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သတုဓမ္မဒပီလ မု္ာ Level (1) အတကွ ်မမ္ေးခွန်ေးနငှ အ်မ ြေမ္ ာေး 

မမ္တတ သတု ်အနစှခ် ျုပ် 

၁။ မ္ည်သည ် ကာကယွန်ည်ေးစနစ်မ္ ာေးသ ေုး၍ ပရ တတ်ရာေးမတာ်မ္ ာေးက  ုမ ာထာေးပါသနည်ေး။ 

     မမ္တတ ာက ိုအသ ိုုံးပ ြု၍ အန္တရာယ်က ို ကာကွယ်သသာ နည်ုံးစနစ် န္ငှ  ်သစစာက ို အသ ိုုံးပ ြု၍ အန္တရာယ်က ို ကာကွယ်  

     သသာ နည်ုံးစနစ်တ ို  ပြင  ် ရ တ်တရာုံးသတာ်မ ာုံးက ို သ ာထာုံး ါသည်။ 

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

၂။ ကာယက မမ္တတ ာ၊ ဝစီက မမ္တတ ာ၊ မ္မနာက မမ္တတ ာ (၃)မ္  ျုေးက  ုရှငေ်း ပပါ။ 

ကာယက မမ္တတ ာ- ဆ ိုသည်မှာ လမ်ုံးသ ေါ်သွာုံးလာသနသတူ ို   ဒိုကခမသရာက်သစရန ်လမု်ံးသ ေါ် ရှ  အမ  က်ဆူုံးသပငာင  ်    

ခလိုတ်မ ာုံးက ို ြယ်ရှာုံးသ ုံးပခငု်ံး၊ အမ ာုံးသွာုံးလာရာသနရာ သက ာငု်ံးကနတ် ို  ၌ အမ  ကလ်ည်ှုံးသ ုံးပခငု်ံး၊ စသည်တ ို  ပြင  ် 

(၁)အမ ာုံးဒိုကခမသရာက်သစရန၊် (၂)အမ ာုံးခ မ်ုံးသာရသစရနအ်တွက် က ိုယ်အမ ပြင ပ် ြုလို ်သသာ သမတတ ာမ  ြုုံးပြစ်သည်။  

ဝစီက မမ္တတ ာ- ဆ ိုသည်မှာ သတတ ဝါသတွက နု်ံးမာခ မ်ုံးသာ ါသစ  ို န္ တ်မှရွတ်ဆ ိုပခငု်ံး၊ တဦုံးန္ငှ တ်စ်ဦုံး စကာုံး    

သပ ာဆ ိုရာသမတတ ာစ တ်ထာုံးပြင  ်သကာငု်ံးသသာစကာုံးက ို သပ ာပခငု်ံး၊ အကက သကာငု်ံး ဉာဏသ်ကာငု်ံးမ ာုံးသ ုံးပခငု်ံး စသည် 

ပြင  ်န္ တ်မှရွတ်ဆ ိုသပ ာဆ ိုသသာ သမတတ ာမ  ြုုံး ပြစ်သည်။ 

မ္မနာက မမ္တတ ာ- ဆ ိုသည်မှာ စ တ်ပြင  ်သမတတ ာဘာဝနာ  ွာုံးမ ာုံးအာုံးထိုတ်ပခငု်ံး ပြစ်သည်။ 

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

၃။ မမ္တတ သတုသ်ည် အနတရာယက်ငေ်းမအာင ်ရွတရ်နာရမ္ည ် တရာေးသကသ်ကလ်ာေး။ မ္ ုေးကတုဆ်ရာမတာ်ဘရုာေးကကေီး   

     စကာေးက  ုက ေုးကာေး၍ ရှငေ်း ပခ  ပါ။ 

သမတတသိုတ်သည် အန္တရာယ်ကငု်ံးသအာင ်ရွတ်ရ နာရမည ် တရာုံးသက်သကမ် ိုတ် ါ။  ွာုံးမ ာုံးရမည ် တရာုံး       

ပြစ် ါသည်။ သမတတ ာ ွာုံးပခငု်ံးသည် သမထကမမဌာနု်ံး၌  ါဝငသ်ည်။ မ ိုုံးကိုတ်ဆရာသတာ်ကက ုံးက “တ ို  လူသတွက 

သသာက်သဆုံးက ို လ မ်ုံးသဆုံးလို ်သနကကတယ်”  ို သပ ာခ  ပခငု်ံးမှာ ( ွာုံးရမည ် တရာုံးက ို ရွတ်ရ ို  နာယရူ ို) လို ်သနသ ူ

မ ာုံးက ို သပ ာခ  ပခငု်ံးပြစ်သည်။ သသာက်ရမည ်သဆုံးက ို လ မ်ုံးသဆုံးလို ်သနလျှင ်အက  ြုုံးသက်သရာက်မ  အာုံးနည်ုံးမည်။ 

