
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
□■□■□■

ေရတံခြန္ေတာင္၊ မႏၱေလး၊ မံုလယ္ေတာရဓမၼရိပ္သာ၊ အမွတ္(၃)၊ တုိက္ခြဲ
တြင္ (၁၃-၈-၂ဝ၁ဝ မွ ၁၉-၈-၂ဝ၁ဝ ထိ) က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ 
ပထမအၾကိမ္ေျမာက္ဝါတြင္း(၇)ရက္ တရားစခန္း၌
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာစရိယ 
မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး  ေဟာၾကားဆုံးမေတာ္မူအပ္ေသာ 
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ 
၆-ပုဒ္ ။

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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မာတိကာ ။ 

(၁)(၁၂-၈-၂၀၁၀) ည(၇)နာရီ အခ်ိန္တြင္
 ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
သုပၸဗုဒၶ အေၾကာင္းဥပမာျပ

https://drive.google.com/open?
id=0BxweqC4h8x4EeldqLU1tTXFCT28

(၂)(၁၃-၈-၂၀၁၀) နံနက္(၄)နာရီ အခ်ိန္တြင္
 ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
သီလေပး ႏွင့္ သီလအေၾကာင္း ႐ွင္းျပပံု

https://drive.google.com/open?
id=0BxweqC4h8x4EUFJySXJLWTVXbk0

(၃) (၁၃-၈-၂၀၁၀) ည(၇)နာရီ အခ်ိန္
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ 
အ႐ွင္စူဠပန္ အေၾကာင္းဥပမာျပ

https://drive.google.com/open?
id=0BxweqC4h8x4EX1R6SFJxZWNWVjg

(၄)(၁၄-၈-၂၀၁၀) ည(၇)နာရီ အခ်ိန္တြင္
 ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
ခႏၶာငါးပါး သူသတ္ေယာက္်ား

https://drive.google.com/open?
id=0BxweqC4h8x4EZ1YycVJIak5fUk0
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(၅)(၁၅-၈-၂၀၁၀) ည(၇)နာရီ အခ်ိန္တြင္
 ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ 
ခုဇၨဳတၱရာကၽြန္မအေၾကာင္းဥပမာျပ

https://drive.google.com/open?
id=0BxweqC4h8x4EcUo2SXZmcTVETTA

(၆)(၁၆-၈-၂ဝ၁ဝ) ည(၇)နာရီ အခ်ိန္တြင္ 
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
ဥတၱရသာမေဏအေၾကာင္းဥပမာျပ။

https://drive.google.com/open?
id=0BxweqC4h8x4ENmd0RnRFYUZqQ1U

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
□■□■□■

ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ                        
မံုလယ္ေတာရဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏ ၱသံဝရ
ေရတံခြန္ေတာင္၊ မႏၱေလး၊ မံုလယ္ေတာရဓမၼရိပ္သာ၊ အမွတ္(၃)၊ တုိက္ခြဲ
တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပထမအၾကိမ္ေျမာက္ဝါတြင္း(၇)ရက္ တရားစခန္း 
(အဝင္ေန႔) ၌ (၁၂-၈-၂၀၁၀) ည(၇)နာရီ အခ်ိန္တြင္
 ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
သုပၸဗုဒၶ အေၾကာင္းဥပမာျပ
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္

(အဟမ္း…အဟမ္း…
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ေခ်ာင္းဆုိးတာၾကားၾကရဲ႕၊ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား၊ ဆင္းရဲတဲ့တရားလား၊ 
အဲဒါသိေအာင္လုိ႔ တရားနာတာပါတကား…ကြဲ႕။  တရားေပ်ာက္ေတာ့ ကုိ
ယ္မွာ႐ွာ တဲ့... ဒါ တရားျပေနတာ...)

အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကုိ 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 
တရားေတာ္ျမတ္တုိ႕အား။                                              
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
သံဃႆ - မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္တုိ႕အား။ နေမာ -  ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
မာတာပိတုႆ - မိဘႏွစ္ပါးအား။                                                   နေ
မာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွ
င္ဘုရား။
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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။

သီလတရားက ေဟာရင္းနဲ႔ ေနၿပီးေတာ့ အနက္ေဖာ္သြားမယ္၊

မူလႏွစ္ျဖာ….သုံးေခါက္        

မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကုိယ္
မ်ားႏွင့္ သုံးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သုံး၀ႏွင့္၊ ကာလသုံးျဖာ၊ ျခင္းရာ ႏွစ္
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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။ 
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 မေဟာဘူးလား…။ 
ပါဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ 
အဆုံးကုိ က်ဳးလြန္ရင္ ကုသုိလ္လား၊ အကုသုိလ္…။ အကုသုိလ္ကံ အေၾ
ကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ၿပိ
တၱာ၊ အသူရကာယ္၊ လုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား၊ ဆင္း
ရဲတဲ့ တရားလား…။ ဒါ ယုံၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ 

ပါဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ 
အဆုံးကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရင္၊ အကုသုိလ္လား၊ ကုသုိလ္လား…၊ ကုသုိလ္ကံ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ လုိ႔ 
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မေဟာဘူးလား…။ ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား…၊ အဲ
ဒါ ... ကံ ကံ၏အက်ဳိးကုိ ယုံၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား…။ ယုံၾကည္ရင္ ... အ
ကုသုိလ္ကုိ ေ႐ွာင္ေပါ့၊ ကုသုိလ္ ကုိေဆာင္။

 သက္႐ွိသတၱဝါတဲ့ ။ ကမ်ဥ္းနီက စ ဆင္ေကာင္ႀကီးထိ သတ္မယ္ဆိုရင္ ပါ
ဏာတိပါတကံ မထုိက္ဘူးလား…၊ ပါဏာတိပါတ ကံထိုက္ရင္ ေသသည္
ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား…၊ အပါယ္ကုိက် ။ ငရဲကုိ အားရေ
အာင္ခံ၊ ငရဲသက္ေစ့ လူ႔အျဖစ္ကုိ ရတယ္ထား ။ လူျဖစ္တဲ့ ဘဝမွာ ေမြးေ
မြးျခင္း ေသတဲ့ကေလးေတြ မ႐ွိဘူးလား…၊ လသားနဲ႔ေသတာ မ႐ွိလား…၊ 
ေက်ာင္းသားအ႐ြယ္နဲ႔ ေသတာ မ႐ွိလား…၊ အပ်ဳိ၊ လူပ်ဳိ ဘဝနဲ႔ေသတာ 
မ႐ွိလား…၊ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်ၿပီးေတာ့ေသတာေတြ မ႐ွိဘူးလား…၊ 
အဲဒါ အက်ဳိး အျပစ္ေတြကုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား…၊ ဒါ ပါဏာတိပါတကံ 
အက်ဳိး အျပစ္ေတြ စိစစ္ဖို႔လုိတယ္ေနာ္…၊ 

အဲဒါ ပါဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာအစ ၊ မိစာၦ
ဒိ႒ိ အဆုံးကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရင္ ကုသုိလ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အဲဒီ ကုသုိလ္
ကံေၾကာင့္ လူ႕အျဖစ္ကုိရတယ္၊ နတ္အျဖစ္ကုိရတာေပါ့၊ အဲလုိ ေလ့လာဖို႔ 
မေကာင္းလား…။

ဘယ္ေလာက္မ်ား ေၾကာက္စရာေကာင္းသလဲေနာ္…၊ ငရဲအစားစား၊ တိရ
စာၦန္အစားစား၊ ၿပိတၱာအစားစား၊ အသူရကာယ္အစားစားေပါ့၊ ငရဲ၊ တိရစာၦ
န္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္၊ လုိ႔ မေဟာဘူးလား…၊ အဲဒါ ယုံၾကည္ဖို႔ လုိတ
ယ္ေနာ္၊ ယံုၾကည္ရင္ အကုသုိလ္ကုိ ေ႐ွာင္၊ ကုသုိလ္ကုိ ေဆာင္ေပါ့၊ 

သစ္သီးတစ္လုံး၊ ပန္းတစ္ပြင့္၊ ဟင္းတစ္ညြန္႔ကစၿပီးေတာ့ ေ႐ႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာ
က္သံ ပတၱျမားထိ ပိုင္႐ွင္ အခြင့္မျပဳဘဲနဲ႔ ယူမယ္ဆုိ အဒိႏၷာကံ မထုိက္
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လား…၊ အဒိႏၷာ ကံထုိက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မ
လား…၊ အပါယ္ကုိက် ငရဲကုိ အားရေအာင္ခံ ငရဲဘဝကလြတ္လုိ႔ လူအျဖစ္
ကုိ ရတယ္ထား၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းဘူးလား…၊

 ျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ လူျဖစ္ျဖစ္၊ တိရစာၦန္ျဖစ္ျဖစ္ အငတ္ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရတ
ယ္။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းဘူးလား…၊ အငတ္ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရတယ္ေနာ္…၊ 
ခု စားဝတ္ေနေရးမေျပဘူးဆုိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ... စဥ္းစားဖို႔၊ အဲဒါ ဘယ္လုိေတြလဲ
လုိ႔  အဒိႏၷာကံ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားေတြ ေပၚတာေပါ့၊ ေလ့
လာဖို႔မေကာင္းလား…၊အဲဒါ အက်ဳိးအျပစ္ေတြကုိ သိဖို႔လုိတယ္၊ ေ႐ွာင္ၾက
ဥ္လုိ႔႐ွိရင္ ကုသုိလ္ေပါ့၊

 ေ႐ွာင္ၾကဥ္လုိ႔႐ွိရင္ ကုိယ္အတြက္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သတၱဝါ အသီးသီးေ
တြ ... ကုိယ္အတြက္နဲ႔ ပစၥည္းေပ်ာက္တယ္လုိ႔ ႐ွိဦးမလား…၊ မေပ်ာက္ေ
တာ့ဘူးေနာ္…၊ အဲလုိေလ့လာဖို႔ မလုိဘူးလား ေဟ႔…၊ အင္း…အဲဒါ ထိထိ
မိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔လုိတယ္၊ ကုိယ္အတြက္နဲ႔ သတၱဝါေတြ မဆင္းရဲရေ
အာင္ ... အပ္တုိ တစ္ေခ်ာင္းကစ မေပ်ာက္ရေအာင္ ... ေ႐ႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္
သံ ပတၱျမားထိေပါ့ ပိုင္႐ွင္အခြင့္မျပဳရင္ မယူအပ္ဘူးေပါ့။

လင္႐ွိမယား၊ မယား႐ွိလင္ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားရင္ ကာေမသုမိစာၦစာရကံ မ
ထုိက္ဘူးလား…၊ ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မလား…၊ အ
ပါယ္ကုိက် ငရဲကုိ အားရေအာင္ခံ၊ ငရဲသက္ေစ့ လူ႔အျဖစ္ကုိ ရတယ္ထား 
လူျဖစ္တဲ့ ဘဝမွာ လူျခင္းတူရဲ႕လား…၊ ဣတိၳလိင္ ပုလႅိင္ေပါ့။ ဘယ္ေလာ
က္မ်ား ေၾကာက္စရာေကာင္းသလဲေနာ္၊ အဲလုိ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား...၊ 
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ခႏၶာဝန္ထိန္းေက်ာင္း...န႔ဲ ပတ္သက္လုိ႔ မုသားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး မသုံးၾကဘူး
လား…၊ မုသာဝါဒကံ မထုိက္လား…၊ ထုိက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ အ
ပါယ္က လြတ္ပါ့မလား…၊ အဲလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

ဘိန္း၊ ဘင္း၊ ကေစာ္၊ ေလွာ္စာ၊ အရက္ ေသရည္ ေသရက္ကုိ ေသာက္စားၾ
ကေတာ့ သုရာေမရယကံ မထုိက္လား၊ အဲဒါ သုရာေမရယကံထုိက္လုိ႔ ႐ွိရ
င္ ျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ စိစစ္ၾကရင္ေနာ္…၊ ကဲ အဲဒီ သုရာေမရယကံေၾကာင့္ အပါ
ယ္မက်ဘူးလား…၊ အပါယ္ကလြတ္၍ လူ႔အျဖစ္ကုိ ရတယ္ထား လူျဖစ္ေ
တာ့လူ႐ူးေပါ့၊ ေခြးျဖစ္ေတာ့ ေခြး႐ူး၊ ဝက္ျဖစ္ေတာ့ ဝက္႐ူးလုိ႔ မေဟာဘူး
လား၊ 

လူတစ္ေယာက္ဟာ စဥ္းစားၾက၊ အလုပ္ လုပ္တဲ့အခ်ိန္ ... အစိုးရ လခစား၊ 
ေလးနာရီမွာ အလုပ္က သိမ္းတယ္၊ ဆယ္နာရီ ႐ံုးတက္တယ္၊ အဲဒီလူ အ
လုပ္ လုပ္တုန္းမွာ ... သူ႔ကုိ သြားၿပီးေတာ့ စကားေျပာၾကည့္ ႏႈတ္နည္းတဲ့ ပု
ဂၢိဳလ္ေတြ ေမးႏိုင္မွအျမန္ထူးတာကြဲ႕၊ ဒီလုိေတြမ႐ွိဘူးလား…၊ အရပ္ထဲက
လူေတြလည္း ဒီျပင္ကေနၿပီးေတာ့လုပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေမးႏိုင္မွအျမန္ထူး
တာ၊

 ေသာက္လုိ႔ စားလုိ႔ မူးတဲ့အခါက်ေတာ့ ... ကဲ မူးတဲ့အခါက်ေတာ့ ... ပါ
ဏာတိပါတကံ မေျမာက္ၾကဘူးလား…၊ သူ႔အတြက္နဲ႔ သတၱဝါေတြ မေသ
ဘူးလား…၊ မမူးခင္တုန္းက ဒီစိတ္ေတြ႐ွိရဲ႕လား…၊ မူးတဲ့အခါက်ေတာ့ သ
တၱဝါေတြ ေသတာ သူအတြက္ သုရာေမရယကံ ကြဲ႕ေနာ္၊ ကဲ ခိုးခ်င္တဲ့စိ
တ္ေတြ မျဖစ္ဖူးလား…၊ သုရာေမရယကံ မူးလာတဲ့အခါ ခိုးခ်င္တဲ့ စိတ္ေ
တြေပၚရတယ္၊ သူမ်ားလင္၊ သားမယားကုိ ေစာ္ကားခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ ေပၚ
တယ္၊ မုသားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး သုံးတယ္၊ သူ တစ္ခုတည္းနဲ႔ အကုန္လုံး အေႏွာ
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င့္အယွက္ေပးတာေပါ့၊ မမူးခင္တုန္းက န႔ဲ တူရဲ႕လား…၊ မတူဘူး။ အဲဒါ အ
ကုသုိလ္ ကံပဲ စိစစ္ဖို႔ လုိတယ္၊ ျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ ဆင္းရဲတယ္၊

 အဒိႏၷာကံရဲ႕ အက်ဳိးအျပစ္ေတြဟာ တိရစာၦန္ျဖစ္ဦးေတာ့ အစာ ႐ွားပါးတဲ့ေ
တာမွာ တိရစာၦန္ ျဖစ္ရတယ္၊ လူျဖစ္ဦးေတာ့ မိုးေခါင္ေရ႐ွားတဲ့ ေျခာက္ေ
သြ႕တဲ့ေနရာမွာ ျဖစ္ရတယ္၊ ကဲ ေၾကာက္စရာ မေကာင္းဘူးလား၊ ေၾကာက္
စရာေကာင္းတယ္၊ အဲဒါ ပါဏာတိပါတာအစ မိစာၦဒိ႒ိအဆံုးကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္
ရင္ ကုသုိလ္၊ က်ဴးလြန္ရင္ အကုသုိလ္ေပါ့၊ အဲဒါ ကုိယ္ခ်င္းစာဖို႔ မေကာင္း
လား၊အားလုံး ပါဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယအဆုံးကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာမ
ယ္ဆုိ ေမတၱာ သေဒၵါ အနေႏာၱ၊ ေမတၱာမျဖစ္ဖူးလား၊ ျဖစ္တယ္၊ ငါးပါးသီလ 
အင္မတန္ အဖိုးတန္တယ္။ 

အဖိုးတန္တာ၊ မတန္တာ၊ ဘယ္လုိေတြ စိစစ္ရမလဲလုိ႔၊ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၊ ရာ
ဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕ ျမတ္စြာဘုရား တရားသဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပတာ ပရိသတ္ ေ
လးေသာင္းေက်ာ္၊ အဲဒီမွာ ကု႒ႏူနာ သုပၸဗုဒၶႀကီးက ထမင္းေတာင္းလာတ
ယ္၊ တရားနာတုန္း နာဆဲ ဆုိေတာ့ ထမင္းေပးမည့္သူ မ႐ွိဘူး၊ ငါလည္းပဲ 
တရားနာဦးမယ္၊ တရားပြဲ ၿပီးမွ ထမင္းေတာင္းမယ္ လုိ႔ လူနဲ႔ ဆယ္ေတာင္
ကြာ ဆယ့္ငါးေပအကြာေလာက္မွာ ထုိင္ၿပီးေတာ့ တရားနာတယ္၊ 

ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ခႏၶာတုိ႔ အာယတနတုိ႔ ဓာတ္တုိ႔ သ
စၥာတုိ႔ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားကုိ ပရိညာ သုံးပါးနဲ႔ ေဟာတယ္၊ ပညတ္၊ ပရမ
တ္ပိုင္းျခားတာ ဉာတပရိညာ။ ပရမတ္ ဆုိတဲ့ ခႏၶာ ငါးပါးန႔ဲ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အ
နတၱနဲ႔ ပိုင္းျခားတာ တီရဏပရိညာ။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱကုိ စုလုိက္ေတာ့ ျ
ဖစ္ပ်က္ ဒုကၡသစၥာလုိ႔ ဆင္းရဲတာကလြဲလုိ႔ ဘာမွမလုိ အဲ့လုိ မိမိက ပယ္
တာ ပဟာနပရိညာ။ ပရိညာသုံးပါးနဲ႔ ေဟာေတာ့ တရားပြဲဆုံးတဲ့အခါ သုပၸ
ဗုဒၶ ေသာတာပန္တည္သြားတယ္၊ 
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ပရိသတ္ေလးေသာင္း တစ္ေယာက္မွ ေသာတာပန္မတည္ဘူး၊ တရားနာပ
ရိသတ္က ေနာက္ထပ္ တစ္ပုဒ္ တစ္ဂါထာ ခ်ီးေျမွာက္ပါဦး ဘုရားလုိ႔ မေ
လွ်ာက္ၾကဘူးလား၊ စေနေထာင့္မွာ ထမင္းေတာင္းလာတဲ့ သုပၸဗုဒၶဆီမွာ 
တရားေတာင္းၾကလုိ႔ မၫႊန္ၾကားဘူးလား...၊ အင္း ျမတ္စြာဘုရားက မဟု
တ္တာေတာ့ မေျပာေကာင္းတန္ကားေပါ့၊ သုပၸဗုဒၶ လည္းဘယ္ေတာ့မွတ
ရားေဟာတယ္မ႐ွိ၊ အခုပြဲမွမ်ား တရားေပါက္သြားသလား မသိဘူးေပါ့၊ 
သြား တရားေတာင္းေတာ့ လက္ခံတယ္၊ 

ပလႅင္ခံုေပၚႂကြပါ၊ ပလႅင္ခံုေပၚေရာက္ မ်က္ႏွာေတြက လည္း ႏူလုိ႔ ႐ႊဲလုိ႔၊ ကုိ
ယ္ေကာင္ေတြကလည္း ႏူလုိ႔ ႐ႊဲလုိ႔၊ သူ႔ကုိၾကည့္မည့္သူတစ္ေယာက္မွ ႐ွိ
ဘူး၊ မ်က္လႊာခ် ပထဝီကသိုဏ္း ႐ႈသလုိ တရားနာၾကတာ၊ တရားပြဲၿပီးတဲ့
အခါ ပရိသတ္ေလးေသာင္းအကုန္ ေသာတာပန္တည္တာဗ်ာ၊ ျမတ္စြာဘု
ရားေဟာတုန္းက တစ္ေယာက္တည္း၊ သုပၸဗုဒၶတစ္ေယာက္တည္း ကၽြတ္
တယ္၊ သုပၸဗုဒၶေဟာတာ ပရိသတ္ေလးေသာင္းအကုန္ ေသာတာပန္တည္
တယ္၊ 

ကဲ ငါလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေက်ာင္းေတာ္လုိက္ဦးမယ္၊ ေက်ာင္းေတာ္လုိ
က္သြားတယ္၊ ႏွစ္ညအိပ္ သုံးရက္ေျမာက္ၾကေတာ့ ... လမ္းခရီးမွာ သိၾ
ကားမင္းနဲ႔ သြားေတြ႕တယ္၊ ေဟ့ သုပၸဗုဒၶ ေနဦး၊ ငါေျပာတဲ့စကားနားေထာ
င္၊ ငါေျပာတဲ့ စကားနားေထာင္ရင္ အခု မင္း ႏူလုိ႔ ႐ႊဲလုိ႔ ေနတာေတြ အခုခ်
က္ခ်င္း ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ေပးမယ္၊ မင္း တစ္သက္စားလုိ႔ မကုန္ႏိုင္ေအာ
င္ ေ႐ႊ ေငြ ေက်ာက္သံ ပတၱျမား ေပးမယ္၊ ေမာ့ၾကည့္…။

ဘုရားကုိ ဘုရားမဟုတ္ဘူး... ေျပာတာေျပာ၊ ဘုရားကုိ ဘုရားမဟုတ္ဘူး၊ 
တရားကုိ တရားမဟုတ္ဘူး၊ သံဃာကုိ သံဃာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ေျပာ၊ အဲဒါ မ
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င္းအနာေတြ ခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ေပးမယ္၊ တစ္သက္စားလုိ႔ မကု
န္ႏိုင္ေအာင္ ေ႐ႊ ေငြ ေက်ာက္သံ ပတၱျမား ေပးမယ္၊ ေမာၾကည့္တယ္၊ အ
သင္ ဘယ္သူလဲ၊ ငါ သိၾကားမင္း၊ ေၾသာ္ သိၾကားမင္း ငါ ခ်မ္းသာသလား ေ
အာက္ေမ့တယ္၊ သိၾကားမြဲပါတကား၊ အသင္႔မွာ ဘုရားရတနာမ႐ွိ၊ တရား
ရတနာမ႐ွိ၊ သံဃာရတနာမ႐ွိဘူး၊ အသင့္မွာ႐ွိတဲ့ ေ႐ႊ ေငြ ေက်ာက္သံ ပတၱျ
မားေတြက ရတနာ အတုေတြတဲ့၊ ၾကားရဲ႕လား၊

 မိုးေခါင္တယ္ဆုိရင္ ... မိုးေခါင္ေရ႐ွားတဲ့အခါ အဲဒီ ေ႐ႊ ေငြ ေက်ာက္သံ ပ
တၱျမားေတြက စားလုိ႔ျဖစ္ပါ့မလား…၊ ကမာၻက သုံးလုိ႔ အဖိုးတန္တာကြဲ႕၊ 
သေဗၺ သတၱာ အာဟာရ႒ိတိကာ လုိ႔ ျမတ္စြာဘုရား မေဟာဘူးလား…၊ 
အာဟာရက အဖိုးအတန္ဆုံး၊ အာဟာရ မ႐ွိရင္ သတၱဝါေတြ ေနလုိ႔ရပါ့မ
လား၊ ဒါ ဘုရားေဟာတာ၊ ယုံၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒီလုိ စိစစ္ဖို႔လုိတ
ယ္၊ 

ကဲ သိၾကားမင္းေျပာတာ နားေထာင္ရဲ႕လား…၊ နားမေထာင္ဘူးေနာ္၊ ဘုန္းႀ
ကီး လာေျပာရင္ ... သိၾကားမင္းေျပာတာ နားေထာင္မွာ၊ ေရာဂါေတြေပ်ာ
က္ေအာင္လုပ္ေပးမွာ၊ တသက္လုံး စားလုိ႔ မကုန္ေအာင္ေပးမွာ နားေထာင္
မွာ၊ ကဲ နားေထာင္ရဲ႕လား…၊ ရတနာအစစ္ကိန္းတဲ့သူက အတုကုိ လုိကုိ မ
လုိေတာ့တာဗ်ာ၊ အဲလုိေလ့လာဖို႔ မေကာင္းဘူးလား…၊ ရတနာအစစ္နဲ႔ အ
တုေတြဟာ အဲ့သလုိျခားနားတယ္ကြဲ႕၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းဘူးလား၊ 

အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ဗုေဒၶါ ေမ သရဏံ အညံ နတိၳ၊ ဓေမၼာ ေမ သရဏံ အညံ န
တိၳ၊ သံေဃာ ေမ သရဏံ အညံ နတိၳ၊ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာ သုံး
ပါးက လြဲလုိ႔ ကုိးကြယ္ရာမ႐ွိလုိ႔၊ အားထားစရာမ႐ွိ၊ ရတနာသုံးပါးကုိပဲ ကုိး
ကြယ္ပါတယ္၊ အားထားပါတယ္တဲ့ ၾကားလား၊ အားကုိးခဲ့တဲ့ဟာက ဘုရား
ရတနာ၊ တရားရတနာ၊ သံဃရတနာကစ အပါယ္ကလြတ္လုိ႔ သုံးဆယ့္တ
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စ္ဘုံ ကၽြတ္ႏုိင္တာ အဲဒါ ရတနာသုံးပါး၊ ဒါ ယုံၾကည္ဖို႔ မလုိဘူးလား…၊ အဲ့
ဒီေနရာေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစား အားထုတ္ၾက။ 

ဒီလုိဆုိရင္ အကုသုိလ္ ... ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိကုိ၊ ကံ ကံ၏အက်ဳိးကုိ 
ယုံၾကည္ဖို႔ မေကာင္းဘူးလား၊ ယုံၾကည္ရင္ မသိခင္က မိုက္ခဲ့၊ မဲခဲ့တာေတြ
ကုိ သိတဲ့အခါ ေ႐ွာင္ရတာေပါ့၊ သိတဲ့အခါ ပယ္ရတာေပါ့၊ အဲသလုိ စိစစ္ဖို႔ 
မေကာင္းလား၊ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ တံငါသည္ဘဝက ေနခဲ့တာေတြ၊ 
အေသာက္သမား ဘဝကေနခဲ့တာေတြ အေလာင္းေတာ္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ႐ွိတ
ယ္မဟုတ္လားလုိ႔၊ သိတဲ့အခါက်ေတာ့ သတ္ေသးရဲ႕လား၊ သိတဲ့အခါ ေ
သာက္ေသးရဲ႕လား၊ ပယ္ေတာ့တာကြဲ႕၊ မသိခင္ကေတာ့ မိုက္ခဲ့တာ ဘယ္
သူ မကင္းဘူးေပါ့၊ သိမွေ႐ွာင္ႏိုင္တာ၊ ပယ္ႏိုင္တာ၊ အဲဒါ ကံ ကံ၏အက်ဳိး
ကုိ ယုံၾကည္ဖို႔ လုိတယ္ေနာ္၊ 

