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မဂၤလသုတ္ (Thirty Eight Blessings)
က်င့္သုးံ လုိကန
္ ာဖြယက
္ ႑

၁။ ယံ မဂၤလံ ဒြါဒသ ဟိ၊ စိႏၲယႎ သု သေဒ၀ကာ၊
ေသာတၳာနံ နာဓိ ဂစၧႏၲိ၊ အ႒တၱႎ သဥၥ မဂၤလံ ။
သံုးဆယ့္ရစ
ွ ္ျဖာ ၊ မဂၤလာတရားကို
နတ္လအ
ူ မ်ား၊ ၾကံစည္ေပ။
ဘယ္သင္း ဘယ္ဟာ၊ မဂၤလာစစ္ဟု
ေသခ်ာဇစ္ျမစ္ ၊ မသိေလ။
တစ္ဆယ့္ႏွစႏ
္ ွစတ
္ ိင
ု ္၊ ႏႈတ္ၿပိဳင္ျငင္းလုိ႕
မဂၤလာအခင္း ၊ မၿပီးေပ။
မဂၤလာတရား ၊ ဝါဒမ်ား
ကြဲျပားနတ္လေ
ူ တြ။
အဲဒါေၾကာင့္ ၾကံၾက၊ စည္ၾက၊ ကမၻာမ
့ ဂၤလာေတြ။
၁. “မည္သည့္တရားသည္ မဂၤလာတရားနည္း” ဟူ၍ လူႏွင့္နတ္တို႔သည္ (၁၂)ႏွစ္တိုင္တိင
ု ္
ေတြးေခၚၾကေသာ္လည္း အေျဖမွန္မရခဲ့ၾကေပ။ စီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းမွန္ ျဖစ္ေသာ
မဂၤလာတရားေပါင္း (၃၈)ပါး ရွိလိမ့္မည္ဟူ၍လည္း မည္သူမွ် မသိမျမင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။
၂။ ေဒသိတံ ေဒ၀ေဒေ၀န၊ သဗၺပါပ ၀ိနာသနံ ။
သဗၺေလာက ဟိတတၳာယ၊ မဂၤလံ တံ ပဏာမ ေဟ ။
၂. လူတေယာက္စီ တေယာက္စီထက္၎၊ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူသား အားလုံးတို႔ထက္၎၊
နတ္တပါးစီ တပါးစီထက္၎၊ နတ္အားလံုးထက္၎
သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာကအက်ိဳးကို ေရွ႕႐ႈလ်က္ မဂၤလာတရား
(၃၈)ပါးကို ထုတ္ေဖာ္ ေဟာ္ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။ မဂၤလာတရားသည္ လူမႈဒုစရိုက္တရားကို
ပယ္ေဖ်ာက္တတ္၏။
ယခုအခါ သူေတာ္ေကာင္း အေပါင္းတို႔ႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္
မဂၤလာတရားေတာ္ျမတ္ကို ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ၾကပါကုန္စို႔။
၃။ ဧ၀ံ ေမ သုတ-ံ
ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ သာ၀တၳိယံ ၀ိဟရတိ ၊
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ေဇတ၀ေန အနာထ ပိ႑က
ိ ႆ အာရာေမ။
အထေခါ အညတရာ ေဒ၀တာ၊
အဘိကႏ
ၠ ၱာယ ရတၱယ
ိ ာ အဘိကႏ
ၠ ၲ ၀ဏၰာ၊
ေက၀လကပၸံ ေဇတ၀နံ ၾသဘာေသတြာ၊
ေယန ဘဂ၀ါ ေတႏုပသကၤမ၊ိ
ဥပသကၤမတ
ိ ြာ ဘဂ၀ႏၲံ - အဘိဝါေဒတြာ။
ဧကမႏၲံ အ႒ာသိ ဧကမႏၲံ ဌိတာေခါ
သာ ေဒဝတာ ဘဂဝႏၲံ ဂါထာယ အဇၥ်ဘာသိ။
Thus have I heard.[1] On one occasion the Exalted One was dwelling at Anathapindika's
monastery, in Jeta's Grove,[2] near Savatthi.[3] Now when the night was far spent, a certain
deity whose surpassing splendor illuminated the entire Jeta Grove, came to the presence of
the Exalted One and, drawing near, respectfully saluted him and stood at one side. Standing
thus, he addressed the Exalted One in verse:

