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သုတဓမ္မဒပ
ီ လမ္
ု ာ Level (1) အတွက် မမ္ေးခွန်ေးနှငအ
် မ ြေမ္ ာေး
မမ္တတ သုတ် အနှစခ
် ျုပ်
ဓမ္မဗ ျူဟာမဒေါ်ခင်လတ
ှ င် နှင် မဒေါ်မမ္ရီမ္ုေးထက်ဦေး တ၏ထပ်
ု
တေးု မမ္ေးခွန်ေးနှင် အမ ြေမ္ ာေး (NQ)
N.Q 1.Credit>> မေရီေိုးထက်ဦိုး
အတထ ကုသလ -အက ျုေးစီေးပွာေး၌ လမ္မာကျွမ္်ေးက င်သ-ူ ဆသ
ု ည်မ္ှာ အဘယ်ပုဂ္ျုလ်မ္ ျုေးကု မခေါ်ပါသနည်ေး။
ဥပမ္ာ ပ မ ြေဆပ
ု ါ။
အက ျုေးစီေးပွာေး၌ လမ္မာကျွမ္်ေးက င်သ-ူ ဆသ
ု ည်မ္ှာ
မိမိကိိုယ်ကိိုယ် နိမ်ကျအ ောင်မလိုပ်ဘဲ မမငမ
် ောားအ ောင်လိုပ်နင
ိို အ
် သောသူမျိ ားကိို ဆိိုလိိုပါသည်။
ဥပမောမှနမ
် ှော

ရက်အသောက်အသောပိုဂ္ိ လ်သည်

ကျိ ားဆိုတ်ယိုတ်အသော

ရက်အသောက်မြင်ားကိို မိမိ ကျိ ားဟို ထင်အသော်လည်ား

လိုပ်ကိို လိုပ်အနမြင်ားသောမြစ်သည်။

နီတိကျမ်းဆရာမျာ်းက- “တွင်းတူ်းသညသူသည တဖြည်းဖြည်းနိမကျသွာ်းသည။ တံတိိုင်းစီသူသည
တဖြည်းဖြည်း ဖမငတကလာသည” ဟို ဆိိုထာ်းသသာသ ကာင ကိိုယလိုပသသာအလိုပမှ ကိိုယကိို ဖပနဒိုကခသပ်း
ပပီ်း တွင်းတူ်းသကသိို နိမကျရမညဖြစသည။
ထိသ
ို ကာင တံတိိုင်းစီသူကသိို မိမိကိို ဖမငမာ်းသစသသာ အလိုပမျိ ်းကိိုသာ လိုပရပါမည။ ဤကသိို
လိုပနိင
ို သသာသူကသ
ိို ာ အကျိ ်းစီ်းပွာ်း၌ လိမမာသသာသူ (အတထကိုသလ) ဟိုသ ေါ်ပါသည။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 2. “သမကကာ- စွမ္်ေးနင
ု သ
် ”ူ ဆသ
ု ည်မ္ှာ အဘယ်အရည်အခ င်ေးမ္ ာေး ရှရမ္ည်နည်ေး။
(၁) မိမိလပ
ို ်အသောလိုပ်ငန်ား အပေါ် ယိုကကည်ြျက်ရှိမြင်ား၊
(၂) ကျန်ားမောသူမြစ်မြင်ား၊
(၃) ရိိုားသောားအမြောငမ
် တ်မြင်ား၊
(၄) လလ
ို ၀ီရယ
ိ ရှမိ ြင်ား၊
(၅)

မှောား

မှန် စဥ်ားစောားဆင်မြင်နင
ိို အ
် သော ပညောရှိမြင်ား၊

(ပဓောနိယဂဂတရောား ၅-ပါား) ဤ ရည်

ြျင်ားမျောားနှင ် မပည်စိုအသောပိုဂ္ိ လ်မျိ ားကိို အြေါ်ပါသည်။ မိမိ၌

ထိို ရည် ြျင်ားမျောား မရှပ
ိ ါက ရှိလောအစရန် (စိတ်ဓောတ်ကိို

(ပဓာနယဂဂတရာေး ၅-ပါေး။ သမထ, ၀ိပဿနော
ဂိုဏအ
် တော်၌ ယိုကကည်သက်၀င်မြင်ား၊ (၂)
အမြောငစ
် င်ားအတော်တည်မြင်ား၊ (၄)

