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ပဲခူးဆယ္မိုင္ကုန္း မံုလယ္ေတာရ ဓမၼရိပ္သာ အမွတ္-၁တိုက္ခြဲ၌
(6.10.2007 မွ 13.10.2007ထိ) က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ
အႀကိမ္ ၄ဝ ေျမာက္ ဝါတြင္း မံုလယ္ ၇-ရက္ တရားစခန္း တြင္
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာစရိယ
မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ ၁၄-ပုဒ္ ။
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

မာတိကာ ။
(၁) ၆-၁၀-၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ည(၇)နာရီအခ်ိန္
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ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ
မိလကၡမုဆိုး အေၾကာင္း
(၂) ၇-၁၀-၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေန႕(၂)နာရီအခ်ိန္
ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ
မဟာပါလရြာအေၾကာင္း
(၃) ၇-၁၀-၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ည (၇)နာရီအခ်ိန္
ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ
ေဒဝီလ ရေသ့ႀကီး အေၾကာင္း
(၄) ၈ - ၁ဝ -၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေန႕(၂)နာရီအခ်ိန္
ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ
အာ႐ုံ အာရမၼဏိကအေၾကာင္း ။
(၅) ၈ - ၁၀ -၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ည (၇)နာရီအခ်ိန္
ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ
သႏၲတိအမတ္ႀကီးအေၾကာင္းဥပမာျပ
(၆) ၉-၁၀-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေန႕(၂)နာရီအခ်ိန္
ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ
အႏၷဘာရ ျမက္ရိတ္သမား အေၾကာင္း
(၇) ၉-၁ဝ-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ည (၇)နာရီအခ်ိန္
ေဟာၾကားဆံုးမ ေတာ္မူအပ္ေသာ
ေလာသကတိႆ ရဟန္းအေၾကာင္း ။
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(၈) ၁၀-၁၀-၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေန႕(၂)နာရီအခ်ိန္
ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ
သီလသံုးမ်ိဳးအေၾကာင္း ။
(၉) ၁၁-၁၀-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေန႕(၂)နာရီအခ်ိန္
ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ တရားသိေသာသူေဌး ႏွင့္ တရားမသိေ
သာသူေဌး ႏွစ္ဦးအေၾကာင္း
(၁၀) ၁၁-၁ဝ-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ည (၇)နာရီအခ်ိန္
ေဟာၾကားဆံုးမ ေတာ္မူအပ္ေသာ ဝိသာခႏွင့္ ဓမၼဒိႏၷာ အေမးအေျဖ အေၾ
ကာင္း ။
(၁၁) ၁၂-၁၀-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေန႕(၂)နာရီအခ်ိန္
ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ ဒုႆီလရဟန္းႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ႀကီး အေၾ
ကာင္း ။
(၁၂) ၁၂-၁ဝ-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ည (၇)နာရီအခ်ိန္
ေဟာၾကားဆံုးမ ေတာ္မူအပ္ေသာ မာဃလုလင္ ႏွင့္ သုဇာတာဗ်ဳိင္းမေလး
တို႔ အေၾကာင္း ။
(၁၃) ၁၃-၁၀-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေန႕(၂)နာရီအခ်ိန္
ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ ကံ / ကံ၏ အေၾကာင္း အက်ဳိး ဥပမာျပ
။
(၁၄) ၁၃-၁ဝ-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ည (၇)နာရီအခ်ိန္
ေဟာၾကားဆံုးမ ေတာ္မူအပ္ေသာ ေဇာတိကသူေဌး
အေၾကာင္း ။( စခန္းသိမ္း)
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မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ဂန္႕ေဂါ၊ မံုလယ္ေတာရေ
က်ာင္း၊ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀ
ကီး ။
ပဲခူး ဆယ္မိုင္ကုန္း မံုလယ္ေတာရ ဓမၼရိပ္သာ ဓမၼာရံုႀကီး ေပၚတြင္
၆-၁၀-၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ည(၇)နာရီအခ်ိန္ ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ
မိလကၡမုဆိုး အေၾကာင္း ဥပမာျပ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္
တရားေတာ္။
အဟမ္း အဟမ္း အဟမ္း....
ဘုန္းၾကီးက မစရေသးဘူး ေဟ့
တရားက ျပေနၿပီ အဟင္း အဟမ္းတဲ့
ဒါ တရားေတြပါတကား ေဟ့။
အဲဒါ သိဖို႔လိုတာ ။
အဟင္း အဟင္း ဆိုေတာ့ ေကာင္းတာ မဟုတ္ဘူး ဒကာႀကီး။
မေကာင္းတာေတြ ေပၚေနေတာ့တာ။
အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးကို အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾက။
နေမာ ဗုဒၶႆ။နေမာ ဓမၼႆ။နေမာ သံဃႆ။နေမာ မာတာပိတုႆ။နေ
မာ အာစရိယႆ။
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ဗုဒၶႆ-သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကိီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဓမၼႆ-မဂ္္ေလးတန္ -ဖိုလ္ေလးတန္ -နိဗၺာန္ -ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ တ
ရားေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
သံဃႆ-မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သ
ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
မာတာပိတုႆ-မိဘႏွစ္ပါးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္
ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
အာစရိယႆ-၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္သစၥာေလး
ပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘု
ရားႀကီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ မိဘ ဆရာသမား တို႔အား
႐ိုေသျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေ
သာ ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယတို႔ေၾကာင့္
မိမိတို႔ အလိုရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္သို႔
လည္းေကာင္း ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာ
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င္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ
နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာင္း
မိမိတို႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္
ဉာဏ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သို႔
မ်က္ေမွာက္ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
အလုပ္စဥ္အတိုင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။
မူလႏွစ္ျဖာသံုးေခါက္။
(မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္
မ်ားႏွင့္ သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆ
ယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကို၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။)၃ ပါဘုရား။
( နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။ )၃
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာအားျဖင့္ ...
ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ အကုသိုလ္ကံ ကုသိုလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကို ယံုၾ
ကည္ရမယ္လို႔မေဟာလား ... ။
ပါဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယ အဆံုး ပါဏာတိပါတာ အစ မိစၧာဒိ႒ိ အ
ဆံုးကို က်ဴးလြန္ရင္ ကုသိုလ္လား အကုသိုလ္လား ... ။
အကုသိုလ္ကံ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားက ေသသည္ရဲ႕အျခားမဲ့၌
ငရဲ တိရစၧာန္ ၿပိတၱာ အသူရကာယ္လို႔ မေဟာလား ... ။ ခ်မ္းသာတဲ့တရား
လား ဆင္းရဲတဲ့တရားလား ...။ ဒါအကုသိုလ္ကံ ေၾကာင့္ျဖစ္တာေနာ္
ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား ... ။

www.dhammadownload.com

ပါဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယ အဆံုး ပါဏာတိပါတာ အစ မိစၧာဒိ႒ိအ
ဆံုး ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရင္ အကုသိုလ္လား ကုသိုလ္လား ... ကုသိုလ္ကံအေၾ
ကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားက လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ လို႔မေဟာ
လား ... ဆင္းရဲတဲ့တရားလား ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား ဒါကုသိုလ္ကံ ေၾကာ
င့္ျဖစ္တာေနာ္ ။ ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား ...
အကုသိုလ္ကံ ကုသိုလ္ကံ တရားနွစ္ပါးကို ယံုၾကည္ရင္ ေဗဒင္ေမးဦးမ
လား နတ္ကေတာ္ေမး ဦးမလား ... ဝိဇၨာေတြ ေမးဦးမလား ... ေဗဒင္ေမး
တယ္ နတ္ကေတာ္ေမးတယ္ ဝိဇၨာေမး တယ္ ဆိုတာ ကံကိုမယုံလို႔ ေပါ့ေ
နာ္ ... ကံကိုယံုရင္ ေမးစရာလိုေသး ရဲ႕လား ...
သက္ရွိသတၱဝါတဲ့။ ကမ်ဥ္းနီကစ ဆင္ေကာင္ႀကီးထိ သတ္မယ္ဆို ပါဏာ
တိပါတကံ မထိုက္ဘူးလား ... ပါဏာတိပါတကံ ထိုက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕အျ
ခားမဲ့၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား ... ။ အပါယ္ ကိုက် ငရဲကိုအားရေအာင္
ခံ။ ငရဲသက္ေစ့ လူအျဖစ္ကို ရတယ္ထား ။ လူျဖစ္တဲ့ ဘဝမွာ ေမြးေမြးခ်
င္းေသတဲ့ ကေလးေတြ မရွိလား ... လသားနဲ႔ ေသတာမရွိလား ... ေက်ာင္း
သားအရြယ္နဲ႔ေသတာ မရွိလား ... သူေဌးသားဘဲျဖစ္ျဖစ္ သူေဌးသမီးဘဲျဖ
စ္ျဖစ္ ငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္နဲ႔ေသေတာ့ သူေဌးရဲ႕စည္းစိမ္ကို ခံစားရ
ရဲ႕လား ... အိုးပုတ္ ခ်ိဳးရုပ္နဲ႔ေပ်ာ္လို႔ ေသေတာ့တာေနာ္ လူျဖစ္က်ိဳး ရႈံး
တာေပါ့ .. ။ အသက္ တိုတယ္လို႕မေျပာလား ... အလိုလိုျဖစ္တာလား
အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား ေပၚတာလား ... အသက္တိုတဲ့ အေၾကာ
င္းကို ရွာၾကည့္ေတာ့ သတၱဝါ သက္ရွိ သတၱဝါေတြ သတ္ခဲ့တာကိုးကြဲ႔ေ
နာ္ ... အလိုလို ျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား ေပၚတာ
လား ... ဘယ္ေလာက္မ်ားထင္ရွားသလဲ ၾကားရဲ႕လား ။
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အေရွ႕အိမ္က အဖိုးႀကီး အဖြားႀကီးေတြ... အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ ၈၀ စားနိုင္
တယ္ သြားနိုင္တယ္ လုပ္နိုင္တယ္ လို႔မေျပာၾကဘူးလား .. သီလကုသိုလ္
ေကာင္းတာကိုးလို႔အေျဖမေပးလား သီလကုသိုလ္ကြဲ႔ေနာ္ ။ ယံုၾကည္ဖို႔မေ
ကာင္းလား ...။
သစ္သီး တစ္လံုး ပန္းတစ္ပြင့္ ဟင္းတစ္ညြန္႔ ကစ ေရႊ ေငြ ေက်ာက္သံ ပ
တၱျမား အထိ ပိုင္ရွင္အခြင့္ မျပဳ ဘဲနဲ႔ယူရင္ အဒိႏၷာကံ မထိုက္ဘူးလား ...
အဒိႏၷာကံထိုက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕အျခားမဲ့၌ အပါယ္ကလြတ္ပါ့မလား ... အ
ပါယ္ကိုက် ငရဲကို အားရေအာင္ခံ ။ ငရဲသက္ေစ့ လူအျဖစ္ရ... လူျဖစ္တဲ့ဘ
ဝမွာ အငတ္ျပႆနာနဲ႔ရင္ဆိုင္ရတယ္ေနာ္ ... ။ ဘယ္လိုဘဲလုပ္လုပ္ စားဝ
တ္ေနေရးေျပ ရဲ႕လား ...။
ဒါမို႔ ေရွးဆရာေတာ္ သမားေတာ္ေတြ ဘယ္လိုမ်ား ဥပမာ ေပးတာလဲ ေ
ဖာင္စီးရင္းေရငတ္လို႔ ဥပမာ မေပးလား.. ေဖာင္ဆိုတာ သစ္ေဖာင္တို႔ ဝါးေ
ဖာင္တို႔ ႀကိမ္ေဖာင္တို႔ ေရေပၚက သြားတာကြဲ႕ေနာ္ .. အဲဒါ ဘယ္လိုမ်ားင
တ္တာလဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ... ေအာက္မွာ ေက်ာက္ေဆာင္ ေတြရွိတ
ယ္ေနာ္။ ေသာင္ေတြရွိတယ္ေနာ္ ။ေရေသာက္လိုက္ရင္ ေက်ာက္ေဆာင္
တိုက္ေတာ့မွာေပါ့။ ေသာင္တင္မွာေပါ့ ။ တက္ကို ခပ္သုတ္သုတ္ ဆြဲရတ
ယ္ ၾကားလား ... ။ ဒါေၾကာင့္ ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္လို႔ ဥပမာ မေပးလား
ဟဲ့ ... ။ အခုလည္း အလုပ္လုပ္ရင္း မတၱနဲ႔ ငတ္တာကြဲ႕ ... ။ အလိုလိုျဖစ္
တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားေပၚ တာလား ... ။ အဲလိုစိစစ္
ဖို႔မေကာင္းလား ။ အဲဒါ လိုရင္းအခ်က္ေတြကြဲ႕ေနာ္ ။
န ယံုၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား ... ။
သို႔ေသာ္လည္း ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း အဆံုးအမကို ရတဲ့အတြက္
အငတ္ျပႆနာနဲ႔ ဘယ္လိုပင္ ရင္ဆိုင္ဦးေတာ့ တံငါမုဆိုး လုပ္စားမယ္လို႔
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ေဖာက္ျပန္ ေသးရဲ႕လား ... ။ သူခိုး ငတက္ျပား လုပ္စားမယ္လို႔ ေဖာက္ျပ
န္ေသးရဲ႕လား ... ဒါ ကံကိုယံုၾကည္တယ္ေနာ္ ... ။ အဲဒီလို ယံုၾကည္တဲ့ အ
တြက္ ေၾကြးေဟာင္း မေက်ဘူးလား ...။ ေၾကြးသစ္တင္ေသးရဲ႕လား ... ။
အဲဒါ လိုတယ္ကြဲ႔ေနာ္ ...။
လင္ရွိမယား မယားရွိလင္ က်ဴးေက်ာ္ ေစာ္ကား လို႔ ရွိရင္ ကာေမသု
မိစၧာစာရကံ မထိုက္ဘူးလား ... ကာေမသု မိစၧာစာရကံ ထိုက္ရင္ ေသသ
ည္ ရဲ႕အျခား၌ အပါယ္ကလြတ္ပါ့မလား ... အပါယ္ကိုက် ငရဲကို အားရေ
အာင္ခံ ငရဲသက္ေစ့ လူ အျဖစ္ကိုရတယ္ လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ လူခ်င္းတူ
ရဲ႕လား ... ဣတၳိလိင္ ပုလႅိင္ၾကားလား ... လူျဖစ္က်ိဳး ရႈံးတာေပါ့ ...
ခႏၶာဝန္ ထိန္းေက်ာင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မုသားကိုအမ်ဳိးမ်ဳိး မသံုးၾကဘူး
လား ... ။ မုသာဝါဒကံ မထိုက္လား ... ထိုက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕အျခား၌ အပါ
ယ္ကလြတ္ပါ့မလား ... ။ အပါယ္ကိုက် ငရဲကိုအားရေအာင္ခံ ။ ငရဲသက္ေ
စ့လို႔ လူအျဖစ္ရလည္း လူျဖစ္တဲ့ ဘဝမွာ စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေ
တာ့ ေငြေၾကးကိစၥ ဆန္စပါးကိစၥ ေခ်း လို႔ငွားလို႔ လြယ္ကူစြာ ရရဲ႕လား ...
ဘယ္သူမွ အယံုအၾကည္မရွိဘူးေနာ္ ... အဲလို စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား။
ဘိန္း ဘင္း ကေဇာ္ ေလွာ္စာ အရက္ ေသရည္ ေသရက္ကိုေ
သာက္စားရင္ သုရာေမရယကံ မထိုက္လား ... ေသ သည္ရဲ႕ အျခား၌ အ
ပါယ္က လြတ္ပါ့မလား ... အပါယ္ကိုက် ငရဲကို အားရေအာင္ခံ ငရဲသက္ေ
စ့လို႔လူ အျဖစ္ကိုရ ... လူျဖစ္တဲ့ ဘဝမွာ ရူးတဲ့ပုဂိၢဳလ္ေတြျမင္ဖူးရဲ႕လား ...
လူျဖစ္ေတာ့ လူရူး ေခြးျဖစ္ေတာ့ေခြးရူး ဝက္ျဖစ္ေတာ့ ဝက္ရူးေပါ့ ..
အလိုလို ျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား ေပၚတာလား ...
အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား ေပၚတာကြဲ႔ေနာ္
အဲလို စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား။
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... အဲဒါ ငါးပါး သီလ ေပးတာကြဲ႔ေနာ္ ...
အဓိပၸါယ္သိေအာင္လို႔ပါဠိမထည့္ေတာ့ဘူး ၾကားလား ...
အဲဒါေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား.. ။ အဲဒီငါးပါးထဲမွာ သုရာေမရယကံ... အင္မ
တန္ႀကီးတယ္ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ...
လူတေယာက္ အလုပ္တခု လုပ္လို႔ေန႔ခင္းက်ေတာ့ ရိုးရိုးတန္းႏွင့္လုပ္ ႏႈတ္
ကလည္း နည္း အားနာလည္း ႀကီးတယ္။ ေမးတဲ့အခါ စကားကို အနိုင္ထူး
ရတာ ႏႈတ္ နည္းတယ္ ။ ညၾကေတာ့ခါ ေနဝင္မိုးခ်ဳပ္ အလုပ္သိမ္းတဲ့ခါ အ
ရက္ေသာက္ မူးတဲ့ခါ အိမ္နားပါးနီးေတြ မခံနိုင္ဘူးဆဲေတာ့တာၾကား
ရဲ႕လား .. ဟိုထိ သည္ထိ အကုန္ဆဲ မူးတဲ့အခါၾက မူလစိတ္ေတြ ရွိေသး
ရဲ႕လား ... မူလစိတ္ေတြ မရွိေတာ့ဘူးေနာ္ .. အဲဒါသုရာေမရယကံ ။
မူးတဲ့စိတ္ေတြ ဟာ ဘယ္ေလာက္ ထိ ေၾကာက္စရာေကာင္းသလဲ။ သတ္
ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ေပၚလာေတာ့တာ ၾကားလား ... ခိုးခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ေပၚ
လာတယ္ေနာ္ ... သူမ်ား သား မယား ကိုဖ်က္ဆီး ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ေပၚတ
ယ္ေနာ္ ... ။ မဟုတ္မမွန္ တဲ့ စကားေတြ သံုးမည့္ဟာေတြ ေပၚတယ္ေ
နာ္ ... သုရာေမရယတခုက အကုန္လံုးထိသြားတာကြဲ႕ ... အဲသေလာက္
အျပစ္ႀကီးတယ္ၾကားလား ... ေၾကာက္စရာ မေကာင္းဘူးလား ... ကဲ ေလ့
လာၾက ။
အဲဒီ ငါးပါးသီလ မေၾကာင္မၾကား မက်ဳိးမေပါက္ေအာင္ ထိမ္းသိမ္းမယ္ ဆို
ရင္
ေသခါနီး ဆဲဆဲမွာ ကိုယ္ထိမ္းခဲ့တဲ့သီလေတြကို သတိျပဳဖို႔ မေကာင္း
လား ...
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အဲလိုဆိုေတာ့ခါ အဲဒီသီလကုသိုလ္စိတ္နဲ႔ လူအျဖစ္ကိုရတယ္ နတ္အျဖစ္
ကိုရတာေပါ့ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ...။
ျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ စားတာ ဒါနကုသိုလ္ကြဲ႔ေနာ္ ... လူျဖစ္တာ နတ္ျဖစ္တာ
သီလကုသိုလ္ၾကားရဲ႕လား ... ။
အဲဒါ ငါးပါးသီလ ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား အဲဒါက်ဴးလြန္ရင္... အကုသိုလ္
ေရွာင္ၾကဥ္ရင္ကုသိုလ္ ေပါ့
အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြကြဲ႔ၾကားလား ...
မၾကားစဖူးၾကားဖူးထပ္မံ ေရွးထက္ေက်ာ္ကာရီကေန မိလကၡမုဆိုးတဲ့ မိလ
ကၡမုဆိုး ။
ခႏၶာဝန္ထိန္းေက်ာင္းတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေခ် သမင္ စိုင္ ဆတ္ ဖြတ္ ပု
တတ္ သတ္ပုတ္ၿပီးေတာ့ေရာင္းရတာေနာ္ ... ေရာင္းေတာ့ခါ တေန႔သ၌ ေ
ဖာက္သည္ေတြက တိုးတိုးၿပီးေတာ့မွ လာေတာ့တာေပါ့ ... အဲဒီအခါၾကေ
တာ့ တေန႔ေတာ့ စားနပ္ရိကၡာ မ်ားမ်ား ယူသြားတယ္ ၾကားလား ... စားနပ္
ရိကၡာမ်ားမ်ားယူသြားတဲ့ အပတ္ၾကေတာ့ သားေကာင္ကမရဘူးေနာ္... ရ
တဲ့သားေကာင္ကလည္း ေသးမႊားတဲ့ ယုန္ေလးေပါ့ ။ အဲဒါ က်ပ္တိုက္ထား
ရတယ္ကြယ့္ေနာ္ ။ က်ပ္တင္ထားရတယ္ ရေတာ့ဆန္က လည္း ကုန္
စားစရာမရွိေတာ့ အဲဒီယုန္ေလးကိုျပဳတ္ ဆားတို႔ၿပီးေတာ့စားရတယ္ ၾကား
လား … စားသံုးလို႔ၿပီးေတာ့ ေရကိုဖြင့္ ေရေသာက္ဖို႔ၾကည့္ေတာ့ေရကမရွိ
ေသာက္ေရကမရွိ ခပ္ေနၾက စမ္းတြင္းသြားခပ္ေတာ့ ေရကခမ္း အင္း သည္
နွစ္ေရခမ္းေစာ တာကိုး သားငါးေဆးတဲ့ေရအိုင္သြား သားငါးေဆးတဲ့ေရ
အိုင္ကလည္း ခမ္း ေရမရွိဘူး
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အဲဒါနဲ႔ေရရွာရင္းထြက္လာခဲ့တာ ရြာနဲ႔မနီးမေဝး ၇ ဖာလံုေလာက္ အကြာေ
လာက္မွာ ေတာရေဆာက္တည္တဲ့ အာသေဝါကုန္ၿပီးသား ရဟႏၲာရွိတယ္
အဲဒီရဟႏၲာ ကတပါးတည္း သီတင္းသံုးေနတာ
မနက္ပိုင္းကေစာေစာ တဖက္ပခံုးနဲ႔ထမ္းထားတာ ေရထမ္းတဲ့အခါမွာ ရဟ
န္းတို႔မည္သည္မွာ တဖက္ပခံုးနဲ႔သာ ထမ္းရတယ္ ေရွ႕ဆိုင္းေနာက္ဆိုင္းထ
မ္းလို႔မရဘူး အဲဒါနဲ႔ ေရထည့္ၿပီးေတာ့မွ ခ်မ္း... ေနပြင့္တဲ့အခါ ေနဆာလံႈေန
တာေပါ့
မုဆိုးက ေျမာက္ဖက္ကဝင္ေတာ့ ေရမႈတ္ကိုကိုင္ အဖံုးကိုဖြင့္ၿပီးေတာ့ႏိႈက္
လိုက္တာ မႈတ္နဲ႔ေရအိုးနဲ႔ ေဂ်ာက္ေဂ်ာက္ ေဂ်ာက္ေဂ်ာက္ ထိသြားေတာ့
တာေပါ့ ေရတစက္ပမေတြ႔ဘူး အင္း...သည္သီတင္းသံုးေနတဲ့ ဘုန္းႀကီးက
လည္း ဘုန္းႀကီးပ်င္းနဲ႔တူပါတယ္ ေရခပ္ေဖာ္ ေတာင္မရဘူးလို႔ ေျပာေျပာ
ဆိုဆိုနဲ႔ ထြက္သြားေလေတာ့တာ
လူသံၾကားတဲ့အခါ ဟိုဘုန္းႀကီးကထြက္လာခဲ့ေတာ့တာလွည့္ ၾကည့္ ေတာ့
ခါျမင္ေတာ့တာ ဥပါသကာ ဟဲ့ ဒကာဘာကိစၥလဲ ေရဆာလို႔ဘုရား ေရေ
သာက္ဝင္ခဲ့တာ ေသာက္ရသလား ေရတစက္ပါ့ မရွိဘူးဘုရား
ဟင္ ...မနက္စာ ငါထမ္းထားတာ ယိုလို႔မ်ားကုန္ေတာ့တာလား အဖံုးကို
သြားဖြင့္ၾကည့္ေတာ့ ေရကအျပည့္ လာ လာ လာ လာ ေခၚၿပီးေတာ့
သူ႔ေရွ႕တင္ေရဖံုးကိုဖြင့္ၿပီးေတာ့ မႈတ္နဲ႔ခပ္ၿပီးေတာ့ ေပးရတယ္ၾကားလား ေ
ရရွိလ်က္နဲ႔ ေရေတြ႔ရဲ႕လား … မေသခင္သူ႔ကိုယ္သူဆံုးျဖတ္ၿပီ အင္းငါမေ
သေသးဘူး မေသခင္က ငါၿပိတၱာျဖစ္ေနၿပီ ၾကားရဲ႕လား ... ေရေတြ႔ရက္နဲ႔ေ
ရမျမင္တာ ကုသိုလ္လား အကုသိုလ္လား ကမၼနိမိတ္ေပၚေတာ့တာကြဲ႔ေနာ္
... ဂတိနိမိတ္ ေပၚေတာ့တာကြဲ႔ေနာ္... ၿပိတၱာျဖစ္ေနၿပီ ေသခါ ေျမႀကီးလက္
ခတ္မလြဲဘူးေပါ့ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားသြားေတာ့တာ
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အရွင္ဘုရား အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ သနားေသာအားျဖင့္ သကၤန္းအေ
ဟာင္းအႏြမ္းေလးရွိရင္ တပည့္ေတာ္ခ်ီးေျမွာက္ပါဘုရား သကၤန္းဆိုးနဲ႔
အရိုးထုတ္ပါရေစတဲ့ၾကားလား ... အဲဒါ သကၤန္းဆိုးနဲ႔ သကၤန္းဝတ္ၿပီးေတာ့
ကိုရင္ႀကီးအျဖစ္ တရားေလ့လာတယ္ ခႏၶာတို႔ အာယတနတို႔ ဓာတ္တို႔ သ
စၥာတို႔ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတြကို ပရိညာသံုးပါးအားျဖင့္
ဉာတပရိညာ ရုပ္တစ္လံုး နာမ္တစ္လံုးေပၚမွာ အဲဒါ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါနဲ႔ပိုင္းျ
ခားၿပီးေတာ့ သိဖို႔မလိုဘူးလား ...
ကိုယ္ထင္တာကလူနတ္ျဗဟၼာ ေတြ႔တာက နာမ္နဲ႔ရုပ္ ထင္တာက လူနတ္ျ
ဗဟၼာ ေတြ႔တာက နာမ္နဲ႔ရုပ္ျဖန္႔ လိုက္ ရင္ခႏၶာငါးပါး ခ်ဳံ႕လိုက္ရင္ နာမ္နဲ႔ရု
ပ္ေပါ့ ..
အဲဒီနာမ္ရုပ္ကို သိဖို႔လိုတယ္ ၾကားလား ..
လက္ေတြ႔တဲ့ လွ်ာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့မွ
နံ႔သာပုငွက္ေပ်ာသီး ပင္ထက္မွည့္။ ေႏႊး(ခြာ)ၿပီးေတာ့ စားၾကည့္လိုက္ ဘ
ယ္လိုေတြ႔မလဲ...ခ်ဳိတာေတြ႔တယ္ေနာ္ ခ်ဳိတယ္လို႔ စားသိတာ လူနတ္ျဗ
ဟၼာလား ဇိဝွါဝိညာဏ္ လား ... စားသိစိတ္ေပါ့ေနာ္ ... ဇိဝွါဝိညာဏ္စားသိစိ
တ္လို႔ မေဟာဘူးလား ... တစ္ဝိညာဏ္တည္း စားလို႔သိလို႔ျဖစ္ကဲ့လား ...
မျဖစ္ရင္သူနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာမပါလား .. ခ်ဳိတ
ယ္လို႔ခံစား တာ ငါလားေဝဒနာလား .. လူလားေဝဒနာလား .. နတ္လားေဝ
ဒနာလား.. ျဗဟၼာလားေဝဒနာလား ..
ထင္တာကသူေတြငါေတြ ေနာ္ ...
ခုေတြ႔ တာကေဝဒနာဘဲေတြ႔တယ္ .. စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ...
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ခ်ဳိတယ္လို႔မွတ္တာလူနတ္ျဗဟၼာလား သညာလား ... ခံစားနိုင္ေအာင္ ေ
စ့ေဆာ္တာ မွတ္နိုင္ေအာင္ေစ့ေဆာ္တာ သူငါလားေစတနာလား ... ေဝဒ
နာသညာေစတနာ သံုးခုေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာေလး ပါးမျပည့္လား...
ဤေလးပါးျပည့္စံုမွ စားသိစိတ္ျဖစ္တာေနာ္ ...
လူနတ္ျဗဟၼာလား နာမကၡႏၶာေလးပါးလား ... စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ...
လွ်ာအၾကည္ကား ငွက္ေပ်ာသီးဟုတ္ကဲ့လား ... ခ်ဳိအရသာကားငွက္ေပ်ာ
သီးဟုတ္ကဲ့လား... ခႏၶာဖြဲ႔ ၾကည့္ေတာ့ ရူပကၡႏၶာမရလား ... နာမကၡႏၶာေ
လးပါးနဲ႔ ရူပကၡႏၶာေပါင္း ... ခႏၶာငါးပါး ခ်ဳံ႕ေတာ့နာမ္နဲ႔ရုပ္ေပါ့ ... ျဖန္႔လိုက္
ေတာ့ခႏၶာငါးပါး စားရင္းနဲ႔ခႏၶာသိေတာ့တာကြဲ႔ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ... မ်
က္စိ နား နွာ လွ်ာ ကိုယ္စိတ္ လို႔မေဟာဘူးလား .. သည္ေျခာက္ဒြါရမွာ လု
ပ္ရမွာ ကဲထင္တာကနံ႔သာပုငွက္ေပ်ာသီး ေတြ႔တာက ခႏၶာငါးပါး .. ထင္
တာက နံ႔သာပုငွက္ေပ်ာသီး ေတြ႔ တာကနာမ္နဲ႔ရုပ္ ၾကားလား .. အဲလိုစိစစ္
ဖို႔မေကာင္းလား ..
အဲဒီ နာမ္ရုပ္တရားႏွစ္ပါးသိေတာ့ ကိုယ္ထင္တဲ့ငွက္ေပ်ာသီးေတြ႕ ေသး
ရဲ႕လား .. ဘာျဖစ္လို႔မေတြ႕တာလဲ .. အဲဒါ ယံုၾကည္ဖို႔လိုတယ္ .. ငွက္ေပ်ာ
သီးမရွိရင္ ငွက္ေပ်ာသီးအေနနဲ႔ စြဲစရာလိုေသး ရဲ႕လား... ငွက္ေပ်ာသီးပါ့ စြဲ
စရာမရွိရင္ ၾကက္သား ဝက္သား ကားစြဲစရာလိုေသးရဲ႕လား .. သၾကားတို႔ၾ
ကံသကာတို႔ထန္းလွ်က္ တု႔ိစြဲစရာလိုေသးရဲ႕လား .. စားစရာေသာက္စရာပ
တ္သက္လို႔ စြဲစရာလိုေသးရဲ႕လား .. ရွိပါ့ မရွိဘဲကိုး ေတြ႕တာကနာမ္ရုပ္ဘဲ
ေတြ႕တယ္..
အဲဒီနာမ္ရုပ္တရားႏွစ္ပါး ဌာႏူပစာရ အားျဖင့္ တင္စားၿပီးေတာ့ နံ႔သာပုငွ
က္ေပ်ာသီးလို႔မေခၚ ၾကဘူးလား .. ေခၚတာျမတ္စြာ ဘုရားပယ္ရဲ႕လား မပ
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ယ္ဘူးေနာ္.. တကယ္ အျမင္ခံ အရႈခံ အစားခံက နာမ္နဲ႔ရုပ္ေပါ့ .. ငွက္ေပ်ာ
သီးလားနာမ္နဲ႔ရုပ္လား ..နာမ္ရုပ္ ဘဲေတြ႕တယ္ေနာ္ ..
ငွက္ေပ်ာသီးမေတြ႕တာရွိလို႕လားမရွိလို႕လား .. မရွိရင္ဘယ္လိုစြဲမလဲ .. စြဲ
စရာမရွိဘူး .. ဒီလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ..
ကဲ အဲဒီ နာမ္ရုပ္ေပၚမွာ ဌာႏူပစာရအားျဖင့္ တင္စားၿပီးေတာ့ ငွက္ေပ်ာသီး
လို႔မေခၚဘူးလား .. ၾကံသကာ ေျမပဲယို လို႔မေခၚ ဘူးလား.. ၾကက္သားဝ
က္သားေတြလို႔မေခၚဘူးလား.. အေခၚရွိသမုတ္ရွိျမတ္စြာဘုရားပယ္
ရဲ႕လား.. ညီေတာ္အာနႏၵာ လို႔မေခၚ လား .. သားေတာ္ရာဟုလာလို႔မေခၚ
လား .. ခ်စ္သမီး ခ်စ္သားတို႔လို႔မေခၚလား .. ဒါသမုတ္ရွိ အေခၚရွိေနာ္ ..
ကဲ...ေခၚတာ ဘုရားပယ္ရဲ႕လား .. ဘာေတြပယ္တာလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား ..
ငွက္ေပ်ာသီးလို႕မထင္လား .. ရွိတယ္ လို႔မယူလား .. စား ၾကည့္ေတာ့ေ
တြ႕တာ ငွက္ေပ်ာသီးလား ခ်ဳိတဲ့အရသာလား ... ခ်ဳိတဲ့အရသာကို ပကတိ
မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ ျမင္ရပါ့မလား .. လက္နဲ႔ ကိုင္စမ္းၾကည့္ရင္ကားေတြ႔ပါ့မလား
.. နမ္းၾကည့္ရင္ကားေတြ႕ပါ့မလား … လွ်ာနဲ႕ၾကေတာ့မသိနိုင္ဘူးလား …
လွ်ာနဲ႕မွ သိနိုင္တာေနာ္ ... အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ...
ဒီလိုဆိုရင္ငွက္ေပ်ာသီး လို႕စြဲစရာလိုေသးရဲ႕လား ... ၾကက္သား ဝက္သား
အေနနဲ႔ စြဲစရာလိုေသးရဲ႕လား.. စားစရာေသာက္စရာ အေနနဲ႔ စြဲစရာလိုေ
သးရဲ႕လား ... လွ်ာေပါက္က ငွက္ေပ်ာသီးစြဲျပဳတ္ရင္ လူစြဲ နတ္စြဲ ျဗဟၼာစြဲ
ကားစြဲဦးမလား .. မစြဲေတာ့ဘူးကြဲ႕ေနာ္ .. ကဲဒိ႒ိမျပဳတ္ ဘူးလား .. လူစြဲဒိ႒ိ
နတ္စြဲဒိ႒ိ ျဗဟၼာစြဲဒိ႒ိ ငွက္ေပ်ာသီးစြဲဒိ႒ိျပဳတ္ၿပီ .. ရွိပါ့မရွိဘဲကို
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ေခၚေတာ့မေခၚဘူးလား..လူနတ္ျဗဟၼာလို႕ေခၚတယ္..ေတြ႕တာကလူနတ္ျ
ဗဟၼာလား နာမ္နဲ႕ရုပ္လား...လူနတ္ျဗဟၼာ မေတြ႕တာ ရွိလို႔လား မရွိ
လို႔လား .. မရွိရင္ ဘယ္လို စြဲမလဲ .. စြဲစရာ မလိုဘူး ကဲ မရွိဘူးလို႔သိရင္ စြဲ
စရာ လိုေသးရဲ႕လား .. ေခၚေတာ့ မေခၚရဘူးလား ... သားလို႔ေခၚ သမီး
လို႔ေခၚ အေဖလို႔ေခၚ အေမလို႔ေခၚ မေခၚရဘူးလား ... အဲဒါစိစစ္ဖို႔လိုတ
ယ္ေနာ္... အထင္နဲ႔ အယူအဆကိုပယ္တာဗ်..
အဲလို ခႏၶာတို႔ အာယတနတို႔ ဓာတ္တို႔ သစၥာတို႔ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားကို မိ
လကၡ မုဆိုးႀကီးကို ဘုန္းႀကီး ကေဟာလိုက္တာေပါ့ .. အာသေဝါ ကုန္တဲ့ ရ
ဟႏၲာကေဟာလိုက္တာေနာ္.. ေဟာလို႔ ေလး ငါး ေျခာက္လေလာက္ၾကာ
လို႔ၿပီးေတာ့ ကဲ... တရား ကိုယ့္ဟာနဲ႔ကိုယ္ တရားထိုင္ခိုင္း ေတာ့တာ ၾကား
လား .. တရား ထိုင္ခိုင္းတယ္ေနာ္..
ဘုရားခန္းထဲမွာ တရား ထိုင္ၿပီးေတာ့ ဘုရား တရား သံဃာ မိဘ ဆရာ
သမား ကန္ေတာ့ အနမတဂၢ သံသရာက စၿပီးေတာ့ ဘုရားေပၚ မွာ မွားခဲ့
တာ တရားေပၚမွာ မွားခဲ့တာ သံဃာေပၚမွာ မွားခဲ့တာ ကိစၥ အျပစ္ေတြကို
တည္ၿပီးေတာ့ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါလို႔ မေျပာရ ဘူးလား .. ကိုယ့္ေပၚမွာ ရွိတဲ့
အျပစ္ ေတြလည္း ဒါ ကိုယ္ကခြင့္လႊတ္တယ္ေနာ္ .. လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ
ဝါမွာ ရွိတဲ့ ကိုယ္ျပဳခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ကား အမွ် မေပးရဘူးလား .. အားလံုးလူ
နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ၾကပါေစ လို႔ေမ
တၱာကား မပို႔ရဘူးလား..ကိုယ့္ခႏၶာကိုလည္း အပိုင္းအျခားမရွိ ဘုရားကို
လွဴရတယ္ေနာ္ .. အဲလို လႈၿပီးေတာ့မွ တရား အားမထုတ္ရဘူးလား အဲ
သလို ေလ့လာ အားထုတ္ေနတာေပါ့ .. မိလကၡမုဆိုး အား ထုတ္တယ္ေနာ္
..
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အဲသလို အားထုတ္ရင္း အားထုတ္ရင္းနဲ႔ သူ႕စိတ္က ေတာထဲ ေရာက္သြားၿ
ပီ ၾကားလား .. သားေကာင္ေတြ လိုက္ေနေတာ့တာ ။ ကိုယ္ေကာင္ႀကီး
ကေတာ့ ေက်ာင္းေပၚမွာေနာ္..ဘုရားခန္းထဲမွာ ထိုင္တဲ့အတိုင္း ေပါ့ ..
သူ႕စိတ္က ေတာထဲ မွာသားေကာင္ေတြ လိုက္မေနဘူးလား .. အဲဒါ အကု
သိုလ္ ကမၼနိမိတ္ေတြ။ ျမားနဲ႔ပစ္ အဆိပ္ျပန္႔... လဲ ။ စိုင္ေတြ ေခ်ေတြ ဆ
တ္ေတြ သားေကာင္ေတြဖ်က္ မိမိက တစ္ပိႆာတြဲ ႏွစ္ပိႆာတြဲ... တြဲ။ ေ
ဖာက္သည္ေတြနဲ႔ အေရာင္းအခ်လုပ္ ။
ကဲ ဘယ္ေလာက္ ယူမွာလဲ ဘယ္ႏွစ္ပိႆာ ယူမယ္ နင္က ဘယ္ႏွစ္
ပိႆာ ယူမယ္ ခ်ိန္တြယ္ အေရာင္းအဝယ္ မလုပ္ဘူးလား ...ေရာင္းေတာ့
ေငြေတြ ဒါ ...အရင္ဖိုး လည္း ေပးဦး ေနာက္တစ္ပတ္မွ လံုးၿပီးေတာ့ ရွင္းမ
ယ္တဲ့ၾကားလား အေၾကြး အေၾကြး ။ ဟိုႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ မယူရင္ အရွ
င္း ယူရင္ လက္ငင္း ။ သူတို႔ကအေၾကြးမဟုတ္ဘူး လက္ငင္း သမားေတြ
ဟိုကအေၾကြးသမား ။
လက္စ သားေတြကို ခ်က္ အရက္နဲ႔ျမည္း အရက္ပုလင္းေထာင္ သူငယ္ခ်
င္းေတြက လာတဲ့အခါ... စားၾကေဟ့။ လက္ျဖစ္ ဝယ္ရတာ မဟုတ္ဘူး ။ အဲ
ဒီလိုေတြ ဧည့္ျပဳတာေပါ့ ။ အရက္ပုလင္း ေထာင္ ေသာက္ေနေတာ့တာေ
နာ္ သူ႔ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကေတာ့ ဘုရားခန္းထဲမွာကြဲ႕စိတ္က ေတာ့ အရက္ေ
သာက္ေန တာ။အကုသိုလ္ကမၼနိမိတ္ေတြၾကားရဲ႕လား..ေၾကာက္စရာ မေ
ကာင္းလား..။ အခု ေလာေလာဆယ္ သတ္ေနသလို ေသာက္ေနသလို ျမင္
ရေတာ့တာေနာ္။ ေသခါနီးရင္ အဲဒီစိတ္ေတြေၾကာက္စရာမေကာင္းဘူး
လား။ ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္ ။
အဲဒါနဲ႔ဆရာေတာ္ ကို ေလွ်ာက္ ။ တပည့္ေတာ္ ဘယ္လိုပါ့လုပ္လုပ္ စိတ္ေျ
ပာင္းလို႔ မရဘူး ဘုရား ေျပာင္းလို႔ မရေတာ့ဘူး အဝတ္လဲေတာ့မယ္ ။ သဲဒ
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ဏ္ ေရဒဏ္ သာေပးေပေတာ့ ။ ခဏေနဦး ခဏေနဦး ေက်ာင္းနားမွာရွိတဲ့
သဖန္းပင္ၾကီး ရွိတယ္ ။ မွန္းစမ္း ဘယ္နွစ္စီး ထြက္မလဲ။ ေလး စီး တိုက္
ထြက္မွာေပါ့ ။ ခုတ္စမ္းဟဲ့ ခုတ္ ။ တေတာင္စီျဖတ္ ျဖတ္ၿပီးၿပီဘုရား ။
ခြဲစိတ္... ႀကီးတာေတြကို ျဖတ္ အကိုင္းအလက္ေတြကို တေတာင္စီျဖတ္ ။
စုပံုထား ။ ပံုၿပီးၿပီ ဘုရား ။ သြား ဝါးေယာင္းထင္း ေခြေခ်။ အရွည္က ေျခာ
က္ေတာင္ လံုးပတ္က သံုးေတာင္။ ဆယ့္ႏွစ္စီး ေလာက္ေခြခဲ့။ ေခြၿပီးၿပီ
ဘုရား အနားမွာ ပံုထား ။ အေနာက္ဘက္က သံုးစည္း အေရွ႕ဘက္က သံုး
စည္း ေတာင္ဘက္က သံုးစည္း ေျမာက္ဘက္က သံုးစည္း ေတ့ဆိုင္ၿပီးေ
တာ့မွ သဖန္းသားမီးရႈိ႕တာ ျပာခ်တာ ဝါးေယာင္းထင္းသာ ကုန္သြားတယ္
သဖန္းသားက အစိုကျဖစ္ အေစးက ရွိေတာ့ ေလာင္ရဲ႕လား ..မေလာင္ဘူး
။
ဘယ္လိုပါ့ ရႈိ႕လို႔ မေလာင္ဘူး ။ ဘယ္လိုပါ့ ရႈိ႕လို႔မေလာင္ဘူးဘုရား ... မေ
လွ်ာက္ရဘူးလား ။ ကဲ ခဏေနဦး ခဏေနဦး ။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ ကရဟႏၲာျဖစ္
တဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ေရာက္လာတယ္ သဖန္းသား ပံုတဲ့နားမွာ ေျမႀကီးကို လက္
ဝါးနဲ႔ပုတ္ခ်တာ။ တန္ခိုးေတာ္နဲ႔ ပုတ္ခ်တာ။ အက္ကြဲၿပီးေတာ့ အဝီစိငရဲကို ျ
မင္ရေတာ့တာ ။ ကဲ ၾကည့္စမ္းေဟ့ ၾကည့္ စမ္းလို႔ မခိုင္းရဘူးလား ။
ဟာ မီးေလာင္ေနတာ ။ တပည့္ေတာ္ရဲ႕အေဖ ဘုရား ။ တပည့္ေတာ္ရဲ႕အေ
ဖဘုရား မီးေလာင္ေနတာ ။ ငရဲ မီးေလာင္ေနတာ။ ေက်ာင္းေနဖက္ သူင
ယ္ခ်င္းက သံုးေယာက္ေလာက္ပါတယ္ဘုရား ။ မသိတာက တပံုႀကီး ေပါ့ ။
မီးေလာင္တာ ကယ္ပါ ယူပါနဲ႔။ မီးေတာက္ႀကီးဟာ အကုန္လံုးမီးေလာင္ခံရ
တာ ။ ဘယ္လိုပါ့ ေလာင္ေလာင္။ ငရဲသက္မေစ့ရင္ မေသဘူး ။ မေသဘဲ
နဲ႔ခံရ တာ။ ၾကားလား ။
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လူသာ ဆိုရင္ နာရီဝက္ေလာက္ ရိႈ႕ရင္ ေသေတာ့တာပါ့။ နာရီဝက္ၾကား
လား ကဲ ...ေသရဲ႕လား။ မေသဘဲ ခံရတာ။ ေရေႏြး ပြက္ပြက္ဆူထဲကိုခ်။
အျပဳတ္ခံရတာ ။ ဆီထဲထည့္။ အေၾကာ္ခံရတာၾကားလား… ။ လွံျပန္ထိုး ခံ
ရတာေနာ္.. အမ်ဳိးမ်ဳိးနွိပ္စက္ခံရတာ ေၾကာက္စရာမေကာင္းဘူးလား ..။
အဲလို အဲဒါနဲ႔ အာသေဝါကုန္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ပိုးစုန္းၾကဴး ေလာက္ရွိတဲ့ ငရဲမီး
ကို တန္ခိုးေတာ္နဲ႔ယူ လက္နဲ႔ကိုင္ၿပီးေတာ့မွ သဖန္းသား ငါးစီးတိုက္ေလာ
က္ ရွိတဲ့ေနရာကို ပစ္ခ်လိုက္တာ ။ ဝါဂြမ္းေပၚကို ဓါတ္ဆီက်ၿပီးေတာ့မွ မီး
က် လို႔ ဝုန္းကနဲ ေတာက္ၿပီးေတာ့ ျပာက်သြားသလို ပိုးစုန္းၾကဴးေလာက္ရွိ
တဲ့ ငရဲမီးက ေလးစီးတိုက္ ငါးစီးတိုက္ရွိတဲ့ သဖန္းသား ခ်က္ခ်င္း ျပာက်
သြားတာ။ဘယ္ေလာက္ပူသလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။
ကဲ ဟိုမွာ လူက ေလာင္ေနတာ မေသဘူးကြဲ႕ေနာ္ ။ ငရဲသက္ေစ့မွေသ
တာ အဲလို ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား ေၾကာက္စရာ မေကာင္းဘူးလား ။ ပိုး
စုန္းၾကဴး ေလာက္ရွိတဲ့ဟာ သံပုရာသီး လိုသာ ရွိလို႔ေတာ့ တစ္ကမၻာလံုး
ကၽြမ္းေလာက္ၿပီကြာ ။ သံပုရာသီးေလာက္ ဆိုေတာ့ကာ တစ္ကမၻာလံုး ကၽြ
မ္းေလာက္တယ္ ။
ဘယ္ေလာက္မ်ားပူသလဲေနာ္ ။
အင္း အဲဒါနဲ႔ ကဲ အဝတ္လဲေတာ့ ေၾကာက္ၿပီ။ မလဲရဲေတာ့ဘူး။ မလဲရဲေတာ့
ဘူး ၾကားလား.. မလဲရဲေတာ့ဘူး အဲဒါနဲ႔ပိႆာတဆယ္ ေလာက္ထြက္တဲ့
ေျမအိုးႀကီး ေရအိုးႀကီး ၾကမ္းသံနဲ႔ေဖာက္ ေရေတြ ထည့္ေတာ့... တစက္စီ
တစက္စီ ယိုတာေပါ့။ သကၤန္းဆိုးေတြကို ေခါင္းခုလုပ္ ။ ကိုယ္ရံုေတြလည္း
ေရေတြဆြတ္ ခါးဝတ္ကိုလည္း ဆြတ္ ေခါင္းခုဆြတ္ ။
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ဘုရား တရား သံဃာ မိဘ ဆရာသမားကန္ေတာ့ အနမတဂၢ သံသရာက
စလို႔ ကိုယ္မွားခဲ့တဲ့ အျပစ္ေတြကို ေတာင္းပန္ ။လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါေတြ
ကို အမွ်ေပး ။ ကိုယ္လွဴခဲ့ တန္းခဲ့တာ ေမတၱာပို႔ ။ ခႏၶာကိုယ္ ဘုရားကိုလွဴ
တင္ပ်ဥ္ေခြ ဆင္ၿပီးေတာ့မွ ေရအိုးႀကီးရြက္ၿပီးေတာ့ တရားႏွလံုးသြင္းတာ ။
အႆာသ ပႆာသ ။ ထြက္တာသိ ဝင္တာသိ ။ ဝင္တယ္ဆိုတာ ထိၿပီးခါ
မွ ဝင္တာ ထြက္တာလည္း ထိၿပီးခါမွထြက္တာ ထိတာသက္သက္က ဝါေ
ယာဓါတ္ ။ ဝါေယာဓါတ္သိတာက ကာယဝိညာဏ္က နာမ္တရား ။ နာမ္ရု
ပ္ႏွစ္ပါး ။ လူလား နာမ္နဲ႔ရုပ္လား ။ နတ္လား နာမ္နဲ႔ရုပ္လား။ ျဗဟၼာလား
နာမ္နဲ႔ရုပ္လား ။ နာမ္ရုပ္ဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္ ။ အဲလို စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။
နာမ္ရုပ္ဘဲေတြ႔တယ္ ။
ကိုယ္ ထင္တာေတြ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား ။ ဘာျဖစ္လို႔ မေတြ႕တာလဲ ။ မရွိလို႔
။ ကိုယ္ထင္တာေတြ တခုပါ့ မရွိဘူး အဲလိုဆိုေတာ့ ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္း
လား ။ စြဲစရာလိုေသးရဲ႕လား ဤနာမ္ရုပ္တရား ႏွစ္ပါးသိတာ သူငါကသိ
တာလား မဂၢသစၥာက သိတာလား။ ဘယ္မဂ္ကသိတာလဲ (သမာဓိမဂ္က
သိတာပါဘုရား) ။သမာဓိေကာင္းတယ္လို႔ မေျပာၾကဘူးလား ။ သမာဓိေ
ကာင္းတာေနာ္။
ဘုန္းႀကီးတို႔ ေဒသႏၲရမွာ ေရွးထက္ေက်ာ္က စာတတ္ပုဂၢိဳလ္ တရားျပ ။
သူ႕ဆီမွာ တရား အားထုတ္ၿပီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဟူသေရြ႕သူခိုးခ်ည္း ယိုး
တာ(စြပ္စြဲတာ) ။ တရားအားမထုတ္တဲ့ လူေတြ မယိုးဘူး ။ တရားနာ ရိုးရိုး
လာတဲ့လူေတြ မယိုးဘူး။ ဥပုသ္ေစာင့္သမားေတြ မယိုးဘူး ေဝယ်ာဝစၥ လု
ပ္တဲ့လူေတြ မယိုးဘူး ။
တရား အားထုတ္ၿပီးသားလူေတြ ယိုးတာ ။
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အဲဒီမွာ တိုတို က်ဥ္း ေျပာရင္ ကိုရင္ႀကီးတစ္ပါး ရွိတယ္ လူေတြ မရွိတဲ့အခါ
ပိုက္ဆံခိုး ... ယိုးတာ။ ေဟာဒီ ဖ်ာေအာက္ မွာ ထားတာ ။ သည္ဖ်ာေအာ
က္မွာ ထားတာ ။ ဒီေက်ာင္းမွာ ဒဂၤါး ဒဂၤါးေငြသားေတြ ေရတြင္း တူးရေအာ
င္ လွဴထားတာ ။ ယူရင္ျပန္ေပးဟဲ့ ။ မယူဘူးဘုရား။ မင္းမယူရင္ ... ငါကြဲ႕ ။
ငါမယူ ရင္မင္း။ ႏွစ္ပါးတည္း ရွိတာ။ အဲလို လူလာရင္ ဒါ ရပ္သြားၿပီ အဲလို
ခ်ည္းပဲ ယိုးတာ ။
မ်က္နွာမပ်က္ဘူး တႏွစ္ေလာက္ၾကာတယ္ ယိုးတာ နင့္ကိုစိတ္ခ်ၿပီတဲ့
သမာဓိရသြားတာ
ခုဒိျပင္လူေတြ ယိုးတာ။ ဘုန္းႀကီးတို႔ေယာကၡမ ဆြမ္းပို႔ေနၾက။ ဆန္ခိုးယိုး
တာနဲ႔ ဆြမ္းပို႔ေတာင္ ဖ်က္ ေတာ့တာ ။ ဆြမ္းပို႔လည္း မသြားေတာ့ဘူး ပို႔လ
ည္း မပို႔ဘူး ငါဆြမ္းပို႔တာ ငါ့ယိုးရမလားလို႔ ။ သမာဓိရွိ မရွိ။ စမ္းတာ ။ သူ
လုပ္တဲ့တရား သိ မသိ ။ စမ္း တာ။
ေက်ာင္းေဆာက္ေပးတဲ့ ၿမိဳ႕ထဲက ေက်ာင္းဒကာ မေန႔က နင္လာလား
လာတယ္ဘုရား ။ အဲဒီမွာ ထန္းလွ်က္ယူသလား ။ မယူဘူးဘုရား ။ မင္း
သာ လာတာေနာ ။ ဘယ္သူမွ မလာဘူး။ ေက်ာင္းဒကာလည္း မလာဘူးၾ
ကားလား ။ သမာဓိ ...သမာဓိ... ရွိ မရွိ စမ္းတာ
ကဲ ... ရုပ္နာမ္ကို ေတြ႕တဲ့ခါ သမာဓိ မဂၢလို႔မေဟာလား ရုပ္နာမ္ကိုေတြ႕တဲ့
ခါ လူေတြ႔ရဲ႕လား နတ္ကားေတြ႔ရဲ႕လား ျဗဟၼာကားေတြ႔ ရဲ႕လား အခု စိတ္
ဆိုးတာ အယိုးခံတယ္ဆိုတာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ အေနနဲ႔ျမင္တာမဟုတ္လား ။
ရုပ္နာမ္ကိုျမင္တာလား ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ ျမင္ တာလား ။ ဒါေၾကာင့္စိတ္ဆိုး
တာေပါ့ဗ် ။
ရုပ္နာမ္ မေတြ႕...သမာဓိရွိပါ့မလား..
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ရုပ္နာမ္ေတြ႕မွ... သမာဓိရွိမွာၾကားလား..
အဲလို သမာဓိ ေကာင္းၿပီဆိုတဲ့အခါ တဒဂၤနိေရာဓေပါ့ ။
ဆက္ၿပီးေတာ့ႀကိဳးစားေတာ့ ရုပ္တရားႀကီးက ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ မပ်က္
လား နာမ္တရား က သိၿပီးေတာ့မပ်က္လား ။ နိစၥလား အနိစၥလား ။
အနိစၥမၿမဲျခင္း တရားသည္ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား ။
ဆင္းရဲတဲ့ တရား ကို သုခလို႔ ေခၚမလားဒုကၡလို႔ေခၚမလား ။
ဒီဒုကၡတရားကို ပိုင္သူရွိရဲ႕လား သတၱဝါအလိုသို႔ လိုက္ကဲ့လား အႀကိဳက္
သို႔ပါရဲ႕ လား ။အနတၱလို႔မေဟာဘူးလား။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱေပါ့ ။
အနိစၥ တရားေတြ႕တဲ့အခါ နာမ္ရုပ္ေတြ႔ရဲ႕ေသးလား ။
ဒုကၡတရားေတြ႔တဲ့အခါ နာမ္ရုပ္ေတြ႔ေသရဲ႕လား ..။ အနတၱတရား ေတြ႔တဲ့
အခါ နာမ္ရုပ္ေတြ႔ေသးရဲ႕လား ။
အနိစၥတရားနဲ႕နာမ္ရုပ္ နဲ႕ပိုင္းျခားဖို႔မလိုလား.. ။
ဒုကၡ တရားနဲ႕နာမ္ရုပ္နဲ႕ပိုင္းျခားဖို႔မလိုလား ။
အနတၱတရားနဲ႕နာမ္ ရုပ္နဲ႕ပိုင္းျခားဖို႔မလိုလား။
တီရဏပရိညာလို႕ မေဟာဘူးလား ။
ကဲ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ေတြ႕တယ္ေနာ္ ။ နာမ္ရုပ္မေတြ႔ေတာ့ဘူးေပါ့ ။
နာမ္ရုပ္ကိုေတြ႔တဲ့အခါ လူေတြ႔ေသးရဲ႕လား ။
နာမ္ရုပ္ကိုေတြ႔တဲ့အခါ နတ္ကားေတြ႔လား ။
နာမ္ရုပ္ေတြ႔တဲ့အခါ ျဗဟၼာကားေတြ႔လား ။
ဘာျဖစ္လို႔မေတြ႔တာလဲ ။ ဒါ... မရွိတာ ပညတ္လို႔မေဟာဘူးလား ။ မရွိ ပ
ညတ္ ။ ပညတ္...ဘာေတြလဲ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါ ။
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မရွိပညတ္က လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါ ဘုရားအဆူဆူ မေဟာလား ။ သည္လို
ပါ့ ဆရာေတာ္သမားေတာ္ေတြမေဟာလား ။ လူ မယံုၾကည္ၾကားလား မ
ယံုၾကည္ေတာ့သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္ကဲ့လား မျပဳတ္ဘူး ။ ဒါ ယံုၾကည္ဖို႔လို
တာေနာ္ ။
ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔...မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ယံုၾကည္ က်န္းမာ စိ
တ္ေျဖာင့္စြာႏွင့္ လြန္စြာ အားထုတ္ နာမ္ႏွင့္ရုပ္ကို ျဖစ္ခ်ဳပ္ ဉာဏ္ျမင္ ဤငါး
အင္ မွန္ပင္မဂ္ရေၾကာင္း လို႔မေဟာဘူးလား ။
ကဲ... မနက္စာအားထုတ္ .... ညေနရတယ္ ေနာ္ ။ ညေနအားထုတ္ .... မန
က္စာ ရတယ္ ။
အေဖမိဘေမြးတဲ့ မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ရင္ လူေတြကိုျမင္တယ္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ျမ
င္တယ္ ။ အမ်ဳိးသား ေတြျမင္တယ္ ။အေဆာက္အဦ ေတြျမင္တယ္ ။ ၿမိဳ႕ရြာ
တိုင္းျပည္ ေတြျမင္တယ္။ ေရေျမေတာေတာင္ ေတြျမင္တယ္ ။
ဉာဏ္မ်က္လံုး နဲ႔ ၾကည့္တဲ့ခါ အဆင္းဘဲျမင္တယ္ အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာ
င္းလား ။ အေဖ မိဘေမြးတဲ့မ်က္စိ နဲ႔ၾကည့္လို႔ကေတာ့ ဘယ္လိုပါ့ ၾကည့္ၾ
ကည့္မေပ်ာက္ဘူး ။ လူ ျမင္တာဘဲ ။ ဘယ္လိုပါ့ မေပ်ာက္ဘူး ။ အမ်ဳိး
သမီး အမ်ဳိးသားေတြျမင္တယ္ အေဆာက္အဦ ေတြျမင္တယ္ ။ ေဖ်ာက္
လို႔မရဘူးၾကားလား ။ အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ဝိညာဏ္ျမင္။
ဉာဏ္မ်က္လံုးနဲ႔ တပ္ၾကည့္တဲ့ခါ လူလား အဆင္းဓါတ္လား အေရွ႕ အေနာ
က္ ေတာင္ေျမာက္ ေလးမ်က္ႏွာထက္ေအာက္ ဖီလာ ၾကည့္ခ်င္တာသာ ၾ
ကည့္ ။ အဆင္းက လြဲလို႔ရွိေသးရဲ႕လား ။ ဒါအဆင္းကိုျမင္တာေနာ္ ။
အဲဒီအဆင္းကို ဘုရားေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကိုင္စမ္းၾကည့္ ... အဆင္း
ေတြ႔မလား မာတာ ေတြ႔မလား ။
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ကိုင္လို႔မရဘူးဗ် ။ ကိုင္လို႔ေတြ႔ပါ့မလား.. ။
အဆင္းကို မ်က္စိကျမင္တာ ... ကိုင္လို႔မရဘူး ။
ကိုယ့္စိတ္ကေတာ့ ကိုင္ ရင္ ရလိမ့္မယ္လို႔မထင္ထားဘူးလား ။ ကဲ ကိုယ္ေ
တြ႔တာ အဆင္း ေတြ႔တာလား မာတာေတြ႔မလား။ မာတာ... ကာယဒြါရ ...
မာတယ္လို႔ သိတာက ကာယဒြါရေနာ္ ။ သူက နာမ္တရား မရလား ကာယ
အၾကည္နဲ႔ မာဆိုတဲ့ ပထဝီက ရုပ္တရား မရလား ။နာမ္ရုပ္ႏွစ္ပါးေပါ့ ။ အဲ
လိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။
ကဲ အဲဒီ မာတာကို မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ ... ျမင္ရပါ့မလား
မျမင္ရဘူး ။ သူ႕ဒြါရနဲ႔သူ႕အာရံုကြဲ႕ေနာ္ ။
အဲလိုစိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ။
ဉာတပရိညာ ပိုင္းျခားလို႔သိပါ ။
နာမ္ရုပ္ကလြဲလို႔ေတြ႔ေသးရဲ႕လား။
ျဖန္႔လိုက္ရင္ ခႏၶာငါးပါး အဲဒါထက္ျဖန္႔မယ္ဆိုရင္ ပိဋကတ္သံုးပံု ။ပိဋကတ္
သံုးပံုျဖန္႔လိုက္ရင္ ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ၾကားလား ။ အဲ
လို စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။ အဲဒါ ပိဋကတ္သံုးပံု... ခ်ဳံ႕ၾကည့္ေတာ့ ခႏၶာဘဲရ
တယ္ေနာ္ ။
ခႏၶာငါးပါး ခ်ဳံ႕ၾကည့္ေတာ့ စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္ နိဗၺာန္ ။ နိဗၺာန္က အသခၤ
တ ပရမတ္ ။ စိတ္ ေစတသိက္ ႐ုပ္ က သခၤတ ပရမတ္ကြဲ႕ေနာ္ ။
အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။
အဲဒါ သိဖို႔လိုတယ္ ..သိမွ ပယ္နိုင္တာေနာ္
စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား.. အဲဒါ လိုရင္းအခ်က္ေတြတဲ့ ။
စားတဲ့ ေသာက္တဲ့အခါ လည္းဘဲ စိတ္ကိုနိုင္မွ ခ်မ္းသာရတယ္ လို႔မေဟာ
ဘူး လား ။ စဥ္းစားၾကဦးစို႔ေနာ္ ။
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သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ခရီး သြားတယ္ အိမ္တအိမ္မွာ တည္း ။ စားခ်ိန္ၾ
ကေတာ့ အိမ္ရွင္က ေကၽြးေတာ့ ဟင္းကသံုးမယ္ ေလးမယ္ ။ အဲဒီ တမာရြ
က္ကို ကတ္ေၾကးနဲ႔ ေသခ်ာ ကိုက္ၿပီးေတာ့မွ သုပ္ ထားတာ ။ အခါးမႀကိဳ
က္တဲ့သူ ႀကိဳက္တဲ့သူ ။
အခါးမႀကိဳက္တဲ့သူက လက္သံုးေခ်ာင္းနဲ႔ႏႈိက္ၿပီးေတာ့ ဝါးၿပီးေတာ့ စားပစ္
တာ ခါးလြန္းလို႔ေထြးပစ္တာ မ်က္ႏွာေတြ ပ်က္လို႔ ေသပါလိမ့္မယ္ကြာ ။ ခါး
လိုက္တာ။ ေသပါလိမ့္မယ္ကြာ ခါးလိုက္တာ ေထြးပစ္တာဘဲ ေထြးတယ္
ဆိုတာ ေကာင္းလို႔လား မေကာင္းလို႔လား မေကာင္းလို႔ ။
ဟို လူတေယာက္က ေနာက္မွ သြားႏႈိက္မိတာ ။ အခုမွခံတြင္း သာတယ္။
ေကာင္းလိုက္တာ ။ အရသာ ေတြ႕လိုက္တာ ။ အခုမွခံတြင္း သာတယ္တဲ့ ။
ကဲ သူကေကာင္းတယ္လို႔မေျပာ ဘူးလား ။ ဟို တေယာက္က မေကာင္း
ဘူးတဲ့ ။ စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းဘူးလား ဒါထိထိမိမိလိုတယ္ေနာ္။ ေသာမ
နႆေဝဒနာ စိတ္မွာေပၚ သည္။
ေဒါမနႆေဝဒနာ စိတ္မွာေပၚသည္ ။
ခႏၶာ မွာျဖစ္တာလား စိတ္မွာျဖစ္တာလား ။
အဲဒီစိတ္က တမာရြက္အေနနဲ႔ျမင္တာ
ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ အေနနဲ႔ ျမင္တာ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။
အဲဒီတမာရြက္ဟာ လူမ်ဳိး တစ္ရာ့တစ္ပါးတူရဲ႕လား ။
ကုလားက တမ်ဳိး တရုတ္ကတမ်ဳိး အဂၤလိပ္ကတမ်ဳိး နာမည္တမ်ဳိးစီ ေန
မွာေပါ့ ။
ခါးတဲ့အရသာက လူမ်ဳိးတစ္ရာ့တစ္ပါး တူ မတူ
။ ခါးတာ အကုန္လံုးတူတယ္ကြဲ႕ ျငင္းလို႔မရဘူးေနာ္ ။
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ခါးတာသူ႕သဘာဝ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္း လား ။ အဲဒီ ခါးတာဘဲရွိတယ္ေနာ္ ေ
ကာင္းတာ ပါရဲ႕လား ဆိုးတာကား ပါရဲ႕လား ။ ဆိုးတာေတြ ေကာင္းတာေ
တြ သူ႔စိတ္မွာျဖစ္တာပါလား ။ ခႏၶာမွာျဖစ္တာဟုတ္ကဲ့လား ။
အဲလိုသာ သိမယ္ဆိုရင္ စားတိုင္း စားတိုင္းဟာ နိဗၺာန္တဒိုင္းဒိုင္းေပါ့ ။
ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါးမ လြတ္ဘူးလား ။ ဥေပကၡာေဝဒနာ လွ်ာမွာေပၚသည္
ေဟာ မေဟာ ။ ဒါဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါးလြတ္တယ္ေနာ္ ။ မ်ဳိ ၾကည့္လိုက္ ရွိေ
သးရဲ႕ လား ။ အနိစၥလို႔မေဟာလား။ ေပၚတာလည္း ဥေပကၡာေဝဒနာ လွ်ာ
မွာေပၚတာေနာ္ ။ ေပၚတဲ့တရားက အနိစၥလို႔မျပဘူးလား ကဲ... ခါး တာ
ကားေတြ႕ေသးရဲ႕လား မေတြ႕ေတာ့ဘူးေနာ္။ ေတြ႕တာအနိစၥ ။
အနိစၥသိမွ စိတ္ခ်ရတယ္လို႔မေဟာဘူးလား ။ ကဲအဲလိုဆို သူ႔အေပၚမွာ စြဲ
စရာ လိုေသးရဲ႕လား အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြေနာ္ ။ အမွန္သိေတာ့ အမွား
မေပ်ာက္လား ။ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနနဲ႔ႏွလံုးသြင္း မွားတာ အဝိဇၨာေပါ့ ။ ခါး
အရသာ တမာရြက္အေနနဲ႔ ႏွလံုးသြင္း မွားတာ အဝိဇၨာေပါ့ စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား
ခါးရင္... ခါးတဲ့ အရသာထဲမွာ ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါး လြတ္ရင္ စပ္တဲ့ဆီမွာကား
မလြတ္ဘူးလား ခ်ဳိတဲ့ဆီမွာကား မလြတ္ဘူးလား ဆိမ့္တဲ့ဆီ မွာကားမလြ
တ္ဘူးလား ခ်ဥ္တဲ့ဆီမွာကား မလြတ္ဘူးလား ငန္တဲ့ဆီမွာကား မလြတ္ဘူး
လား လြတ္တယ္ေနာ္ အဲလိုဆိုရင္ေတာ့ စားတိုင္းစားတိုင္းက ေျပပါတကား
ကြဲ႕ ။
အဲဒါ အဲလိုသိၿပီးေတာ့ အေနအထိုင္ မူမေျပာင္းဘဲနဲ႔ သူ႕သဘာဝ အတိုင္းရွိ
တာ သဘာဝဉာဏ္ လို႔မေျပာဘူးလား သဘာဝဉာဏ္ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းဘူး
လား ။
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အဲဒီလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား
ဒါမို႔ ထမင္းစားတဲ့အခါ သတိျပဳၾက သို႔မဟုတ္ရင္ သေဘာက်တာ မက်တာ
လာဦးမွာေပါ့ ။
လာရင္အကုသိုလ္ျဖစ္မယ္ စဥ္းစားဖို႔မေကာင္းလား ။
အဲသည္ ဉာဏ္ကိုသိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ...
ျမင္တိုင္းျမင္တိုင္း နိဗၺာန္တဒိုင္းဒိုင္း
ၾကားတိုင္းၾကားတိုင္း နိဗၺာန္တဒိုင္းဒိုင္း
နံတိုင္းနံတိုင္း နိဗၺာန္တဒိုင္း ဒိုင္း
စားတိုင္း စားတိုင္း နိဗၺာန္တဒိုင္းဒိုင္း
ထိတိုင္း ေတြ႕တိုင္း နိဗၺာန္တဒိုင္းဒိုင္း
ပဥၥဒြါရ ငါးဌာန ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။
မေနာဒြါရ ဆိုတာဟာ ... စဥ္းစား ။
အဲဒီမ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာ ကိုယ္ ကပို႔ရတာ။
ပကတိမ်က္စိနဲ႔ ....မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာ ကိုယ္ ဒါဘဲရွိတယ္ ။ မေနာ ဆိုတာ
ကိုယ့္စိတ္မွာျဖစ္တာ ။ကဲ... ဟိုတုန္းကျမင္ဖူးတာေတြ ၾကားဖူးတာေတြ နံ
ဖူးတာေတြ စားဖူူးတာေတြ ထိဖူးတာေတြ ကုသိုလ္ျဖစ္ျဖစ္ အကုသိုလ္ျဖစ္ျ
ဖစ္ ... ေတြးတဲ့အခါ မေပၚဘူးလား ။ အဲဒါ... ဓမၼလို႔ေခၚတယ္ ရုပ္ဓမၼ နာမ္ဓ
မၼ ။ ရုပ္ဓမၼာရံု နာမ္ဓမၼာရံု ၾကားလား ။
မေရာက္ဘူးတာ မစားဘူးတာ ေတြး... ရပါ့မလား ။
ဘုန္းႀကီးတို႔ အိႏၵိယ မေရာက္ဖူးဘူး ေတြး
လို႔ ေပၚပါ့မလား မေပၚဘူးကြဲ႕။ ေရာက္ဖူးတဲ့ေနရာၾကေတာ့ အာရံုျပဳ ရတ
ယ္ ။စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ေလ့လာ အဲဒါသိဖို႔လိုတယ္ေနာ္ ဒါသိရင္သေ
ဘာေပါက္ဖို႔ မလြယ္ဘူးလား
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ဒါေၾကာင့္ ... ေရွးဆရာေတာ္ သမားေတာ္ေတြက ဘယ္လို ဥပမာေပးတာ
လဲလို႔ သခၤါရကၡႏၶာက ငွက္ေပ်ာပမာဏ ငွက္ေပ်ာ ဆိုတာ အပင္ကိုေျပာ
တာ မဟုတ္ အသီးကို ေျပာတာမဟုတ္ ။ အရြက္ကိုေျပာတာမဟုတ္
အႏွစ္မရွိတာေျပာတာ ။
ငွက္ေပ်ာပင္တစ္ပင္ အရင္းျဖတ္ အဖ်ားျဖတ္ ၿပီးေတာ့မွ ငွက္ေပ်ာဖတ္ကို
ခြါၾကည့္ ။ အႏွစ္ေတြ႕ပါ့မလား ။ ငွက္ေပ်ာဖတ္သာကုန္ သြားတယ္။ အႏွစ္
မရွိဘူးေနာ္ ။ ဒါအဲဒီငွက္ေပ်ာပင္နဲ႔တူျခင္းေၾကာင့္ သခၤါရကၡႏၶာ ငွက္ေပ်ာ
ပမာဏ။ ဘယ္သခၤါရလဲ ပုညာဘိသခၤါရ ။ ဒါန ကုသိုလ္မလုပ္ဘူးလား ။
သစၥာသိလို႔လုပ္တာနဲ႔ သစၥာမသိဘဲလုပ္တာ တူရဲ႕လား ။
သစၥာမသိဘဲနဲ႔ လွဴတဲ့ဒါနၾကေတာ့ ဝ႗ဒါန လို႔မေဟာဘူးလား ။ သစၥာသိ
လွဴတဲ့ခါ ဝိဝ႗ ဒါန လို႔မေဟာဘူးလား အဲဒါ သစၥာသိလို႔လွဴတာနဲ႔ မသိဘဲ
လွဴတာ တူရဲ႕လား ။ မသိ တာ... အဝိဇၨာေပါ့ လွဴတာက... သခၤါရေပါ့ ။ အဲ
ဒါပုညာဘိသခၤါရ ။ အဲသည္သခၤါရက လူခႏၶာရတယ္ နတ္ခႏၶာရတယ္ ။ ဝိ
ညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာ ။
လူခႏၶာ အိုနာေသလြတ္ကဲ့လား နတ္ခႏၶာ အိုနာေသလြတ္ကဲ့လား ဘာသ
စၥာလဲ ။ လူခ်မ္းသာအစစ္ဟုတ္ကဲ့လား နတ္ခ်မ္း သာအစစ္ဟုတ္ကဲ့လား ျ
ဗဟၼာခ်မ္းသာအစစ္ဟုတ္ကဲ့လား အတုေတြကြဲ႕ေနာ္ ။
သို႔မို႔ ဒါ ဘာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာတယ္လို႔ေျပာတာလဲ စိစစ္ ဖို႔မေကာင္းလား ..
။ သမၼဳတိသစၥာအေနနဲ႔ေျပာရတာ ပရမတၳသစၥာ မဟုတ္ဘူး .. ။ သမၼဳတိသ
စၥာအေနနဲ႔ ငရဲတိရစၧာန္ ၿပိတၱာ အသူရ ကာယ္ ။ အပါယ္ေလးဘံုမရွိဘူး
လား..။ အပါယ္ေလးဘံုကိုေထာက္ ၾကည့္လိုက္ ။
လူက မခ်မ္းသာဘူးလား ။
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လူနဲ႔စာရင္ေတာ့ နတ္က မခ်မ္းသာဘူးလား ။ နတ္ေတြကုန္ေရာင္းတယ္
လို႔ရွိရဲ႕လား လယ္ထြန္တယ္လို႔ရွိရဲ႕လား နတ္ၾသဇာ စားတာကြဲ႕ ။ ကိုင္း...
နတ္နဲ႔စာ ေတာ ့ျဗဟၼာကမခ်မ္းသာဘူးလား ။ အဲဒါ သမၼဳတိသစၥာအေနနဲ႔ေျ
ပာရ တယ္ေနာ္။ ေျပာတာ
ပရမတၳသစၥာဖက္ကၾကေတာ့ ခ်မ္းသာ အစစ္ဆိုတာ ခုေတာ္ေတာ္တုန္း
ကေျပာတဲ့ မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျဖစ္တဲ့သဘာဝ ရုပ္တရားေ
ပၚမွာ နာမ္တရားေပၚ မွာ ... ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါးလြတ္ေအာင္ ျမင္လို႔ရွိရင္ ေ
လာဘ ေဒါသ ေမာဟ ျဖစ္ပါ့မလား ။ မျဖစ္ဘူးေနာ္ ။
အဲဒါေၾကာင့္...
ဥေပကၡာေဝဒနာ မ်က္စိ မွာေပၚသည္
ဥေပကၡာေဝဒနာ နားမွာေပၚသည္
ဥေပကၡာေဝဒနာ ႏွာမွာေပၚသည္
ဥေပကၡာေဝဒနာ လွ်ာမွာေပၚသည္
သုခေဝဒနာ ကိုယ္မွာေပၚသည္
ဒုကၡေဝဒနာကိုယ္မွာေပၚသည္
ေသာမနႆေဝဒနာစိတ္မွာေပၚသည္
ေဒါမနႆ ေဝဒနာ လွ်ာမွာေပၚသည္ ... မေဟာဘူးလား ။
အဲဒါစိတ္မွာ ပညတ္အာရံု ။ အဲဒီပညတ္အာရံု ။ဘာနဲ႔တူသလဲ စိစစ္ဖို႔မေ
ကာင္းလား ။ မ်က္လွည့္နဲ႔တူတယ္ မ်က္လွည့္ျပတဲ့ေရႊေတြ... ကုန္သည္ေ
တြေရာင္းတာနဲ႔မတူဘူးလား ။ တူျငားေသာ္လည္း သံုးလို႔စြဲလို႔ျဖစ္ကဲ့လား ။
မ်က္လွည့္ျပတဲ့ဆန္ေတြ ခ်က္လို႔ျပဳတ္လို႔ျဖစ္ကဲ့လား ။ ဒါ...
တကယ္ရွိလို႔လား မရွိလို႔လား ။
တူေတာ့ မတူဘူးလား ။ တကယ္မရွိဘူးေနာ္ ။
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အခုလည္း လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာဆိုရင္
လူပါ့မရွိဘဲနဲ႔ ခ်မ္းသာတယ္ရွိပါ့မလား
နတ္ မရွိဘဲနဲ႔ ခ်မ္းသာတာရွိပါ့မလား
ျဗဟၼာမရွိဘဲနဲ႔ ခ်မ္းသာတာရွိပါ့မလား
တင္စားၿပီးေတာ့ ... လူနတ္ျဗဟၼာလို႔မေခၚဘူးလား
အေခၚရွိ သမုတ္ရွိ ။ တကယ္ရွိ ...ဟုတ္ကဲ့လား ။
တကယ္ရွိတာနာမ္နဲ႔ရုပ္ ။ အဲလိုသိဖို႔မေကာင္းလား ။ အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေ
တြေနာ္ ။
အဲဒီလိုတရား တပြဲမွာ ဒီလိုသိသြားမယ္ဆိုရင္ ...
တမဂ္တဖိုလ္ရနိုင္တယ္.အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။ တရားထိုင္တာ
စႀကၤန္သြားတာ ဣရိယာ ပထေလးပါး နာမ္ရုပ္သိဖို႔ ။ ခႏၶာသိဖို႔ အဓိက ။
ဘယ္ေလာက္ပါ့ ထိုင္ထိုင္
တရားမသိ ခရီးေရာက္ပါ့မလား ။ တရားသိ... တရားထိုင္ တမိနစ္နွစ္မိနစ္
သံုးမိနစ္ ေတာင္ ခရီးေရာက္တယ္ေနာ္ ။ အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား
ဒါေမ်ာက္ဥပမာေပးတဲ့တိတ္ေခြထဲမွာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဟာတယ္ ။
တရားထိုင္တာ အပါးမဝခင္ ထိုင္ရတာ အပါးဝခါ ထိုင္စရာမလိုဘူးတဲ့ ။ စိစ
စ္ဖို႔မေကာင္းလား ။ အဲဒါအထိုင္လြတ္ေအာင္ လုပ္ၾကစမ္း ။ ၾကားရဲ႕လား ။
အပါးဝမွ... လြတ္မွာ ။ အပါးမဝ... ထိုင္ရဦးမွာ ၾကားလား ။ အပါးဝမွလြတ္
မွာ အပါးမဝခင္ ထိုင္ရမယ္လို႔မေျပာ ဘူးလား ။ လူေတြကလည္း အပါးမဝ
နိုင္ၿပီ ဟင္ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား။ ေလ့လာၾက ေလ့လာၾက ေလ့လာၾက ။
တစ္ရက္ေဟာလည္း ခႏၶာ ငါးပါး။ ေနာက္တစ္ရက္လည္း ခႏၶာငါးပါး ။ ခႏၶာ
ခ်ည္း ေဟာေနရတာ ။ ခႏၶာကေျပာင္းလို႔မရၿပီ ။ မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံ။
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ေရွးထက္ေက်ာ္ကာရီက ရြာတရြာမွာရွိတယ္ ။ ဘုန္းႀကီးကလည္းဘဲ ေ
တာ္ေတာ္နဲ႔ပင့္လို႔မရ ။ ရတဲ့ဘုန္းႀကီးကလည္း အဲဒါျပဳေတာ့ သံုးႏွစ္ၾကာ
သြားၿပီ ။ မဂၤလသုတ္ပဲ ေဟာတာ ။သံုးႏွစ္ ။ ရြာသူရြာသားေတြ တိုင္ပင္ၾ
ကေတာ့တာ ။ တရားနာတဲ့ဟာေတြက တိုင္ပင္တယ္ ။ ငါတို႔ဘုန္းႀကီးက မ
ဂၤလသုတ္ပဲ ေဟာတာကြယ္ ။ သည္ႏွစ္ေတာ့ခါအေျပာင္းခိုင္းရေအာင္ကြဲ႕
။
အရွင္ဘုရားေဟာတာက ... သည္ႏွစ္နဲ႔ သံုးႏွစ္ရွိၿပီ မဂၤလသုတ္ကေျပာင္းေ
ပးပါေတာ့ ဘုရား ။ ဟာ ေစာေစာကေျပာပါေတာ့ကြယ္ ၾကာပါၿပီကား။ ဟဲ့ ။
သံုးနွစ္ဆိုတာၾကာၿပီကြဲ႔ ေစာ ေစာကေျပာပါေတာ့။ မင္းတို႔ေတြ ။
ကဲ... ကဲ... ကဲ မင္းတို႔အားလံုးေျပာင္းဖို႔သေဘာတူသလား ။ တူတယ္
ဘုရား ။ ကဲမင္းတို႔မဂၤလသုတ္ျပန္ ၾကစမ္း ။ တစ္ေယာက္ပါ့မရတဲ့ ။ မဂၤလ
သုတ္ကို ၾကားလား ။ တေယာက္ပါ့ မရ ေျပာင္းလို႔ျဖစ္ပါ့မလားေဟ့ ။ တေ
ယာက္ပါ့ မရတာကိုး ကြဲ႕ ။ ခုလည္း ခႏၶာထဲေဟာေနရတာ ေျပာင္းလို႔ျဖစ္ပါ့
မလားေဟ့ ။ စဥ္းစားဦး ေလ့လာၾက ။တေန႔လည္း ခႏၶာငါးပါး တေန႔လည္း
ခႏၶာငါးပါး စိစစ္ ဖို႔မေကာင္းလား .. ။ အဲလိုစိစစ္ဖို႔ လိုတယ္ေနာ္.. ။
အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျမင္ရာ ၾကားရာ နံရာ လ်က္ရာ ထိရာ ဟိုတုန္းကမျမင္ဖူး
ဘူး အင္း ဟိုတုန္းကျမင္ဖူးတာ မျမင္ဖူးတာ... ျမင္ဖူးတာေတြ ၾကားဖူး
တာေတြ နံဖူးတာေတြ စားဖူးတာေတြ ထိဖူးတာေတြ ေတြးတဲ့အခါ မေပၚ
ဘူးလား.. ။ အဲဒါမေနာအၾကည္ ကို ဓမၼာရံုတိုက္တယ္လို႔ေခၚတာၾကား
ရဲ႕လား..တခါပါ့မျမင္ဖူး မၾကားဖူး မနံဖူး မစားဖူးတာေတြး လို႔ေပၚနိုင္ပါ့မ
လား ..။ မေပၚဘူးကြဲ႔ ျမင္ဖူးၾကားဖူးတာသာေပၚတာေနာ္.. ။
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ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ္ေတြလည္း ေတြးတဲ့အခါမေပၚဘူး လား .. ကုသို
လ္ေတြကား ေတြးတဲ့အခါမေပၚဘူးလား.. အဲဒါကုသိုလ္ဓမၼ အကုသိုလ္ဓမၼ
ေပါ့ေနာ္
အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား
ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါဟုတ္ကဲ့လား ရုပ္ဓမၼ နာမ္ဓမၼ ဒါဟုတ္တယ္ ၾကားရဲ႕လား ..။
အဲလိုစီစစ္ဖို႔မေကာင္းလား .. အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြ ေပါ့ေနာ္..
ျမတ္စြာဘုရား သားေတာ္ရာဟုလာ ပထဝီဓါတ္တလံုးတည္း နဲ႔ အာသေဝါ
ကုန္တာဗ် သားေတာ္ရာဟုလာေလ ။ပထဝီဓာတံု ေခါ ရာဟုလာ အနိစၥေ
တာ ဇာနေတာ ပႆေႏၲာ အာသဝါနံ ခေယာ ေဟာတိ ။
နတၳိ ကိဥၥိ ဥတၱရိ ကရဏီယႏၲိ ဝဒါမိ။
ခ်စ္သားရာဟုလာ ပထဝီဓါတ္တလံုးကို ပိုင္နိုင္ေအာင္ေလ့လာေလာ့ .. ပ
ထဝီဓါတ္ကို ပထဝီဓါတ္လို႔အမွန္သိေအာင္ေလ့လာပါလို႔ ကိုယ္ထင္ တာ
ကလူ ေတြ႔တာက မာတာေပ်ာ့တာ .. ဆံဖ်ားကေျခဖ်ားေရာက္ေအာင္ကိုင္
စမ္းၾကည့္ လူေတြ႔မလားမာတာေတြ႔မလား .. ။
လူေတြ႔မလား ေပ်ာ့တာေတြ႔မလား ..
ေျခေတြလက္ေတြေတြ႔မလားမာတာေပ်ာ့တာေတြ႔မလား.. မာတာနဲ႔ေပ်ာ့
တာဘဲေတြ႔တယ္ ေနာ္ ။
မာတာပထဝီ ေပ်ာ့တာပထဝီေပါ့ ..မာတယ္ေပ်ာ့တယ္သိတာသူငါလား
ကာယဝိညာဏ္လား .. ကာယဝိညာဏ္ကနာမ္တရား မရလား.. မာတာေ
ပ်ာ့တာ ကရုပ္တရားမရဘူလား.. နာမ္ရုပ္ႏွစ္ပါး ။
လူလားနာမ္နဲ႔ရုပ္လား ..နတ္လားနာမ္နဲ႔ရုပ္လား..ျဗဟၼာလား နာမ္နဲ႔ရုပ္လား
..
ဘာျဖစ္လို႔လူမေတြ႔တာလဲ ..
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နတ္ဘာျဖစ္လို႔မေတြ႔တာလဲ ..
ျဗဟၼာဘာျဖစ္လို႔မေတြ႔တာလဲ ..
မေတြ႕ျငားေသာ္ လည္းအဲဒီမာတာနဲ႔ေပ်ာ့တာေပၚမွာ လူလို႔မသမုတ္ဘူး
လား.. နတ္လို႔မေခၚၾကဘူးလား.. ျဗဟၼာလို႔မေခၚၾကဘူးလား .. ေခၚတာ ပ
ယ္ရဲ႕လား
ဘာေတြပယ္တာလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား.. လူလို႔မထင္လား .. ရွိတယ္
လို႔မယူလား .. ေတြ႔တာကလူလားနာမ္နဲ႔ရုပ္ လား ..နတ္လားနာမ္နဲ႔ရုပ္လား
..ဘာျဖစ္လို႔လူနတ္ျဗဟၼာမေတြ႔တာလဲ..
အဲဒါယံုၾကည္ဖို႔လိုတယ္..
မရွိရင္ဘယ္လိုစြဲမွာလဲ ။
မရွိဘူးလို႔သိတယ္ လူလို႔မေခၚဘူးလား ..။
သားလို႔လို႔မေခၚဘူးလား.. သမီးလို႔မေခၚဘူးလား..အေဖအေမလို႔မေခၚဘူး
လား ..
ေခၚ တာပယ္ရဲ႕လား ။အယူအဆ ... အထင္နဲ႔အယူအဆပယ္တာ..လူ
လို႔ထင္တယ္ ရွိတယ္လို႔ယူတယ္ ေတြ႔တာကနာမ္ရုပ္ ကဲလူမေတြ႕
ေတြ႔တာကနာမ္နဲ႔ရုပ္..။ ဘာျဖစ္လို႔လူမေတြ႕တာလဲ..မရွိရင္ဘယ္လိုစြဲမ
လဲ.. နာမ္ရုပ္ကလည္း အနိစၥမ်ဳိး ဒုကၡမ်ဳိး အနတၱမ်ဳိး ဆိုေတာ့ အစြဲခံ
ရဲ႕လား ..။
ဒါမို႔ ကဲ
ပထဝီဓာတံု ေခါ ရာဟုလာ အနိစၥေတာ ဇာနေတာ ပႆေႏၲာ အာသဝါနံ
ခေယာ ေဟာတိ ။
နတၳိ ကိဥၥိ ဥတၱရိ ကရဏီယႏၲိ ဝဒါမိ။
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ခ်စ္သားရာဟုလာ ပထဝီဓါတ္တလံုးကို ပိုင္နိုင္ေအာင္ေလ့လာေလာ့ ပထဝီ
ဓါတ္ ရဲ႕ မၿမဲျခင္းသေဘာကိုေသခ်ာဃဏ ေနရာက် ၿပီးရင္ ေနာက္ထပ္
တရား အားထုတ္စရာမလိုၿပီလို႔မေဟာဘူးလား..။
ရုပ္ ပထဝီက ရုပ္တရား ရတယ္ေနာ္ ..အာေပါလည္း ရုပ္တရားရ တယ္ေ
နာ္..ဝါေယာလည္း ရုပ္တရားရတယ္ေနာ္.. ေတေဇာလည္း ရုပ္တရားရတ
ယ္ေနာ္္..
ကဲ အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား
အဲဒါေလ့လာ ဖို႔လိုတယ္ ၾကားလား..
အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ..
ကဲရုပ္တရားႀကီးက ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား .. နာမ္တရားက သိၿပီး
ေတာ့ မပ်က္လား..
ကဲနာမ္ရုပ္ ေတြ႔တာလား မရွိတာ ေတြ႔တာလား ..
။ကဲ ... မရွိဘူးလို႔ အနိစၥလို႔သိရင္ ေနာက္ထပ္ တရားအားထုတ္ စရာမလိုၿပီ
လို႔ေဟာမေဟာ..။
ဘယ္ေလာက္မ်ား လံုေလာက္သလဲ ၾကားလား ..
ဤေနရာေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ဖို႔လိုတယ္ေနာ္.. ။သိမွပယ္နိုင္
တာ.. မသိပယ္နိုင္ပါ့မလား ..အဲလိုစဥ္းစား ရာဟုေလာဝါဒသုတ္က သက္ေ
သခံတယ္ဗ် .. အဲဒါ သေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္ေနာ္ .. ။
စားလို႔ လွ်ာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ အဲသည္လွ်ာမွာ ဒိ႒ိျပဳတ္မယ္ ဝိစိကိစၧာ
ခ်ဳပ္မယ္ ။
အနိစၥလို႔သိ မယ္ ဒုကၡလို႔သိမယ္ အနတၲလို႔သိမယ္ ဆိုရင္ ...လွ်ာနဲ႔ပတ္သ
က္လို႔အာသေဝါကုန္တယ္..
မကုန္ေပဘူးလား.. ေလ့လာၾကေနာ္..

www.dhammadownload.com

စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ...။
အခုလူေတြက ခႏၶာကို ဉာဏ္ မေရာက္တာ ၾကားလား.. တရားေဟာတယ္
တရားေဟာတယ္ဆိုတာ ျပန္ စဥ္းစား ။ဘာေတြကို လိုရင္းအခ်က္ေတြလဲ ။
ကိေလသဝဋ္ ကမၼဝဋ္ ဝိပါကဝဋ္ ဘုရား မေဟာဘူးလား.. ။
အဲသည္ ဝဋ္သံုးပါး မရွိရင္ နိဗၺာန္လို႔ေဟာမေဟာ.. ။
ကိေလသဝဋ္ ကမၼဝဋ္ ဝိပါကဝဋ္ေနာ္။
ဝဋ္သံုးပါး ကၽြတ္တာ ... နိဗၺာန္လို႔မေဟာဘူးလား.. ။
အဲသည္ဝိပါကဝဋ္ ဆိုတဲ့ကိစၥက ကမၼဝဋ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရတာ..ဝိပါက က ဝိ
ညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆေဝဒနာေပါ့..တနည္း ဇာတိဇရာမရဏ
ေပါ့ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား..အဲသည္ဝဋ္ဘယ္ကလာတာလဲ ကာယကံ
ဝစီကံ မေနာကံကလာတာ..
ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံ ဘယ္ကလာတာလဲစီစစ္ဖို႔မေကာင္းလား..ဥပါ
ဒါန္ တဏွာ အဝိဇၨာေၾကာင့္ျဖစ္တာစီစစ္ဖို႔မေကာင္းလား..
အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ ေၾကာင့္ျဖစ္တာေနာ္..
အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ ကိေလသဝဋ္လို႔မေဟာဘူလား..
သို႔မို႔ တရား နာတယ္ တရား အားထုတ္တယ္ ဆိုတာ ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ဖို႔
အဓိက ဟုတ္ မဟုတ္..
အဲလိုစဥ္းစားပါ..။
တရားေတာ့ ေဟာတာ တရားအစေပ်ာက္ေနတယ္။ ၾကားလား.. ။ အဝိဇၨာ
အစ ဇရာမရဏ အဆံုးလို႔ ေဟာ မေဟာ..။ တရားအစ ေပ်ာက္ေနၾကတ
ယ္..။
ရုပ္ေတြ နာမ္ေတြေတာ့ မွန္တယ္ဗ်ား..။ အစ ေပ်ာက္ေနတယ္ ။ ႏွလံုးသြင္း
မွန္တာနဲ႔မွားတာ ။ သည္နွစ္ခုမရဘူးလား..ႏွလံုးသြင္းမွန္ၿပီ..။
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လက္ေတြ႕ရုပ္နာမ္ဆိုေတာ့ ...
နႈတ္ဖ်ားမွာ ေဟာသြားတဲ့ရုပ္နာမ္။
ခႏၶာနဲ႔ ကပ္ၿပီးေတာ့သြားတဲ့ရုပ္နာမ္ မတူဘူး .. ။
မေလ့လာရင္ အတူတူဘဲ ထင္တာ..
စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။
ကဲလက္ေတြ႕မ်က္ေတြ႕မိမိကေနၿပီးေတာ့မွ အင္မတန္ႀကိဳက္တဲ့
အရသာ ...
လူတို႔မည္သည္မွာ ဘယ္မွာသာသလဲ ။ အစားနဲ႔ဆင္းရဲ တာတမ်ဳိး အဝတ္
နဲ႔ဆင္းရဲတာတမ်ဳိး ။
တခ်ဳိ႕က အဝတ္ကို အားက်တယ္ တခ်ဳိ႕ အစားအားက်တယ္ ။ အဲသည္
လူေတြက မြဲေတာ့တာ။
စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား..
လွ်ာတေခ်ာင္းေၾကာင့္ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းပင္ပန္းတယ္လို႔မေဟာဘူးလား..
လက္ေတြ႔မ်က္ေတြ႔ ၾကက္သား စားၾကည့္ ။ ဝက္သားစားၾကည့္ ။ စားတုန္း
က ၾကက္သားဝက္သား။
ေတြ႔တာက ၾကက္သားဝက္သားေတြ႔တာလား ဆိမ့္တာေတြ႔ တာလား .. ။
ဆိမ့္တာေတြ႔တယ္ေနာ္..။
ဆိမ့္တာကို မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ ျမင္ရပါ့မလား..ယံုရဲ႕လား မ်က္စိၾကည့္လို႔ မျမင္
ရဘူးေနာ္..
လက္နဲ႔ကိုင္စမ္းၾကည့္ရင္ကား ေတြ႔ပါ့မလား..
နမ္းၾကည့္ရင္ကား ေတြ႔ပါ့မလား..
နားေထာင္ၾကည့္ေတြ႔ပါ့မလား..
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လွ်ာနဲ႔ၾကေတာ့ မသိနိုင္ဘူးလား..
ကဲစိတ္ထဲက... ငါးႀကီးေၾကာ္စားလိုက္ေနာ္ ။
ငါးႀကီးေၾကာ္ ေတြ႔တာလား ဆိမ့္တာေတြ႔တာလား.. ။
ဆိမ့္တာဘဲေတြ႔ တယ္ေနာ္..။
ဆိမ့္တယ္လို႔စားသိတာ ငါလား ဝိညာဏကၡႏၶာလား..စားသိစိတ္ေပါ့
စားသိစိတ္က တဝိညာဏ္တည္း ... စားသိလို႔ျဖစ္ပါ့မ လား ။ ဒါလွ်ာမွာေ
နာ္..။
သူနဲ႔သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ မပါလား ..ဆိမ့္တယ္
လို႔ခံစားတာ ငါလားေဝဒနာလား.. ။ လူလား ေဝဒနာလား..နတ္လား ေဝဒ
နာလား..ျဗဟၼာလား ေဝဒနာလား..။
ငါလည္း မေတြ႔ လူလည္း မေတြ႔ နတ္လည္း မေတြ႔ ျဗဟၼာလည္း မေတြ႔ ။
ငါးႀကီးေၾကာ္လည္း မေတြ႔။
ေတြ႔တာက... ဆိမ့္တဲ့အရသာ..။
စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား..ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား..။
အဲလို ဆိမ့္တယ္လို႔ခံစားတဲ့ ကိစၥေတြလည္း စဥ္းစား ဖို႔မေကာင္းလား..လူန
တ္ျဗဟၼာလား ေဝဒနာလား..
ဆိမ့္တယ္လို႔ မွတ္တာ လူနတ္ျဗဟၼာလား သညာလား.. ခံစားနိုင္ေအာင္ေ
စ့ေဆာ္ တာ မွတ္နိုင္ေအာင္ေစ့ေဆာ္တာ သူငါလားေစတနာလား ....
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ ဤသံုးခုေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာေလးပါး မျပည့္
လား..အဲဒါမွစားသိစိတ္ျဖစ္တာ..
လူနတ္ျဗဟၼာလား နာမကၡႏၶာေလးပါးလား..
လွ်ာအၾကည္နဲ႔ဆိမ့္အရသာ ... ခႏၶာဖြဲ႔ၾကည့္ ေတာ့ ရူပကၡႏၶာမရလား...
နာမကၡႏၶာေလးပါးနဲ႔ ရူပကၡႏၶာေပါင္း။
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(ခႏၶာငါးပါးပါဘုရား) ေဟာ... လွ်ာမွာေတြ႔တာေနာ္..
ထင္တာက သူေတြ ငါေတြေပါ့..ေတြ႔တာက ခႏၶာငါးပါး..ထင္တာကလူနတ္ျ
ဗဟၼာေပါ့..ေတြ႔တာကခႏၶာငါးပါး..။ ထင္တာကငါးႀကီးေၾကာ္ေပါ့..ေတြ႔တာ
ကနာမ္နဲ႔ရုပ္..ငါးႀကီးေၾကာ္လား နာမ္နဲ႔ရုပ္လား..။
ဒီလိုဆို ငါးႀကီးေၾကာ္မေတြ႔တာ ရွိလို႔လားမရွိလို႔လား..
မရွိရင္ငါးႀကီးေၾကာ္အေန နဲ႔ စြဲစရာလိုေသးရဲ႕လား...
ငါးႀကီးေၾကာ္မွ မေတြ႔ရင္ လူနတ္ျဗဟၼာကားေတြ႔ရဲ႕လား.. သတၱဝါ ေတြ
ကားေတြ႔ရဲ႕လား..ေတြ႔တာက နာမ္နဲ႔ရုပ္ ျဖန္႔လိုက္ရင္ ခႏၶာငါးပါး ငါစြဲဒိ႒ိမျပဳ
တ္လား..
လူစြဲဒိ႒ိမျပဳတ္လား..
ဒိ႒ိျပဳတ္ရင္ ျဗဟၼာႀကီးေလးဦးက ဖန္ဆင္းတယ္ ထာ ဝရဘုရား ဖန္ဆင္းတ
ယ္ ဗိႆနိုးနတ္ ဖန္ဆင္းတယ္ ယူဦးမလား..ဝိစိကိစၧာ မခ်ဳပ္လား..ဝိစိကိ
စၧာခ်ဳပ္ၿပီ..အာသဝနဲ႔ ဒိ႒ာသဝ အဝိဇၨာသဝ ခ်ဳပ္ၿပီ ၾကားလား..ဒါေလ့လာ
ဖို႔မေကာင္းလား...ႏႈတ္ကေဟာသြားတဲ့ခႏၶာနဲ႔ ကပ္ၿပီးေတာ့ေဟာတာမတူ
ဘူး..သတိ ထားေနာ္
အဲဒါသတိထား..အေခၚတူတယ္ ခႏၶာကပ္ပံုခ်င္းမတူဘူး..စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား...
အဲသလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား..
အဲဒါေလ့လာဖို႔လိုတယ္..ကဲၿမိဳၾကည့္လိုက္ ရွိေသးရဲ႕လား..နာမ္ရုပ္ေ
တြ႔သလား မရွိတာေတြ႔သလား..
အနိစၥလို႔မေဟာဘူးလား..
သိတာက မဂၢလို႔ မေဟာဘူးလား..
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အနိစၥတခ်က္ျမင္ရင္ဒုကၡဆိုတာ အက်ဳံးဝင္ၿပီးသား..အနတၱဆိုတာအက်ဳံးဝ
င္ၿပီးသား.. ဘယ္ လိုအက်ဳံးဝင္တာလဲ ။
အနိစၥမၿမဲျခင္းတရားသည္ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား ဆင္းရဲတဲ့တရားလား..ေ
ဟာၾကည့္ အနိစၥျမင္ရင္ ဆင္းရဲ တာအက်ဳံးဝင္လာခဲ့တယ္။
အဲသည္ဆင္းရဲတဲ့တရား ပိုင္သူရွိရဲ႕လား...ပိုင္သူမရွိလို႔ခံေနရတာေပါ့ ကို
ယ့္သေဘာအတိုင္းျဖစ္ကဲ့လား.. အနတၱ ....။
အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ အနိစၥလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ ေဟာဒါမွ သစၥာ အစစ္.. ဒု
ကၡလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာဒါမွအစစ္.. အနတၱ လကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ
ကဲ... ဆင္းရဲတာကလြဲလို႔ဘာမ်ားရွိေသးလဲ..အဲလိုသိဖို႔မလိုလား..အဲဒါသိ
ဖို႔လိုတာေနာ္.. ဒါယံုၾကည္ဖို႔မလို လား..။ အမွန္သိ ... ယထာဘူတဉာဏ္..။
ဒုတိယဆက္ႀကိဳးစားၾကည့္ ျဖစ္ပ်က္ဘဲေတြးဦးမွာေပါ့..ဘာသစၥာလဲ ။
ဒုတိယၾကေတာ့ အသိဉာဏ္ကရင့္လာၿပီ..
ခႏၶာကလြတ္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ကၽြတ္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြမေပၚလား..ေလာကႀ
ကီးပ်င္းမုန္းၿငီးေငြ႕ၿပီေနာ္..
အေျပာအဆို အေနအထိုင္ေတြ အခါတိုင္းနဲ႔တူရဲ႕လား..နႈတ္နည္းသြားၿပီကြဲ႔ၾ
ကားလား..နႈတ္နည္းသြားၿပီေနာ္ အပိုအလုပ္ေတြ မလုပ္ေတာ့ဘူးၾကား
လား..နႈတ္နည္းသြားၿပီ..ဒါနိဗိၺႏၵ ဉာဏ္ ။
တတိယဆက္ႀကိဳးစားၾကည့္ ျဖစ္ပ်က္ဘဲ မေတြ႔လား... ဘာသစၥာလဲ ေျခ
အစေခါင္းအဆံုး တကိုယ္လံုး ရွာခ်င္သလိုရွာ သုခဆိုတဲ့တရား... အပ္ဖ်ား
တစ္ေထာက္စာေတြ႔ရဲ႕လား...။ အပ္ဖ်ားတစ္ေထာက္စာပါ့ သုခမေတြ႔တာ
ရွိလို႔လားမရွိလို႔လား...။ မရွိရင္ဒုကၡအတိလို႔မပိုင္းျခားလား.. ။
ပိုင္းျခားလိုက္တဲ့တခ်ိန္ သမၼာဝါစာ သမၼာကမၼႏၲ သမၼာ အာဇီဝ သီလမဂၢင္
သံုးပါး မဝင္လား...။
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ရႈဥာဏ္ငါးပါးနဲ႕ေပါင္းေတာ့ရွစ္ပါးမျပည့္လား...။
ရွစ္ပါးျပည့္တဲ့အခါ ေလာကုတၲရာလို႔မေဟာဘူး လား..။
အဲသလိုေက်းဇူးျပဳၿပီးေတာ့မွ မိလကၡမုဆိုးႀကီးက အားထုတ္လိုက္တာ ။ ည
ဦးက စၿပီးေတာ့မွ မနက္ေလးနာရီျပည့္တဲ့အခါမွာ အိုးထဲမွာ ထည့္ထားတဲ့ေ
ရေတြကလည္း ခမ္း ။ သကၤန္းေတြလည္း အကုန္ေျခာက္။
ေသာတာပတၱိမဂ္ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ရတယ္ ၾကားလား.. ။
ငါးနာရီထိုးေတာ့ သဒါဂါမ္ အနာဂါမ္ ရဟန္း ကိစၥ မၿပီးဘူးလား..ကဲ အဲဒီမွာ
ရဟန္း ကိစၥၿပီးမသြားလားဟဲ့.. ။
ကဲဘယ္ေလာက္မ်ား အားရစရာေကာင္းလဲေနာ္..။
ကဲ... ဂတိနိမိတ္ေတြ ငရဲမီးျမင္ကတည္းက သူသြားမည့္ေနရာၾကား
ရဲ႕လား..။ အဲသည္ငရဲမီးသာ ျမင္တာ သူသြား မည့္ ေနရာက ငရဲသြားေတာ့
မွာ..။ ကမၼနိမိတ္ဆိုတာက သူသတ္တာပုတ္တာေတြက ဒါ အခုေလာေလာ
ဆယ္သူသတ္သလိုျမင္ေနရတာေနာ္. ။
သို႔ေပမယ့္ သူ႔မွာ ေဖာက္သည္နဲ႔ ခ်င္လို႔ ျပဳလို႔ ခုတ္လို႔မေနဘူး
လား..သူ႕ခႏၶာကိုယ္ႀကီးက ဘုရားခန္းထဲမွာမေနဘူးလား.. ကဲစိတ္ေတြ က
အဲသည္ေလာက္အထိ ျပန္႔တယ္ ဥဒၶစၥ ၾကားလား..စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား..
အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား..
အဲသေလာက္ဆို ေတာ့ ဂတိနိမိတ္ေပၚၿပီ ..
ကမၼနိမိတ္ေတြေပၚၿပီ ..။
အဲဒါယံုၾကည္တာ တရားအားထုတ္တာ ...ကဲ ရဟန္း ကိစၥၿပီးမသြားလား..
။
ဤေနရာေရာက္ေအာင္ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾက ..။
မိလကၡမုဆိုးေလာက္ေတာ့ မဆိုးဘူးကြဲ႔ေနာ္ ..။

www.dhammadownload.com

အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား..။
ကဲ... ထိဆဲခႏၶာ ကျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ (ဒုကၡသစၥာပါဘုရား)သိတာ
က...(မဂၢသစၥာပါဘုရား)ေသတာက...(သမုဒယသစၥာပါဘုရား) ေနာက္
ခႏၶာ မလာတာ... (နိေရာဓသ စၥာပါဘုရား) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္
ကြက္ရိွ... (ေလးကြက္ ရွိပါတယ္ဘုရား) တစ္ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး(ငါးပါး
ပါဘုရား) ငါးေလးလီ(ႏွစ္ဆယ္)
ဤရွစ္သြယ္ကို... (အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာမွလြတ္ေၾ
ကာင္း တည္း)
အေရွ႕အရပ္မွာေန မ်ားလွသတၱဝါေတြ ။
က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒို႔ေတာင္းဆုေမတၱာေဝ ။
ဣစၧိတံ လိုရာျပည့္ေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္း လက္ငင္းရပါေစ။
ေတာင္အရပ္မွာေန မ်ားလွသတၱဝါေတြ
က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒို႔ေတာင္းဆုေမတၱာေဝ
ဣစၧိတံ လိုရာျပည့္ ေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္းလက္ငင္းရပါေစ
အေနာက္အရပ္မွာေန မ်ားလွသတၱဝါေတြ ။
က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒို႔ေတာင္းဆုေမတၱာ ေဝ ။
ဣစၧိတံ လိုရာျပည့္ေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္းလက္ငင္းရပါေစ။
ေျမာက္ အရပ္မွာေန မ်ားလွသတၱဝါေတြ ။
က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒို႔ေတာင္းဆုေမတၱာေဝ ။
ဣစၧိတံ လိုရာျပည့္ေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္းလက္ငင္းရပါေစ ။
အထက္အရပ္မွာေန မ်ားလွသတၱဝါေတြ။
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က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒို႔ေတာင္းဆုေမတၱာေဝ ။
ဣစၧိတံ လိုရာျပည့္ေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္းလက္ငင္းရပါေစ။
ေအာက္အရပ္မွာေန မ်ားလွ သတၱဝါေတြ ။
က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒို႔ေတာင္းဆုေမတၱာေဝ ။
ဣစၧိတံ လိုရာျပည့္ေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္းလက္ငင္းရပါေစ။
ဒို႔ေက်ာင္း ဝင္းအတြင္းမွာေန မ်ားလွသတၱဝါေတြ ။
က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒို႔ေတာင္းဆုေမတၱာေဝ ။
ဣစၧိတံ လိုရာျပည့္ေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္း လက္ငင္းရပါေစ။
ေအာင္ပါေစ ။ ခ်မ္းၾကည္ေအးျမေစ ။
မဂ္စခန္း တက္လွမ္းနိုင္ပါေစ ။
ဤသို႔ျပဳရ ကုသလေၾကာင့္ မ်ားလွေဝေန အမွ် ေပးေဝသည္ နတ္လူျဗဟၼာ
သာဓုေခၚေစေသာ္ ။
(အမွ် အမွ် အမွ် ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့
သာဓု သာဓု သာဓု)၃။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဂန္႕ေဂါ ၊ မံုလယ္ေတာ
ရေက်ာင္း ၊ ပဓာနနာယကဆရာေတာ္။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀ
ကီး
ပဲခူးဆယ္မိုင္ကုန္း မံုလယ္ေတာရ ဓမၼရိပ္သာ ဓမၼာရံုႀကီးေပၚတြင္
၇-၁၀-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေန႕ႏွစ္နာရီအခ်ိန္ ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ
မဟာပါလရြာအေၾကာင္း ဥပမာျပ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ တရားေတာ္။
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အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကို အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾက။
နေမာ ဗုဒၶႆ။နေမာ ဓမၼႆ။နေမာ သံဃႆ။နေမာ မာတာပိတုႆ။နေ
မာ အာစရိယႆ။
ဗုဒၶႆ-သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကိီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဓမၼႆ-မဂ္္ေလးတန္ -ဖိုလ္ေလးတန္ -နိဗၺာန္ -ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ တ
ရားေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
သံဃႆ-မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သ
ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
မာတာပိတုႆ-မိဘႏွစ္ပါးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္
ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
အာစရိယႆ-၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္သစၥာေလး
ပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘု
ရားႀကီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
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ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ မိဘ ဆရာသမား တို႔အား
႐ိုေသျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေ
သာ ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယတို႔ေၾကာင့္
မိမိတို႔ အလိုရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္သို႔
လည္းေကာင္း ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာ
င္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ
နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာင္း
မိမိတို႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္
ဉာဏ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သို႔
မ်က္ေမွာက္ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
အလုပ္စဥ္အတိုင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။
(စက္ဝိုင္းလွည့္)
မူလႏွစ္ျဖာ=အဝိဇၨာ။တဏွာ။
သစၥာႏွစ္ခု=သမုဒယသစၥာ။ဒုကၡသစၥာ။ သမုဒယသစၥာ။ဒုကၡသစၥာ။
ေလးခုအလႊာ=အတိတ္အေၾကာင္းတစ္လႊာ။ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတစ္လႊာ။ပစၥဳပၸန္
အေၾကာင္းတစ္လႊာ။ အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ။
အဂၤ ါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး =အဝိဇၨာ။သခၤ ါရ။ဝိညာဏ္။နာမ္ရုပ္။သဠာယတန။
ဖႆ။ေဝဒနာ။ တဏွာ။ဥပါဒါန္။ကမၼဘဝ။ဇာတိ။ဇရာမရဏ။
တရားကိုယ္မ်ားႏွင့္= အဝိဇၨာအစ ဇရာမရဏ အဆံုး။
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သံုးပါးအစပ္=သခၤ ါရ ႏွင့္ဝိညာဏ္ ၾကားမွာ တစ္စပ္။ေဝဒနာ ႏွင့္တဏွာ ၾ
ကားမွာ တစ္စပ္။ ကမၼဘဝ ႏွင့္ဇာတိ ၾကားမွာ တစ္စပ္။
ႏ ွစ္ရပ္မူလ = တဏွာ ႏွင့္ အဝိဇၨာ။
ဝဋ္သံုးဝ=ကိေလသဝဋ္။ကမၼဝဋ္။ဝိပါကဝဋ္။
ကာလ သံုးျဖာ=
လြန္ေလျပီးေသာအတိတ္ကာလ။
ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ကာလ။
ေနာင္ျဖစ္လတၱံ အနာဂတ္ကာလ ။
ျခင္းရာ ႏွစ္ဆယ္=
အတိတ္အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး။
အနာဂတ္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၁)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ပါဘုရား။
(၂)အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
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သခၤါရ ႏွင့္ ဘဝက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို အျခင္းအရာ အေနနွင့္ ဘယ္အျခင္းအရာ
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅)အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ပါဘုရား။
(၆)အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၇) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၂) တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ အဝိဇၨာက ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
ဘဝ ႏွင့္ သခၤါရက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို အျခင္းအရာ အေနနွင့္ ဘယ္အျခင္းအရာ
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
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(၆) တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၇) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၃)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္(၁)ႏွင့္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)-ႏွင့္ (၃)ျခားနားပံုမွတ္ခ်က္။
*(၃)အကြက္က သမုဒယသစၥာ ၊(၁)အကြက္က သမုဒယသစၥာ၊အေခၚမတူ
ဘူးလား။
တူပါတယ္ ဘုရား။
*အေခၚတူျငားေသာ္လည္း အတိတ္နဲ႕ ပစၥဳပၸန္ မျခားနားဘူးလား။
ျခားနားပါတယ္ဘုရား။
*အတိတ္ ဆိုေတာ့ လြန္ခဲ့ျပီးျပီ အသံုးခ်လို႕ရပါ့မလား။
မရပါဘုရား။
*အတိတ္က သမုဒယသစၥာ ဘယ္သူဦးစီးလဲ။
အဝိဇၨာဦးစီးပါတယ္ဘုရား။
*ပစၥဳပၸန္သမုဒယသစၥာ ဘယ္သူဦးစီးလဲ။
တဏွာ ဦးစီးပါတယ္ဘုရား။
*ပိုင္းျခားသိဖို႕ မလိုဘူးလား။
လိုပါတယ္ဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၂)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
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(၂) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၄)ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အျခင္းအရာ အေနနွင့္
ဘယ္အျခင္းအရာထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာ ဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၆) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး
မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၇)ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၈) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၂)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၂) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
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ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၄)ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အျခင္းအရာ အေနနွင့္
ဘယ္အျခင္းအရာထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာ ဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၆) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး
မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၇)ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၈)ဒုကၡသစၥာ ဆိုတာ ဘယ္သေဘာကို ေခၚတာလဲ။
>>႐ူပကၡႏၶာ-ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>ေဝဒနာကၡႏၶာ-ခံစားတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>သညာကၡႏၶာ-မွတ္သားတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>သခၤါရကၡႏၶာ-ေစ့ေဆာ္ျပဳျပင္တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>ဝိညာဏကၡႏၶာ-သိတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။ပါဘုရား(၉)ခႏၶာငါးပါး ျဖစ္ပ်က္မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၁၀)ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာပါဘုရား။
(၁၁) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္မွာပါဘုရား။
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[စက္ဝိုင္းတြင္(၂)ႏွင့္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၂)-ႏွင့္ (၄)ျခားနားပံုမွတ္ခ်က္။
*(၄)အကြက္က ဒုကၡသစၥာ ၊(၂)အကြက္က ဒုကၡသစၥာ၊အေခၚမတူဘူးလား။
တူပါတယ္ ဘုရား။
*အေခၚတူျငားေသာ္လည္း ပစၥဳပၸန္ နဲ႕ အနာဂတ္ မျခားနားဘူးလား။
ျခားနားပါတယ္ဘုရား။
*အနာဂတ္ေရာက္ျပီလား။မေရာက္ေသးပါဘူးဘုရား။
မေရာက္ေသးရင္ အသံုးခ်လို႕ရပါ့မလား။
မရပါဘုရား။
*အခု ေရာက္ဆဲ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ (၂)အကြက္မွာပါ ဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီနွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
(မူလႏွစ္ျဖာ... အျခင္းအရာ ငါးပါး)
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၁)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
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အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၂)အဝိဇၨာ သခၤါရ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
အဝိဇၨာ က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သခၤါရ က ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္း
မွာလဲ။
လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ ကာလ ပါဘုရား။
(၅) လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၆)အဝိဇၨာ သခၤါရ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အတိတ္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) အတိတ္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၈)အဝိဇၨာ သခၤါရ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၉) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၂)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝပါဘုရား။
(၂)ယခုျဖစ္ဆဲကိုေဖာ္ျပပါ။
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ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၃) ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ
သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ဝိပါကဝဋ္ဆိုတာ ဘာဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၅)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္
ကာလ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး ကာလ ပါဘုရား။
(၆) ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၇)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္
အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၈) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး တစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၉)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့
ခႏၶာငါးပါး မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၁၀) ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၁၁) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၂)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
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(၁)ပစၥဳပၸန္ကာလ ကို ဆက္ျပီး ေဖာ္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၂)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
ကမၼဘဝက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္း
မွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း ကာလ ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၆)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၈)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၉) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၃)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)ေနာင္ျဖစ္လတၱံ အနာဂတ္ ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
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(၂) ဇာတိဇရာမရဏဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ဆိုတာ ဘာဘာေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၄)ဇာတိဇရာမရဏ ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳး ကာလ ပါဘုရား။
(၅) အနာဂတ္ အက်ိဳး ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၆)ဇာတိဇရာမရဏ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) အနာဂတ္ အက်ိဳး တစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၈)ဇာတိဇရာမရဏခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့
ခႏၶာငါးပါး မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၉) ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၁၀) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္မွာပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီ-
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နွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
(မူလႏွစ္ျဖာ... အျခင္းအရာ ငါးပါး)
“ကိေလသဝဋ္ ကမၼဝဋ္ ဝိပါကဝဋ္” ။
ကိေလသဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၃)ပါး ပါဘုရား။
ကမၼဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၂)ပါးပါဘုရား။
ဝိပါကဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၈)ပါး ပါဘုရား။
#“ကိေလသဝဋ္ (၃)ပါး” ကိုေဖာ္ျပပါ။
“အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္”ပါဘုရား။
သစၥာေလးပါးကို မသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ခႏၶာငါးပါးကို မသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
အာယတန(၁၂)ပါးကိုမသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ဓါတ္(၁၈)ပါးကိုမသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ ကို မသိတာ---?
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အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
“သိသင့္ သိ ထိုက္တဲ့ တရား ”ကို မသိလို႕ “အဝိဇၨာ”လို႕ မေခၚလား။
ေခၚပါတယ္ဘုရား။
သိ ရင္ “ဝိဇၨာ” ေပါ့။
ဤခႏၶာ အာယတန ဓါတ္ သစၥာ တရားအေပၚမွာ
လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါလို႕
ႏ ွလံုးသြင္းမွားတာေကာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ႏ ွလံုးသြင္းမွားတာ “အဝိဇၨာ” ေနာ္။
ဤခႏၶာ အာယတန ဓါတ္ သစၥာတရားႀကီးက ျဖစ္ျပီးေတာ့ မပ်က္
လား----?
ပ်က္ပါတယ္ဘုရား။
ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာပါဘုရား။
ဒုကၡသစၥာတရားႀကီး မထင္ရွားဘူးလား။
ထင္ရွားပါတယ္ဘုရား။
ဤဒုကၡသစၥာ တရားေပၚမွာ လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာလို႕ ႏွ
လံုးသြင္းမွားတာေကာ ----?
“အဝိဇၨာ” ပါဘုရား။
ႏ ွလံုးသြင္းမွားေတာ့ လိုခ်င္တာ ဘယ္သူလဲ။
“တဏွာ” ပါဘုရား ။
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မရရင္ မေနဘူးလို႕ စြဲလမ္းတာ---?။
“ဥပါဒါန္ ”ပါဘုရား။
အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ ၊ဤ(၃)ခု ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား ။
#ကမၼဝဋ္ (၂)ပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
သခၤါရ ႏွင့္ ကမၼဘဝပါ ဘုရား။
ပါးစပ္က ေျပာေတာ့ ဘယ္သခၤါရ တပ္မလဲ။
ဝစီသခၤါရ ပါဘုရား။
ေျခနဲ႕ လက္နဲ႕ ျပဳေတာ့ ဘယ္သခၤါရ။
ကာယသခၤါရ ပါဘုရား။
စိတ္က ႀကံစည္ေတာ့ ဘယ္သခၤါရ။
စိတၱသခၤါရ ပါဘုရား။
ပါးစပ္က ေျပာေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
ဝစီကံ ပါဘုရား။
ေျခနဲ႕ လက္နဲ႕ ျပဳေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
ကာယကံ ပါဘုရား။
စိတ္က ႀကံစည္ေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
မေနာကံ ပါဘုရား။
ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံ
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ဤ(၃)ပါး ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
ကိေလသဝဋ္ နဲ႕ ကမၼဝဋ္ ကို သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား ။
အကြက္ အေနနဲ႕ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
ဝိပါကဝဋ္ (၈)ပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဇာတိ ဇရာ မရဏ ပါဘုရား။
ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
အကြက္ အေနနဲ႕ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္ မွာပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီနွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
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သာဓု သာဓု သာဓု။
မူလႏွစ္ျဖာ တစ္ေခါက္။
(မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္
မ်ားႏွင့္ သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆ
ယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကို၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။)
( နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ )၃
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာ အားျဖင့္ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ ... အကုသို
လ္ကံ ကုသိုလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကို ယံုၾကည္ရမယ္လို႔ မ ေဟာလား...။
ပါဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယအဆံုး ပါဏာတိပါတာအစ မိစၧာဒိ႒ိအ
ဆံုးကို က်ဴးလြန္ရင္ ကုသိုလ္လား အကုသိုလ္လား...အကုသိုလ္ကံအေၾ
ကာင္းေၾကာင့္အက်ိဳးတရားက ေသသည္ရဲ႕အျခားမဲ့၌ ငရဲ တိရစၧာန္ ၿပိတၱာ
အသူရကာယ္ လို႔မေဟာဘူးလား...ခ်မ္းသာတဲ့တရားလားဆင္းရဲတဲ့တရား
လား...ဒါ..အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ျဖစ္တာေနာ္...ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္း လား...
ပါဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယအဆံုး ပါဏာတိပါတာအစမိစၧာဒိ႒ိအဆံုး
ကိုေရွာင္ၾကဥ္ရင္... အကုသိုလ္လား ကုသိုလ္ လား...
ကုသိုလ္ကံ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားက လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္ေျခာက္
ထပ္လို႔မေဟာလား...ဆင္းရဲတဲ့တရားလား ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား...ဒါကု
သိုလ္ကံေၾကာင့္ျဖစ္တာေနာ္...ယံုၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား...
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အကုသိုလ္ကံ ကုသိုလ္ကံ တရား ႏွစ္ပါးကိုယံုၾကည္ရင္ ေဗဒင္ေမးဦးမ
လား...နတ္ကေတာ္ေမးဦးမလား.. ဝိဇၨာေတြေမးဦးမလား...ေဗဒင္ေမးတယ္
နတ္ကေတာ္ ေမးတယ္ ဝိဇၨာေမးတယ္ ဆိုတာ ကံကို မယုံလို႔ေပါ့...ကံကို မ
ယုံရင္ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုက ထြက္ဖို႔လြယ္ပါ့မလား...ကံကို ယံုၾကည္ရမယ္ေ
နာ္.. ဉာဏ္ကို အားကိုးရမယ္...ၾကားလား...
သက္ရွိသတၱဝါတဲ့..ကမ်ဥ္းနီကစ ဆင္ေကာင္ႀကီးထိ..သတ္မယ္ဆို ပါဏာ
တိပါတကံ မထိုက္ဘူးလား...ပါဏာတိပါတကံထိုက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕အျ
ခားမဲ့၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား...အပါယ္ကိုက် ငရဲကိုအားရေအာင္ခံ ငရဲ
သက္ေစ့ တိရစၧာန္ျဖစ္တာ မ်ားတယ္ေနာ္...လူအျဖစ္ကို နည္းတယ္..ၾကား
လား...
ကဲ လူအျဖစ္ကို ရတယ္ထား လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ ေမြးေမြးခ်င္းေသတဲ့ ကေ
လးေတြ မရွိဘူးလား...လသားနဲ႔ေသတာမရွိလား...ေက်ာင္းသားအရြယ္နဲ႔ေ
သတာမရွိလား...သူေဌးသားဘဲျဖစ္ျဖစ္ သူေဌးသမီးဘဲျဖစ္ ျဖစ္ ငယ္ငယ္ရြ
ယ္ရြယ္နဲ႔ ေသေတာ့ သူေဌးရဲ႕စည္းစိမ္ကိုခံစားရရဲ႕လား ...အိုးပုတ္ခ်ိဳးရုပ္
နဲ႔ေပ်ာ္လို႔ေသေတာ့တာေနာ္...လူျဖစ္က်ိဳးရႈံးတာ ေပါ့...
အသက္တိုတယ္လို႔မေျပာလား...အသက္တိုတာ အလိုလိုျဖစ္တာလား
အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားေပၚတာလား... ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ေ
သတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အကုသိုလ္ကံ ပါဏာတိပါတကံ အားေကာင္းတာ
ကြဲ႕ေနာ္... ေရွးထက္ဘဝ မွာ သတၱဝါ အသီးသီးကို သတ္ခဲ့ေတာ့ ကိုယ့္အ
လွည့္ လြတ္ပါ့မလား..မလြတ္ဘူးကြဲ႔ေနာ္...အဲလို စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား...အေရွ႕ အိမ္က အဖိုးႀကီး အဖြားႀကီးေတြ အသက္ ခုနစ္ဆယ္ေက်ာ္
ရွစ္ဆယ္ စားနိုင္တယ္ သြားနိုင္တယ္ လုပ္နိုင္တယ္ မေျပာၾကဘူးလား...
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သီလ ကုသိုလ္ေကာင္းတာကိုးလို႔ အေျဖမေပးလား ... ဘယ္ေလာက္မ်ား
ထင္ရွားသလဲေနာ္ ...
သစ္သီးတစ္လံုး ပန္းတစ္ပြင့္ ဟင္းတစ္ညြန္႔ကစ ေရႊ ေငြ ေက်ာက္သံ
ပတၱျမား အထိ ပိုင္ရွင္အခြင့္မျပဳဘဲနဲ႔ယူရင္ အဒိႏၷာကံ မထိုက္လား...အ
ဒိႏၷာကံ ထိုက္ရင္ေသသည္၏ အျခားမဲ့၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား..အပါ
ယ္ကိုက် ငရဲကိုအားရေအာင္ခံ ငရဲသက္ ေစ့ လူအျဖစ္ရလူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ
အငတ္ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတယ္ေနာ္..ဘယ္လိုဘဲ လုပ္လုပ္ စားဝတ္ေနေ
ရးေျပရဲ႕လား..စားဝတ္ ေနေရးမေျပဘူးကြဲ႔ေနာ္...အဲဒါအလိုလိုျဖစ္တာ
လား...အေၾကာင္းေၾကာင့္အက်ိဳးတရားေပၚတာလား...
အငတ္ျပႆနာ ရင္ဆိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ဟူသေရြ႕အေၾကာင္းရွာၾကည့္ေ
တာ့...အတိတ္ဘဝက သူမ်ားစားမည့္ အစားအစာေတြ ခိုးခဲ့တာေပါ့ေနာ္
သူမ်ားဝတ္မည့္ အထည္အဝတ္အစားေတြ ခိုးခဲ့တာေပါ့...အဲဒီအျပစ္ေၾကာ
င့္ အပါယ္ကို မက်လား…ငရဲကိုအားရ ေအာင္မခံရလား...ငရဲသက္ေစ့ လူ
အျဖစ္ကိုရတယ္ထား ။ လူျဖစ္ေတာ့အငတ္ျပႆနာနဲ႔ရင္ဆိုင္ရတယ္..ၾ
ကားရဲ႕လား... အဲလိုကံကံ၏အက်ဳိးကို ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား...ယံုၾက
ည္လို႔ရွိရင္ အကုသိုလ္ကို ေရွာင္ရမွာေပါ့။ ကုသိုလ္ကိုေဆာင္ရမယ္..ၾကား
လား...။ သြားေလရာ အရပ္ကိုအျမဲ တမ္းေျခတလွမ္းခ်င္း သြားရင္း သြားရ
င္း သတိေရွ႕ထားၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရမယ္ေနာ္...အဲဒါကုသိုလ္စိတ္ေတြ...။
ကုသိုလ္ က ခ်မ္းသာတဲ့အမ်ဳိးကြဲ႕ေနာ္...။
လင္ရွိ မယား မယားရွိလင္ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားလို႔ရွိရင္..ကာေမသု မိ
စၧာစာရကံ မထိုက္လား...ကာေမသု မိစၧာစာရကံထိုက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕အျ
ခား၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား...အပါယ္ကိုက် ငရဲကို အားရေအာင္ခံ ငရဲ
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သက္ေစ့ လူအျဖစ္ရတယ္ ။ လူျဖစ္တဲ့ ဘဝမွာ လူခ်င္းတူရဲ႕လား ... ။ ဣတၳိ
လိင္ ပုလႅိင္ ၾကားလား ။
လူျဖစ္က်ိဳး ရႈံးတာေပါ့ ...
စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မုသားကို အမ်ိဳးမ်ိဳး မသံုးၾကဘူး
လား...။ သံုးရင္ မုသာဝါဒကံ မထိုက္လား...။ မုသာဝါဒကံ ထိုက္ ရင္ ေသ
သည္ရဲ႕အျခား၌ အပါယ္ကလြတ္ပါ့မလား...အပါယ္ကိုက် ငရဲကို အားရေ
အာင္ခံ ငရဲသက္ေစ့ လူျဖစ္ရတယ္ထား ဒါလူ ျဖစ္တဲ့ ဘဝမွာ စားဝတ္ေနေ
ရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေငြေၾကးကိစၥ ဆန္စပါးကိစၥ ေခ်းလို႔ ငွားလို႔ လြယ္
ကူစြာ ရရဲ႕လား...ဘယ္သူမွ အယံု အၾကည္ မရွိဘူးေနာ္...အလိုလိုျဖစ္တာ
လား။ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား ေပၚတာလား... ။
ဘိန္း ဘင္း ကေစာ္ ေလွာ္စာ အရက္ ေသရည္ ေသရက္ကို ေသာက္
စားျခင္းေၾကာင့္ သုရာေမရယကံ မထိုက္လား..သုရာေမရယ ကံထိုက္ရင္
ေသသည္ရဲ႕အျခား၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား...အပါယ္ကိုက် ငရဲကိုအား
ရေအာင္ခံ ငရဲသက္ေစ့ လူအျဖစ္ရလည္း လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ ရူးတဲ့ပုဂိၢဳလ္ေ
တြ ျမင္ဖူးရဲ႕လား...လူျဖစ္ေတာ့ လူရူး ေခြးျဖစ္ေတာ့ ေခြးရူး ဝက္ျဖစ္ေတာ့ ဝ
က္ရူးေပါ့... ။အလိုလို ျဖစ္တာလား အေၾကာင္း ေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား ေပၚ
တာလား...။ အေၾကာင္းေၾကာင့္အက်ိဳးတရားေပၚတာေနာ္...။
အဲဒါ ပါဏာတိ ပါတာ အစ သုရာေမရယ အဆံုးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရင္ ကုသို
လ္ေပါ့။ က်ဴးလြန္ရင္ အကုသိုလ္ေပါ့ အဲဒါ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ... ။ ကံ
လမ္း ကိုေဟာရတာကြဲ႔ေနာ္...လူျဖစ္တဲ့ေပၚမွာ..အဲဒါကုသိုလ္ အကုသိုလ္
လို႔...သီလနဲ႔ျပည့္စံုဖို႔လိုတယ္ၾကားလား...သီလနဲ႔ ျပည့္စံုမွ အဆင္ေျပမွာေ
နာ္...။
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ထင္ထင္ရွားရွား ေရွးထက္ေက်ာ္ကာရီက ေတာင္ကၽြန္းတဲ့..မဟာပါလရြာ
လို႔ရွိတယ္ေနာ္...အဲသည္ရြာမွာ စူလပါလဆိုတာ တကၠသိုလ္တိုင္းျပည္မွာ
ေက်ာင္းထားတာေပါ့..တစ္ေက်ာင္းလံုး ပညာ အခၽြန္ဆံုး..စာရိတၱ အေကာ
င္းဆံုး..အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္း တယ္..ပညာခၽြန္တယ္..တစ္က်ာင္းလံုးမွာ
နာမည္ႀကီးက်ယ္တယ္..
တေန႔သ၌ ဒိသာပါေမာကၡ ဆရာႀကီးရဲ႕သား..ေက်ာင္းသား ႀကီး အသက္ ႏွ
စ္ဆယ့္ငါး ႏွစ္အရြယ္ လတ္တေလာ ေရွာင္တခင္ ေသဆံုးသြားတယ္ ၾကား
လား...။ သူ႔ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ... ဈ ာပနကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေ
တာ့မွ သြားၾက လာၾက ျပဳလုပ္ၾက ေဆာင္ရြက္ၾက ၊စူလပါလက..အင္း..အ
သက္ငယ္ငယ္နဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား ေသပါ လိမ့္မလဲ..အသက္ငယ္ငယ္နဲ႔ ဘယ္
လိုမ်ား ေသပါလိမ့္မလဲ..
အဲလိုေျပာဆိုတဲ့အခါေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္က အေပါင္းအေဖာ္ေတြက..ဒီလို
အေသအေပ်ာက္ေတြမရွိဘူးလားလို႔ မေမးရဘူးလား...
အေသအေပ်ာက္ေတာ့ရွိတယ္တဲ့ေနာ္..
အသက္တစ္ရာျပည့္မွေသတာ..သူတို႔ရြာမွာေလ..အသက္တစ္ရာျပည့္မွ ေ
သတာေနာ္... ပတ္ဝန္းက်င္ရြာေတြကေတာ့ေမြး ေမြးခ်င္းလည္း ေသ
တယ္.. လသားလည္း ေသတယ္..ေက်ာင္းသားလည္း ေသတယ္..အပ်ဳိလူ
ပ်ဳိဘဝနဲ႔လည္း ေသတယ္..
အသက္ႀကီးမွလည္း ေသတာေပါ့.. ဒိျပင္ ရြာေတြနဲ႔တူရဲ႕လား... သူ႔အသက္
တစ္ရာျပည့္မွ ေသတာ...
အဲဒီဒိသာပါေမာကၡဆရာႀကီးက... သူေျပာတဲ့စကားကို တဆင့္ၾကား သြား
တာေပါ့...ေခၚၿပီးခါမွ ေသခ်ာ မေမးရဘူးလား... အဲဒီစကားမ်ဳိးေတြ မင္းေျ
ပာလား..ေျပာတယ္ ဆရာတဲ့..မင္းတို႔ ရြာမွာ အေသ အေပ်ာက္ေတြ မရွိ
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လား.. အေသ အေပ်ာက္ေတာ့ ရွိတယ္ ဆရာတဲ့..အသက္တစ္ရာျပည့္မွ ေ
သတာတဲ့ေနာ္..
အသက္တစ္ရာမျပည့္ မေသဘူးေပါ့..
အဲဒါမယံုၾကည္တာနဲ႔..ဆိတ္ရိုးကို စကၠဴနဲ႔ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ထုတ္ လြယ္အိတ္
ထဲထည့္... ငါ့တပည့္ ဆရာခရီးသြား စ ရာရွိတယ္..အသြားအျပန္ ရွစ္ရက္ၾ
ကာမယ္..အသြားသံုးည အိပ္ ေလးရက္။ မိုင္ရွစ္ဆယ္..။
အျပန္သံုးညအိပ္ေလးရက္ မိုင္ရွစ္ဆယ္ ...။
အဲဒါ..ငါ့ေနရာမွာ မပ်က္မကြက္ စာျပရမွာေပါ့..။ သူ႔တပည့္ကို လႊဲထားခဲ့တ
ယ္ေနာ္..။
အဲလိုသြားေတာ့ မဟာပါလရြာ ေရာက္ေတာ့ ဥပါသကာနဲ႔ေတြ႔ ...တံခါးေပါ
က္မွာ...မဟာပါလအိမ္ကို ျပစမ္းလို႔ မခိုင္းရဘူးလား...ခိုင္းေတာ့ အဲ ဟိုေရာ
က္သြား...ေရာက္မဆိုက္ မိတ္ ေဆြ ဘယ္အရပ္ကလဲ..အသင့္သား စူလပါ
လ..ဆရာ..ဒိသာပါေမာကၡဆိုတာ..ငါဆရာေပါ့..ဪ ဆရာႀကီးလား..ဟု
တ္ပါတယ္.. ကိစၥ ....စားသံုးၿပီးေတာ့ခါမွ ေအးေအး ေဆးေဆးေျပာပါရေစ
တဲ့ေနာ္...ေရာက္မဆိုက္ထမင္းျပင္ေၾကြး..တယ္ၾကားလား...
စားသံုး လို႔ဝၿပီဆိုတဲ့ခါ..လြယ္အိတ္ထဲက ဆိတ္ရိုးကိုထုတ္..အသင့္
သား..တစ္ေက်ာင္းလံုး...ပညာအခၽြန္ဆံုး...စာရိတၱအေကာင္းဆံုး...လတ္
တေလာ ေရွာင္တခင္ ေသဆံုးသြားတယ္..ခရီးကေဝးေတာ့ အေၾကာင္းမၾ
ကားနိုင္ဘူးေပါ့.. အခုလိုဖုန္းဆက္လို႔လည္း မရဘဲကိုး..ေၾကးနန္းေတြလ
ည္း မေပၚေသးဘဲကိုး..ကားေတြဘာေတြလည္း မရွိဘဲကိုး..အဲဒါနဲ႔ သူ႔အရိုး
ကို ေကာက္ၿပီးေတာ့မွ..သပ္သပ္ ရပ္ရပ္ ..လူၾကဳံ ပါးလို႔မေတာ္လို႔ ..ဆရာ
ကိုယ္တိုင္ ... အသင့္သား ရဲ႕အရိုးလို႔ လြယ္အိတ္က ထုတ္ေပးလိုက္တာေ
နာ္..
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လင္မယား ႏွစ္ ေယာက္ ရီ(ရယ္)ၾကတယ္တဲ့ကြဲ႔...
တစ္ႀကိမ္ကႏွစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္တိုင္ ရီတာေပါ့...ဘယ္လိုရီတာလဲလို႔မေမးရ
ဘူးလား...ငါတို႔သားရဲ႕အရိုး မဟုတ္ဘူးေပါ့..ေခြးရိုးျဖစ္မယ္..ဆိတ္ရိုးျဖစ္
မွာေပါ့..ဘာျဖစ္လို႔လဲလို႔မေမးရဘူးလား...ငါတို႔သား ဒီအရြယ္မွာ မေသေ
ကာင္းဘူး...ဘယ္အရြယ္မွာ ေသမွာလဲလို႔ျပန္မေမးဘူးလား ...အသက္တ
စ္ရာျပည့္မွေသမွာ...
သားေျပာတဲ့စကားနဲ႔ မိဘေျပာတဲ့စကား တထပ္တည္း မေနဘူးလားေ
ဟ့...ဝိေသသ ထူးတယ္ေနာ္..အဲလို ဆိုေတာ့..ဒိသာပါေမာကၡဆရာႀကီးက
ျမတ္စြာဘုရားေဟာတဲ့ တရားနဲ႔ မကိုက္ဘူးေပါ့...ျမတ္စြာဘုရား ေဟာတာ
ဘယ္လိုေဟာတာလဲလို႔...ျပန္မေမးဘူးလား...သေဗၺ သခၤါရ ာ အနိစၥာ ..
လို႔ မေဟာဘူးလား...မွန္လိုက္တာတဲ့..ဘုရား ေဟာတာမွန္တယ္တဲ့ေနာ္...
ကဲ အဲဒီ သခၤါရကိုျပန္စစ္ေဆးေပါ့..ပုညာဘိသခၤါရ ။ အပုညာဘိသခၤါရ
ေဟာ မေဟာ...ကဲ ငါတို႔ အပုညာဘိသခၤါရ မလုပ္ဘူးေပါ့...အပုညာဘိသ
ခၤါရ ဆိုတာက မိမိက သက္ရွိသတၱဝါ ကို သတ္တာေတြ ခိုးတာေတြ ေစာ္
ကားတာေတြ ေသာက္တာ စားတာ လိမ္တာ ေကာက္တာေတြေပါ့ေနာ္.. စိ
စစ္ဖို႔ မေကာင္းလား.. အဲဒါ ငါတို႔မလုပ္ဘူးေပါ့..။ ကဲ ပုညာဘိသခၤါရေတာ့
မလုပ္ဘူးလား..။ အင္း..ဒါနကုသိုလ္ သီလကုသိုလ္ လုပ္တယ္ေနာ္...။ အ
င္း ..အဲလို စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား..။ အပုညာဘိသခၤါရမလုပ္ဘူးေပါ့..။ ဘု
ရားေဟာတာ မွန္တယ္လို႔ မေထာက္ခံဘူးလား...။ အေကာက္အယူလြဲတာ
ကြဲ႔ေနာ္...။ အဲလို စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား..ေလ့လာၾက ေလ့လာၾက ။
အသက္တိုတာေတြ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းတာေတြ သီလအဂၤါနဲ႔ မျပည့္စံု
ဘူးလို႔ေပါ့...သီလနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က က်န္းမာေရးေကာင္းတယ္ေနာ္..။

