
ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ
မံုလယ္ေတာရဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏ ၱသံဝရ
ေရတံခြန္ေတာင္၊ မႏၱေလး၊ မံုလယ္ေတာရဓမၼရိပ္သာ၊ အမွတ္(၃)၊ တုိက္ခြဲ
တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ 
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ဝါတြင္း(၇)ရက္ တရားစခန္း၌ (၁၀-၁၀ -၂၀၁၀) 
ည(၇)နာရီ အခ်ိန္တြင္
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
ခႏၶာငါးပါးအေၾကာင္း ႐ွင္းျပပံု
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္။

အနေႏၲာ အနႏၲငါးပါးကုိ အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾကပါစို႔ ... ။
 
နေမာ ဗုဒၶႆ။ နေမာ ဓမၼႆ။ နေမာ သံဃႆ။ နေမာ မာတာပိတုႆ။ 
နေမာ အာစရိယႆ။
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ဗုဒၶႆ - သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကုိ ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေ
သာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီိးအား။                      
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ 
အရွင္ဘုရား။
 
ဓမၼႆ - မဂ္ေလးတန္ - ဖိုလ္ေလးတန္ - နိဗၺာန္ - ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ 
တရားေတာ္ျမတ္အား။                                              
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
သံဃႆ - မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္အား။ နေမာ -  ရည္ညႊတ္သ
ဒၶါ ေ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။
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ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ ရတနာ ျမတ္သုံးပါး မိဘ 
ဆရာသမား တုိ႔အား ႐ိုေသျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေ
လ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေသာ ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယ
တုိ႔ေၾကာင့္
မိမိတုိ႔ အလုိရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္
သုိ႔လည္းေကာင္း ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သုိ႔လည္းေကာ
င္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတုိ႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ  
နိဗၺာန္သုိ႔ လည္းေကာင္း
မိမိတုိ႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာ ဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္
ဉာဏ္သုိ႔  ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သုိ႔ မ်က္ေမွာက္ ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
 
အလုပ္စဥ္အတုိင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။
 
မူလႏွစ္ျဖာ…..သုံးေခါက္။
 
မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကုိယ္
မ်ားႏွင့္ သုံးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သုံး၀ႏွင့္၊ ကာလသုံးျဖာ၊ ျခင္းရာ ႏွစ္
ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကုိ၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။
 
မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကုိယ္
မ်ားႏွင့္ သုံးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သုံး၀ႏွင့္၊ ကာလသုံးျဖာ၊ ျခင္းရာ ႏွစ္
ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကုိ၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။
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မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကုိယ္
မ်ားႏွင့္ သုံးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သုံး၀ႏွင့္၊ ကာလသုံးျဖာ၊ ျခင္းရာ ႏွစ္
ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကုိ၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။
(သာဓု… သာဓု… သာဓု….။) ပါဘုရား…..။
 
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
 
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာအားျဖင့္ ... ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ။ အကုသုိ
လ္ကံ၊ ကုသုိလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကုိ ယုံၾကည္ရမယ္လုိ႔ မေဟာလား…။ ပါ
ဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ အ
ဆုံးကုိ က်ဴးလြန္ရင္ ကုသုိလ္လား…၊ အကုသုိလ္…။ အကုသုိလ္ကံ အေၾ
ကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ၿပိ
တၱာ၊ အသူရကာယ္၊ လုိ႔ မေဟာလား…။ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား…၊ ဆင္းရဲ
တဲ့ တရားလား…။ ဒါ အကုသုိလ္ကံ ေၾကာင့္ ျဖစ္တာေနာ္…၊ ယုံၾကည္ဖို႔ 
မေကာင္းလား…။ 

ပါဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ 
အဆုံးကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရင္၊ အကုသုိလ္လား…၊ ကုသုိလ္လား…၊ ကုသုိလ္ကံ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ လုိ႔ 
မေဟာလား…။ ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား…၊ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား…၊ ဒါ ကု
သုိလ္ကံ၊ အကုသုိလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကုိ  ယံုၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ ယုံၾ
ကည္ရင္ အကုသုိလ္ကုိ ေ႐ွာင္ေပါ့၊ ကုသုိလ္ကုိ ေဆာင္ေပါ့။ အဲ့လုိ ေလ့
လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊
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သက္႐ွိသတၱဝါ ကမ်ဥ္းနီက စ၊ ဆင္ေကာင္ႀကီးထိ သတ္မယ္ဆုိရင္ ပါဏာ
တိပါတကံ မထုိက္ဘူးလား…၊ ထုိက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ အပါယ္က 
လြတ္ပါ့မလား…၊ အပါယ္ကုိက် ။ ငရဲကုိ အားရေအာင္ခံ၊ ငရဲသက္ေစ့ 
လူ႔အျဖစ္ကုိ ရတယ္ထား ။ လူျဖစ္တဲ့ ဘဝမွာ ေမြးေမြးျခင္း ေသတဲ့ကေ
လးေတြ မ႐ွိလား…၊ လသားနဲ႔ေသတာ မ႐ွိလား…၊ ေက်ာင္းသားအ႐ြယ္နဲ႔ 
ေသတာ မ႐ွိလား…၊ သူေဌးသားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သူေဌးသမီးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ငယ္င
ယ္႐ြယ္႐ြယ္နဲ႔ေသေတာ့၊ သူေဌးရဲ႕ စည္းစိမ္ေတြကုိ ခံစားရရဲ႕လား…၊ အိုးပု
တ္၊ ခ်ိဳး႐ုပ္နဲ႔ ေပ်ာ္လုိ႔ ေသေတာ့တာေနာ္…၊ လူျဖစ္က်ိဳး ႐ႈံးတာေပါ့၊ ေၾကာ
က္စရာမေကာင္းဘူးလား…၊ အေ႐ွ႕အိမ္က အဘုိးႀကီး၊ အဘြားႀကီးေတြက 
အသက္ ခုနစ္ဆယ္ေက်ာ္ ရွစ္ဆယ္၊ စားႏိုင္တယ္၊ သြားႏိုင္တယ္၊ လုပ္ႏိုင္
တယ္၊ မေျပာၾကဘူးလား…။ သီလကုသုိလ္ ေကာင္းတာကုိး လုိ႔ အေျဖမေ
ပးလား…။ ဘယ္ေလာက္မ်ား ထင္႐ွားသလဲေနာ္…။ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာ
င္းလား…၊ ဒါေၾကာင့္ သတၱဝါအသီးသီး ကမ်ဥ္းနီက စ၊ ဆင္ေကာင္ႀကီးထိ 
ေ႐ွာင္ၾကဥ္ဖို႔ လုိတယ္ေနာ္…၊ အဲ့ဒါ ငါးပါးသီလ ျပည့္စံုေအာင္လုိ႔ ရပ္တုိင္း၊ 
႐ြာတုိင္းမွာ ဆရာေတာ္၊ သမားေတာ္ေတြ ငါးပါးသီလ တုိင္တန္းလုိ႔ မေပးၾ
ကဘူးလား…။ အဲ့ဒါ သီလ စြဲဖို႔ လုိတာေပါ့။ သီလစြဲတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က 
ငါးပါးသီလ၊ မေၾကာင္မၾကား မက်ိဳးမေပါက္ေတာ့ဘူးေနာ္…၊ သီလစြဲ
တာ…။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ သီလ မ႐ွိရင္ အပါယ္က လြတ္ပါ့မ
လား…၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္မို႔ စဥ္းစားဦးကြဲ႕၊ 

သီလဗၺတုပါဒါန္၊အတၱဝါဒုပါဒါန္၊ဒိ႒ဳပါဒါန္ ဆုိတာ၊ ဘယ္ဆီက ေဟာတာလဲ
လုိ႔ စဥ္းစား…၊ ဝိပႆနာဉာဏ္က ေဟာတာ၊ အခုက ကမၼႆကတာ သ
မၼာဒိ႒ိ၊ ကံလမ္းက ေဟာတာ…။ ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာ ကံလမ္း၊ ကံ
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လမ္း။ အဲဒီ သီလမွ မ႐ွိရင္ အကုန္လုံး တိရစာၦန္ ျဖစ္မွာေပါ့။ ငရဲက်မွာေပါ့။ 
စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့သလုိ ေလ့လာဖို႔ လုိတယ္။

 သစ္သီးတစ္လုံး၊ ပန္းတစ္ပြင့္၊ ဟင္းတစ္ညြန္႔ကစ ေ႐ႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္သံ ပ
တၱျမားထိ ပိုင္႐ွင္က အခြင့္မျပဳရင္ အဒိႏၷာကံ မထုိက္ဘူးလား…၊ ေသသည္
ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား…၊ အပါယ္က် ငရဲကုိ အားရေအာင္
ခံ၊ ငရဲသက္ေစ့ လူအျဖစ္ကုိ ရတယ္ထား၊
လူျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ ဘယ္လုိပဲ လုပ္လုပ္ အငတ္ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရတယ္ေ
နာ္။ စားဝတ္ေနေရးေျပရဲ႕လား…၊အဲလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အလုိလုိ 
ျဖစ္တာလား…၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရား ေပၚတာလား…။ အ
င္း… အဲ့ဒါ သီလနဲ႔ ျပည့္စံုဖို႔ လုိတာေပါ့။ အဲ့သလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 
ေလ့လာၾက။ ဘယ္လုိပဲ လုပ္လုပ္ ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္ဆုိတဲ့ ဥပမာကဲ့သုိ႔ 
လုပ္ရင္းမတ္တပ္နဲ႔ ငတ္တာေပါ့။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ စားဝတ္ေ
နေရးေျပလည္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္က သီလနဲ႔ ျပည့္စံုလုိ႔ ေပါ့။ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္း
လား…၊

လင္႐ွိမယား၊ မယား႐ွိလင္ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားရင္ ကာေမသုမိစာၦစာရကံ မ
ထုိက္လား…၊ ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား…၊ အပါ
ယ္ကုိက် ငရဲကုိ အားရေအာင္ခံ၊ ငရဲသက္ေစ့ လူ႔အျဖစ္ကုိ ရတယ္ထား လူျ
ဖစ္တဲ့ ဘဝမွာ လူျခင္းတူရဲ႕လား…၊ ဣတိၳလိင္ ပုလႅိင္ေပါ့။ လူျဖစ္က်ိဳး မ႐ႈံး
ဘူးလား…၊

စားဝတ္ေနေရးနဲ႔႔ ပတ္သက္လုိ႔  မုသားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး မသုံးၾကဘူးလား…၊ မု
သာဝါဒကံ မထုိက္လား…၊ ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မ
လား…၊ အပါယ္ကုိက် ငရဲကုိ အားရေအာင္ခံ၊ ငရဲသက္ေစ့ လူ႔အျဖစ္ကုိ ရ
တယ္ထား လူျဖစ္တဲ့ ဘဝမွာ စားဝတ္ေနေရးေျပရဲ႕လား…၊ ဘယ္သူမွ အ
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ယုံအၾကည္ မ႐ွိဘူးေနာ္၊ အလုိလုိ ျဖစ္တာလား…၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အ
က်ဳိးတရား ေပၚတာလား…။

ဘိန္း၊ ဘင္း၊ ကေစာ္၊ ေလွာ္စာ၊ အရက္ ေသရည္ ေသရက္ကုိ ေသာက္စားျ
ခင္းေၾကာင့္ သုရာေမရယကံ မထုိက္လား၊ ထုိက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕ အျခား
မဲ့၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား…၊ အပါယ္ကုိက် ငရဲကုိ အားရေအာင္ခံ၊ ငရဲ
သက္ကေစ့ လူ႔အျဖစ္ကုိ ရတယ္ထား လူျဖစ္တဲ့ ဘဝမွာ ႐ူးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျ
မင္ဖူးရဲ႕လား…။ လူျဖစ္ေတာ့ လူ႐ူးေပါ့၊ ေခြးျဖစ္ေတာ့ ေခြး႐ူးေပါ့၊ ဝက္ျဖစ္ေ
တာ့ ဝက္႐ူးေပါ့၊ အလုိလုိ ျဖစ္တာလား…၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိး
တရား ေပၚတာလား…။ 

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေ႐ွးဆရာေတာ္၊ သမားေတာ္ေတြ အခုထိ အစဥ္အဆက္ 
ငါးပါးသီလ ထိန္းသိမ္းၾကလုိ႔ ရပ္တုိင္း၊ ႐ြာတုိင္းမွာ သတိေပး မေဟာဘူး
လား…။ စဥ္းစား…၊ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ က ေဟာတာကြဲ႕။ ကံကုိ ယုံၾ
ကည္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့ဒါ ကံလမ္း။ အဲ့ဒီ ကံ မယုံၾကည္လုိ႔ အကုသုိ
လ္ေတြ မျဖစ္ဘူးလား…။ ျဖစ္ရင္ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား…၊ အပုညာဘိ
သခၤါရ၊ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ အပါယ္ေလးဘုံေပါ့၊ ပုညာဘိ
သခၤါရ ဒါနကုသုိလ္၊ သီလကုသုိလ္က လူ႔အျဖစ္၊ နတ္ အျဖစ္ရတာေပါ့၊ အဲ့
ဒါ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ ဗ်ာ့။ အဲ့ဒီ ဘက္က စဥ္းစားရတယ္။ စိစစ္ဖို႔ မေ
ကာင္းလား…၊ သီလစြဲ ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ လူျဖစ္တာ…၊ သီလသာ မစြဲရင္ လူျ
ဖစ္ပါ့မလား…။ အဲသလုိလည္း စဥ္းစားၾကဦး…။ 

အာနဥၨာဘိသခၤါရ၊ ကမၼ႒ာန္း ေလးဆယ္၊ တခုခုေသာ ကမၼ႒ာန္း အားထုတ္
မယ္၊ အားထုတ္လို႔ ႐ွိရင္၊ အႆာသ၊ပႆာသ ထြက္တာသိ၊ ဝင္တာသိ၊ 
ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…။ သမာဓိ သာရမယ္ဆုိ သူမ်ား စိတ္အစဥ္ေ
တာင္ သိႏိုင္တယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ဒါ့ထက္ ရင့္က်က္ရင္ ေျမလွ်ိဳးမိုး
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ပ်ံ ႏိုင္တာေပါ့။ ဒီစိတ္နဲ႔ ေသ ျဗဟၼာခႏၶာ မရဘူးလား…၊ အို နာ ေသ လြတ္
ကဲ့လား…၊ မလြတ္ဘူး။ အဲ့လုိလည္း ေလ့လာဖို႔ လုိတယ္ေနာ္…။ ဒါေၾကာင့္ 
စ်ာနသမၼာဒိ႒ိေပါ့။

ဝိပႆနာသမၼာဒိ႒ိဆုိတာ ဘုရားပြင့္မွ ၾကားရတဲ့ ဝိပႆနာဉာဏ္၊ အဲ့ေ
တာ့ ခႏၶာတုိ႔ အာယတနတုိ႔ ဓာတ္တုိ႔ သစၥာတုိ႔ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကုိ သိဖို႔မလုိ
ဘူးလား…၊ အဲ့ဒါသိမွ လူစြဲဒိ႒ိ နတ္စြဲဒိ႒ိ ျပဳတ္မွာ။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား…။ 
ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ေရွးက ငါ့လင္ ငါ့သား ငါ့မယား ထင္႐ွား ႐ွိေသးတာ၊ ငါသာ
လွ်င္တတ္ ငါသာျမတ္ မွတ္ၾက မာနငါ။ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ ထင္ျမင္လာ မွတ္ပါ 
ဒိ႒ိငါ။ ဒိ႒ိငါ ျဖဳတ္ဖို႔ လုိတာ။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒိ႒ိျဖဳ
တ္တယ္ ဆုိတာ လူစြဲ နတ္စြဲ ျဗဟၼာစြဲေပါ့၊ ခႏၶာသိဖို႔မလုိဘူးလား…။ ခႏၶာ
အားျဖင့္ ငါးပါး၊ အာယတနအားျဖင့္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ ဓာတ္ျဖင့္ တစ္ဆ
ယ့္႐ွစ္ပါး၊ သစၥာ ေလးပါး၊ သစၥာ အားျဖင့္ ေလးပါးေပါ့ေနာ္…၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ 
အားျဖင့္ ဆယ့္ႏွစ္ပါးေပါ့၊ အဲ့ဒါေတြကုိ သင္ရတယ္ကြဲ႕ေနာ္…၊ အဲ့ဒါေတြ သ
င္ရလုိ႔ တတ္ၿပီးၿပီဆုိကာမွ တရားထုိင္တဲ့ အခါမွာ ခႏၶာက ျပတာန႔ဲ ကုိယ္သ
င္တဲ့ ေလ့လာထားတဲ့တရားနဲ႔ တထပ္တည္းျဖစ္ေအာင္ ေလ့လာဖို႔ လုိ
တာေပါ့၊ မလုိေပဘူးလား…၊ သင္ထားၿပီးသား အေလ့အလာမ႐ွိရင္ ဘယ္
လုိအားထုတ္မလဲ…၊ ထုတ္ႏိုင္ပါ့မလား…၊ မထုတ္ႏိုင္ဘူး…။ 

အားလုံး အမ်ားနားလည္ေအာင္၊ သေဘာေပါက္ေအာင္၊ ၿမိဳ႕ကေနၿပီးေတာ့
မွ ေတာ႐ြာ တစ္႐ြာ ကိစၥဝိစၥ႐ွိလုိ႔ သြားတယ္၊ အဲ့ဒီ႐ြာက ႐ြာႀကီး၊ လယ္ကြင္းျ
ပင္ႀကီးက အက်ယ္ႀကီး။ အေဝးကလွမ္းၾကည့္ ႐ွစ္မိုင္ေလာက္ကစ ျမင္ရတ
ယ္၊ အိမ္ေျခ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ႐ွိတယ္၊ ညိဳ႕ညိဳ႕မိႈင္းမိႈင္း အုံ႔အံု႔ဆုိင္းဆုိင္း 
႐ြာၾကီး မျမင္ရဘူးလား…၊ အေဝးကၾကည့္တာေနာ္…။ အဲ့ဒီ ႐ြာကုိ ေရာက္
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သြားၿပီ။ တံခါးေပါက္ကုိ ဝင္လုိက္တဲ့ တခ်ိန္တည္း ႐ြာေတြ႕မလား…၊ အိမ္ေ
တြ႕မလား…။ 

အေဝးကလွမ္းၾကည့္တုန္းက အိမ္ကုိ ျမင္တာလား…၊ ႐ြာကုိ ျမင္တာ
လား…။ တံခါးေပါက္ကို ဝင္တဲ့အခါၾကေတာ့ ႐ြာေတြ႕သလား…၊ အိမ္ေ
တြ႕သလား…။ ေတာ္တုန္းက အေဝးကျမင္တဲ့ ႐ြာ... ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြ႕တာ
လဲ…၊ မ႐ွိလုိ႔။ ႐ြာလုိ႔ေတာ့ မေခၚၾကဘူးလား…၊ ႐ြာလုိ႔ေတာ့ မသမုတ္ၾက
ဘူးလား…၊ သမုတ္႐ွိ အေခၚ႐ွိ။ ေခၚတာ သမုတ္တာ ပယ္ရဲ႕လား…၊ မပယ္
ဘူးကြဲ႕။ သမၼဳတိသစၥာ။ အဲလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…။

 ေတြ႕တာက ႐ြာလား…၊ အိမ္လား….။ အဲ့ဒီ အိမ္က ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ သြပ္
မိုး၊ သြပ္မိုးေတြကုိ ခြာ၊ ထုတ္၊ ေယာက္၊ ဒိုင္း၊ ျမွားေတြျဖဳတ္ စုပံုထား၊ ပ်ဥ္ေ
ထာင္ေတြခြာ၊ တန္းေတြျဖဳတ္ စုပံုထား၊ ခါးပန္းကုိခြာ၊ ၾကမ္းေတြႏႈတ္ စုပံု
ထား၊ ဆင့္ေတြျဖဳတ္၊ ယက္မေတြျဖဳတ္ စုပံုထား၊ တုိင္ေတြႏႈတ္ စုပံုထား။ 
အိမ္ေတြ႕မလား…၊သစ္စုဝါးပံု ေတြ႕မလား…၊ အိမ္လည္း မေတြ႕ဘူးေ
နာ္…၊ ႐ြာလည္း မေတြ႕ဘူးေပါ့။ ေတြ႕တာ သစ္စုဝါးပံု။ 

အဲ့ဒီ သစ္စုဝါးပံုကုိ ဘုရားပြင့္မွၾကားသိရတဲ့ ဝိပႆနာဉာဏ္ ဉာဏ္လက္န
က္နဲ႔ ကုိင္းစမ္းၾကည့္ သစ္စုဝါးပံုေတြ႕မလား…၊ မာတာ ေတြ႕မလား…။ 
မာတာ ပထဝီကြဲ႕။ မာတယ္လုိ႔ သိတဲ့အခ်ိန္ေလးဟာ၊ သစ္စုဝါးပံုေ
တြ႕ရဲ႕လား…။ ေတြ႕တာ သစ္စုဝါးပံုလား…၊ မာတဲ့သေဘာ။ မာသေဘာ၊ 
မာဓာတ္၊ မာပရမတ္လုိ႕ မေဟာဘူးလား…၊ အဲ့ဒီ မာသေဘာ၊ မာဓာတ္၊ 
မာပရမတ္ကုိ သစ္စုဝါးပံုလုိ႔ပဲ သမုတ္ သမုတ္၊ မာတာက ေျပာင္းရဲ႕လား…၊ 
အိမ္လုိ႔ပဲ ေခၚေခၚ မာတာက ေျပာင္းရဲ႕လား…၊ ႐ြာလုိ႔ပဲ ေခၚေခၚ မာတာက 
ေျပာင္းရဲ႕လား…၊ ၿမိဳ႕လုိ႔ပဲ ေခၚေခၚ မာတာက ေျပာင္းရဲ႕လား…၊ ဒါေၾကာင့္ 
ပရမတ္လုိ႔ ေခၚတယ္။ ဒီလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…။
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 ဒီလုိဆုိ သစ္စုဝါးပံု ေတြ႕ရဲ႕လား…၊ အိမ္ကား ေတြ႕ရဲ႕လား…၊ ႐ြာကား ေ
တြရဲ႕လား…၊ ၿမိဳ႕ကားေတြ႕ရဲ႕လား…၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြ႕တာလဲ…၊ ေခၚေ
တာ့ မေခၚဘူးလား…၊ ေခၚတာ ဘုရားပယ္ရဲ႕လား…၊ မပယ္ဘူး။ မာတယ္
လုိ႔ သိတာ သူ၊ ငါလား…၊ ကာယဝိညာဏ္။ နာမ္တရား မရဘူးလား…၊ 
ကာယအၾကည္ န႔ဲ မာဆုိတဲ့ ပထဝီက ႐ုပ္တရား မရဘူးလား…၊ နာမ္၊ ႐ုပ္ 
ႏွစ္ပါးေပါ့။ ျဖန္႕လုိက္ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး။ အဲ့ဒီ ခႏၶာကုိ သကၠာယလုိ႔ မေဟာ
ဘူးလား…။ 

ကဲ သကၠာယ ေတြ႕တဲ့အခါ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ ၿ
မိဳ႕ ႐ြာ တုိင္းျပည္ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြ႕တာလဲ…၊ မ႐ွိရင္ 
ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱဝါမွ မေတြ႕တာ၊ ကာယကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အကုသုိလ္၊ ဝစီကံ
န႔ဲ ပတ္သက္တဲ့ အကုသုိလ္၊ မေနာကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အကုသုိလ္ေတြ ျပဳစ
ရာလုိေသးရဲ႕လား…။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ေတြ႕တာက နာ
မ္နဲ႔ ႐ုပ္ပဲေတြ႕တာေပါ့၊ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ဒါေၾကာင့္ နာ
မ္႐ုပ္က ပရမတ္၊ လူက ပညတ္။ နာမ္႐ုပ္က ပရမတ္၊ နတ္က ပညတ္။ နာ
မ္႐ုပ္က ပရမတ္၊ ျဗဟၼာက ပညတ္။ 

မ႐ွိပညတ္၊ မ႐ွိပညတ္။ ဘာေတြ မ႐ွိတာလဲ…၊ လူမ႐ွိ၊ နတ္မ႐ွိ၊ ျဗဟၼာမ႐ွိ။ 
ေတြ႕တာက နာမ္႐ုပ္ပဲ ေတြ႕တယ္။ ႐ုပ္ထဲမွာ ႐ွာခ်င္တာ႐ွာ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ
ဝါ ေတြ႕ရဲ႕လား…၊ နာမ္ထဲမွာ ႐ွာခ်င္တာ႐ွာ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱဝါ 
ေတြ႕ရဲ႕လား…၊ ေတြ႕တာက နာမ္႐ုပ္ပဲ ေတြ႕တာေပါ့။ ေတြ႕ရင္ ... 
ကာယကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အကုသုိလ္၊ ဝစီကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အကုသုိလ္၊ 
မေနာကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အကုသုိလ္ ျပဳဦးမလား…၊ အဲ့လုိ အမွန္သိေတာ့ 
အမွား မေပ်ာက္လား…၊ အဲ့ဒါ သီလစြဲ ... စြဲေသးသလား…၊ ဒီလုိ ေလ့လာ
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ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အစြဲျဖဳတ္ဖို႔ ပဓာန၊ ေလ့လာၾကေနာ္…၊ အခု အဲ့ဒီ
ဟာေတြ  မသိရဘူးေပါ့…၊ 

လွ်ာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥ ခ်ိဳ ခ်ဥ္ စပ္ ငန္ ဖန္ ခါး ရသာ ေျခာက္ပါးလုိ႔ ဘုရား 
ေဟာ…၊ မေဟာ…။ ၾကက္သား၊ ဝက္သားေတြလုိ႔ ေဟာသလား…၊ ခ်ိဳ ခ်ဥ္ 
စပ္ ငန္ ဖန္ ခါး ရသာ ေျခာက္ပါးလုိ႔ ေဟာသလား…။ အဲ့ဒီမွာ ခရမ္းခ်ဥ္
သီးေတြ၊ အာလူးေတြ ပါရဲ႕လား…၊ ငွက္ေပ်ာသီးေတြ ပါရဲ႕လား…၊ ဖရဲသီးေ
တြ ပါရဲ႕လား…၊ မပါဘူးကြဲ႕။ ခ်ိဳ ခ်ဥ္ စပ္ ငန္ ဖန္ ခါး ရသာ ေျခာက္ပါးသာ 
ပါတယ္၊ အဲ့ဒါကုိ မသိေတာ့ခါ သက္သတ္လြတ္စားတဲ့လူကုိ အျပစ္တင္လုိ
တင္၊ ခ်ီးမြမ္းခ်င္သလုိ ခ်ီးမြမ္း။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အသား၊ ငါး
စားတဲ့လူကုိတင္ ခ်ီးမြမ္းတာနဲ႔ ကဲ့ရဲ႕တာနဲ႔ မလာေပဘူးလား…၊ ဒါ ရသာ ေျ
ခာက္ပါးကုိ သိလုိ႔လား…၊ မသိလုိ႔လား…။ မသိတာ အဝိဇၨာ၊ ေျပာတာ သ
ခၤါရေပါ့။ အဝိဇၨာပစၥယာ သခၤါရ လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ 

အဲ့ဒီအခါ ျပန္ၿပီးေတာ့မွ သစၥာ နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေဟာရမယ္ဆုိရင္ ဝဋ္သုံးပါး 
ကၽြတ္တာ နိဗၺာန္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ဝဋ္သုံးပါး ကိေလသဝဋ္၊ ကမၼဝဋ္၊ 
ဝိပါကဝဋ္ မေဟာဘူးလား…။ ဒါ ကိေလသဝဋ္ နံပါတ္တစ္ေပါ့။ ကိေလသ
ဝဋ္က ဘယ္တရားေတြလဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ အဝိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ဥပါ
ဒါန္။ သစၥာေလးပါးကုိ မသိတာ…၊ ခႏၶာငါးပါး မသိတာ…၊ အာယတနဆ
ယ့္ႏွစ္ပါး မသိတာ…၊ ဓာတ္တစ္ဆယ့္႐ွစ္ပါး မသိတာ…၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တ
ရားေတာ္ မသိတာ…၊ အဲ့ဒါ သိသင့္သိထုိက္တဲ့ တရားကုိ မသိလုိ႔ အဝိဇၨာ
လုိ႔ ေခၚတာ။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ခႏၶာငါးပါးလုိ႔ သိဖို႔ မလုိ
ဘူးလား…၊ အာယတနဆယ့္ႏွစ္ပါးလုိ႔ သိဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ ဓာတ္တစ္ဆ
ယ့္႐ွစ္ပါး သိဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ သစၥာေလးပါး သိဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ ပဋိစၥ
သမုပၸါဒ္တရားကုိ သိဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ အဲ့ဒါ သိဖို႔ လုိတာ။ 
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သိရင္ ကုိယ္ထင္တာေတြ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ မေတြ႕ဘူး။ တရားဆုိတာ 
အမွန္ေဟာတာေနာ္၊ ကဲ အဲ့ဒါ လူကုိ ျမင္တာလား…၊ လက္ကုိ ျမင္တာ
လား…။ ေျခအစ ေခါင္းအဆုံး တစ္ကုိယ္လုံး႐ွာၾကည့္၊ လူေတြ႕မလား…၊ 
သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ ေတြ႕မလား…။ ႐ွာခ်င္သလုိ႐ွာ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေ
ကာ႒ာသ ေတြ႕မယ္။ လူေတြ႕ရဲ႕လား…၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြ႕တာလဲ…။ လူ
မွ မေတြ႕ နတ္ကားေတြ႕ရဲ႕လား…၊ နတ္မေတြ႕ရင္ ျဗဟၼာကား 
ေတြ႕ရဲ႕လား…၊ ကဲ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံ ႐ွာလုိ႔ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ 
ေတြ႕တာက ခ်ံဳ႕လုိက္ရင္ နာမ္နဲ႔႐ုပ္ေပါ့။ ျဖန္႔လုိက္ရင္ ခႏၶာငါးပါးေပါ့၊ အဲ့လုိ 
ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 

အဲ့ဒီ ခႏၶာအဓိပၸါယ္ကုိ သိဖို႔ လုိတာ။ ခႏၶာေတြ႕လုိက္တဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္း ကုိ
ယ္ထင္တာေတြ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ လူထင္တာ၊ နတ္ထင္တာ၊ ျဗဟၼာထ
င္တာ ေတြ႕ရဲ႕လား…၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြ႕တာလဲ…၊ မ႐ွိရင္ ကာယကံနဲ႔ ပ
တ္သက္တဲ့ အကုသုိလ္၊ ဝစီကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အကုသုိလ္၊ မေနာကံနဲ႔ ပ
တ္သက္တဲ့ အကုသုိလ္ ျပဳစရာလုိေသးရဲ႕လား…၊ ကဲ…အဲ့သလုိ ေလ့လာ
ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ဒီလုိဆုိ စြဲစရာပါရဲ႕လား…။ အစြဲျဖဳတ္တာကြဲ႕။ စဥ္း
စားဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ဒါေၾကာင့္ ထိထိမိမိ ေလ့လာေနာ္…၊ 

လက္ေတြ႕မ်က္ေတြ႕ တစ္ခါ ဥပမာ အစားထုိးစရာ လုိေသးတယ္။ လွ်ာနဲ႔ ပ
တ္သက္လုိ႔ ထင္႐ွားတာ သံပုရာသီး တစ္လုံး ရင့္ရင့္ အရည္ေပါေပါ ေလးစိ
တ္ စိတ္ ဆားႏွင့္တုိ႔စား၊ ဘယ္လုိ ေတြ႕မလဲ…။ စားတုန္းက ခ်ဥ္တာစား
တာလား…၊ သံပုရာသီး စားတာလား…။ ေတြ႕တာက သံပုရာသီးလား…၊ 
ခ်ဥ္တဲ့သေဘာ…။ ဒါေတာ့ ေတြ႕တာန႔ဲ ထင္တာနဲ႔ ပိုင္းျခားဖို႔ မလုိလား…၊ 
ဉာတပရိညာ ပိုင္းျခားလုိ႔ သိပါ။ ပိုင္းျခားရမွာေနာ္…၊ ခ်ဥ္တဲ့သေဘာက ပရ
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မတ္၊ သံပုရာသီးက ပညတ္၊ ပညတ္၊ ပရမတ္ ပိုင္းျခားဖို႔ လုိတာ။ ေလ့လာဖို႔ 
မေကာင္းလား…၊ 

ခ်ဥ္တာ ထင္႐ွားျငားေသာ္လည္း မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ ျမင္ရပါ့မလား…၊ နားနဲ႔ေ
ထာင္ၾကည့္ ေတြ႕ပါ့မလား…၊ နမ္းၾကည့္ ေတြ႕ပါ့မလား…၊ လက္နဲ႔ကုိင္စမ္းၾ
ကည့္ ေတြ႕ပါ့မလား…၊ လွ်ာနဲ႔ၾကေတာ့ မသိႏိုင္ဘူးလား…၊ အေကာင္အ
ထည္ ဟုတ္ကဲ့လား…၊ ပံုပန္းသဏၭာန္ ဟုတ္ကဲ့လား…၊ စိမ္းတာေတြ၊ ဝါ
တာေတြ၊ အမွည့္ၾကီးလုိ႔ ပါေသးရဲ႕လား…၊ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား…၊ သေဘာအေနန႔ဲ မထင္႐ွားဘူးလား…၊ မေျပာမျဖစ္လုိ႔ ေျပာရတာ၊ 
သေဘာ ပရမတ္ကြဲ႕။ ေျပာတာ ပညတ္ကြဲ႕။ ကုိင္း…ဒါ ထင္တဲ့သေဘာ၊ 
ေတြ႕တာက နာမ္ႏွင့္ ႐ုပ္ပဲ ေတြ႕တယ္…၊ 

ခ်ဥ္တယ္လုိ႔ စားသိတာ ဇိဝွါဝိညာဏ္ နာမ္တရားမရလား…၊ လွ်ာအၾကည္
န႔ဲ ခ်ဥ္အရသာက ႐ုပ္တရားမရလား…၊ နာမ္၊ ႐ုပ္ႏွစ္ပါး။ သံပုရာသီး
လား…၊ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္…။ ဘာျဖစ္လုိ႔သံပုရာသီး မေတြ႕တာလဲ…၊ မ႐ွိရင္…
မ႐ွိဘူးလုိ႔သိရင္ စြဲဦးမလား…၊ မစြဲေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဒိ႒ိ မျပဳတ္ဘူး
လား…၊ သီလဝိသုဒိၶပါ့ကြဲ႕။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့သလုိ နားလ
ည္ဖို႔ လုိတာ။ ဒါ အစြဲျဖဳတ္ အစြဲျဖဳတ္လုိ႔ေတာ့ေျပာတယ္ ျဖဳတ္ပံုျဖဳတ္နည္း
က မပါရင္၊ ဘယ္နည္းနဲ႔ မွ ဒိ႒ိျပဳတ္ပါ့မလား…၊ ဒိ႒ိကြာပါ့မလား…၊ ျဖဳတ္ပံု၊ 
ျဖဳတ္နည္းလုိေသးတာ။ 

အဲ့ဒီလုိ စိစစ္ဖို႔၊ ခႏၶာကပ္တတ္ဖို႔ လုိတယ္။ နားလည္ဖို႔ လုိတယ္ေနာ္။ စဥ္း
စား…၊ ဒါ ေတြ႕တာ နာမ္႐ုပ္ပဲေတြ႕တယ္၊ သံပုရာသီးေတြ႕ရဲ႕လား…၊ မေ
တြ႕ျငားေသာ္လည္း ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာ အေနႏွင့္ သံပုရာသီးလုိ႔ 
မေခၚလား…၊ ဒါ သမုတ္႐ွိေပါ့။ မသမုတ္လည္း႐ွိ၊ သမုတ္လည္း႐ွိတာ နာ
မ္႐ုပ္တရားႏွစ္ပါးေပါ့။ အဲ့သလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ နာမ္႐ုပ္လုိ႔သိ 
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သံပုရာသီးလုိ႔ေခၚ။ ကဲ သံပုရာသီးလုိ႔ မေခၚဘူးလား…၊ ေတြ႕တာသံပုရာ
သီးလား…၊ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ သံပုရာသီးမေတြ႕တာလဲ…၊ မ႐ွိဘူးလုိ႔ 
ယုံၾကည္ရင္ စြဲဦးမလား…။ ဒိ႒ိ မျပဳတ္ဘူးလားေဟ့…၊ သီလဝိသုဒိၶပါကြဲ႕။ 
ဒိ႒ိျပဳတ္ၿပီဗ်ာ့။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား…၊ ေလ့လာ။ ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြေနာ္။ 

ကဲ သမၼဳတိ သစၥာအေနနဲ႔ သံပုရာသီးေပါ့။ ေတြ႕တာက နာမ္႐ုပ္ေပါ့။ ဘယ္
ပံုေတြ႕တာလဲ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား…၊ ႐ုပ္တရားႀကီးကလည္း ေဖာက္ျ
ပန္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ နာမ္တရားကလည္း သိၿပီးေတာ့ မပ်က္
လား…၊ နာမ္႐ုပ္ေတြ႕တာလား…၊ မ႐ွိတာေတြ႕တာလား…၊ အနိစၥ။ အနိစၥ
ကုိ ဆက္ၾကည့္ေပါ့။ အနိစၥမၿမဲျခင္း တရားသည္ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား…၊ 
ဆင္းရဲတဲ့တရားလား…။ ဆင္းရဲတဲ့တရားကုိ သုခလုိ႔ ေခၚမလား…၊ ဒုကၡလုိ႔ 
ေခၚမလား…။ ဤဒုကၡတရားကုိ ပိုင္သူ႐ွိရဲ႕လား…၊ သတၱဝါအလုိသုိ႔ လုိက္
ကဲ့လား…၊ အႀကိဳက္သုိ႔ ပါရဲ႕လား…၊ အနတၱလုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ အနိစၥ၊ 
ဒုကၡ၊ အနတၱေပါ့။ 

နာမ္႐ုပ္ေတြ႕တာလား…၊ အနိစၥေတြ႕တာလား…။ နာမ္႐ုပ္ေတြ႕တာ
လား…၊ ဒုကၡေတြ႕တာလား…။ နာမ္႐ုပ္ေတြ႕တာလား…၊ အနတၱေတြ႕တာ
လား…။ တီရဏပရိညာ။ နာမ္႐ုပ္နဲ႔ အနိစၥနဲ႔ ပိုင္းျခားသိ၊ နာမ္႐ုပ္နဲ႔ ဒုကၡနဲ႔ ပို
င္းျခားသိ၊ နာမ္႐ုပ္နဲ႔ အနတၱနဲ႔ ပိုင္းျခားသိ၊ တီရဏပရိညာ။ နာမ္႐ုပ္ကုိ 
ေတြ႕တဲ့အခါ သံပုရာသီးေတြ႕ေသးရဲ႕လား…။ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြ႕တာလဲ…၊ 
မ႐ွိရင္ သံပုရာသီးအေနနဲ႔ စြဲစရာလုိေသးရဲ႕လား…၊ ဉာတပရိညာပိုင္းျခား
လုိ႔ သိပါ၊ နာမ္႐ုပ္နဲ႔ သံပုရာသီးနဲ႔ ပိုင္းျခားတာ။ 

ဤပမာဏကဲ့သုိ႔ လူထင္လုိ႔ ဆံဖ်ားကေန ေျခဖ်ားအေရာက္ ဘုရားေပးတဲ့ 
ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကုိင္စမ္းၾကည့္…၊ ပူေႏြးေႏြး မေတြ႕လား…၊ ပူတာ ဥဏွေ
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တေဇာေပါ့။ ေအးတာကား မေတြ႕လား…၊ ေအးတာ သီတေတေဇာေပါ့။ ပူ
တယ္ ေအးတယ္ သိတာ သူငါလား…၊ ကာယဝိညာဏ္လား…။ ကာယဝိ
ညာဏ္က နာမ္တရားမရလား…၊ ပူတာ ေအးတာက ႐ုပ္တရားမရလား…၊ 
နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ပါး။ လူလား…၊ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္။ နတ္လား…၊ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္။ နာမ္႐ုပ္
ပဲေတြ႕တယ္၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ လူမေတြ႕တာလဲ…။ လူ မေတြ႕ရင္ နတ္ကားေ
တြ႕ရဲ႕လား…။ ျဗဟၼာကားေတြ႕ရဲ႕လား…။ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံကား 
ေတြ႕ရဲ႕လား…၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြ႕တာလဲ…၊ အဲ့ဒါ ယုံၾကည္ဖို႔လုိတာ။ 

ယုံၾကည္ရင္ စြဲစရာလုိေသးရဲ႕လား…၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အာ႐ုံ၊ အာရမၼဏိကလုိ႔ 
မေဟာဘူးလား…၊ အာ႐ုံမွန္လုိ႔ သဒၶါမွန္တယ္။ နာမ္႐ုပ္က အာ႐ုံတရားမရ
ဘူးလား…၊ နာမ္႐ုပ္တရားႏွစ္ပါးသိတာ အာရမၼဏိကေပါ့။ စဥ္းစားဖို႔ မေ
ကာင္းလား…၊ ျဖန္႔လုိက္ေတာ့ နာမ္႐ုပ္ကုိ... ခႏၶာငါးပါးေပါ့။ အဲ့ဒါ အျမင္ခံ
အ႐ႈခံ တရား ခႏၶာငါးပါး၊ အာ႐ုံတရား မရဘူးလား…၊ မဂၢင္ငါးပါးက အာရမၼ
ဏိက မရလား…၊ အာ႐ုံ၊ အာရမၼဏိက။ အာ႐ုံမွန္လုိ႔ သဒၶါမွန္တယ္လုိ႔ မေ
ဟာဘူးလား…၊ 

ကဲ ခႏၶာပဲေတြ႕တာေပါ့။ လူေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ နတ္ကားေတြ႕ေသး
ရဲ႕လား…၊ ျဗဟၼာကား ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြ႕တာလဲ…၊ 
မ႐ွိ္ရင္ ဘယ္လုိစြဲမွာလဲ…၊ ျဖဳတ္ပံုျဖဳတ္နည္း နားလည္ဖို႔ လုိတယ္။ အဲ့လုိ စိ
စစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့ဒါ လုိရင္းကိစၥ၊ အာ႐ုံမွန္ေတာ့ သဒၶါမွန္တယ္။ 
ခႏၶာဆုိတာ ယုံၾကည္သြားၿပီ၊ အျမင္ခံ အ႐ႈခံက ခႏၶာငါးပါးေနာ္၊ ဒါ အာ႐ုံမွ
န္ေတာ့ သဒၶါမွန္တယ္။ ကဲ လူစြဲ၊ နတ္စြဲ၊ ျဗဟၼာစြဲ စြဲဦးမလား…၊ 

အဲ့ဒါ ဆက္ၿပီးေတာ့ၾကည့္တဲ့အခါ အာ႐ုံက ႐ုပ္တရားႀကီးက ေဖာက္ျပန္ၿ
ပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ ေဝဒနာ ခံစားၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ သညာမွတ္ၿ
ပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ ေစတနာ ျပဳျပင္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ ဝိညာဏ
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ကၡႏၶာ သိၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ ခႏၶာငါးပါး ေတြ႕သလား…၊ အနိစၥ 
ေတြ႔သလား…။ ေၾသာ္…အနိစၥပဲေတြ႕တယ္။ ခႏၶာငါးပါးလုိ႔ မေတြ႕ဘူး၊ အနိ
စၥလုိ႔ ေတြ႕တယ္ေနာ္။ 

အာ႐ုံက အနိစၥလုိ႔ မျပလား…၊ သိတဲ့ဉာဏ္က အနိစၥလုိ႔ မသိလား…၊ 
အာ႐ံုက ဒုကၡလုိ႔ မျပလား…၊ သိတဲ့ဉာဏ္က ဒုကၡလုိ႔ မသိလား…၊ အာ႐ံုက 
အနတၱလုိ႔ မျပလား…၊ သိတဲ့ဉာဏ္က အနတၱလုိ႔ မသိလား…၊ အာ႐ုံ၊ အာရ
မၼဏိက။ အာ႐ုံမွန္ေတာ့ သဒၶါမွန္တယ္။ လူခ်မ္းသာလား…၊ ဒုကၡသစၥာ
လား…။ နတ္ခ်မ္းသာလား…၊ ဒုကၡသစၥာ…။ ျဗဟၼာခ်မ္းသာလား…၊ ဒုကၡ
သစၥာလား…။ ဆင္းရဲတာက လြဲလုိ႔ တျခားေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ အဲ့လုိ ေ
လ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အာ႐ုံ၊ အာရမၼဏိက။ အာ႐ုံမွန္ေတာ့ သဒၶါမွန္
တယ္။ 

အဲ့ဒါေၾကာင့္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ယုံၾကည္က်န္းမာ စိတ္ေျဖာ
င့္စြာႏွင့္ လြန္စြာအားထုတ္ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္ကုိ၊ ျဖစ္ခ်ဳပ္ ဉာဏ္ျမင္ ဤငါးအင္ မွန္
ပင္ မဂ္ရေၾကာင္းလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အဲ့ဒါ လုိတာကြဲ႕။ ဒါ စိစစ္ဖို႔ မေ
ကာင္းလား…၊ ကဲ ဒီလုိဆုိ စြဲစရာလုိေသးရဲ႕လား…၊ အဲ့ဒါ ဒိ႒ိျဖဳတ္ပံု ျဖဳတ္
နည္းေတြ။ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြေနာ္။ 

ကဲ ေခၚေတာ့ကာ ၾကေတာ့ကာ နာမ္႐ုပ္လုိ႔ သိ၊ သားလုိ႔ေခၚ၊ သမီးလုိ႔ေခၚ။ 
နာမ္႐ုပ္လုိ႔ သိ၊ အေဖလုိ႔ေခၚ၊ အေမလုိ႔ေခၚ။ မေခၚရေပဘူးလား…၊ သုံးဆ
ယ့္တစ္ဘုံဆုိတာ သမုတ္႐ွိေပါ့။ မသမုတ္လည္း႐ွိ၊ သမုတ္လည္း႐ွိက နာ
မ္႐ုပ္တရား ႏွစ္ပါးေပါ့။ အဲ့ဒါ သမုတ္႐ွိတာလည္းသိထား…၊ မသမုတ္ပဲနဲ႔ ႐ွိ
တာလည္း သိထားဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ လုိတယ္။ ကဲ မ႐ွိဘူးလုိ႔ သိရင္စြဲဦးမ
လား…၊ အစြဲျဖဳတ္တာ မဟုတ္လား…။ ကုိယ္က ႐ွိတယ္လုိ႔ မထင္လား…၊ 
ေတြ႕တာက ကုိင္း…လူေတြ႕တာလား…၊ နာမ္႐ုပ္ေတြ႕တာလား…။ 
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ဪ…နာမ္႐ုပ္ေတြ႕ရတဲ့အခါ ဉာတပရိညာေပါ့၊ လူစြဲဒိ႒ိ၊ နတ္စြဲဒိ႒ိ၊ ျဗ
ဟၼာစြဲဒိ႒ိ မျပဳတ္လား…။ 

