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သတုဓမ္မဒပီလ မု္ာ Level (1) အတကွ ်နမူ္နာ မမ္ေးခွန်ေး နငှ  ်အမ ြေမ္ ာေး 

သမ္ထ နငှ  ်ဝ ပဿနာ 

ဓမ္မဗ ျူဟာဒ ေါ်ခငလ်တှင ်နငှ  ်ဒ ေါ်ဒမ္ရီမ္  ိုးထကဦ်ိုး တ   ၏ထပ်တ  ိုး ဒမ္ိုးခွန်ိုး ၂၀  

New Question (NQ) 1 to 20 

 

NQ (1) သမ္ထနငှ ၀် ပဿနာတ ု  ၏ အဓ ပပာယထ်ေူး ခာေးခ ကက်  ုမြော် ပပါ။ 

သမ္ထဆ သုည်မှ္ာ    ၀ ပဿနာဆ သုည်မှ္ာ 

၁ ကာမစ္ဆန္ဒစ္သ ာ ဆန  ့်ကျင့်ဘက့်န၀ီရဏတရာား 

မျာားကြိို ငငြိမ့် က့်သ ျာက့်ကင့်ားသစ္န္ြိိုင့်သ ာ 

သမ္ာဓ  တရာေး 

၁ အထ ားထ ားအပ ာားပ ာားသ ာအပြင့်ားအရာအာားပြင ့် 

" ဿနာ" ရှုပမင့်တတ့်သ ာ ဉာဏ်ပညာ 

၂ ဆြိိုင့်ရာအာရ ိုန္ငှ ့်သတ ွေ့လျှင့်စ္ြိတ့် န္တာန့်၌ လှု ့်ရှာား 

ထကကလာသ ာ (စ္ြိတ့်လှု ့်ရာှားမှု၊ စ္ြိတ့်ြြိစ္ာီးမှု၊ 

စ္ြိတ့်သယာက့်ယက့်ြတ့်မှု) 

 ရြိယိုဋ္ဌာနကြိသလ ာ မျာားကြိို ငငြိမ့် က့်သ ျာက့် 

ကင့်ားသစ္န္ြိိုင့်သ ာ ကမ္မဋ္ဌာန်ေးက င စ်ဥ် 

၂ ပမင့်သနကျထက့် / ထ ားသထ ကာ ြိပမင့်တတ့်သ ာ                                          

                          ဉာဏ့် 

(ဘ၀ကြိိုငမြဲ ြြိိုင့်၊  /   (မငမြဲ၊ ဆင့်ားရြဲ၊ကြိိုယ့်မ ြိိုင့်) 

ြျမ့်ား ာ၊                           

ကြိိုယ့် ြိိုင့်) 

၃  မထအကျင ့်ပြင ့်ရရှြိလာသ ာ  မာဓြိစ္ မ့်ား 

အာား 

* ကမ္မဋ္ဌာန်ေးက င စ်ဥ်န္ငှ ့် သမ္ာဓ  န္စှ့္်မျြိ ားလ ိုားကြိို 

 မထဟိုသြေါ် ည့်။ 

(စ္ာသ ကျမ့်ားဂန့်၌  

ပစစနီက ဓမမ္မတတီ  သမ္မထာ ဟို ြ င ့်ဆြိိုကက၏) 

၃  အနြိစ္စစ္ ည့်န္ငှ ့်ဆက့်စ္ ့်င ီား အမျြိ ားမျြိ ားသ ာ 

အပြင့်ားအရာမျာားန္ငှ ့် ဓမမတြိို  ကြိို ရှု ပမင့်တတ့်သ ာ 

ဉာဏ် 

 

(စ္ာသ ကျမ့်ားဂန့်၌  

အန စစာဒ ၀မသန ဝ ဝ မဓဟ  အာကာမရဟ  ဓမမ္မ 

ပဿတတီ  ဝ ပဿနာ ဟို ြ င ့်ဆြိိုကက၏။) 
 

 

(Note: NQ1 က   ဦိုးစ န်ဦိုး ဒမ္ိုးခွန်ိုး နံပါတ ် (၁) တငွလ်ည်ိုး အတတူဒူ ေါ် ပပထာိုးပါသည်။ ယခ အခါ 

သမ္ထနငှ ဝ် ပဿနာ ဆ  ငရ်ာ NQ မ္ ာိုး အတတူ ူစ ဆည်ိုးမ္ှုဒ ကာင်  ပပန်လည်ထည ်သငွိ်ုးထာိုးပခငိ်ုးပ စ်ပါသည်။) 
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N.Q 2. ယဒန  ဒခတ ် လအူမ္ ာိုးစ တ၀်ငစ်ာိုးလ ကရှ် သည ် ဘာသာဒရိုးလ ပ်ငန်ိုးတစ်ခ ပ စ်ဒသာ ကမ္မဋ္ဌာန်ေး 

