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တု၀ဋ သုတ္ ပါဠိေတာ္

နိမၼိတဘုရား၏ ေမး ြန္းေတာ္
၁။ ပု ၧာမိ တံ အာဒိ ၥဗႏၶဳ၊ ၀ိေ၀ ံ သႏၲိပဒဥၥ မေဟသိ။

ထံ ဒိသြာ နိဗၺာတိ ဘိ ၡဳ၊ အႏုပါဒိယာေနာ ေလာ သၼႎ ိဥိၥ။

ဗုဒၶျမတ္ ြာဘုရား၏ အေျဖေတာ္
၂။ မူလံ ပပဥၥသ ၤါယ၊ မႏၲာ ‘အသၼီ’တိ သဗၺ’မုပ႐ုေႏၶ။

ယာ ာ ိ တဏွာ အ ၥ်တံၱ၊ တာသံ ၀ိနယာ သဒါ သေတာ သိေ ၡ။

မိမိ ုဏ္, ရာ့ ုဏ္ျဖ ့္ မာနမတ ္ပါလ ့္
၃။ ယံ ိဥၥိ ဓမၼ မဘိ ညာ၊ အ ၥ်တံၱ အထ ၀ါပိ ဗဟိဒၶါ။

န ေတန ထာမံ ုေဗၺထ၊ န ဟိ သာ နိဗၺဳတိ သတံ ၀ုတၱာ။

မာန သုံးမ်ိဳးလုံး ို ပယ္ရန္
၄။ ေသေယ်ာ န ေတန မေညယ်၊ နီေ ေယ်ာ အထ ၀ါပိ သရိေ ၡာ။

ဖုေ႒ာ အေန ႐ုေပဟိ၊ နာ’တုမာနံ ၀ိ ပၸယံ တိေ႒။

အ ၥ်တၱ၌သာ ၿ ိမ္းေ ရမယ္
၅။ အ ၥ်တၱ ေမ၀ု ပသေမ၊ န အညေတာ ဘိ ၡဳ သႏၲိ ေမေသယ်။

အ ၥ်တံၱ ဥပသႏၲႆ၊ နတိၳ အတၱာ ုေတာ နိရတၱာ ၀ါ။

သမုဒၵရာအလယ္ ေရျပ ္လုိ တည္ၿ ိမ္ေ ရမယ္
၆။ မေ ၥ် ယထာ သမုဒၵႆ၊ ဦမိ ေနာ ာယတိ ဌိေတာ ေဟာတိ။

ဧ၀ံ ဌိေတာ အေန ႆ၊ ဥႆဒံ ဘိ ၡဳ န ေရယ် ုဟိဥၥိ။
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နိမၼိတဘုရားရွ ္၏ ေတာ ္းပန္ ် ္
၇။ အ ိတၱယီ ၀ိ၀ဋ ၡဳ၊ သ ၡိဓမၼံ ပရိႆယ ၀ိနယံ။

ပဋိပဒံ ၀ေဒဟိ ဘဒၵေႏၲ၊ ပါတိေမာ ၡံ အထ ၀ါပိ သမာဓႎ။

ၡဳေျႏၵ ေ ာ ့္ ည္းေရး
၈။ ၡဴဟိ ေန၀ ေလာလႆ၊ ါမ ထာယ အာ၀ရေယ ေသာတံ။

ရေသ  နာႏု ိေ ၥ်ယ်၊ န  မမာေယထ ိဥၥိ ေလာ သၼႎ။

ဒု ၡေတြ႕ရ ္ မညည္းနဲ႕ ႐ႈမွတ္ပယ္ပါ
၉။ ဖေႆန ယဒါ ဖု႒ႆ၊ ပရိေဒ၀ံ ဘိ ၡဳ န ေရယ် ုဟိဥၥိ။

ဘ၀ဥၥ နာဘိ ပေတၳယ်၊ ေဘရေ၀သု  န သမၸေ၀ေဓယ်။

ပ ၥည္းပုိသိမ္းထားမႈ သႏၷိဓိ ္းရမည္
၁၀။ အႏၷာန မေထာ ပါနာနံ၊ ါဒနီယာနံ အေထာပိ ၀တၳာနံ။

လဒၶါ န သႏၷိဓႎ ယိရာ၊ န  ပရိတၱေသ တာနိ အလဘမာေနာ။

အေျ ံမ်ားႏွ ့္တ ြ သမာဓိအ ် ့္
၁၁။ ်ာယီ န ပါဒေလာလႆ၊ ၀ိရေမ ု ၠဳ ၥာ နပၸမေ ၨယ်။

အထာ သေနသု သယေနသု၊ အပၸသေဒၵသု ဘိ ၡဳ ၀ိဟေရယ်။

အအိပ္နည္းပါး အႏုိးမ်ားလ် ္ ႀ ိဳး ားေနသ ့္
၁၂။ နိဒၵံ န ဗဟုလီ ေရယ်၊ ာ ရိယံ ဘေ ယ် အာတာပီ။

တႏၵႎ မာယံ ဟႆံ ိၮံ၊ ေမထုနံ ၀ိပၸ ေဟ သ၀ိဘူသံ။
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ေဗဒ ္ေဟာ ေ း ု မျပဳေရွာ ္ၾ ဥ္ သူေတာ္ ္
၁၃။ အာထဗၺဏံ သုပိနံ လ ၡဏံ၊ ေနာ ၀ိဒေဟ အေထာပိ န ၡတံၱ။

