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ေဗာဇၩင(္၇)ပ ါး 

၁။ အာရ ုံ၌အမတွ္ရေအာက္ေမ့မႈသတသိည္ သတသိေမၺာဇၩင။္  

၂။ ရ ပတ္ရာါး၊နာမတ္ရာါးတိ ႔၏ ျဖစ္မႈပ်ကမ္ႈမျမေဲသာသေဘာစသညက္ိ  ေသခ်ာသိေသာဥာဏ္သည ္
ဓမၼဝစိယသေမၺာဇၩင။္ 

၃။႐ႈမတွ္တိ ငါ္း၌ပ ဝင္ေသာအာါးထ တ္မႈ ေၾကာင့္ၾကစိ က္မႈလ ုံ႔လဝီရယိသည္ ဝရီယိသေမၺာဇၩင။္ 

၄။ ၾကကသ္ီါးေမ ါးညွငါ္းစသညက္ိ ျဖစ္ေစလွ်က ္ကိ ယထ္ဲစိတထ္ဲတိ ႔၌ထင္ရွာါးစ ာျဖစ္ေပၚလာေသာ နွစ္သက္မႈ 
ပီတသိည ္ပတီသိေမၺာဇၩင။္ 

၅။ ႐ႈမတွ၍္ေကာင္ါးေသာအခ ၌ အထ ါးေၾကာင့္ၾကစိ က္မႈမရွေိတာဘ့ဲ ကိ ယ္ထစဲိတထ္၌ဲပ ပန္မႈျငိမ္ါးေအါးလွ်က္ 
ျငိမ္သက္ေအါးျငမိ္ါးေသာသေဘာသည္ ပႆဒၶိသေမၺာဇၩင။္ 

၆။႐ႈမတွ္ေနေသာအာရ ုံ၌သာ စ ါးစိ ကက္ပ္ျပီါးတည္ေနမႈသည္ သမာဓသိေမၺာဇၩင။္ 

၇။ ႐ႈမတွ္မႈတိ င္ါး၌ သဒၶ နဲ႔ပညာ၊ဝီရယိနဲ႔သမာဓိ အခ်င္ါးခ်ငါ္းလ မ္ါးမိ ါးန ိငသ္ည့္ 
သမၸယ တတ္ရာါးတ ိ႔ကိ အငအ္ာါးညီမွ်စ ာ ထာါးျခငါ္းသေဘာသည္ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင။္  

 

သေမၺာဇၩင ္႐ႈပ ာါးနညါ္း 

၁။ မိမသိဏၭာန္မာွ သေမၺာဇၩင္ရွိ မရွိ၊ျဖစ ္မျဖစက္ိ ဆင္ျခငန္ွလ ုံါးသ င္ါးပ  

၂။ သေမၺာဇၩင္ရွိလ်င ္ျဖစ္လ်င္ ရွိတယ္ျဖစ္တယလ္ိ  ့သတဥိာဏ္နဲ ့သိေအာင္႐ႈပ ။ 

၃။ သေမၺာဇၩင ္မရွ၊ိမျဖစလ္်င၊္ မရွိေသါးမျဖစ္ေသါးလိ ႔ သတဥိာဏ္နဲ ့သိေအာင္႐ႈပ ။ 

၄။ မရွိေသါးမျဖစ္ေသါးေသာ သေမၺာဇၩင္ျဖစ္ျခင္ါးသည္ ေယာနိေသာမနသကိာရေၾကာင့္ျဖစ္၏။  

ထိ  ့ေၾကာင့္သေမၺာဇၩင္ရွိျခင္ါး၊ျဖစ္ျခင္ါး၏အေၾကာငါ္းျဖစ္ေသာ ေယာနိေသာမနသကိာရကိ  သတိဥာဏ္ျဖင့္ ႐ႈသိပ ။  