အာေးထတု ်ခငေ်း၏ ရည်ရွယခ် ကမ်္ ာေးက  ုမြော် ပပါ။ 

ယန ေ့နေတ် လူအမျ ျားစတိ်၀ငစ် ျားလျကရ် ိသညေ့် ဘ သ န ျားလုပ်င ျ်ားတစ်ေုဖြစ်နသ  ကမမဋ္ဌာန့်ား အာားထိုတ့်ပြင့်ား 

၏ ရည့်ရ ယ့်ြျက့်မျာားကြိို သြာ့်ပ ရသ ာ့်- 

(၁) သမ္ထကမ္မဋ္ဌာန်ေး အာားထိုတ့်ပြင့်ား၏ရည့်ရ ယ့်ြျက့်မှာ - စ္ြိတ့်လှု ့်ရှာားမှု၊ စ္ြိတ့်ြြိစီ္ားမှုမျာားကြိို သလျှာ ြျရန့်        

     ပြစ့္်င ီား 

(၂) ၀ ပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်ေး အာားထိုတ့်ပြင့်ား၏ရည့်ရ ယ့်ြျက့်မှာ -    ရာ၀ဋ့်ဆင့်ားရြဲမှ လ တ့်သပမာက့်ရန့် ပြစ့္် ါ   

     ည့်။ 

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

N.Q 3. သမ္ထနငှ  ်၀ ပဿနာ တ   သည် မ္ည်သည ်တရာိုးမ္   ိုး ပ စ်ပါသနည်ိုး။ 

သမထန ငေ့ ်၀ိပဿ  တုိ ေ့သည် 

(၁)   ာားမျာားအာားထိုတ့်ရမည ့် - (ဘာ မဝတဗ္ဗ) တရာားမျြိ ား ပြစ့္် ည့်။ 

(၂) မငငြိမ့်မ က့်၊ သယာက့်ယက့်ြတ့်၊ လှု ့်ရှာားသနသ ာစ္ြိတ့် ငငြိမ့် က့်တည့်ကကည့်မှု သမ္ာဓ  ရရှ မစရန် -  

     သမ္ထက င စ်ဥ်ကြိို ကျင ့်ရမည့်။ 

(၃) စိတ်ငငမိ်သကင်ပ ျား ထိူုးပခာိုးသည ် ဉာဏ်အပမ္ငရ်ရှ ဒစရန် ၀ ပဿနာက င စ်ဥ်ကိ ုကျငေ့ ်မည်။ 

(၄) သမထန ငေ့ ်၀ပိဿ  ကျငေ့စ်ဥ် ၂-မျိ ျားလ ုျားပင ်၀ ဇ္ဇာဘာဂ ယ (နေေါ်) မဂ်ဉ ဏ၊် ြုိလ်ဉ ဏက်ို အကျိ ျားဖပ သညေ့်   

     တ  ျားမျ ျားဖြစ်သည်။ 

(၅) စိတ်ငငမိ်သကမ်ှု (သမထကျငေ့စ်ဥ်) န ငေ့ ်ထျူားဖေ ျားနသ ဉ ဏအ်ဖမင ်ရ ိမှု (၀ိပဿ  ကျငေ့စ်ဥ်) ၂-မျိ ျားလ ုျားပင ် 

      ဗိ္ဗ  သ်ို ေ့န  က်ရ ိနိငုပ်ါသည်။ 

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

N.Q 4. သမ္ထက င စ်ဥ်၌ ပါရှ ဒသာ ကသ  ဏ်ိုး၊ ပညတအ်ာရံ မ္ ာိုးက   ဒ ာ်ပပပါ။ 

သမထကျငေ့စ်ဥ်၌ ပါရ ိနသ  ကသိုဏျ်ား၊ ပညတ်အ ရ ုမျ ျားမ  - 

(၁)။ နဖမ၊ န ၊ နလ၊ မ ျား - ဟနူသ  ဓ တ်ကက ျား ၄-ပါျား ကသိဏုျ်ား = ၄- ပါျား 

(၂)။ ညိ ၊ န ွှေ၊   ၊ ဖြြူ - ဟူနသ  အန  ငပ်ညတ်ကသိဏုျ်ား  = ၄- ပါျား 

(၃)။ အ က သ (အနပါက်ဟငျ်ားလငျ်ားဖပင)် ကသိုဏျ်ားပညတ်  = ၁- ပါျား 

(၄)။ အ နလ က (အန  ငအ်လငျ်ား) ကသိဏုျ်ားပညတ ်  = ၁- ပါျား ဟူ၍ (၁၀) ပါျား ရ ပိါသည်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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N.Q 5. သမ္ထက င စ်ဥ်ပ င  ်ရရှ န  ငမ်္ည ် သမ္ာဓ အဆင မ်္ ာိုးက   ဒ ာ်ပပပါ။  

