
ဂုဏ္ေတာ္ ၉-ပါး ဘုရား႐ိွခုိး 

အစိေႏၱယ် အစိေႏၱယ်၊ အပၸေမယ် အပၸေမယ်၊ မႀကံဆ မႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေကာင္းေသာ ဂုဏ္ေတာ္ေပါင္းအနႏၱႏွင့္ 

လုံးဝဥႆုံ ျပည့္စံုေတာ္မူေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ 

၁။ (က) အရဟံ၊ လြန္ကဲထူးျမတ္ေသာ သီလဂုဏ္ သမာဓိဂုဏ္ ပညာဂုဏ္ ဝိမုတၲိဂုဏ္ ဝိမုတၲိဥာဏဒႆနဂုဏ္တုိ႔ႏွင့္ 

ျပည့္စံုေတာ္မူေသာေၾကာင့္ လူနတ္ ျဗဟၼာ သတၲဝါအေပါင္းတုိ႔၏ ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံေတာ္မူထုိက္ေပေသာ 

ျမတ္စြာဘုရား။ 

၁။  (ခ) အရဟံ၊ဝါသနာႏွင့္တကြ တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာအညစ္အေၾကးတုိ႔မွ ကင္းေဝးစင္ၾကယ္ေတာ္မူေပေသာ 

ျမတ္စြာဘုရား။ 

၁။ (ဂ) အရ-ဟံ၊ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ အစ႐ိွေသာ ကိေလသာရန္သူတုိ႔ကုိ ပယ္သတ္ေတာ္မူၿပီးေသာ 

ျမတ္စြာဘုရား။ 

၁။ (ဃ) အရ-ဟံ၊ သံသရာစက္၏ ေထာက္အကန္႔တုိ႔ကုိ ခ်ိဳးဖ်က္ေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ 

၁။ (င) အ-ရဟံ၊ မ်က္ေမွာက္ မ်က္ကြယ္ အခ်င္းခပ္သိမ္း စင္ၾကယ္၍ ဆိတ္ကြယ္ရာ မ႐ွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ 

၂။  သမၼာသမၺဳေဒၶါ-သစၥာေလးပါး ခပ္သိမ္းေသာ တရားတုိ႔ကုိ သူတစ္ပါးထံ နည္းမခံဘဲ ကုိယ္ေတာ္ဥာဏ္ 

ဂုဏ္အဟုန္အစြမ္းျဖင့္ စူးစမ္း႐ွာေဖြကာ မွန္ကန္စြာ သိေတာ္မူေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ 

၃။ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ-ဝိဇၨာမည္ေသာ ဂုဏ္ထူး ၃-ပါး ဂုဏ္ထူး၈-ပါး၊ စရဏမည္ေသာ အေျခခံအက်င့္တရား၁၅-

ပါးတုိ႔ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ 

၄။ (က) သုဂေတာ-သတၲဝါတုိ႔အား အက်ိဳးမ်ားေၾကာင္း ဟုတ္မွန္ေသာ စကားေကာင္းကုိသာ ျမြက္ဆုိေတာ္မူ 

တတ္ေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ 

၄ (ခ) သုဂေတာ-မဂၢင္႐ွစ္ျဖာ တင့္တယ္ေသာ အမူအရာျဖင့္ ေကာင္းစြာ သြားျခင္း၊ ေကာင္းစြာ  ျဖစ္ျခင္း 

႐ိွေတာ္မူေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ 

၅။  ေလာကဝိဒူ- ေလာက၏ အေၾကာင္းအရာ အလုံးစံုကုိ အကုန္အစင္ သိျမင္ေတာ္မူေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ 

၆။ (က) အႏုတၲေရာ-အျမင့္အျမတ္ဆုံးျဖစ္ေသာ သီလဂုဏ္ သမာဓိဂုဏ္ ပညာဂုဏ္ ဝိမုတၲိဂုဏ္ 

ဝိမုတၲိဥာဏဒႆနဂုဏ္တုိ႔ႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေလာကဓါတ္အလုံး၌ အျမင့္အျမတ္ဆုံး ျဖစ္ေတာ္မူေပေသာ 

ျမတ္စြာဘုရား။ 

၆။ (ခ) ပုရိသဒမၼသာရထိ- ယဥ္ေက်းလိမၼာ ပညာအသိ မ႐ွိၾကေသး မျပည့္ဝေသး၍ ဆုံးမေပးထုိက္ေသာ 

ပုဂိၢဳလ္တုိ႔အား ယဥ္ေက်းလိမၼာ ပညာျပည့္ဝ အခ်ိဳးက်ေအာင္ ဆုံးမသြန္သင္ေတာ္မူတတ္ေသာ  ျမတ္စြာဘုရား။ 