www.dhammadownload.com

အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား.. ေလ့လာၾက..။ ကဲ... တခါျပန္ တနည္း
အားျဖင့္ စိစစ္ဖို႔ရွိေသးတယ္ေနာ္...။
မၾကားစဖူး ၾကားဖူး ထပ္မံတဲ့...ေရွးထက္ေက်ာ္ကာရီက ဦးဂုဏ ရေသ့ႀကီး
ရွိတယ္ေနာ္..သူ႔အက်င့္က အဝတ္ မပါဘူးေပါ့..။ ဝတ္လစ္စလစ္ကိုး..။
အဲဒီအခါမွာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တာ အဂၤတိ မင္းႀကီး ။ စစ္သူႀကီးက အလာ
တ စစ္သူႀကီး။
ရေသ့ႀကီးဆီသြားၿပီးေတာ့ အသင္ရေသ့ႀကီးတဲ့ ။
ကုသိုလ္ လုပ္တာ ဘယ္လိုမ်ား အက်ဳိးရွိသလဲလို႔ မေမးရဘူးလား..။ အကု
သိုလ္ လုပ္တာက ဘယ္လို ခံရတာလဲလို႔မေမးရဘူးလား..။ ကုသိုလ္လုပ္
တိုင္းလည္း မရဘူးေပါ့..အကုသိုလ္ လုပ္တိုင္းလည္း မခံရဘူးေပါ့..သူျဖစ္ခ်
င္သလိုျဖစ္ေနတာလို႔မေဟာ ဘူးလား..။
အဲဒီမွာ အလာတ စစ္သူႀကီးက..ဟာ..အလြန္မွန္တယ္ တဲ့..ရေသ့ႀကီးေ
ဟာတာ တကယ္ မွန္တယ္တဲ့ေနာ္..က်ဳပ္ဟာ အတိတ္ဘဝကႏြားသတ္
သမား ဟုတ္တယ္..အဲဒီဘဝကေသသြား ေတာ့ က်ဳပ္ငရဲကိုသြားရမွာ
တဲ့..အခုၾကည့္ေလ စစ္ဗိုလ္ႀကီးျဖစ္ေနတာ စစ္ဗိုလ္ႀကီးကႀကီးႀကီးေပါ့..မွန္
တယ္တဲ့ေနာ္..အဂၤတိ မင္းႀကီးကၾကားတယ္..
သမီးေတာ္ ရုဇာ မင္းသမီး...ညီေတာ္ အာနႏၵာ အေလာင္း...နက္ျဖန္ ကစ (
ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရဲ႕) ရဟန္း ေတာ္ေတြ သံဃာေတာ္ေတြ ၾကြလာခဲ့ေ
တာ့ ဆြမ္းမေလာင္းနဲ႔ေပါ့ေနာ္..။ ဆြမ္းေလာင္းတိုင္းလည္း ကုသိုလ္ရတာမ
ဟုတ္ဘူးေပါ့..။ အကုသိုလ္လုပ္တိုင္းလည္း မခံရဘူးေပါ့..။ သူျဖစ္ခ်င္သ
လိုျဖစ္ေနတာ..။
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အဲဒီခါရုဇာ မင္းသမီးက..ဖခမည္းေတာ္တဲ့..။ အလာတ က စစ္သူႀကီး က
သူႏွစ္ဘဝျမင္တာေပါ့..။ ကၽြန္မ ခုနစ္ဘဝျမင္တယ္..။ အခုအလာတ..စစ္
သူႀကီးျဖစ္တာ.. ႏြားသတ္သမားဘဝကိုမေရာက္ခင္က အတိတ္ကသူျပဳခဲ့
တဲ့ ကုသိုလ္ေတြရွိတယ္တဲ့။ ၾကားလား..။ အဲဒီ ကုသိုလ္က အတိတ္တုန္း
က အက်ဳိးေပးခြင့္မရေနာ္..အခုမွအက်ဳိး ေပးခြင့္ရေတာ့ခါ အပါယ္ကို က်ရ
မွာ လူအျဖစ္ကို လာရတာေပါ့...။အဲဒီကုသိုလ္ေတြက စိစစ္ေတာ့ စစ္ဗိုလ္ႀ
ကီး လာျဖစ္ရတယ္။ၾကား လား..။
အဲဒီ အတိတ္ကုသိုလ္ကံ ကုန္တဲ့အခါႏြားသတ္တဲ့ဘဝက ေရာက္ေတာ့
မွာေနာ္..အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြေနာ္...။
အဲဒါနဲ႔မယံုလို႔ သိၾကားမင္းကလိုက္ၿပီးေတာ့ရွင္းေပးရတယ္ၾကားလား...အ
ဂၤတိ မင္းႀကီးကိုေနာ္..။
အခုလည္း ေလာကႀကီးထဲမွာ အကုသိုလ္ အလုပ္နဲ႔ စား ဝတ္ ေနေရးေျပ
တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ စိစစ္ၾကည့္တယ္ေနာ္..အဲဒါ စားဝတ္ေနေရး ေျပတယ္ ဆို
တာဟာ ဘယ္လိုလဲလို႔ ျပန္စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...
အကုသိုလ္ အလုပ္ဟာဘုရား အဆူဆူ ခ်မ္းသာတယ္လို႔ ေဟာတာလား..
ဆင္းရဲတယ္လို႔ေဟာတာလား..ဘုရားတပည့္ သား ေျမး သံဃာေတာ္အရွ
င္ျမတ္ေတြ ခ်မ္းသာတယ္လို႔ ေဟာတာလား..ဆင္းရဲ တယ္ေဟာတာ
လား..ဆင္းရဲတယ္လို႔ေဟာတယ္ေနာ္..။
ဆင္းရဲတဲ့အလုပ္ကို လုပ္... စားဝတ္ေနေရးေျပတာ အတိ္တ္ကကုသိုလ္
ကံကြဲ႔..။ အကုသိုလ္ေၾကာင့္ စားရတာ မဟုတ္ ဘူးေနာ္...။ အတိ္တ္ကုသို
လ္က ဝင္လာခဲ့တာ..။ အဲဒီ အကုသိုလ္သာ မလုပ္ဘူးဆိုရင္
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ပိုၿပီးေတာ့ အက်ဳိးေပးသန္ဦးမွာ...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...။ အဲဒီ အတိတ္
ကျပဳတဲ့ ကုသိုလ္ကံ ကုန္တဲ့အခါ..ေဟာ...သူျပဳခဲ့တဲ့အကုသိုလ္က လွည့္ေ
တာ့မွာေပါ့..။
အဲဒီလို အတိ္တ္က ကုသိုလ္ကံက အက်ဳိးေပးေတာ့ စားဝတ္ေနေရး မေျပ
ဘူးလား...။ တိုက္က ႏွစ္လံုးသံုးလံုး..ကားကႏွစ္စီး သံုးစီး..မ်က္နွာၾကည့္ေ
တာ့ စိန္တြဲလြဲ..လည္ဆြဲၾကည့္ေတာ့ ေရႊတြဲလြဲ..တံေတာင္ဆစ္ေအာက္ကို ၾ
ကည့္ေတာ့ လက္ေကာက္ေတြ ျပည့္ေနတာေပါ့။ ဝတ္တာက ပိုးဖဲကတၱီပါ
စိန္ကတၱီပါ ျမကတၱီပါ... စားတာက ဆီဦးေထာပတ္.. အဲဒါ အတိတ္ကျပဳ
တဲ့ကုသိုလ္ကြဲ႔ေနာ္။
အဲဒီ ကုသိုလ္ကုန္သြားတဲ့ အခါၾကေတာ့ ဝက္က အရင့္ေသ ႏြားက အရင့္ေ
သ။ ေသေတာ့ ေရာင္း တဲ့ အသားကအေၾကြး ၊ၾကာေတာ့ လက္ဝတ္လက္
စား ျဖဳတ္၊တိုက္ေတြတာေတြ ျဖဳတ္၊ကားေတြ ျဖဳတ္၊ရင္းစရာ မရွိေတာ့ဘူး ။
တိုက္ႀကိဳ တိုက္ၾကား မေနရဘူးလား။ ဇရပ္ႀကိဳ ဇရပ္္ၾကား မေနရဘူး
လား…။ ေသတဲ့အခါ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား…။ အဲဒါယံုၾကည္ ဖို႔မေကာ
င္းလား…။
တစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တဲ့ နံနက္ အိပ္ယာ နိုးတဲ့အခ်ိန္ကစ အိပ္ယာဝင္
သည္ အထိ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း အဆံုးအမကို ရေတာ့ ဘုရားဝ
တ္တက္ သီလခံ ။ ငါးပါးသီလ မေၾကာင္မၾကား မက်ဳိးမေပါက္ ထိန္းသိမ္း
တယ္ေနာ္…အကုသိုလ္လား ကုသိုလ္လား.. အဲဒါ ကုသိုလ္ဘဲလုပ္တယ္ေ
နာ္..
အဲဒီကုသိုလ္ပဲ လုပ္တယ္ေနာ္။ ကုသိုလ္ ခ်မ္းသာတယ္လို႔ဘုရား အဆူဆူ
မေဟာလား ...အဲဒီပုဂၢိဳလ္ စားဝတ္ေနေရးေျပရဲ႕လား...ဘယ္လိုပါ့ လုပ္လု
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ပ္ ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္ေပါ့..လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ စားဝတ္ေနေရး ေျပ
ရဲ႕လား... အတိတ္ကသူျပဳတဲ့ အကုသိုလ္က ဝင္လာၿပီကြဲ႔..။ ကုသိုလ္လုပ္
ရင္းနဲ႔ အတိတ္က အကုသိုလ္က ဝင္ လာၿပီေနာ္… ။
အကု သိုလ္ကံ အက်ဳိးေပး မေနဘူးလား..ေပးျငားေသာ္လည္း ကံ ကံအ
က်ဳိးကို ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ဘယ္ေလာက္ပါ့ စားဝတ္ေနေရးမေျပ ျငားေ
သာ္လည္း တံငါမုဆိုး လုပ္စားမယ္လို႔ေဖာက္ျပန္ေသးရဲ႕လား၊သူခိုးငတက္ျ
ပား လုပ္မယ္လို႔္ ေဖာက္ျပန္ေသးရဲ႕လား...ကံ ကိုယံုၾကည္ၿပီေနာ္...အဲလိုကံ
ကိုယံုၾကည္ေတာ့ ေၾကြးေဟာင္းမေက်ဘူးလား...ေၾကြးသစ္ တင္ေသး
ရဲ႕လား..။
အဲဒီ အကုသိုလ္ကံ က…ဆယ့္ငါးႏွစ္ ႏွစ္ေလာက္ အက်ဳိးေပးခြင့္ရွိတယ္ေ
နာ္…ဆယ့္ငါးႏွစ္ ႏွစ္ျပည့္တဲ့အခါ အကုသိုလ္ကံ ကုန္ေတာ့တာကိုး …အဲဒီ
အခါ.. မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္က ထီတစ္ေစာင္ေပးတာ.. သိန္းငါးရာေလာ
က္ ေပါက္လာတယ္ကြဲ႔ၾကားလား…ကဲ ေလာဘျဖစ္ေသးရဲ႕လား အကုသို
လ္ ဝင္တုန္းကလည္း စားဝတ္ေနေရး မေျပဘူး...ေဒါသျဖစ္ရဲ႕လား...သိန္း
ထီေပါက္ျပန္ေတာ့လည္း ေလာဘျဖစ္ရဲ႕လား …လြတ္၍.. လြတ္ ၍မေန
လားဟဲ့...အဲသလိုယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား...ေလ့လာၾက..ထိထိ မိမိ အဲဒါ
လိုရင္း အခ်က္ေတြေနာ္...
ေဇာတိကသူေဌးတို႔ အတုလကာရီတို႔ ဆိုတာ...ဘဝဆက္တုိင္း...ဘဝဆ
က္တုိင္း သူေဌးေတြေပါ့...ျဖစ္တဲ့ဘဝေတြမွာ ငါးပါး သီလ မေၾကာင္မၾကား
မက်ဳိးမေပါက္ထိန္းသိမ္းခဲ့တယ္ေနာ္..သူတို႔ပစၥည္းကို အစိုးရလည္း မသိမ္း
နိုင္ဘူးေနာ္...သူခိုးလည္း မခိုးနိုင္ဘူးၾကားလား...အဲဒါယံု ၾကည္ဖို႔မေကာင္း
လား..သီလနဲ႔ျပည့္စံုတာကိုးကြဲ႔..အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...။ အဲဒါကု
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သိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံ ယံုၾကည္ဖို႔ လိုတယ္...အားကိုးရမွာက ဉာဏ္တဲ့ေ
နာ္...။
ဉာဏ္ဆိုတာ ခႏၶာသိတာ သစၥာသိတာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကိုသိ တာေပါ့...။ ဉာ
ဏ္ဆိုတဲ့ ကိစၥက..သမၼာဒိ႒ိ၊ သမၼာသကၤပၸ ပညာမဂၢင္ႏွစ္ပါး ။ သမၼာ
ဝါယာမ၊သမၼာသတိ၊သမၼာသမာဓိ သမာဓိမဂၢင္သံုးပါး ေပါင္းလိုက္ေတာ့ ရႈ
ဉာဏ္မဂၢင္ငါးပါးေပါ့... အျမင္ခံ အရႈခံက ခႏၶာငါးပါးေပါ့... ရႈဉာဏ္က မဂၢင္
ငါးပါး..အာ႐ုံ အာရမၼဏိက ပိုင္းျခားလို႔ ရွိက ခႏၶာငါးပါး က အာရံုတရားေ
ပါ့... မဂၢင္ငါးပါးက အာရမၼဏိက တရားေပါ့...အာရံု အာရမၼဏိကလို႔မေဟာ
ဘူးလား...အဲဒါလိုတာေနာ္...။
တရား အားထုတ္တယ္ တရား နာတယ္ တရား ေလ့လာတယ္ ဆိုတာ လို
ရင္းအခ်က္က ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ဖို႔ လိုတယ္..ကိေလသဝဋ္ ကမၼဝဋ္ ဝိပါက
ဝဋ္လို႔မေဟာဘူးလား ..အဲသည္ ဝဋ္သံုးပါး ခ်ဳပ္ဖို႔ကို ဘုရားအဆူဆူ မေ
ဟာဘူးလား..အဲ ဒီထဲမွာစဥ္းစား ၾကကြဲ႔ ေနာ္...
ျမတ္စြာဘုရားေဟာတာ...ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ဖို႔ အဓိက မထားဘူး
လား...အဲဒီထဲမွာ သတ္သတ္လြတ္ စားမွ နိဗၺာန္ ရတယ္ လို႔ပါရဲ႕လား..။
အသားငါးစားမွ နိဗၺာန္ရတယ္လို႔ပါရဲ႕လား..မပါဘူးေနာ္..။
အခုေတာ့အသားစားတာ၊သတ္သတ္လြတ္စားတာေတြ ကို တစ္ေယာက္
နဲ႔တစ္ေယာက္ ပုတ္ခတ္ၿပီးေတာ့ေျပာတာေတြဟာအကုသိုလ္လား၊ကုသို
လ္လား…
လိုရင္းအခ်က္ကကိေလသာ ခ်ဳပ္ဖို႔ကြဲ႔..။
အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...
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စားတဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာတာလည္း ျပန္ခႏၶာဘက္ကို လွည့္ေ
နာ္...ခ်ဳိခ်ဥ္စပ္ငန္ဖန္ခါး ရသာေျခာက္ပါးလို႔ေဟာ မေဟာ..အဲဒါ သိဖို႔ လိုတ
ယ္ေနာ္..
လက္ေတြ႔ သံပရာသီးတစ္လံုး အရည္ေပါေပါ မွည့္မွည့္ရင့္ရင့္စားၾကည့္ လို
က္ေနာ္..။
ဘယ္လိုေတြ႔မလဲ...။
သံပရာသီးေတြ႔သလား ခ်ဥ္တာေတြ႔သလား...
ခ်ဥ္အရသာေပါ့...
အဲဒါပကတိမ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္ ျမင္ရပါ့မလား...
လက္နဲ႔ကိုင္စမ္းၾကည့္ရင္ကား... ခ်ဥ္တာေတြ႔ပါ့မလား...
နမ္းၾကည့္ရင္ကားေတြ႔ပါ့မလား...
နားေထာင္ၾကည့္ေတြ႔ ပါ့မလား...
လွ်ာနဲ႔ၾကေတာ့မသိနိုင္ဘူလား...
အဲဒါသူမ်ားေမးရမွာလား ကိုယ္ေတြ႔တဲ့ တရားလား...
ကဲ သစ္သီးဝလံေတြ ပါရဲ႕လား ...ၾကက္သား ဝက္သားေတြပါရဲ႕လား...ခ်ဥ္
ဆိုတဲ့ ရသာဓါတ္ဘဲ ရွိတယ္ကြဲ႔...ခ်ဳိတဲ့ရသာဓါတ္ ဆိမ့္တဲ့ ရသာဓါတ္ ခါးတဲ့
ရသာဓါတ္ စပ္တဲ့ရသာဓါတ္ ငန္တဲ့ ရသာဓါတ္ ဒီလိုဘဲ ရွိမယ္ေနာ္
အဲလိုစိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား...
အဲဒါ လိုရင္းအခ်က္ေတြ ကြဲ႔ ၾကားလား...ေလ့ လာဖို႔ မေကာင္းလား...
သို႔မို႔လည္း စားတတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ မစားတတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရွိတယ္ေနာ္...။ စားတ
တ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ရွားလိမ့္မယ္ကြဲ႔ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...ေလ့လာၾက။
သဘာဝဉာဏ္ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ စားတတ္မွာေပါ့...
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သဘာဝဉာဏ္ မရရင္စားတတ္ပါ့မလား... စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား...သူ႔သေ
ဘာ သဘာဝေနာ္..
ဒါ လူတိုင္း သိနုိင္တဲ့ တမာရြက္ကို ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာနဲ႔ တမာရြက္
လို႔ မေခၚၾကဘူး လား...တမာရြက္ကိုသုပ္ၿပီးေတာ့ စားၾကည့္လိုက္ေနာ္။
တမာရြက္ေတြ႔သလား ခါးတာ ေတြ႔သလား...ခါးတာ ေတြ႔တယ္ေနာ္...
တမာရြက္ဆိုတဲ့ နာမည္ လူမ်ဳိးတစ္ရာ့တစ္ပါး တူရဲ႕လား...
မတူရင္ ဒါ... တမာရြက္ဟာ ရွိတဲ့တရား ဟုတ္ရဲ႕လား...မရွိတဲ့ တရား...။
ခါးတဲ့ အရသာ ... လူမ်ဳိးတစ္ရာ့တစ္ပါး တူ မတူ..အကုန္ တူတယ္ေနာ္..သ
ဏၭာန္နိမိတ္ေတြ ပါရဲ႕လား...။
လွ်ာနဲ႔မွ သိတာေနာ္..ခါးတာဘဲ ရွိတယ္ ..။
အဲဒီ အခါးႀကိဳက္ တဲ့လူကေတာ့ ေကာင္းတယ္လို႔ မေျပာဘူးလား..အခါး မ
စားနိုင္ မႀကိဳက္တဲ့လူက မေကာင္းဘူးလို႔ မကန္႔ကြက္ ဘူးလား..ဒါလည္း စ
ဥ္းစားကြဲ႔ေနာ္...
ခါးတဲ့အရသာကေတာ့ ဘယ္သူ႔မ်က္နွာမွ မလိုက္ဘူးေပ့ါ...ခါးတာ မထင္
ရွားဘူးလား...
ခါးတဲ့ထဲ မွာဆိုးတာပါရဲ႕လား..ေကာင္းတာ ပါရဲ႕လား..အဲလိုဆိုရင္ ဒါ...
သူ႔သေဘာ သဘာဝ သိတာေပါ့..ခါးတာဘဲ ရွိတယ္ေနာ္...ကဲ ခါးတယ္
လို႔ခံစားတာ သူငါလား ေဝဒနာလား..ေဝဒနာ..
ဥေပကၡာေဝဒနာ လွ်ာမွာ ေပၚသည္ မေဟာဘူးလား..
ကဲ စားၿပီးေတာ့ ၿမဳိၾကည့္လိုက္ ရွိေသးရဲ႕လား...အနိစၥလို႔မေဟာဘူး
လား...လွ်ာမွာေပၚတာ။ လွ်ာမွာဘဲ ခ်ဳပ္တယ္ေနာ္...။ ဟိုကို ဒီကိုေရာက္ေ
သးရဲ႕လား... ။ မေရာက္ဘူးကြဲ႔ ၾကားရဲ႕လား...။ အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား...။ ေလ့လာၾက...။ အဲဒါ အခါး မႀကိဳက္တဲ့လူက ေတာ့ ေဒါမနႆေ
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ပါ့... ႀကိဳက္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ စားေတာ့ ေသာမနႆေပါ့...။ အဲဒါ ခႏၶာမွာျဖစ္တာ
လား စိတ္မွာျဖစ္တာလား...။ စိတ္ဆိုတာ ပညတ္အာရံု...ပညတ္ အာရံုျဖစ္
တာေနာ္..။
ခါးတဲ့အရသာ တခုတည္းမွာ တစ္ေယာက္က သေဘာမက်ဘူးေပါ့၊ တစ္ေ
ယာက္က ႀကဳိက္တဲ့လူက သေဘာက်တာေပါ့...တကယ္သာဆို တူရမွာ
ကိုး...။ တူရဲ႕လား...။ မတူတာ မရွိလို႔ေပါ့...။ တူတဲ့တရားက ရွိလို႔ေပါ့...။ အဲ
လို ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ...။ ခါးတာၾကေတာ့ ထင္ရွားတယ္ေနာ္...။
ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါးပါရဲ႕လား...။
ခါးတာထဲမွာ ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါး လြတ္ရင္ ...
စပ္တဲ့ထဲမွာကား ဆိုးေကာင္း မလြတ္ဘူးလား...
စပ္တဲ့ထဲမွာ လြတ္ရင္ ဆိမ့္တဲ့ ရသာမွာကား မလြတ္ဘူးလား...ဆိမ့္တဲ့ရ
သာမွာ ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါး လြတ္ရင္ ခ်ဳိတဲ့ ရသာမွာကား မလြတ္ဘူး
လား...အဲသလို ေျခာက္ဒြါရမွာ လွ်ာနဲ႔ပတ္သက္တာလည္း စဥ္းစား...က်န္
တဲ့ဒြါရေတြလည္း စဥ္း စားေပါ့...မ်က္စိနဲ႔ဆိုင္ရာ အဆင္းေပါ့ေနာ္..အဲလိုစိစ
စ္ဖို႔မေကာင္းလား...။
အင္း သူ႔ကို ျမင္ရတာ ေရစက္နီးတယ္ မလာဘူးလား... တခ်ဳိ႕က သူ႔ကို ျမ
င္ရတာ ျမင္ျပင္းကတ္ တာေပါ့.. နွစ္မ်ဳိးထြက္ မလာဘူးလား...အျမင္ခံထဲ
မွာ ျမင္ျပင္းကတ္တာပါရဲ႕လား...ေရစစ္နီး တာကား ပါရဲ႕လား..အဆင္းက
အဆင္းေပါ့..ဒါေၾကာင့္ အဆင္းကို ပရမတ္လို႔ မေဟာလား...စဥ္းစားေ
နာ္ ... သေဘာက်တာ မက်တာေတြ က ပညတ္ေတြကိုးကြဲ႔...အဲလို ေလ့
လာဖို႔မေကာင္းလား...။
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အဲဒါ အဲဒီ အဆင္းပရမတ္မွာ လူလို႔ ဘယ္လို သမုတ္ သမုတ္ ေခၚခ်င္သ
လိုေခၚ၊ နတ္လို႔ဘဲ ေခၚေခၚ၊ ျဗဟၼာလို႔ဘဲ ေခၚေခၚ၊ဘယ္လိုပါ့ ေခၚေခၚ ၊အ
ဆင္းပရမတ္ကေျပာင္းရဲ႕လား...မေျပာင္းဘူးကြဲ႔ေနာ္ ...။
တခါ ျပန္ၿပီးေတာ့ နည္းနည္း စဥ္းစားသာေအာင္ စိစစ္ဖို႔လိုတယ္...အမ်ိဳး
သမီးနဲ႔အမ်ိဳးသား ဘဝေရစက္ဆံုၿပီးေတာ့အၾကင္ လင္မယား ျဖစ္သြားၾက
တယ္ေနာ္...။ ငါးနွစ္ေလာက္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေတာ့ သားေလးေယာ
က္ေမြးတာေပါ့ ။ သားေယာက္်ားေတြခ်ည္းဘဲ ၾကားရဲ႕လား...။ အႀကီးဆံုး
သားကို အဦးဆံုးကို ဘဦးေပါ့ ။ ဒုတိယကို ဘေအာင္ေပါ့ ။ တတိယကို
ဘေမာင္ေပါ့ ။ စတုတၳကို ဘေထြး ..ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား..။
အဲသည္ ဘဦးတို႔ ဘေအာင္တို႔ ဘေမာင္တို႔ ဘေထြးတို႔ ေမြးကတည္းက ပါ
တာလား ။ မိဘေတြကေပးတဲ့ နာမည္လား...။ အဲဒါစဥ္းစား..ယံုၾကည္ဖို႔လို
တယ္ေနာ္..။
ေမြးထဲက ပါ မပါ...မပါဘူးေနာ္...။ ႏို႔မို႔ မိဘေတြက ေပးတဲ့နာမည္..။ သို႔ေ
သာ္ ေတာ္ေတာ္ေလး ေက်ာင္းထားတဲ့အရြယ္ေရာက္။ လူပ်ဳိႀကီးဖားဖားျဖ
စ္၊ အဲဒီခါၾကေတာ့ ဦးဘဦးရွိသလား..ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်ား ။ မ ေျပာရဘူး
လား...။ ဘယ္လိုလဲ အလံုးေပါက္..။ အလံုးေပါက္က အလတ္စားေပါ့ေနာ္
ပုလည္း မပုဘူး အရပ္လည္း မရွည္ဘူးေပါ့ အသားက ညိဳညိဳေပါ့မေျပာဘူး
လား...စဥ္းစား..
အဲေတာ့ ဦးဘဦး ထင္လို႔ဘုရားေပးတဲ့ ဝိဇၨာ မ်က္မွန္ တပ္ၾကည့္ ။
ဦးဘဦးျမင္မလား အဆင္း ကိုျမင္မလား... ေဟာ... အျမင္ခံအဆင္းဘဲ ျမင္
မယ္ေနာ္...။
အဲသည္အဆင္းကို စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...။
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ဘာျဖစ္လို႔ ဦးဘဦး မျမင္ တာလဲ...မရွိလို႔ေနာ္...ကဲမ်က္စိနဲ႔ၾကည့္လို႔ မျမင္
ဘူး ။
ဘုရားေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကိုင္စမ္းၾကည့္ေသးတာေပါ့...ဆံဖ်ားက ေျခ
ဖ်ား ကိုင္စမ္းၾကည့္ ။ ဦးဘဦးေတြ႔မလား..မာတာ ေတြ႔မလား…
မာတာ ဦးဘဦးဟုတ္ကဲ့ လား…မာတာပထဝီကြဲ႔…။
စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ...။ ထင္တာ ေတာ့ဦးဘဦးေနာ္..။ ေတြ႔တာက မာတာ
နဲ႔ေပ်ာ့တာဘဲ ေတြ႔တယ္..။ မာတယ္ေပ်ာ့တယ္ သိတာ သူငါလား ကာယဝိ
ညာဏ္ လား..နာမ္တရား မရလား…။
မာတာ ေပ်ာ့တာက ရုပ္တရား မရလား…
နာမ္ရုပ္ ႏွစ္ပါးေပါ့…။
ဦးဘဦးလား နာမ္ႏွင့္ရုပ္လား… ။ ဦးဘေအာင္လား နာမ္ႏွင့္ရုပ္လား…။ ဦး
ဘေမာင္လား နာမ္ႏွင့္ရုပ္လား… ။ ဦးဘေထြး လားနာမ္ႏွင့္ရုပ္လား…။ နာ
မ္ရုပ္ပဲ ေတြ႔တယ္ေနာ္ …။
ဘာျဖစ္လို႔ ဦးဘဦး မေတြ႔တာလဲ…ဦးဘေအာင္ ဘာျဖစ္လို႔မေတြ႔တာ
လဲ ..ဦးဘေမာင္ ဘာျဖစ္လို႔မေတြ႔တာလဲ…ဦးဘေထြး ဘာျဖစ္လို႔မေ
တြ႔တာလဲ…မရွိလို႔ေနာ္…ကဲ... မရွိဘူးဆိုတာ ယံုၾကည္ဖို႔ မေကာင္း
လား…။
ဦးဘဦးလည္း မေတြ႔ ဦးဘေအာင္လည္း မေတြ႔ ဦးဘေမာင္လည္း မေတြ႔
ဦးဘေထြးလည္း မေတြ႔ ..မေတြ႔ရင္ မရွိလို႔ေပါ့…။
အဲဒါ ယံုၾကည္ရင္ လူကား ရွိရဲ႕လား…လူဆိုတာ လည္း ေမြးထဲက ပါတာ
ဟုတ္ကဲ့လား…။ အိမ္း နာမည္ေပးတာေတြကြဲ႔ေနာ္…။
မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ရင္ လူကို ျမင္တာလား အဆင္းကိုျမင္တာလား…။ကဲ... ေ
မြးထဲ ကမပါဘူး..။ လူလို႔ေခၚၾကတာၾကားလား…တိရစၧာန္လို႔ေခၚတာ တိရ
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စၧာန္အစားစားေပါ့…လူအစားစားေပါ့…နတ္အစားစားေပ့ါ …ျဗဟၼာအစား
စားေပါ့…အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...။
မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဟာတာ။ ေမြးကတည္းက အရိယာေမြး
တာ မရွိဘူးေနာ္...အဲဒါ ဆရာေကာင္းသမားေကာင္းနဲ႔ေတြ႔မွ လိမၼာရတာ
ကြဲ႔ၾကားလား...ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ... အဲလိုစိစစ္ဖို႔မ ေကာင္းလား...။
အဲဒီေတာ့ အကုသိုလ္ ကုသိုလ္တရားေတြ သိဖို႔လိုတယ္ေနာ္... ။
မသိခင္ကေတာ့ ကာယကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အကုသိုလ္ ကာယကံနဲ႔ ပတ္သ
က္တာ ပါဏာတိပါတာ အဒိႏၷာဒါနာ ကာေမသုမိစၧာစာရ မျပဳၾကေပဘူး
လား...ျပဳၾကတယ္ေနာ္ ...။ ဝစီကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အကုသိုလ္ မုသာဝါဒါ
ပိသုဏဝါစာ ဖရုသဝါစာ သမၹပၸလာပ။ (ဝါစာ) ။ဝစီကံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အကု
သိုလ္ မျပဳဘူးလား..မေနာကံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဘိဇၩာ ဗ်ာပါဒ မိစၧာဒိ႒ိမျပဳၾ
ကဘူးလား..ဟာ.. မသိခင္ကျပဳၾကတယ္ေနာ္...ဆရာေကာင္း သမားေကာ
င္းနဲ႔ေတြ႔ ... အဆံုးအမကိုရတယ္။ တရားကိုနာရ ၾကားရ ထိုင္ရျပဳရ
လို႔ေတြ႔တဲ့အခါ သိပယ္လို႔ မေဟာဘူးလား ... ။
အဂၤုလိမာလႀကီးက... ကိုင္း..ဘုရားရွင္နဲ႔ေတြ႔ေတာ့ သစၥာတရား ခႏၶာ
တရား ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားကို ၾကားရနာရေတာ့ တစ္မဂ္တစ္ဖိုလ္ မရ
လား..သတ္ေသးသလား...သိေတာ့ မပယ္လား...။
ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားေတာ့ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္ ရဟန္းကိစၥမၿပီးလား...
သူျပဳတဲ့အကုသိုလ္ေတြက အက်ဳိးေပးခြင့္ရေသးလား..သိတဲ့အခါ ေရွာင္
ရေတာ့တာေနာ္..။
အဲလိုသာ မေရွာင္ဘူး မျပဳဘူး မလုပ္ ဘူးဆိုရင္ ၃၁ဘံုက ထြက္ပါ့မလား...။
အပါယ္က်သြားမယ္ေနာ္...အပါယ္က်သြားတယ္ဆိုတာနိုင္ရာစားဘဝေ
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ပါ့...။ နိုင္ရာစားဘဝ ဆိုတာအကုသိုလ္ေတြေပါ့...။ အကုသိုလ္ ထပ္မေနေ
ပဘူးလား...လူအျဖစ္ကို ရဖို႔လြယ္ပါ့မလား...။ အဲဒါယံုၾကည္ဖို႔လိုတယ္…
အဲေတာ့ သကၠာယဒိ႒ိ ျဖဳတ္တာေတြ…စဥ္းစားေနာ္။ အဲလို စိစစ္ဖို႔မေကာ
င္းလား ..။
မသိခင္က ျပဳတာေနာ္..သိတဲ့အခါ ပယ္တာေပါ့..သိပယ္ လို႔မေဟာဘူး
လား..
အခု တရားနာတယ္ တရားေျပာတယ္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေျပာ
တာ ဆိုတာေတြ တရားေပါက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ရိပ္မိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အေျပာအ
ဆိုေလးေတြက အခါတိုင္းနဲ႔ မတူေတာ့ဘူးေနာ္..။ မူေျပာင္းမလာဘူး
လား...။ အေနအထိုင္ေတြ တမ်ဳိး ျဖစ္မလာဘူးလား...ႏႈတ္ေျပာတာေလးေ
တြက ႏႈတ္က နည္းေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈရွိလာခဲ့တယ္ေနာ္..
အဲဒါတရားကသက္ေသမခံ လား..။
ပါးစပ္က တတြတ္တြတ္ ႐ုပ္ေတြ နာမ္ေတြ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ေျပာခ်င္သ
လိုေျပာ။ ႐ုပ္နာမ္ မေတြ႔ရင္ မူေျပာင္းပါ့မလား... သူေျပာတာေတာ့ မွန္တ
ယ္ေနာ္...မွန္ေပမယ့္ သူေျပာတာ သူသိရဲ႕လား... မူေျပာင္းရဲ႕လား ... ။ အဲ
ဒါမူမေျပာင္းတာက သက္ေသခံ တယ္...အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...
အဲဒါကိုယ္ေျပာတာနဲ႔ဆိုတာနဲ႔ ေနတာ ထိုင္တာနဲ႔တိုက္ ၾကည့္လိုက္တာေ
ပါ့...
အဲေတာ့ ကိုယ့္ကို တရား သိတယ္ မသိတယ္ ကိုယ့္ကို မွန္ မမွန္ ႐ူပါ႐ုံနဲ႔တို႔ၾ
ကည့္ သဒၵါ႐ုံနဲ႔တို႔ၾကည့္ ဂႏၶာ႐ုံနဲ႔ တို႔ၾကည့္ ရသာ႐ုံနဲ႔တို႔ၾကည့္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ
နဲ႔တို႔ၾကည့္ ဓမၼာ႐ုံ နဲ႔ တို႔ၾကည့္ ။
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အဲလို တို႔လို႔ ... ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္း လြတ္ရင္မွန္ၿပီ ..ၾကားလား...။ စားတဲ့အခါ
ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါး လြတ္ရင္မွန္ၿပီၾကားလား...အဲသလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္း
လား...။
ကဲ တခါျပန္ၿပီးေတာ့ အစ အလနဲ႔တခါျပန္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာတာ ၊ ပညတ္
က္ိုျပန္ၿပီးေတာ့ အာ႐ုံ ျပဳလို႔ လုပ္တဲ့တရားလည္း ရွိတယ္ေနာ္...
ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါး ခံစားတယ္ ဆိုထဲက ဒါ ပညတ္ကို အာ႐ုံ ျပဳ တာ...စား
တဲ့ ရသာထဲမွာ ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါး ပါရဲ႕လား... ဒါ ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါးကိုအာ႐ုံ
ျပဳလို႔ျဖစ္တာေနာ္...ဒါပညတ္အာရံုေပါ့..
ေပၚ တဲ့စိတ္ေလးကေတာ့ ပရမတ္ေပါ့...
အဲလို ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...။
အဲလိုေပၚတဲ့အခါ ဆိုးတာေလးကလည္း မ်ဳိၾကည့္လိုက္ရွိေသးရဲ႕လား...ေ
ကာင္းတာေလးကလည္း မ်ဳိၾကည့္လိုက္ရွိေသးရဲ႕လား...ဘယ္မွာ လမ္းဆံုး
သလဲ...
ဪ ဒီလိုဆိုေတာ့ခါ ျမတ္စြာဘုရားက သေဗၺ သခၤါရာ အနိစၥာလို႔မေဟာ
ဘူးလား...
ဒီလိုဆို ေပၚခ်င္တဲ့ တရားေပၚစမ္းပါ..ေပၚခ်င္တဲ့တရား ေပၚ နာမ္႐ုပ္လို႔သိစ
မ္းပါ...စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား...အာရံုအေနနဲ႔ကေတာ့ သေဘာက်တာမက်
တာ ပညတ္အာရံု ေပါ့..ေပၚတဲ့စိတ္ေလးကပရမတ္ဘဲၾကားလား... အဲဒါမွ
အနိစၥမေရာက္ဘူးလား...
အရပ္သံုးနဲ႔ေျပာရင္ သူေဌးႀကီးကလည္း အိုနာေသ လြတ္ကဲ့လား.. ။ မြဲတဲ့
လူကလည္း အိုနာေသ လြတ္ ကဲ့လား..စဥ္းစားဖို႔မေကာင္းလား..ကဲ အလ
တ္စားကား အိုနာေသ လြတ္ကဲ့လား...ဘာသစၥာလဲ..
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ဆင္းရဲတဲ့ တရားေတာ့ တူမေန ဘူးလား..တူတယ္ကြဲ႔ေနာ္..အဲလို ေလ့လာ
ဖို႔မေကာင္းလား..။
အဲဒါ သစၥာဖက္က ေဟာတာ..ကံၾကေတာ့ မတူဘူးေပါ့...။ သူေဌးႀကီး က
စားဝတ္ေနေရး ေျပတယ္ေနာ္...။ ဆင္းရဲတဲ့လူက စားဝတ္ေနေရးေျပ
ရဲ႕လား...။ သူက အကုသိုလ္ဖက္က လွည့္တာကိုး... ။ သည္ ကကုသိုလ္ဖ
က္က လွည့္တာကိုး ။ သစၥာၾကေတာ့မတူဘူးလား..။ အဲသလိုလည္း စိစစ္ၾ
က...။
နားလည္ဖို႔ နားလည္ေအာင္ စီရင္တတ္ ဖို႔လိုတယ္ေနာ္..။
အဲဒါ သေဘာမက်ဘူး ဆိုတဲ့ခါ ဒုကၡေဝဒနာေတြ ေပၚတာေပါ့..သေဘာက်
တဲ့ခါလည္း သုခ ေဝဒနာေပၚမွာေပါ့... အဲဒါ ငါဟုတ္ကဲ့လား..ေဝဒနာလို႔မေ
ပးဘူးလား..တကယ္စိစစ္ၾကည့္ေတာ့ ... ခႏၶာကိုယ္မွာ ရွာၾကည့္ခႏၶာငါးပါး
ကလြဲလို႔ တျခားေတြ႔ရဲ႕ လား… ။ မေတြ႔ဘူးေနာ္…။ အရင္ ရသာတခုကို
စားၾကည့္လိုက္တာေပါ့…ခ်ဥ္ရသာဆိုတာ စိစစ္ဖို႔လိုတယ္ေနာ္...။
အရပ္သံုးနဲ႔ သံပုရာသီးတစ္လံုး စားလိုက္ေတာ့ ဘယ္လိုေတြ႔မလဲ...ခ်ဥ္တ
ယ္လို႔စားသိတာက လူလား...ဝိညာဏကၡႏၶာလား ...စားသိစိတ္ ေပါ ့...ဝိ
ညာဏကၡႏၶာေနာ္...။
တစ္ဝိညာဏ္တည္း ခံစားလို႔ျဖစ္ကဲ့လား..မျဖစ္သူနဲ႔သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒ
နာ သညာ ေစတနာ မပါလား ...ခ်ဥ္တယ္လို႔ခံစားတာ ငါလားေဝဒနာ
လား ..လူလားေဝဒနာလား..နတ္လားေဝဒနာလား..ျဗဟၼာလား ေဝဒနာ
လား.. ေဝဒနာ ေတြ႔တယ္ေနာ္...ခ်ဥ္တယ္လို႔ မွတ္တာ လူ နတ္ ျဗဟၼာလား
သညာကၡႏၶာလား...။ ခံစားနိုင္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္တာ မွတ္နိုင္ေအာင္ ေစ့ေ
ဆာ္တာ သူငါလား ေစတနာလား...
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ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးခုေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာေလးပါးမျပည့္
လား..ဤေလးပါးျပည့္စံုမွ စားသိစိတ္ျဖစ္တာေနာ္...
ကဲ... သံပရာသီး လား နာမကၡႏၶာေလးပါးလား...လူနတ္ျဗဟၼာလား နာမ
ကၡႏၶာေလးပါးလား ...လွ်ာအၾကည္ကား သံပရာသီးဟုတ္ကဲ့လား..ခ်ဥ္ဆို
တဲ့ ရသာကား သံပရာသီးဟုတ္ကဲ့လား...ခႏၶာဖြဲ႔ ၾကည့္ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ မရ
လား...နာမကၡႏၶာေလးပါးနဲ႔ ႐ူပကၡႏၶာေပါင္း... ကဲ ခႏၶာဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္...
အဲဒါခႏၶာယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား...
ယံုၾကည္ ရင္ ေကာင္းတယ္လို႔ ခံစားတာ ငါလား ေဝဒနာလား...ဆိုးတယ္
လို႔ခံစားတာ ငါလား ေဝဒနာလား..ဒါေၾကာင့္ေဝဒနာ၊ သုခေဝဒနာ ကိုယ္
မွာေပၚသည္ ဒုကၡေဝဒနာ ကိုယ္မွာေပၚသည္ ေဟာ မေဟာ...စဥ္းစားေ
နာ္...
ကဲ ဥေပကၡာေဝဒနာ မ်က္စိမွာ ေပၚသည္ နား မွာေပၚသည္ ႏွာမွာေပၚသည္
လွ်ာမွာေပၚသည္ မေဟာဘူး လား..
ေသာမနႆေဝဒနာ စိတ္မွာေပၚသည္ ေဒါမနႆေဝဒနာ စိတ္မွာေပၚသ
ည္လို႔ မေဟာဘူးလား...။လူမပါ ပါတကားကြဲ႔...
လူ ပါရဲ႕လား...မပါဘူး...ေဝဒနာလို႔ ေဟာတာ... ။ အဲဒီခႏၶာကို ခဏ ခဏ
ေဟာျငားေသာ္လည္း ငါက မေပ်ာက္..လူရွိတယ္လို႔ဘဲ ထင္ေနၾက တာ...။
အဲဒါ အဲဒီအထင္ေတြ ပေပ်ာက္ေအာင္ လို႔ ခဏခဏ ခႏၶာကပ္ ကပ္ၿပီးေ
တာ့ ေဟာရတာၾကားရဲ႕လား...။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္း လား...
ကဲ... လက္ေတြ႔ သမီးေလး ထင္လို႔ ေပြ႔ၿပီး ေတာ့မွ နမ္းၾကည့္ေနာ္..အခါလ
ည္ သမီးေလး အခါလည္ သားေလးေပါ့...သမီး ေတြ႔မလား အနံ႔ေတြ႔မ
လား... သားေတြ႔မလား အနံ႔ေတြ႔မလား...။ အနံ႔လို႔နံသိတာ ဃာနဝိညာဏ္
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ေနာ္...သူက နာမ္တရား မရလား ... အနံ႔က ႐ုပ္တရား မရလား...နာမ္႐ုပ္နွ
စ္ပါး ေပါ ့... ။ သမီးလား နာမ္နဲ႔ရုပ္လား...သားလား နာမ္နဲ႔ရုပ္လား...။
ထင္ေတာ့ သားလို႔ မထင္လား...သမီးလို႔ မထင္လား... ရွိတယ္လို႔ မယူ
လား...ေတြ႔တာက ဘာေတြ ေတြ႔တာလဲ...သားလား နာမ္နဲ႔႐ုပ္လား...သမီး
လား နာမ္နဲ႔႐ုပ္လား...ကဲ သမီးမေတြ႔တာ သား မေတြ႔တာ ရွိလို႔လား မရွိ
လို႔လား...မရွိရင္ဘယ္လို စြဲမလဲ...ခံစားတာက သမီးဟုတ္ကဲ့လား..သားဟု
တ္ကဲ့လား...ေဝဒနာလို႔ေဟာ မေဟာ..။ အဲဒါထပ္ခါ ထပ္ခါ ခႏၶာေဟာတဲ့
ထဲက ပါ့ ငါက မေပ်ာက္တာ ခက္တယ္ကြဲ႔ေနာ္..အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား..အဲဒါလိုရင္း အခ်က္ေတြ...။
သကၠာယဒိ႒ိ ျဖဳတ္တဲ့ေနရာ .... အဲဒါ ခႏၶာ ကပ္ဖို႔လိုတယ္ဗ်... စဥ္းစားဖို႔မေ
ကာင္းလား...သိမွ ပယ္နိုင္တာေနာ္... သေဘာမက်တာလည္း ငါ ငါခံျပင္း
တယ္ ။ ငါ့စိတ္ကိုမစမ္းနဲ႔ ဒီလိုမလာဘူးလား...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...ငါဟု
တ္ကဲ့လား... ။ အင္း ဒါ အလိုမက်တာေဒါမနႆလို႔မေဟာဘူးလား...ငါပါ
ရဲ႕လား...အဲလိုေလ့လာကြဲ႔ ေနာ္...အဲဒီဟာလည္း အာ႐ုံ နဲ႔တိုက္မွေပၚ
တာ... စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...သေဘာက်တာလည္း အာ႐ုံ နဲ႔တိုက္မွ ေပၚ
တာေနာ္...အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...အဲဒါသေဘာေပါက္ဖို႔လိုတ
ယ္..။
ဆိုးတာဘဲ ေပၚေပၚေကာင္းတာဘဲ ေပၚေပၚအလတ္စားဘဲေပၚေပၚ ။ သေ
ဗၺ သခၤါရာ.... (အနိစၥာ) အနိစၥ ၾကေတာ့ဆိုးေကာင္း နွစ္ပါးေတြ႔ရဲ႕လား...မဂၢ
လို႔ေဟာ မေဟာ...။ အဝိဇၨာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္...။ တဏွာေသ မေသ... ။ အဝိဇၨာခ်ဳ
ပ္တာနဲ႔တဏွာေသတာက လြဲလို႔ ဘာမ်ားရွိေသးသလဲ...အမွန္သိေတာ့ အ
မွား မေပ်ာက္လား..အဲဒါ အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္ၿပီ...ကဲ တဏွာ လာေသးရဲ႕လား..တ
ဏွာ မလာရင္ ဥပါဒါန္ ကံဘယ္က လာမွာလဲကြဲ႔..။
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အရင္းလဲေတာ့အဖ်ားထင္းျဖစ္တယ္ မေဟာဘူးလား..။ ဤေနရာ ေရာ
က္ေအာင္ႀကိဳးစား အား ထုတ္ၾက...။
ကဲ... စားဆဲခႏၶာက ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ (ဒုကၡသစၥာပါဘုရား) သိတာ
က... (မဂၢသစၥာပါဘုရား) ေသတာက ... (သမုဒယသစၥာပါ ဘုရား) ေနာက္
ခႏၶာ မလာတာက...(နိေရာဓသစၥာပါဘုရား)
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရိွ (ေလးကြက္ရွိပါတယ္ ဘုရား) တစ္
ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး (ငါးပါးပါဘုရား) ငါးေလးလီ(ႏွစ္ဆယ္) ဤရွစ္သြယ္
ကို (အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း)
သာဓု သာဓု သာဓု။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဂန္႕ေဂါ ၊ မံုလယ္ေတာ
ရေက်ာင္း ၊ ပဓာနနာယကဆရာေတာ္။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀ
ကီး ။
ပဲခူးဆယ္မိုင္ကုန္း မံုလယ္ေတာရ ဓမၼရိပ္သာ ဓမၼာရံုႀကီးေပၚတြင္
၇-၁၀-၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ည (၇)နာရီအခ်ိန္ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ ေဒ
ဝီလ ရေသ့ႀကီး အေၾကာင္း ဥပမာျပ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ ပဋိစၥသမု
ပၸါဒ္ တရားေတာ္။
အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကို အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾက။
နေမာ ဗုဒၶႆ။နေမာ ဓမၼႆ။နေမာ သံဃႆ။နေမာ မာတာပိတုႆ။နေ
မာ အာစရိယႆ။
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ဗုဒၶႆ-သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကိီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဓမၼႆ-မဂ္္ေလးတန္ -ဖိုလ္ေလးတန္ -နိဗၺာန္ -ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ တ
ရားေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
သံဃႆ-မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သ
ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
မာတာပိတုႆ-မိဘႏွစ္ပါးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္
ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
အာစရိယႆ-၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္သစၥာေလး
ပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘု
ရားႀကီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ မိဘ ဆရာသမား တို႔အား
႐ိုေသျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေ
သာ ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယတို႔ေၾကာင့္
မိမိတို႔ အလိုရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္သို႔
လည္းေကာင္း ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာ
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င္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ
နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာင္း
မိမိတို႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္
ဉာဏ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သို႔
မ်က္ေမွာက္ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
အလုပ္စဥ္အတိုင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။
မူလႏွစ္ျဖာတေခါက္။
မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္
မ်ားႏွင့္ သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆ
ယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကို၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။
နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
တရား နာတယ္တဲ့ တရား အားထုတ္တယ္ တရား ေလ့လာတယ္ဆိုတာ မိ
မိခႏၶာမွာ ရွိတဲ့တရားနဲ႔ အသိဉာဏ္နဲ႔ထပ္သြားဖို႔ လို တယ္ေနာ္...။ ရွိတဲ့
တရား ဆိုတာ အာရံုနဲ႔ဒြါရ တိုက္ၿပီးေတာ့ ေပၚလာတဲ့ ခႏၶာငါးပါးကို ေျပာ
တာေနာ္...။
မ်က္စိ အၾကည္ရွိရင္ ႐ူပါ႐ုံ အဆင္း မတိုက္လား...ျမင္သိစိတ္ မေပၚ
လား...။ ငါ ျမင္တာလား ျမင္သိစိတ္လား...။
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နားအၾကည္ ရွိေတာ့ အသံ မတိုက္လား... ၾကားသိစိတ္ မေပၚလား...ငါၾ
ကားတာလား ၾကားသိစိတ္လား...။
ႏွာေခါင္းအၾကည္ ရွိေတာ့ အနံ႔ မတိုက္လား... နံသိစိတ္ မေပၚ လား...သူေ
တြငါေတြ လား နံသိစိတ္လား...။
လွ်ာအၾကည္ရွိေတာ့ ခ်ဳိ ခ်ဥ္ စပ္ ငန္ ဖန္ ခါး ရသာေျခာက္ပါး မတိုက္
လား... စားသိစိတ္ မေပၚ လား...သူေတြ ငါေတြလား စားသိစိတ္လား...။
ကာယ အၾကည္ ရွိေတာ့ ပထဝီေဖာ႒ဗၺ၊ ေတေဇာေဖာ႒ဗၺ၊ ဝါေယာေဖာ႒ဗၺ
မ တိုက္လား...ထိသိစိတ္မေပၚလား...လူနတ္ျဗဟၼာလား၊ ထိသိစိတ္
လား...။
အဲလို စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...။
ပဥၥဒြါရ ငါးဌာနကြဲ႔ ေနာ္...မ်က္စိနားနွာလွ်ာကိုယ္ေပါ့...သူ႔ဒြါရနဲ႔ သူ႔အာ႐ုံ
လို႔မေဟာဘူးလား...။
ဉာတပရိညာ စာအုပ္မွာ ... အေလးခ်ိန္ သံုးဆယ္ ေလး ဆယ္ ရႈလို႔ မရ
ဘူးေပါ့ေနာ္... အာ႐ုံနဲ႔ဒြါရတိုက္လို႔ ေပၚတဲ့ခႏၶာကို ျဖစ္ပ်က္ရႈပါ လို႔မေဟာ
ဘူးလား...အဲဒီျဖစ္ပ်က္ကလည္း နားလည္ဖို႔လိုတယ္ကြဲ႔..ၾကားလား...
ျဖစ္ပ်က္လို႔ ေမးၾကတဲ့အခါ ျဖစ္ပ်က္ကေတာ့ အသံုးမ်ားတယ္ေနာ္...။
ဘာေတြ ျဖစ္တာလဲ လို႔ေမးရင္ ခက္ေတာ့တာကြဲ႔..စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား...တကယ့္ အျမင္ခံအရႈခံကခႏၶာငါးပါးလို႔ေဟာ မေဟာ...။
ငါးပါးမွာ ႐ူပကၡႏၶာ ေဝဒနာကၡႏၶာ သညာကၡႏၶာ သခၤါရကၡႏၶာ ဝိညာဏ
ကၡႏၶာေပါ့...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...။
႐ုပ္ျဖစ္ ႐ုပ္ပ်က္မွာေပါ့..ေဝဒနာျဖစ္ရင္ ေဝဒနာပ်က္မွာေပါ့...သညာျဖစ္ရင္
သညာပ်က္မွာေပါ့...ေစတနာျဖစ္ရင္ ေစတနာပ်က္မွာေပါ့...ဝိညာဏ္ျဖစ္ရ
င္ ဝိညာဏ္ ပ်က္မယ္...။
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အဲဒီ ခႏၶာငါးပါး မပါဘဲနဲ႔ ျဖစ္ပ်က္လုပ္ရင္ အဘာဝပညတ္ေပါ့...ရပါ့မ
လား..စဥ္းစား...။
ဉာတပရိညာ လို႔ေဟာ မေဟာ...
ဉာတပရိညာဆိုတာ..ဒါခႏၶာနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါနဲ႔ ပိုင္းျခားတာေနာ္...ပညတ္
နဲ႔ ပရမတ္ ပိုင္းျခားတာေနာ္...။ ခႏၶာငါးပါးက ပရမတ္ လို႔မေဟာဘူးလား...
။ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါက ပညတ္လို႔မေဟာဘူးလား...။ အဲဒါပညတ္ ပရမတ္ ပိုင္းျ
ခားသိဖို႔ လိုတယ္... ။ စိစစ္ဖို႔မ ေကာင္းလား...။
လက္ေတြ႕ေပါ့ကြယ္ေနာ္...။
လူထင္လို႔ ဘုရားေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကိုင္စမ္းၾကည့္ေနာ္...။ ဆံဖ်ားကေျ
ခဖ်ား… ေျခဖ်ားကဆံဖ်ား ။ အနုလံု ပဋိလုံ လူ ေတြ႔မလား မာတာ ေတြ႔မ
လား…။
လူေတြ႔မလား ေပ်ာ့တာေတြ႔မလား...။ မာတယ္ေပ်ာ့ တယ္လို႔သိတာ သူငါ
လား ကာယဝိညာဏ္လား...။
တစ္ဝိညာဏ္တည္း ထိလို႔ သိလို႔ျဖစ္ကဲ့လား...။ မျဖစ္သူနဲ႔သဟဇာတျဖစ္
တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ မပါလား ..။ မာတယ္လို႔ခံစားတာ ငါလား ေဝ
ဒနာလား...လူလား ေဝဒနာလား...နတ္လား ေဝဒနာလား... ျဗဟၼာလား ေ
ဝဒနာလား... ။
မာတယ္ ေပ်ာ့တယ္လို႔မွတ္တာ လူနတ္ျဗဟၼာလား သညာလား...။
ခံစားနိုင္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္တာ မွတ္နိုင္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္တာ သူငါလား ေစ
တနာလား...။
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးခုေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာေလးပါး မျပည့္
လား...ဤေလးပါးျပည့္စုံမွ ထိသိစိတ္ျဖစ္တာေနာ္...။ လူနတ္ျဗဟၼာ လား
နာမကၡႏၶာေလးပါးလား...နာမကၡႏၶာ ေလးပါးဘဲ ေတြ႔တယ္ေနာ္..။
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နာမကၡႏၶာ ေလးပါး အလိုလိုျဖစ္တာလား..အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳး
တရား ေပၚတာလား..။ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး အေၾကာင္း ရွာေတာ့ ကာယဒြါရ
နဲ႔ပထဝီေဖာ႒ဗၺေပါ့...။
႐ုပ္ႏွစ္ခုက အေၾကာင္းတရား မရလား...
နာမကၡႏၶာေလးပါးက အက်ိဳး တရားမရလား...
အက်ိဳးတရား သိေတာ့ ဘာအက်ိဳးရွိသလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...သူေတြ
ငါေတြ ထင္တာ ေတြ႔ေသးရဲ႕လား ...။ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါလား နာမကၡႏၶာ ေလး
ပါးလား...။ လူနတ္ျဗဟၼာလား နာမကၡႏၶာ ေလးပါးလား...။ ကဲ လူစြဲဒိ႒ိ နတ္
စြဲဒိ႒ိ မျပဳတ္လား ...။နာမကၡႏၶာ ေလးပါး အေၾကာင္း ရွာေတာ့ ႐ုပ္ႏွစ္ခုေ
နာ္...။
အဲဒါ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နည္းနဲ႔ျပန္ၾကည့္ေတာ့ ...
႐ုပ္ႏွစ္ခုက ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ။ နာမကၡႏၶာေလးပါးက ပဋိစၥသမုပၸႏၷ လို႔မေဟာ
လား…။
အက်ဳိး တရား သိေတာ့ ဒိ႒ိမျပဳတ္လား
အေၾကာင္း တရားသိေတာ့ ဝိစိကိစၧာမခ်ဳပ္လား…
အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ဳိး သိေတာ့့ ဒိ႒ိ ဝိစိကိစၧာမျပဳတ္လား…အသိနဲ႔ျပဳတ္ရင္စူ
ဠေသာတာပန္ေပါ့…။
အပြား နဲ႔ အပယ္နဲ႔ျပဳတ္ရင္ မဟာေသာတာပန္လို႔မေဟာဘူးလား…။ အဲ
လိုေလ့လာဖို႔လိုတယ္ေနာ္...။ အဲေတာ့ခႏၶာသိဖို႔ အေရးႀကီးတယ္..။ ခ်ဳံ႕လို
က္ရင္နာမ္နဲ႔ရုပ္ေပါ့...အဲလို ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...ထင္တာနဲ႔ ေတြ႔တာ
ပိုင္းျခားေနာ္...။
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ဘုရားအဆူဆူ ေဟာတာ... မရွိပညတ္က လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါ ။ မရွိ ပည
တ္၊လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါ ။ ဘာေတြမရွိတာလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...။ လူ
မရွိဘူး ေပါ့...နတ္ မရွိဘူးေပါ့...ျဗဟၼာ မရွိဘူးေပါ့...ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ မရွိဘူးေ
ပါ့...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...ရွိပရမတ္က ခႏၶာငါးပါးေနာ္... နာမ္နဲ႔႐ုပ္ေနာ္..။
အဲဒီနာမ္႐ုပ္ေပၚမွာ ဌာႏူပစာရအားျဖင့္ တင္စားၿပီးေတာ့လူအစားစား၊နတ္
အစားစား၊ျဗဟၼာအစားစား၊တိရစၧာန္အစားစား၊ ၿပိတၱာ အသူရကာယ္
အစားစား၊ငရဲအစားစားလို႔မေခၚၾကဘူးလား ...မသမုတ္ၾကဘူးလား...ဒါ
သမုတ္ရွိအေခၚရွိ ေပါ့ ေနာ္..။ မသမုတ္လည္း ရွိ သမုတ္လည္း ရွိတာ နာ
မ္႐ုပ္တရားႏွစ္ပါးေပါ့...။
ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ရွိတာလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား... ။
အနိစၥ အေနနဲ႔ ရွိတာေပါ့...ဒုကၡ အေနနဲ႔ ရွိတာေပါ့...အနတၱ အေနနဲ႔ရွိတ
ယ္...ၾကားလား... အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား... ။ အဲဒါ လိုရင္းအခ်က္ေ
တြေနာ္... ။နာမ္႐ုပ္လို႔သိ လူလို႔ေခၚ ။ နာမ္႐ုပ္လို႔သိ နတ္လို႔ေခၚ ။နာမ္႐ုပ္
လို႔သိ ျဗဟၼာလို႔ေခၚ။ နာမ္႐ုပ္လို႔သိ အေဖလို႔ေခၚ အေမလို႔ေခၚ သားလို႔ေခၚ
သမီးလို႔ေခၚေပါ့...
ေခၚတာေတြျမတ္စြာဘုရား ပယ္ရဲ႕လား...မပယ္ဘူးေနာ္...။
အဲဒါ နာမ္ရုပ္ကလည္း ဘယ္ပံုဘယ္နည္းရွိတာလဲ... ။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ
အေနနဲ႔ရွိတယ္ ..ၾကားလား...။
လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါဆိုေတာ့ သမုတ္ရွိ အေခၚရွိေပါ့ေနာ္..အျမင္ခံ အရႈခံ
နဲ႔ရွိတာ ဟုတ္ကဲ့လား...။ အဲလိုဆိုလူအေနနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္စြဲမလဲ...နတ္
အေနနဲ႔ စြဲစရာ လိုေသးရဲ႕လား...ျဗဟၼာအေနနဲ႔စြဲစရာ လိုေသရဲ႕လား.. အဲ
လို ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား..အဲဒါနာမ္႐ုပ္သိဖို႔ လိုတာကြဲ႔ၾကား လား...။
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ဒါေၾကာင့္မို႔ ဆရာေတာ္ သမားေတာ္ေတြ ႐ုပ္နာမ္ သုညတလို႔မေဟာဘူး
လား...ရုပ္ထဲမွာ ရွာခ်င္တာရွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ ေတြ႔ရဲ႕လား...နာမ္ထဲမွာ ရွာ
ခ်င္တာရွာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ ေတြ႔ရဲ႕လား... ဘာျဖစ္လို႔ မေတြ႔သလဲ... အဲ
သလိုဆို ေက်နပ္ေလာက္ ေအာင္ သိဖို႔ေကာင္းတယ္ေနာ္...ယံုၾကည္ဖို႔ေ
ကာင္းတယ္ေနာ္...။
ဒါအခု ယံုၾကည္တဲ့ သဒၶါတရားက နည္းတဲ့အတြက္ သကၠာယဒိ႒ိ မျပဳတ္နို
င္တာေပါ့..။
ယံုၾကည္တဲ့ သဒၶါတရား လိုတယ္ၾကားလား..အဲလို စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...။
ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ထိထိမိမိ အဲဒီ ခႏၶာသိေအာင္လို႔ခႏၶာဖြဲ႔ရတယ္၊ သစၥာဖြဲ႔ရတ
ယ္ၾကားလား...။
ကာယဒြါရမွာ အဲလို အက်ဳိး အျပစ္ေတြကို သိရင္ က်န္တဲ့ ဒြါရေတြ မွာလ
ည္း ထိုနည္း၄င္းေပါ့ေနာ္... ။
အဲဒါ လိုရင္းအခ်က္ေတြ ကြဲ႔။ ၾကားလား...။
ကဲ... လက္ေတြ႔ မ်က္ေတြ႔ အားျဖင့္ လွ်ာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့မွ ကိုယ္ႀကိဳ
က္တဲ့၊ အခ်ဳိႀကဳိက္တဲ့ လူက ငွက္ေပ်ာသီး ပင္ထက္မွည့္ စားၾကည့္လိုက္ေ
နာ္... ။
ပင္ထက္မွည့္ စားလိုက္ေတာ့ခါ ငွက္ေပ်ာသီးစားလိုက္တာ ဘယ္လိုေ
တြ႔မလဲ...။ ခ်ဳိအရသာေတြ႔တယ္ေနာ္...။ စားတုန္းကေတာ့ ငွက္ေပ်ာသီး
စားတာေပါ့... ေတြ႔တာက ခ်ဳိတဲ့အရသာေတြ႔တယ္...။
အဲဒီခ်ဳိတဲ့အရသာ ...
မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္၊ ပကတိမ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ျမင္ရပါ့မလား..
လက္နဲ႔ ကိုင္စမ္းၾကည့္ရင္ကားေတြ႔ပါ့မလား…
နမ္းၾကည့္ရင္ကားေတြ႕ပါ့မလား…
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နားေထာင္ၾကည့္ရင္ကားေတြ႕ပါ့မလား…
လွ်ာနဲ႕ ၾကေတာ့မသိနိုင္ဘူးလား …အဲလိုေလ့လာဖို႔ေကာင္းတယ္ေနာ္...
ကိုယ္ထင္တဲ့ ငွက္ေပ်ာသီးေတြ႕ေသးရဲ႕လား...စားတုန္းက ေတာ့ ငွက္ေပ်ာ
သီးစားတာ..ေတြ႔ေတာ့ ခ်ဳိတဲ့အရသာဘဲ ေတြ႔တယ္..။ အေကာင္အထည္
ဟုတ္ကဲ့လား..ပံုပန္းသဏၭာန္ဟုတ္ကဲ့ လား...။ သေဘာအေနနဲ႔မထင္ရွား
ဘူးလား..။ တစ္ဝိညာဏ္တည္း စားသိလို႔ျဖစ္ကဲ့လား..မျဖစ္... သူနဲ႔သဟ
ဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာမပါလား ...ခ်ဳိတယ္လို႔ခံစားတာ ေဝ
ဒနာေနာ္... လူနတ္ျဗဟၼာလား ေဝဒနာလား...ေဝဒနာလို႔သိဖို႔ မလိုဘူး
လား... ဒါခံစားတာ ေဝဒနာေပါ့...ခ်ဳိတယ္လို႔မွတ္တာ လူနတ္ျဗဟၼာလား
သညာလား... ခံစားနိုင္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္တာ မွတ္နိုင္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္တာ
သူငါလား ေစတနာလား...ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးခုေပါင္းေတာ့ နာမ
ကၡႏၶာေလးပါး မျပည့္လား..ဤေလးပါးျပည့္စံုမွ စားသိစိတ္ျဖစ္တာေ
နာ္...လူနတ္ျဗဟၼာလား နာမကၡႏၶာ ေလးပါးလား...ေဟာ...လွ်ာအၾကည္
ကား ငွက္ေပ်ာသီး ဟုတ္ကဲ့လား...ခ်ဳိ ရသာကားငွက္ေပ်ာသီးဟုတ္ကဲ့
လား...ခႏၶာဖြဲ႔ ၾကည့္ေတာ့ ရူပကၡႏၶာမရလား...နာမကၡႏၶာေလးပါးနဲ႔ ရူပ
ကၡႏၶာေပါင္း...။
ဤခႏၶာငါးပါး ခ်ဳံ႕ၾကည့္ေတာ့ နာမ္နဲ႔႐ုပ္ေပါ့...
စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...ခ်ဳိတယ္လို႔ ခံစားတာ ငါလားေဝဒနာ လား...လူနတ္ျ
ဗဟၼာလား ေဝဒနာလား...နာမ္တရား မရလား...ခ်ဳိ ရသာကား ႐ုပ္တရားမ
ရလား...နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ပါးေပါ့...အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...
ေဝဒနာပစၥယာ တဏွာ ဆို ဘယ္လိုမ်ားကူးတာလဲ...စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား...
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ေဝဒနာျမင္လို႔ကူး တာလား...ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါနဲ႔ျမင္လို႔ကူးတာလား..အဲစဥ္း
စားဖို႔ေကာင္းတယ္ေနာ္..
အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...ဒါေၾကာင့္ မို႔ေဝဒနာပစၥယာ တဏွာ လို႔မေ
ဟာဘူးလား...
ေဝဒနာလို႔သိရင္ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ ေတြ႔ေသးရဲ႕လား...ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါး ခံစား
တာ ငါလား ေဝဒနာလား...အေကာင္အထည္ ဟုတ္ကဲ့လား... အေကာင္
အထည္... မဟုတ္ျငား သေဘာအေနနဲ႔ခံစားတာ မထင္ရွားလား...ဒီလို
ဆိုေဝဒနာေပါ့... ေဝဒနာ သကၠာယလို႔ေဟာ မေဟာ...ငါပါေသး
ရဲ႕လား...ဒိ႒ိမျပဳတ္လား...အသိနဲ႔ျပဳတ္ရင္စူဠေသာတာပန္ ေပါ့…အဲဒီေဝဒ
နာခံစားၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…ပ်က္ရင္ ကဲ ဆဝဒနာ ေတြ႔တာလား မရွိတာ
ေတြ႔တာလား…မရွိတာ အနိစၥလို႔မေဟာဘူး လား...သိတာ မဂၢလို႔မေဟာ
ဘူးလား...ကဲႏွစ္ကသံုးကိုကူးေသးရဲ႕လား...အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္း
လား...။ အနိစၥျမင္မွ စိတ္ ခ်ရတယ္ေနာ္...
ကဲ အနိစၥျမင္ေတာ့ တဏွာလာေသးရဲ႕လား...ဥပါဒါန္လာေသး
ရဲ႕လား...အာသဝအေနနဲ႔ ကာမာသဝနဲ႔ဘဝါသဝ မခ်ဳပ္လား...ေရွ႕ပိုင္းက
ေဝဒနာသိေတာ့ ဒိ႒ိမျပဳတ္လား...ဝိစိကိစၧာမခ်ဳပ္လား...ဒိ႒ာသဝနဲ႔အဝိဇၨာ
သဝ ခ်ဳပ္တယ္... ေဝဒနာ အနိစၥ သိေတာ့ တဏွာမေသလား... ဥပါဒါန္ မျ
ပဳတ္လား...ကာမာသဝနဲ႔ဘဝါသဝမခ်ဳပ္လား...ေရွ႕ပိုင္းက ခႏၶာသိ ေဝဒနာ
သိ ေတာ့ ဒိ႒ိ ဝိစိကိစၧာ မျပဳတ္လား...အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြေနာ္...အဲဒါ
ထိထိမိမိသေဘာေပါက္ဖို႔လိုတာေပါ့... ။
ဒိ႒ိ ဝိစိကိစၧာ ျပဳတ္သြားၿပီၾကားလား...အသိနဲ႔ျပဳတ္ရင္စူဠေသာတာပန္ေ
နာ္…အပြားနဲ႔အပယ္နဲ႔ျပဳတ္ရင္မဟာေသာတာပန္ေပါ့…ဒါေဝဒနာ အနိစၥ
လို႔သိ သညာအနိစၥလို႔သိ သခၤါရအနိစၥလို႔သိ ဝိညာဏကၡႏၶာ အနိစၥလို႔သိ ရူ
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ပကၡႏၶာအနိစၥလို႔သိ ႏွစ္က သံုးကို ကူးေသးရဲ႕ လား...မကူးေတာ့ဘူးကြဲ႔ေ
နာ္...
ကဲ စားတဲ့ အခါမွာ ခုမိမိက ေနၿပီးေတာ့မွ ဟင္းလ်ာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥ
ဆားငန္လြန္း လို႔ရွိရင္ စား လို႔မျဖစ္ဘူးေနာ္..ေရေႏြးေတြ မေတာင္းရဘူး
လား..ေရေႏြးေတာင္းတာ ဒါ ေဝဒနာပစၥယာ တဏွာကူးေတာ့တာေပါ့..။
ဆားေပါ့ေတာ့ခါ ဆား မေတာင္းရဘူးလား...
ေဝဒနာပစၥယာ တဏွာလို႔မကူးေပဘူးလား...။
ကူးသြားေတာ့တာေနာ္...။
အဲဒါ ဆိုးဆိုး ေကာင္းေကာင္း ေပါ့တာျဖစ္ေစ ငန္တာျဖစ္ေစ မိမိစိတ္မွာျဖစ္
တာေနာ္..။
ရသာဓါတ္ထဲမွာေတာ့ ပါရဲ႕လား...ပါဘူးကြဲ႔ေနာ္...။ အဲလို စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား..။ ေပါ့တယ္ ငန္တယ္ဆိုတာ သညာကၡႏၶာေနာ္...။ တကယ္စင္စစ္
ကေတာ့ ေဖာက္ျပန္ေနတာေပါ့...ေလ့လာဖို႔မေကာင္း လား...။
ဆားေပါ့တယ္ဆိုတာ... ေဖာက္ျပန္တာေနာ္...။
ငန္တယ္ဆိုတာေဖာက္ျပန္တာေနာ္...။
ေဖာက္ျပန္ၿပီးမပ်က္လား..။
ပ်က္ရင္ ေဝဒနာေတြ႔ေသးရဲ႕လား...။
မေတြ႔ရင္ႏွစ္က ဘယ္လို ကူးမလဲ...
အဲသလိုလိုတာေနာ္...။
ဒါေဝဒနာခံစား တာ ေဝဒနာ ပ်က္မွာေပါ့ သညာ မွတ္ရင္ သညာ ပ်က္မွာေ
ပါ့ ေစတနာ ေစ့ေဆာ္ရင္ ေစတနာပ်က္မွာေပါ့ ဝိညာဏ္ ဒါသိတဲ့ ဝိညာဏ္ေ
ပၚရင္ဝိညာဏ္ပ်က္မွာ ေပါ့...။ ႐ုပ္ျဖစ္ေတာ့ ႐ုပ္ပ်က္တယ္လို႔မေဟာဘူး
လား...။ အဲသလို ျဖစ္ပ်က္ကို သိဖို႔လိုတာ... ။ ခုေတာ့ ျဖစ္ပ်က္ ျဖစ္ပ်က္။
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ေဝဒနာ လည္း မေတြ႔ သညာလည္း မေတြ႔ ၾကားလား...ခႏၶာလြတ္မေနဘူး
လား..။ လြတ္ေနတယ္..။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာ ဖြဲ႔ရတယ္ေနာ္...သစၥာဖြဲ႔ ရ တယ္ေ
နာ္...။
မရေသးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ရေလေအာင္။ ရၿပီးသားပုဂၢိဳလ္ လိုရင္းကိစၥၿပီးေအာင္
ခႏၶာဖြဲ႕။
"မ်က္စိ..."
စကၡဳ အၾကည္ကို အဆင္း တိုက္ေတာ့ စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
စကၡဳဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
စကၡဳ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္း ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ပါသည္။
မ်က္စိ အၾကည္ကို အဆင္း တိုက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကို ျမင္သိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
မ်က္စိ အၾကည္ကို အဆင္း တိုက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကို ျမင္သိတာ က နာမ္တရား ၊
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မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
...............======================...............
"နား"
ေသာတ အၾကည္ကို အသံ တိုက္ေတာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါ
သလား။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ေသာတဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေ
ပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ေသာတ အၾကည္ႏွင့္ အသံ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
နား အၾကည္ကို အသံ တိုက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အသံ ကို ၾကားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
နား အၾကည္ကို အသံ တိုက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အသံ ကို ၾကားသိတာ က နာမ္တရား ၊
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
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.............==========================........
"ႏွာ"
ဃာန အၾကည္ကို အနံ႔ တိုက္ေတာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဃာနဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဃာန အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
ႏ ွ ာအၾကည္ကို အနံ႔ တိုက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အနံ႔ ကို နံသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
ႏ ွ ာအၾကည္ကို အနံ႔ တိုက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အနံ႔ ကို နံသိတာ က နာမ္တရား ၊
ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
..................=======================.........
"လၽွာ"
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ဇိဝွါ အၾကည္ကို ခ်ိဳ ခ်ဥ္ စပ္ ငန္ ဖန္ ခါး ရသာ(၆)ပါး တိုက္ေတာ့ စားသိစိ
တ္ဆိုတဲ့ ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါင္းေ
တာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဇိဝွါအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
လၽွာ အၾကည္ကို ရသာ ၆ပါး တိုက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကို စားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
လၽွာအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
လၽွာအၾကည္ကို ရသာ ၆ပါး တိုက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကို စားသိတာ က နာမ္တရား ၊
လၽွာ အၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
.................======================.............
ကိုယ္
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ကာယ အၾကည္ကို မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ပထဝီ ေဖာ႒ဗၺ တိုက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ဆို
တဲ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ကာယဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ကာယဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ကာယအၾကည္ႏွင့္ မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
ကိုယ္ အၾကည္ကို ပူမႈ ေအးမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တိုက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ေ
ပၚပါသည္။
ပူမႈ ေအးမႈ ကို ထိသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ကိုယ္ အၾကည္ႏွင့္ ပူမႈ ေအးမႈ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
ကိုယ္ အၾကည္ကို ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ဝါေယာ ေဖာ႒ဗၺ တိုက္ေတာ့ ထိ
သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ကို ထိသိတာ က နာမ္တရား ၊
ကိုယ္ အၾကည္ႏွင့္ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
................=====================................
စိတ္
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မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာရုံ တိုက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ဆိုတဲ့ မေနာဝိညာဏ္ ေ
ပၚပါသည္။
မေနာ ဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
မေနာဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေစတသိက္ သညာ
ကၡႏၶာ ေစတသိက္ သခါၤရကၡႏၶာ ေစတသိက္ သံုးပါးေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ
ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာရုံ တိုက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ဓမၼာရုံ တရားအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ၾကံသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာရုံ တိုက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ဓမၼာရုံ တရားအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ၾကံသိတာ က နာမ္တရား
၊
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
....................................
ေျခာက္ဒြါရ ခႏၶာဖြဲ႔ၾကည့္ေတာ့ လူအစားစား နတ္အစားစား ျဗဟၼာ
အစားစား တိရစၧာန္အစားစား ၿပိတၱာ အသူရကာယ္ အစားစား ေတြ႔တာ
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လား၊ခႏၶာငါးပါးေတြ႔သလား..။ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါ မေတြ႔တာ ရွိလို႔လား
မရွိလို႔လား...။ မရွိရင္ လူစြဲ၊နတ္စြဲ၊ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာလိုေသးသလား...ေတြ႔တဲ့
တရားက လူနတ္ျဗဟၼာလား ခႏၶာငါးပါးလား...
ဤခႏၶာငါးပါး ဘယ္ပံု ဘယ္နည္း ရွိတာလဲ ။
စိစစ္ ဖို႔မေကာင္းလား...။
႐ူပကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ...
ေဝဒနာကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ...
သညာကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ...
သခၤါရကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ...
ဝိညာဏကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ...
ဤခႏၶာငါးပါးက ျမင္ၿပီးရင္ ပ်က္၊ၾကားၿပီး ရင္ ပ်က္၊နံၿပီးရင္ ပ်က္၊စားၿပီးရင္
ပ်က္၊ထိၿပီးရင္ ပ်က္၊သိၿပီးရင္ ပ်က္၊ဆိုေတာ့ ခႏၶာငါးပါး ေတြ႔သလား ၊မရွိ
တာ ေတြ႔သလား... မရွိရင္ ဘယ္လို စြဲမလဲ...
လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါက အစကတည္လို႔ မရွိျခင္းေၾကာင့္ စြဲစရာ လိုေသး
ရဲ႕လား...ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ ခႏၶာက ျဖစ္ၿပီး ေတာ့ မပ်က္လား...အစြဲခံ
ရဲ႕လား...။ ဒီလိုဆိုရင္ သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္တာေပါ့..သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္တဲ့ ပု
ဂၢိဳလ္ ကာယကံနဲ႔ပတ္သက္ တဲ့အကုသိုလ္၊ ဝစီကံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အကုသို
လ္၊ မေနာကံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အကုသိုလ္ျပဳဦးမလား...မျပဳေတာ့ဘူးေ
နာ္...ဒါ ေၾကာင့္ "သက္သတ္၊ခိုးမႈ၊ကာေမသု မုသား၊ မိစၧာ ကင္းျပတ္ကြာ မွ
တ္ပါ ေသာတာပန္" တဲ့ကြဲ႔...ဘယ္ေလာက္မ်ား အားရစရာ ေကာင္းလဲေ
နာ္... ။ ကမၻာလဆန္းကစ ကိုယ္တင္ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ္ကံေဟာင္း ေႂကြးေ
ဟာင္း အနႏၲ ကမၻာပထဝီေျမႀကီးနဲ႔အမွ် ရွိတဲ့အကုသိုလ္ ကံေတြ အကုန္
လံုး ျပာက်သြားေတာ့တာကြဲ႔... အက်ဳိးေပးခြင့္ မရေတာ့ဘူးေနာ္..
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ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာဖြဲ႔၊ ခႏၶာဖြဲ႔ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြ ဟာ၊ အဲဒါ တရားအလုပ္လုပ္တယ္
လို႔ ေခၚတာ၊ကိုယ္ထင္တာက ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါကိုး၊ေတြ႔တာက ခႏၶာငါးပါးေ
နာ္...။ ထင္တာကလူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာေနာ္ ေတြ႔တာက ခႏၶာငါးပါး...ဒါ ေတြ႔တာ
ကို အမွန္မယူရဘူးလား...လူ၊နတ္၊ျဗဟၼာမေတြ႔တာ မရွိလို႔ေပါ့... ။ အဲဒါ
ခႏၶာေပၚမွာ ဌာႏူပစာရအားျဖင့္ တင္စားၿပီးေတာ့ လူအစားစား၊နတ္
အစားစား၊ ျဗဟၼာအစားစား၊ တိရစၧာန္အစားစား၊ၿပိတၱာ အသူရကာယ္
အစားစား၊ငရဲ အစားစားလို႔မေခၚၾကဘူးလား...အဲဒါသမုတ္ရွိ အေခၚရွိေ
နာ္...
အခုလည္း ခႏၶာငါးပါးလို႔သိ လူလို႔ ေခၚေပါ့ နာမ္႐ုပ္လို႔သိ နတ္လို႔ေခၚေပါ့
နာမ္႐ုပ္လို႔သိ ျဗဟၼာလို႔ေခၚေပါ့ သားလို႔ေခၚ သမီး လို႔ေခၚ ေခၚတာပယ္
ရဲ႕လား။ ဘာ ေတြပယ္ တာလဲ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...။ လူလို႔မထင္
လား...ရွိတယ္လို႔မယူလား...။ ခု ခႏၶာဖြဲ႔ၾကည့္ေတာ့ ကိုယ္ထင္တာ ေတြ႔ ေ
သးရဲ႕လား ...။ ဒါ မရွိလို႔...ကဲ တရားက သက္ေသ မခံဘူးလား...ဒီလိုဆိုရ
င္စြဲစရာ လိုေသးရဲ႕လားေဟ့...။ ဤေနရာေရာက္ ေအာင္ႀကိဳးစား အားထု
တ္ေနာ္...အသိနဲ႔ျပဳတ္ရင္ စူဠေသာတာပန္ေပါ့…အပြားနဲ႔အပယ္နဲ႔ျပဳတ္ရင္
မဟာေသာတာပန္လို႔ မ ေဟာဘူးလား … ။ အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြကြဲ႔ ၾ
ကားလား..ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ခႏၶာေတြ႔ဖို႔လိုတယ္။ သိဖို႔လိုတယ္ေနာ္..။
ေရွး လယ္တီ ဆရာေတာ္ဘုရား ႀကီးက ပရမတ္ကိုေန႕စဥ္ျမင္လ်က္ မေ
တြ႔ၾက၊ပရမတ္ကို ေန႕စဥ္ျမင္လ်က္ မေတြ႔ ၾက၊ေန႔စဥ္ ေတြ႔လ်က္ မသိၾက
တဲ့ၾကားလား ...။ ဒါ မေတြ႔တာလဲ စဥ္းစား၊ေတြ႔ျပန္ေတာ့လည္း မသိဘူးေ
ပါ့...မသိ သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္ပါ့မလား... ေအး အဲဒီလိုေလ့လာၾကည့္ ေပါ့...
။ ခႏၶာငါးပါး မသိျငား ငါးပါးေမွာက္မည္သာ၊ ခႏၶာငါးပါး မသိျငား ငါးပါးေမွာ
က္မည္သာ၊ ေခြဝက္ ကၽြဲႏြား ေမွာက္လ်က္သြား ငါးပါးေမွာက္ၾကရွာလို႔မေ
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ဟာဘူးလား...အဲဒီ ခႏၶာေပၚမွာ ႏွလံုးသြင္းမွားတာေနာ္...မွန္တာ ... ခႏၶာငါး
ပါးလို႔သိရင္ႏွလံုးသြင္းမမွန္ဘူးလား၊ အနိစၥလို႔သိရင္ ႏွလံုးသြင္း မမွန္ဘူး
လား၊ခုေတာ့ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ အေနနဲ႔မွားေနတာ ေနာ္...။
ခႏၶာက လြဲလို႔ အျမင္ခံ အရႈ ခံရွိရဲ႕လား။ ခႏၶာငါးပါးက လူဟုတ္ကဲ့
လား...ခႏၶာက လြဲလို႔တျခား သမုတ္စရာရွိရဲ႕လား... အဲ သည္ခႏၶာေပၚမွာ
သမုတ္တာကြဲ႔ ေနာ္...သမုတ္ရံုေတာ့ မမွန္ဘူးလား...ေခၚရံုမမွန္ဘူး
လား...မသမုတ္လည္း ရွိ သမုတ္လည္း ရွိ တာ ခႏၶာငါးပါးေပါ့... အဲလိုေလ့
လာဖို႔ မေကာင္းလား...ေလ့လာ၊ ေလ့မွ လာတာေနာ္...ေလ့လာၾကည့္ေ
တာ့ ကိုယ္ထင္တာေတြ ေတြ႔ေသးရဲ႕လား...။ ဒါမေတြ႔တာ မရွိ လို႔ေပါ့...မရွိ
ရင္အစြဲျပဳတ္ၿပီကြဲ႔... ။
ဤေနရာေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေပါ့... အဲဒါ လိုရင္းအခ်က္ေ
တြေနာ္...။
မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံတဲ့..ေရွးက ေဒဝီလ ရေသ့ႀကီးဆိုတာ ေျမလွ်ိဳးမိုးျ
ပန္နိုင္တာေပါ့၊ ေရွ႕ကမၻာ ေလးဆယ္ေနာက္ကမၻာေလးဆယ္ ျမင္တယ္
လို႔မေျပာၾကဘူးလား...ေျမလွ်ိဳးႏိုင္တယ္ မိုးျပန္နိုင္တယ္ ေရွ႕ကမၻာေလးဆ
ယ္ ေနာက္ကမၻာေလးဆယ္ ျမင္တယ္ေနာ္...။ နန္းေတာ္မွာရွိတဲ့ သုေဒၶါဓနမ
င္းႀကီးတို႔ မယ္ေတာ္မာယာတို႔ ကိုးကြယ္ထားတဲ့ ရေသ့ႀကီးေပါ့...နန္းေတာ္
မွာအၿမဲဆြမ္းပင့္ၿပီးေတာ့ကပ္ၾကျပဳၾက ေကြ်းၾကတာေပါ့...။
တေန႔သ၌ ဘုရားေလာင္းေမြးဖြားတဲ့ခါ ၾကာခံၿပီးေတာ့ လမ္းသြားေတာ့
တာေနာ္..သုေဒၶါဓန မင္းႀကီးက ရေသ့ႀကီးကို ဦးတိုက္ၿပီးေတာ ့ရွိခိုးခိုင္းတ
ယ္ၾကားလား... ရေသ့ႀကီးရဲ႕ဦးေခါင္းေပၚတက္သြားေတာ့တာ...ရွိမခိုးဘူးေ
နာ္ဦးေခါင္းေပၚမွာေျခစံုရပ္ၿပီးေတာ့ေနတယ္ေနာ္...။
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ရေသ့ႀကီးက အာရံုျပဳလိုက္တာေပါ့..နာရီဝက္ေလာက္ၾကာသြားတယ္ေ
နာ္...ျပံဳးၿပီးေတာ့ လာတာေပါ့...တႀကိမ္ျပန္ၿပီးေတာ့ အာ႐ုံ မျပဳဘူးလား...ေ
နာက္တႀကိမ္ အာရံုျပဳေတာ့ငို ေတာ့တာေနာ္... သုေဒၶါဓန မင္းႀကီးကျပံဳး
တာကဘယ္လိုလဲ ငိုတာက ဘယ္လိုလဲ အတိတ္ကို ေဆာင္ေတာ္မူပါ
ဘုရားလို႔ မေလွ်ာက္လား...
အသင့္သား ဘုရား စင္စစ္ျဖစ္မွာေပါ့ လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါေတြ ကၽြတ္ တ
မ္းဝင္မွာေနာ္...အဲဒါ အားရလြန္းလို႔ ဝမ္းေျမာက္လြန္းလို႔ ျပံဳးမိတယ္တဲ့ ၾ
ကားလား...ငိုတာက အျခား မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္... အသင့္သား ဘုရားျဖစ္
တဲ့အခ်ိန္ ငါရေသ့ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့...အေသေစာ မသြားဘူးလား...ဘုရား
တရားကို ၾကားရနာရပါ့မ လား...အဲဒီရေသ့ႀကီး ေသေတာ့ ဘယ္ေရာက္
သလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...အ႐ူပဘံုတဲ့..နာမ္သာ ရွိလို႔ ႐ုပ္မရွိဘူးကြဲ႔...
တရား ေဟာလို႔ျဖစ္ပါ့မလား...ေၾကာက္စရာ မေကာင္းလား...ေျမလွ်ိဳးႏိုင္တ
ယ္ မိုးျပန္နိုင္တာလည္း သကၠာယဒိ႒ိမျပဳတ္ဘူး ကြဲ႔...။ သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္ဖို႔
အေရးႀကီးတယ္ၾကား လား။
အဲဒါ သကၠာယ သကၠာယဆိုတာ အခုခႏၶာဖြဲ႔တာ၊
ခႏၶာငါးပါး သကၠာယ လို႔မေဟာဘူးလား...နာမ္႐ုပ္တရားႏွစ္ပါး သကၠာယ
လို႔မေဟာဘူးလား... အဲသလိုေလ့လာဖို႔ လိုတယ္ေနာ္...ဒါေၾကာင့္ လွ်ာနဲ႔ပ
တ္သက္လို႔...လူေတြဟာ ဒါအေရးႀကီးတယ္ ၾကားလား ...စားသံုးတဲ့အခါ
ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါး ခံစားတာ လူလား ေဝဒနာလား.. နတ္လားေဝဒနာ
လား....ဒါေဝဒနာလို႔ သိဖို႔မေကာင္းလား... ေဝဒနာလို႔သိရင္ဝိညာဏ္ကားမ
ပါဘူး လား...ေစတနာကားမပါဘူးလား...သညာကား မပါဘူးလား...ကဲသူ
တို႔သုံးခုေပါင္းမွ ခႏၶာျဖစ္တာ...အဲဒါမွစားသိစိတ္ျဖစ္ တာေနာ္...။
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အဲဒါ စာအေနနဲ႔ ၾကည့္တဲ့ အခါ ႏွစ္က သံုးကို ကူးေသးရဲ႕လား... ေဝဒ
နာလို႔သိဖို႔လိုတယ္ ေနာ္... ႏွစ္ကသံုးကိုကူး ေတာ့ေဝဒနာမွာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ
နဲ႔ ႏွလံုးသြင္းမမွားလား... စားစရာေသာက္စရာနဲ႔ႏွလံုးသြင္းမမွားလား...မွား
လို႔ရွိရင္ဒါ ေဝဒနာပစၥယာတဏွာေပါ့...ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...တဏွာဝ
င္ရင္ဥပါဒါန္ေနပါ့မလား... ဥပါဒါန္ရွိရင္ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ၊မလာ
ဘူးလား... ကမၼဘဝပစၥယာ ဇာတိေပါ့... ဇာတိဆိုေတာ့ ခႏၶာရရင္အိုနာေ
သလြတ္ကဲ့လား...ဘာသစၥာလဲ... အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...ဒါေၾကာင့္မို႔
ေဝဒနာလို႔သိ၊အနိစၥလို႔သိ၊ေဝဒနာလို႔သိေတာ့ဒိ႒ိမျပဳတ္လား... အနိစၥ
လို႔သိေတာ့ တဏွာမေသလား..ေဝဒနာအနိစၥဆိုေတာ့ သညာအနိစၥေပါ့ သ
ခၤါရ အနိစၥ ေပါ့ ဝိညာဏကၡႏၶာ အနိစၥေပါ့ ရူပကၡႏၶာ အနိစၥ အဲ လိုေလ့လာ
ဖို႔မေကာင္းလား...အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြေနာ္...သိမွ ပယ္နိုင္တာ မသိ ပ
ယ္နိုင္ပါ့မလား...
ဒီလို ဆိုေတာ့ စက္ဝိုင္းလွည့္ တာေလးက အဲဒီစားတဲ့အခါမွာ ႏွစ္ကို မကူး
ဖို႔လိုတာေပါ့ ။ မိမိက ဆား ေပါ့တာျဖစ္ေစ ငန္တာ ျဖစ္ေစ အဲဒီပညတ္အေ
နနဲ႔ က ေတာ့ ဆားေပါ့တယ္ ဆားမပါ မေျပာရဘူးလား...စင္စစ္က ေလ့
လာၾက ေနာ္...။ အဲဒါ တကယ္ ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္မယ္ဆို ရင္ အခါ
တိုင္းနဲ႔မတူတာ ေဖာက္ျပန္လို႔ေပါ့... စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ... ။ အဲဒါသညာ
အေနနဲ႔ေတာ့ခါ ဆားေပါ့တယ္ ငန္တယ္ေျပာ ရတာေပါ့..။ ေလ့လာဖို႔မေ
ကာင္းလား..အဲဒါလိုခ်င္တဲ့ကိစၥေလးက ေဝဒနာေပၚမွာပုဂၢိဳလ္သတၱဝါအေန
နဲ႔ ျဖစ္လာတယ္၊စားစရာ ေသာက္စရာျဖစ္ၿပီးေတာ့မွ ေဝဒနာပစၥယာ တ
ဏွာလို႔ကူးေတာ့တာေပါ့ကြဲ႔...။
ေဝဒနာလို႔သိ အနိစၥသိ၊ခံစားတာ လူလား ေဝဒနာ လား...ဒါ ေဝဒနာလို႔သိ
ရင္ ဒိ႒ိမျပဳတ္လား...အနိစၥသိေတာ့ တဏွာ မေသလား...ႏွစ္က သံုးကို
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ကူးေသးရဲ႕လား... ။ အဲေတာ့ ေဝဒနာ သိေတာ့ စားတိုင္း စားတိုင္းဘာပဲ
စားစား ေပါ့ေနာ္။ ေဝဒနာလို႔သိ၊အနိစၥလို႔သိ၊သညာလို႔သိ၊အနိစၥလို႔သိ၊ သခၤါ
ရလို႔သိ၊ အနိစၥလို႔သိ၊ ဝိညာဏကၡႏၶာလို႔သိ၊ အနိစၥလို႔သိ၊ ႐ူပကၡႏၶာလို႔သိ၊ အ
နိစၥလို႔သိေပါ့...ဒိ႒ိကား မျပဳတ္ဘူးလား... ဝိစိကိစၧာ မခ်ဳပ္ ဘူးလား..။ အနိ
စၥသိေတာ့ တဏွာမေသလား...ဥပါဒါန္မျပဳတ္လား...ကာမာသဝနဲ႔ ဘဝါသ
ဝခ်ဳပ္တာေပါ့..
ေရွ႕ပိုင္းက နာမ္႐ုပ္ သိေတာ့ ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇၨာသဝ ခ်ဳပ္တာေပါ့... အနိစၥ
လကၡဏာ ဒုကၡသစၥာလို႔သိေတာ့ ကာမာသဝနဲ႔ဘဝါသဝခ်ဳပ္တာေပါ့ ... အာ
သေဝါတရားေလးပါးမကုန္လား...ကုန္ရင္သမုဒယ သစၥာမေသလား...ေနာ
က္ခႏၶာဇာတ္မသိမ္းလား...နိေရာဓ လို႔ မေဟာဘူးလား...အဲဒါလိုတယ္ကြဲ႔ေ
နာ္..
ကဲ မရေသး တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရေလေအာင္ သစၥာဖြဲ႔... ။
ေဝဒနာကၡႏၶာ
*ေဝဒနာကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လို
ခ်င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ေဝဒနာကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သညာကၡႏၶာ
*သညာကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လိုခ်
င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* သညာကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
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* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သခၤါရကၡႏၶာ
*သခၤါရကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လိုခ်
င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* သခၤါရကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ
*ဝိညာဏကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လို
ခ်င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ဝိညာဏကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
႐ူပကၡႏၶာ
*႐ူပကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လိုခ်င္မႈ
ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ႐ူပကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သစၥာေလးပါးသိမွ ေသာတာပန္၊သစၥာေလးပါး သိမွ သကဒါဂါမ္၊သစၥာေလး
ပါး သိမွ အနာဂါမ္၊သစၥာေလးပါးသိမွ ရဟႏၲာေနာ္... ။

www.dhammadownload.com

သစၥာေလးပါးကိုမသိရင္ ေသာတာပန္ျဖစ္ပါ့မလား...
ေသာတာပန္ မျဖစ္ရင္ ဘုရားရဟႏၲာျဖစ္ပါ့မလား...ေသာတာပန္က စရတ
ယ္ေနာ္...
သစၥာေလးပါးကိုမသိတာ...(အဝိဇၨာပါဘုရား) ခႏၶာငါးပါးကို မသိတာ... (အ
ဝိဇၨာပါဘုရား) အာယတန တစ္ဆယ့္ႏွစ္ ပါးကို မသိတာ(အဝိဇၨာပါဘုရား)
ဓါတ္ တစ္ဆယ့္ရွစ္ ပါး ကို မသိတာ(အဝိဇၨာပါဘုရား)ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေ
တာ္ကို မသိတာ(အဝိဇၨာပါဘုရား) သိသင့္သိထိုက္တဲ့ တရားကိုမသိလို႔အ
ဝိဇၨာ လို႔ေခၚတာေပါ့..
ဤခႏၶာငါးပါး တစ္ပါးပါးအေပၚမွာ လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါလို႔ႏွလံုး သြင္းမွား
တာေကာ(အဝိဇၨာပါဘုရား) ႏွလံုးသြင္းမွားေတာ့ လိုခ်င္တာဘယ္သူလဲ(တ
ဏွာပါဘုရား) မရရင္မေနဘူးလို႔ စြဲ လမ္းတာ(ဥပါဒါန္ပါဘုရား) အဝိဇၨာ၊တ
ဏွာ၊ဥပါဒါန္ေနာ္..
သစၥာဖြဲ႔ေတာ့ဘာသစၥာလဲ(သမုဒယသစၥာပါဘုရား)
လူလား သမုဒယသစၥာလား...နတ္လားသမုဒယသစၥာလား...ျဗဟၼာလား
သမုဒယသစၥာလား..သားေတြသမီးေတြလား သမုဒယ သစၥာလား...
သမုဒယသစၥာလို႔ အမွန္သိ... သူငါလားမဂၢသစၥာလား..မဂၢသစၥာကသိ
တာေနာ္..
သမုဒယ အေၾကာင္းရွိသမွ် အက်ဳိးခႏၶာမေပၚလား... ေပၚေနတာ လူနတ္ျဗ
ဟၼာလား ခႏၶာငါးပါးလား...ေပၚေနတာလူနတ္ျဗဟၼာလား ခႏၶာငါးပါး
လား ...ေဟာ..ခႏၶာရတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟူသေရြ႕အိုနာေသ လြတ္ကဲ့လား...ဘာသ
စၥာလဲ...လူခ်မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား... နတ္ ခ်မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာ
လား... ျဗဟၼာခ်မ္း သာလား ဒုကၡသစၥာလား...ဒုကၡသစၥာလို႔အမွန္ပိုင္းျခား
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သိ သမၼာဒိ႒ိ လို႔မေဟာ ဘူးလား...ႏွလံုးသြင္းမွားတဲ့မိစၧာဒိ႒ိမခ်ဳပ္လား ..သ
မၼာဒိ႒ိက အလင္းေရာင္နဲ႔တူတယ္ေနာ္..မိစၧာဒိ႒ိကအေမွာင္နဲ႔တူတယ္ ေ
နာ္...အလင္းေရာင္ေပၚေတာ့အေမွာင္မေပ်ာက္လား...
ကဲအေမွာင္ ေပ်ာက္သြားရင္ သမုဒယျဖစ္ပါ့မလား...တဏွာလာ ေသး
ရဲ႕လား...ဥပါဒါန္လာေသးရဲ႕လား...ကံလာေသးရဲ႕လား...ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သံုး
မ်ဳိးျပတ္တာေပါ့...တဏွာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဥပါဒါန္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ကံပဋိစၥသမုပၸါ
ဒ္ သံုးမ်ဳိးျပတ္တယ္ေနာ္...ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္ မသိမ္းလား...နိေရာဓလို႔မေ
ဟာဘူးလား ...နိေရာဓဆိုတာ ကိေလသာ ခ်ဳပ္တာကြဲ႔...ခႏၶာ ခ်ဳပ္တာေ
နာ္...ရွိတဲ့ခႏၶာကေတာ့ အက်ဳိး တရား ဝိပါကဝဋ္ ခႏၶာေပါ့... အဲလို စိစစ္
ဖို႔မေကာင္းလား...အဲဒါ အက်ဳိးတရား ဝိပါကဝဋ္ခႏၶာ သိဖို႔လိုတယ္...သူက
သိရမွာေနာ္ ...သိမွ ပယ္နိုင္မွာ... အဲလိုစိစစ္ ဖို႔မေကာင္းလား...ဒါေၾကာင့္
"သိပယ္ ဆိုက္ပြား ေလးပါးကိစၥ မဂ္တစ္ခဏ" လို႔မေဟာဘူးလား...
ဒါ ေၾကာင့္သစၥာဖြဲ႔ သစၥာဖြဲ႔ ႏွလံုး သြင္းမွားတာလည္း သိတယ္ေနာ္...မွန္
တာလည္း သိၿပီေနာ္... ႏွလံုးသြင္းမွားေတာ့ သမုဒယျဖစ္တာ ေပါ့...မွန္ရင္
မဂၢနိေရာဓ...မဂၢ ဆိုတာ ဒုကၡသစၥာ ပိုင္းျခားတာေနာ္...ပိုင္းျခားသိေတာ့ တ
ဏွာလာေသးရဲ႕လား... ဥပါဒါန္လာ ေသးရဲ႕လား ...ကံလာေသး ရဲ႕လား..။
ဒါမို႔ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သံုးမ်ဳိးမျပတ္လား...ဒါလိုရင္းအခ်က္ေပါ့...။ အဲဒါထိထိ မိ
မိကိေလသာခ်ဳပ္ဖို႔ အဓိကကြဲ႔ေနာ္...။ ဒါ ကိေလသာခ်ဳပ္ဖို႔ အဓိကလို႔မေ
ဟာဘူးလား...။
ကိေလသာက ဘယ္တရားလဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား...။ အဝိဇၨာ၊တဏွာ၊
ဥပါဒါန္ေပါ ့...ဒါကိေလသာဝဋ္လို႔မေဟာဘူးလား...။ ကိေလသာဝဋ္ရွိေတာ့
ကမၼဝဋ္ျဖစ္ တာေပါ့...။ ကမၼဝဋ္ျဖစ္ေတာ့ ဝိပါကဝဋ္ ျဖစ္တာေပါ့...။ ကိေလ
သာခ်ဳပ္မယ္ဆို ကမၼဝဋ္လာဦးမလား...ေနာက္ခႏၶာလာဦးမလား ...အဲဒါနိေ
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ရာဓ...အဲလိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား...သိမွပယ္နိုင္တာေနာ္...မွန္တာလ
ည္း သိဖို႔ မွားတာလည္း သိဖို႔ေပါ့...
အဲဒီခႏၶာေပၚမွာ ဌာႏူပစာရ အားျဖင့္ တင္စား ၿပီးေတာ့လူအစားစား နတ္
အစားစား ျဗဟၼာအစားစား တိရစၧာန္အစားစား ၿပိတၱာ အသူရကာယ္
အစားစားလို႔မေခၚၾကဘူး လား...။ အဲဒါသမုတ္ရွိ အေခၚရွိေပါ့..မသမုတ္လ
ည္း ရွိ သမုတ္လည္း ရွိတာ ခႏၶာငါးပါး ဘယ္ပံု ဘယ္နည္းရွိတာလဲ။ အနိစၥ
ဒုကၡ အနတၱ အေနနဲ႔ရွိတယ္ၾကားလား...ဒီခႏၶာက လြဲလို႔ တျခားပြားစရာရႈစ
ရာရွိေသးရဲ႕လား...ရွိဘူးကြဲ႔ ေနာ္...။
အဲဒီခႏၶာေပၚမွာ ဌာႏူပစာရ အားျဖင့္ တင္စားၿပီးေတာ့မွ လူလို႔မေခၚရဘူး
လား...ေတြ႔တာက လူလား နာမ္နဲ႔ရုပ္လား...ေတြ႔တာက နတ္လား နာမ္နဲ႔႐ု
ပ္လား... ျဗဟၼာလားနာမ္နဲ႔ရုပ္လား... နာမ္႐ုပ္ဘဲ ေတြ႔တယ္ေနာ္...ကဲ သမု
ဒယျဖစ္စရာ လိုေသးရဲ႕လား ... နာမ္႐ုပ္တရားနွစ္ပါးလို႔သိတာ သူငါက သိ
တာလား မဂၢသစၥာက သိတာလား...ဘယ္မဂ္က သိတာလဲ...။ ေဟာ
သမာဓိရသြားၿပီ...
သမာဓိ အားေကာင္းတဲ့အခါ အပုပ္ရည္ သြင္းတဲ့ စကားမ်ဳိးေျပာၾကည့္။ စိ
တ္ဆိုးဦးမလား...ကဲေတြ႔ေနတာကနာမ္ရုပ္ဘဲ ေတြ႔တယ္... ။ ပုဂၢိဳလ္သတၱ
ဝါပါ့ မေတြ႔ ဘဲကိုး..။ စိတ္ဆိုးတယ္ဆိုတာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါအေနနဲ႔ ႏွလံုးသြ
င္း မွားလို႔ျဖစ္တာေနာ္..။ နာမ္႐ုပ္လို႔သိတဲ့အခ်ိန္မွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ ေတြ႕ပါ
မလား...အာရံုကႏွစ္ခုၿပိဳင္လို႔ရရဲ႕လား...။
ေကာင္းကင္ယံ ေမာ့ၾကည့္တဲ့အခါ ေကာင္းကင္ ေအာက္မွာရွိတဲ့ ေရေျမေ
တာ ေတာင္ေတြျမင္ရပါ့မလား...ေအာက္ကို လွည့္ၾကည့္တဲ့အခါ လကို ျမင္
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ရပါ့မလား...ေကာင္းကင္ကိုျမင္ရပါ့မလား..ေဟာ အဲ လိုစိစစ္ဖို႔ မေကာင္း
လား... အဲလိုစိစစ္ဖို႔လိုတယ္ေနာ္...
ဒါမို႔လို႔ ခႏၶာဖက္ကို လွည့္တဲ့အခါ သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္တာ ေပါ့... အနိစၥသိတဲ့
အခါ တဏွာေသတယ္။ တဏွာေသရင္ ဥပါဒါန္ခ်ဳပ္တယ္ကြဲ႔ၾကား
လား...အဲဒီ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟျဖစ္ပါ့ မလားေဟ့... ။ အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေ
တြကြဲ႔ေနာ္...ဒါေၾကာင့္ သိေအာင္ႀကိဳးစား...အဲဒါ ထပ္ခါထပ္ခါ သိဖို႔လိုတ
ယ္ကြဲ႔ၾကားလား ..ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...။
ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ စကားကိုလည္း စဥ္းစားေနာ္...ဘာေတြ ျဖစ္တာ
လဲလို႔ေမးဖို႔မေကာင္းလား ...။
ခံစားတယ္ဆိုတာ ေဝဒနာေတြျဖစ္တာ...လူေတြျဖစ္တာလား ေဝဒနာျဖစ္
တာလား...။
မွတ္တယ္ဆိုတာ လူေတြလား သညာကၡႏၶာလား...။
ေစ့ေဆာ္ျပဳျပင္တယ္ဆိုတာ လူေတြလားေစတနာလား...။
ေဖာက္ျပန္တာသိတာ ခံစားတာသိတာ မွတ္တာ သိတာ ေစ့ေဆာ္တာ သိ
တာ ဆိုတာသူေတြငါေတြလား ဝိညာဏ္လား...။
ရုပ္ျဖစ္ေတာ့ ရုပ္ပ်က္တယ္လို႔မေဟာလား...။
ေဝဒနာ ျဖစ္ေတာ့ေဝဒနာမပ်က္လား...
သညာျဖစ္ေတာ့သညာမပ်က္လား...
ေစတနာျဖစ္ေတာ့ ေစတနာမပ်က္လား...
ဝိညာဏ္ ျဖစ္ ေတာ့ ဝိညာဏ္ မပ်က္လား...
ရုပ္ပ်က္ေတာ့ ရုပ္အစားထိုးတယ္ မေဟာဘူးလား...အဲသလိုေလ့လာဖို႔လို
တယ္ေနာ္... ။
ခႏၶာကို လႊတ္ထားလို႔ ရပါ့မလား...အဲလိုသိ။
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ေဝဒနာလို႔သိ အနိစၥလို႔သိ။ ျဖစ္ေတာ့ မပ်က္လား...အဲဒါျဖစ္ပ်က္လို႔ မေ
ဟာဘူးလား... အ ျဖစ္ကို သိတဲ့အတြက္ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...ကဲ..အရွိ
တရားလား အျဖစ္တရားလား...အဲဒီအျဖစ္တရားသိေတာ့ ဘာမ်ား အက်ဳိး
ရွိမလဲေမးဖို႔မေကာင္းလား...အသက္ရွိတယ္လို႔ယူဦးမလား... လိပ္ျပာရွိတ
ယ္လို႔ယူဦးမလား...လူ ရွိတယ္လို႔ယူဦးမ လား...သကၠာယဒိ႒ိမျပဳတ္
လား...ဒါအျဖစ္တရားကို သိတာေနာ္...။
ျဖစ္ၿပီးရင္ မပ်က္လား...အပ်က္တရား သိေတာ့ ခိုင္တယ္ ၿမဲတယ္ယူဦးမ
လား...သႆတဒိ႒ိ မျပဳတ္လား...ကဲအဲလိုစိစစ္ဖို႔လိုတယ္ေနာ္...ေနာက္
အစားထိုးမလာဘူးလား...အစား ထိုးတဲ့ခါ ဘဝျပတ္တယ္လို႔ယူဦးမ
လား...ဥေစၧဒအယူ မျပဳတ္လား...အဲဒါကိုထပ္ခါထပ္ခါေလ့လာေပါ့... ဒါက
လြဲလို႔ မရွိဘူး ကြဲ႔ေနာ္...။ ျဖစ္ပ်က္လို႔မေဟာဘူးလား...အဲဒီလိုအဓိပၸါယ္
ခႏၶာရဲ႕အဓိပၸါယ္ႏွစ္ခုတိုက္မွေပၚတာကိုလည္း သိ၊ သိၿပီးေတာ့မွလဲ ဒါအျဖ
စ္တရား အပ်က္တရားကိုပိုင္းျခားဖို႔ မလိုဘူးလား...အဲဒီအခါမွစိတ္ခ်ရတ
ယ္ၾကားလား
သို႔မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ခႏၶာလဲမေတြ႔ ...သစၥာလဲမေတြ႔...ျဖစ္ပ်က္ျဖစ္ပ်က္ဆိုေတာ့
အဘာဝပညတ္ျဖစ္ေနမွာေပါ့...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...အမွန္သိမွ အမွား ေ
ပ်ာက္တာေနာ္...အဲလိုေလ့လာ...အဲဒီမွာ ဝတၱဳထုတ္ၿပီးခါမွအမ်ဳိးမ်ဳိး ေဟာၾ
ကတာေပါ့...စင္စစ္က ရုပ္တစ္လံုးနာမ္တစ္လုံးကို သုညတဆိုက္ဖို႔လိုတာေ
ပါ့...။
လက္ေတြ႔စဥ္းစားေနာ္...ကဲသံပုရာသီး အရည္ေပါေပါ ရင့္ရင့္ႀကီး ဝါးစားၾက
ည့္ ဘယ္လို ေတြ႔မ လဲ...ခ်ဥ္တယ္လို႔သိတဲ့ စိတ္ေလးဟာ လွ်ာအၾကည္
နဲ႔သံပုရာသီးဆိုတဲ့ခ်ဥ္အရသာ မတိုက္ခင္ သိတဲ့စိတ္ကေလးက ဘယ္ဆီ
မွာေနတယ္လို႔ လက္ညႈိးညႊန္ျပျခင္းငွာ ထိုက္ကဲ့လား...ေဟာ ႏွစ္ခုတိုက္မွေ
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ပၚတာေနာ္...အဲလိုဆိုေတာ့ႏွစ္ခုတိုက္မွ ေပၚတဲ့ တရားမို႔လို႔အေကာင္အထ
ည္ဟုတ္ကဲ့လား...သေဘာအေနနဲ႔မထင္ရွားဘူးလား...စဥ္းစားကြဲ႔ေနာ္...။
ကဲခ်ဥ္တာသိတာေလးကမထင္ရွားဘူးလား...ႏွစ္ခုမတိုက္ခင္ရွိ
ရဲ႕လား...ကဲအဲလို ခ်ဥ္တယ္လို႔သိတဲ့အခ်ိန္ ေလးမွာေလာဘျဖစ္ပါ့မ
လား...ေဒါသျဖစ္ပါ့မလား...ေမာဟျဖစ္ပါ့မလား...အဲဒါျမင္ရင္သတိလို႔မေ
ဟာဘူးလား...ေဟာ..သတိျပဳဖို႔မေကာင္းလား...ဒါ သတိျပဳတဲ့ခါဒါေဝဒ
နာေတြ႔ ေဝဒနာသတိေပါ့...စိတ္ၾကည့္ရင္စိတ္သတိေပါ့...နာမ္ရုပ္ေပါ့... အဲ
လိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား... နာမ္ရုပ္ကို သိတဲ့သတိကြဲ႔ေနာ္... အနိစၥသိ
တာ ပညာ သတိပညာလို႔မေဟာဘူးလား... အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြကြဲ႔ေ
နာ္...။
သတိရွိေတာ့ သကၠာယဒိ႒ိ မျပဳတ္ဘူးလား...အသိနဲ႔ျပဳတ္တယ္ကြဲ႔...ၾကား
လား...အပုပ္ရည္ သြင္းတဲ့စကားမ်ဳိးေျပာၾကည့္ ေဒါသစိတ္ေတြ ျဖစ္ေသး
ရဲ႕လား...ဒါ သမာဓိေကာင္းလို႔ေပါ့...သမာဓိသာ မရွိရင္သဏၭာန္နိမိတ္ေတြ
ေပၚေတာ့မွာေနာ္ သဏၭာန္နိမိတ္ေတြေပၚ ေတာ့ခါ ေလာဘျဖစ္မွာေ
ပါ့...အလိုမက်ေတာ့ ေဒါသ ျဖစ္မွာေပါ့...ဒီႏွစ္ခုျဖစ္တာ သိလို႔လား မသိ
လို႔လား...ေမာဟေပါ့...
ေမာဟစိတ္နဲ႔ေသရင္ တိရစၧာန္ေပါ့...ေဒါသစိတ္နဲ႔ ေသရင္ ငရဲေပါ့...ေလာ
ဘစိတ္နဲ႔ေသရင္ ျပိတၱာလို႔ မေဟာဘူးလား... ဘယ္ ေလာက္မ်ား ဆင္းရဲ
သလဲကြဲ႔ေနာ္... အဲဒါထပ္ခါထပ္ခါ ေလ့လာဖို႔လိုတယ္...
အဲဒီစိတ္နဲ႔ ခႏၶာလို႔သိ အနိစၥလို႔သိ ႐ူပကၡႏၶာလို႔ သိ၊ အနိစၥလို႔သိ...အထိုင္ၾ
ကာေတာ့ ေညာင္းတယ္၊က်ဥ္တယ္၊ကိုက္တယ္၊မူးတယ္ ေဝတယ္၊ေအာင့္
တယ္၊အင့္တယ္၊ယားတယ္ လို႔မေျပာဘူးလား...မေျပာမျဖစ္လို႔ ေျပာရ
တာေနာ္...စင္စစ္ကေတာ့ က်င္တာလား ေဖာက္ျပန္တာလား... နာတာ
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လား ေဖာက္ျပန္တာလား...ေအာင့္တာလား ေဖာက္ျပန္တာလား...ပူတာ
လား ေဖာက္ျပန္တာလား...ေအးတာလား ေဖာက္ျပန္တာလား... ယားတာ
လား ေဖာက္ျပန္တာလား... ေဖာက္ျပန္တဲ့ သေဘာနဲ႔သိတဲ့ သေဘာက လြဲ
လို႔တျခား ေတြ႔ေသးရဲ႕လား ...ဒါဘဲရွိတယ္ေနာ္... အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား...အနိမိတၱ အနိစၥလို႔မေဟာဘူးလား...အဲ..ကဲစြဲစရာ လိုေသး
ရဲ႕လား..အဲဒါ ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္ကြဲ႔...သိမွ ပယ္နိုင္
မွာ...မသိ... ပယ္နိုင္ပါ့မလား...သိေအာင္ႀကိဳးစားေနာ္...
ကဲ ခႏၶာေတြ႔တာ က သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္တာေပါ့... ခႏၶာရဲ႕အက်ဳိးအျပစ္ကို
တကယ္ စိစစ္ၾကည့္ေတာ့ ခါ တစ္ခုပါ့ေကာင္းတာ မရွိဘူးေပါ့... ရုပ္တရားႀ
ကီးကလည္း ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ ပ်က္တယ္ေနာ္...ေဝဒနာဆိုတဲ့ခံစားမႈက
လည္း ခံစားၿပီးေတာ့ပ်က္တယ္ေနာ္...သညာကလည္း မွတ္ၿပီးေတာ့ပ်က္
တယ္ေနာ္...ေစတနာကလည္း ေစ့ေဆာ္ ၿပီးေတာ့ပ်က္တယ္ေနာ္...ဝိညာ
ဏကၡႏၶာလည္း သိၿပီးေတာ့ ပ်က္တယ္...ေကာင္းတာ ပါရဲ႕လား...တခုပါ့ေ
ကာင္းတာ မပါဘူးေနာ္...
အဲလိုသိ...
ခႏၶာသိေတာ့ သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္တာေပါ့...
အနိစၥသိေတာ့ တဏွာေသတယ္...
ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တဏွာေသတယ္ ဆို ... ဥပါဒါန္လာေသးရဲ႕လား...ဒီတဏွာ
ေၾကာင့္ဥပါဒါန္ျဖစ္ရတာ...ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ကံျဖစ္ရတာ...ကံေၾကာင့္ ဇာတိ
ဇရာ မရဏျဖစ္တာေပါ့ အက်ဳိး ဝိပါကဝဋ္ခႏၶာမရ ဘူးလား...ေလ့လာ...။
အဲလိုသိဖို႔လိုတယ္ေနာ္...ဒါျမင္ဆဲကို ရႈရမွာေနာ္...ၾကား ဆဲကိုရႈရမွာေ
နာ္...ေလ့လာဖို႔မေကာင္း လား...ေတြးစရာ မလိုဘူး...။
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စားတဲ့ အခါတိုင္းမွာ ခ်ဥ္တယ္လို႔သိတဲ့ စိတ္ကေလးကို စဥ္းစားေနာ္…သူေ
တြ ငါေတြ ဟုတ္ကဲ့ လား…ႏွစ္ခုတိုက္မွ ေပၚတာေနာ္...အဲဒါ သံပရာသီးလို႔
သိရင္ မွန္ပါ့မလား…စားဆဲမွာ သတိျပဳတဲ့ အခါ ခ်ဥ္တာဘဲ ေတြ႔တာေပါ့…
စားသိစိတ္ေလးေပါ့…ေဟာ သူက နာမ္တရား မရလား…ခ်ဥ္တယ္ ဆိုတဲ့
ရသာက ႐ုပ္တရား မရလား…နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ပါးေပါ့…။
သံပုရာသီး လားနာမ္နဲ႔႐ုပ္လား…နာမ္႐ုပ္ဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္…ကဲ အဲဒီနာ
မ္႐ုပ္လို႔သိေတာ့ သံပုရာသီးလို႔မေခၚဘူးလား…ဘုရားပယ္ရဲ႕ လား…အဲလို
စဥ္းစားဖို႔မေကာင္းလား…နာမ္႐ုပ္လို႔သိ သံပုရာသီးလို႔ေခၚ...နာမ္ ႐ုပ္လို႔သိ
လူလို႔ေခၚ နာမ္႐ုပ္လို႔သိ နတ္လို႔ေခၚ နာမ္႐ုပ္လို႔သိ ျဗဟၼာလို႔ေခၚေပါ့...အဲ
လို မေခၚရဘူးလား... ေခၚတာ ဘုရား ပယ္ရဲ႕လား…ကဲေခၚေတာ့ မေခၚ
ဘူးလား…။ မရွိဘူး လို႔သိေတာ့ စြဲေသးရဲ႕လား…။ အဲဒါ ေခၚလည္း ေခၚ။ မ
ရွိဘူးလို႔သိဖို႔တာ… ။
မရွိ ရင္စြဲစရာလိုေသးရဲ႕လား…စဥ္စားေနာ္…ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...။
အနိစၥျမင္ဖို႔ လိုတယ္ေနာ္...႐ုပ္နာမ္ေတြ႔ဖို႔လိုတယ္ေနာ္... ေလ့လာဖို႔ မေ
ကာင္းလား...စဥ္းစားၾက...။ ထိထိမိမိ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...နာမ္ရုပ္
လို႔သိေတာ့ လူေပ်ာက္တယ္လို႔ မေျပာဘူးလား... တကယ့္... လူရွိရင္ ....
လူ ရွိတာမွ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ေပ်ာက္ပါ့မလားကြဲ႔...စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား... အဲ
ဒါေတြက ရွိေသးတာ ...နာမ္႐ုပ္လို႔သိ ကဲ ကိုယ္ထင္တာေတြ ေတြ႔ေသး
ရဲ႕လား...မေတြ႔တာ အစက တည္လို႔ မရွိလုိ႔ေပါ့...မရွိသူ ေပ်ာက္စရာ လိုရဲ႕
လား...မရွိဘူးလို႔ သိေတာ့ခါ အမွန္သိေတာ့ အမွားမေပ်ာက္လား...ဒါဘဲ
ကြဲ႔...။
ေဟာ..ဟိုက ေပ်ာက္သြားတာ မဟုတ္ဘူး ေနာ္...။ရွိပါ့မရွိဘဲနဲ႔...ေလ့လာ
ဖို႔မေကာင္းလား... အဲလိုစိစစ္ၾက။ သိမွပယ္နိုင္တာေနာ္...ခုေတာ့ေပ်ာက္
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သြားတယ္ ဆိုတာ ေတြကရွိတယ္ ၾကားလား...ဒါလူက အစကတယ္လို႔ရွိရ
င္ ေတာ့ဟုတ္ မွာေပါ့။ အစကတယ္လို႔မရွိေတာ့ ေပ်ာက္ပါ့မလား ... အမွန္
သိေတာ့ အမွားေပ်ာက္တာ..။
လူေပ်ာက္တာလား အမွားေပ်ာက္တာလား...။ အဲလိုစဥ္းစားမွဗ်...အဲဒါလို
ရင္းအခ်က္ေတြေနာ္...။
ကဲ အဲဒါ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ရုပ္တစ္လံုး နာမ္တစ္လံုးကို ေလ့လာဖို႔ လိုတ
ယ္..။ .အဲဒါေဝဒနာရွိရင္ ေဝဒနာရႈ ။
စိတ္ရွိရင္စိတ္ရႈ ႐ုပ္ရွိရင္ ႐ုပ္ရႈ..။
ရုပ္ရႈ နာမ္ပါတယ္...နာမ္ရႈေတာ့ရုပ္ပါတယ္လို႔မေဟာဘူးလား..။
ကဲနာရီက ေစ့သြားၿပီေနာ္..။
ကဲ... ၾကားဆဲခႏၶာက ျဖစ္ပ်က္ ေပါ့ ဘာသစၥာလဲ (ဒုကၡသစၥာပါဘုရား) သိ
တာက(မဂၢသစၥာပါဘုရား) ေသတာက (သမုဒယသစၥာပါ ဘုရား) ေနာက္
ခႏၶာ မလာတာ(နိေရာဓသ စၥာပါဘုရား) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ဘယ္ႏွစ္ ကြ
က္ရိွ (ေလးကြက္ရွိပါတယ္ ဘုရား) တကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး (ငါးပါးပါ
ဘုရား) ငါးေလးလီ(ႏွစ္ဆယ္) ဤရွစ္သြယ္ကို (အလြယ္က်က္မွတ္သိေစအ
ပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း) ။
ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတၱိယာ၊ ဤေလာကုတၱရာတရားကိုးပါးအားေ
လ်ာ္ေသာ၊က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္၊ ဗုဒၶံ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ပူေဇမိ၊ဒုကၡသစၥာသိ
တဲ့ဉာဏ္ျဖင့္၊ပူေဇာ္ပါ၏အရွင္ဘုရား။
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ဣမာယ၊ဓမၼာနု၊ဓမၼပဋိပတၱိယာ၊ဤေလာကုတၱရာတရား၊ကိုးပါးအားေလ်ာ္ေ
သာ၊က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္၊ဓမၼံတရားေတာ္ျမတ္ကို၊ပူေဇမိဒုကၡသစၥာသိတဲ့ဉာ
ဏ္ျဖင့္၊ပူေဇာ္ပါ၏အရွင္ဘုရား။
ဣမာယ၊ဓမၼာနု၊ဓမၼပဋိပတၱိယာ၊ဤေလာကုတၱရာတရား၊ကိုးပါးအားေလ်ာ္ေ
သာ၊က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္၊သံဃံ၊သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္ကို၊ပူေဇမိဒုကၡသ
စၥာသိတဲ့ ဉာဏ္ျဖင့္၊ပူေဇာ္ပါ၏အရွင္ဘုရား။
ဤကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ဒါနကုသိုလ္၊ သီလကုသိုလ္၊ ဘာဝနာကုသိုလ္၊
အဓိ႒ာန္ကုသိုလ္၊ ပါရမီကုသိုလ္၊ ဝိပႆနာ မဟာကုသိုလ္တို႔၏အက်ဳိး
အားေၾကာင့္၊ခႏၶာငါးပါး႐ုပ္နာမ္တရားတို႔၏ မျဖစ္ေဝးစြာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရပါလို၏
အရွင္ဘုရား။
ထို ကုသိုလ္၏အက်ဳိးကိုလည္း မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္တို႔အား၄င္း၊ အနမ
တဂၢ သံသရာမွစ၍ ေတာ္စပ္ခဲ့ဘူးေသာ မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူး ရွင္အေပါင္း
တို႔အား၄င္း ၊အာစရိယာနဥၥ ဆရာသမားတို႔အား၄င္း၊ ဣမာသံ ပရိသာနဥၥ
တရားနာအစည္းေဝးသို႔ၾကြ ေရာက္လာၾကကုန္ေသာ တရားနာ ပရိသတ္
တို႔အား၄င္း၊ ေရေျမသနင္းျပည့္ရွင္မင္း တို႔အား၄င္း၊ ငရဲသနင္း ယမမင္းတို႔
အား၄င္း၊
ကိုယ္ေစာင့္နတ္၊ အိမ္ေစာင့္နတ္၊ ေက်ာင္းေစာင့္နတ္၊ ဓမၼာရံုေစာင့္နတ္၊ ဘု
မၼစိုးနတ္၊ ရုကၡစိုးနတ္၊ အာကာသစိုး နတ္၊ ေတာေစာင့္နတ္၊ ေတာင္ေစာင့္န
တ္၊ ရြာေစာင့္နတ္၊ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္၊ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္၊ စတုေလာက
ပါလ နတ္မင္းႀကီးမွစ၍ ၃၁ဘံုက်င္လည္ၾကကုန္ေသာ ေဝေနယ် သုခိတ ဒု
ကၡိတ သတၱဝါအေပါင္းတို႔အား ဘာေဇယ်ာမ အမွ် အမွ် အမွ် အမွ်ေပးေဝ
ပါကုန္၏ အမွ်ရၾကသည္ျဖစ္၍ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာ လိုအင္
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ဆႏၵ တလံုးတဝတည္း ျပည့္ဝၾကၿပီးလွ်င္ သူေတာ္ေကာင္း တရား ႀကိဳးစား
ပြါးမ်ားအားထုတ္နိုင္လြယ္ ၾကသည္ျဖစ္ေစ...
အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့... သာဓု...သာဓု...သာဓု
အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့... သာဓု...သာဓု...သာဓု
အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့... သာဓု...သာဓု...သာဓု
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဂန္႕ေဂါ ၊ မံုလယ္ေတာ
ရေက်ာင္း ၊ ပဓာနနာယကဆရာေတာ္
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀ
ကီး။
ပဲခူးဆယ္မိုင္ကုန္း မံုလယ္ေတာရ ဓမၼရိပ္သာ ဓမၼာရံုႀကီးေပၚတြင္
၈ - ၁ဝ -၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေန႕ႏွစ္နာရီအခ်ိန္ ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ
အာ႐ုံ အာရမၼဏိကအေၾကာင္း ဥပမာျပ
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္။
အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကို အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾက။
နေမာ ဗုဒၶႆ။နေမာ ဓမၼႆ။နေမာ သံဃႆ။နေမာ မာတာပိတုႆ။နေ
မာ အာစရိယႆ။
ဗုဒၶႆ-သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကိီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
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ဓမၼႆ-မဂ္္ေလးတန္ -ဖိုလ္ေလးတန္ -နိဗၺာန္ -ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ တ
ရားေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
သံဃႆ-မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သ
ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
မာတာပိတုႆ-မိဘႏွစ္ပါးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္
ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
အာစရိယႆ-၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္သစၥာေလး
ပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘု
ရားႀကီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ မိဘ ဆရာသမား တို႔အား
႐ိုေသျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေ
သာ ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယတို႔ေၾကာင့္
မိမိတို႔ အလိုရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္သို႔
လည္းေကာင္း ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာ
င္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ
နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာင္း
မိမိတို႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္
ဉာဏ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သို႔
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မ်က္ေမွာက္ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
အလုပ္စဥ္အတိုင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။
မူလႏွစ္ျဖာ=အဝိဇၨာ။တဏွာ။
သစၥာႏွစ္ခု=သမုဒယသစၥာ။ဒုကၡသစၥာ။ သမုဒယသစၥာ။ဒုကၡသစၥာ။
ေလးခုအလႊာ=အတိတ္အေၾကာင္းတစ္လႊာ။ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတစ္လႊာ။ပစၥဳပၸန္
အေၾကာင္းတစ္လႊာ။ အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ။
အဂၤ ါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး =အဝိဇၨာ။သခၤ ါရ။ဝိညာဏ္။နာမ္ရုပ္။သဠာယတန။
ဖႆ။ေဝဒနာ။ တဏွာ။ဥပါဒါန္။ကမၼဘဝ။ဇာတိ။ဇရာမရဏ။
တရားကိုယ္မ်ားႏွင့္= အဝိဇၨာအစ ဇရာမရဏ အဆံုး။
သံုးပါးအစပ္=သခၤ ါရ ႏွင့္ဝိညာဏ္ ၾကားမွာ တစ္စပ္။ေဝဒနာ ႏွင့္တဏွာ ၾ
ကားမွာ တစ္စပ္။ ကမၼဘဝ ႏွင့္ဇာတိ ၾကားမွာ တစ္စပ္။
ႏ ွစ္ရပ္မူလ = တဏွာ ႏွင့္ အဝိဇၨာ။
ဝဋ္သံုးဝ=ကိေလသဝဋ္။ကမၼဝဋ္။ဝိပါကဝဋ္။
ကာလ သံုးျဖာ=
လြန္ေလျပီးေသာအတိတ္ကာလ။
ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ကာလ။
ေနာင္ျဖစ္လတၱံ အနာဂတ္ကာလ ။
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ျခင္းရာ ႏွစ္ဆယ္=
အတိတ္အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး။
အနာဂတ္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၁)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ပါဘုရား။
(၂)အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သခၤါရ ႏွင့္ ဘဝက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို အျခင္းအရာ အေနနွင့္ ဘယ္အျခင္းအရာ
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅)အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ပါဘုရား။
(၆)အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၇) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
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[စက္ဝိုင္းတြင္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၂) တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ အဝိဇၨာက ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
ဘဝ ႏွင့္ သခၤါရက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို အျခင္းအရာ အေနနွင့္ ဘယ္အျခင္းအရာ
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၆) တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၇) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၃)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္(၁)ႏွင့္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)-ႏွင့္ (၃)ျခားနားပံုမွတ္ခ်က္။
*(၃)အကြက္က သမုဒယသစၥာ ၊(၁)အကြက္က သမုဒယသစၥာ၊အေခၚမတူ
ဘူးလား။
တူပါတယ္ ဘုရား။
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*အေခၚတူျငားေသာ္လည္း အတိတ္နဲ႕ ပစၥဳပၸန္ မျခားနားဘူးလား။
ျခားနားပါတယ္ဘုရား။
*အတိတ္ ဆိုေတာ့ လြန္ခဲ့ျပီးျပီ အသံုးခ်လို႕ရပါ့မလား။
မရပါဘုရား။
*အတိတ္က သမုဒယသစၥာ ဘယ္သူဦးစီးလဲ။
အဝိဇၨာဦးစီးပါတယ္ဘုရား။
*ပစၥဳပၸန္သမုဒယသစၥာ ဘယ္သူဦးစီးလဲ။
တဏွာ ဦးစီးပါတယ္ဘုရား။
*ပိုင္းျခားသိဖို႕ မလိုဘူးလား။
လိုပါတယ္ဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၂)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၂) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၄)ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အျခင္းအရာ အေနနွင့္
ဘယ္အျခင္းအရာထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာ ဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
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(၆) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး
မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၇)ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၈) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၂)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၂) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၄)ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အျခင္းအရာ အေနနွင့္
ဘယ္အျခင္းအရာထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာ ဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၆) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး
မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၇)ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
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ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၈)ဒုကၡသစၥာ ဆိုတာ ဘယ္သေဘာကို ေခၚတာလဲ။
>>႐ူပကၡႏၶာ-ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>ေဝဒနာကၡႏၶာ-ခံစားတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>သညာကၡႏၶာ-မွတ္သားတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>သခၤါရကၡႏၶာ-ေစ့ေဆာ္ျပဳျပင္တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>ဝိညာဏကၡႏၶာ-သိတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။ပါဘုရား(၉)ခႏၶာငါးပါး ျဖစ္ပ်က္မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၁၀)ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာပါဘုရား။
(၁၁) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္(၂)ႏွင့္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၂)-ႏွင့္ (၄)ျခားနားပံုမွတ္ခ်က္။
*(၄)အကြက္က ဒုကၡသစၥာ ၊(၂)အကြက္က ဒုကၡသစၥာ၊အေခၚမတူဘူးလား။
တူပါတယ္ ဘုရား။
*အေခၚတူျငားေသာ္လည္း ပစၥဳပၸန္ နဲ႕ အနာဂတ္ မျခားနားဘူးလား။
ျခားနားပါတယ္ဘုရား။
*အနာဂတ္ေရာက္ျပီလား။မေရာက္ေသးပါဘူးဘုရား။
မေရာက္ေသးရင္ အသံုးခ်လို႕ရပါ့မလား။
မရပါဘုရား။
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*အခု ေရာက္ဆဲ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ (၂)အကြက္မွာပါ ဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီနွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
(မူလႏွစ္ျဖာ... အျခင္းအရာ ငါးပါး)
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၁)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၂)အဝိဇၨာ သခၤါရ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
အဝိဇၨာ က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သခၤါရ က ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္း
မွာလဲ။
လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ ကာလ ပါဘုရား။
(၅) လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
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အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၆)အဝိဇၨာ သခၤါရ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အတိတ္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) အတိတ္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၈)အဝိဇၨာ သခၤါရ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၉) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၂)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝပါဘုရား။
(၂)ယခုျဖစ္ဆဲကိုေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၃) ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ
သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ဝိပါကဝဋ္ဆိုတာ ဘာဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၅)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္
ကာလ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး ကာလ ပါဘုရား။
(၆) ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
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ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၇)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္
အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၈) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး တစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၉)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့
ခႏၶာငါးပါး မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၁၀) ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၁၁) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၂)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)ပစၥဳပၸန္ကာလ ကို ဆက္ျပီး ေဖာ္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၂)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
ကမၼဘဝက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္း
မွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း ကာလ ပါဘုရား။
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(၅) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၆)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၈)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၉) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၃)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)ေနာင္ျဖစ္လတၱံ အနာဂတ္ ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၂) ဇာတိဇရာမရဏဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ဆိုတာ ဘာဘာေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၄)ဇာတိဇရာမရဏ ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳး ကာလ ပါဘုရား။
(၅) အနာဂတ္ အက်ိဳး ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၆)ဇာတိဇရာမရဏ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ ပါဘုရား။
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(၇) အနာဂတ္ အက်ိဳး တစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၈)ဇာတိဇရာမရဏခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့
ခႏၶာငါးပါး မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၉) ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၁၀) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္မွာပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီနွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
(မူလႏွစ္ျဖာ... အျခင္းအရာ ငါးပါး)
“ကိေလသဝဋ္ ကမၼဝဋ္ ဝိပါကဝဋ္” ။
ကိေလသဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၃)ပါး ပါဘုရား။
ကမၼဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၂)ပါးပါဘုရား။
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ဝိပါကဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၈)ပါး ပါဘုရား။
#“ကိေလသဝဋ္ (၃)ပါး” ကိုေဖာ္ျပပါ။
“အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္”ပါဘုရား။
သစၥာေလးပါးကို မသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ခႏၶာငါးပါးကို မသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
အာယတန(၁၂)ပါးကိုမသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ဓါတ္(၁၈)ပါးကိုမသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ ကို မသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
“သိသင့္ သိ ထိုက္တဲ့ တရား ”ကို မသိလို႕ “အဝိဇၨာ”လို႕ မေခၚလား။
ေခၚပါတယ္ဘုရား။
သိ ရင္ “ဝိဇၨာ” ေပါ့။
ဤခႏၶာ အာယတန ဓါတ္ သစၥာ တရားအေပၚမွာ
လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါလို႕
ႏ ွလံုးသြင္းမွားတာေကာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ႏ ွလံုးသြင္းမွားတာ “အဝိဇၨာ” ေနာ္။
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ဤခႏၶာ အာယတန ဓါတ္ သစၥာတရားႀကီးက ျဖစ္ျပီးေတာ့ မပ်က္
လား----?
ပ်က္ပါတယ္ဘုရား။
ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာပါဘုရား။
ဒုကၡသစၥာတရားႀကီး မထင္ရွားဘူးလား။
ထင္ရွားပါတယ္ဘုရား။
ဤဒုကၡသစၥာ တရားေပၚမွာ လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာလို႕ ႏွ
လံုးသြင္းမွားတာေကာ ----?
“အဝိဇၨာ” ပါဘုရား။
ႏ ွလံုးသြင္းမွားေတာ့ လိုခ်င္တာ ဘယ္သူလဲ။
“တဏွာ” ပါဘုရား ။
မရရင္ မေနဘူးလို႕ စြဲလမ္းတာ---?။
“ဥပါဒါန္ ”ပါဘုရား။
အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ ၊ဤ(၃)ခု ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား ။
#ကမၼဝဋ္ (၂)ပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
သခၤါရ ႏွင့္ ကမၼဘဝပါ ဘုရား။
ပါးစပ္က ေျပာေတာ့ ဘယ္သခၤါရ တပ္မလဲ။
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ဝစီသခၤါရ ပါဘုရား။
ေျခနဲ႕ လက္နဲ႕ ျပဳေတာ့ ဘယ္သခၤါရ။
ကာယသခၤါရ ပါဘုရား။
စိတ္က ႀကံစည္ေတာ့ ဘယ္သခၤါရ။
စိတၱသခၤါရ ပါဘုရား။
ပါးစပ္က ေျပာေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
ဝစီကံ ပါဘုရား။
ေျခနဲ႕ လက္နဲ႕ ျပဳေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
ကာယကံ ပါဘုရား။
စိတ္က ႀကံစည္ေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
မေနာကံ ပါဘုရား။
ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံ
ဤ(၃)ပါး ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
ကိေလသဝဋ္ နဲ႕ ကမၼဝဋ္ ကို သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား ။
အကြက္ အေနနဲ႕ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
ဝိပါကဝဋ္ (၈)ပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဇာတိ ဇရာ မရဏ ပါဘုရား။
ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
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သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
အကြက္ အေနနဲ႕ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္ မွာပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီနွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
သာဓု သာဓု သာဓု။
မူလႏွစ္ျဖာ တစ္ေခါက္။
(မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္
မ်ားႏွင့္ သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆ
ယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကို၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။)
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
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ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာအားျဖင့္ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ အကုသိုလ္
ကံ ကုသိုလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကို ယံုၾကည္ရမယ္ လို႔မေဟာလား...။
ပါဏာတိပါတာ အစ သုရာေမရယအဆံုး။ပါဏာတိပါတာအစ မိစၧာဒိ႒ိအ
ဆံုးကိုက်ဴးလြန္ရင္ ကုသိုလ္လား၊ အကု သိုလ္လား...။ အကုသိုလ္ကံအေၾ
ကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားက ေသသည္ရဲ႕အျခားမဲ့၌ ငရဲ၊တိရစၧာန္၊ၿပိတၱာ
အသူရကာယ္ လို႔ မေဟာလား... ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား ဆင္းရဲတဲ့တရား
လား...။
ဒါ..အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ျဖစ္တာေနာ္...ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္း လား ...
ပါဏာတိပါတာ အစ သုရာေမရယအဆံုး။ပါဏာတိပါတာအစ မိစၧာဒိ႒ိအ
ဆံုးကိုေရွာင္ၾကဥ္ရင္အကုသိုလ္လားကုသိုလ္ လား...ကုသိုလ္ကံအေၾကာ
င္းေၾကာင့္အက်ိဳးတရားက လူ႔ျပည္၊နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္လို႔မေဟာ
လား...ဆင္းရဲတဲ့တရားလား၊ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား...ဒါကုသိုလ္ကံေၾကာ
င့္ျဖစ္တာေနာ္...ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား...
အကုသိုလ္ကံ၊ကုသိုလ္ကံ၊ယံုၾကည္တဲ့ပုဂၢိဳလ္။ေဗဒင္ေမးဦးမလား...နတ္
ကေတာ္ေမးဦးမလား...ဝိဇၨာေတြေမးဦးမလား...ေဗဒင္ေမးတယ္။နတ္ကေ
တာ္ေမးတယ္။ဝိဇၨာေမးတယ္ဆိုတာကံကိုမယုံလို႔ေပါ့...ကံကိုယုံတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ေ
မးစရာမလိုဘူးေနာ္...။
သက္ရွိသတၱဝါတဲ့..ကမ်ဥ္းနီကစ ဆင္ေကာင္ႀကီးထိ..သတ္မယ္ဆို ပါဏာ
တိပါတကံမထိုက္လား...ပါဏာတိပါတကံထိုက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕အျခားမဲ့၌
အပါယ္ကလြတ္ပါ့ မလား ...အပါယ္ကိုက်။ငရဲ ကိုအားရေအာင္ခံ။ငရဲသ
က္ေစ့။လူအျဖစ္ကိုရတယ္ထား ။
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လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ ေမြးေမြးခ်င္းေသတဲ့ ကေလးေတြမရွိလား...လသားနဲ႔ေသ
တာမရွိလား...ေက်ာင္းသားအရြယ္နဲ႔ေသတာမရွိလား...သူေဌးသားဘဲျဖစ္ျ
ဖစ္။သူေဌး သမီး ဘဲျဖစ္ျဖစ္။ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ေသေတာ့ သူေဌးရဲ႕စည္း
စိမ္ကိုခံစားရရဲ႕လား...အိုးပုတ္ ခ်ိဳးရုပ္နဲ႔ေပ်ာ္လို႔ေသေတာ့တာေနာ္... လူ ျဖ
စ္က်ိဳးရႈံးတာေပါ့...
အသက္တိုတယ္ လို႔မေျပာလား...အသက္တိုတာ အလိုလိုျဖစ္တာလား၊
အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား ေပၚတာလား...အသက္တို တဲ့အေၾကာ
င္းရွာၾကည့္ေတာ့ သက္ရွိသတၱဝါေတြကို သတ္ခဲ့တာကိုးကြဲ႔...ကိုယ္ခ်င္း
စာဖို႔မ ေကာင္းလား...ကိုယ့္ကိုသတ္ရင္ကား ခံနိုင္ပါ့မလား...သူ႔ကိုသတ္ရ
င္ကား ခံနိုင္ပါ့မလား...အဲသလိုကို္ယ္ခ်င္းစာဖို႔ လိုတယ္ကြဲ႔ေနာ္... သီလနဲ႔ျပ
ည့္စံုမွ၊
ကိုယ္ခ်င္းစာမွ...သီလနဲ႔ျပည့္စံုမွာၾကားလား...
အေရွ႕အိမ္ကအဖိုးႀကီးအဖြားႀကီးေတြ အသက္ခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ရွစ္ဆယ္
စားနိုင္တယ္သြားနိုင္တယ္လုပ္နိုင္တယ္မေျပာၾကဘူးလား...သီလကုသိုလ္
ေကာင္းတာကိုးလို႔အေျဖမေပးလားဟဲ့...ဘယ္ေလာက္မ်ားထင္ရွားသလဲ
ကြဲ႔ ေနာ္ ...
သစ္သီးတစ္လံုး ပန္းတစ္ပြင့္ ဟင္းတစ္ညြန္႔ကစ ေရႊ ေငြ ေက်ာက္သံ
ပတၱျမား အထိ ပိုင္ရွင္အခြင့္မျပဳဘဲနဲ႔ယူရင္ အဒိႏၷာကံ မထိုက္လား...အ
ဒိႏၷာကံ ထိုက္ရင္ေသသည္ရဲ႕အျခားမဲ့၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား..အပါယ္
ကိုက် ငရဲကိုအားရေအာင္ခံ ငရဲသက္ေစ့ လူအျဖစ္ရတယ္ထား ။
လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာအငတ္ျပႆနာနဲ႔ရင္ဆိုင္ရတယ္ေနာ္..ဘယ္လိုဘဲလုပ္လု
ပ္ စားဝတ္ေနေရးေျပရဲ႕လား...အလိုလိုျဖစ္တာလား...အေၾကာင္းေၾကာင့္
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အက်ိဳးတရားေပၚတာလား...အငတ္ျပႆနာရဲ႕အေၾကာင္းရွာၾကည့္ေ
တာ့...အတိတ္ဘဝကသူမ်ားစားမည့္ အစားအစာကိုခိုးခဲ့တာေပါ့။သူမ်ားဝ
တ္မည့္ အထည္အလိပ္ေတြ ခိုးခဲ့တာေပါ့...အဲဒီအျပစ္ေၾကာင့္ ငရဲကိုက်တ
ယ္ ေနာ္…
ငရဲကလြတ္ေတာ့...လူအျဖစ္ကို ရတယ္ထား အငတ္ျပႆနာနဲ႔ရင္ဆိုင္ရ
တယ္..ၾကားရဲ႕လား...အေၾကာင္းရွိလို႔အက်ိဳး တရားေပၚတာ...ၾကားဖူးေ
တာ့ နားဝ။နားဝေတာ့တရားရ။လို႔အဲသလိုအက်ဳိးအျပစ္ကို စိစစ္လို႔ အေၾ
ကာင္းက်ဳိးသိရင္ အသစ္အကုသိုလ္ျဖစ္ေသးရဲ႕လား... ေၾကြးေဟာင္းမေ
က်လား... ေၾကြးသစ္တင္ေသးရဲ႕လား... အဲလိုေလ့လာဖို႔လိုတယ္ၾကား
လား...
လင္ရွိမယား မယားရွိလင္ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားလို႔ရွိရင္..ကာေမသု မိစၧာစာ
ရကံ မထိုက္လား...ကာေမသုမိစၧာစာရကံ ထိုက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕အျခား၌
အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား...အပါယ္ကိုက်။ငရဲကိုအားရေအာင္ခံ။ငရဲသက္ေ
စ့လူအျဖစ္ရတယ္ထား။ လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာလူခ်င္းတူရဲ႕လား ... ။ ဣတၳိလိင္
ပုလႅိင္ ကြဲ႔ေနာ္။ လူျဖစ္က်ိဳးရႈံးတာေပါ့ ...။
စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မုသားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးမသံုးၾကဘူးလား...မုသာ
ဝါဒကံ မထိုက္လား..မုသာဝါဒကံထိုက္ရင္ေသသည္ ရဲ႕အျခားမဲ့၌ အပါယ္
ကလြတ္ပါ့မလား...အပါယ္ကိုက်။ငရဲကိုအားရေအာင္ခံ။ငရဲသက္ေစ့။ လူ
အျဖစ္ရတယ္ထား။
လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာစားဝတ္ ေနေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေငြေၾကးကိစၥ ဆန္စပါးကိ
စၥ ေခ်းလို႔ငွားလို႔လြယ္ကူစြာရရဲ႕လား...ဘယ္သူမွအယံုအၾကည္မရွိဘူးေ
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နာ္... စားဝတ္ေနေရးေျပရဲ႕လား...အလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္
အက်ိဳးတရားေပၚတာလား... ဒါမုသာဝါဒကံ ကိုးကြဲ႔...
ဘိန္း၊ဘင္း၊ကေစာ္ ၊ေလွာ္စာ၊အရက္။ေသရည္ေသရက္ကိုေသာက္စား
က်ဴးလြန္လို႕ရွိရင္၊သုရာေမရယကံမထိုက္ဘူးလား...သုရာေမရယ ကံထို
က္ရင္ ေသသည္ရဲ႕အျခား၌ အပါယ္ကလြတ္ပါ့မလား...အပါယ္ကိုက်။ငရဲ
ကိုအားရေအာင္ခံ။ငရဲသက္ေစ့။လူျဖစ္ရ တယ္ထား ။
လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ ရူးတဲ့ပုဂိၢဳလ္ေတြျမင္ဖူးရဲ႕လား...လူျဖစ္ေတာ့ လူရူး။ေခြးျဖ
စ္ေတာ့ ေခြးရူး။ဝက္ျဖစ္ေတာ့ ဝက္ရူးေပါ့ ...အလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာ
င္းေၾကာင့္အက်ိဳးတရား ေပၚတာလား...
အဲဒါပါဏာတိပါတာ အစ သုရာေမရယ အဆံုး။ပါဏာတိပါတာအစ မိစၧာ
ဒိ႒ိအဆံုးကိုက်ဴးလြန္ရင္အကုသိုလ္ေပါ့...ေရွာင္ၾကဥ္ရင္ ကုသိုလ္ေပါ့...အဲ
ဒါေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိ သစၥာမွာ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ။တဲ့
ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကို၊ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား...ယံုၾ
ကည္ရင္ အကုသိုလ္ကိုေရွာင္ေပါ့။ကုသိုလ္ကို သြားေလရာ အရပ္ အိပ္ရာ
နိုးတဲ့အခ်ိန္ကစ အိပ္ရာဝင္သည္အထိ အၿမဲေဆာင္ဖို႔ေကာင္းတယ္ေ
နာ္...အဲလိုစိစစ္ဖို႔မ ေကာင္းလား..။
အဲဒါ ကုသိုလ္က လူေတြ မေဆာင္နိုင္ၾကကြဲ႔ၾကားလား...တစ္ေယာက္နဲ႔တ
စ္ေယာက္ေျပတဲ့အခါေျပ။မေျပတဲ့အခါက မ်ားတယ္ေနာ္...မ်က္နွာေတြအို၊
အိုမသြားၾကဘူးလား...အဲဒါမူေျပာင္းၿပီးေတာ့သြားတာ။
အကုသိုလ္စိတ္ဓါတ္ေတြကြဲ႔ၾကားလား...
အဲဒါကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ ေတာင္ လူေတြကနားမလည္ဘူးကြဲ႔ေနာ္...။
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ေဟာ...မ်က္နွာအိုတယ္ဆိုတာ ဒါအကုသိုလ္စိတ္ေတြကြဲ႔ေနာ္...ရႊင္ျပတယ္
ဆိုဒါကုသိုလ္စိတ္ေတြေပါ့...စိတ္ဆိုးတာ အကုသိုလ္...ခ်ဳံးလိုက္ရင္ေနာ္...စိ
တ္မဆိုးတာ ကုသိုလ္...ရန္ ေတြ႔တာ အကုသိုလ္... ရန္မေတြ႔တာ ကုသို
လ္... စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား... စိတ္ဆိုးတာအကုသိုလ္.. စိတ္မဆိုးတာကုသို
လ္...
အဲဒါကုသိုလ္လုပ္ဆိုတာ စိတ္မဆိုးေအာင္ေနေပါ့...ရန္မေတြ႔နဲ႔ေပါ့...စိတ္မ
ဆိုးနဲ႔ေပါ့...အဲဒါစိတ္မဆိုးတာ ကုသိုလ္။ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားေနာ္...အဲလိုေ
လ့လာဖို႔မေကာင္းလား...အကုန္လံုး ကိုယ္ခ်င္းသာ စာကြဲ႔ေနာ္...ကိုယ္ခ်င္း
စာရင္ မရိုင္းဘူးလို႔မေျပာဘူး လား...ေမတၱာ သေဒၵါ အနေႏၲာတဲ့ဗ်ားၾကား
လား...ကိုယ္ခ်င္းစာလို႔ရွိရင္ ေမတၱာေတြမဝင္ဘူးလားဟဲ့...အဲလိုစိစစ္ဖို႔လို
တယ္...ဒါေၾကာင့္ ကံကိုယံုၾကည္ရမယ္။ ဉာဏ္ကိုအားကိုးရမယ္ၾကား
လား...
ဒါေၾကာင့္ကံဆိုတဲ့ကိစၥလည္း ေစတနာဟံ ဘိကၡေဝ ကမၼံ ဝဒါမိ ေစတနာအ
တိုင္း အက်ဳိးေပးၾကတာေနာ္...အကုသိုလ္လည္း ေစတနာ၊ကုသိုလ္လည္း
ေစတနာ...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...။
သီလနဲ႔ျပည့္စံုၿပီးေတာ့ ရရွိတဲ့ပစၥည္းက မသန္႔ရွင္းဘူးလား...အဲဒီဟာနဲ႔လွဴ
မယ္ တန္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ခါ..ေဟာ...ေညာင္ေစ့ေလာက္လွဴ ေညာင္ပင္ႀ
ကီးေလာက္ရတာေပါ့...။
ရတဲ့ပစၥည္းက မသန္႔ရွင္းဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ဒါအကုသိုလ္ေပါ့ေနာ္...ဒါမိုး
ကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားက..ရတဲ့ပစၥည္းက..ဒါအမဲေပါ့....ရလာေတာ့ပစၥည္း
မ်ားေတာ့ လွဴခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ မေပၚလား...အဲဒါက အျဖဴကြဲ႔ေနာ္...
အမဲနဲ႔အျဖဴေရာရာ အက်ဳိးေပးတယ္လို႔မေဟာဘူးလား...ေရာရာအက်ဳိးေ
ပးတယ္။ဒါ အသူရကာယ္ေပါ့...ေန႔ကိုစံလို႔ ညခံရတာအသူရကာယ္ေ
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နာ္...ညကိုေခြးစားခံရတာေပါ့...မီးေလာင္ခံရတာေပါ့...အသူရကာယ္။အသူ
ရကာယ္...။
အဲလိုကိုယ္ရတဲ့ပစၥည္းေလးက သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းနဲ႔ျပဳလို႔ကိုယ္သီလနဲ႔ျပည့္စံု
မယ္ဆိုရင္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ဟာဘယ္ဆီမွာဘဲေနေန သြားေလရာမွာေပ်ာ္တယ္။
သီလနဲ႔ေပ်ာ္နိုင္တယ္ေနာ္...ေက်ာင္းမွာေဝယ်ာဝစၥလုပ္တဲ့ကုသိုလ္ေတြ။
သီလ ထိန္းသိမ္းတဲ့ကုသိုလ္ေတြ။တရားနာတဲ့ကုသိုလ္ ေတြ။အဲဒါသတိျပဳၿ
ပီးေတာ့သြားမယ္ဆိုရင္ကုသိုလ္စိတ္ေတြနဲ႔ေပ်ာ္လို႔ေနတာေပါ့...အဲဒါသီလ
နဲ႔ေပ်ာ္ေအာင္ ေနဖို႔၊သမာဓိနဲ႔ေပ်ာ္ဖို႔အေရးႀကီးတယ္ေနာ္...အဲလိုေလ့လာ
ဖို႔မေကာင္းလား... အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြကြဲ႔ေနာ္...။
ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔မိမိက ရထားစီးတဲ့ အခါလည္း စီးတတ္ဖို႔။ကားစီးတဲ့ခါလည္း
စီးတတ္ဖို႔။ေလယာဥ္ စီးတဲ့ခါလည္း စီးတတ္ဖို႔။ကားမစီးတတ္တဲ့လူေတြ
မ်ားတယ္
စီးတတ္တဲ့ လူက နည္းတယ္ကြဲ႔ေနာ္...
ဘယ္လူေတြလဲလို႔..ကားေပၚတက္ၿပီးေတာ့သြားမယ္..ပဲခူးကေနၿပီးေတာ့
မႏၲေလးသြားမွာေပါ့ေနာ္...။ တက္ကတည္းကစၿပီးေတာ့ ဗုဒၶါႏုႆတိေ
ပါ့...ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။ရတနာသံုး
ပါးဦးထိပ္ ပန္ဆင္ ေပါ့ ...ဘုရားရတနာ။တရားရတနာ။သံဃရတနာေ
နာ္...ကဲ လမ္းေတာက္ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ ဘုမၼစိုးနတ္။ရုကၡစိုးနတ္။အာကာသ
စိုး နတ္။မရွိေပဘူးလား...
ရြာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရြာေစာင့္နတ္ေတြရွိတယ္ေနာ္...အိမ္ေစာင့္နတ္ေတြ ရွိတ
ယ္ေနာ္...ၿမဳိ႕နဲ႔ပတ္သက္ ေတာ့ခါၿမဳိ႕ေစာင့္နတ္ေတြရွိတာေပါ့...ကိုယ္ျပဳ
တာေလးကို အမွ်မေပးရဘူးလား...ကားေပၚကေနၿပီးေတာ့မွ လမ္းေတာက္
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ေလွ်ာက္မွာ အမွ်ေပးသြားတယ္ေနာ္...ကိုယ္ျပဳတဲ့ေမတၱာေလး လည္း အ
မွ်ေပးရတယ္ေနာ္...အဲလိုျပဳလို႔ မေတာ္လို႔ကားေမွာက္ရင္ နတ္ျပည္ေရာက္
မယ္ၾကားလား...ကုသိုလ္စိတ္ကိုးကြဲ႔...။
အရပ္စကား ဇာတ္စကားေတြေျပာၿပီးေတာ့မွေရာင္းတာခ်တာေတြေျပာလို
က္။ ရန္ေတြ႔တာေတြေျပာလိုက္။ ဘာေတြေျပာလိုက္ ဆိုေတာ့ကုသိုလ္
လား။အကုသိုလ္လား...ကားေမွာက္ရင္အပါယ္သြားေတာ့မွာ... အဲဒါမစီးတ
တ္တာကြဲ႔...ကားမစီးတတ္ဘူးၾကားလား... ေလယာဥ္ဘဲ စီးစီး ဗုဒၶါႏုႆ
တိေနာ္... ကားစီးလည္း ဗုဒၶါႏုႆတိေနာ္... ရထားစီးလည္း ဗုဒၶါႏုႆတိေ
နာ္...သတိတစ္လံုးေရွ႕ကထားရင္ခ်မ္းသာတယ္ကြဲ႔...အဲလိုေလ့လာဖို႔မေ
ကာင္းလား...။
ဘုန္ႀကီးတို႔ ေဒသႏၲရမွာ အဲဒီလမ္း..အဲ...သစ္ေတာအေရးပိုင္...ထီးလင္းဖ
က္ကိုလာၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္းမ်ဳိးေစ့ေတြလာယူတာ၊သူ႔ႏွမဝမ္းကြဲ ေတြလည္း
ပါတယ္....အဲဒီကၽြန္းသီးေတြတင္လို႔ထီးလင္းဖက္က ထြက္ၿပီးေတာ့မွေဆး
မင္းေတာရဲ႕အလြန္ေလးမွာ မိုးေလးကလည္း နည္းနည္းရြာလို႔လမ္းေခ်ာေ
တာ့ ေဘးနည္းနည္း ေစာင္း ယိမ္းၿပီးခါမွေမွာက္သြားတာ ရြံ႕အိုင္ထဲမွာ၊အိုင္
တစ္ခုရွိတယ္ေနာ္...အဲဒီအိုင္ထဲမွာဘဲကၽြန္းသီးက ပိၿပီးေတာ့မွေရေတြမြန္း
လို႔လူသံုးေယာက္ကေသသြားတယ္
ေသၿပီးေတာ့ဆယ္ၿပီးေတာ့ ယူတယ္အေသေကာင္လူတစ္ ေယာက္လိုတ
ယ္လို႔သြားၿပီးေတာ့မွေလွ်ာက္ရမ္းၾကည့္တဲ့အခါၾကေတာ့ ေတြ႔တယ္ဦးၾက
ည္ဇင္ ရဲ႕ႏွမ။
ဘယ္လိုပါ့မျဖစ္ဘူးသူ႔မွာ...ကားစီးတာ ခုဘုန္းႀကီးေျပာသလိုဗုဒၶါႏုႆတိ
ကိုး...ဘုန္းႀကီးကိုလည္း အာရံုျပဳတယ္သူက...အဲလို ျပဳသြားတဲ့ခါဘာမွမျဖ
စ္ဘူးသူ...ဟိုလူသံုးေယာက္ကေတာ့ေသေတာ့တာ...စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
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လား...အဲဒါက အခုထိရွိေသးတယ္ၾကားလား...အေထာက္အထားေတြေျ
ပာျပတာပါ...။
အမွတ္တမဲ့စီးလို႔ေတာ္ပါ့မလား...အကုသိုလ္စိတ္န႔ဲသာကားေမွာက္ေသရင္
အပါယ္သြားေတာ့မွာ၊ကုသိုလ္စိတ္နဲ႔သာ ေသမယ္ဆိုရင္ဒါနတ္ျပည္ေရာက္
မယ္ေနာ္၊လူ႔ျပည္ေရာက္မယ္ေနာ္...အဲေတာ့ ဗုဒၶါႏုႆတိဆိုတာ ရတနာ
သံုးပါးဦးထိပ္ပန္ဆင္တာမထင္ရွားဘူးလား...ကိုယ္ေစာင့္နတ္ကအၿမဲတ
မ္းေစာင့္ေရွာက္တယ္...သာသနာေစာင့္နတ္က ေစာင့္ေရွာက္တယ္...သ
မၼာေဒဝနတ္ကေစာင့္ေရွာက္တယ္...ၾကားလား... ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ေလ့
လာဖို႔မေကာင္းလား...ဒါ ၾကားဖူးေတာ့နားဝ နားဝ ေတာ့တရားရတယ္ေ
နာ္...။
ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက သုတဝါအရိယာသာဝေ
ကာ၊သုတအၾကား အျမင္ရွိရင္အရိယာျဖစ္တယ္လို႔မေဟာဘူးလား...အဲ
သလိုလိုတယ္ကြဲ႔ေနာ္...ေလ့လာၾက...အမွတ္တမဲ့ေနလို႔ေတာ္ပါ့မလားေဟ့
...အဲဒါကံဖက္ကေျပာရတာေနာ္...
ဉာဏ္ဆိုတဲ့ကိစၥက ခႏၶာသိတာ၊သစၥာသိတာ၊ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သိတာ၊ဉာဏ္ေ
နာ္…
သမၼာဒိ႒ိ၊ သမၼာ သကၤပၸ၊ပညာမဂၢင္ႏွစ္ပါး
သမၼာဝါယာမ၊သမၼာသတိ၊သမၼာသမာဓိ။ သမာဓိမဂၢင္သံုးပါးေပါင္းလိုက္ေ
တာ့ မဂၢင္ငါးပါးေပါ့...
အျမင္ခံ အရႈခံက ရူပကၡႏၶာ ေဝဒနာကၡႏၶာ သညာကၡႏၶာ သခၤါရကၡႏၶာ ဝိညာ
ဏကၡႏၶာေနာ္...အဲဒီ ခႏၶာငါးပါးကအရႈခံတရား...အဲဒီခႏၶာ ကို သိဖို႔လိုတယ္ၾ
ကားလား...
အဲဒါခႏၶာဆိုတာ ...
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မ်က္စိအၾကည္ရွိရင္ ႐ူပါ႐ုံအဆင္းမတိုက္လား...ျမင္တဲ့စိတ္ေပၚ မေပၚ...ငါျ
မင္တာ လားျမင္သိစိတ္လား... တစ္ဝိညာဏ္တည္း ျမင္သိလို႔ျဖစ္ကဲ့လား..
မျဖစ္သူနဲ႔သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ၊သညာ၊ေစတနာမပါလား... အဆင္း
လို႔ခံစားတာ ငါလား ေဝဒနာလား...လူလားေဝဒနာလား...နတ္လားေဝဒနာ
လား..ျဗဟၼာလားေဝဒနာလား... အဆင္းလို႔ မွတ္တာ လူ နတ္ ျဗဟၼာလား
သညာလား...ခံစားႏိုင္ေအာင္ေစ့ေဆာ္တာ မွတ္ႏိုင္ေအာင္ေစ့ေဆာ္တာသူ
ငါလား ေစတနာလား ...ေဝဒနာ၊သညာ၊ေစတနာသံုးခုေပါင္းေတာ့နာမ
ကၡႏၶာေလးပါးမျပည့္လား...အေပါင္းက ခႏၶာေနာ္...ဝိညာဏကၡႏၶာ...နာမ
ကၡႏၶာေလးပါး မျပည့္လား...ဤေလးပါးျပည့္စံုမွျမင္သိစိတ္ျဖစ္တာ...အလို
လိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္အက်ိဳးတရား ေပၚတာလား...
ကဲ နာမကၡႏၶာေလးပါး အေၾကာင္းရွာၾကည့္ေတာ့ ရုပ္ႏွစ္ခုေပါ့...စာလိုေတာ့
အာရံုနဲ႔ဒြါရေပါ့...မ်က္စိအၾကည္ႏွင့္ ရူပါရံု ေနာ္...ဤႏွစ္ခုေၾကာင့္နာမ
ကၡႏၶာေလးပါးျဖစ္တာ...ရုပ္ႏွစ္ခုက အေၾကာင္းတရားမရလား..နာမကၡႏၶာေ
လးပါးက အက်ဳိးတရားမရလား...အက်ဳိးတရားသိေတာ့ဒိ႒ိမျပဳတ္
လား...အေၾကာင္းတရား သိေတာ့ဝိစိကိစၧာမခ်ဳပ္လား...အေၾကာင္းအက်ဳိး
သိေတာ့ဒိ႒ိဝိစိကိစၧာ မခ်ဳပ္လား...အသိနဲ႔ျပဳတ္ရင္စူဠေသာတာပန္ေပါ့…
အပြားနဲ႔အပယ္နဲ႔ျပဳတ္ရင္မဟာေသာတာပန္လို႔မေဟာဘူးလား…အဲဒါမ်က္
စိမွာ ျဖစ္တာ...အဲဒီခႏၶာသိဖို႔လိုတယ္ၾကားလား...ေလ့လာဖို႔မေကာင္း
လား..
နားအၾကည္ရွိရင္ အသံတိုက္မယ္ၾကားသိစိတ္မေပၚလား...ၾကားသိစိတ္က
တစ္ဝိညာဏ္တည္း ၾကားသိလို႔ျဖစ္ကဲ့လား...မျဖစ္သူနဲ႔သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေ
ဝဒနာသညာေစတနာမပါလား...အသံလို႔ခံစားတာ...လူလားေဝဒနာ
လား...နတ္လားေဝဒနာလား...ျဗဟၼာလားေဝဒနာလား...ေဟာ...စိစစ္ဖို႔မေ
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ကာင္းလား...အသံလို႔မွတ္တာလူနတ္ျဗဟၼာလား သညာလား...ခံစားနိုင္ေ
အာင္ေစ့ေဆာ္တာ။မွတ္နိုင္ေအာင္ေစ့ေဆာ္တာ။သူငါလားေစတနာ
လား...ေဝဒနာသညာေစတနာ သံုးခုေပါင္းေတာ့နာမကၡႏၶာေလးပါးမျပည့္
လား...ဤေလးပါးျပည့္စံုမွၾကားသိစိတ္ျဖစ္တာေနာ္...အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား...
အဲဒီေလးပါးဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ေက်းဇူးျပဳရတယ္ေနာ္...အဲ..သူ႔ပင္ကိုယ္
အေနနဲ႔ေဝဒနာ ကလည္း သူ႔ကိစၥသူျပန္ၿပီးေတာ့မွ ခံစားနိုင္တဲ႔ သတၱိမရွိ
ဘူးေနာ္...သူလည္း သုညတဓမၼဘဲ...သညာကလည္း သူ႔ဟာနဲ႔သူ မွတ္နိုင္
တဲ့သတၱိမရွိဘူးေနာ္...သုညတဓမၼဘဲ...ေစတနာကလည္း သူ႔ဟာနဲ႔သူျပဳျပ
င္လို႔ျဖစ္ကဲ့လား...ဝိညာဏ္ကလည္း သိလို႔ျဖစ္ကဲ့လား...ဤေလးခု ျပည့္စံု
မွၾကားသိစိတ္ျဖစ္တာ...ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...ပင္ကိုသေဘာကိုက
သုညတဓမၼလို႔မေဟာဘူးလား...
အဲလို အ ေၾကာင္းေလးခုျပည့္စံုမွ ၾကားသိစိတ္ျဖစ္တာေပါ့...အဲဒီေလးပါး
ဟာ အလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္အက်ိဳးတရားေပၚ တာ
လား...နာမကၡႏၶာေလးပါးအေၾကာင္းရွာၾကည့္ေတာ့ ရုပ္ႏွစ္ခုေပါ့...ေသာတ
အၾကည္နဲ႔အသံေပါ့...ႏွစ္ခုတိုက္မွ ေပၚတာေနာ္ ...ခႏၶာဖြဲ႔ၾကည့္ေတာ့ ရူပ
ကၡႏၶာမရလား...နာမကၡႏၶာေလးပါးနဲ႔ရူပကၡႏၶာေပါင္း...ကဲ ကိုယ္ထင္တာေ
တြ ေတြ႔ေသးရဲ႕လား...ေတြ႔တာကလူလား ခႏၶာငါးပါးလား...နတ္လားခႏၶာ
ငါးပါးလား...ျဗဟၼာလား ခႏၶာငါးပါးလား...ခႏၶာဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္...
အဲဒီ ခႏၶာဖက္ကို ဉာဏ္လွည့္ေနတဲ့အခ်ိန္က ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါေ
တြ႔ရဲ႕လား...ေတြ႔တာက လူနတ္ျဗဟၼာလား ခႏၶာငါးပါးလား...ကဲ ပုဂၢိဳလ္ သ
တၱဝါ မ ေတြ႔တာရွိလို႔လား မရွိလို႔လား...မရွိရင္ရာဂစိတ္။ေဒါသစိတ္။ေမာ
ဟစိတ္။ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ အဲဒီခႏၶာကလည္း ကိေလသာ အာရံု ဟုတ္ကဲ့
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လား...ကိေလသာ အာရံုမဟုတ္ဘူးေနာ္...ကိေလသာ အာရံု မဟုတ္ဘူးဆို
တာျပန္ဆန္းစစ္ဖို႔လိုတာေပါ့...ရူပကၡႏၶာ ႀကီးက ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ မပ်က္
လား...ေဝဒနာခံစားၿပီးေတာ့ မပ်က္လား...သညာမွတ္ၿပီးေတာ့ မပ်က္
လား...ေစတနာေစ့ ေဆာ္ၿပီးေတာ့မပ်က္လား...ဝိညာဏကၡႏၶာ သိၿပီးေတာ့
မပ်က္လား...နိစၥလားအနိစၥလား...
ကဲ... အနိစၥလို႔ျမင္ေနတဲ့အခါ ... အနိစၥျမင္မွ စိတ္ခ်ရတယ္မေဟာလား...မ
ရွိတာအနိစၥ သိတာမဂၢလို႔မေဟာဘူးလား...ကိေလသာအာရံုဟုတ္ကဲ့
လား...
အနိစၥ တစ္ခ်က္ကို