သမထကျငေ့စ်ဥ်ဖြငေ့ ် ရ ိနိငုမ်ညေ့် သမ္ာဓ အဆင မ်ျ ျားမ   - 

(၁) ဥပစ  သမ ဓ ိ(ဈ   ်ေါ  ျား အဆငေ့)် 

(၂) အပပ  သမ ဓ ိ(ဈ   ်ငပ ျား အဆငေ့)် ဟ၍ူ ၂-မျိ ျား ရ ိပါသည်။ 

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

N.Q 6. ဘ ရာိုးဂ ဏ်ဒတာ်ပွာိုးပပီိုး သမ္ထက င ၍် ရပါသဒလာ။ ဈာန်အဆင အ်ထ  ရန  ငပ်ါသလာိုး။ 

ဘု  ျားဂုဏန်တ ်ပ  ျားငပ ျား သမထကျငေ့၍်  ပါသည်။ ဘ ု ျားဂဏုန်တ ်ကုိ အနဖေဖပ ငပ ျား နသ  သမ ဓိသည် 

အပပ  သမ ဓ ိ (ဈ  အ်ဆငေ့)် အထ ိ မ နိငုပ်ါ။ အဘယ်န က ငေ့ဆ်ိုနသ ် အလ  န်လျား က်နသ  ပ မတ်အ ရ ု 

ဖြစ်နသ န က ငေ့ ်ဖြစ်ပါသည်။ 

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

N.Q 7. အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်ေးသည် မ္ည်သည ်ဈာန်တ ငု ်ရရှ န ငုပ်ါသနည်ေး။ 

အ   ပါ ကမမဋ္ဌာန့်ားသကကာင ့် ရရှြိန္ြိိုင့်သ ာဈာန့်မျာားမှာ - 

(၁) စ္တိုကက နည့်ားပြင ့် -  ထမဈာန့် မှ ည့် စ္တိုတထ ဈာန့် တြိိုင့်သအာင့် စ္တိုကက ဈာန့် ၄- ါားလ ိုား 

(၂)  ဥ္စကနည့်ားပြင ့် -  ထမဈာန့် မှ ည့်  ဥ္စမဈာန့် တြိိုင့်သအာင့်  ဥ္စကဈာန့် ၅- ါားလ ိုား 

-   ရ  ဈာန့်အာားလ ိုားကြိို ရန္ြိိုင့် ါ ည့်။  

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

N.Q 8. မ္ည်သည ပ် ဂ္  လမ်္ ာိုးသည် အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်ေး ြေင  ်ဈာန်၊ မ္ဂ်ြေ ုလတ် ငု ်ရရှ ခ  ပါသနည်ေး။ 

ဘိုရာား၊  သစ္စကဗိုဒ္ဓါ၊ ရဟန္တာ မျာား ည့် ထ က့်သလ - ၀င့်သလ ရှုမှတ့်ပြင့်ား အ   ပါ ကမမဋ္ဌာန့်ားပြင ့် ဈာန့်၊ မဂ့်ြြိိုလ့် 

တြိိုင့် ရရှြိြြဲ  ါ ည့်။ 

(သဂါတမဘိုရာားအသလာင့်ားသတာ့် ည့် ထ က့်သလ - ၀င့်သလ သ ေါ်မှာအသပြပ  င ီားဈာန့်ရြြဲ  ါ ည့်။ ထြိိုဈာန့်တရာား 

မျာားကြိို ၀ြိ ဿနာအာရ ိုအပြစ့္်သပ ာင့်ားလြဲင ီား ရှုမှတ့်သ ာအြါ မဂ့် ၄- ါား အဆင ့်ဆင ့်က ားင ီား သနာက့်ဆ ိုားတ င့် 

ဘိုရာားအပြစ့္် ြိို   သရာက့်ရှြိ  ာား ါ ည့်။) 

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

N.Q 9. အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်ေးရှုမထာင မှ်္ ဗ္ာလ-ပဏ္ဍ တ သတမှ်္တခ် ကက်  ုမြော ်ပပါ။ 

အ   ပါ ကမမဋ္ဌာန့်ားရှုသထာင ့်မှ ဗာလ- ဏ္ဍြိတ  တ့်မှတ့်ြျက့်မှာ- 

ဗ္ာလ - ဟ  ည့် - အ က့်ရငှ့်ရ ိုမျှ ာ သလကြိိုအ  ိုားြျင ီား မည့် ည ့်  မာဓြိ၊  ညာမျှ မရ  ကြိို သြေါ် ါ ည့်။ 

ပဏ္ဍ တ (ပညာရှ -သမူတာ်မကာငေ်း)- ဟ  ည့် - အ က့်ရှင့်ြြိို   အ  ိုား၀င့်သ ာသလကြိို ဈာန့်၊ မဂ့်,ြြိိုလ့်၊ နြိဗဗာန့် 

