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သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်း 

၁။.   1 

ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်သည ်ထာဝရမြစ်မခင််းနငှ့််မ္ကမပာင််းလဲန ငုဟ်ု လက်ခံပါ 

သလာ်း။ (Lev-i Mahfuz) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂။.  2 

သမ္မာကျမ်္်းစာသည ်ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်မြစ်သညဟ်ု လက်ခံပါသလာ်း။ 

(ကသာငရ်သက်ျမ်္်း၊ ဇဗူရ်ကျမ်္်း နငှ့်် အငဂ်ျလ်ကျမ်္်း)  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃။. 3 

သမ္မာကျမ်္်းစာမှ္  ဘရုာ်းသခင၏်ကရ်းသာ်းထာ်းကသာဗျာဒ တက်တာ်မ္ျာ်းက ဆုက်သယွ်ရန် 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ဂျ ်းလူမ္ျ  ်း က ု က ယု်စာ်းလှယအ်မြစ် အထ်ူးသမြင့်် ကရွ်းချယ်ခဲ့်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄။. 4 

ကျမ်္်းစာထမှဲ္ ပကရာြက်မ္ျာ်းသည ်ဘရုာ်းသခငက်စလွတက်သာသမူ္ျာ်းမြစ်က ကာင််းအတည ်

မပ ရန် ထငရှ်ာ်းကသာ အံ့် သြွယ်နမ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းလုပ်ကဆာငန် ငုစ်ွမ်္်းက ု ဘရုာ်းသခင ်

သည ်ပကရာြက်မ္ျာ်းက ုကပ်းအပ်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅။. 5 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူသန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ု ကမပာင််းလဲမခင််းနငှ့်် 

ကြာက်မပန်မခင််းမှ္ ကာကွယ်ရန် ‘အလ ုရှ ’ပါသလာ်း။ (Purpose / Niyet) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်း 

၁။.   1 

ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်သည ်ထာဝရမြစ်မခင််းနငှ့််မ္ကမပာင််းလဲန ငုဟ်ု လက်ခံပါ 

သလာ်း။ (Lev-i Mahfuz) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂။.  2 

သမ္မာကျမ်္်းစာသည ်ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်မြစ်သညဟ်ု လက်ခံပါသလာ်း။ 

(ကသာငရ်သက်ျမ်္်း၊ ဇဗူရ်ကျမ်္်း နငှ့်် အငဂ်ျလ်ကျမ်္်း)  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃။. 3 

သမ္မာကျမ်္်းစာမှ္  ဘရုာ်းသခင၏်ကရ်းသာ်းထာ်းကသာဗျာဒ တက်တာ်မ္ျာ်းက ဆုက်သယွ်ရန် 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ဂျ ်းလူမ္ျ  ်း က ု က ယု်စာ်းလှယအ်မြစ် အထ်ူးသမြင့်် ကရွ်းချယ်ခဲ့်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄။. 4 

ကျမ်္်းစာထမှဲ္ ပကရာြက်မ္ျာ်းသည ်ဘရုာ်းသခငက်စလွတက်သာသမူ္ျာ်းမြစ်က ကာင််းအတည  ်

မပ ရန် ထငရှ်ာ်းကသာ အံ့် သြွယ်နမ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းလုပ်ကဆာငန် ငုစ်ွမ်္်းက ု ဘရုာ်းသခင ်

သည ်ပကရာြက်မ္ျာ်းက ုကပ်းအပ်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅။. 5 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူသန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ု ကမပာင််းလဲမခင််းနငှ့်် 

ကြာက်မပန်မခင််းမှ္ ကာကွယ်ရန် ‘အလ ုရှ ’ပါသလာ်း။ (Purpose / Niyet) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်း 

၁။.   1 

ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်သည ်ထာဝရမြစ်မခင််းနငှ့််မ္ကမပာင််းလဲန ငုဟ်ု လက်ခံပါ 

သလာ်း။ (Lev-i Mahfuz) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂။.  2 

သမ္မာကျမ်္်းစာသည ်ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်မြစ်သညဟ်ု လက်ခံပါသလာ်း။ 

(ကသာငရ်သက်ျမ်္်း၊ ဇဗူရ်ကျမ်္်း နငှ့်် အငဂ်ျလ်ကျမ်္်း)  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃။. 3 

သမ္မာကျမ်္်းစာမှ္  ဘရုာ်းသခင၏်ကရ်းသာ်းထာ်းကသာဗျာဒ တက်တာ်မ္ျာ်းက ဆုက်သယွ်ရန် 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ဂျ ်းလူမ္ျ  ်း က ု က ယု်စာ်းလှယအ်မြစ် အထ်ူးသမြင့်် ကရွ်းချယ်ခဲ့်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄။. 4 

ကျမ်္်းစာထမှဲ္ ပကရာြက်မ္ျာ်းသည ်ဘရုာ်းသခငက်စလွတက်သာသမူ္ျာ်းမြစ်က ကာင််းအတည ်

မပ ရန် ထငရှ်ာ်းကသာ အံ့် သြွယ်နမ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းလုပ်ကဆာငန် ငုစ်ွမ်္်းက ု ဘရုာ်းသခင ်

သည ်ပကရာြက်မ္ျာ်းက ုကပ်းအပ်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅။. 5 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူသန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ု ကမပာင််းလဲမခင််းနငှ့်် 

ကြာက်မပန်မခင််းမှ္ ကာကွယ်ရန် ‘အလ ုရှ ’ပါသလာ်း။ (Purpose / Niyet) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်း 

၁။.   1 

ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်သည ်ထာဝရမြစ်မခင််းနငှ့််မ္ကမပာင််းလဲန ငုဟ်ု လက်ခံပါ 

သလာ်း။ (Lev-i Mahfuz) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂။.  2 

သမ္မာကျမ်္်းစာသည ်ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်မြစ်သညဟ်ု လက်ခံပါသလာ်း။ 

(ကသာငရ်သက်ျမ်္်း၊ ဇဗူရ်ကျမ်္်း နငှ့်် အငဂ်ျလ်ကျမ်္်း)  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃။. 3 

သမ္မာကျမ်္်းစာမှ္  ဘရုာ်းသခင၏်ကရ်းသာ်းထာ်းကသာဗျာဒ တက်တာ်မ္ျာ်းက ဆုက်သယွ်ရန် 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ဂျ ်းလူမ္ျ  ်း က ု က ယု်စာ်းလှယအ်မြစ် အထ်ူးသမြင့်် ကရွ်းချယ်ခဲ့်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄။. 4 

ကျမ်္်းစာထမှဲ္ ပကရာြက်မ္ျာ်းသည ်ဘရုာ်းသခငက်စလွတက်သာသမူ္ျာ်းမြစ်က ကာင််းအတည  ်

မပ ရန် ထငရှ်ာ်းကသာ အံ့် သြွယ်နမ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းလုပ်ကဆာငန် ငုစ်ွမ်္်းက ု ဘရုာ်းသခင ်

သည ်ပကရာြက်မ္ျာ်းက ုကပ်းအပ်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅။. 5 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူသန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ု ကမပာင််းလဲမခင််းနငှ့်် 

ကြာက်မပန်မခင််းမှ္ ကာကွယ်ရန် ‘အလ ုရှ ’ပါသလာ်း။ (Purpose / Niyet) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



၆။. 6 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူသန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ု ကမပာင််းလဲမခင််းနငှ့်် 

ကြာက်မပန်မခင််းမှ္ ကာကွယ်ရန် ‘တတန် ငု’်ပါသလာ်း။ (Power / Kudret) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သူမျှမ  

   ကုရအ်ောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က          အဘယ်သူမျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:   ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

၇။.  7 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သြွူင့််မပကသာ သ၏ူသန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းမှ္ မူ္ရင််းစာသာ်း 

အမှ္န်အာ်း ကမပာင််းလဲမခင််းနငှ့်် ကရွွေ့ကလျာ့်ကစမခင််းအာ်းမြင့်် သ၏ူက ုယ်ပ ုင ်“ရညရွ်ယ်ချက်” 

နငှ့်် “တန်ခ ု်းအာဏာ” က ု ြျက်ဆ ်းရန် စာတန်၊ နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းနငှ့််လူသတတ ဝါမ္ျာ်းက ု အခွင့်် 

ကပ်းြူ်းပါသလာ်း။ (Tahrif bi’l-lafz) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သူမျှမ  

   ကုရအ်ောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က          အဘယ်သူမျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:   ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

၈။. 8 

လူကတအွကနနဲ ့် သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းက ု မှ္ာ်းယွင််းစာွက ု်းကာ်းမခင််း သ ု ့်မ္ဟုတ ်

မှ္ာ်းယွင််းစွာအဓ ပပါယ်ြွင့််ဆ  ုမခင််းမြင့်် နှုတအ်ာ်းမြင့်် မူ္ရင််းအဓ ပပါယ်က ုြျက်ဆ ်းရန် မြစ်န ငု ်

ပါမ္ညလ်ာ်း။ (Tahrif bi’l-ma’na) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သူမျှမ  

   ကုရအ်ောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က          အဘယ်သူမျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:   ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

၉။.  9 

သမ္မာကျမ်္်းစာဟာ ကမပာင််းလဲသည ်သ ု ့်မ္ဟုတ ်ကြာက်မပန်သညလ် ု ့်ကမပာတဲ့်သကူတဟွာဘရုာ်း 

သခငသ်ည ်သမ္မာကျမ်္်းစာ၏ကမပာင််းလဲခံရမ္ှုက ု မ္သ ကသာသ၊ူ ဂရုမ္စ ုက်ကသာသ၊ူသ ု ့်မ္ဟုတ ်

မ္ညသ် ု ့်မ္ျှမ္လုပ်န ငုက်သာသဟူု သကဘာသက်ကရာက်ကစမခင််းမြင့်် ဘုရာ်းသခင၏် ဂုဏ် 

လကခဏာနငှ ်သဘာဝဂုဏ်အငင ါရပ်မ္ျာ်းအာ်းမ္ရ ုမ္ကသမပ ကသာအမှ္န်တကယ်အမပစ်ရှ သမူ္ျာ်း 

ဟုတပ်ါသလာ်း။ (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သူမျှမ  

   ကုရအ်ောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က          အဘယ်သူမျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:   ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

၁၀။. 10 

သမ္မာကျမ်္်းစာက ု ကမပာင််းလဲသည ်သ ု ့်မ္ဟုတ ်ကြာက်မပန်သညဟ်ုကမပာကသာသမူ္ျာ်းသည ်

စာတန်သည ်အနနတတန်ခ ု်းရှငဘ်ရုာ်းသခငန်ငှ့််သက်ဆ ငုသ်ည့်် သမ္မာကျမ်္်းစာ၏ တ ကု်ပဲွ 

တငွ ်ကအာငန် ငုသ်ညဟ်ု သကဘာသက်ကရာက် ကစမခင််းမြင့်် ဘရုာ်းသခငအ်ထက်၌ စာတန် 

ရှ သညဟ်ု ချ ်းကမမ္ ာက်မခင််းမြစ်ကစသည့်် အမှ္န်တကယ်အမပစ်ရှ သမူ္ျာ်း ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

(El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သူမျှမ  

   ကုရအ်ောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က          အဘယ်သူမျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:   ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 
 

 

၆။. 6 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူသန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ု ကမပာင််းလဲမခင််းနငှ့်် 

ကြာက်မပန်မခင််းမှ္ ကာကွယ်ရန် ‘တတန် ငု’်ပါသလာ်း။ (Power / Kudret) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သူမျှမ  

   ကုရအ်ောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က          အဘယ်သူမျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:   ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

၇။.  7 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သြွူင့််မပကသာ သ၏ူသန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းမှ္ မူ္ရင််းစာသာ်း 

အမှ္န်အာ်း ကမပာင််းလဲမခင််းနငှ့်် ကရွွေ့ကလျာ့်ကစမခင််းအာ်းမြင့်် သ၏ူက ုယ်ပ ုင ်“ရညရွ်ယ်ချက်” 

နငှ့်် “တန်ခ ု်းအာဏာ” က ု ြျက်ဆ ်းရန် စာတန်၊ နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းနငှ့််လူသတတ ဝါမ္ျာ်းက ု အခွင့်် 

ကပ်းြူ်းပါသလာ်း။ (Tahrif bi’l-lafz) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သူမျှမ  

   ကုရအ်ောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က          အဘယ်သူမျှမ 
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မှ္ာ်းယွင််းစွာအဓ ပပါယ်ြွင့််ဆ  ုမခင််းမြင့်် နှုတအ်ာ်းမြင့်် မူ္ရင််းအဓ ပပါယ်က ုြျက်ဆ ်းရန် မြစ်န ငု ်

ပါမ္ညလ်ာ်း။ (Tahrif bi’l-ma’na) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သူမျှမ  

   ကုရအ်ောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က          အဘယ်သူမျှမ 
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ဟုတပ်ါသလာ်း။ (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သူမျှမ  

   ကုရအ်ောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က          အဘယ်သူမျှမ 
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ရှ သညဟ်ု ချ ်းကမမ္ ာက်မခင််းမြစ်ကစသည့်် အမှ္န်တကယ်အမပစ်ရှ သမူ္ျာ်း ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

(El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သူမျှမ  

   ကုရအ်ောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က          အဘယ်သူမျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:   ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 
 

 
၆။. 6 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူသန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ု ကမပာင််းလဲမခင််းနငှ့်် 

ကြာက်မပန်မခင််းမှ္ ကာကွယ်ရန် ‘တတန် ငု’်ပါသလာ်း။ (Power / Kudret) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သူမျှမ  

   ကုရအ်ောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က          အဘယ်သူမျှမ 
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နငှ့်် “တန်ခ ု်းအာဏာ” က ု ြျက်ဆ ်းရန် စာတန်၊ နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းနငှ့််လူသတတ ဝါမ္ျာ်းက ု အခွင့်် 

ကပ်းြူ်းပါသလာ်း။ (Tahrif bi’l-lafz) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သူမျှမ  

   ကုရအ်ောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က          အဘယ်သူမျှမ 
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   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သူမျှမ  

   ကုရအ်ောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က          အဘယ်သူမျှမ 
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မ္ညသ် ု ့်မ္ျှမ္လုပ်န ငုက်သာသဟူု သကဘာသက်ကရာက်ကစမခင််းမြင့်် ဘုရာ်းသခင၏် ဂုဏ် 

လကခဏာနငှ ်သဘာဝဂုဏ်အငင ါရပ်မ္ျာ်းအာ်းမ္ရ ုမ္ကသမပ ကသာအမှ္န်တကယ်အမပစ်ရှ သမူ္ျာ်း 

ဟုတပ်ါသလာ်း။ (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သူမျှမ  

   ကုရအ်ောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က          အဘယ်သူမျှမ 
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(El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သူမျှမ  

   ကုရအ်ောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က          အဘယ်သူမျှမ 
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ကြာက်မပန်မခင််းမှ္ ကာကွယ်ရန် ‘တတန် ငု’်ပါသလာ်း။ (Power / Kudret) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သူမျှမ  
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အမှ္န်အာ်း ကမပာင််းလဲမခင််းနငှ့်် ကရွွေ့ကလျာ့်ကစမခင််းအာ်းမြင့်် သ၏ူက ုယ်ပ ုင ်“ရညရွ်ယ်ချက်” 
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ကပ်းြူ်းပါသလာ်း။ (Tahrif bi’l-lafz) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သူမျှမ  
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စာတန်သည ်အနနတတန်ခ ု်းရှငဘ်ရုာ်းသခငန်ငှ့််သက်ဆ ငုသ်ည့်် သမ္မာကျမ်္်းစာ၏ တ ကု်ပဲွ 

တငွ ်ကအာငန် ငုသ်ညဟ်ု သကဘာသက်ကရာက် ကစမခင််းမြင့်် ဘရုာ်းသခငအ်ထက်၌ စာတန် 

ရှ သညဟ်ု ချ ်းကမမ္ ာက်မခင််းမြစ်ကစသည့်် အမှ္န်တကယ်အမပစ်ရှ သမူ္ျာ်း ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

(El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သူမျှမ  

   ကုရအ်ောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က          အဘယ်သူမျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:   ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 
 



၁၁။. 11 

ဘရုာ်းသခငသ်ည် သ၏ူ သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်း အာ်းလံု်းက ုမ္ဟုတဘ် ဲအချ  ွေ့က ု 

ကာကွယ်ရန်အတကွ် သကဘာထာ်းနစှ်မ္ျ  ်းထာ်းရှ ပါသလာ်း။ (El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂။. 12 

ဘရုာ်းသခင၏် နှုတက်ပတက်တာ်သည ်မ္ကမပာင််းလဲန ငုက်သာအရာနငှ့််ကမ္ဘာလံု်းဆ ငုရ်ာ 

စံနှုန််းမြစ်မခင််းက ု ဘရုာ်းသခင ်သည ်လူသာ်းအာ်းလံု်းက ု တရာ်းစ ရငမ်္ည့််ကန ့်ရက်အာ်းမြင့်် 

မြစ်ကစပါသလာ်း။ (El-Hakem, El-Hakk,    El-Hafiz, El-Hasib) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃။.  13 

ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်း သမ္မာကျမ်္်းစာပ ုဒအ်ပ ုင််းတစ်ခုက ု ယံု ကညပ်ပ ်း 

အမခာ်းကျမ်္်းစာပ ုဒက် ု မ္ယံု ကညမ်ခင််းအာ်း ခွင့််မပ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၄။. 14 

ဘရုာ်းသခငသ်ည် သြွူင့််မပကသာ သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ုယကန ့်ယံု ကည ်

သမူ္ျာ်းအကနမြင့်် ကလ့်လာပပ ်း လ ုက်နာရန်အတကွ် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅။. 15 

လူတစ်ကယာက်အတကွ်၄င််း၏ဘဝတငွက်ကာင််းချ ်းမ္ဂငလာခံစာ်းရရှ ရန်အတကွ်ဘရုာ်းသခင ်

၏ နှုတက်ပတက်တာ်က ု နာခံမခင််းသည ်အကမခခံအက ကာင််းအချက် ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

 

၁၁။. 11 

ဘရုာ်းသခငသ်ည် သ၏ူ သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်း အာ်းလံု်းက ုမ္ဟုတဘ် ဲအချ  ွေ့က ု 

ကာကွယ်ရန်အတကွ် သကဘာထာ်းနစှ်မ္ျ  ်းထာ်းရှ ပါသလာ်း။ (El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂။. 12 

ဘရုာ်းသခင၏် နှုတက်ပတက်တာ်သည ်မ္ကမပာင််းလဲန ငုက်သာအရာနငှ့််ကမ္ဘာလံု်းဆ ငုရ်ာ 

စံနှုန််းမြစ်မခင််းက ု ဘရုာ်းသခင ်သည ်လူသာ်းအာ်းလံု်းက ု တရာ်းစ ရငမ်္ည့််ကန ့်ရက်အာ်းမြင့်် 

မြစ်ကစပါသလာ်း။ (El-Hakem, El-Hakk,    El-Hafiz, El-Hasib) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃။.  13 

ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်း သမ္မာကျမ်္်းစာပ ုဒအ်ပ ုင််းတစ်ခုက ု ယံု ကညပ်ပ ်း 

အမခာ်းကျမ်္်းစာပ ုဒက် ု မ္ယံု ကညမ်ခင််းအာ်း ခွင့််မပ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၄။. 14 

ဘရုာ်းသခငသ်ည် သြွူင့််မပကသာ သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ုယကန ့်ယံု ကည ်

သမူ္ျာ်းအကနမြင့်် ကလ့်လာပပ ်း လ ုက်နာရန်အတကွ် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅။. 15 

လူတစ်ကယာက်အတကွ်၄င််း၏ဘဝတငွက်ကာင််းချ ်းမ္ဂငလာခံစာ်းရရှ ရန်အတကွ်ဘရုာ်းသခင ်

၏ နှုတက်ပတက်တာ်က ု နာခံမခင််းသည ်အကမခခံအက ကာင််းအချက် ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

 

၁၁။. 11 

ဘရုာ်းသခငသ်ည် သ၏ူ သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်း အာ်းလံု်းက ုမ္ဟုတဘ် ဲအချ  ွေ့က ု 

ကာကွယ်ရန်အတကွ် သကဘာထာ်းနစှ်မ္ျ  ်းထာ်းရှ ပါသလာ်း။ (El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂။. 12 

ဘရုာ်းသခင၏် နှုတက်ပတက်တာ်သည ်မ္ကမပာင််းလဲန ငုက်သာအရာနငှ့််ကမ္ဘာလံု်းဆ ငုရ်ာ 

စံနှုန််းမြစ်မခင််းက ု ဘရုာ်းသခင ်သည ်လူသာ်းအာ်းလံု်းက ု တရာ်းစ ရငမ်္ည့််ကန ့်ရက်အာ်းမြင့်် 

မြစ်ကစပါသလာ်း။ (El-Hakem, El-Hakk,    El-Hafiz, El-Hasib) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃။.  13 

ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်း သမ္မာကျမ်္်းစာပ ုဒအ်ပ ုင််းတစ်ခုက ု ယံု ကညပ်ပ ်း 

အမခာ်းကျမ်္်းစာပ ုဒက် ု မ္ယံု ကညမ်ခင််းအာ်း ခွင့််မပ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၄။. 14 

ဘရုာ်းသခငသ်ည် သြွူင့််မပကသာ သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ုယကန ့်ယံု ကည ်

သမူ္ျာ်းအကနမြင့်် ကလ့်လာပပ ်း လ ုက်နာရန်အတကွ် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅။. 15 

လူတစ်ကယာက်အတကွ်၄င််း၏ဘဝတငွက်ကာင််းချ ်းမ္ဂငလာခံစာ်းရရှ ရန်အတကွ်ဘရုာ်းသခင ်

၏ နှုတက်ပတက်တာ်က ု နာခံမခင််းသည ်အကမခခံအက ကာင််းအချက် ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

၁၁။. 11 

ဘရုာ်းသခငသ်ည် သ၏ူ သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်း အာ်းလံု်းက ုမ္ဟုတဘ် ဲအချ  ွေ့က ု 

ကာကွယ်ရန်အတကွ် သကဘာထာ်းနစှ်မ္ျ  ်းထာ်းရှ ပါသလာ်း။ (El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂။. 12 

ဘရုာ်းသခင၏် နှုတက်ပတက်တာ်သည ်မ္ကမပာင််းလဲန ငုက်သာအရာနငှ့််ကမ္ဘာလံု်းဆ ငုရ်ာ 

စံနှုန််းမြစ်မခင််းက ု ဘရုာ်းသခင ်သည ်လူသာ်းအာ်းလံု်းက ု တရာ်းစ ရငမ်္ည့််ကန ့်ရက်အာ်းမြင့်် 

မြစ်ကစပါသလာ်း။ (El-Hakem, El-Hakk,    El-Hafiz, El-Hasib) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃။.  13 

ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်း သမ္မာကျမ်္်းစာပ ုဒအ်ပ ုင််းတစ်ခုက ု ယံု ကညပ်ပ ်း 

အမခာ်းကျမ်္်းစာပ ုဒက် ု မ္ယံု ကညမ်ခင််းအာ်း ခွင့််မပ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၄။. 14 

ဘရုာ်းသခငသ်ည် သြွူင့််မပကသာ သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ုယကန ့်ယံု ကည ်

သမူ္ျာ်းအကနမြင့်် ကလ့်လာပပ ်း လ ုက်နာရန်အတကွ် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅။. 15 

လူတစ်ကယာက်အတကွ်၄င််း၏ဘဝတငွက်ကာင််းချ ်းမ္ဂငလာခံစာ်းရရှ ရန်အတကွ်ဘရုာ်းသခင ်

၏ နှုတက်ပတက်တာ်က ု နာခံမခင််းသည ်အကမခခံအက ကာင််းအချက် ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 



၁၆။. 16 

သမ္မာကျမ်္်းစာက ု ြတရ်ှုရန်နငှ့််လ ုက်နာရန်မငင််းဆန်ကသာသမူ္ျာ်းသည ်မ္ မ္ က ုယ်မ္ မ္  မ္ယံု 

 ကညသ်အူမြစ် ကျ န်ဆမဲခင််း အမြစ်သက်ကရာက်ကစပါသလာ်း။ (Kâfir) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇။. 17 

သမ္မာကျမ်္်းစာ၏ စုစည််းထာ်းချက်အာ်း ဗျာဒ တက်ျမ်္်းမြင့်် အဆံ်ုးသတသ်ည က ု လက်ခံပါ 

သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈။. 18 

သမ္ ုင််းက ကာင််းဆ ငုရ်ာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းသည ်သမ္မာကျမ်္်းစာတငွ ်

ယခငက်မှ္တတ်မ်္်းရှ ပပ ်းသာ်း မြစ်ကသာက ကာင့်် ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်အာ်း 

ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်အမြစ် ထည့်် သငွ််းစဉ်းစာ်းန ငုရ်န်အတကွ် 

သမ္ ုင််းက ကာင််းဆ ငုရ်ာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းနငှ့်် မပည့််စံုစွာသဟဇာတ မြစ်ရန် လ ုအပ်ပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉။. 19 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်သမ္မာကျမ်္်းစာတငွက်တွွေ့ ရှ မ္ှုနငှ ့်် လံု်းဝဆန် ့်ကျငက်သာ 

အကမခခံအယူ ဝါဒဆ ငုရ်ာနငှ့််သမ္ ုင််း ဆ ငုရ်ာကွာဟချက်မ္ျာ်း ပါဝငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၀။. 20 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွပ်ါဝငက်သာ ‘တ ကု်တန်ွ်းနှု ်းကဆာ်မခင််း’ သ ု ့်မ္ဟုတ ်‘ြွင့််မပချက်’ 

တ ု ့်၏ သကဘာတရာ်းမ္ျာ်းနငှ့်် သမ္မာကျမ်္်းစာတငွက်ြာ်မပချက်တ ု ့်နငှ ့််တညူ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

 

၁၆။. 16 

သမ္မာကျမ်္်းစာက ု ြတရ်ှုရန်နငှ့််လ ုက်နာရန်မငင််းဆန်ကသာသမူ္ျာ်းသည ်မ္ မ္ က ုယ်မ္ မ္  မ္ယံု 

 ကညသ်အူမြစ် ကျ န်ဆမဲခင််း အမြစ်သက်ကရာက်ကစပါသလာ်း။ (Kâfir) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇။. 17 

သမ္မာကျမ်္်းစာ၏ စုစည််းထာ်းချက်အာ်း ဗျာဒ တက်ျမ်္်းမြင့်် အဆံ်ုးသတသ်ည က ု လက်ခံပါ 

သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈။. 18 

သမ္ ုင််းက ကာင််းဆ ငုရ်ာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းသည ်သမ္မာကျမ်္်းစာတငွ ်

ယခငက်မှ္တတ်မ်္်းရှ ပပ ်းသာ်း မြစ်ကသာက ကာင့်် ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်အာ်း 

ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်အမြစ် ထည့်် သငွ််းစဉ်းစာ်းန ငုရ်န်အတကွ် 

သမ္ ုင််းက ကာင််းဆ ငုရ်ာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းနငှ့်် မပည့််စံုစွာသဟဇာတ မြစ်ရန် လ ုအပ်ပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉။. 19 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်သမ္မာကျမ်္်းစာတငွက်တွွေ့ ရှ မ္ှုနငှ ့်် လံု်းဝဆန် ့်ကျငက်သာ 

အကမခခံအယူ ဝါဒဆ ငုရ်ာနငှ့််သမ္ ုင််း ဆ ငုရ်ာကွာဟချက်မ္ျာ်း ပါဝငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၀။. 20 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွပ်ါဝငက်သာ ‘တ ကု်တန်ွ်းနှု ်းကဆာ်မခင််း’ သ ု ့်မ္ဟုတ ်‘ြွင့််မပချက်’ 

တ ု ့်၏ သကဘာတရာ်းမ္ျာ်းနငှ့်် သမ္မာကျမ်္်းစာတငွက်ြာ်မပချက်တ ု ့်နငှ ့််တညူ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

 
၁၆။. 16 

သမ္မာကျမ်္်းစာက ု ြတရ်ှုရန်နငှ့််လ ုက်နာရန်မငင််းဆန်ကသာသမူ္ျာ်းသည ်မ္ မ္ က ုယ်မ္ မ္  မ္ယံု 

 ကညသ်အူမြစ် ကျ န်ဆမဲခင််း အမြစ်သက်ကရာက်ကစပါသလာ်း။ (Kâfir) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇။. 17 

သမ္မာကျမ်္်းစာ၏ စုစည််းထာ်းချက်အာ်း ဗျာဒ တက်ျမ်္်းမြင့်် အဆံ်ုးသတသ်ည က ု လက်ခံပါ 

သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈။. 18 

သမ္ ုင််းက ကာင််းဆ ငုရ်ာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းသည ်သမ္မာကျမ်္်းစာတငွ ်

ယခငက်မှ္တတ်မ်္်းရှ ပပ ်းသာ်း မြစ်ကသာက ကာင့်် ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်အာ်း 

ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်အမြစ် ထည့်် သငွ််းစဉ်းစာ်းန ငုရ်န်အတကွ် 

သမ္ ုင််းက ကာင််းဆ ငုရ်ာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းနငှ့်် မပည့််စံုစွာသဟဇာတ မြစ်ရန် လ ုအပ်ပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉။. 19 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်သမ္မာကျမ်္်းစာတငွက်တွွေ့ ရှ မ္ှုနငှ ့်် လံု်းဝဆန် ့်ကျငက်သာ 

အကမခခံအယူ ဝါဒဆ ငုရ်ာနငှ့််သမ္ ုင််း ဆ ငုရ်ာကွာဟချက်မ္ျာ်း ပါဝငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၀။. 20 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွပ်ါဝငက်သာ ‘တ ကု်တန်ွ်းနှု ်းကဆာ်မခင််း’ သ ု ့်မ္ဟုတ ်‘ြွင့််မပချက်’ 

တ ု ့်၏ သကဘာတရာ်းမ္ျာ်းနငှ့်် သမ္မာကျမ်္်းစာတငွက်ြာ်မပချက်တ ု ့်နငှ ့််တညူ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

၁၆။. 16 

သမ္မာကျမ်္်းစာက ု ြတရ်ှုရန်နငှ့််လ ုက်နာရန်မငင််းဆန်ကသာသမူ္ျာ်းသည ်မ္ မ္ က ုယ်မ္ မ္  မ္ယံု 

 ကညသ်အူမြစ် ကျ န်ဆမဲခင််း အမြစ်သက်ကရာက်ကစပါသလာ်း။ (Kâfir) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇။. 17 

သမ္မာကျမ်္်းစာ၏ စုစည််းထာ်းချက်အာ်း ဗျာဒ တက်ျမ်္်းမြင့်် အဆံ်ုးသတသ်ည က ု လက်ခံပါ 

သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈။. 18 

သမ္ ုင််းက ကာင််းဆ ငုရ်ာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းသည ်သမ္မာကျမ်္်းစာတငွ ်

ယခငက်မှ္တတ်မ်္်းရှ ပပ ်းသာ်း မြစ်ကသာက ကာင့်် ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်အာ်း 

ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်အမြစ် ထည့်် သငွ််းစဉ်းစာ်းန ငုရ်န်အတကွ် 

သမ္ ုင််းက ကာင််းဆ ငုရ်ာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းနငှ့်် မပည့််စံုစွာသဟဇာတ မြစ်ရန် လ ုအပ်ပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉။. 19 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်သမ္မာကျမ်္်းစာတငွက်တွွေ့ ရှ မ္ှုနငှ ့်် လံု်းဝဆန် ့်ကျငက်သာ 

အကမခခံအယူ ဝါဒဆ ငုရ်ာနငှ့််သမ္ ုင််း ဆ ငုရ်ာကွာဟချက်မ္ျာ်း ပါဝငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၀။. 20 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွပ်ါဝငက်သာ ‘တ ကု်တန်ွ်းနှု ်းကဆာ်မခင််း’ သ ု ့်မ္ဟုတ ်‘ြွင့််မပချက်’ 

တ ု ့်၏ သကဘာတရာ်းမ္ျာ်းနငှ့်် သမ္မာကျမ်္်းစာတငွက်ြာ်မပချက်တ ု ့်နငှ ့််တညူ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 



၂၁။.  21 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်အာ်း သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုအမြစ် ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း သ ု ့်မ္ဟုတ် 

ခရစ်ယာန်မ္ျာ်း လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၂၂။. 22 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုအာ်းြွင့််မပပပ ်းကနာက် ၄င််း၏ကျမ်္်းပ ုဒအ်ချ  ွေ့ 

က ု ပယ်ြျက်ရန် သ ု ့်မ္ဟုတ ်ပလပ်ြျက်သ မ်္်းရန် ကနာက်ပ ုင််းတငွ ်ဘရုာ်းသခင ်ခံစာ်းရပါ 

သလာ်း။ (Mensuh & Nesih) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၂၃။.  23 

အကယ်၍ ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်သည ်‘ကမ္ဘာမ္ျာ်း၏အရှငသ်ခင’်ထမှံ္ ဆင််းသက်လာပပ ်း၊ 

နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းတစ်အပ်ုစု၏ အတညမ်ပ မ္ှုခံရမခင််းမြစ်လျှင ်ဤသညမှ်္ာ ဘရုာ်းသခငထ်မှံ္ 

ဆင််းသက်လာကသာ ကကာင််းကသာအမှ္တလ်ကခဏာ ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၂၄။. 24 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုတစ်အပ်ုသည ်စာတန်မှ္မြစ်သညဟ်ုဆ သုညက် ု ထပ်တလဲလဲ 

မငင််းဆ ရုန် လ ုအပ်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််အလလ ာဟ်အရှငမ်မ္တ ်

၂၅။.  25 

ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း၊ ခရစ်ယာန်မ္ျာ်းနငှ့််မွ္တစ်လငလ်ူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း အာ်းလံု်းအကနမြင့်် စစ်မှ္န်ကသာ 

ဘရုာ်းသခငတ်စ်ပါ်းတည််း သာရှ သညဟ်ု ယံု ကညပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 
 
 

 

၂၁။.  21 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်အာ်း သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုအမြစ် ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း သ ု ့်မ္ဟုတ် 

ခရစ်ယာန်မ္ျာ်း လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၂၂။. 22 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုအာ်းြွင့််မပပပ ်းကနာက် ၄င််း၏ကျမ်္်းပ ုဒအ်ချ  ွေ့ 

က ု ပယ်ြျက်ရန် သ ု ့်မ္ဟုတ ်ပလပ်ြျက်သ မ်္်းရန် ကနာက်ပ ုင််းတငွ ်ဘရုာ်းသခင ်ခံစာ်းရပါ 

သလာ်း။ (Mensuh & Nesih) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၂၃။.  23 

အကယ်၍ ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်သည ်‘ကမ္ဘာမ္ျာ်း၏အရှငသ်ခင’်ထမှံ္ ဆင််းသက်လာပပ ်း၊ 

နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းတစ်အပ်ုစု၏ အတညမ်ပ မ္ှုခံရမခင််းမြစ်လျှင ်ဤသညမှ်္ာ ဘရုာ်းသခငထ်မှံ္ 

ဆင််းသက်လာကသာ ကကာင််းကသာအမှ္တလ်ကခဏာ ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၂၄။. 24 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုတစ်အပ်ုသည ်စာတန်မှ္မြစ်သညဟ်ုဆ သုညက် ု ထပ်တလဲလဲ 

မငင််းဆ ရုန် လ ုအပ်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််အလလ ာဟ်အရှငမ်မ္တ ်

၂၅။.  25 

ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း၊ ခရစ်ယာန်မ္ျာ်းနငှ့််မွ္တစ်လငလ်ူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း အာ်းလံု်းအကနမြင့်် စစ်မှ္န်ကသာ 

ဘရုာ်းသခငတ်စ်ပါ်းတည််း သာရှ သညဟ်ု ယံု ကညပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 
 
 

 

၂၁။.  21 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်အာ်း သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုအမြစ် ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း သ ု ့်မ္ဟုတ် 

ခရစ်ယာန်မ္ျာ်း လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၂၂။. 22 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုအာ်းြွင့််မပပပ ်းကနာက် ၄င််း၏ကျမ်္်းပ ုဒအ်ချ  ွေ့ 

က ု ပယ်ြျက်ရန် သ ု ့်မ္ဟုတ ်ပလပ်ြျက်သ မ်္်းရန် ကနာက်ပ ုင််းတငွ ်ဘရုာ်းသခင ်ခံစာ်းရပါ 

သလာ်း။ (Mensuh & Nesih) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၂၃။.  23 

အကယ်၍ ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်သည ်‘ကမ္ဘာမ္ျာ်း၏အရှငသ်ခင’်ထမှံ္ ဆင််းသက်လာပပ ်း၊ 

နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းတစ်အပ်ုစု၏ အတညမ်ပ မ္ှုခံရမခင််းမြစ်လျှင ်ဤသညမှ်္ာ ဘရုာ်းသခငထ်မှံ္ 

ဆင််းသက်လာကသာ ကကာင််းကသာအမှ္တလ်ကခဏာ ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၂၄။. 24 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုတစ်အပ်ုသည ်စာတန်မှ္မြစ်သညဟ်ုဆ သုညက် ု ထပ်တလဲလဲ 

မငင််းဆ ရုန် လ ုအပ်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််အလလ ာဟ်အရှငမ်မ္တ ်

၂၅။.  25 

ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း၊ ခရစ်ယာန်မ္ျာ်းနငှ့််မွ္တစ်လငလ်ူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း အာ်းလံု်းအကနမြင့်် စစ်မှ္န်ကသာ 