ျမင္ဖို႔လိုတာေနာ္...ေရွးဆရာေတာ္သမားေတာ္ေတြ

အနိစၥျမင္ရင္ေအာက္မဂ္မဟုတ္ဘူး အထက္မဂ္တဲ့ကြဲ႔ၾကားလား...စိစစ္
ဖို႔မေကာင္းလား...အနိစၥျမင္မွစိတ္ခ်ရတယ္ေနာ္...အနိစၥတစ္လံုး သိသြားရ
င္မၿမဲဘူးဆိုတဲ့တရားကိုစမ္းသပ္ဖို႔မေကာင္းလား...
အနိစၥမၿမဲျခင္းတရားသည္ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလားဆင္းရဲတဲ့တရား
လား...အနိစၥသိတာနဲ႔ဆင္းရဲဆိုတဲ့တရားအက်ဳံး ဝင္မလာဘူးလား...အဲဒီ
ဆင္းရဲတဲ့တရားကိုပိုင္သူရွိရဲ႕လား...သတၲဝါအလိုကားလိုက္ကဲ့လား...အႀ
ကိဳက္သို႔ပါရဲ႕လား...အနတၱလို႔မေဟာလား...ကဲအနတၱဝင္မလာဘူး
လား...အနိစၥတစ္လံုးသိတာနဲ႔ဒုကၡလည္း အက်ဳံးဝင္တယ္။အနတၱလည္း
အက်ဳံးဝင္တယ္ေနာ္...ကဲ ကိေလသာ ဘယ္လိုဝင္မွာလဲေဟ့...အဲလိုေလ့
လာဖို႔မေကာင္းလား...
အာရံုအာရမၼဏိက...အာရံုမွန္မွ သဒၶါ မွန္တယ္ကြဲ႔ၾကားလား...အာရံုက ရူပ
ကၡႏၶာ ေဝဒနာကၡႏၶာ သညာကၡႏၶာ သခၤါရကၡႏၶာ ဝိညာဏကၡႏၶာေနာ္
အဲဒါခႏၶာငါးပါး အာရံုတရားေပါ့...လူလား ခႏၶာငါးပါးလား...နတ္လား ခႏၶာ
ငါးပါးလား...ျဗဟၼာလားခႏၶာငါးပါးလား...ခႏၶာဘဲေတြ႔ေတြ႔ေနတယ္ေနာ္...
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မ်က္စိဖက္က ရွာၾကည့္ ခႏၶာဘဲေတြ႔ တယ္...နားဖက္ကရွာၾကည့္ ခႏၶာဘဲ
ေတြ႔တယ္...ႏွာေခါင္းဖက္က ရွာၾကည့္ခႏၶာဘဲေတြ႔တယ္...လွ်ာဖက္က ရွာၾ
ကည့္ ခႏၶာဘဲေတြ႔တယ္...ကာယဖက္ကရွာၾကည့္ ခႏၶာဘဲေတြ႔တယ္ေ
နာ္္...ပဥၥဒြါရ ငါး႒ာန...အဲဒီခႏၶာဘဲ ေတြ႔တယ္ ဒိျပင္ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါဘာျဖစ္
လို႔မေတြ႔တာလဲ...မရွိဘူးေနာ္...ကဲ ကိေလသာအာရံုဟုတ္ကဲ့လား...အဲ
လိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...ဒါေၾကာင့္ အာရံုမွန္ေတာ့ သဒၶါ မွန္တယ္ေ
နာ္...ခႏၶာငါးပါးဆိုတာယံုၾကည္ၿပီေပါ့...
အဲဒီခႏၶာကိုေတြ႔လို႔ ယံုၾကည္တဲ့ပုဂၢိဳလ္... လူရွိတယ္လို႔ေျပာ။နတ္ရွိတယ္
လို႔ေျပာ။ ျဗဟၼာရွိတယ္လို႔ေျပာ။သံုးဆယ့္တစ္ဘံုရွိတယ္လို႔ေျပာ။သူလက္ခံ
ပါမလား...လက္မခံေတာ့ဘူးေနာ္...မသိခင္တုန္းကေတာ့ လက္ခံတာေ
ပါ့...သိတဲ့ခါ မပယ္ဘူးလား...အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...အဲဒါလိုရင္းအခ်
က္ေတြေနာ္...
အာရံုမွန္ေတာ့ သဒၶါ မွန္ တယ္ကြဲ႔...
ဒါေၾကာင့္ခႏၶာငါးပါးကိုခ်ဳံ႕လိုက္ေတာ့နာမ္နဲ႔ရုပ္ေပါ့...ျဖန္႔လိုက္ရင္ခႏၶာငါး
ပါး...ခ်ဳံ႕လိုက္ရင္နာမ္နဲ႔ရုပ္လို႔မေဟာလား...ဒါေၾကာင့္ရုပ္ထဲမွာရွာခ်င္တာ
ရွာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါေတြ႔ရဲ႕လား...နာမ္ထဲမွာရွာခ်င္တာရွာ လူနတ္ျဗဟၼာေ
တြ႔ရဲ႕လား...ရုပ္နာမ္သုညတ လို႔မေဟာလား...အဲလိုဂဏန္းကို ခ်လို႔ကိုမရ
ဘူးကြဲ႔...ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား...အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြကြဲ႔ေနာ္...
ဒါေတာ့ ခႏၶာေတြ႔ေအာင္လို႔တရားနာၾကတာေပါ့...
ကဲစဥ္းစားၾက။စဥ္းစားၾကေနာ္...တရားထိုင္တယ္၊တရားထိုင္တယ္လို႔မေျ
ပာၾကဘူးလား...ကဲတရားထိုင္တာ ဣရိယာပထေလးပါး၊သြားျခင္း၊ရပ္ျခင္း၊
ထိုင္ျခင္းေလ်ာင္းျခင္းေပါ့ေနာ္... ခႏၶာမသိရင္ သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္ပါ့မ
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လား...ခႏၶာသိမွျပဳတ္မွာ...ဒီလိုဆိုေတာ့ကာ တရားထိုင္တာအဓိကလား
ခႏၶာသိဖို႔အဓိကလား...စႀကႍ သြားတာအဓိကလား ခႏၶာသိဖို႔အဓိက
လား...ရပ္တာအဓိကလားခႏၶာသိဖို႔အဓိကလား...ေလ်ာင္းအဓိကလားခႏၶာ
သိဖို႔အဓိကလား...
ဘယ္ဆီ မွာပါ့ျဖစ္ျဖစ္အိပ္ေပ်ာ္တဲ့အခ်ိန္ကေတာ့ဘဝင္စိတ္မရဘူးေနာ္၊ႏိုး
တဲ့အခ်ိန္ခႏၶာကေပၚေနတာဘဲ...ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား... ဒါေၾကာင့္
တရားထိုင္မယ္၊တရားနာမယ္မေျပာၾကဘူးလား...လူထိုင္မယ္လို႔မၾကားမိိ
ဘူးေနာ္...တရားထိုင္မယ္လို႔ဘဲၾကားဘူးတယ္...လူနာမယ္လို႔မၾကားမိ
တရားနာမယ္လို႔ၾကားဘူးတယ္...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...
ထိုင္ေနတာ လူလား ေထာက္ကန္ဝါ ေယာလား... ရပ္တာ လူလားေထာက္
ကန္ဝါေယာလား... သြားတာလူလားလႈပ္ရွားဝါေယာလား...ဝါေယာဓါတ္
လို႔သိတာ သူငါ လားကာယဝိညာဏ္လား... ကာယဝိညာဏ္ကားနာမ္
တရားမရလား...ဝါေယာက ရုပ္တရားမရလား...နာမ္ရုပ္ႏွစ္ပါးေပါ့...ျဖန္႔ လို
က္ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး...ခ်ဳံ႕လိုက္ေတာ့ နာမ္နဲ႔ရုပ္ၾကားလား...
ကဲစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...
စိတ္ထဲ ဉာဏ္ထဲက ထိုင္လိုက္ၾကေသး တာေပါ့ေနာ္...
ထိုင္တဲ့အခါ ၾကမ္းနဲ႔တင္ပါးထိနဲ႔ထိမသြားလား…ထိတဲ့အခါသတိမျပဳရဘူး
လား…ထိသိသတိလို႔မေဟာဘူးလား…သတိျပဳတဲ့အခါၾကမ္းေတြ႔တာလား
မာတာေတြ႔တာလား…တင္ပါးေတြ႔တာလားကာယအၾကည္လား…
ေဟာ…သတိျပဳလိုက္တာေနာ္…သိတဲ့စိတ္ကေလး မေပၚလား…အဲဒါေလ့
လာဖို႔လိုတယ္ေနာ္…
မာတယ္လို႔သိတာလူလားကာယဝိညာဏ္လား…တစ္ဝိညာဥ္တည္း ထိ
လို႔သိလို႔ျဖစ္ကဲ့လား..
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မျဖစ္သူနဲ႔သဟဇာတျဖစ္တဲ့ေဝဒနာ သညာေစတနာမပါလား...မာတယ္
လို႔လို႔ခံစားတာငါလားေဝဒနာလား...လူလားေဝဒနာလား...နတ္လားေဝဒ
နာလား..ျဗဟၼာလားေဝဒနာလား...
မာတယ္လို႔မွတ္တာလူနတ္ျဗဟၼာလားသညာလား...
ခံစားႏိုင္ေအာင္ေစ့ေဆာ္တာမွတ္ႏိုင္ေအာင္ေစ့ေဆာ္တာသူငါလားေစတ
နာလား...
ေဝဒနာသညာေစတနာ သံုးခုေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာေလးပါးမျပည့္လား...
ဤေလးပါးျပည့္စံုမွထိသိစိတ္ျဖစ္တာေနာ္...လူနတ္ျဗဟၼာလား နာမကၡႏၶာေ
လးပါးလား...
ကာယအၾကည္ကား တင္ပါးဟုတ္ကဲ့လား...
မာဆိုတဲ့ပထဝီကား ၾကမ္းဟုတ္ကဲ့လား...
ခႏၶာဖြဲ႔ၾကည့္ေတာ့ ရူပကၡႏၶာမရလား...
နာမကၡႏၶာေလးပါးနဲ႔ရူပကၡႏၶာေပါင္း(ခႏၶာငါးပါးပါဘုရား)ဒါတရားထိုင္
လို႔ေတြ႔တာ...
အခု တရားထိုင္တာ ခႏၶာ မေတြ႔နာမ္ရုပ္လည္း မေတြ႔ ဟင္း...ထိုင္တဲ့ကုသို
လ္ေတာ့ျဖစ္မွာေပါ့...သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္ပါ့မလား...စဥ္းစားဦး...ပိဋကတ္သံုး
ပံုခ်ဳံ႕ၾကည့္ခႏၶာငါးပါး။ အဲဒီခႏၶာကလြဲလို႔တရားပြားစရာ ရႈစရာတျခားရွိ
ရဲ႕လား...မရွိဘူးကြဲ႔...ဒီခႏၶာကို သိဖို႔လိုတာ...ေလ့လာဖို႔မေကာင္း
လား...အဲဒီလို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္း အပ္က်မပ္က် သိရ
င္ ကိုယ္ထင္ခဲ့တဲ့လူနတ္ျဗဟၼာေတြ ေတြ႔ေသးရဲ႕လား...မေတြ႔ရင္ သံသ
ယေတြစိတ္ထဲမွာ ရွင္းကနဲလင္းကနဲမသြားဘူးလား...ေတြ႔တဲ့တရားက သ
က္ေသမခံလား...အဲလို ေလ့လာဖို႔လိုတယ္ကြဲ႔ ေနာ္...အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေ
တြေပါ့...
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အဲလို စားတဲ့အခါလည္းဘဲ ခႏၶာေတြ႔ဖို႔လိုတယ္ေနာ္...အခု လူေတြက ထိုင္
တာရပ္တာသြားတာေတြေတာ့ပါတယ္..စားတဲ့အခါေတာ့ မလုပ္ၾကေတာ့
ဘူးၾကားလား...ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...
လွ်ာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့မွအင္မတန္ထင္ရွားတဲ့ အရည္ေပါေပါရင့္ရင့္
သံပုရာသီးစားၾကည့္လိုက္ေနာ္...
အရည္ေပါေပါရင့္ရင့္လို႔ေျပာရတာေနာ္၊
သံပုရာသီးစားၾကည့္ဆိုေတာ့ ခ်ဥ္တယ္မဟုတ္လား ဆိုေတာ့ခါးတယ္လို႔ေျ
ဖတာဗ်...ခ်ဥ္ပါတယ္ဆိုတာ။အနုေလးစားတာတဲ့...ခါးတယ္တဲ့...
အင္း... အဲသလိုကတ္သပ္တဲ့လူကရွိေသးတာ...ဟုတ္လည္း ဟုတ္တယ္
သူေျဖတာက...သည္က စာကမစံုဘဲကိုး...စားတာမခ်ဥ္ဘဲခါးတာတဲ့...ကဲ
ခ်ဥ္ပါတယ္ကြဲ႔ဆို ဒါအႏုေလးတဲ့ကဲ...အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔အရည္ေပါေပါရင့္ရင့္
လို႔ေျပာရတာဗ်ား...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...ေအး...ကပ္သပ္တဲ့လူရွိတ
ယ္...ဟင္း..ဟင္း...ဟင္း...
ကဲစားတာကသံပုရာသီးစားတာေနာ္...ေတြ႔တာကဘယ္လိုေတြ႔သလဲ...အဲ
ဒီေနရာေလး ထပ္ခါထပ္ခါစဥ္းစား...ခ်ဥ္တယ္လို႔သိတဲ့စိတ္ေလးဟာ လွ်ာ
အၾကည္နဲ႔သံပုရာသီးရသာဓါတ္မ ေတြ႔ခင္သိတဲ့စိတ္ကေလး ဘယ္ဆီ မွာေ
နတယ္လို႔လက္ညႈိးညႊန္ျပျခင္းငွာ ထိုက္ကဲ့လား...ႏွစ္ခုထိခါမွ စားလိုက္တဲ့
ကာမွ ခ်ဥ္ တယ္ လို႔သိတဲ့စိတ္ ေပၚတာေနာ္...
အဲဒီသိတဲ့စိတ္ဟာအေကာင္အထည္ဟုတ္ကဲ့လား...ေျခေတြလက္ေတြ ပါ
ရဲ႕လား...ပံုပန္း သဏၭာန္ရွိရဲ႕လား...အနိမိတၱ...အနိမိတၱဆိုတာ သဏၭာန္မ
ရွိဘူးကြဲ႔ေနာ္...အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...ကဲ တခါစိစစ္ဖို႔လို ေသးတ
ယ္...ခ်ဥ္တယ္လို႔သိတဲ့အခ်ိန္ေလးမွာခ်ဥ္တယ္လို႔ သိတဲ့ခါ လူလို႔ သိလို႔ျဖစ္
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ကဲ့လား...ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါသိလို႔ျဖစ္ကဲ့လား...ကဲခ်ဥ္တယ္လို႔သိတာေလးက
သူ႔သဘာဝတရားေတြေနာ္...
ခ်ဳိခ်ဥ္စပ္ငန္ဖန္ခါး ရသာေျခာက္ပါးလို႔မေဟာဘူးလား...ကဲအဲဒီခ်ဥ္တယ္
လို႔သိတဲ့အခ်ိန္ေလးမွာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ ပါရဲ႕လား...သံပုရာသီးကားေ
တြ႔ရဲ႕လား...လူနတ္ျဗဟၼာကားေတြ႔ရဲ႕လား... ခ်ဥ္တယ္ လို႔ သိတဲ့စိတ္ဘဲရွိ
တယ္...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...အဲဒီလို စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...ခႏၶာဖြဲ႔လိုက္
မယ္ဆိုေတာ့ခါ ခ်ဥ္တယ္လို႔စားသိတာ တဝိညာဏ္ တည္း စားသိလို႔ျဖစ္ကဲ့
လား...
မျဖစ္ရင္... သူနဲ႔သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ မပါလား ...ခ်
ဥ္တယ္လို႔ခံစားတာ ငါလားေဝဒနာလား..လူလားေဝဒနာလား..နတ္လားေ
ဝဒနာလား..ျဗဟၼာလားေဝဒနာလား..ေဟာေဝဒနာဘဲေတြ႔တယ္...
ငါ လည္း မေတြ႔ ၊ လူလည္း မေတြ႔ ၊နတ္လည္း မေတြ႔ ၊ ျဗဟၼာလည္း မေတြ႔
၊ေတြ႔တာကလူနတ္ျဗဟၼာလား ေဝဒနာလား... လူနတ္ျဗဟၼာဘာျဖစ္လို႔ မေ
တြ႔တာလဲ...ေဝဒနာကသက္ေသမခံလား...ကဲ ငါပါေသးရဲ႕လား...
ကဲ... ခ်ဥ္တယ္လို႔မွတ္တာလူ နတ္ ျဗဟၼာလား သညာလား ...ခံစားႏိုင္ေ
အာင္ေစ့ေဆာ္တာ မွတ္ႏိုင္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္တာ သူငါလား ေစတနာ
လား...ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ လို႔မေဟာ ဘူးလား...
ဤ သံုးခုေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာေလးပါးမျပည့္လား...အဲဒါမွ စားသိစိတ္ျဖစ္
တာေနာ္…လူ၊နတ္ ျဗဟၼာလားနာမကၡႏၶာ ေလးပါးလား...လွ်ာအၾကည္ကား
သံပုရာသီးဟုတ္ကဲ့လား..ခ်ဥ္ရသာကား သံပုရာသီး ဟုတ္ကဲ့လား...ခႏၶာဖြဲ႔
ၾကည့္ေတာ့ ရူပကၡႏၶာ မရလား...နာမကၡႏၶာ ေလးပါးနဲ႔ ရူပကၡႏၶာေပါ
င္း...ခ်ဳံ႕လိုက္ရင္ နာမ္နဲ႔ရုပ္ေပါ့...ျဖန္႔လိုက္ေတာ့ ခႏၶာငါးပါးေပါ့... သံပုရာ
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သီးလားနာမ္နဲ႔ရုပ္လား...ဘာျဖစ္လို႔သံပုရာသီး မေတြ႔တာလဲ...ဒါမရွိလို႔ေ
နာ္...
သံပုရာသီး မေတြ႔ရင္ စားတဲ့ခါ ၾကက္သား ဝက္သားကားေတြ႔ပါ့မလား...ငွ
က္ေပ်ာ သစ္သီးကားေတြ႔ရဲ႕လား...ခ်ဳိခ်ဥ္စပ္ငန္ဖန္ခါး ရသာေျခာက္ပါး
လို႔မေဟာဘူးလား...ဘုရားေဟာတာေနာ္... အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္း
လား... စဥ္းစားကြဲ႔ စဥ္းစား... ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...အဲလိုစိစစ္ဖို႔လိုတ
ယ္ေနာ္...
ခ်ဥ္တယ္လို႔ သိတဲ့အခ်ိန္ေလးမွာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါေတြ႔ေသးရဲ႕လား...သဏၭာ
န္နိမိတ္ေတြေျခေတြ လက္ေတြကားေတြ႔ေသးရဲ႕လား...ကဲ အဲဒါေလး စိစစ္
ဖို႔မေကာင္းလား...ခ်ဳံ႕လိုက္ေတာ့နာမ္နဲ႔ရုပ္ေနာ္...အဲဒီနာမ္ရုပ္ကိုသိတာသူ
ငါကသိတာလား မဂၢသစၥာက သိတာလား...မဂၢသစၥာကသိတာကြဲ႔...ဘယ္
မဂ္လဲ...(သမာဓိမဂ္ပါဘုရား)
ဪ သမာဓိရၿပီလို႔မေျပာဘူးလား...ကဲသမာဓိရတဲ့ပုဂၢိဳလ္မိုးႀကိဳးပစ္တာေ
တာင္မၾကားဘူးတဲ့ကြဲ႔...ကဲဆဲတာဆိုတာကားၾကားဦးမလား...မိုးႀကိဳးပစ္
တာမွ မၾကားတာဆဲတာဆိုတာဘယ္ၾကားမလဲကြယ္...စင္စစ္ရွိပါ့မရွိဘဲ
ကို...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...အဝိဇၨာနားနဲ႔ေထာင္ေတာ့ၾကားေတာ့တာေ
ပါ့...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...ဉာဏ္ဖက္က လွည့္ၾကည့္ေတာ့ ေတြ႔ေသး
ရဲ႕လား...သမာဓိေကာင္းတာ...ေနာ္...အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...ေလ့
လာၾကေလ့လာၾက...
ေရွးထက္ေက်ာ္ကာရီက ဘုန္းႀကီးတို႔ဆီမွာ ဆရာေတာ္ ဦးသဒၶမၼ ဆိုတာ ေ
ယာထဲမွာ တရားဦး ဆံုးျပတယ္...သူ႔ဆီမွာ တရားဝင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဟူ
သေရြ႕သူခိုးခ်ည္း ယိုး(စြပ္စြဲ)တာ...ဥပုသ္ေစာင့္သမားေတြကို မယိုးဘူး။
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တရားနာ ရိုးရိုးလာတဲ့လူ မယိုးဘူး။တရား ထိုင္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ စခန္းဝင္တဲ့ ပုဂၢိဳ
လ္ ယိုးတာ...။
ေက်ာင္းဒကာႀကီး တစ္ေယာက္၊မေန႔က နင္လာလား လာတယ္ ဘုရား။
အဲဒီအေပၚမွာ ထန္းလ်က္ သံုးလံုးထားတာ နင္ယူသလား။မယူဘူး ဘုရား။
သံုးလံုးေပ်ာက္တယ္ေဟ့ ။ဘယ္သူမွ မလာဘူးေနာ္။ နင္သာလာတာ...အဲ
ဒီေန႔ကစ ေက်ာင္းဒကာ မလာေတာ့ဘူး ေက်ာင္းကို...ၾကားလား...သမာဓိ
ရွိသလား မရွိလား။ စမ္းၾကည့္တာၾကည့္...။
အဲလိုေျပာေတာ့ စိတ္မဆိုးဘူးလား...ကိုယ့္သူခိုး ယိုးရမလားလို႔ စိတ္မဆိုး
ဘူးလား...ကဲ ခႏၶာဘက္ကိုဉာဏ္လွည့္လို႔လား မလွည့္လို႔လား...ခႏၶာဘက္
ကို ဉာဏ္လွည့္တဲ့ အခါ အဲဒါသူခိုး ယိုးတာေတြ ပါေသးလား...အဲဒါသမာဓိ
ရွိလို႔ေပါ့ကြဲ႔...ခုသမာဓိ မရွိေတာ့ စိတ္ဆိုးေတာ့တာ...ဒါခႏၶာကို ဉာဏ္မေရာ
က္တာ ထင္ရွားတယ္ေနာ္...ဒါ သူတပည့္ေတြကို စမ္းတာကြဲ႔... အဲလိုေလ့
လာဖို႔မေကာင္းလား... ။
ကဲ ကိုရင္ႀကီးတစ္ပါး သူ႔ဆီမွာ ေနတာႏွစ္ႏွစ္ သံုး ႏွစ္။ ပိုက္ဆံသူခိုးခ်ည္း
ယိုးတာ၊တစ္ႏွစ္ၾကာတယ္တဲ႔သူ သူခိုး ယိုးတာ...ေဟာ..ကဲ ဖ်ာေအာက္မွာ
ထားတာ ေငြသားဘဲ ။ေငြသား ပဲ။ ဒိန္ဒိန္နဲ႔ တီးရတာ။အဲဒီေခတ္က။
မယူဘူးဘုရား။မင္းမယူရင္ငါကြဲ႔။ငါမယူရင္မင္း။ႏွစ္ပါးရွိတာ။ ေရတြင္းတူး
ရေအာင္လို႔စုထားတာ ။
မင္းငရဲလားမယ္၊ယူခဲ့ၾကားလား....
မယူဘူးဘုရား။မယူဘူးသာေျပာေနတာ မ်က္ႏွာမပ်က္ဘူး...တႏွစ္ၾကာေ
တာ့ နင့္ကိုစိတ္ခ်ၿပီတဲ့ၾကားလား...ဒါသမာဓိရွိၿပီေပါ့...စိတ္ခ်သြားၿပီတဲ့
ဗ်ား...
စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...
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အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...။
ကဲ ခႏၶာဘက္ကို လွည့္တဲ့အခါ သူေတြ ငါေတြ ေတြ႔ေသး
ရဲ႕လား...ေတြ႔တာက နာမ္ရုပ္ဘဲ ေတြ႔တယ္ေနာ္...အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာ
င္းလား...ကဲ ခ်ဥ္တယ္လို႔သိတဲ့ အခ်ိန္ေလးဟာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါပါ
ရဲ႕လား...သေဘာက်တာေတြ မက်တာေတြ ပါရဲ႕လား...ဒီအခ်ိန္ေလးမွာ
ရာဂ စိတ္ ေဒါသစိတ္ ေမာဟစိတ္ျဖစ္ကဲ့လား...သမာဓိေကာင္းလို႔ေပါ့...
ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစား...႐ူပကၡႏၶာႀကီးကေဖာက္ျပန္ၿပီး ေတာ့မပ်က္
လား...ေဝဒနာခံစားၿပီးေတာ့မပ်က္လား...သညာမွတ္ၿပီးေတာ့မပ်က္
လား...ေစတနာေစ့ေဆာ္ ၿပီးေတာ့မပ်က္ လား...ဝိညာဏကၡႏၶာသိၿပီးေတာ့
မပ်က္လား...အာရံု အာရမၼဏိက...။
အာရံုကအနိစၥလို႔မျပလား... ႐ူပကၡႏၶာ အနိစၥ။ ေဝဒနာကၡႏၶာ အနိစၥ။ သညာ
ကၡႏၶာ အနိစၥ။ သခၤါရကၡႏၶာ အနိစၥ ။ဝိညာဏကၡႏၶာ အနိစၥ ။
ကဲအာရံုက အနိစၥလို႔ျပတာေနာ္...သိတဲ့ ဉာဏ္ က အနိစၥလို႔မသိဘူး
လား...အာရံုက ဒုကၡလို႔မျပလား...သိတဲ့ဉာဏ္က ဒုကၡလို႔မသိလား...အာရံု
က အနတၱလို႔မျပလား...သိတဲ့ ဉာဏ္က အနတၱလို႔မသိလား...အာရံုအာရမၼ
ဏိက...
အာရံုမွန္ေတာ့ သဒၶါ မမွန္လား...ယံုၾကည္ၿပီၾကားလား...အာရံုမွန္ေတာ့ သ
ဒၶါ မွန္တယ္ေနာ္...
အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား ဆင္းရဲတဲ့တရားလား...အနိစၥဒု
ကၡအနတၱ စုလိုက္ေတာ့ျဖစ္ပ်က္ လို႔မေဟာလား...အဲဒါေရွ႕ပိုင္းက ခႏၶာ
ရဲ႕အက်ဳိးအျပစ္ကို ... အက်ဳိးအျပစ္ေတြ အေၾကာင္းအက်ဳိးကိုေတြ ေဟာရ
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တာေနာ္... ေနာက္ပိုင္းၾကေတာ့ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ကိုေက်းဇူးျပဳရတယ္ေ
နာ္...
ခ်ဳံးလိုက္တဲ့အခါေတာ့ျဖစ္ပ်က္ေပါ့...
ရုပ္ကိုမသိ နာမ္မသိ ဘဲနဲ႔ျဖစ္ပ်က္လုပ္ေတာ့ ပညတ္ျဖစ္ေနမွာေပါ့ကြဲ႔...အဲ
သလိုလည္း စဥ္းစားဦး...ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...အင္းဘာလုပ္သလဲျဖစ္
ပ်က္။ ဘာလုပ္သလဲ ျဖစ္ပ်က္။ ရုပ္ကမပါ။နာမ္ကမပါ။
ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ...
ေရွ႕ပိုင္းက ဉာတပရိညာလို႔ေဟာ မေဟာ...
တီရဏပရိ ညာလို႔ေဟာမေဟာ...
ပဟာနပရိညာလို႔ေဟာမေဟာ...
ပရိညာသံုးပါးကသက္ေသခံတယ္ဗ်ာ့...အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...ကဲ
အာရံု အာရမၼဏိကေနာ္...အနိစၥဒုကၡအနတၱစုလိုက္ေတာ့ျဖစ္ပ်က္လို႔မေ
ဟာလား...ဘာသစၥာလဲ...လူခ်မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား...နတ္ခ်မ္းသာ
လား ဒုကၡသစၥာလား...ျဗဟၼာခ်မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား...ဆင္းရဲတာက
လြဲလို႔ခႏၶာမွာဘာမ်ားရွိသလဲ...ဆင္းရဲတာဘဲ ေတြ႔တယ္ေနာ္...
ဒါေၾကာင့္ အာရံုမွန္လို႔သဒၶါ မမွန္လား...တစ္ဦးတစ္ေယာက္က လူခ်မ္းသာ
ရွိတယ္၊ နတ္ခ်မ္းသာ ရွိ တယ္၊ျဗဟၼာခ်မ္းသာရွိတယ္ ဘယ္လိုပါ့ေျပာေျပာ
သူေတြ႔တာကဆင္းရဲတာဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္....ဒါေၾကာင့္မို႔လူခ်မ္းသာ၊နတ္
ခ်မ္းသာ၊ျဗဟၼာခ်မ္းသာရွိတယ္ေျပာ သူလက္ခံပါမလား...ေတြ႔တာက ဆင္း
ရဲတာေတြ႔ထားၿပီ...အာရံုမွန္ေတာ့သဒၶါ မမွန္လား...ယံုၾကည္ၿပီကြဲ႔ၾကား
လား...အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြကြဲ႔ေနာ္...
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အာရံုအာရမၼဏိက...အာရံုမွန္ေတာ့ သဒၶါ မွန္တယ္ၾကားလား...အဲဒါေၾကာ
င့္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက῝ယံုၾကည္၊က်န္းမာ၊စိတ္ေျဖာင့္စြာႏွင့္၊လြ
န္စြာအားထုတ္၊ နာမ္ႏွင့္ရုပ္ကို၊ျဖစ္ခ်ဳပ္ ဉာဏ္ျမင္၊ဤငါးအင္မွန္ပင္မဂ္ရေၾ
ကာင္း῎လို႔မေဟာဘူးလား...ယံုၾကည္ဖို႔လိုတယ္ေနာ္...
"နာမ္ႏွင့္ရုပ္ ကို " လို႔မပါဘူးလား...
"ျဖစ္ခ်ဳပ္" လို႔မပါဘူးလား...စဥ္းစား...
ခုနာမ္ရုပ္ကမပါ။ပ်က္တာ ရုပ္ဘဲ ပ်က္မယ္၊နာမ္ဘဲပ်က္မွာေပါ့...ခႏၶာဘဲပ်
က္မွာေပါ့...ခႏၶာမပါဘဲႏွင့္ျဖစ္ပ်က္လုပ္လို႔ျဖစ္ပါ့မလား...ျဖစ္တာရုပ္ေတြ
ကြဲ႔...ပ်က္တာနာမ္ေတြကြဲ႔...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...ရုပ္ျဖစ္ေတာ့ရုပ္မပ်က္
လား...ေဝဒနာျဖစ္ေတာ့ေဝဒနာမပ်က္လား...သညာျဖစ္ေတာ့သညာမပ်က္
လား...ေစတနာျဖစ္ေတာ့ ေစတနာမပ်က္လား...ဝိညာဏ္ျဖစ္ေတာ့ဝိညာ
ဏ္မပ်က္လား...ဒါကလြဲလို႔ရွိေသးရဲ႕လား..။
ကဲ ေရွးထက္ေက်ာ္က လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားေဟာတဲ့ တရားကိုျပန္စ
စ္ေဆး...စကၡဳဝိညာဏံ အနိစၥံ၊ျမင္ၿပီးပ်က္တယ္မေဟာဘူးလား...ေသာတဝိ
ညာဏံ အနိစၥံ၊ၾကားၿပီးပ်က္တယ္မေဟာဘူးလား...ဃာနဝိညာဏံ အနိစၥံ၊နံၿ
ပီးပ်က္တယ္မေဟာဘူးလား...ဇိဝွါဝိညာဏံ အနိစၥံ၊စားၿပီးပ်က္တယ္မ ေ
ဟာဘူးလား...ကာယဝိညာဏံ အနိစၥံ၊ထိၿပီးရင္ပ်က္တယ္မေဟာဘူး
လား...မေနာဝိညာဏံအနိစၥံလို႔၊ၾကံသိရင္ၿပီးပ်က္တယ္မေဟာဘူးလား...ကဲ
ဘယ္ေလာက္မ်ားထင္ရွားသလဲ...ခႏၶာကိုယူၾကည့္တာ၊
ဒါေၾကာင့္မို႔ "ရွိရာက မရွိရာ" လို႔မေဟာဘူးလား...အဲဒီလိုဆိုမွမွန္မွာေ
ပါ့...သို႔မို႔ပညတ္သက္သက္ အဘာဝျဖစ္မယ္ၾကားလား...အဲသည့္လူေတြ
မလုပ္ရင္ေရွ႕ကိုလည္း မမွီေနာက္ကလဲ ဘဲ ဟိုဒင္းမျပဳၾကားလား...စိစစ္
ဖို႔မေကာင္းလား...ေရွ႕လည္း မေရာက္ ေနာက္က လည္း လိုက္လို႔မျဖစ္ၾ
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ကားလား...အဲလိုေလ့လာဖို႔မ ေကာင္းလား...အဲဒါတင္ ခ်ာခ်ာလည္ေနေ
တာ့တာကြဲ႔...
အဲဒါရင္းရင္းႏွီးႏီွးနဲ႔ခႏၶာအက်ဳိးအျပစ္ကိုသိေအာင္လို႔ ဉာတပရိညာအ ေန
နဲ႔ေလ့လာရတယ္...
ဉာတပရိညာမွာသကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္လို႔ စိတ္ခ်ေလာက္ၿပီဆိုရင္ တီရဏပရိ
ညာေလ့လာရတယ္၊တီရဏပရိ ညာ ခႏၶာအက်ဳိးအျပစ္ကိုေလ့လာရတာ...
ဉာတပရိညာကိုယ္ထင္တဲ့လူဟာ လူလား ခႏၶာလားလို႔ျပန္စိစစ္တာ...
စိစစ္လို႔ေတြ႔ ေနတာကလူေတြ႔တာလား နာမ္နဲ႔ရုပ္ေတြ႔တာလား...သံပုရာ
သီးေတြ႔တာလားနာမ္ရုပ္ေတြ႔တာလား...ဒီလို ေလ့လာဖို႔မေကာင္း
လား...ကဲနာမ္ရုပ္ဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္...ေတြ႔တဲ့ခါလူစြဲဒိ႒ိ နတ္စြဲဒိ႒ိ မျပဳတ္
ဘူးလား...အဲဒါ ဉာတပရိညာနဲ႔ စိတ္ခ်ရတာ... အဲဒါ ၿပီးမွ အနိစၥ ဒုကၡ အန
တၱ ေပါ့ေနာ္... ရူပကၡႏၶာ အနိစၥ ေဝဒနာကၡႏၶာ အနိစၥ သညာကၡႏၶာ အနိစၥ သ
ခၤါရကၡႏၶာ အနိစၥ ဝိညာဏကၡႏၶာ အနိစၥေပါ့...
ဒါအနိစၥမၿမဲျခင္း တရားသည္၊ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား၊ဆင္းရဲတဲ့ တရား
လား...ဆင္းရဲတဲ့ တရားကို သုခလို႔ေခၚမလား ဒုကၡလို႔ေခၚမလား... ဤဒုကၡ
တရားကိုပိုင္သူရွိရဲ႕လား... သတၱဝါအလိုသို႔လိုက္ကဲ့လား... အႀကိဳက္သို႔ပါ
ရဲ႕လား...အနတၱ... ။ အနိစၥ ဒုကၡပြားလို႔သိတာ အနိစၥေတြ႔တဲ့အခ်ိန္ ဒုကၡေ
တြ႔တဲ့အခ်ိန္ အနတၱ ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္နာမ္ရုပ္ေတြ႔ေသးလား...တီရဏ ပရိ
ညာ... အနိစၥဒုကၡအနတၱခ်ဳံ႕လိုက္ေတာ့ျဖစ္ပ်က္လို႔မေဟာဘူးလား...ဘာ
သစၥာလဲ...ဆင္းရဲတာကလြဲလို႔တျခားေတြ႔ေသးရဲ႕လား... ဒုကၡအတိလို႔ မပို
င္းျခားလား...ပဟာနပရိညာ... ဤေနရာေရာက္ေအာင္ႀကိဳးစားအားထု
တ္ေပါ့... ။ ကဲနာရီေစ့ၿပီကြဲ႔ေနာ္...။
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စား ဆဲ ခႏၶာကျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ (ဒုကၡသစၥာပါဘုရား) သိတာက(မဂၢ
သစၥာပါဘုရား) ေသတာက (သမုဒယသစၥာပါ ဘုရား) ေနာက္ခႏၶာ မလာ
တာက(နိေရာဓသ စၥာပါဘုရား) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရိွ (ေ
လးကြက္ရွိပါတယ္ ဘုရား) တစ္ကြက္လွ်င္ဘယ္ႏွစ္ပါး (ငါးပါးပါဘုရား)
ငါးေလးလီ(ႏွစ္ဆယ္) ဤရွစ္သြယ္ကို (အလြယ္က်က္မွတ္သိေစအပ္သည္
သံသရာ မွလြတ္ေၾကာင္းတည္း)
သာဓု သာဓု သာဓု
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဂန္႕ေဂါ ၊ မံုလယ္ေတာ
ရေက်ာင္း ၊ ပဓာနနာယကဆရာေတာ္
ေက်းဇူး ေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀ
ကီး။
ပဲခူးဆယ္မိုင္ကုန္း မံုလယ္ေတာရ ဓမၼရိပ္သာဓမၼာရံု ႀကီး ေပၚတြင္ ၈ - ၁၀
-၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ည (၇)နာရီအခ်ိန္
ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ
သႏၲတိအမတ္ႀကီးအေၾကာင္းဥပမာျပ
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္။
အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကို အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾက။
နေမာ ဗုဒၶႆ။နေမာ ဓမၼႆ။နေမာ သံဃႆ။နေမာ မာတာပိတုႆ။နေ
မာ အာစရိယႆ။
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ဗုဒၶႆ-သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကိီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဓမၼႆ-မဂ္္ေလးတန္ -ဖိုလ္ေလးတန္ -နိဗၺာန္ -ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ တ
ရားေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
သံဃႆ-မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သ
ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
မာတာပိတုႆ-မိဘႏွစ္ပါးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္
ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
အာစရိယႆ-၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္သစၥာေလး
ပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘု
ရားႀကီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ မိဘ ဆရာသမား တို႔အား
႐ိုေသျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေ
သာ ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယတို႔ေၾကာင့္
မိမိတို႔ အလိုရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္သို႔
လည္းေကာင္း ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာ
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င္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ
နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာင္း
မိမိတို႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္
ဉာဏ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သို႔
မ်က္ေမွာက္ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
အလုပ္စဥ္အတိုင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။
မူလႏွစ္ျဖာတစ္ေခါက္။
မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္
မ်ားႏွင့္ သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆ
ယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကို၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။
နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
တရားနာတယ္တဲ့ တရားအားထုတ္တယ္ တရားေလ့လာတယ္ဆိုတာ ...
မိမိခႏၶာမွာရွိတဲ့တရားနဲ႔ အသိဉာဏ္နဲ႔ ထပ္သြားဖို႔ လိုတယ္ ေနာ္...။
ရွိတဲ့တရား ဆိုတာ... အာ႐ုံနဲ႔ဒြါရတိုက္ၿပီးေတာ့ ေပၚလာတဲ့ ခႏၶာငါးပါးေျပာ
တာေနာ္...။ အာ႐ုံ ဆိုတာ ႐ူပါ႐ုံ၊သဒၵါ႐ုံ၊ ဂႏၶာ႐ုံ ၊ရသာ႐ုံ၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ၊ဓမၼာ႐ုံ
ေပါ့...။ ဒြါရဆိုတာ... မ်က္စိအၾကည္၊နားအၾကည္၊ႏွာေခါင္းအၾကည္၊လွ်ာ
အၾကည္၊ကိုယ္အၾကည္ ၊မေနာအၾကည္ ေပါ့ေနာ္...။
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႐ုပ္ႏွစ္ခုတိုက္တိုင္း၊တိုက္တိုင္း ဆိုင္ရာ ဝိညာဏ္ မေပၚလား...မ်က္စိ အၾက
ည္ရွိေတာ့ ႐ူပါ႐ုံ အဆင္း မတိုက္လား...ျမင္သိ စိတ္မေပၚလား... ငါျမင္တာ
လား ျမင္သိစိတ္လား...လူကို ျမင္တာလား။ အဆင္းကိုျမင္တာလား...။ ပုဂၢိဳ
လ္ သတၱဝါျမင္တာလား အဆင္းကိုျမင္တာလား...တစ္ဝိညာဏ္တည္း ျမင္
သိလို႔ျဖစ္ကဲ့လား...
မျဖစ္ရင္... သူနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ေဝဒနာ၊သညာ၊ေစတနာ မပါလား...
အဆင္းလို႔ခံစားတာ... ငါလား ေဝဒနာလား...လူလား ေဝဒနာလား...နတ္
လားေဝဒနာလား...ျဗဟၼာလားေဝဒနာလား...
အဆင္းလို႔ မွတ္တာ လူနတ္ျဗဟၼာလား သညာလား...
ခံစားနိုင္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္တာ မွတ္နိုင္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္တာ သူငါလား ေစ
တနာလား...
ေဝဒနာ၊သညာ၊ေစတနာ သံုးခု ေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး မျပည့္
လား...ဤေလးပါး ျပည့္စုံမွ ျမင္သိစိတ္ျဖစ္တာေနာ္...။ လူနတ္ ျဗဟၼာလား
နာမကၡႏၶာ ေလးပါးလား...။ ဤနာမကၡႏၶာ ေလးပါး အလိုလိုျဖစ္တာ
လား..အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳး တရား ေပၚတာလား..။ နာမကၡႏၶာ ေလး
ပါး အေၾကာင္းရွာၾကည့္ေတာ့ ႐ုပ္ႏွစ္ခုေပါ့...။ စာလို အာ႐ုံ နဲ႔ဒြါရေပါ့...။
မ်က္စိအၾကည္ ႐ုပ္ ရွိေတာ့ ႐ူပါ႐ုံ အဆင္းမတိုက္လား... ျမင္သိစိတ္ မေပၚ
လား...ေပၚရင္ နာမကၡႏၶာ ေလးပါးေနာ္။ ႐ုပ္ႏွစ္ခုက အေၾကာင္း တရား မရ
လား..နာမကၡႏၶာ ေလးပါးက အက်ဳိး တရား မရလား...။ အက်ဳိး တရား သိေ
တာ့ လူစြဲဒိ႒ိ၊ နတ္စြဲဒိ႒ိ ၊ျဗဟၼာစြဲဒိ႒ိ၊ မျပဳတ္လား...။ အေၾကာင္း တရား သိ
တဲ့အတြက္ ဝိစိကိစၧာ မခ်ဳပ္လား...ျဗဟၼာႀကီး ေလးဦး ဖန္ဆင္းတယ္၊
ထာဝရဘုရား ဖန္ဆင္းတယ္၊ဗိႆနိုး နတ္ ဖန္ဆင္းတယ္ ယူဦးမလား..ဝိစိ
ကိစၧာျပဳတ္တာေပါ့...
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အက်ဳိးသိေတာ့ ဒိ႒ိျပဳတ္ ။ အေၾကာင္းသိေတာ့ ဝိစိကိစၧာျပဳတ္ တယ္ေ
နာ္...နာမကၡႏၶာေလးပါးနဲ႔ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္း... (ခႏၶာငါးပါး)။ ဒါမ်က္စိမွာေပၚ
တာ...။ အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...။ ဒါျမင္လို႔သိတာေနာ္...ထိုင္လို႔သိတာ
လား ျမင္လို႔သိတာလား...။ အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...။
ဒါ "တရား ေပ်ာက္ေတာ့ ကိုယ္မွာရွာ၊ကိုယ္မွာ ရွာေတာ့တရား ေတြ႔တယ္ "
လို႔မေဟာဘူးလား... ျပန္ၿပီးေတာ့မွ တခါလယ္တီ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး
"ပရမတ္ကို ေန႔စဥ္ျမင္လ်က္ မေတြ႔ၾက " တဲ့ေနာ္... "ေန႔စဥ္ ေတြ႔လ်က္
မသိ" တဲ့ၾကားလား...။ "ခႏၶာငါးပါး မသိျငား ငါးပါး ေမွာက္မည္သာ၊ခႏၶာငါး
ပါး မသိျငား ငါးပါး ေမွာက္မည္သာ၊ေခြး၊ဝက္ ကၽြဲ၊ႏြား ေမွာက္လ်က္သြား ငါး
ပါး ေမွာက္ၾကရွာ" လို႔မေဟာဘူးလား..
အဲဒီ ခႏၶာကို ခႏၶာလို႔မသိဘူးေပါ့။ အဲဒီခႏၶာ အေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ ႏွလံုး
သြင္း မမွားလား..။.ႏွလံုးသြင္းမွားတာ အဝိဇၨာေပါ့...အဝိဇၨာပစၥယာ သခၤါရာ
လို႔မေဟာဘူးလား...အတိတ္ကို သခၤါရေနာ္...ပစၥဳပၸန္ၾကေတာ့ ကံေပါ့...။
ကာယကံ၊ဝစီကံ၊မေနာကံေပါ့၊ ကမၼဘဝပစၥယာ ဇာတိလို႔မေဟာဘူး
လား...ဇာတိဆိုတာ ခႏၶာရ... အိုနာေသလြတ္ကဲ့လား...ဘာသစၥာလဲ...။ အဲ
လိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလားေဟ့...။ ဒါေၾကာင့္ မ်က္စိ၊နား၊ႏွာ၊လွ်ာ၊ကိုယ္၊စိတ္
ေျခာက္ဒြါရမွာ ဒီခႏၶာ သိဖို႔လိုတယ္ၾကားလား...။ အဲလို ေလ့လာဖို႔လိုတ
ယ္ေနာ္...။
ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာ၊ခႏၶာလို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြဟာ ေျခာက္ဒြါရမွာ ႐ုပ္ႏွစ္ခု တိုက္
တိုင္း၊တိုက္တိုင္း ေပၚတာကြဲ႔ၾကားလား...။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ နာမကၡႏၶာ ေလး
ပါး အေၾကာင္း ရွာၾကည့္ေတာ့ ႐ုပ္ႏွစ္ခုေပါ့...။ ႐ုပ္ႏွစ္ခုက အေၾကာင္းရွာၾ
ကည့္ေတာ့ ကံ၊စိတ္၊ဥတု၊အာဟာရေပါ့...။ ကံေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့႐ုပ္၊ ဥတုေၾကာ
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င့္ျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္၊ အာဟာရေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့႐ုပ္၊စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့႐ုပ္ ေတြေ
နာ္...။
အပူလြန္ကဲတဲ့အခါၾကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးက တမူထူးျခားၿပီးေတာ့ မူေျပာ
င္း မလာဘူးလား...မ်က္ႏွာေတြ ညႈိးငယ္ သြားတယ္ေနာ္ ..အဲဒါ အပူေၾကာ
င့္ျဖစ္တာ...ေမြးတည္းက ပါတာဟုတ္ကဲ့လား...အပူေၾကာင့္ျဖစ္တာ....
ေဆာင္းအခါ အေအးလြန္ကဲတဲ့အခါလည္း မ်က္ႏွာေတြ က်ဳံ႕ၿပီးေတာ့ မေ
နဘူးလား...ေမြးတည္းကပါတာ ဟုတ္ကဲ့လား...အဲဒါ အေအးေၾကာင့္ျဖစ္
တာေနာ္...ဒါ ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဥေဏွနာပိ ႐ုပၸတိ။ သီေတနာပိ ႐ုပၸတိ ... အပူေၾ
ကာင့္ ျဖစ္တယ္ အေအးေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္ေတြေပါ့...ေမြးတည္းကပါတဲ့႐ုပ္
ေတြဟုတ္ကဲ့လား...
အာဟာရေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့႐ုပ္ေတြဆိုတာ....
လူတစ္ေယာက္ဟာ ဆယ္နာရီမွန္မွန္ ထမင္းစားေနၾကပုဂၢိဳလ္၊ဆြမ္း စားေ
နၾက ပုဂၢိဳလ္ေပါ့ေနာ္...သူ႔အခ်ိန္နဲ႔သူမစားရေတာ့ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္လို႔
မ်က္ႏွာေလးေတြ ညႈိးၿပီးေတာ့ မေနဘူးလားေဟ့...ဒါအာဟာရ မွီဝဲေနၾက
သူ႔အခ်ိန္နဲ႔သူ မမွီရေတာ့ မ်က္ႏွာေတြ ညႈိးသြားေတာ့တာေပါ့...ေလ့လာဖို႔
မေကာင္းလား...
ေနာက္ တခါ တစ္နာရီေလာက္ၾကာခါမွ စားရတယ္ေနာ္...အဲဒါစားေသာက္
တဲ့ အခါ မ်က္ႏွာေတြ လန္းဆန္းၿပီးေတာ့ မလာဘူးလား...စားပင္သီးပင္ ေ
တြပ်ဳိးပင္ေတြစိုက္ၿပီးေတာ့ အပင္ေျပာင္းတဲ့ အခါမွာ အပင္ေတြညႈိးတယ္
ကြဲ႔ေနာ္...ေရေလာင္းေပးတဲ့ခါ လန္းဆန္းမလာဘူးလား..အဲ ညၾကေတာ့လ
ည္း ဒါလန္းဆန္းလာတယ္ေနာ္...ေန႔ၾကေတာ့ ေနပူလို႔ညႈိးမသြားဘူး
လား...ေအာက္က အျမစ္မတြယ္ေသးဘဲကိုးကြဲ႔...
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ဤပမာဏကဲ့သို႔ အာဟာရေၾကာင့္ျဖစ္.....၊ အာဟာရမွီဝဲရတဲ့ခါ လန္းဆန္း
တယ္၊မမွီဝဲရတဲ့ခါ ညႈိးတာေပါ့ေနာ္...အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...
အမ်ဳိးသမီးေလးျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးသားေလးျဖစ္ေစ မ်က္စိေပါက္က က်ဥ္းက်
ဥ္းေလးကြဲ႔ေနာ္။ က်န္တဲ့ခႏၶာကိုယ္အ စိတ္အပိုင္းကေတာ့ အကုန္လံုး လွ
တာေပါ့...အင္မတန္က်ဥ္းတဲ့ မ်က္စိေပါက္ေလးကို ဥတုနဲ႔ျပင္ရင္ရပါ့မ
လား...အာဟာရနဲ႔ျပင္ ရင္ ရပါ့မလား...စိတ္နဲ႔ျပင္ရင္ရပါ့မလား...ဘာေၾကာ
င့္ မရတာလဲ...ကံေၾကာင့္ျဖစ္တာ...ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...အဲလိုစိစစ္
ဖို႔လိုတယ္ေနာ္...။
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္ေတြ ဆိုတာလည္း ရွိတယ္ေနာ္...။ မၾကားစဖူးၾကား
ဖူးထပ္မံတဲ့ ေရွးထက္ေက်ာ္ကာရီက သားအမိ သားအဖသံုးေယာက္ေပါ့
ကြဲ႔ေနာ္...မိခင္ႀကီးက သားေလး သံုးႏွစ္ေလးႏွစ္အရြယ္မွာ ေသဆံုးသြား
တာေပါ့...ေသဆံုးေတာ့ခါ သားအဖႏွစ္ေယာက္ဘဲေနရတယ္ၾကားလား...
သားေလးကလည္း ဒါငါးႏွစ္ေျခာက္ႏွစ္ၾကေတာ့ ေက်ာင္းထား၊ေက်ာင္း
ထားတဲ့အခါ ၾကေတာ့ ပညာကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္း အေနအ
ထိုင္ေလးကလည္း ေကာင္းႏွစ္စဥ္ တစ္တန္းစီ တစ္တန္းစီ ပထမဘဲ ရ
သြားတယ္ ေနာ္... အတန္းတိုင္းမွာ သူ ပထမရတာေပါ့...စေကာလား သြင္း
လိုက္တာ ေအာင္သြားေတာ့တာေပါ့။ ဘြဲ႔လြန္အထိ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကး
နဲ႔ေနရတာေနာ္...။ ဘြဲ႔လြန္လို႔ေက်ာင္းက ဆင္းတဲ့ခါဗိုလ္သင္တန္းတက္ေ
တာ့တာ ကြဲ႔ ဝါသနာပါၿပီေနာ္...စစ္ဖက္ကို ဝါသနာရွိတယ္...။
ေျခာက္လေလာက္ၾကာေတာ့ခါ ဒါ... ဗိုလ္ျဖစ္လာခဲ့တယ္ၾကားလား...ေနာ
က္ တႏွစ္ၾကာျပန္တက္ျပန္ေတာ့ခါျဖစ္လာခဲ့ တယ္ေနာ္ ။ အင္း သံုးပြင့္ရ
သြားေတာ့တာေပါ့...ဗိုလ္ႀကီး...။ လခက ေထာင့္ႏွစ္ရာ ရတယ္ၾကားလား...
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ေထာင့္ႏွစ္ရာ ၊ေထာင့္ႏွစ္ရာ ။ မိဘကို တစ္လကိုငါးရာ၊အေဖကို ငါးရာ
ပို႔တယ္ေနာ္။ သူကလည္း ဘဏ္မွာ ငါးရာ စုထားတယ္ေနာ္...ႏွစ္ရာက
အေရးေပၚသံုးဖို႔ေပါ့...။
အေဖေရ ေလာကႀကီးမွာ ဘယ္ေနရာပါ့ၾကည့္ၾကည့္ အားကိုးစရာ
အားထားစရာ တယ္ မရွိဘူးေပါ့ေနာ္... ရတနာ သံုးပါးက လြဲလို႔အားထား
စရာ မရွိဘူးေပါ့...အဲေတာ့ တရားကို သာ ေလ့လာဖို႔ေကာင္းတယ္လို႔သား
က သတိမေပးဘူးလား...အဲဒါ တရားေက်ာင္းတို႔ ဘာ တို႔သြားလို႔ေလ့
လာေပါ့ေနာ္... တရားစာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေဖလိုတာရွိရင္ မွာေပါ့ေနာ္..သူ
ပို႔မွာေပါ့...အဲေတာ့ခါ ဟိုကလည္းသားကလည္း ေျပာတယ္၊သားကိုလည္း
ခ်စ္၊ခ်စ္တဲ့အတြက္ ဒါ သားေျပာတဲ့စကား မိဘက နားေထာင္တယ္ေ
နာ္...တရားစခန္းဝင္တာေပါ့...အေပါင္းအေဖာ္ေတြနဲ႔မိမိကေန ေဆြးေႏြးၾ
က၊တိုင္ပင္ၾက၊႐ုပ္ေတြနာမ္ေတြကို အခ်ီအခ်ေျပာလိုက္ၾက ဆိုလိုက္ၾကေ
ပါ့...
အဲလိုနဲ႔ေလးငါးေျခာက္လေလာက္ ၾကာသြားေတာ့ခါ၊သားဆီက ေၾကးနန္း
တစ္ေစာင္ ေရာက္လာတယ္... အေဖ အခု မက်န္းမာလို႔ ေတာင္ႀကီး
ေဆး႐ုံမွာ တက္ေနရတယ္ ေနာ္...ေသမွာနဲ႔ရွင္မွာ။ ေသမွာက မ်ားတယ္
လို႔ေၾကးနန္းမွာ မပါဘူးလား...။ အေဖျဖစ္တဲ့သူကမ်က္လံုး ျပဴးသြား ေတာ့
တာ ေပါ့ကြဲ႔.. အဲဒါေမြးတည္းကပါတာ လား အခုေၾကးနန္းစာေတြ႔လို႔ျဖစ္
တာလား...
ေဟာ...ၾကံဳရာ ကားနဲ႔ အျမန္လိုက္ခဲ့ တဲ့ေနာ္...ကားကိုရွာၾကည့္ေတာ့လ
ည္း ကားက မေတြ႔ဘူးကြဲ႔၊ရွိတဲ့ ကားကလည္း ပ်က္ေနတာ ကိုး...အဲဒါနွစ္ရ
က္ သံုးရက္ေစာင့္ဘယ္ ကားပါ့ မဝင္ဘူးကြဲ႔ေနာ္...ေလးရက္ငါးရက္ၾကာေ
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တာ့ခါ က်ဳပ္ ကားေကာင္းသြားၿပီေပါ့ေနာ္၊နက္ျဖန္ခါဘယ္အခ်ိန္ ထြက္မွာေ
ပါ့၊လိုက္မယ္ဆို အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားေပါ့...ဟာ လိုက္ပါရေစေပါ့ကြာ...
ကဲ ျပင္ဆင္လို႔ တရားေဆြးေႏြးဖက္ သူငယ္ခ်င္းေတြ အားထုတ္ဖက္ ေတြ
မနက္ျဖန္သြားမွာတဲ့ ဆိုေတာ့ႏႈတ္ဆက္ လာတာ ေပါ့...ငါတို႔ထဲမွာ မင္းအေ
တာ္ဆံုး ေပါ့ေနာ္...အဲငါတို႔က သတိတစ္လံုးဘဲ ေပး နိုင္တယ္ၾကားလား...မ
ပူဘဲ လည္း မရွိနဲ႔၊ပူလည္း မပူနဲ႔၊မပူဘဲလည္း မရွိနဲ႔ေပါ့ေနာ္...သတိတစ္
လံုးေရွ႕ကထား ။ သြားေပေတာ့ေပါ့...။ အဲလိုေျပာ ေျပာဆိုဆိုနဲ႔ေၾကးနန္းတ
စ္ေစာင္ဝင္လာခဲ့ေတာ့တာ...ေၾကးနန္း တစ္ေစာင္ဝင္လာခဲ့ေတာ့...မဖတ္
ရဲေတာ့ဘူး။ မေဖာက္ရဲဘူး ၾကား လား... ။
ကဲ မင္းတို႔ေဖာက္ၿပီးေတာ့ ဖတ္ၾကစမ္းကြာ မေျပာရဘူးလား...ေၾကးနန္း
စာေဖာက္ၾကည့္ေတာ့ အသြား အလာေကာင္း တယ္ေနာ္...အားလံုးနားေ
ထာင္ၾက၊ေၾကးနန္းစာေဖာက္ၿပီးရင္ ။ ဖတ္ၾကည့္တဲ့ခါ၊အေဖတဲ့ ေဆးရံုမွာ
ငါးရက္ၾကာတယ္၊ဆရာဝန္ ေကာင္းနဲ႔သြားေတြ႔တယ္... ေဆး ေကာင္း
နဲ႔သြားေတြ႔ ေဆးနွစ္လံုးထိုးတာေပ်ာက္သြားၿပီေပါ့၊ ခု အိမ္ကိုျပန္ေရာက္ေနၿ
ပီ၊
လာမည့္လ မွာ... အခု လကုန္ၿပီးေတာ့ လာမည့္လမွာ အခြင့္တစ္လရတ
ယ္ေနာ္၊အစိုးရသိန္းထီက ငါးေသာင္းေပါက္တယ္...ေၾကးနန္းမွာေလ မ်က္
နွာေတြရႊင္ၿပီးေတာ့ျပံဳး မလာဘူးလားေဟ့...ကဲ ေမြးတည္းက ပါတာ ဟုတ္
ကဲ့လား...
ေၾကးနန္း။ ေသမွာ ဖက္က မ်ားေတာ့မ်က္နွာ ႀကီးေတြ အိုမသြားဘူး
လား...က်န္းမာေရးလည္း ေကာင္းတယ္ အစိုးရသိန္းထီလည္း ေပါက္ေ
တာ့ မ်က္နွာႀကီးေတြျပံဳးလို႔ မလာဘူးလား...ေမြးတည္းက ပါတာ ဟုတ္ကဲ့
လား...စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တာ...။ ဒါေၾကာင့္ ကံ၊စိတ္၊ဥတု၊အာဟာရ ေနာ္...။
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ကံ၊စိတ္၊ဥတု၊အာဟာရ...အဲဒီကံေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့႐ုပ္၊ဥတုေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္၊
အာဟာရေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့႐ုပ္၊စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္ေတြေပါ့...အင္း ႐ုပ္ႏွစ္ခု
ရဲ႕ အ ေၾကာင္း ရွာၾကည့္ေတာ့ ကံ၊စိတ္၊ဥတု၊အာဟာရေနာ္...နာမကၡႏၶာ ေ
လးပါး ရဲ႕ အေၾကာင္း ရွာၾကည့္ေတာ့ ႐ုပ္ႏွစ္ခုေပါ့...အက်ဳိးတရား သိေတာ့
ဒိ႒ိမျပဳတ္လား...အေၾကာင္းတရား သိေတာ့ ဝိစိကိစၧာမခ်ဳပ္လား...အေၾ
ကာင္း အက်ဳိးသိေတာ့ ဒိ႒ိ ဝိစိကိစၧာမျပဳတ္လား...အသိနဲ႔ျပဳတ္ရင္ စူဠေ
သာတာပန္ေပါ့…အပြားနဲ႔အပယ္နဲ႔ျပဳတ္ရင္မဟာ ေသာတာပန္လို႔မေဟာ
ဘူးလား…အဲဒီေနရာေရာက္ ေအာင္ႀကိဳးစားအားထုတ္ဖို႔လိုတယ္ေနာ္...။
ဒါေၾကာင့္ မရေသးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရေလေအာင္ ။
ရၿပီးသား လိုရင္းကိစၥၿပီးေအာင္
မ်က္စိ ေပါက္ကစ မေနာဒြါရထိ မွန္မွန္ေလးခႏၶာဖြဲ႔ၾက....။
"မ်က္စိ..."
စကၡဳ အၾကည္ကို အဆင္း တိုက္ေတာ့ စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
စကၡဳဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
စကၡဳ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္း ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ပါသည္။
မ်က္စိ အၾကည္ကို အဆင္း တိုက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကို ျမင္သိတာ က စိတ္ ၊
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ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
မ်က္စိ အၾကည္ကို အဆင္း တိုက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကို ျမင္သိတာ က နာမ္တရား ၊
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
...............======================...............
"နား"
ေသာတ အၾကည္ကို အသံ တိုက္ေတာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါ
သလား။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ေသာတဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေ
ပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ေသာတ အၾကည္ႏွင့္ အသံ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
နား အၾကည္ကို အသံ တိုက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အသံ ကို ၾကားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္။
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စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
နား အၾကည္ကို အသံ တိုက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အသံ ကို ၾကားသိတာ က နာမ္တရား ၊
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
.............==========================........
"ႏွာ"
ဃာန အၾကည္ကို အနံ႔ တိုက္ေတာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဃာနဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဃာန အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
ႏ ွ ာအၾကည္ကို အနံ႔ တိုက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အနံ႔ ကို နံသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
ႏ ွ ာအၾကည္ကို အနံ႔ တိုက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
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အနံ႔ ကို နံသိတာ က နာမ္တရား ၊
ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
..................=======================.........
"လၽွာ"
ဇိဝွါ အၾကည္ကို ခ်ိဳ ခ်ဥ္ စပ္ ငန္ ဖန္ ခါး ရသာ(၆)ပါး တိုက္ေတာ့ စားသိစိ
တ္ဆိုတဲ့ ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါင္းေ
တာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဇိဝွါအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
လၽွာ အၾကည္ကို ရသာ ၆ပါး တိုက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကို စားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
လၽွာအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
လၽွာအၾကည္ကို ရသာ ၆ပါး တိုက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကို စားသိတာ က နာမ္တရား ၊
လၽွာ အၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္တရား၊
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နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
.................======================.............
ကိုယ္
ကာယ အၾကည္ကို မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ပထဝီ ေဖာ႒ဗၺ တိုက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ဆို
တဲ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ကာယဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ကာယဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ကာယအၾကည္ႏွင့္ မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
ကိုယ္ အၾကည္ကို ပူမႈ ေအးမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တိုက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ေ
ပၚပါသည္။
ပူမႈ ေအးမႈ ကို ထိသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ကိုယ္ အၾကည္ႏွင့္ ပူမႈ ေအးမႈ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
ကိုယ္ အၾကည္ကို ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ဝါေယာ ေဖာ႒ဗၺ တိုက္ေတာ့ ထိ
သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ကို ထိသိတာ က နာမ္တရား ၊
ကိုယ္ အၾကည္ႏွင့္ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ က ရုပ္တရား၊
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နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
................=====================................
စိတ္
မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာရုံ တိုက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ဆိုတဲ့ မေနာဝိညာဏ္ ေ
ပၚပါသည္။
မေနာ ဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
မေနာဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေစတသိက္ သညာ
ကၡႏၶာ ေစတသိက္ သခါၤရကၡႏၶာ ေစတသိက္ သံုးပါးေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ
ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာရုံ တိုက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ဓမၼာရုံ တရားအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ၾကံသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာရုံ တိုက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ဓမၼာရုံ တရားအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ၾကံသိတာ က နာမ္တရား
၊
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ က ရုပ္တရား၊
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နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
....................................
ေျခာက္ဒြါရခႏၶာဖြဲ႔ၾကည့္ေတာ့ လူအစားစား နတ္အစားစား ျဗဟၼာ
အစားစား တိရစၧာန္အစားစား ၿပိတၱာ အသူရကာယ္ အစား စားေတြ႔တာ
လား၊ခႏၶာငါးပါး ေတြ႔တာလား..လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါ မေတြ႔တာ ရွိ
လို႔လား မရွိလို႔လား...မရွိရင္ လူစြဲ၊နတ္စြဲ၊ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာ လိုေသး
သလား...ေတြ႔တဲ့တရားက လူနတ္ျဗဟၼာလား ခႏၶာငါးပါးလား...။ ဘယ္ေ
လာက္မ်ား ထင္ရွားသလဲေနာ္...
အဲဒီ ခႏၶာ သိေအာင္လို႔ တရားနာရတာကြဲ႔...ခႏၶာသိေအာင္လို႔ တရားထိုင္ရ
တာေနာ္...စႀကႍ သြားတာ ခႏၶာသိဖို႔၊ရပ္တာခႏၶာသိဖို႔ ေလ်ာင္း တာ ခႏၶာသိ
ဖို႔၊ထိုင္တာ ခႏၶာသိဖို႔ေျခာက္ဒြါရမွာ ခႏၶာေတြ အာ႐ုံ ဒြါရ တိုက္တိုင္း တိုက္
တိုင္း ခႏၶာေတြ မေပၚဘူးလား...။ ကိုယ္ထင္တာကလူေပါ့၊ထင္တာက န
တ္ေပါ့၊ထင္တာကျဗဟၼာေပါ့၊ထင္တာက သံုးဆယ့္တစ္ဘံုေပါ့ ေတြ႔တာက
ခႏၶာငါးပါး၊ဒါထက္ ထင္ရွားတာ မရွိဘူးေနာ္...အဲဒါ ထပ္ခါ ထပ္ခါေလ့လာ
ဖို႔လိုတယ္...အဲဒီအေလ့အက်င့္ မလုပ္ရေပဘူးလား...။
ယံုၾကည္တဲ့ သဒၶါ တရားရွိမွလည္း ေလ့က်င့္လို႔ျဖစ္တာေနာ္...။ ဒါေၾကာင့္
တရားအစ သံေဝဂ ဆိုတာ ယံုၾကည္မႈလိုတယ္ကြဲ႔ ၾကားလား...ေလ့လာ
ဖို႔မေကာင္းလား... ဒါ ေၾကာင့္မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ... သူ႔လကၤာ
ထဲမွာပါတယ္ ။ ယံုၾကည္...တဲ့ေနာ္...
"ယံုၾကည္က်န္းမာ စိတ္ေျဖာင့္စြာႏွင့္ လြန္စြာ အားထုတ္ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္ကို ျဖစ္
ခ်ဳပ္ဉာဏ္ျမင္ ဤငါးအင္ မွန္ပင္မဂ္ရေၾကာင္း" လို႔မေဟာဘူးလား...ခႏၶာ
ငါးပါးခ်ဳံ႕ၾကည့္ေတာ့နာမ္ႏွင့္ ႐ုပ္ေပါ့...ယံုၾကည္ဖို႔ မလိုဘူးလား...
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ခႏၶာကိုေတြ႔မွ ယံုၾကည္မွာေပါ့...
မေတြ႔ရင္ မယံုၾကည္ဘူး...
ခု ဘာေၾကာင့္ မယံုၾကည္တာလဲ.... မေတြ႔ဘဲကိုး ...
အဲဒီဘုန္ႀကီးေဟာတာ ခႏၶာကို ဒီေလာက္ေဟာလို႔မွ မယံုၾကည္ရင္ ...
ဘုန္းႀကီး တာဝန္ေက်ၿပီကြဲ႔ၾကားလား...
ဒကာတို႔တာဝန္သာ က်န္ေတာ့တာေနာ္...ေျခာက္ဒြါရမွာခႏၶာျဖစ္တာေတြ
လို႔ေဟာထားတာ...အဲဒီ ခႏၶာငါးပါးကိုသကၠာယလို႔ ေဟာမေဟာ... ပိဋက
တ္သံုးပံု ခ်ဳံ႕ၾကည့္ခႏၶာငါးပါးေပါ့...ျဖန္႔လိုက္ရင္ ပိဋကတ္သံုးပံုေပါ့...အဲဒါထ
က္ျဖန္႔ရင္ ဓမၼခႏၶာေပါင္း ရွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္...စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား...ခႏၶာဘဲေလ့လာဖို႔လိုတယ္ေနာ္...အဲဒါယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ဒီခႏၶာကို
လက္ေတြ႔မ်က္ေတြ႔စဥ္းစားၾကည့္ေနာ္...
စက္ဝိုင္းေဒသနာအေနနဲ႔ကလည္းဘဲ လွည့္ၿပီးေတာ့ျပခဲ့တယ္ေနာ္...အဲဒီမွာ
ပါတာ သစၥာႏွစ္ပါးသာပါတယ္...ေလးပါး မပါဘူး...။
တစ္က သမုဒယ၊ႏွစ္က ဒုကၡ၊သံုးက သမုဒယ၊ေလးက ဒုကၡ...သစၥာႏွစ္ပါး
နဲ႔လာခဲ့တာ...။
သမုဒယသစၥာ၊ဒုကၡသစၥာ။ သမုဒယသစၥာ၊ဒုကၡသစၥာမေဟာဘူးလား...မဂၢ၊
နိေရာဓပါရဲ႕လား...
မပါလို႔ႏွစ္ကသံုးကိုကူးတာေပါ့...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...
အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ " ေဝဒနာနဲ႔တဏွာၾကားမွာ တစ္စပ္"လို႔ မေဟာဘူး
လား...ေဝဒနာနဲ႔တဏွာ" ၾကားမွာ"ေနာ္... မွာ...မွာတပ္ထားတာၾကား
လား.."ေဝဒနာနဲ႔တဏွာ တစပ္ " မဟုတ္ဘူး ေနာ္...ေဝဒနာနဲ႔တဏွာ တစ
ပ္ဆိုတာၾကားဝင္လို႔ မရေတာ့ဘူး...ေဝဒနာနဲ႔တဏွာ ႀကားမွာတစပ္...အဲေ
တာ့ မဂၢသစၥာဝင္လို႔မရေပဘူးလား...ေဝဒနာလို႔ သိလာရင္ သမာဓိမဂ္လို႔
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မေဟာဘူးလား...အနိစၥသိတာပညာ ေပါ့...ဒီလိုေလ့လာဖို႔မ ေကာင္း
လား...သတိပညာ...။
ကဲေဝဒနာလို႔သိေတာ့ ဒိ႒ိမျပဳတ္လား...ဒိ႒ိျပဳတ္ရင္ျဗဟၼာႀကီး ေလးဦးက ဖ
န္ဆင္းတယ္ ထာဝရဘုရား ဖန္ဆင္းတယ္ ဗိႆနိုးနတ္ ဖန္ဆင္းတယ္ ယူ
ဦးမလား..ဝိစိကိစၧာ မခ်ဳပ္ဘူးလား... ဒိ႒ိျပဳတ္ရင္ ဝိစိကိစၧာပါၿပီကြဲ႔ၾကား
လား...
အနိစၥသိေတာ့ တဏွာ လာေသးရဲ႕လား...ဥပါဒါန္လာေသးရဲ႕လား...အာသ
ဝအေနနဲ႔ ကာမာသဝနဲ႔ ဘဝါသဝမခ်ဳပ္လား...ေရွ႕ပိုင္းက ေဝဒနာကၡႏၶာ
သိေတာ့ ဒိ႒ာသဝနဲ႔အဝိဇၨာသဝ မခ်ဳပ္လား...အာသေဝါတရား ေလးပါး မ
ကုန္လား...သမုဒယသစၥာမေသလား...ကဲႏွစ္က သံုးကိုကူးေသးရဲ႕လား...။
နိေရာေဓာ နိဗၺာနံလို႔မေဟာဘူးလား...အဲလို ေလ့လာဖို႔ေကာင္းတယ္ေ
နာ္...
ခုေတြ႔ေနတာ ခႏၶာဘဲေတြ႔တယ္...အဲဒီခႏၶာ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ရွိတာလဲ စိစ
စ္ဖို႔ မေကာင္းလား...အနိစၥအေနနဲ႔ရွိတယ္ ဒုကၡအေနနဲ႔ရွိတယ္ အနတၱအေ
နနဲ႔ရွိတာေပါ့... အဲဒီခႏၶာကို စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...။
ကဲ... ႐ူပကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာရွိသလဲ...
ေဝဒနာကၡႏၶာဘယ္သေဘာရွိသလဲ...
သညာကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာရွိသလဲ...
သခၤါရကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာရွိသလဲ...
ဝိညာဏကၡႏၶာဘယ္ သေဘာရွိသလဲ...
ဤခႏၶာငါးပါးက ျမင္ၿပီးရင္ပ်က္၊ၾကားၿပီးရင္ပ်က္၊နံၿပီးရင္ပ်က္၊စားၿပီးရင္ပ်
က္၊ထိၿပီးရင္ပ်က္၊သိၿပီးရင္ပ်က္၊ဆိုေတာ့ခႏၶာငါးပါး ေတြ႔တာလား၊မရွိတာေ
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တြ႔တာလား..မရွိရင္ခႏၶာအေနနဲ႔ဘယ္လိုစြဲမလဲ...လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါက
အစက တည္လို႔ မရွိျခင္းေၾကာင့္ စြဲစရာလိုေသးရဲ႕လား... ရွိတယ္ဆိုတဲ့
ခႏၶာကျဖစ္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား...အစြဲခံရဲ႕လား...အဲဒါ သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္
တာကြဲ႔...အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္း လား...
သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္ေတာ့ ဘာေတြ အက်ဳိးရွိသလဲ
စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...
"သက္သတ္၊ခိုးမႈ၊ကာေမသု၊မုသား၊မိစၧာကင္း ျပတ္ကြာမွတ္ပါ ေသာတာပ
န္" တဲ့ကြဲ႔...အဲလိုေလ့လာေတာ့ခါ ကာယကံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အကုသိုလ္ျပဳဦး
မလား...ဝစီကံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အကုသိုလ္ျပဳဦးမလား...မေနာကံနဲ႔ပတ္သ
က္တဲ့အကုသိုလ္ျပဳဦးမလား...အပါယ္က လြတ္ၿပီကြဲ႔ၾကားလား...အဲလိုေလ့
လာဖို႔မေကာင္းလား...အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြေနာ္...အဲဒါသေဘာေပါက္
ဖို႔လိုတယ္...
ဒါေၾကာင့္ေျခာက္ဒြါရမွာ ေလ့လာေနေပါ့... မ်က္စိ၊နား၊ႏွာ၊လွ်ာ၊ကိုယ္၊စိတ္ေ
ပါ့ေနာ္...
အဲဒါလက္ေတြ႔မ်က္စိကေတာ့ အင္မတန္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔တယ္ၾကား
လား...နားကလည္း ထင္ရွားတယ္ေနာ္...လွ်ာကလည္း ထင္ရွားတယ္ေ
နာ္...ကိုယ္မွာလည္း ထင္ရွားတာေပါ့...ဒီလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...စဥ္း
စား။
အဲဒီသူ႔သေဘာ သဘာဝမွာျပန္စိစစ္ၾကတဲ့အခါၾကေတာ့မၾကားစဖူးၾကားဖူး
ထပ္မံ ျငဳတ္သီး (င႐ုတ္သီး) စားနိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္နဲ႔မစားနိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္...မစားနိုင္
တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြမရွိဘူးလား...စားနိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ကားမရွိဘူးလား...စားနိုင္တဲ့ပု
ဂၢိဳလ္က ထမင္းဟင္းစားတဲ့ခါျငဳတ္သီးမပါရင္ သူ႔စိတ္ထဲမွာေက်ကို မေက်န
ပ္ဘူးေနာ္...စားသာ စားလိုက္ရတယ္သူ႔စိတ္ထဲမွာဟာတာတာ ေပါ့ေတာ့ေ

www.dhammadownload.com

တာ့ေနတာေပါ့...ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ မျဖစ္ဘူး..အဲဒါနဲ႔စိစစ္ဖို႔ေကာင္းတယ္ေ
နာ္...
ဟင္းတစ္ခုကလည္း ဒီလိုျငဳတ္သီးကိုေထာင္းၿပီးေတာ့မွ
ျငဳတ္သီးေထာင္းတယ္ဆိုေတာ့အေစ့ေတြကစ ရွာမေတြ႔ေတာ့ဘူးေပါ့...အ
ခြံေတြလည္း မေတြ႔ေတာ့ဘူးေပါ့...ညက္ညက္ေလးေနေတာ့ခါ ဟင္းမွာသု
ပ္တဲ့ထဲမွာ ထည့္ထားတာကိုး...လူတစ္ေယာက္ကျငဳတ္သီး မစားနိုင္တဲ့ပုဂၢိဳ
လ္က လက္သံုးေခ်ာင္းနဲ႔ႏႈိက္ၿပီးရင္ ပါးစပ္ထဲခြံ႔ဝါးၿပီးေတာ့ ေထြးလိုက္တာေ
ပါ့...စပ္လြန္းလို႔ ျပန္မေထြးဘူးလား...ေထြးတယ္ဆိုတာ ေကာင္းလို႔လား
မေကာင္းလို႔လား...မေကာင္းလို႔၊
ဟိုတစ္ ေယာက္က ဒိျပင္ခြက္ႏိႈက္ေတာ့ မေတြ႔ဘူးေပါ့ေနာ္ ေနာက္မွ
သြားႏႈိက္ေတာ့ အခုမွ အရသာေတြ႔တယ္လို႔မေျပာဘူးလား...သူ႔အတြက္ေ
တာ့ ေကာင္းတာေပါ့...ဟိုမစားနိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္က မေကာင္းဘူးေပါ့...ဒါေၾကာ
င့္ ေသာမနႆ ေဝဒနာ စိတ္မွာေပၚသည္မ ေဟာဘူးလား...ေဒါမနႆေဝ
ဒနာ စိတ္မွာေပၚသည္မေဟာဘူးလား...ေဟာစိတ္မွာျဖစ္တာေနာ္...ခႏၶာ
မွာျဖစ္တာဟုတ္ကဲ့ လား...ေလ့လာေနာ္...
ကဲ အဲဒီမွာ စပ္တယ္ ဆိုတဲ့ ရသာဓါတ္ကေတာ့ လူမ်ဳိးတစ္ရာ့တစ္ပါး တူ
မတူ...ျငဳတ္သီးဆိုတဲ့ အမည္နာမက လူမ်ဳိးတစ္ရာ့ တစ္ပါးတူရဲ႕လား...မ
တူတာ မရွိလို႔ေပါ့...နာမ ပညတ္ေနာ္...အဲဒါစပ္တဲ့ သေဘာကေတာ့ ခါ မင္း
ကို စပ္ေစ မင္းကို မစပ္ေစနဲ႔ပါရဲ႕လား..စပ္တာ တူ မတူ.. အဲဒီစပ္တဲ့ထဲမွာ
ဆိုးတာပါရဲ႕လား၊ေကာင္းတာ ပါရဲ႕လား..ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါး မလြတ္ဘူး
လား...
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သေဘာက်တာ မက်တာက ခႏၶာမွာျဖစ္တာလားသူ႔စိတ္မွာ ျဖစ္တာ
လား...အဲဒီစိတ္က ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ သဏၭာန္အေနနဲ႔ျမင္တာေပါ့... ျငဳတ္သီး
အေနနဲ႔သဏၭာန္အေနနဲ႔ ျမင္တာေပါ့...စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား...စပ္တဲ့သေ
ဘာကို မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ျမင္ရပါ့မလား...လက္နဲ႔ ကိုင္စမ္းၾကည့္ရင္ကားေတြ႔ပါ့
မလား...နမ္းၾကည့္ရင္ကား ေတြ႔ပါ့မလား...လွ်ာနဲ႔ၾကေတာ့မသိႏုိင္ဘူး
လား... ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာမွ မလိုက္ဘူးေနာ္... ဒါသဘာဝ...
ကဲ ... ဆိုးတာ ပါရဲ႕လား ေကာင္းတာ ပါရဲ႕လား...ဒါဥေပကၡာေဝဒနာ လွ်ာ
မွာ ေပၚသည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာ မေဟာ...ကဲ ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါး မလြတ္
ဘူးလား...ၿမိဳၾကည့္လိုက္ ရွိေသးရဲ႕လား...လွ်ာမွာ ေပၚတာ လွ်ာမွာဘဲခ်ဳပ္
သြားတယ္ ဘယ္မွမေရာက္ဘူးေနာ္...မ်က္စိကျမင္တာ မ်က္စိမွာဘဲခ်ဳပ္
မွာေပါ့၊နားကၾကားတာ နားမွာဘဲခ်ဳပ္မွာေပါ့၊ဘာေတြျဖစ္လို႔ ဘာ ေတြပ်က္
တာလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား..႐ုပ္ေတြျဖစ္လို႔ ႐ုပ္ေတြပ်က္ေနတာ၊ေဝဒနာျ
ဖစ္လို႔ ေဝဒနာပ်က္တာ၊သညာျဖစ္လို႔သညာပ်က္တာ၊ေစတနာျဖစ္လို႔ေစ
တနာပ်က္တာ၊ဝိညာဏ္ ျဖစ္လို႔ဝိညာဏ္ ပ်က္တာ။ဒီလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား...
ကဲခႏၶာငါးကိုဖယ္ထား ျဖစ္ပ်က္ရွာစမ္း ေတြ႔ပါ့မလား... ေတြ႔ဘူးကြဲ႔..ေလ့
လာဖို႔မေကာင္းလား...အဲဒီခႏၶာေပၚမွာ ေလ့လာရတယ္...စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား...ခႏၶာသိရင္ ဒိ႒ိ မျပဳတ္လား...ခႏၶာသိလို႔ျပဳတ္တယ္ေနာ္...စိစစ္ဖို႔မေ
ကာင္းလား...ေလ့လာၾက...
အနိစၥျမင္ေတာ့ခါ ကဲ တဏွာ လာေသးရဲ႕လား...အနိစၥျမင္တဲ့ခါ ခႏၶာေတြ႔ေ
သးရဲ႕လား...အဲသလိုေလ့လာဖို႔လိုတယ္ကြဲ႔...အဲဒါသေဘာေပါေပါက္ဖို႔လို
တယ္ ေနာ္္...
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ဒါေၾကာင့္ခႏၶာ အက်ဳိးအျပစ္ကို ခႏၶာဖြဲ႔ႏႈတ္တက္ရေအာင္ ေဆာင္ၾက...ႏႈတ္
တက္ရၿပီးရင္ စာအုပ္ကို မီးေလာင္ သြား ဦးေတာ့၊စုတ္ျပတ္ၿပီးေတာ့ သြား
ဦးေတာ့ အေရးမႀကီးေတာ့ဘူးေပါ့...အဲလို သြားတိုင္းသြားတိုင္း ကားစီးတို
င္း ရထား စီးတိုင္း စိတ္ထဲက ခႏၶာဖြဲ႕ေလးကိုရြတ္သြားမယ္ဆိုအကုသိုလ္
လား ကုသိုလ္လား...ဒါတရားစာကို ႏွလံုးသြင္းေနတာေနာ္...ခႏၶာဖြဲ႔ရင္း
နဲ႔ကိုယ့္ဟာနဲ႔ကိုယ္ အာရံုျပဳၿပီးေတာ့ တရားနာေနတာ...အဲဒါကိုသာသနာေ
စာင့္တဲ့နတ္ေတြက မသိဘူးလား...ကိုယ္ေစာင့္နတ္ကလည္း မသိဘူး
လား...သမၼာေဒဝနတ္ေတြက မသိဘူးလား...အကုန္လံုး ေစာင့္ေရွာက္တ
ယ္...ဒီလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...အဲဒီစိတ္နဲ႔သာသြား
ေဟာ...အင္မတန္ တေစၧေျခာက္တဲ့ေနရာ ေတာင္ မေျခာက္ဘူးၾကား
လား...ဘာေၾကာင့္မေျခာက္တာလဲေမးဖို႔မေကာင္းလား...ကုသိုလ္စိတ္ဆို
တာ သာသနာေစာင့္နတ္မရွိဘူးလား...ကိုယ္ေစာင့္နတ္ေတြ မရွိဘူး
လား...ဟိုကဆိုးတဲ့ နတ္ေတြက အနားကိုမကပ္နိုင္တာ...ယံုၾကည္
ရဲ႕လား... အဲလို စိစစ္ဖို႔လိုတယ္...
ကဲမရေသးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရေလေအာင္သစၥာဖြဲ႔...
ေဝဒနာကၡႏၶာ
*ေဝဒနာကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လို
ခ်င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ေဝဒနာကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သညာကၡႏၶာ

www.dhammadownload.com

*သညာကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လိုခ်
င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* သညာကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သခၤါရကၡႏၶာ
*သခၤါရကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လိုခ်
င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* သခၤါရကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ
*ဝိညာဏကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လို
ခ်င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ဝိညာဏကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
႐ူပကၡႏၶာ
*႐ူပကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လိုခ်င္မႈ
ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ႐ူပကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
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သစၥာေလးပါးသိမွ ေသာတာပန္၊သစၥာေလးပါးသိမွ သကဒါဂါမ္၊သစၥာေလး
ပါးသိမွ အနာဂါမ္၊သစၥာေလးပါးသိမွ ရဟႏၲာေနာ္...
သစၥာေလးပါးမသိရင္ ေသာတာပန္ျဖစ္ပါ့မလား...ေသာတာပန္မျဖစ္ရင္
ဘုရား ရဟႏၲာျဖစ္ပါ့မလား...ေသာတာပန္ကစရတယ္ ေနာ္...
သစၥာေလးပါးကို မသိတာ(အဝိဇၨာပါဘုရား)ခႏၶာ ငါးပါးကိုမသိတာ(အဝိဇၨာ
ပါဘုရား)ဤခႏၶာငါးပါး တစ္ပါးပါးအေပၚမွာလူ နတ္၊ ျဗဟၼာသတၱဝါလို႔ႏွလံုး
သြင္းမွားတာ(အဝိဇၨာ ပါဘုရား)ႏွလံုးသြင္းမွားေတာ့ လိုခ်င္တာ ဘယ္သူ
လဲ(တဏွာပါဘုရား) မရ ရင္ မေနဘူးလို႔စြဲလမ္းတာ(ဥပါဒါန္ပါဘုရား)အဝိ
ဇၨာ၊တဏွာ၊ဥပါဒါန္။
ဤသံုးခုသစၥာဖြဲ႔ေတာ့ဘာသစၥာလဲ(သမုဒယသစၥာပါဘုရား)
လူလား သမုဒယသစၥာလား...နတ္လား သမုဒယသစၥာလား...ျဗဟၼာလား
သမုဒယသစၥာလား...သမုဒယ သစၥာလို႔အမွန္သိတာ သူငါလား မဂၢသစၥာ
လား...မဂၢသစၥာကသိတာေနာ္...
သမုဒယ အေၾကာင္းရွိသမွ် အက်ဳိးခႏၶာ မေပၚလား...ေပၚေနတာ လူလား
ခႏၶာငါးပါးလား...နတ္လားခႏၶာငါးပါးလား...ျဗဟၼာလား ခႏၶာငါးပါး
လား...ခႏၶာရတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟူသေရြ႕ အိုနာေသ လြတ္ကဲ့လား... ဘာသစၥာ
လဲ...လူခ်မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား...နတ္ခ်မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာ
လား...ျဗဟၼာ ခ်မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား...
ဒုကၡသစၥာလို႔ အမွန္ ပိုင္းျခားသိ သမၼာဒိ႒ိလို႔မေဟာဘူးလား...မိစၧာဒိ႒ိ မခ်ဳ
ပ္လား...သမၼာဒိ႒ိက ဝိဇၨာေနာ္...မိစၧာဒိ႒ိက အဝိဇၨာေနာ္... အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္က
တည္းက တဏွာ မေသလား...ဥပါဒါန္ လာေသးရဲ႕လား...မလာရင္ ကိေလ
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သဝဋ္ခ်ဳပ္ၿပီ...ဒါ တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာကိေလသာခ်ဳပ္ဖို႔ အဓိက
လို႔မေဟာဘူးလား...အဲဒါကိေလသာ ခ်ဳပ္တာ။ စိစစ္ဖို႔လိုတယ္ကြဲ႔ၾကား
ရဲ႕လား..။
ဘာကိုျမင္လို႔ ခ်ဳပ္တာလဲေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား... ဒုကၡသစၥာ ပိုင္းျခား
သိေတာ့ လူခ်မ္းသာ၊နတ္ခ်မ္းသာ၊ျဗဟၼာခ်မ္းသာႏွလံုးသြင္း မွားတဲ့ အဝိဇၨာ
မခ်ဳပ္ဘူးလား…စဥ္းစားေနာ္…အဝိဇၨာခ်ဳပ္ကတည္းက တဏွာလာေသး
ရဲ႕လား၊ဥပါဒါန္ လာေသးရဲ႕လား၊အမွန္ျမင္ေတာ့ အမွား မေပ်ာက္လား…
အမွန္သိေတာ့ အမွားေပ်ာက္တယ္ေနာ္…အဲလို ေလ့လာဖို႔မေကာင္း
လား...သိ ပယ္ ဆိုက္ ပြား ေလးပါးကိစၥ မဂ္တစ္ခဏေပါ့၊
ဆင္းရဲတယ္လို႔ သိကတည္းက အဝိဇၨာခ်ဳပ္ၿပီကြဲ႕...အဝိဇၨာခ်ဳပ္ရင္ တဏွာေ
သ ဥပါဒါန္ျပဳတ္တယ္၊ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္တာက လြဲလို႔တျခားရွိေသးရဲ႕လား။
အဲလို ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...ႏွလံုးသြင္းမွန္တာနဲ႔မွားတာေနာ္…
သမုဒယ ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ ႏွလံုးသြင္းမွားလို႔ျဖစ္တာ…အျမင္ခံဟာ အ
ဆင္း႐ူပကၡႏၶာ မေဟာဘူးလား…အဆင္း ႐ူပကၡႏၶာ တရားအေပၚမွာအမ်ဳိး
သမီးေလးအေနႏွင့္လိုခ်င္မႈႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈကေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ မေဟာဘူးလား… ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာအ ေၾ
ကာင္းရွိရင္ အက်ဳိးခႏၶာ မရလား… ခႏၶာရတဲ့ပုဂၢိဳလ္ အိုနာေသ လြတ္ကဲ့
လား...ဘာသစၥာလဲ...ဒါသမုဒယေၾကာင့္ ဒုကၡေပါ့... စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား...
႐ူပကၡႏၶာဆိုတဲ့ တရားကို ကြက္ကြက္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေရႁမႈပ္ႀကီး ပမာဏ
သိထားဖို႔လိုတယ္ေနာ္... ေခ်ာင္းထဲျမစ္ထဲရွိတဲ့ ေရႁမႈပ္ႀကီးကဲ့သို႔ေပါ့...အဲဒီ
ရူပကၡႏၶာ တရားအရႈခံတရားႀကီးက ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား...ျဖစ္
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ပ်က္ ဘာသစၥာ လဲ...ဒုကၡသစၥာအမွန္ပိုင္းျခားသိ သမုဒယသစၥာေသ
မေသ…ေသရင္ေနာက္ခႏၶာလာဦးမလား...နိေရာဓသစၥာေပါ့...
႐ူပကၡႏၶာတရား၏ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းကဘာသစၥာလဲ...
ပိုင္းျခားလို႔သိတာက...
သမုဒယသစၥာေသတာႏွင့္ေနာက္ခႏၶာမလာတာ....
ဒါမဂၢ နိေရာဓလို႔မေဟာဘူးလား...
အဲလိုအဆင္း႐ူပကၡႏၶာအေပၚမွာ မဂၢ နိေရာဓ ဝင္သလို၊အသံ႐ူပကၡႏၶာ၊
အနံ႔႐ူပကၡႏၶာ၊ရသာ႐ူပကၡႏၶာ၊ေဖာ႒ဗၺ႐ူပကၡႏၶာ၊ အဲလို စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား...အဲဒါသိဖို႔လိုတယ္ကြဲ႔ေနာ္.. သိေတာ့ ပယ္တာေပါ့၊သိပယ္ ဆိုက္ပြား
ေလးပါးကိစၥ မဂ္တစ္ခဏလို႔မေဟာဘူးလား...ႏွလံုးသြင္းမွန္တာနဲ႔ မွားတာ
ကြဲ႔ေနာ္…ဒါ အာ႐ုံ အေနနဲ႔ ပညတ္အာ႐ုံ ေပါ့၊ ဒါႏွလံုးသြင္းမွားတာ ပည
တ္ေနာ္...မွန္တာ မဂၢလို႔မေဟာဘူးလား...အဲဒါပရမတ္အာ႐ုံ ပညတ္အာ႐ုံ
ကြဲ႔ေနာ္…
ပရမတ္အာရံုဆို တာ ခႏၶာငါးပါးကပရမတ္ကိုး…နာမ္႐ုပ္ တရားႏွစ္ပါးက ပ
ရမတ္ကိုး၊နာမ္႐ုပ္လို႔သိ လို႔ လူစြဲဒိ႒ိ၊နတ္စြဲဒိ႒ိ၊ျဗဟၼာစြဲဒိ႒ိ၊ မျပဳတ္ဘူး
လား...ဒိ႒ိျပဳတ္ေတာ့ဝိစိကိစၧာ ခ်ဳပ္မသြားဘူးလား...ဆက္ၿပီးေတာ့ၾကည့္ေ
တာ့႐ုပ္ တရားႀကီးက ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား...နာမ္တရားကလ
ည္း သိၿပီးေတာ့မပ်က္လား...နိစၥလား အနိစၥလား...ေဟာ...အနိစၥလကၡဏာ
ဒုကၡသစၥာမေဟာဘူးလား...ဒုကၡ လကၡဏာ ဒုကၡသစၥာမေဟာဘူး
လား...အနတၱလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာမေဟာဘူးလား...ကဲ ကိေလသာဝင္ေ
သးရဲ႕လား...အဲဒါပရမတ္အာ႐ုံကြဲ႔…
ပညတ္အာ႐ုံ ပရမတ္အာ႐ုံ ေနာ္ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...ဒါေၾကာင့္ ပညတ္
အာ႐ုံ ႏွစ္သက္ႀကဳံ ျဖစ္မည္ကိေလသာ၊ ပညတ္အာ႐ုံ ႏွစ္သက္ႀကဳံ ျဖစ္မ
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ည္ကိေလသာ မေဟာဘူးလား…ဒါအဝိဇၨာ အုပ္ခ်ဳပ္သြားတာကြဲ႔ေနာ္...ဒါပ
ညတ္ကို လိုက္ေတာ့ သမုဒယေပါ့...သမုဒယ ဒုကၡမျဖစ္ဘူးလား...
ဒါ ပရမတ္အာ႐ုံ ဆိုတာ ခႏၶာငါးပါးလို႔သိတာေနာ္...႐ူပကၡႏၶာလို႔သိ အနိစၥ
လို႔သိ၊ေဝဒနာကၡႏၶာလို႔သိ အနိစၥလို႔သိ၊သညာကၡႏၶာလို႔သိ အနိစၥလို႔သိ၊သခၤါ
ရကၡႏၶာလို႔သိ အနိစၥလို႔သိ၊ဝိညာဏကၡႏၶာလို႔သိ အနိစၥလို႔သိေပါ့ အဲဒါ ပရမ
တ္အာရံုေနာ္…
အာ႐ုံကအနိစၥလို႔မျပလား...အာ႐ုံကဒုကၡလို႔မျပလား... အာ႐ုံက အနတၱ
လို႔မျပလား...
ကဲ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ စုလိုက္ေတာ့ ျဖစ္ပ်က္လို႔ မေဟာဘူးလား...ဘာသ
စၥာလဲ...ကိေလသာအာ႐ုံဟုတ္ကဲ့လား...ဒုကၡသစၥာလို႔ အမွန္သိဖို႔မ
လိုလား..." ပရမတ္အာရံုသိခဲ့ၾကံဳ ျပတ္ပံု ကိေလသာ၊ ပရမတ္အာ႐ုံ သိခဲ့ၾ
ကံဳ ျပတ္ပံုကိေလသာ" ၊ဒုကၡသစၥာ ပိုင္းျခားလို႔သိေတာ့ တဏွာလာေသး
ရဲ႕လား...ဥပါဒါန္လာေသးရဲ႕လား...ကာမာသဝနဲ႔ဘဝါသဝခ်ဳပ္တယ္ကြဲ႔ၾ
ကားလား...အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...သိမွပယ္နိုင္ တာေနာ္ မသိပယ္နို
င္ပါ့မလား...
မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံ။
ေရွးထက္ေက်ာ္ကာရီကေနၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တာ သႏၲတိအမတ္ႀ
ကီး ဆိုတာ ခုနစ္ရက္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္တယ္ေနာ္...ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေတာ့ သူက
တိုင္းခန္းလွည့္လည္ဖို႔ တာဝန္ရွိတာေပါ့..ဆင္တပ္၊ ျမင္းတပ္ေတြ စစ္သည္
ဗိုလ္ပါေတြ တိုင္းခန္း လွည့္လည္တယ္ၾကားလား...ဆင္ေပၚကစီးၿပီးေတာ့
လွည့္တာေနာ္...
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ျမတ္စြာဘုရားကလည္း ၾကြလာခဲ့ေတာ့ လမ္းဆံုလမ္းမလမ္းေလးခြၾကေ
တာ့သႏၲတိအမတ္ႀကီးနဲ႔သြားေတြ႔တာေပါ့...ၿမဳိ႕သူၿမဳိ႕သားေတြက ဘုရားဖူး
လာၾကတာေနာ္...အဲဒီမွာ လမ္းဆံုလမ္းမလမ္းေလးခြမွာ ဆံုမိေတာ့ျမတ္စြာ
ဘုရားကို လက္အုပ္ခ်ီၿပီးေတာ့ ရွိမခိုးနိုင္ဘူးၾကားလား...ဆင္ပုခက္ကိုကိုင္ၿ
ပီးေတာ့ ပုတ္သင္ကဲ့သို႔ေခါင္းသံုးခါၿငိမ့္တာေပါ့...
အဲဒီအခါၾကေတာ့ျမတ္စြာဘုရားက ျပံဳးတယ္။ အတိတ္ကို ေဆာင္ ေတာ္မူ
ပါဘုရားလို႔မေလွ်ာက္ဘူးလား...ညီေတာ္အာနႏၵာက ေလွ်ာက္တယ္ေ
နာ္...ေနမဝင္မီ ရဟန္းကိစၥၿပီးမယ္...မူးေနတာကြဲ႔...ေနမဝင္မွီရဟန္းကိစၥၿပီး
မယ္လို႔ဗ်ာဒိတ္မေပးဘူးလား...ဘုန္းႀကီးလည္း မယံုဘူးကြဲ႔ ။ ဘယ့္ႏွယ္ ေ
ခါင္းပါ့မေထာင္နိုင္ဘဲနဲ႔...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...မယံုဘူး...စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား...ဘုရားဉာဏ္မို႔လို႔သိတာ...သဗၺညဳတေရႊဉာဏ္ေတာ္ ရတာေနာ္...ရ
ဟႏၲာ ေတြေတာင္ မသိဘူးေဟ့...ေရႊဉာဏ္ေတာ္မို႔လို႔၊သဗၺညဳတေရႊဉာ
ဏ္ေတာ္ရလို႔သိတာေဟ့...ျမတ္စြာဘုရားႂကြသြားေတာ့တာေပါ့...
ဝါးႏွစ္ျပန္ေလာက္ အကြာၾကေတာ့ နန္းေတာ္ကအမတ္ႀကီးတစ္ေယာက္က
မိဖုရား ကံေတာ္ကုန္လို႔နတ္ရြာစံၿပီလို႔သံေတာ္ဦးတင္ေတာ့တာ။ တပ္ေခါ
က္ၿပီးေတာ့မျပန္ဘူးလား...နန္းေတာ္ၾကေတာ့ ငိုလားရယ္လားေပါ့အဲဒါ
အခါ သတိထားေတာ္မူပါဘုရား ၊သတိထားေတာ္မူပါဘုရားအမတ္ႀကီးေ
တြက ေပါ့ေနာ္...မင္းတို႔သတိထားေတြလုပ္မေနနဲ႔ကြျမတ္စြာဘုရားတရား
သဘင္ ဆင္ယင္ က်င္းပတဲ့ ေနရာ ငါ့ကိုပို႔လို႔မခိုင္းဘူးလား...။
ျမတ္စြာဘုရားတရားေဟာႂကြတာကိုး...အဲဒီတရားသဘင္ဆင္ယင္က်င္းပ
တဲ့ဆီကိုတြဲၿပီးေတာ့သြားတာ၊သူ႔ကိုယ္ကို မသြားနိုင္ဘူးၾကားလား...မူးေန
တာ...တရားပြဲေရာက္တဲ့အခါ လူနွစ္ေယာက္ကကိုင္ေပးရတယ္မရပ္နိုင္
ဘူး...အဲဒီေလာက္ေတာင္မူးတာကြဲ႔...စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား...အဲေတာ့
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ခႏၶာတို႔၊ အာယတနတို႔၊ဓါတ္တို႔၊သစၥာတို႔ ခႏၶာဖြဲ႔နည္း သစၥာဖြဲ႔နည္းေတြ မေ
ဟာရေပဘူးလားေဟ့...ေဟာတယ္ေနာ္...။
အဲဒီမွာ ဉာတပရိညာ ေဟာတဲ့ ကိစၥ ပထမေသာတာ ပန္တည္သြားတယ္ ၾ
ကားလား...အရက္နံ႔ မေပ်ာက္ေသးဘူး...အရက္နံ႔မေပ်ာက္ဘူး...ပရိသ
တ္ေတြက သႏၲတိအမတ္ႀကီးကိုၾကည့္ေနေတာ့တာေပါ့...အစသူ႔ၾကည့္တာျ
မတ္စြာဘုရား တရားကို မေရာက္ဘူးၾကားလား...သႏၲတိအမတ္ႀကီးခ်ည္း ၾ
ကည့္ေနၾက ေတာ့တာ...အားလံုး တရားနာပရိသတ္ေတြတဲ့...မင္းတို႔အကု
န္လံုး အပါယ္က်မယ္တဲ့ ၾကားလား... အဲ..သႏၲတိအမတ္ႀကီးကို မၾကည့္နဲ႔ေ
ပါ့ေနာ္...တရားကို နာၾကလို႔သတိမေပးရဘူးလား...ဟိုတုန္းက သႏၲတိအမ
တ္ႀကီး ငါဘုရားသားေတာ္ျဖစ္ၿပီတဲ့...ေသာတာပန္တည္ရင္ဘုရားသားျဖ
စ္ေတာ့တာကြဲ႔...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား... အဲဒါပရိသတ္ေတြ ေႀကာက္ၿပီးေ
တာ့ တရားကိုအာရံု စိုက္တယ္ေနာ္...
ဒုတိယခႏၶာတို႔၊အာယတနတို႔၊ဓါတ္တို႔၊သစၥာတို႔မေဟာရဘူးလား။ ပရိညာ
အေနနဲ႔ပညတ္ ပရမတ္ပိုင္းျခားေဟာတယ္ေနာ္...။ အဲဒီခါေနာက္တခါ အနိ
စၥ ဒုကၡ အနတၱအေနနဲ႔ မေဟာရဘူးလား...အဲသလို ေဟာတာ ဒုတိယၾကေ
တာ့သႏၲတိ အမတ္ႀကီးရဲ႕ေျခေထာက္ဟာ လူ႔တစ္ရပ္ေလာက္မွာေျမႀကီးနဲ႔
မထိေတာ့ဘူးၾကားလား...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...တတိယ တႀကိမ္ေဟာလို
က္တာ လူႏွစ္ျပန္ေလာက္မွာ၊စတုတၳ ေဟာတဲ့အခါေလးႀကိမ္ေျမာက္ၾကေ
တာ့ခါ ေဟာ ထန္းတဖ်ားေလာက္မွာသႏၲတိအမတ္ႀကီးက ေနာ္...စိစစ္
ဖို႔မေကာင္းလား...အဲဒီမွာေတေဇာဓါတ္ေလာင္ၿပီးေတာ့ ပရိနိဗၺာန္ျပဳတာ။
ဘုရားထက္အရင္ၾကေသးတယ္ဗ်ား... ထင္းတစ္ေခ်ာင္းမွမပါဘူး...
ေတေဇာဓါတ္ေလာင္လိုက္တာ ပရိနိဗၺာန္ျပဳတာ မထင္ရွားဘူးလား...ဘ
ယ္ေလာက္မ်ား အားရစရာ ေကာင္းလဲကြဲ႔ေနာ္...အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္း
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လား...ခႏၶာဘက္ကို ဉာဏ္လွည့္တာ...အဲလိုေလ့လာဖို႔လိုတယ္ၾကား
လား...ဒါဘယ္ေလာက္မ်ား ထင္ရွားသလဲေနာ္...ထင္းမပါဘဲနဲ႔မ်ားေတေဇာ
ဓါတ္ေလာင္တာအံ့ဩလို႔မကုန္ကြာ...စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလားေဟ့...အကုန္
လံုးဓါတ္ေတာ္က်တာဗ်ား.. အားရပါးရ...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...ဒါေၾကာင့္
ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ေလ့လာဖို႔လိုတယ္ၾကားလား...
ဒါေၾကာင့္ သမုဒယသစၥာ နားလည္ဖို႔ သစၥာေလးပါးသိမွေသာတာပန္၊သ
စၥာေလးပါးသိမွသကဒါဂါမ္၊သစၥာေလးပါးသိမွ အနာဂါမ္၊သစၥာေလးပါးသိမွ
ရဟႏၲာ၊သစၥာေလးပါးသိၿပီဆို ေသာတာပန္ျဖစ္မယ္ေနာ္...ေသာတာပန္ျဖစ္
ရင္နိဗၺာန္ကိုျမင္ၿပီကြဲ႔ ၾကားလား...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...တခ်ဳိ႕က ဘုရားရ
ဟႏၲာျဖစ္မွနိဗၺာန္ေရာက္တယ္ထင္တာကိုး...ေသာတာပန္လည္း ျမင္တယ္
ၾကားလား...စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...။
ဘယ္လို အေထာက္အထားျပမလဲလို႔ျမတ္စြာဘုရားတရား သဘင္ဆင္ယ
င္က်င္းပတဲ့အခါ ပရိသတ္ေျမာက္မ်ားစြာ တရားနာၾကတယ္ေနာ္...အဲဒီမွာ
သုရာမုခဆိုတဲ့အေသာက္သမားႀကီး၊ဘယ္ေတာ့မွ တရားမနာဖူးဘူးေပါ့၊ဒီေ
န႔ေတာ့ တရားနာခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ေပၚလာတာေပါ့...အတိတ္က သူျပဳလုပ္
ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ကံက ေထာက္မလာေတာ့တာေနာ္၊ ပရိသတ္ထဲ ဝင္ဖို႔ရာ ရွ
က္တာကိုးကြဲ႔...
ရွက္ေတာ့ခါ လူသူေလးပါး မျမင္ေအာင္ တေနရာကပုန္းလွ်ဳိးၿပီးေတာ့ မနာ
ဘူးလား... ခႏၶာတို႔၊အာယတနတို႔၊ဓါတ္တို႔၊သစၥာတို႔၊ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို မေ
ဟာရဘူးလား...တရားပြဲ ဆံုးတဲ့အခါ ေသာတာပန္မတည္ဘူးလား... ျမတ္
စြာဘုရား တရားနာပရိသတ္ သိေစျခင္းငွာသုရာမုခရတဲ့နိဗၺာန္နဲ႔ ငါ ဘုရား
ရတဲ့နိဗၺာန္နဲ႔အတူတူလို႔မေဟာလား...သုရာမုခ ေသာတာပန္ေနာ္...ကဲ ဟို
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ကဘုရား။ငါဘုရားရတဲ့နိဗၺာန္နဲ႔အတူတူတဲ့ဗ်ား...ကဲဘယ္ေလာက္မ်ား ထင္
ရွားသလဲၾကားလား...
ကဲေသာတာပန္ျဖစ္ရင္ ခ်မ္းသာအစစ္ကိုရၿပီ ၾကားလား...အဲဒါေမ့ေမ့ေ
လ်ာ့ေလ်ာ့နဲ႔ ကာမဂုဏ္ေပ်ာ္ပါးမိတဲ့ဝိသာခါ ေက်ာင္းအမတို႔၊ အနာထပိဏ္
သူေဌး တို႔၊ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးတို႔က ဘံုစဥ္စံ ကြဲ႔ေနာ္...ဓမၼဒိႏၷာၾကေတာ့တစ္
ဘဝနဲ႔ရဟန္းကိစၥမၿပီးလား...ဥဂၢါေသနလိုဝါးအေတာင္ေျခာက္ဆယ္ ကလို႔ျ
မတ္စြာဘုရားေအာက္က သတိေပးေတာ့ခႏၶာဘက္လွည့္ေတာ့ ေသာတာ
ပန္၊သကဒါဂါမ္၊အနာဂါမ္၊ရဟန္းကိစၥမၿပီးလား... သႏၲတိအမတ္ႀကီးလိုတစ္
ဘဝနဲ႔ရဟန္းကိစၥမၿပီးလား...ဘယ္ေလာက္မ်ားအားရစရာေကာင္းလဲေ
နာ္...ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား...
ဒါတစ္မဂ္ တစ္ဖိုလ္ရ နိဗၺာန္ျမင္ ဘုရားရတဲ့နိဗၺာန္နဲ႔အတူတူ..ဘာေတြျခား
နားတာလဲလို႔ေမးဖို႔မ ေကာင္းလား... ကိေလသာက်န္တာၾကေတာ့ မျခား
နားဘူးလား
ေသာတာပန္က ကိေလသာထူေသးတယ္ေနာ္...။
သကဒါဂါမ္ကေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ သက္သာသြားၿပီေနာ္...အနာဂါမ္ၾကေ
တာ့ေငြ႔ေငြ႔ေလး က်န္ေသးတာေပါ့...ဘုရားရဟႏၲာၾကေတာ့ ကိေလသာ
ကုန္ၿပီၾကားလား...နိဗၺာန္ျမင္တာတူတယ္ေနာ္...ကိေလသာကုန္တာနဲ႔က်န္
တာၾကေတာ့မျခားနားဘူးလား...ဘုရား ရဟႏၲာ ကိေလသာကုန္ၿပီ
ဟိုကနိဗၺာန္ျမင္ကကိေလသာက်န္ေသးတယ္ကြဲ႔ေနာ္...အဲလိုေလ့လာဖို႔မေ
ကာင္းလား...
အခုလည္း ဤေနရာ ႀကိဳးစား အားထုတ္ဖို႔လိုတယ္ၾကားလား...ယံုယံုၾက
ည္ၾကည္နဲ႔ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...သႏၲတိအမတ္ႀကီးကသက္ေသခံတ
ယ္ေနာ္…ဥဂၢါေသနတို႔က သက္ေသခံတယ္ေနာ္…ဓမၼဒိႏၷာတို႔က သက္ေ
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သခံတယ္ၾကားလား…အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...သိမွပယ္နိုင္
တာ...မသိ...ပယ္နိုင္ပါ့မလား...။
ကဲၾကားဆဲခႏၶာက ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ(ဒုကၡသစၥာပါဘုရား)သိတာက(မ
ဂၢသစၥာပါဘုရား) ေသတာက(သမုဒယသစၥာပါဘုရား) ေနာက္ခႏၶာ မလာ
တာ(နိေရာဓသစၥာပါဘုရား)ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရိွ (ေလး
ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား)တစ္ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး(ငါးပါးပါဘုရား)ငါးေလး
လီ(ႏွစ္ဆယ္)ဤရွစ္သြယ္ကို(အလြယ္က်က္ မွတ္သိေစအပ္သည္ သံသရာ
မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း) ။
ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတၱိယာ၊ ဤေလာကုတၱရာတရားကိုးပါးအားေ
လ်ာ္ေသာ၊က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္၊ ဗုဒၶံ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ပူေဇမိ၊ဒုကၡသစၥာသိ
တဲ့ဉာဏ္ျဖင့္၊ပူေဇာ္ပါ၏အရွင္ဘုရား။
ဣမာယ၊ဓမၼာနု၊ဓမၼပဋိပတၱိယာ၊ဤေလာကုတၱရာတရား၊ကိုးပါးအားေလ်ာ္ေ
သာ၊က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္၊ဓမၼံတရားေတာ္ျမတ္ကို၊ပူေဇမိဒုကၡသစၥာသိတဲ့ဉာ
ဏ္ျဖင့္၊ပူေဇာ္ပါ၏အရွင္ဘုရား။
ဣမာယ၊ဓမၼာနု၊ဓမၼပဋိပတၱိယာ၊ဤေလာကုတၱရာတရား၊ကိုးပါးအားေလ်ာ္ေ
သာ၊က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္၊သံဃံ၊သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္ကို၊ပူေဇမိဒုကၡသ
စၥာသိတဲ့ ဉာဏ္ျဖင့္၊ပူေဇာ္ပါ၏အရွင္ဘုရား။
ဤကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ဒါနကုသိုလ္၊ သီလကုသိုလ္၊ ဘာဝနာကုသိုလ္၊
အဓိ႒ာန္ကုသိုလ္၊ ပါရမီကုသိုလ္၊ ဝိပႆနာ မဟာကုသိုလ္တို႔၏အက်ဳိး
အားေၾကာင့္၊ခႏၶာငါးပါး႐ုပ္နာမ္တရားတို႔၏ မျဖစ္ေဝးစြာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရပါလို၏
အရွင္ဘုရား။
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ထို ကုသိုလ္၏အက်ဳိးကိုလည္း မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္တို႔အား၄င္း၊ အနမ
တဂၢ သံသရာမွစ၍ ေတာ္စပ္ခဲ့ဘူးေသာ မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူး ရွင္အေပါင္း
တို႔အား၄င္း ၊အာစရိယာနဥၥ ဆရာသမားတို႔အား၄င္း၊ ဣမာသံ ပရိသာနဥၥ
တရားနာအစည္းေဝးသို႔ၾကြ ေရာက္လာၾကကုန္ေသာ တရားနာ ပရိသတ္
တို႔အား၄င္း၊ ေရေျမသနင္းျပည့္ရွင္မင္း တို႔အား၄င္း၊ ငရဲသနင္း ယမမင္းတို႔
အား၄င္း၊
ကိုယ္ေစာင့္နတ္၊ အိမ္ေစာင့္နတ္၊ ေက်ာင္းေစာင့္နတ္၊ ဓမၼာရံုေစာင့္နတ္၊ ဘု
မၼစိုးနတ္၊ ရုကၡစိုးနတ္၊ အာကာသစိုး နတ္၊ ေတာေစာင့္နတ္၊ ေတာင္ေစာင့္န
တ္၊ ရြာေစာင့္နတ္၊ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္၊ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္၊ စတုေလာက
ပါလ နတ္မင္းႀကီးမွစ၍ ၃၁ဘံုက်င္လည္ၾကကုန္ေသာ ေဝေနယ် သုခိတ ဒု
ကၡိတ သတၱဝါအေပါင္းတို႔အား ဘာေဇယ်ာမ အမွ် အမွ် အမွ် အမွ်ေပးေဝ
ပါကုန္၏ အမွ်ရၾကသည္ျဖစ္၍ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာ လိုအင္
ဆႏၵ တလံုးတဝတည္း ျပည့္ဝၾကၿပီးလွ်င္ သူေတာ္ေကာင္း တရား ႀကိဳးစား
ပြါးမ်ားအားထုတ္နိုင္လြယ္ ၾကသည္ျဖစ္ေစ...
အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့... သာဓု...သာဓု...သာဓု
အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့... သာဓု...သာဓု...သာဓု
အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့... သာဓု...သာဓု...သာဓု။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဂန္႕ေဂါ ၊ မံုလယ္ေတာ
ရေက်ာင္း ၊ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္။
ေက်းဇူး ေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀ
ကီး၊
ပဲခူးဆယ္မိုင္ကုန္း၊မံုလယ္ေတာရဓမၼရိပ္သာ၊ဓမၼာရံု ႀကီး ေပၚတြင္
၉-၁၀-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေန႕ႏွစ္နာရီအခ်ိန္ ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ
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အႏၷဘာရ ျမက္ရိတ္သမား အေၾကာင္း ဥပမာျပ
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္။
အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကို အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾက။
နေမာ ဗုဒၶႆ။နေမာ ဓမၼႆ။နေမာ သံဃႆ။နေမာ မာတာပိတုႆ။နေ
မာ အာစရိယႆ။
ဗုဒၶႆ-သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကိီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဓမၼႆ-မဂ္္ေလးတန္ -ဖိုလ္ေလးတန္ -နိဗၺာန္ -ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ တ
ရားေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
သံဃႆ-မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သ
ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
မာတာပိတုႆ-မိဘႏွစ္ပါးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္
ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
အာစရိယႆ-၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္သစၥာေလး
ပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘု
ရားႀကီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
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ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ မိဘ ဆရာသမား တို႔အား
႐ိုေသျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေ
သာ ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယတို႔ေၾကာင့္
မိမိတို႔ အလိုရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္သို႔
လည္းေကာင္း ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာ
င္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ
နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာင္း
မိမိတို႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္
ဉာဏ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သို႔
မ်က္ေမွာက္ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
အလုပ္စဥ္အတိုင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။
မူလႏွစ္ျဖာ=အဝိဇၨာ။တဏွာ။
သစၥာႏွစ္ခု=သမုဒယသစၥာ။ဒုကၡသစၥာ။ သမုဒယသစၥာ။ဒုကၡသစၥာ။
ေလးခုအလႊာ=အတိတ္အေၾကာင္းတစ္လႊာ။ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတစ္လႊာ။ပစၥဳပၸန္
အေၾကာင္းတစ္လႊာ။ အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ။
အဂၤ ါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး =အဝိဇၨာ။သခၤ ါရ။ဝိညာဏ္။နာမ္ရုပ္။သဠာယတန။
ဖႆ။ေဝဒနာ။ တဏွာ။ဥပါဒါန္။ကမၼဘဝ။ဇာတိ။ဇရာမရဏ။
တရားကိုယ္မ်ားႏွင့္= အဝိဇၨာအစ ဇရာမရဏ အဆံုး။
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သံုးပါးအစပ္=သခၤ ါရ ႏွင့္ဝိညာဏ္ ၾကားမွာ တစ္စပ္။ေဝဒနာ ႏွင့္တဏွာ ၾ
ကားမွာ တစ္စပ္။ ကမၼဘဝ ႏွင့္ဇာတိ ၾကားမွာ တစ္စပ္။
ႏ ွစ္ရပ္မူလ = တဏွာ ႏွင့္ အဝိဇၨာ။
ဝဋ္သံုးဝ=ကိေလသဝဋ္။ကမၼဝဋ္။ဝိပါကဝဋ္။
ကာလ သံုးျဖာ=
လြန္ေလျပီးေသာအတိတ္ကာလ။
ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ကာလ။
ေနာင္ျဖစ္လတၱံ အနာဂတ္ကာလ ။
ျခင္းရာ ႏွစ္ဆယ္=
အတိတ္အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး။
အနာဂတ္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၁)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ပါဘုရား။
(၂)အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
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သခၤါရ ႏွင့္ ဘဝက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို အျခင္းအရာ အေနနွင့္ ဘယ္အျခင္းအရာ
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅)အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ပါဘုရား။
(၆)အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၇) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၂) တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ အဝိဇၨာက ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
ဘဝ ႏွင့္ သခၤါရက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို အျခင္းအရာ အေနနွင့္ ဘယ္အျခင္းအရာ
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
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(၆) တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၇) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၃)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္(၁)ႏွင့္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)-ႏွင့္ (၃)ျခားနားပံုမွတ္ခ်က္။
*(၃)အကြက္က သမုဒယသစၥာ ၊(၁)အကြက္က သမုဒယသစၥာ၊အေခၚမတူ
ဘူးလား။
တူပါတယ္ ဘုရား။
*အေခၚတူျငားေသာ္လည္း အတိတ္နဲ႕ ပစၥဳပၸန္ မျခားနားဘူးလား။
ျခားနားပါတယ္ဘုရား။
*အတိတ္ ဆိုေတာ့ လြန္ခဲ့ျပီးျပီ အသံုးခ်လို႕ရပါ့မလား။
မရပါဘုရား။
*အတိတ္က သမုဒယသစၥာ ဘယ္သူဦးစီးလဲ။
အဝိဇၨာဦးစီးပါတယ္ဘုရား။
*ပစၥဳပၸန္သမုဒယသစၥာ ဘယ္သူဦးစီးလဲ။
တဏွာ ဦးစီးပါတယ္ဘုရား။
*ပိုင္းျခားသိဖို႕ မလိုဘူးလား။
လိုပါတယ္ဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၂)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
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(၂) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၄)ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အျခင္းအရာ အေနနွင့္
ဘယ္အျခင္းအရာထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာ ဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၆) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး
မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၇)ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၈) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၂)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၂) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
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ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၄)ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အျခင္းအရာ အေနနွင့္
ဘယ္အျခင္းအရာထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာ ဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၆) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး
မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၇)ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၈)ဒုကၡသစၥာ ဆိုတာ ဘယ္သေဘာကို ေခၚတာလဲ။
>>႐ူပကၡႏၶာ-ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>ေဝဒနာကၡႏၶာ-ခံစားတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>သညာကၡႏၶာ-မွတ္သားတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>သခၤါရကၡႏၶာ-ေစ့ေဆာ္ျပဳျပင္တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>ဝိညာဏကၡႏၶာ-သိတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။ပါဘုရား(၉)ခႏၶာငါးပါး ျဖစ္ပ်က္မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၁၀)ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာပါဘုရား။
(၁၁) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္မွာပါဘုရား။
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[စက္ဝိုင္းတြင္(၂)ႏွင့္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၂)-ႏွင့္ (၄)ျခားနားပံုမွတ္ခ်က္။
*(၄)အကြက္က ဒုကၡသစၥာ ၊(၂)အကြက္က ဒုကၡသစၥာ၊အေခၚမတူဘူးလား။
တူပါတယ္ ဘုရား။
*အေခၚတူျငားေသာ္လည္း ပစၥဳပၸန္ နဲ႕ အနာဂတ္ မျခားနားဘူးလား။
ျခားနားပါတယ္ဘုရား။
*အနာဂတ္ေရာက္ျပီလား။မေရာက္ေသးပါဘူးဘုရား။
မေရာက္ေသးရင္ အသံုးခ်လို႕ရပါ့မလား။
မရပါဘုရား။
*အခု ေရာက္ဆဲ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ (၂)အကြက္မွာပါ ဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီနွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
(မူလႏွစ္ျဖာ... အျခင္းအရာ ငါးပါး)
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၁)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
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အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၂)အဝိဇၨာ သခၤါရ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
အဝိဇၨာ က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သခၤါရ က ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္း
မွာလဲ။
လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ ကာလ ပါဘုရား။
(၅) လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၆)အဝိဇၨာ သခၤါရ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အတိတ္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) အတိတ္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၈)အဝိဇၨာ သခၤါရ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၉) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၂)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝပါဘုရား။
(၂)ယခုျဖစ္ဆဲကိုေဖာ္ျပပါ။

www.dhammadownload.com

ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၃) ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ
သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ဝိပါကဝဋ္ဆိုတာ ဘာဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၅)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္
ကာလ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး ကာလ ပါဘုရား။
(၆) ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၇)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္
အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၈) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး တစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၉)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့
ခႏၶာငါးပါး မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၁၀) ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၁၁) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၂)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
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(၁)ပစၥဳပၸန္ကာလ ကို ဆက္ျပီး ေဖာ္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၂)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
ကမၼဘဝက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္း
မွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း ကာလ ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၆)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၈)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၉) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၃)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)ေနာင္ျဖစ္လတၱံ အနာဂတ္ ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
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(၂) ဇာတိဇရာမရဏဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ဆိုတာ ဘာဘာေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၄)ဇာတိဇရာမရဏ ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳး ကာလ ပါဘုရား။
(၅) အနာဂတ္ အက်ိဳး ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၆)ဇာတိဇရာမရဏ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) အနာဂတ္ အက်ိဳး တစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၈)ဇာတိဇရာမရဏခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့
ခႏၶာငါးပါး မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၉) ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၁၀) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္မွာပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီ-
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နွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
(မူလႏွစ္ျဖာ... အျခင္းအရာ ငါးပါး)
“ကိေလသဝဋ္ ကမၼဝဋ္ ဝိပါကဝဋ္” ။
ကိေလသဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၃)ပါး ပါဘုရား။
ကမၼဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၂)ပါးပါဘုရား။
ဝိပါကဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၈)ပါး ပါဘုရား။
#“ကိေလသဝဋ္ (၃)ပါး” ကိုေဖာ္ျပပါ။
“အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္”ပါဘုရား။
သစၥာေလးပါးကို မသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ခႏၶာငါးပါးကို မသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
အာယတန(၁၂)ပါးကိုမသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ဓါတ္(၁၈)ပါးကိုမသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ ကို မသိတာ---?
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အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
“သိသင့္ သိ ထိုက္တဲ့ တရား ”ကို မသိလို႕ “အဝိဇၨာ”လို႕ မေခၚလား။
ေခၚပါတယ္ဘုရား။
သိ ရင္ “ဝိဇၨာ” ေပါ့။
ဤခႏၶာ အာယတန ဓါတ္ သစၥာ တရားအေပၚမွာ
လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါလို႕
ႏ ွလံုးသြင္းမွားတာေကာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ႏ ွလံုးသြင္းမွားတာ “အဝိဇၨာ” ေနာ္။
ဤခႏၶာ အာယတန ဓါတ္ သစၥာတရားႀကီးက ျဖစ္ျပီးေတာ့ မပ်က္
လား----?
ပ်က္ပါတယ္ဘုရား။
ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာပါဘုရား။
ဒုကၡသစၥာတရားႀကီး မထင္ရွားဘူးလား။
ထင္ရွားပါတယ္ဘုရား။
ဤဒုကၡသစၥာ တရားေပၚမွာ လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာလို႕ ႏွ
လံုးသြင္းမွားတာေကာ ----?
“အဝိဇၨာ” ပါဘုရား။
ႏ ွလံုးသြင္းမွားေတာ့ လိုခ်င္တာ ဘယ္သူလဲ။
“တဏွာ” ပါဘုရား ။
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မရရင္ မေနဘူးလို႕ စြဲလမ္းတာ---?။
“ဥပါဒါန္ ”ပါဘုရား။
အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ ၊ဤ(၃)ခု ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား ။
#ကမၼဝဋ္ (၂)ပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
သခၤါရ ႏွင့္ ကမၼဘဝပါ ဘုရား။
ပါးစပ္က ေျပာေတာ့ ဘယ္သခၤါရ တပ္မလဲ။
ဝစီသခၤါရ ပါဘုရား။
ေျခနဲ႕ လက္နဲ႕ ျပဳေတာ့ ဘယ္သခၤါရ။
ကာယသခၤါရ ပါဘုရား။
စိတ္က ႀကံစည္ေတာ့ ဘယ္သခၤါရ။
စိတၱသခၤါရ ပါဘုရား။
ပါးစပ္က ေျပာေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
ဝစီကံ ပါဘုရား။
ေျခနဲ႕ လက္နဲ႕ ျပဳေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
ကာယကံ ပါဘုရား။
စိတ္က ႀကံစည္ေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
မေနာကံ ပါဘုရား။
ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံ
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ဤ(၃)ပါး ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
ကိေလသဝဋ္ နဲ႕ ကမၼဝဋ္ ကို သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား ။
အကြက္ အေနနဲ႕ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
ဝိပါကဝဋ္ (၈)ပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဇာတိ ဇရာ မရဏ ပါဘုရား။
ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
အကြက္ အေနနဲ႕ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္ မွာပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီနွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
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သာဓု သာဓု သာဓု။
မူလႏွစ္ျဖာ တစ္ေခါက္။
(မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္
မ်ားႏွင့္ သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆ
ယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကို၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။)
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာ အားျဖင့္ ... ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ အကုသို
လ္ကံ ကုသိုလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကို ယံုၾကည္ရမယ္ လို႔မေဟာလား...။ ပါ
ဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယအဆံုး ပါဏာတိပါတာအစ မိစၧာဒိ႒ိအဆံုး
ကို က်ဴးလြန္ရင္ ကုသိုလ္လား အကုသိုလ္လား...။ အကုသိုလ္ကံအေၾကာ
င္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားက ေသသည္ရဲ႕အျခားမဲ့၌ ငရဲ တိရစၧာန္ ၿပိတၱာ
အသူရကာယ္ လို႔မေဟာဘူးလား...။ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား ဆင္းရဲတဲ့
တရားလား...။ ဒါအကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္တာေနာ္...။ယံုၾကည္ဖို႔မေကာ
င္းလား... ။
ပါဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယအဆံုး ပါဏာတိပါတာအစ မိစၧာဒိ႒ိအ
ဆံုးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရင္ အကုသိုလ္လား ကုသိုလ္လား... ကုသိုလ္ကံအေၾ
ကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားက လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ လို႔မေဟာ
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လား...ဆင္းရဲတဲ့တရားလား ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား...။ ဒါကုသိုလ္ကံေၾကာ
င့္ျဖစ္တာေနာ္...။ ယံုၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား...။
အကုသိုလ္ကံ ကုသိုလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကို ယံုၾကည္ရင္ ေဗဒင္ေမးဦးမ
လား... နတ္ကေတာ္ေမးဦးမလား... ဝိဇၨာေတြေမးဦးမလား...ေဗဒင္ေမးတ
ယ္ နတ္ကေတာ္ေမးတယ္ ဝိဇၨာေမးတယ္ ဆိုတာ ကံကို မယုံလို႔ေပါ့ေနာ္...
ကံကိုယံုၾကည္ တဲ့ပုဂၢဳိလ္ ေမးဖို႔မလိုဘူးေပါ့... အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား...။
သက္ရွိသတၱဝါတဲ့...။ ကမ်ဥ္းနီကစ ဆင္ေကာင္ႀကီးထိ...သတ္မယ္ဆို ပါ
ဏာတိပါတကံ မထိုက္ဘူးလား...ပါဏာတိပါတကံ ထိုက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕
အျခားမဲ့၌ အပါယ္ကလြတ္ပါ့မလား...အပါယ္ကိုက် ငရဲကိုအားရေအာင္ခံ ။
ငရဲသက္ေစ့ လူအျဖစ္ကို ရတယ္ထား ။
လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ ေမြးေမြးခ်င္းေသတဲ့ ကေလးေတြမရွိလား...လသားနဲ႔ေသ
တာမရွိလား...ေက်ာင္းသားအရြယ္နဲ႔ ေသတာမရွိလား... ။ သူေဌးသားဘဲျဖ
စ္ျဖစ္ သူေဌးသမီးဘဲျဖစ္ျဖစ္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ သူေဌးရဲ႕စည္းစိမ္ကို
ခံစားရရဲ႕လား... ။ အိုးပုတ္ခ်ိဳးရုပ္ နဲ႔ေပ်ာ္လို႔ေသေတာ့တာေနာ္...။ လူျဖစ္
က်ိဳးရႈံးတာေပါ့...။ အသက္တိုတယ္လို႔မေျပာလား...အသက္တိုတာ အလို
လိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားေပၚတာလား... ။ အသ
က္တိုတဲ့အေၾကာင္း ရွာၾကည့္ေတာ့ သက္ရွိ သတၱဝါေတြကိုသတ္ခဲ့တာကိုး
ကြဲ႔... ။
အသက္သတ္ခဲ့ေတာ့အသက္တိုတယ္ေနာ္... အဲဒီအကုသိုလ္ကံေၾကာင့္
အပါယ္ကိုက် ရတယ္...ၾကားလား...ငရဲမွာခံရတယ္ေနာ္...ငရဲကလြတ္ျပန္ေ
တာ့ခါလည္းဘဲ အသက္တိုတာေပါ့... စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...။ လူအျဖစ္ကို
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ရျပန္ေတာ့ခါလည္းဘဲ အသက္တိုတယ္ေနာ္...ေမြးေမြးခ်င္းေသတဲ့ကေ
လးေတြ...လသားနဲ႔ေသတာေတြ... ေက်ာင္းသားအရြယ္နဲ႔ ေသတာေ
တြ .... တိရစၧာန္အသီးသီးေတြ ညွဥ္းဆဲတဲ့အတြက္ ေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိး ေတြလ
ည္း ျဖစ္တတ္တယ္ေနာ္.. ဒါယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား..
အေရွ႕အိမ္ကအဖိုးႀကီး အဖြားႀကီးေတြ အသက္ခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ရွစ္ဆယ္
စားနိုင္တယ္ သြားနိုင္ တယ္ လုပ္နိုင္တယ္ မေျပာၾကဘူးလား...သီလကုသို
လ္ေကာင္း တာကိုးလို႔အေျဖမေပးဘူးလား... သီလကုသိုလ္ကြဲ႔ေနာ္... ဘ
ယ္ေလာက္မ်ားထင္ရွားသလဲၾကားလား...။
သစ္သီးတစ္လံုး ပန္းတစ္ပြင့္ ဟင္းတစ္ညြန္႔ကစ ေရႊ ေငြ ေက်ာက္သံပ
တၱျမားအထိ ပိုင္ရွင္အခြင့္မျပဳဘဲနဲ႔ယူမယ္ဆိုရင္ အဒိႏၷာကံ မထိုက္ဘူး
လား...အဒိႏၷာကံထိုက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕အျခား၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မ
လား..အပါယ္ကိုက် ငရဲကိုအားရေအာင္ခံ ငရဲ သက္ ေစ့လူအျဖစ္ရတယ္
ထား
လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ အငတ္ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတယ္ေနာ္...ဘယ္လိုဘဲ လုပ္
လုပ္ စားဝတ္ေနေရး ေျပရဲ႕လား ...စားဝတ္ေနေရး မေျပဘူးကြဲ႔ေနာ္...အလို
လိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား ေပၚတာလား... အငတ္ျ
ပႆနာရဲ႕ အေၾကာင္းရွာၾကည့္ေတာ့...အတိတ္ဘဝက သူမ်ားစားမည့္
အစားအစာေတြ ခိုးခဲ့တာေပါ့ေနာ္ သူမ်ားဝတ္မည့္ အထည္အဝတ္အစားေ
တြခိုးခဲ့တာေပါ့... အဲဒီအျပစ္ေၾကာင့္ ငရဲကိုက်ရတယ္ေနာ္… ငရဲကလြတ္ျပ
န္ေတာ့ခါလည္း အငတ္ျပႆနာ နဲ႔ရင္ဆိုင္ရတယ္...အလိုလိုျဖစ္တာလား
အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားေပၚတာလား...
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အဲဒီလိုအက်ဳိးအျပစ္ အေၾကာင္း အက်ဳိး ကိုသိမယ္ဆိုရင္သိတဲ့အခ်ိန္ကစၿ
ပီးေတာ့ အသစ္အကုသိုလ္ျပဳေသးရဲ႕လား... မျပဳရင္ေႂကြးေဟာင္းမေက်
ဘူးလား... ေႂကြးသစ္တင္ေသးရဲ႕လား... အဲလိုစိစစ္ဖို႔လိုတယ္ကြဲ႔ေနာ္...
လင္ရွိ မယား မယားရွိလင္ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားလို႔ရွိရင္..ကာေမသုမိစၧာ
စာရကံ မထိုက္လား...ထိုက္ရင္ေသသည္ရဲ႕အျခား ၌ အပါယ္ကလြတ္ပါ့မ
လား...အပါယ္ကိုက် ငရဲကိုအားရေအာင္ခံ ငရဲသက္ေစ့ လူအျဖစ္ရတယ္
ထား
လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ လူခ်င္း တူရဲ႕လား.. ဣတၳိလိင္ ပုလႅိင္ ကြဲ႔ေနာ္ဘယ္ေလာ
က္မ်ား ေၾကာက္စရာေကာင္းလဲ...ေလ့လာစရာေကာင္းလဲေနာ္... စိစစ္ဖို႔မ
ေကာင္းလား... ငရဲမွာလည္း အားရေအာင္ ခံရတယ္ေနာ္...လူျဖစ္ေတာ့ခါ
လည္း လူခ်င္းမတူဘူးေပါ့...
စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မုသားကိုအမ်ိဳးမ်ိဳး မသံုးၾကဘူးလား...မု
သာဝါဒကံမထိုက္လား...ထိုက္ရင္ေသသည္ရဲ႕ အ ျခား၌ အပါယ္ကလြတ္ပါ့
မလား...အပါယ္ကိုက် ငရဲကိုအားရေအာင္ခံ ငရဲသက္ေစ့လူျဖစ္ရတယ္
ထား
လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ စားဝတ္ ေနေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေငြေၾကးကိစၥ ဆန္စပါးကိ
စၥ ေခ်းလို႔ငွားလို႔လြယ္ကူစြာရရဲ႕လား...ဘယ္သူမွအယံုအၾကည္မရွိဘူးေ
နာ္... စားဝတ္ေနေရးေျပရဲ႕လားေဟ့...အလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾ
ကာင့္အက်ိဳးတရားေပၚတာလား... အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားေပၚ
တာ... ။
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ဘိန္း ဘင္း ကေဇာ္ ေလွာ္စာ အရက္ ေသရည္ေသရက္ကို ေသာက္
စားက်ဴးလြန္ရင္ သုရာေမရယကံမထိုက္လား..သုရာေမ ရယကံထိုက္ရင္
ေသသည္ရဲ႕အျခား၌ အပါယ္ကလြတ္ပါ့မလား...အပါယ္ကိုက် ငရဲကိုအား
ရေအာင္ခံ ငရဲသက္ေစ့ လူအျဖစ္ရတယ္ထား
လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ ရူးတဲ့ပုဂိၢဳလ္ေတြျမင္ဖူးရဲ႕လား...လူျဖစ္ေတာ့လူရူး ေခြးျဖ
စ္ေတာ့ ေခြးရူး ဝက္ျဖစ္ေတာ့ဝက္ရူးေပါ့...အလိုလို ျဖစ္တာလား အေၾကာ
င္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားေပၚတာလား...အဲဒါအေၾကာင္းအက်ိဳးေတြကြဲ႔ေ
နာ္...အဲဒါ ပါဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယအဆံုးမွာ အျပစ္အႀကီးဆံုးသု
ရာေမရယ...။
မေသာက္ခင္မစားခင္မမူးခင္ ရိုးရိုးေလးပင္ကိုယ္စိတ္ေတြ ေပါ့ကြဲ႔ေနာ္... ေ
သာက္ လို႔စားလို႔မူးတဲ့အခါၾကေတာ့ သတ္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြမေပၚလား... ခိုး
ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြမေပၚလား... သူမ်ားသားမယားေတြ ကိုဖ်က္ဆီးခ်င္တဲ့စိ
တ္ေတြမေပၚလား...အင္း..မုသားသံုးခ်င္တဲ့စိတ္ေတြမေပၚလား...သူ႔အျပစ္
အင္မတန္ႀကီးတယ္ကြဲ႔ေနာ္...အဲဒါေၾကာင့္ဆင္ျခင္ဖို႔မေကာင္းလား... ဆင္ျ
ခင္ဖို႔ေကာင္းတယ္... ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား... ေလ့လာၾက...
အဲဒီအကုသိုလ္ကံ ငါးပါးက်ဴးလြန္ရင္ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားလို႔ရွိက အပါယ္ေ
လးဘံုေပါ့ေနာ္... ေလာဘစိတ္နဲ႔ေသရင္ ၿပိတၱာအသူရကာယ္ေပါ့... ေဒါသ
စိတ္နဲ႔ေသရင္ငရဲေပါ့...ေမာဟစိတ္နဲ႔ဆိုတိရစၧာန္ကြဲ႔ေနာ္...အဲလိုေလ့လာ
ဖို႔မေကာင္းလား...ေလ့လာၾက... ။
အဲဒါေၾကာင့္ သီလနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ လူအျဖစ္ နတ္အျဖစ္
နဲ႔ေနရတယ္ၾကားလား... အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...လူျဖစ္တာ နတ္ျဖစ္
တာ ကုသိုလ္ကံေနာ္... ငရဲ တိရစၧာန္ ၿပိတၱာ အပါယ္ေလးဘံုက်တာ အကု
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သိုလ္ကံေနာ္...လူအျဖစ္ နတ္အျဖစ္က ကုသိုလ္ေပါ့...သီလကုသို
လ္ ...သီလနဲ႔ျပည့္စံုဖို႔မလိုဘူးလား...အပါယ္ကိုသာ က်သြားမယ္ဆိုရင္နိုင္
ရာစားဘဝေပါ့...အကုသိုလ္ ေတြထပ္ၿပီးေတာ့မေနေပဘူးလား... အဲအကု
သိုလ္ေတြထပ္ေနေတာ့တာကြဲ႔ေနာ္…လူ႔အျဖစ္ကိုရဖို႔လြယ္ပါ့မလား…မလြ
ယ္ဘူး… ။
မိုးကုုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး တိတ္ေခြက ေဟာတယ္ လူတစ္သိန္းေသ
တေယာက္ျပန္မျဖစ္ဘူးတဲ့ တသိန္းေသတာေနာ္… တေယာက္ျပန္မျဖစ္
ဘူးတဲ့…။
ျမတ္စြာဘုရားရွိတဲ့ ညီေတာ္အာနႏၵာက ေလွ်ာက္တယ္...ေနာင္ေတာ္
ဘုရား လူ နတ္ ျဗဟၼာသတၱဝါ မွာရွိတဲ့ကုသိုလ္တရားနဲ႔ အကုသိုလ္တရား
ဘယ္က မ်ားသလဲဘုရားလို႔ မေလွ်ာက္ဘူးလား...လူအရိယာ နတ္
အရိယာ ျဗဟၼာ အရိယာ ကိုခ်န္ ။ လူအႏၶ နတ္အႏၶ ျဗဟၼာအႏၶ မွာရွိတဲ့ကု
သိုလ္တရား ငါဘုရားလက္သည္းေပၚတင္တဲ့ ျမဴမႈန္႔ပမာဏေနာ္... ျမတ္စြာ
ဘုရား လက္သည္းေပၚမွာဆိုေတာ့ခါ တစ္ေရြး ေရြးႀကီး တစ္ေရြးသားရွိမွာေ
ပါ့... ဘယ္ေလာက္ပါ့ မရွိပါလားကြာ... အကုသိုလ္ က ကမၻာပထဝီေျမႀကီး
နဲ႔အမွ်လို႔မေဟာဘူးလား...ကမၻာပထဝီေျမႀကီးေနာ္ ႏိႈင္းယွဥ္လို႔ မရဘူးေ
ပါ့...လူ႔အျဖစ္ကို ရဖို႔လြယ္ပါ မလား...
ရတဲ့ဘဝေလးမွာ အရင္းရဖို႔လိုတယ္ေနာ္...သီလနဲ႔ျပည့္စံုမွ အရင္းရ
မွာ...အဲဒီသီလက ေနၿပီးေတာ့မွ သမုေစၧဒသီလ ျဖစ္မွ အျမတ္ထြက္မွာေ
နာ္... သမုေစၧဒ သီလဆိုတာ ရုပ္တစ္လံုး နာမ္တစ္လံုးကို သုညတ ဆိုက္ေ
အာင္သိမွ သမုေစၧဒ ျဖစ္မွာ... အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...။

