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သတုဓမ္မဒပီလ မု္ာ Level (1) အတကွ ်မမ္ေးခန်ွေးနငှ အ်မ ြေမ္ ာေး 

စတိ၏်အညစအ်က ကြေးမ  ြေးကိို ဖယရ်  ြေးခြငြ်ေး 

 

၁။ စိတည်စ်နမ်ွြေးခြငြ်ေး၏ အခြစ်န င  ်စိတစ်င ်ကယသ်န  ်ရ ငြ်ေးခြငြ်ေး၏ အက ိ ြေးကိိုကဖ ခ်ြြါ။ 

စိတ်ညစ်နမွ််းခြင််း၏ အခြစ်မ ှာ်းမ ှာ- စိတ်ညစ်နမွ််းလျှင ်အခခြအခေဆိို်းကိို ရငဆ်ိိုငရ်မည် ခြစ်သည်။  

“စိကတေ  သကံလိကိေ ဒိုဂ္ဂတ ိြါဋကိြခ ါ "  

(၁) ဘ၀ဒိုဂ္ဂတ ိ- ဟူခသှာ အြါယ်ငရကဲ နိိုငသ်ည်။ 

(၂) လ ွဲမ ောှားသ ောအကျင ့် (ပဋ ပတတ   ဒိုဂ္ဂတ)ိ ခ ကှာင  ်- ဆင််းရဲဒိုကခ ခြစ်နိိုငသ်ည်။ 

 စိတ်စင ်ကယ်သေ  ရ် င််းခြင််း၏ အက ိ ်းမ ှာ- “စိကတေ  အသကံလိကိေ သိုဂ္တ ိြါဋကိြခါ" 

စိတ်သေ  ရ် င််းစင ်ကယလ်ျှင ်- 

(၁) ဘ၀သိုဂတိ - ဟူခသှာ သိုဂတိဘ ို ခရှာက်နိိုငသ်ည်။  

(၂) မ ေက်ေခ်သှာအက င  ်(ပဋ ပတတ   သိုဂ္တ)ိ ခ ကှာင  ်ြ မ််းသှာသိုြ ခြစ်နိိုငသ်ည်။  

     အြ  ြ်ဆိိုရခသှာ် - စိတည်စ်နမွ််းလျှင ်ဒိုကခခရှာက်နိိုငပ်ြ ်း စိတ်ခြြူစငလ်ျှင ်ြ မ််းသှာသိုြ ရနိိုငြ်ါသည်။ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

၂။ ဗိုဒဓဝါဒသည် (Idealism) န မ်သ  အရ ိတရ ြေးအခဖစ် လကြ်ံကသ  ၀ါဒလ ြေး။ (Materialism) ရိုြ်သ       

     အရ ိတရ ြေးအခဖစ ်လကြ်ကံသ ၀ါဒလ ြေး၊ ရ ငြ်ေးခြြ  ြါ။ 

ဗိုဒဓဝါဒသည် 

(Idealism) ေှာမ်သှာ အရ ိတရှာ်းအခြစ် လက်ြ ခသှာ ၀ါဒလည််း မဟိုတ်ြါ။ 

(Materialism) ရိုြ်သှာ အရ တိရှာ်းအခြစ် လက်ြ ခသှာ၀ါဒလည််း မဟိုတ်ြါ။  

(၁) ဗိုဒဓသည် - စိတ်သှာရ ိသည်ဟို မခဟှာြဲ ြါ။  

      စိတ်ကိို ခြ ခြငရ်မည်။ စတိ်ကိို ခြြူစငခ်အှာင ်လိုြ်ရမည်- ဟို စိတ်ကိိုအဓိကထှာ်း ခဟှာြဲ ြါသည်။ 

(၂)  ဗိုဒဓ၏တရ ြေးကတ ်မ  ြေးကိို ကလ လ  ကည ်လျှင-်  

     - ရိုြ်သှာ အရ ိတရှာ်း မဟိုတ်။  

     - ရိုြ်လည််းရ ိသည်၊ ေှာမလ်ည််းရ သိည်။  

     - ရိုြ်ြ ည််းသကသ်က် (သိို  ) ေှာမ်ြ ည််းသက်သက ်စွမ််းရည်သတတ ိ မရ ိခြ ။  

       ရိုြ်န င ေ်ှာမ် ခြါင််းစြ်ခသှာအြါမ  လှုြ်ရ ှာ်းမှုစွမ််းရည်သတတ ိမ ှာ်း ရနိိုငသ်ည်။ 

၀ိသိုဒဓမိဂ်္က မ်ြေး၌- 
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(က) ရူြံ နိကတေ ဇံ - ရိုြ်သည် ရိုြ်ြ ည််းသက်သက ်မည်သည ်စွမ််းရည်မျှ မရ ိြါ။ ရိုြ်ြ ည််းသက်သက် စကှာ်း 

       လည််း မခခြှာနိိုင၊် စှာ်းလည််းမစှာ်းနိိုင၊် သွှာ်းလည််းမသွှာ်းနိိုငြ်ါ။ 

 (ြ) န မမပိ နိကတေ ဇံ - ေှာမတ်ရှာ်းမ ှာ်းသည်လည််း ေှာမ်ြ ည််းသက်သက် စွမ််းရည်သတတ ိ မရ ိြါ။ ေှာမြ် ည််း   

     သက်သက ်စကှာ်းလည််း မခခြှာနိိုင၊် စှာ်းလည််းမစှာ်းနိိုင၊် သွှာ်းလည််းမသွှာ်းနိိုငြ်ါ။  

(ဂ) ေှာမ်န င ရ်ိုြ် ခြါင််းစြ်ခသှာအြါမ သှာ- 

      ေှာမ်၏ဆနဒအတိိုင််း ရိုြ်က စကှာ်းခခြှာခြ်း၊ စှာ်းခြ်း၊ သွှာ်းခြ်းစခသှာ လှုြ်ရ ှာ်းမှုစွမ််းရည်သတတ ိမ ှာ်း 

ခြစ်ခြေါ်လှာြါသည်။ 

သိို  ခဖစ်၍ - ဗိုဒဓဝါဒသည် ေှာမ်သှာ အရ ိတရှာ်း (Idealism) အခြစ ် လက်ြ ခသှာ ၀ါဒလည််း မဟိုတ်။ ရိုြ်သှာ 

အရ ိတရှာ်း (Materialism) အခြစ် လက်ြ ခသှာ၀ါဒလည််း မဟိုတ်။ ၎င််း ဗိုဒဓဝါဒသည် အမ ေက်ိိုခြှာ်ခြခသှာ၀ါဒ၊ 

