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c   သဒ#ါစ&ိ(က+်,ိသ-တိ(အ့တကွ ်ကျင့န်ညး်  d 

(တ#ဝဋကသ#တ၊် သ#တ+ နပိါတ၊် ၄၂၁) 

ေမး u ဆတိ)်ငမိ်တစခ်ိ- )ငမိ်းရာကိ- ဘယလ်ိ-ြမင၍် )ငမိ်းသနညး်? 

ဝိေဝက (ဆတိ*်ငမ်ိြခငး်) (၃) ပါး 

    (၁) ကာယဝိေဝက = တစေ်ယာကတ်ညး်ေနမ?၊ ကိ-ယ)်ငမိ်းမ?။ 

    (၂) စတိC ဝိေဝက = နဝီရဏ (ကေိလသာ) တိ-မ့G )ငမိ်းမ?၊ စတိ)်ငမိ်းမ?။ 

    (၃) ဥပဓိဝိေဝက = ကေိလသာ၊ ခLMာ၊ အဘသိခO ါရ တိ-မ့G )ငမိ်းမ? (နဗိRာန)်။ 

 u ဆတိ)်ငမိ်တစခ်ိ- )ငမိ်းေSကာငး်ကိ- ဘယလ်ိ-ြမင၍် )ငမိ်းသနညး်? 

ေြဖ ⁕ သသံရာချဲXလစ ်သYအ့ြမစL်Gင့ ်ငါြဖစသ်ည့သ်ငွ ်စတိ[်ကးီဝင ်သြိမင ်)ငမိ်းေစသည။် 

တဏ5ာ၊ ဒ9ိ ိတိ:၏့ အရငး်အြမစတ်ရား (၆) ပါး 

    (၁)  အဝိဇ]ာ    (၂) အေယာနေိသာ မနသကိာရ  (၃)   အသ^မိာန 

    (၄)  အဟရိိက    (၅) အေနာတC ပb    (၆)  ဥဒMစe 

 ⁕ ကိ-ယတ်ငွး်တဏGာ ပစဖိ်-ရ့ာ f?ကာအ)မဲကျင့ရ်မည။် 

  ကိ-ယတ်ငွး်ကိ-ယပ် ဂ-ဏh်Gိက မာန,မ[ကးီရာ။ 

  သYေတာ်ေကာငး်မGန ်စတိ[်ကးီမာန ်ဧကန)်ငမိ်းသည ်မဆိ-ပါ။ 

 

 ⁕ ယ-တ,်ြမတ,်တနး်တY ြဖစသ်ညဟ်Y မာနမ်Yမြပk ကငး်ေစရာ။ 

  ေကာငး်ဆိ-းများစာွ ေတွX Sကkံလာ ငါဟY၍သာ မစွရဲာ။ 

  ကိ-ယတ်ငွး်၌သာ )ငမိ်းေစရာ ြပငမ်GာမhGာ သင့သ်ညသ်ာ။ 

  ကိ-ယထ်)ဲငမိ်းက )မဲအတC  ကငး်ပ ေနသညသ်ာ။ 
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 ⁕ သမ-ဒnရာအလယတ်ငွ ်လ?ငိး်ကငစ်င ်ေရြပင)်ငမိ်သည့ ်ပံ-ပမာ။ 

