
ပရိတ္ (၁၁)သုတ္ - ျမန္မာျပန္  
နိဒါန္း 

1/1/1/1/ လူတုိ႔ ေနထုိင္လ်က္ရိွေသာ ဤစၾကဝဠာႏွင့္အတူ တြဲဘက္တည္ရိွေသာ ပတဝ္န္းက်င ္ စၾကဝဠာ 
တေသာင္းမွ ေသာင္းေလာကဓါတ္ နတ္ျမတ္အေပါင္းတို႔ - ရဟန္းတို႔၏ မင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ 
ျမတ္စြာဘုရား၏ နတ္ရြာနိဗၺာန္ ခ်မ္းသာမွန္ကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရား (ပရိတ ္
တရား)ကိ ု နားၾကားအံ့ေသာငွာ ဤေနရာ ဤေဒသသုိ႔ လာေရာက္ၾကပါကုန္ေလာ့။ လာေရာက္၍ 
ရိုေသစြာ နာယူၾကပါကုန္ေလာ့ ။ 

2/2/2/2/ အိ…ု. ေသာင္းေလာကဓာတ္ နတ္ျမတ္အေပါင္းတို႔ ယခုအခါသည္ကား ျမတ္စြာဘုရား၏ တရား 
ေတာ္ကိ ုနားၾကားရမည့္ မဂၤလာ အခါေတာ္ ျဖစ္ေလသည္။ 

3/3/3/3/ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပစၥည္းေလးပါးအလွဴကုိ ခံယူေတာ္မူထုိက္ေသာ လူသူေလးပါး မသိမျမင္ႏုိင္သည့္ 
ဆိတ္ကြယ္ရာေနရာ၌ ျဖစ္ေစကာမူ မေကာင္းမႈဒုစရုိက္ကိ ုျပဳလုပ္ျခင္းအလွ်င္းမရွိေသာ ကိေလသာ 
တို႔ကုိ အၿပီးသတ ္ဖယ္ရွင္းၿပီး မိမိအလုိလိ ု ကုိယ္ေတာ္တိုင္ သစၥာေလးရပ္ တရာျမတ္ကိ ု ထုိးထြင္း 
သိျမင္ေတာ္မူၿပီးေသာ ဘုန္းေတာ္ အနႏၱ၏ အရွင္ဘုရားသခင္အား ဦးညႊတ္ ရွခိိုးၾကပါကုန္၏ ။ 

4/4/4/4/ ဤစၾကဝဠာ၌၎၊ ျပင္ပ စၾကဝဠာမ်ား၌၎ ေနထိုင္လ်က္ရိွၾကကုန္ေသာ ကိုယ္ဣေျႏၵလည္း 
ၿငိမ္သက္၊ စိတ္ဓါတ္လည္း ၿငိမ္သက္လ်က ္ရွိၾကကုန္ေသာ ရတနာသံုးပါးကို ဆည္းကပ္ကုိးကြယၿ္ပီး 
ေလာကီေက်းဇူး ေလာကုတၱရာ ေက်းဇူးတို႔ကိ ု ရရွိႏုိင္ရန္ အျမတဲမ္း လုံ႔လစုိက္လ်က္ရိွၾကေသာ 
ဘုမၼစုိးနတ ္ (ေျမမီွနတ္) ၊ အာကာသစုိးနတ ္ (ေကာင္းကင္ေနနတ္) အေပါင္းႏွင့္တကြ ျမတ္ေသာ 
ေရႊစုိင္အတိၿပီးေသာ ျမင္းမုိရ္ ေတာင္မင္း၌ မီွတင္းေနထိုင္ၾကေသာ နတ္သူေတာ္ေကာင္း အေပါင္း 
တို႔သည္ ေသာကကင္းေဝး ေနထိုင္ေရးအတြက ္ေရာင့္ရလဲြယ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဘုရား 
စကားေတာ္ျမတ္ကိ ု နာယူပန္ဆင္ရန္ အလို႔ငွာ တညီတညြတ္တည္း စုေဝး ေရာက္လာၾကပါကုန ္
ေလာ့။ 

5/5/5/5/ - ၆၊ စၾကဝဠာဟူသမွ်၌ ဘီလူးမ်ား၊ နတ္မ်ားႏွင့္ ျဗဟၼာမ်ား ရွိၾကကုန္သည္ပင္ျဖစ္၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
သည္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ဟူသမွ်ကိ ု ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ အသင္ ဘီလူး၊ နတ၊္ ျဗဟၼာတုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳလုပ္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကိ ု
ဝမ္းေျမာက ္ၾကည္ႏူးၾကပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ တစိတ္တဝမ္းတည္းထားကာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမ 
သာသနာေတာ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကပါ။ ေစာင့္ေရွာက္ထိုက္သူမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက ္ ၾကည့္ရႈ 
ရသည့္ သင္တို႔၏ လုပ္ငန္းတို႔ကုိ မေမ့မေလ်ာ့ အထူး ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူၾကပါ ။ 

7/7/7/7/ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမ သာသနာေတာ္ျမတႀ္ကီးသည္၎၊ လူတို႔၏ ကမၻာေလာႀကီးသည္၎ 
ထာဝရ တုိးတကႀ္ကီးျမင့္ပါေစ။ သာသနာေတာ္ႏွင့္ လူ႔ေလာကကုိ နတ္အေပါင္းတုိ႔က အျမမဲျပတ ္
ၾကည့္ရႈ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါေစ။ 

8/8/8/8/ မည္သူမဆိ ုသူ၏ အသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္အတူတကြ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္ျပဳံး ႏွလုံးခ်မ္းေျမ့ 
ၾကပါေစ။ 

9/9/9/9/ မင္းေဘး၊ ခိုးသူေဘး၊ လူေဘး၊ ဘီလူးေဘး၊ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေျမဘုတ္ဘီလူးေဘး၊ သစ္ငုတ ္
ေဘး၊ ဆူးေျငာင့္ေဘး၊ မေကာင္းေသာ နကၡတ္ေဘး၊ ဇနပုဒ ္ ေရာဂါေဘး၊ မမွန္ကန္ေသာ တရား 
ေဘး၊ မွားေသာ အယူဝါဒေဘး၊ လူယုတ္မာတုိ႕၏ေဘး၊ ဤကဲ့သုိ႔ ေဘးဆုိး အႏၱရာယ္ဆိုးတို႔မွ၎၊ 



ဆင္ဆုိး၊ ျမင္းဆိုး၊ သားေကာင္ဆိုး၊ ႏြားဆိုး၊ ေခြးဆိုး၊ ေျမြဆိုး၊ ကင္းဆိုး၊ ေျမြစိမ္းဆိုး၊ သစ္ဆိုး၊ 
(က်ားသစ္ဆိုး)၊ ဝံဆိုး၊ ေအာင္းဆိုး၊ ဝက္ဆိုး၊ ကၽြဲဆုိး၊ ဘီလူးဆိုး၊ ေရေစာင့္ ဘီလူးဆိုး စသည္ 
တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္သည့္ ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဥပါဒ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ၎ လူတို႔ ကင္းေဝး 
ေအာင္ မျမင္ရေအာင္ နတ္အေပါင္းတို႔က အေစာင့္အေရွာက ္တာဝန္ယူၾကပါကုန္။ 

 

 

မဂၤလသုတ္ 
မဂၤလသုတ္ ရြတ္ဖတ္ျခင္းအက်ိဳး 

မဂၤလသုတ္ကုိ မျပတ္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္၍ လုိက္နာက်င့္ၾကံလွ်င္ မည္သည့္ေနရာမွာ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ 
ေဘးအႏၱရာယ ္ကင္းသည္။ 

ရန္သူတို႔က မိမိအား မေအာင္ျမင္ႏုိင္ ။  

မိမိ၏ ဘဝအဆင့္အတန္းသည္လည္း တေန႔ထက္တေန႔ တိုးတက္ ခ်မ္းသာလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့ ္ ရန္ကင္းသည္။ သူတစ္ပါး မေကာင္းမၾကံႏုိင္၊ ဘဝအေျခအေန ႀကီးပြားတိုးတက္ေစ 
သည္။ မဂ္ညဏ္ ဖုိလ္ညဏ္သည္ပင ္မဂၤလာရိွေသာ မိမိ၏ စိတ္သႏၱာန္မွာ ေပၚလာႏုိင္ေပသည္။ 

 

မဂၤလာသုတ္ ျမန္မာျပန္ 

1/1/1/1/ “မည္သည့္တရားသည္ မဂၤလာတရားနည္း” ဟူ၍ လူႏွင့္နတ္တုိ႔သည္ (၁၂)ႏွစ္တုိင္တုိင္ ေတြးေခၚ 
ၾကေသာ္လည္း အေျဖမွန္ မရခ့ဲၾကေပ။ စီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းမွန္ျဖစ္ေသာ မဂၤလာ 
တရားေပါင္း (၃၈)ပါး ရွိလိမ့္မည္ဟူ၍လည္း မည္သူမွ် မသိမျမင္ႏုိင္ခဲ့ၾကေပ။ 

2/2/2/2/ လူတေယာက္စီ တေယာက္စီထက္၎ ၊ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူသားအားလံုးတုိ႔ထက္၎၊ 
နတ္တပါးစီ တပါးစီထက္၎၊ နတ္အားလုံးထက္၎ သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား 
သည္ ေလာကအက်ိဳးကိ ု ေရွ႕ရွဳလ်က္ မဂၤလာတရား (၃၈)ပါးကို ထုတ္ေဖာ္ ေဟာ္ၾကားေတာ္မူ 
ခဲ့၏။ မဂၤလာတရားသည္ လူမႈဒုစရိုက္တရားကုိ ပယ္ေဖ်ာက္တတ္၏။ ယခုအခါ သူေတာ္ေကာင္း 
အေပါင္းတို႔ႏွင့္အတူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မဂၤလာတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ရြတ္ဖတ ္ပူေဇာ္ၾကပါကုန္စုိ႔။ 

3/3/3/3/ ပထမ သံဂါယနာပြဲေတာ္ႀကီး၏ သံဃဥကၠဌ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ မဟာကႆပ အရွင္ဘုရား…… ဤ 
မဂၤလသုတ္ေတာ္ကိ ု အကၽြႏ္ုပ္ အာနႏၵာသည္ ေနာင္ေတာ္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွ တိုက္ရုိက္ ဤသို႔ 
ၾကားနာလိုက္ရပါ၏ ။ မွတ္သားလိုက္ရပါ၏ ။ ေဆာင္ထားလိုက္ရပါ၏။ 

အခါတပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာ၀တၱိျပည္ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသုံးေနပါသည္။ 
ေဇတဝန္ေက်ာင္းသည္ အနာထပိဏ္ သူေဌးႀကီး ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းေသာ ႏွလုံးေမြ႔ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ 
ဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။  

တညသ၌ ညဥ့္ဦးယံလြန္၍ သန္းေခါင္ယ ံ အေရာက္တြင ္ အမ်ိဳးအမည္ မထင္ရွား မသိသာေသာ 
နတ္သားတပါး ေရာက္လာပါသည္။ သူသည္ အလြန္ ႏွစ္လိုဖြယ္ ရုပ္အဆင္းရွိပါသည္။ ေဇတဝန္ 
ေက်ာင္းတိုက္ တခုလုံးကိုလည္း သူ၏ကုိယ္မွ အေရာင္အဝါျဖင့္ ထြန္းလင္းေစပါသည္။ 



ယင္းသုိ႔ ထြန္းလင္းေစၿပီးေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသခင ္ ရွိရာသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လာပါသည္။ ျမတ္စြာ 
ဘုရားကုိ အလြန္ ရိုေသေလးျမတ္စြာ ရွိခုိးပါသည္။ ရွိခုိးၿပီးေနာက ္ တင့္အပ္ေလ်ာက ္ ပတ္ေသာ 
ေနရာ၌ မတ္တတ္ရပ္ေနပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေနရာယူၿပီးမွ ထိုနတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရားကိ ု
ဤကဲ့သုိ႔ ဂါထာျဖင့ ္နားေတာ္ေလွ်ာက္ပါသည္။ 

4/4/4/4/ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ျမတ္လွေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ နတ္အေပါင္းတို႔သည္၎၊ လူအေပါင္းတို႔သည္၎ 
စင္ၾကယ္စြာေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကိ ု လုိခ်င္ၾကသည္။ ေတာင့္တၾကသည္ ျဖစ္ပါ၍ မည္သည့္ 
တရားသည္ စီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ မဂၤလာတရားေတာ္ ျဖစ္သလဲ ဟူ၍ 
(၁၂)ႏွစ္တုိင္တိုင္ အခ်ိန္ယူၿပီး စဥ္းစားေတြးေခၚ ၾကံဆခဲ့ၾကပါသည္ ဘုရား။ ယင္းသို႔ ၾကံစည္ 
ေတြးဆၾကပါေသာ္လည္း မဂၤလာတရားမွန္ကိ ု မည္သူမွ် ေတြးၾကံ၍ မသိႏုိင္ၾကပါသည္ ဘုရား။ 
သို႔အတြက္ေၾကာင့္ မဂၤလာတရား ဟူသည္ မည္သည့္တရားျဖစ္ေၾကာင္း အရွင္ဘုရားက စတင ္
ထုတ္ေဖာ္၍ ေဟာၾကားေတာ္မူပါဘုရား။ 

5/5/5/5/ အိ.ု... နတ္သား။ သူမုိက္ကိ ုမမွီဝဲ မဆည္းကပ္ျခင္း၊ ပညာရွိသူကိ ု မီွဝဆဲည္းကပ္ျခင္း၊ ပူေဇာ္ထိုက္ 
သူကုိ ပူေဇာ္ျခင္း၊ ဤတရားသုံးပါးကိ ုမဂၤလာ ဟူ၍ သင္မွတ္သားေလာ့။ 

6/6/6/6/ အိ.ု... နတ္သား။ တင့္အပ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္ေဒသ၌ ေနျခင္း၊ ေရွးဘဝက ျပဳခဲ့ဖူးေသာ 
ေကာင္းမႈ ရွိျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကုိ ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းေဆာက္တည္ျခင္း၊ ဤတရားသံုးပါးကိုလည္း 
ျမတ္ေသာမဂၤလာ ဟူ၍ သင္မွတ္ဦးေလာ့။ 

7/7/7/7/ အိ.ု. နတ္သား။ အၾကားအျမင ္ဗဟုသုတရွိျခင္း၊ စက္မႈလက္မႈ စေသာ သိပံၸပညာတတ္ေျမာက္ျခင္း၊ 
ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုးကိ ု ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမတတ္သည့္ ဝိနည္းတရားကုိ ေကာင္းစြာသင္ယူျခင္း၊ 
ေကာင္းေသာ စကားကုိေျပာျခင္း၊ ဤတရားေလးပါးကိုလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာ ဟူ၍ သင္မွတ္ဦး 
ေလာ့။ 

8/8/8/8/ အိ.ု... နတ္သား။ အမိအဘကုိ လုပ္ေကၽြးေမြးျမဴျခင္း၊ သားမယားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးကမ္း ခ်ီးေျမွာက ္
ျခင္း၊ မည္သူ႔ကိုမွ် မထိခုိက္ေသာ အလုပ္ကုိလုပ္ျခင္း၊ ဤတရားသံုးပါးကိုလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာ 
ဟူ၍ သင္မွတ္ဦးေလာ့။ 

9/9/9/9/ အိ.ု... နတ္သား။ အလွဴေပးျခင္း၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ျခင္း၊ ေဆြမ်ိဳးတို႔အား ေထာက္ပ့ံျခင္း၊ 
အကုသိုလ္ကင္းေသာ အလုပ္ကုိလုပ္ျခင္း၊ ဤတရားေလးပါးကိုလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာဟူ၍ 
သင္မွတ္ဦးေလာ့။ 

10/10/10/10/ အိ.ု... နတ္သား။ မေကာင္းမႈ ဟူသမွ် ေဝးေဝးေရွာင္ႏုိင္ျခင္း ၊ မေကာင္းမႈကိ ု မလုပ္ျဖစ္ေအာင ္
မက်ဴးလြန္ျဖစ္ေအာင္ အထူးေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ျခင္း၊ ေသရည္ေသရက္ မူးယစ္ေဆးဝါးတို႔ကိ ုမေသာက ္
မစား ျဖစ္ေအာင္ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ျခင္း၊ ကုသုိလ္ရမည့္ ေကာင္းမႈအလုပ္တို႔ကိ ု မျပတ္သတိရၿပီး မေမ့ 
မေလ်ာ့ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဤတရားေလးပါးကိုလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာ ဟူ၍ သင္မွတ္ဦးေလာ့။ 