ဆက္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္လုိက္ေပါ့၊ ၾကည့္တဲ့အခါ ႐ုပ္တရားႀကီးက ေဖာက္ျပန္ၿ
ပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ နာမ္တရားက သိၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ နိစၥ
လား…၊ အနိစၥ…။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်
က္ေတြေပါ့။ ဒါ အနိစၥပဲ ေတြ႕တယ္။ ဆက္ၿပီးေတာ့ႀကိဳးစား…အနိစၥမၿမဲျခင္း
တရားသည္ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား…၊ ဆင္းရဲတဲ့တရား…။ ဆင္းရဲတဲ့
တရားကုိ သုခလုိ႔ေခၚမလား…၊ ဒုကၡ…။ ဤ ဒုကၡတရားကုိ ပိုင္သူ႐ွိ
ရဲ႕လား…၊ သတၱဝါအလုိသုိ႔ လုိက္ကဲ့လား…၊ အႀကိဳက္သုိ႔ ပါရဲ႕လား…၊ အ
နတၱလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ။ 

နာမ္႐ုပ္ေတြ႕တာလား…၊ အနိစၥေတြ႕တာလား…။ နာမ္႐ုပ္ေတြ႕တာ
လား…၊ ဒုကၡေတြ႕တာလား…။ နာမ္႐ုပ္ေတြ႕တာလား…၊ အနတၱေတြ႕တာ
လား…။ တီရဏပရိညာ။ နာမ္႐ုပ္နဲ႔ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱနဲ႔ ပိုင္းျခားတာ တီ
ရဏပရိညာေပါ့။ လူ နတ္ ျဗဟၼာနဲ႔ နာမ္႐ုပ္နဲ႔ ပိုင္းျခားတာ ဉာတပရိညာေပါ့။ 
နာမ္႐ုပ္နဲ႔ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱနဲ႔ ပိုင္းျခားတာ တီရဏပရိညာေပါ့။ အနိစၥ၊ ဒု
ကၡ၊ အနတၱကုိ ၾကည့္ေတာ့ခါ ျဖစ္ပ်က္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ျဖစ္ပ်က္ ဘာ
သစၥာလဲ…၊ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား…၊ ဆင္းရဲတဲ့တရား…။ ဒါ ဆင္းရဲတဲ့တ
ရားေနာ္။ ဒါ ဆင္းရဲတာ မမွန္ဘူးလား…။ မွန္ရင္ သစၥာထုိက္တာေပါ့။ ဒုကၡ
သစၥာလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အဲ့ဒါမွ သစၥာထုိက္တာ။ နဒီေသာေတာ ဝိယ 
လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ျမစ္ေရမ်ားစီးသလုိ မတန္႔ စားဘူးေပါ့ေနာ္။ တျဖဳတ္ျ
ဖဳတ္ တသုတ္သုတ္နဲ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေပါ့။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား…၊ 
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အဲ့ဒီလုိဆုိ ေျခအစ၊ ေခါင္းအဆုံး တစ္ကုိယ္လုံး ႐ွာခ်င္သလုိ႐ွာ သုခဆုိတဲ့ 
တရား အပ္ဖ်ားတစ္ေထာက္စာမွ် ေတြ႕ရဲ႕လား…။ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြ႕တာ
လဲ…၊ ဒုကၡအတိလုိ႔ မပိုင္းျခားလား…၊ ပိုင္းျခားလုိက္တဲ့တခ်ိန္ သမၼာဝါစာ၊ 
သမၼာကမၼႏ ၱ၊ သမၼာအာဇီဝ၊ သီလမဂၢင္သုံးပါးမဝင္လား…၊ ႐ႈဉာဏ္ငါးပါးနဲ႔ 
ေပါင္းေတာ့ ႐ွစ္ပါးမျပည့္လား…။ ႐ွစ္းပါးျပည့္တဲ့အခါ ခႏၶာေတြ႕ေသး
ရဲ႕လား…၊ ကိေလသာကား ေတြ႕ေသးလား…၊ ခႏၶာမ႐ွိေတာ့ မၿငိမ္း
လား…၊ ကိေလသာမ႐ွိေတာ့ မေအးလား…၊ ၿငိမ္းတဲ့သေဘာနဲ႔ ေအးတဲ့
သေဘာကုိ ဘယ္လုိေခၚမလဲ…၊ နိဗၺာန္။ အဲ့ဒီေနရာေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစား
အားထုတ္ေပါ့။ 

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာဖြဲ႕တယ္၊ သစၥာဖြဲ႕ရတယ္ ေနာ္။ ဒါ ခႏၶာဖြဲ႕နည္း၊ သစၥာဖြဲ႕န
ည္း ေလ့လာဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ အဲ့ဒါ တရားထုိင္တဲ့အခါ ဒါေတြ ေတြ႕မွာေ
ပါ့။ စႀကၤန္သြားတဲ့အခါလည္း ေတြ႕မွာေပါ့။ ရပ္တဲ့ အခါလည္း ေတြ႕မွာေပါ့။ 
ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ သြားျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ ထုိင္ျခင္း၊ ေလ်ာင္းျခင္းလုိ႔ 
မေဟာဘူးလား…၊ ေဟာတယ္။ 

ကဲ ဥပမာ အားျဖင့္စိတ္ထဲက ထုိင္လုိက္ၾကေသးတာေပါ့။ ထုိင္လုိက္တဲ့
အခါ ၾကမ္းနဲ႔ တင္ပါးနဲ႔ ထိမသြားလား…၊ သတိမျပဳရဘူးလား…၊ သတိျပဳ
တဲ့အခါ ၾကမ္းေတြ႕သလား…၊မာတာေတြ႕သလား…။ တင္ပါးေ
တြ႕သလား…၊ ကာယအၾကည့္ေတြ႕သလား…။ အဲ့ဒီလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္း
လား…။ ႏွစ္ခုထိတဲ့အခါ သိတဲ့စိတ္ကေလးမေပၚလား…၊ မထိခင္က သိတဲ့
စိတ္ကေလးဟာ ဘယ္ဆီမွာေနတယ္လုိ႔ လက္ညိွဳးညႊန္ျပျခင္းငွာ ထုိက္ကဲ့
လား…။ အာ႐ုံ၊ အာရမၼဏိကေပါ့။ အဲ့သလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…။ 

အဲ့ဒီအခါမွ သိတဲ့စိတ္ေပၚတာ။ ပင္ကုိယ္က ႐ွိႏွင့္တဲ့ တရားဟုတ္ကဲ့
လား…။ အဲ့ဒါကုိ ေလ့လာဖို႔ လုိတယ္ေနာ္။ ဒီလုိဆုိ အျဖစ္တရားလုိ႔ မေဟာ
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ဘူးလား…။ အျဖစ္တရားကုိ သိ၊ အ႐ွိတရားလား…၊ အျဖစ္တရားလား…။ 
အျဖစ္တရားသိေတာ့ အသက္႐ွိတယ္လုိ႔ ယူဦးမလား…။ လိပ္ျပာ႐ွိတယ္
လုိ႔ ယူဦးမလား…။ လူ႐ွိတယ္၊ နတ္႐ွိတယ္ ယူဦးမလား…။ ဒိ႒ိမျပဳတ္ဘူး
လား…။ ဒိ႒ိျပဳတ္ၿပီ။ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ အပ်က္ကုိ သိေတာ့ ခိုင္
တယ္ၿမဲတယ္ ယူဦးမလား…။ သႆတဒိ႒ိမျပဳတ္ဘူးလား…၊ ေနာက္ျပန္ၿ
ပီးေတာ့ ခႏၶာအစားထုိးတာသိေတာ့ ဘဝျပတ္တယ္လုိ႔ ယူဦးမလား…၊ ဥေ
စၦဒအယူမျပဳတ္လား…၊သႆတျပဳတ္တယ္ေနာ္။ သကၠာယျပဳတ္တယ္ေ
နာ္…။ ဥေစၦဒမျပဳတ္ဘူးလား…၊ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြေပါ့ကြဲ႕။ အဲ့ဒီေန
ရာေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမယ္…၊ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား…။ 

ဒါေၾကာင့္ သိ ပယ္ ဆုိက္ ပြား ေလးပါးကိစၥ မဂ္တစ္ခဏလုိ႔ မေဟာဘူး
လား…။ အဲ့ဒါ လုိတာ။ ဒါေၾကာင့္ မဂၢင္႐ွစ္ပါးဆုိတာ သီလမဂၢင္ ဒုကၡသစၥာ
ပိုင္းျခာမွ ဝင္တဲ့ သီလဗ်ာ့။ ေစာေစာပိုင္းက ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ ပိုင္း
က သမာဒါနသီလ၊ သမၸတၱသီလ၊ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ အေနန႔ဲ ေ႐ွာင္တာ။ ပုဂၢိဳ
လ္သတၱဝါ ႐ွိတယ္လုိ႔ မယူဘူးလား…၊ က်ဴးလြန္ရင္ အျပစ္ျဖစ္ေတာ့မယ္
လုိ႔ မယူေပဘူးလား…၊ ဒါေတာ့ သီလနဲ႔ မျပည့္စံုဘူးလား…၊ မေ႐ွာင္ရင္ 
သီလနဲ႔ျပည့္စံုပါ့မလား…၊ အဲ့သလုိ နားလည္ရတယ္။ ကံ ဘက္ကေဟာ
တာ၊ ေျမလွ်ိဳး မိုးပ်ံ တာက စ်ာန္ဘက္က ေဟာတာ၊ အခုက ဉာဏ္ဘက္က 
ေဟာတာ။ အဲ့ဒါ ပိုင္းျခားသိဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ ကံလမ္း၊ စ်ာန္လမ္း၊ ဉာဏ္
လမ္းကြဲ႕။ ဉာဏ္ဆုိတာ စဥ္းစားတာ၊ ေဝဖန္တာ၊ စိစစ္တာ။ ေလ့လာဖို႔ မေ
ကာင္းလား…။ 

ထင္တာက လူေပါ့၊ ေတြ႕တာက ခႏၶာငါးပါးေပါ့။ ဒီလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား…၊ ကဲ ႐ူပကၡႏၶာကုိ ျပန္စဥ္းစားေနာ္။ ျမတ္စြာဘုရားက ႐ုပ္နဲ႔ ပတ္သ
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က္တဲ့ တရားဟူသေရြ႕ ေခ်ာင္းထဲျမစ္ထဲမွာ႐ွိတဲ့ ေရျမွဳပ္ႀကီးေတြေပါ့၊ ေဖာ
င္းေဖာင္းကားကား ႀကီးႀကီးမားမားေပါ့။ ဒိုက္ေတြနဲ႔ ဝင္တုိက္တဲ့အခါ ဖ႐ိုဖရဲ 
ၿပိဳကြဲမသြားလား…၊ တုံးေတြနဲ႔ ဝင္တုိက္မိတဲ့အခါ ၿပိဳကြဲမသြားဘူးလား…၊ 
အႏွစ္သာရ ႐ွိရဲ႕လား…။ မူလကစၿပီးေတာ့မွ အဲ့ဒီေရျမွဳပ္ဟာ ေရက ျဖစ္တဲ့ 
ေရျမွဳပ္ေပါ့၊ ပ်က္ေတာ့ခါ ေရပဲ ျပန္မျဖစ္ဘူးလား…။ အႏွစ္သာရ႐ွိ မ႐ွိ…။ 
မ႐ွိ႐ုပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အခါမွာ သူ႕အေပၚသာယာႏွစ္သက္တဲ့ တဏွာလာ
ဦးမလား…၊ မလာေတာ့ဘူးေပါ့…။ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ 

႐ူပကၡႏၶာ အႏွစ္သာရမ႐ွိဘူးလုိ႔ သိရင္၊ ခံစားတဲ့ ေဝဒနာကလည္း ေရပြက္
ပမာဏလုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ အႏွစ္သာရ႐ွိရဲ႕လား…၊ ေရပြက္ဆုိတာ ထ
မင္းအိုး ခ်က္တဲ့အခါ ပြက္ပြက္ ပြက္ပြက္နဲ႔ ဆူၿပီးေတာ့ခါ ေငြဖလားေလးေ
တြန႔ဲ တူတာေပါ့။ ေပါက္ကြဲၿပီးေတာ့ မသြားလား…။ အႏွစ္သာရ႐ွိ
ရဲ႕လား…၊ 

သညာကၡႏၶာ တံလွ်ပ္ပမာဏလုိ႕ မေဟာဘူးလား…၊ ေတာေတာင္မွာေနတဲ့ 
သားသမင္အေပါင္း တိရစာၦန္၊ မုဆုိးရန္ကုိေၾကာက္လုိ႔ ပုန္းလွ်ိဳးရတာေပါ့၊ ေ
ရဆာေလာင္ မြတ္သိပ္တဲ့အခါ ေရ႐ွာ ထြက္မလာလား…၊ ကမ္းပါးေပၚ ရပ္ၾ
ကည့္တဲ့အခါ ေအာက္မွာ ေရျပင္ႀကီးေပါ့။ ဆင္းၿပီးေရေသာက္ မသြားၾက
ဘူးလား…။ ေအာက္ကုိ ေရာက္တဲ့အခါ ေရေတြ႕ရဲ႕လား…၊ ေသာင္ျပင္ႀ
ကီးေပါ့။ 

တကယ္စိတ္ကေတာ့ ေရလုိ႔ မထင္လား… ေတြ႕တာက ေရလား…၊ ေသာ
င္ျပင္လား…။ အခုေတြ႕တဲ့ကိစၥက လူ နတ္ ျဗဟၼာလား…၊ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္။ ဒီ
လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ သညာကၡႏၶာ ဖယ္ထား လူ တျခား႐ွိေသး
လား…၊ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…။ ကုိယ့္နာမည္ေတြ မိဘေတြ
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က၊ ေမြးထဲကပါလာတာလား…၊ မိဘကေပးတဲ့ နာမည္လား…။ ခႏၶာတပ္
ခါ သညာကၡႏၶာတပ္ရတာေပါ့။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 

ကုိယ့္နာမည္ကုိ မွန္ထဲမွာၾကည့္ ျမင္ရပါ့မလား…။ ကဲ…ေခၚေတာ့မေခၚၾက
ဘူးလား…၊ ေခၚျငားေသာ္လည္း တကယ္႐ွိတာဟုတ္ကဲ့လား…။ ေခၚယုံ 
ေျပာယုံေတာ့ မမွန္လား…၊ သမုတ္႐ွိ၊ အေခၚ႐ွိေပါ့။ မသမုတ္လည္း႐ွိ၊ သမု
တ္လည္း႐ွိတာ နာမ္႐ုပ္တရား ႏွစ္ပါးေပါ့။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား…၊ ဒါေၾကာင့္ တံလွ်ပ္ပမာဏ။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 

သခၤါရကၡႏၶာ ငွက္ေပ်ာ ပမာဏ၊ ဘယ္လုိပဲ ျပဳလုပ္၊ ျပဳလုပ္။ ဘယ္လုိပဲ လုပ္
လုပ္၊ ငွက္ေပ်ာဆုိတာ အရင္းျဖတ္၊ အဖ်ားျဖတ္ ငွက္ေပ်ာဖတ္ကုိ ခြာၾကည့္၊ 
ငွက္ေပ်ာဖတ္သာ ကုန္သြားမယ္ အႏွစ္သာရေတြ႕ရဲ႕လား…။ အခုလည္း 
မိမိက သစၥာမသိ၊ ခႏၶာမသိ၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ မသိပဲနဲ႔ ျပဳလုပ္ရင္ သေဗၺ သခၤါ
ရာ အနိစၥာလုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ လုပ္ခ်င္သလုိလုပ္ အနိစၥမွာ လမ္းဆုံး
တာ။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ပုညာဘိသခၤါရ၊ 
အာေနဥၨာဘိ သခၤါရေပါ့။ ပုညာဘိသခၤါရ- ဒါနကုသုိလ္၊ သီလကုသုိလ္ေပါ့။ 
အာေနဥၨာဘိ သခၤါရ- ကမၼ႒ာန္းေလးဆယ္ တစ္ခုခုေပါ့။ အပုညာဘိသခၤါရ- 
အပါယ္တစ္လမ္းသြားေပါ့။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ သေဗၺ သခၤါရာ အနိစၥာလုိ႔ မေဟာ
ဘူးလား…၊ အနိစၥမွာ လမ္းဆုံးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ သခၤါရကၡႏၶာ ငွက္ေ
ပ်ာန႔ဲ တူတယ္။ အဲ့ဒီလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ ဒီလုိဆုိ သခၤါရကၡႏၶာမွာ 
စြဲစရာ လုိေသးရဲ႕လား…။ 

ဝိညာဏကၡႏၶာဆုိတာ မ်က္လွည့္ပမာဏ၊ အိပ္မက္ပမာဏလုိ႔ မေဟာဘူး
လား…။ မ်က္လွည့္ျပတဲ့ ေ႐ႊေတြ သုံးလုိ႔ စြဲလုိ႔ ျဖစ္ကဲ့လား…။ မ်က္လွည့္ျပ
တဲ့ ဆန္ေတြ ခ်က္လုိ႔ ျပဳတ္လုိ႔ ျဖစ္ကဲ့လား…။ အဲ့လုိ သိဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ 
ဒါေတာ့ခါ စဥ္းစား၊ မ်က္လွည့္ပမာဏ။ အိပ္မက္ မက္တဲ့အခါ ေ႐ႊအိုး၊ ေငြ
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အိုး ရလုိ႔ မက္တာ မ႐ွိဘူးလား…၊ မႏိုးခင္ၾကား စိတ္ကူးမယဥ္လား…၊ ယဥ္
တယ္ေနာ္။ ႏိုးတဲ့အခါ ကုိယ့္စိတ္ကူးအတုိင္း ျဖစ္ကဲ့လား…။ အဲ့ဒါ တက
ယ္႐ွိလုိ႔လား…၊ မ႐ွိလုိ႔လား…။ ဒါေၾကာင့္ အိပ္မက္ပမာဏ၊ တကယ္႐ွိတာ 
မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ေခၚယုံ၊ ေျပာယုံနဲ႔ ေတာ့ မွန္ေနတာေပါ့။ သမုတ္႐ွိ၊ အေ
ခၚ႐ွိ။ မသမုတ္လည္း႐ွိ၊ သမုတ္လည္းရွိတာ နာမ္႐ုပ္ ႏွစ္ပါးေပါ့။ ဘယ္ပံု႐ွိ
တာလဲ အနိစၥ၊ ဘယ္ပံု႐ွိတာလဲ ဒုကၡ၊ ဘယ္ပံု႐ွိတာလဲ အနတၱ။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ 
အနတၱေပါ့။ 

စုလုိက္တဲ့အခါ ျဖစ္ပ်က္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တဲ့တရား…ခ်
မ္းသာတဲ့တရားလား…၊ ဆင္းရဲတဲ့တရားလား…။ ဆင္းရဲတဲ့တရားပဲ 
ေတြ႕တယ္ေနာ္။ သုခဆုိတာ ဆံဖ်ားကစ၊ ေျခဖ်ားအေရာက္႐ွာၾကည့္ အပ္
ဖ်ားတစ္ေထာက္စာမွ်ေတြ႕ရဲ႕လား…။ အပ္ဖ်ားတစ္ေထာက္စာမွ်မေ
တြ႕တာ သုခ ႐ွိ္လုိ႔လား…၊ မ႐ွိလုိ႔လား…။ မ႐ွိရင္ ဒုကၡအတိလုိ႔ မပိုင္းျခား
လား…၊ ပိုင္းျခားလုိက္တဲ့ တစ္ခ်ိန္ သမၼာဝါစာ၊ သမၼာကမၼႏ ၱ၊ သမၼာအာဇီဝ၊ 
သီလမဂၢင္သုံးပါးဝင္တာ…၊ ႐ႈဉာဏ္ငါးပါးနဲ႔ ေပါင္းေတာ့ ႐ွစ္ပါးမျပည့္
လား…။ ႐ွစ္းပါးျပည့္တဲ့အခါ ခႏၶာေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ ျဖစ္ပ်က္ကား 
ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ ေလာကုတၱရာလုိ႔ မေဟာလား…။ အဲ့ဒါ ခႏၶာ မ႐ွိေ
တာ့ မၿငိမ္းလား…၊ ကိေလသာမ႐ွိေတာ့ မေအးလား…၊ ဒါ ၿငိမ္းတဲ့သေဘာ
န႔ဲ ေအးတဲ့သေဘာေပါ့။ ဒီလုိဆုိေတာ့ ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ဖို႔ အဓိကလုိ႔ မေ
ဟာဘူးလား…။ ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ေတာ့ ကမၼဝဋ္လာေသးရဲ႕လား…၊ ကမၼဝ
ဋ္မလာရင္ ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္းလား…၊ နိေရာဓ။ ဤေနရာေရာက္ေ
အာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေပါ့ေနာ္…။
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ကဲ ၾကားဆဲခႏၶာက ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ…၊ (ဒုကၡသစၥာပါ ဘုရား)။ သိ
တာက…၊ (မဂၢသစၥာပါ ဘုရား)။ ေသတာက…၊(သမုဒယသစၥာပါ ဘုရား)။ 
ေနာက္ခႏၶာမလာတာ…၊(နိေရာဓသစၥာပါ ဘုရား)။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္႐ွိ…၊(ေလးကြက္႐ွိပါတယ္ဘုရား)၊ တ
စ္ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး…၊(ငါးပါးပါဘုရား၊) ငါးေလးလီ...( ႏွစ္ဆယ္) ဤ႐ွ
စ္သြယ္ကုိ… (အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာ
င္းတည္း။)
 
ေမတၱာပို႔။
 
အေရွ႕အရပ္မွာေန မ်ားလွသတၱဝါေတြ ။
က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒို႔ေတာင္းဆုေမတၱာေဝ ။
ဣစၧိတံ လုိရာျပည့္ေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္း လက္ငင္းရပါေစ။
 
ေတာင္အရပ္မွာေန မ်ားလွသတၱဝါေတြ  
က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒို႔ေတာင္းဆုေမတၱာေဝ
ဣစၧိတံ လုိရာျပည့္ ေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္းလက္ငင္းရပါေစ  
 
အေနာက္အရပ္မွာေန မ်ားလွသတၱဝါေတြ ။
က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒို႔ေတာင္းဆုေမတၱာ ေဝ ။
ဣစၧိတံ လုိရာျပည့္ေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္းလက္ငင္းရပါေစ။
 
ေျမာက္ အရပ္မွာေန မ်ားလွသတၱဝါေတြ ။ 
က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒို႔ေတာင္းဆုေမတၱာေဝ ။
ဣစၧိတံ လုိရာျပည့္ေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္းလက္ငင္းရပါေစ ။
 
အထက္အရပ္မွာေန မ်ားလွသတၱဝါေတြ။
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က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒို႔ေတာင္းဆုေမတၱာေဝ ။
ဣစၧိတံ လုိရာျပည့္ေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္းလက္ငင္းရပါေစ။
 
ေအာက္အရပ္မွာေန မ်ားလွ သတၱဝါေတြ ။
က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒို႔ေတာင္းဆုေမတၱာေဝ ။
ဣစၧိတံ လုိရာျပည့္ေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္းလက္ငင္းရပါေစ။
 
တုိ႔ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွာေန မ်ားလွသတၱဝါေတြ ။
က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒို႔ေတာင္းဆုေမတၱာေဝ ။
ဣစၧိတံ လုိရာျပည့္ေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္း လက္ငင္းရပါေစ။
 
ေအာင္ပါေစ ။ ခ်မ္းၾကည္ေအးျမေစ ။
မဂ္စခန္း တက္လွမ္းနိုင္ပါေစ ။
 
ဤသုိ႔ျပဳရ ကုသလေၾကာင့္ မ်ားလွေဝေန
အမွ် ေပးေဝသည္ ...
နတ္လူျဗဟၼာ သာဓုေခၚေစေသာ္ ။
 
ကုသုိလ္ ... အမွ် အမွ် အမွ် ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့
သာဓု သာဓု သာဓု။
ကုသုိလ္ ... အမွ် အမွ် အမွ် ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့  
သာဓု သာဓု သာဓု။
ကုသုိလ္ ... အမွ် အမွ် အမွ် ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့
သာဓု သာဓု သာဓု။

ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ                    
မံုလယ္ေတာရဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏ ၱသံဝရ
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ေရတံခြန္ေတာင္၊ မႏၱေလး၊ မံုလယ္ေတာရဓမၼရိပ္သာ၊ အမွတ္(၃)၊ တုိက္ခြဲ
တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ 
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ဝါတြင္း(၇)ရက္ တရားစခန္း၌ (၁၁-၁၀ -၂၀၁၀) 
ည(၇)နာရီ အခ်ိန္တြင္
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
ခႏၶာငါးပါးသူသတ္ေယာက္်ား(စုန္းမဥပမာျပ)
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္

အနေႏၲာ အနႏၲငါးပါးကုိ အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾကပါစို႔ ... ။
 
နေမာ ဗုဒၶႆ။ နေမာ ဓမၼႆ။ နေမာ သံဃႆ။ နေမာ မာတာပိတုႆ။ 
နေမာ အာစရိယႆ။
 
ဗုဒၶႆ - သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကုိ ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေ
သာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီိးအား။                      
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ 
အရွင္ဘုရား။
 
ဓမၼႆ - မဂ္ေလးတန္ - ဖိုလ္ေလးတန္ - နိဗၺာန္ - ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ 
တရားေတာ္ျမတ္အား။                                              
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
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သံဃႆ - မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္အား။ နေမာ -  ရည္ညႊတ္သ
ဒၶါ ေ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 ရတနာ ျမတ္သုံးပါး မိဘ 
ဆရာသမား တုိ႔အား ႐ိုေသျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေ
လ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေသာ ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယ
တုိ႔ေၾကာင့္
မိမိတုိ႔ အလုိရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္
သုိ႔လည္းေကာင္း ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သုိ႔လည္းေကာ
င္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတုိ႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ  
နိဗၺာန္သုိ႔ လည္းေကာင္း
မိမိတုိ႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာ ဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္
ဉာဏ္သုိ႔  ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သုိ႔ မ်က္ေမွာက္ ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
 
အလုပ္စဥ္အတုိင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။
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မူလႏွစ္ျဖာ…..တစ္ေခါက္။
 
မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကုိယ္
မ်ားႏွင့္ သုံးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သုံး၀ႏွင့္၊ ကာလသုံးျဖာ၊ ျခင္းရာ ႏွစ္
ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကုိ၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။ ပါ ဘုရား။
 
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
 
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာအားျဖင့္ ... ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ။ အကုသုိ
လ္ကံ၊ ကုသုိလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကုိ ယုံၾကည္ရမယ္လုိ႔ မေဟာလား…။ ပါ
ဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ အ
ဆုံးကုိ က်ဴးလြန္ရင္ ကုသုိလ္လား…၊ အကုသုိလ္လား…။ အကုသုိလ္ကံ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ 
ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္၊ လုိ႔ မေဟာလား…။ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား၊ ဆင္းရဲ
တဲ့ တရားလား…။ ဒါ အကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ျဖစ္တာေနာ္…၊ ယုံၾကည္ဖို႔ မေ
ကာင္းလား…။
 
ပါဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ 
အဆုံးကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရင္၊ အကုသုိလ္လား…၊ ကုသုိလ္လား…၊ ကုသုိလ္ကံ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ လုိ႔ 
မေဟာလား…။ ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား…၊ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား…၊ ဒါ ကု
သုိလ္ကံ ယုံၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ ကုသုိလ္၊ အကုသုိလ္ တရားႏွစ္ပါး 
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ယုံၾကည္ရင္ အကုသုိလ္ကုိ ေ႐ွာင္ေပါ့၊ ကုသုိလ္ကုိ ေဆာင္ေပါ့။ အဲ့ဒါ လုိရ
င္းအခ်က္ေတြေနာ္…၊ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ အခါတုိင္းကလည္း 
ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ ေဟာခဲ့ၿပီးၿပီေနာ္…၊ 

လုိရင္းအခ်က္က တရားထုိင္တဲ့အခါ ဣရိယာပထ ေလးပါး သြားျခင္း၊ ရပ္ျ
ခင္း၊ ထုိင္ျခင္း၊ ေလ်ာင္းျခင္း မေဟာဘူးလား…။ ခႏၶာသိဖို႔လုိတာေပါ့…၊ 
ခႏၶာမသိပဲနဲ႔ တရားထုိင္ရင္ အက်ိဳးမ်ားပါ့မလား…။ ငါတစ္လုံးေပ်ာက္ဖို႔ လြ
ယ္ပါ့မလား…၊ ဒါေတာ့ ခႏၶာသိဖို႔ လုိတယ္။ သစၥာသိဖို႔ လုိတယ္။ ပဋိစၥသမု
ပၸါဒ္သိဖို႔ လုိတယ္။ ဒါေတာ့ မရေသးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ရေလေအာင္၊ ရၿပီးသား ပုဂၢိဳ
လ္ လုိရင္းကိစၥၿပီးေအာင္ မ်က္စိေပါက္ကစ မေနာဒြါရထိ မွန္မွန္ေလး ခႏၶာ
ဖြဲ႕ၾက။
 
ခႏၶာဖြဲ႕နည္း။
 
"မ်က္စိ..."
 
စကၡဳ အၾကည္ကုိ အဆင္း တုိက္ေတာ့ စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
စကၡဳဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
စကၡဳ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္း ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ပါသည္။
 
မ်က္စိ အၾကည္ကုိ အဆင္း တုိက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကုိ ျမင္သိတာ က စိတ္ ၊
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ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
မ်က္စိ အၾကည္ကုိ အဆင္း တုိက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကုိ ျမင္သိတာ က နာမ္တရား ၊
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
...............======================...............
 
"နား"
 
ေသာတ အၾကည္ကုိ အသံ တုိက္ေတာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါ
သလား။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ေသာတဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေ
ပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ေသာတ အၾကည္ႏွင့္ အသံ ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
နား အၾကည္ကုိ အသံ တုိက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အသံ ကုိ ၾကားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္။
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စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
နား အၾကည္ကုိ အသံ တုိက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အသံ ကုိ ၾကားသိတာ က နာမ္တရား ၊
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
.............==========================........
 
"ႏွာ"
 
ဃာန အၾကည္ကုိ အနံ႔ တုိက္ေတာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါသလား။ 
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဃာနဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဃာန အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
ႏ ွ ာအၾကည္ကုိ အနံ႔ တုိက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အနံ႔ ကုိ နံသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
ႏ ွ ာအၾကည္ကုိ အနံ႔ တုိက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
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အနံ႔ ကုိ နံသိတာ က နာမ္တရား ၊
ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
..................=======================.........
 
"လၽွာ"
 
ဇိဝွါ အၾကည္ကုိ ခ်ိဳ ခ်ဥ္ စပ္ ငန္ ဖန္ ခါး ရသာ(၆)ပါး တုိက္ေတာ့ စားသိစိ
တ္ဆုိတဲ့ ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေပါင္းေ
တာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဇိဝွါအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
လၽွာ အၾကည္ကုိ ရသာ ၆ပါး တုိက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကုိ စားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
လၽွာအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
လၽွာအၾကည္ကုိ ရသာ ၆ပါး တုိက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကုိ စားသိတာ က နာမ္တရား ၊
လၽွာ အၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္တရား၊
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နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
.................======================.............
 
ကုိယ္
 
ကာယ အၾကည္ကုိ မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ပထဝီ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ဆုိ
တဲ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ကာယဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါသလား။ 
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ကာယဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ကာယအၾကည္ႏွင့္ မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
ကုိယ္ အၾကည္ကုိ ပူမႈ ေအးမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ေ
ပၚပါသည္။
ပူမႈ ေအးမႈ ကုိ ထိသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ကုိယ္ အၾကည္ႏွင့္ ပူမႈ ေအးမႈ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
ကုိယ္ အၾကည္ကုိ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ဝါေယာ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာ့ ထိ
သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ကုိ ထိသိတာ က နာမ္တရား ၊
ကုိယ္ အၾကည္ႏွင့္ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ က ရုပ္တရား၊
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နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
................=====================................
 
စိတ္
 
မေနာ အၾကည္ကုိ ဓမၼာရုံ တုိက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ဆုိတဲ့ မေနာဝိညာဏ္ ေ
ပၚပါသည္။
မေနာ ဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါသလား။ 
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
မေနာဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေစတသိက္ သညာ
ကၡႏၶာ ေစတသိက္ သခါၤရကၡႏၶာ ေစတသိက္ သုံးပါးေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ 
ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
မေနာ အၾကည္ကုိ ဓမၼာရုံ တုိက္ေတာ့ 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 အၾကည္ကုိ ဓမၼာရုံ တုိက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ဓမၼာရုံ တရားအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ၾကံသိတာ က နာမ္တရား 
၊
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ က ရုပ္တရား၊
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နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
ေျခာက္ဒြါရ ခႏၶာဖြဲ႕ၾကည့္ေတာ့… လူအစားစား၊ နတ္အစားစား၊ ျဗဟၼာ
အစားစား၊ တိရစာၦန္အစားစား၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္အစားစား 
ေတြ႕သလား…၊ ခႏၶာငါးပါး ေတြ႕သလား…၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱ၀ါ မေ
တြ႕တာ၊ ႐ွိလုိ႔လား…၊ မ႐ွိလုိ႔လား…။ မ႐ွိရင္ လူစြဲ၊ နတ္စြဲ၊ ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာ 
လုိေသးရဲ႕လား…၊ ႐ွိတဲ႔ တရားက လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာလား…၊ ခႏၶာငါးပါး…။ 
ဤ ခႏၶာငါးပါး သိဖို႔ မလုိဘူးလား…၊
 
ေ႐ွးအထက္ေက်ာ္ကာရီက လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဟာတာေပါ့၊ 
မ႐ွိပညတ္၊ မ႐ွိပညတ္၊ လူမ႐ွိ၊ နတ္မ႐ွိ၊ ျဗဟၼာ မ႐ွိဘူးေပါ့။ အဲ့ဒီ ခႏၶာေပၚ
မွာ ဌာႏူပစာရ အားျဖင့္ တင္စားၿပီးေတာ့ လူအစားစား၊ နတ္အစားစား၊ ျဗ
ဟၼာအစားစား၊ တိရစာၦန္အစားစား၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္အစားစား၊ ငရဲ
အစားစားလုိ႔ မသမုတ္ၾကဘူးလား…။ မေခၚၾကဘူးလား…။ ဒါ သမုတ္႐ွိ၊ 
အေခၚ႐ွိေပါ့။ မသမုတ္လည္း႐ွိ၊ သမုတ္လည္း႐ွိက ခႏၶာငါးပါး။ အဲ့သလုိ ေ
လလာဖို႔ မေကာင္းလား…။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါး မသိျငား ငါးပါးေမွာက္
မည္သာ၊ ခႏၶာငါးပါး မသိျငား ငါးပါးေမွာက္မည္သာ၊ ေခြး၊ ဝက္၊ ကြ် ဲ ႏြား၊ ေ
မွာက္လ်က္သြား၊ ငါးပါးေမွာက္ၾက႐ွာလုိ႔ မေဟာလား…၊ အဲဒီ ခႏၶာေပၚမွာ 
ႏွွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ ျဖစ္တာေပါ့။ အဲ့ဒါ အျမင္ခံ၊ အ႐ႈခံတရားေနာ္၊ အဲ့လုိ စိစစ္
ဖို႔ မေကာင္းလား…။ 

ဒါေၾကာင့္ တရားထုိင္တဲ့ အခါ ျဖစ္ေစ၊ စႀကႍ သြားတဲ့အခါ ျဖစ္ေစ၊ ရပ္တဲ့
အခါ ျဖစ္ေစ၊ ေလ်ာင္းတဲ့အခါ ျဖစ္ေစ ခႏၶာ သိဖို႔ လုိတာေပါ့။ ခႏၶာမသိရင္ 
ဘယ္လုိမွ သကၠာယဒိ႒ိျဖဳတ္လုိ႔ မရဘူးေပါ့။ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္း
လား…။ အဲ့ေတာ့ ေလ့လာရတယ္…ေနာ္၊ အဲ့လုိ ဆရာသမားက မေျပာ
ဘူး၊ မသင္ေပးဘူးဆုိရင္ တရား႐ႈလုိ႔ လြယ္ပါ့မလား…၊ မလြယ္ဘူးကြဲ႕။ လုိ
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ရင္းအခ်က္က ျပန္စဥ္းစားကြဲ႕ေနာ္၊ ဝဋ္သုံးပါးကၽြတ္ရင္ နိဗၺာန္လုိ႔ မေဟာ
ဘူးလား…၊ ကိေလသဝဋ္၊ ကမၼဝဋ္၊ ဝိပါကဝဋ္ေပါ့။ 

ကိေလသဝဋ္က ဘယ္တရားေတြလဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ သစၥာေလး
ပါးကုိ မသိတာ…၊(အဝိဇၨာပါ ဘုရား) ခႏၶာငါးပါး မသိတာ…၊ (အဝိဇၨာပါ 
ဘုရား) အာယတန ဆယ့္ႏွစ္ပါး မသိတာ…၊ (အဝိဇၨာပါ ဘုရား) ဓါတ္တစ္
ဆယ့္႐ွစ္ပါး မသိတာ…၊ (အဝိဇၨာပါ ဘုရား) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားကုိ မသိ
တာ…၊ (အဝိဇၨာပါ ဘုရား) အဲ့ဒါ သိရမည့္ တရားေတြကြဲ႕ေနာ္။ အဲ့ဒါ သိသ
င့္သိထုိက္တဲ့တာကုိ မသိလုိ႔ အဝိဇၨာလုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ တခါသိျပန္ေ
တာ့ကာလည္း အဲ့ဒီခႏၶာအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ႏွလုံးသြင္းမမွား
လား…၊ ဒါ အဝိဇၨာေပါ့။ ႏွလုံးသြင္းမွားေတာ့ လုိခ်င္တဲ့ တဏွာမလာ
လား…၊ တဏွာလာ ဥပါဒါန္က ေနပါ့မလား…၊ အဝိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္ေ
ပါ့။ ဝဋ္အေနနဲ႔ ကိေလသဝဋ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ ဒါေၾကာင့္ ဝဋ္သုံးပါး
ကၽြတ္ဖို႔ လုိတာေနာ္…။ ကိေလသဝဋ္သာ ခ်ဳပ္သြားမယ္ဆုိ ကမၼဝဋ္လာဦး
မလား…။ ကမၼဝဋ္မလာရင္ ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္းဘူးလား…။ အဲ့ဒီ သုံး
ခုက လြဲလုိ႔ တရားနာစရာ ေဟာစရာ႐ွိေသးရဲ႕လား…၊ အဲ့ဒါ သိဖို႔ လုိတာ
ကြဲ႕။ ဒါ ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ လုိတယ္။
 
မၾကားစဖူး၊ ၾကားဖူးထပ္မံေပါ့ေနာ္။ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ဥပမာေပးရတယ္၊ ႐ြာတ
စ္႐ြာမွာ မိမိက ဝန္ထမ္းအေနနဲ႔ လုပ္စရာ ကုိင္စရာ ႐ွိတာေပါ့၊ အဲ့ဒီ ႐ြာကုိ 
သြားမယ္။ ႐ြာက ကားလမ္းမေပါက္ဘူး၊ လူလမ္းေပါ့။ လွည္းလမ္းလည္း 
မေပါက္ဘူးေပါ့ေနာ္။ သြားလုိ႔ ခရီးႏွစ္မိုင္၊ သုံးမိုင္က် ေတာ့ - ေတာ မိုင္တုိ
င္ေပါ့။ ေ႐ွ႕မွာ ယာတဲ သြားေတြ႕တယ္၊ ကုန္းေလးမွာေပါ့။ အဲ့ဒီေပၚေရာက္
တဲ့အခါမွာ အေဝးကလွမ္းၾကည့္တယ္ အုံ႔အံု႔သဲသဲ ညိဳ႕ညိဳ႕မိွဳင္းမိွဳင္း ႐ြာေတြ
အေဝးကျမင္ရတယ္။ အဲ့ဒီ တဲကၾကည့္ေတာ့ ေျခာက္မိုင္ေလာက္ ကြာေသး
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တာေပါ့။ လယ္ျပင္ႀကီး ျခားေနတာေပါ့ေနာ္။ ႐ြာကုိ မျမင္ရဘူးလား…၊ သြား
လုိ႔ ေျခာက္မိုင္ေလာက္ေရာက္တဲ့အခါ ႐ြာကုိ ဝင္ေတာ့တာေပါ့။ တံခါးေပါ
က္ဝင္လုိက္တဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္း အထဲမွာ ႐ြာေတြ႕သလား…၊ အိမ္ေ
တြ႕သလား…။ ဒါ သူမ်ားကုိ ေမးရမွာလား…၊ ကုိယ္ေတြ႕လား…။ ဪ…
ကုိယ္ေတြ႕ေပါ့ေနာ္။ ဒီလုိဆုိ အေဝးကၾကည့္တုန္းကေတာ့ ႐ြာကုိ ျမင္ရ
တာေပါ့၊ တံခါးေပါက္က ဝင္သြားေတာ့ခါ ႐ြာလား…၊ အိမ္လား…။ အိမ္ရဲ႕ 
အစုအေပါင္းကုိ ႐ြာလုိ႔ သမုတ္တာကြဲ႕။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…။

 အဲဒီ အိမ္က သြပ္မိုးအိမ္ေပါ့၊ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ေပါ့၊ သြပ္မိုးေတြကုိ ခြါ၊ ထုပ္၊ 
ေယာက္၊ ဒိုင္း၊ ျမွားေတြျဖဳတ္ စုပံုထား၊ ပ်ဥ္ေထာင္ေတြခြါ၊ တန္းေတြျဖဳတ္ စု
ပံုထား၊ ခါးပန္းကုိခြါ၊ ၾကမ္းေတြကုိခြါ၊ ဆင့္ေတြကုိျဖဳတ္၊ ယက္မကုိခြါ တုိင္
ကုိႏႈတ္ စုပံုထား…။ အိမ္ေတြ႕မလား…၊သစ္စုဝါးပံု ေတြ႕မလား…၊ ကဲ ကုိ
ယ္ထင္ခဲ့တာေတြ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ သစ္စုဝါးပံုပဲ ေတြ႕တယ္ေနာ္။ 

ဘုရားပြင့္မွၾကားသိရတဲ့ ဝိပႆနာဉာဏ္ ဉာဏ္လက္နက္နဲ႔ သစ္စုဝါးပံုထ
င္လုိ႔ ဘုရားေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကုိင္းစမ္းၾကည့္ သစ္စုဝါးပံုေတြ႕မလား…၊ 
မာတာ ေတြ႕မလား…။ မာတာပထဝီကြဲ႕။ မာသေဘာ မာဓာတ္ မာပရမတ္
လုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ အဲ့ဒီ မာသေဘာ မာဓာတ္ မာပရမတ္မွာ သစ္စုဝါးပံု
လုိ႔ သမုတ္တာကြဲ႕။ သစ္စုဝါးပံုရဲ႕အစု အေပါင္းကို အိမ္လုိ႔ သမုတ္တာကြဲ႕။ 
အိမ္ရဲ႕ အစုအေပါင္းကုိ ႐ြာလုိ႔ သမုတ္တာကြဲ႕။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား…၊ သမုတ္႐ွိအေခၚ႐ွိေပါ့။ မသမုတ္လည္း႐ွိ သမုတ္လည္း႐ွိက ပထဝီ
ဓာတ္ေပါ့။ 

ဘယ္ပံု႐ွိတာလဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းဘူးလား…။ အနိစၥအေနနဲ႔႐ွိတယ္၊ ဒုကၡ
အေနနဲ႔႐ွိတယ္၊ အနတၱအေနနဲ႔႐ွိတာေပါ့။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မလုိဘူး
လား…။ အမွန္သိေတာ့ အမွားမေပ်ာက္လား…။ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြ။ 
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စဥ္းစား စဥ္းစား၊ စဥ္းစားတာ အလုပ္လုပ္တယ္လုိ႔ ေခၚတယ္ေနာ္။ ကံလမ္း
တဲ့၊ စ်ာန္လမ္းတဲ့၊ ဉာဏ္လမ္းတဲ့ ၾကားလား…။ ကံလမ္းက ကုသုိလ္ကံ၊ အ
ကုသုိလ္ကံေပါ့။ အကုသုိလ္ကံက အပုညာဘိသခၤါရေပါ့။ အပုညာဘိသခၤါ
ရေၾကာင့္ ေသသည္ရဲ႕အျခားမဲ့၌ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ ။ အ
ပါယ္ေလး႐ြာ သြားတဲ့လမ္း။ ဒါ အကုသုိလ္နဲ႔ ပတ္သက္တာ။ 

ပါဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ 
အဆုံးကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရင္၊ အကုသုိလ္လား…၊ ကုသုိလ္လား…၊ အဲ့ဒါ ကုသုိ
လ္ကံေပါ့၊ ကံလမ္းေပါ့။ ပုညာဘိသခၤါရလုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ ဒါနကုသုိ
လ္၊ သီလကုသုိလ္ေနာ္။ အဲ့ဒီ ကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ လူ႕အျဖစ္၊ နတ္အျဖစ္ကုိ 
မရလား…။ စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား…။ လူခႏၶာ၊ နတ္ခႏၶာလုိ႔ မေခၚဘူး
လား…။ အဲ့ဒါ စိစစ္ဖို႔ လုိတယ္ကြဲ႕။ ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ မလုိဘူး
လား…၊

 ေျခအစ၊ ေခါင္းအဆုံး ကုိယ္ေလ့လာခဲ့တာ ျပန္စဥ္းစား…။ ခႏၶာကုိယ္မွာ 
ဆံဖ်ားကေန ေျခဖ်ားအေရာက္၊ ေျခဖ်ားကေန ဆံဖ်ားအေရာက္ ေသေသ
ခ်ာခ်ာ ေလ့လာၿပီးေတာ့မွ ႐ွာၾကည့္လုိက္၊ လူေတြ႕မလား…၊ သုံးဆယ့္ႏွ
စ္ေကာ႒ာသ ေတြ႕မလား…။ ႐ွာခ်င္သလုိ႐ွာ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ 
ေတြ႕မယ္ေနာ္၊ လူေတြ႕တာလား…၊ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ…။ ထင္ေတာ့ 
လူလုိ႔ မထင္လား…၊ ႐ွိတယ္လုိ႔ မယူလား…။ ေတြ႕တာက လူလား…၊ သုံး
ဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ…။ ဒါ ေတြ႕တာကုိ အမွန္မယူရဘူးလား…။ 

ကဲ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသကုိ ဘုရားပြင့္မွၾကားသိတဲ့ ဝိပႆနာဉာဏ္ ဉာ
ဏ္လက္နက္နဲ႔ ကုိင္စမ္းၾကည့္၊ မာတာ မေတြ႕လား…။ ဆံဖ်ားက ေျခဖ်ား
အေရာက္ေနာ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေပ်ာ့တာ မေတြ႕လား…။ မာတာ ပထဝီ၊ 
ေပ်ာ့တာ ပထဝီေပါ့။ မာတယ္လုိ႔သိတဲ့အခ်ိန္ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ 
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ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…။ ေပ်ာ့တယ္လုိ႔ ေတြ႕တဲ့အခ်ိန္ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေ
ကာ႒ာသ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…။ ေတြ႕တာက မာတာက သက္ေသမခံ
လား…၊ 