အားကုိးရမွာက ဉာဏ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ဉာဏ္ကုိ အားကုိးရမယ္၊ ဉာဏ္
ဆုိတဲ့ ကိစၥက ခႏၶာသိတာ၊ အာယတနကုိ သိတာ၊ ဓာတ္ကုိသိတာ၊ သစၥာ
သိတာ၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကုိ သိတာ၊ အဲဒါ ဉာဏ္။ ဉာဏ္ကုိ အားကုိးရမယ္၊ ကံ
ကုိ ယုံၾကည္ရမယ္၊ ယုံၾကည္ဖို႔ မေကာင္းဘူးလား၊ ယုံၾကည္ရင္ အကုသုိလ္
ကုိ ေ႐ွာင္ေလာ့၊ အင္း…ကုသုိလ္ကုိ ေဆာင္ေပါ့၊ အားကုိးရမွာက ဉာဏ္၊ 
အဲေတာ့ ဉာဏ္ဆုိတာ လုိရင္းအခ်က္ကေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာတဲ့ကိစၥ 
ကိေလသဝဋ္၊ ကမၼဝဋ္၊ ဝိပါကဝဋ္လုိ႔ ဝဋ္သုံးပါး မေဟာဘူးလား၊ ဝဋ္သုံးပါး 
ကၽြတ္တာ  နိဗၺာန္လုိ႔ ေဟာ၊ မေဟာ။ အဲေတာ့ ကိေလသဝဋ္၊ ကမၼဝဋ္၊ ဝိပါ
ကဝဋ္... ဝဋ္သုံးပါး ကၽြတ္ဖို႔လုိတယ္၊ မလုိဘူးလား၊ 

ဝဋ္သုံးပါးမွာ ကိေလသဝဋ္ ခ်ဳပ္ဖို႔ မလုိဘူးလား၊ ကိေလသဝဋ္က ဘာေတြ
လဲ လုိ႔ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဝိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္ေပါ့၊ သစၥာေလးပါး
ကုိ မသိတာ ... အဝိဇၨာ၊ ခႏၶာ ငါးပါးကုိ မသိတာ ... အဝိဇၨာ၊ အာယတန တ
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စ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးကုိ မသိတာ အဝိဇၨာ၊ ဓာတ္ တစ္ဆယ့္႐ွစ္ပါးကုိ မသိတာ ... 
အဝိဇၨာ၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ကုိ မသိတာ ... အဝိဇၨာလုိ႔ မေဟာဘူး
လား၊ အဲဒါ ဒါသိသင့္တဲ့တရား၊ သိသင့္သိထုိက္တာကုိ မသိလုိ႔  အဝိဇၨာလုိ႔ 
ေခၚတာေနာ္၊ 

အဝိဇၨာ ဆုိတာနဲ႔ မသိဘူးလုိ႔ ယူလို႔မရဘူး၊ အဝိဇၨာဆုိတာ နာမ္တရား ။ သိ
တယ္  ။ သိတတ္တဲ့ တရား ... သူ သိတယ္၊ ဘာေတြသိတာလဲ လုိ႔ ျပန္စိစ
စ္ဖို႔ မေကာင္းဘူးလား၊ ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာ အေနန႔ဲ ... အဲဒါ ႐ုပ္ နာ
မ္ ခႏၶာ ဓာတ္ သစၥာ အေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါလုိ႔ ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ သိတဲ့ 
အသိေပါ့၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒါေၾကာင့္ေ႐ွးပညာ႐ွိေတြက မသိဘူး 
တခုတည္း ယူလုိ႔မရဘူးတဲ့၊ မသင္ဘူးတဲ့ စာကုိ သိႏိုင္ပါ့မလား၊ မေရာက္
ဖူးတဲ့ လမ္းကုိ သိပါ့မလား၊ အဲသလုိလည္း ေလ့လာၾက၊ ဒါေၾကာင့္ မသိတာ
ဟာ အဝိဇၨာဆုိတာ ေလွနံ ဓားထစ္ ယူလုိ႔မရဘူး၊ သိသင့္သိထုိက္တဲ့ 
တရားကုိ မသိတာမို႔လုိ႔ အဝိဇၨာေခၚတာ၊ 

သုံးဆယ့္တစ္ဘုံ ခ်ာလည္ လည္လာတာ အဝိဇၨာဦးစီးလုိ႔ ကိေလသဝဋ္ျဖစ္
တာေပါ့ဗ်ာ၊ အေယာနိေသာ မနသိကာရ လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ခႏၶာအေပၚ
မွာႏွလုံးသြင္းမွားတာေပါ့၊ အာယတနေပၚမွာ ႏွလုံးသြင္းမွားတာေပါ့၊ ဓာ
တ္ေပၚမွာ ႏွလုံးသြင္းမွားတာေပါ့၊ သစၥာေပၚမွာ ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ ျဖစ္တာ၊ 
ႏွလုံးသြင္းမွန္ ေယာနိေသာ မနသိကာရ လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲလုိ ဆုိေ
တာ့ကာ ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ဖို႔ အဓိကလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊

 အဲေတာ့ ကိေလဝဋ္ခ်ဳပ္ခ်င္ရင္ ခႏၶာသိဖို႔ မလုိဘူးလား၊ သစၥာသိဖို႔ မလုိဘူး
လား၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သိဖို႔ မလုိဘူးလား၊ အဲေတာ့ ခႏၶာသိေအာင္ ေလ့လာေ
ပါ့၊ မရေသးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ရေလေအာင္၊ ရၿပီးသား ပုဂၢိဳလ္ လုိရင္းကိစၥျပီးေအာင္ 
မ်က္စိေပါက္ကစ မေနာဒြါရထိ မွန္မွန္ေလး ခႏၶာဖြဲ႕ၾက။
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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။

...............======================...............
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"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။

.............==========================........

"ႏွာ"

ဃာန အၾကည္ကုိ အနံ႔ တုိက္ေတာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
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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။
ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါသလား။ မျ
ဖစ္ႏိုင္ပါ။
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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။
ကာယဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သုံးပါးေပါ
င္းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလးပါး ျဖစ္ပါသည္။
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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၊ အသူရကယ္အစားစား၊ ငရဲ
အစားစား ေတြ႕သလား…၊ ခႏၶာငါးပါး ေတြ႕သလား…၊ အင္း…ကုိယ္ထင္ခဲ့
တာက လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ ေတြ႕တာက ခႏၶာငါးပါးေပါ့၊ အဲဒီမွာ လွဴတဲ့ တန္း
တဲ့ အခါမွာ ေရစက္ခ်ေတြမွာ ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသယကၡယာ ဝဟံ ေဟာ
တု၊ ေရစက္ခ်ထဲမွာ မပါလား၊ ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသဝကၡယာ ဝဟံ ေဟာတု 
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တဲ့…၊ ဣဒံ ေမ ပုညံ ကုိယ္လွဴသမွ် တန္းသမွ် ကုသုိလ္ဟာ ဣဒံ ေမ ပု
ညံေပါ့၊

 မင္းကုသုိလ္ လုပ္တာ ဘာမ်ားအလုိ႐ွိသလဲလုိ႔ မေမးရဘူးလား၊ ခ်မ္းသာ
ခ်င္လုိ႔ ေပါ့၊ ခ်မ္းသာခ်င္တာ လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာ၊ ျဗဟၼာခ်မ္းသာ၊ အဲ
ဒါ ခ်မ္းသာအစစ္မဟုတ္ အတုေတြ ကြဲ႕ေနာ္၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာမွ ခ်မ္းသာအစ
စ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲဒီလုိ ခ်မ္းသာ အစစ္ကုိ ရခ်င္ရင္ အာသေဝါကုန္မွ 
ရမွာေပါ့၊ အာသေဝါ တရားေလးပါး .... ကာမာသဝ၊ ဘဝါသဝ၊ ဒိ႒ာသဝ၊ 
အဝိဇၨာသဝ၊ အာသေဝါ တရားေလးပါးကုန္မွ ရမွာ၊ 

အဲဒီ အာသေဝါ တရားေလးပါးကုန္ခ်င္ရင္ ခႏၶာကုိ သိဖို႔ မလုိဘူးလား၊ 
အာယတနကုိ သိဖို႔ မလုိဘူးလား၊ ဓာတ္ကုိ သိဖို႔ မလုိဘူးလား၊ သစၥာ သိဖို႔ 
မလုိဘူးလား၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားကုိ သိဖို႔ မလုိဘူးလား၊ အဲဒါ သိေအာင္ 
မေလ့လာရဘူးလား၊ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာဖြဲ႕စာအုပ္ထဲမွာ မပါဘူးလား၊ အဲဒါလုိ
တယ္ေနာ္၊ 

ဒါ လက္ေတြ႕ မ်က္ေတြ႕ေတြေပါ့၊ ေ႐ွး အထက္ေက်ာ္ကာရီက လယ္တီ ဆ
ရာေတာ္ဘုရားႀကီးေဟာတယ္၊ ခႏၶာငါးပါး မသိျငား၊ ငါးပါးေမွာက္မည္သာ၊ 
ခႏၶာငါးပါး မသိျငား၊ ငါးပါးေမွာက္မည္သာ၊ ေခြး၊ ဝက္၊ ကၽြဲ၊ ႏြား ေမွာက္လ်
က္သြား ငါးပါးေမွာက္ၾက႐ွာလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ မ႐ွိပညတ္၊ 
မ႐ွိပညတ္ ဘာေတြမ႐ွိတာလဲ လူမ႐ွိ၊ နတ္မ႐ွိ၊ ျဗဟၼာမ႐ွိ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ 
မ႐ွိဘူးေပါ့၊ အဲဒါေတြက သမုတ္တာ ေခၚတာ ေျပာတာ၊ 

မသမုတ္လည္း႐ွိ၊ သမုတ္လည္း ႐ွိက ခႏၶာငါးပါးေပါ့၊ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း႐ွိ
တာလဲ ။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ အေနန႔ဲ ႐ွိတာေပါ့၊ အဲဒီ ခႏၶာသိဖို႔ မေလ့လာ
ရေပဘူးလား၊ ေလ့လာရမွာေပါ့၊ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ...
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ငါ့လင္၊ ငါ့သား၊ ငါ့မယား ထင္႐ွား႐ွိေသးတာ 
ငါသာလွ်င္တတ္ ငါသာျမတ္ မွတ္ၾက မာနငါ၊ 
ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါထင္ျမင္တာ မွတ္ပါ ဒိ႒ိငါ-လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ဒိ႒ိငါ ျပဳတ္
ဖို႔လုိတာ၊ ဒိ႒ိျပဳတ္ဖို႔ မလုိဘူးလား၊ 

သကၠာယ သကၠာယ ဆုိတာ ခႏၶာငါးပါးေပါ့၊ အဲဒီခႏၶာကုိ သိခါ ကုိယ္ထင္
တာေတြ လူလုိ႔ထင္တာ၊ နတ္လုိ႔ထင္တာ၊ ျဗဟၼာလုိ႔ထင္တာေတြဟာ 
ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ ခႏၶာမသိခင္ကေတာ့ ဒါေတြ႕ရတာ ထင္ရတာေပါ့၊ စိစစ္
ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒါ ေလ့လာဖို႔လုိတယ္၊ အာသေဝါကုန္ဖို႔ လုိတာေနာ္၊ 
ဒါဆုိ ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇၨာသဝ နံပါတ္တစ္ ခ်ဳပ္ဖို႔လုိတယ္၊ ဒိ႒ိျပဳတ္ဖို႔ မလုိဘူး
လား၊ အဝိဇၨာခ်ဳပ္ဖို႔ မလုိဘူးလား၊ အဲ့ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြ၊ 

ဒါေတာ့ခါ ဉာတပရိညာ ပိုင္းျခားလုိ႔သိပါ၊ ပညတ္၊ ပရမတ္ ပိုင္းျခားဖို႔လုိတ
ယ္၊ ဒါေတာ့ စိစစ္ဖို႔ ဥပမာေလးေပးမွာေပါ့၊ ခႏၶာကုိ ကပ္ပံု ကပ္နည္း ကုိယ္
ထင္ခဲ့တာေတြ ျပန္ၿပီးေတာ့ အစားထုိးဖို႔ လုိတယ္၊ 

မႏၱေလးၿမိဳ႕ကုိ အခု ဒီကေရတံခြန္ေတာင္ကေနၾကည့္ တစ္ၿမိဳ႕လုံးကုိ မျမင္
ရဘူးလား…၊ ျမင္ရတယ္၊ ေရတံခြန္ေတာင္ကေန ဆင္းၿပီးေတာ့မွ ၿမိဳ႕ထဲကုိ 
ဝင္ၾကည့္ ၿမိဳ႕ထဲလည္းေရာက္ခါ ေရာက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ကုိေတြ႕သလား၊ အိ
မ္ေတြ႕သလား၊ ေရတံခြန္ေတာင္ကေန ၾကည့္တုန္းကေတာ့ ၿမိဳ႕ကုိျမင္ရတ
ယ္၊ၿမိဳ႕ထဲဝင္တဲ့အခါက်ေတာ့ ၿမိဳ႕ေတြ႕သလား…၊ အိမ္ေတြ႕သလား…၊ ဒါ
သူမ်ားကုိ ေမးရမွာလား ကုိယ္ေတြ႕တာလား…၊ ကုိယ္ေတြ႕။ 

ခရီးသြား ဧည့္သည္အေနနဲ႔ ေတာ႐ြာကုိ သြားၾကတယ္၊ ေတာ႐ြာကလည္း 
တခ်ဳိ႕အိမ္ေတြက တစ္ေသာင္းႏွစ္ေသာင္းေလာက္႐ွိတဲ့ အိမ္ ႐ြာႀကီးေတြေ
ပါ့၊ လယ္ျပင္ႀကီး ကြင္းျပင္ႀကီးက ဂမူေတြ၊ သစ္ပင္ေတြ မျခားဘူး၊ ကြင္းျပ
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င္ႀကီး၊ လယ္ျပင္ႀကီး၊ ေျခာက္မိုင္ေလာက္က ၾကည့္တာ ႐ြာကုိ ျမင္ရတယ္၊ 
မျမင္ရဘူးလား၊ ကဲ အုပ္အုပ္သဲသဲေပါ့၊ ညိဳ႕ညိဳ႕မိႈင္းမိႈင္း အုပ္အုပ္သဲသဲ၊ 

တံခါးေပါက္ကုိ ဝင္လုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ႐ြာေတြ႕မလား…၊ အိမ္ေတြ႕မ
လား…၊ အေဝးက လွမ္းၾကည့္တုန္းက ႐ြာကုိျမင္ရတယ္ေနာ္၊ တံခါးေပါက္
ကုိ ဝင္သြားတဲ့အခါ ႐ြာေတြ႔သလား…၊ အိမ္ေတြ႔သလား…၊ ဒါသူမ်ား ေမးရ
မွာလား ကုိယ္ေတြ႕လား…၊ အဲဒါ ႐ြာစြဲ၊ ၿမိဳ႕စြဲကုိ ျဖဳတ္တဲ့ နည္းေပါ့၊ 

႐ြာစြဲ၊ ၿမိဳ႕စြဲ ဆုိတာေတြက ဘာေၾကာင့္ေျပာရသလဲ  အစိုးရဝန္ထမ္းနဲ႔ ပတ္
သက္လုိ႔ အလုပ္ လုပ္တဲ့အခါမွာ ကုိယ့္ၿမိဳ႕နဲ႔ ကုိယ္ေနရရင္ ေက်နပ္ပါၿပီလုိ႔ 
မေျပာဘူးလား၊ ကုိယ့္႐ြာနဲ႔ကုိယ္ေနရရင္ ေက်နပ္ပါၿပီလုိ႔ မေျပာဘူးလား၊ 
အဲဒီလုိ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ေတြ ေလွ်ာက္ၾကတယ္ကြဲ႕၊ ဒါ ၿမိဳ႕စြဲ၊ ႐ြာစြဲေတြေပါ့၊ 
အခုေတြ႕တာက ႐ြာေတြ႕သလား၊ အိမ္ေတြ႕သလား၊ ၿမိဳ႕ေတြ႕သလား…၊ 
အိမ္ေတြ႕သလား၊ အိမ္ စြဲေပါ့၊ ႐ြာစြဲက ေပ်ာက္တယ္၊ ၿမိဳ႕စြဲ ေပ်ာက္တယ္၊ 
အိမ္စြဲက က်န္ေနတယ္၊ 

အဲဒီအိမ္ကုိ  သြပ္မိုးအိမ္ ။ အမိုးေတြခြါ စုပံုထား၊ ထုပ္၊ ေလ်ာက္၊ ဒိုင္း၊ ျမွားေ
တြျဖဳတ္ စုပံုထား၊ ပ်ဥ္ေထာင္ေတြကုိခြါ စုပံုထား၊ တန္းေတြကုိျဖဳတ္ စုပံု
ထား၊ ခါးပန္းကုိျဖဳတ္၊ ၾကမ္းေတြခြြါ စုပံုထား၊ ဆင့္ေတြႏုတ္ စုပံုထား၊ ရက္
မေတြျဖဳတ္ စုပံုထား၊ တုိင္ေတြႏုတ္ အားလုံးစုပံုထား၊ အိမ္ေတြ႕မလား…၊ 
သစ္စု ဝါးပံု ေတြ႕မလား…၊ သစ္စု ဝါးပံုေတြ႕တယ္။ အိမ္ မေတြ႕ဘူးေနာ္၊ 
သုိ႔ဆုိရင္ အိမ္စြဲ စြဲစရာ လုိေသးရဲ႕လား၊ 

ကုိယ့္အိမ္နဲ႔ ကုိယ္ေနရရင္ေက်နပ္ပါတယ္…၊ သူမ်ားအိမ္မွာ ဧည့္လုပ္ရ
တာ အေနအထုိင္က်ပ္လွတယ္လုိ႔ မေျပာဘူးလား၊ ကုိယ့္အိမ္နဲ႔ ကုိယ္ေနရ
မွေက်နပ္တယ္တဲ့၊ ကဲ အိမ္ေတြ႕သလား၊ သစ္စု ဝါးပံုေတြ႕သလား၊ အဲဒါသူ
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မ်ားကုိ ေမးရမွာလား ကုိယ္ေတြ႕လား…၊ အဲဒါ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေလ့လာပါ၊ 
ကဲ သစ္စု ဝါးပံုပဲ ေတြ႕တယ္၊ အိမ္စြဲဒိ႒ိ၊ ႐ြာစြဲဒိ႒ိ၊ ၿမိဳ႕စြဲဒိ႒ိ မျပဳတ္ဖူးလား၊ 
အဲဒါ ယုံၾကည္ဖို႔ မလုိပါလား၊ ယုံၾကည္ဖို႔ လုိတယ္၊ 

အဲ့ဒီ သစ္စု ဝါးပံုကုိ ဘုရားေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ မ်က္စိ မွိတ္ၿပီးေတာ့ ကုိင္စ
မ္းၾကည့္၊ သစ္စု ဝါးပံုေတြ႕မလား…၊ မာတာ ေတြ႕မလား။ မ်က္စိ ဖြင့္ၿပီးေ
တာ့ ကုိင္စမ္းၾကည့္ သစ္စု ဝါးပံုေတြ႕မလား…၊ မာတာ ေတြ႕မလား။ ကဲ သ
စ္စု ဝါးပံု မေတြ႕ေတာ့ဘူးေနာ္၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြ႕တာလဲ…၊ ဒါ မာသေဘာ၊ 
မာဓာတ္၊ မာပရမတ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ မာေပါက္ဖို႔ လုိတာ၊ မာေပါက္ရင္ 
ငါေပ်ာက္တယ္လုိ႔ ေျပာ မေျပာ၊ မာေပါက္ရင္ ငါေပ်ာက္တယ္ ကြဲ႕။ ေလ့
လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

အဲဒါဆုိ ... ရာဟုေလာ ဝါဒသုတ္၊ အဲဒါကုိ အေထာက္အထားျပဳဖို႔ မလုိဘူး
လား၊ ျမတ္စြာဘုရားသားေတာ္ ရာဟုလာ ပထဝီဓာတ္ တစ္လုံးနဲ႔ အာသေ
ဝါကုန္လုိ႔ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏာၱျဖစ္တာေပါ့၊ ပထဝီ
ဓာတု ေခါ ရာဟုလာ၊ အနိစၥေတာ ဇာနေတာ ပႆေႏာၱ အာသဝါနံ ခေယာ 
ေဟာတိ၊ နတိၳ ကိဥၥိ ဥတၱရိ ကရဏီယႏိိ ၱဝဒါမိ၊ ခ်စ္သားရာဟုလာ ပထဝီဓာ
တ္ တစ္လုံးကုိ ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့လာေလာ့၊ ပထဝီဓာတ္ရဲ႕ မၿမဲျခင္းသေ
ဘာကုိ ေသခ်ာဂဏ၊ ေနရာတက်သိရင္ ေနာက္ထပ္ တရားအားထုတ္စရာ
မလုိၿပီလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲဒီမွာ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရ
ဟႏာၱ မျဖစ္လား၊ အဲဒါ မာေပါက္တာကြဲ႕။ 

မာေပါက္ေတာ့ ငါမေပ်ာက္ဘူးလား၊ ကဲ သစ္စု ဝါးပံု ေတြ႕တာလား၊ မာ
တာေတြ႕တာလား၊ အင္း…အိမ္ေတြ႕တာလား၊ မာတာေတြ႕တာလား၊ ႐ြာေ
တြ႕တာလား၊ မာတာေတြ႕တာလား၊ ၿမိဳ႕ေတြ႕တာလား၊ မာတာေတြ႕တာ
လား၊ ဒါ မို႔ မာသေဘာ၊ မာဓာတ္၊ မာပရမတ္။
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 ပရမတ္ဆုိတာ ဘာေၾကာင့္ ပရမတ္ေခၚတာလဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ မေ
ဖာက္မျပန္ မေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ပရမတ္။ သစ္စု ဝါးပံုလုိ႔ ဘယ္လုိပါ့ သ
မုတ္ သမုတ္ မာတာက သစ္စု ဝါးပံု ျဖစ္ကဲ့လား၊ အိမ္လုိ႔ ဘယ္လုိပဲ ေခၚေ
ခၚ မာတာက အိမ္ျဖစ္ကဲ့လား။ ၿမိဳ႕လုိ႔ဘယ္လုိပဲ ေခၚေခၚ မာတာက ၿမိဳ႕ျဖစ္
ကဲ့လား။ ေျပာင္းလဲရဲ႕လား၊ အဲေၾကာင့္ မာသေဘာ၊ မာဓာတ္၊ မာပရမတ္။ 
ပရမတ္နဲ႔ ပညတ္ပိုင္းျခားဖို႔ လုိတာေပါ့၊ မာတာက ပရမတ္၊ သစ္စု ဝါးပံုက 
ပညတ္၊ မာတာက ပရမတ္၊ အိမ္က ပညတ္၊ မာတာက ပရမတ္၊ ႐ြာက ပ
ညတ္၊ မာတာက ပရမတ္၊ ၿမိဳ႕က ပညတ္၊ ပညတ္ ... ။ မ႐ွိ ပညတ္ လုိ႔ မေ
ဟာဘူးလား၊ ႏႈတ္ဖ်ားမွာ၊ 

ကဲ တကယ္ေတြ႕တာ မာတာပဲေတြ႕တယ္ေနာ္၊ မာတဲ့အရာဝတၳဳကုိ မ်က္စိ
နဲ႔ၾကည့္လုိ႔ ျမင္ရပါ့မလား၊ လက္နဲ႔ထိမွ သိတာ၊ မ်က္စိက ျမင္ရတဲ့ ပစၥည္း
ကုိ လက္နဲ႔ကုိင္လုိ႔ ရပါ့မလား၊ အဲဒါ အေျဖေတာ့ဟုတ္တယ္၊ စိတ္ထဲမွာ
သံသယ႐ွင္းဖို႔လုိတယ္၊ ႐ွင္းဖို႔ မလုိဘူးလား၊ အဲေတာ့ ဘယ္လုိေတြ ႐ွင္းရ
မွာလဲလုိ႔၊ 

လူတုိင္း စဥ္းစားသာေအာင္... 
သံပရာသီးတစ္လုံး ရင့္ရင့္ အရည္ေပါေပါ ေလးစိတ္ စိပ္ ဆားန႔ဲ တုိစား၊ ဘ
ယ္လုိေတြ႕မလဲ…၊စားတုန္းက ခ်ဥ္တာစားတာလား…၊ သံပုရာသီး စားတာ
လား၊ အခုေတြ႕တာက သံပုရာသီးေတြ႕တာလား၊ ခ်ဥ္တာေတြ႕တာ လား၊ 
ကုိယ္က သံပုရာသီး လုိ႔ေတာ့ မထင္ဘူးလား၊ ႐ွိတယ္လုိ႔ မယူဘူးလား၊ 
ေတြ႕တာသံပုရာသီးလား ခ်ဥ္တာလား၊ 

အဲဒီ ခ်ဥ္တာ ... မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ ျမင္ရပါ့မလား၊ ခ်ဥ္တာ မ႐ွိဘူးလား၊ ႐ွိ
သလား…၊ မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္လုိ႔  ျမင္ရရဲ႕လား၊ လက္နဲ႔ကုိင္စမ္းၾကည့္ ေတြ႕ပါ့

www.dhammadownload.com



မလား၊ နမ္းၾကည့္ေတြ႕ပါ့မလား၊ နားေထာင္ၾကည့္ ေတြ႕ပါ့မလား၊ လွ်ာနဲ႔ၾ
ကေတာ့ မသိႏိုင္ဘူးလား၊ 

လွ်ာ အၾကည္နဲ႔ ခ်ဥ္အရသာနဲ႔ ထိတဲ့အခါမွ သိဆုိတဲ႔စိတ္ကေလး ... ခ်ဥ္တ
ယ္လုိ႔သိတဲ့စိတ္ေလးေပၚတာ၊ အဲဒီ သိတဲ့ စိတ္ေလးက ပင္ကုိက ရွိႏွင့္တာ 
ဟုတ္ကဲ့လား၊ ႏွစ္ခုတုိက္မွ သိတဲ့စိတ္ေပၚတာ၊ အဲဒါေလးကုိ စိစစ္ဖို႔ မလုိ
ဘူးလား…၊ ခ်ဥ္တယ္လုိ႔ စားသိတာ ဇိဝွါဝိညာဏ္ နာမ္တရား၊ လွ်ာအၾက
ည္နဲ႔ ခ်ဥ္အရသာက ႐ုပ္တရား၊ နာမ္ ႐ုပ္ႏွစ္ပါး။ 

သံပုရာသီးလား နာမ္နဲ႔ ႐ုပ္လား၊ နာမ္၊႐ုပ္။ သံပုရာသီးေတြ႕ရဲ႕လား၊ ဘာျဖစ္
လုိ႔ မေတြ႕တာလဲ၊ ဒါ စဥ္းစား၊ ေစ့ေစ့ စဥ္းစား၊ ဉာဏ္အား ဆင္ျခင္ၾကည့္ ... 
လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ကဲ ေတြ႔တာက နာမ္နဲ႔႐ုပ္ ပဲေတြ႕တယ္၊ သံပုရာသီးေ
တြ႕ေသးရဲ႕လား၊ မေတြ႕ရင္ သံပုရာသီးအေနနဲ႔ စြဲစရာလုိရဲ႕ လား၊ ကဲ နာမ္၊
႐ုပ္ပဲ ေတြ႔တယ္ေနာ္၊ နာမ္၊႐ုပ္လုိ႔သိ သံပုရာသီးလုိ႔ ေခၚ၊ နာမ္၊႐ုပ္လုိ႔သိ ငွ
က္ေပ်ာသီးလုိ႔ေခၚ၊ နာမ္၊႐ုပ္လုိ႔သိ အုန္းသီးလုိ႔ ေခၚ၊ ၾကက္သား၊ ဝက္သား
လုိ႔ေခၚ၊ ေခၚတာ ဘုရားပယ္ရဲ႕လား၊ မပယ္ဘူး။ 