ဘရုာ်းသခငတ်စ်ပါ်းတည််း သာရှ သညဟ်ု ယံု ကညပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 
 
 

၂၁။.  21 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်အာ်း သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုအမြစ် ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း သ ု ့်မ္ဟုတ် 

ခရစ်ယာန်မ္ျာ်း လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၂၂။. 22 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုအာ်းြွင့််မပပပ ်းကနာက် ၄င််း၏ကျမ်္်းပ ုဒအ်ချ  ွေ့ 

က ု ပယ်ြျက်ရန် သ ု ့်မ္ဟုတ ်ပလပ်ြျက်သ မ်္်းရန် ကနာက်ပ ုင််းတငွ ်ဘရုာ်းသခင ်ခံစာ်းရပါ 

သလာ်း။ (Mensuh & Nesih) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၂၃။.  23 

အကယ်၍ ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်သည ်‘ကမ္ဘာမ္ျာ်း၏အရှငသ်ခင’်ထမှံ္ ဆင််းသက်လာပပ ်း၊ 

နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းတစ်အပ်ုစု၏ အတညမ်ပ မ္ှုခံရမခင််းမြစ်လျှင ်ဤသညမှ်္ာ ဘရုာ်းသခငထ်မှံ္ 

ဆင််းသက်လာကသာ ကကာင််းကသာအမှ္တလ်ကခဏာ ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၂၄။. 24 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုတစ်အပ်ုသည ်စာတန်မှ္မြစ်သညဟ်ုဆ သုညက် ု ထပ်တလဲလဲ 

မငင််းဆ ရုန် လ ုအပ်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််အလလ ာဟ်အရှငမ်မ္တ ်

၂၅။.  25 

ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း၊ ခရစ်ယာန်မ္ျာ်းနငှ့််မွ္တစ်လငလ်ူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း အာ်းလံု်းအကနမြင့်် စစ်မှ္န်ကသာ 

ဘရုာ်းသခငတ်စ်ပါ်းတည််း သာရှ သညဟ်ု ယံု ကညပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 
 
 



၂၆။. 26 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွက်တွွေ့ရကသာ အလလ ာဟ်အရှငမ်မ္တ၏် ဂုဏ်အငငါရပ်နငှ့််သဘာဝ 

ဂုဏ်ကတာ် အမ္ျာ်းစုသည ်သမ္မာကျမ်္်းစာတငွက်တွွေ့ရကသာ ဘရုာ်းသခင၏်ဂုဏ်ကတာ်နငှ့်် 

သကဘာ တညူ မ္ှုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၇။. 27 

သမ္မာကျမ်္်းစာမှ္ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်မှ္အလလ ာဟ်အရှငမ်မ္တတ် ု ့်သညတ်စ်

ပါ်း တည််းနငှ့််တညူ ကသာ မြစ်တညမ်္ှု ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၈။. 28 

ဘရုာ်းသခင၏် ထာဝရနငှ့််မ္ကမပာင််းလဲန ငုက်သာအမ္ညသ်ည ်‘ယာကဝ’ လာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၉။.  29 

ဘရုာ်းသခငအ်ာ်း သန် ့်ရှင််းမမ္င့််မမ္တသ်မူြစ်က ကာင််းကြာ်မပကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း သန် ့်ရှင််း 

ကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ  ်ရှ ပါသလာ်း။ (el-Kuddus) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၀။. 30 

ဘရုာ်းသခင၏် ဂုဏ်အငငါရပ်နငှ့််သဘာဝဂုဏ်ကတာ်မ္ျာ်းအနက် ဘရုာ်းသခငသ်ည ်

မ္ မ္ က ုယ် မ္ မ္  ‘အြ’ မြစ်က ကာင််း ထတုက်ြာ်မပသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

 

၂၆။. 26 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွက်တွွေ့ရကသာ အလလ ာဟ်အရှငမ်မ္တ၏် ဂုဏ်အငငါရပ်နငှ့််သဘာဝ 

ဂုဏ်ကတာ် အမ္ျာ်းစုသည ်သမ္မာကျမ်္်းစာတငွက်တွွေ့ရကသာ ဘရုာ်းသခင၏်ဂုဏ်ကတာ်နငှ့်် 

သကဘာ တညူ မ္ှုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၇။. 27 

သမ္မာကျမ်္်းစာမှ္ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်မှ္အလလ ာဟ်အရှငမ်မ္တတ် ု ့်သညတ်စ်

ပါ်း တည််းနငှ့််တညူ ကသာ မြစ်တညမ်္ှု ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၈။. 28 

ဘရုာ်းသခင၏် ထာဝရနငှ့််မ္ကမပာင််းလဲန ငုက်သာအမ္ညသ်ည ်‘ယာကဝ’ လာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၉။.  29 

ဘရုာ်းသခငအ်ာ်း သန် ့်ရှင််းမမ္င့််မမ္တသ်မူြစ်က ကာင််းကြာ်မပကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း သန် ့်ရှင််း 

ကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ  ်ရှ ပါသလာ်း။ (el-Kuddus) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၀။. 30 

ဘရုာ်းသခင၏် ဂုဏ်အငငါရပ်နငှ့််သဘာဝဂုဏ်ကတာ်မ္ျာ်းအနက် ဘရုာ်းသခငသ်ည ်

မ္ မ္ က ုယ် မ္ မ္  ‘အြ’ မြစ်က ကာင််း ထတုက်ြာ်မပသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

 

၂၆။. 26 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွက်တွွေ့ရကသာ အလလ ာဟ်အရှငမ်မ္တ၏် ဂုဏ်အငငါရပ်နငှ့််သဘာဝ 

ဂုဏ်ကတာ် အမ္ျာ်းစုသည ်သမ္မာကျမ်္်းစာတငွက်တွွေ့ရကသာ ဘရုာ်းသခင၏်ဂုဏ်ကတာ်နငှ့်် 

သကဘာ တညူ မ္ှုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၇။. 27 

သမ္မာကျမ်္်းစာမှ္ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်မှ္အလလ ာဟ်အရှငမ်မ္တတ် ု ့်သညတ်စ်

ပါ်း တည််းနငှ့််တညူ ကသာ မြစ်တညမ်္ှု ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၈။. 28 

ဘရုာ်းသခင၏် ထာဝရနငှ့််မ္ကမပာင််းလဲန ငုက်သာအမ္ညသ်ည ်‘ယာကဝ’ လာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၉။.  29 

ဘရုာ်းသခငအ်ာ်း သန် ့်ရှင််းမမ္င့််မမ္တသ်မူြစ်က ကာင််းကြာ်မပကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း သန် ့်ရှင််း 

ကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ  ်ရှ ပါသလာ်း။ (el-Kuddus) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၀။. 30 

ဘရုာ်းသခင၏် ဂုဏ်အငငါရပ်နငှ့််သဘာဝဂုဏ်ကတာ်မ္ျာ်းအနက် ဘရုာ်းသခငသ်ည ်

မ္ မ္ က ုယ် မ္ မ္  ‘အြ’ မြစ်က ကာင််း ထတုက်ြာ်မပသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

 

၂၆။. 26 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွက်တွွေ့ရကသာ အလလ ာဟ်အရှငမ်မ္တ၏် ဂုဏ်အငငါရပ်နငှ့််သဘာဝ 

ဂုဏ်ကတာ် အမ္ျာ်းစုသည ်သမ္မာကျမ်္်းစာတငွက်တွွေ့ရကသာ ဘရုာ်းသခင၏်ဂုဏ်ကတာ်နငှ့်် 

သကဘာ တညူ မ္ှုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၇။. 27 

သမ္မာကျမ်္်းစာမှ္ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်မှ္အလလ ာဟ်အရှငမ်မ္တတ် ု ့်သညတ်စ်

ပါ်း တည််းနငှ့််တညူ ကသာ မြစ်တညမ်္ှု ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၈။. 28 

ဘရုာ်းသခင၏် ထာဝရနငှ့််မ္ကမပာင််းလဲန ငုက်သာအမ္ညသ်ည ်‘ယာကဝ’ လာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၉။.  29 

ဘရုာ်းသခငအ်ာ်း သန် ့်ရှင််းမမ္င့််မမ္တသ်မူြစ်က ကာင််းကြာ်မပကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း သန် ့်ရှင််း 

ကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ  ်ရှ ပါသလာ်း။ (el-Kuddus) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၀။. 30 

ဘရုာ်းသခင၏် ဂုဏ်အငငါရပ်နငှ့််သဘာဝဂုဏ်ကတာ်မ္ျာ်းအနက် ဘရုာ်းသခငသ်ည ်

မ္ မ္ က ုယ် မ္ မ္  ‘အြ’ မြစ်က ကာင််း ထတုက်ြာ်မပသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

 



၃၁။. 31 

ဘရုာ်းသခင၏် ထ်ူးမခာ်းကသာ ဝ ကသသလကခဏာက ု ဘရုာ်းသခငန်စှ်ကထာင််းအာ်းရဂုဏ်ယူ 

ပါသလာ်း။ (el-Mütekebbir) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၂။. 32 

ဘရုာ်းသခင၏် ထ်ူးမခာ်းကသာ ဝ ကသသလကခဏာနငှ့််သဘာဝဂုဏ်ကတာ်မ္ျာ်းအနက် ဘရုာ်း 

သခင ်  သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၃။.  33 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဘရုာ်းသခငအ်ကနမြင့်် မ္ မ္ က ုယ်မ္ မ္ ရညည်ွှန််းရာတငွ ်

သူ ့်အကနမြင့်် ‘ကျွန်ပ်ုတ ု ့်’ ဟူ၍ အမ္ျာ်းဆ ငုရ်ာနာမ်္စာ်းက ု အသံ်ုးမပ ြူ်းပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၄။. 34 

‘သံ်ုးပါ်းတစ်ဆ’ူ ၏သကဘာတရာ်းက ု လက်ခံန ငုပ်ါသလာ်း။ (ခမ္ည််းကတာ်၊ သာ်းကတာ်၊ 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉ ကတာ်) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၅။. 35 

ဘရုာ်းသခငအ်ကနမြင့်် သခငက်ယရှု၏ လုပ်ရပ်အမှ္ာ်းတစ်ခုခုက ကာင့်် မှ္ာ်းယွင််းစွာ စွပ်စွဲ 

အမပစ်တငြူ််းသလာ်း သ ု ့်မ္ဟုတ ်သခငက်ယရှုအကနမြင့်် မ္ မ္ ၏လုပ်ရပ်အမှ္ာ်းတစ်ခုခုက ု 

ြုံ်းကွယ်ရန် ဘရုာ်းသခငအ်ာ်း လ မ်္လညြူ််းပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

၃၁။. 31 

ဘရုာ်းသခင၏် ထ်ူးမခာ်းကသာ ဝ ကသသလကခဏာက ု ဘရုာ်းသခငန်စှ်ကထာင််းအာ်းရဂုဏ်ယူ 

ပါသလာ်း။ (el-Mütekebbir) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၂။. 32 

ဘရုာ်းသခင၏် ထ်ူးမခာ်းကသာ ဝ ကသသလကခဏာနငှ့််သဘာဝဂုဏ်ကတာ်မ္ျာ်းအနက် ဘရုာ်း 

သခင ်  သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၃။.  33 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဘရုာ်းသခငအ်ကနမြင့်် မ္ မ္ က ုယ်မ္ မ္ ရညည်ွှန််းရာတငွ  ်

သူ ့်အကနမြင့်် ‘ကျွန်ပ်ုတ ု ့်’ ဟူ၍ အမ္ျာ်းဆ ငုရ်ာနာမ်္စာ်းက ု အသံ်ုးမပ ြူ်းပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၄။. 34 

‘သံ်ုးပါ်းတစ်ဆ’ူ ၏သကဘာတရာ်းက ု လက်ခံန ငုပ်ါသလာ်း။ (ခမ္ည််းကတာ်၊ သာ်းကတာ်၊ 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉ ကတာ်) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၅။. 35 

ဘရုာ်းသခငအ်ကနမြင့်် သခငက်ယရှု၏ လုပ်ရပ်အမှ္ာ်းတစ်ခုခုက ကာင့်် မှ္ာ်းယွင််းစွာ စွပ်စွဲ 

အမပစ်တငြူ််းသလာ်း သ ု ့်မ္ဟုတ ်သခငက်ယရှုအကနမြင့်် မ္ မ္ ၏လုပ်ရပ်အမှ္ာ်းတစ်ခုခုက ု 

ြုံ်းကွယ်ရန် ဘရုာ်းသခငအ်ာ်း လ မ်္လညြူ််းပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

၃၁။. 31 

ဘရုာ်းသခင၏် ထ်ူးမခာ်းကသာ ဝ ကသသလကခဏာက ု ဘရုာ်းသခငန်စှ်ကထာင််းအာ်းရဂုဏ်ယူ 

ပါသလာ်း။ (el-Mütekebbir) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၂။. 32 

ဘရုာ်းသခင၏် ထ်ူးမခာ်းကသာ ဝ ကသသလကခဏာနငှ့််သဘာဝဂုဏ်ကတာ်မ္ျာ်းအနက် ဘရုာ်း 

သခင ်  သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၃။.  33 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဘရုာ်းသခငအ်ကနမြင့်် မ္ မ္ က ုယ်မ္ မ္ ရညည်ွှန််းရာတငွ ်

သူ ့်အကနမြင့်် ‘ကျွန်ပ်ုတ ု ့်’ ဟူ၍ အမ္ျာ်းဆ ငုရ်ာနာမ်္စာ်းက ု အသံ်ုးမပ ြူ်းပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၄။. 34 

‘သံ်ုးပါ်းတစ်ဆ’ူ ၏သကဘာတရာ်းက ု လက်ခံန ငုပ်ါသလာ်း။ (ခမ္ည််းကတာ်၊ သာ်းကတာ်၊ 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉ ကတာ်) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၅။. 35 

ဘရုာ်းသခငအ်ကနမြင့်် သခငက်ယရှု၏ လုပ်ရပ်အမှ္ာ်းတစ်ခုခုက ကာင့်် မှ္ာ်းယွင််းစွာ စွပ်စွဲ 

အမပစ်တငြူ််းသလာ်း သ ု ့်မ္ဟုတ ်သခငက်ယရှုအကနမြင့်် မ္ မ္ ၏လုပ်ရပ်အမှ္ာ်းတစ်ခုခုက ု 

ြုံ်းကွယ်ရန် ဘရုာ်းသခငအ်ာ်း လ မ်္လညြူ််းပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

၃၁။. 31 

ဘရုာ်းသခင၏် ထ်ူးမခာ်းကသာ ဝ ကသသလကခဏာက ု ဘရုာ်းသခငန်စှ်ကထာင််းအာ်းရဂုဏ်ယူ 

ပါသလာ်း။ (el-Mütekebbir) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၂။. 32 

ဘရုာ်းသခင၏် ထ်ူးမခာ်းကသာ ဝ ကသသလကခဏာနငှ့််သဘာဝဂုဏ်ကတာ်မ္ျာ်းအနက် ဘရုာ်း 

သခင ်  သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၃။.  33 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဘရုာ်းသခငအ်ကနမြင့်် မ္ မ္ က ုယ်မ္ မ္ ရညည်ွှန််းရာတငွ ်

သူ ့်အကနမြင့်် ‘ကျွန်ပ်ုတ ု ့်’ ဟူ၍ အမ္ျာ်းဆ ငုရ်ာနာမ်္စာ်းက ု အသံ်ုးမပ ြူ်းပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၄။. 34 

‘သံ်ုးပါ်းတစ်ဆ’ူ ၏သကဘာတရာ်းက ု လက်ခံန ငုပ်ါသလာ်း။ (ခမ္ည််းကတာ်၊ သာ်းကတာ်၊ 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉ ကတာ်) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၅။. 35 

ဘရုာ်းသခငအ်ကနမြင့်် သခငက်ယရှု၏ လုပ်ရပ်အမှ္ာ်းတစ်ခုခုက ကာင့်် မှ္ာ်းယွင််းစွာ စွပ်စွဲ 

အမပစ်တငြူ််းသလာ်း သ ု ့်မ္ဟုတ ်သခငက်ယရှုအကနမြင့်် မ္ မ္ ၏လုပ်ရပ်အမှ္ာ်းတစ်ခုခုက ု 

ြုံ်းကွယ်ရန် ဘရုာ်းသခငအ်ာ်း လ မ်္လညြူ််းပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 



၃၆။. 36 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူကက ်းကျယ်ကသာ တန်ခ ု်းကတာ် (သ ု ့်မ္ဟုတ)် သ၏ူလက်ရာကတာ်မ္ျာ်း 

က ု လူ ့်သမ္ ုင််းတငွမ်ပသကလ့်မ္ရှ ကသာ သ ်းမခာ်းမြစ်မခင််းနငှ့််သာမ္န်လူ ့်ဉာဏ်မြင့်် နာ်းမ္လညန် ငု ်

ကသာဘရုာ်းသခင ်ဟုတပ်ါသလာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၇။. 37 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်မ္ မ္ က ုယ်က ု ကမ္ဘာကပေါ် ရှ လူသာ်းမ္ျာ်းမမ္ငန် ငုက်အာငမ်ပသြူ်းပါသလာ်း။ 

(Theophany သ ု ့်မ္ဟုတ ်Ru’yetullah) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၈။. 38 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ် သ၏ူဗျာဒ တက်တာ်တငွက်ရ်းသာ်းထာ်းချက်အမပင  ် ယကန ့်လူသာ်းတ ု ့်အာ်း 

တ ကု်ရ ုက်စကာ်း ကမပာပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၉။.  39 

ထာဝရဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်း ‘ဘရုာ်းသခငသ်ာ်းသမ္ ်း’ မ္ျာ်းဟုကခေါ်ကဝေါ် မခင််း 

သည ်ထာဝရ မ္ဟုတက်သာလူသာ်းမ္ျာ်းနငှ့်် ရင််းနှ ်းကသာချစ်မခင််းကမ္တတ ာမြင့်် မ္ တဿ်ဟာရ 

ြဲွွေ့ရန် လ ုလာ်းမခင််းဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၀။. 40 

ဘရုာ်းသခင၏် ချစ်မခင််းကမ္တတ ာသည ်ချွင််းချက်မ္ရှ ကသာ ကန် ့်သတခ်ျက်မ္ရှ ကသာ 

ချစ်မခင််း ကမ္တတ ာဟုတပ်ါသလာ်း။ (el-Vedud) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

၃၆။. 36 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူကက ်းကျယ်ကသာ တန်ခ ု်းကတာ် (သ ု ့်မ္ဟုတ)် သ၏ူလက်ရာကတာ်မ္ျာ်း 

က ု လူ ့်သမ္ ုင််းတငွမ်ပသကလ့်မ္ရှ ကသာ သ ်းမခာ်းမြစ်မခင််းနငှ့််သာမ္န်လူ ့်ဉာဏ်မြင့်် နာ်းမ္လညန် ငု ်

ကသာဘရုာ်းသခင ်ဟုတပ်ါသလာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၇။. 37 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်မ္ မ္ က ုယ်က ု ကမ္ဘာကပေါ် ရှ လူသာ်းမ္ျာ်းမမ္ငန် ငုက်အာငမ်ပသြူ်းပါသလာ်း။ 

(Theophany သ ု ့်မ္ဟုတ ်Ru’yetullah) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၈။. 38 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ် သ၏ူဗျာဒ တက်တာ်တငွက်ရ်းသာ်းထာ်းချက်အမပင  ် ယကန ့်လူသာ်းတ ု ့်အာ်း 

တ ကု်ရ ုက်စကာ်း ကမပာပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၉။.  39 

ထာဝရဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်း ‘ဘရုာ်းသခငသ်ာ်းသမ္ ်း’ မ္ျာ်းဟုကခေါ်ကဝေါ် မခင််း 

သည ်ထာဝရ မ္ဟုတက်သာလူသာ်းမ္ျာ်းနငှ့်် ရင််းနှ ်းကသာချစ်မခင််းကမ္တတ ာမြင့်် မ္ တဿ်ဟာရ 

ြဲွွေ့ရန် လ ုလာ်းမခင််းဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၀။. 40 

ဘရုာ်းသခင၏် ချစ်မခင််းကမ္တတ ာသည ်ချွင််းချက်မ္ရှ ကသာ ကန် ့်သတခ်ျက်မ္ရှ ကသာ 

ချစ်မခင််း ကမ္တတ ာဟုတပ်ါသလာ်း။ (el-Vedud) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 
၃၆။. 36 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူကက ်းကျယ်ကသာ တန်ခ ု်းကတာ် (သ ု ့်မ္ဟုတ)် သ၏ူလက်ရာကတာ်မ္ျာ်း 

က ု လူ ့်သမ္ ုင််းတငွမ်ပသကလ့်မ္ရှ ကသာ သ ်းမခာ်းမြစ်မခင််းနငှ့််သာမ္န်လူ ့်ဉာဏ်မြင့်် နာ်းမ္လညန် ငု ်

ကသာဘရုာ်းသခင ်ဟုတပ်ါသလာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၇။. 37 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်မ္ မ္ က ုယ်က ု ကမ္ဘာကပေါ် ရှ လူသာ်းမ္ျာ်းမမ္ငန် ငုက်အာငမ်ပသြူ်းပါသလာ်း။ 

(Theophany သ ု ့်မ္ဟုတ ်Ru’yetullah) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၈။. 38 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ် သ၏ူဗျာဒ တက်တာ်တငွက်ရ်းသာ်းထာ်းချက်အမပင  ် ယကန ့်လူသာ်းတ ု ့်အာ်း 

တ ကု်ရ ုက်စကာ်း ကမပာပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၉။.  39 

ထာဝရဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်း ‘ဘရုာ်းသခငသ်ာ်းသမ္ ်း’ မ္ျာ်းဟုကခေါ်ကဝေါ် မခင််း 

သည ်ထာဝရ မ္ဟုတက်သာလူသာ်းမ္ျာ်းနငှ့်် ရင််းနှ ်းကသာချစ်မခင််းကမ္တတ ာမြင့်် မ္ တဿ်ဟာရ 

ြဲွွေ့ရန် လ ုလာ်းမခင််းဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၀။. 40 

ဘရုာ်းသခင၏် ချစ်မခင််းကမ္တတ ာသည ်ချွင််းချက်မ္ရှ ကသာ ကန် ့်သတခ်ျက်မ္ရှ ကသာ 

ချစ်မခင််း ကမ္တတ ာဟုတပ်ါသလာ်း။ (el-Vedud) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၃၆။. 36 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူကက ်းကျယ်ကသာ တန်ခ ု်းကတာ် (သ ု ့်မ္ဟုတ)် သ၏ူလက်ရာကတာ်မ္ျာ်း 

က ု လူ ့်သမ္ ုင််းတငွမ်ပသကလ့်မ္ရှ ကသာ သ ်းမခာ်းမြစ်မခင််းနငှ့််သာမ္န်လူ ့်ဉာဏ်မြင့်် နာ်းမ္လညန် ငု ်

ကသာဘရုာ်းသခင ်ဟုတပ်ါသလာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၇။. 37 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်မ္ မ္ က ုယ်က ု ကမ္ဘာကပေါ် ရှ လူသာ်းမ္ျာ်းမမ္ငန် ငုက်အာငမ်ပသြူ်းပါသလာ်း။ 

(Theophany သ ု ့်မ္ဟုတ ်Ru’yetullah) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၈။. 38 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ် သ၏ူဗျာဒ တက်တာ်တငွက်ရ်းသာ်းထာ်းချက်အမပင  ် ယကန ့်လူသာ်းတ ု ့်အာ်း 

တ ကု်ရ ုက်စကာ်း ကမပာပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၃၉။.  39 

ထာဝရဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်း ‘ဘရုာ်းသခငသ်ာ်းသမ္ ်း’ မ္ျာ်းဟုကခေါ်ကဝေါ် မခင််း 

သည ်ထာဝရ မ္ဟုတက်သာလူသာ်းမ္ျာ်းနငှ့်် ရင််းနှ ်းကသာချစ်မခင််းကမ္တတ ာမြင့်် မ္ တဿ်ဟာရ 

ြဲွွေ့ရန် လ ုလာ်းမခင််းဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၀။. 40 

ဘရုာ်းသခင၏် ချစ်မခင််းကမ္တတ ာသည ်ချွင််းချက်မ္ရှ ကသာ ကန် ့်သတခ်ျက်မ္ရှ ကသာ 

ချစ်မခင််း ကမ္တတ ာဟုတပ်ါသလာ်း။ (el-Vedud) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 



၄၁။. 41 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအကပေါ် 

သ၏ူကျွန်မ္ျာ်း၊အကစခံမ္ျာ်းသက်သက်အကနမြင့်် မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၂။. 42 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းအ ကာ်း မ္ျက်နာှသာကပ်းမခင််းနငှ့်် အမခာ်းကသာသမူ္ျာ်းထက် 

တစ်ချ  ွေ့ကသာသမူ္ျာ်းက ု ပ ု၍နစှ်သက်က ကာင််း မပသပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၃။. 43 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်တချ  ွေ့ကသာအမပစ်သာ်းမ္ျာ်းက ု အထ်ူးသမြင့််မု္န််းတ ်းပပ ်း ထ အုထမှဲ္အချ  ွေ့ 

က ု ငရဲမပညသ် ု ့် ပ ု ့်ကဆာငရ်န် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၄။. 44 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်‘ကကာင််းမမ္တမ်္ှု’ နငှ့်် ‘ဆ ု်းညစ်မ္ှု’ တ ု ့်က ု စတငသ်နူငှ့်် ထ နုစှ်မ္ျ  ်းလံု်း 

လုပ်ကဆာငက်နမခင််းအတကွ် တာဝန်ရှ တဲ့်သ ူဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၅။.  45 

ဘရုာ်းသခငက် ု  အကက ်းမ္ာ်းဆံ်ုးကသာ 

လျ  ွေ့ ဝှက် ကံစညသ်’ူသ ု ့်မ္ဟုတ‘်လ မ်္လညမ်္ှုက ုြန်သ ်းသ’ူအမြစ် ကြာ်မပသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

၄၁။. 41 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအကပေါ် 

သ၏ူကျွန်မ္ျာ်း၊အကစခံမ္ျာ်းသက်သက်အကနမြင့်် မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၂။. 42 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းအ ကာ်း မ္ျက်နာှသာကပ်းမခင််းနငှ့်် အမခာ်းကသာသမူ္ျာ်းထက် 

တစ်ချ  ွေ့ကသာသမူ္ျာ်းက ု ပ ု၍နစှ်သက်က ကာင််း မပသပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၃။. 43 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်တချ  ွေ့ကသာအမပစ်သာ်းမ္ျာ်းက ု အထ်ူးသမြင့််မု္န််းတ ်းပပ ်း ထ အုထမှဲ္အချ  ွေ့ 

က ု ငရဲမပညသ် ု ့် ပ ု ့်ကဆာငရ်န် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၄။. 44 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်‘ကကာင််းမမ္တမ်္ှု’ နငှ့်် ‘ဆ ု်းညစ်မ္ှု’ တ ု ့်က ု စတငသ်နူငှ့်် ထ နုစှ်မ္ျ  ်းလံု်း 

လုပ်ကဆာငက်နမခင််းအတကွ် တာဝန်ရှ တဲ့်သ ူဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၅။.  45 

ဘရုာ်းသခငက် ု  အကက ်းမ္ာ်းဆံ်ုးကသာ 

လျ  ွေ့ ဝှက် ကံစညသ်’ူသ ု ့်မ္ဟုတ‘်လ မ်္လညမ်္ှုက ုြန်သ ်းသ’ူအမြစ် ကြာ်မပသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

၄၁။. 41 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအကပေါ် 

သ၏ူကျွန်မ္ျာ်း၊အကစခံမ္ျာ်းသက်သက်အကနမြင့်် မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၂။. 42 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းအ ကာ်း မ္ျက်နာှသာကပ်းမခင််းနငှ့်် အမခာ်းကသာသမူ္ျာ်းထက် 

တစ်ချ  ွေ့ကသာသမူ္ျာ်းက ု ပ ု၍နစှ်သက်က ကာင််း မပသပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၃။. 43 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်တချ  ွေ့ကသာအမပစ်သာ်းမ္ျာ်းက ု အထ်ူးသမြင့််မု္န််းတ ်းပပ ်း ထ အုထမှဲ္အချ  ွေ့ 

က ု ငရဲမပညသ် ု ့် ပ ု ့်ကဆာငရ်န် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၄။. 44 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်‘ကကာင််းမမ္တမ်္ှု’ နငှ့်် ‘ဆ ု်းညစ်မ္ှု’ တ ု ့်က ု စတငသ်နူငှ့်် ထ နုစှ်မ္ျ  ်းလံု်း 

လုပ်ကဆာငက်နမခင််းအတကွ် တာဝန်ရှ တဲ့်သ ူဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၅။.  45 

ဘရုာ်းသခငက် ု  အကက ်းမ္ာ်းဆံ်ုးကသာ 

လျ  ွေ့ ဝှက် ကံစညသ်’ူသ ု ့်မ္ဟုတ‘်လ မ်္လညမ်္ှုက ုြန်သ ်းသ’ူအမြစ် ကြာ်မပသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

၄၁။. 41 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအကပေါ် 

သ၏ူကျွန်မ္ျာ်း၊အကစခံမ္ျာ်းသက်သက်အကနမြင့်် မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၂။. 42 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းအ ကာ်း မ္ျက်နာှသာကပ်းမခင််းနငှ့်် အမခာ်းကသာသမူ္ျာ်းထက် 

တစ်ချ  ွေ့ကသာသမူ္ျာ်းက ု ပ ု၍နစှ်သက်က ကာင််း မပသပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၃။. 43 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်တချ  ွေ့ကသာအမပစ်သာ်းမ္ျာ်းက ု အထ်ူးသမြင့််မု္န််းတ ်းပပ ်း ထ အုထမှဲ္အချ  ွေ့ 

က ု ငရဲမပညသ် ု ့် ပ ု ့်ကဆာငရ်န် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၄။. 44 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်‘ကကာင််းမမ္တမ်္ှု’ နငှ့်် ‘ဆ ု်းညစ်မ္ှု’ တ ု ့်က ု စတငသ်နူငှ့်် ထ နုစှ်မ္ျ  ်းလံု်း 

လုပ်ကဆာငက်နမခင််းအတကွ် တာဝန်ရှ တဲ့်သ ူဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၅။.  45 

ဘရုာ်းသခငက် ု  အကက ်းမ္ာ်းဆံ်ုးကသာ 

လျ  ွေ့ ဝှက် ကံစညသ်’ူသ ု ့်မ္ဟုတ‘်လ မ်္လညမ်္ှုက ုြန်သ ်းသ’ူအမြစ် ကြာ်မပသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 



၄၆။. 46 

မ္တညူ ကသာ ယံု ကညမ်္ှုရှ သည့််လူသာ်းမ္ျာ်းအ ကာ်း ရန်ပင  ်းထာ်းမခင််းနငှ့်် မု္န််းတ ်းမခင််းမ္ျာ်း 

အတကွ် ဘရုာ်းသခင၌် တာဝန်ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၇။. 47 

အချ  ွေ့ကသာလူမ္ျာ်း၏ နလှံု်းသာ်းမ္ျာ်းအာ်း ပ ုမ္ ုမ္ာက ကာကစပပ ်း လမ်္်းလွှဲသ ု ့် ဉ ်းတညက်စမခင််း 

သည ်ဘရုာ်းသခင၏် ရည်ရွယ်ချက် ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၈။. 48 

ဘရုာ်းသခင၏်စရ ုက်လကခဏာနငှ့််အမူ္အကျင့််တ ု ့်သညအ်စဉကမပာင််းလဲလယွ်မခင််းသ ု ့်မ္ဟု

တ ်မုံ္မှ္န်မ္ဟုတက်သာ လကခဏာရှ မခင််းမ္ျ  ်းဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၉. 49 

ဘရုာ်းသခငမှ်္တပါ်း အမခာ်းကသာသတူစ်စံုတကယာက်အာ်း ပျပ်ဝပ်က ု်းကွယ်မခာ်းအာ်း 

တာ်းမမ္စ   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၀။. 50 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ကကာင််းကငတ်မ္န်မ္ျာ်းအာ်း အာဒမ်္၏ကရှွေ့ကမှ္ာက်၌ ပျပ်ဝပ်က ု်းကွယ်ကစ 

မခင််းမြင့််သ၏ူထာဝရတညက်သာဥပကဒမှ္ ဆန် ့်ကျငက်သာအမ္ န် ့်က ုထတုမ်ပန်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

၄၆။. 46 

မ္တညူ ကသာ ယံု ကညမ်္ှုရှ သည့််လူသာ်းမ္ျာ်းအ ကာ်း ရန်ပင  ်းထာ်းမခင််းနငှ့်် မု္န််းတ ်းမခင််းမ္ျာ်း 

အတကွ် ဘရုာ်းသခင၌် တာဝန်ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၇။. 47 

အချ  ွေ့ကသာလူမ္ျာ်း၏ နလှံု်းသာ်းမ္ျာ်းအာ်း ပ ုမ္ ုမ္ာက ကာကစပပ ်း လမ်္်းလွှဲသ ု ့် ဉ ်းတညက်စမခင််း 

သည ်ဘရုာ်းသခင၏် ရည်ရွယ်ချက် ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၈။. 48 

ဘရုာ်းသခင၏်စရ ုက်လကခဏာနငှ့််အမူ္အကျင့််တ ု ့်သညအ်စဉကမပာင််းလဲလယွ်မခင််းသ ု ့်မ္ဟု

တ ်မုံ္မှ္န်မ္ဟုတက်သာ လကခဏာရှ မခင််းမ္ျ  ်းဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၉. 49 

ဘရုာ်းသခငမှ်္တပါ်း အမခာ်းကသာသတူစ်စံုတကယာက်အာ်း ပျပ်ဝပ်က ု်းကွယ်မခာ်းအာ်း 

တာ်းမမ္စ   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၀။. 50 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ကကာင််းကငတ်မ္န်မ္ျာ်းအာ်း အာဒမ်္၏ကရှွေ့ကမှ္ာက်၌ ပျပ်ဝပ်က ု်းကွယ်ကစ 

မခင််းမြင့််သ၏ူထာဝရတညက်သာဥပကဒမှ္ ဆန် ့်ကျငက်သာအမ္ န် ့်က ုထတုမ်ပန်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

၄၆။. 46 

မ္တညူ ကသာ ယံု ကညမ်္ှုရှ သည့််လူသာ်းမ္ျာ်းအ ကာ်း ရန်ပင  ်းထာ်းမခင််းနငှ့်် မု္န််းတ ်းမခင််းမ္ျာ်း 

အတကွ် ဘရုာ်းသခင၌် တာဝန်ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၇။. 47 

အချ  ွေ့ကသာလူမ္ျာ်း၏ နလှံု်းသာ်းမ္ျာ်းအာ်း ပ ုမ္ ုမ္ာက ကာကစပပ ်း လမ်္်းလွှဲသ ု ့် ဉ ်းတညက်စမခင််း 

သည ်ဘရုာ်းသခင၏် ရည်ရွယ်ချက် ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၈။. 48 

ဘရုာ်းသခင၏်စရ ုက်လကခဏာနငှ့််အမူ္အကျင့််တ ု ့်သညအ်စဉကမပာင််းလဲလယွ်မခင််းသ ု ့်မ္ဟု

တ ်မုံ္မှ္န်မ္ဟုတက်သာ လကခဏာရှ မခင််းမ္ျ  ်းဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၉. 49 

ဘရုာ်းသခငမှ်္တပါ်း အမခာ်းကသာသတူစ်စံုတကယာက်အာ်း ပျပ်ဝပ်က ု်းကွယ်မခာ်းအာ်း 

တာ်းမမ္စ   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၀။. 50 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ကကာင််းကငတ်မ္န်မ္ျာ်းအာ်း အာဒမ်္၏ကရှွေ့ကမှ္ာက်၌ ပျပ်ဝပ်က ု်းကွယ်ကစ 

မခင််းမြင့််သ၏ူထာဝရတညက်သာဥပကဒမှ္ ဆန် ့်ကျငက်သာအမ္ န် ့်က ုထတုမ်ပန်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

၄၆။. 46 

မ္တညူ ကသာ ယံု ကညမ်္ှုရှ သည့််လူသာ်းမ္ျာ်းအ ကာ်း ရန်ပင  ်းထာ်းမခင််းနငှ့်် မု္န််းတ ်းမခင််းမ္ျာ်း 

အတကွ် ဘရုာ်းသခင၌် တာဝန်ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၇။. 47 

အချ  ွေ့ကသာလူမ္ျာ်း၏ နလှံု်းသာ်းမ္ျာ်းအာ်း ပ ုမ္ ုမ္ာက ကာကစပပ ်း လမ်္်းလွှဲသ ု ့် ဉ ်းတညက်စမခင််း 

သည ်ဘရုာ်းသခင၏် ရည်ရွယ်ချက် ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၈။. 48 

ဘရုာ်းသခင၏်စရ ုက်လကခဏာနငှ့််အမူ္အကျင့််တ ု ့်သညအ်စဉကမပာင််းလဲလယွ်မခင််းသ ု ့်မ္ဟု

တ ်မုံ္မှ္န်မ္ဟုတက်သာ လကခဏာရှ မခင််းမ္ျ  ်းဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၄၉. 49 