သသာက်သဆုံးသသာက်မှသာ အက  ြုုံးမ ာုံးမည်။ ထ ို  အတူ သမတတ သိုတ်က ိုရွတ်သန နာသနရ ိုသက်သက် မ ိုတဘ်  အက  ြုုံး 

မ ာုံးသစရန ်သမတတ ာက ို ွာုံးမ ာုံးကကရ ါမည်။ 

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

၄။ မမ္တတ ာပွာေး ခငေ်း အက  ျုေးမ္ ာေး (၁၁ မ္  ျုေး) က  ုစ ုလင ်ပည စ် ုမအာင ်မြော် ပခ  ပါ။ 

သမတတ ာ ွာုံးပခငု်ံး အက  ြုုံးမ ာုံး (၁၁ မ  ြုုံး) မှာ - 

(၁) ခ မု်ံးသာစွာ အ  ်စကရ်၏။ 

(၂) ခ မု်ံးသာစွာ န္ ိုုံးထရ၏။  
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(၃) အ  ်မက်ဆ ိုုံးမ ာုံး မပမငမ်က်။  

(၄) နတ်မ ာုံးက သစာင သ်ရှာက်ကက၏။  

(၅) လအူမ ာုံးက ခ စ်ခင၏်။  

(၆) နတ်မ ာုံးကလည်ုံး ခ စ်ခင၏်။  

(၇) လက်နက် အဆ  ် စသည ် အန္တရာယ်မ ာုံးကငု်ံး၏။  

(၈) မ က်န္ာှ ကကည်လငရ်ွှင ် ၏။  

(၉) စ တ်တည်ကကည်၏။  

(၁၀) မသတွမသဝဘ  သသဆ ိုုံးရ၏။  

(၁၁) သသလ ငလ်ည်ုံး ပြ မာပြစ်န္ ိုင၏် -  ို သြာ်ပ အ ် ါသည်။ 

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

၅။ အတထ ကသုလ - အက  ျုေးစီေးပွာေးလ မ္မာက မ်္ေးက ငမ်္ှု ရှ သနူငှ မ်္ရှ သကူ  ုခွ  ခာေးပပီေး နီတ ဆရာမ္ ာေးမ ပာမသာ ဥပမ္ာ ၂ ခုနငှ  ်   

     ရှငေ်း ပပါ။ 

န တ က မ်ုံးဆရာမ ာုံးသပ ာသသာ ဥ မာ (၂) ခိုမှာ 

(က) အတထ ကသုလ က ယုက်  ျုေးစီေးပွာေး လ မ္မာကျွမ်္ေးက ငမ်္ှုရှ သသူည် တ တ ငုေ်းစီမသာသကူ  သ ို   တပြည်ုံးပြည်ုံး ပမင တ်က်   

       လာသည်။ အိုတ်သတွပမင လ်ာသလ လူလည်ုံး ပမင တ်က်လာသလပြစ်၏။  

(ခ) က ယုက်  ျုေးစီေးပွာေး လ မ္မာက မ်္ေးက ငမ်္ှု မ္ရှ သသူည် တငွေ်းတေူးမသာသနူ္ငှ တူ်၏။ တပြည်ုံးပြည်ုံးန မ ်က သွာုံးသည်။  

      တွငု်ံးနက်သလ လူလည်ုံးသအာက်သရာက်သွာုံးသလ ပြစ်၏  ို ရှငု်ံးပ အ ် ါသည်။ 

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

၆။ မမ္တတ ာဘာဝနာပွာေးမ္ ာေးသတူ ု   လ အုပ်မသာအရည်အခ ငေ်းမ္ ာေး (၁၅ မ္  ျုေး) က  ုအက ဉေးမ္ျှ မြော် ပခ  ပါ။ 

သမတတ ာဘာဝနာ  ွာုံးမ ာုံး သတူ ို   လ ိုအ ်သသာ အရည်အခ ငု်ံးမ ာုံး အက ဉုံးမှာ - 

     (၁) သမကက ာ -  စွမ်ုံးန္ ိုငသ်ူပြစ်ရမည်။   

(၂) ဥဇူ -  သပြာင မ်တ်သူပြစ်ရမည်။  

     (၃) သဥုဇူ -  အလွနသ်ပြာင မ်တ်ရမည်။  

(၄) သ၀ုစ -  သပ ာဆ ို ဆ ိုုံးမလွယ်သူ ပြစရ်မည်။ 

     (၅) မု္ဒ ု-  န္ုူံးည   သ မ်သမွွေ့ ယဉသက ုံးရမည်။  
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(၆) အနတ မ္ာနီ -  လွနက် သသာမာနမ်ာန မရှ ရ။ 

