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သတုဓမ္မဒပီလ မု္ာ Level (1) အတကွ ်မမ္ေးခွန်ေးနငှ အ်မ ြေမ္ ာေး 

မမ္တတသတု ်အနစှခ် ျုပ် 

ဓမ္မဗ ျူဟာမဒေါ်ခငလ်တှင ်နငှ  ်မဒေါ်မမ္ရီမ္ ုေးထကဦ်ေး တ ု  ၏ထပ်တ ေုးမမ္ေးခွန်ေးနငှ  ်အမ ြေမ္ ာေး (NQ) 

N.Q 1.Credit>> မေရီေ  ိုးထကဦ်ိုး 

အတထကသုလ -အက  ျုေးစီေးပွာေး၌ လ မ္မာကျွမ်္ေးက ငသ်-ူ ဆ သုည်မှ္ာ အဘယပု်ဂ္ ျုလမ်္  ျုေးက  ုမခေါ်ပါသနည်ေး။ 

ဥပမ္ာ ပ မ ြေဆ ပုါ။ 

အက  ျုေးစီေးပွာေး၌ လ မ္မာကျွမ်္ေးက ငသ်-ူ ဆ သုည်မှ္ာ 

မိမိကိိုယ်ကိိုယ် နမိ ်ကျအ ောငမ်လိုပ်ဘ ဲမမင မ်ောားအ ောငလ်ိုပ်နိိုငအ်သောသူမျိ ားကိို ဆိိုလိိုပါသည်။ 

ဥပမော-  ရက်အသောက်အသောပိုဂ္ိ လ်သည်  ရက်အသောက်မြငာ်းကိို မိမ ိကျိ ားဟို ထငအ်သော်လည်ား 

 မှနမ်ှော  ကျိ ားဆိုတ်ယိုတ်အသော  လိုပ်ကိို လိုပ်အနမြငာ်းသောမြစ်သည်။ 

နတီိကျမ ်းဆရာမျာ်းက- “တငွ ်းတ်ူးသည  သသူည  တဖြည ်းဖြည ်းနမိ  ကျသွာ်းသည ။ တတံိိုင ်းစသီူသည  

တဖြည ်းဖြည ်း ဖမင  တက လာသည ” ဟို ဆိိုထာ်းသသာသ ကာင   ကိိုယ လိုပ သသာအလိုပ မှ ကိိုယ  ကိို ဖပန ဒိုကခသပ်း 

ပပီ်း တွင ်းတူ်းသက  သိို   နမိ  ကျရမည ဖြစ သည ။ 

ထိို  သ ကာင   တံတိိုင ်းစီသူက  သိို   မိမိကိို ဖမင  မာ်းသစသသာ အလိုပ မျိ ်းကိိုသာ လိုပ ရပါမည ။ ဤက  သိို   

လိုပ နိိုင သသာသူကိိုသာ အကျ ိ်းစီ်းပွာ်း၌ လိမမာသသာသ ူ(အတထကိုသလ) ဟိုသ ေါ်ပါသည ။ 

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

N.Q 2. “သမကက ာ- စွမ်္ေးန ငုသ်”ူ ဆ သုည်မှ္ာ အဘယအ်ရည်အခ ငေ်းမ္ ာေး ရှ ရမ္ည်နည်ေး။ 

(၁) မိမိလိုပ်အသောလိုပ်ငနာ်း အပေါ်  ယ ိုကကည်ြျကရ်ှိမြငာ်း၊ 

(၂) ကျနာ်းမောသူမြစမ်ြငာ်း၊ 

(၃) ရိိုားသောားအမြောင မ်တ်မြငာ်း၊ 

(၄) လ ို  လ ၀ီရယိရှမိြငာ်း၊ 

(၅)  မှောား မှန ်စဥ်ားစောားဆငမ်ြငန်ိိုငအ်သော  ပညောရှိမြငာ်း၊ 

     (ပဓောနယိဂဂတရောား ၅-ပါား) ဤ ရည် ြျငာ်းမျောားနငှ  ်မပည ်စ ိုအသောပိုဂိ္ လ်မျိ ားကိို အြေါ်ပါသည်။ မိမိ၌   

     ထိို ရည် ြျငာ်းမျောား မရှပိါက ရှိလောအစရန ်(စိတ်ဓောတ်ကိို  ောရ ိုနငှ တ် ဲကပ်ပပီား) အလ ကျင ယူ်ရပါမည်။ 