လက်ခတွွေ့အရ ကိိိုသှာလျှင ်ခဟှာ ကှာ်းခသှာ၀ါဒ (Realism) သှာ ခြစ်ြါသည်။ 

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

၃။ အမ န်တရ ြေးသကိအ ငလ်ိုြ်ရန် ဘယ်အရ က အကရြေးကက ြေးသနည်ြေး။ ဥြမ န င တ်က ွရ ငြ်ေးခြြါ။ 

အမ ေတ်ရှာ်း သခိအှာငလ်ိုြ်ရေ ် စိတ်ခြြူစငခ်အှာငလ်ိုြ်ြိို  က အခရ်းကက ်းြါသည်။ ဥြမှာ - စိတ်သည် မ ေ ်

(ခ က်းမ ို) န င  ်တူသည်။ မိမိ ကည ်မည ် မ ေ ်ကည်လငခ်လခလ မိမိ၏ြ ိုရြ်ိကိို ြ ြ ခြငခ်ြင ်ခမငရ်ခလ ခြစ်သည်။ 

ထိို  အတူ ကိိုယ ်စိတ် စင ်ကယ်ခလခလ မိမိသနတှာေ၌်ရ ိခသှာ သဘှာဝတရှာ်းမ ှာ်းကိို ြ ြ ခြငခ်ြငခ်မငရ်ခလ ခြစ ်

သည်။ ထိို  ခ ကှာင  ်အမ ေတ်ရှာ်းသခိအှာင ်စိတ်ကိို ကည်လငခ်ြြူစငခ်အှာငလ်ိုြ်ရေ ်အခရ်းကက ်းြါသည်။ 

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

၄။ မဟ အဿြူရသိုတလ်  - စိတ ်ကည်လငရ်န်အတကွ ် အကခြြံ လိုြ်က  ငရ်မည ် အြ က ် ၈-ြ ကက်ိို 

အက ဥ်ြေးမျှ တငခ်ြြ  ြါ။ 

စိတ ်ကည်လငရ်န် အကခြြံ လိုြ်က  ငရ်မည ် အြ က ်၈ ြ က ်အက ဉ်းမ ှာ - 

(၁) ဟရိ   သတေ ြပ - ကိိုယ်က င သ် လ၏ အေ ်းကြ်ဆ ို်း အခ ကှာင််းတရှာ်းခြစ်သည်။ (အကိုသိိုလ်အမှုတိို  ကိို ခြ ရေ ် 

     ရ က်တတ၊် ခ ကှာက်တတ်ခသှာ ဟရိ   သတေ ြပ တရှာ်းကိို ခရ ်းဦ်းစွှာ တည်ခဆှာက်ရမည်။) 

(၂) ြရိသိုဒဓက ယသမ စ ရ - ကိိုယ်န င  ်ခြ ရမည အ်က င မ် ှာ်း(ကှာယက အမှု) စင ်ကယ်ရမည်။ 

(၃)ြရိသိုဒဓ ဝစ သမ စ ရ - နှုတ်ကခခြှာခသှာကိစစမ ှာ်း (၀စ က မှု) စင ်ကယရ်မည်။ 

(၄) ြရိသိုဒဓ မကန သမ စ ရ - စိတ်န င  ်ြတ်သက်ပြ ်း (မခေှာက ) စင ်ကယ်ရမည်။ 

(၅) ြရိသိုဒဓါဇ ၀ - ြရိသိုဒဓအ ဇ ၀ အသက်ခမွ်းမှု စင ်ကယရ်မည်။ (သမမှာအှာဇ ၀ ) 

(၆) ဣနနဒကိယသို ဂ္ိုတေ ဒါွရ - ဣခ္နဒ ၆ ြါ်း ကိို ထေိ််းသမ်ိ်းခစှာင ခ်ရ ှာက်ရမည်။ (သတိ) 
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(၇) ကဘ ဇကန မတေညူတ  - အစှာအှာဟှာရကိို ဆငခ်ြငတ် ိုတရှာ်းန င  ်စှာ်းရမည်။ 

     မတေညူ - (၁) မ ေက်ေခ်သှာရည်ရွယ်ြ က်ကိို သပိြ ်း စှာ်းခြင််း  

       (ြနဓှာကိိုယ်တည်တ  / အသက်ရ ည်/အလိုြ်လိုြ်နိိုင)် ြိို    

          (၂) အတိိုင််းအတှာသပိြ ်း စှာ်းခြင််း     

(၈) ဇ ဂ္ရိယ  နိုကယ ဂ္ - နိို်းနိို်း ကှာ်း ကှာ်း (သတ)ိ ကကိ ်းစှာ်းရမည် (၀ ရိယ)ဟူ၍ခြစ်ြါသည်။ 

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

၅။ အကရြေးကက ြေးကသ အညစ်အက ကြေး (န ဝရဏ) ၅ မ ိ ြေးကိိုကဖ ခ်ြပြ ြေး အဘယက် က င  ်အကရြေးကက ြေးက က ငြ်ေး ကခဖ 

 ိိုြ  ြါ။ 

အခရ်းကက ်းခသှာ အညစ်အခ က်း (ေ ဝရဏ) ၅-မ ိ ်းမ ှာ- (၁) ကှာမစဆနဒ ေ ဝရဏ (၂) ဗ ှာြါဒ ေ ဝရဏ (၃) ထေိ မိဒဓ 

ေ ၀ရဏ (၄) ဥဒဓစစ ကိုကက  စစ ေ ၀ရဏ (၅) ဝိစိကိစဆှာ ေ ဝရဏ တိို   ခြစ်ြါသည်။ထိိုေ ၀ရဏတရှာ်းတိို  သည် စိတ်ကိို 

ြူြငဆ်င််းရဲခစတတ်ပြ ်း ြညှာဉှာဏကိ်ို အှာ်းခြ ှာ ခစခသှာခ ကှာင  ် ြယရ် ှာ်းြစ်ရေ ် လိိုအြ်သည ် အခရ်းကက ်း 