  (၇) သနတျုဿက -  ရှ တာန္ငှ  ်သက န ်သရာင ရ် မ ရှ ရမည်။ ဇ ဇာမသကကာငရ်။ 

(၈) သဘုရ -   သမွုံးပမြူ လွယ်ရမည်။ 

(၉) အပပက စစ -   အ  ိုက စစ နည်ုံး ါုံးရမည်။  

(၁၀) သလလ  ကုဝုတတ   -  သ ါ   ါုံးသသာ အသက်သမုွံးမ ရှ ရမည်။ 

(၁၁) သနတ နနဒ ယ -  ဣသ္န္ြေငင မ်သကရ်မည်။  

(၁၂) န ပက -   အသ  ညာရင က် က်လာသအာင ်ကက ြုုံးစာုံးရမည်။  

(၁၃) အပပဂဗ္ဘ -   က ိုယ် န္ တ ်န္လှ ိုုံး ကကမု်ံးတမု်ံးပခငု်ံးမရှ ရ။ 

(၁၄) ကမုလသ ွနနဂု မဒဓါ - ဒါယကာတ ို  ၌ တ ်မက်မ  ကငု်ံးရမည်။ (ဒကာစွ ၊ ဆရာစွ ၊ လမူ  ြုုံးစွ  ကငု်ံးရမည်။) 

(၁၅) နစ ခုဒဒ မ္ာစမရ က ဥစ ၊ မယန ၀ ညူ ပမရ ဥပ၀မဒယ  ျု -  ညာရှ တ ို   က  ရ   စွ ်စွ န္ ိုငမ်ည ် ဒိုစရ ိုက်မ က ို   

        စ ိုုံးစဥ်ုံးအနည်ုံးငယ်မျှလည်ုံး မပ ြုမက င ရ်ာ  ို သြာ်ပ အ ် ါသည်။ 

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

(၇) အကသု လုတ်ရာေး ြေစမ်သာ မ္ာနတ ု  တငွ ်မ္ထာေးသင မ်သာမ္ာန နငှ  ်ထာေးသင မ်သာမ္ာနတ ု  က  ုဥပမ္ာမပေး၍ ရှငေ်း ပပါ။ 

မမ္ာကမ်္ာလန်ွေးမသာမ္ာန (အတ မ္ာန) ပြစသ်ည ် လူကက ုံးမ ာုံးက ို အရ ိုအသသမသ ုံးန္ ိုင၊် ငါသာ အသာဆ ိုုံး  ို  

အထငသ်ရာကသ်ည ် စ ုံး ွာုံး၊  ညာ၊ အလ၊ှ ဂိုဏသ်တငု်ံး စသည ်တ ို  န္ငှ  ်တ်သက်င  ုံး သမာက်မာသသာမာနက ို မထာုံး 

သင  ်ါ။  

ထာေးသင မ်သာမ္ာနမှာ  ညာသရုံးန္ငှ  ်တ်သက်င  ုံး သူသတာငတ်တ်သသုံးတာ  ၊ ငါလည်ုံး တတ်သအာင ် လို ်ရ 

မည်။ စ ုံး ွာုံးသရုံးန္ငှ  ်တ်သက်၍ သူသတာငသ်အာငပ်မငက်က ုံး ာွုံးသသုံးတာ  ၊ ငါလည်ုံးကက ုံး ွာုံးရမည်။ ကမမဌာနု်ံးဘာ၀နာ 

န္ငှ  ်တ်သက်င  ုံး သူသတာငသ် ါက်သပမာက်န္ ိုငသ်သုံးတာ  ၊ ငါလည်ုံး သ ါက်သပမာကရ်မည်။ သူတ ို  သတာင ်ရ န္တာ ပြစ် 

သသုံးတာ  ၊ ငါလည်ုံး ပြစ်ရမည် ိုဆ ိုသည ် မာနမ  ြုုံး ထာုံးသင ၏်။  

ဥ မာ- ဘိုရာုံးသလာငု်ံးသိုသမဓာရသသ သည် ဒ  ကကရာပမတ်စွာဘိုရာုံးထ  တ ည ်ခ က င လ်ျှင ် ရ န္တာပြစ်သ  

မည်။ သ ို  သသာ် ငါလ ို စွမု်ံးရည်သတတ   ရှ တ  သူ က ငါတစ်သယာက်ထည်ုံး က ိုယ်လွတ်မရိုနု်ံး။ ငါက ိုယ်တ ိုငဘ်ိုရာုံးပြစ်င  ုံး 

သတတ ဝါသတွက ို ကယ်တငမ်ည်ဆ ိုသသာ မာနသကကာင  ်ဘိုရာုံးပြစ်ခ  ၏။ ထ ိုသ ို  သသာ မာနမ  ြုုံးကာုံး ထာုံးသင သ် သည်။ 