သာဝတၳျိ ပည္၊ ေဇတဝန္ေက်ာင္းဝယ္
ကိန္းေအာင္းေပ်ာ္ေမြ႕၊ ျမတ္စေ
ိ ႏၱ။
သန္းေခါင္ယာမ္ခါ၊ နတ္သိၾကားမ်ားက
ျမတ္ဘရ
ု ားသို႕ ၊ ဆည္းကပ္ေလ။
ဆည္းကပ္ၿပီးေသာ္ ၊ မဂၤလာသေဘာကို
ထင္စြာေဟာဖိ႕ု ၊ ေလွ်ာက္ပန္ေခၽြ။
အေသဝနတရား ၊ အစထား
ေဟာၾကားမိန္႕ခဲေ
့ ပ။
အဲဒါေၾကာင့္ နာရ၊ ၾကားရ၊ ကမၻာမ
့ ဂၤလာေတြ။

၃. ပထမ သံဂါယနာပြဲေတာ္ႀကီး၏ သံဃဥကၠ႒ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ မဟာကႆပ ရွင္ဘုရား……
ဤ မဂၤလသုတ္ေတာ္ကို အကၽြႏု္ပ္ အာနႏၵာသည္ ေနာင္ေတာ္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွ တိုက္ရိုက္ ဤသို႔
ၾကားနာလိုက္ရပါ၏။ မွတ္သားလိုက္ရပါ၏။ ေဆာင္ထားလိုက္ရပါ၏။
အခါတပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတိၱျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသုံး ေနပါသည္။
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ေဇတဝန္ေက်ာင္းသည္ အနာထပိဏ္ သူေဌးႀကီး ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေသာ ႏွလုံးေမြ႔ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ဖြယ္ရာ
ေကာင္းေသာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။
တညသ၌ ညဥ့္ဦးယံလြန္၍ သန္းေခါင္ယံ အေရာက္တြင္ အမ်ိဳးအမည္ မထင္ရွား မသိသာေသာ
နတ္သားတပါး ေရာက္လာပါသည္။ သူသည္ အလြန္ ႏွစ္လိုဖြယ္ ရုပ္အဆင္းရွိပါသည္။
ေဇတဝန္ေက်ာင္းတိုက္ တခုလုံးကိုလည္း သူ၏ကိုယ္မွ အေရာင္အဝါျဖင့္ ထြန္းလင္းေစပါသည္။
ယင္းသို႔ ထြန္းလင္းေစၿပီးေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာပါသည္။ ျမတ္စြာ ဘုရားကို
အလြန္ ရိုေသေလးျမတ္စြာ ရွိခိုးပါသည္။ ရွိခိုးၿပီးေနာက္ သင့္တင္ေ
့ လ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌
မတ္တတ္ရပ္ေနပါသည္။ ယင္းသို႔ေနရာယူၿပီးမွ ထိုနတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဤကဲ့သို႔ ဂါထာျဖင့္
နားေတာ္ေလွ်ာက္ပါသည္။