ကဲ လူေတြ မ်ားေသာအားျဖင့္ စြဲေနၾကတာ၊ လူစြဲဒိ႒ိ၊ နတ္စြဲဒိ႒ိ၊ ျဗဟၼာစြဲဒိ႒ိ၊ 
အဲဒါ အစြဲေတြ ျဖဳတ္ဖို႔လုိတာေနာ္၊ ကဲ အဲဒါ လူကုိ ျမင္တာလား…၊ လက္ကုိ 
ျမင္တာလား…၊ ဒါလက္ဝါးေပါ့၊ အဲဒါ လူလုိ႔ေခၚမလား..၊ ဦးေခါင္းလုိ႔ ေခၚမ
လား…၊ လူလုိ႔ေခၚမလား…၊ မ်က္ႏွာလုိ႔ ေခၚမလား၊ ေျခအစ ေခါင္းအဆုံး 
တစ္ကုိယ္လုံး ေလွ်ာက္ၿပီးေတာ့ ခႏၶာမွာၾကည့္ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ ပဲ 
ေတြ႔မယ္၊ လူေတြ႕ပါ့မလား၊ ေတြ႕တာ လူလား၊ စဥ္းစားေနာ္၊ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေ
ကာ႒ာသလား၊ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသေတြ႕တယ္၊ ဒါ လူမေတြ႕တာ ႐ွိ
လုိ႔လား၊ မ႐ွိလုိ႔လား။ 
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မ႐ွိရင္ လူအေနနဲ႔ ဘယ္လုိ စြဲမလဲ၊ ႐ွိမွ မ႐ွိပဲကုိ၊ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသကုိ 
ဘုရားပြင့္မွ ၾကားသိရတဲ့ ဝိပႆနာဉာဏ္ ။ ဉာဏ္လက္နက္နဲ႔ ဦးေခါင္းထ
င္လုိ႔ ကုိင္စမ္းၾကည့္၊ ဦးေခါင္းေတြ႕မလား၊ မာတာေတြ႕မလား၊ နဖူးထင္လုိ႔ 
ကုိင္စမ္းၾကည့္၊ နဖူးေတြ႕မလား၊ မာတာေတြ႕မလား၊ ပါးထင္လုိ႔ ကိုင္စမ္းၾ
ကည့္ ပါးေတြ႕မလား ေပ်ာ့တာေတြ႕မလား၊ ေျခအစေခါင္းအဆုံး တစ္ကုိယ္
လုံးေလွ်ာက္ၾကည့္ေတာ့ မာတာနဲ႔ေပ်ာ့တာေတြ႕မယ္၊ မာတာ ပထဝီ၊ ေပ်ာ့
တာ ပထဝီ၊ မာတယ္၊ေပ်ာ့တယ္ သိတာ ကာယဝိညာဏ္ နာမ္တရား၊ ကာ
ယအၾကည္နဲ႔ မာမႈ ေပ်ာ့မႈက ရုပ္တရား၊ နာမ္၊႐ုပ္ ႏွစ္ပါး၊ 

ကဲ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ လူကား ေတြ႕ရဲ႕လား၊ လူမွ
မေတြ႕ရင္ နတ္ကားေတြ႕ပါ့မလား၊ ျဗဟၼာကား ေတြ႕ပါ့မလား၊ အဲဒါကုိ ထပ္
ခါထပ္ခါ ေလ့လာပါ၊ ဒိ႒ိျပဳတ္ဖို႔ ေဟာတာ မဟုတ္လား၊ ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ဖို႔ 
ေဟာတာ မဟုတ္လား၊ အဲလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒီေနရာကုိ မေရာ
က္ဘူူး ... လူေတြက၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ ကဲ လူလား…၊ နာမ္နဲ႔႐ုပ္လား၊ 
နတ္လား…၊ နာမ္နဲ႔႐ုပ္လား၊ ျဗဟၼာလား…၊ နာမ္နဲ႔႐ုပ္လား၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ လူ
မေတြ႕တာလဲ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ နတ္မေတြ႔တာလဲ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ ျဗဟၼာ မေတြ႕တာ
လဲ၊ မ႐ွိဘူး…၊ မ႐ွိရင္ စြဲစရာလုိေသးရဲ႕လား၊ 

အဲဒီ နာမ္နဲ႔႐ုပ္ကုိလည္း ျပန္စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား၊ စဥ္းစား…၊ ထင္႐ွားေ
အာင္ျပန္စဥ္းစားၾကစို႔ တမာ႐ြက္ တစ္ခုကုိ စားၾကည့္၊ လူတစ္ေယာက္က 
သုပ္ထားတာ၊ ကတ္ေၾကးနဲ႔ညွပ္လုိ႔ နုတ္နုတ္ေလး၊ ကတ္ေၾကးနဲ႔ ညွပ္တယ္
ဆုိေတာ့ တမာ႐ြက္လုိ႔သိပါ့မလား၊ လက္သုံးေခ်ာင္းနဲ႔ ႏႈိက္ၿပီးေတာ့မွ ခြံ႕ၿ
ပီးေတာ့ ဝါးခ်လုိက္တာ၊ ခါးလြန္းလုိ႔ ေထြးပစ္လုိက္တယ္၊ ေသပါလိမ့္မယ္
ကြာ၊ ခါးလုိက္တာေဟ့၊ ေထြးပစ္လုိက္တယ္၊ ေထြးတာ ေကာင္းလုိ႔လား မေ
ကာင္းလုိ႔လား၊ မေကာင္းလုိ႔။ 
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လူတစ္ေယာက္က ေနာက္မွႏႈိက္တယ္၊ ခြံ႕ၿပီးေတာ့ စားတယ္၊ အခုမွ ခံတြ
င္းသာတယ္၊ အခုမွ အရသာေတြ႕တယ္၊ ကဲ ေကာင္းတယ္လုိ႔ မေထာက္ခံ
ဘူးလား၊ ေကာင္းတယ္တဲ့ ကြဲ႕၊ ဟုိလူက မေကာင္းဘူးလုိ႔ မကန္႔ကြက္
လား၊ တမာ႐ြက္ဆုိတဲ့ နာမည္ လူမ်ဳိး တစ္ရာ့တစ္ပါး တူရဲ႕လား၊ မတူတာ 
႐ွိလုိ႔လား၊ မ႐ွိလုိ႔လား၊ 

အခုလည္း တစ္ေယာက္က ေကာင္းတယ္၊ တစ္ေယာက္က မေကာင္း။ တူ
ရဲ႕လား၊ မတူတာ မ႐ွိဘူး၊ ခါးတဲ့အရသာကေတာ့ တူ မတူ၊ ကဲ စိစစ္ဖို႔ မေ
ကာင္းလား၊ ေသာမနႆေဝဒနာ စိတ္မွာေပၚသည္၊ ေဒါမနႆေဝဒနာ စိ
တ္မွာေပၚသည္ လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ သေဘာက်တာမက်တာ သူ႕စိတ္မွာ ျ
ဖစ္တာ၊ ခါးတဲ့ အရသာက ခႏၶာမွာျဖစ္တာ၊ လွ်ာမွာျဖစ္တာ၊ အဲလုိေလ့လာ
ဖို႔ မေကာင္းလား၊ ဥေပကၡာ ေဝဒနာ လွ်ာမွာ ေပၚသည္ လုိ႔ ေဟာ-မေဟာ၊ 
ဆုိးေကာင္းႏွစ္ပါး မလြတ္လား၊ ကဲ ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ျဖစ္ခြင့္ရပါ့မလား၊ 
အဲဒီလုိ ေလ့လာဖို႔မလုိလား၊ အဲဒါေၾကာင့္ ခႏၶာသိဖို႔၊ အာယတနသိဖို႔၊ ဓာတ္
ကုိသိဖို႔၊ သစၥာသိဖို႔၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သိေအာင္လုိ႔ သင္ရတာဗ်ာ့၊ 

ကဲ အခု ခ်ဳံ႕လုိက္ေတာ့ နာမ္နဲ႔႐ုပ္ေပါ့၊ သံပရာသီးလား၊ နာမ္နဲ႔႐ုပ္လား၊ လူ
လား၊ နာမ္နဲ႔႐ုပ္လား၊ နာမ္႐ုပ္လုိ႔သိ သံပရာသီးလုိ႔ေခၚ၊ သံပရာသီးလုိ႔ေခၚ
တာ ပယ္ရဲ႕လား၊ ညီေတာ္ အာနႏၵာလုိ႔ မေခၚလား၊ သားေတာ္ ရာဟုလာ
လုိ႔ မေခၚလား၊ ခ်စ္သမီး ခ်စ္သားတုိ႔လုိ႔ မေခၚလား၊ ပယ္ရဲ႕လား၊ မပယ္ဘူး၊ 
လူလုိ႔ မထင္လား၊ ႐ွိတယ္လုိ႔ မယူလား၊ ေတြ႕တာ လူလား၊ နာမ္နဲ႔႐ုပ္လား၊ 

အထင္နဲ႔ အယူအဆကုိ ပယ္တာ၊ ေခၚတာ မပယ္ဘူး၊ ေခၚတာ ပယ္ရင္ သ
မၼဳတိသစၥာပ်က္မွာေပါ့၊ ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ပ
ညာျမင္ ပရမတၳသစၥာ ... နာမ္နဲ႔႐ုပ္။ ႏွစ္ရပ္ဉာဏ္ျမင္ ဒိ႒ိစင္လုိ႔ မေဟာ
လား၊ ကဲ သမၼဳတိသစၥာဘက္ကလည္း မမွန္ဘူးလား၊ ပညာျမင္ ပရမတၳသ

www.dhammadownload.com



စၥာ မမွန္ဘူးလား၊ အဲသလုိ ေလ့လာပါ၊ နာမ္ ႐ုပ္လုိ႔သိ သားလုိေခၚ၊ သမီး
လုိ႔ေခၚ၊ မယားလုိ႔ေခၚ၊ လင္လုိ႔ေခၚ၊ ေခၚတာ... ပယ္ရဲ႕လား၊ အထင္နဲ႔ အယူ
အဆကုိ ပယ္တာ၊ အဲလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

အဲဒါေၾကာင့္ ခႏၶာတုိ႔ အာယတနတုိ႔ ဓာတ္တုိ႔ သစၥာတုိ႔ ခႏၶာ ဖြဲ႔တာ ခႏၶာဖြဲ႕န
ည္း သင္ေပးရတာ၊ အဲဒါ အခ်ိန္ရလုိ႔ေနတဲ့အခါ တရားၿပီးတဲ့အခါမွာ ခႏၶာစာ
အုပ္ကုိ ၾကည့္ၾက။ ခႏၶာကုိ ေလ့လာၾက၊ ရေအာင္ ေလ့လာ၊ မ႐ွင္းတာ႐ွိရင္ 
ဘုန္းႀကီး... အားတဲ့ အခ်ိန္မွာ လာေမးပါ၊ ဘုန္းႀကီး႐ွင္းေပးမယ္…ေနာ္၊ 
အဲဒီလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြေပါ့၊ 

ကဲ အဲဒီလုိ သိတဲ့အခါမွာ ေျခ၊လက္အဂၤါ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ ေတြ႕ေ
သးရဲ႕လား၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ သတၱဝါေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ ဘာျဖစ္လုိ႔မေ
တြ႕တာလဲ၊ အဲဒါ ယုံၾကည္ရင္ စြဲစရာ လုိေသးရဲ႕လား၊ ဒိ႒ိ မျပဳတ္ဘူးလား၊ 
ဒိ႒ိျပဳတ္ရင္ ျဗဟၼာႀကီးေလးဦးက ဖန္ဆင္းတယ္၊ ထာဝရ ဘုရား ဖန္ဆင္း
တယ္၊ ဗိႆႏိုးနတ္ ဖန္ဆင္းတယ္ ယူဦးမလား၊ ဝိစိကိစာၦမခ်ဳပ္လား၊ ဒိ႒ာ
သဝနဲ႔အဝိဇၨာသဝ ခ်ဳပ္တယ္ကြဲ႕။ ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသဝကၡယာ ဝဟံ ေဟာ
တု လုိ႔မေဟာဘူးလား၊ ကာမာသဝ၊ ဘဝါသဝ၊ ဒိ႒ာသဝ၊ ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိ
ဇၨာသဝ ခ်ဳပ္ဖို႔ ပဓာန။ အဲလုိ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား၊ အဲဒါ လုိရင္းအခ်က္ေ
တြေပါ့ကြဲ႕၊ ဒိ႒ိျပဳတ္ဖို႔လုိတာေနာ္၊ အဲလုိေလ့လာဖို႔လုိတယ္၊ ဒါထိထိမိမိ 
သေဘာေပါက္ဖို႔ မလုိ ဘူးလား၊ 

ကဲ အခု မိမိက သေဘာက်တယ္ မက်တယ္ ဆုိတဲ့ စိတ္ဟာ ခါး…ဆုိတဲ့ ရ
သာဓာတ္ေပၚမွာျဖစ္တာလား…၊ တမာ႐ြက္မွာ ျဖစ္တာလား…၊ တမာ႐ြက္
မွာ ျဖစ္တာ၊ တမာ႐ြက္က ႐ွိတဲ့တရားလား…၊ မ႐ွိတဲ့ တရားလား…၊ မ႐ွိတဲ့
တရားကုိ ဒါ... မ႐ွိဘူးဆုိ ျဖစ္စရာ လုိေသးရဲ႕လား၊ ကဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္း
လား၊ ခါးတဲ့ အရသာလုိ႔ စားသိတာက ဇိဝွါဝိညာဏ္ နာမ္တရား၊ လွ်ာအၾက

www.dhammadownload.com



ည္နဲ႔ ခါးတဲ့အရသာက ႐ုပ္တရား၊ နာမ္၊႐ုပ္ႏွစ္ပါး။ နာမ္၊႐ုပ္မွာ ျဖစ္တာ ဟု
တ္ကဲ့လား၊ အဲဒီလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲ့ဒါလုိရင္း အခ်က္ေပါ့ကြဲ႕၊ 
အဲေတာ့ခႏၶာဘက္ကုိ လွည့္ဖို႔ မလုိဘူးလား၊ 

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ လွ်ာမွာ ရာဂစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ ေမာဟစိတ္ ျဖစ္ခြင့္ရပါ့မ
လား၊ အဲဒါ အမွန္သိေတာ့ အမွားမေပ်ာက္လား၊ အဲသလုိေတြ သေဘာက်
တာ၊ မက်တာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါျမင္လုိ႔ ျဖစ္တာ၊ မ႐ွိပညတ္ လူ နတ္ ျဗဟၼာ၊ 
႐ွိပရမတ္ ခႏၶာငါးပါး၊ အဲလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒါေၾကာင့္ ပညတ္ 
အာ႐ံု၊ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါက ပညတ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ပညတ္အာ႐ံု 
ႏွစ္သက္ၾကံဳ ျဖစ္မည္ ကိေလသာ၊ဒါ ပညတ္အာ႐ံု ႏွစ္သက္ၾကံဳ ျဖစ္မည္ 
ကိေလသာ၊ ပရမတ္ အာ႐ုံ ခႏၶာငါးပါး၊ ခႏၶာငါးပါးလုိ႔သိ အနိစၥလုိ႔ သိ၊ ႐ူပ
ကၡႏၶာလုိ႔သိ အနိစၥ လို႔သိ၊ ေဝဒနာကၡႏၶာလုိ႔သိ အနိစၥလုိ႔သိ၊ သညာကၡႏၶာ
လုိ႔သိ အနိစၥလုိ႔သိ၊ သခၤါရကၡႏၶာလုိ႔သိ အနိစၥလုိ႔သိ၊ ဝိညာဏကၡႏၶာလုိ႔သိ အ
နိစၥလုိ႔သိ၊ 

ခႏၶာေတြ႕တုန္းက လူ နတ္ ျဗဟၼာေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ သကၠာယဒိ႒ိ မျပဳတ္
လား၊ အနိစၥသိတဲ့အခါ တဏွာလာေသးရဲ႕လား၊ ဥပါဒါန္လာေသးရဲ႕လား၊ 
ကံ လာေသးရဲ႕လား၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သုံးမ်ဳိး မျပတ္လား၊ တဏွာပဋိစၥသမုပၸါ
ဒ္၊ ဥပါဒါန္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ ကံ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သုံးမ်ဳိး ျပတ္တယ္ေနာ္၊ ေနာက္
ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္းလား၊ အဲဒါ နိေရာဓကြဲ႕။ အဲသလုိ သစၥာ ဆုိက္ဖို႔ မလုိဘူး
လား၊ အဲဒါ တရားဦးေခါင္း ဆုံးၿပီ၊ ကဲ သစၥာဖြဲ႕၊ သစၥာဖြဲ႕။

သစၥာဖြဲ႕နည္း

ေဝဒနာကၡႏၶာ 
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*ေ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။

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။
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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 ျဖစ္ပါ့မ
လား၊ ေသာတာပန္ က စရတာကြဲ႕၊ အဲသလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ ဣဒံ 
ေမ ပုညံ အာသဝကၡယာ ဝဟံ ေဟာတု လုိ႔မေဟာဘူးလား၊ အာသေဝါတ
ရားေလးပါးကုန္မွ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏာၱ ျဖစ္မွာ၊ အဲ
လုိေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ အမွန္သိေတာ့ အမွားေပ်ာက္တယ္လုိ႔ မေ
ဟာဘူးလား၊ ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ ျဖစ္တာေပါ့၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

စဥ္းစား၊ ခု စားတဲ့အခါေတာင္မွ အခါးႀကိဳက္တဲ့ သူက ခံတြင္း သာတယ္၊ 
အရသာေတြ႕တယ္ မေျပာဘူးလား၊ မႀကိဳက္တဲ့သူက ေထြးပစ္တာေဟ့၊ ေ
သပါေတာ့မယ္ကြာ ခါးလုိက္တာတဲ့၊ ကဲ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒါ ခႏၶာ
မွာ ျဖစ္တာလား သူ႕စိတ္မွာ ျဖစ္တာလား၊ အဲဒါ ႏွလုံးသြင္းမွားတာ၊ ကဲ 
ခါး ... ႐ူပကၡႏၶာ တရားေပၚမွာ တမာ႐ြက္ အေနန႔ဲ ႏွလုံးသြင္းမမွားလား၊ အ
မွတ္မမွားလား၊ အမွတ္မွားတာ ... သညာဝိပလႅာသ၊ အသိမွားတာ ... စိတၱ
ဝိပလႅာသ၊ အျမင္ အယူအဆမွားတာ ... ဒိ႒ိဝိပလႅာသ လုိ႔ မေဟာဘူး
လား၊ အဲဒီ တရားသုံးပါးေၾကာင့္ သကၠာယဒိ႒ိ ျဖစ္တာ၊ ေလ့လာဖို႔ မေကာ
င္းလား၊ 
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အဲေတာ့ ခႏၶာကုိ ျပန္ၾကည့္တဲ့ အခါၾကေတာ့၊ ႐ူပကၡႏၶာပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ ေဝဒ
နာကၡႏၶာ ၾကည့္ၾကည့္၊ သညာကၡႏၶာ ၾကည့္ၾကည့္၊ သခၤါရကၡႏၶာ၊ ဝိညာဏ
ကၡႏၶာ မွာပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ ကဲ သာယာစရာ ႏွစ္သက္စရာ႐ွိရဲ႕လား၊ အင္း ... 
အဲဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ဥေပကၡေဝဒနာ မ်က္စိမွာေပၚသည္၊ နားမွာေပၚသည္၊ ႏွာ
မွာေပၚသည္၊ လွ်ာမွာေပၚသည္ လုိ႔မေဟာဘူးလား၊ သုခေဝဒနာ ကုိယ္မွာေ
ပၚသည္၊ ဒုကၡေဝဒနာ ကုိယ္မွာေပၚသည္ လုိ႔မေဟာဘူးလား၊ အဲဒီလုိေလ့
လာဖို႔မေကာင္းလား၊ အဲဒါ စဥ္းစားၾက၊ 

အဲဒါ ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ေအာင္လုိ႔ ခႏၶာဖြဲ႕၊ သစၥာဖြဲ႕ကုိ ရေအာင္ေလ့
လာၾက၊ မရရင္လည္းပဲ ... တစ္လုံးတစ္ေလရရင္လည္း ပဲ ရတာပဲ၊ သေ
ဘာေပါက္ဖို႔လုိတယ္၊ အဲဒါ သေဘာမေပါက္ရင္ ဒါ ဘုန္းႀကီးဆီလာ... ၊ ဘု
န္းႀကီး အခ်ိန္ရရင္ ႐ွင္းေပးမယ္၊ ၾကားလား၊ အဲသလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္း
လား၊ 

အဲဒါေၾကာင့္မို႔ အမွတ္မွား၊ အသိမွား၊ အယူအဆ အမွားေတြ... သညာဝိပ
လႅာသ အမွတ္မွားေတြ၊ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ အေနန႔ဲ အမွတ္မွားတာ သညာဝိပ
လႅာသ ။ ႐ူပကၡႏၶာတရားေပၚမွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ အေနန႔ဲ အသိမွားတာ၊ စိ
တၱဝိပလႅာသ၊ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ အေနန႔ဲ အယူအဆမွားတာ ဒိ႒ိဝိပလႅာသ၊ ဝိ
ပလႅာသ တရားေၾကာင့္ သကၠာယဒိ႒ိ ျဖစ္တာဗ်၊ 

ခႏၶာကုိ ျပန္စစ္ေဆးဖို႔ မလုိဘူးလား၊ ႐ူပကၡႏၶာ ေဖာက္ျပန္တာ ပမာေရျမွဳပ္
လုိ လုိ႔ မေဟာဘူူးလား၊ ၊ ေရျမွဳပ္ပံုျပဳ ျဖစ္ပ်က္႐ႈ ရမႈ မဂ္နဲ႔ဖိုလ္ လုိ႔ မေဟာ
လား၊ အဲလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ ကဲ ရာဂစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ ေမာဟစိ
တ္ ျဖစ္ခြင့္ရပါ့မလား၊ ႐ူပကၡႏၶာလုိ႔သိ အနိစၥ လုိ႔သိ၊ ေဝဒနာကၡႏၶာလုိ႔သိ အနိ
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စၥလုိ႔သိ၊ သညာကၡႏၶာလုိ႔သိ အနိစၥလုိ႔သိ၊ သခၤါရကၡႏၶာလုိ႔သိ အနိစၥလုိ႔သိ၊ ဝိ
ညာဏကၡႏၶာလုိ႔သိ အနိစၥလုိ႔သိ လုိ႔မေဟာဘူးလား၊ ေလ့လာၾက။ 

ကဲ တရားထုိင္တဲ့ အခါလည္း အခုေျပာသလုိေပါ့၊ စကားအေနနဲ႔ကေတာ့ ျ
ခယ္လွယ္ရတယ္၊ ၿငိမ္ၿငိမ္ မိမိက ေယာက္်ား ဆုိေတာ့ တင္ပလႅင္ထုိင္၊ မိန္း
မဆုိေတာ့ မိန္းမထုိင္၊ အဲ မ်က္လႊာခ်ၿပီးေတာ့ ထုိင္ရတာေပါ့၊ အဲဒီအခါ မ
လႈပ္မလွပ္ပဲနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအာင္ ျပဳရတယ္၊ မလႈပ္မလွပ္ပဲနဲ႔ နာရီျပည့္ေအာ
င္ ေနႏိုင္ပါ့မလား၊ မေနႏိုင္ဘူးေနာ္၊ 

ဘုရားက အတၱလုိ႔ ေဟာလား၊ အနတၱလုိ႔ ေဟာလား၊ အဲဒီ တရားကုိ ပိုင္သူ 
႐ွိရဲ႕လား၊ အထုိင္ၾကာေတာ့မေညာင္းလား၊ ေညာင္းေအာင္ေနမယ္ဆုိရင္ စိ
တ္ခ်မ္းသာမလား၊ ဆင္းရဲမလား၊ ကဲ ဆင္းရဲတယ္ ဆုိတာ ကုသုိလ္လား 
အကုသုိလ္လား၊ အဲဒီ အကုသုိလ္ မျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ဖက္ ဆုိင္ရာ ခႏၶာငါး
ပါးထဲမွာ သခၤါရကၡႏၶာ မပါလား၊ 

မင္း ေနရာျပင္ေတာ့၊ ေနရာျပင္ေတာ့၊ မေျပာျငားေသာ္လည္း ေျပာသည့္သ
ကဲ့သုိ႔ မင္းေနရာျပင္ေတာ့၊ ျပဳျပင္တာ ငါလား…၊ သခၤါရကၡႏၶာလား။ သခၤါရ
ကၡႏၶာပါလား၊ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒီလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲ
ဒါ သခၤါရကၡႏၶာ လုိ႔သိ ငါပါေသးရဲ႕လား၊ မပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ တရားထုိင္န
ည္း ဣရိယာပထ ေလးပါး၊ သြားျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ ထုိင္ျခင္း၊ ေလ်ာင္းျခင္း ဣရိ
ယာပထ ေလးပါး လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲဒါ နားလည္ဖို႔ လုိတယ္၊ 

ကဲ ... စိတ္ထဲ၊ ဉာဏ္ထဲက ထုိင္လုိက္ၾကစို႔၊ ထုိင္တာ ... ၾကမ္းနဲ႔ တင္ပါးနဲ႔ 
ထိ မသြားဘူးလား၊ ထိတဲ့အခါ ထိသိ သတိလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ထုိင္တာ 
အဓိကလား၊ တရားသိဖို႔ အဓိက လား၊ အင္း ... တရားသိဖို႔ လုိတယ္၊ သုိ႔ မို႔ 
တရားဆုိတာမွန္တာေနာ္၊ ထိလိုက္တဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္း သိတဲ့စိတ္ေလး မေ
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ပၚဘူးလား၊ ၾကမ္းလုိ႔ သိသလား၊ မာတယ္လုိ႔သိတာလား၊ တင္ပါးလုိ႔ သိ
တာလား၊ ကာယအၾကည္လုိ႔ သိတာလား၊ 

အဲ ... ကာယအၾကည္ ရွိေတာ့ခါ ေဖာ႒ဗၺ၊ မာဆုိတဲ့ ပထဝီဓာတ္ တုိက္ေ
တာ့ခါ သိတဲ့စိတ္ေလးေပၚတာေပါ့။ မထိခင္က သိတဲ့စိတ္႐ွိေသးရဲ႕လား၊ 
ထိမွေပၚတာေနာ္၊ အဲဒါ နဂိုကျဖစ္ႏွင့္တာလား၊ အျဖစ္တရားလား၊ အျဖစ္
တရားလုိ႔မေဟာဘူးလား၊ ႐ွိႏွင့္တာ ဟုတ္ကဲ့လား၊ အျဖစ္တရားသိေတာ့ 
ဘာအက်ဳိး႐ွိလဲ ေမးဖို႔ မေကာင္းလား၊ အသက္႐ွိတယ္၊ လိပ္ျပာ႐ွိတယ္ ယူ
ဦးမလား၊ လူ႐ွိတယ္၊ နတ္႐ွိတယ္ ယူဦးမလား၊ ဒိ႒ိ မျပဳတ္လား၊ ဝိစိကိစၧာ 
မခ်ဳပ္လား၊ ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇၨာသဝ ခ်ဳပ္တယ္ကြဲ႕၊ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား၊

 ျဖစ္ၿပီးရင္ မပ်က္လား၊ အပ်က္ကုိ သိေတာ့ ခိုင္တယ္၊ ၿမဲတယ္ ယူဦးမလား၊ 
သႆတဒိ႒ိ မျပဳတ္ဘူးလား၊ ေနာက္ခႏၶာအစားထုိးတာ မလာဘူးလား၊ 
အစားထုိးတာ သိေတာ့ ဘဝျပတ္တယ္လုိ႔ ယူဦးမလား၊ ဥေစၧဒ မျပဳတ္ဘူး
လား၊ အဲဒါလုိတာေပါ့၊ အဲဒါလုိရင္းအခ်က္ေတြ၊ အဲဒီေနရာ ေရာက္ဖို႔လုိတ
ယ္ေနာ္၊ 

