိေရာေဓာ၊ ေ၀ဒနာနိေရာဓာ တဏွာနိေရာေဓာ၊ တဏွာနိေရာဓာ ဥပါဒါနနိေရာေဓာ၊ 

ဥပါဒါနနိေရာဓာ ဘ၀နိေရာေဓာ၊ ဘ၀နိေရာဓာ ဇာတိနိေရာေဓာ၊ ဇာတိနိေရာဓာ ဇရာမရဏံ ေသာက ပရိေဒ၀ ဒုကၡ 

ေဒါမနႆုယာသာ န႐ိဇုၥ်ႏိၲ။ ဧ၀ ေမတႆ ေက၀လႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ  နိေရာေဓာ ေဟာတိ။ 

    

အသြယ္အသြယ္အသြယ္အသြယ္ရွစ္သြယ္ရွစ္သြယ္ရွစ္သြယ္ရွစ္သြယ္    

၁။ မူလႏွစ္ျဖာ - အ၀ိဇၨာ၊ တဏွာ။ 

၂။ သစၥာႏွစ္ခု - သမုဒယသစၥာ၊ ဒုကၡသစၥာ။ 

၃။ ေလးခုအလႊာ - အတိတ္အေၾကာင္းတစ္လႊာ၊ ပစၥဳန္ပၸန္အက်ိဳးတစ္လႊာ၊ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းတစ္လႊာ၊ 

အနာဂတ္အက်ိဳးတစ္လႊာ။ 

၄။ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး - အ၀ိဇၨာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဏ္၊ နာမ္႐ုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ၊ ေ၀ဒနာ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ဘ၀၊ 

ဇာတိ၊ ဇရာမရဏ။ 

၅။ သံုးပါးအစပ္ - သခၤါရႏွင့ ္၀ိညာဏ္တစ္စပ ္(အတိတ္အေၾကာင္းႏွင့ ္ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတစ္စပ္)၊ ေ၀ဒနာႏွင့္ 

တဏွာတစ္စပ ္ (ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးႏွင့ ္ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းတစ္စပ္)၊ ကမၼဘ၀ႏွင့္ 

ဇာတိတစ္စပ ္(ပစၥဳန္ပၸန္အေၾကာင္းႏွင့ ္အနာဂတ္အက်ိဳးတစ္စပ)္။ 

၆။ ၀ဋ္သံုး၀ - ကိေလသ၀ဋ္သံုးပါး (အ၀ိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္)၊ ကမၼ၀ဋ္ႏွစ္ပါး(သခၤါရ၊ ကမၼဘ၀) ၊ 

၃ 



 

 

 
  

  ၀ိပါက၀ဋ္ရွစ္ပါး (၀ိညာဏ္၊ နာမ္႐ုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ၊ ေ၀ဒနာ၊ ဥပပတိၱဘ၀၊ ဇာတိ၊ 

ဇရာမရဏ)။ 

၇။ ကာလသံုးျဖာ          - လြန္ေလၿပီးေသာ အတိတ္ကာလ၊ ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ကာလ၊ ေနာင္ျဖစ္လတံၱ႕ 

အနာဂတ္ကာလ။ 

၈။ ျခင္းရာႏွစ္ဆယ္       -  အတိတ္အေၾကာင္းအျခင္းရာငါးပါး (အ၀ိဇၨာ၊ သခၤါရ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ဘ၀)၊ 

ပစၥဳန္ပၸန္အက်ိဳးအျခင္းအရာငါးပါး (၀ိညာဏ္၊ နာမ္႐ုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ၊ ေ၀ဒနာ)၊ 

ပစၥဳန္ပၸန္အေၾကာင္းအျခင္းရာငါးပါး (တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ဘ၀၊ အ၀ိဇၨာ၊ သခၤါရ)၊ 

အနာဂတ္အက်ိဳးအျခင္းအရာငါးပါး (၀ိညာဏ္၊ နာမ္႐ုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ၊ ေ၀ဒနာ)။ 

                                                          

ခႏၶာငါးပါးခႏၶာငါးပါးခႏၶာငါးပါးခႏၶာငါးပါး    

 ႐ူပကၡႏၶာ - ေဖာက္ျပန္မႈသေဘာတရားအစု (႐ုပ ္၂၈-ပါး)၊ 

ခႏၶာ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ - ေကာင္းမေကာင္း ခံစားမႈသေဘာတရားအစု (ေ၀ဒနာ)၊ 

(၅) သညာကၡႏၶာ - မွတ္သားမႈသေဘာတရားအစ ု(သညာ)၊ 

 ပါး သခၤါရကၡႏၶာ - ျပဳျပင္မႈသေဘာတရားအစု (ေစတသိက္ ၅၀)၊ 

 ၀ိညာဏကၡႏၶာ - သိမႈသေဘာတရားအစု (စိတ္)၊ 

    

အာယတနအာယတနအာယတနအာယတန((((၁၂၁၂၁၂၁၂))))ပါးပါးပါးပါး    = = = = အတြင္းအာယတန (၆)ပါး+အျပင္အာယတန (၆)ပါး 

    

ဓါတ္ဓါတ္ဓါတ္ဓါတ္    ((((၁၈၁၈၁၈၁၈))))ပါးပါးပါးပါး    

                    အခံဓာတ္အခံဓာတ္အခံဓာတ္အခံဓာတ္((((၆၆၆၆))))ပါးပါးပါးပါး                    အတိုက္ဓာတ္အတိုက္ဓာတ္အတိုက္ဓာတ္အတိုက္ဓာတ္    ((((၆၆၆၆))))ပါးပါးပါးပါး    အပြင့္ဓာတ္အပြင့္ဓာတ္အပြင့္ဓာတ္အပြင့္ဓာတ္((((၆၆၆၆))))ပါးပါးပါးပါး        

                                            ((((အတြင္းအာယတနအတြင္းအာယတနအတြင္းအာယတနအတြင္းအာယတန    ၆၆၆၆----ပါးပါးပါးပါး))))                                                                    ((((အျပင္အာယတနအျပင္အာယတနအျပင္အာယတနအျပင္အာယတန    ၆၆၆၆----ပါးပါးပါးပါး))))    
 ၁။ မ်က္စိအၾကည္  ၁။ အဆင္း ၁။ ျမင္စိတ ္

 ၂။ နားအၾကည္  ၂။  အသံ ၂။ ၾကားစိတ္ 

 ၃။ ႏွာေခါင္းအၾကည္  ၃။  အနံ႔  ၃။ နံစိတ္ 

 ၄။ လွ်ာအၾကည္  ၄။ အရသာ ၄။ စားစိတ္ 

 ၅။ ကုိယ္အၾကည္  ၅။ ေတြ႕ထိစရာ ၅။ ယား,နာ,ေကာင္းစိတ ္

 ၆။ စိတ္(ဘ၀င္စိတ္)  ၆။ ႀကံေတြးစရာ ၆။ ေတြးေတာႀကံစည္စိတ္ 

    

သစၥာေလးပါးသစၥာေလးပါးသစၥာေလးပါးသစၥာေလးပါး    
ဒုကၡသစၥာ - ဆင္းရဲျခင္းအမွန္တရား (ျဖစ္ဒုကၡ-ပ်က္ဒုကၡ)၊ ပိုင္းျခားသိရမည့္တရား။ 

သမုဒယသစၥာ - ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းအမွန္တရား (တဏွာ-ေလာဘ)၊ ပယ္ရမည့္တရား။ 

နိေရာဓသစၥာ - ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာအမွန္တရား (နိဗၺာန)္၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳရမည့္တရား။ 

၄ 



 

 

 
  

မဂၢသစၥာ - ဒုကၡသစၥာ၏ ခ်ဳပ္ေၾကာင္း၊သမုဒယသစၥာကုိ ပယ္ေၾကာင္း၊ နိေရာဓသစၥာကုိ 

မ်က္ေမွာက ္ျပဳေၾကာင္း အက်င့္မွန္တရား (မဂၢင္ရွစ္ပါး)၊ ပြားမ်ားရမည့္တရား။ 

    

ေလာကီမဂၢင္ေလာကီမဂၢင္ေလာကီမဂၢင္ေလာကီမဂၢင္((((၅၅၅၅))))ပါးပါးပါးပါး    ႐ႈဉာ႐ႈဉာ႐ႈဉာ႐ႈဉာဏ္တရားဏ္တရားဏ္တရားဏ္တရား 

 သမၼာဒိ႒ိ သမၼာသကၤပၸ  -  ပညာမဂၢင(္၂)ပါး။ 

 သမၼာ၀ါယာမ သမၼာသတိ  သမၼာသမာဓိ -  သမာဓိမဂၢင(္၃)ပါး။ 

   

ေလာကုတၱရာမဂၢင္ေလာကုတၱရာမဂၢင္ေလာကုတၱရာမဂၢင္ေလာကုတၱရာမဂၢင္((((၈၈၈၈))))ပါးပါးပါးပါး    

  သမၼာဒိ႒ိ သမၼာသကၤပၸ  - ပညာမဂၢင ္(၂)ပါး။ 

  သမာ၀ါယာမ သမၼာသတိ  သမၼာသမာဓိ - သမာဓိမဂၢင(္၃)ပါး။ 

  သမၼာ၀ါစာ သမၼာကမၼႏ ၲ သမၼာအာဇီ၀  - သီလမဂၢင(္၃)ပါး။ 

 

စိတၱာႏုပႆနာစိတၱာႏုပႆနာစိတၱာႏုပႆနာစိတၱာႏုပႆနာ    ႐ႈပြားနည္း႐ႈပြားနည္း႐ႈပြားနည္း႐ႈပြားနည္း    

    

၁။ ျမင္စိတ ္  ၁။ ေလာဘစိတ္ 

၂။ ၾကားစိတ္ အျပင္ ၂။ ေဒါသစိတ ္   အတြင္း 

၃။ နံစိတ္ ဧည့္သည္ ၃။ ေမာဟစိတ္   ဧည့္သည္ 

၄။ စားစိတ္ စိတ္(၅)ခ ု ၄။ အေလာဘစိတ ္   စိတ္(၆)ခ ု

၅။ ယား,နာ,ေကာင္းစိတ ္  ၅။ အေဒါသစိတ္ 

   ၆။ ေတြးေတာႀကံစည္စိတ္ 

 

၁။ ေလကုိထုတ္ေသာစိတ္ ၂။ ေလကုိသြင္းေသာစိတ္---အိမ္သည္စိတ္ (၂)ခု။ ႐ႈပြားပု ံ ႐ႈပြားနည္းမွာ-အိမ္သည္စိတ္ 

(၂)ခုကုိ အရင္းခံထား၍ မည္သည့္စိတ္ေပၚေပၚ ေပၚတုိင္းေပၚတိုင္း ျဖစ္ပ်က္မလြတ္ေအာင္ ႐ႈရမည္။ 

 

ေေေေ၀၀၀၀ဒနာႏုပႆနာဒနာႏုပႆနာဒနာႏုပႆနာဒနာႏုပႆနာ    ႐ႈပြားနည္း႐ႈပြားနည္း႐ႈပြားနည္း႐ႈပြားနည္း    

 စိတ္ႏွင့ ္ေ၀ဒနာသည္ ျဖစ္အတူ ပ်က္အတူ သဟဇာတတရားမ်ား ျဖစ္သည္။ 

 

အျပင္ဧည့္သည္ေအျပင္ဧည့္သည္ေအျပင္ဧည့္သည္ေအျပင္ဧည့္သည္ေ၀၀၀၀ဒနာဒနာဒနာဒနာ((((၆၆၆၆))))ခုခုခုခု    

၁။ ဥေပကၡာေ၀ဒနာသည္ --------- မ်က္လံုးမွာ ေပၚသည္။ 

၂။ ဥေပကၡာေ၀ဒနာသည္ --------- နားမွာ ေပၚသည္။ 

၃။ ဥေပကၡာေ၀ဒနာသည္ --------- ႏွာေခါင္းမွာ ေပၚသည္။ 

၄။ ဥေပကၡာေ၀ဒနာသည္ --------- လွ်ာမွာ ေပၚသည္။ 

၅ 



 

 

 
  

၅။ သုခေ၀ဒနာသည္ --------- ကုိယ္မွာ ေပၚသည္။ 

၆။ ဒုကၡေ၀ဒနာသည္ --------- ကုိယ္မွာ ေပၚသည္။ 

       အထက္ပါေ၀ဒနာမ်ားကုိ အျပင္ဧည့္သည္(၆)ခုဟ ုေခၚပါသည္။ 

 

အတြင္းဧည့္သည္ေအတြင္းဧည့္သည္ေအတြင္းဧည့္သည္ေအတြင္းဧည့္သည္ေ၀၀၀၀ဒနာဒနာဒနာဒနာ((((၃၃၃၃))))ခုခုခုခု 

၁။ ေသာမနႆေ၀ဒနာသည္ --------- စိတ္မွာ ေပၚသည္။ 

၂။ ေဒါမနႆေ၀ဒနာသည္ --------- စိတ္မွာ ေပၚသည္။ 

၃။ ဥေပကၡာေ၀ဒနာသည္ --------- စိတ္မွာ ေပၚသည္။ 

       အထက္ပါေ၀ဒနာမ်ားကုိ အတြင္းဧည့္သည္(၃)ခုဟု ေခၚပါသည္။ 

    

အိမ္သည္ေအိမ္သည္ေအိမ္သည္ေအိမ္သည္ေ၀၀၀၀ဒနာဒနာဒနာဒနာ((((၃၃၃၃))))ခုခုခုခု    

၁။  သားေရးသမီးေရး၊စီးပြားေရးမွစ၍ အရပ္ရပ ္ အဆင္ေျပေနေသာအခါ (၀င္ေလ ထြက္ေလကုိ) ေသာမနႆ 

ေ၀ဒနာႏွင့ ္႐ွဴ႐ႈိက္ေနသည္။ 

၂။  သားေရးသမီးေရး စီးပြားေရးမွစ၍ အရပ္ရပ္အဆင္မေျပသည့္အခါ (၀င္ေလထြက္ေလကုိ) ေဒါမနႆေ၀ဒနာႏွင့္ 

႐ွဴ႐ႈိက္ေနသည္။ 

၃။  တစ္ရံတစ္ခါ (၀င္ေလထြက္ေလကုိ) ေသာမနႆလည္းမဟုတ္၊ ေဒါမနႆေ၀ဒနာလည္းမဟုတ္၊ ဥေပကၡာ 

ေ၀ဒနာႏွင့ ္အမွတ္မထင္ ႐ွဴ႐ႈိက္ေနပါသည္။ 

အထက္ပါ ေ၀ဒနာမ်ားကုိ အိမ္သည္(၃)ခုဟု ေခၚပါသည္။ 

 ေ၀ဒနာႏုပႆနာ႐ႈရာ၌ ေပၚသည့္အခ်ိန ္ ေပၚသည့္ေနရာကုိ ေစာင့္၍ ႐ႈရမည္။ ေ၀ဒနာသည္ ဒြါရ (၆)ေပါက္၌ 