ဘရုာ်းသခငမှ်္တပါ်း အမခာ်းကသာသတူစ်စံုတကယာက်အာ်း ပျပ်ဝပ်က ု်းကွယ်မခာ်းအာ်း 

တာ်းမမ္စ   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၀။. 50 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ကကာင််းကငတ်မ္န်မ္ျာ်းအာ်း အာဒမ်္၏ကရှွေ့ကမှ္ာက်၌ ပျပ်ဝပ်က ု်းကွယ်ကစ 

မခင််းမြင့််သ၏ူထာဝရတညက်သာဥပကဒမှ္ ဆန် ့်ကျငက်သာအမ္ န် ့်က ုထတုမ်ပန်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 



သန ့််ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်၊ ကကာင််းကငတ်မ္န်မ္ျာ်း၊ နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းနငှ့််စာတန် 

၅၁။.  51 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်က ု ဘရုာ်းသခငအ်ကနမြင့််လက်ခံပါသလာ်း။ (Ruh-ül Kudüs) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၂။. 52 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ၌် ြန်ဆင််းရန်တန်ခ ု်းအာဏာ ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၃။. 53 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်နငှ့်် ကကာင််းကငတ်မ္န် ‘ဂါကမဗလ’တ ု ့်သညတ်စ်ဉ ်းတည််း 

ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၄။. 54 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်က ုဆန် ့်ကျငမ်ခင််းသည ်ဘရုာ်းသခငက် ုမပစ်မှ္ာ်းမခင််းနငှ့််  ခွင့််မ္ 

လွှတန် ငုက်သာအမပစ် ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၅။. 55 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းသည ်ဝ ညာဉကတာ်၏အက ကာင််းအရာမ္ျာ်းက ု 

အကလ်းထာ်း ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 
 

 

 

 

သန ့််ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်၊ ကကာင််းကငတ်မ္န်မ္ျာ်း၊ နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းနငှ့််စာတန် 

၅၁။.  51 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်က ု ဘရုာ်းသခငအ်ကနမြင့််လက်ခံပါသလာ်း။ (Ruh-ül Kudüs) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၂။. 52 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ၌် ြန်ဆင််းရန်တန်ခ ု်းအာဏာ ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၃။. 53 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်နငှ့်် ကကာင််းကငတ်မ္န် ‘ဂါကမဗလ’တ ု ့်သညတ်စ်ဉ ်းတည််း 

ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၄။. 54 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်က ုဆန် ့်ကျငမ်ခင််းသည ်ဘရုာ်းသခငက် ုမပစ်မှ္ာ်းမခင််းနငှ့််  ခွင့််မ္ 

လွှတန် ငုက်သာအမပစ် ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၅။. 55 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းသည ်ဝ ညာဉကတာ်၏အက ကာင််းအရာမ္ျာ်းက ု 

အကလ်းထာ်း ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 
 

 

 

 

သန ့််ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်၊ ကကာင််းကငတ်မ္န်မ္ျာ်း၊ နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းနငှ့််စာတန် 

၅၁။.  51 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်က ု ဘရုာ်းသခငအ်ကနမြင့််လက်ခံပါသလာ်း။ (Ruh-ül Kudüs) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၂။. 52 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ၌် ြန်ဆင််းရန်တန်ခ ု်းအာဏာ ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၃။. 53 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်နငှ့်် ကကာင််းကငတ်မ္န် ‘ဂါကမဗလ’တ ု ့်သညတ်စ်ဉ ်းတည််း 

ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၄။. 54 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်က ုဆန် ့်ကျငမ်ခင််းသည ်ဘရုာ်းသခငက် ုမပစ်မှ္ာ်းမခင််းနငှ့််  ခွင့််မ္ 

လွှတန် ငုက်သာအမပစ် ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၅။. 55 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းသည ်ဝ ညာဉကတာ်၏အက ကာင််းအရာမ္ျာ်းက ု 

အကလ်းထာ်း ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 
 

 

 

 

သန ့််ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်၊ ကကာင််းကငတ်မ္န်မ္ျာ်း၊ နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းနငှ့််စာတန် 

၅၁။.  51 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်က ု ဘရုာ်းသခငအ်ကနမြင့််လက်ခံပါသလာ်း။ (Ruh-ül Kudüs) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၂။. 52 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ၌် ြန်ဆင််းရန်တန်ခ ု်းအာဏာ ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၃။. 53 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်နငှ့်် ကကာင််းကငတ်မ္န် ‘ဂါကမဗလ’တ ု ့်သညတ်စ်ဉ ်းတည််း 

ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၄။. 54 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်က ုဆန် ့်ကျငမ်ခင််းသည ်ဘရုာ်းသခငက် ုမပစ်မှ္ာ်းမခင််းနငှ့််  ခွင့််မ္ 

လွှတန် ငုက်သာအမပစ် ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၅၅။. 55 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းသည ်ဝ ညာဉကတာ်၏အက ကာင််းအရာမ္ျာ်းက ု 

အကလ်းထာ်း ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 
 

 

 

 



၅၆။. 56 

ဘရုာ်းသခင၏် သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်သည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်း၏ စ တန်လှံု်းအတငွ််း၌ 

က န််းကအာင််းပပ ်း ဝ ညာဉဆကုကျ်းဇူ်းမြင့်် လုပ်ပ ုငခ်ွင့််ကပ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၅၇။. 57 

ဝ ညာဉဆကုကျ်းဇူ်းကတာ်အာ်း ယံု ကညသ်တူစ်ကယာက်ထမှံ္အမခာ်းတစ်ကယာက်ထသံ ု ့် 

လက်မ္ျာ်းကပေါ်တငမ်ခင််းမြင့်် ကဝကငကှပ်းန ငုပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၅၈။. 58 

သခငက်ယရှုမပ ခဲ့်ကသာအံ့် သြွယ်န မ္ တလ်ကခဏာနငှ့််တညူ ကသာ န မ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းအာ်း 

မပ လုပ်န ငုစ်ွမ်္်းက ု ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သခငက်ယရှု၏ကနာက်လ ုက်မ္ျာ်းအာ်း ၄င််းတ ု ့်စ တ ်

အတငွ််း၌က န််းကအာင််းကသာဝ ညာဉဆကုကျ်းဇူ်း၏ အစွမ်္်းတန်ခ ု်းအာ်းမြင့်် မပ လုပ်န ငုစ်ွမ်္်း 

ကပ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၅၉။. 59 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်အူချ  ွေ့အာ်း သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်၏အစွမ်္်းတန်ခ ု်းအာ်း 

မြင့်် အမခာ်းကသာ ဘာသာစကာ်းတစ်ခုကမပာဆ မုခင််းဆကုကျ်းဇူ်းကတာ် ကပ်းထာ်းပါသလာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၆၀။. 60 

ဘရုာ်းသခင၏်ကျွန်မ္ျာ်းမြစ်ကသာ ကကာင််းကငတ်မ္န်မ္ျာ်း (Melek) နငှ့်် စာတန်၏ကျွန် 

မ္ျာ်းမြစ်ကသာ နတဆ် ်ုးမ္ျာ်း (စူရာဂျငန််) အ ကာ်း သ သာထငရှ်ာ်းစွာခွဲမခာ်းန ငုက်သာအရာ 

ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

၅၆။. 56 

ဘရုာ်းသခင၏် သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်သည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်း၏ စ တန်လှံု်းအတငွ််း၌ 

က န််းကအာင််းပပ ်း ဝ ညာဉဆကုကျ်းဇူ်းမြင့်် လုပ်ပ ုငခ်ွင့််ကပ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၅၇။. 57 

ဝ ညာဉဆကုကျ်းဇူ်းကတာ်အာ်း ယံု ကညသ်တူစ်ကယာက်ထမှံ္အမခာ်းတစ်ကယာက်ထသံ ု ့် 

လက်မ္ျာ်းကပေါ်တငမ်ခင််းမြင့်် ကဝကငကှပ်းန ငုပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၅၈။. 58 

သခငက်ယရှုမပ ခဲ့်ကသာအံ့် သြွယ်န မ္ တလ်ကခဏာနငှ့််တညူ ကသာ န မ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းအာ်း 

မပ လုပ်န ငုစ်ွမ်္်းက ု ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သခငက်ယရှု၏ကနာက်လ ုက်မ္ျာ်းအာ်း ၄င််းတ ု ့်စ တ ်

အတငွ််း၌က န််းကအာင််းကသာဝ ညာဉဆကုကျ်းဇူ်း၏ အစွမ်္်းတန်ခ ု်းအာ်းမြင့်် မပ လုပ်န ငုစ်ွမ်္်း 

ကပ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၅၉။. 59 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်အူချ  ွေ့အာ်း သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်၏အစွမ်္်းတန်ခ ု်းအာ်း 

မြင့်် အမခာ်းကသာ ဘာသာစကာ်းတစ်ခုကမပာဆ မုခင််းဆကုကျ်းဇူ်းကတာ် ကပ်းထာ်းပါသလာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၆၀။. 60 

ဘရုာ်းသခင၏်ကျွန်မ္ျာ်းမြစ်ကသာ ကကာင််းကငတ်မ္န်မ္ျာ်း (Melek) နငှ့်် စာတန်၏ကျွန် 

မ္ျာ်းမြစ်ကသာ နတဆ် ်ုးမ္ျာ်း (စူရာဂျငန််) အ ကာ်း သ သာထငရှ်ာ်းစွာခွဲမခာ်းန ငုက်သာအရာ 

ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

၅၆။. 56 

ဘရုာ်းသခင၏် သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်သည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်း၏ စ တန်လှံု်းအတငွ််း၌ 

က န််းကအာင််းပပ ်း ဝ ညာဉဆကုကျ်းဇူ်းမြင့်် လုပ်ပ ုငခ်ွင့််ကပ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၅၇။. 57 

ဝ ညာဉဆကုကျ်းဇူ်းကတာ်အာ်း ယံု ကညသ်တူစ်ကယာက်ထမှံ္အမခာ်းတစ်ကယာက်ထသံ ု ့် 

လက်မ္ျာ်းကပေါ်တငမ်ခင််းမြင့်် ကဝကငကှပ်းန ငုပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၅၈။. 58 

သခငက်ယရှုမပ ခဲ့်ကသာအံ့် သြွယ်န မ္ တလ်ကခဏာနငှ့််တညူ ကသာ န မ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းအာ်း 

မပ လုပ်န ငုစ်ွမ်္်းက ု ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သခငက်ယရှု၏ကနာက်လ ုက်မ္ျာ်းအာ်း ၄င််းတ ု ့်စ တ ်

အတငွ််း၌က န််းကအာင််းကသာဝ ညာဉဆကုကျ်းဇူ်း၏ အစွမ်္်းတန်ခ ု်းအာ်းမြင့်် မပ လုပ်န ငုစ်ွမ်္်း 

ကပ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၅၉။. 59 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်အူချ  ွေ့အာ်း သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်၏အစွမ်္်းတန်ခ ု်းအာ်း 

မြင့်် အမခာ်းကသာ ဘာသာစကာ်းတစ်ခုကမပာဆ မုခင််းဆကုကျ်းဇူ်းကတာ် ကပ်းထာ်းပါသလာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၆၀။. 60 

ဘရုာ်းသခင၏်ကျွန်မ္ျာ်းမြစ်ကသာ ကကာင််းကငတ်မ္န်မ္ျာ်း (Melek) နငှ့်် စာတန်၏ကျွန် 

မ္ျာ်းမြစ်ကသာ နတဆ် ်ုးမ္ျာ်း (စူရာဂျငန််) အ ကာ်း သ သာထငရှ်ာ်းစွာခွဲမခာ်းန ငုက်သာအရာ 

ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

၅၆။. 56 

ဘရုာ်းသခင၏် သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်သည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်း၏ စ တန်လှံု်းအတငွ််း၌ 

က န််းကအာင််းပပ ်း ဝ ညာဉဆကုကျ်းဇူ်းမြင့်် လုပ်ပ ုငခ်ွင့််ကပ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၅၇။. 57 

ဝ ညာဉဆကုကျ်းဇူ်းကတာ်အာ်း ယံု ကညသ်တူစ်ကယာက်ထမှံ္အမခာ်းတစ်ကယာက်ထသံ ု ့် 

လက်မ္ျာ်းကပေါ်တငမ်ခင််းမြင့်် ကဝကငကှပ်းန ငုပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၅၈။. 58 

သခငက်ယရှုမပ ခဲ့်ကသာအံ့် သြွယ်န မ္ တလ်ကခဏာနငှ့််တညူ ကသာ န မ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းအာ်း 

မပ လုပ်န ငုစ်ွမ်္်းက ု ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သခငက်ယရှု၏ကနာက်လ ုက်မ္ျာ်းအာ်း ၄င််းတ ု ့်စ တ ်

အတငွ််း၌က န််းကအာင််းကသာဝ ညာဉဆကုကျ်းဇူ်း၏ အစွမ်္်းတန်ခ ု်းအာ်းမြင့်် မပ လုပ်န ငုစ်ွမ်္်း 

ကပ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၅၉။. 59 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်အူချ  ွေ့အာ်း သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်၏အစွမ်္်းတန်ခ ု်းအာ်း 

မြင့်် အမခာ်းကသာ ဘာသာစကာ်းတစ်ခုကမပာဆ မုခင််းဆကုကျ်းဇူ်းကတာ် ကပ်းထာ်းပါသလာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၆၀။. 60 

ဘရုာ်းသခင၏်ကျွန်မ္ျာ်းမြစ်ကသာ ကကာင််းကငတ်မ္န်မ္ျာ်း (Melek) နငှ့်် စာတန်၏ကျွန် 

မ္ျာ်းမြစ်ကသာ နတဆ် ်ုးမ္ျာ်း (စူရာဂျငန််) အ ကာ်း သ သာထငရှ်ာ်းစွာခွဲမခာ်းန ငုက်သာအရာ 

ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 



၆၁။. 61 

စာတန်အကနမြင့်် ကနာငတ်တရာ်းရရှ ပပ ်းကကာင််းမွ္န်မခင််းသ ု ့်မြစ်လာရန် 

မြစ်န ငုပ်ါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၂။. 62 

အချ  ွေ့ကသာနတဆ် ်ုးမ္ျာ်းအကနမြင့်် ကနာငတ်တရာ်းရရှ ပပ ်းကကာင််းမွ္န်မခင််းသ ု ့်မြစ်လာရန် 

မြစ်န ငုပ်ါမ္ညလ်ာ်း။ (စူရာဂျငန််) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၃။. 63 

သန် ့်ရှင််းကသာစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွလ်ူသာ်းမ္ျာ်းမှ္နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းက ုနငှထ်တုသ်ည့််အက ကာင််းကြာ်

မပ ထာ်းကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း ရှ ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၄။. 64 

စာတန်၏လှည့််စာ်းတတက်သာအစွမ်္်းတန်ခ ု်းအာ်း အာ်းနည််းမခင််းသ ု ့်မ္ဟုတ ်အချည််းအနှ ်း 

မြစ်မ္ှုအမြစ် ကြာ်မပခံရပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၅။. 65 

စာတန်အာ်း ဤကမ္ဘာကက ်း၏ ‘မ္င််းသာ်း’ သ ု ့်မ္ဟုတ ်‘အပ်ုစ ု်းသ’ူ အမြစ်ယူဆပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

 

 

 

၆၁။. 61 

စာတန်အကနမြင့်် ကနာငတ်တရာ်းရရှ ပပ ်းကကာင််းမွ္န်မခင််းသ ု ့်မြစ်လာရန် 

မြစ်န ငုပ်ါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၂။. 62 

အချ  ွေ့ကသာနတဆ် ်ုးမ္ျာ်းအကနမြင့်် ကနာငတ်တရာ်းရရှ ပပ ်းကကာင််းမွ္န်မခင််းသ ု ့်မြစ်လာရန် 

မြစ်န ငုပ်ါမ္ညလ်ာ်း။ (စူရာဂျငန််) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၃။. 63 

သန် ့်ရှင််းကသာစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွလ်ူသာ်းမ္ျာ်းမှ္နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းက ုနငှထ်တုသ်ည့််အက ကာင််းကြာ်

မပ ထာ်းကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း ရှ ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၄။. 64 

စာတန်၏လှည့််စာ်းတတက်သာအစွမ်္်းတန်ခ ု်းအာ်း အာ်းနည််းမခင််းသ ု ့်မ္ဟုတ ်အချည််းအနှ ်း 

မြစ်မ္ှုအမြစ် ကြာ်မပခံရပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၅။. 65 

စာတန်အာ်း ဤကမ္ဘာကက ်း၏ ‘မ္င််းသာ်း’ သ ု ့်မ္ဟုတ ်‘အပ်ုစ ု်းသ’ူ အမြစ်ယူဆပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

 

 

 
၆၁။. 61 

စာတန်အကနမြင့်် ကနာငတ်တရာ်းရရှ ပပ ်းကကာင််းမွ္န်မခင််းသ ု ့်မြစ်လာရန် 

မြစ်န ငုပ်ါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၂။. 62 

အချ  ွေ့ကသာနတဆ် ်ုးမ္ျာ်းအကနမြင့်် ကနာငတ်တရာ်းရရှ ပပ ်းကကာင််းမွ္န်မခင််းသ ု ့်မြစ်လာရန် 

မြစ်န ငုပ်ါမ္ညလ်ာ်း။ (စူရာဂျငန််) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၃။. 63 

သန် ့်ရှင််းကသာစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွလ်ူသာ်းမ္ျာ်းမှ္နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းက ုနငှထ်တုသ်ည့််အက ကာင််းကြာ်

မပ ထာ်းကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း ရှ ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၄။. 64 

စာတန်၏လှည့််စာ်းတတက်သာအစွမ်္်းတန်ခ ု်းအာ်း အာ်းနည််းမခင််းသ ု ့်မ္ဟုတ ်အချည််းအနှ ်း 

မြစ်မ္ှုအမြစ် ကြာ်မပခံရပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၅။. 65 

စာတန်အာ်း ဤကမ္ဘာကက ်း၏ ‘မ္င််းသာ်း’ သ ု ့်မ္ဟုတ ်‘အပ်ုစ ု်းသ’ူ အမြစ်ယူဆပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

 

 

၆၁။. 61 

စာတန်အကနမြင့်် ကနာငတ်တရာ်းရရှ ပပ ်းကကာင််းမွ္န်မခင််းသ ု ့်မြစ်လာရန် 

မြစ်န ငုပ်ါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၂။. 62 

အချ  ွေ့ကသာနတဆ် ်ုးမ္ျာ်းအကနမြင့်် ကနာငတ်တရာ်းရရှ ပပ ်းကကာင််းမွ္န်မခင််းသ ု ့်မြစ်လာရန် 

မြစ်န ငုပ်ါမ္ညလ်ာ်း။ (စူရာဂျငန််) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၃။. 63 

သန် ့်ရှင််းကသာစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွလ်ူသာ်းမ္ျာ်းမှ္နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းက ုနငှထ်တုသ်ည့််အက ကာင််းကြာ်

မပ ထာ်းကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း ရှ ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၄။. 64 

စာတန်၏လှည့််စာ်းတတက်သာအစွမ်္်းတန်ခ ု်းအာ်း အာ်းနည််းမခင််းသ ု ့်မ္ဟုတ ်အချည််းအနှ ်း 

မြစ်မ္ှုအမြစ် ကြာ်မပခံရပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၅။. 65 

စာတန်အာ်း ဤကမ္ဘာကက ်း၏ ‘မ္င််းသာ်း’ သ ု ့်မ္ဟုတ ်‘အပ်ုစ ု်းသ’ူ အမြစ်ယူဆပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

 

 



ခရစက်တာ်နငှ့်် နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က် 

၆၆။. 66 

ခရစ်ကတာ်သည ်အပျ  စငမှ်္ကမွ္်းြွာ်းခဲ့်သညက် ုလက်ခံပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၇။. 67 

ခရစ်ကတာ်သည ်အမပစ်မဲ့္်သမူြစ်သညက် ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၈။. 68 

ခရစ်ကတာ်သည ်သဘာဝလန်ွဉာဏ်ပညာနငှ့်် အသ ပညာဗဟုသတုက ု ပ ုငဆ်  ငုက်သာသ ူ

မြစ်သညက် ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၉။.  69 

ခရစ်ကတာ်သည ်အံ့် သြွယ်န မ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းက လုုပ်ကဆာငရ်န်နငှ့်် ကသမခင််းမှ္မပန်လည ်

ရှငသ်န်ရန် အသက်က ုကပ်းန ငုက်သာ သဘာဝလန်ွတန်ခ ု်းအာဏာပ ငုဆ်  ငုသ်မူြစ်က ကာင််းက ု 

လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၀။. 70 

ခရစ်ကတာ်သည ်လူအကပါင််းတ ု ့်အာ်း ယံု ကညမ်ခင််းနငှ့််နာခံမ္ှု အမ္ န် ့်ကပ်းခွင့််ရှ က ကာင််းက ု 

လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

ခရစက်တာ်နငှ့်် နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က် 

၆၆။. 66 

ခရစ်ကတာ်သည ်အပျ  စငမှ်္ကမွ္်းြွာ်းခဲ့်သညက် ုလက်ခံပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၇။. 67 

ခရစ်ကတာ်သည ်အမပစ်မဲ့္်သမူြစ်သညက် ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၈။. 68 

ခရစ်ကတာ်သည ်သဘာဝလန်ွဉာဏ်ပညာနငှ့်် အသ ပညာဗဟုသတုက ု ပ ုငဆ်  ငုက်သာသ ူ

မြစ်သညက် ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၉။.  69 

ခရစ်ကတာ်သည ်အံ့် သြွယ်န မ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းက လုုပ်ကဆာငရ်န်နငှ့်် ကသမခင််းမှ္မပန်လည ်

ရှငသ်န်ရန် အသက်က ုကပ်းန ငုက်သာ သဘာဝလန်ွတန်ခ ု်းအာဏာပ ငုဆ်  ငုသ်မူြစ်က ကာင််းက ု 

လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၀။. 70 

ခရစ်ကတာ်သည ်လူအကပါင််းတ ု ့်အာ်း ယံု ကညမ်ခင််းနငှ့််နာခံမ္ှု အမ္ န် ့်ကပ်းခွင့််ရှ က ကာင််းက ု 

လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

ခရစက်တာ်နငှ့်် နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က် 

၆၆။. 66 

ခရစ်ကတာ်သည ်အပျ  စငမှ်္ကမွ္်းြွာ်းခဲ့်သညက် ုလက်ခံပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၇။. 67 

ခရစ်ကတာ်သည ်အမပစ်မဲ့္်သမူြစ်သညက် ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၈။. 68 

ခရစ်ကတာ်သည ်သဘာဝလန်ွဉာဏ်ပညာနငှ့်် အသ ပညာဗဟုသတုက ု ပ ုငဆ်  ငုက်သာသ ူ

မြစ်သညက် ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၉။.  69 

ခရစ်ကတာ်သည ်အံ့် သြွယ်န မ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းက လုုပ်ကဆာငရ်န်နငှ့်် ကသမခင််းမှ္မပန်လည ်

ရှငသ်န်ရန် အသက်က ုကပ်းန ငုက်သာ သဘာဝလန်ွတန်ခ ု်းအာဏာပ ငုဆ်  ငုသ်မူြစ်က ကာင််းက ု 

လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၀။. 70 

ခရစ်ကတာ်သည ်လူအကပါင််းတ ု ့်အာ်း ယံု ကညမ်ခင််းနငှ့််နာခံမ္ှု အမ္ န် ့်ကပ်းခွင့််ရှ က ကာင််းက ု 

လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

ခရစက်တာ်နငှ့်် နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က် 

၆၆။. 66 

ခရစ်ကတာ်သည ်အပျ  စငမှ်္ကမွ္်းြွာ်းခဲ့်သညက် ုလက်ခံပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၇။. 67 

ခရစ်ကတာ်သည ်အမပစ်မဲ့္်သမူြစ်သညက် ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၈။. 68 

ခရစ်ကတာ်သည ်သဘာဝလန်ွဉာဏ်ပညာနငှ့်် အသ ပညာဗဟုသတုက ု ပ ုငဆ်  ငုက်သာသ ူ

မြစ်သညက် ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၆၉။.  69 

ခရစ်ကတာ်သည ်အံ့် သြွယ်န မ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းက လုုပ်ကဆာငရ်န်နငှ့်် ကသမခင််းမှ္မပန်လည ်

ရှငသ်န်ရန် အသက်က ုကပ်းန ငုက်သာ သဘာဝလန်ွတန်ခ ု်းအာဏာပ ငုဆ်  ငုသ်မူြစ်က ကာင််းက ု 

လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၀။. 70 

ခရစ်ကတာ်သည ်လူအကပါင််းတ ု ့်အာ်း ယံု ကညမ်ခင််းနငှ့််နာခံမ္ှု အမ္ န် ့်ကပ်းခွင့််ရှ က ကာင််းက ု 

လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



၇၁။. 71 

သခငခ်ရစ်ကတာ်ကယရှုအာ်း ‘ကမ္ရှ ယ’ (ဘ သ တခ်ံရကသာသ)ူ အမြစ်စံထာ်းသတမှ်္တ ်

ခံရသမူြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၂။. 72 

ခရစ်ကတာ်အာ်း ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်အမြစ်ရညည်ွှန််းက ကာင််းက ု လက်ခံပါ 

သလာ်း။ (Logos / Kalimullâh) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၃။. 73 

ခရစ်ကတာ်သည ်မ္ကမွ္်းြွာ်းမှ္ ကတည််းက ဘုရာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်အမြစ် 

ကက  တငရှ်  နငှ့််ပပ ်းမြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၄။. 74 

ဘရုာ်းသခင၏် ထာဝရနှုတက်ပတက်တာ်သည ်လူ ့်ခနဓာအမြစ် ခရစ်ကတာ်၌လူဇာတ ခံယူ 

က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၅။. 75 

ခရစ်ကတာ်သည ်လူ ့်ဇာတ တငွ ်‘အလွန်မမ္င့််မမ္တက်သာသ’ူ သ ု ့်မ္ဟုတ ်လူ ့်ဇာတ ခံယူကသာ 

ဘရုာ်းသခငမ်ြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၇၁။. 71 

သခငခ်ရစ်ကတာ်ကယရှုအာ်း ‘ကမ္ရှ ယ’ (ဘ သ တခ်ံရကသာသ)ူ အမြစ်စံထာ်းသတမှ်္တ ်

ခံရသမူြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၂။. 72 

ခရစ်ကတာ်အာ်း ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်အမြစ်ရညည်ွှန််းက ကာင််းက ု လက်ခံပါ 

သလာ်း။ (Logos / Kalimullâh) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၃။. 73 

ခရစ်ကတာ်သည ်မ္ကမွ္်းြွာ်းမှ္ ကတည််းက ဘုရာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်အမြစ် 

ကက  တငရှ်  နငှ့််ပပ ်းမြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၄။. 74 

ဘရုာ်းသခင၏် ထာဝရနှုတက်ပတက်တာ်သည ်လူ ့်ခနဓာအမြစ် ခရစ်ကတာ်၌လူဇာတ ခံယူ 

က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၅။. 75 

ခရစ်ကတာ်သည ်လူ ့်ဇာတ တငွ ်‘အလွန်မမ္င့််မမ္တက်သာသ’ူ သ ု ့်မ္ဟုတ ်လူ ့်ဇာတ ခံယူကသာ 

ဘရုာ်းသခငမ်ြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၇၁။. 71 

သခငခ်ရစ်ကတာ်ကယရှုအာ်း ‘ကမ္ရှ ယ’ (ဘ သ တခ်ံရကသာသ)ူ အမြစ်စံထာ်းသတမှ်္တ ်

ခံရသမူြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၂။. 72 

ခရစ်ကတာ်အာ်း ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်အမြစ်ရညည်ွှန််းက ကာင််းက ု လက်ခံပါ 

သလာ်း။ (Logos / Kalimullâh) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၃။. 73 

ခရစ်ကတာ်သည ်မ္ကမွ္်းြွာ်းမှ္ ကတည််းက ဘုရာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်အမြစ် 

ကက  တငရှ်  နငှ့််ပပ ်းမြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၄။. 74 

ဘရုာ်းသခင၏် ထာဝရနှုတက်ပတက်တာ်သည ်လူ ့်ခနဓာအမြစ် ခရစ်ကတာ်၌လူဇာတ ခံယူ 

က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၅။. 75 

ခရစ်ကတာ်သည ်လူ ့်ဇာတ တငွ ်‘အလွန်မမ္င့််မမ္တက်သာသ’ူ သ ု ့်မ္ဟုတ ်လူ ့်ဇာတ ခံယူကသာ 

ဘရုာ်းသခငမ်ြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၇၁။. 71 

သခငခ်ရစ်ကတာ်ကယရှုအာ်း ‘ကမ္ရှ ယ’ (ဘ သ တခ်ံရကသာသ)ူ အမြစ်စံထာ်းသတမှ်္တ ်

ခံရသမူြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၂။. 72 

ခရစ်ကတာ်အာ်း ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်အမြစ်ရညည်ွှန််းက ကာင််းက ု လက်ခံပါ 

သလာ်း။ (Logos / Kalimullâh) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၃။. 73 

ခရစ်ကတာ်သည ်မ္ကမွ္်းြွာ်းမှ္ ကတည််းက ဘုရာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်အမြစ် 

ကက  တငရှ်  နငှ့််ပပ ်းမြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၄။. 74 

ဘရုာ်းသခင၏် ထာဝရနှုတက်ပတက်တာ်သည ်လူ ့်ခနဓာအမြစ် ခရစ်ကတာ်၌လူဇာတ ခံယူ 

က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၅။. 75 

ခရစ်ကတာ်သည ်လူ ့်ဇာတ တငွ ်‘အလွန်မမ္င့််မမ္တက်သာသ’ူ သ ု ့်မ္ဟုတ ်လူ ့်ဇာတ ခံယူကသာ 

ဘရုာ်းသခငမ်ြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



၇၆။. 76 

ခရစ်ကတာ်သည ်ကမ္ဘာကမမ္ကက ်းက ုြန်ဆင််းခဲ့်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၇။. 77 

ခရစ်ကတာ်သည ်ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််လူသာ်းအ ကာ်း တစ်ဉ ်းတည််းကသာ  ကာ်းဝငမ်ြန်ကမြသ ူ

မြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၈။. 78 

ခရစ်ကတာ်သည ်ဘရုာ်းသခင၏်သာ်းကတာ်မြစ်က ကာင််းက ုလကခ်ံပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၉။. 79 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်‘ဘရုာ်းသခင၏်သာ်းကတာ်’ ဟုသံ်ုးနှုန််းမခင််းသည ်

ကမ္ထံသုဝံါသမပ မခင််းမှ္ ကင််းလွတပ်ပ ်း ကမွ္်းြွာ်းလာသည့်် လူသာ်းတစ်ဉ ်းမြစ်က ကာင််းက ု 

ကြာ်မပလ ုမခင််း ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၀။. 80 

ခရစ်ကတာ်သည ်လူသာ်းမ္ျာ်း၏ဝတမ်ပ က ု်းကွယ်မခင််းက ု အမှ္န်တကယ်ခံရပပ ်း ယင််းကဲ့်သ ု ့် 

ဝတမ်ပ က ု်းကွယ်မခင််းက ု တရာ်းဝငအ်မြစ် သလူက်ခံခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၇၆။. 76 

ခရစ်ကတာ်သည ်ကမ္ဘာကမမ္ကက ်းက ုြန်ဆင််းခဲ့်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၇။. 77 

ခရစ်ကတာ်သည ်ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််လူသာ်းအ ကာ်း တစ်ဉ ်းတည််းကသာ  ကာ်းဝငမ်ြန်ကမြသ ူ

မြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၈။. 78 

ခရစ်ကတာ်သည ်ဘရုာ်းသခင၏်သာ်းကတာ်မြစ်က ကာင််းက ုလကခ်ံပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၉။. 79 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်‘ဘရုာ်းသခင၏်သာ်းကတာ်’ ဟုသံ်ုးနှုန််းမခင််းသည ်

ကမ္ထံသုဝံါသမပ မခင််းမှ္ ကင််းလွတပ်ပ ်း ကမွ္်းြွာ်းလာသည့်် လူသာ်းတစ်ဉ ်းမြစ်က ကာင််းက ု 

ကြာ်မပလ ုမခင််း ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၀။. 80 

ခရစ်ကတာ်သည ်လူသာ်းမ္ျာ်း၏ဝတမ်ပ က ု်းကွယ်မခင််းက ု အမှ္န်တကယ်ခံရပပ ်း ယင််းကဲ့်သ ု ့် 

ဝတမ်ပ က ု်းကွယ်မခင််းက ု တရာ်းဝငအ်မြစ် သလူက်ခံခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၇၆။. 76 

ခရစ်ကတာ်သည ်ကမ္ဘာကမမ္ကက ်းက ုြန်ဆင််းခဲ့်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၇။. 77 

ခရစ်ကတာ်သည ်ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််လူသာ်းအ ကာ်း တစ်ဉ ်းတည််းကသာ  ကာ်းဝငမ်ြန်ကမြသ ူ

မြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၈။. 78 

ခရစ်ကတာ်သည ်ဘရုာ်းသခင၏်သာ်းကတာ်မြစ်က ကာင််းက ုလကခ်ံပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၉။. 79 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်‘ဘရုာ်းသခင၏်သာ်းကတာ်’ ဟုသံ်ုးနှုန််းမခင််းသည ်

ကမ္ထံသုဝံါသမပ မခင််းမှ္ ကင််းလွတပ်ပ ်း ကမွ္်းြွာ်းလာသည့်် လူသာ်းတစ်ဉ ်းမြစ်က ကာင််းက ု 

ကြာ်မပလ ုမခင််း ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၀။. 80 

ခရစ်ကတာ်သည ်လူသာ်းမ္ျာ်း၏ဝတမ်ပ က ု်းကွယ်မခင််းက ု အမှ္န်တကယ်ခံရပပ ်း ယင််းကဲ့်သ ု ့် 

ဝတမ်ပ က ု်းကွယ်မခင််းက ု တရာ်းဝငအ်မြစ် သလူက်ခံခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၇၆။. 76 

ခရစ်ကတာ်သည ်ကမ္ဘာကမမ္ကက ်းက ုြန်ဆင််းခဲ့်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၇။. 77 

ခရစ်ကတာ်သည ်ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််လူသာ်းအ ကာ်း တစ်ဉ ်းတည််းကသာ  ကာ်းဝငမ်ြန်ကမြသ ူ

မြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၈။. 78 

ခရစ်ကတာ်သည ်ဘရုာ်းသခင၏်သာ်းကတာ်မြစ်က ကာင််းက ုလကခ်ံပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၇၉။. 79 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်‘ဘရုာ်းသခင၏်သာ်းကတာ်’ ဟုသံ်ုးနှုန််းမခင််းသည ်

ကမ္ထံသုဝံါသမပ မခင််းမှ္ ကင််းလွတပ်ပ ်း ကမွ္်းြွာ်းလာသည့်် လူသာ်းတစ်ဉ ်းမြစ်က ကာင််းက ု 

ကြာ်မပလ ုမခင််း ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၀။. 80 

ခရစ်ကတာ်သည ်လူသာ်းမ္ျာ်း၏ဝတမ်ပ က ု်းကွယ်မခင််းက ု အမှ္န်တကယ်ခံရပပ ်း ယင််းကဲ့်သ ု ့် 

ဝတမ်ပ က ု်းကွယ်မခင််းက ု တရာ်းဝငအ်မြစ် သလူက်ခံခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



၈၁။. 81 

ခရစ်ကတာ်သည ်လူသာ်းမ္ျာ်း၏ အမပစ်မ္ျာ်းက ုခွင့််လွတက်ပ်းန ငုသ်မူြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံ 

ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၂။. 82 

ခရစ်ကတာ်၌ ကသမခင််းနငှ့််ငရဲအတကွ် ကသာ့်မ္ျာ်းရှ က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 
 

၈၃။. 83 

ခရစ်ကတာ်သည ်ကမ္ဘာကက ်း၏ ‘ကယ်တငရှ်င’် မြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၄။. 84 

ခရစ်ကတာ်အာ်း ကယ်တငရှ်ငန်ငှ့်် အရှငသ်ခငအ်မြစ်ယံု ကညမ်ခင််းသည ်ထာဝရအသကက် ု 

ရရှ ရန်အတကွ် တစ်ခုတည််းကသာနည််းလမ်္်းမြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၅။. 85 

ကမ္ဘာကက ်း၏အမပစ်မ္ျာ်းက ု ကမြလွတရ်န်အတကွ်စွန် ့်လွတမ်ခင််းအမြစ် 

ခရစ်ကတာ်၏အကသ်ွး ကတာ်အာ်း အမပစ်ကမြရာယဇ်အမြစ် 

သန်ွ်းကလာင််းပူကဇာ်မခင််းမြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါ သလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 
 

 

 

၈၁။. 81 

ခရစ်ကတာ်သည ်လူသာ်းမ္ျာ်း၏ အမပစ်မ္ျာ်းက ုခွင့််လွတက်ပ်းန ငုသ်မူြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံ 

ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၂။. 82 

ခရစ်ကတာ်၌ ကသမခင််းနငှ့််ငရဲအတကွ် ကသာ့်မ္ျာ်းရှ က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 
 

၈၃။. 83 

ခရစ်ကတာ်သည ်ကမ္ဘာကက ်း၏ ‘ကယ်တငရှ်င’် မြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၄။. 84 