11/11/11/11/ အိ.ု... နတ္သား။ ရိုေသထုိက္သူကိ ု ရိုေသျခင္း ၊ မိမိကိုယ္ကုိ ေမာက္မာသမႈ မျပဳဘ ဲ ႏိွမ္ခ်ျခင္း၊ 
ကိေလသာအာရံု ကာမဂုဏ္တုိ႔၌ ေရာင့္ရလဲြယ္ျခင္း၊ သူတပါးက မိမိအေပၚ ျပဳဖူးေသာ ေက်းဇူးကိ ု
သိတတ္ျခင္း၊ အခါအခြင့္သင့္တုိင္း တရားနာျခင္း၊ ဤတရားငါးပါးကိုလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာ ဟူ၍ 
သင္မွတ္ဦးေလာ့။ 



12/12/12/12/ အိ.ု... နတ္သား။ သည္းခံတတ္ျခင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔က ဆံုးမသည့္ စကားကုိ နာယူလြယ္ျခင္း၊ 
သူေတာ္ေကာင္း ရဟန္းပုဏၰားတို႔အား ဖူးေမွ်ာ္ရျခင္း၊ အခါအခြင့္သင့္တိုင္း တရားေဆြးေႏြး 
ေမးျမန္းျခင္း၊ ဤတရားေလးပါးကိုလည္း ျမတေ္သာမဂၤလာ ဟူ၍ သင္မွတ္ဦးေလာ။ 

13/13/13/13/ အိ.ု... နတ္သား။ ၿခိဳးျခံစြာ က်င့္ျခင္း၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကိ ု က်င့္ျခင္း၊ အရိယာသစၥာ တရားကုိ 
သိျမင္ရျခင္း၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကိ ု မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ျခင္း ၊ ဤတရားေလးပါးကိုလည္း ျမတ္ေသာ 
မဂၤလာ ဟူ၍ သင္မွတ္ဦးေလာ။ 

14/14/14/14/ အိ.ု... နတ္သား။ ေလာကဓံတရား ရွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ၾကဳံရေသာ ရဟႏၱာ အရွင္သူျမတ္၏ စိတ္သည္ 
မတုန္မလႈပ္၊ မစုိးမရိမ္၊ ရမၼက္ကင္း၏၊ ေဘးကင္း၏။ ဤတရားေလးပါးကိုလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာ 
ဟူ၍ သင္မွတ္ဦးေလာ့။ 

15/15/15/15/ အိ.ု...နတ္သား။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ (၃၈)ပါး မဂၤလာတရားကုိ လက္ေတြ႔ လိုက္နာက်င့္ၾက ံျပဳလုပ္ထား 
သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မည္သည့္ေနရာ၌ေနေန မိမိအား ရန္သူတို႔က မေအာင္ႏုိင္၊ ကိစၥခပ္သိမ္း၌ 
ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းသာျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ထိ ု (၃၈)ပါးေသာ တရားသည္သာလွ်င ္ လူတကာ၊ နတ ္
တကာတုိ႔အတြက ္ျမတ္ေသာမဂၤလာ ျဖစ္ေၾကာင္း သင္မွတ္သားေလေလာ့။ 

 

ရတနသုတ ္
ရတနသုတ္ရြတ္ဖတ္ျခင္းအက်ိဳး 

• ကပ္ႀကီးသုံးပါးကိ ုေက်ာ္နင္းေစႏုိင္သည္။  

• စုန္း၊ တေစၧ၊ ကေဝ ပေယာဂ ဟူသမွ်ကိ ုႏုိင္သည္။  

• အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့ ္ဆင္းရဒဲုကၡ ေရာက္ရေသာအခါ၊ အခ်ဳပ္ေထာင၊္ ေႏွာင္အိမ္ စသည္ 
တို႔၌ က်ေရာက္ေသာအခါ အျမန္ လြတ္ေျမာက္ေစႏုိင္သည္။  

• နတ္ေကာင္း နတ္ျမတ္တို႔၏ ေစာင္မ ၾကည့္ရႈျခင္းကိ ုခံရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 

ရတနသုတ္ျမန္မာျပန္ 

1/1/1/1/ ဒီပကၤရာ ထြတ္ခ်ာေသဌ္နင္း တရားမင္း၏ေျခရင္းေတာ္၌ ဘုရားဆုကိ ုေတာင္းသည့္ကာလမွ အစ 
ျပဳ၍  

• ျမတ္စြာဘုရား ျဖည့္ဆည္းဖူးခဲေ့သာ ပါရမီ(၁ဝ) ပါး၊ ဥပပါရမီ(၁ဝ) ပါး၊ ပရမတၱပါရမီ 
(၁ဝ)ပါး အားျဖင့ ္အမွ်(၃ဝ)ေသာ ပါရမီတို႔ကုိ၎၊  

• စြန္႔ျခင္းႀကီး ငါးပါးတို႔ကိ၎ု၊  

• ေလာက၏ အက်ိဳးစီးပြား အလုိ႔ငွာ က်င့္ျခင္း၊ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား 
အလုိ႔ငွာ က်င့္ျခင္း၊ ဘုရားျဖစ္ျခင္း အက်ိဳးငွာ က်င့္ျခင္း ဟူေသာ စရိယသံုးပါးတို႔ကိ၎ု၊  

• ေနာက္ဆုံးဘဝ၌ အမိဝမ္းတြင္း ပဋိသေႏၶ ယူေတာ္မူျခင္း၊ ဖြားျမင္ျခင္း၊ ျမတ္ေသာ ေတာ 
ထြက္ျခင္း၊ ျပင္းစြာေသာလံု႔လျဖင့ ္ ကမၼဌာန္းအက်င့္ကိ ု က်င့္ျခင္း၊ ေဗာဓိပလႅင္၌ မာရ ္



ငါးပါးကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူျခင္း၊ သဗၺညဳတညဏ္ကိ ုထိုးထြင္းသိျမင ္ရရွိျခင္း၊ ဓမၼစၾကာ 
တရားေတာ္ျမတ္ကိ ုေဟာၾကားျခင္းႏွင့္ ကုိးပါးေသာ ေလာကုတၱရာ တရားတုိ႔ကုိ၎၊ 

ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္ အားလုံးတို႔ကုိလည္း စိတ္ျဖင့ ္ ဆင္ျခင္၍ 
ေဝသာလီျပည္၏ ၿမ့ိဳတံတိုင္း သုံးထပ္တုိ႔၏ အၾကားတုိ႔၌ ညဥ့္သံုးယံ ကာလပတ္လုံး ပရိတ္ရြတ္ဖတ ္
အရံအတား ျပဳခဲ့ေသာ အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္က့ဲသို႕ (သတၱဝါတို႔အေပၚ) သနားကရုဏာ 
စိတ္ထားလ်က္ (ရတန သုတ္ပရိတ္ေတာ္ကုိ ရြတ္ဖတ္ၾကပါကုန္စုိ႔။) 

2/2/2/2/ -၃၊  ရတနသုတ္ပရိတ္ေတာ္၏ အာဏာစက္ကုိ စၾကစဠာ ကုေဋတသိန္း၌ ရွိၾကကုန္ေလာ့ နတ ္
အေပါင္းတို႔က ခံယူၾကကုန္၏။ ဤပရိတ္ေတာ္သည္ ေဝသာလီျပည္၌ က်ေရာက္ေသာ အနာ 
ေရာဂါေဘး၊ ဘီလူးေဘး၊ အစာငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးျခင္းေဘး ဟူေသာ ေဘးအႏၱရာယႀ္ကီး သုံးမ်ိဳးကို 
လ်င္ျမန္စြာ ကြယ္ေပ်ာက္ေစႏုိင္ခဲ့၏။ ယခုအခါ၌ ဤရတနသုတ္ပရိတ္ေတာ္ကိ ုကၽြႏ္ုပ္တို႔ စုေပါင္း 
ရြတ္ဆုိၾကပါကုန္စုိ႔။ 

4/4/4/4/ ေျမ၌တည္ကုန္ေသာ ဘုမၼစုိး၊ ရုကၡစုိး၊ စတုမဟာရာဇ္၊ တာဝတ ံိသာ နတ္တုိ႔သည္၎၊ ေကာင္းကင ္
၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ယာမာ၊ တုသိတာ စေသာနတ္တုိ႔သည္၎ ဤပရိတ္ရြတ္ရာ ေနရာ အရပ္၌ 
အညီအညႊတ ္ ေရာက္ရိွလာၾကကုန္ၿပီ။ နတ္ပရိသတ္ အားလုံး ဝမ္းေျမာကဝ္မ္းသာ ျဖစ္ၾကပါကုန္။ 
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူခဲ့ေသာ ပရိတ္တရားေတာ္ကိုလည္း ရိုေသေလးျမတ္စြာ နာယူၾကပါ 
ကုန္။ 

5/5/5/5/ အိ…ု နတ္အေပါင္းတို႔။ ဤေနရာ၌ အညီအညႊတ ္ စည္းေဝးေရာက္ရိွေနၾကေသာ သင္နတ္အမ်ား 
နားဆင္ၾကပါကုန္၊ လူတို႔သည္ ေန႔ညမဟူ ၾကည္ျဖဴေလးျမတ္စြာ အသင္နတ္တုိ႔အား ပူေဇာ္ပသမႈ 
ျပဳၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သင္တုို႔သည္ လူတို႔အား ခ်စ္ခင္ၾကပါကုန္။ မေမ့မေလ်ာ့ ေစာင့္ေရွာက ္
ၾကပါကုန္။ 

6/6/6/6/ လူ႔ျပည္၌ ျဖစ္ေစ၊ နဂါးျပည္ ဂဠဳန္ျပည္၌ ျဖစ္ေစ၊ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေစ အျမင့္အျမတ ္သတ္မွတ္ သုံး 
ေဆာင္ၾကေသာ ဥစၥာရတနာတုိ႔သည္ ရွိၾကကုန္၏။ ထိုရတနာတုိ႔အနက္ ဘုရားတည္ဟူေသာ 
ရတနာႏွင့္တူေသာ ရတနာဟူ၍ မရွိေခ်။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အရဟံ စေသာ ဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူး 
ေတာ္တို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ရတနာျမတ္ ျဖစ္ပါေပသည္။ ဤသုိ႔မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့ ္
သတၱဝါအမ်ား ပြားစီးတိုးတက ္ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။ 

7/7/7/7/ သာကီဝင္မင္းတို႔၏ အထြတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တည္ၾကည္လွေသာ သမာဓိ 
စိတ ္ ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့ ္ ကိေလသာတုိ႔၏ ကုန္ရာကင္းရာ မေသရာျဖစ္ေသာ ျမတ္နိဗၺာန္ကိ ု
သိရိွေတာ္မူေလသည္။ (ေလာက၌) ထိုနိဗၺာန္ ဓာတ္ျမတ္ႏွင့္ ႏိႈင္းတုစရာ ရတနာ တခုမွ် မရွိပါေခ်။ 
နိဗၺာန္သည္ ကိေလာသာကုန္စင္ျခင္း စသည့္ဂုဏ္ေၾကာင့ ္ ရတနာျမတ္ ျဖစ္ပါေပ၏။ ဤသို႔ 
မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ သူေတာ္တကာ သတၱဝါအမ်ား ပြားစီးတိုးတက ္ခ်မ္းသာၾကပါေစ 
သတည္း။ 

8/8/8/8/ ေသာတာပတိၱမဂ္ျဖင့္သိေသာ၊ အပုိင္းအျခားကိ ု မလြန္ဘ ဲ သိတတ္ေသာ၊  စင္လည္းစင္ၾကယ ္
လွေသာ အရဟတၱမဂ္ႏွင့္ ယွဥ္သည့္ သမာဓိကိ ု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ၏။ မဂ္၏ အျခားမဲ့၌ 
အက်ိဳးေပးတတ္၏ ဟူ၍လည္း ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုအရဟတၱမဂ္ သမာဓိႏွင့္ တူေသာ မည္သည့္ 
သမာဓိမ်ိဳးမွ မရွိေခ်။ ထုိသမာဓိသည္ စင္စစ္ျမတ္လွ၏။ ဤသို႔ မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့ ္
သတၱဝါအမ်ား ပြားစီးတိုးတက ္ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။ 



9/9/9/9/ အရိယာ ပုဂၢိဳလ ္ ရွစ္ေယာက္တို႔ကုိ ဘုရားအစရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔က ခ်ီးမြမ္းၾက 
ကုန္၏။ တနည္းအားျဖင့ ္ ပုဂိၢဳလ ္ (၁ဝ၈) ေယာက္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးမြမ္းထိုက္ေသာ 
ပုဂိၢဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ပုဂၢိဳလ္အားျဖင့္ ရွစ္ေယာက္ (ေလးစံု) ျဖစ္ၾကကုန္၏ ။ 

ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကာ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ထုိပုဂိၢဳလ္ရွစ္ေယာက္ (၁ဝ၈ ေယာက္) တို႔ 
သည္ ျမတ္ေသာ အလွဴကုိခံယူထိုက္ၾကကုန္၏။ ထုိပုဂိၢဳလ္ျမတ္ရွစ္ဦးတို႔အား ေပးလွဴေသာ အလွဴ 
ဝတၳဳတို႔သည္ အက်ိဳးမ်ားစြာရွိကုန္၏။ ဘုရားရွင္ ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူေသာ ထုိအရိယာသံဃာ ရတနာ 
တို႔သည္လည္း ျမတ္လွေပ၏။ ဤသို႕မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ သတဝၱါတို႔အား ပြားစီး 
တိုးတက္ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။ 

10/10/10/10/ ရဟႏၱာအရငွ္သူျမတ္တို႔သည္ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္၌ ခိုင္ျမျဲပင္းထန္ေသာ 
စိတ္ျဖင့ ္ ေကာင္းစြာအားထုတ္ၾက၍ ဝဋ္ဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ၾကရေလသည္။ နိဗၺာန္ကုိ အာရုံျပဳ 
ေသာအားျဖင့ ္ ျဖစ္္၍ ကိေလသာတုိ႔မွ ကင္းကုန္လ်က ္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ စံစားၾကရကုန္သည္။ 
အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္ၾကရကုန္သည္။ ရဟႏၱာ အရိယာ သံဃာေတာ္ တည္းဟူေသာ ရတနာ 
သည္လည္း ျမတ္လွေပ၏။ ဤသို႔ မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့ ္ သတၱဝါတို႔အား တိုးတက ္
ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။ 

11/11/11/11/ ေျမ၌ ျမဳပ္စုိက္ထားေသာ ေက်ာက္စာတုိင္သည္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ ေလျပင္းမုန္တိုင္း တုိက ္
ခတ္မႈဒဏ္ေၾကာင့ ္ တုန္လွဳပ္ျခင္း မရွိေခ်။ အရိယာသစၥာေလးပါးကိ ု ေသာတာပတိၱ မဂ္ညဏ္ျဖင့ ္
သက္ဝင္၍ သိျမင္ၿပီးေသာ ေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္ကုိ ထုိေက်ာက္စာတိုင္ႏွင့္တူ၏ ဟူ၍ ျမတ္စြာ 
ဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေလ၏။ ဤသုိ႔လွ်င ္ တုန္လႈပ္ျခင္းကင္းေသာ ေသာတာပန္ အရိယာ 
သံဃာေတာ္တည္းဟူေသာ ရတနာသည္လည္း ျမတ္လွေပ၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့ ္ သတၱဝါ 
တို႔အား စီးပြားခ်မ္းသာ ျဖစ္လာပါေစသတည္း။ 

12/12/12/12/ နက္နေဲသာ ပညာရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာင္းစြာေဟာၾကားေတာ္မူထားေသာ 
အရိယာသစၥာတုိ႕ကိ ု သိျမငၿ္ပီးျဖစ္သည့္ သတၱကၡတၱဳ ပရမ ေသာတာပန္ (ခုႏွစ္ဘဝ က်န္ 
ေသာတာပန္) တို႔သည္ တရားကုိ ပြားမ်ားအားထုတ္ရန္ လြန္စြာ ေမ့ေလ်ာ့ေနပါျငားေသာ္လည္း 
ရွစ္ဘဝေျမာက္အထိ မျဖစ္ေတာ့ေခ်။ (ခုႏွစ္ဘဝမွာပင ္သတိျပန္ရ တရားအားထုတ္ ရဟႏၱာျဖစ္၍ 
ပရိနိဗၺာန္ စံဝင္ေလသည္။) ဤသုိ႔လွ်င ္ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ဘဝကိ ုယူျခင္းမရွိေသာ သတၱကၡတၱဳ ပရမ 
ေသာတာပန္ တည္းဟူေသာ ရတနာသည္လည္း ျမတ္လွေပ၏။ ဤသုိ႔ မွန္ေသာ သစၥာစကား 
ေၾကာင့ ္သတၱ၀ါတို႔အား ေကာင္းေသာ အစီးအပြား ျဖစ္ထြန္းပါေစသတည္း။ 