ခသှာ အညစ်အခ က်းမ ှာ်းခြစ်ြါသည်။ 

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

၆။ အဘဇိဈံ ကလ ကက ြဟ ယတငွ ်ြါကသ  ကလ ကသည် ဘယအ်ရ ကိို  ိိုလိိုသနည်ြေး။ 

အဘဇိဈ ခလှာခက ြဟှာယတွင ်ြါခသှာ ခလှာကသည် ဥြါဒါေကခနဓှာ ၅-ြါ်း ကိိုဆိိုလိိုသည်။ 

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

၇။ ဥြါဒါနကခနဓ -၅ ြါြေး  ိိုသည်မ   ဘယအ်ရ ကိို ကြေါ်သနည်ြေး။ 

 ဥြါဒါေကခနဓှာ-၅ ြါ်း ဆိိုသည်မ ှာ တဏ ှာ ဒဋိ္ဌိ တိို  ခြင  ် စဲွလမ််းပြ ်း သမိ််းြိိုက်ထှာ်းခသှာ ြနဓှာ (၅)ြါ်းကိိုခြေါ်သည်။ 

တဏ ှာဒဋိ္ဌတိိို  ခြင  ်စဲွလမ််းပြ ်း တဏ ှာဒဋိ္ဌမိ ှာ်း ခြစ်ခြေါ်ခေခသှာ ြနဓှာ (၅)ြါ်း၊ ခြစ်ခြေါ် နိိုငခ်သှာ ြနဓှာ(၅)ြါ်းကိို ခြေါ် 

ြါသည်။ 

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

၈။ အရြ်ကခြ  မကန က ံအရ မ   ြါကသ  အဘဇိဈ   (သတူစ်ြါြေးြစစည်ြေး ကိိုယ ြ်စစည်ြေးခဖစ်ြ ငမ်ှု ကလ ဘ) န င  ်

အဘဇိဈံ ကလ ကက ြဟ ယ ၌  ိိုလိိုကသ  အဘဇိဈ   မတြံူိုကိို ရ ငြ်ေးခြြ  ြါ။ 

အရြ်ခခြှာ မခေှာက  အရှာမ ှာြါခသှာ အဘဇ္ိစ ှာ (သူတစ်ြါ်းြစစည််း ကိိုယ ြ်စစည််းခြစ်ြ ငမ်ှု ခလှာဘ)သည ်

ဝိသမခလှာဘ ခြစ်သည်။ အဘဇိဈ ခလှာခက ြဟှာယ ၌ဆိိုလိိုခသှာ အဘဇိဈ ှာသည် မ က်စိခြင  ် အဆင််းအှာရ ို 

တစ်ြိုကိို ခမင၍်  

(၁)ထိိုအှာရ ိုခြေါ် ခတ်ွး၏။ ကက ိက်လျှင ်လိိုြ ငလ်ိိုက်တှာ ဟို ခတွ်း၏။  (၂)နှုတ်ခြင ခ်ခြှာ၏။  

(၃) ခေှာက်ဆ ို်း ရခအှာင ်ကကိ ်းစှာ်း၏။ ထိိုကဲ သိို  ခသှာ တဏ ှာမ ိ ်း ကှာမစဆနဒ ခြစ်ြါသည်။ 

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

- 
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၉။ က မစဆနဒ ြယရ်န် အက က ငြ်ေးတရ ြေး ၆ မ ိ ြေး ကိို ကခဖ ိိုြါ။ 

ကှာမစဆနဒြယ်ရေ ်အခ ကှာင််းတရှာ်း ၆-မ ိ ်းမ ှာ - 

(၁) အသိုဘေမိိတ်ကိို မ တ်ယရူမည်။ 

(၂) အသိုဘဘှာဝေှာကိို ြွှာ်းရမည်။ 

(၃) ဣသ္ဒြေကိို ထေိ််းသမ်ိ်းခစှာင ခ်ရ ှာက်ရမည်။ 

(၄) အစှာအဟှာရန င  ်ြတ်သက်၍ အတိိုင််းအတှာကိို သရိမည်။ 

(၅) မိတ်ခကှာင််းခဆွခကှာင််း ရ ိရမည်။ 

(၆) သင ခ်လ ှ်ာခလ ှာက်ြတ်ခသှာ တရှာ်းစကှာ်းကိို ေှာ ကှာ်းရမည်ဟို ဆိိုြါသည်။ 

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

၁၀။ ဗ  ြါဒ ြယရ်န် အက က ငြ်ေးတရ ြေး ၆- မ ိ ြေး ကိို ကခဖ ိိုြါ။ 

ဗ ှာြါဒြယ်ရေ ်အခ ကှာင််းတရှာ်း ၆-မ ိ ်း မ ှာ - 

(၁) ခမတတ ှာေမိတိ် အှာရ ိုယူရမည်။ 

(၂) ခမတတ ှာဘှာဝေှာ ြွှာ်းရမည််ၢ 

(၃) က သှာလျှင ်ကိိုယ်ြိိုငရ် သိည်ဟို ဆငခ်ြငစ်ဉ်းစှာ်းရမည်။ 

(၄) ခမတတ ှာ၏သခဘှာ၊ ခဒါသ၏အခြစ်တိို  ကိို ဆငခ်ြငစ်ဉ်းစှာ်းခြ်းရမည်။ 

(၅) မိတ်ခကှာင််းခဆွခကှာင််း ရ ိရမည်။ 

(၆) သင ခ်လ ှ်ာ ခလ ှာက်ြတ်ခသှာ တရှာ်းစကှာ်းကိို ေှာ ကှာ်းရမည် ဟို ဆိိုြါသည်။ 

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

၁၁။ ထနိ မိဒမ ြယရ်န် အက က ငြ်ေးတရ ြေး ၆- မ ိ ြေး ကိို ကခဖ ိိုြါ။ 

ထေိ မိဒဓ ြယ်ရေ ်အခ ကှာင််းတရှာ်း ၆-မ ိ ်းမ ှာ 

(၁) ဗိိုက်တင််းခအှာင ်အလွေအ်က  မစှာ်းရြါ။ 

(၂) ဣရိယှာြိုထ ်ခခြှာင််းခြ်းရမည်။ 

(၃) အလင််းခရှာငက်ိို န လ ို်းသငွ််းခြ်းရမည်။ 

(၄) အခဆှာက်အဦ်း အခြငဘ်က် ထကွ်ခေရမည်။ 

(၅) မိတ်ခကှာင််းခဆွခကှာင််း ရ ိရမည်။  
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(၆) သင ခ်လ ှ်ာ ခလ ှာက်ြတ်ခသှာ တရှာ်းစကှာ်းကိို ေှာ ကှာ်းရမည် ဟို ဆိိုြါသည်။ 