၄။ ဗဟူ ေဒ၀ါ မႏုႆာ စ၊ မဂၤလာနိ အစိႏၲယံု။
အာကခၤမာနာ ေသာတၳာနံ၊ ျဗဴဟိ မဂၤလ မုတမ
ၱ ။ံ
"Many deities and men,
yearning after good,
have pondered on blessings.[4]
Pray, tell me the greatest blessing!"
၄. ဘုန္းေတာ္ႀကီး ျမတ္လွေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ နတ္အေပါင္းတို႔သည္၎၊ လူအေပါင္းတို႔ သည္၎
စင္ၾကယ္စြာေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို လိုခ်င္ၾကသည္။ ေတာင့္တၾကသည္ ျဖစ္ပါ၍ မည္သည့္တရားသည္
စီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ မဂၤလာတရားေတာ္ ျဖစ္သလဲ ဟူ၍ (၁၂)ႏွစ္တိုင္တိုင္ အခ်ိန္ယူၿပီး
စဥ္းစားေတြးေခၚ ၾကံဆခဲ့ၾကပါသည္ ဘုရား။ ယင္းသို႔ ၾကံစည္ ေတြးဆၾကပါေသာ္လည္း မဂၤလာတရားမွန္ကို
မည္သူမွ် ေတြးၾကံ၍ မသိႏိုင္ၾကပါသည္ ဘုရား။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ မဂၤလာတရား ဟူသည္
မည္သည့္တရားျဖစ္ေၾကာင္း အရွင္ဘုရားက စတင္ထုတ္ေဖာ္၍ ေဟာၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
၅။ အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ၊ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ။
ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတမ
ၱ ံ။
The Buddha:
"Not to associate with the foolish,[5]
but to associate with the wise;
and to honour those who are worthy of honour
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— this is the greatest blessing.
***
ဒဂုန္ဦးထြန္းျမင့္၏ မဂၤလာကဗ်ာမ်ား

လူမိက
ု ္ဆိလ
ု ွ်င္၊ ေရွာင္ေသြလဲလ
ႊ ိ႕ု
မမွဝ
ီ ဲႏွင့္ ၊ ကင္းေအာင္ေန။
ပညာရွက
ိ ို ၊ အရွညတ
္ ြဲလိ႕ု
မွဝ
ီ ဲဆည္းကပ္ ၊ နည္းယူေစ။
သံုးပါးရတနာ ၊ မိဘမ်ားႏွင့္
ဆရာသမားကို ၊ ပူေဇာ္ေလ။
ခ်မ္းသာကိေ
ု ပး ၊ ဆက္ဆံေရး
ေမွ်ာ္ေတြးသံုးခ်က္ေပ။
အဲဒါမွ “ ဗုဒၶဝါဒ “ ကမၻာမ
့ ဂၤလာေတြ။
၅. အိ.ု ... နတ္သား။ သူမိုက္ကို မမီွဝဲ မဆည္းကပ္ျခင္း၊
ပညာရွိသူကို မွီဝဲဆည္းကပ္ျခင္း၊
ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူေဇာ္ျခင္း၊
ဤတရားသုံးပါးကို မဂၤလာ ဟူ၍ သင္ မွတ္သားေလာ့။
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၆။ ပတိ႐ပ
ူ ေဒသ၀ါေသာ စ၊ ပုေဗၺ စ ကတ ပုညတာ။
အတၱသမၼာပဏိဓိ စ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတမ
ၱ ံ။
To reside in a suitable locality, [6]
to have done meritorious actions in the past
and to set oneself in the right course[7]
— this is the greatest blessing.