အဲဒါေၾကာင့္ ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသဝကၡယာ ဝဟံ ေဟာတု လုိ႔ ေ႐ွ႕ပိုင္းကေျ
ပာခဲ့တယ္ အဲဒီလုိ သိမွ အာသေဝါကုန္ေတာ့မွာေပါ့ကြဲ႕။ အဲလုိစိစစ္ဖို႔ မေ
ကာင္းလား၊ အဲဒါ အမွတ္မွား၊ အသိမွား၊ အယူအဆမွားေတြ၊ ေပ်ာက္တာေ
ပါ့၊ ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ ျဖစ္တာ၊ ႏွလုံးသြင္းမွန္ရင္ မျဖစ္ဘူး မဂၢ နိေရာဓေပါ့၊ 
မွားလုိ႔ သမုဒယ ဒုကၡလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲဒါလုိတာကြဲ႕၊ အမ်ားႀကီး မလု
ပ္ရပါဘူး၊ 
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ကဲ မာတယ္လုိ႔ သိေတာ့ကာ ေျခေတြ လက္ေတြ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ အဲဒါေၾ
ကာင့္ ထိုင္ခ်င္တာ နာမ္တရား၊ ထုိင္တာက ႐ုပ္တရား၊ နာမ္႐ုပ္ႏွစ္သင္း အ
ခ်င္းခ်င္း ထုိင္ရင္း အလုပ္လုပ္၊ ထုိင္တာ ငါ မဟုတ္ သူမဟုတ္၊ထုိင္တာ နာ
မ္နဲ႔ ႐ုပ္၊ ကဲ ေျခေတြ လက္ေတြ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ ကုိယ္ေကာင္ႀကီးကား 
ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ ဘာျဖစ္လုိ႔မေတြ႕တာ
လဲမ႐ွိလုိ႔၊ အဲဒါ ႏွလုံးသြင္းမွန္ဖို႔လုိတာေပါ့၊ 

အဲဒါ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ ေျခ လက္ အဂၤါ ႐ွိတယ္ဆုိတာ ႏွလုံးသြင္းမွားမေနဘူး
လား၊ အဲဒါ ပညတ္အာ႐ံုေပါ့၊ ပညတ္အာ႐ံု၊ ပရမတ္အာ႐ုံ လုိ႔ မေဟာဘူး
လား၊ ပရမတ္ကုိ အာ႐ံုျပဳတဲ့အခါမွာ ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ျဖစ္ပါ့မလား၊ ပ
ညတ္ကုိ အာ႐ုံ ျပဳလုိ႔ ျဖစ္တာဗ်ား ၊ အဲဒါေၾကာင့္ ပညတ္အာ႐ံု ႏွစ္သက္ၾကံဳျ
ဖစ္မည္ ကိေလသာ၊ ပညတ္အာ႐ံု ႏွစ္သက္ၾကံဳျဖစ္မည္ ကိေလသာ၊ရာဂ၊ 
ေဒါသ၊ ေမာဟ ျဖစ္တာေပါ့၊ 

ခႏၶာငါးပါး ... ႐ူပကၡႏၶာလုိ႔သိ အနိစၥ လုိ႔သိ၊ ေဝဒနာကၡႏၶာလုိ႔သိ အနိစၥလုိ႔သိ၊ 
သညာကၡႏၶာလုိ႔သိ အနိစၥလုိ႔သိ၊ သခၤါရကၡႏၶာလုိ႔သိ အနိစၥလုိ႔သိ၊ ဝိညာဏ
ကၡႏၶာလုိ႔သိ အနိစၥလုိ႔သိ။ ကဲ အနိစၥျမင္မွ စိတ္ခ်တယ္မေဟာဘူးလား၊ အနိ
စၥ မၿမဲျခင္းတရားသည္ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား၊ ဆင္းရဲတဲ့တရားလား၊ ဆင္း
ရဲတဲ့တရားကုိ သုခလုိ႔ေခၚမလား၊ ဒုကၡလုိ႔ေခၚမလား၊ ဤဒုကၡတရားကုိ ပိုင္
သူ႐ွိရဲ႕လား၊ သတၱဝါ အလုိ သုိ႔လုိက္ကဲ့လား၊ အႀကိဳက္သုိ႔ပါရဲ႕လား၊ အနတၱ
လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ပြားလုိ႔သိတာ၊ 

ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါပညတ္ န႔ဲ ခႏၶာငါးပါးနဲ႔ ပိုင္းျခားတုန္းက ဉာတပရိညာ၊ အနိစၥ 
ဒုကၡ အနတၱ န႔ဲ ခႏၶာနဲ႔ ပိုင္းျခားတာ တီရဏပရိညာ၊ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ စု
လုိက္ေတာ့ ျဖစ္ပ်က္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ဘာ သစၥာတဲ့လဲ၊ ကဲ ေျခအစ ေခါ
င္းအဆုံး တစ္ကုိယ္လုံး႐ွာၾကည့္၊ သုခဆုိတာ ျမဴမွ် မ႐ွိ၊ အပ္ဖ်ား တစ္ေထာ
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က္စာေတာင္ မ႐ွိဘူး၊ ဆံဖ်ားက ေျခဖ်ားအေရာက္ အပ္ဖ်ားေလးနဲ႔ ေထာ
က္ၾကည့္ ... သုခေတြ႕ပါ့မလား၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြ႔ တာလဲ၊ မ႐ွိရင္ ဒါ ... ဒု
ကၡ အတိလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ သိပယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ပဟာနပရိညာ၊ 

ဉာတပရိညာ၊ တီရဏပရိညာ၊ ပဟာနပရိညာ၊ အဲ ပဟာနပရိညာ သိပယ္
ဆုိေတာ့ အဲဒီ အသိဉာဏ္ မဂၢသစၥာ ဝင္လုိက္တာနဲ႔ တခ်ိန္တည္း မဂ္ၾကီး ဝ
င္ရင္ ကဲ အဝိဇၨာက မခ်ဳပ္ဘူးလား၊ တဏွာလာေသးရဲ႕လား၊ ဥပါဒါန္လာေ
သးရဲ႕လား၊ ကိေလသဝဋ္ မခ်ဳပ္ဘူးလား၊ ကိေလသဝဋ္ ခ်ဳပ္ေတာ့ ကမၼဝဋ္
လာေသးရဲ႕လား၊ ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္းလား၊ နိေရာဓ။ 

ဒါေတာ့ ခႏၶာမ႐ွိေတာ့ မၿငိမ္းလား၊ ကိေလသမ႐ွိေတာ့ မေအးလား၊ ေအး
တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ပရမတ္ အာ႐ံု သိခိုက္ႀကံဳ ျပတ္ပံု ကိေလသာ လုိ႔ မေဟာ
ဘူးလား၊ ဒုကၡသစၥာ ပိုင္းျခားသိတဲ့ အခါ ၾကေတာ့ ရာဂစိတ္ ေဒါသစိတ္ ေ
မာဟစိတ္ေတြ လာေသးရဲ႕လား၊ အဲဒါ ပရမတ္အာ႐ံုကြဲ႕၊ ဒါ ပညတ္အာ႐ုံ၊ 
ပရမတ္အာ႐ံု လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ဤေနရာေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစား အား
ထုတ္ၾက။

ကဲ ... ထိဆဲ ခႏၶာက ျဖစ္၊ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ၊ (ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား)၊ သိတာ
က (မဂၢသစၥာပါ ဘုရား)၊ ေသတာက (သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား)၊ ေနာက္
ခႏၶာ မလာတာ (နိေရာဓသစၥာ ပါဘုရား)၊ 
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္႐ွိ၊ (ေလးကြက္ ႐ွိပါတယ္ ဘုရား)၊ တ
စ္ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး၊ (ငါးပါးပါ ဘုရား)၊ ငါးေလးလီ ( ႏွစ္ဆယ္၊ ) ဤ႐ွစ္
သြယ္ကုိ (အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္းတ
ည္း။)

ေမတၱာပို႔။

www.dhammadownload.com



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။
က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒို႔ေတာင္းဆုေမတၱာေဝ ။
ဣစၧိတံ လုိရာျပည့္ေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္းလက္ငင္းရပါေစ။

 ေအာက္အရပ္မွာေန မ်ားလွ သတၱဝါေတြ ။
က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒို႔ေတာင္းဆုေမတၱာေဝ ။
ဣစၧိတံ လုိရာျပည့္ေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္းလက္ငင္းရပါေစ။ 

ေရတံခြန္ေတာင္ အတြင္းမွာေန မ်ားလွသတၱဝါေတြ ။
က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒို႔ေတာင္းဆုေမတၱာေဝ ။
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ဣစၧိတံ လုိရာျပည့္ေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္း လက္ငင္းရပါေစ။ 

မံုလယ္ ေ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
ေရတံခြန္ေတာင္၊ မႏၱေလး၊ မံုလယ္ေတာရဓမၼရိပ္သာ၊ အမွတ္(၃)၊ တုိက္ခြဲ
တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပထမအၾကိမ္ေျမာက္ဝါတြင္း(၇)ရက္ တရားစခ
န္း၌ (၁၃-၈-၂၀၁၀) နံနက္(၄)နာရီ အခ်ိန္တြင္
 ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
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သီလေပး ႏွင့္ သီလအေၾကာင္း ႐ွင္းျပပံု
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္

ထုိင္လုိက္တဲ့ တခ်ိန္တည္း၊ အဟမ္း…အဟမ္း… လုိ႔ တရားကေတာ့ လာေ
တာ့တာကြဲ႕။ တရားေတြ တရားေတြ…ဆင္းရဲတဲ့ တရားေတြ။ သီလ၊ 
သမာဓိ၊ ပညာ လုိ႔။ ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာဘက္က သီလ အေရးႀကီး
တယ္၊ သမာဒါန သီလ၊ သမၸတၱသီလ ။ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ အေနန႔ဲ ေ႐ွာင္ရတ
ယ္၊ ဆင္ျခင္ရတယ္၊ ပညာျမင္ ပရမတၳသစၥာ ဘက္ကေတာ့ သမုေစၧဒ 
သီလ၊ ႐ုပ္တစ္လုံး၊ နာမ္တစ္လုံး ကုိ သုညတ ဆုိက္ရင္ ဒါ သီလ ၿမဲသြားၿပီ၊ 
ဒါ သမုေစၧဒ သီလ။ 

သီလ ဟာ တစ္ခါေလာက္ ခံလုိက္ရင္ ဒါၿပီးေတာ့တာကြဲ႕။ အဲဒီထဲမွာ ဟုိက 
က်ဳိးေပါက္တာ ႐ွိရင္ ဘယ္ေနရာမွာ က်ဳိးေပါက္ပါတယ္ လုိ႔ သီလ ထပ္ေပး
ပါလုိ႔ ေျပာရတာ၊ ၾကားလား၊ သီလ ထပ္ေပးပါလုိ႔၊ ေ႐ွးက ဆရာေတာ္ သ
မားေတာ္ေတြ ၾကားဖူးတယ္၊ သီလထပ္ေပးပါ ဘုရား၊ ဘယ္တုန္း ဘာရက္
က ခံတာလဲ။ ဘယ္ရက္က... ဘယ္ဆီမွာက်ခဲ့သလဲတဲ့ သီလ။ ေမးၾကည့္
တာ၊ ဘယ္မွမက်၊ မက်ရင္ ခံစရာ မလုိဘူးေလကြဲ႕။ ၾကားလား၊ ထပ္စရာမ
လုိဘူးတဲ့။ က်ဳိးေပါက္လုိ႔သာ ထပ္ရတာ၊ 

အခုလည္း ငါးပါးသီလ၊  အာဇီဝ႒မက သီလ ႐ွစ္ပါးသီလ၊ နဝဂၤ ကုိးပါး
သီလ၊ ဆယ္ပါးသီလ၊ တစ္လကုိ ေလးသီတင္း၊ ငါးပါးသီလ အၿမဲ အာဇီ
ဝ႒မက သီလက အၿမဲ၊  ႐ွစ္ပါးသီလ၊ ကုိးပါးသီလ၊ ဆယ္ပါးသီလက တစ္
လမွာ ေလးသီတင္း။ အဲလုိေတြ ကဲ အဲဒါ ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ေလးေလးစား
စား သီလတန္ဖိုးကုိ ... ။ သုပၸဗုဒၶ ကုိ ေထာက္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာရမယ္။
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 ေလာကီ၊ သိၾကားမင္းက အသင္သုပၸဗုဒၶ ငါေျပာတဲ့စကားနားေထာင္၊ 
နားေထာင္ရင္မင္း ကု႒ႏူနာ ျဖစ္တဲ့အနာေတြ အခု ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ေပး
မယ္၊ မင္း တစ္သက္စားလုိ႔ မကုန္ႏိုင္ေအာင္ ေ႐ႊ ေငြ ေက်ာက္သံ ပတၱျမား 
ေတြ ေပးမယ္၊

 ေျပာတာေျပာပါ နားေထာင္သင့္ရင္ ေထာင္မယ္၊ မေထာင္သင့္ရင္ မေထာ
င္ဘူး၊ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဘုရားမဟုတ္ဘူး၊ ဘုရားကုိလည္း ဘုရားမဟုတ္
ဘူး၊ တရားကုိလည္း တရားမဟုတ္ဘူး၊ သံဃာေတာ္ကုိလည္း သံဃာမဟု
တ္ဘူးလုိ႔ေျပာ၊

 ေမာ့ၾကည့္တယ္၊ အသင္ဘယ္သူလဲ ငါ သိၾကားမင္း၊ ေၾသာ္ သိၾကားမင္း
ဟာ ... ငါခ်မ္းသာသလား ယူဆတယ္၊ သိၾကားမြဲပါတကား၊ သိၾကားမြဲတဲ့။ 
အသင္႔မွာ ဘုရားရတနာမ႐ွိ၊ တရားရတနာမ႐ွိ၊ သံဃာရတနာမ႐ွိဘူးတဲ့၊ 
အသင့္မွာ႐ွိတဲ့ ေ႐ႊ ေငြ ေက်ာက္သံ ပတၱျမားေတြက ရတနာအတုေတြတဲ့၊ 
အစစ္ မဟုတ္ဘူးတဲ့၊ အပါယ္ေလးပါးကုိ မတတ္ႏိုင္ဘူးတဲ့၊သူ ၾကားရဲ႕လား၊ 
အဲလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

အဲ့လုိဆုိ ခံတဲ့ သီလကုိ ယုံၾကည္ဖို႔ လုိတယ္။ ငါးပါးသီလကုိ အဓိပၸါယ္နား
လည္ေအာင္ သီလေပးႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္လုိတယ္၊ ႐ွစ္ပါးသီလ အဓိပၸါယ္ေပါ
က္ေအာင္ ေပးႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္လုိတယ္၊ အဓိပၸါယ္ေပါက္ကာ လူေတြဟာ ဆ
င္ျခင္တာေပါ့၊ သမၼဳတိသစၥာဘက္ကလည္း လုိတယ္၊ ပညာျမင္ ပရမတၳ သ
စၥာဘက္ကလည္း လုိတယ္။ သိမွ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ႏိုင္တာ၊ သိမွ ပယ္ႏိုင္တာ၊

အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကုိ အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾကပါစို႔ ... ။
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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 
တရားေတာ္ျမတ္တုိ႕အား။                                              
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
သံဃႆ - မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္တုိ႕အား။ နေမာ -  ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
မာတာပိတုႆ - မိဘႏွစ္ပါးအား။                                                   နေ
မာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွ
င္ဘုရား။

အာစရိယႆ - ၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္ သစၥာေ
လးပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးအား။                                                         
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
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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။

သီလာႏုႆတိ သီလာႏုႆတိ သံသာရဝ႗ဒုကၡေတာ ေမာစနတၳာယ 
အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤ သမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ 
ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ ။
ဒုတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထ
သီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ ။
တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထ
သီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ ။
ယမဟံ ဝဒါမိ  တံ ဝေဒထ။
 - (အာမ ဘေႏၱ ပါအရွင္ဘုရား ။)

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ။ 
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ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။

ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
ဒုတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
ဒုတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။

တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
တတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။

တိသရဏဂမနံ ပရိပုဏၰံ။
 - (အာမ ဘေႏၱ ပါ အရွင္ဘုရား ။)

 ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
အျဗဟၼစရိယာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
သုရာေမရယ မဇၨပၸမာဒ႒ာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
၀ိကာလေဘာဇနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
နစၥ ဂီတ ၀ါဒိတ ၀ိသုက ဒႆန မာလာဂႏၶ ၀ိေလပန ဓာရဏ မ႑န ၀ိဘူ
သန႒ာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
 ဥစၥာသယန မဟာသယနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။

ဇီဝိတံ စဇမာေနာပိ သိကၡာပဒါဟံ န စဇာမိ။
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အဟံ ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ဇီဝိတံ မိမိ အသက္ကုိ စဇမာေနာပိ စြန္႔ရျ
ငားေသာ္လည္း သိကၡာပဒံ ဤသိကၡာပုဒ္ေတာ္ျမတ္ကုိ န စဇာမိ မစြန္႔ေတာ့
ပါ အရွင္ဘုရား။
ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသဝကၡယံ ဝဟံ ေဟာတု။
ဣဒံ ပုညဘာဂံ သဗၺသတၱာနံ ေဒမ။

တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထပရမတၳသီလံ ဓမၼံ သာဓု
ကံ ကတြာ အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ။
 - (အာမ ဘေႏၱ ပါ အရွင္ဘုရား ။)

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။ 
မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကုိယ္
မ်ားႏွင့္ သုံးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သုံး၀ႏွင့္၊ ကာလသုံးျဖာ၊ ျခင္းရာ ႏွစ္
ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကုိ၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။ ပါ ဘုရား။ 

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။                                                              
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နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။                                                             
နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။

ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာအားျဖင့္ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ၊... ဝိညာဏ္ျ
မင္ သမၼဳတိသစၥာအားျဖင့္ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ၊ အကုသုိလ္ကံ၊ ကုသုိ
လ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကုိ ယုံၾကည္ရမယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား…။ 

ပါဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ 
အဆုံးကုိ က်ဳးလြန္ရင္ ကုသုိလ္လား၊ အကုသုိလ္…။ အကုသုိလ္ကံ အေၾ
ကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ၿပိ
တၱာ၊ အသူရကာယ္၊ အပါယ္ေလးဘုံေပါ့၊ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား၊ ဆင္းရဲ
တဲ့ တရားလား…။ ဒါ အကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ျဖစ္တာေနာ္၊ ယုံၾကည္ဖို႔ မေ
ကာင္းလား…၊ ယုံၾကည္ရင္ အကုသုိလ္ကုိ ေ႐ွာင္ေပါ့၊ ကုသုိလ္ ကုိေဆာင္
လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ေလ့လာဖို႔လုိတယ္ေနာ္၊ 

ပါဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ 
အဆုံးကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရင္ အကုသုိလ္လား…၊ကုသုိလ္။ ကုသုိလ္ကံ အေၾ
ကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ လုိ႔ မေဟာ
လား။ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား၊ ခ်မ္းသာတဲ့တရား။ ဒါ 
ကုသုိလ္ကံ ယုံၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ယုံၾကည္ရင္ ကုသုိလ္ကံကုိ ေဆာင္
ရမွာေပါ့။ အကုသုိလ္ကံ ကုိေ႐ွာင္ရမယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ 

သက္႐ွိသတၱဝါတဲ့ ကမ်ဥ္းနီကအစ ဆင္ေကာင္ႀကီးထိ သတ္မယ္ဆုိရင္  ပါ
ဏာတိပါတကံ မထုိက္ဘူးလား…၊ ထုိက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ အပါ
ယ္က လြတ္ပါ့မလား…၊ အပါယ္ကုိက် ငရဲကုိ အားရေအာင္ခံ၊ ငရဲသက္ေစ့ 
လူ႔အျဖစ္ကုိ ရတယ္ထား လူျဖစ္တဲ့ ဘဝမွာ ေမြးေမြးျခင္း ေသတဲ့ကေလးေ
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တြ မ႐ွိလား…၊ လသားနဲ႔ေသတာ မ႐ွိလား…၊ ေက်ာင္းသားအ႐ြယ္နဲ႔ ေသ
တာ မ႐ွိလား…၊ အပ်ဳိ၊ လူပ်ဳိ ဘဝနဲ႔ေသတာ မ႐ွိလား…၊ အိမ္ေထာင္ရက္
သားက်ၿပီးေတာ့ေသတာေတြ မ႐ွိဘူးလား…၊ ကဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား၊ ခ်
မ္းသာတဲ့တရားလား၊ ဆင္းရဲတဲ့တရားလား၊ ဘယ္ေလာက္မ်ား ေၾကာက္စ
ရာေကာင္းသလဲေနာ္၊ အဲလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒါ အက်ဳိးအျပစ္ကုိ 
သိရင္ ေ႐ွာင္ရမွာေပါ့၊ ေလ့လာၾက။ ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔လုိတယ္ ၾ
ကားရဲ႕လား၊အင္း အသက္တုိတယ္လုိ႔ မေျပာဘူးလား၊ 

အေ႐ွ႕အိမ္က အဘုိးႀကီး အဘြားႀကီးေတြ အသက္ ခုနစ္ဆယ္ေက်ာ္၊ ရွစ္
ဆယ္တဲ့ စားႏိုင္တယ္၊ သြားႏိုင္တယ္၊ လုပ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ မေျပာဘူးလား၊ 
သီလကုသုိလ္ ေကာင္းတာကုိလုိ႔ အေျဖမေပးရဘူးလား၊ ဘယ္ေလာက္ထ
င္႐ွားသလဲကြဲ႕ေနာ္၊ အဲသလုိ ေလ့လာဖို႔ လုိတယ္၊ 

သစ္သီးတစ္လုံး၊ ပန္းတစ္ပြင့္၊ ဟင္းတစ္ညြန္႔ကစၿပီးေတာ့ ေ႐ႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာ
က္သံ ပတၱျမားထိ ပိုင္႐ွင္အခြင့္မျပဳဘဲနဲ႔ ယူမယ္ဆုိ အဒိႏၷာကံ မထုိက္
လား…၊ အဒိႏၷာကံထုိက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မ
လား…၊ အပါယ္ကုိက် ငရဲကုိ အားရေအာင္ခံ 

ငရဲသက္ေစ႔ လူအျဖစ္ကုိ ရတယ္ထား၊ လူ ျဖစ္တဲ့ဘဝမွာ ဘယ္လုိပဲလုပ္လု
ပ္ စားဝတ္ေနေရးေျပရဲ႕လား၊ အငတ္ျပႆနာနဲ႔ရင္ဆုိင္ရတယ္ေနာ္၊ တိရ
စာၦန္ ျဖစ္ရင္လည္း စားမိုးေျမစာ ညံဖ်င္းတဲ့ ေတာမွာ သြားျဖစ္ရတယ္၊ လူ ျ
ဖစ္ခဲ့တုန္းကလည္း မိုးေခါင္ေရ႐ွားတဲ့ အရပ္မွာ ျဖစ္ရတယ္၊ အငတ္ျပႆ
နာန႔ဲ ရင္ဆုိင္ရတာေပါ့၊ အလုိလုိ ျဖစ္တာလား၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိး
တရားေပၚတာလား၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားေပၚတာ။ အဲလုိ စိစစ္
ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒါလုိရင္းအခ်က္ေတြေပါ့ကြယ္ေနာ္၊ အဲဒါ သိတဲ့အခါၾ
ကေတာ့ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရတာေပါ့၊ သိတဲ့အခါၾကေတာ့ ပယ္ရတာေပါ့။ 
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လင္႐ွိမယား၊ မယား႐ွိလင္ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားရင္ ကာေမသု မိစာၦစာရကံ မ
ထုိက္ဘူးလား…၊ ထုိက္ရင္ ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ အပါယ္က လြတ္ပါ့မ
လား…၊ အပါယ္ကုိက် ငရဲကုိ အားရေအာင္ခံ၊ ငရဲသက္ေစ့ လူ႔အျဖစ္ကုိ ရ
တယ္ထား လူျဖစ္တဲ့ ဘဝမွာ လူျခင္းတူရဲ႕လား…၊ ဣတိၳလိင္ ပုလႅိင္ေပါ့။ 
လူျဖစ္က်ဳိး မ႐ႈံးဘူးလား၊ 

စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ မုသားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး မသုံးၾကဘူးလား…၊ 
သုံးရင္ မုသာဝါဒကံ မထုိက္လား…၊ ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ အပါယ္က လြ
တ္ပါ့မလား…အပါယ္က လြတ္... လူ႔အျဖစ္ကုိ ရတယ္ထား သူေျပာတဲ့
စကား အယုံအၾကည္႐ွိရဲ႕လား၊ ဘယ္သူမွ မယုံၾကည္ဘူးေပါ့၊ မယုံၾကည္ရ
င္ စားဝတ္ေနေရး ေျပပါ့မလား၊ မေျပဘူး။ 

ဘိန္း၊ ဘင္း၊ ကေစာ္၊ ေလွာ္စာ၊ အရက္ ေသရည္ ေသရက္ကုိ ေသာက္စား
က်ေတာ့ သုရာေမရယကံ မထုိက္လား၊ သုရာေမရယကံ ထုိက္ရင္ အပါယ္
က လြတ္ပါ့မလား…၊ သုရာေမရယကံ ...အပါယ္လြတ္လုိ႔ လူအျဖစ္ကုိရတ
ယ္ထား၊ လူျဖစ္တဲ့ ဘဝမွာ ႐ူးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျမင္ဘူးရဲ႕လား၊ လူျဖစ္ေတာ့
လူ႐ူး၊ ေခြးျဖစ္ေတာ့ ေခြး႐ူး၊ ဝက္ျဖစ္ေတာ့ ဝက္႐ူးေပါ့။ အဲဒီလုိ ေလ့လာဖို႔ 
မေကာင္းလား၊ အဲဒါအေရးႀကီးတယ္ကြဲ႕ေနာ္၊ အဲသလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္း
လား၊ အဲဒါ ငါးပါးသီလကို ယုံၾကည္ဖို႔ လုိတယ္၊ ႐ွစ္ပါးသီလကုိ တစ္လ ေ
လးသီတင္း ေဆာက္တည္ဖို႔လုိတယ္၊ မလုိဘူးလား…။ တစ္ခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္ ကုိး
ပါးသီလ၊ တစ္ခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္ ဆယ္ပါးသီလေပါ့။ အဲဒါ စိစစ္ဖို႔ လုိတယ္ ကြဲ႕ေနာ္၊ 

အဲဒါ ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာမွာ အဲဒီ သီလနဲ႔ ျပည္စံုဖို႔လုိတယ္၊ သမာ
ဒါန သီလ၊ သမၸတၱသီလ။ ေ႐ွးအထက္ေက်ာ္က ဥပါသကာ တစ္ေယာက္ 
႐ြာေက်ာင္းဆရာေတာ္... ႐ြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဆီမွာ ငါးပါးသီလ 
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အဓိ႒ာန္ သစၥာ ယူပါရေစ  သစၥာယူတယ္။ ခုႏွစ္ရက္အတြင္းမွာ မိမိ ခႏၶာ
ကုိယ္ကုိ သာ အေသခံမယ္ သတၱဝါ အသီးသီးကုိ မသတ္ဘူးေပါ့။ အဓိ႒ာန္ 
သစၥာယူတယ္၊ ႏြားေပ်ာက္တာက ႏွစ္ရက္၊ သုံးရက္႐ွိၿပီ။ အဓိ႒ာန္ သစၥာယူ
လုိ႔ ႏြား႐ွာ ထြက္သြားတာ၊