ောရို နင
ှ တ
် ဲကပ်ပပီား) အလကျငယ
် ူရပါမည်။

ောားထိုတ်သူတိို ရှိထောားရမည်

ဂဂ ါ ၅-ပါား။ (၁) သဒ္ဓါ- ရတနောသားို ပါား

ပပ ဗောဓတော- ကျန်ားမောသန်စမ်ားမြင်ား၊ (၃)

ောရဒ္ဓ ၀ီရိယတော -

သဋ္ဌတော- စိတ်သအဘောထောား

ကျငသ
် လ
ီ နှငမ် ပည်စိုကော ကကိ ားပမ်ား ောားထိုတမ
် ှု (၅) ဥဒ္ယတထ

ဂါမိနပ
ိ ညော - ရိုပ်နောမ်တိို၏ မြစ်ပျက်မှုကိို သိမမင်နင
ိို အ
် သော ဉောဏ်ပညောနှင ် မပည်စမို ြင်ား။)
(သိုအတသန သရိုပ်မပ ဘိဓောန် စောမျက်နောှ (၃၅၁)။

ရှငဩ
် ဘောသောဘိ၀သ။)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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N.Q 3. “ဥဇူ - မ ြောငမ္
် တ်သ”ူ ဆသ
ု ည်မ္ှာ အဘယ်တရာေးမ္ ာေး ကင်ေးသူကု မခေါ်ပါသနည်ေး။
“ဥဇူ - မ ြောငမ္
် တ်သ”ူ ဆသ
ု ည်မ္ှာ(၁) သောအေယျ -ဆိိုအသော အကောက်ကျစ်စဥ်ားလဲမြင်ား (သူတစ်ပါား

ထင်ကကီားအ ောင် မိမ၌
ိ မရှိအသော အငအကကား၊

စည်ားစိမ်၊ သီလ၊ သမောဓိ၊ ပညော - စသည်တိိုကိို ရှသ
ိ ညဟ
် န် ကကောား၀ါအမပောဆိိုမြင်ား)
(၂) မောယော - ဆိိုအသော မိမိလိုပ်ထောားအသော

မပစ်ကိို သူတစ်ပါားမသိအ ောင် ဟန်အဆောင်ြိုားကယ်မြင်ား

ထိို မောယော- သောအေယျ တရောားမျောားကင်ားသူကိို ဆိိုလိိုပါသည်။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 4. ဥဇူ နှင-် သုဟဇ
ု ူ (သုဥဇူ) အဘယ်သ ု ထူေးသနည်ေး။
“ဥဇူ” ဟူသည - ကိိုယနှုတတိို၌ သဖြာငမတဖ င်း၊
“သဟဇူ (သဥဇူ)” ဟူသည - စိတသနစိတထာ်း သဖြာငမတဖ င်း၊
ဤသိို ထူ်းပါသည။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 5. မေတ္တ ာပာိုးသူသည် အဘယ်မ ကာင် ရိုးသာိုးမဖြာငေ
် တ္်သဖူ ြစ်ြ လအပ်ပါသနည်ေး။
ရိုးမဖြာငေ
် ှု ေရှသူ သည (၁) မိမိနလ
ှ ်းံို သာ်းထ၌လည်း သမတတာဓာတကိန်းြိို ယဥ်းသည။
(၂) သူတစပါ်းကိို သမတတာထာ်းြိိုလည်း အငမတန ယဥ်းသည။
(၃) အဖ ာ်းသူမျာ်းက သူအသပေါ် သမတတာထာ်းြိိုလည်း ယဥ်းသည။
သိိုဖြစ၍ သမတတာပွာ်းမညသူသည ရိို်းသဖြာငသသာသူ ဖြစရပါမည။ (ဤတွင ရိို်းသဖြာငဖ င်းဟူသည
သကာကကျစစဥ်းလဖ င်း မရှသ
ိ ူကိို ဆိိုလိိုဖ င်း ဖြစပါသည။)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 6. အတ္ောန - လန်ကတ္
ဲ က်ကကမသာ ောန်ောနဆသည်ေှာ အဘယ်နည်ိုး။
အတ္ောန - လွနကတကကကသသာ မာနမာနဆိိုသညမှာ (၁) မိမိထက အသက၊ ဂိုဏ၊ ၀ါ ကကီ်းသူမျာ်းကိို အရိိုအသသ မသပ်းနိင
ို ဖ င်း၊
(၂) ပညာသရ်း၌ဖြစသစ၊ အလှအပ ဂိုဏသတင်း၌ဖြစသစ၊ မိမိသညသာ အသာဆံို်း၊ မိမိထကသာသူမရှိ
ဆိိုသည သထာငလာ်းသမာကမာသသာ မာန- ကိို ဆိိုလိိုပါသည။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 7. ောန - ဆသည်ေှာ အဘယ်နည်ိုး။ မ္ည်သည်ကစစမ္ ာေး၌ မ္ာနထာေးသငသ
် နည်ေး။
မိမိ ရည် ြျင်ားနှင ် ပတ်သက်အသော
ြျည်ားပင် မြစ်သည်။ သိိုအသော်