အၿမဲ ျဖစ္ေနသည္။ မျဖစ္သည့္အခါ မရွိ။ ဖႆျဖစ္တုိင္း ေ၀ဒနာျဖစ္သည္။ ေ၀ဒနာကုိ႐ႈရာ၌ နာမွက်င္မ ွ ေ၀ဒနာ 

မဟုတ္ပါ၊ နာမႈက်င္မႈ မခံသာသည့္ေ၀ဒနာ ရွိသလုိ၊ နာမႈက်င္မႈ ေပ်ာက္ကင္းၿပီး ခံသာသည့္ေ၀ဒနာလည္း ရိွသည္။ 

ခံသာသည္လည္းမဟုတ္၊ မခံသာသည္လည္းမဟုတ္ ၊အလယ္အလတ္ အမွတ္မဲ ့ ခံစားမႈေ၀ဒနာမ်ိဳးလည္း ရွိသည္။ 

စိတ္ႏွင့ ္ေ၀ဒနာသည္ သဟဇာတတရားျဖစ္၍ စိတ္ျဖစ္တုိင္း ေ၀ဒနာျဖစ္သည္။ 

 ေ၀ဒနာသည္ ေပၚလည္း ေပၚသည္၊ ပ်က္လည္း ပ်က္သည္။ ေ၀ဒနာႏွင့္ ငါ မေရာေစႏွင့္။ ေ၀ဒနာခြာ၍ 

အနိစၥျမင္ေအာင္ ၾကည့္၊ အနိစၥျမင္မ ွလမ္းမွန္က်မည္။ (ဤကား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သိ႐ံုမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။) 

    

၀၀၀၀ိပႆနာအက်ိဳးျပိပႆနာအက်ိဳးျပိပႆနာအက်ိဳးျပိပႆနာအက်ိဳးျပ    လကၤာလကၤာလကၤာလကၤာ    

၁။ လက္ရွိခႏၶာ၊ မတြယ္တာႏွင့္။ ေနာင္လာဘ၀၊ မေတာင့္တဘဲ၊ ေၾကာင့္ၾကဇြဲျဖင့္၊ အၿမမဲျပတ္၊ ၀ိပႆနာ၊ 

ေလ့လာႀကိမ္ႀကိမ၊္ အာစိဏၰကံ၊ ျဖစ္ေၾကာင္းဖန္မူ၊ ထုိသည့္သူကား၊ အယူမလြဲ၊ ဂတိၿမ၏ဲ။ 

၂။ မီးစြဲေလာင္မွ၊ ေရကုိတေသာ္၊ မရျဖစ္အင္၊ ပုံႏႈိင္းယွဥ္၍၊ မဂၢင္သေႏၶ၊ တည္ၿမေဲနေအာင္၊ မေသခင္က၊ ျပင္ဆင္ 

ေတာက္ေလွ်ာက္၊ ေမ့မေပ်ာက္ႏွင့။္ ေခၽြးေပါက္ယုိစီး၊ ေသခါနီး၀ယ္၊ အၿပီးမုခ်၊ မဂၢင္ရလိမ့္။ 

၃။ ကိစၥမေလွ်ာ၊္ အေၾကာင္းေပၚ၍၊ မေတာ္တဆ၊ မဂ္မရဦး၊ ဘ၀အစြန္၊ တမလြန္တြင္၊ ထူးခၽြန္အံ့ေလာက္၊ နတ္ျပည္ 

ေရာက္၍၊ မေဖာက္မျပန္၊ ေသာတာပန္စစ္၊ ဧကန္ျဖစ္သည္၊ မလစ္ ၀ိပႆနာ အက်ိဳးတည္း။ 

၆ 



 

 

 
  

အဂၤါဆယ့္ႏွစ္ပါးအဂၤါဆယ့္ႏွစ္ပါးအဂၤါဆယ့္ႏွစ္ပါးအဂၤါဆယ့္ႏွစ္ပါး    လည္ပတ္ပံုလည္ပတ္ပံုလည္ပတ္ပံုလည္ပတ္ပံု    လကၤာလကၤာလကၤာလကၤာ    

    အ၀ိဇၨာဘယ္မွာေန  မိမိစိတ္မွာေန။  

       ရံခ ါမေသြ မိုက္မမဲႈ ၊ ကံသခၤါရေတြျပဳ။    
 သခၤါရျပဳေတာ့ ၀ိညာဏ္တြယ္၊ နာမ္႐ုပ္အိမ္ကုိ တည္(တယ္)။ 

 အၾကည္ေျခာက္သြယ္ မွန္တံခါး၊ ေကာင္းစြာ တပ္ဆင္ထား။ 

 အာ႐ံုေျခာက္ပါး ေတြ႕ဆံုေသာ္၊ ေျခာက္ဒြါရမွာ ၀ိညာဏ္ေပၚ။ 

 ေပၚလာေလသည့္ အာ႐ုံမ်ား၊ ေ၀ဒနာက သူခံစား။ 

 ခံစားမိေတာ့ ႏွစ္သက္ျပန္၊ စြဲလန္း ဥပါဒါန္။ 

 ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ရလုိမႈ၊ ကံေတြ ထပ္ထပ္ျပဳ။ 

 ကံထပ္ျပဳေတာ့ ဇာတိေခၚ၊ နာမ္႐ုပ္ အသစ္ေပၚ။ 

 နာမ္႐ုပ္ေပၚေတာ့ အုိ, ေသ-အဆုံး(/မဆုံး)၊ ေသေတာ့ ေခါင္းတစ္လံုး၊ 

 သြားေပအံုးေတာ့ သခၤ် ဳိင္းကုန္း၊ ေျမႀကီးဩဇာ ျဖစ္လို႔မဆံုး၊  

ေသသူမွာ အ႐ႈံးႀကီး႐ႈံး၊ သံသရာမွာ ျမဳပ္လို႔မဆံုး၊  ေမ်ာလို႕မဆံုး။ 

 

ခႏၶာငါးပါးခႏၶာငါးပါးခႏၶာငါးပါးခႏၶာငါးပါး    လကၤာေဆာင္ပုဒ္လကၤာေဆာင္ပုဒ္လကၤာေဆာင္ပုဒ္လကၤာေဆာင္ပုဒ္    

 ေဖာက္ျပန္ ခံစား၊ မွတ္သား ျပဳျပင္၊ သ၀ိိညာဏ္-ငါးအင္ခႏၶာမွတ္။ 

 ေဖာက္ျပန္ - ႐ူပကၡႏၶာ 

 ခံစား - ေ၀ဒနာကၡႏၶာ 

 မွတ္သား - သညာကၡႏၶာ 

 ျပဳျပင္ - သခၤါရကၡႏၶာ 

 သိ၀ိညာဏ္ - ၀ိညာဏကၡႏၶာ 

 

သစၥာေလးပါးသစၥာေလးပါးသစၥာေလးပါးသစၥာေလးပါး    လကၤာေဆာင္ပုဒ္လကၤာေဆာင္ပုဒ္လကၤာေဆာင္ပုဒ္လကၤာေဆာင္ပုဒ္    

∗ ျဖစ္ပ်က္သမွ်၊ သခၤါရ၊ ဒုကၡသစၥာမွတ္။ 

∗ ျဖစ္ပ်က္မႈတြင္၊ ငါေကာင္ထင္၊ ခင္မင္သမုဒယမွတ္။ 

∗ ႐ုပ္နာမ္အားလံုး၊ ျဖစ္ပ်က္သုဥ္း၊ ခ်ဳပ္ဆံုးနိဗၺာန္မွတ္။ 

∗ ခ်ဳပ္ဆံုးမႈတြင္၊ ဉာဏ္သက္၀င္၊ သိျမင္မဂ္ဟုမွတ္။ 

    

မဂ္ရေၾကာင္းမဂ္ရေၾကာင္းမဂ္ရေၾကာင္းမဂ္ရေၾကာင္း    လကၤာေဆာင္ပုဒ္လကၤာေဆာင္ပုဒ္လကၤာေဆာင္ပုဒ္လကၤာေဆာင္ပုဒ္    

∗ ယံုၾကည္က်န္းမာ၊ စိတ္ေျဖာင့္စြာျဖင့္၊ လြန္စြာအားထုတ္၊ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္ကုိ၊ ျဖစ္ခ်ဳပ္ဉာဏ္ျမင္၊ ဤငါးအင္၊ မွန္ပင္ 

မဂ္ရေၾကာင္း။ 

 

 

၇ 



 

 

 
  

မဂ္ဖုိလ္ေမဂ္ဖုိလ္ေမဂ္ဖုိလ္ေမဂ္ဖုိလ္ေ၀၀၀၀းေၾကာင္းးေၾကာင္းးေၾကာင္းးေၾကာင္း    လကၤာေဆာင္ပုဒ္လကၤာေဆာင္ပုဒ္လကၤာေဆာင္ပုဒ္လကၤာေဆာင္ပုဒ္    

∗ မစြန္႔ကာမ၊ ဆရာမရိွ၊ ၀ီရိယေလ်ာ့၊ အားအင္ေပ်ာ့ကာ၊ လြန္စြာယူမွား၊ ဤငါးပါး-တရားမဂ္ဖိုလ္ ေ၀းသတည္း။ 

 

မဂ္ဖုိလ္ရေၾကာင္းမဂ္ဖုိလ္ရေၾကာင္းမဂ္ဖုိလ္ရေၾကာင္းမဂ္ဖုိလ္ရေၾကာင္း    လကၤာေဆာင္ပုဒ္လကၤာေဆာင္ပုဒ္လကၤာေဆာင္ပုဒ္လကၤာေဆာင္ပုဒ္    

∗ သူေတာ္ဆည္းကပ္ ၊ ျမတ္တရားနာ၊ ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။ 

    

ဒုကၡျပတ္နည္းဒုကၡျပတ္နည္းဒုကၡျပတ္နည္းဒုကၡျပတ္နည္း    လကၤာလကၤာလကၤာလကၤာ    

 အဆင္းတည့္တည့္၊ မ်က္လံုးလွည့္၊ ျမင္သိစိတ္ေပၚလာ၊ 

 အေၾကာင္းဆံုမ ွေပၚလာၾက၊ မူလမရိွပါ။ 

 စကၡဳ၀ိညာဏ္ ဧည့္သည္မွန္၊ ျဖစ္ျပန္ ပ်က္ၿမသဲာ။ 

 ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္ဆက္ ျဖစ္တံုပ်က္၊ စဥ္ဆက္ေျခာက္ဒြါရာ။ 

 အႏွစ္မရွ ိအကာတိ၊ မ်က္လွည့္ ဥပမာ။ 

 မသိမိုက္မ ဲတဏွာစြဲ၊ ငါပဲထင္မိရွာ။ 

 မသိလုိခ်င ္စြဲလန္း၀င္၊ အားအင္ထုတ္ရွာ ရခႏၶာ။ 

 ခႏၶာရျပန္ တဏႈပါဒါန္၊ ကမၼ ံဇာတိလာ။ 

 တစ္ခုဒြါရ ပဋိစၥ၊ ဒုကၡစက္လွည့္ကာ။ 

 ဒြါရေျခာက္ခြင ္သတိယွဥ၊္ ဉာဏ္ျမင္႐ႈၾကည့္ရာ။ 

 ျဖစ္ပ်က္ျမင္က ေနာက္မဂၢ၊ ဒုကၡျပတ္နည္းနာ။   ။ 

 

တရားနာနည္းတရားနာနည္းတရားနာနည္းတရားနာနည္း    

 သစၥာႏွင့္စပ္ တရားျမတ္ နာလတ္႐ုိၫႊတ္ကာ။ 

 အာ႐ံုတစ္ပါး ေရာက္မသြား စိတ္ထားတည္လွစြာ။ 

 ခႏၶာအဇၩတ္ သတိခ်ပ္ သင့္ျမတ္ႏွလံုးသာ။ 

 ယထာဓမၼ ံေဒသနံ ၿမၿဲမံစူးစိုက္နာ။ 

 ကိေလမ၀င္ တထုိင္တြင ္ျမန္လ်င္မဂၢသာ။ 

 

ဆြမ္းစားဆြမ္းစားဆြမ္းစားဆြမ္းစားရာ၌ရာ၌ရာ၌ရာ၌    ဆင္ျခင္ရန္ဆင္ျခင္ရန္ဆင္ျခင္ရန္ဆင္ျခင္ရန္    

 ဤသည့္စားဖြယ္၊ အမယ္မယ္ကုိ၊ ျမဴးရယ္မာန္ၾကြ၊ လွပေရဆင္း၊ ျပည့္ၿဖိဳးျခင္းငွာ၊ မသံုးပါဘူး၊ ေလးျဖာ 

ဓာတ္ေဆာင္၊ ဤကုိယ္ေကာင္သည္၊ ရွည္ေအာင္တည္လ်က္၊ အသက္မွ်တမ္း၊ မေမာပန္းျငား၊ ဘုရားသာသနာ၊ က်င့္ 

ႏွစ္ျဖာကုိ၊ က်င့္ပါႏုိင္ေစ၊ ေ၀ဒနာေဟာင္းသစ္၊ မျဖစ္ေစရ၊ ယာပုိထ္္မွ်လစ္၊ ခပ္သိမ္းျပစ္ကုိ၊ မျဖစ္ေလေအာင္၊ ခ်မ္းေျမ ့

ေအာင္ဟု၊ သုံးေဆာင္မွ၀ီပဲါသတည္း။ 

    

၈ 



 

 

 
  

ေမတၱာပုိ႔ေမတၱာပုိ႔ေမတၱာပုိ႔ေမတၱာပုိ႔    

၁။ အလွဴ႕ရွင္ အလွဴ႕အမအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာၾကပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ 

ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ 

၂။ ေ၀ယ်ာ၀စၥကုသိုလ္ရွင္ေတြ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာၾကပါေစ၊ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ 

၃။ တရားထူးတရားျမတ္တုိ႔ကိ ုလ်င္ျမန္စြာ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ၾကပါေစ။ 

သာဓုသာဓုသာဓုသာဓု    ----သာဓုသာဓုသာဓုသာဓု    ----    သာဓုသာဓုသာဓုသာဓု    

    

    