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

၈။ သနတျုဿက မက နပ်မရာင ရ်  ခငေ်း၏ သမဘာအမှ္န်က  ုအယမူ္လွ မအာင ်ရှငေ်း ပခ  ပါ။ 

“သနတ ျုဿက-“  ူသည် မ မ ရှ တာန္ငှ  ်သက န ်ပခငု်ံး၊ သရာင ရ် န္ ိုငပ်ခငု်ံးက ို ဆ ိုလ ို ါသည်။ သရာင ရ် ပခငု်ံး ဆ ိုသည် 

မှာ- “တ ိုုံးတက်သအာငမ်လို ်ရ ို မဆ ိုလ ို၊ ဇ ဇာမသကကာငရ်”  ိုသာ ဆ ိုလ ိုပခငု်ံးပြစသ်ည်။  
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ဥ မာအာုံးပြင  ်အစာုံးအသသာက် ဇ ဇာသကကာငသ်သာသူသည် အခ  ြုကက ြုက်မလာုံး ို ခ က်သ ုံးသသာ်လည်ုံး    

အခ ဥ်စာုံးခ င၊် အခ ဥ်ခ က်သ ုံးသည ်အခါ အခါုံးစာုံးခ ငပ် နက်ာ မ မ ရှ တာ၊ ရတာန္ငှ  ် မသရာင ရ် န္ ိုင၊် မသက  

န ်န္ ိုင။် ထ ို  အတူ -  စစည်ုံးဥစစာ၌လည်ုံး မ မ ရှ တာန္ငှ မ်သက န ်သသာအခါ သူတစ် ါုံး စစည်ုံးက ို လ ိုခ ငလ်ာတတ် 

 ါသည်။ ဤသ ို  ပြစ်လျှင ်အလွနအ်န္တရာယ်ကက ုံးလှသသာသကကာင  ်က ိုယ ်ရှ တာန္ငှ  ်သက န ်ြ ို   အသရုံးကက ုံး ါသည်။ 

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

၉။ ပညာက  ုမ္ည်သ ု   နည်ေး ြေင  ်ရန ငုပ်ါသနည်ေး။ ပညာ (၃)မ္  ျုေးက  ုရှငေ်း ပပါ။ 

 ညာက ို (၁) တရာုံးနာပခငု်ံး (၂) တရာုံးဓမမက ိုဆငပ်ခငစ်ဉုံးစာုံးပခငု်ံး (၃) လက်သတွွေ့ က င သ် ိုုံးပခငု်ံးဘာဝနာပြင  ်ရန္ ိုင ် 

      ါသည်။  ညာ (၃)မ  ြုုံးမှာ - 

     (၁) သတုမ္ယ ပညာ - တရာုံးနာပခငု်ံး၊ စာအို ်စာသ မ ာုံး ြတ်ပခငု်ံးမှ ရရှ သသာ  ညာ၊ 

     (၂) စ နတာမ္ယ ပညာ - သတူစ် ါုံးဆ က မ ိုတ်ဘ  က ိုယ်  ိုငဉ်ာဏပ်ြင  ်စဉုံးစာုံး၍ရသသာ  ညာ၊ 

     (၃) ဘာဝနာမ္ယ ပညာ - ကကာုံးနာင  ုံး လက်သတွွေ့ က င သ် ိုုံး  ွာုံးမ ာုံးပခငု်ံးပြင  ်ရသသာ ညာတ ို    ပြစ် ါသည်။ 

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

၁၀။ မမ္တတ သတု၌် ပညာရှ သမူတာ်မကာငေ်းတ ု   စွပ်စွ ြွေယရ်ာ ြေစ်မသာ မှ္ာေးယငွေ်းမသာလပ်ုရပ်မ္ ာေးက  ုမရှာငပ်ါ၊ မ္လပ်ုပါ  

       နငှ  ် ုအဘယမ် ကာင  ်မ ာခ  သနည်ေး။ 

သမတတသိုတ၌်  ညာရှ သူသတာ်သကာငု်ံးတ ို   စွ ်စွ ြွယ်ရာပြစ်သသာ မှာုံးယွငု်ံးသသာလို ်ရ ်မ ာုံးက ို သရှာင ်ါ၊ မလို ်   

 ါန္ငှ  ် ိုသ ာရပခငု်ံးမှာ  အပ စ်တငြွ်ယ် အသသုံးအြွ သလုံးကအစ မလို ်ရ၊ အမ မ  အမှတ်မ   သနလျှင ်အမ ာုံးက 

က ိုယ ်အသ ေါ် သမတတ ာမသကသ်ရာက်၊ က ိုယ်တ ိုငက်လည်ုံး အမ ာုံးအသ ေါ် သမတတ ာသရာက်မည် မ ိုတ် ါ။ သမတတ ာ 

ဆ ိုသည် သူ  သမတတ ာ က ိုယ ်သမတတ ာ အပ နအ်လှနရ်ှ သသာသကကာင  ်ပြစ် ါသည်။ 

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

၁၁။ မ ကာကတ်တ ်(တသာ)၊ မ္မ ကာကတ်တ ်(ထာဝရ)  ၂ ရပ်မ္ ာေးစွာသတတ ဝါ ခ မ်္ေးသာက ယုစ် တ် ပမ္ ပါမစ  ုမမ္တတ ာပ ု    