13/13/13/13/ အတၱဟူေသာ မိမိကုိယ္ရိွ၏ ဟူ၍ခံယူျခင္း ၊ရွစ္ပါးေသာ ဌာနတုိ႔၌ ယုံမွားျခင္း၊ ႏြားလို၊ ေခြးလိ ု
က်င့္ျခင္းျဖင့္ သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ႏုိင္သည္ဟ ုအထင္မွားျခင္း၊ ဤအမွားသုံးရပ္ကိ ုေသာတာပန္ 
ပုဂၢိဳလ္သည္ ေသာတာပန္ ျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ျခင္း ပယ္စြန္႔ၿပီး ျဖစ္ေလ၏။ မည္သည့္ မွားေသာအယူကိ ု
မဆိ ုပယ္စြန္႔ေလ၏။  

14/14/14/14/ ထိုေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္သည္ အပါယ္ေလးပါးမွ လြတ္ေလ၏။ လြန္ကေဲသာအေၾကာင္း 
ေျခာက္ရပ္တုိ႔ကိုလည္း မျပဳထိုကေ္တာ့ေပ။ ဤသုိ႔လွ်င ္ ယုံမွား၊ ယူမွား တရားသုံးပါးကို ပယ္ႏုိင္ 
ေသာ ေသာတာပန္အရိယာ သံဃာရတနာသည္လည္း ျမတ္လွေပ၏။ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ 
သတၱဝါတို႔အား ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ျဖစ္လာပါေစသတည္း။ 



15/15/15/15/ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္သည္ ကုိယ္ျဖင့ ္ ျဖစ္ေစ ႏႈဳတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ထကဲ ျဖစ္ေစ မေကာင္းမႈ 
တခုခုကိ ု အကယ္၍ ျပဳမိျငားအံ့၊ သူသည္ ထုိမေကာင္းမႈကိ ု ဖံုးကြယ္ဖုိ႔ရာ မႀကိဳးစားေတာ့ေခ်။ 
ေသာတာပန္သည္ နိဗၺာန္ကုိ မဂ္ညဏ္ျဖင့္ ျမင္ၿပီးသူ ျဖစ္၍ မေကာင္းမွဳကိုသုိဝွက္ျခင္း မရွိေတာ့ 
ေၾကာင္း ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့၏။ ဤသို႔လွ်င္ ျပဳမိေသာ မေကာင္းမႈကုိ ဖံုးကြယ္ျခင္းမရွိေသာ 
ေသာတာပန္ သံဃာတည္းဟူေသာ ရတနာသည္လည္း ျမတ္လွေပ၏။ ဤမွန္ေသာသစၥာ 
စကားေၾကာင့ ္သတၱဝါတို႔အား ခ်မ္းသာသုခ ျဖစ္ပါေစသတည္း။ 

16/16/16/16/ ေႏြဥတု ေလးလတြင ္ အစဦးျဖစ္ေသာ (တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္မွ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ 
အထိ) ေႏြလအတြင္း၌ ပင္တုိင္းပင္တိုင္း ပင္လုံးကၽြတ ္ပြင့္လ်က္ရိွေသာ ေတာအုပ္သည္ အသေရ 
ရွိလွဘိသက့ဲသို႔ ထိုေတာအုပ္နည္းတ ူ အသေရရိွလွေသာ နိဗၺာန္သုိ႔လည္း ေရာက္ေစတတ္ေသာ 
ပရိယတိၱတရားေတာ္ကိ ု ျမတ္ေသာ ေလာကုတၱရာအက်ိဳးစီးပြားအတြက ္ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကား 
ေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။ ယင္းသို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ေဒသနာေတာ္ရွင္ ဘုရား ရတနာေတာ္သည္ 
လည္း မြန္ျမတ္လွေပ၏။ ဤမွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့ ္ သတဝၱါအေပါင္းအား ေကာင္းေသာ 
စီးပြားခ်မ္းသာ ျဖစ္ပါေစသတည္း။ 

17/17/17/17/ မိမိကုိယ္တိုင္ ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူ၍ ျမတ္ေသာတရားကုိလည္း သိျမင္ေတာ္မူေသာ ေလာကုတၱရာ 
တရားျမတ္ကုိလည္း သတဝၱါတို႔အား ေပးေတာ္မူတတ္ေသာ၊ ျမတ္ေသာအက်ိဳးစီးပြားကိုလည္း 
ေဆာင္ၾကဥ္းေတာ္မူတတ္ေသာ၊ မိမိထက္သာလြန္သ ူ မရွိေသာ ဘုရားျမတ္စြာသည္ ျမတ္ေသာ 
တရားကုိပင ္ ေဟာၾကားေတာ္မူေလသည္။ ဤသုိ႔လွ်င ္ သတၱဝါတို႔၏ ဣေျႏၵ အႏုအရင့္ကိ ု သိရိွ 
နားလည္လ်က္ တရားျမတ္ကိ ုေဟာၾကားတတ္ေသာ “ဘုရား” တည္းဟူေသာ ရတနာသည္လည္း 
ျမတ္လွေပ၏။ ဤသို႔မွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့ ္ သတဝၱါတိုင္း ေကာင္းေသာ အက်ိဳးစီးပြား 
ျဖစ္ထြန္းပါေစသတည္း။ 

18/18/18/18/ ရဟႏၱာ အရွင္သူျမတ္တို႔သည္ တမလြန္ဘဝကိုလွမ္း၍ တပ္မက္ျခင္း စိတ္မရွိကုန္၊ ရဟႏၱာတို႔အား 
ေရွးေရွးေသာ ဘဝမ်ားစြာက ျပဳလုပ္အားထုတ္ခဲ့ဖူးသည့္ ကံေဟာင္းကံၾကြင္းဟူသမွ် ကုန္ေလၿပီး 
ဘဝသစ္၌ ျဖစ္စရာကံလည္း မရွိေခ်။ ကံတည္းဟူေသာ မ်ိဳးေစ့ကုန္ေလၿပီ။ ဘဝသစ္ ျဖစ္လုိသည့္ 
ဆႏၵလည္း မရွိ္ေတာ့ေပ။ ပညာညဏ္လည္း ရင့သ္န္ႀကီးမားၾကကုန္၏။ ထုိရဟႏၱာ အရွင္သူျမတ ္
တို႔သည္ (ေသေသာအခါ) ဤဆီမီးသည္ ျငိမ္းေလသကဲ့သုိ႔ ၿငိမ္းေတာ္မူၾကကုန္၏။ ဤသုိ႔လွ်င ္
ဘဝသစ္ ျပန္ျဖစ္ျခင္း မရွိေသာ ရဟႏၱာ သံဃာေတာ္ျမတ ္ ရတနာသည္လည္း ျမတ္လွေပ၏။ 
ဤမွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ သတၱဝါအေပါင္းအား ေကာင္းေသာ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းပါေစ 
သတည္း။ 

19/19/19/19/ ေျမႏွင့္စပ္၍ တည္ကုန္ေသာ ဘုမၼစုိး၊ ရုကၡစုိး၊ စာတုမဟာရာဇ္၊ တာဝတ ိ ံသာ နတ္တို႔သည္၎၊ 
ေကာင္းကင္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ယာမာ၊ တုသိတာ စေသာ နတ္တို႔သည္၎၊ ဤအရပ္ ဤေဒသ၌ 
ညီညႊတ္ ေပါင္းဆုံမိၾကကုန္၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔နတ္အေပါင္းက ေရွးေရွးေသာ ဘုရားရွင္မ်ားနည္းတ ူ
ပြင့္ေတာ္မူလာေသာ၊ နတ္လူအေပါင္းတို႔က ပူေဇာ္ထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ရိွခုိးၾကပါကုန္၏။ 
သတၱဝါအေပါင္းအား ေကာင္းေသာ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ပါေစသတည္း။ 

20/20/20/20/ ေျမႏွင့္စပ္၍တည္ကုန္ေသာ ဘုမၼစုိး၊ ရုကၡစုိး၊ စာတုမဟာရာဇ္၊ တာဝတိ ံသာ နတ္တုိ႔သည္၎၊ 
ေကာင္းကင္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ယာမာ၊ တုသိတာ စေသာ နတ္တို႔သည္၎၊ ဤအရပ္ ဤေဒသ၌ 
ညီညႊတ္ေပါင္းဆုံမိၾကကုန္၏။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နတ္အေပါင္းက ေရွးေရွးေသာ ဘုရားရွင္မ်ား ေဟာၾကား 



သည့္နည္းတ ူ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ကုိ ရွိခိုးဦးညႊတ္ၾကပါကုန္၏။ သတၱဝါအေပါင္း 
လည္း ခ်မ္းသာသုခ ရွိၾကပါေစသတည္း။  

21/21/21/21/ ေျမႏွင့္စပ္၍တည္ကုန္ေသာ ဘုမၼစုိး၊ ရုကၡစုိး၊ စာတုမဟာရာဇ္၊ တာဝတိ ံသာ နတ္တုိ႔သည္၎၊ 
ေကာင္းကင္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ယာမာ၊ တုသိတာ စေသာ နတ္တို႔သည္၎၊ ဤအရပ္ ဤေဒသ၌ 
ညီညႊတ္ေပါင္းဆုံမိၾကကုန္၏။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နတ္အေပါင္းက ေရွးေရွးေသာ ဘုရားရွင္မ်ား ေခတ္မွာ 
ကဲ့သုိ႔ ေကာင္းစြာေပၚေပါက္လာေသာ၊ နတ္လူတို႔က ပူေဇာ္ထုိက္ေသာ သံဃာေတာ္ျမတ ္ ရတနာ 
ကိုလည္း ဦးညႊတ္ရိွခုိးၾကပါကုန္၏ ။ သတဝၱါတို႔အား ေကာင္းေသာ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းပါေစ 
သတည္း ။ 

 

ေမတၱသုတ ္

ေမတၱသုတ ္ရြတ္ဖတ္ျခင္းအက်ိဳး 

ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အိပ္ရႏုိးရေစသည္။ အိပ္မက္ဆုိးမ်ား မမက္ေအာင ္ ကာကြယ္ႏုိင္သည္။ မ်က္ႏွာ 
ၾကည္လင္၍ လူခ်စ္လူခင ္ မ်ားလိမ့္မည္။  အိပ္ခါနီးဆဆဲမွဲာ ရြတၿ္ပီးအိပ္လွ်င ္ ညအခါ ဘီလူးစီးျခင္း၊ 
ေယာင္ယမ္း၍ ထေျပးျခင္း၊ အိပ္ေနရင္း အသံနက္ႀကီးျဖင့ ္ ေအာ္ျခင္း၊ အိပ္ရာနားရွ ိ ေတြ႔ကရာ ပစၥည္း 
တို႔ျဖင့ ္ ေယာင္ယမ္းၿပီး ပစ္ေပါက္ျခင္း စသည္တို႔ ကင္းသည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္တတ္သူမ်ားသည္ အထူး 
တလည္ ေမတၱသုတ္ကိ ုရြတ္သင့္ေပသည္။ 

 

ေမတၱသုတ ္ျမန္မာျပန္ 

1/1/1/1/ ေမတၱသုတ္၏ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့ ္ဘီလူး၊ ဘုမၼစုိးတို႔သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေအာင ္ရုပ္ 
အဆင္းကိ ု ဖန္ဆင္း၍ လူတုိ႔အား မျပဝံ့ၾကကုန္။ ေမတၱသုတ္ေတာ္ကိ ုညဥ့္အခါ၌၎၊ ေန႔အခါ၌ 
၎ မပ်င္းမရ ိရြတ္ဖတ္ေလ့ရိွေသာသူသည္ -- 

2/2/2/2/ အိပ္ေသာအခါ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ရေလ၏။ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္၌လည္း အိပ္မက္ဆိုးကိ ုမျမင္မက္ႏုိင္။ 
ဤသို႔ေသာ ေက်းဇူးဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကိ ုကၽြႏ္ုပ္တို႔ စုေပါင္း ရြတ္ဆုိ 
ၾကပါကုန္စုိ႔။ 

3/3/3/3/ အက်ိဳးစီးပြား၌ လိမၼာေသာ သူသည္ ၿငိမ္သက္စြာေသာ နိဗၺာန္သို႔ ဉာဏ္ျဖင့ ္ သကဝ္င္ျခင္းကုိ 
ျပဳရာသည္။ ျပဳႏုိင္စြမ္းရွိသူလည္း ျဖစ္ရာ၏။ ေကာင္းစြာေျဖာင့္မတ္ရာ၏။ ပညာရွိတို႔ ဆိုလြယ ္
ဆုံးမလြယ္သူလည္း ျဖစ္ရာ၏။ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ရာ၏။ မာန္မာန မထားရာ။ 

4/4/4/4/ ေရာင့္ရလဲြယ္ရာ၏။ သူတပါးတို႔က ျပဳစုလြယ္၊ ေမြးျမဴလြယ္သူမ်ိဳး ျဖစ္ရာ၏။ ကိစၥနည္းေစရာ၏။ 
အသက္ေမြးမႈ ေပါ့ပါးျခင္း ရွိရာ၏။ မ်က္စိ စေသာ ဣေျႏၵ တည္ျငိမ္မႈ ရိွရာ၏။ အမူအရာ မၾကမ္း 
တမ္းေစရာ။ ဒါယကာမ်ား ေဆြမ်ိဳးမ်ား၌ သံေယာဇဥ္ ညွိတြယ္လြန္းျခင္း မျဖစ္ေစရာ။ 

5/5/5/5/ ပညာရွိတုိ႔ က့ဲရ႕ဲဖြယ္ျဖစ္ေသာ မေကာင္းမႈ တစံုတခုကိ ုအနည္းငယ္မွ်ပင ္မျပဳမက်င့္ရာ။ သတဝၱါ 
ခပ္သိမ္း ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ေဘးမရိွပါေစႏွင့္။ ကုိယ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ 
ျပည့္စံုၾကပါေစ။ 



6/6/6/6/ အသက္ရွဴရိွက္ေသာ သတၱဝါအားလုံး၊ ထိတ္လန္႕လြယ္ေသာ သတၱဝါအားလုံး၊ တည္ၾကည္ေသာ 
သတၱဝါအားလုံး၊ ကုိယ္ခႏၶာရွည္ေသာ သတၱဝါအားလုံး ၊ ႀကီးေသာ သတဝၱါအားလုံး၊ မတိုမရွည္ 
မႀကီးမငယ ္အလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ သတၱဝါ၊ ပုေသာ တိုေသာ သတၱဝါ၊ ပိန္ေသာ ၾကဳံေသာ 
သတၱဝါ ၊ ဆူေသာၿဖိဳးေသာ သတၱဝါ။ 

7/7/7/7/ မ်က္စိျဖင့္ျမင္ႏုိင္ေသာ သတၱဝါ၊ မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ေသာ သတၱဝါ၊ အေဝးမွာရွိေသာသတၱဝါ၊ မနီး 
မေဝးမွာ ရွိေသာ သတဝၱါ၊ ျဖစ္ၿပီးေသာသတၱဝါ၊ ေနာင္ျဖစ္လတံၱေသာ သတၱဝါ၊ ဆုိခဲ့ပါ သတၱဝါ 
အားလုံးသည္ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစကုန္သတည္း။ 

8/8/8/8/ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ အမ်က္ေဒါသ မထြက္ရာ၊ အလုပ္ကိစၥ တခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
တေယာက္ေယာက္ကုိ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာစကား မေျပာရာ၊ မုန္းတီးေသာစိတ္ျဖင့ ္အမွတ္မထားရာ၊ 
အနည္းငယ္မွ် မထီမဲ့ျမင ္ မထင္ေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ ႏွင့္တေယာက္ ဆင္းရဒဲုကၡကိ ု
အလုိ မရိွသင့္ေပ။ 