 ေတာစပ္ၾကတာ့ ေျခရာေတြ႕တယ္၊ ေျခရာ အတုိင္း လုိက္ၾကည့္ေတာ့ အဲဒီ 
ေတာထဲမွာ စပါးႀကီးေႁမြကပတ္ထားေတာ့တာ။ ၾကာခါ အစာျပတ္ ေရငတ္ၿ
ပီးေတာ့ လဲကာ အ႐ိုးေတြ လိမ္ခ်ဳိးလုိ႔ ၿမိဳေတာ့မွာေပါ့၊ အဲဒါနဲ႔ သူမွာပါတဲ့ 
႐ွား…႐ွားစဥ္းတဲ့ ဓါးမႀကီးနဲ႔ ခုတ္မယ္လုပ္တာ၊ ဟင္…ငါဒီေန႔ အဓိ႒ာန္ သ
စၥာယူလာခဲ့တာ၊ ကဲ ခုတ္မလုိ႔ လုပ္ေတာ့ ခုတ္ေသးရဲ႕လား၊ မခုတ္ဘူးေနာ္၊ 

အဲဒါ မခုတ္တာ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ သီလခံ၊ သီလခံ လုိ႔မေျပာလား၊ အဲ
တာ သီလခံတာ၊ သီလ႐ွိေတာ့ ခုတ္ကဲ့လား၊ သီလခံတယ္ဆုိတာ ဒါတာ ေျ
ပာတာ ကြဲ႕၊ ကဲ သတ္ေသးရဲ႕လား၊ ခုတ္ေသးရဲ႕လား၊ အဲဒါ သီလနဲ႔ ျပည့္စံု
သြားၿပီ၊ ဒါ သီလ ခံတာမဟုတ္လား၊ သီလ မ႐ွိရင္ခုတ္ေတာ့မွာေပါ့၊ ကဲ အဲ
လုိနဲ႔ အတန္ငယ္ၾကာေတာ့ စပါးႀကီးေႁမြက အပတ္ ျဖည္သြားတယ္၊ ေႁမြ
ကား ခ်မ္းသာမရဘူးလား၊ ႏြားကား ခ်မ္းသာ မရဘူးလား၊ သမာဒါန သီလ၊ 

သမၸတၱသီလ။ အေတြ႕အႀကံဳ လက္ေတြ႕ မ်က္ေတြ႕။ ေ႐ွးက အဘြားႀကီး
တစ္ေယာက္၊ နာတာ႐ွည္…အစားအေသာက္ကပ်က္၊ ဟုိဟာစားလည္း မ
တည့္၊ ဒီဟာစားလည္းမတည့္ ေနရတာလည္း တရိပ္ရိပ္နဲ႔ ခံ…ေတာ္ေ
တာ္ေလးအဆင္းရဲခံေနရတာ၊ အဲဒါနဲ႔ ေဆးဆရာ အမ်ဳိးမ်ိဳးနဲ႔ကု မေပ်ာက္၊ 
မေပ်ာက္ေတာ့ ေနာက္ေဆးဆရာနဲ႔သြားေတြ႕တယ္၊ ေတြ႕တဲ့အခါၾကေတာ့ 
ဆရာရယ္၊ အဲဒါ စမ္းသပ္ေပးစမ္းပါဆုိေတာ့ စမ္းသပ္ေပးလုိ႔ အဲဒါ က်ဳပ္မွာ 
ေဆးမပါဘူး၊ အဲဒါ…နည္းေပးခဲ့မယ္၊ ယုန္တစ္ေကာင္သား ယုန္ႀကီးႀကီး ေ
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လးေပါင္ ေလးလက္ ဖ်က္ၿပီးေတာ့မွ ေလးႀကိမ္ ဆန္ျပဳတ္ ျပဳတ္စား၊ ဆန္ျပဳ
တ္ ျပဳတ္ၿပီးေတာ့စားရင္ မိခင္ရဲ႕ေရာဂါေပ်ာက္မယ္တဲ့၊ နည္းေပးခဲ့တယ္၊ 

သားက ေတာသြား ေတာင္သူေယာက္်ား၊ ေတာက ျပန္လာေတာ့ အေမ မ
နက္က ေဆးဆရာလာတာ ေတြ႕ရဲ႕လား ေတြ႕တယ္၊ ေဆးေပးခဲ့လား၊ ေ
ဆးမပါဘူး၊ နည္း ေပးခဲ့တယ္၊ ေျပာစမ္းပါဦး၊ အဲဒါ ငါ့သားသာ တာဝန္ယူေ
ပေတာ့၊ ယုန္တစ္ေကာင္ ႀကီးႀကီး အဲဒါရလုိ႔ ႐ွိရင္ ေလးေပါင္၊ ေလးလက္ ျဖ
တ္ၿပီးေတာ့ ေလးႏွပ္ ဆန္ျပဳတ္ ျပဳတ္ၿပီးေတာ့ စားပါလုိ႔ ေပးခဲ့တယ္၊ 

အဲဒါနဲ႔ ေနဝင္မိုးခ်ဳပ္မွာ ပ်ိဳးခင္းက ႀကဲထားတာက လက္ႏွစ္သစ္ေလာက္ ႐ွိၿ
ပီ။ အဲဒီဆီမွာ ပိုက္ကြန္ခ်ထားတယ္၊ ၫႊတ္ေတြ ေထာင္ထားတယ္၊ မနက္ေ
စာေစာ သြားတဲ့အခါ ယုန္ေလးက ပိုက္ကြန္ၿငိေနေတာ့တာဗ်ာ့၊ လူကုိျမင္
တဲ့အခါက်ေတာ့ ေခ်းေတြ ေသးေတြ ပါေတာ့ ေၾကာက္လြန္းလုိ႔၊ ေခ်း ေသး
ပါတယ္ဆုိတာ ေၾကာက္လုိ႔ေပါ့၊ ဒါေတာ့ စဥ္းစားတယ္ ပိုက္ကြန္ေထာင္တဲ့
သူက ... အင္း ငါလည္းသိတဲ့အခ်ိန္ကစ ဘယ္သူကုိမွ ငါမသတ္ခဲ့ဘူး၊ အဲဒီ 
ယုန္ေလး သတ္ၿပီးေတာ့ ေကၽြးရင္ ေရာဂါေပ်ာက္တယ္ထား ယုန္ေသၿပီးခါ
မွ ေရာဂါေပ်ာက္တာေတာ့ မတရားဘူးတဲ့၊ တရားပါ့မလား…၊ မင္း ဘယ္
လုိပဲေနေန ငါက်န္းမာေတာ္ၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ ေျပပါ့မလားကြဲ႕၊ ေျပပါ့မလား၊ 
မေျပေတာ့ဘူး။ ငါလည္းသိတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး မသတ္ခဲ့ဘူးတဲ့၊ ေရာဂါမေပ်ာ
က္ဖူးဆုိေတာ့ ပိုလုိ႔ မဆုိးဘူးလား၊ အင္း…အဲဒါ သမၸတၱသီလ၊

 အေတြ႕ကုိဆင္ျခင္တာ၊ အဓိ႒ာန္သီလခံယူတာ မဟုတ္ဘူး၊ အေတြ႕ကုိ 
ဆင္ျခင္တာ၊ သမၸတၱသီလ။ အဲဒါနဲ႔ အဲဒီယုန္ေလးကုိ ေခါင္းေတြကုိ ပြတ္လုိ႔ 
တုန္ၿပီးေတာ့ ေနတာ၊ အကုန္လုံး ပြတ္သပ္တာ၊ မေၾကာက္နဲ႔ မင္းကုိ ငါ မ
သတ္ဘူး၊ မင္းကုိ ငါ မသတ္ဘူးတဲ့၊ အဲဒါနဲ႔ ပြတ္သပ္ၿပီးေတာ့ၿငိမ္လုိ႔သြား
တာ၊ ကဲ ဒီေန႔ကစ မင္းကုိ ငါ ေဘးမဲ့ေပးလုိက္တယ္၊ ေဘးမဲ့ေပးလုိက္တဲ့အ
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ခ်ိန္ကစ ငါ့မိခင္သည္ စားသုံးတဲ့ ထမင္းဟင္းလ်ာသည္ ေဆးျဖစ္ပါေစ
သား…၊ အဓိ႒ာန္ၿပီး လႊတ္လုိက္တာပဲ၊

 ျပန္လာတဲ့အခါ ရလား၊ ရတယ္ ဘယ္မွာလဲ ငါ့သား။ အက်ဳိး အျပစ္ေတြ 
မေျပာရဘူးလား၊ အက်ဳိးအျပစ္ေတြေျပာတာ အေမ…တဲ့ ေသရမွာ မေၾကာ
က္လားလုိ႔ ၊ ေၾကာက္တာပါ့… ငါ့သားရဲ႕၊ ေၾကာက္တယ္တဲ့ ေသရမွာ၊ 
အေမ ေၾကာက္တာ ေခ်း ေသး မပါဘူးတဲ့၊ ယုန္ေလးေၾကာက္တာေလ ေ
ခ်း ေသးေတြ ပါတယ္တဲ့၊ ၾကားလား…။ အေမ ေၾကာက္တာ ယုန္ေလာက္ 
မေၾကာက္ဘူးတဲ့၊ ယုန္က ေခ်း ေသး ေတြ ပါတယ္တဲ့၊ 

အဲဒါနဲ႔ အေမ သိတဲ့အတုိင္း က်ဳပ္ကလည္း သိတဲ့အခ်ိန္က စၿပီးေတာ့ သ
တၱဝါေတြ မသတ္ခဲ့ဘူးတဲ့၊ အဲဒါ ယုန္ေလးကုိ ပြတ္သပ္ေတာ့ တုန္ၿပီးေတာ့
မွေၾကာက္ေနတာ အတုန္ေတြေပ်ာက္လုိ႔ မင္းကုိငါ ေဘးမဲ့ေပးမယ္၊ အဲဒါနဲ႔ 
မင္း စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ေန  ဆုိၿပီးေတာ့ လႊတ္လုိက္ရတယ္တဲ့၊ အဲ့ဒါ မင္း
ကုိ လႊတ္တဲ့အခ်ိန္ကစ ငါ့မိခင္သည္ စားသုံးတဲ့ ထမင္းဟင္းလ်ာသည္ ေ
ဆးျဖစ္ပါေစလုိ႔ အဓိ႒ာန္ၿပီး လႊတ္လုိက္တာ၊ အဓိ႒ာန္သီလေၾကာင့္ မိခင္ႀ
ကီး အဲဒီေန႔ကစ စားတဲ့အခါ ေအာ့ျခင္း အန္ျခင္း မ႐ွိေတာ့ဘူး၊ တည့္ေတာ့
တာေပါ့၊ အဆင္ေျပလုိ႔ က်န္းမာတယ္တဲ့ကြဲ႕ေနာ္။ ဒါ သီလ တန္ခိုးေတြမ
ဟုတ္ဘူးလား၊ အဲဒါ သီလ တန္ခိုးေတြ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မေနနဲ႔၊ အင္မတန္ 
အဖိုးတန္တယ္။ ေ႐ႊ ေငြ ေက်ာက္သံ ပတၱျမားထက္ အဖိုးတန္တယ္၊ 

တန္ မတန္ကုိ ေ႐ွးဆရာေတာ္ေတြ ဒါနတရားထက္ သီလတရားက အဖိုး
တန္တယ္ေဟာတာၾကားဖူးရဲ႕လား၊ ဒါနထက္ သီလက အဖိုးတန္တာ၊ ကဲ 
ဒါနက ပိုက္ဆံကုန္မွ ဒါန ျဖစ္တာ၊ သီလက ပိုက္ဆံမကုန္ပဲနဲ႔ ရတဲ့ ကုသုိ
လ္ တူရဲ႕လား၊ အဲဒီ သီလထက္ သမထက ပိုအက်ဳိးမ်ားတာေပါ့၊ အဲလုိလ
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ည္း စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒါလုိတယ္ကြဲ႕၊ ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ မ
လုိဘူးလား၊ 

သမုေစၧဒ သီလဆုိတာ ႐ုပ္တစ္လုံး နာမ္တစ္လုံးသိတဲ့အခါ ႐ုပ္နာမ္ သုည
တလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ႐ုပ္ထဲမွာ ႐ွာခ်င္တာ႐ွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ 
ေတြ႕ရဲ႕လား၊ နာမ္ထဲမွာ ႐ွာခ်င္တာ႐ွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ ေတြ႕ရဲ႕လား၊ မေ
တြ႕ဘူး၊ မေတြ႕ရင္... ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါမ႐ွိရင္ သတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ေရာ႐ွိပါ့မ
လား၊ အသတ္ခံမည့္ ဟာေကာ ႐ွိပါ့မလား၊ အဲဒီလုိ အက်ဳိးအျပစ္ကုိ သိၿ
ပီးေတာ့မွ ဆင္ျခင္လုိ႔ သိ ပယ္ လုိ႔ ေခၚတာဗ်ာ့။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ 
အဲ့ဒါ အသိဉာဏ္ေလးကုိရဖို႔ လုိတာ၊ 

အဲဒါေၾကာင့္ ဒါနတရားထက္ သီလတရားက သာတယ္၊ သီလထက္ 
သမထ၊ သမထထက္ ဝိပႆနာဉာဏ္။ ဝိပႆနာဉာဏ္ ဆုိတာ ဘုရားပြင့္
မွ ၾကားရတာ၊ ဘုရား မပြင့္ ၾကားဖို႔ လြယ္ပါ့မလား…၊ မလြယ္ဘူး…။ အဲဒါ 
လုိရင္းအခ်က္ေတြ၊ အဲဒါ ခႏၶာသိဖို႔ သစၥာသိဖို႔ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကုိသိဖို႔ အဲဒီ
တရားသာ သိလုိ႔႐ွိရင္…ေဟာ…ခ်မ္းသာအစစ္ကုိရၿပီ…၊မယားဆုိးတဲ့ 
လင္၊မယားဆုိးကုိ ႏုိင္တယ္၊လင္ဆုိးနဲ႔ေနရင္ လင္ကုိႏိုင္တယ္၊ 

စရိုက္ေျခာက္ခန္း မစံုစမ္း ပရမ္းပတာ ျဖစ္တတ္တယ္တဲ့။ သူ႕စ႐ိုက္ကုိ 
သိေတာ့ အဆင္ေျပေနတာေပါ့၊ အလုိက္သင့္စြာသိေတာ့၊ စ႐ိုက္ကုိၾကည့္ေ
တာ့ ၿပံဳးလုိ႔ေနတာေပါ့၊ အခုေတာ့ စ႐ိုက္ကုိ မသိေတာ့ လင္မယားက ဘု
က်က် ေနတာေပါ့၊ ပါးကုိက္ နားကုိက္နဲ႔ ရန္ေတြ႕ တက်က္က်က္နဲ႔ ေနရ
တာ၊ စ႐ိုက္သိေတာ့ခါ ေျပမသြားဘူးလား၊ အဲသလုိ လုိတာကြဲ႕၊ တရားသိရ
င္ အကုန္ေျပတာ၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ 
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အဲဒါေၾကာင့္ ကုသုိလ္ထဲမွာ အႀကီးဆုံးကုသုိလ္ဟာ ဓမၼဒါနကုသုိလ္အႀကီး
ဆုံး၊ သဗၺဒါနံ  ဓမၼဒါနံ ဇိနံတိ ဓမၼဒါန ကုသုိလ္ဟာ အျမတ္ဆုံးလုိ႔ မေဟာ
ဘူးလား၊ အဲဒါ အေရးႀကီးတယ္၊ အဲလုိစိစစ္ဖို႔ လုိတယ္။ ခု သိရီဓမၼာေသာ
ကမင္းႀကီးက ဒါနအရာမွာ ႐ွားရင္႐ွား သိရီဓမၼာေသာကမင္းကဲ့သုိ႔ လွဴႏိုင္
တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား တစ္ဦးတစ္ေယာက္႐ွိရဲ႕လား၊ ႐ွိကုိမ႐ွိဘူး၊ ကဲ စရဏ ဘက္
က အင္မတန္သန္တယ္၊ ဝိဇၨာဉာဏ္ကမပါတဲ့အတြက္ ေသတဲ့အခါမွာ ေမာ
ဟစိတ္ဦးစီးလုိ႔ စပါးႀကီးေႁမြျဖစ္တာေပါ့၊ 

စပါးႀကီးေႁမြ ျဖစ္ျငားေသာ္လည္း သူ႕ကုိယ္သူ စပါးႀကီးေႁမြျဖစ္တယ္လုိ႔ သိ
ရဲ႕လား၊ သူ႕ကုိယ္သူ လူလုိ႔ထင္တာေပါ့၊ သားေတာ္ မဟိႏၵ သမီးေတာ္ သံ
ဃမိတၱာ က အနားသြား အဲဒါ ပဋိသမိ႓ဒါပတၱ ရဟႏာၱေတြ…၊ ဖခမည္းေတာ္
တဲ့…အဲဒါသတိထားတဲ့ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ဘာေတြျဖစ္သလဲလုိ႔ ငံု႔ ၿပီးေတာ့ၾက
ည့္လုိက္စမ္းပါဦးတဲ့၊ ကုိယ့္ကုိကုိယ္…၊ ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲၾကည့္ေတာ့ ေႁ
မြႀကီးျဖစ္ေနေတာ့တာ၊ သူ႕ကုိယ္သူ လူလုိ႔ထင္တာ၊ ကဲေႁမြျဖစ္မွန္းသိေတာ့ 
တုန္ၿပီးေတာ့မွ မေၾကာက္သြားေတာ့လား၊ 

သတၱဝါေတြသာ သတ္မယ္ ဖမ္းမယ္ ၿမိဳမယ္ စားမယ္ဆုိ ငရဲသြားေတာ့မွာ 
ငါတုိ႔မတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ အဲလုိေျပာေတာ့ခါ အစာျပတ္ ေရငတ္ခံၿပီးေတာ့ 
ေနတာ ခုႏွစ္ရက္၊ ႐ွစ္ရက္ေလာက္ခံရတယ္၊ အဲဒါၿပီးရင္ အစာျပတ္ ေရင
တ္လုိ႔ ေသေတာ့ နတ္ျပည္မွာ နတ္သား သြားျဖစ္တယ္တဲ့၊ သားေတြ သ
မီးေတြက သတိေပးတဲ့အတြက္ ကဲ နတ္ျပည္မွာသြား႐ွာတယ္၊ဒါ ဒါနတရား 
အဝိဇၨာဉာဏ္ကမပါေတာ့ ခက္တာေပါ့၊ ဝိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာလုိ႔ မေဟာဘူး
လား။ ဝိဇၨာဉာဏ္လုိတယ္။ ႐ုပ္နာမ္ကုိျမင္မွ ဝိဇၨာဉာဏ္က ျဖစ္မွာေနာ္၊ အဲ
လုိစိစစ္ေတာ့ ႐ုပ္နာမ္ သိဖို႔မလုိဘူးလား၊ အဲဒါလုိရင္းအခ်က္ေတြကြဲ႕၊ 
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အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ႐ုပ္ထဲမွာ ႐ွာခ်င္သလုိ႐ွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါမ႐ွိ၊ နာမ္ထဲမွာ ႐ွာ
ခ်င္တာ႐ွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါမ႐ွိ၊ အဲလုိေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား၊ ဒါေၾကာင့္ ႐ု
ပ္နာမ္ သုညတလုိေဟာတာေပါ့၊ ကုိယ္က ထင္ခဲ့တာေတြ…။ လူဆုိတာ သ
မုတ္တာ၊ နတ္ဆုိတာ သမုတ္တာ၊ ျဗဟၼာဆုိတာ သမုတ္တာ၊ ၿမိဳ႕႐ြာတုိင္းျပ
ည္ဆုိတာ သမုတ္တာ၊ သမုတ္႐ွိ အေခၚ႐ွိ၊ တကယ္႐ွိတာက ႐ုပ္နာမ္၊ 

ဘယ္ပံု႐ွိတာလဲ အနိစၥ၊ ဘယ္ပံု႐ွိတာလဲ ဒုကၡ၊ ဘယ္ပံု႐ွိတာလဲ အနတၱ။ အ
နိစၥ ဒုကၡ အနတၱအေနနဲ႔ ႐ွိတဲ့တရားေတြ၊ အဲလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ 
စဥ္းစား ...စဥ္းစားတာ အလုပ္လုပ္တယ္လုိ႔ ေခၚတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေစ့ေစ့ စ
ဥ္းစားတဲ့၊ ငုတ္တုတ္ႀကီးထုိင္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာေနတာက ေျခေတြ လက္ေ
တြ အကဲခတ္တာက ကံအလုပ္ေတြ၊ သြားတာ လာတာေတြက ကံအလုပ္ေ
တြ၊ သြားရင္းနဲ႔ ႐ုပ္နာမ္ကုိ ျမင္ဖို႔၊ ထုိင္ရင္းနဲ႔ ႐ုပ္နာမ္ျမင္ဖို႔ လုိတယ္၊ မလုိ
ဘူးလား၊ 

ဣရိယာပထ ေလးပါးလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ သြားျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ ထုိင္ျခင္း၊ ေ
လ်ာင္းျခင္းတဲ့၊ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား၊ အဲဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြ၊ ဒါေၾကာ
င့္မို႔ တရားထုိင္တာ အဓိကမဟုတ္၊ တရားသိဖို႔ အဓိက၊ သိမွ ေ႐ွာင္ႏိုင္တာ၊ 
သိမွပယ္ႏိုင္တာ၊ စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

ဒါမို႔... စိတ္ထဲ ဉာဏ္ထဲက ထုိင္လုိက္ၾက၊ ထုိင္လုိက္ၾကစို႔၊ ထုိင္လုိက္တဲ့
အခါ တင္ပါးနဲ႔ ၾကမ္းနဲ႔ ထိမသြားဘူးလား၊ ထိတဲ့အခါ သတိျပဳလုိ႔မေဟာဘူး
လား၊ သတိျပဳေတာ့ခါ ၾကမ္းေတြ႕မလား၊ မာတာေတြ႕မလား၊ တင္ပါးေ
တြ႕မလား ကာယအၾကည္ေတြ႕မလား၊ ကာယအၾကည္မ႐ွိရင္ ထုံသမားေ
တြဟာ ကဲ သူတုိ႔ ထိလုိ႔ေတာင္၊ ျခင္ကုိက္လုိ႔ ကုိက္မွန္းမသိ၊ ယင္နားလုိ႔ 
နားမွန္းမသိ၊ အၾကည္ဓာတ္႐ွိလုိ႔လား…၊မ႐ွိလုိ႔လား၊ မ႐ွိလုိ႔…။ 
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မ်က္လုံးပါျငားေသာ္လည္းပဲ တိမ္သလႅာေတြ ဖံုးေနရင္ျမင္ရပါ့မလား၊ အၾ
ကည္ဓာတ္႐ွိမွ ျဖစ္တာ၊ အဲဒါ မ်က္လုံးက အဓိကလား၊ အၾကည္ဓာတ္က 
အဓိကလား၊ ေအး..အဲ့သလုိလုိတာ၊ 

ကာယအၾကည္နဲ႔ ေဖာ႒ဗၺ ... မာဆုိတဲ့ ပထဝီဓာတ္ထိတဲ့အခါ သိတဲ့စိတ္ေ
လးေပၚတာ၊ အဲဒီသိတဲ့စိတ္ေလးက ပင္ကုိ႐ွိႏွင့္တာ ဟုတ္ကဲ့လား၊ ႏွစ္ခုတုိ
က္မွ ေပၚတာေနာ္၊ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ အ႐ွိတရားလား…၊ အျဖစ္တရားလား…၊ 
ဒါ အျဖစ္တရား၊ ကဲ ျမင္တဲ့စိတ္ ၾကားတဲ့စိတ္ နံတဲ့စိတ္ စားသိစိတ္ ထိသိစိ
တ္ ႀကံသိစိတ္ေတြ ျဖစ္တာ၊ အဲဒါ ထိမွ ျဖစ္တာ၊ အာ႐ုံနဲ႔ ဒြါရ ႐ုပ္ႏွစ္ခုတုိက္
မွေပၚတာ၊ ဒါ ပင္ကုိ႐ွိႏွင့္တာ ဟုတ္ကဲ့လား၊ 

အဲလုိ သိတဲ့အခါၾကေတာ့ ကုိယ္က ဘာမ်ားအက်ဳိး႐ွိသလဲ…၊ အျဖစ္တရား
ကုိ သိတဲ့အတြက္၊ အျဖစ္တရားကုိ မသိခင္က သဏၭာန္နိမိတ္နဲ႔ အတုံးအ
တစ္ အေကာင္ အထည္နဲ႔ လူ႐ွိတယ္၊ နတ္႐ွိတယ္ ျဗဟၼာ႐ွိတယ္ အသက္႐ွိ
တယ္ လိပ္ျပာ႐ွိတယ္ လုိ႔ မယူဘူးလား၊ ကဲ အဲဒီအျဖစ္တရားကုိ သိတဲ့အ
ခါၾကေတာ့ ပင္ကုိ႐ွိတာမဟုတ္ သေဘာအေနန႔ဲ ထင္႐ွားေနတာ၊ ပစၥဳပၸႏၷဥၥ 
ေယာ ဓမံၼ အနိမိတၱဥၥ ဘာေဝဟိ တဲ့၊ တည့္တည့္ေလးပစၥဳပၸန္ ျမင္ဆဲကုိၾက
ည့္ ထိဆဲကုိၾကည့္ပါ၊ 

ကဲ အေကာင္အထည္ဟုတ္ကဲ့လား၊ သေဘာအေနန႔ဲ မထင္႐ွားဘူးလား၊ 
မေျပာမေနလုိ႔သာေျပာရတာ ဒါေၾကာင့္မို႔ သေဘာပရမတ္ကြဲ႕၊ ေျပာတာ ပ
ညတ္။ အဲသလုိေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒါေၾကာင့္ထိတဲ့ခါ၊ ထိတာက 
ကာယဝိညာဏ္ နာမ္တရား၊ ကာယအၾကည္နဲ႔ ေဖာ႒ဗၺက ႐ုပ္တရား၊ နာ
မ္႐ုပ္ႏွစ္ပါးေပါ့။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ 
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အဲဒါေၾကာင့္... ထုိင္ခ်င္တာက နာမ္တရား၊ ထုိင္တာက ႐ုပ္တရား နာမ္႐ု
ပ္ႏွစ္သင္း အခ်င္ခ်င္း ထုိင္ရင္းအလုပ္လုပ္၊ ထုိင္တာငါမဟုတ္သူမဟုတ္ 
ထုိင္တာ နာမ္နဲ႔႐ုပ္ တဲ့။ ဒီလုိဆုိေတာ့ ထုိင္တာ အဓိကလား နာမ္႐ုပ္သိဖို႔ 
အဓိကလား၊ နာမ္႐ုပ္သိဖို႔ အဓိကကြဲ႕။ အဲလုိေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ မ
ထုိင္နဲ႔လုိ႔ မပါဘူးေနာ္၊ ထုိင္ရင္းနဲ႔ နာမ္႐ုပ္သိဖို႔လုိတာ၊ 

ထုိင္တာမၿမဲ ထုိင္ဆင္းရဲ ထုိင္တာထဲ ငါမပါ အဲဒါ ဝိပႆနာ၊ ထုိင္တာမၿမဲ
ဘူးဆုိတာ အနိစၥ၊ ထုိင္ဆင္းရဲဆုိတာ ဒုကၡ၊ ထုိင္တာထဲငါမပါဆုိတာ အန
တၱ၊ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ၊ ပြါးလုိ႔ သိတာ တီရဏပရိညာ၊ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါနဲ႔ နာ
မ္႐ုပ္နဲ႔ ပိုင္းျခားတာ ညာတပရိညာ၊ နာမ္႐ုပ္ေတြ႔ေတာ့ လူ နတ္ ျဗဟၼာေ
တြ႕ေသးရဲ႕လား၊ မေတြ႕ေတာ့ဘူး၊ ထင္ေတာ့ လူ နတ္ ျဗဟၼာလုိ႔ မထင္
လား…၊ ႐ွိတယ္လုိ႔ မယူလား၊ ေတြ႕တာက လူ နတ္ ျဗဟၼာလား၊ နာမ္နဲ႔႐ုပ္။ 
ဘယ္ေလာက္မ်ား ထင္ရွားသလဲ။