ရာဟုေလာဝါဒသုတ္ကုိ  ျပန္စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ ပထဝီ ဓါတုံ ေခါ 
ရာဟုလာ၊ အနိစၥေတာ စ်ာနေတာ ပႆေႏာၱ အာသဝါနံ ခေယာ ေဟာတိ၊ 
နတၳိ ကိဥိၥ ဥတၱရိ ကရဏီယႏိ ၱ ဝဒါမိ။ ခ်စ္သား ရာဟုလာ ပထဝီဓါတ္တစ္
လုံးကုိ ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့လာေလာ့၊ ပထဝီဓာတ္ရဲ႕ မၿမဲျခင္းသေဘာကုိ ေ
သခ်ာဂဏ၊ ေနရာတက်သိရင္ ေနာက္ထပ္ တရားအားထုတ္စရာမလုိၿပီလုိ႔ 
မေဟာဘူးလား၊ အဲ့ဒီမွာ သားေတာ္ရာဟုလာ ေသာတာပန္ မျဖစ္ဘူး
လား…၊ ဆက္ႀကိဳးစားေတာ့ သကဒါဂါမ္ မျဖစ္လား…၊ အနာဂါမ္ မျဖစ္
လား…၊ ရဟန္းကိစၥမၿပီးလား…။ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြကြဲ႕ေနာ္။ ဒါေၾ
ကာင့္မို႔ မာသေဘာ၊ မာဓာတ္၊ မာပရမတ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ မာေပါက္
ဖို႔ အေရးႀကီးတာကြဲ႕။ မာေပါက္မွ ငါေပ်ာက္မွာ။ အဲ့သလုိ ေလ့လာဖို႔ မေ
ကာင္းလား…။ 

ထင္တာနဲ႔ ေတြ႕တာပိုင္းျခားဖို႔ လုိတယ္ေနာ္။ ဒါေတာ့ ဥပမာအားျဖင့္ ကုိယ့္ 
ေဒသႏၲရမွာ ေျမႀကီးကုိ အိုးလုပ္တာ မ႐ွိဘူးလား…၊ အိုးအစားစားေပါ့။ ေျမႀ
ကီးကုိ ႏွစ္ပိႆာ၊ သုံးပိႆာေလာက္၊ အိုးလုပ္တဲ့ ေျမႀကီးေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒါ 
ေျခေထာက္နဲ႔နင္းလုိ႔၊ နယ္လုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး သမသြားၿပီဆုိေတာ့….. 
အိုးပံုစံ အိုးအစားစား ပံုမသြင္းရဘူးလား…။ ပံုသြင္းရတယ္ေနာ္။ အဲ…ၿပီး
တဲ့အခါ မီးေတာ့ မဖိုရေသးဘူးေပါ့။ အိုးပံုပဲ သြင္းေသးတာေပါ့။ အိုးအစား
စားေပါ့ေနာ္။ 

အားလုံး တရားနာ ပရိသတ္ေတြ စားပြဲမွာ အသာတင္ထားလုိက္ ဘာေတြ ျ
မင္သလဲလုိ႔ ေမးတဲ့အခါ ဘယ္လုိ အေျဖေပးမလဲ…၊ အိုးအစားစား ျမင္တ
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ယ္ေနာ္။ အဲ့ဒီ အိုးအစားစားကုိ စုပံုၿပီးေတာ့မွ နင္း၊ နင္းၿပီးေတာ့မွ နယ္ၾက
ည့္လုိက္။ အဲ့ဒီလုိ စုပံုၿပီးေတာ့ နယ္လုိက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ အိုးအစားစား 
ေတြ႕သလား…၊ ေျမႀကီးေတြ႕သလား…။ တကယ္႐ွိတာက အိုးအစားစား
လား…၊ ေျမႀကီးလား…။ တရားနာပရိသတ္ေတြျမင္တာက ေျမႀကီးကုိ ျမင္
တာလား…၊ မ႐ွိတဲ့ အိုးကုိ ျမင္တာလား…၊ စဥ္းစားေနာ္။ ကဲ…စိတ္ထဲက 
အိုးသဏၭာန္မွ မေပ်ာက္ပဲကုိး…။ တကယ္ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ခါ အိုး
အစားစားလား…၊ ေျမႀကီးလား…။ ဪ…ေျမႀကီးေပါ့။ ေနာက္တစ္ခါ အဲ့
ဒီ ေျမႀကီးကုိ အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္လုိက္တာေပါ့။ အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ လု
ပ္လုိက္ရတာေပါ့။ လူအစားစား၊ နတ္အစားစား၊ ျဗဟၼာအစားစား၊ တိရစာၦန္
အစားစား၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္အစားစား၊ ငရဲအစားစား ေပါ့ေနာ္။ သဏၭာ
န္အမ်ဳိးမ်ိဳးေတြေပါ့၊ အားလုံးပရိသတ္ေတြ ဒါေတာ့ခါ အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမ
င္တယ္လုိ႔ အေျဖမေပးဘူးလား…၊ တကယ့္ အျမင္ခံအ႐ႈခံက အ႐ုပ္ေပါင္း
မ်ားစြာလား…၊ ေျမႀကီးလား…။ အကုန္လုံး စုပံုၿပီးေတာ့ ေပါက္ေပါက္ဆုပ္
မ်ား ဆုပ္သလုိ ဘယ္ျပန္ ညာျပန္ ဆုပ္ၿပီးေတာ့ နယ္ၾကည့္လုိက္ နင္းၾကည့္
လုိက္၊ အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာေတြ႕မလား…၊ ေျမႀကီးေတြ႕မလား…။ ေျမႀကီး
က ေျပာင္းရဲ႕လား…။ ဒါေၾကာင့္ မာသေဘာ၊ မာဓာတ္၊ မာပရမတ္ေပါ့။ အဲ့
လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…။ ဒါေတာ့ ကုိယ္ထင္ခဲ့တာ ေတြ႕ေသး
ရဲ႕လား…၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြ႕တာလဲ…၊ မ႐ွိလုိ႔။ မ႐ွိတဲ့ အသိေလးတာ မွန္
သြားမယ္ဆုိရင္ ကာယကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အကုသုိလ္ျပဳဦးမလား…။ ဝစီကံ
န႔ဲ ပတ္သက္တဲ့ အကုသုိလ္ျပဳဦးမလား…။ မေနာကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အကု
သုိလ္ျပဳဦးမလား…။ မျပဳရင္… သက္သတ္၊ ခိုးမႈ၊ ကာေမသု၊ မုသား၊ မိစာၦ၊ 
ကင္းျပတ္ကြာ၊ မွတ္ပါ ေသာတာပန္တဲ့ ကြဲ႕။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 
အမွန္သိေတာ့ အမွားမေပ်ာက္လား…၊ သီလဗၺတုပါဒါန္ မလာခဲ့နဲ႔ကြဲ႕ေ
နာ္…။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြေပါ့၊ အ
မွန္သိေတာ့ အမွားေပ်ာက္တာ။ ထိထိမိမိ အဲ့ဒါ သေဘာေပါက္ဖို႔ လုိတယ္။ 
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ဒိ႒ိျဖဳတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ျဗဟၼာႀကီးေလးဦးက ဖန္ဆင္းတယ္၊ 
ထာဝရဘုရား ဖန္ဆင္းတယ္၊ ဗိႆႏိုးနတ္ ဖန္ဆင္းတယ္ ယူဦးမလား…။ 
ဝိစိကိစာၦ မခ်ဳပ္လား…။အာသဝ အေနန႔ဲ ဒိ႒ာသဝ န႔ဲ အဝိဇၨာသဝ မခ်ဳပ္
လား…၊ ဒိ႒ိ၊ အဝိဇၨာ ျပတ္ကင္းကြာ မွတ္ပါ ေသာတာပန္တဲ့ကြဲ႕။ အဲ့လုိ ေ
လ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…။ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြ။ ထိထိမိမိ ကိေလသ
ဝဋ္ခ်ဳပ္ဖို႔ နံပါတ္တစ္ကြဲ႕ ေနာ္။ ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ရင္ ကမၼဝဋ္ခ်ဳပ္တာေပါ့။ 
ကမၼဝဋ္ခ်ဳပ္ရင္ ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္းလား…၊ နိေရာဓ လုိ႔မေဟာ
လား…။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာဖြဲ႕ရတယ္။ ခႏၶာသိဖို႔ လုိတယ္ေနာ္…။ အဲ့ဒါ လုိရ
င္းအခ်က္ေတြေပါ့။ အဲ့ဒါ ဘာေဝတဗၺ အေနန႔ဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပြားၿပီးေတာ့ ေလ့
လာၾကည့္ေပါ့။ တစ္ခုသိရင္ အကုန္လုံးသိႏိုင္တယ္ေနာ္၊ စဥ္းစားဖို႔ မေကာ
င္းလား…၊ ေလ့လာၾက။ 

စားတဲ့ေသာက္တဲ့အခါမွာလည္းပဲ ျပန္စိစစ္ဖို႔လုိတယ္ေနာ္။ ခ်ိဳ ခ်ဥ္ စပ္ ငန္ 
ဖန္ ခါး ရသာေျခာက္ပါးလုိ႔ ေဟာ…၊ မေဟာ…။ ခ်ိဳ ခ်ဥ္ စပ္ ငန္ ဖန္ ခါး ရ
သာေျခာက္ပါးေနာ္…၊ အာလူးပါရဲ႕လား…၊ ခရမ္းသီးပါရဲ႕လား…၊ ခရမ္းခ်
ဥ္ပါရဲ႕လား…၊ အသီးအႏွံေတြပါရဲ႕လား…၊ အရသာပဲ ေတြ႕တယ္ေနာ္…။ 
စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ ခ်ဳိတာပဲ႐ွိတယ္၊ ခ်ဥ္တာပဲ႐ွိတယ္၊ စပ္တာပဲ႐ွိတ
ယ္၊ ငန္တာပဲ႐ွိတယ္၊ ဖန္တာပဲ႐ွိတယ္၊ ခါးတာပဲ႐ွိတယ္။ ေလ့လာဖို႔ မေ
ကာင္းလား…၊ အဲ့ဒီမွာျပန္ၿပီးေတာ့မွ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြကုိ စိစစ္ဖို႔လုိ
တာေပါ့။ ဝိပႆနာဉာဏ္ဆုိတာ ကံအလုပ္မဟုတ္ဘူး…၊ စ်ာန္အလုပ္မဟု
တ္ဘူး…၊ ဉာဏ္အလုပ္ကြဲ႕။ စဥ္းစားတာ၊ ေဝဖန္တာ။ ထင္တာက လူ၊ 
ေတြ႕တာက ခႏၶာငါးပါး။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေ
တြေပါ့။ အဲ့ဒီ ခႏၶာ ေတြ႕ေအာင္လုိ႔၊ သိေအာင္လုိ႔၊ သင္ရတာ။ ေလ့လာဖို႔ 
မေကာင္းလား…။ ဒါေၾကာင့္မို႔ စဥ္းစားတာ၊ ေဝဖန္တာ၊ စိစစ္တာ၊ အလုပ္
လုပ္တာေပါ့။ 
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ကဲ အဲ့ဒီထဲမွာ ဘယ္လုိေတြလဲ လုိ႔ ျပန္စမ္းစစ္ၾကစို႔။ ႏွလုံးသြင္းမွားတာ ... 
မွန္တာေပါ့။ ဟင္းတစ္ခု င႐ုပ္သီးေသခ်ာေထာင္း…၊ ညက္ေအာင္ေထာင္း
တဲ့အခါ င႐ုပ္သီးေတြ႕ေသးရဲ႕လား…။ မေတြ႕ေတာ့ဘူးေနာ္…၊ အဲ့ဒီထဲမွာ 
ထည့္ၿပီးေတာ့မွ သုပ္လုိက္တာေပါ့။ သုပ္လုိက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ဧည့္သည္
အေနန႔ဲ ခရီးသြား ဧည့္သည္အေနနဲ႔ စားလုိက္ရတာ လက္သုံးေခ်ာင္းနဲ႔ႏႈိက္ၿ
ပီးေတာ့ ပါးစပ္ထဲ ခြံ႕ဝါးၿပီးေတာ့ စားလုိက္တာ၊ င႐ုပ္သီးမစားႏိုင္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္
က ဦးဆုံးႏိႈက္စားလုိက္တာ စပ္လြန္းလုိ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ မေထြးဘူးလား…၊ ေ
ထြးပစ္တယ္ဆုိတာ ေကာင္းလုိ႔လား…၊ မေကာင္းလို႔လား….။ မေကာင္းလုိ႔ 
ေထြးပစ္တာကြဲ႕။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…။ 

ဟုိတစ္ေယာက္က ေနာက္မွ ႏိႈက္တာကုိး၊ အရင္စားသာ စားရတာ သူ႔စိတ္
ထဲမွာ င႐ုပ္သီးမပါေတာ့ ေပါ့သြပ္သြပ္ေနတာေပါ့။ ဟာတာတာ ေနတာေ
ပါ့။ သိပ္သေဘာမက်ဘူး-၊ေနာ္။ အဲ့ဒီခြက္ကုိ ႏိႈက္ကမွ အခုက်မွ အရသာေ
တြ႕တာ၊ အင္မတန္ေကာင္းတယ္၊ အရသာေတြ႕တယ္ မေျပာဘူးလား…။ 
ဟုိတစ္ေယာက္ကေတာ့ ေထြးပစ္တာ ေကာင္းလုိ႔လား…၊ မေကာင္း
လုိ႔လား…။ ဟုိပုဂိၢဳလ္ကေတာ့ ၿမိဳလုိက္တာ ေကာင္းလုိ႔ ေပါ့။ အဲ့ဒီလူႏွစ္ေ
ယာက္ဟာ တူရဲ႕လား…၊ ကဲၾကည့္-၊ 

စပ္တဲ့အရသာကေတာ့တူ- မတူ…၊ င႐ုပ္သီးဆုိတဲ့ နာမည္ လူမ်ိဳးတစ္ရာ့
တစ္ပါး တူပါ့မလား…၊ (မတူပါဘူးဘုရား) မတူတာမ႐ွိလုိ႔။ တစ္ေယာက္
ကေကာင္းတယ္၊ တစ္ေယာက္က မေကာင္းဘူး။ တူရဲ႕လား…၊ မတူတာ 
မ႐ွိဘူး…။ မ႐ွိတာ ဘယ္လုိသိသလဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ေသာမ
နႆေဝဒနာ စိတ္မွာေပၚသည္၊ ေဒါမနႆေဝဒနာ စိတ္မွာေပၚသည္၊ 
တရားက မေဟာဘူးလား…၊ စပ္တဲ့အရသာက လွ်ာမွာေပၚတာ၊ ခႏၶာမွာ ျဖ
စ္တာ။ အဲ့လုိ ခႏၶာဘက္ကုိ ဉာဏ္လွည့္ဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ ဒီလုိဆုိေတာ့ သ
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က္သတ္လြတ္လုိ႔ အျပစ္တင္ ေျပာစရာလုိေသးရဲ႕လား…၊ သား-၊ ငါးစား
တာေတြလည္း ေျပာစရာလုိေသးရဲ႕လား…။ ပါးစပ္ထဲမွာ သား-၊ ငါးကား ပါ
ရဲ႕လား…၊ သက္သတ္လြတ္ကား ပါရဲ႕လား…။ ပါ-၊ ပါဘူးကြဲ႕။ ေလ့လာဖို႔ 
မေကာင္းလား…၊ ခ်ိဳ ခ်ဥ္ စပ္ ငန္ ဖန္ ခါး ရသာေျခာက္ပါးထဲဗ်ာ့။ စိစစ္ဖို႔ 
မေကာင္းလား…၊ 

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဥေပကၡာ ေဝဒနာ လွ်ာမွာေပၚသည္၊ စပ္တာ မထင္႐ွားဘူး
လား…၊ စပ္တာ ထင္႐ွားတယ္ေနာ္။ စပ္တာပဲ႐ွိတယ္ ေကာင္းတာပါ
ရဲ႕လား…၊ စပ္တာပဲ႐ွိတယ္ ဆုိးတာပါရဲ႕လား…၊ ဒါေၾကာင့္ ဥေပကၡာ ေဝဒ
နာ လွ်ာမွာေပၚတယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ အဲ့ဒီလုိ စိစစ္ဖို႔လုိတယ္။ ေလ့
လာေပါ့။ င႐ုပ္သီးဆုိတဲ့ နာမည္ လူမ်ိဳးတစ္ရာ့တစ္ပါး တူရဲ႕လား…၊ မတူ
တာမ႐ွိလုိ႔ ေပါ့။ စပ္တဲ့အရသာက လူမ်ိဳးတစ္ရာ့တစ္ပါး တူ-၊ မတူ…။ တူရ
င္႐ွိလုိ႔ေပါ့။ 

ဘယ္ပံု႐ွိတာလဲ အနိစၥ၊ ဘယ္ပံု႐ွိတာလဲ ဒုကၡ၊ ဘယ္ပံု႐ွိတာလဲ အနတၱ 
အေနန႔ဲ ႐ွိတာေပါ့။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား…၊ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်
က္ေပါ့။ စပ္တဲ့အရသာမွာ ဆုိးေကာင္းႏွစ္ပါးလြတ္လုိ႔ ဝိပႆနာဉာဏ္ ရင့္
လုိ႔ မဂ္ဉာဏ္ေပၚမယ္ဆုိရင္ ေလာကသုံးပါးက မလြတ္ဘူးလား…။ အဲ့ဒါ လြ
တ္တယ္ကြဲ႕ေနာ္။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ကဲ ကုိယ္ထင္တာက င႐ုပ္
သီးေပါ့။ ေတြ႕တာက စပ္တဲ့အရသာေပါ့။ စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 

ကဲတစ္ခါ ျပန္ၿပီးေတာ့ ထင္႐ွားတဲ့ဟာေပါ့။ သံပုရာသီး ရင့္ရင့္ အရည္ေပါေ
ပါ ေလးစိတ္ စိတ္ ဆားႏွင့္တုိ႔စား ဘယ္လုိ ေတြ႕မလဲ…၊ (ခ်ဥ္တာေတြ႕ပါ့မ
ယ္ဘုရား)  စားတုန္းက ခ်ဥ္တာ စားတာလား…၊ သံပုရာသီး စားတာ
လား…။ ေတြ႕ေနတာက သံပုရာသီး ေတြ႕တာလား…၊ ခ်ဥ္တာေတြ႕တာ
လား…။ (ခ်ဥ္တာေတြ႕ပါတယ္ဘုရား) ဒါသူမ်ားေမးရမွာလား…၊ ကုိယ္ေ
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တြ႕လား…။ ကုိယ္ေတြ႕ေနာ္။ ကဲ-၊ အဲ့ဒီ ခ်ဥ္တဲ့အရသာကုိ မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ ျ
မင္ရပါ့မလား…၊ ဒီေတာ့ ပံုပန္းသဏၭာန္ ဟုတ္ကဲ့လား…၊ အတုံးအတစ္ ဟု
တ္ကဲ့လား…၊ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ နားေထာင္ၾကည့္ ေတြ႕ပါ့မလား…၊ နမ္းၾ
ကည့္ ေတြ႕ပါ့မလား…၊ ကုိင္စမ္းၾကည့္ ေတြ႕ပါ့မလား…၊ လွ်ာနဲ႔ က်ေတာ့ 
မသိႏိုင္ဘူးလား…၊ အဲ့လုိဆုိ အေကာင္ အထည္ဟုတ္ကဲ့လား…၊ လုံးရပ္ 
သဏၭာန္ေတြ ဟုတ္ကဲ့လား…၊ စားဆဲ ပစၥဳပၸန္ေပါ့။ ပစၥဳပၸႏၷဥၥ ေယာ ဓမံၼ၊ အ
နိမိတၱဥၥ ဘာေဝဟိလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ကဲ သဏၭာန္ေတြပါရဲ႕လား…၊ 
သေဘာ အေနန႔ဲ မထင္႐ွားဘူးလား…။ မေျပာ မျဖစ္လုိ႔ ေျပာရတာကြဲ႕။ 
သေဘာက ပရမတ္ကြဲ႕ေနာ္၊ ေျပာတာ ပညတ္။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား…၊ အဲ့ဒါ သိဖို႔လိုတယ္၊ 

သံပုရာသီးက သမၼဳတိ အေနနဲ႕ေခၚလုိ႔ သမၼဳတိသစၥာ ပညတ္ေပါ့၊ ခ်ဥ္
အရသာက သဘာဝန႔ဲ နီးစပ္ျခင္းေၾကာင့္ အဲ့ဒါ သဘာဝ ပညတ္ေပါ့။ ပည
တ္က မလြတ္ေသးဘူးေနာ္…။ ဝိပႆနာဉာဏ္နဲ႔ နီးစပ္လုိ႔ ေခၚရတာ၊ အဲ့ဒါ 
ခ်ဥ္တာေပ်ာက္ေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲ…။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ ခ်
ဥ္တာေပ်ာက္ဖို႔ လုိတယ္။ ဒါ သူ သူ ငါ ခ်ဥ္တာေတာ့ ထင္႐ွားေနတာ ဘယ္
လုိ ေပ်ာက္မလဲ စိစစ္မွာေပါ့၊ စဥ္းစားရတာေပါ့။ ကေလးေလးတစ္ေယာက္ 
ၾကံရည္တုိက္ၾကည့္လုိက္ ဇြန္းေလးနဲ႔၊ ကုိင္း ၿမိဳလုိက္တာေပါ့။ ေနာက္ 
သံပုရာရည္ ပါးစပ္ဟခိုင္း ဟတာေပါ့၊ ဟတဲ့အခါၾကည့္ေတာ့ မၿမိဳေပဘူး
လား…၊ ေစာတုန္းက ၾကံရည္ေသာက္ခါ မ်က္ႏွာနဲ႔ အခုသံပုရာရည္ တုိက္
တဲ့ မ်က္ႏွာ တူရဲ႕လား…၊ မတူဘူး။ ဘယ္လုိ ေနသလဲလုိ႔ ေမး ေျပာႏိုင္ပါ့မ
လား…၊ ကုိင္း မေျပာႏိုင္ျငားေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္တုိက္မယ္ဆုိေတာ့ 
ပါးစပ္ႀကီးပိတ္ မထားဘူးလား…၊ သိတယ္ကြဲ႕။ ေျပာစရာ႐ွိရဲ႕လား…၊ အနိ
မိတၱလုိ႔ မေျပာလား…၊ ကဲ ပံုပန္းသဏၭာန္ ဟုတ္ကဲ့လား…၊ ဆုိး ေကာင္း ႏွ
စ္ပါး လြတ္မေနဘူးလား…၊ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ကဲ ေျပာ
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စရာကုိ မ႐ွိတာ အနိမိတၱ။ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ ကဲ ေျပာစရာကု
န္သြားၿပီေနာ္။ 

အဲ့ေတာ့တစ္ခါ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာဖို႔ရာ ေမြးလာတဲ့သားသမီးေတြ ေမြး
ထဲက ပါတာလား…၊ မိဘက ေပးတဲ့နာမည္လား…။ ေမြးထဲက မပါဘူးေပါ့။ 
စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ လူတစ္ေယာက္က ေနၿပီးေတာ့ သားေယာက္်ားေ
လးေမြးတာ သားဦးေလးေပါ့။ သုံးႏွစ္ထဲမွာ ႏွစ္ႏွစ္နဲ႔ကုိးလ။ က်ဳပ္သားေလး
ကုိ နာမည္ေပးစမ္းပါ၊ ဓာတ္ခိုက္ေအာင္လုိ႔ ေပးရတာေပါ႔။ ဘာေန႔သားလဲ 
မေမးရဘူးလား…၊ တနဂၤေႏြသားေပါ႔။ မဟာဘုတ္ကုိ ၾကည့္ေတာ့ခါ တန
ဂၤေႏြ ရာဇ၊ တနလၤာ အထြန္း၊ ဒီေန႔ကစ မင္း သားကုိ ေအာင္ေက်ာ္လုိ႔ နာမ
ည္မေပးလား…၊ အဲ့ဒါ ေမြးထဲက ပါတာလား…၊ မိဘေတြကေပးတာ
လား…။ 

အဲဒီ ကေလးက ေအာက္မွာ ေဆာ့ေနတာ၊ သူ႔ကုိ နာမည္ေပးတာ သူသိပါ႔မ
လား…၊ ေအာင္ေက်ာ္လုိ႔ ေခၚကား ထူးပါ႔မလား…၊ အဲ့ဒီခါက်မွ ေအာင္ေ
က်ာ္ ဆုိတာ မင္းနာမည္။ ေနာက္ခါ ခင္ဗ်ာ-၊ ဗ်ာ လုိ႔ထူး လုိ႔ မသင္ရဘူး
လား…၊ ခဏ ခဏ ေျပာေတာ့ခါ ေအာင္ေက်ာ္ဆုိတာ ငါကုိ။ တျဖည္းျဖည္း 
တစ္စစနဲ႔ စြဲ မလာဘူးလား…၊ ဘယ္လုိပဲ စြဲစြဲ ၾကည့္ခ်င္သလုိၾကည့္ ေအာ
င္ေက်ာ္ ျမင္ရပါ့မလား…၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မျမင္တာလဲ…၊ ယုံရဲ႕လား…၊ ေအာ
င္ေက်ာ္ မ႐ွိဘူးေပါ့။

 ေခၚ႐ုံေတာ့ မေခၚဘူးလား…၊ သမုတ္႐ုံေတာ့ မသမုတ္ၾကဘူးလား…၊ သ
မုတ္႐ွိ အေခၚ႐ွိ၊ အျမင္ခံ အ႐ႈခံ အေနန႔ဲ ႐ွိတာ ဟုတ္ကဲ့လား…၊ အဲ့ဒါ ယုံၾ
ကည္ဖို႔ လုိတယ္ေနာ္…။ ေအာင္ေက်ာ္မွ မေတြ႕တာ စြဲစရာ လုိေသး
ရဲ႕လား…၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မစြဲတာလဲ…၊ မ႐ွိလုိ႔။ အဲ့ဒါ ယုံၾကည္ဖို႔ လုိတယ္ေ
နာ္…၊ ယုံၾကည္ရင္ ေအာင္ေက်ာ္မွ မေတြ႕ရင္ လူေကာ ေတြ႕ပါ႔ မလား…၊ 
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လူမေတြ႕ရင္ နတ္ကားေတြ႕ပါ႔မလား…။ နတ္မေတြ႕ရင္ ျဗဟၼာကား 
ေတြ႕ပါ႔မလား…။ ေတြ႕တဲ့ တရားက ေအာင္ေက်ာ္ ဟုတ္ကဲ့လား…။ စဥ္း
စားဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 

ဒါ မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္ရင္ အဆင္းလုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ လက္နဲ႔ ပုတ္ၾကည့္ရင္ 
အသံေပါ႔။ နမ္းၾကည့္ရင္ အနံ႔ ေတြ႕မွာေပါ့။ လွ်ာနဲ႔ လ်က္ၾကည့္ရင္ ဆားေပါ
က္ၿပီးေတာ့ ငန္ပ်ပ် ေတြ႕မွာေပါ့။ ကုိင္ၾကည့္ရင္ မာတာ၊ ေပ်ာ့တာေပါ့။ တန
ည္းအားျဖင့္ ပူတာ ေအးတာေပါ႔။ တနည္းအားျဖင့္ ေထာက္ခံမႈ လႈပ္႐ွား
မႈ႕ေပါ႔။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့ဒါ နားလည္ေအာင္လုိ႔ ခႏၶာ 
ေျပာရ ေဟာရတာ။ ကုိင္း ေတြ႕တာန႔ဲ သိတာနဲ႔ တစ္ထပ္တည္း က်မသြား
ဘူးလား…၊ အဲ့ဒါ လုိရင္းေတြေပါ႔ကြဲ႕။ အဲ့ဒီထဲမွာ ဆုိး၊ ေကာင္း ႏွစ္ပါး ပါ
ရဲ႕လား…၊ မပါဘူး ဗ်ာ့။ စဥ္းစားေနာ္…၊ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား…။ အဲ့ထဲက ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ ျဖစ္တာ။ စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား…။ 

အဆင္း ႐ူပကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ အမ်ိဳးသမီးေလးအေနနွင့္ လုိခ်င္မႈ ႏွစ္သ
က္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။ သမုဒယသစၥာအေၾကာ
င္း႐ွိေတာ့ အက်ိဳးခႏၶာ မရဘူးလား…၊ ခႏၶာရရင္ အုိ နာ ေသ လြတ္ပါ႔မ
လား…။ ဘာသစၥာလဲ…၊ ကဲ သမုဒယ ဒုကၡေပါ့။ အဆင္း ႐ူပကၡႏၶာ တ
ရားေပၚမွာ အမ်ိဳးသားေလးအေနနွင့္ လုိခ်င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာ
ဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။ ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ အေၾကာင္း႐ွိေ
တာ့ အက်ိဳးခႏၶာ မေပၚဘူးလား…၊ အို နာ ေသ လြတ္ကဲ့လား…၊ ဘာသစၥာ
လဲ…။ သမုဒယ ဒုကၡလုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ လုိတယ္…။ 
စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ လုိတယ္ေနာ္။ 

အသံ ႐ူပကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ မင္းသမီးေလးအေနနွင့္ လုိခ်င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ 
စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။ မင္းသားေလးအေနနွင့္ လုိခ်

www.dhammadownload.com



င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။ သမုဒယသ
စၥာ အေၾကာင္း႐ွိေတာ့ အက်ိဳးခႏၶာ မေပၚဘူးလား…၊ အို နာ ေသ လြတ္ကဲ့
လား…၊ ဘာသစၥာလဲ…။ သမုဒယ ဒုကၡလုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ အသံ ႐ူပ
ကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဘာသစၥာလဲ…၊ ဒုကၡသစၥာလုိ႔ ပိုင္းျ
ခား၍သိတာက…၊ သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာ…၊ 
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ မျပတ္ဘူးလား…။ တဏွာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ ဥပါဒါန္ ပဋိစၥသမုပၸါ
ဒ္၊ ကံ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္-၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သုံးမ်ိဳး ျပတ္ၿပီဗ်ာ့။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေ
ကာင္းလား…၊ သူ႔ မဂ္နဲ႔ သူ႔ ဖိုလ္ေတြေပါ့။ အဲ့လုိဆုိ ရာဂကၡေယာ နိဗၺာ
နံ……၊ ေဒါသကၡေယာ နိဗၺာနံ….၊ေမာဟကၡေယာ နိဗၺာနံေပါ့…..။ အဲ့ဒါ လုိ
ရင္း အခ်က္ေတြေပါ့။ အဲ့ဒါ ကိေလသာ ခ်ဳပ္ဖို႔ ပဓာန။ စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္း
လား…၊ 

ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ေတာ့ ကမၼဝဋ္ လာဦးမလား…၊ ကိေလသဝဋ္က အဝိဇၨာ၊ 
တဏွာ၊ ဥပါဒါန္ ေပါ႔ကြဲ႕။ စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းဘူးလား…၊ အတိတ္ကုိ သခၤါ
ရ၊ ပစၥဳပၸန္ကုိ ကံလုိ႔ ေကာက္တယ္ ၾကားလား…၊ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာ
င္းလား၊ ဒါ ကိေလသဝဋ္႐ွိလုိ႔ ကမၼဝဋ္ ျဖစ္တာေပါ့။ ကမၼဝဋ္႐ွိေတာ့ ေနာက္
ခႏၶာ မလာဘူးလား…၊ အို နာ ေသ လြတ္ကဲ့လား…၊ ဘာသစၥာလဲ…။ အဲ့
လုိ စိစစ္ဖို႔ လုိတယ္။ ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ လုိတယ္ေနာ္။ 

ကဲ ေတာ္တုန္းက သံပုရာသီး ျပန္စဥ္းစားဖို႔လုိတယ္။ စားတုန္းက သံပုရာ
သီးေပါ့။ ေတြ႕တဲ့အခါ သံပုရာသီးလား…၊ ခ်ဥ္တဲ့အရသာလား…။ ဒါ သူ
မ်ားေမးရမွာလား…၊ ကုိယ္ေတြ႕လား…။ ဒါ ကုိယ္ေတြ႕ေတြေပါ့ကြဲ႕။ အဲ့လုိ 
ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ သံပုရာသီးလုိ႔ ေတြးသိ၊ ၾကံသိတာ မေနာဝိ
ညာဏ္ ကြဲ႕။ ခ်ဥ္အရသာလုိ႔ စားသိတာ ဇိဝွါဝိညာဏ္ကဲြ႕-၊ ဇိဝွါဝိညာဏ္က 
နာမ္တရားမရလား…၊ လွ်ာအၾကည္နဲ႔ ခ်ဥ္အရသာက ႐ုပ္တရားမရ

www.dhammadownload.com



လား…၊ နာမ္႐ုပ္ ႏွစ္ပါး…။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ နာမ္႐ုပ္က ပရမ
တ္ေပါ့။ သံပုရာသီးက ပညတ္ေပါ့။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ဒါ ထိထိ
မိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ လုိတယ္ေနာ္။ 

ပရမတ္ကုိ ပညတ္ ဖုံးတယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြ
ကြဲ႕ ေနာ္။ ပရမတ္ကုိ ပညတ္ ဖုံးတယ္။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ လက္ေ
တြ႕မ်က္ေတြ႕အားျဖင့္ ေျမႀကီးတစ္ခုကုိ တစ္ပိႆာေလာက္ရွိတဲ့ ေျမႀကီးေ
ပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒါကုိ ဆင္႐ုပ္ႀကီးလုပ္ေပါ့။ ပထမစုပံုထားတဲ့အခါ တစ္ပိႆာေ
လာက္႐ွိတာေပါ့။ အဲ့ဒါ တရားနာပရိသတ္ေတြ စုပံုထားတဲ့အခါ ဆင္ျမင္
သလား…၊ ေျမႀကီးျမင္သလား…။ ဆင္ပံုပန္းသဏၭာန္ ပံုသြင္းလုိက္ေတာ့ခါ 
သဏၭာန္ နိမိတ္ေတြ ေျခ လက္ အဂၤါေတြေပၚမလာဘူးလား…။ အဲ့လုိ တစ္
စတစ္စ အဂၤါျပည့္စံုသြားတဲ့အခါ ဆင္႐ုပ္ေပါ့။ စားပြဲေပၚမွာ တင္ထား၊ 
တရားနာပရိသတ္ေတြ ဘာေတြျမင္သလဲလုိ႔ ေမးတဲ့အခါ ဘယ္လုိ အေျဖေ
ပးမလဲ…။ ဆင္ကုိျမင္တယ္။ တကယ္႐ွိတာက ဆင္လား…၊ ေျမႀကီး
လား…။ ေျမႀကီးက ပရမတ္ပဲေနာ္။ ဆင္လုိ႔ ဘယ္လုိပဲ သမုတ္သမုတ္ ေခၚ
ခ်င္သလုိေခၚ ေျမႀကီးက ေျပာင္းရဲ႕လား…။ မေျပာင္းဘူးကြဲ႕။ ဒါေၾကာင့္ ပ
ရမတ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ပညတ္... ပရမတ္ကုိ ပညတ္ဖံုးတယ္ မေျပာဘူး
လား…၊ ဆင္က ႐ွိတဲ့တရားဟုတ္ကဲ့လား…။ တကယ့္ အျမင္ခံ အ႐ႈခံက 
ဆင္လား…၊ ေျမႀကီးလား…။ ႐ွိတဲ့ေျမႀကီးကုိ ဘယ္သူမွ မျမင္ဘူးေပါ႔။ မ႐ွိ
တဲ့ ပညတ္က ဖံုးထားတာ၊ ပရမတ္ကုိ ပညတ္ဖံုးတယ္ မေဟာဘူးလား…။ 
အဲ့ဒါ အဖံုးကုိ ခြါဖို႔ လုိတာေပါ့။ 

ဘုရားေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကုိင္စမ္းၾကည့္ ဆင္ေတြ႕မလား…၊ မာတာ ေ
ပ်ာ့တာေတြ႔မလား…။ မာတာ ပထဝီ၊ ေပ်ာ့တာ ပထဝီေပါ႔။ မာသေဘာ၊ မာ
ဓာတ္၊ မာပရမတ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
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လား…။ ဆင္မေတြ႕တာ ႐ွိလုိ႔လား…၊ မ႐ွိလုိ႔လား…။ မ႐ွိရင္ ဆင္အေနနဲ႔ 
ဘယ္လုိ စြဲမလဲ…။ စြဲစရာလုိေသးရဲ႕လား…။ ဆင္ မွစြဲစရာမ႐ွိရင္ က်န္
တာေတြ စြဲစရာလုိေသးရဲ႕လား…။ အဲ့သလုိ သိဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ သိမွပ
ယ္ႏိုင္တာ။ သစၥာေလးပါးသိမွ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရ
ဟႏာၱလုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ ခႏၶာသိမွ သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္မွာ။ သစၥာသိမွ 
သမုဒယသစၥာေသမွာ။ အဲ့ဒါ မရေသးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ရေလေအာင္ သစၥာဖြဲ႕။
 
သစၥာဖြဲ႕နည္း
 
ေဝဒနာကၡႏၶာ
*ေဝဒနာကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လုိ
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 လုိခ်
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 လုိခ်
င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
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* သခၤါရကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
 
ဝိညာဏကၡႏၶာ
*ဝိညာဏကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လုိ
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 လုိခ်င္မႈ 
ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ႐ူပကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
 
သစၥာေလးပါး သိမွ ေသာတာပန္၊ သစၥာေလးပါး သိမွ သကဒါဂါမ္၊ သစၥာေ
လးပါး သိမွ အနာဂါမ္၊ သစၥာေလးပါး သိမွ ရဟႏၱာ၊ သစၥာေလးပါး မသိပဲနဲ႔ 
ေသာတာပန္ ျဖစ္ပါ့မလား…၊ သစၥာေလးပါး သိဖို႔လုိတယ္ေနာ္။ သစၥာေလး
ပါးကုိ မသိတာ…၊(အဝိဇၨာ) ခႏၶာငါးပါးကုိ မသိတာ…၊(အဝိဇၨာ) ခႏၶာငါးပါး 
တစ္ပါးပါးေပၚမွာ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါလုိ႔ ႏွလုံးသြင္းမွားတာ…၊(အဝိဇၨာ)  
ႏွလုံးသြင္းမွားေတာ့ လုိခ်င္တာ ဘယ္သူလဲ…၊(တဏွာ) မရ မေနဘူးလုိ႔ စြဲ
လမ္းတာ…၊(ဥပါဒါန္) အဝိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္ ဝဋ္အေနနဲ႔ ကိေလသဝဋ္လုိ႔ 
မေဟာဘူးလား...။ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ သမုဒယလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ဒါ အေၾ
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ကာင္းခ်ဳပ္ဖို႔ လုိတာေပါ့။ အေၾကာင္းခ်ဳပ္ရင္ အက်ဳိးမခ်ဳပ္ေပဘူးလား…၊ ဒါ 
ႏွလုံးသြင္းမွန္တာနဲ႔ မွားတာေပါ့။ အဲ့လုိေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ထိထိ
မိမိစိစစ္ဖို႔ ေကာင္းတယ္ေနာ္။

 ကဲ ခ်ဥ္ရသာအေပၚမွာ သံပုရာသီးအေနနဲ႔ ႏွလုံးသြင္း မမွားၾကဘူးလား…၊ 
အဆင္း႐ူပကၡႏၶာမွာ ပုဂိၢဳလ္ သတၱဝါ အေနန႔ဲ မမွားၾကဘူးလား…။ အဲ့ဒီလုိ 
ေျခာက္ဒြါရမွာ တကယ္ေလ့လာဖို႔ လုိတာေပါ႔။ ထိထိမိမိသေဘာေပါက္ဖို႔ 
လုိတယ္ေနာ္။ သူ႕ဓာတ္သားကုိ တကယ္စိစစ္မယ္ဆုိ အဆင္းက အဆင္းေ
ပါ့။ အဆင္း႐ူပကၡႏၶာ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္-၊ ေခ်ာင္းထဲ ျမစ္ထဲမွာ႐ွိတဲ့ ေရျမွဳပ္ႀ
ကီးကဲ့သုိ႔ ဥပမာေပးလုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ ရန္သူနဲ႔ မေတြ႕ခင္ ေဖာင္းေဖာ
င္းကားကား ႀကီးႀကီးမားမားေပါ့၊ ရန္သူနဲ႔ ေတြ႕ေတာ့ ဒိုက္ေတြနဲ႔ေတြ႕တဲ့
အခါ ဖ႐ိုဖရဲၿပိဳကြဲၿပီးေတာ့ ပ်က္မသြားဘူးလား…၊ အႏွစ္သာရ ႐ွိရဲ႕လား…၊ 
အဲ့ဒီေရျမွဳပ္ႀကီးဟာ ေရက ျဖစ္တာေပါ့၊ ပ်က္ေတာ့ေရပဲ ျပန္မျဖစ္ဘူး
လား…၊ အခုလည္း ေရကျဖစ္တဲ့ေရျမွဳပ္။ (ေရ) ပ်က္ရင္ ေရပဲျပန္ျဖစ္မွာေ
ပါ့။ ေမြးခါစ ကေလးေလး ။ရက္သားေပါ့၊ ေသးဆုံးသြားတဲ့အခါ ေလး ငါးရ
က္ထားၾကည့္၊ တန္ခူး ကဆုန္ေပါ့ေနာ္၊ ေလး ငါးရက္ထားတဲ့အခါ အကုန္
လုံး ပုပ္ရိၿပီးေတာ့မွ အရည္ေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ မသြားေပဘူးလား…၊ 
အ႐ိုးႏုေသးတာကုိး၊ အကုန္လုံး အရည္ေတြျဖစ္သြားမွာပဲ။ သူ႕ေျခ လက္အ
ဂၤါသဏၭာန္ေတြ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ မေတြ႕ေတာ့ဘူးကြဲ႕ေနာ္။ အဲ့ေတာ့ ႐ူ
ပကၡႏၶာ ဆုိတာ ေရျမွဳပ္ႀကီးနဲ႔ တူတယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အဲ့ဒီေတာ့ ႐ု
ပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့တရား မွန္သမွ် ေရျမွဳပ္ ပမာဏကဲ့သုိ႔ ကုိယ့္စိတ္ထဲမွာ ႐ွ
င္းကနဲ လင္းကနဲျဖစ္သြားကာ ရာဂစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ ေမာဟစိတ္ ျဖစ္ခြင့္ရ
ပါ့မလား…၊ မရေတာ့ဘူးကြဲ႕ေနာ္။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…။ အ
မွန္သိမွ အမွားေပ်ာက္တာ၊ စဥ္းစားဖို႔မေကာင္းလား…၊ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်
က္ေတြေပါ့။ 
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အမွန္သိရင္ အမွားေပ်ာက္တယ္တဲ့ေနာ္၊ လူတစ္ေယာက္ ၾကက္ဥအင္မတ
န္စားခ်င္တယ္၊ ၾကက္ဥႀကိဳက္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေပါ့။ ခရီးသြားေနတာ၊ အိမ့္႐ွင္က
လည္း လူေပါင္းစံု၊ ဧည့္ကလည္း မ်ားတယ္၊ ဧည့္လာတဲ့ အခါမွာ အဆင္သ
င့္ လက္ဖက္ေတြဘာေတြ၊ အခုေျပာခဲ့တဲ့ ပဲျခမ္းေၾကာ္တုိ႔၊ ထန္းညွက္ ျဖဴဆု
ပ္တုိ႔ထား ၾကက္ဥေၾကာ္၊ ၾကက္ဥပန္ကန္ ၾကက္ဥေၾကာ္ပန္ကန္ေတြ႕တဲ့
အခါ စားခ်င္တဲ့စိတ္ေတြမေပၚလား…၊ အဲ့ဒီအခါ ဇြန္းေလးယူၿပီးေတာ့မွ ႏိႈ
က္လုိက္တာေပါ့၊ ႏိႈက္လုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အထဲက ေလာက္က အၿမွီးေ
တြေပါက္ေနၿပီ၊ အဲ့ဒါ ေလာက္ကုိျမင္တဲ့အခါ စားခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ႐ွိေသး
ရဲ႕လား…၊ မျမင္ခင္တုန္းကေတာ့ စားခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ မေပၚလား…၊ အဲ့ေ
တာ့ စားခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ မ႐ွိေတာ့ဘူးေနာ္…၊ အဲ့ေတာ့ စားခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ 
ကုန္မသြားဘူးလား…၊ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 

အခုလည္း သူ႕အျပစ္ကုိ သိဖို႔ လုိတာေပါ့။ တရားေပ်ာက္ေတာ့ ကုိယ္မွာ႐ွာ
လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ကုိယ္မွာ႐ွာ ကုိယ့္အျပစ္ေတြ ေတြ႕ဖို႔ လုိတာေပါ႔၊ 
နာတာ က်ဥ္တာ၊ ကုိက္တာ ခဲတာ၊ ပူတာ ေအးတာ၊ ယားတာ ယံတာ၊ အဲ့
ဒါေတြ မေျပာမျဖစ္လုိ႔ ေျပာရတာ၊ စိစစ္ေတာ့ ယားတာလား…၊ ေဖာက္ျပန္
တာလား…။ ကုိက္တာလား…၊ ေဖာက္ျပန္တာလား…။ ပူတာလား…၊ ေ
ဖာက္ျပန္တာလား…။ ေအးတာလား…၊ ေဖာက္ျပန္တာလား…။ အဲ့လုိ စိစ
စ္ဖို႔မေကာင္းလား…၊ ခႏၶာမွာ ေျခအစ ေခါင္းအဆုံး တစ္ကုိယ္လုံး ေဖာက္ျ
ပန္တဲ့ သေဘာန႔ဲ သိတဲ့သေဘာကလြဲလုိ႔ တျခားေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ အဲ့ဒါ 
နာမည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးရတာေပါ့။ မေပးၾကဘူးလား…၊ ေညာင္းတယ္ ညာတ
ယ္ ကုိက္တယ္ ခဲတယ္ ပူတယ္ ေအးတယ္ ယားတယ္ ယံတယ္ ေျပာရ
တာ၊ စင္စစ္ေတာ့ ေဖာက္ျပန္တဲ့သေဘာနဲ႔ သိတဲ့ သေဘာပဲ႐ွိတာေပါ႔။ ႐ုပၸ
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တီတိ ႐ူပံ -၊ ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ နမတီတိ နာမံ သိၿပီးေတာ့ 
မပ်က္လား…၊ ျဖစ္ ပ်က္လုိ႔ မေဟာလား…၊ 