9/9/9/9/ အမိသည္ မိမိဝမ္း၌လြယ္၍ ေမြးရေသာ တဦးတည္းေသာသားကုိ အသက္ေလာက ္ခ်စ္ျမတ္ႏုိး၍ 
အစဥ္မျပတ ္ ေစာင့ ္ ရွာက္သည့္နည္းတ ူသတၱ၀ါအားလုံးတို႔အေပၚ၌ အတုိင္းမသ ိ ႀကီးမားေသာ 
ေမတၱာစိတ္ကုိ ပြားမ်ားရာ၏။ 

10/10/10/10/ အထက္ေအာက္ ေဘးဘီ အရပ္မ်က္ႏွာအားလံုး အက်ဥ္းအေျမာင္းမရွိ၊ အတြင္းရန္ အျပင္ရန္မရွိ၊ 
အတုိင္းမသ ိျမတ္ႏုိးတတ္ေသာ ေမတၱာစိတ္ကိ ုပြားမ်ားေစရာ၏။ 

11/11/11/11/ အိပ္ငုိက္ေသာအခါမွတပါး မတ္တပ္ရပ္စဥ္ျဖစ္ေစ၊ လမ္းေလ်ာက္သြားေနစဥ္ျဖစ္ေစ၊ ထိုင္ေနစဥ ္
ျဖစ္ေစ၊ လေဲလ်ာင္းေနစဥ္ျဖစ္ေစ အျမမဲျပတ္သတိခ်ပ္လ်က ္ေမတၱာပုိ႕ေနရာ၏။ ယင္းသို႔ ေမတၱာ 
စိတ္ႏွင့္ အျမမဲျပတ ္ ေနျခင္း၊ ထိုင္ျခင္းကို “ျမတ္ေသာေနျခင္း”ဟူ၍ ဤေဂါတမဘုရား 
သာသနာေတာ္၌ ဆိုၾကေလၿပီ။ 

12/12/12/12/ မွားေသာအယူဝါဒကိ ု လက္မခံဘဲ ကိုယ္က်င့သီ္လ ရွိေစရာ၏။ မဂ္ဉာဏ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေစ 
ရာ၏။ ကိေလသာအာရံု ကာမဂုဏ္တို႔၌ တပ္ႏွစ္သက္ျခင္းကိ ု ပယ္ေဖ်ာက္ရာ၏။ ဤသုိ႔ေသာ 
လူမ်ိဳးသည္ မိခငဝ္မ္း၌ တဖန္ ပဋိသေႏၶ မေနရေတာ့ေပ။ (ဝဋ္ဘဝ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသုိ႔ 
ေရာက္ေပလတံၱ။ 

 

ခႏၶသုတ ္

ခႏၶသုတ္ရြတ္ဖတ္ရျခင္းအက်ိဳး 

ေျမြေဘးကင္းႏုိင္သည္။ အျခားအဆိပ္ရိွေသာ သတဝၱါတို႔ ေဘးမွလည္း လြတ္ႏုိင္သည္။ ေျမြကိုက ္
ကင္းကုိက ္ခံရေသာအခါမ်ိဳး၌လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ရြတ္ႏုိင္သည္။ ေဘးရန္ကိ ုေက်ာ္လြန္ႏုိင္ေပသည္။ 

 

ခႏၶသုတ္ျမန္မာျပန္ 

1/1/1/1/ ဤခႏၶသုတ ္ပရိတ္ေတာ္သည္ နတ္ေဆး နတ္မႏၱရားႏွင့္ တူ၏။ ေျမြေလးမ်ိဳးတို႔၏ ျပင္းထန္ေသာ 
အဆိပ္ကိ ုေပ်ာက္ကင္းေစ၏။ 



2/2/2/2/ အာဏာေခတ္ဟုေခၚေသာ စၾကဝဠာ ကုေဋတသိန္း အတြင္း၌ သတဝၱါအမ်ားရွိၾက၏။ ေျမြမွ 
တပါး က်န္ေသာသတၱဝါတို႔၏ ေဘးရန္ကုိလည္း တားျမစ္ႏုိင္စြမ္းေပ၏။ ထိုပရိတ္ေတာ္ကိ ုယခ ု
အခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စုေပါင္း ရြတ္ဆုိၾကပါကုန္စုိ႔။ 

3/3/3/3/ ဝိရူပကၡ နဂါးမင္းတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ကၽြႏ္ုပ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ျဖစ္ပါေစ။ ဧရာပထ နဂါးမင္း 
တို႔ႏွင့္ အတူတကြ ကၽြႏ္ုပ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ျဖစ္ပါေစ။ ဆဗ်ာပုတ ၱ နဂါးမင္းတို႔ႏွင့္ အတူ 
တကြ ကၽြႏ္ုပ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ျဖစ္ပါေစ။ ကဏွာေဂါတမ နဂါးမင္းတို႔ႏွင့္ အတူတကြ 
ကၽြႏ္ုပ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ျဖစ္ပါေစ။ 

4/4/4/4/ အေျခမဲ့ေသာ သတၱဝါ၊ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိေသာ သတဝၱါ၊ အေျခ ေလးေခ်ာင္းရွိေသာ သတၱဝါ၊ 
ေျခေထာက္မ်ားစြာရွိေသာ သတဝၱါ၊ ဤသတဝၱါအားလုံးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အတူ 
တကြ ျဖစ္ပါေစသတည္း။ 

5/5/5/5/ အေျခမဲ့ေသာ သတဝၱါဟူသမွ်သည္ ကၽြႏ္ုပ္ကိ ု မညွင္းဆေဲစသတည္း။ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိေသာ 
သတၱဝါဟူသမွ်သည္ ကၽြႏ္ုပ္ကိ ု မညွင္းဆေဲစသတည္း။ ေျခေလးေခ်ာင္းရွိေသာ သတဝၱါဟူသမွ် 
သည္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ မညွင္းဆေဲစသတည္း။ ေျခေထာက္မ်ားစြာရွိေသာ သတၱဝါ ဟူသမွ်သည္ 
ကၽြႏ္ုပ္ကိ ုမညွင္းဆေဲစသတည္း။ 

6/6/6/6/ အာရုံငါးပါးကိ ုခုံမင္တတ္ေသာ သတၱဝါအားလုံးတို႔သည္၎၊ အသက္ရွဴရွိဳက္တတ္ေသာ သတၱဝါ 
အားလုံးတို႔သည္၎၊ ကိုယ္ကာယ အထင္အရွားျဖစ္ေသာ သတဝၱါအားလုံးတို႔သည္၎၊ သတၱဝါ 
တိုင္း သတၱဝါတိုင္းသည္ အေကာင္းအျမတ္တို႔ကုိသာ ျမင္ၾကပါေစ။ အနည္းငယ္မွ်ပင္ မေကာင္း 
မႈသို႔ မေရာက္ၾကပါေစႏွင့္။ 

7/7/7/7/ (ကိေလသာသည္ ႏွိဳင္းယွဥ္စရာ အေၾကာင္းပမာဏျဖစ္၏။) ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပမာဏျပဳစရာ 
ကိေလသာမရိွ။ တရားေတာ္သည္လည္း ပမာဏျပဳစရာ ကိေလသာမရိွ။ သံဃာေတာ္သည္ 
လည္း ပမာဏျပဳစရာ ကိေလသာမရိွ။ ကင္း၊ သန္း၊ ေျမြ၊ ကင္းပုစြန္၊ ကင္းေျခမ်ား၊ ပင့္ကူ 
(ပင့္ကူနက္)၊ တက္တူ (အိမ္ေျမွာင)္၊ ၾကြက္စေသာ သတဝၱါတုိ႔သည္ ပမာဏျပဳစရာ ကိေလသာ 
ရွိၾကကုန္၏။ 

8/8/8/8/ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အေစာင့္အေရွာက္ကုိ ျပဳအပ္ၿပီ။ အရံအတားကိ ုျပဳအပ္ၿပီ။ သတဝၱါတို႔သည္ ဖေဲရွာင ္
ၾကကုန္ေလာ့၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခုိးပါ၏။ ဝိပႆီ စေသာ 
ဘုရားခုႏွစ္ဆူတို႔အားလည္း ဦးညႊတ္ရိွခုိးပါ၏။ 

ေမာရသုတ ္

ေမာရသုတ္ရြတ္ဖတ္ရျခင္းအက်ိဳး 

ပီယေဆးခတ္ျခင္း၊ ပုဏၰကတိုက္ျခင္း စသည္ျဖင့ ္ သူတပါးတို႔က မေကာင္းမၾကံႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ ္
ႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့ ္ အပ်ိဳရည္ အပ်ိဳ႕သိကၡာကိ ု ျမတ္ႏုိးေသာ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အကာ 
အကြယ္ေကာင္းျဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္ျပဳရန္ တစံုတေယာက္က မိမိေနာက္သုိ႔ လိုက္ေနေသာအခါမ်ား 
တြင ္ ရြတ္ႏုိင္သည္။ သူတပါးက မိမိ၏ ရာထူးအေျခအေန ေလ်ာက်ေအာင ္ ၾကံစည္ေနလွ်င္လည္း 
အကာအကြယ္ ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈ မခံရေအာင္လည္း စြမ္းေပေသးသည္။ 

 

 



ေမာရသုတ္ျမန္မာျပန္ 

1/1/1/1/ - ၂၊ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦျဖစ္ေသာ ပါရမီတို႔ကိ ု ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူ 
စဥ္အခါ ဥေဒါင္းမ်ိဳး၌ ျဖစ္ေတာ္မူခုိက ္ဘုရားအေလာင္း ဥေဒါင္းမင္းသည္ ဤေမာရပရိတ္ျဖင့ ္မိမိ 
ကိုယ္ကိ ု ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေအာင ္ စီစဥ္ထားေလသည္။ မုဆိုးတို႔သည္ ဘုရားအေလာင္း 
ဥေဒါင္းမင္းကိ ု ဖမ္းယူရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဖမ္း၍မရႏုိင္ၾကကုန္။ 
ဤေမာရပရိတ္ကိ ုျမတ္ေသာမႏၱရား ဟူ၍ပင္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခဲ့၏။ ယခုအခါ ဤေမာရ 
ပရိတ္ေတာ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ စုေပါင္းရြတ္ဆုိၾကပါကုန္စုိ႔။ 

3/3/3/3/ ေနမင္းသည္ လူတုိ႔၏ မ်က္စိသဖြယ္လည္း ျဖစ္၏။ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ မင္းလည္းျဖစ္၏။ ေရႊ 
အဆင္းႏွင့္တူေသာ အဆင္းလည္းရိွ၏။ ေျမျပင္တခုလုံးကုိထြန္းပေသာ အလင္းေရာင္လည္းရွိ၏။ 
ယခ ု ဤေနမင္းသည္ တက္လတ္ေပ၏။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေရႊအဆင္းရွိေသာ ေျမျပင္၌ ထြန္းလင္း 
ေတာက္ပေသာ ဤေနမင္းကိ ု ရွိခုိးပါ၏။ ရိုေသပါ၏။ ယေန႔တေန႔လုံး အသင္ေနမင္း၏ 
အေစာင့္အေရွာက္ကိ ုခံယၿူပီး ကၽြႏ္ုပ္ေနပါအံ့။ 

4/4/4/4/ ျမတ္စြာဘုရားတ႔ိ ု မည္သည္မွာ မေကာင္းမႈ ဟူသမွ်ကိ ု အပျပဳကုန္ၿပီျဖစ္၏။ တရားအားလံုးကိ ု
သိျမင္ေတာ္မူၾကၿပီး ျဖစ္၏။ ထုိဘုရားရွင္တို႔အား ကၽြႏ္ုပ္ ရွိခိုးပါ၏။ ထိုဘုရားရွင္တို႔ကလည္း 
ကၽြႏ္ုပ္ကိ ုေစာင့္ေရွာက္ၾကပါေစသတည္း။ သစၥာေလးပါးကိ ုသိျမင္ျပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အားလည္း 
ရွိခိုးပါ၏။ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္၊ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္အားလည္း ရွိခိုးပါ၏။ ကိေလသာမွ ကင္း 
လြတ္ကုန္ၿပီေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အားလည္း ရွိခိုးပါ၏။ ဦးညႊတ္ပါ၏။ ဤသို႔လွ်င ္ ဘုရားအေလာင္း 
ဥေဒါင္းမင္းသည္ ဤပရိတ္အရံအတားကုိ ျပဳၿပီးမွ အစာရွာထြက္ေလ၏။ 

5/5/5/5/ ေနမင္းသည္ လူတို႔၏ မ်က္စိႏွင့္တူ၏။ ျမတ္ေသာမင္းလည္းျဖစ္၏။ ေရႊ အဆင္းအေရာင္လည္း 
ရွိ၏။ ေျမျပင္၌လည္း ထြန္းလင္းေတာက္ပ၏။ ဤေနမင္းသည္ ယခဝုင္ေလ၏။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေရႊ 
အဆင္းရွိေသာ ေျမျပင္၌ ေတာက္ပေသာ အေရာင္ရိွေသာ ရွင္ေနမင္းကိ ုဦးညႊတ္ရိွခိုးပါ၏။ ယခု 
တညဥ့္ပတ္လုံး အရွင္ေနမင္း၏ အေစာင့္အေရွာက္ခံယူ၍ ကၽြႏ္ုပ္ ေနပါအံ့။ 

6/6/6/6/ မေကာင္းမွဳဟူသမွ်ကိုဖယ္ရွားၿပီး တရားအလံုးစံုကိ ု သိေတာ္မူကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တုိ႔အား 
ဦးညႊတ္ရ္ိွခုိးပါ၏ ။ ထုိဘုရားရွင္တုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ပါေစသတည္း။ သစၥာေလးပါးကိ ု
သိျမင္ၿပီးေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္တ႔ိအုားလည္း အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္၊ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္အား 
၎၊ ကိေလသာအေႏွာင္အဖြဲ႕မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား၎၊ အရဟတၱဖုိလ္တရား 
အား၎ ကၽြႏ္ုပ္ ရွိခိုးပါ၏။ ဦးညႊတ္ပါ၏။ ဤသို႔လွ်င ္ဥေဒါင္းမင္းသည္ ဤပရိတ ္အရံအတားကုိ 
ျပဳ၍ ညဥ့္အခါ၌ ေနေလ၏။ 

 

 

ဝ႗သုတ္ 

ဝ႗သုတ္ရြတ္ဖတ္ရျခင္းအက်ိဳး 

မီးေဘးလြတ္ကင္းေစႏုိင္သည္။ မိမိကုိယ္တုိင္ မီးေဘး မသင့္ရေအာင္ မိမိရပ္ကြက ္မီးေဘးကင္းေအာင ္
သစၥာျပဳႏုိင္သည္။ 

 



ဝ႗သုတ္ ျမန္မာျပန္ 

1/1/1/1/ သဗၺညဳတ ညဏ္ေတာ္ကိ ု ရရွိျခင္း၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ ပါရမီတို႔ကိ ု ျဖစ္က်င့္ေသာ ဘုရား 
အေလာင္းသည္ ႏုစဥ္ဘဝက ငံုးငွက္မ်ိဳး၌ ျဖစ္ရေလ၏။ ဘုရားအေလာင္း ငုံးငယ္ကိ ု ဤ 
ပရိတ္ေတာ္၏ တန္ခုိးေၾကာင့ ္ေတာမီးကြင္းရေလ၏။ 

2/2/2/2/ ဤပရိတ္ေတာ္ကုိ ရွင္သာရိပုတၱရာ မဟာေထရ္ျမတ္အား ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ ့
သည္။ ဤပရိတ္ေတာ္သည္ ကမၻာတည္လိမ့္မည္။ တန္ခုိးလည္း လြန္စြာႀကီး၏။ ယခုအခါ ထိ ု
ငုံးမင္းပရိတ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ စုေပါင္းရြတ္ဆုိၾကပါစုိ႔။ 

3/3/3/3/ ေလာက၌ သီလ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးသည္ ရွိေပ၏။ မွန္ကန္ေသာသစၥာသည္ရိွေပ၏။ ကိုယ္ေရး၊ 
ႏႈတ္ေရး၊ စိတ္ေရး လုံးဝ စင္ၾကယ္ျခင္းသည္ ရွိေပ၏။ သတၱဝါတို႔အား ၾကင္နာသနားျခင္းသည္ 
ရွိေပ၏။ ဤသ႔ိေုသာ သစၥာစကားျဖင့ ္အလြန္ေကာင္းျမတ္ေသာ သစၥာျပဳျခင္းကိ ုငါဘုရားႏုစဥ္က 
ျပဳခဲ့ဖူးေလၿပီ။ 