             ရရှြိ ည ့်တြိိုင့်  မထ-၀ြိ ဿနာ ကမမဋ္ဌာန့်ားအာရ ိုအပြစ့္် အ  ိုားြျ  ာား  ကြိို  ပဏ္ဍ တ ဟို သြေါ် ါ ည့်။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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N.Q 10. စာဒပလာ အာနာပါနဿတ ကမ္မဋ္ဌာန်ေး ရှု မှ္တပ် ုက  ုမြော် ပပါ။ 

စ နပလ  အ   ပါ ဿတကိမမဋ္ဌာန့်ား ရှုမှတ့်  ိုမှာ- 

(၁) ပလလ က ံအာဘဇု တာွ - (အမျြိ ား ာားပြစ့္်လျှင့်) တင့် လလ င့်သြ  ထြိိုင့် ါ။ 

   - (အမျြိ ား မာီးပြစ့္်လျှင့်) ထက့်၀က့် လလ င့်သြ  ထြိိုင့် ါ။ 

(၂) ဥဇ ု ကာယ  ပဏ ဓာယ - ြါားအထက့် ြန္ဓာကြိိုယ့်ကြိို သပြာင ့်သအာင့်ထာား ါ။ 

(၃) ပဋ မု္ခ  သတိံ ဥပဋ္ဌမပတာွ - န္ာှသြါင့်ားမှ အ က့်ရှှူ  င့်ား၊ ရှု ြိက့်ထိုတ့်လြိိုက့်သ ာအြါ သလထြိသ ာသနရာ၌   

          တြိထာား ါ။ (န္ှုတ့်ြမ့်ားရှည့်  ပြစ့္်လျှင့် - အထက့်န္ှုတ့်ြမ့်ားြျာား၊  

        န္ှုတ့်ြမ့်ားတြိို  ပြစ့္်လျှင့် - န္ာှ ာီးြျာား) 

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

N.Q 11. Credit >>ဒမ္ရီမ္  ိုးထကဦ်ိုး  

သမ္ထ ြေစ်မစ၊ ဝ ပဿနာ ြေစ်မစ က င မ်္ည်ဆ ပုါက မ္က င ခ်င ်လပ်ုသင လ်ပ်ုထ ကုမ်သာ အခ ကမ်္ ာေးက  ု

မြော ်ပပါ။ အဘယမ် ကာင  ်ထ အုခ ကမ်္ ာေး ပြုလပ်ုရန်လ ပုါသနည်ေး။ 

 မထပြစ့္်သစ္၊ ဝြိ ဿနာပြစ့္်သစ္ ကျင ့်မည့်ဆြိို ါက မကျင ့်ြင့် လို ့် င ့်လို ့်ထြိိုက့်သ ာ အြျက့်မျာားမှာ - 

(၁) သလီစင ်ကယမ်္ှုရှ မစရန် -  

အဘယ့်သကကာင ့်ဆြိိုသ ာ့်  လီ ည့် စ္ြိတ့်န္လှ ိုားရွှင့်ကကည့်မှုကြိို ပြစ့္်သစ္သ ာသကကာင ့် ကကည့်န္ ားသ ာစ္ြိတ့်ကြိို  

 မထအာရ ိုသ ေါ်တင့်သ ားလြိိုက့်လျှင့်  မာဓြိ ပမန့်ပမန့်ရလာန္ြိိုင့် ါ ည့်။ ကြိိုယ့်ကျင ့် လီ မစ္င့်ကကယ့်ဘြဲ 

အာားထိုတ့်ြြိို   ကကြိ ားစ္ာားလျှင့် အတြိတ့်မှ အာရ ို  ိုရြိ ့် အသန္ာှင ့်အယှက့်မျာား ၀င့်သရာက့်လာင ီား စ္ြိတ့်ဂနာမငငြိမ့် 

ပြင့်ားဆြိို ည ့် ဥ္ဒ္ဓစ္စတရာား လွှမ့်ားမြိိုားထာားလျှင့်  မာဓြိတရာားမည့် ြိို  မှ မရန္ြိိုင့် ါ။ 

(၂) သဒူတာဒ်ကာငိ်ုးမ္ ာိုးအဒပေါ်  ပပစ်မှ္ာိုးမ္ က ဒတာငိ်ုးပနရ်န်- 

တစ့္်ြါတစ့္်ရ  န္ှုတ့်မသစ္ာင ့်စ္ည့်ားဘြဲ   သတာ့်သကာင့်ားမျာားကြိို ပ စ့္်မှာားမြိ၊ စ္  ့်စ္ ြဲမြိတာမျာားပြစ့္်တတ့် ည့်။ 

  သတာ့်သကာင့်ားမျာားကြိို စ္  ့်စ္ ြဲမြိလျှင့် “ဝန့်ြျ ါတယ့်၊ ကန့်သတာ  ါတယ့်” ဟို စ္ြိတ့်ထြဲက ကန့်သတာ  ဝန့်ြျ 