       ရာ၌ တသာ နငှ  ်ထာဝရ အဓ ပပာယအ်မှ္န်က  ုမှ္ာေးယငွေ်းမသာ ဘာသာ ပနခ် ကန်ငှ တ်က ွရှငေ်း ပခ  ပါ။  

တသာ ဆ ိုသည်မှာ အာသသဝါမကငု်ံးသသုံးသသာ  ိုထိုဇဉ န္ငှ  ် သသကခ ိုဂ္ ြုလ်၊ သကကာက်တတ်လန  တ်တ်သသာ၊  

သဒါသမကငု်ံးသသုံးသသာ  ိုထိုဇဥ်န္ငှ  ်သသာတာ န၊် သကဒါဂမ် န္ငှ  ်အနာဂါမ်  ိုဂ္ ြုလတ် ို  က ို ရည်ညွှနု်ံးသည်။   

ထာဝရဆ ိုသည်မှာ အာသသဝါကငု်ံးင  ုံးသသာ အသသကခ ရ န္တာ ိုဂ္ ြုလ၊် ထ တ်လန  သ်ကကာက်ရွ ွေ့ မ  သဒါသကငု်ံး 

သွာုံးသသာ အနာဂါမ်န္ငှ  ်ရ န္တာ ိုဂ္ ြုလ်က ို ဆ ိုလ ိုသည်။ 

မှ္ာေးယငွေ်းမသာဘာသာ ပန်ခ ကမ်ှာ တသာ က ို သကရ်ှ သတတ ဝါ ိုဆ ိုင  ုံး ထာဝရက ို သက်မ  မ ာုံး ိုဆ ိုသည်။ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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၁၂။  မ္တစွ်ာဘရုာေးသည် မမ္တတ ာ၏သမဘာသဘာဝက  ုလူအမ္ ာေးနာေးလည်မအာင ်မ္ည်သ ု  ဥပမ္ာမဆာင ်မ ာခ  သနည်ေး။ 

ပမတ်စွာဘိုရာုံးသည် သမတတ ာ၏သသဘာသဘာဝက ို လအူမ ာုံးနာုံးလည်သအာင ်ဥ မာသဆာင ်သ ာခ    ိုမှာ သာုံး  

သမ ုံး တစ်သယာက်တည်ုံး ထနွု်ံးကာုံးသသာ မ ခငသ်ည် ထ ိုသာုံးသမ ုံးက ို အသက်သ ုံးင  ုံး သစာင သ်ရှာက်သလ ို မ မ  သသ 

လျှငသ်သ ါသစ၊ ငါ  သာုံးသမ ုံးမသသသစခ ငတ်   စ တ်ဓာတ်မ  ြုုံးက  သ ို   ကက ုံးမာုံးသသာမ ခငသ်မတတ ာက  သ ို   သတတ ဝါမ ာုံး 

အသ ေါ် သမတတ ာထာုံးန္ ိုငရ်န ်ကက ြုုံးစာုံး ါ ို သ ာခ   ါသည်။ 

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

၁၃။ မလာကမှ္ာ လတူ ငုေ်း မဘေးကငေ်း ရန်ကငေ်းခ င ်ကသည်။ အ ပငက်လာမသာရန်ထက ်မ္ည်သည ်ရန်က ပ ု မ ကာက ် 

       စရာ မကာငေ်းသနည်ေး။ အဘယမ် ကာင န်ည်ေး။ 

သလာကမှာ လူတ ိုငု်ံး သဘုံးကငု်ံး ရနက်ငု်ံးခ ငက်ကသည်။ အပ ငက်လာသည ရ်နထ်က် မ မ ရငထ် န္လှ ိုုံးသာုံးထ မှာ      

ရှ သသာ အမိုနု်ံးတရာုံးဆ ိုသည  ်သဒါသရနသ်ည်   ို၍သကကာကစ်ရာသကာငု်ံး ါသည်။ အဘယ်သကကာင ဆ် ိုသသာ် အပ ငမ် ှ

လာသသာရနက် က ိုယ ်ဆ သရာက်ခ ငမ်ှ သရာကမ်ည်။ အကယ်၍ က ိုယ် ဆ သရာက်၍ အန္တရာယ်သ ုံးလျှင ်တစဘ်ဝသာ 

သ ုံးန္ ိုငသ်ည်။ အတွငု်ံးထ က အမိုနု်ံးသဒါသရနက် ခ စ်ခငသ်ခူ ငု်ံး ကွ သအာငလ်ို ်န္ ိုငသ်သာသကကာင  ်ပြစ် ါသည်။ 

