နကးနဲထူ့ဆနး့ ်မတးပ႒ာနး့ေဒသနာေတားသငးတနး့မြတးစုမ္ာ့

ှ၈ပ႒ာနး့တရာ့ေဟာၾကာ့သူ = ဗုဒၶ်မတးစျာဘုရာ့၈
ဿ၈ပဌာနး့တရာ့ ေဟာၾကာ့ရာအရပးေဒသ = တာဝတိ ဵသာနတး်ပညး၈
၀၈ပဌာနး့တရာ့ေဟာၾကာ့ရ်ခငး့အေၾကာငး့ရငး့ = မယးေတား်ဖစးခဲံဘူ့ေသာ သႏၱဳႆိတနတးသာ့ကို
ေက့္ဇူ့ဆပးရနး၈
၁၈ပဌာနး့တရာ့ကို

ဤီ့စျာနာၾကာ့ၾကသူမ္ာ့

=သႏၱဳႆိတနတးသာ့ႏြငးံ

အနႏၱစၾကဝဠာအတျငး့ရြိ

နတး်ဗဟၼာမ္ာ့၈
၂၈ပဌာနး့တရာ့ေဟာၾကာ့ရာ ၾကာ်မငးံခ္ိနးကာလ = ဝါတျငး့သုဵ့လ၈
၃၈လူသာ့တို႔တျငး ပဌာနး့တရာ့ကို ဤီ့စျာနာၾကာ့ရသူ = အရြငးမဟာသာရိပတ
ု ၱရာ၈
၄၈ပဌာနး့တရာ့ေတားကို လကးဆငးံကမး့ သယးေဆာငးလာခဲံၾကသူမ္ာ့ = လငး့နိဳ႕သာ့်ဖစးခဲံဘူ့ေသာ
ရဟနး့ငါ့ရာႏြငးံ ပထမသဂၤါယနာမြစ၊ သဂၤါယနာေ်ခာကးႀကိမးတိုငးတိုငးတငးကာ

ပိဋကတးသုဵ့ပုဵကို

လကးဆငးံကမး့ သယးေဆာငးလာခဲံၾကေသာ သဵဃာေတားမ္ာ့၈
၅၈ပ႒ာနမညးပုဵ = ပ - အထူ့ထူ့အ်ပာ့်ပာ့မ္ာ့စျာေသာ၇ ႒ာန - အေၾကာငး့အက္ိဳ့တို႔၏တညးရာ၈
၆၈ပဌာနး့တရာ့ေတားကို

ရျတးဆိုရ်ခငး့အက္ိဳ့

=

မေရမတျကးႏိုငးေသာေကာငး့က္ိဳ့ခ္မး့သာတို႔ႏြငးံ

်ပညးံစုဵႏိုငးပါသညး၈
ှွ၈အဘိဓမၼာခုနစးက္မး့ = ဓမၼသဂၤဏီ၇ ဝိဘငး့၇ ဓာတုကထာ၇ ပုဂၢလပညတး၇ ကထာဝတၳဳ၇ ယမိုကး၇
ပ႒ာနး့၈

ှ၈ပဌာနး့တရာ့ေတားကုိ စတငးဆငး်ခငး သုဵ့သပးရာဌာန = ေဗာဓိမ႑ိဳငးဝယးသဗၺညဳဘုရာ့ အ်ဖစးသို႔
ေရာကးေတားမူၿပီ့

၄ပါ့ေသာ

အရပးတို႔၉

၄-ရကးစီ

စဵေနေတားမူစဤးစတုတၳသတၱာဟ်ဖစးေသာ

(ေလ့ပတးေ်မာကး)ရတနာဃရ ေရႊနနး့အိမးတျငးပဌာနး့ ေဒသနာေတားကိုသုဵ့သပးဆငး်ခငးေတားမူခဲံ၏၈

ဿ၈ပဌာနး့တရာ့ကို ဆငး်ခငးသုဵ့သပး်ခငး့်ဖငးံ ဘုရာ့ရြငးကိုယးေတား်မတး၉ ထူ့်ခာ့ဆနး့်ပာ့မႈ =်မတးဗုဒၶ
၏ သဗၺညဳတ ေရႊဉာဏးေတားႀကီ့ႏြငးံ နကးရိႈငး့က္ယးဝနး့လြစျာေသာ ပဌာနး့တရာ့တို႔ အဵဝငးချငးက္
လိုကးဖကးညီညီ သဟဇာတ်ဖစးေသာေၾကာငးံ ်မတးဗုဒၶ၏ စိတးအစဤးၾကညးလငးခ္မး့ေ်မံေတားမူသညး၈
အေသျ့အသာ့ေတား ၾကညးလငးဝငး့ပေတားမူသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ ခႏၶာကိုယးေတားကေရာငး်ခညးေတား
(၃)ပါ့ကျနး႔်မဴ့ေတားမူသညး၈
၀၈နကးရိႈငး့က္ယးဝနး့လြစျာေသာ သာဂရေလ့ပါ့ = ဇလသာဂရ၇ သဵသာရသာဂရ၇ ၇ဉာဏသာဂရ
နယသာဂရ ေပါငး့ ေလ့ပါ့်ဖစး၏ (က)ကမၻာေလာကႀကီ့ကို ဝနး့ရဵ၊ေနေသာသမုဒၵရာေရ်ပငး က္ယးကို
ဇလသာဂရေခၚသညး၈
သဵသရာႀကီ့ကို

(ခ)သတၱဝါတို႔၏ က္ငးလညးက္ကးစာ့ရာရြညးလြ္ာ့က္ယးဝနး့လြစျာ ေသာ

သဵသာရသာဂရေခၚသညး၈

(ဂ)အလျနးက္ယးဝနး့

နကးရိႈငး့လြစျာေသာ

သဗၺညဳတဉာဏးေတားႀကီ့ကို ဉာဏသာဂရေခၚသညး၈
(ဃ)နညး့ေပါငး့မ္ာ့စျာတို႔်ဖငးံ နကးနဲက္ယးဝနး့လြစျာေသာ ပဌာနး့က္မး့ေတားႀကီ့ကို နယသာဂရဟု
ေခၚသညး၈
၀၈တာဝတိ ဵသာနတး်ပညးတျငး ေဟာၾကာ့ေသာ ပဌာနး့တရာ့ေတားႀကီ့ လူ႔်ပညးတျငး ထျနး့ကာ့လာရ
်ခငး့၏ အေၾကာငး့ရငး့ = ်မတးစျာဘုရာ့သညး တာဝတိ ဵသာနတး်ပညး ပငးလယးကသစးပငးရငး့ ပ႑ဳ
ကမၺလာ်မေက္ာကးဖ္ာထကးတျငး ဝါဆိုေတားမူၿပီ့ အဘိဓမၼာ(၄)က္မး့ကို ေဟာၾကာ့ေတားမူရာ၉ ဆျမး့ခဵ
ခ္ိနးအခါ တရာ့ေဟာမပ္ကးေစရနး နိမၼိတကိုယးပျာ့ဘုရာ့ကိုဖနးဆငး့၊ထာ့ခဲံၿပီ့ တရာ့ဆကးလကးေဟါ
ဖို႔ရနး အဓိ႒ာနးေတားမူခဲံပါသညး၈ ဆျမး့ခဵခ္ိနးတျငး ေ်မာကးကျ္နး့သို႔ ဆျမး့ခဵၾကျရနး ဟိမဝႏၱာ အေနာတတး
အိုငးအနီ့သို႔ ဆငး့သကးေတားမူခဲံသညး၈ ထိုအခ္ိနးအခါ အရြငးမဟာသာရိပုတၱရာက ဝတးႀကီ့ဝတးငယး်ပဳ
စုေပ့ကာ တာဝတိ ဵသာနတး်ပညးတျငး ေဟာၾကာ့ၿပီ့ေသာ ပဌာနး့တရာ့ကို နာယူပါသညး၈ ထို႔ေနာကး
ရြငးသာရိပုတၱရာက ငါ့ရာေသာ တပညးံရဟနး့တို႔အာ့ သငးၾကာ့ပို႔ခ္ေပ့ပါသညး၈ ထိုအခါမြစ၊ လူ႔်ပညး
တျငး အဘိဓမၼာ(၄)က္မး့ ထျနး့ကာ့်ပနး႔ပျာ့လာခဲံပါသညး၈
၁၈ပ႒ာနး့ပစၥယုေဒၵသေခၚေသာ (ဿ၁)ပစၥညး့ အက္ဤး့ခ္ဳပး = ှ၈ေဟတုပစၥညး့၈ ဿ၈အာရမၼဏပစၥညး့၈ ၀၈
အဓိပတိပစၥညး့၈ ၁၈အနႏၱရပစၥညး့၈ ၂၈သမနႏၱရပစၥညး့၈ ၃၈သဟဇာတပစၥညး့၈ ၄၈အညမညပစၥညး့၈ ၅၈
နိႆယပစၥညး့၈ ၆၈ဤပနိႆယပစၥညး့၈ ှွ၈ပုေရဇာတပစၥညး့၈ ှှ၈ပစၦာဇာတပစၥညး့၈ ှဿ၈အာေသဝန
ပစၥညး့၈ ှ၀၈ကမၼပစၥညး့၈ ှ၁၈ဝိပါကပစၥညး့၈ ှ၂၈အာဟာရပစၥညး့၈ ှ၃၈ဢၿႏၵိယပစၥညး့၈ ှ၄၈စ္ာနပစၥညး့
ှ၅၈မဂၢပစၥညး့၈ ှ၆၈သမၸယုတၱပစၥညး့၈ ဿွ၈ဝိပၸယုတၱပစၥညး့၈ ဿှ၈အတၳိပစၥညး့၈ ဿဿ၈နတၳိပစၥညး့၈ ဿ၀၈
ဝိဂတပစၥညး့၈ ဿ၁၈အဝိဂတပစၥညး့၈

၂၈ေဟတုပစၥညး့သရုပး =ေလာဘဟိတး၇ ေဒါသဟိတး၇ ေမာဟဟိတး၇ အေလာဘဟိတး၇ အေဒါသဟိတး၇
အေမာဟဟိတး စုစုေပါငး့ ဟိတးေ်ခာကးပါ့်ဖစးပါသညး၈ ထိုေ်ခာကးပါ့တို႔တျငး အကုသိုလးဟိတးသုဵ့ပါ့
တို႔ကာ့ ေလာဘဟိတး၇ ေဒါသဟိတး၇ ေမာဟဟိတး၈ ကုသိုလးဟိတသ
း ုဵ့ပါ့တို႔ကာ့ အေလာဘဟိတး
အေဒါသဟိတ၇း အေမာဟဟိတး ဟူ၊ သဵု့ပါ့စီရြိပါသညး၈
၃၈ဟိတးေ်ခာကးပါ့၏ အဓိပၸါယးအက္ဤး့ = (က)ေလာဘဟိတး = လိုခ္ငးတပးမကး်ခငး့ အေၾကာငး့ရငး့၈
(ခ)ေဒါသဟိတး = အမုနး့တရာ့ ရနးညိႈ့ထာ့်ခငး့အေၾကာငး့ရငး့၈ (ဂ)မိုကးမဲေတျေဝ်ခငး့ အေၾကာငး့
ရငး့၈ (ဃ)အေလာဘဟိတး = မလုိခ္ငး မတပးမကး်ခငး့ အေၾကာငး့ရငး့၈ (င)အေဒါသဟိတး =
အမုနး့မပျာ့ ရနးညိြဳ့မထာ့်ခငး့ အေၾကာငး့အရငး့၈(စ)အေမာဟဟိတး = မမိုကးမဲ မေတျမေဝ်ခငး့
အသိဉာဏးထငးရြာ့်ဖစး်ခငး့ အေၾကာငး့ရငး့၈ (လိုရငး့တိုရြငး့ အဓိပၸါယးသာ်ဖစးပါသညး)
၄၈ေဟတုပစၥညး့၏ သတၱိထူ့ = ေရေသာကး်မစးသညး သစးပငးႀကီ့အာ့ အစဤးႀကီ့ပျာ့၊ စညးကာ့
ေအာငး ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့သကဲံသို႔ ဟိတးေ်ခာကးပါ့ တရာ့တိ႔သ
ု ညး အတူတကျ်ဖစးေသာ စိတး ေစတသိကး
စိတၱဇရုပးတို႔အာ့ ႀကီ့ပျာ့ခိုငး်မဲေစရနး အေၾကာငး့မူလသတၱိအေနအာ့်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳတတးေသာ သတၱိ
ထူ့ရြိပါသညး၈ ေဆာငး - ေရေသာကး်မစးႏြယး၇ ေက့္ဇူ့ၾကျယး၇ ႀကီ့က္ယးေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့၈
၅၈ေဟတုပစၥညး့၏ အက္ိဳ့တရာ့်ဖစးေသာ ေဟတုပစၥယုပၸနးမ္ာ့ = ဟိတးႏြငးံတကျ်ဖစးေသာ သဟိတး
စိတး (၄ှ)ပါ့၈ ေစတသိက(း ၂ဿ)ပါ့ သဟိတးစိတးေၾကာငးံ်ဖစးေသာ စိတၱဇရုပး၇ သဟိတးပဋိသေႏၶႏြငးံ
တကျ်ဖစးေသာ ကမၼဇရုပး ဣတရာ့တို႔သညး ေဟတုပစၥညး့၏ အက္ိဳ့ပစၥယုပၸနးမ္ာ့်ဖစးပါသညး၈
သဟိတးစိတး (၄ှ)ပါ့အက္ဤး့ = လိုခ္ငးတပးမကးစိတး၏အေၾကာငး့ရငး့မူလ ေလာဘမူစိတး(၅)ပါ့၈
အမုနး့တရာ့

ရနးညိႈ့ပျာ့တတးေသာအေၾကာငး့ရငး့မူလ

ေဒါသမူစိတး(ဿ)ပါ့၈

မိုကးမဲေတျေဝ်ခငး့အ

ေၾကာငး့ရငး့မူလ ေမာဟမူစိတး(ဿ)ပါ့၈ ကာမဘုဵ၉မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ က္ဤးလညးတတး်ဖစးတတးေသာ
ကုသိုလး ဝိပါကး ကိရိယာတညး့ဟူေသာ ကာမေသာဘနစိတး (ဿ၁)ပါ့၈ ရူပဘုဵ၉မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ
က္ဤးလညးတတး်ဖစးတတးေသာ ကုသိုလး ဝိပါကး ကိရိယတညး့ဟူေသာ ရူပါဝစရစိတး (ှ၂)ပါ့၈ အရူပ
ဘုဵ၉ မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ က္ဤးလညးတတး်ဖစးတတးေသာ ကုသိုလး ဝိပါကး ကိရိယာတညး့ဟူေသာ အရူ
ပါဝစရစိတး (ှဿ)ပါ့၈ ေလာကုတၱရာစိတး (၅)ပါ့ ေပါငး့ (၄ှ)ပါ့်ဖစးပါသညး၈
ေလာဘမူစိတ(း ၅)ပါ့ = (ှ)ရႊငးရႊငးလနး့လနး့ အယူမြာ့ယျငး့စျာ သူတစးပါ့တို႔ တိုကးတျနး့မႈမပါေသာ
ေလာဘစိတး၈
(ဿ) ရႊငးရႊငးလနး့လနး့ အယူမြာ့ယျငး့စျာ သူတစးပါ့တို႔ တိုကးတျနး့မႈပါဝငးေသာ ေလာဘစိတး၈

(၀) ရႊငးရႊငးလနး့လနး့ အယူမမြာ့ယျငး့စျာ သူတစးပါ့တို႔ တိုကးတျနး့မႈမပါဝငးေသာ ေလာဘစိတး၈
(၁) ရႊငးရႊငးလနး့လနး့ အယူမမြာ့ယျငး့စျာ သူတစးပါ့တို႔ တိုကးတျနး့မႈပါဝငးေသာ ေလာဘစိတး၈
(၂)ရႊငးလနး့ သညးလညး့မဟုတး စိတးညစးသညးလညး့မဟုတးေသာ ဤေပကၡာႏြငးံတကျ အယူမြာ့ယျငး့
စျာ သူတစးပါ့တို႔ တိုကးတျနး့မႈမပါဝငးေသာ ေလာဘစိတး၈
၃၈ရႊငးလနး့သညးလညး့မဟုတး စိတးညစးသညးလညး့မဟုတးေသာ ဤေပကၡာႏြငးံတကျ အယူမြာ့ယျငး့စျာ
သူတစးပါ့တိ႔ု တိုကးတျနး့မႈပါဝငးေသာ ေလာဘစိတး၈
(၄) ရႊငးလနး့သညးလညး့မဟုတး စိတးညစးသညးလညး့မဟုတးေသာ ဤေပကၡာႏြငးံတကျ အယူမမြာ့ယျငး့
စျာ သူတစးပါ့တို႔ တိုကးတျနး့မႈမပါဝငးေသာ ေလာဘစိတး၈
(၅) ရႊငးလနး့သညးလညး့မဟုတး စိတးညစးသညးလညး့မဟုတးေသာ ဤေပကၡာႏြငးံတကျ အယူမမြာ့ယျငး့
စျာ သူတစးပါ့တို႔ တိုကးတျနး့မႈ ပါဝငးေသာ ေလာဘစိတး၈
ေဒါသမူစိတး (ဿ)ပါ့ = (ှ)်ပစးမြာ့လိုေသာစိတးႏြငးံအတူတကျ ရနးညိႈ့အာဃာတယြဤးေသာ သူတစးပါ့
တို႔ တိုကးတျနး့မႈ မပါဝငးေသာ ေဒါသစိတး၈
(ဿ) ်ပစးမြာ့လိုေသာစိတးႏြငးံအတူတကျ ရနးညိႈ့အာဃာတယြဤးေသာ သူတစးပါ့တို႔ တိုကးတျနး့မႈ ပါဝငး
ေသာ ေဒါသစိတး၈
ေမာဟမူစိတး (ဿ) = (ှ)ရႊငးလနး့သညးလညး့မဟုတး စိတးညစးသညးလညး့မဟုတးေသာ ဤေပကၡာႏြငးံ
တကျေသာ ယုဵမြာ့သဵသယႏြငးံယြဤးေသာ ေမာဟစိတးတစးပါ့၈
(ဿ) ရႊငးလနး့သညးလညး့မဟုတး စိတးညစးသညးလညး့မဟုတးေသာ ဤေပကၡာႏြငးံတကျေသာ ပ္ဵ႕လျငးံ
ေတျေဝလျငးံေမ္ာ်ခငး့ႏြငးယြဤးေသာ ေမာဟစိတးတစးပါ့၈

ကာမာဝစရေသာဘနစိတး (ဿ၁)ပါ့အက္ဤး့ = ကာမာဝစရကုသိုလးစိတး(၅)ပါ့၇ ကာမာဝစရဝိပါကးစိတး
(၅)ပါ့၇ ကာမာဝစရကိရိယာစိတး (၅)ပါ့ ေပါငး့ (ဿ၁)ပါ့၈
ကာမာဝစရကုသိုလးစိတ(း ၅)ပါ့ =(ှ)ရႊငးရႊငးလနး့လနး့ အသိိဉာဏးရြိစျာ သူတစးပါ့တိုကးတျနး့မႈ မပါဝငး
ေသာ ကုသိုလးစိတး၈

(ဿ)ရႊငးရႊငးလနး့လနး့ အသိဉာဏးရြိစျာ သူတစးပါ့တို႔တိုကးတျနး့မႈပါဝငးေသာ ကုသိုလးစိတး၈
(၀)ရႊငးရႊငးလနး့လနး့ အသိဉာဏးကငး့စျာ သူတစးပါ့တို႔တိုကးတျနး့မႈမပါဝငးေသာ ကုသိုလးစိတး၈
(၁)ရႊငးရႊငးလနး့လနး့ အသိဉာဏးကငး့စျာ သူတစးပါ့တို႔တိုကးတျနး့မႈ ပါဝငးေသာ ကုသိုလးစိတး၈
(၂)ရႊငးလနး့သညးလညး့မဟုတး မရႊငးလနး့သညးလညး့မဟုတး အသိဉာဏးရြိစျာ သူတစးပါ့တိုကးတျနး့မႈ
မပါဝငးေသာ ကုသိုလးစိတး၈
(၃)ရႊငးလနး့သညးလညး့မဟုတး မရႊငးလနး့သညးလညး့မဟုတး အသိဉာဏးရြိစျာ သူတစးပါ့တိုကးတျနး့မႈ
ပါဝငးေသာ ကုသိုလးစိတး၈
(၄)ရႊငးလနး့သညးလညး့မဟုတး မရႊငးလနး့သညးလညး့မဟုတး အသိဉာဏးကငး့စျာ သူတစးပါ့တိုကး
တျနး့မႈ မပါဝငးေသာ ကုသိုလးစိတး၈
(၅)ရႊငးလနး့သညးလညး့မဟုတး မရႊငးလနး့သညးလညး့မဟုတး အသိဉာဏးကငး့စျာ သူတစးပါ့တိုကး
တျနး့မႈ ပါဝငးေသာ ကုသိုလးစိတး၈
မြတးခ္ကး ကာမာဝစရဝိပါကးစိတ(း ၅)ပါ့၇ ကာမာဝစရကိရိယာစိတး(၅)ပါ့ကိုလညး့ အထကးပါအတိုငး့
ကုသိုလးစိတး ေနရာတျငး ဝိပါစိတး၇ ကိရိယာစိတးေ်ပာငး့ရုဵသာ်ဖစးပါသညး၈ ဝိပါကးစိတးဆိုသညးမြာ
အက္ဳိ့ခဵစာ့ေသာစိတး်ဖစးသညး၈ ကိရိယာစိတးဆိုသညးမြာ ရဟႏၱာအရြငး်မတးတို႔သညးသႏၱာနး၉သာ်ဖစး
ေပၚေလံရြိေသာ ်ပဳကာမတၱ မညးသညးအ
ံ က္ိဳ့မြ ေပ့ႏိုငးချငးံမရြိေသာစိတး်ဖစးသညး၈

