
သမာဓိကုသုိလ္ (၂) ပ ါး 
၁။ အႏုပၸႏၷ သမာဓ ိ
၂။ ဥပၸႏၷ သမာဓ ိ
အႏုပၸႏၷသမာဓသိည္ နယိာမ၊အနယိာမ ဟူ၍ (၂)ပ ါးရ ၏ိ။ 
သမာပတ္ရ စပ္ ါး ကုိါးပ ါး ဟူေသာ အပၸနာသမာဓသိည္ အနာဂ မပ္ဂု ၢိိဳလ္ျဖစမ္  
နယိာမျဖစ၏္။ 
တာဒိဂဏ္ုကို ေဆာငရ္ြက္ႏုိငေ္သာပညာသည္ ရဟႏၱာျဖစမ္  နယိာမျဖစ၏္။ 
ေသာတာပနပ္ဂု ၢိိဳလ္ရထုိက္ေသာသမာဓပိညာ 
ေသာတာပတိၱမဂ၌္ အက ၢိဳ ါးဝငေ္သာ နဗိၺာနလ္  င ္အာရု ရ ေိသာ သမၼာဝ ယမ, 
သမၼာသတိ, သမၼာသမာဓ ိမဂ င(္၃)ပ ါးသည္ ေလာကုတၱရာသမာဓ ိ
ထုိသမာဓမိဂ င(္၃)ပ ါးသည္ မစိ ာဝ ယမ, မစိ ာသတိ, မစိ ာသမာဓလိ   င ္
အရငါ္းခ ရ ေိသာ အဘိဇၥ ာ ဗ ာပ ဒဟူေသာ မေနာဒုစၥရိက္ုအမ ာါးတုိ႔ကို သမေုစ ဒ 
ပဟာနျ္ဖင့ ္အၾကြငါ္းမ  ့ပယ္သတ္ႏုိင၏္။ (ေလာကုတၱရာပညာ) 
အနတၱဘာဝနာေပၚရ ေိသာ ဘုရာါးသာသနာအတြငါ္း၌သာ ေပၚရ ေိသာသမာဓ ိ
ျဖစ၏္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရာါးသာသနာႀကၢိဳ ႀကိၢိဳက္ဆ အခ ၌ ထုိအႏုပၸႏၷသမာဓကုိသုိလ္ကုိ မရ 
ရေအာင ္ႀကိၢိဳါးစာါးအာါးထုတ္ၾကရမည္။ 
ဥပၸႏၷသမာဓိသည္ ကာမာဝစရသမာဓ,ိ ရူပ ဝစရသမာဓ,ိ အရူပ ဝစရသမာဓိ 
ဟူေသာ ေလာကီသမာဓိျဖစ္၏။ ထိုေလာကသီမာဓိသည္ နယိာမ၊ အနိယာမ 
ဟူ၍ (၂)ပ ါးရ ၏ိ။  
အရိယာပုဂ ိၢိဳလတ္ို႔၌တည္ေသာ ေလာက ီသမၼာဝ ယမ, သမၼာသတ,ိ သမၼာ 
သမာဓ ိ(၃)ပ ါးသည ္နယိာမျဖစ္၏။ 
ပုထုဇဥ္ပုဂ ိၢိဳလတ္ို႔၌တည္ေသာ ေလာကသီမာဓိသည ္အနိယာမျဖစ္၏။ 
 

ပညာကုသိုလ္ (၂)ပ ါး 
၁။ အႏုပၸႏၷ ပညာ 
၂။ ဥပၸႏၷ ပညာ 



အႏုပၸႏၷပညာသည္ ေသာတာပတၱိမဂ္၌ အက ၢိဳ ါးဝင္ေသာ နိဗၺာန္လ  င္ အာရု  
ရ ိေသာ သမၼာဒိ႒ိ, သမၼာသကၤပၸ ပညာမဂ င္ (၂)ပ ါး ျဖစ္၏။ 
ဥပၸႏၷပညာသည္ ကမၼသကတာသမၼာဒိ႒ိႏ င့္ တကြျဖစ္ေသာ ကာမာဝစရပညာ၊ 
ဒိဗၺစကၡၢိဳ ဒိဗၺေသာတအစရ ိေသာ အဘညိာပညာျဖစ္၏။ 
ေလာကီပညာသည ္နယိာမ,အနိယာမ ဟူ၍ (၂)ပ ါး ရ ၏ိ။ 
အရိယာတို႔႔၌ျဖစ္ေသာ ေလာကီသမၼာဒိ႒ိ, သမၼာသကၤပၸတို႔သည ္နယိာမျဖစ္၏။ 
ပုထုဇဥ္တို႔၌ျဖစ္ေသာ ေလာကီပညာတို႔သည ္အနိယာမျဖစ္၏။ 