((((ပညတ္ပညတ္ပညတ္ပညတ္) ) ) ) သမၼဳတိသမၼဳတိသမၼဳတိသမၼဳတိ    မပယ္ျခင္းမပယ္ျခင္းမပယ္ျခင္းမပယ္ျခင္း    အေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္း((((၈၈၈၈))))မ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳး    

 ၁။ အရွက္အေၾကာက္ျပျခင္းအက်ိဳးငွာ၊ 

 ၂။ ကံသာလွ်င္ ကုိယ္ပိုငရ္ွိသည္၏အျဖစ္ကုိ ျပျခင္းအက်ိဳးငွာ၊ 

 ၃။ သီးျခားအလွဴရွင္ကို ျပျခင္းအက်ိဳးငွာ၊ 

 ၄။ အျခားမရိွေသာကံမ်ားကုိ ျပျခင္းအက်ိဳးငွာ၊ 

 ၅။ ျမတ္ေသာေနျခင္းကုိ ျပျခင္းအက်ိဳးငွာ၊ 

 ၆။ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ဘ၀ကုိ ျပျခင္းအက်ိဳးငွာ၊ 

 ၇။ အလွဴ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းကုိ ျပျခင္းအက်ိဳးငွာ၊ 

 ၈။ လူသားတုိ႔ ေျပာဆုိမႈကိ ုမပယ္ျခင္းအက်ိဳးငွာ၊ -------  သမၼဳတိ(ပညတ္)ကုိ မပယ္ပါ။ 

    

အက်ယ္အက်ယ္အက်ယ္အက်ယ္    ရွင္းလင္းခ်က္ရွင္းလင္းခ်က္ရွင္းလင္းခ်က္ရွင္းလင္းခ်က္    

၁။ ခႏၶာေတြက ရွက္တယ္၊ ေၾကာက္တယ္ဟု ေျပာရင္ သူတစ္ပါး နားမလည္ႏုိင္ပါ။ ေယာက်္ားေတြက ရွက္တယ္၊ 

မိန္းမေတြက ေၾကာက္တယ္ဟု ေျပာမွ သူတစ္ပါး နားလည္ႏိုင္သည္။ ဒါေၾကာင့္- ေလာကက သမုတ္ေျပာဆုိ 

ေနၾကေသာ ေယာက်္ား၊ မိန္းမဟူေသာ အသံုးႏႈန္း စကားပညတ္ကုိ ဘုရားရွင ္မပယ္ပါ။ 

၂။ ခႏၶာေတြက ကုသိုလ္ကံႏွင့ ္ အကုသုိလ္ကံေတြကုိ ပိုင္ဆုိင္ၾကတယ္ ျပဳလုပ္ၾကတယ္ဟု ေျပာဆုိပါက သူတစ္ပါး 

မသိနားမလည္ႏုိင္ပါ။ ေယာက်္ား မိန္းမေတြက၊ ဦးျဖဴ+ေဒၚမဲတုိ႔က ကုသိုလ္ကံႏွင့ ္အကုသုိလ္ကံေတြကုိ ျပဳလုပ္ 

ၾကတယ္ဟု ေျပာမွ သူတစ္ပါး သေဘာေပါက္ နားလည္ႏုိင္ပါသည္။ 

၃။ ခႏၶာေတြက (သုိ႕မဟုတ္) ခႏၶာငါးပါးက ေဇတ၀န္ေက်ာင္းကုိ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းတယ္ဟု ေျပာပါက သူတစ္ပါး 

သေဘာမေပါက္၊ နားမလည္ႏုိင္ပါ။ အနာထပိဏ္သူေဌးႀကီးက ေဇတ၀န္ေက်ာင္းကုိ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းတယ္ဟု 

ေျပာမွ နားလည္ႏိုင္သည္။ ဒါယကာ/ဒါယိကာမအမ်ားထဲမ ွတစ္ဦးတည္း ေက်ာင္းေဆာက္လွဴဒါန္းတဲ့၊ ထူးျခားတ့ဲ 

ပုဂၢိဳလ္ကုိ ျပလုိေသာေၾကာင့္ - ဘုရားရွင ္သမၼဳတိ(ပညတ္)ကုိ မပယ္ဘဲ ေဟာၾကား သံုးႏႈန္းေတာ္မူပါသည္။ 

၄။ ခႏၶာေတြက အေဖကုိ သတ္တယ္၊ အေမကုိ သတ္တယ္၊ ရဟႏၲာကုိ သတ္တယ္၊ ဘုရားရွင္ကုိ ေသြးစိမ္းက်ေအာင္ 

လုပ္တယ္၊ သံဃာသင္းခြဲမႈကုိ ျပဳလုပ္တယ္ဟ ု ေျပာပါက သူတစ္ပါးတုိ႔ နားမလည္ႏုိ္င္ပါ။ ေမာင္ျဖဴက အေဖကုိ 

သတ္တယ္ဟု ေျပာပါက သူတစ္ပါးတုိ႔ နားမလည္ႏုိင္ပါ။ ေမာင္ျဖဴက အေဖကုိ သတ္တယ္ဟု ေျပာပါမွ သိရွ ိ

နားလည္ သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါသည္။ 

၉ 



 

 

 
  

၅။ ခႏၶာေတြ က်န္းမာၾကပါေစ၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစဟု ေမတၱာပို႔လွ်င ္သူတစ္ပါးတုိ႔ နားမလည္ႏုိင္ပါ။ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ 

သတၱ၀ါေတြ က်န္းမာၾကပါေစ၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစဟု ေမတၱာပို႕သမွသာ သူတစ္ပါးတို႕ သိရိွနားလည္ႏုိင္ပါသည္။ 

  ေမတၱာပုိ႕သည့္ေနရာ၌ ခႏၶာဟု မဆိုရ၊ သတၱ၀ါ၊  လူ၊ နတ္ စသည္ ဆိုႏုိင ္ေျပာႏိုင္ပါသည္။ အသိမွား အျမင္ 

မွား အယူမွား ဒိ႒ိကပ္စရာအေၾကာင္း မရွိပါ။ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ ငါ-သူစသည္တို႕ကုိ ပါးစပ္မွ 

ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

* အေျပာ ကိစၥမရွိ၊ ဒိ႒ ိမကပ္။ တကယ္ထင္ တကယ္စြဲရင ္ဒိ႒ိ ကပ္တတ္ပါသည္။  

၆။ ခႏၶာေတြက  ေရွးဘ၀ကုိ ေအာက္ေမ့ႏုိင္တယ္ဟု ေျပာလွ်င ္သူတစ္ပါး နားမလည္ႏိုင္ပါ။ ရဟန္းေယာက်္ားေတြက 

ရဟန္းမိန္းမေတြက ေရွးဘ၀ကုိ ေအာက္ေမ့ႏုိင္တယ္ဟု ေျပာဆုိပါက သူတစ္ပါး သေဘာေပါက္ နားလည္ႏိုင္ 

ပါသည္။ 

၇။ ခႏၶာေတြက လွဴတယ္၊ ဒါနျပဳတယ္၊ သီလေဆာက္တည္တယ္၊ ခႏၶာေတြက အလွဴခံတယ္၊ ခႏၶာေတြက 

သီလေပးတယ္၊ ခႏၶာေတြက တရားေဟာတယ္၊ တရားျပတယ္ဟု ေျပာလွ်င ္ သူတစ္ပါး နားမလည္ႏုိင္ပါ။ 

ေယာက်္ားဒါယကာေတြက လွဴတယ္၊ ရဟန္းေတြက အလွဴခံတယ္၊ ဦးျဖဴက လွဴတယ္၊ ဦးတိႆက အလွဴခံ 

တယ္ဟ ုေျပာဆုိပါမွ သူတစ္ပါး နားလည္ သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါသည္။ 

၈။ ေလာကလူသားတုိ႔ သမုတ္ေျပာဆုိ သံုးစြဲေနေသာ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ငါ၊ သူ၊ ပုဂၢိဳလ္ အသံုးႏႈန္း 

ေ၀ါဟာရ စကားလံုးတုိ႔ကိ ုဘုရားရွင ္ပယ္ေတာ္မမူပါ။ ဒါေတြကုိပယ္လိုက္ရင ္ေလာက၊ ဓမၼႏွစ္မ်ိဳးလံုးမွာ ေရာေထြး 

ေနေသာေၾကာင့္ - 

 ၁။ လူအမ်ား နားမလည္၊ မသိႏိုင္ပါ။ 

 ၂။ ေတြေ၀ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္တယ္။ 

 ၃။ ရန္သူသဖြယ္လည္း ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ 

  

 * သမၼဳတိကၽြရံင ္ပရမတ္ျဖင့္ႏုတ္၊ မရမတ္ကၽြံရင္ သမၼဳတိျဖင့္ထ္ိန္း။ 

  သေကၤတ၀စနံ သစၥံ၊ ေလာကသမၼဳတိကာရဏာ။ 

  ပရမတၳ၀စနံ သစၥံ၊ ဓမၼာနံ ဘူတကာရဏာ။ 

 * သမုတ္အမွန,္ အဟုတ္မွန္၊ အေျပာအမွန,္ အရိွအမွန္၊ ႏွစ္တန္ကြဲမ ွလမ္းမေခ်ာ္ပါ။ 

ေဆာင္ပုဒ္။ေဆာင္ပုဒ္။ေဆာင္ပုဒ္။ေဆာင္ပုဒ္။    ။။။။ ဟိရ-ိကမၼ-ပုရိသ-အာ၊ျဗဟၼာ-ပုေဗၺ၊ဒကၡိေဏႏွင့္၊ ေလာကသမၼဳတိ၊ ရွစ္ပါးရိွ၊ မွတ္ဘိမပယ္ရာ။ 

    

   ဘုရားရွင္သည္ ပညတ္ကိ ုအခါခပ္သိမ္း မပယ္ပါ၊ ၀ိပႆနာအရာမွာသာ ပယ္ေတာ္မူပါသည္။ ေလာကႀကီးႏွင့ ္

ဘယ္ေသာအခါမွ ဘုရားရွင ္ ျငင္းခု ံ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳေတာ္မမူပါ။ ေလာကႀကီးထဲမွာ ျဖစ္ေပၚေနတ့ဲအတုိင္း 

သဘာ၀အမွန္ေတြကုိ အမွန္တကယ္သိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ ရွင္းျပျခင္းသာ ျပဳေတာ္မူပါတယ္။ အကာေပၚ၊ 

အေခၚအေ၀ၚေပၚမွာ ေသာင္မတင္ဘဲ အႏွစ္သာရ သဘာ၀အမွန္ေပၚ ဉာဏ္ေရာက္ေအာင္ တင္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ 

ပါတယ္။ 

 

 

 

၁၀ 



 

 

 
  

၀၀၀၀ိပႆနာိပႆနာိပႆနာိပႆနာ((((၃၃၃၃))))မိ်ဳးမိ်ဳးမိ်ဳးမိ်ဳး    

၁။ သမထေရွ႕တန္းတင္ေသာ ၀ိပႆနာ။  

၂။  ၀ိပႆနာေရွ႕တန္းတင္ေသာ ၀ိပႆနာ။ 

၃။ သမထႏွင္၀့ိပႆနာ စံုတြဲေပးေသာ ၀ိပႆနာ။    

 ((((တတတတစ္စ္စ္စ္နည္းနည္းနည္းနည္း))))    

(က) တရားနာေသာ ၀ိပႆနာ။ 

(ခ) ၾကံစည္ ေတြးေတာဆင္ျခင္ေသာ ၀ိပႆနာ။ 

(ဂ) လက္ေတြ႔ ရႈမွတ္ပြားမ်ားေသာ ၀ိပႆနာ။ 

* တရားနာ မရွင္းလွ်င ္ အေတြး မရွင္းတတ္ပါ။ အေတြး မရွင္းလွ်င ္ အပြား မရွင္းတတ္ပါ။  အပြားမရွင္းလွ်င္ 

တရားရမႈ  ေႏွးတတ္ပါသည္။ 

* တရားနာ ရွင္းလွ်င္ အေတြး ရွင္းသည္။ အေတြး ရွင္းလွ်င္ အပြား ရွင္းသည္။ အပြား ရွင္းလွ်င္ တရားရမႈ ျမန္တတ္ 

ပါသည္။ 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။ နာ-ေတြး-ပြားျပန္၊ ဤသံုးတန္၊ မွတ္ရန ္၀ိပႆနာ။ 

 ((((တစ္နည္းတစ္နည္းတစ္နည္းတစ္နည္း))))    

 ၁။ ပါးစပ္ကရြတ္ဖတ္တ့ဲ ၀ိပႆနာ။ (၀စသာပရိစိတာ) 

 ၂။ စိတ္ျဖင္ ့အဖန္ဖန္ၾကံစည္ေတြးေတာတ့ဲ့ဲ ၀ိပႆနာ(မနသာအႏုပကၡိတာ) 

 ၃။ ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာထုိးထြင္းသိတဲ့ဲ ့၀ိပႆနာ။ (ဒိ႒ိယာသုပဋ၀ိိဒၶါ) 

 *ပါးစပ္ျဖင္ ့အနိစၥ အနိစၥဟုရြတ္လွ်င ္၀ိပႆနာျဖစ္ပါသည္။ 

 *အနိစၥသေဘာကုိ စိတ္ျဖင့္ေတြးလွ်င ္၀ိပႆနာျဖစ္ပါသည္။ 

 *ပညာျဖင့္ အနိစၥကုိ ထုိးထြင္းသိလွ်င ္၀ိပႆနာျဖစ္ပါသည္။ 

 *ေလးတန္းကေလး၏အသိ၊ ----- ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား၏အသိ၊ -------- ဘြဲ႕ရပုဂၢိဳလ္၏အသိ၊ သိေတာ့ 

သိတာပဲ၊ အသိအဆင့္အတန္း အရည္အေသြး စံႏႈန္းျခင္းမတူဘ ဲကြဲဲျပားျခားနားမႈ ရွိပါသည္။ “တစ”္ အသိသည္ “ႏွစ”္ 

အသိကုိ ေက်းဇူးျပဳ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ “ႏွစ္” အသိသည္ “သုံး”အသိကုိ အေထာက္ အကူျပဳ ေက်းဇူးျပဳမႈ 

ရွိပါသည္။ အထင္ေသး ဥေပကၡာျပဳ၍ မရပါ။ 

    

ဒိ႒ိကပ္ျခင္း၏ဒိ႒ိကပ္ျခင္း၏ဒိ႒ိကပ္ျခင္း၏ဒိ႒ိကပ္ျခင္း၏    အေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္း((((၈၈၈၈))))မ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳး    