ရူပါဝစရစိတး (ှ၂)ပါ့အက္ဤး့ = ရူပါဝစရကုသိုလးစိတ(း ၂)ပါ့၈ ရူပါဝစရဝိပါကးစိတ(း ၂)ပါ့၈ ရူပါဝစရ
ကိရိယာစိတး (၂)ပါ့ ေပါငး့(ှ၂)ပါ့်ဖစးပါသညး၈
(က)ရူပါဝစရကုသိုလးစိတ(း ၂)ပါ့ = (ှ) ၾကဵစညးမႈ သုဵ့သပးမႈ ၾကညးႏူ့မႈ ခ္မး့သာမႈ တညးၾကညးခိုငးမာမႈ
တညး့ဟူေသာ စ္ာနးအဂၤါငါ့ပါ့ႏြငးံတကျ်ဖစးေသာ ပထမစ္ာနးကုသိုလးစိတး၈
(ဿ)သုဵ့သပးမႈ ၾကညးႏူ့မႈ ခ္မး့သာမႈ တညးၾကညးခိုငးမာမႈတညး့ဟူေသာ စ္ာနးအဂၤါေလ့ပါ့ႏြငးံတကျ်ဖစး
ေသာ ဒုတိယစ္ာနးကုသိုလးစိတး၈

(၀)ၾကညးႏူ့မႈ

ခ္မး့သာမႈ

တညးၾကညးခိုငးမာမႈတညး့ဟူေသာ

စ္ာနးအဂၤါ

သုဵ့ပါ့ႏြငးံတကျ်ဖစးေသာ

တတိယစ္ာနးကုသိုလးစိတး၈
(၁)ခ္မး့သာမႈ တညးၾကညးခိုငးမာမႈတညး့ဟူေသာ စ္ာနးအဂၤါ ႏြစးပါ့ႏြငးံတကျ်ဖစးေသာ စတုတၳစ္ာနး
ကုသိုလးစိတး၈
(၂)ဤေပကၡာ်ပဳမႈ

တညးၾကညးခိုငးမာမႈတညး့ဟူေသာ

စ္ာနးအဂၤါတို႔ႏြငးံတကျ်ဖစးေသာ

ပဤၥမစ္ာနး

ကုသိုလးစိတး၈
မြတးခ္ကး - ရူပါဝစရဝိပါကးစိတး (၂)ပါ့၇ ရူပါဝစရကိရိယာစိတ(း ၂)ပါ့ကိုလညး့ အထကးပါနညး့အတိုငး့
ကုသိုလးစိတးေနရာတျငး ဝိပါကးစိတး ကိရိယာစိတးေ်ပာငး့ၿပီ့ ေရတျကးပါ၈

အရူပါဝစရစိတး (ှဿ)ပါ့အက္ဤး့ = အရူပါဝစရကုသိုလးစိတး(၁)ပါ့၈ အရူပါဝစရဝိပါကးစိတး(၁)ပါ့၈
အရူပါဝစရ ကိရိယာစိတး (၁)ပါ့ ေပါငး့(ှဿ)ပါ့၈
အရူပါဝစရကုသိုလးစိတ(း ၁)ပါ့ = (ှ)အဆုဵ့မရြိေသာ ေကာငး့ကငးပညတးလြ္ငးအာရုဵရြိေသာ အာကာ
နဤၥာယတနစ္ာနးႏြငးံယြဤးေသာ ကုသိုလးစိတး၈
(ဿ)ပထမာရုပၸဝိညာဏးလြ္ငး အာရုဵရြိေသာ ဝိညာဏဤၥာယတနစ္ာနးႏြငးံယြဤးေသာ ကုသိုလးစိတး၈
(၀)စို့စဤး့အနညး့ငယးမြ္ အၾကျငး့မရြိေသာ ပထမာရုပၸဝိညာဏး၏ နတၳိေဘာပညတးလြ္ငး အာရုဵရြိေသာ
အာကိဤၥညာယတနစ္ာနးႏြငးံယြဤးေသာ ကုသိုလးစိတး၈
(၁)ရုဵ႕ရငး့ၾကမး့တမး့ေသာသညာကာ့မရြိ သိမးေမျ႔ေသာသညာမရြိသညးမဟုတးေသာ ေနဝသညာနာ
သညာယတနစ္ာနးႏြငးံယြဤးေသာ ကုသိုလးစိတး၈
မြတးခ္ကး - အရူပါဝစရဝိပါကးစိတ(း ၁)ပါ့၇အရူပါဝစရကိရိယာစိတ(း ၁)ပါ့တို႔ကိုလညး့ အထကးပါအတိုငး့
ကုသိုလးစိတးေနရာတျငး ဝိပါကးစိတး ၇ ကိရိယာစိတးေ်ပာငး့၊ ေရတျကးပါ၈

ေလာကုတၱရာစိတ(း ၅)ပါ့အက္ဤး့ = မဂးစိတ(း ၁)ပါ့၈ ဖိုလးစိတး(၁)ပါ့ ေပါငး့ (၅)ပါ့၈

(က)မဂးစိတ(း ၁)ပါ့

=

(ှ)ေသာတာပတၱိမဂးစိတး၈

(ဿ)သကဒါဂါမိမဂးစိတး၈

(၀)အနာဂါမိမဂးစိတး၈

(၁)အရဟတၱမဂးစိတး၈
(ခ)ဖိုလးစိတး(၁)ပါ့ = (ှ)ေသာတာပတၱိဖိုလးစိတး၈ (ဿ)သကဒါဂါမိဖိုလးစိတး၈ (၀)အနာဂါမိဖိုလးစိတး၈
(၁)အရဟတၱဖိုလးစိတး၈
သဟိတးစိတး (၄ှ)ပါ့ ၿပီ့ပါၿပီ၈
ေဟတုပစၥညး့က ေက့္ဇူ့်ပဳပုဵ = ဟိတးေ်ခာကးပါ့ ပစၥညး့တရာ့ (အေၾကာငး့တရာ့)က ဟိတးေၾကာငးံ
်ဖစးေသာ သဟိတးစိတး (၄ှ)ပါ့ ေစတသိကး(၂ဿ)ပါ့ႏြငးံ သဟိတးစိတၱဇရုပး၇ သဟိတးပဋိသေႏၶကမၼဇရုပး
အက္ိဳ့တရာ့တို႔အာ့ ဆိုငးရာ ေဟတုသတၱိ်ဖငးံေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈
(ှ)ေလာဘဟိတးက ဆိုငးရာတရာ့တို႔အာ့ ေက့္ဇူ့်ပဳပုဵ = ေလာဘဟိတး်ဖစးေသာအခါ မိမိႏြငးံအတူ
တကျ်ဖစးေသာ စိတး၇ ေစတသိကးေတျကို သာယာတပးမကး်ခငး့်ဖစးေအာငး ေသျ့ေဆာငးပါသညး၈ ဤပမာ
ေလာဘဟိတးေၾကာငးံ ထိုဟိတးႏြငးံယြဤးဘကး အာရုဵကိုေတျ႔ထိေသာဖႆကိုလညး့ သာယာတပးမကး
ေသာဖႆ၇ ခဵစာ့မႈေဝဒနာကိလ
ု ညး့ သာယာတပးမကးေသာ ေဝဒနာ၇ မြတးသာ့မႈ သညာကိုလညး့
သာယာတပးမကးေသာသညာ၇
ေသာ

ေစတနာ၇

တိုကးတျနး့ႏိႈ့ေဆားတတးေသာေစတနာကိုလညး့

အာရုဵတစးခုတညး့တျငးသာ

တညးၾကညးတတးေသာ

သာယာတပးမကး
ဧကဂၢတာကိုလညး့

သာယာတပးမကးေသာ ဧကဂၢတာ၇ အာရုဵကို ႏြလုဵ့သျငး့တတးေသာ မနသိကာရကိုလညး့ သာယာ
တပးမကးေသာ မနသိကာရ၇ အာရုဵကို ၾကဵစညးတတးေသာ ဝိတကးကိုလညး့ သာယာတကးမကးေသာ
ဝိတကးမ္ာ့ ်ဖစးေပၚေစပါသညး၈ ထို႔အတူ စိတၱဇရုပးတို႔ကိုလညး့ ေလာဘအလိုက္ လိုကးပါေဆာငးရျကး
ေအာငး ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပါသညး၈ ပဋိသေႏၶကမၼဇရုပးတို႔ကိုလညး့ ေလာဘဟိတး၏ အလိုဆႏၵအတိုငး့
်ဖစးေပၚေအာငး ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပါသညး၈ ဤပမာ - ကုသိုလး်ပဳတိုငး့ လူ႔ခ္မး့သာကို ေတာငးံတေသာစိတး
ေၾကာငးံ တမလျနးဘဝတျငး ခ္မး့သာေသာမိခငးဝမး့တျငး ပဋိသေႏၶယူရသညး၈
(ဿ)ေဒါသဟဟိတးက ဆိုငးရာ တရာ့တို႔အာ့ ေက့္ဇူ့်ပဳပုဵ = ေဒါသဟိတး်ဖစးေသာအခါ မိမိႏြငးံအတူ
တကျ်ဖစးေသာ စိတး၇ ေစတသိကးတို႔အာ့ ၾကမး့တမး့ေအာငး ရိုငး့စိုငး့ေစားကာ့ ်ပစးမြာ့ေအာငး ေက့္ဇူ့
်ပဳေပ့ပါသညး၈ ေဒါသဟိတးေၾကာငးံ အာရုဵကိုေတျ႔ထိေသာဖႆကိုလညး့ ၾကမး့တမး့ ရိုငး့စိုငး့ေသာ
ဖႆ၇ ခဵစာ့မႈေဝဒနာကိုလညး့ ပူေလာငးၾကမး့တမး့ေသာေဝဒနာ၇ မြတးသာ့မႈသညာကိုလညး့ အညိဳြ့
အေတ့အမြတးသညာ၇ တိုကးတျနး့ႏိႈ့ေဆားမႈ ေစတနာကိုလညး့ ရိုကးႏြကးသတး်ဖတး ေစားကာ့လိုေသာ
ေစတနာ၇ ႏြလုဵ့သျငး့မႈမနသိကာရကိုလညး့ အမုနး့တရာ့ကိုပျာ့မ္ာ့ေသာ မနသိကာရ၇ အာရုဵကို ၾကဵ

စညးတတးေသာ ဝိတကးကိုလညး့ သူတစးပါ့ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ဒုကၡေရာကးေအာငးၾကဵစညးေသာ ဝိတကးမ္ာ့်ဖစး
ေပၚေစပါသညး၈ ေဒါသဟိတးေၾကာငးံ်ဖစးေသာ ရုပးတရာ့မ္ာ့ကိုလညး့ ၾကမး့တမး့ခကးမာေသာ ရိုငး့စိုငး့
ပူေလာငးေသာ ရုပးတရာ့မ္ာ့်ဖစးေအာငး ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပါသညး၈
ေမာဟဟိတးက ဆိုငးရာတရာ့တို႔အာ့ ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပုဵ = ေမာဟဟိတး်ဖစးေသာအခါ ယငး့ေမာဟ
ဟိတးက သူႏြငးံအတူတကျ ်ဖစးေသာ စိတး ေစတသိကးတို႔အာ့ ေတျေဝမိုကးမဲေအာငး၇ အမြနးအမြာ့ မချဲ
်ခာ့တတးေအာငး၇ အသိဉာဏးကငး့မဲံေအာငး ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပါသညး၈ ေမာဟဟိတးေၾကာငးံ အာရုဵကိုေတျ႔
ထိေသာ ဖႆကိုလညး့ အသိဉာဏးကငး့ေသာဖႆ၇ ခဵစာ့မႈေဝဒနာကိုလညး့ အသိဉာဏးကငး့မဲံ
ေသာ ေဝဒနာ၇ မြတးသာ့မႈသညာကိုလညး့ အသိဉာဏးကငး့မဲံေသာ ေလြနဵဓာ့ထစးမြတးသာ့မႈသညာ၇
တိုကးတျနး့ႏိႈ့ေဆားမႈ ေစတနာကိုလညး့ အလျဲလျဲ အမြာ့မြာ့ ်ပဳလုပးတတးေသာ ေစတနာ၇ ႏြလုဵ့သျငး့မႈ
မနသိကာရကိုလညး့ ယုဵမြာ့သဵသယႀကီ့ ႏြလုဵ့သျငး့မႈမနသိကာရ၇ အာရုဵကိုၾကဵစညးတတးေသာ ဝိတကး
ကိုလညး့ အမြနက
း ိုအမြာ့ အမြာ့ကိုအမြနး ေ်ပာငး့်ပနးၾကဵစညးေတျ့ေတာမႈ ဝိတကးမ္ာ့ကို ်ဖစးေပၚေစပါ
သညး၈ ရုပးတရာ့ကိုလညး့ ေတျေဝထိုငး့မိႈငး့ေသာ၇ ေလ့တိေလ့ကနး ပ္ငး့ရိၿငီ့ေငျ႔ဘျယးေကာငး့ေသာ
ရုပးတရာ့မ္ာ့်ဖစးေအာငး ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပါသညး၈
အေလာဘဟိတးက ဆိုငးရာတရာ့တို႔အာ့ ေက့္ဇူ့်ပဳပုဵ = လုိခ္ငးတပးမကးမႈကငး့ေသာ ေပ့ကမး့လြဴ
ဒါနး့လိုေသာ အေလာဘဟိတးက သူႏြငးံအတူတကျ်ဖစးေသာ စိတး ေစတသိကးတို႔အာ့ စျနး႔လႊတးလို
ေသာ လြဴဒါနး့လိုေသာ စိတး ေစတသိကးေကာငး့မ္ာ့်ဖစးေအာငး ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပါသညး၈ အေလာဘ
ဟိတးေၾကာငးံ အာရုဵကိုေတျ႔ထိေသာ ဖႆကိုလညး့ တပးမကးမႈကငး့ေသာ ဖႆ၇ ခဵစာ့မႈေဝဒနာကို
လညး့ အၿငိအတျယးကငး့ေသာ ေဝဒနာ၇ မြတးသာ့မႈသညာကိုလညး့ ေကာငး့်မတးေသာအမြတးသညာ၇
တိုကးတျနး့မႈ ေစတနာကိုလညး့ စျနး႔လႊတးအနစးနာခဵၿပီ့ ေပ့ကမး့လြဴဒါနး့ေသာေစတနာ၇ ႏြလုဵ့သျငး့မႈ
မနသိကာရကိုလညး့ ်မငးံ်မတးေသာႏြလုဵ့သျငး့မႈ မနသိကာရ၇ ၾကဵစညးမႈဝိတကးကိုလညး့ လိုအပးသညးံ
ေနရာေတျမြာ ်ဖညးံစျကးလြဴဒါနး့လိုေသာ အၾကဵအစညးဝိတကးမ္ာ့ကို်ဖစးေပၚေစသညး၈ ထို႔်ပငး ကုသိုလး
တို႔တျငးသာ သီ့သနး႔ယြဤးတျဲေလံရြိေသာ ရတနာသုဵ့တနး ကဵႏြငးံကဵ၏အက္ိဳ့ကို ်မတးနိဳ့ယုဵၾကညးေသာ
သဒၶါ၇ ရတနာသုဵ့ပါ့ အ်မတးဆုဵ့တရာ့တို႔ကို ေအာကးေမံမႈ သတိတရာ့၇ မေကာငး့မႈ်ပဳလုပးရမြာကို ရြကး
တတးေသာ ဟိရီ၇ မေကာငး့မႈ်ပဳရမြာကို ေၾကာကးတတးေသာ ၾသတၱပၸ၇ သတၱဝါတိုငး့အေပၚမြာ ခ္စးခငး
ၾကငးနာတတးေသာ ေမတၱာတရာ့၇ စာနာေထာကးထာ့ သနာ့တတးေသာ ကရုဏာတရာ့၇ ခ္မး့သာသူ
မ္ာ့ကိုေတျ႔လြ္ငး ပို၊ခ္မး့သာေစခ္ငးေသာ မုဒိတာတရာ့၇ ကိုယးစိတးၿငိမး့ေအ့မႈ ပႆဒၶိတရာ့ စေသာ
ေကာငး့်မတးေသာ ေစတသိကးမ္ာ့ကိုလညး့်ဖစးေအာငး ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပါသညး၈ (ေစတသိကးအာ့လုဵကို

အကုနးေရ့်ပလြ္ငး လိုရငး့မေရာကးဘဲေနမညးစို့၊ အခ္ိဳ႕ကို ခ္နးလြပးခဲံရပါသညး)၈ ထို႔အတူ အေလာဘ
ဟိတးႏြငးံအတူ်ဖစးဘကး ရုပးတရာ့မ္ာ့ကိုလညး့ ၾကညးလငးဝငး့ပ တကးၾကျဟနးပနး ပူပနးမႈကငး့ ခ္မး့ေ်မံ
်ခငး့ရြိေသာ ရုပးတရာ့မ္ာ့ ်ဖစးေပၚေစပါသညး၈
အေဒါသဟိတးက ဆိုငးရာတရာ့တို႔အာ့ ေက့္ဇူ့်ပဳပုဵ = ေဒါသ၏ဆနး႔က္ငးဘကး ်မငးံ်မတးေသာ ခ္စး
ခငးၾကငးနာမႈ အေဒါသဟိတးက သူႏြငးံအတူတကျ်ဖစးေသာ စိတး ေစတသိကးတရာ့မ္ာ့ကို ်မငးံ်မတး
ေအ့ခ္မး့ေသာ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာစိတး ေစတသိကးမ္ာ့်ဖစးေအာငး ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပါသညး၈ အေဒါသဟိတး
ေၾကာငးံ အာရုဵကိုေတျ႔ထိေသာ ဖႆကိုလညး့ သိမးေမျ႔ႏူ့ညဵံေသာ ဖႆ၇ ခဵစာ့တတးေသာ ေဝဒနာကို
လညး့ အေကာငး့်မငးခဵစာ့မႈေဝဒနာ၇ မြတးသာ့မႈသညာကိုလညး့ သတၱဝါအနႏၱကို အညီအမြ္ခ္စးခငး
ၾကငးနာ်ခငး့ အမြတးသညာ၇တိုကးတျနး့တတးေသာ ေစတနာကိုလညး့ ၾကငးၾကငးနာနာ ေဖ့မကူညီလို
ေသာ