ကုသလ
ုိ ပ
္ ညာ ၊ ဥစၥာရဖိ႕ု
သင့္ရာေဒသ ၊ အၿမဲေန။
ေရွးကတင္ႀကိဳ ၊ ျပဳခဲဖ
့ းူ သည့္
ေကာင္းမႈအထူး ၊ ရွပ
ိ ါေစ။
မိမက
ိ ိုယက
္ ို ၊ ေကာင္းေအာင္ထန
ိ း္ လုိ႕
မတိမ္းေစႏွင့္ ၊ ေဆာက္တည္ေလ။
ဥစၥာကိေ
ု ပး ၊ ေနထိင
ု ေ
္ ရး
ေမွ်ာ္ေတြးသံုးခ်က္ေပ။
အဲဒါမွ “ ဗုဒၶဝါဒ “ ကမၻာမ
့ ဂၤလာေတြ။
၆. အို.... နတ္သား။ သင္တ
့ င့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္ေဒသ၌ ေနျခင္း၊
ေရွးဘဝက ျပဳခဲ့ဖူးေသာေကာင္းမႈ ရွိျခင္း၊
မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းေဆာက္တည္ျခင္း၊
ဤတရားသုံးပါးကိုလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာ ဟူ၍ သင္ မွတ္ဦးေလာ့။
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၇။ ဗာဟုသစၥဥၥ သိပၸဥၥ၊ ၀ိနေယာစ သုသက
ိ ၡိေတာ။
သုဘာသိတာ စ ယာ၀ါစာ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတမ
ၱ ံ။
To have much learning,
to be skillful in handicraft,[8]
well-trained in discipline,[9]
and to be of good speech[10]
— this is the greatest blessing.

တတ္ေကာင္းတတ္ရာ ၊ ဟူသမွ်ကို
ၾကား , ျမင္ , သုတ ရွပ
ိ ါေစ။
အိုးအိမတ
္ ည္ေထာင္ ၊ ဝမ္းစာေရးႏွင့္
အသက္ေမြးဖုိ႕ ၊ အတတ္သင္ေလ။
လူႏွင့္ဆိုငရ
္ ာ ၊ က်င့္ဝတ္မ်ားကို
ေကာင္းစြာသင္ၾကား ၊ နားလည္ေစ။
မွနက
္ န္ယဥ္ေက်း ၊ ခ်ိဳသာေအး
ဆိေ
ု ရးတတ္ပါေစ။
အဲဒါမွ “ ဗုဒၶဝါဒ “ ကမၻာမ
့ ဂၤလာေတြ။

၇. အိ.ု . နတ္သား။ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတ ရွိျခင္း၊ စက္မႈလက္မႈ စေသာ သိပံၸပညာ
တတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလုံးကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမတတ္သည့္ လူမႈေရး က်င့္ဝတ္မ်ားကို
ေကာင္းစြာသင္ယူျခင္း၊ ေကာင္းေသာစကားကို ေျပာျခင္း၊
ဤတရား ေလးပါးကိုလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာ ဟူ၍ သင္ မွတ္ဦးေလာ့။
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၈။ မာတာပိတု ဥပ႒ာနံ၊ ပုတၱဒါရႆ သဂၤေဟာ။
အနာကုလာ စ ကမၼႏၲာ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတမ
ၱ ံ။
To support mother and father,
to cherish wife and children,
and to be engaged in peaceful occupation
— this is the greatest blessing.

ျမင့္မိရ
ု ေ
္ ရႊေတာင္ ၊ မိဘေၾကြးကို
ေကာင္းစြာဆပ္ေပး ၊ ဝတ္ေက်ေက်။
ေၾကြးသစ္ခ်ကာ ၊ သားႏွင့မ
္ ယားကို
ေျမွာက္စားခ်ီးျမွင့္ ၊ ဝတ္ကန
ု ေ
္ စ။
အလုပတ
္ ာဝန္ ၊ မလစ္ဟင္းနဲ႕
အျပစ္ကင္းေအာင္ ၊ လုပပ
္ ါေလ။
စည္းစိမက
္ ေ
ို ပး ၊ ျပဳစုေရး
ေမွ်ာ္ေတြးသံုးခ်က္ေပ။
အဲဒါမွ “ ဗုဒၶဝါဒ “ ကမၻာမ
့ ဂၤလာေတြ။