၁။ ခႏၶာရွိျခင္းေၾကာင့္ ဒိ႒ိ ကပ္တတ္သည္။ 

၂။ အ၀ိဇၨာတရားေၾကာင့္ ဒိ႒ိ ကပ္တတ္သည္။ 

၃။ အမွတ္မွားသညာတရားေၾကာင့္ ဒိ႒ ိကပ္တတ္သည္။ 

၄။ ေတြ႕ဆံုမႈ/ေပါင္းဆံုမႈ ဖႆတရားေၾကာင့္ ဒိ႒ ိကပ္တတ္သည္။ 

၅။ အၾကံအစည္၀ိတက္ေၾကာင္ ့ဒိ႒ ိကပ္တတ္သည္။ 

၆။ ႏွလံုးသြင္းမွားျခင္းေၾကာင့္ ဒိ႒ ိကပ္တတ္သည္။ 

၇။ သစၥာတရား မနာေသာေၾကာင့္ ဒိ႒ ိကပ္တတ္သည္။ 

၁၁ 



 

 

 
  

   (သုိ႔မဟုတ)္ တရားနာ မွားမႈေၾကာင့္ ဒိ႒ိ ကပ္တတ္သည္။ 

၈။ အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြမွားမႈေၾကာင့္ ဒိ႒ ိကပ္တတ္သည္။ 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။ခႏၶာ-အ၀ိဇၨာ၊ သညာ-ဖေႆာ၊ ၀ိတေကၠာႏွင္၊့ အေယာ-ပရ၊ ပါပမိတ္ေဆြ၊ ဤရွစ္ေထြ၊ မွတ္ေလ 

ဒိ႒ိကပ္ေၾကာင္းတည္း။ 

    

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္    လြယ္ကူေၾကာင္းလြယ္ကူေၾကာင္းလြယ္ကူေၾကာင္းလြယ္ကူေၾကာင္း    ((((၄၄၄၄))))မ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳး    

၁။ ေရွးေကာင္းမႈအမီွ ျပည့္စုံျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ 

၂။ တရားနာမႈ မ်ားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ 

၃။ ဆရာသမားေကာင္းထံ ေမးျမန္းသင္ၾကားမႈ မ်ားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ 

၄။ ေသာတာပန္ တည္ထားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း _ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရား လြယ္ကူထင္ရွား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ 

    

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။ ေရွးေကာင္းမႈပါ၊ တရားနာမ်ား၊ သင္ၾကားမ်ားျပန္၊ ေသာတာပန္၊ မွတ္ရန္ေၾကာင္းက်ိဳးလြယ္။ 

 

    

ေဟာေျပာရန္ေဟာေျပာရန္ေဟာေျပာရန္ေဟာေျပာရန္    ခက္ေသာတရားခက္ေသာတရားခက္ေသာတရားခက္ေသာတရား((((၄၄၄၄))))မ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳး    

၁။ သစၥာေလးပါးတရား။ 

၂။ သတၱ၀ါအေၾကာင္း (၀ါ) သတၱ၀ါ၏အစျဖစ္ေပၚပံုတရား။ 

၃။ ပဋိသေႏၶတည္ေနျခင္းအေၾကာင္း။ 

၄။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရား။ 

 ဤေလးမိ်ဳး ေဟာေျပာရန္ ခက္ခပဲါသည္။ 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။ သစၥာ သေတၱ၊ သေႏၶ ေၾကာင္းက်ိဳး၊ ဤေလးမ်ိဳး၊ ေဟာ႐ိုးအလြန္ခက္။ 

 

၀၀၀၀ိစိကိစၧာိစိကိစၧာိစိကိစၧာိစိကိစၧာ((((၈၈၈၈))))မိ်ဳးမိ်ဳးမိ်ဳးမိ်ဳး    

 ၁။ ဘုရားအေပၚ၌ ယံုမွားသံသယျဖစ္ျခင္း။ 

 ၂။ တရားအေပၚ၌ ယံုမွားသံသယျဖစ္ျခင္း။ 

 ၃။ သံဃာအေပၚ၌ ယုံမွားသံသယျဖစ္ျခင္း။ 

 ၄။ အက်င့္သုံးပါးအေပၚ၌ ယုံမွားသံသယျဖစ္ျခင္း။ 

 ၅။ အတိတ္ကာလအေပၚ၌ ယံုမွားသံသယျဖစ္ျခင္း။ 

 ၆။ အနာဂတ္ကာလအေပၚ၌ ယံုမွားသံသယျဖစ္ျခင္း။ 

 ၇။ အတိတ္၊ အနာဂတ္ကာလ ႏွစ္မ်ိဳးအေပၚ၌ ယုံမွားသံသယျဖစ္ျခင္း။ 

 ၈။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အေပၚ၌ ယုံမွားသံသယျဖစ္ျခင္း။ 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။ ရတနာသံုးျဖာ၊ က်င့္သိကၡာႏွင့္၊ တိတ္နာေပါင္းစပ၊္ သမုပၸါဒ္၊ ရွစ္ရပ၀္စိိကိစၧာ။ 

 

၁၂ 



 

 

 
  

                                                             အအအအ၀၀၀၀ိဇၨာိဇၨာိဇၨာိဇၨာ((((၈၈၈၈))))မ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳး    

၁။ ဒုကၡသစၥာကုိ မသိျခင္း။ ၂။ သမုဒယသစၥာကုိ မသိျခင္း။ 

၃။ နိေရာဓသစၥာကုိ မသိျခင္း။ ၄။ မဂၢသစၥာကုိ မသိျခင္း။ 

၅။ သံသရာေရွးအစြန္းကုိ မသိျခင္း ၆။ သံသရာေနာက္အစြန္းကုိ မသိျခင္း။ 

၇။ သံသရာေရွးအစြန္း ေနာက္အစြန္း ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကုိ မသိျခင္း။  ၈။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကိ ုမသိျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။ သစၥာေလးျဖာ၊ ေရွးေနာက္ပါ၍၊ ႏွစ္လႊာေပါင္းစပ္၊ သမုပၸါဒ္၊ ရွစ္ရပ္အ၀ိဇၨာ။ ။ 

 

သစၥာသိပံုနည္းလမ္းမ်ားသစၥာသိပံုနည္းလမ္းမ်ားသစၥာသိပံုနည္းလမ္းမ်ားသစၥာသိပံုနည္းလမ္းမ်ား    

ဒုကၡသစၥာသိပံုဒုကၡသစၥာသိပံုဒုကၡသစၥာသိပံုဒုကၡသစၥာသိပံု((((၄၄၄၄))))မ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳး    

 ၁။ တရားနာယူသျဖင့္ ဒုကၡသစၥာသိျခင္း။ 

 ၂။ သံုးသပ္၊ ျဖစ္ပ်က္႐ႈသျဖင့္ ဒုကၡသစၥာသိျခင္း။ 

 ၃။ ထုိးထြင္း၍ ဒုကၡသစၥာသိျခင္း။ 

 ၄။ ဆင္ျခင္သျဖင့္ ဒုကၡသစၥာသိျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။ နာ-သံုး-ထုိး-ဆင္၊ ဤေလးအင္၊ မွန္ပင ္သစၥာသိေၾကာင္းတည္း။ 

 

သမုဒယသစၥာသိပံုသမုဒယသစၥာသိပံုသမုဒယသစၥာသိပံုသမုဒယသစၥာသိပံု((((၄၄၄၄))))မ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳး    

 ၁။ တရားနာယူသျဖင့္ သမုဒယသစၥာသိျခင္း။ 

 ၂။ သံုးသပ္၊ ျဖစ္ပ်က္ရႈသျဖင့္ သမုဒယသစၥာသိျခင္း။ 

 ၃။ ထုိးထြင္း၍ သမုဒယသစၥာသိျခင္း။ 

 ၄။ ဆင္ျခင္သျဖင့္ သမုဒယသစၥာသိျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

နိေရာဓသစၥာသိပံုနိေရာဓသစၥာသိပံုနိေရာဓသစၥာသိပံုနိေရာဓသစၥာသိပံု((((၃၃၃၃))))မ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳး    

 ၁။ တရားနာျခင္းေၾကာင့္ နိေရာဓသစၥာသိျခင္း။ 

 ၂။ ထုိးထြင္းသျဖင့္ နိေရာဓသစၥာသိျခင္း။ 

 ၃။ ဆင္ျခင္သျဖင့္ နိေရာဓသစၥာသိျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

  နိဗၺာန္ကိ ုျဖစ္ပ်က္ မရႈရပါ။ 

မဂၢသစၥာသိပံုမဂၢသစၥာသိပံုမဂၢသစၥာသိပံုမဂၢသစၥာသိပံု((((၃၃၃၃))))မ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳး    

 ၁။ တရားနာျခင္းေၾကာင့္ မဂၢသစၥာသိျခင္း။ 

 ၂။ ထုိးထြင္းသျဖင့္ မဂၢသစၥာသိျခင္း။ 

 ၃။ ဆင္ျခင္သျဖင့္ မဂၢသစၥာကုိ သိျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

  ေလာကုတၱရာမဂ္သည္ တစ္ႀကိမ္သာ ျဖစ္ခြင့္ရွိသျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ မရႈရပါ။ 

ေဆာင္ပုဒေဆာင္ပုဒေဆာင္ပုဒေဆာင္ပုဒ္ ။ ။ နာ ထုိးဆင္ျခင္၊ ဤသံုးအင္၊ မွန္ပင္ မဂၢသစၥာ သိေၾကာင္းတည္း။ 

၁၃ 



 

 

 
  

သစၥာသိပံုသစၥာသိပံုသစၥာသိပံုသစၥာသိပံု((((၂၂၂၂))))မ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳး    

 ၁။  အႏုေဗာဓဉာဏ္ျဖင့္ သစၥာသိျခင္း။ 

 ၂။  ပဋိေ၀ဓဉာဏ္ျဖင့္ သိစၥာသိျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ၀ိပႆနာဉာဏ္ကုိ အႏုေဗာဓဉာဏ္ဟုေခၚဆုိျခင္းေၾကာင့္ ၀ိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ သစၥာသိလုိ႔ ရပါသည္။ မဂ္ဉာဏ္ 

ကုိ ပဋိေ၀ဓဉာဏ္ဟု ေခၚဆိုျခင္းေၾကာင့္ မဂ္ဉာဏ္ျဖင့္ သစၥာသိလုိ႔ ရပါသည္။ 

 ေလာကီစိတ္(၈၁)ပါး၊ ေလာဘၾကဥ္ေသာ ေစတသိက(္၅၁)ပါး၊ ႐ုပ(္၂၈)ပါးသည္ ဒုကၡသစၥာထုိက္ေသာ တရားမ်ား 

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမင္စိတ္ ၾကားစိတ္ စေသာတရားမ်ားသည္ ဒုကၡသစၥာထုိက္ၾကေသာေၾကာင့္ လည္း 

ေကာင္း၊ ျမင္စိတ္ ေပၚတာသိ၊ ျမင္စိတ္ မရွိေတာ့တာ(ပ်က္တာ)သိ၊ ျမင္စိတ္ ျဖစ္ပ်က္တာကုိ သိျမင္ေသာဉာဏ္သည္ 

၀ိပႆနာဉာဏ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

* လွဴတ့ဲစိတ္ ေပၚတာသိ- ပ်က္တာသိ၊ လွဴတဲ့စိတ ္ ျဖစ္ပ်က္တာကုိ သိျမင္ေသာဉာဏ္သည္ ၀ိပႆနာဉာဏ္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

* လွဴတ့ဲစိတ္ ဒုကၡသစၥာ၊ ေပၚတာသိ ပ်က္တာသိ မဂၢသစၥာ။ 

* လွဴတ့ဲစိတ္ ျဖစ္ပ်က္ ဒုကၡသစၥာ၊ သိျမင္ဉာဏ္ မဂၢသစၥာ။ 

* စတုႏၷံဘိကၡေ၀ အရိယသစၥာန ံ အနႏုေဗာဓာ အပၸဋိေ၀ဓာ၊ ဧ၀မိဒ ံ ဒီဃမဒၶါနံ သႏၶာ၀ိတံ သံသရိတံ မမေဥၥ၀ 

တုမွာကဥၥ။(ပါဠိေတာ္စကား) 

 ၀ိပႆနာဉာဏ္ျဖင္ ့သစၥာမသိျခင္းေၾကာင့္၊ မဂဉ္ာဏ္ျဖင္ ့သစၥာမသိျခင္းေၾကာင့္ သံသရာ လည္ရပါသည္။ 

 ၀ိပႆနာဉာဏ္၊ မဂ္ဉာဏ္တုိ႔ျဖင္ ့သစၥာသိျခင္းေၾကာင့္ သံသရာ မလည္ရပါ။ 

 

၀၀၀၀ိပၸလႅာသတရားိပၸလႅာသတရားိပၸလႅာသတရားိပၸလႅာသတရား((((၁၂၁၂၁၂၁၂))))ပါးပါးပါးပါး    

 ၁။  အနိစၥကုိ နိစၥဟုမွတ္ျခင္း သညာ၀ိပၸလႅာသ။ 

  အနိစၥကုိ နိစၥဟုသိျခင္း စိတၱ၀ိပၸလႅာသ။ 

  အနိစၥကုိ နိစၥဟုယူျခင္း ဒိ႒ိ၀ိပၸလႅာသ။ 

 ၂။ ဒုကၡကုိ သုခဟုမွတ္ျခင္း သညာ၀ိပၸလႅာသ။ 

  ဒုကၡကုိ သုခဟုသိျခင္း စိတၱ၀ိပၸလႅာသ။ 

  ဒုကၡကုိ သုခဟုယူျခင္း ဒိ႒ိ၀ိပၸလႅာသ။ 

 ၃။ အနတၱကိ ုအတၱဟုမွတ္ျခင္း သညာ၀ိပၸလႅာသ။ 

  အနတၱကိ ုအတၱဟုသိျခင္း စိတၱ၀ိပၸလႅာသ။ 

  အနတၱကိ ုအတၱဟုယူျခင္း ဒိ႒၀ိိပၸလႅာသ။ 

 ၄။ အသုဘကုိ သုဘဟုမွတ္ျခင္း သညာ၀ိပၸလႅာသ။ 

  အသုဘကုိ သုဘဟုသိျခင္း စိတၱ၀ိပၸလႅာသ။ 

  အသုဘကုိ သုဘဟုယူျခင္း ဒိ႒ိ၀ိပၸလႅာသ။ 

∗ အနိစၥဆုိတာ ခႏၶာငါးပါး။ ဒုကၡဆုိတာ ခႏၶာငါးပါး။ အနတၱဆုိတာ ခႏၶာငါးပါး။ အသုဘဆုိတာ ခႏၶာငါးပါး။ 