၀ိ႐ုတဥၥ ဗ ၻ ရဏံ၊ တိ ိ ၧံ မာမေ ာ န ေသေ၀ယ်။

ဲ့ရဲ႕သံ ်ီးမြမ္းသံ သည္း ံႏုိ ္ပါေ
၁၄။ နိႏၵာယ နပၸေ၀ေဓယ်၊ န ဥႏၷေမယ် ပသံသိေတာ ဘိ ၡဳ။
ေလာဘံ သဟ မ ၧရိေယန၊ ေ ာဓံ ေပသုဏိယဥၥ ပႏုေဒယ်။

ရဟန္းေ ာ ္း အေရာ ္းအ၀ယ္ မျပဳရ၊ ဲ့ရဲ႕ဖြယ္အမႈ မျပဳရ၊ ၿ ိတြယ္ရြာ၌ 
မျပဳရာ၊

၁၅။ ာယ၀ိ ၠေယ န တိေ႒ယ်၊ ဥပ၀ါဒံ ဘိ ၡဳ န ေရယ် ုဟိဥၥိ။
ါေမ  နာဘိသေ ၨယ်၊ လာဘ မ်ာ နံ န လပေယယ်။

အၾ ြားအ၀ါ ္းပါေ
၁၆။ န  တိၳတာ သိယာ ဘိ ၡဳ၊ န  ၀ါ ံ ပယုတံၱ ဘာေသယ်။

ပါပဗၻိယံ န သိေ ၡယ်၊ ထံ ၀ိ ၢါဟိ ံ န ထေယယ်။

မုသာ၀ါဒမွ ၾ ဥ္ေရွာ ္ရမည္
၁၇။ ေမာသ၀ေ ၨ န နီေယထ၊ သမၸ ာေနာ သဌာနိ န ယိရာ။

အထ ီ၀ိေတန ပညာယ၊ သီလဗၺေတန နာညမတိမေည။

ြပ္ ြဲ ဲ့ရ႕ဲ ံရေသာ္လဲ အၾ မ္းပတမ္း မေ ်ပလ ့္
၁၈။ သုတြာ ႐ုပသိေတာ ဗဟုံ ၀ါ ံ၊ သမဏာနံ ၀ါ ပုထု နာနံ။
ဖ႐ုေသန ေန န ပဋိ၀ ၨာ၊ န ဟိ သေႏၲာ ပဋိေသနိ ေရာႏၲိ။
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အၿမဲမျပတ္ ႐ႈမွတ္ ် ့္ပါ
၁၉။ ဧတဥၥ ဓမၼမညာယ၊ ၀ိ ိနံ ဘိ ၡဳ သဒါ သေတာ သိေ ၡ။

သႏၲိ နိဗၺဳတႎ ဉတြာ၊ သာသေန ေ ါတမႆ န ပမေ ၨယ်။

မေမ့မေလ်ာ့ ် ့္သ ့္ပုံ
၂၀။ အဘိဘူ ဟိ ေသာ အနဘိဘူေတာ၊ သ ၡိဓမၼ မနီတိဟ မဒႆီ။
တသၼာ ဟိ တႆ ဘ ၀ေတာ သာသေန၊ အပၸမေတၱာ သဒါ နမႆ

မႏုသိေ ၡတိ။

တု၀ဋ သုတံၱ နိ႒ိတံ။
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တု၀ဋကသုတ္ ပါဌ္-နိႆယ

နိမၼိတဘုရား၏ ေမးခြန္းေတာ္

၁။ ပုစၧာမိ တံ အာဒိစၥဗႏၶဳ၊ ၀ိေ၀ကံ သႏိၲပဒဥၥ မေဟသိ။
ကထံ ဒိသြာ နိဗၺာတိ ဘိကၡဳ၊ အႏုပါဒိယာေနာ ေလာက သၼႎ ကိဥိၥ။

အာဒိစၥဗႏၶဳ - ေနမင္း၏ အေဆြျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ တံ -
အရွင္ဘုရား ကုိ၊ ပုစၧာမိ - ေမးလုိပါ၏၊ မေဟသိ - ျမတ္ေသာ သီလအစရိွေသာ 
ဂုဏ္ေက်းဇူးတုိ႕ကုိ ရွာမီွးေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ ၀ိေ၀ကံ 
စ - ဆိတ္ျငိမ္ေသာ တရား (၃-ပါး) ကို လည္းေကာင္း၊ သႏိၲပဒဥၥ - အျငိမ္းဓာတ္ 
နိဗၺာန္တရားကုိ လည္း ေကာင္း၊ ၀ါ - ျငိမ္းေၾကာင္းတရားကုိလည္းေကာင္း၊ ကထံ ဒိသြာ
- အဘယ္သုိ႕ သိျမင္၍၊ နိဗၺာတိ - ရာဂစေသာ ကိေလသာျငိမ္းသည့္ အလုိအားျဖင့္ 
ျငိမ္းပါသနည္း၊ ၀ါ - ရာဂ စသည္ကုိ ျငိမ္းေစပါသနည္း။ ေလာကသၼႎ - ေလာကထ၌ဲ၊
ကိဥိၥ - တစ္စုံတစ္ခုကုိမွ်၊ အႏုပါဒိယာေနာ - မစြဲလမ္းမူ၍၊ ၀ါ - အစြဲအလမ္းကင္းလ်က္၊ 
နိဗၺာတိ - ျငိမ္းပါသနည္း၊ ၀ါ - ျငိမ္းေစပါသနည္း။

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ အေျဖေတာ္

၂။ မူလံ ပပဥၥသခၤါယ၊ မႏၲာ ‘အသၼီ’တိ သဗၺ’မုပ႐ုေႏၶ။
ယာ ကာစိ တဏွာ အဇၥ်တံၱ၊ တာသံ ၀ိနယာ သဒါ သေတာ သိေကၡ။