၈. အိ.ု ... နတ္သား။ အမိအဘကို ျပဳစုလုပ္ေကၽြးျခင္း၊
သားမယားကို ေထာက္ပ့ံေပးကမ္း ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း၊
မည္သူ႔ကိုမွ် မထိခိုက္ေသာ အလုပ္ကိုလုပ္ျခင္း၊
ဤတရားသုံးပါးကိုလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာ ဟူ၍ သင္ မွတ္ဦးေလာ့။
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၉။ ဒါနဥၥ ဓမၼစရိယာ စ၊ ဉာတကာနဥၥ သဂၤေဟာ။
အန၀ဇၨာနိ ကမၼာနိ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတမ
ၱ ံ။
To be generous in giving,
to be righteous in conduct,[11]
to help one's relatives,
and to be blameless in action
— this is the greatest blessing

သံုးတန္ေစတနာ ၊ ျဖဴစင္တန္းလုိ႕
ေပးကမ္းေဝငွ ၊ လွဴႏိုငေ
္ စ။
ကိုယ,္ ႏႈတ္, စိတၾ္ ကံ ၊ မမိက
ု မ
္ ာွ းနဲ႕
သုစရိုကတ
္ ရားကို ၊ က်င့္ပါေလ။
ေဆြမ်ိဳးေတြကုိ ၊ ျပစ္မထားနဲ႕
သဂၤဟတရားႏွင့္ ၊ ခ်ီးေျမွာက္ေလ။
သန္႕စင္ျပစ္မ်ိဳး ၊ လူထအ
ု က်ိဳး
သည္ပးို ေဆာင္ရြကေ
္ စ။
အဲဒါမွ “ ဗုဒၶဝါဒ “ ကမၻာမ
့ ဂၤလာေတြ။

၉. အိ.ု ... နတ္သား။ အလွဴေပးျခင္း၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ျခင္း၊ ေဆြမ်ိဳးတို႔အား
ေထာက္ပံ့ျခင္း၊အကုသိုလ္ကင္းေသာ အလုပ္ကိုလုပ္ျခင္း၊
ဤတရားေလးပါးကိုလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာဟူ၍ သင္ မွတ္ဦးေလာ့။

9

၁၀။ အာရတီ ၀ိရတီ ပါပါ၊ မဇၨပါနာ စ သံယေမာ။
အပၸမာေဒါ စ ဓေမၼသ၊ု ဧတံ မဂၤလ မုတမ
ၱ ံ။
To loathe more evil and abstain from it,
to refrain from intoxicants,[12]
and to be steadfast virtue
— this is the greatest blessing.

မေကာင္းမႈေတြ ၊ ဟူသမွ်ကို
မေတြ႕ခင္က ၊ ေရွာင္ၾကဥ္ေလ။
ေတြ႕ႀကံဳလာလွ်င္ ၊ မလြန္က်ဴးနဲ႕
အထူးသျဖင့္ ၊ ေစာင့္စည္းေန။
အရက္ေသစာ ၊ မေသာက္စားနဲ႕
ေမွာက္မွားတတ္တဲ့ ၊ အရာေပ။
လုပ္ကင
ုိ ္ေျပာၾကား ၊ သတိထား
တရားမေမ့ေစ။
အဲဒါမွ “ ဗုဒၶဝါဒ “ ကမၻာမ
့ ဂၤလာေတြ။

၁၀. အို.... နတ္သား။ မေကာင္းမႈ ဟူသမွ် ေဝးေဝးေရွာင္ႏိုင္ျခင္း ၊
မေကာင္းမႈကို မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ မက်ဴးလြန္ျဖစ္ေအာင္ အထူးေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေသရည္ေသရက္
မူးယစ္ေဆးဝါးတို႔ကို မေသာက္မစား ျဖစ္ေအာင္ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ျခင္း၊ ကုသိုလ္ရမည့္ ေကာင္းမႈအလုပ္တို႔ကို
မျပတ္သတိရၿပီး မေမ့မေလ်ာ့ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဤတရားေလးပါးကိုလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာ ဟူ၍ သင္
မွတ္ဦးေလာ့။