4/4/4/4/ သစၥာတရား၏ စြမ္းပကားကိ ု ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၿပီး ေရွးေရွးေသာ ဘုရားရွင္တုိ႔ကိ ု ေအာင့္ေမ့ 
သတိရၿပီး သစၥာ၏အစြမ္းကိ ုအမွီျပဳ၍ သစၥာျပဳခဲ့ဖူးေလၿပီ။ 

5/5/5/5/ အိ…ုေတာမီး။ ငါ့မွာ အေတာင္တုိ႔ ရွိပါေသာ္လည္း မပ်ံႏုိင္ေသးပါ။ ငါ့မွာေျခတ႔ိ ု ရွိပါေသာ္လည္း 
မသြားတတ္ေသးပါ။ ငါ၏ မိဘတုိ႔သည္လည္း (ငါ့ကိုထား၍) ထြက္သြားၾကေလၿပီ၊ အိ…ုေတာမီး။ 
ငါ့ကိ ုဖၾဲကဥ္ပါေလာ့။ 

6/6/6/6/ ခ်စ္သား သာရိပုတၱရာ။ ဤကဲ့သုိ႔ ငါဘုရားေလာင္း ငုံးငယ္က သစၥာျပဳလိုက္ေသာအခါ သစၥာျပဳ 
ၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက ္ ေတာမီးသည္ ေရသို႕ေရာက္၍ ဖၾဲကဥ္ရသက့ဲသို႔ ငါ့ကိ ု ဖၾဲကဥ္ေလ၏။ 
အရွိန္အလွ်ံ ႀကီးမားလွေသာ ေတာမီးသည္ မင္းပယ ္(၁၆)ပယ္ခန္႔မွ် ကြင္းေလ၏။  

ခ်စ္သား သာရိပုတၱရာ။ ငါ၏သစၥာစကားႏွင့္ တူေသာတရားမည္သည္ မရွိေခ်။ ဤပါရမီကား 
ငါဘုရား၏ သစၥာပါရမီပင ္ျဖစ္ေတာ့သည္။ 

 

 

ဓဇဂၢသုတ ္

ဓဇဂၢသုတ္ရြတ္ဖတ္ရျခင္းအက်ိဳး 

ဤသုတ္ကိ ု ရြတ္ဖတ္ပြားမ်ားလွ်င္ ပုိမုိ၍ ဉာဏ္ေကာင္းလာေစႏုိင္သည္။ မည္သည့္ေနရာသုိ႔ျဖစ္ေစ 
ေန႔ေန႔ညည တေယာက္တည္း သြားရလဲာရ ဲ ေနရေဲစသည္။ စိတ္တန္ခုိးလည္း ႀကီးလာလိမ့္မည္။ 
ပရိသတ္အလယ္မွာ ေျပာရဆဲိုရ ဲ ရွိလာႏုိင္သည္။ မိမိ၏ဘဝအေျခအေန ခိုင္ျမေဲစသည္။ ရာထူး 
တည္ျမေဲရး၊ စည္းစိမ္ တည္ျမေဲရးအတြက ္ အက်ိဳးျပဳလိမ့္မည္။ (ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဂုဏ္ေတာ္ 
မ်ားကိ ုသီးသန္႔ ပြားမ်ားႏုိင္သည္။ 

 

 

 



ဓဇဂၢသုတ္ျမန္မာျပန္ 

1/1/1/1/ ဤဓဇဂၢသုတ္ပရိတ္ေတာ္ကုိ ေအာင့္ေမ့ဆင္ျခင္ကာမွ်ျဖင့္ ေကာင္းကင္၌ပင ္တည္ခုိက္ၾကဳံေသာ္ 
လည္း ေျမျပင္မွာလိ ုခိုင္ခုိင္ျမျဲမဲ တည္ခြင့္ရေလသည္။ 

2/2/2/2/ ဤဓဇဂၢသုတ ္ပရိတ္ေတာ္ေၾကာင့ ္ဘီလူးေဘး၊ ခိုးသူေဘးစေသာ ေဘးအႏၱရာယ ္အသြယ္သြယ္ 
မွ လြတ္ေျမာက္ၾကရေသာ လူတုိ႔ကိေုရတြက္၍မကုန္ႏုိင္ပါေခ်။ ယခုအခါ ဤပရိတ္ေတာ္ကုိ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စုေပါင္းရြတ္ၾကပါကုန္စုိ႔။ 

3/3/3/3/ သံဃဥကၠဌ သံဃနာယက ျဖစ္ေတာ္မူေသာ မဟာကႆပအရွင္ဘုရား- အကၽြႏ္ုပ္ အာနႏၵာ 
သည္ ဤဓဇဂၢသုတ ္ ပရိတ္ေတာ္ကိ ု ျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္မွ တုိက္ရုိက ္ ဤကဲ့သုိ႔ ၾကားနာ 
မွတ္သားထားလုိက္ပါ၏ ။  

အခါတပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၱိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌးၾကီး၏ ႏွလုံးေမြ႔ေလ်ာ္ 
ေပ်ာ္ဖြယ္ရာရွိေသာ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းၾကီး၌ သီတင္းသုံးေနပါသည္။ 

4/4/4/4/ ထိုသုိ႔ေနေတာ္မူစဥ္အခါ ျမတ္စြာဘုရားက “ရဟန္းတို႔” ဟူ၍ ရဟန္းအမ်ားကိ ု ေခၚေတာ္မူပါ 
သည္။ ရဟန္းတို႔လည္း ျမတ္စြာဘုရား စကားေတာ္ကိ ု ခံယူရန္ အသင့္ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိအခါ 
ျမတ္စြာဘုရားက ဤသုိ႔မိန္႕ၾကား ေဟာျမြက္ေတာ္မူပါသည္ - 

ခ်စ္သားတို႔ - ေရွးအခါက တာဝတႎသာနတ္ႏွင့္ အသုရာ နတ္စစ္သည္တုိ႔ စစ္ခင္းခဲ့ၾကဖူး၏။ 
ထိုအခါ သိၾကားမင္းသည္ တာဝတႎသာနတ္ စစ္သည္တုိ႔ကိ ုေခၚယူၿပီး ဤသို႔ေျပာၾကားခဲ့၏။  

“အေမာင္နတ္သားတို႔၊ သင္တို႔သည္ စစ္ေျမျပင္မွာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ တုန္လႈပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီး 
ေမြးညွင္း ထျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္ရိွေသာ္ ငါသိၾကားမင္း၏ တံခြန္ဖ်ားကို ေမာ္၍ၾကည့္လုိက္ၾက 
ကုန္ေလာ့။ ဤသုိ႔ၾကည့္လိုက္ပါလွ်င္ သင္တုိ႔ အေၾကာက္ေျပၾကလိမ့္မည္။ မတုန္မလွဳပ္ ရရဲင့္လာ 
ၾကလိမ့္မည္။ ၾကက္သီးေမြးညွင္း ထျခင္းမ်ားလည္း ေျပေပ်ာက္သြားၾကလိမ့္မည္”။ 

5/5/5/5/ “အကယ္၍ ငါ၏တံခြန္ဖ်ားကိ ုေမာ္၍ မၾကည့္ျဖစ္လွ်င ္ပဇာပတိ နတ္မင္း၏ တံခြန္ဖ်ားကို ေမာ္၍ 
ၾကည့္ၾက၊ ဤသို႔ ပဇာပတိနတ္မင္း၏ တံခြန္ဖ်ားကိ ုၾကည့္ၾကလွ်င္လည္း ေၾကာက္ျခင္း၊ တုန္လႈပ္ 
ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညွင္း ထျခင္းမ်ား ေပ်ာက္ကင္းသြားလိမ့္မည္”။ 

6/6/6/6/ “အကယ္၍ ပဇာပတိနတ္မင္း၏ တံခြန္ဖ်ားကိ ုမၾကည့္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဝရုဏနတ္မင္း၏ တံခြန္ဖ်ားကိ ု
ေမာ္၍ၾကည့္ၾက၊ ဝရုဏနတ္မင္း၏ တံခြန္ဖ်ားကိ ု ေမာ္၍ၾကည့္ျဖစ္ၾကလွ်င္လည္း ေၾကာက္ျခင္း၊ 
တုန္လႈပ္ျခင္း ၊ ၾကက္သီးေမြးညွင္း ထျခင္းမ်ား ေျပေပ်ာက္သြားေပလိမ့္မည္”။ 

7/7/7/7/ “အကယ္၍ ဝရုဏနတ္မင္း၏ တံခြန္ဖ်ားကိ ုမၾကည့္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဤသာနနတ္မင္း၏ တံခြန္ဖ်ားကိ ု
ေမာ္၍ ၾကည့္ၾက၊ ဤသာနနတ္မင္း၏တံခြန္ဖ်ားကိ ု ေမာ္၍ၾကည့္ျဖစ္ၾကလွ်င္ ေၾကာက္ျခင္း၊ 
တုန္လႈပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညွင္း ထျခင္းမ်ား ေျပေပ်ာက္သြားေပလိမ့္မည္။” ဤသို႔လွ်င္ 
သိၾကားမင္းက တာဝတႎသာနတ္တို႔ကုိ အသိေပးေလ၏ ။ 

8/8/8/8/ ခ်စ္သားရဟန္းတုိ႔…. နတ္တုိ႔အရွင္ သိၾကားမင္း၏ တံခြန္ဖ်ားကိ ု ေမာ္၍ၾကည့္ေသာနတ္မ်ား၊ 
သို႔တည္းမဟုတ ္ပဇာပတိနတ္မင္း၊ ဝရုဏနတ္မင္း၊ ဤသာနနတ္မင္းတို႕၏ တံခြန္ဖ်ားကိ ုေမာ္၍ 
ၾကည့္ေသာ နတ္မ်ားအား ေၾကာက္လန္႔ျခင္း၊တုန္လႈပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညွင္း ထျခင္းမ်ား 
ေပ်ာက္ေသာ္လည္း ေပ်ာက္မည္၊ မေပ်ာက္ဘလဲည္းေနခ်င္ေနလိမ့္မည္။ 



9/9/9/9/ အေၾကာင္းမူကား နတ္တုိ႔အရွင္ သိၾကားမင္းလည္း ရာဂကင္းသူ မဟုတ္၊ ေဒါသကင္းသ ူမဟုတ္၊ 
ေမာဟကင္းသ ူ မဟုတ္၊ သူ႔ကုိယ္ႏိႈက္က ေၾကာက္တတ္၏။ တဆတ္ဆတ္တုန္တတ္၏။ လန္႔ 
ဖ်ပ္တတ္၏။ ထြက္ေျပးတတ္၏ ။ 

10/10/10/10/ ခ်စ္သားရဟန္းတုိ႔….ငါဘုရားသည္ကား မလြဲဧကန္ ဤသို႔ ေဟာေပအ့ံ၊ ရဟန္းတို႔အေနႏွင့္ 
ေတာထဲ၌ တပါးတည္းေနေသာအခါ သစ္ပင္ရင္း၌ေနေသာအခါ ဆိပ္ၿငိမ္ရာအရပ္မ်ား၌ ေနေသာ 
အခါမ်ား၌ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း၊ တုန္လွဳပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညွင္းထျခင္းတခုခု ျဖစ္လာခဲ့လွ်င ္ဘုရား 
ဂုဏ္ေတာ္ကိ ုဤသို႔ ေအာင့္ေမ့ၾကကုန္ေလာ့။ 

11/11/11/11/ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကိေလသာတုိ႔မွ ကင္းေဝးေတာ္မူ၏။ ကိေလသာ ရန္သူတုိ႔ကုိ ပယ္သတ္ၿပီး 
ျဖစ္၏။ သံသရာစက္ဝန္း၏ အကန္႔အေထာက္မ်ားကိ ု ဖ်က္ဆီးၿပီး ျဖစ္၏။ ပစၥည္းေလးပါး ပူေဇာ္ 
အထူးကိ ု ခံယူေတာ္မူထုိက္၏။ ဆိပ္ကြယ္ရာအရပ္၌ပင္လွ်င ္ မေကာင္းမႈဒုစရိုက္ကို ေရွာင္ေတာ္ 
မူ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ “အရဟံ” ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူပါေပသည္။ 

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာင္းမြန္လွစြာ သယမၻဴဉာဏ္ ျမတ္မဟာျဖင့္ မိမိအလုိလိ ု သစၥာေလးပါး 
တရားျမတ္ကုိ ထိုးထြင္း၍သိေတာ္မူ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ “သမၼာသမၺဳဒၶ” ဟူေသာဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု 
ေတာ္မူပါေပ၏။ 

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝိဇၨာသုံးပါး၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏ တဆယ့္ငါးပါးတို႔ႏွင့္ လုံးဝဥႆံု ျပည့္စံု 
ေတာ္မူပါေပ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ “ဝိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ” ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူပါေပ၏။ 

ျမတ္စြာဘုရားသည္ နိဗၺာန္သို႔သာလွ်င ္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ ္ေကာင္းစြာသြားေတာ္မူ၏။ စကား 
ဆိုရန္ ခြင္းေျခာက္တန္တုိ႔တြင ္ ဟုတ္မွန္က်ိဳးေၾကာင္း စကားေကာင္းကိုသာ ဆိုေတာ္မူတတ္၏။ 
သို႔ျဖစ္၍ “သုဂေတာ” ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူပါေပ၏။ 

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကာမေလာက၊ ရူပေလာက၊ အရူပေလာက ဟူေသာ ေလာကသံုးပါး၊ 
တနည္းအားျဖင့္ သတၱေလာက၊သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာက ဟူေသာ ေလာကႀကီးသုံးပါး 
တို႔ကုိ မေဖာက္မျပန္ သယမၻဴဉာဏ္ျဖင့ ္ အမွန္ထုိးထြင္း အလင္းထင္ေပၚ သိျမင္ေတာ္မူ၏။ 
သို႔ျဖင့္၍ “ေလာကဝိဒ”ူ" ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူပါေပ၏။  

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း အတုမရွ ိသူတပါးတို႔အားလည္း အတုမရွိေသာ မိမိ၏ 
တရားျဖင့ ္ ဆံုးမတတ္၏။ ဆုံးမထိုက္ေသာလူ၊ နတ္၊ ဘီလူး၊ တိရိစၧာန္ၾကမ္းမ်ားကိုပင္ ေသဝပ္ 
ၿငိမ္သက္ေအာင ္ ႏုိင္နင္းစြာ ဆုံးေတာ္မူႏုိင္၏။ သုိ႕ျဖစ္၍ “အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ” 
ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူပါေပ၏။ 

ျမတ္စြာဘုရားသည္ လူအေပါင္း နတ္အေပါင္းတို႔အား ေကာင္းစြာသြန္သင္ဆုံးမတတ္ေသာ 
လူနတ္တို႔၏ ဆရာေကာင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္၍ “သတၱာေဒ၀မႏုႆာန” ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ 
ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူပါေပ၏။ 

ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားအားလုံးကိ ု ကိုယ္တုိင္လည္း ထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူ၏။ သူတပါးတုိ႔ 
အားလည္း သစၥာေလးပါးတရားကိ ု သိျမငေ္အာင္ ေဟာေျပာ ျပသႏုိင္၏။ သုိ႕ျဖစ္၍ “ဗုေဒၶါ” 
ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူပါေပ၏။  



ျမတ္စြာဘုရားသည္ အစုိးရျခင္း၊ တရားရွိျခင္း၊ အျခံအရံမ်ာျခင္း၊ က်က္သေရရိွျခင္း၊ အလုိ 
အတုိင္း ျဖစ္ျခင္း၊ လုံ႕လစြမ္းအား အျပည့္ရိွျခင္း ဟူေသာ ဘုန္းေတာ္ ေျခာက္ပါးႏွင့္လည္း ျပည့္စံု 
ေတာ္မူပါေပ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဘဂဝါ” ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူပါေပ၏။ 

12/12/12/12/ ဤကဲ့သုိ႔ ငါဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္တုိ႔ကိ ုဆင္ျခင္ေအာင့္ေမ့ၾကေလာ့။ ဘုရားဂုဏ္ကုိ 
ဆင္ျခင ္ ေအာင့္ေမ့မိသည္ရိွေသာ္ သင္တို႔အား ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ တုန္လွဳပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီး 
ေမြးညွင္းထျခင္း ဟူသမွ် ေပ်ာက္ကင္းသြားေပလိမ့္မည္ ။  