အတား

ကိုသိုလ
ိ ်ကိို

ထင်ကိို မောနဟို အြေါ်သည်။ မောန- ဟူသမျှသည်
အကကောင်ားမပ ၍

ကိုသိုလ
ိ ် ( မပစ်) မြစ်အစအသော လန်ကဲတက်

ကက အမောက်မောလန်ားအသော၊ မ္ထာေးသငမ
် သာ မ္ာန (အတမ္ာန) နှင ်
တိိုားတက်အကောင်ားမန်အစရန် တန်ား

ကိုသိုလ
ိ ်

ကိုသိုလ
ိ က
် ိို

အကကောင်ားမပ ၍ မိမိဘ၀

ောားအပားနိင
ို အ
် သော ထာေးသငမ
် သာမ္ာန ဟူ၍ ၂-မျိ ား ရှ၏
ိ ။
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ဤတင် ထာေးသငမ
် သာမ္ာနဟူသည်- “ပညောအရား၊ စီားပောားအရား၊ တရောားဓမမအရားနှငပ
် တ်သက်၍ သူအတောင်
တတ်အသားတော၊ ငါလည်ား တတ်အ ောင်လိုပ်ရမယ်၊ သူအတောင် အ ောင်မမင်အသားတော ငါလည်ား အ ောင်မမင်ရမယ်၊
သူအတောင် ရဟနတောမြစ်အသားတော ငါလည်ား ရဟနတောမြစ်ရမယ်” ဟူအသော မောနမျိ ားမြစ်၏။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 8. သဘရ - မေိုးဖေြူလယ်သည် ဟူသည် အဘယ်နည်ိုး။
ရထောားသညဘ
် ၀

ရှည်တည်တ သက်ရှည်ကျန်ားမောအရား တက် စောား၊ ၀တ်၊ အနအရား၊ ကျန်ားမောအရား

ကိစစမျောားနှင ် ပတ်သက်၍ မ္မ္ကယ
ု တ
် င
ု လ
် ည်ေး မိမ၏
ိ ြနဓော၀န်ကိို လယ်ကူစော ထမ်ားအဆောင်အမားမမြူလယ်ရမည်။
သူတစ်ပါေးတက
ု
မကျွေးမမ္ွေး ပျုစု မစာငမ
် ရှာက်မပေးကကမသာ အခါ၌လည်ေး - ဇီဇောအကကောင်မြင်ား၊
စိတ်တိိုငား် မကျမြင်ား၊ မအကျနပ်မြင်ားမျောား မရှိအစရဘဲ

မပ စိုလယ်ရပါမည်။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 9. သနတ နနဒယ - ငငေ်သက်မသာ ဣမ္နဒရှသူဟသ
ူ ည် မတ္ာင် ကည် မဖောက် ကည် ေ ကည်ဘ ဲ ေျက်လာချ ငငေ်သက်
သူက မခေါ်ဆနင်ပါသလာိုး၊ အမ ကာင်ိုးဖပမဖြဆပါ။
သနတ နနဒယ - ဣမ္နဒငငေ်သက် သည် ဟူသည်မျက်စိမြင ် မမင်ရအသော ဆင်ား၊ နောားမြင ် ကကောားရအသော သ၊ နှောအြါင်ားမြင ် ရအသော န၊ လျှောမြင ် လျက်သရ
ိ အသော
ရသော၊ ကိိုယ်မြင ် ထိအတရ
ွေ့ အသော