အဲ့ဒီလုိ ေျခအစ ေခါင္းအဆုံး တစ္ကုိယ္လုံးမွာ ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ၿ
ပီးေတာ့ ျဖစ္ ပ်က္ တာ နားလည္ဖို႔ လုိတာေပါ႔။ ခ်ံဳ႕လုိက္ရင္ ျဖစ္ ပ်က္ပဲရ
တယ္။ အျဖစ္တရားသိဖို႔ လုိတာေနာ္…၊ လက္ဝါးတစ္ခုကုိ ျပန္ၾကည့္ 
အသံ႐ွာၾကည့္လုိက္ ေတြ႕ပါ႔မလား…၊ ႏွစ္ခု ထိစပ္တဲ့အခါ အသံမေပၚ
လား…၊ လက္ဝါးထဲမွာ ႐ွိႏွင့္တာ ဟုတ္ကဲ့လား…၊ ႏွစ္ခုထိမွ ေပၚတာ။ ယုံၾ
ကည္ရဲ႕လား…။ အခုလည္း နားအၾကည္႐ွိလုိ႔ အသံမတုိက္လား…၊ ၾကား
တဲ့စိတ္ သိတဲ့စိတ္က ႏွစ္ခုတုိက္မွ ေပၚတာ။ မတုိက္ခင္က ႐ွိရဲ႕လား…၊ အဲ့
လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 

အဲ့ဒီလုိ ဆုိေတာ့ကာ ဆရာေတာ္ သမားေတာ္ေတြ အျဖစ္တရားလုိ႔ မေဟာ
ဘူးလား…၊ ပင္ကုိက႐ိွႏွင့္တာ ဟုတ္ကဲ့လား…။ အျဖစ္တရား သိသည့္ အ
တြက္ ဘာမ်ားအက်ိဳး႐ွိသလဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္လား…၊ လူ႐ွိတယ္၊ နတ္႐ွိတ
ယ္လုိ႔ ယူဦးမလား…၊ အသက္႐ွိတယ္၊ လိပ္ျပာ႐ွိတယ္လုိ႔ ယူဦးမလား…၊ 
အဲ့လုိ အျဖစ္တရားသိေတာ့ ဒိ႒ိမျပဳတ္ဘူးလား…၊ ဒိ႒ိျပဳတ္ၿပီကြဲ႕ၾကား
လား…၊ စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား…၊ လူ႐ွိတယ္၊ နတ္႐ွိတယ္ ယူဦးမ
လား…၊ အသက္႐ွိတယ္၊ လိပ္ျပာ႐ွိတယ္ ယူဦးမလား…၊ ျဖစ္ၿပီးရင္ မပ်က္
လား…၊ အပ်က္ကုိ သိေတာ့ ခိုင္တယ္ ၿမဲတယ္လုိ႔ ယူဦးမလား…၊ သကၠာ
ယဒိ႒ိ မျပဳတ္လား…၊ ေနာက္ခႏၶာ အစားထုိးတာသိေတာ့ ဘဝ ျပတ္တယ္
လုိ႔ ယူဦးမလား…၊ ဥေစၧဒ အယူမျပဳတ္လား…၊ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြ
ကြဲ႕။ ဒါ ခႏၶာအျပစ္ကုိ ေတြ႕ၿပီ၊ သိမွ ပယ္ႏိုင္တာေနာ္။

မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံ၊ ေ႐ွးအထက္ေက်ာ္ကာရီက သားအမိ၊သားအဖ 
သုံးေယာက္႐ွိတာေပါ့၊ သားေလးတစ္ေယာက္တည္း သားေယာက်ာ္းေ
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လးေပါ႔ေနာ္။ ေလးတန္းေအာင္တဲ့အခါက်ေတာ့ သားကေက်ာင္းကႏုတ္ေ
တာ့တာေပါ႔။ ေရွးေရွးကေတာ့ခါ အသက္ႀကီးမွ ေက်ာင္းထားၾကတာ။ ခုႏွ
စ္ႏွစ္ ႐ွစ္ႏွစ္ က်မွ ေက်ာင္းထားတာေပါ့။ မိဘရဲ႕ေဆာင္႐ြက္စရာ အဝတ္ေ
တြ ဘာေတြ၊ မိဘဝတ္တဲ့ အဝတ္အစားေတြ အကုန္လုံး ဖြတ္ေလွ်ာ္ေပးတ
ယ္။ ေရကလည္းသူႏိုင္သလုိ ခပ္ၿပီးေတာ့ အဆင္သင့္ထားေပးတယ္။ ဒီလုိ
ဆုိေတာ့ လိမ္လိမ္မာမာနဲ႔ဆုိေတာ့ မိဘေတြက မခ်စ္ဘူးလား…၊ အ႐ြယ္ေ
လးကေရာက္လာတဲ့အခါ မိဘက ကုိယ္နဲ႔လည္းသင့္ေတာ္ေအာင္၊ သား
နဲ႔လည္းသင့္ေတာ္ေအာင္ ေခၽြးမေကာင္းေကာင္းကုိ မ႐ွာရေပဘူးလား…၊ေ
ခၽြးမေကာင္းေကာင္း ႐ွာရမွာေပါ႔။

 အဲ့ေတာ့ သားေလးတစ္ေယာက္ကလည္း ျပန္စဥ္းစားလုိ႔ လမ္းေတာ့ျခား
တယ္၊ အဲဒီ လမ္းျခားတဲ့အိမ္က အမ်ိဳးသမီးက ဘြဲ႕ရၿပီးသား၊ ႐ုပ္အဆင္းက
လည္း အလတ္စားေလာက္ ေခ်ာတယ္၊ စား ဝတ္ ေန ေရးကလည္း ျပည့္စံု
တယ္၊ ေခတ္ပညာကလည္း ဘြဲ႕ရၿပီးသားဆုိေတာ့ မေျပဘူးလား…ဟဲ့။ မိ
ဘႏွစ္ပါးက မလုိ။ ဘာေၾကာင့္မလုိတာလဲဆုိ ေလာကီပညာ ေအာက္လမ္း
ပညာ တတ္တာကုိး။ အရပ္သုံးနဲ႔ေျပာမယ္ဆုိ စုန္းတတ္တာေပါ႔ကြဲ႕။ စုန္း
တတ္ေတာ့ တေန႔ၾကေတာ့ ငါ့သား သူတုိ႔လက္ခ်က္နဲ႔ ျပဳတ္မွာေပါ့။ ဒါေ
တာ့ ဘယ္ေပးခ်င္မလဲ…၊ ေပးခ်င္ပါ့မလား…၊ အင္း အဲ့လုိသိတယ္၊ စုန္းတ
တ္တယ္ဆုိတာ စုန္းက အေကာင္အထည္ ဟုတ္ကဲ့လား…၊ တစ္ေယာက္
နဲ႔တစ္ေယာက္စိတ္ဆုိးတဲ့အခါ စိတ္မဆုိးခင္ေဒါသစိတ္က ႐ွာလုိ႔ေတြ႕ပါ႔မ
လား…၊ စိတ္ဆုိးမွ ျဖစ္တာ။ အခုလည္း သူတုိ႔ အတတ္က အာ႐ံုျပဳမွ ေပၚ
တာ။ အေကာင္အထည္ ဟုတ္ကဲ့လား…၊ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား…၊
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 ေန႔တုိင္း အဲ့ဒီအိမ္သြားေတာ့ မိဘက သေဘာမတူဘူး…၊ တစ္ေန႔ၾကေ
တာ့ခါ တစ္ေန႔သ၌ ၾကေတာ့ သြားေတာ့ အေစာႀကီးျပန္လာခဲ့တယ္၊ အကုိ
ရယ္ ဒီေန႔ ေနရထုိင္ရတာမေကာင္း ေခါင္းကုိက္တာေရာ လည္နာတာေ
ရာေပါ႔၊ ျပန္စမ္းပါဦး မေျပာရဘူးလား…၊ ျပန္လာခဲ့တယ္။ ဟုတ္ပါဘူး 
ငါ႔သားအခုေနမွ သြားတယ္၊ အခုပဲ ျပန္လာခဲ့တယ္၊ အိပ္ယာထဲ ဝင္အိပ္၊ 
နဖူးကုိစမ္းၾကည့္လုိက္ ကုိယ္ေကာင္ေတြ ေျခေတြ လက္ေတြ စမ္းၾကည့္လုိ
က္ ေနေကာင္းလား…၊ ေကာင္းတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ျပန္ခဲ့တာလဲ…၊ အိမ့္႐ွင္
မ ေနမေကာင္းဘူးေပါ႔။ မိဘက စဥ္းစားတယ္ အင္း…ဒီေန႔လျပည့္ေန႔ကုိး၊ 
သူတုိ႔ အတတ္ေတြေပၚေတာ့တာေပါ႔။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ရိပ္မိၿပီ။

 ေနာက္လကြယ္ေန႔ၾကေတာ့ ထမင္းလက္စံုစားကုိ မနက္စာစားၿပီး 
သားအဖ၊ ေန႔လက္စံုစား၊ ညခါစား အဲ့ဒါ သမီးရည္းစားဆုိတာ အခ်စ္စမ္း
တတ္တယ္၊ အျပန္ခိုင္းတုိင္းသာ ျပန္မယ္ဆုိရင္၊  ၾကားလူ ဝင္ခါ မင္း လက္
လြတ္ေတာ့မွာေပါ႔။ အဲ့ဒါ အခ်စ္စမ္းတာ၊ အျပန္ခိုင္းတုိင္းျပန္ရတာ မဟုတ္
ဘူးေပါ႔။ ေနာက္လကြယ္ေန႔သြားေတာ့ခါ၊ အကုိ အခုတစ္ပတ္ကပိုဆုိးတ
ယ္၊ လည္နာတာေရာ၊ ေခါင္းကုိက္တာေရာ၊ ဗိုက္နာတာေရာ၊ သုံးပါးေလးေ
ထြေပါ႔။ ျပန္စမ္းပါဦး၊ မျပန္ပါရေစနဲ႔။ ျပန္သာျပန္စမ္းပါဦး၊ မျပန္ပါရေစနဲ႔၊ ေျ
ပာေျပာဆုိဆုိနဲ႔ ရင္ခြင္ထဲမွာ စုန္းက ေတာက္ေတာ့တာ၊ မီးလုံးႀကီးေတြက 
ဖြားကနဲ ဖြားကနဲ၊ မင္းသား မ်က္လုံးေတြ ျပဴးမေနဘူးလား…၊ ခ်စ္တဲ့စိတ္ေ
တြ ႐ွိေသးရဲ႕လား…၊ 

ထမင္းစားၾကည့္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဟင္းေကာင္းေကာင္း၊ ေဆးၾကည့္ ဟင္း
ဖတ္သာ စင္တာ၊ အနံ႔က ေပ်ာက္ကဲ့လား…၊ အခု ခ်စ္တဲ့စိတ္က က်န္ေသး
ရဲ႕လား…၊ က်န္ဘူးကြဲ႕၊ အျပစ္ကုိ ေတြ႕ေနၿပီ။ ကဲ ခ်စ္တဲ့စိတ္ေတြ႐ွိေသး
ရဲ႕လား…၊ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အခုလည္း ခႏၶာမွာ ေျခအစ 
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ေခါင္းအဆုံး တစ္ကုိယ္လုံးကုိ ႐ွာၾကည့္၊ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား…၊ ဆင္းရဲ
တဲ့တရားလား…။ ႐ွာၾကည့္ ဆံဖ်ားက ေျခဖ်ားအေရာက္ ေျခဖ်ားက ဆံဖ်ား
အေရာက္ အႏုလုံ ပဋိလုံ၊ သုခဆုိတဲ့တရား အပ္ဖ်ား တစ္ေထာက္စာမွ်ေ
တြ႕ရဲ႕လား…၊ အပ္ဖ်ား တစ္ေထာက္စာမွ် သုခမေတြ႕တာ ႐ွိလုိ႔ လား…၊ 
မ႐ွိလုိ႔လား…။ မ႐ွိရင္ ဒုကၡအတိလုိ႔ မပိုင္းျခားလား…၊ 

အဲ့ဒီလုိ ပိုင္းျခားလုိက္တဲ့အခါ သမၼာဝါစာ သမၼာကမၼႏ ၱ သမၼာအာဇီဝ သီလ
မဂၢင္ သုံးပါးဝင္တာ၊ ပထမ သမၼာဒိ႒ိ သမၼာသကၤပၸ ပညာမဂၢင္ ႏွစ္ပါး၊ သမၼာ
ဝါယမ သမၼာသတိ သမၼာသမာဓိ မဂၢင္ ငါးပါးေပါ႔။ ဒုကၡသစၥာပိုင္းျခားမွ 
သီလမဂၢင္ဝင္တာ။ ႐ွစ္ပါးလည္းျပည့္ေရာ သိပယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ 
အဲဒါ အလင္းေရာင္ေပၚေတာ့ အေမွာင္ေပ်ာက္သြားတာေပါ႔။ စိစစ္ဖို႔ မေ
ကာင္းလား…၊ ဒါေတာ့ သိလုိက္တယ္ဆုိ သိတယ္ဆုိ ဆင္းရဲတဲ့တရားက
လြဲလုိ႔ ဘာမွ မ႐ွိ၊ ေန႔စဥ္နဲ႔ တစ္ကြ ဆင္းရဲတဲ့တရားနဲ႔ ေနရတာေပါ႔။ သုခဆုိ
တာျမဴမွ် မ႐ွိ ဒုကၡအတိလုိ႔ ပိုင္းျခားကာ မဂၢါဘိညာ သကႎ မတာ မိုးႀကိဳးစ
က္ကဲ့သုိ႔  မိုးႀကိဳးမ်ား အုန္းပင္ ထန္းပင္ ထိမွန္ရင္ ေနာက္တစ္ဖန္ ျပန္ အ
တက္ေပါက္ဦးမလား…၊ အဲ့လုိ ကုိလည္းသိလုိက္တဲ့အခ်ိန္ အဝိဇၨာခ်ဳပ္ မခ်ဳ
ပ္…၊ အေမွာင္ မေပ်ာက္ဘူးလား…၊ အလင္းေရာင္ေပၚေတာ့ အေမွာင္ေပ်ာ
က္ေတာ့ ခႏၶာရဲ႕အျပစ္ေတြ အကုန္လုံးေတြ႕ေတာ့တာေပါ့။ ရာဂကၡေယာ နိ
ဗၺာနံ……၊ ေဒါသကၡေယာ နိဗၺာနံ….၊ေမာဟကၡေယာ နိဗၺာနံ လုိ႕ မေဟာ
ဘူးလား…၊ အဲ့ဒီလုိ သိဖို႔ အျပစ္ကုိ ႐ွာရတာ၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…။

 ဒါေတာ့ တရားႏွလုံးသြင္းတဲ့အခါၾကေတာ့ ျပန္ေတာ့ခါ မူေျပာင္းဖို႔ မလုိဘူး
လား…။ အေန အထုိင္ေတြ မူေျပာင္းဖို႔ လုိတယ္၊ အစား အေသာက္ မူေျပာ
င္းဖို႔ လုိတယ္။ ခႏၲီ ပရမံ တေပါ……သည္းခံျခင္း ျမတ္တယ္ လုိ႔။ ေျခာက္ဒြါ
ရမွာ အျပစ္ကုိ ႐ွာၾကည့္ရတယ္။ ၾကည့္လုိ႔ အျပစ္ကုိေတြ႕တဲ့အခါက်ေတာ့ 
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ရာဂ ေဒါသ ေမာဟေတြ ျဖစ္ခြင့္ရပါ႔မလား…၊ အဲ့ဒီလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား…၊ မူေျပာင္းေအာင္ႀကိဳးစားၾကပါ။ ေလးသေခၤ်န႔ဲ ကမာၻတစ္သိန္း က်င့္ႀ
ကံအားထုတ္ခဲ့တဲ့ သမၼာသမၺဳဒၶဘုရားေပါ႔။ သည္းခံမႈမွာ ဘုရားက အျပည့္စံု
ဆုံးၾကားလား…၊ ဒါေၾကာင့္ သဗၺညဳ ေ႐ႊဉာဏ္ေတာ္ဆုိတာ သမၼာသမၺဳဒၶ 
ဘုရားရတာ၊ ပေစၥကဗုဒၶါ မရဘူး…၊ အဂၢသာဝက မဟာသာဝက ရဟႏာၱေ
တြ မရဘူး…ၾကားလား…။ အဲ့ဒါ ဒါသည္းခံတာ မဟုတ္ဘူးလား…၊ အဲ့လုိ 
အဖက္ဖက္ကျပည့္စံုလုိ႔ ဘုရားျဖစ္တာေပါ႔။ အဲ့ဒါ စိစစ္ဖို႔ လုိတယ္ေနာ္။

 သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ဘုန္းႀကီးတုိ႔ အေနန႔ဲ ေလ်ာက္ပတ္စြာ မူေျပာင္းဖို႔ လုိ
တာေပါ႔။ မလုိေပဘူးလား…၊ အဲ့လုိဆုိေျပတာေပါ႔ကြဲ႕။ ဒါ မူေျပာင္းေအာင္ႀ
ကိဳးစားေပါ႔။  ခႏၶာအျပစ္ကုိ႐ွာဖို႔ လုိတယ္။ ဟုိ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါက မ႐ွိပဲနဲ႔ 
စြဲေနတာ။ ႐ွိတယ္လုိ႔ မထင္ဘူးလား…၊ ႐ွိတယ္လုိ႔ေရာ မယူဘူးလား…၊ 
ကဲ ညီေတာ္ အာနႏၵာလုိ႔ ျမတ္စြာဘုရားက မေခၚလား…၊ သားေတာ္ 
ရာဟုလာလုိ႔ မေခၚလား…၊ ခ်စ္သမီး၊ ခ်စ္သားတုိ႔လုိ႔ မေခၚလား…၊ ေခၚ
တာ ဘုရားပယ္္ရဲ႕လား…၊ သမုတ္႐ွိ အေခၚ႐ွိ မပယ္ဘူးကြဲ႕။ စိစစ္ဖို႔ မေ
ကာင္းလား…၊ 

ညီေတာ္ အာနႏၵာလုိ႔ မထင္လား…၊ ႐ွိတယ္လုိ႔ မယူလား…။ ဘုရားေပးတဲ့ 
ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကုိင္စမ္းၾကည့္၊ ညီေတာ္ အာနႏၵာ ေတြ႕မလား…၊မာတာ ေ
ပ်ာ့တာ ေတြ႕မလား…၊ မာတာ ပထဝီ၊ ေပ်ာ့တာ ပထဝီေပါ႔။ မာတယ္၊ ေပ်ာ့
တယ္ သိတာ သူငါလား…၊ ကာယဝိညာဏ္လား…၊ ကာယဝိညာဏ္က နာ
မ္တရားမရလား…၊ ကာယအၾကည္နဲ႔ မာမႈ ေပ်ာ့မႈက ႐ုပ္တရားမရလား…၊ 
နာမ္႐ုပ္ ႏွစ္ပါးေပါ႔။ ညီေတာ္ အာနႏၵာလား…၊ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္။ နာမ္၊႐ုပ္လုိ႔ သိ၊ 
ညီေတာ္ အာနႏၵာလုိ႔ေခၚ။ ေခၚတာ ပယ္ရဲ႕လား…၊ မပယ္ဘူးေနာ္။ ေခၚပ
င္ေခၚျငားေသာ္လည္း ညီေတာ္ အာနႏၵာေတြ႕ရဲ႕လား…။ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေ
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တြ႕တာလဲ…။ အဲ့ဒါ မ႐ွိဘူးလုိ႔ ယုံၾကည္ရင္ စြဲစရာလုိေသးရဲ႕လား…။ အဲ့ဒါ 
အစြဲျဖဳတ္တာေပါ႔ကြဲ႕။ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြ ၾကားရဲ႕လား…။ 

နာမ္၊႐ုပ္လုိ႔ သိ၊ သားလုိ႔ေခၚ။ နာမ္၊႐ုပ္လုိ႔ သိ၊ သမီးလုိ႔ေခၚ။ နာမ္၊႐ုပ္လုိ႔ သိ၊ 
လင္လုိ႔ေခၚ၊ မယားလုိ႔ ေခၚ။ မေခၚရေပဘူးလား…၊ အေဖလုိ႔ေခၚ အေမ
လုိ႔ေခၚ။ သမၼဳတိ သစၥာ ပယ္ရဲ႕လား…။ မပယ္ဘူး၊ သမုတ္႐ွိ အေခၚ႐ွိကြဲ႕။ 
မသမုတ္လည္း႐ွိ သမုတ္လည္း႐ွိက နာမ္ႏွင့္႐ုပ္ေပါ႔။ ကဲ နာမ္႐ုပ္က ဘယ္
ပံု႐ွိတာလဲ…၊ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ခ်မ္းသာတဲ့တရား
လား…၊ ဆင္းရဲတဲ့တရားလား…၊ ဆင္ရဲတယ္လုိ႔ တကယ္သိတဲ့ပုဂၢိဳလ္က 
ေနာက္တစ္ဖန္ ခႏၶာရတဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္ဦးမလား…၊ သိေတာ့ မပယ္
လား…၊ အဲ့ဒါလုိတာေပါ႔။ အဲ့ဒီေနရာေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကေ
နာ္…၊
 
ကဲ ၾကားဆဲခႏၶာက ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ…၊ (ဒုကၡသစၥာပါ ဘုရား)။ သိ
တာက…၊ (မဂၢသစၥာပါ ဘုရား)။ ေသတာက…၊(သမုဒယသစၥာပါ ဘုရား)။ 
ေနာက္ခႏၶာမလာတာ…၊(နိေရာဓသစၥာပါ ဘုရား)။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္႐ွိ…၊(ေလးကြက္႐ွိပါတယ္ဘုရား)၊ တ
စ္ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး…၊(ငါးပါးပါဘုရား၊) ငါးေလးလီ...( ႏွစ္ဆယ္) ဤ႐ွ
စ္သြယ္ကုိ… (အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာ
င္းတည္း။)
 
အမွ်ေဝ
 
ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတိၱယာ ဤေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား ေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ ဓမၼံ တရားေတာ္ျမတ္ကုိ ပူေဇမိ ဒုကၡသစၥာ
သိတဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
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ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတိၱယာ ဤေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား ေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ သံဃံ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္ကုိ ပူေဇမိဒု
ကၡသစၥာသိတဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။                                                            
ဤကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ဒါနကုသုိလ္ သီလကုသုိလ္ ဘာဝနာကုသုိလ္ 
အဓိ႒ာန္ကုသုိလ္ ပါရမီကုသုိလ္ ဝိပႆနာ မဟာကုသုိလ္တုိ႔၏ အက်ဳိး
အားေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္တရားတုိ႔၏ မျဖစ္ေဝးစြာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရပါလုိ၏ 
အရွင္ဘုရား။
ထုိကုသုိလ္၏ အက်ဳိးကုိလည္း မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္တုိ႔အား၄င္း အနမတ
ဂၢ သံသရာမွစ၍ ေတာ္စပ္ခဲ့ဘူးေသာ မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္ အေပါင္း
တုိ႔အား၄င္း အာစရိယာနဥၥ ဆရာသမားတုိ႔အား၄င္း ဣမာသံ ပရိသာနၪၥ 
တရားနာအစည္းေဝး သုိ႔ႂကြေရာက္ လာၾကကုန္ေသာ တရားနာပရိသတ္ 
တုိ႔အား၄င္း ေရေျမသနင္း ျပည့္ရွင္မင္း တုိ႔အား၄င္း  ငရဲသနင္း ယမမင္း
တုိ႔အား၄င္း ကုိယ္ေစာင့္နတ္ အိမ္ေစာင့္နတ္ ေက်ာင္းေစာင့္နတ္  ဓမၼာ႐ံုေ
စာင့္နတ္  ဘုမၼစိုးနတ္ ႐ုကၡစိုးနတ္ အာကာသစိုးနတ္ ေတာေစာင့္နတ္ ေ
တာင္ေစာင့္နတ္ ႐ြာေစာင့္နတ္ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္ စ
တုေလာကပါလ နတ္မင္းႀကီးမွစ၍ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံ က်င္လည္ၾကကုန္ေ
သာ ေဝေနယ် သုခိတ ဒုကၡိတ သတၱဝါ အေပါင္းတုိ႔အား ဘာေဇယ်ာမ အ
မွ် အမွ် အမွ် အမွ်ေပးေဝပါကုန္၏  အမွ်ရၾကသည္ျဖစ္၍ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ 
က်န္းမာ ခ်မ္းသာ လုိအင္ဆႏၵ တလုံးတဝတည္း ျပည့္ဝၾကၿပီးလွ်င္ သူေ
တာ္ေကာင္းတရား ႀကိဳးစား ပြါးမ်ား အားထုတ္ နိုင္လြယ္ ၾကသည္ျဖစ္ေစ...
 
ကုသုိလ္ အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
ကုသုိလ္ အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
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ကုသုိလ္ အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
 
ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ
မံုလယ္ေတာရဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏ ၱသံဝရ
ေရတံခြန္ေတာင္၊ မႏၱေလး၊ မံုလယ္ေတာရဓမၼရိပ္သာ၊ အမွတ္(၃)၊ တုိက္ခြဲ
တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ဝါတြင္း(၇)ရက္ တရားစခန္း၌ (၁၂-၁၀-၂၀၁၀) 
ည(၇)နာရီ အခ်ိန္တြင္
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
ႏ ွလုံးသြင္းမွားတာ ႏွင့္ ႏွလုံးသြင္းမွန္တာ
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္။
 
အနေႏၲာ အနႏၲငါးပါးကုိ အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾကပါစို႔ ... ။
 
နေမာ ဗုဒၶႆ။ နေမာ ဓမၼႆ။ နေမာ သံဃႆ။ နေမာ မာတာပိတုႆ။ 
နေမာ အာစရိယႆ။
 
ဗုဒၶႆ - သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကုိ ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေ
သာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီိးအား။                      
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ 
အရွင္ဘုရား။
 
ဓမၼႆ - မဂ္ေလးတန္ - ဖိုလ္ေလးတန္ - နိဗၺာန္ - ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ 
တရားေတာ္ျမတ္အား။                                              
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နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
သံဃႆ - မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္အား။ နေမာ -  ရည္ညႊတ္သ
ဒၶါ ေ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 ရတနာ ျမတ္သုံးပါး မိဘ 
ဆရာသမား တုိ႔အား ႐ိုေသျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေ
လ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေသာ ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယ
တုိ႔ေၾကာင့္
မိမိတုိ႔ အလုိရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္
သုိ႔လည္းေကာင္း ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သုိ႔လည္းေကာ
င္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတုိ႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ  
နိဗၺာန္သုိ႔ လည္းေကာင္း

www.dhammadownload.com



မိမိတုိ႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာ ဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္
ဉာဏ္သုိ႔  ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သုိ႔ မ်က္ေမွာက္ ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
 
(အလုပ္စဥ္အတုိင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။)
 
မူလႏွစ္ျဖာ….တစ္ေခါက္။
 
မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကုိယ္
မ်ားႏွင့္ သုံးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သုံး၀ႏွင့္၊ ကာလသုံးျဖာ၊ ျခင္းရာ ႏွစ္
ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကုိ၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။ ပါ ဘုရား။
 
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
 
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာအားျဖင့္ ... ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ။ အကုသုိ
လ္ကံ၊ ကုသုိလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကုိ ယုံၾကည္ရမယ္လုိ႔ မေဟာလား…။ ပါ
ဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ အ
ဆုံးကုိ က်ဳးလြန္ရင္ ကုသုိလ္လား…၊ အကုသုိလ္။ အကုသုိလ္ကံ အေၾကာ
င္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ၿပိတၱာ၊ 
အသူရကာယ္၊ လုိ႔ မေဟာလား…။ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား၊ ဆင္းရဲတဲ့ 
တရားလား…။(ဆင္းရဲတဲ့တရားပါဘုရား) ယုံၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ 
ယုံၾကည္ရင္ေ႐ွာင္ေပါ႔၊ ေ႐ွာင္ဖို႔ မလုိဘူးလား…။
 
ပါဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ 
အဆုံးကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရင္၊ အကုသုိလ္လား…၊ ကုသုိလ္လား…။ ကုသုိလ္ကံ 
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အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ လုိ႔ 
မေဟာလား…။ ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား…၊ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား…၊ ဒါ ကု
သုိလ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္တာေနာ္…။ 

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကုိယ္၊ စိတ္ ေျခာက္ဒြါရမွာ သြားတဲ့အခါ အၿမဲတမ္းေ
ဆာင္ေပါ႔။ အဲ့ဒီလုိ မ်က္စိက ျမင္တဲ့အခါလည္းပဲ ကုသုိလ္ ျဖစ္ဖို႔၊ ၾကားတဲ့
အခါ ကုသုိလ္ျဖစ္ဖို႔၊ နံတဲ့အခါ ကုသုိလ္ျဖစ္ဖို႔၊ ေျခာက္ဒြါရမွာ ကုသုိလ္ျဖစ္ရ
င္ သီလကုသုိလ္ေပါ႔။ အဲ့ဒါထက္ ရင့္က်က္ရင္ ေမတၱာသေဒၵါ အနေႏာၱ ေပါ့။ 
ကုိယ္ခ်င္းစာမယ္ဆုိ ေမတၱာမျဖစ္ဘူးလား…၊ အဲ့ဒါ လုိတယ္ကြဲ႕ေနာ္။ ဒါ 
လုိရင္းအခ်က္ေတြ….။ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့ဒါ ကံ ကံ၏အ
က်ိဳးကုိ ယုံၾကည္ဖို႔ လိုတာေပါ႔။ 

အားကုိးရမွာ အစစ္က ဉာဏ္ကုိအားကုိးရမွာ၊ ကံက ယုံၾကည္ရမယ္ေနာ္။ 
စ်ာန္လည္း ယုံၾကည္ရမွာေပါ႔။ ကမၼ႒ာန္းေလးဆယ္ တစ္ခုခု အားထုတ္မ
ယ္ဆုိရင္ သမာဓိသာ ရမယ္ဆုိရင္ သူမ်ားစိတ္အစဥ္ကုိ သိႏိုင္တယ္လုိ႔ မေျ
ပာၾကဘူးလား…။ အဲ့ဒါထက္ ရင့္က်က္ရင္ ေျမလွ်ိဳးမိုးပ်ံႏိုင္တာေပါ႔။ အို
နာေသလြတ္ကဲ့လား…။ မလြတ္ ခ်မ္းသာအစစ္ဟုတ္ကဲ့လား…။အဲ သုိ႔ေ
သာ္လည္း  ျဗဟၼာခ်မ္းသာလုိ႔ေတာ့ မေခၚဘူးလား…၊ နတ္နဲ႔စာေတာ့ျဗဟၼာ
ကခ်မ္းသာတာေပါ႔။ လူနဲ႔စာေတာ့ နတ္က ခ်မ္းသာတာေပါ႔။ အပါယ္ေလး
ဘုံ(န႔ဲ)စာေတာ့ လူကခ်မ္းသာတယ္။ သူ႕ေနရာနဲ႔သူ သုံးၾကရတယ္ေနာ္။ 
အဲ့ဒါ ကံလမ္းဆုိတာ ကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့စကားေပါ့။ စ်ာန္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့စ
ကားေပါ႔။ ေလာက သုံးပါး လြန္ေျမာက္တာ ဝိပႆနာဉာဏ္။ အဲ့လုိေလ့
လာဖို႔မေကာင္းလား…။ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြေနာ္။ ဒါေတာ့ လုိရင္းကေ
တာ့ သစၥာသိဖို႔ေပါ႔။ စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အနမတဂၢ သံသရာကစ 
ကုိယ္လာခဲ့တဲ့လမ္းေတြ ျပန္စိစစ္ဖို႔ လုိတယ္ေနာ္။
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ျမတ္စြာဘုရား႐ွိစဥ္ခါ ညီေတာ္ အာနႏၵာက ေလွ်ာက္တာ ေနာင္ေတာ္
ဘုရား ကုသုိလ္တရားနဲ႔ အကုသုိလ္တရား၊ အဲ့ဒါ ဘယ္ကမ်ားသလဲ၊ ဘယ္
လုိ အက်ိဳးအျပစ္ေတြ လဲ မေလွ်ာက္ရဘူးလား…၊ ညီေတာ္အာနႏၵာတဲ့၊ ျမ
တ္စြာဘုရားက ျပန္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားတယ္၊ အခု လူအရိယာ၊ နတ္အရိယာ၊ 
ျဗဟၼာအရိယာကုိ ခ်န္၊ လူအရိယာ၊ နတ္အရိယာ၊ ျဗဟၼာအရိယာ ခ်န္။ လူ
အႏၶ၊ နတ္အႏၶ၊ ျဗဟၼာအႏၶမွာ ႐ွိတဲ့ ကုသုိလ္တရား ငါဘုရားလက္သည္းေ
ပၚမွာတင္တဲ့ ျမဴမႈန္႔ပမာဏလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ လက္သည္းေပၚမွာတင္
တဲ့ ျမဴမႈန္႔ပမာဏဆုိေတာ့ တစ္ေ႐ြးသား ႏွစ္ေ႐ြးသား ႐ွိမွာေပါ႔ကြဲ႕။ အကု
သုိလ္တရားက ကမာၻပထဝီေျမႀကီးနဲ႔အမွ်လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ဗမာျပည္
တစ္ျပည္လုံးမွာ႐ွိတဲ့ ေျမႀကီးေတာင္ မနည္းဘူးေနာ္။ အခုေတာ့ ကမာၻပထ
ဝီေျမႀကီးနဲ႔အမွ်ဆုိေတာ့ အကုသုိလ္-၊ လူျပန္ျဖစ္ဖို႔ လြယ္ပါ႔မလား…၊ လြယ္
ဘူးကြဲ႕။ 

ဒါေတာ့ခါ လူျပန္ျဖစ္ဖို႔ပဲ ျပန္တစ္ခါ စိစစ္ဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ လူျဖစ္ျငားေ
သာ္လည္း ဘုရားပြင့္တဲ့ သာသနာန႔ဲ ဘုရားမပြင့္တဲ့ သာသနာတူပါ့မ
လား…၊ ဒါနတရား…၊ သီလတရား…၊ သမထတရားက ဘုရားမပြင့္လ
ည္း႐ွိတယ္၊ ပြင့္လည္း႐ွိတယ္ေနာ္။ ဝိပႆနာတရားဆုိတာ ဘုရားပြင့္မွ ၾ
ကားရတာ။ သစၥာေလးပါး ဘုရားပြင့္မွ ၾကားရတာ။ ခႏၶာတုိ႔၊ အာယတနတုိ႔၊ 
ဓာတ္တုိ႔၊ သစၥာတုိ႔ဆုိတာ ဘုရားပြင့္မွ ၾကားရတာ။ အဲ့ေတာ့ ခႏၶာသိမွ သ
ကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္မွာေပါ႔။ ခႏၶာငါးပါးကုိ သကၠာယလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အဲ့ဒီ
မွာ ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ ႐ွိရင္ လူ နတ္ ျဗဟၼာၾကႏွလုံးသြင္းမွားရင္ သကၠာယ
ဒိ႒ိျဖစ္တာေပါ႔။ ခႏၶာငါးပါးလုိ႔ သိရင္ ႏွလုံးသြင္းမမွန္ေပဘူးလား…၊ အဲ့ေ
တာ့ ခႏၶာသိေအာင္ ေဟာရတာကြဲ႕။
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မရေသးတဲ့ပုဂၢိဳလ္လည္း ရေလေအာင္၊ ရၿပီးသား ပုဂၢိဳလ္ လုိရင္းကိစၥၿပီးေ
အာင္ မ်က္စိေပါက္ကစ မေနာဒြါရထိ မွန္မွန္ေလး ခႏၶာဖြဲ႕ၾက။
 
ခႏၶာဖြဲ႕နည္း။
 
"မ်က္စိ..."
 
စကၡဳ အၾကည္ကုိ အဆင္း တုိက္ေတာ့ စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
စကၡဳဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
စကၡဳ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္း ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ပါသည္။
 
မ်က္စိ အၾကည္ကုိ အဆင္း တုိက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကုိ ျမင္သိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
မ်က္စိ အၾကည္ကုိ အဆင္း တုိက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကုိ ျမင္သိတာ က နာမ္တရား ၊
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 

www.dhammadownload.com



...............======================...............
 
"နား"
 
ေသာတ အၾကည္ကုိ အသံ တုိက္ေတာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါ
သလား။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ေသာတဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေ
ပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ေသာတ အၾကည္ႏွင့္ အသံ ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
နား အၾကည္ကုိ အသံ တုိက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အသံ ကုိ ၾကားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
နား အၾကည္ကုိ အသံ တုိက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အသံ ကုိ ၾကားသိတာ က နာမ္တရား ၊
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
.............==========================........
 
"ႏွာ"
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ဃာန အၾကည္ကုိ အနံ႔ တုိက္ေတာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါသလား။ 
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဃာနဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဃာန အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
ႏ ွ ာအၾကည္ကုိ အနံ႔ တုိက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အနံ႔ ကုိ နံသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
ႏ ွ ာအၾကည္ကုိ အနံ႔ တုိက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အနံ႔ ကုိ နံသိတာ က နာမ္တရား ၊
ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
..................=======================.........
 
"လၽွာ"
 
ဇိဝွါ အၾကည္ကုိ ခ်ိဳ ခ်ဥ္ စပ္ ငန္ ဖန္ ခါး ရသာ(၆)ပါး တုိက္ေတာ့ စားသိစိ
တ္ဆုိတဲ့ ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
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ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေပါင္းေ
တာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဇိဝွါအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
လၽွာ အၾကည္ကုိ ရသာ ၆ပါး တုိက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကုိ စားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
လၽွာအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
လၽွာအၾကည္ကုိ ရသာ ၆ပါး တုိက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကုိ စားသိတာ က နာမ္တရား ၊
လၽွာ အၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
.................======================.............
 
"ကုိယ္"
 
ကာယ အၾကည္ကုိ မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ပထဝီ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ဆုိ
တဲ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ကာယဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါသလား။ 
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
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ကာယဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ကာယအၾကည္ႏွင့္ မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
ကုိယ္ အၾကည္ကုိ ပူမႈ ေအးမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ေ
ပၚပါသည္။
ပူမႈ ေအးမႈ ကုိ ထိသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ကုိယ္ အၾကည္ႏွင့္ ပူမႈ ေအးမႈ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
ကုိယ္ အၾကည္ကုိ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ဝါေယာ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာ့ ထိ
သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ကုိ ထိသိတာ က နာမ္တရား ၊
ကုိယ္ အၾကည္ႏွင့္ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
................=====================................
 
"စိတ္"
 
မေနာ အၾကည္ကုိ ဓမၼာရုံ တုိက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ဆုိတဲ့ မေနာဝိညာဏ္ ေ
ပၚပါသည္။
မေနာ ဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါသလား။ 
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
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မေနာဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေစတသိက္ သညာ
ကၡႏၶာ ေစတသိက္ သခါၤရကၡႏၶာ ေစတသိက္ သုံးပါးေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ 
ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
မေနာ အၾကည္ကုိ ဓမၼာရုံ တုိက္ေတာ့ 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 အၾကည္ကုိ ဓမၼာရုံ တုိက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ဓမၼာရုံ တရားအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ၾကံသိတာ က နာမ္တရား 
၊
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
................=====================................
 
ေျခာက္ဒြါရ ခႏၶာဖြဲ႕ၾကည့္ေတာ့… လူအစားစား၊ နတ္အစားစား၊ ျဗဟၼာ
အစားစား၊ တိရစာၦန္အစားစား၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္အစားစား 
ေတြ႕သလား…၊ ခႏၶာငါးပါး ေတြ႕သလား…၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱ၀ါ မေ
တြ႕တာ၊ ႐ွိလုိ႔လား…၊ မ႐ွိလုိ႔လား…။ မ႐ွိရင္ လူစြဲ၊ နတ္စြဲ၊ ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာ 
လုိေသးရဲ႕လား…၊ ေတြတ႔ဲ တရားက လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာလား…၊ ခႏၶာငါး
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ပါး…။ အဲ့ဒီ ခႏၶာငါးပါးကုိ သကၠာယလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ
အေနန႔ဲ ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ ဒိ႒ိျဖစ္တာေပါ႔။ 

ခႏၶာငါးပါးလုိ႔သိ အနိစၥလုိ႔ သိေပါ႔။ ခႏၶာငါးပါးလုိ႔သိ ဒုကၡလုိ႔ သိေပါ႔၊ ခႏၶာငါး
ပါးလုိ႔သိ အနတၱလုိ႔ သိေပါ႔။ ခႏၶာလုိ႔သိ ... သကၠာယဒိ႒ိ မျပဳတ္ဘူးလား…၊ 
အနိစၥသိေတာ့ တဏွာမေသလား…၊ တဏွာေသရင္ ဥပါဒါန္ျပဳတ္ၿပီကြဲ႕။ 
ဒိ႒ိျပဳတ္ရင္ ဝိစိကိစၧာ ခ်ဳပ္ၿပီကြဲ႕။ အာသဝအေနန႔ဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 
ဒိ႒ိျပဳတ္ရင္ ဝိစိကိစၧာ ခ်ဳပ္တယ္ေနာ္…၊ ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇၨာသဝခ်ဳပ္တယ္။ 
ဒိ႒ိ၊ အဝိဇၨာျပတ္ကင္းကြာ မွတ္ပါ ေသာတပန္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ တ
ဏွာေသေတာ့ ဥပါဒါန္မျပဳတ္လား…၊ ကာမာသဝန႔ဲ ဘဝါသဝမခ်ဳပ္ဘူး
လား…၊ အာသေဝါတရားေလးပါး မကုန္ဘူးလား…၊ သမုဒယသစၥာမေ
သလား…၊ ေနာက္ခႏၶာဇာတ္မသိမ္းလား…၊ နိေရာဓ။ အဲ့ဒါ သိေအာင္လုိ႔ 
သင္တန္းေပးထားတာ…၊ 

အဲ့ဒါမသိပဲနဲ႔ တရားထုိင္ရင္ ထုိင္ရက်ဳိးနပ္ပါ႔မလား…၊ ခႏၶာေတြ႕ဖို႔လုိတာ။ 
ကုိယ္ေတြ႕ေနတာက ေျခေတြ၊ လက္ေတြ ေတြ႕ေနတာေပါ႔။ လူေတြ၊ နတ္ေ
တြ ေတြ႕ေနတာေပါ႔။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ မ႐ွိတာကုိ အ႐ွိလုပ္ၿပီးေ
တာ့မွ ႏွလုံးသြင္းမွားေနတာ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အ႐ွိကိုၾကည့္ မ႐ွိတာျမင္တတ္
တယ္လုိ႔ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မေဟာဘူးလား…၊ အဲ့ဒါ လုိရင္း
အခ်က္ေတြကြဲ႕ေနာ္…၊ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ေလ့လာၾက။ ထိ
ထိမိမိ သေဘာေပါက္ေအာင္ ေလ့လာဖို႔ လုိတယ္။

 ေျခအစ ေခါင္းအဆုံး တစ္ကုိယ္လုံး ကုိယ္ထင္ခဲ့တာ လူအစားစား၊ နတ္
အစားစား၊ ျဗဟၼာအစားစား၊ တိရစာၦန္အစားစား၊ ၿပိတၱာအစားစား၊ အသူရ
ကာယ္အစားစား၊ ငရဲအစားစားေပါ႔။ အဲ့ဒါကုိ ဘုရားေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ 
ဆံဖ်ားက ေျခဖ်ားအေရာက္ ကုိင္စမ္းၾကည့္ေနာ္၊ မာတာ မေတြ႕ဘူး
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လား…၊ ေပ်ာ့တာ မေတြ႕ဘူးလား…၊ မာတာ ပထဝီ၊ ေပ်ာ့တာ ပထဝီေပါ႔။ 
မာတယ္ ေပ်ာ့တယ္ သိတာ သူ၊ငါလား…၊ ကာယဝိညာဏ္…။  ကာယဝိ
ညာဏ္က နာမ္တရား မရဘူးလား…၊ မာတာန႔ဲ ေပ်ာ့တာက ႐ုပ္တရားမရ
ဘူးလား…။ နာမ္ ႐ုပ္ႏွစ္ပါးေပါ႔။ ျဖန္႔လုိက္ရင္ ခႏၶာငါးပါး…။ ဒါ သကၠာယ
လုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ အဲ့ဒါ သိဖို႔ လုိတာဗ်။ 

အဲ့လုိ ဆုိ ကုိယ္ထင္တာေတြ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ ကုိယ့္စိတ္ထဲ ဉာဏ္ထဲ
က ႐ွာၾကည့္ေလ၊ ႐ွာၾကည့္ရင္ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ လုိ႔ အေျဖေပးမွာေ
ပါ႔။ ေျခလက္အဂၤါ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသလုိ႔ အေျဖမေပးဘူးလား…၊ လူပါ
ရဲ႕လား…၊ နတ္ကားပါရဲ႕လား…၊ ျဗဟၼာကားပါရဲ႕လား…၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မပါ
တာလဲ…၊ (မ႐ွိလုိ႔ပါ ဘုရား) အဲ့ဒါ ယုံၾကည္ဖို႔ လုိတာ။ အာ႐ံုမွန္ေတာ့ သဒၶါ
မွန္တယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အာ႐ံုရဲ႕ အျမင္ခံ အ႐ႈခံက ခႏၶာငါးပါးေပါ႔။ 
မဂၢင္ငါးပါးက အာရမၼဏိက တရားေပါ႔။ အာ႐ံု၊ အာရမၼဏိက လုိ႔ မေဟာဘူး
လား…၊ ဒါ အာ႐ံုမွန္ေတာ့ သဒၶါမွန္တယ္ေနာ္၊ 

ကဲ ထင္တာက လူ၊ ေတြ႕တာက ခႏၶာငါးပါး။ ထင္တာက နတ္၊ ေတြ႕တာ 
ခႏၶာငါးပါး။ ထင္တာက ျဗဟၼာ၊ ေတြ႕တာ ခႏၶာငါးပါး။ ေတြ႕တာကုိ အမွန္မ
ယူရဘူးလား…၊ အမွန္သိေတာ့ အမွားမေပ်ာက္လား…၊ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်
က္ေတြ ဉာတပရိညာ ပိုင္းျခားလုိ႔ သိေပါ႔။ ပထမဆုံး သိရမည့္အပိုင္းေတြေ
နာ္…၊ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေပါ႔ ကြဲ႕။ အဲ့ဒါ ကုိ ထပ္ခါထပ္ခါ ေလ့လာပါ။ 

ပထဝီဓာတ္တစ္လုံးသိ က်န္တာေတြ အကုန္လုံးသိႏိုင္တာေပါ႔။ ေတေဇာ
ဓာတ္သိ က်န္တာေတြ အကုန္လုံးသိႏိုင္တာေပါ႔။ ဝါေယာဓာတ္သိ က်န္
တာေတြ အကုန္လုံးသိႏိုင္တာေပါ႔။ အဲ့ဒီလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ဒါ 
ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ လုိတယ္။ 
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အခုထုိင္တယ္ တရားထုိင္ၾကတယ္လုိ႔ မေျပာဘူးလား…၊ လူထုိင္တယ္လုိ႔ 
ေျပာသလား…၊ တရားထုိင္တယ္လုိ႔ ေျပာလား…။ ကဲၾကည့္ လူကုိ မပါ
တာ။ တရားထုိင္တာတဲ့။ တရားဆုိတာ အမွန္ေပါ႔။ ေျခ လက္ အဂၤါေတြ ႐ွိျ
ငားေသာ္လည္း ထုိင္ႏိုင္ပါ႔မလား…၊ ေသခါစ လူေတြမွာ ေျခ လက္ အဂၤါေ
တြ မပါဘူးလား…၊ စိတၱဇဝါေယာ ႐ွိရဲ႕လား…၊ မ႐ွိေတာ့ ထုိင္ႏိုင္ရဲ႕လား…၊ 
အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ စဥ္းစားကြဲ႕။ 