ခရစ်ကတာ်အာ်း ကယ်တငရှ်ငန်ငှ့်် အရှငသ်ခငအ်မြစ်ယံု ကညမ်ခင််းသည ်ထာဝရအသကက် ု 

ရရှ ရန်အတကွ် တစ်ခုတည််းကသာနည််းလမ်္်းမြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၅။. 85 

ကမ္ဘာကက ်း၏အမပစ်မ္ျာ်းက ု ကမြလွတရ်န်အတကွ်စွန် ့်လွတမ်ခင််းအမြစ် 

ခရစ်ကတာ်၏အကသ်ွး ကတာ်အာ်း အမပစ်ကမြရာယဇ်အမြစ် 

သန်ွ်းကလာင််းပူကဇာ်မခင််းမြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါ သလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 
 

 

 

၈၁။. 81 

ခရစ်ကတာ်သည ်လူသာ်းမ္ျာ်း၏ အမပစ်မ္ျာ်းက ုခွင့််လွတက်ပ်းန ငုသ်မူြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံ 

ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၂။. 82 

ခရစ်ကတာ်၌ ကသမခင််းနငှ့််ငရဲအတကွ် ကသာ့်မ္ျာ်းရှ က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 
 

၈၃။. 83 

ခရစ်ကတာ်သည ်ကမ္ဘာကက ်း၏ ‘ကယ်တငရှ်င’် မြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၄။. 84 

ခရစ်ကတာ်အာ်း ကယ်တငရှ်ငန်ငှ့်် အရှငသ်ခငအ်မြစ်ယံု ကညမ်ခင််းသည ်ထာဝရအသကက် ု 

ရရှ ရန်အတကွ် တစ်ခုတည််းကသာနည််းလမ်္်းမြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၅။. 85 

ကမ္ဘာကက ်း၏အမပစ်မ္ျာ်းက ု ကမြလွတရ်န်အတကွ်စွန် ့်လွတမ်ခင််းအမြစ် 

ခရစ်ကတာ်၏အကသ်ွး ကတာ်အာ်း အမပစ်ကမြရာယဇ်အမြစ် 

သန်ွ်းကလာင််းပူကဇာ်မခင််းမြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါ သလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 
 

 

 

၈၁။. 81 

ခရစ်ကတာ်သည ်လူသာ်းမ္ျာ်း၏ အမပစ်မ္ျာ်းက ုခွင့််လွတက်ပ်းန ငုသ်မူြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံ 

ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၂။. 82 

ခရစ်ကတာ်၌ ကသမခင််းနငှ့််ငရဲအတကွ် ကသာ့်မ္ျာ်းရှ က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 
 

၈၃။. 83 

ခရစ်ကတာ်သည ်ကမ္ဘာကက ်း၏ ‘ကယ်တငရှ်င’် မြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၄။. 84 

ခရစ်ကတာ်အာ်း ကယ်တငရှ်ငန်ငှ့်် အရှငသ်ခငအ်မြစ်ယံု ကညမ်ခင််းသည ်ထာဝရအသကက် ု 

ရရှ ရန်အတကွ် တစ်ခုတည််းကသာနည််းလမ်္်းမြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၅။. 85 

ကမ္ဘာကက ်း၏အမပစ်မ္ျာ်းက ု ကမြလွတရ်န်အတကွ်စွန် ့်လွတမ်ခင််းအမြစ် 

ခရစ်ကတာ်၏အကသ်ွး ကတာ်အာ်း အမပစ်ကမြရာယဇ်အမြစ် 

သန်ွ်းကလာင််းပူကဇာ်မခင််းမြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါ သလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 
 

 

 



၈၆။. 86 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ကမ္ရှ ယ (သခငက်ယရှု ) ကသဆံ်ုးမ္ညဟ်ု ပကရာြက်မ္ျာ်း 

ကြာ်မပထာ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၇။. 87 

ခရစ်ကတာ်သည ်သသူညဂ်ျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း၏သတမ်ြတ်မခင််းက ုခံရမ္ည့််အက ကာင််း 

မ္ မ္ က ုယ် မ္ မ္  ကက  တငက်ဟာ ကာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၈၈။. 88 

ခရစ်ကတာ်သညလ်က်ဝါ်းကာ်းတ ငုက်ပေါ်တငွရု်ပ်ခနဓာကသဆံ်ုးပပ ်းကသမခင််းမှ္ရှငမ်ပန်ထကမမ္ာ

က် သညမ်ြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၉။. 89 

ခရစ်ကတာ်သည ်ယကန ့်အသက်ရှငပ်ပ ်း သတူြန်မပန်လညက်ကလာမ္ညမ်ြစ်က ကာင််းက ု 

လက်ခံ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၉၀။. 90 

သမ္မာကျမ်္်းစာ၏ ကျမ်္်းချက်တစ်ခုခုတငွ ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က် 

ကကလာမ္ည့််အက ကာင််း က ု ကဟာက န််းထတုထ်ာ်းမခင််း သ ု ့်မ္ဟုတ ်

ကက  တငက်ဟာ ကာ်းထာ်းချက်မ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ရှ ပါ  /  ရှ သည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 
 

 

 

 

၈၆။. 86 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ကမ္ရှ ယ (သခငက်ယရှု ) ကသဆံ်ုးမ္ညဟ်ု ပကရာြက်မ္ျာ်း 

ကြာ်မပထာ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၇။. 87 

ခရစ်ကတာ်သည ်သသူညဂ်ျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း၏သတမ်ြတ်မခင််းက ုခံရမ္ည့််အက ကာင််း 

မ္ မ္ က ုယ် မ္ မ္  ကက  တငက်ဟာ ကာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၈၈။. 88 

ခရစ်ကတာ်သညလ်က်ဝါ်းကာ်းတ ငုက်ပေါ်တငွရု်ပ်ခနဓာကသဆံ်ုးပပ ်းကသမခင််းမှ္ရှငမ်ပန်ထကမမ္ာ

က် သညမ်ြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၉။. 89 

ခရစ်ကတာ်သည ်ယကန ့်အသက်ရှငပ်ပ ်း သတူြန်မပန်လညက်ကလာမ္ညမ်ြစ်က ကာင််းက ု 

လက်ခံ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၉၀။. 90 

သမ္မာကျမ်္်းစာ၏ ကျမ်္်းချက်တစ်ခုခုတငွ ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က် 

ကကလာမ္ည့််အက ကာင််း က ု ကဟာက န််းထတုထ်ာ်းမခင််း သ ု ့်မ္ဟုတ ်

ကက  တငက်ဟာ ကာ်းထာ်းချက်မ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ရှ ပါ  /  ရှ သည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 
 

 

 

 ၈၆။. 86 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ကမ္ရှ ယ (သခငက်ယရှု ) ကသဆံ်ုးမ္ညဟ်ု ပကရာြက်မ္ျာ်း 

ကြာ်မပထာ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၇။. 87 

ခရစ်ကတာ်သည ်သသူညဂ်ျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း၏သတမ်ြတ်မခင််းက ုခံရမ္ည့််အက ကာင််း 

မ္ မ္ က ုယ် မ္ မ္  ကက  တငက်ဟာ ကာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၈၈။. 88 

ခရစ်ကတာ်သညလ်က်ဝါ်းကာ်းတ ငုက်ပေါ်တငွရု်ပ်ခနဓာကသဆံ်ုးပပ ်းကသမခင််းမှ္ရှငမ်ပန်ထကမမ္ာ

က် သညမ်ြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၉။. 89 

ခရစ်ကတာ်သည ်ယကန ့်အသက်ရှငပ်ပ ်း သတူြန်မပန်လညက်ကလာမ္ညမ်ြစ်က ကာင််းက ု 

လက်ခံ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၉၀။. 90 

သမ္မာကျမ်္်းစာ၏ ကျမ်္်းချက်တစ်ခုခုတငွ ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က် 

ကကလာမ္ည့််အက ကာင််း က ု ကဟာက န််းထတုထ်ာ်းမခင််း သ ု ့်မ္ဟုတ ်

ကက  တငက်ဟာ ကာ်းထာ်းချက်မ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ရှ ပါ  /  ရှ သည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 
 

 

၈၆။. 86 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ကမ္ရှ ယ (သခငက်ယရှု ) ကသဆံ်ုးမ္ညဟ်ု ပကရာြက်မ္ျာ်း 

ကြာ်မပထာ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၇။. 87 

ခရစ်ကတာ်သည ်သသူညဂ်ျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း၏သတမ်ြတ်မခင််းက ုခံရမ္ည့််အက ကာင််း 

မ္ မ္ က ုယ် မ္ မ္  ကက  တငက်ဟာ ကာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၈၈။. 88 

ခရစ်ကတာ်သညလ်က်ဝါ်းကာ်းတ ငုက်ပေါ်တငွရု်ပ်ခနဓာကသဆံ်ုးပပ ်းကသမခင််းမှ္ရှငမ်ပန်ထကမမ္ာ

က် သညမ်ြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၈၉။. 89 

ခရစ်ကတာ်သည ်ယကန ့်အသက်ရှငပ်ပ ်း သတူြန်မပန်လညက်ကလာမ္ညမ်ြစ်က ကာင််းက ု 

လက်ခံ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၉၀။. 90 

သမ္မာကျမ်္်းစာ၏ ကျမ်္်းချက်တစ်ခုခုတငွ ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က် 

ကကလာမ္ည့််အက ကာင််း က ု ကဟာက န််းထတုထ်ာ်းမခင််း သ ု ့်မ္ဟုတ ်

ကက  တငက်ဟာ ကာ်းထာ်းချက်မ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ရှ ပါ  /  ရှ သည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 
 

 



၉၁။. 91 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ည ်ဘရုာ်းသခငက်ရ်းသာ်းထာ်းကသာ ဗျာဒ တက်တာ်မ္ျာ်းက ု သ ရှ  

နာ်းလညက်သာပကရာြက်တစဉ် ်းအကနမြင့်် အရညအ်ကသ်ွးမပည့််မှ္ ရန်အတကွ် သသူည ်ဂျ ်း 

လူမ္ျ  ်းပညာတတတ်စ်ဉ ်း မြစ်ရန်လ ုအပ်ပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၉၂။. 92 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၏ မ္ မ္ က ုယ်မ္ မ္  ပကရာြက်တစ်ဉ ်းမြစ်က ကာင််းကကက်းက ကာ်မခင််း 

သညခ် ုငလ်ံုကသာစမ်္်းသပ်မ္ှုသ ု ့်မ္ဟုတ်ပကရာြက်မြစ်မခင််း၏အကထာက်အထာ်းရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၉၃။. 93 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၏သတင််းစကာ်းသည ်သခငက်ယရှုနငှ့််အမခာ်းပကရာြက်မ္ျာ်း၏ 

သတင််းစကာ်းနငှ့်် ပပ ်းမပည့််စံုကသာ သကဘာတညူ ချက်ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၉၄။. 94 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ညဘ်ရုာ်းသခငက်စလွတက်သာသမူြစ်က ကာင််းက ုအတညမ်ပ  

သည့််အကနမြင့်် ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သူ ့်အာ်းသခငက်ယရှုနငှ့််အမခာ်းကသာပကရာြက်မ္ျာ်းကဲ့်သ ု ့် 

ထငရှ်ာ်းကသာ  အံ့် သြွယ်န မ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းက ု လုပ်ကဆာငရ်န် သဘာဝလွန်တန်ခ ု်း 

အာဏာမ္ျာ်း ကပ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၉၅။. 95 

သခငက်ယရှုနငှ့််အမခာ်းပကရာြက်မ္ျာ်းကဲ့်သ ု ့်အနာဂတက် ုကဟာက န််းထတုန် ငုက်သာသ ု ့်မ္ဟုတ်

ကက  တငက်ဟာ ကာ်းန ငုက်သာပကရာြက်ဆကုကျ်းဇူ်းနဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၌ရှ ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၉၁။. 91 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ည ်ဘရုာ်းသခငက်ရ်းသာ်းထာ်းကသာ ဗျာဒ တက်တာ်မ္ျာ်းက ု သ ရှ  

နာ်းလညက်သာပကရာြက်တစဉ် ်းအကနမြင့်် အရညအ်ကသ်ွးမပည့််မှ္ ရန်အတကွ် သသူည ်ဂျ ်း 

လူမ္ျ  ်းပညာတတတ်စ်ဉ ်း မြစ်ရန်လ ုအပ်ပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၉၂။. 92 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၏ မ္ မ္ က ုယ်မ္ မ္  ပကရာြက်တစ်ဉ ်းမြစ်က ကာင််းကကက်းက ကာ်မခင််း 

သညခ် ုငလ်ံုကသာစမ်္်းသပ်မ္ှုသ ု ့်မ္ဟုတ်ပကရာြက်မြစ်မခင််း၏အကထာက်အထာ်းရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၉၃။. 93 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၏သတင််းစကာ်းသည ်သခငက်ယရှုနငှ့််အမခာ်းပကရာြက်မ္ျာ်း၏ 

သတင််းစကာ်းနငှ့်် ပပ ်းမပည့််စံုကသာ သကဘာတညူ ချက်ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၉၄။. 94 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ညဘ်ရုာ်းသခငက်စလွတက်သာသမူြစ်က ကာင််းက ုအတညမ်ပ  

သည့််အကနမြင့်် ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သူ ့်အာ်းသခငက်ယရှုနငှ့််အမခာ်းကသာပကရာြက်မ္ျာ်းကဲ့်သ ု ့် 

ထငရှ်ာ်းကသာ  အံ့် သြွယ်န မ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းက ု လုပ်ကဆာငရ်န် သဘာဝလွန်တန်ခ ု်း 

အာဏာမ္ျာ်း ကပ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၉၅။. 95 

သခငက်ယရှုနငှ့််အမခာ်းပကရာြက်မ္ျာ်းကဲ့်သ ု ့်အနာဂတက် ုကဟာက န််းထတုန် ငုက်သာသ ု ့်မ္ဟုတ်

ကက  တငက်ဟာ ကာ်းန ငုက်သာပကရာြက်ဆကုကျ်းဇူ်းနဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၌ရှ ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၉၁။. 91 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ည ်ဘရုာ်းသခငက်ရ်းသာ်းထာ်းကသာ ဗျာဒ တက်တာ်မ္ျာ်းက ု သ ရှ  

နာ်းလညက်သာပကရာြက်တစဉ် ်းအကနမြင့်် အရညအ်ကသ်ွးမပည့််မှ္ ရန်အတကွ် သသူည ်ဂျ ်း 

လူမ္ျ  ်းပညာတတတ်စ်ဉ ်း မြစ်ရန်လ ုအပ်ပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၉၂။. 92 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၏ မ္ မ္ က ုယ်မ္ မ္  ပကရာြက်တစ်ဉ ်းမြစ်က ကာင််းကကက်းက ကာ်မခင််း 

သညခ် ုငလ်ံုကသာစမ်္်းသပ်မ္ှုသ ု ့်မ္ဟုတ်ပကရာြက်မြစ်မခင််း၏အကထာက်အထာ်းရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၉၃။. 93 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၏သတင််းစကာ်းသည ်သခငက်ယရှုနငှ့််အမခာ်းပကရာြက်မ္ျာ်း၏ 

သတင််းစကာ်းနငှ့်် ပပ ်းမပည့််စံုကသာ သကဘာတညူ ချက်ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၉၄။. 94 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ညဘ်ရုာ်းသခငက်စလွတက်သာသမူြစ်က ကာင််းက ုအတညမ်ပ  

သည့််အကနမြင့်် ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သူ ့်အာ်းသခငက်ယရှုနငှ့််အမခာ်းကသာပကရာြက်မ္ျာ်းကဲ့်သ ု ့် 

ထငရှ်ာ်းကသာ  အံ့် သြွယ်န မ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းက ု လုပ်ကဆာငရ်န် သဘာဝလွန်တန်ခ ု်း 

အာဏာမ္ျာ်း ကပ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၉၅။. 95 

သခငက်ယရှုနငှ့််အမခာ်းပကရာြက်မ္ျာ်းကဲ့်သ ု ့်အနာဂတက် ုကဟာက န််းထတုန် ငုက်သာသ ု ့်မ္ဟုတ်

ကက  တငက်ဟာ ကာ်းန ငုက်သာပကရာြက်ဆကုကျ်းဇူ်းနဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၌ရှ ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၉၁။. 91 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ည ်ဘရုာ်းသခငက်ရ်းသာ်းထာ်းကသာ ဗျာဒ တက်တာ်မ္ျာ်းက ု သ ရှ  

နာ်းလညက်သာပကရာြက်တစဉ် ်းအကနမြင့်် အရညအ်ကသ်ွးမပည့််မှ္ ရန်အတကွ် သသူည ်ဂျ ်း 

လူမ္ျ  ်းပညာတတတ်စ်ဉ ်း မြစ်ရန်လ ုအပ်ပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၉၂။. 92 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၏ မ္ မ္ က ုယ်မ္ မ္  ပကရာြက်တစ်ဉ ်းမြစ်က ကာင််းကကက်းက ကာ်မခင််း 

သညခ် ုငလ်ံုကသာစမ်္်းသပ်မ္ှုသ ု ့်မ္ဟုတ်ပကရာြက်မြစ်မခင််း၏အကထာက်အထာ်းရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၉၃။. 93 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၏သတင််းစကာ်းသည ်သခငက်ယရှုနငှ့််အမခာ်းပကရာြက်မ္ျာ်း၏ 

သတင််းစကာ်းနငှ့်် ပပ ်းမပည့််စံုကသာ သကဘာတညူ ချက်ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၉၄။. 94 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ညဘ်ရုာ်းသခငက်စလွတက်သာသမူြစ်က ကာင််းက ုအတညမ်ပ  

သည့််အကနမြင့်် ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သူ ့်အာ်းသခငက်ယရှုနငှ့််အမခာ်းကသာပကရာြက်မ္ျာ်းကဲ့်သ ု ့် 

ထငရှ်ာ်းကသာ  အံ့် သြွယ်န မ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းက ု လုပ်ကဆာငရ်န် သဘာဝလွန်တန်ခ ု်း 

အာဏာမ္ျာ်း ကပ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၉၅။. 95 

သခငက်ယရှုနငှ့််အမခာ်းပကရာြက်မ္ျာ်းကဲ့်သ ု ့်အနာဂတက် ုကဟာက န််းထတုန် ငုက်သာသ ု ့်မ္ဟုတ်

ကက  တငက်ဟာ ကာ်းန ငုက်သာပကရာြက်ဆကုကျ်းဇူ်းနဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၌ရှ ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



၉၆။. 96 

အာမဗဟံ၏ ဘရုာ်းသခငသ်ည ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၏ ကအဗ်ာ အရပ်ရှ  ကကျာက်တံ်ုး 

နက်အာ်းနမ်္်းမခင််းသ ု ့်မ္ဟုတအ်ာရပ်နတဘ်ရုာ်းမ္ျာ်းအာ်းအရ ုအကသမပ မခင််းတ ု ့်အကပေါ်အမပ

စ် ခွင့််လွတက်ပ်းပါမ္ညလ်ာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၉၇။  97 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ည ်သ၏ူအမပစ်မ္ျာ်းအတကွ်ခွင့််လွှတမ်္ှုက ု ကတာင််းခံရန် 

လ ုအပ် ကသာသာမ္န်လသူာ်းတစ်ဉ ်းအမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆခံရပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၉၈။. 98 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ည ်ပကရာြက်မ္ျာ်း၏ ကနာက်ဆံ်ုးကသာနငှ့်် အကက ်းကျယ်ဆံ်ုး 

ကသာသအူမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆခံရပါမ္ညလ်ာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

လူသာ်းနငှ့််အမပစတ်ရာ်း 

၉၉။. 99 

အာဒနံငှ့််ဧဝ၏ အမပစ်မပ မခင််းသည ်ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််လူသာ်းအ ကာ်း 

အဓ ကကွဲမပာ်းမ္ှုက ုမြစ် ကစခဲ့်ပပ ်း ယင််းသည ်ဘရုာ်းသခင၏် အမပစ်စ ရငမ်ခင််းမှ္ 

လူက ုကယ်တငြ် ု ့်ရန် အက ကာင််း မြစ်ကစခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၀။. 100 

လူသာ်းမ္ျာ်းသည ်သဘာဝအမပစ် (ဗ ဇအမပစ်)မြင့်် ကမွ္်းြွာ်းလာရသမူ္ျာ်းမြစ်အက ကာင််း 

ကြာ်မပကသာကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 
 

 

 

၉၆။. 96 

အာမဗဟံ၏ ဘရုာ်းသခငသ်ည ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၏ ကအဗ်ာ အရပ်ရှ  ကကျာက်တံ်ုး 

နက်အာ်းနမ်္်းမခင််းသ ု ့်မ္ဟုတအ်ာရပ်နတဘ်ရုာ်းမ္ျာ်းအာ်းအရ ုအကသမပ မခင််းတ ု ့်အကပေါ်အမပ

စ် ခွင့််လွတက်ပ်းပါမ္ညလ်ာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၉၇။  97 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ည ်သ၏ူအမပစ်မ္ျာ်းအတကွ်ခွင့််လွှတမ်္ှုက ု ကတာင််းခံရန် 

လ ုအပ် ကသာသာမ္န်လသူာ်းတစ်ဉ ်းအမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆခံရပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၉၈။. 98 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ည ်ပကရာြက်မ္ျာ်း၏ ကနာက်ဆံ်ုးကသာနငှ့်် အကက ်းကျယ်ဆံ်ုး 

ကသာသအူမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆခံရပါမ္ညလ်ာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

လူသာ်းနငှ့််အမပစတ်ရာ်း 

၉၉။. 99 

အာဒနံငှ့််ဧဝ၏ အမပစ်မပ မခင််းသည ်ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််လူသာ်းအ ကာ်း 

အဓ ကကွဲမပာ်းမ္ှုက ုမြစ် ကစခဲ့်ပပ ်း ယင််းသည ်ဘရုာ်းသခင၏် အမပစ်စ ရငမ်ခင််းမှ္ 

လူက ုကယ်တငြ် ု ့်ရန် အက ကာင််း မြစ်ကစခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၀။. 100 

လူသာ်းမ္ျာ်းသည ်သဘာဝအမပစ် (ဗ ဇအမပစ်)မြင့်် ကမွ္်းြွာ်းလာရသမူ္ျာ်းမြစ်အက ကာင််း 

ကြာ်မပကသာကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 
 

 

 
၉၆။. 96 

အာမဗဟံ၏ ဘရုာ်းသခငသ်ည ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၏ ကအဗ်ာ အရပ်ရှ  ကကျာက်တံ်ုး 

နက်အာ်းနမ်္်းမခင််းသ ု ့်မ္ဟုတအ်ာရပ်နတဘ်ရုာ်းမ္ျာ်းအာ်းအရ ုအကသမပ မခင််းတ ု ့်အကပေါ်အမပ

စ် ခွင့််လွတက်ပ်းပါမ္ညလ်ာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၉၇။  97 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ည ်သ၏ူအမပစ်မ္ျာ်းအတကွ်ခွင့််လွှတမ်္ှုက ု ကတာင််းခံရန် 

လ ုအပ် ကသာသာမ္န်လသူာ်းတစ်ဉ ်းအမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆခံရပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၉၈။. 98 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ည ်ပကရာြက်မ္ျာ်း၏ ကနာက်ဆံ်ုးကသာနငှ့်် အကက ်းကျယ်ဆံ်ုး 

ကသာသအူမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆခံရပါမ္ညလ်ာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

လူသာ်းနငှ့််အမပစတ်ရာ်း 

၉၉။. 99 

အာဒနံငှ့််ဧဝ၏ အမပစ်မပ မခင််းသည ်ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််လူသာ်းအ ကာ်း 

အဓ ကကွဲမပာ်းမ္ှုက ုမြစ် ကစခဲ့်ပပ ်း ယင််းသည ်ဘရုာ်းသခင၏် အမပစ်စ ရငမ်ခင််းမှ္ 

လူက ုကယ်တငြ် ု ့်ရန် အက ကာင််း မြစ်ကစခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၀၀။. 100 

လူသာ်းမ္ျာ်းသည ်သဘာဝအမပစ် (ဗ ဇအမပစ်)မြင့်် ကမွ္်းြွာ်းလာရသမူ္ျာ်းမြစ်အက ကာင််း 

ကြာ်မပကသာကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 
 

 

၉၆။. 96 

အာမဗဟံ၏ ဘရုာ်းသခငသ်ည ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၏ ကအဗ်ာ အရပ်ရှ  ကကျာက်တံ်ုး 

နက်အာ်းနမ်္်းမခင််းသ ု ့်မ္ဟုတအ်ာရပ်နတဘ်ရုာ်းမ္ျာ်းအာ်းအရ ုအကသမပ မခင််းတ ု ့်အကပေါ်အမပ

စ် ခွင့််လွတက်ပ်းပါမ္ညလ်ာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၉၇။  97 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ည ်သ၏ူအမပစ်မ္ျာ်းအတကွ်ခွင့််လွှတမ်္ှုက ု ကတာင််းခံရန် 

လ ုအပ် ကသာသာမ္န်လသူာ်းတစ်ဉ ်းအမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆခံရပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၉၈။. 98 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ည ်ပကရာြက်မ္ျာ်း၏ ကနာက်ဆံ်ုးကသာနငှ့်် အကက ်းကျယ်ဆံ်ုး 

ကသာသအူမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆခံရပါမ္ညလ်ာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

လူသာ်းနငှ့််အမပစတ်ရာ်း 

၉၉။. 99 

အာဒနံငှ့််ဧဝ၏ အမပစ်မပ မခင််းသည ်ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််လူသာ်းအ ကာ်း 

အဓ ကကွဲမပာ်းမ္ှုက ုမြစ် ကစခဲ့်ပပ ်း ယင််းသည ်ဘရုာ်းသခင၏် အမပစ်စ ရငမ်ခင််းမှ္ 

လူက ုကယ်တငြ် ု ့်ရန် အက ကာင််း မြစ်ကစခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၀၀။. 100 

လူသာ်းမ္ျာ်းသည ်သဘာဝအမပစ် (ဗ ဇအမပစ်)မြင့်် ကမွ္်းြွာ်းလာရသမူ္ျာ်းမြစ်အက ကာင််း 

ကြာ်မပကသာကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 
 

 



၁၀၁။. 101 

ပကရာြက်မ္ျာ်းအပါအဝင ်(သခငက်ယရှုမှ္လွှဲ၍) လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်းလံု်းသည ်

အမပစ်တရာ်းက ု ကျ ်းလွန်ကသာ အမပစ်ရှ သမူ္ျာ်းဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၂။. 102 

သခငက်ယရှု၏မ္ ခင ်မ္ာရ သည ်သန် ့်ရှငမ်မ္င့််မမ္တက်သာပါရမ္ မ္ျာ်းနငှ့််မပည့််စံုသအူမြစ် သတ ်

မှ္တခ်ံရပပ ်း ဘရုာ်းသခင၏်မ္ ခငအ်ကနမြင့််  ကညည်  ကလ်းစာ်းခံရသင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 
 

၁၀၃။. 103 

လူသာ်းတစ်ဉ ်း၏အမပစ်တရာ်းသညသ်န် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငထ်မှံ္သ ်းမခာ်းမြစ်ကစပပ ်း၄င််း

၏ သဘာဝအကျ  ်းဆက်အကနမြင့်် အမပစ်ကျ ်းလွန်သမူ္ျာ်း ငရဲသ ု ့်သာွ်းရန် အမပစ်စ ရင ်

ခံရမ္ည ်မြစ်က ကာင််း နာ်းလညရ်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၄။. 104 

သန် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငသ်ည ်ကသ်းငယ်ကသာအမပစ်တရာ်းမ္ျာ်းက ု 

အကလ်းအနက်ထာ်းပါ သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၅။. 105 

သခူ ု်းတစ်ကယာက်၏လက်က ုမြတမ်ခင််းသည ်

သင့််ကလျှာ်ကသာအမပစ်ဒဏ်စ ရငမ်ခင််းတစ်ရပ် ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၀၁။. 101 

ပကရာြက်မ္ျာ်းအပါအဝင ်(သခငက်ယရှုမှ္လွှဲ၍) လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်းလံု်းသည ်

အမပစ်တရာ်းက ု ကျ ်းလွန်ကသာ အမပစ်ရှ သမူ္ျာ်းဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၂။. 102 

သခငက်ယရှု၏မ္ ခင ်မ္ာရ သည ်သန် ့်ရှငမ်မ္င့််မမ္တက်သာပါရမ္ မ္ျာ်းနငှ့််မပည့််စံုသအူမြစ် သတ ်

မှ္တခ်ံရပပ ်း ဘရုာ်းသခင၏်မ္ ခငအ်ကနမြင့််  ကညည်  ကလ်းစာ်းခံရသင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 
 

၁၀၃။. 103 

လူသာ်းတစ်ဉ ်း၏အမပစ်တရာ်းသညသ်န် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငထ်မှံ္သ ်းမခာ်းမြစ်ကစပပ ်း၄င််း

၏ သဘာဝအကျ  ်းဆက်အကနမြင့်် အမပစ်ကျ ်းလွန်သမူ္ျာ်း ငရဲသ ု ့်သာွ်းရန် အမပစ်စ ရင ်

ခံရမ္ည ်မြစ်က ကာင််း နာ်းလညရ်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၄။. 104 

သန် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငသ်ည ်ကသ်းငယ်ကသာအမပစ်တရာ်းမ္ျာ်းက ု 

အကလ်းအနက်ထာ်းပါ သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၅။. 105 

သခူ ု်းတစ်ကယာက်၏လက်က ုမြတမ်ခင််းသည ်

သင့််ကလျှာ်ကသာအမပစ်ဒဏ်စ ရငမ်ခင််းတစ်ရပ် ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၀၁။. 101 

ပကရာြက်မ္ျာ်းအပါအဝင ်(သခငက်ယရှုမှ္လွှဲ၍) လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်းလံု်းသည ်

အမပစ်တရာ်းက ု ကျ ်းလွန်ကသာ အမပစ်ရှ သမူ္ျာ်းဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၂။. 102 

သခငက်ယရှု၏မ္ ခင ်မ္ာရ သည ်သန် ့်ရှငမ်မ္င့််မမ္တက်သာပါရမ္ မ္ျာ်းနငှ့််မပည့််စံုသအူမြစ် သတ ်

မှ္တခ်ံရပပ ်း ဘရုာ်းသခင၏်မ္ ခငအ်ကနမြင့််  ကညည်  ကလ်းစာ်းခံရသင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

၁၀၃။. 103 

လူသာ်းတစ်ဉ ်း၏အမပစ်တရာ်းသညသ်န် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငထ်မှံ္သ ်းမခာ်းမြစ်ကစပပ ်း၄င််း

၏ သဘာဝအကျ  ်းဆက်အကနမြင့်် အမပစ်ကျ ်းလွန်သမူ္ျာ်း ငရဲသ ု ့်သာွ်းရန် အမပစ်စ ရင ်

ခံရမ္ည ်မြစ်က ကာင််း နာ်းလညရ်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၄။. 104 

သန် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငသ်ည ်ကသ်းငယ်ကသာအမပစ်တရာ်းမ္ျာ်းက ု 

အကလ်းအနက်ထာ်းပါ သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၅။. 105 

သခူ ု်းတစ်ကယာက်၏လက်က ုမြတမ်ခင််းသည ်

သင့််ကလျှာ်ကသာအမပစ်ဒဏ်စ ရငမ်ခင််းတစ်ရပ် ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၀၁။. 101 

ပကရာြက်မ္ျာ်းအပါအဝင ်(သခငက်ယရှုမှ္လွှဲ၍) လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်းလံု်းသည ်

အမပစ်တရာ်းက ု ကျ ်းလွန်ကသာ အမပစ်ရှ သမူ္ျာ်းဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၂။. 102 

သခငက်ယရှု၏မ္ ခင ်မ္ာရ သည ်သန် ့်ရှငမ်မ္င့််မမ္တက်သာပါရမ္ မ္ျာ်းနငှ့််မပည့််စံုသအူမြစ် သတ ်

မှ္တခ်ံရပပ ်း ဘရုာ်းသခင၏်မ္ ခငအ်ကနမြင့််  ကညည်  ကလ်းစာ်းခံရသင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

၁၀၃။. 103 

လူသာ်းတစ်ဉ ်း၏အမပစ်တရာ်းသညသ်န် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငထ်မှံ္သ ်းမခာ်းမြစ်ကစပပ ်း၄င််း

၏ သဘာဝအကျ  ်းဆက်အကနမြင့်် အမပစ်ကျ ်းလွန်သမူ္ျာ်း ငရဲသ ု ့်သာွ်းရန် အမပစ်စ ရင ်

ခံရမ္ည ်မြစ်က ကာင််း နာ်းလညရ်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၄။. 104 

သန် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငသ်ည ်ကသ်းငယ်ကသာအမပစ်တရာ်းမ္ျာ်းက ု 

အကလ်းအနက်ထာ်းပါ သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၅။. 105 

သခူ ု်းတစ်ကယာက်၏လက်က ုမြတမ်ခင််းသည ်

သင့််ကလျှာ်ကသာအမပစ်ဒဏ်စ ရငမ်ခင််းတစ်ရပ် ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



၁၀၆။. 106 

တစ်ခါတစ်ရံတစ်ပါ်းသကူ ုလ မ်္လညမ်ခင််းသ ု ့်မ္ဟုတလ်ှည့််မြာ်းမခင််းသည ်ယံု ကညသ် ူ

တစ်ကယာက်အတကွ် ကကာင််းပါသလာ်း။ (Taqiyya သ ု ့်မ္ဟုတ ်Kitman) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၇။. 107 

လ ငတ်ဆူက်ဆမံခင််းက ု တာ်းမမ္စ်ထာ်းပပ ်း မပစ်တငစ် ရငမ်ခင််းခံရမ္ည့််အမပစ်တရာ်းအမြစ် 

မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၈။. 108 

က ုယ်ဝန်ြျက်ချမခင််းနငှ့်် လူသတမ်္ှုမ္ျာ်းက ု တာ်းမမ္စ်ထာ်းပပ ်း မပစ်တငစ် ရငမ်ခင််းခံရမ္ည့််  

အမပစ်တရာ်းမ္ျာ်းအမြစ် မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၉။. 109 

အမပစ်တရာ်းအတကွ်အမပစ်ဒဏ်စ ရငမ်ခင််းက ု‘ကကာင််းမွ္န်ကသာအလုပ်မ္ျာ်း’လုပ်ကဆာငမ်ခင််း 

မြင့်် ကချျြျက်န ငုပ်ါသလာ်း။ (Sevap) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

ကယ်တငက်တာ်မူ္မခင််း 

၁၁၀။. 110 

လူတစ်ဉ ်းသည‘်ခရစ်ယာန်’တစ်ဉ ်း သ ု ့်မ္ဟုတ‘်မွ္တစ်လင’်တစ်ဉ ်းအကနမြင့်် ကမွ္်းြွာ်း မခင််း 

ခံရပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ခံရပါ  /  ခံရသည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၀၆။. 106 

တစ်ခါတစ်ရံတစ်ပါ်းသကူ ုလ မ်္လညမ်ခင််းသ ု ့်မ္ဟုတလ်ှည့််မြာ်းမခင််းသည ်ယံု ကညသ် ူ

တစ်ကယာက်အတကွ် ကကာင််းပါသလာ်း။ (Taqiyya သ ု ့်မ္ဟုတ ်Kitman) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၇။. 107 

လ ငတ်ဆူက်ဆမံခင််းက ု တာ်းမမ္စ်ထာ်းပပ ်း မပစ်တငစ် ရငမ်ခင််းခံရမ္ည့််အမပစ်တရာ်းအမြစ် 

မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၈။. 108 

က ုယ်ဝန်ြျက်ချမခင််းနငှ့်် လူသတမ်္ှုမ္ျာ်းက ု တာ်းမမ္စ်ထာ်းပပ ်း မပစ်တငစ် ရငမ်ခင််းခံရမ္ည့််  

အမပစ်တရာ်းမ္ျာ်းအမြစ် မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၉။. 109 

အမပစ်တရာ်းအတကွ်အမပစ်ဒဏ်စ ရငမ်ခင််းက ု‘ကကာင််းမွ္န်ကသာအလုပ်မ္ျာ်း’လုပ်ကဆာငမ်ခင််း 

မြင့်် ကချျြျက်န ငုပ်ါသလာ်း။ (Sevap) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

ကယ်တငက်တာ်မူ္မခင််း 

၁၁၀။. 110 

လူတစ်ဉ ်းသည‘်ခရစ်ယာန်’တစ်ဉ ်း သ ု ့်မ္ဟုတ‘်မွ္တစ်လင’်တစ်ဉ ်းအကနမြင့်် ကမွ္်းြွာ်း မခင််း 

ခံရပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ခံရပါ  /  ခံရသည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၀၆။. 106 

တစ်ခါတစ်ရံတစ်ပါ်းသကူ ုလ မ်္လညမ်ခင််းသ ု ့်မ္ဟုတလ်ှည့််မြာ်းမခင််းသည ်ယံု ကညသ် ူ

တစ်ကယာက်အတကွ် ကကာင််းပါသလာ်း။ (Taqiyya သ ု ့်မ္ဟုတ ်Kitman) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၇။. 107 

လ ငတ်ဆူက်ဆမံခင််းက ု တာ်းမမ္စ်ထာ်းပပ ်း မပစ်တငစ် ရငမ်ခင််းခံရမ္ည့််အမပစ်တရာ်းအမြစ် 

မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၈။. 108 

က ုယ်ဝန်ြျက်ချမခင််းနငှ့်် လူသတမ်္ှုမ္ျာ်းက ု တာ်းမမ္စ်ထာ်းပပ ်း မပစ်တငစ် ရငမ်ခင််းခံရမ္ည့််  

အမပစ်တရာ်းမ္ျာ်းအမြစ် မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၉။. 109 

အမပစ်တရာ်းအတကွ်အမပစ်ဒဏ်စ ရငမ်ခင််းက ု‘ကကာင််းမွ္န်ကသာအလုပ်မ္ျာ်း’လုပ်ကဆာငမ်ခင််း 

မြင့်် ကချျြျက်န ငုပ်ါသလာ်း။ (Sevap) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

ကယ်တငက်တာ်မူ္မခင််း 

၁၁၀။. 110 

လူတစ်ဉ ်းသည‘်ခရစ်ယာန်’တစ်ဉ ်း သ ု ့်မ္ဟုတ‘်မွ္တစ်လင’်တစ်ဉ ်းအကနမြင့်် ကမွ္်းြွာ်း မခင််း 

ခံရပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ခံရပါ  /  ခံရသည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၀၆။. 106 

တစ်ခါတစ်ရံတစ်ပါ်းသကူ ုလ မ်္လညမ်ခင််းသ ု ့်မ္ဟုတလ်ှည့််မြာ်းမခင််းသည ်ယံု ကညသ် ူ

တစ်ကယာက်အတကွ် ကကာင််းပါသလာ်း။ (Taqiyya သ ု ့်မ္ဟုတ ်Kitman) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၇။. 107 

လ ငတ်ဆူက်ဆမံခင််းက ု တာ်းမမ္စ်ထာ်းပပ ်း မပစ်တငစ် ရငမ်ခင််းခံရမ္ည့််အမပစ်တရာ်းအမြစ် 

မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၈။. 108 

က ုယ်ဝန်ြျက်ချမခင််းနငှ့်် လူသတမ်္ှုမ္ျာ်းက ု တာ်းမမ္စ်ထာ်းပပ ်း မပစ်တငစ် ရငမ်ခင််းခံရမ္ည့််  

အမပစ်တရာ်းမ္ျာ်းအမြစ် မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၀၉။. 109 

အမပစ်တရာ်းအတကွ်အမပစ်ဒဏ်စ ရငမ်ခင််းက ု‘ကကာင််းမွ္န်ကသာအလုပ်မ္ျာ်း’လုပ်ကဆာငမ်ခင််း 

မြင့်် ကချျြျက်န ငုပ်ါသလာ်း။ (Sevap) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

ကယ်တငက်တာ်မူ္မခင််း 

၁၁၀။. 110 

လူတစ်ဉ ်းသည‘်ခရစ်ယာန်’တစ်ဉ ်း သ ု ့်မ္ဟုတ‘်မွ္တစ်လင’်တစ်ဉ ်းအကနမြင့်် ကမွ္်းြွာ်း မခင််း 

ခံရပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ခံရပါ  /  ခံရသည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
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လူတစ်ဉ ်း၏ ကယ်တငမ်ခင််းခံရမ္ှုသည ်၄င််းတ ု ့်၏ က ုယ်ပ ုငက်ကာင််းမွ္န်ကသာ အလုပ်မ္ျာ်း 

အကပေါ် မူ္တည်န ငုပ်ါ သလာ်း။ (Ameller) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
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အမပစ်တရာ်း၏မပစ်ဒဏ်မှ္ ဘရုာ်းသခင၏် ကယ်တငမ်ခင််းကပ်းသနာ်းမ္ှုသည ်အကသ်ွးကတာ် 

အာ်းမြင့််ကရွ်းနှုတ်မ္ှုတငွ ်အစဉအပမဲ္ မူ္တညပ်ါသလာ်း။ (Kefaret) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
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ဘရုာ်းသခင၏်သ ်ုးသငယ်(သခငက်ယရှု)၏စွန် ့်လွတက် ယု်စာ်းခံမ္ှုက ယုံု ကညက်သာကကျ်းဇူ်း 

ကတာ်အာ်းမြင့််သာ ဘရုာ်းသခင၏် ကယ်တငမ်ခင််းကပ်းသနာ်းမ္ှုက ု ရရှ ခံစာ်းန ငုပ်ါ သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၁၄။. 114 

လူတစ်ဉ ်းအတကွ်ထာဝရအသက်က ုရရှ ရန်အတကွ်သခငခ်ရစ်ကတာ်ကယရှ၏ဧဝံကဂလ တ

ရာ်း က ု  ကာ်းသ နာ်းလညရ်န်နငှ့်် ဘရုာ်းသခငမှ်္ သူ ့်အာ်း 

ကမ္ဘာကက ်း၏ကယ်တငရှ်ငက်မ္ရှ ယအမြစ် ကစလွတက်သာသမူြစ်က ကာင််းယံု ကညရ်န် 

ပထမ္ဆံ်ုးကသာလ ုအပ်ချက်လာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၁၅။.  115 

သခငခ်ရစ်ကတာ်အာ်း ကယ်တငရှ်ငန်ငှ့်် အရှငသ်ခငအ်မြစ်ယံု ကညမ်ခင််းသည ်လူတစ်ဉ ်း၏ 

အမပစ်တရာ်းက ု ခွင့််လွှတပ်ပ ်း ထာဝရအသက်က ုရရှ ရန် တစ်ခုတည််းကသာနည််းလမ်္်း မြစ် 

က ကာင််း က ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
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လူတစ်ဉ ်း၏ ကယ်တငမ်ခင််းခံရမ္ှုသည ်၄င််းတ ု ့်၏ က ုယ်ပ ုငက်ကာင််းမွ္န်ကသာ အလုပ်မ္ျာ်း 

အကပေါ် မူ္တည်န ငုပ်ါ သလာ်း။ (Ameller) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
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အမပစ်တရာ်း၏မပစ်ဒဏ်မှ္ ဘရုာ်းသခင၏် ကယ်တငမ်ခင််းကပ်းသနာ်းမ္ှုသည ်အကသ်ွးကတာ် 

အာ်းမြင့််ကရွ်းနှုတ်မ္ှုတငွ ်အစဉအပမဲ္ မူ္တညပ်ါသလာ်း။ (Kefaret) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
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ဘရုာ်းသခင၏်သ ်ုးသငယ်(သခငက်ယရှု)၏စွန် ့်လွတက် ယု်စာ်းခံမ္ှုက ယုံု ကညက်သာကကျ်းဇူ်း 

ကတာ်အာ်းမြင့််သာ ဘရုာ်းသခင၏် ကယ်တငမ်ခင််းကပ်းသနာ်းမ္ှုက ု ရရှ ခံစာ်းန ငုပ်ါ သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
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လူတစ်ဉ ်းအတကွ်ထာဝရအသက်က ုရရှ ရန်အတကွ်သခငခ်ရစ်ကတာ်ကယရှ၏ဧဝံကဂလ တ

ရာ်း က ု  ကာ်းသ နာ်းလညရ်န်နငှ့်် ဘရုာ်းသခငမှ်္ သူ ့်အာ်း 

ကမ္ဘာကက ်း၏ကယ်တငရှ်ငက်မ္ရှ ယအမြစ် ကစလွတက်သာသမူြစ်က ကာင််းယံု ကညရ်န် 

ပထမ္ဆံ်ုးကသာလ ုအပ်ချက်လာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
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သခငခ်ရစ်ကတာ်အာ်း ကယ်တငရှ်ငန်ငှ့်် အရှငသ်ခငအ်မြစ်ယံု ကညမ်ခင််းသည ်လူတစ်ဉ ်း၏ 

အမပစ်တရာ်းက ု ခွင့််လွှတပ်ပ ်း ထာဝရအသက်က ုရရှ ရန် တစ်ခုတည််းကသာနည််းလမ်္်း မြစ် 

က ကာင််း က ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
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လူတစ်ဉ ်း၏ ကယ်တငမ်ခင််းခံရမ္ှုသည ်၄င််းတ ု ့်၏ က ုယ်ပ ုငက်ကာင််းမွ္န်ကသာ အလုပ်မ္ျာ်း 

အကပေါ် မူ္တည်န ငုပ်ါ သလာ်း။ (Ameller) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
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အမပစ်တရာ်း၏မပစ်ဒဏ်မှ္ ဘရုာ်းသခင၏် ကယ်တငမ်ခင််းကပ်းသနာ်းမ္ှုသည ်အကသ်ွးကတာ် 

အာ်းမြင့််ကရွ်းနှုတ်မ္ှုတငွ ်အစဉအပမဲ္ မူ္တညပ်ါသလာ်း။ (Kefaret) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
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ဘရုာ်းသခင၏်သ ်ုးသငယ်(သခငက်ယရှု)၏စွန် ့်လွတက် ယု်စာ်းခံမ္ှုက ယုံု ကညက်သာကကျ်းဇူ်း 

ကတာ်အာ်းမြင့််သာ ဘရုာ်းသခင၏် ကယ်တငမ်ခင််းကပ်းသနာ်းမ္ှုက ု ရရှ ခံစာ်းန ငုပ်ါ သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
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လူတစ်ဉ ်းအတကွ်ထာဝရအသက်က ုရရှ ရန်အတကွ်သခငခ်ရစ်ကတာ်ကယရှ၏ဧဝံကဂလ တ

ရာ်း က ု  ကာ်းသ နာ်းလညရ်န်နငှ့်် ဘရုာ်းသခငမှ်္ သူ ့်အာ်း 

ကမ္ဘာကက ်း၏ကယ်တငရှ်ငက်မ္ရှ ယအမြစ် ကစလွတက်သာသမူြစ်က ကာင််းယံု ကညရ်န် 

ပထမ္ဆံ်ုးကသာလ ုအပ်ချက်လာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
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သခငခ်ရစ်ကတာ်အာ်း ကယ်တငရှ်ငန်ငှ့်် အရှငသ်ခငအ်မြစ်ယံု ကညမ်ခင််းသည ်လူတစ်ဉ ်း၏ 

အမပစ်တရာ်းက ု ခွင့််လွှတပ်ပ ်း ထာဝရအသက်က ုရရှ ရန် တစ်ခုတည််းကသာနည််းလမ်္်း မြစ် 

က ကာင််း က ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
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လူတစ်ဉ ်း၏ ကယ်တငမ်ခင််းခံရမ္ှုသည ်၄င််းတ ု ့်၏ က ုယ်ပ ုငက်ကာင််းမွ္န်ကသာ အလုပ်မ္ျာ်း 

အကပေါ် မူ္တည်န ငုပ်ါ သလာ်း။ (Ameller) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
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အမပစ်တရာ်း၏မပစ်ဒဏ်မှ္ ဘရုာ်းသခင၏် ကယ်တငမ်ခင််းကပ်းသနာ်းမ္ှုသည ်အကသ်ွးကတာ် 

အာ်းမြင့််ကရွ်းနှုတ်မ္ှုတငွ ်အစဉအပမဲ္ မူ္တညပ်ါသလာ်း။ (Kefaret) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၁၃။. 113 

ဘရုာ်းသခင၏်သ ်ုးသငယ်(သခငက်ယရှု)၏စွန် ့်လွတက် ယု်စာ်းခံမ္ှုက ယုံု ကညက်သာကကျ်းဇူ်း 

ကတာ်အာ်းမြင့််သာ ဘရုာ်းသခင၏် ကယ်တငမ်ခင််းကပ်းသနာ်းမ္ှုက ု ရရှ ခံစာ်းန ငုပ်ါ သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၁၄။. 114 

လူတစ်ဉ ်းအတကွ်ထာဝရအသက်က ုရရှ ရန်အတကွ်သခငခ်ရစ်ကတာ်ကယရှ၏ဧဝံကဂလ တ

ရာ်း က ု  ကာ်းသ နာ်းလညရ်န်နငှ့်် ဘရုာ်းသခငမှ်္ သူ ့်အာ်း 

ကမ္ဘာကက ်း၏ကယ်တငရှ်ငက်မ္ရှ ယအမြစ် ကစလွတက်သာသမူြစ်က ကာင််းယံု ကညရ်န် 

ပထမ္ဆံ်ုးကသာလ ုအပ်ချက်လာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၁၅။.  115 

သခငခ်ရစ်ကတာ်အာ်း ကယ်တငရှ်ငန်ငှ့်် အရှငသ်ခငအ်မြစ်ယံု ကညမ်ခင််းသည ်လူတစ်ဉ ်း၏ 

အမပစ်တရာ်းက ု ခွင့််လွှတပ်ပ ်း ထာဝရအသက်က ုရရှ ရန် တစ်ခုတည််းကသာနည််းလမ်္်း မြစ် 

က ကာင််း က ု လက်ခံပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 



၁၁၆။. 116 

ယကန ့်ယံု ကညသ်တူစ်ဉ ်းအတကွ် ကရ၌နစှ်မခင််းမ္ဂင ါလာခံယူရန်လ ုအပ်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၁၇။. 117 

ယကန ့်ယံု ကညသ်တူစ်ဉ ်းအတကွ် အကရြျာ်းလှ ်းမခင််းမ္ဂင ါလာခံယူရန် လ ုအပ်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၁၈။. 118 

လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်း ‘သန် ့်ရှင််း’ရန်နငှ့်် ‘သန် ့်ရှင််းမခင််း’သည ်ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာသ်  ု ့် 

ဝငစ်ာ်းအတကွ် ကက  တငလ် ုအပ်ချက်မ္ျာ်းမြစ်က ကာင််းမ္ န် ့် ကာ်းထာ်းကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း 

ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၁၉။. 119 

လူသာ်းမ္ျာ်းသည ်မ္ မ္ တ ု ့်၏က ုယ်ပ ုငလ်ွတလ်ပ်ကသာစ တဆ်နဒနငှ့်် 

ဆံ်ုးမြတန် ငုမ်္ှုမ္ျာ်းမြင့််မပ မူ္ ကျင့်် ကံမခင််းမှ္တဆင့်် 

ဘရုာ်းသခင၏်သာ်းသမ္ ်းမ္ျာ်းမြစ်လာရန် ကရွ်းချယ်န ငုပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂၀။. 120 

လူသာ်းတစ်ဉ ်း၏ ကံမ္မာအာ်း ဘရုာ်းသခငမှ်္ အကုန်အစငက်က  တငဆ်ံ်ုးမြတထ်ာ်းပပ ်းသာ်း 

သ ု ့်မ္ဟုတ ်ကက  တငစ် စဉထာ်းပပ ်းသာ်း ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၁၆။. 116 

ယကန ့်ယံု ကညသ်တူစ်ဉ ်းအတကွ် ကရ၌နစှ်မခင််းမ္ဂင ါလာခံယူရန်လ ုအပ်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၁၇။. 117 

ယကန ့်ယံု ကညသ်တူစ်ဉ ်းအတကွ် အကရြျာ်းလှ ်းမခင််းမ္ဂင ါလာခံယူရန် လ ုအပ်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၁၈။. 118 

လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်း ‘သန် ့်ရှင််း’ရန်နငှ့်် ‘သန် ့်ရှင််းမခင််း’သည ်ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာသ်  ု ့် 

ဝငစ်ာ်းအတကွ် ကက  တငလ် ုအပ်ချက်မ္ျာ်းမြစ်က ကာင််းမ္ န် ့် ကာ်းထာ်းကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း 

ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၁၉။. 119 

လူသာ်းမ္ျာ်းသည ်မ္ မ္ တ ု ့်၏က ုယ်ပ ုငလ်ွတလ်ပ်ကသာစ တဆ်နဒနငှ့်် 

ဆံ်ုးမြတန် ငုမ်္ှုမ္ျာ်းမြင့််မပ မူ္ ကျင့်် ကံမခင််းမှ္တဆင့်် 

ဘရုာ်းသခင၏်သာ်းသမ္ ်းမ္ျာ်းမြစ်လာရန် ကရွ်းချယ်န ငုပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂၀။. 120 

လူသာ်းတစ်ဉ ်း၏ ကံမ္မာအာ်း ဘရုာ်းသခငမှ်္ အကုန်အစငက်က  တငဆ်ံ်ုးမြတထ်ာ်းပပ ်းသာ်း 

သ ု ့်မ္ဟုတ ်ကက  တငစ် စဉထာ်းပပ ်းသာ်း ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၁၆။. 116 

ယကန ့်ယံု ကညသ်တူစ်ဉ ်းအတကွ် ကရ၌နစှ်မခင််းမ္ဂင ါလာခံယူရန်လ ုအပ်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၁၇။. 117 

ယကန ့်ယံု ကညသ်တူစ်ဉ ်းအတကွ် အကရြျာ်းလှ ်းမခင််းမ္ဂင ါလာခံယူရန် လ ုအပ်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၁၈။. 118 

လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်း ‘သန် ့်ရှင််း’ရန်နငှ့်် ‘သန် ့်ရှင််းမခင််း’သည ်ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာသ်  ု ့် 

ဝငစ်ာ်းအတကွ် ကက  တငလ် ုအပ်ချက်မ္ျာ်းမြစ်က ကာင််းမ္ န် ့် ကာ်းထာ်းကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း 

ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၁၉။. 119 

လူသာ်းမ္ျာ်းသည ်မ္ မ္ တ ု ့်၏က ုယ်ပ ုငလ်ွတလ်ပ်ကသာစ တဆ်နဒနငှ့်် 

ဆံ်ုးမြတန် ငုမ်္ှုမ္ျာ်းမြင့််မပ မူ္ ကျင့်် ကံမခင််းမှ္တဆင့်် 

ဘရုာ်းသခင၏်သာ်းသမ္ ်းမ္ျာ်းမြစ်လာရန် ကရွ်းချယ်န ငုပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂၀။. 120 

လူသာ်းတစ်ဉ ်း၏ ကံမ္မာအာ်း ဘရုာ်းသခငမှ်္ အကုန်အစငက်က  တငဆ်ံ်ုးမြတထ်ာ်းပပ ်းသာ်း 

သ ု ့်မ္ဟုတ ်ကက  တငစ် စဉထာ်းပပ ်းသာ်း ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၁၆။. 116 

ယကန ့်ယံု ကညသ်တူစ်ဉ ်းအတကွ် ကရ၌နစှ်မခင််းမ္ဂင ါလာခံယူရန်လ ုအပ်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၁၇။. 117 

ယကန ့်ယံု ကညသ်တူစ်ဉ ်းအတကွ် အကရြျာ်းလှ ်းမခင််းမ္ဂင ါလာခံယူရန် လ ုအပ်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၁၈။. 118 

လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်း ‘သန် ့်ရှင််း’ရန်နငှ့်် ‘သန် ့်ရှင််းမခင််း’သည ်ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာသ်  ု ့် 

ဝငစ်ာ်းအတကွ် ကက  တငလ် ုအပ်ချက်မ္ျာ်းမြစ်က ကာင််းမ္ န် ့် ကာ်းထာ်းကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း 

ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၁၉။. 119 

လူသာ်းမ္ျာ်းသည ်မ္ မ္ တ ု ့်၏က ုယ်ပ ုငလ်ွတလ်ပ်ကသာစ တဆ်နဒနငှ့်် 

ဆံ်ုးမြတန် ငုမ်္ှုမ္ျာ်းမြင့််မပ မူ္ ကျင့်် ကံမခင််းမှ္တဆင့်် 

ဘရုာ်းသခင၏်သာ်းသမ္ ်းမ္ျာ်းမြစ်လာရန် ကရွ်းချယ်န ငုပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂၀။. 120 

လူသာ်းတစ်ဉ ်း၏ ကံမ္မာအာ်း ဘရုာ်းသခငမှ်္ အကုန်အစငက်က  တငဆ်ံ်ုးမြတထ်ာ်းပပ ်းသာ်း 

သ ု ့်မ္ဟုတ ်ကက  တငစ် စဉထာ်းပပ ်းသာ်း ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



၁၂၁။. 121 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်း ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာ် သ ု ့်မ္ဟုတ ်ငရဲ မ္ညသ်ည့််ကနရာသ ု ့် 

သာွ်းမ္ညက် ု ဆံ်ုးမြတ်ရန်အတကွ် လူသာ်းတစ်ဉ ်း၏ ကကာင််းကသာအလုပ်နငှ့်် ဆ ်ုးကသာ 

အလုပ်မ္ျာ်းက ုတ ငု််းတာရန် ချ န်ခွငအ်တ ငု််းအတာတစခ်ု အသံ်ုးမပ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၂၂။. 122 

လူတစ်ဉ ်းအတကွ် ဘရုာ်းသခင၏်န ငုင်ကံတာက် ုဝငစ်ာ်းန ငုရ်န် ‘ဝ ညာဉကရ်းရာတစ်ြန် မပန် 

လညက်မွ္်းြွာ်းမခင််း’ ရှ ရန် နငှ့်် ‘ဒတု ယအကက မ်္မပန်လညက်မွ္်းြွာ်းရန်’တ ု ့်သည် ပထမ္ဆံ်ုး 

ကသာ လ ုအပ်ချက်ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၂၃။. 123 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ခရစ်ကတာ်အာ်း အမှ္န်စငစ်စယ်ံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ု ထာဝရအသက ်

ရမ္ညအ်က ကာင််း ကတ ကတာ် သ ု ့်မ္ဟုတ ်အာမ္ခံချက် ကပ်းပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၂၄။. 124 

‘ပကရာြက်’ နငှ့်် ‘အနာဂတတ  ’ ဟူကသာစကာ်းလံု်းမ္ျာ်းက ု ဘရုာ်းသခငထ်မှံ္ ဆကုကျ်းဇူ်း 

အာ်းမြင့်် အနာဂတန်ငှ့်် ဆ ငုက်သာအသ ပညာမ္ျာ်းရှ ကသာလူတစဉ် ်းအာ်း ရညည်ွှန််းရာတငွ ်

အဓ ကအာ်းမြင့်် အသံ်ုးမပ ပါသလာ်း။(Nebi)  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၂၅။. 125 

ကမ္ဘာကက ်း၏ ကနာက်ဆံ်ုးကသာအချ န်တငွမ်ြစ်ပျက်မ္ည့််  အနာဂတအ်မြစ်အပျက်မ္ျာ်းနငှ့်် 

ပတ ်သက်ကသာ သတင််းအချက်အလက်အကသ်းစ တ ်ကပ်းထာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။ (Eschatology / 

Gayb Haber) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၂၁။. 121 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်း ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာ် သ ု ့်မ္ဟုတ ်ငရဲ မ္ညသ်ည့််ကနရာသ ု ့် 

သာွ်းမ္ညက် ု ဆံ်ုးမြတ်ရန်အတကွ် လူသာ်းတစ်ဉ ်း၏ ကကာင််းကသာအလုပ်နငှ့်် ဆ ်ုးကသာ 

အလုပ်မ္ျာ်းက ုတ ငု််းတာရန် ချ န်ခွငအ်တ ငု််းအတာတစခ်ု အသံ်ုးမပ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၂၂။. 122 

လူတစ်ဉ ်းအတကွ် ဘရုာ်းသခင၏်န ငုင်ကံတာက် ုဝငစ်ာ်းန ငုရ်န် ‘ဝ ညာဉကရ်းရာတစ်ြန် မပန် 

လညက်မွ္်းြွာ်းမခင််း’ ရှ ရန် နငှ့်် ‘ဒတု ယအကက မ်္မပန်လညက်မွ္်းြွာ်းရန်’တ ု ့်သည် ပထမ္ဆံ်ုး 

ကသာ လ ုအပ်ချက်ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၂၃။. 123 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ခရစ်ကတာ်အာ်း အမှ္န်စငစ်စယ်ံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ု ထာဝရအသက ်

ရမ္ညအ်က ကာင််း ကတ ကတာ် သ ု ့်မ္ဟုတ ်အာမ္ခံချက် ကပ်းပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၂၄။. 124 

‘ပကရာြက်’ နငှ့်် ‘အနာဂတတ  ’ ဟူကသာစကာ်းလံု်းမ္ျာ်းက ု ဘရုာ်းသခငထ်မှံ္ ဆကုကျ်းဇူ်း 

အာ်းမြင့်် အနာဂတန်ငှ့်် ဆ ငုက်သာအသ ပညာမ္ျာ်းရှ ကသာလူတစဉ် ်းအာ်း ရညည်ွှန််းရာတငွ ်

အဓ ကအာ်းမြင့်် အသံ်ုးမပ ပါသလာ်း။(Nebi)  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၂၅။. 125 

ကမ္ဘာကက ်း၏ ကနာက်ဆံ်ုးကသာအချ န်တငွမ်ြစ်ပျက်မ္ည့်် အနာဂတအ်မြစ်အပျက်မ္ျာ်းနငှ့်် 

ပတ ်သက်ကသာ သတင််းအချက်အလက်အကသ်းစ တ ်ကပ်းထာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။ (Eschatology / 

Gayb Haber) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၂၁။. 121 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်း ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာ် သ ု ့်မ္ဟုတ ်ငရဲ မ္ညသ်ည့််ကနရာသ ု ့် 

သာွ်းမ္ညက် ု ဆံ်ုးမြတ်ရန်အတကွ် လူသာ်းတစ်ဉ ်း၏ ကကာင််းကသာအလုပ်နငှ့်် ဆ ်ုးကသာ 

အလုပ်မ္ျာ်းက ုတ ငု််းတာရန် ချ န်ခွငအ်တ ငု််းအတာတစခ်ု အသံ်ုးမပ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၂၂။. 122 

လူတစ်ဉ ်းအတကွ် ဘရုာ်းသခင၏်န ငုင်ကံတာက် ုဝငစ်ာ်းန ငုရ်န် ‘ဝ ညာဉကရ်းရာတစ်ြန် မပန် 

လညက်မွ္်းြွာ်းမခင််း’ ရှ ရန် နငှ့်် ‘ဒတု ယအကက မ်္မပန်လညက်မွ္်းြွာ်းရန်’တ ု ့်သည် ပထမ္ဆံ်ုး 

ကသာ လ ုအပ်ချက်ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၂၃။. 123 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ခရစ်ကတာ်အာ်း အမှ္န်စငစ်စယ်ံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ု ထာဝရအသက ်

ရမ္ညအ်က ကာင််း ကတ ကတာ် သ ု ့်မ္ဟုတ ်အာမ္ခံချက် ကပ်းပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၂၄။. 124 

‘ပကရာြက်’ နငှ့်် ‘အနာဂတတ  ’ ဟူကသာစကာ်းလံု်းမ္ျာ်းက ု ဘရုာ်းသခငထ်မှံ္ ဆကုကျ်းဇူ်း 

အာ်းမြင့်် အနာဂတန်ငှ့်် ဆ ငုက်သာအသ ပညာမ္ျာ်းရှ ကသာလူတစဉ် ်းအာ်း ရညည်ွှန််းရာတငွ ်

အဓ ကအာ်းမြင့်် အသံ်ုးမပ ပါသလာ်း။(Nebi)  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၂၅။. 125 

ကမ္ဘာကက ်း၏ ကနာက်ဆံ်ုးကသာအချ န်တငွမ်ြစ်ပျက်မ္ည့််  အနာဂတအ်မြစ်အပျက်မ္ျာ်းနငှ့်် 

ပတ ်သက်ကသာ သတင််းအချက်အလက်အကသ်းစ တ ်ကပ်းထာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။ (Eschatology / 

Gayb Haber) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၂၁။. 121 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်း ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာ် သ ု ့်မ္ဟုတ ်ငရဲ မ္ညသ်ည့််ကနရာသ ု ့် 

သာွ်းမ္ညက် ု ဆံ်ုးမြတ်ရန်အတကွ် လူသာ်းတစ်ဉ ်း၏ ကကာင််းကသာအလုပ်နငှ့်် ဆ ်ုးကသာ 

အလုပ်မ္ျာ်းက ုတ ငု််းတာရန် ချ န်ခွငအ်တ ငု််းအတာတစခ်ု အသံ်ုးမပ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၂၂။. 122 

လူတစ်ဉ ်းအတကွ် ဘရုာ်းသခင၏်န ငုင်ကံတာက် ုဝငစ်ာ်းန ငုရ်န် ‘ဝ ညာဉကရ်းရာတစ်ြန် မပန် 

လညက်မွ္်းြွာ်းမခင််း’ ရှ ရန် နငှ့်် ‘ဒတု ယအကက မ်္မပန်လညက်မွ္်းြွာ်းရန်’တ ု ့်သည် ပထမ္ဆံ်ုး 

ကသာ လ ုအပ်ချက်ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၂၃။. 123 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ခရစ်ကတာ်အာ်း အမှ္န်စငစ်စယ်ံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ု ထာဝရအသက ်

ရမ္ညအ်က ကာင််း ကတ ကတာ် သ ု ့်မ္ဟုတ ်အာမ္ခံချက် ကပ်းပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၂၄။. 124 

‘ပကရာြက်’ နငှ့်် ‘အနာဂတတ  ’ ဟူကသာစကာ်းလံု်းမ္ျာ်းက ု ဘရုာ်းသခငထ်မှံ္ ဆကုကျ်းဇူ်း 

အာ်းမြင့်် အနာဂတန်ငှ့်် ဆ ငုက်သာအသ ပညာမ္ျာ်းရှ ကသာလူတစဉ် ်းအာ်း ရညည်ွှန််းရာတငွ ်

အဓ ကအာ်းမြင့်် အသံ်ုးမပ ပါသလာ်း။(Nebi)  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၂၅။. 125 

ကမ္ဘာကက ်း၏ ကနာက်ဆံ်ုးကသာအချ န်တငွမ်ြစ်ပျက်မ္ည့်် အနာဂတအ်မြစ်အပျက်မ္ျာ်းနငှ့်် 

ပတ ်သက်ကသာ သတင််းအချက်အလက်အကသ်းစ တ ်ကပ်းထာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။ (Eschatology / 

Gayb Haber) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



၁၂၆။. 126 

ကနာက်ဆံ်ုးကသာကန ့်ရက်ကာလတငွက်ရာကလ်ာမ္ည့်် အစွမ်္်းထက်ကသာစာတန်နငှ့်် 

သက်ဆ ငု ်သည့်် ကမ္ဘာကက ်းက ုအပ်ုစ ု်းမ္ည့််သ ူကကလာမ္ည့််အက ကာင််း 

ကဟာက န််းထတုထ်ာ်းကသာ ပကရာ ြက်ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။ (Antichrist / Mehdi) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂၇။. 127 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းအကယာက်စ တ ငု််းအာ်းကသမခင််းမှ္ရှငမ်ပန်ကစပပ ်းကကာင််းကင ်န ငုင် ံ

ကတာ် သ ု ့်မ္ဟုတင်ရဲဘယ်တစ်ခုသ ု ့်သာွ်းမ္ညက် ုသာွ်းမ္ညက် ုစ ရငမ်္ည့််အချ န်မြစ်ကသာ‘တရာ်း 

စ ရငရ်ာကန ့်’ တစ်ကန ့်ရှ ပါမ္ညလ်ာ်း။ (Ahiret Günü) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂၈။.  128 

လူတ ငု််း ငရဲတငွဒ်ကုခကဝဒနာခစံာ်းရကသာအချ န်ကာလတစ်ခု မြတသ်န််းရြ ု ့်ရှ ပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂၉။. 129 

အကယ်၍ လူပုဂ္  လ်တစ်ဉ ်း ငရဲသ ု ့်ကျကရာကလ်ျှင ်ကနာငတ်ငွထ် ကုနရာမှ္ လွတက်မမ္ာက်ပပ ်း  

ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာသ်  ု ့် ဝငစ်ာ်းခငွ့််ရမ္ည့်် မြစ်န ငုက်မခတစ်ခုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၀။. 130 

ရှငမ်ပန်ထကမမ္ာက်မခင််းက ုယ်ခနဓာသည ်အသာ်း၊ အရ ု်းနငှ့််ကသ်ွးမ္ျာ်းနငှ့်် ရုပ်ပ ုင််းဆ ငုရ်ာက ုယ် 

ခနဓာတစ်ခု ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၂၆။. 126 

ကနာက်ဆံ်ုးကသာကန ့်ရက်ကာလတငွက်ရာကလ်ာမ္ည့်် အစွမ်္်းထက်ကသာစာတန်နငှ့်် 

သက်ဆ ငု ်သည့်် ကမ္ဘာကက ်းက ုအပ်ုစ ု်းမ္ည့််သ ူကကလာမ္ည့််အက ကာင််း 

ကဟာက န််းထတုထ်ာ်းကသာ ပကရာ ြက်ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။ (Antichrist / Mehdi) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂၇။. 127 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းအကယာက်စ တ ငု််းအာ်းကသမခင််းမှ္ရှငမ်ပန်ကစပပ ်းကကာင််းကင ်န ငုင် ံ

ကတာ် သ ု ့်မ္ဟုတင်ရဲဘယ်တစ်ခုသ ု ့်သာွ်းမ္ညက် ုသာွ်းမ္ညက် ုစ ရငမ်္ည့််အချ န်မြစ်ကသာ‘တရာ်း 

စ ရငရ်ာကန ့်’ တစ်ကန ့်ရှ ပါမ္ညလ်ာ်း။ (Ahiret Günü) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂၈။.  128 

လူတ ငု််း ငရဲတငွဒ်ကုခကဝဒနာခစံာ်းရကသာအချ န်ကာလတစ်ခု မြတသ်န််းရြ ု ့်ရှ ပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂၉။. 129 

အကယ်၍ လူပုဂ္  လ်တစ်ဉ ်း ငရဲသ ု ့်ကျကရာကလ်ျှင ်ကနာငတ်ငွထ် ကုနရာမှ္ လွတက်မမ္ာက်ပပ ်း  

ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာသ်  ု ့် ဝငစ်ာ်းခငွ့််ရမ္ည့်် မြစ်န ငုက်မခတစ်ခုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၀။. 130 

ရှငမ်ပန်ထကမမ္ာက်မခင််းက ုယ်ခနဓာသည ်အသာ်း၊ အရ ု်းနငှ့််ကသ်ွးမ္ျာ်းနငှ့်် ရုပ်ပ ုင််းဆ ငုရ်ာက ုယ် 

ခနဓာတစ်ခု ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၂၆။. 126 

ကနာက်ဆံ်ုးကသာကန ့်ရက်ကာလတငွက်ရာကလ်ာမ္ည့်် အစွမ်္်းထက်ကသာစာတန်နငှ့်် 

သက်ဆ ငု ်သည့်် ကမ္ဘာကက ်းက ုအပ်ုစ ု်းမ္ည့််သ ူကကလာမ္ည့််အက ကာင််း 

ကဟာက န််းထတုထ်ာ်းကသာ ပကရာ ြက်ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။ (Antichrist / Mehdi) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂၇။. 127 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းအကယာက်စ တ ငု််းအာ်းကသမခင််းမှ္ရှငမ်ပန်ကစပပ ်းကကာင််းကင ်န ငုင် ံ

ကတာ် သ ု ့်မ္ဟုတင်ရဲဘယ်တစ်ခုသ ု ့်သာွ်းမ္ညက် ုသာွ်းမ္ညက် ုစ ရငမ်္ည့််အချ န်မြစ်ကသာ‘တရာ်း 

စ ရငရ်ာကန ့်’ တစ်ကန ့်ရှ ပါမ္ညလ်ာ်း။ (Ahiret Günü) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂၈။.  128 

လူတ ငု််း ငရဲတငွဒ်ကုခကဝဒနာခစံာ်းရကသာအချ န်ကာလတစ်ခု မြတသ်န််းရြ ု ့်ရှ ပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂၉။. 129 

အကယ်၍ လူပုဂ္  လ်တစ်ဉ ်း ငရဲသ ု ့်ကျကရာကလ်ျှင ်ကနာငတ်ငွထ် ကုနရာမှ္ လွတက်မမ္ာက်ပပ ်း  

ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာသ်  ု ့် ဝငစ်ာ်းခငွ့််ရမ္ည့်် မြစ်န ငုက်မခတစ်ခုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၀။. 130 

ရှငမ်ပန်ထကမမ္ာက်မခင််းက ုယ်ခနဓာသည ်အသာ်း၊ အရ ု်းနငှ့််ကသ်ွးမ္ျာ်းနငှ့်် ရုပ်ပ ုင််းဆ ငုရ်ာက ုယ် 

ခနဓာတစ်ခု ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၂၆။. 126 

ကနာက်ဆံ်ုးကသာကန ့်ရက်ကာလတငွက်ရာကလ်ာမ္ည့်် အစွမ်္်းထက်ကသာစာတန်နငှ့်် 

သက်ဆ ငု ်သည့်် ကမ္ဘာကက ်းက ုအပ်ုစ ု်းမ္ည့််သ ူကကလာမ္ည့််အက ကာင််း 

ကဟာက န််းထတုထ်ာ်းကသာ ပကရာ ြက်ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။ (Antichrist / Mehdi) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂၇။. 127 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းအကယာက်စ တ ငု််းအာ်းကသမခင််းမှ္ရှငမ်ပန်ကစပပ ်းကကာင််းကင ်န ငုင် ံ

ကတာ် သ ု ့်မ္ဟုတင်ရဲဘယ်တစ်ခုသ ု ့်သာွ်းမ္ညက် ုသာွ်းမ္ညက် ုစ ရငမ်္ည့််အချ န်မြစ်ကသာ‘တရာ်း 

စ ရငရ်ာကန ့်’ တစ်ကန ့်ရှ ပါမ္ညလ်ာ်း။ (Ahiret Günü) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂၈။.  128 

လူတ ငု််း ငရဲတငွဒ်ကုခကဝဒနာခစံာ်းရကသာအချ န်ကာလတစ်ခု မြတသ်န််းရြ ု ့်ရှ ပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၂၉။. 129 

