
ေတာ ( ၄၀ ) ႐ႈနည္း 

အနစိၥလကၡဏာ (၁၀)ခ်က ္

၁။ အနိစၥေတာ- အနိစၥံ ျမျဲခင္းသေဘာမရ ိ။ 
၂။ ပေလာကေတာ-ပေလာက ံ ပ်က္ျခင္းသေဘာရ ိ၏။ (အလြန္ပ်က္၏) 
၃။ စလေတာ- စလ ံ မတည္ၾကည ္မဝံ႔စား ေရြ႔လ်ားလႈပတ္တ္၏။ 
၄။ ပဘဂၤုေတာ-ပဘဂၤု ဖရုိဖရဲ ျပိိဳကဲြပ်က္စစးျခင္း သေဘာရ ိ၏(ပ်ကလ္ြယ္၏) 
၅။ အဒၶိဳဝေတာ-အဒၶိဳဝ ံ ခုိင္မာျခင္း သေဘာမရ  ိ(မခိငု္ခန္႔) 
၆။ ဝိပရိဏာမဓမၼေတာ-ဝိပရိဏာမဓမၼံ ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာရိ ၏။ ဥပါဒသ္ေဘာမ  ဌစသေဘာ 

မရဏသို႔ေျပာင္းျခင္းကို ဆိလုုိသည္။ 
၇။ အသာရကေတာ-အသာရက ံ ခုိင္မာသည့္ အန စသ္ာရမရ ။ိ 
၈။ ဝိဘဝေတာ-ဝဘိဝ ံ ဆုံး႐ႈံးျခင္း သေဘာရ ိ၏။  

(ၾကစးပြားစည္ပင္ျခင္း ကငး္သည္။) 
၉။ မရဏဓမၼေတာ-မရဏဓမၼ ံ မစၥိဳ-ေသျခင္း၊(ပ်က္ျခင္း) သေဘာရ ၏ိ။ 
၁၀။ သခၤတေတာ-သခၤတ ံ အေၾကာင္းတရားတို႔သည ္အဖန္ဖနအ္ထပထ္ပ္ 

ျပိဳျပငအ္ပ္ေသာသေဘာရ ိ၏။ (ေပါင္း၍ျပိဳအပသ္ည)္ 
 

 ဒကုၡလကၡဏာ (၂၅)ခ်က ္

၁။ ဒုကၡေတာ-ဒကုၡံ ယတု္မာညစဆ္ိုး ဆငး္ရသဲည္ ့ဒကုၡမ်ိဳိးသာတညး္။ 
ဒုကၡေဝဒနာ= ဒကုၡဒုကၡ 
သုခေဝဒနာ=ဝပိရိဏာမဒုကၡ(တည္ေနခိကု္ သုခ၊ ပ်က္စစးခိုက္ ဒုကၡ၊ 
ဥေပကၡာေဝဒနာ=ေဝဒနာမ ၾကြင္းေသာ ႐ုပ္နာမ္=သခၤါရဒကုၡ၊ 

၂။ ေရာဂေတာ-ေရာဂံ နာက်ငည္စ္ဆိုး ေရာဂါမ်ိဳိးသာတည္း။ 
၃။ အဃေတာ-အဃ ံ အက်ိဳိးယတု္ အက်ိဳိးမဲ့မ်ိဳိးသာတည္း။ (မေကာင္းမႈ) 
၄။ ဂ႑ေတာ-ဂ႑ံ မဖြယ္ရုပဆ္ငး္ ထြက္ျမင္းအနာမ်ိဳိးသာတည္း။ (အိုငး္အမာ) 
၅။ သလႅေတာ-သလႅ ံ စ းဝင္ညစဆ္ိုး ျမ ားေျငာင္႔မ်ိဳိးသာတည္း။ 
၆။ အာဗာဓေတာ-အာဗာဓ ံ န ိပ္စကလ္ႊမး္မိုး အနာမ်ိဳိးသာတည္။ (ဖ်ားနာ) 
၇။ ဥပဒၵဝေတာ-ဥပဒၵဝ ံ လြန္စြာကပ္ရပ္ န ိပ္စကတ္တေ္သာ ဥပါဒမ္်ိဳိးသာတည္း။ 
၈။ ဘယေတာ-ဘယ ံ ေၾကာက္ဖြယ္ညစ္ဆိုး ေဘးရန္မ်ိဳိးသာတည္။ (ေဘး) 
၉။ ဤတေိတာ-ဤတ ိ ထိပလ္န္႔စဖြယ္ အႏၱရာယ္မ်ိဳိးသာတည္း။ (ထိပလ္န္႔စဖြယေ္ဘးရန္) 
၁၀။ ဥပသဂၢေတာ-ဥပသဂၢ ံ တြယ္တာစြဲကပ ္န ိပ္စကတ္တ္ေသာ ဥပါဒ္မ်ိဳိးသာတည္း။ 

(ကပ္ျငိေသာ အေန ာကအ္ယ က္) 
၁၁။ အတာဏေတာ-အတာဏံ ေစာင့္ေရ ာက္မဲက့င္းေဘး၏အသင္းသာတည္း။(မေစာင့္ေရ ာကတ္တ္) 