၅။ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သေမၺာဇၩင္၏ တိ ါးပ ာါးျပည့္စ ုံမႈသည ္ေယာနိေသာမနသကိာရေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ထိ  ့ေၾကာင့္ 
သေမၺာဇၩငတ္ိ ါးပ ာါးျပည့္စ ုံျခင၏္ အေၾကာင္ါးျဖစေ္သာ ေယာနိေသာမနသိကာရကိ  သတိဥာဏ္ျဖင့္႐ႈသိပ ။  
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မတွခ္်က။္     ။ 

ေယာနိေသာမနသကိာရဟ သည္ မတွသ္ိမႈကိ ျဖစေ္စမည္ဟ  နလွ ုံါးသ င္ါးမႈကိ လညါ္းေကာင္ါး၊ 
ေရွါးေရွါး႐ႈမွတမ္ႈမ်ာါးကိ လည္ါးေကာငါ္း ဆိ လိ သည္။ ထိ နွစပ္ ါးေသာ ေယာနေိသာမနသကိာရေၾကာင့္ ေယာဂ ီ
ပ ဂ ိ လအ္ာါး အမွတ္ရမႈ သတသိေမၺာဇၩင္ျဖစ္ေပၚ၍ေန၏။ ထိ  ့ေၾကာင့္ ေယာဂီပ ဂ  ိလသ္ည ္မနသိကာရနွစ္မ် ိါး 
အေၾကာင္ါးကိ သသိည္။ သေမၺာဇၩင္မ်ာါးတိ ါးပ ာါးျပည့္စ ုံမႈသည္ အရဟတၱမဂက္ိ ရလ်ငလ္ ုံါးဝျပည့္စ ုံ၏။ ေနာကထ္ပ္ 
တိ ါးပ ာါးစရာမလိ ေတာ့ပ ။ ထိ  ့ေၾကာင့္ ရဟႏၱာပ ဂ  ိလသ္ည ္သေမၺဇၩင္၏တ ိါးပ ာါးျပည့္စ ုံမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 
အရဟတမၱဂ္ကိ သသိည္။ အျခာါးပ ဂ ိ လ္မ်ာါးကာါး သ တမယဥာဏ္၊စိႏၱာမယဥာဏ္ျဖင့္သာ သိန ငိ္ၾကသည။္ 

 

သတျိဖစေ္ၾကာငါ္းတရာါး(၄)ပ ါး 

၁။ ေရွ႔သိ  ့တက္ျခင္ါး၊ ေနာကသ္ိ  ့ဆ တ္ျခင္ါးစေသာ (၇)ပ ါးေသာအရာတိ  ့၌ သတသိမၸဇဥ္နွင့္ယွဥ္ျခင္ါး။ 

၂။ သတိေမ့ေလွ်ာ့ေပ တ့နသ္ ကိ ေရွာငျ္ခင္ါး။ 

၃။ သတိရွသိ ကိ မွီဝျဲခင္ါး။ 

၄။ ဣရိယာပ ထ္တိ ငါ္း သတကိိ ျဖစ္ေစျခင္ါးငွာအျမညဲ တေ္သာစတိ္ရွိျခငါ္း။ (မ၊႒၊၁၊၂၉၄) 

 

ပညာျဖစေ္ၾကာငါ္းတရာါး(၇)ပ ါး 

၁။ ခႏၡာ၊အာယတန၊ဓာတစ္သညတ္ိ ႔ကိ  ပညာရွထိုံအဖနဖ္န္ေမါးျခငါ္း။ 

၂။ ကိ ယတ္ င္ါး၊ကိ ယပ္၌ရွိေသာဝတ  မ်ာါး သန္႔ရွင္ါးစင္ၾကယ္ျခငါ္း။ 

၃။ သဒၶ လ န္လ်င ္က န္႔သည၊္ ပညာလ န္လ်င္ ဆုံ ႔သည္၊ ဝရီိယလ န္လ်င္ ျပန္႔သည္၊ သမာဓိလ နလ္်င္ 
တ န္႔သည္။  