ထိ အတွေ့၊ စိတ်မြင ် ကကအတားရအသော

အတား

ကက တိို၌ လိိုြျင်မှု

(အလောဘ) မြစ်မြင်ား၊ မအကျနပ် (အဒ္ါသ) မြစ်မြင်ား- စသည်တိို မမြစ်အစရန် အစောငထ
် န
ိ ား် နိင
ို မ် ြင်ားကိို ဆိိုလိိုပါသည်။
အတောင်ကကည် အမမောက်ကကည် မကကည်ဘဲ မျက်လောြျ၍ ပငိမ်သက်ရို မျှမြင ် ပငိမ်သက်အသော ဣအ္နြေရသ
ှိ ူ
ဟို မအြေါ်ဆိုန
ိ င
ိို ပ
် ါ။
အကကောင်ားမှော- မျက်လောြျ၍ ပငိမ်သက်အနအသော်လည်ား (မျက်စိ မမင်မှ လဲ၍) တမြောား

ောရို မျောား၌

အလောဘ၊ အဒ္ါသ စသည်တိို မြစ်နင
ိို မ် ြင်ားအကကောင ် မြစ်ပါသည်။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 10. အပပ ကစစ - အေှုကစစ နည်ိုးပါိုးဖခင်ိုးဟူသည် အဘယ်နည်ိုး။
အပပ ကစစ - အေှုကစစ နည်ိုးပါိုးဖခင်ိုးဟူသည်(၁)

သက်အမား၀မ်ားအကျောင်ား တက် အနစဥ် မမြစ်မအနမပ လိုပ်ရမည် စောား၀တ်အနအရား၊ ကျန်ားမောအရားကိစစ
မျောားကိို ကိနား် ကကီားြန်ားကကီားနှင ် ဇောြျဲွေ့လိုပ်ကိိုငမ
် ှု မရှိမြင်ား

(၂) အမတတောပောားြိို

ြျိနမ
် ျောားမျောားအပားနိင
ို ရ
် န်

ပိိုကိစစမျောားကိို မလိုပ်မြင်ားတိိုကိို ဆိိုလိိုပါသည်။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 11. သလလဟက ၀တ္တ - ၀န်ကျဥ်ိုးမပါပါိုးမသာ အသက်မေိုးေှု ရှရေည်ဟသ
ူ ည် အဘယ်နည်ိုး။
ငှက်မျောားသည်

အတောင်သောလျှင ် ၀န်ရှိသကဲသိို - တရောားဘော၀နော (အမတတောဘော၀နော) ပောားမည်သူမျောားသည်

စောား၀တ်အနအရား၊ ကျန်ားမောအရားကိစစမျောား
မျောားကိို

မျိ ားမျိ ား

တက်

အထောက်

ပ မြစ်

သားို မပ မည် ပစစည်ား

ြိုြို ရှောအြသိုားအဆောင် သိိုမားှီ သိမား် ဆည်ားထောားမြင်ားမရှိဘဲ မလဲမအရှောင်သော

ပစစည်ားမျောားကိိုသော ၀နကျဥ်းသပါပါ်းစွာ အသံို်းဖပ ရမညဖြစသည။

သားို

အဆောင်

သားို မပ ရမည်

4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 12. “နပက - အသပညာရငက
် ျက်မစရန် ကက ိုးစာိုးရေည်” ဟူသည် အဘယ်နည်ိုး။
ဓမမနင
ှ ပ
် တ်သက်အသော

သိပညောရငက
် ျက်မြင်ားကိို “နပက” ဟိုအြေါ်သည်။ ၎င်ား သိပညောမျိ ားသည်

(၁) တရောားနောမြင်ား၊ တရောားစောအပသင်ကကောားမြင်ား၊ တရောားစော ိုပ်မျောားြတ်မြင်ား တိမှ
ို ရရှိနင
ိို အ
် သော