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

၁၂။ ဥဒဓစစ ကိုကက  စစ ြယရ်န် အက က ငြ်ေးတရ ြေး ၆- မ ိ ြေး ကိို ကခဖ ိိုြါ။ 

 ဥဒဓစစ ကိုကက  စစ ြယရ်ေ ်အခ ကှာင််းတရှာ်း ၆-မ ိ ်းမ ှာ- 

(၁) ဗဟိုသိုတ ရ ှာမ  ်းရမည်။ သြိ ငတ်ှာမ ှာ်းကိိုရ ှာခြွ စ်ူးစမ််းခေရမည်။ 

(၂) ခမ်းြွေ််းခမ်းြါ။ ခမ်းတတ်ခသှာ အခလ အထရ ိရမည်။ 

(၃) ဆ ို်းမသည ်အြ က်အလက်မ ှာ်း စည််းမ ဉ်းစည််းကမ််းမ ှာ်း က မ််းက ငခ်အှာင ်လိုြ်ရမည်။ 

(၄) အသကက်က ်းသူ၊ ခလ်းစှာ်းခလှာက်သည ် ြိုဂိ္ လ်မ ှာ်းကိို ဆည််းကြ်ရမည်။ 

(၅) မိတ်ခကှာင််းခဆွခကှာင််း ရ ိရမည်။ 

(၆) သင ခ်လ ှ်ာ ခလ ှာက်ြတ်ခသှာ တရှာ်းစကှာ်းကိို ေှာ ကှာ်းရမည် ဟို ဆိိုြါသည်။ 

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

၁၃။ ဝိစိကစိဆ ြယရ်န် အက က ငြ်ေးတရ ြေး ၆-မ ိ ြေး ကိို ကခဖ ိိုြါ။ 

ဝိစိကိစဆှာ ြယ်ရေ ်အခ ကှာင််းတရှာ်း ၆-မ ိ ်း မ ှာ  

(၁) ဗဟိုသိုတ ဆည််းြ်ူးရမည်။ 

(၂) ြရိြိုစဆကတှာ-ခမ်းခမေ််းတတ်ရမည်။ 

(၃) စည််းမ ဉ်း စည််းကမ််းန င  ်ြတ်သက်ပြ ်း က မ််းက ငလ်ိမမှာမှု ရ ိရမည်။ 

(၄) ဆ ို်းခြတ်တတ်မှု အခလ အက င ရ် ိရမည်။ 

(၅) မိတ်ခကှာင််းခဆွခကှာင််း ရ ိရမည်။ 

(၆) သင ခ်လ ှ်ာ ခလ ှာက်ြတ်ခသှာ တရှာ်းစကှာ်းကိို ေှာ ကှာ်းရမည် ဟို ဆိိုြါသည်။ 

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

၁၄။ န ဝရဏတရ ြေး တစ်ြါြေးစ သည် မည်သည ်အခြငြ်ေးအရ  အကခြအကနန င  ်တကူ က ငြ်ေး မ တသ် ြေးရမည ် ဥြမ  

မ  ြေးခဖင  ်ကခဖ ိိုြါ။ 

ေ ၀ရဏတရှာ်း တစ်ြါ်းစ သည် ခအှာက်ြါအခြင််းအရှာ အခခြအခေန င  ်တူခ ကှာင််းမ တ်သှာ်းရြါသည်။ 

(၁) ကှာမစဆနဒ ေ ဝရဏ သည် က ကြေး န င  ်တူ၏။ 

(၂) ဗ ှာြါဒ ေ ဝရဏ သည် ကရ ဂ္ါ န င  ်တူ၏။ 

(၃) ထေိ မိဒဓ ေ ၀ရဏ သည် ကထ င ်န င  ်တူ၏။ 
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(၄) ဥဒဓစစ ကိုကက  စစ ေ ၀ရဏ သည် ကျွန်ဘဝန င တူ်၏။ 

(၅) ဝိစိကိစဆှာ ေ ၀ရဏ သည် ကနေ ရြရ ြေးသ ွြေး န င  ်တူ၏ ဟို ဆိိုြါသည်။ 

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

၁၅။ က မစဆနဒသည် အဘယက် က င  ်က ကြေးန င တ်သူည်ကိို ရ ငြ်ေးခြြါ။  

ကှာမစဆနဒသည် ခ က်းန င တူ်၏။ အဘယ ် ခ ကှာင ဆ်ိိုခသှ်ာ- ခ က်းယူထှာ်းပြ ်း ခြေမ်ဆြ်နိိုငခ်သှာသူသည် 

ခ က်းရ ငက်ိို ခက ေြ်ခအှာင ် လိုြ်ခြ်းရ၏။ ခ က်းရ ငက်ိို ခ ကှာက်ခေရ၏။ ထိို  အတူ ကှာမစဆနဒဆိိုခသှာ ကှာမ 

အှာရ ို၌ တွယ်တှာခသှာသူသည် အရှာရှာကိို အရှု  ်းခြ်းရ၏။ ခ က်းရ ိခေသမျှ စိတမ်ခအ်းရ။ ခ က်းဆြ်နိိုငပ်ြ ်းမ  

စိတ်ြ မ််းသှာရသကဲ သိို   ကှာမစဆနဒကိို ြယ်ရ ှာ်း လိိုက်လျှင ် ခ က်းကင််းသွှာ်းသည သ်ူလိို ဝမ််းသှာမှုမ ိ ်း ြ စှာ်းရ 

ခြမည်။ ထိို  ခ ကှာင  ်ကှာမစဆနဒသည် ခ က်းန င တူ်သည်ဟို ဆိိုြါသည်။ 

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

၁၆။ ဗ  ြါဒ သည် အဘယက် က င  ်ကရ ဂ္ါ န င တ်သူည်ကိို ရ ငြ်ေးခြြါ။ 

ဗ ှာြါဒသည် ခရှာဂါန င တူ်၏။ အဘယ်ခ ကှာင ဆ်ိိုခသှ်ာ ခရှာဂါရခေသူသည် စှာ်းမဝင၊် စှာ်းလိို  လည််းမခကှာင််း၊ 

စိတ်ထ၌ဲလည််း မခြ ှာရ်ွှင။် စိတ်ဆိို်းခေသမူ ှာလည််း အစှာစှာ်းရတှာ အရသှာမရ ိ၊ ခရှာဂါခြ ှာက်၍ က ေ််းမှာ 

လှာလျှင ် စှာ်းြ င၏်။ စှာ်းရတှာ အရသှာရ ိ၏။ ခြ ှာရ်ွှငရ်၏။ ထိို  အတူ ဗ ှာြါဒ ခဒါသကိို ြယ်ရ ှာ်းလိိုက်လျှင ်