ပြင့်ားအာားပြင ့် စ္ြိတ့်၌တင့်ားကက ့်ပြင့်ားမျာား မရှြိသတာ သ ။ စ္ြိတ့်တင့်ားကက ့်မှုကြိို သပြသလျာ သစ္ရန့် လို ့် င ့် လို ့် 

ထြိိုက့်သ ာ အြျက့်မျာားပြစ့္် ါ ည့်။ 

(၃) မ္ မ္ ၏က  ယခ်နဓာအာိုး ဘ ရာိုးရှငထ် ံစွန  ်လှူထာိုးရန်-  

အနန  ငေ့အ်ယ က် အနတ  ယ်တစ်ေုေု  က  လ နသ အေါ န က က်စိတ်၀ငလ် ငပ ျား လုပ်န နသ လုပ်င ျ်ား 

မနအ ငမ်ဖမငဖ်ြစ်တတ်သည်။ မစ  ေ့စ် ျား ဲနတ ေ့ပါ။ မမိိေနဓ ကုိယ်အ ျား ဘု  ျားထ လှူထ ျားသညေ့်အတ က် 
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အနတ  ယ်တစ်စ ုတစ်ေရု ိလ လျှင ် ဲတငျ်ားနသ စိတ်မျ ျား မမိိသနတ  ၌် ဖြစ်လ ငပ ျား စိတ်အငအ် ျားမျ ျား ဖပညေ့်လ နိငု ်

ပါသည်။ 

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

N.Q 12. Credit >>ဒမ္ရီမ္  ိုးထကဦ်ိုး 

ဝငမ်လထကွမ်လ၏ တန်ြေ ုေးက မုြော ်ပပါ။ 

ဝင့်သလထ က့်သလ၏ တန့်ြြိိုားမာှ- 

၁။ လ တြိိုင့်ား ည့် အ က့်ရငှ့်ြြိို  အတ က့် သန  စ္ဉ်သလကြိို ရှှူလြိိုက့် ထိုတ့်လြိိုက့် လို ့်သနရ ည့်။  

၂။ ဈာန့်ရြြိို   အကျင ့် ည့်လည့်ား "ဝင့်သလထ က့်သလ” အာနာ ါန ပြစ့္် ည့်။  

၃။ မဂ့်, ြြိိုလ့်ရြြိို   အကျင ့်  ည့်လည့်ား "ဝင့်သလထ က့်သလ” အာနာ ါန ပြစ့္် ည့်။  

     (ရဟန္တာပြစ့္်ြြိို  ၊ ဘိုရာားပြစ့္်ြြိို  ရန့်လည့်ား ဤ “၀င့်သလ ထ က့်သလ" အာနာ ါန င့် ပြစ့္် ည့်။  

 ြိို  သ ာ့်လည့်ား  

မလာကရှ  “ဗ္ာလ” ဆ သုတူ ု  သည် - အ က့်ရှှူရ ိုရှှူတတ့်၏။ အ က့်ရှှူ ည ့်သလကြိို အ  ိုားြျင ီား မည့် ည ့် 

 မာဓြိ၊  ညာမျှ မရ  မျာားပြစ့္် ည့်။  

သမူတာ်မကာငေ်းမ္ ာေးက - ကြိိုယ ့် န္တာန့်၌ ၂၄-နာရီ မပ တ့်ပြစ့္်င ီား အ က့်ရှင့်သနြြိို   အ  ိုား၀င့်သနသ ာသလကြိို 

ကမမဋ္ဌာန့်ားအာရ ိုအပြစ့္် အ  ိုားြျလြိိုက့်ကာ ဈာန့်၊ မဂ့်, ြြိိုလ့် နြိဗဗာန့် တည့်ားဟ သ ာ အကျြိ ားရရှြိသအာင့် စ္ မ့်ားသဆာင့် 

  ာားကက ါ ည့်။ (ထြိို ြိို  အ  ိုားြျရာ၌ မြိမြိ၌  ါရမ ီလည့်ားရှြိရမည့်၊ ကကြိ ားလည့်ား ကကြိ ားစ္ာားရမည့်။  ြိို  မှ ာ ဈာန့်၊ 

မဂ့်, ြြိိုလ့် အထြိ ရန္ြိိုင့် ါ ည့်။) 

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

N.Q 13. Credit >>ဒမ္ရီမ္  ိုးထကဦ်ိုး 

ပထမ္စ ာန်ရမသာသသူည် အဘယအ်ာရ ုမ္ ာေးမှ္ ကငေ်းလတွ၍် အဘယအ်က  ြုေးတရာေးမ္ ာေးက  ု ခ စာေးရပါ 

သနည်ေး။ 

 ထမစ္ျာန့်ရသ ာ   ည့်  

- ကာမအာရ ို  ၅- ါားမှ ကင့်ားလ တ့်  ာား ါ ည့်။ 

- အကို ြိိုလ့် န၀ီရဏတရာားမျာားမှာလည့်ား  ထမဈာန့်ပြင ့် သလာင့်ကျွမ့်ားရှု ြိ ွေ့ ငမ ြိ က့်ထာားပြင့်ားသကကာင ့် 