  တဏGာကငး်စင ်)ငမိ်သည့သ်ငွ ်စညပ်ငြ်ဖစပ်ာွး ကငး်ေစရာ။ 

ဥဿဒ (သသံရာ စညပ်ငြ်ဖစပွ်ားေHကာငး်) တရား (၇) ပါး 

  (၁) ရာဂ-ဿဒ = ရာဂြဖစပ်ာွးြခငး်။ 

  (၂) ေဒါသ-ဿဒ = ေဒါသြဖစပ်ာွးြခငး်။ 

  (၃) ေမာဟ-ဿဒ = ေမာဟြဖစပ်ာွးြခငး်။ 

  (၄) မာL-ဿဒ = မာနြဖစပ်ာွးြခငး်။ 

  (၅) ဒpိkဿဒ = ဒpိြိဖစပ်ာွးြခငး်။ 

  (၆) ကေိလသ-ဿဒ = ကေိလသာြဖစပ်ာွးြခငး်။ 

  (၇) ကမk̂ဿဒ = ဘဝကိ- ြဖစေ်စတတသ်ည့ ်ကြံဖစပ်ာွးြခငး်။ 

        (မဟာနေိဒ9သ၊ ၅၅၊ ;၊ ၁၇၃) 

 
စကJK (မျကစ်)ိ (၅) ပါး 

  (၁) မံသစကrk = ပကတမိျကစ်။ိ 

  (၂) ဒဗိRစကrk = အဘညိာဥ်မျကစ်။ိ 

  (၃) ပညာစကrk = ဉာဏပ်ညာမျကစ်။ိ 

  (၄) ဗ-ဒMစကrk = ြမတဗ်-ဒM၏ မျကစ်LိGစပ်ါး။ 

£ ဣOPQယိပေရာပရိယတS ဉာဏ် 

Ä သတC ဝါတိ-၏့ ဣေvLnအL-အရင့က်ိ- သြိခငး်။ 

£ အာသယာP:သယဉာဏ် 

Ä စတိဓ်ာတ၏်အလိ- အာသယLGင့ ်အL-သယကေိလသာကိ- သြိခငး်။ 

  (၅) သမLCစကrk = သဗRညkတဉာဏမ်ျကစ်။ိ 
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နမိ^ိတဗ-ဒM။ ။ မျကေ်မGာကတ်ရား ေဘးပယh်Gား ေဟာSကားခဲေ့ပ)ပီ။ 

 

 

ေဘးရန် (၂) မျိKး 

  (၁) ထငY်5ားေသာေဘးရန်  

Ä ရနသ်Yမျိkးငါးပါး၊ ေရာဂါများ။ 

  (၂) မထငY်5ားေသာေဘးရန် 

Ä ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ ေကာဓ (အမျကထ်ကွြ်ခငး်)၊ 

  ဥပနာဟ (ရန)်ငkိးဖွဲ X ြခငး်)၊ မကr (ေကျးဇYးကနး်ြခငး်)၊ 

  ပဠာသ (ဂ-ဏတ်-ဂ-ဏ)်ပိkငြ်ပkြခငး်)၊ ဣဿာ (မနာလိ-ြခငး်)၊ 

  မစxရိယ (ဝနတ်ိ-ြခငး်)၊ မာယာ (မိမိအြပစက်ိ- ဖံ-းကယွြ်ခငး်)၊ 

  သာေဌယျ (မhGိေသာဂ-ဏြ်ဖင့ ်ဟနေ်ဆာငြ်ခငး်)၊ 

  ထမz (မfိ-ေသ မေလးစားြခငး်)၊ 

  သာရမz (သYထ့ကသ်ာေအာင ်ြပkလ-ပ်၍ ချkပ်ချယြ်ခငး်)၊ 

  မာန (မာနတ်ကြ်ခငး်)၊ အတမိာန (ဘဝငြ်မင့ြ်ခငး်)၊ 

  မဒ (မာနယ်စြ်ခငး်)၊ ပမာဒ (ေမေ့လျာြ့ခငး်)... 