သတိမ ကာါး လ န္သည္မရွ ိလိ သည္သာရွိ-ဟ ရကာါး 

သဒၶ နွင့္ပညာ၊ ဝီရယိနွင့္သမာဓိတိ ႔ကိ  ညီမွ်ေအာင္ျပ ျခင္ါး။  

၄။ ပညာမဲသ့ ကိ  ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္ါး။ 

၅။ ပညာရွသိ ကိ  ေပ င္ါးျခင္ါး။ 

၆။ နက္နေဲသာခႏၶာစသည၌္ နက္နေဲသာပညာအျပာါးကိ  ဆင္ျခငျ္ခင္ါး။ 

၇။ ဣရိယာပ ထ္တိ ငါ္း ပညာျဖစ္ေစျခင္ါးငွာ အျမညဲ တက္ိ ငါ္းေသာစိတ္ရွျိခင္ါး။ 
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တနညါ္း။ ။ဥာဏျ္ဖစေ္ၾကာငါ္းတရာါး (၅)ပ ါး 

၁။ ပညာကိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာက သိ လ္ကုံကိ  ျပ ခဲ့ျခင္ါး။ 

၂။ ေဒ သမရွိေသာ ရ ပျဗဟၼာဘ ုံ၌ ျဖစ္ရျခင္ါး။ 

၃။ ဣေျႏၵ၏ရင့္က်က္ျခငါ္း။ 

၄။ ဘာဝနာစါီးျဖန္ါးသျဖင့္ ကေိလသာတိ ႔မွေဝါးက ာျခင္ါး။ 

၅။ တဟိတိ္ပဋသိေႏၶေနခဲ့ျခင္ါး။  

 

ဝရီယိျဖစေ္ၾကာငါ္းတရာါး(၁၁)ပ ါး 

၁။ အပ ယ္ေဘါးကိ  ဆင္ျခင္ျခင္ါး။ 

၂။ ဝီရယိ၏အက် ိါးကိ  ႐ႈျမင္ျခင္ါး။ 

၃။ ဘ ရာါးစေသာသ ေတာ္ေကာင္ါးတိ ႔ သ ာါးရာလမ္ါးခရီါးကိ  လိ က္သင့္၏ဟ ဆင္ျခင္ျခင္ါး။ 

၄။ တရာါးကိ အာါးထ တျ္ခင္ါးျဖင့္ ဆ မ္ါးကိ ရိ ေသပ ေဇာ္ျခင္ါး။ 

၅။ သ ေတာ္ေကာင္ါးဥစၥာတည္ါးဟ ေသာ အေမ ခုံျမတက္ိ  ဆင္ျခငျ္ခင္ါး။ 

၆။ ဆရာဘ ရာါး၏ျမတသ္ည၏္အျဖစက္ိ  ဆငျ္ခင္ျခငါ္း။ 

၇။ ဘ ရာါးသာါးေတာ္၏ အျဖစ္တည္ါးဟ ေသာ အမ် ိါးျမတသ္ညက္ိ  ဆင္ျခင္ျခင္ါး။ 

၈။ သတီငါ္းသ ုံါးေဖာ္၏ အျဖစတ္ည္ါးဟ ေသာ အမ် ိါးျမတသ္ည္ကိ  ဆင္ျခင္ျခင္ါး။ 

၉။ ပ်ငါ္းရိေသာသ ကိ  ေရွာငၾ္ကဥ္ျခငါ္း။ 

၁၀။ ဝီရယိရွသိ ကိ  ေပ င္ါးျခင္ါး။ 

၁၁။ ဣရယိပ ထ္တိ ္င္ါး ဝရီိယကိ  ျဖစ္ေစရန ္အျမညဲ တက္ိ ငါ္းေသာစိတ္ရွျိခင္ါး။ 

 

ဝရီယိာရမ ၻဝတ   (၈)ပ ါး 

၁။ ကမၼ (က) တစ ုံတခ ေသာအမႈကိစၥကိ  ျပ ျပီါးျခငါ္း (ခ) ျပ ခ နီါးျဖစ္ျခင္ါး။ 

၂။ မဂ  (က) ခရီါးသ ာါးျပီါးစ ျဖစ္ျခင္ါး (ခ) ခရီါးသ ာါးခ နီါးေနျခင္ါး။ 

၃။ ေဂလည (က) က်မ္ါးမာျပါီးစျဖစ္ျခငါ္း (ခ) မက်န္ါးမမာစျပ ေနျခငါ္း။ 

၄။ ပ႑ိ (က) အစာအာဟာရ လ ုံေလာက္စ ာမရျခငါ္း (ခ) အလ န္ေပ မ်ာါးျခင္ါး။ 
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ပတီျိဖစေ္ၾကာငါ္းတရာါး(၁၁)ပ ါး 