10

၁၁။ ဂါရေ၀ါ စ နိ၀ါေတာ စ၊ သႏၲဳ႒ိ စ ကတညဳတာ။
ကာေလန ဓမၼႆ၀နံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတမ
ၱ ံ။
To be respectful,[13] humble,
contented and grateful;
and to listen to the Dhamma on due occasions[14]
— this is the greatest blessing.
အသက္ဂုဏဝ
္ ါ ၊ ကိုယ္ထ
့ က္ႀကီးက
ဆည္းကပ္ ခ , စား ၊ ရိေ
ု သေလ
မာနတံခြန္ ၊ ဂုဏ္မၾကြႏွင့္
ကိုယ့က
္ ႏ
ို ွိမခ
္ ် ၊ အၿမဲေန။
ေလာဘအပို ၊ လုိမလိက
ု န
္ ဲ႕
ကိုယထ
္ က
ို ္တာႏွင့္ ၊ ေက်နပ္ေလ။
ကိုယ့အ
္ ေပၚျပဳဖူး ၊ သူ႕ေက်းဇူး
အထူးသိတတ္ေစ။
ေကာင္းက်ိဳးဆင့္ပြား ၊ ျမတ္တရား
နားၾကားမျပတ္ေပ။
အဲဒါမွ “ ဗုဒၶဝါဒ “ ကမၻာမ
့ ဂၤလာေတြ။

၁၁. အို.... နတ္သား။ ရိုေသထိုက္သူကို ရိုေသျခင္း ၊ မိမိကိုယ္ကို ေမာက္မာသမႈ မျပဳဘဲ ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊
ကိေလသာအာရုံ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္း၊ သူတပါးက မိမိအေပၚ ျပဳဖူးေသာ ေက်းဇူးကို
သိတတ္ျခင္း၊ အခါအခြင့္သင့္တိုင္း တရားနာျခင္း၊ ဤတရားငါးပါးကိုလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာ ဟူ၍ သင္
မွတ္ဦးေလာ့။
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၁၂။ခႏၲီစ ေသာ၀စႆတာ၊ သမဏာနဥၥ ဒႆနံ၊
ကာေလန ဓမၼသာကစၧာ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတမ
ၱ ံ။
To be patient and obedient,
to associate with monks
and to have religious discussions on due occasions
— this is the greatest blessing.

စားဝတ္ေနထိင
ု ္ ၊ ရန္ခပ္သမ
ိ ္း
စိတ္ကခ
ုိ ်ဳပ္ထန
ိ ္း ၊ သည္းခံေလ။
က်ိဳးေၾကာင္းျပညႊန္ ၊ ဆံုးမစကားကို
ေျပာၾကားလာက ၊ နာလြယေ
္ စ။
သူျမတ္ပဂ
ု ၢိဳလ္ ၊ ဟူသမွ်ကို
မၾကာခဏ ၊ ေတြ႕ဆံုေလ။
သဘာဝေတြး ၊ မွနက
္ န္ေရး
ေဆြးေႏြးမျပတ္ေပ။
အဲဒါမွ “ ဗုဒၶဝါဒ “ ကမၻာမ
့ ဂၤလာေတြ။

၁၂. အို.... နတ္သား။ သည္းခံတတ္ျခင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔က ဆုံးမသည့္ စကားကို
နာယူလြယ္ျခင္း၊ သူေတာ္ေကာင္း ရဟန္း + သူျမတ္တို႔အား ဖူးေမွ်ာ္ရျခင္း၊
အခါအခြင့္သင့္တိုင္း တရားေဆြးေႏြး ေမးျမန္းျခင္း၊
ဤတရားေလးပါးကိုလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာ ဟူ၍ သင္ မွတ္ဦးေလာ့။

၁၃။ တေပါ စျဗဟၼစရိယဥၥ အရိယာသစၥာန ဒႆနံ၊
နိဗၺာန သစၧိကရ
ိ ိယာ စ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတမ
ၱ ံ။
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Self-restraint,
[15] a holy and chaste life,
the perception of the Noble Truths
and the realisation of Nibbana
— this is the greatest blessing.