www.dhammadownload.com

ျမတ္စြာဘုရား သာသနာထဲမွာ လူျဖစ္တာနဲ႔ သာသနာပလူျဖစ္တာ တူ
ရဲ႕လား... မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ ဘုရားကသာသနာပမွာ ထမင္းရည္ ေခ်ာင္း
စီး ေအာင္ လွဴတဲ့အလွဴထက္ သာသနာတြင္းမွာ တေၾကးဇြန္း တစ္ေယာ
က္မ လွဴရတာ ပိုအက်ဳိးရွိတယ္လို႔မေဟာဘူးလား...ဘယ္ေလာက္ မ်ားျ
ခားနားသလဲေနာ္...
ခႏၶာတရား အာယတနတရား ဓါတ္တရား သစၥာတရား ပဋိစၥသမုပၸါဒ္
တရားဆိုတာ ဘုရားပြင့္မွ ၾကားရတာကြဲ႔ေနာ္...ဘုရားမပြင့္ရင္ၾကားဖို႔လြယ္
ပါ့မလား ...အဲဒါသိၿပီဆို... ရတနာအစစ္ကို ရေတာ့တာကြဲ႔...ဘုရားရတနာ၊
တရားရတနာ၊သံဃာရတနာေနာ္... အဲဒီ ရတနာသံုးပါး အေရးႀကီးတယ္...
ဒါအစစ္ေတြကြဲ႔ၾကားလား...
အခုေတာ့ မိမိက လူေတြဟာ ေက်ာ္ေက်ာ္သြားၾကတယ္...ၾကား
လား...ရတနာ အစစ္ကို မရွာဘဲနဲ႔ အတုေတြရွာၾကတာ။ ေက်ာက္ သံ ပတၱျ
မား ရတနာ ေရႊ ေငြ ဆိုတာေတြဟာ အတုေတြေနာ္... အိုနာေသ လြတ္ပါ့မ
လား...မလြတ္ပါဘူး...အတုေတြၾကားလား...ကမၻာကသံုးလို႔ အမ်ားကသံုး
လို႔ အဖိုးတန္တာေပါ့... လက္ေတြ႔ ထမင္း ဆာလို႔အဲဒီ ပတၱျမားကို စားၾက
ည့္...ျဖစ္ပါ့မလား...ေရႊေတြကား စားလို႔ရပါ့မလား...မရပါဘူး...စားေကာင္း
တာတစ္ခုပါ့မပါဘူး... ။
ကန္စြန္းဥစားၾကည့္...ရတယ္...ပိန္းဥ ေျမာက္ဥစားၾကည့္...ရတယ္...ေျပာ
င္းဖူး စားၾကည့္ရတယ္...ထမင္းဟင္းေတြ စားၾကည့္ ရတယ္ေနာ္...ဒါေၾကာ
င့္မို႔လို႔ သေဗၺ သတၱာ အာဟာရ႒ိတိကာ လို႔ မေဟာလား... တိရစၧာန္ျဖစ္ ျဖ
စ္ လူျဖစ္ျဖစ္ အာဟာရ မမွီဝဲဘဲနဲ႔ေနနိုင္ပါ့မလား...အာဟာရ အဖိုးအတန္
ဆံုးကြဲ႔...အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား... အဲဒါ လိုရင္းအခ်က္ေတြေနာ္...ေလ့
လာဖို႔ မေကာင္းလား...စဥ္းစားၾက...
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ဘုရားအစ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းေတြ တိုင္းျပည္နဲ႔ထီးနန္းစြန္႔သြားတာ
ရတနာ အတုေတြကို မလို ခ်င္လို႔စြန္႔သြားတာကြဲ႔...ရွင္သာရိပုတၱရာတို႔ ရွင္
မဟာေမာဂၢလာန္တို႔ သူေဌးသားေတြကြဲ႔ေနာ္...သူတို႔အိမ္မွာ ဒါ ေငြတိုက္ ေ
ရႊတိုက္ ေတြေပါ့ ...မလိုခ်င္လို႔ထြက္သြားေလတာၾကားလား...စိစစ္ဖို႔မေ
ကာင္းလား...ေလ့လာၾက...
အဲဒါလိုခ်င္တာနဲ႔ မလိုခ်င္တဲ့ ဉာဏ္ ဘယ္ေလာက္မ်ားျခားနားသလဲေနာ္...
စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...မိုးနဲ႔ေျမႀကီးစပ္လို႔ မရသလို အဲဒီေလာက္ျခားနား
တာကြဲ႔ ...ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...လိုခ်င္တာေလာဘ မလိုခ်င္အေလာ
ဘ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...ဒါအရိယာသူေတာ္ေကာင္း ေတြစြန္႔မသြားဘူး
လား...အဲလိုၾကည့္ရင္ ဒါရတနာ အတုေတြ ပါကားကြဲ.႔ ..အိုနာေသ မလြတ္
ဘူးေနာ္...အိုနာေသ လြတ္ကဲ့လား... အဲလို ေလ့လာဖို႔လိုတယ္ကြဲ႔ၾကား
လား...
သည္တရား ဒါ ခႏၶာသိဖို႔လိုတယ္ ၊ သစၥာ သိဖို႔လိုတယ္၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ၾကား
ဖို႔သိဖို႔လို တယ္ ေနာ္္…အဲလိုထိထိ သေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္…လွဴတယ္
ဒါန္းတယ္ ဆိုေသာ္ ျငားလည္း ေရွးက ဆရာေတာ္ သမား ေတာ္ေတြ ေညာ
င္ ေစ့ေလာက္ လွဴျငားေသာ္လည္း ေညာင္ပင္ႀကီးေလာက္အက်ဳိးေပးတ
ယ္လို႔မေဟာဘူးလား… ေညာင္ပင္ႀကီးေလာက္ လွဴျငား ေသာ္လည္း ေ
ညာင္ေစ့ေလာက္အက်ဳိးေပးတာ တဲ့ေနာ္… ဘယ္ေလာက္မ်ားျခားနား
သလဲ… စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား... အဲဒါစိစစ္ ဖို႔လိုတယ္...
မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံ။ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ထပ္ခါေဟာရတာ...ေရွးထက္ေ
က်ာ္ကာရီက သူေဌးႀကီးရဲ႕ အိမ္ေနာက္ေဖး တန္းလ်ား မွာ ေနတဲ႔ အႏၷဘာ
ရ ျမက္ရိတ္သမားရွိတယ္ေနာ္...ညကိုဘုရားဝတ္တက္တယ္၊ သီလခံတယ္
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မနက္လင္း အိပ္ယာထ ဘုရားဝတ္တက္တယ္၊ သီလခံတယ္၊ ငါးပါးသီလ
မေၾကာင္မၾကား မက်ဳိးမေပါက္ထိန္းသိမ္းတယ္ေနာ္ ...သူ႔အလုပ္က ျမက္
ရိတ္ၿပီးေတာ ့ျမက္ကိုေရာင္း စားတာကြဲ႔၊ ခႏၶာဝန္ထိန္းဖို႔ျမက္ရိတ္ၿပီးေတာ့ေ
ရာင္းစားတယ္ၾကားလား...
ရာသီဥတုကေဆာင္း ရာသီေနာ္…မနက္စာ ခ်မ္းလို႔မီးလႈံတာေပါ့…လံႈတဲ့
အခါ သူစဥ္းစားတယ္…အိမ္း…ငါမီးလႈံေတာ့ ထင္းကုန္တာဘဲ…မီးလည္း
လႈံရ ေအာင္ ထမင္းလည္း ခ်က္ဦးမွဘဲ…ထမင္းအိုး တည္ ။ အိုးတန္ဆန္ခ
တ္ ခ်က္လိုက္တာေပါ့…က်က္တဲ့ခါက်ေတာ့ေဘးနားမွာမီးက်ီး ေလးနဲ႔ႏွ
ပ္…ငါးပိေလး စေလာင္းမွာကပ္ကင္တာေပါ့ေနာ္… နည္းနည္းေလးေဝလီေ
ဝလင္း မျမင့္ တျမင္ၾကေတာ့ခါ ထၿပီးေတာ့မွ ေတာသြားေတာ့တာၾကား
လား…ေတာေရာက္တဲ့ခါျမက္ေတြ ဘာေတြရိတ္ ရိတ္လို႔ျပန္လာခဲ့တဲ့ခါမွာ
ကိုးနာရီေလာက္ေပါ့၊
ၿမိဳ႕ဝင္ခါနီးမွာ ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္နဲ႔သြားေတြ႔တယ္…ဟိုကဖလသမာပ
တ္က အထြက္ ဆြမ္းခံႂကြလာခဲ့တယ္။ အရွင္ဘုရား၊ အရွင္ဘုရား တစ္ၿ
မိဳ႕လံုးမွာၾကည့္ခ်င္သလိုၾကည့္။ တပည့္ေတာ္ ေလာက္ဆင္းရဲတဲ့ပုဂၢိဳလ္တ
စ္ေယာက္ပါ့မရွိဘူးေပါ့… ဒီေန႔ေတာ့ တပည့္ေတာ္ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူပါ
ဘုရားလို႔မေလွ်ာက္ဘူးလား…ခပ္ဆိတ္ဆိတ္နဲ႔သူ႔ေနာက္ကိုလိုက္သြားတ
ယ္ေနာ္…
သူ႔အိမ္ ဝင္းေပါက္ကိုေရာက္ေတာ့ လမ္းဖက္ကရပ္ေနတာေပါ့…ျမက္ စ
ည္းကိုခ် ပုဆိုး အဝတ္အစားေတြလဲ ၊ မ်က္ႏွာသစ္၊ ပလုပ္ပလဲက်င္း၊ပန္း
ကန္ခြက္ေယာက္ကိုသပ္သပ္ရပ္ရပ္ေဆးၿပီးေတာ့ မွ သူခ်က္ ျပဳတ္တဲ့ထမ
င္းခူး ေတာ့ တာေပါ့…မနက္ခပ္ေစာေစာက ခ်က္ထားခဲ့တဲ့ ထမင္းေဆာင္း
ရာသီဆိုေတာ့ ေအးတာေပါ့ကြဲ႔ ေနာ္…ငါးပိဖုတ္ကလည္း စေလာင္းကပ္
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ထား ငါးပိကစေလာင္းကပ္ထားတာ ဆီပါတယ္ မပါတယ္မသိဘူးေပါ့…အဲ
ဒါလွဴလိုက္ေလာင္း လိုက္တယ္…
အရွင္ဘုရား ဒီေန႔ဆြမ္းလွဴရတဲ့ ကုသိုလ္ကံ ေစတနာေၾကာင့္ ဒီေန႔ကစ မရွိ
မလွ မဝ ဆိုတာ တပည့္ေတာ္ မၾကားပါရေစနဲ႔ ဘုရားလို႔မေလွ်ာက္ဘူး
လား…အသင္ေတာင္းတဲ့ဆုအတိုင္းျပည့္ေစတဲ့ၾကားလား…အဲဒီမွာထီးခ်
က္ေစာင့္ နတ္သမီးက သာဓု သံုးႀကိမ္ေခၚတယ္ၾကားလား...အသံကလည္း
ေကာင္း သူေဌးႀကီးကၾကား အခုသာဓုေခၚတာ ဘယ္သူလဲ လို႔မေမးရဘူး
လား... ငါထီးခ်က္ေစာင့္ နတ္သမီးတဲ့...ဘယ္သူ႔အလွဴ သာဓုေခၚတာလဲ
လို႔မေမးရဘူးလား...အႏၷဘာရ ျမက္ရိတ္ သမား ရဲ႕ဆြမ္း အလွဴ ငါသာဓုေ
ခၚတာတဲ့ ၾကားလား...
အခါ တိုင္းက ငါလွဴခဲ့တာ ရွင္ျပဳခဲ့တာ အပါးဘယ္ႏွစ္ေထာင္သံုးေထာင္ေပါ့
ေနာ္... ရဟန္း ခံခဲ့တာႏွစ္ေထာင္သံုးေထာင္ေနာ္... ဘုရားတည္ခဲ့တာ ဆ
ယ္ဆူ ဆယ့္ငါးဆူေပါ့...ေရတြင္းေရကန္လည္း မနည္းဘူး တူးခဲ့တာေတြေ
နာ္... ႏွစ္စဥ္လည္း ကထိန္ခင္းတယ္ေနာ္... ဆြမ္းလည္း ေကြ်းတယ္ေနာ္...
အမ်ဳိးမ်ဳိးကုသိုလ္ေတြ မလုပ္ဘူးလား...
လုပ္တဲ့ခါ ပရိသတ္ကို ေသာင္းခ်ီပင့္တာကြဲ႔...ပထမ ညဦးမွာ ဗလာတီး ဆို
င္း အင္မတန္ အတီးေကာင္းတဲ့ဗလာတီး ငွားတာ ေပါ့... ဒုတိယၾကေတာ့
အၿငိမ့္ေပါ့...တတိယၾကေတာ့ ဇာတ္ေပါ့...အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ ပရိသတ္ေတြ ေက်
နပ္ေအာင္ေနာ္... ကုန္းသတၱဝါ မစား ေရသတၱဝါ ၊ ေရသတၱဝါမစား ကုန္း
သတၱဝါ။ ကုန္းသတၱဝါ လည္း မစား ေရသတၱဝါလည္း မစားလို႔ ပါတဲ့ပုဂၢိဳလ္ၾ
က ေတာ့ခါ ခုေျပာတဲ့ အာလူးတို႔ ခရမ္းသီးတို႔ ဗူးသီးတို႔ ဖရံုသီးတို႔ ဒါခ်
က္ေကြ်းတာေပါ့... အဲ...အဲဒီလိုေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ပရိသတ္ ေက်နပ္ေလာက္ေ
အာင္ေကြ်းတာကြ... စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား...ေလ့လာဖို႔လိုတယ္ေနာ္...
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ဘာျဖစ္လို႔သာဓု မေခၚသလဲ လို႔မေမးရဘူးလား... သူေဌး ႀကီးရဲ႕အလွဴငါ
သာဓု မေခၚနိုင္ဘူးတဲ့...ဘာျဖစ္လို႔လဲလို႔ျပန္မေမးလား...ဆန္တစ္တင္းမွာ
နို႔ဆီႏွစ္လံုး ေလ်ာ့တယ္တဲ့မျပည့္ဘူးတဲ့ ...ဆန္တစ္တင္း မွာေလ...ပိႆာ
နဲ႔ခ်ိန္တဲ့ခါလည္း ႏွစ္က်ပ္သားေလ်ာ့ သံုးက်ပ္သားေလ်ာ့တယ္တဲ့... က်ပ္ခ်ိ
န္မျပည့္ဘူးေပါ့...က်ပ္ခ်ိန္မျပည့္ရင္ ... ဒါ သီလနဲ႔ျပည့္စံုပါ့မလား...မျပည့္စံု
ဘူး... စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား... အႏၷဘာရ ရဲ႕ဆြမ္း အလွဴက အင္မတန္သ
န္႔ရွင္းတာေနာ္... သီလနဲ႔ျပည့္စံုတယ္... စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...တစ္ပါးစာ
ထဲ ။ တစ္ပါးစာထဲ...ပရိသတ္ သူေဌးႀကီးက ပရိသတ္ေသာင္းခ်ီၿပီး ေတာ့ ေ
ကြ်းတာကြဲ႔...က်က်နန ေကြ်းတာေနာ္... အဲလိုစိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား...
ဘယ္လို ျခားနားတာလဲလို႔ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း လား...သူေဌးႀကီးက
သီလနဲ႔မျပည့္စံုဘဲကိုး...ဥပမာေျပာမယ္ ဆိုရင္ လမ္းခင္းတဲ့ ေက်ာက္ႀကီးေ
တြ နဲ႔တူတယ္ေနာ္...ကားေပါင္း အစီး ႏွစ္ေထာင္ တိုက္ထားတာ...တစ္စီး
တစ္စီးမွာ ဆယ္တန္ ေလာက္နိုင္တဲ့ကားႀကီးေတြေပါ့... အစီးႏွစ္ေထာင္ၾ
ကားလား...လမ္းေတြ မွာစီၿပီးေတာ့ ထားတာ နည္းတဲ့ေက်ာက္ေတြ မဟု
တ္ဘူး ေနာ္... အႏၷဘာရ ကေက်ာက္က လက္သန္း တဆစ္ေလာက္ရွိတ
ယ္ မိုးကုတ္ က ပတၱျမားေက်ာက္နဲ႔မတူလား… အရည္နဲ႔ျပည့္စံု တာကိုး…
အဖိုးမတန္လား…
ဟိုက သူေဌးႀကီးရဲ႕အလွဴက ၾကီးက်ယ္ ျငားေသာ္ လည္း လမ္းခင္းေက်ာ
က္နဲ႔တူတယ္ေနာ္… အရည္ပါရဲ႕လား…မပါရင္ အဖိုးတန္ရဲ႕လား…အဖိုး မ
တန္ဘူးကြဲ႔ေနာ္…ဟိုက ပတၱျမား ဆိုတာ အဖိုးတန္တာေပါ့… ပကတိမ်က္
စိ နဲ႔ၾကည့္ ေသးျငားေသာ္လည္း အရည္ေတြျပည့္စံုတဲ့ သီလအေျခခံတာ
ကိုးကြဲ႔…ဟိုကသီလပါ့မရွိဘဲကို…အဲလို စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား... အဲသေ
လာက္ ထိအက်ဳိးေပးေကာင္းတယ္ၾကားလား...
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အဲဒါနဲ႔သူေဌးႀကီးက ေဟ့ အႏၷဘာရ မင္းအလွဴ ငါ့ ကိုေရာင္း အသျပာတ
စ္ေထာင္ေပးမယ္ မေရာင္းနိုင္ဘူးတဲ့ က်ဳပ္မြဲတယ္တဲ့ မေရာင္းနိုင္ဘူးတဲ့
ဘုန္ႀကီးသာဆိုရင္ေတာ့ ေရာင္းလိုက္ေတာ့မွာ မင့္မေရာင္းခ်င္ အမွ်ေပးပါ
တဲ့ၾကားလား...သူေဌးႀကီးကိုအမွ်ေပးရင္ငါ့ဟာေတြ ေလ်ာ့ကုန္မလား မသိ
ဘူးေပါ့...ငါလွဴတဲ့အရွင္သခင္ကိုသြားေမးဦးမယ္တဲ့ေနာ္...ေလ်ာ့ မေလ်ာ့
ကိုငါလွဴတဲ့အရွင္သခင္ကိုသြားေမးမယ္...
သူလွဴတဲ့ အရွင္ ပေစၥကဗုဒၶါ ကိုသြားၿပီးေတာ့...( ေနတဲ့ )ေတာေက်ာင္းကို
သြားေတာ့တာေပါ့...ဒီလို ဒီလိုပါ့တပည့္ေတာ္ အလွဴကို အသျပာ တစ္ေ
ထာင္ေပးတယ္ဗ်ား... တပည့္ေတာ္က မြဲလို႔မေရာင္းနိုင္ဘူးေပါ့... မင့္မေရာ
င္းနိုင္ အမွ်ေပးပါလို႔ေတာင္းတယ္။ အမွ်ေပးရင္ေလ်ာ့မလား မေလ်ာ့ဘူး
လား လို႔မေလွ်ာက္ရဘူးလား... မေလ်ာ့ဘူးတဲ့ ေပးသာေပးလိုက္တဲ့ေနာ္...
အရွင္ဘုရားက မေလ်ာ့ဘူးလို႔ေျပာတာ တပည့္ေတာ္ နား မလည္ဘူးတဲ့...
မေလ်ာ့တာ တပည့္ေတာ္ နားမလည္ အဲဒါမေလ်ာ့တာေလး ဟာ သိခ်င္
တယ္တဲ့...မေလ်ာ့တာေလးဟာ ရွင္းေပး စမ္း ပါဦးတဲ့ၾကားလား... မေလ်ာ့
ဘူးဆိုတာ တပည့္ေတာ္ နားမလည္ဘူးတဲ့...အကာလညအခါမီးထြန္းေ
ပါ့...ညဆိုေတာ့ေမွာင္ မေနဘူးလား...မီးထြန္းေတာ့ လင္းမလာဘူးလား...
ေျမာက္က အိမ္က လာမီး ညိွထြန္းတယ္ေနာ္...ေျမာက္က အိမ္ယူသြား
တာ မီးမလင္းလား...သူ႔မီးေလ်ာ့ရဲ႕လား...ေတာင္က အိမ္ ကလာ ညွိထြန္း
ေတာင္ကအိမ္ကယူသြားတာ မီးမလင္းလား... သူ႔မီးကားေလ်ာ့ ရဲ႕လား...
အေနာက္ကအိမ္ကလာညွိထြန္း အေနာက္ကအိမ္မီးမလင္းလား... သူ႔မီးေ
လ်ာ့ရဲ႕လား... အေရွ႕ကအိမ္ကလာညွိ ထြန္းအေရွ႕မွာအိမ္မီးမလင္းလား...
သူ႔မီး ေလ်ာ့ရဲ႕လား... တစ္ရြာလံုးကညွိထြန္းလည္း တစ္ရြာလံုး မီးမလင္း

www.dhammadownload.com

လား...မင့္မီး ေလ်ာ့သ လားလို႔မေမးရဘူးလား...မေလ်ာ့ဘူးတဲ့...ေက်နပ္ၿပီ
တဲ့ၾကားလား...
အဲသလို ျပန္ေမးတတ္ဖို႔လိုတာ...အဓိပၸါယ္မသိဘဲနဲ႔ ေပးသာ ေပးလိုက္တာ
ေပးလိုက္ေတာ့
အဓိပၸါယ္မသိေတာ့ သဒၶါ တရားနည္းတာေပါ့...
သဒၶါ တရား ထက္ထက္သန္သန္ျဖစ္မွ အက်ဳိး ေပးသန္ တာ...
အဲဒီဘဝက ေသသြားတဲ့ခါ အႏုရုဒၶါ မင္းသား သြားျဖစ္တယ္ၾကားလား...သူ
ေတာင္းတဲ့ ဆုျပည့္သြားတာေပါ့... အဲေတာ့ သား က တစ္ဆယ္ ဆယ့္ႏွစ္နွ
စ္ရြယ္ ရြယ္ ေက်ာင္းထား ေက်ာင္းမွာေန အား ေက်ာင္းမွာ စာသင္လို႔အား
တဲ့ခါ ဒိုးထိုးကစား ေပသီး ေပါက္ ကစား ဂ်င္ကစား ဆာေလာင္မြတ္သိပ္
တဲ့ အခါ မိခင္ဆီမွာ သူငယ္ခ်င္းသြား စားစရာေတာင္း ေခ်လို႔မခိုင္းရဘူး
လား... ဒါစားစရာသြား ေတာင္းရတယ္ေနာ္...ဟိုကေတာင္းတဲ့အခါ အဆင္
သင့္ေကၽြးဖို႔ေမြးဖို႔ ေပးဖို႔ အဆင္သင့္ လုပ္ထားတယ္ၾကား လား ...အဲသ
လိုေန႔စဥ္ နဲ႔တကြ ဂရုစိုက္ၿပီးေတာ့ ေကၽြးဖို႔လုပ္ထားတာေပါ့...
တေန႔တ၌ရပ္ေဝးကဧည့္သည္ေတြ ေရာက္လာေတာ့ ဧည့္ဝတ္ျပဳရတာနဲ႔
သားအတြက္ သြားရည္စာ မလုပ္မိဘူးေပါ့...ဒါနဲ႔ေတာင္းလာတဲ့ခါ ဒီေန႔ေ
တာ့ခါ စားစရာမရွိဘူးေပါ့... စားစရာမရွိဘူးလို႔ မေျပာရေပဘူး လား...အဲဒီ
မရွိတဲ႔မုန္႔ကို ေတာင္းေခ်လို႔ျပန္မခိုင္းဘူးလား... မရွိတဲ႔မုန္႔ကို ေတာင္းေခ်
လို႔ခိုင္း ေတာ့တာ...အဲဒီ မရွိတဲ႔မုန္႔ကိုေပး လိုက္ပါတဲ့အေမရယ္လို႔မေျပာရ
ဘူးလား...
ဪ ငါ့သား...ငါ့သား... မရွိဆိုတာ သူနားမလည္ ဘဲကိုး...ဒီတခါ မရွိတဲ့
အေၾကာင္း သိေစရမယ္လို႔ အုပ္ခြံပဲ ထည့္ေပးလိုက္ေတာ့တာၾကား

www.dhammadownload.com

လား...လူမင္းဘုန္းႀကီးနတ္မင္းမေန နိုင္... လမ္းခရီးကနတ္ေတြကအုပ္ ကို
ဖြင့္ၿပီးေတာ့နတ္ဩဇာထည့္လိုက္ေတာ့တာၾကားလား... ဟိုေရာက္ေတာ့ဖြ
င့္ၿပီး ေတာ့ စား လိုက္တာေပါ့...ေစာေစာကေပးပါေတာ့ ဗ်ာ...မရွိတဲ့မုန္႔က
သာလို႔ ေကာင္းတာတဲ့ၾကားလား...နတ္ဩဇာကိုးကြဲ႔... လူမင္း ဘုန္းႀကီးေ
တာ့နတ္မင္းမေနနိုင္ေနာ္...
ကဲ သူေတာင္းတဲ့ဆုေတြျပည့္မေနဘူးလား...ျပည့္မွာေပါ့ သီလနဲ႔ျပည့္စံုတာ
ကိုး... ကိုယ္က သီလပါ့ မျပည့္စံုလို႔မုသားကအမ်ဳိးမ်ဳိး ကို သံုးၾကား
လား...မုသားကိုေရလဲနဲ႔မသံုးၾကဘူးလား..တကယ္အေရး အေရးအ ေၾကာ
င္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အစိုးရနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့မွ အလုပ္အေကာင္းေ
တြ ရမည့္ ေနရာမွာ ကိုယ္ေျပာတဲ့စကားေတြက မေအာင္ရာဘူးၾကား
လား...ဒိျပင္နဲ႔ေျပာဦးေတာ့ မ ေအာင္ရာဘူးေနာ္...
အဲဒါေတြ သူတို႔ လူေတြ မစဥ္းစားဘူးေပါ့... ဟိုလူေတြက တစ္ခြန္းေျပာနဲ႔
တစ္ခြန္း ေအာင္သြားတာေနာ္...သီလနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ပုဂၢဳိလ္ေတြျဖစ္မယ္ကြဲ႔...
အဲလိုလည္း ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား... ေလ့လာၾက ။ ကံ ကံရဲ႕အက်ဳိးကို
ယံုၾကည္ဖို႔လိုတယ္... ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား...ဒါစဥ္းစားၾကေနာ္... အဲဒါ
အကုသိုလ္ကံ ကုသိုလ္ကံယံုၾကည္ဖို႔မလိုဘူးလား...
အလွဴမဂၤလာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ၿမိဳ႕လည္း ျမဳိ႕အေလ်ာက္ ရြာလည္း ရြာအေ
လ်ာက္ ကုသိုလ္လုပ္တဲ့ အခါ မွာ ေကၽြးတဲ့ ေမြးတဲ့အခါမွာ အေပါင္းအေ
ဖာ္ေတြ ဖိနပ္ ေပ်ာက္တာေတြ မရွိဘူးလား...ဖိနပ္ေပ်ာက္တယ္ ငါ့ဖိနပ္ေ
ပ်ာက္ တယ္မေျပာဘူးလား...῝ ဘယ္ေလာက္ေပးရသလဲ ῎… ῝ ငါး ေထာ
င္ေပးရတာ῎ဘယ္သူ႔ဆိုင္က ဝယ္ခဲ့တာေပါ့… အင္း… အဲလိုေျပာေတာ့…
ဘယ္သူက ဖိနပ္ေပ်ာက္တယ္ဆိုတာ လူေတြ အကုန္ၾကားသိတယ္ေနာ္…
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တရားသမား တရားသိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ဪ…အဲဒီဖိနပ္ေပ်ာက္တယ္ဆို
တာ အလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားေပၚတာ
လား… ဖိနပ္ ေပ်ာက္တာအေၾကာင္းရွာၾကည့္ေတာ့ ဟိုဘဝကေန သူခိုးခဲ့
တာေတြကိုး…သူခိုးေပၚေတာ့တာေဟ့… စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား. ..ကဲၾကား
ဖူးေတာ့ နားဝ နားဝေတာ့ တရားရတာေနာ္... စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား... နား
ဝေတာ့ တရားရေတာ့ ဖိနပ္ေပ်ာက္သြားဦး သူမ်ားကိုအသိေပးဦးမလား...
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ... မွိန္းၿပီးေတာ့... ။
မွန္ကို... ကိုယ့္မ်က္ႏွာကို ျမင္ခ်င္ ေတာ့ မွန္ေထာင္ၾကည့္ရတာေနာ္... မွန္
ထဲ မွာ ကိုယ့္မ်က္ႏွာရိပ္ မေပၚဘူးလား...အခုလည္း ဖိနပ္ေပ်ာက္တယ္ဆို
တာ မွန္ရိပ္ မွာ ကိုယ့္မ်က္ႏွာရိပ္ ေပၚသလို ကိုယ္ခိုးတာေတြ ေပၚကုန္ေ
တာ့တာဗ်ား...ဘယ္သူ႔မွအသိမေပးေတာ့ဘူးေနာ္...အဲလိုဆိုေတာ့ကိုယ့္
ကိုယ္ ကိုေက်နပ္ၿပီးေတာ့မွ မေနဘူးလား... ေႂကြးေဟာင္းမေၾကဘူး
လား...ေႂကြးသစ္တင္ေသးရဲ႕လား...အလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾ
ကာင့္ အက်ဳိးတရား ေပၚတာလား...
ဘဝအဆက္ဆက္က ခိုးခဲ့ေတာ့ ကိုယ့္အလွည့္ လြတ္ပါမလား... ဘဝအဆ
က္ ဆက္ ကိုယ္က လိမ္ခဲ့ေတာ့ ကိုယ့္အလွည့္ကား လြတ္ပါ့မလား... အလို
လိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္အက်ဳိးတရားေပၚတာလား… အလိမ္ခံ
ရတယ္ အလိမ္ခံရတယ္ ဆိုတာအေၾကာင္းရွိလို႔ အက်ဳိးတရားေပၚတာ…
အလိုလိုျဖစ္တာမဟုတ္ဘူးကြဲ႔ေနာ္… ေဇာတိက သူေဌး တို႔ အတုလကာရီ
တို႔ ဘဝဆက္တိုင္းဘဝဆက္တိုင္း သူေဌးပဲ ျဖစ္ တာေပါ့… သူတို႔ပစၥည္း
ကို ဘယ္သူမွမလိမ္ဘူးေနာ္… ဘယ္သူပါ့မခိုးနိုင္ဘူးေနာ္…ဘယ္မင္းမွ မ
သိမ္းနိုင္ဘူးကြဲ႔…ဒါသီလနဲ႔ျပည့္စံုလို႔ ရခဲ့တဲ့ ပစၥည္းကိုး…အခုအသိမ္းခံရ
တာတဲ့ ဘာတဲ့ ညာတဲ့ မေျပာၾကဘူးလား…ကိုယ္ကသီလပါ့ တစ္ပါးေလာ
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က္ပါ့ မရွိတာကိုခံရမွာပါ့ဟ…စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...အဲလိုေလ့လာၾက
ဦး...အလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္အက်ဳိးတရားေပၚတာလား…
အိမ္း…အဲဒါကိုသူခိုး ေတြ ေပၚမွန္း သိေတာ့တာေနာ္ … အဲလိုၾကားဖူး
လို႔နားဝေတာ့ခါ သိပယ္လို႔မေဟာဘူးလား…အင္း သိတဲ့အခါမေရွာင္ရဘူး
လား… သိတဲ့အခါမပယ္ ရဘူးလား… မသိခင္ ကေတာ့ျပဳလုပ္ၾကတာေ
ပါ့…မသိခင္ၾကေတာ့ဘယ္သူပါ့ အကုသိုလ္မကင္းဘူးလို႔ယူဆ… သိမွ အ
ကုသိုလ္ တရားျပတ္တာ…ဘယ္သူေတြျပတ္တာလဲ သက္ေသေတြ အေ
ထာက္အထားေတြ လိုတယ္ေနာ္…
အဂၤုလိမာလႀကီးဟာ လူသတ္ ေယာက္်ားႀကီး ေပါ့ ၾကားဖူးသလား…လူ
သတ္ေယာက္်ားေနာ္…ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ေတြ႔ သစၥာတရား ၊ ခႏၶာတရား ၊ ပ
ဋိစၥသမုပၸါဒ္တရား ကို ၾကားရနာရေတာ့ တစ္မဂ္တစ္ဖိုလ္မရလား...ကဲလူ
သတ္ေသးရဲ႕လား...ေသာတာပန္တည္ မသြားလား... ဆက္ႀကိဳးစားေတာ့
သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္ ရဟန္းကိစၥ မၿပီးလား...ကဲသိမွပယ္နိုင္တာကြဲ႔...စိစစ္
ဖို႔မေကာင္းလား... အဂၤုလိမာလ က သက္ေသမခံ လား…ခုဇၨဳတၲရာ ကၽြန္မ
ဆိုတာ ေန႔စဥ္နဲ႔တကြ ပန္းဖိုး အသျပာတစ္ဝက္ တစ္ဝက္ခိုးတယ္ေနာ္...
ဘုရားရွင္ကိုယ္ ေတာ္နဲ႔ေတြ႔ေတာ့ သစၥာတရား ၊ ခႏၶာတရား ၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္
တရား ကို ၾကားရနာရေတာ့ တစ္မဂ္တစ္ဖိုလ္မရဘူးလား... ကဲခိုးေသး သ
လားေဟ့... မခိုးဘူးကြဲ႔ေနာ္...မသိခင္ကေတာ့ ခိုးတာေပါ့...သိတဲ့အခါ မေ
ရွာင္ဘူးလား...သိတဲ့အခါ မခိုးေတာ့ဘူးေနာ္...သုရာမုခ ဆိုတာ အေသာက္
သမားႀကီးေပါ့ ကဲ... ဘုရား တရားကုိၾကားရ နာရေတာ့ တစ္မဂ္တစ္ဖိုလ္ မ
ရလား... ေသာက္ေသးသလား... သိမွ ပယ္နိုင္တာေနာ္...မသိခင္ျပဳၾက
တာေပါ့...သိတဲ့တခ်ိန္ျဖတ္ရတယ္ ေရွာင္ရတယ္ ပယ္ရတယ္...ၾကားလား..

www.dhammadownload.com

အဲလိုစိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား...အဲဒါကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ ယံုၾကည္ဖို႔လို
တယ္ေနာ္...အားကိုးရမွာက ဉာဏ္ေပါ့
ဉာဏ္ဆိုတာ ခႏၶာကိုသိ တာ သစၥာသိတာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ေၾကာင္းက်ဳိးသိ
တာေပါ့... သမၼာဒိ႒ိ၊ သမၼာသကၤပၸ၊ပညာမဂၢင္ႏွစ္ပါး ။ သမၼာဝါယာမ၊ သမၼာ
သတိ၊ သမၼာသမာဓိ။ သမာဓိမဂၢင္သံုးပါးေပါင္းလိုက္ေတာ့ ရႈ ဉာဏ္မဂၢင္ငါး
ပါးေပါ့...အဲဒီငါးပါးက ခႏၶာကိုသိတယ္ အာယတနကို သိတယ္ ဓါတ္ကိုသိ
တယ္ သစၥာသိတယ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ကိုသိတယ္...ၾကား
လား...အျမင္ခံအရႈခံက ခႏၶာငါးပါး ။
ပိဋကတ္သံုးပံုခ်ဳံ႕ၾကည့္ ခႏၶာငါးပါးဘဲရွိတယ္... ခႏၶာငါးပါးခ်ဳံ႕ၾကည့္ နာမ္နဲ႔ရု
ပ္ဘဲရွိတယ္... အဲဒါအျမင္ခံအရႈခံ တရား...ရႈ ဉာဏ္ ကမဂၢင္ငါးပါး...ေလ့
လာဖို႔မေကာင္းလား...အဲဒါ အာရံု အာရမၼဏိက ပိုင္းျခားက အရႈခံ (မဂၢ
င္ )....ခႏၶာငါးပါးက အာရံုတရားေပါ့.. မဂၢင္ငါးပါးက အာရမၼဏိကတရားေ
ပါ့... အဲဒါလိုတယ္ကြဲ႔ေနာ္...
လက္ေတြ႔ မ်က္ေတြ႔စိစစ္ဖို႔ေကာင္း တယ္ၾကားလား... မ်က္စိ အၾကည္ရွိရ
င္ ရူပါရံုအဆင္း မတိုက္လား...ျမင္တဲ့စိတ္ မေပၚလား... ငါျမင္တာလား ျမင္
သိစိတ္လား... လူကိုျမင္တာလား အဆင္း ကိုျမင္တာလား...အဲဒီျမင္တဲ့စိ
တ္ေလးဟာ မ်က္စိအၾကည္နဲ႔ရူပါရံုအဆင္း မတိုက္ခင္ ဘယ္ဆီ မွာေနတ
ယ္လို႔ လက္ညႈိး ညႊန္ ျပျခင္းငွာ ထိုက္ကဲ့လား...ႏွစ္ခု တိုက္ဆိုင္တဲ့အခါ ျမင္
တဲ့စိတ္ေပၚတာေနာ္...အဲဒါ လူကိုျမင္တာလား အဆင္းကိုျမင္တာလား...
အဆင္းကိုျမင္တဲ့အခ်ိန္မွာ လူေတြ႔ေသးရဲ႕လား...လူမေတြ႔ရင္ နတ္ကားေ
တြ႔ရဲ႕လား... ျဗဟၼာ ကား ေတြ႔ရဲ႕လား...ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ ေတြ႔ရဲ႕လား...
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အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရာဂစိတ္ ေဒါသစိတ္ ေမာဟစိတ္ျဖစ္ပါ့မလား...အဲလို ပရမ
တ္ အာရံုလို႔မေဟာဘူလား... စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား...အဲဒီျမင္သိစိတ္ကိုျပ
န္စိစစ္ ။
အေကာင္အထည္ဟုတ္ကဲ့လား...ခ်ိန္ၾကည့္ တစ္ပိႆာရွိတယ္ ႏွစ္ပိႆာ
ရွိတယ္ခ်ိန္လို႔ရပါ့မလား...တစ္ေရြးသားရွိတယ္ ႏွစ္ေရြးသားရွိတယ္ခ်ိန္လို႔ရ
ပါ့မလား...ခ်ိန္လို႔မရ သေဘာအေနနဲ႔ ျမင္တာေလးက မထင္ရွားလား...ဒါျ
မင္သိစိတ္လို႔ သူက စကၡဳဝိညာဏ္ နာမ္တရားမရလား...မ်က္စိအၾကည္နဲ႔
အဆင္းကရုပ္ တရား မရလား... နာမ္ရုပ္ႏွစ္ပါး... လူလား နာမ္နဲ႔ရုပ္
လား...နတ္လား နာမ္နဲ႔ရုပ္လား...ျဗဟၼာလား နာမ္ရုပ္လား ။
အဲဒီနာမ္ရုပ္ကို သိတာ သူငါက သိတာလား မဂၢသစၥာကသိတာလား...ဘ
ယ္မဂ္က သိတာလဲ...သမာဓိရသြားၿပီေနာ္…သမာဓိမဂ္ လို႔မေဟာဘူး
လား…အဲဒီသမာဓိရေတာ့ သမာဓိတည္လို႔ အားေကာင္းေနတဲ့အခ်ိန္ တဒ
ဂၤနိေရာဓ ။ ရာဂေဒါသေမာဟျဖစ္ခြင့္ရလား… ။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ မိုးႀကိဳးပစ္
သံေတာင္မၾကားဘူးတဲ့ေနာ္…ကဲဟိုကဆဲတဲ့ အပုပ္ရည္ သြင္းတဲ့စကားေ
တြၾကားပါ့မလား…ဒါသမာဓိေကာင္းေနတာေပါ့… ခႏၶာဖက္ကို ဉာဏ္လွ
ည့္တာေနာ္... ရာဂစိတ္ ေဒါသစိတ္ ေမာဟစိတ္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ခႏၶာမွာျဖ
စ္တာလား ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ မွာျဖစ္တာလား...ဪ... ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါက ပ
ညတ္အာရံုကြဲ႔ေနာ္... ခႏၶာက ပရမတ္အာရံုကြဲ႔ေနာ္... အဲလို ေလ့လာဖို႔မေ
ကာင္းလား... ။
ဥပမာ အကာလညအခါ လထြက္ၿပီးေတာ့ ... လေတြ ထြက္ၿပီးေတာ့ ေပၚ
လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေကာင္းကင္ေမာ့ၾကည့္ေနာ္...လကိုမျမင္ရဘူးလား...လ
ကိုျမင္တဲ့အခ်ိန္ လကိုၾကည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ လေအာက္မွာရွိတဲ့ ပင္လယ္ သမု
ဒၵရာ ေရေျမေတာေတာင္ေတြျမင္ရပါ့မလား...မျမင္ရဘူးေနာ္...မ်က္လႊာခ်ၿ
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ပီးေတာ့ ေအာက္ကို ငံု႔လို႔ ၾကည့္တဲ့ခါ ေရေျမေတာေတာင္ေတြမျမင္ရဘူး
လား... ေရေျမေတာေတာင္ ျမင္တဲ့ခါ လကိုျမင္ရပါ့မလား... အာရံုႏွစ္ခုျပဳိင္
လို႔ ရပါ့မလား...လ ကိုျမင္တဲ့အခါလည္း ေရေျမေတာေတာင္ေတြျမင္ရပါ့မ
လား...
ဤပမာဏကဲ့သို႔ ရုပ္နာမ္ကိုေတြ႔တဲ့အခါ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါေတြ႔ေသးရဲ႕လား ...
လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါေတြ႔ေသးရဲ႕လား...အဲဒီအခ်ိန္ေလးမွာ ဉာဏ္အလုပ္
လုပ္တဲ့ အခါေနာ္ ။ အဲဒီစိတ္ေလးနဲ႔ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ ဖို႔မလိုလား...။
အဲဒါ မဂၢင္ငါးပါးနဲ႔ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ရင္ စူဠေသာတာပန္ လို႔မေဟာဘူး
လား...အိပ္ေပ်ာ္ ေယာက်္ားနိုးေသာ္လား ကဲ့သို႔ လို႔ နတ္ျပည္ၾကမွ နတ္
သမီးရင္ခြင္ထဲမွာ မဟာေသာတာပန္ျဖစ္တယ္ လို႔ မေဟာဘူးလား... လူ႔ျပ
ည္က ရွစ္ပါးျပည့္မယ္ဆိုရင္ မဟာေသာတာပန္ေပါ့... အဲလိုဆက္ၿပီးေတာ့ ႀ
ကိဳးစားတဲ့အခါၾကေတာ့ ရုပ္တရားႀကီးက ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ မပ်က္
လား... နာမ္တရားကသိၿပီးေတာ့မပ်က္လား...နိစၥလားအနိစၥလား... အနိစၥ
မၿမဲျခင္း တရားသည္ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား...အဲဒီ
အနိစၥကိုနားလည္ဖို႔ လိုတယ္ကြဲ႔ေနာ္...
အနိစၥ မၿမဲဘူးဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား... ရူပကၡႏၶာ ေဝဒနာ
ကၡႏၶာ သညာကၡႏၶာ သခၤါရကၡႏၶာ ဝိညာဏကၡႏၶာေနာ္... ရုပ္တရားႀကီးကလ
ည္း ေဖာက္ျပန္ၿပီး ေတာ့ မပ်က္လား...ကဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...ေဝဒနာခံ
စား ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား...သညာမွတ္ ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား... ေစတနာ ေ
စ့ေဆာ္ ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား... ဝိညာဏကၡႏၶာ သိၿပီးေတာ့ မပ်က္
လား...အဲဒါ သိဖို႔လိုတာေပါ့... ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...
ဒါေၾကာင့္ရုပ္ျဖစ္ ေတာ့ ရုပ္ပ်က္တာေပါ့...ေဝဒနာ ျဖစ္ေတာ့ ေဝဒနာပ်က္
တာေပါ့...သညာ ျဖစ္ေတာ့ သညာ ပ်က္တာေပါ့... သခၤါရကၡႏၶာ ျဖစ္ေတာ့
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သခၤါရကၡႏၶာ ပ်က္တာေပါ့... ဝိညာဏကၡႏၶာ ျဖစ္ေတာ့ ဝိညာဏကၡႏၶာ ပ်က္
တာေပါ့... ကဲ ... ရုပ္နာမ္ကို ဖယ္ ထား အနိစၥရွိ ေသးရဲ႕ လား...အနိစၥဆို
အဘာဝျဖစ္မွာေပါ့... ပညတ္အာရံု...ျဖစ္ပ်က္ ျဖစ္ပ်က္နဲ႔ ရုပ္မပါဘဲနဲ႔ ရပါ့မ
လားဟဲ့... နာမ္ မရွိဘဲနဲ႔ရပါ့မလားဟဲ့... ခႏၶာမေတြ႔ဘဲနဲ႔ျဖစ္ပ်က္ရပါ့မ
လား...
ဉာတပရိညာလို႔ဘုရား ေဟာ မေဟာ... ပညတ္ ပရမတ္ ပိုင္းျခားဖို႔မ
လိုလား... နာမ္ရုပ္က ပရမတ္ လူကပညတ္ နာမ္ရုပ္ကပရမတ္ နတ္ကပည
တ္ နာမ္ရုပ္က ပရမတ္ ျဗဟၼာ ကပညတ္ ၾကားလား...ပညတ္ ဆိုတာ သမု
တ္တာ ေခၚတာ ရွိတာ မဟုတ္ဘူး... စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား... အဲဒါအျမင္ခံ
အရႈခံက လူလား နာမ္နဲ႔ရုပ္...အဲဒီ နာမ္ရုပ္ေပၚမွာ လူလို႔ႏွလံုးသြင္း မမွား
လား...နာမ္ရုပ္ကို ဖယ္ထား ႏွလံုးသြင္း မွားစရာ လိုေသးရဲ႕လား... နာမ္ရုပ္
ေပၚမွာ မွားတာကြဲ႔ ။
နာမ္ရုပ္ လို႔သိေတာ့ခါ မမွန္ဘူးလား... နာမ္ရုပ္လို႔သိတဲ့ခါ လူေတြ႔ေသး
ရဲ႕လား... အမွန္သိေတာ့ အမွားမေပ်ာက္ လား...နာမ္ရုပ္ေပၚမွာ လူ လို႔ႏွ
လံုးသြင္းမွားတာေနာ္...ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား...အနိစၥ ... နာမ္ရုပ္ကိုဖ
ယ္ထား အနိစၥရွိပါ့မလား...အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္း လား...ျဖစ္တာ ရုပ္ေ
တြေနာ္ ပ်က္တာလည္း ရုပ္ေတြေပါ့... ျဖစ္တာလည္း နာမ္ ပ်က္တာလည္း
နာမ္ေပါ့ေနာ္...
ဒါေၾကာင့္မို႔ မိုးကုတ္ဆရာ ေတာ္ႀကီးက တဇၨာရီ ပညတ္တဲ့ ရွိရာက မရွိတာ
လို႔မေဟာဘူးလား...မရွိတာသက္သက္သာဆို အဘာဝပညတ္ လို႔မေဟာ
ဘူးလား...အဲျဖစ္ပ်က္ ျဖစ္ပ်က္နဲ႔ ရုပ္နာမ္ကို လြတ္ထား ရပါ့မလားဟဲ့... ဒါျ
ဖစ္ပ်က္ေတာ့ အေျပာ ကေတာ့ မွန္မေနဘူးလား... အေျပာအဆို အေနအ
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ထိုင္ေတြ မူေျပာင္းရဲ႕လား...ေျပာင္းဘူး ကိေလသာက လႈပ္ကိုမလႈပ္ဘူး ေ
နာ္... စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...
ေလာဘလည္း မေလ်ာ့ ေဒါသလည္း မေလ်ာ့ ေမာဟလည္း မေလ်ာ့ဘူးေ
ပါ့... ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ... တကယ့္အျမင္မွန္ၾကရင္ ေရာ့ရမွာေပါ့ ....
အဲလိုသိေအာင္ႀကိဳးစားၾက...
ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္ေနာ္...
လက္ေတြ႔တဲ့ တခါျပန္ၿပီးေတာ့ လွ်ာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ထင္ရွားတာေလး
ငွက္ေပ်ာသီး...။
နံ႔သာပု ငွက္ေပ်ာသီး ပင္ထက္မွည့္ကို စားၾကည့္ လိုက္ေနာ္... ဘယ္လိုေ
တြ႔မလဲ...
အဲဒီ မစားခင္က ခ်ဳိတယ္လို႔ သိတဲ့စိတ္ကေလးဟာ ဘယ္ မွာေနတယ္
လို႔လက္ညႈိး ညႊန္ျပျခင္း ငွာထိုက္ ကဲ့လား...မထိုက္ဘူးေနာ္... လွ်ာအၾက
ည္ နဲ႔ ခ်ဳိအရသာထိတဲ့အခါမွ ခ်ဳိတယ္လို႔သိတဲ့ စိတ္ေလးေပၚတာ... ခ်ဳိတ
ယ္လို႔သိတဲ့ အခ်ိန္မွာ ငွက္ေပ်ာသီးလို႔သိလို႔ျဖစ္ကဲ့လား...တျခားေတြ သိ
လို႔ျဖစ္ကဲ့လား...ခ်ဳိတာက လြဲလို႔တျခား ေတြ႔ေသးရဲ႕လား...အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေ
ကာင္းလား...အာရံု အာရမၼဏိက ကြဲ႔ေနာ္...
အဲဒီအခ်ိန္ေလးမွာ ငွက္ေပ်ာသီးေတြ႔ေသးရဲ႕လား... ခ်ဳိတဲ့သေဘာ တရား
လည္း မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ျမင္ရပါ့မလား...လက္နဲ႔ကိုင္ စမ္းၾကည့္ေ
တြ႔ရဲ႕လား...နမ္းၾကည့္ေတြ႔ရဲ႕လား... နားေထာင္ၾကည့္ ေတြ႔ရဲ႕လား ...လွ်ာ
နဲ႔ၾကေတာ့ ခ်ဳိတယ္လို႔ မသိနိုင္ဘူးလား...
သိပင္ သိျငားေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ ဟုတ္ကဲ့လား... သဏၭာန္နိမိ
တ္ ေတြဟုတ္ကဲ့လား...အနိမိတၱေနာ္...သေဘာအေနနဲ႔ မထင္ရွားဘူး
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လား...ထင္ရွားတယ္... ခ်ိန္ၾကည့္ တစ္ေရြးသားရွိတယ္ ႏွစ္ေရြးသားရွိတယ္
ခ်ိန္လို႔ရရဲ႕လား...ကဲ သေဘာအေနနဲ႔ ခ်ဳိတယ္ သိတဲ့စိတ္မထင္ရွားဘူး
လား... နာမ္တရားမရလား... လွ်ာအၾကည္နဲ႔ခ်ဳိအရသာကားရုပ္တရားမရ
လား...နာမ္ရုပ္နွစ္ပါး... ငွက္ေပ်ာသီးလားနာမ္နဲ႔ရုပ္လား... နာမ္ရုပ္လို႔သိ ငွ
က္ေပ်ာသီးလို႔ေခၚ...ေတြ႔တာ ငွက္ေပ်ာသီးလား နာမ္နဲ႔ရုပ္လား...ဘာျဖစ္
လို႔ငွက္ေပ်ာသီးမေတြ႔တာလဲ...မရွိရင္ငွက္ေပ်ာသီး အေနနဲ႔စြဲစရာ လိုေသး
ရဲ႕လား...ေလ့လာၾကည့္ေနာ္...
တနည္းအားျဖင့္ လူထင္လို႔ ဘုရားေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကိုင္စမ္းၾကည့္ေ
နာ္...
ပူေႏြးေႏြး မေတြ႔လား...ေတြ႔တာ လူလား ေတေဇာဓါတ္လား...ပူတာ ဥဏွေ
တေဇာေပါ့
တနည္းအားျဖင့္ေအးတာ မေတြ႔လား... လူလားေတေဇာဓါတ္လား...ေအး
တာ သီတေတေဇာေပါ့ပူတယ္ေအးတယ္သိတာသူ ငါလား ကာယ ဝိညာ
ဏ္လား... သူက နာမ္တရားမရလား...ပူတာ ေအးတာက ရုပ္တရား မရ
လား...နာမ္ရုပ္ႏွစ္ပါး...လူလား နာမ္နဲ႔ ရုပ္လား... နတ္လား နာမ္နဲ႔ရုပ္
လား…ျဗဟၼာလား နာမ္နဲ႔ရုပ္လား…နာမ္ရုပ္ဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္…လူမေတြ႔
နတ္မေတြ႔ ျဗဟၼာမေတြ႔ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ မေတြ႔ေပါ့... ဘာျဖစ္လို႔မေတြ႔တာ
လဲ...အဲဒါယံုၾကည္ဖို႔လိုတာ...
ေတြ႔တဲ့တရားက လူလားနာမ္နဲ႔ ရုပ္လား...ကဲ နာမ္ရုပ္ဘဲ ေတြ႔တယ္ေနာ္…
လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါ မေတြ႔တာရွိလို႔လား မရွိလို႔လား...ဒါေၾကာင့္ ဘုရား
အဆူဆူ က...
မရွိပညတ္က လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါ
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မရွိပညတ္က လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါ လို႔မေဟာဘူလား... မရွိပညတ္ လူမရွိ
နတ္မရွိ ျဗဟၼာမရွိ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ မရွိေနာ္...ရွိပရမတ္က နာမ္နဲ႔ရုပ္...။
ဘယ္ပံု ဘယ္နည္းရွိတာလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား...
ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ မပ်က္ လား...သိၿပီးေတာ့ မပ်က္လား...ျဖစ္ပ်က္လို႔မေ
ဟာလား... အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...ဉာတပရိညာၿပီးမွ အနိစၥ ဒုကၡ
အနတၱ ကိုေလ့လာရတယ္... ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား... အဲလိုေလ့လာ
ဖို႔လိုတယ္ေနာ္...
အနိစၥမၿမဲျခင္းတရားသည္ ခ်မ္းသာ တဲ့တရားလား ဆင္းရဲတဲ့တရားလား...
ဆင္းရဲတဲ့တရားကိုသုခလို႔ေခၚမလား ဒုကၡလား... ဤဒုကၡတရားကိုပိုင္သူရွိ
ရဲ႕လား... သတၱဝါအလိုသို႔လိုက္ကဲ့လား... အႀကိဳက္သို႔ပါရဲ႕လား...အန
တၱ...လို႔မေဟာဘူးလား... အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ေပါ့... ဒါပြားလို႔ သိတာေ
နာ္...
အနိစၥတရားေတြ႔တဲ့အခါ နာမ္ရုပ္ေတြ႔ေသးရဲ႕လား... ဒုကၡ တရားေတြ႔တဲ့
အခါ နာမ္ရုပ္ေတြ႔ေသးရဲ႕လား... အနတၱတရား ေတြ႔တဲ့အခါ နာမ္ရုပ္ေတြ႔ေ
သးရဲ႕လား...
အနိစၥတရားနဲ႔ နာမ္ရုပ္နဲ႔ ပိုင္းျခားဖို႔မလိုလား...
ဒုကၡ တရားေတြ႔တဲ့ အခါ နာမ္ရုပ္ေတြ႔ေသးရဲ႕လား... အနတၱတရားေတြ႔တဲ့
အခါနာမ္ရုပ္ေတြ႔ေသးရဲ႕လား... အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား... တီရဏပရိ
ညာေပါ့...
အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ စုလိုက္ေတာ့ ျဖစ္ပ်က္လို႔မေဟာဘူးလား...ဘာသစၥာ
လဲ... ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား ဆင္းရဲတဲ့တရားလား... ဆင္းရဲတယ္လို႔အမွန္
သိ ေနာင္တဖန္ဒီ ခႏၶာမ်ဳိး ရခ်င္ေသးရဲ႕လား...လက္ရွိ ခႏၶာ မတြယ္တာ
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ဘူးေနာ္... လက္ရွိ ခႏၶာ မတြယ္တာ ေနာင္ ခႏၶာ ေတာင့္တပါ့မလား...ဆင္း
ရဲတယ္လို႔သိေနၿပီကိုး...
ဆင္းရဲတယ္လို႔ သိကတည္းက ခ်မ္းသာတယ္လို႔သိတဲ့ အဝိဇၨာမခ်ဳပ္ဘူး
လား... အဝိဇၨာခ်ဳပ္ရင္ လိုခ်င္ႏွစ္သက္တဲ့တဏွာ လာေသးရဲ႕ လား...စြဲလ
န္းတဲ့ ဥပါဒါန္ လာေသးရဲ႕လား...အာသဝနဲ႔ ကာမာသဝ နဲ႔ ဘဝါသဝ မခ်ဳပ္
လား...ေရွ႕ပိုင္းက နာမ္ရုပ္သိေတာ့ ဒိ႒ာသဝနဲ႔အဝိဇၨာသဝမခ်ဳပ္
လား...အာသေဝါတရားေလးပါးမကုန္လား...ကုန္ရင္ သမုဒယသစၥာမေ
သလား... ေနာက္ခႏၶာဇာတ္မသိမ္းလား... နိေရာဓသစၥာ.... ။
ကဲ... ထိဆဲခႏၶာကျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ (ဒုကၡသစၥာပါဘုရား) သိတာက(မ
ဂၢသစၥာပါဘုရား) ေသတာက (သမုဒယသစၥာပါ ဘုရား) ေနာက္ခႏၶာ မလာ
တာက(နိေရာဓသ စၥာပါဘုရား) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရိွ (ေ
လးကြက္ရွိပါတယ္ ဘုရား) တစ္ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး (ငါးပါးပါ ဘုရား)
ငါးေလးလီ(ႏွစ္ဆယ္) ဤရွစ္သြယ္ကို (အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္
သည္ သံသရာမွလြတ္ေၾကာင္းတည္း)
သာဓု သာဓု သာဓု
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဂန္႕ေဂါ ၊ မံုလယ္ေတာ
ရေက်ာင္း ၊ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀ
ကီး ။
ပဲခူးဆယ္မိုင္ကုန္း မံုလယ္ေတာရ ဓမၼရိပ္သာ ဓမၼာ႐ံုႀကီးေပၚတြင္
၉-၁ဝ-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ည (၇)နာရီအခ်ိန္ ေဟာၾကားဆံုးမ ေတာ္မူအပ္ေသာ
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ေလာသကတိႆ ရဟန္းအေၾကာင္း ဥပမာျပ
ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္။
အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကို အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾက။
နေမာ ဗုဒၶႆ။နေမာ ဓမၼႆ။နေမာ သံဃႆ။နေမာ မာတာပိတုႆ။နေ
မာ အာစရိယႆ။
ဗုဒၶႆ-သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကိီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဓမၼႆ-မဂ္္ေလးတန္ -ဖိုလ္ေလးတန္ -နိဗၺာန္ -ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ တ
ရားေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
သံဃႆ-မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေ
စတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
မာတာပိတုႆ-မိဘႏွစ္ပါးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္
ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
အာစရိယႆ-၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္သစၥာေလး
ပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘု
ရားႀကီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
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ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ မိဘ ဆရာသမား တို႔အား
႐ိုေသျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေ
သာ ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယတို႔ေၾကာင့္
မိမိတို႔ အလိုရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္သို႔
လည္းေကာင္း ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာ
င္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ
နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာင္း
မိမိတို႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္
ဉာဏ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သို႔
မ်က္ေမွာက္ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
အလုပ္စဥ္အတိုင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။
မူလႏွစ္ျဖာတစ္ေခါက္။
မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္
မ်ားႏွင့္ သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆ
ယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကို၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။
နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
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တရားနာတယ္တဲ့ တရားအားထုတ္တယ္ တရားေလ့လာတယ္ဆိုတာ မိမိ
ခႏၶာမွာ ရွိတဲ့ တရားနဲ႔ အသိဉာဏ္နဲ႔ ထပ္သြားဖို႔လိုတယ္ေနာ္ .. ရွိတဲ့တရား
ဆိုတာ ႐ုပ္ႏွစ္ခုတိုက္မွ ေပၚတဲ့ ခႏၶာငါးပါး ကိုေျပာတာေနာ္ .. စာလို ေတာ့
အာ႐ံုနဲ႔ဒြါရေပါ့ ႐ုပ္ႏွစ္ခု တိုက္တဲ့ခါ ဆိုင္ရာဝိညာဏ္ မေပၚလား ..
မ်က္စိအၾကည္ရွိရင္ ႐ူပါ႐ံုအဆင္း မတိုက္လား ျမင္သိစိတ္မေပၚလား ။နား
အၾကည္ရွိရင္ အသံ မတိုက္လား ၾကားသိစိတ္မေပၚလား။ ႏွာေခါင္းအၾက
ည္ရွိရင္ အနံ႔မတိုက္လား နံသိစိတ္မေပၚလား ။ လွ်ာအၾကည္ရွိရင္ ရသာေျ
ခာက္ပါးမတိုက္လား စားသိစိတ္မေပၚလား ။ ကိုယ္အၾကည္ရွိရင္ ပထဝီေ
ဖာ႒ဗၺ ေတေဇာေဖာ႒ဗၺ ဝါေယာေဖာ႒ဗၺ မတိုက္လား .. ထိသိစိတ္မေပၚ
လား .. ။ မေနာအၾကည္ရွိရင္ ဓမၼာ႐ံုတိုက္မယ္ေနာ္ .. ႀကံသိစိတ္မေပၚလား
။
မ်က္စိအၾကည္ ရွိေတာ့ ႐ူပါ႐ံု အဆင္း မတိုက္လား ျမင္တဲ့စိတ္ မေပၚလား
ငါျမင္တာလား ျမင္သိစိတ္လား .. ။ ႐ုပ္ႏွစ္ခု မတိုက္ခင္ ျမင္တဲ့စိတ္ကေလး
ဟာ ဘယ္ဆီမွာေနတယ္လို႔ လက္ညႈိးညႊန္ျပျခင္းငွာ ထိုက္ကဲ့လား ..။ ႏွစ္ခု
တိုက္ေတာ့ ဖြားကနဲေပၚမလာဘူးလား .. ။အေကာင္အထည္ဟုတ္ကဲ့
လား .. ။ ပံုပန္းသဏၭာန္ပါရဲ႕လား ။ သေဘာအေနနဲ႔ မထင္ရွားဘူးလား .. ။
ခ်ိန္ၾကည့္ ။ တစ္ပိႆာရွိတယ္ ႏွစ္ပိႆာရွိတယ္ ခ်ိန္လို႔ရပါ့မလား ။ တ
စ္ေ႐ြးသားရွိတယ္ ႏွစ္ေ႐ြးသားရွိတယ္ ခ်ိန္လို႔ရကဲ့လား .. ။ ခ်ိန္လို႔မရျငား
သေဘာအေနနဲ႔ ျမင္တဲ့စိတ္ မထင္ရွားဘူးလား.. ။ အဲဒီျမင္တဲ့စိတ္ဟာ ငါျ
ပဳတ္ဖို႔လိုတာကြဲ႔ေနာ္.. ႐ုပ္ႏွစ္ခု တိုက္မွ ေပၚတယ္လို႔ သိဖို႔လိုတာေပါ့ ..။
ျမင္တယ္ ဆိုျငားေသာ္လည္း တစ္ဝိညာဏ္တည္း ျမင္သိလို႔ျဖစ္ကဲ့လား ..
။ မျဖစ္ ... သူနဲ႔သဟဇာတ ျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ မပါလား .. ။
အဆင္းလို႔ခံစားတာ ငါလား ေဝဒနာလား ..လူလားေဝဒနာလား .. နတ္
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လားေဝဒနာလား ..ျဗဟၼာလားေဝဒနာလား .. ။အဆင္းလို႔မွတ္တာ လူနတ္ျ
ဗဟၼာလား သညာလား .. ခံစားနိုင္ေအာင္ေစ့ေဆာ္တာ မွတ္နိုင္ေအာင္ေ
စ့ေဆာ္တာ သူငါလားေစတနာလား ..။
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးခုေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာေလးပါး မျပည့္
လား .. ။ ဤေလးပါးျပည့္စုံမွ ျမင္သိစိတ္ျဖစ္တာေနာ္ .. ။ လူနတ္ျဗဟၼာ
လား နာမကၡႏၶာေလးပါးလား .. မ်က္စိအၾကည္ကား လူဟုတ္ကဲ့လား .. ။
႐ူပါ႐ံုအဆင္းကား လူဟုတ္ကဲ့လား .. ။ ခႏၶာဖြဲ႔ၾကည့္ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာမရ
လား .. ။ နာမကၡႏၶာေလးပါးနဲ႔ ႐ူပကၡႏၶာေပါင္း .. ။ လူလား ခႏၶာငါးပါးလား ..
။ နတ္လား ခႏၶာငါးပါး လား ..။ ျဗဟၼာလား ခႏၶာငါးပါးလား .. ။ ခႏၶာဘဲေ
တြ႔တယ္ေနာ္ .. ။
ပိဋကတ္သံုးပံု ခ်ဳံ႕ၾကည့္ေတာ့ ခႏၶာငါးပါးေပါ့ ၊ ခႏၶာငါးပါးခ်ဳံ႕ၾကည့္ေတာ့ နာ
မ္နဲ႔ရုပ္ေပါ့ .. ။ အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား .. ။ တရားထိုင္တာ ဒီခႏၶာသိဖို႔ေ
နာ္ စႀကႍသြားတာ ခႏၶာသိဖို႔ေနာ္ ။ ရပ္တယ္ဆိုတာ ခႏၶာသိဖို႔ေနာ္။ ေလ်ာင္း
တာ ခႏၶာသိဖို႔ေပါ့ ။ သြားျခင္း ရပ္ျခင္း ထိုင္ျခင္း ေလ်ာင္းျခင္း ေပါ့ေနာ္ .. ။
အဲဒီခႏၶာေပၚမွာ မသိၾကလို႔ ။ ခႏၶာလို႔မသိလို႔ ။
ခႏၶာေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါနဲ႔ ႏွလံုးသြင္းမမွားလား .. လူအေနနဲ႔ ႏွလံုးသြင္း
မမွားလား .. နတ္အေနနဲ႔ ႏွလံုးသြင္းမမွားလား .. ျဗဟၼာအေနနဲ႔ ႏွလံုးသြင္း
မမွားလား .. ။ႏွလံုးသြင္းမွားလို႔ သကၠာယဒိ႒ိ ျဖစ္တာေပါ့။ ႏွလံုးသြင္း ခႏၶာ
ငါးပါးလို႔ သိမယ္ဆိုရင္ သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္တယ္ ေနာ္ .. ။ အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေ
ကာင္းလား .. ။ တကယ့္ အျမင္ခံအ႐ႈခံက လူနတ္ျဗဟၼာလား ခႏၶာငါးပါး
လား .. ခႏၶာကို ခႏၶာမွန္း သိဖို႔လိုတယ္ၾကားလား ..။ ေလ့လာဖို႔မေကာင္း
လား .. ။
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လက္ေတြ႔မ်က္ေတြ႔ေပါ့ကြဲ႔ေနာ္ ။ လူထင္လို႔ ဘုရားေပးတဲ့ ဝိဇၨာမ်က္မွန္နဲ႔တ
ပ္ၾကည့္ လူကိုျမင္တာလား အဆင္းကိုျမင္တာလား .. လူထင္လို႔လက္နဲ႔ ပု
တ္ၾကည့္ တီးၾကည့္ လူေတြ႔သလား အသံလား .. ။ လူထင္လို႔နမ္းၾကည့္
လူေတြ႔မလား အနံ႔ေတြ႔မလား .. ။ လူထင္လို႔ လွ်ာေလးနဲ႔လ်က္ၾကည့္ ။
လူေတြ႔မလား ရသာဓါတ္ေတြ႔မလား .. လူထင္လို႔ ဘုရားေပးတဲ့ဉာဏ္
လက္ နဲ႔ကိုင္စမ္းၾကည့္ လူေတြ႔မလား မာတာေတြ႔မလား .. လူေတြ႔မလား ေ
ပ်ာ့တာေတြ႔မလား ..
မာတယ္ ေပ်ာ့တယ္လို႔သိတာ သူငါလား ကာယဝိညာဏ္လား .. တစ္ဝိညာ
ဏ္ထဲ ထိလို႔သိလို႔ ျဖစ္ကဲ့လား .. မျဖစ္သူနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ
သညာ ေစတနာမပါလား ။ မာတယ္ေပ်ာ့တယ္လို႔ ခံစားတာ ငါလား ေဝဒ
နာလား .. ။ လူလားေဝဒနာလား .. ။နတ္လားေဝဒနာလား ..။ ျဗဟၼာလားေ
ဝဒနာလား .. ။မာတယ္ေပ်ာ့တယ္ လို႔မွတ္တာ လူနတ္ ျဗဟၼာလား သညာ
လား .. ခံစားနိုင္ေအာင္ေစ့ေဆာ္တာ မွတ္နိုင္ေအာင္ေစ့ေဆာ္တာ သူငါ
လားေစတနာလား ..။
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးခုေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာေလးပါးမျပည့္
လား .. ဤေလးပါးျပည့္စုံမွ ထိသိစိတ္ ျဖစ္တာေနာ္ ..လူနတ္ျဗဟၼာလား နာ
မကၡႏၶာေလးပါးလား ..။ ဘယ္ေလာက္မ်ား ထင္ရွားသလဲေနာ္ .. ကာယအၾ
ကည္ကား လူဟုတ္ကဲ့လား .. မာဆိုတဲ့ ပထဝီကား လူဟုတ္ကဲ့လား ..
ခႏၶာဖြဲ႔ၾကည့္ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာမရလား .. နာမကၡႏၶာေလးပါးနဲ႔ ႐ူပကၡႏၶာေပါင္း
(ခႏၶာငါးပါး ပါဘုရား)
တရားေပ်ာက္ေတာ့ကိုယ္မွာရွာ ကိုယ္မွာရွာေတာ့တရားေတြ႔တယ္ မေဟာ
ဘူးလား .. ေတြ႔တာက လူလား ခႏၶာငါးပါးလား .. နတ္လားခႏၶာငါးပါး
လား .. ျဗဟၼာလားခႏၶာငါးပါးလား .. လူလည္း မေတြ႔ နတ္လည္း မေတြ႔ ျဗ
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ဟၼာလည္း မေတြ႔ေနာ္ ဘာျဖစ္လို႔မေတြ႔တာလဲ .. အဲဒါယံုၾကည္ဖို႔လိုတာ
ကြဲ႔ .. ေတြ႔တာကို အမွန္ မယူရဘူး လား ..အဲဒါယံုၾကည္ဖို႔လိုတယ္ေ
နာ္ ..အခုယံုၾကည္တဲ့ သဒၶါ တရားက နည္း တာကိုးကြဲ႔ၾကားလား ... အဲလိုစိ
စစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ..
ဒါတရားေပ်ာက္ေတာ့ ကိုယ္မွာရွာ ကိုယ္မွာရွာေတာ့ တရားေတြ႔ ၊ ေတြ႔တာ
ခႏၶာဘဲေတြ႔ တယ္ .. ထင္တာကလူ ေတြ႔တာကခႏၶာငါးပါး ၊ ထင္တာက
နတ္ ေတြ႔တာကခႏၶာငါးပါး ၊ ထင္တာကျဗဟၼာ ေတြ႔တာကခႏၶာငါးပါး .. ကဲ
ခႏၶာဘဲ ေတြ႔တယ္ေနာ္ ခ်ဳံ႕ၾကည့္ နာမ္နဲ႔ရုပ္ေပါ့ .. ျဖန္႔ၾကည့္ရင္ ခႏၶာငါးပါးေ
ပါ့ ။ ဒါသကၠာယ လို႔မေဟာဘူးလား .. ငါစြဲဒိ႒ိ မျပဳတ္လား .. အဲလိုေလ့လာ
ဖို႔ လိုတယ္ကြဲ႔ ၾကားလား ..
ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ မၾကားစဖူး ၾကားဖူး ထပ္မံတဲ့ ။ ခဏ ခဏ ေရွးက သားအမိ
သားအဖ သံုးေယာက္ ။ သားေလးတစ္နွစ္နဲ႔ ေျခာက္လအ႐ြယ္မွာ ဖခင္ျဖစ္
တဲ့လူက ေသသြားတာေပါ့ ။ အဲတစ္နွစ္နဲ႔ေျခာက္လ ဆိုတာ သြားနိုင္ လာနို
င္ ေျပာနိုင္ၿပီေနာ္ .. ။ အေဖမွန္း အေမမွန္းသိၿပီေနာ္ .. ႏွစ္ႏွစ္သားေလာက္
က်ေတာ့ မိခင္က အိမ္ေထာင္ျပဳ ေတာ့တာေပါ့။ ေနာက္ရတဲ့ ေယာက္်ားကို
သားေလးကို အေဖလို႔အေခၚမခိုင္းလား .. ။ အေဖလို႔ေခၚ အေဖလို႔ ေခၚလို႔
ခိုင္းလို႔ေခၚရတယ္ေနာ္... ။
သူ႔အေဖဟုတ္ကဲ့လား .. သူ႔အေဖမဟုတ္ဘူးလို႔မသိဘူးလား .. ဒါအေဖ မ
ဟုတ္ေတာ့ အေဖအေနနဲ႔စြဲဦးမလား .. ေခၚေတာ့မေခၚဘူးလား .. ဘာျဖစ္
လို႔မစြဲတာလဲ .. အေဖ မဟုတ္လို႔ .. အခုေတာ့ လူလို႔မေခၚဘူးလား .. နတ္
လို႔မေခၚဘူးလား .. ျဗဟၼာလို႔မေခၚဘူးလား .. ညီေတာ္ အာနႏၵာလို႔ မေခၚ
လား .. သား ေတာ္ ရာဟုလာလို႔မေခၚလား .. ခ်စ္သမီးခ်စ္သားတို႔လို႔မေခၚ
လား .. ကဲ စြဲစရာလိုေသးရဲ႕ လား ..
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ဘာျဖစ္လို႔မစြဲတာလဲ လူမရွိလို႔ နတ္မရွိလို႔ ျဗဟၼာမရွိလို႔ ၾကားလား ..မရွိ
တာ စြဲစရာလိုေသးရဲ႕လား .. ေခၚေတာ့ မေခၚဘူးလား .. မရွိဘူးလို႔သိ ေခၚ
ပါ ။ လူ မရွိ ေတြ႔တာက နာမ္နဲ႔႐ုပ္ ..နာမ္႐ုပ္လို႔သိ လူလို႔ေခၚ နာမ္႐ုပ္လို႔သိ
နတ္လို႔ေခၚ နာမ္႐ုပ္လို႔သိ ျဗဟၼာလို႔ေခၚ သားလို႔ေခၚသမီးလို႔ေခၚ အေဖ
လို႔ေခၚ အေမလို႔ေခၚ တယ္ေနာ္ ..
အဲလိုသိၿပီးေတာ့ လူမရွိ နတ္မရွိလို႔သိေတာ့ ေခၚေတာ့ေခၚတယ္ စြဲစရာ
လိုေသးရဲ႕လား .. အဲလို ဆိုရင္ သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္ပါၿပီကားကြဲ႔ ယံုၾကည္ဖို႔
လိုေတာ့တာေနာ္ .. ဒါကလြဲလို႔ တရားပြါးစရာ ႐ႈစရာ ရွိေသးရဲ႕လား ..
ရွိကိုမရွိဘူးဗ် .. ဒိ႒ိျပဳတ္ၿပီကြဲ႔ၾကားလား ..
အဲဒီနာမ္႐ုပ္တရား ႏွစ္ပါးေပၚမွာ လူလို႔ႏွလံုးသြင္း မွားတာေနာ္ နတ္လို႔မွား
တာေပါ့ .. ျဗဟၼာလို႔ႏွလံုးသြင္းမွားတာေပါ့ .. အဲဒါႏွလံုးသြင္း မွားတာ အဝိ
ဇၨာလို႔ မေဟာဘူးလား .. ႏွလံုးသြင္း မွားေတာ့ သူ႔အေပၚမွာ လိုခ်င္နွစ္သ
က္တဲ့ တဏွာမျဖစ္ဘူးလား .. စြဲလန္းတဲ့ ဥပါဒါန္ မျဖစ္ဘူးလား .. သစၥာဖြဲ႔ေ
တာ့ အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘာသစၥာ လဲ .. ေဟာ .. သမုဒယအေၾကာင္း
ရွိေတာ့ အက်ဳိးခႏၶာမရလား ..
အဲဒီခႏၶာအလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားေပၚတာ
လား .. အေၾကာင္း ရွာၾကည့္ေတာ့ အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ေပါ့ ။ သစၥာဖြဲ႔ေ
တာ့ သမုဒယေပါ့ .. သမုဒယေၾကာင့္ ခႏၶာ မရဘူးလား .. ခႏၶာရရင္ အိုနာေ
သ လြတ္ကဲ့လား .. ဘာသစၥာလဲ .. ဒါသမုဒယ ဒုကၡလို႔ မေဟာဘူးလား ..
သမုဒယ ဒုကၡေနာ္ .. အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား .. ။ ဒါလူလား သမုဒယ
လား .. နတ္လား သမုဒယလား .. ျဗဟၼာလား သမုဒယလား .. သမုဒယဘဲ
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ကြဲ႔ေနာ္ .. အမည္ နာမတပ္ေတာ့ အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ ေပါ့ .. ။ သူေတြ
ငါေတြ ေတြ႔ေသးရဲ႕လား .. ။
အဲဒီသမုဒယေၾကာင့္ ခႏၶာရတာေနာ္ .. ခႏၶာရရင္ အိုနာေသလြတ္ကဲ့
လား .. ဘာသစၥာလဲ .. ဘုန္ႀကီးတို႔ လာခဲ့တာ သမုဒယ ဒုကၡေပါ့ မဂၢနိေရာ
ဓ မပါဘူး .. သမုဒယသစၥာသိမွ မဂၢျဖစ္မွာ ေနာ္ .. ဒုကၡသစၥာသိမွ မဂၢျဖစ္
မွာေနာ္ .. အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား .. သမုဒယလို႔သိေတာ့ လူေတြ႔ေ
သးရဲ႕လား .. မေတြ႔ရင္ဒိ႒ိျပဳတ္တယ္ .. စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား .. ။ ဒုကၡသ
စၥာသိေတာ့ တဏွာ လာေသးရဲ႕လား .. ။ တဏွာမလာရင္ ဥပါဒါန္ျပဳတ္တ
ယ္ကြဲ႔ .. အဲလို ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား .. အဲဒါလိုရင္း အခ်က္ေတြၾကား
လား ..
ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာဖြဲ႔ ခႏၶာဖြဲ႔ ဆိုတာေတြဟာ သကၠာယဒိ႒ိ ျဖဳတ္တာေနာ္ .. အဲ
ဒီခႏၶာ မသိဘဲနဲ႔ တရားထိုင္ရင္ ခႏၶာလည္း မေတြ႔ နာမ္ရုပ္လည္း မေတြ႔ဘူး
ဆိုရင္ သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္ပါ့မလား .. ကုသိုလ္ေတာ့ မရေပဘူးလား ..
တရားထိုင္တဲ့အခ်ိန္ဆိုေတာ့ ကာယကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အကုသိုလ္ ဝစီကံ
နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အကုသိုလ္ က မျပဳဘဲကိုေနာ္ .. ကုသိုလ္ရတယ္ .. သကၠာ
ယဒိ႒ိျပဳတ္ကဲ့လား .. သကၠာယဒိ႒ိ မျပဳတ္ရင္ စိတ္ခ်ရပါ့မလား ..စိတ္မခ်ရ
ဘူးၾကားလား .. စိတ္မခ်ဘူးဆိုရင္ သာမန္မေျပာနဲ႔
ေရွးကႆပ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္က ဧရကပတၱရဟန္း ဆိုတာရွိ
တယ္ေနာ္ ..အႏွစ္ ႏွစ္ေသာင္း သီလတရား အားထုတ္တာေပါ့ .. အႏွစ္ ႏွ
စ္ေသာင္း .. တေန႔တ၌ ျမစ္က်ဥ္းဆံု ကိုဆြမ္းခံႂကြမသြားဘူးလား .. ဆြမ္းခံႂ
ကြ သြားတဲ့အခါ ေရကတိုး လႈိင္းေတြကပုတ္ ဗြက္ေတြကမႈတ္ ေလွေမွာက္
မွာစိုးလို႔ကမ္းဖက္ကို ရမ္းၾကည့္ေတာ့ ပိန္းဖတ္ေလး ကိုင္မိေတာ့ ျပတ္ပါ
လာတာေပါ့ .. ေသးမႊားတဲ့အာပတ္ေလးေပါ့ ..
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အဲဒါနဲ႔ေလွေပၚက ဆင္းၾကည့္ေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာၾက
ည့္ ရဟန္းက တစ္ပါးမွ မေတြ႔ဘူးေနာ္ .. ေဒသနာ မၾကားရဘူးေပါ့ .. အဲေ
တာ့ ေလးငါးေျခာက္လေလာက္ၾကာေတာ့ မက်န္းမမာျဖစ္လာခဲ့တယ္ေ
နာ္ .. ျဖစ္တဲ့ခါမွာ ေရာဂါ တေန႔တစ္ပါး တိုး တိုး တိုး တိုး မလာလား ..
သူ႔ကိုယ္သူ စဥ္းစားတယ္ အကဲခတ္တယ္ေနာ္ .. ဒီေဝဒနာေနာက္မဆုတ္ေ
တာ့ ဘူးေပါ့ .. ဒီေဝဒနာနဲ႔ခႏၶာ ဇာတ္သိမ္းေတာ့မွာ .. ငါ ဘာအျပစ္ေတြ
မ်ား ရွိသလဲလို႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ မစိစစ္လား ..
ဆြမ္းခံႂကြတုန္းက ပိန္းေကာေလွေပၚက ပိန္းဖတ္ေလးကိုင္လို႔ ျပတ္ပါလာ
တာ။ ေသးမႊားေသာအာပတ္ေပါ့ .. အဲဒါေဒသနာ မၾကားလိုက္ရပါလားလို႔
သူ႔စိတ္ထဲမွာ သံသယေတြ မျဖစ္ဘူးလား.. ကုကၠဳစၥ နီဝရဏ မဝင္ ဘူး
လားေဟ့ အဲဒီစိတ္နဲ႔ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္သြားတာ ဂဂၤါျမစ္ထဲမွာပိန္းေကာေလွ ေ
လာက္ႀကီးတဲ့ နဂါးႀကီးျဖစ္သြား တယ္ၾကားလား .. ဧရကပတၱနဂါးေနာ္ ..
သီလတရား အႏွစ္ႏွစ္ေသာင္း အားထုတ္ခဲ့တာကြဲ႔ ..သကၠာယဒိ႒ိ မျပဳတ္ေ
တာ့ စိတ္မခ်ရဘူးၾကားလား ..
သိရီဓမၼာေသာက မင္းႀကီးလည္း ဒါနအရာမွာ ရွာရင္ရွားတယ္ေနာ္ .. သူျပဳ
ခဲ့တဲ့ဒါနကိုလည္း သတိမရ ထိန္းသိမ္းတဲ့သီလလည္း သတိမရ စိတ္အလို
လိုက္ၿပီးေတာ့ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္သြား တာ ေမာဟစိတ္ ဦးစီးေတာ့ တိရစၧာန္ျဖစ္
တာ မထင္ရွားဘူးလား ..
သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား .. ကဲ အဂၤုလိမာလႀ
ကီးတို႔ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ား ထင္ရွားသလဲေနာ္ .. ကဲ သူျပဳတဲ့ အကုသို
လ္ေတြ အက်ဳိးေပးခြင့္ရေသးရဲ႕လား .. အကုန္လံုး ျပတ္ၾက သြားေတာ့တာ
ကြဲ႔ .. အဲဒါ သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္ဖို႔ အေရးႀကီးတာ ဘယ္ေလာက္ထင္ရွားသ
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လဲေနာ္.. ခႏၶာသိမွျပဳတ္မွာ .. ခႏၶာကို ဖယ္ထား သကၠာယဒိ႒ိ ျဖဳတ္စရာ ရွိ
ပါ့မလား .. ဒါေၾကာင့္ မရေသးတဲ့ပုဂၢဳိလ္ ရေလေအာင္ မ်က္စိေပါက္ကစ
မေနာဒြါရထိ မွန္မွန္ေလးခႏၶာဖြဲ႔ၾက ..
"မ်က္စိ..."
စကၡဳ အၾကည္ကို အဆင္း တိုက္ေတာ့ စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
စကၡဳဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
စကၡဳ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္း ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ပါသည္။
မ်က္စိ အၾကည္ကို အဆင္း တိုက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကို ျမင္သိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
မ်က္စိ အၾကည္ကို အဆင္း တိုက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကို ျမင္သိတာ က နာမ္တရား ၊
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
...............======================...............
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"နား"
ေသာတ အၾကည္ကို အသံ တိုက္ေတာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါ
သလား။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ေသာတဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေ
ပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ေသာတ အၾကည္ႏွင့္ အသံ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
နား အၾကည္ကို အသံ တိုက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အသံ ကို ၾကားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
နား အၾကည္ကို အသံ တိုက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အသံ ကို ၾကားသိတာ က နာမ္တရား ၊
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
.............==========================........
"ႏွာ"
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ဃာန အၾကည္ကို အနံ႔ တိုက္ေတာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဃာနဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဃာန အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
ႏ ွ ာအၾကည္ကို အနံ႔ တိုက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အနံ႔ ကို နံသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
ႏ ွ ာအၾကည္ကို အနံ႔ တိုက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အနံ႔ ကို နံသိတာ က နာမ္တရား ၊
ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
..................=======================.........
"လၽွာ"
ဇိဝွါ အၾကည္ကို ခ်ိဳ ခ်ဥ္ စပ္ ငန္ ဖန္ ခါး ရသာ(၆)ပါး တိုက္ေတာ့ စားသိစိ
တ္ဆိုတဲ့ ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
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ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါင္းေ
တာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဇိဝွါအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
လၽွာ အၾကည္ကို ရသာ ၆ပါး တိုက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကို စားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
လၽွာအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
လၽွာအၾကည္ကို ရသာ ၆ပါး တိုက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကို စားသိတာ က နာမ္တရား ၊
လၽွာ အၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
.................======================.............
ကိုယ္
ကာယ အၾကည္ကို မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ပထဝီ ေဖာ႒ဗၺ တိုက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ဆို
တဲ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ကာယဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
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ကာယဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ကာယအၾကည္ႏွင့္ မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
ကိုယ္ အၾကည္ကို ပူမႈ ေအးမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တိုက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ေ
ပၚပါသည္။
ပူမႈ ေအးမႈ ကို ထိသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ကိုယ္ အၾကည္ႏွင့္ ပူမႈ ေအးမႈ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
ကိုယ္ အၾကည္ကို ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ဝါေယာ ေဖာ႒ဗၺ တိုက္ေတာ့ ထိ
သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ကို ထိသိတာ က နာမ္တရား ၊
ကိုယ္ အၾကည္ႏွင့္ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
................=====================................
စိတ္
မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာရုံ တိုက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ဆိုတဲ့ မေနာဝိညာဏ္ ေ
ပၚပါသည္။
မေနာ ဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
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မေနာဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေစတသိက္ သညာ
ကၡႏၶာ ေစတသိက္ သခါၤရကၡႏၶာ ေစတသိက္ သံုးပါးေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ
ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာရုံ တိုက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ဓမၼာရုံ တရားအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ၾကံသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာရုံ တိုက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ဓမၼာရုံ တရားအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ၾကံသိတာ က နာမ္တရား
၊
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
ေျခာက္ဒြါရ ခႏၶာဖြဲ႔ၾကည့္ေတာ့ လူအစားစား နတ္အစားစား ျဗဟၼာ
အစားစား တိရစၧာန္ အစားစား ၿပိတၱာ အသူရကာယ္ အစားစား ေတြ႔တာ
လား ခႏၶာငါးပါး ေတြ႔တာလား .. ထင္တာက လူနတ္ျဗဟၼာေနာ္ ေတြ႔တာက
ခႏၶာငါးပါး။ ေတြ႔တာကို အမွန္မယူရဘူးလား .. အမွန္သိေတာ့ အမွားမေ
ပ်ာက္လား .. ။
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အဲဒီခႏၶာသိေအာင္လုိ႔ တရားနာရတာ ေနာ္ .. တရားထိုင္တာ သြားျခင္း ရပ္ျ
ခင္း ထိုင္ျခင္း ေလ်ာင္းျခင္း ဣရိယာပထေလးပါး ခႏၶာ သိဖို႔အဓိကကြဲ႔ .. ။
အဲဒီခႏၶာကိုဖယ္ထား တရားပြားစရာ ႐ႈစရာရွိရဲ႕လား .. ခႏၶာဘဲ ႐ႈရတယ္ေ
နာ္ .. အဲဒီခႏၶာ ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ကိုယ္ထင္ခဲ့တဲ့
လူနဲ႔ ေတြ႔တာနဲ႔ပိုင္းျခားဖို႔ လိုတာေပါ့ .. ဒါေၾကာင့္ ေတြ႔တာက ခႏၶာငါးပါးေ
နာ္ .. အဲဒီခႏၶာငါးပါးကို ပရမတ္လို႔မေဟာဘူးလား .. လူကပညတ္ေနာ္ ..
ခႏၶာငါးပါး ကပရမတ္ နတ္ကပညတ္ ခႏၶာငါးပါးကပရမတ္ ျဗဟၼာကပည
တ္ ခႏၶာငါးပါးကပရမတ္ ။
ပရမတ္ ဆိုတာ ဘယ္လိုေၾကာင့္ ပရမတ္လို႔ ေခၚတာလဲ ျပန္စိစစ္ဖို႔မေကာ
င္းလား .. အဲဒီ ခႏၶာေပၚမွာ လူလို႔မသမုတ္ၾကဘူး လား .. လူလို႔မေခၚၾက
ဘူးလား .. ဘယ္လိုဘဲသမုတ္ သမုတ္ ေခၚခ်င္သလိုေခၚ ခႏၶာက လူျဖစ္ကဲ့
လား .. နတ္ျဖစ္ကဲ့လား .. ျဗဟၼာျဖစ္ကဲ့ လား .. မေျပာင္းဘူးေနာ္ .. ဒါေၾ
ကာင့္ပရမတ္ေပါ့ .. ။
ဒါပညတ္ ပရမတ္သိဖို႔ မလိုဘူးလား .. ကဲပရမတ္သိေတာ့ ပညတ္ရွိေသး
ရဲ႕လား .. ။ စဥ္းစားေနာ္ .. အဲဒီခႏၶာေပၚမွာ ဌာႏူပစာရ အားျဖင့္တင္စားၿ
ပီးေတာ့ လူမ်ဳိးတစ္ရာ့တစ္ပါး သိေအာင္ လူအစားစား နတ္အစားစား ျဗ
ဟၼာအစားစား တိရစၧာန္အစားစား ၿပိတၱာအသူရ ကာယ္အစားစား ငရဲ
အစားစားလို႔မသမုတ္ၾကဘူးလား .. သမုတ္ရွိ အေခၚရွိ ေနာ္ .. ျမတ္စြာ
ဘုရားပယ္ရဲ႕ လား ..
ဘာေတြပယ္တာလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ..
လူလို႔မထင္လား .. ရွိတယ္လို႔ မယူလား .. အဲဒါ ဘုရားေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္
နဲ႔ ကိုင္စမ္းၾကည့္ေနာ္ ..ဆံဖ်ားကေျခဖ်ား ေျခဖ်ားက ဆံဖ်ား ကိုင္စမ္းၾက
ည့္။ ပူတာနဲ႔ေအးတာ ဘဲေတြ႔မယ္ .. ပူတာဥဏွေတေဇာေပါ့ ေအးတာသီ
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တေတေဇာေပါ့ ပူတယ္ေအးတယ္ လို႔သိတာ သူငါလား ကာယဝိညာဏ္
လား .. နာမ္တရားမရလား .. ပူတာေအးတာက ႐ုပ္တရားမရလား .. နာမ္
ရုပ္ႏွစ္ပါးေပါ့ .. ကဲေတြ႔တာက နာမ္နဲ႔႐ုပ္ဘဲ ေတြ႔တယ္ေနာ္ ..
ကိုယ္ထင္တာေတြ ဘာျဖစ္လို႔ မေတြ႔တာလဲ .. မရွိဘူးလို႔ တကယ္ယံုၾကည္
ရင္ စြဲဦးမလား .. ရာဂစိတ္ ေဒါသစိတ္ ေမာဟစိတ္ ဆိုတာေတြဟာ နာမ္႐ု
ပ္ေပၚမွာျဖစ္တာလား .. ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ မွာျဖစ္တာလား .. ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ
အေန နဲ႔ ႏွလံုးသြင္းမွားလို႔ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ ျဖစ္တာ .. နာမ္႐ုပ္လို႔သိတဲ့
ခါ ျဖစ္ခြင့္ရပါ့မလား ..
နာမ္႐ုပ္လို႔သိ အနိစၥလို႔သိေပါ့ .. နာမ္႐ုပ္လို႔သိ ဒုကၡလို႔သိေပါ့ .. နာမ္႐ုပ္
လို႔သိ အနတၱလို႔သိေပါ့ .. အဲလိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား .. နာမ္႐ုပ္ကလြဲ
လို႔ တျခားပြားစရာရွိေသးရဲ႕လား .. ဒါ႐ုပ္တရားႀကီးက ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့
မပ်က္လား... နာမ္တရားက သိၿပီးေတာ့ မပ်က္လား .. ကဲ နာမ္ရုပ္
ေတြ႔တာလား မရွိတာ ေတြ႔တာလား ..အနိစၥ လို႔မေဟာလား .. သိတာ မဂၢ
လို႔မေဟာဘူးလား ..ႏွစ္ကသံုးကိုကူးေသးရဲ႕လား .. မကူးေတာ့ဘူးေနာ္ ..
အဲလိုေျခာက္ဒြါရမွာ ေလ့လာဖို႔လိုတယ္ကြဲ႔ၾကားလား .. အဲဒီစိတ္ေလးနဲ႔ ဝိ
ညာဏ္ခ်ဳပ္မယ္ ... မဂ္စိတ္ေတြ ဖိုလ္စိတ္ေတြ ေပါ့ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ..
အင္း အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြေနာ္ ..
ဒါေၾကာင့္ေသာတာပန္ ျဖစ္ၿပီးဆို စိတ္ခ်ရၿပီကြဲ႔ ၾကားလား .. ဆက္ၿပီးေတာ့ႀ
ကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္ ရဟႏၲာေပါ့ .. အဲ ေသာတာပန္ျဖစ္
ဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးကြဲ႔ေနာ္ .. ဒါယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ေလ့လာဖို႔လိုတာေပါ့ .. ဒါ
ယံုၾကည္မွ အားထုတ္လို႔ျဖစ္တာေနာ္ .. မယံုၾကည္ရင္ ခပ္ေပါ့ေပါ့ ေနရင္ရ
ပါ့မလား .. မရဘူး
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ဒါေၾကာင့္ မ်က္စိက ၾကည့္လိုက္ ။ မ်က္စိအၾကည္ရွိရင္ ႐ူပါ႐ံု အဆင္း တို
က္မယ္ ။ တိုက္ရင္ ျမင္တဲ့စိတ္ ေပၚမေပၚ လူကိုျမင္တာလား အဆင္းကိုျမင္
တာလား .. ။ အဆင္းျမင္တဲ့ခါ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟျဖစ္ပါ့မလား .. လူကိုျမင္
လို႔ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ ျမင္လို႔ ။ စားစရာအေနျမင္လို႔ ဝတ္စရာအေနျမင္လုိ႔ ေ
လာဘ ေဒါသ ေမာဟျဖစ္တာေနာ္ .. ။ အဆင္းျမင္ျဖစ္ပါ့ မလား .. ဒါေၾကာ
င့္မို႔လို႔ ဥေပကၡာေဝဒနာ မ်က္စိမွာေပၚသည္ မေဟာဘူးလား .. ။ ဆိုးေကာ
င္းႏွစ္ပါး မလြတ္ လား .. အဲလိုစိစစ္ဖို႔လိုတယ္ကြဲ႔ .. ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါး လြ
တ္တယ္ေနာ္ ..
လြတ္တဲ့ထဲမွာ ကဲ ျမင္ၿပီးမပ်က္ လား .. ပ်က္ရင္နာမ္႐ုပ္ေတြ႔တာလား မရွိ
တာေတြ႔တာလား .. အနိစၥလို႔မေဟာဘူးလား .. ေပၚခ်င္တဲ့တရား ေပၚ
သေဗၺ သခၤါရာ အနိစၥာ လို႔မေဟာဘူးလား .. အနိစၥျမင္မွ စိတ္ခ်ရတယ္ေနာ္
.. ကဲတဏွာလာေသးရဲ႕ လား .. ဥပါဒါန္လာေသးရဲ႕လား .. အာသဝ ကာ
မာသဝနဲ႔ ဘဝါသဝ မခ်ဳပ္လား .. နာမ္႐ုပ္ကိုသိတုန္းက ဒိ႒ာသဝ နဲ႔အဝိဇၨာ
သဝ မခ်ဳပ္လား .. အာသေဝါတရားေလးပါး မကုန္လား .. သမုဒယသစၥာ
မေသလား .. ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္းလား .. နိေရာဓ လို႔မေဟာဘူး
လား .. အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြေနာ္ ..
ရွိတဲ့ခႏၶာ အက်ဳိးတရား ဝိပါကဝဋ္ခႏၶာက ဘယ္လိုပါ့မတတ္နိုင္ဘူးေနာ္ ..
ဘယ္တစ္ျပန္ ညာတစ္ျပန္ ခံရမွာေပါ့ .. ဒါ ကိေလသာ မဟုတ္ဘူးကြဲ႔ေ
နာ္ .. အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား .. အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြကြဲ႔ သိမွ ပယ္နို
င္တာ .. မရေသးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ရေလေအာင္ ရၿပီးသား ပုဂၢိဳလ္ လိုရင္းကိစၥၿပီးေ
အာင္ သစၥာဖြဲ႔ ..။
ေဝဒနာကၡႏၶာ
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*ေဝဒနာကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လို
ခ်င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ေဝဒနာကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သညာကၡႏၶာ
*သညာကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လိုခ်
င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* သညာကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သခၤါရကၡႏၶာ
*သခၤါရကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လိုခ်
င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* သခၤါရကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ
*ဝိညာဏကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လို
ခ်င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ဝိညာဏကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
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႐ူပကၡႏၶာ
*႐ူပကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လိုခ်င္မႈ
ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ႐ူပကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သစၥာေလးပါးသိမွ ေသာတာပန္ သစၥာေလးပါးသိမွ သကဒါဂါမ္ သစၥာေလး
ပါးသိမွ အနာဂါမ္ သစၥာေလးပါး သိမွ ရဟႏၲာေနာ္ .. ။
သစၥာေလးပါးမသိရင္ ေသာတာပန္ျဖစ္ပါ့မလား .. ေသာတာပန္မျဖစ္ရင္
ဘုရားရဟႏၲာ ျဖစ္ပါ့မလား .. ေသာတာပန္က စရတာေနာ္ ..
သစၥာေလးပါးကို မသိတာ(အဝိဇၨာပါဘုရား) ခႏၶာငါးပါးကိုမသိ တာ (အဝိဇၨာ
ပါဘုရား) အာယတန တစ္ဆယ့္ ႏွစ္ပါးကိုမသိတာ(အဝိဇၨာပါဘုရား) ဓါတ္
တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးကိုမသိတာ (အဝိဇၨာပါဘုရား) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္
ကို မသိတာ(အဝိဇၨာပါဘုရား) ဤခႏၶာငါးပါး တစ္ပါးပါးအေပၚမွာ လူ နတ္ ျ
ဗဟၼာ သတၱဝါ လို႔ႏွလံုးသြင္းမွားတာ(အဝိဇၨာပါဘုရား) ႏွလံုးသြင္းမွားေတာ့
လိုခ်င္တာ ဘယ္သူလဲ (တဏွာပါဘုရား) မရရင္ မေနဘူးလို႔ စြဲလမ္း
တာ(ဥပါဒါန္ပါဘုရား) အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဤသံုးခုသစၥာဖြဲ႔ ဘာသစၥာ
လဲ (သမုဒယသစၥာပါဘုရား)
လူလား သမုဒယသစၥာလား .. နတ္လား သမုဒယသစၥာလား .. ျဗဟၼာလား
သမုဒယသစၥာလား .. သားေတြသမီးေတြလား သမုဒယသစၥာလား...
သမုဒယသစၥာလို႔သိတာ သူငါက သိတာလား မဂၢသစၥာလား .. မဂၢသစၥာက
သိတာေနာ္ ..
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သမုဒယ အေၾကာင္း ရွိသမွ် အက်ဳိးခႏၶာ မေပၚလား .. ေပၚေနတာ လူလား
ခႏၶာငါးပါးလား .. နတ္လား ခႏၶာငါးပါးလား .. ျဗဟၼာလား ခႏၶာငါးပါးလား ..
ခႏၶာဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္ .. ခႏၶာရတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ဟူသေရြ႕ အိုနာေသ လြတ္ကဲ့
လား .. ဘာသစၥာလဲ .. လူခ်မ္းသာ လား ဒုကၡသစၥာလား .. နတ္ခ်မ္းသာ
လား ဒုကၡသစၥာလား .. ျဗဟၼာခ်မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား ..ဒုကၡသစၥာ လို႔
အမွန္ပိုင္းျခားသိ သမၼာဒိ႒ိ လို႔မေဟာဘူးလား...ႏွလံုးသြင္းမွားတဲ့ မိစၧာဒိ႒ိ
မခ်ဳပ္ဘူးလား .. ဒါ မိစၧာဒိ႒ိခ်ဳပ္ၿပီေနာ္.. အဝိဇၨာခ်ဳပ္ရင္ တဏွာ လာေသး
ရဲ႕လား .. ဒီလိုဆိုေတာ့ ႏွလံုးသြင္းမွန္ဖို႔ အဓိကကိုးကြဲ႔ .. စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား ..
မွန္တာနဲ႔မွားတာ ရွိတာေနာ္ .. ႏွလံုးသြင္းမွန္တာ ခႏၶာလို႔သိရင္ ႏွလံုးသြင္း
မမွန္ဘူး လား .. ခႏၶာကို စိုက္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္လိုက္တဲ့ခါ အနိစၥ ဒုကၡ အန
တၱ လို႔မျပလား .. ခ်မ္းသာတဲ့ တရား ဟုတ္ကဲ့ လား .. ဆင္းရဲတယ္လို႔ မသိ
ဘူးလား .. ကဲ ဆင္းရဲတယ္ သိေတာ့ အမွန္သိေတာ့ အမွား မေပ်ာက္
လား .. အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေပါ့ကြဲ႔ .. ဒါႏွလံုးသြင္းမွန္ဖို႔ လိုတာပါလား .. ဒါ
အမွန္ေရာက္ေတာ့အမွားမေပ်ာက္လား ..
တဏွာလာေသးရဲ႕လား .. ဥပါဒါန္လာေသးရဲ႕လား .. ဒါေၾကာင့္ အႏုပၸါဒ
နိေရာဓလို႔ မေခၚလား .. ကဲ ကိေလသဝဋ္ ခ်ဳပ္သြားေတာ့ ကမၼဝဋ္ ဘယ္က
လာမွာလဲ .. ကမၼဝဋ္မလာရင္ ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္းလား .. နိေရာေဓာ
နိဗၺာနံ လို႔မေဟာဘူးလား .. ကိေလသာခ်ဳပ္တာနိဗၺာန္ .. ခႏၶာခ်ဳပ္တာ နိဗၺာ
န္ကြဲ႔ .. အဲလို ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ..
အခုႏွလံုးသြင္းမွားတာ သမုဒယ သစၥာ မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာ ၾကည့္ေတာ့
ခႏၶာဖြဲ႔ၾကည့္တာေနာ္ .. ႐ူပကၡႏၶာေပၚမွာ မွားတာ ေဝဒနာကၡႏၶာေပၚမွာမွား
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တာ သညာကၡႏၶာေပၚမွာမွားတာ သခၤါရကၡႏၶာေပၚမွာမွားတာ ဝိညာဏ
ကၡႏၶာေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ အေနနဲ႔မမွားဘူးလား .. အဲလိုစိစစ္ဖို႔လို တယ္
ကြဲ႔ .. ဒါခႏၶာသိေအာင္လို႔ တရားနာရတာေနာ္ ..
ဒီခႏၶာမသိရင္ တုန္းေပကပ္ေပထိုင္ေန ရပါ့မလားဟ .. မရဘူးကြဲ႔ေနာ္ .. စိ
စစ္ဖို႔မေကာင္းလား .. ေလ့လာၾက .. ထိထိ မိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုတ
ယ္ေနာ္ .. အမွန္သိေတာ့ အမွားေပ်ာက္တာဗ် .. စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား .. ေ
လ့လာ ေလ့လာ .. အမွန္သိဖို႔လိုတာေနာ္ .. အဲလိုစိစစ္ဖို႔လိုတယ္ၾကားလား
..
ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ႏွလံုးသြင္းမွားတာလဲ စိစစ္ၾကေသးတာေပါ့ေနာ္ .. နံ႔သာပု ငွ
က္ေပ်ာသီး ပင္ထက္မွည့္ေပါ့့ အဲဒါစားၾကည့္လိုက္ ဘယ္လိုေတြ႔မလဲ .. ခ်ဳိ
အရသာေတြ႔မယ္ေနာ္ .. စားတုန္းကေတာ့ ငွက္ေပ်ာသီးအေနနဲ႔ စားတာေ
ပါ့ .. ေတြ႔တာက ငွက္ေပ်ာသီး လား ခ်ဳိအရသာလား .. အဲဒီခ်ဳိအရသာကို
မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ ျမင္ရပါ့မလား.. ကိုင္ၾကည့္ရင္ကား ေတြ႔ပါ့မလား .. နမ္းၾက
ည့္ရင္ကား ေတြ႔ပါ့မလား .. နားေထာင္ၾကည့္ရင္ကား ေတြ႔ပါ့မလား .. လွ်ာ
နဲ႔ၾကေတာ့ မသိနိုင္ဘူးလား ..
အင္း အဲဒါ ဘယ္ေလာက္ ထင္ရွားသလဲေနာ္ .. အေကာင္အထည္ ဟုတ္
ကဲ့လား .. သေဘာအေနနဲ႔ေတာ့ မထင္ရွား ဘူးလား .. အနိမိတၱကိုးကြဲ႔ ..
သဏၭာန္မရွိဘူးေနာ္ .. အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား .. သေဘာအေနနဲ႔ေတာ့
ခါ ထင္ရွားေနတာေပါ့ .. အဲဒီအေပၚမွာ နံ႔သာပုငွက္ေပ်ာသီး အေနႏွင့္ ႏွ
လံုးသြင္းမမွားလား ..
ခ်ဳိ ရသာ ႐ူပကၡႏၶာတရားအေပၚမွာ နံ႔သာပုငွက္ေပ်ာသီးအေနႏွင့္ စားခ်င္မႈ
ႏွစ္သက္မႈ စြဲလန္းမႈ ကေလာဘတဏွာ သမုဒယသစၥာ မေဟာဘူးလား ..
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ေလာဘတဏွာ သမုဒယသစၥာ အေၾကာင္းရွိေတာ့ အက်ဳိးခႏၶာ မရလား ..
ခႏၶာရရင္ အိုနာေသ လြတ္ပါ့မလား .. ဘာသစၥာလဲ ..(ဒုကၡသစၥာပါ ဘုရား)
။ သမုဒယ ဒုကၡေပါ့ .. ဒါႏွလံုးသြင္းမွားတာေနာ္ .. ခ်ဳိအရ သာ ႐ူပကၡႏၶာ
တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ... (ဒုကၡသစၥာပါ ဘုရား)။ ဒုကၡသစၥာလို႔ ပိုင္းျ
ခားလို႔သိတာက ..(သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာပါ ဘုရား) ။ သမုဒယသစၥာ ေသတာ
နဲ႔ ေနာက္ခႏၶာမလာတာ .. (နိေရာဓ သစၥာပါ ဘုရား)။ ကဲႏွလံုးသြင္းမွန္ေ
တာ့ မဂၢနိေရာဓေပါ့ .. ကဲ ကိေလသာ မခ်ဳပ္ဘူးလား .. ခႏၶာေနာက္ လာေ
သးရဲ႕လား .. အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြေနာ္ ..
နိဗၺာန္ နိဗၺာန္ ဆိုတာ ကိေလသာခ်ဳပ္တာ .. နိဗၺာန္ နိဗၺာန္ ဆိုတာ ေနာက္
ခႏၶာမလာတာ .. ရွိတဲ့ခႏၶာ အက်ဳိးတရားကေတာ့ ဝိပါကဝဋ္ေနာ္ .. ဘယ္
လိုပါ့ မတတ္နိုင္ဘူး .. ဘယ္တစ္ျပန္ ညာတစ္ျပန္ ခံရမွာေပါ့ .. ဒါကိေ
လသာ မဟုတ္ဘူးကြဲ႔ၾကားလား .. ဒီေတာ့ တရားအားထုတ္တာ စိစစ္ဖို႔မေ
ကာင္းလား .. ေလ့လာၾကေနာ္ ..
သတ္သတ္လြတ္စားလို႔ နိဗၺာန္ရတယ္လို႔ မေဟာဘူး .. ေဟာရဲ႕လား .. ၾက
က္သားဝက္သားစားလို႔ နိဗၺာန္ရတယ္လို႔ေဟာရဲ႕လား .. ကိေလသာခ်ဳပ္
ဖို႔သာ ေဟာတာကြဲ႔ .. ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ခႏၶာလြတ္ၿပီးေ
တာ့ ေဟာတဲ့တရားေတြေပါ့ ..စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား .. အဲလိုေလ့လာၾက ..
ခႏၶာကပ္ဖို႔ လိုတယ္ေနာ္ ..
ခႏၶာသိမွ သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္မွာ .. ဒီလို စိစစ္ဖို႔မေကာင္းဘူးလား ။
ဒါမို႔ ..ႏွလံုးသြင္းမွားၿပီးခါမွ အပါယ္က်သြားတာေတြ ရွိတယ္ေနာ္ .. ဘယ္
သူေတြလဲ လို႔ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား .. မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံ ေ႐ွးထ
က္ေက်ာ္ကာရီက ႐ြာတစ္႐ြာရွိတယ္ေနာ္ .. အိမ္ေျခသံုးေလးရာ ရွိတာေ
ပါ့ .. ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက တစ္ေက်ာင္းထဲေပါ့ .. အဲဒီမွာကိုးကြယ္ၿပီးေတာ့
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ဒကာကလည္း ေတာ႐ြာသူေဌးေလး ပစၥည္းေလးပါး ဒါယိကာေပါ့ေနာ္ ..
ဆြမ္း သကၤန္း ေက်ာင္း ေဆးေပါ့ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ လိုေလေသးမရွိ
အကုန္လံုး ျပဳျပင္ေပးတယ္
တစ္ေန႔သ၌ သူတို႔ကလည္း က်န္းက်န္း မာမာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ ကုသို
လ္ျပဳခ်င္လို႔ ေက်ာင္းကို အလည္သြား ။အရွင္ဘုရား အရွင္ဘုရား နက္ျဖန္
နဲ႔သဘက္ခါ ကံႀကီးေဆာင္ ကံငယ္ေဆာင္ ရွိသလား လို႔ မေလွ်ာက္ရဘူး
လား .. မရွိဘူးေပါ့ ။မရွိရင္ နက္ျဖန္ခါ တပည့္ေတာ္တို႔ေနအိမ္ကို တပည့္ေ
တာ္တို႔အိမ္သားတစ္စု သနားေသာအားျဖင့္ ဆြမ္းအလွဴခံ ဆြမ္းဘုဥ္းေပး
အလွဴခံ ႂကြေတာ္မူပါဘုရားလို႔ မေလွ်ာက္ဘူးလား .. ေအး ေကာင္းတာဘဲ
။ အာဂႏၲဳ ဧည့္သည္ မ်ား ေရာက္လို႔ရွိရင္လည္း ဘယ္ႏွစ္ပါး ဘဲျဖစ္ျဖစ္ေနာ္
။ အရွင္ဘုရားနဲ႔ အတူတကြ ႂကြခဲ့ဖို႔ မေလွ်ာက္ဘူးလား .. တစ္ပါးေတာ ့ေ
ရာက္ေနတာေပါ့ ေရာက္တာလည္း ခရီးကပန္းလို႔ က်က္သေရ ခန္းထဲမွာ
က်ိန္းေနတာ ေပါ့ေနာ္ .. ။ နက္ျဖန္ခါေနာက္ထပ္ ေရာက္ရင္လည္းဘဲ အ
တူတူႂကြခဲ့ဖို႔ေပါ့ .. အဲလိုေလွ်ာက္ၿပီးေတာ့ အိမ္မွာ နက္ျဖန္ဆြမ္းကပ္ဖို႔ရာေ
တြ မစီစဥ္ရဘူးလား .. စီစဥ္ရတယ္ေနာ္ ..
အဲေတာ့ ညအိပ္လို႔္ စဥ္းစား တယ္ .. အိမ္း အာဂႏၲဳ ကိုယ္ေတာ္ ေခၚသြားရ
င္ အာဂႏၲဳကိုယ္ေတာ္က အေနအထိုင္က ေကာင္း ဣေျႏၵသိကၡာကျပည့္။ ျ
ပည့္မွာေပါ့...ရဟႏၲာကိုး .. အာသေဝါကုန္ၿပီးသား ပုဂၢိဳလ္ေတြေနာ္ .. ဒီပုဂၢိဳ
လ္ၾကည္ညိဳၿပီး ေတာ့မွ ေက်ာင္း တစ္ ေက်ာင္းေဆာက္လို႔ ကိုးကြယ္ရင္ ငါ
အေနရခက္ေခ်ရဲ႕ေပါ့ .. သို႔မဟုတ္ ငါ့ဒကာ ဆြမ္းစားလို႔ရွိရင္ ဆြမ္း ေကာ
င္းတာနဲ႔ ဟင္းေကာင္းတာနဲ႔ ေက်ာင္းကႏွင္လို႔ေတာင္ ရမွာမဟုတ္ဘူးေ
ပါ့ .. ။ အဲလိုေတြမေတြးဘူး လားေဟ့ .. ဒါသူ႔စိတ္ထဲမွာျဖစ္တာေနာ္ ..
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အဲဒါသူ႔ကို ေခၚလို႔ေတာ့ မေတာ္ဘူးေပါ့ .. နံနက္လင္းလို႔ ဆြမ္းစားႂကြမယ့္
အခ်ိန္ၾကေတာ့ တံခါးကို လက္သည္းနဲ႔ သံုးခါ ထိတယ္တဲ့ေနာ္ ထိရံုေလး
ထိတာ ။ ဟိုေရာက္ တဲ့ခါ ဆြမ္းဒကာက အာဂႏၲဳကား ဘုရားလို႔ မေလွ်ာက္
ဘူးလား .. ။ မင့္အာဂႏၲဳ တယ္အိပ္ႀကီးတာကြယ္ တံခါး သံုးခါေလာက္ ေခါ
က္တာ မနိုးဘူးဟ .. ခရီးပန္းတာ ရွိမွာပါဘုရား လို႔မေလွ်ာက္ရဘူးလား ..
ေရာက္မဆိုက္ ေျခေတြ ဘာေတြေဆးေပးလို႔ ေျခသုတ္ဝတ္ေတြ သုတ္ သု
တ္ၿပီးေတာ့မွ ဆြမ္းေတြဘာေတြကပ္ စားသံုးၿပီး တဲ့ခါ သပိတ္ကလည္း ပါေ
တာ့ အရွင္ဘုရား သပိတ္ထဲကို အာဂႏၲဳကိုယ္ေတာ္ အတြက္ကို ဆြမ္း တပ
ည့္ေတာ္ လွဴပါရေစ ေဆာင္ရြက္ေပးပါလို႔ မေလွ်ာက္ဘူးလား .. ေအး ေ
ကာင္းတယ္ဟဲ့ ေကာင္းတယ္ ။ဆြမ္းေတြ ဘာေတြ အကုန္လံုး အဆင္သင့္
အကုန္လံုး အာဂႏၲဳကို ရည္မွန္းၿပီးေတာ့မွ ဆြမ္းကပ္လိုက္တယ္ေနာ္ .. ။
႐ြာက ထြက္လို႔ ႏွစ္ဖာလံုေလာက္ အကြာမွာ ေတာင္ေျမာက္ေလးပါး ၾကည့္
လို႔လူသူေလးပါး မျမင္ဘဲကိုး .. ။ ဆြမ္းကိုသြန္ပစ္လိုက္ေတာ့တာ .. ။
အာဂႏၲဳ ရည္မွန္းတဲ့ဆြမ္းေနာ္ .. ရည္မွန္းခံရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က သာမန္ပုဂၢိဳလ္ မ
ဟုတ္ဘူးေနာ္ .. အာသေဝါကုန္ၿပီး သားရဟႏၲာ အျပစ္မႀကီးဘူးလား .. ဟို
ကလည္း ဆြမ္းကအသြန္ အာဂႏၲဳ ကိုယ္ေတာ္က လည္း အာရံုအျပဳ ဆြမ္း
သြန္တာ ျမင္ေတာ့တာ .. အင္း သနားစရာေကာင္းလိုက္တာ .. သူ႔ကို ေစာ
င့္လို႔ေတာ့ ငါမျဖစ္ဘူး ႂကြႏွင့္မွေတာ္မယ္ ဆိုၿပီး ဈာန္နဲ႔ရလို႔ ဈ ာန္နဲ႔ႂကြ
သြားေတာ့တာ ။
ေက်ာင္းကို ေရာက္ က်က္သေရခန္း ဖြင့္ၾကည့္ ... မေတြ႔ ကုဋီမ်ား သြား
လား... သြားၾကည့္ မေတြ႔ ေက်ာင္းဝင္းထဲမွာ စႀကႍ သြားလား ရွာ မေတြ႔ ။
အဲဒီခါမွ မွားမွန္းသိတယ္ေနာ္ .. မွားမွန္းသိျငားေသာ္လည္း ကန္ေတာ့လို႔ျဖ
စ္ပါ့မလား .. ကန္ေတာ့ခံတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က မရွိဘဲကိုး .. အဲဒါနဲ႔တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေ
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က်ာ္ ေလာက္ၾကာေတာ့ခါ မက်န္းမာျဖစ္လို႔ ပ်ံေတာ္မူသြားတာေပါ့ .. အဝီစိ
ငရဲကို ေရာက္သြားေတာ့တာ ။ သူ႔ နာမည္ ေလာသကတိႆ တဲ့ကြဲ႔ေနာ္ ..
အဝီစိငရဲကို ေရာက္သြားတာ အဝီစိ ငရဲဆိုတာ ႏွစ္ေပါင္းအမ်ားႀကီး ေနရ
တာေပါ့ ကမၻာခ်ီလို႔ ေနရတာေနာ္ .. အဲဒီအဝီစိငရဲ ကၽြတ္ၿပီးေတာ့ လာတဲ့ခါ
တိရစၧာန္ဘဝ သြားျဖစ္တယ္ .. တိရစၧာန္ ဆိုတာ ႏိုင္ရာစား ဘဝေပါ့ ..
ဖားႏိုင္ဖားစား ငါးႏိုင္ ငါးစားေပါ့ေနာ္ .. ႏိုင္ရာစား ဘဝ ဆိုတာ ကုသိုလ္စိ
တ္လား အကုသိုလ္စိတ္လား .. ကဲ ေဒါသစိတ္နဲ႔ ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္မွာေနာ္ ..
အကုသိုလ္ေတြ ပိုမမ်ားဘူးလား ..
အဲဒီက ေသေတာ့ ငရဲ မက်ဘူးလား .. ငရဲက ကၽြတ္ျပန္ၿပီဆို ဒါ တိရစၧာန္ျဖ
စ္တယ္ေနာ္ .. တိရစၧာန္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ငရဲေနာ္ .. ငရဲက ကၽြတ္ေတာ့ တိရစၧာ
န္ေပါ့ .. တိရစၧာန္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ငရဲေပါ့ .. ငရဲနဲ႔တိရစၧာန္ ရက္ကန္းရွယ္ သလို
လို႔ ဆရာေတာ္ သမားေတာ္ ေတြ မေဟာဘူးလား .. အဲလိုျဖစ္ေနတာကြဲ႔ ..
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနာ္ .. ေၾကာက္ စရာ မေကာင္းလားေဟ့ ..
ေနာက္တခါ အဲဒီငရဲမွာ အၾကာႀကီး ေနလို႔ လူအျဖစ္ကို ေရာက္လာတ
ယ္ေနာ္ ။ လူ ျဖစ္တဲ့ခါ တံငါသည္႐ြာမွာ သြားျဖစ္တာေပါ့ .. သူ ... တံငါသ
ည္႐ြာမွာ လူျဖစ္တဲ့ခါ ။ တစ္ရြာလံုးက ငါးအလုပ္ လုပ္မွ စားရ တာေနာ္ ..
သူပဋိသေႏၶတည္တဲ့ေန႔ ကစ တစ္ရြာလံုး ငါးအလုပ္လုပ္လို႔မရဘူး .. စားဝ
တ္ေနေရးမေျပဘူးေနာ္ .. ။ တစ္ခါတစ္ခါျပန္ၾကည့္ေတာ့ အဲဒီမွာ မီးေဘး
သင့္တယ္ .. သူ ပဋိသေႏၶ တည္ၿပီးေနာ္ .. မင္းေဘး သင့္တယ္ မင္းေဘး
ကတစ္မ်ဳိး မီးေဘးက တစ္မ်ဳိးၾကားရဲ႕လား .. ငါတို႔က ဒီလို မျဖစ္ဖူးဘူးေ
ပါ့ ..
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မဲခြဲၿပီးေတာ့ မဲခ်ၾကည့္။ ေလာကတိႆ ပါတဲ့ဖက္က ဆင္းရဲတာေပါ့ .. ေ
လာကတိႆ မပါတဲ့ဖက္က ခ်မ္းသာတယ္ၾကားလား .. အဲဒါနဲ႔ တစ္ခါျပန္ၿ
ပီးေတာ့မွ က်န္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ မဲခြဲခ်တာ ေလးပံု တစ္ပံုက်ေတာ့ သံုးပံုေလာ
က္ ကခ်မ္းသာတယ္ေနာ္ .. တစ္ပံုေလာက္က ဆင္းရဲတယ္ .. အဲဒီတစ္ပံု
တစ္ခါျပန္ မဲခ်ၾကည့္ေတာ့ သူ႔အိမ္တစ္အိမ္တည္း ေနခါမွ ဒိျပင္လူေတြ ခ်
မ္းသာရတယ္ၾကားလား .. အဲဒီအိမ္ ကလည္း သားေလးကို ေကၽြးရတာ မိ
ဘေတြ မြဲသြားေလေတာ့တာ ကြဲ႔ .. မိဘေတြ မြဲသြားေတာ့တာေနာ္ ..
ေျခာက္ႏွစ္အ႐ြယ္ က်ေတာ့ခါ ကိုယ္မခ်ိ အမိသား မတြယ္ ပုဆိုးေလး စလြ
ယ္သိုင္းၿပီးေတာ့မွ ဖလားေလးတစ္ခုနဲ႔ ကိုင္း ႐ြာစဥ္က်ယ္ တလည္လည္ ေ
တာင္း စား ေပေတာ့ လို႔ အိမ္ကႏွင္ရေတာ့တာကြဲ႔ ၾကားလား .. ကိုယ္မခ်ိ
အမိသားမတြယ္ ။ ဆင္းရဲေတာ့ မတြယ္ေတာ့ဘူးေနာ္ .. ။
ပညာဧတဒဂ္ရတဲ့ ရွင္သာရိပုတၱရာ ဆြမ္းခံႂကြလာခဲ့ေတာ့ အဲဒီကေလးနဲ႔
သြားေတြ႔တာေပါ့ အက်ဳိး အျပစ္ေတြ မေမးရဘူးလား .. ေမးလို႔ ေက်ာင္းေ
ခၚၿပီးေတာ့ သကၤန္းဝတ္ေပးတယ္ၾကားလား .. အၿမဲတမ္း ဆြမ္းခံေကၽြးရ
တာေပါ့ ေျခာက္ႏွစ္သားကေန အသက္ႏွစ္ဆယ္ျပည့္တဲ့ခါ သိကၡာတင္ရ
တာေနာ္ .. ။ သိကၡာတင္ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ျပဳၿပီးေတာ့မွ အိမ္စဥ္လိုက္ၿ
ပီးေတာ့ ဆြမ္းခံရတယ္ၾကားလား .. ။
အိမ္စဥ္လိုက္ၿပီးေတာ့ ဆြမ္းခံတဲ့ အခါလည္း ဆြမ္းကမရတာ မ်ားတယ္ေနာ္
.. ရျပန္ေတာ့ခါလည္း မဝဘူးေပါ့ မရျပန္ေတာ့ခါလည္း မစားရဘူးေနာ္ ရျပ
န္ေတာ့ခါလည္း မဝဘူးေပါ့ အဲလိုစိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ..ကဲ မဝဘူး .. ဘ
ယ္ေလာက္မ်ား ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလဲေနာ္ ..
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အဲဒါနဲ႔ အရွင္သာရိပုတၱရာ ဆြမ္းေလာင္းလာၾကတာ သပိတ္ကို ဖြင့္ျပလိုက္
တယ္ အဖံုး ဖြင့္ျပလိုက္တယ္ သပိတ္ထဲမွာ ျပည့္ေနၿပီကိုးကြဲ႔ .. ေတာင္ဇရ
ပ္မွာ ေလာသကတိႆ ရွိတယ္ေပါ့ .. အဲဒီမွာ ဆြမ္းလွဴေခ်ၾကလို႔ မေျပာရ
ဘူးလား .. ေကာင္းပါၿပီဘုရားလို႔ ဝန္ခံလို႔သြားၾကတယ္ေနာ္ လမ္းတစ္ဝက္
ၾကေတာ့ သူ႔အိမ္ငါ့အိမ္ ျပန္ၾကေတာ့တာ ေတာင္ဇရပ္ကို မေရာက္ေတာ့
ဘူး ၾကားလား .. အဲဒီလိုေတြ ခဏ ခဏ ေတြ႔ၾကံဳရတယ္ေနာ္ .. ဘယ္ေ
လာက္မ်ား အကုသိုလ္ ႀကီးသလဲၾကားလား .. စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား .. ။
အဲဒါနဲ႔တစ္ေန႔သ၌က် နက္ျဖန္ခါ ေနာက္ဆံုးေန႔ ။ ခႏၶာဝန္ခ်ေတာ့မွာေနာ္ ..
အဲဒါ တရားအားထုတ္တဲ့ခါ မပင္ပန္းရေအာင္ .. ။ ငါ့တပည့္ တစ္ပါးတည္း
ဆြမ္းခံမႂကြနဲ႔ ဆရာ တပည့္ႏွစ္ပါး အတူႂကြမယ္ .. ။ အရွင္သာရိပုတၱရာ
ကေရွ႕က ေလာသက တိႆက ေနာက္ကေပါ့ .. ၿမိဳ႕တစ္ဝက္ ေရာက္တာ
ဆြမ္းေလာင္းတဲ့သူ တစ္ေယာက္ပါ့ မေပၚေပါက္ဘူး .. ။ အရွင္သာရိပုတၱရာ
ေတာင္ဆြမ္းမရဘူးကြဲ႔ .. ၾကား လား .. ။
ကဲ ငါ့တပည့္ ျပန္ေတာ့ျပန္ေတာ့ ေက်ာင္းကိုျပန္ႏွင့္ေနာ္ ငါ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မ
ယ္လို႔ မေျပာရဘူးလား .. သူလည္း ျပန္သြားေတာ့ ဆြမ္းေလာင္းမည့္သူ ေ
ပၚေတာ့တာ ။
ခုႏွစ္အိမ္ဆို သပိတ္က ျပည့္သြားေလေတာ့တာ ေနာ္
အဲဒီမွာ ခပ္ပိုပို ဥပါသကာ တစ္ေယာက္ စိတ္ခ်ရတဲ့ ဥပါသကာတစ္ေယာ
က္ကို ေလာသကတိႆ ဆီမွာ ဆြမ္းကပ္ေခ်လို႔ တစ္ဝက္ေလာက္
သာသာ ခြဲၿပီးေတာ့မွ မလႊတ္ရဘူးလား စိတ္ခ်ပါဘုရားလို႔ မေလွ်ာက္ဘူး
လား .. ။ လမ္းတစ္ဝက္ၾကေတာ့ တခါတည္း သစ္ပင္ရိပ္ မွာ ထိုင္စားေတာ့
တာတဲ့ ၾကားလား .. ေက်ာင္းကို မေရာက္ေတာ့ဘူး ထိုင္စားေတာ့တာ ။
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အရွင္သာရိပုတၱရာက ၿမိဳ႕ထဲမွာ ကိစၥဝိစၥရွိတာကိုး အဲဒီကိစၥဝိစၥေတြ ေဆာင္
ရြက္လို႔ ညေနသံုးနာရီေလာက္မွ ျပန္ေရာက္တယ္ေနာ္ ။ မနက္စာက ဆြမ္း
ပို႔လာတာ သပၸါယ ျဖစ္ သလားလို႔ မေမးရဘူးလား ။ တပည့္ေတာ္ အခုထိ
မစားရ ေသးဘူးတဲ့ ။ အိမ္း ဒကာက လမ္းမွာ ထိုင္စားတာကိုး အကုသိုလ္
မႀကီးဘူးလားေဟ့ ။
ဘယ္ေလာက္ပါ့ အကုသိုလ္ အငတ္ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ျငားေသာ္လည္း ဆ
ရာေကာင္း သမားေကာင္း အဆံုးအမကို ရတဲ့ အတြက္ သူခိုးလုပ္ၿပီးေတာ့
စားမယ္ တံငါ မုဆိုးလုပ္စားမယ္ လုစားမယ္လို႔ ေဖာက္ျပန္ေသးရဲ႕လား ..
ကံကို ယံုၿပီၾကားလား .. ဘယ္ေလာက္ပါ့ ငတ္ ငတ္ မေဖာက္ျပန္ ေတာ့
ဘူးေနာ္ အဲသေလာက္ငတ္ၿပီးရင္ေတာ့ ဘုန္းႀကီးကေတာ့ ေနႏိုင္မယ္ မ
ထင္ဘူးကြာ ၾကားလား ေဖာက္ျပန္မွာ ။ လုစားမိလိမ့္မယ္ေဟ့ ကဲေဖာက္ျပ
န္ေသးရဲ႕လား .. ကဲအဲလိုအတုယူဖို႔ မေကာင္းလားေဟ့ ..
အဲဒါနဲ႔ ညေနစဥ္းစားတယ္ အရွင္သာရိပုတၱရာက အိမ္း တရားအားထုတ္
တာ ပင္ပန္းေတာ့မွာ ဘယ္လိုလုပ္ ရမလဲ အၾကံဉာဏ္ ေပၚလာၿပီ နန္းေ
တာ္သြားၿပီးေတာ့ စတုမဓု အလွဴခံမယ္ နန္းေတာ္သြားၿပီးေတာ့ စတုမဓု အ
လွဴခံ ရတယ္ေနာ္ သပိတ္နဲ႔တစ္ဝက္သာသာ ရတယ္ၾကားလား အဲဒါ သူ႔ကို
ကပ္ေတာ့တာေပါ့ ကပ္လို႔ ႏႈိက္စားေတာ့ တစ္စက္ပါ့ မေတြ႔ဘူး ေပ်ာက္
သြားေတာ့တာ စတုမဓုက ။ အကုသိုလ္မႀကီးဘူးလား ႀကီးသလား ... ေပ်ာ
က္သြားေတာ့တာ ။
အဲ အရွင္သာရိပုတၱရာက သူ႔သပိတ္ကိုျပန္ၿပီးေတာ့ ယူရတယ္ေနာ္ ယူလို႔
အရွင္သာရိပုတၱရာ လက္ထဲမွာၾကေတာ့ အျပည့္ေပါ့ တစ္ဝက္သာသာေပါ့
ကိုင္ေပးရတယ္ၾကားလား အရွင္သာရိပုတၱရာ လက္ထဲမွာ စားရတယ္ အဲဒီ
တစ္နပ္ထဲ ဝဝစားရတယ္ေနာ္ ။
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အဲဒါၿပီးေတာ့ တရားအား ထုတ္ေတာ့တာေပါ့ ။ တရားအားထုတ္တာ ကိ
စၥေတြ အႆာသ ပႆာသ ထြက္တာသိ ဝင္တာသိေပါ့ အဲဒီကစၿပီးေတာ့
သမာဓိထူေထာင္တာေနာ္ ထူေထာင္လို႔ နံနက္မိုးလင္းလို႔ ေလးနာရီၾကေ
တာ့ ေသာတာပတၱိမဂ္ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ ရတယ္ၾကားလား.. ငါးနာရီၾကေ
တာ့ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္ ရဟန္း ကိစၥၿပီးမသြားလား.. ရဟန္းကိစၥ လည္း ၿ
ပီးေတာ့ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ့တာကြဲ႔ေနာ္။ ေလာသကတိႆ ေလာသက
တိႆ ။
ဆြမ္းေလး တစ္နပ္တည္းကို သြန္ပစ္လိုက္တာေနာ္ ။ ကဲ သူ သြန္တဲ့ဆြမ္း
က ရည္မွန္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က အာဂႏၲဳလို႔ ရည္မွန္းၿပီးေတာ့ မလွဴဘူးလား ။ ရည္
မွန္းခံရတဲ့ဟာက သာမန္ပုဂၢိဳလ္ ဟုတ္ကဲ့လား ရဟႏၲာ ကိုးကြဲ႔ အင္မတန္ ေၾ
ကာက္စရာ မေကာင္းလား .. ရဟႏၲာကလည္း သူလို ကိုယ္လိုကိုးကြဲ႔ေနာ္
႐ုပ္တစ္မ်ဳိးပါ့ မဟုတ္ဘဲ အဲလို စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား .. ။ ဘယ္သူက ရ
ဟႏၲာလို႔ သိပါ့မလဲကြဲ႔ေနာ္ ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား .. ။ အဲလိုဆို ခႏၶာဖက္ကို
ေလ့လာဖို႔ လိုတာေပါ့ ေလ့လာဖို႔မလိုဘူးလား ။ လိုတယ္ ။
ခႏၶာဖက္ကို ေလ့လာဖို႔လိုတယ္ ခႏၶာဖက္ကို ။
အဲလို ခႏၶာဖက္ မွာ အျမင္ခံဟာ လူနတ္ျဗဟၼာလား အဆင္းဓါတ္လား ။ အ
ဆင္း ႐ူပကၡႏၶာမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ အေနနဲ႔ မျမင္ေနဘူးလား .. ႏွလံုးသြင္း မ
မွားဘူးလား .. ။မွားေတာ့ခါ ကိုယ့္ထက္ သာတာေပါ့ ။ အေနအထိုင္ေတြက
ေကာင္းတာကိုး .. အဲေတာ့ ကိုယ့္ဒကာက သူ႔ၾကည္ညိဳၿပီးေတာ့မွ တစ္မ်ဳိး
တစ္မည္ ေက်ာင္းသစ္ေဆာက္ လို႔ကိုးကြယ္ရင္ သူ႔မွာ အေနရခက္ေခ်
ရဲ႕လို႔မေတြးေပဘူးလား .. ေတြးတယ္ ကြဲ႔ေနာ္ မေတာ္လို႔မ်ား ကိုယ့္ဒကာ
ဆြမ္းကို စားလို႔ ဆီဦးေထာပတ္ေတြျဖစ္လို႔ စားလို႔ ေကာင္းတာနဲ႔ ေက်ာင္း
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ကႏွင္လို႔ေတာင္ ရမွာမဟုတ္ဘူးေပါ့ ။ အဲလိုလည္း တစ္မ်ဳိး မေတြးေပဘူး
လား .. ။
အဲဒါနဲ႔သူ႔ကို မေခၚဘဲနဲ႔ မပင့္ဘဲနဲ႔ တစ္ပါးတည္း ႂကြသြားတာ .. စိစစ္ဖို႔မေ
ကာင္းလား .. ႂကြလို႔ဟိုက အာ႐ံုျပဳလို႔ လွဴလိုက္ ျပန္ေတာ့ခါလည္း အာဂႏၲဳ
အေနနဲ႔ ရည္မွန္းလွဴတာ ေနာ္ အာဂႏၲဳလို႔ ရည္မွန္းထား ရည္မွန္းခံရတဲ့ပုဂၢိဳ
လ္က အာသေဝါကုန္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္မသြား ဘူးလား .. ။အျပစ္ပိုၿပီးေတာ့ မႀ
ကီးလား .. ။ အဲလိုဆိုဒါ သူေတာ္ေကာင္း အရိယာလို႔ သူသူငါ ငါသိနိုင္ပါ့မ
လား ။
အဲဒါဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲ ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား .. ။ ခႏၶာဖက္ကို ဉာဏ္
မေရာက္လို႔ ။
ခႏၶာဖက္ကို လွည့္တဲ့ခါမွာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ ေတြ႔ပါ့မလား ဒါ ကိုယ့္အျပစ္ကို
ရွာရမွာေနာ္ ။ ခႏၶာ မေတြ႔လို႔ သူမ်ားအျပစ္ကို ရွာေတာ့တာ ။ စိစစ္ဖို႔မေကာ
င္းလား .. ။ ခႏၶာေတြ႔တဲ့ခါ သူမ်ား အျပစ္ကို ရွာစရာ လိုေသးလား ။ ႐ုပ္တ
ရားႀကီးက သက္ေသ ခံတယ္ေနာ္။ ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား ။ ေဝဒ
နာက ခံစားၿပီးေတာ့ မပ်က္လား .. ။ သညာ မွတ္ ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား ..။
ေစတနာ ေစ့ေဆာ္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား။ ဝိညာဏကၡႏၶာ သိၿပီးေတာ့ မပ်
က္လား ။ ငါးပါးစလံုး အနိစၥ ။
႐ူပကၡႏၶာလို႔သိ အနိစၥလို႔သိ။ ေဝဒနာကၡႏၶာလို႔သိ အနိစၥလို႔သိ ။ သညာ
ကၡႏၶာလို႔သိ အနိစၥလို႔သိ ။ သခၤါရကၡႏၶာလို႔သိ အနိစၥလို႔သိ ။ ဝိညာဏကၡႏၶာ
လို႔သိ အနိစၥလို႔သိ ။ ခႏၶာငါးပါး လို႔သိေတာ့ ဒိ႒ိ မျပဳတ္လား ။ ဝိစိကိစၧာ မ
ခ်ဳပ္လား ။ ကဲ အာသဝ အေနနဲ႔ ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇၨာသဝ ခ်ဳပ္ တယ္ေနာ္ ။
အနိစၥလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ လို႔ မေဟာဘူးလား .. ။ အနိစၥလို႔ သိဖို႔ မလိုဘူး
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လား .. ။ အနိစၥသိမွ စိတ္ခ်ရတယ္ေနာ္ ။ အနိစၥလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ ။ ဒုကၡ
လကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ ။ အနတၱလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ ။
ကဲ သိ-ဆိုေတာ့ ႏွလံုးသြင္းမွားတဲ့ အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ရင္ တဏွာ ဘယ္
က လာမလဲ ဒီလို ဆိုေတာ့ အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္ဖို႔ အဓိကကြဲ႔ ။ ကဲ အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္ရင္
တဏွာ လာေသးရဲ႕ လား ။ ဥပါဒါန္ လာေသးလား။ ကံလာေသးရဲ႕လား။ ပ
ဋိစၥသမုပၸါဒ္သံုးမ်ဳိး မျပတ္လား။ ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္း လား .. နိေရာဓ
လို႔ မေဟာဘူးလား .. ။
ကဲ... ထိဆဲခႏၶာက ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ (ဒုကၡသစၥာပါဘုရား) သိတာက
(မဂၢသစၥာပါဘုရား) ေသတာက (သမုဒယသစၥာပါဘုရား) ေနာက္ခႏၶာ မ
လာတာက (နိေရာဓသ စၥာပါဘုရား)
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရိွ (ေလးကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား) တစ္
ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး (ငါးပါးပါဘုရား) ငါးေလးလီ (ႏွစ္ဆယ္) ဤရွစ္သြ
ယ္ကို (အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္ သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္းတ
ည္း)
ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတၱိယာ ။ ဤေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါးအားေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ ။ ဗုဒၶံ ျမတ္စြာဘုရားကို ။ ပူေဇမိ ဒုကၡသစၥာ
သိတဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတၱိယာ ။ ဤေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါးအားေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ ။ ဓမၼံ တရားေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇမိ ဒုကၡသ
စၥာသိတဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
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ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတၱိယာ ။ ဤေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါးအားေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ ။ သံဃံ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္ကို ။ ပူေဇ
မိ ဒုကၡသစၥာသိတဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဤကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ဒါနကုသိုလ္ သီလကုသိုလ္ ဘာဝနာကုသိုလ္
အဓိ႒ာန္ကုသိုလ္ ပါရမီကုသိုလ္ ဝိပႆနာ မဟာကုသိုလ္တို႔၏ အက်ဳိး
အားေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္တရားတို႔၏ မျဖစ္ေဝးစြာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရပါလို၏
အရွင္ဘုရား။
ထိုကုသိုလ္၏ အက်ဳိးကိုလည္း မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္တို႔အား၄င္း အနမတ
ဂၢ သံသရာမွစ၍ ေတာ္စပ္ခဲ့ဘူးေသာ မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္ အေပါင္း
တို႔အား၄င္း အာစရိယာနဥၥ ဆရာသမားတို႔အား၄င္း ဣမာသံ ပရိသာနၪၥ
တရားနာအစည္းေဝး သို႔ႂကြေရာက္ လာၾကကုန္ေသာ တရားနာပရိသတ္
တို႔အား၄င္း ေရေျမသနင္း ျပည့္ရွင္မင္း တို႔အား၄င္း ငရဲသနင္း ယမမင္း
တို႔အား၄င္း
ကိုယ္ေစာင့္နတ္ အိမ္ေစာင့္နတ္ ေက်ာင္းေစာင့္နတ္ ဓမၼာ႐ံုေစာင့္နတ္ ဘု
မၼစိုးနတ္ ႐ုကၡစိုးနတ္ အာကာသစိုးနတ္ ေတာေစာင့္နတ္ ေတာင္ေစာင့္နတ္
႐ြာေစာင့္နတ္ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္ စတုေလာကပါလ
နတ္မင္းႀကီးမွစ၍ သံုးဆယ့္ တစ္ ဘံု က်င္လည္ၾကကုန္ေသာ ေဝေနယ်
သုခိတ ဒုကၡိတ သတၱဝါ အေပါင္းတို႔အား ဘာေဇယ်ာမ အမွ် အမွ် အမွ် အ
မွ်ေပးေဝပါကုန္၏ အမွ်ရၾကသည္ျဖစ္၍ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္း
သာ လိုအင္ဆႏၵ တလံုးတဝတည္း ျပည့္ဝၾကၿပီးလွ်င္ သူေတာ္ေကာင္း
တရား ႀကိဳးစား ပြါးမ်ား အားထုတ္ နိုင္လြယ္ ၾကသည္ျဖစ္ေစ...
အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
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သာဓု...သာဓု...သာဓု။
အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု။
အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဂန္႕ေဂါ ၊ မံုလယ္ေတာ
ရေက်ာင္း ၊ ပဓာနနာယကဆရာေတာ္
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
ပဲခူးဆယ္မိုင္ကုန္း မံုလယ္ေတာရ ဓမၼရိပ္သာ ဓမၼာရံုႀကီးေပၚတြင္
၁၀-၁၀-၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေန႕ႏွစ္နာရီအခ်ိန္ ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ
သီလသံုးမ်ိဳးအေၾကာင္း ဥပမာျပ
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ တရားေတာ္။
အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးကို အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾက။
နေမာ ဗုဒၶႆ။နေမာ ဓမၼႆ။နေမာ သံဃႆ။နေမာ မာတာပိတုႆ။နေ
မာ အာစရိယႆ။
ဗုဒၶႆ-သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကိီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
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ဓမၼႆ-မဂ္္ေလးတန္ -ဖိုလ္ေလးတန္ -နိဗၺာန္ -ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ တ
ရားေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
သံဃႆ-မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သ
ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
မာတာပိတုႆ-မိဘႏွစ္ပါးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္
ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
အာစရိယႆ-၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္သစၥာေလး
ပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘု
ရားႀကီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ မိဘ ဆရာသမား တို႔အား
႐ိုေသျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေ
သာ ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယတို႔ေၾကာင့္
မိမိတို႔ အလိုရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္သို႔
လည္းေကာင္း ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာ
င္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ
နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာင္း
မိမိတို႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္
ဉာဏ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သို႔
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မ်က္ေမွာက္ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
အလုပ္စဥ္အတိုင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။
မူလႏွစ္ျဖာ=အဝိဇၨာ။တဏွာ။
သစၥာႏွစ္ခု=သမုဒယသစၥာ။ဒုကၡသစၥာ။ သမုဒယသစၥာ။ဒုကၡသစၥာ။
ေလးခုအလႊာ=အတိတ္အေၾကာင္းတစ္လႊာ။ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတစ္လႊာ။ပစၥဳပၸန္
အေၾကာင္းတစ္လႊာ။ အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ။
အဂၤ ါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး =အဝိဇၨာ။သခၤ ါရ။ဝိညာဏ္။နာမ္ရုပ္။သဠာယတန။
ဖႆ။ေဝဒနာ။ တဏွာ။ဥပါဒါန္။ကမၼဘဝ။ဇာတိ။ဇရာမရဏ။
တရားကိုယ္မ်ားႏွင့္= အဝိဇၨာအစ ဇရာမရဏ အဆံုး။
သံုးပါးအစပ္=သခၤ ါရ ႏွင့္ဝိညာဏ္ ၾကားမွာ တစ္စပ္။ေဝဒနာ ႏွင့္တဏွာ ၾ
ကားမွာ တစ္စပ္။ ကမၼဘဝ ႏွင့္ဇာတိ ၾကားမွာ တစ္စပ္။
ႏ ွစ္ရပ္မူလ = တဏွာ ႏွင့္ အဝိဇၨာ။
ဝဋ္သံုးဝ=ကိေလသဝဋ္။ကမၼဝဋ္။ဝိပါကဝဋ္။
ကာလ သံုးျဖာ=
လြန္ေလျပီးေသာအတိတ္ကာလ။
ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ကာလ။
ေနာင္ျဖစ္လတၱံ အနာဂတ္ကာလ ။
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ျခင္းရာ ႏွစ္ဆယ္=
အတိတ္အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး။
အနာဂတ္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၁)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ပါဘုရား။
(၂)အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သခၤါရ ႏွင့္ ဘဝက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို အျခင္းအရာ အေနနွင့္ ဘယ္အျခင္းအရာ
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅)အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ပါဘုရား။
(၆)အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၇) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
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[စက္ဝိုင္းတြင္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၂) တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ အဝိဇၨာက ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
ဘဝ ႏွင့္ သခၤါရက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို အျခင္းအရာ အေနနွင့္ ဘယ္အျခင္းအရာ
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၆) တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၇) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၃)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္(၁)ႏွင့္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)-ႏွင့္ (၃)ျခားနားပံုမွတ္ခ်က္။
*(၃)အကြက္က သမုဒယသစၥာ ၊(၁)အကြက္က သမုဒယသစၥာ၊အေခၚမတူ
ဘူးလား။
တူပါတယ္ ဘုရား။
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*အေခၚတူျငားေသာ္လည္း အတိတ္နဲ႕ ပစၥဳပၸန္ မျခားနားဘူးလား။
ျခားနားပါတယ္ဘုရား။
*အတိတ္ ဆိုေတာ့ လြန္ခဲ့ျပီးျပီ အသံုးခ်လို႕ရပါ့မလား။
မရပါဘုရား။
*အတိတ္က သမုဒယသစၥာ ဘယ္သူဦးစီးလဲ။
အဝိဇၨာဦးစီးပါတယ္ဘုရား။
*ပစၥဳပၸန္သမုဒယသစၥာ ဘယ္သူဦးစီးလဲ။
တဏွာ ဦးစီးပါတယ္ဘုရား။
*ပိုင္းျခားသိဖို႕ မလိုဘူးလား။
လိုပါတယ္ဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၂)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၂) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၄)ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အျခင္းအရာ အေနနွင့္
ဘယ္အျခင္းအရာထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာ ဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
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(၆) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး
မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၇)ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၈) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၂)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၂) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၄)ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အျခင္းအရာ အေနနွင့္
ဘယ္အျခင္းအရာထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာ ဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၆) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး
မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၇)ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
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ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၈)ဒုကၡသစၥာ ဆိုတာ ဘယ္သေဘာကို ေခၚတာလဲ။
>>႐ူပကၡႏၶာ-ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>ေဝဒနာကၡႏၶာ-ခံစားတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>သညာကၡႏၶာ-မွတ္သားတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>သခၤါရကၡႏၶာ-ေစ့ေဆာ္ျပဳျပင္တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>ဝိညာဏကၡႏၶာ-သိတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။ပါဘုရား(၉)ခႏၶာငါးပါး ျဖစ္ပ်က္မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၁၀)ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာပါဘုရား။
(၁၁) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္(၂)ႏွင့္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၂)-ႏွင့္ (၄)ျခားနားပံုမွတ္ခ်က္။
*(၄)အကြက္က ဒုကၡသစၥာ ၊(၂)အကြက္က ဒုကၡသစၥာ၊အေခၚမတူဘူးလား။
တူပါတယ္ ဘုရား။
*အေခၚတူျငားေသာ္လည္း ပစၥဳပၸန္ နဲ႕ အနာဂတ္ မျခားနားဘူးလား။
ျခားနားပါတယ္ဘုရား။
*အနာဂတ္ေရာက္ျပီလား။မေရာက္ေသးပါဘူးဘုရား။
မေရာက္ေသးရင္ အသံုးခ်လို႕ရပါ့မလား။
မရပါဘုရား။
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*အခု ေရာက္ဆဲ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ (၂)အကြက္မွာပါ ဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီနွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
မူလႏွစ္ျဖာ=အဝိဇၨာ။တဏွာ။
သစၥာႏွစ္ခု=သမုဒယသစၥာ။ဒုကၡသစၥာ။ သမုဒယသစၥာ။ဒုကၡသစၥာ။
ေလးခုအလႊာ=အတိတ္အေၾကာင္းတစ္လႊာ။ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတစ္လႊာ။ပစၥဳပၸန္
အေၾကာင္းတစ္လႊာ။ အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ။
အဂၤ ါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး =အဝိဇၨာ။သခၤ ါရ။ဝိညာဏ္။နာမ္ရုပ္။သဠာယတန။
ဖႆ။ေဝဒနာ။ တဏွာ။ဥပါဒါန္။ကမၼဘဝ။ဇာတိ။ဇရာမရဏ။
တရားကိုယ္မ်ားႏွင့္= အဝိဇၨာအစ ဇရာမရဏ အဆံုး။
သံုးပါးအစပ္=သခၤ ါရ ႏွင့္ဝိညာဏ္ ၾကားမွာ တစ္စပ္။ေဝဒနာ ႏွင့္တဏွာ ၾ
ကားမွာ တစ္စပ္။ ကမၼဘဝ ႏွင့္ဇာတိ ၾကားမွာ တစ္စပ္။
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ႏ ွစ္ရပ္မူလ = တဏွာ ႏွင့္ အဝိဇၨာ။
ဝဋ္သံုးဝ=ကိေလသဝဋ္။ကမၼဝဋ္။ဝိပါကဝဋ္။
ကာလ သံုးျဖာ=
လြန္ေလျပီးေသာအတိတ္ကာလ။
ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ကာလ။
ေနာင္ျဖစ္လတၱံ အနာဂတ္ကာလ ။
ျခင္းရာ ႏွစ္ဆယ္=
အတိတ္အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး။
အနာဂတ္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၁)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၂)အဝိဇၨာ သခၤါရ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
အဝိဇၨာ က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သခၤါရ က ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္း
မွာလဲ။
လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ ကာလ ပါဘုရား။
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(၅) လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၆)အဝိဇၨာ သခၤါရ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အတိတ္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) အတိတ္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၈)အဝိဇၨာ သခၤါရ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၉) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၂)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝပါဘုရား။
(၂)ယခုျဖစ္ဆဲကိုေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၃) ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ
သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ဝိပါကဝဋ္ဆိုတာ ဘာဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၅)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္
ကာလ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး ကာလ ပါဘုရား။
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(၆) ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၇)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္
အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၈) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး တစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၉)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့
ခႏၶာငါးပါး မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၁၀) ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၁၁) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၂)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)ပစၥဳပၸန္ကာလ ကို ဆက္ျပီး ေဖာ္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၂)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
ကမၼဘဝက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္း
မွာလဲ။
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ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း ကာလ ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၆)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၈)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၉) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၃)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)ေနာင္ျဖစ္လတၱံ အနာဂတ္ ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၂) ဇာတိဇရာမရဏဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ဆိုတာ ဘာဘာေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၄)ဇာတိဇရာမရဏ ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳး ကာလ ပါဘုရား။
(၅) အနာဂတ္ အက်ိဳး ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၆)ဇာတိဇရာမရဏ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။