ေစတနာ၇တညးၾကညးခိုငးမာေသာ

ဧကဂၢတာကိုလညး့

ေမတၱာ်ဖငးံတညးၾကညးခိုငးမာ

်ခငး့

ဧကဂၢတာ၇ ႏြလုဵ့သျငး့မႈ မနသိကာရကိုလညး့ ေကာငး့်မတးေသာႏြလုဵ့သျငး့မႈ မနသိကာရ၇ ၾကဵစညး
တတးေသာ ဝိတကးကိုလညး့ သတၱဝါတိုငး့အေပၚ ေကာငး့က္ိဳ့ခ္မး့သာ်ဖစးေစလိုေသာ အၾကဵအစညး
ဝိတကးမ္ာ့၇ လိုအငးဆႏၵကိုလညး့ သတၱဝါတိုငး့ ေကာငး့က္ိဳ့ခ္မး့သာရေစလိုေသာ ဆႏၵ၇ လုဵ႔လဝီရိယ
ကိုလညး့ အမ္ာ့အက္ိဳ့ကို သညးပို့ရာမြာ အပငးပမး့ခဵႏိုငးေသာ ဝီရိယ၇ ၾကညးႏူ့မႈ ပီတိကိုလညး့ သတၱ
ဝါမ္ာ့ ခ္မး့သာေပ္ားရႊငးေနသညးကို ်မငးရတိုငး့ ၾကညးႏူ့ေပ္ားရႊငးမႈ ပီတိမ္ာ့ကို်ဖစးေအာငး ေက့္ဇူ့်ပဳ
ေပ့ပါသညး၈ ထို႔အ်ပငး ကုသိုလးဟိတးတို႔တျငးသာယြဤးတျဲေလံရြိေသာ သဒၶါ၇ သတိ၇ စသညးတို႔ကိုလညး့
ခ္စး်ခငး့ေမတၱာဤီ့စီ့ေသာ သဒၶါ သတိစသညးတို႔်ဖစးေအာငး ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပါသညး၈ အေဒါသဟိတးႏြငးံ
အတူ်ဖစးဘကး ရုပးတရာ့မ္ာ့ကိုလညး့ ႏူ့ညဵံေပ္ာံေ်ပာငး့မႈ ၾကညးလငးဝငး့ပမႈ ခ္မး့ေ်မံေပ္ားရႊငးမႈ အသျငး
ကိုေဆာငးေသာ ရုပးတရာ့မ္ာ့်ဖစးေအာငး ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပါသညး၈
အေမာဟဟိတးက ဆိုငးရာတရာ့တို႔အာ့ ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပုဵ = အသိအလိမၼာ ဉာဏးပညာႏြငးံ်ပညးံစုဵေသာ
အေမာဟဟိတးက သူႏြငးံ အတူတကျ်ဖစးေသာ စိတး ေစတသိကးတရာ့မ္ာ့ကိုကို အသိအလိမၼာဉာဏး
ပညာႀကီ့်မတးေအာငး ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပါသညး၈ ႏိႈငး့ခ္ိနးေဝဖနး ဆငး်ခငးဉာဏးႀကီ့်မတးေသာ အေမာဟ
ဟိတးေၾကာငးံ ခဵစာ့မႈေဝဒနာကိုလညး့ အသိဉာဏးပညာဤီ့စီ့ေသာ ခဵစာ့မႈေဝဒနာ၇ မြတးသာ့မႈ သညာ
ကိုလညး့ တိက္်ပတးသာ့ေသာ အမြတးသညာ၇ တိုကးတျနး့မႈေစတနာကိုလညး့ ဉာဏးပညာဤီ့စီ့ေသာ
ကုသိုလးေစတနာ၇ တညးၾကညးခိုငးမာမႈ ဧကဂၢတာကိုလညး့ ဆငး်ခငးတုဵတရာ့်ဖငးံ တညးၾကညးခိုငးမာမႈ၇
ႏြလုဵ့သျငး့မႈ မနသိကာရကိုလညး့ မြနးမြနးကနးကနး ေဝဖနးပိုငး့်ခာ့တတးေသာ ႏြလုဵ့သျငး့မႈ၇ ၾကဵစညးမႈ
ဝိတကးကိုလညး့ ဟုတးတိုငး့မြနးစျာ ေတျ့ေခၚတတးေသာဝိတကး၇ဆႏၵကိုလညး့ မြနးကနးေသာ နညး့လမး့

ကိုသာေရျ့ခ္ယးလိုဆႏၵ၇ ဇျဲလုဵ႔လကိုလညး့ အသိဉာဏးဤီ့စီ့ေသာ ဇျဲလုဵ႔လ၇ ဆုဵ့်ဖတးတတးေသာ အဓိ
ေမာကၡကိုလညး့ ဟုတးတိုငး့မြနးစျာ ဆုဵ့်ဖတးတတးေသာ အဓိေမာကၡတို႔ကို ်ဖစးေအာငးေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပါ
သညး၈ ထို႔်ပငး ကုသိုလးဟိတးတို႔၉သာ ယြဤးတျဲေလံရြိေသာ သဒၶါ၇ သတိ၇ ဟိရီ၇ ၾသတၱပၸ၇ေမတၱာ၇ကရုဏာ
စသညးတို႔ကိုလညး့ အသိပညာဤီ့စီ့ေသာ သဒၶါ သတိ၇ သတိ၇ ဟိရီ၇ ၾသတၱပၸ၇ေမတၱာ၇ကရုဏာစသညး
တို႔်ဖစးေအာငး ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပါသညး၈ အေမာဟဟိတးႏြငးံအတူတကျ်ဖစးေသာ ရုပးတရာ့မ္ာ့ကိုလညး့
အသိအလိမၼာႏြငးံ်ပညးံစုဵေသာ

အမြာ့အယျငး့ကငး့ေသာ

ရုပးတရာ့မ္ာ့်ဖစးေအာငး

ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပါ

သညး၈ ဘုရာ့ရြငးေဟာၾကာ့ေသာ ပဌာနး့ပါဠိေတားကို ေလံလာၾကညးံၾကရေအာငး၈
ပါဠိေတား = ေဟတုပစၥေယာတိ - ေဟတူ ေဟတုသမၸယုတၱကာနဵ ဓမၼာနဵ တဵသမု႒ာနာနဤၥ ရူပါနဵ
ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ၈ (ပစၥယနိေဒၵသပါဠိေတား)
အနကး = ေဟတုပစၥေယာတိ - ေဟတုပစၥညး့ဟူသညးကာ့၇ ေဟတူ - ဟိတ(း ၃)ပါ့ ပစၥညး့တရာ့တို႔
သညး၇ ေဟတုသမၸယုတၱကာနဵ ဓမၼာနဵ - ဟိတးႏြငးံယြဤးကုနးေသာ သဟိတးစိတး (၄ှ)ခု၇ ေစတသိကး
(၂ဿ)ခု၇ သဟိတးစိတၱဇရုပး၇ သဟိတးပဋိသေႏၶကမၼဇရုပးတို႔အာ့၇ ေဟတုပစၥေယန-ေဟတုပစၥယသတၱိ
်ဖငးံ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ - ေက့္ဇူ့်ပဳတတးသညး၇ ေဟာတိ - ်ဖစး၏၈ ထိုပါဠိေတားကို အေၾကာငး့
အက္ိဳ့ချဲ်ခာ့ပါက ဟိတး(၃)ပါ့က အေၾကာငး့ပစၥညး့ ်ဖစးပါသညး၈ သဟိတးစိတး (၄ှ)ပါ့၇ ေစတသိကး
(၂ဿ)ပါ့၇ သဟိတးစိတၱဇရုပး၇ သဟိတးပဋိသေႏၶကမၼဇရုပးတရာ့တို႔က အက္ိဳ့ ပစၥယုပၸနး်ဖစးပါသညး၈
မြတးခ္ကး/အက္ယးေဟာေတားမူေသာ ပဤြာဝါရပါဠိေတား၉ကာ့ အေၾကာငး့်ဖစးေသာ ဟိတး(၃)ပါ့ကို
လညး့ တစးပါ့ခ္ငး့စီ မူထာ့ကာ အက္ိဳ့်ဖစးေသာ သဟိတးစိတး(၄ှ)၇ေစတသိကး(၂ဿ)ပါ့ကိုလညး့
သကးဆိုငးရာ စိတးေစတသိကးမ္ာ့ကိုေရျ့ခ္ယးကာ အေၾကာငး့အက္ိဳ့အာ့်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပုဵကို အက္ယး
အာ့်ဖငးံ ေဝဖနးေဟာၾကာ့ပါသညး၈ (ထိုပဤြာဝါရအေၾကာငး့အက္ိဳ့မ္ာ့ကိုလညး့ ဆကးလကးေဖၚ်ပပါ
ဤီ့မညး)၈

ေဟတုပစၥညး့ ပဤြာဝါရအက္ယးပါဠိေတားႏြငးံ အနကး
ကုသလမူသုဵ့ခ္ကး - ကု + ကု၇ ကု + ဗ္ာ၇ ကု+ ကု ဗ္ာ၈
အေၾကာငး့ကုသိုလး အက္ိဳ့ကုသိုလး ပါဠိ = ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ ေဟတုပစၥေယန
ပစၥေယာ(ဝိဓိပါဠိေတား)၈ ကုသလာ ေဟတူ သမၸယုတၱကာနဵ ခႏၶာနဵ ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ၈(အႏု
ဝါဒပါဠိေတား)၈
အနကး - ကုသေလာ ဓေမၼာ - ကုသိုလးတရာ့သညး၇ ကုသလႆ ဓမၼႆ - ကုသိုလးတရာ့အာ့၈
ေဟတုပစၥေယန - ေဟတုပစၥညး့်ဖငးံ ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ - ေက့္ဇူ့်ပဳတတးသညး၇ ေဟာတိ ်ဖစး၏၈ ကုလာ ေဟတူ- ကုသိုလးဟိတး်ဖစးကုနးေသာ အေလာဘဟိတး အေဒါသဟိတး အေမာဟဟိတး
တို႔သညး၇ သမၸယုတၱကာနဵ ခႏၶာနဵ - ကုသိုလးဟိတးေၾကာငးံ်ဖစးကုနးေသာ ကုသိုလးစိတး ဿှ-ေစတသိကး
(၀၅)ပါ့ (အကုသိုလးေစတသိကး ှ၁-ပါ့မြတစးပါ့ အာ့လုဵ့ရသညး)ယြဤးဘကးတရာ့တို႔အာ့၇ ေဟတု
ပစၥေယန - ေဟတုပစၥညး့်ဖငးံ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ - ေက့္ဇူ့်ပဳတတးသညး၇ ေဟာတိ-်ဖစး၏၈
အဓိပၸါယး - ကုသိုလးဟိတးသုဵ့ပါ့ကအေၾကာငး့ - ကုသိုလးစိတး ဿှ၇ ေစတသိကး (၀၅)ပါ့က အက္ိဳ့်ဖစး
သညး၈ မလိုခ္ငးေသာ မတပးမကးေသာ အေလာဘဟိတးေၾကာငးံလညး့ေကာငး့၇ သတၱဝါမ္ာ့အေပၚ ခငး
မငးၾကငးနာ်ခငး့ အေမာဟဟိတးေၾကာငးံလညး့ေကာငး့၇ အေၾကာငး့အက္ိဳ့တို႔ကို ဟုတးတိုငး့မြနးစျာ သိ
တတး်မငးတတးေသာ အေမာဟဟိတးေၾကာငးံလညး့ေကာငး့ ကုသိုလးစိတး (ဿှ)ပါ့ႏြငးံ ကုသိုလးႏြငးံသာ
ယြဤးတျဲေသာ ေစတသိကး(၀၅)ပါ့တို႔်ဖစးၾက်ခငး့ကို ကုသိုလးေၾကာငးံ ကုသိုလး်ဖစးသညးဟု ေဟာပါ
ေတားမူပါသညး၈ ကုသိုလးစိတးဿှ-မဟာကုသိုလး(၅)၇ရူပကုသိုလး+အရူပကုသိုလး(၆)၇မဂးစိတး(၁)+ဿှ၈
အေၾကာငး့ကုသိုလး အက္ိဳ့အဗ္ာကတပါဠိေတား = ကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ္ာကတႆ ဓမၼႆ
ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ (ဝိဓိ)၈ ကုသလာ ေဟတူ စိတၱသမု႒ာနာနဵ ရူပါနဵ ေဟတုပစၥေယန
ပစၥေယာ၈(အႏုဝါဒ)၈ အနကး - ကုသေလာ ဓေမၼာ - ကုသိုလးတရာ့သညး၇ အဗ္ာကတႆ ဓမၼႆ အဗ္ာကတတရာ့အာ့၇ ေဟတုပစၥေယန- ေဟတုပစၥညး့်ဖငးံ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ - ေက့္ဇူ့်ပဳ
တတးသညး၇ ေဟာတိ -်ဖစး၏၈ ကုသလာ ေဟတူ - ကုသိုလးဟိတး သုဵ့ပါ့တို႔သညး၈ စိတၱသမု႒ာနာနဵ
ရူပါနဵ - စိတးေၾကာငးံ်ဖစးကုနးေသာ သဟိတးစိတၱဇရုပးတို႔အာ့၇ ေဟတု ပစၥေယန - ေဟတုပစၥညး့်ဖငးံ၇
ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ - ေက့္ဇူ့်ပဳတတးသညး၇ ေဟာတိ -်ဖစး၏၈

အဓိပၸါယး - ကုသိုလးဟိတးသုဵ့ပါ့ေၾကာငးံ သဟိတးစိတၱဇရုပးတညး့ဟူေသာ အက္ိဳ့တရာ့ ်ဖစးသညး၈
ကုသိုလးဟိတးသုဵ့ပါ့ေၾကာငးံ

စိတၱဇရုပးမ္ာ့

ၾကညးၾကညးလငးလငး

လြလြပပေကာငး့ေကာငး့မျနးမျနး

်ဖစးၾကရသညးကို ကုသိုလးေၾကာငးံ အဗ္ာကတ ်ဖစးသညးဟု ေဟာေတားမူသညး၈
မြတးခ္ကး - အဗ္ာကတဆိုသညးမြာ ကုသိုလးစိတး(ဿှ)ပါ့၇ အကုသိုလးစိတး (ှဿ)ပါ့မြာလျဲလြ္ငး က္နး
သညးံ ဝိပါကးစိတး (၀၃)ပါ့၇ ကိရိယာစိတး (ဿွ)၇ ရုပး (ဿ၅)ပါ့ကို အဗ္ာကတတရာ့ဟုမြတးပါ၈
အေၾကာငး့ကုသိုလး+အက္ိဳ့ကုသိုလး-အဗ္ာကတပါဠိေတား - ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ စ
အဗ္ာကတႆ စ ဓမၼႆ ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ၈(ဝိဓိ)၈ ကုသလာ ေဟတူ သမၸယုတၱကာနဵ
ခႏၶာနဵ စိတၱသမု႒ာနာနဤၥရူပါနဵ ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ၈(အႏုဝါဒ)၈
အနကး -

ကုသေလာ ဓေမၼာ - ကုသိုလးတရာ့သညး၇ ကုသလႆ စ အဗ္ာကတႆ စ ဓမၼႆ -

ကုသိုလးတရာ့အာ့လညး့ေကာငး့၇ အဗ္ာကတတရာ့အာ့လညး့ေကာငး့၇ ေဟတုပစၥေယန - ေဟတု
ပစၥညး့်ဖငးံ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ - ေက့္ဇူ့်ပဳတတးသညး၇ ေဟာတိ - ်ဖစး၏၈ ကုသလာ - ကုသိုလး
်ဖစးကုနးေသာ၇ ေဟတူ - ဟိတးတို႔သညး၇ သမၸယုတၱကာနဵ ခႏၶာနဤၥ - ကုသိုလးစိတး ဿှ၇ ေစတသိကး ၀၅
ပါ့ ယြဤးဘကးတရာ့တို႔အာ့လညး့ေကာငး့၇ စိတသ
ၱ မု႒ာနာနဤၥရူပါနဵ - ထိုကုသိုလးေၾကာငးံ်ဖစးကုနးေသာ
သဟိတးစိတၱဇရုပးတို႔အာ့လညး့ေကာငး့၇ ေဟတုပစၥေယန - ေဟတုပစၥညး့်ဖငးံ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရ
ေကာ - ေက့္ဇူ့်ပဳတတးသညး၇ ေဟာတိ - ်ဖစး၏၈
အဓိပၸါယး - ကုသိုလးဟိတးသုဵ့ပါ့ေၾကာငးံ ကုသိုလးစိတး ဿှ၇ ေစတသိကး ၀၅၇ သဟိတးစိတၱဇရုပး၇
သဟိတးပဋိသေႏၶကမၼဇရုပးတို႔ ်ဖစးပုဵကို ေဟာေတားမူသညး၈ အေၾကာငး့က ကုသိုလးဟိတးသုဵ့ပါ့တညး့
ဟူေသာ နာမးတရာ့၈ အက္ိဳ့က ကုသိုလးစိတး၇ေစတသိကး၇ ရုပးတညး့ဟူေသာ ရုပးနာမးတရာ့်ဖစးသညး၈
ထို႔ေၾကာငးံ ေဖၚ်ပၿပီ့ေသာ တရာ့စုတို႔ကို ေပါငး့ရလြ္ငး ကု+ကု၇ ကု+ဗ္ာ၇ ကု+ကု ဗ္ာ ဟူ၊ ကုသလမူ
သုဵ့ခ္ကးရသညးဟုမြတးထာ့ပါ၈
အကုသလမူသုဵ့ခ္ကး - အကု + အကု၇ အကု + ဗ္ာ ၇ အကု + အကု ဗ္ာ ၈
အေၾကာငး့အကုသိုလး+ အက္ိဳ့အကုသိုလးပါဠိေတား - အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ
ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ၈(ဝိဓိ)၈ အကုသလာ ေဟတူ သမၸယုတၱကာနဵ ခႏၶာနဵ ေဟတုပစၥေယန
ပစၥေယာ၈ (အႏုဝါဒ)၈

အနကး - အကုသေလာ ဓေမၼာ - အကုသိုလးတရာ့သညး၇ အကုသလႆ ဓမၼႆ - အကုသိုလးတရာ့
အာ့၇ ေဟတုပစၥေယန - ေဟတုပစၥညး့်ဖငးံ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ - ေက့္ဇူ့်ပဳတတးသညး၇ ေဟာတိ
်ဖစး၏၈ အကုသလာ ေဟတူ -ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတညး့ဟူေသာ အကုသိုလးဟိတးသုဵ့ပါ့တို႔သညး၇
သမၸယုတၱကာနဵ ခႏၶာနဵ - အကုသိုလးဟိတးေၾကာငးံ်ံဖစးကုနးေသာ အကုသိုလးစိတး (ှဿ)ပါ့၇ ေစတသိကး
ဿ၄-ပါ့ (သဗၺစိတၱသာဓာရဏေစတသိကး(၄)ပါ့၇ ပကိဏး့ေစတသိကး(၃)ပါ့၇ အကုသိုလးေစတသိကး
(ှ၁)ပါ့) ယြဤးဘကးတရာ့တို႔အာ့၇ ေဟတုပစၥေယန - ေဟတုပစၥညး့်ဖငးံ ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ ေက့္ဇူ့်ပဳတတးသညး၈ ေဟာတိ - ်ဖစး၏၈
အဓိပၸါယး - အကုသိုလးဟိတးသုဵ့ပါ့က အကုသိုလးစိတး ေစတသိကးတို႔အာ့ ေဟတုသတၱိ်ဖငးံ ေက့္ဇူ့
်ပဳပါသညး၈ လိုခ္ငးတပးမကးေသာ ေလာဘေၾကာငးံလညး့ေကာငး့၇ ၾကမး့တမး့ရိုငး့စိုငး့်ပစးမြာ့တတးေသာ
ေမာဟေၾကာငးံလညး့ေကာငး့၇ အသိဉာဏးကငး့မဲံေသာ ေမာဟေၾကာငးံလညး့ေကာငး့ အကုသိုလးစိတး
မ္ာ့ႏြငးံ ၁ငး့ႏြငးံယြဤးေသာ ေစတသိကးမ္ာ့်ဖစးၾကသညးကို အကုသိုလးဟိတးေၾကာငးံ အကုသိုလးစိတး
ေစတသိကး်ဖစးသညး (ဝါ)အကုသိုလးေၾကာငးံ အကုသိုလး်ဖစးသညးဟု ေဟာေတားမူသညး၈
အေၾကာငး့အကုသိုလး + အက္ိဳ့အဗ္ာကတ ပါဠိေတား - အကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ္ာကတႆ ဓမၼႆ
ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ၈(ဝိဓိ)၈ အကုသလာ ေဟတူ စိတၱသမု႒ာနာနဵရူပါနဵ ေဟတုပစၥေယန
ပစၥေယာ၈ အနကး - အကုသေလာ ဓေမၼာ -အကုသိုလးတရာ့သညး၇အဗ္ာကတႆဓမၼႆ-အဗ္ာကတ
တရာ့အာ့၇ ေဟတုပစၥေယန - ေဟတုပစၥညး့်ဖငးံ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ - ေက့္ဇူ့်ပဳတတးသညး၇
ေဟာတိ - ်ဖစး၏၈ အကုသလာ - အကုသိုလး်ဖစးကုနးေသာ၇ ေဟတူ - ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတညး့
ဟူေသာ ဟိတးတို႔သညး၇ စိတၱသမု႒ာနာနဵရူပါနဵ - အကုသိုလးစိတးေၾကာငးံ်ဖစးကုနးေသာ သဟိတးစိတၱဇ
ရုပးတို႔အာ့၇ ေဟတုပစၥေယန -ေဟတုပစၥညး့်ဖငးံ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ ေက့္ဇူ့်ပဳတတးသညး၇
ေဟာတိ - ်ဖစး၏၈
အဓိပၸါယး - အကုသိုလး ဟိတးသုဵ့ပါ့က သဟိတးစိတၱဇရုပး/ပဋိသေႏၶကမၼဇရုပးတို႔အာ့ ေဟတုသတၱိ်ဖငးံ
ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈

လိုခ္ငးတပးမကးေသာေလာဘေၾကာငးံလညး့ေကာငး့၇

ၾကမး့တမး့ခကးထနးေသာ

ေဒါသေၾကာငးံလညး့ေကာငး့ အသိဉာဏးကငး့မဲံေသာ ေမာဟေၾကာငးံလညး့ေကာငး့ အကုသိုလးဟိတး
အလိုက္ အကုသိုလးႏြငးံအတူတကျ်ဖစးေသာ ရုပးတရာ့မ္ာ့်ဖစးၾကရသညး၈ (ဝါ) အကုသိုလးေၾကာငးံ
အဗ္ာကတ်ဖစးသညးဟု ေဟာေတားမူပါသညး၈

အေၾကာငး့အကုသလး
ို +အက္ိဳ့ အကုသိုလး အဗ္ာကတပါဠိေတား - အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသႆ
စ အဗ္ာကတႆ စ ဓမၼႆ ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ၈(ဝိဓိ) အကုသလာ ေဟတူ သမၸယုတၱကာနဵ
ခႏၶာနဵ စိတၱသမု႒ာနာနဤၥ ရူပါနဵ ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ၈(အႏုဝါဒ)၈
အနကး - အကုသေလာ ဓေမၼာ - အကုသိုလးတရာ့သညး၇ အကုသႆ စ အဗ္ာကတႆ စ ဓမၼႆ အကုသိုလးတရာ့ အဗ္ာကတရာ့အာ့၇ ေဟတုပစၥေယန - ေဟတုပစၥညး့်ဖငးံ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ
ေက့္ဇူ့်ပဳတတးသညး၇ ေဟာတိ-်ဖစး၏၈ အကုသလာ ေဟတူ - အကုသိုလး်ဖစးေသာ ဟိတးတရာ့တို႔
သညး၇ သမၸယုတၱကာနဵ ခႏၶာနဤၥ - အကုသိုလးစိတး ှဿ-ပါ့ ေစတသိကး ဿ၄-ပါ့ ယြဤးဘကးတရာ့တို႔အာ့
လညး့ေကာငး့၇ စိတသ
ၱ မု႒ာနာနဤၥ ရူပါနဵ - ထိုအကုသိုလးေၾကာငးံ်ဖစးကုနးေသာ သဟိတးစိတၱဇရုပး၇
တို႔အာ့လညး့ေကာငး့၇ ေဟတုပစၥေယန - ေဟတုသတၱိ ်ဖငးံ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ -ေက့္ဇူ့်ပဳ
တတးသညး၇ ေဟာတိ - ်ဖစး၏၈
အကု + အကု ၇ အကု+ဗ္ာ ၇ အကု + အကု ဗ္ာ ဟူေသာ အကုသလမူ(၀)ခ္ကးၿပီ့ပါၿပီ၈
အဗ္ာကတတရာ့ေၾကာငးံ အဗ္ာကတတရာ့်ဖစးပုဵပါဠိေတား - အဗ္ာေတာ ဓေမၼာ အဗ္ာကတႆ
ဓမၼႆ ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ၈ (ဝိဓ)ိ ၈ ဝိပါကာဗ္ာကတာ ကိရိယာဗ္ာကတာ ေဟတူ သမၸယုတၱ
ကာနဵ ခႏၶာနဵ စိတၱသမု႒ာနာနဤၥ ရူပါနဵ ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ၈ ပဋိသႏၶိကၡေဏ ဝိပါကာဗ္ာကတာ
ေဟတူ သမၸယုတၱကာနဵ ခႏၶာနဵ ကဋတၱာစ ရူပါနဵ ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ၈(အႏုဝါဒ)၈
အနကး - အဗ္ာေတာ ဓေမၼာ-အဗ္ာကတတရာ့သညး၇ အဗ္ာကတႆ ဓမၼႆ - အဗ္ာကတရာ့အာ့
ေဟတုပစၥေယန - ေဟတုပစၥညး့်ဖငးံ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ - ေက့္ဇူ့်ပဳတတးသညး၇ ေဟာတိ်ဖစး၏၈ ဝိပါကာဗ္ာကတာ ကိရိယာဗ္ာကတာ ေဟတူ - ဝိပါကးအဗ္ာကတ ကိရိယာအဗ္ာကတ်ဖစး
ေသာ အေလာဘဟိတး အေဒါသဟိတး အေမာဟဟိတးတို႔သညး၇ သမၸယုတၱကာနဵ ခႏၶာနဤၥ - ဝိပါကး
စိတး (၀၃)ပါ့၇ ကိရိယာစိတး (ဿွ)၇ ေစတသိကး (၀၅)ပါ့ တညး့ဟူေသာ ယြဤးဘကးတရာ့တို႔အာ့လညး့
ေကာငး့၇ စိတၱသမု႒ာနာနဤၥ ရူပါနဵ - ဝိပါကးစိတးေၾကာငးံ်ဖစးကုနးေသာ သဟိတးစိတၱဇရုပးတို႔အာ့လညး့
ေကာငး့၇ ေဟတုပစၥေယန - ေဟတုသတၱိ်ဖငးံ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ - ေက့္ဇူ့်ပဳတတးသညး၈
ေဟာတိ -်ဖစး၏၈
ပဋိသေႏၶအခါ - ပဋိသႏၶိကၡေဏ - ပဋိသေႏၶအခါ၉၇ ဝိပါကာဗ္ာကတာ ေဟတူ - ဝိပါကးအဗ္ာက်ဖစး
ေသာ အေလာဘဟိတး အေဒါသဟိတး အေမာဟဟိတးတို႔သညး၇ သမၸယုတၱကာနဵ ခႏၶာနဤၥ - ယြဤးဘကး
်ဖစးေသာ ပဋိသေႏၶစိတး ှ၆-ပါ့၇ ေစတသိကး ၀၂-ပါ့တို႔အာ့လညး့ေကာငး့၇ကဋတၱာစ ရူပါနဵ - သဟိတး

ပဋိသေႏၶကမၼဇရုပတ
း ို႔အာ့လညး့ေကာငး့၇ေဟတုပစၥေယန - ေဟတုသတၱိ်ဖငးံ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ
ေက့္ဇူ့်ပဳတတးသညး၇ ေဟာတိ - ်ဖစး၏၈ (ပဋိသေႏၶအခါ်ဖစး၊ ကိရိယာဗ္ာကတမပါဝငးေတာံပါ)၈
အဓိပၸါယး - အဗ္ာကတတရာ့က အဗ္ာကတတရာ့အာ့ ေဟတုသတၱိ်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈ ဝိပါကး
ကိရိယာ အဗ္ာကတ်ဖစးေသာ အေလာဘ၇ အေဒါသ၇ အေမာဟဟိတးတို႔က ပဝတၱိအခါ၉ ဝိပါကးစိတး၇
ကိရိယာစိတးတို႔အာ့လညး့ေကာငး့ ၁ငး့တို႔ႏြငးံယြဤးဘကး ေစတသိကးမ္ာ့ႏြငးံ စိတၱဇရုပးတို႔အာ့လညး့
ေကာငး့ ေရေသာကး်မစးႏြငးံတူေသာ အေၾကာငး့ရငး့အ်ဖစး်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပါသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ
လူ႔ဘဝမြာ လူ်ဖစးသညးခ္ငး့တူေသားလညး့ အက္ိဳ့ေပ့်ခငး့မတူၾကပါ၈ တစးခ္ိဳ႕က သေႏၶေကာငး့သညး၈
တစးခ္ိဳ႕ သေႏၶမေကာငး့၈ တစးခ္ိဳ႕က္ေတာံ အက္ိဳ့ေပ့ေကာငး့သညး တစးခ္ိဳ႕က္ေတာံ အက္ိဳ့ေပ့မ
ေကာငး့ၾကပါ၈ ကုသိုလးဟိတးက ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့လိုကးေသာ လူ႔ဘဝမ္ာ့မြာေတာံ လြပမႈ တငးံတယးခမး့
နာ့မႈ ၾကျယးဝမႈမ္ာ့ႏြငးံ အစစအရာရာ ်ပညးံစုဵၾကသညး အသိဉာဏးထကး်မကးၾကသညး၈ ပဋိသေႏၶအခါ
ေက့္ဇူ့်ပဳပုဵမြာလညး့ ထိုနညး့တူစျာပငး်ဖစးပါသညး၈
မြတးခ္ကး - ဝိပါကးစိတး ၀၃-ပါ့ဟူသညးမြာ အကုသလဝိပါကးစိတး (၄)ပါ့၇ အဟိတး ကုသလဝိပါကးစိတး
(၅)ပါ့၇ မဟာဝိပါကးစိတး(၅)ပါ့၇ ရူပါဝစရဝိပါကးစိတး (၂)ပါ့၇ အရူပါဝစရ ဝိပါကးစိတး(၁)ပါ့၇ ဖိုလးစိတး
(၁)ပါ့၇ ေပါငး့ (၀၃)ပါ့်ဖစးပါသညး၈ ကိရိယာစိတး (ဿွ)ဟူသညးမြာ အဟိတးကိရိယာ(၀)ပါ့၇ မဟာ
ကိရိယာစိတ(း ၅)ပါ့၇ အရူပါဝစရကိရိယာစိတ(း ၂)ပါ့၇ အရူပါဝစရကိရိယာစိတး(၁)ပါ့ ေပါငး့ (ဿွ)်ဖစး၏၈
ပဋိသေႏၶစိတး (ှ၆)ပါ့ဟူသညးမြာ အကုသလဝိပါကး ဤေပကၡသဟဂုတး သႏၱီရဏစိတး(ှ)ပါ့၇ အဟိတး
ကုသလဝိပါကး ဤေပကၡာသဟဂုတးသႏၱီရဏစိတး(ှ)ပါ့၇ မဟာဝိပါကးစိတး(၅)ပါ့၇ ရူပါဝစရဝိပါကးစိတး
(၂)ပါ့၇ အရူပါဝစရဝိပါကးစတ
ိ း(၁)ပါ့ ေပါငး့ (ှ၆)ပါ့်ဖစးပါသညး၈(ဘဝငးစိတး ှ၆-ပါ့ဟုလညး့ေခၚ၏)

အာရမၼဏပစၥညး့
အာရမၼဏပစၥညး့ဆိုသညးမြာ ဤပမာအာ့်ဖငးံ ေတာငးေဝြ့ ႀကိဳ့တနး့ႏြငးံတူပါသညး၈ လူမမာမ္ာ့ မ္ကးမ
်မငးမ္ာ့သညး ေတာငးေဝြ့ႀကိဳ့တနး့ကို အမြီ်ပဳၿပီ့ ေလြ္ာကးလြမး့ရသလို အာရမၼဏိက်ဖစးေသာ စိတး
ေစတသိကးမ္ာ့က အာရုဵ်ဖစးေသာ စိတးေစတသိကး နိဖၸႏၷရုပးတရာ့တို႔အာ့ အမြီ်ပဳရပါသညး အာရုဵ်ပဳရ
ပါသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ အာရုဵ်ဖစးေသာ စိတး ေစတသိကး နိဖၸႏၷရုပး နိဗၺာနးတရာ့တို႔က အာရမၼဏိက်ဖစး
ေသာ စိတး ေစတသိကးတို႔အာ့ အာရုဵ်ပဳေစေသာအာ့်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပါသညး၈

ပါဠိေတား - အာရမၼဏပစၥေယာတိ ရူပါယတနဵ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တဵ သမၸယုတၱကာနဤၥ ဓမၼာနဵ
အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၈ အနကး - အာရမၼဏပစၥေယာတိ - အာရမၼဏပစၥညး့ဟူသညးကာ့၇ ရူပါ
ယတနဵ - ရူပါရုဵသညး၇စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ စ - စကၡဳဝိညာဏဓာတး (်မငးသိစိတး)အာ့လညး့ေကာငး့
တဵ သမၸယုတၱကာနဤၥ ဓမၼာနဵ - ထိုစကၡဳဝိညာဏးစိတးႏြငးံယြဤးဘကး်ဖစးေသာ သဗၺစိတၱသာဓာရဏေစတ
သိကး(၄)ခုတို႔အာ့လညး့ေကာငး့၇ အာရမၼဏပစၥေယန - အာရမၼဏပစၥညး့်ဖငးံ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရေကါ
ေက့္ဇူ့်ပဳတတးသညး၇ ေဟာတိ-်ဖစး၏၈ (ပစၥယနိေဒၵသပါဠိေတား+အနကး)၈
အဓိပၸါယး - အဆငး့မ္ိဳ့စုဵ ရူပါရုဵေတျက ်မငးသိစိတးကို အာရုဵ်ပဳေစေသာအာ့်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳသညး၈ ထို႔
ေၾကာငးံ အဆငး့ရူပါရုဵက အေၾကာငး့ ်မငးသိစိတးကအက္ိဳ့်ဖစးသညး၈ ထို႔အ်ပငး အဆငး့ရူပါရုဵက ်မငးသိ
စိတးႏြငးံအတူ်ဖစးေသာ အာရုဵကိုေတျ႔ထိတတးေသာဖႆကိုလညး့ေကာငး့၇ ခဵစာ့တတးေသာ ေဝဒနာကို
လညး့ေကာငး့၇ မြတးသာ့တတးေသာ သညာကို၁ငး့၇ တိုကးတျနး့တတးေသာ ေစတနာကို၁ငး့၇ အာရုဵတစး
ခုတညး့မြာ

က္ေရာကးတတးေသာ

ဧကဂၢတာကို၁ငး့၇

ရုပးနာမးမ္ာ့ကို

ေစာငးံေရြာကးတတးေသာ

ဇီဝိတိေ်ႏၵက၁
ို ငး့၇ ႏြလုဵ့သျငး့တတးေသာ မနသိကာရကို၁ငး့ ေက့္ဇူ့်ပဳသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ လူတိုငး့က
်မငးသမြ္အာရုဵမ္ာ့ကို အ်မငးေတျ႔အာ့်ဖငးံေတျ႔ရေသာအခါ ႀကိဳကးတာကို်မငးလြ္ငး သုခေဝဒနာ၇ မႀကိဳကး
တာ်မငးလြ္ငး ဒုကၡေဝဒနာ၇ အမြတးတမဲံ ဘာခဵစာ့ခ္ကးမြ မရြိသညးံအခါ ဤေပကၡာေဝဒနာ၇ ်မငးသမြ္ကို
လိုကးမြတးထာ့သညာ၇ ခဏခဏ်မငးရေအာငး တိုကးတျနး့ေပ့တတးေသာ ေစတနာ၇ စူ့စူ့စိုကးစိုကး
ၾကညးံေနမိေသာ ဧကဂၢတာ၇ နာမးသကးတညး့ဟူေသာ ဇီဝိတိေ်ႏၵ၇ အာရုဵကို ႏြလုဵ့သျငး့တတးေသာ မန
သိကာရမ္ာ့လညး့ ်ဖစးေပၚၾကသညး၈ စိတၱနိယာမသေဘာအရ စိတးအစဤးေတျ တစးခုၿပီ့တစးခု ်ဖစးခ္ဳပး
်ဖစးခ္ဳပး အလုပးလုပးေနၾကသညး၈ မညးသညးံတနးခို့ရြငးကမြ ဖနးဆငး့ေပ့်ခငး့မရြိေၾကာငး့ကို အဘိဓမၼာ
သေဘာအရ လကးေတျ႔သိႏိုငးသညး၈
ထို႔အတူ အသဵမ္ိဳ့စုဵ သဒၵါရုဵက ၾကာ့သိစိတးေသာတဝိညာဏးႏြငးံ ယြဤးဘကး်ဖစးေသာ ေစတသိကး
(၄)ပါ့ကးို့ အာရုဵ်ပဳေစေသာအာ့်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈ အနဵ႔မ္ိဳ့စုဵ ဂႏၶာရုဵက နဵသိစိတး ဃာနဝိညာဏး
ႏြငးံ ယြဤးဘကး်ဖစးေသာ ေစတသိကး(၄)ပါ့တို႔အာ့၁ငး့၇ အရသာမ္ိဳ့စုဵ ရသာရုဵက စာ့သိစိတး ဇိဝြါ
ဝိညာဏးႏြငးံ ယြဤးဘကး်ဖစးေသာ ေစတသိကး(၄)ပါ့တို႔အာ့၁ငး့၇ အေတျ႔မ္ိဳ့စုဵ ေဖာ႒ဗၺာရုဵက ထိသိစိတး
ကာယဝိညာဏးႏြငးံ

ယြဤးဘကး်ဖစးေသာ

ေစတသိကး(၄)ပါ့တို႔အာ့၁ငး့

အာရုဵ်ပဳေစေသာအာ့်ဖငးံ

(အာရမၼဏသတၱိ်ဖငး)ံ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈ ထိုေက့္ဇူ့်ပဳပုဵ ပစၥယနိေဒၵသပါဠိေတားမ္ာ့ကာ့ သဒၵါယတနဵ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တဵသမၸယုတၱကာနဤၥ ဓမၼာနဵ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၈
ဂႏၶာယတနဵ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တဵသမၸယုတၱကာနဤၥ ဓမၼာနဵ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၈ ရသာ

ယတနဵ ဇိဝြါဝိညာဏဓာတုယာ တဵသမၸယုတၱကာနဤၥ ဓမၼာနဵ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၈ ေဖာ႒ဗၺာ
ယတနဵ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တဵသမၸယုတၱကာနဤၥ ဓမၼာနဵ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၈ (အနကး
ကာ့ ေရြ့နညး့အတိုငး့ေပ့သျာ့ပါ)၈
အာရုဵေပါငး့စုဵဆုဵဆညး့ရာ - ရူပါယတနဵ သဒၵါယတနဵ ဂႏၶာယတနဵ ရသာယတနဵ ေဖာ႒ဗၺာယတနဵ မေနာ
ဓာတုယာ တဵ သမၸယုတၱကာနဤၥ ဓမၼာနဵ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၈ သေဗၺ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ
ဓာတုယာ တဵသမၸယုတၱကာနဤၥ ဓမၼာနဵ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၈
အနကး - - ရူပါယတနဵ - ရူပါရုဵ၁ငး့၇သဒၵါယတနဵ - သဒၵါရုဵလညး့ေကာငး့၇ ဂႏၶာယတနဵ ဂႏၶာရု၁
ဵ ငး့၇ ရသာ
ယတနဵ- ရသာရု၁
ဵ ငး့၇ ေဖာ႒ဗၺာယတနဵ - ေဖာ႒ဗၺာရုဵလညး့ေကာငး့၇ မေနာဓာတုယာ စ- သမၸဋိစ ၦိဳငး့ေဒျ့
တညး့ဟူေသာ မေနာဓာတးအာ့၁ငး့၇ တဵ သမၸယုတၱကာနဤၥ ဓမၼာနဵ - ထိုသမၸဋိစ ၦိဳငး့ေဒျ့ႏြငးံ ယြဤးဘကး
သဗၺစိတၱသာဓာရဏေစတသိကး(၄)ပါ့၇ ဝိတကး ဝိစာရ အဓိေမာကၡေစတသိကးတို႔အာ့လညး့ေကာငး့၇
အာရမၼဏပစၥေယန - အာရမၼဏပစၥညး့်ဖငးံ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ - ေက့္ဇူ့်ပဳတတးသညး၇ ေဟာတိ
- ်ဖစး၏၈ သေဗၺ ဓမၼာ - ခပးသိမး့ကုနးေသာ အာရုဵေ်ခာကးပါ့ ပစၥညး့တရာ့တို႔သညး၇ မေနာဝိညာဏ
ဓာတုယာ စ - သႏၱီရဏ ဝုေ႒ာ စေသာ မေနာဝိညာဏဓာတး (၄၃)ပါ့တို႔အာ့လညး့ေကာငး့၇ တဵသမၸ
ယုတၱကာနဤၥ ဓမၼာနဵ - ထိုမေနာဝိညာဏဓာတးတို႔ႏြငးံယြဤးဘကး်ဖစးေသာ ေစတသိကး(၂ဿ)ခုတို႔အာ့
လညး့ေကာငး့ ၇ အာရမၼဏပစၥေယန - အာရမၼဏပစၥညး့်ဖငးံ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ - ေက့္ဇူ့်ပဳ
တတးသညး၇ ေဟာတိ - ်ဖစး၏၈
အဓိပၸါယး - ရူပါရုဵစေသာ အာရုဵငါ့ပါ့တို႔က အာရုဵမ္ာ့ကို လကးခဵတတးေသာ သမၸဋိစ ၦိဳငး့စိတးႏြငးံ ယြဤး
ဘကးေစတသိကး (ှွ)ပါ့တို႔အာ့ အာရုဵကို လကးခဵေအာငး အာရမၼဏသတၱိ်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့သညး၈
ထို႔ေၾကာငးံ အာရုဵဟူသမြ္ကိုလကးခဵရာ၉ ယခငးက စကၡဳဝိညာဏးစသညးတို႔ကဲံသို႔မဟုတးပဲ ၾကဵစညး
သုဵ့သပး ဆုဵ့်ဖတးၿပီ့မြ လကးခဵပါသညး ထို႔ေၾကာငးံ ဝိတကး ဝိစာရ အဓိေမာကၡတို့လာပါသညး၈
ခပးသိမး့ကုနးေသာ အာရုဵေ်ခာကးပါ့ ပစၥညး့တရာ့တို႔ကိုကာ့ မေနာဝိညာဏဓာတး (၄၃)ခုက အာရုဵ်ပဳ
သညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ သေဗၺဓမၼာအရ အာရုဵေ်ခာကးပါ့က မေနာဝိညာဏဓာတးတို႔အာ့ အာရမၼဏသတၱိ်ဖငးံ
ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံပငးလြ္ငး ရူပါရုဵကို ်မငးသိစိတးက်မငးသညး သမၸဋိစ ၦိဳငး့စိတးကလကးခဵထာ့
သညး၈ ယငး့ကို မေနာဓာတးဟုေခၚသညး၈ ထို႔ေနာကး သႏၱီရဏစိတးက ဆကးလကးစုဵစမး့သညး၇ ဝုေ႒ာ
စိတးက ဆုဵ့်ဖတးေပ့သညး၈ ထို႔ေနာကးမြ ေဇာစိတးဟူေသာ ကုသိုလးစိတး အကုသိုလးစိတးမ္ာ့်ဖစးၾက၏၈
ထို႔ေနာကးမြ ေဇာ၏အက္ိဳ့ဆကး ေဇာ၏အာရုဵ်ဖစးေသာ တဒါရုဵ မဟာဝိပါကးမ္ာ့်ဖစးၾကရသညး၈ ယငး့ကို
ပငး မေနာဝိညာဏဓာတုယာ-ဟုေဟာေတားမူပါသညး၈