သဒ္ါ ၊ ဣဿာ၊ မစ္ဆရြိယ၊ မ   စ္ြိတ့်အညစ့္်အသကကားမျာားလည့်ား မပြစ့္်သတာ  ါ။ 

- ဤ ြိို   ကာမဂိုဏ့်အာရ ိုမျာားမှ ကင့်ားက ာလ တ့်လ ့်  ာားပြင့်ားသကကာင ့် န္စှ့္်ငြြိ က့်ြျမ့်ား ာရသ ာ 

“၀  မဝကဇ ပီတ သခု” ကြိို လက့်သတ ွေ့ြ စ္ာားရ ါ ည့်။  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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N.Q 14. Credit >>ဒမ္ရီမ္  ိုးထကဦ်ိုး 

အဘယတ်ရာေးမ္ ာေး ( အာရ ုမ္ ာေး) ကငေ်းမှ္ စ ာန်ရန ငုပ်ါသနည်ေး။ 

“ကာမ” ဆြိိုသ ာ သ ျာ့်စ္ရာအာရ ိုမျာားအသ ေါ် သ ျာ့်ြျင့်သနသ ာ သလာဘ ကင့်ား  ာားမှ ဈာန့်ရန္ြိိုင့် ါ ည့်။  

(ဥ္ မာ - ဟြိိုဘက့်ကမ့်ားကြိို သရာက့်လြိို   ည့် ဒ္ဘီက့်ကမ့်ားကြိို စ္ န  ့်ရ ါ ည့်။ ဒ္ဘီက့်ကမ့်ားကြိို မစ္ န  ့်ဘြဲန္ငှ ့် 

ဟြိိုဘက့်ကမ့်ား ြိို   မသရာက့်န္ြိိုင့် ါ။ ထြိို  သကကာင ့် ဈာန့် ( မာဓြိ) ရန္ြိိုင့်ရန့် ကာမအာရ ိုမျာားကြိို စ္ န  ့်လွှတ့်ရ ါမည့်။ 

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

N.Q 15. Credit >>ဒမ္ရီမ္  ိုးထကဦ်ိုး 

သာမ္န်လမူ္ ာေး၏  ကည်နေူးမ္ှုနငှ  ်ဈာန်ရပုဂ္ ြုလမ်္ ာေး၏  ကည်နေူးခ စာေးမ္ှု ကာွ ခာေးပ ုက  ုမြော် ပပါ။ 

မလာကရှ လမူ္ ာေး၏  ကည်နေူးမ္ှုဟသူည် - မြိမြိပမင့်ြျင့်သ ာအဆင့်ားအာရ ိုကြိို ကကည ့်င ီား ကကည့်န္ ား ည့်။  နာား 

သထာင့်ြျင့်သ ာ  ြီျင့်ား၊ နမ့်ားရှှူြျင့်သ ာအန  ၊ စ္ာားြျင့်သ ာအရ ာ၊ ထြိသတ ွေ့ြျင့်သ ာ အသတ ွေ့အထြိမျာားကြိို 

ြ စ္ာားင ီား သ ျာ့်သမ ွေ့ ကကည့်န္ ားကကပြင့်ားပြစ့္် ည့်။  

စ ာန်ရပုဂ္ ြုလမ်္ ာေးကာေး - ကာမဂိုဏ့်အာရ ိုမျာားကြိို စ္ န  ့်လွှတ့်င ီားပြစ့္်သ ာသကကာင ့်၊ ထြိိုအာရ ိုမျာားမှ ကင့်ားက ာ 

လ တ့်လ ့်  ာားပြင့်ားသကကာင ့် န္စှ့္်ငြြိ က့်ြျမ့်ား ာရသ ာ “ဝြိသဝကဇ ီတြိ ိုြ” ကြိို ြ စ္ာားကက ါ ည့်။ 

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

N.Q 16. Credit >>ဒမ္ရီမ္  ိုးထကဦ်ိုး 

ဘရုာေး၊ ရဟနတာမ္ ာေး ဈာန်၀ငစ်ာေး ခငေ်းသည် အဘယအ်တကွ်  ြေစ်ပါသနည်ေး။ 

ဘိုရာား၊ ရဟန္တာမျာား စ္ျာန့်၀င့်စ္ာားပြင့်ား ည့် - 

မျက့်သမှာက့်ဘဝ၌ ြျမ့်ား ာစ္ ာသနြြိို  အတ က့် ဈာန့်ဝင့်စ္ာားပြင့်ား ာပြစ့္် ည့်။ 

(ဘိုရာားကြိိုယ့်တြိိုင့်လည့်ားကျင ့်  ိုား ည့်။ ရဟန္တာမျာားလည့်ား ကျင ့်  ိုား ည့်။ အကကြိမ့်ကကြိမ့် ဈာန့်၀င့်စ္ာားကကသ ာ 