အကယ်၍ လူပုဂ္  လ်တစ်ဉ ်း ငရဲသ ု ့်ကျကရာကလ်ျှင ်ကနာငတ်ငွထ် ကုနရာမှ္ လွတက်မမ္ာက်ပပ ်း  

ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာသ်  ု ့် ဝငစ်ာ်းခငွ့််ရမ္ည့်် မြစ်န ငုက်မခတစ်ခုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၀။. 130 

ရှငမ်ပန်ထကမမ္ာက်မခင််းက ုယ်ခနဓာသည ်အသာ်း၊ အရ ု်းနငှ့််ကသ်ွးမ္ျာ်းနငှ့်် ရုပ်ပ ုင််းဆ ငုရ်ာက ုယ် 

ခနဓာတစ်ခု ဟုတပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



၁၃၁။. 131 

ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာ်တငွ  ်လ ငပ် ုင််းဆ ငုရ်ာဆက်ဆကံရ်းနငှ့််လက်ထပ်ထ မ်္်းမမ္ာ်းမခင််း ရှ ပါ 

မ္ညလ်ာ်း။ (Houris) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၂။. 132 

ကမ္ဘာလံု်းဆ ငုရ်ာအသင််းကတာသ်ည ်‘ခရစ်ကတာ်၏သတ ု ့်သမ္ ်း’ မြစ်ရန် သတမှ်္တခ်ံရပါ 

သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

လက်ကတွွေ့ဘဝအကရ်းမ္ျာ်း 

၁၃၃။.  133 

ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ုဥပကဒကအာက်၌ကနထ ငုရ်န်ဘရုာ်းသခငအ်လ ုရှ ပါသလာ်း။(Shariah) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၄။. 134 

ယံု ကညသ်ကူ ု ဝ ုငက်သာက်သံ်ုးရန်အတကွ် တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၅။.  135 

ယံု ကညသ်ကူ ု ဝက်သာ်းစာ်းသံ်ုးရန်အတကွ် တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါ  /  တာ်းမမ္စ်ထာ်းသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၃၁။. 131 

ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာ်တငွ  ်လ ငပ် ုင််းဆ ငုရ်ာဆက်ဆကံရ်းနငှ့််လက်ထပ်ထ မ်္်းမမ္ာ်းမခင််း ရှ ပါ 

မ္ညလ်ာ်း။ (Houris) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၂။. 132 

ကမ္ဘာလံု်းဆ ငုရ်ာအသင််းကတာသ်ည ်‘ခရစ်ကတာ်၏သတ ု ့်သမ္ ်း’ မြစ်ရန် သတမှ်္တခ်ံရပါ 

သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

လက်ကတွွေ့ဘဝအကရ်းမ္ျာ်း 

၁၃၃။.  133 

ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ုဥပကဒကအာက်၌ကနထ ငုရ်န်ဘရုာ်းသခငအ်လ ုရှ ပါသလာ်း။(Shariah) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၄။. 134 

ယံု ကညသ်ကူ ု ဝ ုငက်သာက်သံ်ုးရန်အတကွ် တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၅။.  135 

ယံု ကညသ်ကူ ု ဝက်သာ်းစာ်းသံ်ုးရန်အတကွ် တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါ  /  တာ်းမမ္စ်ထာ်းသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၃၁။. 131 

ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာ်တငွ  ်လ ငပ် ုင််းဆ ငုရ်ာဆက်ဆကံရ်းနငှ့််လက်ထပ်ထ မ်္်းမမ္ာ်းမခင််း ရှ ပါ 

မ္ညလ်ာ်း။ (Houris) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၂။. 132 

ကမ္ဘာလံု်းဆ ငုရ်ာအသင််းကတာသ်ည ်‘ခရစ်ကတာ်၏သတ ု ့်သမ္ ်း’ မြစ်ရန် သတမှ်္တခ်ံရပါ 

သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

လက်ကတွွေ့ဘဝအကရ်းမ္ျာ်း 

၁၃၃။.  133 

ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ုဥပကဒကအာက်၌ကနထ ငုရ်န်ဘရုာ်းသခငအ်လ ုရှ ပါသလာ်း။(Shariah) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၄။. 134 

ယံု ကညသ်ကူ ု ဝ ုငက်သာက်သံ်ုးရန်အတကွ် တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၅။.  135 

ယံု ကညသ်ကူ ု ဝက်သာ်းစာ်းသံ်ုးရန်အတကွ် တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါ  /  တာ်းမမ္စ်ထာ်းသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၃၁။. 131 

ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာ်တငွ  ်လ ငပ် ုင််းဆ ငုရ်ာဆက်ဆကံရ်းနငှ့််လက်ထပ်ထ မ်္်းမမ္ာ်းမခင််း ရှ ပါ 

မ္ညလ်ာ်း။ (Houris) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၂။. 132 

ကမ္ဘာလံု်းဆ ငုရ်ာအသင််းကတာသ်ည ်‘ခရစ်ကတာ်၏သတ ု ့်သမ္ ်း’ မြစ်ရန် သတမှ်္တခ်ံရပါ 

သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

လက်ကတွွေ့ဘဝအကရ်းမ္ျာ်း 

၁၃၃။.  133 

ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ုဥပကဒကအာက်၌ကနထ ငုရ်န်ဘရုာ်းသခငအ်လ ုရှ ပါသလာ်း။(Shariah) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၄။. 134 

ယံု ကညသ်ကူ ု ဝ ုငက်သာက်သံ်ုးရန်အတကွ် တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၅။.  135 

ယံု ကညသ်ကူ ု ဝက်သာ်းစာ်းသံ်ုးရန်အတကွ် တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါ  /  တာ်းမမ္စ်ထာ်းသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



၁၃၆။. 136 

ယကန ့်ကာလတငွဘ်ရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု အစာကရှာငဥ်ပုသက်စာင့််ရန် ကမ္ျှာ် 

လင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၇။. 137 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ဆကုတာင််းမခင််းနငှ့်် အစာကရှာငဥ်ပုသက်စာင့််မခင််းက ု အမခာ်းသမူ္ျာ်း 

မမ္ငက်တွွေ့ န ငုက်သာကနရာတငွ  ်ထငရှ်ာ်းစွာမပ မခင််းက ု ပ ုမ္ ုနစှ်သက်သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၈။. 138 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းက ု နစှ်စဉနစှ်တ ငု််း၏လတစလ်အာ်း  ကန ့်အချ န်တငွ ်အစာ 

ကရှာငဥ်ပုသက်စာင့််မခင််းနငှ့်် ညအချ န်တငွပဲွ်ကတာ်တညမ်ခင််းမပ ရန် အလ ုရှ ပါသလာ်း။ 

(Ramadan) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၉။. 139 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု ဆယ်ဘ ု ့်တစဘ် ု ့်ကပ်းလှူရန်နငှ့််အလှူဒါနမပ ရန် 

ကမ္ျှာ်လင့််ပါသလာ်း။ (Zekat) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၄၀။. 140 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ကန ့်စဉကန ့်တ ငု််း တညူ ကသာအချ န်ငါ်းကက မ်္တငွ  ်ထပ်ခါထပ်ခါဝတမ်ပ  

ဆကုတာင််းသည့််မ္ှုက ု နာ်းကထာငလ် ုပါသလာ်း။ (Namaz) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၃၆။. 136 

ယကန ့်ကာလတငွဘ်ရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု အစာကရှာငဥ်ပုသက်စာင့််ရန် ကမ္ျှာ် 

လင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၇။. 137 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ဆကုတာင််းမခင််းနငှ့်် အစာကရှာငဥ်ပုသက်စာင့််မခင််းက ု အမခာ်းသမူ္ျာ်း 

မမ္ငက်တွွေ့ န ငုက်သာကနရာတငွ  ်ထငရှ်ာ်းစွာမပ မခင််းက ု ပ ုမ္ ုနစှ်သက်သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၈။. 138 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းက ု နစှ်စဉနစှ်တ ငု််း၏လတစလ်အာ်း  ကန ့်အချ န်တငွ ်အစာ 

ကရှာငဥ်ပုသက်စာင့််မခင််းနငှ့်် ညအချ န်တငွပဲွ်ကတာ်တညမ်ခင််းမပ ရန် အလ ုရှ ပါသလာ်း။ 

(Ramadan) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၉။. 139 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု ဆယ်ဘ ု ့်တစဘ် ု ့်ကပ်းလှူရန်နငှ့််အလှူဒါနမပ ရန် 

ကမ္ျှာ်လင့််ပါသလာ်း။ (Zekat) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၄၀။. 140 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ကန ့်စဉကန ့်တ ငု််း တညူ ကသာအချ န်ငါ်းကက မ်္တငွ  ်ထပ်ခါထပ်ခါဝတမ်ပ  

ဆကုတာင််းသည့််မ္ှုက ု နာ်းကထာငလ် ုပါသလာ်း။ (Namaz) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၃၆။. 136 

ယကန ့်ကာလတငွဘ်ရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု အစာကရှာငဥ်ပုသက်စာင့််ရန် ကမ္ျှာ် 

လင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၇။. 137 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ဆကုတာင််းမခင််းနငှ့်် အစာကရှာငဥ်ပုသက်စာင့််မခင််းက ု အမခာ်းသမူ္ျာ်း 

မမ္ငက်တွွေ့ န ငုက်သာကနရာတငွ  ်ထငရှ်ာ်းစွာမပ မခင််းက ု ပ ုမ္ ုနစှ်သက်သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၈။. 138 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းက ု နစှ်စဉနစှ်တ ငု််း၏လတစလ်အာ်း  ကန ့်အချ န်တငွ ်အစာ 

ကရှာငဥ်ပုသက်စာင့််မခင််းနငှ့်် ညအချ န်တငွပဲွ်ကတာ်တညမ်ခင််းမပ ရန် အလ ုရှ ပါသလာ်း။ 

(Ramadan) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၉။. 139 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု ဆယ်ဘ ု ့်တစဘ် ု ့်ကပ်းလှူရန်နငှ့််အလှူဒါနမပ ရန် 

ကမ္ျှာ်လင့််ပါသလာ်း။ (Zekat) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၄၀။. 140 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ကန ့်စဉကန ့်တ ငု််း တညူ ကသာအချ န်ငါ်းကက မ်္တငွ  ်ထပ်ခါထပ်ခါဝတမ်ပ  

ဆကုတာင််းသည့််မ္ှုက ု နာ်းကထာငလ် ုပါသလာ်း။ (Namaz) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၃၆။. 136 

ယကန ့်ကာလတငွဘ်ရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု အစာကရှာငဥ်ပုသက်စာင့််ရန် ကမ္ျှာ် 

လင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၇။. 137 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ဆကုတာင််းမခင််းနငှ့်် အစာကရှာငဥ်ပုသက်စာင့််မခင််းက ု အမခာ်းသမူ္ျာ်း 

မမ္ငက်တွွေ့ န ငုက်သာကနရာတငွ  ်ထငရှ်ာ်းစွာမပ မခင််းက ု ပ ုမ္ ုနစှ်သက်သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၈။. 138 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းက ု နစှ်စဉနစှ်တ ငု််း၏လတစလ်အာ်း  ကန ့်အချ န်တငွ ်အစာ 

ကရှာငဥ်ပုသက်စာင့််မခင််းနငှ့်် ညအချ န်တငွပဲွ်ကတာ်တညမ်ခင််းမပ ရန် အလ ုရှ ပါသလာ်း။ 

(Ramadan) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၃၉။. 139 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု ဆယ်ဘ ု ့်တစဘ် ု ့်ကပ်းလှူရန်နငှ့််အလှူဒါနမပ ရန် 

ကမ္ျှာ်လင့််ပါသလာ်း။ (Zekat) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၄၀။. 140 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ကန ့်စဉကန ့်တ ငု််း တညူ ကသာအချ န်ငါ်းကက မ်္တငွ  ်ထပ်ခါထပ်ခါဝတမ်ပ  

ဆကုတာင််းသည့််မ္ှုက ု နာ်းကထာငလ် ုပါသလာ်း။ (Namaz) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



၁၄၁။. 141 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု ၄င််းတ ု ့်၏ဘဝအသက်တာတငွ ်အနည််းဆံ်ုးတစ်ကက မ်္ 

သန် ့်ရှင််းကသာကနရာဌာနသ ု ့် ဘရုာ်းြူ်းသာွ်းကရာက်ရန် ကမ္ျှာ်လင့််ပါသလာ်း။ (ဟဂျျ်) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၂။. 142 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်လူသာ်းမ္ျာ်းက ု တစ်နစှ်တစ်ကက မ်္ တ ရ စဆာန်ပူကဇာ်ပသရန် အလ ုရှ  

ကနဆလဲာ်း။ (Kurban) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၃။. 143 

အကယ်၍မွ္တစ်လငဘ်ာသာဝငတ်စ်ကယာက်သမ္မာကျမ်္်းစာအက ကာင််းကမ္်းခွန််းတစ်စံုတ

ရာ ရှ ပါက ခရစ်ယာန်တစ်ကယာက် သ ု ့်မ္ဟုတ ်ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းတစ်ကယာက်ကယာကက် ုကမ္်းရန် 

သင့်် ကတာ်ပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၄။. 144 

အကယ်၍လူတစ်ဉ ်းမှ္သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုတစ်ခုမှ္အက ကာင််းတစ်စံုတရာက သုသံ

ရ ရှ လျှင ်ထ ယုံု ကညသ်သူည ်၄င််းနစှ်သက်သည့်် 

အကမြမ္ရရှ သမြင့််ရ ု ်းသာ်းကသာကမ္်းခွန််းမ္ျာ်း က ု ကရှာငလ်ွှဲကမ္်းသင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၅။. 145 

ဘရုာ်းနငှ့််ဆ ငုက်သာ ဗျာဒ တက်တာ်မှ္အပ အမ္ျ  ်းသာ်းမ္ျာ်းသည ်ယံု ကညထ် ကု်ကသာသ ူမြစ် 

ရန်နငှ့်် သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုအက ကာင််းက ခုကရကစ့်တငွ််းကျသ ရှ နာ်းလညထ်ာ်းရန်လ ု 

က ကာင််း အစဉအလာအရ ကမပာဆ မုခင််းနငှ့််အနက်ြွင့််မခင််းမ္ျ  ်းရှ ပါသလာ်း။ (ဟဒ ်းစ်ကတာ်) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၄၁။. 141 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု ၄င််းတ ု ့်၏ဘဝအသက်တာတငွ ်အနည််းဆံ်ုးတစ်ကက မ်္ 

သန် ့်ရှင််းကသာကနရာဌာနသ ု ့် ဘရုာ်းြူ်းသာွ်းကရာက်ရန် ကမ္ျှာ်လင့််ပါသလာ်း။ (ဟဂျျ်) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၂။. 142 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်လူသာ်းမ္ျာ်းက ု တစ်နစှ်တစ်ကက မ်္ တ ရ စဆာန်ပူကဇာ်ပသရန် အလ ုရှ  

ကနဆလဲာ်း။ (Kurban) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၃။. 143 

အကယ်၍မွ္တစ်လငဘ်ာသာဝငတ်စ်ကယာက်သမ္မာကျမ်္်းစာအက ကာင််းကမ္်းခွန််းတစ်စံုတ

ရာ ရှ ပါက ခရစ်ယာန်တစ်ကယာက် သ ု ့်မ္ဟုတ ်ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းတစ်ကယာက်ကယာကက် ုကမ္်းရန် 

သင့်် ကတာ်ပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၄။. 144 

အကယ်၍လူတစ်ဉ ်းမှ္သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုတစ်ခုမှ္အက ကာင််းတစ်စံုတရာက သုသံ

ရ ရှ လျှင ်ထ ယုံု ကညသ်သူည ်၄င််းနစှ်သက်သည့်် 

အကမြမ္ရရှ သမြင့််ရ ု ်းသာ်းကသာကမ္်းခွန််းမ္ျာ်း က ု ကရှာငလ်ွှဲကမ္်းသင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၅။. 145 

ဘရုာ်းနငှ့််ဆ ငုက်သာ ဗျာဒ တက်တာ်မှ္အပ အမ္ျ  ်းသာ်းမ္ျာ်းသည ်ယံု ကညထ် ကု်ကသာသ ူမြစ် 

ရန်နငှ့်် သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုအက ကာင််းက ခုကရကစ့်တငွ််းကျသ ရှ နာ်းလညထ်ာ်းရန်လ ု 

က ကာင််း အစဉအလာအရ ကမပာဆ မုခင််းနငှ့််အနက်ြွင့််မခင််းမ္ျ  ်းရှ ပါသလာ်း။ (ဟဒ ်းစ်ကတာ်) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၄၁။. 141 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု ၄င််းတ ု ့်၏ဘဝအသက်တာတငွ ်အနည််းဆံ်ုးတစ်ကက မ်္ 

သန် ့်ရှင််းကသာကနရာဌာနသ ု ့် ဘရုာ်းြူ်းသာွ်းကရာက်ရန် ကမ္ျှာ်လင့််ပါသလာ်း။ (ဟဂျျ်) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၂။. 142 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်လူသာ်းမ္ျာ်းက ု တစ်နစှ်တစ်ကက မ်္ တ ရ စဆာန်ပူကဇာ်ပသရန် အလ ုရှ  

ကနဆလဲာ်း။ (Kurban) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၃။. 143 

အကယ်၍မွ္တစ်လငဘ်ာသာဝငတ်စ်ကယာက်သမ္မာကျမ်္်းစာအက ကာင််းကမ္်းခွန််းတစ်စံုတ

ရာ ရှ ပါက ခရစ်ယာန်တစ်ကယာက် သ ု ့်မ္ဟုတ ်ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းတစ်ကယာက်ကယာကက် ုကမ္်းရန် 

သင့်် ကတာ်ပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၄။. 144 

အကယ်၍လူတစ်ဉ ်းမှ္သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုတစ်ခုမှ္အက ကာင််းတစ်စံုတရာက သုသံ

ရ ရှ လျှင ်ထ ယုံု ကညသ်သူည ်၄င််းနစှ်သက်သည့်် 

အကမြမ္ရရှ သမြင့််ရ ု ်းသာ်းကသာကမ္်းခွန််းမ္ျာ်း က ု ကရှာငလ်ွှဲကမ္်းသင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၅။. 145 

ဘရုာ်းနငှ့််ဆ ငုက်သာ ဗျာဒ တက်တာ်မှ္အပ အမ္ျ  ်းသာ်းမ္ျာ်းသည ်ယံု ကညထ် ကု်ကသာသ ူမြစ် 

ရန်နငှ့်် သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုအက ကာင််းက ခုကရကစ့်တငွ််းကျသ ရှ နာ်းလညထ်ာ်းရန်လ ု 

က ကာင််း အစဉအလာအရ ကမပာဆ မုခင််းနငှ့််အနက်ြွင့််မခင််းမ္ျ  ်းရှ ပါသလာ်း။ (ဟဒ ်းစ်ကတာ်) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

၁၄၁။. 141 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု ၄င််းတ ု ့်၏ဘဝအသက်တာတငွ ်အနည််းဆံ်ုးတစ်ကက မ်္ 

သန် ့်ရှင််းကသာကနရာဌာနသ ု ့် ဘရုာ်းြူ်းသာွ်းကရာက်ရန် ကမ္ျှာ်လင့််ပါသလာ်း။ (ဟဂျျ်) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၂။. 142 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်လူသာ်းမ္ျာ်းက ု တစ်နစှ်တစ်ကက မ်္ တ ရ စဆာန်ပူကဇာ်ပသရန် အလ ုရှ  

ကနဆလဲာ်း။ (Kurban) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၃။. 143 

အကယ်၍မွ္တစ်လငဘ်ာသာဝငတ်စ်ကယာက်သမ္မာကျမ်္်းစာအက ကာင််းကမ္်းခွန််းတစ်စံုတ

ရာ ရှ ပါက ခရစ်ယာန်တစ်ကယာက် သ ု ့်မ္ဟုတ ်ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းတစ်ကယာက်ကယာကက် ုကမ္်းရန် 

သင့်် ကတာ်ပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၄။. 144 

အကယ်၍လူတစ်ဉ ်းမှ္သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုတစ်ခုမှ္အက ကာင််းတစ်စံုတရာက သုသံ

ရ ရှ လျှင ်ထ ယုံု ကညသ်သူည ်၄င််းနစှ်သက်သည့်် 

အကမြမ္ရရှ သမြင့််ရ ု ်းသာ်းကသာကမ္်းခွန််းမ္ျာ်း က ု ကရှာငလ်ွှဲကမ္်းသင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၅။. 145 

ဘရုာ်းနငှ့််ဆ ငုက်သာ ဗျာဒ တက်တာ်မှ္အပ အမ္ျ  ်းသာ်းမ္ျာ်းသည ်ယံု ကညထ် ကု်ကသာသ ူမြစ် 

ရန်နငှ့်် သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုအက ကာင််းက ခုကရကစ့်တငွ််းကျသ ရှ နာ်းလညထ်ာ်းရန်လ ု 

က ကာင််း အစဉအလာအရ ကမပာဆ မုခင််းနငှ့််အနက်ြွင့််မခင််းမ္ျ  ်းရှ ပါသလာ်း။ (ဟဒ ်းစ်ကတာ်) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 



၁၄၆။. 146 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်း အတတူကွတက်ကကစွာဝတမ်ပ က ု်းကွယ်ရန်နငှ့်် ၄င််းတ ု ့် 

၏ယံု ကညခ်ျက်မ္ျာ်းက ု ယကန ့်အချ န်ကဟာကမပာကဝငရှန် ကမ္ျှာ်ျ ့်လင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၇။. 147 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်း အမ္ျ  ်းမ္ျ  ်းကသာဂ ုဏ််းမ္ျာ်း၊ ဂ ုဏ််းဂဏမ္ျာ်း၊ 

ခွဲထကွ်ကရ်း အြဲွွေ့မ္ျာ်းအမြစ်သ ု ့် ကွဲမပာ်းသာွ်းရန် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၈။. 148 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဤကမ္ဘာကမမ္ကပေါ် ရှ အသက်တာ၌ 

ရွှငလ်န််းဝမ်္်းကမမ္ာက် မခင််းနငှ့်် ကပျာ်ရွှငမ်ခင််း ရှ ရန် လူသာ်းမ္ျာ်းက ု အာ်းကပ်းကသာ 

ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၉။. 149 

ဘရုာ်းသခငမှ်္ 

လူသာ်းတ ု ့်အာ်းရုပ်ပ ုင််းဆ ငုရ်ာအနာကရာဂါပင မ်္်းကစသည့််အက ကာင််းသန် ့်ရှင််း ကသာကျမ်္်း 

စာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဥပမ္ာမ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၅၀။. 150 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု 

၄င််းတ ု ့်၏ဝတမ်ပ က ု်းကွယ်မ္ှုမ္ျာ်းတငွက်တ်းဂ တ၊အက အခုန်၊ ကတ်းသ ချင််းသ ဆ မုခင််းမ္ျာ်း 

အသံ်ုးမပ ရန်အတကွ်အာ်းကပ်းကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း ရှ ပါ သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 
 

၁၄၆။. 146 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်း အတတူကွတက်ကကစွာဝတမ်ပ က ု်းကွယ်ရန်နငှ့်် ၄င််းတ ု ့် 

၏ယံု ကညခ်ျက်မ္ျာ်းက ု ယကန ့်အချ န်ကဟာကမပာကဝငရှန် ကမ္ျှာ်ျ ့်လင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၇။. 147 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်း အမ္ျ  ်းမ္ျ  ်းကသာဂ ုဏ််းမ္ျာ်း၊ ဂ ုဏ််းဂဏမ္ျာ်း၊ 

ခွဲထကွ်ကရ်း အြဲွွေ့မ္ျာ်းအမြစ်သ ု ့် ကွဲမပာ်းသာွ်းရန် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၈။. 148 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဤကမ္ဘာကမမ္ကပေါ် ရှ အသက်တာ၌ 

ရွှငလ်န််းဝမ်္်းကမမ္ာက် မခင််းနငှ့်် ကပျာ်ရွှငမ်ခင််း ရှ ရန် လူသာ်းမ္ျာ်းက ု အာ်းကပ်းကသာ 

ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၉။. 149 

ဘရုာ်းသခငမှ်္ 

လူသာ်းတ ု ့်အာ်းရုပ်ပ ုင််းဆ ငုရ်ာအနာကရာဂါပင မ်္်းကစသည့််အက ကာင််းသန် ့်ရှင််း ကသာကျမ်္်း 

စာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဥပမ္ာမ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၅၀။. 150 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု 

၄င််းတ ု ့်၏ဝတမ်ပ က ု်းကွယ်မ္ှုမ္ျာ်းတငွက်တ်းဂ တ၊အက အခုန်၊ ကတ်းသ ချင််းသ ဆ မုခင််းမ္ျာ်း 

အသံ်ုးမပ ရန်အတကွ်အာ်းကပ်းကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း ရှ ပါ သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 
 

၁၄၆။. 146 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်း အတတူကွတက်ကကစွာဝတမ်ပ က ု်းကွယ်ရန်နငှ့်် ၄င််းတ ု ့် 

၏ယံု ကညခ်ျက်မ္ျာ်းက ု ယကန ့်အချ န်ကဟာကမပာကဝငရှန် ကမ္ျှာ်ျ ့်လင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၇။. 147 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်း အမ္ျ  ်းမ္ျ  ်းကသာဂ ုဏ််းမ္ျာ်း၊ ဂ ုဏ််းဂဏမ္ျာ်း၊ 

ခွဲထကွ်ကရ်း အြဲွွေ့မ္ျာ်းအမြစ်သ ု ့် ကွဲမပာ်းသာွ်းရန် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၈။. 148 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဤကမ္ဘာကမမ္ကပေါ် ရှ အသက်တာ၌ 

ရွှငလ်န််းဝမ်္်းကမမ္ာက် မခင််းနငှ့်် ကပျာ်ရွှငမ်ခင််း ရှ ရန် လူသာ်းမ္ျာ်းက ု အာ်းကပ်းကသာ 

ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၉။. 149 

ဘရုာ်းသခငမှ်္ 

လူသာ်းတ ု ့်အာ်းရုပ်ပ ုင််းဆ ငုရ်ာအနာကရာဂါပင မ်္်းကစသည့််အက ကာင််းသန် ့်ရှင််း ကသာကျမ်္်း 

စာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဥပမ္ာမ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၅၀။. 150 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု 

၄င််းတ ု ့်၏ဝတမ်ပ က ု်းကွယ်မ္ှုမ္ျာ်းတငွက်တ်းဂ တ၊အက အခုန်၊ ကတ်းသ ချင််းသ ဆ မုခင််းမ္ျာ်း 

အသံ်ုးမပ ရန်အတကွ်အာ်းကပ်းကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း ရှ ပါ သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 
 

၁၄၆။. 146 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်း အတတူကွတက်ကကစွာဝတမ်ပ က ု်းကွယ်ရန်နငှ့်် ၄င််းတ ု ့် 

၏ယံု ကညခ်ျက်မ္ျာ်းက ု ယကန ့်အချ န်ကဟာကမပာကဝငရှန် ကမ္ျှာ်ျ ့်လင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၇။. 147 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်း အမ္ျ  ်းမ္ျ  ်းကသာဂ ုဏ််းမ္ျာ်း၊ ဂ ုဏ််းဂဏမ္ျာ်း၊ 

ခွဲထကွ်ကရ်း အြဲွွေ့မ္ျာ်းအမြစ်သ ု ့် ကွဲမပာ်းသာွ်းရန် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၈။. 148 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဤကမ္ဘာကမမ္ကပေါ် ရှ အသက်တာ၌ 

ရွှငလ်န််းဝမ်္်းကမမ္ာက် မခင််းနငှ့်် ကပျာ်ရွှငမ်ခင််း ရှ ရန် လူသာ်းမ္ျာ်းက ု အာ်းကပ်းကသာ 

ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၄၉။. 149 

ဘရုာ်းသခငမှ်္ 

လူသာ်းတ ု ့်အာ်းရုပ်ပ ုင််းဆ ငုရ်ာအနာကရာဂါပင မ်္်းကစသည့််အက ကာင််းသန် ့်ရှင််း ကသာကျမ်္်း 

စာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဥပမ္ာမ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၅၀။. 150 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု 

၄င််းတ ု ့်၏ဝတမ်ပ က ု်းကွယ်မ္ှုမ္ျာ်းတငွက်တ်းဂ တ၊အက အခုန်၊ ကတ်းသ ချင််းသ ဆ မုခင််းမ္ျာ်း 

အသံ်ုးမပ ရန်အတကွ်အာ်းကပ်းကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း ရှ ပါ သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 
 



၁၅၁။.  151 

ဘရုာ်းသခင၏် ရှင််းလင််းထငရှ်ာ်းကသာရညရွ်ယ်ချက်အရ အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်တပပ  င ်

တည််းဇန ်းမ္ယာ်း တစ်ဉ ်းထက်မ္ကရှ မခင််းသည ်မှ္န်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၂။. 152 

အကယ်၍ အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်ဇန ်းမ္ယာ်းတစ်ဉ ်းထက်မ္ကရှ ပါက သ၏ူဇန ်းမ္ယာ်း 

မ္ျာ်းက ု ည တညူ မ္ျှ က ုငတ်ယွ်ကမြရှင််းရန် မြစ်န ငုပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၃။. 153 

ယာယ  သ ု ့်မ္ဟုတ ် ကာ်းမြတ ်လက်ထပ်ထ မ်္်းမမ္ာ်းမခင််းက ု တရာ်းဝငခ်ွင့််မပ ပါသလာ်း။ 

(Mut’ah / Law of Desire) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၄။. 154 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဇန ်းမ္ယာ်းမ္ျာ်းက ု လ ငမ်္ှုအရာဝတတ  တစ်ခု၊ ကုန်စည ်

တစ်ခု သ ု ့်မ္ဟုတ ်၄င််းတ ု ့်၏လငက်ယာက်ျာ်းမ္ျာ်း၏ပ ုငဆ်  ငုမ်္ှုအမြစ် မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၅။. 155 

အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်ကျွန်မ္ န််းကကလ်းမ္ျာ်းက ု ဝယ်ယူ သ ု ့်မ္ဟုတ ်ြမ်္်းဆ ်းပပ ်း ၄င််းတ ု ့်နငှ ့်် 

လ ငဆ်က်ဆရံန် အခွင့််ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၅၁။.  151 

ဘရုာ်းသခင၏် ရှင််းလင််းထငရှ်ာ်းကသာရညရွ်ယ်ချက်အရ အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်တပပ  င ်

တည််းဇန ်းမ္ယာ်း တစ်ဉ ်းထက်မ္ကရှ မခင််းသည ်မှ္န်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၂။. 152 

အကယ်၍ အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်ဇန ်းမ္ယာ်းတစ်ဉ ်းထက်မ္ကရှ ပါက သ၏ူဇန ်းမ္ယာ်း 

မ္ျာ်းက ု ည တညူ မ္ျှ က ုငတ်ယွ်ကမြရှင််းရန် မြစ်န ငုပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၃။. 153 

ယာယ  သ ု ့်မ္ဟုတ ် ကာ်းမြတ ်လက်ထပ်ထ မ်္်းမမ္ာ်းမခင််းက ု တရာ်းဝငခ်ွင့််မပ ပါသလာ်း။ 

(Mut’ah / Law of Desire) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၄။. 154 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဇန ်းမ္ယာ်းမ္ျာ်းက ု လ ငမ်္ှုအရာဝတတ  တစ်ခု၊ ကုန်စည ်

တစ်ခု သ ု ့်မ္ဟုတ ်၄င််းတ ု ့်၏လငက်ယာက်ျာ်းမ္ျာ်း၏ပ ုငဆ်  ငုမ်္ှုအမြစ် မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၅။. 155 

အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်ကျွန်မ္ န််းကကလ်းမ္ျာ်းက ု ဝယ်ယူ သ ု ့်မ္ဟုတ ်ြမ်္်းဆ ်းပပ ်း ၄င််းတ ု ့်နငှ ့်် 

လ ငဆ်က်ဆရံန် အခွင့််ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၅၁။.  151 

ဘရုာ်းသခင၏် ရှင််းလင််းထငရှ်ာ်းကသာရညရွ်ယ်ချက်အရ အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်တပပ  င ်

တည််းဇန ်းမ္ယာ်း တစ်ဉ ်းထက်မ္ကရှ မခင််းသည ်မှ္န်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၂။. 152 

အကယ်၍ အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်ဇန ်းမ္ယာ်းတစ်ဉ ်းထက်မ္ကရှ ပါက သ၏ူဇန ်းမ္ယာ်း 

မ္ျာ်းက ု ည တညူ မ္ျှ က ုငတ်ယွ်ကမြရှင််းရန် မြစ်န ငုပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၃။. 153 

ယာယ  သ ု ့်မ္ဟုတ ် ကာ်းမြတ ်လက်ထပ်ထ မ်္်းမမ္ာ်းမခင််းက ု တရာ်းဝငခ်ွင့််မပ ပါသလာ်း။ 

(Mut’ah / Law of Desire) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၄။. 154 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဇန ်းမ္ယာ်းမ္ျာ်းက ု လ ငမ်္ှုအရာဝတတ  တစ်ခု၊ ကုန်စည ်

တစ်ခု သ ု ့်မ္ဟုတ ်၄င််းတ ု ့်၏လငက်ယာက်ျာ်းမ္ျာ်း၏ပ ုငဆ်  ငုမ်္ှုအမြစ် မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၅။. 155 

အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်ကျွန်မ္ န််းကကလ်းမ္ျာ်းက ု ဝယ်ယူ သ ု ့်မ္ဟုတ ်ြမ်္်းဆ ်းပပ ်း ၄င််းတ ု ့်နငှ ့်် 

လ ငဆ်က်ဆရံန် အခွင့််ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၅၁။.  151 

ဘရုာ်းသခင၏် ရှင််းလင််းထငရှ်ာ်းကသာရညရွ်ယ်ချက်အရ အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်တပပ  င ်

တည််းဇန ်းမ္ယာ်း တစ်ဉ ်းထက်မ္ကရှ မခင််းသည ်မှ္န်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၂။. 152 

အကယ်၍ အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်ဇန ်းမ္ယာ်းတစ်ဉ ်းထက်မ္ကရှ ပါက သ၏ူဇန ်းမ္ယာ်း 

မ္ျာ်းက ု ည တညူ မ္ျှ က ုငတ်ယွ်ကမြရှင််းရန် မြစ်န ငုပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၃။. 153 

ယာယ  သ ု ့်မ္ဟုတ ် ကာ်းမြတ ်လက်ထပ်ထ မ်္်းမမ္ာ်းမခင််းက ု တရာ်းဝငခ်ွင့််မပ ပါသလာ်း။ 

(Mut’ah / Law of Desire) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၄။. 154 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဇန ်းမ္ယာ်းမ္ျာ်းက ု လ ငမ်္ှုအရာဝတတ  တစ်ခု၊ ကုန်စည ်

တစ်ခု သ ု ့်မ္ဟုတ ်၄င််းတ ု ့်၏လငက်ယာက်ျာ်းမ္ျာ်း၏ပ ုငဆ်  ငုမ်္ှုအမြစ် မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၅။. 155 

အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်ကျွန်မ္ န််းကကလ်းမ္ျာ်းက ု ဝယ်ယူ သ ု ့်မ္ဟုတ ်ြမ်္်းဆ ်းပပ ်း ၄င််းတ ု ့်နငှ ့်် 

လ ငဆ်က်ဆရံန် အခွင့််ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



၁၅၆။. 156 

အမ္ျ  ်းသမ္ ်းမ္ျ   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၇။.  157 

အမ္ျ  ်းသမ္ ်းမ္ျာ်း၏အခွင့််အကရ်းသညအ်မ္ျ  ်းသာ်းမ္ျာ်း၏အခွင့််အကရ်းနငှ့််တန််းတညူ မ္ျှပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၈။. 158 

အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်၄င််း၏ဇန ်းမ္ယာ်းအာ်း ရ ုက်နကှ်ရန် အခွင့််ရှ ပါသလာ်း။ (Daraba) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၉။. 159 

ခရစ်ယာန်တစဉ် ်း သ ု ့်မ္ဟုတ ်မွ္တစ်လငတ်စ်ဉ ်းသည ်ယံု ကညမ်ခင််းမခာ်းနာ်းကသာသနူငှ့်် 

လက်ထပ်ထ မ်္်းမမ္ာ်းရန် အခွင့််ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၆၀။. 160 

အကယ်၍ လူတဉ ်းသည ်၄င််း၏ အ မ်္ကထာငြ်က်အာ်း အ မ်္ကထာငက်ရ်းကြာက်မပန်မခင််းမှ္ 

လွှဲ၍ အမခာ်းအက ကာင််းမပချက် တစ်ခုက ကာင့်် ကွာရှင််းလျှင ်ကနာက်အ မ်္ကထာငမ်ပ ရန် 

ခွင့််မပ  ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၅၆။. 156 

အမ္ျ  ်းသမ္ ်းမ္ျ   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၇။.  157 

အမ္ျ  ်းသမ္ ်းမ္ျာ်း၏အခွင့််အကရ်းသညအ်မ္ျ  ်းသာ်းမ္ျာ်း၏အခွင့််အကရ်းနငှ့််တန််းတညူ မ္ျှပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၈။. 158 

အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်၄င််း၏ဇန ်းမ္ယာ်းအာ်း ရ ုက်နကှ်ရန် အခွင့််ရှ ပါသလာ်း။ (Daraba) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၉။. 159 

ခရစ်ယာန်တစဉ် ်း သ ု ့်မ္ဟုတ ်မွ္တစ်လငတ်စ်ဉ ်းသည ်ယံု ကညမ်ခင််းမခာ်းနာ်းကသာသနူငှ့်် 

လက်ထပ်ထ မ်္်းမမ္ာ်းရန် အခွင့််ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၆၀။. 160 

အကယ်၍ လူတဉ ်းသည ်၄င််း၏ အ မ်္ကထာငြ်က်အာ်း အ မ်္ကထာငက်ရ်းကြာက်မပန်မခင််းမှ္ 

လွှဲ၍ အမခာ်းအက ကာင််းမပချက် တစ်ခုက ကာင့်် ကွာရှင််းလျှင ်ကနာက်အ မ်္ကထာငမ်ပ ရန် 

ခွင့််မပ  ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၅၆။. 156 

အမ္ျ  ်းသမ္ ်းမ္ျ   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၇။.  157 

အမ္ျ  ်းသမ္ ်းမ္ျာ်း၏အခွင့််အကရ်းသညအ်မ္ျ  ်းသာ်းမ္ျာ်း၏အခွင့််အကရ်းနငှ့််တန််းတညူ မ္ျှပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၈။. 158 

အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်၄င််း၏ဇန ်းမ္ယာ်းအာ်း ရ ုက်နကှ်ရန် အခွင့််ရှ ပါသလာ်း။ (Daraba) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၉။. 159 

ခရစ်ယာန်တစဉ် ်း သ ု ့်မ္ဟုတ ်မွ္တစ်လငတ်စ်ဉ ်းသည ်ယံု ကညမ်ခင််းမခာ်းနာ်းကသာသနူငှ့်် 

လက်ထပ်ထ မ်္်းမမ္ာ်းရန် အခွင့််ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၆၀။. 160 

အကယ်၍ လူတဉ ်းသည ်၄င််း၏ အ မ်္ကထာငြ်က်အာ်း အ မ်္ကထာငက်ရ်းကြာက်မပန်မခင််းမှ္ 

လွှဲ၍ အမခာ်းအက ကာင််းမပချက် တစ်ခုက ကာင့်် ကွာရှင််းလျှင ်ကနာက်အ မ်္ကထာငမ်ပ ရန် 

ခွင့််မပ  ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၅၆။. 156 

အမ္ျ  ်းသမ္ ်းမ္ျ   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၇။.  157 

အမ္ျ  ်းသမ္ ်းမ္ျာ်း၏အခွင့််အကရ်းသညအ်မ္ျ  ်းသာ်းမ္ျာ်း၏အခွင့််အကရ်းနငှ့််တန််းတညူ မ္ျှပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၈။. 158 

အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်၄င််း၏ဇန ်းမ္ယာ်းအာ်း ရ ုက်နကှ်ရန် အခွင့််ရှ ပါသလာ်း။ (Daraba) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၅၉။. 159 

ခရစ်ယာန်တစဉ် ်း သ ု ့်မ္ဟုတ ်မွ္တစ်လငတ်စ်ဉ ်းသည ်ယံု ကညမ်ခင််းမခာ်းနာ်းကသာသနူငှ့်် 

လက်ထပ်ထ မ်္်းမမ္ာ်းရန် အခွင့််ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၆၀။. 160 

အကယ်၍ လူတဉ ်းသည ်၄င််း၏ အ မ်္ကထာငြ်က်အာ်း အ မ်္ကထာငက်ရ်းကြာက်မပန်မခင််းမှ္ 

လွှဲ၍ အမခာ်းအက ကာင််းမပချက် တစ်ခုက ကာင့်် ကွာရှင််းလျှင ်ကနာက်အ မ်္ကထာငမ်ပ ရန် 

ခွင့််မပ  ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



၁၆၁။.  161 

ခရစ်ယာန်တစဉ် ်း၏ရညရွ်ယ်ချက်သည ်ခရစ်ကတာ်ကဲ့်သ ု ့်မပ မူ္လုပ်ကဆာငရ်န်နငှ့်် 

မွ္တစ်လင ်တစဉ် ်း၏ ရညရွ်ယ်ချက်သည ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်ကဲ့်သ ု ့် 

မပ မူ္လုပ်ကဆာငရ်န် ဟုတပ်ါ သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

ရန်သနူငှ့််စစမ်္က် 

၁၆၂။. 162 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်အထ်ူးသမြင့််ယံု ကညမ်ခင််းတစ်ခုမှ္ အမခာ်းဘာသာ 

တရာ်းအာ်းလံု်းက ု အငတ် ကု်အာ်းတ ကု်လွှမ်္်းမ္ ု်းမ္ည့််ရညမှ်္န််းချက်ပန််းတ ငုရှ် သင့််သည ်

မြစ်က ကာင််း ထငထ်ငရှ်ာ်းရှာ်းကြာက်မပချက် ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၆၃။. 163 

ဘာသာကရ်းဆ ငုရ်ာ အကရ်းက စစမ္ျာ်းတငွ ်အတင််းအဓမ္မအငအ်ာ်းသံ်ုးမခင််းနငှ့်် အန ငုအ်ထက် 

မပ မခင််းမ္ျာ်းက ု ခွင့််မပ သင့််ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၆၄။. 164 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု မ္ မ္ တ ု ့်၏က ုယ်ပ ုငဘ်ာသာတရာ်း ကအာငပဲွ်ရရှ  

သည့််တ ငုက်အာင ်မ္ မ္ တ ု ့်နငှ ့််ယံု ကညမ်ခင််းကွဲမပာ်းကသာသမူ္ျာ်းက ု ဆန် ့်ကျငတ် ကု်ခ ကု်ရန်နငှ့်် 

စစ်ပဲွဆငန် ွှရဲန် အာ်းကပ်းပါသလာ်း။ (သန် ့်ရှင််းကသာစစ်ပဲွ/ဂျ ဟတ)်  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၆၅။. 165 

အကယ်၍ လူတစဉ် ်းသည ်မ္ မ္ ၏မ္ ခငဘ်ာသာတရာ်းမှ္ တမ္န်ကတာ်တစ်ဉ ်းမြစ်လာလျှင ်

သ ု ့်မ္ဟုတ ်အမခာ်းဘာသာ တရာ်းသ ု ့်ကမပာင််းရန်ဆံ်ုးမြတလ်ျှင ်အသတခ်ံရသင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၆၁။.  161 

ခရစ်ယာန်တစဉ် ်း၏ရညရွ်ယ်ချက်သည ်ခရစ်ကတာ်ကဲ့်သ ု ့်မပ မူ္လုပ်ကဆာငရ်န်နငှ့်် 

မွ္တစ်လင ်တစဉ် ်း၏ ရညရွ်ယ်ချက်သည ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်ကဲ့်သ ု ့် 

မပ မူ္လုပ်ကဆာငရ်န် ဟုတပ်ါ သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

ရန်သနူငှ့််စစမ်္က် 

၁၆၂။. 162 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်အထ်ူးသမြင့််ယံု ကညမ်ခင််းတစ်ခုမှ္ အမခာ်းဘာသာ 

တရာ်းအာ်းလံု်းက ု အငတ် ကု်အာ်းတ ကု်လွှမ်္်းမ္ ု်းမ္ည့််ရညမှ်္န််းချက်ပန််းတ ငုရှ် သင့််သည ်

မြစ်က ကာင််း ထငထ်ငရှ်ာ်းရှာ်းကြာက်မပချက် ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၆၃။. 163 

ဘာသာကရ်းဆ ငုရ်ာ အကရ်းက စစမ္ျာ်းတငွ ်အတင််းအဓမ္မအငအ်ာ်းသံ်ုးမခင််းနငှ့်် အန ငုအ်ထက် 

မပ မခင််းမ္ျာ်းက ု ခွင့််မပ သင့််ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၆၄။. 164 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု မ္ မ္ တ ု ့်၏က ုယ်ပ ုငဘ်ာသာတရာ်း ကအာငပဲွ်ရရှ  

သည့််တ ငုက်အာင ်မ္ မ္ တ ု ့်နငှ ့််ယံု ကညမ်ခင််းကွဲမပာ်းကသာသမူ္ျာ်းက ု ဆန် ့်ကျငတ် ကု်ခ ကု်ရန်နငှ့်် 

စစ်ပဲွဆငန် ွှရဲန် အာ်းကပ်းပါသလာ်း။ (သန် ့်ရှင််းကသာစစ်ပဲွ/ဂျ ဟတ)်  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၆၅။. 165 

အကယ်၍ လူတစဉ် ်းသည ်မ္ မ္ ၏မ္ ခငဘ်ာသာတရာ်းမှ္ တမ္န်ကတာ်တစ်ဉ ်းမြစ်လာလျှင  ်

သ ု ့်မ္ဟုတ ်အမခာ်းဘာသာ တရာ်းသ ု ့်ကမပာင််းရန်ဆံ်ုးမြတလ်ျှင ်အသတခ်ံရသင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၆၁။.  161 

ခရစ်ယာန်တစဉ် ်း၏ရညရွ်ယ်ချက်သည ်ခရစ်ကတာ်ကဲ့်သ ု ့်မပ မူ္လုပ်ကဆာငရ်န်နငှ့်် 

မွ္တစ်လင ်တစဉ် ်း၏ ရညရွ်ယ်ချက်သည ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်ကဲ့်သ ု ့် 

မပ မူ္လုပ်ကဆာငရ်န် ဟုတပ်ါ သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

ရန်သနူငှ့််စစမ်္က် 

၁၆၂။. 162 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်အထ်ူးသမြင့််ယံု ကညမ်ခင််းတစ်ခုမှ္ အမခာ်းဘာသာ 

တရာ်းအာ်းလံု်းက ု အငတ် ကု်အာ်းတ ကု်လွှမ်္်းမ္ ု်းမ္ည့််ရညမှ်္န််းချက်ပန််းတ ငုရှ် သင့််သည ်

မြစ်က ကာင််း ထငထ်ငရှ်ာ်းရှာ်းကြာက်မပချက် ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၆၃။. 163 

ဘာသာကရ်းဆ ငုရ်ာ အကရ်းက စစမ္ျာ်းတငွ ်အတင််းအဓမ္မအငအ်ာ်းသံ်ုးမခင််းနငှ့်် အန ငုအ်ထက် 

မပ မခင််းမ္ျာ်းက ု ခွင့််မပ သင့််ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၆၄။. 164 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု မ္ မ္ တ ု ့်၏က ုယ်ပ ုငဘ်ာသာတရာ်း ကအာငပဲွ်ရရှ  

သည့််တ ငုက်အာင ်မ္ မ္ တ ု ့်နငှ ့််ယံု ကညမ်ခင််းကွဲမပာ်းကသာသမူ္ျာ်းက ု ဆန် ့်ကျငတ် ကု်ခ ကု်ရန်နငှ့်် 

စစ်ပဲွဆငန် ွှရဲန် အာ်းကပ်းပါသလာ်း။ (သန် ့်ရှင််းကသာစစ်ပဲွ/ဂျ ဟတ)်  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၆၅။. 165 

အကယ်၍ လူတစဉ် ်းသည ်မ္ မ္ ၏မ္ ခငဘ်ာသာတရာ်းမှ္ တမ္န်ကတာ်တစ်ဉ ်းမြစ်လာလျှင ်

သ ု ့်မ္ဟုတ ်အမခာ်းဘာသာ တရာ်းသ ု ့်ကမပာင််းရန်ဆံ်ုးမြတလ်ျှင ်အသတခ်ံရသင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

၁၆၁။.  161 

ခရစ်ယာန်တစဉ် ်း၏ရညရွ်ယ်ချက်သည ်ခရစ်ကတာ်ကဲ့်သ ု ့်မပ မူ္လုပ်ကဆာငရ်န်နငှ့်် 

မွ္တစ်လင ်တစဉ် ်း၏ ရညရွ်ယ်ချက်သည ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်ကဲ့်သ ု ့် 

မပ မူ္လုပ်ကဆာငရ်န် ဟုတပ်ါ သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

ရန်သနူငှ့််စစမ်္က် 

၁၆၂။. 162 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်အထ်ူးသမြင့််ယံု ကညမ်ခင််းတစ်ခုမှ္ အမခာ်းဘာသာ 

တရာ်းအာ်းလံု်းက ု အငတ် ကု်အာ်းတ ကု်လွှမ်္်းမ္ ု်းမ္ည့််ရညမှ်္န််းချက်ပန််းတ ငုရှ် သင့််သည ်

မြစ်က ကာင််း ထငထ်ငရှ်ာ်းရှာ်းကြာက်မပချက် ရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၆၃။. 163 

ဘာသာကရ်းဆ ငုရ်ာ အကရ်းက စစမ္ျာ်းတငွ ်အတင််းအဓမ္မအငအ်ာ်းသံ်ုးမခင််းနငှ့်် အန ငုအ်ထက် 

မပ မခင််းမ္ျာ်းက ု ခွင့််မပ သင့််ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၆၄။. 164 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု မ္ မ္ တ ု ့်၏က ုယ်ပ ုငဘ်ာသာတရာ်း ကအာငပဲွ်ရရှ  

သည့််တ ငုက်အာင ်မ္ မ္ တ ု ့်နငှ ့််ယံု ကညမ်ခင််းကွဲမပာ်းကသာသမူ္ျာ်းက ု ဆန် ့်ကျငတ် ကု်ခ ကု်ရန်နငှ့်် 

စစ်ပဲွဆငန် ွှရဲန် အာ်းကပ်းပါသလာ်း။ (သန် ့်ရှင််းကသာစစ်ပဲွ/ဂျ ဟတ)်  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၆၅။. 165 

အကယ်၍ လူတစဉ် ်းသည ်မ္ မ္ ၏မ္ ခငဘ်ာသာတရာ်းမှ္ တမ္န်ကတာ်တစ်ဉ ်းမြစ်လာလျှင ်

သ ု ့်မ္ဟုတ ်အမခာ်းဘာသာ တရာ်းသ ု ့်ကမပာင််းရန်ဆံ်ုးမြတလ်ျှင ်အသတခ်ံရသင့််ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 



၁၆၆။. 166 

မ္ သာ်းစု၊ သငူယ်ချင််းမ္ျာ်း သ ု ့်မ္ဟုတ ်ည အက ုက ုပငလ်ျှင ်ဆန် ့်ကျငတ် ကု်ခ ုက်မခင််းက ု 

တစ်ခါတရံ ခွင့််မပ ထာ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၆၇။.  167 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု အကယ်၍ 

မ္ မ္ တ ု ့်၏က ုယ်ပ ုငအ်သ တရာ်းနငှ့်် ဆန် ့်ကျငက်နကစကာမူ္ 

ယံု ကညမ်ခင််းမ္တကူသာသမူ္ျာ်းအာ်း သတပ်စ်ရန်အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၆၈။. 168 

မ္ မ္ တ ု ့်နငှ ့််ယံု ကညမ်ခင််းမ္တကူသာသမူ္ျာ်းက ု ဆန် ့်ကျငက်သာကက  ်းပမ်္်းအာ်းထတုမ်္ှုနငှ ့်် 

တ ကု် ခ ုက်မ္ှုမ္ျာ်းသည ်အကမခခံအာ်းမြင့််ကကာင််းကသာအရာအမြစ်မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၆၉။. 169 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်အာ်းအစစလာမ်္ဘာသာမပန် ့်န ှံ ့်ကစရန် 

ကျ ်းကကျာ် စစ်ပဲွမ္ျ  ်းစံုက ုစတငရ်န် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၇၀။. 170 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်

နှုတက်ပတက်တာ်တငွပ်ါဝငက်သာသမူ္ျာ်းအာ်းဆန် ့်ကျင ်တ ကု်ခ ုက်ရန် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်း 

ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 

၁၆၆။. 166 

မ္ သာ်းစု၊ သငူယ်ချင််းမ္ျာ်း သ ု ့်မ္ဟုတ ်ည အက ုက ုပငလ်ျှင ်ဆန် ့်ကျငတ် ကု်ခ ုက်မခင််းက ု 

တစ်ခါတရံ ခွင့််မပ ထာ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၆၇။.  167 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု အကယ်၍ 

မ္ မ္ တ ု ့်၏က ုယ်ပ ုငအ်သ တရာ်းနငှ့်် ဆန် ့်ကျငက်နကစကာမူ္ 

ယံု ကညမ်ခင််းမ္တကူသာသမူ္ျာ်းအာ်း သတပ်စ်ရန်အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၆၈။. 168 

မ္ မ္ တ ု ့်နငှ ့််ယံု ကညမ်ခင််းမ္တကူသာသမူ္ျာ်းက ု ဆန် ့်ကျငက်သာကက  ်းပမ်္်းအာ်းထတုမ်္ှုနငှ ့်် 

တ ကု် ခ ုက်မ္ှုမ္ျာ်းသည ်အကမခခံအာ်းမြင့််ကကာင််းကသာအရာအမြစ်မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၆၉။. 169 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်အာ်းအစစလာမ်္ဘာသာမပန် ့်န ှံ ့်ကစရန် 

ကျ ်းကကျာ် စစ်ပဲွမ္ျ  ်းစံုက ုစတငရ်န် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၇၀။. 170 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်

နှုတက်ပတက်တာ်တငွပ်ါဝငက်သာသမူ္ျာ်းအာ်းဆန် ့်ကျင ်တ ကု်ခ ုက်ရန် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်း 

ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

 
၁၆၆။. 166 

မ္ သာ်းစု၊ သငူယ်ချင််းမ္ျာ်း သ ု ့်မ္ဟုတ ်ည အက ုက ုပငလ်ျှင ်ဆန် ့်ကျငတ် ကု်ခ ုက်မခင််းက ု 

တစ်ခါတရံ ခွင့််မပ ထာ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၆၇။.  167 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု အကယ်၍ 

မ္ မ္ တ ု ့်၏က ုယ်ပ ုငအ်သ တရာ်းနငှ့်် ဆန် ့်ကျငက်နကစကာမူ္ 

ယံု ကညမ်ခင််းမ္တကူသာသမူ္ျာ်းအာ်း သတပ်စ်ရန်အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၆၈။. 168 

မ္ မ္ တ ု ့်နငှ ့််ယံု ကညမ်ခင််းမ္တကူသာသမူ္ျာ်းက ု ဆန် ့်ကျငက်သာကက  ်းပမ်္်းအာ်းထတုမ်္ှုနငှ ့်် 

တ ကု် ခ ုက်မ္ှုမ္ျာ်းသည ်အကမခခံအာ်းမြင့််ကကာင််းကသာအရာအမြစ်မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၆၉။. 169 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်အာ်းအစစလာမ်္ဘာသာမပန် ့်န ှံ ့်ကစရန် 

ကျ ်းကကျာ် စစ်ပဲွမ္ျ  ်းစံုက ုစတငရ်န် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၇၀။. 170 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်

နှုတက်ပတက်တာ်တငွပ်ါဝငက်သာသမူ္ျာ်းအာ်းဆန် ့်ကျင ်တ ကု်ခ ုက်ရန် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်း 

ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၆၆။. 166 

မ္ သာ်းစု၊ သငူယ်ချင််းမ္ျာ်း သ ု ့်မ္ဟုတ ်ည အက ုက ုပငလ်ျှင ်ဆန် ့်ကျငတ် ကု်ခ ုက်မခင််းက ု 

တစ်ခါတရံ ခွင့််မပ ထာ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၆၇။.  167 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု အကယ်၍ 

မ္ မ္ တ ု ့်၏က ုယ်ပ ုငအ်သ တရာ်းနငှ့်် ဆန် ့်ကျငက်နကစကာမူ္ 

ယံု ကညမ်ခင််းမ္တကူသာသမူ္ျာ်းအာ်း သတပ်စ်ရန်အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၆၈။. 168 

မ္ မ္ တ ု ့်နငှ ့််ယံု ကညမ်ခင််းမ္တကူသာသမူ္ျာ်းက ု ဆန် ့်ကျငက်သာကက  ်းပမ်္်းအာ်းထတုမ်္ှုနငှ ့်် 

တ ကု် ခ ုက်မ္ှုမ္ျာ်းသည ်အကမခခံအာ်းမြင့််ကကာင််းကသာအရာအမြစ်မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၆၉။. 169 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်အာ်းအစစလာမ်္ဘာသာမပန် ့်န ှံ ့်ကစရန် 

ကျ ်းကကျာ် စစ်ပဲွမ္ျ  ်းစံုက ုစတငရ်န် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၇၀။. 170 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်

နှုတက်ပတက်တာ်တငွပ်ါဝငက်သာသမူ္ျာ်းအာ်းဆန် ့်ကျင ်တ ကု်ခ ုက်ရန် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်း 

ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



၁၇၁။.  171 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းတငွယ်ကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ုမ္ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်းဆန်ကျင်

ကသာ ရန်လ ုမ္ှုမ္ျာ်း၊ ကျ ်းကကျာ်စစ်နငှ့််တ ကု်ခ ုက်မ္ှုမ္ျာ်းမပ လုပ်ရန် အာ်းကပ်းထာ်းပါသလာ်း။ 

(ဂျ ဟတ)်  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇၂။. 172 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု အမခာ်းကသာဘာသာဝငတ်စ်ဉ ်းက ု အဓမ္မလုယူ 

တ ကု်ခ ုက်မခင််းက ု အာ်းကပ်းပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၇၃။. 173 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်း မ္ မ္ တ ု ့်၏ရန်သမူ္ျာ်းက ု ဆန် ့်ကျငရ်န်အတကွ် 

အ ကမ်္်းြက်မ္ှုနငှ့်် ရက်စက် ကမ်္်းတမ်္်းမ္ှုမ္ျာ်းက ု အသံ်ုးမပ ရန် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၇၄။.  174 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု လက်စာ်းကချျတရာ်းဥပကဒ လုပ်ကဆာငရ်န် 

အလ ုရှ ပါသလာ်း။ (မ္ျက်လံု်းတစ်လံု်းအတကွ် မ္ျက်လံု်းတစ်လံု်း၊ သာွ်းတစ်ကချာင််းအတကွ် 

သာွ်းတစ်ကချာင််း/ Kısas ) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၇၅။. 175 

သန် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု မ္ မ္ တ ု ့်၏လက်မြင့်် 

လက်စာ်းကချျမ္ှုမ္ျာ်း လုပ်ကဆာငရ်န် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်းပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၇၁။.  171 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းတငွယ်ကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ုမ္ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်းဆန်ကျင်

ကသာ ရန်လ ုမ္ှုမ္ျာ်း၊ ကျ ်းကကျာ်စစ်နငှ့််တ ကု်ခ ုက်မ္ှုမ္ျာ်းမပ လုပ်ရန် အာ်းကပ်းထာ်းပါသလာ်း။ 

(ဂျ ဟတ)်  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇၂။. 172 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု အမခာ်းကသာဘာသာဝငတ်စ်ဉ ်းက ု အဓမ္မလုယူ 

တ ကု်ခ ုက်မခင််းက ု အာ်းကပ်းပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၇၃။. 173 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်း မ္ မ္ တ ု ့်၏ရန်သမူ္ျာ်းက ု ဆန် ့်ကျငရ်န်အတကွ် 

အ ကမ်္်းြက်မ္ှုနငှ့်် ရက်စက် ကမ်္်းတမ်္်းမ္ှုမ္ျာ်းက ု အသံ်ုးမပ ရန် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၇၄။.  174 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု လက်စာ်းကချျတရာ်းဥပကဒ လုပ်ကဆာငရ်န် 

အလ ုရှ ပါသလာ်း။ (မ္ျက်လံု်းတစ်လံု်းအတကွ် မ္ျက်လံု်းတစ်လံု်း၊ သာွ်းတစ်ကချာင််းအတကွ် 

သာွ်းတစ်ကချာင််း/ Kısas ) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၇၅။. 175 

သန် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု မ္ မ္ တ ု ့်၏လက်မြင့်် 

လက်စာ်းကချျမ္ှုမ္ျာ်း လုပ်ကဆာငရ်န် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်းပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၇၁။.  171 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းတငွယ်ကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ုမ္ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်းဆန်ကျင်

ကသာ ရန်လ ုမ္ှုမ္ျာ်း၊ ကျ ်းကကျာ်စစ်နငှ့််တ ကု်ခ ုက်မ္ှုမ္ျာ်းမပ လုပ်ရန် အာ်းကပ်းထာ်းပါသလာ်း။ 

(ဂျ ဟတ)်  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇၂။. 172 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု အမခာ်းကသာဘာသာဝငတ်စ်ဉ ်းက ု အဓမ္မလုယူ 

တ ကု်ခ ုက်မခင််းက ု အာ်းကပ်းပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၇၃။. 173 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်း မ္ မ္ တ ု ့်၏ရန်သမူ္ျာ်းက ု ဆန် ့်ကျငရ်န်အတကွ် 

အ ကမ်္်းြက်မ္ှုနငှ့်် ရက်စက် ကမ်္်းတမ်္်းမ္ှုမ္ျာ်းက ု အသံ်ုးမပ ရန် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၇၄။.  174 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု လက်စာ်းကချျတရာ်းဥပကဒ လုပ်ကဆာငရ်န် 

အလ ုရှ ပါသလာ်း။ (မ္ျက်လံု်းတစ်လံု်းအတကွ် မ္ျက်လံု်းတစ်လံု်း၊ သာွ်းတစ်ကချာင််းအတကွ် 

သာွ်းတစ်ကချာင််း/ Kısas ) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၇၅။. 175 

သန် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု မ္ မ္ တ ု ့်၏လက်မြင့်် 

လက်စာ်းကချျမ္ှုမ္ျာ်း လုပ်ကဆာငရ်န် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်းပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၇၁။.  171 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းတငွယ်ကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ုမ္ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်းဆန်ကျင်

ကသာ ရန်လ ုမ္ှုမ္ျာ်း၊ ကျ ်းကကျာ်စစ်နငှ့််တ ကု်ခ ုက်မ္ှုမ္ျာ်းမပ လုပ်ရန် အာ်းကပ်းထာ်းပါသလာ်း။ 

(ဂျ ဟတ)်  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇၂။. 172 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု အမခာ်းကသာဘာသာဝငတ်စ်ဉ ်းက ု အဓမ္မလုယူ 

တ ကု်ခ ုက်မခင််းက ု အာ်းကပ်းပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၇၃။. 173 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်း မ္ မ္ တ ု ့်၏ရန်သမူ္ျာ်းက ု ဆန် ့်ကျငရ်န်အတကွ် 

အ ကမ်္်းြက်မ္ှုနငှ့်် ရက်စက် ကမ်္်းတမ်္်းမ္ှုမ္ျာ်းက ု အသံ်ုးမပ ရန် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၇၄။.  174 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု လက်စာ်းကချျတရာ်းဥပကဒ လုပ်ကဆာငရ်န် 

အလ ုရှ ပါသလာ်း။ (မ္ျက်လံု်းတစ်လံု်းအတကွ် မ္ျက်လံု်းတစ်လံု်း၊ သာွ်းတစ်ကချာင််းအတကွ် 

သာွ်းတစ်ကချာင််း/ Kısas ) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၇၅။. 175 

သန် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု မ္ မ္ တ ု ့်၏လက်မြင့်် 

လက်စာ်းကချျမ္ှုမ္ျာ်း လုပ်ကဆာငရ်န် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်းပါမ္ညလ်ာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



၁၇၆။. 176 

သန် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု မ္ မ္ တ ု ့်၏ရန်သမူ္ျာ်းက ု ကျ န်ဆရဲန် 

အတကွ် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇၇။.  177 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်းက ု ကျ န်စာသင့််မ္ှုခံရရန် သ ု ့်မ္ဟုတ ်အမပစ်စ ရငမ်ခင််းက ု 

ခံရကသာလူမ္ျ  ်းတစ်မ္ျ  ်းအမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇၈။. 178 

တ ကု်ခ ုက်ကသာသမူ္ျာ်းက ု တ ကု်ခ ုက်မခင််းမ္ရှ ကသာသမူ္ျာ်းထက် 

ပ ုမ္ ုကကာင််းမွ္န်ကသာသမူ္ျာ်း အမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇၉။. 179 

ဘရုာ်းသခင ်သ ု ့်မ္ဟုတ ်အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ္တအ်တကွ်တ ကု်ခ ုက်ပပ ်းအကသခံကသာသတူ ု ့်သည ်

ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာ်သ ု ့်ဝငက်ရာက်န ငုမ်္ည့််အာမ္ခံချက်ကပ်းထာ်းမခင််းနငှ့််တ ကု်ပဲွဝငမ်္ဟုတ ်

သမူ္ျာ်းသည ်ငရဲသ ု ့်အမပစ်ကပ်းမခင််းခံရမ္ညဟ်ကုတ ကတာ်ရှ သညမ်ြစ်က ကာင််းကြာ်မပမခင််းမြင့်် 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းသည ်စစမ်္က်မ္ျာ်းက ု တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်း ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

သမ္ ုင််းဝငအ်မြစအ်ပျက်မ္ျာ်း 

၁၈၀။. 180 

ကမ္ဘာကက ်းအာ်းြန်ဆင််းပပ ်းကနာက် ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းကနာက်လ ကု်လုပ်ကဆာင  ်

ရန် အကရ်းကက ်းကသာ ဥပမ္ာအမြစ်ချန်ရစ်ခဲ့်ရန်အတကွ် ခုနစှ်ရက်ကမမ္ာက်ကန ့်၌အနာ်းယူခဲ့် 

ပါသလာ်း။ (Sabbath သ ု ့်မ္ဟုတ ်Shabbat) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၇၆။. 176 

သန် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု မ္ မ္ တ ု ့်၏ရန်သမူ္ျာ်းက ု ကျ န်ဆရဲန် 

အတကွ် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇၇။.  177 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်းက ု ကျ န်စာသင့််မ္ှုခံရရန် သ ု ့်မ္ဟုတ ်အမပစ်စ ရငမ်ခင််းက ု 

ခံရကသာလူမ္ျ  ်းတစ်မ္ျ  ်းအမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇၈။. 178 

တ ကု်ခ ုက်ကသာသမူ္ျာ်းက ု တ ကု်ခ ုက်မခင််းမ္ရှ ကသာသမူ္ျာ်းထက် 

ပ ုမ္ ုကကာင််းမွ္န်ကသာသမူ္ျာ်း အမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇၉။. 179 

ဘရုာ်းသခင ်သ ု ့်မ္ဟုတ ်အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ္တအ်တကွ်တ ကု်ခ ုက်ပပ ်းအကသခံကသာသတူ ု ့်သည ်

ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာ်သ ု ့်ဝငက်ရာက်န ငုမ်္ည့််အာမ္ခံချက်ကပ်းထာ်းမခင််းနငှ့််တ ကု်ပဲွဝငမ်္ဟုတ ်

သမူ္ျာ်းသည ်ငရဲသ ု ့်အမပစ်ကပ်းမခင််းခံရမ္ညဟ်ကုတ ကတာ်ရှ သညမ်ြစ်က ကာင််းကြာ်မပမခင််းမြင့်် 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းသည ်စစမ်္က်မ္ျာ်းက ု တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်း ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

သမ္ ုင််းဝငအ်မြစအ်ပျက်မ္ျာ်း 

၁၈၀။. 180 

ကမ္ဘာကက ်းအာ်းြန်ဆင််းပပ ်းကနာက် ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းကနာက်လ ကု်လုပ်ကဆာင  ်

ရန် အကရ်းကက ်းကသာ ဥပမ္ာအမြစ်ချန်ရစ်ခဲ့်ရန်အတကွ် ခုနစှ်ရက်ကမမ္ာက်ကန ့်၌အနာ်းယူခဲ့် 

ပါသလာ်း။ (Sabbath သ ု ့်မ္ဟုတ ်Shabbat) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၇၆။. 176 

သန် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု မ္ မ္ တ ု ့်၏ရန်သမူ္ျာ်းက ု ကျ န်ဆရဲန် 

အတကွ် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇၇။.  177 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်းက ု ကျ န်စာသင့််မ္ှုခံရရန် သ ု ့်မ္ဟုတ ်အမပစ်စ ရငမ်ခင််းက ု 

ခံရကသာလူမ္ျ  ်းတစ်မ္ျ  ်းအမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇၈။. 178 

တ ကု်ခ ုက်ကသာသမူ္ျာ်းက ု တ ကု်ခ ုက်မခင််းမ္ရှ ကသာသမူ္ျာ်းထက် 

ပ ုမ္ ုကကာင််းမွ္န်ကသာသမူ္ျာ်း အမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇၉။. 179 

ဘရုာ်းသခင ်သ ု ့်မ္ဟုတ ်အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ္တအ်တကွ်တ ကု်ခ ုက်ပပ ်းအကသခံကသာသတူ ု ့်သည ်

ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာ်သ ု ့်ဝငက်ရာက်န ငုမ်္ည့််အာမ္ခံချက်ကပ်းထာ်းမခင််းနငှ့််တ ကု်ပဲွဝငမ်္ဟုတ ်

သမူ္ျာ်းသည ်ငရဲသ ု ့်အမပစ်ကပ်းမခင််းခံရမ္ညဟ်ကုတ ကတာ်ရှ သညမ်ြစ်က ကာင််းကြာ်မပမခင််းမြင့်် 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းသည ်စစမ်္က်မ္ျာ်းက ု တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်း ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

သမ္ ုင််းဝငအ်မြစအ်ပျက်မ္ျာ်း 

၁၈၀။. 180 

ကမ္ဘာကက ်းအာ်းြန်ဆင််းပပ ်းကနာက် ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းကနာက်လ ကု်လုပ်ကဆာင  ်

ရန် အကရ်းကက ်းကသာ ဥပမ္ာအမြစ်ချန်ရစ်ခဲ့်ရန်အတကွ် ခုနစှ်ရက်ကမမ္ာက်ကန ့်၌အနာ်းယူခဲ့် 

ပါသလာ်း။ (Sabbath သ ု ့်မ္ဟုတ ်Shabbat) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၇၆။. 176 

သန် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု မ္ မ္ တ ု ့်၏ရန်သမူ္ျာ်းက ု ကျ န်ဆရဲန် 

အတကွ် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်းပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇၇။.  177 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်းက ု ကျ န်စာသင့််မ္ှုခံရရန် သ ု ့်မ္ဟုတ ်အမပစ်စ ရငမ်ခင််းက ု 

ခံရကသာလူမ္ျ  ်းတစ်မ္ျ  ်းအမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇၈။. 178 

တ ကု်ခ ုက်ကသာသမူ္ျာ်းက ု တ ကု်ခ ုက်မခင််းမ္ရှ ကသာသမူ္ျာ်းထက် 

ပ ုမ္ ုကကာင််းမွ္န်ကသာသမူ္ျာ်း အမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၇၉။. 179 

ဘရုာ်းသခင ်သ ု ့်မ္ဟုတ ်အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ္တအ်တကွ်တ ကု်ခ ုက်ပပ ်းအကသခံကသာသတူ ု ့်သည ်

ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာ်သ ု ့်ဝငက်ရာက်န ငုမ်္ည့််အာမ္ခံချက်ကပ်းထာ်းမခင််းနငှ့််တ ကု်ပဲွဝငမ်္ဟုတ ်

သမူ္ျာ်းသည ်ငရဲသ ု ့်အမပစ်ကပ်းမခင််းခံရမ္ညဟ်ကုတ ကတာ်ရှ သညမ်ြစ်က ကာင််းကြာ်မပမခင််းမြင့်် 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းသည ်စစမ်္က်မ္ျာ်းက ု တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်း ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

သမ္ ုင််းဝငအ်မြစအ်ပျက်မ္ျာ်း 

၁၈၀။. 180 

ကမ္ဘာကက ်းအာ်းြန်ဆင််းပပ ်းကနာက် ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းကနာက်လ ကု်လုပ်ကဆာင  ်

ရန် အကရ်းကက ်းကသာ ဥပမ္ာအမြစ်ချန်ရစ်ခဲ့်ရန်အတကွ် ခုနစှ်ရက်ကမမ္ာက်ကန ့်၌အနာ်းယူခဲ့် 

ပါသလာ်း။ (Sabbath သ ု ့်မ္ဟုတ ်Shabbat) 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



၁၈၁။. 181 

ဘရုာ်းသခငသ်ညလ်ူသာ်းမ္ျာ်းက ုသ၏ူက ုယ်ပ ုငပုံ်ရ ပ်နငှ့််ပုံသဏ္ဍာန်မြင့််ြန်ဆင််းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၂။. 182 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်အာဒနံငှ့််ဧဝအာ်း ဧဒငဥ်ယာဉမှ္နငှထ်တုခ်ဲ့်သည့််အချ န် အမ္ျ  ်းသာ်းနငှ့်် 

အမ္ျ  ်းသမ္ ်းအ ကာ်း အမု္န််းရန်ပင  ်းရှ မ္ည် မြစ်က ကာင််း ကမပာဆ စု ရငခ်ဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၃။. 183 

ကရလွှမ်္်းမ္ ု်းကသာ အမြစ်အပျက်၌ ကနာဧ၏သာ်းတစ်ဉ ်း ကရနစှ်ကသဆံ်ုးပပ ်းကနာက် ကနာဧ၏ 

သကဘငာသည ်ဂျ ဒ ကတာငက်ပေါ်တငွ ်ရှ ကနခဲ့်ပါသလာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၄။. 184 