www.dhammadownload.com

အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) အနာဂတ္ အက်ိဳး တစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၈)ဇာတိဇရာမရဏခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့
ခႏၶာငါးပါး မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၉) ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၁၀) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္မွာပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီနွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
မူလႏွစ္ျဖာ=အဝိဇၨာ။တဏွာ။
သစၥာႏွစ္ခု=သမုဒယသစၥာ။ဒုကၡသစၥာ။ သမုဒယသစၥာ။ဒုကၡသစၥာ။
ေလးခုအလႊာ=အတိတ္အေၾကာင္းတစ္လႊာ။ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတစ္လႊာ။ပစၥဳပၸန္
အေၾကာင္းတစ္လႊာ။ အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ။

www.dhammadownload.com

အဂၤ ါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး =အဝိဇၨာ။သခၤ ါရ။ဝိညာဏ္။နာမ္ရုပ္။သဠာယတန။
ဖႆ။ေဝဒနာ။ တဏွာ။ဥပါဒါန္။ကမၼဘဝ။ဇာတိ။ဇရာမရဏ။
တရားကိုယ္မ်ားႏွင့္= အဝိဇၨာအစ ဇရာမရဏ အဆံုး။
သံုးပါးအစပ္=သခၤ ါရ ႏွင့္ဝိညာဏ္ ၾကားမွာ တစ္စပ္။ေဝဒနာ ႏွင့္တဏွာ ၾ
ကားမွာ တစ္စပ္။ ကမၼဘဝ ႏွင့္ဇာတိ ၾကားမွာ တစ္စပ္။
ႏ ွစ္ရပ္မူလ = တဏွာ ႏွင့္ အဝိဇၨာ။
ဝဋ္သံုးဝ=ကိေလသဝဋ္။ကမၼဝဋ္။ဝိပါကဝဋ္။
ကာလ သံုးျဖာ=
လြန္ေလျပီးေသာအတိတ္ကာလ။
ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ကာလ။
ေနာင္ျဖစ္လတၱံ အနာဂတ္ကာလ ။
ျခင္းရာ ႏွစ္ဆယ္=
အတိတ္အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး။
အနာဂတ္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
“ကိေလသဝဋ္ ကမၼဝဋ္ ဝိပါကဝဋ္” ။
ကိေလသဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၃)ပါး ပါဘုရား။
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ကမၼဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၂)ပါးပါဘုရား။
ဝိပါကဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၈)ပါး ပါဘုရား။
#“ကိေလသဝဋ္ (၃)ပါး” ကိုေဖာ္ျပပါ။
“အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္”ပါဘုရား။
သစၥာေလးပါးကို မသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ခႏၶာငါးပါးကို မသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
အာယတန(၁၂)ပါးကိုမသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ဓါတ္(၁၈)ပါးကိုမသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ ကို မသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
“သိသင့္ သိ ထိုက္တဲ့ တရား ”ကို မသိလို႕ “အဝိဇၨာ”လို႕ မေခၚလား။
ေခၚပါတယ္ဘုရား။
သိ ရင္ “ဝိဇၨာ” ေပါ့။
ဤခႏၶာ အာယတန ဓါတ္ သစၥာ တရားအေပၚမွာ
လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါလို႕
ႏ ွလံုးသြင္းမွားတာေကာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
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ႏ ွလံုးသြင္းမွားတာ “အဝိဇၨာ” ေနာ္။
ဤခႏၶာ အာယတန ဓါတ္ သစၥာတရားႀကီးက ျဖစ္ျပီးေတာ့ မပ်က္
လား----?
ပ်က္ပါတယ္ဘုရား။
ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာပါဘုရား။
ဒုကၡသစၥာတရားႀကီး မထင္ရွားဘူးလား။
ထင္ရွားပါတယ္ဘုရား။
ဤဒုကၡသစၥာ တရားေပၚမွာ လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာလို႕ ႏွ
လံုးသြင္းမွားတာေကာ ----?
“အဝိဇၨာ” ပါဘုရား။
ႏ ွလံုးသြင္းမွားေတာ့ လိုခ်င္တာ ဘယ္သူလဲ။
“တဏွာ” ပါဘုရား ။
မရရင္ မေနဘူးလို႕ စြဲလမ္းတာ---?။
“ဥပါဒါန္ ”ပါဘုရား။
အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ ၊ဤ(၃)ခု ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား ။
#ကမၼဝဋ္ (၂)ပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
သခၤါရ ႏွင့္ ကမၼဘဝပါ ဘုရား။
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ပါးစပ္က ေျပာေတာ့ ဘယ္သခၤါရ တပ္မလဲ။
ဝစီသခၤါရ ပါဘုရား။
ေျခနဲ႕ လက္နဲ႕ ျပဳေတာ့ ဘယ္သခၤါရ။
ကာယသခၤါရ ပါဘုရား။
စိတ္က ႀကံစည္ေတာ့ ဘယ္သခၤါရ။
စိတၱသခၤါရ ပါဘုရား။
ပါးစပ္က ေျပာေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
ဝစီကံ ပါဘုရား။
ေျခနဲ႕ လက္နဲ႕ ျပဳေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
ကာယကံ ပါဘုရား။
စိတ္က ႀကံစည္ေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
မေနာကံ ပါဘုရား။
ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံ
ဤ(၃)ပါး ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
ကိေလသဝဋ္ နဲ႕ ကမၼဝဋ္ ကို သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား ။
အကြက္ အေနနဲ႕ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
ဝိပါကဝဋ္ (၈)ပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဇာတိ ဇရာ မရဏ ပါဘုရား။
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ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
အကြက္ အေနနဲ႕ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္ မွာပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီနွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
သာဓု သာဓု သာဓု။
မူလႏွစ္ျဖာ တစ္ေခါက္။
မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္
မ်ားႏွင့္ သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆ
ယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကို၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။ ပါဘုရား။
( နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။ )၃
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ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာအားျဖင့္
ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ ... အကုသိုလ္ကံ ကုသိုလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကို
ယံုၾကည္ရမယ္လို႔မေဟာလား။ (ေဟာပါတယ္ဘုရား)။
ပါဏာတိပါတာ အစ သုရာေမရယ အဆံုး ပါဏာတိပါတာ အစ မိစၧာဒိ႒ိ အ
ဆံုးကို က်ဴးလြန္ရင္ ... ကုသိုလ္လား အကုသိုလ္လား။ (အကုသိုလ္ပါ
ဘုရား)
အကုသိုလ္ကံ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳး တရားက ေသသည္ရဲ႕အျခားမဲ့၌
... ငရဲ တိရစၧာန္ ၿပိတၱာ အသူရကာယ္လို႔မေဟာလား(ေဟာပါတယ္ဘုရား)
ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား။
(ဆင္းရဲတဲ့တရားပါဘုရား)
ဒါ...အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္တာေနာ္(မွန္ပါဘုရား)။
ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား) ။
ပါဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယအဆံုး ပါဏာတိပါတာအစ မိစၧာဒိ႒ိ အ
ဆံုးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရင္...
အကုသိုလ္လား ကုသိုလ္လား(ကုသိုလ္ပါဘုရား)။
ကုသိုလ္ကံအေၾကာင္း ေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားက လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္ေျခာက္
ထပ္လို႔ မေဟာလား(ေဟာပါတယ္ဘုရား) ။ ဆင္းရဲတဲ့တရားလား ခ်မ္းသာ
တဲ့တရားလား။ (ခ်မ္းသာတဲ့တရားပါဘုရား)
ဒါ ...ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ျဖစ္တာေနာ္(မွန္ပါဘုရား) ။
ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား (ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)။
အကုသိုလ္ကံ ကုသိုလ္ကံကို ယံုၾကည္ရင္...
ေဗဒင္ ေမးဦးမလား(မေမးပါဘူးဘုရား) ။
နတ္ကေတာ္ ေမးဦးမလား(မေမးပါဘူးဘုရား)။
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ဝိဇၨာေတြ ေမးဦးမလား(မေမးပါဘူးဘုရား)။
ေဗဒင္ေမးတယ္ နတ္ကေတာ္ေမးတယ္ ဝိဇၨာေမး တယ္ဆိုတာ... ကံကိုမ
ယုံလို႔ေပါ့ေနာ္(မွန္ပါ့ဘုရား)။
ဒါ... ကံ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ဖို႔လိုတာေပါ့(မွန္ပါ့ဘုရား)။
ငါးပါးသီလ။
***********
သက္ရွိသတၱဝါတဲ့ ။ ကမ်ဥ္းနီကစ ဆင္ေကာင္ႀကီးထိ သတ္မယ္ဆို... ပါ
ဏာတိပါတကံ မထိုက္ဘူးလား။ (ထိုက္ပါတယ္ဘုရား) ပါဏာတိပါတကံ
ထိုက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕အျခား၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား။ (မလြတ္ပါဘူး
ဘုရား)
အပါယ္ကိုက် ငရဲကိုအားရေအာင္ခံ...
ငရဲသက္ ေစ့ တိရစၧာန္ျဖစ္တာ မ်ားတယ္ေနာ္(မွန္ပါ့ဘုရား)
အဲဒါ ငရဲသက္ေစ့လို႔ လူအျဖစ္ကို ရတယ္ထား ။ လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ ေမြးေမြး
ခ်င္း ေသတဲ့ ကေလးေတြ မရွိလား(ရွိပါတယ္ဘုရား)။ လသားနဲ႔ ေသတာ မ
ရွိဘူးလား(ရွိပါတယ္ဘုရား)။ ေက်ာင္းသားအရြယ္နဲ႔ ေသတာ မရွိဘူး
လား(ရွိပါတယ္ဘုရား) ။ သူေဌးသားဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူေဌးသမီးဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ င
ယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ေသေတာ့ သူေဌးရဲ႕စည္းစိမ္ကို ခံစားရရဲ႕လား(မခံစားရ
ပါဘူးဘုရား) ။ အိုးပုတ္ ခ်ိဳးရုပ္နဲ႔ ေပ်ာ္လို႔ ေသေတာ့တာေနာ္(မွန္ပါဘုရား) ။
လူျဖစ္က်ိဳး ရႈံးတာေပါ့ (မွန္ပါဘုရား) ။
အသက္ တိုတယ္လို႕မေျပာလား။ (ေျပာပါတယ္ဘုရား) အသက္ တိုတာ
အလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားေပၚတာလား(အေၾ
ကာင္းေၾကာင့္အက်ိဳးတရားေပၚတာပါဘုရား)။
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အသက္တိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ရွာၾကည့္ေတာ့ သက္ရွိသတၱဝါေတြ သတ္ခဲ့
တာကိုးကြဲ႔(မွန္ပါဘုရား) ။ ကိုယ္ခ်င္းစာဖို႔ မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္
ဘုရား) ။ ကိုယ့္ကို သတ္ရင္ကား ခံနိုင္ပါ့မလား(မခံနိုင္ပါဘူးဘုရား)။ သူ႔ကို
သတ္ရင္ကား ခံနိုင္ပါ့မလား(မခံနိုင္ပါဘူးဘုရား)။ အဲသလိုကို္ယ္ခ်င္းစာမ
ယ္ဆို ေမတၱာျဖစ္တာေပါ့(မွန္ပါဘုရား) ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား (ေကာင္းပါ
တယ္ ဘုရား)
ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အသက္တိုတာ အေၾကာင္းရွိလို႔ အက်ိဳးတရား ေပၚတာေ
နာ္(မွန္ပါဘုရား) ။ ကိုယ္က သတၱဝါ အသီးသီးကို သတ္ခဲ့ေတာ့ ... ကိုယ္
လည္း အသက္တိုတာေပါ့(မွန္ပါဘုရား)။ ေသတဲ့ခါ အပါယ္က မလြတ္ဘူးေ
နာ္(မွန္ပါဘုရား)။ အပါယ္က တက္ျပန္ေတာ့လည္း အသက္တိုတယ္ေနာ္။
ကံ ကံ၏ အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား(ေကာင္းပါ တယ္ဘုရား)
အေရွ႕အိမ္က အဖိုးႀကီး အဖြားႀကီး အသက္ခုနစ္ဆယ္ ေက်ာ္ ရွစ္ဆယ္
စားနိုင္တယ္ သြားနိုင္တယ္ လုပ္နိုင္တယ္လို႔ မေျပာဘူးလား(ေျပာပါတယ္
ဘုရား) ။
သီလကုသိုလ္ ေကာင္းတာကိုးလို႔ အေျဖမေပးလား(ေပးပါတယ္ဘုရား)။
ကဲ ဘယ္ေလာက္မ်ား ထင္ရွားသလဲေနာ္ (မွန္ပါဘုရား)။
သစ္သီးတလံုး ပန္းတပြင့္ ဟင္းတညြန္႔ကစ ေရႊေငြေက်ာက္သံပတၱျမား
အထိ ပိုင္ရွင္ အခြင့္မျပဳဘဲနဲ႔ ယူမယ္ဆိုရင္ အဒိႏၷာကံ မထိုက္လား(ထိုက္ပါ
တယ္ဘုရား) ။ အဒိႏၷာကံထိုက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ အပါယ္က လြ
တ္ပါ့မလား(မလြတ္ပါဘူးဘုရား) ။
အပါယ္ကိုက် ငရဲကိုအားရေအာင္ခံ ငရဲသက္ေစ့ လူအျဖစ္ရလည္း လူျဖစ္
တဲ့ ဘဝမွာစားဝတ္ေနေရးေျပရဲ႕လား(မေျပ ပါဘူးဘုရား)။ အငတ္ျပႆနာ

www.dhammadownload.com

နဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတယ္ေနာ္(မွန္ပါဘုရား) ။ အလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾ
ကာင့္ အက်ိဳး တရားေပၚ တာလား(အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား ေပၚ
တာပါဘုရား)။ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား ေပၚတာၾကားလား(မွန္ပါ
ဘုရား) ။
အတိတ္ဘဝက သူမ်ားစားမည့္ အစားအစာကိုခိုးခဲ့တာသူမ်ားဝတ္မည့္ အ
ထည္အဝတ္အစားေတြကို ခိုးခဲ့တာေပါ့ေနာ္ (မွန္ပါဘုရား)။ အဲသည္အျပစ္
က ငရဲကိုက်တယ္ေနာ္(မွန္ပါဘုရား)။ ငရဲ သက္ေစ့လို႔ လူအျဖစ္ကို ရတဲ့
အခါ အငတ္ျပႆနာ နဲ႔ရင္ဆိုင္ရတယ္ၾကားရဲ႕လား။ (မွန္ပါဘုရား)
အဲလို ခဏ ခဏၾကားရ နာရေတာ့... အက်ိဳး အျပစ္ကိုမသိဘူးလား(သိပါ
တယ္ ဘုရား) သိတဲ့အခါ ေဒါသျဖစ္ေသးရဲ႕လား(မျဖစ္ပါဘူးဘုရား)
ေၾကြးေဟာင္း မေက်လား (ေက်ပါတယ္ဘုရား)
ေၾကြးသစ္ တင္ေသးသလား(မတင္ပါဘူးဘုရား)။
ဒါမို႔လို႔ တရားနာမပ်င္းၾကနဲ႔ေပါ့ေနာ္(မွန္ပါဘုရား)။
ေၾကြးဆပ္တရားေတြကြဲ႕ေၾကြးဆပ္တရား ေတြ(မွန္ပါဘုရား)
လင္ရွိမယား မယားရွိလင္ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားလို႔ ရွိရင္ ကာေမသုမိစၧာစာ
ရကံ မထိုက္ဘူးလား (ထိုက္ပါတယ္ဘုရား)။
ထိုက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕အျခားမဲ့၌အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား(မလြတ္ပါဘူး
ဘုရား)။
အပါယ္ကိုက် ငရဲကို အားရေအာင္ခံ ။ ငရဲသက္ေစ့ လူ အျဖစ္ရတယ္ထား
လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ လူခ်င္းတူရဲ႕လား(မတူပါဘူးဘုရား) ဣတၳိလိင္ ပုလႅိင္ၾ
ကားလား(မွန္ပါ့ဘုရား) ။ လူျဖစ္က်ိဳး ရႈံးတာေပါ့(မွန္ပါဘုရား)။ ေလ့လာ
ဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
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စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မုသားကို အမ်ိဳးမ်ိဳး မသံုးၾကဘူးလား(သံုးပါ
တယ္ဘုရား) မုသာဝါဒကံ မထိုက္လား (ထိုက္ပါတယ္ဘုရား)
ေသသည္ရဲ႕အျခားမဲ့၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား(မလြတ္ပါဘူးဘုရား)
အပါယ္ကိုက် ငရဲကိုအားရေအာင္ခံ ။ ငရဲသက္ေစ့လို႔ လူအျဖစ္ရတယ္
ထား ။ လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေငြေၾကးကိစၥ
ဆန္စပါးကိစၥ ေခ်း လို႔ငွားလို႔လြယ္ကူစြာရရဲ႕လား(မရပါဘူးဘုရား)။
ဘယ္သူမွ အယံုအၾကည္ မရွိဘူးေနာ္(မွန္ပါဘုရား)။
အလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား ေပၚတာလား(အေၾ
ကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားေပၚတာပါဘုရား)
ဘိန္း ဘင္း ကေဇာ္ ေလွာ္စာ အရက္ ေသရည္ ေသရက္ကို ေသာက္စားလို႔
ရွိရင္ ... သုရာေမရယကံ မထိုက္လား (ထိုက္ပါ တယ္ဘုရား) သုရာေမရ
ယကံ ထိုက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕အျခား၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား(မလြတ္ပါ
ဘူးဘုရား)
အပါယ္ကိုက် ငရဲ ကိုအားရေအာင္ခံ ငရဲသက္ေစ့လို႔ လူအျဖစ္ရတယ္ထား
လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ ... ရူးတဲ့ပုဂိၢဳလ္ေတြ ျမင္ဖူးရဲ႕လား (ျမင္ဖူးပါတယ္ဘုရား)
လူျဖစ္ေတာ့ လူရူး ေခြးျဖစ္ေတာ့ ေခြးရူး ဝက္ျဖစ္ေတာ့ ဝက္ရူးေပါ့(မွန္ပါ
ဘုရား) ။ အလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္အက်ိဳး တရားေပၚတာ
လား(အေၾကာင္းေၾကာင့္အက်ိဳးတရားေပၚတာပါဘုရား)။ ဘယ္ေလာက္
မ်ား ေၾကာက္စရာေကာင္းသလဲေနာ္ (မွန္ပါဘုရား)
အဲလိုၾကားဖူးေတာ့ နားဝ။ နားဝေတာ့ ေရွာင္ၾကဥ္တာေပါ့(မွန္ပါဘုရား)။
နားဝေတာ့ သိေတာ့ ပယ္တာေပါ့(မွန္ပါ ဘုရား)အဲလို ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
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ဘူးလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား) ။ အဲဒါ လိုရင္းအခ်က္ေတြ ကြဲ႕ေနာ္(မွန္ပါ)
။
ဒါေၾကာင့္မို႔
ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိ ဈ ာနသမၼာဒိ႒ိ ဝိပႆနာသမၼာဒိ႒ိ မဂၢသမၼာဒိ႒ိ ဖို
လ္သမၼာဒိ႒ိလို႔
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး... သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ိဳး မေဟာလား။
(ေဟာပါတယ္ဘုရား)
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာဖက္က...
အဲဒီ အကုသိုလ္ကံ ကုသိုလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကို သိဖို႔ လိုတယ္ေနာ္
(မွန္ပါဘုရား)
အဲလို သူ႔ေနရာနဲ႔သူ႔ဌာနေပါ့(မွန္ပါ့ဘုရား)
အပုညာ ဘိသခါၤရ ပုညာဘိသခၤါရ လို႔မေဟာဘူးလား
(ေဟာပါတယ္ဘုရား)
အပုညာဘိသခၤါရဆိုတာ... ဒုစ႐ိုက္တရား ဆယ္ပါးက်ဴးလြန္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေ
တြေနာ္(မွန္ပါဘုရား)
ေသတဲ့အခါ အပါယ္ကလြတ္ပါ့မလား(မလြတ္ပါဘူးဘုရား)
ငရဲ တိရစၧာန္ ၿပိတၲာ အသူရကာယ္ေပါ့ေနာ္(မွန္ပါဘုရား)
အဲသည္ အပုညာဘိ သခၤါရအေၾကာင္းရွိေတာ့...
ငရဲ တိရစၧာန္ ၿပိတၲာ အသူရကာယ္ေပါ့(မွန္ပါ့ဘုရား)
ပုညာဘိသခၤါရ ေၾကာင့္ ... လူခႏၶာ နတ္ခႏၶာ လို႔မေဟာဘူးလား( ေဟာပါ
တယ္ဘုရား) ဒါေတာ့
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အိုနာေသ လြတ္ကဲ့လား(မလြတ္ပါဘူးဘုရား)
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ဘယ္လိုေဟာတာလဲ
သစၥာဘက္က ေဟာ မယ္တဲ့
သစၥာ ....ဒုကၡသစၥာ သမုဒယသစၥာ နိေရာဓသစၥာ မဂၢသစၥာ
သစၥာဘက္က ေဟာမွာ။
သစၥာတရားေဟာမယ္တဲ့ေနာ္(မွန္ပါဘုရား)
အဲေတာ့ ...
သစၥာက ဘုရားဒကာ ေက်ာင္းဒကာေပါ့ေနာ္(မွန္ပါဘုရား)
စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
သူကား...ေသ... အိုနာေသလြတ္ကဲ့လား(မလြတ္ပါဘူးဘုရား)
ဘာသစၥာလဲ(ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား)
ဘုရားဒကာ ေက်ာင္းဒကာေနာ္(မွန္ပါဘုရား)
ႏ ြ ားသတ္သမားကလည္း အိုနာေသလြတ္ကဲ့လား (မလြတ္ပါဘူးဘုရား)
ဘာသစၥာလဲ(ဒုကၡသစၥာပါဘုရား)
ကဲသစၥာၾကေတာ့ဘယ္သူက သာသလဲ(အတူတူပါဘဲဘုရား)
အတူတူကြဲ႕
ႏ ြ ားသတ္သမား နဲ႔ ဘုရားဒကာေက်ာင္းဒကာေနာ္(မွန္ပါဘုရား)
သစၥာၾကေတာ့...မတူဘူးလား(တူပါတယ္ဘုရား)
ကံၾကေတာ့... တူရဲ႕လား(မတူပါဘူးဘုရား)
ႏ ြ ားသတ္သမားက...အကုသိုလ္ကံေနာ္(မွန္ပါဘုရား)
ဘုရားဒကာ ေက်ာင္းဒကာက....ကုသိုလ္ကံေနာ္(မွန္ပါဘုရား)
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ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္လူအျဖစ္နတ္အျဖစ္ေပါ့(မွန္ပါ)
အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ အပါယ္ေလးဘံုေပါ့(မွန္ပါဘုရား)
ကံၾကေတာ့...မတူဘူးေနာ္(မွန္ပါ)
သစၥာၾကေတာ့...တူတယ္(မွန္ပါဘုရား)
အဲလိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
အဲဒါနားလည္ ဖို႔လိုတယ္ကြဲ႔(မွန္ပါ)
ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္ေနာ္(မွန္ပါဘုရား)
မြဲတဲ့လူကလည္း ... အိုနာေသ ဒုကၡသစၥာ
ခ်မ္းသာတဲ့လူကလည္း ... အိုနာေသ ဒုကၡသစၥာ
အလတ္စားကလည္း ... အိုနာေသ ဒုကၡသစၥာ
အကုန္လံုး ရွိတာဘဲ(မွန္ပါဘုရား)
မတူဘူးလား(တူပါတယ္ ဘုရား)
တူတယ္ကြဲ႔
အဲလိုေလ့လာၾက။
ကံ အေရးႀကီးတယ္။
အကုသိုလ္ကံ ကုသိုလ္ကံ နားလည္ဖို႔လိုတယ္ေနာ္
(မွန္ပါဘုရား)
မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံ တဲ့
ေရွးထက္ေက်ာ္ကာရီက အိမ္ေျခႏွစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ ရြာဦးေက်ာ
င္း ဆရာေတာ္ဆီ မွာ ဥပါသကာ တစ္ေယာက္ ႏြားေပ်ာက္တာက လည္း ႏွ
စ္ရက္ သံုးရက္ ရွိၿပီ။ အဓိ႒ာန္သီလ ငါးပါးသီလ အရွင္ဘုရား အက်ိဳး အျပ
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စ္ကို

တပည့္ေတာ္ကို တိုင္တန္းေပးပါဘုရားမေလွ်ာက္ဘူးလား ။ (ေလွ်ာ

က္ပါတယ္ဘုရား)
အဲဒါ... ပါဏာတိပါတာ အစ သုရာေမရယ အဆံုးကိုအက်ိဳး အျပစ္ကို နား
လည္ေအာင္ တိုင္တန္းေပးတယ္ ၾကားလား(မွန္ပါ ဘုရား)။ ပါဏာတိပါတ
ကံကို က်ဴးလြန္ရင္ အကုသိုလ္ေပါ့(မွန္ပါဘုရား) ေရွာင္ၾကဥ္ရင္ ကုသိုလ္လို႔
မေျပာရဘူးလား(ေျပာပါတယ္ဘုရား)။ သုရာေမရယအဆံုးေနာ္(မွန္ပါ
ဘုရား) ။ အဲဒါ ဆရာေတာ္ဆီမွာ အဓိ႒ာန္သီလ ယူတယ္(မွန္ပါဘုရား)။ သီ
လယူၿပီးေတာ့မွ ေတာကို ထြက္သြားတာေပါ့(မွန္ပါ ဘုရား)။
သူ႔မွာလည္း ဓါးေကာင္းေကာင္း ဓါးမႀကီး ပါတယ္ေနာ္(မွန္ပါဘုရား)။ ေတာ
စပ္ကိုက်တဲ့ အခါ ႏြားေျခရာသြားေတြ႔တယ္ ။ သူ႔ႏြားေျခ ရာေပါ့ (မွန္ပါ
ဘုရား)။ ေျခရာအတိုင္းလိုက္ေတာ့ တစ္ဖာလံုေလာက္ အကြာမွာ လမ္း
နဲ႔အကြာမွာ စပါးႀကီးေျမြက ႏြားကို ပတ္ထားေတာ့တာကြဲ႔(မွန္ပါ ဘုရား)။
ႏြားက မလႈပ္နိုင္ဘူး။ ၾကားလား(မွန္ပါဘုရား)။ အဲဒါႏွစ္ရက္ေလာက္ ေနခါ
အစာျပတ္ ေရ ငတ္ခါ လဲေတာ့မွာေနာ္(မွန္ပါဘုရား)။ အရိုးေတြက်ိဳးေအာင္
ပတ္မွာ(မွန္ပါဘုရား)။ အဲဒီအခါၾကမွ ...မ်ဳိမွာ။ ၾကားလား(မွန္ပါဘုရား )
အဲလိုေတြ႔တဲ့အခါ သူက ဓါးနဲ႔ခုတ္မယ္ လုပ္တာေပါ့(မွန္ပါဘုရား)။ အင္း
ငါ... သည္ေန႔အစ ငါးရက္ အဓိ႒ာန္ ယူခဲ့တာ(မွန္ပါဘုရား) ။ အဓိ႒ာန္ငါးရ
က္ မယူခဲ့ဘူးလား(ယူခဲ့ပါတယ္ဘုရား)။ ကဲ... ခုတ္ေသးလား(မခုတ္ပါဘူး
ဘုရား) ။ အဲဒါ... သီလခံတယ္ဆိုတာ ဒါ... သီလ ခံတာဗ်ား(မွန္ပါဘုရား)။
ဘုန္းႀကီးဆီမွာက အက်ိဳးအျပစ္ သိေအာင္သာ တိုင္တန္းေပးရတာေနာ္(မွ
န္ပါဘုရား)။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္း လား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)။ တိုင္တန္းေပး
ရတာအက်ိဳး အျပစ္ကို သိေအာင္ေနာ္(မွန္ပါဘုရား)။ ကိုင္း... သူ႔မွာ ေတြ႔ေ
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နၿပီ။ ရန္သူနဲ႕ ၾကားလား။ အဲဒါ... ငါအဓိ႒ာန္ ယူခဲ့တာ ငါးရက္ေပါ့(မွန္ပါ
ဘုရား) ။ ခုတ္ကဲ့လားေဟ့(မခုတ္ပါဘူးဘုရား)။ ကဲ သီလသာ မရွိဘူးဆို ခု
တ္ လိုက္မွာေပါ့(မွန္ပါဘုရား)။ အဲဒါ... သီလခံ သီလခံဆိုတာ ဘယ္ေလာ
က္မ်ား အဓိပၸါယ္ေပၚ... မေပၚဘူးလားေဟ့(ေပၚပါတယ္ ဘုရား)။ ေပၚလြင္
တယ္ကြဲ႔။ ဘယ္ေလာက္ထင္ရွားသလဲေနာ္(မွန္ပါဘုရား)
ကဲ...သီလခံတဲ့ အတြက္ အကုသိုလ္လား ကုသိုလ္ လား(ကုသိုလ္ပါ
ဘုရား) ႏြားကိုလည္း စပါးႀကီးေျမြကအပတ္ေျဖလိုက္ေတာ့ ႏြားက ခ်မ္းသာ
မရလား(ရပါတယ္ဘုရား)ေျမြလည္း ခ်မ္းသာ မရလား(ရပါတယ္
ဘုရား)ဒကာလည္း ကုသိုလ္ မျဖစ္ဘူးလား(ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား) ဒါ...သီလ
တန္ခိုးေတြကြဲ႔(မွန္ပါ ဘုရား) ။ သမာဒါနသီလေနာ္(မွန္ပါဘုရား)။ အဲလို စိစ
စ္ဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)။ သမာဒါနသီလ။
ေရွးက သားအမိႏွစ္ေယာက္ ဖခင္ႀကီးက ကေလး ေလး။ ငါးေျခာက္ႏွစ္အ
ရြယ္မွာ ေသဆံုးသြားတာ ။ သားနဲ႔ေနရတာ ။ မိခင္ႀကီးကနာတာရွည္။ ဟိုေ
ဆးဆရာ ပင့္.... မေပ်ာက္။ ဒီေဆးဆရာကု.... မေပ်ာက္။ ေတာ္ေတာ္ေလး
ေဆးဆရာက စံုေနၿပီ။ သားလည္း ေတာင္သူ ေယာက္်ား ေတာက ေဝး ။ မ
နက္ေစာေစာ ထမင္းထုပ္နဲ႔သြားညေနမွ ျပန္လာခဲ့။ ရပ္ေဝး ေဆးဆရာ ေ
ရာက္လိမ့္မယ္။ ေဆးဆရာ ေမွ်ာ္ေနတာေပါ့။ ေရာက္လာတဲ့အခါ... စူးစမ္း
ေထာက္လွမ္းၿပီးမွ အိမ္ကိုပင့္။
ကၽြန္မ ေရာဂါ စမ္းသပ္ေပးစမ္းပါ ဆရာေရ ။ မေျပာရဘူးလား(ေျပာရပါတ
ယ္ဘုရား)။ စမ္းသပ္ၾကည့္ ေပ်ာက္ပါတယ္ ေရာဂါ... ။အနာနဲ႔ေဆးနဲ႔ မေ
တြ႔လို႔ ၾကာေနတာ ေပ်ာက္ပါတယ္သို႔မလည္း သူ႔မွာ ပါတဲ့ေဆးက သည္ေ
ရာဂါ ေပ်ာက္တဲ့ဟာ မပါဘူးေပါ့။ နည္းေပးခဲ့မယ္တဲ့ ။ နည္းနည္း ယုန္တ
စ္ေကာင္ ႀကီးႀကီးရလို႔ရွိရင္ ေလးေပါင္ေလးလက္ ဖ်က္ ။ အဲဒါ မီးႃမိႈက္ မီး
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ကင္ ။ ဆားပြတ္ၿပီးေတာ့မွ ေလးနပ္။ တေပါင္ကိုတနပ္။ တေပါင္ကိုတနပ္ ။
ဆန္ျပဳတ္ ျပဳတ္ၿပီးေတာ့... စားေပါ့။ အဲဒါေလးေပါင္သာ ကုန္ရင္ ေရာဂါ ေ
ပ်ာက္ေစမယ္လို႔ နည္း မေပးခဲ့လား(ေပးခဲ့ပါတယ္ဘုရား)
သားက ေနဝင္မိုးခ်ဳပ္ ေတာက ျပန္လာခဲ့တယ္ ။ ဒီေန႔ေဆးဆရာ ေရာက္
ရဲ႕လား။ မေမးရဘူးလား(ေမးရပါတယ္ဘုရား)။ ေရာက္ တယ္ ငါ့သားေရ။
ေဆးေပးခဲ့သလား။ သူ႔မွာပါတဲ့ ေဆးက အေမနဲ႔တည့္တာ မပါဘူးေပါ့ (မွန္
ပါ) နည္းေပးခဲ့တယ္(မွန္ပါ)။ ဘယ္လို တဲ့လဲ။ ယုန္ တစ္ေကာင္ႀကီးႀကီးရ
လို႔ရွိရင္ ေလးေပါင္ေလးလက္ ဖ်က္ၿပီးေတာ့မွ ဆန္ျပဳတ္ ျပဳတ္လို႔စား။ အဲဒါ
ေလးနပ္ေလာက္ စားၿပီးရင္ ေရာဂါ ေပ်ာက္ေစမယ္လို႔ အာမခံတယ္တဲ့ေ
နာ္။ ကဲ ငါ့သား ရွာေပေတာ့ ။
အခါတိုင္းက ပ်ိဳးတို႔ ဘာတို႔ ႀကဲထားတာ ရွိတာကိုး (မွန္ပါဘုရား)။ အဲဒီမွာ
ေနၿပီးေတာ့ ပ်ိဳးေထာင္ခါစ လက္ႏွစ္သစ္ေလာက္ရွိတယ္။ ညကို ယုန္ေတြ
က လာစား ။ ပိုက္ကြန္နဲ႔ညႊတ္နဲ႔ ေထာင္ေတာ့တာေပါ့ ။ ညဦးက သြား ေ
ထာင္တာေနာ္။ မနက္ေစာေစာ သြားေတာ့ခါ ... ပိုက္ကြန္ျငိေနေတာ့တာ။
ညႊတ္ၿငိေနေတာ့ တာ ။ အဲသည္လူကိုျမင္ေတာ့ခါေၾကာက္လြန္းလို႔ ယုန္က
ေခ်းေသးေတြပါတယ္။ ၾကားလား(မွန္ပါ)။ ေသရမွာေၾကာက္တာေနာ္ (မွန္
ပါ)
သတၱဝါ မွန္လို႔ရွိရင္ လူျဖစ္ျဖစ္ တိရိစၧာန္ျဖစ္ျဖစ္ ေသရမွာေၾကာက္တာခ်
ည္း ေပါ့(မွန္ပါ) မေၾကာက္တဲ့ဟာ မရွိဘူးေနာ္(မွန္ပါ)ေၾကာက္တာေတြဘဲ။
အဲဒါနဲ႔ အဲဒီ ဒကာေလးက သူသိတဲ့အခ်ိန္ကစ ဘယ္သူ႔မွ မသတ္ဘူးေပါ့။
ယုန္ေလးကို ေသခ်ာ ပိုက္ကြန္ထဲက ျဖဳတ္ၿပီးေတာ့မွ အသာေပြ႔ၿပီးေတာ့မွ
ေခါင္းနဲ႔ ကိုယ္ေကာင္နဲ႔ အသာပြတ္တယ္။ မေၾကာက္နဲ႔ မေၾကာက္နဲ႔ ။ မ
င္း ... ငါမသတ္ဘူး ။ မေၾကာက္နဲ႔ မေၾကာက္နဲ႔။ မင္း ငါမသတ္ဘူး။
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ပြတ္ရင္း ပြတ္ရင္းနဲ႔ အင္း အဲသည္ ယုန္ကို သတ္ၿပီးေတာ့မွ ဆန္ျပဳတ္ ေ
လးနပ္လုပ္ ျပဳတ္လို႔ စားလို႔ေပ်ာက္တယ္ထား။ ယုန္ ေသၿပီးခါမွေရာဂါေပ်ာ
က္တာေတာ့ မတရားဘူးတဲ့။ စဥ္းစားတယ္ေနာ္(မွန္ပါဘုရား။)မေတာ္လို႔
မေပ်ာက္ခဲ့ရင္ ပိုၿပီးေတာ့ မဆိုးဘူးလား(ဆိုးပါတယ္ဘုရား)။ ေပ်ာက္တာေ
တာင္ မတရားဘူးတဲ့(မွန္ပါဘုရား)။ အဲဒါနဲ႔လႊတ္ လိုက္တာေပါ့(မွန္ပါ)။ ပြ
တ္ၿပီးေတာ့ မင့္ကို ငါေဘးမဲ့ေပးတယ္ မေၾကာက္နဲ႔ေဘးမဲ့ေပးတယ္။ ပြတ္ၿ
ပီးေတာ့ ကဲ မင္း စိတ္ခ်မ္းသာ သလို ကိုယ္ခ်မ္းသာသလို ငါ့မိခင္သည္ စား
သံုးတဲ့ ထမင္းဟင္းသည္ ေဆးျဖစ္ပါေစသား လို႔ အဓိ႒ာန္နဲ႔လႊတ္လိုက္
တာေပါ့ ။ အဓိ႒ာန္နဲ႔ လႊတ္လိုက္တာ။
ဘယ့္ႏွယ္လဲ။ ငါ့သား... ရခဲ့လား ရခဲ့တယ္။ ဘယ္မွာလဲ ယုန္။ အက်ဳိးအျပ
စ္ေတြ မေျပာရဘူးလား(ေျပာရပါ တယ္ဘုရား)။ အေမသိတဲ့အတိုင္းတဲ့ ။
အေမ... ဟင္ ေသရမွာ မေၾကာက္ဘူးလား။ ေၾကာက္တာေပါ့ ငါ့သားရဲ႕။
အေမ ေၾကာက္တယ္ ဆိုတာဟာ ေခ်းေသးမပါဘူး(မွန္ပါ)။ ဟိုယုန္ေလး
ကေလ... က်ဳပ္ကိုျမင္ေတာ့ခါ ေခ်းေတြ ေသးေတြ ပါတာေၾကာက္တာ(မွန္
ပါ) ။ အေမက ေၾကာက္သာေၾကာက္တာ ... ေခ်းေသးမပါဘူးတဲ့(မွန္ပါ)။
ဟိုကယုန္က ေခ်းေသးပါတယ္တဲ့ၾကားလား(မွန္ပါ)။ အဲဒါနဲ႔ အက်ိဳးအျပစ္
ကိုေျပာၿပီးေတာ့မွ အဓိ႒ာန္နဲ႔လႊတ္လိုက္တယ္တဲ့ၾကားလား(မွန္ပါ)။
အဲဒီေန႔မွာ ထမင္း စားလိုက္တာ ျမိန္ၿမိန္ ယွက္ယွက္ မေအာ့ဘူး မအန္ေ
တာ့ဘူးေနာ္(မွန္ပါ) ။ အခါတိုင္းကစားတဲ့အခါ ေအာ့တယ္ အန္တယ္တဲ့ ၾ
ကားလား(မွန္ပါ)။ အဲဒါ သမၸတၱသီလကြဲ႔(မွန္ပါ )။ ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္
ဆီမွာ အဓိ႒ာန္ယူတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္(မွန္ပါဘုရား)။ အေတြ႔ကို သံုးသပ္
တာ သမၸတၱသီလ(မွန္ပါ့)။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)။
ကဲ သီလတန္ခိုးေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ား အားရစရာ ေကာင္းလဲကြာ(မွန္
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ပါ )။ ကဲ... မိမိက ဟင္းေတြ ထမင္းဟင္းေတာင္ ေဆးျဖစ္သြားေတာ့တာ
ဗ်ား(မွန္ပါ)
အခုလည္း သီလနဲ႔ ျပည့္စံုမယ္ ဆိုရင္ ကိုယ္ေရာဂါေဝဒနာမွာ အဓိ႒ာန္ျပဳၿ
ပီးေတာ့မွ ကိုယ္က သစၥာဆိုမယ္ဆို ေပ်ာက္နိုင္တယ္ ၾကားလား(မွန္ပါ)အ
ခုေတာ့ သီလက တပါးေလာက္ပ့ါ မရွိေတာ့ခါ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲဟ...
ဟင္(မွန္ပါ)။ တပါးေလာက္ပါ့ မရွိတာ ။ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲဟဲ့။ စိစစ္ဖို႔မေ
ကာင္းလား(မွန္ပါ)။ ကဲ... ေလ့လာၾကဦး (မွန္ပါ့ဘုရား)။ စိစစ္ဖို႔ေကာင္းတ
ယ္ေနာ္(မွန္ပါဘုရား) အဲဒါ... သမၸတၱသီလေတြကြဲ႕ ၾကားလား(မွန္ပါ) ။
အဓိ႒ာန္သီလေတြေနာ္(မွန္ပါဘုရား)။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတ
ယ္ဘုရား)။
ဒါေၾကာင့္မို႔ ေရွးဆရာေတာ္ သမားေတာ္ေတြ "ကတိသစၥာ မွန္ေသာခါ
ဩဇာ ေလးနက္ ေပၚဆီတက္၍ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဖက္ဝင္တယ္" တဲ့
ဗ်ား ။ ၾကားလား(မွန္ပါ)သီလနဲ႔ျပည့္စံုရင္ ေဆး ျဖစ္တယ္တဲ့ဗ် ေနာ္(မွန္ပါ
ဘုရား)အဲလို စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
ေဆးျဖစ္ျငားေသာ္လည္း သေဗၺ သတၱာ ကမၼႆကာလို႔ေဆးခ်ည္း လည္း
အားကိုးလို႔ မရေသးဘူးကြဲ႕(မွန္ပါဘုရား)အစားကိုလည္း ဆင္ျခင္ရေသးတ
ယ္ၾကားလား(မွန္ပါ)
ေဆးကို စားလို႔ အစား မဆင္ျခင္ရင္ ေပ်ာက္ပါ့မလားဟ(မေပ်ာက္ပါဘူး
ဘုရား) မေပ်ာက္ပါဘူး။
လက္နဲ႔ေရး ေျခနဲ႔ဖ်က္တာေပါ့(မွန္ပါ)
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ဟင္းခ်ိဳမႈန္႔သာ မ်ားမ်ားစားလို႔ကေတာ့ အဲဒါ ေဆးဘယ္ေတာ့မွ မစူး ေတာ့
ဘူး ၾကားလား(မွန္ပါ)ေဆးထိုး လိုက္ရင္ အကုန္လံုး ျပယ္သြားတာ။ ေဆးဖိုး
ကုန္ရံုေပါ့(မွန္ပါ)
အခု ေရွးက ငါးပိေခတ္ကေတြက လဲဦး ေတာ့ အေၾကာထံုးတာေတြ နဲနဲပါး
ပါးစုတ္တာ အဆစ္ လြဲတာေတြ အဲသလိုေတြရွိတယ္ၾကားလား(မွန္ပါ) က်ဳိး
တဲ့လူက လူတရာမွာ တေယာက္ေလာက္ ။ အခုလူေတြက မလဲနဲ႔လဲက်ိဳးေ
တာ့တာ(မွန္ပါ)အရိုးကေဆြးကုန္ၿပီကိုးကြဲ႔
ေဆြးကုန္ၿပီၾကားရဲ႕လား (မွန္ပါ) စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္
ဘုရား)။
အိမ္း... အဲဒါဟင္းခ်ိဳမႈန္႔ခပ္... တြင္တြင္စားေပး
ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား (ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
ေဆးကို ဒီက တသိန္းနဲ႔ထိုး အကုန္လံုးပ်က္သြားေတာ့တာၾကားလား(မွန္ပါ
ဘုရား)ေဆး.... ေဆးဖိုး ရံႈး ရံုေပါ့(မွန္ပါဘုရား)ငွက္ဖ်ားရွိတဲ့လူ... ကြီနိုင္
စား။ ကီြနိုင္စားသံပုရာသီးစားရင္ အဲသည္ကီြနိုင္ေျပကုန္ေတာ့တာေနာ္(မွန္
ပါ)မစူး ေတာ့ဘူးၾကားရဲ႕လား(မွန္ပါ)
အခုလည္း ဟင္းခ်ိဳမႈန္႔စားေတာ့ခါ ေဆးထိုး။
အဲဒီေဆးက ပိုက္ဆံကုန္ရံုပ... မစူးဘူး ။ အဲဒါေရာဂါေပ်ာက္ ခ်င္ရင္အစား
ကိုဆင္ျခင္ေပါ့(မွန္ပါ)မတည့္တာကိုေရွာင္တည့္တာကိုေဆာင္ေပါ့ (မွန္
ပါ)အဲဒီလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား (ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)ေလ့လာၾကေ
လ့လာၾက (မွန္ပါ)
သီလနဲ႔ ျပည့္စံုဖို႔ လိုတယ္ ၾကားလား(မွန္ပါ)။ အဖက္ဖက္က ကိုယ္ခ်င္းစာဖို႔
မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)။ ကိုယ္ခ်င္းစာဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ေ
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နာ္(မွန္ပါ) ။ ကိုယ့္ကို တဦးတေယာက္က သတ္မယ္ဆို ကိုယ္ခံနိုင္ပါ့မ
လား(မခံနိုင္ပါဘူးဘုရား)။ သူ႔ကို သတ္ရင္ကား သူကားခံနိုင္ပါ့မလား(မခံနို
င္ပါဘူးဘုရား)။ မခံနိုင္ဘူး ၾကားလား(မွန္ပါ့ဘုရား) ။ အားလံုး သတၱဝါ
အသီးသီးက ကိုယ္က မသိမျမင္လို႔ ေသရမွာ မေၾကာက္တဲ့ သတၱဝါမရွိဘူး
ၾကားလား (မွန္ပါ)။ အဲလို စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား) ေ
လ့လာၾကကြဲ႕။ ကိုယ့္ပစၥည္းယူလည္း ကိုယ္လည္း မခံနိုင္ သူမ်ားပစၥည္း
သူတို႔မခံနိုင္ဘူးေပါ့(မွန္ပါ)။ အကုန္လံုး ကိုယ္ခ်င္းစာမယ္ဆို ေမတၱာ သေဒၵါ
အနေႏၲာေပါ့ေနာ္(မွန္ပါ)။ အဲဒီလို စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္
ဘုရား)။ အဲဒါ... လိုတယ္ကြဲ႕(မွန္ပါ) ။ ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာဖက္က
လိုတယ္ေနာ္(မွန္ပါ)။
အဲဒါ သစၥာတို႔ ဘာတို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြဟာ ... ဝိပႆနာဉာဏ္ မဂ္ဉာဏ္ဆို
တာ ေနရာျမင္တိုင္းမွာ မရွိဘူးကြဲ႕ေနာ္(မွန္ပါဘုရား)။ ပစၥ ႏၲရာဇ္အရပ္ေတြ
မွာ တရားေဟာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရွိရဲ႕လား(မရွိပါဘူးဘုရား)။ ဝိပႆနာဉာဏ္
ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မၾကားရဘူးေနာ္(မွန္ပါ) ။ အဲဒါ ဝိပႆနာဉာဏ္ ဆို
တာေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး သာသနာ စည္ခဲ့တဲ့အရပ္ေတြမွာသာ ထြန္း
ကားတာ ၾကားလား (မွန္ပါဘုရား)။ သာသနာတြင္းေတာ့ မွန္တယ္ေနာ္(မွန္
ပါ)။ ေနရာျမင္တိုင္း ရွိရဲ႕လား(မရွိပါဘူးဘုရား) မရွိဘူး ေလ့လာၾက (မွန္ပါ)။
ဘုရားရတနာ တရားရတနာ သံဃာရတနာလို႔ လူေတြ ရြတ္ၾကတယ္။ ရြတ္
တတ္တယ္ေနာ္(မွန္ပါ)။ အဓိပၸါယ္မသိ(မွန္ပါ) ။ ရတနာသံုးပါးေလာက္ ေ
ကာင္းတာ ဘာမ်ားရွိသလဲ(မရွိပါဘူးဘုရား)။ ရတနာသံုးပါးပဲ ဦးထိပ္ပန္ဆ
င္ရတယ္ေနာ္(မွန္ပါ ဘုရား)။ ရတနာသံုးပါး။
ေရွးထက္ေက်ာ္ကာရီက မပီယံဇာတ္ ။ ရုပ္ေသးဇာတ္ထဲမွာ ဘုန္းႀကီး တု႔ိျ
မင္ဖူးတယ္။ ေအာက္လမ္း ဆရာၾကီးကေနၿပီးေတာ့မွ ဖုတ္ကို တိုက္တာ ။
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သြား အဲသည္ကေလးကို ဖမ္းခဲ့ ။
ဖမ္း ဖမ္းခဲ့ စားဖို႔ ဖမ္းခဲ့
ခပ္လွမ္းလွမ္းကေနလို႔လာ ေတာ့ လန္႔ၿပီးေတာ့ ငိုေတာ့တာ ... ကေလးက
။
မိခင္ျဖစ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္က ...
ဗုေဒၶါ ေမ သရဏံ အညံ နတိၳ
ဓေမၼာ ေမ သရဏံ အညံ နတၳိ
သံေဃာ ေမ သရဏံ အညံ နတၳိ။
ဘုရားမွအပ ကိုးကြယ္စရာ မရွိ အားထားစရာ မရွိ
ဘုရားကိုပဲ ကိုးကြယ္တာ အားထားတာေပါ့ (မွန္ပါ)တရားေတာ္မွအပ ကိုး
ကြယ္အားထားစရာ မရွိ တရားေတာ္ပဲ ကိုးကြယ္ အားထားတာေပါ့(မွန္ပါ)
သံဃာေတာ္အရွင္ ျမတ္မွအပ ကိုးကြယ္စရာ မရွိ အားထားစရာ မရွိ ။ သံ
ဃာေတာ္အရွင္ျမတ္ကို ကိုးကြယ္အားထားတယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ မရဘူးလား
(ရပါတယ္ဘုရား)
ဖုတ္က မဖမ္းနိုင္ေတာ့ဘူးၾကားလားေနာ္(မွန္ပါ)
ဘာျဖစ္သလဲ သံကြန္ျခာ တစ္ထပ္ ကာထားတယ္ ။
သြား ရ ေအာင္ဖမ္းခဲ့
ေနာက္တခါ ေအာ္ျပန္ၿပီ ငိုျပန္ၿပီ ရြတ္ျပန္ၿပီ ။
သံကြန္ျခာ ႏွစ္ထပ္။ ႏွစ္ထပ္ ကာထားတယ္
ေနာက္တခါသြားေတာ့ သံုး ထပ္ကာတယ္။ ဆရာကိုသာ ဖမ္းစားေတာ့
တာ ဖုတ္ကၾကားလား(မွန္ပါ)။
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ဆရာကိုစားေတာ့တာ။ ဟိုကေလးမစားနိုင္ဘူးေနာ္ ။(မွန္ပါ)
အဲသည္ ဆရာက သူ အဲသည္ ကေလးကို စားဖို႔ အဖမ္းမခိုင္းဘူးလား။ (ခို
င္းပါတယ္ဘုရား) ကုသိုလ္လား။ အကုသိုလ္လား ။(အကုသိုလ္ပါဘုရား)
ရတနာသံုးပါး အာရံုျပဳ ရြတ္တာ အကုသိုလ္လား ကုသိုလ္လား(ကုသိုလ္ပါ
ဘုရား)ကုသိုလ္ေၾကာင့္ သံကြန္ျခာသံုးထပ္ကာတာဗ်။
ကဲ... ရတနာသံုးပါးေနာ္။
အဲဒါ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
မပီယံဇာတ္ကိုျပန္ စဥ္း စားေနာ္။
သစၥာသိတယ္ ခႏၶာသိမယ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သာ သိမယ္ဆိုရင္ေတာ့ခါ.... ဒါ
သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိလို႔ မေဟာဖူးလား ။ (ေဟာပါတယ္ဘုရား)
တရား ကုသိုလ္ေလာက္ တန္ခိုးႀကီးတာ ရွိကိုမရွိဘူးဗ်ား(မွန္ပါဘုရား)
ဘုရားျဖစ္ခ်င္ တရားမသိဘဲနဲ႔ ဘုရား ျဖစ္ပါ့မလား(မျဖစ္ပါဘူးဘုရား)
သံဃာ လုပ္ခ်င္ဦးေတာ့ တရားမသိဘဲနဲ႔ သံဃာ ျဖစ္ပါ့မလား။ (မျဖစ္ပါဘူး
ဘုရား)
တရား သိမွ ဘုရား ျဖစ္တာ တရားသိမွ သံဃာျဖစ္တာ ၾကားလား(မွန္ပါ)
အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)ေလ့လာၾက။
လက္ေတြ ႔မ်က္ေတြ႔
တရား ဆိုတာ... မွန္တာ။ (မွန္ပါဘုရား)
ဘယ္လိုေတြလဲ လို႕လူမ်ိဳး တစ္ရာ့တစ္ပါးကို
ဗမာလို နားမလည္ တဲ့ပုဂၢိဳလ္ တဦး တေယာက္ ...
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ဟိုတိုင္းျပည္ သည္တိုင္းျပည္က ဝင္လာခဲ့တာေပါ့ေနာ္။ (မွန္ပါဘုရား) ရပ္ၿ
ပီးေတာ့ ႏွစ္ေတာင္ကြာ ေလာက္ေျပာ ဟဲ့ သူခိုးမသား။ ဟဲ့ ေခြးမသား။ အဲ
လိုေျပာ ။
အဲသည္လူ မၾကားဘူးလား ၾကားမလား။ (ၾကားမွာပါဘုရား)စိတ္ဆိုး မ
လား(မဆိုးပါဘူးဘုရား)
ၾကားေတာ့ ၾကားတယ္ေနာ္(မွန္ပါဘုရား)
ၾကားတာ... အသံေပါ့(မွန္ပါဘုရား)
အသံထဲမွာ စိတ္ဆိုး စရာ ပါရဲ႕လား (မပါပါဘူးဘုရား ) စိတ္မဆိုးဘူးေ
နာ္(မွန္ပါဘုရား)
အဲလို ခဏ ခဏ ၾကားရ ျပဳရ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ၾကာသြားေတာ့ ... ဗမာလို
နားလည္တာေပါ့(မွန္ပါဘုရား)
နားလည္တဲ့ခါ... သည္အက်ိဳး အျပစ္ေတြ မေမးရဘူးလား(ေမးရပါတယ္
ဘုရား)
ေမးတဲ့ အခါ ... မင္းကို အယုတၱျဖစ္ အနတၱျဖစ္ေအာင္ မင္းကိုေျပာတာ...
အပုတ္ရည္သြင္းတဲ့ စကား ေျပာတာအဲဒီ နားလည္ေအာင္ေျပာ ေတာ့ခါ စိ
တ္ဆိုးေတာ့တာ။
ၾကားလား(မွန္ပါဘုရား)
ေအာ္... ငါ့ကိုဒီလိုေျပာရမလား ဆိုၿပီး စိတ္မဆိုးဘူးလား(ဆိုးပါတယ္
ဘုရား)
ေစာေစာတုန္းက အဓိပၸါယ္မသိခင္က စိတ္ဆိုးရဲ႕လား(မဆိုးပါ ဘူးဘုရား)
ေစာေစာတုန္းကေတာ့ ... အသံဘဲ ၾကားတာေနာ္ (မွန္ပါဘုရား)
ဆဲတယ္လို႕ၾကားေတာ့... စိတ္ဆိုးတာကြဲ႔ (မွန္ပါဘုရား)အသံလို႔ ၾကားရင္
စိတ္ဆိုးမလား (မဆိုးပါဘူးဘုရား)
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ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ကာ... ႏွလံုးသြင္း မွားတာနဲ႔မွန္တာေပါ့(မွန္ပါ့ ဘုရား)
ေယာနိေသာ မနသိကာရ။ အေယာနိေသာ မနသိကာရ။
ေယာနိေသာ မနသိကာရ... အသံဆိုရင္ ဒါ ႏွလံုးသြင္းမမွန္ဘူးလား(မွန္ပါ
တယ္ ဘုရား)
အသံလို႔သိ... အနိစၥလို႔သိ။ ႏွလံုးသြင္း မမွန္ ဘူးလား(မွန္ပါတယ္ဘုရား)
အဲ... ဆဲတယ္လို႔ ႏွလံုးသြင္း မွားေတာ့ခါ ေဒါသစိတ္ မျဖစ္ဘူးလား(ျဖစ္ပါ
တယ္ဘုရား) အဲသလိုကြဲ႕။
ႏ ွလံုးသြင္းမွန္တာနဲ႔မွားတာေနာ္(မွန္ပါဘုရား)။
မွန္တာ... ဝိဇၨာေပါ့(မွန္ပါ)။ မွားတာ ... အဝိဇၨာ(မွန္ပါ)။ဒီလုိ ေလ့လာဖို႔ မေ
ကာင္းလား (ေကာင္းပါတယ္ဘုရား) အသံ ႐ူပကၡႏၶာထဲမွာ ခ်စ္စရာ မပါ မု
န္းစရာ မပါဘူးေနာ္(မွန္ပါဘုရား)
ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက ဥေပကၡာေဝဒနာ နားမွာ ေပၚသည္ မေဟာဘူး
လား(ေဟာပါတယ္ဘုရား)
ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါး လြတ္မေနဘူးလား(လြတ္ေနပါတယ္ဘုရား) ဘယ္ေလာ
က္မ်ား ထင္ရွားသလဲ။ ၾကားလား(မွန္ပါဘုရား)။ အဲလို စိစစ္ဖို႔ မေကာင္း
လား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
အသံလို႔သိ အနိစၥလို႔သိ။
အသံလို႔ၾကားသိတာ ေသာတဝိညာဏ္က နာမ္တရား ေသာတအၾကည္နဲ႔
အသံက ႐ုပ္တရား ။ နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ပါး။ လူ လား နာမ္နဲ႔႐ုပ္လား(နာမ္နဲ႔ရုပ္ ပါ
ဘုရား) နတ္လား နာမ္နဲ႔႐ုပ္လား(နာမ္နဲ႔ရုပ္ပါဘုရား)ျဗဟၼာလား နာမ္နဲ႔႐ုပ္
လား(နာမ္နဲ႔ရုပ္ပါ ဘုရား)
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ဆဲတာလား နာမ္နဲ႔႐ုပ္လား(နာမ္နဲ႔ရုပ္ပါဘုရား)
ကဲ... နာမ္႐ုပ္လို႔ သိတဲ့ အခါ နာမ္႐ုပ္လို႔ သိတာ သူငါက သိတာလား မဂၢ
သစၥာက သိတာလား (မဂၢသစၥာက သိတာပါ ဘုရား) ဘယ္မဂ္က သိတာ
လဲ(သမာဓိမဂ္က သိတာပါဘုရား)ကဲ... သမာဓိရသြားၿပီ ေနာ္(မွန္ပါဘုရား)
နာမ္႐ုပ္လို႔ သိတဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ လူေတြ႕ရဲ႕လား (မေတြ႔ပါဘူး ဘုရား) ေျခ
လက္အဂၤါေတြကား ေတြ႕ရဲ႕လား (မေတြ႔ပါဘူးဘုရား)
ဘာျဖစ္လို႔ မေတြ႔တာလဲ(မရွိလို႔ပါဘုရား)
ကဲ... ဒီအခ်ိန္ေလးမွာ ရာဂစိတ္ ေဒါသစိတ္ ေမာဟစိတ္ ျဖစ္ပါ့မလား(မျဖစ္
ပါဘူဘုရား)
တဒဂၤနိေရာဓကြဲ႕... သမာဓိကိုး(မွန္ပါ)
တဒဂၤနိေရာဓ(မွန္ပါ)
ဆက္ၿပီးေတာ့ၾကည့္ သမာဓိ ေကာင္းတဲ့အခါၾကေတာ့သမာဓိ ရင့္လာၿပီ
ဆိုေတာ့ ...
႐ုပၸတီတိ ႐ူပံ ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား(ပ်က္ပါတယ္ဘုရား)
နမတီတိ နာမံ သိၿပီး ေတာ့ မပ်က္လား (ပ်က္ပါတယ္ဘုရား)
နိစၥလား အနိစၥလား(အနိစၥပါဘုရား)
ေဟာ အနိစၥေနာ္... ႐ုပ္အနိစၥ နာမ္အနိစၥေပါ့ (မွန္ပါ)
႐ုပ္နာမ္ အနိစၥလို႔ မေဟာဘူးလား(ေဟာပါတယ္ဘုရား) စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
အဲဒါေလ့လာဖို႔ လိုတယ္(မွန္ပါ)
စဥ္းစားဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
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ပ်က္တယ္ဆိုတာ ႐ုပ္နာမ္ကြဲ႕ေနာ္(မွန္ပါ)
ျဖစ္တယ္ဆိုတာလည္း ႐ုပ္နာမ္ကြဲ႕ေနာ္(မွန္ပါ)
ျဖစ္ဒုကၡ ပ်က္ဒုကၡေပါ့(မွန္ပါ)
ျဖစ္ပ်က္လို႔ မေဟာဘူးလား။(ေဟာပါတယ္ဘုရား)
ကဲ... ႐ုပ္ေတြ နာမ္ေတြ ဖယ္ထား... ျဖစ္စရာရွိရဲ႕လား(မရွိပါဘူးဘုရား)
အဲဒီအေပၚမွာ ႏွလံုးသြင္းမွားလို႔ျဖစ္တာ(မွန္ပါဘုရား)
ပ်က္တာ... စိစစ္ဖို႔မေကာင္းဘူးလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)အဲလို ေလ့
လာဖို႔မလိုဘူးလား(လိုပါတယ္ဘုရား)
ဉာတပရိညာ... ပိုင္းျခားလို႔သိပါ မေဟာဘူးလား(ေဟာပါတယ္ဘုရား)
ပညတ္ ပရမတ္ ပိုင္းျခားဖို႔ လိုတာေနာ္(မွန္ပါ)ခႏၶာငါးပါးက ပရမတ္ေနာ္(မွန္
ပါ) နာမ္႐ုပ္က ပရမတ္ ေနာ္(မွန္ပါ) ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါက ပညတ္ေပါ့(မွန္ပါ)ေ
လ့လာဖို႔ မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
အဲဒါ ပညတ္ ပရမတ္ ပိုင္း ျခားဖို႔ လိုတယ္ၾကားလား(မွန္ပါဘုရား)
ကိုင္း... နာမ္ရုပ္က ပရမတ္ ။
ဘယ္လိုေၾကာင့္ ပရမတ္လို႔ေခၚနိုင္သလဲလို႔
ဘယ္လိုေၾကာင့္ သမုတ္တာလဲ ေမးဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္
ဘုရား)
အဲသည္နာမ္ရုပ္ကို လူလို႔ ဘယ္လိုပါ့ ေခၚေခၚနတ္လို႔ေခၚေခၚ ျဗဟၼာလို႔ေ
ခၚေခၚသားလို႔ေခၚေခၚသမီးလို႔ေခၚေခၚ...
နာမ္ရုပ္က သမီးျဖစ္ကဲ့လား(မျဖစ္ပါဘူးဘုရား)
သားျဖစ္ကဲ့လား(မျဖစ္ပါ ဘူးဘုရား)လူလို႔ေခၚမယ္လူျဖစ္ကဲ့လား (မျဖစ္ပါ
ဘူးဘုရား)
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ေျပာင္းရဲ႕လား(မေျပာင္းပါဘူးဘုရား) ဒါေၾကာင့္ပရမတ္ေပါ့ကြဲ႕ (မွန္
ပါ )လူက ပညတ္ နတ္က ပညတ္ ျဗဟၼာကပညတ္ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါက ပည
တ္ေနာ္(မွန္ပါ)
ပညတ္ဆိုတာ... သမုတ္တာ ေခၚတာ
အျမင္ခံ အရႈခံနဲ႔ရွိတဲ႔ တရား ဟုတ္ကဲ့လား(မဟုတ္ပါဘူးဘုရား)အဲသည္နာ
မ္႐ုပ္ေပၚမွာ လူလို႔ သမုတ္တာ နတ္လို႔သမုတ္တာ ျဗဟၼာလို႔သမုတ္တာေ
နာ္(မွန္ပါ)
နာမ္႐ုပ္ကိုဖယ္ထား ... သမုတ္စရာရွိပါ့မလား(မရွိပါဘူးဘုရား)နာမ္႐ုပ္ကို
သမုတ္ျငားေသာ္လည္း နာမ္႐ုပ္က လူျဖစ္ကဲ့လား(မျဖစ္ပါဘူးဘုရား)
အဲလိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား(မွန္ပါ)
နာမ္႐ုပ္လို႔သိ ... လူလို႔ေခၚ နာမ္႐ုပ္လို႔သိ ... နတ္လို႔ေခၚနာမ္႐ုပ္လို႔သိ... ျဗ
ဟၼာလို႔ေခၚ။ နာမ္႐ုပ္လို႔သိ ... သားလို႔ေခၚသမီးလို႔ေခၚ။ နာမ္႐ုပ္လို႔သိ ...
အေဖလို႔ေခၚအေမလို႔ေခၚ။
ေခၚ တာ... ဘုရားအဆူဆူ ပယ္ရဲ႔လား။ (မပယ္ပါဘူးဘုရား)ဘာေတြ ပယ္
တာလဲ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
လူလို႔ မထင္လား(ထင္ပါတယ္ဘုရား)ရွိတယ္လို႔ မယူလား(ယူပါတယ္
ဘုရား) နတ္လို႔ မထင္လား(ထင္ပါတယ္ဘုရား)ရွိတယ္ လို႔မယူလား(ယူပါ
တယ္ဘုရား)ျဗဟၼာလို႔ မထင္လား(ထင္ပါတယ္ဘုရား)ရွိတယ္လို႔ မယူ
လား(ယူပါတယ္ဘုရား)
ခုေတြ႔တာ လူ ေတြ႔တာလား နာမ္႐ုပ္ ေတြ႔တာလား(နာမ္ရုပ္ ေတြ႔တာပါ
ဘုရား) နတ္ ေတြ႔တာလားနာမ္ရုပ္ ေတြ႔တာလား(နာမ္ရုပ္ေတြ႔တာ ပါ
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ဘုရား)ျဗဟၼာ ေတြ႔တာလား နာမ္ရုပ္ ေတြ႔တာလား(နာမ္ရုပ္ေတြ႔တာပါ
ဘုရား)
ကဲ... လူနတ္ျဗဟၼာ မေတြ႔တာ ရွိလို႔လားမရွိလို႔ လား(မရွိလို႔ပါဘုရား)
ဘယ္ေလာက္မ်ားထင္ရွားသလဲေနာ္(မွန္ပါဘုရား)
မရွိဘူးဆိုတာ... နာမ္ရုပ္ကသက္ေသခံတယ္(မွန္ပါဘုရား) စိစစ္ဖို႔ မေကာ
င္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြကြဲ႔ (မွန္ပါ)
ကဲ... သည္လိုဆိုရင္ ပညတ္ ပရမတ္ ရွင္းကနဲ လင္းကနဲ မသြားဘူး
လား(သြားပါတယ္ဘုရား)
ကဲ အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသားေလး ဘဝေရစက္ဆံုလို႔ ... အၾကင္ လင္မယား ႏွ
စ္ေယာက္ ရသြားၾကတယ္ေနာ္။ သားေလး တေယာက္ ေမြးတာေပါ့ ။
အဲသည္သားေလးဟာ နာမည္ေတြ ပါရဲ႕လား(မပါပါဘူး ဘုရား)ႏွစ္နွစ္ေ
က်ာ္ေက်ာ္ၾကေတာ့ .... နာမည္မေပးရဘူးလား(ေပးရပါတယ္ဘုရား)
နာမည္ေပးရတယ္ေနာ္(မွန္ပါဘုရား)
ကိုယ္ကိုတိုင္ကလည္း နာမည္က မေပးတတ္။
ဓာတ္ခိုက္ေအာင္ နာမည္ကလည္း ေကာင္းေကာင္းရခ်င္တာေပါ့(မွန္ပါ)ဓာ
တ္ဆရာ ေခၚရတယ္ေနာ္(မွန္ပါ)စားစရာ ေသာက္စရာေလး ေကြ်းေမြးၿပီးေ
တာ့မွ နာမည္ေပးၾကတာေပါ့ (မွန္ပါ)
ကဲ ... မင့္သား ဘယ္ႏွစ္ နွစ္ ရွိၿပီလဲမေမးရဘူးလား(ေမးရပါတယ္ဘုရား)ႏွ
စ္ႏွစ္နဲ႔ကိုးလေပါ့(မွန္ပါ)
သံုးႏွစ္ထဲမွာ(မွန္ပါ)
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ဘာေန႔သားလဲ မေမးရဘူးလား(ေမးရပါတယ္ဘုရား) တနဂၤေႏြသားေပါ့(မွ
န္ပါ)
ဘာလလဲ မေမးရဘူးလား(ေမးရပါတယ္ဘုရား)
ဝါဆိုလျပည့္(မွန္ပါ)
ပုဗၺနိမိတ္တဲ့ မဂၤလာ ေယာက္်ား ဝါဆို မိန္းမ ျပာသိုဝါဆိုလ ေမြးတဲ့ ေယာ
က္်ား ... ဇာတာ မၾကည့္နဲ႔ အိုေအာင္ ေသေအာင္ ထိ ေကာင္းတယ္လို႔ မေျ
ပာဘူးလား(ေျပာပါတယ္ဘုရား) အိမ္ရွင္က ေက်နပ္တာေပါ့ကြ(မွန္ပါ)
မိန္းမ ျပာသိုလေမြး ဇာတာ မၾကည့္နဲ႔ေပါ့ ေနာ္(မွန္ပါ)ေကာင္းတယ္လို႔ နိမိ
တ္ မေပးဘူးလား(ေပးပါတယ္ဘုရား)ကဲ ... မင္းသား မဟာဘုတ္ကို ျပန္ၾ
ကည့္တာ တနဂၤေႏြ ရာဇ တနလၤာက အထြန္း။ သည္ေန႔ကစ မင့္သားကို ေ
အာင္ေက်ာ္လို႔ နာမည္ မေပးဘူးလား(ေပးပါတယ္ဘုရား)
ေမြးထဲက ပါတာလား မိဘေတြက ေပးတဲ့နာမည္လား(မိဘေတြက ေပးတဲ့
နာမည္ပါဘုရား) မိဘေတြက ေပးတဲ့နာမည္ ကြဲ႔
စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
အဲသည္ ေအာင္ေက်ာ္က မိဘေတြကို သိေအာင္ ေပးခဲ့တာေနာ္(မွန္ပါ)
ေအာင္ေက်ာ္လို႔ ေခၚ... သူ႔ေခၚတယ္လို႔ သိပါ့မလား(မသိပါဘူးဘုရား)
အဲဒါ ... ေအာင္ေက်ာ္ဆိုရင္ ထူးကြဲ႕ မင္းကို ေခၚတာ မင္းနာမည္ မွတ္ထား
မင္း နာမည္ေအာင္ေက်ာ္ ေအာင္ေက်ာ္ဆိုတာ မင္းနာမည္ ေခၚရင္ထူးလို႔
မခိုင္းရဘူလား။(ခိုင္းရပါတယ္ဘုရား) အဲလို မိဘကသင္ ေပးရတာေနာ္(မွ
န္ပါ)
အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
ေအာင္ေက်ာ္ဆိုတာ...
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ကိုယ့္ဟာနဲ႕ကိုယ္ေခၚဖို႔ လား အမ်ားက ေခၚဖို႔လား(အမ်ားကေခၚဖို႔ပါ
ဘုရား)
ကဲ... ကိုယ့္ဟာနဲ႔ကိုယ္ ေအာင္ေက်ာ္ ထမင္းစားမယ္လို႔ ကိုယ့္ဟာနဲ႔ကို ေျ
ပာရဲ႕လား(မေျပာပါဘူးဘုရား)
အမ်ားကေခၚတာကြဲ႕။
အဲလိုေလ့လာ(မွန္ပါ) တကယ္ရွိတာ... ဟုတ္ကဲ့လား(မဟုတ္ပါဘူးဘုရား)
သမုတ္ရွိ...အေခၚရွိ(မွန္ပါ)စဥ္းစားဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
ေအာင္ေက်ာ္က ပညတ္ အဆင္းက ပရမတ္
ေအာင္ေက်ာ္က ပညတ္ နာမ္ရုပ္က ပရမတ္ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား(ေ
ကာင္းပါတယ္ဘုရား) ဘယ္လိုဘဲ ေခၚေခၚဘယ္လို ဘဲသမုတ္သမုတ္ နာမ္
ရုပ္က ေအာင္ေက်ာ္ျဖစ္ကဲ့လား(မျဖစ္ပါဘူးဘုရား)
လူလို႔ေခၚ... လူျဖစ္ကဲ့လား(မျဖစ္ပါဘူးဘုရား) နတ္လို႔ေခၚ... နတ္ျဖစ္ကဲ့
လား(မျဖစ္ပါဘူး ဘုရား) ျဗဟၼာလို႔ေခၚ... ျဗဟၼာျဖစ္ကဲ့လား(မျဖစ္ပါဘူး
ဘုရား) မေျပာင္းဘူး ဒါေၾကာင့္ ပရမတ္ေပါ့ေနာ္(မွန္ပါ) အဲလို ေလ့လာဖို႔
မေကာင္းလား။ (ေကာင္းပါတယ္ ဘုရား) အဲဒါ လိုရင္းအခ်က္
အမွန္သိေတာ့ အမွား မေပ်ာက္လား(ေပ်ာက္ပါတယ္ဘုရား)အမွား ေပ်ာက္
တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြဟာ ... အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္တာကြဲ႔ေနာ္(မွန္ပါ)
ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
အဲဒါေလ့လာၾက။
အဝိဇၨာခ်ဳပ္တာ(မွန္ပါ)ႏွလံုးသြင္းမွန္တာက... ဝိဇၨာကိုးကြဲ႕(မွန္ပါ) မွားတာ
က... အဝိဇၨာကိုးကြဲ႕(မွန္ပါ)ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္
ဘုရား)

www.dhammadownload.com

အဲဒါေၾကာင့္... အသိဉာဏ္ေတြေျပာင္းတာ ကြဲ႕
အသိဉာဏ္ေတြ ေျပာင္းတာ ၾကားရဲ႕လား(မွန္ပါ)
ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ ေတြေနာ္(မွန္ပါ)
ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႕ မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
အဲသည္ေအာင္ေက်ာ္က ေက်ာင္းသား ျဖစ္ ေက်ာင္းသားဘဝကေန တ
က္ေတာ့ လူပ်ဳိႀကီးျဖစ္ လူပ်ဳိႀကီးက အိမ္ေထာင္ရက္သားက် ေတာ္ေတာ္ေ
လး ၾကာသြားတဲ့အခါ ေအာင္ေက်ာ္ဆိုတာ ရွိတယ္လို႔ မယူဆဘူး
လား(ယူဆပါတယ္ဘုရား) အင္း ေက်ာင္းသားတုန္းကေတာ့ ကိုေအာင္ေ
က်ာ္ ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္။ အိမ္ေထာင္က်တဲ့အခါ ... ဦးေအာင္ေက်ာ္မေခၚၾ
ကဘူးလား(ေခၚပါတယ္ဘုရား)
ေအာင္ေက်ာ္ထင္လို႔ ဘုရားေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ဆံဖ်ားကေျခဖ်ားထိ ကိုင္
စမ္းၾကည့္...
ေအာင္ေက်ာ္ ေတြ႔မလား မာတာ ေတြ႔မလား(မာတာေတြ႔ပါ တယ္ဘုရား)
ေအာင္ေက်ာ္ေတြ႔မလား ေပ်ာ့တာ ေတြ႔မလား(ေပ်ာ့တာေတြ႔ပါတယ္
ဘုရား) မာတာ ပထဝီ ေပ်ာ့တာ ပထဝီေပါ့။ မာတယ္ ေပ်ာ့တယ္ သိတာ သူ
ငါလား ကာယဝိညာဏ္လား။ (ကာယဝိညာဏ္ပါဘုရား)
နာမ္တရား မရလား(ရပါတယ္ဘုရား)
မာတာ ေပ်ာ့တာ... ႐ုပ္တရား မရလား(ရပါတယ္ဘုရား)နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ပါးေပါ့
ေအာင္ေက်ာ္လား နာမ္ႏွင့္႐ုပ္လား(နာမ္ႏွင့္ရုပ္ပါဘုရား) နာမ္ရုပ္ဘဲေတြ႔တ
ယ္ေနာ္
ေအာင္ေက်ာ္... ဘာျဖစ္လို႔မေတြ႔လဲ(မရွိလို႔ပါဘုရား)
မရွိဘူးကြဲ႔။
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ေခၚေတာ့မေခၚဘူးလား(ေခၚပါတယ္ ဘုရား)
ရွိရဲ႕လား(မရွိပါဘူးဘုရား)
သမုတ္ရွိ...အေခၚရွိကြဲ႔ေနာ္(မွန္ပါ)
တကယ္ရွိတာက... နာမ္ရုပ္ ။
ဘယ္ပံု ဘယ္နည္း ရွိတာလဲလို႔ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္
ဘုရား)။
ရုပ္တရားႀကီးက... ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား(ပ်က္ပါတယ္ဘုရား)
နာမ္တရားက သိၿပီးေတာ့ မပ်က္လား(ပ်က္ပါတယ္ဘုရား)
နိစၥလားအနိစၥလား(အနိစၥပါဘုရား)
အနိစၥ မၿမဲျခင္းတရားသည္ ... ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား ဆင္းရဲတဲ့တရား
လား(ဆင္းရဲတဲ့တရားပါဘုရား)
ဆင္းရဲတဲ့တရားကို.... သုခလို႔ေခၚမလား ဒုကၡလို႔ေခၚ မလား(ဒုကၡလို႔ေခၚပါ
မယ္ဘုရား)
ဤဒုကၡကို... ပိုင္သူရွိရဲ႕လား(မရွိပါဘူးဘုရား)
သတၲဝါအလိုသို႔...လိုက္ရဲ႕လား (မလိုက္ပါဘူး ဘုရား)အႀကိဳက္သို႔ပါ
ရဲ႕လား(မပါပါဘူးဘုရား)
အနတၲ (မွန္ပါ)ပြါးလို႕သိတာေနာ္(မွန္ပါဘုရား)
အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ေတြ႔တာ ေပါ့(မွန္ပါဘုရား)
အနိစၥတရား ေတြ႕တဲ့အခါ... နာမ္႐ုပ္ေတြ႔ရဲ႕ေသးလား(မေတြ႕ပါဘူးဘုရား)
ဒုကၡတရားေတြ႔တဲ့အခါ... နာမ္ရုပ္ ေတြ႔ရဲ႕လား(မေတြ႔ပါဘူးဘုရား)
အနတၱတရားေတြ႔တဲ့အခါ... နာမ္ရုပ္ေတြ႔ရဲ႕လား(မေတြ႔ပါဘူးဘုရား)
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အနိစၥတရားနဲ႕နာမ္ရုပ္ နဲ႕ပိုင္းျခားဖို႔မလိုလား(လိုပါတယ္ဘုရား)
ဒုကၡတရားနဲ႕နာမ္ရုပ္နဲ႕ပိုင္းျခားဖို႔မလိုလား(လိုပါတယ္ဘုရား)
အနတၱတရားနဲ႕နာမ္ ရုပ္နဲ႕ပိုင္းျခားဖို႔မလိုလား(လိုပါတယ္ဘုရား)တီရဏပ
ရိညာ။
နာမ္ရုပ္ကိုသိတဲ့အခါ... ေအာင္ေက်ာ္ေတြ႕ေသးရဲ႕လား (မေတြ႕ပါ ဘူး
ဘုရား)
နာမ္ရုပ္ေတြ႕တဲ့အခါ... လူနတ္ျဗဟၼာေတြ႔ေသးရဲ႕လား(မေတြ႔ပါဘူး
ဘုရား)ဉာတပရိညာ။
အနိစၥဒုကၡအနတၱေတြ႕တဲ့အခါ... နာမ္ရုပ္ေတြ႕ေသးရဲ႕လား(မေတြ႕ပါဘူ
ဘုရား)
တီရဏပရိညာ။
အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ စုတဲ့ခါ ျဖစ္ပ်က္လို႕မေဟာလား (ေဟာ ပါတယ္ဘုရား)
ျဖစ္ဒုကၡ ပ်က္ဒုကၡလို႔ မေဟာဘူးလား(ေဟာပါတယ္ဘုရား)
ဘာသစၥာလဲ(ဒုကၡသစၥာပါဘုရား)
ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား ဆင္းရဲတဲ့တရားလား(ဆင္းရဲတဲ့တရားပါဘုရား)
ေန႕စဥ္နဲ႕တကြ... ဆင္းရဲတဲ့တရားနဲ႕ေနရတာေပါ့(မွန္ပါဘုရား)ကိုယ့္ ကို
ကိုယ္ေတာ့ ခ်မ္းသာတယ္လို႔မထင္ၾကလား(ထင္ပါတယ္ဘုရား)
တကယ္ စိစစ္ေတာ့ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား(ဆင္းရဲ
တဲ့တရားပါဘုရား)
ဆင္းရဲတယ္လို႕တကယ္သိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ
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ဂဂၤါျမစ္မွာရွိတဲ့ သဲလံုးနဲ႔အမွ် ပြင့္တဲ့ ဘုရားအဆူဆူေတြ ေဟာလို႔ကၽြတ္တ
မ္းဝင္သြားၾကၿပီ ၾကားရဲ႕လား(မွန္ပါဘုရား)သဲတလံုး ဘုရားတပြင့္ ။
သဲတစ္ပြင့္ ဘုရားတစ္ဆူ ။ သဲတစ္ပြင့္ ဘုရားတစ္ဆူေနာ္(မွန္ပါ)
တစ္ဆူေသာ ဘုရားမွာ၂၄သေခ်ၤ နဲ႕ကုေဋ ၆၀ ဗိုလ္ေျခတသိန္း ကၽြတ္တမ္း
ဝင္တယ္မေဟာ လား(ေဟာပါတယ္ဘုရား) ဂဂၤါျမစ္မွာ ...အမွ် ... သဲလံုး
နဲ႕အမွ် ပြင့္ေတာ္မူတဲ့ ဘုရားအဆူဆူေပါ့ေနာ္ ။
အဲသေလာက္ကၽြတ္တမ္း ဝင္တာေတြက မနည္းေတာ့ဘူးေပါ့
သစၥာသိေတာ့ အကုန္လံုး ထြက္သြားၾကၿပီ
ၾကားလား(မွန္ပါဘုရား)
အဲဒါ...သစၥာမသိလို႕ႏွလံုး သြင္းမွားလို႕က်န္ေနၾကရတာေပါ့(မွန္ပါ)
အခုတရားနာ ပရိသတ္ေတြ အဲေလာက္ ပြင့္တဲ့ ပြင့္တဲ့ ဘုရားအဆူဆူ
ေတြ႔ခဲ့ၾကရဲ႕လား(မေတြ႕ခဲ့ပါဘူး ဘုရား)
အဲဒါဘယ္မွာေနတာလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)ငရဲ
မွာ။
ငရဲကိုက်သြားရင္ ဘုရားအဆူဆူနဲ႕ေခ်ာ္လြဲနိုင္တယ္ေနာ္(မွန္ပါဘုရား)
ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)
သည္တရား ငါမသိ မေနဘူး... ႀကိဳးစားေပါ့(မွန္ပါ)
အမ်ားႀကီးမဟုတ္ပါဘူး။ နာမ္နဲ႔ရုပ္ႏွစ္လံုးတည္း ပါကဲြ႕(မွန္ပါ)
စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္ ဘုရား)
နာမ္ရုပ္လို႔သိ ဒိ႒ိျပဳတ္တယ္။
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နာမ္ရုပ္လို႔သိ ဝိစိကိစၧာခ်ဳပ္တယ္ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား(ေကာင္းပါတယ္
ဘုရား)
ဒါ ေၾကာင့္အနိစၥသိေတာ့... တဏွာမေသဘူးလား(ေသပါတယ္ဘုရား)အဲဒါ
အမွန္သိတာ... ယထာဘူတဉာဏ္(မွန္ပါ)
ဆင္းရဲတယ္ လို႔အမွန္သိတာ...ယထာဘူတဉာဏ္(မွန္ပါ)
ဒုတိယဆက္ ႀကိဳးစားၾကည့္။
ျဖစ္ပ်က္ဘဲ ေတြ႔ဦးမွာေပါ့(မွန္ပါဘုရား)ဘာသစၥာလဲ (ဒုကၡသစၥာပါ
ဘုရား)ခ်မ္းသာတဲ့တရားလားဆင္းရဲတဲ့တရားလား(ဆင္းရဲတဲ့တရားပါ
ဘုရား)
ဒုတိယၾကေတာ့အသိဉာဏ္က ရင့္လာၿပီေနာ္(မွန္ပါ)ခႏၶာက လြတ္ခ်င္တဲ့ စိ
တ္ေတြ ကၽြတ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြမေပၚလား(ေပၚပါတယ္ဘုရား)
ေလာကႀကီးကိုပ်င္း မုန္းၿငီးေငြ႔ၿပီ(မွန္ပါဘုရား)
အေျပာအဆို အေနအထိုင္ေတြ အခါတိုင္းနဲ႕တူရဲ႕လား(မတူပါဘူးဘုရား)
မူေျပာင္းသြားၿပီေနာ္(မွန္ပါ)
စားတဲ့ အစားအစာလည္း ဘာဘဲစားရ ဗိုက္ျပည့္ရင္ေတာ္ၿပီ(မွန္ပါ)
ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါးေတြ... ေပါ့တာ ငံတာေတြ ဘာေတြမပါေတာ့ဘူးၾကား
လား(မွန္ပါ)
ဝတ္တဲ့အခါလည္း မိမိက ဘာေတြ ညာေတြ အၾကာင္အၾကားေတြ မလိုေ
တာ့ဘူးေနာ္(မွန္ပါ)
အရွက္လံုရင္ ေတာ္ၿပီ(မွန္ပါ)
ေနတဲ့အေဆာက္အဦကလည္း မိုးလံုမိုးလံုလို႔ ေနလံုရင္ေတာ္ၿပီ(မွန္ပါ)
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အဲလိုေတြေျပာင္းမသြားဘူးလား (ေျပာင္း သြားပါတယ္ဘုရား)အေျပာအဆို
ကလည္း ႏႈတ္နည္းမသြားဘူးလား(နည္းသြားပါတယ္ဘုရား)
နိဗၺိႏၵ ဥာဏ္ကြဲ႕(မွန္ပါ)
တတိယ ဆက္ႀကိဳးစားၾကည့္
ျဖစ္ပ်က္ဘဲ မေတြ႕လား(ေတြ႕ပါတယ္ဘုရား)
ဘာသစၥာလဲ(ဒုကၡသစၥာပါဘုရား)
ေျခအစ ေခါင္းအဆံုး တကိုယ္လံုးရွာခ်င္သလိုရွာ
သုခဆိုတဲ့တရား အပ္ဖ်ားတေထာက္စာမွ် ေတြ႔ရဲ႕ လား(မေတြ႕ပါဘူး
ဘုရား)
အပ္ဖ်ားတေထာက္ စာမွ သုခမေတြ႕တာ...
ရွိလို႔လားမရွိလို႔လား(မရွိလို႔ပါဘုရား)
မရွိရင္ ဒုကၡအတိလို႔ မပိုင္းျခားလား(ပိုင္းျခားပါတယ္ဘုရား)
ဒုကၡ လို႔ ပိုင္းျခား သိတဲ့အခ်ိန္... သမၼာဝါစာ သမၼာကမၼႏၲ သမၼာအာဇီဝ
သီလမဂၢင္ သံုးပါးမဝင္လား(ဝင္ပါတယ္ဘုရား)
အဲဒါဒုကၡသစၥာပိုင္းျခား မွဝင္တာေနာ္(မွန္ပါဘုရား)
သမုေစၧဒသီလ(မွန္ပါဘုရား)
ေစာေစာပိုင္းက စပါးႀကီးေျမြနဲ႔ ေတြ႔တုန္းက သမာဒါနသီလ။ အဓိ႒ာန္
ယူလာခဲ့တာေနာ္(မွန္ပါ)။ ဟိုမွာ ပိုက္ကြန္ေထာင္လို႔ ယုန္ေလး ျငိတဲ့အခါၾ
ကေတာ့ အေတြ႔ကို သံုးသပ္ေခ်လို႔ သမၸတၲသီလေနာ္။ အခုက ခႏၶာရဲ႕အ
က်ဳိး အျပစ္ကိုသိလို႔ သစၥာပိုင္းျခားသိမွ ဝင္တဲ့ သမုေစၧဒသီလ(မွန္ပါ)။ သ
မၼာဝါစာ သမၼာကမၼႏၲ သမၼာအာဇီဝေပါ့ (မွန္ပါ)။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား(ေ
ကာင္းပါတယ္ဘုရား)။ အဲဒီသီလ အင္မတန္ အႏွစ္သာရ ျပည့္တာေနာ္။
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အဲဒီ သီလရွိတဲ့ ပုဂၢိလ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္က အရွက္ကြဲအက်ဳိး နည္းေ
လာက္ေအာင္ အပုပ္ေရသြင္းတဲ့စကားမ်ဳိး ေျပာၾကည့္ေနာ္။ ျပန္ၿပီးေတာ့
တုန္႔ျပန္မယ္လို႔စိတ္ကူး ထည့္ရဲ႕လား။ (မထည့္ပါဘူးဘုရား) ။ အာလြန္
လွ်ာလြန္ကား ေျပာေသးရဲ႕လား(မေျပာပါဘူးဘုရား)။ ေျခလြန္ လက္ လြ
န္ေကာ လုပ္ေသးရဲ႕လား(မလုပ္ပါဘူးဘုရား)။ ကဲ အႏွစ္သာရ မျပည့္ဘူး
လား(ျပည့္ပါတယ္ဘုရား)။ ရႈဥာဏ္ ငါးပါးနဲ႕ေပါင္း ေတာ့ ရွစ္ပါး မျပည့္
လား(ျပည့္ပါတယ္ဘုရား)။ ရွစ္ပါး ျပည့္တဲ့အခါ ခႏၶာ ေတြ႔ေသးရဲ႕လား(မေ
တြ႔ေတာ့ပါဘူးဘုရား) ျဖစ္ပ်က္ကား ေတြ႔ေသးရဲ႕လား (မေတြ႔ပါဘူးဘုရား)
ေလာကုတၲရာလို႔မေဟာဘူးလား (ေဟာပါတယ္ဘုရား)
ေသာတာပတၱိမဂ္ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ ။ ဘာေတြ ပယ္တာလဲ စိစစ္ဖို႔ မေ
ကာင္းလား။ (ေကာင္းပါတယ္ဘုရား) ဒိ႒ိ ဝိစိကိစၧာ အနုသယ ကိေလသာ
ပယ္တယ္ (မွန္ပါ) ဒိ႒ိ ဝိစိကိစၧာ အနုသယ ကိေလသာပယ္ေတာ့ ... ပရိ
ယု႒ာန မေနာကံ လာေသးရဲ႕လား။ (မလာပါဘူးဘုရား)။ မေနာကံ ဝီတိကၠ
မ ကာယကံ ဝစီကံ လာေသးရဲ႕လား(မလာပါဘူးဘုရား)။ မလာရင္ အပါယ္
သြားတဲ့ကံ မကုန္လား(ကုန္ပါတယ္ ဘုရား) အပါယ္ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္း
လား(သိမ္းပါတယ္ဘုရား) ပဟာနပရိညာေပါ့(မွန္ပါ) ဉာတပရိညာ တီရဏ
ပရိညာ ပဟာနပရိညာေနာ္။
ဤဉာဏ္ သံုးဉာဏ္ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ အနမတဂၢ သံသရာကစ ကမၻာလဆန္း တ
စ္ရက္ကစလို႔ ကိုယ္ျပဳခဲ့တဲ့ အကုသိုလ္ကံ ေဟာင္း ေႂကြးေဟာင္း အနႏၲ
ကမၻာပထဝီေျမႀကီးနဲ႕အမွ်ရွိခဲ့တဲ့ အကုသိုလ္ကံေတြ အက်ဳိးေပးခြင့္ ရေသး
ရဲ႕လား။ (မရေတာ့ပါဘူးဘုရား)
အကုန္လံုး အေဟာသိကံ ျဖစ္မသြားလား။ (ျဖစ္သြားပါတယ္ဘုရား )
အဲသည္ ဉာဏ္ကိုရမွ ေက်မယ္(မွန္ပါ)
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သည္ဉာဏ္သာ မရရင္ ... သည္ေၾကြးေက်ဖို႔ မလြယ္ဘူးေနာ္။ (မွန္ပါ
ဘုရား)
ဒါနနဲ႔ဆပ္ ေက်ပါ့မလား(မေက်ပါဘူးဘုရား)။
သီလနဲ႔ဆပ္ ေက်ပါ့မလား (မေက်ပါဘူးဘုရား) ။
သမထနဲ႔ဆပ္ ေက်ပါ့မလား (မေက်ပါဘူးဘုရား) ။မေက်ဘူးကြဲ႔။
ဝိပႆနာဉာဏ္ မဂ္ဉာဏ္နဲ႔ဆပ္မွ ေက်တာ။ (မွန္ပါဘုရား)။ သည္တရား
ငါမသိမေနဘူး ။ ႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကေပါ့(မွန္ပါဘုရား)။
ကဲ ထိဆဲ ခႏၶာက ျဖစ္ပ်က္ ... ဘာသစၥာလဲ (ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား) သိတာ
က... (မဂၢသစၥာ ပါဘုရား) ေသတာက... (သမုဒယသစၥာပါ ဘုရား) ေနာက္
ခႏၶာ မလာတာ... (နိေရာဓ သစၥာပါဘုရား)
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရိွ... (ေလးကြက္ ရွိပါတယ္ဘုရား) တ
စ္ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး ... (ငါးပါးပါဘုရား) ငါးေလးလီ...(ႏွစ္ဆယ္ ) ဤရွ
စ္သြယ္ကို.... (အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာ
င္းတည္း။ )
သာဓု သာဓု သာဓု။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဂန္႕ေဂါ ၊ မံုလယ္ေတာ
ရေက်ာင္း ၊ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀ
ကီး
ပဲခူးဆယ္မိုင္ကုန္း မံုလယ္ေတာရ ဓမၼရိပ္သာ ဓမၼာရံုႀကီးေပၚတြင္ ၁၁ - ၁ဝ
-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေန႕ႏွစ္နာရီအခ်ိန္ ေဟာၾကားဆံုးမ ေတာ္မူအပ္ေသာ
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တရားသိေသာသူေဌး ႏွင့္ တရားမသိေသာသူေဌး ႏွစ္ဦးအေၾကာင္း ဥပမာျ
ပ
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္။
အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကို အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾက။
နေမာ ဗုဒၶႆ။နေမာ ဓမၼႆ။နေမာ သံဃႆ။နေမာ မာတာပိတုႆ။နေ
မာ အာစရိယႆ။
ဗုဒၶႆ-သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကိီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဓမၼႆ-မဂ္္ေလးတန္ -ဖိုလ္ေလးတန္ -နိဗၺာန္ -ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ တ
ရားေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
သံဃႆ-မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သ
ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
မာတာပိတုႆ-မိဘႏွစ္ပါးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္
ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
အာစရိယႆ-၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္သစၥာေလး
ပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ
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ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘု
ရားႀကီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ မိဘ ဆရာသမား တို႔အား
႐ိုေသျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေ
သာ ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယတို႔ေၾကာင့္
မိမိတို႔ အလိုရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္သို႔
လည္းေကာင္း ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာ
င္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ
နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာင္း
မိမိတို႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္
ဉာဏ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သို႔
မ်က္ေမွာက္ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
အလုပ္စဥ္အတိုင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။
မူလႏွစ္ျဖာ=အဝိဇၨာ။တဏွာ။
သစၥာႏွစ္ခု=သမုဒယသစၥာ။ဒုကၡသစၥာ။ သမုဒယသစၥာ။ဒုကၡသစၥာ။
ေလးခုအလႊာ=အတိတ္အေၾကာင္းတစ္လႊာ။ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတစ္လႊာ။ပစၥဳပၸန္
အေၾကာင္းတစ္လႊာ။ အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ။
အဂၤ ါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး =အဝိဇၨာ။သခၤ ါရ။ဝိညာဏ္။နာမ္ရုပ္။သဠာယတန။
ဖႆ။ေဝဒနာ။ တဏွာ။ဥပါဒါန္။ကမၼဘဝ။ဇာတိ။ဇရာမရဏ။

www.dhammadownload.com

တရားကိုယ္မ်ားႏွင့္= အဝိဇၨာအစ ဇရာမရဏ အဆံုး။
သံုးပါးအစပ္=သခၤ ါရ ႏွင့္ဝိညာဏ္ ၾကားမွာ တစ္စပ္။ေဝဒနာ ႏွင့္တဏွာ ၾ
ကားမွာ တစ္စပ္။ ကမၼဘဝ ႏွင့္ဇာတိ ၾကားမွာ တစ္စပ္။
ႏ ွစ္ရပ္မူလ = တဏွာ ႏွင့္ အဝိဇၨာ။
ဝဋ္သံုးဝ=ကိေလသဝဋ္။ကမၼဝဋ္။ဝိပါကဝဋ္။
ကာလ သံုးျဖာ=
လြန္ေလျပီးေသာအတိတ္ကာလ။
ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ကာလ။
ေနာင္ျဖစ္လတၱံ အနာဂတ္ကာလ ။
ျခင္းရာ ႏွစ္ဆယ္=
အတိတ္အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး။
အနာဂတ္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၁)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ပါဘုရား။
(၂)အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
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အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သခၤါရ ႏွင့္ ဘဝက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို အျခင္းအရာ အေနနွင့္ ဘယ္အျခင္းအရာ
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅)အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ပါဘုရား။
(၆)အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၇) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၂) တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ အဝိဇၨာက ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
ဘဝ ႏွင့္ သခၤါရက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို အျခင္းအရာ အေနနွင့္ ဘယ္အျခင္းအရာ
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
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တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၆) တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၇) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၃)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္(၁)ႏွင့္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)-ႏွင့္ (၃)ျခားနားပံုမွတ္ခ်က္။
*(၃)အကြက္က သမုဒယသစၥာ ၊(၁)အကြက္က သမုဒယသစၥာ၊အေခၚမတူ
ဘူးလား။
တူပါတယ္ ဘုရား။
*အေခၚတူျငားေသာ္လည္း အတိတ္နဲ႕ ပစၥဳပၸန္ မျခားနားဘူးလား။
ျခားနားပါတယ္ဘုရား။
*အတိတ္ ဆိုေတာ့ လြန္ခဲ့ျပီးျပီ အသံုးခ်လို႕ရပါ့မလား။
မရပါဘုရား။
*အတိတ္က သမုဒယသစၥာ ဘယ္သူဦးစီးလဲ။
အဝိဇၨာဦးစီးပါတယ္ဘုရား။
*ပစၥဳပၸန္သမုဒယသစၥာ ဘယ္သူဦးစီးလဲ။
တဏွာ ဦးစီးပါတယ္ဘုရား။
*ပိုင္းျခားသိဖို႕ မလိုဘူးလား။
လိုပါတယ္ဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၂)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
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(၂) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၄)ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အျခင္းအရာ အေနနွင့္
ဘယ္အျခင္းအရာထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာ ဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၆) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး
မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၇)ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၈) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၂)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၂) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
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ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၄)ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အျခင္းအရာ အေနနွင့္
ဘယ္အျခင္းအရာထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာ ဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၆) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး
မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၇)ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၈)ဒုကၡသစၥာ ဆိုတာ ဘယ္သေဘာကို ေခၚတာလဲ။
>>႐ူပကၡႏၶာ-ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>ေဝဒနာကၡႏၶာ-ခံစားတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>သညာကၡႏၶာ-မွတ္သားတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>သခၤါရကၡႏၶာ-ေစ့ေဆာ္ျပဳျပင္တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>ဝိညာဏကၡႏၶာ-သိတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။ပါဘုရား(၉)ခႏၶာငါးပါး ျဖစ္ပ်က္မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၁၀)ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာပါဘုရား။
(၁၁) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္မွာပါဘုရား။
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[စက္ဝိုင္းတြင္(၂)ႏွင့္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၂)-ႏွင့္ (၄)ျခားနားပံုမွတ္ခ်က္။
*(၄)အကြက္က ဒုကၡသစၥာ ၊(၂)အကြက္က ဒုကၡသစၥာ၊အေခၚမတူဘူးလား။
တူပါတယ္ ဘုရား။
*အေခၚတူျငားေသာ္လည္း ပစၥဳပၸန္ နဲ႕ အနာဂတ္ မျခားနားဘူးလား။
ျခားနားပါတယ္ဘုရား။
*အနာဂတ္ေရာက္ျပီလား။မေရာက္ေသးပါဘူးဘုရား။
မေရာက္ေသးရင္ အသံုးခ်လို႕ရပါ့မလား။
မရပါဘုရား။
*အခု ေရာက္ဆဲ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ (၂)အကြက္မွာပါ ဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီနွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
(မူလႏွစ္ျဖာ... အျခင္းအရာ ငါးပါး)
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၁)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
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အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၂)အဝိဇၨာ သခၤါရ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
အဝိဇၨာ က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သခၤါရ က ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္း
မွာလဲ။
လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ ကာလ ပါဘုရား။
(၅) လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၆)အဝိဇၨာ သခၤါရ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အတိတ္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) အတိတ္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၈)အဝိဇၨာ သခၤါရ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၉) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၂)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝပါဘုရား။
(၂)ယခုျဖစ္ဆဲကိုေဖာ္ျပပါ။
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ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၃) ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ
သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ဝိပါကဝဋ္ဆိုတာ ဘာဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၅)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္
ကာလ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး ကာလ ပါဘုရား။
(၆) ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၇)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္
အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၈) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး တစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၉)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့
ခႏၶာငါးပါး မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၁၀) ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၁၁) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၂)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
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(၁)ပစၥဳပၸန္ကာလ ကို ဆက္ျပီး ေဖာ္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၂)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
ကမၼဘဝက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္း
မွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း ကာလ ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၆)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၈)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၉) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၃)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)ေနာင္ျဖစ္လတၱံ အနာဂတ္ ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
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(၂) ဇာတိဇရာမရဏဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ဆိုတာ ဘာဘာေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၄)ဇာတိဇရာမရဏ ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳး ကာလ ပါဘုရား။
(၅) အနာဂတ္ အက်ိဳး ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၆)ဇာတိဇရာမရဏ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) အနာဂတ္ အက်ိဳး တစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၈)ဇာတိဇရာမရဏခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့
ခႏၶာငါးပါး မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၉) ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၁၀) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္မွာပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီ-
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နွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
(မူလႏွစ္ျဖာ... အျခင္းအရာ ငါးပါး)
“ကိေလသဝဋ္ ကမၼဝဋ္ ဝိပါကဝဋ္” ။
ကိေလသဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၃)ပါး ပါဘုရား။
ကမၼဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၂)ပါးပါဘုရား။
ဝိပါကဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၈)ပါး ပါဘုရား။
#“ကိေလသဝဋ္ (၃)ပါး” ကိုေဖာ္ျပပါ။
“အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္”ပါဘုရား။
သစၥာေလးပါးကို မသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ခႏၶာငါးပါးကို မသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
အာယတန(၁၂)ပါးကိုမသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ဓါတ္(၁၈)ပါးကိုမသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ ကို မသိတာ---?
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အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
“သိသင့္ သိ ထိုက္တဲ့ တရား ”ကို မသိလို႕ “အဝိဇၨာ”လို႕ မေခၚလား။
ေခၚပါတယ္ဘုရား။
သိ ရင္ “ဝိဇၨာ” ေပါ့။
ဤခႏၶာ အာယတန ဓါတ္ သစၥာ တရားအေပၚမွာ
လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါလို႕
ႏ ွလံုးသြင္းမွားတာေကာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ႏ ွလံုးသြင္းမွားတာ “အဝိဇၨာ” ေနာ္။
ဤခႏၶာ အာယတန ဓါတ္ သစၥာတရားႀကီးက ျဖစ္ျပီးေတာ့ မပ်က္
လား----?
ပ်က္ပါတယ္ဘုရား။
ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာပါဘုရား။
ဒုကၡသစၥာတရားႀကီး မထင္ရွားဘူးလား။
ထင္ရွားပါတယ္ဘုရား။
ဤဒုကၡသစၥာ တရားေပၚမွာ လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာလို႕ ႏွ
လံုးသြင္းမွားတာေကာ ----?
“အဝိဇၨာ” ပါဘုရား။
ႏ ွလံုးသြင္းမွားေတာ့ လိုခ်င္တာ ဘယ္သူလဲ။
“တဏွာ” ပါဘုရား ။
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မရရင္ မေနဘူးလို႕ စြဲလမ္းတာ---?။
“ဥပါဒါန္ ”ပါဘုရား။
အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ ၊ဤ(၃)ခု ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား ။
#ကမၼဝဋ္ (၂)ပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
သခၤါရ ႏွင့္ ကမၼဘဝပါ ဘုရား။
ပါးစပ္က ေျပာေတာ့ ဘယ္သခၤါရ တပ္မလဲ။
ဝစီသခၤါရ ပါဘုရား။
ေျခနဲ႕ လက္နဲ႕ ျပဳေတာ့ ဘယ္သခၤါရ။
ကာယသခၤါရ ပါဘုရား။
စိတ္က ႀကံစည္ေတာ့ ဘယ္သခၤါရ။
စိတၱသခၤါရ ပါဘုရား။
ပါးစပ္က ေျပာေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
ဝစီကံ ပါဘုရား။
ေျခနဲ႕ လက္နဲ႕ ျပဳေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
ကာယကံ ပါဘုရား။
စိတ္က ႀကံစည္ေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
မေနာကံ ပါဘုရား။
ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံ
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ဤ(၃)ပါး ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
ကိေလသဝဋ္ နဲ႕ ကမၼဝဋ္ ကို သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား ။
အကြက္ အေနနဲ႕ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
ဝိပါကဝဋ္ (၈)ပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဇာတိ ဇရာ မရဏ ပါဘုရား။
ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
အကြက္ အေနနဲ႕ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္ မွာပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီနွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
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သာဓု သာဓု သာဓု။
မူလႏွစ္ျဖာ တစ္ေခါက္။
(မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္
မ်ားႏွင့္ သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆ
ယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကို၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။)
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာ အားျဖင့္ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ ... အကုသို
လ္ကံ ကုသိုလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကို ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား ။ အကုသိုလ္
ကံ ကုသိုလ္ကံ က ယံုၾကည္ရမွာေနာ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသ
စၥာ အားျဖင့္ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ ကံ ကံ၏အက်ဳိးကို ယံုၾကည္ရမယ္
လို႔ မေဟာဘူးလား ။
ပါဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယအဆံုး ပါဏာတိပါတာအစ မိစၧာဒိ႒ိအ
ဆံုး ကို က်ဴးလြန္ရင္ ကုသိုလ္လား အကုသိုလ္လား ။ အကုသိုလ္ကံ အေၾ
ကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားက ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ ငရဲ တိရစၧာန္ ၿပိ
တၱာ အသူရကာယ္ လို႔မေဟာဘူးလား ။ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား ဆင္းရဲ
တဲ့ တရားလား။ ဒါ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္တာေနာ္ ။ ယံုၾကည္ဖို႔ မေ
ကာင္းလား ။
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ပါဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယအဆံုး ပါဏာတိပါတာအစ မိစၧာဒိ႒ိအ
ဆံုး ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရင္ အကုသိုလ္လား ကုသိုလ္လား ။ ဒါ ကုသိုလ္ကံ
အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားက လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ လို႔မေ
ဟာဘူးလား ။ ဆင္းရဲတဲ့တရားလား ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား ။ဒါကုသိုလ္
ကံ ေၾကာင့္ျဖစ္တာေနာ္ ။
အကုသိုလ္ကံ ကုသိုလ္ကံ ယံုၾကည္ရင္ ေဗဒင္ေမးစရာ လိုေသးရဲ႕လား ။ န
တ္ကေတာ္ေမးစရာ လိုေသးရဲ႕လား ။ဝိဇၨာေတြေမးစရာ လိုေသးရဲ႕လား ။
အဲဒါစဥ္းစားဖို႔လိုတယ္ ၾကားလား ။
မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံတဲ့။ ေရွးထက္ေက်ာ္ကာရီက ျမတ္စြာဘုရား ရွိစဥ္
က ညီေတာ္ အာနႏၵာက ေလွ်ာက္ထားတယ္။ ေနာင္ေတာ္ဘုရား ။ လူ
နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါ မွာရွိတဲ့ ကုသိုလ္တရားနဲ႔ အကုသိုလ္တရား ဘယ္က
မ်ားသလဲ ဘုရား လို႔ မေလွ်ာက္ဘူးလား ။
ညီေတာ္အာနႏၵာ လူအရိယာ နတ္အရိယာ ျဗဟၼာ အရိယာ ကိုခ်န္ ။ လူ
အႏၶ နတ္အႏၶ ျဗဟၼာအႏၶ မွာရွိတဲ့ ကုသိုလ္တရား ငါဘုရား လက္သည္းေ
ပၚ တင္ထားတဲ့ ျမဴမႈန္႔ပမာဏ လို႔မေဟာဘူးလား။ ျမတ္စြာဘုရား လက္သ
ည္းေပၚတင္တဲ့ ျမဴမႈန္႔ဟာ ေရြးႀကီးတစ္ေရြးသား ရွိမွာေပါ့ ။ ကုသိုလ္တ
ရားေနာ္ ။ အကုသိုလ္တရားက ကမၻာပထဝီေျမႀကီး နဲ႔အမွ်တဲ့ကြဲ႔ ။ ဘယ္လို
ပါ့ ႏႈိင္းယွဥ္လို႔မရဘူး ။ၾကားလား
အဲဒါ လူျဖစ္တုန္းကေနၿပီးေတာ့မွ အကုသိုလ္ေတြကို ဒါေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ မေ
ကာင္းဘူးလား ။ အပါယ္ကိုက် သြားတဲ့ခါ နိုင္ရာစားဘဝေပါ့ ။ ဒါအကုသို
လ္စိတ္နဲ႔ ေသတာေတြေနာ္ ။ လူျဖစ္ဖို႔လြယ္ပါ့မလား ။ မလြယ္ဘူး ။လူျဖစ္
ဖို႔ မလြယ္ဘူးၾကားလား ။ ကမၻာပထဝီေျမႀကီးနဲ႔အမွ် လို႔ ျမတ္စြာဘုရား
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ေဟာ မေဟာ ။ ကုသိုလ္တရားက လက္သည္းေပၚတင္တဲ့ ျမဴမႈန္႔ပမာေ
နာ္ ။ ဘယ္လိုပါ့ ႏႈိင္းယွဥ္လို႔မရဘူး ။
တစ္ခါျပန္ၿပီးေတာ့မွ ဂဂၤါျမစ္မွာရွိတဲ့ သဲလံုးႏွင့္အမွ် သဲတစ္ပြင့္ ဘုရားတစ္
ဆူ ။ သဲတစ္ပြင့္ ဘုရားတစ္ဆူ ဂဂၤါျမစ္မွာရွိတဲ့ သဲလံုးႏွင့္အမွ် ပြင့္ေတာ္မူတဲ့
ဘုရားအဆူဆူ မေရတြက္နိုင္ဘူးေနာ္ ။ တစ္ဆူေသာဘုရားဆီမွာ ႏွစ္ဆ
ယ့္ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကုေဋေျခာက္ဆယ္ ဗုိလ္ေျခတစ္သိန္း ကၽြတ္တန္းဝင္တ
ယ္ လို႔မေဟာဘူးလား ။ ဘုရားတစ္ဆူမွာ ကၽြတ္တန္းဝင္တာေနာ္။
ႏွစ္ဆယ့္ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကုေဋေျခာက္ဆယ္ ဗုိလ္ေျခတစ္သိန္း ကၽြတ္တ
န္းဝင္တယ္ ။ အဲဒီေလာက္မ်ားတဲ့ ဘုရားအဆူဆူ အခုတရားနာ ပရိသတ္
တို႔ ဘုန္းႀကီးတို႔ ေတြ႔ခဲ့ၾကရဲ႕လား ။ ဘယ္မွာေနတာလဲလို႔ ျပန္စိစစ္ဖို႔ မေ
ကာင္းလား ။ငရဲမွာ ငရဲမွာ ။ ငရဲကိုက်သြားရင္ ဘုရားအဆူဆူနဲ႔ ေခ်ာ္လြဲႏိုင္
တာ မထင္ရွားဘူးလား ။ မသိခင္ျပဳၾကရတယ္ေနာ္ ။ သိတဲ့အခ်ိန္ပယ္ရ
တာေပါ့ ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ေလ့လာၾက။ ေမြးထဲကအရိယာေမြးတာ မ
ဟုတ္ဘူးကြဲ႔ ေနာ္ ။ အႏၶပုထုဇဥ္ၾကားလား ။
အတိတ္ကလာတဲ့ အကုသိုလ္စိတ္ ကုသိုလ္စိတ္ ေတြနဲ႔ ကုသိုလ္အင္မတ
န္ ကံေကာင္းလို႔ လူ႔အျဖစ္ကို ေရာက္လာခဲ့တာ ၾကားလား လူျဖစ္တာ ဟိုး
အတိတ္ကျပဳတဲ့ ကုသိုလ္ေလးက လွည့္လာလို႔ေနာ္ အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာ
င္းလား ဒီတစ္ခါသာ ျပန္ၿပီးေတာ့ အပါယ္က်သြားရင္ေတာ့ ဘုရားအဆူဆူ
နဲ႔ ေခ်ာ္လြဲတာ မထင္ရွားဘူးလား ဒီေတာ့ သိတဲ့အခ်ိန္ကစ ဝိညာဏ္ျမင္
သမၼဳတိသစၥာ အေနနဲ႔ ေရွာင္ရမယ္ ပညာျမင္ ပရမတၳသစၥာနဲ႔ သိရင္ပယ္ရမ
ယ္ ၾကားလား ။ သိ ပယ္ ဆိုက္ ပြား ေလးပါးကိစၥ မဂ္တခဏတဲ့ကြဲ႔ ေလ့
လာဖို႔မေကာင္းလား ။
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အကုသိုလ္ကံ ကုသိုလ္ကံတဲ့။ ေသခါနီးဆဲဆဲ ကမၼနိမိတ္ ဂတိနိမိတ္ တဲ့ ။
အကုသိုလ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာက လုပ္ခဲ့တာေ
တြ ဒီဘဝလုပ္ခဲ့တာလည္း အခုမလုပ္ဘူးထား ေသခါနီးဆဲဆဲမွာ အကုသို
လ္ ကမၼနိမိတ္ေတြ ေလာေလာဆယ္လို သတ္ျဖတ္ၿပီးေတာ့ ျမင္ေယာင္တ
ယ္ေနာ္ ။ ခိုးတာေတြ ျမင္ေယာင္တယ္ေနာ္ ။ သူမ်ားလင္သားမယားေတြ
ကို ေစာ္ကားတာေတြ ျမင္ေယာင္တယ္ေနာ္ ။ အဲဒါအကုသိုလ္ ကမၼနိမိ
တ္ေပၚတာ ။
ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကေတာ့ အိပ္ယာထဲမွာ ဖ်ာကပ္ေနတာေနာ္ မလႈပ္တလႈပ္ေ
ပါ့ ။ ကဲအဲဒီ ကမၼနိမိတ္ေတြ အခုသတ္ျဖတ္သလို ေပၚမေနဘူးလား ။ သူျပဳ
ခဲ့တာေတြ ေပၚေတာ့တာကြဲ႔ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ေလ့လာၾက ။ အဲဒါအ
ကုသိုလ္ ကမၼနိမိတ္ေတြ ။ လွံထိုးတာေတြ သတ္တာေတြ ခိုးတာေတြ ဝွက္
တာေတြ လိမ္တာေတြ မုသားေျပာခဲ့တာေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ။ ဒါ ကမၼနိမိတ္ေ
တြေပၚေတာ့တာ။
ဂတိနိမိတ္ တဲ့ ။ ဂတိနိမိတ္ ကိုယ္သြားမယ့္လမ္း ။ ငရဲကိုသြားမယ့္ ပုဂၢိဳလ္
ေခြးနက္ႀကီးေတြျမင္ေတာ့တာ ။ အဲဒါ ဂတိနိမိတ္ ။ ငရဲသားေတြ ျမင္ေတာ့
တာ ။မီးလွ်ံေတြျမင္ေတာ့တာ အဲဒါဂတိနိမိတ္ေပၚတာ ။ အဲဒီစိတ္နဲ႔ေသရင္
ဒါငရဲကိုသြားေတာ့မွာေပါ့။ ေခ်ာက္ႀကီး ကမ္းပါးႀကီးေတြ ျမင္ေတာ့ခါ အဲဒါ ၿ
ပိတၱာျဖစ္ေတာ့မွာေနာ္။ ေတာႀကီးေတာင္ႀကီးေတြျမင္တဲ့ခါ တိရစၧာန္ ျဖစ္
မွာေပါ့ ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။
ကုသိုလ္ဆိုတဲ့ ကမၼနိမိတ္ ကလည္း တရားနာတာ တရားထိုင္တာ စခန္းဝ
င္တာ ေဝယ်ာဝစၥလုပ္တာ ပန္းကန္ေဆးတာ စားပြဲျပင္တာ ေကၽြးတာ ေမြး
တာ တံမ်က္စည္းလွဲတာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တာ ။ အဲဒါေတြကလည္း အခုေ
လာေလာဆယ္ လုပ္သလို ျမင္ေတာ့တာကြဲ႔ ။ အဲဒါကုသိုလ္ ကမၼနိမိတ္ေ
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တြ သားရွင္ျပဳတာေတြ ရဟန္းခံခဲ့တာေတြ နည္းမ်ားမဆို ကုသိုလ္ဝင္ခဲ့
တာေတြ အဲဒါကမၼ ... ကုသိုလ္ ကမၼနိမိတ္ေတြေပၚေတာ့တာ စိစစ္ဖို႔မေကာ
င္းလား အေဆာက္အဦနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဆာက္ခဲ့လွဴခဲ့တာေတြ တန္းခဲ့
တာေတြ ဘုရားတည္ ေက်ာင္းေဆာက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့ေနာ္ ။ အဲဒါ ကုသိုလ္
ကမၼနိမိတ္ေတြ ။
အဲဒီကံကေန ဂတိနိမိတ္သူသြားမည့္ ေနရာ လူ႔ျပည္သြားမည့္ ပုဂၢိဳလ္က မိ
ခင္ဝမ္းေရ နီနီခ်င္းခ်င္းျမင္တာဗ် ။ အဲဒါ အဲဒီဟာမွာ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ေတာ့
တာေနာ္ ။ နတ္ျပည္သြားမယ့္သူက နတ္သမီးနတ္သား နတ္ဗိမာန္ေတြျမင္
တာေပါ့ အဲဒါ ဂတိနိမိတ္ေတြ ၾကားလား ။ စဥ္းစားဖို႔မေကာင္းလား ကမၼံ ဝိ
ပါကႆ ။ ကံစီမံရာလို႔မေျပာဘူးလား။ ေလ့လာၾက ေလ့လာၾက ။
အခုဘုရားပြင့္တဲ့အခါနဲ႔ ႀကံဳတာေနာ္။ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳတာ ။သာ
သနာငါးေထာင္ မထားခဲ့ဘူးလား ။ အဲဒီထားခဲ့ေပလို႔ ပရိယတ္ ပဋိပတ္ ေ
တြျဖစ္ေနတာေပါ့ ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။ အဲဒါ ခႏၶာတို႔ အာယတနတို႔ ဓာ
တ္တို႔ သစၥာတို႔ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားကို ၾကားရဖို႔ နာရဖို႔က လြယ္တာမဟု
တ္ဘူးကြဲ႔ ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။သာသနာပမွာ အဲဒီတရားေတြကို ၾကား
ခ်င္နာခ်င္လို႔ရပါ့မလား။ မရဘူး မရဘူး ။ အဲေလာက္ အဖိုိးတန္တဲ့တရား ၾ
ကားလား။ ေရႊေတြေငြေတြ ေက်ာက္သံပတၱျမားေတြ ကအခ်ိန္မေ႐ြး ကံ
အားေလ်ာ္စြာ ရွာလို႔ျဖစ္တယ္ေနာ္ ။ သူ႔ကံေပးရာေပါ့ ။အဲဒီ သစၥာတရား
ခႏၶာတရားသိဖို႔ လြယ္ပါ့မလား ။
အဲသေလာက္ အဖိုိးတန္တာႀကီးဟာ ... အဲဒါႀကီးကို ေက်ာ္ၿပီးေတာ့
တရား ... ရတနာ အတုေတြ ရွာၾကတာကြဲ႔ေနာ္ ။ အဲဒါေၾကာင့္မိုးကုတ္ ဆ
ရာေတာ္ဘုရားႀကီးက သတိေပးတယ္ ။ မိမိက တရားသိဖို႔နံပါတ္တစ္ ။
စားဝတ္ေနေရးရွာဖို႔ နံပါတ္ႏွစ္ ။ မေဟာဘူးလား ။ အခုစီးပြားေရး ရွာဖို႔က
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နံပါတ္တစ္ တရားသိဖို႔က နံပါတ္ႏွစ္ေပါ့ ။ စီးပြားေရးရွာရင္းနဲ႔ ေသသြားေ
တာ့ တရားမနာလိုက္ရဘူး ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။ အပါယ္က လြတ္ပါ့မ
လား မလြတ္ဘူး။ ေလ့လာၾက ေလ့လာၾက ။ တရားသိမွ ခ်မ္းသာအစစ္ကို
ရတယ္ၾကားလား။ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။
မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံ တရားသိလို႔ခ်မ္းသာတယ္ တရားမသိလို႔ဆင္းရဲ
တာ ပိုက္ဆံရွိတိုင္း ခ်မ္းသာတယ္လို႔ မယူဆနဲ႔ ခ်မ္းသာတယ္မထင္နဲ႔ၾကား
ရဲ႕လား စိတ္ခ်မ္းသာမွခ်မ္းသာတာ တရားသိမွခ်မ္းသာတာ ။
ဥပမာအားျဖင့္ ေတာ႐ြာတစ္႐ြာရွိတယ္ အိမ္ေျခတစ္ေထာင္ေလာက္ရွိတယ္
။ ၿမိဳ႕နဲ႔က မိုင္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ေဝးတယ္ကြဲ႔ ။ ၿမဳိ႕နဲ႔ ၿမိဳ႕နဲ႔။ မိုးေခါင္ေရရွား
တဲ့ခါ သူခိုးေတြမထဘူးလား ဓားျပေတြမထဘူးလား ။တရားသိတဲ့သူေဌးနဲ႔
တရားမသိတဲ့သူေဌး ။
တရားမသိတဲ့သူေဌး ကေခြးေဟာင္သံၾကားရင္ ညအိပ္လို႔ေပ်ာ္ပါ့မလား ။
အိပ္မေပ်ာ္ဘူးၾကားလား ။ ဘယ္႐ြာမွာ ဓားျပေတြဝင္တယ္ တိုက္တယ္ ။
လူေပါင္းငါးဆယ္ လက္နက္ကိုယ္စီေပါ့ေနာ္ ။ အဲလိုသတင္းၾကားလိုက္ရင္
အိပ္ေပ်ာ္ပါ့မလား ။ အဲဒီသူေဌးမွာ စားစရာ ထမင္းစားတဲ့ခါ သြားၾကည့္ ။ ၾ
ကက္သား ဝက္သား ဝက္အူေခ်ာင္း ငါးႀကီးေၾကာ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး စံုေနတာေပါ့ေ
နာ္ ။ဟင္းေကာင္းေတြ ဟင္းေကာင္းေတြ ။ စားသာစားရတယ္ ၿမိန္ၿမိန္ရွက္
ရွက္ ျဖစ္ကဲ့လား ။ က်ီးလန္႔စာစား ။ စားသာစားတယ္ တထိတ္ထိတ္ကိုးကြဲ႔
။ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား တရားမသိတဲ့သူေဌးေနာ္ ။
အဲဒါနဲ႔ တစ္ေန႔သ၌က်ေတာ့ ဓားျပေတြက ဝင္လာေတာ့တာ လူေပါင္းငါးဆ
ယ္ လက္နက္ကိုယ္စီ ။စာရင္းအင္းနဲ႔ သူေဌးအိမ္မွာ ေ႐ႊကဘယ္ႏွစ္ပိႆာ
ေငြကဘယ္ေလာက္ ဆီကဘယ္ေလာက္ ဆန္ကဘယ္ေလာက္ ။ အမ်ဳိးမ်ဳိး
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စာရင္းအင္းနဲ႔ေတာင္းေတာ့တာေပါ့ ။ က်ဳပ္ဒီေလာက္မရွိပါဘူးခင္ဗ်ာ မေျ
ပာရဘူးလား။ ဘယ္လိုပါ့ေျပာေျပာ မရဘူးေနာ္ ။ ကဲ ဆန္ေကာႀကီးရွာေဟ့
ရွာ ေဖာက္။ ေခါင္းကိုစြပ္ လည္ပင္းကေနလွည့္လိုက္တာ ။ ရွလို႔လည္ပင္းေ
တြ ေသြးေတြထြက္တာေပါ့။
ေလွခါးေအာက္မွာႁမွဳပ္ထားတာ ေ႐ႊအိုးကဘယ္ႏွစ္လံုး အုန္းပင္ပင္ေအာ
က္မွာ ႁမဳွပ္ထားတာ ေငြအိုးကဘယ္ႏွစ္လံုး အကုန္လံုးေဖၚေပးရေတာ့တာ ။
သူေဌးႀကီးမွာရွိတဲ့ ေ႐ႊ ေငြ ေက်ာက္ သံ ပတၱျမား ဆန္ေရစပါး ဘံုဆိုင္ပစၥ
ည္း သူေဌးႀကီးမွာရွိတဲ့ သားမယား ေက်းကၽြန္လည္း ဘံုဆိုင္။ ေ႐ႊ ေငြ ေ
က်ာက္ သံ ပတၱျမား ကလည္းဘံုဆိုင္ ။ကဲ ဘံုဆိုင္ပစၥည္းေတြ အကုန္လံုး
ဓားျပက ယူသြားေတာ့တာ ။
သူေဌးႀကီးမွာ ကိုယ္ပိုင္ ဖြဲမီးေလာင္သလို တေငြ႔ေငြ႔နဲ႔ အကုသိုလ္ စိတ္ေတြ
မျဖစ္ဘူးလား အဲဒါစားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေသြးအန္လို႔ ေသပါေစ ဘယ္လိုျဖစ္
ပါေစ ဒီလိုေတြ သူ႔စိတ္ထဲက မေအာက္ေမ့ဘူးလား အကုသိုလ္ေတြ ပြါးေ
လေတာ့တာကြဲ႔ ဘံုဆိုင္ပစၥည္းက ဓားျပ ယူသြားၿပီ သူေဌးႀကီးမွာ ကိုယ္ပိုင္
အကုသိုလ္ေတြ ရေတာ့တာကြဲ႔ အကုသိုလ္ေတြ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။
တရားသိတဲ့ သူေဌးၾကေတာ့ သင္းတို႔တေတြ ဓားျပ တိုက္တာ ခိုးတာ
စားစရာမရွိလို႔ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ မစဥ္းစားဘူးလား ။ တို႔ ဆီလာရင္ေပးမယ္
လို႔စိတ္ကူးမထည့္လား ။ အကုသိုလ္လား ကုသိုလ္လား။ ေၾကာက္ကိုမေၾ
ကာက္ဘူး သူ႔မွာ မေၾကာက္ဘူး ေပးမယ္တဲ့ၾကားလား ။တုန္လႈပ္ေျခာက္ျ
ခားျခင္းရွိရဲ႕လား ။
ဓားျပေတြကဝင္လာခဲ့တယ္ မလႈပ္နဲ႔ ။ မလႈပ္ဘူး ေမတၱာဓါတ္ကလည္း သြ
င္းထားလို႔ ။ အေမာင္တို႔ စကားေလး ႏွစ္ခြန္း သံုးခြန္း ေျပာခြင့္ေပးပါ ။ ခြင့္
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မေတာင္းရဘူးလား အေမာင္တို႔ဓားျပတိုက္တာ ဘယ္လိုေၾကာင့္ တိုက္
တာလဲကြယ္ မေမးရဘူးလား ။ မိုးေခါင္ေရရွားလို႔ စားစရာ ေသာက္စရာက
မရွိ အသက္ကို အေသမခံရဲလို႔ ဓားျပ တိုက္တာပါတဲ့ ၾကားလား ။အဲလိုဆို
ဦးကေပးမယ္လို႔ စကားေလးမခင္းဘူးလား။ ေပးမယ္လို႔စကားေလးခင္းလို
က္တဲ့ခါ ရာဇဝတ္မႈ လြတ္မသြားလားဟဲ့ ။ ဓားျပေတြကလည္း ေတာ္ေ
တာ္ေလး ရွစ္စပ္က လည္ၿပီးသားေတြ ၾကားလား ။ တၿပံဳးၿပံဳးနဲ႔ ေနေတာ့
တာေပါ့ ။ ရာဇဝတ္မႈ လြတ္ေနတာကိုး ။
မင္းတို႔အခု လတ္တေလာေရွာင္တခင္ ေ႐ႊေတြေငြေတြ ထမ္းသြားမယ္ဆို
ပိႆာႏွစ္ဆယ္ ႏိုင္မယ့္လူက ဆယ့္ငါးဆယ့္ေျခာက္ပိႆာနိုင္မွာ ။ အနား
ယူၾကဦး ။ အားေမြးဦး ။ ဟိုဘက္မွာ သံပံုးႀကီးေတြ ပိႆာဆယ့္ငါးပိႆာေ
လာက္ဆန္႔တဲ့ ပံုးႀကီးေတြ ေရေႏြး က်က္ၿပီးသား ေတြကြဲ႔ ၾကားလား။ ေ႐ႊဖီ
မိုးလြတ္လၻက္ေျခာက္ ဘူးထဲမွာရွိတယ္ ။ ဟိုမွာ ဇယန္းလၻက္ရွိတယ္ ၾကက္
သြန္ေၾကာ္ရွိတယ္ ပဲျခမ္းေၾကာ္ရွိတယ္ ။ သုပ္စားၾက ။ မေျပာရဘူးလား အ
မ္း ပဲျခမ္းေၾကာ္ေတြရွိတယ္ ႀကံသကာရွိတယ္ ေျမပဲယိုရွိတယ္ ထန္းလ်က္ျ
ဖဴဆုပ္ရွိတယ္ေနာ္။ ေရေႏြးေဖာက္ၿပီးေတာ ့ေသာက္ၾက ထမင္းခ်က္တဲ့လူ
ကခ်က္ ဟင္းခ်က္တဲ့လူကခ်က္ ငါးႀကီးေျခာက္ရွိတယ္ ငါးရံ႕ေျခာက္ရွိတ
ယ္ ၾကာဇံရွိတယ္ အာလူးရွိတယ္ ျငဳတ္ၾကက္သြန္ရွိတယ္ ။ ၾကားလား ။မေျ
ပာရဘူးလား ။
ဟိုအခင္းထဲမွာ ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ေဂၚဖီထုပ္ရွိတယ္ ပန္းမံုလာရွိတယ္ မံုညင္း
ထုပ္ရွိတယ္ မံုညင္းႀကီးရွိတယ္ နံနံရွိတယ္ စမိတ္ရွိတယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့ေနာ္
။ အဲဒါဥယ်ာဥ္ထဲမွာရွာၾက မင္းတို႔ႀကိဳက္သလိုခ်က္စားၾက ဆန္ကမင္း ေ
တာင္ထိပ္ပန္း ႀကိဳက္သလား ငကၽြဲႀကိဳက္သလား ေပၚဆန္းေမႊးႀကိဳက္သ
လားေပါ့။ ေဟာဒီမွာ ပဲႀကီးဆန္ရွိတယ္ ကုလားပဲရွိတယ္ ပဲစင္းငံုရွိတယ္ မ
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င္းတို႔ႀကိဳက္တဲ့ပဲခ်က္ၾက ခ်က္စားလို႔ မေျပာရဘူးလား တၿပံဳးၿပံဳး ေနေတာ့
တာဗ် ခ်က္ၾကျပဳတ္ၾက လၻက္ရည္ေသာက္ၾက ဟိုကစားလာေသာက္
လာေျပလို႔ အားလံုးစားသံုးလို႔ၿပီးၿပီ။ ေဟာဒီမွာေ႐ႊကြဲ႔ ဒါကေငြကြဲ႔ အဲဒါက
ဆီကြဲ႔ ။ ဆန္ကြဲ႔ ။မင္းတို႔ႀကိဳက္သလိုယူၾက ။
သူေဌးႀကီးကလည္း ေပါလည္း ေပါတယ္ ။ ဓားျပဗိုလ္ျဖစ္တဲ့ငါးေယာက္က
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္တယ္ ကိုယ့္ေပၚ သူေဌးႀကီး ကလည္း အင္မတန္ေစတ
နာေကာင္းတယ္ လူတစ္ေယာက္ကို ေငြကဆယ္သိန္းေလာက္ ေ႐ႊကသံုး
ပိႆာေလာက္ ။ ဆန္ကေတာ့ မခိုမကပ္ထမ္းၾက ။ အဲဒီေ႐ႊေတြ ေငြေတြ
ကလည္း အခု စားလို႔ မရဘူး ။ဆန္က စားလို႔ရတာ တစ္တင္းနိုင္တဲ့လူက
တစ္တင္း သံုးစိတ္နိုင္တဲ့လူကသံုးစိတ္ ။ ငါးစိတ္နိုင္တဲ့လူကငါးစိတ္ ။ ဒီ
ဟာေတြသာ မင္းတို႔ငါတို႔မစားရရင္ အကုန္လံုး ေသနိုင္တယ္ ဆန္မခိုမက
ပ္ထမ္းၾက မေျပာရဘူးလား ။
အဲဒါနဲ႔ အေမာင္တို႔ စကားေလး နည္းနည္းက်န္တယ္ ေျပာခြင့္ျပဳပါ ေျပာပါ ။
ဦးေျပာပါ အခုမင္းတို႔ ေတာင္သူ လုပ္မယ္ဆိုရင္ အရင္းရၿပီကြဲ႔ ။အေရာင္း
အဝယ္လုပ္မယ္ဆိုလည္း မင္းတို႔အရင္းရၿပီ အဲေတာ့ ဒီေန႔ကစ ငါးပါးသီလ
မေၾကာင္မၾကား မက်ဳိးမေပါက္ေအာင္ ထိမ္းေစခ်င္တယ္ ။ ငါးပါးသီလ ။ ဦး
ဦးေျပာတဲ့အတိုင္း လိုက္နာပါမယ္တဲ့ ၾကားလား ။ မရွိလို႔ မျပဳလုိ႔ မိမိတို႔ဒီလို
ျပဳလို႔ တိုက္ခဲ့ရတာေပါ့ေနာ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ဦး ေျပာတဲ့အတိုင္း လိုက္နာပါမ
ယ္ဆိုေတာ့ သူေဌးႀကီးက ပါဏာတိပါတာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိ
ယာမိ လို႔ တိုင္တန္းေပးတယ္ေနာ္ ။ ပါဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယ အ
ဆံုးတိုင္တန္းေပးေတာ့ သုရာေမရယ ၾကေတာ့ လူသာဓုေခၚနတ္သာဓုေခၚ
။ အာမဘေႏၲ ဝန္ခံတယ္ဗ်ား ။
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ကဲ ဓားျပေတြ လူလိမၼာေတြျဖစ္မသြားလားဟဲ့။ ေ႐ႊေတြေငြေတြကားမရဘူး
လားေဟ့ ။ ကဲအကုန္လံုး ရာသက္ပန္တဲ့ေနာ္ ။ ကဲဘယ္ေလာက္မ်ား
အားရစရာလဲ ။သူေဌးႀကီးမွာ အဲလိုထမ္းၿပီးေတာ့ယူသြားတာ ဘံုဆိုင္ပစၥ
ည္းေတြ ဓားျပ ေတြယူသြားၿပီ ။ သူေဌးႀကီးမွာ ကုသိုလ္ေတြမက်န္ရစ္လား
ဟဲ့ ကုသိုလ္ေတြက်န္ရစ္တာကြဲ႔ ကုသိုလ္ေတြက်န္ရစ္တာ ။ စိစစ္ဖို႔မေကာ
င္းလား မေတာ္လို႔မီးေလာင္ရင္ သူေဌးႀကီးကုသိုလ္ ရခ်င္မွရမွာ ။ ကဲဓားျပ
ယူသြားေတာ့ ၾကားလား ေက်ေက်နပ္နပ္ စြန္႔လိုက္တာ လွဴလိုက္ေတာ့ ကု
သိုလ္ေတြမျဖစ္ဘူးလား ။ အဲဒီေလာက္တရားသိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ခ်မ္းသာတယ္
ကြဲ႔ ၾကားလား စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား။
ကဲ... တစ္ခါျပန္စိစစ္ၾကဦးစို႔ ဝါဝင္ ဗုဒၶဘာသာ မည္ေတာ့ ဝါဝင္နဲ႔ဝါကၽြတ္
အခါရွိတယ္ေနာ္ ။ ဝါဝင္ထက္ သီတင္းကၽြတ္မွာ ပိုၿပီးေတာ့မွစည္ကား
တာေပါ့ ။ သီတင္းကၽြတ္ၾကေတာ့ခါ ကိုယ့္ထက္ႀကီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အသ
က္ထက္ႀကီးေသာသူ ဝါထက္ႀကီးေသာသူ ဆိုသလို ဦးေလးေတာ္တဲ့ပုဂၢိဳ
လ္ အရီးေတာ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ အဖိုးအဖြား ေတာ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ။ ကိုယ့္ထက္ႀကီး
တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ သီတင္းကၽြတ္ၾကေတာ့ ကန္ေတာ့ ၾကတာေပါ့ ။
ငွက္ေပ်ာခိုင္ကလည္း ေတာထဲမွာ ပင္ထက္မွည့္ ငါးခိုင္ရွိတယ္ ။ ငါးခိုင္ ငါး
ခိုင္ ။ ဆယ့္သံုးရက္ေန႔ မွခုတ္မယ္ ။ ဆယ့္ေလးရက္ေန႔မွာ ဆြမ္းဆန္ကပ္ေ
ခ်မယ္ ဆယ့္ေလးရက္ေန႔ ေဆြမ်ဳိးဉာတကာေတာ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဆြမ္းဆန္
ကပ္မယ္။ ေက်ာင္းကိုလည္း လွဴမယ္ ဧည့္လာလည္းေကၽြးမယ္ ၾကားလား
။
ဆယ့္သံုးရက္ေန႔သြားတာ ငွက္ေပ်ာခိုင္က တစ္ခိုင္ပါ့မရွိဘူး မရွိဘူး သူမွန္း
တာနဲ႔မကိုက္ေတာ့ဘူး ။ အင္း ေဗဒင္သြားေမးတာ ဘယ္ေန႔ကလဲေဟ့ ။ဒါ
ဒီေန႔သြားတာ မေတြ႔ခဲ့ဘူး ဒီေန႔ဘာေန႔လဲ တနလာၤေန႔။ ၾကာကန္ဆို အေ
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ရွ႕အရပ္က။ ၾကားလား ။ အေရွ႕အရပ္ ျဖစ္တယ္ ဟိုတစ္ေန႔က ခပ္ေစာ
င္းေစာင္းၾကည့္သြားတာ ။ ဒီလူထင္တယ္ မထင္ဘူးလား အကုသိုလ္လား
ကုသိုလ္လား ။ အကုသိုလ္ကြဲ႕ၾကားလား
လူတစ္ေယာက္ကို စံုစမ္းစမ္းေဟ့ အဲဒီမွာ ရရင္မင့္တစ္ခိုင္ေပးမယ္ မေျပာ
ရဘူးလား တစ္ခိုင္ေပးမယ္ ။ ဟိုလူထင္ ဒီလူထင္ မထင္ဘူးလား ငွက္ေပ်ာ
ခိုင္ေပ်ာက္တဲ့ထဲမွာ အကုသိုလ္က ေနာက္ထပ္အဆစ္ လိုက္တာကြဲ႔ ။ အ
ကုသိုလ္က ေနာက္ကလိုက္ျပန္ေတာ့တာ ။ ဟိုလူ ဒီလူ မထင္ဘူးလား ။
အင္းငွက္ေပ်ာခိုင္ေပ်ာက္တာမၿပီးဘူး အကုသိုလ္က အဆစ္ လိုက္ေသး
တာ ေၾကာင္ထင္ က်ားထင္ ထင္ကုန္တာေပါ့ ။ ကဲတရားသိလို႔လား မသိ
လို႔လား ။
သိတဲ့သုတ အၾကားအျမင္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ေတြၾကေတာ့ အဲဒီေန႔က ခုတ္သြား
တာ တစ္ခိုင္မွမရွိဘူး ။ အင္း ငါမွန္းတာက ဆယ့္ေလးရက္ေန႔ ဆြမ္းဆန္က
ပ္ေခ်မယ္ လျပည့္ေန႔ေက်ာင္းကိုလွဴမယ္ ။ ငါ့အလွဴက ဆယ့္သံုးရက္ေ
န႔ကေအာင္ျမင္သြားၿပီတဲ့ ။ အလွဴကေအာင္ျမင္သြားၿပီတဲ့ ၾကားလား ။ အဲဒီ
ငွက္ေပ်ာခိုင္ခိုးတဲ့လူဟာ ေယာက်္ားဆိုရင္ ကိုယ့္အေဖ ျဖစ္ခဲ့ဘူးမယ္တဲ့။
မိန္းမဆိုရင္ကိုယ္အေမျဖစ္ခဲ့ဘူးမွာတဲ့။ ေကၽြးတုန္႔ ေကၽြးလွည့္ ေမြးတုန္႔ ေ
မြးလွည့္ေပါ့ ။
သူ႔ငွက္ေပ်ာသီး စားတဲ့ေန႔ကစၿပီးေတာ့ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓါတ္ ဝင္ပါေစ
သီလနဲ႔ျပည့္စံုပါေစ သမာဓိျပည့္စံုပါေစ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾ
ကပါေစလို႔ ေမတၱာမပို႔လား ။ ကုသိုလ္ေတြတိုး ေနပါတကားေဟ့ ။ သိတဲ့ပု
ဂၢိဳလ္ေလ ။ ငါကမွန္းတာက ဆယ့္ေလးရက္ေန႔မွန္းတာ ဆယ့္သံုးရက္ေန႔
ေျမာက္ေနၿပီတဲ့ ။ အလွဴက ။ ဆယ့္သံုးရက္ေန႔ေျမာက္ေနၿပီးၿပီတဲ့ဗ် ။ကဲ
ဘယ္ေလာက္မ်ား အားရစရာ ေကာင္းလည္းေနာ္ ။
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ဒါေၾကာင့္ျမတ္စြာဘုရားက သုတအၾကားအျမင္ရွိရင္ အရိယာျဖစ္တယ္လို႔
မေဟာဘူးလား ။ သုတဝါ အရိယာသာဝေကာ အၾကားအျမင္ရွိရင္
အရိယာ ျဖစ္တယ္ေနာ္ အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ေလ့လာၾက ေလ့လာၾ
က ထိထိမိမိစဥ္းစား ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စက္ဝိုင္းလွည့္ေနတာ အဲဒါပရိယတ္
အေနနဲ႔ၾကားလား ။ လွည့္ရမွာ ... မ်က္စိကျမင္တဲ့ခါမ်က္စိမွာလွည့္စမ္း ၾ
ကားတဲ့ခါနားမွာလွည့္စမ္း နံတဲ့ခါႏွာေခါင္းမွာလွည့္စမ္း စားတဲ့ခါလွ်ာမွာ လွ
ည့္စမ္း ၾကားလား အဲဒီမွာလိုတာ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား အဲဒါလိုတယ္ကြဲ႔ ထိ
ထိသေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္ေနာ္ ေလ့လာၾကည့္ ေလ့လာၾကည့္ ေလ့လာၾ
ကည့္ ။
ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့အရသာ တစ္ခုခု စားၾကည့္လိုက္ေပါ့ စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား ။ ငါးႀကီးေၾကာ္စားၾကည့္လိုက္ ။ ဘယ္လိုေတြ႔မလဲေဟ့ ။ စားတုန္းက
ငါးႀကီးေၾကာ္စားတာေနာ္ ။ ေတြ႔တာကငါးႀကီးေၾကာ္လား ဆိမ့္တဲ့အရသာ
လား အဲဒီဆိမ့္တယ္ဆိုတဲ့ အရသာကို မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ ျမင္ရပါ့မလား ။ လ
က္နဲ႔ကိုင္ စမ္းၾကည့္ရင္ကား ေတြ႔ပါ့မလား ။ နမ္းၾကည့္ရင္ကား ေတြ႔ပါ့မ
လား ။ နားေထာင္ကား ေတြ႔ပါ့မလား ။ လွ်ာနဲ႔ၾကေတာ့မသိနိုင္ဘူးလား ။
ဒီလိုဆိုရင္ အေကာင္အထည္ ဟုတ္ကဲ့လား အတံုးအတစ္ဟုတ္ကဲ့လား အ
နိမိတၱ မေဟာဘူးလား သဏၭာန္မရွိဘူး သေဘာအေနနဲ႔ဆိမ့္တယ္ ဆို
တာေလးက သက္ေသမခံလား ထင္ရွားတယ္ဗ် ။ အဲဒါထင္ရွားတယ္ စိစစ္
ဖို႔မေကာင္းလား ။ အနိမိတၱ ။ ဒါေၾကာင့္ ေရွးဆရာေတြ ပစၥဳပၸႏၷဥၥ ေယာဓမၼံ
အနိမိတၱၪၥ ဘာေဝဟိတဲ့ ၾကားလား ။ပစၥဳပၸန္ တည့္တည့္ေလးကို ႐ွဳပါ ပြားပါ
တဲ့ဗ်ေနာ္ ။အဲလို စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။
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ဆိမ့္တယ္လို႔ခံစားတာ ငါလား ေဝဒနာလား လူလားေဝဒနာလား နတ္
လားေဝဒနာလား ျဗဟၼာလားေဝဒနာလား ။ ငါပါရဲ႕လား ။ ပိဋကတ္သံုးပံု
ခ်ဳံ႕ၾကည့္ ခႏၶာငါးပါး လို႔ေဟာမေဟာ ။ အဲဒီခႏၶာက လြဲလို႔ တရားပြားစရာ ရႈ
စရာရွိေသးရဲ႕လား ။ အဲဒီခႏၶာ ေတာထဲမွာ ရွိတာလား အာရံုနဲ႔ဒြါရတိုက္မွ
ေပၚတာလား ။ အာရံုနဲ႔ဒြါရတိုက္မွေပၚတာ ။ တခ်ိဳ႕က သခ်ဳႋင္းမွာ သြားရွာရ
တာဗ်ား ဟိုးေတာႀကီးထဲ သြားရွာရတာ ။ အာရံုနဲ႔ဒြါရတိုက္မွ ျဖစ္တာကြဲ႔ ။
စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ကဲခႏၶာငါးပါး လို႔ေဟာ မေဟာ လူပါရဲ႕လား နတ္ပါ
ရဲ႕လား ျဗဟၼာပါရဲ႕လား ။ အဲဒီလို ဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္က ေဟာတာေ
တာင္ မယံုဘူးကြဲ႔
တရားနာတဲ့လူေတြက... ။
ခႏၶာငါးပါးဆိုတာ မယံုဘူး မရွိပညတ္က လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါ မရွိပညတ္
က လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါ မရွိ လူမရွိ နတ္မရွိ ျဗဟၼာမရွိ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ မရွိ
မေဟာဘူးလား ။ဒါေၾကာင့္လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ပရမတ္ကိုေ
န႔စဥ္ျမင္လ်က္မေတြ႔ၾက ေန႔စဥ္ျမင္လ်က္မေတြ႔ၾက ေန႔စဥ္ေတြ႔လ်က္မသိၾ
က ၾကားလား ေတြ႔ေနတာကငါးႀကီးေၾကာ္ ေတြ႔တာက ဆိမ့္တဲ့အရသာ ။
ဆိမ့္ရသာလို႔သိရဲ႕လား ဆိမ့္ရသာ ရူပကၡႏၶာ မရလား ခံစားတာ ေဝဒနာ
ကၡႏၶာ နာမ္တရားမရလား နာမ္ရုပ္ႏွစ္ပါး
ကဲေတြ႔တာက ငါးႀကီးေၾကာ္ ကဲငါးႀကီးေၾကာ္ ျဖစ္မေနဘူးလား ။ တကယ့္
အေတြ႔ခံတာက ငါးႀကီးေၾကာ္လား ဆိမ့္တဲ့အရသာလား ။ ဒါ ပရမတ္ကိုေ
န႔စဥ္ျမင္လ်က္မေတြ႔ၾက ေတြ႔ျပန္ေတာ့ခါလည္းမသိ ။ ငါးႀကီးေၾကာ္ ဘဲသိေ
နတယ္ ဒါသညာကၡႏၶာ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။ ဝိပလႅာသနဲ႔ ႏွလံုးသြင္းမွား
တာ အမွတ္မမွားလား ငါးႀကီးေၾကာ္လို႔ အမွတ္မွားတာ သညာဝိပလႅာသ ။
ငါးႀကီးေၾကာ္လို႔ အမွတ္မွားတာ သညာဝိပလႅာသေနာ္ ။ အမွတ္မွားေတာ့
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အသိမမွားလား ။ ငါးႀကီးေၾကာ္လို႔ အသိမွားတာ စိတၱဝိပလႅာသ ။ အသိ
မွားေတာ့ အယူအဆမမွားလား ငါးႀကီးေၾကာ္လို႔ အယူအဆမွားတာ ဒိ႒ိဝိပ
လႅာသ ။ဤ ဝိပလႅာသ တရားသံုးပါးေၾကာင့္ သကၠာယဒိ႒ိ ျဖစ္တာဗ် ။ စိစ
စ္ဖို႔မေကာင္းလား ။
သကၠာယ သကၠာယ ။ ခႏၶာငါးပါးေဟာတာေနာ္။ ေဝဒနာသကၠာယေပါ့ ။ စိ
စစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။ ကဲေဝဒနာဘဲ ဘုရားက မေဟာဘူးလား ဆိုးေကာ
င္းႏွစ္ပါးခံစားတာ ငါလား ေဝဒနာလား ေဝဒနာတဲ့ ငါမပါဘူး ။ ငါမပါ လူ
ကားေတြ႔ေသးရဲ႕လား နတ္ကားေတြ႔ေသးရဲ႕လား ျဗဟၼာကားေတြ႔ေသး
ရဲ႕လား ။ ဒါေဝဒနာဘဲေနာ္ ကဲေဝဒနာလို႔သိတယ္။ ေဝဒနာသိေတာ့ခါ လူ
ကားေတြ႔ေသးရဲ႕လား နတ္ကားေတြ႔ေသးရဲ႕လား ျဗဟၼာကားေတြ႔ေသး
ရဲ႕လား ငါကားေတြ႔ေသးရဲ႕လား ဒိ႒ိမျပဳတ္လား ။ ဒိ႒ိျပဳတ္ရင္ ဝိစိကိစၧာခ်ဳ
ပ္ၿပီးၿပီကြဲ႔ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ျဗဟၼာႀကီးေလးဦးကဖန္ဆင္းတယ္
ထာဝရဘုရားဖန္ဆင္းတယ္ ဗိႆႏိုးနတ္ဖန္ဆင္းတယ္ ယူဦးမလား ဝိစိကိ
စၧာမခ်ဳပ္ဘူးလား အာသဝအေနနဲ႔ ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇၨာသဝခ်ဳပ္ၿပီဗ် စိစစ္
ဖို႔မေကာင္းလား ဒါေဝဒနာကိုေတြ႔တာေနာ္ ။
အဲဒါစက္ဝိုင္းမွာ ျဖစ္တာလား စားတဲ့ခႏၶာမွာျဖစ္တာလား ။ စားတဲ့ခႏၶာမွာျဖ
စ္တာ ကဲမ်ဳိၾကည့္လိုက္ ရွိေသးရဲ႕လား ေဝဒနာေတြ႔သလား မရွိတာေ
တြ႔တာလား ။ အနိစၥလို႔ မေဟာလား ။ အနိစၥျမင္မွ စိတ္ခ်ရတယ္လို႔မေဟာ
ဘူးလား ။ အနိစၥမၿမဲျခင္းတရားသည္ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား ဆင္းရဲတဲ့
တရားလား ။ ဆင္းရဲတဲ့တရားကိုသုခလို႔ေခၚမလား ဒုကၡလို႔ေခၚမလား ။ ဤ
ဒုကၡတရားကိုပိုင္သူရွိရဲ႕လား ပိုင္သူမရွိလို႔ သတၱဝါအလိုသို႔ မလိုက္တာ မ
ထင္ရွားဘူးလား ။ ခံေနရတာေပါ့ ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။ အဲလိုေလ့လာ
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ဖို႔မေကာင္းလား ။ ဒါ သတၱဝါအလိုသို႔လိုက္ကဲ့လား အႀကိဳက္သို႔ပါရဲ႕လား
အနတၱ ။
အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ။ အနိစၥသိတာနဲ႔ ဒုကၡအက်ဳံးဝင္တယ္ေနာ္ အနိစၥသိရင္
အနတၱ အက်ဳံးဝင္တယ္ေနာ္ အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား
ဒါေၾကာင့္ အနိစၥလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ ။ ဒုကၡ လကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ ။ အန
တၱ လကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ ။ ၾကားလား ကဲ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား ဆင္းရဲတဲ့
တရားလား ။ ဒါ အနိစၥတရားသိဖို႔ ဒုကၡ တရားသိဖို႔ အနတၱတရားသိဖို႔ ဒါ
ပြားလို႔သိတာေနာ္ ။ အနိစၥတရားေတြ႔တဲ့အခါ နာမ္႐ုပ္ေတြ႔ေသးရဲ႕လား အ
နိစၥတရားေတြ႔တဲ့အခါ ေဝဒနာေတြ႔ေသးရဲ႕လား ဒုကၡ တရားေတြ႔တဲ့ခါ ေဝဒ
နာေတြ႔ေသးရဲ႕လား အနတၱတရားေတြ႔တဲ့အခါ ေဝဒနာေတြ႔ေသးရဲ႕လား ။
တီရဏပရိညာ ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား အ
နိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ေနာ္ ။
ကဲ ေဝဒနာေတြ႔တဲ့ခါ ငါးႀကီးေၾကာ္ကားေတြ႔ေသးရဲ႕လား လူနတ္ျဗဟၼာ
ကားေတြ႔ေသးရဲ႕လား ေဝဒနာကနာမ္တရားမရလား ဆိမ့္အရသာက႐ုပ္
တရားမရလား နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ပါး ငါးႀကီးေၾကာ္လားနာမ္နဲ႔႐ုပ္လား ၾကက္သားဝ
က္သားလား နာမ္နဲ႔႐ုပ္လား ငွက္ေပ်ာ သစ္သီးလား နာမ္နဲ႔႐ုပ္လား နာမ္႐ုပ္
ဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္ ။ ဉာတပရိညာ ။ဉာတပရိညာ လို႔မေဟာဘူးလား ျဖန္႔လို
က္ေတာ့ခႏၶာငါးပါး ခ်ဳံ႕လိုက္ရင္နာမ္နဲ႔႐ုပ္ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။
အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ေတြ႔တဲ့ခါ နာမ္႐ုပ္ ေတြ႔ေသးရဲ႕လား ။တီရဏပရိညာ ။
အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ စုလိုက္ေတာ့ ျဖစ္ပ်က္ လို႔မေဟာလား ။ အဲဒီေနရာၾက
မွ ခ်ဳံ႕လိုက္ေတာ့တာေပါ့ ျဖစ္တာဒုကၡ ပ်က္တာဒုကၡ ။ ဒါေၾကာင့္ျဖစ္ပ်က္
မေဟာဘူးလား ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ျဖစ္ဒုကၡ ပ်က္ဒုကၡ လို႔မေဟာဘူး
လား ခ်မ္းသာတာပါရဲ႕လား ။ဆင္းရဲတာဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္ ဪ ဆင္းရဲတဲ့
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တရားက လြဲလို႔တျခားရွိေသးရဲ႕လား ။ ဆင္းရဲတာ သစၥာဖြဲ႔ေတာ့ ဒုကၡသ
စၥာေပါ့။
မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံ ေရွးထက္ေက်ာ္ကာရီက ကႆပျမတ္စြာဘုရား
သာသနာေတာ္မွာ ဥပါသကာ တစ္ေယာက္ ။ ဒါနကုသိုလ္ သီလကုသိုလ္ေ
တြျပဳလို႔ ကုသိုလ္စိတ္နဲ႔ေသဆံုးသြားတဲ့ခါ နတ္ျပည္မွာ နတ္သားသြားျဖစ္
တယ္ ၾကားလား ။ ကႆပျမတ္စြာဘုရား သာသနာကေနာ္ ။ အႏွစ္ႏွစ္ေ
သာင္း ။ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ပြင့္တဲ့ခါၾကေတာ့ နတ္သားက နတ္သက္
ကႀကီးေတာ့ မမွီဘူးလား မွီတယ္ေနာ္ ။ ပညာဧတဒဂ္ရ အရွင္သာရိပုတၱ
ရာနဲ႔ သြားေတြ႔ ။
အရွင္ဘုရား အရွင္ဘုရား ။ တပည့္ေတာ္ပုစၧာေလးေမးပါရေစ ေလွ်ာက္ပါ
ရေစလို႔ မေလွ်ာက္ဘူးလား ။ ကဲေတြ႔ေနၿပီကြဲ႔ ေလွ်ာက္မွေပါ့ ။ သုခဆိုတဲ့
တရားနဲ႔ ဒုကၡဆိုတဲ့တရား ေလးကို ရွင္းေပးစမ္းပါတဲ့။ ႏွစ္လံုးထဲ ႏွစ္လံုးထဲ ။
သုခနဲ႔ ဒုကၡရွင္းေပးစမ္းပါတဲ့ ။ အရွင္သာရိပုတၱရာ က ေနာင္တစ္ဖန္ ခႏၶာရ
ရင္ဒုကၡ လို႔မေဟာဘူးလား ။ ကဲဒုကၡ ခႏၶာရလို႔ ဒုကၡျဖစ္တာေနာ္။ ေနာင္တ
စ္ဖန္ ခႏၶာမရရင္ သုခလို႔ အေျဖမေပးဘူးလား ။
အဲဒါ ေဝဒနာ အနိစၥလို႔သိ ေဝဒနာ ဒုကၡလို႔သိ ေဝဒနာ အနတၱလို႔သိ။ ေဝဒ
နာလို႔သိေတာ့ ဒိ႒ိမျပဳတ္လား ဝိစိကိစၧာမခ်ဳပ္လား ။ မ်ဳိၾကည့္ရွိေသးရဲ႕လား
အနိစၥ ။ မရွိတာအနိစၥ သိတာမဂၢလို႔ မေဟာဘူးလား ။ ကဲ အဝိဇၨာခ်ဳပ္ မခ်ဳ
ပ္ ။ အဝိဇၨာခ်ဳပ္ရင္ တဏွာလာေသးရဲ႕လား ။ ဥပါဒါန္လာေသးရဲ႕လား ။
အာသဝအေနနဲ႔ ကိေလသဝဋ္မခ်ဳပ္ဘူးလား ကာမာသဝနဲ႔ဘဝါသဝမခ်ဳပ္
လား ေရွ႕ပိုင္းကေဝဒနာကၡႏၶာ နာမ္တရား ဆိမ့္ရသာ႐ုပ္တရား ... ႏွစ္ပါးကို
သိတဲ့အတြက္ ဒိ႒ိ ဝိစိကိစၧာမျပဳတ္လား ။ အသိနဲ႔ျပဳတ္ရင္ စူဠေသာတာပ
န္္ေပါ့ အပြားနဲ႔အပယ္နဲ႔ျပဳတ္ရင္ မဟာေသာတာပန္လို႔ မေဟာဘူးလား ။
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အာသဝ ဒိ႒ာသဝနဲ႔အဝိဇၨာသဝ ခ်ဳပ္တယ္ ေနာက္ ဒုကၡသစၥာ ပိုင္းျခားသိေ
တာ့ တဏွာဥပါဒါန္ လာေသးရဲ႕လား ကာမာသဝနဲ႔ ဘဝါသဝခ်ဳပ္တယ္ အာ
သေဝါတရားေလးပါးမကုန္လား သမုဒယသစၥာ မေသလား ေနာက္ခႏၶာဇာ
တ္ မသိမ္းလား ။
အဲဒီစိတ္နဲ႔ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ဖို႔မလိုလား ။ အဲဒါမွ မဂ္စိတ္ဖိုလ္စိတ္ ၾကားလား န
တ္ျဖစ္ေတာ့နတ္အရိယာေပါ့ ျဗဟၼာျဖစ္ေတာ့ ျဗဟၼာအရိယာေပါ့ ။ အဲလိုေ
လ့လာဖို႔မေကာင္းလား အဲဒီစိတ္နဲ႔ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ဖို႔လိုတာေနာ္ ။ အဲဒါၾကည့္
တဲ့ခါ အဲလိုေသတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ပ်င္းပ်င္း ၿပံဳးၿပံဳး႐ႊင္႐ႊင္ ၾကားလား ။ ဘ
ယ္ေလာက္မ်ား ေျပသလဲေနာ္ ။အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။ အဲဒါလိုရ
င္းအခ်က္ေတြ ကြဲ႔ြ ၾကားလား ။ အဲဒီအသိဉာဏ္ရတဲ့ခါ သူ႔မဂ္နဲ႔သူ႔ဖိုလ္ေတြ ၾ
ကားလား ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။
အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဝိသာခါေက်ာင္းအမတို႔ေတြ ခုႏွစ္ႏွစ္သမီးမွာ ေသာတာပ
န္ေနာ္ ။ ၾကားဖူးတယ္မဟုတ္လား ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ေတာ့ အိမ္ေထာင္
မျပဳလား ။ သားတစ္က်ိပ္ သမီးတစ္က်ိပ္ ေျမးေလးရာ ျမစ္ရွစ္ေထာင္ေပါ့ ။
သူ႔အုပ္စုေတြ မနည္းဘူးေနာ္ ။ ကဲ တဏွာမပါယ္နိုင္ေသးဘူး ၾကားလား ။
ဒိ႒ိနဲ႔ဝိစိကိစၧာသာ ပယ္နိုင္တာ တဏွာမပယ္နိုင္ေသးဘူး ။ တဏွာမပယ္နို
င္ေသးလို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳတာေပါ့ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ေလ့လာ ။ အပါယ္
က်ရဲ႕လား ။ မက်ဘူး ။ အခု နိမၼာနရတိနတ္ျပည္ကိုေရာက္ေနၿပီတဲ့ေနာ္ ပ
ရနိမၼိတဝသဝတၱီ ကို တဆင့္ဘဲက်န္ေတာ့တယ္ ။ အဲဒီေနရာေရာက္ၿပီးခါ
အရဟတၱမဂ္ အရဟတၱဖိုလ္ သြားေတာ့မယ္ ၾကားလား။ ေလာကမွာအကု
န္လံုးေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးႀကီးနဲ႔ နိဗၺာန္သြား တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဗ် ၾကားလား ။ စိစစ္
ဖို႔မေကာင္းလား ။ အဲဒီလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။ ထိထိမိမိစဥ္းစားေနာ္
။ ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။
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ဓမၼဒိႏၷာတို႔ၾကေတာ့ တစ္ဘဝနဲ႔ ရဟန္းကိစၥၿပီးတယ္ ။ မယ္ပဋာတို႔ ၾကေ
တာ့ခါ တရားတစ္ပြဲ တစ္ထိုင္နဲ႔ ... ရဟန္းကိစၥ ၿပီးတယ္တဲ့ ၾကားလား ။ ဘ
ယ္ေလာက္အားရ ... ဥဂၢါေသနတို႔ ။ ဝါးအေတာင္ ေျခာက္ဆယ္မွာ ကေန
တာ ျမတ္စြာဘုရားဆြမ္းခံရင္းနဲ႔ သတိေပးလိုက္ေတာ့ ခႏၶာဖက္ကိုဉာဏ္လွ
ည့္ ေသာတာပန္ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္ မျဖစ္ဘူးလား ဆက္ႀကိဳးစားေတာ့ရ
ဟန္းကိစၥ မၿပီးလား ဥဂၢါေသနေနာ္ ဘယ္ေလာက္မ်ား အားရစရာေကာင္း
သလဲ ၾကားလား ။ အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။ ထိထိမိမိစဥ္းစားေနာ္ ။
ကု႒ႏူနာတဲ့ သုပၸဗုဒၶ ရာဇၿဂိဳလ္ၿမိဳ႕ရာဇၿဂိဳလ္ျပည္မယ္ ျမတ္စြာဘုရား တရား
သဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပတာေပါ့ ပရိသတ္ေလးေသာင္းေက်ာ္ရွိတယ္ ။ ထ
မင္းေတာင္းလာေတာ့ခါ တရားနာတုန္း ျပဳတုန္း ထမင္းေတာင္း လို႔မျဖစ္
ဘူး ။ ငါလည္း တရားနာမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ တရားမနာဘူးလား ။ တရားနာလို႔
တရားပြဲ ဆံုးသြားတဲ့ခါ သုပၸဗုဒၶ တစ္ေယာက္တည္း ေသာတာပန္တည္တ
ယ္ ။ ပရိသတ္ေလးေသာင္းက တစ္ေယာက္ပါ့ မတည္ဘူး အဲဒီမွာ သူေဌးႀ
ကီးလည္း ပါတယ္ ၾကားလား ။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ စံုေနတာေပါ့ကြဲ႔ ။
ဘာေၾကာင့္မတည္တာလဲ။ ျမတ္စြာဘုရားက အင္မတန္လွတာကိုး အလွ
မွာေသာင္တင္ၾကတာ သူ႔႐ုပ္ဆင္းကို ၾကည့္လို႔ကိုမဝနိုင္ဘူး။ ေဟာလိုက္
တဲ့အသံကလည္း အတုအတူမရွိ အသံကလည္း အလြန္ေကာင္း အသံမွာ
နားေထာင္လို႔ အားမရနိုင္ဘူးၾကားလား ။ အသံမွာေသာင္တင္တာ ။ ႐ုပ္ဆ
င္းမွာေသာင္တင္တာ ၾကားလား ။
တရားပြဲေနာက္တစ္ပုဒ္ တစ္ဂါထာ ေဟာပါဦးဘုရားလို႔ ဆက္မေတာင္း
လား ။ စေနေထာင့္မွာ ထမင္းေတာင္း ၾက တဲ့ ။ သုပၸဗုဒၶ ဆီမွာတရားေတာ
င္းၾက မၫႊန္ၾကားဘူးလား ၫႊန္ၾကားတယ္ေနာ္ ။ သုပၸဗုဒၶ ဘယ္တုန္းက တ
ရားေဟာဘူးတာမွ မဟုတ္ဘဲကို ။ အခုတရားပြဲမွာမ်ား တရားေပါက္
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သလား မသိဘူးေပါ့ ျမတ္စြာဘုရား ကလည္း မဟုတ္တာေတာ့ မေျပာေ
ကာင္းတန္ကားေပါ့
အဲဒါနဲ႔ ေဇ ... သာဝတၳိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ မွာတဲ့ လူပရိသတ္ န
တ္ပရိသတ္ေတြ ေရာက္ေနၿပီတဲ့ အဲဒီမွာတရားေဟာႂကြ ရမွာေပါ့ေနာ္ စေ
နေဒါင့္မွာ ထမင္း ေတာင္း လာတဲ့ သုပၸဗုဒၶ ဆီမွာတရားေတာင္းၾက လို႔ၫႊန္ၾ
ကားတယ္ၾကားလား ။ သြားေတာင္းတာ လြယ္လြယ္ကူကူ လက္ခံတာေပါ့
။ သူကလည္း ကု႒။ မ်က္ႏွာေတြကလည္း ႏူႏူ႐ႊဲ ေျခေတြ လက္ေတြကလ
ည္းတို ၾကည့္လို႔ေကာင္းရဲ႕လား ။ ပလႅင္ခံုေပၚတက္ သူ႔ၾကည့္တဲ့သူ တစ္ေ
ယာက္ပါ့မရွိဘူး ။ တရားအခမ္းအနား စၿပီးေတာ့ ေဟာလိုက္တာ အသံ
ကေတာက္တဲ့ လွည္းနင္း နားေထာင္လို႔ေကာင္းရဲ႕လား ရုပ္ကလည္း ၾက
ည့္မယ့္သူ မရွိဘူးေနာ္ ။ တရားနာတဲ့လူဟာ အဲသလို ... နာတာတဲ့ကြဲ႔ ။ၾ
ကားလား မ်က္လႊာခ် ပထဝီကသိုဏ္း ႐ႈသလို တရားပြဲၿပီးေတာ့ခါ ပရိသ
တ္ေလးေသာင္း အကုန္ေသာတာပန္တည္တာဗ်ား ။ ဘုရားေဟာတုန္းက
မတည္ဘူးေနာ္ သုပၸဗုဒၶ ေဟာေတာ့ ေသာတာပန္တည္မသြားဘူးလား ။
ကဲငါလည္း ဆက္လို႔ ျမတ္စြာဘုရား ေက်ာင္းေတာ္လိုက္မယ္ တဲ့ၾကားလား
ေက်ာင္းေတာ္ကို လိုက္သြားတာ ႏွစ္ညသံုးည ၾကာသြားတာေပါ့ ။ လမ္းခရီး
ကသိၾကားမင္းကေစာင့္တယ္ ေဟ့ သုပၸဗုဒၶ ေနဦး ငါေျပာတဲ့ စကားနားေ
ထာင္ မင္းေရာဂါေတြ ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ေပးမယ္ ။အခုခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္ေ
အာင္ လုပ္ေပးမယ္ ။ မင္းတစ္သက္ စားလို႔မကုန္ေအာင္ ေ႐ႊေတြေငြေတြ ေ
ပးမယ္။ ေရာဂါလည္းေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ေပးမယ္ ေျပာသင့္တာေျပာပါတဲ့
နားေထာင္သင့္ရင္ ေထာင္မယ္တဲ့။ ေျပာသာေျပာပါတဲ့။
ျမတ္စြာဘုရားကို ဘုရားမဟုတ္ဘူး ။ တရားေတာ္ကို တရားမဟုတ္ဘူး
သံဃာေတာ္ကို သံဃာမဟုတ္ဘူးလို႔ေျပာ ။ အဲလိုဆို မင့္အနာေတြ ငါေပ်ာ