ဒါေၾကာင့္မို႔ ကဲ စိတ္ထဲဉာဏ္ထဲက ထုိင္လုိက္ၾကေသးတာေပါ႔။ ထုိင္လုိက္
တဲ့ အခါ ၾကမ္းနဲ႔ တင္ပါးနဲ႔ ထိမသြားဘူးလား…၊ ထိတဲ့အခါ ဆရာျဖစ္တဲ့ ပု
ဂၢိဳလ္က သတိျပဳလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ထိသိ သတိေပါ႔။ သတိျပဳတဲ့အခါ ၾ
ကမ္းေတြ႕သလား…၊ မာတာေတြ႕သလား…။ တင္ပါးေတြ႕တာလား…၊ 
ကာယအၾကည္ေတြ႕တာလား…။ ကဲ ကာယအၾကည္ ဆုိေတာ့ကာ မာဆုိ
တဲ့ ပထဝီဓာတ္ တုိက္ေတာ့ သိတဲ့စိတ္ေလးမေပၚလား…၊ 

အဲ့ဒါ ႐ုပ္ႏွစ္ခု မထိခင္ သိတဲ့စိတ္ဟာ ဘယ္ဆီမွာေနတယ္လုိ႔ လက္ညိွဳးညႊ
န္ျပျခင္းငွာ ထုိက္ကဲ့လား…၊ ထိလုိက္တဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္း သိတဲ့စိတ္ မေပၚ
ဘူးလား…၊ လူလုိ႔ သိတာလား…၊ မာတယ္လုိ႔ သိတာလား…။ ၾကမ္းလုိ႔ သိ
တာလား…၊ မာတယ္လုိ႔ သိတာလား…။ တင္ပါးလုိ႔ သိတာလား…၊ ကာယ
အၾကည္လုိ႔ သိတာလား…။ အဲ့ဒီလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းဘူးလား…၊ ဒါ 
ကာယဝိညာဏ္က နာမ္တရား မရဘူးလား…၊ ကာယအၾကည္နဲ႔ မာမႈက ႐ု
ပ္တရားေပါ႔။ နာမ္႐ုပ္ ႏွစ္ပါး။ ျဖန္႔လုိက္ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး မရလား…၊ အဲ့ဒီ 
ခႏၶာသိရင္ သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္ၿပီဗ်ာ့။ 

ကဲ ေျခေတြ လက္ေတြကားေတြ႕ ေသးရဲ႕လား…၊ မေတြ႕ဘူးကြဲ႕ေနာ္…။ 
မေတြ႕ျငားေသာ္လည္း သမၼဳတိသစၥာ-၊ ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာ အေနန႔ဲ 
ေျခေတြ၊ လက္ေတြလုိ႔ ေျပာရတာေပါ႔။ ဘယ္မွာ နာသလဲ…၊ လက္မွာ နာ
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တယ္ေပါ႔။ လက္ကေတာ့ ဟုတ္ၿပီ၊ ဘယ္လား…၊ ညာလား မေမးရဘူး
လား…၊ ဘယ္ဘက္မွာေပါ႔။ မေျပာရဘူးလား…၊ ဒါ သမုတ္႐ွိ အေခၚ႐ွိေ
နာ္…၊ မသမုတ္လည္း႐ွိ သမုတ္လည္း႐ွိတာက နာမ္နဲ႔႐ုပ္ေပါ႔၊ ဘယ္ပံု႐ွိတာ
လဲ…၊ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ အေနန႔ဲ ႐ွိတယ္။ အဲ့ဒီလုိ နားလည္ဖို႔ မလုိဘူး
လား…၊ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာဖြဲ႕တာ ဗ်ာ့။ 

ခႏၶာေတြ႕ဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ ထင္တာေတြ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ မေ
တြ႕တာ႐ွိလုိ႔လား…၊ မ႐ွိလုိ႔လား…။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘု
ရားႀကီးက ယုံၾကည္ က်န္းမာ စိတ္ေျဖာင့္စြာျဖင့္ လြန္စြာအားထုတ္ နာမ္ႏွ
င့္႐ုပ္ကုိ ျဖစ္ခ်ဳပ္ ဉာဏ္ျမင္ ဤငါးအင္ မွန္ပင္ မဂ္ရေၾကာင္းလုိ႔ မေဟာဘူး
လား…၊ အဲ့ဒါ ယံုၾကည္မႈ လုိတာ။ ယုံၾကည္တဲ့ သဒၶါတရားက နည္းတာ
ကုိး။ ဘာေၾကာင့္ နည္းတာလည္းဆုိေတာ့ အေလ့အက်င့္ မ႐ွိလုိ႔ေပါ႔။ ေလ့
မွ လာတယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အဲ့ဒါ အေလ့အလာ ဆုိတာ အလုပ္လုပ္
တယ္လုိ႔ ေခၚတာ။ ဒါေၾကာင့္ စဥ္းစားတာ ေဝဖန္တာ ဉာဏ္။ ထင္တာက 
လူ၊ ေတြ႕တာ ခႏၶာငါးပါး။ စိစစ္ဖို႕ မေကာင္းလား…၊ 

ဒါေၾကာင့္ ေ႐ွးဆရာေတာ္ႀကီးေတြ-၊ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး က်မ္းျ
ပဳပုဂၢိဳလ္ေပါ႔။ နယ္လွည့္ ဓမၼကထိက ပုဂၢိဳလ္ေပါ႔။ စာခ် ပုဂၢိဳလ္ေပါ႔။ ခႏၶာငါး
ပါး မသိျငား ငါးပါးေမွာက္မည္သာ၊ ခႏၶာငါးပါး မသိျငား ငါးပါးေမွာက္မည္
သာ၊ ေခြး၊ ဝက္၊ ကြ် ဲ ႏြား၊ ေမွာက္လ်က္သြား၊ ငါးပါးေမွာက္ၾက႐ွာလုိ႔ မေဟာ
ဘူးလား…၊ အဲ့ဒါ ခႏၶာကုိ ႏွလုံးသြင္း မွန္လုိ႔လား…၊ မွားလုိ႔လား…။ မွားလုိ႔ 
ကာယကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အကုသုိလ္ ပါဏာတိပါတာ၊ အဒိႏၷာဒါနာ၊ ကာေ
မသုမိစာၦစာရ ကာယကံသုံးပါး မရလား…၊ ဝစီကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အကုသုိ
လ္ မုသာဝါဒါ၊ ပိသုဏဝါစာ၊ ဖ႐ုသဝါစာ၊ သမၹပၸလာပ ဝစီကံေလးပါးေပါ႔။ 
တစ္ခါ အကုသုိလ္ေတြ မျဖစ္ေပဘူးလား…၊ အဘိဇၥ်ာ၊ ဗ်ာပါဒ၊ မိစာၦဒိ႒ိ မေ
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နာကံ ေပါ႔။ ကုိယ့္ထက္သာ မနာလုိတာေပါ႔၊ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕တာ မျဖစ္ေပဘူး
လား…၊ စဥ္းစား။ မွားေသာအယူကုိ မယူေပဘူးလား…၊ ကဲ မေနာကံနဲ႔ ပ
တ္သက္တာ သုံးပါးေပါ႔။ အဲ့ဒီ ဒုစ႐ိုက္တရား ဆယ္ပါးက ဘယ္က…၊ ႏွလုံး
သြင္းမွားလုိ႔ ျဖစ္တာဗ်ာ့။ ႏွလုံးသြင္းသာ မွားေတာ့ခါ အပါယ္က လြတ္ပါ႔မ
လား…၊ ငရဲႀကီး ႐ွစ္ထပ္တဲ့ကြဲ႕။ ငရဲ အစားစားေပါ႔။ တိရစာၦန္ အစားစားေ
ပါ႔။ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ အစားစားေပါ႔။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား…၊ ဒါေတာ့ ခႏၶာသိဖို႔ မထင္႐ွားဘူးလား…၊ ဒါ ခႏၶာဖြဲ႕တဲ့ စာအုပ္ေတြ 
အကုန္လုံးကုိ ေဝထားတာေနာ္…၊ အဲ့ဒါ ရေအာင္ က်က္ေပါ႔။ ရေအာင္က်
က္ျငားေသာ္လည္း… သကၠာယဒိ႒ိမျပဳတ္ဘူး ထားလုိက္ေတာ့၊ အဲ့ဒီ စာအု
ပ္ကုိ ၾကည့္တဲ့ အခ်ိန္မွာ တျခားကုိ စိတ္ေရာက္ေသးရဲ႕လား…၊ မေရာက္ရ
င္ ကုသုိလ္စိတ္ေပါ႔ကြဲ႕။ ကုသုိလ္စိတ္ေတြ မျဖစ္ဘူးလား…၊ 

အဲ့ဒီ ကုသုိလ္က ေက်းဇူးျပဳကာ ၾကားဖူးေတာ့ နားဝ၊ နားဝေတာ့ တရားရ
တယ္ မေဟာဘူးလား…၊ ေလ့လာပါမ်ားခါ ျဖစ္တာေပါ႔ကြဲ႕။ အဲ့ဒါကုိ ယုံယုံၾ
ကည္ၾကည္နဲ႔ ေလ့လာၾက။ ဒါလုိရင္း အခ်က္ေတြေနာ္…၊ 

ထင္တာကုိ ေသခ်ာစိစစ္ၾကည့္။ ေဟာ-၊ ပကတိမ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္ခါ လက္
ဝါးေပါ႔။ လက္ငါးေခ်ာင္းေပါ႔။ လက္မ၊ လက္ညွိဳး၊ လက္လယ္၊ လက္သူႂကြ
ယ္၊ လက္သန္းေပါ႔။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ဒါ ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသ
စၥာေပါ႔။ တစ္ခါ လက္မထင္လုိ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ကုိင္စမ္းၾကည့္ လက္မေတြ႕မ
လား…၊ မာတာ ေတြ႕မလား…။ လက္ညွိဳးထင္လုိ႔ ကုိင္စမ္းၾကည့္ လက္
ညိွဳးေတြ႕မလား…၊ မာတာေတြ႕မလား…။ လက္လယ္ထင္လုိ႔ ကုိင္စမ္းၾက
ည့္ လက္လယ္ ေတြ႕မလား…၊ မာတာေတြ႕မလား…။ လက္သူႂကြယ္ထင္
လုိ႔ ကုိင္စမ္းၾကည့္ လက္သူႂကြယ္ေတြ႕မလား…၊ မာတာေတြ႕မလား…။ လ
က္သန္းထင္လုိ႔ ကုိင္စမ္းၾကည့္ လက္သန္းေတြ႕မလား…၊ မာတာေတြ႕မ

www.dhammadownload.com



လား…။ မာသေဘာ၊ မာဓာတ္၊ မာပရမတ္။ လက္မလုိ႔ ဘယ္လုိပဲေခၚေခၚ၊ 
သမုတ္ခ်င္သလုိ သမုတ္ မာတာက ေျပာင္းရဲ႕လား…၊ လက္ငါးေခ်ာင္းစ
လုံးကုိ ေခၚခ်င္သလုိ ေခၚ၊ သမုတ္ခ်င္သလုိ သမုတ္ မာတာက ေျပာင္း
ရဲ႕လား…၊ အဲ့ဒါ ပရမတ္ေပါ႔ကြဲ႕။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 

တစ္ခါ အဲ့ဒီေနရာမွာ အစားထုိးဖို႔ ေျမႀကီးတစ္ခုကုိ တစ္ပိႆာေလာက္႐ွိ
တဲ့ ေျမႀကီးကုိ သမေအာင္နယ္လုိက္တာေပါ႔။ သမေအာင္နယ္လုိ႔ အေစးေ
ပါက္ၿပီ ဆုိခါ ဆင္႐ုပ္ႀကီး ပံုသြင္းလုိက္တာေပါ႔။ ပံုသြင္း(ၿပီး)တဲ့အခါ စားပြဲေ
ပၚမွာတင္ထား၊ တရားနာ ပရိသတ္ေတြ ဘာေတြျမင္သလဲလုိ႔ ေမးခါ ဘယ္
လုိအေျဖေပးမလဲ…၊ ဆင္႐ုပ္ကုိ ျမင္တယ္ အေျဖေပးတယ္ေနာ္။ စိစစ္ဖို႔ 
မေကာင္းလား…၊ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက-၊ ဘုရားေပးတဲ့ 
ဉာဏ္မ်က္လုံးနဲ႔ တတ္ၾကည့္တဲ့အခါ ဆင္ကုိျမင္တာလား…၊ အဆင္းကုိ ျမ
င္တာလား…။ အဆင္းတာ ဆင္ဆုိရင္ အဆင္းဟူသမွ် ဆင္လုိ႔ ေခၚရမွာေ
ပါ႔။ ဒီလုိကားျဖစ္ပါ႔မလား…၊ မျဖစ္ဘူးကြဲ႕။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 

အ႐ွိကုိၾကည့္ မ႐ွိကုိျမင္တတ္တယ္လုိ႔ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မေ
ဟာဘူးလား…၊ တကယ္႐ွိတာက ေျမႀကီးေနာ္…၊ ကုိယ္ထင္တာက ဆင္ေ
ပါ႔။ ကဲ ႏွလုံးသြင္းမွားမေနဘူးလား…၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ ပရမတ္ကုိ ပညတ္ဖံုးတ
ယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ေျမႀကီးက ပရမတ္ေပါ႔။ ဆင္က ပညတ္ေပါ႔။ ကုိ
င္စမ္းၾကည့္ေတာ့ မာတာပဲေတြ႕မယ္။ ေပ်ာ့တာပဲ ေတြ႕မယ္။ ေလ့လာဖို႔ မေ
ကာင္းလား…၊ မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္တဲ့အခါ အဆင္းပဲ ျမင္မယ္။ ကုိင္တဲ့အခါ 
မာတာ ေပ်ာ့တာ ေတြ႕မယ္။ အဲ့ဒီလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ကဲ မာ
တယ္လုိ႔ ေပ်ာ့တယ္လုိ႔ ေတြ႕တဲ့အခါ ဆင္ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ 
မေတြ႕တာလဲ…၊ မ႐ွိလုိ႔။ သုိ႔ေသာ္လည္း မာတာ ေပ်ာ့တာက ႐ုပ္တရားမရ
ဘူးလား…၊ မာတယ္ ေပ်ာ့တယ္သိတာ ကာယဝိညာဏ္က နာမ္တရားမရ
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လား…၊ နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ပါးေပါ႔။ ဆင္လား…၊ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္…။ ေအာ္ နာမ္႐ုပ္ပဲ 
ေတြ႕တယ္ေနာ္။ နာမ္႐ုပ္ကုိ ပရမတ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ဆင္က ပည
တ္ေပါ႔။

 နာမ္႐ုပ္တကယ္႐ွိပါလ်က္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္မျမင္တာလဲ…၊ ဆင္ဆုိတဲ့ ပည
တ္က ဖံုးထားတာဗ်ာ့။ ကဲ ကုိယ္ထင္တဲ့ဆင္ကုိ လက္နဲ႔ ေထာက္ၾကည့္ ဆ
င္ေတြ႕မလား…၊ မာတာ ေတြ႕မလား…။ ဆင္ေတြ႕မလား…၊ ေပ်ာ့တာ 
ေတြ႕မလား…။ မာတာ ေပ်ာ့တာက သက္ေသမခံလား…၊ အဲ့လုိဆုိေတာ့
ကာ ကဲ မာသေဘာ၊ မာဓာတ္၊ မာပရမတ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ဘယ္လုိ
ပဲ သမုတ္သမုတ္ ေခၚခ်င္သလုိေခၚ မာတာကမေျပာင္းဘူးေပါ႔။ အဲ့လုိေလ့
လာဖို႔ မေကာင္းဘူးလား…၊ မာသေဘာ၊ မာဓာတ္၊ မာပရမတ္က ေဖါက္ျပ
န္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ ပ်က္ရင္ ဒါ အနိစၥေပါ႔။ အနိစၥ မၿမဲျခင္းတရားသ
ည္ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား…၊ ဆင္းရဲတဲ့တရားလား…။ အဲ့ဒါ မၿမဲတဲ့တရား
ကုိ ဆက္ခါဆက္ခါ ထပ္ခါထပ္ခါ ေလ့လာၾကည့္ေပါ႔။ 

အဲ့လုိ ထပ္ခါထပ္ခါ ၾကည့္ေတာ့ကာ ဆင္က အႏွစ္သာရ႐ွိလုိ႔လား…၊ မ႐ွိ
လုိ႔လား…။ ႐ူပကၡႏၶာ ေခ်ာင္းထဲျမစ္ထဲမွာ႐ွိတဲ့ ေရျမွဳပ္ႀကီး ပမာဏ မေဟာ
ဘူးလား…၊ ရန္သူနဲ႔ မေတြ႕ခင္ ဒိုက္ေတြ တုံးေတြနဲ႔ မေတြ႕ခင္ ေဖာင္းေဖာ
င္းအိအိကားကား ႀကီးႀကီးမားမားေပါ႔။ ဒိုက္ေတြနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါ ဖ႐ုိဖရဲ ၿပိဳ
ကြဲမသြားဘူးလား…၊ တုံးေတြနဲ႔ထိခိုက္တဲ့အခါ ဖ႐ုိဖရဲ ၿပိဳကြဲမသြားဘူး
လား…။ အဲ့ဒါ ေရကျဖစ္တဲ့ ေရျမွဳပ္၊ ပ်က္သြားေတာ့ ေရပဲ ျပန္မျဖစ္လား…၊ 
အဲ့ဒီလုိ ခႏၶာဖက္ကုိ ေလ့လာဖို႔ မလုိေပဘူးလား…။ ဒါ အႏွစ္သာရ မ႐ွိ
ဘူးေပါ႔။ အဲ့ဒါ သိဖို႔ လုိတယ္ေနာ္။ 

အခု တစ္ခါတစ္ခါ ေနမေကာင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ မ႐ွိဘူးလား…၊ နာတယ္က်
င္တယ္ ကုိက္တယ္ခဲတယ္ မျဖစ္ဘူးလား…၊ ဒါ ခႏၶာမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ တရားေ
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တြ။ အႏွစ္သာရ႐ွိလုိ႔လား…၊ မ႐ွိလုိ႔ လား…။ အႏွစ္သာရမ႐ွိဘူးလုိ႔ တက
ယ္သိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ေဒါသျဖစ္စရာ လုိေသးရဲ႕လား…၊ ကုိယ္သာနာ၍ စိတ္
မနာေစနဲ႔ေပါ႔။ အႏွစ္သာရ မ႐ွိဘူးဆုိေတာ့ခါ စိတ္နာေသးရဲ႕လား…။ ကုိယ္
ကေတာ့ လြတ္ကဲ့လား…၊ အဲ့ဒါ ကုိယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစနဲ႔၊ ဒီလုိဆုိေ
တာ့ ရာဂကၡေယာ..နိဗၺာနံ၊ေဒါသကၡေယာ…… နိဗၺာနံ၊ ေမာဟကၡေ
ယာ….နိဗၺာနံေပါ႔။ အဲ့ဒီလုိသိဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ 

ကဲအခု အားလုံး ဒကာေတြ အိုခ်င္ၾကသလား ေမးခါ ဘယ္လုိအေျဖေပးမ
လဲ…၊ မအိုခ်င္လုိ႔ လြတ္ပါ႔မလား…၊ နာခ်င္ၾကလားေမးတဲ့ အခါ ဘယ္လုိ 
အေျဖေပးမလဲ…၊ လြတ္ပါ႔မလား…။ ေသခ်င္သလားေမးတဲ့အခါ ဘယ္လုိ 
အေျဖေပးမလဲ…၊ လြတ္ပါ႔မလား…။ ငါ ဟုတ္လုိ႔လား…၊ မဟုတ္
လုိ႔လား…။ ငါ မဟုတ္ဘူးကြဲ႕။ အနတၱသေဘာ။ ဒီလုိဆုိေတာ့ စိတ္နာစရာ 
လုိေသးရဲ႕လား…၊ အဲ့ဒါ ငါ မေပ်ာက္ဘူးလားေဟ့…။ အဲ့ဒါ လုိတာကြဲ႕ေ
နာ္။ ဒါေၾကာင့္ မာသေဘာ၊ မာဓာတ္၊ မာပရမတ္၊ မာေပါက္ဖို႔ မလုိဘူး
လား…။ မာေပါက္ရင္ လူစြဲ၊ နတ္စြဲ၊ ျဗဟၼာစြဲ မေပ်ာက္ဘူးလား…။ အမွန္
သိေတာ့ အမွားမေပ်ာက္လား…၊ အဲ့ဒီေနရာေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထု
တ္ၾက။ သစၥာသိမွ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏာၱ ျဖစ္မွာေ
နာ္…။

ကဲ မရေသးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ရေလေအာင္ သစၥာဖြဲ႕။
သစၥာဖြဲ႕နည္း
 
ေဝဒနာကၡႏၶာ
*ေဝဒနာကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လုိ
ခ်င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ေဝဒနာကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
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* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
 
သညာကၡႏၶာ
*သညာကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လုိခ်
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 လုိခ်
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 လုိ
ခ်င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ဝိညာဏကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
 
႐ူပကၡႏၶာ
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*႐ူပကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လုိခ်င္မႈ 
ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ႐ူပကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
 
သစၥာေလးပါး သိမွ ေသာတာပန္၊ သစၥာေလးပါး သိမွ သကဒါဂါမ္၊ သစၥာေ
လးပါး သိမွ အနာဂါမ္၊ သစၥာေလးပါး သိမွ ရဟႏၱာ၊ သစၥာေလးပါးကုိ မသိရ
င္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ပါ့မလား…၊ ေသာတာပန္ မျဖစ္ရင္ ဘုရား၊ရဟႏၱာ ျဖစ္
ပါ့မလား…၊ ေသာတာပန္ က စရတယ္ေနာ္…၊
 
သစၥာေလးပါးကုိ မသိတာ…၊(အဝိဇၨာ ပါဘုရား) ခႏၶာငါးပါး ကုိ မသိတာ…၊
(အဝိဇၨာ ပါဘုရား) ခႏၶာငါးပါး တစ္ပါးပါးေပၚမွာ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါလုိ႔ 
ႏွလုံးသြင္းမွားတာ…၊(အဝိဇၨာ ပါဘုရား) ႏွလုံးသြင္းမွားေတာ့ လုိခ်င္တဲ့ တ
ဏွာ မလာလား…၊ တဏွာလာ ဥပါဒါန္က ေနပါ႔မလား…၊ အဝိဇၨာ၊ တဏွာ၊ 
ဥပါဒါန္ ေပါ႔။ ဝဋ္အေနနဲ႔ ကိေလသဝဋ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား...။ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ 
အဝိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္က သမုဒယသစၥာေပါ႕။ သမုဒယ အေၾကာင္း႐ွိေ
တာ့ အက်ိဳးခႏၶာမရလား...၊ အို နာ ေသ လြတ္ကဲ့လား…၊ ဘာသစၥာလဲ…၊
(ဒုကၡသစၥာပါ ဘုရား) ဒါ အလုိလုိ ျဖစ္တာလား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳး
တရားေပၚတာလား…၊ ႏွလုံးသြင္းမွားတာက အေၾကာင္းတရားမရဘူး
လား…၊ အေၾကာင္း႐ွိေတာ့ အက်ိဳးတရားေတြ မေပၚဘူးလား…၊ အဲ့လုိ ေ
လ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အေၾကာင္းခ်ဳပ္ေတာ့ အက်ိဳးလာေသး
ရဲ႕လား…၊ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ 

အဲ့ဒါ စက္ဝိုင္းေဒသနာအေနနဲ႔ ၾကည့္ေတာ့ခါ အကြက္အေနနဲ႔ (၂)အကြ
က္ေပါ႔။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ခံစားတယ္ဆုိတာ သူေတြ ငါေတြ

www.dhammadownload.com



လား…၊ ေဝဒနာလား…။ လူလား…၊ ေဝဒနာ။ ခံစားတာ နတ္လား…၊ ေဝဒ
နာ။ ျဗဟၼာလား…၊ ေဝဒနာ။ ဒါ ေဝဒနာလုိ႔ သိဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ ကဲ ေဝဒ
နာပဲ ေတြ႕တယ္ေနာ္။ လူ နတ္ ျဗဟၼာ မေတြ႕တာ ႐ွိလုိ႔လား…၊ မ႐ွိ
လုိ႔လား…။ မ႐ွိရင္ လူစြဲ နတ္စြဲ ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာလုိေသးရဲ႕လား…၊ အမွန္
သိေတာ့ အမွား မေပ်ာက္လား…။ အဲ့ဒါ ဒိ႒ိျဖဳတ္တာကြဲ႕။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္း
လား…။

 ေတြ႕တဲ့ တရားက လူ နတ္ ျဗဟၼာလား…၊ ခႏၶာငါးပါး။ ေတြ႕တဲ့ တရားက 
လူ နတ္ ျဗဟၼာလား…၊ စိတ္ ေစတသိက္ ႐ုပ္။ ေတြ႕တဲ့ တရားက လူ နတ္ ျ
ဗဟၼာလား…၊ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္။ ဉာတပရိညာ ပိုင္းျခားလုိ႔ သိပါ။ အဲ့လုိ ေလ့လာ
ဖို႔ မေကာင္းလား…။ ကဲ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါနဲ႔ ပိုင္းျခားတာေနာ္။ နာမ္႐ုပ္က ပရ
မတ္ေပါ႔။ လူ နတ္ျဗဟၼာက ပညတ္ေပါ႔။ ပညတ္ ပရမတ္ ပိုင္းျခားတာ ဉာတ
ပရိညာ။ အဲ့ဒီ ဉာတပရိညာကုိ ထပ္ခါထပ္ခါ ေလ့လာေပါ႔။ ေလ့လာလုိ႔ တစ္
ခုသိခါ က်န္တာေတြ အကုန္သိတယ္ကြဲ႕ေနာ္။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ 
အဲ့ဒါ လုိတယ္။ ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ သိ ပယ္ ဆုိက္ 
ပြား ေလးပါးကိစၥ မဂ္တစ္ခဏလုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ မသိပဲနဲ႔ ပယ္ႏိုင္ပါ႔မ
လား…။ 

အဲ့ေတာ့ တရားေပ်ာက္ေတာ့ ကုိယ္မွာ႐ွာလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ကုိယ္
မွာ႐ွာေတာ့ခါ ကုိယ္ထင္တာလူခ်မ္းသာေတြ႕မလား…၊ ဒုကၡသစၥာေတြ႕မ
လား…။ နတ္ခ်မ္းသာေတြ႕မလား…၊ ဒုကၡသစၥာ။ ျဗဟၼာခ်မ္းသာေတြ႕မ
လား…၊ ဒုကၡသစၥာ။ အဲ့ဒီ ဆင္းရဲတဲ့တရားလုိ႔ အမွန္တကယ္သိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္
ဟာ ေနာက္တစ္ဖန္ ခႏၶာရတဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္ဦးမလား…။ သိေတာ့ မပယ္
လားကြဲ႕။ အဲ့ဒါ ခႏၶာအျပစ္ကုိ သိလုိ႔ေပါ႔။
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ေ႐ွးအထက္ေက်ာ္ကာရီက မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံ၊ စိမ့္ေတာ ၿမိဳင္ေတာႀ
ကီးေပါ႔။ ခရီးသြား ဧည့္သည္တစ္ေယာက္႐ွိတယ္၊ ဘီလူးမက အိမ္ကေလး
ဖန္ဆင္းထားတာေပါ႔။ ေနကပူ-၊ မိတ္ေဆြ ေနပူလွတယ္တဲ့၊ ခဏဝင္ၿပီးေ
တာ့မွ နားလုိ႔ ေရေသာက္ပါဦး။ စိတ္ညိွဳ႕ထားေတာ့တာ၊ ေနဝင္ခါနီးမွ ေျဖ
လုိက္တာ။ ေတာက လြတ္ဖို႔ရာ မိုင္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္သြားရမယ္၊ လမ္းမွာ ေႁ
မြေတြ႐ွိတယ္၊ ကင္းေတြ႐ွိတယ္၊ က်ားေတြ႐ွိတယ္၊ ဝံေတြ႐ွိတယ္။ နံနက္မိုး
လင္းမွသြားပါ၊ သူ႔ကုိစားဖို႔ရာ စိတ္ကူးတာေပါ႔။ 

ဒါေတာ့ဘဝ အတိတ္က သူတုိ႔ ျပဳခဲ့တဲ့ေရစက္က ႐ွိေတာ့ကာ အိမ္ေထာင္ျ
ပဳေတာ့တာ။ စားဖို႔ စိတ္ကူးေျပာင္းသြားတာေနာ္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့ အၾ
ကင္လင္မယားျဖစ္တာေပါ႔။ အဲ့ဒီလုိနဲ႔ ေနစဥ္ႏွင့္တစ္ကြ ႐ွိေတာ့ခါ ဘီလူးမ
က အရင္ႏိႈးတယ္၊ လင္ကေနာက္မွ၊ တစ္ေန႔သ၌ၾကေတာ့ ဘီလူးမက အိ
ပ္ေပ်ာ္ေနေတာ့တာေပါ႔၊ လင္က အရင္ႏႈိးတယ္။ ႏိႈးေတာ့ခါ ေနေတာခါ သူျ
မင္တာက နတ္သမီးလုိ႔ ထင္ေနတာ၊ အစြယ္ႀကီးေတြျမင္ေတာ့တာ။ အစြ
ယ္ႀကီးေတြျမင္တဲ့အခါၾကေတာ့ ေလးဘက္ေထာက္ၿပီး ေတာ့ အသာေျပးေ
တာ့တာ။ 

သူ႔ေက်ာပိုးအိတ္ထဲမွာ ေငြသုံးသိန္းပါတယ္၊ အထည္ လဲစရာကလည္း ႏွစ္
စံုပါတယ္၊ ကဲ အဲ့ဒါေတြ ယူဖို႔စိတ္ကူးထည့္ေသးရဲ႕လား…၊ အျပစ္ကုိ ေတြ႕ၿ
ပီေနာ္။ တစ္ေန႔သ၌ သူ႔လက္ခ်က္နဲ႔ ငါေသေတာ့မွာပဲ၊ ကဲ ခ်စ္တဲ့စိတ္ေ
တြ႐ွိေသးရဲ႕လား…၊ အျပစ္ကုိ ေတြ႕ၿပီ။ နတ္သမီးျမင္ေတာ့ကာ သမုဒယမျ
ဖစ္လား…၊ ဘီလူးသိေတာ့ကာ သမုဒယစိတ္ေတြ ႐ွိေသးရဲ႕လား…၊ မဂၢ 
နိေရာဓ။ အမွန္ျမင္ၿပီေနာ္။ ကဲ သမုဒယ လာေသးရဲ႕လား…၊ ေလးဘက္ေ
ထာက္ ေျပးေတာ့တာဗ်ာ။ 
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အခုလည္း ခႏၶာအျပစ္ကုိ သိကာ-၊ သိပယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ သိတဲ့
အခါ တြယ္တာဦးမလား…၊ (၂)အကြက္က အ႐ႈခံတရားေပါ႔။ ႐ူပကၡႏၶာ၊ ေဝ
ဒနာကၡႏၶာ၊ သညာကၡႏၶာ၊ သခၤါရကၡႏၶာ၊ ဝိညာဏကၡႏၶာ လုိ႔ မေဟာဘူး
လား…၊ အဲ့ဒါ ႐ူပကၡႏၶာက ေဖာက္ျပန္တဲ့ အလုပ္ေပါ႔။ ေဝဒနာ ခံစားတဲ့ အ
လုပ္ေပါ႔။ သညာ မွတ္တဲ့ အလုပ္ေပါ႔။ ေစတနာက ျပဳျပင္တဲ့ အလုပ္ေပါ႔။ ဝိ
ညာဏ္ ကသိတဲ့ အလုပ္ေပါ႔။ ေဖာက္ျပန္ ခံစား မွတ္သား ျပဳျပင္ သိ ဝိညာ
ဏ္ ငါးအင္ခႏၶာမွတ္လုိ႕ မေဟာဘူးလား…၊ အဲ့ဒီ ခႏၶာကုိ သိဖို႔ လုိတာ။ ပရိ
ညာသုံးပါးကုိး။ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါနဲ႔ ခႏၶာနဲ႔ ပိုင္းျခားဖို႔ မလုိလား…၊ ဉာတပရိ
ညာ။ အဲ့ဒါ ထပ္ခါထပ္ခါ ေလ့လာေတာ့ ကုိယ္ထင္တာေတြ တစ္ခုမွ မဟု
တ္၊ ေတြ႕တဲ့တရားကုိ အမွန္ယူရင္ ခႏၶာပဲေတြ႕တာေပါ႔။ ဒီလုိဆုိေတာ့ လူစြဲ 
နတ္စြဲ ျဗဟၼာစြဲ စြဲဦးမလား…၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မစြဲတာလဲ…၊ လူမ႐ွိ နတ္မ႐ွိ ျဗ
ဟၼာမ႐ွိလုိ႔ ေပါ႔။ ေတြ႕တာက ခႏၶာပဲ ေတြ႕တယ္ေနာ္။ 

ခႏၶာငါးပါးလုိ႔သိ လူလုိ႔ေခၚ၊ ခႏၶာငါးပါးလုိ႔သိ နတ္လုိ႔ေခၚ၊ ခႏၶာငါးပါးလုိ႔သိ ျဗ
ဟၼာလုိ႔ေခၚ၊ သားလုိ႔ေခၚ၊ သမီးလုိ႔ေခၚ၊ အေဖလုိ႔ေခၚ၊ အေမလုိ႔ေခၚ၊ ေခၚ
တာဟူသ၍ ျမတ္စြာဘုရားပယ္ရဲ႕လား…၊ ညီေတာ္အာနႏၵာလုိ႔ မေခၚ
လား…၊ သားေတာ္ ရာဟုလာလုိ႔ မေခၚလား…၊ ခ်စ္သမီး၊ ခ်စ္သားတုိ႔လုိ႔ 
မေခၚလား…၊ ကဲ ေခၚတာ မမွန္ဘူးလား..၊ မွန္ျငားေသာ္လည္း စြဲ
ရဲ႕လား…၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မစြဲတာလဲ…၊ မ႐ွိလုိ႔။ ကဲ ေခၚေတာ့ ေခၚတယ္ေနာ္။ 
ဒါ သမုတ္႐ွိ အေခၚ႐ွိေပါ႔။ မသမုတ္လည္း႐ွိ သမုတ္လည္း႐ွိတာ ခႏၶာငါးပါး။ 
အနိစၥတရားလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အဲ့ဒီ ခႏၶာငါးပါးကုိ တစ္လုံးတည္း ခႏၶာ 
အနိစၥလုိ႔ သိဖို႔လုိတယ္။ အနိစၥျမင္မွ စိတ္ခ်ရတယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ 
အဲ့ဒီလုိ ေလ့လာဖို႔လုိတယ္ကြဲ႕။ ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ လုိတယ္ေ
နာ္…၊ သိမွ ပယ္ႏိုင္တာ။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ 

www.dhammadownload.com



ဒါ ခႏၶာ အက်ဳိးအျပစ္ကုိ သိ႐ုံနဲ႔ တရားေပ်ာက္ေတာ့ ကုိယ္မွာ႐ွာ ကုိယ္
မွာ႐ွာေတာ့ တရားေတြ႕တာေပါ႔။ အမွန္သိေတာ့ အမွားမေပ်ာက္ဘူး
လား…၊ မဂၢ နိေရာဓ ျဖစ္ဖို႔လုိတာ။ စိစစ္ဖို႔လုိတယ္ေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ 
သမုဒယ သမုဒယဆုိတာေတြဟာ ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ ျဖစ္တာေပါ႔။ ႏွလုံးသြ
င္းမွန္ရင္ မဂၢ နိေရာဓေပါ႔။ မွားေတာ့ သမုဒယ ဒုကၡေပါ႔။ သမုဒယ ဒုကၡလုိ႔ 
မေဟာဘူးလား…၊ သမုဒယက ဘယ္သူလဲလုိ႔ ျပန္ေမးဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 
ႏွလုံးသြင္းမွားတာ အဝိဇၨာေပါ႔။ လုိခ်င္တာ တဏွာေပါ႔။ စြဲလမ္းတာ ဥပါဒါ
န္ေပါ႔။ အဝိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ သမုဒယလုိ႔ မေဟာဘူး
လား…၊ သမုဒယ အေၾကာင္း႐ွိေတာ့ အက်ိဳးခႏၶာ မရလား…၊ အို နာ ေသ 
လြတ္ကဲ့လား…၊ ဘာသစၥာလဲ…၊(ဒုကၡသစၥာပါ ဘုရား) ဒါ သမုဒယေၾကာ
င့္ေပါ႔။ 

အေၾကာင္းသာ ပ်က္သြားလုိက္မယ္ဆုိရင္ သမုဒယလာဦးမလား…၊ ခႏၶာ
ရဲ႕အျပစ္ကုိ သိဖို႔မလုိလား…၊ ဘယ္ခႏၶာပဲ ၾကည့္ၾကည့္ တစ္ခုမွ ေကာင္း
တာမပါဘူးေပါ႔။ အႏွစ္သာရ႐ွိရဲ႕လား…၊ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔မေကာင္း
လား…။ ဒါ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံမွာ ခ်ာလည္လည္ ခဲ့တာေနာ္။ ႏွလုံးသြင္းမွန္
တဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ဖင္ခါ ထသြားၾကၿပီးၿပီကြဲ႕ၾကားလား…။ ဘုန္းႀကီးတုိ႔ နတဲ့ ပုဂၢိဳ
လ္၊ ကိေလသာထူတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ က်န္ရစ္တာ။ ပါးတဲ့လူက မဂ္ေပါက္၊ ဖို
လ္ဝင္ေပါ႔ကြဲ႕။ ပါးေတာ့ ေပါက္သြားေတာ့တာေပါ႔၊ အမွန္မျမင္ရေပဘူး
လား…၊ အမွားမေပ်ာက္လား…၊ အဲ့ဒါလုိတာေပါ႔။ 

႐ူပကၡႏၶာ- အဆင္း ႐ူပကၡႏၶာတရားအေပၚမွာ အမ်ိဳးသမီးေလး၊ အမ်ိဳးသားေ
လး အေနနွင့္ လုိခ်င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယ
သစၥာ။ သမုဒယသစၥာ အေၾကာင္း႐ွိေတာ့ အက်ိဳးခႏၶာ မေပၚလား…။ 
သမုဒယသစၥာ သာ မ႐ွိဘူးဆုိရင္ အက်ိဳးခႏၶာ ေပၚပါ႔မလား…၊ အဲ့လုိ ေလ့
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လာဖို မေကာင္းဘူးလား…၊ သမုဒယ အေၾကာင္း႐ွိေတာ့ အက်ိဳးခႏၶာရတ
ယ္။ 

ခႏၶာရရင္ အို နာ ေသ လြတ္ကဲ့လား…၊ ဘာသစၥာလဲ…၊(ဒုကၡသစၥာပါ
ဘုရား) သမုဒယ ဒုကၡေပါ႔။ ခႏၶာငါးပါးတရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဘာ
သစၥာလဲ…၊(ဒုကၡသစၥာပါဘုရား) ဒုကၡသစၥာလုိ႔ ပိုင္းျခားလုိ႔သိတာက…၊(သ
မၼာဒိ႒ိမဂၢသစၥာ ပါဘုရား) သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာ
တာ…၊(နိေရာဓသစၥာ ပါဘုရား) ဒုကၡသစၥာ ပိုင္းျခားသိလုိက္တဲ့ တခ်ိန္တ
ည္း ကဲ-၊ တဏွာလာေသးရဲ႕လား…၊ ဥပါဒါန္လာေသးရဲ႕လား…၊ ကံ လာေ
သးရဲ႕လား…၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သုံးမ်ိဳး မပ်က္လား…၊ ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္မသိ
မ္းလား…၊ နိေရာဓသစၥာ။ ဤေနရာေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကေ
ပါ႔။
 
ကဲ… ၾကားဆဲခႏၶာ က ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ…၊ (ဒုကၡသစၥာပါ ဘုရား)။ သိ
တာက…၊ (မဂၢသစၥာပါ ဘုရား)။ ေသတာက…၊(သမုဒယသစၥာပါ ဘုရား)။ 
ေနာက္ခႏၶာမလာတာ…၊(နိေရာဓသစၥာပါ ဘုရား)။
 
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္႐ွိ…၊(ေလးကြက္႐ွိပါတယ္ဘုရား)၊ တ
စ္ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး…၊(ငါးပါးပါဘုရား၊) ငါးေလးလီ...( ႏွစ္ဆယ္) ဤ႐ွ
စ္သြယ္ကုိ… (အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာ
င္းတည္း။)
 
ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတိၱယာ ဤေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား ေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ ဓမၼံ တရားေတာ္ျမတ္ကုိ ပူေဇမိ ဒုကၡသစၥာ
သိတဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
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ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတိၱယာ ဤေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား ေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ သံဃံ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္ကုိ ပူေဇမိဒု
ကၡသစၥာသိတဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။                                                            
ဤကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ဒါနကုသုိလ္ သီလကုသုိလ္ ဘာဝနာကုသုိလ္ 
အဓိ႒ာန္ကုသုိလ္ ပါရမီကုသုိလ္ ဝိပႆနာ မဟာကုသုိလ္တုိ႔၏ အက်ဳိး
အားေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္တရားတုိ႔၏ မျဖစ္ေဝးစြာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရပါလုိ၏ 
အရွင္ဘုရား။
ထုိကုသုိလ္၏ အက်ဳိးကုိလည္း မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္တုိ႔အား၄င္း အနမတ
ဂၢ သံသရာမွစ၍ ေတာ္စပ္ခဲ့ဘူးေသာ မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္ အေပါင္း
တုိ႔အား၄င္း အာစရိယာနဥၥ ဆရာသမားတုိ႔အား၄င္း ဣမာသံ ပရိသာနၪၥ 
တရားနာအစည္းေဝး သုိ႔ႂကြေရာက္ လာၾကကုန္ေသာ တရားနာပရိသတ္ 
တုိ႔အား၄င္း ေရေျမသနင္း ျပည့္ရွင္မင္း တုိ႔အား၄င္း  ငရဲသနင္း ယမမင္း
တုိ႔အား၄င္း ကုိယ္ေစာင့္နတ္ အိမ္ေစာင့္နတ္ ေက်ာင္းေစာင့္နတ္  ဓမၼာ႐ံုေ
စာင့္နတ္  ဘုမၼစိုးနတ္ ႐ုကၡစိုးနတ္ အာကာသစိုးနတ္ ေတာေစာင့္နတ္ ေ
တာင္ေစာင့္နတ္ ႐ြာေစာင့္နတ္ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္ စ
တုေလာကပါလ နတ္မင္းႀကီးမွစ၍ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံ က်င္လည္ၾကကုန္ေ
သာ ေဝေနယ် သုခိတ ဒုကၡိတ သတၱဝါ အေပါင္းတုိ႔အား ဘာေဇယ်ာမ အ
မွ် အမွ် အမွ် အမွ်ေပးေဝပါကုန္၏  အမွ်ရၾကသည္ျဖစ္၍ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ 
က်န္းမာ ခ်မ္းသာ လုိအင္ဆႏၵ တလုံးတဝတည္း ျပည့္ဝၾကၿပီးလွ်င္ သူေ
တာ္ေကာင္းတရား ႀကိဳးစား ပြါးမ်ား အားထုတ္ နိုင္လြယ္ ၾကသည္ျဖစ္ေစ...
 
ကုသုိလ္ အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
ကုသုိလ္ အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
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ကုသုိလ္ အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။

ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ
မံုလယ္ေတာရဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏ ၱသံဝရ
ေရတံခြန္ေတာင္၊ မႏၱေလး၊ မံုလယ္ေတာရဓမၼရိပ္သာ၊
အမွတ္(၃)၊ တုိက္ခြဲတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ဝါတြင္း(၇)ရက္ တရားစခန္း၌
(၁၃-၁၀-၂၀၁၀) ည(၇)နာရီ အခ်ိန္တြင္
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
ပညတ္ ပရမတ္အေၾကာင္း႐ွင္းျပပံု
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္။
 
အနေႏၲာ အနႏၲငါးပါးကုိ အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾကပါစို႔ ... ။
 
နေမာ ဗုဒၶႆ။ နေမာ ဓမၼႆ။ နေမာ သံဃႆ။ နေမာ မာတာပိတုႆ။ 
နေမာ အာစရိယႆ။
 
ဗုဒၶႆ - သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကုိ ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေ
သာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီိးအား။                      
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ 
အရွင္ဘုရား။
 
ဓမၼႆ - မဂ္ေလးတန္ - ဖိုလ္ေလးတန္ - နိဗၺာန္ - ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ 
တရားေတာ္ျမတ္အား။                                              
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နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
သံဃႆ - မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္အား။ နေမာ -  ရည္ညႊတ္သ
ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
မာတာပိတုႆ - မိဘႏွစ္ပါးအား။နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ ပန္
ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
အာစရိယႆ - ၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္ သစၥာေ
လးပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးအား။                                                         
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ ရတနာ ျမတ္သုံးပါး မိဘ 
ဆရာသမား တုိ႔အား ႐ိုေသျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေ
လ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကေသာ ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယတုိ႔ေၾ
ကာင့္
မိမိတုိ႔ အလုိရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္
သုိ႔လည္းေကာင္း ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သုိ႔လည္းေကာ
င္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတုိ႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ  
နိဗၺာန္သုိ႔ လည္းေကာင္း
မိမိတုိ႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာ ဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္
ဉာဏ္သုိ႔  ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သုိ႔ မ်က္ေမွာက္ ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
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အလုပ္စဥ္ အတုိင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။
 
မူလႏွစ္ျဖာ…..တစ္ေခါက္။
 
မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကုိယ္
မ်ားႏွင့္ သုံးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သုံး၀ႏွင့္၊ ကာလသုံးျဖာ၊ ျခင္းရာ ႏွစ္
ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကုိ၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။ ပါ ဘုရား။
 
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
 
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာအားျဖင့္ ... ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ။ အကုသုိ
လ္ကံ၊ ကုသုိလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကုိ ယုံၾကည္ရမယ္လုိ႔ မေဟာလား…။ ပါ
ဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ အ
ဆုံးကုိ က်ဳးလြန္ရင္ ကုသုိလ္လား…၊ အကုသုိလ္…။ အကုသုိလ္ကံ အေၾ
ကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ၿပိ
တၱာ၊ အသူရကာယ္၊ လုိ႔ မေဟာလား…။ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား…၊ ဆင္းရဲ
တဲ့ တရား…။ ဒါ အကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္တာေနာ္။ ယုံၾကည္ဖို႔ မေကာင္း
လား…။ ယံုၾကည္ရင္ အကုသုိလ္ကုိ ေ႐ွာင္ရမွာေပါ႔။
 
ပါဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ 
အဆုံးကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရင္၊ အကုသုိလ္လား…၊ ကုသုိလ္လား…၊ ကုသုိလ္ကံ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ လုိ႔ 
မေဟာဘူးလား…။ ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား…၊ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား…၊ ဒါ 
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ခ်မ္းသာတဲ့တရားဆုိေတာ့ ေျခာက္ဒြါရမွာ ျမင္ရာ ၾကားရာ နံရာ စားရာ ထိ
ရာ ေတြ႕ရာမွာ ေဆာင္ရမွာေပါ႔။ ဒါ ကုသုိလ္ကုိ ေဆာင္ရမွာေနာ္…။ အကု
သုိလ္ကုိ ေ႐ွာင္ရမွာေပါ႔။ အဲ့ဒါ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ ကံ ကံ၏အက်ိဳး
ကုိ ယုံၾကည္ဖို႔ေပါ႔။ လုိရင္းအခ်က္က ဘုရားပြင့္မွ ၾကားသိရတဲ့ ဝိပႆနာ
ဉာဏ္ ခႏၶာသိဖို႔၊ အာယတနသိဖို႔၊ ဓာတ္ကုိသိဖို႔၊ သစၥာသိဖို႔၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္
ကုိ သိဖို႔ လုိတာေပါ႔။

အဲ့ေတာ့ မရေသးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ရေအာင္၊ မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာ ကုိယ္ စိတ္ ေျခာ
က္ဒြါရမွာ အာ႐ံုနဲ႔ဒြါရ တုိက္တုိင္း တုိက္တုိင္း ေပၚတဲ့ခႏၶာသိဖို႔ မလုိဘူး
လား…၊ မရေသးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ရေလေအာင္၊ ရၿပီးသား ပုဂၢိဳလ္ လုိရင္းကိစၥျပီးေ
အာင္ ခႏၶာဖြဲ႕ၾက။ ခႏၶာဖြဲ႕ၾက။
 
ခႏၶာဖြဲ႕နည္း။
 
"မ်က္စိ..."
 