∗ မၿမတဲာကုိ ၿမတဲယ္ဟု မွတ္။ မၿမတဲာကုိ ၿမတဲယ္ဟု သိ။ မၿမတဲာကုိ ၿမတဲယ္ဟု ယူ။ 

၁၄ 



 

 

 
  

∗ ဆင္းရတဲာကုိ ခ်မ္းသာတယ္ဟု မွတ္။ ဆင္းရတဲာကုိ ခ်မ္းသာတယ္ဟု သိ။ ဆင္းရတဲာကုိ ခ်မ္းသာတယ္ဟု 

ယူ။ 

∗ အစုိးမရတာကုိ အစုိးရတယ္ဟု မွတ္။ အစိုးမရတာကုိ အစိုးရတယ္ဟု သိ။ အစိုးမရတာကုိ အစုိးရတယ္ဟု ယူ။ 

∗ မတင့္တယ္တာကုိ တင့္တယ္တယ္ဟု မွတ္။ မတင့္တယ္တာကုိ တင့္တယ္ဟု သိ။ မတင့္တယ္တာကုိ 

တင့္တယ္ တယ္ဟု ယူ။ 

∗ အမွတ္မွား၊ အသိမွား၊ အယူအဆမွား၊ လွံသံုးခ်က္ မိေနၾကသည္။ 

 

သကၠာယဒိ႒ိသကၠာယဒိ႒ိသကၠာယဒိ႒ိသကၠာယဒိ႒ိ    ((((၂၀၂၀၂၀၂၀))))ပါးပါးပါးပါး    

၁။ ႐ုပ္ကုိ ငါဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

 ငါကုိ ႐ုပ္ဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

 ႐ုပ္ထဲမွာ ငါရွိတယ္ဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

 ငါထဲမွာ ႐ုပ္ရွိတယ္ဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

၂။ ေ၀ဒနာကုိ ငါဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

 ငါကုိ ေ၀ဒနာဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

 ေ၀ဒနာထဲမွာ  ငါရွိတယ္ဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

 ငါထဲမွာ ေ၀ဒနာရိွတယ္ဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

၃။ သညာကုိ ငါဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

 ငါကုိ သညာဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

 သညာထမွဲာ ငါရိွတယ္ဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

 ငါထဲမွာ သညာရိွတယ္ဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

၄။ သခၤါရကုိ ငါဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

 ငါကုိ သခၤါရဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

 သခၤါရထဲမွာ ငါ႐ိွတယ္ဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

 ငါထဲမွာ သခၤါရရိွတယ္ဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

၅။ ၀ိညာဏ္ကိ ုငါဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

 ငါကုိ ၀ိညာဏ္ဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

 ၀ိညာဏ္ထမဲွာ ငါရွိတယ္ဟု ထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

 ငါထဲမွာ ၀ိညာဏ္ရွိတယ္ဟုထင္ျခင္း သကၠာယဒိ႒ိတစ္ပါး။ 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။    ငါးပါးခႏၶာ၊ ထင္ေလးျဖာ၊ ေျမွာက္ပါ ႏွစ္ဆယ္ျဖစ္။ 

မိစမိစမိစမိစ    ၦာၦာၦာၦာဒိ႒ိဒိ႒ိဒိ႒ိဒိ႒ိ    ((((၆၂၆၂၆၂၆၂))))ပါးပါးပါးပါး    

**** သႆတဒိ႒ိ (၅၅)ပါး၊ ဥေစၧဒဒိ႒ိ (၇)ပါး၊ ေပါင္း ဒိ႒(ိ၆၂)ပါး။ 

**** သံသရာေရွးအစြန္းကုိ ႀကံစည္တာ ဒိ႒ ိ(၁၈)ပါး၊ သံသရာ ေနာက္အစြန္းကုိႀကံစည္တာ ဒိ႒ ိ(၄၄)ပါး၊  

ေပါင္း (၆၂)ပါး။ 

၁၅ 



 

 

 
  

သကၠာယဒိ႒ိ၊သကၠာယဒိ႒ိ၊သကၠာယဒိ႒ိ၊သကၠာယဒိ႒ိ၊    သႆတဒိ႒ိ၊သႆတဒိ႒ိ၊သႆတဒိ႒ိ၊သႆတဒိ႒ိ၊    ဥေစၧဥေစၧဥေစၧဥေစၧဒဒဒဒဒိ႒ိဒိ႒ိဒိ႒ိဒိ႒ိ    

    ထင္ရွားရိွတာ သကၠာယ၊ ငါဟု ထင္ျမင္တာ ဒိ႒ိ၊ ေပါင္းလိုက္ေတာ့ သကၠာယဒိ႒ိ။ ယခုေပၚေသာ ၾကားစိတ္ကုိ 

ငါထင္ရင္ ၾကားစိတ္က သကၠာယ၊  ငါထင္တာက ဒိ႒ိ၊ ေပါင္းလိုက္ေတာ့  သကၠာယဒိ႒ိ။ 

 ၿမဲတာက သႆတ၊ ယူဆတာက ဒိ႒ိ၊ ေပါင္းေတာ့ သႆတဒိ႒ိ။ 

 ျပတ္ေတာက္တာက ဥေစၧဒ၊ ယူဆတာက ဒိိ႒ိ၊ ေပါင္းေတာ ့ဥေစၧဒဒိ႒ိ။ 

**** ေပၚေသာၾကားစိတ ္ ျဖစ္ပ်က္တာကုိ ျမင္ရင ္ ျဖစ္တာျမင္ေတာ့ ဥေစၧဒဒိ႒ိ စင္ၾကယ္တယ္။ ပ်က္တာျမင္ေတာ ့

သႆတဒိ႒ိ စင္ၾကယ္တယ္။ ျဖစ္တာသည္ ပ်က္မလို႕ ျဖစ္တာ။ ပ်က္တာသည္ မၿမ/ဲမခုိင္လို႕ ပ်က္တာ။ 

ျဖစ္ပ်က္တာကုိ ခႏၶာလို႕ သိေတာ့ သကၠာယဒိ႒ိ စင္ၾကယ္တယ္။ 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။    ျဖစ္တာျမင္လွ်င္၊ ျပတ္တာစင္၊ ဉာဏ္တြင ္႐ငွ္းေတာ့သည္။ 

    ပ်က္တာျမင္လွ်င္၊ ၿမတဲာစင္၊ ဉာဏ္တြင္႐ွင္းေတာ့သည္။ 

 သႆတဒိ႒ိသမား ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ လုပ္တယ္၊ တရားအားထုတ္ေတာ့ တရားရတာ ေႏွးေကြးတယ္။ တရားရ 

မျမန္ပါ။ 

 ဥေစၧဒဒိ႒ိသမား ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ သိပ္မလုပ္ခ်င္။ တရားအားထုတ္ေတာ့ တရားရတာျမန္ဆန္ပါတယ္။ 

 

နိယတမိစၧာဒိ႒ိနိယတမိစၧာဒိ႒ိနိယတမိစၧာဒိ႒ိနိယတမိစၧာဒိ႒ိ    ((((၃၃၃၃))))ပါးပါးပါးပါး    

 ယခုျပဳလုပ္စရာ အေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ေနာင္ ခံစားစရာ အက်ိဳး၀ိပါက္ကိုလည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းကံႏွင့္ 

အက်ိဳး၀ိပါက္ ႏွစ္ပါးလံုးကုိ ပယ္လွ်င ္““““အေဟတုကဒိ႒ိအေဟတုကဒိ႒ိအေဟတုကဒိ႒ိအေဟတုကဒိ႒ိ”””” ျဖစ္ပါသည္။ 

 ယခုျပဳစရာ အေၾကာင္းကံ သက္သက္ကုိ ပယ္လွ်င ္““““အကိရိယဒိ႒ိအကိရိယဒိ႒ိအကိရိယဒိ႒ိအကိရိယဒိ႒ိ”””” ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေနာင္ ခံစားစရာ အက်ိဳး၀ိပါက္ကုိ ပယ္လွ်င ္““““နတိၳကဒိ႒ိနတိၳကဒိ႒ိနတိၳကဒိ႒ိနတိၳကဒိ႒ိ”””” ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဤဒိ႒ိႀကီးသံုးပါး တစ္ပါးပါး ယူမိလွ်င ္ ဤအယူကုိ မစြန္႔မခ်င္း အပါယ္ေလးပါးမွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္။ ကမၻာ 

မီးေလာင္ေသာအခါ ကံႀကီးငါးပါးထုိက္ေသာ(ပဥၥာနႏၲရိယကံ လြန္က်ဴးထားေသာ)သူမ်ားပင္ အပါယ္ေလးပါးမွ လြတ္ 

ၾကကုန္၏။ ဤမိစၧာဒိ႒ိအယူႀကီးသံုးပါးကုိ မစြန္႔ေသာသူသည္ မီးမေလာင္ဘ ဲက်န္ေသာ ကမၻာသုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕၍ အပါယ္ 

ဒုကၡကုိ ခံရသည္။ (ေၾကာက္ဖို႔ ေကာင္းေလစြ။) 

    

ေယာဂီက်င့္ေယာဂီက်င့္ေယာဂီက်င့္ေယာဂီက်င့္၀၀၀၀တ္တ္တ္တ္    ((((၆၆၆၆))))ပါးပါးပါးပါး    

**** အမႈမမ်ား၊ စကားသိမ္းဆည္း၊ ေစာင့္စည္းဣေျႏၵ၊ အိပ္ေနႏုိးၾကား၊ 

 အစားမႀကီး၊ တစ္ေယာက္တည္းေန၊ ဤေျခာက္ေထြ၊ က်င့္ေလေယာဂီမ်ား။ 

    

ပုဂၢိဳလ္ပုဂၢိဳလ္ပုဂၢိဳလ္ပုဂၢိဳလ္    ((((၄၄၄၄))))ေယာက္ေယာက္ေယာက္ေယာက္    

 ၁။ ဆင္းဆင္းရရဲကဲ်င့္၊ ေႏွးေႏွးရသူတစ္ေယာက္။ 

 ၂။ ဆင္းဆင္းရရဲကဲ်င့္၊ ျမန္ျမန္ရသူတစ္ေယာက္။ 

 ၃။ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာက်င့္၊ ေႏွးေႏွးရသူတစ္ေယာက္။ 

 ၄။ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာက်င့္၊ ျမန္ျမန္ရသူတစ္ေယာက္တုိ႔ ုျဖစ္ပါသည္။ 

၁၆ 



 

 

 
  

တစ္နည္းတစ္နည္းတစ္နည္းတစ္နည္း----    ပုဂၢိဳလ္ပုဂၢိဳလ္ပုဂၢိဳလ္ပုဂၢိဳလ္    ((((၄၄၄၄))))ေယာက္ေယာက္ေယာက္ေယာက္    

    ၁။ ဥ ဂၣါဋိတညဴပုဂၢိဳလ္၊ အက်ဥ္းေဟာ႐ံုျဖင့္ တရားရႏိုင္သည္။ 

 ၂။ ၀ိပဥၥိတညဴပုဂၢိဳလ္၊ အက်ယ္ေဟာမွ တရားရႏိုင္သည္။ 

 ၃။ ေနယ်ပုဂၢိဳလ္၊ ဥပမာေဆာင္ေဟာမွ တရားရႏိုင္သည္။ 

 ၄။ ပဒပရမပုဂၢိဳလ္၊ ဤဘ၀ တရားမရႏုိင္၊ ကုသိုလ္ရ႐ုသံာ။ 

    

သတိပ႒ာန္သတိပ႒ာန္သတိပ႒ာန္သတိပ႒ာန္    ((((၄၄၄၄))))ပါးပါးပါးပါး    

 ၁။ ကာယာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္။ (႐ုပ္သက္သက္ရႈ) 

 ၂။ ေ၀ဒနာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္။ (နာမ္သက္သက္႐ႈ) 

 ၃။ စိတၱာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္။ (နာမ္သက္သက္႐ႈ) 

 ၄။ ဓမၼာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္။ (႐ုပ္နာမ္ေရာ႐ႈ) 

****    ေပၚဆ ဲေဖာက္ျပန္တဲ့႐ုပ္ကုိ အၿမဲတမ္း စိုက္ၾကည့္ေနရင္ ကာယာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္။ 

****    ေပၚဆ ဲခံစားတ့ဲေ၀ဒနာကုိ အၿမဲတမ္း စိုက္ၾကည့္ေနရင္ ေ၀ဒနာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္။  

****    ေပၚဆ ဲသိမႈစိတ္ကိ ုအၿမတဲမ္း စိုက္ၾကည့္ေနရင ္စိတၱာနုပႆနာသတိပ႒ာန္။ 

**** ေပၚဆ ဲသေဘာဓမၼကို အျမဲတမ္း စိုက္ၾကည့္ေနရင ္ဓမၼာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္။ 

 

(က) သမုဒယဓမၼာႏုပႆ(ီအျဖစ္သိ) ျဖစ္တ့ဲသေဘာကို အၿမဲတမ္း စိုက္ၾကည့္ေနရမည္။ 

(ခ) ၀ယဓမၼာႏုပႆ ီ(အပ်က္ၾကည့္) ပ်က္တဲ့သေဘာကုိ အၿမဲတမ္း စိုက္ၾကည့္ေနရမည္။ 

(ဂ) သမုဒယ၀ယဓမၼာႏုပႆ ီ(ျဖစ္တာသိ၊ ပ်က္တာၾကည့္) ျဖစ္တ့ဲသေဘာ ပ်က္တဲ့သေဘာကုိ အၿမဲတမ္း စုိက္ၾကည့္  

 ေနရမည္။ 

****    ႐ုပ္သေဘာ နာမ္သေဘာေတြ ေပၚ(=ျဖစ္)လာရင္လည္း ေပၚလာမွန္းသိေအာင္၊ ေပ်ာက္(=ပ်က္)သြားရင္လည္း  

ေပ်ာက္သြားမွန္း မ႐ိွေတာ့မွန္းသိေအာင္ သတိထား ၀ီရိယစိုက္ကာ ဉာဏ္ပညာႏွင္ ့ အၿမဲမျပတ္ တရစပ္ ေစာင့္ရႈရပါ 

မည္။ 

႐ုပ္႐ုပ္႐ုပ္႐ုပ္----၀၀၀၀ိပႆနာ႐ႈနည္းိပႆနာ႐ႈနည္းိပႆနာ႐ႈနည္းိပႆနာ႐ႈနည္း    

 ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္၌ ထုိင္၍ တရား႐ႈမွတ္သည့္အခါ ေရွးဦးစြာ အာနာပါနႆတိကမၼ႒ာန္းျဖင့္ သမာဓိကုိ 