႐ုပ္ထဲမွာ႐ွာခ်င္သလုိ႐ွာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ နာမ္ထဲမွာ ႐ွာခ်
င္သလုိ႐ွာပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါေတြ႕ရဲ႕လား၊ ႐ုပ္နာမ္ သုညတလုိ႔ မေဟာဘူး
လား၊ အဲသလုိ ေလ့လာဖို႔ လုိတာကြဲ႕၊ စဥ္းစားဖို႔မေကာင္းလား၊ ဒါထိထိမိမိ 
သေဘာေပါက္ဖို႔ လုိတာေပါ့၊ 
ရပ္ခ်င္တာက နာမ္တရား၊ ရပ္တာက ႐ုပ္တရား၊ နာမ္႐ုပ္ ႏွစ္သင္းအခ်င္းခ်
င္း ရပ္ရင္းအလုပ္လုပ္၊ ရပ္တာ ငါမဟုတ္ သူမဟုတ္ ရပ္တာ နာမ္နဲ႔႐ုပ္၊ 
သူေတြ ငါေတြလား နာမ္နဲ႔႐ုပ္လား၊ နာမ္နဲ႔႐ုပ္ပဲေတြ႕တယ္၊ စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား၊ 

ကဲ... သြားခ်င္တာက နာမ္တရား သြားတာက ႐ုပ္တရား၊ နာမ္႐ုပ္ ႏွစ္သင္း
အခ်င္းခ်င္း သြားရင္းအလုပ္လုပ္၊ သြားတာ ငါမဟုတ္ သူမဟုတ္ သြားတာ 
နာမ္နဲ႔႐ုပ္၊
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 ေလ်ာင္းခ်င္တာက နာမ္တရား ေလ်ာင္းတာက ႐ုပ္တရား၊ နာမ္႐ုပ္ ႏွစ္သ
င္းအခ်င္းခ်င္း ေလ်ာင္းရင္းအလုပ္လုပ္၊ ေလ်ာင္းတာ ငါမဟုတ္ သူမဟုတ္ 
ေလ်ာင္းတာ နာမ္နဲ႔႐ုပ္၊ နာမ္နဲ႔႐ုပ္ပဲ ေတြ႕တယ္၊ သြားတာမၿမဲ သြားဆင္းရဲ 
သြားတာထဲငါမပါ လုိ႔မေဟာဘူးလား၊ ကဲဒါ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ေတြ႕ၿပီ၊ 

အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ေတြ႕တဲ့ခါ နာမ္႐ုပ္ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ နာမ္႐ုပ္ေတြ႕တဲ့
အခါ လူ နတ္ ျဗဟၼာေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ ဉာတပရိညာ။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ 
ေတြ႕တဲ့ခါ နာမ္႐ုပ္ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ တီရဏပရိညာ၊ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ 
စုလုိက္ေတာ့ ျဖစ္ပ်က္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ပ်က္တာ ဘာသစၥာ
လဲ…၊နဒီေသာေတာ ဝိယ။ ျမစ္ေရကဲ့သုိ႔ ...ျမစ္ေရမ်ား တသြင္သြင္စီးဆင္းၿ
ပီးေတာ့ မေနဘူးလား၊ ရပ္တယ္လုိ႕႐ွိေသးရဲ႕လား၊ အခုလည္း ျဖစ္ပ်က္ ျဖ
စ္ပ်က္ ျဖစ္ပ်က္ ျဖစ္ပ်က္ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ သစၥာဆုိက္ ၾကေတာ့၊ အဲဒါ သစၥာ
ဆုိက္မွ ဒုကၡသစၥာလုိ႔ေဟာတာ၊ သစၥာမဆုိက္ရင္ ဒုကၡေဝဒနာသာ ဟုတ္တ
ယ္၊ သစၥာမထုိက္ဘူး၊ ကဲ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းဘူးလား၊ 

အဲဒါ ဒုကၡေဝဒနာ န႔ဲ ဒုကၡသစၥာပိုင္းျခားသိဖို႔လုိတယ္၊ အဲဒီလုိေလ့လာဖို႔လုိ
တယ္၊ ဒါေၾကာင္မို႔ ငါေပ်ာက္ဖို႔ လုိတာကြဲ႕၊ အဲဒါေၾကာင့္ ပထဝီဓာတ္တစ္
လုံးထဲကုိသာ တကယ္ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ရင္ မာသေဘာ မာဓာတ္ 
မာပရမတ္ ။ မာေပါက္ေတာ့ ငါေပ်ာက္တယ္…လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲဒါ 
လုိဒါဗ်ာ့၊ အဲဒီေနရာေရာက္ေအာင္ ႏွလုံးသြင္း၊ စဥ္းစား၊ 

အဲဒါေၾကာင့္ ကုိယ္ထင္တာေတြဟာ တစ္ခုမွမဟုတ္၊
 ေျခအစ ေခါင္းအဆုံး တစ္ကုိယ္လုံးကုိ ႐ွာၾကည့္၊ လူထင္လုိ႔ ႐ွာၾကည့္ သုံး
ဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ ေတြ႕မယ္၊ လူေတြ႕မလား…၊ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ 
ေတြ႕မလား…၊ သံုးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသပဲ ေတြ႕တယ္၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ လူမေ
တြ႕တာလဲ…၊ မ႐ွိလုိ႔…။ ကဲ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသကုိ ဘုရားပြင့္မွ ၾကား
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သိရတဲ့ ဝိပႆနာဉာဏ္၊ ဝိပႆနာဉာဏ္လက္နဲ႔ ဦးေခါင္းထင္လုိ႔ ေထာ
က္ၾကည့္၊ ကုိင္ၾကည့္ ဦးေခါင္းေတြ႕မလား မာတာေတြ႕မလား၊ နဖူးထင္လုိ႔ 
ကုိင္စမ္းၾကည့္၊ နဖူးေတြ႕မလား မာတာေတြ႔မလား၊ ဗိုက္ထင္လုိ႔ ကုိင္စမ္းၾ
ကည့္ ဗိုက္ေတြ႕မလား ေပ်ာ့တာေတြ႕ မလား၊ အဲဒါ ေျခအစ ေခါင္းအဆုံး 
တစ္ကုိယ္လုံးၾကည့္ေတာ့ မာတာ န႔ဲ ေပ်ာ့တာ ပဲေတြ႕တယ္၊ မာတာ ပထဝီ၊ 
ေပ်ာ့တာ ပထဝီ မေဟာဘူးလား၊ ကဲ ကုိယ္ထင္တာက သုံးဆယ့္ႏွစ္ေ
ကာ႒ာသ၊ ေတြ႕တာက မာသေဘာ မာဓာတ္ မာပရမတ္၊ ေတြ႕တာကုိ အမွ
န္မယူရဘူးလား၊ 

ကဲ အဲဒီ မာဆုိတဲ့ သေဘာတရားေလးကလည္း၊ မာတယ္လုိ႔သိၿပီးေတာ့ မ
ပ်က္လား၊ ကဲ မာတယ္လုိ႔ သိတဲ့အခ်ိန္ေလးမွာပဲ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ 
ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသမေတြ႕ရင္ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သ
တၱဝါ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ ကဲ မေတြ႕တာ ႐ွိလုိ႔လား မ႐ွိလုိ႔လား၊ မ႐ွိရင္ လူစြဲ 
နတ္စြဲ စြဲစရာလုိေသးရဲ႕လား၊ ကဲ အဲဒီ (နာမ္႐ု...) ေတြ႕တဲ့ ကိစၥက နာမ္႐ုပ္
ပဲေတြ႕တယ္၊ နာမ္႐ုပ္လုိ႔သိ လူလုိေခၚ နတ္လုိ႔ေခၚ ျဗဟၼာလုိ႔ ေခၚ ေခၚတာ 
ဘုရား ပယ္ရဲ႕လား၊ သားလုိ႔ေခၚ သမီးလုိ႔ေခၚ ဘုရားပယ္ရဲ႕လား၊ လင္
လုိ႔ေခၚ မယားလုိ႔ေခၚ ဘုရားပယ္ရဲ႕လား၊ ၿမိဳ႕႐ြာတုိင္းျပည္လုိ႔ ေခၚ 

ဘုရားပယ္ရဲ႕လား၊ ညီေတာ္ အာနႏၷာလုိ႔ မေခၚဘူးလား၊ သားေတာ္
ရာဟုလာလုိ မေခၚလား၊ ခ်စ္သမီး ခ်စ္သားတုိ႔လုိ႔ မေခၚလား၊ သမၼဳတိသစၥာ 
ဘုရားပယ္ရဲ႕လား၊ ဘာေတြပယ္တာလဲလုိ႔ ေမးဖို႔ မေကာင္းလား၊ လူလုိ႔ မ
ထင္လား၊ နတ္လုိ႔ မထင္လား၊ ျဗဟၼာလုိ႔ မထင္လား၊ ႐ွိတယ္လုိ မယူလား၊ 
ကဲေတြ႕တာ လူလား၊ နာမ္နဲ႔ ႐ုပ္လား၊ ကဲ ဘာျဖစ္လုိ႔လူမေတြ႕တာလဲ…၊ 
မ႐ွိရင္ ... ႐ွိမွ မ႐ွိတာ ဘယ္လုိ စြဲမလဲ…၊ ႐ွိတဲ့တရားကလည္း အနိစၥ၊ ႐ွိတဲ့
တရားကလည္း ဒုကၡ၊ ႐ွိတဲ့တရားကလည္း အနတၱ မေဟာဘူးလား၊ 
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အနိစၥ မၿမဲျခင္းသေဘာသည္ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား ဆင္းရဲတဲ့ တရား
လား၊ ဆင္းရဲတဲ့ တရားကုိ သုခ လုိ႔ ေခၚမလား…၊ ဒုကၡလုိ႔ ေခၚမလား…၊ 
အဲဒီ ဒုကၡတရားကုိ ပိုင္သူ႐ွိရဲ႕လား၊ သတၱဝါ အလုိသုိ႔ လုိက္ကဲ့လား၊ အႀကိဳ
က္သုိ႔ ပါရဲ႕လား၊ အနတၱလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ။ အနိစၥ ဒု
ကၡ အနတၱကုိ တစ္ခါ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္၊ စုလုိက္ေတာ့ ျဖစ္ပ်က္ ပဲမရလား၊ ျ
ဖစ္ဒုကၡ၊ ပ်က္ဒုကၡလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ 

ကဲ ဒါေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေျခဖ်ားကေန ဆံဖ်ားအေရာက္ကုိ ႐ွာၾကည့္ သုခ
ဆုိတာ အပ္ဖ်ားတစ္ေထာက္စာမွ် ေတြ႕ပါ့မလား၊ ဆံဖ်ားကေန ေျခဖ်ား
အေရာက္ ေျခဖ်ားေန ဆံဖ်ားအေရာက္ အႏုလုံ ပဋိလုံ႐ွာၾကည့္ သုခဆုိတာ 
ျမဴမွ်မ႐ွိ ဒုကၡအတိလုိ႔ မပိုင္းျခားလား၊ ႏို႔မို႔ အခု ေန႔႐ွိသမၽွ ရက္႐ွိသမၽွ ခ်မ္း
သာတဲ့တရားနဲ႔ေနရတာလား၊ ဆင္းရဲတဲ့တရားနဲ႔ ေနရတာလား၊ ဆင္းရဲတ
ယ္လုိ႔ အမွန္သိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ေနာင္ခႏၶာရတဲ့ အလုပ္ကုိ လုပ္ ဦးမလား၊ 

မလုပ္ရင္ သိေတာ့ ပယ္တယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ သိဆုိတဲ့ အလံုးထြက္
လာတာ ဝိဇၨာကြဲ႕၊ ႏွလုံးသြင္းမွားတာ အဝိဇၨာ၊ သိတဲ့အလုံးက ဝိဇၨာဆုိတာ 
အလင္းေရာင္နဲ႔ မတူလား၊ ကဲ အမွန္ျမင္သြားၿပီ၊ ဒုကၡသစၥာ အမွန္ျမင္ေတာ့
ကာ လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာ ႏွလုံးသြင္းမွားတဲ့ အဝိဇၨာ ခ်ဳ
ပ္ မခ်ဳပ္၊ အဝိဇၨာခ်ဳပ္ တဏွာလာဦးမလား၊ တဏွာမလာ ဥပါဒါန္လာဦးမ
လား၊ ကိေလသဝဋ္မခ်ဳပ္ဘူးလား၊ ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသဝကၡယာ ဝဟံ ေ
ဟာတု လုိ႔မေဟာဘူးလား၊ ကိေလသာခ်ဳပ္ဖို႔ အဓိက၊ 

ကိေလသာခ်ဳပ္တာ နိဗၺာန္။ သဥပါဒိေသသ နိဗၺာန္ ခႏၶာ႐ွိလ်က္ကနဲ႔ ရတဲ့ 
နိဗၺာန္၊ 
မလႅာမင္းတုိ႔ အင္ၾကင္းေတာ က်ေတာ့ အခါ ခႏၶာ... ျမတ္စြာဘုရား ဝမ္းေ
တာ္လားလုိ႔ ပရိနိဗၺာန္ မျပဳဘူးလား၊ ကဲ အဲဒါ အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္။ သစၥာ
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သိေတာ့ ကိေလသာခ်ဳပ္သြားတဲ့ အခါၾကေတာ့ ေလးဆယ့္ငါးဝါ တရားမေ
ဟာဘူးလား၊ ဒါ ကိေလသာခ်ဳပ္တာေနာ္၊ သဥပါဒိေသသ နိဗၺာန္လုိ႔ မေဟာ
ဘူးလား၊ ခႏၶာ႐ွိလ်က္ကနဲ႔ ရတဲ့ နိဗၺာန္၊ သဥပါဒိေသသ နိဗၺာန္ ခႏၶာအႂကြ
င္းမ႐ွိပဲရတာ အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္ လုိရင္းကေတာ့ခါ အဝိဇၨာခ်ဳပ္ဖို႔ တ
ဏွာေသဖို႔ မလုိဘူးလား၊ 

ဒါ ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ၿပီ၊ ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ ကမၼဝဋ္လာဦးမလား၊ ေနာက္
ခႏၶာေပၚဦးမလား၊ နိေရာဓလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ နိေရာဓဆုိတာ ခႏၶာ မ႐ွိေ
တာ့ဘူး၊ ခႏၶာမ႐ွိေတာ့ မၿငိမ္းလား၊ ကိေလသာ မ႐ွိေတာ့ မေအးလား၊ ၿငိမ္း
တဲ့သေဘာနဲ႔ ေအးတဲ့ သေဘာကုိ ဘယ္လုိေခၚမလဲ…၊အင္း…ဒါ နိဗၺာန္လုိ႔ 
ေခၚတာ၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ႐ွိရင္ပူေသး၊ ျဖဴမွေအးတယ္၊ ႐ွိရင္ပူတယ္တဲ့ ေလာဘ႐ွိရင္ 
ပူၿပီ၊ ေဒါသ႐ွိရင္ ပူၿပီ၊ ေမာဟ႐ွိရင္ပူၿပီ၊ ေလာဘမီး၊ ေဒါသမီး၊ ေမာဟမီး လုိ႔ 
မေဟာဘူးလား၊ ကဲ ဒုကၡသစၥာ ပိုင္းျခားေတာ့ခါ လုိခ်င္တဲ့ ေလာဘ လာေ
သးရဲ႕လား၊ ေလာဘ တဏွာမလာရင္ ဥပါဒါန္ လာပါ့မလား၊ ကိေလသဝဋ္
မခ်ဳပ္လား၊ ကိေလသဝဋ္ခ်ဳပ္ရင္ ကမၼဝဋ္လာပါဦးမလား၊ ေနာက္ခႏၶာ ဇာ
တ္မသိမ္းလား၊ အဲဒါ နိေရာဓ။ 

ကဲ ထိဆဲခႏၶာက ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ၊ (ဒုကၡသစၥာပါ ဘုရား) သိတာက၊
(မဂၢသစၥာပါ ဘုရား) ေသတာက (သမုဒယသစၥာပါ ဘုရား) ေနာက္ခႏၶာမ
လာတာ (နိေရာဓသစၥာပါ ဘုရား) 
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္႐ွိ၊(ေလးကြက္႐ွိပါတယ္ဘုရား)၊ တစ္
ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး၊(ငါးပါးပါဘုရား၊)ငါးေလးလီ ( ႏွစ္ဆယ္) ဤ႐ွစ္သြ
ယ္ကုိ (အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္းတ
ည္း။)
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သာဓု…သာဓု…သာဓု…

တရားထုိင္တဲ့ အခါ ဣေျႏၵရရ မ်က္လႊာခ်၊ သြားတဲ့ လာတဲ့အခါ မ်က္လႊာခ်၊ 
အဲသလုိေနၾက၊ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ စကားမေျပာနဲ႔၊ 

အဲဒါ အင္မတန္ထုိင္တာၾကာေတာ့ ေညာင္းတယ္၊ ေညာင္းတဲ့အခါ ေပေတ 
ေနမယ္ ဆုိရင္ မဆင္းရဲဘူးလား၊ အင္း အဲဒါ စိတ္မဆင္းရဲရေအာင္ ေနရာေ
လးမျပင္ရဘူးလား၊ ဒါေနရာေလးျပင္ၿပီးေတာ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းတာ အဲဒါ ဘယ္
သူလဲ သခၤါရကၡႏၶာလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ခႏၶာငါးပါးထဲမွာ သခၤါရကၡႏၶာ မပါ
လား၊ အဲဒါ ျပဳျပင္ဘက္ဆုိင္ရာ…ငါလား…၊ သခၤါရကၡႏၶာ။ ခႏၶာကုိယ္ေျပာ
င္းလဲေနတာ ထတာႂကြတာ ငါလား သခၤါရကၡႏၶာ။ အဲလုိ သိဖို႔ မေကာင္းဘူး
လား၊ အဲဒါ လိုရင္းအခ်က္ေပါ့ကြဲ႕၊ အဲဒါ ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ မလုိဘူး
လား၊

 မလႈပ္နဲ႔၊ မလႈပ္နဲ႔။ ဟုိက ျပင္ျပီ မလႈပ္နဲ႔ ဆုိေတာ့ ကုိယ္က ဒီခႏၶာကုိ ပိုင္
လား၊ မပိုင္ဘူးလား၊ ခႏၶာကုိ ပိုင္ရဲ႕လား၊ အနတၱလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ဘယ္
သူ႔ အလုိမွမလုိက္ တရားသေဘာအတုိင္းျဖစ္ ျဖစ္ေနတာ၊ အဲဒါကုိ သိဖို႔လုိ
တယ္ဗ်ာ၊ အဲလုိဆင္ျခင္ဖို႔ မေကာင္းဘူးလား၊ အခုေတာ့ မလႈပ္ပဲ ကုပ္ၿပီးေ
တာ့ ေနရတာ ေညာင္းလုိ႔  စိတ္ေတြ ဆင္းရဲၿပီး ေနေတာ့တာ၊ေအးေစလုိ႔ 
တရားနာ ပူဇာ စ န႔ဲ ညားေနၿပီ ၾကားရဲ႕လား၊အင္း ေအးေအာင္လုပ္ၾက။ အ
မွန္သိေတာ့ အမွားေပ်ာက္တယ္၊
 

 ေက်းဇူးေတာ္ရွင္  အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာစရိယ ဘဒၵႏၲ သံဝရ မံုလယ္ေတာ
ရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ။ 
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 မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ေရတံခြန္ေတာင္၊ မံုလယ္ေတာရဓမၼရိပ္သာ၊ အမွတ္(၃)၊ တုိ
က္ခြဲ  ဓမၼာရံုႀကီးေပၚတြင္
 ဝါတြင္း ပထမပတ္ (၇) ရက္ တရားစခန္း၌ 
 (၁၃-၈-၂၀၁၀) ခုႏွစ္ ည(၇)နာရီ အခ်ိန္
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အ႐ွင္စူဠပန္ အေၾကာင္းဥပမာျပ
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ တရားေတာ္။

အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကုိ အာရံုျပဳ၍ ညီညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾကပါဦးစို႔ ဗ်ား... 

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 
တရားေတာ္ျမတ္တုိ႕အား။                                              
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
သံဃႆ - မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္တုိ႕အား။ နေမာ -  ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
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မာတာပိတုႆ - မိဘႏွစ္ပါးအား။                                                   နေ
မာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွ
င္ဘုရား။

အာစရိယႆ - ၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္ သစၥာေ
လးပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးအား။                                                         
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ မိဘ ဆရာသမား တုိ႔အား႐ိုေ
သျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေသာ 
ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယတုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ အလုိရွိအပ္ 
ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္သုိ႔လည္းေကာင္း ဒု
ကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သုိ႔လည္းေကာင္း တစ္ေထာင့္
ငါးရာ ကိေလသာတုိ႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ  နိဗၺာန္သုိ႔ လ
ည္းေကာင္း မိမိတုိ႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ
ဝိပႆနာ ဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္ဉာဏ္သုိ႔  ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သုိ႔ မ်
က္ေမွာက္ ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
 
အလုပ္စဥ္အတုိင္း က်င့္ၾကံ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါမည္ ဘုရား။

မူလႏွစ္ျဖာ….သုံးေခါက္။

မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကုိယ္
မ်ားႏွင့္ သုံးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သုံး၀ႏွင့္၊ ကာလသုံးျဖာ၊ ျခင္းရာ ႏွစ္
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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။

မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကုိယ္
မ်ားႏွင့္ သုံးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ၊ ၀ဋ္သုံး၀ႏွင့္၊ ကာလသုံးျဖာ၊ ျခင္းရာ ႏွစ္
ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကုိ၊ အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြ
တ္ေၾကာင္းတည္း။
 
နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
 
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာအားျဖင့္ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ၊အကုသုိလ္
ကံ၊ကုသုိလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကုိ ယုံၾကည္ရမယ္လုိ႔ မေဟာလား။ ပါဏာတိ
ပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ အဆုံးကုိ 
က်ဳးလြန္ရင္ ကုသုိလ္လား၊အကုသုိလ္လား။ အကုသုိလ္ကံ အေၾကာင္းေၾ
ကာင့္ အက်ဳိးတရားက ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ျပိတၱာ၊ 
အသူရကာယ္၊ အပါယ္ေလးဘုံ လုိ႔ မေဟာဘူးလား။ခ်မ္းသာတဲ့ တရား
လား၊ ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား။ေၾကာက္စရာ မေကာင္းဘူးလား။ ဒါ ယုံၾကည္
ဖို႔ လုိတယ္ေနာ္၊ အကုသုိလ္က ဆင္းရဲတဲ့ တရားေပါ့၊ 
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ပါဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ 
အဆုံးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရင္ အကုသုိလ္လား၊ကုသုိလ္လား။ကုသုိလ္ကံ အေၾ
ကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ လုိ႔ မေဟာ
ဘူးလား။ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား၊ ဒါ ကုသုိလ္ကံေၾ
ကာင့္ ျဖစ္တာေနာ္၊ ဒါ ကံ၊ ကံ၏ အက်ဳိးကုိ ယုံၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား၊

ယုံၾကည္ရင္ အကုသုိလ္ကုိ ေရွာင္ေပါ့၊ ကုသုိလ္ကုိ ေဆာင္ေပါ့။သြားေလရာ
အရပ္ ျမင္ရာ၊ ၾကားရာ၊ နံရာ၊ စားရာ၊ ထိရာ၊ ေတြးရာမွာ ကုသုိလ္ ကုိေဆာ
င္ ဖို႔ လုိတယ္ေနာ္။အဲ့ဒါ ကံကုိ ယုံၾကည္ဖို႔ေပါ့၊အားကုိးရမွာက ဉာဏ္၊ ယုံၾက
ည္ရမွာ ကံ၊ ၾကားရဲ႕လား၊အဲ့ေတာ့ အားကုိးရမွာ ဉာဏ္ ဆုိတာ ဘာေတြလဲ၊ 
ခႏၶာ သိဖို႔၊ အာယတန ကုိ သိဖို႔၊ ဓာတ္ ကုိသိဖို႔၊ သစၥာသိဖို႔၊ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ကုိ
သိဖို႔ မလုိ ဘူးလား။ အဲ့ဒါ လုိတယ္ကြဲ႕ ေနာ္၊

အဲ့ဒါ လုိရင္း အခ်က္ေတာ့၊ ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြမွာ တရားေပ်ာက္ေတာ့ 
ကုိယ္မွာ႐ွာ ကုိယ္မွာ႐ွာေတာ့ တရားေတြ႕တယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊အဲ ဒီ
ခႏၶာ သိဖို႔ လုိတာေပါ။ ခႏၶာ သိဖို႔ မလုိဘူးလား၊သစၥာ သိဖို႔ မလုိဘူးလား၊ပဋိ
စၥသမုပၸါဒ္ သိဖို႔ မလုိဘူးလား၊ခႏၶာငါးပါးကုိ သကၠာယ လုိ႔ မေဟာဘူးလား။ပိ
ဋကတ္သုံးပံု ခ်ဳံံ႕ၾကည့္ ခႏၶာငါးပါး၊ ခႏၶာငါးပါး ဖယ္ထား ပိဋကတ္သုံးပံု တျ
ခား႐ွိပါ့မလား၊အင္း အဲ့ဒီလုိေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား။ခႏၶာ သိဖို႔ လုိတယ္၊

 ထပ္ခါ၊ ထပ္ခါ မရေသးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ရေလေအာင္ ရျပီးသား ပုဂၢိဳလ္ လုိရင္း
ကိစၥျပီးေအာင္ မ်က္စိေပါက္ကစ မေနာဒြါရထိ မွန္မွန္ေလး ခႏၶာဖြဲ႕ၾက။

ခႏၶာဖြဲ႕နည္း။

"မ်က္စိ..."
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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။

...............======================...............

"နား"

ေသာတ အၾကည္ကုိ အသံ တုိက္ေတာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါ
သလား။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
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ေ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။

.............==========================........