www.dhammadownload.com

က္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္ မင္းတစ္သက္ စားလို႔မကုန္ႏိုင္ေအာင္ေပးမယ္ ေ
မာ့ၾကည့္တယ္ ဒီလို အသင္ဘယ္သူလဲ ငါသိၾကားမင္း ဪ သိၾကားမင္း
ငါခ်မ္းသာတာလားလို႔ သိၾကားမြဲပါတကား ။ သိၾကားမြဲ သိၾကားမြဲတဲ့ ။ အ
သင့္စကား ငါနားမေထာင္နိုင္ အသင့္မွာ ဘုရားရတနာ မရွိ တရားရတနာမ
ရွိ သံဃရတနာမရွိဘူးတဲ့ ။ အသင့္မွာရွိတဲ့ ေ႐ႊေငြေက်ာက္သံပတၱျမားက
အတုေတြတဲ့ ။
ရတနာအတုတဲ့ မီးကဖ်က္ဆီးနိုင္တယ္တဲ့ ေရဖ်က္ဆီးနိုင္တယ္ သူခိုးခိုးနိုင္
တယ္ မင္းကသိမ္းနိုင္တယ္ အသင့္စကားငါနားမေထာင္ဘူးတဲ့ ။ ကဲဒီေ
လာက္ႏူေနတာေနာ္ စားစရာမရွိ ေတာင္းစားတာေနာ္။ ဘုန္းႀကီးသာဆိုရ
င္ေတာ့ နားေထာင္ လိုက္ေတာ့မွာ ။ အခုေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ေပးမွာကိုး တ
စ္သက္လံုး မကုန္နိုင္ေအာင္ေပးမွာ နားေထာင္မွာ ဘာေၾကာင့္နားေထာင္
တာလဲ ရတနာအစစ္မရွိလို႔ ရတနာအစစ္ကိန္းတဲ့လူက လဲႏိုင္ပါ့မလား
အဲသလိုကိုယ့္မွာလည္း ၾကည့္ ကိုယ္ေျပာတဲ့စကားေလးေတြ မုသားသံုး
တာေလးေတြ ရတနာမရွိလို႔ေပါ့ ။ရတနာရွိတဲ့လူက .. အဲဒီမုသာဝါဒကို အ
လြန္႐ိုေသတယ္ မေျပာဘူး သီလကိုသိပ္႐ိုေသတာၾကားလား စိန္ျမေတြ ေ
ပါင္းတဲ့အခါ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ လက္ကိုဆပ္ျပာနဲ႔ေဆးလို႔ကိုင္သလို
ငါးပါးသီလကို အဲသလို ယံုၾကည္ တာ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ေလးစားတာ ။ အဲဒီ
လို ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။ ကဲလဲႏိုင္ရဲ႕လား မလဲဘူး ။ ကဲ အဖိုးတန္
တာ မတန္တာ သိေစခ်င္တာေနာ္ အဲဒီေလာက္အဖိုးတန္တယ္ၾကားလား ။
သမုေစၧဒသီလဆိုတာ ႐ုပ္တစ္လံုး နာမ္တစ္လံုးကို သုညတဆိုက္သြားတဲ့
သီလ ၿမဲသြားၿပီၾကားလား ။ေလးမဂ္ေလးဖိုလ္ရသည္ထိ သီလၿမဲသြားၿပီ ။
အဲဒီေနရာေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ဖို႔ မေကာင္းလား ။ သုပၸဗုဒၶ ႀ

www.dhammadownload.com

ကီးက သက္ေသမခံလား ။ အဲရတနာအစစ္ကိန္းသြားၿပီတဲ့ေနာ္ အဲလိုေလ့
လာဖို႔မေကာင္းလား။
႐ူပကၡႏၶာလို႔သိ အနိစၥလို႔သိ။ ေဝဒနာကၡႏၶာ လို႔သိ အနိစၥလို႔သိ ။ သညာ
ကၡႏၶာလို႔သိ အနိစၥလို႔သိ ။ သခၤါရကၡႏၶာလို႔သိ အနိစၥလို႔သိ ။ ဝိညာဏကၡႏၶာ
လို႔သိ အနိစၥလို႔သိ ။ ကဲ ႐ူပကၡႏၶာ ေဝဒနာကၡႏၶာ သညာကၡႏၶာ သခၤါရကၡႏၶာ
ဝိညာဏကၡႏၶာ ... အဲဒါကလြဲလို႔ တရား႐ႈစရာရွိရဲ႕လား ။စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား ။
ကဲ ျဖစ္တာ ဘာေတြျဖစ္တာလဲ ။ ႐ုပ္ျဖစ္လို႔ ႐ုပ္ပ်က္တာ ေဝဒနာျဖစ္လို႔ ေ
ဝဒနာပ်က္တာ သညာျဖစ္လို႔ သညာပ်က္တာ သခၤါရျဖစ္လို႔ သခၤါရပ်က္
တာ ဝိညာဏ္ျဖစ္လို႔ ဝိညာဏ္ပ်က္တာ။ ေဟာ ျဖစ္ပ်က္လို႔မေဟာဘူးလား
ကဲအခုျဖစ္ပ်က္ျဖစ္ပ်က္ ႐ုပ္လည္းမေတြ႔ နာမ္လည္းမေတြ႔ ေဝဒနာလည္း
မေတြ႔ ျဖစ္ပ်က္ ျဖစ္ပ်က္ အဘာဝျဖစ္ေနတာေပါ့။ ႐ုပ္လည္းမပါ နာမ္လ
ည္းမပါ ျဖစ္ပ်က္ အဘာဝပညတ္ ။ ဒီလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ျဖစ္ပ်က္
တဲ့ေမးၾကည့္ေတာ့လည္းမေျပာနိုင္ ။ ဒါ ႐ုပ္ကိုေတြ႔လို႔လား မေတြ႔လို႔လား
နာမ္ကိုေတြ႔လို႔လား မေတြ႔လို႔လား ။ အဲသလိုစိစစ္ၾက ေလ့လာဖို႔မေကာင္း
လား ။
အဲဒါခုေတာ့ ကဲေတြ႔တာက စိစစ္ဖို႔ ... ငါးႀကီးေၾကာ္ေတြ႔တာလား ဆိမ့္
တာေတြ႔တာလား အေကာင္အထည္ဟုတ္ကဲ့လား ။ ခံစားေနတာ ငါလား
ေဝဒနာလား ။ ဆိမ့္တယ္လို႔ ခံစားတာ ငါလား ေဝဒနာလား ။ကဲ ေဝဒနာ
ဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္ ခံစားၿပီးေတာ့မပ်က္လား ပ်က္ရင္ ေဝဒနာေတြ႔သလား မ
ရွိတာေတြ႔သလား မရွိတာအနိစၥ သိတာမဂၢ လို႔မေဟာဘူးလား ။ ကဲအဝိဇၨာ
ခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ ။ အဝိဇၨာခ်ဳပ္ရင္ တဏွာလာေသးရဲ႕လား ။ အဝိဇၨာခ်ဳပ္ဖို႔အဓိက
။ အလင္းေရာင္ေပၚေတာ့ အေမွာင္မေပ်ာက္လား ။
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ကဲတဏွာလာေသးရဲ႕လား ။ ဥပါဒါန္လာေသးရဲ႕လား ။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္
ဘုရားက ဘယ္ေလာက္မ်ား သက္ေသေကာင္းသလဲစဥ္းစားေနာ္ ။ အႏုပၸါ
ဒ နိေရာဓ ။ မလာဘဲနဲ႔ခ်ဳပ္တာ ခႏၶာက စားရာ ေသာက္ရာ ျမင္ရာ ၾကားရာ
ကခ်ဳပ္တာ ဥပၸါဒနိေရာဓ ။ အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ဘယ္ေလာက္
မ်ား အားရစရာ ေကာင္းသလဲ ေနာ္ ။ ဒါ အဝိဇၨာခ်ဳပ္ဖို႔အဓိကြဲ႔ ။ အမွန္သိေ
တာ့ အမွားမေပ်ာက္လား ။ ေအး... အဲလိုေလ့လာဖို႔ ေကာင္းတယ္ေနာ္။
ကဲ စား ဆဲခႏၶာကျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ (ဒုကၡသစၥာပါဘုရား) သိတာက(မ
ဂၢသစၥာပါဘုရား) ေသတာက (သမုဒယသစၥာပါ ဘုရား) ေနာက္ခႏၶာမလာ
တာက(နိေရာဓသ စၥာပါဘုရား) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရိွ (ေ
လးကြက္ရွိပါတယ္ ဘုရား) တစ္ကြက္လွ်င္ဘယ္ႏွစ္ပါး (ငါးပါးပါဘုရား)
ငါးေလးလီ(ႏွစ္ဆယ္) ဤရွစ္သြယ္ကို (အလြယ္က်က္မွတ္သိေစအပ္သည္
သံသရာ မွလြတ္ေၾကာင္းတည္း) ။
သာဓု သာဓု သာဓု။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဂန္႕ေဂါ ၊ မံုလယ္ေတာ
ရေက်ာင္း ၊ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀ
ကီး
ပဲခူးဆယ္မိုင္ကုန္း မံုလယ္ေတာရ ဓမၼရိပ္သာ ဓမၼာ႐ံုႀကီးေပၚတြင္
၁၁ - ၁၀ - ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ည (၇)နာရီအခ်ိန္ ေဟာၾကားဆံုးမ ေတာ္မူအပ္ေ
သာ

www.dhammadownload.com

ဝိသာခႏွင့္ ဓမၼဒိႏၷာ အေမးအေျဖအေၾကာင္း ဥပမာျပ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္
ဒိ႒ိျဖဳတ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္။
အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကို အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾက။
နေမာ ဗုဒၶႆ။နေမာ ဓမၼႆ။နေမာ သံဃႆ။နေမာ မာတာပိတုႆ။နေ
မာ အာစရိယႆ။
ဗုဒၶႆ-သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကိီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဓမၼႆ-မဂ္္ေလးတန္ -ဖိုလ္ေလးတန္ -နိဗၺာန္ -ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ တ
ရားေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
သံဃႆ-မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေ
စတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
မာတာပိတုႆ-မိဘႏွစ္ပါးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္
ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
အာစရိယႆ-၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္သစၥာေလး
ပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘု
ရားႀကီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
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ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ မိဘ ဆရာသမား တို႔အား
႐ိုေသျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေ
သာ ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယတို႔ေၾကာင့္
မိမိတို႔ အလိုရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္သို႔
လည္းေကာင္း ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာ
င္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ
နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာင္း
မိမိတို႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္
ဉာဏ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သို႔
မ်က္ေမွာက္ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
အလုပ္စဥ္အတိုင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။
မူလႏွစ္ျဖာတစ္ေခါက္။
မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္
မ်ားႏွင့္ သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆ
ယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကို၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။
နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
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တရားနာတယ္တဲ့ တရားအားထုတ္တယ္ တရားေလ့လာတယ္ဆိုတာ မိမိ
ခႏၶာမွာရွိတဲ့တရားနဲ႔ အသိဉာဏ္နဲ႔ ထပ္သြားဖို႔လိုတယ္ေနာ္ ။ ရွိတဲ့တရား
ဆိုတာ အာ႐ုံႏွင့္ဒြါရတိုက္ၿပီးေတာ့ ေပၚလာတဲ့ ခႏၶာငါးပါး ကိုေျပာတာေနာ္
။အာ႐ံုဆိုတာ ႐ူပါ႐ံု သဒၵါ႐ံု ဂႏၶာ႐ံု ရသာ႐ံု ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုေပါ့ ဓမၼာ႐ံုေပါ့ ။
ဒြါရဆိုတာ မ်က္စိအၾကည္ နားအၾကည္ ႏွာေခါင္းအၾကည္ လွ်ာအၾကည္
ကိုယ္အၾကည္ မေနာအၾကည္ ေပါ့ေနာ္ ။ အရပ္သံုးရင္ေတာ့ ႐ုပ္ႏွစ္ခုတို
က္တိုင္း တိုက္တိုင္း ဆိုင္ရာဝိညာဏ္ မေပၚလား ။
မ်က္စိအၾကည္ရွိရင္ ႐ူပါ႐ံု အဆင္းမတိုက္လား။ ျမင္သိစိတ္မေပၚလား ။
နားအၾကည္ရွိရင္ အသံမတိုက္လား ၾကားသိစိတ္မေပၚလား။ ႏွာေခါင္းအၾ
ကည္ရွိရင္ အနံ႔မတိုက္လား နံသိစိတ္မေပၚလား ။လွ်ာအၾကည္ရွိရင္ ခ်ဳိ ခ်
ဥ္ စပ္ ငံ ရသာေျခာက္ပါး မတိုက္လား စားသိစိတ္မေပၚလား ။ ကိုယ္အၾက
ည္ရွိရင္ ပထဝီေဖာ႒ဗၺ ေတေဇာေဖာ႒ဗၺ ဝါေယာေဖာ႒ဗၺ မတိုက္လား ။
ထိသိစိတ္မေပၚလား ။ မေနာအၾကည္ရွိရင္ ဓမၼာ႐ံုတိုက္တယ္ေနာ္ ႀကံ
သိစိတ္ေပၚတယ္ ။ ဒီလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။
ဒါေသာတအၾကည္ရွိေတာ့ အသံမတိုက္လား ၾကားသိစိတ္ မေပၚလား ။
တဝိညာဏ္တည္း ၾကားသိလို႔ျဖစ္ကဲ့လား ။ မျဖစ္ရင္သူနဲ႔သဟဇာတျဖစ္
တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ မပါလား ။ အသံလို႔ခံစားတာ ငါလားေဝဒ
နာလား လူလားေဝဒနာလား နတ္လားေဝဒနာလား ျဗဟၼာလား ေဝဒနာ
လား ။ အသံလို႔မွတ္တာ လူနတ္ျဗဟၼာလားသညာလား ။ ခံစားနိုင္ေအာ
င္ ေစ့ေဆာ္တာ မွတ္နိုင္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္တာ သူငါလားေစတနာလား ။
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးခုေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာေလးပါး မျပည့္လား
။ ဤေလးပါးျပည့္စုံမွ ၾကားသိစိတ္ျဖစ္တာေနာ္ ။ လူနတ္ ျဗဟၼာလား နာမ
ကၡႏၶာေလးပါးလား ။နာမကၡႏၶာေလးပါး လို႔သိဖို႔လိုတယ္ေနာ္။ ေသာတအၾ
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ကည္ကား လူဟုတ္ကဲ့လား ။ အသံကား လူဟုတ္ကဲ့လား ။ ခႏၶာဖြဲ႔ၾကည့္ေ
တာ့ ႐ူပကၡႏၶာ မရလား ။ နာမကၡႏၶာေလးပါးနဲ႔ ႐ူပကၡႏၶာေပါင္း ... ။ နားမွာေ
ပၚတာေနာ္ ။ အဲဒီခႏၶာ သိေအာင္လို႔ တရားနာရတာကြဲ႔ ။ တရားထိုင္တယ္
တရားနာတယ္ တရားအားထုတ္တယ္ ဒါ ခႏၶာသိဖို႔လိုတာေနာ္ ။
ခႏၶာငါးပါးသိ သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္တယ္လို႔မေဟာဘူးလား ။ အနိစၥ ခႏၶာငါး
ပါး အနိစၥသိ တဏွာေသတာေပါ့ ။ခႏၶာငါးပါးသိေတာ့ သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္
တာေပါ့ ။ အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြကြဲ႔ ၾကားလား ။ တရားနာတရားအားထု
တ္တာ လိုရင္းအခ်က္က ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ဖို႔ အဓိကေနာ္ ။ အဝိဇၨာနဲ႔တ
ဏွာခ်ဳပ္ဖို႔ လိုတာေပါ့ ။ မူလႏွစ္ျဖာဆိုတာ သူ႔အရင္းကိုစစ္ၾကည့္ အဝိဇၨာ
နဲ႔တဏွာေပါ့ အဝိဇၨာခ်ဳပ္ ဒိ႒ိျပဳတ္တယ္ေနာ္ ။ တဏွာေသရင္ ဥပါဒါန္ျပဳတ္
တယ္ ဒီလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။ အဲဒါကလြဲလို႔မရွိဘူး ဒါသိဖို႔လိုတယ္
။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏွလံုးသြင္းမွားတာသိဖို႔ မွန္တာသိဖို႔ေနာ္ စဥ္းစားဖို႔မေကာင္း
လား ဒါကလြဲလို႔ တျခားမရွိဘူးေနာ္ ။
အဲဒါေၾကာင့္လည္း ေျခာက္ဒြါရမွာ ဒီခႏၶာသိဖို႔လိုတယ္ကြဲ႔ ၾကားလား ။ ဒါေၾ
ကာင့္မို႔လို႔ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ေန႔တိုင္းသတိေပးတယ္ ။ ပ
ရမတ္ကိုေန႔စဥ္ျမင္လ်က္ မေတြ႔ၾက ေန႔စဥ္ေတြ႔လ်က္ မသိၾက ။ ခႏၶာငါးပါး
မသိျငား ငါးပါးေမွာက္မည္သာ ။ ခႏၶာငါးပါး မသိျငား ငါးပါးေမွာက္မည္သာ။
ေခြးဝက္ကၽြဲႏြား ေမွာက္လ်က္သြား ငါးပါးေမွာက္ၾကရွာလို႔ မေဟာဘူးလား
။ အဲဒီခႏၶာေပၚမွာ ႏွလံုးသြင္းမွားတာဗ် ။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ေလ့လာၾ
ကေနာ္ ။
ဒါေၾကာင့္မို႔ ပညတ္ ပရမတ္ ေရွးဆရာေတာ္ သမားေတာ္ေတြက ေဟာတ
ယ္ ဘုရားအဆူဆူေဟာတယ္ မရွိပညတ္က လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါ မရွိ ပ
ညတ္ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါ ။ ဘာေတြမရွိတာလဲ ။ လူမရွိ နတ္မရွိ ျဗ
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ဟၼာမရွိ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ မရွိဘူးလို႔ ဘုရားအဆူဆူမေဟာဘူးလား ။ ရွိတာက
ဘာေတြလဲလို႔ ျပန္ေမးဖို႔မေကာင္လား ။ စိတ္ ေစတသိက္ ႐ုပ္ နိဗၺာန္ ။ နိ
ဗၺာန္က အသခၤတ ပရမတ္ေပါ့ စိတ္ ေစတသိက္ ႐ုပ္က သခၤတ ပရမတ္ေ
ပါ့ ။ တနည္းအားျဖင့္ ခႏၶာငါးပါးေပါ့ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား ။အဲဒီခႏၶာ
ကလြဲလို႔ တျခားရွိေသးရဲ႕လား ။ စဥ္းစား ကြဲ႔ေနာ္ ။
နာတယ္ က်ဥ္တယ္ ကိုက္တယ္ ခဲတယ္ဆိုတာ ခံစားမႈေဝဒနာ မေပၚဘူး
လား ။ အဲဒီေဝဒနာ ျပင္းထန္တဲ့ခါ မေအာ္ဘူးလား ေအာ္တာ လူလား ေဝဒ
နာလား ။ ဒါေၾကာင့္မိုးကုတ္ဆရာေတာ္က ေဝဒနာနွင့္ငါႏွင့္ မေရာနဲ႔လို႔
ခဏခဏသတိေပး မေဟာဘူးလား။ ေအာ္ေနတာ ေဝဒနာေနာ္ ။နာတယ္ ၾ
ကဥ္တယ္ ကိုက္တယ္ ခဲတယ္ လို႔ေအာ္ေနတာ ေဝဒနာေပါ့ ။ ကဲခႏၶာငါးပါး
လို႔ မေဟာဘူးလား လူပါရဲ႕လား။ ေအာ္ေနတာ လူလား ေဝဒနာလား ။ အဲ
လိုစိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ။ အဲဒီေဝဒနာသိဖို႔လိုတာကြဲ႔ ေလ့လာဖို႔မေကာင္း
လား။
မင့္ ... သိပ္မေအာ္စမ္းနဲ႔ကြာ မေအာ္စမ္းနဲ႔ မေျပာရဘူးလား မင့္နာတာမွ မ
ဟုတ္ဘဲကိုးကြဲ႔ ။ ငါနာတာတဲ့ဗ် ။ၾကားလား ။ ဟိုက ငါလို႔ေဟာလား ေဝဒ
နာလို႔ ေဟာလား အဲဒီထဲမွာကိုက လာၿပီးေတာ့ အေခ်ာင္ဝင္ၿပီးေတာ့ ေမွ်ာ့
လိုလာတြယ္တာ ငါတဲ့ကြယ့္ ။ ဟိုက ငါလားေဝဒနာလား ။ ကဲငါပါ မပါ စဥ္း
စားေနာ္ ႐ူပကၡႏၶာ ေဝဒနာကၡႏၶာ သညာကၡႏၶာ သခၤါရကၡႏၶာ ဝိညာဏကၡႏၶာ
ငါမပါပါကားဟဲ့ ။ ႐ူပကၡႏၶာဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္ ေဝဒနာကၡႏၶာ သညာကၡႏၶာ
သခၤါရကၡႏၶာ ဝိညာဏကၡႏၶာ ေတြ႔တယ္ ငါရွာလို႔မေတြ႔ဘူး ။ ငါမရွိရင္ ပုဂၢိဳ
လ္သတၱဝါ ရွိပါ့မလား ။အဲလို စိစစ္ဖို႔လိုတာဗ် ။ သိမွပယ္နိုင္တာေနာ္ ။
ကဲ လူတစ္ေယာက္က အမွတ္တမဲ့ ဥပမာအားျဖင့္ ခလုတ္တိုက္တာ ေက်ာ
က္ေစာင္းနဲ႔ ရွတာ ေျခမႀကီးလန္ ေသြးေတြထြက္ ။ လဲသြားေတာ့ ဒူးကပဲ့
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မေအာ္ဘူးလား ။အလိုေလးဗ် နာလွခ်ည္ရဲ႕ ဗ် အလိုေလးဗ် မသြားႏိုင္ေ
တာ့ဘူး ။ အနားလူေတြကေနၿပီးေတာ့မွ ဘယ္သူ႔ေျပာလိုက္စမ္း ဘယ္သူ႔
ဘယ္ဆီ ကလာ မမွာရဘူးလား ။ အဲ အဲဒါနဲ႔ အေရးႀကီးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေရာ
က္လာတာေပါ့ ဘယ္မွာနာတာလဲ မေမးရဘူးလား။ ေျခမမွာေပါ့ ဒူးေခါင္း
မွာ မေျပာရဘူးလား ေလ့လာေနာ္ ။
တကယ္ဆိုဘုရားေပးတဲ့ ဝိဇၨာ မ်က္မွန္နဲ႔ တပ္ၾကည့္ ဒူးေခါင္းကိုျမင္တာ
လား အဆင္းကိုျမင္တာလား ။ စဥ္းစား ေျခမကိုျမင္တာလား အဆင္းကိုျမ
င္တာလား အဆင္းဘဲျမင္တယ္ကြဲ႔ေနာ္ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား အဲဒီမွာျပ
န္ၿပီးေတာ့မွ ေရေႏြးေလး ဘာေလး ဆားေလးထည့္ၿပီးေတာ့မွ မႏွိပ္ရဘူး
လား။ နွိပ္လို႔ ေသြးေလး ဘာေလးစင္ၿပီဆိုခါ ေဆးေလးေတြထည့္ၿပီးေတာ့
ပတ္တီးစည္းထားရတယ္ေနာ္ နာရီဝက္ေလာက္ၾကာေတာ့ သက္သာမ
သြား ဘူးလား သက္သာသြားတယ္ ။
နာတုန္းကေအာ္တာေနာ္ သက္သာသြားေတာ့ အေအာ္သက္သာသြား
တာေပါ့ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သုခေဝဒနာကိုယ္မွာေပၚသည္ ဒုကၡေဝဒနာကိုယ္
မွာေပၚသည္ မေဟာဘူးလား ကဲသူေတြ ငါေတြ ဟုတ္ကဲ့လား ေဝဒနာကြဲ႔
စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။ အဲဒါေဝဒနာဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္ ခံစားတာ ေအာ္လို႔
ခံစားတာ လူလား ေဝဒနာလား ေဝဒနာကြဲ႔ ။ လူမေတြ႔ဘူးၾကားလား လူမေ
တြ႔ နတ္ကားေတြ႔ပါ့မလား ျဗဟၼာကားေတြ႔ပါ့မလား ေတြ႔တာကေဝဒနာ
ဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္ ေဝဒနာကို သကၠာယလို႔ မေဟာဘူးလား ကဲ ငါပါေသး
ရဲ႕လား အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြကြဲ႔ၾကားလား ေဝဒနာဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္ ။
မ်က္စိကၾကည့္ျပန္ ေတာ့ခါလည္းဘဲ အဆင္းေပါ့ အဲဒါေလ ေျခမလည္းရွာ
လို႔မေတြ႔ ဒူးေခါင္းလည္း ရွာလို႔မေတြ႔ ၾကားလား မ်က္စိၾကည့္ေတာ့ အဆ
င္းေနာ္ ေအာ္ေနတာၾကေတာ့လည္း ေဝဒနာေနာ္ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။
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အဲဒါ ဒူးေခါင္းရေအာင္ရွာ ေျခမကိုရေအာင္ရွာ ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ေျခ
မေတြ႔မွ သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္မွာ ။ ဒူးေခါင္း ေတြ႔မွ သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္မွာကြဲ႔
။ စဥ္းစားဖို႔မေကာင္းလား ။
ပိဋကတ္သံုးပံု ခ်ဳံ႕ၾကည့္ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး လို႔မေဟာဘူးလား ။ ကဲခႏၶာက
လြဲလို႔တျခားေတြ႔ေသးရဲ႕လား ဒူးေခါင္းဆိုတာ သညာကၡႏၶာ။ ေျခမဆိုတာ
သညာကၡႏၶာ သညာကၡႏၶာ ဖယ္ထား ဒူးေခါင္းရွိပါ့မလား။ ေျခမ တျခားရွိပါ့မ
လား သညာကၡႏၶာ ကြဲ႔ၾကားလား အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား သညာ
ကၡႏၶာကလည္း မွတ္ၿပီးေတာ့မပ်က္လား နာမည္ေပးၿပီးေတာ့ မပ်က္ဘူး
လား သညာကၡႏၶာ ေတြ႔သလား မရွိတာ ေတြ႔တာလား မရွိတာ အနိစၥ သိ
တာမဂၢကြဲ႔ ဒီလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြေနာ္ ။
ဤေနရာေရာက္ေအာင္ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမယ္ ၾကားလား ။
ဒါေၾကာင့္ သညာကၡႏၶာသိဖို႔ ေစတနာ သခၤါရကၡႏၶာသိဖို႔ ဝိညာဏကၡႏၶာသိဖို႔
ၾကားလား ။ ဒါေၾကာင့္ သညာကၡႏၶာ ဆိုတာဟာ တံလွ်ပ္ပမာဏလို႔ ဥပမာ
မေပးဘူးလား ။သားသမင္အေပါင္း မုဆိုးရန္ကိုေၾကာက္လို႔ ပုန္လွ်ိဳးလို႔ေ
နၾကတယ္။ ေရဆာတဲ့အခါၾကေတာ့ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္လို႔ ေရရွာထြက္မ
လာဘူးလား ကမၻားေပၚက ရပ္ၿပီးေတာ့ ေအာက္မွာျမင္တာေပါ့ ေရျပင္ႀ
ကီးေပါ့ကြဲ႔ေနာ္။ ေသာင္ျပင္ႀကီးကို ေရျပင္လို႔ မထင္ဘူးလား ေရျပင္ႀကီးထ
င္တယ္ၾကားလား စင္စစ္က တံလွ်ပ္ေပါ့ အဲဒါေရေသာက္ဆင္းၿပီးေတာ့ မ
သြားဘူးလား ေအာက္ကို ေရေသာက္ရသလား ေသာင္ျပင္ႀကီးေပါ့ ေသာင္ျ
ပင္ႀကီးေရထင္မွားခဲ့တာေနာ္ ဒါ သညာကၡႏၶာ တံလွ်ပ္ပမာဏ လို႔မေဟာ
ဘူးလား တကယ့္ေရဟုတ္ကဲ့လား အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။
တကယ့္ဒူးေခါင္းဟုတ္ကဲ့လား တကယ့္ေျခမဟုတ္ကဲ့လား စိစစ္ေတာ့ သ
ညာကၡႏၶာေပါ့ တံလွ်ပ္ပမာဏ အဲလိုအဓိပၸါယ္ေပါက္ဖို႔ မလိုဘူးလား ။ အဲဒီ
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ခႏၶာသိဖို႔လိုတာ ခႏၶာကိုေခၚတာေခၚတတ္တယ္ မသိ ။ မသိေတာ့ သကၠာ
ယဒိ႒ိ မျပဳတ္တာေပါ့ ။ ခုေတာ့ သညာကၡႏၶာေတြ႔ၿပီ ၾကားလား ေျခမေ
တြ႔တာလား သညာကၡႏၶာလား ။ ဒူးေခါင္းေတြ႔တာလား သညာကၡႏၶာလား
ေခၚၿပီးေတာ့ေနတာ လူလားေဝဒနာလား။ ေဝဒနာကြဲ႔ၾကားလား အဲလိုစိစစ္
ဖို႔မေကာင္းလား ေလ့လာၾက ။
မ်က္စိက တစ္ခါၾကည့္ ေျခမကိုျမင္တာလားအဆင္းကိုျမင္တာလား ဝိဇၨာမ်
က္မွန္နဲ႔ၾက အဆင္းဘဲျမင္တယ္ေနာ္ ဒူးေခါင္းျမင္တာလား အဆင္းကိုျမင္
တာလား အဆင္း ႐ူပကၡႏၶာ ေပါ့ ေဖာက္ျပန္တာ သိတာ ခံစားတာ သိတာ
မွတ္တာ သိတာ ေစ့ေဆာ္တာ သိတာ ဝိညာဏကၡႏၶာေပါ့ သူေတြငါေတြ
လား

ဝိညာဏကၡႏၶာလား ေဖာက္ျပန္နိုင္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္တာ ခံစားနိုင္ေ

အာင္ ေစ့ေဆာ္တာ မွတ္နိုင္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္တာ သူငါလား ေစတနာလား
ကဲဒီခႏၶာက လြဲလို႔ တစ္ျခားေတြ႔ေသးရဲ႕လား အဲဒီလို ခႏၶာသိဖို႔လိုတာကြဲ႔ၾ
ကားလား ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုတယ္ေနာ္ သိမွ ပယ္နိုင္တာ မသိ
ပယ္နိုင္ ပါ့မလား သိေအာင္ႀကိဳးစား ။
ဒါ ညတိုင္း ညတိုင္း ခႏၶာဖြဲ႔ရတယ္ေနာ္ သစၥာဖြဲ႔ရတယ္ေနာ္ ဘာေၾကာင့္
ခႏၶာဖြဲ႔ တာလဲ ေမးဖို႔မေကာင္းလား ကိုယ္ထင္တာက လူေပါ့ နတ္ေပါ့ ျဗ
ဟၼာေပါ့ ေတြ႔တာကခႏၶာဘဲေတြ႔တယ္ ဘာျဖစ္လို႔လူ မေတြ႔တာလဲ အဲလိုဆို
ရင္ မေတြ႔တာ မရွိလို႔ေပါ့ ေတြ႔တာကရွိတာ ။
ဘယ္ပံုဘယ္နည္းရွိတာလဲ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။အနိစၥ မၿမဲတဲ့အေန
နဲ႔ရွိတာေပါ့ ဒုကၡ ဆင္းရဲတဲ့အေနနဲ႔ရွိတာေပါ့ အစိုးမရ အနတၱ ေတြလည္းရွိ
တယ္ အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ အႏွစ္သာရရွိ
တဲ့တရားဟုတ္ကဲ့လား ။ အႏွစ္သာရမရွိေတာ့ ဒုကၡလို႔နာမည္ေပးရတာ ။
အႏွစ္သာရရွိရင္နိဗၺာန္ေပါ့ကြဲ႔ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။
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အဲဒါ ဆင္းရဲတဲ့တရားလို႔အမွန္သိရင္ အမွားမေပ်ာက္ဘူးလား လူခ်မ္းသာ
နတ္ခ်မ္းသာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာလို႔ ယူဦးမလား ။ ဆင္းရဲတာေတြ႔ေနၿပီေနာ္ ။
လူခ်မ္းသာေတြ႔တာလား ဆင္းရဲတာေတြ႔တာလား နတ္ခ်မ္းသာ ေတြ႔တာ
လား ဆင္းရဲတာေတြ႔တာလား ျဗဟၼာခ်မ္းသာေတြ႔တာလား ဆင္းရဲတာေ
တြ႔တာလား ။ ကဲဆင္းရဲတယ္လို႔ အမွန္သိသြားၿပီ ။ကဲ ဒီခႏၶာမွာတြယ္တာ
တဲ့သမုဒယ လာဦးမလား တြယ္တာတဲ့သမုဒယ ခ်မ္းသာတယ္ႏွလံုးသြင္း
မွားလို႔ သမုဒယျဖစ္တာကြဲ ႔ ။
ႏွလံုးသြင္းမွားတာ အဝိဇၨာေနာ္ လိုခ်င္ႏွစ္သက္တာ တဏွာေပါ့ ဒါသမုဒ
ယေပါ့ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား အဲဒါသိမွပယ္နိုင္တာေနာ္ အဲဒါထပ္ကာ
ထပ္ကာ ခႏၶာဖြဲ႔ ။ အဲဒီခႏၶာ အက်ဳိးအျပစ္ကို ေသခ်ာစိစစ္ၾကည့္ ေလ့လာ
ဖို႔မေကာင္းလား အဲဒီခႏၶာသိေအာင္ ေလ့လာတာ ခႏၶာကိုသိၿပီ ခႏၶာအ
က်ဳိးအျပစ္ ကိုရွာၾကည့္ ၾကားလား အဲလိုသေဘာေပါက္ဖို႔ မလိုဘူးလား
ကဲမရေသးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရေလေအာင္ ရၿပီးသားပုဂၢိဳလ္ လိုရင္းကိစၥၿပီးေအာင္
မ်က္စိေပါက္ကစ မေနာဒြါရအထိ မွန္မွန္ေလးခႏၶာဖြဲ႔ၾက။
"မ်က္စိ..."
စကၡဳ အၾကည္ကို အဆင္း တိုက္ေတာ့ စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
စကၡဳဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
စကၡဳ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္း ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
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နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ပါသည္။
မ်က္စိ အၾကည္ကို အဆင္း တိုက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကို ျမင္သိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
မ်က္စိ အၾကည္ကို အဆင္း တိုက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကို ျမင္သိတာ က နာမ္တရား ၊
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
...............======================...............
"နား"
ေသာတ အၾကည္ကို အသံ တိုက္ေတာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါ
သလား။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ေသာတဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေ
ပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ေသာတ အၾကည္ႏွင့္ အသံ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
နား အၾကည္ကို အသံ တိုက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
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အသံ ကို ၾကားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
နား အၾကည္ကို အသံ တိုက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အသံ ကို ၾကားသိတာ က နာမ္တရား ၊
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
.............==========================........
"ႏွာ"
ဃာန အၾကည္ကို အနံ႔ တိုက္ေတာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဃာနဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဃာန အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
ႏ ွ ာအၾကည္ကို အနံ႔ တိုက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အနံ႔ ကို နံသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
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ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
ႏ ွ ာအၾကည္ကို အနံ႔ တိုက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အနံ႔ ကို နံသိတာ က နာမ္တရား ၊
ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
..................=======================.........
"လၽွာ"
ဇိဝွါ အၾကည္ကို ခ်ိဳ ခ်ဥ္ စပ္ ငန္ ဖန္ ခါး ရသာ(၆)ပါး တိုက္ေတာ့ စားသိစိ
တ္ဆိုတဲ့ ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါင္းေ
တာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဇိဝွါအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
လၽွာ အၾကည္ကို ရသာ ၆ပါး တိုက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကို စားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
လၽွာအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
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လၽွာအၾကည္ကို ရသာ ၆ပါး တိုက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကို စားသိတာ က နာမ္တရား ၊
လၽွာ အၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
.................======================.............
ကိုယ္
ကာယ အၾကည္ကို မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ပထဝီ ေဖာ႒ဗၺ တိုက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ဆို
တဲ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ကာယဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ကာယဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ကာယအၾကည္ႏွင့္ မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
ကိုယ္ အၾကည္ကို ပူမႈ ေအးမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တိုက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ေ
ပၚပါသည္။
ပူမႈ ေအးမႈ ကို ထိသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ကိုယ္ အၾကည္ႏွင့္ ပူမႈ ေအးမႈ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
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ကိုယ္ အၾကည္ကို ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ဝါေယာ ေဖာ႒ဗၺ တိုက္ေတာ့ ထိ
သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ကို ထိသိတာ က နာမ္တရား ၊
ကိုယ္ အၾကည္ႏွင့္ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
................=====================................
စိတ္
မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာရုံ တိုက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ဆိုတဲ့ မေနာဝိညာဏ္ ေ
ပၚပါသည္။
မေနာ ဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
မေနာဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေစတသိက္ သညာ
ကၡႏၶာ ေစတသိက္ သခါၤရကၡႏၶာ ေစတသိက္ သံုးပါးေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ
ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာရုံ တိုက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ဓမၼာရုံ တရားအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ၾကံသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
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မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာရုံ တိုက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ဓမၼာရုံ တရားအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ၾကံသိတာ က နာမ္တရား
၊
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
ေျခာက္ဒြါရ ခႏၶာဖြဲ႔ၾကည့္ေတာ့ လူအစားစား နတ္အစားစား ျဗဟၼာ
အစားစား တိရစၧာန္အစားစား ၿပိတၱာ အသူရကာယ္ အစားစားေတြ႔တာ
လား ခႏၶာငါးပါးေတြ႔သလား လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါ မေတြ႔တာ ရွိလို႔လား မ
ရွိလို႔လား မရွိရင္ လူစြဲ နတ္စြဲ ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာ လိုေသးသလား ေတြ႔တဲ့
တရားက လူနတ္ျဗဟၼာလား ခႏၶာငါးပါးလား ဪ တရားနာတယ္ တရား
ထိုင္တယ္ တရားေလ့လာတယ္ ဆိုတာ ခႏၶာေတြ႔ဖို႔ ေလ့လာရတာေနာ္ ။
ဣရိယာပထ ေလးပါး သြားျခင္း ရပ္ျခင္း ထိုင္ျခင္း ေလ်ာင္းျခင္း လို႔မေဟာၾ
ကဘူးလား ။ တရားထိုင္တာ အဓိကလား ခႏၶာသိဖို႔အဓိကလား စႀကႍသြား
တာ အဓိကလား ခႏၶာသိဖို႔အဓိကလား ။ ရပ္တာ အဓိကလား ခႏၶာသိ
ဖို႔အဓိကလား။ ေလ်ာင္းတာ အဓိကလား ခႏၶာသိဖို႔အဓိကလား ။တရားနာ
တာ အဓိကလား ခႏၶာသိဖို႔အဓိကလား ။ အဲဒီခႏၶာသိဖို႔လိုတာေနာ္ ။
ဤခႏၶာကလည္းဘဲ အာ႐ံုနဲ႔ဒြါရ တိုက္မွ ေပၚတာေပါ့ ။မ်က္စိအၾကည္ရွိရင္
႐ူပါ႐ံုအဆင္း မတိုက္လား ျမင္တဲ့စိတ္ေပၚမေပၚ ။ လူကိုျမင္တာလား အ
ဆင္းကိုျမင္တာလား ။ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ျမင္သိလို႔ျဖစ္ကဲ့လား မျဖစ္သူ
နဲ႔သဟဇာတ ျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ မပါလား အဆင္းလို႔ခံစား
တာ ငါလားေဝဒနာလား ။လူလားေဝဒနာလား

နတ္လားေဝဒနာလား ျ

ဗဟၼာလားေဝဒနာလား ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းဘူးလား ။ အဆင္းလို႔မွတ္တာ
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လူနတ္ျဗဟၼာလားသညာလား။ ခံစားနိုင္ေအာင္ေစ့ေဆာ္တာ မွတ္နိုင္ေအာ
င္ေစ့ေဆာ္တာ သူငါလား ေစတနာလား ။
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးခုေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာေလးပါးမျပည့္လား
ဤေလးပါးျပည့္စုံမွ ျမင္သိစိတ္ျဖစ္တာေနာ္ လူလားနာမကၡႏၶာေလးပါး
လား နတ္လား နာမကၡႏၶာေလးပါးလား ျဗဟၼာလား နာမကၡႏၶာေလးပါး
လား ဤနာမကၡႏၶာေလးပါးအလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္အ
က်ိဳးတရားေပၚတာလား နာမကၡႏၶာေလးပါး အေၾကာင္းရွာၾကည့္ေတာ့ခါ ရု
ပ္ႏွစ္ခုေပါ့ မ်က္စိအၾကည္႐ုပ္နဲ႔ ႐ူပါရံုအဆင္း႐ုပ္ေနာ္ ဤႏွစ္ခုတိုက္ဆိုင္မွ
ေပၚတဲ့ခႏၶာငါးပါး စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား အဲဒီ
ခႏၶာ သိေအာင္လို႔ ခႏၶာဖြဲ႔ရတယ္ ၾကားလား
ထင္တာကလူနတ္ျဗဟၼာ ေတြ႔တာက ခႏၶာငါးပါး အဲဒီခႏၶာငါးပါးသိဖို႔ လိုတ
ယ္ေနာ္ ငါးပါးစလံုးအဓိပၸါယ္ ခႏၶာကိုသိၿပီဆိုတဲ့ခါ သူ႔ရဲ႕ခႏၶာရဲ႕ သေဘာ
သြား ျပန္စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ႐ူပကၡႏၶာႀကီးက ေခ်ာင္းထဲမွာရွိတဲ့ေရႁမႈပ္ႀ
ကီးကဲ့သို႔ ဥပမာေပးၿပီးေတာ့ မေဟာလား ေခ်ာင္းထဲျမစ္ထဲမွာရွိတဲ့ေရႁမႈပ္ႀ
ကီးက အႏွစ္သာရရွိရဲ႕လား တစ္ခုခု ဒိုက္ေတြ တုံးေတြနဲ႔ ေတြ႔လာတဲ့ခါ အ
ကုန္လံုး ဖ႐ိုဖရဲၿပိဳကြဲၿပီးေတာ့ ေရျဖစ္သြားတာေနာ္ အႏွစ္သာရရွိမရွိ ရွိဘူး
ကြဲ႔ၾကားလား ႐ူပကၡႏၶာ အႏွစ္သာရမရွိေတာ့ ပ်က္ကုန္တာေပါ့
ေဝဒနာကၡႏၶာကလည္း ေရပြက္ပမာဏလို႔ မေဟာဘူးလား ထမင္းခ်က္ တဲ့
ခါ ဗြက္ဗြက္ ဗြက္ဗြက္ ဆူပြက္တဲ့ခါ ဆီေဖာင္းေလးေတြပါတယ္ေနာ္ ေငြဖ
လားေလးနဲ႔တူတာေပါ့ ေပါက္ကြဲၿပီးေတာ့ မပ်က္ဘူးလား ေရပြက္ပမာဏေ
နာ္ အႏွစ္သာရရွိရဲ႕လား ။
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သညာကၡႏၶာ တံလွပ္ပမာဏလို႔ မေဟာဘူးလား ေသာင္ျပင္ႀကီးကို ေရျပင္
လို႔မထင္လား တကယ့္ေရ ဟုတ္ကဲ့လား တံလွ်ပ္ကြဲ႔ၾကားလား အႏွစ္သာရ
မရွိဘူးေနာ္ အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား
ကဲ သခၤါရကၡႏၶာ ငွက္ေပ်ာ ပမာဏလို႔ မေဟာဘူးလား ။ငွက္ေပ်ာပင္နဲ႔တူ
တယ္ အသီးနဲ႔တူတယ္ အရြက္နဲ႔တူတယ္လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူးေနာ္ အႏွ
စ္သာရ မရွိတာ ဥပမာေပးတာ ငွက္ေပ်ာပင္ တစ္ပင္ကို အရင္းျဖတ္ အဖ်ားျ
ဖတ္ ငွက္ေပ်ာဖတ္ကိုခြာၾကည့္ အႏွစ္ေတြ႔ပါ့မလား ငွက္ေပ်ာဖတ္သာ ကုန္
သြားတယ္ေနာ္ အႏွစ္မရွိဘူးေပါ့ ။
အခုလည္း ပုညာဘိသခၤါရ မလုပ္ၾကဘူးလား ဒါနကုသိုလ္ေလ သီလကုသို
လ္ေလ အဲဒီ ဒါနကုသိုလ္ သီလကုသိုလ္ လူခႏၶာမရလား နတ္ခႏၶာမရလား
အိုနာေသလြတ္ကဲ့လား ဘာသစၥာလဲ ။ အႏွစ္သာရရွိရဲ႕လား အႏွစ္သာရမ
ရွိဘူးေပါ့ ။အိုနာေသေနာ္ ။အဲလို စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။ဒါ သခၤါရကၡႏၶာ ငွ
က္ေပ်ာနဲ႔တူတယ္ လို႔မေဟာဘူးလား ဒါပုညာဘိသခၤါရေပါ့ေနာ္ ။
အပုညာဘိသခၤါရ က အပါယ္တစ္လမ္းသြားေပါ့ ဒုစ႐ိုက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့
တရား အဲဒါေၾကာင့္ ငရဲ တိရစၧာန္ ၿပိတၱာ အသူရကာယ္ လို႔ မေဟာဘူး
လား ။ ပုညာဘိသခၤါရက ဒါနကုသိုလ္ သီလကုသိုလ္ေနာ္ အဲဒီ ကုသိုလ္က
လူခႏၶာ နတ္ခႏၶာ ရတယ္ ။ ရလည္းအိုနာေသလြတ္ကဲ့လား ဘာသစၥာလဲ ။
အဲလိုစိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား အႏွစ္သာရမရွိဘူးေနာ္ ေလ့လာၾက ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ မ်က္လွည့္ပမာဏလို႔ မေဟာဘူးလား မ်က္လွည့္ျပတဲ့ေ႐ႊေ
တြ သံုးလို႔စြဲလို႔ ျဖစ္ကဲ့လား သူတို႔သံုးစြဲလို႔မျဖစ္တာ ကုန္သည္ေတြ ေရာင္း
တာနဲ႔ မတူဘူးလား စဥ္းစား မ်က္လွည့္ျပတဲ့ ဆန္ေတြ ခ်က္လို႔ျပဳတ္လို႔ရ
လား ကုန္သည္ေရာင္းတာနဲ႔ မတူလား ခ်က္ျပဳတ္လို႔ ရရဲ႕လား အင္း ဒါ ဝိ
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ညာဏ္က မ်က္လွည့္နဲ႔တူတာေပါ့။ တကယ့္ေ႐ႊ ဟုတ္ကဲ့လား တကယ့္ဆ
န္ ဟုတ္ကဲ့လား တကယ့္လူ ဟုတ္ကဲ့လား ဝိညာဏကၡႏၶာကြဲ႔ အဲလိုေလ့
လာဖို႔မေကာင္းလား ။
တနည္းအားျဖင့္ အိပ္မက္ပမာဏ အိပ္မက္ထဲမွာ ေ႐ႊအိုးရတယ္လို႔ မက္
တာေတြ ေငြအိုးရတယ္လို႔ မက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ သိန္းထီေပါက္လို႔ မက္တဲ့ပုဂၢိဳ
လ္ေတြ မရွိဘူးလား မႏိုးခင္ၾက စိတ္ကူး မယဥ္ဘူးလား စိတ္ကူးယဥ္တ
ယ္ေနာ္ ရာဝင္အိုးနဲ႔ အျပည့္ရတာကြဲ႔ ေ႐ႊအိုးေတြၾကားလား အဲဒီလူက အေႀ
ကာ္သည္ အေႀကာ္သည္ ။ မနက္လင္းရင္ ေႀကာ္ရတယ္ေနာ္ အိမ္မက္ထဲ
မွာ ရာဝင္အိုး ဆိုတဲ့ဟာက ဆားတို႔ ငပိတို႔ၾကေတာ့ တစ္ရာေလာက္ေပါ့ ထ
န္းလွ်က္တို႔ေနာ္။ ေ႐ႊဆိုေတာ့ သံုးရာေလာက္ရွိမွာ ေ႐ႊကတက်င္းကို တစ္
ပိႆာေလာက္ရွိတာကိုး
အဲဒီသူ႔စိတ္ကူးနဲ႔ ေ႐ႊအခ်ဳိ႕ ေရာင္း ငါးထပ္တိုက္ကို ငါးလံုးေလာက္ ေဆာ
က္ပစ္တာကြဲ႔ အိမ္မက္ထဲမွာေလ ငါးလံုး အဲဒါမွာသံဆိုင္ကတမ်ဳိးၾကားလား
ေဆးခန္းကေဆးအမ်ဳိးမ်ဳိးကတစ္မ်ိဳး အထည္ဆိုင္ကတစ္မ်ဳိး ခ်က္ဖို႔ ျပဳတ္
ဖို႔က တစ္မ်ဳိး သူမ်ားအသီးအႏွံေတြ ေလွာင္တာကတစ္မ်ဳိး အေရာင္းစာေ
ရးေတြနဲ႔ မထားရ ဘူးလား အကုန္လံုးအေရာင္းစာေရးနဲ႔ထားတာ ၾကား
လား အဲသူကလည္း ဆိုင္ကယ္က အေကာင္းစား ႏွစ္စင္းသံုးစင္း ကားကႏွ
စ္စင္းသံုးစင္း ကဲ တိုက္ကလည္းငါးလံုး စိတ္ကူးမယဥ္ဘူးလားေဟ့ စိတ္
ကူးယဥ္ ေနတာေပါ့ေနာ္ အဲဒါမႏိုးခင္ေပါ့
ႏိုးလိုက္တဲ့အခါ ၾကေတာ့ခါ အေႀကာ္ဖိုဆင္းရျပန္ေတာ့တာကဲြ႔ ၾကားလား
ေစာေစာစီးစီးထၿပီး ေတာ့ခပ္ခ်မ္ခ်မ္းနဲ႔ မီးေမႊးၿပီးေတာ့မွ အေႀကာ္ေႀကာ္ဖို႔
လုပ္ရေတာ့တာ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား မနိုးခင္ၾကေတာ့ခါ သူေဌးပါ့ တက
ယ့္သူေဌးဟုတ္ကဲ့လား အိပ္မက္ အိပ္မက္ အိပ္မက္ ဒါေၾကာင့္ အိပ္မက္
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ပမာဏလို႔ မေဟာဘူးလား အခုလည္းတကယ္ရွိတာက ခႏၶာဘဲေနာ္ ပုဂၢိဳ
လ္သတၱဝါ အိပ္မက္ပမာဏ လူနတ္ျဗဟၼာက မ်က္လွည့္ပမာဏ အဲလိုစိစစ္
ဖို႔မေကာင္းလား အဲဒါသေဘာေပါက္ ေအာင္လို႔ ခႏၶာဖြဲ႔ရတာ ။
အဲဒီခႏၶာ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းရွိတာလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။
႐ူပကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ
ေဝဒနာကၡႏၶာဘယ္သေဘာရွိသလဲ
သညာကၡႏၶာဘယ္သေဘာရွိသလဲ
သခၤါရကၡႏၶာဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ
ဝိညာဏကၡႏၶာဘယ္သေဘာရွိသလဲ
ဤခႏၶာငါးပါးက ျမင္ၿပီးရင္ပ်က္ ၾကားၿပီးရင္ပ်က္ နံၿပီးရင္ ပ်က္ စားၿပီးရင္ပ်
က္ ထိၿပီးရင္ပ်က္ သိၿပီးရင္ပ်က္ ခႏၶာငါးပါးေတြ႔သလား မရွိတာေ
တြ႔သလား မရွိရင္ ဘယ္လိုစြဲမွာလဲ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါက အစကတည္
လို႔မရွိျခင္း ေၾကာင့္ စြဲစရာလိုေသးရဲ႕လား ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ခႏၶာကျဖစ္ၿပီး ေ
တာ့မပ်က္လား အစြဲခံရဲ႕လား သကၠာယဒိ႒ိ မျပဳတ္လားေဟ့ ။
သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ ကာယကံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အကုသိုလ္ ဝစီကံနဲ႔ပ
တ္သက္တဲ့ အကုသိုလ္ မေနာကံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အကုသိုလ္ ျပဳဦးမလား ။
ဒါေၾကာင့္ ေရွးဆရာေတာ္ သမားေတာ္ေတြက သက္သတ္ ခိုးမႈ ကာေမသု
မုသား မိစၧာ ကင္းျပတ္ကြာ မွတ္ပါ ေသာတာပန္တဲ့ကြဲ႔ ၾကားလား ေသာတာ
ပန္ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ေနာ္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ၿပီးရင္ သကဒါဂါမ္ အနာဂါ
မ္ ရဟန္းကိစၥ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရင္ ခဏၿပီးသြားတာေပါ့။ ေသာတာပန္
အေရးႀကီးတယ္ ၾကားလား ။ အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ဒါေၾကာင့္ခႏၶာ
ဖြဲ႔တာ သကၠာယဒိ႒ိျဖဳတ္တာကြဲ႔ ။
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ထင္တာနဲ႔ ေတြ႔တာ ပိုင္းျခားဖို႔မလိုဘူးလား ။ ထင္တာက လူနတ္ျဗဟၼာကိုး
ေတြ႔တာက ခႏၶာငါးပါး ။ အေတြ႔ကိုအမွန္မယူရဘူးလား ။ အမွန္သိေတာ့ ႏွ
လံုးသြင္းမွားတာ မေပ်ာက္လား စဥ္းစားေနာ္ ။ လူေပ်ာက္တာ မဟုတ္ဘူး ၾ
ကားလား နတ္ေပ်ာက္တာ မဟုတ္ဘူးေနာ္ ။ လူနတ္ျဗဟၼာ ကအစကလို႔ မ
ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေပ်ာက္စရာ လိုေသးရဲ႕လား။ ႏွလံုးသြင္းမွားတာေပ်ာက္တာ
ကြဲ႔ ။ အဝိဇၨာခ်ဳပ္တာကြဲ႔ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား တဏွာေသတာ အဲဒီေန
ရာေရာက္ေအာင္ႀကိဳးစားေပါ့။
မရေသးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရေလေအာင္ ရၿပီးသား လိုရင္းကိစၥ ၿပီးေအာင္ သစၥာဖြဲ႔
သစၥာဖြဲ႔.
ေဝဒနာကၡႏၶာ
*ေဝဒနာကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လို
ခ်င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ေဝဒနာကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သညာကၡႏၶာ
*သညာကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လိုခ်
င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* သညာကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သခၤါရကၡႏၶာ
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*သခၤါရကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လိုခ်
င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* သခၤါရကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ
*ဝိညာဏကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လို
ခ်င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ဝိညာဏကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
႐ူပကၡႏၶာ
*႐ူပကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လိုခ်င္မႈ
ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ႐ူပကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သစၥာေလးပါးသိမွေသာတာပန္ သစၥာေလးပါးသိမွသဒါဂါမ္ သစၥာေလးပါး
သိမွအနာဂါမ္ သစၥာေလးပါးသိမွ ရဟႏၲာေနာ္ သစၥာေလးပါးကိုမသိရင္ ေ
သာတာပန္ျဖစ္ပါ့မလား ေသာတာပန္မျဖစ္ရင္ ဘုရားရဟႏၲာ ျဖစ္ပါ့မလား
ေသာတာပန္ကစရတယ္ေနာ္ ။
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သစၥာေလးပါးကို မသိတာ (အဝိဇၨာပါဘုရား) ခႏၶာငါးပါးကို မသိတာ(အဝိဇၨာ
ပါဘုရား) အာယတန တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးကို မသိတာ(အဝိဇၨာပါဘုရား) ဓါတ္
တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါး ကိုမသိတာ (အဝိဇၨာပါဘုရား) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္
ကိုမသိတာ (အဝိဇၨာပါဘုရား) ဒါသိသင့္ သိထိုက္တဲ့ တရားကို မသိလို႔ အ
ဝိဇၨာ လို႔ေခၚတာေပါ့ ။ ဤခႏၶာငါးပါး တစ္ပါးပါးအေပၚမွာ လူနတ္ျဗဟၼာသ
တၱဝါ လို႔ႏွလံုး သြင္းမွား တာေကာ (အဝိဇၨာပါဘုရား) ႏွလံုးသြင္းမွားတာ
ခႏၶာငါးပါး လို႔သိရင္ႏွလံုးသြင္းမမွန္ဘူးလား ။
ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ ဆိုေတာ့ႏွလံုးသြင္း မမွားလား အဲဒီ ခႏၶာငါးပါးကို ဖယ္ထား
မွားစရာ ရွိေသးရဲ႕လား ခႏၶာငါးပါးကား ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ ဟုတ္ကဲ့လား ။
အဲဒီ ခႏၶာေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ လို႔မွားတာကြဲ႔ ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။တ
ကယ့္ အျမင္ခံ အ႐ႈခံက ႐ူပကၡႏၶာ ေဝဒနာကၡႏၶာ သညာကၡႏၶာ သခၤါရကၡႏၶာ
ဝိညာဏကၡႏၶာ ေနာ္ ။ လူလို႔ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ လို႔မွားတာ ။ ခႏၶာလို႔သိရင္မမွ
န္ဘူးလား ခႏၶာကိုဖယ္ထား ။ တျခား႐ႈစရာရွိေသးရဲ႕လား မွန္တာလည္း
အဲဒီေနရာမွာေနာ္ မွားတာလည္း ဒီေနရာမွာေနာ္ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ လို႔ျမင္
လို႔မွားတာေပါ့ ခႏၶာငါးပါးလို႔သိ အနိစၥလို႔သိရင္ မမွန္ဘူးလား အဲဒါလိုရင္းအ
ခ်က္ေတြကြဲ႔ၾကားလား ။
ဒါေလာဘတဏွာ သမုဒယသစၥာဆိုတာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ ျမင္လို႔ျဖစ္တာ ေ
ဒါသ ကိေလသာဆိုတာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ ျမင္လို႔ျဖစ္တာ စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား အဲဒါ႐ူပကၡႏၶာႀကီးကလည္း ျမတ္စြာဘုရား... ေခ်ာင္းထဲ ျမစ္ထဲမွာ ေ
ရႁမႈပ္ႀကီး ကဲ့သို႔ ဥပမာေပးလို႔ မေဟာလား အႏွစ္သာရရွိရဲ႕လား ရန္သူ
နဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါ ဒိုက္ေတြနဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါ ေရႀကီးတဲ့ခါ တံုးေတြနဲ႔ ထိခိုက္တဲ့ခါ
အကုန္ကြဲၿပီးေတာ့မွ ဖ႐ိုဖရဲၿပိဳကြဲၿပီးေတာ့ ေရျဖစ္သြားတာေနာ္ ဒါ ႐ူပကၡႏၶာ
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ေရႁမႈပ္နဲ႔တူတာေပါ့ အဲလိုသိမယ္ဆို အႏွစ္သာရရွိရဲ႕လား အႏွစ္သာရမရွိ
ဘူးၾကားလား စိစစ္ဖို႔မေကာင္း လား ။
ေဝဒနာကၡႏၶာ ဆိုတာ ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါး ခံစားတာ လူလား ေဝဒနာလား
အဲဒီ ေဝဒနာကလည္း ေရပြက္ ပမာဏလို႔ ဥပမာ မေပးဘူးလား ေရပြက္ေ
တြ ဗြက္ဗြက္ ဗြက္ဗြက္ နဲ႔ မိမိတို႔မွ ဂ်ဳံေတြ ဘာေတြ ထတဲ့အခါ ခဏေလးေ
ပါက္ကြဲပ်က္သြားတယ္ေနာ္ ထမင္းခ်က္တာကလည္း ပြက္ပြက္ဆူတဲ့ခါ
အကဲခတ္ ၾကည့္ေနာ္ ဆီေဖာင္းေလးေတြမေပၚဘူးလား ေငြဖလားနဲ႔မတူ
လား ေငြဖလားနဲ႔တူတယ္ေနာ္ တကယ့္ေငြဖလား ဟုတ္ ကဲ့လား အင္းဒါေ
ရပြက္ပမာဏကြဲ႔ ေပၚၿပီးေပါက္ကြဲ မသြားဘူးလား ေနာက္ျပန္အစား မထိုး
ဘူးလား အဲမရွိတာသိ အစားထိုးတာသိလို႔မေဟာဘူးလား အႏွစ္သာရရွိ
ရဲ႕လား ေရပြက္ပမာဏ ။ ခံစားၿပီးေတာ့ ပ်က္တာဘဲ
သညာကၡႏၶာ တံလွ်ပ္ပမာဏလို႔ မေဟာဘူးလား တံလွ်ပ္ဆိုတာ ေသာင္ျပ
င္ႀကီးကို ေရျပင္လို႔ ထင္တာေနာ္ တကယ့္ေရဟုတ္ကဲ့လား တကယ့္ေရမ
ဟုတ္ဘူးေနာ္ အဲဒါ ေရျပင္ထင္လို႔ သားသမင္ ဆင္းၿပီးေတာ့ သြားတဲ့ခါ ေ
ရေတြ႔ရဲ႕လား ေသာင္ျပင္ႀကီးေပါ့ ဒါတံလွ်ပ္ပမာဏေပါ့ ေရွ႕ကိုလွည့္ၾက
ည့္ေတာ့ သြားၿပီးေတာ့ေတြ႔ေတာ့ ေရကေရွ႕မွာေပါ့ေနာ္ ။ ဆက္ၿပီးေတာ့ မ
လိုက္ရဘူးလား တကယ့္ေရဟုတ္ကဲ့လား ေရာက္သြားတဲ့ခါ ေရေ
တြ႔ရဲ႕လား ။ အဲလိုဆက္ခါ ဆက္ခါ လိုက္သြားတဲ့ခါ သားသမင္အေပါင္းဟာ
ေရငတ္ ၿပီးေတာ့ မေသၾကလား ေလ့လာၾကေနာ္ ေရေသာက္လို႔ေသတာ
လား ငတ္လို႔ေသတာလား ပံုကမတူ စနက္တူေပါ့ေနာ္ ။
အခုလည္းတရားနာပရိသတ္ေတြ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား လူခ်မ္းသာရွာၾက
တာ ေတြ႔ၾကၿပီလား နတ္ခ်မ္းသာရွာတာ ေတြ႔ၾကၿပီလား ျဗဟၼာခ်မ္းသာရွာ
တာ ေတြ႔ၾကၿပီလား ေတြ႔တာက လူခ်မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား နတ္ခ်
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မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား ျဗဟၼာခ်မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား ။ လူခ်မ္း
သာ နတ္ခ်မ္းသာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာက တံလွ်ပ္ပမာဏေနာ္ အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေ
ကာင္းလား အႏွစ္သာရ မရွိဘူး ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။ ဒီလိုဆို သူ႔အေ
ပၚ သာယာ ႏွစ္သက္စရာ လိုေသးရဲ႕လား ။
သခၤါရကၡႏၶာ ငွက္ေပ်ာ ပမာဏေနာ္ ပုညာဘိသခၤါရ အပုညာဘိသခၤါရ
အာေနၪၥာဘိ သခၤါရေပါ့ ပုညာဘိတဲ့ ဒါနကုသိုလ္ေပါ့ သီလကုသိုလ္ေပါ့
သစၥာမသိဘဲနဲ႔ လွဴတဲ့ဒါနေနာ္ အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား သစၥာထိန္းသိမ္း
တဲ့ သီလေပါ့ေနာ္ အဲဒါပုညာဘိသခၤါရ သခၤါရလို႔ပါ အိုနာေသလြတ္ကဲ့လား
သူ႔ေနာက္က အဝိဇၨာမပါဘူးလား အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား အိုနာေသ မ
လြတ္ဘူးေနာ္ ဒါေၾကာင့္ ပုညာဘိသခၤါရ အဲဒါဝ႗ဒါနလို႔ ဘုရား မေဟာဘူး
လား ဆရာေတာ္ သမားေတာ္ေတြ မေဟာဘူးလား ဝ႗ဒါန
သစၥာသိၿပီးလို႔ လွဴတဲ့အလွဴ ၾကေတာ့ ခႏၶာကိုရခ်င္ေသးရဲ႕လား ခႏၶာက လြ
တ္ခ်င္လို႔လွဴတာေနာ္ ကၽြတ္ခ်င္လို႔လွဴတာေနာ္ အဲဒါ ဝိဝ႗ဒါန အဲလိုေလ့
လာဖို႔မေကာင္းလား အဲဒါမွ အစစ္ကြဲ႔ေနာ္ အဲလိုေလ့လာဖို႔လိုတယ္
ဝိညာဏကၡႏၶာ မ်က္လွည့္ပမာဏလို႔ မေဟာဘူးလား မ်က္လွည့္ ျပ
တဲ့ေ႐ႊေငြ ေက်ာက္သံပတၱျမား သံုးလို႔ရရဲ႕လား မ်က္လွည္ ့ျပတဲ့ဆန္ေတြ ခ်
က္လို႔ျပဳတ္လို႔ရရဲ႕လား တကယ့္ဆန္မွ မဟုတ္ဘဲကို တကယ့္ေ႐ႊပါ့ မဟု
တ္ဘဲ ကိုးေနာ္ သို႔ေသာ္ တူေတာ့မတူဘူးလား ဒါေၾကာင့္ မ်က္လွည့္
ပမာဏလို႔ ဥပမာမေပးဘူးလား တစ္နည္း အားျဖင့္ အိမ္မက္ပမာဏလို႔မေ
ပးဘူးလား တကယ္အႏွစ္သာရရွိတဲ့တရားလား ငါးပါးစလံုးကို တစ္ခုပါ့
အႏွစ္သာရမရွိဘူးကြဲ႔ေနာ္
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အဲလိုခႏၶာရဲ႕ အက်ဳိးအျပစ္ကိုသိရင္ ေနာင္တစ္ဖန္ဒီခႏၶာမ်ဳိး ရခ်င္ေသး
ရဲ႕လား လက္ရွိခႏၶာ မတြယ္တာဘူးေနာ္ အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ေ
သခ်ာစိစစ္ဖို႔လိုတယ္ ၾကားလား ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္ ...
အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာေပၚမွာ ႏွလံုးသြင္းမွားလို႔ျဖစ္
တာကြဲ႔
ကဲ ႏွလံုးသြင္းမွားတာ ဘယ္သူလဲ အဝိဇၨာ လိုခ်င္တာဘယ္သူလဲ မရရင္
မေနဘူးလို႔စြဲလန္းတာ အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ေနာ္ သစၥာဖြဲ႔ေတာ့ ဘာသ
စၥာလဲ ကိုယ္ထင္တာက သားေတြ သမီးေတြေပါ့ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား
ေတြ႔တာက သားေတြ သမီးေတြလား အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ လား အဲဒီ
သံုးခု သစၥာဖြဲ႔ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။ လူလား သမုဒယသစၥာလား နတ္လား
သမုဒယသစၥာလား ျဗဟၼာလား သမုဒယသစၥာလား ဪ သားေတြသ
မီးေတြလား သမုဒယသစၥာလား သမုဒယသစၥာလို႔အမွန္သိတာ သူငါလား
မဂၢသစၥာလား မဂၢသစၥာကသိတာကြဲ႔ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။
သမုဒယအေၾကာင္းရွိသမွ် အက်ဳိးခႏၶာ မေပၚလား ေပၚေနတာ ဒါ လူလား
ခႏၶာငါးပါးလား နတ္လား ခႏၶာငါးပါးလား ျဗဟၼာလား ခႏၶာငါးပါးလား ခႏၶာရ
တဲ့ပုဂၢိဳလ္ အိုနာေသ လြတ္ကဲ့လား ဘာသစၥာလဲ လူခ်မ္းသာလား ဒုကၡသ
စၥာလား နတ္ခ်မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား ျဗဟၼာ ခ်မ္းသာလား ဒုကၡသ
စၥာလား ဒုကၡသစၥာအမွန္ပိုင္းျခားသိ သမၼာဒိ႒ိလို႔မေဟာဘူးလား။ ႏွလံုးသြ
င္းမွားတဲ့ မိစၧာဒိ႒ိမခ်ဳပ္လား ။ ကဲ အလင္းေရာင္ေပၚေတာ့ အေမွာင္ေပ်ာက္
တယ္ေနာ္ ဒုကၡသစၥာပိုင္းျခားသိေတာ့ သမၼာဒိ႒ိ တဏွာလာေသးရဲ႕လား
ဥပါဒါန္လာေသးရဲ႕လား ကံလာေသးရဲ႕လား ။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သံုးမ်ဳိး မျပတ္
လား ေနာက္ခႏၶာဇာတ္မသိမ္းလား နိေရာဓသစၥာ လို႔မေဟာဘူးလား ။
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နိေရာဓဆိုတာ ကိေလသာ ခ်ဳပ္တာ ေနာက္ခႏၶာမလာတာ ဒါ နိေရာဓ လို႔ေ
ခၚတာ ကိေလသာခ်ဳပ္ ခႏၶာခ်ဳပ္တာေနာ္ ။ အဲလိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား
ဒါမို႔ မူလႏွစ္ျဖာ အဝိဇၨာနဲ႔တဏွာလို႔ မေဟာဘူးလား အဲဒါကိေလသာခ်ဳပ္
ဖို႔လိုတာ အဝိဇၨာနဲ႔တဏွာျပဳတ္ဖို႔ အဲလိုဆိုရင္ ကမၼ႒ာန္းမွန္တာေပါ့ ။ အဲဒါ
ကလြဲလို႔ ရွိေသးရဲ႕လား ။ အင္း အဲလိုစိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား သိမွပယ္နိုင္
တာေနာ္ ။
မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံတဲ့။ ေရွးထက္ေက်ာ္ကာရီကေနၿပီးေတာ့ ဓမၼဒိႏၷာ
ႏွင့္ ဝိသာခသူေဌး ဝိသာခါ ဆိုတာမိန္းမ ဝိသာခဆိုတာက ေယာက္်ား မဂၤ
လာလက္ထပ္တာ မိန္းမဘက္က မဂၤလာလက္ထပ္ ဓမၼဒိႏၷာ ကုေဋေလးဆ
ယ္ လက္ဖြဲ႔တာေတြေနာ္ ေယာက္်ားဖက္ကလည္း ကုေဋေလးဆယ္ ကုေဋ
ရွစ္ဆယ္ ရသြား တာေပါ့ကြဲ႔ ။ သူေဌးျဖစ္သြားေတာ့တာၾကားလား ဘယ္ေ
လာက္မ်ားအားရစရာ ေကာင္းလည္းေနာ္။ ေရွးဘုန္း ေရွးကံေတြ ေကာင္း
လိုက္တာၾကားလား ။
မဂၤလာလက္ထပ္လို႔ သည္ ဘံုခုႏွစ္ဆင့္ တိုက္နဲ႔တာနဲ႔ ၾကားလား ခုႏွစ္ဆင့္
ဝိသာခသူေဌးက ထမင္းစားၿပီး ျမတ္စြာဘုရားေက်ာင္းေတာ္ကိုသြား ညေ
နေလးနာရီမွ ျပန္လာခဲ့ တယ္ၾကားလား ေန႔စဥ္နဲ႔တကြ တရားနာသြားတ
ယ္ေနာ္ ။ ဓမၼဒိႏၷာက ကာမဂုဏ္ေပ်ာ္ဖို႔ အလွျပင္လို႔ဘဲ ေနတယ္ ၾကားလား
။ အဲဒါသူေက်ာင္းျပန္တဲ့ခါမွာ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္က အျပန္မွာ လမ္းက
သြားႀကိဳတာေပါ့ လက္တြဲၿပီးေတာ့ ျပန္လာခဲ့တယ္ ၾကားလား ။
အဲဒီလိုတစ္လကႏွစ္လ ႏွစ္လကသံုးလ သံုးလၾကာေတာ့ ေသာတာပန္ျဖ
စ္။ ေသာတာပန္ကေန သကဒါဂါမ္ျဖစ္ အဲဒါလည္းလက္တြဲတုန္း။ ေလး
ငါးေျခာက္လေလာက္ ၾကာတဲ့အခါ အနာဂါမ္ျဖစ္သြားတယ္ၾကားလား ။ ဝိ
သာခသူေဌးေလ ။ အခါတိုင္းက လက္ကို သြားကိုင္တာ ငါ့လက္ကိုမကိုင္နဲ႔
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မထိနဲ႔ ။ တည္တည္ႀကီးေပါ့ ။ခါတိုင္းကအကိုင္ခံတယ္ အဲဒီေန႔ကအကိုင္မ
ခံေတာ့ဘူး ။
အင္း ဓမၼဒိႏၷာက စဥ္းစားတယ္ အင္း မုသာဝါဒါ ပိသုဏဝါစာ သူႏွစ္ဦးရဲ႕အ
ခ်စ္ကိုဖ်က္ဆီးတာ ပိသုဏဝါစာ လို႔ မေဟာဘူးလား ကုန္း(ဂံုး)ေခ်ာတာေပါ့
တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ငါ့ကို လင္ငယ္ရွာတယ္လို႔ေျပာလို႔ အထင္လြဲ ေတာ့
တာရွိမွာ မေတြးဘူးလား လင္ငယ္ရွာတယ္ေျပာလို႔ငါ့ကို မသကၤာတာေပါ့
အင္းေတြးတယ္ေနာ္ အတန္ငယ္ၾကာေတာ့ ေယာက္်ားမ်ားအိမ္ေထာင္အ
သစ္ျပဳခ်င္ရင္ မူေျပာင္းတယ္ ဒီလိုကား မေတြးေပဘူး လား ေတြးေနတာၾ
ကာတယ္ တိုက္႐ိုက္ေမးမယ္ သူေဌးႀကီး သူေဌးႀကီး ကၽြန္မ ဘာအျပစ္ရွိ
သလဲ ဘာအျပစ္မွ မရွိဘူး ဘာအျပစ္ပါ့မရွိရင္ အခါတိုင္းနဲ႔မတူပါလား
တရားရဲ႕သေဘာကိုးတဲ့ ၾကားလား
သူကတရားပါ့ မသိတာ နားလည္ပါ့မလား နားမလည္ဘူး အင္း အေနထိုင္
ရခက္ေခ်ရဲ႕ နည္းနည္း ပါးပါးေတာ့ ေျပာဦးမွေပါ့ေနာ္ ငါနဲ႔အတူေနခ်င္ရင္ ေ
မြးခ်င္းအရင္း အူတံု႔ဆင္းကဲ့သို႔ ေမာင္ႏွမအေနနဲ႔ ေနလို႔ရတာေပါ့ လင္
မယားအေနနဲ႔ ေနလို႔မရဘူး အဲဒီလို ေနမယ္ဆိုရင္ ေနလို႔ရတယ္ သို႔မဟု
တ္ဘူးဆိုရင္ အိမ္ေထာင္အသစ္ျပဳမယ္ဆိုလည္းျပဳ ငါခြင့္ျပဳတယ္ ငါ့ဖက္က
ပါတဲ့ ကုေဋေလးဆယ္လည္းမင္းယူ အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္ဆိုေတာ့ ခြင့္ျပဳ
တာေပါ့ အဲဒီစကားေလးခင္းလိုက္တဲ့ခါ အင္း သူေဌးႀကီးကအိမ္ေထာင္ျပဳခ်
င္တာ မဟုတ္ တရားေပါက္တာရွိမွာ လို႔မေတြးဘူးလား တရားေပါက္တာရွိ
မွာလို႔ေတြးေတာ့တာေနာ္
သူေဌးႀကီးသူေဌးႀကီး ကၽြန္မတို႔ မိန္းမသား ေတြကား တရားအားထုတ္ ျဖစ္
သလား မေမးရဘူးလား တရားဆိုတာ မိန္းမေယာက္်ား ေ႐ြးတာ မဟုတ္
ဘူးကြဲ႔ ၾကားလား ဘယ္သူပါ့ အားထုတ္ အားထုတ္ ျဖစ္တာေပါ့ ဒီလိုဆို
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သူေဌးႀကီးက ကၽြန္မကို ပိုင္တာကိုး အခြင့္ျပဳစမ္းပါလို႔ မေတာင္းပန္ဘူး
လား ဝမ္းသာလိုက္တာကြာ ဝမ္းသာလိုက္တာ တဲ့ေနာ္ ။ ကၽြန္မ ဖက္ကပါ
တဲ့ ကုေဋေလးဆယ္လည္း သူေဌးႀကီးယူေတာ့တဲ့ ။ တရားသိတာမဟုတ္
ဘူးၾကားလား ။ သံေဝဂနဲ႔ စြန္႔ေနတာ ။အဲဒါနဲ႔ တရားအားထုတ္ဖို႔ စြန္႔တဲ့ခါၾ
ကေတာ့ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးကို အေၾကာင္းၾကားရတာ ။ အေၾကာင္းၾကားေ
တာ့ ခါ ေ႐ႊထမ္းစင္ပို႔လိုက္ေတာ့တာၾကားလား ေ႐ႊထမ္းစင္နဲ႔ထမ္းၿပီးေတာ့
ျမတ္စြာဘုရား ေက်ာင္းေတာ္ပို႔ရတယ္ေနာ္ ျမတ္စြာဘုရား ေက်ာင္းေတာ္ေ
ရာက္တဲ့ခါ အက်ဳိးအျပစ္ေတြ မေမးရဘူးလား။ ေမးလိုက္တဲ့အခါၾကေတာ့
တရားအစသံေဝဂျဖစ္ၿပီးေတာ့မွ ရတာ ကတံုးတံုးလိုက္တာၾကားလား ဆံပ
ယ္ ေတာ့တာေပါ့ ။
အဲ ဓမၼဒိႏၷာရဲ႕ ဆံက ေနာက္ကိုဒီလိုသာလွန္လိုက္ရင္ သူ႔ေက်ာမျမင္ရဘူး
ဆံပင္ကထုေကာင္း တာကိုး ရွည္တာကေျခမ်က္စိေရာက္တယ္ ၾကားလား
ေကာ့တက္ၿပီးေတာ့ လာေတာ့တာ သူ႔ဆံပင္ကေလ အကုန္လံုးက မိန္းမ
တို႔ဘုန္း ဆံထံုး ေယာက္်ားတို႔ဘုန္း လက္႐ံုးတဲ့ၾကားလား အခုလူေတြက ပ
ခံုးေတာင္ မေရာက္ပါဘူး ။ဆံပင္ဟာ ။ ပခံုးေတာင္ မေရာက္ဘူးၾကားလား
ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ေရွးကအဲဒီလို ထားတာကြဲ႔ ေရွးက ေရွးက စိစစ္
ဖို႔မေကာင္းလား ။
ဓမၼဒိႏၷာ အဲဒါတရားအားထုတ္တာ ေလးငါး ေျခာက္လ ၾကာတယ္ေနာ္ ေ
လးငါးေျခာက္လၾကာ ဟိမဝႏၲာ သြားေတာ့တာေပါ့ ။ ဟိမဝႏၲာသြားၿပီးေတာ့
တရားအား ထုတ္တာ ေသာတာပန္ျဖစ္ ေသာတာပန္က သကဒါဂါမ္ျဖစ္
သကဒါဂါမ္က အနာဂါမ္ျဖစ္ေတာ့ခါ ေအာ္ သူေဌးႀကီး သူေဌးႀကီး ကၽြန္မကို
အကိုင္မခံတာ ဒီေနရာကိုးတဲ့ၾကားလား ။ အနာဂါမ္ၾကေတာ့ သေဘာ ေပါ
က္သြားၿပီ အကိုင္မခံတာ ဒီေနရာ ဒီအခါမွ ေႁမြေႁမြ ျခင္းေျချမင္တယ္လို႔မေျ
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ပာဘူးလား ။ အင္းေနာက္ ဆက္ၿပီးေတာ့အားထုတ္ေတာ့ ရဟန္းကိစၥ မၿပီး
ဘူးလား ျပန္လာခဲ့ေတာ့တာ ။
သူေဌးႀကီးကအင္း လူထြက္ဖို႔ မ်ားျပန္ခဲ့ေတာ့တာလား ။တရားေပါက္ရင္လ
ည္း ျမန္လွတကား ။ငါတရားနဲ႔ေမးမွေတာ္မယ္ တရားနဲ႔ေမးတာ မဂ္တက္စ
ဥ္နဲ႔ ေမးေတာ့တာ ေသာတာပတၱိမဂ္ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ သကဒါဂါမိမဂ္
သကဒါဂါမိဖိုလ္ အနာဂါမိမဂ္ အနာဂါမိဖိုလ္ အရဟတၱမဂ္ အရဟတၱဖိုလ္
အဲဒီခါ အနာဂါမ္ထိေတာ့ သူေဌးႀကီးကရတယ္ေနာ္ အနာဂါမ္ရဲ႕ဟိုဖက္ၾ
ကေတာ့ သူေဌးႀကီးကမမွီေတာ့ဘူးၾကားလား ရဟန္းကိစၥၿပီးတာ ေနာက္
လအရင္ ေရာက္သြားတာ ဓမၼဒိႏၷာကြဲ႔ၾကားလား ။ဉာဏ္ထက္ပါေပတယ္
တဲ့ေနာ္ ရဟန္းကိစၥၿပီးမသြားလားဟဲ့ ။
အခု လည္း ဒီလိုတရားအားထုတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဒီလိုႀကိဳးစားေသာ္ မျဖစ္နို
င္ဘူးလား ျဖစ္နိုင္တယ္ကြဲ႔ေနာ္ ဤ ေနရာေရာက္ေအာင္ႀကိဳးစားအားထု
တ္ေပါ့ ဒုကၡသစၥာ ပိုင္းျခားသိေတာ့ခါ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ရဟန္းကိစၥမၿပီး ဘူး
လားဟဲ့ အဲဒီေနရာေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကေနာ္ ။
သစၥာဖြဲ႔တဲ့ထဲမွာမပါဘူးလား ႏွလံုးသြင္းမွား လို႔ ေလာဘကိေလသာျဖစ္တာ
။ ႐ူပကၡႏၶာလို႔သိ အနိစၥလို႔သိ ေဝဒနကၡႏၶာလို႔သိ အနိစၥလို႔သိ သညာကၡႏၶာ
လို႔ သိ အနိစၥလို႔သိ သခၤါရကၡႏၶာလို႔သိ အနိစၥလို႔သိ ဝိညာဏကၡႏၶာလို႔သိ
အနိစၥလို႔သိ ။ ခႏၶာငါးပါးလို႔သိေတာ့ ဒိ႒ိမျပဳတ္လား ။ဒိ႒ိျပဳတ္ရင္ ဝိစိကိစၧာ
မခ်ဳပ္လား အာသဝနဲ႔ ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇၨာသဝ ခ်ဳပ္တယ္ ။ အနိစၥသိေတာ့
တဏွာမေသလား ။ တဏွာေသရင္ဥပါဒါန္လာဦးမလား ကိေလသဝဋ္မခ်ဳ
ပ္လား ။ ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ရင္ ကမၼဝဋ္ လာပါ့မလား။ ေနာက္ခႏၶာဇာတ္မသိ
မ္းလား ။ နိေရာဓသစၥာ အဲလိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား ။
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ကဲ... ထိဆဲခႏၶာက ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ (ဒုကၡသစၥာပါဘုရား) သိတာက
(မဂၢသစၥာပါဘုရား) ေသတာက (သမုဒယသစၥာပါဘုရား) ေနာက္ခႏၶာ မ
လာတာက (နိေရာဓသ စၥာပါဘုရား)
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရိွ (ေလးကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား) တစ္
ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး (ငါးပါးပါဘုရား) ငါးေလးလီ (ႏွစ္ဆယ္) ဤရွစ္သြ
ယ္ကို (အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္ သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္းတ
ည္း)
ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတၱိယာ ။ ဤေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါးအားေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ ။ ဗုဒၶံ ျမတ္စြာဘုရားကို ။ ပူေဇမိ ဒုကၡသစၥာ
သိတဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတၱိယာ ။ ဤေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါးအားေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ ။ ဓမၼံ တရားေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇမိ ဒုကၡသ
စၥာသိတဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတၱိယာ ။ ဤေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါးအားေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ ။ သံဃံ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္ကို ။ ပူေဇ
မိ ဒုကၡသစၥာသိတဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဤကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ဒါနကုသိုလ္ သီလကုသိုလ္ ဘာဝနာကုသိုလ္
အဓိ႒ာန္ကုသိုလ္ ပါရမီကုသိုလ္ ဝိပႆနာ မဟာကုသိုလ္တို႔၏ အက်ဳိး
အားေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္တရားတို႔၏ မျဖစ္ေဝးစြာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရပါလို၏
အရွင္ဘုရား။
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ထိုကုသိုလ္၏ အက်ဳိးကိုလည္း မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္တို႔အား၄င္း အနမတ
ဂၢ သံသရာမွစ၍ ေတာ္စပ္ခဲ့ဘူးေသာ မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္ အေပါင္း
တို႔အား၄င္း အာစရိယာနဥၥ ဆရာသမားတို႔အား၄င္း ဣမာသံ ပရိသာနၪၥ
တရားနာအစည္းေဝး သို႔ႂကြေရာက္ လာၾကကုန္ေသာ တရားနာပရိသတ္
တို႔အား၄င္း ေရေျမသနင္း ျပည့္ရွင္မင္း တို႔အား၄င္း ငရဲသနင္း ယမမင္း
တို႔အား၄င္း
ကိုယ္ေစာင့္နတ္ အိမ္ေစာင့္နတ္ ေက်ာင္းေစာင့္နတ္ ဓမၼာ႐ံုေစာင့္နတ္ ဘု
မၼစိုးနတ္ ႐ုကၡစိုးနတ္ အာကာသစိုးနတ္ ေတာေစာင့္နတ္ ေတာင္ေစာင့္နတ္
႐ြာေစာင့္နတ္ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္ စတုေလာကပါလ
နတ္မင္းႀကီးမွစ၍ သံုးဆယ့္ တစ္ ဘံု က်င္လည္ၾကကုန္ေသာ ေဝေနယ်
သုခိတ ဒုကၡိတ သတၱဝါ အေပါင္းတို႔အား ဘာေဇယ်ာမ အမွ် အမွ် အမွ် အ
မွ်ေပးေဝပါကုန္၏ အမွ်ရၾကသည္ျဖစ္၍ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္း
သာ လိုအင္ဆႏၵ တလံုးတဝတည္း ျပည့္ဝၾကၿပီးလွ်င္ သူေတာ္ေကာင္း
တရား ႀကိဳးစား ပြါးမ်ား အားထုတ္ နိုင္လြယ္ ၾကသည္ျဖစ္ေစ...
အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု။
အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု။
အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဂန္႕ေဂါ ၊ မံုလယ္ေတာ
ရေက်ာင္း ၊ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္။
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ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀ
ကီး ။
ပဲခူးဆယ္မိုင္ကုန္း မံုလယ္ေတာရ ဓမၼရိပ္သာ ဓမၼာရံုႀကီးေပၚတြင္ ၁၂ - ၁ဝ
-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေန႕ႏွစ္နာရီအခ်ိန္ ေဟာၾကားဆံုးမ ေတာ္မူအပ္ေသာ
ဒုႆီလရဟန္းႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ႀကီး အေၾကာင္း ဥပမာျပ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္
ဒိ႒ိျဖဳတ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္။
အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကို အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾက။
နေမာ ဗုဒၶႆ။နေမာ ဓမၼႆ။နေမာ သံဃႆ။နေမာ မာတာပိတုႆ။နေ
မာ အာစရိယႆ။
ဗုဒၶႆ-သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကိီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဓမၼႆ-မဂ္္ေလးတန္ -ဖိုလ္ေလးတန္ -နိဗၺာန္ -ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ တ
ရားေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
သံဃႆ-မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သ
ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
မာတာပိတုႆ-မိဘႏွစ္ပါးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္
ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
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အာစရိယႆ-၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္သစၥာေလး
ပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘု
ရားႀကီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ မိဘ ဆရာသမား တို႔အား
႐ိုေသျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေ
သာ ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယတို႔ေၾကာင့္
မိမိတို႔ အလိုရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္သို႔
လည္းေကာင္း ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာ
င္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ
နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာင္း
မိမိတို႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္
ဉာဏ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သို႔
မ်က္ေမွာက္ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
အလုပ္စဥ္အတိုင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။
မူလႏွစ္ျဖာ=အဝိဇၨာ။တဏွာ။
သစၥာႏွစ္ခု=သမုဒယသစၥာ။ဒုကၡသစၥာ။ သမုဒယသစၥာ။ဒုကၡသစၥာ။
ေလးခုအလႊာ=အတိတ္အေၾကာင္းတစ္လႊာ။ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတစ္လႊာ။ပစၥဳပၸန္
အေၾကာင္းတစ္လႊာ။ အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ။
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အဂၤ ါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး =အဝိဇၨာ။သခၤ ါရ။ဝိညာဏ္။နာမ္ရုပ္။သဠာယတန။
ဖႆ။ေဝဒနာ။ တဏွာ။ဥပါဒါန္။ကမၼဘဝ။ဇာတိ။ဇရာမရဏ။
တရားကိုယ္မ်ားႏွင့္= အဝိဇၨာအစ ဇရာမရဏ အဆံုး။
သံုးပါးအစပ္=သခၤ ါရ ႏွင့္ဝိညာဏ္ ၾကားမွာ တစ္စပ္။ေဝဒနာ ႏွင့္တဏွာ ၾ
ကားမွာ တစ္စပ္။ ကမၼဘဝ ႏွင့္ဇာတိ ၾကားမွာ တစ္စပ္။
ႏ ွစ္ရပ္မူလ = တဏွာ ႏွင့္ အဝိဇၨာ။
ဝဋ္သံုးဝ=ကိေလသဝဋ္။ကမၼဝဋ္။ဝိပါကဝဋ္။
ကာလ သံုးျဖာ=
လြန္ေလျပီးေသာအတိတ္ကာလ။
ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ကာလ။
ေနာင္ျဖစ္လတၱံ အနာဂတ္ကာလ ။
ျခင္းရာ ႏွစ္ဆယ္=
အတိတ္အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး။
အနာဂတ္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၁)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ပါဘုရား။
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(၂)အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သခၤါရ ႏွင့္ ဘဝက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို အျခင္းအရာ အေနနွင့္ ဘယ္အျခင္းအရာ
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅)အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ပါဘုရား။
(၆)အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၇) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၂) တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ အဝိဇၨာက ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
ဘဝ ႏွင့္ သခၤါရက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
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(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို အျခင္းအရာ အေနနွင့္ ဘယ္အျခင္းအရာ
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၆) တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၇) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၃)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္(၁)ႏွင့္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)-ႏွင့္ (၃)ျခားနားပံုမွတ္ခ်က္။
*(၃)အကြက္က သမုဒယသစၥာ ၊(၁)အကြက္က သမုဒယသစၥာ၊အေခၚမတူ
ဘူးလား။
တူပါတယ္ ဘုရား။
*အေခၚတူျငားေသာ္လည္း အတိတ္နဲ႕ ပစၥဳပၸန္ မျခားနားဘူးလား။
ျခားနားပါတယ္ဘုရား။
*အတိတ္ ဆိုေတာ့ လြန္ခဲ့ျပီးျပီ အသံုးခ်လို႕ရပါ့မလား။
မရပါဘုရား။
*အတိတ္က သမုဒယသစၥာ ဘယ္သူဦးစီးလဲ။
အဝိဇၨာဦးစီးပါတယ္ဘုရား။
*ပစၥဳပၸန္သမုဒယသစၥာ ဘယ္သူဦးစီးလဲ။
တဏွာ ဦးစီးပါတယ္ဘုရား။
*ပိုင္းျခားသိဖို႕ မလိုဘူးလား။
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လိုပါတယ္ဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၂)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၂) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၄)ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အျခင္းအရာ အေနနွင့္
ဘယ္အျခင္းအရာထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာ ဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၆) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး
မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၇)ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၈) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၂)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
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ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၂) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၄)ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အျခင္းအရာ အေနနွင့္
ဘယ္အျခင္းအရာထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာ ဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၆) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး
မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၇)ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၈)ဒုကၡသစၥာ ဆိုတာ ဘယ္သေဘာကို ေခၚတာလဲ။
>>႐ူပကၡႏၶာ-ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>ေဝဒနာကၡႏၶာ-ခံစားတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>သညာကၡႏၶာ-မွတ္သားတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>သခၤါရကၡႏၶာ-ေစ့ေဆာ္ျပဳျပင္တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>ဝိညာဏကၡႏၶာ-သိတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။ပါဘုရား(၉)ခႏၶာငါးပါး ျဖစ္ပ်က္မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
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(၁၀)ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာပါဘုရား။
(၁၁) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္(၂)ႏွင့္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၂)-ႏွင့္ (၄)ျခားနားပံုမွတ္ခ်က္။
*(၄)အကြက္က ဒုကၡသစၥာ ၊(၂)အကြက္က ဒုကၡသစၥာ၊အေခၚမတူဘူးလား။
တူပါတယ္ ဘုရား။
*အေခၚတူျငားေသာ္လည္း ပစၥဳပၸန္ နဲ႕ အနာဂတ္ မျခားနားဘူးလား။
ျခားနားပါတယ္ဘုရား။
*အနာဂတ္ေရာက္ျပီလား။မေရာက္ေသးပါဘူးဘုရား။
မေရာက္ေသးရင္ အသံုးခ်လို႕ရပါ့မလား။
မရပါဘုရား။
*အခု ေရာက္ဆဲ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ (၂)အကြက္မွာပါ ဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီနွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
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အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
(မူလႏွစ္ျဖာ... အျခင္းအရာ ငါးပါး)
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၁)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၂)အဝိဇၨာ သခၤါရ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
အဝိဇၨာ က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သခၤါရ က ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္း
မွာလဲ။
လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ ကာလ ပါဘုရား။
(၅) လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၆)အဝိဇၨာ သခၤါရ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အတိတ္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) အတိတ္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၈)အဝိဇၨာ သခၤါရ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၉) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
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[စက္ဝိုင္းတြင္ (၂)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝပါဘုရား။
(၂)ယခုျဖစ္ဆဲကိုေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၃) ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ
သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ဝိပါကဝဋ္ဆိုတာ ဘာဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၅)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္
ကာလ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး ကာလ ပါဘုရား။
(၆) ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၇)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္
အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၈) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး တစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၉)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့
ခႏၶာငါးပါး မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၁၀) ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
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ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၁၁) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၂)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)ပစၥဳပၸန္ကာလ ကို ဆက္ျပီး ေဖာ္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၂)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
ကမၼဘဝက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္း
မွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း ကာလ ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၆)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၈)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၉) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
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(၃)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)ေနာင္ျဖစ္လတၱံ အနာဂတ္ ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၂) ဇာတိဇရာမရဏဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ဆိုတာ ဘာဘာေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၄)ဇာတိဇရာမရဏ ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳး ကာလ ပါဘုရား။
(၅) အနာဂတ္ အက်ိဳး ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၆)ဇာတိဇရာမရဏ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) အနာဂတ္ အက်ိဳး တစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၈)ဇာတိဇရာမရဏခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့
ခႏၶာငါးပါး မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၉) ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၁၀) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္မွာပါဘုရား။
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ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီနွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
(မူလႏွစ္ျဖာ... အျခင္းအရာ ငါးပါး)
“ကိေလသဝဋ္ ကမၼဝဋ္ ဝိပါကဝဋ္” ။
ကိေလသဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၃)ပါး ပါဘုရား။
ကမၼဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၂)ပါးပါဘုရား။
ဝိပါကဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၈)ပါး ပါဘုရား။
#“ကိေလသဝဋ္ (၃)ပါး” ကိုေဖာ္ျပပါ။
“အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္”ပါဘုရား။
သစၥာေလးပါးကို မသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ခႏၶာငါးပါးကို မသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
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အာယတန(၁၂)ပါးကိုမသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ဓါတ္(၁၈)ပါးကိုမသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ ကို မသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
“သိသင့္ သိ ထိုက္တဲ့ တရား ”ကို မသိလို႕ “အဝိဇၨာ”လို႕ မေခၚလား။
ေခၚပါတယ္ဘုရား။
သိ ရင္ “ဝိဇၨာ” ေပါ့။
ဤခႏၶာ အာယတန ဓါတ္ သစၥာ တရားအေပၚမွာ
လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါလို႕
ႏ ွလံုးသြင္းမွားတာေကာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ႏ ွလံုးသြင္းမွားတာ “အဝိဇၨာ” ေနာ္။
ဤခႏၶာ အာယတန ဓါတ္ သစၥာတရားႀကီးက ျဖစ္ျပီးေတာ့ မပ်က္
လား----?
ပ်က္ပါတယ္ဘုရား။
ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာပါဘုရား။
ဒုကၡသစၥာတရားႀကီး မထင္ရွားဘူးလား။
ထင္ရွားပါတယ္ဘုရား။
ဤဒုကၡသစၥာ တရားေပၚမွာ လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာလို႕ ႏွ
လံုးသြင္းမွားတာေကာ ----?
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“အဝိဇၨာ” ပါဘုရား။
ႏ ွလံုးသြင္းမွားေတာ့ လိုခ်င္တာ ဘယ္သူလဲ။
“တဏွာ” ပါဘုရား ။
မရရင္ မေနဘူးလို႕ စြဲလမ္းတာ---?။
“ဥပါဒါန္ ”ပါဘုရား။
အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ ၊ဤ(၃)ခု ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား ။
#ကမၼဝဋ္ (၂)ပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
သခၤါရ ႏွင့္ ကမၼဘဝပါ ဘုရား။
ပါးစပ္က ေျပာေတာ့ ဘယ္သခၤါရ တပ္မလဲ။
ဝစီသခၤါရ ပါဘုရား။
ေျခနဲ႕ လက္နဲ႕ ျပဳေတာ့ ဘယ္သခၤါရ။
ကာယသခၤါရ ပါဘုရား။
စိတ္က ႀကံစည္ေတာ့ ဘယ္သခၤါရ။
စိတၱသခၤါရ ပါဘုရား။
ပါးစပ္က ေျပာေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
ဝစီကံ ပါဘုရား။
ေျခနဲ႕ လက္နဲ႕ ျပဳေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
ကာယကံ ပါဘုရား။
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စိတ္က ႀကံစည္ေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
မေနာကံ ပါဘုရား။
ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံ
ဤ(၃)ပါး ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
ကိေလသဝဋ္ နဲ႕ ကမၼဝဋ္ ကို သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား ။
အကြက္ အေနနဲ႕ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
ဝိပါကဝဋ္ (၈)ပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဇာတိ ဇရာ မရဏ ပါဘုရား။
ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
အကြက္ အေနနဲ႕ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္ မွာပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီ-
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နွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
သာဓု သာဓု သာဓု။
မူလႏွစ္ျဖာ တစ္ေခါက္။
မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္
မ်ားႏွင့္ သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆ
ယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကို၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာအားျဖင့္ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ အကုသိုလ္
ကံ ကုသိုလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကို ယံုၾကည္ရမယ္လို႔မေဟာလား ပါဏာတိပါ
တာအစ သုရာေမရယအဆံုး ပါဏာတိပါတာအစ မိစၧာဒိ႒ိအဆံုး ကို က်ဴး
လြန္ရင္ ကုသိုလ္လား အကုသိုလ္လား အကုသိုလ္ကံအေၾကာင္းေၾကာင့္
အက်ိဳးတရားက ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ ငရဲ တိရစၧာန္ ၿပိတၱာ အသူရကာ
ယ္ လို႔မေဟာလား ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား ဆင္းရဲတဲ့တရားလား အကု
သိုလ္ကံေၾကာင့္ျဖစ္တာေနာ္ ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား
ပါဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယအဆံုး ပါဏာတိပါတာအစ မိစၧာဒိ႒ိအ
ဆံုး ကိုေရွာင္ၾကဥ္ရင္ အကုသိုလ္လား ကုသိုလ္လား ကုသိုလ္ကံ အေၾ
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ကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားက လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္လို႔ မေဟာ
ဘူးလား ဆင္းရဲတဲ့တရားလား ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား ဒါကုသိုလ္ကံေၾ
ကာင့္ျဖစ္တာေနာ္
အကုသိုလ္ကံ ကုသိုလ္ကံ တရား ႏွစ္ပါးကို ယံုၾကည္ရင္ ေဗဒင္ေမးဦးမ
လား နတ္ကေတာ္ေမးဦးမလား ဝိဇၨာေတြေမးဦးမလား ေဗဒင္ေမးတယ္ န
တ္ကေတာ္ေမးတယ္ ဝိဇၨာေမးတယ္ဆိုတာ ကံကိုမယုံလို႔ေပါ့ေနာ္ စိစစ္
ဖို႔မေကာင္းလား ကံကို ယုံတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ေမးစရာ လိုေသးရဲ႕လား အဲဒါကံ
ကံ၏အက်ဳိးကို ယံုၾကည္ဖို႔ လိုတယ္ၾကားလား
သက္ရွိသတၱဝါ ကမ်ဥ္းနီကစ ဆင္ေကာင္ႀကီးထိ သတ္မယ္ဆို ပါဏာတိ
ပါတကံ မထိုက္ဘူးလား ပါဏာတိပါတကံ ထိုက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕အျခား
မဲ့၌ အပါယ္ကလြတ္ပါ့မလား။ အပါယ္ကိုက် ငရဲကိုအားရ ေအာင္ခံ ငရဲသ
က္ေစ့ တိရစၧာန္ဘဝကို ေရာက္တာမ်ားတယ္ေနာ္ ။တိရစၧာန္ဘဝ ဆိုတာ
နိုင္ရာစားဘဝေပါ့ ။ တိရစၧာန္ဘဝေသေတာ့ငရဲ ။ ငရဲကေသရင္ တိရစၧာန္။
ေရွးဆရာေတာ္သမားေတာ္ေတြ ငရဲနဲ႔တိရစၧာန္ ရက္ကန္းရွယ္သလို လို႔မေ
ဟာဘူးလား အကုသိုလ္ခ်င္းထပ္သြားတာကြဲ႔ လူျဖစ္ဖို႔ရဖို႔လြယ္ပါ့မလား ။
ကဲ အခုငရဲက ကၽြတ္လို႔ လူ႔အျဖစ္ကိုရတယ္ထား။ လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ ေမြးေ
မြးျခင္းေသတဲ့ ကေလးေတြမရွိလား။ လသားနဲ႔ ေသတာ မရွိလား ။ေက်ာ
င္းသားအရြယ္နဲ႔ေသတာမရွိလား ။ သူေဌးသားဘဲျဖစ္ျဖစ္ သူေဌးသမီးဘဲျဖ
စ္ျဖစ္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ေသေတာ့သူေဌးရဲ႕ စည္းစိမ္ကိုခံစားရရဲ႕လား ။
အိုးပုတ္ခ်ိဳးရုပ္နဲ႔ေပ်ာ္လို႔ ေသေတာ့တာ ေနာ္။ လူျဖစ္က်ိဳးရႈံးတာေပါ့ ။ အသ
က္တိုတယ္လို႔မေျပာလား ။ အသက္တိုတာ အလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾ
ကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားေပၚတာလား ။ အသက္တိုတဲ့ အေၾကာင္းရွာၾ
ကည့္ေတာ့ သက္ရွိသတၱဝါ ေတြ သတ္ခဲ့တာကြဲ႔ေနာ္ ။ သူတစ္ပါးအသက္ေ
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တြကို သတ္ခဲ့တာကိုး ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အသက္တိုတာ ေပါ့ေနာ္ ယံုၾကည္ဖို႔မေ
ကာင္းလား ။
အေရွ႕အိမ္က အဖိုးႀကီးအဖြားႀကီး အသက္ခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ရွစ္ဆယ္ ။
စားနိုင္ တယ္ သြားနိုင္တယ္ လုပ္နိုင္တယ္ မေျပာၾကဘူးလား ။ သီလကု
သိုလ္ ေကာင္းတာကိုးလို႔ အေျဖမေပး လားဟဲ့ ။ ဘယ္ေလာက္မ်ား ထင္
ရွားသလဲေနာ္။
သစ္သီးတစ္လံုး ပန္းတစ္ပြင့္ ဟင္းတစ္ညြန္႔ကစ ေရႊ ေငြ ေက်ာက္သံပတၱျ
မားအထိ ပိုင္ရွင္အခြင့္မျပဳဘဲနဲ႔ယူရင္ အဒိႏၷာကံ မထိုက္ဘူးလား ။ အဒိႏၷာ
ကံထိုက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕အျခား၌ အပါယ္ကလြတ္ပါ့မလား ။ အပါယ္ကိုက်
ငရဲကိုအားရေအာင္ခံ ။ ငရဲသက္ေစ့လူအျဖစ္ကိုရ ။ လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ အင
တ္ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတယ္ေနာ္ ။ ဘယ္လိုဘဲလုပ္လုပ္ စားဝတ္ေနေရးေျ
ပရဲ႕လား ။ အလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္အက်ိဳးတရားေပၚ တာ
လား ။ အင္း အေၾကာင္းရွာေတာ့ အတိတ္ဘဝက သူမ်ားစားမည့္
အစားအစာကို ခိုးခဲ့တာ သူမ်ားဝတ္မည့္အထည္အဝတ္ေတြ ခိုးခဲ့တာေနာ္
။ အဲဒီအကုသိုလ္ကံ အဒိႏၷာကံ အျပစ္ေၾကာင့္ အပါယ္ကိုမက်လား ။ အပါ
ယ္ ငရဲကလြတ္ လူ႔အျဖစ္ကိုရဦးေတာ့ အငတ္ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတယ္။ ၾ
ကားလား အဲဒါအေၾကာင္းအက်ဳိးသိဖို႔ မလိုလား ။ အဲလိုၾကားဖူးေတာ့ နားဝ
နားဝေတာ့ အေၾကာင္းအက်ဳိးသိတဲ့အတြက္ အသစ္အကုသိုလ္ ျဖစ္ေသး
ရဲ႕လား။ ေႂကြေဟာင္းေတာ့ ခံရမယ္ေနာ္။ ေႂကြးသစ္တင္ေသးရဲ႕လား ။အဲ
ၾကားဖူးေတာ့ နားဝတာကြဲ႔ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား။
လင္ရွိ မယား မယားရွိလင္ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားလို႔ရွိရင္ ကာေမသုမိစၧာစာ
ရကံမထိုက္လား။ ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ အပါယ္ကလြတ္ပါ့မလား။ အပါ
ယ္ကိုက် ငရဲကိုအားရေအာင္ခံ။ ငရဲသက္ေစ့ လူအျဖစ္ရတယ္ ။ လူျဖစ္တဲ့
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ဘဝမွာလူခ်င္းတူရဲ႕လား ။ ဣတၳိလိင္ ပုလႅိင္ ၾကားလား လူျဖစ္က်ိဳးရႈံး
တာေပါ့။
စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မုသားကိုအမ်ိဳးမ်ိဳးမသံုးၾကဘူးလား ။
သံုးရင္မုသာဝါဒကံမထိုက္လား ။ ထိုက္ရင္ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား ။ အ
ပါယ္ကိုက် ငရဲကိုအားရေအာင္ခံ ငရဲသက္ေစ့ လူျဖစ္ရတယ္ထား ။ လူျဖစ္
တဲ့ဘဝ မွာ စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေငြေၾကးကိစၥ ဆန္စပါးကိစၥ ေခ်း
လို႔ငွားလို႔ လြယ္ကူစြာရရဲ႕လား ။ဘယ္သူမွ အယံုအၾကည္မရွိဘူးေနာ္ ။
စားဝတ္ေနေရးေျပရဲ႕လား အလိုလိုျဖစ္တာလား ။ အေၾကာင္းေၾကာင့္အ
က်ိဳး တရားေပၚတာလား ။
ဘိန္း ဘင္း ကေဇာ္ ေလွာ္စာ အရက္ ေသရည္ေသရက္ကို ေသာက္စား
လို႕ရွိရင္ သုရာေမရယကံ မထိုက္ လား ။ သုရာေမရယကံ ထိုက္ရင္ ေသ
သည္ရဲ႕အျခား၌ အပါယ္ကလြတ္ပါ့မလား ။ အပါယ္ကိုက် ငရဲကိုအားရ ေ
အာင္ခံ ။ ငရဲသက္ေစ့ လူျဖစ္ရတယ္ ။လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ ရူးတဲ့ပုဂိၢဳလ္ေတြျမ
င္ဖူးရဲ႕လား ။ လူျဖစ္ေတာ့ လူရူး ေခြးျဖစ္ေတာ့ေခြးရူး ဝက္ျဖစ္ေတာ့ဝက္ရူးေ
ပါ့ ။ အလိုလို ျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားေပၚ တာလား
အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။
ဒါေၾကာင့္ ပါဏာတိပါတာ အစ သုရာေမရယ အဆံုး ပါဏာတိပါတာ အစ
မိစၧာဒိ႒ိ အဆံုးကို က်ဴးလြန္ရင္ အကုသိုလ္ေပါ့။ ေရွာင္ၾကဥ္ရင္ကုသိုလ္ေပါ့
။ သိတဲ့အခ်ိန္ ကေရွာင္ရမယ္ ေနာ္ သိတဲ့အခ်ိန္ကစပယ္ရမယ္ေနာ္ အဲလိုေ
လ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။ ဒါေၾကာင့္ ငါးပါးသီလကို မေၾကာင္ မၾကား မက်ဳိး
မေပါက္ရင္ နိဗၺာန္မရဦး ျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ လူအျဖစ္ နတ္အျဖစ္ကို ရတယ္ၾ
ကားလား အဲဒီ ငါးပါး သီလ အေျခခံၿပီးေတာ့မွ ေတာင္သူဘဲလုပ္လုပ္ အေ
ရာင္းအဝယ္ဘဲလုပ္လုပ္ ဝန္ထမ္းဘဲလုပ္လုပ္ က်ဘမ္း ဘဲလုပ္လုပ္ ။ ရတဲ့
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ပစၥည္းက မသန္႔ရွင္းဘူးလား အင္မတန္သန္႔ရွင္းတယ္ေနာ္ ။ အဲဒါလွဴမယ္
ဆို နည္းမ်ားမဆို ေစတနာအတိုင္းအက်ဳိးေပးတယ္ ၾကားလား ေလ့လာ
ဖို႔မေကာင္းလား ။
အထည္ပစၥည္းက (အာယု) ေသးလို႔ နည္းျငားေသာ္လည္း ေစတနာက အ
က်ဳိးေပးတယ္ေနာ္ ရရွိတဲ့ပစၥည္းကလည္း သန္႔ရွင္းေပတာကိုးကြဲ႔ အဲလိုေ
လ့လာဖို႔မေကာင္းလား အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ ေတြကြဲ႔ေနာ္ ဒါေၾကာင့္ က
မၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ ကံ ကံ ၏ အက်ဳိးကို ယံုၾကည္ရမယ္ ၾကားလား
အားလံုး ပါဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယအဆံုးကို ကိုယ္ခ်င္းစာ မယ္ဆို
အကုန္ ေမတၱာ သေဒၵါ အနေႏၲာပါ့ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ကိုယ္ခ်င္းစာ
တရားသိဖို႕မလိုဘူးလား ကိုယ္ခ်င္းစာမပါ ၾကဘူးကြယ္ၾကားလား စိစစ္
ဖို႔မေကာင္းလား ။ အဲဒါေၾကာင့္ကိုယ္ခ်င္းစာဖို႔ အေရးႀကီး တယ္ေနာ္ ။ ကို
ယ္ခ်င္းစာ ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ႏႈိင္းမ႐ိုင္းဘူးလို႔ ေရွးသူေတာ္ေကာင္းေတြ မေျပာၾက
ဘူးလား ။ ကိုယ့္ စိတ္ နဲ႔ႏႈိင္းၾကည့္လိုက္တာေပါ့ ။ အဲဒါ ကံဖက္ကလိုတယ္
ကြဲ႔ေနာ္ ။အဲဒီကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ လူအျဖစ္ကို ရတယ္ နတ္အျဖစ္ကိုရတ
ယ္ေနာ္ ။
အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ငရဲ တိရစၧာန္ ၿပိတၱာ အသူရကာယ္ေပါ့ ။ ငရဲကိုက်
သြားရင္ဘုရားအဆူဆူနဲ႔ ေခ်ာ္လြဲနိုင္တယ္ေနာ္။ ေခ်ာ္လြဲတာ အေထာက္အ
ထားေတြက ဂဂၤါျမစ္မွာရွိတဲ့ သဲလံုး ႏွင့္အမွ် သဲတစ္ပြင့္ ဘုရားတဆူ သဲတ
စ္ပြင့္ဘုရားတစ္ဆူ ။ တစ္ဆူေသာဘုရားဆီမွာ ႏွစ္ဆယ့္ေလး သေခၤ်ႏွင့္
ကုေဋေျခာက္ဆယ္ ဗုိလ္ေျခတစ္သိန္း ကၽြတ္တန္းဝင္တယ္လို႔ မေဟာဘူး
လား ။ ဂဂၤါျမစ္မွာရွိတဲ့ သဲလံုးႏွင့္ အမွ် ပြင့္ေတာ္မူတဲ့ ဘုရားအဆူဆူ ကၽြတ္
တန္းဝင္တဲ့ လူနတ္ျဗဟၼာေတြ အမ်ားႀကီးေပါ့ေနာ္ ။ အဲဒီေလာက္ မ်ားေန
တာ အခုတရားနာပရိသတ္ေတြ ဘုရား အဆူဆူေတြ႔ခဲ့ၾကရဲ႕လား ။ ဘုန္းႀ
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ကီးတို႔ကလည္း ပါတယ္ ကြဲ႔ေနာ္ ။ ဘယ္မွာေနတာလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား ငရဲမွာ ငရဲကိုက်သြားၿပီးရင္ ဘုရားအဆူဆူနဲ႔ေခ်ာ္လြဲ ႏိုင္တာ မထ
င္႐ွားဘူးလား ဘယ္ေလာက္မ်ားေၾကာက္စရာ ေကာင္းသလဲေနာ္
ေ႐ႊေတြ ေက်ာက္သံ ပတၱျမား ရတနာ စိန္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပါ့မ်ားမ်ား
သစၥာေလးပါးမသိ ခႏၶာမသိ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ကိုမသိရင္ သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္
ပါ့မလား ။သကၠာယဒိ႒ိ မျပဳတ္ရင္ စိတ္မခ်ရဘူးေနာ္ ။ အဲဒါေၾကာင့္ ေလာ
ဘစိတ္နဲ႔ေသရင္ ၿပိတၱာ အသူရကာယ္ လို႔မေဟာဘူးလား။ ေဒါသစိတ္နဲ႔ေ
သရင္ ငရဲလို႔မေဟာဘူးလား။ ေမာဟစိတ္နဲ႔ေသရင္ တိရစၧာန္ေပါ့ ။ ကဲ ႐ွာၾ
ကတာ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ဒီသံုးခုဘဲရွိတယ္ေနာ္ အပါယ္ကလြတ္တာ
ကို မပါဘူးကြဲ႔ ပါရဲ႕လားဟဲ့ ။ မသိခင္ေတာ့ ျပဳၾကရတာေနာ္ သိတဲ့အခ်ိန္ေ
ရွာင္ရတယ္ ။ သိတဲ့အခ်ိန္ပယ္ရတယ္ၾကားလား အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား ေလ့လာၾက ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုတယ္။
ေ႐ွးထက္ေက်ာ္ကာရီကတဲ့ ျမတ္စြာဘုရား ဆြမ္းခံႂကြသြား ေတာ့ သံ
ဃာေနာက္က အပါး တစ္ေထာင္ေလာက္ရွိတယ္ ။ ဥပါသကာ တစ္ေယာ
က္က ငါးမွ်ားေနတာ ။ရဟန္း သံဃာေတြ ႂကြလာခဲ့တာျမင္ေတာ့ ငါးမွ်ားတု
တ္တံကိုခ် ဦးတိုက္ ႐ွိခိုးတယ္ၾကားလား။ ျမတ္စြာဘုရား ရပ္ၿပီးေတာ့ ေနတ
ယ္ေနာ္ ။ အဲဒီဒကာႀကီးရဲ႕ နာမည္ကို ေမးေခ်စမ္းလို႔ မခိုင္းရဘူးလား ။ သိ
တာေပါ့ဘုရားက။ ေမးစရာ႐ွိလို႔ ပရိသတ္ေတြသိေစျခင္းငွာ ရဟန္းပရိသ
တ္ေတြ သိေစျခင္းငွာ နာမည္ေမးေခ်စမ္း လို႔ခိုင္းရတာဗ် ။ ဒကာႀကီးနာမ
ည္ဘာနာမည္လဲ လို႔မေမးရဘူးလား အရိယာတဲ့ အရိယာ ။ အရိယာ တဲ့ ဒ
ကာႀကီး ၾကားရဲ႕လား အရိယာဆို ငါးမမွ်ားရဘူးတဲ့ ဘုရားက အရိယာ ဆို
ငါးမမွ်ားရဘူးတဲ့ အဲဒီေန႔ကစ ကၽြတ္ေတာ့တာဗ်ား ။
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ဘုန္းႀကီးေတာ့ဒီလိုေျပာတာနဲ႔ခါကၽြတ္မယ္ မထင္ ပါဘူး ၾကားရဲ႕လားေဟ့ ။
ကၽြတ္သြားေတာ့တာကြယ္ ။အားရပါးရ အဓိပၸါယ္စူးစူးရွရွ သိတာကိုးကြဲ႔ေ
နာ္ ကဲ ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္ သုတအေနနဲ႔ ၾကားဘူးတယ္ ။ ပေစၥကဗုဒၶါ
အေလာင္း ရာသီဥတုက တန္ခူးကဆုန္။ ေဆြလည္ မ်ဳိးလည္ ေဆြေတြ
မ်ဳိးေတြ ဆီ အလည္သြားတာ အျပန္ၾကေတာ့ ဟိုက ေဆြေတြမ်ဳိးေတြက ပဲ
ဆန္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့ ေပးလိုက္ၾကတာ စားစရာေသာက္စရာေတြ ခ်က္ျပဳ
တ္စရာေတြ အဲဒါအထုပ္ေလး ေတြနဲ႔ ပုဟယ္စုဟယ္ ထုတ္ၿပီးေတာ့မွ တံပိုး
နဲ႔ထမ္းလာခဲ့တာ။
ေနကပူ တန္ခူးကဆုန္ သစ္ပင္အရိပ္အာဝါသ ေကာင္းတဲ့ ေအာက္ကိုေရာ
က္ နားလို႔ သူ႔ေရဗူးေလး ဘူးသီးကိုေရဗူး လုပ္တဲ့ဟာေပါ့ ေနာ္ဘူးခါးေရေပါ့
ေသာက္ၿပီးေတာ့အနားယူလို႔ ခႏၶာဖက္ကို ဉာဏ္လွည့္ သစ္႐ြက္ေလးတ
စ္႐ြက္ ေႂကြလာခဲ့တာ။ ေႂကြလာခဲ့ ေတာ့ခါ သေဗၺ သခၤါရာ အနိစၥာ ဆိုသလို
ခႏၶာဖက္ကို ဉာဏ္လွည့္လိုက္တာ ေသာတာပန္ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္ ရ
ဟန္းကိစၥၿပီးသြားေတာ့တာ ။ အာရံုျပဳ ၿပီးေတာ့မွ ခႏၶာကိုယ္ကို ဆံဖ်ားကေျ
ခဖ်ား အေရာက္ အဲလို အဓိ႒ာန္ျပဳ သပ္ခ်လိုက္တာ ။ ပရိကၡရာ႐ွစ္ပါး အျပ
ည့္အစံုျဖစ္သြားေတာ့တာ ။ၾကားလား ။ သကၤန္းေတြ သပိတ္ ေတြ ကအျပ
ည့္အစံုေနာ္ ။ သူ႔အထမ္းေလးက ဒီတိုင္းေနလိုက္ေတာ့တာကြဲ႔ ။ၾကားလား
။
သစ္႐ြက္ တစ္႐ြက္တည္း ေႂကြတာ ။ ဘုန္းႀကီးတို႔ တစ္ပင္လုံးေႂကြတာ ေ
တာင္မရဘူးေဟ့။ တစ္ပင္လုံးေႂကြတာ ေတာင္မရဘူး ခုတစ္႐ြက္တည္း ေႂ
ကြတာနဲ႔ရတာကြဲ႔ အားရပါးရ ။ ရတာသြားမေျပာနဲ႔ သူမ်ားေနာက္က အျခခံ
ကိုျပန္ၾကည့္ ႏွစ္သေခၤ်နဲ႔ ကမၻာတစ္သိန္း ။ က်င့္ခဲ့တာဗ် ႏွစ္သေခၤ်နဲ႔ကမၻာ
တစ္သိန္း ။ အဲဒါလူကသိမွာမဟုတ္ဘူး ၾကားလား ျမန္လိုက္တာ လို႔မေျပာ
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ဘူးလား ။ နာရီကေစ့သြားၿပီကိုးကြဲ႔ အခ်ိန္ကတန္လာၿပီေနာ္ အဲလိုေလ့လာ
ဖို႔ မေကာင္းလား ေလ့လာၾက ။ ထိထိမိမိသေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္ၾကား
လား ။
သိပယ္ဆိုက္ပြား ေလးပါးကိစၥ မဂ္တစ္ခဏတဲ့ေနာ္ ။ သိမွပယ္နိုင္တာ ။
ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အက်ဳိးေပးတဲ့ေနရာေတြ ။ သုတဝါ အရိယာ သာဝေကာ။
သုတအၾကားအျမင္ရွိမွ အရိယာျဖစ္တယ္ ။ ဗုဒၶဘာသာတို႔ မည္သည္မွာ နု
တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ အလတ္စားပုဂၢိဳလ္ ရင့္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ ႐ွိေသးတယ္ ။ ရဟန္းသံဃာေ
တာ္ေတြ ဆြမ္းကပ္တဲ့ခါ ေသခ်ာၾကည့္လို႔ ကိုယ့္ခြက္ကိုႏႈိက္ သလား မႏႈိက္
ဘူးလား ကိုယ့္ခြက္ကိုႏႈိက္ရင္သေဘာက်ၿပီ ။ ကိုယ့္ဟင္းခြက္ကို မႏႈိက္ရ
င္ သေဘာမက်ဘူး ။
အဲဒါကိုယ္ကပ္တဲ့ခြက္ကိုႏႈိက္ေတာ့ သေဘာက်ေတာ့ ေလာဘ မႏိႈက္ေ
တာ့ သေဘာ မက် ေဒါသ အပါယ္က လြတ္တာ မပါပါကားကြဲ႔ သေဘာက်ျ
ပန္ေတာ့ခါလည္းဘဲ ေလာဘ ၿပိတၱာျဖစ္မယ္ သေဘာမက်ျပန္ေတာ့လည္း
ေဒါသ ငရဲ ေရာက္မယ္ၾကားလား ဒါေၾကာင့္မို႔ ဆြမ္းကပ္တဲ့ခါ သံဃႆ
ေဒမ ဆိုရၿပီးၿပီကြဲ႔ေနာ္ ဘုန္းႀကီးဘုန္းေပးတာ မဘုန္းေပးတာထား သံ
ဃႆ ေဒမ ဆိုရၿပီၾကားလား ဒါေၾကာင့္မၾကည့္တတ္ရင္မၾကည့္နဲ႔ မၾကည့္
တတ္ဘဲ နဲ႔ၾကည့္ရင္ အကုသိုလ္ျဖစ္မယ္
ကိုယ့္ခြက္ကိုႏိႈက္ေတာ့ သေဘာမက်ဘူးလား ေလာဘ မႏိႈက္ေတာ့ သေ
ဘာမက် ေဒါသ အဲဒီလိုသာသိ ေလာဘေဒါသျဖစ္တာသိလို႔လား မသိ
လို႔လား မသိတာေမာဟ ေမာဟ စိတ္နဲ႔ေသရင္ တိရစၧာန္ ေလာဘစိတ္နဲ႔ ေ
သရင္ ၿပိတၱာအသူရကယ္ ေဒါသစိတ္နဲ႔ေသရင္ ငရဲ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ပတ္
သက္ၿပီးေတာ့ ႐ုပ္ပြားေတာ္ ဆင္းတုေတာ္ ေတြမရွိဘူးလား ေစတီေတာ္ေ
တြမရွိဘူးလား အဲဒါကပ္တဲ့ခါ စားတာျမင္ရဲ႕လား မျမင္ဘူးေနာ္ ကုသိုလ္မ
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ရဘူးလား ရသလား ဪ ရပါတယ္ဗ် ကပ္ၿပီးရေတာ့တာကြဲ႔ အဲလိုႏွလံုး
သြင္းဖို႔ ေကာင္းတယ္ေနာ္ အဲလိုႏွလံုးမသြင္းတတ္ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အကုသို
လ္ျဖစ္ေတာ့တာ ၾကားလား ဒါသုတအၾကား အျမင္လိုတာေပါ့ေနာ္
ဒါေၾကာင့္ ဘာဘဲလွဴလွဴ သံဃႆ ေဒမ ျမတ္စြာဘုရားရွိတဲ့ မိေထြးေတာ္
ေဂါတမီက သကၤန္းကပ္တာ သားဘုရားကို သူ ကိုယ္တိုင္ယက္ၿပီးေတာ့
သကၤန္း သူကိုယ္တိုင္ ယက္တဲ့ သကၤန္းေနာ္ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီတဲ့ ငါ
ဘုရားကိုကပ္ေတာ့ ငါဘုရား တစ္ပါးတည္း ရတယ္တဲ့ အက်ဳိး အာနိသင္န
ည္းတယ္ သံဃာေတာ္ေတြ မရဘူး သံဃႆ ေဒမဆို သံဃာေတာ္ေတြရ
တယ္ သံေဃ ဒိႏၷံ မဟပၹလံ သံဃာကို ရည္စူးၿပီးေတာ့ ကပ္မယ္ဆိုရင္ ပင္
လယ္သမုဒၵရာေရကို ဆယ္ဝင္ပုံးနဲ႔ခ်ိန္ ဘယ္ႏွစ္ပံုး ရွိမလဲ မေမးရဘူးလား
မေရတြက္နိုင္ဘူးေပါ့ အဲသေလာက္ အက်ဳိးေပးသန္တယ္တဲ့ ၾကားလား
အခုေတာ့ ဒီလိုမသိေတာ့ တပည့္ေတာ္ သကၤန္းေလး ရံုစမ္းပါဦးဘုရား တ
ပည့္ေတာ္ဟင္းေလးဘုဥ္းေပးစမ္းပါဦးဘုရား မလာဘူးလား ပုဂၢလေတြကိုး
ကြဲ႔ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ေလ့လာၾက ေလ့လာၾက ၾကားဖူးမွ နားဝ နားဝမွ
တရားရတယ္ လႉတယ္ ဆိုတာ ေစတနာအတိုင္းအက်ဳိးေပးတာ ေစတနာ
ဟံ ဘိကၡေဝ ကမၼံ ဝဒါမိ ေစတနာ အတိုင္း အက်ဳိး ေပးတယ္လို႔ မေဟာဘူး
လား ။
မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေ႐ွးထက္ေက်ာ္ကာရီက ႐ွ
င္ဘုရင္ႀကီး တိုင္းခန္းလွည့္လည္ သြားလည္တာ ေတာလည္ကစားသြားတ
ယ္ ရာသီဥတုက တေပါင္း တန္ခူး သစ္႐ြက္ေတြကေႂကြၿပီ သံုးပံု ႏွစ္ပံုေလာ
က္ေႂကြၿပီ တစ္ပံုေလာက္က်န္တယ္ အဲဒီမွာ သီလမရွိတဲ့ ရဟန္းတစ္ပါး
ဒုႆီလပုဂၢိဳလ္ေပါ့ ငါးမွ်ား တဲ့ ဝါသနာက ႐ွိတယ္ လူသူေလးပါးျမင္လို႔ရွိရင္
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အၾကည္ညိဳပ်က္မွာစိုးလို႔ လူသူေလးပါးအေရာက္အေပါက္ နည္းတဲ့ ေတာ
ထဲေတာင္ထဲသြားၿပီး ငါးမွ်ားတယ္
ရွင္ဘုရင္ႀကီးက ေတာလည္ကစားသြားေတာ့ သစ္႐ြက္ ေတြနင္းၿပီးေတာ့ခါ
ခၽြတ္ခၽြတ္သံၾကားတာကိုး အသံကိုသတိျပဳလိုက္တာ လူလား တိရစၧာန္
လား လူလား တိရစၧာန္လား ကၽြဲႏြားတိရစၧာန္ဆိုတာေလးေခ်ာင္း လူဆိုေ
တာ့ႏွစ္ေခ်ာင္း သေကၤတအမွတ္ျပဳေတာ့ မတူဘူး ေပါ့ေနာ္ လူကႏွစ္ေခ်ာ
င္းဆိုေတာ့ အေပၚကိုႂကြႂကြသြားတာကိုး ေလးေခ်ာင္းဆိုေတာ့ ခတ္ခတ္
သြားတာေပါ့ အသံခ်င္းတူရဲ႕လား အဲလိုနားစြင့္ၿပီးေတာ့ၾကည့္ေတာ့ အင္း
ဒါလူသံေပါ့ ငါးမွ်ားတဲ့တုတ္တံကို ဖြက္ထား ေတာ့တာ ဖြက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီ
သစ္ပင္ႀကီးမွာ တင္ပလႅင္ ဆင္ယင္ၿပီး ေတာ့မွ ဖလသမာပတ္ ဝင္တဲ့ပံုႀကီး
ထိုင္ၿပီးေတာ့ေနေတာ့တာေပါ့ ႐ွင္ဘုရင္နဲ႔ဦးတိုက္ တိုက္ေတာ့တာေနာ္ ႐ွိခိုး
လို႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးေလွ်ာက္တယ္ ဘယ္လိုပါ့ေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ မထူးဘူး ၾကား
လား
႐ွင္ဘုရင္က စဥ္းစားတယ္ အင္း ဒီေတာထဲ ေတာင္ထဲမွာ သာမန္ပုဂၢိဳလ္ မ
ဟုတ္ အာသေဝါ ကုန္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္မယ္ ႐ွင္ဘုရင္စိတ္ထဲက ရဟႏၲာလို႔ ႏွ
လံုးမသြင္းဘူးလား ရဟႏၲာ လို႔ ႏွလံုးသြင္းတာ ေတာထဲ ေတာင္ထဲမွာ သာ
မန္ပုဂၢိဳလ္ မဟုတ္ အာသေဝါကုန္တဲ့ရဟႏၲာ ျဖစ္မယ္ နန္းေတာ္ေရာက္
သြားတဲ့ခါ ေဟာ..သူ႔ေစတနာအတိုင္း ေ႐ႊေတာင္ ေငြေတာင္ေတြ ေပါက္ေ
တာ့တာ ေ႐ႊေတာင္ ေငြေတာင္ေတြ ေပါက္ေတာ့တာ ပြဲေတာ္ဆက္ကပ္ၿ
ပီးေတာ့လာ ။ ပြဲေတာ္လာတဲ့ခါ ဆက္ကပ္တဲ့ခါ အခ်ိန္႐ွိေသးတယ္ ေနာ
က္တခါ ျပန္ခ်က္ၾက အဲဒီမွာအာသေဝါကုန္တဲ့ ရဟန္းတစ္ပါး႐ွိတယ္ ။
ဆြမ္းကပ္ လႊတ္ ဖို႔ရာေ႐ြးခ်ယ္တာ ေက်ာင္းေနဖက္သူငယ္ခ်င္းကို အကပ္
ခိုင္းတာ အဲဒီ ေက်ာင္းေနဖက္သူငယ္ခ်င္းက ေက်ာင္းသားတုန္းကလည္း
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စကားေျပာတဲ့ခါအပို အလိုမ႐ွိ တိက်တယ္ အဲဒီ ေက်ာင္းကေန ထြက္ၿပီးေ
တာ့မွ မိမိနန္းေတာ္ ေရာက္တဲ့ခါလည္း ႐ွင္ဘုရင္ရာထူးရသြားေတာ့ ခပ္င
ယ္ငယ္ ႐ွင္ဘုရင္ျဖစ္သြားတယ္ ႐ွင္ဘုရင္ ေႁမွာက္ၾကေတာ့တာေပါ့ အဲဒါ
နဲ႔သူ႔သူငယ္ခ်င္းကို အမတ္ရာထူးခန္႔တာေပါ့ အဲဒီအမတ္က အင္မတန္႐ိုး
သား ေျဖာင့္မတ္တဲ့ဟာ။ သူ႔ကိုဆြမ္းကပ္ခိုင္းလိုက္ေတာ့တာ ၿမိဳ႕ကေတာ
ကို အသြားဆိုေတာ့ သစ္႐ြက္ကမနင္းရ ဘဲကိုး အနားေရာက္မွသစ္႐ြက္က
နင္းရတယ္ ခၽြတ္ခၽြတ္သံၾကား လွည့္ၾကည့္ေတာ့ ငါးမွ်ားတဲ့ တုတ္တံ မဖြက္
ခင္ေတာ့ဘူး မဖြက္ခင္ေတာ့ဘူးမိေတာ့တာ ။
႐ွင္ဘုရင္အမိန္႔ေတာ္ပါတဲ့အတိုင္း ဆြမ္းကပ္တယ္ၾကား လား ဆြမ္းကပ္
လို႔စားလို႔ အားရလို႔ဝေတာ့ စဥ္းစားတယ္ အိမ္း ဒီတစ္ခါေတာ့ ငါ ငါ့အေၾ
ကာင္းကို ႐ွင္ဘုရင္ သိေတာ့မွာ ေသရမွာနဲ႔ေနရမွာ ေသမွာက မ်ားတာေပါ့
အသတ္ခံရေတာ့မွာဘဲ ေသမည့္ အတူတူေတာ့ မထူး ဘူးတရားအားထု
တ္ၿပီးေတာ့ ေသမယ္တဲ့ၾကားလား အသိလန္႔သြားေတာ့တာေနာ္ တရား
အားထုတ္ၿပီး ေတာ့ေသမယ္တဲ့ဗ်ား တရားအားထုတ္ေတာ့တာေပါ့
ျပန္သြားေတာ့ခါ နန္းေတာ္ေရာက္ မွန္တာကို သံေတာ္ဦးတင္ ငါးမွ်ားတုန္း
ကိုေတြ႔တယ္လို႔ သံေတာ္ဦးမတင္ရဘူးလား အာသေဝါကုန္တဲ့ ရဟႏၲာကို
သူယုတ္မာျဖစ္ေအာင္ ေျပာရမလားဆိုၿပီးေတာ့ အမတ္ရာထူးကျဖဳတ္လို
က္ေတာ့တာ အမတ္ရာထူး ကျဖဳတ္ခ်လိုက္တာဘဲ သူကရဟႏၲာလို႔ သူ႔စိ
တ္ထဲမွာက သဒၶါ တရား ကထက္သန္ေနတာကိုး သူယုတ္မာ အျဖစ္နဲ႔ ေျ
ပာရမလားလို႔ အမတ္ရာထူး ကျဖဳတ္လိုက္ေတာ့တာ
ခုနစ္ရက္ေလာက္ စဥ္းစားတယ္ အိမ္း ငါ့ သူငယ္ခ်င္းက ေက်ာင္းေနဖက္ ေ
က်ာင္းသားဘဝတုန္းကလည္း စကားေျပာတဲ့ခါ အပိုအလိုမ႐ွိ တိက်တယ္
အမတ္ရာထူးခန္႔လည္းသူက သူအေတာ္ဆံုး ဧကန္မုခ် ဟိုကပုဂၢိဳလ္ သူေ
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တာ္ေကာင္း ေယာင္ေဆာင္တာ ႐ွိမွာ စိတ္ေျပာင္းသြားၿပီ သူယုတ္မာစိတ္
ကိုေျပာင္းသြားၿပီ ဟိုက ဒုႆီလႀကီးက ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ အားထုတ္
တာ ေသာတာပန္ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္ ရဟႏၲာျဖစ္သြားေလေတာ့တာဗ်ား
ဟိုကရဟႏၲာ ျဖစ္ သြားၿပီ နန္းေတာ္မွာ ေ႐ႊေတာင္ေငြေတာင္ေတြေပ်ာက္
ကုန္ေတာ့တာ ရဟႏၲာျဖစ္ခါမွ ေ႐ႊေတာင္ေငြေတာင္ ေတြ ေပ်ာက္သြားတာ
သူယုတ္မာတုန္းက ေ႐ႊေတာင္ေငြေတာင္ေတြ ေပါက္တာေနာ္ အၾကည္ညိဳ
ခံတာက သူယုတ္မာကိုး
ကဲ ၾကည္ညိဳတဲ့ပုဂၢိဳလ္က ႐ွင္ဘုရင္ေနာ္ သူ႔စိတ္က ရဟႏၲာလို႔ႏွလံုးမသြင္း
ဘူးလား အဲဒီ ႏွလံုးသြင္းေတာ့ ရဟႏၲာလို႔ႏွလံုးသြင္းေတာ့ ကုသိုလ္စိတ္ေပါ့
အဲဒီကုသိုလ္က အက်ဳိးေပးတာ အၾကည္ညိဳ ခံတာက ေပးတာလား ကို
ယ့္ေစတနာက ေပးတာလား အခုလည္း ဘာပါ့လွဴလွဴ ကိုယ့္ေစတနာက
အက်ဳိး ေပးတာ အဲလိုယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား ကိုယ့္ေစတနာက အက်ဳိးေ
ပးတယ္ ဒါ ယံုၾကည္ဖို႔လိုတယ္ေနာ္ ဒါ ဘယ္ေလာက္မ်ား ထင္႐ွားသလဲ ၾ
ကားလား
ဒုႆီလႀကီးက ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔အားထုတ္တာ ေသာတာပန္ သကဒါဂါ
မ္ အနာဂါမ္ ရဟန္းကိစၥၿပီးသြားေလေတာ့တာဗ် ေနာက္မွေခၚၿပီးေတာ့
သူ႔သူငယ္ခ်င္းကိုျပန္ၿပီး ေတာ့ အမတ္ရာထူးခန္႔တယ္ကြဲ႔ၾကားလား ။ အဲ
ဒါေစတနာအက်ဳိးေပးတာ သိေစခ်င္လို႔။ ဘာဘဲလွဴလွဴ နည္း မ်ားမဆို
သန္႔႐ွင္းဖို႔လိုတယ္ေနာ္ သီလနဲ႔ျပည့္စံုမယ္ဆို တစ္ေၾကးဇြန္း တစ္ေယာက္
မ လွဴ ဦးေတာ့ အက်ဳိး မ်ားတယ္ၾကားလား သီလနဲ႔မျပည့္စံုရင္ သိန္းေပါင္း
မ်ားစြာလွဴဦးေတာ့ အက်ဳိးမမ်ားဘူး ရေတာ့ရတယ္ေနာ္ ။
ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေရွးဆရာေတာ္ေတြ ပံု ဥပမာေပးတာ ေညာင္ပင္ႀကီးေလာ
က္ လွဴျငားေသာ္လည္း ေညာင္ေစ့ ေလာက္ေပါ့ သီလနဲ႔မျပည့္စံုဘဲ နဲ႔ရတဲ့ပ
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စၥည္းက မသန္႔ရွင္းဘူးေနာ္ သီလနဲ႔ျပည့္စံုမွ သန္႔ရွင္းတာကိုး အဲလို ေလ့
လာဖို႔မေကာင္းလား လူေတြဟာ ေမြးတိုင္းေမြးတိုင္း အရိယာေမြးတယ္လို႔
မ႐ွိဘူးေနာ္ ပုထုဇဥ္ဘဲ အဲဒါ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း နဲ႔ေတြ႔ခါမွ သူေ
တာ္ေကာင္းျဖစ္ရတာၾကားလား ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။
ထိုးထိုးထြင္းထြင္း သိတဲ့ပုဂၢိဳလ္က သမၼာသမၺဳဒၶဘုရား ပေစၥကဗုဒၶါဘုရားေပါ့
ဥပတိႆတို႔ ေကာလိတ တို႔က အရွင္သာရိပုတၱရာ အရွင္ေမာဂၢလာန္ ေ
တြေနာ္ ကဲသူတို႔ကိုယ္တိုင္ ထိုးထြင္းလို႔မသိနိုင္ဘူး ၾကားလား ဆရာ နဲ႔ကၽြ
တ္တမ္းဝင္ရတာကြဲ႔ ဆရာကင္းလို႔ျဖစ္ကဲ့လား မျဖစ္ဘူး အဲဒီလိုစိစစ္ဖို႔မေ
ကာင္းလား ထိုးထိုး ထြင္းထြင္း သိတာက ပေစၥကဗုဒၶါနဲ႔ သမၼာသမၺဳဒၶ ကြဲ႔ အဲ
လိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ေလ့လာၾက ။
ဘုရား ဘုရား ဆိုတာ ေတြဟာ အသိဉာဏ္ကိုေခၚတာ ။ဝဂၢလိ ရဟန္းကိုေ
ထာက္ ျမတ္စြာဘုရား႐ွိစဥ္က ဝဂၢလိ ရဟန္းႀကီး ဘုရား အပါးမွာ တဖဝါးမ
ခြါ ေရပူေရခ်မ္းကမ္းလွမ္းၿပီးေတာ့ေနတာေနာ္ အသင္ဝဂၢလိ ငါဘုရားအ
ပါးမွာတစ္ဖဝါးမခြါ ေရပူေရခ်မ္းကမ္းလွမ္းေနျငားေသာ္လည္း သစၥာေလး
ပါးကို သိတဲ့ ဘုရားကိုအသင္မျမင္ဘူးတဲ့ မင္းျမင္တာက ကိုယ္ေကာင္ႀကီး
ကို ဘုရားလို႔ထင္တာတဲ့ ဒီကိုယ္ေကာင္ႀကီးက ဘုရားမဟုတ္ဘူး တဲ့ၾကား
လား
အပူ အေအးေၾကာင့္ ႀကီးလာရတာ အာဟာရေၾကာင့္ႀကီးတာ ကံေၾကာင့္ျဖ
စ္တာ ႐ုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္တာ စိစစ္ဖို႔မ ေကာင္းလား အပူ အေအးေၾကာင့္ ျဖစ္
တာေတြေပါ့ေနာ္ ကံစိတ္ဥတုအာဟာရ အေၾကာင္းေလးပါးေၾကာင့္ ျဖစ္
တာေပါ့ အဲဒါ အိုရမယ္ နာရမယ္ ေသရမယ္လို႔ မေဟာဘူးလား ဘုရားဆို
တာ မအိုဘူးေပါ့ မနာဘူး မေသဘူးေပါ့ အဲဒါ သစၥာေလးပါးသိတဲ့ ဘုရားကို
အသင္မျမင္ ဆန္ကုန္ေျမေလး ငါ့နားမွာမေနနဲ႔ တုစၧ သြားေတာ့ႏွင္လိုက္ေ
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တာ့တာ အဲဒါ သက္ေတာ္ထင္႐ွား႐ွိတုန္းက စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား အဲဒါေ
တာင္မင္း အနားငါဘုရားမျမင္ဘူးလို႔ေဟာတာဗ် အခုဘုရားအစစ္ကို
ေတြ႔ေအာင္ရွာၾက စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား
ဒါေၾကာင့္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ႀကီးက ဝမ္းထဲမွာ ဘုရားတည္ၾကပါ လို႔မေ
ဟာဘူးလား ဝမ္းထဲမွာဘုရားတည္ ရမွာကြဲ႔ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။
ဒုကၡသစၥာ သမုဒယသစၥာ ေဟာ နိေရာဓသစၥာ မဂၢသစၥာ ။
သမုဒယသစၥာ ဒုကၡသစၥာ မဂၢသစၥာ နိေရာဓသစၥာ အဲဒီသစၥာေလးပါးကိုသိ
မွ ဘုရားျဖစ္တာ သစၥာေလးပါး ကိုသိမွ သံဃာ ျဖစ္တာကြဲ႔ ၾကားလား
ဘုရားလုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္လို႔ရမယ္မ်ားမထင္နဲ႔ ၾကားလား သစၥာေလးပါး သိ
မွျဖစ္တာ သစၥာေလးပါး သိမွသံဃာျဖစ္တာ အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား
ဒါ တရားသိမွ ဘုရားျဖစ္တာေနာ္ တရားသိမွ သံဃာ ျဖစ္တာ ဘုရား
တရား သံဃာလို႔ မေဟာဘူးလား တရားသိဖို႔အဓိကေနာ္
ဒါမို႔ မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားက တရားသိဖို႔နံပါတ္တစ္ စားဝတ္ေနေ
ရး႐ွာဖို႔ နံပါတ္ႏွစ္ မေဟာဘူးလား တရားသိဖို႔ အေရးမႀကီးဘူးလား အေရးႀ
ကီးတယ္ အဲဒီတရားသိတဲ့ စိတ္ေလးနဲ႔ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္မယ္ ေရခ်ဳိးရင္းနဲ႔ပါ့ လ
မ္းမွာ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ အိပ္ရင္းနဲ႔ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ စကားေျပာရင္းနဲ႔ပဲ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ေန
တတ္တယ္ ေသတတ္တယ္ၾကားလား ဒါေၾကာင့္ ေရွးဆရာေတာ္ ပုဂၢိဳလ္ေ
တြက အေနလည္းေကာင္း အေသလည္းေကာင္း လို႔ေဟာတာေပါ့ အဲဒီ ေ
သတတ္ တဲ့နည္းလိုတာေပါ့
အဲလိုမိုးကုတ္ဆရာေတာ္ေဟာေတာ့ခါ ဥပါသကာတစ္ေယာက္က ေသ
တာမ်ားဗ်ာ မခဲယဥ္းပါဘူး ႏွာေခါင္းကိုပိတ္ၿပီးေတာ့ ေသလိုက္ရင္ရတာကို
တဲ့ ၾကားလား ဥပါသကာက ေလွ်ာက္တာ အဲဒါအ႐ူးေသ အႏွမ္းေသဟဲ့ တဲ့
ၾကားလား စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ေသတာမ်ား သင္ေနစရာ မလိုဘူးတဲ့ ႏွာေ
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ခါင္းကိုပိတ္ၿပီးေတာ့ ေသရင္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ဒကာတစ္ေယာက္က ေ
လွ်ာက္တာေနာ္ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား အဲဒါအ႐ူးေသ အႏွမ္းေသတဲ့ဗ်ား
သစၥာေလးပါးသိလို႔ေသမွ မဂၢသစၥာလို႔ မေဟာ ဘူးလား မဂၢသစၥာ မဂၢသစၥာ
ဝင္ၿပီတဲ့ ဒုကၡသစၥာ ပိုင္းျခားတာ သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာလို႔ မေဟာဘူးလား ကဲ
သမၼာဒိ႒ိ ဆိုရင္မိစၧာဒိ႒ိ ခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ အေမွာင္ေပ်ာက္သြားၿပီေနာ္ အလင္းေ
ရာင္ေပၚေတာ့ အေမွာင္မေပ်ာက္ လား အဲဒါကလြဲလို႔ တရားပြားစရာ ႐ႈ
စရာ႐ွိေသးရဲ႕လား ။ ရွိဘူးကြဲ႔ ။
စက္ဝိုင္းေဒသနာကိုၾကည့္ ။ မူလႏွစ္ျဖာ အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာ လို႔မေဟာဘူး
လား အတိတ္က သမုဒယသစၥာ အဝိဇၨာေနာ္ ပစၥဳပၸန္ကတဏွာ လို႔မေဟာ
ဘူးလား ။ အဲဒီႏွစ္ခုခ်ဳပ္ေအာင္လို႔ အားထုတ္တာ အဲဒါကမၼ႒ာန္းထိုင္တာ
အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာျပဳတ္ဖို႔ လို တာေပါ့ ဤ ႏွစ္ခုခ်ဳပ္မွ နိဗၺာန္လို႔မေဟာဘူး
လား
ျမတ္စြာဘုရား ေဗာဓိပင္ႏွင့္ေ႐ႊပလႅင္မွာ သစၥာေလးပါး သိေတာ့ ဘုရားအျ
ဖစ္ကိုမရဘူးလား ကဲခႏၶာ႐ွိတယ္ေနာ္ ခႏၶာ႐ွိ ရက္နဲ႔ရတဲ့နိဗၺာန္ သဥပါဒိေ
သသ နိဗၺာန္ကြဲ႔ ေလးဆယ့္ငါးဝါ တရားမေဟာဘူးလား ေလးဆယ့္ငါးဝါ
သက္ေတာ္႐ွစ္ဆယ္ ဝါေတာ္ေလးဆယ့္ငါးၾကမွ မလႅာမင္း အင္ၾကင္းေတာၾ
ကားမွာ ခႏၶပရိနိဗၺာန္ျပဳတာေနာ္ ေဗာဓိပင္ၾကေတာ့ တစ္ေထာင့္ငါးရာကိေ
လသာ ပရိနိဗၺာန္ျပဳတာ သဥပါဒိေသသ နိဗၺာန္ ခႏၶာအႂကြင္းမ႐ွိ ျပဳတာက
အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္ လို႔မေဟာဘူးလား
နိဗၺာန္ဆိုတာ ခ်မ္းသာတဲ့တရားေနာ္ ေသာတာပန္လည္းနိဗၺာန္ရတယ္ သ
ကဒါဂါမ္လည္းနိဗၺာန္ရတယ္ အနာဂါမ္လည္းနိဗၺာန္ရတယ္ ဘုရားရဟႏၲာ
လည္းနိဗၺာန္ နိဗၺာန္ၾကေတာ့တူတယ္ဗ်ား
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တရားတစ္ပြဲ တစ္ပြဲ မွာ ျမတ္စြာဘုရား တရားသဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပလို႔
သုရာမုခတရားနာ တဲ့အပတ္ တရားနာ ပရိသတ္ ေတြျမင္မွာကို ႐ွက္တာနွ
င့္ ပုန္းလ်ဳိးၿပီးေတာ့နာတာေပါ့ တရားပြဲဆံုးသြားတဲ့ခါ သုရာမုခ ေသာတာပ
န္ မတည္လား တရားနာပရိသတ္ေတြ သိေစျခင္းငွာ သုရာမုခရတဲ့ နိဗၺာန္နဲ႔
ငါဘုရားရတဲ့ နိဗၺာန္ အတူတူလို႔ မေဟာဘူးလား ကဲ ဘယ္သူက မသာ
ဘူးေနာ္ ။
ကဲတူျငားေသာ္လည္း ကိေလသာ ကုန္တာနဲ႔ က်န္တာၾက ေတာ့တူပါ့မ
လား ဘုရားက ကိေလသာ မ႐ွိေတာ့ဘူးေနာ္ သုရာမုခက ကိေလသာ က်
န္ေသးတယ္ကြဲ႔ နိဗၺာန္ ေတာ့ တူတယ္ေနာ္ ကိေလသာကုန္တာနဲ႔က်န္
တာၾကေတာ့ တူရဲ႕လား အဲဒီလိုေလ့လာဖို႔ လိုတယ္ၾကားလား စိစစ္ဖို႔မေ
ကာင္းလား ။
ဒါေၾကာင့္ လယ္တီ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘယ္လိုမ်ားဥပမာလဲ
အကာလညအခါ တန္ခူးကဆုန္ၾကေတာ့ ေခ်ာင္းနားျမစ္နားေတြမွာ ႐ြာေ
တြ မ႐ွိဘူးလား အိုက္တဲ့အခါေခ်ာင္းထဲ ျမစ္ထဲကို ဆင္း ေရခ်ဳိးၾကတာေပါ့
ေသာတာပတၱိ မဂ္ပုဂၢိဳလ္ ဖိုလ္ပုဂၢိဳလ္ ေရထဲ ဆင္းခ်ဳိးတဲ့ခါ ပခံုးစြန္းရဲ႕ေအာ
က္ကို အကုန္ ႁမွဳပ္တယ္ေနာ္ လည္ပင္းနဲ႔ဦးေခါင္းေပၚတာေပါ့ ေကာင္းကင္
ကိုေမာ့ၾကည့္တဲ့ခါ လကို မျမင္ရဘူးလား လကို ျမင္ရတယ္ေနာ္ ပခံုးစြန္းေ
အာက္ကို အကုန္ေရႁမွဳပ္တယ္ အဲဒါ ေသာတာပန္ျမင္တာနဲ႔ တူတယ္တဲ့ ၾ
ကားလား
သကဒါဂါမ္ပုဂၢိဳလ္ ေရခ်ဳိးေတာ့ ခါးေအာက္ကို အကုန္ေရ ႁမွဳပ္တာေပါ့ ေမာ့ၾ
ကည့္ေတာ့ခါ လကို မျမင္ရဘူး လား အဲဒါ သကဒါဂါမ္ျမင္တာနဲ႔တူတယ္ေ
နာ္
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အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္ ေရခ်ဳိးတဲ့အခါၾကေတာ့ ေျခမ်က္စိေအာက္ကို ေရေတြႁမွဳပ္
တာေပါ့ ေျခမ်က္စိ အထက္ကိုေတာ့ အကုန္လံုးေရလြတ္တာေပါ့ ေကာင္း
ကင္ေမာ့ၾကည့္ေတာ့ လမျမင္ရဘူးလား
ဘုရား ရဟႏၲာၾကေတာ့ ေျခဖဝါးေအာက္မွာေနာ္ ေရလံုးဝ မရွိေတာ့ဘူး အ
ကုန္လံုး လြတ္ မေနဘူးလား ေမာ့ၾကည့္ေတာ့ခါ လကိုမျမင္ရဘူးလား လ
ကိုျမင္တာၾကေတာ့ တူ မတူ အဲ ကိေလသာကုန္ တာနဲ႔က်န္တာၾကေတာ့
တူရဲ႕လား အဲဒီလို မျခားနားဘူးလား ရဟႏၲာျဖစ္မွ နိဗၺာန္ျမင္တယ္ လို႔ပဲ
ထင္တာ ေနာ္ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ေလ့လာ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား
ဒါေၾကာင့္ နိဗၺာန္ျမင္မွ ကိေလသာကုန္တယ္လို႔ မေျပာၾကဘူးလား နိဗၺာန္ျမ
င္လို႔ ကိေလသာကုန္ရင္ ေသာတာပန္ေတြ ကုန္ေတာ့မွာေပါ့ ကုန္ကဲ့လား
ေသာတာပန္ ။ သကဒါဂါမ္ေတြ ကုန္ရဲ႕လား အနာဂါမ္ေတြကုန္ရဲ႕လား ဒါေၾ
ကာင့္ေသာတာပန္ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္ေပါ့ ကုန္တယ္ဆို ရဟႏၲာ ခ်ည္း
နာမည္တပ္မွာေပါ့ အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား နိဗၺာန္ျမင္မွ ကိေလသာ
ကုန္တယ္ လို႔ေျပာၾကတယ္ေနာ္ ကဲ ေသာတာပန္ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္ ပု
ဂၢိဳလ္ ျမင္တယ္ ကိေလသာကုန္ရဲ႕လား အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား
ေအး... စဥ္းစား ဒါထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ေနာ္ လက္ေတြ႔မ်က္ေတြ႔ကေ
တာ့ ငါေပ်ာက္ဖို႔လိုတာ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ဒိ႒ိငါေပ်ာက္ဖို႔လိုတာေနာ္
တဏွာငါ မာနငါက အေရးမႀကီးဘူးေနာ္ ဒိ႒ိငါအေရး ရဲ႕ အပါယ္သြားတဲ့လ
မ္းက ဒိ႒ိငါရွိမွသြားတာ ကဲေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္ဝိသာခါေက်ာင္းအမတို႔ ေ
သာတာပန္ၾကားဖူးရဲ႕လား ခုနစ္ႏွစ္သမီးမွာ ေသာတာပန္ေနာ္
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ဆယ့္ေျခာက္ ႏွစ္ ျပည့္ေတာ့ အိမ္ေထာင္မျပဳလား သားတစ္က်ိပ္ သမီးတ
စ္က်ိပ္ ေျမးေလးရာ ျမစ္ရွစ္ေထာင္ေပါ့ တဏွာ ပယ္နိုင္ရဲ႕လား တဏွာ မပ
ယ္နိုင္လို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳတာေပါ့ အဲလို ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ကဲအပါယ္
က လြတ္သြားၿပီေနာ္ ဒိ႒ိက အပါယ္မ်ဳိးကြဲ႔ တဏွာက ကာမမ်ဳိးကြဲ႔ၾကား
လား အဲလို စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ဒါလိုရင္း အခ်က္ေတြ သိဖို႔မလိုဘူးလား
စဥ္းစား အဲဒါထိထိမိမိသေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္ကြဲ႔ၾကားလား ။
ဒိ႒ိငါလိုတာေနာ္ လက္ေတြ႔မ်က္ေတြ႔ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းဘူးလား ။ ကဲ အဲဒါ
ပကတိမ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ လက္ငါးေခ်ာင္း လက္ငါးေခ်ာင္း မျမင္ရဘူးလား ။
လက္မ လက္ညႈိး လက္လယ္ လက္သူႂကြယ္ လက္သန္း လက္ဖဝါး ။
အေဖမိဘေမြးတဲ့ မ်က္စိၾကည့္ေတာ့ လက္ငါးေခ်ာင္းေပါ့
ဘုရားေပးတဲ့ ဝိဇၨာမ်က္မွန္နဲ႔တပ္ၾကည့္ လက္ငါးေခ်ာင္းလား အဆင္း ဓါတ္
လား လက္မထင္လို႔ၾကည့္လိုက္ လက္မကိုျမင္တာလား အဆင္းျမင္တာ
လား ။ လက္ညိႈးထင္လို႔ၾကည့္ လက္ညိႈးျမင္တာလား အဆင္းကိုျမင္တာ
လား ။ လက္လယ္ထင္လို႔ၾကည့္ လက္လယ္ျမင္တာလား အဆင္း ကိုျမင္
တာလား ။ လက္သူႂကြယ္ထင္လို႔ၾကည့္ လက္သူႂကြယ္ျမင္တာလား အ
ဆင္းကိုျမင္တာလား ။ လက္သန္းထင္လို႔ၾကည့္ေတာ့ လက္သန္းျမင္တာ
လား အဆင္းျမင္တာလား ။
အဆင္းကပရမတ္ လက္မက ပညတ္ အဆင္းကပရမတ္ လက္ညိႈးကပည
တ္ အဆင္းကပရမတ္ လက္လယ္ကပညတ္ အဆင္းကပရမတ္ လက္သူႂ
ကြယ္ကပညတ္ အဆင္းကပရမတ္ လက္သန္းကပညတ္ ပညတ္ဆိုတာ
ရွိတာမဟုတ္ဘူး အဲဒီ အဆင္းကို လက္မလို႔သမုတ္တာ လက္ညႈိးလို႔သမု
တ္တာ လက္လယ္လို႔ေခၚတာ လက္သူႂကြယ္လို႔ေခၚတာ လက္သန္းလို႔ေ
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ခၚတာ သမုတ္တာႏႈတ္ဖ်ားမွာ အျမင္ခံကမ်က္စိၾကားလား စိစစ္ဖို႔မေကာ
င္းလား
ကဲထင္တာ က လက္မ လက္ညႈိး လက္ခလယ္ လက္သူႂကြယ္ လက္သ
န္းေပါ့ ျမင္တာကအဆင္းဘဲျမင္တယ္ ကဲဘုရား ေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ကိုင္
စမ္းၾကည့္ လက္မထင္လို႔ကိုင္စမ္းၾကည့္ လက္မေတြ႔မလား မာတာေတြ႔မ
လား လက္ညိႈးထင္လို႔ကိုင္စမ္းၾကည့္ လက္ညိႈးေတြ႔မလား မာတာေတြ႔ မ
လား လက္လယ္ထင္လို႔ကိုင္စမ္းၾကည့္ လက္လယ္ေတြ႔မလား မာတာေ
တြ႔မလား လက္သူႂကြယ္ထင္လို႔ ကိုင္စမ္းၾကည့္ လက္သူႂကြယ္ေတြ႔မလား
မာတာေတြ႔မလား လက္သန္းထင္လို႔ကိုင္စမ္းၾကည့္ လက္သန္း ေတြ႔မလား
မာတာေတြ႔မလား
မာတာပထဝီ မာတာကပရမတ္ လက္မကပညတ္ မာတာကပရမတ္ လက္
ညိႈးကပညတ္ မာတာကပရမတ္ လက္လယ္က ပညတ္ မာတာက ပရမတ္
လက္သူႂကြယ္ကပညတ္ မာတာက ပရမတ္ လက္သန္းက ပညတ္ ပရမ
တ္ဆို တာ အဲဒီမာသေဘာ မာဓါတ္ေပၚမွာ လက္မလို႔မေခၚဘူးလား ။ ဘ
ယ္လိုပါ့ေခၚေခၚ မာတာကလက္မျဖစ္ကဲ့ လား။ ေျပာင္းရဲ႕လား လက္ညိႈး
လို႔ေခၚရင္လည္း လက္ညိႈး ျဖစ္ကဲ့လား လက္လယ္လို႔ေခၚလက္လယ္ျဖစ္
ကဲ့လား လက္သူႂကြယ္ေခၚ လက္သူႂကြယ္ျဖစ္ကဲ့လား လက္သန္းလို႔ေခၚ
လက္သန္းျဖစ္ကဲ့လား မာသေဘာမာဓါတ္ မာပရမတ္ကြဲ႔ ။ ဘယ္လိုပါ့ သ
မုတ္သမုတ္ မေျပာင္းဘူးေနာ္ ။
ကဲပညတ္ဆိုတာ ႏႈတ္ကေခၚတာ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား မာတယ္လို႔သိ
တာ သူငါလား ကာယဝိညာဏ္လား ကာယဝိညာဏ္က နာမ္တရား မရ
လား မာတာက႐ုပ္တရားမရလား ။ နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ပါးေပါ့ ကဲနာမ္႐ုပ္ဘဲေ
တြ႔တယ္ေနာ္ ။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။ အဲဒါေၾကာင့္ မာေပါက္ဖို႔လိုတာေ
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နာ္ အခုမာမေပါက္ဘူး မာမေပါက္ေတာ့ ငါမေပ်ာက္ေတာ့ လူေတြေတြ႔ ေန
တာေပါ့ မာေပါက္ရင္ငါေပ်ာက္ၿပီၾကားလား ။
ဒါေၾကာင့္မို႔ ... ပထဝီ ဓာတံု ေခါ ရာဟုလာ အနိစၥေတာ ဇာနေႏၲာ
ပႆေႏၲာ အာသဝနံ ခေယာ ေဟာတိ နတၳိ ကိဥၥိ ဥတၱရိ ကရဏီယႏၲိ ဝဒါမိ
။
ခ်စ္သားရာဟုလာ ပထဝီဓါတ္ တစ္လံုးကို ပိုင္နိုင္ေအာင္ေလ့လာေလာ့ တဲ့
ပထဝီဓါတ္ရဲ႕ မာသေဘာ မာပရမတ္ ကို ငါေပ်ာက္ၿပီဆို... အတၱ ဒိ႒ိ မျပဳ
တ္ဘူးလား အတၱဒိ႒ိျပဳတ္ရင္ သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္ေတာ့တာေပါ့ ျပဳတ္ရင္ ဝိစိ
ကိစၧာမခ်ဳပ္ဘူးလား အဲဒါ ဒီတစ္လံုးထဲေနာ္ အဲဒါကိုသိလို႔ ကြက္ကြက္ ရွင္း
ရွင္းလင္းလင္း အပ္ခ်မပ္ခ် သုညတဆိုက္ၿပီလို႔ သိဖို႔ မေကာင္းဘူးလား ။
ပထဝီဆိုတဲ့ ႐ုပ္တစ္လံုးေပၚေအာင္ ႐ွာခ်င္တာ႐ွာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ
ေတြ႔ရဲ႕လား ေတြ႔တာက လူနတ္ျဗဟၼာလား ပထဝီဓါတ္လား လူနတ္ျဗဟၼာ
လား နာမ္ႏွင့္ရုပ္ အဲလိုေလ့လာလို႔ မေကာင္းလား ကဲ ဒါ သူ႔ထဲမွာ ႐ွင္း႐ွင္း
လင္းလင္း ကြက္ကြင္း ျဖစ္သြားၿပီေနာ္ ႐ုပ္နာမ္သုညတေပါ့ ဆက္ၿပီးေတာ့ႀ
ကိဳးစားတဲ့အခါ တီရဏပရိညာ လို႔မေဟာဘူးလား။ ပထဝီ ဓာတံု ေခါ
ရာဟုလာ အနိစၥေတာ ဇာနေႏၲာ ပႆေႏၲာ အာသဝနံ ခေယာ ေဟာတိ ေ
ပါ့ ပထဝီဓါတ္တစ္လံုးကိုပိုင္နိုင္ေအာင္ေလ့လာ ပထဝီဓါတ္ရဲ႕ မၿမဲျခင္းသေ
ဘာကို ေသခ်ာ ဂဏေနရာက်ၿပီးရင္ ေနာက္ထပ္ တရားအားထုတ္စရာမ
လိုၿပီတဲ့ ၾကားလား
အနိစၥလို႔ဆိုတာ ကဲပထဝီဓါတ္ ေတြ႔ေသးရဲ႕လား နာမ္႐ုပ္ေတြ႔ေသးရဲ႕လား
ခႏၶာေတြ႔ေသးရဲ႕လား အနိစၥ မ႐ွိတာအနိစၥ သိတာမဂၢ လို႔ မေဟာဘူးလား
အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ဒါ အဝိဇၨာမခ်ဳပ္ဘူးလား အဝိဇၨာခ်ဳပ္ ကတ
ည္းက တဏွာ ေသၿပီကြဲ႔ ။ မလာဘဲနဲ႔ခ်ဳပ္တာ တဏွာ ဥပါဒါန္။ ေဝဒနာ
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သညာ ေစတနာ ကဒါ ျမင္ရာၾကားရာက ခ်ဳပ္တာေနာ္ ။ ဥပၸါဒနိေရာဓ
လို႔မေဟာဘူးလား ဓါတ္ေလးပါး ဓါတ္ရွစ္ပါးကလည္း ျမင္ရာၾကားရာက ထိ
ရာက ခ်ဳပ္တာ ေတြေပါ့ ။ အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေ
တြကြဲ႔ေနာ္ ။
ရုပ္တစ္လံုး နာမ္တစ္လံုးကို သုညတ ဆိုက္ဖို႔လိုတာ အဲဒီ အေပၚမွာ ရုပ္တ
စ္လံုး နာမ္တစ္လံုးမွာ နွလံုးသြင္းမွားလို႔ သမုဒယျဖစ္တာေပါ့ စိစစ္ဖို႔ မေ
ကာင္းလား မာသေဘာ မာဓါတ္ မာပရမတ္ေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါအေနနဲ႔
ႏွလံုးသြင္း မမွားဘူးလား မွားရင္ လိုခ်င္တဲ့ေလာဘ ကိေလသာမျဖစ္လား
။ သို႔မဟုတ္ ေဒါသကိေလသာမျဖစ္ဘူးလား ျဖစ္ရင္ သမုဒယေပါ့ သမုဒ
ယအေၾကာင္း႐ိွေတာ့ အက်ဳိးခႏၶာ မရဘူးလား အိုနာေသလြတ္ကဲ့လား
ဘာသစၥာလဲ ။ သမုဒယေၾကာင့္ျဖစ္တာကိုး သမုဒယ ဒုကၡလို႔မေဟာဘူး
လား ။ အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ။
အဲဒီ ပထဝီဓါတ္ကလည္းဒါ ႐ူပကၡႏၶာ ႐ုပ္တရားႀကီးမရလား ႐ုပ္နဲ႔ပတ္သ
က္လို႔ ေခ်ာင္းထဲျမစ္ထဲမွာရွိတဲ့ ေရႁမႈပ္ ႀကီးကဲ့သို႔ ျမတ္စြာဘုရားေဟာ မေ
ဟာ။ ေရႁမႈပ္ကဲ့သို႔ျမင္မယ္ဆိုရင္ ခ်စ္စရာေတြ႔ေသးရဲ႕လား မုန္းစရာကား
ေတြ႔ေသးရဲ႕လား ။ အႏွစ္သာရကားရွိရဲ႕လား မရွိဘူး ဒါေရႁမႈပ္ကဲ့သို႔ဥပမာ
မေပးလား ဒါေရႁမႈပ္နဲ႔တူတယ္လို႔ ေဟာတယ္ေနာ္ ကဲအဲဒီေရႁမႈပ္ႀကီးကရန္
သူနဲ႔ေတြ႔မယ္ ဒိုက္ေတြေမွ်ာလာမယ္ တုန္းေတြေမွ်ာလာမယ္ အဲဒါ ထိတဲ့ခါ
ဖ႐ိုဖရဲၿပိဳကြဲၿပီးေတာ့မွ ေရေတြျဖစ္မသြားဘူလား အဲဒီေရႁမႈပ္ကေရကျဖစ္
တာေနာ္ ပ်က္ေတာ့ေရဘဲ ျပန္မျဖစ္လား အဲလိုစိစစ္ဖို႔မလိုလား ဒီလိုဆိုရင္
စြဲစရာလိုေသးရဲ႕လား
အဲဒါပထဝီဓါတ္က ေဖာက္ျပန္ၿပီး ေတာ့ပ်က္ ခံစားတာေဝဒနာက ခံစားၿပီးေ
တာ့ပ်က္ သညာကမွတ္ၿပီးေတာ့ပ်က္ သခၤါရကၡႏၶာကျပဳျပင္ ၿပီးေတာ့ပ်က္
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ဝိညာဏကၡႏၶာကသိၿပီးေတာ့ပ်က္ ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ ခ်မ္းသာတဲ့တရား
လား ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား တရားေပ်ာက္ေတာ့ ကိုယ္မွာ႐ွာ ကိုယ္မွာ႐ွာေ
တာ့ တရားေတြ႔တယ္မေဟာဘူးလား လူခ်မ္းသာ ေတြ႔သလား ဆင္းရဲ
တာေတြ႔သလား လူခ်မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား နတ္ခ်မ္းသာလား ဒုကၡ
သစၥာလား ျဗဟၼာ ခ်မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား ကဲအမွန္သိသြားၿပီေနာ္
အမွန္သိေတာ့ အမွားမေပ်ာက္လား အဝိဇၨာခ်ဳပ္ တာေျပာတာ ေလ့လာ
ဖို႔မေကာင္းလား ။
အဝိဇၨာခ်ဳပ္ရင္ နွလံုးသြင္းမွန္ မမွန္ ။ မွန္ရင္ လူလားဒုကၡသစၥာလား လူခ်မ္း
သာလားဒုကၡသစၥာလား နတ္ခ်မ္းသာလားဒုကၡသစၥာလား ျဗဟၼာ ခ်မ္းသာ
လားဒုကၡသစၥာလား ဆင္းရဲတာက လြဲလို႔ တျခားေတြ႔ရဲ႕လား အဲလိုသိေ
တာ့ တရားေပ်ာက္ေတာ့ ကိုယ္မွာ႐ွာ ကိုယ္မွာ႐ွာေတာ့ တရားေတြ႔တယ္
မေဟာဘူးလား ဆင္းရဲတဲ့ တရားေတြ႔တာကြဲ႔ သိေတာ့မပယ္ဘူးလား ကဲ
အေျပာအဆို အေနအထိုင္ေတြ ေျပာင္းမသြားဘူးလား စားဝတ္ေနေရးေ
တြ အခါတိုင္းကလိုလုပ္ေသးရဲ႕လား မူေျပာင္းတယ္ ေလ်ာ့လာခဲ့ၿပီကြဲ႔ေနာ္
အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား
အဲဒါ ခႏၶာဖက္ကို ဉာဏ္လွည့္တဲ့ အခါမွာ ရာဂစိတ္ ေဒါသစိတ္ ေမာဟစိတ္
ျဖစ္ေသးရဲ႕လား ပညတ္ကိုလွည့္တဲ့အခါမွာျဖစ္တာကြဲ႔ေနာ္ အဲလိုေလ့လာဖို႔
မေကာင္းလား ဥပမာအားျဖင့္ အကာလညအခါ လသာတဲ့အခါ ေကာင္းက
င္ေမာ့ၾကည့္ေနာ္ လကိုျမင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာလေအာက္မွာ႐ွိတဲ့ ေရေျမေ
တာေတာင္ ပင္လယ္သမုဒၵရာေတြျမင္ရပါ့မလား လကိုျမင္တဲ့ခါ မျမင္ရ
ဘူးေနာ္
အဲ လကေနၿပီးေတာ့ မ်က္လႊာခ် ေအာက္ကိုလွည့္တဲ့အခါေတာ့ ၿမိဳ႔႐ြာတို
င္းျပည္ေတြ မျမင္ရဘူးလား ပင္လယ္သမုဒၵရာ မျမင္ရဘူးလား အဲဒီပင္လ
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ယ္ သမုဒၵရာကိုျမင္တဲ့ခါ ၿမိဳ႔႐ြာတိုင္းျပည္ျမင္တဲ့ခါ လကိုျမင္ရရဲ႕ လား အခု
လည္း ဤပမာဏကဲ့သို႔ ရုပ္နာမ္ကိုျမင္တဲ့အခါ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ ေတြ႔ေသး
ရဲ႕လား စိစစ္ရင္ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ မေတြ႔တာ ရွိလို႔လား မရွိလို႔လား မရွိတဲ့ခါ
ရာဂစိတ္ ေဒါသစိတ္ ေမာဟစိတ္ေတြ ျဖစ္ပါ့မလား ေတြ႔တဲ့ တရားကလည္း
အနိစၥ မ်ဳိး ဒုကၡမ်ဳိး အနတၱမ်ဳိး ဆိုေတာ့ ခ်မ္းသာတဲ့တရားဟုတ္ကဲ့လား ဆ
င္းရဲတဲ့တရားလို႔ အမွန္သိဖို႔မေကာင္းလား ။ စကၠန္႔မျခား တ ေ႐ြ႕ေ႐ြ႕နဲ႔ နာရီ
စကၠန္႔နဲ႔ တျဖဳတ္ျဖဳတ္ တသုတ္သုတ္နဲ႔ျဖစ္ပ်က္ၿပီး ေတာ့ေနတာ နဒီေသာေ
တာ ဝိယ လို႔မေဟာဘူးလားဟဲ့ ျမစ္ေရမ်ားစီးသလိုျဖစ္ပ်က္ေနတာေနာ္
အဲလိုဆို ဒီခႏၶာရဲ႕အက်ဳိးအျပစ္ကို သိေတာ့တာေပါ့ သိတဲ့ခါေနာင္တစ္ဖန္
ဒီခႏၶာမ်ဳိး ရခ်င္ေသးရဲ႕လား လက္ရွိခႏၶာ မတြယ္တာဘူးေနာ္ ေနာင္ခႏၶာ ေ
တာင့္တဦးမလား အဲဒီ အသိဉာဏ္နဲ႔လွဴမယ္ ဒါန္းမယ္ ေပးမယ္ ကမ္းမယ္
ဆို နိဗၺာနပစၥေယာ ေဟာတု သံုးဆယ့္တစ္ဘံု ဘယ္ဘံုမွမလိုဘူးေနာ္ ကဲမ
လိုလို႔လွဴတာကြဲ႔ လိုလို႔လွဴတာက သမုဒယကြဲ႔ မလိုလို႔လွဴတာက မဂၢကြဲ႔ မ
ဂၢနိေရာဓလို႔မေဟာဘူးလား။
ကဲ... ထိဆဲခႏၶာကျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ (ဒုကၡသစၥာပါဘုရား) သိတာက
(မဂၢသစၥာပါဘုရား) ေသတာက (သမုဒယသစၥာပါဘုရား) ေနာက္ခႏၶာ မ
လာတာ (နိေရာဓသ စၥာပါဘုရား) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ ကြက္ရိွ
(ေလးကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား) တစ္ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး (ငါးပါးပါဘုရား)
ငါးေလးလီ (ႏွစ္ဆယ္) ဤရွစ္သြယ္ကို ( အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သ
ည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္း တည္း )
သာဓု

