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သုတဓမ္မဒပ
ီ လမ္
ု ာ Level (1) အတွက် နမ္ူနာ မမ္ေးခွန်ေးနှငအ
် မ ြေမ္ ာေး
စိတ၏
် အညစ်အက ကြေးမ ြေးကိို ဖယ်ရ ြေးခြင်ြေး
ဓမ္မဗ ျူဟာမဒေါ်ခင်လတ
ှ င် နှင် မဒေါ်မမ္ရီမ္ုေးထက်ဦေး တ၏
ု ထပ်တေးု မမ္ေးခွန်ေး ၉
New Question (NQ) 1 to 9
N.Q 1. ဗုဒ ဓ မ္တ်စွာ၏ အဆေးု အမ္ မဒသနာမတာ်အရ - မ္ည်သည်ပုဂ္ိုလ်တသည်
ု
စတ်၏အညစ်အမ ကေးမ္ ာေး
ကု ြေယ်ရှာေး ခင်ေး ြေင် စတ်ကစ
ု င် ကယ်မအာင်လပ
ု ်ြေု အမရေးကကီေးပါသနည်ေး။
သံသရ ၀ဋ်ဆင်ေးရဲတင
ွ ေး် ၀ယ် က င်လည်မနရခုက် (၁) ဆင်းရဲဒက္
ု ခမ ်း နည်းနင
ု သမျှ နည်းစေရန က္ ငသ်းု စနထင
ု လုစသ ပုဂ္ိုလ၊
(၂) နဗ္ဗ နစရ က္စ က္ င်း က္ ငေဥက္ု က္ င က္ကက္ို်းက္ုတ အ ်းထုတလုစသ ပုဂ္ိုလတသည
ု
ေတ၏အညေအစ က္်းမ ်းက္ု ဖယရ ်းခြင်းခဖင ေတက္ေ
ု င က္ယစအ ငလုပဖု အစရ်းကက္်းပါသည။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 2. သံသရ ၀ဋ်ဆင်ြေးရဲ၀ယ်- ဆင်ေးရဲဒက
ု ခမ္ ာေး နည်ေးနင
ု သ
် မ္ျှ နည်ေးမစရန် က ငသ
် ေးု မနထင
ု လ
် မ
ု သာ ပုဂ္ိုလ်တသည်
ု
အဘယ်မ ကာင် စတ်ညစ်နမ္
ွ ်ေး ခင်ေးကု ြေယ်ရှာေး၍ စတ်စင် ကယ်မအာင်လပ
ု ် ြေု အမရေးကကီေးရပါသနည်ေး။
စိတ၏
် အညစ်အက ကြေးမ ြေးကိို မဖယ်ရ ြေးမိခြင်ြေးက က ငဲ့် စိတည
် စ်နမ
ွ ်ြေးြဲဲ့လျှင် (၁) ဘ၀ဒိုဂ္ဂတ-ိ ဟူသ

ော - အပါယ်ဘုံ

(၂) ပဋိပတတ ဒ
ိ ဂ္
ို ဂတ-ိ ဟူသ

ော - လွဲမောှားသ

ုံ ကျသ
ောက်နင
ုံ ် ည်။
ို့
ောအကျငမ
ုံ ခ ဖြစ်နင
ုံ ပ
် ါ
ို့် ျောှားသ ကောငလ
ို့် ည်ှား ဆင်ှား ွဲဒက

ည်။

စိတ၏
် အညစ်အက ကြေးမ ြေးကိို ဖယ်ရ ြေးခြင်ြေးခဖငဲ့် စိတစ
် င် ကယ်ကအ င် ခပြုလိုပ်ြဲဲ့လျှင် (၁) ဘ၀သိုဂ္တိ- ဟူသ
(၂) ပဋိပတတ သ
ိ ဂ္
ို တိ- ဟူသ

ော -

ုံဂတဘုံ

ော - မန်ကန်သ

ုံ သ
ုံ ် ည်။
ို့ ောက်နင
ောအကျငမ
ို့် ျောှားသ ကောင ို့် ချမ်ှား

ော

ုံခ ဖြစ်နင
ုံ ပ
် ါ

ည်။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 3. ဗိုဒ၏
ဓ ၀ါဒသည် (Realism) အမန်ကက
ိို ဖ ်ခပကသ ၀ါဒ၊ တကယဲ့လ
် က်ကတွအ
ွေ့ ရိကသ
ိို
က
ခဖစ်က က င်ြေး သ ဓကထိုတ် ကခဖဆိက
ို ပြေးြဲဲ့ပါ။ (သိမ
ို ဲ့