"ႏွာ"

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။
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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။
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။
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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။
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။
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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။
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။
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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၊ျပိတၱာ အသူရကယ္အစားစား၊ငရဲအစားစား၊ 
ေတြ႕သလား ခႏၶာငါးပါး ေတြ႕သလား၊လူ၊နတ္၊ျဗဟၼာ၊ သတၱ၀ါ မေတြ႕တာ၊
႐ွိလုိ႔လား၊ မ႐ွိလုိ႔လား။မ႐ွိရင္ လူစြဲ၊ နတ္စြဲ၊ ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာ လုိေသးသလား၊
ေတြတ႔ဲ တရားက လူ၊ နတ္၊ျဗဟၼာလား၊ ခႏၶာငါးပါးလား၊ ခႏၶာငါးပါးကုိ သ
ကၠာယလုိ႔ မေဟာဘူးလား။အဲဒီ ခႏၶာေပၚမွာ ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ သကၠာယဒိ႒ိ 
ျဖစ္တာေပါ့၊ဒါေတာ့ ခႏၶာရေအာင္ ေလ့လာရမွာ ေပါ့၊အဲ့လုိ စိစစ္ဖို႔မေကာင္း
လား။

ငါးပါးထဲမွာ ႐ူပကၡႏၶာ မပါဘူးလား၊ ႐ူပကၡႏၶာ အေသးစိတ္ၾကည့္ေတာ့ 
ပထ၀ီဓာတ္၊အာေပါဓာတ္၊ေတေဇာဓာတ္၊၀ါေယာဓာတ္ ေတြေပါ့။ပထ၀ီက 
မာတဲ့သေဘာ၊ေပ်ာ့တဲ့သေဘာ။အာေပါက ဖြဲ႕စည္းတဲ့သေဘာ၊ ယုိစီးတဲ့
သေဘာ။ေတေဇာက ပူတဲ့သေဘာ၊ ေအးတဲ့သေဘာ။၀ါေယာက ေထာက္
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ခံတဲ့သေဘာ၊ လႈပ္ရွားတဲ့ သေဘာေပါ့၊ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး။ စိစစ္ဖို႔ မေကာ
င္းလား၊

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး႐ွိရင္၊ ဓာတ္ငယ္ေလးပါး ၀ဏၰ၊ ဂႏၶ၊ ရသ၊ ၾ
သဇာေပါ့၊ ေပါင္းလုိက္ေတာ့ ဓာတ္႐ွစ္ပါး မရဘူးလား၊ ဓာတ္႐ွစ္ပါး အခ်င္း
ခ်င္းထိတဲ့အခါ အသံမေပၚလား။ န၀ကလာပ္ ကုိးခုေသာ ႐ုပ္တရားေပါ့၊ အဲ့
ဒါ ေျခအစ၊ ေခါင္းအဆုံး တစ္ကုိယ္လုံးမွာ ႐ွာခ်င္သလုိ႐ွာ ဓာတ္ေလးပါးပဲ 
ေတြ႕မယ္၊ ဓာတ္႐ွစ္ပါး ေတြ႕မယ္၊ဓာတ္ကုိးပါးပဲ ေတြ႕မယ္၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာ
င္းလား၊ 

ကုိယ္ထင္တာေတြ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ေျခလက္အဂၤါ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေ
ကာ႒ာသ ေတြ႕ေသးရဲ့လား၊ေတြ႕တာက ဓာတ္ေလးပါး၊ ဓာတ္႐ွစ္ပါး၊ ဓာတ္
ကုိးပါးပဲ ေတြ႕မွာေပါ့၊ အဲ့ဒါ နားလည္ေအာင္လုိ႔ေျပာရတာ၊ စဥ္းစားဖို႔ မေ
ကာင္းလား။ စဥ္းစားတာ အလုပ္ လုပ္တာကြဲ႕၊ ဉာဏ္အလုပ္ ဉာဏ္အလုပ္၊
ေစ့ေစ့ စဥ္းစား၊ဉာဏ္အား ဆင္ျခင္ၾကည္၊ ေပ်ာက္သုဥ္းခါျမင္၊ ဒါပင္ နိဗၺာန္
သိလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲဒါ လုိရင္းဆုိတာ စဥ္းစားဖို႔လုိတယ္ေနာ္၊

ဒါေတာ့ နံပါတ္တစ္ ပညတ္ ပရမတ္ ပိုင္းျခားဖို႔ လုိတယ္၊ မလုိေပဘူးလား၊ 
ဉာတပရိညာ၊ ပညတ္ပရမတ္ ပိုင္းျခားဖို႔လုိတယ္၊ တီရဏပရိညာ၊ ခႏၶာငါး
ပါးန႔ဲ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱနဲ႔၊ ပိုင္းျခားဖို႔လုိတယ္၊ မလုိေပဘူးလား။အဲဒါခႏၶာ
မွာ ေတြ႕သမွ်တရားေတြ၊ ေပၚသမွ်တရားေတြဟာ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား၊ 
ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား၊ အဲဒါ ဆင္းရဲတဲ့တရားလုိ႔ အမွန္သိရင္၊သိပယ္ ဆုိက္၊
ပြား ေလးပါးကိစၥ မဂ္တစ္ခဏ လုိ႔ မေဟာဘူးလား။ 

တကယ္သိတဲ့အခါက်တာ့ ကဲ အဲဒီခႏၶာကုိ ရခ်င္ေသးရဲ႕လား။ မရခ်င္ဘူး 
ဆုိေတာ့ ခႏၶာ ရတဲ့ အလုပ္ကုိ လုပ္မလား၊ခႏၶာက လြတ္ေျမာက္တဲ့အလုပ္
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ကုိ လုပ္မလား၊အင္း ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြေပါ့ေနာ္၊ အဲလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္း
လား၊ အေရးအၾကီးဆုံးအခ်က္က သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္ဖို႔ အေရးၾကီးတယ္၊ မၾ
ကီးဘူးလား။ စဥ္းစား စဥ္းစား။ 

မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံ တဲ့၊ ပညတ္၊ ပရမတ္ ပိုင္းျခားဖို႔ လုိတာေပါ့။ေျမၾ
ကီးကုိ၊ တစ္ပိႆာေလာက္႐ွိတဲ့ ေျမၾကီး သမေအာင္ နယ္၊ နယ္ျပီးျပီဆုိတဲ့
အခါ၊ ဆင္႐ုပ္ၾကီး လုပ္ၾကည့္လုိက္တာေပါ့၊ ဆင္တစ္ေကာင္ ပံုသြင္းလုိက္၊
ပံုသြင္းလုိ႔ ပီပီသသ ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့ကာ စားပြဲေပၚတင္ထား၊ တရားနာပရိ
သတ္ေတြ ဘာေတြ ျမင္သလဲလုိ႔ ေမးတဲ့အခါ ဘယ္လုိေျပာမလဲ၊ ဆင္ကုိျမ
င္တယ္၊ ဆင္ကုိျမင္တယ္ေနာ္၊ 

အဲဒီ ဆင္ကုိ တစ္ခါျပန္ျပီးေတာ့မွ လက္နဲ႔နယ္ၾကည့္၊ ေျခေထာက္နဲ႔ နင္းၾက
ည့္၊သမေအာင္ နင္းလုိက္၊ နင္းတဲ့အခါ ဆင္ ေတြ႕မလား၊ ေျမၾကီးေတြ႕မ
လား၊ေျမၾကီးေတြ႕မယ္၊ အဲဒီမွာ႐ွိတဲ့ ေျမၾကီးတစ္ပိႆာေလာက္ကုိ၊တစ္
ပိႆာဆုိတာ က်ပ္ခ်ိန္တစ္ရာေပါ့။တစ္က်ပ္သားစီ၊ တစ္က်ပ္သားစီ၊အ႐ု
ပ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္လုိက္ အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ၿပီးေတာ့ စားပြဲေပၚမွာတ
င္ထား၊

 အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ၿပီးေတာ့ စားပြဲေပၚမွာတင္ထားတဲ့ အခါ ဘာေတြျမ
င္သလဲလုိ႔ ေမးတဲ့အခါ ဘယ္လုိ အေျဖေပးမလဲ၊ အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမင္ရ
တယ္ေနာ္။ ျမင္တာကုိ သညာဖံုးတယ္၊ သညာကုိ သကၤာ႐ွင္း မွ သကၤာက
င္းမယ္ လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲလုိ ေလ့လာဖို႔ လုိတယ္ေနာ္၊ အ႐ုပ္ေပါင္း
မ်ားစြာေပါ့၊ အဲဒီ အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပညတ္၊ ပရမတ္ ပိုင္းျခားရမယ္လုိ႔ မေ
ဟာဘူးလား၊ ဒါ ပညတ္၊ ပရမတ္ ပိုင္းျခားရမွာေနာ္၊ 
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အျမင္ခံတရားက ျပန္စိစစ္ၾကည့္ေတာ့ကာ အဆင္းဓာတ္ေပါ့၊ ကာယန႔ဲ ထိ
တဲ့အခါက်တာ့ မာတာ၊ ေပ်ာ့တာ ေတြ႕မွာေပါ့။မေတြ႕ေပဘူးလား၊ စဥ္း
စားဖို႔ ေကာင္းတယ္ေနာ္။ ကဲ အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမင္ေနတာေပါ့၊ အ႐ုပ္ေပါ
င္းမ်ားစြာက ပညတ္၊ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား၊ မာတာ၊ ေပ်ာ့တာ က ပရမ
တ္။ 

အဲဒီ မာတာ၊ ေပ်ာ့တာ ပရမတ္ ကုိ၊ ...
ပရမတ္ကုိ ပညတ္ဖံုးတယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ပညတ္ဖံုးတယ္၊ အ႐ုပ္ေပါ
င္းမ်ားစြာက ပညတ္ေပါ့၊ လူအစားစား၊ နတ္အစားစား၊ ျဗဟၼာအစားစား၊ တိ
ရစာၦန္အစားစား၊ အသူရကယ္အစားစားေပါ့ ေနာ္၊ ဒါ ပညတ္ေတြ၊ ဒါ ပရမ
တ္ကုိ ပညတ္ဖံုးတယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ကဲ အဲဒီအဖံုးေတြ ႐ွိသမွ် ကာလ
ပတ္လုံး ပရမတ္ကုိေတြ႕ပါ့မလား၊ မေတြ႕ေတာ့ဘူးကြဲ႕။ အဲလုိ ေလ့လာဖို႔ 
မေကာင္းလား၊ အဲလုိ စဥ္းစားၾကည့္၊ 

စဥ္းစားလုိ႔ အဲဒါ အဖံုးကုိ ဖြင့္ဖို႔မလုိဘူးလား၊ အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ တခါ စု
ပံုျပီးေတာ့မွ နင္းျပီးေတာ့ နယ္ၾကည့္လုိက္ေပါ့၊ ေျခေထာက္နဲ႔ နင္းျပီးေတာ့ 
နယ္လုိက္ရတာေပါ့၊ အဲသလုိ နယ္လုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့၊ အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ား
စြာ ေတြ႕မလား၊ ေျမၾကီးေတြ႕မလား၊ ေျမႀကီးပဲ ေတြ႕မယ္ေနာ္။ အ႐ုပ္ေပါင္း
မ်ားစြာ မလုပ္ခင္ က လည္း ေျမႀကီးေပါ့၊ အခုလုိ လုပ္ၿပီးေတာ့ ၿပီးျပန္ေတာ့
အခါလည္း၊ နယ္ၾကည့္ေတာ့အခါ ေျမၾကီးေပါ့၊ အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာက ပည
တ္၊ ေျမႀကီးက ပရမတ္၊ အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘယ္လုိပဲေခၚေခၚ ေျမႀကီးက 
ေျပာင္းရဲ႕လား၊ ဘယ္လုိပဲ သမုတ္သမုတ္ ေျပာင္းရဲ႕လား၊ အဲ့ဒါ ပရမတ္
ကြဲ႕။ 

ကဲ တစ္ခါတစ္နည္းကေတာ့ အတူတူပဲ အေျပာသာ အေခၚသာလြဲတာ၊ ခြ
က္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အိုးအမ်ဳိးမ်ဳိး လုပ္လုိက္တာေပါ့၊ အဲဒီလုိ လုပ္လုိက္တဲ့အခါ ခြ
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က္အမ်ဳိးမ်ဳိး အိုးအမ်ဳိးမ်ဳိး လုပ္လုိက္တဲ့အခါ စားပြဲေပၚမွာတင္ထား ဘာေ
တြျမင္သလဲလုိ႔ ေမးတဲ့အခါ ဘယ္လုိေျပာမလဲ၊ အိုးေတြ ျမင္ရတာေပါ့၊ အိုး
အစားစား၊ ခြက္အစားစား ျမင္ရတာေပါ့၊ဒါ တကယ့္ အျမင္ခံ အ႐ႈခံကေတာ့ 
ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ေျမႀကီးေပါ့၊

 ေျမႀကီးက တကယ္ေလ့လာၾကည့္ရင္ အိုးက အ႐ွိတရားလား၊ ေျမႀကီးက 
အ႐ွိတရားလား၊ ခြက္ေပါင္းမ်ားစြာက အ႐ွိတရားလား၊ ေျမႀကီးက အ႐ွိ
တရားလား၊ အဲဒီ ေျမႀကီးကုိ ဖံုးေနတာ ခြက္ဆုိတဲ့ ပညတ္က ဖံုးတာ၊ အိုးဆုိ
တဲ့ ပညတ္က ဖံုးတာ။ ပရမတ္ကုိ ပညတ္ ဖံုးတယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အ
ကုန္လုံး နယ္ၿပီးေတာ့၊ နင္းၿပီးေတာ့မွ၊ ေပါက္ေပါက္ဆုပ္ ဆုပ္သလုိ ဆုပ္ၾ
ကည့္လုိက္တဲ့အခါ၊ အိုးအစားစား ေတြ႕မလား၊ ေျမႀကီးေတြ႕မလား၊ ခြက္
အစားစား ေတြ႕မလား၊ ေျမႀကီးေတြ႕မလား၊ ကဲ ဘယ္လုိပဲ သမုတ္သမုတ္ 
ေျမႀကီးက ေျပာင္းရဲ႕လား၊ အဲလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒါ စဥ္းစားေ
ပါ့။ 

ဒါ တကယ္ေတြ႕တာ တကယ္ ႐ွိတာက ေျမႀကီးေပါ့၊ အဲဒါ ပါဠိ လုိေတာ့ 
ပထ၀ီဓာတ္ေပါ့ ေနာ္၊ အဲလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းဘူးလား။ အဲဒါေၾကာင့္ မာ
သေဘာ၊ မာဓာတ္၊ မာပရမတ္ေပါ့၊ အဲဒါ အေရးၾကီးတယ္ကြဲ႕။ ဒါ ပညတ္၊ပ
ရမတ္ ပိုင္းျခားတာ ဉာတပရိညာလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊

 ေျခအစ ေခါင္းအဆုံး တစ္ကုိယ္လုံး ေလ့လာၾကည့္၊ ေျခ၊လက္၊အဂၤါ သုံး
ဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ ေတြ႕မယ္၊ လူ ေတြ႕မလား၊ နတ္ကား ေတြ႕မလား၊ ျဗ
ဟၼာကား ေတြ႕မလား၊ ေတြ႕တာ ေျခ၊လက္၊အဂၤါ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ ေ
ပါ့။ အဲဒီ ေျခ၊လက္၊အဂၤါ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသကုိ ဘုရားပြင့္မွ ၾကားသိရ
တဲ့ ၀ိပႆနာဉာဏ္ 
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ဉာဏ္လက္နဲ႔ ေသခ်ာေလ့လာကုိင္စမ္းၾကည့္၊ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ 
ေတြ႕မလား၊ မာတာေတြ႕မလား၊ မာတာ ပထ၀ီေပါ့၊ 

မာတယ္လုိ႔ သိတဲ့အခ်ိန္ေလးမွာ ေျခ၊လက္၊အဂၤါေတြ ေတြ႕ရဲ႕လား၊ ဘာျဖစ္
လုိ႔ မေတြ႕တာလဲ၊ မ႐ွိရင္ ဘယ္လုိစြဲမွာလဲ၊ ေျခ၊လက္၊အဂၤါမွ မေတြ႕ရင္ လူ
ကား ေတြ႕ရဲ႕လား၊ နတ္ကား ေတြ႕ရဲ႕လား၊ ျဗဟၼာကား ေတြ႕ရဲ႕လား၊ ဘာျဖ
စ္လုိ႔ မေတြ႕တာလဲ၊ မ႐ွိလုိ႔။ ေတြ႕တာက မာသေဘာ၊ မာဓာတ္၊ မာပရမတ္ 
ေနာ္၊ ကဲ မာတာက သက္ေသမခံလား၊ မာတာက ပရမတ္၊ မာေပါက္ဖို႔ မ
လုိဘူးလား၊ 

ကဲ မာသေဘာ၊ မာဓာတ္၊ မာပရမတ္ လုိ႔၊ အဲဒါ မာေပါက္ရင္ ငါလုိ႔ ယူဦးမ
လား၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာလုိ႔ ယူဦးမလား၊ ကဲ အမွန္သိေတာ့ အမွားမေပ်ာက္
လား၊ အဲဒါ လိုတာကြဲ႕။ ဒါေၾကာင့္ မ႐ွိပညတ္၊ မ႐ွိပညတ္၊ မ႐ွိပညတ္၊ 
လူမ႐ွိ၊ နတ္မ႐ွိ၊ ျဗဟၼာမ႐ွိ၊ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါမ႐ွိ၊ မေဟာဘူးလား၊ အဲဒါစဥ္း
စား၊ 

သုိ႔ေပမယ့္ လုိ႔ ကုိယ့္စိတ္ထဲက ႐ွိတယ္လုိ႔ ထင္မေနဘူးလား၊ ထင္တယ္၊ 
အဲအထင္က မေပ်ာက္ဘူး။ အဲဒါေပ်ာက္ေအာင္ ခဏခဏ ေလ့လာရမွာေ
ပါ့၊ ေလ့လာဖို႔ မလုိဘူးလား၊ ေလ့လာၾကည္၊့ ေလ့လာၾကည့္။ အဲဒါ ထိထိမိမိ 
သေဘာေပါက္ဖို႔လုိတယ္၊ 

အဲဒါေၾကာင့္မို႔ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ခႏၶာငါးပါး မသိျငား၊ ငါးပါးေ
မွာက္မည္သာ၊ ခႏၶာငါးပါး မသိျငား၊ ငါးပါးေမွာက္မည္သာ၊ ေခြး၊ ၀က္၊ ကၽြဲ၊ 
ႏြား ေမွာက္လ်က္သြား၊ ငါးပါးေမွာက္ၾက႐ွာလုိ႔ မေဟာဘူးလား။ အဲဒီ ခႏၶာ
အေပၚမွာ ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ လူအစားစား၊ နတ္အစားစား၊ ျဗဟၼာအစားစား၊ 
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တိရစာၦန္အစားစား၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္အစားစားေပါ့။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္း
ဘူးလား၊ 

ကဲ ခႏၶာေတြ႕တဲ့အခါ ကုိယ္ထင္တဲ့ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ ၿ
မိဳ႕၊႐ြာ၊တုိင္းျပည္ကား ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ တိရစာၦန္ေတြကား ေတြ႕ေသး
ရဲ႕လား၊ ေတြ႕တာက ခႏၶာပဲေတြ႕တယ္ေနာ္။ အဲဒီလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား၊ အဲဒါသိမယ္ဆုိရင္ ကဲ ငါသူ ကုိယ္ထင္တာေတြဟာ ကုိယ္ထင္တာေ
တြဟာ တစ္ခုမွ မေတြ႕ဘူးေပါ့၊ ႐ွိလုိ႔လား၊ မ႐ွိလုိ႔လား၊ မ႐ွိရင္ ဒါ စြဲစရာလိုေ
သးရဲ႕လား။ ႐ွိမွ မ႐ွိပဲကုိး၊ ဘယ္လုိစြဲမလဲ၊ စြဲစရာကုိ မ႐ွိဘူး။

 ေတြ႕တဲ႔တရားကလည္း အနိစၥမ်ဳိး၊ ဒုကၡမ်ိဳး၊ အနတၱမ်ိဳး၊ ႐ူပကၡႏၶာ အနိစၥ၊ 
ေ၀ဒနာကၡႏၶာ အနိစၥ၊သညာဏကၡႏၶာ အနိစၥ၊ သခၤါရကၡႏၶာ အနိစၥ၊ ၀ိညာဏ
ကၡႏၶာ အနိစၥ လုိ႔မေဟာဘူးလား၊ ကဲ အနိစၥမၿမဲျခင္းတရားသည္ ခ်မ္းသာတဲ့
တရားလား ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား၊ အဲဒါ ဆက္ၿပီးေတာ့ အနိစၥကုိ ထပ္ခါထ
ပ္ခါ ေလ့လာပါ၊ ေလ့လာဖန္မ်ားေတာ့ ဆင္းရဲတဲ့တရားလုိ႔ေတြ႕မယ္။

 ဆင္းရဲတဲ့တရားကုိ ျပန္ဆက္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာ၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေလ့လာ
ခါ ဆင္းရဲတဲ့တရားဟာ သုခလုိ႔ ေခၚမလား၊ ဒုကၡလုိ႔ ေခၚမလား၊ ဤ ဒုကၡ
တရားကုိ ပိုင္သူ႐ွိရဲ႕လား၊ သတၱ၀ါအလုိသုိ႔ လုိက္ရဲ႕လား၊ အႀကိဳက္သုိ႔ ပါ
ရဲ႕လား၊ အနတၱလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အနိစၥပဲေတြ႕တယ္၊ ဒုကၡေတြ႕တယ္၊ 
အနတၱေတြ႕တယ္၊ ခႏၶာေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ ဒါခႏၶာငါးပါးနဲ႔ အနိစၥနဲ႔ ပိုင္းျခား
တာေပါ့၊ ခႏၶာငါးပါးနဲ႔ ဒုကၡနဲ႔ ပိုင္းျခားတာေပါ့၊ ခႏၶာငါးပါးနဲ႔ အနတၱနဲ႔ ပိုင္းျခား
တာ တီရဏပရိညာ။ 

လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာနဲ႔ ခႏၶာနဲ႔ ပိုင္းျခားတာ ဉာတပရိညာ၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ 
လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာက ပညတ္၊ ခႏၶာငါးပါးက ပရမတ္၊ ပညတ္၊ ပရမတ္ ပိုင္းျ
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ခားဖို႔မလုိလား။ အဲဒီခႏၶာကုိ ႐ွိပါ ေတြ႕ပါလ်က္ကယ္နဲ႔၊ လူဆုိတဲ့ ပညတ္က
ဖံုး၊ နတ္ ဆုိတဲ့ ပညတ္ကဖံုး၊ ျဗဟၼာဆုိတဲ့ ပညတ္ကဖံုးတာေပါ့။ 

ကဲ လူထင္လုိ႔ေသခ်ာကုိင္စမ္းၾကည့္ ပူေႏြးေႏြး မေတြ႕လား၊ လူေတြ႕တာ
လား၊ ေတေဇာဓာတ္လား၊ ပူတာ ဥဏွေတေဇာေပါ့၊ တနည္းအားျဖင့္ ေအး
တာမေတြ႕လား၊ ေအးတာ လူလား ေတေဇာဓာတ္၊ သီတေတေဇာေပါ့။ ပူ
တာ ေအးတာက သက္ေသမခံလား၊ ကုိယ္ထင္တာေတြ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ 
ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြ႕တာလဲ၊ အင္း ပူတာေအးတာက ပရမတ္ 

အဲဒီ ပူတယ္ေအးတယ္ဆုိတဲ့ ပရမတ္အေပၚမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိး လူလုိ႔သမုတ္
တာေပါ့။ နတ္လုိ႔သမုတ္တာ၊ ျဗဟၼာလုိ႔သမုတ္၊ ဘယ္လုိပဲ သမုတ္သမုတ္၊ 
ပူတာေအးတာက ေျပာင္းရဲ႕လား၊ ဒါေၾကာင့္ ပရမတ္ေပါ့။ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ
က ပညတ္ေပါ့၊ အဲလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ ဒါေၾကာင့္ မ႐ွိပညတ္ေပါ့၊ 
႐ွိ ပရမတ္ေပါ့။ ဘယ္ပံု႐ွိတာလဲ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ေပါ့၊ 

အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱကုိ ေသခ်ာျပန္ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ျဖစ္၊ပ်က္ လုိ႔ မေ
ဟာဘူးလား၊ ဘာ သစၥာ လဲ။ ေျခ အစ ေခါင္းအဆုံး တစ္ကုိယ္လုံး ႐ွာခ်င္
သလုိ႐ွာ၊ သုခဆုိတာ အပ္ဖ်ားတစ္ေထာက္စာမွ် ေတြ႕ရဲ႕လား၊ အပ္ဖ်ားတ
စ္ေထာက္စာ မေတြ႕တာ သုခ ႐ွိလုိ႔လား၊ မ႐ွိလုိ႔လား။ မ႐ွိရင္ ဒုကၡအတိလုိ႔ 
မေဟာဘူးလား။ အဲလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ သစၥာဆုိက္မွ ... သိ၊ပယ္၊ဆုိ
က္၊ပြား ေလးပါးကိစၥ မဂ္တစ္ခဏ လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲလုိ ဆုိေတာ့ သ
စၥာဖြဲ႕၊ သစၥာဖြဲ႕။

သစၥာဖြဲ႕နည္း

ေဝဒနာကၡႏၶာ 
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*ေ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။

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။
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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 ျဖစ္ပါ့မ
လား၊ အင္း ဒါ ေသာတာပန္ က စရတယ္ေနာ္၊

 သစၥာေလးပါးကုိ မသိတာ၊ခႏၶာငါးပါး ကုိ မသိတာ၊ အာယတန တစ္ဆ
ယ့္ႏွစ္ပါးကုိ မသိတာ၊ ဓာတ္ တစ္ဆယ့္႐ွစ္ပါးကုိ မသိတာ၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တ
ရားေတာ္ကုိ မသိတာ၊ အ၀ိဇၨာ၊ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒါသိသင့္ သိ
ထုိက္တဲ့ တရားကုိ မသိလုိ႔ အ၀ိဇၨာ လုိ႔ေခၚတာ။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

ဒါ ဘယ္အေပၚမွာ မွားတာလဲ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲ့ဒီ ခႏၶာအေပၚ
မွာ ပုဂၢိဳလ္၊သတၱ၀ါ လုိ႔ ႏွလုံးသြင္းမွားတာ၊ မမွားေပဘူးလား၊ ႏွလုံးသြင္း 
မွားေတာ့ သမုဒယ ျဖစ္တာေပါ့။ ဒါ သမုဒယ ဆုိေတာ့ကာ အက်ဳိး ဒုကၡ မရ
ဘူးလား၊ အေၾကာင္း သမုဒယ၊ အက်ဳိး ဒုကၡ၊ ဒုကၡ၊ သမုဒယ လုိ႔ မေဟာဘူး
လား၊ အဲဒီ ဒုကၡသစၥာဆုိတာ အလုိလုိ ျဖစ္တာလား၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖ
စ္တာလား၊ အေၾကာင္းကုိ႐ွာၾကည့္ေတာ့ သမုဒယေပါ့၊ 
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သမုဒယ ဘယ္သူလဲ ဆုိတာ အ၀ိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္ေပါ့။ ၀ဋ္ အေနန႔ဲ 
ကိေလသ၀ဋ္၊ သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ သမုဒယလုိ႔မေဟာဘူးလား၊ အဲဒါကုိ သိဖို႔လုိ
တာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီဟာသိမွ အလိမၼာ စာမွာ႐ွိတယ္လုိ႔ မေဟာဘူး
လား၊

 မၾကားစဖူး၊ ၾကားဖူးထပ္မံ၊ ေ႐ွ႕အထက္ေက်ာ္ကာရီက ေနၿပီးေတာ့မွ စူဠပ
န္ န႔ဲ မဟာပန္တဲ့႐ွိတယ္ေနာ္၊ အဲဒါ တစ္၀ါတြင္းလုံး စာသင္တာေပါ့၊ သီတ
င္း၀ါလတာ ကၽြတ္သြားတယ္ စာတစ္လုံးမွ မရဘူး၊ ရာဇၿဂိဳလ္ၿမိဳ႕၊ ရာဇၿဂိဳလ္ျ
ပည္ကလည္း ဇီ၀က ေဆးဆရာႀကီးက သီတင္း၀ါလ ကၽြတ္ၿပီးသည့္ေနာ
က္ ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္ရက္မွာ ေက်ာင္းတုိက္မွာ႐ွိတဲ့ ဘုရားကုိ အမွဴးထားၿပီးေ
တာ့ သံဃာအကုန္လုံး ဆြမ္းစားပင့္တာေပါ့။ မပင့္ဘူးလား၊ 