ဣဒၶိပ ဒ ္(၄)ပ ါး 
ဣဒၶိဟသူည ္ၿပီါးစီါးေပ က္ေရာက ္ထေျမာကေ္အာင္ျမင္ျခင္ါး ျဖစ္၏။ 
 

သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီါး၌ဣဒၶိ (၅) ပ ါး 
၁။အဘိေညေယ သ ုဓေမၼသု အဘိညာသိဒၶိ။ 
အထူါးသထိိုက္ေသာ ႐ပု္နာမ္တရာါးတို႔၌ အထူါးသိမႈ ၿပါီးစီါးျခင္ါး။ 
၂။ ပရိေညေယ သု ဓေမၼသု ပရိညာသိဒၶိ။ 
ပိုင္ပိုင္သိထိကု္ေသာ ဒုကၡသစၥာတရာါးတို႔၌ ပိငု္ပိုင္သိမႈ ၿပီါးစါီးျခင္ါး။ 
၃။ ပဟာတေဗၺသု ဓေမၼသု ပဟာနသိဒၶိ။ 
ပယ္ထိကု္ေသာ သမုဒယသစၥာတရာါးတို႔၌ ပယ္မႈ၏ ၿပါီးစီါးျခင္ါး။ 
၄။ သစ ကိာတေဗၺသ ုဓေမၼသ ုသစ ိႀကယိာသိဒၶိ။ 
မ က္ေမ ာက္ျပၢိဳထိကု္ေသာ နိေရာဓသစၥာတို႔၌ မ က္ေမ ာက္ျပၢိဳမႈ၏ ၿပီါးစီါးျခင္ါး။ 
၅။ ဘာေဝတေဗၺသု ဓေမၼသု ဘာဝနာသိဒၶိ။ 
ပြာါးထိကု္ေသာ မဂ သစၥာတရာါးတို႔၌ ပြာါးမႈ၏ ၿပီါးစီါးျခင္ါး။ 
ျပည့္စု ျခင္ါး ၿပီါးစီါးျခင္ါး အမ ိၢိဳါးမ ိၢိဳါး၏ အေျခအျမစ္သည ္ဣဒၶိပ ဒ္ 

ဣဒၶိပ ဒ ္(၄)ပ ါး 
၁။ ဆႏၵိဒၶိပ ဒ္ = ဆႏၵ အကသုိုလ္၊ ကုသိလု ္(၂) မ ိၢိဳါး ျဖစ္၏။ 
၂။ ဝီရိယိဒၶိပ ဒ္ = ဝီရိယ အကသုိုလ၊္ ကသုိလု္ (၂) မ ိ ါးျဖစ္၏။ 
၃။ စိတၱိဒၶိပ ဒ္ = စိတ ္အကသုိုလ္၊ ကုသုိလ ္(၂) မ ိၢိဳါး ျဖစ္၏။ 
၄။ ဝီမ သိဒၶိပ ဒ္ = ပညာ ကသုုိလ္တစ္မ ိၢိဳါးသာ ျဖစ္၏။ 



 ဆႏၵမပ  မသြာါးသာ၍ ဘာညာခရီါး မၿပီါးစီါး ခ ည္ါးႏ ီါးဘု ဘဝ။ 
 ရ ရင့္မရ  ိလြန္ပ င္ါးရိ၍ မည္သည့္ခ မ  အာါးမရ။ 
 အလုပ္ခြင္မ ာ စတိ္မပ  ဘာညာကိစၥ အ႐ႈ ါးျပ။ 
 ဝီမ သကငါ္း စတိ္မလငါ္း ခပငါ္းတြငါ္းပ လ ည့္မရ။  

                     မဟာေဗာဓိၿမိၢိဳင္ဆရာေတာ္၏ကဗ ာကုိ ျပၢိဳျပင္ထာါးသည္။ 