သိပညော

(သုတမ္ယပညာ)
(၂) ရငကျကသသာပညာရှိသစရန ဖြညကျငဆည်းပူ်းသနသသာ ဘိုရာ်းသလာင်း သူသတာသကာင်းမျာ်း၌သာ ရှိနင
ိို
သသာ၊ သူတစပါ်းထံမှ မ ကာ်းြူ်းထာ်းဘ မိမိ၏ကိိုယပိိုငဉာဏနှင သတွ်းသတာ၊ ကံစည၊ သံို်းသပမှုမျာ်းမှ
ရရှသ
ိ ည အသိပညာ (စနတာေယပညာ)
(၃) ကာ်းနာဖ င်း၊ ကံစညစဥ်းစာ်းဖ င်းတိိုမှတစဆင လကသတွွေ့ကျငသံ်းို အာ်းထိုတဖ င်းဖြင ရရှိသသာ အသိ
ပညာ (ဘာ၀နာေယပညာ)
ဟူ၍ ၃-မျိ ်းရှသ
ိ ည။
ဤအသိပညာတိိုကိို ဘရာိုးအမလာင်ိုးဖြစ်လျှင် - သိုတမယ၊ စိနာတ မယ၊ ဘာ၀နာမယ
သာ၀ကဖြစ်လျှင် - သိုတနယ၊ ဘာသနာမယ ဟူ၍
အဆငဆင ကကိ ်းစာ်းအာ်းထိုတ ကဖ င်းဖြင
နိပက- ဟူသသာ ရငကျကသသာ အသိပညာမျိ ်း ရရှိနင
ိို ပါသည။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 13. “အပပဂဗ္ဘ - စတ္်မနစတ္်ထာိုး၊ အမဖပာအဆ၊ အမနအထင် ရင်ိုးပျေှု ေရှမစရ” ဟူသည် အဘယ်နည်ိုး။
ပဂဗဘ - ဆိိုသည်မောှ စိတသနစိတထာ်း၊ အသဖပာအဆိို၊ အသနအထိင
ို ၊ အဖပ အမူမျာ်း ရိိုင်းပျမှုကိို ဆိိုလိိုပါသည။
သမတတာတရာ်းတညသဆာကကျငသံို်း ကမည ပိုဂ္ိ လသည

စိတသနစိတထာ်း၊ အသဖပာအဆိို၊ အသနအထိင
ို ၊

အဖပ အမူမျာ်း ယဥသကျ်းရမည၊ ရိိုင်းပျမှုမရှိသစရ ဟို ဆိလ
ို ိိုပါသည။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 14. “ကမလသနာနဂမ္ဓါ - ဆရာ၊ ္ကာ၊ ေသာိုးစ၊ ေတ္်မဆေျာိုး အမပေါ်၌ ခင်ေင်ေှု၊ သံမယာဇဥ်၊ တ္ပ် ေက်စဲလေ်ိုး
ေှု ကင်ိုးရေည်” ဟူသည် အဘယ်နည်ိုး။
အမတတော၏

နီားကပ်ရန်သူသည် - တပ်မက်စဲလမ်ားမှု၊ တဏှော ရောဂ မြစ်သည် ောားအလျော်စော ရဟန်ားမျောား

ြိို မိမိကိို ကကည်ညိ ကိားို ကယ်သည် ဒ္ကောမျောား

အပေါ်၊ လူ

မျောား ြိို မိမိတိို မိသောားစို၊ မိတ်အဆ၊ လူမျိ ားမျောား

အပေါ် ြင်မင်မှု သအယောဇဥ် မကကီားရပါ။
(၁) သူပ-ူ ကိိုယ်အဆား (သဟမသာကီ)
(၂) သူမပ ား-ကိယ
ို ်အပျော် (သဟနနဒ)ီ မမြစ်အစရ။
ကိိုယ်အပါင်ားစိတ်ြော ကိုသိုလ
ိ ရ
် အရား၊ သနစ
် င်အသော အမတတောစစ်မြစ်အရားသော