၆။ (ဂ) အႏုတၲေရာပုရိသဒမၼသာရထိ-ဆုံးမထိုက္ေသာ ပုဂိၢဳလ္တုိ႔အား ၫႊန္ၾကားသြန္သင္ ပဲ့ျပင္ ဆုံးမမႈ၌ အတုမ႐ိွ 

အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေတာ္မူေပေသာျမတ္စြာဘုရား။ 

၇။  သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ-ခ်မ္းသာရေၾကာင္း လမ္းေကာင္းၫႊန္ျပ ဆုံးမေတာ္မူတတ္၍ လူနတ္တုိ႔၏ ဆရာျမတ္အစစ္ 

ျဖစ္ေတာ္မူေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ 

၈။   ဗုေဒၶါ-တရားအလုံးစံုကုိ အကုန္သိေတာ္မူေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ 

၉။ ဘဂဝါ-ဘုန္းေတာ္အနႏၱ ကံေတာ္အနႏၱ ဂုဏ္ေတာ္အနႏၱ တန္ခုိးေတာ္ အနႏၱတုိ႔ႏွင့္ လုံးဝဥႆံု 

ျပည့္စံုေတာ္မူေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ 

အရဟံ-အစ႐ိွေသာ ကုိးပါးေသာဂုဏ္ေတာ္ ဆယ္ပါးေသာဂုဏ္ေတာ္ အနႏၱဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္ အေပါင္းတုိ႔ႏွင့္ 

ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သက္ေတာ္ထင္႐ွား သဗၺၫုျမတ္စြာဘုရားကုိ ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ ႐ိုေသျမတ္ႏိုး 

လက္အုပ္မုိး၍ ႐ိွခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား။ 

ပဋိပတၲိ ပူဇနာကာရ ဘုရား႐ိွခုိး 

၁။ ဗုေဒၶါ ေသာ ဘဂဝါ ေဗာဓာယ ဓမံၼ ေဒေသတိ။ 

ေသာ ဘဂဝါ၊ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔အမ်ား၏ အားထားကုိးကြယ္ရာအစစ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္။ 

ဗုေဒၶါ၊သစၥာေလးပါးအမွန္တရားကုိ ပုိင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူၿပီးသည္ျဖစ္၍။ ေဗာဓာယ၊ သတၲဝါအမ်ား 

ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔အားလည္း အလားတူပင္ သိျမင္ၾကပါေစျခင္းအက်ိဳးငွါ။ ဓမၼံ၊ သစၥာေလးတန္ တရားမွန္ကုိ။ ေဒေသတိ၊ 

က႐ုဏာေ႐ွ႕သြား ပညာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေပ၏။ (တံ ဘဂဝႏၱံ၊ သက္ေတာ္ထင္႐ွား  

ထုိျမတ္စြာဘုရားသခင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ။ အဟံ၊ အကြ် ႏ္ုပ္သည္။ ဝႏၵာမိ၊ ႐ုိေသျမတ္ႏုိး လက္အုပ္မိုး၍ 

႐ိွခိုးပူေဇာ္ပါ၏ အ႐ွင္ဘုရား။) 

၂။ ဒေႏၱာ ေသာ ဘဂဝါ ဒမထာယ ဓမၼံ ေဒေသတိ။ 

ေသာ ဘဂဝါ၊ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အမ်ား၏ အားထားကုိးကြယ္ရာအစစ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္။ ဒေႏၱာ၊ 

ျမင္ၾကား ေတြ႕ရာ ႀကံသိရာမွ ကိေလသာ အညစ္အေၾကး ကင္းစင္ေဝးလ်က္ ယဥ္ေက်းေတာ္မူၿပီးသည္ျဖစ္၍။ 

ဒမထာယ၊ သတၲဝါအမ်ား ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားလည္း အလားတူစြာ ကိေလသာ အညစ္အေၾကး ကင္းစင္ေဝးလ်က္ 

ယဥ္ေက်းၾကပါေစျခင္းအက်ိဳးငွါ။ ဓမၼံ၊ ယဥ္ေက်းေစရန္ တရားမွန္ကုိ။ ေဒေသတိ၊ က႐ုဏာေ႐ွ႕သြား ပညာအားျဖင့္ 

ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေပ၏။ (တံ ဘဂဝႏံၱ၊ သက္ေတာ္ထင္႐ွား ထုိျမတ္စြာဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ။ အဟံ၊  



အကြ် ႏ္ုပ္သည္။ဝႏၵာမိ၊႐ိုေသျမတ္ႏိုး လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခုိးပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရားး 

၃။ သေႏၱာ ေသာ ဘဂဝါ သမထာယ ဓမံၼ ေဒေသတိ။ 

ေသာ ဘဂဝါ၊ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔အမ်ား၏ အားထားကုိးကြယ္ရာအစစ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္။ သေႏၱာ၊ 

ရာဂစသား အလႈပ္အ႐ွားကင္းလ်က္ ၿငိမ္သက္ၿငိမ္းေအးေတာ္မူၿပီးသည္ျဖစ္၍။ သမထာယ၊ သတၲဝါအမ်ား 

ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔အားလည္း အလားတူစြာ ၿငိမ္သက္ၿငိမ္းေအးၾကပါေစျခင္းအက်ိဳးငွါ။ ဓမံၼ၊ ၿငိမ္သက္ေစရန္ 

တရားမွန္ကုိ။ေဒေသတိ၊ က႐ုဏာေ႐ွ႕သြား ပညာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေပ၏။(တံ ဘဂဝႏၱံ၊ သက္ေတာ္ထင္႐ွား 

ထုိျမတ္စြာဘုရားသခင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ။ အဟံ၊ အကြ် ႏ္ုပ္သည္။ ဝႏၵာမိ၊ ႐ုိေသျမတ္ႏုိး လက္အုပ္မိုး၍ 

႐ိွခိုးပူေဇာ္ပါ၏ အ႐ွင္ဘုရား)။ 

၄။ တိေဏၰာ ေသာ ဘဂဝါ တရဏာယ ဓမံၼ ေဒေသတိ။ 

ေသာဘဂဝါ၊ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔အမ်ား၏ အားထားကုိးကြယ္ရာအစစ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္။ တိေဏၰာ၊ 

ဩဃေလးျဖာ သံသရာ၏ ဟုိမွာကမ္းေရာက္ နိဗၺာန္ေပါက္ေအာင္ ကူးေျမာက္ေတာ္မူၿပီးသည္ျဖစ္၍။ တရဏာယ၊ 

သတၲဝါအမ်ား ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔အားလည္း အလားတူစြာ ကူးေျမာက္ၾကပါေစျခင္းအက်ိုးငွါ။ ဓမံၼ၊ ကူးေျမာက္ေစရန္ 

တရားမွန္ကုိ။ ေဒေသတိ၊ က႐ုဏာေ႐ွ႕သြား ပညာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေပ၏။ (တံ ဘဂဝႏၱံ၊ 

သက္ေတာ္ထင္႐ွား ထုိျမတ္စြာဘုရား သခင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ။ အဟံ၊ ကြ်ႏု္ပ္သည္။ ဝႏၵာမိ၊ ႐ိုေသျမတ္ႏိုး 

လက္အုပ္မုိး၍ ရိွခိုးပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။ 

၅။ ပရိနိဗၺဳေတာ ေသာ ဘဂဝါ ပရိနိဗၺာနာယ ဓမံၼ ေဒေသတိ။ 

ေသာဘဂဝါ၊ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔အမ်ား၏ အားထားကုိးကြယ္ရာအစစ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္။ ပရိနိဗၺဳေတာ၊ 

ကိေလသာခပ္သိမ္း အလုံးစုံၿငိမ္းၿပီးသည္ျဖစ္၍၊ ပရိနိဗၺာနာယ၊ သတၲဝါအမ်ား အကြ် ႏ္ုပ္အားလည္း အလားတူစြာ 

ကိေလသာခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစျခင္းအက်ိဳးငွါ။ ဓမံၼ၊ ကိေလသာၿငိမ္းရန္ တရားမွန္ကုိ။ ေဒေသတိ၊ က႐ုဏာေ႐ွ႕သြား 

ပညာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေပ၏။ (တံ ဘဂဝႏံၱ၊ သက္ေတာ္ထင္႐ွား ထိုျမတ္စြာဘုရားသခင္ 

ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ။ အဟံ၊ အကြ်ႏု္ပ္သည္။ ဝႏၵာမိ၊ ႐ိုေသျမတ္ႏိုး လက္အုပ္မုိး၍ ႐ိွခိုးပူေဇာ္ပါ၏ အ႐ွင္ဘုရား။) 