ထူေထာင္ေပးၾကရပါမည္။ စိတ္တည္ၾကည္မႈ-သမာဓိ ရွိမွသာ ခႏၶာ၏သေဘာကုိ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိႏိုင္ေပသည္။ 

သမာဓိထူေထာင္သည့္အခါ ၀င္သက္ေလ-မွန္မွန ္ ႐ွဴသြင္းပါ၊ ထြက္သက္ေလ-မွန္မွန ္ ႐ိွဳက္ထုတ္ပါ။ မွန္မွန ္ ႐ွဴသြင္း၊ 

မွန္မွန ္႐ိွဳက္ထုတ္။ မွန္မွန ္႐ွဴသြင္း၊ မွန္မွန ္႐ိွဳက္ထုတ္။ ေလေလး ၀င္တာကုိ ၀င္မွန္းသိ၊ ထြက္္သြားတာကုိ ထြက္္သြား 

မွန္းသိ။ အာ႐ံုတစ္ပါး စိတ္မသြားေစဘဲ ႏွာသီးဖ်ား၌ စိတ္စူးစုိက္၍ ၀င္ေလသိ ထြက္ေလသိကိုပ ဲဦးစြာ လုပ္ေနပါ၊ ႐ႈႈသိ 

ေနပါ။ သတိထားပါ၊ ၀ီရိယ စိုက္ပါ၊ စိတ္ ဘယ္မ ွမပ်ံ  ့့ပါေစႏွင့္။ 

 စိတ္တည္ၾကည္မႈ-သမာဓိ အေတာ္အတန္ ေကာင္းလာသည့္အခါ ခႏၶာကုိယ ္ တစ္ေနရာရာ၌ ပူသေဘာ၊ ေအး 

သေဘာ၊  လႈပ္သေဘာ၊ ရြသေဘာ၊ တြန္းသေဘာ၊ တိုးသေဘာ၊ ယိမ္းသေဘာ၊ ႏြဲ ့သေဘာ၊ ၿငိမ္သေဘာ၊ ေထာက္ကန ္

သေဘာ၊ ေတာင့္တင္းသေဘာ စေသာ ေဖာက္ျပန္မႈသေဘာ တစ္ခုခ ု ေပၚလာသည္ကုိ ေတြ ့ရပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါ 

၁၇ 



 

 

 
  

ထြက္တာသိ၊ ၀င္တာသိ (=ထြက္ေလသိ၊ ၀င္ေလသိ ) ျဖဳတ္လုိက္ၿပီး ထုိ ေဖာက္ျပန္ေနေသာ သေဘာဆီ ဉာဏ္လွည့္ 

လုိက္ပါ။  “ေဖာက္ျပန္ေနပါလား၊ ေဖာက္ျပန္ေနပါလား” ဟု ႐ႈပါ၊ သိပါ။ 

 “ပူတယ္၊ ေအးတယ္၊ ……. ၊ ေထာက္ကန္တယ္၊ ေတာင့္တင္းတယ္” စသည့္ ေဖာက္ျပန္မႈသေဘာမ်ားသည္ 

အေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳး-႐ုပ္တရားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ငါမဟုတ္၊ ငါ၏ဥစၥာ မဟုတ္၊ ငါႏွင္ ့

ဘာမွ မဆုိင္။ သူ ့အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ေပၚလာေသာ ေဖာက္ျပန္မႈသေဘာမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေပသည္။ “နဂိုက  

မေဖာက္ျပန္ဘူး၊ ခုမ ွေဖာက္ျပန္လာတယ္၊ ေဖာက္ျပန္လာတယ္” ဟု ႐ႈႈသိေနပါ။ ေဖာက္ျပန္သည့္သေဘာသည္လည္း 

ဉာဏ္ျဖင္ ့႐ႈၾကည့္လုိက္ပါက ပ်က္စီးသြားသည္ကုိ  ေတြ ့ရေပမည္။ ႐ုပ္တရားမ်ား၏ ေပၚလုိက ္ေပ်ာက္လုိက္၊ ျဖစ္လုိက္ 

ပ်က္လုိက္၊ ေမြးလုိက ္ ေသလုိက္ စသည့္ ျဖစ္ပ်က္သေဘာမ်ားကုိ ကုိယ္ေတြ ့ဉာဏ္ျမင္အားျဖင့္ သိလာရျခင္း ျဖစ္ 

သည္။ 

 ေဖာက္ျပန္သည့္ ႐ုပ္သေဘာေလး ေပၚလာတာက = ျဖစ္၊ ေပၚလာၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္သြားတာ/မရွိေတာ့တာက 

= ပ်က္၊ ျဖစ္ပ်က္။ ျဖစ္မႈ ပ်က္မႈ သေဘာမ်ားကုိ မျပတ္ ေစာင့္႐ႈေနရမည္။ ကိေလသာ ၾကားမခုိပါေစႏွင့္။က်န္ သြား၊ 

ရပ္၊ ေလ်ာင္း - ဣရိယာပုထ္မ်ား၌လည္း  မာသေဘာ၊ ေပ်ာ့သေဘာ၊ ပူသေဘာ၊ေအးသေဘာ၊ ယုိစီးသေဘာ၊ ဖြဲ ့စည္း 

သေဘာ၊ လႈပ္သေဘာ၊ ႐ြသေဘာ၊ ေထာက္ကန္ေတာင့္တင္းသေဘာ၊ အစရွိေသာ ေဖာက္ျပန္မႈသေဘာမ်ား 

ေပၚလာလွ်င္လည္း မလြတ္တမ္း ေစာင့္႐ႈေပးရပါမည္။ ႐ုပ၀္ိပႆနာ႐ႈနည္း၌ ႐ုပ္= ေဖာက္ျပန္မႈသေဘာမ်ားကုိ 

အ႐ႈခံထားကာ ျဖစ္ပ်က္ - ျမင္၊ မုန္း၊ ဆံုးေအာင္ အဖန္ဖန္႐ႈပြားၾကရပါမည္။ 

 

ေေေေ၀၀၀၀ဒနာဒနာဒနာဒနာ----၀၀၀၀ိပႆနာ႐ႈနည္းိပႆနာ႐ႈနည္းိပႆနာ႐ႈနည္းိပႆနာ႐ႈနည္း    

****                    ပထမဆုံး အိမ္႐ွင္႐ႈပါ။ ဒုတိယ ဧည့္သည္႐ႈပါ။ တတိယ ဧည့္သည္မေပၚရင္ အိမ္ရွင္ျပန္႐ႈပါ။ 

****    ၀င္ေလထြက္ေလ ႐ွဴ႐ႈိက္တဲ့အခါ ေကာင္းတဲ့ခံစားမႈ သုခေ၀ဒနာ၊ မေကာင္းတ့ဲခံစားမႈ ဒုကၡေ၀ဒနာ၊ 

ေကာင္းတာလည္း မဟုတ္၊ မေကာင္းတာလည္း မဟုတ္တဲ ့ ခံစားမႈ ဥေပကၡာေ၀ဒနာတုိ႔သည္ အိမ္ရွင္ေ၀ဒနာမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။  

                                                        

                                                    ၀၀၀၀င္ေလထြက္ေလင္ေလထြက္ေလင္ေလထြက္ေလင္ေလထြက္ေလ    ႐ွဴ႐ွဴ႐ွဴ႐ွဴ႐ႈိက္တ့ဲအခုိက္႐ႈိက္တ့ဲအခုိက္႐ႈိက္တ့ဲအခုိက္႐ႈိက္တ့ဲအခုိက္    ျဖစ္ေပၚေသာျဖစ္ေပၚေသာျဖစ္ေပၚေသာျဖစ္ေပၚေသာ----    

(က)  ေကာင္းတ့ဲခံစားမႈ သုခေ၀ဒနာ ျဖစ္ပ်က္။ 

(ခ) မေကာင္းတ့ဲခံစားမႈ ဒုကၡေ၀ဒနာ ျဖစ္ပ်က္။ 

 ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးေပၚမွာ ေပၚေသာ  ဆင္းရတ့ဲဲခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာတ့ဲခံစားမႈ၊ ၀မ္းေျမာက္တဲ့ခံစားမႈ၊ ၀မ္းနည္းတ့ဲ 

ခံစားမႈ၊ အလယ္အလတ္ခံစားမႈ၊ ပူတဲ့ခံစားမႈ၊ ေအးတ့ဲခံစားမႈ စေသာ ေ၀ဒနာမ်ားသည္ ဧည့္သည္ေ၀ဒနာ 

မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 (က) ပူတ့ဲခံစားမႈ ျဖစ္ပ်က္၊ 

 (ခ) ေအးတ့ဲခံစားမႈ ျဖစ္ပ်က္၊ 

 (ဂ) ၀မ္းသာတ့ဲခံစားမႈ ျဖစ္ပ်က္၊ 

 (ဃ) ၀မ္းနည္းတ့ဲခံစားမႈ ျဖစ္ပ်က္၊ 

 (င) ေညာင္းတဲ့ခံစားမႈ ျဖစ္ပ်က္ဟု ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားရပါမည္။ 

၁၈ 



 

 

 
  

စိတ္စိတ္စိတ္စိတ္----၀၀၀၀ိပႆနာ႐ႈနည္းိပႆနာ႐ႈနည္းိပႆနာ႐ႈနည္းိပႆနာ႐ႈနည္း 

****    ပထမဆုံး အိမ္ရွင္ကိ ု႐ႈပါ။ ဒုတိယ ဧည့္သည္ကုိ ႐ႈပါ။ တတိယ ဧည့္သည္မေပၚရင္ အိမ္ရွင္ကိ ုျပန္႐ႈပါ။ 

 (ႏွာေခါင္းႏွစ္ေပါက္ထမွဲာ) ေလကုိအျပင္ထုတ္ေသာစိတ္၊ အတြင္းျပန္သြင္းေသာစ္ိတ္မ်ားသည္ အိမ္ရွင္စိတ္ 

မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

****    ေလကုိထုတ္ေသာစိတ္ ျဖစ္ပ်က္၊ ေလကုိသြင္းေသာစိတ ္ျဖစ္ပ်က္ ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားရပါမည္။ 

****    ျမင္စိတ္၊ ၾကားစိတ္၊ ---- ေတြးေတာႀကံစည္စိတ္၊ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ ေမာဟစိတ္မ်ားသည္ ဧည့္သည္ 

စိတ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

****    ျမင္စိတ ္ ျဖစ္ပ်က္၊ ၾကားစိတ္ ျဖစ္ပ်က္၊ ေလာဘစိတ္ ျဖစ္ပ်က္၊ ပ်ံ႕လြင့္စိတ္ ျဖစ္ပ်က္၊ င္ုိက္စိတ ္ ျဖစ္ပ်က္ 

႐ႈမွတ္ပြားမ်ားရပါမည္။ 

ဓမဓမဓမဓမၼၼၼၼ----၀၀၀၀ိပႆနာ႐ႈနည္းိပႆနာ႐ႈနည္းိပႆနာ႐ႈနည္းိပႆနာ႐ႈနည္း    

****    ပထမ အိမ္ရွင္ ႐ႈပါ။ ဒုတိယ ဧည့္သည္ ႐ႈပါ။ တတိယ ဧည့္သည္မေပၚရင္ အိမ္ရွင ္ျပန္႐ႈပါ။ 

 ႏွာသီး၀မွာျဖစ္ေပၚေသာ ၀င္ေလထြက္ေလ စေသာတရားမ်ားသည္ အိမ္ရွင္ဓမၼ(သေဘာ)မ်ား ျဖစ္ၾကပါ 

သည္။     

****    ၀င္ေလဓမၼ ျဖစ္ပ်က္၊ ထြက္ေလဓမၼ ျဖစ္ပ်က္ ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားရပါမည္။ 

****    ကုိယ္ေပၚမွာေပၚေသာ ေဖာက္ျပန္တ့ဲသေဘာ၊ ခံစားတဲ့သေဘာ၊ သိတ့ဲသေဘာ၊ မွတ္သားတဲ့သေဘာ၊ 

ျပဳျပင္တဲ့သေဘာ စေသာတရားမ်ားသည္ ဧည့္သည္ဓမၼမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

****    ပူတ့ဲဓမၼ ျဖစ္ပ်က္၊ ေညာင္းတဲ့ဓမၼ ျဖစ္ပ်က္၊ နာတ့ဲဓမၼ ျဖစ္ပ်က္၊ ေအာင့္တဲ့ဓမၼ ျဖစ္ပ်က္၊ က်ဥ္တ့ဲဓမၼ ျဖစ္ပ်က္ 

စသည္ ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားရပါမည္။ 

****    ၀င္ေလ၊ ထြက္ေလသည္ ႏွာသီး၀မွာ အၿမဲ ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ အိမ္ရွင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

****    ၀င္ေလ၊ ထြက္ေလႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေသာ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္၊ ဓမၼမ်ားသည္ ဧည့္သည္ဓမၼမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

(က) ႐ုပ္႐ႈလည္း ျဖစ္ပ်က္ျမင္ရင ္ဓမၼာႏုပႆနာ။ 

(ခ) ေ၀ဒနာ႐ႈလည္း ျဖစ္ပ်က္ျမင္ရင ္ဓမၼာႏုပႆနာ။ 

(ဂ) စိတ္႐ႈလည္း ျဖစ္ပ်က္ျမင္ရင ္ဓမၼာႏုပႆနာ ျဖစ္သြားေတာ့သည္။ 

 ဓမၼဆိုတာ သေဘာ၊ အစုိင္အခဲမဟုတ္၊ အတုံးအခဲမဟုတ္၊ ပုံသဏၭာန္ မရိွပါ။ 

ျဖစ္သေဘာျဖစ္သေဘာျဖစ္သေဘာျဖစ္သေဘာ    ပ်က္သေဘာပ်က္သေဘာပ်က္သေဘာပ်က္သေဘာ    

 ****    ႐ုပ္ကလည္း ျဖစ္သေဘာ ပ်က္သေဘာ။   ****    ေ၀ဒနာကလည္း ျဖစ္သေဘာ ပ်က္သေဘာ။ 

    ****    စိတ္ကလည္း ျဖစ္သေဘာ ပ်က္သေဘာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျဖစ္တာလည္းဒုကၡ, ပ်က္တာလည္းဒုကၡ၊ 

ျဖစ္ပ်က္တာကုိ ျမင္ေနသျဖင့္ “ဒုကၡသစၥာပ၊ဲ ဒုကၡသစၥာပ”ဲ ဟု ႐ႈက သစၥာကုိ႐ႈျခင္း ျဖစ္၍ ဓမၼာႏုပႆနာ။ 