စကၡဳ အၾကည္ကုိ အဆင္း တုိက္ေတာ့ စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
စကၡဳဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
စကၡဳ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္း ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ပါသည္။
 
မ်က္စိ အၾကည္ကုိ အဆင္း တုိက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကုိ ျမင္သိတာ က စိတ္ ၊
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ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
မ်က္စိ အၾကည္ကုိ အဆင္း တုိက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကုိ ျမင္သိတာ က နာမ္တရား ၊
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
...............======================...............
 
"နား"
 
ေသာတ အၾကည္ကုိ အသံ တုိက္ေတာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါ
သလား။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ေသာတဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေ
ပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ေသာတ အၾကည္ႏွင့္ အသံ ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
နား အၾကည္ကုိ အသံ တုိက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အသံ ကုိ ၾကားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္။
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စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
နား အၾကည္ကုိ အသံ တုိက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အသံ ကုိ ၾကားသိတာ က နာမ္တရား ၊
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
.............==========================........
 
"ႏွာ"
 
ဃာန အၾကည္ကုိ အနံ႔ တုိက္ေတာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါသလား။ 
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဃာနဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဃာန အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
ႏ ွ ာအၾကည္ကုိ အနံ႔ တုိက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အနံ႔ ကုိ နံသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
ႏ ွ ာအၾကည္ကုိ အနံ႔ တုိက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
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အနံ႔ ကုိ နံသိတာ က နာမ္တရား ၊
ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
..................=======================.........
 
"လၽွာ"
 
ဇိဝွါ အၾကည္ကုိ ခ်ိဳ ခ်ဥ္ စပ္ ငန္ ဖန္ ခါး ရသာ(၆)ပါး တုိက္ေတာ့ စားသိစိ
တ္ဆုိတဲ့ ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေပါင္းေ
တာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဇိဝွါအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
လၽွာ အၾကည္ကုိ ရသာ ၆ပါး တုိက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကုိ စားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
လၽွာအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
လၽွာအၾကည္ကုိ ရသာ ၆ပါး တုိက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကုိ စားသိတာ က နာမ္တရား ၊
လၽွာ အၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္တရား၊

www.dhammadownload.com



နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
.................======================.............
 
"ကုိယ္"
ကာယ အၾကည္ကုိ မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ပထဝီ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ဆုိ
တဲ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ကာယဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါသလား။ 
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ကာယဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ကာယအၾကည္ႏွင့္ မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
ကုိယ္ အၾကည္ကုိ ပူမႈ ေအးမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ေ
ပၚပါသည္။
ပူမႈ ေအးမႈ ကုိ ထိသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ကုိယ္ အၾကည္ႏွင့္ ပူမႈ ေအးမႈ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
ကုိယ္ အၾကည္ကုိ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ဝါေယာ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာ့ ထိ
သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ကုိ ထိသိတာ က နာမ္တရား ၊
ကုိယ္ အၾကည္ႏွင့္ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ က ရုပ္တရား၊
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နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
................=====================................
 
"စိတ္"
 
မေနာ အၾကည္ကုိ ဓမၼာရုံ တုိက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ဆုိတဲ့ မေနာဝိညာဏ္ ေ
ပၚပါသည္။
မေနာ ဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါသလား။ 
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
မေနာဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေစတသိက္ သညာ
ကၡႏၶာ ေစတသိက္ သခါၤရကၡႏၶာ ေစတသိက္ သုံးပါးေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ 
ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
မေနာ အၾကည္ကုိ ဓမၼာရုံ တုိက္ေတာ့ 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 အၾကည္ကုိ ဓမၼာရုံ တုိက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ဓမၼာရုံ တရားအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ၾကံသိတာ က နာမ္တရား 
၊
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ က ရုပ္တရား၊
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နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
ေျခာက္ဒြါရ ခႏၶာဖြဲ႕ၾကည့္ေတာ့၊ လူအစားစား၊ နတ္အစားစား၊ ျဗဟၼာ
အစားစား၊ တိရစာၦန္အစားစား၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကယ္အစားစား 
ေတြ႕သလား…၊ ခႏၶာငါးပါး ေတြ႕သလား…၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱ၀ါ မေ
တြ႕တာ၊ ႐ွိလုိ႔လား…၊ မ႐ွိလုိ႔လား…။ မ႐ွိရင္ လူစြဲ၊ နတ္စြဲ၊ ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာ 
လုိေသးရဲ႕လား…၊ ေတြ႕တ႔ဲ တရားက လူ၊ နတ္၊ျဗဟၼာလား…၊ ခႏၶာငါး
ပါး…။ ဤ ခႏၶာငါးပါး က ဘယ္ပံု ဘယ္နည္း႐ွိတာလဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္း
လား…၊ ႐ူပကၡႏၶာႀကီးက ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ ေဝဒနာ ခံစားၿ
ပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ သညာ မွတ္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ ေစတနာ ျပဳျပ
င္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ ဝိညာဏကၡႏၶာ သိၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ ျဖစ္ပ်
က္လုိ႔ မေဟာလား…၊ ေတြ႕တဲ့တရား .... ႐ွိတဲ့တရားက အစြဲခံရဲ႕လား…၊ 
အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 

အဲ့ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ဉာတပရိညာ-၊ ခႏၶာငါးပါးနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ ပိုင္းျခားသိဖို႔ 
မလုိလား…၊ ခႏၶာငါးပါးနဲ႔ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱနဲ႔ သိဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ တီရ
ဏပရိညာေပါ႔။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱနဲ႔ သစၥာနဲ႔ ပိုင္းျခားသိဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ 
ပဟာနပရိညာေပါ႔။ အဲ့ဒီ ပရိညာသုံးပါးနဲ႔ ပိုင္းျခားသိဖို႔ လုိတယ္-၊ ၾကား
လား…။ အဲ့ဒါကုိ သိေအာင္လုိ႔ တရားနာၾကရတာေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ခႏၶာဖြဲ႕ရ
တယ္၊ သစၥာဖြဲ႕ရတယ္၊ တစ္ခုရသြားရင္ က်န္တာေတြအကုန္ရတာပါ။ တစ္
ခုသိ က်န္တာေတြ အကုန္သိတာေပါ႔။ အဲ့လုိပဲ စိစစ္ဖို႔ လုိတယ္ကြဲ႕ေနာ္။ 
အဲ့ေတာ့ ကုိယ္ထင္တာေတြ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ မေတြ႕တာ႐ွိလုိ႔လား…၊ 
မ႐ွိလုိ႔လား…။ အဲ့ဒါ မ႐ွိတာ သိဖို႔လုိတယ္။

 အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ျပန္ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ကမာၻလဆန္းတစ္ရက္က 
စၿပီးေတာ့ လူ႐ွိတယ္၊ နတ္႐ွိတယ္၊ ျဗဟၼာ႐ွိတယ္လုိ႔ မယူခဲ့ၾကဘူးလား…၊ 
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ဒါေတာ့ ခႏၶာမွာ လက္ေတြ႕ မ်က္ေတြ႕႐ွာၾကည့္ေနာ္။ လူေတြ႕မလား…၊ 
သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသေတြ႕မလား…၊ နတ္ေတြ႕မလား…၊ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေ
ကာ႒ာသေတြ႕မလား…၊ ျဗဟၼာေတြ႕မလား…၊ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသေ
တြ႕မလား…၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱ၀ါ မေတြ႕တာ ႐ွိလုိ႔လား…၊ မ႐ွိ
လုိ႔လား…။ မ႐ွိရင္ စြဲစရာလုိေသးရဲ႕လား…၊ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔လုိတယ္ေ
နာ္…။ 

ဆံဖ်ားကေန ေျခဖ်ားအထိ၊ ေျခဖ်ားကေန ဆံဖ်ား အႏုလုံ ပဋိလုံ လူထင္လုိ႔ 
ေသေသခ်ာခ်ာ ကုိင္စမ္းၾကည့္ေနာ္၊ မာတာ မေတြ႕လား…၊ ေပ်ာ့တာ မေ
တြ႕လား…၊ ေျခအစ ေခါင္းအဆုံး တစ္ကုိယ္လုံးေပါ႔။ မာတယ္လုိ႔ သိတဲ့အ
ခ်ိန္ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ ေပ်ာ့ တယ္လုိ႔ ေတြ႕တဲ့
အခါ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ ေတြ႕တာက သုံးဆယ့္ႏွ
စ္ေကာ႒ာသလား…၊ မာတာ ေပ်ာ့တာလား…။ မာတယ္လုိ႔ သိတဲ့အခ်ိန္ 
သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ မေတြ႕ဘူးေပါ႔။ မေတြ႕ရင္ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာကား 
ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြ႕တာလဲ…။ အဲ့ဒါ ယုံၾကည္ဖို႔ လုိတာ
ကြဲ႕။ ဒါေၾကာင့္ ပညတ္ ပရမတ္ပိုင္းျခားရတာေနာ္။ မာတယ္ ေပ်ာ့တယ္ သိ
တာ သူငါလား…၊ ကာယဝိညာဏ္…။ ကာယဝိညာဏ္က နာမ္တရားမရ
လား…၊ ကာယ အၾကည္နဲ႔ မာမႈ၊ ေပ်ာ့မႈက ႐ုပ္တရားမရလား…၊ နာမ္႐ုပ္ႏွ
စ္ပါးေပါ႔။ ျဖန္႔လုိက္ရင္ ခႏၶာငါးပါးေပါ႔။ ခ်ံဳ႕လုိက္ရင္ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္ေပါ႔။ 

ဒါေတာ့ ခႏၶာငါးပါးက ပရမတ္ေပါ႔။ လူက ပညတ္၊ နတ္က ပညတ္၊ ျဗဟၼာ
က ပညတ္။ စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ပရမတ္ကုိ ပညတ္က ဖံုးတယ္လုိ႔ 
မေဟာဘူးလား…၊ ဒါေတာ့ အဲ့ဒီ အဖံုးေတြကုိ လွန္ျပစ္မွ အိုးထဲမွာ႐ွိတဲ့ 
အရာဝတၱဳ ဟင္းလ်ာေတြ ေတြ႕ရမွာေပါ႔။ အဖံုးေတြ မဖြင့္ပဲနဲ႔ သိႏိုင္ပါ႔ မ
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လား…၊ မသိႏိုင္ဘူးကြဲ႕ေနာ္…၊ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့ေတာ့ 
ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ လုိတယ္။ 

လက္ေတြ႕ မ်က္ေတြ႕ေတြလုိတယ္ေနာ္။ စဥ္းစားၾက၊ စဥ္းစားၾက။ ကံ အလု
ပ္တဲ့၊ စ်ာန္ အလုပ္တဲ့၊ ဉာဏ္ အလုပ္တဲ့ေနာ္၊ ဉာဏ္ဆုိတာ ဘုရားပြင့္မွ ၾ
ကားသိရတဲ့ ဝိပႆနာဉာဏ္၊ စဥ္းစားတာ ေဝဖန္တာ စိစစ္တာ ထင္တာ
က လူ၊ စဥ္းစား ေဝဖန္လုိ႔ ေတြ႕တာက ခႏၶာငါးပါး။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား…၊ ဒါေတာ့ ခႏၶာငါးပါးက ပရမတ္ေပါ႔။ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာက ပညတ္ေပါ႔။ 
ဒါေတာ့ ပရမတ္ကုိ ပညတ္ကဖံုးတယ္ မေဟာဘူးလား…၊ အဲ့လုိ ေသေသ
ခ်ာခ်ာ စိစစ္ၾက။ 

လူထင္လုိ႔ ဘုရားေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကုိင္စမ္းၾကည့္ လူေတြ႕မလား…၊ 
ပူေႏြးေႏြးေတြ႕မလား…၊ ပူတာ ဥဏွေတေဇာေပါ႔။ တနည္းအားျဖင့္ ေအး
တာ မေတြ႕လား…၊ ေအးတာ သီတေတေဇာေပါ႔။ ပူတယ္ ေအးတယ္ သိ
တာ သူငါလား…၊ ကာယဝိညာဏ္။ နာမ္တရားမရဘူးလား…၊ ပူတာ ေအး
တာက ႐ုပ္တရားမရဘူးလား…၊ နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ပါးေပါ႔။ ကဲ ကုိယ္ထင္တာ 
ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ မေတြ႕တာ႐ွိလုိ႔လား…၊ မ႐ွိလုိ႔လား…၊ အဲ့ဒါ ေၾကာင့္ 
မ႐ွိ ပညတ္ေပါ႔။ လူမ႐ွိ၊ နတ္မ႐ွိ၊ ျဗဟၼာမ႐ွိဘူးေပါ႔။ 

လူဆုိတာ သမုတ္တာ၊ ေခၚတာ။ နတ္ဆုိတာ သမုတ္တာ ေခၚတာ။ ျဗဟၼာ
ဆုိတာ သမုတ္တာ၊ ေခၚတာ။ ၿမိဳ႕ ႐ြာ တုိင္းျပည္ဆုိတာ သမုတ္တာ၊ ေခၚ
တာ။ သမုတ္႐ွိေတြ ေပါ႔ကြဲ႕။ အေခၚ႐ွိေတြေပါ႔ ေနာ္။ မသမုတ္လည္း႐ွိ သမု
တ္လည္း႐ွိတာ ခႏၶာငါးပါး။ ဘယ္ပံု႐ွိတာလဲ…၊ အနိစၥ။ ဘယ္ပံု႐ွိတာလဲ…၊ 
ဒုကၡ။ ဘယ္ပံု႐ွိတာလဲ…၊ အနတၱ။ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အနိစၥ ဒု
ကၡ အနတၱဆုိတဲ့ ကိစၥေတြဟာ ဒါ ပရမတ္အာ႐ံုေပါ႔။ 
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ပရမတ္ကုိ အာ႐ံုျပဳတဲ့ အခါ ရာဂစိတ္ ေဒါသစိတ္ ေမာဟစိတ္ ျဖစ္ခြင့္ရပါ႔မ
လား…၊ ပညတ္အာ႐ံုျပဳလုိ႔ ျဖစ္တာ။ မ႐ွိတဲ့တရားကုိ အ႐ွိလုပ္ၿပီးေတာ့ ႏွ
လုံးသြင္းမမွားဘူးလား…၊ ႏွလုံးသြင္းမွားတာေပါ႔။ ကုိင္း ႏွလုံးသြင္းမွားေ
တာ့ အမွတ္မမွားလား…။ အမွတ္မွားတာ သညာဝိလႅာသေပါ႔။ လူလုိ႔ အသိ
မွားတာ စိတၱဝိလႅာသေပါ႔။ လူ နတ္ ျဗဟၼာလုိ႔ အယူအဆမွားတာ ဒိ႒ိဝိလႅာ
သေပါ႔။ ဝိလႅာသတရားသုံးပါးေၾကာင့္ သကၠာယဒိ႒ိျဖစ္တာေပါ႔။ 

သကၠာယဒိ႒ိျဖစ္ရင္ ကာယကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အကုသုိလ္၊ ဝစီကံနဲ႔ ပတ္သ
က္တဲ့ အကုသုိလ္၊ မေနာကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အကုသုိလ္ မျပဳေပဘူးလား…၊ 
ျပဳရင္ ကမၼဘဝပစၥယာ ဇာတိလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အပါယ္က လြတ္ပါ႔မ
လား…၊ အပါယ္ ဇာတိေပါ႔။ ငရဲအစားစားေပါ႔။ တိရစာၦန္အစားစားေပါ႔။ ၿပိ
တၱာ အသူရကာယ္ အစားစားေပါ႔။ အဲ့ဒါ အကုသုိလ္ ကံေၾကာင့္ျဖစ္တာေ
နာ္။ 

သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ၾကေတာ့ ဒုစ႐ိုက္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အကုသုိလ္ေ
တြ ျပဳဦးမလား…၊ မျပဳရင္ သက္သတ္ ခိုးမႈ ကာေမသု မုသား မိစာၦ ကင္းပ်
က္ကြာ မွတ္ပါ ေသာတာပန္တဲ့ကြဲ႕။ အဲ့လုိ႔ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့
ဒါေၾကာင့္ ဒိ႒ိ အဝိဇၨာျပဳတ္ဖို႔ လုိတာ။ ဒိ႒ိျပဳတ္ရင္ အဝိဇၨာခ်ဳပ္ၿပီ၊ အဝိဇၨာခ်ဳ
ပ္ရင္ ဒိ႒ိျပဳတ္တာေပါ႔။ ဒိ႒ိ အဝိဇၨာ ျပတ္ကင္းကြာ မွတ္ပါ ေသာတာပန္တဲ့
ကြဲ႕။ အဲ့ဒါ ကုိ ထပ္ခါထပ္ခါ ေလ့လာဖို႔ မလုိေပဘူးလား…၊ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာ
ဖြဲ႕စာအုပ္ထဲမွာ ေသခ်ာ ပါတယ္ေနာ္။ ေလ့လာၾက။ ထင္တာနဲ႔ ေတြ႕တာ ပို
င္ျခားဖို႔ လုိတယ္။ အဲ့လုိ စိစစ္ၾကေပါ႔။ 

ဒါေၾကာင့္မို႔ စားတဲ့ေသာက္တဲ့အခါမွာလည္း ျပန္စဥ္းစား…။ ခ်ိဳ ခ်ဥ္ စပ္ ငန္ 
ဖန္ ခါး ရသာ(၆)ပါးလုိ႔ ေဟာ မေဟာ…။ အဲ့ဒီမွာ အာလူးေတြ ပါရဲ႕လား…၊ 
င႐ုပ္ ၾကက္သြန္ေတြပါရဲ႕လား…၊ အသီးအႏွံေတြပါရဲ႕လား…၊ သား ငါး ၾက
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က္သား ဝက္သားေတြပါရဲ႕လား…၊ မပါ ပါဘူးကြဲ႕။ အဲ့လုိဆုိရင္ သား ငါးစား
တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ အျပစ္ေျပာစရာ မလုိဘူးေနာ္၊ သက္သတ္လြတ္စားတဲ့ လူက
လည္း အျပစ္ေျပာစရာလုိေသးရဲ႕လား…၊ အျပစ္လြတ္တဲ့တရားကုိ ၾကည့္ၾ
ကပါ။ အမွန္သိရင္ အမွားမေပ်ာက္လား…၊ အဲ့ဒါလုိတာပါ၊ ဒီတရားကုိ မသိ
လုိ႔ အျပစ္တင္ေနတာေပါ႔။ အဲ့ဒါ ေလ့လာဖို႔ လုိတယ္၊ ဒါ ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ ျ
ဖစ္တာေပါ႔။ စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေစ့ေစ့စဥ္းစားတဲ့ မ-ဟာေစနဲ႔၊ ဟာရင္ ကိေလသာဝင္မွာေပါ႔။ 
ေစ့ေစ့စဥ္းစား ဉာဏ္အား ဆင္ျခင္ၾကည့္ ေပ်ာက္သုဥ္းခါျမင္ ဒါပင္နိဗၺာန္တ
ည္းလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ဘာေတြေပ်ာက္တာလဲဆုိေ
တာ့ ပညတ္ ပရမတ္ ပိုင္းျခားဖို႔ လုိတယ္ေနာ္။ ဒါေတာ့ ကိေလသာဆုိတဲ့ 
တရားေတြဟာ ပရမတ္ အာ႐ံုမွာ ျဖစ္တာလား…၊ ပညတ္ အာ႐ံုမွာ ျဖစ္တာ
လား…၊ တကယ္႐ွိတာက ပညတ္လား…၊ ပရမတ္လား…။ ပရမတ္က 
ကိေလသာအာ႐ံု ဟုတ္ကဲ့လား…။ ငါးပါးစလုံး ခႏၶာငါးပါးစလုံး အနိစၥမ်ိဳး၊ ဒု
ကၡမ်ိဳး၊ အနတၱမ်ိဳး ဆုိေတာ့ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ ျဖစ္ခြင့္ရပါ႔မလား…။ 

အဲ့ဒီ ခႏၶာအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနနဲ႔ ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ ရာဂစိတ္ ေ
ဒါသစိတ္ ေမာဟစိတ္ ျဖစ္တာေပါ႔။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ပညတ္အာ႐ံု ႏွစ္သက္ၾကံဳ 
ျဖစ္မည္ ကိေလသာ၊ ပညတ္အာ႐ံု ႏွစ္သက္ၾကံဳ ျဖစ္မည္ ကိေလသာ၊ တ
ကယ့္ ခႏၶာေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါလုိ႔ ႏွလုံးသြင္းမမွားလား…၊ မင္းသမီး မ
င္းသားေလးအေနနဲ႔ ႏွလုံးသြင္းမမွားလား…၊ ႏွလုံးသြင္းမွားတာ ေလာဘ
ကိေလသာ မျဖစ္ေပဘူးလား…၊ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့ဒါ ေ
လာဘကိေလသာ ေလဘတဏွာ သမုဒယသစၥာေပါ႔။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ လုိ
တယ္။ အဲ့ဒါ ပညတ္အာ႐ံု ႏွစ္သက္ၾကံဳ ျဖစ္မည္ ကိေလသာ မေဟာဘူး
လား…၊ ကဲ ခႏၶာငါးပါးလုိ႔ ျမင္ရင္ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ မေ
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တြ႕ရင္ အဝိဇၨာမခ်ဳပ္ဘူးလား…၊ ဒိ႒ိမျပဳတ္ဘူးလား…၊ အင္း အဲ့ဒါ ျပဳတ္ေ
တာ့တာကြဲ႕ေနာ္။ 

အဲ့ဒါကုိ ဆက္ၿပီးေတာ့ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ ႐ူပကၡႏၶာႀကီးက ေဖာက္ျပန္ၿပီးေ
တာ့ မပ်က္လား…၊ ေဝဒနာ ခံစားၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ သညာ မွတ္ၿပီးေ
တာ့ မပ်က္လား…၊ ေစတနာ ျပဳျပင္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ ဝိညာဏကၡႏၶာ 
သိၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ အနိစၥလုိ႔ မေဟာလား…၊ အနိစၥျမင္မွ စိတ္ခ်ရ
တယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ကဲ ကိေလသာအာ႐ံု ဟုတ္ကဲ့လား…၊ ဒါေၾ
ကာင့္ အနိစၥလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ၊ ဒုကၡလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ၊ အနတၱလကၡ
ဏာ ဒုကၡသစၥာလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ 

သစၥာဆုိတာ အၿမဲတမ္းျဖစ္ပ်က္ေနတာ၊ နဒီေသာေတာ ဝိယ ျမစ္ေရမ်ားစီး
သလုိ မတန္႔စားဘူးေပါ႔။ အဲ့ခါမွာ သစၥာဆုိက္လုိ႔ ဒုကၡသစၥာလုိ႔ မေဟာဘူး
လား…၊ ဆယ္ခါ့ တစ္ခါျဖစ္တဲ့ကိစၥက ဒုကၡေဝဒနာပဲ ျဖစ္ရမွာေပါ႔။ စိစစ္ဖို႔ 
မေကာင္းလား…၊ သုခေဝဒနာပဲ ျဖစ္ရမွာေပါ႔။ အဲ့ဒါ ကုိယ္မွာေပၚတာေတြေ
ပါ႔။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့ဒါ နားလည္ဖို႔ လုိတယ္။ မေႏွး အၿမဲဆ
င္းရဲေနတဲ့ တရားကုိကြဲ႕။ ျဖစ္ပ်က္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ျဖစ္ဒုကၡ ပ်က္ဒု
ကၡေပါ႔။ 

ဒါေၾကာင့္ ပရမတ္အာ႐ံု သိခိုက္ၾကံဳ ပ်က္မည္ကိေလသာ မေဟာဘူး
လား…၊ ပညတ္အာ႐ံု ႏွစ္သက္ၾကံဳ ျဖစ္မည္ ကိေလသာ။ ကိေလသာျဖစ္ရ
င္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေပါ႔။ ကိေလသဝဋ္႐ွိေတာ့ ကမၼဝဋ္ကေနပါ႔မ
လား…၊ ကမၼဝဋ္႐ွိရင္ ဝိပါကဝဋ္ အက်ိဳးခႏၶာမေပၚဘူးလား…၊ အို နာ ေသ 
လြတ္ကဲ့လား…၊ ဘာသစၥာလဲ…။ ဒါေၾကာင့္ ပညတ္အာ႐ံု ႏွစ္သက္ၾကံဳ ျဖ
စ္မည္ ကိေလသာ၊ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့ဒီ ခႏၶာငါးပါး တစ္ပါး 
ပါးေပၚမွာ မင္းသမီးအေနႏွင့္ မင္းသားေလးအေနႏွင့္ လုိခ်င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲ
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လမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာေပါ႔။ သမုဒယသစၥာ အေၾကာ
င္း႐ွိေတာ့ အက်ိဳးခႏၶာမရလား…၊ ခႏၶာရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ဟူသေရြ႕ အို နာ ေသ 
လြတ္ကဲ့လား…၊ ဘာသစၥာလဲ…။ အဲ့ဒါ သမုဒယေၾကာင့္ ဒုကၡေပါ႔။ ဒါေၾကာ
င့္ ပညတ္အာ႐ံု ႏွစ္သက္ၾကံဳ ျဖစ္မည္ ကိေလသာ။ ကိေလသဝဋ္႐ွိလုိ႔ ကမၼ
ဝဋ္ေပါ႔။ ကမၼဝဋ္႐ွိေတာ့ ဝိပါကဝဋ္ကေနပါ႔မလား…၊ ဒုကၡသစၥာ။ 

အင္း-၊ ငါးပါးလုံးက ပရမတ္အာ႐ံုေနာ္…၊ အဲ့ဒါ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱလုိ႔ သိ၊ 
ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား…၊ ဆင္းရဲတဲ့တရားလား…။ ဆင္းရဲတာ အစစ္ေပါ႔။ 
ဆံဖ်ားက ေျခဖ်ား အေရာက္ အပ္ဖ်ားနဲ႔ ေထာက္ၿပီး႐ွာၾကည့္လုိက္ေနာ္…၊ 
အပ္ဖ်ားတစ္ေထာက္စာမွ် သုခေတြ႕ပါ႔မလား…၊ အပ္ဖ်ား တစ္ေထာက္စာ 
သုခမေတြ႕တာ ႐ွိလုိ႔လား…၊ မ႐ွိလုိ႔လား…။ မ႐ွိရင္ ဒုကၡအတိလုိ႔ မပိုင္းျခား
ဘူးလား…၊ အဲ့ဒီအခါၾကေတာ့ သိ ပယ္ ဆုိက္ ပြား ေလးပါးကိစၥ မဂ္တစ္
ခဏလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အဲဒီေနရာၾကမွ ပရမတ္အာ႐ံု သိခိုက္ၾကံဳ ပ်က္
မည္ကိေလသာလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ 

ဒုကၡသစၥာ ပိုင္ျခားသိကတည္းက လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာ၊ ျဗဟၼာခ်မ္း
သာ ႏွလုံးသြင္းမွားတဲ့ အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္၊ မခ်ဳပ္…။ အဝိဇၨာခ်ဳပ္ရင္ တဏွာလာဦး
မလား…၊ တဏွာမလာ ဥပါဒါန္လာဦးမလား…၊ ကိေလသဝဋ္မခ်ဳပ္ဘူး
လား…၊ ကိေလသဝဋ္ ခ်ဳပ္တာ ပဓာနကြဲ႕။ ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ေတာ့ ကမၼဝဋ္
မခ်ဳပ္လား…၊ ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္းလား…၊ အဲ့ဒါလုိရင္း အခ်က္ေတြေ
ပါ႔ေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ ပရမတ္အာ႐ံု သိခိုက္ၾကံဳ ပ်က္မူ ကိေလသာ မေဟာဘူး
လား…၊ ပရမတ္အာ႐ံု သိခိုက္ၾကံဳ ပ်က္ပံု ကိေလသာေပါ႔။ ရာဂစိတ္ ေဒါသ
စိတ္ ေမာဟစိတ္ ျဖစ္ေသးရဲ႕လား…၊ အဲ့ဒါ လုိတာ၊ သိဖို႔ လုိတာ။ 

တရားစစ္စစ္ကုိ ေဟာမယ္ဆုိ ႐ွင္သာရိပုတၱရာ န႔ဲ ႐ွင္အႆဇိိ ေတြ႕ခန္းကုိ 
ၾကည့္ေနာ္…၊ ငါးမိနစ္မၾကာဘူးကြဲ႕။ ေသာတာပန္တည္သြားတယ္ ၾကား
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လား…၊ အဲ့ဒါလုိရင္းအခ်က္ေတြေပါ႔ေနာ္…။ ဒါ သမုဒယသစၥာ သိေတာ့ အ
က်ဳိးဒုကၡ သိတာေပါ႔။ မဂၢသစၥာ သိေတာ့ အက်ိဳး နိေရာဓသိတာေပါ႔။ နိေရာ
ဓဆုိတာ ကိေလသာခ်ဳပ္တာနဲ႔ ခႏၶာခ်ဳပ္တာ။ ခႏၶာ မ႐ွိေတာ့ မၿငိမ္းဘူး
လား…၊ ကိေလသာမ႐ွိေတာ့ မေအးဘူးလား…၊ ၿငိမ္းတဲ့သေဘာနဲ႔ ေအးတဲ့
သေဘာလုိတာ။ ဒါသစၥာဖြဲ႕မွ ေျပမွာေပါ႔။
မရေသးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ရေလေအာင္ သစၥာဖြဲ႕။
 
သစၥာဖြဲ႕နည္း
 
ေဝဒနာကၡႏၶာ
*ေဝဒနာကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လုိ
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 လုိခ်
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 လုိခ်
င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
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* သခၤါရကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
 
ဝိညာဏကၡႏၶာ
*ဝိညာဏကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လုိ
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 လုိခ်င္မႈ 
ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ႐ူပကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
 
သစၥာေလးပါး သိမွ ေသာတာပန္၊ သစၥာေလးပါး သိမွ သကဒါဂါမ္၊ သစၥာေ
လးပါး သိမွ အနာဂါမ္၊ သစၥာေလးပါး သိမွ ရဟႏၱာ၊ သစၥာေလးပါးကုိ မသိရ
င္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ပါ့မလား…၊ ေသာတာပန္ မျဖစ္ရင္ ဘုရား၊ရဟႏၱာ ျဖစ္
ပါ့မလား…၊ ေသာတာပန္ က စရတာေပါ႔။

 သစၥာေလးပါးကုိ မသိတာ…(အဝိဇၨာပါ ဘုရား) ခႏၶာငါးပါးကုိ မသိတာ…
(အဝိဇၨာပါ ဘုရား) ခႏၶာငါးပါး တစ္ပါးပါးေပၚမွာ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါလုိ႔ 
ႏွလုံးသြင္းမွားတာ…(အဝိဇၨာပါ ဘုရား) ႏွလုံးသြင္းမွားေတာ့ လုိခ်င္တာ ဘ
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ယ္သူလဲ…(တဏွာပါ ဘုရား) မရရင္မေနဘူးလုိ႔ စြဲလမ္းတာ…(ဥပါဒါန္ပါ 
ဘုရား) အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ ဤသုံးခု သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ…
(သမုဒယသစၥာပါ ဘုရား) ဝဋ္အေနနဲ႔ ဘယ္ဝဋ္ထဲသြင္းမလဲ…(ကိေလသဝ
ဋ္ထဲပါ ဘုရား) ဝဋ္သုံးပါးကၽြတ္တာ နိဗၺာန္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ဒီေတာ့ 
တရားနာတာ၊ တရားအားထုတ္တာ ဝဋ္သုံးပါးကၽြတ္ဖို႔ အဓိကေပါ႔။ အဲ့လုိ စိ
စစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသဝကၡယံ ဝဟံ ေဟာတု ေရစက္ခ်ထဲမွာမ
ပါဘူးလား…၊ အာသေဝါကုန္ဖို႔ လုိတာေပါ႔။ စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 
အာသေဝါတရားက ေလးပါးကုိ။ ကာမာသဝ၊ ဘဝါသဝ၊ ဒိ႒ာသဝ၊ အဝိဇၨာ
သဝ ေပါ႔။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့ဒီ အာသေဝါတရားေလး
ပါးကုန္ခ်င္ ခႏၶာသိေအာင္လုပ္ေပါ႔။ အာယတနကုိ သိေအာင္လုပ္ေပါ႔။ ဓာ
တ္ကုိ သိေအာင္လုပ္ေပါ႔။ သစၥာသိေအာင္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သိဖို႔ မလုိဘူး
လား…၊ အဲ့ဒါသိမွ အာသေဝါကုန္မွာေပါ႔။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 

ကဲ-၊ ဒါ  လုိရင္းအခ်က္ကေတာ့ ဒါ ဘာေတြလည္းလုိ႔ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ ထင္ျ
မင္လာ မွတ္ပါ ဒိ႒ိငါလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ဒိ႒ိ ငါ ျပဳတ္ဖို႔ လုိတာ။ တဏွာ
ငါ၊ မာနငါက ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္ မပယ္ႏိုင္ဘူးေနာ္…၊ ဝိသာခါေက်ာ
င္းအစ္မႀကီးကုိ ျပန္ေထာက္ေပါ႔။ ခုႏွစ္ႏွစ္သမီးမွာ ေသာတာပန္ေပါ႔၊ အိမ္ေ
ထာင္ျပဳၿပီလား…၊ မျပဳေသးဘူးေပါ႔။ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးဘူး…၊ ဆယ့္
ငါးႏွစ္ ဆယ္ေျခာက္ႏွစ္ၾကမွ အိမ္ေထာင္မျပဳဘူးလား…၊ ကဲ တဏွာပယ္ႏို
င္ေသးရဲ႕လား…၊ အဲ့လုိ တဏွာက ကာမမ်ဳိးကြဲ႕။ ဒိ႒ိက အပါယ္မ်ိဳးကြဲ႕။ အဲ့
လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 

အဲ့ဒါ ဒိ႒ိငါ တဏွာငါ ပိုင္းျခားဖို႔လုိတယ္။ ကဲ ပုထုဇဥ္ အေနန႔ဲ ေလာဘ တ
ဏွာေပါ႔။ ေသာတာပန္ သကဒါဂါမ္လည္း တဏွာေပါ႔။ တဏွာ ဆုိျငားေသာ္
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လည္းပဲ တစ္ခါအေရာင္းအဝယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စိစစ္တဲ့အခါ ေတာင္
သူပဲ လုပ္လုပ္ေပါ႔ေနာ္။ ဝိသမေလာဘ သမေလာဘလုိ႔ ႏွစ္မ်ဳိးမ႐ွိဘူး
လား…၊ ဝိသာခါေက်ာင္းအမ တရားသိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြက်ေတာ့ သမေလာ
ဘေပါ႔။ ဟုိက ဝိသမေလာဘက စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ေပါ႔။ အဲ့လုိက်ေတာ့ မျခား
နားဘူးလား…၊ 

စိတ္ဆုိးတဲ့အခါလည္း ေဒါသေတြ မျဖစ္ဘူးလား…၊ ဒါ တဏွာဘက္က ေပါ
က္ဖြားတဲ့တရားေတြေပါ႔။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ျဖစ္ျ
ငားေသာ္လည္း ျဖစ္ေၾကာတုိတယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ပုထုဇဥ္ကေတာ့ 
မေျပဘူးေပါ႔။ ကမာၻမေက်ဘူးေဟ့ မေျပာဘူးလား…၊ ငါ႔တစ္သက္ မေက်
ဘူးကြ မေျပာဘူးလား…၊ ကမာၻနဲ႔ အမွ်မေက်ဘူးကြ မလာဘူးလား…၊ ျဖ
စ္ေၾကာ႐ွည္တာေပါ႔။ ဟုိက ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္ပုဂၢိဳလ္က ျဖစ္ေၾကာ 
တုိတယ္လုိ႔ မေျပာဘူးလား…၊ မွားမွန္းသိေတာ့ ဒါ ပေပ်ာက္တာေပါ႔။ အဲ့
သလုိလည္း ျပန္စိစစ္ဖို႔ လုိတယ္ေနာ္။ 

စင္စစ္ေတာ့ တရားေပ်ာက္ေတာ့ ကုိယ္မွာ႐ွာလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ဒါ ကုိ
ယ္မွာ႐ွာေတာ့ ကုိယ့္အျပစ္ေတြ မေတြ႕ရဘူးလား…၊ အခု ခႏၶာကုိယ္-၊ 
ခႏၶာရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဆုိ အို နာ ေသ လြတ္ကဲ့လား…၊ အအိုကား ရပ္ကဲ့လား…၊ 
အိုခ်င္ၾကသလားလုိ႔ ေမးရင္ ဘယ္လုိ အေျဖေပးမလဲ…၊ လြတ္ကဲ့လား…၊ 
ငါ ဟုတ္လုိ႔လား…၊ အနတၱတရားလို႔ မေဟာဘူးလား…၊ ကဲ နာကား နာခ်
င္ၾကရဲ႕လား…၊ မနာခ်င္ဘူး လြတ္ကဲ့လား…၊ နာတဲ့တရား မလြတ္ဘူးေ
နာ္…။ အေသတရားကား လြတ္ပါ႔မလား…၊ ေသတဲ့စကား မေျပာစမ္းနဲ႔ မၾ
ကားခ်င္ဘူးေပါ႔။ ကဲ အို နာ ေသ လြတ္ ကဲ့လား…၊ ငါ ဟုတ္လုိ႔လား…၊ မ
ဟုတ္လုိ႔လား…။ အဲ့ဒါ ခႏၶာကုိယ္မွာ ျဖစ္ေနၾကတာေပါ႔။ အဲ့ဒါ အနတၱ
တရားလုိ႔ သိရင္ ရာဂစိတ္ ေဒါသစိတ္ ေမာဟစိတ္ေတြ ပါးမသြားဘူး
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လား…၊ ပါးဖန္မ်ားေတာ့ ေပါက္တာေပါ႔။ အဲ့ဒီလုိ ခႏၶာအျပစ္ကုိ သိဖို႔လုိ
တာ။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ သိမွ ပယ္ႏိုင္တာေနာ္။ မသိရင္ပယ္ႏိုင္ပါ႔ မ
လား…၊ ပယ္ႏိုင္ဘူးကြဲ႕ ၾကားလား…၊

 ေ႐ွးက သားအမိ အင္မတန္ခ်စ္ၾကတာေပါ႔၊ ကုိယ့္သားေလးလုိလည္းခ်စ္
တယ္ အေမက၊ သားကလည္း အေမလုိ႔ခ်စ္တာေပါ႔။ တရားေလးဘာေ
လးေပါက္လာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အသက္အ႐ြယ္ႀကီးၿပီးေတာ့မွ လာ
တဲ့အခါ ညဥ့္နက္ေလ အေမ့ မ်က္ႏွာ ေစ့ေစ့ၾကည့္ေလ စုန္းနဲ႔တူေလ၊ ညဥ့္
နက္ေလ အေမ့ မ်က္ႏွာ ၾကည့္ေလၾကည့္ေလ စုန္းနဲ႔တူေလေလ၊ အဲ့ေတာ့ 
သူ႔အေမကုိ စုန္းနဲ႔တူတယ္ ဆုိေတာ့ခါ ခ်စ္တဲ့စိတ္ေတြ ႐ွိေသးရဲ႕လား…၊ ႐ွိ
ဘူးကြဲ႕။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့ဒါ ေလ့လာဖို႔လုိတယ္။ ခႏၶာအျပစ္
ကုိ သိဖို႔လုိတာေနာ္…၊ သိပယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အဲ့ဒါ လုိရင္း အခ်
က္ေတြေပါ႔။ 

သမုဒယဆုိတာ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား…၊ ဆင္းရဲတဲ့တရားလား…။ ဆင္း
ရဲတဲ့ အေၾကာင္းတရား အစစ္ေပါ႔။ သမုဒယကုိ ပယ္ရမွာကုိး။ ကုိယ္အျပစ္
ကုိ မေတြ႕ပဲနဲ သမုဒယကုိ ပယ္လုိ႔ ျဖစ္ပါ႔မလား…၊ အဲ့ေတာ့ ခႏၶာအျပစ္ကုိ 
႐ွာေပါ႔။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ခႏၶာရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ဟူသ၍ အိပ္
တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ စားတဲ့အခ်ိန္ေလးပဲ ဟုိဒင္းျပဳတယ္ေနာ္…၊ အိပ္တဲ့ အခ်ိန္ပဲ သ
က္သာတာေပါ႔။ အၿမဲတမ္းျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ တရားေတြ။ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာ
င္းလား…၊ 

အဲ့လုိ အျပစ္ကုိ ေတြ႕တဲ့အခါက်ေတာ့ခါ ခႏၶာရတဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္ဦးမ
လား…၊ မသိခင္က ျပဳလုပ္တာေပါ႔။ မသိခင္က ဒီလုိလုပ္လုိ႔ ႐ွိရင္ ဒုကၡျဖစ္
လိမ့္မယ္၊ ဆင္းရဲလိမ့္မယ္လုိ႔ မသိတာ အဝိဇၨာေပါ႔။ ျပဳလုပ္တာ သခၤါရ၊ အ
ဝိဇၨာ ပစၥယာ သခၤါရလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ သခၤါရပစၥယာ ဝိညာဏံ တဲ့ မေ
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ဟာဘူးလား…၊ ခႏၶာရရင္ အို နာ ေသ လြတ္ကဲ့လား…၊ ဒါေၾကာင့္ သေဗၺ 
သခၤါရာ အနိစၥာလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အနိစၥမွာ လမ္းဆုံးတာ…၊ ခ်မ္းသာ
တဲ့တရားလား…၊ ဆင္းရဲတဲ့တရားလား…။ အဲ့လုိဆုိ ခႏၶာအျပစ္ကုိ ေတြ႕ၿ
ပီေပါ႔။ ေတြ႕တဲ့အခါ ခႏၶာရတဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္ပါ႔မလား…၊ မလုပ္ေတာ့ဘူး။ 
ခႏၶာက လြတ္တဲ့ အလုပ္ကုိ လုပ္မွာေနာ္။ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 

ဒါေၾကာင့္မို႔ တရားအားထုတ္တယ္ ႏွလုံးသြင္းတယ္ ဆုိတာေတြဟာ အသိ
ဉာဏ္ရဖို႔လုိတာေပါ႔။ အသိဉာဏ္ရလာခါ မူေတြေျပာင္းမလာဘူးလား…၊ 
အေျပာအဆုိ အေနအထုိင္ေတြ မူေျပာင္းတယ္ေနာ္။ အစားအေသာက္ေတြ 
မူေျပာင္းလာတယ္ေနာ္။ စားေလ ဆားေပါ႔တာ ငန္တာေတြဟာ ေလ်ာ့
သြားေတာ့တာေပါ႔။ အဆုိးအေကာင္းႏွစ္ပါး ေလ်ာ့မသြားဘူးလား…၊ ၾကာေ
တာ့ခါ မဂ္ေပါက္ ဖိုလ္ဝင္ျဖစ္တာေပါ႔။ အဲ့ဒီ ေနရာေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစား 
အားထုတ္ရမယ္။ 

စားတာ အဓိက ဟုတ္ကဲ့လား…၊ တရားသိဖို႔ အဓိကေပါ႔။ တရားထုိင္တာ 
အဓိကလား…၊ တရားသိဖို႔ အဓိကလား…၊ စႀကၤန္သြားတာ အဓိကလား…၊ 
တရားသိဖို႔ အဓိက…၊ ရပ္တာ အဓိကလား…၊ တရားသိဖို႔ အဓိက…၊ ေ
လ်ာင္းတာ အဓိကလား…၊ တရားသိဖို႔ အဓိက…၊ တရားမထုိင္ရဘူးလုိ႔ 
မေျပာလုိဘူးေနာ္။ ထုိင္တဲ့အခါ သတိျပဳေပါ႔။ စဥ္းစားေပါ႔။ စဥ္းစားတဲ့အခါ 
ကုိယ္ထင္တာနဲ႔ ေတြ႕တာ ပိုင္းျခားဖို႔ မလုိလား…၊ ဉာတပရိညာ ပိုင္းျခားလုိ႔ 
သိပါ။ ပညတ္ ပရမတ္ ပိုင္းျခားရမယ္၊