သာဓု

သာဓု။
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မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဂန္႕ေဂါ ၊ မံုလယ္ေတာ
ရေက်ာင္း ၊ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀ
ကီး ။
ပဲခူးဆယ္မိုင္ကုန္း မံုလယ္ေတာရ ဓမၼရိပ္သာ ဓမၼာရံုႀကီးေပၚတြင္ ၁၂ - ၁ဝ
-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ည ( ၇ )နာရီအခ်ိန္ ေဟာၾကားဆံုးမ ေတာ္မူအပ္ေသာ
မာဃလုလင္ ႏွင့္ သုဇာတာဗ်ဳိင္းမေလး တို႔ အေၾကာင္း ဥပမာျပ
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္။
အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကို အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾက။
နေမာ ဗုဒၶႆ။ နေမာ ဓမၼႆ။ နေမာ သံဃႆ။ နေမာ မာတာပိတုႆ။
နေမာ အာစရိယႆ။
ဗုဒၶႆ - သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေ
သာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကိီးအား။
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏
အရွင္ဘုရား။
ဓမၼႆ - မဂ္ေလးတန္ - ဖိုလ္ေလးတန္ - နိဗၺာန္ - ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ
တရားေတာ္ျမတ္တို႕အား။
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
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သံဃႆ - မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္တို႕အား။ နေမာ - ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
မာတာပိတုႆ - မိဘႏွစ္ပါးအား။

နေ

မာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွ
င္ဘုရား။
အာစရိယႆ - ၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္ သစၥာေ
လးပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးအား။
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ မိဘ ဆရာသမား တို႔အား႐ိုေ
သျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေသာ
ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယတို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ အလိုရွိအပ္
ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္သို႔လည္းေကာင္း ဒု
ကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔လည္းေကာင္း တစ္ေထာင့္
ငါးရာ ကိေလသာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ လ
ည္းေကာင္း မိမိတို႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ
ဝိပႆနာ ဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္ဉာဏ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သို႔ မ်
က္ေမွာက္ ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
အလုပ္စဥ္အတိုင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။
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မူလႏွစ္ျဖာတေခါက္။
မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္
မ်ားႏွင့္ သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာ ႏွစ္
ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကို၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
တရားနာတယ္ တရား အားထုတ္တယ္

တရား ေလ့လာတ

ယ္ ဆိုတာ မိမိခႏၶာမွာ ရွိတဲ့တရားနဲ႔ အသိဉာဏ္နဲ႔ထပ္သြားဖို႔လိုတယ္ေ
နာ္...။ ရွိတဲ့တရား ဆိုတာ အာရံုနဲ႔ဒြါရ တိုက္ၿပီးေတာ့ ေပၚလာတဲ့ ခႏၶာငါးပါး
ကို ေျပာတာေနာ္...။
မ်က္စိ အၾကည္ရွိရင္ ႐ူပါ႐ုံ အဆင္း မတိုက္လား...ျမင္သိစိတ္ မေပၚ
လား...။ ငါ ျမင္တာလား ျမင္သိစိတ္လား...။ လူကိုျမင္တာလား အဆင္း
ကိုျမင္တာလား...။ တဝိညာဏ္တည္း ျမင္သိလို႔ျဖစ္ကဲ့လား...။
မျဖစ္ရင္သူနဲ႔သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာမပါလား...။ အဆ
င္းလို႔ခံစားတာ ငါလားေဝဒနာလား...။ လူလားေဝဒနာလား...။ နတ္လားေဝ
ဒနာလား...။ ျဗဟၼာလားေဝဒနာလား...။ အဆင္းလို႔မွတ္တာ လူနတ္ျဗဟၼာ
လား သညာလား...။ ခံစားနိုင္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္တာ မွတ္နိုင္ေအာင္ ေစ့ေ
ဆာ္တာ သူငါလားေစတနာလား... ။
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ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးခုေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာေလးပါးမျပည့္
လား...။ ဤေလးပါးျပည့္စုံမွ ျမင္သိစိတ္ျဖစ္တာေနာ္... လူနတ္ျဗဟၼာလား
နာမကၡႏၶာေလးပါးလား မ်က္စိအၾကည္ကား လူဟုတ္ကဲ့လား ႐ူပါ႐ံုအဆ
င္းကား လူဟုတ္ကဲ့လား ခႏၶာဖြဲ႔ၾကည့္ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာမရလား
နာမကၡႏၶာေလးပါးနဲ႔ ႐ူပကၡႏၶာေပါင္း ဒါမ်က္စိမွာေပၚတာေနာ္ ဒါမ်က္စိမွာ
အလုပ္လုပ္ရမွာေပါ့
အဲဒီခႏၶာသိလို႔ရွိရင္ ကိုယ္ထင္တာေတြ ေတြ႔ေသးရဲ႕လား

ေတြ႔တာက

လူလားခႏၶာငါးပါးလား နတ္လားခႏၶာငါးပါးလား ျဗဟၼာလား ခႏၶာငါးပါး
လား ဘယ္ေလာက္မ်ား ထင္ရွားသလဲေနာ္ အဲဒီခႏၶာေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ
ႏွလံုးသြင္းမွားလို႔ သကၠာယဒိ႒ိ ျဖစ္တာေပါ့ ခႏၶာ လို႔အမွန္သိလို႔ရွိရင္ လူစြဲ
ဒိ႒ိ နတ္စြဲဒိ႒ိ မျပဳတ္ဘူးလား အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြကြဲ႔ေနာ္ သိမွပယ္နိုင္
တာ မသိပယ္နိုင္ပါ့မလား ဒါမို႔ လက္ေတြ႔ မ်က္ေတြ႔ေတြေပါ့ေနာ္
ဒါေၾကာင့္ ျမင္တာကို သညာဖံုးတယ္ သညာကို သကၤာရွင္းမွ သကၤာကင္း
မွာေနာ္ ျမင္တာက အဆင္းဓါတ္ကိုျမင္တာ သညာကလူ သညာက နတ္
သညာက ျဗဟၼာ သညာက မိန္းမ ေယာက္်ား ေဟာ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား
ကဲ လူထင္လို႔ဘုရားေပးတဲ့ ဝိဇၨာမ်က္မွန္တပ္ၾကည့္ လူကိုျမင္တာလား အ
ဆင္းကိုျမင္တာလား ျမင္သိစိတ္ စကၡဳဝိညာဏ္ေနာ္ သူက နာမ္တရား မရ
လား မ်က္စိအၾကည္နဲ႔အဆင္းက ႐ုပ္တရား မရလား နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ပါး ။လူ
လားနာမ္နဲ႔႐ုပ္လား နတ္လားနာမ္နဲ႔႐ုပ္လား ျဗဟၼာလားနာမ္နဲ႔႐ုပ္လား ။
နာမ္႐ုပ္ဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္ ။ လူမေတြ႔တာ နတ္မေတြ႔တာ ျဗဟၼာမေတြ႔တာ
ရွိလို႔လား မရွိလို႔လား မရွိရင္ လူစြဲ နတ္စြဲ ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာလိုေသးရဲ႕လား
အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလားေဟ့ အဲဒါလိုတယ္ေနာ္
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အဲဒီနာမ္႐ုပ္တရားႏွစ္ပါးအေပၚမွာ ဌာႏူပစာရ အားျဖင့္တင္စားၿပီးေတာ့
ညီေတာ္အာနႏၵာ လို႔မေခၚလား သားေတာ္ရာဟုလာ လို႔ မေခၚလား ခ်စ္
သမီး ခ်စ္သားတို႔ လို႔မေခၚလား ေခၚတာဘုရားပယ္ရဲ႕လား ဘာေတြပယ္
တာလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား အဲဒီနာမ္႐ုပ္တရား ႏွစ္ပါးေပၚမွာ လူလို႔မထင္
လား ရွိတယ္လို႔မယူလား
ခုဘုရားေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကိုင္စမ္းၾကည့္ေနာ္ လူထင္လို႔ ကိုင္စမ္းၾကည့္
ပူေႏြးေႏြးမေတြ႔လား လူလား ေတေဇာဓါတ္လား တစ္နည္းအားျဖင့္ ေအး
တာ မေတြ႔လား လူလား ေတေဇာဓါတ္လား ေအးတာ သီတေတေဇာေပါ့ ပူ
တာဥဏွေတေဇာေပါ့ ပူတယ္ ေအးတယ္လို႔သိတာ သူငါလား ကာယဝိညာ
ဏ္လား နာမ္တရားမရလား ပူတာေအးတာက ႐ုပ္တရားမရလား နာမ္႐ုပ္ႏွ
စ္ပါး အဲဒီနာမ္႐ုပ္ကို သိဖို႔လိုတယ္ကြဲ႔ ၾကားလား
ကဲလူမေတြ႔တာ ရွိလို႔လား မရွိလို႔လား မရွိရင္ လူစြဲ နတ္စြဲ ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာ
လိုေသးလား အဲဒါပယ္တာကြဲ႔ေနာ္ ။အဲဒီနာမ္႐ုပ္ေပၚမွာ လူလို႔မေခၚဘူး
လား နတ္လို႔မေခၚဘူးလား ျဗဟၼာလို႔မေခၚဘူးလား ေခၚတာဘုရား ပယ္
ရဲ႕လား အထင္နဲ႔အယူအဆကို ပယ္တာဗ် အဲလိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား
စဥ္းစားေနာ္
ဒါေၾကာင့္တရားသိဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက
တရားသိဖို႔ နံပါတ္တစ္ စားဝတ္ေနေရးရွာဖို႔ နံပါတ္ႏွစ္ ေပါ့ေနာ္ အဲလိုေလ့
လာဖို႔ မေကာင္းလား အဲဒီတရားကိုသိမွ ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရတယ္ေနာ္ သ
ကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္ၿပီဆိုတဲ့ခါၾကေတာ့ ဒါ ေသာတာပန္ေပါ့ကြဲ႔ ေသာတာပန္
ဆို ခ်မ္းသာအစစ္ကိုမရဘူးလား
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ဘယ္ေလာက္ထိ ခ်မ္းသာသလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ျမန္မာျပည္ တစ္ျပ
ည္လံုး မွာရွိတဲ့ ေ႐ႊ ေငြ ေက်ာက္ သံ ပတၱျမား ဆန္ေရစပါး တစ္ျပည္လံုး ရွိ
တဲ့ပစၥည္းနဲ႔ တစ္မဂ္တစ္ဖိုလ္ ရတဲ့အသိဉာဏ္နဲ႔ လဲနိုင္ပါ့မလား တစ္ျပည္
လံုးရွိတဲ့ပစၥည္းက မအိုေအာင္ တတ္နိုင္ရဲ႕လား မနာေအာင္တတ္နိုင္
ရဲ႕လား မေသေအာင္ တတ္နိုင္ရဲ႕လား အိုနာေသ မလြတ္ဘူးေနာ္ ။ အိုနာေ
သ မလြတ.္ .. အပါယ္က စိတ္ခ်ရပါ့မလား
ေဟာ သစၥာတရားသိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ တစ္မဂ္တစ္ဖိုလ္ ရတဲ့ပုဂၢိဳလ္က အပါယ္
ကလြတ္၍ လြတ္၍ မေနလားဟဲ့ အပါယ္ကလြတ္၍ လြတ္၍ ေနတယ္ေနာ္
ဆက္ၿပီး ႀကိဳးစားရင္ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္ ရဟႏၲာ ေပါ့ကြဲ႔ အဲလိုစိစစ္ဖို႔ မေ
ကာင္းလား ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အင္မတန္ေက်းဇူးႀကီးမားလွတဲ့ မိုးကုတ္ဆရာေ
တာ္ ဘုရားႀကီးက တရားသိဖို႔ နံပါတ္တစ္ စားဝတ္ေနေရးရွာဖို႔ နံပါတ္ႏွစ္ေ
ပါ့ တရားသိမွစိတ္ခ်ရတယ္ၾကားလား အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား
တရားမသိ စိတ္မခ်ရဘူးေနာ္ အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေတြ မေဟာရဘူးလားဟဲ့
စဥ္းစား စဥ္းစားတာ အလုပ္ လုပ္တယ္ လို႔ေခၚတယ္ေနာ္
ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာဖြဲ႔ ခႏၶာဖြဲ႔ ဆိုတာ သကၠာယဒိ႒ိ ျဖဳတ္တာကြဲ႔ၾကားလား ထင္
တာေတြ ေတြ႔တာေတြ ပိုင္းျခားဖို႔လိုတယ္ ၾကားလား မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာ
ကိုယ္ စိတ္ ေျခာက္ဒြါရမွာ တကယ့္ ခႏၶာဖက္ကို ဉာဏ္လွည့္လိုက္မယ္ဆိုရ
င္ ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါး လြတ္တယ္ကြဲ႔ေနာ္
ကဲလွ်ာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စားစရာတစ္ခု တမာ႐ြက္ကို အထည္သဏၭာန္
ေပ်ာက္ေအာင္ ကပ္ေၾကးနဲ႔ ခပ္နုပ္နုပ္ကိုက္ၿပီးေတာ့ သုပ္လိုက္တာေပါ့ေ
နာ္ ဒီလိုဆိုေတာ့ အ႐ြက္သဏၭာန္ေတြ ေပၚေသးရဲ႕လား တမာ႐ြက္လို႔ သိပါ့
မလား မသိဘူး စားလိုက္တဲ့အခါၾကေတာ့ သိတယ္ေနာ္
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ကဲတမာ႐ြက္အေန စားၾကည့္ လိုက္တာေပါ့ ေတြ႔တာက တမာ႐ြက္
ေတြ႔တာလား ခါးတာေတြ႔တာလား ခါးတာကို မ်က္စိကၾကည့္ ျမင္ရပါ့မ
လား လက္နဲ႔ကိုင္စမ္း ၾကည့္ရင္ကားေတြ႔ပါ့မလား နမ္းၾကည့္ရင္ကားေ
တြ႔ပါ့မလား လွ်ာနဲ႔ၾကေတာ့ မသိနိုင္ဘူးလား
အဲဒီမွာအခါးႀကိဳက္တဲ့လူ အခါးမႀကိဳက္တဲ့လူ ။ အခါးမႀကိဳက္တဲ့လူက အဲ
ဒါႏႈိက္ၿပီးေတာ့ စားလို႔္ရွိရင္ ျပန္ၿပီးေတာ့မေထြးဘူးလား ေထြးမလား။ ေထြး
တာေကာင္းလို႔လား မေကာင္းလို႔လား မေကာင္းလို႔ေနာ္ အခါးႀကိဳက္တဲ့လူ
က အခုမွ ခံတြင္းသာတယ္လို႔ မေျပာဘူးလား သူ႔အေနနဲ႔ေတာ့ ေကာင္း
တာေပါ့ အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား
အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေသာမနႆေဝဒနာ စိတ္မွာေပၚသည္ ေဒါမနႆေဝဒ
နာ စိတ္မွာေပၚသည္ မေဟာဘူးလား ဥေပကၡာေဝဒနာ လွ်ာမွာေပၚသည္
မေဟာဘူးလား ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါးပါရဲ႕လား သူ႔စိတ္မွာျဖစ္တာ ခါးတာက
လွ်ာမွာျဖစ္တာေနာ္ ခါးတာကေတာ့ လူမ်ဳိးတစ္ရာ့တစ္ပါး စားၾကည့္ တူ
မတူ တမာရြက္ဆိုတဲ့ နာမည္ကေတာ့တူရဲ႕လား မတူတာမရွိလို႔ေပါ့ နာမပ
ညတ္ သမုတ္ရွိအေခၚရွိ ကြဲ႔ေနာ္
ေမြးလာတဲ့ကေလး ကိုျပန္စဥ္းစား ဒါကေလးလို႔ နာမည္တပ္လိုက္ရတာေ
နာ္ ေယာက္်ားမိန္းမလို႔ နာမည္တပ္တာေနာ္ ေမြးကတည္းကပါရဲ႕လား
အဲဒီကေလးကို ေတာ္ေတာ္ေလးႀကီးတဲ့အခါၾကေတာ့ နာမည္ေတြ ေပးရတ
ယ္ေနာ္
စံေမာ္လို႔နာမည္ေပးရတယ္ အဲလို နာမည္ေကာင္းေကာင္းအားျဖင့္ ဒါ မိ
ဘျဖစ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္က ကိုယ့္ကိုကိုယ္နာမည္ သားသမီးနာမည္ မတတ္တဲ့ ဓာ
တ္ခိုက္ေအာင္တတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြေခၚရတယ္ေနာ္ ဒါ မင့္သားဘယ္ႏွစ္ႏွစ္
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ရွိ သံုးႏွစ္ကေက်ာ္သြားၿပီ ေပါ့ ေလးႏွစ္ထဲေရာက္လာၿပီၾကားလား ဘာေ
န႔သားလဲ မေမးရဘူးလား အဂၤါသား အဂၤါသား ဘာလေမြးလဲ မေမးရဘူး
လား နတ္ေတာ္လေပါ့ လဆန္းလား လဆုတ္လား လျပည့္ေန႔ေပါ့ အဂၤါ
သား စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား
မဟာဘုတ္ကိုၾကည့္တဲ့ခါ အဂၤါက အဓိပတိကြဲ႔ေနာ္ ဗုဒၶဟူးကရာဇ ၾကာသ
ပေတးအထြန္း ဒီေန႔ကစမင့္သားကို စံေမာ္လို႔မေပးဘူးလား စံေမာ္တဲ့ကြဲ႔ ေ
မြးထဲကပါတာလား မိဘေတြကေပးတာလား အဲဒါနားလည္ဖို႔ လိုတယ္ေ
နာ္ ေတာ္ေတာ္ေလး အ႐ြယ္ႀကီးလို႔ ေက်ာင္းက ထြက္ၿပီးေတာ့မွ လူပ်ဳိျဖစ္
တဲ့ခါ ကိုစံေမာ္မေခၚရဘူးလား အိမ္ေထာင္ရက္သားက်တဲ့ခါ ဦးစံေမာ္လို႔
မေခၚရဘူးလား ေမြးကတည္းကပါတာလား မိဘေတြကေပးတဲ့နာမည္
လား
အျမင္ခံ ဘုရားေပးတဲ့ ဝိဇၨာမ်က္မွန္တပ္ၾကည့္ စံေမာ္ကိုျမင္မလား အဆင္း
ကိုျမင္မလား စံေမာ္လို႔ေတာ့ မထင္ဘူးလား ရွိတယ္လို႔မယူလား ဘုရားေပး
တဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကိုင္စမ္းၾကည့္ေနာ္ စံေမာ္ေတြ႔မလား မာတာေတြ႔မလား
စံေမာ္ေတြ႔မလား ေပ်ာ့တာေတြ႔မလား မာတာပထဝီ ေပ်ာ့တာပထဝီ မာတ
ယ္ေပ်ာ့တယ္သိတာ သူငါလား ကာယဝိညာဏ္လား ကာယဝိညာဏ္က
နာမ္တရားမရလား မာတာေပ်ာ့တာက ရုပ္တရားမရလား နာမ္ရုပ္ႏွစ္ပါးေ
ပါ့
ဦးစံေမာ္လား နာမ္ႏွင့္ရုပ္လား ကိုစံေမာ္လား နာမ္ႏွင့္ရုပ္လား ေမာင္စံေ
မာ္လား နာမ္ႏွင့္ရုပ္လား ကဲစံေမာ္မေတြ႔ဘူးေနာ္ ေတြ႔တာက နာမ္႐ုပ္ေပါ့ ဒါ
စံေမာ္ရွိ မရွိ ။ မရွိရင္ စံေမာ္အေနနဲ႔ စြဲစရာလိုေသးရဲ႕လား ရွိတဲ့တရားကလ
ည္း ႐ုပ္တရားႀကီးက ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ ့မပ်က္လား နာမ္တရားက သိၿ
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ပီးေတာ့မပ်က္လား ကဲအစြဲခံရဲ႕လား အဲလိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား ဒါေၾ
ကာင့္ ခႏၶာဖြဲ႔ ရတယ္ေနာ္။
မရေသးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ရေလေအာင္ရၿပီးသား လိုရင္းကိစၥၿပီးေအာင္ မ်က္စိေပါ
က္ကစ မေနာဒြါရထိ မွန္မွန္ေလး ခႏၶာဖြဲ႔ၾက
"မ်က္စိ..."
စကၡဳ အၾကည္ကို အဆင္း တိုက္ေတာ့ စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
စကၡဳဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
စကၡဳ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္း ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ပါသည္။
မ်က္စိ အၾကည္ကို အဆင္း တိုက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကို ျမင္သိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
မ်က္စိ အၾကည္ကို အဆင္း တိုက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကို ျမင္သိတာ က နာမ္တရား ၊
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္တရား၊
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နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
...............======================...............
"နား"
ေသာတ အၾကည္ကို အသံ တိုက္ေတာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါ
သလား။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ေသာတဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေ
ပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ေသာတ အၾကည္ႏွင့္ အသံ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
နား အၾကည္ကို အသံ တိုက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အသံ ကို ၾကားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
နား အၾကည္ကို အသံ တိုက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အသံ ကို ၾကားသိတာ က နာမ္တရား ၊
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
.............==========================........
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"ႏွာ"
ဃာန အၾကည္ကို အနံ႔ တိုက္ေတာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဃာနဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဃာန အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
ႏ ွ ာအၾကည္ကို အနံ႔ တိုက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အနံ႔ ကို နံသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
ႏ ွ ာအၾကည္ကို အနံ႔ တိုက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အနံ႔ ကို နံသိတာ က နာမ္တရား ၊
ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
..................=======================.........
"လၽွာ"
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ဇိဝွါ အၾကည္ကို ခ်ိဳ ခ်ဥ္ စပ္ ငန္ ဖန္ ခါး ရသာ(၆)ပါး တိုက္ေတာ့ စားသိစိ
တ္ဆိုတဲ့ ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါင္းေ
တာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဇိဝွါအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
လၽွာ အၾကည္ကို ရသာ ၆ပါး တိုက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကို စားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
လၽွာအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
လၽွာအၾကည္ကို ရသာ ၆ပါး တိုက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကို စားသိတာ က နာမ္တရား ၊
လၽွာ အၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
.................======================.............
ကိုယ္
ကာယ အၾကည္ကို မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ပထဝီ ေဖာ႒ဗၺ တိုက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ဆို
တဲ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
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ကာယဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ကာယဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ကာယအၾကည္ႏွင့္ မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
ကိုယ္ အၾကည္ကို ပူမႈ ေအးမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တိုက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ေ
ပၚပါသည္။
ပူမႈ ေအးမႈ ကို ထိသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ကိုယ္ အၾကည္ႏွင့္ ပူမႈ ေအးမႈ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
ကိုယ္ အၾကည္ကို ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ဝါေယာ ေဖာ႒ဗၺ တိုက္ေတာ့ ထိ
သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ကို ထိသိတာ က နာမ္တရား ၊
ကိုယ္ အၾကည္ႏွင့္ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
................=====================................
စိတ္
မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာရုံ တိုက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ဆိုတဲ့ မေနာဝိညာဏ္ ေ
ပၚပါသည္။
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မေနာ ဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
မေနာဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေစတသိက္ သညာ
ကၡႏၶာ ေစတသိက္ သခါၤရကၡႏၶာ ေစတသိက္ သံုးပါးေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ
ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာရုံ တိုက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ဓမၼာရုံ တရားအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ၾကံသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာရုံ တိုက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ဓမၼာရုံ တရားအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ၾကံသိတာ က နာမ္တရား
၊
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
ေျခာက္ဒြါရ ခႏၶာဖြဲ႔ၾကည့္ေတာ့ လူအစားစား နတ္အစားစား ျဗဟၼာ
အစားစား တိရစၧာန္အစားစား ၿပိတၱာ အသူရကာယ္ အစားစားေတြ႔တာ
လား ခႏၶာငါးပါးေတြ႔တာလား လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါ မေတြ႔တာ ရွိလို႔လား မ
ရွိလို႔လား မရွိရင္ လူစြဲ နတ္စြဲ ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာ လိုေသးသလား ေတြ႔တဲ့
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တရားက လူနတ္ျဗဟၼာလား ခႏၶာငါးပါးလား ဘယ္ေလာက္မ်ား ထင္ရွားသ
လဲေနာ္ အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား ။
လက္ေတြ႔ မ်က္ေတြ႔ တစ္ခါထဲ လွ်ာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ရွာၾကည့္ဦးေနာ္
ဥပမာအားျဖင့္ သံပရာသီးတစ္လံုးကို စားၾကည့္လိုက္တာေပါ့ ဘယ္လိုေ
တြ႔မလဲ စားတုန္းက သံပရာသီး စားတာေနာ္ ေတြ႔တာကခ်ဥ္တဲ့သေဘာေ
ပါ့
အဲဒါခ်ဥ္တယ္လို႔ စားသိစိတ္ေလးဟာ လွ်ာအၾကည္နဲ႔ ခ်ဥ္အရသာမတိုက္
ခင္ ခ်ဥ္တယ္လို႔သိတဲ့စိတ္ေလး ဘယ္မွာေနတယ္လို႔ လက္ညိွဳးညႊန္ျပျခင္း
ငွာထိုက္ကဲ့လား ထိုက္ဘူးေနာ္ ႏွစ္ခုတိုက္ေတာ့ စားသိစိတ္မေပၚလား
အေကာင္အထည္ ဟုတ္ကဲ့လား ခ်ိန္ၾကည့္ တစ္ပိႆာရွိတယ္ ႏွစ္ပိႆာ
ရွိတယ္ ခ်ိန္လို႔ရရဲ႕လား တစ္ေ႐ြးသား႐ွိတယ္ ႏွစ္ေ႐ြးသားရွိတယ္ ခ်ိန္
လို႔ရရဲ႕လား ခ်ိန္လို႔မရ သေဘာအေနနဲ႔ မထင္ရွားဘူးလား ဒါေၾကာင့္အနိမိ
တၱ အနိစၥ ဆိုတာမေဟာဘူးလား အဲဒါပစၥဳပၸန္ တည့္တည့္ စားဆဲေလးမွာေ
လ့လာရတယ္ေနာ္
ခ်ဥ္တယ္လို႔ခံစားတာ ငါလားေဝဒနာလား လူလားေဝဒနာလား

နတ္

လားေဝဒနာလား ျဗဟၼာလားေဝဒနာလား ခ်ဥ္တယ္လို႔မွတ္တာ လူနတ္ျဗ
ဟၼာလားသညာလား ခံစားနိုင္ေအာင္ေစ့ေဆာ္တာ မွတ္နိုင္ေအာင္ေစ့ေဆာ္
တာ သူငါလား ေစတနာလား ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးခုေပါင္းေတာ့
နာမကၡႏၶာေလးပါး မျပည့္လား ဤေလးပါးျပည့္စုံမွ စားသိစိတ္ျဖစ္တာေ
နာ္ ေလးပါးျပည့္စုံမွ စားသိစိတ္ျဖစ္တာေပါ့ လူနတ္ျဗဟၼာလား နာမကၡႏၶာ
ေလးပါးလား လွ်ာအၾကည္ကား သံပုရာသီး ဟုတ္ကဲ့လား ခ်ဥ္ဆိုတဲ့ရသာ
ကား သံပုရာသီး ဟုတ္ကဲ့လား ခႏၶာဖြဲ႔ၾကည့္ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာမရလား နာမ
ကၡႏၶာေလးပါးနဲ႔ ႐ူပကၡႏၶာေပါင္း ဒါလွ်ာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သံပုရာသီးရွာၾကည့္
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ေတြ႔တာကသံပုရာသီးလား ခႏၶာငါးပါး လား သံပုရားသီးလား နာမ္နွင့္႐ုပ္
လား နာမ္႐ုပ္ဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္
ဤ နာမ္႐ုပ္ေပၚမွာ ဌာႏူပစာရ အားျဖင့္တင္စားၿပီးေတာ့ သံပုရာသီးလို႔ မေ
ခၚဘူးလား သံပုရာသီးလို႔ မသမုတ္ၾကဘူးလား ေခၚတာသမုတ္ တာ ျမတ္
စြာဘုရား ပယ္ရဲ႕လား ဘာေတြပယ္တာလဲ လို႔ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား
သံပုရာသီးလို႔မထင္လား ရွိတယ္လို႔မယူလား ခုေတြ႔တာက နာမ္႐ုပ္ဘဲေ
တြ႔တယ္ေနာ္ ဘာျဖစ္လို႔ သံပုရာသီးမေတြ႔တာလဲ မရွိရင္ဘယ္လိုစြဲမလဲ အဲ
လိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား
နာမ္႐ုပ္တရားႏွစ္ပါးကလည္း မ်ဳိၾကည့္လိုက္ ရွိေသးရဲ႕လား အနိစၥလို႔မေ
ဟာဘူးလား သိတာ မဂၢ လို႔မေဟာဘူးလား အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ေပါ့ကြဲ႔ေနာ္
ကဲအဲဒါလွ်ာနဲ႔ ပတ္သက္တာေပါ့ အဲလိုေျခာက္ဒြါရမွာ မ်က္စိျဖစ္ျဖစ္ က်န္
တဲ့ဒြါရျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုေလ့လာဖို႔လိုတယ္ေနာ္ သိမွပယ္နိုင္တာေပါ့ ေတြ႔တာခု
ခႏၶာဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္ အဲဒီခႏၶာဘယ္ပံုဘယ္နည္းရွိတာလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာ
င္းလား
႐ူပကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ
ေဝဒနာကၡႏၶာဘယ္သေဘာရွိသလဲ
သညာကၡႏၶာဘယ္သေဘာရွိသလဲ
သခၤါရကၡႏၶာဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ
ဝိညာဏကၡႏၶာဘယ္သေဘာရွိသလဲ
ဤခႏၶာငါးပါးက ျမင္ၿပီးရင္ပ်က္ ႀကားၿပီးရင္ပ်က္ နံၿပီးရင္ပ်က္ စားၿပီးရင္ပ်
က္ ထိၿပီးရင္ပ်က္ သိၿပီးရင္ပ်က္ ဆိုေတာ့ ခႏၶာငါးပါးေတြ႔သလား မရွိတာ
ေတြ႔သလား မရွိရင္ဘယ္လိုစြဲမလဲ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါက အစကတည္
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လို႔ မရွိျခင္းေၾကာင့္ စြဲစရာလိုေသးရဲ႕လား ရွိတယ္ဆိုတဲ့ခႏၶာကျဖစ္ၿပီး ေတာ့
မပ်က္လား အစြဲခံရဲ႕လား ဒီလိုဆိုရင္ သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္တာေပါ့
သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ ကာယကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အကုသိုလ္ ဝစီကံနဲ႔
ပတ္သက္တဲ့အကုသိုလ္ မေနာကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အကုသိုလ္ ျပဳဦးမလား
ဒါေၾကာင့္ ေရွးဆရာေတာ္ သမားေတာ္ေတြက သက္သတ္ ခိုးမႈ ကာေမသု
မုသား မိစၧာ ကင္းျပတ္ကြာ မွတ္ပါေသာတာပန္ တဲ့ကြဲ႔ ၾကားလား အဲလိုေလ့
လာဖို႔မေကာင္းလား သိမွပယ္နိုင္တာေနာ္ ခႏၶာသိဖို႔မလိုလား သစၥာသိဖို႔မ
လိုလား ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ေၾကာင္းက်ဳိး သိဖို႔မလိုလား အဲဒါအေရးႀကီးဆံုး အခ်
က္ေတြေနာ္။
ကဲမရေသးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ရေလေအာင္ ရၿပီးသားပုဂၢိဳလ္ လိုရင္းကိစၥၿပီးေအာင္
သစၥာဖြဲ႔ သစၥာဖြဲ႔။
ေဝဒနာကၡႏၶာ
*ေဝဒနာကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လို
ခ်င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ေဝဒနာကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သညာကၡႏၶာ
*သညာကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လိုခ်
င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* သညာကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
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*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သခၤါရကၡႏၶာ
*သခၤါရကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လိုခ်
င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* သခၤါရကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ
*ဝိညာဏကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လို
ခ်င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ဝိညာဏကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
႐ူပကၡႏၶာ
*႐ူပကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လိုခ်င္မႈ
ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ႐ူပကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သစၥာေလးပါးသိမွ ေသာတာပန္ သစၥာေလးပါးသိမွ သကဒါဂါမ္ သစၥာေလး
ပါးသိမွ အနာဂါမ္ သစၥာေလးပါး သိမွ ရဟႏၲာေနာ္ သစၥာေလးပါးကိုမသိရင္
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ေသာတာပန္ျဖစ္ပါ့မလား ေသာတာပန္ မျဖစ္ရင္ ဘုရား ရဟႏၲာ ျဖစ္ပါ့မ
လား ေသာတာပန္ကစရတာေနာ္
သစၥာေလးပါးကိုမသိတာ (အဝိဇၨာပါဘုရား) ခႏၶာငါးပါးကိုမသိတာ (အဝိဇၨာ
ပါဘုရား) ခႏၶာငါးပါး တစ္ပါးပါးေပၚမွာ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါ လို႔ ႏွလံုးသြ
င္းမွားတာ (အဝိဇၨာပါဘုရား) ႏွလံုးသြင္းမွားတာ အဝိဇၨာေနာ္ ႏွလံုးသြင္း
မွားေတာ့ လိုခ်င္တာ ဘယ္သူလဲ (တဏွာပါဘုရား) မရရင္မေနဘူးလို႔ စြဲ
လန္းတာ(ဥပါဒါန္ပါဘုရား) အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဤသံုးခုသစၥာဖြဲ႔ ေတာ့
ဘာသစၥာလဲ (သမုဒယသစၥာပါဘုရား)
လူလား သမုဒယသစၥာလား နတ္လား သမုဒယသစၥာလား ျဗဟၼာလား
သမုဒယသစၥာလား သားေတြ သမီးေတြလား သမုဒယသစၥာလား
သမုဒယသစၥာ လို႔အမွန္သိတာ သူငါလား မဂၢသစၥာလား မဂၢသစၥာက သိ
တာေနာ္ သမုဒယ အေၾကာင္း ရွိသမွ် အက်ဳိး ခႏၶာ မေပၚလား ေပၚေနတာ
လူလား ခႏၶာငါးပါးလား နတ္လား ခႏၶာငါးပါးလား ျဗဟၼာလား ခႏၶာငါးပါး
လား ဪ ခႏၶာဘဲ ေတြ႔တယ္ေနာ္ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါ မေတြ႔တာ ရွိ
လို႔လား မရွိလို႔လား
ဤခႏၶာငါးပါးက ဘယ္ပံုဘယ္နည္းရွိတာလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား လူခ်မ္း
သာလား ဒုကၡသစၥာလား နတ္ခ်မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား ျဗဟၼာခ်မ္း
သာလား ဒုကၡသစၥာလား ဒုကၡသစၥာလို႔ အမွန္ပိုင္းျခားသိ သမၼာဒိ႒ိ လို႔မေ
ဟာဘူးလား မိစၧာဒိ႒ိမခ်ဳပ္လား မိစၧာဒိ႒ိခ်ဳပ္ရင္ တဏွာလာေသးရဲ႕လား
ဥပါဒါန္လာေသးရဲ႕လား ကံလာေသးရဲ႕လား ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သံုးမ်ဳိးမျပဳတ္
လား ေနာက္ခႏၶာဇာတ္ မသိမ္းလား နိေရာဓ လို႔မေဟာဘူးလား အဲဒါလိုရ
င္းအခ်က္ေတြကြဲ႔ေနာ္။
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ျမင္တဲ့အခါ ၾကားတဲ့အခါ နံတဲ့အခါ စားတဲ့အခါ ထိတဲ့အခါ ၾကံတဲ့အခါ
သစၥာဖြဲ႔ရတယ္ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား မွန္တာနဲ႔ မွားတာေတြေပါ့ အမွန္
သိေတာ့ အမွားမေပ်ာက္လား အဲဒါလိုရင္း အခ်က္ေတြကြဲ႔ ၾကားလား ယံု
ယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ေလ့လာဖို႔လိုတယ္ေနာ္ အဲဒီသစၥာေလးပါးကလြဲလို႔ တျ
ခားပြားစရာမ်ားရွိေသးရဲ႕လား ဘုရားအဆူဆူ မေဟာဘူးလား သစၥာေလး
ပါးသိမွ ေသာတာပန္ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္ ရဟႏၲာ လို႔မေဟာလား သ
စၥာေလးပါး မသိရင္ ေသာတာပန္ျဖစ္ပါ့မလား အဲဒါယံုၾကည္ဖို႔လိုတယ္ေ
နာ္။
မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံ ေ႐ွးထက္ေက်ာ္ကာရီက မာဃလုလင္ နဲ႔တကြ
မယားေလးေယာက္ ရွိတယ္ေနာ္ သုဓမၼာတဲ့ သုနႏၵာ သုစိတၱာ သုဇာတာ ရ
ပ္ေတြ႐ြာေတြမွာ လမ္းပန္းကိစၥ မေကာင္းတဲ့ ေနရာေတြမွာ ခရီးသည္ ဧည့္
သည္ သြားတဲ့လာတဲ့ခါ ေျပျပစ္ေအာင္ ၿမိဳ႕သူၿမဳိ႕သား ႐ြာသူ႐ြာသား သြား
တဲ့ခါ ေျပျပစ္ေအာင္ မျပင္ၾက ဘူးလား ေက်ာင္းကန္ဘုရား သြားတဲ့ေနရာေ
တြမွာ မျပင္ဘူးလား ဘုရား ေက်ာင္းကန္ဘုရား ေတြမွာသန္႔ရွင္းေရး မလု
ပ္ၾကဘူးလား ဒါကုသိုလ္ေတြေနာ္
အဲဒီမွာအငယ္ဆံုး သုဇာတာကေတာ့ အလွျပင္ ၿပီးေတာ့ ေနတာေနာ္ အႀ
ကီးသံုးေယာက္ကေတာ့ သုဓမၼာ သုနႏၵာ သုစိတၱာ တို႔က ေဝယ်ာဝစၥေတြ ေ
ဆာင္႐ြက္ၾကတာေပါ့ အငယ္ဆံုး သုဇာတာက အလွျပင္ေနတယ္ အဲဒါ ေ
က်ာင္းကန္ ဘုရားေတြမွာ သန္႔ရွင္းေရး မလုပ္ရဘူးလား အဲလိုသန္႔ရွင္းေရး
လုပ္တာ အကုသိုလ္လား ကုသိုလ္လား ေဟာ ကုသိုလ္အလုပ္ေတြ စိစစ္
ဖို႔မေကာင္းလား
အခုလည္းရပ္နဲ႔႐ြာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ေဒ
သႏၲရနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ဖို႔ လိုတယ္ေနာ္ အခ်ဳိ႕ေနရာေတြၾ
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ကေတာ့ခါ ၿခဳံ ႏြယ္ ပိတ္ ေပါင္း ေတြက အုပ္ၿပီး ေတာ့ ေစတီဘုရားေတြက
ေပ်ာက္မတတ္ေနတာ ၿခဳံထဲေတြမွာေလ အဲဒါ႐ြာက ရပ္ကေတြက အကုသို
လ္မ်ားလို႔ေပါ့ ကုသိုလ္သာ မ်ားမယ္ဆို အေဝးကျမင္ရမယ္ေနာ္ ဒီလိုၿခဳံေ
တြအုပ္ေနတာကြဲ႔ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ေလ့လာၾက ေလ့လာၾက အဲဒါ
ထိထိ မိမိ သေဘာေပါက္ တယ္ေနာ္
အဲမာဃလုလင္ က သုဓမၼာ သုနႏၵာ သုစိတၱာ သုဇာတာ ေပါ့ အဲလို ကုသို
လ္ေကာင္းမႈလုပ္လို႔ ေသဆံုး သြားၾကတဲ့ခါ နတ္ျပည္မွာသြားနတ္သား နတ္
သမီးသြားျဖစ္တယ္ေနာ္ သုဓမၼာ သုနႏၵာ သုစိတၱာ ။ သုဇာတာက ေသဆံုး
သြားတဲ့ခါ ေခ်ာက္လွ်ိေျမာင္ၾကားမွာ ဗ်ဳိင္းမေလး သြားျဖစ္တယ္ၾကားလား
တစ္ေကာင္တည္း တစ္ေကာင္တည္း ဗ်ဳိင္းမေလး
အဲဒါနဲ႔ မာဃလုလင္က လူ႔ျပည္ကိုၾကည့္တာမျမင္ ဌာနအသီးသီးကို တိရ
စၧာန္ျပည္ ၾကည့္ လိုက္ေတာ့ခါ ျမင္ေတာ့တာေပါ့ ဗ်ဳိင္းေယာင္ေဆာင္ ၿပီးေ
တာ့သြား တာေနာ္ အနားကိုေရာက္ အသင္တဲ့ ငါ့ကိုသိလားမသိတဲ့ ဘယ္
သူလဲ အသင့္ေယာက္်ားေဟာင္း မာဃလုလင္ေပါ့ ဟုတ္ကဲ့ လား ဟုတ္ပါ
တယ္ အသင့္အစ္မေတြက ဘယ္ဆီမွာေနသလဲလို႔ မေမးရဘူးလား မသိ
ဘူးတဲ့ ဘယ္ဆီမွာေနတယ္လို႔ ေတြ႔ခ်င္သလား ေတြ႔ခ်င္တယ္တဲ့ ဘယ္ဆီ
မွာလဲ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္မွာ တာဝတႎသာ နတ္ျပည္မွာ နတ္သမီးေတြေ
ပါ့ ငါ့မွာတိရစၧာန္ျဖစ္တာ ဘယ္လိုလုပ္သြားမလဲ
တကယ္ေတြ႔ခ်င္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမယ္တဲ့ ၾကားလား ေတြ႔ခ်င္တယ္တဲ့ေနာ္
ကိုင္းငါ့ပခံုးနားၿပီးေတာ့ လိုက္ခဲ့ေပါ့ သူ႔လက္ေမာင္းကနားၿပီးေတာ့ လိုက္
ခဲ့ေပါ့ လိုက္သြားတယ္ အဲဒီမွာ သုဓမၼာေဆာက္တဲ့ ဇရပ္ႀကီးရွိတယ္ သုနႏၵာ
လွဴထားတဲ့ ေရကန္ ရွိတယ္ သုစိတၱာ ပန္းျခံေတြရွိတာေပါ့ အဲဒီမွာခ်ထားၿ
ပီးေတာ့မွ သုဓမၼာတို႔ သုနႏၵာ သုစိတၱာတို႔ အသင့္ညီမေလး ဟိုဖက္မွာေ
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တြ႔ေခ် သြားႏႈတ္ဆက္ေခ်ၾက မခိုင္းရဘူးလား အဲဒီမွာေရကန္မွာသြား ႏႈတ္
ဆက္ေခ်ၾက ခိုင္းလိုက္တယ္ေနာ္
သြားတဲ့အခါၾကေတာ့ ႏႈတ္ဆက္ၾကတာေပါ့ ဪ ကိုယ္ေကာင္ႀကီးက ဘ
ယ္လိုပါလိမ့္လဲဟ ႏႈတ္သီးႀကီးကဘယ္လိုလဲဟ ေျခေထာက္ႀကီးက ဘယ္
လိုလဲဟ မေျပာၾကေပဘူးလား အဲလိုေတာင္ေျပာ ေျမာက္ေျပာ ေျပာၿပီးေ
တာ့မွ ကြယ္ေပ်ာက္သြားၾကေတာ့တာေပါ့ အတန္ငယ္ၾကာေတာ့ မာဃ လု
လင္ ေပၚလာတယ္ေနာ္ အစ္မေတြလာလား ေတြ႔ပါတယ္တဲ့ ဘယ္လိုေျပာ
လဲ ဖရယ္(ေလွာင္ေျပာင္ ကဲ့ရဲ႕)ၿပီးေတာ့ သြားၾကတယ္တဲ့ ၾကားလား ဖရယ္
ၿပီးေတာ့ သြားတယ္တဲ့ေနာ္
ကဲအသင့္ေနရာျပန္ပို႔မယ္ ေခ်ာက္လွ်ိ ေျမာင္ၾကား ေလးပို႔တာေပါ့ သူ
တို႔ကဲ့သို႔မျဖစ္ခ်င္လား ျဖစ္ခ်င္တယ္ ဘာျဖစ္လို႔လူတုန္းက ေကာင္းမႈကုသို
လ္ မလုပ္တာလဲ ေဝယ်ာဝစၥ ကုသိုလ္ေတြ ဘာေၾကာင့္မလုပ္တာလဲ ဒီလို
လည္းျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ မထင္ဘူးတဲ့ ၾကားလား ဒီလိုလည္းျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔
မထင္ဘူးတဲ့ အဲ ဖား ငါး တိရစၧာန္ သာဖမ္းစားမယ္ဆို ငရဲေရာက္ေတာ့မွာေ
ပါ့ ငရဲေရာက္ခါ ဘယ္လိုပါ့ မတတ္နိုင္ဘူးေပါ့
အဲလိုေၾကာက္လား ေၾကာက္တယ္တဲ့ ကုသိုလ္လုပ္ ကုသိုလ္ ။ ငါတိရစၧာန္ျ
ဖစ္တာ ဘယ္လိုကုသိုလ္လုပ္မလဲ တိရစၧာန္ျဖစ္တာ ... တကယ္လုပ္မယ္
ဆို ေျပာမယ္ ေျပာသာေျပာစမ္းပါ ေၾကာက္လွပါၿပီတဲ့ ၾကားလား ေျပာ
သာေျပာစမ္းပါတဲ့ ေၾကာက္လွၿပီ တဲ့ အားလံုး ဖား ငါး တိရစၧာန္ေတြ မသတ္
နဲ႔ ဖား ငါး တိရစၧာန္ေတြကို မစားနဲ႔ အေသေကာင္လာမွစား အရွင္ေကာင္
ကို မႏွိပ္စက္နဲ႔ ဝန္ခံ တယ္ေနာ္ ။

www.dhammadownload.com

မယံုတာနွင့္ ငါးေသ ေယာင္ေဆာင္ ၿပီးေတာ့ေမ်ာလာ ခဲ့တာေပါ့ သိၾကားမ
င္းက။ ႏႈတ္သီးနဲ႔ေကာက္ လိုက္တယ္ေနာ္ ႏႈတ္သီးထဲၾကေတာ့ လႈပ္တာ
ကိုး ျပန္လႊတ္တယ္ ေသာင္ျပင္မွာ ငါးေသ ေယာင္ေဆာင္တယ္ေနာ္ ႏႈတ္
သီးနဲ႔ မေကာက္ဘူးလား ႏႈတ္သီးထဲေရာက္ေတာ့ မလႈပ္ဘူးလား ေရထဲကို
သြား လႊတ္တယ္ ေနာ္ အဲလိုပါ့ ရက္ကိုလ လကႏွစ္ ဆိုသလိုၾကာေညာင္း
သြားတဲ့ခါ အစာျပတ္ ေရငတ္ၿပီးေတာ့ ေသသြားတယ္ ၾကားလား ။
အဲဒါ သီလ ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ဗာရာဏသီ တိုင္းျပည္မွာ အိုးထိန္းသည္သမီး
သြားျဖစ္တယ္ အိုးထိန္းသည္သမီး သြားျဖစ္တယ္ ၾကားလား အဲေတာ့ ေ
လွ်ာက္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္တဲ့ခါ ဘယ္ဆီမ်ား ေရာက္သလဲလို႔ ေအာ္လူ႔ ျပည္ေ
တာ့ေရာက္လာၿပီ ငါကယ္ဦးမွေတာ္မယ္ သိၾကားမင္းက အဲဒါနဲ႔ အ႐ြယ္ေ
ရာက္ၿပီးေတာ့ လာတဲ့ခါၾကေတာ့ သိၾကားမင္းသြား ေ႐ႊေတြ အေပးသြား
တာေပါ့ သခြါးသီး ေယာင္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ အေပးသြားတာ ေ႐ႊသခြါးသီး ေ
ရာင္းမယ္ လွည္းနဲ႔လွည္းနဲ႔
႐ြာအဝင္ၾကေတာ့ခါ လူေလးငါးခုႏွစ္ေယာက္ ေလာက္သြားေတြ႔တယ္ ေ
ယာက္်ားႀကီး အေသာက္သမားေတြ ေ႐ႊသခြါးသီး ေ႐ႊသခြါးသီး ဝယ္ၾက။
ဘာနဲ႔ေရာင္း မွာလဲ သီလနဲ႔ေရာင္းမယ္ သီလဆိုတာ စိမ္းစိမ္းလား ျပာျပာ
လား ဝါဝါလား ဘယ္လိုလဲ ဒီလိုမဟုတ္ဘူး သီလဆိုတာ သူ႔အသက္ကို မ
သတ္တာ သူ႔ဥစၥာကို မခိုးတာ သူမ်ားသားမယားကို မပစ္မွားတာ မက်ဴးလြ
န္တာ မုသားကိုမသံုးတာ မေသာက္မစားတာ အဲဒါသီလ ဒီမွာတေယာက္
ပါ့ မရွိဘူးတဲ့ၾကားလား ဟိုးဖက္က အိုးထိန္းသည္ သမီး အဲဒီဆီမွာသာ
သြားၿပီးေတာ့မွ ေရာင္းေခ်ေပါ့ေနာ္
ေ႐ႊသခြါးသီး ဝယ္ၾက ေ႐ႊသခြါးသီး ဝယ္ၾက ဝယ္မယ္ ဝယ္မယ္ လာ လာ
လာ ဘာနဲ႔ေရာင္းမွာလဲ သီလနဲ႔ေရာင္းမယ္ ဝယ္မယ္တဲ့ ငါ့ကိုသိလား မသိ
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တဲ့ အသင့္ေယာက္်ားေလ မာဃလုလင္ မင့္ ဗ်ဳိင္းမဘဝတုန္းက ငါကယ္
လာခဲ့တာ ဗ်ဳိင္းမဘဝတုန္းက ငါကယ္လာခဲ့တာ အဲဒါနဲ႔ ေ႐ႊေတြေပးထားခဲ့
တာ သီလမပ်က္ေစနဲ႔ အဲဒီေ႐ႊေတြကိုသံုး သီလ မပ်က္ေစနဲ႔ ေ႐ႊေတြမကုန္
ခင္ ေသဆံုးသြားတယ္ ၾကားလား
အဲဒီအခါၾက အသူရာနတ္မင္းႀကီးရဲ႕သမီးသြားျဖစ္တယ္ ၾကားလား
အသုရာနတ္ မင္းႀကီးရဲ႕သမီးသြားျဖစ္တယ္ အဲဒီမွာသြားၿပီးေတာ့ၾကည့္
အ႐ြယ္ ေရာက္တဲ့ခါ ပန္းကုံးစြပ္ပြဲက်င္းပတယ္ ဘယ္လိုေတြ လုပ္မွာလဲ ပ
န္းကုံးစြပ္ပြဲ က်င္းပမယ္ အဲဒီမာဃလုလင္က အသုရာနတ္ အဖိုးႀကီး လို ေ
ယာင္ေဆာင္ၿပီးေတာ့မွ ပန္းကုံးစြပ္ပြဲဝင္ေတာ့တာဗ်ား
အဲဒီမွာ နတ္လူပ်ဳိေတြ အကုန္လံုး ဖိတ္မႏၲကျပဳတာေပါ့ ပန္းကုံးစြပ္ပြဲ ဝင္ၾ
ကပါ အဲဒီမွာဟိုက အသုရာနတ္သမီးက အဖိုးႀကီးအုိ သြားစြပ္တာ ဗ်ား အ
ဖိုးႀကီးအိုက ပါးရည္ေတြတြန္႔လို႔ ခါးခပ္ကုန္းကုန္းၾကားလား အဲဒါႀကီးကို
သြားစြပ္တာကြဲ႔ နတ္လူပ်ဳိေတြက ဖယ္ၾကေတာ့တာ လူပ်ဳိေတြ ဒီေလာက္ေ
ပါတာႀကီး အဖိုးႀကီးအိုသြားစြပ္ရမလား ၾကားလား အဖိုးႀကီးအိုတဲ့
ဘာေၾကာင့္အဖိုိးႀကီးအို စြပ္တာလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား အတိတ္ အနာဂါ
တ္ ပစၥဳပၸန္ ဟိုးအတိတ္ ဘဝတုန္းကလည္း အၾကင္လင္မယားျဖစ္ခဲ့ ၾကား
လား ဗ်ဳိင္းမဘဝ လည္းကယ္ခဲ့ ဪ အိုးထိန္းသည္ သမီးျဖစ္ေတာ့လည္း
ကယ္ခဲ့တယ္ အဲဒီဓါတ္ေတြက မေပ်ာက္ေကာင္းဘူး ၾကားလား လူကမသိ
ဓါတ္ကသိတယ္ လူကမသိဘူးေနာ္ ဓါတ္ကသိတယ္ ဗ်ၾကားလား
အဲဒါနဲ႔ ငါ့ကိုသိသလားတဲ့ မသိတဲ့ၾကားလား အသင့္ ေယာက္်ားေဟာင္း ငါ
မာဃလုလင္ဆိုတာငါေပါ့ ဟုတ္ကဲ့လား ဟုတ္ပါတယ္ ေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔
ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္အ႐ြယ္ ျဖစ္တာေပါ့ကြဲ႔ ပုိၿပီးေတာ့ႀကိဳက္ေတာ့တာေပါ့ကြယ္ ၾ
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ကားလားေဟ့ ဖိုးႀကီးအိုပါ့ ႀကိဳက္ေသးတာကို ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ဆိုေတာ့ ပိုႀကိဳ
က္ေတာ့တာပါ့ကြဲ႔
အဲဒီခါမွာ ဟိုအသုရာနတ္လူပ်ဳိေတြက သိၾကားမင္းမွန္းသိေတာ့ စစ္ထိုးၾ
ကေတာ့တာၾကားလား ဘုန္းခ်င္းကံခ်င္းမတူၾကေတာ့ခါ သိၾကားမင္းကနိုင္
တယ္ဗ်ား သိၾကားမင္းကနိုင္တယ္ နတ္ျပည္ ေရာက္သြားေတာ့တာေနာ္ န
တ္ျပည္ေရာက္သြားၾကေတာ့တာ ဟိုကေနၿပီးေတာ့မွ အမေတြနဲ႔သြားေတြ႔
ေဆာင္ေတာ့တာေပါ့ ကဲ သုဓမၼာ သုနႏၵာ သုစိတၱာ သုဇာတာ အဲနတ္ တာဝ
တႎသာ နတ္ျပည္မွာ ေနေတာ့ မၾကာခင္ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္တာကိုး စိစစ္
ဖို႔မေကာင္းလား အဲဒီခါ လူ႔ျပည္လာၿပီးေတာ့တရားနာတယ္ေနာ္
နာတဲ့ခါမွာ ခႏၶာငါးပါး ထဲမွာ ႐ူပကၡႏၶာ မပါလား ႐ူပကၡႏၶာ အေသးစိတ္ၾက
ည့္ေတာ့ ပထဝီဓါတ္ အာေပါဓါတ္ ေတေဇာဓါတ္ ဝါေယာဓါတ္ေပါ့ ပထဝီ
က မာတဲ့သေဘာ ေပ်ာ့တဲ့သေဘာေပါ့ အာေပါကဖြဲ႔စည္းတဲ့သေဘာ ယိုစီး
တဲ့သေဘာေပါ့ ဝါေယာကေထာက္ကန္တဲ့သေဘာ လႈပ္ရွားတဲ့ သေဘာေ
ပါ့ ေတေဇာကပူတဲ့သေဘာ ေအးတဲ့သေဘာေပါ့ ဓါတ္ႀကီး ေလးသြယ္
လူလား ဓါတ္ႀကီးေလးပါးလား နတ္လား ဓါတ္ႀကီးေလးပါး လား ျဗဟၼာ
လား ဓါတ္ႀကီးေလးပါးလား ဓါတ္ႀကီးေလးပါးဘဲ ေတြ႔တယ္ေနာ္
ဓါတ္ႀကီးေလးပါးရွိေတာ့ ဓါတ္ငယ္ေလးပါး မရွိဘူးလား မ်က္စိနဲ႔ေတာ့ ဝဏၰ
ဂႏၶ ရသ ဩဇာေပါ့ အဲဒီဓါတ္ႀကီးေလးပါးမွာ ဝဏၰ အဆင္း ဓါတ္ဆိုတာ ဘ
ယ္ဓါတ္ကိုမွီျဖစ္တာလဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ေတေဇာဓါတ္ ကို မွီျဖစ္ရတ
ယ္ၾကားလား အေရာင္ အဆင္း အလင္း ေနာ္ ဝဏၰဓါတ္ အေရာင္ အဆင္း
အလင္း ေတေဇာဓါတ္ကို မွီျဖစ္ရတယ္ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား
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ဂႏၶ အနံ႔ဓါတ္ ဆိုတာ ဓါတ္ႀကီးေလးပါးမွာ ဘာကိုမွီရတာလဲ ပန္းသတင္း ေ
လညွင္းေဆာင္ ဝါေယာဓါတ္ ကိုမွီရတယ္ ဝါေယာဓါတ္ မရွိရင္ ေမႊးတယ္ နံ
တယ္ သိပါ့မလား ဝါေယာဓါတ္ကိုမွီရတယ္ ၾကားလား စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား လွ်ာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ခါ ခ်ဳိခ်ဥ္စပ္ငံ ဖန္ခါး ရသာ ေျခာက္ပါး လို႔ မေဟာ
ဘူးလား အဲဒါ ဓါတ္ႀကီးေလးပါးမွာ ဘယ္ဓါတ္ ကိုမွီရတာလဲ အာေပါဓါတ္
ကိုမွီရတယ္ေနာ္ သၾကားကို လက္နဲ႔ကိုင္ စမ္းၾကည့္ ခ်ဳိတယ္လို႔သိရဲ႕လား
ဆားကိုလက္နဲ႔ ကိုင္စမ္းၾကည့္ ငန္တယ္လို႔သိရဲ႕လား ျငဳတ္သီးကို လက္
နဲ႔ကိုင္စမ္းၾကည့္ စပ္တယ္ လို႔သိရဲ႕လား လွ်ာနဲ႔ပတ္သက္ေတာ့ မသိနိုင္ဘူး
လား ခ်ဳိခ်ဥ္စပ္ငန္ ဖန္ခါးရသာ ေျခာက္ပါးေပါ့ ။ ခ်ဳိခ်ဥ္စပ္ငန္ ဖန္ခါး ရသာေျ
ခာက္ပါးေနာ္ စြတ္စိုဆိုတဲ့သေဘာ မွီရတယ္ ခႏၶာကိုယ္ တရိပ္ရိပ္နဲ႔ ႀကီး
ထြားတာ ဩဇာဓါတ္ လို႔ေဟာဘူးလား ဒါပထဝီဓါတ္ကို မွီရတယ္ေနာ္ ဓါ
တ္ႀကီးကေလးသြယ္ ဓါတ္ငယ္ကေလးပါး ေပါင္းလိုက္ေတာ့ ဓါတ္ရွစ္ပါးမရ
လား ဓါတ္ရွစ္ပါးရတယ္ၾကားလား
အဲဒီခါ မာဃလုလင္ ေမးရတယ္ ျမတ္စြာဘုရားက
ကဲ သုဓမၼာထင္လို႔ ငါဘုရားေပးတဲ့ ဝိဇၨာမ်က္မွန္နဲ႔တပ္ၾကည့္ မခိုင္းရဘူး
လား သုဓမၼာကိုျမင္တာလား အဆင္းဓါတ္ကိုျမင္တာလား သုနႏၵာကိုျမင္
တာလား အဆင္းဓါတ္ကိုျမင္တာလား သုစိတၱာကိုျမင္တာလား အဆင္းဓါ
တ္ကိုျမင္တာလား သုဇာတာကိုျမင္တာလား အဆင္းဓါတ္ကိုျမင္တာလား
ေဟာ အဆင္းဘဲျမင္တယ္ေနာ္ သုဓမၼာလည္းမေတြ႔ သုနႏၵာလည္းမေတြ႔
သုစိတၱာလည္းမေတြ႔ သုဇာတာလည္းမေတြ႔ဘူးေပါ့ အဆင္းဘဲေတြ႔တယ္
သုဓမၼာထင္လို႔ လက္နဲ႔ပုတ္ၾကည့္ သုဓမၼာလား အသံလား သုနႏၵာလား
အသံလား သုစိတၱာလား အသံလား သုဇာတာလား အသံလား အသံ
ဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္ ထင္တာနဲ႔ေတြ႔တာ ပိုင္းျခားဖို႔မလိုလား ထင္တာက သုဓ
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မၼာ သုနႏၵာ သုစိတၱာ သုဇာတာ ေပါ့ ေတြ႔တာကအသံေပါ့ အသံဘဲၾကားတ
ယ္ေနာ္
သုဓမၼာထင္လို႔ နမ္းၾကည့္လို႔မခိုင္းဘူးလား နမ္းၾကည့္တဲ့ခါ သုဓမၼာလား
အနံ႔လား သုနႏၵာထင္လို႔ နမ္းၾကည့္ သုနႏၵာေတြ႔တာလား အနံ႔ေတြ႔တာ
လား သုစိတၱာ ထင္လို႔ နမ္းၾကည့္ သုစိတၱာ ေတြ႔တာလား အနံ႔ေတြ႔တာ
လား သုဇာတာထင္လို႔ နမ္းၾကည့္ သုဇာတာေတြ႔တာလား အနံ႔ေတြ႔ တာ
လား အနံ႔ဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္
လွ်ာေလးနဲ႔ တခါျပန္ၿပီး ေတာ့မွ သုဓမၼာထင္လို႔ လ်က္ၾကည့္ လို႔မခိုင္း ဘူး
လား လွ်ာေလးနဲ႔ လ်က္ၾကည့္ေတာ့ သုဓမၼာလား ငန္ပ်ပ်လား သုနႏၵာလား
ရသာဓါတ္လား သုစိတၱာလား ရသာဓါတ္လား သုဇာတာလား ရသာဓါတ္
လား ရသာဓါတ္ဘဲေတြ႔တယ္ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ဘယ္ေလာက္မ်ား
ထင္ရွားသလဲေနာ္ ထင္တာနဲ႔ေတြ႔တာ ပိုင္းျခားရတာ
ဆံဖ်ားကေျခဖ်ား ေျခဖ်ားကဆံဖ်ား အႏုလံု ပဋိလံု သုဓမၼာထင္လို႔ ဘုရားေ
ပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကိုင္စမ္းၾကည့္ ေနာ္ ပူေႏြးေႏြးမေတြ႔လား တနည္းအားျ
ဖင့္ ေအးတာမေတြ႔လား ပူတာက ဥဏွေတေဇာ ေအးတာက သီတေတေ
ဇာ သုဓမၼာလားေတေဇာဓါတ္လား သုနႏၵာလားေတေဇာဓါတ္လား သုစိ
တၱာလားေတေဇာဓါတ္လား သုဇာတာလားေတေဇာဓါတ္လား ေတေဇာဓါ
တ္ဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္
ပူတယ္ေအးတယ္လို႔သိတာ သူငါလား ကာယဝိညာဏ္လား တဝိညာဏ္
တည္း ထိလို႔သိလို႔ျဖစ္ကဲ့လား မျဖစ္သူနဲ႔သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ
ေစတနာ မပါလား ပူတယ္ေအးတယ္လို႔ခံစားတာ လူလားေဝဒနာလား န
တ္လားေဝဒနာလား ျဗဟၼာလားေဝဒနာလား သုဓမၼာလားေဝဒနာလား
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သုနႏၵာ လားေဝဒနာလား သုစိတၱာလားေဝဒနာလား သုဇာတာလားေဝဒ
နာလား
ပူတယ္ေအးတယ္မွတ္တာ သုဓမၼာလား သညာကၡႏၶာလား သုနႏၵာလား သ
ညာကၡႏၶာလား သုစိတၱာလား သညာကၡႏၶာလား သုဇာတာလား သညာ
ကၡႏၶာလား
အဲဒါ ခံစားနိုင္ေအာင္ေစ့ေဆာ္တာ မွတ္နိုင္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္တာသူငါလား
ေစတနာလား စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား သုဓမၼာလား ေစတနာလား သုနႏၵာ
လား ေစတနာလား သုစိတၱာလား ေစတနာလား သုဇာတာလား ေစတနာ
လား အဲလိုစိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား
ေဖာက္ျပန္တာသိတာ ခံစားတာသိတာ မွတ္တာသိတာ ေစ့ေဆာ္တာသိ
တာ ဝိညာဏကၡႏၶာေနာ္ သုဓမၼာလား ဝိညာဏကၡႏၶာလား စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား
သုနႏၵာလား ဝိညာဏကၡႏၶာလား သုစိတၱာလား ဝိညာဏကၡႏၶာလား သု
ဇာတာလား ဝိညာဏကၡႏၶာလား ခႏၶာဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္
ကဲကိုယ္ထင္တဲ့ သုဓမၼာ သုနႏၵာ သုစိတၱာ သုဇာတာ ေတြ႔ေသးရဲ႕လား ဘာျ
ဖစ္လို႔မေတြ႔လဲ မရွိလို႔ေနာ္ မရွိရင္စြဲစရာလိုေသးရဲ႕လား အစြဲမျပဳတ္လား
အဲလိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား ကဲအစြဲျပဳတ္သြားၿပီေနာ္
ဆက္ၿပီးေတာ့ႀကဳိးစား ႐ူပကၡႏၶာ ႀကီးက ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား ေ
ဝဒနာ ခံစားၿပီးေတာ့ မပ်က္လား .. သညာမွတ္ ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား .. ေစ
တနာ ေစ့ေဆာ္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား ဝိညာဏကၡႏၶာ သိၿပီးေတာ့ မပ်က္
လား နိစၥလား အနိစၥလား အနိစၥလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ ဒုကၡလကၡဏာ ဒုကၡ
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သစၥာ အနတၱလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ လို႔မေဟာဘူးလား ဆင္းရဲတာကလြဲလို႔
တျခားေတြ႔ေသးရဲ႕လား
ခႏၶာမွာရွာခ်င္တဲ့တရားရွာ ။ တရားေပ်ာက္ေတာ့ ကိုယ္မွာရွာလို႔ မေဟာ
ဘူးလား ကိုယ္မွရွာေတာ့ေတြ႔တာ လူူခ်မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား နတ္ခ်
မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား ျဗဟၼာ

ခ်မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား သိပ

ယ္လို႔မေဟာဘူးလား ဆင္းရဲတယ္လို႔သိေတာ့ တြယ္တာတဲ့ သမုဒယ
လာေသးရဲ႕လား ပယ္ၿပီကြဲ႔ေနာ္
ကဲသိေတာ့ ဆင္းရဲတယ္သိေတာ့ လိုခ်င္တဲ့တဏွာလာေသးရဲ႕လား ဆင္းရဲ
တယ္လို႔သိကတည္းက ခ်မ္းသာတယ္လို႔သိတဲ့ အဝိဇၨာမခ်ဳပ္ဘူးလား
အဝိဇၨာခ်ဳပ္ကတည္းက တဏွာလာေသးရဲ႕လား ဥပါဒါန္လာေသးရဲ႕လား
အာသဝအေနနဲ႔ ကာမာသဝ နဲ႔ ဘဝါသဝ ခ်ဳပ္တယ္ေနာ္ ခႏၶာသိတုန္းက
ဒိ႒ာသဝနဲ႔အဝိဇၨာသဝခ်ဳပ္ တာေပါ့ ဒုကၡ သစၥာပိုင္းျခားသိေတာ့ ကာမာသ
ဝ နဲ႔ ဘဝါသဝ မခ်ဳပ္လား အာသေဝါတရား ေလးပါးမကုန္လား သမုဒယသ
စၥာမေသလား ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္းလား နိေရာဓသစၥာလို႔ မေဟာဘူး
လား
မာဃလုလင္နဲ႔တကြ သုဓမၼာ သုနႏၵာ သုစိတၱာ သုဇာတာ တို႔ အကုန္ေသာ
တာပန္တည္တာကြဲ႔ ဘယ္ေလာက္မ်ား အားရစရာ ေကာင္းသလဲေနာ္ အဲဒီ
လိုေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား ေလ့လာၾက ေလ့လာၾက
ဝိညာဏ္ျမင္သမၼဳတိသစၥာ ဖက္ကလည္းဘဲ ေလ့လာရတယ္ေနာ္ ပညာျမင္
ပရမတၳသစၥာ ဖက္ကလည္း ေလ့လာရတယ္ေနာ္ ဒါသူ႔ေနရာနဲ႔သူ မသံုးရ
ဘူးလား အဲဒါေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္လို႔သိ လူလို႔ေခၚ နာမ္႐ုပ္လို႔သိ နတ္လို႔ေခၚ
နာမ္႐ုပ္လို႔သိ ျဗဟၼာလို႔ေခၚ နာမ္႐ုပ္လို႔သိ အေဖလို႔ေခၚ အေမလို႔ေခၚ နာ
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မ္႐ုပ္လို႔သိ သားလို႔ေခၚ သမီးလို႔ေခၚ ေခၚတာဟူသေ႐ြ႕ပယ္ရဲ႕လား လူ
လို႔မထင္လား ရွိတယ္လို႔မယူလား အခုေတြ႔တာ လူလား နာမ္နဲ႔ရုပ္လား
ဘာျဖစ္လို႔လူမေတြ႔တာလဲ အဲဒါပယ္တာ ေခၚတာေျပာတာေတြ ပယ္
ရဲ႕လား
ပကတိမ်က္စိနဲ႔ၾကည့္မယ္ အဝိဇၨာမ်က္လံုး တပ္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ပုဂၢိဳ
လ္သတၱဝါ ေပါ့ လူနတ္ျဗဟၼာေပါ့ ၿမဳိ႕႐ြာတိုင္းျပည္ေပါ့ ဒီဖက္ကၾကည့္ရင္
မေပ်ာက္ဘူးေပါ့ ဉာဏ္မ်က္လံုး တပ္ၾကည့္မွေပ်ာက္တာ အဲလိုေလ့လာ
ဖို႔မေကာင္းလား သိမွပယ္နိုင္တာေနာ္ သိပယ္ဆိုက္ပြါး ေလးပါးကိစၥ မဂ္တ
ခဏ လို႔မေဟာဘူးလား
ကဲထိဆဲခႏၶာက ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ (ဒုကၡသစၥာပါဘုရား) သိတာက (မ
ဂၢသစၥာပါဘုရား) ေသတာက (သမုဒယသစၥာပါဘုရား) ေနာက္ခႏၶာမလာ
တာက (နိေရာဓသ စၥာပါဘုရား) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရိွ
(ေလးကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား) တစ္ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး (ငါးပါးပါဘုရား)
ငါးေလးလီ (ႏွစ္ဆယ္) ဤရွစ္သြယ္ကို (အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္
သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း)
ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတၱိယာ ဤေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါးအား ေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ ဗုဒၶံ ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇမိ ဒုကၡသစၥာ သိ
တဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတၱိယာ ဤေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါးအား ေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ ဓမၼံ တရားေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇမိ ဒုကၡသစၥာ
သိတဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
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ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတၱိယာ ဤေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါးအား ေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ သံဃံ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္ကို ပူေဇမိဒု
ကၡသစၥာသိတဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဤကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ဒါနကုသိုလ္ သီလကုသိုလ္ ဘာဝနာကုသိုလ္
အဓိ႒ာန္ကုသိုလ္ ပါရမီကုသိုလ္ ဝိပႆနာ မဟာကုသိုလ္တို႔၏ အက်ဳိး
အားေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္တရားတို႔၏ မျဖစ္ေဝးစြာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရပါလို၏
အရွင္ဘုရား။
ထိုကုသိုလ္၏ အက်ဳိးကိုလည္း မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္တို႔အား၄င္း အနမတ
ဂၢ သံသရာမွစ၍ ေတာ္စပ္ခဲ့ဘူးေသာ မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္ အေပါင္း
တို႔အား၄င္း အာစရိယာနဥၥ ဆရာသမားတို႔အား၄င္း ဣမာသံ ပရိသာနၪၥ
တရားနာအစည္းေဝး သို႔ႂကြေရာက္ လာၾကကုန္ေသာ တရားနာပရိသတ္
တို႔အား၄င္း ေရေျမသနင္း ျပည့္ရွင္မင္း တို႔အား၄င္း ငရဲသနင္း ယမမင္း
တို႔အား၄င္း ကိုယ္ေစာင့္နတ္ အိမ္ေစာင့္နတ္ ေက်ာင္းေစာင့္နတ္ ဓမၼာ႐ံုေ
စာင့္နတ္ ဘုမၼစိုးနတ္ ႐ုကၡစိုးနတ္ အာကာသစိုးနတ္ ေတာေစာင့္နတ္ ေ
တာင္ေစာင့္နတ္ ႐ြာေစာင့္နတ္ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္ စ
တုေလာကပါလ နတ္မင္းႀကီးမွစ၍ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု က်င္လည္ၾကကုန္ေ
သာ ေဝေနယ် သုခိတ ဒုကၡိတ သတၱဝါ အေပါင္းတို႔အား ဘာေဇယ်ာမ အ
မွ် အမွ် အမွ် အမွ်ေပးေဝပါကုန္၏ အမွ်ရၾကသည္ျဖစ္၍ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ
က်န္းမာ ခ်မ္းသာ လိုအင္ဆႏၵ တလံုးတဝတည္း ျပည့္ဝၾကၿပီးလွ်င္ သူေ
တာ္ေကာင္းတရား ႀကိဳးစား ပြါးမ်ား အားထုတ္ နိုင္လြယ္ ၾကသည္ျဖစ္ေစ...
အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
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အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဂန္႕ေဂါ ၊ မံုလယ္ေတာ
ရေက်ာင္း ၊ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀ
ကီး
ပဲခူးဆယ္မိုင္ကုန္း မံုလယ္ေတာရ ဓမၼရိပ္သာ ဓမၼာရံုႀကီးေပၚတြင္ ၁၃ - ၁၀
-၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေန႕ ႏွစ္နာရီ အခ်ိန္ ေဟာၾကားဆံုးမ ေတာ္မူအပ္ေသာ
ကံ / ကံ၏ အေၾကာင္း အက်ဳိး ဥပမာျပ
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္။
အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကို အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾက။
နေမာ ဗုဒၶႆ။နေမာ ဓမၼႆ။နေမာ သံဃႆ။နေမာ မာတာပိတုႆ။နေ
မာ အာစရိယႆ။
ဗုဒၶႆ-သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကိီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဓမၼႆ-မဂ္္ေလးတန္ -ဖိုလ္ေလးတန္ -နိဗၺာန္ -ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ တ
ရားေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
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သံဃႆ-မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္တို႕အား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သ
ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
မာတာပိတုႆ-မိဘႏွစ္ပါးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္
ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
အာစရိယႆ-၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္သစၥာေလး
ပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘု
ရားႀကီးအား။နေမာ-ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ မိဘ ဆရာသမား တို႔အား
႐ိုေသျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေ
သာ ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယတို႔ေၾကာင့္
မိမိတို႔ အလိုရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္သို႔
လည္းေကာင္း ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာ
င္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ
နိဗၺာန္သို႔ လည္းေကာင္း
မိမိတို႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္
ဉာဏ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သို႔
မ်က္ေမွာက္ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
အလုပ္စဥ္အတိုင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။
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မူလႏွစ္ျဖာ=အဝိဇၨာ။တဏွာ။
သစၥာႏွစ္ခု=သမုဒယသစၥာ။ဒုကၡသစၥာ။ သမုဒယသစၥာ။ဒုကၡသစၥာ။
ေလးခုအလႊာ=အတိတ္အေၾကာင္းတစ္လႊာ။ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတစ္လႊာ။ပစၥဳပၸန္
အေၾကာင္းတစ္လႊာ။ အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ။
အဂၤ ါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး =အဝိဇၨာ။သခၤ ါရ။ဝိညာဏ္။နာမ္ရုပ္။သဠာယတန။
ဖႆ။ေဝဒနာ။ တဏွာ။ဥပါဒါန္။ကမၼဘဝ။ဇာတိ။ဇရာမရဏ။
တရားကိုယ္မ်ားႏွင့္= အဝိဇၨာအစ ဇရာမရဏ အဆံုး။
သံုးပါးအစပ္=သခၤ ါရ ႏွင့္ဝိညာဏ္ ၾကားမွာ တစ္စပ္။ေဝဒနာ ႏွင့္တဏွာ ၾ
ကားမွာ တစ္စပ္။ ကမၼဘဝ ႏွင့္ဇာတိ ၾကားမွာ တစ္စပ္။
ႏ ွစ္ရပ္မူလ = တဏွာ ႏွင့္ အဝိဇၨာ။
ဝဋ္သံုးဝ=ကိေလသဝဋ္။ကမၼဝဋ္။ဝိပါကဝဋ္။
ကာလ သံုးျဖာ=
လြန္ေလျပီးေသာအတိတ္ကာလ။
ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ကာလ။
ေနာင္ျဖစ္လတၱံ အနာဂတ္ကာလ ။
ျခင္းရာ ႏွစ္ဆယ္=
အတိတ္အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
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ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး။
အနာဂတ္ အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၁)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ပါဘုရား။
(၂)အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သခၤါရ ႏွင့္ ဘဝက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို အျခင္းအရာ အေနနွင့္ ဘယ္အျခင္းအရာ
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅)အတိတ္အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ ပါဘုရား။
(၆)အဝိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၇) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
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(၂) တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ အဝိဇၨာက ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
ဘဝ ႏွင့္ သခၤါရက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို အျခင္းအရာ အေနနွင့္ ဘယ္အျခင္းအရာ
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၆) တဏွာ ဥပါဒါန္ ဘဝ အဝိဇၨာ သခၤါရ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၇) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၃)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္(၁)ႏွင့္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)-ႏွင့္ (၃)ျခားနားပံုမွတ္ခ်က္။
*(၃)အကြက္က သမုဒယသစၥာ ၊(၁)အကြက္က သမုဒယသစၥာ၊အေခၚမတူ
ဘူးလား။
တူပါတယ္ ဘုရား။
*အေခၚတူျငားေသာ္လည္း အတိတ္နဲ႕ ပစၥဳပၸန္ မျခားနားဘူးလား။
ျခားနားပါတယ္ဘုရား။
*အတိတ္ ဆိုေတာ့ လြန္ခဲ့ျပီးျပီ အသံုးခ်လို႕ရပါ့မလား။
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မရပါဘုရား။
*အတိတ္က သမုဒယသစၥာ ဘယ္သူဦးစီးလဲ။
အဝိဇၨာဦးစီးပါတယ္ဘုရား။
*ပစၥဳပၸန္သမုဒယသစၥာ ဘယ္သူဦးစီးလဲ။
တဏွာ ဦးစီးပါတယ္ဘုရား။
*ပိုင္းျခားသိဖို႕ မလိုဘူးလား။
လိုပါတယ္ဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၂)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၂) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၄)ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အျခင္းအရာ အေနနွင့္
ဘယ္အျခင္းအရာထဲ သြင္းမွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာ ဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၆) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး
မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၇)ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
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ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၈) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၂)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁) အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၂) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္
ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၄)ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အျခင္းအရာ အေနနွင့္
ဘယ္အျခင္းအရာထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) အနာဂတ္ အက်ိဳး အျခင္းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာ ဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၆) ဝိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး
မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၇)ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၈)ဒုကၡသစၥာ ဆိုတာ ဘယ္သေဘာကို ေခၚတာလဲ။
>>႐ူပကၡႏၶာ-ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
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>>ေဝဒနာကၡႏၶာ-ခံစားတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>သညာကၡႏၶာ-မွတ္သားတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>သခၤါရကၡႏၶာ-ေစ့ေဆာ္ျပဳျပင္တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။
>>ဝိညာဏကၡႏၶာ-သိတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ်က္မႈ။ပါဘုရား(၉)ခႏၶာငါးပါး ျဖစ္ပ်က္မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၁၀)ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာပါဘုရား။
(၁၁) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္(၂)ႏွင့္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၂)-ႏွင့္ (၄)ျခားနားပံုမွတ္ခ်က္။
*(၄)အကြက္က ဒုကၡသစၥာ ၊(၂)အကြက္က ဒုကၡသစၥာ၊အေခၚမတူဘူးလား။
တူပါတယ္ ဘုရား။
*အေခၚတူျငားေသာ္လည္း ပစၥဳပၸန္ နဲ႕ အနာဂတ္ မျခားနားဘူးလား။
ျခားနားပါတယ္ဘုရား။
*အနာဂတ္ေရာက္ျပီလား။မေရာက္ေသးပါဘူးဘုရား။
မေရာက္ေသးရင္ အသံုးခ်လို႕ရပါ့မလား။
မရပါဘုရား။
*အခု ေရာက္ဆဲ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ (၂)အကြက္မွာပါ ဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
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(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီနွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
(မူလႏွစ္ျဖာ... အျခင္းအရာ ငါးပါး)
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၁)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၂)အဝိဇၨာ သခၤါရ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
အဝိဇၨာ က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သခၤါရ က ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္း
မွာလဲ။
လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ ကာလ ပါဘုရား။
(၅) လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၆)အဝိဇၨာ သခၤါရ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အတိတ္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ပါဘုရား။
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(၇) အတိတ္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
အဝိဇၨာ သခၤါရ ပါဘုရား။
(၈)အဝိဇၨာ သခၤါရ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၉) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၂)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝပါဘုရား။
(၂)ယခုျဖစ္ဆဲကိုေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၃) ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ
သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ဝိပါကဝဋ္ဆိုတာ ဘာဘာေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၅)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္
ကာလ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး ကာလ ပါဘုရား။
(၆) ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၇)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္
အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
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ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၈) ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳး တစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ပါဘုရား။
(၉)ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့
ခႏၶာငါးပါး မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၁၀) ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၁၁) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၂)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၃)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)ပစၥဳပၸန္ကာလ ကို ဆက္ျပီး ေဖာ္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၂)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ပိုင္းျခားျပီးေတာ့ ေထာက္ျပပါ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ က ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
ကမၼဘဝက ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
(၄)ကိေလသဝဋ္ ႏွင့္ ကမၼဝဋ္ ကို ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္း
မွာလဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း ကာလ ပါဘုရား။
(၅) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္း ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
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(၆)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာ
လဲ။
ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းတစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ ပါဘုရား။
(၈)တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘဝ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား။
(၉) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၃)အကြက္မွာပါဘုရား။
[စက္ဝိုင္းတြင္ (၄)-အကြက္ကို ၾကည့္၍ ေျဖပါ]
(၁)ေနာင္ျဖစ္လတၱံ အနာဂတ္ ကာလ ကို ေဖာ္ျပပါ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၂) ဇာတိဇရာမရဏဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ္ဆိုတာ ဘာဘာေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၄)ဇာတိဇရာမရဏ ကာလ အေနနွင့္ ဘယ္ကာလ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳး ကာလ ပါဘုရား။
(၅) အနာဂတ္ အက်ိဳး ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၆)ဇာတိဇရာမရဏ အလႊာ အေနနွင့္ ဘယ္အလႊာ ထဲ သြင္းမွာလဲ။
အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ ပါဘုရား။
(၇) အနာဂတ္ အက်ိဳး တစ္လႊာ ဆိုတာ ဘာဘာ ေခၚတာလဲ။
ဇာတိဇရာမရဏ ပါဘုရား။
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(၈)ဇာတိဇရာမရဏခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့
ခႏၶာငါးပါး မရလား။
ရပါတယ္ဘုရား။
(၉) ခႏၶာငါးပါး သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
(၁၀) အကြက္ အေနနွင့္ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္မွာပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီနွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
(မူလႏွစ္ျဖာ... အျခင္းအရာ ငါးပါး)
“ကိေလသဝဋ္ ကမၼဝဋ္ ဝိပါကဝဋ္” ။
ကိေလသဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၃)ပါး ပါဘုရား။
ကမၼဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၂)ပါးပါဘုရား။
ဝိပါကဝဋ္ ဘယ္ႏွစ္ပါးလဲ။
(၈)ပါး ပါဘုရား။
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#“ကိေလသဝဋ္ (၃)ပါး” ကိုေဖာ္ျပပါ။
“အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္”ပါဘုရား။
သစၥာေလးပါးကို မသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ခႏၶာငါးပါးကို မသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
အာယတန(၁၂)ပါးကိုမသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ဓါတ္(၁၈)ပါးကိုမသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ ကို မသိတာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
“သိသင့္ သိ ထိုက္တဲ့ တရား ”ကို မသိလို႕ “အဝိဇၨာ”လို႕ မေခၚလား။
ေခၚပါတယ္ဘုရား။
သိ ရင္ “ဝိဇၨာ” ေပါ့။
ဤခႏၶာ အာယတန ဓါတ္ သစၥာ တရားအေပၚမွာ
လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါလို႕
ႏ ွလံုးသြင္းမွားတာေကာ---?
အဝိဇၨာ ပါဘုရား။
ႏ ွလံုးသြင္းမွားတာ “အဝိဇၨာ” ေနာ္။
ဤခႏၶာ အာယတန ဓါတ္ သစၥာတရားႀကီးက ျဖစ္ျပီးေတာ့ မပ်က္
လား----?
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ပ်က္ပါတယ္ဘုရား။
ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာပါဘုရား။
ဒုကၡသစၥာတရားႀကီး မထင္ရွားဘူးလား။
ထင္ရွားပါတယ္ဘုရား။
ဤဒုကၡသစၥာ တရားေပၚမွာ လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာလို႕ ႏွ
လံုးသြင္းမွားတာေကာ ----?
“အဝိဇၨာ” ပါဘုရား။
ႏ ွလံုးသြင္းမွားေတာ့ လိုခ်င္တာ ဘယ္သူလဲ။
“တဏွာ” ပါဘုရား ။
မရရင္ မေနဘူးလို႕ စြဲလမ္းတာ---?။
“ဥပါဒါန္ ”ပါဘုရား။
အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ ၊ဤ(၃)ခု ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကိေလသဝဋ္ ပါဘုရား။
သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား ။
#ကမၼဝဋ္ (၂)ပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
သခၤါရ ႏွင့္ ကမၼဘဝပါ ဘုရား။
ပါးစပ္က ေျပာေတာ့ ဘယ္သခၤါရ တပ္မလဲ။
ဝစီသခၤါရ ပါဘုရား။
ေျခနဲ႕ လက္နဲ႕ ျပဳေတာ့ ဘယ္သခၤါရ။
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ကာယသခၤါရ ပါဘုရား။
စိတ္က ႀကံစည္ေတာ့ ဘယ္သခၤါရ။
စိတၱသခၤါရ ပါဘုရား။
ပါးစပ္က ေျပာေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
ဝစီကံ ပါဘုရား။
ေျခနဲ႕ လက္နဲ႕ ျပဳေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
ကာယကံ ပါဘုရား။
စိတ္က ႀကံစည္ေတာ့ ဘယ္ကံလဲ။
မေနာကံ ပါဘုရား။
ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံ
ဤ(၃)ပါး ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ကမၼဝဋ္ ပါဘုရား။
ကိေလသဝဋ္ နဲ႕ ကမၼဝဋ္ ကို သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား ။
အကြက္ အေနနဲ႕ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၁)အကြက္မွာပါဘုရား။
ဝိပါကဝဋ္ (၈)ပါးကို ေဖာ္ျပပါ။
ဝိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေဝဒနာ ဇာတိ ဇရာ မရဏ ပါဘုရား။
ဝဋ္အေနနဲ႕ ဘယ္ဝဋ္ထဲ သြင္းမွာလဲ။
ဝိပါကဝဋ္ ပါဘုရား။
သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား။
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အကြက္ အေနနဲ႕ ဘယ္အကြက္မွာလဲ။
(၄)အကြက္ မွာပါဘုရား။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အားျဖင့္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ရွိ။
(၄)ကြက္ရွိပါတယ္ဘုရား။
တစ္ကြက္လ်ွင္ ဘယ္နွစ္ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးေလးလီနွစ္ ဆယ္။
ဤရွစ္သြယ္ကို-----။
အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာ မွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။
သာဓု သာဓု သာဓု။
မူလႏွစ္ျဖာ တစ္ေခါက္။
မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္
မ်ားႏွင့္ သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆ
ယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကို၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာ အားျဖင့္ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ အကုသိုလ္
ကံ ကုသိုလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကို ယံုၾကည္ရမယ္ လို႔မေဟာလား ပါဏာတိပါ
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တာအစ သုရာေမရယအဆံုး ပါဏာတိပါတာအစ မိစၧာဒိ႒ိအဆံုးကို က်ဴး
လြန္ရင္ ကုသိုလ္လား အကုသိုလ္လား အကုသိုလ္ကံ အေၾကာင္းေၾကာင့္
အက်ိဳးတရားက ေသသည္ရဲ႕အျခားမဲ့၌ ငရဲ တိရစၧာန္ ၿပိတၱာ အသူရကာယ္
လို႔မေဟာလား ။ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား ဒါ အကုသို
လ္ကံေၾကာင့္ျဖစ္တာေနာ္ ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား ။
ပါဏာတိပါတာ အစ သုရာေမရယ အဆံုး ပါဏာတိပါတာအစ မိစၧာဒိ႒ိအ
ဆံုး ကိုေရွာင္ၾကဥ္ရင္ အကုသိုလ္လား ကုသိုလ္လား ကုသိုလ္ကံ အေၾကာ
င္း ေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားက လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္လို႔ မေဟာဘူး
လား ဆင္းရဲတဲ့တရားလား ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား ခ်မ္းသာတဲ့တရား ။ ဒါ
ကုသိုလ္ ကံ ေၾကာင့္ျဖစ္တာေနာ္ ယံုၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား ။
အကုသိုလ္ကံ ကုသိုလ္ကံ တရား ႏွစ္ပါးကို ယံုၾကည္ရင္ ေဗဒင္ေမးဦးမ
လား နတ္ကေတာ္ ေမးဦးမလား ဝိဇၨာေတြ ေမးဦးမလား ေဗဒင္ေမးတယ္ န
တ္ကေတာ္ ေမးတယ္ ဝိဇၨာေမးတယ္ ဆိုတာကံကိုမယုံလို႔ ေပါ့ေနာ္။ ကံ ကို
ယံုရင္ ေမးစရာ လိုေသးရဲ႕လား ဒါ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ လို႔မေဟာဘူး
လား ။
သက္ရွိသတၱဝါတဲ့ ကမ်ဥ္းနီကစ ဆင္ေကာင္ႀကီးထိ သတ္မယ္ဆို ပါဏာ
တိပါတကံ မထိုက္ဘူးလား ပါဏာတိပါတကံထိုက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕ အျခား
မဲ့၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား အပါယ္ကိုက် ငရဲကို အားရေအာင္ခံ ငရဲသ
က္ေစ့ လူ အျဖစ္ကိုရတယ္ထား လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ ေမြးေမြးခ်င္းေသတဲ့ ကေ
လး ေတြမရွိလား လသားနဲ႔ ေသတာမရွိလား ေက်ာင္းသားအရြယ္နဲ႔ ေသ
တာ မရွိလား
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သူေဌးသား ဘဲျဖစ္ျဖစ္။ သူေဌးသမီး ဘဲျဖစ္ျဖစ္ ငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ေသေ
တာ့ သူေဌးရဲ႕ စည္းစိမ္ကို ခံစားရရဲ႕လား အိုးပုတ္ခ်ိဳးရုပ္နဲ႔ ေပ်ာ္လို႔ ေသေ
တာ့တာကြဲ႔ေနာ္ လူျဖစ္က်ိဳးရႈံးတာေပါ့ အသက္တိုတယ္ လို႔မေျပာလား အ
သက္တိုတာ အလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား ေပၚ
တာလား အသက္တိုတဲ့ အေၾကာင္း ရွာၾကည့္ေတာ့ သက္ရွိ သတၱဝါ ေတြ
ကိုသတ္ခဲ့ တာကိုးေနာ္ သတၱဝါ အသီးသီးက္ို သတ္ ခဲ့ေတာ့ အသက္တို
တာေပါ့ အဲလိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား အေၾကာင္းရွိလို႔ အက်ိဳးတရားေတြ
ေပၚတာ ၾကားလား
အေရွ႕အိမ္က အဖိုးႀကီး အဖြားႀကီး အသက္ခုနစ္ဆယ္ေက်ာ္ ရွစ္ဆယ္ စား
နိုင္တယ္ သြားနိုင္တယ္ လုပ္နိုင္တယ္ မေျပာၾကဘူးလား သီလကုသိုလ္ ေ
ကာင္းတာကိုးလို႔ အေျဖမေပးလား ဘယ္ေလာက္မ်ား ထင္ရွားသလဲေနာ္
သစ္သီးတစ္လံုး ပန္းတစ္ပြင့္ ဟင္းတစ္ညြန္႔ကစ ေရႊ ေငြ ေက်ာက္သံပတၱျ
မား အထိ ပိုင္ရွင္အခြင့္မျပဳ ဘဲနဲ႔ယူရင္ အဒိႏၷာကံ မထိုက္ဘူးလား အဒိႏၷာ
ကံ ထိုက္ရင္ ေသသည္၏ အျခားမဲ့၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား အပါယ္
ကိုက် ငရဲကိုအားရေအာင္ခံ ငရဲသက္ေစ့ လူအျဖစ္ရတယ္ထား လူျဖစ္တဲ့
ဘဝမွာ ဘယ္လိုဘဲလုပ္လုပ္ အငတ္ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတယ္ေနာ္ စားဝ
တ္ ေနေရး ေျပ ရဲ႕လား အလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳး
တရား ေပၚတာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားေပၚတာ အဲလိုေလ့
လာဖို႔ မေကာင္းလား ယံုၾကည္ဖို႔မေကာင္းလား
လင္ရွိမယား မယားရွိလင္ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားလို႔ရွိရင္ ကာေမသု မိစၧာစာ
ရ ကံ မထိုက္လား ကာေမသု မိစၧာစာရ ကံ ထိုက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕အျခား၌
အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား အပါယ္ကိုက် ငရဲ ကိုအားရေအာင္ခံ ငရဲ သက္ေ