ေလာကီအာရံု ၊ ဇိမယ
္ စ္မးူ လိ႕ု
ေပ်ာ္မၾကဴးနဲ႕ ၊ ၿခိဳးၿခံေလ။
ေမတၱာျဗဟၼစရ
ို ္ ၊ လက္ကင
ို ္သံုးလုိ႕
သူျမတ္က်င့္ထုးံ ၊ ယြင္းမေသြ။
ေလးပါးသစၥာ ၊ ဉာဏ္ျမင္ၾကည့္လုိ႕
အမွန္သေ
ိ အာင္ ၊ ႀကိဳးစားေလ။
ဒုကၡလြတက
္ င္း ၊ နိဗၺာန္ခ်ဥ္း
အလင္းေပါက္ႏိုငေ
္ စ။
အဲဒါမွ “ ဗုဒၶဝါဒ “ ကမၻာမ
့ ဂၤလာေတြ။

၁၃. အို.... နတ္သား။ ၿခိဳးျခံစြာ က်င့္ျခင္း၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ျခင္း၊ အရိယာသစၥာ တရားကို
သိျမင္ရျခင္း၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ျခင္း ၊
ဤတရားေလးပါးကိုလည္း ျမတ္ေသာ မဂၤလာ ဟူ၍ သင္ မွတ္ဦးေလာ့။
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၁၄။ ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟ၊ိ စိတၱံ ယႆ န ကမၸတ၊ိ
အေသာကံ ၀ိရဇံ ေခမံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတမ
ၱ ံ။
A mind unruffled by the vagaries of fortune,
[16] from sorrow freed, from defilements cleansed,
from fear liberated[17] — this is the greatest blessing.

ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ၊ သဘာဝ
ေတြ႕ၾကံဳေနၾက ၊ လူတိင
ု ္းေပ။
ေကာင္းဆုိးႏွစတ
္ န္ ၊ အစံုတြဲလိ႕ု
တလွည့္စီလဲ ၊ အၿမဲေန။
ေလာကဓံၾကံဳ ၊ မၿဖံဳတမ္းေပါ့
မတုန္လပ
ႈ စ
္ မ္းနဲ႕ ၊ စိတခ
္ င
ို ေ
္ စ။
ေသာကကိထ
ု န
ိ ္း ၊ ရမၼကသ
္ မ
ိ ္း
ေအးၿငိမး္ ခ်မ္းသာေန။
အဲဒါမွ “ ဗုဒၶဝါဒ “ ကမၻာမ
့ ဂၤလာေတြ။

၁၄. အိ.ု ... နတ္သား။ ေလာကဓံတရား ရွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ၾကဳံရေသာ ရဟႏၱာ အရွင္သူျမတ္၏ စိတ္သည္
မတုန္မလႈပ္၊ မစိုးမရိမ္၊ ရမၼက္ကင္း၏၊ ေဘးကင္း၏။
ဤတရားေလးပါးကိုလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာ ဟူ၍ သင္ မွတ္ဦးေလာ့။
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၁၅။ ဧတာဒိသာနိ ကတြာန၊ သဗၺတၳ မပရာဇိတာ။
သဗၺတၳ ေသာတၳႎ ဂစၧႏၲိ၊ တံ ေတသံ မဂၤလ မုတမ
ၱ ။ံ
Those who thus abide, ever remain invincible,
in happiness established.
These are the greatest blessings."[18]