(ပဓာန ယဂဂတရာေး ၅-ပါေး။ သမထ, ၀ိပဿနော  ောားထိုတ်သူတိို   ရှိထောားရမည ်  ဂဂ ါ ၅-ပါား။ (၁) သဒ္ဓါ- ရတနောသ ိုားပါား 

ဂိုဏအ်တော်၌ ယ ိုကကည်သက်၀ငမ်ြငာ်း၊ (၂)  ပပ ဗောဓတော- ကျနာ်းမောသနစ် မာ်းမြငာ်း၊ (၃)   သဋ္ဌတော- စိတ်သအဘောထောား 

အမြောင စ်ငာ်းအတေ်ာတည ်မြငာ်း၊ (၄)  ောရဒ္ဓ ၀ရီိယတော -  ကျင သ်လီနငှ မ်ပည် စ ိုကော ကကိ ားပမ်ား ောားထိုတ်မှု (၅)  ဥဒ္ယတထ  

ဂါမိနပိညော - ရိုပ်နောမ်တိို  ၏ မြစ်ပျက်မှုကိို သမိမငန်ိိုငအ်သော ဉောဏပ်ညောနငှ  ်မပည ်စ ိုမြငာ်း။) 

(သိုအတသန သရိုပ်မပ ဘဓိောန ်စောမျက်နေှာ (၃၅၁)။  ရငှဩ်ဘောသောဘ၀ိ သ။) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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N.Q 3. “ဥဇူ - မ ြောင မ်္တသ်”ူ ဆ သုည်မှ္ာ အဘယတ်ရာေးမ္ ာေး ကငေ်းသကူ  ုမခေါ်ပါသနည်ေး။ 

“ဥဇူ - မ ြောင မ်္တသ်”ူ ဆ သုည်မှ္ာ- 

(၁) သောအေယျ -ဆိိုအသော အကောက်ကျစ်စဥ်ားလမဲြငာ်း (သူတစပ်ါား  ထငက်ကီားအ ောင ်မိမိ၌မရှိအသော အင အကကား၊  

   စည်ားစိမ်၊ သလီ၊ သမောဓိ၊ ပညော - စသည်တိို  ကိို ရှသိည ဟ်န ်ကကောား၀ါအမပောဆိိုမြငာ်း) 

(၂) မောယော - ဆိိုအသော မိမိလိုပ်ထောားအသော  မပစ်ကိို သူတစပ်ါားမသအိ ောင ်ဟနအ်ဆောငြ် ိုားက ယ်မြငာ်း 

 ထိို မောယော- သောအေယျ တရောားမျောားကငာ်းသူကိို ဆိိုလိိုပါသည်။ 

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

N.Q 4. ဥဇူ နငှ -် သဟုဇူု (သဥုဇူ) အဘယသ် ု   ထေူးသနည်ေး။ 

“ဥဇူ” ဟူသည  - ကိိုယ နှုတ တိို  ၌ သဖြာင  မတ ဖ င ်း၊ 

“သ ဟ ဇူ (သ ဥဇူ)” ဟူသည  - စိတ သနစိတ ထာ်း သဖြာင  မတ ဖ င ်း၊ 

 ဤသိို   ထ်ူးပါသည ။ 

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

N.Q 5. မေတ္တ ာပ ာိုးသသူည် အဘယမ် ကာင  ်ရ  ိုးသာိုးမဖြာင ေ်တ္သ်ဖူြစ်ြ    လ  အပ်ပါသနည်ေး။ 

 ရ  ိုးမဖြာင ေ်ှု ေရှ သ ူသည  - 

 (၁) မိမိနလှံို်းသာ်းထ ၌လည ်း သမတတ ာဓာတ ကိန ်းြိို     ယဥ ်းသည ။ 

 (၂) သူတစ ပါ်းကိို သမတတ ာထာ်းြိို  လည ်း အင မတန    ယဥ ်းသည ။ 

(၃) အဖ ာ်းသူမျာ်းက သူ  အသပေါ် သမတတ ာထာ်းြိို  လည ်း   ယဥ ်းသည ။ 

သိို  ဖြစ ၍ သမတတ ာပွာ်းမည  သသူည  ရိို်းသဖြာင  သသာသူ ဖြစ ရပါမည ။ (ဤတွင  ရိို်းသဖြာင  ဖ င ်းဟူသည  

သကာက ကျစ စဥ ်းလ ဖ င ်း မရှသိူကိို ဆိိုလိိုဖ င ်း ဖြစ ပါသည ။) 