အလားထောားဆက်ဆရမည်။

“ရာမဂါ မမ္တတ ာယ ၀မေတ” - ရောဂသည် အမတတောဟန်အဆောင်၍ လူစိတ်ကိို လှညစ
် ောားတတ်အသော
အကကောင ် အမတတောအဘောင်ကိိုအကျော်ပပီား တယ်တောမှုသအယောဇဥ်နထဲ မနစ်အစရ - ဟို ဆိလ
ို ိိုပါသည်။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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N.Q 15. “န စ ခ္ဒ ောစမရ ကဥစ၊ မယန ၀ညြူ ပမရ ဥပ၀မ္ယျံ ” ပညာရှသူမတ္ာ်မကာင်ိုးေျာိုး စပ် စဲြယ်ရာဖြစ်မသာ
ေှာိုးယင်ိုးသည် လပ်ရပ် ေျာိုးက စိုးစဥ်ိုး အနည်ိုးငယ်ေျှပင် ေဖပ ရ၊ မရှာင် ကဥ်ပါ” ဟူသည် အဘယ်နည်ိုး။
အမတတောဟူသည် - သူအမတတော၊ ကိိုယ်အမတတော
အမားအငါစရော

မပ

မူ၊

မပစ်အမပောစရောမျောားကိို

ကယ်၍ မအရှောင်ကကဥ်ဘဲ မပ လိုပ်မည်၊

မပန် လှန ် ရှိကကအသောအကကောင ် သူတစ်ပါား

အသား ြဲက စ မမပ လိုပ်ဘဲ အရှောင်ကကဥ်ပါ။
မှုမဲ

အမတတောထောားနိင
ို မ
် ည် မဟိုတသ
် လိို မိမိကလည်ား သူတစ်ပါား
သိိုမြစ်၍- အမတတောတရောား

မပစ်တင်

မှတ်မအနမည်
ဲ
ဆိိုလျှင ် သူတစ်ပါားက ကိိုယ် အပေါ်
အပေါ် အမတတောထောားနိင
ို မ
် ည် မဟိုတ်အပ။

မပန် လှန် တည်အဆောက်နင
ိို အ
် စရန် ကျငသ
် ားို ရမည်

ရည် ြျင်ား ၁၅-

ြျက် နက် အနောက်ဆိုားမြစ်သည် “ပညာရှိသူသတာသကာင်းမျာ်း စွပစွြွယရာဖြစသသာ မှာ်းယွင်းသညလိုပရပ
မျာ်းကိို စိ်းို စဥ်း အနည်းငယမျှပင မဖပ လိုပဘ သရှာင ကဥပါ” ဟူသသာ ဘိုရာ်းရှင၏ (အကရဏီယ) မဖပ လိုပရ
ဆိိုသည သတိသပ်းဆံ်းို မစကာ်းကိို လိိုကနာကျငသံ်းို နိင
ို လျှငပင ကျနဖပ လိုပရမည (ကရဏီယ) အရညအ ျင်း
၁၄- ျကကိို လိိုကနာဖြညကျင ပပီ်း ဖြစနိင
ို ဖ င်းသ ကာင မဖပ လိုပဘ အထူ်းသတိဖပ သရှာင ကဥ ကရမည ဖြစ
ပါသည။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 16. Credit>> မေရီေိုးထက်ဦိုး
သတတ ၀ါအာေးလေးု ကု ချု၍ မမ္တတ ာပွာေးနည်ေး အက ဉေး (သ)ု မမ္တတ ာသုတလ
် ာ မမ္တတ ာပွာေးနည်ေး
-သိုြိအနော အဟောနတ - ြပ်သမ
ိ ်ားအသော သတတဝါအတ ြျမ်ားသောကကပါအစ။
- အြမိအနော အဟောနတ - ြပ်သမ
ိ ်ားအသော သတတဝါအတ အဘားကင်ားကကပါအစ။
- သိုြတ
ိ တတော ဘ၀နတ - ြပ်သမ
ိ ်ားအသော သတတဝါအတ ကိိုယ်စတ
ိ ်နစ
ှ ်မြော ြျမ်ားသောကကပါအစ။ (မိမိနစ
ှ ်သက်ရော
စကောားလိုားကိို

သားို မပ ပပီားလည်ား ပောားမျောားနိင
ို ပ
် ါသည်။)