ကခပ ကသ ၀ါဒ-

တ
ို )်

ဘ၀သံသရ ြရြေးနငဲ့် ပတ်သက်၍ ခမတ်စွ ဘိုရ ြေး၏ အမန်တရ ြေးနငဲ့် ပတ်သက်ကသ လမ်ြေးညွှန်ဆြေးို ံ မ ဩ၀ါဒ
ကိို ကဖ ်ခပပါ။
ခမတ်စွ ဘိုရ ြေးက ဘ၀သံသရ ြရြေးနငဲ့် ပတ်သက်၍(၁) ဆင်းရဲဒက္
ု ခမ ်း နည်းနင
ု သမျှ နည်းစေရန က္ ငသ်းု စနထင
ု လုလျှင
(၂) က္စလသ က္ုနြမ်းရ နဗ္ဗ နစရ က္စ က္ င်း က္ ငေဥက္ု က္ င က္ကက္ို်းက္ုတ အ ်းထုတလုလျှင
“အမ္ှန်သမအာင် ကကိုေးစာေးအာေးထုတ် က၊ အမ္ှန်မ္သမသေးသမ္ျှ သသရာ၀ဋ်ဆင်ေးရဲမ္ှ မ္လွတန
် င
ု ”် ဟု
စဟ က္ ်းြဲပါသည။

2
အက္ ဥ်းြ ိုပစဖ ခပရစသ (၁) အမနမသလျှင အမ ်းသစနမည။ အမ ်းသစနခြင်းက္ု အ၀ဇ္ဇာ- ဟု စြေါ်သည။
(၂) အမနက္မ
ု သခြင်း (အ၀ဇ္ဇ ) စ က္ င (သြခ ါရ) ဟူသ
သကောင်ှားက၊ ဆုံှားကမျောှား ဖပြုလုံပ်မ က

ော ဘ၀တစ်ခုံကုံ တည်သဆောက်ဖပြုဖပင်နင
ုံ သ
်

ော

ည်။

(၃) အ၀ဇ္ဇ - တည်းဟူစသ ကမလသာ (ေတအညေအစ က္်း)
ော ကံ

ခခ ါ - တည်ှားဟူသ
ကသလ

ော နင ို့် က၊ နစ်ခုံသပါင်ှားစပ်လက
ုံ ်သ

ောအခါ (၀ည ဏ) ဟူသ

ော ဘ၀၏အစတစ်ခုံ ဖြစ်သပေါ်လော

မည်။
လျှင ် → က္မ ်း ခပိုမမည။

[အမန်မ

က္ခပိုမလျှင

→ ဘ၀ ၁-ြု ခဖေစပေါ်လ လမမည။]

(၄) သုခဖေစသ စ က္ င - အမနသစအ င လုပရမည။
(၅) အမနသစအ င ခပိုလုပနင
ု ရန - စရ်းဦ်းေ ေတေင က္ယစအ င ခပိုဖု အစရ်းကက္်းသည။
(ဥပမ - စ က္်းမမ
ု န)
(၆) ေတအစခြအစန အညေအစ က္်းက္င်း၊ ေင က္ယစလစလ အသဉ ဏ စတ က္စခပ ငလ ပပ်း မမသနတ န
၌ရစသ သဘ ၀တရ ်းမ ်းက္ု အမနအတုင်း သခမငစလစလခဖေသည။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 4. ဗိုဒ၀
ဓ ါဒသည် မည်သညဲ့ ်၀ါဒမ ိြုြေး ခဖစ်သနည်ြေး။
ဗိုဒ၀
ဓ ါဒသည် -

စတ်ကုံ

ော အရတ ောှားအဖြစ် လက်ခသ
ော အရတ ောှားအဖြစ် လက်ခသ

ော၀ါဒ မဟုံတ်။

-

ရုံပ်ကုံ

ော၀ါဒလည်ှား မဟုံတ်။

-

ရုပလည်းရ၊ ေတလည်းရသည အမနတရ ်းက္ုစဖ ခပသည ၀ါဒခဖေပါသည။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 5. ခမတ်စွ ဘိုရ ြေးသည် စိတသ
် အရိတရ ြေး
ဖမတ်စောဘုံ ောှား

ည် စတ်

ို က

ပါသလ ြေး။

ောအရတ ောှားဟုံ မသဟောပါ။

“စိတက
် ိို ခပြုခပင်ရမည်၊ စိတက
် ခိို ပင်ဆင်ရမည်၊ စိတက
် ိို ခဖြူစင်ကအ င်ထ ြေးရမည်” ဟုံ - စတ်ကုံ အဓကထောှား
သဟော ကောှားဖခင်ှား

ော ဖြစ်ပါ

ည်။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 6. ခမတ်စွ ဘိုရ ြေး၏ တရ ြေးကတ မ
် ြေးသည် စိတက
် သ
ိို အရိတရ ြေးအခဖစ် က