သတၱဝိညာဏဓာတး (၄)ပါ့ - စကၡဳဝိညာဏးေဒျ့သညး စကၡဳဝိညာဏဓာတးမညး၈ ေသာတဝိညာဏးေဒျ့
သညး

ေသာတဝိညာဏဓာတးမညး၏၈

ဃာနဝိညာဏးေဒျ့သညး

ဃာနဝိညာဏဓာတးမညး၏၈

ဇိဝြါ

ဝိညာဏးေဒျ့သညး ဇိဝြါဝိညာဏဓာတးမညး၈ ကာယဝိညာဏးေဒျ့သညး ကာယဝိညာဏဓာတးမညး၏၈
ပဤၥဒျါရာဝဇၨနး့ သမၸဋိစ ၦိဳငး့ေဒျ့သညး မေနာဓာတးမညး၏၈ သတၱဝိညာဏဓာတး(၄)ပါ့သညး စိတးအေရ
အတျကး (ှ၀)ပါ့ရ၏၈ က္နးေသာ စိတ(း ၄၃)ခုသညး မေနာဝိညာဏ ဓာတးမညး၏၈
အာရုဵေပါငး့စု အေၾကာငး့်ပဳ ေက့္ဇူ့်ပဳၾကပုဵ - ယဵယဵ ဓမၼဵ အာရဗ ၻ ေယေယ ဓမၼာ ဤပၸဇၨႏ ၱိ စိတၱေစတသိ
ကာ ဓမၼာ ေတေတ ဓမၼာ ေတသဵ ေတသဵ ဓမၼာနဵ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ-ဟူေသာ ပါဠိေတား
သညးကာ့ မညးသညးံအာရုဵ မညးသညးံ အာရမၼဏိကဟု အ်မဲမသတးမြတးေသာ အာရုဵႏြငးံဒျါရတို႔ အာရုဵ
ႏြငးံစိတးေစတသိကးတို႔်ဖစးၾကပုဵမ္ာ့ကို ေဟာေတားမူပါသညး၈(အက္ဤး့ခ္ဳဵ့လိုကးပါသညး)၈

အာရမၼဏပစၥညး့ အက္ယးပဤြာဝါရပါဠိေတား ေကာကးႏႈတးခ္ကးမ္ာ့
ကုသိုလးေၾကာငးံ ကုသိုလး်ဖစးရပုဵ အာရမၼဏပစၥညး့ပါဠိေတား
ကုသေလာ

ဓေမၼာ

ကုသလႆ

ဓမၼႆ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၈ ဒါနဵ ဒတျာ

သီလဵ

သမာဒိယိတျာ ဤေပါသထကမၼဵ ကတျာ တဵ ပစၥေဝကၡတိ၈ ပုေဗၺ သုစိဏၰာနိ ပစၥေဝကၡတိ၈ စ္ာနာ
ဝု႒ဟိတျာ စ္ာနဵ ပစၥေဝကၡတိ၇ ေသကၡာ ေဂါၾတဘုဵ ပစၥေဝကၡႏ ၱိ ၈ ေဝါဒါနဵ ပစၥေဝကၡႏ ၱိ၈ ေသကၡာ မဂၢါ
ဝု႒ဟိတျာ မဂၢဵ ပစၥေဝကၡႏ ၱိ၈ ေသကၡာ ဝါ ပုထုဇၨနာ ဝါ ကုသလဵ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ
ဝိပႆႏၱိ၈ ေစေတာပရိယဉာေဏန ကုသလစိတၱသမဂႋ စိတၱဵ ဇာနႏ ၱိ၈အာကာသနဤၥာယတနကုသလဵ
ဝိညာဏၪၥာယတန ကုသလႆ၈ အာကိဤၥညာယတနကုသလဵ ေနဝသညာနာသညာယတနကုသႆ
အာရမၼဏပစၥေယန

ပစၥေယာ၈

ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိဉာဏႆ

ကုသလာ

ခႏၶာ

ဢဒၶိဝိဓဉာဏႆ

ယထာကမၼဴပဂဉာဏႆ

,

ေစေတာပရိယဉာဏႆ

အနာဂတဵသဉာဏႆ

အာရမၼဏ

ပစၥေယန ပစၥေယာ၈ (အနကးေပ့ေန လြ္ငး စာေတျမ္ာ့လျနး့သျာ့မညး်ဖစး၊ အနကးမေပ့ေတာံပါ)၈
အဓိပၸါယး - ကုသိုလးတရာ့သညး ကုသိုလးတရာ့အာ့ အာရမၼဏပစၥညး့်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈အလြဴ
ဒါနကို်ပဳ၊ ငါ့ပါ့သီလ ဤပုသးသီတငး့သီလေဆာကးတညး၊ ထိုဒါနသီလကို ေအာကးေမံဆငး်ခငး်ခငး့၇
ေရြ့တုနး့က ်ပဳခဲံဘူ့ေသာ ဒါနသီလမ္ာ့ကိုဆငး်ခငး်ခငး့၇ စ္ာနးသမာပတးမြထေ်မာကး၊ စ္ာနးကို်ပနး၊
ဆငး်ခငး်ခငး့၇ ေသကၡပုဂၢိဳလးက ေဂါၾတဘူကို ဆငး်ခငး်ခငး့၇ ေဝါဒါနးကိုဆငး်ခငး်ခငး့၇ မဂးဉာဏးရၿပီ့ေသာ
ေသကၡပုဂၢိဳလးက မဂးကိုဆငး်ခငး်ခငး့၇ ေသကၡႏြငးံ ပုထုဇဤးတို႔က ကုသိုလးတရာ့ကို အနိစၥ၇ ဒုကၡ၇ အနတၱ

ဟု ဝိပႆနာဉာဏး်ဖငးံဆငး်ခငး်ခငး့တို႔သညး ကုသိုလးတရာ့က ကုသိုလးတရာ့အာ့ အာရုဵ်ပဳေသာအာ့
်ဖငးံ (အာရမၼဏသတၱိ်ဖငး)ံ ေက့္ဇူ့်ပဳၾကပါသညး၈
အာကိဤၥညာယတနကုသိုလးစ္ာနးက

ဝိညာဏၪၥာယတနကုသိုလးစ္ာနးအာ့၇

အာကိဤၥညာယတန

ကုသိုလးစ္ာနးက ေနဝသညာနာသညာယတနကုသိုလးစ္ာနးအာ့ အာရမၼဏသတၱိ်ဖငးံေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး
ကုသိုလးစိတးေစတသိကးေတျက တနးခို့ဖနးဆငး့်ခငး့ ဢဒၶိဝိဓ အဘိညာဏးအာ့လညး့ေကာငး့၇ သူတစး
ပါ့စိတးကို သိတတးေသာ ေစေတာပရိယအဘိညာဏးအာ့လညး့ေကာငး့၇ ေရြ့ေရြ့ဘဝကို ်မငးႏိုငးေသာ
ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိ အဘိညာဏးအာ့လညး့ေကာငး့၇ ကဵအာ့ေလြ္ားစျာ လာ့ေရာကးကုနးေသာသတၱဝါ
တို႔ကို ်မငးနိဳငးေသာ ဉာဏးအာ့လညး့ေကာငး့၇ ေနာငးအနာဂါတးကို်မငးႏိုငးေသာ အနာဂတဵသဉာဏး
အာ့လညး့ေကာငး့ အာရမၼဏသတၱိ်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈
ကုသိုလးေၾကာငးံ အကုသိုလး်ဖစးရပုဵ အာရမၼဏပစၥညး့ပါဠိေတား
ကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၈ ဒါနဵ ဒတျာ သီလဵ သမာဒိ
ယိတျာ ဤေပါသထကမၼဵ ကတျာ တဵ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၇ တဵ အာရဗ ၻ ရာေဂါဤပၸဇၨတိ၇ ဒိ႒ိ ဤပၸဇၹ
တိ၇ ဝိစိကိစ ၦာ ဤပၸဇၨတိ၇ ဤဒၶစၥဵ ဤပၸဇၨတိ၇ ေဒါမနႆဵ ဤပၸဇၨတိ၇(ပ)၈
အဓိပၸါယး - ကုသိုလးတရာ့က အကုသိုလးတရာ့အာ့ အာရုဵ်ပဳေသာအာ့်ဖငး(ံ အာရမၼဏသတၱိ်ဖငးံ)ေက့္
ဇူ့်ပဳပါသညး၈ အလြဴဒါနကို်ပဳ၇ သီလကိုေဆာကးတညးၿပီ့ ယငး့အလြဴဒါနႏြငးံ သီလကုသိုလးေၾကာငးံ
လူ႔စညး့စိမးခ္မး့သာ နတးစညး့စိမးခ္မး့သာကို ေတာငးံတေနမညးဆိုပါက ဒါနသီလ်ပဳလုပးရငး့ပငး ထိုဒါန
သီလအေပၚမြာ သာယာမညး၈ ႏြစးသကးမညး၈ ယငး့သာယာႏြစးသကးမႈကို အေၾကာငး့်ပဳၿပီ့ တဏြာရာဂ
်ဖစးမညး၈ အယူမြာ့ သကၠာယဒိ႒ိစေသာ ဒိ႒ိ်ဖစးမညး၈ သုိ႔ေလာ သို႔ေလာ ေတျ့ေတာယုဵမြာ့မႈ ဝိစိကိစၦာ၇
ပ္ဵ႕လျငးံမႈ ဤဒၶစၥ၇ ႏြလုဵ့မသာယာမႈ ေဒါမနႆတို႔ ထိုကးသညးအာ့ေလြ္ားစျာ ေက့္ဇူ့်ပဳပါမညး၈
ကုသိုလးေၾကာငးံ အဗ္ာကတ်ဖစးပုဵ အာရမၼဏပစၥညး့ပါဠိေတား
အရဟာ မဂၢါ ဝု႒ဟိတျာ မဂၢဵ ပစၥေဝကၡတိ၈ ၈ ပုေဗၺ သုစိဏၰာနိ ပစၥေဝကၡတိ၈ ကုသလဵ အနိစၥေတာ ဒုကၡ
ေတာ အနတၱေတာ ဝိပႆတိ၈ ေစေတာပရိယဉာေဏန ကုသလစိတၱသမဂိ ၤႆ စိတၱဵ ဇာနာတိ၈
ေသကၡာ ဝါ ပုထုဇၨနာ ဝါ ကုသလဵ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ဝိပႆႏၱိ၇ ကုသေလ နိရုေဒၶ
ဝိပါေကာ တဒါရမၼတာ ဤပၸဇၨတိ၈ပ၈

အဓိပၸါယး - ရဟႏၱာပုဂၢိဳလးသညး အရဟတၱမဂးရၿပီ့သညးံအခါ ၁ငး့မဂးကိုဆငး်ခငးသညးံအခါ ကုသိုလး
ေၾကာငးံအဗ္ာကတ်ဖစးသညး၈ မဂးက ကုသိုလး ဆငး်ခငးတာက အဗ္ာကတ်ဖစးေသာေၾကာငးံတညး့၈ ထို႔
်ပငး ရဟႏၱာမေထရးက ေရြ့တုနး့ကေလံက္ကးခဲံဘူ့သညးံ ကုသိုလးမ္ာ့ကို ဆငး်ခငး၏၈ ေရြ့၉ေလံက္ကး
ခဲံဘူ့သညးံ ကုသိုလမ
း ္ာ့က ကုသိုလး+ဆငး်ခငးတာက အဗ္ာကတတညး့၈ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလးက ဉာဏး်ဖငးံ
ဆငး်ခငးသညးံအခါ မဟာကိရိယာဉာဏသမၸယုတးစိတး်ဖငးံဆငး်ခငးပါသညး၈ ထို႔်ပငး ရဟႏၱာမေထရး်မတး
က ကုသိုလးတရာ့ကို မ်မဲ်ခငး့ ဆငး့ရဲ်ခငး့ အစို့မရ်ခငး့ဟု ဝိပႆနာရႈ၏၈ ကုသိုလးတရာ့က ပစၥညး့
အေၾကာငး့တရာ့၈ ဝိပႆနာဆငး်ခငးမႈက မဟာကိရိယာဉာဏသမၸယုတး ပစၥယုပၸနး အက္ိဳ့တရာ့၈ ထို႔
်ပငး သူတစးပါ့စိတးကို သိတတးေသာဉာဏးအဘိညာဏး်ဖငးံ ကုသိုလးစိတး်ဖစးေနသူကို ဉာဏး်ဖငးံသိ၏၈
ထိုအခါ

ကုသိုလးစိတး်ဖစးေနသူ၏

ကုသိုလးကအေၾကာငး့ပစၥညး့+ဆငး်ခငးတတးေသာ

ဉာဏးက

အဗ္ာက ပစၥယုပၸနးတရာ့၈ ေသကၡႏြငးံ ပုထုဇဤးက ကုသိုလးကို အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱဆငး်ခငး၏၈ ဆငး်ခငး
သညးံအခါ ကုသိုလးရ၏၈ ထိုသို႔ကုသိုလး ရေသာအခါ ကုသိုလးေဇာ၏ အက္ိဳ့ဆကး တဒါရုဵမဟာဝိပါကး
စိတး်ဖစး၏၈ ထို႔ေၾကာငးံ ေရြ့ကုသိုလးစိတးက အေၾကာငး့ကုသုိလးပစၥညး့၈ ေနာကးတဒါရုဵက အက္ိဳ့
ဝိပါကးအဗ္ာကပစၥယုပၸနးတညး့၈
အကုသိုလးေၾကာငးံ အကုသိုလး်ဖစးပုဵ အာရမၼဏပစၥညး့ပါဠိေတား
အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၈ ရာဂဵ အႆာေဒတိ၇
အဘိနႏၵတိ၇ တဵ အာရဗ ၻ ရာေဂါ ဤပၸဇၨတိ၇ ဒိ႒ိ ဤပၸဇၨတိ၇ ဝိစိကိစ ၦာ ဤပၸဇၨတိ၇ ဤဒၶစၥဵ ဤပၸဇၨတိ၇ ေဒါမနႆဵ
ဤပၸဇၨတိ၇ ဒိ႒ိ ဵ အႆာေဒတိ…..၈ပ၈
အဓိပၸါယး - အကုသိုလးတရာ့က အကုသိုလးတရာ့အာ့ အာရမၼဏပစၥညး့်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈ ေက့္
ဇူ့်ပဳပုဵမြာ တဏြာရာဂ်ဖစးသညးံအခါ ယငး့တဏြာရာဂကိုပငး သာယာတပးမကး၏၈ ယငး့သာယာတပး
မကးမႈကိုပငး ငါံသႏၱာနးမြာ အၿမဲတညးေနသညးဟူေသာ သႆတဒိ႒ိ၇ သာယာ်ခငး့သညးပငး ငါက
သာယာသညးဟူေသာ သကၠာယဒိ႒ိ်ဖစး၏၈ သူေတားေကာငး့တရာ့အေပၚ၉ ယဵုမြာ့သဵသယ်ဖစး်ခငး့
ဝိစိကိစၦာ၇ ထိနး့မနိဳငး သိမး့မရ လျငးံခ္ငးတိုငး့လျငးံေနေသာ ဤဒၶစၥ၇ လိုခ္ငးတာမရသညးံအခါ ရလာသညးံ
အရာေတျ ပ္ကးစီ့သျာ့သညးံအခါ ႏြလုဵ့မသာယာ်ခငး့ ေဒါမနႆ်ဖစး၏၈ ထိုနညး့တူစျာပငး ဒိ႒ိက
အေၾကာငး့+တဏြာရာဂစေသာ က္နးအကုသိုလးမ္ာ့ကအက္ိဳ့၇ ဝိစိကိစၦာကအေၾကာငး့ က္နးသညးံ
အကုသိုလးမ္ာ့ကအက္ိဳ့အ်ဖစး်ဖငးံ အကုသိုလးအခ္ငး့ခ္ငး့ တစးလြညးံစီ အေၾကာငး့အက္ိဳ့အ်ဖစး်ဖငးံ
ေက့္ဇူ့်ပဳ်ခငး့ကိုပငး အကုသိုလးေၾကာငးံ အကုသိုလး်ဖစးသညးဟုေဟာေတားမူပါသညး၈

အကုသိုလးေၾကာငးံ ကုသိုလး်ဖစးပုဵ အာရမၼဏပစၥညး့ပါဠိေတား
အကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၈ ေသကၡာ ပဟီေန
ကိေလေသ ပစၥေဝကၡႏ ၱိ၈ ဝိကၡမ ၻိေတ ကိေလေသ ပစၥေဝကၡႏ ၱိ ၈ ပုေဗၺ သမုဒါစိေဏၰ ကိေလေသ ဇာနႏၱိ၈ ေသကၡာ ဝါ ပုထုဇၨနာ ဝါ အကုသလဵ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ဝိပႆတိ၈ပ၈
အဓိပၸါယး - အကုသိုလးတရာ့က ကုသိုလးတရာ့အာ့ အာရမၼဏပစၥယသတၱိ်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈
ေက့္ဇူ့်ပဳပုဵမြာ ေသကၡပုဂၢိဳလးက ပယး/ချါအပးၿပီ့ေသာ ကိေလသာမ္ာ့ကိုဆငး်ခငး၏၈ ေရြ့တုနး့က ေလံ
က္ကးခဲံဘူ့ေသာ ကိေလသာမ္ာ့ကို ဉာဏး်ဖငးံသိ၏၈ ေသကၡပုဂၢိဳလးႏြငးံ ပုထုဇဤးတို႔က အကုသိုလးကို
အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱဆငး်ခငး၏၈ ပစၥညး့+ပစၥယုပၸနး အေၾကာငး့+အက္ိဳ့်ဖစးပုဵမြာ ပယး/ချါအပးၿပီ့ေသာ
ကိေလသာမ္ာ့က အေၾကာငး့ ပစၥညး့အကုသိုလး+ ဆငး်ခငးေသာဉာဏးက အက္ိဳ့ ပစၥယုပၸနး ကုသိုလး၈
ထို႔အတူ ေရြ့တုနး့က ေလံက္ကးခဲံၿပီ့ေသာ ကိေလသာမ္ာ့က အေၾကာငး့ ပစၥညး့ အကုသိုလး၈
ဆငး်ခငးေသာဉာဏးက အက္ိဳ့ ပစၥယုပၸနး ကုသိုလး၈ ေသကၡႏြငးံ ပုထုဇဤးက အကုသိုလးကို အနိစၥ ဒုကၡ
အနတၱရႈမြတးေသာအခါ အကုသိုလးမ္ာ့က အေၾကာငး့ ပစၥညး့ အကုသိုလး+ဝိပႆနာဉာဏးက အက္ိဳ့
ပစၥယုပၸနး ကုသိုလး်ဖစးပါသညး၈
အကုသိုလးေၾကာငးံ အဗ္ာကတ်ဖစးပုဵ အာရမၼဏပစၥညး့ပါဠိေတား
အကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ္ာကတႆ ဓမၼႆ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၈ အရဟာ ပဟီေန
ကိေလေသ ပစၥေဝကၡတိ၈ ပုေဗၺ သမုဒါစိေဏၰ ကိေလေသ ဇာနာတိ၈ အကုသလဵ အနိစၥေတာ
ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ဝိပႆတိ၈ေစေတာပရိယဉာေဏန အကုသလစိတၱသမဂိ ၤႆ စိတၱဵ ဇာနာတိ၇
မြတးခ္ကး - အထကးပါပါဠိေတားသညး အကုသိုလးေၾကာငးံ အဗ္ာကတ်ဖစးပုဵပါဠိထဲက နညး့နညး့သာ
ထုတး်ပထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈
အဓိပၸါယး - အကုသိုလးတရာ့က အဗ္ာကတတရာ့အာ့ အာရမၼဏသတၱိ်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈
ေက့္ဇူ့်ပဳပုဵမြာ ရဟႏၱာေထရးက ပယးအပးၿပီ့ေသာ ကိေလသာကို ဆငး်ခငးေသာအခါ