 အဲ့ခါ စိတ္ထဲမွာ ႐ွင္းကနဲ လင္းကနဲ သြားခါ ခႏၶာရဲ႕ အက်ိဳးအျပစ္ကုိ မၾက
ည့္ရဘူးလား…၊ ၾကည့္တဲ့ခါ ခႏၶာရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟူသ၍ အို နာ ေသ လြတ္ကဲ့
လား…၊ ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ သိၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ နိစၥ
လား…၊ အနိစၥလား…။ အနိစၥလကၡဏာလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ဒုကၡသစၥာ
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လုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ ဒုကၡလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ 
အနတၱလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အဲ့ေတာ့ ခႏၶာငါးပါးနဲ႔ 
အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱနဲ႔ ပိုင္းျခားတာေပါ႔။ အဲ့ေတာ့ ခႏၶာငါးပါးေတြ႕သလား…၊ 
အနိစၥ ေတြ႕တာလား…။ ခႏၶာငါးပါးေတြ႕သလား…၊ ဒုကၡေတြ႕တာလား…။ 
ခႏၶာငါးပါးေတြ႕လား…၊ အနတၱေတြ႕တာလား…။ တီရဏပရိညာ။ ခႏၶာငါး
ပါးန႔ဲ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ပိုင္းျခားတာေပါ႔။ တီရဏပရိညာ အနိစၥ ဒုကၡ အန
တၱ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား…၊ ဆင္းရဲတဲ့တရားလား…။ ဆင္းရဲတယ္လုိ႔ သိ
ရင္ ေနာက္တစ္ဖန္ ဒီခႏၶာမ်ိဳးရခ်င္ေသးရဲ႕လား…။ မရခ်င္ဘူးေပါ႔။ ဒါ တီရ
ဏပရိညာေပါ႔။

 တစ္ခါ ခႏၶာငါးပါးနဲ႔ ပုဂိၢဳလ္ သတၱဝါ ပိုင္းျခားဖို႔ မလုိဘူးလား…။ ထင္တာက 
လူ နတ္ ျဗဟၼာေပါ႔။ ေတြ႕တာက ခႏၶာငါးပါးေပါ႔။ အဲ့ဒါ ဉာတပရိညာလုိ႔ မေ
ဟာဘူးလား…။ အဲ့ဒါ နံပါတ္တစ္ အေရးႀကီးဆုံးေပါ႔။ ဉာတပရိညာ၊ တီရ
ဏပရိညာ၊ ပဟာနပရိညာေပါ႔။ ဉာတပရိညာ ေအာက္ေျခက ႐ွင္းသြားခါ 
တီရဏပရိညာ လြယ္တာေပါ႔။ တီရဏပရိညာ လြယ္ခါ သစၥာ လြယ္ေတာ့
တာေပါ႔။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱဆုိေတာ့ ျဖစ္ပ်
က္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ဘာသစၥာလဲ…၊(ဒုကၡသစၥာပါဘုရား) ေျခအစ ေ
ခါင္းအဆုံး တစ္ကုိယ္လုံး႐ွာၾကည့္ သုခဆုိတာ အပ္ဖ်ားတစ္ေထာက္စာမွ် 
ေတြ႕ရဲ႕လား…၊ မေတြ႕ရင္ သုခ႐ွိလုိ႔ လား...၊ မ႐ွိလုိ႔လား…။ မ႐ွိ ဒုကၡအတိ
လုိ႔ မပိုင္းျခားလား…၊ ပိုင္းျခားလုိက္တဲ့တခ်ိန္ သမၼာဝါစာ သမၼာကမၼႏ ၱ၊ သ
မၼာအာဇီဝ သီလမဂၢင္ သုံးပါး မဝင္လား…၊ ပထမ႐ႈဉာဏ္ငါးပါးေနာ္…၊ သ
မၼာဒိ႒ိ၊ သမၼာသကၤပၸ ပညာမဂၢင္ ႏွစ္ပါးေပါ႔။ သမၼာဝါယာမ၊ သမၼာသတိ၊ သ
မၼာသမာဓိေပါ႔။ မဂၢင္ငါးပါးေပါ႔။ အ႐ႈခံကလည္း ခႏၶာငါးပါးေပါ႔။ ႐ႈဉာဏ္က မ
ဂၢင္ငါးပါး။ ဒုကၡသစၥာပိုင္းျခားေတာ့ သီလမဂၢင္သုံးပါးမဝင္လား…၊ ဝင္လုိက္
တဲ့ တခ်ိန္တည္း႐ွစ္ပါး မျပည့္လား…၊ ႐ွစ္ပါးျပည့္တဲ့အခါ မဂၢါဘႎညာ သကႎ 
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မတာ မိုးႀကိဳးစက္ကဲ့သုိ႔ မိုးႀကိဳးမ်ား အုန္းပင္ ထန္းပင္ထိရင္ ေနာက္တစ္ဖန္ 
အတက္ေပါက္ဦးမလား…၊ အခုလည္းသိပယ္ဆိုတဲ့အတုိင္း သိတဲ့အခါ အ
ဝိဇၨာခ်ဳပ္…၊ မခ်ဳပ္…။ အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္ၿပီေနာ္…၊ အဝိဇၨာခ်ဳပ္ကတည္းက အလ
င္းေရာင္ေပၚၿပီကြဲ႕။ 

ဆင္းရဲတဲ့တရားဆုိတာ အမွန္ျမင္သြားၿပီ။ အမွန္ျမင္ေတာ့ခါ ကဲ အသိေတြ
ဘာေတြ ေမးေမး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီးမလာဘူးလား…၊ အဲ့ဒါ စဥ္းစားတာ 
အလုပ္လုပ္တာ၊ ေစ့ေစ့စဥ္းစားလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ဉာဏ္အား ဆင္ျခင္ၾ
ကည့္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ေပ်ာက္သုဥ္းခါျမင္ ဒါပင္ နိဗၺာန္တည္းလုိ႔ မေ
ဟာဘူးလား…၊ ပထမ ဉာတပရိညာနဲ႔ ပိုင္းျခားတယ္ေနာ္။ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ 
ေတြ႕ေသးရဲ႕လား …၊ ေနာက္ ခႏၶာငါးပါးနဲ႔ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱနဲ႔ ပိုင္းျခားလုိ႔ 
သိဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ တီရဏပရိညာလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ေနာက္ ဒုကၡ
သစၥာပိုင္းျခားသိေတာ့ခါ ကဲ ကိေလသဝဋ္ မခ်ဳပ္ဘူးလား…၊ ကမၼဝဋ္ မခ်ဳပ္
ဘူးလား…၊ ဝိပါကဝဋ္ မခ်ဳပ္ဘူးလား…၊ ဝဋ္သုံးပါး ကၽြတ္တာ ဘယ္လုိေခၚ
မလဲ…၊ (နိဗၺာန္ပါဘုရား) အဲ့ဒါ ပဟာနပရိညာေပါ႔။ အဲ့ဒီေနရာေရာက္ေအာ
င္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေပါ႔ေနာ္။ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြကြဲ႕။ အဲ့ဒါ ထပ္ခါထ
ပ္ခါ စဥ္းစားဖို႔ေပါ႔။ 

တနည္းအားျဖင့္ စဥ္းစားစရာေတြ ႐ွိေသးတယ္ကြဲ႕ေနာ္။ တမာ႐ြတ္တစ္ခု
ကုိ ကက္ေၾကးနဲ႔ ႏုတ္ႏုတ္ ျဖတ္ ကုိက္ သုပ္လုိက္တာေပါ႔။ ကုိယ္က အနား
မွာ မေနတဲ့အခါက်ေတာ့ တမာ႐ြက္လုိ႔ သိပါ႔မလား…၊ သူ႕သဏၭာန္မွ မ႐ွိေ
တာ့ပဲကုိး။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ လက္သုံးေခ်ာင္းနဲ႔ ႏႈိက္ၿပီး 
ခြံ႕ၿပီးေတာ့ စားလုိက္တာ ခါးလြန္းလုိ႔ ေထြးပစ္လုိက္တာ၊ ေထြးတယ္ ဆုိ
တာ ေကာင္းလုိ႔ လား…၊ မေကာင္းလုိ႔လား…။ မေကာင္းလုိ႔ ေထြးတာ။ ေ
နာက္လူတစ္ေယာက္က ေနာက္မွ ႏႈိက္စားတာေနာ္၊ အဲ့ဒီအခါက်ေတာ့ 
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အခုမွ ခံတြင္းသာတယ္၊ အခုမွ အရသာေတြ႕တယ္လုိ႔ မလာဘူးလား…၊ 
ကဲ ဟုိက ၿမိဳလုိက္ေတာ့တာေပါ႔။

 ေထြးတာန႔ဲ ၿမိဳတာ တူရဲ႕လား…၊ မတူတာ မ႐ွိလုိ႔။ ခါးတဲ့ အရသာက လူမ်ိဳး
တစ္ရာ့ တစ္ပါး တူ…၊ မတူ…။ ဒါ ႐ွိလုိ႔ေပါ႔။ အဲ့ဒါ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား…၊ ခါးတာပဲ႐ွိတယ္ေနာ္၊ ဆုိးတာပါရဲ႕လား…။ ေကာင္းတာပါ
ရဲ႕လား…။ ေသာမနႆ ေဝဒနာ စိတ္မွာေပၚသည္။ ေဒါမနႆ ေဝဒနာ စိ
တ္မွာေပၚသည္ မေဟာဘူးလား…၊ ခႏၶာမွာ ျဖစ္တာ ဟုတ္ကဲ့လား…၊ ခါး
တဲ့အရသာက ခႏၶာမွာျဖစ္တာ။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့ဒါ 
ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ လုိတယ္။

 သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ လက္ေတြ႕ ကုိယ့္ကုိ ကုိယ္ေမး၊ ကုိယ့္ကုိ ကုိယ္ စဥ္းစား၊ 
သံပုရာသီးတစ္လုံး အရည္ေပါေပါ ဝါးစားၾကည့္ ဘယ္လုိ ေတြ႕မလဲ…၊ ခ်ဥ္
တာေတြ႕မယ္ေနာ္။ စားတုန္းက ခ်ဥ္တာစားတာလား…၊ သံပုရာသီး စား
တာလား…။ ေတြ႕တာက သံပုရာသီးလား…၊ ခ်ဥ္တဲ့သေဘာ။ သံပုရာသီး 
ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြ႕တာလဲ…၊ အဲ့ဒါ ယုံၾကည္သလား…၊ ယုံၾကည္ရင္ 
သံပုရာသီးအေနနဲ႔ စြဲစရာလုိေသးရဲ႕လား…၊ မလုိဘူးေပါ႔။ သံပုရာသီးအေန
န႔ဲ စြဲစရာမလုိရင္ ငွက္ေပ်ာသီး အေနန႔ဲ စြဲစရာလုိေသးရဲ႕လား…၊ ႀကံသကာ
အေနနဲ႕ စြဲစရာလုိေသးရဲ႕လား…၊ ၾကက္သား ဝက္သားအေနနဲ႔ စြဲစရာလုိေ
သးရဲ႕လား…၊ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊

 ေခၚေတာ့ မေခၚၾကဘူးလား…၊ အေဖလုိ႔ေခၚ အေမလုိေခၚ သားလုိ႔ေခၚ 
သမီးလုိ႔ေခၚ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံက သမုတ္႐ွိေပါ႔။ ေခၚတာ ဘုရားပယ္
ရဲ႕လား…၊ အထင္နဲ႔ အယူအဆကုိ ပယ္တာ။ ၿမိဳ႕ ႐ြာ တုိင္းျပည္လုိ႔ မထင္
လား…၊ လူ နတ္ ျဗဟၼာလုိ႔ မထင္လား…၊ ႐ွိတယ္လုိ႔ မယူလား…၊ 
ေတြ႕တာ လူ နတ္ ျဗဟၼာလား…၊ ခႏၶာငါးပါးလား…။ ဘာျဖစ္လုိ႔ လူ နတ္ ျဗ
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ဟၼာမေတြ႕တာလဲ…၊ အဲ့ဒါ မ႐ွိဘူးလုိ႔ ယုံၾကည္ရင္ စြဲစရာလုိေသး
ရဲ႕လား…၊ မလုိေတာ့ဘူးေပါ႔။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…။ 

ဒါ နာမ္႐ုပ္လုိ႔သိ၊ သံပုရာသီးလုိ႔ ေခၚ။ ခႏၶာငါးပါးလုိ႔ သိ၊ လူလုိ႔ေခၚ၊ နတ္
လုိ႔ေခၚ၊ ျဗဟၼာလုိ႔ေခၚ။ ေခၚတာပယ္ရဲ႕လား…၊ မပယ္ဘူးကြဲ႕ေနာ္။ အဲ့လုိ ေ
လ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဲ့ဒါ ခ်ဥ္တာက သဘာဝပည
တ္ကြဲ႕ေနာ္။ သံပုရာသီးက သမၼဳတိ ပညတ္။ အမ်ားသုံး၊ သစၥာနဲ႔ နီးစပ္ျခ
င္းေၾကာင့္ ခ်ဥ္တယ္လုိ႔ ေျပာရတာ။ ခ်ဥ္တာကား ႐ွိတာမွ မဟုတ္ပဲ။ ႐ွိတာ 
မဟုတ္သားနဲ႔ ကုိယ့္စိတ္ထဲမွာ ျပန္ေမး ကုိယ္ေတြ႕ေတြ႕လ်က္နဲ႔ ခ်ဥ္တဲ့
အရသာကုိ မ႐ွိဘူးဆုိတာ မဟုတ္ႏိုင္ဘူးေပါ႔။ ကုိယ္စိတ္ထဲေတြ႕တာ ခ်ဥ္
တာပဲေတြ႕တယ္။ ဒါေပမဲ့ မေျပာၾကဘူးလား…၊ 

အဲ့ဒါ ဘယ္သူမွမေတြ႕ခင္ ကေလးတစ္ေယာက္ ႏွစ္ႏွစ္သားေလးေပါ႔။ ႀကံ
သကာရည္ သၾကားရည္တုိက္လုိက္ ၿမံဳ႕ၿပီးေတာ့ မေနဘူးလား…၊ 
အလားတူ ေနာက္ သံပုရာရည္ထည့္ ပါးစပ္ဟခိုင္း မဟဘူးလား…၊ တုိ
က္ေတာ့ မၿမိဳဘူးလား…၊ အရင္ သၾကားရည္ေသာက္တုန္းက မ်က္ႏွာနဲ႔ 
သံပုရာရည္ေသာက္တဲ့ မ်က္ႏွာ တူရဲ႕လား…၊ မူေျပာင္းမလာဘူးလား…၊ ေ
နာက္တစ္ခါ ျပန္တုိက္မယ္ဆုိေတာ့ ပါးစပ္ပိတ္မထားဘူးလား…၊ မသိဘူး
လား…၊ သိသလား…။ နာမည္ ... ဘယ္လုိ ေနသလဲလုိ႔ ေမးေတာ့ ေျပာႏိုင္
ကဲ့လား…။ အနိမိတၱလုိ႔ မေဟာလား…၊ ေျပာစရာ႐ွိရဲ႕လား…၊ ဒါ သံပုရာ 
ခ်ဥ္တာလည္း သဘာဝပညတ္၊ နီးစပ္လုိ႔ ေျပာရတာ။ ခ်ဥ္တာလည္း႐ွိတာမ
ဟုတ္ဘူး…။ 

သုိ႔မို႔လုိ႔ လူေတြက ျပန္စဥ္းစား…၊ စဥ္းစားစရာ ဘယ္လုိ အစားထုိးမလဲ၊ အ
စားထုိးၾက။ ေစ့ေစ့စဥ္းစား ဉာဏ္အားစဥ္ခ်င္ၾကည့္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ 
ကဲ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ေတာထဲ ေတာင္ထဲမွာ လူသူေလးပါး အေရာက္
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အေပါက္နည္းတဲ့ေနရာမွာ စခန္းခ်ၿပီးေနလုိက္တာေပါ႔။ သားသမီး ဆယ့္ႏွ
စ္ေယာက္ေမြးတယ္၊ အဲ့ဒီ သားသမီးေတြကုိ သံပုရာသီးကုိ ထန္းညက္
လုိ႔ေခၚ၊ ထန္းညက္ကုိ သံပုရာသီးလုိ႔ေခၚ၊ မိဘ ေခၚတဲ့အတုိင္း မေခၚဘူး
လား…၊ ေခၚလား…။ အဲ့ဒီလူ ေတာ္ေတာ္ေလးေနၿပီးေတာ့မွ အ႐ြယ္ေရာ
က္တဲ့အခါ ၿမိဳ႕ကုိ လႊတ္လုိက္၊ ၿမိဳ႕ကလူေတြေခၚတာနဲ႔ တူပါ႔မလား…။ သုိ႔ေ
သာ္လည္း သူတုိ႔စိတ္ထဲမွာ အဲ့ဒါ ထန္းညက္လုိ႔ မစြဲေပဘူးလား…၊ သံပုရာ
သီးကုိ ထန္းညက္လုိ႔ ေခၚတာကုိး။ ထန္းညွ
က္ကုိ သံပုရာသီးလုိ႔ မေခၚဘူးလား…၊ အဲ့လုိဆုိလုိ႔ ႐ွိရင္ ပင္ကုိယ္က႐ွိတဲ့
ဟာ ဟုတ္ကဲ့လား…။ သူမ်ား ပါးစပ္နဲ႔ လမ္းဆုံးတာကြဲ႕။ 

လူတုိင္း လူတုိင္းက နာမည္ေတြ မေပးၾကဘူးလား…၊ အဲ့ဒီ နာမည္ေတြ ေ
သခ်ာၾကည့္ၾကည့္ ျမင္ရပါ႔မလား…၊ ပင္ကုိယ္က႐ွိတဲ့ တရား ဟုတ္ကဲ့
လား…။ သမုတ္႐ွိ အေခၚ႐ွိေပါ႔။ မသမုတ္လည္း႐ွိ သမုတ္လည္း႐ွိတာ ခႏၶာ
ငါးပါး။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ အေနန႔ဲ ႐ွိတာေပါ႔။ အဲ့လုိဆုိ စြဲစရာလုိေသး
ရဲ႕လား…၊ အဲ့လုိ သိဖို႔ မလုိဘူးလား…။ ဒါေတာ့ ႐ုပၸတီတိ ႐ူပံလုိ႔ ျမတ္စြာ
ဘုရား ပါဠိေတာ္မွာမပါဘူးလား…၊ ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ သိၿ
ပီးေတာ့ မပ်က္လား…၊ တကယ္႐ွိတာေတာ့ကာ ခ်ဥ္တာလား…၊ ေဖာက္ျပ
န္တာလား…။ ခ်ိဳတာလား…၊ ေဖာက္ျပန္တာလား…။ ကုိက္တာလား…၊ ေ
ဖာက္ျပန္တာလား…။ ေအာင့္တာလား…၊ ေဖာက္ျပန္တာလား…။ ေဖာက္ျ
ပန္တဲ့ သေဘာန႔ဲ သိတဲ့ သေဘာက လြဲလုိ႔ တျခားေတြ႕ေသးရဲ႕လား…။ အဲ့
လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့ေတာ့ ႐ုပ္နာမ္ သုညတလုိ႔ မေဟာဘူး
လား…။ ႐ုပ္ထဲမွာ႐ွာခ်င္တာ႐ွာ ဆုိးေကာင္းႏွစ္ပါး ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…။ ပု
ဂိၢဳလ္ သတၱဝါကားေတြ႕ေသးရဲ႕လား…။ မေတြ႕ရင္ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ ျဖစ္
ခြင့္ရပါ႔မလား…။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မလုိလား…။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အနိမိတၱ အ
နိစၥေပါ႔။ စားဆဲ ပစၥဳပၸန္ေပါ႔။ ျမင္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ေပါ႔။ ပစၥဳပၸႏၷဥၥ ေယာ ဓမံၼ၊ အနိမိ
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တၱဥၥ ဘာေဝဟိ လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အဲဒီလုိ ပြားဖို႔လုိတာ။ သိမွ ပယ္ႏိုင္
တာေနာ္။ 

အဲ့ဒါ ေျပာင္းျပန္သာ ေခၚၾကည့္လုိက္ ဒါေတာ့ ဪ ဒါေတြဟာ သက္ႀကီး
စကား သက္ငယ္ၾကား သူမ်ားပါးစပ္နဲ႔ လမ္းဆုံးတာ၊ တကယ္႐ွိတာ မဟု
တ္ပါလားဆုိတာ ကုိယ့္စိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားတဲ့အခါ ေပၚမလာဘူးလား…။ 
အဲ့ဒီအခါမွာ သဘာဝဉာဏ္ကုိ ေတြ႕မွာ။ သုိ႔မဟုတ္ရင္ အေမ မွာတဲ့ ဆန္
တစ္ခြဲ သုံးစိတ္နဲ႔ မလဲေပါ႔ အဲ့ဒီလုိလည္း စိစစ္ၾကဦး ၾကားလား…၊ ဤေန
ရာေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကေနာ္။

ကဲ… စားဆဲခႏၶာက ခႏၶာက ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ…၊ (ဒုကၡသစၥာပါ 
ဘုရား)။ သိတာက…၊ (မဂၢသစၥာပါ ဘုရား)။ ေသတာက…၊(သမုဒယသစၥာ
ပါ ဘုရား)။ ေနာက္ခႏၶာမလာတာ…၊(နိေရာဓသစၥာပါ ဘုရား)။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္႐ွိ…၊(ေလးကြက္႐ွိပါတယ္ဘုရား)၊ တ
စ္ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး…၊(ငါးပါးပါဘုရား၊) ငါးေလးလီ...( ႏွစ္ဆယ္) ဤ႐ွ
စ္သြယ္ကုိ… (အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာ
င္းတည္း။)
 
အမွ်ေဝ
 
ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတိၱယာ ဤေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား ေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ ဓမၼံ တရားေတာ္ျမတ္ကုိ ပူေဇမိ ဒုကၡသစၥာ
သိတဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတိၱယာ ဤေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား ေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ သံဃံ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္ကုိ ပူေဇမိဒု
ကၡသစၥာသိတဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။                                                            
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ဤကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ဒါနကုသုိလ္ သီလကုသုိလ္ ဘာဝနာကုသုိလ္ 
အဓိ႒ာန္ကုသုိလ္ ပါရမီကုသုိလ္ ဝိပႆနာ မဟာကုသုိလ္တုိ႔၏ အက်ဳိး
အားေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္တရားတုိ႔၏ မျဖစ္ေဝးစြာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရပါလုိ၏ 
အရွင္ဘုရား။
ထုိကုသုိလ္၏ အက်ဳိးကုိလည္း မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္တုိ႔အား၄င္း အနမတ
ဂၢ သံသရာမွစ၍ ေတာ္စပ္ခဲ့ဘူးေသာ မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္ အေပါင္း
တုိ႔အား၄င္း အာစရိယာနဥၥ ဆရာသမားတုိ႔အား၄င္း ဣမာသံ ပရိသာနၪၥ 
တရားနာအစည္းေဝး သုိ႔ႂကြေရာက္ လာၾကကုန္ေသာ တရားနာပရိသတ္ 
တုိ႔အား၄င္း ေရေျမသနင္း ျပည့္ရွင္မင္း တုိ႔အား၄င္း  ငရဲသနင္း ယမမင္း
တုိ႔အား၄င္း ကုိယ္ေစာင့္နတ္ အိမ္ေစာင့္နတ္ ေက်ာင္းေစာင့္နတ္  ဓမၼာ႐ံုေ
စာင့္နတ္  ဘုမၼစိုးနတ္ ႐ုကၡစိုးနတ္ အာကာသစိုးနတ္ ေတာေစာင့္နတ္ ေ
တာင္ေစာင့္နတ္ ႐ြာေစာင့္နတ္ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္ စ
တုေလာကပါလ နတ္မင္းႀကီးမွစ၍ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံ က်င္လည္ၾကကုန္ေ
သာ ေဝေနယ် သုခိတ ဒုကၡိတ သတၱဝါ အေပါင္းတုိ႔အား ဘာေဇယ်ာမ အ
မွ် အမွ် အမွ် အမွ်ေပးေဝပါကုန္၏  အမွ်ရၾကသည္ျဖစ္၍ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ 
က်န္းမာ ခ်မ္းသာ လုိအင္ဆႏၵ တလုံးတဝတည္း ျပည့္ဝၾကၿပီးလွ်င္ သူေ
တာ္ေကာင္းတရား ႀကိဳးစား ပြါးမ်ား အားထုတ္ နိုင္လြယ္ ၾကသည္ျဖစ္ေစ...
 
ကုသုိလ္ အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
ကုသုိလ္ အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
ကုသုိလ္ အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
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ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ
မံုလယ္ေတာရဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏ ၱသံဝရ
ေရတံခြန္ေတာင္၊ မႏၱေလး၊ မံုလယ္ေတာရဓမၼရိပ္သာ၊
အမွတ္(၃)၊ တုိက္ခြဲတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ဝါတြင္း(၇)ရက္ တရားစခန္း၌
(၁၄-၁၀-၂၀၁၀) ည(၇)နာရီ အခ်ိန္တြင္
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
ဥတၱရလုလင္အေၾကာင္း ဥပမာျပ
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္။

အနေႏၲာ အနႏၲငါးပါးကုိ အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾကပါစို႔ ... ။
 
နေမာ ဗုဒၶႆ။ နေမာ ဓမၼႆ။ နေမာ သံဃႆ။ နေမာ မာတာပိတုႆ။ 
နေမာ အာစရိယႆ။
 
ဗုဒၶႆ - သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကုိ ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေ
သာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီိးအား။                      
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ 
အရွင္ဘုရား။
 
ဓမၼႆ - မဂ္ေလးတန္ - ဖိုလ္ေလးတန္ - နိဗၺာန္ - ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ 
တရားေတာ္ျမတ္အား။                                              
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
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သံဃႆ - မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္အား။ နေမာ -  ရည္ညႊတ္သ
ဒၶါ ေ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 ရတနာ ျမတ္သုံးပါး မိဘ 
ဆရာသမား တုိ႔အား ႐ိုေသျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေ
လ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကေသာ ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယတုိ႔ေၾ
ကာင့္
မိမိတုိ႔ အလုိရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္
သုိ႔လည္းေကာင္း ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သုိ႔လည္းေကာ
င္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတုိ႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ  
နိဗၺာန္သုိ႔ လည္းေကာင္း
မိမိတုိ႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာ ဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္
ဉာဏ္သုိ႔  ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သုိ႔ မ်က္ေမွာက္ ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
 
အလုပ္စဥ္ အတုိင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။
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မူလႏွစ္ျဖာ…..တစ္ေခါက္။
 
မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကုိယ္
မ်ားႏွင့္ သုံးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သုံး၀ႏွင့္၊ ကာလသုံးျဖာ၊ ျခင္းရာ ႏွစ္
ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကုိ၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။ ပါ ဘုရား။
 
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
 
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာအားျဖင့္ ... ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ။ အကုသုိ
လ္ကံ၊ ကုသုိလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကုိ ယုံၾကည္ရမယ္လုိ႔ မေဟာလား…။ ပါ
ဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ အ
ဆုံးကုိ က်ဳးလြန္ရင္ ကုသုိလ္လား…၊ အကုသုိလ္…။ အကုသုိလ္ကံ အေၾ
ကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ၿပိ
တၱာ၊ အသူရကာယ္၊ လုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား…၊ ဆ
င္းရဲတဲ့ တရား…။ ဒါ အကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္တာေနာ္။ ယုံၾကည္ဖို႔ မေ
ကာင္းလား…။
 
ပါဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ 
အဆုံးကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရင္၊ အကုသုိလ္လား…၊ ကုသုိလ္လား…၊ ကုသုိလ္ကံ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ လုိ႔ 
မေဟာဘူးလား…။ ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား…၊ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား…၊ ဒါ 
ကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ျဖစ္တာေနာ္…၊ အကုသုိလ္ကံ၊ ကုသုိလ္ကံ တရားႏွစ္
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ပါးကုိ ယုံၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ ယုံၾကည္ရင္ အကုသုိလ္ကုိ ေ႐ွာင္ေပါ႔၊ 
ကုသုိလ္ကုိ ေဆာင္ေပါ႔။ အဲ့ဒါလုိရင္း အခ်က္ေတြကြဲ႕ေနာ္။ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ 
မေကာင္းလား…၊ 

လုိရင္းအခ်က္ကေတာ့ ဘာေတြလဲ လုိ႔ ျပန္စိစစ္ဖို႔မလုိဘူးလား…။ ဘုရားပြ
င့္မွ ၾကားသိရတဲ့ ဝိပႆနာဉာဏ္ေပါ႔။ ဝိပႆနာဉာဏ္ဆုိတာ ခႏၶာသိဖို႔လုိ
တာေပါ႔၊ သစၥာသိဖို႔လုိတာေပါ႔။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရား သိဖို႔လုိတယ္။ ဒါေၾကာ
င့္ ေ႐ွးအထက္ေက်ာ္ကာရီက လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေဟာတာေ
နာ္…၊ ခႏၶာငါးပါး မသိျငား ငါးပါးေမွာက္မည္သာ၊ ခႏၶာငါးပါး မသိျငား ငါး
ပါးေမွာက္မည္သာ၊ ေခြး ဝက္ ကၽြဲ ႏြား ေမွာက္လ်က္သြား ငါးပါးေမွာက္ၾ
က႐ွာလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ဒါ ခႏၶာေပၚမွာ ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ ငရဲ၊ တိရစာၦ
န္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ အပါယ္ေလးဘုံသားျဖစ္ရတာေပါ႔။ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ 
မေကာင္းလား…၊ ဒါေတာ့ ခႏၶာသိဖို႔ လုိတယ္ေနာ္။ သစၥာသိဖို႔လုိတယ္ေ
နာ္၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရား သိဖို႔လုိတယ္။

မရေသးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ရေလေအာင္၊ ရၿပီးသား ပုဂၢိဳလ္ လုိရင္းကိစၥၿပီးေအာင္ မ်
က္စိေပါက္ကစ မေနာဒြါရထိ မွန္မွန္ေလး ခႏၶာဖြဲ႕ၾက။
 
ခႏၶာဖြဲ႕နည္း။
 
"မ်က္စိ..."
 
စကၡဳ အၾကည္ကုိ အဆင္း တုိက္ေတာ့ စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
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စကၡဳဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
စကၡဳ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္း ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ပါသည္။
 
မ်က္စိ အၾကည္ကုိ အဆင္း တုိက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကုိ ျမင္သိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
မ်က္စိ အၾကည္ကုိ အဆင္း တုိက္ေတာ့ ျမင္သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အဆင္း ကုိ ျမင္သိတာ က နာမ္တရား ၊
မ်က္စိ အၾကည္ႏွင့္ အဆင္းက ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
...............======================...............
 
"နား"
 
ေသာတ အၾကည္ကုိ အသံ တုိက္ေတာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါ
သလား။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ေသာတဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေ
ပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ေသာတ အၾကည္ႏွင့္ အသံ ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
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နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
နား အၾကည္ကုိ အသံ တုိက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အသံ ကုိ ၾကားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
နား အၾကည္ကုိ အသံ တုိက္ေတာ့ ၾကားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အသံ ကုိ ၾကားသိတာ က နာမ္တရား ၊
နား အၾကည္ႏွင့္ အသံ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
.............==========================........
 
"ႏွာ"
 
ဃာန အၾကည္ကုိ အနံ႔ တုိက္ေတာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါသလား။ 
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဃာနဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဃာန အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
ႏ ွ ာအၾကည္ကုိ အနံ႔ တုိက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
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အနံ႔ ကုိ နံသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
ႏ ွ ာအၾကည္ကုိ အနံ႔ တုိက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
အနံ႔ ကုိ နံသိတာ က နာမ္တရား ၊
ႏ ွ ာ အၾကည္ႏွင့္ အနံ႔ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
..................=======================.........
 
"လၽွာ"
 
ဇိဝွါ အၾကည္ကုိ ခ်ိဳ ခ်ဥ္ စပ္ ငန္ ဖန္ ခါး ရသာ(၆)ပါး တုိက္ေတာ့ စားသိစိ
တ္ဆုိတဲ့ ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေပါင္းေ
တာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဇိဝွါအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
လၽွာ အၾကည္ကုိ ရသာ ၆ပါး တုိက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကုိ စားသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
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စိတ္ ေစတသိက္။
လၽွာအၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
လၽွာအၾကည္ကုိ ရသာ ၆ပါး တုိက္ေတာ့ စားသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ရသာ ၆ပါး ကုိ စားသိတာ က နာမ္တရား ၊
လၽွာ အၾကည္ႏွင့္ ရသာ ၆ပါး က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
.................======================.............
 
"ကုိယ္"
ကာယ အၾကည္ကုိ မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ပထဝီ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ဆုိ
တဲ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ကာယဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါသလား။ 
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ကာယဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ကာယအၾကည္ႏွင့္ မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
ကုိယ္ အၾကည္ကုိ ပူမႈ ေအးမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ေ
ပၚပါသည္။
ပူမႈ ေအးမႈ ကုိ ထိသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
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ကုိယ္ အၾကည္ႏွင့္ ပူမႈ ေအးမႈ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
ကုိယ္ အၾကည္ကုိ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ဝါေယာ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာ့ ထိ
သိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ ကုိ ထိသိတာ က နာမ္တရား ၊
ကုိယ္ အၾကည္ႏွင့္ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွားမႈ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
................=====================................
 
"စိတ္"
 
မေနာ အၾကည္ကုိ ဓမၼာရုံ တုိက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ဆုိတဲ့ မေနာဝိညာဏ္ ေ
ပၚပါသည္။
မေနာ ဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါသလား။ 
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
မေနာဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေစတသိက္ သညာ
ကၡႏၶာ ေစတသိက္ သခါၤရကၡႏၶာ ေစတသိက္ သုံးပါးေပါင္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ 
ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ ကုိ ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။
နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ႏွင့္ ႐ူပကၡႏၶာ ေပါင္းေတာ့ ခႏၶာ ငါးပါး ျဖစ္ ပါသည္။
 
မေနာ အၾကည္ကုိ ဓမၼာရုံ တုိက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ဓမၼာရုံ တရားအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ၾကံသိတာ က စိတ္ ၊
ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ က ေစတသိက္၊
စိတ္ ေစတသိက္။
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ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ က ရုပ္။
စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္။
 
မေနာ အၾကည္ကုိ ဓမၼာရုံ တုိက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။
ဓမၼာရုံ တရားအေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ၾကံသိတာ က နာမ္တရား 
၊
ဟဒယဝတၳဳ ႏွင့္ ဓမၼာရုံ က ရုပ္တရား၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။
 
ေျခာက္ဒြါရ ခႏၶာဖြဲ႕ၾကည့္ေတာ့၊ လူအစားစား၊ နတ္အစားစား၊ ျဗဟၼာ
အစားစား၊ တိရစာၦန္အစားစား၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကယ္အစားစား 
ေတြ႕သလား…၊ ခႏၶာငါးပါး ေတြ႕သလား…၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱ၀ါ မေ
တြ႕တာ၊ ႐ွိလုိ႔လား…၊ မ႐ွိလုိ႔လား…။ မ႐ွိရင္ လူစြဲ၊ နတ္စြဲ၊ ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာ 
လုိေသးသလား…၊ ေတြ႕တ႔ဲ တရားက လူ၊ နတ္၊ျဗဟၼာလား…၊ ခႏၶာငါး
ပါး…။ ဤခႏၶာငါးပါး ဘယ္ပံုဘယ္နည္း႐ွိတာလဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 
အနိစၥအေနနဲ႔ ႐ွိတာေပါ့။ ဒုကၡအေနနဲ႔ ႐ွိတာေပါ႔။ အနတၱအေနနဲ႔ ႐ွိတာေပါ႔။ 
႐ွိတဲ့ခႏၶာက အစြဲခံရဲ႕လား…၊  ဒီလုိဆုိ သကၠာယဒိ႒ိ မျပဳတ္ဘူးလား…
ေဟ့။ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ ဆုိတာ သမုတ္႐ွိ အေခၚ႐ွိကြဲ႕ေနာ္။ မသမုတ္လ
ည္း႐ွိ သမုတ္လည္း႐ွိတာ ခႏၶာငါးပါး။ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့ဒီ 
ခႏၶာသိေအာင္လုိ႔ ခႏၶာဖြဲ႕ရတာ။ သစၥာဖြဲ႕ရတာ။ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြေ
ပါ႔။ အဲ့ဒါ သိသြားဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ သိမွ ပယ္ႏိုင္တာကြဲ႕ေနာ္။ အဲလုိေလ့
လာဖို႔လုိတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္မို႔ မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံ ေ႐ွးအထက္ေက်ာ္ကာရီက ဥပ
တိႆ န႔ဲ ေကာလိတ ေပါ႔၊ သူေဌးသားေတြ။ ဒါေတာ့ သူတုိ႔ သူေဌးသားေ
တြ အသက္၂၀ေက်ာ္ေတြေပါ႔ကြဲ႕ေနာ္။ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ၾကတာေပါ႔။ 
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သူတုိ႔ ၿမိဳ႕မွာေနစဥ္ႏွင့္တကြ ေတာင္ထိပ္နကၡတ္သဘင္ ပြဲေတာ္႐ွိတယ္၊ တ
န္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေပါ႔။ ပြဲေတာ္အမွီျပန္ခဲ့ၾကတယ္ ၾကားလား…၊ ၿမိဳ႕အဝ
င္က ေနာက္က်တာေပါ႔၊ ေနာက္က်တဲ့ အခါက်ေတာ့ ပရိသတ္ေတြက ၿ
မိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြက ပြဲမ႑ပ္ကုိ ေရာက္တာမ်ားၿပီကြဲ႕ေနာ္။ အိမ္မွာ အတ
န္ငယ္နားလုိ႔ စားလုိ႔ၿပီးခါမွ ေအးေအးေဆးေဆး သြားၾကတာေပါ႔။ မ႑ပ္ကုိ 
ဝင္လုိက္တဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္း ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ေတြက လမ္းဖယ္ထားၿပီး
သားေပါ႔။ 

မ႑ပ္အလယ္ကုိေရာက္တဲ့အခါ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ ႐ွစ္မ်က္ႏွာ မၾကည့္ရ
ဘူးလား…၊ ေတာင္ေျမာက္ေလးပါးကုိ လွည့္ၾကည့္ရတယ္ေနာ္။ ေဘးဘီ
က႐ွိတဲ့ ပရိသတ္ေတြက သူေဌးသားႏွစ္ေယာက္ကုိ ၾကည့္ၾကတာေပါ႔။ ဒါေ
တာ့ ဟုိက ဆုိင္းစကားနဲ႔ေျပာမယ္ဆုိရင္ သူေဌးသားႏွစ္ေယာက္ဟာ ျမာေ
ပ်ာက္လုိ႔ ႐ွာေနတာေပါ႔။ ျမာ ဆုိတာ ဆုိင္းစကားကြဲ႕ေနာ္။ အရပ္သုံးေတာ့ 
ရည္းစားေပ်ာက္လုိ႔႐ွာတာေပါ႔။ အဲ့လုိေတြ မေျပာၾကေပဘူးလား…၊ သူငယ္
ခ်င္းေရ ၾကည့္စမ္း တဲ့ ပရိသတ္ေတြ နည္းတဲ့ ပရိသတ္ မဟုတ္ ပရိသတ္ေ
လးေသာင္းေက်ာ္ေပါ႔။ 

အဲ့ဒီ ေလးေသာင္းေက်ာ္မွာ အို နာ ေသ လြတ္တာ ပါရဲ႕လား…၊ အို ကတ
ယ္၊ နာ ရတယ္၊ ေသ ရတယ္ေနာ္။ ဒါေတာ့ ငါစဥ္းစားတယ္တဲ့။ အိုတဲ့
တရား႐ွိရင္ မအုိတဲ့တရား႐ွိတာေပါ႔။ နာတဲ့တရား႐ွိရင္ မနာတဲ့တရား႐ွိ
တာေပါ႔။ ေသတဲ့တရား႐ွိရင္ မေသတဲ့တရား႐ွိတယ္လုိ႔ ငါ ယူဆတယ္၊ ပြဲ
လည္း မၾကည့္ခ်င္ဘူးေပါ႔။ အိမ္ကုိျပန္မယ္။ ငါလည္း သေဘာတူတယ္။ ျပ
န္မယ္တဲ့ ၾကားလား…။ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ေတြ ယူဆတာနဲ႔ သူေဌးသားႏွစ္ေ
ယာက္ ယူဆတာ တူရဲ႕လားကြဲ႕…။ ဒီက သံေဝဂဉာဏ္ကြဲ႕ေနာ္။ 
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ဟုိက ကိေလသဝဋ္၊ သမုဒယသစၥာေပါ႔။ ကိေလသဝဋ္ေၾကာင့္ ကမၼဝဋ္ မျဖ
စ္ဘူးလား…၊ ကမၼဝဋ္ေၾကာင့္ ဝိပါကဝဋ္ မျဖစ္ဘူးလား…၊ ကဲ သံေဝဂဉာ
ဏ္ဆုိေတာ့ကာ မဂ္စိတ္ ဖိုလ္စိတ္ေတြ နီးမလာဘူးလားကြဲ႕။ အိမ္ကုိေရာ
က္ မနက္ကလည္းလင္း မိဘႏွစ္ပါး ခြင့္ေတာင္းၿပီးေတာ့ တရား႐ွာ ထြက္
သြားၾကတယ္။ သံုးရက္ေျမာက္ၾကေတာ့ လမ္းခရီးမွာ သိဥၥည္းဆရာႀကီး၊ 
ဆရာေတာ္ႀကီး တရားျပေနတာေပါ႔။ လမ္းနားမွာ စႀကၤန္ သြားေနတာကုိး၊ 
သူေဌးသားႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါ လက္အုပ္ခ်ီ ႐ွစ္ခိုးေတာ့တာေပါ႔။ ဒ
ကာေလးတုိ႔ ဘယ္ကုိသြားမလုိ႔လဲ၊ ဘယ္ကုိလာမလုိ႔လဲ၊ မေမးရဘူး
လား…၊ တပည့္ေတာ္တုိ႔ မအိုတဲ့တရား၊ မနာတဲ့တရား၊ မေသတဲ့တရားကုိ 
အ႐ွာထြက္လာခဲ့တာေပါ႔။ ဟုိဘက္ကုိ လွည့္ၾကည့္စမ္းလုိ႔ မေျပာရဘူး
လား…၊ အဲ့ေတာ့ သိဥၥည္းဆရာႀကီးကေျပာတယ္၊ လွည့္ၾကည့္ေတာ့ခါ 
တရားအားထုတ္တဲ့ ေယာဂီ ပရိသတ္ေတြ ျမင္တာေပါ႔။ အဲ့ဒီတရားေတြ ငါျ
ပေနတာေပါ႔။

ေရာက္မဆုိက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ အ႐ွင္ဘုရား ဒီေန႔ကစ တပည့္ေ
တာ္တုိ႔ကုိ အ႐ွင္ဘုရားရဲ႕သားအရင္းကဲ့သုိ႔ တပည့္အရင္းကဲ့သုိ႔ မေကာင္း
ရာကုိ ျမစ္တား၊ ေကာင္းရာကုိ ညႊန္ၾကားေပးပါလုိ႔ မေတာင္းဘူးလား…။ 
သူ႔ဆီမွာပဲ တရားအားထုတ္ၾကတယ္ေနာ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ ေျခာက္ႏွစ္ေလာက္ၾကာ
သြားတယ္၊ တရားကေပါက္ဘူး၊ မင္းနဲ႔ ငါနဲ႔က ဉာဏ္ထုိင္းလွတယ္ကြာ။ ေျ
ခာက္ႏွစ္ၾကာသြားၿပီ။ ဟုိမွာ႐ွိတဲ့ ေယာဂီေတြနဲ႔လည္း သြားေဆြးေႏြးတာေ
ပါ႔။ အာ... အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြး၊ ရဟန္းေတာ္ေတြနဲ႔ ေ
ဆြးေႏြး သူတုိ႔ သိတာထက္ မပိုဘူးေပါ႔။ ေဝဖန္ၿပီ။ ဧကန္မုခ် ငါတုိ႔ဆရာကုိ
ယ္တုိင္က သိပံုမက်ဘူးတဲ့။ ေဝဖန္ၿပီေနာ္။ ကဲ ခြင့္ေတာင္းၿပီးေတာ့ ျပန္မ
ယ္။ ခြင့္ေတာင္းလုိ႔ ျပန္ၾကတယ္။
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 ျပန္ေတာ့ ႏွစ္ရက္သုံးရက္ေျမာက္သြားေတာ့ လမ္းမွာ လမ္းႏွစ္ခြေ
တြ႕တယ္။ လူလမ္းေပါ႔။ အဲ့ဒီေခတ္က ကားတုိ႔ မေျပာနဲ႔၊ လွည္းေတာင္မေ
ပၚေသးဘူးကြဲ႕။ ႏြားဝန္ေတြ ျမင္းဝန္ေတြနဲ႔ သြားၾကရတာ။ ပုခံုးထမ္းခရီးေ
တြေပါ႔။ အဲ့ဒါနဲ႔ လမ္းႏွစ္ခြေတြ႕ေတာ့ ကဲ-၊ မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ ပူတြဲ ပူးတြဲနဲ႔ အခ်ိန္ကု
န္တယ္၊ မင္း ဘယ္လမ္းကုိလုိက္၊ ငါက ညာလမ္းကုိ လုိက္မယ္။ မင္းတရား
ထူးေတြ႕ရင္ ငါ႔ကုိ ေဟာရမယ္၊ ငါတရားထူးေတြ႕ရင္ မင္းကုိ ေဟာမယ္၊ 
ကတိကဝတ္ မျပဳဘူးလား…။ ပဥၥဝဂီၢငါးဦး ျမတ္စြာဘုရား ဓမၼစၾကာတရားေ
ဟာတဲ့အခါ အ႐ွင္ေကာ႑ည၊ ဝပၸ၊ ဘဒၵိယ၊ မဟာနာမ္၊ ႐ွင္အႆဇိ။ 
ဘုရားပါ ေျခာက္ပါးေပါ႔။ တစ္ပါးဆြမ္းခံရင္ ေျခာက္ပါးစလုံးစားေလာက္တ
ယ္ေနာ္။ တရားေဟာလည္းမပ်က္ဘူးေပါ႔။ တရားနာလည္း မပ်က္ဘူးေပါ႔။ 
ဆြမ္းခံလည္းမပ်က္ဘူးေပါ႔။ 