ကသ ၀ါဒ

ို ကခပ ကလျှင်

အဘယ်သ ိုိ ကြ
ဲ့ ပမည်နည်ြေး။
ဖမတ်စောဘုံ ောှား၏ တ ောှားသတော်မျောှား

ည် စတ်တစ်ခတ
ုံ ည်ှားကုံ အရတ ောှားအဖြစ် သဟောဖခင်ှားမဟုံတ်။

“စိတက
် ိို ခပြုခပင်ရမည်၊ စိတက
် ခိို ပင်ဆင်ရမည်၊ စိတက
် ိို ခဖြူစင်ကအ င်ထ ြေးရမည်” ဟုံ - စတ်ကုံ အဓကထောှား

3
သဟောသ

ော သ ကောင ို့် စတ်ကုံ

ဖမတ်စောဘုံ ောှား၏ သဒ

ော အရတ ောှားအဖြစ် လက်ခသ

နောမျောှား

ော၀ါဒနင ို့် မ

ည် စတ်ကုံ အရတ ောှားအဖြစ် သဟောသ

၏ တ ောှားသတော်မျောှားကုံ အသပေါ်ယသလို့လောသ

ော ပုံဂ္ြုလ်မျောှား၏ သဖပောဆုံမှု

က်ဆုံင၊် တဖခောှားစီပင်ဖြစ်

ည်။

ော၀ါဒဟုံ သဖပော ကဖခင်ှားမော ဘုံ ောှားရင်
ောဖြစ်

ည်။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 7. credit>ကမရမိိုြေးထက်ဦြေး
စိတခ် ဖြူစင်ကသ အကခြြံအြ က်မ ြေးထဲမ “ကဘ ဇကန မတတ ညြူ”

က
ူ သ အြ က်ကိို သင်မည်သ ိုိ ဲ့ န ြေးလည်

သနည်ြေး။
“ကဘ ဇကန မတတ ညြူ” ဟူ
ဆုံလုံ

ည် -အစောှားအသ

ည်မော- “အစောှားအစောကုံ မည်

ောက်နငပ
ို့် တ်

ညို့်အတက် စောှား

သလော။” ည် ယ်ချက် မန်မန်ကန်ကန်ဖြစ် န် လအ
ုံ ပ်ပါ
ကကြုက်၍စောှား
နင
ုံ ြ
် -ုံ ို့ ဟူသ

ည် ဆုံလျှင ် မမန်ကန်ပါ။ စောှားသ
ော မန်ကန်သ

အစောကုံ စောှားသ

ော ည် ယ်ချက်ကုံ

ောအခါ အတင
ုံ ှား် အတောတစ်ခုံ

က်ပပီှား ဆင်ဖခင်တုံတ ောှားရဖခင်ှားပင် ဖြစ်
နည်ှား။ စောှား

င၍
ို့် စောှားဖခင်ှားသလော၊ ကကြုက်၍ စောှားဖခင်ှား

ည်။

ောက် ော၌ - ခနဓောကုံယ်တည်တြ
ို့ ၊ုံ ို့ အ
ပပီှား စောှား

ည်။

က်ရည်ြ၊ုံ ို့ အလုံပ်လုံပ်

ည်ကုံ “မတတ ညြူ” ဟုံ သခေါ် ဖခင်ှားဖြစ်

ည်။ အစောှား

ပပီှား စောှား မည်။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 8. credit>ကမရမိိုြေးထက်ဦြေး
အစ ြေးအကသ က်နငပ
ံို ရ ြေး ရိခြင်ြေးသည် အဘယ်က က ငဲ့် စိတခ် ဖြူစင်ဖိအတွ
ို ဲ့
က်
ဲ့် တ်သက်ပပြေး ဆင်ခြင်တတ
အကခြြံအြ က်မ ြေးနငဲ့် သက်ဆင
ို ိ က
် နရသနည်ြေး။ သင်မည်သ ိုိ ထင်
ခမင်မိသနည်ြေး။
ဲ့
(၁) အစောှားအသ