ပယးအပးၿပီ့

ေသာ ကိေလသာက အကုသိုလးအေၾကာငး့ပစၥညး့၈ဆငး်ခငးေသာ ဉာဏးက အဗ္ာက အက္ိဳ့ ပစၥယုပၸနး
ေရြ့တုနး့က ေလံက္ကးခဲံဘူ့ေသာ ကိေလသာကို ဉာဏး်ဖငးံသိေသာအခါ

ေလံက္ကးခဲံဘူ့ေသာ

ကိေလသာကအေၾကာငး့ပစၥညး့+ သိေသာဉာဏးက အက္ိဳ့ပစၥယုပၸနး၈ အကုသိုလးကို မ်မဲ ဆငး့ရဲ
အစို့မရ ရႈမြတးသညးံအခါ အကုသိုလးက အေၾကာငး့ပစၥညး့+ရႈမြတးေသာ ဝိပႆနာဉာဏးက အက္ိဳ့
အဗ္ာက ပစၥယုပၸနး၈ သူတစးပါ့စိတးကိုသိေသာ ေစေတာပရိယဉာဏး်ဖငးံ အကုသိုလးစိတး်ဖစးေနသူကို

ဉာဏးကသိေနသညးံအခါ အကုသိုလးစိတး်ဖစးေနသူ၏ အကုသိုလးက အေၾကာငး့ပစၥညး့+ဉာဏးက
သိေနသညးံအတျကး သိေနေသာဉာဏးက အဗ္ာကတ အက္ိဳ့ ပစၥယုပၸနး်ဖစးပါသညး၈ ပါဠိေတား၉
ပုထုဇဤး ေသကၡတို႔က အကုသိုလးကို အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ-ဟု ဝိပႆနာရႈသညးံအခါ ယငး့ဝိပႆနာ
ကုသိုလး၏အဆုဵ့တျငး တဒါရုဵမဟာဝိပါကး်ဖစး၏၈ ထို႔ေၾကာငးံ အကုသိုလးက အေၾကာငး့ပစၥညး့+တဒါရုဵ
မဟာဝိပါကးကအဗ္ာကတ အက္ိဳ့ပစၥယုပၸနး်ဖစးပုဵကို၁ငး့၇ အကုသိုလးကို သာယာသညးံအခါ သာယာ
်ခငး့ကို အေၾကာငး့်ပဳၿပီ့ အကုသိုလးတရာ့ဆကးဆကးပျာ့ၿပီ့ ယငး့အကုသိုလးအဆုဵ့၉ တဒါရုဵအဗ္ာ
ကတ်ဖစးသညးက၁
ို ငး့ စသညး်ဖငးံ က္ယးဝနး့စျာ ေဟာၾကာ့ထာ့ပါသညး၈
မြတးခ္ကး / ေသကၡပုဂၢိဳလးဆိုသညးမြာ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလးမြတစးပါ့ေသာ က္နးေသာ အရိယာပုဂၢိဳလး(၄)
ေယာကးကိုေခၚပါသညး၈ တဒါရုဵဆိုသညးမြာ ကုသိုလးေဇာ အကုသိုလးေဇာ၏အဆုဵ့၉်ဖစးေသာ တဒါရုဵ
စိတးကိုေခၚသညး၈ တဒါရုဵအရ မဟာဝိပါကးစိတး (၅)ပါ့၈ သႏၱီရဏစိတး(၀)ပါ့+ှှ-ပါ့်ဖစးပါသညး၈

အဗ္ာကတေၾကာငးံ အဗ္ာကတ်ဖစးပုဵ အာရမၼဏပစၥညး့ပါဠိေတား
အဗ္ာကေတာ ဓေမၼာ အဗ္ာကတႆ ဓမၼႆ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၈ အရဟာ ဖလဵ
ပစၥေဝကၡတိ၈ နိဗၺာနဵ ပစၥေဝကၡတိ၈ နိဗၺာနဵ ဖလႆ အဝဇၨနာယ အာရမၼဏ ပစၥေယန ပစၥေယာ၈
အရဟာ စကၡဳဵ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ဝိပႆတိ၈ ေသာတဵ/ဃာနဵ/ဇိဝြဵ/ကာယဵ/ရူေပ/
သေဒၵ/ဂေႏၶ/ရေသ/ေဖာ႒ေဗၺ/ဝိပါကာဗ္ာကေတ ကိရိယာဗ္ာကေတ ခေႏၶ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ
အနတၱေတာ ဝိပႆတိ၈ ဒိေဗၺန စကၡဳနာ ရူပဵ ပႆတိ၈ ဒိဗၺာယ ေသာတဓာတုယာ သဒၵဵ သုဏာတိ၈ပ၈
အဓိပၸါယး - အဗ္ာကတတရာ့က အဗ္ာကတတရာ့အာ့ အာရမၼဏသတၱိ်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈
ေက့္ဇူ့်ပဳပုဵမြာ ရဟႏၱာေထရးက ဖိုလးကိုဆငး်ခငးသညးံအခါ ဖိုလးက အဗ္ာကတ ဆငး်ခငးသညးံ မဟာ
ကိရိယာဉာဏသမၸယုတးစိတးက အဗ္ာကတတရာ့်ဖစး၊ အဗ္ာကတေၾကာငးံ အဗ္ာကတ်ဖစး၏၈ တစး
ဖနး နိဗၺာနးကိုဆငး်ခငးသညးံအခါ နိဗၺာနးက အဗ္ာကတတရာ့+ဆငး်ခငးဉာဏးက အဗ္ာကတတရာ့၈
နိဗၺာနးကို ဖိုလး်ဖငးံဆငး်ခငးသညးံအခါ နိဗၺာနးကအဗ္ာကတတရာ့+ဆငး်ခငးဖိုလးက အဗ္ာကတတရာ့၈
တစးဖနး မ္ကးစိကို အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱရႈသညးံအခါ မ္ကးစိက စကၡဳပသာဒ်ဖစး၊ ရုပးအဗ္ာကတတရာ့+
ရႈမြတးဉာဏးက အဗ္ာကတတရာ့၈ ထို႔အတူ ေသာတ ဃာနစေသာ ရုပးတရာ့မ္ာ့ကို အနိစၥ ဒုကၡ
အနတၱရႈသညးံအခါတျငးလညး့ ေသာတစသညးတို႔က ရုပးတရာ့+ ရႈမြတးဉာဏး အဗ္ာကတတရာ့၈ ဒိဗၺ
စကၡဳအဘိညာဏး်ဖငးံ အဆငး့ကိုၾကညးံရႈသညးံအခါ အဆငး့ကရုပး အဗ္ာကတတရာ့+ၾကညးံရႈဉာဏး

က အဗ္ာကတတရာ့၈ဒိဗၺေသာတအဘိညာဏး်ဖငးံ အသဵကိုနာ့ေထာငးသညးံအခါ အသဵကရုပး အဗ္ာ
ကတတရာ့+

နာ့ဆငးဉာဏးက

အဗ္ာကတတရာ့အ်ဖစး်ဖငးံ

အေၾကာငး့အဗ္ာကတတရာ့က

အက္ိဳ့အဗ္ာကတတရာ့အာ့ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈(ရဟႏၱာဆငး်ခငးေသာဉာဏးသညး အဗ္ာကတသာ)၈
အဗ္ာကတေၾကာငးံ ကုသိုလး်ဖစးပုဵ အာရမၼဏပစၥညး့ပါဠိေတား
အဗ္ာကေတာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၈ ေသကၡာ ဖလဵ ပစၥေဝကၡႏ ၱိ၇
နိဗၺာနဵ ပစၥေဝကၡႏ ၱိ၈ နိဗၺာနဵ ေဂါၾတဘုႆ ေဝါဒါနႆ မဂၢႆ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၈ ေသကၡာ
ဝါ ပုထုဇနာ ဝါ စကၡဳဵ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ဝိပႆႏၱိ၈ ေသာတဵ……ပ……၈
အဓိပၸါယး -

အဗ္ာကတတရာ့က

ကုသိုလးတရာ့အာ့

အာရမၼဏသတၱိ်ဖငးံ

ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈

ေက့္ဇူ့်ပဳပုဵမြာ ေသကၡပုဂၢိဳလးက ဖိုလးကို ဆငး်ခငးသညးံအခါ ဖိုလးက ဝိပါကးအဗ္ာကတတရာ့+ဆငး
်ခငးေသာ မဟာကုသိုလးဉာဏသမၸယုတးစိတးက ကုသိုလးတရာ့၈ ထို႔်ပငး နိဗၺာနးကိုဆငး်ခငးသညးံအခါ၉
နိဗၺာနးက အဗ္ာကတတရာ့+ဆငး်ခငးဉာဏးက ကုသိုလးတရာ့၈ (ေသကၡပုဂၢိဳလး ဉာဏး်ဖငးံဆငး်ခငး
ေသာအခါ မဟာကုသိုလးဉာဏသမၸယုတး်ဖငးံဆငး်ခငးသညး) နိဗၺာနးက ေဂါၾတဘူစိတး မဂးစိတးကို ေက့္
ဇူ့်ပဳသညးံအခါတျငးလညး့ နိဗၺာနးက အဗ္ာကတတရာ့+ ေဂါၾတဘူ/မဂးတို႔က ကုသိုလးတရာ့အ်ဖငး်ဖငးံ
ေက့္ဇူ့်ပဳၾကပါသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး ေသကၡႏြငးံပထုဇဤးတို႔က စကၡဳစေသာ ရုပးတရာ့မ္ာ့ကို ဝိပႆနာရႈ
သညးံအခါ စကၡဳစသညးတို႔က ရုပးအဗ္ာကတတရာ့+ရႈမြတးဉာဏးက ကုသိုလးတရာ့အ်ဖစး်ဖငးံ ေက့္ဇူ့
်ပဳၾကပါသညး၈ ပါဠိေတားအကုနးထုတးလြ္ငး စာေတျရြညးလျနး့သျာ့မညးစို့၊ ခ္နးလြပးခဲံရပါသညး၈
မြတးခ္ကး / ေဂါၾတဘူဆိုသညးမြာ စ္ာနးမဂးမရမြီ်ဖစးတတးေသာ ဝီထိစိတးအစဤး၏အမညး်ဖစးပါသညး၈
ပရိကဵ-ဤပစာ-အႏုလုဵ-ေဂါၾတဘူ-ေဝါဒါနး-ေသာတာပတၱိမဂး-ေသာတာပတၱိဖိုလးဟူ၊

အစဤးအတိုငး့်ဖစး

ၾကပါသညး၈ ေဂါၾတဘူ၏အဓိပၸါယးမြာ ကာမအႏျယးကို်ဖတး၊ မဟဂၢဳတးအႏျယးကို ေရာကးေစတတး
ေသာစိတးတညး့(စ္ာနးေဂါၾတဘူ)၈ ပုထုဇဤးအႏျယးကို်ဖတး၊ အရိယာအႏျယးသို႔ေရာကးေစတတးေသာ
စိတးတညး့ (မဂးေဂါၾတဘူ)၈ ေဝါဒါနး၏အဓိပၸါယးကာ့ မဂးမရမြီ အ်ဖဴစငးဆုဵ့၇ အေတာကးပဆုဵ့စိတးဟူ၊
်ဖစးပါသညး၈ စိတၱနိယာမသေဘာအရ စိတးတို႔သညး အစဤးအတိုငး့်ဖစးေနၾကသညးကို နာ့လညးပါ၈
အဗ္ာကတတရာ့ေၾကာငးံ အကုသိုလးတရာ့်ဖစးပုဵ အာရမၼဏပစၥညး့ပါဠိေတား
အဗ္ာကေတာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၈ စကၡဳဵ အႆာေဒတိ
အဘိနႏၵတိ၇ တဵ အာရဗ ၻ ရာေဂါ ဤပၸဇၨတိ ဒိ႒ိ ဤပၸဇၨတိ၇ဝိစိကိစ ၦာ ဤပၸဇၨတိ၇ ဤဒၶစၥဵ ဤပၸဇၨတိ၇ ေဒါမနႆဵ
ဤပၸဇၨတိ၈ ေသာတဵ…..ပ……၈

အဓိပၸါယး - အဗ္ာကတတရာ့က အကုသိုလးတရာ့အာ့ အာရမၼဏသတၱိ်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈
ေက့္ဇူ့်ပဳပုဵမြာ စကၡဳစေသာ ရုပးတရာ့မ္ာ့ကို သာယာတပးမကး၏၈ ထိုသာယာတပးမကး်ခငး့ကို အ
ေၾကာငး့်ပဳ၊ ်ပငး့စျာတကးမကးေသာရာဂ၇ အယူမြာ့မႈဒိ႒ိစေသာ အကုသိုလးတရာ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး႔အ
ခါ စကၡဳစေသာ ရုပးအဗ္ာကတရာ့မ္ာ့က အေၾကာငး့/ပစၥညး့ + အကုသိုလးတရာ့မ္ာ့က အက္ိဳ့/
ပစၥယုပၸနအ
း ်ဖစး်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳၾကပါသညး၈

အဓိပတိပစၥညး့
အဓိပတိပစၥေယာတိ ဆႏၵာဓိပတိ ဆႏၵသမၸယုတၱကာနဵ ဓမၼာနဵ တဵ သမု႒ာနာနဤၥ ရူပါနဵ အဓိပတိ
ပစၥေယန

ပစၥေယာ၈

ဝီရိယာဓိပတိ

ဝီရိယသမၸယုတၱကာနဵ

ဓမၼာနဵ

တဵ

သမု႒ာနာနဤၥ

ရူပါနဵ

အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ၈ စိတၱာဓိပတိ စိတၱသမၸယုတၱကာနဵ ဓမၼာနဵ တဵ သမု႒ာနာနဤၥ ရူပါနဵ
အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ၈ ဝီမဵသာဓိပတိ ဝီမဵသသမၸယုတၱကာနဵ ဓမၼာနဵ တဵ သမု႒ာနာနဤၥ ရူပါနဵ
အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ၈
အနကး - အဓိပတိပစၥေယာတိ - အဓိပတိပစၥညး့ဟူသညးကာ့၇ ဆႏၵာဓိပတိ - လိုအငးဆႏၵ၉ အႀကီ့အ
မြဴ့်ပဳေသာ ဆႏၵာဓိပတိသညး၇ဆႏၵသမၸယုတၱကာနဵ ဓမၼာနဤၥ- သာဓိပတိေဇာ (၂ဿ)ခု၇ဆႏၵ ဝိစိကိစၦာၾကဤး
ေသာ ေစတသိကး(၂ွ)တညး့ဟူေသာ ဆႏၵာဓိပတိေၾကာငးံ်ဖစးကုနးေသာ ယြဤးဘကးတရာ့တို႔အာ့၁ငး့၇
တဵ သမု႒ာနာနဤၥ ရူပါနဵ-သာဓိပတိ စိတၱဇရုပးတို႔အာ့၁ငး့၇ အဓိပတိပစၥေယန - အဓိပတိပစၥညး့်ဖငးံ၇
ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ - ေက့္ဇူ့်ပဳတတးသညး၇ ေဟာတိ - ်ဖစး၏၈
အဓိပၸါယး - အဓိပတိပစၥညး့၏ သေဘာမြာ အစို့ရ်ခငး့ အႀကီ့အမြဴ့ေခါငး့ေဆာငး်ခငး့သေဘာရြိသညး၈
ေဆာငး - စၾကာဘုနး့လူ အုပးစို့မူသို႔ ၿပိဳငးတူမရြိ အုပးစို့ဘိ အဓိပတိေခၚသတညး့ဟူသညးႏြငးံအညီ
လိုအငးဆႏၵတညး့ဟူေသာ အဓိပတိႀကီ့မြဴ့သညးံအခါ ထိုဆႏၵႏြငးံယြဤးကုနးေသာ သာဓိပတိေဇာ(၂ဿ)ခု၇
ဆႏၵ ဝိစိကိစၦာၾကဤးေသာ ေစတသိကးမ္ာ့ သာဓိပတိစိတၱဇရုပးမ္ာ့ကို အထျဋးအထိပးေရာကးေအာငး
ေက့္ဇူ့်ပဳေပ့ပါသညး၈ ဆႏၵေတာ ကိ ဵနာမ ကမၼဵ နသိဇၥ္တိ ဆႏၵ်ပငး့်ပလာလြ္ငး မေအာငး်မငးေသာ အမႈ
ကိစၥဟူ၊မရြိ၈ ထို႔ေၾကာငးံပငး ဘုရာ့ေလာငး့သုေမဓာရြငးရေသံက ဘုရာ့်ဖစးလိုေသာ ဆႏၵေၾကာငးံ ပါရမီ
ေတားဆယးပါ့ အ်ပာ့(၀ွ) စျနး႔်ခငး့ႀကီ့ငါ့ပါ့ စရိယသုဵ့ပါ့ကို်ဖညးံက္ငးံလာခဲံ်ခငး့်ဖစး၏၈ ပါရမီ်ဖညးံဖို႔
အတျကးဆိုလြ္ငး ်ပငးပခႏၶာကိုယးကို မဆိုထာ့ႏြငးံ အသကးကိုပငး ငဲံကျကး်ခငး့မရြိ စျနး႔လႊတးလြဴဒါနး့ခဲံ
သညးခ္ညး့သာ်ဖစး၏၈ ဆႏၵသညးလညး့ လိုခ္ငးမႈသေဘာ ေလာဘကလညး့လိုခ္ငးမႈသေဘာ်ဖစး၊

တူသညးထငးရေသားလညး့ အမြနးစငးစစးမတူပါ၈ ဆႏၵသေဘာက ငါပိုငးငါဆိုငးလိုခ္ငးသညးံသေဘာမ္ိဳ့
မဟုတး၈ စျနး႔လႊတးရနး လြဴဒါနး့ရနး အနစးနာခဵဘို႔ရနး ပါရမီေ်မာကးဖို႔ရနး လိုအငးဆႏၵရြိသညးံသေဘာပငး
်ဖစး၏၈ ေလာဘသေဘာမြာ ငါသာလြ္ငးပိုငးဆိုငးလို၏၈ ငါပိုငးသမြ္ကိုလညး့ မစျနး႔လႊတးလို မမြ္ေဝလို စျဲစျဲ
မၿမဲၿမဲဆုပးကိုငးထာ့သညးံသေဘာပငး်ဖစး၏၈
သာဓိပတိေဇာ

(၂ဿ)ခုဆိုသညးမြာ

ေဇာထိုကးေသာတရာ့စု

(၂၂)မ္ိဳ့ထဲမြာ

ေမာဟမူေဒျ့ႏြငးံ

ဟသိတုပၸါဒးကို ႏႈတး၊ (၂ဿ)ပါ့သာ်ဖစးရသညး၈ ေဇာထိုကးေသာတရာ့ (၂၂)ပါ့ဆိုသညးမြာ အကုသိုလး
စိတး(ှဿ)ပါ့၇ ဟသိတုပၸါဒးစိတးတစးပါ့၇ မဟာကုသိုလးစိတး(၅)ပါ့၇ မဟာကိရိယာစိတး(၅)ပါ့၇ မဟဂၢဳတး
ကုသိုလး(၆)ပါ့၇ မဟဂၢဳတး ကိရိယာ(၆)ပါ့၇ ေလာကုတၱရာစိတး(၅)ပါ့ + ၂၂-ပါ့်ဖစးပါသညး၈
ဆႏၵာဓိပတိ၉ ဆႏၵႏြငးံ ဝိစိကိစၦာၾကဤးရ်ခငး့အေၾကာငး့ - ဆႏၵၾကဤးရ်ခငး့အေၾကာငး့မြာ အဓိပတိသေဘါ
ကိုက