၁။ ဗ ဒၶ န ႆတကိိ  ပ ာါးမ်ာါးျခင္ါး။ 

၂။ ဓမၼာန ႆတိကိ  ပ ာါးမ်ာါးျခင္ါး။ 

၃။ သုံဃာန ႆတိကိ  ပ ာါးမ်ာါးျခင္ါး။ 

၄။ သလီာန ႆတိကိ  ပ ာါးမ်ာါးျခင္ါး။ 

၅။ စာဂ န ႆတကိိ  ပ ာါးမ်ာါးျခင္ါး။ 

၆။ ေဒဝတာန ႆတိကိ  ပ ာါးမ်ာါးျခငါ္း။ 

၇။ ဥပသမာန ႆ တိကိ  ပ ာါးမ်ာါးျခငါ္း။ 

၈။ ၾကမ္ါးတမ္ါးသ ကိ  ေရွာင္ၾကဥ္ျခငါ္း။ 

၉။ သမိ္ေမ ႔သ ကိ  ေပ င္ါးသင္ါးျခင္ါး။ 

၁၀။ ၾကည္ညိ ဖ ယသ္ တၱနက္ိ  ဆင္ျခင္ျခငါ္း။ 

၁၁။ ရပ္ျခင္ါးစသည္၌ ပတီိျဖစ္ဖိ ႔ စတိ္ည တ္ျခင္ါး။ 

 

ပႆဒၶိျဖစေ္ၾကာငါ္းတရာါး(၇)ပ ါး 

၁။ မ န္ျမတ္ေသာ အစာကိ မီွဝျဲခင္ါး။ 

၂။ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဥတ ၌ေနျခင္ါး။ 

၃။ သ ာါး၊ရပ္စသည္၌ ညီည တ္မွ်တျခငါ္း။ 

၄။ မိမသိ တစ္ပ ါး ကုံသာလ်ငဥ္စၥာရွိ၏ဟ  နလွ ုံါးသ င္ါးျခင္ါး။ 

၅။ ညွဥ္ါးဆဲ၊ပ ပနတ္တသ္ ကိ  ေရွင္ၾကဥ္ျခင္ါး။ 

၆။ ျငိမ္ါးခ်မ္ါးသ ကိ  ေပ င္ါးသငါ္းျခင္ါး။ 

၇။ ရပ္ျခင္ါးစသည္၌ ပႆဒၶိျဖစ္ဖိ ႔စိတ္ည တ္ျခင္ါး။ 
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သမာဓျိဖစေ္ၾကာငါ္းတရာါး(၁၁)ပ ါး 

၁။ ဝတ  သန္႔ရွင္ါး စင္ၾကယ္ျခင္ါးကိ ျပ ျခင္ါး။ 

၂။ ဣေျႏၵတိ ႔ကိ  ညီမွ်ေအာငျ္ပ ျခင္ါး။ 

၃။ နိမတိက္ိ  ကၽ မ္ါးက်င္နာါးလည္ျခင္ါး။ 

၄။ စတိ္ကတက္ၾက ေနလ်င ္နိွမ့္ေပါးရျခင္ါး။ 

၅။ စတိ္ကက်ေနလ်င္ ေျမွာက္ေပါးရျခင္ါး။ (အာါးတကလ္ န္ါးေနလ်င္ ေလွ်ာ့ေပါးရျခင္ါး) 

၆။ စတိ္မခ်မါ္းေျမ႔က သုံေဝဂယ ျခငါ္း။ 

၇။ ရတနာသ ုံါးပ ါးဂ ဏက္ိ  ေအာက္ေမလ့်က္ စတိ္ရ င္ေစျခင္ါးကိ  တည္ျငိမ္ေအာင္ျပ ျခင္ါး။ 

