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c   ေဒါသစ'ိ)က,်-ိသ.တိ)အ့တကွ ်ကျင့န်ညး်  d 

(ကလဟဝိဝါဒသ*တ၊် သ*တ/ နပိါတ၊် ၄၁၃၊ 5၊ ဒ*၊ ၂၆၆၊ အ5ကဝဂ်) 

ေမး u ခိ'ကရ်နြ်ဖစြ်ခငး် ြငငး်ခံ'ရငး် ငိ'ြခငး်စိ'းရိမ်တာ။ 

  ဝနတ်ိ'မာနတ်က ်ထငေ်သးချက ်အဖျကက်'နး်ေချာတာ။ 

  အက'တရား ဤ:;စပ်ါး ြဖစပ်ာွးေ?ကာငး် ေဟာပါ? 

ေြဖ  ⁕ ချစဖ်ွယမ်;ီြငား ယငး်:;စပ်ါး ြဖစပ်ာွးေန?ကသည။် 

  ခိ'ကရ်နတ်စခ်ိ' ြငငး်ခ'နဆ်ိ' ဝနတ်ိ'မFG;င့ ်သကဆ်ိ'ငသ်ည။် 

  ြငငး်ခံ'ြဖစြ်ငား က'နး်စကား ေြပာ?ကားတတေ်လသည။် 

ေမး  u ချစဖ်ွယတ်ိ'မ့;ာ ဘယေ်?ကာငး်ရာ မ;ီကာြဖစသ်နညး်? 

  ေလာဘG;င့ပ်င ်လနွေ်ပျာ်ရKင၍် လိ'ချငေ်လာဘ အေ?ကာငး်က မ;တရ်ဘယသ်ိ'န့ညး်? 

  လM၏မ;ီရာ အကျိOးမ;ာ အာသာPပီးစးီ ဘယေ်?ကာင့န်ညး်? 

ေြဖ  ⁕ ချစဖ်ွယေ်လာဘ ထိ'G;စဝ် “ဆGR”ေ?ကာင့သ်ာပင။် 

  သတT ဝါ၏မ;ီရာ အကျိOးမ;ာ အာသာPပီးေ?ကာငး် “ဆGR”ပင။် 

v  ဆ"# (၅) ပါး  v 

 ၁။ ပရိေယသနစVGR = ကာမဂ'ဏအ်ာZံ'များကိ' :;ာလိ'ေသာဆGR။ 

 ၂။  ပဋလိာဘစVGR = ကာမဂ'ဏအ်ာZံ'များကိ' ရလိ'ေသာဆGR။ 

 ၃။ ပရိေဘာဂစVGR = ကာမဂ'ဏအ်ာZံ'များကိ' သံ'းစွလဲိ'ေသာဆGR။ 

 ၄။ သG`ဓိိစVGR = သမိ်းထားလိ'ေသာဆGR။ 

 ၅။ ဝိသဇdနစVGR    = စးီပာွးေရးအတကွ ်လခ,စသည ်ေပးရြခငး်ကိ' G;စသ်ကေ်သာဆGR။ 

(မဟာနေိဒ)သ၊ ၂၀၁) 

Ü ေ:; fသံ'းမျိOးတိ'သ့ညသ်ာ နတမ်ျားG;င့ ်သကဆ်ိ'င?်ကသည။် 

+,ာ,ရ,သံ2းချင ်  သမ်ိး,ေပးချင ်  ငါးအငလ်ိ2ဆ"# 



Page 2 of 4 

ေမး  u ဆGRဆိ'တာ ဘယ့ေ်?ကာင့သ်ာ ြဖစလ်ာပါသနညး်? 

  ဆံ'းြဖတမ်Fဟာ ဘယေ်?ကာင့သ်ာ မ;နစ်ာွြဖစသ်နညး်? 

  အမျကထ်ကွြ်ငား လမိ်စကား ယံ'မ;ားဘယေ်?ကာင့ ်ြဖစသ်နညး်? 