  စေသာ အက-သိ-လက်ေိလသာများ။  
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ေမး u ပါတေိမာကL်Gင့ ်စတိတ်ညလ်င့ ်အကျင့ေ်ဟာေစချငပ်ါသည။် 

  ဝိနညး်သလီ (ပါတေိမာကသ်လီ) 

  သ:တS န်သလီ 

Ä စYဠသလီ (အငယစ်ားသလီ) = ငါးပါးသလီ၊ hGစပ်ါးသလီ၊ 

    မိစxာဇီဝမG ေhGာငS်ကဥ်မ?၊ 

Ä မဇ|}ိ မသလီ (အလတစ်ားသလီ) =  “စYဠသလီ”ကိ- ချဲX ြပသည။် 

Ä မဟာသလီ (အြမတစ်ားသလီ) = ေဗဒငေ်ဟာ ေဆးက- စေသာ 

အသကေ်မးွမ?မG ေhGာငS်က�မ?။ 

 
 

ေြဖ ⁕ မျကစ်ကိစား ရပ်စကား ေhGာငh်Gားကျင့ရ်မည။် 

  ဣ�Lnယိသဝံရသလီ၊ ေသခယိသလီ။ 

 
  အြမငမ်ျကစ် ိကိ-ယ့မ်GာhGိလညး် မျကစ်ကိယွသ်Y ပံ-စယံY မGနမ်Yကျင့ရ်မည။် 

  အသစံကား ကိ-ယ့မ်GာSကားလညး် မSကားရသY ပံ-စယံY မGနမ်Yကျင့ရ်မည။် 

  L?တလ်�ာေပါပ့ါး ေြပာLိ-ငြ်ငားလညး် စကားဆွံXသY ပံ-စယံY မGနမ်Yကျင့ရ်မည။် 

  ဗလခနွအ်ား ကိ-ယ့မ်Gာများလညး် အငအ်ားနညး်သY ပံ-စယံY မGနမ်Yကျင့ရ်မည။် 

  သကွလ်ကလ်?ပ်hGား ြပkLိ-ငြ်ငားလညး် စမွ်းအားမဲသ့Y ေသေနသY နညး်တYကျင့ရ်မည။် 

        (မဟာကစ?ာယနေတA ရဂါထာ) (ေထရဂါထာ၊ ၂၉၅) 
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   စကားေြပာလ�င ်အေတးွဝင ်စတိစ်ဥ်ပျံXလငွ့သ်ည။် 

   ပျံXလငွ့သ်YမGာ ေစာင့စ်ညး်တာ မGနစ်ာွကငး်ေလသည။် 

   မေစာင့စ်ညး်ပါ ထိ-သYမGာ သမာဓိမGေဝးေနသည။် 

   သမာဓိကငး်ပါ ပ-ဂ�ိkလမ်Gာ ပညာမြဖစ)်ပီ။ 

        (အ၊ံ ၃၊ ၄၆၁၊ ပစလာယမာနသ#တ)် 

 

 ⁕ ရသာမမက ်ေလာကဘက ်LGစသ်ကမ်?လညး် ပယရ်မည။် 

 
အာဟာေရ ပဋကိလ̂ ဘာဝနာ 

   မနွမ်နွြ်မတြ်မတ ်စားေသာကလ်တ ်f?မGတဘ်ာဝနာ။ 

   ပါးစပ်တစေ်ပါက ်စားကာေသာက ်ကိ-းေပါကယ်ိ-စးီတာ။ 

   LGစL်Gစသ်ကသ်က ်စားေသာကလ်�က ်အထကွရံွ်စရာ။ 

   စားေတာဝ့ိ-ငး်ကာ ထ-တသ်ည့ခ်ါ ကယွရ်ာပ-နး်လိ-သ့ာ။ 

   တစည်တာမ� သိ-ေလGာငS်က ပ-ပ်ရအက-နသ်ာ။ 

   ပဋကိYလ အာဟာရ ပာွးSကဘာဝနာ။ 

         (ေJKးဆရာေတာ်များ) 

 

 ⁕ အေတွXဆိ-းများ LGပ်ိစကြ်ငား ညညး်တာွးြမညတ်မ်း မြပkရာ။ 

  သံ-းပါးဘဝ မေတာင့တ် ဘယေSကာင့ ်မတံ-လ?ပ်ရာ။ 

 