၈။ ပ်ုံ ့လ င့္သ ကိ  ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္ါး။ 

၉။ တည္ၾကည္သ ကိ  ေပ င္ါးသင္ါးျခင္ါး။ 

၁၀။ ဈာန၊္ဝိေမာကၡဂ ဏ္ကိ  ဆင္ျခငျ္ခင္ါး။ 

၁၁။ ရပ္ျခင္ါးစသည္၌ သမာဓျိဖစ္ဖ ိ႔စိတ္ည တျ္ခင္ါး။ (သမာဓိ၌ လိ လာါးေသာစတိ္ရိွျခင္ါး) 

 

ဥေပကၡာျဖစေ္ၾကာငါ္းတရာါး(၅)ပ ါး 

၁။ သတၱဝ တိ ႔၌ လ်စလ္််ဴ႐ႈျခင္ါး။ 

၂။ သခၤ ရတရာါးတိ ႔၌ စတိက္ိ အညီအမွ်ထာါးျခငါ္း။ 

၃။ ျမတ္နိ ါးသ ကိ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္ါး။ 

၄။ လ်စလ္််ဴ႐ႈသ ကိ  ေပ င္ါးသင္ါးျခင္ါး။ 

၅။ ရပ္ျခင္ါးစသည္၌ ဥေပကၡာျဖစ္ဖိ ႔ စိတ္ည တ္ျခငါ္း။ (မ၊႒၊၁၊၃၀၂) 
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သဒၶ ျဖစေ္ၾကာငါ္းတရာါး(၁၁)ပ ါး 

၁။ အန ႆတိ(၇)ပ ါးကိ  ပ ာါးမ်ာါးျခငါ္း။ 

၂။ ဓမၼာန ႆတိကိ  ပ ာါးမ်ာါးျခင္ါး။ 

၃။ သုံဃာန ႆတိကိ  ပ ာါးမ်ာါးျခင္ါး။ 

၄။ သလီာန ႆတိကိ  ပ ာါးမ်ာါးျခင္ါး။ 

၅။ စာဂ န ႆတကိိ  ပ ာါးမ်ာါးျခင္ါး။ 

၆။ ေဒဝတာန ႆတိကိ  ပ ာါးမ်ာါးျခငါ္း။ 

၇။ ဥပသမာန ႆ တိကိ  ပ ာါးမ်ာါးျခငါ္း။ 

၈။ သဒၶ မရွိသ ကိ  ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္ါး။ 

၉။ သဒၶ ရွိသ ကိ  ေပ င္ါးသင္ါးျခင္ါး။ 

၁၀။ သဒၶ တရာါးျဖစ္ေစသည္႔ သ တၱန္တရာါးတိ ႔ကိ ဆင္ျခင္ျခင္ါး။ 

၁၁။ဣရိယာပ ထတ္ိ ငါ္း၌ သဒၶ တရာါးျဖစ္ဖိ ႔ စတိ္ကိ ည တ္ျခငါ္း။ (အုံ၊႒၊၁၊၃၈၇) 

 

သေမၺာဇၩင ္(၇)ပ ါးကိ  ညမီွ်ေအာင႐္ႈနညါ္း 

စိတ္ဓာတ္မ်ာါးတက္ၾက လ န္ေနေသာအခ  ေလ်ာ့ေပါးဖိ ႔အတ က္ ပႆဒၶိသေဗာဇၩင္၊သမာဓိသေဗာဇၩင၊္ 
ဥေပကၡာသေဗာဇၩငတ္ိ ႔ကိ  ႐ႈပ ာါးေပါးရမည္။ 

စိတ္ဓာတ္မ်ာါးက်ေနေသာအခ  ျမွင့္တင္ေပါးဖိ ႔အတ က္ ဓမၼဝိစယသေဗာဇၩင္၊ဝရီိယသေဗာဇၩင္၊ 
ပီတသိေဗာဇၩငတ္ိ ႔ကိ  ႐ႈပ ာါးေပါးရမည္။   
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