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

၁၄။ မမ္တတ ာဘာဝနာက  ုမ္ညသ်ည ် အခ  န်မ္ ာေး၌ အာေးထတုန် ငုသ်နည်ေး။ 

သမတတ ာဘာဝနာက ို မတ်တတ်ရ ်တိုနု်ံး၊ လမ်ုံးသလျှာက်သနတိုနု်ံး၊ ထ ိုငသ်နစဉ၊ လှ သလ ာငု်ံးစဉ အ ပ်ခ ငစ် တ ်မ္ရှ   

       မသေးခင ်"သလ ာငု်ံး၊ ထ ိုင၊် ရ ်၊ သွာုံး သလုံး ါုံး ဣရ ယာ" ဘယ်ခါပြစ်ပြစ်  ွာုံးန္ ိုင ်ါသည်။ 

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

၁၅။ မမ္တတ ာက  ုစ ာန်ရမအာင ်မ္ည်သ ု  ပွာေးရမ္ည်နည်ေး။ 

သမတတ ာဘာ၀နာက ို စ ာနရ်သအာင ်ွာုံးရနမ်ှာ တစ်ဦုံးတစ်သယာက်တည်ုံးက ို အာရ ိုစ ိုကင်  ုံး  ွာုံးရမည်။ က ာုံး က ာုံး  

ခ ငု်ံး၊ မ မခ ငု်ံး၊ လ ငတ်ူမ တ်သဆွ၏ဓာတ်  ိုပြစ်သစ၊ မ က်န္ာှက ို စ တ်ထ   ိုသြာ်၍ပြစ်သစ သူခ မ်ုံးသာ ါသစ 

ဆ ိုသသာစ တ်က ို ၁-နာရ ပြစသ်အာင၊် ၂-နာရ ပြစ်သအာင၊် ၃-နာရ ပြစ်သအာင ်  ွာုံးရမည်။ ထ ိုမှ သမာဓ ရမည်၊ 

စ ာနရ်မည် ပြစ်သည်။ 

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

၁၆။ မမ္တတ ာက အုမ ခခ ပပီေး ဝ ပဿနာက င စ်ဉက မု္ကေူးခင ်မ္ည်သည ်ဒ ဋ္ဌ က  ုအဘယမ် ကာင  ်အရငပ်ယရှ်ာေးရမ္ည်နည်ေး။ 

သမတတ ာက ိုအသပခခ င  ုံး ဝ  ဿနာက င စ်ဉက ို မကူုံးခင ်သတတ ဒ ဋ္ဌ က ို အရင ်ယ်ခွာရမည်။ သမတတ ာဘာဝနာသည်  

သတတ ဝါအသ ေါ်တွင ်  ွာုံးပခငု်ံးပြစ်သည်။ ဝ  ဿနာက င စ်ဉမှာ  ိုဂ္ ြုလ်သတတ ဝါရှ တယ် ိုယူဆလျှင ် မှာုံးယွငု်ံးသသာ 

အယူပြစ်သည်။ သမတတ ာဘာဝနာ ွာုံးစဉက သတတ ဝါ ညတ်က ို အာရ ို ပ ြုခ  သသာသကကာင  ် (ဝ  ဿနာက ို ကူုံးသပ ာငု်ံး 

သသာအခါ) သတတ ဝါရှ သည် ူသသာအသတွုံး ဝငလ်ာတတ်သသာသကကာင ပ်ြစ်သည်။ ဝ  ဿနာအာရ ိုသည် ရို ်န္ငှ  ်

နာမ်သာပြစင်  ုံး သတတ ဝါမ ိုတ်သပြင  ်သတတ ဝါရှ သည်ဆ ိုသသာ သတတ ဒ ဋ္ဌ က ို အရင ် ယ်ခာွရပခငု်ံး ပြစ် ါသည်။ 



6 
 

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

၁၇။ မ္ မ္ ၏က ယုက် င သ်လီ  ပည ်စ ု ခငေ်းက  ုအမ ကာငေ်း ပျု၍ ယထာဘတူဉာဏ်အ မ္ငရ်န ငုပ် ု အဆင ဆ်င က်  ုမြော် ပပါ။             

မ မ ၏ က ိုယ်က င သ် လပ ည စ် ိုပခငု်ံးက ို အသကကာငု်ံးပ ြု၍ စ တက် ကကည်န္ုူံး၏။ စ တ်ကကည်န္ုူံးမ က ိုအသကကာငု်ံးပ ြု၍   

၀မ်ုံးသာ၏။ ဝမ်ုံးသာမ က ိုအသကကာငု်ံးပ ြု၍   တ ပြစ၏်။   တ က ိုအသကကာငု်ံးပ ြု၍  ဿဒဓ က ိုယ်စ တ်ငင မ်ုံးခ မု်ံး၏။ 