 ⁕ စားေသာကဖ်ွယမ်ျား ဝတအ်စား သမိ်းထားမြပkရာ။ 

  ပစeညး်တိ-ပဲ့ မရလ ဲစတိထ် ဲမပYရာ။ 
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 ⁕ စျာနက်ိ-ဝငစ်ား လမ်းမများ လ?ပ်hGား ”က-က� kစe” ကငး်ရမည။် 

 
က:က_ Kစ ̀(၃) မျိKး 

  ၁။ ေစတသကိက်:က_ Kစ` = ေနာငတ် တစဖ်န ်ပYပနြ်ခငး်သေဘာ။ 

Ä ြပkအပ်)ပီးေသာ မေကာငး်မ?၊ မြပkလိ-ကရ်ေသာ ေကာငး်မ?ဟYေသာ 

အတတိက်ိ- အာfံ- ြပk၏။ ယငး်သေဘာကိ- အနာဂါမိမဂ်ြဖင့ ်ပယသ်တL်ိ-င၏်။ 

  ၂။ ဝိနယက:က_ Kစ` = ဝိနညး် သကိrာပ-ဒL်Gင့ ်ဆကစ်ပ်၍ ယံ-မGားသသံယhGိြခငး်။ 

Ä ယငး်သေဘာသည ်အက-သိ-လမ်ဟ-တ၊် အပ်, မအပ် စံ-စမ်းေသာ 

အြခငး်အရာအားြဖင့ ်ြဖစေ်သာ ဉာဏြ်ပဓာနး်ေသာ က-သိ-လ[်ကယိာစတိC kပbါဒ ်

ြဖစ၏်။ 

  ၃။ အသယံတက:က_ Kစ` = ေလးစားသင့ေ်သာ ပ-ဂ�ိkလမ်ျား၏ေhG Xတငွ ်လကေ်ြခအဂO ါ 

မ)ငမိ်မသက ်လ?ပ်hGားေနြခငး်။ 

           (မဟာနေိဒ9သ၊ ၂၉၂) 

 ⁕ မေမဘ့သဲာ ဆတိ)်ငမိ်ရာ ေကျာငး်မGာေနရမည။် 

 

 ⁕ အအပ်ိနညး်ပါး လနွL်ိ-းSကား [ကkိးစားလံ-လ့hGိရမည။် 

 
အပဏa ကပဋပိဒါ 

မ:ချကျိန်းေသ (အာသေဝါက:န်ေHကာငး်) အကျင့တ်ရား (၃) ပါး 

  ၁။ ဣ�Lnယိသဝံရ  ၂။ ေဘာဇေန မတC ညk  ၃။ ဇာဂရိယာL-ေယာဂ 

        (အပဏP ကသ#တ၊် အ၊ံ ၁၊ ၁၁၁၊ တကိနပိါတ)် 
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 ⁕ ပျငး်ရိလGည့စ်ား ရယေ်ပျာ်ပါးLGင့ ်ကစားေမထ-န ်လGြပငပံ်- အက-နက်ငး်ရမည။် 

 
ေမထ:န်ငယ ်(၇) ပါး 

     ပတွသ်ပ်LGပ်ိနယ ်  ြပံkးရယက်ျီစား 

     မLGင့က်ျားတိ- ့   Sကည့ြ်ငားမျကL်Gာ 

     ေချာငး်ကာနားLGင့ ်  ေhGးြဖင့ေ်ပျာ်ပါး 

     ေတးွစဥ်းစား၍   သYများေပျာ်တာ 

     ြမငက်ာအားကျ   ေတာင့တ်နတြ်ပည ်

     ခ-LGစလ် ီ  ေခ�သညေ်မထ-နင်ယ။် 

 
 

 ⁕ မLCာနရွ်တလ်ျက ်အပ်ိမကတ်ကွ ်လကrဏာSကည့ ်ေhGာငရ်မည။် 

  နကrတယ်Gဥ်ဟန ်ေကျးငGကသ် ံSကဖံနေ်ြပာမ? ကငး်ရမည။် 

  ကိ-ယဝ်နတ်ညမ်? ေဆးဝါးက- မြပkသင့ေ်ပ)ပီ။ 

 