အႀကီ့အမြဴ့ေခါငး့ေဆာငး

ဗိုလးတကာံဗိုလး်ဖစးေသာေၾကာငးံ

တစးဂူထဲ်ခေသၤံႏြစးေကာငး

မ

ေအာငး့သကဲံသို႔ ဆႏၵ ဆႏၵခ္ငး့တူေန၊ ဆႏၵကိုၾကဤးရ၏၈ ဝိစိကိစၦာမြာ အာရုဵကို ခိုငးခိုငးမာမာ မဆုဵ့်ဖတး
ႏိုငး်ခငး့ ယုဵမြာ့သဵသယအာ့ႀကီ့်ခငး့ေၾကာငးံ ဆႏၵႏြငးံ သေဘာမတူေသာေၾကာငးံၾကဤးရသညး၈
အနကး-ဝီရိယာဓိပတိ - လုဵ႔လဝီရိယတို႔၉ အထျဋးအထိပးေရာကး်ခငး့တညး့ဟူေသာ ဝီရိယာဓိပတိသညး၇
ဝီရိယသမၸယုတၱကာနဵ ဓမၼာနဤၥ - သာဓိပတိေဇာ(၂ဿ)ခု၇ ဝီရိယ ဝိစိကိစၦာၾကဤးေသာ ေစတသိကး(၂ွ)၇
သာဓိပတိစိတၱဇရုပးတညး့ဟာ ယြဤးဘကးတရာ့တို႔အာ့၁ငး့၇ တဵ သမု႒ာနာနဤၥ ရူပါနဵ - သာဓိပတိ
စိတၱဇရုပးတို႔အာ့၁ငး့၇ အဓိပတိပစၥေယန - အဓိပတိပစၥညး့်ဖငးံ၇ ပစၥေယာ ဤပကာရေကာ - ေက့္ဇူ့်ပဳ
တတးသညး၇ ေဟာတိ - ်ဖစး၏၈
အဓိပၸါယး - လုဵ႔လဝီရိယဇျဲတို႔၉ အထျဋးအထိပးေရာကးေသာ ဝီရိယာဓိပတိက ယြဤးဘကး စိတးေစတသိကး
တို႔ႏြငးံ သာဓိပတိစိတၱဇရုပးတို႔အာ့ အထျဋးအထိပးေရာကးေအာငး ေကာငး့ေကာငး့ႀကီ့ ေက့္ဇူ့်ပဳသညး၈
ထို႔ေၾကာငးံပငး လုဵ႔လဝီရိယဇျဲႀကီ့မာ့လျနး့ေသာ မဟာဇနကမငး့သာ့သညး မဏိေမခလာနတးသမီ့၏
ေစာငးံေရြာကးမႈ ခ္ီ့က္ဴ့ေထာပနာ်ပဳမႈကို ခဵယူရသညး၈ ပငးလယးႀကီ့ထဲမြာ လကးပစးကူ့ေနလညး့ မညး
သညးံနညး့ႏြငးံမြ္ ကမး့စပးကိုမေရာကးႏိုငးဘူ့ဆိုသညးကို သိပငးသိ်ငာ့ေသားလညး့ ေယာက္းာ့တို႔ လုဵ႔လ
ေသခါမြေလြ္ာံမညး၈ လုဵ႔လ်ဖငးံမႀကိဳ့စာ့ဘဲ ေသသျာ့ရမြာကို အလျနးရြကးႏို့လြသညးံ မဟာဇနက၏ဇျဲ
သညးကာ့ ဝီရိယာဓိပတိသာတညး့၈ ထိုအဓိပတိေၾကာငးံ ်ဖစးေလရာ ဘဝတိုငး့မြာ အႀကီ့အမြဴ့ ဤီ့စီ့
ေခါငး့ေဆာငး်ဖစးကာ ေလာကသုဵ့ပါ့၏ အထျဋးအ်မတးဆုဵ့ ဘုရာ့်ဖစးခဲံရပါသညး၈

မြတးခ္ကး / စိတၱာဓိပတိ ဆိုသညးမြာ သာဓိပတိေဇာ (၂ဿ)ခုတညး့ဟူေသာ စိတးဓာတးအထျဋးအထိပး၇
ဝီမဵသာဓိပတိဆိုသညးမြာ အသိဉာဏးႀကီ့မာ့မႈအထျဋးအထိပး ကိုအရေကာကးကာ အထကးပါနညး့
အတိုငး့ ၾကဵဆေတျ့ေတာ ေကာကးယူႏိုငးပါသညး၈
(ှ)ဆႏၵာဓိပတိက ဆႏၵႏြငးံယြဤးေသာ သာဓိပတိေဇာ(၂ဿ)ခု၇ ဆႏၵ ဝိစိကိစၦာၾကဤးေသာ ေစတသိကး
(၂ွ)ႏြငးံ သာဓိပတိစိတၱဇရုပးတို႔အာ့ အဓိပတိသတၱိ်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳသညး၈
(ဿ)ဝီရိယာဓိပတိက ဝီရိယႏြငးံယြဤးေသာ သာဓိပတိေဇာ(၂ဿ)ခု၇ ဝီရိယ ဝိစိကိစၦာၾကဤးေသာ ေစတသိကး
(၂ဝ) သာဓိပတိစိတၱဇရုပးတို႔အာ့ အဓိပတိသတၱိ်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳသညး၈
(၀)သာဓိပတိေဇာ (၂ဿ)ခုတညး့ဟူေသာ စိတၱာဓိပတိက ဝိစိကိစၦာၾကဤးေသာ ေစတသိကး(၂ှ)ခုႏြငးံ
သာဓိပတိစိတၱဇရုပးတို႔အာ့ အဓိပတိသတၱိ်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳသညး၈
(၁)ဝီမဵသာဓိပတိက သာဓိပတိ တိဟိတးေဇာ(၀၁)ခု၇ ေစတသိကး (၀၅)ခု ႏြငးံ သာဓိပတိစိတၱဇရုပးတို႔
အာ့ အဓိပတိသတၱိ်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈ (ဝီမဵသာဓိပတိ=ဉာဏးပညာအႀကီ့အမြဴ့)
ထိုသို႔ လိုအငးဆႏၵ၇ ဇျဲလုဵ႔လ၇ စိတးဓာတး်ပငး့်ပစျာ အသိဉာဏးထကး်မကးမညးဆိုလြ္ငး အရာရာတိုငး့တျငး
အထျဋးအထိပးေရာကးႏိုငးေၾကာငး့ကို အဓိပတိပစၥညး့က သကးေသခဵေနပါသညး၈
အဓိပတိေလ့ပါ့ ပစၥညး့+ပစၥယုပၸနးတရာ့မ္ာ့၏ အေၾကာငး့အက္ိဳ့၇ ပစၥညး့ ပစၥယုပၸနးချဲ
(ှ)ဆႏၵာဓိပတိက အေၾကာငး့/ပစၥညး့တရာ့+ သာဓိပတိေဇာ(၂ဿ)ခု၇ ဆႏၵ ဝိစိကိစၦာၾကဤးေသာ ေစတ
သိကး(၂ဝ) သာဓိပတိစိတၱဇရုပးတို႔က အက္ိဳ့/ပစၥယုပၸနးတရာ့၈
(ဿ)ဝီရိယာဓိပတိက အေၾကာငး့/ပစၥညး့တရာ့+ သာဓိပတိေဇာ(၂ဿ)ခု၇ ဝီရိယ ဝိစိကိစၦာၾကဤးေသာ
ေစတသိကး(၂ဝ) သာဓိပတိစိတၱဇရုပးတို႔က အက္ိဳ့/ပစၥယုပၸနးတရာ့၈
(၀)သာဓိပတိေဇာ(၂ဿ)ခုတညး့ဟူေသာစိတၱာဓိပတိကအေၾကာငး့/ပစၥညး့တရာ့+ ဝိစိကိစၦာၾကဤးေသာ
ေစတသိကး(၂ှ) သာဓိပတိစိတၱဇရုပးတို႔က အက္ိဳ့/ပစၥယုပၸနးတရာ့၈
(၁)ဝီမဵသာဓိပတိက အေၾကာငး့/ပစၥညး့တရာ့+ သာဓိပတိ တိဟိတးေဇာ(၀၁)ခု၇ ေစတသိကး (၀၅)ခု
ႏြငးံ သာဓိပတိစိတၱဇရုပးတို႔က အက္ိဳ့/ပစၥယုပၸနးတရာ့၈(တိဟိတးေဇာ ၀၁-ခုဆိုသညးမြာ တိဟိတးစိတး
၁၄-ခုထဲမြ မဟာဝိပါကး ဉာဏသမၸယုတး ၁-ပါ့၇ မဟဂၢဳတးဝိပါကး ၆-ပါ့ၾကဤးေသာ ၀၁-ပါ့်ဖစးပါသညး၈
တိဟိတးစိတ၁
း ၄-ပါ့ဆိုသညးမြာ

ကာမေသာဘနစိတး

ဿ၁-ပါ့မြ

ဉာဏသမၸယုတးစိတး

ှဿ-ပါ့ႏြငးံ

မဟဂၢဳတး ေလာကုတၱရာစိတး ၀၂-ပါ့ ေပါငး့ ၁၄-ပါ့ကို ဉာဏးတညး့ဟူေသာ အေမာဟဟိတးႏြငးံအတူ
တကျ်ဖစးေသာေၾကာငံး တိဟိတးစိတးဟုေခၚပါသညး)၈ ရူပါဝစရစိတး ှ၂+အရူပါဝစရစိတး ှဿ-ကို ေပါငး့
လြ္ငး မဟဂၢဳတးစိတး (ဿ၄)ပါ့ဟုေခၚပါသညး၈

အဓိပတိပစၥညး့အက္ယး ကုသလတိကး - ပဤြာဝါရပါဠိေတားမ္ာ့
ကုသိုလးေၾကာငးံ ကုသိုလး်ဖစးပုဵ အဓိပတိပစၥညး့ပါဠိေတား
ှ၈ကုသေလာ

ဓေမၼာ

ကုသလႆ

ဓမၼႆ

အဓိပတိပစၥေယန

ပစၥေယာ၈

အာရမၼဏာဓိပတိ

သဟဇာတာဓိပတိ၈ အာရမၼဏာဓိပတိ - ဒါနဵ ဒတျာ သီလဵ သမာဒိယိတျာ ဤေပါသထကမၼဵ ကတျာ တဵ
ဂရုဵ ကတျာ ပစၥေဝကၡတိ၈ ပုေဗၺ သုစိဏၰာနိ ဂရုဵ ကတျာ ပစၥေဝကၡတိ၈စ္ာနာ ဝု႒ဟိတျာ စ္ာနဵ ဂရုဵ ကတျာ
ပစၥေဝကၡတိ၈ ေသကၡာ ေဂါၾတဘုဵ ဂရုဵ ကတျာ ပစၥေဝကၡႏ ၱိ၈ ေဝါဒါနဵ ဂရုဵ ကတျာ ပစၥေဝကၡႏ ၱိ၈ ေသကၡာ
မဂၢါ ဝု႒ဟိတျာ မဂၢဵ ဂရုဵ ကတျာ ပစၥေဝကၡႏ ၱိ၈ ၈ သဟဇာတာဓိပတိ - ကုသလာဓိပတိ သမၸယုတၱကာနဵ
ခႏၶာနဵ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ၈
အဓိပၸါယး - ကုသိုလးတရာ့က ကုသိုလးတရာ့အာ့ အဓိပတိပစၥညး့်ဖငးံေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈ အာရမၼဏာ
ဓိပတိပစၥညး့်ဖငးံလညး့ေကာငး့ သဟဇာတာဓိပတိပစၥညး့်ဖငးံလညး့ေကာငး့ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈ အာရမၼ
ဏာဓိပတိပစၥညး့်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပုဵမြာ - ဒါန်ပဳ်ခငး့ သီလေဆာကးတညး်ခငး့ ဤပုသးသီတငး့သီလကို
ေဆာကးတညး်ခငး့တိ႔က
ု ို ်ပဳလုပးၿပီ့ ထိုကုသိုလးမ္ာ့ကို အေလ့အနကး ဆငး်ခငးပျာ့မ္ာ့်ခငး့ေၾကာငးံ ်ပဳခဲံ
ၿပီ့ေသာ ကုသိုလးမ္ာ့က ဆငး်ခငးပျာ့မ္ာ့ေသာ ကုသိုလးမ္ာ့အာ့ အေလ့အနကး အဓိပတိသတၱိ်ဖငးံ
ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈
တစးဖနး ေရြ့တုနး့က ေလံလာပျာ့မ္ာ့ခဲံေသာ ကုသိုလးတရာ့မ္ာ့ကို အေလ့အနကး ဆငး်ခငးပျာ့မ္ာ့
်ခငး့၇ စ္ာနးရပုဂၢိဳလးမ္ာ့က ရရြိၿပီ့ေသာ စ္ာနးမ္ာ့ကို အေလ့အနကးပျာ့မ္ာ့်ခငး့၇ ေသကၡပုဂၢိဳလးက
ေဂါၾတရဘူ’ေဝါဒါနး’မဂးတို႔ကို အေလ့အနကး ဆငး်ခငးပျာ့မ္ာ့်ခငး့တို႔ေၾကာငးံ ေလံလာပျာ့မ္ာ့ခဲံေသာ
ကုသိုလးတရာ့မ္ာ့ ရၿပီ့ေသာ စ္ာနးတရာ့မ္ာ့ ေဂါၾတရဘု ေဝါဒါနး မဂးတရာ့တို႔က အေၾကာငး့ကုသိုလး
ပစၥညး့်ဖစးပါသညး၈ ဆငး်ခငးပျာ့မ္ာ့်ခငး့တို႔က အက္ိဳ့/ကုသိုလး/ပစၥယုပၸနး်ဖစးပါသညး၈(ကု+ကု)
ထို႔ေၾကာငးံ ကိုယး်ပဳၿပီ့ေသာ ကုသိုလးမ္ာ့ကို အဓိပတိပစၥညး့တပး၊ အေလ့အနကးဆငး်ခငးပျာ့မ္ာ့်ခငး့
်ဖငးံ ကုသိုလးေၾကာငးံ အဓိပတိတပးေသာကုသိုလးေတျ ထပးခါထပးခါ်ဖစးႏိုငးပါသညး၈

ကုသိုလးတရာ့က ကုသိုလးတရာ့အာ့ သဟဇာတာဓိတိပစၥညး့်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပုဵမြာ ကုသိုလးႏြငးံယြဤး
ေသာ (ဆႏၵ’ဝီရိယ’စိတၱ’ဝီမဵသ)အဓိပတိတရာ့ေလ့ပါ့က ယြဤးဘကး်ဖစးေသာ ကုသိုလးစိတးႏြငးံ ေစတ
သိကးတို႔အာ့ အဓိပတိပစၥညး့်ဖငးံေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈ ဆိုလိုသညးမြာ ကုသိုလး်ပဳရာ၉ ေလ့ေလ့နကး
နကး ဆႏၵရြိ်ခငး့၇ အေလ့အ်မတး ဝီရိယရြိ်ခငး့၇ ေလ့ေလ့နကးနကး စိတးဓာတး်ပငး့်ပ်ခငး့၇ နကးနဲေသာ
ဉာဏးအေ်မားအ်မငးရြိ်ခငး့တညး့ဟူေသာ အဓိပတိတရာ့ေလ့ပါ့က ကုသိုလးစိတးမ္ာ့ကို၁ငး့၇ ယြဤး
ဘကးေစတသိကးမ္ာ့ကိ၁
ု ငး့ အေလ့အနကး အဓိပတိတပး၊ အတူတကျ်ဖစးေပၚေစသညးကို သဟဇာ
တာဓိပတိပစၥညး့တပးသညးဟု ေခၚပါသညး၈ ဤပမာအာ့်ဖငးံ အနာထပိဏးသူေ႒့က ေဇတမငး့သာ့၏
ေဇတဝနးဤယ္ာဤးႀကီ့ကို ဘုရာ့ေက္ာငး့ေတားေဆာကးလုပးပူေဇားရနး ေရႊဒဂၤါ့်ပာ့အ်ပညးံခငး့ၿပီ့ ဝယးယူ
သကဲံသို႔်ဖစးပါသညး၈ (သဟဇာတ်ဖစးေသာ ကု+ကု)၈
ကုသိုလးေၾကာငးံ အကုသိုလး်ဖစးပုဵ အဓိပတိပစၥညး့ပါဠိေတား
ကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ၈ အာရမၼဏာဓိပတိ - ဒါနဵ
ဒတျာ သီလဵ သမာဒိယိတျာ ဤေပါသထကမၼဵ ကတျာ တဵ ဂရုဵ ကတျာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၇ တဵ ဂရုဵ
ကတျာ ရာေဂါ ဤပၸဇၨတိ၇ ဒိ႒ိ ဤပၸဇၨတိ၇ ပုေဗၺ သုစိဏၰာနိ ဂရုဵ ကတျာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၇ တဵ ဂရုဵ
ကတျာ ရာေဂါ ဤပၸဇၨတိ၇ ဒိ႒ိ ဤပၸဇၨတိ၇ စ္ာနာ ဝု႒ဟိတျာ စ္ာနဵ ဂရုဵ ကတျာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၇
တဵ ဂရုဵ ကတျာ ရာေဂါ ဤပၸဇၨတိ၇ ဒိ႒ိ ဤပၸဇၨတိ၈
အဓိပၸါယး - ကုသိုလးတရာ့က အကုသိုလးတရာ့အာ့ အဓိပတိပစၥညး့်ဖငးံေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈ ကုသိုလး
က အကုသိုလးကို အဓိပတိပစၥညး့်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳရာ၉ အာရမၼဏာဓိပတိ်ဖငးံသာေက့္ဇူ့်ပဳ၏၈ ကုသိုလး
ႏြငးံ အကုသိုလး အတူတကျမ်ဖစးနိဳငးေသာေၾကာငးံ သဟဇာတာဓိပတိ်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳချငးံမရ၈ ထို႔ေၾကာငးံ
ဒါန သီလ ဤပုသးသီတငး့ေဆာကးတညး်ခငး့မ္ာ့ကို ်ပဳလုပးၿပီ့ ထိုကုသိုလးတရာ့မ္ာ့ကို သာယာသညး၇
ႏြစးသကးသညး၇ သာယာႏြစးသကး်ခငး့ကိုပငး အေလ့အနကး်ပဳ၊ တပးမကး်ခငး့ အယူမြာ့်ခငး့်ဖစး၏၈ ထို႔
ေၾကာငးံ ဒါနစသညး႔ကုသိုလးတို႔ေၾကာငးံ အေလ့အနကးသာယာႏြစးသကး်ခငး့ အကုသိုလး်ဖစး၏၈ ယငး့
ကိုပငး အဓိပတိပစၥညး့အေနအာ့်ဖငးံ ကုသိုလးေၾကာငးံ အကုသိုလး်ဖစးသညးဟု ဆိုပါသညး၈ ကုသိုလး်ပဳ
တိုငး့ ကုသိုလးရႏိုငးဖို႔အလျနးအေရ့ႀကီ့ေၾကာငး့ အဓိပတိပစၥညး့က သတိေပ့ေနပါသညး၈
ထို႔အတူပငး စ္ာနးရပုဂၢိဳလးသညးလညး့ စ္ာနးကို အေလ့အနကး်ပဳ၊ သာယာသညး ႏြစးသကးသညး၈
ယငး့ သာယာႏြစးသကး်ခငး့ကိုပငး အေလ့အနကး တပးမကးသညး အယူမြာ့သညး၈ ယငး့ကိုပငး အကု
သိုလးေၾကာငးံ ကုသိုလး်ဖစးသညးဟုဆိုပါသညး၈

ကုသိုလးေၾကာငးံ အဗ္ာကတ်ဖစးပုဵ အဓိပတိပစၥညး့ပါဠိေတား
ကုသေလာ

ဓေမၼာ

အဗ္ာကတႆ

ဓမၼႆ

အဓိပတိပစၥေယန

ပစၥေယာ၈

အာရမၼဏာဓိပတိ

သဟဇာတာဓိပတိ၈ အာရမၼဏာဓိပတိ - အရဟာ မဂၢဝု႒ဟိတျာ မဂၢဵ ဂရုဵကတျာ ပစၥေဝကၡတိ၈
သဟဇာတာဓိပတိ - ကုသလာဓိပတိ စိတၱသမု႒ာနဵ ရူပါနဵ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ၈
အဓိပၸါယး

