
ပဂိ လ ်(၄) မျိ း 

၁။ ဥဂဋတိည ပဂိ လ ်

 တရားေတာ်က ိအကျဥ်းချ ပ်မ  ကားနာ ံြဖင့ပ်င ်မဂ်ဖိလ်ရေသာ ပဂိ လ်။ 

၂။ ဝိပဥတိည ပဂိ လ ်

 တရားေတာ်က ိအကျယ်ေဝဘန၍် ေဟာသည်ကိ ကားနာမသာ မဂ်ဖိလ်ရေသာ ပဂိ လ်။ 

၃။ ေနယျပဂိ လ ်

 ပါဠေိတာ်က ိသငယ်ြခငး်၊ အနက်အဓိပါယ်ကိ ေမးြမနး်ြခငး်၊ ေကာငး်စွာဆငြ်ခင ်

လးံသွငး်ြခငး်၊ မိတ်ေဆွေကာငး် ိြခငး် တိ ့ င့ ်ြပည့စ်ံ ပီး ကိ းစားအားထတ်မသာ 

မဂ်ဖိလ်ရေသာ ပဂိ လ်။ 

၄။ ပဒပရမပဂိ လ ်

 တရားေတာ်က ိ ကားနာ ပီးေနာက် ပဒအ်နက်အဓိပါယ်များက ိသိ ံမ ြဖင့သ်ာ 

ြဖစ်ေသာပဂိ လ။် (ယခဘဝ၌ မဂ်ဖိလ ်မရထိက်ေသာ ပဂိ လ်) 

      (ပဂလပညတ်၊ ၁၀၇၊ အ၊ံ ၁၊ ၄၅၂) (ဥဂဋတိည သတ)် 

 

လနာ (၃) မျိ း 

၁။ ေဆးဝါးက ိမမီဝဲေသာ်လညး် အချိနက်ျလ င ်ဧကနေ်ပျာက် ငမိ်းမည့ ်လနာတစ်မျိ း။ 

 ေ းေ းဘရား ငတ်ိအ့ထကံ နယိတဗျာဒတ်ိ ရ ိ ပီးြဖစ်၍ ယခဘဝတွင ်ဧကနအ်က တ်တရား 

ရလတံေ့သာ ပဂိ လ်များ င့ ်တ၏။ 

၂။ ဘယ်လိပင ်ေဆးဝါးက ိမီဝဲေသာ်လညး် ဤေရာဂါမ မေပျာက်မ၍ ဧကနေ်သမည့ ်

လနာတစ်မျိ း။ “ပဒပရမပဂိ လ”် င့ ်တ၏။ 

၃။ မသင့ေ်သာအရာက ိေ ာင် ကဥ်၍ ဓာတ်စာေဆးဝါးက ိ ငိေ်လာက်ေအာင ်မီဝဲပါမ ဤေရာဂါမ 

ေပျာက်လတံ ့၊ မသင့ေ်သာအရာက ိမေ ာင် ကဥ်ခဲ့ေသာ်၎ငး်၊ ေဆးဝါးကိ ငိ ်ေလာက်ေအာင ်

မမီဝဲခဲ့ေသာ်၎ငး် ဤေရာဂါြဖင့ပ်င ်ေသလတံေ့သာ လနာတစ်မျိ း။ “ေနယျပဂိ လ”် င့ ်တ၏။ 

 
 သီလဝိသဒ၊ိ စိတဝိသဒ ိအစ ိေသာ ပဋပိတ်ကျင့စ်ဥ်များသည ်ေနယျပဂိ လ်၊ ပဒပရမပဂိ လ ်

စ်မျိ းလံး တိ၏့ အကျိ းငါ ထားေတာ်မအပ်ေသာ ပဋပိတ်ကျင့စ်ဥ် ြဖစ၏်။ 



သလီ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ 

 “သလီ”၊ “သမာဓိ” တိသ့ည ်သာသနာမ ိေသာ သညကမာတိ ့ ၌လည်း အ မဲ ိေန က၏။ 

ဘယ်အခါမဆ ိယလလိ င ်ရ ငိ် က၏။ 

 ပ်နာမ၊် ခ ာ၊ အာယတန၊ ဓာတ်၊ သစာ၊ ပဋစိသမပါဒလ် င ်အရငး် ိေသာ “ပညာ”သည ်

ဘရားပွင့ရ်ာ သာသနာေတာ် င့ ်ေတွ ကံ ဆဲအခါ၌သာ ရ ငိ၏်။ 

 

 

အတဒိလဘ ပညာ 

 အဘဓိမာကိ မတတ်ေသာ်လည်း ဓာတ် ကီးေလးပါးမ က ိေကာငး်စွာြမငေ်အာင ် တတ် 

လ ငပ်င ်“အတိဒလဘ ပညာ” မျိ းေစ့ကိ ေကာငး်ေကာငး် ကီးရသည။် 

 ဘရားသာသနာ င့ ် ကံ ရေသာ ဘဝသည ်တန်ဖိး ိ၏။ 

 

 

ဝိဇာ င့ ်စရဏ 

 “သလီ”၊ “သမာဓိ” သည် စရဏမျိ းေစ့ ြဖစ၏်။ “ဒါန” သည ်စရဏမျိ းေစ ့ပင ်ြဖစ၏်။ 

“ပညာ”သည် ဝိဇာမျိ းေစ ့ြဖစ၏်။ 

 သေတာ်ေကာငး်ဥစာ (၇) ပါးတွင ်သဒါတရား၌ ဒါန ပါဝငေ်သာေ ကာင့ ်ဒါနကိ 

စရဏမျိ းေစ့ ဟ မတ်ရမည်။ 

 



စရဏ (၁၅) ပါး 

 

“သ,ီ ဣန်, ေဘာ, ဇာ၊    သဒ,် စျာန်ြဖာ၊    မတပ်ါ စရဏ။” 

သ ီ = သီလ။ 

ဣန် = ဣ ယိသဝံရသီလ။ 

ေဘာ = ေဘာဇနမတည တာ။ 

ဇာ = ဇာဂရိယာ ေယာဂ။ 

(ေနအ့ခါ၌ အိပ်ြခငး်မ ိ၊ ညအခါ၌လညး် ညဥ့်သးံယာမ်တွင ်တစ်ယာမ်မ  

အပ်ိ၍ တရားက ိအားထတ်မ။) 

သဒ ် = သဒါ၊ သတိ၊ ဟိရီ၊ သတပ၊ ဗာဟဿစ၊ ဝီရိယ၊ ပညာ။ 

(သေတာ်ေကာငး်ဥစာ (၇) ပါး) 

စျာန် = ပထမစျာန၊် ဒတိယစျာန၊် တတိယစျာန၊် စတတစျာန။် 

   ( ပစျာန ်(၄) ပါး) 

 

 စျာနလာဘပီဂိ လ်တိ၌့ စရဏ (၁၅) ပါးတိ ့ ရ က၏။ 

 သကဝိပဿကပဂိ လ်တိ၌့ စျာနေ်လးပါးက ိချနလ်ပ်၍ စရဏ (၁၁) ပါးတိ ့ ရ က၏။ 

 

  ေထရ၀ါဒ ကမ ာနး်လမး်စဥ်  - ၂၀၂၂ ခ စ်၊ စက်တငဘ်ာလ (၂) မ (၁၁) ရက် ထ ိ

  ဆ မအ ကိမ်ေြမာက် (၁၀) ရက် တရားစခနး် 

  အဂမဟာကမ ာနာစရိယ ေမတာန ဆရာေတာ် ဥးီေဃာသတိာဘ၀ိံသ (USA) 

  https://winmetta.org 