13/13/13/13/ အကယ္၍ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကိ ုမဆင္ျခင္ မေအာက္ေမ့မိသည္ရိွေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကား 
ထားေသာ တရားေတာ္၏ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ဤသို႕ေအာက္ေမ့သတိရၾက။ 

14/14/14/14/ တရားေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားက ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားထားေသာ တရားေတာ္ ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့ ္“သြာကၡာတ” ဟူေသာဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုပါေပ၏။  

တရားေတာ္သည္ မ်က္ေမွာက္၌ပင ္ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကိ ုေပးတတ္ေသာေၾကာင့္ “သႏၵိ႒ိက” 
ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုပါ ေပ၏။  

တရားေတာ္သည္ အခါမလင့္ အက်ိဳးေပးတတ္ေသာေၾကာင့္ “အကာလိက” ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ 
ျပည့္စံုပါေပ၏။  

တရားေတာ္သည္ လာပါ၊ ရႈပါ၊ က်င့္ၾကံပါ ဟူ၍ မပါပါေအာင ္ ေခၚေဆာင္ တိုက္တြန္း ျပညႊန္း 
ျခင္းငွာ ထုိက္ေသာေၾကာင့္ “ဧဟိ ပႆိက” ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုပါေပ၏။  

တရားေတာ္သည္ လူတို႔အား နတ္ရြာနိဗၺာန္သုိ႔ ပုိ႕ေဆာင္ေပးတတ္ေသာေၾကာင့ ္“ၾသပေနယ်ိက” 
ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုပါေပ၏။  

တရားေတာ္သည္ ပညာရိွသ ူ ရွင္လူအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔အေနျဖင့ ္ အသီးသီး တဦးစီ 
တဦးစီ မိမိတို႔၏ စိတ၌္ကပ္၍ ေဆာင္ထားထိုက္ေသာေၾကာင့္ “ပစၥတံ ၱ ေဝဒိတေဗၺာ ဝိညဴဟ”ိ 
ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုပါေပ၏ ။ 

15/15/15/15/ ဤသို႔လွ်င္ တရားေတာ္၏ဂုဏ္ေတာ္ကိ ု ဆင္ျခင ္ ေအာက္ေမ့မိေသာသူအား ေၾကာက္ျခင္း၊ 
တုန္လႈပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညွင္းထျခင္း ဟူသမွ် လံုးဝ ေပ်ာက္ကင္းသြားေပလိမ့္မည္။ 

16/16/16/16/ အကယ္၍ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း ၊ တရားဂုဏ္ေတာ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း 
မဆင္ျခင္၊ မေအာက္ေမ့ျဖစ္ပါက ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိ ု
ေအာက္ေမ့ရာ၏။ 

17/17/17/17/ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္သည္ နိဗၺာန္အက်ိဳးငွာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကုိသာ 
က်င့္ေတာ္မူတတ္ေပ၏ ။သို႕ျဖစ္၍ “သုပၸဋိပေႏၷာ” ဟူေသာဂုဏ္ရိွေပ၏။ 

သံဃာေတာ္သည္ နိဗၺာန္မဂ္ဖုိလ ္ ရရွိေရးအတြက္ ေျဖာင့္မတ္စြာ လမ္းမွန္ေသာ အက်င့္ကိုသာ 
က်င့္ေတာ္မူပါေပ၏။ သို႔ျဖစ္၍ “ဥဇုပၸဋိပေနၷာ” ဟူေသာဂုဏ္ရိွေပ၏။ 

သံဃာေတာ္သည္ နိဗၺာန္ရရွိေရးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေလာက္ပတ္ေသာ အက်င့္ကုိသာ က်င့္ေတာ္မူပါ 
ေပ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ “ဉာယပၸဋိပေႏၷာ” ဟူေသာဂုဏ္ရိွေပ၏။ 

သံဃာေတာ္သည္ အရုိအေသျပဳျခင္းကိ ု ခံယူထိုက္ေအာင ္ အက်င့္သီလကုိ ေကာင္းစြာ 
ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူပါေပ၏။သုိ႕ျဖစ္၍"သာမီစိပၸဋိပေနၷာ" ဟူေသာဂုဏ္ရိွေပ၏။ 



ထိုဘုရားတပည့္ အရိယာသံဃာသည္ (အခ်ဳပ္အားျဖင့)္ အေရအတြက(္၄)စံု၊ ပုဂၢိဳလ(္၈)ေယာက္ 
ရွိေပ၏။ ထုိသံဃာေတာ္သည္ အေဝးမွ တကူးတကေဆာင္ယူ၍ ပူေဇာ္သမွဳျပဳျခင္းကုိလည္း ခံယ ူ
ထိုက္၏။ သို႔ျဖစ္၍ “အာဟုေနေယ်ာ” ဟူေသာဂုဏ္ရိွေပ၏။ 

ဧည့္သည္တို႔အား ရည္စူး၍ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းဝတၳဳတို႔ကုိလည္း မိမိအားလွဴလွ်င ္
ေကာင္းစြာခံယူထိုက္၏။ သို႕ျဖစ္၍ “ပါဟုေနေယ်ာ” ဟူေသာဂုဏ္ရိွေပ၏။ 

ေလာက၌ အျမတ္ဆုံး အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေသာ အလွဴကိုလည္း ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ခံယူႏုိင္ 
ေပ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ “ဒကိၡေဏေယ်ာ” ဟူေသာဂုဏ္ရိွေပ၏။ 

လူနတ္တို႔၏ ရွိခိုးျခင္းကိုလည္း ခံထိုက္၏။ သို႔ျဖစ္၍ “အဥၥလိကရဏီေယာ” ဟူေသာဂုဏ္ရိွေပ၏။ 

လူတုိ႔က ေကာင္းမႈတည္းဟူေသာ မ်ိဳးေစ့ကိ ု စုိက္ပ်ိဳးရာ ၾကခဲ်ရာ အတုမရွ ိ လယ္ေျမေကာင္း 
သဖြယ္လည္း ျဖစ္၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ “အႏုတၱရံ ပုညေကၡတံၱ ေလာကႆ” ဟူေသာဂုဏ္ရိွေပ၏။ 

18/18/18/18/ ဤသို႔လွ်င္ သံဃာေတာ္၏ ဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္တုိ႔ကိ ု ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ရာ၏။ သံဃာ့ 
ဂုဏ္သုိ႔ စိတ္ညႊတ္၍ အာရုံျပဳမိေသာ သင္တို႔အား ေၾကာက္လန္႕ျခင္း၊ တုန္လႈပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီး 
ေမြးညွင္းထျခင္းဟူသမွ် ကင္းေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္။ 

19/19/19/19/ ထိုစကားမွန္ေပ၏။ အေၾကာင္းမူကာ ဝိပႆ ီ စေသာ ေရွးေရွးေသာ ဘုရားရွင္မ်ားနည္းတ ူ
ေကာင္းစြာ ပြင့္ထြန္းလာေသာ ငါဘုရားသည္ လူသူေလးပါးကင္းသည့္ ဆိပ္ကြယ္ရာအရပ္၌ပင ္
မေကာင္းမႈကိ ု မျပဳမလုပ္၊ ေကာင္းစြာ ကုိယ္တုိင္ သစၥာတရားျမတ္ကုိ ထိုးထြင္းသိျမငၿ္ပီးျဖစ္၏။ 
တဏွာရာဂ လုံးဝကင္း၏။ အမ်က္ေဒါသ လုံးဝကင္း၏။ မသိေမာဟ လုံးဝကင္း၏။ ေၾကာက္ 
လည္း မေၾကာက္တတ္၊ အေၾကာက္အလန္႔ မရိွ၊ ေၾကာက္၍တုန္လွဳပ္သည္ဟူ၍ လုံးဝမရွိ၊ 
မထိတ္တတ္၊ မလန္႔တတ္၊ ေၾကာက္လန္႔၍ ထြက္ေျပးသည္ ဟူ၍လည္း ဘယ္အခါမွ်မရွိ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔ေသာ ဘုရားဂုဏ္၊ တရားဂုဏ္၊ သံဃာဂုဏ္ကိ ုအာရုံညႊတ္၍ ၾကည္ညိဳစိတ္ထား 
ပြားမ်ားသူမ်ားမွာ ေၾကာက္ျခင္း၊ တုန္လွဳပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညွင္းထျခင္းဟူသမွ် ကင္းေပ်ာက ္
ရျမ ဲျဖစ္ေလ၏ ။ 

20/20/20/20/ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကုိ မိန႔ေ္တာ္မူ၏။ ထုိ႕ေနာက္ဆက္လက္၍ ဤသို႔တဖန္ မိန္႔ၾကား 
ေတာ္မူျပန္၏ - 

21/21/21/21/ ခ်စ္သားရဟန္းတုိ႔…..သင္တုိ႔သည္ ေတာ၌ျဖစ္ေစ၊ သစ္ပင္ရင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ဆိပ္ကြယ္ရာအရပ္၌ 
ျဖစ္ေစ (ေနခုိက)္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိ သတိရၾက၊ သတိရလွ်င ္သင္တို႔ မေၾကာက္မရြ႕ံ ေနႏုိင္ 
ၾကလတံၱ ။ 

22/22/22/22/ လူနတ္တို႔၏ အႀကီးအျမတ ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကိ ု မဆင္ျခင္ 
မေအာက္ေမ့ ျဖစ္ၾကလွ်င ္ သံသရာမွ ထြက္ေျမာကေ္ၾကာင္း ေကာင္းစြာေဟာၾကားထားေသာ 
တရားေတာ္၏ဂုဏ္ကိ ုသတိရၾက။ 

23/23/23/23/ တရားေတာ္၏ဂုဏ္ကိ ု အမွတ္မရၾကလွ်င ္ ေကာင္းမႈမ်ိဳးေစ့ စုိက္ပ်ိဳးရာ အတုမရိွ  လယ္ေျမ 
ေကာင္းႏွင့္တူေသာ သံဃာေတာ္၏ ဂုဏ္ကိ ုဆင္ျခင္ပြားမ်ားၾက။ 

24/24/24/24/ ဤကဲ့သုိ႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္ကိုျဖစ္ေစ၊ တရားေတာ္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ 
ဂုဏ္ေတာ္ကိုျဖစ္ေစ၊ သံဃာေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္ကိုျဖစ္ေစ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ 



သည္ရိွေသာ္ ေၾကာက္လန္႕ျခင္း၊ တုန္လွဳပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညွင္းထျခင္း ဟူသမွ် လံုးဝ မျဖစ္ 
ေပၚလတံၱ။ 

 

 

အာဋာနာဋိယသုတ ္

အာဋာနာဋိယသုတ ္ရြတ္ဖတ္ျခင္းအက်ိဳး 

ဤသုတ္ကိ ု မျပတ္ရြတ္ေပးလွ်င ္ နတ္တို႔က လိုလားသည္၊ နတ္လုိက လူလုိ၊ လူလိုက ၿဂိဳလ္မ၊ 
ကံဇာတာ ထလာေစႏုိင္သည္။ စုန္းပေယာဂ တေစၧ၊ ေျမဘုတ္ ပူးကပ္လွ်င္ ဤသုတျ္ဖင့ ္ ထုတ္ပစ္ႏုိင္ 
သည္။ ပေယာဂ ခြာေဆးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေပသည္။ ဤသုတ္ကိုရြတ္ေပးလွ်င ္လူနာကိ ုအပ မမွီႏုိင္ေပ။ 

အာဋာနိဋိယသုတ ္ျမန္မာျပန္ 

1/1/1/1/ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းက ေကာင္းပါေပသည္ဟ ု လက္ခံခ်ီးက်ဴးထားေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ 
သာသနာေတာ္ကိုပင ္ မၾကည္ညိဳ မသက္ဝင္ႏုိင္ၾကေသာ လူၾကမ္း ဘီလူးတို႔သည္ ရက္စက္ 
တတ္ၾကကုန္၏။ မည္သည့္အခါမဆိ ုႏုိင္ထက္စီးနင္း ႏိွပ္စက္ကလူ ျပဳတတ္ၾက၏။ 

2/2/2/2/ ထိုဘီလူး လူၾကမ္းတို႔က ပရိတ္သတ္ မညွင္းဆဲ မႏိွပ္စက္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ သူတို႔ကပင္ ကူညီ ေစာင့ ္
ေရွာက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႀကီးျမတ္ေသာလံု႕လ ရွိေတာ္မူေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားက 
ဤအာဋာနိဋိက ပရိတ္ေတာ္ အရံအတားကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ယခုအခါ၌ 
ဤပရိတ္ေတာ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ စုေပါင္း၍ ရြတ္ဆုိၾကပါကုန္စုိ႔။ 

3/3/3/3/ စကၡဳ ငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဘုန္းက်က္သေရႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဝိပႆ ီ ျမတ္စြာ 
ဘုရားအား အကၽြႏ္ုပ္၏ ဦးညႊတ္ရိွခုိးျခင္း ျဖစ္ပါေစ။ သတဝၱါ အားလံုးအေပၚ ၾကင္နာသနားမွဳျဖင့္ 
အစဥ္သနား ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာ သိခီျမတ္စြာဘုရားအားလည္း အကၽြႏ္ုပ္၏ ဦးညႊတ္ရိွခုိးမႈ 
ျဖစ္ပါေစ။ 

4/4/4/4/ မေကာင္းမႈ အညစ္အေၾကးကုိ ေဆးေၾကာသန္႕စငၿ္ပီးျဖစ္ေသာ ျခိဳးျခံေသာ အက်င့္ကိုလည္း 
က်င့္ေတာ္မူေသာ ေဝႆဘူျမတ္စြာဘုရားအားလည္း အကၽြႏ္ုပ္ရိွခုိးပါ၏။ မာရ္စစ္သည္ အေပါင္း 
ကိ ုႏိွမ္ႏွင္းေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရားအားလည္း အကၽြႏ္ုပ္ ရွိခုိးပါ၏။ 

5/5/5/5/ မေကာင္းမႈ ဟူသမွ် အပျပဳၿပီးေသာ ငါးပါးေသာ ဝသီေဘာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ေကာဏာဂံု 
ျမတ္စြာဘုရားအားလည္း အကၽြႏ္ုပ္ရိွခုိး ပါ၏။ ခပ္သိမ္းေသာ ကိေလသာတုိ႔မွ လြတ္ကင္းေတာ္ 
မူၿပီးေသာ ကႆပ ျမတ္စြာဘုရားအားလည္း အကၽြႏ္ုပ္၏ ဦးညႊတ္ ရိွခုိးျခင္းျဖစ္ပါေစ။ 

6/6/6/6/ ေဂါတမဘုရားရွင္သည္ လူတို႔၏ဆင္းရဒဲုကၡဟူသမွ်ကိ ု ပယ္ေဖ်ာက္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ တရားေတာ္ 
ျမတ္ကိ ု ေဟာၾကားေတာ္မူေပ၏။ ကုိယေ္တာ္မွလည္း အေရာင္အဝါ ကြန္႕ျမဴးျဖာယွက ္ ထြက္ 
ေတာ္မူ၏။ ဘုန္းက်က္သေရႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေတာ္မူေပ၏။ သက်သာကီဝင ္ မင္းသားလည္း 
ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုေဂါတမျမတ္စြာဘုရားအား အကၽြႏ္ုပ္၏ ဦးညႊတ္ရိွခုိးျခင္းသည္ ျဖစ္ပါေစ 
သတည္း။ 



7/7/7/7/ ေလာက၌ ၿငိမ္းေအးကုန္ၿပီေသာ ဘုရားရွင္အဆူဆူတို႔သည္ ယထာဘူတက်က် သိကုန္၏။ 
ေခ်ာပစ္ကုန္းတိုက္ေသာ စကားမ်ိဳးကို မည္သည့္အခါမွ် ဆိုမိန္႔ေတာ္မမူ၊ ႀကီးလည္းႀကီးျမတ္ 
ကုန္၏။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းလည္း ကင္းကုန္၏။ 

8/8/8/8/ ဝိဇၨာသံုးပါး၊ ဝိဇၨာ ရွစ္ပါး၊ စရဏ တဆယ့္ငါးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၍ ျမတ္လွစြာေသာ ရရဲင့္ျခင္း 
အတိ ရွိေတာ္မူေသာ နတ္လူတို႔၏ အစီးအပြားကိ ု ေဆာင္ေတာ္မူတတ္ေသာ ေဂါတမႏြယ္ဖြား 
ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားကိ ုရွိခုိးဦးညႊတ္ၾကပါကုန္၏။ 