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

N.Q 6. အတ္ ောန - လ န်ကတဲ္ကက်ကမသာ ောန်ောနဆ  သည်ေှာ အဘယန်ည်ိုး။ 

 အတ္ ောန - လွန က တက ကကသသာ မာန မာနဆိိုသည မှာ - 

 (၁) မိမိထက  အသက ၊ ဂိုဏ ၊ ၀ါ ကကီ်းသူမျာ်းကိို အရိိုအသသ မသပ်းနိိုင ဖ င ်း၊ 

(၂) ပညာသရ်း၌ဖြစ သစ၊ အလအှပ ဂိုဏ သတင ်း၌ဖြစ သစ၊ မမိိသည သာ အသာဆံို်း၊ မမိိထက သာသူမရှိ    

     ဆိိုသည   သထာင လ ာ်းသမာက မာသသာ မာန- ကိို ဆိိုလိိုပါသည ။ 

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

N.Q 7. ောန - ဆ  သည်ေှာ အဘယန်ည်ိုး။ မ္ည်သည ်က စစမ္ ာေး၌ မ္ာနထာေးသင သ်နည်ေး။ 

 မိမိ ရည် ြျငာ်းနငှ  ်ပတ်သက်အသော  အတ ား ထငကိ်ို မောနဟို အြေါ်သည်။ မောန- ဟူသမျှသည်  ကိုသိိုလ်  

ြျည်ားပင ်မြစ်သည်။ သိို  အသေ်ာ  ကိုသိိုလ်ကိို  အကကောငာ်းမပ ၍  ကိုသိိုလ ်( မပစ်) မြစအ်စအသော လ နက်ဲတက် 

ကက အမောက်မောလ နာ်းအသော၊ မ္ထာေးသင မ်သာ မ္ာန (အတ မ္ာန) နငှ  ်  ကိုသိိုလ်ကိို  အကကောငာ်းမပ ၍ မိမိဘ၀ 

တိိုားတက်အကောငာ်းမ နအ်စရန ်တ နာ်း ောားအပားနိိုငအ်သော ထာေးသင မ်သာမ္ာန ဟူ၍ ၂-မျိ ား ရှ၏ိ။   
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  ဤတ င ်ထာေးသင မ်သာမ္ာနဟူသည်- “ပညောအရား၊ စီားပ ောားအရား၊ တရောားဓမမအရားနငှ ပ်တ်သက်၍ သူအတောင ်

တတ်အသားတော၊ ငါလည်ား တတ်အ ောငလ်ိုပ်ရမယ်၊ သူအတောင ်အ ောငမ်မငအ်သားတော ငါလည်ား အ ောငမ်မငရ်မယ်၊ 

 သူအတောင ်ရဟနတောမြစ်အသားတော ငါလည်ား ရဟနတောမြစ်ရမယ်” ဟူအသော မောနမျိ ားမြစ်၏။  

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

N.Q 8. သ ဘရ - မေ ိုးဖေြူလ ယသ်ည် ဟသူည် အဘယန်ည်ိုး။  

ရထောားသည ဘ်၀  ရှည်တည်တ   သက်ရှည်ကျနာ်းမောအရား တ က် စောား၊ ၀တ၊် အနအရား၊ ကျနာ်းမောအရား 

ကိစစမျောားနငှ  ်ပတ်သက်၍ မ္ မ္ က ယုတ် ငုလ်ည်ေး မိမ၏ိြနဓော၀နက်ိို လ ယ်ကူစ ော ထမ်ားအဆောငအ်မ ားမမြူလ ယ်ရမည်။  

သတူစ်ပါေးတ ု  က မကျွေးမမွ္ေး ပျုစု မစာင မ်ရှာကမ်ပေးကကမသာ အခါ၌လည်ေး - ဇီဇောအကကောငမ်ြငာ်း၊ 

စိတ်တိိုငာ်းမကျမြငာ်း၊ မအကျနပ်မြငာ်းမျောား မရှိအစရဘ ဲ မပ စိုလ ယ်ရပါမည်။   

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

N.Q 9. သနတ နနဒ ယ - ငင ေ်သကမ်သာ ဣမ္နဒရှ သဟူသူည် မတ္ာင ်ကည ် မဖောက ်ကည ် ေ ကည ်ဘ ဲေျကလ် ာချ ငင ေ်သက ် 

သကူ   မခေါ်ဆ  န  ငပ်ါသလာိုး၊ အမ ကာငိ်ုးဖပမဖြဆ  ပါ။ 

 သနတ နနဒ ယ - ဣမ္နဒငင ေ်သက ်သည် ဟူသည်- 

မျက်စိမြင  ်မမငရ်အသော ဆငာ်း၊ နောားမြင  ်ကကောားရအသော သ ၊ နေှာအြါငာ်းမြင  ်ရအသော န  ၊ လျှောမြင  ်လျက်သရိအသော 