ဤသိို အမတတောပိိုမညသ
် တတဝါ

ောရို နင
ှ ် စိတ်ကိို အလကျငပ် ပီား အမတတောစိတ်ဓောတ်

ပမဲမမပတ်မြစ်အနအ ောင်

ပောားမျောားအနရမည်။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 17. Credit>> မေရီေိုးထက်ဦိုး
မမ္တတ ာရှငတ
် သည်
ု
အဘယ်သမသာ
ု
စတ်ထာေးရမ္ည်နည်ေး။
အမတတောရှငတ
် သည်
ိို
(အမတတောပောားမည်သူသည်) မိြင်သည် ရင်၌မြစ်အသော၊ တစ်ဦားတည်ားအသော သောားကိို
ရှငအ
် စရန် (မိမိ သက်နင
ှ လ
် ၍
ဲ )

စဥ်အစောငအ
် ရှောက်သကဲသိို သတတ၀ါ

ောားလိုားတိို အပေါ်၌

သက်

တိိုငား် ရှည်မရှိ

အသော အမတတောစိတ်ကိို ထောားရမည်။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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N.Q 18. Credit>> မေရီေိုးထက်ဦိုး
မမ္တတ ာစတ်၏ နယ်ပယ်သည် အဘယ်အတင
ု ေး် အတာခန် ရှသနည်ေး။
အမတတသိုတ်အတော်၌ အမတတော၏ နယ်ပယ်ကိို “ထက် မအာက် ြေီ လာ (အလယ်) အလေးု စမ
ု သာမလာက၌
ကျဉားအမမောင်ားမြင်ားမရှိအသော၊
အကကောင ် အမတတောစိတ၌
်

တင်ားရန်

မပင်ရန် ကင်ားအသော၊

တိင
ို ား် ရှည် မရှိအသော” ဟို မပဆိိုထောားအသော

တိင
ို ား် ရှည်၊ ပမောဏ ကနသ
် တ်ြျက် မရှိပါ။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 19. Credit>> မေရီေိုးထက်ဦိုး
မလာကတွင် ရန်သမ္
ူ ာေးစွာရှရာ၌ ရန်သအ
ူ စစ်အမ္ှန်ကု မ ပာ ပပါ။
ရန်သူ စစ် မှနမ
် ောှ မပင်ပမှလောအသော ပိုဂ္ိ လ် သတတဝါ မဟိုတ။် မိမိရင်ထဲ နှလိုားသောားထဲ၌ တည်အန
အသော အမ္ုန်ေးတရာေး (မဒါသ) မြစ်သည်။ ထိရ
ို န်သူကိို အမတတောလက်နက်မြငသ
် ော ကောကယ်နင
ိို ပ
် ါသည်။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 20. Credit>> မေရီေိုးထက်ဦိုး
မမ္တတ ာကု ထင
ု မ
် နရင်ေးသာ ပွာေးလု ရပါသလာေး။
အမတတောကိို ငက
ု ် မ္ည်ေး ခင်ေးကင်ေးမနသမ္ျှ ရပ်အနလျှင ် မြစ်အစ၊ သောားအနလျှငမ် ြစ်အစ၊ ထိင
ို အ
် နလျှင ်
မြစ်အစ၊ အလျောင်ားအနလျှငမ် ြစ်အစ ပောားမျောားနိင
ို ပ
် ါသည်။ (သိို) အလျောင်ား၊ ရပ်၊ ထိင
ို ၊် သောား ဣရိယောပိုထ် အလားပါားလိုား
မြင ် ပောားမျောားနိင
ို ပ
် ါသည်။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 21. Credit>> မေရီေိုးထက်ဦိုး
မမ္တတ ာဘာဝနာပွာေးမ္ ာေးပါက အဘယ်အဆင် အထရနင
ု ပ
် ါသနည်ေး။
-

အမတတောဘောဝနောပောားမျောားပါက သမ္ထဘာဝနာဆလ
ု ျှင် ပဉ္စကနည်ား ရ စတိုတထစျောန် ထိ၊ စတိုကကနည်ား
ရ တတိယဈောန် ထိ ရနိင
ို ပ
် ါသည်။