9/9/9/9/ ဝိပႆီ၊ သိခီ၊ ေဝႆဘူ၊ ကကုသန္၊ ေကာဏာဂံု၊ ကႆပ၊ ေဂါတမ ဟူေသာ ဘုရား ခုႏွစ္ဆူ 
တို႔ႏွင့္တကြ အကုေဋမက မ်ားလွစြာေသာ ဘရုားရွင္အားလုံးတို႔သည္ ပေစၥကဗုဒၶါ ရဟႏၱာမ်ားႏွင့္ 
တူေတာ္ မမူကုန္၊ ဆိုခဲ့ပါ သဗၺညဴ ဘုရားရွင္ခ်င္းသာ တူေတာ္မူၾကကုန္၏။ ဘုရားရွင္အားလံုးပင ္
တန္ခုိးဣဒၶ ိလြန္စြာၾကီးမားၾကကုန္၏။ 

10/10/10/10/ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တုိ႔သည္ အားေတာ္ဆယ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။ ရရဲင့္ေသာ 
ေဝသာရဇၨဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူၾက၏။ ျမတ္ေသာေယာက်္ား ဥသဘ ျဖစ္ေတာ္မူ၍ သဗၺညဳတ 
ဉာဏ္ကုိ ရရိွေၾကာင္း ဝန္ခံၾကကုန္၏။ 

11/11/11/11/ ဘုရားရွင္တုိ႔သည္ မည္သည့္ ပရိတ္သတ္ ဗိုလ္ပံုအလယ္၌ လြန္စြာရရဲင့္ေတာ္မူၾက၏။ ေကသ 
ရာဇာ ျခေသၤ့မင္းကဲ့သို႕ ရရဲရဲင့္ရင့ ္ စကားဆုိၾက၏။ မည္သူတဦးတေယာက္မွ် မလည္မပတ ္
ေစႏုိင္ေသာ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကိုလည္း လည္ပတ္ေစကုန္၏။ (ေဟာၾကားကုန္၏။) 

12/12/12/12/ ဘုရားရွင္တုိ႔သည္ လူသုံးပါးတို႔၏ ခရီးလမ္းညႊန္ ျဖစ္ၾက၏။ ဘုရား၏ေက်းဇူးတရား (၁၈)ပါးႏွင့္ 
ျပည့္စံုၾကကုန္၏။ (၃၂)ပါးေသာ ေယာက်္ားျမတ္တို႔၏ လကၡဏာေတာ္ႀကီးတို႔ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု 
ေတာ္မူၾက၏။ လကၡဏာေတာ္ငယ ္(၈ဝ)တုိ႔ႏွင့္လည္း ျပည့္စုံေတာ္မူၾက၏။ 

13/13/13/13/ ဘုရားရွင္ဟူသမွ် ကိုယ္ေတာ္အလံုးမွ် တလံမွ်ေလာက္ ေရာင္ျခည္ေတာ္ အျမထဲြက္လ်က္ရိွ၏။ 
ရဟန္းဟူသမွ်တို႔ထက္ ႀကီးျမတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာတရားကိုလည္း သိ၏။ ကိေလသာအာသေဝါ 
လည္း ကင္း၏။ မာရ္ငါးပါးကိုလည္း ေအာင္ၿပီး ျဖစ္၏ ။ 

14/14/14/14/ ဘုရားရွင္တုိ႔သည္ မ်ားစြာေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္၊ ႀကီးေသာတန္ခုိး၊ ထြတ္ျမတ္ေသာပညာ၊ 
စြမ္းသန္ေသာခြန္အား၊ အတိုင္းမသိေသာ ကရုဏာ၊ စြဲျမေဲသာလုံ႔လတုိ႔ကုိ ပုိင္ေတာ္မူၾက၏။ 
သတၱဝါအမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကိုလည္း ေဆာင္ေတာ္မူတတ္ၾကကုန္၏။ 

15/15/15/15/ ျမတ္စြာဘုရားရွင္တုိ႔သည္ သတၱဝါအေပါင္းတို႔၏ မီွခုိရာကၽြန္းလည္း ျဖစ္၏။ ကိုးကြယ္ရာလည္း 
ျဖစ္၏။ တည္ရာလည္းျဖစ္၏။ ေစာင့္ေရွာက္ရာလည္းျဖစ္၏။ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ပုန္းကြယ္ရာလည္း 
ျဖစ္၏ ။ လာေရာက္ရာလည္း ျဖစ္၏။ ေဆြမ်ိဳးသဖြယ္လည္း ျဖစ္၏။ ေအာက္ေမ့ရာလည္း ျဖစ္၏။ 
ျမတ္စြာဘုရားရွင္တုိ႔သည္ ျမတ္ေသာမီွရာလည္း မည္ေပ၏။ သတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြားကိုလည္း 
ရွာၾကံေလ့ရိွၾကကုန္၏ ။ 

16/16/16/16/ ထိုဘုရားရွင္တိုင္းသည္ နတ္တို႔၏ လေဲလ်ာင္းရာ ၊ လူတုိ႔၏ မီွခုိရာ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ အကၽြႏု္ပ္သည္ 
ေယာက်္ားဟူသမွ်တို႔ထက္ သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ ထုိဘုရားရွင္တုိ႔၏ ေျခေတာ္တို႔ကုိ 
ဦးႏိွမ္ ရိုက်ိဳး ရွိခုိးပါ၏။ 



17/17/17/17/ အကၽြႏု္ပ္သည္ အိပ္ေနေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ၊ ထုိင္ေနေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ေနေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ၊ 
လမ္းသြားေနေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အခါ၌မဆိ ုထိုဘုရားရွင္တုိ႔အား ႏွဳတ္ျဖင့၎္ စိတ္ျဖင့္ 
၎ အျမမဲျပတ ္ရွိခုိးပါ၏။ 

18/18/18/18/ ကိေလသာအပူအေပါင္းကိ ု ၿငိမ္းေအးေအာင ္ ျပဳေတာ္မူတတ္ၾကကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တုိ႔သည္ 
သင့္ကုိ ခ်မ္းသာေအာင္ မျပတ္ေစာင့ေ္ရွာက္ပါေစသတည္း။ ဘုရားရွင္တို႔၏ အေစာင့္အေရွာက ္
ကိ ုခံယူရေသာ သင္သည္ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းေျမွ႕ပါေစ။ ေဘးအႏၱရာယ္ ခပ္သိမ္းမွ ကင္းလြတ္ပါေစ။ 

19/19/19/19/ သင္သည္အနာမရိွ ပကတိ က်န္းမာသူ၊ ပူပန္ျခင္းကင္းသူ၊ ရန္သူဟူသမွ်ကိ ုလြတ္ေျမာက္ႏုိင္သူ၊ 
ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေျမွ႕သ ူျဖစ္ပါေစသတည္း။ 

20/20/20/20/ ထိုဘုရားရွင္တို႔သည္ သီလ၊ သစၥာ၊ ခႏီၱ၊ ေမတၱာတုိ႔၏ စြမ္းပကားျဖင့ ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိ အနာမရိွ 
ပကတိ ခ်မ္းသာေအာင ္အစဥ္သျဖင့ ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ 

21/21/21/21/ အေရွ႕မ်က္ႏွာအရပ္၌ တန္ခုိးႀကီးေသာ ဂႏၶဗၺနတ္တို႔ ရွိၾကကုန္၏။ ထိုနတ္တုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ 
အနာမရိွ ပကတိ ခ်မ္းေသာေအာင္ အစဥ္တစုိက္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ 

22/22/22/22/ ေတာင္ဘက္အရပ္မ်က္ႏွာ၌ တန္ခုိးႀကီးေသာ ကုမၻဏ္နတ္တုိ႔ ရွိၾကကုန္၏။ ထိုနတ္တို႔သည္ 
လည္း ကၽြန္ုပ္တုိ႔ကိ ု အနာမရိွ ပကတိ ခ်မ္းသာေအာင ္ အစဥ္သျဖင့ ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါေစ 
ကုန္သတည္း။ 

23/23/23/23/ အေနာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၌ တန္ခုိးႀကီးေသာ နဂါးတို႔ ရွိၾကကုန္၏။ ထိုနဂါးတို႔သည္လည္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ အနာမရွ ိပကတိ ခ်မ္းသာေအာင္ အစဥ ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ 

24/24/24/24/ ေျမာက္ဘက္အရပ္မ်က္ႏွာ၌ တန္ခုိးႀကီးေသာ ဘီလူးတို႔သည္ ရွိၾကကုန္၏။ ထိုဘီလူးတုိ႔သည္ 
လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိ အစဥ္သျဖင့ ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ 

25/25/25/25/ အေရွ႕အရပ္မ်က္ႏွာ၌ ဂႏၶဗၺနတ္တို႔ကုိ အစုိးရေသာ ဓတရ႒နတ္မင္း၊ ေတာင္အရပ္မ်က္ႏွာ၌ 
ကုမၻဏ္တို႔ကိ ု အစုိးရေသာ ဝိရူဠကနတ္မင္း၊ အေနာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၌ နဂါးတို႔ကုိအစုိးရေသာ 
ဝိရူပကၡ နတ္မင္း၊ ေျမာက္အရပ္မ်က္ႏွာ၌ ဘီလူးတို႔ကုိအစုိးရေသာ ကုေဝရနတ္မင္း။ 

26/26/26/26/ ထိုနတ္မင္းႀကီးေလးပါးတို႔သည္ လူတုိ႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္တတ္ၾကကုန္၏။ အေျခြအရံလည္း 
မ်ားကုန္၏။ ထိုနတ္မင္းႀကီးတုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိ ုအနာမရွ ိပကတိ ခ်မ္းသာေအာင္ အစဥ္မျပတ ္
ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ 

27/27/27/27/ ေကာင္းကင္၌တည္ေသာနတ္မ်ား၊ ေျမ၌တည္ေသာနတ္မ်ား၊ နဂါးမ်ားသည္ တန္ခုိး အလြန္ႀကီး 
ၾကသည္။ ထိုတန္ခုိးႀကီးနတ္၊ နဂါးတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကိ ုအနာမရိွ ပကတိ ခ်မ္းသာေအာင ္အစဥ ္
မျပတ ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ 

28/28/28/28/ တန္ခုိးႀကီးေသာနတ္တို႔သည္ ဤဘုရားသာသနာေတာ္၌ ေနၾကကုန္၏။ ထုိသာသနာေစာင့္နတ္ 
တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုအနာမရိွ ပကတ ိခ်မ္းသာေအာင္ အစဥ္မျပတ ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါေစကုန္ 
သတည္း ။ 

29/29/29/29/ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းေစကုန္သတည္း၊ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ကင္းေစကုန္သတည္း၊ အနာေရာဂါ 
ဟူသမွ် ေပ်ာက္ေစကုန္သတည္း၊ သင့္အားအႏၱရာယ ္ တစံုတရာ မျဖစ္ေစသတည္း၊ ခ်မ္းခ်မ္း 
သာသာႏွင့္ အသက္ရွည္စြာ ေနရပါေစသတည္း။ 



30/30/30/30/ ရတနာျမတ္သုံးပါးအား ရိုေသစြာ ရွိခုိးဆည္းကပ္ေလ့ရိွေသာသူ၊ သီလရွိသူ၊ သမာဓိရိွသူ၊ ပညာ 
ရွိသူတုိ႔ကိ ု အျမမဲျပတ ္ ရိုေသေလးစားတတ္သူသည္ အသက္ရွည္၏။ အဆင္းလွ၏၊ ခ်မ္းသာ 
ႀကီးပြါး၏ ။ ခြန္အားဗလ တိုးတက္ေလ၏။ အသက္ရွည္ျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ ခ်မ္းသာႀကီးျခင္း၊ 
ခြန္အားႀကီးျခင္းဟူေသာ ဤေက်းဇူးတရားတို႔သည္ ထုိပုဂိၢဳလ္အဖုိ႔ ထာဝစဥ ္တုိးတက္လ်က္သာ 
ေနၾကကုန္သတည္း။ 

 

 

အဂၤုလိမာလသုတ ္

အဂၤုလိမာလသုတ ္ရြတ္ဖတ္ရျခင္းအက်ိဳး 

မီးအဖြါးရခက္ေနေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းတို႔အား သားဖြါးရလြယ္ကူေစသည္။ ဤပရိတ ္
ေရကုိ တိုက္ေပးႏုိင္သည္။ ဖြါးခါနီးမွ ရြတ္သည္ထက္ ေန႕ေစ့လေစ့ ဖြားခါနီးလာလွ်င ္ မျပတ ္ ရြတ္ေပး 
သင့္သည္။ တိရစၧာန္မမ်ား ေမြးဖြားရလြယ္ေအာင္လည္း ဤပရိတ္ျဖင့္ပင ္ကူညီႏုိင္ေပသည္။  

 

အဂၤုလိမာလသုတ္ျမန္မာျပန္ 

1/1/1/1/ ဤအဂၤုလိမာလ ပရိတ္ေတာ္ကိ ုရြတ္ဖတ္ေသာ မေထရ္ျမတ္တုိ႔၏ ထိုင္သည့္ေနရာကုိ ေဆးေၾကာ 
သည့္ ေရသည္ပင္လွ်င ္ေဘးရန္ဟူသမွ်ကိ ုေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ 

2/2/2/2/ အဂၤုလိမာလပရိတ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ဝန္သားကိ ု ခ်မ္းသာလြယ္ကူစြာ ခ်က္ခ်င္းဖြားေစႏုိင္ေသာ 
အစြမ္းရွိ၏။ အဂၤုလိမာလ အမည္ရိွေသာ မေထရ္အတြက ္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေသာ ပရိတ ္
ေတာ္ျဖစ္၏။ အာယုကပ္ ပတ္လုံးလည္း တည္၏။ တန္ခုိးလည္းအလြန္ႀကီး၏။ ထုိပရိတ္ေတာ္ကိ ု
ယခုအခါ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ စုေပါင္းရြတ္ဆုိၾကပါစုိ႔။ 

3/3/3/3/ “အိ…ုႏွမ။ ငါသည္ အရိယာဇာတ္ ရဟန္းျမတ ္ ျဖစ္ေသာအခါမွစ၍ ေသေစလုိေသာ ေစတနာျဖင့ ္
သတၱဝါ တေကာင္ေကာင္ကုိ သတ္ဖူးသည္ဟ ု ငါမသိေပ”။ ထိုသုိ႔မွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့ ္
သင့္အား ခ်မ္းသာပါေစ။ ကုိယဝ္န္သားလည္း ခ်မ္းသာပါေစ။ 

 

ေဗာဇၹ်င္သုတ္ 

ေဗာဇၹ်င္သုတ္ရြတ္ဖတ္ရျခင္းအက်ိဳး 

လူမမာမ်ားကိ ု ေရာဂါ သက္သာလာေစသည္။ ေပ်ာက္ကင္းေစႏုိင္သည္။ ေဆးရံုမ်ားတြင္ အထူး 
ရြတ္သင့္သည္။ ပင္ရင္း ေဗာဇၹ်င္သုတ ္သုံးသုတ္ကိ ုတြဲ၍ရြတ္လွ်င္ ပုိ၍ ေကာင္းသည္။ 

 

ေဗာဇၹ်င္သုတ္ျမန္မာျပန္ 

1/1/1/1/ ေဗာဇၹ်င္ခုႏွစ္ပါး ျမတ္တရားသည္ သံသရာ၌ က်င္လည္ေနၾကရေသာ သူတို႔၏ ဆင္းရဒဲုကၡကုိ 
သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစႏုိင္သည္။ ထၾကြေသာင္းက်န္းလာေသာ ကိေလသာတို႔ကုိလည္း 
ႏိွပ္ကြပ္ ဆံုးမႏုိင္၏။ အရဟတၱမဂ္၏ အဂၤါအစိတ္အပုိင္းလည္း ျဖစ္ေပ၏။  



2/2/2/2/ သတၱဝါတုိ႔သည္ ေဗာဇၹ်င္ခုႏွစ္ပါး ျမတ္တရားကုိ ဒိ႒ သိျမင္ၾကပါလွ်င ္ ဘဝသုံးပါးမွ ကၽြန္လြတ္ 
ၾကကုန္၏။ ျမတ္ရာသို႔လည္းေရာက္ကုန္၏။ ပဋိသေႏၶ ေနရသည့္ေဘး၊ အုိရသည့္ ေဘး၊ နာရ 
သည့္ေဘး ၊ ေသရသည့္ေဘးတို႔ကင္းေသာ နိဗၺာန္သုိ႔လည္း ေရာက္ၾကရကုန္၏။ 

