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ေမဃိယသုတ္ 

အရဟတၱဖုိလ္ကို ရင့္က်က္ေစတတ္ေသာတရား 

( ၀ိမုတိၱပရိပါစနိယတရား(၁၅)ပါး) 

သဒၶါ ၊ ၀ီရိယ ၊ သတိ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ ဣေျႏၵငါးပါးကို မူတည္ထားသည္။ 

သဒၶါႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၃) ပါး 

၁။ သဒၶါတရားမရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။ 

၂။ သဒၶါတရားရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေပါင္းသင္းျခင္း။ 

၃။ သဒၶါတရားျဖစ္ေစတတ္ေသာတရားတို႔ကို နာယူေလ့လာေဆြးေႏြးျခင္း။ 

၀ီရိယႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၃) ပါး 

၁။ ပ်င္းရိသည့္ ၀ီရိယမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။ 

၂။ လံု႔လ၀ီရိယရွိသူကိ ုေပါင္းသင္းျခင္း။ 

၃။ ၀ီရိယကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ တရားတုိ႔ကိ ုနာယူေလ့လာျခင္း။ 

သတိႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၃) ပါး 

၁။ သတိလက္လြတ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။ 

၂။ သတိရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေပါင္းသင္းျခင္း။ 

၃။ သတိကုိျဖစ္ေစတတ္ေသာ တရားတို႔ကု ိနာယူေလ့လာျခင္း။ 

သမာဓိႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၃) ပါး 

၁။ စိတ္ပ်ံ့ေနေသာ ဥဒၶစၥပုဂၢိဳလ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။ 

၂။ စိတ္တည္ၾကည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေပါင္းသင္းျခင္း။ 

၃။ သမာဓိကုိျဖစ္ေစတတ္ေသာ တရားတို႔ကု ိနာယူေလ့လာျခင္း။ 
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ပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၃) ပါး 

၁။ ဥာဏ္ပညာမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။ 

၂။ ဥာဏ္ပညာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေပါင္းသင္းျခင္း။ 

၃။ ဥာဏ္ပညာကု ိျဖစ္ေစတတ္ေသာ တရားတို႔ကုိ နာယူေလ့လာျခင္း။ (ပဋိသမၻိဒါမဂၢ၊၁၉၈)  

၀ိမုတိၱပရိပါစနိယတရား (၁၅)ပါး 

သဒၶါ ၊ ၀ီရိယ ၊ သတိ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ (၅)ပါး 

အနိစၥသညာ၊ ဒုကၡသညာ၊ အနတၱသညာ၊ ပဟာနသညာ၊ ၀ိရာဂသညာ (၅)ပါး 

၁။ မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ေပါင္းသင္းရျခင္း။ 

၂။ သီလႏွင့္ျပည့္စံုရျခင္း။ 

၃။ ကိေလသာကိုေခါင္းပါးသည့္ စကားဆယ္ပါးတို႔ကု ိလြယ္ကူစြာရျခင္း။ 

၄။ လံု႔လ၀ီရိယရွိျခင္း။ 

၅။ ဥဒယဗၺယဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း = ငါးပါး 

ထိုတြင ္အရွင္ေမဃိယ၏  အဇၥ်ာသယႏွင့္ လိုက္ေလ်ာေသာ ေနာက္ဆုံးငါးပါးကုိသာ 

ဤသုတ္၌ ေဟာ၏။        

ေစေတာ၀ိမုတိၱ= စိတ္၏ကိေလသာမွလြတ္ေျမာက္ရန္အေၾကာင္း(၅)မ်ိဳး 

* ၁။ ေကာင္းေသာဆရာ မိတ္ေဆြမွာ မွန္စြာရွိပါေစ။ 

*  ၂။ သီလျပည့္စံု ကုိယ္က်င့္ဂုဏ္ သက္လံုျပည့္စံုေစ။ 

*  ၃။ ကိေလနည္းရာ စကားမွာ လြယ္စြာရပါေစ။ 

*  ၄။ ကုိယ္စိတ္ဇြဲသန္ လံု႔လမွန ္ဧကန္ရွိပါေစ။ 

*  ၅။ ရုပ္ နာမ္အစဥ္ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ ဥာဏ္လွ်င္ျပည့္စံုေစ။ 

        *  ဤငါးရပ္မူ ျပည့္စံုသ ူအပူမ်ားမွ လြတ္နဳိင္ေပ။ 

 ေလာဘကုိပယ္ဖို႔ အသုဘ(၁၀)ပါး (အသုဘဆယ္ပါး၊ ကာယဂတာသတ)ိ ကိုရႈရမည္။ 

 ေဒါသကုိပယ္ဖုိ႔  ေမတၱာတရားကု ိရႈရမည္။ 

 မိစၧာ၀ိတက္ကုိျဖတ္ေတာက္ဖုိ႔  အာနာပါနႆတိကို ရႈရမည္။ 
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 မာန္မာနကု ိပယ္ေဖ်ာက္ဖုိ႔ အနိစၥသညာကို ရႈရမည္။ 