    

ပရိပရိပရိပရိညာညာညာညာ    ((((၃၃၃၃))))ပါးပါးပါးပါး    

၁။ လကၡဏ၊ ရသ၊ ပစၥဳပ႒ာန္၊ ပဒ႒ာန္တုိ႔ျဖင္ ့သိျခင္းသည္ ဉာတပရိညာ။ 

၂။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱတုိ႕ျဖင့္ စိစစ္ပိုင္းျခားသိျခင္းသည္ တရိဏပရိညာ။ 

၃။ စိစစ္၍ မဂ္ျဖင့္ပုိင္းျခား၍ သိျခင္းပယ္ျခင္းသည္ ပဟာနပရိညာ။ (မူလပဏၰာသ) 

၁၉ 



 

 

 
  

    ((((တစ္နည္းတစ္နည္းတစ္နည္းတစ္နည္း))))    

၁။ နာမ္႐ုပ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းသည္ ဉာတပရိညာ။ 

၂။ ကလာပသမၼသနမွစ၍ အႏုေလာမဉာဏ္အဆုံးတိုင္ေအာင ္စိစစ္၍ သိျခင္းသည္ တိရဏပရိညာ။ 

၃။ အရိယာမဂ္ဉာဏ္သည္ ပဟာနပရိညာ။ 

    ((((တစ္နည္းတစ္နည္းတစ္နည္းတစ္နည္း))))    

****    သိရမည့္တရားေတြကုိ ထပ္ကာထပ္ကာသိတာ ဉာတပရိညာ။ 

****    စိစစ္စစ္ေဆးရမည့္တရားေတြကုိ ထပ္ကာထပ္ကာသိ စစ္ေဆးေနတာ တိရဏပရိညာ။ 

****    ပယ္ရမည့္တရားေတြကုိ ထပ္ခါထပ္ခါသိ ပယ္ေနေသာ ပဟာနပရိညာ။ 

ေဆာင္ပုဒ္။ေဆာင္ပုဒ္။ေဆာင္ပုဒ္။ေဆာင္ပုဒ္။    ။။။။    သိ၍ စစ္ေဆး၊ ပယ္လိုက္ေသး၊ မွတ္ေရး သံုးပရိညာ။ 

လုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ငန္းစဥ္    ((((၃၃၃၃))))မ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳး 

    ၁။ သမၼပညာယ ဒ႒ဗၺံ၊ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ပါ။ 

 ၂။ ပဥၥသု ခေႏၶသု နိဗၺိႏၵတိ၊ ျဖစ္ပ်က္မုန္းေအာင္ ၾကည့္ပါ။ 

 ၃။ နိဗၺိႏၵ ံ၀ိရဇၨတိ၊ ျဖစ္ပ်က္ဆုံးေအာင္ ၾကည့္ပါ။ 

ေဆာင္ပုဒ္။ေဆာင္ပုဒ္။ေဆာင္ပုဒ္။ေဆာင္ပုဒ္။    ။။။။ ျဖစ္ပ်က္ၾကည့္တုန္း၊ ျဖစ္ပ်က္မုန္း၊ အဆုံးထိေအာင္ ၾကည့္လုိက္ပါ။ 

    

လကၡဏ၊လကၡဏ၊လကၡဏ၊လကၡဏ၊    ရသ၊ရသ၊ရသ၊ရသ၊    ပစၥဳပ႒ာန္၊ပစၥဳပ႒ာန္၊ပစၥဳပ႒ာန္၊ပစၥဳပ႒ာန္၊    ပဒ႒ာန္ပဒ႒ာန္ပဒ႒ာန္ပဒ႒ာန္    

 ၁။ တရားတစ္မ်ိဳး၏ အမွတ္သားကုိ လကၡဏာဟု ဆုိပါသည္။ 

 ၂။ တရားတစ္မ်ိဳး၏ အလုပ္ကိစၥကုိ ရသဟု ဆုိပါသည္။ 

 ၃။ တရားတစ္မ်ိဳး၏ ျဖစ္ပံ ုနီးေသာအေၾကာင္းကုိ ပစၥဳပ႒ာန္ဟု ဆုိပါသည္။ 

 ၄။ တရားတစ္မ်ိဳး၏ ျဖစ္ပံုေ၀းေသာအေၾကာင္းကုိ ပဒ႒ာန္ဟု ဆုိပါသည္။ 

  ၀ိပႆနာ႐ႈတ့ဲအခါ၊ လကၡဏ-ရသ-ပစၥဳပ႒ာန္-ပဒ႒ာန္တုိ႔ုျဖင္ ့ ႐ႈမွတ္ၾကသူေတြလည္း ရိွပါတယ္။ 

အဓိက အခ်က္ကေတာ့ တရားသိမႈ တရားရမႈသာ အေရးႀကီးပါတယ္။ 

    

၀၀၀၀ိသုဒၶိိသုဒၶိိသုဒၶိိသုဒၶိ((((၇၇၇၇))))ပါးပါးပါးပါး    

    ၁။ သီလ၀ိသုဒၶ ိ- သီလစင္ၾကယ္မႈ။ 

 ၂။ စိတၱ၀ိသုဒၶ ိ- စိတ္စင္ၾကယ္မႈ။ 

 ၃။ ဒိ႒ိ၀ိသုဒၶ ိ- အယူစင္ၾကယ္မႈ။ 

 ၄။ ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶ ိ- သံသယကုိ ေက်ာ္လြန္စင္ၾကယ္မႈ။ 

 ၅။ မဂၢါမဂၢဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶ ိ- လမ္းမွန္စစ္၊ မစစ္သိေသာ ဉာဏ္စင္ၾကယ္မႈ။ 

 ၆။ ပဋိပဒါဉာဏဒႆန၀ိသုဒိၶ - အက်င့္ အသိအျမင္ စင္ၾကယ္မႈ။ 

 ၇။ ဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶ ိ- အသိအျမင္ စင္ၾကယ္မႈ။ 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။    တစ္ႏွစသံု္းေလး ဆရာ့အေရး၊ ငါးေျခာက္ခုနွစ ္တပည့္တာ၀န္ျဖစ္၏။ 

၂၀ 



 

 

 
  

ဉာဉာဉာဉာဏ္ဏ္ဏ္ဏ္    ((((၃၃၃၃))))ပါးပါးပါးပါး 

 ၁။ ခႏၶာေပၚမွန္းသိရင ္သစၥသစၥသစၥသစၥဉာဉာဉာဉာဏ္ဏ္ဏ္ဏ္    ပိုင္တယ္။ 

 ၂။ ခႏၶာရ႕ဲ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ရင္ ကိစၥကိစၥကိစၥကိစၥဉာဉာဉာဉာဏ္ဏ္ဏ္ဏ္    ပုိင္တယ္။ 

 ၃။ ျဖစ္ပ်က္၏အဆံုးကုိ သိရင္ ကတကတကတကတဉာဉာဉာဉာဏ္ဏ္ဏ္ဏ္ ပိုင္တယ္။ 

    

၀၀၀၀ိသုဒၶိိသုဒၶိိသုဒၶိိသုဒၶိ    ((((၇၇၇၇))))ပါးပါးပါးပါး    ပုိင္ဆိုင္ပုိင္ဆိုင္ပုိင္ဆိုင္ပုိင္ဆိုင္ပံုပံုပံုပံု    

 ၁။ သီလစင္ၾကယ္ရင ္သီလ၀ိသုဒၶ ိပိုင္တယ္။ 

 ၂။ သမာဓိတည္ရင ္စိတၱ၀ိသုဒၶ ိပိုင္တယ္။ 

 ၃။ ခႏၶာကို ခႏၶာလို႔ သိရင ္- ဒိ႒၀ိိသုဒၶ ိပိုင္တယ္။ 

 ၄။ အေၾကာင္းအက်ဳိး နားလည္ရင ္ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶ ိပ္ုိင္တယ္။ 

 ၅။ ခႏၶာရ႕ဲ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ရင္ မဂၢါမဂၢဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶ ိပုိင္တယ္။ 

 ၆။ ျဖစ္ပ်က္မုန္းရင္ ပဋိပဒါဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶ ိပိုင္တယ္။ 

 ၇။ ျဖစ္ပ်က္ဆုံးတာသိရင္ ဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶ ိပိုင္တယ္။ 

    

ဘူမိဘူမိဘူမိဘူမိ    ((((၄၄၄၄))))ပါးပါးပါးပါး    

 ၁။ ေသာတာပတိၱမဂ္သည္ ဒႆနဘူမိ။ 

 ၂။ သကဒါဂါမိမဂ္သည္ တႏုကရဘူမိ။ 

 ၃။ အနာဂါမိမဂ္သည္ ၀ီတရာဂဘူမိ။ 

 ၄။ အရဟတၱမဂ္သည္ ကတာဘူမိ။ 

 

 *  ဒႆနဘူမိ-ျမင္ေအာင္ လုပ္တယ္။ 

 * တႏုကရဘူမ-ိပါးေအာင္နည္းေအာင္ လုပ္တယ္။ 

 * ၀ီတရာဂဘူမ-ိတပ္မက္ျခင္းကင္းေအာင္ လုပ္တယ္။ 

 * ကတာဘူမ-ိအလုပ္ကိစၥၿပီးေအာင္ လုပ္တယ္။ 

    ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ျမင,္ပါး, တပ္ကင္း၊ အလုပ္ရွင္း၊ ေလးသင္းဘူမိမွတ္။ 

    

သတိပ႒ာန္ေလးပါးႏွင့္သတိပ႒ာန္ေလးပါးႏွင့္သတိပ႒ာန္ေလးပါးႏွင့္သတိပ႒ာန္ေလးပါးႏွင့္    စ႐ိုစ႐ိုစ႐ိုစ႐ိုက္တြဲပံုက္တြဲပံုက္တြဲပံုက္တြဲပံု  

            ၁။ ဉာဏ္ထိုင္းရင ္ကာယာႏုပႆနာ ရႈရပါမည္။ 

   ၂။ ဉာဏ္ေကာင္းရင္ ဓမၼာႏုပႆနာ ရႈရပါမည္။ 

 ၃။ ဒိ႒ိစြဲ အားႀကီးရင ္စိတၱာႏုပႆနာ ရႈရပါမည္။  

 ၄။ ေလာဘ တဏွာ အားႀကီးရင္ ေ၀ဒနာႏုပႆနာ ရႈရပါမည္။ 

        

၂၁ 



 

 

 
  

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။ ။။။။****        ဉာဏ္ထိုင္းပါက၊ ႐ုပ္ရႈရ၊ ကာယာႏုပႆနာ။ 

                                        ****        ဉာဏ္ေကာင္းပါက၊ ေပါင္းရႈၾက၊ ဓမၼာႏုပႆနာ။ 

                                        ****        ဒိ႒ိႀကီးက၊ စိတ္ရႈၾက၊ စိတၱာႏုပႆနာ။ 

                                        ****        ေလာဘႀကီးလာ၊ ေ၀ဒနာ၊ ရႈပါႏုပႆနာ။ 

    

၀၀၀၀ိပႆနာရႈနည္းိပႆနာရႈနည္းိပႆနာရႈနည္းိပႆနာရႈနည္း    ((((၄၄၄၄))))မ်ဳိးမ်ဳိးမ်ဳိးမ်ဳိး    

 ၁။ အဒၶါနသမၼသနနည္း - ႐ုပ္တရားနာမ္တရားမ်ားကုိ အတိတ္ဘ၀၊ ပစၥဳပၸန္ဘ၀၊ အနာဂတ္ဘ၀ျဖင့္  

ပိုင္းျခား၍ သံုးသပ္ပြားမ်ားေသာနည္း ျဖစ္သည္။ 

 ၂။ ကလာပသမၼသနနည္း - ႐ူပကၡႏၶာအားလံုး၊ ေ၀ဒနာကၡႏၶာအားလံုး စသည္ျဖင္ ့ ခႏၶာတစ္ပါးစီကုိ    

အလံုးစံု သိမ္းက်ဳံးၿပီး သံုးသပ္ပြားမ်ားေသာနည္း ျဖစ္သည္။ 

 ၃။ သႏၲတိသမၼသနနည္း - အေအး႐ုပ္အစဥ္အတန္း၊ အပူ႐ုပ္အစဥ္အတန္း၊ ႐ုပ္အစဥ္အတန္း၊ 

စိတ္အစဥ္အတန္း၊ ေ၀ဒနာအစဥ္အတန္း၊  ဓမၼအစဥ္အတန္း၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ခြျဲခား၍ သံုးသပ္ပြားမ်ား 

ေသာနည္း ျဖစ္သည္။ 

 ၄။ ခဏိကသမၼသနနည္း-ရုပ္နာမ္တို႔၏ ျဖစ္ခဏ တည္ခဏ ပ်က္ခဏကုိ သံုးသပ္ပြားမ်ားေသာနည္း 

ျဖစ္သည္။ 

    

ပစၥဳပၸန္ပစၥဳပၸန္ပစၥဳပၸန္ပစၥဳပၸန္    ((((၃၃၃၃))))မ်ဳိးမ်ဳိးမ်ဳိးမ်ဳိး    

 ၁။ အဒၶါနပစၥဳပၸန ္- အဒၶါနဆိုတာ အခ်ိန္ကာလ။ နံနက္ပိုင္းကာလ၊ ေန႔လယ္ပုိင္းကာလ၊ ညေနပုိင္းကာလ၊ 

ေရွးတစ္မိနစ္ကာလ၊ ေနာက္ႏွစ္မိနစ္ကာလ၊ ေရွးတစ္စကၠန္႔ကာလ၊ ေနာက္တစ္စကၠန္႔ကာလကုိ 

အဒၶါနပစၥဳပၸန္ဟု ေခၚပါသည္။ 

 ၂။ သႏၲတိပစၥဳပၸန္ - ပူတ့ဲအခ်ိန္၊ ပူတဲ့အစဥ္အတန္း၊ ေညာင္းတဲ့အခ်ိန္၊ ေညာင္းတဲ့အစဥ္အတန္း၊ 

ျမင္တ့ဲအခ်ိန္၊ ျမင္တဲ့အစဥ္အတန္း၊ ၾကားတဲ့အခ်ိန္၊ ၾကားတဲ့အစဥ္အတန္း၊ ဆင္းရတဲဲ့အခ်ိန္၊ ဆင္းရဲတ့ဲ 