3/3/3/3/ ဆိုခဲၿ့ပီးေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးတို႔ႏွင့္ သာမက အျခားေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္အျပင္ 
ေဆးလည္းျဖစ္ မႏၱရားလည္းျဖစ္ေသာ ဤေဗာဇၹ်င္သုတ ္ ပရိတ္ေတာ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ စုေပါင္း 
ရြတ္ဆုိၾကပါကုန္စုိ႕ ။ 

4/4/4/4/ - ၅။ ေဗာဓိဉာဏ္၏ အဂၤါအစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ကုန္ေသာ သတ ိ ၊ ပညာ (ဓမၼ၀ိစယ)၊ ဝီရိယ၊ ပီတိ၊ 
ပႆဒိၶ ၊သမာဓိ၊ ဥေပကၡာ၊ ဤတရား ခုႏွစ္ျဖာတို႔ကုိ ေဗာဇၹ်င္တရားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟူ၍ တရား 
အားလုံးကိ ုသိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားက ထုတ္ေဖာ္ေဟာၾကားေပ၏။ ထုိေဗာဇၹ်င္ခုႏွစ္ပါး 
တို႔ကုိ ပြားမ်ားအပ္ကုန္၏။ ထပ္၍ထပ္၍ ပြားမ်ားအပ္ကုန္၏။ 

6/6/6/6/ ဤေဗာဇၹ်င္ခုႏွစ္ပါး တရားျမတ္စြာကိ ု ပြားမ်ားသည္ရိွေသာ္ တရားထူးတရားျမတ္တို႔ကုိလည္း 
တိုးတက္ သိေစႏုိင္သည့္အက်ိဳး ရွိ၏။ ကိေလသာျငိမ္းေအးျခင္း အက်ိဳးလည္းရွိ၏။ အရဟတၱမဂ္ 
ကိ ုရရိွျခင္း အက်ိဳးလည္းရွိ၏။ ဤသို႔ မွန္ေသာစကားကုိ ဆိုသျဖင့္ သင့္အား အခါခပ္သိမ္း စီးပြား 
ခ်မ္းသာျဖစ္ပါေစသတည္း ။ 

7/7/7/7/ အခါတပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မက်န္းမာသျဖင့ ္ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ရေသာ ရွင္ေမာဂၢလာန္ႏွင့္ 
ရွင္မဟာကႆပ မေထရ ္ႏွစ္ပါးအား ေဗာဇၹ်င္ခုႏွစ္ပါး တရားျမတ္စြာကိ ုေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့၏။ 

8/8/8/8/ ထိုမေထရ္ႏွစ္ပါးသည္ ေဗာဇၹ်င္တရားေတာ္ကိ ု လြန္စြာႏွစ္သက္ၾကသည့္အတြက ္ တရားနာဆဲ 
ခဏမွာပင္ အနာေရာဂါမွ သက္သာေပ်ာက္ကင္းခဲ့ရေလသည္။ ဤသို႔မွန္ေသာ စကားကုိ 
ဆိုသျဖင့္ သင့္အား အခါခပ္သိမ္း စီးပြားခ်မ္းသာ ျဖစ္ပါေစသတည္း။  

9/9/9/9/ အခါတပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္တိုင္ အနာေရာဂါ ဖိစီးႏိွပ္စက္ျခင္းကိ ုခံေတာ္မူရ၏။ ထိုအခါ စုႏၵ 
မေထရ္ျမတ္ကိ ုရိုေသစြာ ေဗာဇၹ်င္တရားေဟာေစၿပီး ျမတ္စြာဘုရား နာၾကားေတာ္မူသည္။ 

10/10/10/10/ ေဗာဇၹ်င္တရားကုိ ႏွစ္လုိေတာ္မူ၍ ေဟာေသာ ခဏမွာပင ္ အနာေပ်ာက္ကင္းေလ၏။ ဤသို႔ 
မွန္ေသာ စကားကုိ ဆိုသျဖင့ ္သင့္အား စီးပြားခ်မ္းသာ အျမျဲဖစ္ထြန္းပါေစသတည္း။ 

11/11/11/11/ မဟာကႆပေထရ္၊ မဟာေမာဂၢလာန္ေထရ္ႏွင့္ ဘုရားရွင္တို႔အား အနာေရာဂါတုိ႔ ကင္းေပ်ာက္ 
ၾကကုန္၏။ မဂ္ျဖင့္ ပယ္အပ္ေသာ ကိေလသာတုိ႔ကဲ့သို႕ အနာေရာဂါတုိ႔သည္ ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ 
ႏုိင္ၾကေတာ့ေပ။ ဤသုိ႔ မွန္ေသာစကားကုိ ဆိုသျဖင့ ္သင့္အား ထာဝရ ခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္ပါေစ 
သတည္း ။ 

  

ပုဗၺဏွသုတ ္

ပုဗၺဏွသုတ ္ရြတ္ဖတ္ျခင္းအက်ိဳး 

ၿဂိဳလ္ဆိုး၊ နိမိတ္ဆိုး၊ အိပ္မက္ဆုိးတို႔ကိ ု ကင္းေစႏုိင္သည္။ ကံဇာတာ နိမ့္ေနခိုက ္ အထူးရြတ္ဆိုရန္ 
သင့္သည္။ လုပ္သမွ် အရာရာႏွင့္အေၾကာင္းေၾကာင္း အထစ္ထစ္ အေငါ့ေငါ့ျဖစ္ေနလွ်င ္ ဤသုတ္ကိ ု
အထူးရြတ္သင့္သည္။ အေရးၾကီးေသာ ကိစၥတခုခုကုိ ေအာင္ျမငေ္အာင ္ ေဆာင္ရြက္လိုေသာအခါ 
မသြားမီ ဤသုတ္ကိ ုသရဇၥ်ယ္ပါ။ မုခ်ေအာင္ပါလိမ့္မည္။ 



ပုဗၺဏွသုတ္ျမန္မာျပန္ 

1/1/1/1/ မေကာင္းေသာ နိမိတ္၊ မေကာင္းေသာ အမဂၤလာ၊ မႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ငွက္ဆုိးသံ၊ 
မေကာင္းေသာ ၿဂိဳလ္စီးၿဂိဳလ္နင္း၊ မႏွစ္သက္စရာ အိပ္မက္ဆုိး စသည္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ 
ႀကီးျမတ္ေသာ အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္ မက်မေရာက္ ကင္းေပ်ာက္ပါေစသတည္း။ 

2/2/2/2/ မေကာင္းေသာ နိမိတ ္ ၊ မေကာင္းေသာ အမဂၤလာ ၊ မႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ငွက္ဆုိးသ၊ံ 
မေကာင္းေသာ ၿဂိဳလ္စီးၿဂိဳလ္နင္း၊ မႏွစ္သက္စရာ အိပ္မက္ဆုိး စသည္တို႔သည္ တရားေတာ္၏ 
ႀကီးျမတ္ေသာ အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္ မက်မေရာက္ကင္းေပ်ာက္ပါေစသတည္း ။ 

3/3/3/3/ မေကာင္းေသာ နိမိတ္၊ မေကာင္းေသာ အမဂၤလာ၊ မႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ငွက္ဆုိးသံ၊ 
မေကာင္းေသာ ၿဂိဳလ္စီးၿဂိဳလ္နင္း၊ မႏွစ္သက္စရာ အိပ္မက္ဆုိး စသည္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ 
တပည့္သား သံဃာေတာ္၏ ႀကီးျမတ္ေသာ အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္ မက်မေရာက္ ကင္းေပ်ာက ္
ပါေစသတည္း။ 

4/4/4/4/ ဒုကၡေရာက္ေနၾကသူ အားလုံး ဒုကၡကင္းၾကပါေစ၊ ေဘးေတြ႔ေနၾကသူ အားလုံး ထိုေဘး 
အႏၱရာယ္မွ လြတ္ကင္းၾကပါေစ။ စုိးရိမ္ေသာကျဖစ္ေနၾကသူ အားလံုး စုိးရိမ္ေသာက ကင္းၾက 
ပါေစ။ 

5/5/5/5/ အထက္တြင ္ေဖာ္ျပခဲၿ့ပီးေသာ စကားစဥ္ျဖင့ ္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းမႈကိ ုဆည္းပူးခဲ့ၾကပါသည္။ 
ဤသည္ကုိ နတ္အေပါင္းတို႔က ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ သာဓု ေခၚၾကပါကုန္။ 

6/6/6/6/ အရာရာ ျပည့္စံုခ်မ္းသာမႈ ရွိလာေအာင္ ယံုယုံၾကည္ၾကည္ျဖင့ ္ လွဴဒါန္းၾကပါ။ အက်င့္သီလ 
ေစာင့္ထိန္းၾကပါ။ ကမၼ႒ာန္း ဘာဝနာ ပြားမ်ားၾကပါ။ ယခုအခါ၌ တရားနာေရာက္ေနၾကေသာ 
နတ္အေပါင္းတို႔ ျပန္သြားႏုိင္ၾကပါၿပီ။ 

7/7/7/7/ အားေတာ္ဆယ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူၾကကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ ဘုရားငယ္၊ 
ရဟႏၱာ အရွင္သူျမတ္တို႔၏ ဉာဏဗလ စြမ္းရည္တန္ခုိးျဖင့ ္ အရပ္ထက္ဝန္းက်င္မွ အေစာင့္ 
အေရွာက္ကိ ုဖြဲ႔ပါ၏။ 

8/8/8/8/ လူ႔ျပည္၊ နဂါးျပည္၊ ဂဠဳန္ျပည္၊ နတ္ျပည္တို႔၌ ရွိေသာ ရတနာတုိ႔သည္ ဘုရားတည္း ဟူေသာ 
ရတနာႏွင့္ မတူေခ်။ ထုိရတနာတုိ႔ထက္ ဘုရားရတနာသည္သာလွ်င ္ ပုိ၍ျမတ္၏။ ဤသစၥာ 
စကားေၾကာင့ ္သတၱဝါအမ်ား ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။ 

9/9/9/9/ လူ႔ျပည္၊ နဂါးျပည္၊ ဂဠဳန္ျပည္၊ နတ္ျပည္တို႔၌ရွိေသာ ရတနာတို႔သည္ တရားတည္း ဟူေသာ 
ရတနာႏွင့္ မတူေခ်။ ထုိရတနာတုိ႔ထက္ တရားရတနာသည္သာလွ်င ္ ပုိ၍ျမတ္၏။ ဤသစၥာ 
စကားေၾကာင့ ္သတၱဝါအမ်ား ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။ 

10/10/10/10/ လူ႔ျပည္၊ နဂါးျပည္၊ ဂဠဳန္ျပည္၊ နတ္ျပည္တို႔၌ရွိေသာ ရတနာတို႔သည္ သံဃာတည္း ဟူေသာ 
ရတနာႏွင့္ မတူေခ်။ ထုိရတနာတုိ႔ထက ္ သံဃာရတနာသည္သာလွ်င ္ ပုိ၍ျမတ္၏။ ဤသစၥာ 
စကားေၾကာင့ ္သတၱဝါအမ်ား ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။ 

11/11/11/11/ သင့္အား မဂၤလာခပ္သိမ္း ျပည့္စံုပါေစ၊ နတတ္ို႔က သင့္ကိ ု ေစာင့္ေရွာက္ပါေစ။ အားလံုးေသာ 
ျမတ္စြာဘုရားတုိ႔၏ တန္ခုိးေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္ သင့္အား ခ်မ္းသာသုခ ထာဝရ 
ျပည့္စံုပါေစ။ 



12/12/12/12/ သင့္အား မဂၤလာခပ္သိမ္း ျပည့္စံုပါေစ။ နတတ္ို႔က သင့္ကိ ု ေစာင့္ေရွာက္ပါေစ။ အားလံုးေသာ 
တရားေတာ္တို႔၏ တန္ခုိးေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့ ္ သင့္အား ခ်မ္းသာသုခ ထာဝရ 
ျပည့္စံုပါေစ။ 

13/13/13/13/ သင့္အား မဂၤလာခပ္သိမ္း ျပည့္စံုပါေစ။ နတတ္ို႔က သင့္ကိ ု ေစာင့္ေရွာက္ပါေစ။ အားလံုးေသာ 
သံဃာေတာ္တုိ႔၏ တန္ခုိးေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္ သင့္အား ခ်မ္းသာသုခ ထာဝရ 
ျပည့္စံုပါေစ။ 

14/14/14/14/ မဟာကရုဏာရွင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကမၻာသူ ကမၻာသားအေပါင္း၏ အက်ိဳးစီးပြါးအလို႔ငွာ 
ပါရမီေတာ္ကုိ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲသ့ျဖင့ ္ ျမတ္လွစြာေသာ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သဗၺညဳတ 
ဉာဏ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။ ထုိသို႔မွန္ေသာ သစၥာစကားကုိ ဆိုရေသာေၾကာင့္ သင့္အား 
စီးပြားခ်မ္းသာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းပါေစသတည္း။ 

15/15/15/15/ သာကီဝင္မင္းအေပါင္းတို႔၏ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကိ ု တုိးပြားေစေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ 
ေဗာဓိပင္ရင္း၌ မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ျမငေ္တာ္မူသက့ဲသုိ႔ ထို႔အတူ သင့္အား ေအာင္ျမင္ျခင္း 
ျဖစ္ပါေစသတည္း။ ေအာင္သင့္ေအာင္အပ္ေသာ မဂၤလာဟူသမွ် သင့္အား ေအာင္ျမင ္ ရရိွပါေစ 
သတည္း ။ 

16/16/16/16/ သဗၺညဴ ဘုရားအဆူဆူတို႔ ဗုဒၶါဘိေသက မဂၤလာ ခံယူရာလည္းျဖစ္ေသာ ကမၻာေျမအျပင္၌ 
အထူးတင့္တယ္၍ ေျမတကာတုိ႔၏ အဦးအထိပ္လည္းျဖစ္ေသာ အပရာဇိတ ပလႅင္ေတာ္၌ 
ျမတ္စြာဘုရားသည္ လူသံုးပါးတုိ႔ထက္ျမတ္ေသာ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ေရာက္သျဖင့ ္ ဝမ္းေျမာက ္
ေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။ 

17/17/17/17/ ဤနည္းအတ ူ သင့္အားလည္း နကၡတ္ေကာင္း ၾကဳံပါေစ။ မဂၤလာေကာင္းရွိပါေစ။ ခ်မ္းေျမ့စြာ 
နံနက္မုိးေသာက ္ အလင္းေရာက္ပါေစ။ ေကာင္းစြာတိုးတက္ပါေစ။ စကၠန္႔တိုင္း၊ မိနစ္တုိင္း၊ 
နာရီတုိင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ မဂၤလာႏွင့္ျပည့္စံုပါေစ။ အက်င့္ျမတ္ကုိ မျပတ ္က်င့္ၾကံေနေသာ 
သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔အား ေကာင္းစြာပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္ပါေစသတည္း။ 

18/18/18/18/ ျမတ္ေသာ ကုိယ္အမႈ၊ ျမတ္ေသာ ႏႈတ္အမႈ၊ ျမတ္ေသာ စိတ္အမႈ ရွိပါေစ။ ေကာင္းျမတ္ေသာ 
ကာယကံမႈ၊ ဝစီကံမႈ၊ မေနာကံမႈတို႔၌ သင္၏ စိတ္ကိ ုေဆာက္တည္ႏုိင္ပါေစသတည္း။ 

19/19/19/19/ လူခပ္သိမ္း၊ နတ္ခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ ျမတ္ေသာအမႈကိစၥတို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္အတြက္ 
ျမတ္ေသာ အက်ိဳးတရားတို႔ကုိ ရရိွၾကကုန္၏။ ျမတ္ေသာအက်ိဳးတရားတုိ႔ကိ ု ရရွိေသာသူ 
တို႔သည္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ရွိၾကကုန္၏။ ထုိသတူို႔သည္ ဘုရားသာသနာ၌ ႀကီးပြားတိုးတက္လာ 
ၾကကုန္၏။ ထုိသတုိူ႔သည္ မိမိတို႔ အေဆြအမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ အတ ူက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစကုန္ေသာ္။ 

 

Source (ျမန္မာစကားဝုိင္း) 
http://www.yamc.info/forum/viewtopic.php?f=83&t=4420&st=0&sk=t&sd=a&sid=d619
b934ef6e2dde62385aee0483b4e7  