www.dhammadownload.com

စ့ လူအျဖစ္ရတယ္ လူျဖစ္တဲ့ ဘဝမွာ လူခ်င္း တူရဲ႕လား ဣတၳိလိင္ ပုလႅိင္
ကြဲ႔ ၾကားလား လူျဖစ္က်ိဳးရႈံးတာေပါ့
စားဝတ္ေနေရး နဲ႔ပတ္သက္လို႔ မုသားကိုအမ်ိဳးမ်ိဳး မသံုးၾကဘူးလား သံုးရ
င္ မုသာဝါဒကံ မထိုက္လား မုသာဝါဒကံ ထိုက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕အျခား၌ အ
ပါယ္က လြတ္ပါ့မလား အပါယ္ကိုက် ငရဲကိုအားရေအာင္ခံ ငရဲသက္ေစ့
လူျဖစ္ရတယ္ လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေငြေၾကးကိ
စၥ ဆန္စပါးကိစၥ ေခ်းလို႔ငွားလို႔ လြယ္ကူစြာ ရရဲ႕လား ဘယ္သူမွ အယံု အၾ
ကည္ မရွိဘူးေနာ္ အလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား
ေပၚတာ လား အေၾကာင္း အက်ိဳး ေတြသိဖို႔လိုတာေပါ့
ဘိန္း ဘင္း ကေဇာ္ ေလွာ္စာ အရက္ ေသရည္ ေသရက္ကို ေသာက္စားျခ
င္းေၾကာင့္ သုရာ ေမရယ ကံ မထိုက္လား သုရာ ေမရယ ကံ ထိုက္ရင္ ေသ
သည္ရဲ႕အျခားမဲ့၌ အပါယ္ကလြတ္ပါ့မလား အပါယ္ကိုက် ငရဲ ကို အားရေ
အာင္ခံ ငရဲသက္ေစ့ လူအျဖစ္ကိုရလည္း လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ ႐ူးတဲ့ပုဂိၢဳလ္ ေ
တြျမင္ဖူးရဲ႕လား လူျဖစ္ေတာ့ လူ႐ူး ေခြးျဖစ္ေတာ့ ေခြး႐ူး ဝက္ျဖစ္ေတာ့
ဝက္႐ူးေပါ့ အလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳး တရားေပၚတာ
လား
အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြ မ႐ူးေစကာမူတဲ့ ေက်ာင္းထားတဲ့ အ႐ြယ္ေရာက္လို႔ ေ
က်ာင္းထားတဲ့ခါ အတန္းေက်ာင္းဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းဘဲျဖစ္ျဖစ္
ေရွ႕စာသင္ေနာက္စာေမ့ ဘယ္လိုဘဲသင္သင္ အတန္း ေအာင္တယ္ စာေ
မးပြဲေအာင္တယ္ မရွိဘူးေနာ္ အသက္အရြယ္ႀကီးလို႔သာ ေက်ာင္းကထြက္
ရ ေတာ့တာကြဲ႔ ၾကားလား
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ထြက္လို႔ ေတာင္သူဘဲ လုပ္လုပ္ အေရာင္းအဝယ္ ဘဲလုပ္လုပ္ တရြာနဲ႔တ
ရြာ တၿမဳိ႕နဲ႔တၿမဳိ႕ သြားၾကလာၾက အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ၾက သြားတဲ့လာတဲ့
ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္တဲ့ခါ ထမင္းဆိုင္ မွာဝင္ၿပီးေတာ့ စားသံုးၾကရတယ္ေ
နာ္ စားလို႔ဝတဲ့ခါ ခရီးတစ္ေထာက္ ဆက္ၿပီးေတာ့ မသြားရဘူးလား အင္မ
တန္အဖိုးတန္တဲ့ ပစၥည္းေတြေမ့လို႔ ဆံုးရႈံးတာေတြ မရွိဘူးလား အလိုလို ျဖ
စ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား ေပၚတာလား ေမ့ေလ်ာ့တဲ့ သု
ရာေမရယ ကိုးကြဲ႔ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား
အေရာင္းအဝယ္ နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့မွ ေတာင္သူ အေနနဲ႔ ႏွမ္းေကာက္
က်ီျပတ္ စပါးေကာက္က်ီျပတ္ ပဲေကာက္ျပည္ျပတ္ ဝယ္တဲ့အခါ တစ္ေထာ
င္ထုပ္ကို ေပးရမွာ တစ္ေသာင္း ထုပ္ကို ေပးလို႔ ဆံုးရႈံးတာေတြ မရွိဘူးလား
အလိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား ေပၚတာလား အဲလို
စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ကမၼံဝိပါကႆကြဲ႔ေနာ္ ကံကိုယံုၾကည္ ဖို႔လိုတယ္ ၾ
ကားလား အမ္း ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုတယ္ကြဲ႔ေနာ္
အကုသိုလ္ ကုသိုလ္ကံ ငရဲ အပ ဝဋ္ကို အၿမဲ ငရဲ အပ ဝဋ္ကို အၿမဲ တဲ့ေနာ္
ဝဋ္ တာလိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အင္မတန္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတယ္ ၾ
ကားလား
မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံ ေ႐ွးထက္ေက်ာ္ ကာရီက အမ်ဳိးသမီး နဲ႔ အမ်ဳိး
သား အမ်ဳိးသားက ဟိုးခႏၲီးေက်ာက္ဆည္ ဘက္က အမ်ဳိးသမီးက ၿမိတ္
ထားဝယ္ ဘက္က မဟာျမတ္ မႏၲေလး မဟာျမတ္မုနိ ဘုရား ဘုရားဖူး
လာတဲ့ခါ ဘုရားထဲမွာ မ်က္နွာ ဆံုဆံုျခင္း ႀကိဳက္ေတာ့တာေဟ့ တစ္ခါပါ့
မေတြ႔ဘူး တာေနာ္ ျမင္ျမင္ျခင္း ႀကဳိက္ လင္မယား ျဖစ္သြားေတာ့တာဗ်ား
ငရဲ အပ ဝဋ္ ကို အၿမဲကိုကြဲ႔
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ခုႏွစ္ရက္ အတြင္းကေတာ့ ခ်စ္တုန္းရႊင္တုန္း တၿပံဳးၿပံဳးေပါ့ ခုႏွစ္ရက္ ကေ
က်ာ္တဲ့ခါ ကၽြဲ႐ိုက္ႏြား႐ိုက္ ႐ိုက္ေတာ့တာ ကၽြဲ႐ိုက္ႏြား႐ိုက္ ဆိုတာ လူထက္
ပိုတာေပါ့ မပိုဘူးလား အဲဒီလို ေန႔စဥ္နဲ႔တကြ ႐ိုက္တယ္ ၾကားလား အဲဒီေ
လာက္႐ိုက္တာ အ႐ိုက္ခံတာ ကြာမယ္လို႔မ႐ွိဘူးေနာ္ ထြက္ေျပးမယ္ လို႔မရွိ
ဘူး ေႂကြး ေ ႂကြး ေ ႂကြး႐ွိလြတ္လိမ့္မယ္ မထင္နဲ႔ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား
အဲဒီလိုခံရတယ္
တစ္ေန႔သ၌ ျမတ္စြာဘုရား သေဗၺညဳ ေ႐ႊဉာဏ္ေတာ္ ဉာဏ္ကြန္ယက္ကို ျ
ဖန္႔ၾကည့္လိုက္တာ အဲဒီလင္မယားကို ခၽြတ္ဖို႔ရွိတာေပါ့ အဲ လင္ကလည္း ေ
တာင္သူ ေတာင္သူေယာက္်ား ဆိုေတာ့ ေတာကိုသြားလိုက္တာ ေတာက
ေဝးေတာ့ ေစာေစာစီးစီး ထသြားရတာေပါ့ ညေနမွ ျပန္လာခဲ့တယ္ ၾကား
လား မနက္စာ ျမတ္စြာဘုရား ဆြမ္းခံႂကြ သြား တယ္ဝင္းေပါက္က ရပ္ေန
တယ္ ရပ္ပါဦးဘုရား ရပ္ပါဦး ရပ္ပါဦး ဆြမ္းေတြကို စားေလာက္ေအာင္ ခူး
ခပ္ၿပီး ေတာ့မွလွဴလိုက္ ေလာင္းလိုက္တယ္
တပည့္ေတာ္ ေမးစရာေတြ ေလွ်ာက္စရာေတြ ရွိတယ္ဘုရား ေအး ေလွ်ာ
က္ေပါ့ ဟ တပည့္ေတာ္ ေယာက္်ားက ေတာင္သူေယာက္်ား အလုပ္ေကာ
င္းတယ္ တပည့္ေတာ္ ကလည္း အိမ္တာဝန္ေက်တယ္ ေန႔စဥ္နဲ႔တကြ အ႐ို
က္ခံရတယ္ဘုရား ဘယ္လိုအေၾကာင္း အက်ဳိးေတြ လဲဘုရား မေလ်ာက္ရ
ဘူးလား ေအး ေရွး ငါးဘဝျခားတုန္းက ဒကာမႀကီးက ေတာင္သူေယာ
က္်ား ဟုတ္တယ္တဲ့ ငါးဘဝျခားတုန္းက ေတာင္သူ ေယာက္်ား ဒကာမႀကီး
ရဲ႕ ေယာက္်ားက အဲဒီအခါတုန္းက ကၽြဲႀကီး ဟုတ္တယ္တဲ့ ကၽြဲႀကီး အဲဒီကၽြဲႀ
ကီးကို သစ္ဆြဲလိုက္ ဝါးေတြဆြဲလိုက္ မႏိုင့္ တႏိုင္ခိုင္း ဖိဖိ႐ိုက္ ဖိဖိ႐ိုက္ ၾ
ကားလား အဲဒီလို ႐ိုက္ခဲ့တာတဲ့ ေနာက္ ကမ္းပါးထဲမွာ အသက္ကႀကီး မ႐ု
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န္းႏိုင္ ဖိ႐ိုက္ တခါထဲ ကမ္းပါးထဲကို ေခ်ာ္က် ၿပီး ေတာ့ေသ သြားေတာ့တာ
ကၽြဲႀကီးက ။
ကၽြဲႀကီးက ေသေတာ့ လူျဖစ္တယ္ လူျဖစ္ေတာ့ခါ ေယာက္်ားႀကီး ျဖစ္ေတာ့
တာ သူ႔ကို႐ိုက္တဲ့ ေယာက်္ားႀကီး ဟာက ေသေတာ့ မိန္းမျဖစ္ေတာ့တာ ၾ
ကားလား အဲ မိန္းမျဖစ္ေတာ့ အ႐ြယ္ ေရာက္ေတာ့ အဲဒါနဲ႔ ျငားေတာ့တာကြဲ႔
စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ငရဲအပ ဝဋ္ကို အၿမဲ လြတ္လိမ့္မယ္ မထင္နဲ႔ စိစစ္ဖို႔
မေကာင္းလား
အဲလိုအက်ဳိးအျပစ္ကို စစ္ၾကည့္ေတာ့ အရင္ကေတာ့ သူ႔ေယာက္်ားဆိုးတ
ယ္လို႔ ေအာက္ေမ့တာ အစသတ္ေတာ့ ဒကာမႀကီးက အေတာ္ဆိုးတာကို
ကြယ္ အေတာ္ဆိုးတာ ဒကာမႀကီးက ၾကားလား စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား အ
လိုလိုျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား ေပၚတာလား
ေၾကာက္လွပါတယ္ဘုရား ေၾကာက္လွပါတယ္ ေၾကာက္လွပါတယ္ ဘယ္
လိုလုပ္ရမွာလဲဘုရား ကယ္ေတာ္ မူပါလို႔ မေလ်ာက္ဘူးလား ဒကာမႀကီး
အိမ္မွာ အိမ္တုပ္တဲ့ ႏွီးမ်ားမရွိဘူးလား ရွိတယ္။ ေရွ႕ကို အ႐ိုက္ခံဖို႔ ဘယ္ေ
လာက္မ်ား က်န္ ေသးလဲ လို႔ မေလွ်ာက္ဘူးလား အႀကိမ္တစ္ရာက်န္ေသး
တယ္ တစ္ခ်က္တည္းနဲ႔ ေသသြားဦး ကိုးဆယ္နဲ႔ကိုးႀကိမ္ က်န္ေသးတယ္
ေသတာနဲ႔မေက်ေသးဘူး ကိုးဆယ္နဲ႔ကိုးႀကိမ္ ကယ္ေတာ္မူပါဘုရားတဲ့
အိမ္တုပ္တဲ့ ႏွီးျပား မရွိလား ရွိတယ္ အေခ်ာင္းတစ္ရာ စည္းထား သူျပန္
လာတဲ့ခါ အနားမွာ လြယ္လြယ္ ထား ထင္းေခ်ာင္းတို႔ ဒုတ္တို႔ ဓားတို႔ လွံတို႔
အေဝးမွာ သိမ္းထား လြယ္လြယ္ ထားေတာ့ ေတာျပန္ခဲ့ ေျခေဆး ေဆးၿ
ပီးေတာ့ ပလိုင္းကိုခ် ႏွီးစည္း ေကာက္ၿပီးေတာ့ အသားကုန္ ေဝ့ကနဲ ႐ိုက္ခ်
လိုက္တာၾကားလား ခဏပါ့ နားပါဦး ေတာ့ဗ်ား အရင္လို လိုက္တဲ့လူဟ ၾ
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ကားသလားေဟ့ အဲဟိုကလည္း ဘုရား ေဟာတာ ယံုၾကည္ေတာ့ခါ တစ္ခြ
န္းမွမေျပာရဲတာ ဒီေနရာေျပာတာ ေသ ေအာင္႐ိုက္ ေသေအာင္႐ိုက္ ေခါင္း
လ်ဳိး ခံေတာ့တာ
မွားပါၿပီတဲ့ မွားပါၿပီတဲ့ ဝန္ခံတယ္ ေႂကြးကေက် ေတာ့တာကိုးကြဲ႔ ႏွီးအေခ်ာ
င္း တစ္ရာနဲ႔ေႂကြးေက်တာ မွားပါၿပီတဲ့ဗ် အဲဒီေန႔ကစ လင္မယားၿပံဳးၿပံဳး ၿပံဳးၿ
ပံဳးနဲ႔ အ႐ိုက္က လြတ္သြား ေတာ့တာကိုး မယားကလည္းအလုပ္ေကာင္း
လင္ကလည္း အလုပ္ေကာင္း ေတာ့ ေျပေနေတာ့တာေပါ့ ငရဲအပဝဋ္ကိုအၿ
မဲ တဲ့ကြဲ႔ ၾကားလား အဲလိုစိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ဝဋ္ရွိရင္မလြတ္ဘူး ေလ့
လာၾက
ဟိုး ဟိုတုန္းက ဘုန္းႀကီးတို႔ ဂ်ပန္ေခတ္က ခရီးသြားဖူးတယ္ အမ်ဳိးသား
တစ္ေယာက္က လူတစ္ ေယာက္ က ဘုန္းႀကီး မင္းကင္းသား ခ်င္းေတာင္
တက္ေတာ့ အမ်ဳိးသမီး က ေတာ္ေတာ္ စုတ္ပဲ့တာ အင္းအဲဒါမ်ဳိး ျမင္ရလို႔ေ
တာ့ အာသေဝါ ကုန္တယ္ ေဟ့ ၾကားလား အာသေဝါ ကုန္တယ္တဲ့ ၾကား
လား ခ်င္းတစ္ေယာက္က ခင္ဗ်ားလား ေဆးသာ မိရင္ ခင္ဗ်ား တတ္နိုင္မွာ
မဟုတ္ဘူးတဲ့ ေဆးသာမိရင္ ခင္ဗ်ားခ်စ္မွာတဲ့ ၾကားလား ေဆးမိရင္ ေတာ့
ခ်စ္မွာတဲ့ အဲဒါ လူက မေျပာရဲဘူး ေၾကာက္ေတာ့တာ ငရဲအပဝဋ္ကိုအၿမဲ
ဘယ္လိုေတြလဲလို႔
ေ႐ွးထက္ေက်ာ္ ကာရီက ပဒုမနဲ႔ ရွင္ဘုရင္ႀကီးက ကမ္းနားကို လမ္းေလွ်ာ
က္သြားတယ္ ရွင္ဘုရင္ ရွင္ဘုရင္ ပဒုမက မိဖုရား အဲဒီ ေပါင္တို ဆိုတာက
သူခိုး သူခိုး သူခိုး ခိုးလို႔မိျပန္ၿပီ ေထာင္က်ျပန္ၿပီ မိျပန္ၿပီ ေထာင္က်ျပန္ၿပီ ျပ
န္လာျပန္ၿပီ ခိုးျပန္ၿပီ ခဏ ခဏ ခိုးေတာ့ ရပ္က ႐ြာက ၿမဳိ႔က ဒီလူ ဒီလိုထား
လို႔ မျဖစ္ဘူး ေပါင္အရင္း ကျဖတ္ လက္ကို အရင္းကျဖတ္ သစ္ေစးေတာ
င္း ထဲထည့္ ေရထဲေမွ်ာ လိုက္ေတာ့တာ။ ရွင္ဘုရင္ မိဖုရားက လမ္းေလွ်ာ
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က္သြား ေတာင္းေမွ်ာတာ ျမင္ေတာ့တာ အနားေရာက္ လာေတာ့ လူပါတာ
သိတာ တံငါသည္ေတြ အဆယ္ခိုင္း ရတာၾကားလား တံငါသည္ ဆယ္လို႔
နန္းေတာ္ပို႔ေတာ့တာ ။
နန္းေတာ္ေရာက္တဲ့ခါမွာ အဲဒီေပါင္တိုကို ထမင္းခြံ႔ရတာ မိဖုရားကေလ မ်
က္ႏွာသစ္ေပး ရတယ္ လက္ကမရွိေတာ့ ဘယ္လိုသစ္မလဲ မ်က္ႏွာသစ္ေ
ပးရတယ္ ႏွပ္ေခ်းေတြ လုပ္ေပးရတယ္ သူ႔က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ေတြ သိမ္း
သိုေပးရ တယ္ၾကားလား သူ႔ကိုႀကဳိက္ ေတာ့တာဗ်ား မိဖုရားက ရွင္ဘုရင္ႀ
ကီး ကိုပစ္ ၿပီးေတာ့ သူ႔ႀကဳိက္ေတာ့တာ ဟ
အဲဒါနဲ႔ လမ္းနားကို ကမ္းနားေလွ်ာက္သြား ကတြတ္ပင္ ရွိတယ္ ကတြတ္ပ
င္ အဲဒီ ကတြတ္သီး စားခ်င္တယ္ ဒါေလး ဆြတ္ခူး ေပးပါတဲ့ ဆြတ္ခူးတုန္း
က လွမ္းတဲ့ခါမွာ ေနာက္က တြန္းခ် လိုက္တာ ကမ္းပါးထဲ က်တာ ကမ္းပါး
က အျမင့္ႀကီး အေသတြန္းခ် လိုက္တာ လမ္းတစ္ဝက္မွာ ကမ္းပါး တစ္ဝ
က္ ေလာက္မွာ ျခဳံမွာ သြားတင္တယ္
အဲဒီမွာ ကတြတ္ပင္ႀကီး ရွိတယ္ ဖြတ္က ကတြတ္သီး လာစားတာ ေျပးမယ္
လုပ္တာ အသင္ဖြတ္မင္း မေျပးနဲ႔ က်ဳပ္ကိုကယ္ပါ က်ဳပ္မွာ ဒီလို ဒီလို ပါ့ ခံ
ရတာ အထက္ကိုလည္း က်ဳပ္မတက္ႏိုင္ ေအာက္ကိုလည္း မဆင္းႏိုင္ဘူး
အဲဒါကယ္ပါ ဆိုေတာ့ ဖြတ္ႀကီးက လာေက်ာေပးေတာ့ ဖြတ္ေပၚတက္ၿပီး ေ
တာ့သြားရတာ ၾကားလား ဖြတ္ႀကီးက ေအာက္ကိုဆင္း ေပးေတာ့တာ ။
ဟိုကေပါင္တုိကို ေတာင္းနဲ႔႐ြက္ၿပီးေတာ့ ႐ြာထဲ ၿမဳိ႕ထဲ ထြက္သြားလိုက္ ေ
တာ့တာေပါ့ အခု ကေလး ေမြးၾကည့္ လိုက္ အဲ အခါလည္ တစ္ႏွစ္နဲ႔ ေျခာ
က္လေလာက္ ေတာ့နည္းနည္း ပင္ပန္းေသးတယ္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကေတာ့ မိဘေ
တြ သက္သာသြားၿပီ သူ႔ဟာသူ စားတတ္လာၿပီ မစားတတ္ဘူးလား ေတာ္ၾ
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ကာ ၾကေတာ့ ဟို ေပါင္တိုကေတာ့ မေသမခ်င္း ေစာင့္ေရွာက္ေပေတာ့ ထ
မင္း မေသမခ်င္း ခြံ႔ေကၽြးရမွာ ႏွပ္သုတ္ေပးရမွာ မ်က္ႏွာသစ္ေပးရမွာ ၾကား
လား အညစ္အေၾကး ေတြ လုပ္ေပးရမွာ
သို႔မလို႔ သူ႔မွာႏွစ္သက္ ေနတာဟဲ့ အဲဒါ ေက်နပ္ေနတာ ၾကားရဲ႕လား ေပါင္
တိုက စိတ္ဆိုးေတာ့ ဖေနာင့္ေပါက္ ေအာင္ ေျခကမရွိ လက္က ႐ိုက္ေအာ
င္လည္း လက္ကမရွိ ေဒါသျဖစ္ရင္ အံႀကိတ္ ႀကိတ္ ေနတာ့တာ ၾကားလား
ေပးနင့္ပါးကို ေပး နင့္ပါး ပါးဒီလို ထိုးထိုးေပး ရတာ သူ႔ပါးစပ္ထဲကို က်ိကနဲ
ကိုက္တာ သြားနဲ႔ ၾကားလား ဟားဟားဟား အင္း ငရဲအပ ဝဋ္ကိုအၿမဲ ငရဲ
အပ ဝဋ္ကိုအၿမဲ ၾကားလား အဲလိုစိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား
ကဲ ဒါေၾကာင့္မို႔ စကားေျပာတဲ့ခါ လုပ္တဲ့ခါ ဝဋ္လိုက္ လိမ့္မယ္ေနာ္ မင္း
တို႔ေတြ အဲ အဲလိုေတြ ဝဋ္လိုက္ရင္ ေၾကာက္စရာ မေကာင္းဘူးလား ေၾကာ
က္ရတယ္ဗ်ား ဝဋ္လိုက္မွာ ေၾကာက္ရတယ္ ေပါ့ေသးေသး မထင္နဲ႔ ၾကား
လား အင္း အဲဒီမိဖုရားကလည္း စိၪၥမာန အေလာင္းဗ် ေပါင္တိုက ေဒဝဒ
တ္ အေလာင္းဗ်ား ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား အင္း ငရဲအပ ဝဋ္ကိုအၿမဲ ေ
နာ္
ဒါေၾကာင့္ ကမၼံ ဝိပါကႆ လို႔မေဟာဘူးလား အဲလိုစိစစ္ၾက ဆင္ျခင္ၾကေ
နာ္ ေၾကာက္စရာ မေကာင္းဘူးလား ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတယ္ အဲဒါ ကံ
ကိုယံုၾကည္ဖို႔ မလိုလား ယံုၾကည္ ကံကို ယံုၾကည္ရင္ အကုသိုလ္ ဆင္းရဲတဲ့
တရားဆိုတာ ဘုရားအဆူဆူ မေဟာဘူးလား ဆင္းရဲတာ ဘာေတြဆင္းရဲ
တာလဲလို႔ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား
ပါဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယ အဆံုးကို က်ဴးလြန္ရင္ အကုသိုလ္ကံ ပါ
ဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယ အဆံုးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရင္ ကုသိုလ္ကံ။ ေရွာ
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င္ၾကဥ္လို႔ရွိရင္ ကုသိုလ္ကံ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားေပါ့ က်ဴးလြန္တာ အကုသို
လ္ တရားေပါ့ ယံုၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား
လင္မယား ရန္ေတြ႔တာ အကုသိုလ္ သားအမိ သားအဖ ရန္ေတြ႔တာ အကု
သိုလ္ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ရန္ေတြ႔တာ အကုသိုလ္ စိတ္ဆိုးတာ အကုသိုလ္ စိ
တ္မဆိုးတာ ကုသိုလ္ စိတ္မဆိုးေအာင္ ေနရမယ္ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား
ကုသိုလ္က ခ်မ္းသာတဲ့ တရားေနာ္ အကုသိုလ္က ဆင္းရဲတဲ့ တရား အဲ
လိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား
စိတ္မဆိုးေအာင္ ဘယ္လိုေတြ စိစစ္ရမွာလဲလို႔ သုတဝါ အရိယာ သာဝေ
ကာ သုတ အၾကားအျမင္ရွိရင္ အရိယာျဖစ္တယ္ ေရွးကဘုန္းႀကီးတို႔ ေဒ
သႏၲရမွာ ကုလား ဖာကူးတဲ့ ကုန္စံုဆိုင္ေရာင္းတာ မနက္ခပ္ေစာေစာေဈ း
ဝယ္တဲ့ လူေတြကေဈ း ကိုမတန္႔တတန္ ဆစ္တာ အရင္းက မရေတာ့
ကုလားက မေရာင္းႏိုင္ၿပီ မေရာင္း ဝယ္တဲ့လူက ဆဲထားေတာ့တာေဟ့
ဆဲေတာ့တာ အဲလို ခဏ ခဏ ဆဲတာ
အိမ္ပါးနီးေတြ အဖိုးႀကီးအဖြားႀကီး ေတြက ၾကား တယ္ ကုလားမ်က္ႏွာ
အကဲခတ္တယ္ ကုလားက မ်က္ႏွာ မညိွဳးဘူး မ်က္ႏွာ မညိွဳးဘူး ကုလားက
အဲဒီလိုခဏခဏေတြ႔ ၾကံဳေတာ့ အိမ္ပါးနီးေတြက ဖာကူး အေမႀကီး ခဏ
ခဏ အဲဒါ ဆဲတာေတြ ၾကားရတယ္ နင့္မ်က္ႏွာ ၾကည့္တာ မညိွဳးဘူး ဘယ္
လိုလဲ သူတို႔ဆဲတာေလ အေမႀကီး က်ဳပ္အသား အေရၾကည့္တာ မေလ်ာ့
ဘူးတဲ့ အသားအေရ မေလ်ာ့ဘူးတဲ့ စိတ္ဆိုးစရာ လိုရဲ႕လား
အခုစိတ္ဆိုးတာ ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္ ဆိုးတာလဲ ဟင္ အသား အေရ ၾကည့္
ေလ်ာ့ရင္ေတာ့ စိတ္ဆိုးရမွာေပါ့ အသားအေရ ေလ်ာ့ရဲ႕လား အပ္နဲ႔ထိုး သ
လိုေကာ နာလား စိတ္ဆိုးစရာ လိုေသးရဲ႕လား ကိုယ့္ဆီက ငါးျပား တစ္ေစ့
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ပါရဲ႕လား စိတ္ဆိုးစရာ လိုေသးရဲ႕လား စိတ္မဆိုးတာ ကုသိုလ္ ကုသိုလ္က
ခ်မ္းသာတယ္ လို႔ေဟာမေဟာ အဲဒီလို ခဏ ခဏ အေတြ႔အၾကဳံ မ်ားေတာ့
တေန႔တ၌ ဝယ္သူေတြ ကုလားဆိုင္ သြားေအာင္ကြဲ႔ ဗမာဆိုင္က စိတ္တို
တယ္ ကုလားဆိုင္က သေဘာေကာင္းတယ္ ေဟာကုလားဆိုင္ က တြင္တြ
င္ ေရာင္းရတာ ဒါ ကုသိုလ္ မဟုတ္လားေဟ့ ယံုၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား
စိတ္မဆိုးတာ ကုသိုလ္ဗ် စိတ္ဆိုးတာ အကုသိုလ္ဗ် အဲလိုေလ့လာဖို႔ မေ
ကာင္းလား မစဥ္းစား မဆင္ျခင္ဘဲ နဲ႔ စိတ္ဆိုးၾကတာ ကိုးကြဲ႔ေနာ္ ဒါေၾကာ
င့္ သုတဝါ အရိယာ သာဝေကာ သုတ အၾကားအျမင္ အရိယာ ျဖစ္တယ္လို႔
မေဟာဘူးလား အဲဒါလိုရင္း အခ်က္ေတြကြဲ႔ေနာ္
ခႏၲီ ပရမံ တေပါ သည္းခံျခင္း ျမတ္တယ္လို႔ မဂၤလသုတ္ထဲမွာ မပါဘူးလား
ခုလူေတြက သည္းခံတာ မသံုးဘူးၾကားလား စာအုပ္ထဲမွာေနတာ ယူၿပီးေ
တာ့ သံုးၾကစမ္းပါ ၾကားလား မသံုးဘူး မဟုတ္တာေတာ့ မခံႏိုင္ဘူးေဟ့ ေျ
ပာရလိမ့္မယ္ မဟုတ္တာ မခံနိုင္ဘူးတဲ့ ဟုတ္တာလည္း မခံႏိုင္ဘူး ၾကား
လား မဟုတ္တာ လည္း မခံႏိုင္ဘူး ဟုတ္တာလည္း မခံနိုင္ဘူး ပုထုဇဥ္က
ဘယ္ဖက္ကမွ မရဘူး ဒါေၾကာင့္မို႔ ဆူးေပၚကိုဖက္ၾက ဖက္ဘဲေပါက္တယ္
ဖက္ေပၚဆူးၾက ဖက္ဘဲေပါက္တယ္ ၾကားလား
အရိယာ သူေတာ္ေကာင္း တို႔က သူေျပာတဲ့ စကား တခုပါ့ မဟုတ္ဘူးတဲ့ မ
ဟုတ္တာ စိတ္ဆိုးစရာ မလိုဘူးတဲ့ ဟုတ္တာ ေျပာလည္း မွန္တာကိုးတဲ့ စိ
တ္ဆိုးစရာ မလိုဘူးတဲ့ ကဲ ဘယ္ဖက္က လာလာ စိတ္ဆိုးရဲ႕လား အဲဒီလို
လိုတာ ဒကာႀကီးရဲ႕ ဒါကုသိုလ္လို႔ မေဟာဘူးလား အဲဒါ ခ်မ္းသာတဲ့ တရား
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာ မွာ ခ်မ္းသာတဲ့ တရား ေတြ ၾကားလား စိစစ္ဖို႔
မေကာင္းလား ေလ့လာၾက ။
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ပညာျမင္ ပရမတၳ သစၥာ ဖက္က ျပန္စိစစ္ၾကစို႔ ဆိုေတာ့ တိုင္းတစ္ပါးက
ဗမာလို နားမလည္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ေရာက္လာ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္
ႏွစ္ေတာင္ကြာေလာက္ ေသခ်ာ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ အဲ မဟုတ္ခါမွ ေနေဟ့
အဲဒီလူကေတာ့ အေမကေတာ့ လူ အေဖက ေခြးျဖစ္မယ္ ေခြးနဲ႔စပ္ ေမြး
တာနဲ႔တူတယ္ အဲလိုေျပာ ကုလား မၾကားဘူးလား ၾကားမလား စိတ္ဆိုး
ရဲ႕လား မဆိုးဘူး အသံထဲမွာ စိတ္ဆိုးစရာ ပါရဲ႕လား အသံ ေတာ့ၾကားတ
ယ္ ေနာ္ စိတ္ဆိုးစရာ ပါရဲ႕လား ဆိုးဘူးကြဲ႔ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား
တစ္ႏွစ္ေလာက္ ၾကာသြားၿပီဆိုေတာ့ ဗမာလိုနားလည္ၿပီ နားလည္ တဲ့ခါ ဒီ
အဓိပၸာယ္ေတြ မေမးရဘူးလား ေမးတဲ့ခါၾကေတာ့ ေဟာ အပုပ္ေရ သြင္းတဲ့
စကားမ်ဳိး အဲဒီခါၾကေတာ့ စိတ္ဆိုးေတာ့တာ ဟိုတုန္းက သူၾကားတုန္းက စိ
တ္ဆိုးရဲ႕လား အဲဒါ ဒီလို ဒီလို ေျပာတယ္ဆိုေတာ့ အေျပ မရွိဘူးေပါ့ က်က္
သေရ မရွိဘူး မဂၤလာ မရွိဘူးေပါ့ အဲဒါမွ စိတ္ဆိုးတာ ၾကားလား သူကိုယ္
တိုင္ ၾကားတုန္းက စိတ္ဆိုးရဲ႕လား အသံထဲမွာ ဆိုးေကာင္း ႏွစ္ပါး မပါဘူး
အသံထဲမွာ ဆိုးေကာင္း ႏွစ္ပါး မပါတာ သိခ်င္ရင္ ...
အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ အမ်ဳိးသားေလး ဘဝေရစက္ဆံု လို႔ လင္မယားျဖစ္ ငါးႏွစ္ ေျ
ခာက္ႏွစ္ ေလာက္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံ ခဲ့တယ္ သံုးေလးႏွစ္တြင္း က ေျပ
တယ္ ငါးႏွစ္ ေျခာက္ႏွစ္ ၾကေတာ့ မေျပဘူး စားဝတ္ေနေရး မေျပေတာ့ လ
င္မယားက ဗ်စ္ေတာက္ ဗ်စ္ေတာက္ ရန္ေတြ႔ၿပီ လင္ကလည္း လုပ္ရတာ ပ
င္ပန္း ဥစၥာၿဖဳိ စားဖိုက ဥစၥာၿဖဳိ စားဖိုက မီးဖိုေခ်ာင္က အားႀကီးျဖဳန္းတာ
အဲေတာ့ခါ မယားကလည္း ဒီလိုမခံနိုင္ၿပီ အကိုရယ္ဖ်င္းလို႔ေပါ့ အေရွ႕အိမ္
က ကိုေအာင္ဝ တို႔ၾကည့္ စားအိုး ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္ သူတို႔ဘယ္လိုေနသလဲ
ေျဖာင့္ေနတာေပါ့ စားအိုးဆယ့္ႏွစ္ေယာက္ သူတို႔ကစားအိုးက ခုႏွစ္ေယာ
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က္ တဲ့ အကိုရယ္ဖ်င္းလို႔ ဒီေလာက္ ရန္ေတြ႔ပါေရာ လင္မယားရန္ေတြ ကြဲ
ပါေရာ ဗ်ား
သံုးေလးလ ၾကာသြားၿပီ လင္မယားကြဲတာ သားကငါးေယာက္ ပတ္ဝန္းက်
င္ ရပ္႐ြာလူႀကီးေတြက ၾကာခါ အၿပီးအျပတ္ ကြဲရင္ခက္တယ္ ႐ြာမွာငါတို႔
လူႀကီးေတြရွိၿပီးေတာ့ မွ ပတ္ဝန္းက်င္ ႐ြာေတြက အျပစ္တင္ လိမ့္မယ္
ကဲေစ့စပ္ၾက ေအာင္ကြဲ႔ မင္းက ေယာက္်ားဖက္က တာဝန္ယူ ငါမိန္းမဖက္
က တာဝန္ယူမယ္ ျပန္ၿပီးေတာ့ မေစ့စပ္ေပဘူးလား
မင္းတို႔ လင္မယား ရန္ျဖစ္တာ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ရွိၿပီလဲ ဘယ္ႏွစ္ခါ ရွိၿပီလဲ မေ
မး ရဘူးလား အခု တစ္ခါေပါ့ ငါတို႔မွာ ေလးခါရွိၿပီကြဲ႔ အခုမွ သင့္ေတာ္ေ
တာ့တာ အခုမွ ေျပေတာ့တာ ေလးႀကိမ္ရွိၿပီ ငါတို႔ရန္ေတြ႔တာ တစ္ႀကိမ္ တ
စ္ခါေတာ့ သည္းခံဦးေပါ့ မင္းတို႔ ထမင္းစားတဲ့ခါ လွ်ာနဲ႔သြား မကိုက္မိဘူး
လား မေမးရ ဘူးလား ကိုက္မိတယ္လို႔ အေျဖမေပးဘူးလား ဘာျဖစ္လို႔ ကို
က္တာလဲလို႔ မေမးရ ဘူးလား မေတာ္လို႔ ကိုက္မိတာ မေတာ္လို႔ျဖစ္တာ
ကိုး ကြဲ႕ ခုလည္း သည္းခံဦး
အဲလိုေျပာေတာ့ခါ လင္မယား ေျပၿပီးေတာ့ စိတ္ဆိုးေတြ ေျပမသြားဘူး
လား စိတ္ဆိုးေျပ ေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ မေပါင္းမိဘူးလား လင္မယား ကြဲတာ
ဟာ ခ်စ္လို႔လား မုန္းလို႔လား အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ အမ်ဳိးသား မွာ မုန္းစရာ ပါရင္ ျပ
န္ေပါင္းလို႔ ရပါ့မလား မုန္းစရာ မပါဘူးေနာ္ ယံုၾကည္ ရဲ႕လား လင္မယား
ကြဲတာ မုန္းလို႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေစ့စပ္တဲ့ခါ ေျပလည္သြား တဲ့ခါ ျပန္မေပါင္း မိ
ဘူးလား မုန္းစရာပါရင္ ျပန္ေပါင္းလို႔ ရပါ့မလား အဲဒါ သူ႔စိတ္မွာ ျဖစ္တာ စိ
စစ္ဖို႔ မေကာင္းလား အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ အမ်ဳိးသားမွာ ခ်စ္စရာ ပါရင္ ရန္ေ
တြ႔တယ္ လို႔ ရွိပါ့မလား အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ အမ်ဳိးသားမွာ ခ်စ္စရာ မပါတာကား မ
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ထင္ရွားဘူးလား ခ်စ္စရာပါရင္ ရန္ေတြပါ့မလား အဲလိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား
အဲဒါေၾကာင့္ ေသာမနႆေဝဒနာ စိတ္မွာ ေပၚသည္ ေဒါမနႆ ေဝဒနာ
စိတ္မွာ ေပၚသည္ ပညတ္အာ႐ံုျပဳတာ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား ဥေပ
ကၡာေဝဒနာ မ်က္စိမွာေပၚသည္ ကဲျမင္တဲ့ခါ မ်က္စိကျမင္တာေနာ္ အဲ အျမ
င္ခံထဲမွာ ခ်စ္စရာပါရဲ႕လား မုန္းစရာပါရဲ႕လား ဪ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား ဥေပကၡာ ေဝဒနာ ကဲခံစားၿပီးေတာ့ မပ်က္လား ပ်က္ရင္ စိစစ္ဖို႔မေ
ကာင္းလား ခႏၶာေတြ႔ေသးရဲ႕လား အနိစၥလို႔ မေဟာဘူးလား သိတာမဂၢလို႔
မေဟာဘူးလား ရာဂကၡေယာ နိဗၺာနံ ေဒါသကၡေယာ နိဗၺာနံ ေမာဟကၡေ
ယာ နိဗၺာနံ ျမင္တိုင္း ျမင္တိုင္း နိဗၺာန္ တဒိုင္း ဒိုင္း လို႔ မေဟာဘူးလား မ်က္
စိမွာ ျဖစ္တာ ဆိုးေကာင္း ႏွစ္ပါး လြတ္ မေနဘူးလား အျမင္ခံထဲမွာ ခ်စ္
စရာ မုန္းစရာ လြတ္တာ မထင္ရွားလား
ကဲ လွ်ာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ထမင္းစားၾကည့္ ဟင္းက ေလးငါးခြက္ အဲဒီ
တစ္ခြက္က ျငဳတ္သီးထည့္ထားတာ အေတာင့္မဟုတ္ဘူး ေထာင္းၿပီးေတာ့
ထည့္ထားေတာ့ခါ ျငဳတ္သီးလို႔ သိပါ့မလား မစားႏုိင္တဲ့လူက တခါထဲဆယ္ၿ
ပီးေတာ့ ေလြးခ်လိုက္တာ စပ္လြန္းလို႔ ေထြးပစ္တာေဟ့ ေထြးတယ္ ဆိုတာ
ေကာင္းလို႔လား မေကာင္းလို႔လား မေကာင္းလို႔ ဟိုလူကေတာ့ အရင္ သူႏႈိ
က္တဲ့ ခြက္ေတြက ျငဳတ္သီးက မပါဘဲကိုး စားသာစားတာ သူ႔ စိတ္ထဲမွာ
အားမရဘူး သူကျငဳတ္သီး စားႏိုင္တဲ့ လူကိုး ေနာက္မွ အဲဒီျငဳတ္သီး ပါတဲ့
ခြက္ကို ႏိႈက္မိေတာ့ အခုမွ ခံတြင္းေတြ႔တာ အရသာ ေတြ႔တာ အခုမွ ကဲ
သူ႔အေနနဲ႔ ေကာင္းတယ္လို႔ မေထာက္ခံဘူးလား ေကာင္းတယ္လို႔ ေထာ
က္ခံတယ္ေနာ္ အဲလိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား
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ဒါေၾကာင့္ ေသာမနႆ ေဝဒနာ စိတ္မွာေပၚသည္ ေဒါမနႆ ေဝဒနာ စိ
တ္မွာေပၚသည္ ဥေပကၡာ ေဝဒနာ လွ်ာမွာေပၚသည္ ကဲ စပ္တာဘဲ ရွိတယ္
ဆိုးေကာင္း ႏွစ္ပါးပါရဲ႕လား ျငဳတ္သီးဆိုတဲ့ နာမည္က လူမ်ဳိး တစ္ရာ့တစ္
ပါး တူရဲ႕လား မတူတာ မရွိလို႔ေပါ့ စပ္တဲ့ရသာက တူ မတူ အကုန္ တူတ
ယ္ေနာ္ စပ္တာဘဲ ရွိတယ္ ေကာင္းတာ မပါဘူး စပ္တာဘဲ ရွိတယ္ ဆိုးတာ
မပါဘူး ေကာင္းတယ္ သူ႔စိတ္မွာ လုပ္တာ ဆိုးတယ္ သူ႔စိတ္မွာ လုပ္တာ ဒါ
ပညတ္အာ႐ံု စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ခႏၶာမွာျဖစ္တာ ဟုတ္ကဲ့လား
စပ္တယ္ ဆိုတာ ခႏၶာမွာ ျဖစ္တာကြဲ႔ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား သေဘာက်
မက်တာ သူ႔စိတ္မွာ ျဖစ္တာ အဲဒီစိတ္ ေတြေၾကာင့္ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုက မ
ထြက္နိုင္ တာေပါ့ အဲဒီလိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား ထြက္တဲ့ သံုးဆယ့္တစ္
ဘံု ျပန္ စဥ္းစား ေနာ္ တရားအားထုတ္ ေတာ့ ခႏၶာ အက်ဳိးအျပစ္ ကိုသိေ
အာင္လို႔ တရား အားထုတ္ရတာ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုက တစ္ခုပါ့ေကာင္းတာ
မရွိဘူးလို႔ ျမင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ထြက္သြား ေတာ့တာကြဲ႔ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား
ဘယ္သူေတြ ထြက္တာလဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား
ေ႐ွးထက္ေက်ာ္က သိရီဓမၼာ ေသာကမင္းႀကီး သားေတာ္ မဟိႏၵ သမီးေ
တာ္ သံဃမိတၱာ ေပါ့ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္က ေမာဂၢလိတိႆပုတၱ မေထရ္ ၾ
ကားလား အဲဒီ သာသနာျပဳ တဲ့အခါ ၾကေတာ့ခါ ေကာင္းကင္ကေန လို႔ ဈ
ာန္နဲ႔ ႂကြလာ ခဲ့တာေပါ့ သိရီဓမၼာ ေသာက မင္းႀကီးက သူ႔ေရွ႕မွာၾကေတာ့ န
န္းေတာ္ကိုပင့္ ပင့္ၿပီးေတာ့ သာသနာျပဳဖို႔ အေၾကာင္းေတြကို မေလွ်ာက္ရ
ေပဘူးလား
ေရေျမ႕ရွင္ ဒကာေတာ္တဲ့ သာသနာျပဳတယ္ ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြဟာ တစ္ဦး
တစ္ေယာက္တည္း အေနႏွင့္ မျဖစ္ဘူးၾကားလား အဲ ေရေျမ႕ရွင္ ဒကာေ
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တာ္က အကူအညီ ေပးမွ ျဖစ္တာေပါ့ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား အာဏာစက္
ေပါ့ သူတို႔က ဓမၼစက္ ေပါ့ အဲဒီခါက်မွ အဲလို ဆိုလို႔ရွိရင္ တပည့္ေတာ္ တာ
ဝန္ယူ ပါတယ္ လို႔မေျပာဘူးလား
ေျပာတဲ့ခါ က်ေတာ့ ဝိနည္းေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ တာေတြ သင္ေပးေတာ့
တာကိုး သင္ေပးေတာ့ ဝိနည္းေတာ္နဲ႔ မကိုက္တာ အကုန္လံုး အဝတ္ခၽြတ္ျ
ပစ္ ေတာ့တာ ဝိနည္းေတာ္နဲ႔ မကိုက္တာ အကုန္ ခၽြတ္လိုက္ တာေပါ့ ခၽြတ္ၿ
ပီးေတာ့ အဲလိုမ်ဳိးသာသနာ ျပဳတဲ့ခါၾကေတာ့ လွဴတာ ဒါန္းတာ ေတြက န
ည္းတာမဟုတ္ဘူး သီရိဓမၼာ ေသာကမင္း လွဴ ခဲ့တာေလ
အျပည္ျပည္ အရပ္ရပ္ကို သြားတဲ့လာတဲ့အခါမွာ အရွင္ဘုရား ဟိုၿမဳိ႕လ
ည္းေရာက္ ဒီၿမဳိ႕လည္းေရာက္ ဟိုတိုင္းျပည္ေရာက္ ဒီတိုင္းျပည္ေရာက္ တ
ပည့္ေတာ္ကဲ့သို႔ လွဴတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေတြ႔ဖူးသလား ေရေျမ႕ရွင္ဒကာေတာ္
လွဴတဲ့ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ပါ့ မေတြ႔ဘူးေပါ့ ေရေျမ႕ရွင္ ဒကာေတာ္ရဲ႕ ကု
သိုလ္ဟာ အႀကီးမားဆံုး အလွဴေပါ့ ဒီလိုဆို တပည့္ေတာ္ သာသနာ့အေမြ
ရၿပီမဟုတ္လား ဘုရား သာသနာ့အေမြ မရဘူးတဲ့ ပစၥယာ ႏုဂၢဟ ဘဲရတ
ယ္တဲ့ ၾကားလား သာသနာ့ အေမြ ဆိုတာက ကိုယ္ေမြးတဲ့ ရင္ေသြး ရင္
သားကို ရွင္ျပဳ ရဟန္းခံ သားသမီး မရွိ သူမ်ား သားသမီး ေတာင္းၿပီး ေတာ့
မွ သာသနာ့ေဘာင္ သြတ္သြင္းေပါ့ အဲဒါမွ သာသနာ့ အေမြ ရမယ္လို႔ ေမာ
ဂၢလိတိႆပုတၱ ကမေဟာဘူးလား အဲဒါ သံဃာ့ပရိယာယ္
ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုေဟာသလဲ သူ႔သားေတြ ရွိမယ္ သားေတြက သာသနာ့ ေ
ဘာင္ ေရာက္မယ္ သူေဌးေတြ မႈးမတ္ ေသနာပတိေတြ ဒါေတြ အကုန္လံုး
သာသနာေဘာင္ ေရာက္မွာေပါ့ အဲဒါျမင္လို႔ ပရိယာယ္နည္း နဲ႔ေျပာတာ ေျ
ပာတဲ့အခါ ၾကေတာ့ ရွင္ဘုရင္ႀကီး က သားကိုေခၚ သမီးကိုေခၚ သားေတာ္
မဟိႏၵ သမီးေတာ္ သံဃမိတၱာ ထီးေမြနန္းေမြ ဆက္ၿပီးေတာ့ ခံၾကမလား

www.dhammadownload.com

သာသနာ့ အေမြခံၾကမလား သာသနာ့အေမြခံမယ္ ေကာင္းလိုက္တဲ့ မ်က္
လံုးကြာ ငါအံ့ဩတယ္
ဘုန္ႀကီးက ထီးေမြနန္းေမြသာခံမယ္ ေျပာလိုက္ ေတာ့မွာ ဘုန္းႀကီးကေ
တာ့ခါ နည္းတာမဟုတ္ဘူး တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ရတာ ၾကားလား သူတို႔အဲဒါ
မလိုခ်င္တာ ဘယ္လိုမ်က္စိလဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား မ်က္စိေကာင္းလြန္း
လို႔ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုက တစ္ခုပါ့မေကာင္းဘူးလို႔ျမင္တာ ဘုန္းႀကီးေတာ့ ေ
ကာင္းတယ္လို႔ခ်ည္း ျမင္ေနေတာ့တာကြယ္ မ်က္လံုးခ်င္းတူရဲ႕ လား
အားရပါးရကြယ္ ဒီမ်က္လံုးမ်ား အံ့ဩလို႔မကုန္ ဘုန္းႀကီးေတာ့ မျမင္ ထီးေ
မြ နန္းေမြ ေကာင္းတယ္လို႔ ခဲျမင္တာ သူတို႔က မေကာင္းဘူးလို႔ျမင္တာ ကဲ
စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား သာသနာ့ အေမြ ခံမယ္တဲ့ဗ် ေနာ္ အဲလိုေလ့လာဖို႔
မေကာင္းလား
သားေတာ္ မဟိႏၵ သမီးေတာ္ သံဃမိတၱာေပါ့ အဲတစ္ေန႔သ၌ က်ေတာ့ ဓါး
မ ေနာက္ပိတ္ေခြ အေနႏွင့္ ေဗာဓိပင္ ရွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္ ပ်ဳိး ေတာ့
တာ အဲဒါ စိုက္ၿပီးေတာ့ တရားႏွလံုးသြင္းမယ္ အဲဒါပ်ဳိးတဲ့ အခါက်ေတာ့ အ
သႏိၷမိတာ။ မိဖုရား တစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ က အသႏၷိမိတၱာ မိဖုရားႀ
ကီးက အႀကီးဆံုး အလိမၼာဆံုး ရွစ္စပ္က လည္ၿပီးသား အဲဒါနဲ႔ မင္းႀကီးမ
သိေအာင္ ေရေႏြးပူနဲ႔ အကုန္ေလာင္းသတ္တာ
ေနာက္ ေရေလာင္း သြားတဲ့ခါ သစ္ပင္ေတြ ညွိဳးလို႔ ျမင္ေတာ့တာကိုး မ်
က္ႏွာ ပ်က္သြားတယ္ အမတ္ေတြက အကဲခတ္ ေနာက္က်တယ္ ျပန္ၿပီးေ
တာ့ သတိရလို႔ ၿပံဳးၿပံဳးေလး ထားတာ ၾကည့္စမ္းတဲ့ အမတ္ႀကီးတို႔ ကိုယ့္အ
က်ဳိး လိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္မယ္ ေရေႏြးပူ ေလာင္းသတ္တာ ၾကားလား ကိုယ့္အ
က်ဳိး လိုတဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္မယ္ သူ႔အက်ဳိးလိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္လည္း မွန္ေနတာ မ်
က္ႏွာေလး က မေျပာင္းေတာ့ခါ မူမွန္ေပါ့ တစ္လအကဲခတ္လာ ေျခာက္လ
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ၾကာေတာ့ခါ အသႏၷိမိတၱာ ႀကီးက မင္းႀကီးပင္ပန္းတာကို အလိုမရွိလို႔ သူ
ကိုယ္တိုင္ ေရေႏြးပူနဲ႔ ေလာင္းသတ္တာ ေျပာေတာ့တာ
သံလ်က္ကို ယူလိုက္ၿပီးေတာ့ ဆံပင္ဆြဲ ေခါင္းျဖတ္မယ္ လုပ္ေတာ့တာၾ
ကားလား အဲဒီခါ အမတ္ႀကီး ကသံေတာ္ဦး တင္ေတာ့တာ ပါဏာတိပါတ
ကံေၾကာင့္ အပါယ္က် ပါ လိမ့္မယ္ တဲ့ ေဗာဓိပင္ ရွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္
သတ္တာက အပါယ္ မက်ဘူး အဝိညာဏက ေနာ္ အဲဒီခါ သံလ်က္ကို ခ်
ထားတာ ကုသိုလ္ရွင္ ကုသိုလ္ရွင္ ၾကားလား စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား
အဲဒါနဲ႔ တစ္ေန႔သ၌က် မက်န္းမာျဖစ္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့မွ ေသခါနီး ဆဲဆဲမွာ ေ
ဗာဓိပင္ ရွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္ စိုက္ခဲ့တာကို သြားသတိရ သြားေတာ့
တာကိုး သူ႔စိတ္ထဲမွာ ကုကၠဳစၥ နီဝရဏ မဝင္ေပဘူးလား အဲဒါသံသယျဖစ္
လို႔ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ေတာ့ သူလွဴခဲ့တဲ့ ဒါနကို သတိရရဲ႕လား ထိန္းသိမ္းတဲ့
သီလကို သတိရရဲ႕လား ေမာဟစိတ္ ဦးစီးလို႔ တိရစၧာန္ စပါးႀကီးေႁမြ သြားျဖ
စ္ရတယ္ ၾကားလား
အဲဒီမွာ သားေတာ္ မဟိႏၵ သမီးေတာ္ သံဃမိတၱာ အနားကိုသြား ဖခမည္းေ
တာ္တဲ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဘာမ်ားျဖစ္ သလဲအာ႐ံုျပဳစမ္းဦး ၾကည့္ေတာ့ ေႁမြျဖ
စ္ေနၿပီ သူ႔ကိုယ္သူ ရွင္ဘုရင္လို႔ ထင္တာ အာ႐ံုျပဳေတာ့ ေႁမြျဖစ္ေနေတာ့ခါ
လန္႔သြားေတာ့တာ ၾကားလား အဲ သတၱဝါေတြ ဖမ္းမယ္ စားမယ္ ဆိုရင္ေ
တာ့ ငရဲ သြားေတာ့မွာေပါ့ အဲဒါ မွာ အစာျပတ္ေရငတ္ခံလို႔ ေသေတာ့ နတ္ျ
ပည္မွာ သြားနတ္္သား ျဖစ္တယ္တဲ့ ခုနစ္ရက္ ေလာက္ေတာ့ စပါးႀကီးေႁမြ ျ
ဖစ္ရေသးတာေနာ္ ကဲေမာဟစိတ္ ဦးစီးသြားတာ ၾကားလား အဲဒီလိုေလ့
လာဖို႔ မေကာင္းလား ေလ့လာၾက

www.dhammadownload.com

သားေတြ သမီးေတြက မ်က္စိ ေကာင္းလိုက္တာ ကြယ္ၾကားလား ေလ့လာ
ဖို႔ မေကာင္းလား အဲဒါတကယ့္ သာသနာ့ အေမြ သာဆိုရင္ သားသမီး ကို
ရွင္ျပဳလို႔ သာသနာ့အေမြ ရရင္ စပါးႀကီးေႁမြ ျဖစ္ပါ့မလား ဘာေၾကာင့္ ဒီ
လိုေဟာတာလဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ရွင္ဘုရင္သားေတြက ရွင္ျပဳေတာ့ ရ
ဟန္းခံတဲ့အခါ ေဟာ အမတ္ေတြ ဝန္ႀကီး သားသမီးေတြ သူေဌးေတြ အကု
န္ သားသမီး ေတြရွိရင္ သာသနာ့ေဘာင္ ေရာက္ကုန္ ေတာ့တာေပါ့ အဲဒါေ
တြကို ျမင္ၿပီးေတာ့ သံဃာ့ ပရိယာယ္ နဲ႔ ေဟာတာဗ် အဲလိုစိစစ္ဖို႔ မေကာ
င္းလား အဲဒါလိုရင္း အခ်က္ေတြေနာ္
သိ ပယ္ ဆိုက္ ပြား ေလးပါးကိစၥ မဂ္တခဏ တဲ့ ထင္ထင္ ရွားရွားလည္း စိ
စစ္ဖို႔လိုတယ္ ၾကားလား ကဲေတာ္တုန္းက ျငဳတ္သီး ဥပမာေပး သလိုေပါ့ေ
နာ္
သံပုရာသီး တစ္လံုးစား အရည္ေပါေပါ ရင့္ရင့္ စားၾကည့္ ဘယ္လိုေတြ႔မလဲ
စားတုန္းက သံပုရာသီး စားတာေနာ္ ေတြ႔တာက ခ်ဥ္တဲ့ သေဘာေပါ့
အဲဒီခ်ဥ္တာကို မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ ျမင္ရပါ့မလား လက္နဲ႔ကိုင္ စမ္းၾကည့္ ေတြ႔ပါ့
မလား နမ္းၾကည့္ ေတြ႔ပါ့မလား လွ်ာနဲ႔မွ သိနိုင္တာေနာ္ ခ်ဥ္တယ္လို႔ သိ
တာေလးဟာ ဇိဝွါဝိညာဏ္ နာမ္တရားေပါ့

ခ်ဥ္တယ္လို႔ ခံစားတာ ေဝဒ

နာကၡႏၶာ နာမ္တရားေပါ့ ေဝဒနာလည္း ျဖစ္ပ်က္ ဝိညာဏကၡႏၶာ လည္း ျဖ
စ္ပ်က္ေနာ္ အဲလိုစိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ေလ့လာဖို႔ လိုတယ္ေနာ္ ခ်ဥ္တယ္
လို႔ သိတဲ့အခ်ိန္ သံပုရာသီး ေတြ႔ရဲ႕လား သံပုရာသီး မေတြ႔ ေတာ့ဘူးေနာ္
သံပုရာသီး မေတြ႔ရင္ လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါကား ေတြ႔ပါ့မလား အဲဒါခ်ဥ္တ
ယ္လို႔ သိတာေလးဟာ ဇိဝွါဝိညာဏ္ေပါ့ ခံစားတာ ေဝဒနာေပါ့ သူကနာမ္
တရား မရလား လွ်ာအၾကည္နဲ႔ ခ်ဥ္အရသာက ႐ုပ္တရား မရလား နာမ္႐ု
ပ္ႏွစ္ပါး
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အဲဒီ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္ ကိုသိတာ သူငါက သိတာလား မဂၢသစၥာက သိတာလား
ဘယ္မဂ္က သိတာလဲ သမာဓိရၿပီ သမာဓိ ေကာင္းၿပီလို႔ မေျပာဘူးလား
ကဲသမာဓိ ရတဲ့အခါ မိုးႀကိဳးပစ္ တာေတာင္ မၾကားဘူးတဲ့ ကြဲ႔ေနာ္ အဲဒီခါ
ရာဂစိတ္ ေဒါသစိတ္ ေမာဟစိတ္ ျဖစ္ပါ့မလား တဒဂၤနိေရာဓ ေလ့လာဖို႔
မေကာင္းလား ဒါ တဒဂၤနိ ေရာဓေနာ္ အဲဒီ ရသာဓါတ္ ကလည္း ေဖာက္ျပ
န္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား ခံစားတဲ့ ေဝဒနာ ကလည္း ခံစားၿပီးေတာ့ မပ်က္
လား နိစၥလား အနိစၥလား ေဝဒနာ ေတြ႔တာလား မရွိတာ ေတြ႔တာလား ႐ူပ
ကၡႏၶာ ေတြ႔တာလား မရွိတာ ေတြ႔တာလား အနိစၥလို႔ မေဟာ ဘူးလား ကဲ စြဲ
စရာ လိုေသးရဲ႕လား ေလ့လာေနာ္
အဲလိုသိတဲ့ခါ ကိုယ္ထင္ခဲ့တဲ့ လူခ်မ္းသာကား ေတြ႔ေသးရဲ႕ လား နတ္ခ်မ္း
သာကား ေတြ႔ေသးရဲ႕လား ျဗဟၼာ ခ်မ္းသာကား ေတြ႔ေသးရဲ႕ လား
ေတြ႔တာက ဆင္းရဲတဲ့ တရားေပါ့ အဲဒါ အမွန္သိေတာ့ အမွား မေပ်ာက္
လား အဲဒါလိုရင္း အခ်က္ေတြကြဲ႔ အဝိဇၨာ မခ်ဳပ္ဘူးလား အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္ၿပီဆို
တဏွာ ဘယ္က လာမလဲ ဥပါဒါန္ လာေသးရဲ႕လား အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္ဖို႔ အဓိက
ကိေလသဝဋ္ ခ်ဳပ္ဖို႔ အဓိက
တဏွာေတြ ဥပါဒါန္က မလာဘဲနဲ႔ ခ်ဳပ္တယ္ လို႔ မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ ဘု
ရားႀကီး မေဟာဘူးလား အနုပၸါဒ နိေရာဓ ႐ုပ္ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာ
ဏ္က ျမင္ရာၾကားရာ က ခ်ဳပ္တာေနာ္ ဥပၸါဒ နိေရာဓ လို႔မေဟာဘူးလား
အဲဒီလို ေလ့လာဖို႔ လိုတယ္ေနာ္
ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ နာမ္႐ုပ္ကို သိတဲ့အခ်ိန္ေလးမွာ သူေတြ ငါေတြ ေတြ႔ေသး
ရဲ႕လား လူနတ္ျဗဟၼာ ေတြ႔ေသးရဲ႕လား မေတြ႔ရင္ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ ျဖစ္
ပါ့မလား အဲဒါ ခႏၶာဖက္ကို ဉာဏ္လွည့္တဲ့ အခ်ိန္ ၾကားလား ဒိ႒ိ မျပဳတ္ဘူ
လား ဝိစိကိစၧာ မခ်ဳပ္ဘူးလား ကိုင္း နာမ္႐ုပ္ ကိုသိတာေနာ္ အနိစၥ လို႔သိေ
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တာ့ အဝိဇၨာက မခ်ဳပ္လား တဏွာကား မေသလား ဥပါဒါန္ကား မျပဳတ္
လား ကာမာသဝ နဲ႔ ဘဝါသဝ မခ်ဳပ္လား ေရွ႕ပိုင္းက ခႏၶာသိေတာ့
ဒိ႒ာသဝ နဲ႔ အဝိဇၨာသဝ ခ်ဳပ္တယ္ေနာ္ အာသေဝါ တရားေလးပါး မကုန္
လား ကုန္ရင္ သမုဒယ သစၥာ မေသလား
အဲဒီစိတ္နဲ႔ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ ေအာင္လို႔ တရားနာတာဗ် ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား အဲဒီစိတ္နဲ႔ ခ်ဳပ္မယ္ဆို ခႏၶာကိုယ္ ရမ္းၾကည့္ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ျပင္းျပင္းေနာ္
မပုတ္မသိုးဘူးေပါ့ အဲဒီေနရာ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပါ့
အရွင္အႆဇိနဲ႔ အရွင္သာရိပုတၱရာအေလာင္း ေတြ႔တဲ့ အခန္းၾကေတာ့
သံုးမိနစ္ သာၾကာတယ္ ၾကားလား ကဲ ေသာတာပန္ ျဖစ္သြားတာေနာ္ သိၪၥ
ည္း ဆရာဆီမွာ အားထုတ္ တုန္းက ေျခာက္ႏွစ္ ၾကာတယ္ ၾကားလား ေလ့
လာဖို႔ မေကာင္းလား သကၠာယဒိ႒ိ မျပဳတ္ဘူး ကြဲ႔ ဆရာမွားေတာ့ ျပဳတ္
ကဲ့လား ဆရာမွန္ေတာ့ ျပဳတ္တယ္ေနာ္
ဆရာမွန္ ျငားေသာ္လည္း ဆႏၷ ရဟန္း ဘုရားဖြားဖက္ေတာ္ ေပါ့ေနာ္ ျမတ္
စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳ သြားတယ္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ကဲ့လား ကဲ ဘုရားေ
လာက္ေတာ့ မမွန္ေခ်နဲ႔ေနာ္ ႏွလံုးသြင္း မွားေနလို႔ ျဖစ္တာ အဲလိုလည္း စ
ဥ္းစားဦး ၾကားလား ႏွလံုးသြင္းမွား ရပါ့မလား
အင္မတန္ ပညာေကာင္းတဲ့ အရွင္ သာရိပုတၱရာ ပညာေတြဟာ တဖက္က
မ္းခတ္ တတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေနာ္ ဆရာမွား ေတာ့ခါ သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္ကဲ့လား
အရွင္အႆဇိ နဲ႔ေတြ႔မွ ျပဳတ္တာကြဲ႔ ၾကားလား အဲလိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား
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႐ုပ္တစ္လံုး နာမ္တစ္လံုးကို သုညတ ဆိုက္ဖို႔ လိုတာေပါ့ ကဲ လူထင္လို႔ ဘု
ရားေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကိုင္စမ္း ၾကည့္ေနာ္ ဆံဖ်ားကေျခဖ်ား ေျခဖ်ားက
ဆံဖ်ား မာတာ မေတြ႔လား ေပ်ာ့တာ မေတြ႔လား လူလား ပထဝီဓါတ္လား
မာတာေပ်ာ့တာ ပထဝီေနာ္ မာတယ္ ေပ်ာ့တယ္ သိတာ သူငါလား ကာယ
ဝိညာဏ္လား ကာယဝိညာဏ္ ကနာမ္ တရား မရလား မာတာ ေပ်ာ့တာက
႐ုပ္တရား မရလား နာမ္႐ုပ္ ႏွစ္ပါးေပါ့
ထင္တာကလူ ေတြ႔တာက နာမ္နွင့္႐ုပ္ ထင္တာကနတ္ ေတြ႔တာက နာမ္နွ
င့္႐ုပ္ ထင္တာကျဗဟၼာ ေတြ႔တာက နာမ္နွင့္႐ုပ္ ထင္တာက ၿမဳိ႕ ႐ြာ တိုင္းျပ
ည္ ေတြ႔တာက နာမ္နွင့္႐ုပ္ ကဲနာမ္႐ုပ္က သက္ေသ မခံလား လူ ဘာျဖစ္
လို႔ မေတြ႔တာလဲ နတ္ကား ဘာျဖစ္လို႔ မေတြ႔တာလဲ ျဗဟၼာကား ဘာျဖစ္လို႔
မေတြ႔တာလဲ မရွိဘူး ဘုရားအဆူဆူ မရွိဘူးလို႔ မေဟာဘူးလား
နာမ္႐ုပ္ကို လူလို႔ ႏွလံုးသြင္း မွားတာ နာမ္႐ုပ္ကို နတ္လို႔မွားတာ ျဗဟၼာလို႔
မွားတာ ၾကားလား အျမင္ခံက နာမ္ႏွင့္႐ုပ္ နာမ္႐ုပ္ လို႔သိ လူလို႔ေခၚ နာ
မ္႐ုပ္ လို႔သိ နတ္လို႔ေခၚ နာမ္႐ုပ္လို႔သိ ျဗဟၼာလို႔ေခၚ နာမ္႐ုပ္လို႔သိ သား
လို႔ေခၚ သမီးလို႔ေခၚ အေဖလို႔ေခၚ အေမလို႔ေခၚ သံုးဆယ့္ တစ္ဘံုေခၚ
ဘုရားပယ္ရဲ႕ လား
ဘာေတြပယ္တာလဲ အထင္နဲ႔ အယူအဆ ပယ္တာ လူလို႔မထင္လား ရွိတ
ယ္လို႔ မယူလား ေတြ႔တာလူလား နာမ္ႏွင့္ရုပ္လား ဘာျဖစ္လို႔ လူမေတြ႔
တာလဲ မရွိရင္ ဘယ္လိုစြဲမလဲ အဲဒါလိုတာ ကဲ ဒါ ပယ္တယ္ လို႔မေျပာရဘူး
လား ေခၚတာကိုပယ္ရဲ႕လား သမုတ္ရွိ အေခၚရွိ မေျပာ မဆို တရားေဟာ
လို႔ ကား ျဖစ္ပါ့မလား အဲဒီလို ေလ့လာရတယ္ ၾကားလား ကဲနာရီကေစ့ၿပီ
ကြဲ႔ေနာ္
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ကဲထိဆဲ ခႏၶာက ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ (ဒုကၡသစၥာပါဘုရား) သိတာက (မ
ဂၢသစၥာပါဘုရား) ေသတာက (သမုဒယသစၥာပါ ဘုရား) ေနာက္ခႏၶာ မလာ
တာက (နိေရာဓသ စၥာပါဘုရား) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ ရိွ
(ေလးကြက္ရွိပါတယ္ ဘုရား) တစ္ကြက္လွ်င္ဘယ္ႏွစ္ပါး (ငါးပါးပါဘုရား)
ငါးေလးလီ (ႏွစ္ဆယ္) ဤရွစ္သြယ္ကို (အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သ
ည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း)
သာဓု သာဓု သာဓု
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဂန္႕ေဂါ ၊ မံုလယ္ ေတာ
ရေက်ာင္း ၊ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀ
ကီး
ပဲခူးဆယ္မိုင္ကုန္း မံုလယ္ ေတာရ ဓမၼရိပ္သာ ဓမၼာရံုႀကီးေပၚတြင္ ၁၃ - ၁၀
-၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ည ( ၇ ) နာရီ အခ်ိန္ ေဟာၾကားဆံုးမ ေတာ္မူအပ္ေသာ
ေဇာတိကသူေဌး အေၾကာင္း ဥပမာျပ
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္
အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကို အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾက။
နေမာ ဗုဒၶႆ။ နေမာ ဓမၼႆ။ နေမာ သံဃႆ။ နေမာ မာတာပိတုႆ။
နေမာ အာစရိယႆ။
ဗုဒၶႆ - သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေ
သာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကိီးအား။
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နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏
အရွင္ဘုရား။
ဓမၼႆ - မဂ္ေလးတန္ - ဖိုလ္ေလးတန္ - နိဗၺာန္ - ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ
တရားေတာ္ျမတ္တို႕အား။
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
သံဃႆ - မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္တို႕အား။ နေမာ - ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
မာတာပိတုႆ - မိဘႏွစ္ပါးအား။

နေ

မာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွ
င္ဘုရား။
အာစရိယႆ - ၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္ သစၥာေ
လးပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးအား။
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ မိဘ ဆရာသမား တို႔အား႐ိုေ
သျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေသာ
ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယတို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ အလိုရွိအပ္
ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္သို႔လည္းေကာင္း ဒု
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ကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔လည္းေကာင္း တစ္ေထာင့္
ငါးရာ ကိေလသာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ လ
ည္းေကာင္း မိမိတို႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ
ဝိပႆနာ ဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္ဉာဏ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သို႔ မ်
က္ေမွာက္ ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
အလုပ္စဥ္အတိုင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။
မူလႏွစ္ျဖာတေခါက္။
မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္
မ်ားႏွင့္ သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္၊ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာ ႏွစ္
ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကို၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
တရားနာတယ္တဲ့ တရားအားထုတ္တယ္ တရားေလ့လာတယ္ ဆိုတာ မိမိ
ခႏၶာ မွာရွိတဲ့ တရားနဲ႔ အသိဉာဏ္နဲ႔ ထပ္သြားဖို႔ လိုတယ္ေနာ္ ရွိတဲ့တရား
ဆိုတာ အာ႐ုံႏွင့္ဒြါရ တိုက္မွ ေပၚလာတဲ့ ခႏၶာငါးပါး ကို ေျပာတာေနာ္
အာ႐ံုဆိုတာ ႐ူပါ႐ံု သဒၵါ႐ံု ဂႏၶာ႐ံု ရသာ႐ံု ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုေပါ့ ဓမၼာ႐ံုေပါ့ ဒြါ
ရဆိုတာ မ်က္စိအၾကည္ နားအၾကည္ ႏွာေခါင္းအၾကည္ လွ်ာအၾကည္
ကိုယ္အၾကည္ မေနာအၾကည္ ေပါ့ေနာ္
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မ်က္စိအၾကည္ရွိရင္ ႐ူပါ႐ံု အဆင္းမတိုက္လား ျမင္သိစိတ္ မေပၚလား ငါ ျ
မင္တာလား ျမင္သိစိတ္လား...။ လူကိုျမင္တာလား အဆင္းကိုျမင္တာ
လား...။ တစ္ဝိညာဏ္ တည္း ျမင္သိလို႔ျဖစ္ကဲ့လား...။ မျဖစ္ရင္ သူနဲ႔
သဟဇာတ ျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာမပါလား...။ အဆင္းလို႔ခံစား
တာ ငါလားေဝဒနာလား...။ လူလားေဝဒနာလား...။ နတ္လားေဝဒနာ
လား...။ ျဗဟၼာလားေဝဒနာလား...။ အဆင္းလို႔မွတ္တာ လူနတ္ျဗဟၼာလား
သညာလား...။ ခံစားနိုင္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္တာ မွတ္နိုင္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္တာ
သူငါလားေစတနာလား... ။
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးခုေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာေလးပါး မျပည့္
လား...။ ဤေလးပါး ျပည့္စုံမွ ျမင္သိစိတ္ ျဖစ္တာေနာ္ လူနတ္ျဗဟၼာလား
နာမကၡႏၶာ ေလးပါးလား မ်က္စိအၾကည္ကား လူနတ္ျဗဟၼာ ဟုတ္ကဲ့လား
႐ူပါ႐ံု အဆင္းကား လူနတ္ျဗဟၼာ ဟုတ္ကဲ့လား ခႏၶာဖြဲ႔ၾကည့္ေတာ့ ႐ူပ
ကၡႏၶာ မရလား နာမကၡႏၶာ ေလးပါးနဲ႔ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္း ...
အဲဒီခႏၶာ သိေအာင္လို႔ တရားနာတာေနာ္ တရားထိုင္တာ ခႏၶာသိဖို႔ ။ စႀကႍ
သြားတာ ခႏၶာသိဖို႔။ ရပ္တာ ခႏၶာသိဖို႔။ ေလ်ာင္းတာ ခႏၶာသိဖို႔ ။ သြားျခင္း
ရပ္ျခင္း ထိုင္ျခင္း ေလ်ာင္းျခင္း ဣရိယာပထ ေလးပါးေနာ္ ကဲ ခႏၶာသိဖို႔ အ
ဓိကေပါ့ ကိုယ္ထင္ခဲ့တာက လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါ ေတြ႔တာက ခႏၶာငါးပါး
ေတြ႔တာနဲ႔ ထင္တာနဲ႔ ပိုင္းျခားဖို႔ လိုတယ္ ၾကားလား အဲလိုေလ့လာဖို႔ မေ
ကာင္းလား
ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါးက ပရမတ္ လူကပညတ္ ခႏၶာငါးပါးက ပရမတ္ ။ နတ္
ကပညတ္ ခႏၶာငါးပါးက ပရမတ္ ျဗဟၼာက ပညတ္ ခႏၶာငါးပါး လူူနတ္ျဗဟၼာ
သတၱဝါက ပညတ္ ခႏၶာငါးပါးက ပရမတ္ေပါ့ အဲဒီခႏၶာေပၚမွာ ဌာႏူပစာရ
အားျဖင့္ တင္စားၿပီးေတာ့ လူအစားစား နတ္အစားစား ျဗဟၼာအစားစား တိ
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ရစၧာန္အစားစား ၿပိတၱာ အသူရကာယ္ အစားစား ငရဲအစားစားလို႔ မေခၚၾက
ဘူးလား ။ မသမုတ္ၾကဘူးလား ။ ဒါအေခၚရွိ သမုတ္ရွိ ေနာ္ မသမုတ္လ
ည္းရွိ သမုတ္လည္းရွိက ခႏၶာငါးပါးေပါ့
ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ရွိတာလဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ။ အနိစၥ အေနနဲ႔ရွိတယ္
ဒုကၡ အေနနဲ႔ရွိတယ္ အနတၱ အေနနဲ႔ရွိတာေပါ့ အဲလိုစိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား
အဲဒီခႏၶာသိဖို႔ လိုတယ္ကြဲ႔ေနာ္ ဒါေၾကာင့္ ကြက္ကြက္ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း
အပ္က် မပ္က် လိုတယ္ ဒါမို႔ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး က စာပဋိစၥ သ
မုပၸါဒ္ သိတာနဲ႔ ဒိ႒ိမျပဳတ္ ဘူးတဲ့ေနာ္ ခႏၶာပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ ကိုသိမွ သကၠာယ
ဒိ႒ိ ျပဳတ္မယ္လို႔ မေဟာဘူးလား
အဲဒါလက္ေတြ႔ မ်က္ေတြ႔ မ်က္စိေပါက္ မွာၾကည့္ နားမွာၾကည့္ ႏွာေခါင္းမွာၾ
ကည့္ လွ်ာမွာၾကည့္ စားတဲ့ခါ လွ်ာမွာေပါ့ ထိတဲ့ခါ ကိုယ္မွာေပါ့ ေတြးတဲ့ခါ
စိတ္မွာ အဲဒီခႏၶာသိဖို႔ လိုတာေနာ္ ႐ုပ္ႏွစ္ခု မတိုက္ဘဲနဲ႔ ဒီခႏၶာက ေပၚႏိုင္ပါ့
မလား မေပၚႏိုင္ဘူး ကြဲ႔ေနာ္ ႐ုပ္ႏွစ္ခု တိုက္မွေပၚတာ ေပၚၿပီးလည္း မပ်
က္ေပဘူးလား ေပၚၿပီးပ်က္ ေတာ့တာကြဲ႔ ဒါေၾကာင့္ ေရွးထက္ေက်ာ္က လ
ယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ဘယ္လို ေဟာသလဲလို႔ စကၡဳဝိညာဏံ အ
နိစၥံ ေသာတဝိညာဏံ အနိစၥံ ။ ဃာန ဝိညာဏံ အနိစၥံ ဇိဝွါ ဝိညာဏံ အနိစၥံ
ကာယဝိညာဏံ အနိစၥံ မေနာဝိညာဏံ အနိစၥံ ျမင္ၿပီးရင္ပ်က္ ၾကား ၿပီးရင္ပ်
က္ နံ ၿပီးရင္ပ်က္ စားၿပီးရင္ပ်က္ ထိၿပီးရင္ပ်က္ သိၿပီးရင္ပ်က္ ေပါ့ စိစစ္
ဖို႔ မေကာင္းလား
မုံညင္းေစ့ဆိုတာ အင္မတန္ ေသးတယ္ေနာ္ ဆူးထြင္တဲ့ အပ္ဖ်ားေပၚမွာ
လက္နဲ႔ကိုင္ တင္ထား လိုက္တာေပါ့ တင္လိုက္တဲ့ တခ်ိန္တည္း တည္ေန
မလား ေအာက္ကို က်မလား အဲေလာက္ထိ ျမန္တယ္ေနာ္ ဒါ နဒီေသာေ
တာ ဝိယ လို႔မေဟာဘူးလား ျမစ္ေရမ်ားစီး သလို လို႔ မေဟာဘူးလား ဒီပ
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ဇာလံ ဝိယ မီးလွ်ံကဲ့သို႔ေနာ္ တသြင္သြင္ စီးဆင္းၿပီး ေတာ့ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့
တရားေတြကြဲ႔ ၾကားလား အဲလိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္း လား ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔
အဲဒီခႏၶာ သိဖို႔ ဒါ ထား ။ အျဖစ္တရား အပ်က္တရား ဒါစဥ္းစားေနာ္
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ဘယ္လို ေဟာသလဲလို႔ ပုထုဇဥ္တို႔ အႏၶ
ပုထုဇဥ္မွာ ပုထုဇဥ္ စိတ္ေတြဘဲ ေပၚမွာဘဲတဲ့ ပုထုဇဥ္စိတ္ ကဘာမ်ားလဲ ေ
လာဘ ေဒါသ ေမာဟ ေနာ္ ျမင္တဲ့ခါ လိုခ်င္တာ ေလာဘတဏွာ အလို
မက်တာ ေဒါသကိေလသာေပါ့ ဤ ႏွစ္ခုျဖစ္တာ သိလို႔လား မသိလို႔လား
အဲဒါကုိဘဲ ႐ႈပါတဲ့ ေလာဘ ေပၚလည္း ေလာဘကို ျဖစ္ပ်က္႐ႈ ေဒါသေပၚ ျ
ဖစ္ပ်က္႐ႈ ေမာဟေပၚ ျဖစ္ပ်က္႐ႈ မေဟာဘူးလား အဲဒါစိစစ္ဖို႔ လိုတယ္ေ
နာ္ အဲဒါလိုရင္း အခ်က္က သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္ဖို႔ နံပါတ္တစ္ေပါ့
လိုခ်င္တယ္ဆိုတာ ကိစၥေတြဟာ စဥ္းစားေနာ္ ငါလိုခ်င္တယ္ ျမင္လို႔လို ခ်
င္တယ္ ျမင္လို႔ ငါလိုခ်င္တယ္ မလာဘူးလား ငါကဒိ႒ိေပါ့ လိုခ်င္တာက သ
ကၠာယ ေနာ္ လိုခ်င္တာ တဏွာ မဟုတ္ဘူးလား တဏွာ ဘယ္ခႏၶာ ကလာ
တာလဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား သခၤါရကၡႏၶာ ကေပါက္ဖြားတာ လိုခ်င္တာ ငါ
လား တဏွာလား အဲဒါတဏွာ လို႔သိဖို႔ လိုတာကြဲ႔ ကဲ တဏွာ ဆိုတာ ငါ
ပါေသးရဲ႕လား လိုခ်င္တာ ငါလား တဏွာလား တဏွာလို႔သိ ငါမျပဳတ္ဘူး
လား အခုေတာ့ ဒီလိုမသိ လိုခ်င္တာ ငါလိုခ်င္တယ္လို႔ မေျပာဘူးလား ငါ
ကဒိ႒ိေပါ့ လိုခ်င္တာ သကၠာယ သကၠာယဒိ႒ိ မျဖစ္ဘူးလား
ကဲဒီလို ဆိုေတာ့ လိုခ်င္တာ ငါလား တဏွာလား ေဟာ တဏွာ လို႔သိ ငါမျ
ပဳတ္ဘူးလား အဲဒီ တဏွာက နာမ္တရား မရဘူးလား ကဲသူက လိုခ်င္ၿပီး မ
ပ်က္လား ပ်က္ရင္ တဏွာ ေတြ႔တာလား မရွိတာ ေတြ႔တာလား မရွိတာ အ
နိစၥလို႔ မေဟာဘူးလား သိတာမဂၢ လို႔မေဟာဘူးလား ေနာက္တဏွာ လာေ
သးရဲ႕လား ေပၚတဲ့တဏွာေတာ့ ဘယ္လိုပါ့ မေပၚနဲ႔ လို႔တားလို႔ ရပါ့မလား
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အလိုမက်တာ ငါလား ေဒါသလား ဒါေဒါသလို႔ သိဖို႔လိုတာေနာ္ ငါ့စိတ္ကို
မစမ္းနဲ႔ဆိုတာ ငါက ဒိ႒ိမရဘူးလား ကဲဟိုကစိတ္က ဒါေဒါသဘဲ ျဖစ္တယ္
ေနာ္ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား သူက သကၠာယ ငါ့စိတ္ဆိုတာ ငါကဒိ႒ိမရဘူး
လား သကၠာယဒိ႒ိ မျဖစ္လား ငါ့စိတ္ကို မစမ္းနဲ႔တဲ့ေနာ္ ဟိုမွာျဖစ္ေနတာ ငါ
လား ေဒါသလား ေဒါသဆိုရင္ ငါပါေသးရဲ႕လား အဲလိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား ကဲခုေတာ့ ငါ့စိတ္ကို မစမ္းနဲ႔ေပါ့ ငါအင္မတန္ စိတ္တိုတယ္ ငါခံျပင္း
တယ္ ဒီလို မလာဘူးလား ငါက ဒိ႒ိေနာ္ ခံျပင္းတာက သကၠာယ ေပါ့ သ
ကၠာယဒိ႒ိ မျဖစ္လား
ခံျပင္းတာ ငါလား ေဒါသလား ေဒါသလို႔သိရင္ သကၠာယဒိ႒ိ မျပဳတ္လား
အဲဒီ ေဒါသကလည္း ျဖစ္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား ေဒါသေတြ႔တာလား မရွိတာ
ေတြ႔တာလား မရွိတာ အနိစၥလို႔ မေဟာဘူးလား သိတာမဂၢ လို႔ မေဟာဘူး
လား ကဲေနာက္ေဒါသ လာေသးရဲ႕လား
ဤႏွစ္ခုျဖစ္တာ သိလို႔လား မသိလို႔လား မသိတာ ေမာဟ စိစစ္ဖို႔ မေကာ
င္းလား အဲဒီေမာဟ စိတ္က စိစစ္ဖို႔လိုတယ္ေနာ္ လမ္းဆံုလမ္းမ လမ္းေလး
ခြမွာ လူ ေလးငါး ေျခာက္ေယာက္ ခုႏွစ္ေယာက္ စကားေျပာ လက္ဆံုဝင္ေ
နတာေပါ့ လမ္းသြားရင္း လူေလးေယာက္ ငါးေယာက္ကလည္း စကားေျပာ
ရင္းနဲ႔ လမ္းသြားၾကတယ္ အဲဒီမွာ ကိုယ့္ေက်းဇူးရွင္ ပါတယ္ သူ႔နာမည္က
ေအာင္သိန္းတဲ့ ၾကားလား ကိုယ့္ကို အဖက္ဖက္က ေနၿပီးေတာ့ ေစာင့္ေရွာ
က္ခဲ့တာ ကူညီ ေပးခဲ့တာ ေနာ္ အဲ အဲလို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တာ အဲဒါသူ႔ကိုျမ
င္ေတာ့ ႏႈတ္ဆက္ဖို႔ ႏႈတ္ ဆက္ရေအာင္လို႔ နာမည္ကို ေဖာ္လို႔ကိုမရဘူး
သူတို႔ကလည္း စကား ေျပာရင္းနဲ႔ သြားတာကိုး နာမည္ကို အစရွာေဖာ္
လို႔မရဘူး အဲဒါ ဘယ္သူ ေတြေပၚေနတာလဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ေမာ
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ဟေပၚေနတာ ငါဟုတ္ကဲ့ လား ေမာဟတရားေပၚေနတာ အဲဒါ လူလံုးေပ်ာ
က္တဲ့ အခါၾကမွ ေအာင္သိန္းလို႔ ေပၚေတာ့တာဗ်ား ကဲ ေမာဟစိတ္ ခ်ဳပ္ၿပီး
ခါမွ ေပၚတာ ေနာ္ အာ႐ံုႏွစ္ခု ၿပဳိင္လို႔ရလား အဲသလို စဥ္းစား
ငါလား ေမာဟလား ေမာဟကလည္း ေပၚၿပီးရင္ မပ်က္လား ေမာဟေ
တြ႔တာလား မရွိတာ ေတြ႔တာလား အနိစၥလို႔ မေဟာဘူးလား သိတာမဂၢလို႔
မေဟာဘူးလား အဲလိုဆို လြယ္ပါတကားကြဲ႔ အဲဒါ ၿပီးမွ မူလကမၼ႒ာန္း ကိုေ
ကာက္လို႔ မေဟာဘူးလား မူလကမၼ႒ာန္း ဆိုတာ ႐ူပကၡႏၶာ ေဝဒနာကၡႏၶာ
သညာကၡႏၶာ သခၤါရကၡႏၶာ ဝိညာဏကၡႏၶာ ေပါ့ေနာ္ ဒီလိုေလ့လာဖို႔ မေကာ
င္းလား အဲဒါလိုရင္း အခ်က္ေတြကြဲ႔ ၾကားလား စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား
ဒါေၾကာင့္မို႔ ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုတယ္ေနာ္
ခႏၶာသိဖို႔ အေရးႀကီးတာေပါ့ ခႏၶာငါးပါး သကၠာယလို႔ မေဟာဘူးလား ပိဋ
ကတ္သံုးပံု ခ်ဳံ႕ၾကည့္ ခႏၶာငါးပါး ေပါ့ ခႏၶာငါးပါး ခ်ဳံ႕ၾကည့္ နာမ္ႏွင့္ ရုပ္ေပါ့
နာမ္ရုပ္ကို ခ်ဳံ႕ေတာ့ ျဖစ္ပ်က္ေပါ့ ဒါ ဉာတပရိညာ နဲ႔သိဖို႔လိုတယ္ ၾကား
လား စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ခႏၶာဖြဲ႔ ခႏၶာဖြဲ႔ ဆိုတာ ကိုယ္
ထင္တာက လူ ေပၚလာတဲ့တရားက ခႏၶာငါးပါး ထင္တာက နတ္
ေတြ႔တာက ခႏၶာငါးပါး ထင္တာကျဗဟၼာ ေတြ႔တာက ခႏၶာငါးပါး ေတြ႔တာ
ကို အမွန္မယူရဘူးလား အမွန္ယူ တာ သိရင္ လူစြဲဒိ႒ိ နတ္စြဲဒိ႒ိ ျဗဟၼာစြဲ
ဒိ႒ိ မျပဳတ္ဘူးလား ဒါေၾကာင့္မို႔ ခႏၶာဖြဲ႔ဖို႔ လိုတယ္ေနာ္ ဒါ သကၠာယဒိ႒ိ ျဖဳ
တ္တာ
အဲဒါ ႏႈတ္တက္ ေဆာင္နိုင္မယ္ ဆိုရင္ ကားစီးတဲ့ အခါလည္း စိတ္ထဲက ႏွ
လံုးသြင္းေပါ့ ခႏၶာဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ ကားစီးသြားလိုက္ေနာ္ ေလယာဥ္စီး တဲ့အခါ
လည္း ခႏၶာဖြဲ႔ေပါ့ သေဘၤာစီး တဲ့အခါလည္း ခႏၶာဖြဲ႔ေပါ့ ရထားစီးလည္း ခႏၶာ
ဖြဲ႔ေပါ့ေနာ္ အဲလိုခႏၶာ စိတ္ထဲက ႐ြတ္ၿပီးေတာ ့သြားရင္ အကုသိုလ္လား ကု
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သိုလ္လား အဲလိုဆိုရင္ ကိုယ္ေစာင့္နတ္က သတင္းပို႔တယ္ ၾကားလား သ
တင္းပို႔ ေတာ့ခါ သာသနာေစာင့္ နတ္က ဂရုစိုက္ရတယ္ သမၼာေဒဝနတ္
က ဂရုစိုက္ ရတယ္ေနာ္ ဒီလိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား
အဲဒီစိတ္နဲ႔ ေသသြားဦးေတာ့ ကုသိုလ္စိတ္လို႔ မေဟာဘူးလား ကုသိုလ္စိ
တ္က ကုသိုလ္ကံ ေၾကာင့္ ျဖစ္တာေနာ္ နတ္ျပည္မွာ သြားနားလို႔ရတယ္ ေ
လ့လာဖို႔ မေကာင္းလား ေလ့လာ ႐ုပ္တစ္လံုး နာမ္တစ္လံုး သုညတ ဆိုက္
မယ္ဆိုရင္ စူဠေသာတာပန္ေပါ့ အနိစၥလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ ဒုကၡလကၡဏာ
ဒုကၡသစၥာ အနတၱလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ ဆို သိပယ္ဆို တဲ့ခါၾကေတာ့ မ
ဟာေသာတာပန္ေပါ့ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ဒါ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ နဲ႔ ခႏၶာ
ကိုေလ့လာၾက အဲဒီခႏၶာငါးပါး သကၠာယ လို႔ ဘုရားအဆူဆူ မေဟာဘူး
လား ကဲသူေတြ ငါေတြလား သကၠာယလား သူေတြငါေတြလား ခႏၶာငါးပါး
လား ကဲ လူစြဲဒိ႒ိ နတ္စြဲဒိ႒ိ ျဗဟၼာစြဲ ဒိ႒ိ မျပဳတ္ဘူးလား အဲဒါလိုရင္း အခ်
က္ေတြေနာ္
မရေသးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရေလေအာင္ ရၿပီးသားပုဂၢိဳလ္ လိုရင္းကိစၥ ၿပီးေအာင္ မ်
က္စိေပါက္ကစ မေနာဒြါရအထိ မွန္မွန္ေလး ခႏၶာဖြဲ႔ၾက
"မ်က္စိ..."
စကၡဳ အၾကည္ကို အဆင္း တိုက္ေတာ့ စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
စကၡဳဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
စကၡဳ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္း ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
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နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ပါသည္။
မ်က္စိ အၾကည္ကို အဆင္း တိုက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကို ျမင္သိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
မ်က္စိ အၾကည္ကို အဆင္း တိုက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကို ျမင္သိတာ က နာမ္တရား ၊
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
...............======================...............
"နား"
ေသာတ အၾကည္ကို အသံ တိုက္ေတာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါ
သလား။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ေသာတဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေ
ပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ေသာတ အၾကည္ႏွင့္ အသံ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
နား အၾကည္ကို အသံ တိုက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
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အသံ ကို ၾကားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
နား အၾကည္ကို အသံ တိုက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အသံ ကို ၾကားသိတာ က နာမ္တရား ၊
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
.............==========================........
"ႏွာ"
ဃာန အၾကည္ကို အနံ႔ တိုက္ေတာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဃာနဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဃာန အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
ႏ ွ ာအၾကည္ကို အနံ႔ တိုက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အနံ႔ ကို နံသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
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ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
ႏ ွ ာအၾကည္ကို အနံ႔ တိုက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အနံ႔ ကို နံသိတာ က နာမ္တရား ၊
ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
..................=======================.........
"လၽွာ"
ဇိဝွါ အၾကည္ကို ခ်ိဳ ခ်ဥ္ စပ္ ငန္ ဖန္ ခါး ရသာ(၆)ပါး တိုက္ေတာ့ စားသိစိ
တ္ဆိုတဲ့ ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါင္းေ
တာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဇိဝွါအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
လၽွာ အၾကည္ကို ရသာ ၆ပါး တိုက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကို စားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
လၽွာအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။

www.dhammadownload.com

လၽွာအၾကည္ကို ရသာ ၆ပါး တိုက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကို စားသိတာ က နာမ္တရား ၊
လၽွာ အၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
.................======================.............
ကိုယ္
ကာယ အၾကည္ကို မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ပထဝီ ေဖာ႒ဗၺ တိုက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ဆို
တဲ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ကာယဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ကာယဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သံုးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ကာယအၾကည္ႏွင့္ မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
ကိုယ္ အၾကည္ကို ပူမႈ ေအးမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တိုက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ေ
ပၚပါသည္။
ပူမႈ ေအးမႈ ကို ထိသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ကိုယ္ အၾကည္ႏွင့္ ပူမႈ ေအးမႈ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
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ကိုယ္ အၾကည္ကို ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ဝါေယာ ေဖာ႒ဗၺ တိုက္ေတာ့ ထိ
သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ကို ထိသိတာ က နာမ္တရား ၊
ကိုယ္ အၾကည္ႏွင့္ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
................=====================................
စိတ္
မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာရုံ တိုက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ဆိုတဲ့ မေနာဝိညာဏ္ ေ
ပၚပါသည္။
မေနာ ဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ ပါသလား။
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
မေနာဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေစတသိက္ သညာ
ကၡႏၶာ ေစတသိက္ သခါၤရကၡႏၶာ ေစတသိက္ သံုးပါးေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ
ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာရုံ တိုက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ဓမၼာရုံ တရားအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ၾကံသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
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မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာရုံ တိုက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ဓမၼာရုံ တရားအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ၾကံသိတာ က နာမ္တရား
၊
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
ေျခာက္ဒြါရ ခႏၶာဖြဲ႔ၾကည့္ေတာ့ လူအစားစား နတ္အစားစား ျဗဟၼာ
အစားစား တိရစၧာန္အစားစား ၿပိတၱာ အသူရကာယ္ အစားစား ေတြ႔တာ
လား ခႏၶာငါးပါးေတြ႔တာလား လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါ မေတြ႔တာ ရွိလို႔လား မ
ရွိလို႔လား မရွိရင္လူစြဲ နတ္စြဲ ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာ လိုေသးသလား ေတြ႔တဲ့
တရားက လူနတ္ျဗဟၼာလား ခႏၶာငါးပါးလား ဪ ခႏၶာဖြဲ႔ ခႏၶာဖြဲ႔ ဆိုတာ
ကိုယ္ထင္တာက လူ ေတြ႔တာက ခႏၶာငါးပါး ထင္တာက နတ္ ေတြ႔တာက
ခႏၶာငါးပါး ထင္တာက ျဗဟၼာ ေတြ႔တာက ခႏၶာငါးပါး ထင္တာက ၿမဳိ႕႐ြာတို
င္းျပည္ ေတြ႔တာက ခႏၶာငါးပါး ခႏၶာငါးပါး ခ်ဳံ႕ၾကည့္ေတာ့ နာမ္ႏွင့္ ရုပ္ေပါ့ ျဖ
န္႔လိုက္ရင္ ခႏၶာငါးပါး ဒါထက္ျဖန္႔ရင္ ပိဋကတ္သံုးပံု ေပါ့ကြဲ႔ ဒီလို စိစစ္ဖို႔
မေကာင္းလား အဲဒီ ခႏၶာဘဲ ေတြ႔တယ္ေနာ္ ခ်ဳံ႕ေတာ့ နာမ္နဲ႔႐ုပ္ေပါ့ ေလ့
လာဖို႔ မေကာင္းလား စဥ္းစားၾကကြဲ႔ စဥ္းစားၾကေနာ္
ကဲ ဘယ္လို ေတြလဲလို႔ ထိထိမိမိ အဲဒါ သေဘာေပါက္ ဖို႔လိုတယ္ ကိုယ္ထ
င္တာနဲ႔ ေတြ႔တာ ေတြ႔တာကို အမွန္ မယူရဘူးလား ကဲမိမိက ခရီးသြား လို
က္တာေပါ့ သြားလိုက္တဲ့ခါ ကိုယ္သြားမယ့္႐ြာက အိမ္ေျခ ေလးငါးရာေလာ
က္ ရွိတယ္ေနာ္ အဲဒါ ခပ္လွမ္းလွမ္းေလးက ေနၿပီးေတာ့ ၾကည့္ လိုက္ေတာ့
ခါ တစ္မိုင္ကြာ ေလာက္က ၾကည့္ေတာ့႐ြာေတြ မျမင္ရ ဘူးလား ျမင္ရတ
ယ္ေနာ္
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႐ြာထဲကို ေရာက္သြားတဲ့ အခါၾကေတာ့ ႐ြာေတြ႔သလား အိမ္ေတြေ
တြ႔သလား ။ ႐ြာေတြ႔သလား လူေတြေတြ႔သလား ။ လူဟာ ႐ြာဟုတ္ကဲ့လား
အိမ္ကား႐ြာ ဟုတ္ကဲ့လား အေဝးကၾကည့္ေတာ့ ႐ြာျမင္ရတယ္ေနာ္ ကဲေ
တြ႔တာက ႐ြာလား အိမ္လား ေတြ႔တာက ႐ြာလား လူလား ထင္တာက လူ
လို႔ ထင္တာေနာ္ ေတြ႔တာက ႐ြာဘဲေတြ႔တာေပါ့ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား
အဲဒါကို လမ္းဆံု လမ္းမ လမ္းေလးခြမွာ အိမ္ေဆာက္ ထားတဲ့အခါ ပ်ဥ္ေ
ထာင္အိမ္ ေပါ့ေနာ္ ကြက္ကြက္ ႐ြက္႐ြက္ အိမ္က ေတာ္ေတာ္ ေလး အခ်ဳိးၾ
ကတာေပါ့ အဲဒီအိမ္ကို စိတ္ထဲဉာဏ္ထဲ ကသြပ္မိုးေတြ ခြါလိုက္တာ ေပါ့ေ
နာ္ စုပံုထား ျမားတန္းေတြ ျဖဳတ္လိုက္တာေပါ့ ဒိုင္းေတြျဖဳတ္ လိုက္တာေပါ့
ေယာက္ေတြကို ျဖဳတ္လိုက္တာေပါ့ ျဖဳတ္ၿပီးၿပီ ဆိုေတာ့ ပ်ဥ္ေထာင္ကို ခြါ
လိုက္ ပ်ဥ္ေထာင္ ခြါ ၿပီးၿပီ ဆိုေတာ့ စုပံုထား တန္းေတြကို ျဖဳတ္ေပါ့ ထုတ္ေ
တြကိုျဖဳတ္ေပါ့ ခါးပန္းကိုျဖဳတ္ ၾကမ္းေတြကိုခြါ ဆင့္ေတြကိုႏႈတ္ ေနာက္ယ
က္မကိုျဖဳတ္ တိုင္ကိုႏႈတ္ စုပံုထား အိမ္လား သစ္စုဝါးပံုလား ဪ သစ္စု
ဝါးပံု ဘဲေတြ႔တယ္ေနာ္ အိမ္ေတြ႔ေသးရဲ႕လား ေတာ္တုန္းက မဖ်က္ခင္က
အိမ္ကိုျမင္တာေနာ္ အခုျဖဳတ္ၿပီးေတာ့ အကုန္ၾကည့္ေတာ့ စုပံုထားေတာ့
သစ္စုဝါးပံု ဘဲေတြ႔တယ္ အိမ္ဘာျဖစ္လို႔ မေတြ႔တာလဲ မရွိရင္ အိမ္စြဲဒိ႒ိ မျ
ပဳတ္ဘူးလား ႐ြာကား ေတြ႔ေသးရဲ႕လား မေတြ႔တာ ရွိလို႔လား မရွိလို႔လား
႐ြာစြဲဒိ႒ိ မျပဳတ္လား
ကဲ တစ္ခါ လူထင္လို႔ ဘုရားေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကိုင္စမ္းၾကည့္ေနာ္ မာ
တဲ့သေဘာ မေတြ႔လား ေပ်ာ့တဲ့သေဘာ မေတြ႔လား မာတာ ပထဝီေပါ့ ေ
ပ်ာ့တာ ပထဝီေပါ့ မာတယ္ ေပ်ာ့တယ္ လို႔ မေျပာၾကဘူးလား ေတြ႔တာ
ကလူလား မာတဲ့သေဘာလား ေတြ႔တာက လူလား ေပ်ာ့တဲ့သေဘာလား
မာတာနဲ႔ေပ်ာ့တာ ေတြ႔တယ္ေနာ္ ဘာျဖစ္လို႔လူမေတြ႔တာလဲ မာတယ္ေပ်ာ့
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တယ္ သိတာ သူငါလား ကာယဝိညာဏ္လား ကာယဝိညာဏ္က နာမ္
တရားမရလား မာတာေပ်ာ့တာက ႐ုပ္တရားမရလား လူလား နာမ္နွင့္႐ုပ္
လား ထင္တာကလူေနာ္ ေတြ႔တာက နာမ္႐ုပ္ ဘဲေတြ႔တယ္ ဘာျဖစ္လို႔ လူ
မေတြ႔တာလဲ မရွိရင္ ဘယ္လိုစြဲမလဲ အဲဒါယံုၾကည္ရင္ သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္ၿပီ
ကြဲ႔ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား
ကဲ တစ္ခါ မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံေနာ္ ႏွီးသပ္ေကာင္းေကာင္း ေတာင္းရ
က္ေကာင္းေကာင္း ေပါ့ေနာ္ ေတာင္းတစ္လံုး စာေလာက္ ပံုထားလိုက္
တာေပါ့ အဲဒီမွာ အနားက ရပ္ၾကည့္တဲ့လူက ေလးငါးေျခာက္ေယာက္ ခုန
စ္ေယာက္ေပါ့ေနာ္ အဲဒီႏွီးေတြကို ေရေလးျဖန္းလို႔ ငါးမိနစ္ၾကာေတာ့ခါ ေ
ပ်ာ့ေပ်ာ့ျပင္းျပင္း မေနဘူးလား အဲ ေတာင္းပံုစံ ေဖာ္ၿပီးခါမွ ရက္လိုက္တာ
ေပါ့ေနာ္ သံုးေခ်ာင္းမ ႏွစ္ေခ်ာင္းခ် ႏွစ္ေခ်ာင္းမ သံုးေခ်ာင္းမ ေပါ့ အဲလို
နာရီဝက္ ၾကေတာ့ ေတာင္းတစ္လံုး ၿပီးမသြားဘူးလား ေတာင္းၿပီးသြားၿပီေ
နာ္ ႏွီးေတြ႔တာလား ေတာင္းေတြ႔တာလား ပံုမေဖာ္ခင္တုန္းက ႏွီးေတြ႔တ
ယ္ေနာ္ အဲဒီႏွီးက ဘယ္ဆီ ေရာက္သြားသလဲ ဘယ္ေရာက္သြားသလဲ
ဟင္ ကဲေျဖၾကစမ္း ကဲႏွီးဘယ္ေရာက္ သြားသလဲ ကဲထင္တာ မွားမွားမွန္မွ
န္ ေျဖရတယ္ဟဲ့ မေလ်ာ္ရဘူး မေလ်ာ္ရဘူး ၾကားလား ေျဖၾကေလ အခုေ
တြ႔တာ ႏွီးေတြ႔တာလား ေတာင္းေတြ႔တာလား ဘာျဖစ္လို႔ ႏွီးမေတြ႔တာလဲ
အဲဒါႏွီးမရွိဘူးလုိ႔ ယံုၾကည္ေအာင္လို႔ ေဟာရတာ ထင္တာကႏွီး ၾကား
ရဲ႕လား ယံုၾကည္ဖို႔ ေဟာရတာ အဲဒီေတာင္းဘဲ ေတြ႔ေနတယ္ေနာ္ အဲဒီေ
တာင္းကို အစသတ္တဲ့ ေနရာက အကုန္လံုး ျပန္ျဖဳတ္ၾကည့္ အဲလိုျဖဳတ္ ၾ
ကည့္တဲ့ခါ ေတာင္းေတြ႔မလား ႏွီးေတြ႔မလား ကဲေတာင္းက ဘယ္ေရာက္
သြားသလဲ မရွိလို႔ေနာ္
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အဲဒါ ေတာင္း မရွိဘူးဆိုရင္ ေတာင္းအေနနဲ႔ စြဲစရာ လိုေသးရဲ႕လား အဲဒါသိ
ဖို႔ လိုတာေနာ္ ကဲခုေတာ့ ေတာင္းေပ်ာက္တယ္ ၿပီးေတာ့ ဟိုလူေမး ဒီလူေ
မးေပါ့ ဒါေတာင္းစြဲ မဟုတ္လား ခုေတာင္း ေတြ႔ေသးရဲ႕လား မေတြ႔ေတာ့
ဘူးေနာ္ ကဲ ႏွီးလို႔ မထင္ဘူးလား ဘုရားေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကိုင္စမ္းၾက
ည့္ ႏွီးေတြ႔တာလား မာတာေတြ႔တာလား မာတာပထဝီ ေတာင္းထင္လို႔ ကို
င္စမ္းၾကည့္ ေတာင္းေတြ႔တာလား မာတာေတြ႔တာလား မာတာပထဝီ မာ
တယ္လို႔သိတာ သူငါလား ကာယဝိညာဏ္လား သူက နာမ္တရား မရလား
မာတာက ႐ုပ္တရားမရလား နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ပါး ႏွီးလား နာမ္နဲ႔႐ုပ္လား ေတာင္း
လား နာမ္နဲ႔႐ုပ္လား ေဟာ နာမ္႐ုပ္ဘဲ ေတြ႔တယ္ေနာ္ ႏွီးလည္းမေတြ႔ ေ
တာင္းလည္းမေတြ႔ ေတြ႔တာ နာမ္႐ုပ္ေပါ့ ဒါယံုၾကည္ဖို႔ မလိုလား ယံုၾကည္ရ
င္ စြဲစရာ လိုေသးရဲ႕လား အဲလို စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား
ကဲသမီးေလး ထင္လို႔ နမ္းၾကည့္လိုက္ေနာ္ သားေလးထင္လို႔ နမ္းၾကည့္လို
က္ေနာ္ သမီးေတြ႔မလား အနံ႔ေတြ႔မလား သားေတြ႔မလား အနံ႔ေတြ႔မလား
အနံ႔ကိုသာ သမီး အနံ႔ကိုသာ သား ဆိုရင္ အနံ႔ဟူသမွ် သားလို႔ သမီးလို႔ ေ
ခၚရမွာေပါ့ ဒီလိုကား ျဖစ္ပါ့မလား မျဖစ္ဘူး ကြဲ႔ေနာ္ ကဲအနံ႔လို႔ နံသိတာ
ဃာနဝိညာဏ္ေနာ္ နာမ္တရား မရဘူးလား အနံ႔က ႐ုပ္တရားမရလား
သမီးလား နာမ္နဲ႔႐ုပ္လား သားလား နာမ္နဲ႔႐ုပ္လား နာမ္႐ုပ္ဘဲေတြ႔တယ္
သမီးလည္းမေတြ႔ သားလည္းမေတြ႔ နာမ္႐ုပ္ဘဲ ေတြ႔တယ္ေနာ္ ေတြ႔တဲ့နာ
မ္႐ုပ္ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ႐ုပ္တရားႀကီးက ေဖာက္ျပန္ၿ
ပီးေတာ့ မပ်က္လား နာမ္တရားက သိၿပီးေတာ့ မပ်က္လား ပ်က္တယ္ဆိုေ
တာ့ နိစၥလား အနိစၥလား ေဟာ နာမ္႐ုပ္ မေတြ႔ ေတာ့ဘူးေနာ္ ေတြ႔တာ နာ
မ္႐ုပ္လား အနိစၥလား ကဲအနိစၥ ေတြ႔တယ္ နာမ္႐ုပ္ မေတြ႔ေတာ့ စြဲစရာ လိုေ
သးလို႔လား အစြဲခံရဲ႕လား အဲလို စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ေလ့လာၾကေနာ္ အဲ
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လို ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ မလိုဘူးလား အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ ေတြကြဲ႔ၾ
ကားလား
ဆက္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္ေတာ့ ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ ပ်က္ေနတဲ့ တရားေတြေပါ့ ျ
ဖစ္ပ်က္လို႔ မေဟာဘူးလား ကဲ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား ဆင္းရဲတဲ့ တရား
လား ဆင္းရဲတဲ့ တရားလို႔ အမွန္သိ ေနာင္တစ္ဖန္ ဒီခႏၶာမ်ဳိး ရခ်င္ေသး
ရဲ႕လား လက္ရွိခႏၶာ မတြယ္တာဘူးေနာ္ ေနာင္ခႏၶာ ေတာင့္တဦးမလား
မေတာင့္တဘူး အဲဒီခႏၶာက ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ရွိတာလဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္း
လား အနိစၥ အေနႏွင့္ ရွိတာေပါ့ ဒုကၡ အေနနွင့္ ရွိတာေပါ့ အနတၱ အေနနွင့္
ရွိတယ္
ကဲ ႐ူပကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ
ေဝဒနာကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ
သညာကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ
သခၤါရကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ
ဝိညာဏကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ
ဤခႏၶာငါးပါးက ျမင္ၿပီးရင္ပ်က္ ၾကားၿပီးရင္ပ်က္ နံၿပီးရင္ပ်က္ စားၿပီးရင္ပ်
က္ ထိၿပီးရင္ပ်က္ သိၿပီးရင္ပ်က္ ဆိုေတာ့ ခႏၶာငါးပါး ေတြ႔သလား မရွိတာ
ေတြ႔သလား မရွိတာ ေတြ႔တယ္ေနာ္ မရွိဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုစြဲမလဲ လူနတ္ျဗ
ဟၼာ သတၱဝါက အစကတည္ လို႔ မရွိတာေနာ္ စြဲစရာ လိုေသးရဲ႕လား ရွိတ
ယ္ဆိုတဲ့ ခႏၶာကျဖစ္ၿပီး ေတာ့မပ်က္လား အစြဲခံရဲ႕လား ဒီလိုဆိုရင္ သကၠာ
ယဒိ႒ိ ျပဳတ္တာေပါ့ အဲဒါလိုရင္း အခ်က္ေတြေနာ္
ျမတ္စြာဘုရားရွိတုန္းက အရွင္သာရိပုတၱရာ ရွိတုန္းက တရားတစ္ပြဲ တစ္ပြဲ
မွာ ေသာင္းခ်ီ သိန္းခ်ီ ကၽြတ္တမ္းဝင္တာေပါ့ လူအရိယာ နတ္အရိယာေ
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တြ ျဖစ္ၾကတာေနာ္ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား အားရပါးရ ႀကီးကြဲ႔ေနာ္ အဲလိုေ
လ့လာဖို႔ မေကာင္းလား အဲဒါလိုရင္းအခ်က္ ေတြကြဲ႔ ၾကားလား ဒါေၾကာင့္
ခႏၶာဖြဲ႔ အေလ့အက်င့္လုပ္ သစၥာဖြဲ႔ အေလ့အက်င့္လုပ္ေနာ္။
မရေသးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ရေလေအာင္ ရၿပီးသား ပုဂၢိဳလ္ လိုရင္းကိစၥ ၿပီးေအာင္
သစၥာဖြဲ႔
ေဝဒနာကၡႏၶာ
*ေဝဒနာကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လို
ခ်င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ေဝဒနာကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သညာကၡႏၶာ
*သညာကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လိုခ်
င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* သညာကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သခၤါရကၡႏၶာ
*သခၤါရကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လိုခ်
င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* သခၤါရကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
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* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ
*ဝိညာဏကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လို
ခ်င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ဝိညာဏကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
႐ူပကၡႏၶာ
*႐ူပကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လိုခ်င္မႈ
ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ႐ူပကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သစၥာေလးပါးသိမွ ေသာတာပန္ သစၥာေလးပါးသိမွ သကဒါဂါမ္ သစၥာေလး
ပါးသိမွ အနာဂါမ္ သစၥာေလးပါး သိမွ ရဟႏၲာေနာ္ သစၥာေလးပါးကို မသိရ
င္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ပါ့မလား ေသာတာပန္ မျဖစ္ရင္ ဘုရား ရဟႏၲာ ျဖစ္ပါ့မ
လား ေသာတာပန္က စရတယ္ေနာ္
သစၥာေလးပါးကို မသိတာ (အဝိဇၨာပါဘုရား) ခႏၶာငါးပါးကို မသိတာ (အဝိ
ဇၨာပါဘုရား) ခႏၶာငါးပါး တပါးပါးေပၚမွာ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါ လို႔ ႏွလံုး
သြင္းမွားတာ (အဝိဇၨာပါဘုရား) ႏွလံုးသြင္း မွားေတာ့ လိုခ်င္တာ ဘယ္သူ
လဲ (တဏွာပါဘုရား) မရရင္ မေနဘူးလို႔ စြဲလန္းတာ (ဥပါဒါန္ပါဘုရား) အ
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ဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဤသံုးခု သစၥာဖြဲ႔ေတာ့ဘာသစၥာလဲ (သမုဒယ သစၥာ
ပါဘုရား)
လူလား သမုဒယ သစၥာလား နတ္လား သမုဒယသစၥာလား ျဗဟၼာလား
သမုဒယသစၥာလား သားေတြ သမီးေတြလား သမုဒယသစၥာလား
သမုဒယသစၥာ လို႔အမွန္သိတာ သူငါလား မဂၢသစၥာလား ဘယ္မဂ္ကသိ
တာလဲ (သမာဓိမဂ္က သိတာပါဘုရား) ဘယ္ေလာက္မ်ား ထင္ရွားလဲေနာ္
သမုဒယအေၾကာင္း ရွိသမွ် အက်ဳိးခႏၶာ မေပၚလား ေပၚေနတာ လူလား
ခႏၶာငါးပါး လား နတ္လား ခႏၶာငါးပါးလား ျဗဟၼာလား ခႏၶာငါးပါးလား
သားေတြ သမီးေတြလား ခႏၶာငါးပါးလား ဘယ္ေလာက္မ်ား ထင္ရွားလဲေ
နာ္
ခႏၶာရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ဟူသေ႐ြ႔ အိုနာေသ လြတ္ကဲ့လား ဘာသစၥာလဲ လူူခ်မ္း
သာလား ဒုကၡသစၥာလား နတ္ခ်မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား ျဗဟၼာ

ခ်

မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား ဒုကၡသစၥာ အမွန္ ပိုင္းျခားသိ သမၼာဒိ႒ိလို႔ မေ
ဟာဘူးလား သမၼာဒိ႒ိ အလင္းေရာင္ေပၚေတာ့ မိစၧာဒိ႒ိ အေမွာင္မေပ်ာက္
လား အလင္းေရာင္ ေပၚေတာ့ အေမွာင္ ေပ်ာက္တယ္ေနာ္
ကဲတဏွာ လာေသးရဲ႕လား ဥပါဒါန္ လာေသးလား ကံလာေသးရဲ႕လား ပ
ဋိစၥသမုပၸါဒ္ သံုးမ်ဳိးမျပတ္လား တဏွာ ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ ဥပါဒါန္ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္
ကံပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ သံုးမ်ဳိး ျပတ္တယ္ေနာ္ ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္းလား အဲ
ဒါ ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ ကမၼဝဋ္ ခ်ဳပ္တာေပါ့ ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္သိမ္းတယ္ ၾ
ကားလား ကိေလသာ ခ်ဳပ္တာ နိဗၺာန္ေနာ္ ခႏၶာခ်ဳပ္တာ နိဗၺာန္ေနာ္ အဲလိုစိ
စစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ဤ ႏွစ္ခုခ်ဳပ္ဖို႔ အဓိက အဲဒါလိုရင္း အခ်က္ေတြကြဲ႔ေ
နာ္
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မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံ ေ႐ွးထက္ေက်ာ္ ကာရီက ဇမၺဴဒီပါ ေတာင္ကၽြန္း
ဩဘာနိမိတ္ထြန္း အဲဒီမွာ ေတာင္ကၽြန္းမွာ ေဇာတိကသူေဌး ဆိုတာ႐ွိတ
ယ္ေနာ္ ဘဝအဆက္ဆက္က အတုလကာရီ နဲ႔ၾကင္ယာဖက္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့
လာခဲ့တာ ဘဝဆက္တိုင္း ဘဝဆက္တိုင္း သူတို႔ အၾကင္လင္ မယားဘဲ ျဖ
စ္သြား ၾကတယ္ေနာ္ အဲဒါသူတို႔ ေနာက္ဆံုးဘဝ အေနနဲ႔ ေျမာက္ကၽြန္းမွာ
သြား ပဋိသေႏၶ တည္တယ္ အတုလကာရီကေနာ္ သူေဌးက ေတာင္ကၽြန္း
မွာ ပဋိသေႏၶ တည္တယ္
႐ွင္ဘုရင္နဲ႔ သူေဌးဆိုတာ အၾကင္လင္မယား ကဲ့သို႔ေနာ္ ကိုင္းကိုကၽြန္းမွီ
ကၽြန္းကိုကိုင္းမွီေပါ့ ႐ွင္ဘုရင္လိုတဲ့ ပစၥည္းဟူသေ႐ြ႔ သူေဌးက အကုန္လံုး
အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ေပးတယ္ေနာ္ သူေဌးကလည္း ဇိမ္က်က် ေ
နရတယ္ ရွင္ဘုရင္က အေစာင့္ အေရွာက္ေတြ ထားတာကိုး ဇိမ္က်က် မေ
နရဘူးလား ဒါေၾကာင့္ ႐ွင္ဘုရင္နဲ႔ သူေဌးက အၾကင္လင္မယား ကဲ့သို႔ေနာ္
ကၽြန္းကိုကိုင္းမွီ ကိုင္းကိုကၽြန္းမွီ ေပါ့ ။
အဲလို ... အဲဒါ တစ္ေန႔တ၌ ၾကေတာ့ခါ ဖူးစာနတ္က ေျမာက္ကၽြန္းသူ အတု
လကာရီ ကို ေတာင္ကၽြန္း ပို႔လိုက္တယ္ ၾကားလား ေတာင္ကၽြန္းမွာ ေနတဲ့
ခါ စားသံုးဖို႔ ျမခေနာက္က သံုးလံုး ေ႐ႊအိုးက တစ္လံုး ဆန္က တစ္ကြမ္း
စား အဲလို သူ႔အိမ္က ေဇာတိက အိမ္ကလည္း ဘယ္လက္သမားမွ ေဆာ
က္တာ မဟုတ္ဘူးေနာ္ ေရွးဘုန္းေရွးကံ ေၾကာင့္ ေျမႀကီးထဲက အလိုလို ေ
ပါက္တာ ေဆာက္ၿပီးသားေလ ဘံုခုႏွစ္ဆင့္ၾကားလား အဲ အလိုလို ေပါက္
တယ္ဆိုေတာ့ ထူးဆန္းတာေပါ့ ဟို႐ြာက လာၾကည့္ ဒီ႐ြာက လာၾကည့္ ဟိုၿ
မဳိ႕က လာၾကည့္ ဒီၿမဳိ႕က လာၾကည့္ မၾကည့္ၾကဘူးလား
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အဲဒီဝင္းထဲမွာလည္းဘဲ ေ႐ႊအိုးေတြ ေငြအိုးေတြေပါ့ အကုန္လံုး ဘယ္ေက်ာ
က္တြင္းမွ မသြားဘူးေနာ္ ေရွးဘုန္းေရွးကံေၾကာင့္ ေ႐ႊအိုးေတြ ေငြအိုးေတြေ
ပါ့ ေသာ့နဲ႔ဘာနဲ႔ ခတ္ထားတာ မဟုတ္ဘူးၾကားလား အဲဒါျမင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ စိ
တ္ဆန္းျပားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ က ခုႏွစ္ဦး ေပါ့ေနာ္ တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့မွ ဆိုင္းထမ္း
တံပိုးနဲ႔ သူငယ္အိပ္စက္ ဆိုတာ ေနဝင္မိုးခ်ဳပ္ေပါ့ ညီအကို မသိတသိေပါ့ေ
နာ္ အဲဒါဝင္ၿပီးေတာ့မွ ေ႐ႊအိုးေတြကို ႀကိဳးေတြ တုတ္ခ်ည္ၿပီးေတာ့ ထမ္းၾ
ကေတာ့တာေပါ့ ေ႐ႊထမ္းၾကတာေနာ္
တစ္ညလံုး အေပါက္ရွာလို႔ မေတြ႔ဘူးၾကားလား အဝင္တုန္းကေတာ့
ေတြ႔တယ္ေနာ္ အျပန္ေတာ့ ထြက္ေပါက္ရွာလို႔ မေတြ႔ဘူး အိမ္ဝင္းထဲမွာ မ်
က္စိလည္ ေနေတာ့တာ တစ္ညလံုး ခရီးသြား ေနရတာ ၾကားလား မနက္ေ
လးနာရီ ၾကေတာ့ခါ သူေဌးႀကီး အိပ္ယာထ ေတာ့တာေပါ့ ေလးနာရီခြဲမွာ
နိုးလို႔ မ်က္ႏွာသစ္ အဲဒါ ျမင္ေတာ့တာ ေပါ့ေနာ္ ေဟ ဧည့္သည္ေတြ ေစာေ
စာစီးစီး ေရာက္ေနၿပီ ဧည့္သည္ေတြ လို႔ေျပာတာေပါ့
အဲဒီေတာ့ သူခိုးေတြက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဧည့္သည္မဟုတ္ဘူးတဲ့ သူခိုးတဲ့ၾကား
လား အင္း ဘုန္းႀကီး သာ ဆိုရင္ေတာ့ သံေယာင္ လိုက္ၿပီးေတာ့ ဧည့္သ
ည္ေတြလို႔ ေျပာလိုက္ေတာ့မွာ ၾကားလားဟဲ့ မွန္ေအာင္ ေျပာနိုင္တယ္ကြာ
ဒီလူေတြ ေတာ္ေပသဟ သူခိုးေတြတဲ့ေနာ္ မင္းတို႔ အစိုးရဆီပို႔မယ္ မေျပာရ
ဘူးလား အတန္ငယ္ စဥ္းစားေတာ့ မင္းတို႔ အစိုးရဆီပို႔တာ ႀကိဳက္သလား
သူေဌးႀကီးေပးတဲ့ အျပစ္ကို ခံယူမလား မေမးရဘူးလား အစိုးရမင္းဆီေ
တာ့ မပို႔ပါနဲ႔ သူေဌးမင္းရယ္ သူေဌးႀကီး ေပးတဲ့အျပစ္ကိုဘဲ ခံယူပါမယ္တဲ့ေ
နာ္ မင္းတို႔ စဥ္းစားဦးေပါ့
ငါေပးမယ့္ အျပစ္က အျခားမဟုတ္ဘူး ေပါ့ေနာ္ ငါးပါးသီလ မေၾကာင္မၾ
ကား မက်ဳိးမေပါက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းမယ္ ဆိုရင္ ရွိတဲ့အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္
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မွာေပါ့ ခံယူပါမယ္ တဲ့ၾကားလား အဲဒီခါ သူေဌးႀကီးက ပါဏာတိပါတာ ေဝရ
မဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။ ပါဏာတိပါတာ အစ သုရာေမရယ အဆံုး
ထိ သူေဌးႀကီးက တိုင္တန္းေပးတယ္ ၾကားလား ေပးလိုက္တဲ့ အခါၾကေ
တာ့ အကုန္လံုး သုရာေမရယ ၾကေတာ့ အာမဘေႏၲ လို႔ဝန္မခံလား
လူသာဓုေခၚ နတ္သာဓုေခၚေနာ္ ငါးပါးသီလ မေၾကာင္မၾကား မက်ဳိးမေပါ
က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းမယ္လို႔ ဝန္ခံတယ္ ၾကားလား ကဲ အဲလိုဆိုရင္ မင္းတို႔
ခိုးၿပီးသား ေ႐ႊေတြကို မင္းတို႔သံုးဖို႔ ယူသြားၾက လို႔ ခြင့္မျပဳဘူးလား လူခုန
စ္ေယာက္ ဆိုေတာ့ ခုႏွစ္ထမ္းေပါ့ ကြ နည္းပါတယ္ ဆိုရင္ေတာင္ ဆယ့္ငါး
ပိႆာ အနည္းဆံုးပါ့ ၾကားလားဟဲ့ ကဲငါးပါးသီလ ေ႐ႊတစ္ထမ္းစီ ရသြား
တာကြယ္ အားရပါးရေဟ့ ငါးပါးသီလ အဖိုးမတန္ဘူးလား တန္သလား အဲ
ဒါ သီလ အဖိုးတန္တာကို သိေစခ်င္တာကြဲ႔ ၾကားလား
ေ႐ႊတစ္ထမ္း ရသြားတယ္ေနာ္ ကဲသီလလည္း သူေတာ္ေကာင္း စိတ္ဓါ
တ္ေတြ ျဖစ္မသြားဘူးလား ဘယ္ေလာက္မ်ား အားရစရာ ေကာင္းသလဲေ
နာ္ ေဇာတိက အိမ္ကလည္း ဘယ္လက္သမားမွ ေဆာက္တာ မဟုတ္ ဘံု
ခုႏွစ္ဆင့္ ၾကားလား ေရွးဘုန္းေရွးကံ ၾကားလား ဒါဘုန္းႀကီးက အလိုလို ေ
ပါက္တယ္ဆိုတာ မယံုပါဘူး မယံုဘူး မယံုဘူး လက္သမား မေဆာက္ဘဲေ
တာ့ ျဖစ္မယ္လို႔မထင္ ေနာက္ေတာ့ေျပာဘူးတယ္ တစ္ေယာက္က ၾကား
လား နတ္ျပည္မွာ ေရာက္တဲ့ နတ္သမီး နတ္သားေတြ လူ႔ျပည္က ဒါနကုသို
လ္ သီလကုသိုလ္ မလုပ္ၾက ဘူးလား အဲဒီ ကုသိုလ္ေၾကာင့္ နတ္ျပည္မွာ န
တ္ဗိမာန္ ေတြ မေပါက္လား ဘယ္လက္သမားပါ့ မပါပါကားကြဲ႔ ဗိမာန္ေတြ
မေပါက္လား
အခုလည္း အဲဒီကုသိုလ္ ေရွးဘုန္းေရွးကံေၾကာင့္ ဗိမာန္ ေပါက္ရတာ ေနာ္
အဲဒါနဲ႔ သူေဌးႀကီးက ျမတ္စြာဘုရား ေက်ာင္းေတာ္ ကိုသြားၿပီးေတာ့ ဥပုသ္
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ရက္ရွည္ ေလးဆယ့္ငါးရက္ ဥပုသ္ႀကီး ေစာင့္တာေပါ့ ေလးဆယ့္ငါးရက္ ေ
လးဆယ့္ငါးရက္ အခုလူေတြက ဝါဝင္ ဆိုတစ္ခါ အကၽြတ္မွာ တစ္ခါ အဖံုး
နဲ႔အပိတ္တဲ့ ၾကားလား ဟ အင္းအဲဒီလိုက ရွိေသးတာ ဝါတြင္းျပည့္ေအာင္
က ရွားတယ္ကြဲ႔ေနာ္ ရက္ပ်က္တာေတြက မမ်ားဘူးလား မ်ားေနတာ ရက္
ပ်က္က စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား ေဇာတိက ဥပုသ္ ေစာင့္တယ္ ၾကားလား
အဲဒါနဲ႔ အဇာတသတ္က ရွင္ဘုရင္ ျဖစ္ေတာ့ တိုင္းခန္းလွည့္တာေပါ့ လွည့္
တဲ့အခါ ဆင္တပ္ ျမင္းတပ္ေတြ စစ္သည္ဗိုလ္ပါေတြနဲ႔ သူေဌးအိမ္ဖက္က
သြားတာကိုး သူေဌးအိမ္နား ေရာက္တဲ့ခါ အတုလကာရီ ကလည္း ရွင္ဘုရ
င္ကို ျမင္ခ်င္တာေပါ့ ျပတင္းေပါက္က ဖြင့္အၾကည့္ ဟိုကလည္း ဆင္ေပၚ
ကေမာ့ၿပီးေတာ့ ၾကည့္တာေနာ္ အတုလကာရီနဲ႔ ရွင္ဘုရင္နဲ႔ မ်က္ႏွာဆံုမိ
တာ ရွင္ဘုရင္က နန္းေတာ္မွာရွိတဲ့ မိဖုရားကို ေမ်ာက္အိုလို႔ သေဘာထား
ေတာ့တာေဟ့
နန္းေတာ္မွာရွိတဲ့ မိဖုရားကိုေလ အတုလကာရီက ေျမာက္ကၽြန္းကိုး ေျမာ
က္ကၽြန္းဆိုေတာ့ ေတာင္ကၽြန္းထက္ လွတာေပါ့ ေမ်ာက္အိုလို႔ သေဘာ
ထား ေတာ့တာ နန္းေတာ္မွာ ရွိတာ ၾကားလား အဲဒါ တပ္ေခါက္ၿပီးေတာ့ ျပ
န္သြား ဟိုေရာက္ေတာ့ ခုနစ္ရက္ စဥ္းစားတယ္ အတုလကာရီ ကို သိမ္း
ဖို႔ေလ မိဖုရား ေျမွာက္မွာေပါ့ သူ႔တစ္ေယာက္တည္း သိမ္းလို႔မျဖစ္ ေသး
ဘူးေပါ့ေနာ္ ေဇာတိက သူေဌးမွာရွိတဲ့ ေ႐ႊေငြ ေက်ာက္သံပတၱျမား ေတြကို
တိုင္းျပည္ ဘ႑ာေတာ္ အျဖစ္သိမ္းမယ္ အတုလကာရီ ေတာင္ညာစံ
မိဖုရား ေျမွာက္မွာေပါ့ အဲ တစ္ခါ တပ္ခ်ီၿပီးေတာ့ လာေတာ့တာေနာ္
အဲဒီမွာ ေဇာတိက နံရံေတြက ပတၱျမားေရာင္ ကေတာက္ေတာ့ခါ သူ႔အရိပ္
နဲ႔သူ တစ္ခါတည္း လန္႔ၿပီးေတာ့မွ တပ္ေခါက္သြား ေတာ့တာ ၾကားလား
သူ႔အရိပ္နဲ႔သူ လန္႔သြား ေတာ့တာေနာ္ ျပန္မယ့္အတူ ျမတ္စြာဘုရား ေက်ာ
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င္းေတာ္ ကျပန္မယ္ ျမတ္စြာဘုရား ေက်ာင္းေတာ္ ကျပန္သြားတာေပါ့ ဘု
ရားေက်ာင္းေတာ္ ေရာက္ေတာ့ခါ ေဇာတိကသူေဌး နဲ႔သြားေတြ႔တယ္ ၾကား
လား သူေဌးနဲ႔ ရွင္ဘုရင္က လင္မယား ကဲ့သို႔ေနာ္ အသင္မင္းႀကီးတဲ့ ဘယ္
ကိုသြားဖို႔ ဘယ္ကိုလာဖို႔လဲ ႏႈတ္မဆက္ဘူးလား အျခားမဟုတ္ပါဘူး သူေ
ဌးမင္းရယ္ သူေဌးမင္းမွာရွိတဲ့ ပစၥည္းနဲ႔ အတုလကာရီ ကိုအသိမ္းလာတာ
တဲ့ ၾကားလား နားခါးတာေပါ့ကြဲ႔ စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား
ဘယ္ပံု ဘယ္နည္း နဲ႔ သိမ္းမွာလဲလို႔ မေမးရဘူးလား ေရေျမသနင္း ျပည့္ရွ
င္မင္း တဲ့ၾကားလား ငါေရေျမ ဦးဆံ ပိုင္တယ္တဲ့ အဲ သိမ္းပံု သိမ္းနည္း ေျပာ
တာ ေကာင္းလိုက္တာကြယ္ သိမ္းပံု သိမ္းနည္းက ၾကားလား ပိုင္ရွင္အခြင့္
မျပဳ ဘယ္ပစၥည္းမွ မသိမ္းႏိုင္ဘူး တဲ့ေနာ္ အဲဒါပိုင္ရွင္ အခြင့္ျပဳ မျပဳကိုစဥ္း
စား တဲ့ၾကားလား အတုကလကာရီ နဲ႔ရွိ ပစၥည္းကို အသာထား ကၽြန္ုပ္လက္
မွာဝတ္တဲ့ ပတၱျမား လက္စြပ္ကို ခၽြတ္လို႔ ယူနိုင္ရင္ ရွိတဲ့ပစၥည္းနဲ႔ အတုလ
ကာရီကို သိမ္းပါတဲ့ေနာ္ ဖလားနဲ႔ ဆပ္ျပာနဲ႔ ေရနဲ႔ ထည့္ေပးလိုက္တယ္ ၾ
ကားလား
အဲဒါ တစ္ႀကိမ္ခၽြတ္ မရ ေခၽြးျပန္ ႏွစ္ႀကိမ္ခၽြတ္ မရဘူး ၾကားလား သံုးႀကိမ္
ခၽြတ္ အသင္ဟာ ႐ိုး႐ိုးေခၽြး မဟုတ္ေတာ့ဘူးတဲ့ အသင္ ေသေတာ့မွာ တဲ့ၾ
ကားလား ကဲခၽြတ္လို႔ ရလား ဘယ္လိုပါ့ ခၽြတ္လို႔ မရဘူးေနာ္ အသင္မင္းႀ
ကီးတဲ့ သတိထားတဲ့ေနာ္ ကၽြန္ုပ္ အဓိ႒ာန္ျပဳမယ္တဲ့ ကၽြန္ုပ္ပစၥည္းမွန္က
လက္ကေန မကိုင္ဘဲနဲ႔ အလိုလို ကၽြတ္ပါေစသတည္း ဆိုေတာ့ ကၽြတ္က်
သြားေတာ့တာ ကဲသူ႔ပစၥည္း မမွန္ဘူးလား သိမ္းနိုင္ပါ့မလား
အခုဘုန္းႀကီးတို႔ ဒကာ ဒကာမတို႔ ခဏေလးသိမ္းႏိုင္တာပါ သီလက တစ္
ပါးပါ့ မရွိဘဲကို ၾကားလားဟဲ့ သီလျပည့္ရင္ေတာ့ သိမ္းနိုင္ရဲ႕လား အဲလို စ
ဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား အဲဒါနဲ႔ အတန္ငယ္ ၾကာေတာ့ စဥ္းစားတယ္ ေ
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ဇာတိက သူေဌးက စဥ္းစားတယ္ ငါတို႔သူေဌးတို႔ မည္သည္မွာ ရွင္ဘုရင္ကို
ကိုးကြယ္ အားထားရတာကိုး ကိုယ္အားကိုးတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ဒီလိုလုပ္တယ္
ဆိုရင္ လူ႔ျပည္မွာေနလို႔ မသင့္ေတာ္ ဘူးေပါ့ ကိုယ္အားကိုးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က
ကိုယ့္ကို ဒီလို လူ႔ျပည္မွာ ေနလို႔ မသင့္ေတာ္ဘူး ငါသာသနာ့ေဘာင္ တ
က္မယ္
အသင္မင္းႀကီး ကၽြန္ဆယ္ပါးမွာ တစ္ပါး အပါအဝင္ ကၽြန္ုပ္က ကၽြန္ဆယ္
ပါးထဲမွာ တစ္ပါး အပါအဝင္ အသင္မင္းႀကီးက ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ အခု သာ
သနာ့ေဘာင္ တက္မယ္ ခြင့္ျပဳတယ္တဲ့ ၾကားလား အခြင့္ျပဳမွာေပါ့ သူ႔ၾကင္
ယာဖက္ အတုလကာရီ လိုခ်င္တာကိုး အခြင့္ျပဳတာေပါ့ အဲဒါနဲ႔ ခြင့္ျပဳတာ
သကၤန္းမဝတ္ ဘူးလားေဟ့ သကၤန္းဝတ္ ေတာ့တာေနာ္ အဲလိုသကၤန္းဝ
တ္ၿပီး ေတာ့မွခႏၶာတို႔ အာယတနတို႔ ဓါတ္တို႔ သစၥာတို႔ ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ တ
ရားေတြ မသင္ရဘူးလား သင္လို႔တတ္ၿပီ ဆိုတဲ့ခါ က်က်နန ဘုရားရွင္ ကို
ယ္ေတာ္ျမတ္က သူေဌး အသင္သူေဌးမင္းတဲ့
ဒကာႀကီးတဲ့ ဝိဇၨာမ်က္မွန္ကို တပ္ၿပီးေတာ့ အၾကည့္မခိုင္း ရဘူးလား အတု
လကာရီ ဆိုလို႔ ဝိဇၨာမ်က္မွန္ တပ္ၾကည့္ အတုလကာရီ ကိုျမင္တာလား အ
ဆင္းကို ျမင္တာလား အတုလကာရီ ထင္လို႔ လက္နဲ႔ပုတ္ၾကည့္ အတုလ
ကာရီ ေတြ႔သလား အသံလား အတုလကာရီ ထင္လို႔ နမ္းၾကည့္ ခိုင္းလို႔ မ
နမ္းရဘူးလား အတုလကာရီ လား အနံ႔လား အတုလကာရီ ထင္လို႔ လွ်ာေ
လးနဲ႔ လ်က္ၾကည့္လို႔ မခိုင္းလား အတုလကာရီ ေတြ႔သလား ရသာဓါတ္
ေတြ႔သလား
ဘုရားေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ ဆံဖ်ားကေျခဖ်ား ေျခဖ်ားကဆံဖ်ား အႏုလံု ပ
ဋိလံု အဲသလိုလက္နဲ႔ ကိုင္စမ္းၾကည့္ အတုလကာရီေတြ႔မလား ပူတာေအး
တာ ေတြ႔မလား ပူတာက ဥဏွေတေဇာ ေအးတာက သီတေတေဇာ ေပါ့ ပူ
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တယ္ေအးတယ္လို႔သိတာ သူငါလား ကာယဝိညာဏ္လား သူကနာမ္
တရား မရလား ပူတာေအးတာက ႐ုပ္တရားမရလား နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ပါးေပါ့
အတုလကာရီလား နာမ္ႏွင့္႐ုပ္လား ကဲနာမ္႐ုပ္ဘဲ ေတြ႔တယ္ေနာ္ အဲဒီနာ
မ္႐ုပ္ တရား ႏွစ္ပါးေပၚမွာ ဌာႏူပစာရ အားျဖင့္ တင္စားၿပီးေတာ့ အတုလ
ကာရီ လို႔ မေခၚဘူးလား အတုလကာရီ လို႔ မသမုတ္ဘူးလား လူလို႔ မသမု
တ္ၾကဘူးလား နတ္လို႔ မသမုတ္ဘူးလား ျဗဟၼာလို႔ မေခၚၾက ဘူးလား မ
သမုတ္ လည္းရွိ သမုတ္ လည္းရွိ နာမ္နဲ႔႐ုပ္ ေပါ့ အဲလိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား ကဲလူေတြ ေတြ႔ေသးရဲ႕လား အတုလကာရီ ကားေတြ႔ေသးလား မေ
တြ႔ရင္ ရွိလို႔လား မရွိလို႔လား မရွိရင္ ဘယ္လိုစြဲမလဲ ဒိ႒ိမျပဳတ္လား ဝိစိကိ
စၧာ မခ်ဳပ္လား ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစား
႐ူပကၡႏၶာ ႀကီးက ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား ေဝဒနာ ခံစားၿပီးေတာ့ မ
ပ်က္လား ကိုင္း ျဖစ္ပ်က္လို႔ မေဟာဘူးလား ဘာသစၥာလဲ ခ်မ္းသာတဲ့
တရားလား ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား ဆင္းရဲတယ္လို႔ အမွန္ပိုင္းျခားသိ သမၼာ
ဒိ႒ိ လို႔ မေဟာဘူးလား ကဲတဏွာ လာေသးရဲ႕လား ဥပါဒါန္ လာေသး
ရဲ႕လား အာသဝအေနနဲ႔ ကာမာသဝနဲ႔ ဘဝါသဝ မခ်ဳပ္လား ေရွ႕ပိုင္းက နာ
မ္႐ုပ္ကို သိေတာ့ ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇၨာသဝ မခ်ဳပ္လား အနိစၥ လကၡဏာ ဒုကၡ
သစၥာ ဒုကၡ လကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ အနတၱ လကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ သိေတာ့
ကဲ ကာမာသဝနဲ႔ ဘဝါသဝ မခ်ဳပ္ ဘူးလား အာသေဝါ တရားေလးပါး မကု
န္လား သမုဒယသစၥာ မေသလား ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္းလား နိေရာဓ
သစၥာ
အဲဒီမွာ သူေဌးႀကီး ေသာတာပန္ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္ တည္သြားတယ္ ၾ
ကားလား အဇာတသတ္က အတုလကာရီ နဲ႔ ရွိပစၥည္းကို အသိမ္းသြား ေ
တာ့တာေနာ္ ဖူးစာ နတ္ေတြက ေျမာက္ကၽြန္း ပို႔လိုက္ေတာ့ တာကြဲ႔ ေ႐ႊေ
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တြေငြေတြ ပတၱျမားအိုးေတြကလည္း မီးထဲအကုန္ ဝင္ေတာ့တာေနာ္ ဘံုန
န္းျပႆာဒ္ အေဆာက္အဦ ကလည္း ျမစ္ထဲဝင္ သြားေတာ့တာ ကဲ ဗလာ
နတၳိ သိမ္းလို႔ရ ရဲ႕လားဟဲ့ နန္းေတာ္ျပန္ သြားေတာ့တာေနာ္
နန္းေတာ္ေရာက္ သူေမြးတဲ့ ကေလးေလး က အခါလည္ေလး မျပည့္တတ္
ျပည့္တတ္ ေပါ့ ေပြ႔ၿပီးေတာ့မွ နမ္းေနတာေပါ့ ေပြ႔နမ္းေနတဲ့ခါ မယ္ေတာ္ႀ
ကီး ျဖစ္တဲ့ဟာက ငါ့သား အဲသေလာက္ပါ့ ခ်စ္သလား ကိုယ့္ရင္ေသြး ရင္
သားကို ဘယ့္ႏွယ္မခ်စ္ဘဲ ေနမလဲ မင့္ခ်စ္တာ သာမန္ပါ တဲ့ၾကားလား မင့္
ဖခမည္းေတာ္ ခ်စ္တာ မင့္လက္ညႈိးမွာ အမာ႐ြက္ ကို ၾကည့္စမ္းလို႔ မခိုင္းရ
ဘူးလား အသားမာေပါက္တာ တငိုထဲ ငိုေနတာတဲ့ ၾကားလား အဲဒါနဲ႔ ငိုလြ
န္းအားႀကီးလို႔ လက္ညိႈးကို မင္းဖခမည္းေတာ္ က ငံုထားတာ တဲ့ေနာ္ ငံုလို႔ၾ
ကာတဲ့ခါ အိပ္ေပ်ာ္သြား ေတာ့တာကိုး ျပည္ကပါးစပ္ထဲမွာ ေပါက္ေတာ့
တာ ေထြးပစ္မယ္ဆို နိုးမွာစိုးလို႔ မေထြးစေၾကာင့္ဘူး ျပည္ကို မ်ိဳလိုက္ရတ
ယ္ ၾကားလား မင့္အေပၚမွာ အဲဒီေလာက္ ခ်စ္တာ
အဲလိုေျပာေတာ့ခါ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းထားတာ လြတ္ေစလို႔ အမိန္႔ခ်လို
က္တာ ၾကားလား ဟိုမွာေသၿပီးၿပီ အမိန္႔ခ်လိုက္တာ က ေနာက္က်ေနၿပီ ေ
သၿပီးၿပီ ၾကားလား စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား ကဲမိဘသတ္တဲ့ ကံေတြမထိုက္
ေပဘူးလား အပါယ္ သြားေတာ့မွာ အဇာတသတ္ ေလ ေဒဝဒတ္ ကလည္း
သြားေတာ့မွာေနာ္ အဲလို ဘုရားေပၚမွာ မွားတာလည္း မရွိဘူးလား ဟိုက
မိဘ အေပၚမွာ မွားတာ မရွိဘူးလား အဲ အဲဒီခါ မွားမွန္းသိေတာ့ ျမတ္စြာ
ဘုရားကို ကန္ေတာ့ ၾကတာေပါ့
ကန္ေတာ့ ေတာင္းပန္တဲ့ခါ သေဗၺ သတၱာ ကမၼႆကာ ငါက ေမတၱာ
ပို႔ဦးေတာ့ မင္းတို႔ျပဳတဲ့ ကံက လြဲ၍ ငါဘုရား မတတ္နိုင္ ဘူးေနာ္ မွားမွန္းသိ
လို႔ ကန္ေတာ့တာ အဲဒီ ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ငရဲက ကၽြတ္တဲ့ခါ ပေစၥကဗုဒၶါ
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ဘုရားျဖစ္မယ္ ဘုရားငယ္ျဖစ္မယ္ ၾကားလား အဇာတသတ္ ေဒဝဒတ္တို႔
ဗ်ာဒိတ္ ရ ၿပီးၿပီေနာ္ ။
ခု တရားနာ ပရိသတ္ ဘုန္းႀကီးတို႔က မရေသးဘူး ဟိုက သူတို႔က ဗ်ာဒိတ္
ရ ၿပီးၿပီ ၾကားလား ငရဲက ကၽြတ္ခါ ပေစၥကဗုဒၶါ ျဖစ္မယ္ ဘယ္ေလာက္မ်ား
အားရစရာ ေကာင္းသလည္းေနာ္ အဲလို စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား အဲဒါလိုရင္း
အခ်က္ေတြ ကြဲ႔ ၾကားလား ဒီလိုေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလားဗ်ား ထိထိမိမိ
သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုတယ္ေနာ္။
ကဲ ထိဆဲခႏၶာ က ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ (ဒုကၡသစၥာပါဘုရား) သိတာက (မ
ဂၢသစၥာပါဘုရား) ေသတာက (သမုဒယ သစၥာ ပါဘုရား) ေနာက္ခႏၶာ မ
လာတာက (နိေရာဓ သစၥာပါဘုရား) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ဘယ္ႏွစ္ကြက္
ရိွ (ေလးကြက္ရွိ ပါတယ္ဘုရား) တစ္ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး (ငါးပါးပါ
ဘုရား) ငါးေလးလီ (ႏွစ္ဆယ္) ဤရွစ္သြယ္ကို (အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစ
အပ္ သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း)
ေရစက္ခ် အမွ်ေဝ
ဘေႏၲ အရွင္ဘုရား ။ မယံ တပည့္ေတာ္ တပည့္ေတာ္မတို႔သည္ ။ ရာဂါဒီ
ဟိ ရာဂ အစရွိကုန္ေသာ။ ဧကာဒသဂၢီဟိ တစ္ဆယ့္တစ္ပါးေသာ မီးတို႔ျဖင့္
။ ပတိပီဠိတံ အလြန္အကဲ ညင္းဆဲ၍ ေနထေသာ ။ သံသာရဘယံ ျခားရဟ
တ္ပမာ ခ်ာခ်ာပတ္၍ တျဖစ္တည္း ျဖစ္၍ ေနေသာ သံသရာ ေဘးႀကီးကို ။
အဘိဘာယိတြာ အလြန္တရာ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကကုန္သည္ ျဖစ္၍ ။ တေတာ
ထိုသံသရာ ေဘးႀကီးမွ ။ မုတၱာ ကင္းလြတ္ၾကကုန္သည္ ။ ဟုတြာ ျဖစ္၍။ နိ
ဗၺာနံ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာျမတ္ႀကီးကို။ သစၧိကရဏတၳာယ မၾကာမတင္ ေဆာ
လ်င္ ကူးေျမာက္ အေပါက္ေရာက္၍ မ်က္ေမွာက္ ျပဳရပါျခင္း အက်ိဳးငွာ။
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ဉာဏစကၡဳနာ ဉာဏ္ပညာ စကၡဳျဖင့္ ။ ဂေဝသေႏၲာ ငါဘုရား ရွာမွီးခဲ့သည္
ရွိေသာ္။ ဘိကၡေဝ သံသရာ ေဘးဘယ ေတြးဆ ႐ႈေမွ်ာ္ အို သူေတာ္ေကာ
င္း အေပါင္းတို႔။ ပုညံ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ ဟူသမွ်သည္။ သုခံ လူနတ္နိဗၺာန္
သံုးတန္ေသာ ခ်မ္းသာကို ။ ဇေနတိ ျဖစ္ေစတတ္၏။ ဣတိ ဤသို႔ ။ဝုတၱာ
သံုးလူ႔ဆရာ ေစာသတၱာသည္ ေဟာၾကားအပ္ေသာ စကားရပ္ကို။ မနသိ
ကတြာ ႏွလံုး ႏွစ္ၿခိဳက္ ပိုက္မိၾကကုန္သည္ ျဖစ္၍။ တိသရေဏန သရဏဂု
မ္ သံုးပါးႏွင့္ ။ သဟ တကြ။ အ႒ဂၤ သီလာနိ အဂၤါ ရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ
သီလတရားေတာ္ျမတ္ႀကီးကို။ သမာဒိယိတြာ ဂဏွိတြာ ေကာင္းစြာ ခံယူ ေ
ဆာက္တည္ၾကကုန္ၿပီး၍ ။ ကတာနိ ျပဳျပင္အပ္ကုန္ေသာ။ ဒါတဗၺာနိ ေပး
လႉအပ္ကုန္ေသာ။ ဝတၳဴနိ စ ခုနစ္ရက္ ရွစ္ရက္ တိုင္တိုင္ ဆြမ္းခဲဖြယ္ ေ
ဘာဇဥ္ သကၤန္း အစရွိေသာ လႉဖြယ္ ဝတၳဳ အစုစုတို႔ကို ။ သာသနႆ စ
သာသနာေတာ္ႀကီး ၏ ေထာက္ရာ တည္ရာ ျဖစ္ေစျခင္းငွာလည္းေကာင္း။
သာသနႆ စ သာသနာေတာ္ႀကီး ျပန္႔ပြားေစျခင္း အက်ိဳးငွာ လည္းေကာ
င္း။ မယံ ဘုရား တပည့္ေတာ္ တပည့္ေတာ္မတို႔သည္။ ေဒမ သဒၶါ ရႊင္လန္း
ဆည္းကပ္ျခင္းျဖင့္ လႉဒါန္းပါ၏။ ပူေဇမ ကပ္လႉ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ျမတ္
ဘုရား။
ဘေႏၲ အရွင္ဘုရား ။ မယံ တပည့္ေတာ္ တပည့္ေတာ္မတို႔သည္ ။ ဣမိနာ
ဒါနပုေညန ဤကဲ့သို႔ လႉဒါန္းၾကရေသာ ဒါန ကုသိုလ္ကံ ေစတနာတို႔ေၾကာ
င့္ လည္းေကာင္း။ ဣမိနာ သီလပုေညန ဤကဲ့သို႔ ေဆာက္တည္ၾကရေ
သာ သီလ ကုသိုလ္ကံ ေစတနာတို႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း။ အေညဟိ တ
စ္ပါးကုန္ေသာ။ ပုေညဟိ စ အနမတဂၢ သံသရာမွ စ ယခုဘဝထိ ေရာက္ေ
အာင္ ျပဳလုပ္ ဆည္းပူးအပ္ေသာ ကုသိုလ္ကံ ေစတနာ တို႔ေၾကာင့္လည္းေ
ကာင္း။ မယံ တပည့္ေတာ္ တပည့္ေတာ္မတို႔သည္။ အဇာတႎ ပဋိသေႏၶ
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မေနရာ စင္စစ္ ျဖစ္ေသာ။ အဇရံ မအိုရာ စင္စစ္ ျဖစ္ေသာ။ သိဝံ ဇာတိ
ဇရာ ဗ်ာဓိ မရဏ စသည္ ေထာင္ေသာင္း ေဘးအေပါင္းတို႔၏ ေကာင္းေၾ
ကာင္းႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာျမတ္ႀကီးကို။ ဣစၧိတဝေရ
န အလိုရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ ဆုျမတ္အေပါင္း ႏွင့္။ သစၧိကေရယ်ာမ
မၿငိဳမျငင္ ေဆာလ်င္ ကူးေျမာက္ အေပါက္ေရာက္၍ မ်က္ေမွာက္ ျပဳရပါ
လို၏ အရွင္ျမတ္ ဘုရား။
ဘေႏၲ အရွင္ဘုရား ။ မယံ တပည့္ေတာ္ တပည့္ေတာ္မတို႔သည္ ။ ဣမႆ
ပုညဘာဂႆ ယေန႔ ယခု ျပဳလုပ္ရတဲ့ သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ ဆိုသည့္အ
တိုင္း ဓမၼဒါန ကုသိုလ္ရဲ႕ အဖို႔ဘာဂကို။ မာတာပိတူနဥၥ မိခင္ ဖခင္တို႔အား
လည္းေကာင္း။ အာစရိယာနဥၥ ဆရာသမားတို႔ အား လည္းေကာင္း။ ဣမာ
သံ ပရိသာနၪၥ တရားနာအစည္းေဝး သို႔ႂကြေရာက္ လာၾကကုန္ေသာ
တရားနာပရိသတ္ တို႔အား၄င္း ေရေျမသနင္း ျပည့္ရွင္မင္း တို႔အား၄င္း ငရဲ
သနင္း ယမမင္းတို႔အား၄င္း ကိုယ္ေစာင့္နတ္ အိမ္ေစာင့္နတ္ ေက်ာင္းေစာ
င့္နတ္ ဓမၼာ႐ံုေစာင့္နတ္ ဘုမၼစိုးနတ္ ႐ုကၡစိုးနတ္ အာကာသစိုးနတ္ ေ
တာေစာင့္နတ္ ေတာင္ေစာင့္နတ္ ႐ြာေစာင့္နတ္ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္ သာသနာေ
တာ္ေစာင့္နတ္ စတုေလာကပါလ နတ္မင္းႀကီးမွစ၍ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု က်င္
လည္ၾကကုန္ေသာ ေဝေနယ် သုခိတ ဒုကၡိတ သတၱဝါ အေပါင္းတို႔အား
ဘာေဇယ်ာမ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေပးေဝပါကုန္၏ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေ
ပးေဝပါကုန္၏ အေမွဟိ အကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ သမံ လဘႏၲဳ ညီညာဖ်ဖ် ရၾကပါေ
စသတည္း။
သုခိတာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ရွိၾကကုန္သည္။ မုဒိတာ ပီ
တိေမာက္လႊမ္း၍ ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိၾကကုန္သည္။ ဘဝႏၲဳ ျဖစ္ၾကပါေ
စကုန္သတည္း။
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ယေန႔ ယခု ျပဳလုပ္ရတဲ့ ကုသိုလ္ရဲ႕ အဖို႔ဘာဂကို လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါ
အေပါင္းတို႔၏ ခ်မ္းသာေစျခင္း ငွာ
ကုသိုလ္ အမွ်ေပးေဝၾကပါစို႔
ကုသိုလ္ ....
အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
ကုသိုလ္ ....
အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
ကုသိုလ္ ....
အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
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