မုနိ - နိမၼိတ ႐ုပ္ပြားျမတ္ဘုရား၊ ပပဥၥသခၤါယ - နယ္ခ်ဲ႕လ်က္ ဖင့္ႏြဲ႕ၾကာျမင့္ေစ 
တတ္ေသာေၾကာင့္ ပပဥၥမည္ေသာ တရားအစု၏၊ မူလံ - အရင္းအျမစ္ကုိ 
လည္းေကာင္း၊ အသၼီတိ - ငါျဖစ္သည္ဟု ထင္မွားလ်က္ ေထာင္လႊားတက္ၾကြသည့္ 
မာနကုိလည္း ေကာင္း၊ မႏၲာ မႏၲာယ - သိေသာပညာျဖင့္၊ ၀ါ - ပညာျဖင့္ သိျမင္၍၊ သဗၺံ
- အလုံးစုံကုိ၊ ဥပ႐ုေႏၶ - ျဖစ္ခြင့္ ပယ္ရွားလ်က္ ျမစ္တားခ်ဳပ္ျငိမ္း ေစရာ၏။ အဇၥ်တၱံ -
မိမိသႏၲာန္၌၊ ၀ါ - မိမိ၏စိတ္၌၊ ယာကာစိ တဏွာ - အမွတ္မရိွ အလုံးစုံေသာ 
တဏွာတုိ႕သည္၊ ဥပၸေဇၨယ်ံဳ - အေၾကာင္းညီညြတ္ေသာအခါ ျဖစ္ႏုိင္ကုန္၏၊ တာသံ -
အေၾကာင္းညီညြတ္လွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ ေသာ တဏွာအားလုံးတုိ႕ကုိ၊ ၀ိနယာ ၀ိနယာယ -
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ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ အလုိ႕ငွာ၊ သဒါ - ေန႕ ေရာညဥ့္ပါ အခါခပ္သိမ္း၊ သေတာ -
အမွတ္ရလ်က္၊ သိေကၡ -က်င့္သံုးေနရာေတာ့ သတည္း။

မိမိဂုဏ္,ဆရာ့ဂုဏ္ျဖင့္ မာနမတက္ပါလင့္

၃။ ယံ ကိဥၥိ ဓမၼ မဘိဇညာ၊ အဇၥ်တံၱ အထ ၀ါပိ ဗဟိဒၶါ။
န ေတန ထာမံ ကုေဗၺထ၊ န ဟိ သာ နိဗၺဳတိ သတံ ၀ုတၱာ။

အဇၥ်တံၱ ၀ါ - မိမိသႏၲာန္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အထ - ထုိ႕ျပင္၊ ဗဟိဒၶါ ၀ါ -
အျပင္ပျဖစ္ေသာ ဆရာသမားသႏၲာန္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ယံ ကိဥၥိ ဓမၼံ - အမွတ္မရိွ 
တစ္စုံတစ္ခုေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးတရားကုိ၊ အဘိဇညာ - ေတြ႕သိေနရာ၏၊ အပိ -
ထုိသို႕ပင္ ေတြ႕သိေနေသာ္လည္း၊ ေတန - ထို မိမိဂုဏ္ ဆရာဂုဏ္ျဖင့္၊ ထာမံ -
မာန္ေထာင္ျခင္း ဆုိသည့္ စြမ္းအားကုိ၊ န ကုေဗၺထ - မျပဳရာ မျဖစ္ေစရာ။ ဟိ - မာနကုိ 
ပယ္သတ္ရသည့္ အေၾကာင္းကား၊ သာ - ထုိသုိ႕ မာန္တက္ျခင္းကုိ၊ သတံ -
ဘုရားအစရိွေသာ သူေတာ္ ေကာင္းတုိ႕က၊ နိဗၺဳတိ - ၿငိမ္းေအးေသာ တရားဟူ၍၊ န 
၀ုတၱာ - မေဟာအပ္ မဆုိအပ္။

မာန သုံးမ်ိဳးလုံးကုိ ပယ္ရန္

၄။ ေသေယ်ာ န ေတန မေညယ်၊ နီေစေယ်ာ အထ ၀ါပိ သရိေကၡာ။
ဖုေ႒ာ အေနက႐ုေပဟိ၊ နာ’တုမာနံ ၀ိကပၸယံ တိေ႒။

ေတန - ထုိ မိမိဂုဏ္ ဆရာဂုဏ္ျဖင့္၊ ေသေယ်ာ - ငါက သူ႕ထက္ျမတ္သည္ 
ဟူ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ နီေစေယ်ာ - ငါက သူ႕ေအာက္နိမ့္သည္ ယုတ္ညံ့သည္ 
ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထ - ထုိ႕ျပင္၊ သရိေကၡာ ၀ါပိ - တန္းတူပင္ ဟူ၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ န မေညယ် - မေအာက္ေမ့ မထင္မွတ္ရာ။ အေနက႐ုေပဟိ - အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေသာအာ႐ုံသေဘာတုိ႕ႏွင့္၊ ဖုေ႒ာ -ေတြ႕လတ္ေသာ္၊ အာတုမာနံ ၀ိကပၸယံ -
(ငါျမင္သည္၊ ငါၾကားသည္ စသည္ျဖင့္) အတၱေကာင္ ငါေကာင္ဟု ႀကံဆစြဲလမ္းလ်က္၊ 
န တိေ႒ - မတည္ရာ။
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အဇၥ်တၱ၌သာ ၿငိမ္းေစရမယ္