ခရှာဂါကင််းစင ်က ေ််းမှာသကဲူ သိို  ခြ ှ်ာရွှငရ်၏။ ထိို  ခ ကှာင  ်ဗ ှာြါဒသည် ခရှာဂါန င  ်တူသည်ဟို ဆိိုြါသည်။ 

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

၁၇။ ထနိ မိဒဓ သည် အဘယက် က င  ်ကထ ငန် င တ်သူည်ကိို ရ ငြ်ေးခြြါ။ 

ထေိ မိဒဓသည် ခထှာငက်က ်းန င  ်တူြါသည်။ အဘယ်ခ ကှာင ဆ်ိိုခသှ်ာ ခထှာငက် ခေသသူည် ြွဲလမ််းသဘင ်ြါဝင ်

ြွင မ်ရ၊ ြ စှာ်းြွင မ်ရ ။ိ ငိိုက်မည််းခေသူသည် ခကှာင််းတှာခတွ မသိ၊ မြ စှာ်းရ။ ခထှာငမ် လွတ်လှာသသူည် 

ခြ ှ်ာစရှာအှာ်းလ ို်း ြ စှာ်းနိိုငပ်ြ ်း ဝမ််းခခမှာက်ရသကဲ သိို   ထေိ မိဒဓြယ်ရ ှာ်းလိိုက်လျှင ် ဝမ််းခခမှာက်ဝမ််းသှာ ခြစ် 

စရှာမ ှာ်း ြ စှာ်းရခြမည်။ ထိို  ခ ကှာင  ်ထေိ မိဒမသည် ခထှာငန် င  ်တူသည် ဟိုဆိိုြါသည်။ 

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

၁၈။ ဥဒဓစစ ကိုကက  စစ သည် အဘယက် က င  ်ကျွန် န င တ်သူည်ကိို ရ ငြ်ေးခြြါ။ 

ဥဒဓစစ ကိုကက  စစ သည် က ေဘ်ဝန င တူ်၏။ အဘယ်ခ ကှာင ဆ်ိိုခသှ်ာ က ေဘ်ဝသည် ဘှာမျှမလွတ်လြ်၊ သြငြ်ိိုင််း 

ရှာ လိုြ်ရ၏။ ကိိုယ ်ကိိုယ်ကိိုယ် မြိိုင၊် ြ စှာ်းြွင မ်ရ ၊ိ ထိို  အတူ ဥဒဓစစ ကိုကက  စစ လွှမ််းမိို်းခသှာသူမ ှာ စိတ်၏ ခက ်း 

က ေခ်ြစ်၏။ တရှာ်းအရသှာ မြ စှာ်းရ။ ဥဒဓစစ ကိုကက  စစဆိိုခသှာ စိတ်ြ  ွေ့လွင မ်ှု ြူြေမ်ှုမ ှာ်း ြယ်ရ ှာ်းလိိုက်လျှင ်

က ေဘ်ဝမ လွတ်သကဲ သိို   ကိိုယ်တိိုငခ်ရွ်းြ ယ်ြွင  ် လွတ်လြ်ြွင ရ်ကှာ ၀မ််းခခမှာက်ရ၏။ ထိို  ခ ကှာင  ် ဥဒဓစစ 

ကိုကက  စစ သည် က ေဘ်ဝန င တူ်၏ ဟို ဆိိုြါသည်။ 

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

၁၉။ ဝိစိကစိဆ  သည် အဘယက် က င  ်ကနေ ရြရ ြေးသ ွြေး န င  ်တသူည်ကိို ရ ငြ်ေးခြြါ။  

ဝိစိကိစဆှာသည် ကနတှာရြရ ်းသှွာ်းန င တူ်၏။ အဘယ်ခ ကှာင ဆ်ိိုခသှ်ာ ထိိုကနတှာရြရ ်းကှာ်း အနတရှာယ်မ ှာ်း၏။  
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လူဆိို်း သူြိို်း ဓှာ်းခြမ ှာ်းရ ိ၏။ ထိိုြရ ်းကိို ခြတ်သေ််းသွှာ်းရသည ် ြရ ်းသည်သည် မိမိြစစည််းဥစစှာ အလိုြ ရမ ှာ 

ခ ကှာက်ရ၏။ ဘယ်ေှာ်း ဘှာခတွခြစ်မလဲဟို အပမဲတမ််း သ သယခြင  ်မခအ်းြ မ််း။ ဝိစကိိစဆှာ ရ ိခေသူမ ှာလည််း 

သ သယမ ှာ်း ခြင သ်ွှာ်းခေရပြ ်း မခအ်းြ မ််း။ ထိိုကနတှာရြရ ်းမ  လွေခ်ခမှာက်သွှာ်းလျှင ်ခ ကှာက်စရှာ သ သယခြစ ်

စရှာမလိို။ စိတ်ခအ်းြ မ််းစွှာ သွှာ်းနိိုငခ်ြမည်။ ထိို  အတူ ဝိစိကိစဆှာ ြယ်ရ ှာ်းလိိုက်လျှင ် သ သယမ ှာ်း မလွှမ််းမိို်း 

ခတှာ ။ စိတ်ခအ်းြ မ််းသှာ သှွာ်းရ၏။ ထိို  ခ ကှာင  ်ဝိစိကိစဆှာသည် ြစစည််းဥစစှာမ ှာ်းန င  ်ကနတှာရြရ ်းဆိို်းကိို သွှာ်းရ 

တှာန င တူ်၏ ဟိုဆိိုြါသည်။ 

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

၂၀။ အဘယက် က င  ်န ဝရဏတရ ြေးမ  ြေးကိို ဖယရ်  ြေးဖိို   လိိုအြ်ြါသနည်ြေး။ 

ေ ဝရဏတရှာ်းမ ှာ်းကိို ြယ်ရ ှာ်းရေလ်ိိုအြ်ရခြင််းမ ှာ 

(၁) ကစတကသ  ဥြကက ကိလသ - စိတ်ကိို ညစ်နမွ််းခစတတ်၊ ြူခလှာငခ်စတတ်၊ န ြ်ိစက်တတ်၏။ ေ ဝရဏ 

                  တရှာ်းတိို  ခြစ်လျှင ်စိတ်မြ မ််းသှာ စိတ်ဆင််းရရဲ၏။ 

(၂) ြည ယ ဒိုဗဗလ  ကရဏ - အသြိညှာကိို အှာ်းခြ ှာ ခစ၏။ ခမ ်းမ ိေခ်စ၏။  

စိတ့်ညစ့်ဒ မ့်ှားသေလျှင့်၊ ကကည့်ကကည့်လင့်လင့်မရ ိလျှင့် မိမ ိဒတောေ့်ရ ိ ရုပ့်ေောမ့်တုိ  ၏ ( ဘော၀၊  ောမည) 