 ရသော၊ ကိိုယ်မြင  ် ထအိတ ွေ့ရအသော  ထ ိအတ ွေ့၊ စိတ်မြင  ် ကက အတ ားရအသော  အတ ား ကက  တိို  ၌ လိိုြျငမ်ှု 

(အလောဘ) မြစ်မြငာ်း၊ မအကျနပ် (အဒ္ါသ) မြစ်မြငာ်း- စသည်တိို   မမြစ်အစရန ်အစောင ထ်နိာ်းနိိုငမ်ြငာ်းကိို ဆိိုလိိုပါသည်။ 

 အတောငက်ကည ် အမမောက်ကကည ် မကကည ်ဘ ဲမျက်လ ောြျ၍ ပငမ်ိသက်ရ ိုမျှမြင  ် ပငမ်ိသက်အသော ဣအ္နြေရှသိ ူ

ဟို မအြေါ်ဆိိုနိိုငပ်ါ။ 

  အကကောငာ်းမှော- မျက်လ ောြျ၍ ပငမိ်သက်အနအသောလ်ည်ား (မျက်စိ မမငမ် ှ လ ဲ၍) တမြောား ောရ ိုမျောား၌ 

အလောဘ၊ အဒ္ါသ စသည်တိို   မြစ်နိိုငမ်ြငာ်းအကကောင  ်မြစပ်ါသည်။ 

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

N.Q 10. အပပ က စစ - အေှုက စစ နည်ိုးပါိုးဖခငိ်ုးဟသူည် အဘယန်ည်ိုး။ 

 အပပ က စစ - အေှုက စစ နည်ိုးပါိုးဖခငိ်ုးဟူသည်-  

(၁)  သက်အမ ား၀မ်ားအကျောငာ်း တ က် အန  စဥ် မမြစ်မအနမပ လိုပ်ရမည ် စောား၀တ်အနအရား၊ ကျနာ်းမောအရားကိစစ     

     မျောားကိို ကိနာ်းကကီားြနာ်းကကီားနငှ  ်ဇောြျဲွေ့လိုပ်ကိိုငမ်ှု မရှိမြငာ်း 

 (၂) အမတတ ောပ ောားြိို    ြျိနမ်ျောားမျောားအပားနိိုငရ်န ် ပိိုကိစစမျောားကိို မလိုပ်မြငာ်းတိို  ကိို ဆိိုလိိုပါသည်။   

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

N.Q 11. သလလဟ က ၀ တ္တ   - ၀န်ကျဥ်ိုးမပါ  ပါိုးမသာ အသကမ်ေ ိုးေှု ရှ ရေည်ဟသူည် အဘယန်ည်ိုး။ 

 ငက်ှမျောားသည်  အတောငသ်ောလျှင ် ၀နရ်ှိသကဲ သိို   - တရောားဘော၀နော (အမတတ ောဘော၀နော) ပ ောားမည ်သူမျောားသည် 

စောား၀တ်အနအရား၊ ကျနာ်းမောအရားကိစစမျောား တ က်  အထောက် ပ   မြစ်  သ ိုားမပ မည ် ပစစည်ား သ ိုား အဆောင ်

မျောားကိို  မျိ ားမျိ ား  ြ ိုြ ို ရှောအြ သ ိုားအဆောင ်သိိုမှာီးသမိာ်းဆည်ားထောားမြငာ်းမရှိဘ ဲမလ ဲမအရေှာငသ်ော  သ ိုားမပ ရမည  ်

ပစစည်ားမျောားကိိုသော ၀န ကျဥ ်းသပါ  ပါ်းစွာ အသံို်းဖပ ရမည ဖြစ သည ။    
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N.Q 12. “န ပက - အသ ပညာရင က်ျကမ်စရန် ကက  ိုးစာိုးရေည်” ဟသူည် အဘယန်ည်ိုး။ 

  ဓမမနငှ ပ်တ်သက်အသော  သပိညောရင က်ျက်မြငာ်းကိို “န ပက” ဟိုအြေါ်သည်။ ၎ငာ်း သပိညောမျိ ားသည် 

(၁) တရောားနောမြငာ်း၊ တရောားစောအပသငက်ကောားမြငာ်း၊ တရောားစော ိုပ်မျောားြတ်မြငာ်း တိို  မှ ရရှိနိိုငအ်သော  သပိညော  