၅။ အဇၥ်တၱ ေမ၀ု ပသေမ၊ န အညေတာ ဘိကၡဳ သႏိၲ ေမေသယ်။
အဇၥ်တံၱ ဥပသႏၲႆ၊ နတိၳ အတၱာ ကုေတာ နိရတၱာ ၀ါ။

ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ အဇၥ်တၱ ေမ၀ - ကုိယ္တြင္းသႏၲာန္၌သာလွ်င္၊ ဥပသေမ -
ၿငိမ္းေစရာ၏၊ အညေတာ - သတိပ႒ာန္စသည္မွတစ္ပါးေသာနည္းျဖင့္၊ သႏၲႎ -
ကိေလသာ ၿငိမ္းျခင္းကုိ၊ န ဧေသယ် - မရွာမီွးရာ။ အဇၥ်တၱံ ဥပသႏၲႆ - ကုိယ္တြင္း၌ 
ကိေလသာ ၿငိမ္းေသာသူမွာ၊ အတၱာ - အၿမတဲည္ရိွေနသည္ဟု ထင္မွတ္စြဲလမ္းစရာ 
အတၱေကာင္ ငါေကာင္သည္၊ နတိၳ - မရိွေတာ့ၿပီ၊ နိရတၱာ ၀ါ - ေသၿပီးလွ်င္ 
အတၱေကာင္ ငါေကာင္ မရိွ ေတာ့ၿပီဟု ထင္မွတ္စြဲလမ္းဖြယ္သည္လည္း၊ ကုေတာ -
အဘယ္မွာ ရိွေတာ့အ့ံနည္း။

သမုဒၵရာအလယ္ ေရျပင္လုိ တည္ၿငိမ္ေစရမယ္

၆။ မေဇၥ် ယထာ သမုဒၵႆ၊ ဦမိ ေနာ ဇာယတိ ဌိေတာ ေဟာတိ။
ဧ၀ံ ဌိေတာ အေနဇႆ၊ ဥႆဒံ ဘိကၡဳ န ကေရယ် ကုဟိဥၥိ။

သမုဒၵႆ မေဇၥ် - သမုဒၵရာ၏ အလယ္၌၊ ဦမိေနာ ဇာယတိ - လိႈင္းမရိွ၊ ဌိေတာ 
ေဟာတိ ယထာ - ေရသည္ တည္ၿငိမ္ေနသက့ဲသုိ႕၊ ဧ၀ံ - ဤအတူပင္၊ အေနေဇာ -
လႈပ္ရွားတတ္သည့္ တဏွာကင္းသည္ျဖစ္၍၊ ဌိေတာ - အေကာင္းအဆုိး 
အာ႐ုံမ်ားေၾကာင့္ အလႈပ္အရွားမရိွဘဲ တည္ၿငိမ္ေနသည္၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏၊ 
(တထာဘာ၀ါယ - ထုိသို႕ တည္ၿငိမ္စြာ ေနႏုိင္ရန္) ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ ဥႆဒံ -
ရာဂစသည္တုိ႕၏ စည္ပင္ ပြားမ်ားျခင္းကုိ၊ ကုဟိဥၥိ - ကုိယ္တြင္းကုိယ္ပ 
တစ္စုံတစ္ရာ၌မွ်၊ န ကေရယ် - မျပဳရာ မျဖစ္ေစရာ။
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နိမၼိတဘုရားရွင္၏ ေတာင္းပန္ခ်က္

၇။ အကိတၱယီ ၀ိ၀ဋစကၡဳ၊ သကၡိဓမၼံ ပရိႆယ ၀ိနယံ။
ပဋိပဒံ ၀ေဒဟိ ဘဒၵေႏၲ၊ ပါတိေမာကၡံ အထ ၀ါပိ သမာဓႎ။

၀ိ၀ဋစကၡဳ - ပြင့္လင္းေသာ မ်က္စိငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေပေသာ အရွင္ဘုရား၊ 
တြံ - အရွင္ဘုရားသည္၊ ပရိႆယ ၀ိနယံ - ေဘးရန္ဟူသမွ်ကို 
ပယ္ရွားဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ၊ သကၡိဓမၼံ - မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ ဉာဏ္ေတြ႕တရားကုိ၊
အကိတၱယိ - ေဟာၾကားေတာ္ မူပါေပၿပီ။ 

ဘဒၵေႏၲ - အရွင္ဘုရား၊ တြံ - အရွင္ဘုရားသည္၊ ပဋိပဒံ - မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ 
ဉာဏ္ေတြ႕တရား၏ အေျခခံအက်င့္ကုိ၊ ၀ေဒဟိ - ေဟာေတာ္မူပါဦးေလာ့၊ (ဘယ္လုိ 
အက်င့္ကို ေဟာရမွာလဆုိဲေတာ့) ပါတိေမာကၡံ - (သူ႕ကုိေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ 
ေစာင့္သူကို အပါယ္ေဘး သံသရာေဘးတုိ႕မွ လြတ္ေျမာက္ေစတတ္ေသာ)
ပါတိေမာက္ သီလအက်င့္ ကုိ လည္းေကာင္း၊ အထ - ထို႕ျပင္၊ သမာဓႎ ၀ါပိ - စိတ္ကုိ 
မပ်ံ႕လြင့္ေအာင္ ေကာင္းစြာ ထားတတ္ေသာ (စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ) သမာဓိအက်င့္ကုိ 
လည္းေကာင္း၊ ၀ေဒဟိ - ေဟာ ၾကားေတာ္ မူပါဦးေလာ့။