လကခဏောတုိ  ကုိ  မိမင့်ဒိငု့်သ ော အ ဉိောဏ့်ပညောမျောှား မမြစ့်ဒိငု့်သ ောသကကောင ့် ေ၀ီရဏတရောှားမျောှားကိ ု

ြယ့်ရ ောှားရမည့်။ 

ထိအုရောမျောှားကို မြယ့်ရ ောှားဘွဲ စိတ့်ကကည့်လင့်တည့်ငငမိ့်မှု  မောဓိဒ င ့် အ ဉိောဏ့်ပညောမျောှား မမြစ့်ဒိငု့်၊ 

ထိအုခါ  စစော၄-ပါှားကိ ုမ ဒိိငု့်၊ ေဗိ္ဗောေ့်ကိုလည့်ှား မမမင့်ဒိငု့်။ 

ထိို  ခ ကှာင  ်ကိုသိိုလ် ခကှာင််းမှုမ ှာ်းကိို တှာ်းခမစ်ြိတ်ြငခ်သှာ၊ စိတ်၏စွမ််းခဆှာငရ်ည်မ ှာ်းကိို က ဆင််း 

သွှာ်းခစခသှာ ေ ဝရဏတရှာ်းမ ှာ်းကိို  

(၁) မိမသိနတှာေ၌် - ြယရ် ှာ်းနိိုငခ်အှာင ်ကကိ ်းစှာ်းရြါမည်။ 

(၂) ြယ်ရ ှာ်းနိိုငခ်သှာ ေည််းစေစ်မ ှာ်းကိို မ တသ်ှာ်းပြ ်း၊ ကိုေစ်ငခ်အှာင ်မြယရ် ှာ်းနိိုငခ်သ်းြါက တခြည််းခြည််းြ င််း   

     အှာ်းခြ ှာ သွှာ်းခအှာင၊် ြါ်းသွှာ်းခအှာင ်ခြ လိုြ်အှာ်းထိုတ် ကရမည် ခြစ်ြါသည်။ 

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

၂၁။ သ လ၏ အန ြေးကြ် ံိုြေး အက က ငြ်ေး တရ ြေး ၂ ြါြေးက ြေး အဘယန်ည်ြေး။ ထိို-၂ ြါြေး၏ အဓိြပ ယအ်မ န်ကိို အရြ် 

ကခြ သကဘ န င  ်ကွ ကအ င ်ကခဖ ိိုြ  ြါ။ 

သ လ၏ အေ ်းကြ်ဆ ို်းအခ ကှာင််းတရှာ်း န စ်ြါ်းမ ှာ ဟရိ န င  ် သတေ ြပတိို   ခြစ်ြါသည်။ 

ဟရိ  - ရ ကခ်ြငြ်ေးသည် 

(၁) အရြ်ထ၌ဲခခြှာခေ ကခသှာ လူအမ ှာ်းခရ ွေ့ထကွ်ပြ ်း စကှာ်းခခြှာရမည်ကိိုရ က်ခြင််း၊  မလ ိုမခြ  ဝတ်ခြင််း၊  
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     လမ််းခြေါ်ထကွ်ပြ ်း ရေခ်ြစ်ရဲခြင််း၊ ရြ်ကွက်ထ၌ဲ ခမငမ်ခကှာင််း ရှုမခကှာင််း ခေထိိုငခ်ြင််း၊  ကှာ်းမခကှာင််း   

     ခအှာင ်ဆဆဲိို ကခြင််း ဟခူသှာ ခလှာကလူအမ ှာ်းကိို အခလ်းထှာ်းပြ ်း ရ ကခ်ြင််းမ ိ ်းမဟိုတ်ြါ။  

(၂) အကိုသိိုလ်ခြစ်ခစခသှာ ကှာယ၊ ၀စ ၊ မခေှာ ဒိုစရိိုက်မ ှာ်း မိမိခြ လိုြ်ရမည်ကိို ရ က်ခြင််း၊ မိမသိနတှာေမ် ှာ  

     မခကှာင််းမှု အကိုသိိုလ်ဒိုစရိိုက်မ ှာ်း ခြစ်ခေမည်ကိို စက်ဆိုြ်ရွ ရ ှာခြင််း ဟူခသှာ ဓမမ (အကိုသိိုလ)် ကိို   

     အခလ်း ထှာ်းပြ ်းရ က်ခြင််းမ ိ ်းသှာ ခြစ်ြါသည်။  

 သတေ ြပ - က က ကခ်ြငြ်ေးသည် 

(၁) အရြ်ထခဲခြှာဆိိုခေခသှာ သူရဲခ ကှာက ်သူြိို်းခ ကှာက် လူ ကှာ်းထ ဲသွှာ်းရမ ှာ ခ ကှာက်ခြင််း ဟူခသှာ  

     ြိုဂ္ိ လ်သတတ ၀ါကိို အခလ်းထှာ်းပြ ်းခ ကှာက်ခြင််းမ ိ ်းမဟိုတ်ြါ။ 

(၂) အကိုသိိုလ်မ ှာ်း မိမ ိသနတှာေမ် ှာ ခြစ်မည်  ဒိုစရိိုကမ်ှုမ ှာ်းကိို ခြ ရမ ှာ ခခြှာရမ ှာကိို ခ ကှာက်ခြင််း ရွ ွေ့ ခြင််းခြစ်ပြ ်း  

    အကိုသိိုလ်အက ိ ်းဆက်ကိို အခလ်းထှာ်းပြ ်း ခ ကှာက်ရွ ွေ့ ခြင််းကိို ဆိိုလိိုြါသည်။ 

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

၂၂။ က ယက ံကိို မည်သိို   စင ်ကယက်စရမည်နည်ြေး။ 

ကှာယက  ကိို စင ်ကယ်ခစရေ ်

(၁) ြါဏှာတြိါတ -သမူ ှာ်းအသက်သတ်ခြင််းမ  ခရ ှာငခ်ြင််းသှာမက သတတ ဝါမ ှာ်းအခြေါ် သေှာ်း ကငေ်ှာခြင််း၊ 

(၂) အဒနိနှာဒါေ - သူမ ှာ်းဥစစှာ ြိို်းယူခြင််းမ  ခရ ှာငခ်ြင််း၊ မတရှာ်းေည််းခြင  ်မယူခြင််း၊ 