     (သတုမ္ယပညာ)  

 (၂) ရင  ကျက သသာပညာရှိသစရန  ဖြည  ကျင  ဆည ်းပူ်းသနသသာ ဘိုရာ်းသလာင ်း သူသတာ သကာင ်းမျာ်း၌သာ ရှိနိိုင   

သသာ၊ သူတစ ပါ်းထမံှ မ ကာ်းြူ်းထာ်းဘ  မိမိ၏ကိိုယ ပိိုင ဉာဏ နငှ   သတွ်းသတာ၊  ကံစည ၊ သံို်းသပ မှုမျာ်းမ ှ

ရရှသိည   အသပိညာ (စ နတာေယပညာ) 

(၃)  ကာ်းနာဖ င ်း၊  ကံစည စဥ ်းစာ်းဖ င ်းတိို  မှတစ ဆင   လက သတွွေ့ကျင  သံို်း အာ်းထိုတ ဖ င ်းဖြင   ရရှိသသာ အသ ိ  

     ပညာ (ဘာ၀နာေယပညာ) 

      ဟူ၍ ၃-မျိ ်းရှသိည ။  

  ဤအသပိညာတိို  ကိို - 

 ဘ ရာိုးအမလာငိ်ုးဖြစ်လျှင ်- သိုတမယ၊ စိနတာမယ၊ ဘာ၀နာမယ 

 သာ၀ကဖြစ်လျှင ်- သိုတနယ၊ ဘာသနာမယ ဟ၍ူ 

  အဆင  ဆင   ကကိ ်းစာ်းအာ်းထိုတ  ကဖ င ်းဖြင    

 နပိက- ဟူသသာ ရင  ကျက သသာ အသပိညာမျိ ်း ရရှိနိိုင ပါသည ။ 

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

N.Q 13. “အပပဂဗ္ဘ - စ တ္မ်နစ တ္ထ်ာိုး၊ အမဖပာအဆ  ၊ အမနအထ  င ်ရ  ငိ်ုးပျေှု ေရှ မစရ” ဟသူည် အဘယန်ည်ိုး။ 

ပဂဗဘ - ဆိိုသည်မှော စိတ သနစိတ ထာ်း၊ အသဖပာအဆိို၊ အသနအထိိုင ၊ အဖပ အမူမျာ်း ရိိုင ်းပျမှုကိို ဆိိုလိိုပါသည ။ 

သမတတ ာတရာ်းတည သဆာက ကျင  သံို်း ကမည   ပိုဂ္ိ လ သည   စိတ သနစိတ ထာ်း၊ အသဖပာအဆိို၊ အသနအထိိုင ၊ 

အဖပ အမူမျာ်း ယဥ သကျ်းရမည ၊ ရိိုင ်းပျမှုမရှိသစရ ဟို ဆိိုလိိုပါသည ။ 

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

N.Q 14. “က မလသ နာန ဂ မ္ဓါ - ဆရာ၊ ္ကာ၊ ေ သာိုးစ ၊ ေ တ္မ်ဆ ေျာိုး အမပေါ်၌ ခငေ်ငေ်ှု၊ သမံယာဇဥ်၊ တ္ပ်ေကစ် ဲလေ်ိုး  

ေှု ကငိ်ုးရေည်” ဟသူည် အဘယန်ည်ိုး။ 

အမတတ ော၏  နာီးကပ်ရနသ်ူသည် - တပ်မက်စ ဲလမ်ားမှု၊ တဏေှာ ရောဂ မြစ်သည  ်ောားအလျော်စ ော ရဟနာ်းမျောား 

 ြိို   မိမိကိို ကကည်ညိ ကိိုားက ယ်သည ် ဒ္ကောမျောား အပေါ်၊ လူ မျောား ြိို   မိမိတိို   မိသောားစို၊ မိတ်အဆ ၊ လူမျိ ားမျောား 

 အပေါ် ြငမ်ငမ်ှု သ အယောဇဥ် မကကီားရပါ။ 

(၁) သူပ-ူကိိုယ်အဆ ား (သဟမသာက)ီ 

(၂) သူမပ  ား-ကိိုယ်အပျေ်ာ (သဟနနဒ)ီ မမြစ်အစရ။  

ကိိုယ်အပါငာ်းစိတ်ြ ော ကိုသိိုလ်ရအရား၊ သန  စ်ငအ်သော အမတတ ောစစ်မြစ်အရားသော  အလားထောားဆက်ဆ ရမည်။  