က ိုယ် စ တင်င မ်ုံးခ မု်ံးလျှင ်သိုခခ မ်ုံးသာမ  ပြစ်၏။ ခ မု်ံးသာမ ပြစ်လျှင ်စ တ်တည်ကကည်မ သမာဓ  လွယ်လွယ်န္ငှ  ်

ရ၏။ စ တ်တည်ကကည်မ ရသည်န္ငှ  ် ယထာဘူတဉာဏဒဿန ဆ ိုသသာ မှနမ်ှနက်နက်နသ် သည ် ဉာဏအ်ပမင ်

ရ ါသည်။ 

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

၁၈။ ဘတူာ ဝ သမ္ဘမဝသ ီ၀၊ သဗ္ဗသတတ ာ ဘဝနတ ျု သခု သတတ ာ  ုမမ္တတ ာပ ု  ရာ၌ ဘတူနငှ  ်သမ္ဘမဝသ ီတ ု  ၏ အဓ ပပာယ ် 

       မ္ ာေးက  ုမ ြေဆ ခု  ပါ။ 

       ဘတူ=ခန္ဓာက ိုယ်    ပ ငပ် င ်အရွယ်အစာုံး ပ ည ပ် ည ၀်၀ ပြစ်င  ုံးသူ သမွုံးြွာုံးင  ုံးသူ၊ 

      သမ္ဘမဝသ=ီမ ခင၀်မု်ံးတငွု်ံးသနစဉ သပခလက်အဂက ါ မစ ိုသသုံးသသာအခ  န ်(တနည်ုံး) သသန္ဓတည်င  ုံးသသာ သတတ ၀ါ    

ဥ မာ- ကကကအ်သကာင ်မသ ါက်သသုံး ဥထ ၌ရှ စဉ သမ္ဘ၀သ ီ ပြစ်င  ုံး ကကက်သ ါကင်  ုံး အသကာငပ်ြစ်လာလျှင ်

ဘတူပြစ်သည်။  

(တနည်ုံး) ထငရ်ှာုံးရှ င  ုံးသသာသတတ ဝါ ဘဝအဆ ိုုံးသတ်င  ုံးသူ (ရ န္တာ ိုဂ္ ြုလ်) သည် ဘတူ ပြစင်  ုံး သ သရာထ  

သနာက်ပြစ်ဦုံးမည ် ဘဝအဆ ိုုံးမသတ်သသုံးသူ  ိုထိုဇဉသသကခ ိုဂ္ ြုလ်သည် သမ္ဘမဝသ ီပြစ် ါသည်။ 

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

၁၉။ သဗ္ဗသတတ ာ ဘဝနတ ျု သခု တတတ ာ လ ေုးစ ုသတတ ဝါ ခ မ်္ေးသာပါမစ   ု( ြေစ်မစခ ငတ်ာ)က  ုမမ္တတ ာပ ု  န ငုသ်လ  ုသတတ ဝါ  

အခ ငေ်းခ ငေ်း(မ္မကာငေ်းတာမ္ ပျု ကမစ)လ မုသာ မမ္တတ ာပ ု   ခငေ်း ၃-မ္  ျုေးက လုည်ေး မမ္တတ သတုလ်ာအတ ငုေ်းမြော် ပပါ။ 

သဗ္ဗသတတ ာ ဘဝနတ ျု သခု  တတတ ာ လ ိုုံးစ ိုသတတ ဝါ ခ မ်ုံးသာ ါသစ ို ပြစ်သစခ ငတ်ာက ို သမတတ ာ  ို  န္ ိုငသ်လ ို သတတ ဝါ  

     အခ ငု်ံးခ ငု်ံး မသကာငု်ံးတာ မပ ြုကကသစလ ိုသသာ သမတတသိုတ်လာ သမတတ ာ  ို  ပခငု်ံးသ ိုုံးမ  ြုုံးမှာ - 

(၁) န ပမရာ ပရ  န ကမုဗ္ဗထ - တစ်သယာက်န္ငှ တ်စ်သယာက် မလ မ်လည် မလှည် စာုံးကက ါသစန္ငှ  ်

(၂) နာတ မ္မညထ ကတထ စ  န က ဥစ  - တစ်သယာက်န္ငှ တ်စ်သယာက် အထငမ်သသုံးကက ါသစန္ငှ  ်

(၃) ဗ္ ာမရာသနာ ပဋ ဃသည၊ နာညမ္ညဿ ဒကုခ မ္ မစေယ  - တစ်ဦုံးန္ငှ  ်တစ်ဦုံး သစာ်ကာုံးပခငု်ံး၊ မိုနု်ံးတ ုံးပခငု်ံး၊  

ဒိုကခပြစ်မ က ို မလ ိုလာုံးကက ါသစန္ငှ  ်ို သြာ်ပ အ ် ါသည်။ (ထ ိုသသဘာက ို င ် မငု်ံးကနွု်ံး ဆရာသတာ်ဘိုရာုံး 