-

အမတတောဘောဝနောကိို

အမြြကော ဝပဿနာက ငစ
် ဉကိို ပောားမျောား ောားထိုတ်ပါက ၀ိပဿနောဉောဏ် ဆငဆ
် င်

တက်ကော နိဗဗောန် ထိ ရအစနိင
ို ပ
် ါသည်။
“အမတတော သမထဘောဝနောကမမဋ္ဌောန်ား၏
ဝိပဿနောဘောဝနော၏

ောရို ... ရိုပ် နောမ်

ောရို ... သတတဝါပညတ်

ောရို

ောရို ”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7
N.Q 22. Credit>> မေရီေိုးထက်ဦိုး
မမ္တတ ာဘာ၀နာ ကမ္မဋ္ဌာန်ေးက ငစ
် ဉ (သမ္ထက ငစ
် ဉ) မ္ှ ဝပဿနာသကူ
ု ေးမ ပာင်ေးမ္ည်ဆပ
ု ါက အဘယ်သ ု
ပျုလုပ်ရမ္ည်နည်ေး။
သမထကျငစ
် ဥ်တစ်ြမ
ို ှ ၀ိပဿနောကျငစ
် ဥ်သိုိ ကူားအမပောင်ားမည်ဆိုပ
ိ ါက အာရု မ ပာင်ေးရပါမ္ည်။ အမတတော
ကိို သမထ အနမြငပ
် ောားလျှင ် သတတဝါပညတ်ကိို

ောရို မပ ကော ပောားမျောားရပပီား ဝိပဿနောဟူသည် ရိုပ်၊ နောမ်အပေါ်သိုိ

ောရို မပ သည်။ ၀ိပဿနောသည် ပိုဂိ္ လ်သတတဝါ ရှိသည်ဟို ယူဆလျှင ် မှောားယင်ားအသော
အကကောင ် သတတဝါ

မမင်ကိို အြျောက်၍ ရိုပ်နင
ှ န
် ောမ် နှစမ
် ျိ ားသော ရှိသည်ဟအ
ူ သော

မမင် သတတဒ္ိဋ္ဌိ မြစ်အသော

ောရို ကိို ယူရပါမည်။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 23. Credit>> မေရီေိုးထက်ဦိုး
ဝပဿနာ အာေးထုတလ
် ျှင် လအ
ု ပ် မသာအခ က် (သ)ု ယထာဘူတဉာဏဒဿနဥာဏ်ရြေု ပျုလုပ်ရမ္ည်အဆင်
မ္ ာေးကု မြော် ပပါ။
“သီလ” ဆိိုအသော ကိယ
ို ်ကျငတ
် ရောားရှရ
ိ မည်။ ကိိုယ်ကျငသ
် လ
ီ နှငမ် ပည်စိုအသော ြါ ကိိုယက
် ျငသ
် လ
ီ ကိို
အကကောင်ားမပ ပပီား စတ်ကကည်နေးူ မ္ှုရသည်။ ကကည်နားူ မှုအကကောင ် ဝမ္်ေးသာသည်။ ဝမ်ားသောမှုကိို အကကောင်ားမပ ပပီား
ပီ တ မြစ်သည်။ ပီတိကိို

အကကောင်ားမပ ပပီား ကိိုယ်စတ
ိ ် ပငိမ်ားြျမ်ားမှု “ပဿဒဓ" မြစ်လောသည်။ ပဿဒ္ဓအ
ိ ကကောင ်

ြျမ်ားသောမှု "သုခ” မြစ်လောရသည်။ ြျမ်ားသောမှု “သိုြ” ရလောလျှင ် “သမ္ာဓ” ဟူအသော စိတ်တည်ပငိမ်မက
ှု ိို ရလော
မည်မြစ်သည်။ စိတ်တည်ပငိမ်မှု ရလိိုက်သည်နင
ှ တ
် စ်ပပိ င်နက် ယထာဘူတဉာဏဒဿန ဟူအသော မှနမ
် ှန်
ကန်ကန်သသ
ိ ည်

သိဥောဏ်ကိို ရလောမည်မြစ်သည်။

သီလ → ကည်နိုးူ → ဝမ္်ေးသာ → ပီ တ → ပဿဒဓ → သုခ → သမ္ာဓ → ယထာဘူတဉာဏဒဿနဉာဏ်
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wws (19.11.22)