စကၡဳေျႏၵ ေစာင့္စည္းေရး

၈။ စကၡဴဟိ ေန၀ ေလာလ ႆ၊ ဂါမကထာယ အာ၀ရေယ ေသာတံ။
ရေသစ နာႏုဂိေဇၥ်ယ်၊ န စ မမာေယထ ကိဥၥိ ေလာကသၼႎ။

ဘိကၡဳ - သံသရာေဘးကုိ ႐ႈျမင္ေသာရဟန္းသည္၊ စကၡဴဟိ - မ်က္စိတို႕ျဖင့္၊ 
ေလာေလာ - လွ်ပ္ေပၚ ေလာ္လည္သည္၊ ေန၀အႆ - မျဖစ္ရာသည္သာတည္း။

ဂါမကထာယ - ရြာစကား အရပ္စကားမွ၊ ေသာတံ - နားကုိ၊ အာ၀ရေယ -
တားျမစ္ ေစာင့္စည္းရာ၏။ ရေသ စ - အရသာ၌လည္း၊ န အႏုဂိေဇၥ်ယ် - မမက္ေမာ 
မတြယ္တာ ရာ။ ေလာကသၼႎ - ေလာက၌၊ ကိဥၥိ - တစ္စုံတစ္ခုကုိမွ်၊ န စ မမာေယထ -
ျမတ္ႏုိးသမႈ မျပဳရာသည္သာတည္း။
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ဒုကၡေတြ႕ရင္ မညည္းနဲ႕ ႐ႈမွတ္ပယ္ပါ

၉။ ဖေႆန ယဒါ ဖု႒ႆ၊ ပရိေဒ၀ံ ဘိကၡဳ န ကေရယ် ကုဟိဥၥိ။
ဘ၀ဥၥ နာဘိ ပေတၳယ်၊ ေဘရေ၀သု စ န သမၸေ၀ေဓယ်။

ဘိကၡဳ - သံသရာေဘးကုိ ႐ႈျမင္ေသာရဟန္းသည္၊ ၀ါ - သံသရာေဘးကုိ 
ေမွ်ာ္ေတြး ရြံ႕ေၾကာက္၍ လြတ္ေျမာက္ရန္ က်င့္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္၊ ယဒါ -
အၾကင္အခါ၌၊ ဖေႆန - အေတြ႕ဆုိးျဖင့္၊ ဖုေ႒ာ - ေတြ႕ရသည္၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏၊ 
တဒါ - ထုိသုိ႕ ေတြ႕ရေသာအခါ၌၊ ကုဟိဥၥိ - တစ္စုံတစ္ရာကုိမွ်၊ ၀ါ - တစ္စုံတစ္ခုေသာ 
အေၾကာင္း ေၾကာင့္မွ်၊ ပရိေဒ၀ံ - ငုိေၾကြးျမည္တမ္းျခင္း ညည္းညဴျခင္းကုိ၊ န ကေရယ်
- မျပဳရာ။

ဘ၀ဥၥ - ကာမဘ၀ ႐ူပဘ၀ အ႐ူပဘ၀ ဟူေသာ ဘ၀သုံးပါးကုိလည္း၊ န အဘိ 
ပေတၳယ် - မေတာင့္တရာ။

ေဘရေ၀သု စ - ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ ေဘးတုိ႕ေၾကာင့္လည္း၊ န သမၸေ၀ေဓယ် -
မတုန္လႈပ္ရာ။

ပစၥည္းပုိသိမ္းထားမႈ သႏၷိဓိ ကင္းရမည္

၁၀။ အႏၷာန မေထာ ပါနာနံ၊ ခါဒနီယာနံ အေထာပိ ၀တၳာနံ။
လဒၶါ န သႏၷိဓႎ ကယိရာ၊ န စ ပရိတၱေသ တာနိ အလဘမာေနာ။

ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ အႏၷာနံ - ဆြမ္းတုိ႕ကုိလည္းေကာင္း၊ အေထာ - ထုိ႕ျပင္၊ 
ပါနာနံ - အေဖာ္တုိ႕ကုိလည္းေကာင္း၊ ခါဒနီယာနံ - ခဖဲြယ္တုိ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ 
အေထာပိ - ထို႕ျပင္လည္း၊ ၀တၳာနံ - အ၀တ္အထည္ သကၤန္းတုိ႕ကို လည္းေကာင္း၊ 
လဒၶါ - ရၿပီးျဖစ္၍၊ သႏၷိဓႎ - သုိမီွးသိမ္းထားျခင္းကုိ၊ န ကယိရာ - မျပဳရာ။ တာနိ - ထုိ 
စားေသာက္ ဖြယ္ႏွင့္ညအ၀တ္တုိ႕ကုိ၊ အလဘမာေနာ - မရေသာ္လည္း၊ န ပရိတၱေသ
- မပူပန္ မေၾကာက္ရာ, မစုိးရိမ္ရာ။
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အေျခခံမ်ားႏွင့္တကြ သမာဓိအက်င့္

၁၁။ စ်ာယီ န ပါဒေလာလႆ၊ ၀ိရေမ ကုကၠဳစၥာ နပၸမေဇၨယ်။
အထာ သေနသု သယေနသု၊ အပၸသေဒၵသု ဘိကၡဳ ၀ိဟေရယ်။