အဲ့ဒါထြက္လာခဲ့တဲ့အခါ ဥပတိသနဲ႔သြားေတြ႕တယ္၊ သူ႔ ဣေျႏၵ သိကၡာၾက
ည့္တာနဲ႔ ဒီကုိယ္ေတာ္ သူ႔ဝမ္းထဲမွာ တရား႐ွိတာ ငါတရားေမးမယ္။ ေမးေန
ရင္ ဆြမ္းခံေတြေနာက္က်ရင္ငါ အျပစ္ျဖစ္မယ္။ မေမးစေၾကာင့္ဘူးေပါ႔။ 
သူ႔ေနာက္က မလိမ့္တစ္ပတ္လုိက္သြားေတာ့တာ၊ ၿမိဳ႕ကုိဝင္လုိ႔ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿ
မိဳ႕ တစ္ဝက္ေလာက္ေရာက္တဲ့အခါ ဆြမ္းက အားလုံးျပည့္စံုသြားၿပီ။ ၿ
မိဳ႕ကေနတစ္ဝက္ေလာက္ကေနျပန္ထြက္လာခဲ့ ၿမိဳ႕ထြက္လုိ႔ တစ္ဖာလုံေ
လာက္ အကြာမွာ ေ႐ွ႕ကစီး အ႐ွင္ဘုရား ရပ္ပါဦးဘုရား၊ ရပ္ပါဦး။ ၿမိဳ႕မဝင္
ခင္က အ႐ွင္ဘုရား ဣေျႏၵ သိကၡာ ၾကည့္တာနဲ႔ အ႐ွင္ဘုရားဝမ္းထဲမွာ 
တရား႐ွိတယ္ တပည့္ေတာ္ ယူဆတယ္။ အ႐ွင္ဘုရား ဘယ္တရားေတြ 
အားထုတ္သလဲလုိ႔ မေလွ်ာက္ရဘူးလား…၊ ငါ႔႐ွင္တဲ့ ငါတရားအားထုတ္
တာ ဒီေန႔မွ ခုႏွစ္ရက္ေျမာက္ ရဟန္းကိစၥၿပီးသြားၿပီတဲ့ၾကားလား…၊ ခုႏွစ္ရ
က္ေျမာက္သြားၿပီေပါ႔။ ရဟန္းကိစၥၿပီးၿပီ။ အက်ယ္တဝင့္ ငါမေဟာတတ္
ဘူး၊ မေျပာရဘူးလား…၊ အ႐ွင္ဘုရား၊ အ႐ွင္ဘုရား၊ သုတ္တုိ႔ ဗ်ည္းတုိ႔ သ
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ဒၵါတုိ႔ တပည့္ေတာ္ မလုိဘူး၊ အနက္တစ္လုံးထင္မယ္ဆုိရင္ ပါဌ္ တစ္ခ်က္ 
အနက္ဆယ္ေထြ၊ အဲ့ဒါ တပည့္ေတာ္ အက်ဥ္းပဲေဟာေဟာ၊ အက်ယ္ပဲေ
ဟာေဟာ အနက္ထင္ဖို႔လုိတယ္။ မေလွ်ာက္ဘူးလား…၊ 

အဲ့ဒီအခါၾကမွ ႐ွင္အႆဇိက ေဟာတာ၊
 ေယဓမၼာ ေဟတုပၸဘဝါ၊
 ေတသံ ေဟတုံ တထာဂေတာ အာဟ။ အ႐ွင္ဘုရား ေမာလိမ့္မယ္ ရပ္ေ
တာ့။ ေတာ္ေတာ့ ေတာ္ေတာ့။ တပည့္ေတာ္ အကုန္သိၿပီတဲ့။ ဂါထာမဆုံး
ဘူး ေသာတာပန္တည္သြားၿပီ။ ဥပတိႆ ၾကားလား…၊ ဂါထာမဆုံးဘူး။ 
သိဥၥည္းဆရာဆီမွာတုန္းက ေျခာက္ႏွစ္ၾကာတယ္၊ ေသာတာပန္တည္
ရဲ႕လား…၊ ဆရာမွားေတာ့ ၾကာေနတာေပါ႔ကြဲ႕။ ဆရာမွန္ေတာ့ ခဏေပါ႔။ 
သူ႔ ဂါထာက ေယ ဓမၼာ ေဟတုပၸဘဝါ၊
 ေတသံ ေဟတုံ တထာဂေတာ အာဟ၊
 ေတသဥၥ ေယာ နိေရာေဓာ၊ 
ဧဝံဝါ ဒီ မဟာသမေဏာ။
ေယဓမၼာ- အၾကင္ အၾကင္ ျဖစ္ျဖစ္သမွ် ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္တရားတုိ႔သည္
ေဟတုပၸဘဝါ- အေၾကာင္းအရင္း႐ွိကုန္၏၊ ထုိအေၾကာင္း ရဲ႕ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ 
နိေရာဓကုိ အဖေဂါတမျမတ္စြာဘုရားက ေဟာတယ္လုိ႔ မေဟာဘူး
လား…၊
ဂါထာမဆုံးခင္ သုံးမိနစ္ၾကာတယ္၊ ေသာတာပန္ တည္သြားေတာ့တာဗ်ာ။ 
ေသာတာပန္တည္ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား ဝက္တူးတဲ့ လုိဏ္ဂူ ေခၚသြားတာေ
ပါ႔။ အဲ့ဒါ ေသာတာပန္အျဖစ္နဲ႔ လုိက္သြားရတယ္ေနာ္။ လိႈင္ဂႈ ေရာက္ခါနီး 
က်ေတာ့ သူ႕တူ ဒီဃနခ ဆုိတဲ့ သတုိးသားနဲ႔၊ ငါတုိ႔ ဝရီးနဲ႔မေတြ႕ရတာၾကာၿ
ပီ၊ ႏႈတ္ဆက္သြားမယ္ဆုိၿပီး သြားကာ ႏႈတ္ဆက္သြားတာေပါ႔။ ႏႈတ္ဆက္
တဲ့အခါ မင္း ျမတ္စြာဘုရားတရားကုိ နာရမယ္၊ တရားနာမခိုင္းဘူးလား…၊ 
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အဲ့ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက သူ႕တူကုိ တရားေဟာတာေပါ႔။ ဟုိက အႏၶပုထု
ဇဥ္ ဘဝက တရားနာတာ၊ တရားပြဲ ဆုံးတဲ့အခါ ေသာတာပန္တည္တယ္။ 
႐ွင္သာရိပုတၱရာက ေသာတာပန္ဘဝက နာတာ တရားဆုံးသြားတဲ့အခါ ေ
နာက္က ယပ္ခတ္ရင္းနဲ႔ ရဟန္းကိစၥၿပီးမသြားလားကြဲ႕။ ရဟန္းကိစၥၿပီးတာ ျ
မတ္စြာဘုရားဆီမွာကြဲ႕ေနာ္။ ေသာတာပန္တည္ေတာ့ ႐ွင္အႆဇိ ဆီမွာ။ 
အဲ့ဒါေတာ့ အိပ္ယာဝင္တုိင္းဝင္တုိင္းျပဳတယ္၊ သူ႕ဆရာ ႐ွင္အႆဇိ ေနတဲ့
ဆီကုိ အၿမဲတမ္း ႐ွိခိုးတယ္၊ 
ဘုရား႐ွိတဲ့ဆီကုိ ႐ွိမခိုးဘူး။ အဲ့ေတာ့ တပည့္တပန္းေတြက အ႐ွင္ဘုရား 
အဲ့ဒီ ႐ွင္သာရိပုတၱရာဟာ ႐ွင္အႆဇိပဲ ႐ွိခိုးတယ္၊ အ႐ွင္ဘုရားကုိ ႐ွိမခိုး
ဘူး။ ရဟန္းကိစၥၿပီးတာ အ႐ွင္ဘုရားနဲ႔ၿပီးတာ၊ ေသာတာပန္တည္တာ အ႐ွ
င္အႆဇိ၊ လက္ဦးဆရာ အေရးႀကီးတယ္တဲ့၊ လက္ဦးဆရာ၊ ဘုရားက ႐ွိ
ခိုးထုိက္တယ္တဲ့။ ငါက သူျပၿပီးကာမွ ေျပာျပရေတာ့ ေကာက္ကာငင္ကာနဲ႔ၿ
ပီးသြားတာတဲ့။ လက္ဦးဆရာ အေရးႀကီးတယ္တဲ့ ဗ်ာ။ ကဲ လက္ဦးဆရာ 
အေရးမႀကီးဘူးလား…၊ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔လုိတာေနာ္။ 

အဲ့ေတာ့ ပရိညာသုံးပါးနဲ႔ ဉာတပရိညာ၊ တီရဏပရိညာ၊ ပဟာနပရိညာ မေ
ဟာဘူးလား…၊ ဉာတပရိညာ- ပညတ္ ပရမတ္ ပိုင္းျခားတာေပါ႔။ ခႏၶာငါးပါး
က ပရမတ္၊ လူက ပညတ္။ ခႏၶာငါးပါးက ပရမတ္၊ နတ္က ပညတ္။ ခႏၶာငါး
ပါးက ပရမတ္၊ ျဗဟၼာက ပညတ္။ ခႏၶာငါးပါးက ပရမတ္၊ ၿမိဳ႕ ႐ြာ တုိင္းျပည္
က ပညတ္။ ပညတ္ ပရမတ္ပိုင္းျခားတာ။ ပိုင္းျခားေတာ့ စိတ္ထဲမွာ ႐ွင္းက
နဲ လင္းကနဲ ကုိယ္ထင္တာေတြ တစ္ခုမွ မဟုတ္ပါလား…၊ မေတြ႕ပါ
လား…။ ေတြ႕တဲ့တရားကလည္း လူ နတ္ ျဗဟၼာ ခႏၶာပဲ၊ 

ဘယ္ပံုေတြ႕တာလဲ…၊ အနိစၥ။ ဘယ္ပံုေတြ႕တာလဲ…၊ ဒုကၡ။ ဘယ္ပံုေ
တြ႕တာလဲ…၊ အနတၱ။ အဲ့လုိေတြ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ 
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အနတၱ ေတြ႕တဲ့အခါ ခႏၶာေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ ခႏၶာငါးပါးေတြ႕တဲ့အခါ ပုဂၢိဳ
လ္ သတၱဝါေတြ႕ေသးရဲ႕လား…။ ဉာတပရိညာ။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ 
ေတြ႕တဲ့အခါ ခႏၶာေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ တီရဏပရိညာ။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အန
တၱကုိ တစ္ခါ ျပန္စိစစ္တဲ့အခါ ျဖစ္ပ်က္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ ျဖစ္တာနဲ႔ ပ်
က္တာက လြဲလုိ႔ တျခား႐ွိေသးရဲ႕လား…။ ျဖစ္ဒုကၡ၊ ပ်က္ဒုကၡလုိ႔ မေဟာ
ဘူးလား…။ ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ…၊ ခ်ံဳ႕ေျပာရရင္ ဒုကၡသစၥာ အမွန္ပိုင္းျ
ခားသိ သမၼာဒိ႒ိလုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ ကဲ စိစစ္ဖို႔ မလုိဘူးလား…။ 

ဝိပႆနာဉာဏ္က ေလ့လာဖန္မ်ားလုိ႔  ရင့္လာတဲ့အခါ မဂ္ဉာဏ္မေပၚဘူး
လား…။ မဂ္ဉာဏ္ေပၚတဲ့အခါ သမၼာဝါစာ၊ သမၼာကမၼႏ ၱ၊ သမၼာအာဇီဝ 
သီလမဂၢင္ သုံးပါး မဝင္လား…၊ ႐ႈဉာဏ္ငါးပါးနဲ႔ေပါင္းေတာ့ မဂၢင္႐ွစ္ပါးမျပ
ည့္လား…။ သိလုိက္တဲ့တစ္ခ်ိန္တည္း သိ ပယ္ ဆုိက္ ပြား ေလးပါးကိစၥ မဂ္
တစ္ခဏလုိ႔ မေဟာဘူးလားေဟ့…၊ အဲ့လုိ သိတဲ့အခါ အဝိဇၨာ႐ွိေသး
ရဲ႕လား…၊ အလင္းေရာင္ေပၚေတာ့ အေမွာင္မေပ်ာက္လား…၊ ဒုကၡသစၥာပို
င္းျခားသိတာ အလင္းေရာင္ေပါ႔။ လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာ၊ ျဗဟၼာခ်မ္းသာ 
ႏွလုံးသြင္းမွားတာ အေမွာင္ေပါ႔။ အလင္းေရာင္ေပၚေတာ့ အေမွာင္ေပ်ာက္
တယ္ေနာ္။

 ကဲ ကိေလသဝဋ္လာေသးရဲ႕လား…၊ ကိေလသဝဋ္မလာရင္ ကမၼဝဋ္လာေ
သးရဲ႕လား…၊ ဝိပါကဝဋ္လာေသးရဲ႕လား…၊ ဝဋ္သုံးပါးကၽြတ္တာ နိဗၺာန္လုိ႔ 
မေဟာလား…၊ အဲ့ဒီေနရာေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပါ႔။ အဲ့ဒါလုိရင္းအခ်
က္ေတြကြဲ႕ေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာကုိ ခဏခဏ ေလ့လာၾက။ မနက္ျဖန္လ
ည္း ဒီခႏၶာ၊ သဘက္ခါလည္း ဒီခႏၶာပဲကြဲ႕ေနာ္။ အသိဉာဏ္ၾကေတာ့ 
တုိးတုိး တုိးတုိးလာမွာေပါ႔။ အသိဉာဏ္တုိးလုိ႔ ကိေလသာေတြ ပါးပါး ပါးပါး 
မသြားဘူးလား…၊ ပါးရင္ေပါက္မွာေပါ႔။ ေပါက္ရင္ မဂ္ေပါက္ဖိုလ္ဝင္ေပါ့။
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မရေသးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ရေလေအာင္၊ ရၿပီးသား ပုဂၢိဳလ္ လုိရင္းကိစၥၿပီးေအာင္ သ
စၥာဖြဲ႕၊ သစၥာဖြဲ႕။
 
သစၥာဖြဲ႕နည္း
 
ေဝဒနာကၡႏၶာ
*ေဝဒနာကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လုိ
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 လုိခ်
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 လုိခ်
င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* သခၤါရကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
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ဝိညာဏကၡႏၶာ
*ဝိညာဏကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ အေနနွင့္ လုိ
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 လုိခ်င္မႈ 
ႏွစ္သက္မႈ စြဲလမ္းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ။
* ႐ူပကၡႏၶာ တရား၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းက ဒုကၡသစၥာ။
* ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္းျခား၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
*သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
 
သစၥာေလးပါး သိမွ ေသာတာပန္၊ သစၥာေလးပါး သိမွ သကဒါဂါမ္၊ သစၥာေ
လးပါး သိမွ အနာဂါမ္၊ သစၥာေလးပါး သိမွ ရဟႏၱာ၊ သစၥာေလးပါးကုိ မသိရ
င္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ပါ့မလား…၊ ေသာတာပန္ မျဖစ္ရင္ ဘုရား၊ရဟႏၱာ ျဖစ္
ပါ့မလား…၊ ေသာတာပန္ က စရတာေနာ္…။ 

သစၥာေလးပါးကုိ မသိတာ…(အဝိဇၨာပါ ဘုရား) ခႏၶာငါးပါးကုိ မသိတာ…
(အဝိဇၨာပါ ဘုရား) ခႏၶာငါးပါး တစ္ပါးပါးေပၚမွာ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါလုိ႔ 
ႏွလုံးသြင္းမွားတာ…(အဝိဇၨာပါ ဘုရား) ႏွလုံးသြင္းမွားေတာ့ လုိခ်င္တာ ဘ
ယ္သူလဲ…(တဏွာပါ ဘုရား) မရရင္မေနဘူးလုိ႔ စြဲလမ္းတာ…(ဥပါဒါန္ပါ 
ဘုရား) အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ…(သမုဒယသ
စၥာပါ ဘုရား) ဝဋ္အေနနဲ႔ ဘယ္ဝဋ္ထဲသြင္းမလဲ…(ကိေလသဝဋ္ထဲပါ 
ဘုရား) ဒါေတာ့ တရားအားထုတ္တာ ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ဖို႔ အဓိကေပါ႔။ ဝဋ္
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သုံးပါးကၽြတ္တာ နိဗၺာန္လုိ႔ မေဟာလား…၊ ဒါ ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ဖို႔ေပါ႔။ ဒါ 
ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ခႏၶာသိဖို႔ မလုိလား…၊ သစၥာသိဖို႔ မလုိလား…၊ ပ
ဋိစၥသမုပၸါဒ္ သိဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ျပန္စိစစ္ရတယ္ေနာ္။ 

မၾကားစဖူး၊ ၾကားဖူးထပ္မံေနာ္၊ ေ႐ွးအထက္ေက်ာ္ကာရီကေနၿပီးေတာ့မွ 
သူေဌးသား ဥတၱရလုလင္တဲ့၊ အဲ့ဒါ တရားအားထုတ္ တရားစခန္းဝင္၊ ဝင္
တဲ့အခါ သူေဌးသားကျဖစ္၊ အေနအထုိင္ကေကာင္း၊ အေျပာအဆုိကလ
ည္း အဆင္ေျပ၊ မေျပေပဘူးလား…၊ ဉာဏ္ကလည္းထက္၊ သူ႕နာမည္ တုိ
င္းျပည္မွာ ေက်ာ္ၾကားေနတာေပါ႔။ အင္မတန္ စာရိတၱေကာင္းတယ္။ ဉာဏ္
လည္း ေကာင္းတယ္၊ သေဘာလည္းေကာင္းတယ္ေပါ႔။ 

အဲ့ေတာ့ အမတ္ႀကီးကလည္းျဖစ္ တရားသူႀကီးကလည္းျဖစ္ သူ႔မွာလည္း 
သမီးေခ်ာေလးတစ္ေယာက္႐ွိတာကုိး။ သူကုိယ္တုိင္လာၿပီးေတာ့ စူးစမ္း ေ
ထာက္လွမ္းတာေပါ႔။ ေထာက္ေတာ့ ေျပာတာ ဆုိတာ ေနတာ ထုိင္တာေ
တြက သေဘာၾကတယ္။ အနားကုိေခၚ အေမာင္ ဦးမွာ သမီးေခ်ာေလးတ
စ္ေယာက္႐ွိတယ္ မဂၤလာလက္ထပ္ေပးပါလုိ႔ မေျပာရဘူးလား…၊ ဦး ေက်း
ဇူးတင္လုိ႔ မဆုံးဘူးတဲ့။ ဒီဘဝမွာ ဘယ္သူ႔ကုိမွ စိတ္ကူးမထည့္ဘူးတဲ့။ အဲ့ဒီ 
ဘယ္သူ႕ကုိမွ စိတ္ကူးမထည့္ဘူးလုိ႔ စကားေလးခင္းလုိက္ေတာ့ အမတ္ႀ
ကီးလည္းျဖစ္ တရားသူႀကီးလည္းျဖစ္ စိတ္ထဲမွာ ေအာင့္သက္သက္မေန
လားဟဲ့။ အာဃာတ ဓာတ္ေတြဝင္ေတာ့တာဗ်ာ။ ႐ွက္လာတာေပါ႔။

 ျပန္သြားေတာ့တာ။ ေနာက္တရားစခန္းၿပီး၊ အလုပ္က-၊ တရားစခန္းကျပန္
လာခဲ့။ အေရာင္းအဝယ္လည္းမလုပ္ဘူး၊ ၿမိဳ႕ထဲမွာ အရပ္ထဲမွာ သာေရးကိ
စၥ နာေရးကိစၥေတြပဲ ေဆာင္႐ြက္တယ္ေနာ္။ မိဘထားခဲ့တဲ့ ပစၥည္းကလည္း 
သုံးလုိ႔ စြဲလုိ႔ မကုန္ႏိုင္ပဲကုိး။ အဲ့သလုိ ျပဳၿပီးေတာ့ေဆာင္႐ြက္ေနတာေပါ႔။ 
အဲ့ဒါနဲ႔ တေန႔တ၌က်ေတာ့ ပညာဧတဒဂ္ရတဲ့ ႐ွင္သာရိပုတၱရာ ဆြမ္းခံႂကြ
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တယ္။ ဆြမ္းခံႂကြသြားတဲ့အခါၾကေတာ့ တရားေလး တစ္လုံးတုိ႔၊ ႏွစ္လုံးတုိ႔ 
ေပါ့၊ တရားအစ သံေဝဂျဖစ္ၿပီးေတာ့၊ အ႐ွင္သာရိပုတၱရာေနာက္ကုိ လုိက္
သြားေတာ့တာ၊ ေက်ာင္းကုိ ေရာက္ကာ၊ သကၤန္း စည္းေပးေတာ့တာကြဲ႕ေ
နာ္။  ဥတၱရလုလင္ဆုိေတာ့ ဥတၱရသာမေဏေပါ႔၊ သကၤန္း စည္းေပးတယ္။ 

အဲ့ဒါနဲ႔ တရားအားထုတ္ ဆြမ္းခံစား၊ ပတၱပိဏ္ …ဧကာသနိက္ ပတၱပိဏ္ 
တစ္ထပ္ေပါ႔။ တစ္ထပ္မွာ ပတၱပိဏ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ ဆြမ္းခံသြားဖို႔ရာ ၿမိဳ႕ကထြက္
လုိ႔ ေရကန္ေဘာင္မွာ၊ အဲဒါ သပိတ္ကုိ ေရကန္ေဘာင္မွာတင္လုိ႔ ေျခလ
က္ေတြဘာေတြေဆး၊ မ်က္ႏွာသစ္တာေပါ႔။ အဲ့ဒါမွာ သစ္တဲ့အခါမွာ အိမ္
တစ္အိမ္မွာ သူခိုးႏွစ္ေယာက္က ဝင္ၿပီးေတာ့ ခိုးလုိက္တာေပါ႔။ အိမ့္႐ွင္မ်ား
က သူခိုးမွန္းသိ ထလုိက္ေတာ့တာ။ သူ႔လက္ထဲမွာပါတဲ့ ဘ႑ာ ပစၥည္းကုိ 
ဥတၱရသာမေဏတင္ထားတဲ့ သပိတ္ထဲကုိ ထည့္ၿပီးေတာ့ အလြတ္ေျပးၾ
ကေတာ့တာ။ ဒါေတာ့သူကလည္းမ်က္ႏွာသစ္ၿပီးေတာ့မွ ေရကန္ထဲကအ
တက္ ကန္ေဘာင္႐ိုးေပၚအေရာက္ ပစၥည္း႐ွင္ကလည္းအေရာက္ သပိတ္
ထဲမွာ ဘ႑ာ ပစၥည္းသြားေတြ႕တယ္။ မေျပးေသာ္ ကံရာ႐ွိ၊ ဟင္ ငါဘုရား
လားေအာင့္ေမ႔တာ ဖြတ္ထြက္မွ ေတာင္ပို႔မွန္းသိတယ္။ လုိက္ခဲ့ေခၚသြားေ
တာ့တာ။ သူခိုးတာ ဟုတ္ကဲ့လား…၊ သူခိုးတာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ မဟုတ္ျ
ငားေသာ္လည္း ပစၥည္းကေတြ႕ေနၿပီ။ မေျပးေသာ္ ကံရာ႐ွိလုိ႔ မေဟာဘူး
လား…၊ လုိက္သြားရတာေပါ႔။ 

လုိက္သြားေတာ့ တရားသူႀကီးေ႐ွ႕ပို႔ တရားသူႀကီးကလည္း ဟုိတုန္းက 
အာဃာတဓာတ္က႐ွိေတာ့ ထူးလုိ႔ စစ္ေဆး မေနဘူး၊ ကားစင္ေပၚတင္ လံွ
ပ်ံ ကစားေစ။ အမိန္႔ခ်လုိက္တာေပါ႔။ ေသြးေခ်ာင္းစီးေနတာပဲ ၾကားလား…။ 
အဲ့ဒီအခါၾကေတာ့ ေက်ာင္းေပၚမွာ႐ွိတဲ့ရဟန္းေတြ သာမေဏေတြ အေပါင္း
အေဖၚေတြက ျမတ္စြာဘုရားကုိ သြားတုိင္ၾကတာေပါ႔။ ကယ္ေတာ္မူပါ
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ဘုရား…၊ တပည့္ေတာ္တုိ႔ေ႐ွ႕တင္ သြားေနတာ လာေနတာ၊ သက္သက္ မ
တရားသျဖင့္ႏွိပ္စက္တာပါဘုရားလုိ႔ မေလွ်ာက္ၾကဘူးလား…၊ ဘုရားက 
အာ႐ံုျပဳလုိက္တာ ငါဘုရားမတတ္ႏိုင္ဘူးတဲ့ၾကားလား…၊ ငရဲကုိအပ ဝဋ္
ကုိ အၿမဲလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အတိတ္ဘဝတုန္းက သူျပဳခဲ့တာေတြတဲ့၊ 
အလုိလုိ ျဖစ္တာလား…၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားေပၚတာလား…၊ 
ကဲ အေၾကာင္း အက်ိဳးလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ 

အဲ့လုိ အေၾကာင္းအက်ိဳးသိေတာ့ခါ ခႏၲီ ပရမံ တေပါ သည္းခံျခင္း ျမတ္တ
ယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အဲ့လုိသိမွ သည္းခံႏိုင္ေတာ့တာေပါ႔။ အဲ့ဒါနဲ႔ အာ
ဏာသားေတြ နားတဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားက ႂကြသြားတယ္။ ဥတၱရသာမေ
ဏတဲ့ ကုိယ့္ကုိ ႏွိပ္စက္တဲ့ အာဏာသားကုိ ေမတၱာမပ်က္နဲ႔၊ အမိန္႔ခ်တဲ့ 
တရားသူႀကီးလည္း ေမတၱာမပ်က္နဲ႔ေပါ႔။ ဟုိက ပစၥည္း႐ွင္ကုိလည္း ေမတၱာ
မပ်က္နဲ႔။ ဘဝအဆက္ဆက္က ကုိယ္နဲ႔ ေဆြမ်ိဳးဉာတကာ မေတာ္စပ္တဲ့ပု
ဂၢိဳလ္ မ႐ွိဘူးေပါ႔။ ကုိယ့္အေဖေတြ ျဖစ္ခဲ့ဘူးတယ္၊ ကုိယ့္အေမလည္း ျဖစ္ခဲ့
ဘူးတယ္။ ကုိယ့္ေမြးခ်င္းသားခ်င္းေတြ ျဖစ္ခဲ့ဘူးတယ္။ ေဆြမ်ိဳးဉာတကာ 
သားအမိ သားအဖ မကင္းခဲ့ဘူးေပါ႔။ အဲ့လုိ ကုိယ့္ရဲ႕ မိဘ အေနန႔ဲ ေမြးခ်င္း 
သားခ်င္းေတြ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစလုိ႔ ေမတၱာမပို႔ရ
ဘူးလား…၊ မၾကာခင္ မင္း ဝိပါကဝဋ္ေႂကြး ေက်လုိ႔႔ လုိရာခရီး ေရာက္ပါလိ
မ့္မယ္၊ တရားသာႏွလုံးသြင္းလုိ႔ သတိေပးလုိ႔ ျမတ္စြာဘုရားႂကြသြားတယ္။

 ႂကြသြားေတာ့ခါ တရားေလ့လာ …ခႏၶာဘက္ကုိ လွည့္ေနတဲ့ကိစၥေတြ နာ
တာ က်ဥ္တာေတြဟာ သူေတြ ငါေတြလား…၊ ေဝဒနာလား…။ ဒါ ေဝဒ
နာေတြ ေပၚေနတာေနာ္။ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား…၊ အလုိလုိ ျဖစ္တာ
လား…၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားေပၚတာလား…၊ အေၾကာင္းေၾ
ကာင့္ အက်ိဳးတရားေပၚတယ္ဆုိေတာ့ခါ စိတ္ဆုိးေသးရဲ႕လား…၊ ကုိယ္
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သာနာ၍ စိတ္မနာနဲ႔လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ကဲ ကုိယ္ကေတာ့ လြတ္
ရဲ႕လား…၊ ကဲ စိတ္ထဲမွာ လြတ္မသြားဘူးလား…။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေ
ကာင္းလား…၊ အဲ့လုိ ခႏၶာရဲ႕ အက်ိဳးအျပစ္ကုိ သိဖို႔ မလုိဘူးလား…။ အ
က်ိဳးအျပစ္ကုိ သိတဲ့အခါ ခႏၶာငါးပါးလုံး အႏွစ္သာရ ႐ွိရဲ႕လား…။ အႏွစ္
သာရမ႐ွိဘူးကြဲ႕ေနာ္။ 

႐ူပကၡႏၶာက ေရျမွဳပ္နဲ႔တူတယ္ မေဟာဘူးလား…၊ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေရပြက္
နဲ႔တူတယ္ မေဟာဘူးလား…၊ သညာကၡႏၶာ တံလွ်က္နဲ႔ တူတယ္မေဟာဘူး
လား…၊ သခၤါရကၡႏၶာ ငွက္ေပ်ာနဲ႔တူတယ္ မေဟာဘူးလား…၊ ဝိညာဏ
ကၡႏၶာ မ်က္လွည့္နဲ႔တူတယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အဲ့ဒီ ခႏၶာကုိလည္း ျပန္
ဆန္းစစ္ေပါ႔။ အႏွစ္သာရမ႐ွိတဲ့ ႐ူပကၡႏၶာ မွီၿပီးေတာ့ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ႐ုပ္ႏွစ္ခု
တုိက္မွ ေပၚလာတဲ့ ခႏၶာေတြက အႏွစ္သာရ႐ွိပါ႔လား…၊ အမွီခံရတဲ့ ႐ုပ္
တရားမွ အႏွစ္သာရ မ႐ွိရင္ မွီတဲ့ ခႏၶာက ႐ွိပါ႔မလား…၊ အဲ့ဒါ အျမင္ခံ အ႐ႈ
ခံတရားေပါ႔။ အဲ့လုိ သိဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ အဲ့ဒါလုိရင္းအခ်က္ေပါ႔။ အဲ့ဒါ ထ
ပ္ခါထပ္ခါ ေလ့လာကာ သိ ပယ္ ဆုိက္ ပြား ေလးပါးကိစၥ မဂ္တစ္ခဏ ျဖစ္
မွာေပါ႔။ ကဲ လုိက္ဆုိၾက

*႐ူပကၡႏၶာ ေဖာက္ျပန္တာ ပမာေရျမဳပ္ လုိ၊
ေရျမဳပ္ ပံုျပဳ ျဖစ္ပ်က္႐ႈ၊ ရမွႈမဂ္ႏွင့္ဖိုလ္၊ 
*ေဝဒနာကၡႏၶာ ခံစားတာ ပမာေရပြက္လုိ၊
ေရပြက္ပံုျပဳ ျဖစ္ပ်က္႐ႈ၊ ရမႈမဂ္ႏွင့္ဖိုလ္။  
*သညာကၡႏၶာ မွတ္သားတာ ပမာတံလွ်ပ္လုိ၊
တံလွ်ပ္ပံုျပဳ ျဖစ္ပ်က္႐ႈ၊ ရမႈမဂ္ႏွင့္ဖိုလ္။
*သခၤါရကၡႏၶာ ျပဳျပင္တာ ပမာငွက္ေပ်ာလုိ၊
ငွက္ေပ်ာပံုျပဳ ျဖစ္ပ်က္႐ႈ၊ ရမႈမဂ္ႏွင့္ဖိုလ္။
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*ဝိညာဏကၡႏၶာ ေထြေထြလာလာၾကံသိတာ ပမာမ်က္လွည့္လုိ၊ ေထြေထြ
လာလာၾကံသိတာ ပမာအိပ္မက္လုိ၊
အိပ္မက္ပံုျပဳ ျဖစ္ပ်က္႐ႈ၊ ရမႈမဂ္ႏွင့္ဖိုလ္။

မ်က္လွည့္ျပတဲ့ ေ႐ႊေတြ သုံးလုိ႔ စြဲလုိ႔ ျဖစ္ရဲ႕လား…၊ မ်က္လွည့္ျပတဲ့ ဆန္ေ
တြ ခ်က္လုိ႔ ျပဳတ္လုိ႔ ျဖစ္ရဲ႕လား…၊ မခ်က္ခင္ေတာ့ တစ္ကယ့္ဆန္နဲ႔ မတူ
ဘူးလား…၊ တစ္ကယ့္ ေ႐ႊနဲ႔ မတူဘူးလား…၊ ေ႐ႊအစစ္ ဟုတ္ကဲ့လား…၊ 
ဆန္ အစစ္ ဟုတ္ကဲ့လား…၊ မ်က္လွည့္ ပမာဏေပါ႔၊ 

တနည္းအားျဖင့္ အိပ္မက္ေပါ႔။ အိပ္မက္ထဲမွာ ေ႐ႊအိုး ေငြအိုးရတယ္လုိ႔ မ
က္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ႐ွိဘူးလား…၊ အဲ့ဒီရတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ စဥ့္အိုးႀကီးနဲ႔ အျပည့္၊ စဥ့္
အိုးက ပိႆာတစ္ရာ ထန္းညက္တုိ႔ ဆားတုိ႔ ဒိျပင္ဟာေတြ ပိႆာတစ္
ရာေလာက္ဆ့ံတာေပါ႔။ ေ႐ႊဆုိေတာ့ သုံးရာေလာက္ဆ့ံမွာပါကြ၊ စိစစ္ဖို႔ မေ
ကာင္းလား…၊ အဲ့ဒါရေတာ့ သူ႕စိတ္ထဲမွာ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ မျဖစ္ဘူး
လား…၊ 

အဲ့ဒါ ေ႐ႊေတြကုိ ေလ်ာက္ပတ္စြာ ေရာင္းခ်ၿပီးေတာ့မွ တုိက္ပဲ ငါးလုံးေဆာ
က္တယ္၊ တုိက္တစ္လုံးကုိ ကဲ ငါးဆင့္ တုိက္။ ငါးဆင့္တုိက္ပဲ ငါးလုံး။ တုိက္
တစ္တုိက္မွာ လူဆယ္ေရာက္ေလာက္ထားတာ အေရာင္းအဝယ္သမားေ
တြ၊ တုိက္ငါးလုံးဆုိ ငါးဆယ္ေပါ႔။ ညေန ေနဝင္လုိ႔ စားရင္းခ်ဳပ္တဲ့အခါ အျမ
တ္က သိန္းငါးဆယ္ေလာက္ အျမတ္က်န္တယ္။ ေပးၿပီးကမ္းၿပီး၊ စိစစ္ဖို႔ 
မေကာင္းလား…၊ အဲ့ဒါ တြက္ျပဳၿပီးေတာ့ စားပြဲေပၚမွာ ေကာ္ဖီက အေကာ
င္းစား၊ စီးကရက္က ပေလယား ဘူး သံဘူးငါးဆယ္ဘူး အလိပ္ငါးဆယ္ဆ့ံ
တယ္။ ေပါင္မုန္႔က အေကာင္းစား၊ အဲ့ဒါ ကြ်ဲၿမီး တံဆိပ္ ေထာပတ္ကုိသုတ္ 
မီးကင္ ၾကက္သား ေပါင္ ခပ္ပါးပါးလီွး အဲ့ဒီေပၚမွာ အုပ္၊ ေပါင္မုန္႔ကုိ ေထာ
င့္ျခမ္းျဖတ္၊ ျဖတ္ၿပီးေတာ့ စားၾကည့္လုိက္၊ ျမံဳ႕လို႔ ေကာ္ဖီေသာက္လုိက္ ေ
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ပါင္မုန္႔စားလုိက္၊ ေကာ္ဖီေသာက္လုိက္ ေပါင္မုန္႔စားလုိက္ အားလုံးၿပီးတဲ့အ
ခါမွာ စီးကရက္ကုိ လက္သည္းေလးေပၚမွာတင္လုိ႔ ေတာက္ေတာက္ေတာ
က္ေတာက္လုပ္ ၫွိၿပီးေတာ့ မွိန္းၿပီးေတာ့ မေနဘူးလား…၊ ဒီေန႔ရတဲ့ ဝင္ေ
ငြ ဘယ္ေလာက္ဆုိတာ-၊ ဒါ စိတ္ကူးမယဥ္ဘူးလား…၊ အဲ့ဒီလူက အိပ္မက္ 
မမက္ခင္တုန္းက သူ႔အလုပ္က အေၾကာ္ဖို သမားကုိ ကြဲ႕၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္း
လား…၊ စိတ္ကူးယဥ္ေနတာေနာ္၊

 ႏိုးလာတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူစိတ္ကူးအတုိင္းျဖစ္ကဲ့လား…၊ အဲ့ဒါ တကယ္႐ွိ
လုိ႔လား…၊ မ႐ွိလုိ႔လား…။ မႏိုးခင္ေတာ့ စိတ္ကူးမယဥ္ဘူးလား…၊ အခုလ
ည္း လူ၊နတ္၊ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါဆုိတာ အိပ္မက္ပမာဏေပါ႔။ တကယ္႐ွိတာ 
ဟုတ္ကဲ့လား…၊ တကယ္႐ွိတာ မဟုတ္ဘူးကြဲ႕ေနာ္။ ႏိုးတဲ့အခါက်ေတာ့ စိ
တ္ထဲမွာ ဟာကနဲ သြားတာေပါ႔။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား…၊ အဲ့လုိ
ဆုိ ခႏၶာရဲ႕ အက်ဳိးအျပစ္ကုိ သိတာေပါ႔။ 

ကုိယ္ထင္တာေတြ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြ႕တာလဲ…၊ အဲ့ဒါ 
မ႐ွိဘူးလုိ႔ စိတ္ထဲမွာ ႐ွင္းကနဲ လင္းကနဲ သြားမယ္ဆုိ ယုံၾကည္ေတာ့တာေ
ပါ႔။ အာ႐ံုမွန္ေတာ့ သဒၶါမွန္တယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အာ႐ံုက ခႏၶာငါး
ပါးေပါ႔။ အျမင္ခံ အ႐ႈခံတရားေပါ႔။ အာရမၼဏိက ကမဂၢင္ငါးပါးေပါ႔။ အာ႐ံု 
အာရမၼဏိကလုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အာ႐ံုမွန္ေတာ့ သဒၶါမွန္တယ္။ လူလုိ႔ 
စြဲဦးမလား…၊ နတ္လုိ႔ စြဲဦးမလား…၊ ျဗဟၼာလုိ႔ စြဲဦးမလား…၊ ဒါ အာ႐ံုမွန္ေ
တာ့ သဒၶါမွန္တယ္ေနာ္၊ အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ 

အဲ့လုိ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေလ့လာလုိ႔ ဉာတပရိညာနဲ႔ ပိုင္းျခားသိၿပီဆုိ စိ
တ္ထဲမွာ ႐ွင္းကနဲ သြားတာေပါ႔။ ဆက္ၿပီးေတာ့ ႐ူပကၡႏၶာပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ ေ
ဝဒနာပဲ ၾကည့္ၾကည္၊ ခႏၶာငါးပါး တစ္ပါးပါးကုိ ၾကည့္လုိက္ အနိစၥလုိ႔ မျပ
ဘူးလား…၊ အာ႐ံုက အနိစၥလုိ႔ မျပလား…၊ သိတဲ့ဉာဏ္က အနိစၥလုိ႔ မသိ
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လား…၊ အာ႐ံုက ဒုကၡလုိ႔ မျပလား…၊ သိတဲ့ဉာဏ္က ဒုကၡ လုိ႔ မသိလား…၊ 
အာ႐ံုက အနတၱလုိ႔ မျပလား…၊ သိတဲ့ဉာဏ္က  အနတၱလုိ႔ မသိလား…၊
အာ႐ံုမွန္ေတာ့ သဒၶါမွန္တယ္ေနာ္။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ သိလုိက္ေတာ့ ျဖစ္
ပ်က္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ဘာသစၥာလဲ…၊(ဒုကၡသစၥာပါ ဘုရား) ခ်မ္းသာ
တဲ့တရားလား…၊ ဆင္းရဲတဲ့တရားလား…။ 

ကဲ ဆင္းရဲတဲ့တရားလုိ႔ အမွန္သိၿပီေနာ္။ ဆံဖ်ား ေျခဖ်ား၊ ေျခဖ်ားက ဆံဖ်ား 
အႏုလုံပဋိလုံ မိမိက သုခဆုိတာ ႐ွာၾကည့္တယ္၊ အပ္ဖ်ားတစ္ေထာက္စာ
မွ်ေတြ႕ရဲ႕လား…၊ ေတြ႕တဲ့တရားက သုခလား…၊ ဒုကၡလား…။ အဲ့လုိ ဒုကၡ
လုိ႔ ပိုင္းျခားလုိက္တဲ့တစ္ခ်ိန္ တည္း သမၼာဝါစာ၊ သမၼာကမၼႏ ၱ၊ သမၼာအာဇီဝ 
သီလမဂၢင္သုံးပါးမဝင္လား…၊ ႐ႈဉာဏ္ငါးပါးနဲ႔ေပါင္း ႐ွစ္ပါးမျပည့္လား…၊ ႐ွ
စ္ပါးျပည့္တဲ့အခါ ခႏၶာေတြ႕ေသးရဲ႕လား…၊ တဏွာ ဥပါဒါန္ ကံ ကားေတြ႕ေ
သးရဲ႕လား…၊ ခႏၶာလည္းမေတြ႕ေတာ့ဘူးေနာ္…၊ ကိေလသာလည္း မေ
တြ႕ေတာ့ဘူးေပါ႔။ အဲ့လုိ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား…၊ ခႏၶာမ႐ွိေတာ့ မၿငိမ္း
လား…၊ ကိေလသာမ႐ွိေတာ့ မေအးလား…၊ ၿငိမ္းတဲ့သေဘာနဲ႔ ေအးတဲ့
သေဘာ ဘယ္လုိေခၚမလဲ…၊ နိဗၺာန္ေပါ႔။ အဲ့ဒီေနရာကုိ ေက်းဇူးျပဳဖို႔ မလုိ
ဘူးလား…၊ 

အဲ့ဒီေနရာေရာက္ေအာင္လုိ႔ ခႏၶာဖြဲ႕ရတယ္။ သစၥာဖြဲ႕ရတယ္ေနာ္။ အဲ့ဒါ လုိ
ရင္းအခ်က္ေတြေပါ႔။ ႏွလုံးသြင္းမွားတာ အဝိဇၨာ တဏွာ ဥပါဒါန္ျဖစ္တာေ
ပါ႔။ ဝဋ္အေနနဲ႔ ကိေလသဝဋ္ေပါ႔။ ကိေလသဝဋ္႐ွိေတာ့ ကမၼဝဋ္ျဖစ္တာေပါ႔။ 
ကမၼဝဋ္ျဖစ္ေတာ့ ဝိပါကဝဋ္ အက်ိဳးခႏၶာ မေပၚဘူးလား…၊ အို နာ ေသ လြ
တ္ကဲ့လား…၊ အဲ့လုိ အက်ိဳးကုိ သိတဲ့အခါ သိပယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ 
ကဲ အဝိဇၨာမခ်ဳပ္ဘူးလား…၊ တဏွာလာေသးရဲ႕လား…၊ ဥပါဒါန္လာေသး
လား…၊ ဒါ ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ၿပီ။ 
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ခႏၶာ႐ွိလ်က္နဲ႔ ရတဲ့ နိဗၺာန္၊ သဥပါဒိေသသ နိဗၺာန္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ ျမ
တ္စြာဘုရား ေလးသေခၤ်န႔ဲ ကမာၻတစ္သိန္း အားထုတ္လုိ႔ ဘုရားအျဖစ္ကုိ 
ရတယ္ေနာ္။ ေလးဆယ့္ငါးဝါ တရားမေဟာဘူးလား…၊ ခႏၶာ မ႐ွိဘူး
လား…၊ တရားေဟာတာ ခႏၶာ႐ွိလုိ႔ေပါ႔။ အဲ ခႏၶာ႐ွိလ်က္နဲ႔ ရတဲ့နိဗၺာန္ သဥ
ပါဒိေသသနိဗၺာန္ေပါ႔။ မလႅာမင္းနဲ႔ အင္ၾကင္းေတာၾကေတာ့ခါ ျမတ္စြာ
ဘုရား ဝမ္းေတာ္လားလုိ႔ ပရိနိဗၺာန္မျပဳဘူးလား…၊ ခႏၶာ႐ွိေသးရဲ႕လား…၊ 
ခႏၶာမ႐ွိေတာ့ဘူးေနာ္။ အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္လုိ႔ မေဟာလား…၊ အဲ့ဒါ 
ခႏၶာ႐ွိလ်က္နဲ႔  ရတဲ့နိဗၺာန္ကုိ လုိတာ။ အဲ့ဒီေနရာေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစား 
အားထုတ္ၾကေပါ႔။

ကဲ… ထိဆဲခႏၶာ က ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ…၊ (ဒုကၡသစၥာပါ ဘုရား)။ သိ
တာက…၊ (မဂၢသစၥာပါ ဘုရား)။ ေသတာက…၊(သမုဒယသစၥာပါ ဘုရား)။ 
ေနာက္ခႏၶာမလာတာ…၊(နိေရာဓသစၥာပါ ဘုရား)။
 
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္႐ွိ…၊(ေလးကြက္႐ွိပါတယ္ဘုရား)၊ တ
စ္ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး…၊(ငါးပါးပါဘုရား၊) ငါးေလးလီ...( ႏွစ္ဆယ္) ဤ႐ွ
စ္သြယ္ကုိ… (အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာ
င္းတည္း။)
 
ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတိၱယာ ဤေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား ေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ ဓမၼံ တရားေတာ္ျမတ္ကုိ ပူေဇမိ ဒုကၡသစၥာ
သိတဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတိၱယာ ဤေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား ေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ သံဃံ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္ကုိ ပူေဇမိဒု
ကၡသစၥာသိတဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။                                                            
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ဤကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ဒါနကုသုိလ္ သီလကုသုိလ္ ဘာဝနာကုသုိလ္ 
အဓိ႒ာန္ကုသုိလ္ ပါရမီကုသုိလ္ ဝိပႆနာ မဟာကုသုိလ္တုိ႔၏ အက်ဳိး
အားေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္တရားတုိ႔၏ မျဖစ္ေဝးစြာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရပါလုိ၏ 
အရွင္ဘုရား။
ထုိကုသုိလ္၏ အက်ဳိးကုိလည္း မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္တုိ႔အား၄င္း အနမတ
ဂၢ သံသရာမွစ၍ ေတာ္စပ္ခဲ့ဘူးေသာ မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္ အေပါင္း
တုိ႔အား၄င္း အာစရိယာနဥၥ ဆရာသမားတုိ႔အား၄င္း ဣမာသံ ပရိသာနၪၥ 
တရားနာအစည္းေဝး သုိ႔ႂကြေရာက္ လာၾကကုန္ေသာ တရားနာပရိသတ္ 
တုိ႔အား၄င္း ေရေျမသနင္း ျပည့္ရွင္မင္း တုိ႔အား၄င္း  ငရဲသနင္း ယမမင္း
တုိ႔အား၄င္း ကုိယ္ေစာင့္နတ္ အိမ္ေစာင့္နတ္ ေက်ာင္းေစာင့္နတ္  ဓမၼာ႐ံုေ
စာင့္နတ္  ဘုမၼစိုးနတ္ ႐ုကၡစိုးနတ္ အာကာသစိုးနတ္ ေတာေစာင့္နတ္ ေ
တာင္ေစာင့္နတ္ ႐ြာေစာင့္နတ္ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္ စ
တုေလာကပါလ နတ္မင္းႀကီးမွစ၍ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံ က်င္လည္ၾကကုန္ေ
သာ ေဝေနယ် သုခိတ ဒုကၡိတ သတၱဝါ အေပါင္းတုိ႔အား ဘာေဇယ်ာမ အ
မွ် အမွ် အမွ် အမွ်ေပးေဝပါကုန္၏  အမွ်ရၾကသည္ျဖစ္၍ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ 
က်န္းမာ ခ်မ္းသာ လုိအင္ဆႏၵ တလုံးတဝတည္း ျပည့္ဝၾကၿပီးလွ်င္ သူေ
တာ္ေကာင္းတရား ႀကိဳးစား ပြါးမ်ား အားထုတ္ နိုင္လြယ္ ၾကသည္ျဖစ္ေစ...
 
ကုသုိလ္ အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
ကုသုိလ္ အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
ကုသုိလ္ အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
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