ောက် စောှားသ

ောက် ဖခင်ှား

ည် - ခနဓောကယ
ုံ ်ကကီှား တည်တသ
ို့ အောင်၊ အ

လုံပ်နင
ုံ သ
် အောင် သကောင်ှားစောသထောက်ပို့နင
ုံ ် န် စောှား
ထသ
ုံ ို့ ကောင ို့်

ငသ
ို့် တော်သ

ော အစောှားအသ

အတုံငှား် အတောဖြင ို့် ဆင်ဖခင်၍ စောှား

ငပ
ို့် ါ

ှားုံ ဖခင်ှားဖြစ်

ောက်၊ ကျန်ှားမောသစသ

က်ရည်သအောင်၊ အလုံပ်

ည်။
ော အစောှားအသ

ောက်မျောှားကုံ

ော

ည်။

(၂) သုစသ - ထသ
ု ုမဟုတဘဲ တညသညအေ ခဖေစေ၊ မတညသညအေ ခဖေစေ မဆငမခြင ကက္ိုက္၍၊
ေ ်းြ င၍ ေ ်းစနလျှင - မက္ န်းမ မှု၊ စရ ဂါမ ်း ခဖေရပါလမမည။
(၃) စရ ဂါခဖေစသ အြါ - စက္ င်းမနစသ ေတအစခြအစနလည်း ထ ်းနင
ု စတ မည မဟုတစြ ။ စရ ဂါ
အစပေါ် မစက္ နပမှုမ ်း ခဖေလ စသ အြါ- ဗ္ ပါဒန၀ရဏ၏ လွှမ်းမု်းခြင်းက္ု ြလက္
ု ရခြင်းပင ခဖေသည။
(၄) ကက္ိုက္သညဆပု ပ်း အတင
ု ်းအတ မသဘဲ ဗ္ုက္တင်းစအ င အလနအက္ ေ ်းလျှငလည်း -

4
အပြ ငငက္
ု ခမည်းမှု ထန-မဒဓန၀ရဏ ၀ငစရ က္လ ပပ်း မမဘ၀ တု်းတက္ရ တ်းု တက္စ က္ င်းမ ်းက္ု
စဆ ငရက္နင
ု ခြင်း မရစြ ။
ထစ
ု က္ င အေ ်းအစသ က္ မဆငခြငမှုမ န၀ရဏတရ ်းမ ်းက္ု ခဖေစေနင
ု စသ စ က္ င အေ ်း
အစသ က္နငပတသက္ပပ်း အတုင်းအတ သခြင်းသည ေတခဖြူေငရနအတက္ အစခြြလုအပြ က္အခဖေ
သက္ဆုငစနရခြင်းခဖေသညဟု ထငခမငမပါသည။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Q 9. credit>ကမရမိိုြေးထက်ဦြေး
န၀ရဏတရ ြေးမ ြေးကိို ဖယ်ရ ြေးလိက
ို က
် သ အြါ ရရိလ နိင
ို က
် သ

အရ မ ြေးကိို ကလ ကဥပမ ခဖငဲ့် ယဥ်တွဲ

ကဖ ခ် ပပါ။
(၁) အသ ကှားနငတ
ို့် ူသ
အသ ကှားကင်ှားသ
(၂) သ ောဂါနငတ
်ို့ ူသ
ကျန်ှားမောသ

ော က မစဆနက
ဒ ုံ ြယ်ရောှားလုံက်လျှင ် ော သပျော် င
ွှ မ
် ှုမျြုှားကုံ မည်။
ော ဗ ပါဒကုံ ြယ်ရောှားလုံက်လျှင ် -

ော ပုံဂ္ြုလ်၏ သပျော် င
ွှ မ
် ှုမျြုှားကုံ မည်။

(၃) သထောင်နငတ
ို့် ူသ

ော ထိန-မိဒက
ဓ ုံ ြယ်ရောှားလက
ုံ ်လျှင ် -

စထ ငက္လတစသ ပုဂ္ိုလ၏ စပ ေရ မ ်း ြေ ်းရစသ စ က္ ငခဖေစသ ၀မ်းစခမ က္၀မ်းသ ခဖေမှု
မ ို်းက္ု ရမည။
(၄) က္ နဘ၀နငတူစသ ဥဒဓစစ-ကုကကိုစစ က္ု ြယ်ရောှားလုံက်လျှင ် ကျွနဘ
် ၀မ လတ်သ

ော

ူ၏ လတ်လပ်မမ
ှု ျြုှားကုံ ရမည်။

(ကုံယ်ဘ
ို့ ၀ ကုံယ်ပုံငလ
် ောပပီှား ကုံယ်ဆ
ို့ နဒအတုံငှား် သ ှားချယ်နင
ုံ မ
် ှု ရလောဖခင်ှား)
(၅) ကနတော ခ ှားီ နငတ
ို့် ူသ

ော ၀ိစိကစ
ိ ဆ ကုံ ြယ်ရောှားလက
ုံ ်လျှင-်

ခ ီှားမ လန်သဖမောက်သ

ောအခါမ သ

ော စတ်သအှားချမ်ှားမှုကုံ မည်။ စတ်၏အညစ်အသ ကှားဖြစ်သ

နီ၀ ဏတ ောှားမျောှားကုံ ြယ်ရောှားလက
ုံ ်လျှင ် - အကုံ
စတ်တည်ပငမ်ဖြြူစင်မှု

မောဓ၊ ပညော ကုံ

လ
ုံ ်မျောှားမ လန်သဖမောက်

ုံလတ
်
ောှားမျောှား ရမည်ဖြစ်

ောှားသ

ော

ောသ ကောင ို့်

ည်။

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