ဘိကၡဳ - သံသရာေဘးကုိ ႐ႈျမင္ေသာ ရဟန္းသည္၊ စ်ာယီ - သမထ 
နိမိတ္အာ႐ုံကုိ ကပ္၍ ႐ႈေသာအားျဖင့္ စ်ာန္၀င္စားေလ့ရိွသည္။ ၀ါ - သေဘာလကၡဏာ 
အနိစၥလကၡဏာ စသည္ကုိ ကပ္၍႐ႈေသာအားျဖင့္ ၀ိပႆနာစ်ာန္ (မဂ္ဖုိလ္စ်ာန္) ကုိ 
၀င္စားေလ့ရိွသည္၊ အႆ - ျဖစ္ရာ၏။ ပါဒေလာေလာ - ေျခတုိ႕ျဖင့္ လွ်ပ္ေပၚလႈပ္ရွား 
အသြားအလာ မ်ားသည္၊  န အႆ - မျဖစ္ရာ။ ကုကၠဳစၥာ - ကုကၠဳစၥမွ၊ ၀ိရေမ -
ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ နပၸမေဇၨယ် - မေမ့ရပါ။ အထ - ထို႕ျပင္၊ ဘိကၡဳ - သံသရာေဘးကုိ 
႐ႈျမင္ေသာ ရဟန္းသည္၊ အပၸသေဒၵသု - အသံနည္း၍ တိတ္ဆိတ္ကုန္ေသာ၊ 
အာသေနသု - ေနရာ တုိ႕၌၊ သယေနသု - အိပ္ရာတုိ႕၌၊ ၀ိဟေရယ် - ေနရာ၏။

အအိပ္နည္းပါး အႏုိးမ်ားလ်က္ ႀကိဳးစားေနသင့္

၁၂။ နိဒၵံ န ဗဟုလီကေရယ်၊ ဇာဂရိယံ ဘေဇယ် အာတာပီ။
တႏၵႎ မာယံ ဟႆံ ခိၮံ၊ ေမထုနံ ၀ိပၸဇေဟ သ၀ိဘူသံ။

နိဒၵံ - အိပ္ျခင္းကို၊ န ဗဟုလီကေရယ် - မ်ားစြာမျပဳရာ၊ အာတာပီ -
ကိေလသာကုိ ပူေလာင္ေသြ႕ေျခာက္ ကင္းေပ်ာက္ေစႏုိင္ေသာ လုံ႕လ ရိွသည္ျဖစ္၍၊
ဇာဂရိယံ - ႏုိးၾကားျခင္းကုိ၊ ဘေဇယ် - ခ်ဥ္းကပ္မီွ၀ ဲ စြဲျမျဲဖစ္ပြား ေစရာ၏။ တႏၵႎ -
ပ်င္းရိျခင္းကုိ၊ ၀ိပၸဇေဟ - ပယ္ရမည္၊ မာယံ - လွည့္စားျခင္းကုိ၊ ၀ိပၸဇေဟ - ပယ္ရမည္၊ 
ဟႆံ - ရယ္ေမာျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ ခိၮံ - ကစားျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ 
၀ိပၸဇေဟ - ပယ္ရမည္၊ သ၀ိဘူသံ - အလွအပ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္တကြေသာ၊ ေမထုနံ -
ေမထုန္အမႈကို၊ ၀ိပၸဇေဟ - ပယ္ရမည္၊
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ေဗဒင္ေဟာ ေဆးကု မျပဳေရွာင္ၾကဥ္ သူေတာ္စင္

၁၃။ အာထဗၺဏံ သုပိနံ လကၡဏံ၊ ေနာ ၀ိဒေဟ အေထာပိ နကၡတံၱ။
၀ိ႐ုတဥၥ ဂဗ ၻကရဏံ၊ တိက ိစၧံ မာမေကာ န ေသေ၀ယ်။

မာမေကာ - ဘုရား တရား သံဃာကုိ ျမတ္ႏုိးေသာ ရဟန္းသည္၊ အာထဗၺဏံ -
အာထဗၺဏမႏၲန္ကုိ၊ ေနာ ၀ိဒေဟ - မစီရင္ မျပဳလုပ္ရာ။ သုပိနံ - အိပ္မက္၏ 
အက်ိဳးအျပစ္ ေဟာျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ လကၡဏံ - လကၡဏာ အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ 
အက်ိဳးအျပစ္ ေဟာျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ ေနာ ၀ိဒေဟ - မစီရင္ မျပဳလုပ္ရာ။ 
အေထာပိ - ထုိ႕ျပင္လည္း၊ နကၡတံၱ - နကၡတ္အယွဥ္၏ အက်ိဳးအျပစ္ 
ေဟာျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ေနာ ၀ိဒေဟ - မစီရင္ မျပဳလုပ္ရာ။ ၀ိ႐ုတဥၥ -
သားငွက္ျမည္သံ အက်ိဳးအျပစ္ ေဟာျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ဂဗၻကရဏံ -
ကုိယ္၀န္တည္ေရး ေဆးေပးျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ တိက ိစၧံ - ေဆးကုျခင္း ကုိ 
လည္းေကာင္း၊ မာမေကာ - ဘုရား တရား သံဃာကုိ ျမတ္ႏုိးေသာရဟန္းသည္၊ န 
ေသေ၀ယ် - မမီွ၀ရဲာ။

က့ဲရဲ႕သံ ခ်ီးမြမ္းသံ သည္းခံႏုိင္ပါေစ

၁၄။ နိႏၵာယ နပၸေ၀ေဓယ်၊ န ဥႏၷေမယ် ပသံသိေတာ ဘိကၡဳ။
ေလာဘံ သဟ မစၧရိေယန၊ ေကာဓံ ေပသုဏိယဥၥ ပႏုေဒယ်။

ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ နိႏၵာယ - သူတစ္ပါးတုိ႕က က့ဲရ႕ဲျခင္းေၾကာင့္၊ 
နပၸေ၀ေဓယ် - စိတ္ဓာတ္တြန္႕ဆုတ္ မတုန္လႈပ္ရာ။ ပသံသိေတာ - အခ်ီးမြမ္းခံရလွ်င္ 
လည္း၊ န ဥႏၷေမယ် - ၀မ္းသာ လႈပ္ရြ မတက္ၾကြရာ။ သဟ မစၧရိေယန - ၀န္တုိျခင္း 
ႏွင့္တကြ၊ ေလာဘံ - လုိခ်င္တပ္မက္သည့္ေလာဘကုိလည္းေကာင္း၊ ေကာဓံ -
အမ်က္ေဒါသကိုလည္းေကာင္း၊ ေပသုဏိယဥၥ - ကုန္းေခ်ာစကားကုိ လည္းေကာင္း၊
ပႏုေဒယ် - ပယ္ခ်ရာ၏။
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ရဟန္းေကာင္း အေရာင္းအ၀ယ္ မျပဳရ၊ က့ဲရ႕ဲဖြယ္အမႈ မျပဳရ၊ ၿငိတြယ္ရြာ၌ မျပဳရာ၊

၁၅။ ကာယ၀ိကၠေယ န တိေ႒ယ်၊ ဥပ၀ါဒံ ဘိကၡဳ န ကေရယ် ကုဟိဥၥိ။
ဂါေမ စ နာဘိသေဇၨယ်၊ လာဘကမ်ာ ဇနံ န လပေယယ်။

ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ ကာယ၀ိကၠေယ - ေရာင္း၀ယ္မႈ၌၊ န တိေ႒ယ် -
မတည္ရာ။ ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ ဥပ၀ါဒံ - သူတပါးတုိ႕က က့ဲရ႕ဲဖြယ္ အမႈကုိ၊ ကုဟိဥၥိ
- တစ္စုံတစ္ရာ ၌မွ်၊ န ကေရယ် - မျပဳရာ။ ဂါေမ စ - ရြာ၌လည္း၊ န အဘိသေဇၨယ် -
မကပ္ၿငိ မတြယ္တာရာ။ လာဘကမ်ာ - လာဘ္လာဘကုိ ရလုိသျဖင့္၊ ဇနံ - ဒကာ 
ဒကာမကုိ၊ န လပေယယ် - ႏူးည့ံသာယာ ေသြးေဆာင္ကာျဖင့္ မေျပာမဆုိရာ။

အၾကြားအ၀ါ ကင္းပါေစ

၁၆။ န စ ကတိၳတာ သိယာ ဘိကၡဳ၊ န စ ၀ါစံ ပယုတံၱ ဘာေသယ်။
ပါပဗၻိယံ န သိေကၡယ်၊ ကထံ ၀ိဂၢါဟိကံ န ကထေယယ်။

ဘိကၡဳ - ရဟန္းသည္၊ ကတိၳတာ စ - ၾကြား၀ါသည္လည္း၊ န သိယာ - မျဖစ္ရာ။ 
ပယုတၱံ - ပစၥည္းေလးပါးႏွင့္စပ္ေသာ၊ ၀ါ - ပစၥည္းေလးပါး ရေရးႏွင့္စပ္ေသာ၊ ၀ါစံ စ -
စကားကုိလည္း၊ န ဘာေသယ် - မေျပာမဆုိရာ။ ပါပဗၻိယံ - ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္းကုိ၊ န 
သိေကၡယ် - မျပဳက်င့္ရာ။ ၀ိဂၢါဟိကံ ကထံ - ျငင္းခုံစကားကုိ၊ န ကထ ေယယ် - မေျပာ 
မဆုိရာ။

မုသာ၀ါဒမွ ၾကဥ္ေရွာင္ရမည္

၁၇။ ေမာသ၀ေဇၨ န နီေယထ၊ သမၸဇာေနာ သဌာနိ န ကယိရာ။
အထ ဇီ၀ိေတန ပညာယ၊ သီလဗၺေတန နာညမတိမေည။

ဘိကၡဳနာ - ရဟန္းသည္၊ ေမာသ၀ေဇၨ - မဟုတ္မမွန္သည္ကုိ ေျပာဆုိျခင္း၌၊ န 
နီေယထ - မိမိကုိယ္ကုိ မေဆာင္အပ္ရာ။ ၀ါ - မိမိစိတ္ကုိ မေဆာင္ပုိ႕ရာ။ သမၸဇာေနာ -
မိမိမွာ မရိွမွန္း သိပါလ်က္၊ သဌာနိ - ရိွသေယာင္ ဟန္ေဆာင္၍ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ 



မဟာသမယ (၇) သုတ္ ပါဌ္-နိႆယ

94

ေသာ ေျပာဆုိမႈတို႕ကုိ၊ န ကယိရာ - မျပဳရာ။ အထ - ထုိ႕ျပင္၊ ဇီ၀ိေတန -
အသက္ေမြးမႈျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ပညာယ - အသိဉာဏ္ပညာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ 
သီလဗၺေတန - သီလႏွင့္ က်င့္၀တ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အညံ - သူတပါးကုိ၊ န 
အတိမေည - မထီမဲ့ျမင္ မျပဳရာ။

စြပ္စြဲ က့ဲရဲ႕ခံရေသာ္လဲ အၾကမ္းပတမ္း မေခ်ပလင့္

၁၈။ သုတြာ ႐ုပသိေတာ ဗဟုံ ၀ါစံ၊ သမဏာနံ ၀ါ ပုထုဇနာနံ။
ဖ႐ုေသန ေန န ပဋိ၀ဇၨာ၊ န ဟိ သေႏၲာ ပဋိေသနိ ကေရာႏိၲ။