“ရာမဂါ မမ္တတ ာယ ၀ မေတ ” - ရောဂသည် အမတတ ောဟနအ်ဆောင၍် လူ  စိတ်ကိို လှည စ်ောားတတ်အသော 

အကကောင  ်အမတတ ောအဘောငကိ်ိုအကျေ်ာပပီား တ ယ်တောမှုသ အယောဇဥ်န  ထ ဲမနစ်အစရ - ဟို ဆိိုလိိုပါသည်။ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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N.Q 15. “န စ ခ ္ဒ ောစမရ က ဥစ ၊ မယန ၀ ညြူ ပမရ ဥပ၀မ္ယျံ ” ပညာရှ သမူတ္ာ်မကာငိ်ုးေျာိုး စ ပ်စ ဲြ ယရ်ာဖြစမ်သာ   

ေှာိုးယ ငိ်ုးသည ် လ ပ်ရပ်ေျာိုးက   စ  ိုးစဥ်ိုး အနည်ိုးငယေ်ျှပင ်ေဖပ ရ၊ မရှာင ်ကဥ်ပါ” ဟသူည် အဘယန်ည်ိုး။ 

အမတတ ောဟူသည် - သူ  အမတတ ော၊ ကိိုယ ်အမတတ ော  မပန ်လှန ်ရှိကကအသောအကကောင  ်သူတစ်ပါား  မပစ်တင ်

အမားအငါ  စရော  မပ  မူ၊  မပစ်အမပောစရောမျောားကိို  အသား ြ ဲက စ မမပ လိုပ်ဘ ဲအရှောငက်ကဥ်ပါ။ 

 ကယ်၍ မအရှောငက်ကဥ်ဘ ဲမပ လိုပ်မည်၊  မှုမဲ   မှတ်မဲ အနမည် ဆိိုလျှင ်သူတစ်ပါားက ကိိုယ ် အပေါ် 

အမတတ ောထောားနိိုငမ်ည် မဟိုတသ်လိို မိမိကလည်ား သူတစ်ပါား အပေါ် အမတတ ောထောားနိိုငမ်ည် မဟိုတ်အပ။    

သိို  မြစ်၍- အမတတ ောတရောား  မပန ်လှန ်တည်အဆောက်နိိုငအ်စရန ်ကျင သ် ိုားရမည ်  ရည် ြျငာ်း ၁၅- 

ြျက် နက် အနောက်ဆ ိုားမြစသ်ည ် “ပညာရှိသူသတာ သကာင ်းမျာ်း စွပ စွ ြွယ ရာဖြစ သသာ  မှာ်းယွင ်းသည  လိုပ ရပ  

မျာ်းကိို စိို်းစဥ ်း အနည ်းငယ မျှပင  မဖပ လိုပ ဘ  သရှာင  ကဥ ပါ” ဟူသသာ ဘိုရာ်းရငှ ၏ (အကရဏယီ) မဖပ လိုပ ရ 

ဆိိုသည   သတိသပ်းဆံို်းမစကာ်းကိို လိိုက နာကျင  သံို်းနိိုင လျှင ပင  ကျန ဖပ လိုပ ရမည   (ကရဏယီ) အရည အ ျင ်း 

၁၄- ျက ကိို လိိုက နာဖြည  ကျင   ပပီ်း ဖြစ နိိုင ဖ င ်းသ ကာင   မဖပ လိုပ ဘ  အထ်ူးသတိဖပ  သရာှင  ကဥ  ကရမည  ဖြစ  

ပါသည ။ 

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

N.Q 16. Credit>> မေရီေ  ိုးထကဦ်ိုး 

သတတ ၀ါအာေးလ ေုးက  ုခ ျု၍ မမ္တတ ာပွာေးနည်ေး အက ဉေး (သ ု  ) မမ္တတ ာသတုလ်ာ မမ္တတ ာပွာေးနည်ေး 

-သိုြိအနော အဟောနတ   - ြပ်သမိ်ားအသော သတတ ဝါအတ  ြျမာ်းသောကကပါအစ။ 

- အြမိအနော အဟောနတ - ြပ်သမိ်ားအသော သတတ ဝါအတ  အဘားကငာ်းကကပါအစ။ 

- သိုြတိတတ ော ဘ၀နတ  - ြပ်သမိ်ားအသော သတတ ဝါအတ  ကိိုယ်စတိ်နစှ်မြော ြျမ်ားသောကကပါအစ။ (မိမိနစှ်သကရ်ော 