(၃) ကှာခမသိုမိစဆှာစှာရ- သူ  အမ်ိရှာမ  ခရ ှာငခ်ြင််း၊ ခရ ှာငရ် ိုသှာမက စိတ်န င ခ်တှာင ် မခြစ်မ ှာ်းခအှာင ် ဂရိုစိိုက ်

ခြင််း တိို  ခြစ်ြါသည်။ 

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

၂၃။ ၀စ သမ စ ရ (ဝစ က ံစင ်ကယက်အ င)် ကရ  ငရ်န် က  ငရ်န်မ  ြေးကိို ကဖ ်ခြြ  ြါ။ 

ဝစ က  စင ်ကယ်ခစရေ ်ခရ ှာငရ်ေ ်ခဆှာငရ်ေမ် ှာ - 

(၁) မိုသှာဝါဒ - လိမ်ညှာ စကှာ်းမခခြှာဘ ဲမ ေတ်ှာကိိုသှာခခြှာခြင််း၊ 

(၂) ြိသိုဏ၀ါစှာ - သူတြါ်းတိို   မတည ်ခအှာင ်ကိုေ််းတိိုက်စကှာ်း ခသ်ွးြွဲစကှာ်း မခခြှာဘ ဲခစ စြ်ည ညွတ်စကှာ်း 

သှာ ခခြှာခြင််း 

(၃) ြရိုသဝါစှာ - ဆခဲရ်းတိိုင််းထှွာ ရိိုင််းြ စကှာ်းမခခြှာဘ ဲယဉခက ်းခသှာ စကှာ်းသှာ ခခြှာဆိိုခြင််း 

(၄)  မဖပပလောပ - အက ိ ်းမဲ  အြ ည််းန  ်း စကှာ်းကိို မခခြှာဘ ဲအက ိ ်းရ ိခသှာ တရှာ်းစကှာ်းမ ိ ်းကိိုသှာ ခခြှာခြင််း 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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၂၄။ မကန က ံစိတစ်င ်ကယက်အ င ်မိမိသနေ န်၌ မခဖစက်စရမည်  တရ ြေးမ  ြေးကိို ကဖ ခ်ြြါ။ 

မခေှာက  စိတ်စင ်ကယ်ခစရေမ် ှာ - 

(၁) သူမ ှာ်းြစစည််း ကိိုယ ြ်စစည််း ခြစ်လိိုခသှာ ခလှာဘ (အဘဇ္ိစ ှာ) အခတွ်းကိို မခတွ်းမ က စည်ရ၊ 

(၂) တစ်ဘကသ်ှာ်း ဒိုကခခရှာက် ြ က်စ ်းသွှာ်းရင ်ခကှာင််းမ ှာြဲ ဆိိုခသှာ ခဒါသ (ဗ ှာြါဒ) အခတွ်းမ ိ ်း မိမိသနတှာေ ်

မ ှာမခြစ်ခစရ၊ 

(၃) က ၏အက ိ ်းကိိုခငင််းြယခ်သှာ (ေတထ ိကဝါဒ)၊ က ကိို ခငင််းြယ်ခသှာ (အကရိယ ဝါဒ)၊ က ခရှာ အက ိ ်းကိိုြါ 

ခငင််းြယ်ခသှာ (အခဟတိုက ဝါဒ) မိစဆှာဒဋိ္ဌိ အယူမ ိ ်း မိမိသနတှာေမ် ှာ မရ ိခစရ တိို   ခြစ်ြါသည်။ 

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

၂၅။ ထန်ိြေးသမ်ိြေးကစ င က်ရ  ကရ်န်လိိုကသ  ဣက္နဒ ၆ ြါြေးကိိုကဖ ခ်ြပြ ြေး မည်သိို  ထန်ိြေးသမ်ိြေးကစ င က်ရ  ကရ်မည်ကိို 

အက ဥ်ြေးမျှရ ငြ်ေးခြြ  ြါ။ 

ထေိ််းသမ်ိ်းခစှာင ခ်ရှာက်ရေလိ်ိုခသှာ ဣခ္နဒ ၆ ြါ်း မ ှာ - 

(၁) စကခ ခ္နဒ (၂) ခသှာတိခ္နဒ (၃) ဃှာေခိ္နဒ (၄) ဇ ၀ိခ္နဒ (၅) ကှာယိခ္နဒ (၆) မေခိ္နဒတိို   ခြစ်ြါသည်။ 

စကခ ခ္နဒ ထေိ််းသမိ််းခြင််းမ ှာ - မ က်စိက  ကည ်ြ ငတ်ှာ မ ကည ်ရဟို မဆိိုလိို။ မ က်စကိ  ကည ်စရှာ ကည ်ပြ ်း 

ခလှာဘ ခဒါသ မခြစ်ခစရေ ် ထေိ််းသမိ််းခြင််းခြစ်သည်။ မ က်စိက န စ်သက်စရှာခမငလ်ျှင ် ခလှာဘခြစ်လိိုက၊် 

မိုေ််းစရှာခမငလ်ျှင ် ခဒါသခြစ်လိိုက်၊ အသဉိှာဏက်င််းမဲ လျှင ် ခမှာဟခြစ်လိိုက်န င  ် စကခ တ ြါ်းခြါက်မ  အကို 

သိိုလ်မ ှာ်း မခြစ်ခအှာင ် သတိခြင ဆ်ိို  ြိတ်ပြ ်း အသြိညှာန င  ် ြယ်ရ ှာ်းြစ်လျှင ် စကခ ခ္နဒကိို ခစှာင ခ်ရ ှာက်ခြင််း 

ခြစ်ြါသည်။ ထိို  အတူ ေှာ်း န ှာခြါင််း လျှှာ ကိိုယ် စိတ် တိို  ကိိုလည််း မ က်စိေည််းတူ ခစှာင ခ်ရ ှာက်ရြါမည်။ 

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

၂၆။ မ ကလ်  ြ ပြ ြေး (ကတ င ်ကည ်ကခမ က ်ကည ် မ ကည ဘ် ) ကနသကူိို ဣက္နဒရ ိသည်ဟို  ိိုနိိုငြ်ါသလ ြေး၊။ 

တရ ြေးသကဘ ခဖင  ်ကဝဖန်က ြွေးကနြွေးကခဖ ိိုြ  ြါ။ 

မ က်လွှှာြ ပြ ်း (ခတှာင ်ကည ခ်ခမှာက် ကည ်မ ကည ်ဘ)ဲ ခေသူကိို ဣခ္နဒရ ိသည်ဟို မဆိိုနိိုငြ်ါ။ တရှာ်းသခဘှာ 