(အနိစၥကုိျမင္ေအာင္ ၀ိပႆနာရႈရမည္) 

အနိစၥသညာရိွေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္အား အနတၱသညာသည္ ခိုင္ျမဲစြာတည္၏။  

အနိစၥျမင္လွ်င္ ဒုကၡ အနတၱလည္းျမင္၏။ 

ဒုကၡျမင္လွ်င္ အနိစၥ အနတၱလည္းျမင္၏။ 

ထို႔ေၾကာင့ ္ အနိစၥသညာသည္ လြယ္ကူစြာ ျမင္လြယ္၏။ 

အနိစၥကုိျမင္ေအာင္ ပထမရႈပါ။ 

အနိစၥျမင္လွ်င ္အနတၱျမင္၏။ 

အနတၱသညာရွိေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ ဤမ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ပင္ ငါဟူေသာမာနကုိ  

အၾကြင္းမဲ ့ပယ္သတ္ျခင္းဟူေသာ နိဗၺာန္သုိ႔ေရာက္၏။ 

၀ိတက္(၉ )့ပါး 

ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ၀ိတက္(၃)ပါး 

သိမ္ေမႊ႔ႏုည့့ံေသာ ၀ိတက္(၆)ပါး ေပါင္း (၉ )ပါး 

ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အၾကမ္းစား ၀ိတက္ (၃)ပါး 

၁။ ကာမ၀ိတက္  

၂။ ဗ်ာပါဒ၀ိတက္  

၃။ ၀ိဟႎသာ၀ိတက္  

သိမ္ေမႊ႔ေသာ အႏုစား၀ိတက္ (၆)ပါး 

(၁) ဥာတ၀ိိတက္ = ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာေတြးမႈ။ 

(၂) ဇနပဒ၀ိတက္ = တိုင္းျပည္ ျမိဳ့ ရြာႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာေတြးမႈ။ 

(၃) အမရာ၀ိတက္ = မေသဖုိ႔ရာအတြက ္ေတြးေတာမႈ၊ 

 ေသျခင္းကင္းျပီး ခ်မ္းသာဖို႔အတြက္ဟု ယူဆျပီး 

ပင္ပန္းဆင္းရစဲြာက်င့္အပ္ေသာ အက်င့္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာေတြးမႈ။ 
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  နတ္ျပည္ျဖစ္ဖုိ႔ရာအတြက္ဟု ယူဆျပီး ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာက်င့္အပ္ေသာ 

အက်င့္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာေတြးမႈ။ 

 တဖက္သတ္ မရပ္တည္နိဳင္သျဖင့္ အမရမည္ေသာငါးလု ိမျပတ္မသား 

ေရွာင္လႊတဲတ္ ျငင္းပယ္တတ္ေသာ ၀ိတက္၊ 

 အမရာ၀ိေကၡပဒိ႒ိ= ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်နိဳင္သျဖင့္ မျပတ္သားေသာ 

အယူ၀ါဒႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ၀ိတက္။ 

(ေတာင္စဥ္ေရမရ၊ ေတြးခ်င္ရာေတြး၊ ေရာက္ခ်င္ရာေရာက္ေနေသာ အေတြး) 

(၄) ပရာနုဳဒယတာပဋိသံယုတၱ၀ိတက္ = သူတစ္ပါးကို သနားသျဖင့္ ကူညီေပးလိုမႈကို စဥ္းစား   

ေတြးေတာျခင္း။(မိမိကုိ သူတစ္ပါးက သနားျပီး ကူညီေပးခ်င္ေအာင္ 

စဥ္းစားေတြးေတာျခင္း) 

(၅) လာဘသကၠာရသိေလာကပဋိသံယုတၱ၀ိတက္ = ပစၥည္း လာဘ္ လာဘရမႈ၊ရိုေသေလး   

စာမႈ၊ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာေတြးေတာမႈ။ 

(၆) အန၀ိညတၱိပဋိသံယုတၱ၀ိတက္ = မိမိအေပၚ သူတစ္ပါးက အထင္မေသးေစလုိေသာ  

ေတြးေတာမႈ။  (စူဠနိေဒၵသ၊ ၁၆၀)  

စိတ္သည္ ေတြးေတာေနေသာ ၀ိတက္(၉ )ပါးတုိ႔သုိ႔ အစဥ္တစိုက္ေနာက္ကလိုက္၏။ ။ 

 

 

 

 

 

 

 