သကကာင ့်  မထကျင ့်စ္ဉ်ကြိို အပ စ့္်မသပ ာရ။ ဘိုရာား ာ နာန္ငှ ့်ကက  ြြိိုက့်  မထကျင ့်စ္ဉ်ကြိို ကျင ့်ရ ါမည့်။ 

ပမတ့်စ္ ာဘိုရာားသဟာကကာားထာားသ ာ လမ့်ားစ္ဉ်အတြိိုင့်ား မှန့်ကန့်စ္ ာကျင ့်သ ာ  မထကျင ့်စ္ဉ်မျြိ ားကြိို ကျင ့်  ိုားရ 

 ါမည့်။) 

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

N.Q 17. (က) ဈာန်ပ ံသည်ဟ  ဒပပာ ကရာ ဈာန်ကပ တံတပ်ါသလာိုး။ (ခ) ဈာန်ပ ံသည်- ဟသူည် အဘယ ်

နည်ိုး။ (ဂ) မ္ည်သည ်အတကွ ်ဈာန်ပ ံသည်ဟ  ဒခေါ်ဆ   ကပါသနည်ိုး။ 

(က) ဈ  က် မပျ တတ်ပါ။  

(ခ) ဈ  ပ်ျ သည်- ဟူသည် ကိုယ်န  စိတ်ပါ ေျမ်ျားသ စ  ေ စ ျားမှု ဟူနသ  စိတ်လှုပ်ရ  ျားမှု (သုေ) ကိ ုြယ်ရ  ျားငပ ျား  
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လှုပ်ရ  ျားမှုမရ ဘိ ဲအ ရ ု၌တည်ငငမိ်စ   စူျားစိုက်မှု (ဥနပကခ ၊ ဧကဂဂတ ) ဈ  အ်ဂဂ ါ ၂- ါားန္ငှ ့် ြ ြဲွေ့စ္ည့်ားထာားသ ာ   

စ္တိုတထ ဈာန့်အဆင ့် ြိို   သရာက့်ရှြိ  ာားသ ာအြါ စ္ြိတ့်၏စ္ မ့်ားအာားမှာ အဆင ့်အပမင ့်ဆ ိုားအဆင ့် ြိို   သရာက့်ရှြိ 

  ာားင ီ ပြစ့္် ါ ည့်။ ၎င့်ားဈာန့်စ္ြိတ့်ကြိို စ္ မ့်ားရည့် တတ ြိ ပမင ့်မာားသစ္ရန့် အြန့်ြန့်အထ ့်ထ ့် ကကြိ ားစ္ာားြြဲ သ ာ့် 

သပမလျှြိ ားမြိိုား ျ မှုစ္သ ာ တန့်ြြိိုားအမျြိ ားမျြိ ားြန့်ဆင့်ားမှု (အဘြိညာဥ့္်) အထြိသ ါက့်သပမာက့်  ာားပြင့်ားပြစ့္် ါ ည့်။ 

(ဂ) ဤသို ေ့ စတုတထ ဈ  အ်ဆငေ့သ်ို ေ့ န  ကရ် ိက  စိတ၏်စ မျ်ား ည်ထျူား (အဘညိ ဥ်) တ ေုိ်ျားဖြငေ့ ်နက ငျ်ားကငသ်ို ေ့    

      ပျ နိငုဖ်ေငျ်ားကို ဈ  ပ်ျ သည်- ဟူ၍ အလ ယ်နေေါ်  ကဖေငျ်ားသ  ဖြစ်ပါသည်။ 

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

N.Q 18. Credit >>ဒမ္ရီမ္  ိုးထကဦ်ိုး 

"လမ်္ေးဆ ေုးလျှင ်ရွာမရာကမ်္ည်” ဟ ုဆ  ုကရာ၀ယ ်ဝ ပဿနာက င စ်ဉ်၌ မ္ည်သည ်လမ်္ေးဆ ေုးလျှင ်မ္ညသ်ည ်ရွာ 

သ ု   မရာကမ်္ည်နည်ေး။ 

 ြဂ ါရ (ရို ့်နာမ့်) တရာားမျာားအသ ေါ် တည့်ငငြိမ့်စ္ ာရှုမှတ့်န္ြိိုင့်သ ာ  ြဂ ါရိုသ ကခာဥ္ာဏ့် ရင ့် န့်လာသ ာအြါ 

 ြဂ ါရအာရ ို လမ့်ားဆ ိုား  ာားင ီားလျှင့်  ြဂ ါရအာရ ိုမျာား ြျ  ့်ငငြိမ့်ား  ာားသ ာ နြိဗဗာန့်ရ ာ ြိို   သရာက့်မည့်ပြစ့္် ည့်။ 