-

ကုသိုလးတရာ့က

အဗ္ာကတတရာ့အာ့

အဓိပတိပစၥညး့်ဖငးံ

ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈

အာရမၼဏာဓိပတိအာ့်ဖငးံ၉၁ငး့ သဟဇာတာဓိပတိအာ့်ဖငးံ၁ငး့ ေက့္ဇူ့်ပဳသညး၈ အာရမၼဏာဓိပတိ
အာ့်ဖငးံေက့္ဇူ့်ပဳပုဵမြာ - ရဟႏၱာမေထရးက အရဟတၱမဂးကိုရၿပီ့၊ ထိုအရဟတၱမဂးကို အေလ့အနကး
ထာ့ကာ ဆငး်ခငးပျာ့မ္ာ့သညး၈ အရဟတၱမဂးက အေၾကာငး့ကုသိုလးပစၥညး့တရာ့၈ ဆငး်ခငးပျာ့မ္ာ့
်ခငး့သညး(ရဟႏၱာတို႔မညးသညး မဟာကိရိယာဉာဏသမၸယုတးစိတး်ဖငးံ ဆငး်ခငးပျာ့မ္ာ့ေသာေၾကာငး)ံ
အက္ိဳ့ အဗ္ာကတ ပစၥယုပၸနးတရာ့်ဖစးပါသညး၈
မြတးခ္ကး - ကုသိုလးေၾကာငးံ ကုသိုလး+အဗ္ာကတ်ဖစးပုဵကို ခ္နးလြပးခဲံပါမညး၈အဘယးံေၾကာငးံဆိုေသား
အေၾကာငး့ ကုသိုလး + အက္ိဳ့ ကုသုိလး အဗ္ာကတ ႏြစးပါ့တျဲ ဒျနးတျဲ်ခငး့သာထူ့ေသာေၾကာငးံတညး့၈
အကုသိုလးေၾကာငးံ အကုသိုလး်ဖစးပုဵ အဓိပတိပစၥညး့ပါဠိေတား
အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ၈ အာရမၼဏာဓိပတိ သဟဇာ
တာဓိပတိ၈ အာရမၼဏာဓိပတိ - ရာဂဵ ဂရုဵ ကတျာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၇ တဵ ဂရုဵ ကတျာ ရာေဂါ
ဤပၸဇၨတိ၇ ဒိ႒ိ ဤပၸဇၨတိ၈ ဒိ႒ိ ဵ ဂရုဵ ကတျာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၇ တဵ ဂရုဵ ကတျာ ရာေဂါ ဤပၸဇၨတိ၇ ဒိ႒ိ
ဤပၸဇၨတိ၈ သဟဇာတာဓိပတိ - အကုသလာဓိပတိ သမၸယုတၱကာနဵ ခႏၶာနဵ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ၈
အဓိပၸါယး - အကုသိုလးတရာ့က အကုသိုလးတရာ့အာ့ အဓိပတိပစၥညး့်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈
အာရမၼဏာဓိပတိ်ဖငးံေက့္ဇူ့်ပဳပုဵမြာ တဏြာရာဂကို ေလ့ေလ့နကးနကး သာယာႏြစးသကးသညး၈ ယငး့
ကို အေလ့အနကး တဏြာရာဂ်ဖစးသညး၈ အယူမြာ့မႈ်ဖစးသညး၈ ယငး့ကိုပငး အကုသိုလးတရာ့မ္ာ့က
အကုသိုလးတရာ့မ္ာ့အာ့

အာရမၼဏာဓိပတိပစၥညး့်ဖငးံ

ေက့္ဇူ့်ပဳသညးဟု

ေဟာေတားမူပါသညး၈

ဤပမာအာ့်ဖငးံ လိုခ္ငးတပးမကးမႈမ္ာ့ လျနးလျနးကဲကဲ်ဖစးလာသညးံအခါ စျဲလနး့မႈမ္ာ့ႏြငးံ မညးသညးံအကု
သိုလး်ပဳ်ပဳ မညးသို႔ေသာ အက္ိဳ့မြ မ်ဖစးႏိုငပ
း ါဟူေသာ အယူမြာ့မိစၦာဒိ႒ိမ္ာ့ ်ဖစးၾကပါသညး၈ယငး့ကို
ပငး အကုသိုလးေၾကာငးံ အကုသိုလးတရာ့မ္ာ့ ဆကးကာဆကးကာ ေက့္ဇူ့်ပဳသညးဟုဆိုပါသညး၈
မြတးခ္ကး /အကုသိုလးတရာ့က ကုသိုလးတရာ့အာ့ အဓိပတိပစၥညး့်ဖငးံ ေက့္ဇူ့မ်ပဳပါ၈

အကုသိုလးေၾကာငးံ အဗ္ာကတ်ဖစးပုဵ အဓိပတိပစၥညး့ပါဠိေတား
အကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ္ာကတႆ ဓမၼႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ၈ သဟဇာတာဓိပတိ အကုသလာဓိပတိ စိတၱသမု႒ာနာနဵ ရူပါနဵ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ၈
အဓိပၸါယး - အကုသိုလးတရာ့က အဗ္ာကတတရာ့အာ့ အဓိပတိပစၥညး့်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈ အာရ
မၼဏာဓိပတိအာ့်ဖငးံ ေက့္ဇူ့မ်ပဳပါ၈ အဘယးံေၾကာငးံဆိုေသား မညးသညးံအကုသိုလးအက္ိဳ့ဆကးကမြ္
အကုသိုလးကို အေလ့အနကးအာရုဵမ်ပဳနိဳငးေသာေၾကာငးံတညး့၈ သဟဇာတာဓိပတိ်ဖငးံေက့္ဇူ့်ပဳပုဵမြာ
အကုသိုလးႏြငးံယြဤးေသာ ဆႏၵာဓိပတိ ဝီရိယာဓိပတိ စိတၱာဓိပတိတို႔က စိတးေၾကာငးံ်ဖစးေသာ ရုပးတရာ့
တို႔အာ့ အေလ့အနကးေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈ ဤပမာအာ့်ဖငးံ လိုခ္ငးတပးမကးေသာ ဆႏၵေတျအာ့ႀကီ့လာ
ၿပီဆိုလြ္ငး ထကးသနးေသာဝီရိယမ္ာ့ ်ပငး့်ပေသာစိတးဓာတးမ္ာ့ေၾကာငးံ စိတးေနာကးကိုယးပါ ရုပးတရာ့
မ္ာ့ကလညး့ စျမး့စျမး့တမဵလိုကးပါေပ့ရပါသညး၈ လိုခ္ငးတပးမကးစိတးအာ့ႀကီ့လျနး့ေသာ သူေ႒့သမီ့
မပဋာသညး ကၽျနးကိုဒါသေနာကးကို လိုကးပါသကဲံသို႔်ဖစးပါသညး၈
အဗ္ာကတေၾကာငးံ အဗ္ာကတ်ဖစးပုဵပါဠိေတား
အဗ္ာကေတာ ဓေမၼာ အဗ္ာကတႆ ဓမၼႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ၈ အာရမၼဏာဓိပတိ
သဟဇာဓိပတိ၈ အာရမၼဏာဓိပတိ - အရဟာ ဖလဵ ဂရုဵ ကတျာ ပစၥေဝကၡတိ၈ နိဗၺာနဵ ဂရုဵ ကတျာ
ပစၥေဝကၡတိ၈ နိဗၺာနဵ ဖလႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ၈ သဟဇာတဓိပတိ ဝိပါကာဗ္ာကတာ ကိရိ
ယာဗ္ာကတာဓိပတိ သမၸယုတၱကာနဵ ခႏၶာနဵ သမၸယုတၱကာနဵ ခႏၶာနဵ စိတၱသမု႒ာနာနဤၥရူပါနဵ အဓိပတိ
ပစၥေယန ပစၥေယာ၈
အဓိပၸါယး - အဗ္ာကတတရာ့က အဗ္ာကတတရာ့အာ့ အဓိပတိပစၥညး့်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈အာရမၼ
ဏာဓိပတိအာ့်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပုဵမြာ ရဟႏၱာမေထရးက ဖိုလးကို အေလ့အ်မတး်ပဳ ဆငး်ခငးသညးံအခါ
ဖိုလးက အေၾကာငး့ အဗ္ာကတ ပစၥညး့တရာ့၈ ဆငး်ခငးေသာဉာဏးက အက္ိဳ့/အဗ္ာကတ/ပစၥယုပၸနး
တရာ့၈ တဖနး နိဗၺာနးကို အေလ့အ်မတး ဆငး်ခငးသညးံအခါ နိဗၺာနးက အေၾကာငး့/အဗ္ာကတ/ပစၥညး့
တရာ့၈ ဆငး်ခငးဉာဏးက အက္ိဳ့/အဗ္ာကတ/ပစၥယုပၸနးတရာ့၈ နိဗၺာနးက ဖိုလးအာ့ ေက့္ဇူ့်ပဳရာတျငး
နိဗၺာနးက

အေၾကာငး့/အဗ္ာကတ/ပစၥညး့တရာ့၈

ဖိုလးက

အက္ိဳ့/အဗ္ာကတ/ပစၥယုပၸနးတရာ့၈

ထို႔အတူ ဝိပါကး ကိရိယာအဗ္ာကတ်ဖစးေသာ အဓိပတိတရာ့တို႔က + ယြဤးဘကး ဝိပါကးစိတး ကိရိယာ
စိတးမ္ာ့ႏြငးံ စိတၱဇရုပးမ္ာ့အာ့ ေက့္ဇူ့်ပဳရာတျငးလညး့ အဗ္ာကတတရာ့က အဗ္ာကတတရာ့အာ့
ေက့္ဇူ့်ပဳပုဵကို သိ်မငးႏိုငးၾကပါလိမးံမညး၈ (ဝိပါကး ကိရိယာအခ္ငး့ခ္ငး့်ဖစး၊ ေၾကာငး့ဗ္ာ+က္ိဳ့ဗ္ာ)၈

အဗ္ာကတေၾကာငးံ ကုသုိလးတရာ့်ဖစးပုဵ အဓိပတိပစၥညး့ ပါဠိေတား
အဗ္ာကေတာ ဓေမၼာ ကုသႆ ဓမၼႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ၈ အာရမၼဏာဓိပတိ - ေသကၡာ
ဖလဵ ဂရုဵ ကတျာ ပစၥေဝကၡႏ ၱိ၈ နိဗၺာနဵ ဂရုဵ ကတျာ ပစၥေဝကၡတိ၈ နိဗၺာနဵ ေဂါၾတဘုႆ ေဝါဒါနႆ
မဂၢႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ၈
အဓိပၸါယး - အဗ္ာကတရာ့က ကုသိုလးတရာ့အာ့ အဓိပတိပစၥညး့်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈ ေသကၡ
ပုဂၢိဳလးက ဖိုလးကို အေလ့အနကး ဆငး်ခငးပျာ့မ္ာ့ရာတျငး ဖိုလးက အဗ္ာကတတရာ့ ဆငး်ခငးပျာ့မ္ာ့
်ခငး့က ကုသိုလးတရာ့၈(အေၾကာငး့+အက္ိဳ့၇ပစၥညး့+ပစၥယုပၸနး သိၿပီ့သာ့မြတးယူပါသညး)၈နိဗၺာနးကို
အေလ့အနကး ဆငး်ခငးပျာ့မ္ာ့ရာတျငး နိဗၺာနးက အဗ္ာကတတရာ့+ ဆငး်ခငးပျာ့မ္ာ့်ခငး့က ကုသိုလး
တရာ့၈ နိဗၺာနးက ေဂါၾတဘု ေဝါဒါနး မဂးတို႔အာ့ ေက့္ဇူ့်ပဳရာတျငး နိဗၺာနးက အဗ္ာကတတရာ့+
ေဂါၾတဘု ေဝါဒါနး မဂးတို႔က ကုသိုလးတရာ့အ်ဖစး်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈
အဗ္ာကတတရာ့ေၾကာငးံ အကုသိုလးတရာ့်ဖစးပုဵ အဓိပတိပစၥညး့ပါဠိေတား
အဗ္ာကေတာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ၈ အာရမၼဏာဓိပတိ - စကၡဳဵ
ဂရုဵ ကတျာ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၇ တဵ ဂရုဵ ကတျာ ရာေဂါ ဤပၸဇၨတိ၇ ဒိ႒ိ ဤပၸဇၨတိ၈ ေသာတဵ၈ပ၈
အဓိပၸါယး

-

အဗ္ာကတရာ့က

အကုသိုလးတရာ့အာ့

အဓိပစၥညး့်ဖငးံ

ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈

အာရမၼဏာဓိပတိအာ့်ဖငးံေက့္ဇူ့်ပဳပုဵမြာ မ္ကးစိကို အေလ့အနကး်ပဳ၊ သာယာႏြစးသကး၏၈ ထိုသာ
ယာႏြစးသကးမႈကို အေလ့အနကး်ပဳ၊ တဏြာရာဂႏြငးံ အယူမြာ့မႈ်ဖစး၏၈ ထို႔ေၾကာငးံ မ္ကးစိတညး့ဟူ
ေသာ ရုပး(အဗ္ာကတ)တရာ့က အေၾကာငး့တရာ့၈ တဏြာရာဂစေသာ အကုသိုလးတရာ့မ္ာ့က
အက္ိဳ့ တရာ့အ်ဖစး်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈ ထို႔အတူ အဆငး့မ္ိဳ့စုဵ ရူပါရုဵကို အေလ့အနကးထာ့၊
သာယာႏြစးသကး၏၈ ယငး့ကိုအေလ့အနကး်ပဳ၊ တဏြာရာဂႏြငးံ အယူမြာ့မႈ်ဖစး၏၈ ထို႔ေၾကာငးံ အဆငး့
မ္ိဳ့စုဵ ရူပါရုဵက အေၾကာငး့ အဗ္ာကတ ပစၥညး့တရာ့၈ တဏြာရာဂစသညးံအကုသိုလးမ္ာ့က အက္ိဳ့
အကုသိုလး ပစၥယုပၸနးတရာ့အ်ဖစး်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳပါသညး၈ ထို႔အတူ ရုပးတရာ့မ္ာ့ေၾကာငးံ အကုသိုလး
တရာ့်ဖစးတိုငး့်ဖစးတိုငး့ အဗ္ာကတေၾကာငးံ အကုသိုလးတရာ့မ္ာ့ ်ဖစးၾကပုဵကို ခ္ဲ႕ထျငးေတျ့ေတာကာ
နာ့လညးႏိုငးၾကပါေစ၈ အသဵကိုၾကာ့တိုငး့ သာယာလြ္ငးလညး့ ထိုနညး့တူစျာ အေၾကာငး့အဗ္ာကတ+
အက္ိဳ့ အကုသိုလး်ဖစးၾကရပါသညး၈ အနဵ႔ကိုအေၾကာငး့်ပဳၿပီ့ သာယာမႈ/ႏြစးသကးမႈ်ဖစးတိုငး့လညး့
အေၾကာငး့အဗ္ာကတ အက္ိဳ့ အကုသိုလး်ဖစးၾကရပါသညး၈ အရသာကိုအေၾကာငး့်ပဳၿပီ့ သာယာမႈ/
ႏြစးသကးမႈ်ဖစးၾကသညးံအခါတျငးလညး့ အရသာက ရုပးအဗ္ာကတတရာ့ + သာယာမႈ/ႏြစးသကးမႈက

အက္ိဳ့ အကုသိုလးတရာ့်ဖစးၾကရပါသညး၈ ထို႔အတူ အေတျ႔အထိမ္ိဳ့စုဵ ေဖာ႒ဗၺာရုဵကို အေၾကာငး့ ်ပဳၿပီ့
သာယာမႈ/ႏြစးသကးမႈ်ဖစးတိုငး့မြာလညး့ ေဖာ႒ဗၺာရုက
ဵ
ရုပးအဗ္ာကတတရာ့ သာယာမႈ/ႏြစးသကးမႈက
အက္ိဳ့အကုသိုလးတရာ့အ်ဖစး်ဖငးံ ေက့္ဇူ့်ပဳၾကပါသညး၈
ဤပမာအာ့်ဖငးံ အဆငး့မ္ိဳ့စုဵ ရူပါရုဵ၇ အသဵမ္ိဳ့စုဵ သဒၵါရုဵကို စျဲစျဲလနး့လနး့ ႏြစးသကးရာ၉ ထိုအဆငး့မ္ိဳ့စုဵ
အသဵမ္ိဳ့စုဵကို စျဲလနး့်ခငး့ မချဲႏိုငးမချါရကး ်ဖစး်ခငး့စေသာ အကုသိုလးတရာ့မ္ာ့်ဖစးၾကရသညး၈ ဘုရာ့
ေလာငး့မငး့သာ့ေလ့ႏြငးံ ကိုယးရဵေတားမ္ာ့သညး ဘီလူ့မ္ာ့ေပါေသာ ေတာနကးႀကီ့ကို ်ဖတးသနး့ရာ
တျငး ကိုယးရဵေတားငါ့ေယာကးကို ဘီလူ့မမ္ာ့က လြလြပပအဆငး့မ္ိဳ့စုဵ၇သာယာခ္ိဳၿမိနးေသာ အသဵမ္ိဳ့စုဵ၇
ေမႊ့ႀကိဳငးသငး့ထုဵေသာ အနဵ႔မ္ိဳ့စုဵ၇ ခ္ိဳၿမိနးေကာငး့မျနးေသာ အရသာမ္ိဳ့စုဵ၇ ႏူ့ညဵံအိစကးေသာ အေတျ႔မ္ိဳ့စုဵ
တို႔်ဖငးံ ်မြဴဆျယးၾကသညး၈ ထိုသို႔ ရုပးအဗ္ာကတတရာ့တို႔်ဖငးံ ်မြဴဆျယးၾကသညးကို ရူပါရုဵကႀို ကိဳကးသူက
ရူပါရုဵကို မကးေမာစျဲလနး့လျနး့ေသာေၾကာငးံ တဏြာရာဂ်ဖစးကာ ဘီလူ့စာ်ဖစးၾကရသညး၈ ထို႔အတူ
အသဵမ္ိဳ့စုဵ သာယာၿငိမးံေ်ငာငး့မႈကို ႏြစးသကးမကးေမာသူက သာယာၿငိမးံေ်ငာငး့မႈ၉ တကးမကးႏြစးသကး
ကာ ဘီလူ့စာ်ဖစးၾကရသညး၈
အနဵ႔မ္ဳိ့စုဵ အေမႊ့နဵ႔သာကိုႀကိဳကးေသာသူက အေမႊ့န႔ဵသာတို႔ကို သာယာမကးေမာ်ခငး့်ဖငးံ မချဲႏိုငးမချါ
ရကး်ဖစးကာ ဘီလူ့စာ်ဖစးၾကရပါသညး၈ အရသာမ္ိဳ့စုဵကို ႀကိဳကးေသာသူက အစာ့အစာမ္ိဳ့စုဵကို စာ့
ေသာကးရငး့ပငး ဘီလူ့စာ်ဖစးၾကရပါသညး၈ အေတျ႔အထိမ္ိဳ့စုဵ ႏူ့ႏူ့ညဵံညဵံအိအိစကးစကးကို ႀကိဳကးေသာ
သူကလညး့ အေတျ႔အထိမ္ိဳ့စုဵမြာ ခုဵမငးတကးမကးရငး့ ေပ္ားပါ့ရငး့ပငး ဘီလူ့စာ်ဖစးၾကရပါသညး၈ ဘုရာ့
ေလာငး့ မငး့သာ့ေလ့တစးပါ့သာ ထိုအာရုဵငါ့ပါ့ ကာမဂုဏးတရာ့တို႔ကို အသိဉာဏး်ဖငးံ ဆငး်ခငး
ေစာငးံထိမး့ၿပီ့ ဘီလူ့မ္ာ့၏ ေဘ့မြကငး့ေဝ့ကာ တကၠသိုလး်ပညးႀကီ့တျငး ဘုရငး်ဖစးခဲံရပါသညး၈ပ႒ာနး့
တရာ့ကို ေလံလာမြတးသာ့သူမ္ာ့အဖို႔ ရုပးတရာ့ေၾကာငးံ အကုသိုလး်ဖစးၾကရပုဵကို နာ့လညးသေဘာ
ေပါကးၿပီ့ ရုပးတရာ့တို႔၏ လႊမး့မို့မႈေဘ့မြ ကငး့ေဝ့ႏိုငးၾကပါသညး၈ ရုပးတရာ့မ္ာ့ေၾကာငးံ အကုသိုလး
်ဖစးမႈ နညး့နိဳငးသမြ္ နညး့ေအာငး အသိအလိမၼာ ဉာဏးပညာ်ဖငးံ ေစာငးံထိမး့ႏိုငးၾကပါသညး၈

က္နးရြိေနေသ့ေသာ အနႏၱရစေသာ ပစၥညး့မ္ာ့ကိုလညး့ ဆကးလကးေဖၚ်ပပါဤီ့မညး၈
အရြငးဇဝန (ကုနး့ေဇာငး့)