 ⁕ ကဲရဲ့ေ့သာ်လညး် မလ?ပ်ဘ ဲေြမ�ာကလ်ညး်မေြမာက ်တည)်ငမိ်ရာ။ 

  ေလာဘေကာဓ မေစxရ ေပသ က-နး်ေချာ ကငး်ေစရာ။ 

 

 ⁕ အေရာငး်အဝယ ်စပ်ွစွဖဲွယ ်)ငတိယွရွ်ာ၌ မြပkရာ။ 
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စပ်ွစွကဲဲရဲ့ ့ ဖွယ ်ကေိလသာ (၃) မျိKး 

  ၁။ အHကမ်းစား (၃)  ပါး 

Ä ကာယဒ-စfိ-က။်    Ä ဝစဒီ-စfိ-က။်  Ä  မေနာဒ-စfိ-က။် 

  ၂။ အလတစ်ား (၃) ပါး 

Ä ကာမဝိတက။်    Ä ဗျာပါဒဝိတက။်  Ä ဝိဟ�သာဝိတက။် 

  ၃။ အP:စား (၆) ပါး 

Ä ဉာတဝိိတက။်    Ä ဇနပဒဝိတက။်  

Ä အမရာဝိတက ်= မေသေရး အသကh်Gညေ်ရး အတကွ ်Sကေံတးွမ?။ 

Ä ပရာL-ဒယတာ ပဋသိယံ-တC ဝိတက ်= သYတစပ်ါးအား သနား)ပီး Sကေံတးွမ?။ 

Ä လာဘသက� ာရသေိလာကပဋသိယံ-တC ဝိတက ်

o လာဘ,် ပYေဇာ်မ? ေကျာ်Sကားမ?တိ-L့ Gင့ ်ဆကစ်ပ်)ပီး Sကေံတးွမ?။ 

Ä အနဝညတC ပိဋသိယံ-တC ဝိတက ်

o မိမိကိ- သYတစပ်ါးက အထငမ်ေသးဖိ- ့ အထင[်ကးီေစဖိ- ့ Sကေံတးွမ?။ 

 

ကထာဝတc K (၁၀) ပါး 

 ၁။ အပbိ စxာကထာ = အလိ-နညး်မ? စကား။  ၂။ သLCkpကိထာ = ေရာင့ရဲ်လယွမ်?စကား။ 

 ၃။ ပဝိေဝကကထာ = ဝိေဝက (၃) ပါးLGင့ ်စပ်ေသာ စကား။ 

 ၄။ အသသံဂ�ကထာ = ဝိသဘာဂအာfံ-LGင့ ်မေရာေLGာမ? စကား။ 

 ၅။ ဝီရိယာရမzကထာ။   ၆။ သလီသမbဒါကထာ။   

 ၇။ သမာဓိသမbဒါကထာ။   ၈။ ပညာသမbဒါကထာ။ 

 ၉။ ဝိမ-တC သိမbဒါကထာ = အရိယာဖိ-လ ်(၄) ပါး။ 

 ၁၀။ ဝိမ-တC ဉိာဏဒဿနသမbဒါကထာ = ပစeေဝကrဏာဉာဏ။် 

          (ရထဝိနတီသ#တ၊် မRလပဏP ာသ၊ ၁၉၉၊ ၃-TသပမUဝဂV) 
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ေမာေနယျအကျင့ ်