ခံစားမႈအစဥ္အတန္း၊ ခ်မ္းသာတဲ့အခ်ိန္၊ ခ်မ္းသာတ့ဲခံစားမႈအစဥ္အတန္း၊ ျဖစ္ပ်က္ေနတ့ဲအခ်ိန္၊ ျဖစ္ 

ပ်က္သေဘာ အစဥ္အတန္းေတြ ဆက္ကာဆက္ကာ ေပၚခ်ိန္သည္ သႏၲတိပစၥဳပၸန ္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ၃။ ခဏပစၥဳပၸန ္- ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ ဓမၼတို႔၏ ျဖစ္ခဏ တည္ခဏ ပ်က္ခဏသည္ ခဏပစၥဳပၸန ္ျဖစ္ပါသည္။ 

 * ခဏပစၥဳပၸန္သည္ ဘုရားရွင္၏ အရာသာ ျဖစ္သည္။ 

 * အဒၶါနပစၥဳပၸန္သည္ ၀ိပႆနာရႈလွ်င ္ ကိေလသာၾကားခိုမႈ မ်ားတတ္ပါသည္။ 

 * သႏၲတိပစၥဳပၸန္အခိုက္ ၀ိပႆနာရႈလွ်င ္ ကိေလသာၾကားခိုမႈ နည္းပါးသျဖင့္ ေယာဂီအားလံုး အဆင္ 

ေျပစြာ ရႈမွတ္ က်င့္သံုးရ လြယ္ကူျခင္းေၾကာင့္ တရားရမႈ ျမန္ႏုိင္ပါသည္။ 

 

ပညတ္ပညတ္ပညတ္ပညတ္((((၃၃၃၃))))မ်ဳိးမ်ဳိးမ်ဳိးမ်ဳိး    

၁။ သမူဟပညတ္ - ေျမမႈန္႔အေပါင္းကုိစြဲ၍ အိုးဟုေခၚေသာ အမည္ပညတ္ ျဖစ္သည္။ 

၂၂ 



 

 

 
  

၂။ သဏၭာနပညတ္ - အ၀ုိင္း ေလးေထာင့္စသည္ျဖင္ ့ ပုံပန္းသဏၭာန္ကိုစြဲ၍ ေခၚေသာ အမည္ပညတ္ 

ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ-ေဘာလံုး) 

၃။ သႏၲတိပညတ္ - အစဥ္မျပတ္ဆက္ကာဆက္ကာ ျဖစ္မႈအစဥ္ကို စြဲ၍ ေခၚေသာ အမည္ပညတ္ 

ျဖစ္သည္။  (ဥပမာ-အျမင္အာ႐ုအံစဥ္အတန္း၊ အၾကားအာ႐ုအံစဥ္အတန္း) 

    

မဂ္တုမဂ္တုမဂ္တုမဂ္တု    ((((၁၀၁၀၁၀၁၀))))ပါးပါးပါးပါး    

 ၁။ ၾသကာသ  ၂။  ပီတ ိ ၃။ ပႆဒၶ ိ

ေဆာင္ပုဒ္။ေဆာင္ပုဒ္။ေဆာင္ပုဒ္။ေဆာင္ပုဒ္။    ။။။။    အေရာင္ပီတိ၊ ေအးၿငိမ္းဘိ၊ ျဖစ္၏ကိုယ္ခႏၶာ။ 

 ၄။ အဓိေမာကၡ  ၅။ ပဂၢဟ  ၆။ သုခ 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။    ယုံၾကည္အားတက္၊ ခ်မ္းသာခ်က္၊ ေတြ႕လ်က္ကုိယ္ခႏၶာ။ 

    ၇။ ဉာဏ   ၈။ ဥပ႒ာန  ၉။ ဥေပကၡာ 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။    သဉိာဏ္ထက္ျမက္၊ သတိထက္၊ မွ်လ်က္ ဥေပကၡာ ။ 

 ၁၀။  နိကႏိၲ-သိမ္ေမြ႕ေသာ တဏွာ 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။    ေရွးျဖစ္ကိုးပါး၊ ႏွစ္သက္ျငား၊ ျဖစ္ပြားနိကႏိၲ။ 

                မႏွစ္သက္ေအာင္၊ ျဖစ္ပ်က္ေဆာင္၊ ထက္ေခါင္တက္ႏိုင္၏။ 

ဃနဃနဃနဃန    ((((၄၄၄၄))))မ်ဳိးမ်ဳိးမ်ဳိးမ်ဳိး    

၁။ သမူဟဃန  - ေျမမႈန္႔အေပါင္းကုိ အုိးဟု တစ္ခုတည္းယူျခင္း။ 

၂။ သႏၲတိဃန  - ေရအစဥ္အတန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနတာကို ေရတစ္မ်ဳိးတည္းယူျခင္း။ 

၃။ အာရမၼဏဃန  - အာ႐ံုအမ်ားအျပား ကြဲျပားစြာ ျဖစ္ေပၚေနတာကုိ တစ္အာ႐ံုတည္းယူျခင္း။ 

၄။ ကိစၥဃန - အလုပ္ကိစၥ အသီးသီးကြဲျပားေနတာကုိ တစ္ကိစၥတည္းယူျခင္း။ 

  ဥပမာ - ဟင္းလ်ာထဲမွာ င႐ုပ္သီးရ႕ဲကိစၥ၊ ဆီရ႕ဲကိစၥ၊ ဆားရ႕ဲကိစၥ၊ ၾကက္သြန္ရ႕ဲကိစၥ စသည္ ကြဲျပား 

ေနတာကုိ ဟင္းလ်ာတစ္မ်ဳိးတည္းဟု ယူဆျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။    သ-သန္-အာ-ကိစ္၊ ေလးမ်ဳိးႏွိပ္၊ ခြဲစိပ္ဃနၿဖိဳ။ 

                                                 

ေသာတာပန္ေသာတာပန္ေသာတာပန္ေသာတာပန္    ပယ္ေသာပယ္ေသာပယ္ေသာပယ္ေသာ    သံေယာဇဥ္မ်ားသံေယာဇဥ္မ်ားသံေယာဇဥ္မ်ားသံေယာဇဥ္မ်ား 

၁။ ဒိ႒ိသံေယာဇဥ္ 

၂။ သီလဗၺတပရာမာသသံေယာဇဥ ္

၃။ ၀ိစိကိစၧာသံေယာဇဥ္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

    

သကဒါဂါမ္သကဒါဂါမ္သကဒါဂါမ္သကဒါဂါမ္    ပယ္ေပယ္ေပယ္ေပယ္ေသာသာသာသာ    သံေယာဇဥ္မ်ားသံေယာဇဥ္မ်ားသံေယာဇဥ္မ်ားသံေယာဇဥ္မ်ား 

၁။ ဒိ႒ိသံေယာဇဥ္ 

၂။ သီလဗၺတပရာမာသသံေယာဇဥ ္

၃။ ၀ိစိကိစၧာသံေယာဇဥ္ 

၂၃ 



 

 

 
  

၄။ ကာမရာဂသံေယာဇဥ္ * 

၅။ ပဋိဃသံေယာဇဥ္ * 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။    ဒ-ိသ-ီ၀ိ-ကာ-ပဋိဃာ၊ ငါးျဖာသံေယာဇဥ္။    

(*နံပါတ္ေလးႏွင္ ့နံပါတ္ငါး  သံေယာဇဥ္တို႔ကို နည္းပါးေအာင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ငါးဆယ္ခန္႔ ပယ္သည္။ နံပါတ္-တစ္၊ ႏွစ္၊ သုံး 

ကုိ ေသာတာပန္ျဖစ္ကတည္းက ပယ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သကဒါဂါမ္ အျပတ္ ပယ္ေသာ သံေယာဇဥ္ဟူ၍ မရိွပါ။) 

    

အနာဂါမ္အနာဂါမ္အနာဂါမ္အနာဂါမ္    ပယ္ေသာပယ္ေသာပယ္ေသာပယ္ေသာ    သံေယာဇဥ္သံေယာဇဥ္သံေယာဇဥ္သံေယာဇဥ္မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား 

 ၁။ ကာမရာဂသံေယာဇဥ္ * 

၂။ ပဋိဃသံေယာဇဥ္ * 

(*ဤသံေယာဇဥ္ႏွစ္ပါးကုိ လုံး၀ မက်န္ေအာင္ အျပတ္ပယ္သည္။) 

    

    

ရဟႏၲာရဟႏၲာရဟႏၲာရဟႏၲာ    ပယ္ေသာပယ္ေသာပယ္ေသာပယ္ေသာ    သံေယာဇဥ္မ်ားသံေယာဇဥ္မ်ားသံေယာဇဥ္မ်ားသံေယာဇဥ္မ်ား    

 ၁။ ႐ူပရာဂသံေယာဇဥ္ 

 ၂။ အ႐ူပရာဂသံေယာဇဥ္ 

 ၃။ မာနသံေယာဇဥ္ 

 ၄။ ဥဒၶစၥသံေယာဇဥ္ 

 ၅။ အ၀ိဇၨာသံေယာဇဥ္  

 (ဤသံေယာဇဥ္ငါးပါးကုိ အျပတ္အရွင္း ပယ္သည္။) 

ေဆာင္ပုဒ္။ေဆာင္ပုဒ္။ေဆာင္ပုဒ္။ေဆာင္ပုဒ္။    ။။။။ ရ-ူအ-မာ-ဥ၊ ေမာဟစု၊ ငါးခုသံေယာဇဥ္။ 

 

ကိေလသာကိေလသာကိေလသာကိေလသာ    ((((၁၀၁၀၁၀၁၀))))ပါးပါးပါးပါး    

 ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ ဒိ႒ိ၊ ၀ိစိကိစၦာ၊ ထိနမိဒၶ၊ ဥဒၶစၥ၊ အဟိရိက၊ အေနာတၱပၸ။ 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။    ေလာဘ, ေဒါသ, ေမာဟ, မာနာ၊ ဒိ႒,ိ ၀ိစ,ိ ထိနတစ္ျဖာ၊ ဥဒ္, အဟီ-ေနာတ္ မခၽြတ္မွတ္ပါ၊ 

အားလံုးေပါင္း  ဆယ္ေၾကာင္းကိေလသာ။ 

 

ဒုလႅဘတရားဒုလႅဘတရားဒုလႅဘတရားဒုလႅဘတရား((((၅၅၅၅))))ပါးပါးပါးပါး 

၁။ ဗုဒၶဳပၸါဒ ဒုလႅဘ - ဘုရားပြင့္တာႏွင္ ့ႀကဳံချဲခင္း။ 

၂။ မႏုႆတၱဘာ၀ ဒုလႅဘ - လူ႔အျဖစ္ ရချဲခင္း။ 

၃။ သဒၶါသမၸတိၱ ဒုလႅဘ - သဒၶါတရားႏွင္ ့ျပည့္စုံဖုိ႕ ရချဲခင္း။ 

၄။ ပဗၺဇၨိတ ဒုလႅဘ - ရဟန္းအျဖစ္ကိ ုရချဲခင္း။ 

၅။ သဒၶမၼသ၀နဒုလႅဘ - တရားနာဖို႕ ရချဲခင္း။    

၂၄ 



 

 

 
  

သစၥာအနက္မ်ားသစၥာအနက္မ်ားသစၥာအနက္မ်ားသစၥာအနက္မ်ား    

 * ဒုကၡႆ --- ပီဠနေတၱာ၊ သခၤတေတၳာ၊ သႏၲာပေတၳာ၊ ၀ိပရိဏာမေတၳာ။ 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။    ႏွိပ္စက္, ျပဳျပင္၊ ပူပင္, ေဖာက္ျပန္၊ ဤေလးတန္၊ မွတ္ရန ္ဒုကၡနက္။ 

 * သမုဒယႆ--- အာယူဟနေတၳာ၊ နိဒါနေတၳာ၊ သံေယာဂေတၳာ၊ ပလိေဗာဓေတၳာ။ 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။စုေဆာင္း, အပ္ႏွင္း၊ ယွဥ္ျခင္း, ေႏွာက္ယွက္၊ ဤေလးခ်က္၊ မွတ္က်က္ သမုဒယအနက္။ 

 * နိေရာဓႆ---နိႆရဏေတၳာ၊ ၀ိေ၀ကေတၳာ၊ အသခၤတေတၳာ၊ အမတေတၳာ။ 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။ ၀ဋ္ကၽြတ,္ ရွင္းလင္း၊ ျပဳကင္း, မေသ၊ ဤေလးေထြ၊ မွတ္ေလ နိေရာဓအနက္။ 

 * မဂၢႆ --- နိယ်ာနေတၳာ၊ ေဟတြေတၳာ၊ ဒႆနေတၳာ၊ အဓိပေတယ်ေတၳာ။ 

ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္ေဆာင္ပုဒ္    ။။။။    ။။။။    ထြက္ေျမာက္, ေရာက္ပို႔၊ ၾကည္စုိ႔ , အုပ္စုိး၊ ဤေလးမ်ဳိး၊ မွတ္႐ုိး မဂၢနက္။ 

    

၀၀၀၀ိပႆနာိပႆနာိပႆနာိပႆနာဟူသည္ဟူသည္ဟူသည္ဟူသည္    

- အရွိႏွင့္ အသိ ကုိက္ေအာင္လုပ္တာ ၀ိပႆနာ။ 

- ေရွ႕စိတ္ကုိ ေနာက္စိတ္ႏွင့္ ႐ွဳတာ ၀ိပႆနာ။ 

- ေရွ႕နာမ္ကုိ ေနာက္ဉာဏ္ႏွင့္ ႐ွဳတာ ၀ိပႆနာ။ 

- ေရွ႕အေသကုိ ေနာက္အေနႏွင့္ ႐ွဳတာ ၀ိပႆနာ။ 

- ခႏၶာရ႕ဲ ပင္္ကုိယ္သေဘာကုိ ျမင္ေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္တာ ၀ိပႆနာ။ 

- အပ်က္္နဲ႔ မဂ္ ကုိက္ေအာင္ ႐ွဳတာ ၀ိပႆနာ။ 

- အေသကုိ အရွင္နဲ႔ၾကည့္ေနတာ ၀ိပႆနာ။ 

    

ေယာဂီတာေယာဂီတာေယာဂီတာေယာဂီတာ၀၀၀၀န္န္န္န္    ((((၂၂၂၂))))မ်ဳိးမ်ဳိးမ်ဳိးမ်ဳိး    

 ၁။ သိရမည့္ တာ၀န္  (ဇာနေတာ၊ ဇာနာတိ) 

 ၂။ ၾကည့္ရမည့္ တာ၀န္ (ပႆေတာ၊ ပႆတိ)     

    

    
 

 

 

၂၅ 