သမဏာနံ ၀ါ - ရဟန္းတုိ႕၏ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုထုဇနာနံ ၀ါ - လူအမ်ား
တုိ႕၏ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗဟုံ ၀ါစံ - မ်ားစြာေသာ ကဲ့ရ႕ဲစြပ္စြဲ စကားကုိ၊ သုတြာ -
ၾကားရေသာ္ လည္း၊ ႐ုပသိေတာ - ကဲ့ရ႕ဲစြပ္စြဲ ခံရေသာ ရဟန္းသည္၊ ေန - ထုိ 
ကဲ့ရ႕ဲစြပ္စြဲသူတို႕ကုိ၊ ဖ႐ုေသန - ၾကမ္းတမ္းေသာစကားျဖင့္၊ န ပဋိ၀ဇၨာ - တုံ႕ျပန္၍ 
မေျပာဆို မေခ်ပရာ။ ဟိ - မေခ်ပသင့္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား၊ သေႏၲာ -
ကိေလသာၿငိမ္းေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႕ သည္၊ န ပဋိေသနိ ကေရာႏိၲ -
တံု႕ျပန္တိုက္ခုိက္ျခင္းကုိ မျပဳၾကကုန္၊ ၀ါ - တံု႕ျပန္ တိုက္ခုိက္႐ုိး မရိွၾကေသာေၾကာင့္ 
ေပတည္း။

အၿမဲမျပတ္ ႐ႈမွတ္က်င့္ပါ

၁၉။ ဧတဥၥ ဓမၼမညာယ၊ ၀ိစိနံ ဘိကၡဳ သဒါ သေတာ သိေကၡ။
သႏီၲတိ နိဗၺဳတႎ ဉတြာ၊ သာသေန ေဂါတမႆ န ပမေဇၨယ်။

ဧတဥၥ ဓမံၼ အညာယ - ယခု ေဟာခ့ဲေသာ သီလ သမာဓိ အက်င့္တရားကုိ 
သိနားလည္ၿပီး၍လည္း၊ ဘိကၡဳ - သံသရာေဘးကုိ ႐ႈျမင္၍ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ 
ရည္သန္ က်င့္သုံးေနေသာ ရဟန္းသည္၊ ၀ိစိနံ - စူးစမ္းဆင္ျခင္လ်က္၊ သဒါ - ေန႕ေရာ 
ညဥ့္ပါ အခါခပ္သိမ္း၊ သေတာ - ျဖစ္တုိင္းေသာ ႐ုပ္နာမ္ကို အမွတ္ရလ်က္၊ သိေကၡ -
က်င့္ရာေတာ့ သတည္း။ နိဗၺဳတႎ - ကိေလသာ၏ ၿငိမ္းျခင္းကုိ၊ သႏီၲတိ - အၿငိမ္းဓာတ္ 
နိဗၺာန္ဟူ၍၊ ဉတြာ - သိ၍၊ ေဂါတမႆ -ေဂါတမ (ဘုရား) ၏၊ သာသေန - အဆံုးအမ 
သာသနာ၌၊ န ပမေဇၨယ် - မေမ့ရာ။
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၂၀။ အဘိဘူ ဟိ ေသာ အနဘိဘူေတာ၊ သကၡိဓမၼ မနီတိဟ မဒ ႆီ။
တသၼာ ဟိ တ ႆ ဘဂ၀ေတာ သာသေန၊ အပၸမေတၱာ သဒါ နမ ႆ မႏုသိေကၡ။

ဟိ - ေဂါတမဘုရား၏ သာသနာ၌ မေမ့မေလ်ာ့ က်င့္သင့္ျခင္း၏ 
အေၾကာင္းကား၊ ေသာ - ထုိ ေဂါတမဘုရားသည္၊ အဘိဘူ - အဆင္းအာ႐ုံတို႕ကုိ 
လႊမ္းမုိးႏုိင္ေပ၏၊ အနဘိဘူေတာ - အာ႐ုံ ၆-ပါးတုိ႕၏ လႊမ္းမုိးျခင္းကုိ မခံရေပ၊ 
အနီတိဟံ - ဤသုိ႕ ျဖစ္သတတ္ဟု ဆုိ႐ုံမွ် သိ႐ံမွ်ျဖင့္ ကိစၥမၿပီးေသာ၊ သကၡိဓမၼ -
ကုိယ္တုိင္ မ်က္ေမွာက္ တရားကုိ၊ အဒႆီ - ျမင္ေလၿပီ။

တသၼာ ဟိ - ထုိသုိ႕ ကုိယ္တုိင္မ်က္ေမွာက္ ေတြ႕ျမင္အပ္ေသာ တရားကုိ 
ေတြ႕ျမင္ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္လွ်င္၊ တႆ ဘဂ၀ေတာ - ထုိ ေဂါတမဘုရား၏၊ 
သာသေန - သာသနာေတာ္၌၊ အပၸမေတၱာ - မေမ့မေလ်ာ့သည္ျဖစ္၍၊ သဒါ - ေန႕ေရာ 
ညဥ့္ပါ အခါခပ္သိမ္း၊ န မႆံ - ရိွခုိးလ်က္၊ အႏုသိေကၡ - ႐ုိေသလုိက္နာ 
က်င့္သုံးသြားရာ ေတာ့သတည္း။

တု၀ဋကသုတၱံ နိ႒ိတံ။
တု၀ဋကသုတ္ ၿပီး၏။