ေြဖ  ⁕ သာယာစဖွယ ်ရံွမ'နး်ဖွယ ်မ;ီတယွဆ်GR ြဖစေ်ပgသည။် 

  Z'ပ်ဝတh Oတငွ ်ြဖစပ်ျကြ်မင ်လိ'ချငစ်ွမဲ;တ ်ဆံ'းြဖတသ်ည။် 

v  စးီပွားပျကြ်ခငး် (၆) မျိBး  v 

  ၁။ ေသရည ်အရက၊် မMးယစေ်ဆး စသညက်ိ' ေသာကသ်ံ'းသြဖင့ ်စးီပာွးပျကြ်ခငး်။ 

  ၂။   အချိနအ်ခါမဟ'တဘ် ဲညအခါ သာွးလာေနသြဖင့ ်စးီပာွးပျကြ်ခငး်။ 

  ၃။ ပွဲလမ်းသဘငစ်သည ်အေပျာ်အပါး လိ'ကစ်ားေနသြဖင့ ်စးီပာွးပျကြ်ခငး်။ 

  ၄။ ေလာငး်ကစားြပOလ'ပ်သြဖင့ ်စးီပာွးပျကြ်ခငး်။ 

  ၅။ အလ'ပ်ကိ' ေကာငး်ေကာငး်မလ'ပ်ဘ ဲပျငး်ေနသြဖင့ ်စးီပာွးပျကြ်ခငး်။ 

  ၆။ အေပါငး်အသငး် မိတေ်ဆ ွမေကာငး်သြဖင့ ်စးီပာွးပျကြ်ခငး်။ 

 
အမျကထ်ကွြ်ငား လမ်ိစကား ယံ2မ,ား ဤသံ2းမည။် 

သာယာ,မ2န်းဖွယ ်ထိ2",စသ်ယွ ်မ,ီတယွြ်ဖစပွ်ားသည။် 

ယံ2မ,ားသKမ,ာ ြမတဗ်2ဒ Nါ ေဟာတာသေိအာင ်ကျင့ရ်မည။် 

 

ေမး  u သာယာ,မ'နး်ဖွယ ်ဤG;စသ်ယွ ်အဘယေ်?ကာင့ြ်ဖစပ်ါသနညး်? 

  တညP်မဲ, ြပတစ် ဲယMအစွ ဲစတိထ်ဘဲယ်ေ့?ကာင့ြ်ဖစသ်နညး်? 

ေြဖ  ⁕ သာယာ,မ'နး်ဖွယ ်ထိ'G;စသ်ယွ ်မ;တဖ်ွယ ်“ဖဿ”ေ?ကာင့သ်ာတညး်။ 

  တညP်မဲ, ြပတစ် ဲယMအစွ ဲဒါလ ဲ“ဖဿ” ေ?ကာင့ပ်ငတ်ညး်။ 

ေမး  u ဖဿတစသ်ယွ ်သမိ်းပိ'ကဖ်ွယ ်အဘယေ်?ကာင့ ်ြဖစပ်ါသနညး်? 

  ဘယတ်ရားမ:;ိလmင ်ငါဟ့ာပင ်ထငြ်မငသ်မိ်းပိ'က ်ကငး်သနညး်? 

  ဘယတ်ရားမ:;ိြငား ဖဿငါး ထပိါးကငး်သနညး်? 
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ေြဖ  ⁕ Z'ပ်နာမ်သံ'းခ' ေပါငး်ဆံ'မF ေတွf မF “ဖဿ” ြဖစေ်ပgသည။် 

  လိ'ချငတ်ဏ;ာ ေ?ကာငး်ြပOကာ ငါဟ့ာဟM၍ သမိ်းပိ'ကသ်ည။် 

  လိ'ချငက်ငး်လmင ်ငါဟ့ာထင ်ထငြ်မငသ်မိ်းပိ'ကမ်:;ိPပီ။ 

  Z'ပ်မ:;ိြငား ဖဿငါး ထပိါးမ:;ိ ကငး်ေလသည။် 

 v  Q2ပ်ကိ2လန်ွေြမာကြ်ခငး် (၄) မျိBး  v 

  ၁။ ဉာတပရိညာြဖင့ ်Z'ပ်ကိ' ပိ'ငး်ြခားသPိပီး လနွေ်ြမာကြ်ခငး်။ 

  ၂။ တရီဏပရိညာြဖင့ ်Z'ပ်ကိ' အနစိo ဒ'ကp အနတT  ဟ' သံ'းသပ်ဆငြ်ခငP်ပီး 

လနွေ်ြမာကြ်ခငး်။ 

  ၃။ ပဟာနပရိညာြဖင့ ်Z'ပ်တရား၌ နစိo သ'ခ အတT  အစွကဲိ' ပယG်ိ'ငေ်အာငသ်Pိပီး 

လနွေ်ြမာကြ်ခငး်။ 

  ၄။ Z'ပ်အာZံ'ကိ' လနွေ်ြမာကြ်ခငး်။ 

        (မဟာနေိဒ)သ၊ ၂၁၄) 

Ü ေ:; fသံ'းမျိOးတိ'သ့ည ်“ဝိပဿနာ”G;င့သ်ာ ဆိ'င?်ကသည။် 

Ü ေနာကဆ်ံ'းတစခ်'သာ ဤေနရာG;င့ ်ဆိ'ငသ်ည။် 

 

ေမး u ဘယသ်ိ'က့ျင့က် Z'ပ်ဓမr ကငး်ပပါသနညး်? 