အာမဗဟံ၏သာ်းစဉကမမ္်းဆက်မ္ျာ်းအကပေါ်ကကာင််းကက ်းမ္ဂငလာကပ်းမ္ည့််ကတ ကတာ်သည် 

ကက  ရှကမ္လ၏မ္ျ  ်းရ ု ်းမှ္ မ္ဟုတဘ် ဲကက  ဇက်၏မ္ျ  ်းရ ု ်းမှ္သာ မြစ်မ္ညမ်ြစ်က ကာင််း 

ဘရုာ်းသခင ်အကသအချာကမပာခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၅။. 185 

အာမဗဟံသည ်ကအဗ်ာတငွယ်ဇ်ပူကဇာ်ရန်အတကွ် မ္ကက ာသ ု ့်သာွ်းကရာက်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၈၁။. 181 

ဘရုာ်းသခငသ်ညလ်ူသာ်းမ္ျာ်းက ုသ၏ူက ုယ်ပ ုငပုံ်ရ ပ်နငှ့််ပုံသဏ္ဍာန်မြင့််ြန်ဆင််းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၂။. 182 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်အာဒနံငှ့််ဧဝအာ်း ဧဒငဥ်ယာဉမှ္နငှထ်တုခ်ဲ့်သည့််အချ န် အမ္ျ  ်းသာ်းနငှ့်် 

အမ္ျ  ်းသမ္ ်းအ ကာ်း အမု္န််းရန်ပင  ်းရှ မ္ည် မြစ်က ကာင််း ကမပာဆ စု ရငခ်ဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၃။. 183 

ကရလွှမ်္်းမ္ ု်းကသာ အမြစ်အပျက်၌ ကနာဧ၏သာ်းတစ်ဉ ်း ကရနစှ်ကသဆံ်ုးပပ ်းကနာက် ကနာဧ၏ 

သကဘငာသည ်ဂျ ဒ ကတာငက်ပေါ်တငွ ်ရှ ကနခဲ့်ပါသလာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၄။. 184 

အာမဗဟံ၏သာ်းစဉကမမ္်းဆက်မ္ျာ်းအကပေါ်ကကာင််းကက ်းမ္ဂငလာကပ်းမ္ည့််ကတ ကတာ်သည် 

ကက  ရှကမ္လ၏မ္ျ  ်းရ ု ်းမှ္ မ္ဟုတဘ် ဲကက  ဇက်၏မ္ျ  ်းရ ု ်းမှ္သာ မြစ်မ္ညမ်ြစ်က ကာင််း 

ဘရုာ်းသခင ်အကသအချာကမပာခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၅။. 185 

အာမဗဟံသည ်ကအဗ်ာတငွယ်ဇ်ပူကဇာ်ရန်အတကွ် မ္ကက ာသ ု ့်သာွ်းကရာက်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၈၁။. 181 

ဘရုာ်းသခငသ်ညလ်ူသာ်းမ္ျာ်းက ုသ၏ူက ုယ်ပ ုငပုံ်ရ ပ်နငှ့််ပုံသဏ္ဍာန်မြင့််ြန်ဆင််းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၂။. 182 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်အာဒနံငှ့််ဧဝအာ်း ဧဒငဥ်ယာဉမှ္နငှထ်တုခ်ဲ့်သည့််အချ န် အမ္ျ  ်းသာ်းနငှ့်် 

အမ္ျ  ်းသမ္ ်းအ ကာ်း အမု္န််းရန်ပင  ်းရှ မ္ည် မြစ်က ကာင််း ကမပာဆ စု ရငခ်ဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၃။. 183 

ကရလွှမ်္်းမ္ ု်းကသာ အမြစ်အပျက်၌ ကနာဧ၏သာ်းတစ်ဉ ်း ကရနစှ်ကသဆံ်ုးပပ ်းကနာက် ကနာဧ၏ 

သကဘငာသည ်ဂျ ဒ ကတာငက်ပေါ်တငွ ်ရှ ကနခဲ့်ပါသလာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၄။. 184 

အာမဗဟံ၏သာ်းစဉကမမ္်းဆက်မ္ျာ်းအကပေါ်ကကာင််းကက ်းမ္ဂငလာကပ်းမ္ည့််ကတ ကတာ်သည် 

ကက  ရှကမ္လ၏မ္ျ  ်းရ ု ်းမှ္ မ္ဟုတဘ် ဲကက  ဇက်၏မ္ျ  ်းရ ု ်းမှ္သာ မြစ်မ္ညမ်ြစ်က ကာင််း 

ဘရုာ်းသခင ်အကသအချာကမပာခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၅။. 185 

အာမဗဟံသည ်ကအဗ်ာတငွယ်ဇ်ပူကဇာ်ရန်အတကွ် မ္ကက ာသ ု ့်သာွ်းကရာက်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၈၁။. 181 

ဘရုာ်းသခငသ်ညလ်ူသာ်းမ္ျာ်းက ုသ၏ူက ုယ်ပ ုငပုံ်ရ ပ်နငှ့််ပုံသဏ္ဍာန်မြင့််ြန်ဆင််းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၂။. 182 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်အာဒနံငှ့််ဧဝအာ်း ဧဒငဥ်ယာဉမှ္နငှထ်တုခ်ဲ့်သည့််အချ န် အမ္ျ  ်းသာ်းနငှ့်် 

အမ္ျ  ်းသမ္ ်းအ ကာ်း အမု္န််းရန်ပင  ်းရှ မ္ည် မြစ်က ကာင််း ကမပာဆ စု ရငခ်ဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၃။. 183 

ကရလွှမ်္်းမ္ ု်းကသာ အမြစ်အပျက်၌ ကနာဧ၏သာ်းတစ်ဉ ်း ကရနစှ်ကသဆံ်ုးပပ ်းကနာက် ကနာဧ၏ 

သကဘငာသည ်ဂျ ဒ ကတာငက်ပေါ်တငွ ်ရှ ကနခဲ့်ပါသလာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၄။. 184 

အာမဗဟံ၏သာ်းစဉကမမ္်းဆက်မ္ျာ်းအကပေါ်ကကာင််းကက ်းမ္ဂငလာကပ်းမ္ည့််ကတ ကတာ်သည် 

ကက  ရှကမ္လ၏မ္ျ  ်းရ ု ်းမှ္ မ္ဟုတဘ် ဲကက  ဇက်၏မ္ျ  ်းရ ု ်းမှ္သာ မြစ်မ္ညမ်ြစ်က ကာင််း 

ဘရုာ်းသခင ်အကသအချာကမပာခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၅။. 185 

အာမဗဟံသည ်ကအဗ်ာတငွယ်ဇ်ပူကဇာ်ရန်အတကွ် မ္ကက ာသ ု ့်သာွ်းကရာက်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



 

၁၈၆။. 186 

အာမဗဟံသည ်သ၏ူ တစ်ဉ ်းတည််းကသာသာ်းအရင််းမြစ်ကသာ ကက  ဇက်အာ်းယဇ်အမြစ် 

ဘရုာ်းသခငအ်ာ်းပူကဇာ်ရန် အဆငသ်င့််မြစ်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၇။. 187 

အာမဗဟံ၏သာ်း ကက  ရှကမ္လသည ်ပကရာြက်တစ်ဉ ်းအမြစ် သတမှ်္တခ်ံခဲ့်ရပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၈။.  188 

အာမဗဟံ၏သည ်ရုပ်တဆုင််းတကု ု ဝတ်မပ က ု်းကွယ်ရန်မငင််းဆန်ခဲ့်ကသာက ကာင့်် မ္ ်းထသဲ ု ့် 

ပစ်ချခံခဲ့်ရပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၉။.  189 

ကမ္ာကရှသည ်ဘရုာ်းသခင၏်ဘန်ု်းကတာ်က ု မမ္င့််ခွင့််ရရန်ကတာင််းဆ ကုသာအခါ ဘရုာ်းသခင ်

သည ်လူသဏ္ဍာန်နငှ့််တကူသာ သ၏ူကနာက်ကကျာအာ်း အမှ္န်တကယ်မမ္ငက်တွွေ့ ခွင့််မပ ခဲ့်ပါသ 

လာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၀။. 190 

ဟာမ္န်သည ်ကမ္ာကရှနငှ့်် ြာကရာမ္င််းတ ု ့်နငှ ့်် တညူ ကသာသက်တမ်္်းအတငွ််း ကနထ ငုခ်ဲ့်ပါ 

သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၈၆။. 186 

အာမဗဟံသည ်သ၏ူ တစ်ဉ ်းတည််းကသာသာ်းအရင််းမြစ်ကသာ ကက  ဇက်အာ်းယဇ်အမြစ် 

ဘရုာ်းသခငအ်ာ်းပူကဇာ်ရန် အဆငသ်င့််မြစ်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၇။. 187 

အာမဗဟံ၏သာ်း ကက  ရှကမ္လသည ်ပကရာြက်တစ်ဉ ်းအမြစ် သတမှ်္တခ်ံခဲ့်ရပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၈။.  188 

အာမဗဟံ၏သည ်ရုပ်တဆုင််းတကု ု ဝတ်မပ က ု်းကွယ်ရန်မငင််းဆန်ခဲ့်ကသာက ကာင့်် မ္ ်းထသဲ ု ့် 

ပစ်ချခံခဲ့်ရပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၉။.  189 

ကမ္ာကရှသည ်ဘရုာ်းသခင၏်ဘန်ု်းကတာ်က ု မမ္င့််ခွင့််ရရန်ကတာင််းဆ ကုသာအခါ ဘရုာ်းသခင ်

သည ်လူသဏ္ဍာန်နငှ့််တကူသာ သ၏ူကနာက်ကကျာအာ်း အမှ္န်တကယ်မမ္ငက်တွွေ့ ခွင့််မပ ခဲ့်ပါသ 

လာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၀။. 190 

ဟာမ္န်သည ်ကမ္ာကရှနငှ့်် ြာကရာမ္င််းတ ု ့်နငှ ့်် တညူ ကသာသက်တမ်္်းအတငွ််း ကနထ ငုခ်ဲ့်ပါ 

သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၈၆။. 186 

အာမဗဟံသည ်သ၏ူ တစ်ဉ ်းတည််းကသာသာ်းအရင််းမြစ်ကသာ ကက  ဇက်အာ်းယဇ်အမြစ် 

ဘရုာ်းသခငအ်ာ်းပူကဇာ်ရန် အဆငသ်င့််မြစ်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၇။. 187 

အာမဗဟံ၏သာ်း ကက  ရှကမ္လသည ်ပကရာြက်တစ်ဉ ်းအမြစ် သတမှ်္တခ်ံခဲ့်ရပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၈။.  188 

အာမဗဟံ၏သည ်ရုပ်တဆုင််းတကု ု ဝတ်မပ က ု်းကွယ်ရန်မငင််းဆန်ခဲ့်ကသာက ကာင့်် မ္ ်းထသဲ ု ့် 

ပစ်ချခံခဲ့်ရပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၉။.  189 

ကမ္ာကရှသည ်ဘရုာ်းသခင၏်ဘန်ု်းကတာ်က ု မမ္င့််ခွင့််ရရန်ကတာင််းဆ ကုသာအခါ ဘရုာ်းသခင ်

သည ်လူသဏ္ဍာန်နငှ့််တကူသာ သ၏ူကနာက်ကကျာအာ်း အမှ္န်တကယ်မမ္ငက်တွွေ့ ခွင့််မပ ခဲ့်ပါသ 

လာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၀။. 190 

ဟာမ္န်သည ်ကမ္ာကရှနငှ့်် ြာကရာမ္င််းတ ု ့်နငှ ့်် တညူ ကသာသက်တမ်္်းအတငွ််း ကနထ ငုခ်ဲ့်ပါ 

သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၈၆။. 186 

အာမဗဟံသည ်သ၏ူ တစ်ဉ ်းတည််းကသာသာ်းအရင််းမြစ်ကသာ ကက  ဇက်အာ်းယဇ်အမြစ် 

ဘရုာ်းသခငအ်ာ်းပူကဇာ်ရန် အဆငသ်င့််မြစ်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၇။. 187 

အာမဗဟံ၏သာ်း ကက  ရှကမ္လသည ်ပကရာြက်တစ်ဉ ်းအမြစ် သတမှ်္တခ်ံခဲ့်ရပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၈။.  188 

အာမဗဟံ၏သည ်ရုပ်တဆုင််းတကု ု ဝတ်မပ က ု်းကွယ်ရန်မငင််းဆန်ခဲ့်ကသာက ကာင့်် မ္ ်းထသဲ ု ့် 

ပစ်ချခံခဲ့်ရပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၈၉။.  189 

ကမ္ာကရှသည ်ဘရုာ်းသခင၏်ဘန်ု်းကတာ်က ု မမ္င့််ခွင့််ရရန်ကတာင််းဆ ကုသာအခါ ဘရုာ်းသခင ်

သည ်လူသဏ္ဍာန်နငှ့််တကူသာ သ၏ူကနာက်ကကျာအာ်း အမှ္န်တကယ်မမ္ငက်တွွေ့ ခွင့််မပ ခဲ့်ပါသ 

လာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၀။. 190 

ဟာမ္န်သည ်ကမ္ာကရှနငှ့်် ြာကရာမ္င််းတ ု ့်နငှ ့်် တညူ ကသာသက်တမ်္်းအတငွ််း ကနထ ငုခ်ဲ့်ပါ 

သလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



၁၉၁။.  191 

အဂုဲတတ  မပည်အကပေါ် ဘရုာ်းသခငက်နာက်ဆံ်ုးကျကရာက်ကစခဲ့်ကသာ ကဘ်းဒဏ် ၁၀ ခုအတငွ််း 

ကသမ္င််း၏လက်မှ္ ကကသကရလလူမ္ျ  ်း၏သာ်းဉ ်းမ္ျာ်းကယ်တငမ်ခင််းခံရမခင််းက ု 

အမှ္တရ်ကစ ရန် ဘုရာ်းသခငသ်ည ်ပသခါပဲွက ုအစမပ ခဲ့် ပါသလာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၉၂။. 192 

စစ်ကမမ္မပငသ်  ု ့်ထကွ်သာွ်းမ္ည့််အချ န် စစ်သာ်းမ္ျာ်းက ုကရမ္ညက်ဲ့်သ ု ့်ကသာကသ်ံ်ုးပုံ စမ်္်းသပ်ခဲ့် 

ကသာသသူည ်ကရှာလု (Talut) ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၃။. 193 

သခငက်ယရှုသည ်ဗက်လငပ်မ္  ွေ့ ရှ  နာွ်းတင််းကုတတ်ငွ  ်ကမွ္်းြွာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၄။. 194 

အကရှွေ့အရပ်မှ္ပညာရှ  သံ်ုးပါ်းသည ်သငူယ်ကတာ်ကယရှုက ုကတွွေ့ ရှ သည့်် ဗက်လငပ်မ္  ွေ့သ ု ့် 

ကမ္ရှ ယ၏ ကယ်ကနာက်သ ု ့်လ ုက်၍သာွ်းကရာက်ပပ ်း သငူယ်ကတာ်ကရှွေ့၌ ပျပ်ဝတက် ု်းကွယ် 

ဝတမ်ပ ခဲ့်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၅။. 195 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းက ုကရ်းသာ်းခဲ့်သမူ္ျာ်းသည ်အမှ္န်တကယ်မြစ်ပျက်ခဲ့်ကသာ 

သမ္ ုင််းဝငအ်မြစ်အပျက်မ္ျာ်းမြစ်ကသာ်လည််း ဂျ ်းဒဏ္ဍာရ အမြစ်က ု်းကာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၉၁။.  191 

အဂုဲတတ  မပည်အကပေါ် ဘရုာ်းသခငက်နာက်ဆံ်ုးကျကရာက်ကစခဲ့်ကသာ ကဘ်းဒဏ် ၁၀ ခုအတငွ််း 

ကသမ္င််း၏လက်မှ္ ကကသကရလလူမ္ျ  ်း၏သာ်းဉ ်းမ္ျာ်းကယ်တငမ်ခင််းခံရမခင််းက ု 

အမှ္တရ်ကစ ရန် ဘုရာ်းသခငသ်ည ်ပသခါပဲွက ုအစမပ ခဲ့် ပါသလာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၉၂။. 192 

စစ်ကမမ္မပငသ်  ု ့်ထကွ်သာွ်းမ္ည့််အချ န် စစ်သာ်းမ္ျာ်းက ုကရမ္ညက်ဲ့်သ ု ့်ကသာကသ်ံ်ုးပုံ စမ်္်းသပ်ခဲ့် 

ကသာသသူည ်ကရှာလု (Talut) ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၃။. 193 

သခငက်ယရှုသည ်ဗက်လငပ်မ္  ွေ့ ရှ  နာွ်းတင််းကုတတ်ငွ  ်ကမွ္်းြွာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၄။. 194 

အကရှွေ့အရပ်မှ္ပညာရှ  သံ်ုးပါ်းသည ်သငူယ်ကတာ်ကယရှုက ုကတွွေ့ ရှ သည့်် ဗက်လငပ်မ္  ွေ့သ ု ့် 

ကမ္ရှ ယ၏ ကယ်ကနာက်သ ု ့်လ ုက်၍သာွ်းကရာက်ပပ ်း သငူယ်ကတာ်ကရှွေ့၌ ပျပ်ဝတက် ု်းကွယ် 

ဝတမ်ပ ခဲ့်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၅။. 195 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းက ုကရ်းသာ်းခဲ့်သမူ္ျာ်းသည ်အမှ္န်တကယ်မြစ်ပျက်ခဲ့်ကသာ 

သမ္ ုင််းဝငအ်မြစ်အပျက်မ္ျာ်းမြစ်ကသာ်လည််း ဂျ ်းဒဏ္ဍာရ အမြစ်က ု်းကာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၉၁။.  191 

အဂုဲတတ  မပည်အကပေါ် ဘရုာ်းသခငက်နာက်ဆံ်ုးကျကရာက်ကစခဲ့်ကသာ ကဘ်းဒဏ် ၁၀ ခုအတငွ််း 

ကသမ္င််း၏လက်မှ္ ကကသကရလလူမ္ျ  ်း၏သာ်းဉ ်းမ္ျာ်းကယ်တငမ်ခင််းခံရမခင််းက ု 

အမှ္တရ်ကစ ရန် ဘုရာ်းသခငသ်ည ်ပသခါပဲွက ုအစမပ ခဲ့် ပါသလာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၉၂။. 192 

စစ်ကမမ္မပငသ်  ု ့်ထကွ်သာွ်းမ္ည့််အချ န် စစ်သာ်းမ္ျာ်းက ုကရမ္ညက်ဲ့်သ ု ့်ကသာကသ်ံ်ုးပုံ စမ်္်းသပ်ခဲ့် 

ကသာသသူည ်ကရှာလု (Talut) ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၃။. 193 

သခငက်ယရှုသည ်ဗက်လငပ်မ္  ွေ့ ရှ  နာွ်းတင််းကုတတ်ငွ ်ကမွ္်းြွာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၄။. 194 

အကရှွေ့အရပ်မှ္ပညာရှ  သံ်ုးပါ်းသည ်သငူယ်ကတာ်ကယရှုက ုကတွွေ့ ရှ သည့်် ဗက်လငပ်မ္  ွေ့သ ု ့် 

ကမ္ရှ ယ၏ ကယ်ကနာက်သ ု ့်လ ုက်၍သာွ်းကရာက်ပပ ်း သငူယ်ကတာ်ကရှွေ့၌ ပျပ်ဝတက် ု်းကွယ် 

ဝတမ်ပ ခဲ့်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၅။. 195 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းက ုကရ်းသာ်းခဲ့်သမူ္ျာ်းသည ်အမှ္န်တကယ်မြစ်ပျက်ခဲ့်ကသာ 

သမ္ ုင််းဝငအ်မြစ်အပျက်မ္ျာ်းမြစ်ကသာ်လည််း ဂျ ်းဒဏ္ဍာရ အမြစ်က ု်းကာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၉၁။.  191 

အဂုဲတတ  မပည်အကပေါ် ဘရုာ်းသခငက်နာက်ဆံ်ုးကျကရာက်ကစခဲ့်ကသာ ကဘ်းဒဏ် ၁၀ ခုအတငွ််း 

ကသမ္င််း၏လက်မှ္ ကကသကရလလူမ္ျ  ်း၏သာ်းဉ ်းမ္ျာ်းကယ်တငမ်ခင််းခံရမခင််းက ု 

အမှ္တရ်ကစ ရန် ဘုရာ်းသခငသ်ည ်ပသခါပဲွက ုအစမပ ခဲ့် ပါသလာ်း။   

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 
 

၁၉၂။. 192 

စစ်ကမမ္မပငသ်  ု ့်ထကွ်သာွ်းမ္ည့််အချ န် စစ်သာ်းမ္ျာ်းက ုကရမ္ညက်ဲ့်သ ု ့်ကသာကသ်ံ်ုးပုံ စမ်္်းသပ်ခဲ့် 

ကသာသသူည ်ကရှာလု (Talut) ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၃။. 193 

သခငက်ယရှုသည ်ဗက်လငပ်မ္  ွေ့ ရှ  နာွ်းတင််းကုတတ်ငွ ်ကမွ္်းြွာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၄။. 194 

အကရှွေ့အရပ်မှ္ပညာရှ  သံ်ုးပါ်းသည ်သငူယ်ကတာ်ကယရှုက ုကတွွေ့ ရှ သည့်် ဗက်လငပ်မ္  ွေ့သ ု ့် 

ကမ္ရှ ယ၏ ကယ်ကနာက်သ ု ့်လ ုက်၍သာွ်းကရာက်ပပ ်း သငူယ်ကတာ်ကရှွေ့၌ ပျပ်ဝတက် ု်းကွယ် 

ဝတမ်ပ ခဲ့်ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၅။. 195 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းက ုကရ်းသာ်းခဲ့်သမူ္ျာ်းသည ်အမှ္န်တကယ်မြစ်ပျက်ခဲ့်ကသာ 

သမ္ ုင််းဝငအ်မြစ်အပျက်မ္ျာ်းမြစ်ကသာ်လည််း ဂျ ်းဒဏ္ဍာရ အမြစ်က ု်းကာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



၁၉၆။. 196 

ကကလ်းငယ်တစဉ် ်းအမြစ် သခငက်ယရှုသည ်မှ္တတ်မ်္်းထာ်းရှ ကသာ အံ့် သြွယ်န မ္ တ ်

လကခဏာတစ်ခုခုမပ ခဲ့် ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၇။.  197 

အမ္ျ  ်းသာ်းခုနစှ်ဉ ်းနငှ့််ကခွ်းတစ်ကကာငတ် ု ့်သည ်ဥမ္ငတ်စ်ခုအတငွ််းတငွ ်နစှ်ကပါင််း(၃၀၉)နစှ် 

အ ပ်ကပျာ်ပပ ်းကနာက် အမှ္န်တကယ်န ်ုးထလာခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၈။.  198 

ကရှာလမု္န်သည ်စစ်တ ကု်ရန်အတကွ် နတဆ် ်ုးတစ်တပ်၊ လူသာ်းမ္ျာ်းနငှ့််ငကှ်မ္ျာ်းက ု အမှ္န် 

တကယ်အတတူကွ စုရုံ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၉။.  199 

ဘရုာ်းသခငသ်ညလ်ူသာ်းမ္ျာ်းဥပုသက်န ့်က ုချ  ်းကြာက်မခင််းအတကွ်လူသာ်းမ္ျာ်းက ုကမ္ျာက်

ဝံ အမြစ်သ ု ့် အမှ္န်တကယ် ကမပာင််းလဲခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၀၀။.  200 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ပါလက်စတ ငု််းကမမ္အာ်း ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်းအတကွ် သ ်းသန် ့်သတမှ်္တထ်ာ်း 

မခင််းမြစ်က ကာင််း ကတ ကပ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၉၆။. 196 

ကကလ်းငယ်တစဉ် ်းအမြစ် သခငက်ယရှုသည ်မှ္တတ်မ်္်းထာ်းရှ ကသာ အံ့် သြွယ်န မ္ တ ်

လကခဏာတစ်ခုခုမပ ခဲ့် ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၇။.  197 

အမ္ျ  ်းသာ်းခုနစှ်ဉ ်းနငှ့််ကခွ်းတစ်ကကာငတ် ု ့်သည ်ဥမ္ငတ်စ်ခုအတငွ််းတငွ ်နစှ်ကပါင််း(၃၀၉)နစှ် 

အ ပ်ကပျာ်ပပ ်းကနာက် အမှ္န်တကယ်န ်ုးထလာခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၈။.  198 

ကရှာလမု္န်သည ်စစ်တ ကု်ရန်အတကွ် နတဆ် ်ုးတစ်တပ်၊ လူသာ်းမ္ျာ်းနငှ့််ငကှ်မ္ျာ်းက ု အမှ္န် 

တကယ်အတတူကွ စုရုံ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၉။.  199 

ဘရုာ်းသခငသ်ညလ်ူသာ်းမ္ျာ်းဥပုသက်န ့်က ုချ  ်းကြာက်မခင််းအတကွ်လူသာ်းမ္ျာ်းက ုကမ္ျာက်

ဝံ အမြစ်သ ု ့် အမှ္န်တကယ် ကမပာင််းလဲခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၀၀။.  200 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ပါလက်စတ ငု််းကမမ္အာ်း ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်းအတကွ် သ ်းသန် ့်သတမှ်္တထ်ာ်း 

မခင််းမြစ်က ကာင််း ကတ ကပ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၉၆။. 196 

ကကလ်းငယ်တစဉ် ်းအမြစ် သခငက်ယရှုသည ်မှ္တတ်မ်္်းထာ်းရှ ကသာ အံ့် သြွယ်န မ္ တ ်

လကခဏာတစ်ခုခုမပ ခဲ့် ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၇။.  197 

အမ္ျ  ်းသာ်းခုနစှ်ဉ ်းနငှ့််ကခွ်းတစ်ကကာငတ် ု ့်သည ်ဥမ္ငတ်စ်ခုအတငွ််းတငွ ်နစှ်ကပါင််း(၃၀၉)နစှ် 

အ ပ်ကပျာ်ပပ ်းကနာက် အမှ္န်တကယ်န ်ုးထလာခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၈။.  198 

ကရှာလမု္န်သည ်စစ်တ ကု်ရန်အတကွ် နတဆ် ်ုးတစ်တပ်၊ လူသာ်းမ္ျာ်းနငှ့််ငကှ်မ္ျာ်းက ု အမှ္န် 

တကယ်အတတူကွ စုရုံ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၉။.  199 

ဘရုာ်းသခငသ်ညလ်ူသာ်းမ္ျာ်းဥပုသက်န ့်က ုချ  ်းကြာက်မခင််းအတကွ်လူသာ်းမ္ျာ်းက ုကမ္ျာက်

ဝံ အမြစ်သ ု ့် အမှ္န်တကယ် ကမပာင််းလဲခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၀၀။.  200 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ပါလက်စတ ငု််းကမမ္အာ်း ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်းအတကွ် သ ်းသန် ့်သတမှ်္တထ်ာ်း 

မခင််းမြစ်က ကာင််း ကတ ကပ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 

၁၉၆။. 196 

ကကလ်းငယ်တစဉ် ်းအမြစ် သခငက်ယရှုသည ်မှ္တတ်မ်္်းထာ်းရှ ကသာ အံ့် သြွယ်န မ္ တ ်

လကခဏာတစ်ခုခုမပ ခဲ့် ပါသလာ်း။ 

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၇။.  197 

အမ္ျ  ်းသာ်းခုနစှ်ဉ ်းနငှ့််ကခွ်းတစ်ကကာငတ် ု ့်သည ်ဥမ္ငတ်စ်ခုအတငွ််းတငွ ်နစှ်ကပါင််း(၃၀၉)နစှ် 

အ ပ်ကပျာ်ပပ ်းကနာက် အမှ္န်တကယ်န ်ုးထလာခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၈။.  198 

ကရှာလမု္န်သည ်စစ်တ ကု်ရန်အတကွ် နတဆ် ်ုးတစ်တပ်၊ လူသာ်းမ္ျာ်းနငှ့််ငကှ်မ္ျာ်းက ု အမှ္န် 

တကယ်အတတူကွ စုရုံ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၁၉၉။.  199 

ဘရုာ်းသခငသ်ညလ်ူသာ်းမ္ျာ်းဥပုသက်န ့်က ုချ  ်းကြာက်မခင််းအတကွ်လူသာ်းမ္ျာ်းက ုကမ္ျာက်

ဝံ အမြစ်သ ု ့် အမှ္န်တကယ် ကမပာင််းလဲခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

၂၀၀။.  200 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ပါလက်စတ ငု််းကမမ္အာ်း ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်းအတကွ် သ ်းသန် ့်သတမှ်္တထ်ာ်း 

မခင််းမြစ်က ကာင််း ကတ ကပ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

   သမမောကျမ််းစောအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ  

   ကုရ်အောန၏်အဆိုအရ:   ဟုတ်က ့်        အဘယ်သမူျှမ 

    ကကြှနျသတျျျောျ ့်အမ ငျအရ:  ဟုတ်က ့်.       အဘယ်သူမျှမ 

 

 

 



Key က ုအကမြ 

 1.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 26 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

 2.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 27 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်  

 3.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 28 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

 4.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 29 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

 5.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 30 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

 6.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 31 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

 7.   အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ32 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

 8    ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 33 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

 9.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 34 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

10   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 35 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

11.   အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ36 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

12   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 37 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

13   အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ 38 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

14.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 39 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

15    ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 40 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျ 

16.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 41 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

17.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 42 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

18.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 43 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

19.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 44 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်  

20.   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 45 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်  

21.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 46 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

22   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 47 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

23.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 48 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က 

24   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 49 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

25.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 50 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key က ုအကမြ 

 1.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 26 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

 2.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 27 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်  

 3.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 28 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

 4.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 29 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

 5.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 30 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

 6.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 31 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

 7.   အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ32 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

 8    ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 33 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

 9.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 34 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

10   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 35 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

11.   အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ36 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

12   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 37 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

13   အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ 38 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

14.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 39 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

15    ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 40 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျ 

16.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 41 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

17.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 42 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

18.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 43 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

19.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 44 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်  

20.   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 45 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်  

21.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 46 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

22   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 47 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

23.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 48 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က 

24   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 49 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

25.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 50 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key က ုအကမြ 

 1.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 26 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

 2.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 27 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်  

 3.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 28 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

 4.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 29 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

 5.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 30 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

 6.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 31 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

 7.   အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ32 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

 8    ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 33 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

 9.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 34 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

10   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 35 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

11.   အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ36 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

12   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 37 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

13   အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ 38 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

14.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 39 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

15    ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 40 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျ 

16.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 41 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

17.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 42 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

18.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 43 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

19.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 44 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်  

20.   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 45 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်  

21.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 46 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

22   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 47 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

23.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 48 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က 

24   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 49 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

25.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 50 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

 
 

Key က ုအကမြ 

 1.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 26 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

 2.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 27 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်  

 3.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 28 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

 4.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 29 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

 5.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 30 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

 6.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 31 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

 7.   အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ32 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

 8    ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 33 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

 9.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 34 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

10   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 35 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

11.   အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ36 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

12   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 37 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

13   အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ 38 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

14.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 39 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

15    ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 40 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျ 

16.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 41 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

17.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 42 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

18.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 43 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

19.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 44 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်  

20.   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 45 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်  

21.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 46 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

22   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 47 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

23.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 48 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က 

24   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 49 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

25.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 50 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

 
 



Key က ုအကမြ 

51.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 76 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

52.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 77 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ.  

53.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 78 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

54.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 79 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

55.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 80 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

56   ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 81  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

57.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 82 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ.   

58.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 83 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ.  

59.   ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 84 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ  

60.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 85 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

61.  အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ 86 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

62.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 87 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

63   ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 88 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

64.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 89 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

65.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 90 အဘယ်သမူျှမ / ဟုတ်က ့် 

66   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 91 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

67.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 92 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်.  

68.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 93 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

69   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 94 အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ 

70   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 95 အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ 

71.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 96 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

72.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 97 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

73.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 98 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

74    ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 99 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

75    ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 100 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key က ုအကမြ 

51.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 76 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

52.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 77 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ.  

53.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 78 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

54.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 79 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

55.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 80 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

56   ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 81  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

57.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 82 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ.   

58.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 83 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ.  

59.   ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 84 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ  

60.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 85 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

61.  အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ 86 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

62.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 87 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

63   ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 88 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

64.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 89 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

65.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 90 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

66   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 91 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

67.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 92 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်.  

68.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 93 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

69   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 94 အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ 

70   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 95 အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ 

71.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 96 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

72.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 97 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

73.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 98 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

74    ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 99 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

75    ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 100 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key က ုအကမြ 

51.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 76 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

52.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 77 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ.  

53.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 78 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

54.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 79 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

55.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 80 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

56   ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 81  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

57.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 82 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ.   

58.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 83 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ.  

59.   ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 84 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ  

60.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 85 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

61.  အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ 86 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

62.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 87 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

63   ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 88 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

64.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 89 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

65.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 90 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

66   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 91 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

67.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 92 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်.  

68.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 93 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

69   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 94 အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ 

70   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 95 အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ 

71.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 96 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

72.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 97 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

73.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 98 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

74    ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 99 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

75    ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 100 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 
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Key က ုအကမြ 

101.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့်    126 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

102.   အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ127 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

103.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့်    128 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

104.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    129 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

105.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်     130 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

106.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    131 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

107.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့်    132 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ  

108.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့်    133 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

109.   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    134 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

110.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    135 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

111.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    136 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

112.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    137 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

113.   ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    138 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်  

114.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ          139 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

115.   ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    140 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

116.   ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    141 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

117    အဘယ. ျသ်ူမျှမ / ဟုတ်က ့်   142 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

118.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    143 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

119.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    144 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

120   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    145 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

121.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    146 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

122.   ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    147 အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ 

123.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့်    148 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

124.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    149 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

125.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    150 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ

  
    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key က ုအကမြ 
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Key က ုအကမြ 
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111.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    136 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

112.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    137 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 
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117    အဘယ. ျသ်ူမျှမ / ဟုတ်က ့်   142 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 
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119.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    144 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

120   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    145 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

121.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    146 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

122.   ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    147 အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ 

123.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့်    148 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

124.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    149 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

125.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    150 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ

  
    

Key က ုအကမြ 

101.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့်    126 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

102.   အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ127 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

103.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့်    128 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

104.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    129 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

105.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်     130 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

106.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    131 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

107.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့်    132 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ  

108.   ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့်    133 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

109.   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    134 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

110.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    135 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

111.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    136 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

112.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    137 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

113.   ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    138 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်  

114.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ          139 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

115.   ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    140 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

116.   ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    141 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

117    အဘယ. ျသ်ူမျှမ / ဟုတ်က ့်   142 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

118.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    143 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

119.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    144 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

120   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    145 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

121.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    146 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

122.   ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    147 အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ 

123.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့်    148 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

124.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    149 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

125.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    150 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ

  
    



Key က ုအကမြ 

151.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    176 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

152.  အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ. 177 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

153.   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    178 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

154.   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    179 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

155.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    180 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

156.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    181 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

157.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    182 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

158.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်     183 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

159.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    184 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

160.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    185 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

161.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့်    186 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

162.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    187 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

163.  အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ.188 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

164.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    189 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

165.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    190 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

166.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    191 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

167.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    192 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

168.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    193 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

169.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    194 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

170.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    195 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

171.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    196 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

172.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်.     197 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

173.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    198 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

174.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    199 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

175.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    200 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

 
    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key က ုအကမြ 

151.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    176 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

152.  အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ. 177 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

153.   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    178 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

154.   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    179 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

155.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    180 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

156.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    181 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

157.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    182 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

158.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်     183 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

159.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    184 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

160.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    185 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

161.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့်    186 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

162.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    187 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

163.  အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ.188 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

164.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    189 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

165.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    190 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

166.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    191 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

167.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    192 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

168.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    193 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

169.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    194 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

170.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    195 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

171.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    196 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

172.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်.     197 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

173.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    198 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

174.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    199 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

175.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    200 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

 
    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key က ုအကမြ 

151.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    176 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

152.  အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ. 177 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

153.   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    178 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

154.   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    179 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

155.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    180 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

156.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    181 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

157.  ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ    182 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

158.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်     183 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

159.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    184 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

160.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    185 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

161.  ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့်    186 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

162.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    187 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

163.  အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ.188 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

164.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    189 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

165.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    190 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

166.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    191 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

167.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    192 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

168.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    193 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

169.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    194 ဟုတ်က ့် / အဘယ်သူမျှမ 

170.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    195 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

171.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    196 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

172.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်.     197 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

173.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    198 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

174.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    199 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

175.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    200 ဟုတ်က ့်  /  ဟုတ်က ့် 

 
    

Key က ုအကမြ 

151.  အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    176 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

152.  အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူမျှမ. 177 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

153.   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    178 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 

154.   အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့်    179 အဘယ်သူမျှမ / ဟုတ်က ့် 
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13. အဂဂလိ္ပ်          38 ဆုိမောလီ္ 

14. ြောစ ီ         39. စပိန ်

15. ြငလ်္န ်         40 ဆ ောဟီလီ္ 

16 မပငသ်စ ်         41 ဆ ီဒင ်

17. ဂျောမန ်         42 အဘိဓှါန ်Tagalog- 

18. ဂရိ          43 လ္ျ 

19. ဥစော          44 ဂု 

20. သဟဗဗ           45. တူရကီ 

21. ဟိနဒ် ီ         46. Ukranian 

22. အစဂ်ဘို          47. ဒ ူ

23. အငဒ်ိနု်ီးရှော်း         48 ဦ်းဇျဘ 
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