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

N.Q 19. Credit >>ဒမ္ရီမ္  ိုးထကဦ်ိုး  

သမ္ထက င စ်ဉ်က ရာဂ- က  ုြေယရှ်ာေးန ငုသ်ည်ဆ ရုာဝယ ်“ရာဂ”၏သမဘာက  ုသ သာမအာင ်မရေး ပပါ။ 

 မထကျင ့်စ္ဉ်က ရာဂ- ကြိို ြယ့်ရှာားန္ြိိုင့် ည့် ဆြိိုရာဝယ့် “ရာဂ”၏ သဘာမှာ- 

န္စှ့္် က့်စ္ရာအာရ ိုသတ ွေ့လျှင့် စ္ြိတ့်ကြိို အသရာင့်အငမြဲဆြိိုားသ ားသနသ ာ သဘာ၊ တစ့္်ြါပမင့်င ီား သနာက့်ထ ့် သတ ွေ့ 

ြျင့်၊ သနာက့်ထ ့်လြိိုြျင့်လာသအာင့်၊ စ္ ြဲမက့်လာသအာင့် လို ့်သ ားသ ာ သဘာ ပြစ့္် ည့်။  

ရာဂက စ္ြိတ့်ကြိို ညစ့္်န္ မ့်ားသအာင့် လို ့်ထာားလျှင့်- 

ထြိိုစ္ြိတ့် ည့် လ တ့်သပမာက့်မှုကြိို မရန္ြိိုင့်သ ၊ တ ယ့်တာမှုက ဆို ့်ကြိိုင့်ထာားသ ာသကကာင ့် စ္ြိတ့်က အကျဥ့္်ားမြိသန 

င ီား ထ က့်သ ါက့်မရှြိသြျ။ 

သလာကကကီားတစ့္်ြိုလ ိုားကြိို ပြ  ကကည ့်လျှင့်- 

 တတ ဝါအာားလ ိုား ည့် ရာဂ၏ ာားသကာင့်မျာား ာ ပြစ့္် ည့်။ သကျားကျွန့်မျာား ာပြစ့္် ည့်။  မြိမြိကြိိုယ့်ကြိိုလ တ့် 

လ ့် ည့်ဟို သပ ာသနသ ာ့်လည့်ား ရာဂက ြျ  ့်ကြိိုင့်စ္ြိိုားမြိိုားထာားင ီား    အလြိိုကျ ာ ပြစ့္်သနရ ည့်။ အတ ယ့် 

အတာရှြိရာ အာရ ို ြိို   ာ စ္ြိတ့်က  ာားသနရသ ာသကကာင ့် ရာဂ၏ြျ  ့်ကြိိုင့်မှုသအာက့်မှ မလ တ့်လ ့်န္ြိိုင့်သ ။ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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N.Q 20. Credit >>ဒမ္ရီမ္  ိုးထကဦ်ိုး 

ဝ ပဿနာက င စ်ဉ်က အဝ ဇဇာ (မမ္ာဟ) က  ုအဘယက်  သ ု   ြေယရှ်ာေးန ငုသ်နည်ေး။ 

ဝြိ ဿနာကျင ့်စ္ဉ်က အဝြိဇဇာ (သမာဟ) ကြိို ြယ့်ရှာား  ိုမှာ- 

(၁) ဝြိ ဿနာကျင ့်စ္ဉ် ည့် အ ြိဉာဏ့် ( ညာ) ကြိိုတြိိုားတက့်သစ္ ည့်။ 

     အ ြိဉာဏ့် ( ညာ) ဆြိို ည့်မှာ- အမှန့်တရာားကြိို နာားလည့်ပြင့်ား၊  ဘာဝကြိို ြိပြင့်ား ပြစ့္် ည့်။ 

(၂) အာရ ို၏  ဘာ၀အမှန့်ကြိို ြိသ ာ အ ြိဉာဏ့် ( ညာ) တြိိုားတက့်လာသ ာသကကာင ့် အမှန့်ကြိို မ ြိသ ာ  

    သမာဟဆြိို ည ့် အဝြိဇဇာကြိို ြယ့်ရှာား စ့္်န္ြိိုင့် ည့်။ 

(၃) အဝြိဇဇာက လွှမ့်ားမြိိုားထာားလျှင့်-  ညာ၏ စ္ မ့်ားသဆာင့်ြျက့်မျာား မသ ေါ် လ င့်သ ။ အဝြိဇဇာက  ညာကြိို အာားနည့်ား 

     သအာင့် လို ့်ထာားသ ာသကကာင ့်ပြစ့္် ည့်။ 

(၄) အဝြိဇဇာကြိို ြယ့်ရှာားလြိိုက့် ည့်န္ငှ ့် တစ့္်င ြိ င့်နက့်-  ညာ၏ စ္ မ့်ားရည့် တတ ြိမျာား ထက့်ပမက့်လာ ည့်။ 

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

 

 

 