“ မဂၤလာျပဳက်င့္ရက်ိဳး ”
သံုးဆယ္ရစ
ွ ္ျဖာ ၊ မဂၤလာကံုးကို
လုိက္နာက်င့္သုးံ ၊ ပန္သေ
ူ တြ
စီးပြားခ်မ္းသာ ၊ က်က္သေရတုိးလုိ႕
ေကာင္းက်ိဳးစည္ပြင့္ ၊ တေဝေဝ။
ေဘးရန္ကင္းကြာ ၊ ခ်စ္သေ
ူ ပါလုိ႕
စိတေ
္ ရာကိယ
ု ေ
္ ရာ ၊ ခ်မ္းသာမေလ။
ေျပာဆုိၾကံဆ ၊ ေဆာင္သမွ်
ေအာင္ရမည္ကန
ိ ္းေသ။
အဲဒါေၾကာင့္ ပန္ၾက ၊ ဆင္ၾက “ မဂၤလာ့ “ ပန္းခုိငေ
္ တြ။
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Notes
(Derived mainly from the Commentaries)
1. This Sutta appears in the Sutta-Nipata (v.258ff) and in the Khuddakapatha. See
Maha-mangala Jataka (No. 453). For a detailed explanation see Life's Highest
Blessing by Dr. R.L. Soni, WHEEL No. 254/256.
2. Anathapindika, lit., 'He who gives alms to the helpless'; his former name was
Sudatta. After his conversion to Buddhism, he bought the grove belonging to the
Prince Jeta, and established a monastery which was subsequently named Jetavana. It
was in this monastery that the Buddha observed most of his vassana periods (rainy
seasons — the three months' retreat beginning with the full-moon of July). Many are
the discourses delivered and many are the incidents connected with the Buddha's life
that happened at Jetavana. It was here that the Buddha ministered to the sick monk
neglected by his companions, advising them: "Whoever, monks, would wait upon me,
let him wait upon the sick." It was here that the Buddha so poignantly taught the law of
impermanence, by asking the bereaved young woman Kisagotami who brought her
dead child, to fetch a grain of mustard seed from a home where there has been no
bereavement.
3. Identified with modern Sahet-Mahet, near Balrampur.
4. According to the Commentary, mangala means that which is conducive to
happiness and prosperity.
5. This refers not only to the stupid and uncultured, but also includes the wicked in
thought, word and deed.
6. Any place where monks, nuns and lay devotees continually reside; where pious folk
are bent on the performance of the ten meritorious deeds, and where the Dhamma
exists as a living principle.
7. Making the right resolve for abandoning immorality for morality, faithlessness for
faith and selfishness for generosity.
8. The harmless crafts of the householder by which no living being is injured and
nothing unrighteous done; and the crafts of the homeless monk, such as stitching the
robes, etc.
9. Vinaya means discipline in thought, word and deed. The commentary speaks of two
kinds of discipline — that of the householder, which is abstinence from the ten immoral
actions (akusala-kammapatha), and that of the monk which is the non-transgression of
the offences enumerated in the Patimokkha (the code of the monk's rules) or the
'fourfold moral purity' (catu-parisuddhi-sila).
10. Good speech that is opportune, truthful, friendly, profitable and spoken with
thoughts of loving-kindness.
11. Righteous conduct is the observance of the ten good actions (kusala-kammapatha)
in thought, word and deed: freeing the mind of greed, ill-will and wrong views; avoiding
16

speech that is untruthful, slanderous, abusive and frivolous; and the non- committal
acts of killing, stealing and sexual misconduct.
12. Total abstinence from alcohol and intoxicating drugs.
13. Towards monks (and of course also to the clergy of other religions), teachers,
parents, elders, superiors, etc.
14. For instance, when one is harassed by evil thoughts.
15. Self-restraint (tapo): the suppression of lusts and hates by the control of the
senses; and the suppression of indolence by the rousing of energy.
16. Loka-dhamma, i.e., conditions which are necessarily connected with life in this
world; there are primarily eight of them: gain and loss, honor and dishonor, praise and
blame, pain and joy.
17. Each of these three expressions refers to the mind of the arahant: asoka:
sorrowless; viraja: stainless, i.e., free from lust, hatred and ignorance; khema: security
from the bonds of sense desires (kama), repeated existence (bhava), false views
(ditthi) and ignorance (avijja).
18. The above-mentioned thirty-eight blessings.
https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/khp/khp.5.nara.html
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