  စကောားလ ိုားကိို  သ ိုားမပ ပပီားလည်ား ပ ောားမျောားနိိုငပ်ါသည်။) 

ဤသိို   အမတတ ောပိို  မည သ်တတ ဝါ  ောရ ိုနငှ  ် စိတ်ကိို အလ ကျင ပ်ပီား အမတတ ောစိတ်ဓောတ်  ပမဲမမပတ်မြစ်အနအ ောင ်

ပ ောားမျောား အနရမည်။ 

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

N.Q 17. Credit>> မေရီေ  ိုးထကဦ်ိုး 

မမ္တတ ာရှငတ် ု  သည် အဘယသ် ု  မသာ စ တထ်ာေးရမ္ည်နည်ေး။   

အမတတ ောရှငတိ်ို  သည် (အမတတ ောပ ောားမည ်သူသည်) မိြငသ်ည် ရင၌်မြစ်အသော၊ တစ်ဦားတည်ားအသော သောားကိို  သက်  

ရှငအ်စရန ် (မိမိ သက်နငှ လဲ်၍)  စဥ်အစောင အ်ရှောက်သကဲ သိို    သတတ ၀ါ ောားလ ိုားတိို   အပေါ်၌  တိိုငာ်း ရှည်မရှ ိ

အသော အမတတ ောစိတ်ကိို ထောားရမည်။  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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N.Q 18. Credit>> မေရီေ  ိုးထကဦ်ိုး 

မမ္တတ ာစ တ၏် နယပ်ယသ်ည် အဘယအ်တ ငုေ်းအတာခန  ် ရှ သနည်ေး။ 

အမတတသိုတ်အတေ်ာ၌ အမတတ ော၏ နယ်ပယ်ကိို “ထက ်မအာက ်ြီေလာ (အလယ)် အလ ေုးစ မုသာမလာက၌ 

ကျဉားအမမောငာ်းမြငာ်းမရှိအသော၊  တ ငာ်းရန ် မပငရ်န ်ကငာ်းအသော၊  တိိုငာ်း ရှည် မရှိအသော” ဟို မပဆိိုထောားအသော 

အကကောင  ်အမတတ ောစိတ၌်  တိိုငာ်း ရှည်၊ ပမောဏ ကန  သ်တ်ြျက် မရှိပါ။ 

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

N.Q 19. Credit>> မေရီေ  ိုးထကဦ်ိုး 

မလာကတငွ ်ရန်သမူ္ ာေးစွာရှ ရာ၌ ရန်သအူစစ်အမှ္န်က  ုမ ပာ ပပါ။ 

ရနသ်ူ စစ ်မှနမှ်ော မပငပ်မှလောအသော ပိုဂ္ိ လ ်သတတ ဝါ မဟိုတ။် မိမိရငထ် ဲ နလှ ိုားသောားထ၌ဲ တည်အန 

အသော အမု္န်ေးတရာေး (မဒါသ) မြစ်သည်။ ထိိုရနသ်ူကိို အမတတ ောလက်နက်မြင သ်ော ကောက ယန်ိိုငပ်ါသည်။ 

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

N.Q 20. Credit>> မေရီေ  ိုးထကဦ်ိုး 

မမ္တတ ာက  ုထ ငုမ်နရငေ်းသာ ပွာေးလ ု   ရပါသလာေး။ 

အမတတ ောကိို င ကု ်မ္ည်ေး ခငေ်းကငေ်းမနသမ္ျှ ရပ်အနလျှင ် မြစ်အစ၊ သ ောားအနလျှငမ်ြစ်အစ၊ ထိိုငအ်နလျှင ်

မြစ်အစ၊ အလျောငာ်းအနလျှငမ်ြစအ်စ ပ ောားမျောားနိိုငပ်ါသည်။ (သိို  ) အလျောငာ်း၊ ရပ်၊ ထိိုင၊် သ ောား ဣရိယောပိုထ ်အလားပါားလ ိုား 

မြင  ်ပ ောားမျောားနိိုငပ်ါသည်။ 

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

N.Q 21. Credit>> မေရီေ  ိုးထကဦ်ိုး 

မမ္တတ ာဘာဝနာပွာေးမ္ ာေးပါက အဘယအ်ဆင  ်အထ ရန ငုပ်ါသနည်ေး။ 

- အမတတ ောဘောဝနောပ ောားမျောားပါက သမ္ထဘာဝနာဆ လုျှင ် ပဉ္စကနည်ား ရ စတိုတထ စျောန ်ထ၊ိ စတိုကက နည်ား 