  ေကာငး်ဆိ'းG;စဖံ်' Z'ပ်အာZံ' ဘယပံ်'ေကျာ်လနွပ်ါသနညး်? 

ေြဖ ⁕ ပကတသိညာ မ:;ိပါ ZMးတာလပဲဲ မဟ'တေ်ပ။ 

  ZMပသညာ မ:;ိပါ သညာလပဲဲ မကငး်ေပ။ 

  ကသိ'ဏး် ပယခ်ါွ ကျင့သ်Mမ;ာ ကငး်ကာွZ'ပ်ကိ'ေပ။ 

  နယခ်ျဲf စ'မ;ာ မ;တသ်ညာ သMဟာေ?ကာငး်ရငး်ေပ။ 

ေမး u အZMပဘံ'ေရာက ်လမ်းဆံ'းေပါက ်ချီးေြမsာကေ်ဟာသေလာ? 

  သိ'မ့ဟ'တလ်mင ်သည့အ်ြပင ်မ;နပ်ငလ်မ်းဆံ'း ေဟာသေလာ? 
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ေြဖ ⁕ အZMဘံ'တငွ ်လမ်းဆံ'းထင ်မ;နပ်ငေ်ဟာ?ကသည။် 

  သMတိ'ထ့မဲ; အချိO fက ဘဝြပတပံ်' ေဟာ?ကသည။် 

  tကငး်မဲခ့Guာ ချOပ်ြပတရ်ာ လမိrာသMလိ' ့ သMတိ'ဝ့နခ်သံည။် 

v  ဘဝြပတမ်U (၂) မျိBး  v 

  ၁။ ကေိလသာကငး်Pငမိ်းေအာင ်မကျင့ဘ် ဲသMအ့လိ'လိ'ပင ်ဘဝြပတမ်F။ 

  ၂။ အရဟတT ဖိ'လေ်ရာကေ်အာငက်ျင့၍် ကေိလသာအက'န ်Pငမိ်းေသာေ?ကာင့ ်

ဘဝသစ ်Z'ပ်နာမ်များ မြဖစေ်တာဘ့ ဲြပတစ်မဲF။ 

v  ဥေစXဒအယK ဘဝြပတမ်U (၇) မျိBး  v 

  ၁။ ယခ' လMဘဝေသရင ်ဘာမ;မြဖစေ်တာဟ့' ယMဆြခငး်။ 

  ၂။ နတဘ်ဝသိ'ေ့ရာကP်ပီး နတဘ်ဝမ;ေသရင ်ဘာမ;မြဖစေ်တာဟ့' ယMဆြခငး်။ 

  ၃။ ZMပါဝစရြဗဟrာြဖစP်ပီး ထိ'ဘဝမ;ေသရင ်ဘာမ;မြဖစေ်တာဟ့' ယMဆြခငး်။ 

  ၄။ အာကာသာနဥoာယတနဘံ'ေရာကP်ပီး ထိ'ဘံ'မ;ေသရင ်ဘာမ;မြဖစေ်တာဟ့' 

ယMဆြခငး်။ 

  ၅။ ဝိညာဏဥoာယတနဘံ'ေရာကP်ပီး ထိ'ဘံ'မ;ေသရင ်ဘာမ;မြဖစေ်တာဟ့' ယMဆြခငး်။ 

  ၆။ အာကဥိoညာယတနဘံ'ေရာကP်ပီး ထိ'ဘံ'မ;ေသရင ်ဘာမ;မြဖစေ်တာဟ့' ယMဆြခငး်။ 

  ၇။ ေနဝသညာနာသညာယတနဘံ'ေရာကP်ပီး ထိ'ဘံ'မ;ေသရင ်ဘာမ;မြဖစေ်တာဟ့' 

ယMဆြခငး်။ 

မ,ီရာေတပွါ  သZိပီးကာ  သစ[ာကိ2လ ဲ သZိပီးလ]င။် 

လတွေ်ြမာကသ်Kမ,ာ  ြငငး်ခံ2တာ  မ,န်စာွမ+,ိZပီ။ 

ဘဝတစဖ်န်  ြဖစဖိ်2ရ့န်  ဧကန်Zငမ်ိးေလသည။် 

 
 
  ေထရ၀ါဒ ကမ67ာနး်လမ်းစဥ်  - ၂၀၂၂ ခ>?@စ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၄) ရက ် 

  အဂFမဟာကမ67ာနာစရိယ ေမတI ာန?)ဆရာေတာ် ဦးေဃာသတိာဘ၀ံိသ (USA) 

  https://winmetta.org 