ကက ုံးက လအူခ ငေ်းခ ငေ်း လညှ ပ်တ ်ခငေ်း ကငေ်းရှငေ်း ကပါ မစ၊ အထငမ်သေး ခငေ်း အခ ငေ်းခ ငေ်း ကငေ်းရှငေ်း ကပါမစ၊ 

ဆငေ်းရ လ  ုခငေ်း အခ ငေ်းခ ငေ်း ကငေ်းရှငေ်း ကပါမစ ို လကကာြွ ွေ့ သ ုံးခ   ါသည်။) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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၂၀။ မမ္တတ ာက အုမ ခခ ပပီေး ဝ ပဿနာက င စ်ဉက ကု င  ်ခငေ်း ြေင  ်မနာကဆ် ေုး ရ နတာထ  ြေစ်န ငုသ်ည်က  ုမမ္တတ သတုမ်တာ ် 

      န ဂ ုေး၌  မ္တစွ်ာဘရုာေးမ ာ ကာေးခ  ပ ုက  ုအက ဉေးမ္ျှ တင ်ပခ  ပါ။ 

သမတတ ာက ိုအသပခခ င  ုံး ဝ  ဿနာက င စ်ဉက ို က င ပ်ခငု်ံးပြင  ်သနာက်ဆ ိုုံး ရ န္တာထ ပြစ်န္ ိုငသ်ည်က ို သမတတ သိုတ်   

န ဂ ိုုံး၌ ပမတ်စွာဘိုရာုံးသ ာကကာုံးခ    ိုအက ဉုံးမှာ -  

(၁) သလီဝါ - က ိုယ်က င သ် လ ပ ည ်စ ိုပခငု်ံးက ို အသကကာငု်ံးပ ြု၍ စ တ်ကကည်န္ုူံးမ ၊ ဝမ်ုံးသပမာက်မ ၊   တ ၊  ဿဒဓ ၊ သိုခ၊   

     သမာဓ  အဆင ဆ်င ပ်ြစ်ကာ ယထာဘူတဉာဏဒဿန ဆ ိုသသာ မှနမှ်နက်နက်န ်အသ ဉာဏဝ်ငလ်ာ၏။  

(၂) ဒ ဋ္ဌ ဉ္စ အနပုဂဂမ္မ - သမတတ ာ  ို  သူ၊ သမတတ ာခ သူ (၂ ) ဦုံးလ ိုုံး ရို ်န္ငှ န်ာမ် သာရှ သည် အပမငမှ်နပ်ြင  ်သတတ ဒ ဋ္ဌ က ို  ယ်ခွာကာ   

    ဝ  ဿနာဉာဏပ်ြစ်  ိုက ို သ ာ၏။  

(၃) ဒဿမနန သမ္ပမနနာ - သ လရှ င  ုံး က င က်က  ကက ြုုံးကိုတ် အာုံးထိုတ်လျှင ်ဝ  ဿနာဉာဏ ်အဆင ဆ်င တ်က်င  ုံး န ြဗာနက် ို   

ပမင၏်၊ သသာတာ နပ်ြစ၏်။  

(၄) ကာမမ္သ ုဝ မနယ  မဂဓ  - ကာမဂိုဏအ်ာရ ိုသတွအသ ေါ် တ ်မက်ပခငု်ံးတဏာှ ြယ်ရှာုံးကာ အနာဂါမ်ပြစ်မည်။  

(၅) န    ဇာတဂုဂ ဗ္ဘမသယ  - ထ ို  သနာက် ဝ  ဿနာအရှ န ်ဆက်ပမြှင တ်ငလ်ျှင ်အမ ဝမု်ံးတွငု်ံး တြနပ် နမ်ဝငရ်သသာ၊ ဇာတ  

ကိုနသ်သာ ရ န္တာ ပြစရ်၏။ 

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

၂၁။ မမ္တတ ာဘာဝနာပွာေးရန် “သမကက ာ” စွမ်္ေးန ငုသ် ူဆ သုည်မှ္ာ မ္ည်သ ု  မသာသ ူြေစ်သနည်ေး။ 

သမတတ ာဘာဝနာ ွာုံးရန ်စွမ်ုံးန္ ိုငသ်ူဆ ိုသည်မှာ  

(၁) က ိုယ်လို ်သည ်လို ်ငနု်ံးက ို ယ ိုကကည်ခ က်ရှ သူ  

(၂) က နု်ံးမာသူ   

(၃) ကက ြုုံး မ်ုံးအာုံးထိုတ်မ  လ ို  လဝ ရ ယရှ သူ  

(၄) က ိုယ ်လို ်ငနု်ံးန္ငှ  ်တ်သက်င  ုံး စဉုံးစာုံးဆငပ်ခငန်္ ိုငသ်သာ အသ  ညာရှ သူ ပြစ် ါသည်။ 

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

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