 ရ တတိယဈောန ်ထ ိရနိိုငပ်ါသည်။   

- အမတတ ောဘောဝနောကိို  အမြြ ကော ဝ ပဿနာက င စ်ဉကိို ပ ောားမျောား ောားထိုတ်ပါက ၀ိပဿနောဉောဏ ်ဆင ဆ်င  ်

တက်ကော နဗိဗောန ်ထ ိရအစနိိုငပ်ါသည်။ 

“အမတတ ော သမထဘောဝနောကမမဋ္ဌောနာ်း၏  ောရ ို  ... သတတ ဝါပညတ်  ောရ ို 

ဝိပဿနောဘောဝနော၏  ောရ ို ... ရိုပ် နောမ်  ောရ ို” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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N.Q 22. Credit>> မေရီေ  ိုးထကဦ်ိုး 

မမ္တတ ာဘာ၀နာ ကမ္မဋ္ဌာန်ေးက င စ်ဉ (သမ္ထက င စ်ဉ) မှ္ ဝ ပဿနာသ ု  ကေူးမ ပာငေ်းမ္ည်ဆ ပုါက အဘယသ် ု   

 ပျုလပ်ုရမ္ည်နည်ေး။ 

သမထကျင စ်ဥ်တစ်ြိုမှ ၀ိပဿနောကျင စ်ဥ်သိို   ကာူးအမပောငာ်းမည်ဆိိုပါက အာရ ုမ ပာငေ်းရပါမ္ည်။ အမတတ ော 

ကိို သမထ အနမြင ပ် ောားလျှင ်သတတ ဝါပညတက်ိို  ောရ ိုမပ ကော ပ ောားမျောားရပပီား ဝိပဿနောဟူသည် ရိုပ်၊ နောမအ်ပေါ်သိို   

 ောရ ို မပ သည်။ ၀ိပဿနောသည် ပိုဂိ္ လ်သတတ ဝါ ရှိသည်ဟို ယူဆလျှင ်မှောားယ ငာ်းအသော မမင ်သတတ ဒ္ဋိ္ဌ ိမြစအ်သော 

အကကောင  ်သတတ ဝါ  မမငက်ိို အြျောက် ၍ ရိုပ်နငှ န်ောမ ်နစှမ်ျိ ားသော ရှိသည်ဟူအသော  ောရ ိုကိို ယူရပါမည။် 

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

N.Q 23. Credit>> မေရီေ  ိုးထကဦ်ိုး 

ဝ ပဿနာ အာေးထတုလ်ျှင ်လ အုပ်မသာအခ က ်(သ ု  ) ယထာဘတူဉာဏဒဿနဥာဏ်ရြေ ု    ပျုလပ်ုရမ္ည ်အဆင  ်

မ္ ာေးက  ုမြော် ပပါ။ 

“သလီ” ဆိိုအသော ကိိုယ်ကျင တ်ရောားရှရိမည်။ ကိိုယ်ကျင သ်လီနငှ မ်ပည ်စ ိုအသော ြါ ကိိုယ်ကျင သ်လီကိို 

 အကကောငာ်းမပ ပပီား စ တက်ကည်နေူးမ္ှုရသည်။ ကကည်နာူးမှုအကကောင  ် ဝမ်္ေးသာသည်။ ဝမာ်းသောမှုကိို အကကောငာ်းမပ ပပီား 

ပီတ  မြစ်သည်။ ပီတိကိို  အကကောငာ်းမပ ပပီား ကိိုယ်စတိ် ပငမိ်ားြျမ်ားမှု “ပဿဒဓ " မြစ်လောသည်။ ပဿဒ္ဓအိကကောင  ်

ြျမ်ားသောမှု "သခု” မြစ်လောရသည်။ ြျမ်ားသောမှု “သိုြ” ရလောလျှင ်“သမ္ာဓ ” ဟူအသော စိတ်တည်ပငမိ်မှုကိို ရလော 

မည်မြစ်သည်။ စိတ်တည်ပငမိ်မှု ရလိိုက်သည်နငှ တ်စ်ပပိ ငန်က် ယထာဘတူဉာဏဒဿန ဟူအသော မှနမ်ှန ်

ကနက်နသ်သိည ်  သဥိောဏက်ိို ရလောမည်မြစ်သည်။ 

သလီ → ကည်နိူုး → ဝမ်္ေးသာ → ပီတ  → ပဿဒဓ  → သခု → သမ္ာဓ  → ယထာဘတူဉာဏဒဿနဉာဏ်  

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