၁၂။ အေလဏေတာ-အေလဏံ မ စခုိရာမဲ့ကင္း ေဘး၏အသငး္သာတည္း။ (ပုန္းေအာငး္ရာမဟတု္) 
၁၃။ အသရဏေတာ-အသရဏံ ကိုးကြယ္ရာမဲက့င္း ေဘး၏အသင္းသာတည္း။(ကိုးကြယ္ရာမဟတု္) 
၁၄။ ဝဓကေတာ-ဝဓက ံ နာရစမလပ္ အတြင္သတသ္ည္ ့လ သတ္မ်ိဳးိရိုးသာတည္း။ 

(လ သတသ္မား) 
၁၅။ အဃမ လေတာ-အဃမ လ ံ အက်ိဳိးမဲက့င္း ဆင္းရဲျခင္း၏ အရင္းအျမစသ္ာတည္း။ 

(မေကာငး္မႈ၏ အရငး္အျမစ္) 
၁၆။ အာဒစနဝေတာ-အာဒစနဝ ံ ဆိုးဝါးညစ္ညိဳ အျပစ္စသုာတည္း။ 
၁၇။ သာသဝေတာ-သာသဝ ံ အာသေဝါတရား ေလးပါးတို႔၏ အစစးအပြားသာတည္း။ 

(အာသေဝါတရားတို႔န င့္ တကြျဖစသ္ည္) 
၁၈။ မာရာမသိေတာ-မာရာမသိ ံ ကိေလသမာရ္ မစၥိဳမာရ္တို႔၏ (႒) ေဒဝပုတ၊ၱ ကိေလသ၊ ခႏၶ၊ မစၥိဳ၊ 

အဘသိခၤါရမာရ္ငါးပါးတို႔၏ (မဟာဋစကာ) စားဖတ ္ဝါးဖတ ္
သုံးသပ္နငး္နယ္ရာတည္း။(လ သတသ္မား မာရတ္ို႔၏သတ္ရာအစာ) 

၁၉။ ဇာတိဓမၼေတာ-ဇာတိဓမၼ ံ ျဖစ္ခ်ငတ္ိုင္း ျဖစ္ျခင္းသေဘာရ ၏ိ။ (ဥပါဒသ္ေဘာ) 
၂၀။ ဇရာဓမၼေတာ-ဇရာဓမၼံ ဆတု္ယတု္ေလ်ာ့ပါးျခငး္ သေဘာရ ၏ိ။  ( ဌစသေဘာ ) 
၂၁။ ဗ်ာဓိဓမၼေတာ-ဗ်ာဓိဓမၼံ ဖ်ားနာျခင္း သေဘာရ ၏ိ။ (ဘငသ္ေဘာ) 
၂၂။ ေသာကဓမၼေတာ-ေသာကဓမၼံ စိုးရိမ္ပ ပန္ျခင္း သေဘာရ ိ၏။  
၂၃။ ပရိေဒဝဓမၼေတာ-ပရိေဒဝ ံ ငိုေၾကြးျမညတ္မ္းရျခင္း သေဘာရ ိ၏။ 
၂၄။ ဥပါယာသဓမၼေတာ-

ဥပါယာသ ံ
သက္ၾကစး႐ႈိက္ငင္ ျပင္းစြာပ ပန္ရျခင္း သေဘာရိ ၏။ 

၂၅။ သကံိေလသကိဓမၼေတာ- 
သကံိေလသကိဓမၼံ-
သကံိေလသ သဘာဝက ံ

တဏ ာ ဒိ႒ိ ဒုစၥရိတတည္းဟ ေသာ ညစ္ႏြမ္းျခင္းသုံးပါးကိ၊ု (ဝါ) 
ကိေလသာဆယ္ပါးဟ ေသာ ညစ္ႏြမ္းျခင္းကိ ုပ်က္စစးေစတတ္ေသာ 
သေဘာရ ိ၏။ (ကေိလသာတို႔၏ စြဲမ စရာအာရုံသေဘာ) 

 

အနတလၱကၡဏာ (၅) ပါး 

၁။ အနတၱေတာ= အနတၱာ အတမၱဟတု္။ 
၂။ သုညေတာ=သုည ံ အတမၱ  ဆိတသ္ုဥး္၏။ 
၃။ ပရေတာ=ပရံ အက်ြမ္းဝငျ္ခင္း အျမကဲငး္ေသာ သ စိမး္ျပင္ပသာတည္း။ 
၄။ ရိတၱေတာ=ရိတၱ ံ အန စသ္ာရဟ သမ ်န င္႔ ကင္းဆတိ္ေသာ သေဘာတရားတည္း။ 
၅။ တုစၦေတာ=တုစၦံ အတမၱမ စ အခ်ည္းသာတညး္။ 

ပဋသိမၻိဒါမဂၢ၊၄၁၀၊ဝသိဒုၶိ၊၂၊၂၄၆ 