ခြင  ်ခဝြေရ်ခသှ်ာ မ က်လွှှာြ ထှာ်း၍ မခမငရ်ခသှာ်လည််း ေှာ်းမ အသ ၊ ေှာခြါင််းမ  အေ  ၊ လျှှာမ  အရသှာ၊ ြနဓှာ 

ကိိုယ်မ  အထအိခတွွေ့၊ စိတ်မ  စိတ်ကူ်းမ ှာ်းကိို အခ ကှာင််းခြ ၍ ခလှာဘ ခဒါသစခသှာ ကိခလသှာမ ှာ်း မဝင ်

ခအှာင ် သတိ ြညှာ ဉှာဏတိ်ို  ခြင  ် ြိတ်ဆိို  တှာ်းဆ ်း ခေြါက ဣခ္နဒရ ိသူဟို ခြေါ် နိိုငြ်ါသည်။ မ က်စိ ေှာ်း 

န ှာခြါင််း လျှှာ ကိိုယ် စိတ် တ ြါ်းခြါက်မ ှာ်းကိို အကိုသိိုလ်တရှာ်းမ ှာ်းမဝငခ်အှာင ် သတိ၊ အသြိညှာတိို  ခြင  ်

မခစှာင ခ်ရ ှာက်ြါက မ က်လွှှာြ ထှာ်းရ ို ခြင  ်ဣခ္နဒရ ိသူဟို မဆိိုနိိုငြ်ါ။ 

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

 

 

 



10 
 

၂၇။ အစ စ ြေးရခြငြ်ေး၏ မ န်ကန်ကသ ရည်ရွယြ် ကက်ိို ကဖ ်ခြပြ ြေး မည်သိို   စ ြေးသင က် က ငြ်ေး တငခ်ြြ  ြါ။ 

အစှာစှာ်းရခြင််း၏ မ ေက်ေခ်သှာရည်ရွယ်ြ က်မ ှာ - "သဗဗသတေ   အ ဟ ရ ဌတိကိ " ဆိိုသခြင  ် အှာဟှာရ 

ခ ကှာင  ်ြနဓှာကိိုယ်တည်တ   အသက်ရ ည်ြိို  ၊ အလိုြ်လိုြ်နိိုငြိ်ို   စှာ်းခြင််းခြစ်ရြါမည်။ စှာ်းသင ြ် ိုမ ှာ ကကိ က်လိို  စှာ်း 

တှာမဟိုတဘ် ဲစှာ်းသင လိ်ို   စှာ်းတှာ ခြစ်ရမည်။ အတိိုင််းအတှာန င  ်စှာ်းရမည်။ 

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

၂၈။ ကျွန်ိုြ်တိို  သည် မကသြငလ်ည်ြေး " အသိုဘ " ခဖစ်က က ငြ်ေး သကဘ ကြါကက်အ င ်ရ ငြ်ေးခြြ  ြါ။ 

က န်ိုြ်တိို  သည် မခသြငလ်ည််း " အသိုဘ " ခြစ်ြါသည်။ အဘယ်ခ ကှာင ဆ်ိိုခသှ်ာ အ-သိုဘဆိိုသည်မ ှာ 

လူခသခကှာငမ်ဟိုတ။် မတင တ်ယ်ခြင််း သခဘှာခြစ်သည်။ အသက်ရ ငစ်ဉ က န်ိုြ်တိို   ခေ  စဉခြ ခေက  ခြစ် 

ခသှာ မ က်န ှာသစ် ခရြ ိ ်း အညစ်အခ က်း သိုတ်သငခ်ြင််းတိို  ကိို မခြ လိုြ်ဘ ဲခေ ကည ်ြါက ရက်အေည််းငယ ်

အတွင််း ြနဓှာကိိုယ်သည် အညစ်အခ က်းမ ှာ်းခြင  ် မသတ စရှာခြစ်ကှာ မတင တ်ယ်နိိုငခ်တှာ ခြ။ ထိို  ခ ကှာင  ်

က န်ိုြ်တိို  သည် ရ ငစ်ဉ မခသြင၌်လည််း အသိုဘမ ှာ်းခြစြ်ါသည်။ 

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

၂၉။ အကမြေး န ွြေးကက  ငြ်ေးသ ြေး အကခဖ ဘိုရ ြေးကလ ငြ်ေး ိိုကသ  စက ြေးရြ်ကိို ကဝဖနသ်ံိုြေးသြ်ခြြ  ြါ။ 

အခမ်း နှွာ်းခက ှာင််းသှာ်း အခခြ ဘိုရှာ်းခလှာင််းဆိိုခသှာ စကှာ်းရြ်ကိို ခဝြေသ် ို်းသြ်ရခသှာ် ထိိုစကှာ်းြ ိုသည် 

ခမ်းရတှာ လွယ်သည်၊ နှွာ်းခက ှာင််းသှာ်းခတှာင ် ခမ်းတတ်သည်။ ခခြဆိိုရေက်ှာ်း ြက်ြဲလ သည်။ ဘိုရှာ်း 

ခလှာင််းမ သှာ ခခြနိိုငသ်ည်ဟို ဆိိုလိိုဟေရ် ိသည်။ အခမ်းလွယ်ခသှာ်လည််း အခခြြက်သည်။ ခမ်းရေလ်ယွ် 

သည် ဆိိုခသှာ်လည််း ြရိြိုစဆကတှာ ခမ်းခမေ််းတတ်ခြင််းသည် သှာမှာေြ်ိုဂိ္ လ်တိို   မခမ်းတတ်။ ခမ်းြွေ််းထိုတ ်

နိိုငခ်သှာ အရည်အြ င််းသည် မခသ်းလ ခြ။ နှွာ်းခက ှာင််းသှာ်းခမ်းသလိို အဆင မ်ရ ိခသှာ အခမ်းမ ှာ်းကှာ်း 

ခမ်းရေ ် လွယ်၏။ အဆင ရ် ခိသှာ တရှာ်းဓမမ န င  ် ြတ်သက်ခသှာ အခမ်းမ ိ ်း ခမ်းတတ်ရေ ် မလွယ်လ ခြ။ 

အဆင ရ် ိခသှာ ခမ်းြွေ််းအတွက် ဘိုရှာ်းခလှာင််း ြညှာရ ၏ိအခခြကှာ်း တေြိ်ို်းရ ိလ ခြမည်။ 

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

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

 