Ä ေတာတစခ်-၌ တစရ်ကသ်ာေနရ၏။ သစပ်ငတ်စပ်ငေ်အာက၌် တစရ်ကသ်ာေနရ၏။ 

LGစရ်ကမ်ေနရ။  

Ä ရပ်ရွာတစခ်-၌ တစရ်ကသ်ာဆမွ်းခရံ၏။ LGစရ်ကဆ်မွ်းမခရံ။ 

 
 ေမာေနယျအကျင့က်ိ- … 

Ä အြပငး်အထနက်ျင့လ်�င ်(၇) လသာ အသကh်Gည၏်။ 

Ä အလတစ်ားကျင့လ်�င ်(၇) LGစ ်အသကh်Gည၏်။ 

Ä အL-စားကျင့လ်�င ်(၁၆) LGစ ်အသကh်Gည၏်။ 
 

• အhGငန်ာလကသည ်အြပငး်အထနက်ျင့သ်ြဖင့ ်(၇) လ Sကာေသာအခါ 

ဟဂိO-လေတာင၌် ရပ်ေတာ်မYလျကပ်င ်ပရိနဗိRာနစ်ေံတာ်မY၏။ 

(နာလကသ'တ ်၃၈၈၊ ခ'ဒ0ကနကိာယ၊် သ'တ3 နပိါတ ်မဟာဝဂ်) 

 
မဟာအရိယဝံသ ပဋပိဒါ 

Ä ရသမ� သကOနး်ြဖင့ ်ေရာငရဲ်လယွြ်ခငး် = စဝီရသေLCာသ။ 

Ä ရသမ� ဆမွ်းြဖင့ ်ေရာငရဲ်လယွြ်ခငး် = ပိ�ပါတသေLCာသ။ 

Ä ရသမ� ေကျာငး်အပ်ိရာေနရာြဖင့ ်ေရာငရဲ်လယွြ်ခငး် = ေသနာသနသေLCာသ။ 

Ä သမထဝိပဿနာဘာဝနာ၌ ေမွXေလျာ်ြခငး် = ဘာဝနာရာမတာ။ 

• ဤအကျင့ြ်ဖင့ ်မိမိကိ-ယက်ိ- မေြမ�ာက၊် သYတစပ်ါးကိ-လညး် 

မf?တခ်ျြခငး်သညလ်ညး် အရိယဝံသြဖစ၏်။ 

(အရိယဝံသသ'တ ်၃၃၆၊ စတ'က@ နပိါတ၊် အဂA'တ3 ရနကိာယ)် 

 

 ⁕ လာဘရ်ေစရန ်စတိရ်ညသ်န ်ဟနပ်နေ်ဆာင၍် မေြပာရာ။ 
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 ⁕ ဝါ�ကား ကိ-ယS်ကမ်း L?တစ်တိရ်မ်း ဆိ-းသမွ်းြငငး်ခံ- မြပkရာ။ 

  ေကာကက်ျစက်ငး်ပ မလမိ်ရ LGမိ်ချ အထငမ်ေသးရာ။ 

  စပ်ွစွခဲရံ Sကားလတက် ေချပ Sကမ်းSကkတမ်ြပkရာ။ 

  ကေိလ)ငမိ်းလ�င ်တံ- ့ြပနခ်ျင ်စတိပ်ငမ်ြဖစ ်)ငမိ်းသညသ်ာ။ 

 

 ⁕ ဤတရားသလိ�င ်f?ဆငြ်ခင ်အစဥ်မGတလ်ျက ်ကျင့ရ်ာသည။် 

  ကေိလ)ငမိ်းတာ သLCပိါ သကိာမေမ ့hGိရာသည။် 

  Lိ-ငသ်ာLိ-ငေ်ပ မf? ံးေချ ြမငေ်လ မျကေ်မGာကတ်ရားေတာ်။ 

  ထိ-ေ့Sကာင့အ်)မဲ မေမဘ့ ဲhGိလခဲိ-းလ�က ်ကျင့ရ်ာေသာ်။ 

 
  ေထရ၀ါဒ ကမEFာနး်လမ်းစဥ်  - ၂၀၂၂ ခ'JKစ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၂၉) ရက ် 

  အဂOမဟာကမEFာနာစရိယ ေမတ3 ာနJ0ဆရာေတာ် ဦးေဃာသတိာဘ၀ံိသ (USA) 

  https://winmetta.org 