အဲဒီခါ သီတင္း၀ါလ ကၽြတ္တဲ့အခါ ေနာင္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ မဟာပန္က မင္းတ
စ္၀ါတြင္းလုံး စာသင္လုိ႔မွ မတတ္တာ၊ အိမ္ကုိျပန္၊ အိမ္မွာ မိဘႏွစ္ပါးကုိ ေ
တာင္သူလုပ္ၿပီးေတာ့ ေကၽြးၿပီးေတာ့၊ အျပန္မခိုင္းလား၊ အဲဒါ ေတာင္သူလု
ပ္ၿပီးေတာ့ ေကၽြးမယ္ဆုိရင္ အဲဒီ ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈေႀကာင့္ ျဖစ္တဲ့ဘ၀မွာ 
စာသင္လုိ႔ တတ္လြယ္မွာေပါ့။ တရားအားထုတ္ေတာ့ ေပါက္လြယ္မွာေပါ့၊ 
အိမ္ကုိျပန္လုိ႔ မႏွင္ဘူးလား၊ အားလုံး သံဃာေတြ ဆြမ္းစားႂကြသြားၾကတ
ယ္၊ 

က်န္တာက ဘုရားက်န္တယ္၊ စူဠပန္က်န္တယ္၊ စူဠပန္က ဒါ မုခ္ေပါက္မွာ 
အိမ္ကုိျပန္ရမလား၊ မျပန္ရဘူးလား၊ ငိုၿပီးေတာ့မွ ေတြးေနတာေပါ့။ ျမတ္စြာ
ဘုရား ႂကြလာခဲ့ေတာ့ စူဠပန္နဲ႔ေတြ႕၊ဟင္…စူဠပန္ပါလားဟ၊ ေနေကာင္း
ရဲ႕လား၊ ေနေကာင္းပါတယ္ ဘုရား၊ ေနေကာင္းတာသာေျပာတာ မ်က္ႏွာၾ
ကည့္ေတာ့ မ်က္ရည္နဲ႔ မ်က္ခြက္၊ ဘယ္လုိျဖစ္တာလဲလုိ႔ မေမးရဘူးလား။
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 တစ္၀ါတြင္းလုံးစာသင္တာ တစ္လုံးမွ မတတ္ဘူးေပါ့၊ မတတ္တဲ့ အတြက္ 
ေနာင္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ မဟာပန္က အိမ္ကုိျပန္၊ မိဘႏွစ္ပါးကုိ ေတာင္သူလုပ္ေ
ကၽြး အဲဒီ ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ဘ၀မွာ၊ လူျဖစ္ခဲ့ရင္ ဒါ စာသင္
လုိ႔ တတ္လြယ္တယ္၊ တရားအားထုတ္ရင္ ေပါက္လြယ္မယ္လုိ႔ အျပန္ခိုင္း
တယ္၊ တပည့္ေတာ္ကလည္း မျပန္ခ်င္ဘူး။ ေက်ာင္းမွာေနရမွာလည္း စာမ
တတ္ဘူးေပါ့၊ 

ကဲ ငါခိုင္းတာလုပ္၊ အတိတ္ဘ၀တုန္းက ႐ွင္ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္၊ ၾကား
ရဲ႕လား၊ ငါးဘ၀ျခားတုန္းက တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ မင္း ျဖစ္ခဲ့ဘူးတယ္၊ စဥ္း
စားဖို႔ မေကာင္းလား၊ စဥ္းစားဖို႔ ေကာင္းတယ္။ အဲဒီ အခါက်ေတာ့ ၿပီးေ
တာ့၊ အတိတ္က သူျပဳတဲ့အခါက်ေတာ့၊ အင္း…ေတာလည္ခစားသြား၊ ေ
တာလည္ခစားသြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ေနက အလြန္ပူျပင္းၿပီးေတာ့မွ သစ္ပ
င္ အရိပ္အာ၀ါသ ေကာင္းတဲ့ေအာက္မွာ၊ နားၿပီးေတာ့မွ ေခၽြးေတြကုိ လက္
ကုိင္ပု၀ါနဲ႔ ဒီလုိ သုတ္တာ၊ 

လက္ကုိင္ပု၀ါေလးက ေဖြးေဖြးေလးေပါ့ ေခၽြးေတြသုတ္ေတာ့ ညစ္မသြား
ဘူးလား၊ အဲဒါကုိ အတိတ္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက ကဲ မင္းေနာ
င္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ သာသနာမဟုတ္၊ ငါဘုရားရဲ႕သာသနာ၊ အဲဒီ လက္ကုိင္
ပု၀ါေလးကုိ ပြတ္ေနပါလုိ႔ မေပးဘူးလား။ ရေဇာဟရဏံ ေပါ့၊ စာလုိ စာလို၊ 

လက္ကုိင္ပု၀ါေလးက ေဖြးေဖြးေလးဟာ ပြတ္ဖန္မ်ားေတာ့ မညစ္ဘူးလား၊ 
ေဖြးေဖြးေလးလုိ႔ ျမင္တဲ့ခႏၶာ ႐ွိေသးရဲ႕လား၊ အနိစၥ ေရာက္သြားၿပီ။ ညစ္တဲ့ 
ခႏၶာနဲ႔ အသက္႐ွင္ေနတယ္ေနာ္၊ အဲဒီ ညစ္တဲ့ခႏၶာနဲ႔ အသက္႐ွင္ေနေတာ့ 
တစ္ခါ ပြတ္ဖန္ မ်ားေတာ့ စုတ္ျပတ္ မသြားဘူးလား၊ စုတ္ျပတ္သြားတယ္ေ
နာ္၊ ညစ္တဲ့ခႏၶာ ႐ွိေသးရဲ႕လား၊ အနိစၥ ေရာက္သြားၿပီ။ 
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အဲလုိ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကုိယ္၊ စိတ္ ေျခာက္ဒြါရမွာ ခႏၶာဖက္ကုိ လွည့္
လုိက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ငါ့ခႏၶာ ဒီအတုိင္း ပ်က္စီးပါၿပီကားလုိ႔ စိစစ္ဖို႔ မေ
ကာင္းလား၊ ခႏၶာရဲ႕အက်ဳိးအျပစ္ေတြကုိ မသိရေပဘူးလား၊ အက်ဳိးအျပစ္ေ
တြကုိ သိတာေပါ့။ သိတဲ့အခါေတာ့ တစ္မဂ္၊တစ္ဖိုလ္ မရဘူးလား၊ ရတယ္။ 
ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားေတာ့ ႏွစ္မဂ္၊ႏွစ္ဖိုလ္၊ သုံးမဂ္၊သုံးဖိုလ္၊ ေလးမဂ္၊ေ
လးဖိုလ္၊ ရဟန္းကိစၥ ၿပီးမသြားလားေဟ့။ 

အဲဒီအခါ ျမတ္စြာဘုရား ႂကြသြားေတာ့တာေပါ့၊ ႂကြတဲ့အခါမွာ ဘုရား မေ
ရာက္ေသးလုိ႔ ဆြမ္းကြမ္းက မျပင္ရေသး၊ ကဲ ျမတ္စြာဘုရားႂကြလာၿပီ၊ ဆြ
မ္းကြမ္းျပင္ၾက၊ ဆြမ္းကြမ္းျပင္ၾက။ ျမတ္စြာဘုရားက ေနဦး ေနဦး၊ မျပင္
နဲ႔ဦး၊ သံဃာေတြ ျပည့္စံုၿပီလားလုိ႔ မေမးရဘူးလား၊ ျပည့္စံုပါၿပီ ဘုရားလုိ႔ 
မေလွ်ာက္ဘူးလား၊ စူဠပန္ ပါသလားလုိ႔ မေမးဘူးလား၊ ေသခ်ာၾကည့္ေ
တာ့ စူဠပန္ပါရဲ႕လား၊ သြား ေက်ာင္းမွာ စူဠပန္ပင့္ေခ်လုိ႔ မခိုင္းဘူးလား၊ 
အဲေတာ့ ဥပါသကာ တစ္ေယာက္က အပင့္သြားေတာ့တာေပါ့၊ 

တုိင္ေပါင္း၊ ေက်ာင္းတုိင္ေပါင္း တစ္ေထာင္႐ွိတယ္၊ အဲ့ဒါ တစ္ပါးကုိ တစ္
တုိင္က်ထုိင္လုိ႔ စာျပန္ေနတယ္တဲ့၊ အပင့္သြားေတာ့ ဘယ္ကုိယ္ေတာ္လုိ႔ 
မသိၿပီ၊ ႐ုပ္ ကလည္း အတူတူ ျဖစ္ေနတာ၊ ၾကားရဲ႕လား။ ေတာင္ၾကည့္ ေျ
မာက္ၾကည့္နဲ႔ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ျပန္လာခဲ့ေတာ့တာ၊ ျပန္လာခဲ့ေတာ့ 
အေ၀းက လွမ္းၾကည့္ မဟာပန္က၊ အင္း ငါ့ညီက အိမ္ကုိေရာက္ေတာ့တာ၊ 
သူက မပါခဲ့ဘဲဟာကုိး။ ဘာျဖစ္လုိ႔ မပင့္ခဲ့တာလဲလုိ႔  ဘုရားက မေမးဘူး
လား၊ စူဠပန္တာ၊ မပန္တာ မသိဘူးတဲ့၊ တုိင္ေပါင္းတစ္ေထာင္ တုိင္တစ္တုိ
င္ကုိ တစ္ပါးက်၊ စာျပန္ေနၾကတယ္တဲ့၊ ဘယ္ကုိယ္ေတာ္လုိ႔မသိတဲ့။ 

ကဲ သြားျပန္ပင့္၊ သံဃာအလယ္ကုိေရာက္ေအာင္သြား၊ အလယ္ေရာက္တဲ့
အခါ အ႐ွင္စူဠပန္ဘုရား၊ ဆြမ္းဘုဥ္းေပး အလွဴခံ ႂကြေရာက္ေတာ္မူပါ 
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ဘုရားလုိ႔၊ အဲ့လုိေလွ်ာက္၊ ေလွ်ာက္တဲ့အခါ ထူးလိမ့္မယ္၊ ထူးတဲ့လက္ကုိ ဖ
မ္းပါလုိ႔ မေျပာရဘူးလား။ အဲဒါ ကုိးရာကုိးဆယ့္ကုိးပါး အကုန္လုံး သုညတ 
ၿဖစ္သြားတာ။ အစစ္ကုိေတြ႕ေတာ့ အတု မေပ်ာက္ဘူးလား၊ အဲဒီလုိ လုိတာ
ကြဲ႕၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒီ အခါက်မွ ဆြမ္းကပ္ၾကေတာ့တာ။ 

ဆြမ္းကပ္လုိ႔ ၿပီးတဲ့အခါ စူဠပန္ကုိ တရားေဟာ ခ်လုိက္ေတာ့တာဗ်ာ႔၊ ျမတ္
စြာဘုရားက၊ တရားနာ ပရိသတ္ေတြကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္း
လား၊ အဲဒီအခါ ဓာတ္ေလးပါး၊ ဓာတ္႐ွစ္ပါးကုိ စူဠပန္က ေဟာတာေပါ့။ စိစ
စ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊

 ေျခအစ ေခါင္းအဆုံး တစ္ကုိယ္လုံးကုိ ေလွွ်ာက္ၿပီးေတာ့ ကုိင္စမ္းၾကည့္၊ 
ဆံဖ်ားကေန ေျခဖ်ား၊ ေျခဖ်ားကေန ဆံဖ်ား၊ မာတာန႔ဲ ေပ်ာ့တာ မေတြ႕ဘူး
လား၊ တနည္းအားျဖင့္ ပူတာ ေအးတာ မေတြ႕လား၊ တနည္းအားျဖင့္ ေ
ထာက္ကန္လႈပ္႐ွားတာ မေတြ႕ဘူးလား၊ တနည္းအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ယုိစီး
မႈ ေတြ႕မွာေပါ့၊ အဲလုိေတြ ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာခ်လုိက္ေတာ့၊ ဓာ
တ္ေလးပါးကုိ အေျခခံထား၊ စူဠပန္က ေဟာလုိက္တာ ၾကားရဲ႕လား။ စိစစ္
ဖို႔ မေကာင္းလား၊

 ဦးေခါင္းထင္လုိ႔ ကုိင္စမ္းၾကည့္၊ ဦးေခါင္းေတြ႕မလား၊ မာတာေတြ႕မလား၊ 
ဗိုက္ထင္လုိ႔ ကုိင္စမ္းၾကည့္၊ ဗိုက္ေတြ႕မလား၊ ေပ်ာ့တာေတြ႕မလား၊ ေၾသာ္ 
စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား။ ေပ်ာ့တာက ပရမတ္၊ ဗိုက္က ပညတ္၊ စိစစ္ဖို႔ မေ
ကာင္းလား၊ ဦးေခါင္းက ပညတ္၊ မာတာက ပရမတ္ေပါ့၊ ဒီလုိ ေလ့လာဖို႔ 
မေကာင္းဘူးလား၊ အဲဒါ ပညတ္၊ ပရမတ္ ပိုင္းျခားဖို႔လုိတာ။ ဉာတပရိညာ
လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ကဲ ဦးေခါင္းလည္း မေတြ႕ဘူး၊ ဗိုက္လည္းမေတြ႕ဘူး၊ 
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ဦးေခါင္းလည္း မေတြ႕၊ဗိုက္လည္းမေတြ႕ရင္ လူကား ေတြ႕ပါ့မလား၊ နတ္
ကား ေတြ႕ပါ့မလား၊ ျဗဟၼာကား ေတြ႕ပါ့မလား၊ ေတြ႕တာက မာတာ၊ ေပ်ာ့
တာ။ မာတာ၊ ေပ်ာ့တာ သိတာ သူငါလား၊ ကာယဝိညာဏ္၊ ကာယဝိညာ
ဏ္က နာမ္တရား မရလား၊ မာတာနဲ႔ေပ်ာ့တာက ႐ုပ္တရား မရလား၊ နာမ္ 
႐ုပ္ ႏွစ္ပါးေပါ့၊

 ျဖန္႔လုိက္ရင္ ခႏၶာငါးပါး၊ ခ်ဳံ႕လုိက္ရင္ နာမ္နဲ႔႐ုပ္ လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ႐ုပ္ထဲ
မွာ ႐ွာခ်င္တာ႐ွာ ပုဂၢဳိလ္၊သတၱ၀ါ ေတြ႕ရဲ႕လား၊ နာမ္ထဲမွာ ႐ွာခ်င္တာ႐ွာ ပု
ဂၢဳိလ္၊သတၱ၀ါ ေတြ႕ရဲ႕လား၊ ႐ုပ္နာမ္ သုညတလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲလုိ စိစ
စ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒီ အျမင္ခံ အ႐ႈခံထဲမွာ ခ်စ္စရာ ပါရဲ႕လား၊ မုန္းစရာ 
ပါရဲ႕လား၊ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းဟာ မိမိစိတ္မွာျဖစ္တာ၊ ေသာမနႆေ၀ဒနာ 
စိတ္မွာေပၚသည္၊ ေဒါမနႆေ၀ဒနာ စိတ္မွာေပၚသည္ မေဟာဘူးလား၊ 
ဥေပကၡာေ၀ဒနာ မ်က္စိမွာေပၚသည္ မေဟာဘူးလား၊ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း မ
လြတ္ဘူးလား၊ အဲလုိ စိစစ္ဖို႔ လုိတယ္ကြဲ႕။ 

ဘယ္လုိေတြ စိစစ္ရမွာလဲလုိ႔၊ စဥ္းစား၊ ေဝဖန္၊ မလုိဘူးလား၊ ေစ့ေစ့စဥ္း
စား၊ ေစ့ေစ့ ဆုိရင္ မဟာေစနဲ႔၊ ဟာရင္ ကိေလသာ ဝင္ေတာ့မွာ၊ ႏွလုံးသြင္း
မွားရင္ ဒါ ဟာေတာ့တာေပါ့ကြဲ႕၊ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ ဒါ စဥ္းစားတာ၊ 
ေ၀ဖန္တာ၊ စိစစ္တာ၊ ခႏၶာဟုတ္- မဟုတ္၊ ပုဂၢိဳလ္၊ခႏၶာဟုတ္- မဟုတ္၊ စိစစ္
ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲ့လုိသိေတာ့ ကုိယ္ထင္တာေတြ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ 
ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြ႕တာလဲ၊ ေတြ႕တာက ပုဂၢိဳလ္၊သတၱ၀ါလား ခႏၶာငါးပါး၊ 
ေတြ႕တာက လူ၊နတ္၊ျဗဟၼာလား ႐ူပကၡႏၶာ၊ ႐ူပကၡႏၶာပဲ ေတြ႕မယ္၊ ၾကား
ရဲ႕လား။ အဲလုိ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား၊ 

႐ုပ္႐ႈေတာ့ နာမ္ပါတယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ နာမ္႐ႈေတာ့ ႐ုပ္ပါတယ္လုိ႔ မေ
ဟာဘူးလား၊ ဒါေၾကာင့္ ႐ုပ္၊နာမ္ သုညတေပါ့။ အဲလုိ ႐ႈရင္ ရာဂ၊ေဒါသ၊ေ
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မာဟ ျဖစ္ခြင့္ရပါ့မလား၊ အဲဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြေပါ့၊ အဲဒီေနရာေရာက္ေ
အာင္ ႏွလုံးသြင္းရမယ္ ေလ့လာရမယ္ေနာ္၊ စဥ္းစားတာ အလုပ္လုပ္တာ၊ 
ဉာဏ္အလုပ္ေပါ့၊ ဉာဏ္အလုပ္ လုိ႔မေဟာဘူးလား၊

 စဥ္းစားတာ၊ ေ၀ဖန္တာ၊ စိစစ္တာ ဉာဏ္အလုပ္၊ 
အဲဒါ ကာယကံ နဲ႔လုပ္တာ၊ ၀စီကံနဲ႔ လုပ္တာေတြက ကံအလုပ္၊ မေနာကံနဲ႔ 
လုပ္တာလည္း စ်ာန္အလုပ္ေတြ၊ ကံလမ္းဆုိတာ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံက ထြ
က္ရဲ႕လား၊ ေျမလွ်ဳိး၊မိုးပ်ံ တာ စ်ာန္လမ္း၊ ဒါလည္း သုံးဆယ့္တစ္ဘုံက ထြ
က္ရဲ႕လား၊ ထြက္ဘူးကြဲ႕၊ ဉာဏ္လမ္းမွ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံက ထြက္တာ၊ အဲ
လုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီ ဉာဏ္ကုိ လုိရင္းအခ်က္ေ
တြ၊ ဒါ ဉာဏ္ဦးစီးဖို႔ မလုိဘူးလား၊ ဒါ လုိတယ္။ ထင္တာနဲ႔ေတြ႕တာ ပိုင္းျ
ခားေပါ့၊ 

ဉာတပရိညာ ပိုင္းျခားလုိ႔သိပါ၊ တီရဏပရိညာ ပိုင္းျခားလုိ႔သိပါ၊ ပဟာနပရိ
ညာ သိ ပယ္၊ အဲလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ တုိတုိ က်ဥ္းက်ဥ္း ေျပာမယ္
ဆုိရင္ ေျခအစေခါင္းအဆုံး တစ္ကုိယ္လုံး ႐ွာခ်င္သလုိ႐ွာ သုခဆုိတဲ့
တရား၊ အပ္ဖ်ား တစ္ေထာက္စာမွ် ေတြ႕ရဲ႕လား၊ အပ္ဖ်ား တစ္ေထာက္စာ 
သုခ မေတြ႕တာ၊ ႐ွိလုိ႔လား၊ မ႐ွိလုိ႔လား၊ မ႐ွိရင္ ဒုကၡအတိလုိ႔ မပိုင္းျခားဘူး
လား၊

 ပိုင္းျခားလုိက္တဲ့ တခ်ိန္တည္း အ၀ိဇၨာ ခ်ဳပ္၊ မခ်ဳပ္၊ အ၀ိဇၨာခ်ဳပ္ရင္ တဏွာ
လာေသးရဲ႕လား၊ ဥပါဒါန္ လာေသးရဲ႕လား၊ ကိေလသ၀ဋ္ မခ်ဳပ္လား၊ ကိေ
လသ၀ဋ္ ခ်ဳပ္ရင္ ကမၼ၀ဋ္ လာဦးမလား၊ ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္းလား၊ နိေ
ရာဓလုိ႔ မေဟာဘူးလား။ ခႏၶာ မ႐ွိေတာ့ မၿငိမ္းဘူးလား၊ ကိေလသာ မ႐ွိေ
တာ့ မေအးလား၊ ၿငိမ္းတဲ့သေဘာနဲ႔ ေအးတဲ့သေဘာကုိ ဘယ္လုိေခၚမလဲ၊ 
ေအး ဤေနရာေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ၾက။ 
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အဲဒါ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကုိယ္၊ စိတ္ ေနာ္၊ ထင္တာနဲ႔ေတြ႕တာ ပိုင္းျခား
ဖို႔ လုိတယ္၊ ေတြ႕တာကုိ အမွန္မယူရဘူးလား၊ အမွန္ယူပါ၊ ဒါေတာ့ ေပၚလြ
င္ေအာင္ ထပ္ခါထပ္ခါ၊ ဘာေ၀တဗၺအေနနဲ႔ ပြားယူတဲ့အခါ ရတယ္ေနာ္၊ 
သံပရာသီးတစ္လုံး အရည္ေပါေပါ ရင့္ရင့္၊ ခြဲၿပီးေတာ့ စားၾကည့္၊ သံပရာ
သီး ေတြ႕မလား၊ ခ်ဥ္တာေတြ႕မလား၊ စားတုန္းက ခ်ဥ္တာ စားတာလား၊ 
သံပရာသီး စားတာလား၊ အခုေတြ႕တာက သံပရာသီးလား၊ ခ်ဥ္တဲ့သေ
ဘာ။ 

အဲဒီ ခ်ဥ္တဲ့ သေဘာကုိ မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္ ျမင္ရပါ့မလား၊ မျမင္ရျငားေသာ္လ
ည္း ခ်ဥ္တာ မ႐ွိဘူးလား၊ ႐ွိတယ္ေနာ္။ နားေထာင္ၾကည့္ရင္ ေတြ႕ပါ့မလား၊ 
နမ္းၾကည့္ရင္ ေတြ႕ပါ့မလား၊ လက္နဲ႔ကုိင္စမ္းၾကည့္ရင္ ေတြ႕ပါ့မလား၊ လွ်ာ
နဲ႔က်ေတာ့ မသိႏိုင္ဘူးလား၊ အဲ့လုိဆုိရင္ ပံုပန္းသဏၭာန္ အေကာင္အထည္ 
ဟုတ္ရဲ႕လား၊ သေဘာအေနန႔ဲ မထင္႐ွားဘူးလား၊ မေျပာမျဖစ္လုိ႔ ေျပာရ
တာ ။ သေဘာပရမတ္။ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား၊ 

သံပရာသီးက သမၼဳတိပညတ္၊ ခ်ဥ္အရသာက သဘာ၀ပညတ္၊ ပညတ္က 
မလြတ္ေသးဘူးကြဲ႕။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒါ ပညတ္က လြတ္ဖို႔ လုိတ
ယ္ေနာ္၊ 
ကဲ အမ်ဳိးသားေလး အခါလည္ေက်ာ္ ႏွစ္ခါလည္ေလး….ကုိင္း၊ ဒီကေနၿ
ပီးေတာ့ သၾကားရည္ေလး တုိက္တာ၊ အျမည္းဇြန္းေလးနဲ႔ ပါးစပ္ ဟဟၿပီးေ
တာ့ ဇြန္းနဲ႔ တုိက္တာ၊ ေနာက္သံပရာရည္ကုိ ဇြန္းနဲ႔ ထည့္ၿပီးေတာ့မွ ဟ ေ
တာ့ တုိက္တာ၊ မ်ဳိလုိက္တာ အခါတုိင္းကနဲ႔ တူရဲ႕လား၊ မ်က္ႏွာႀကီးေတြ 
႐ႈံ႕မသြားဘူးလား ။ စဥ္းစားကြဲ႕။
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 ေနာက္တခါ တုိက္မယ္ဆုိေတာ့ ပါးစပ္ကုိ ပိတ္ထားေတာ့တာ၊ ကဲ မသိဘူး
လား၊ သိသလား။ ဘယ္လုိေနသလဲ လုိ႔ ေမးေနာ္၊ ဘယ္လုိေနတယ္လုိ႔ ေျ
ပာႏုိင္ရဲ႕လား၊ ေျပာစရာမ႐ွိဘူးလုိ႔ ဘုရားက မေဟာလား၊ ပစၥဳပၸႏၷဥၥ ေယာ 
ဓမၼံ၊ အနိမိတၱဥၥ ဘာေ၀ဟိလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ကဲ ပံုပန္းသဏၭာန္ေတြ ႐ွိ
ရဲ႕လား၊ ခ်ဥ္တာက ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ ေၾသာ္ ဒါ ခ်ဥ္တာ သဘာ၀ပညတ္၊ 
သံပရာသီးက သမၼဳတိပညတ္။ စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

ကဲ မေျပာရင္မျဖစ္လုိ႔ နီးစပ္တာ ၀ိပႆနာဉာဏ္ နီးစပ္ေအာင္လုိ႔ ခ်ဥ္တ
ယ္လုိ႔ ေျပာရတာ။ စင္စစ္ကေတာ့ ခ်ဥ္တာလား၊ ေဖာက္ျပန္တာလား၊ ကုိ
က္တာလား၊ ေဖာက္ျပန္တာလား၊ ေအာင့္တာလား၊ ေဖာက္ျပန္တာလား၊ 
မူးတာလား၊ ေဖာက္ျပန္တာလား၊ ႐ုပၸတီတိ ႐ူပံ လုိ႔မေဟာဘူးလား၊ ေဖာ
က္ျပန္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား၊ သိၿပီးေတာ့ မပ်က္လား၊ ျဖစ္၊ပ်က္လုိ႔ မေဟာ
လား၊

 ျဖစ္၊ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ၊ (ဒုကၡသစၥာ ပါဘုရား၊ ) သိတာက (မဂၢသစၥာပါ 
ဘုရား)၊ ေသတာက ... (သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား)၊ ေနာက္ခႏၶာ မလာ
တာ ...(နိေရာဓသစၥာ ပါဘုရား၊ ) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္႐ွိ၊
( ေလးကြက္ ႐ွိပါတယ္ ဘုရား၊ ) တစ္ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး၊ (ငါးပါးပါ 
ဘုရား၊ ) ငါးေလးလီ ( ႏွစ္ဆယ္၊ ) ဤ႐ွစ္သြယ္ကုိ ... (အလြယ္က်က္မွတ္ 
သိေစအပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း။) 

ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတိၱယာ ဤေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား ေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ ဗုဒၶံ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ပူေဇမိ ဒုကၡသစၥာ သိ
တဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
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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။                                                            
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...
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သာဓု...သာဓု...သာဓု ။ 
ကုသုိလ္ အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။ 
ကုသုိလ္ အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
 
 ေက်းဇူးေတာ္ရွင္  အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာစရိယ ဘဒၵႏၲ သံဝရ မံုလယ္ေတာ
ရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ။ 
 မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ေရတံခြန္ေတာင္၊ မံုလယ္ေတာရဓမၼရိပ္သာ၊ အမွတ္(၃)၊ တုိ
က္ခြဲ  ဓမၼာရံုႀကီးေပၚတြင္
 ဝါတြင္း ပထမပတ္ (၇) ရက္ တရားစခန္း၌ (၁၄-၈-၂၀၁၀) ည(၇)နာရီ အ
ခ်ိန္တြင္
 ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
ခႏၶာငါးပါး သူသတ္ေယာက္်ား
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္။

အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကုိ 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။
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ဓမၼႆ - မဂ္ေလးတန္ - ဖိုလ္ေလးတန္ - နိဗၺာန္ - ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ 
တရားေတာ္ျမတ္တုိ႕အား။                                              
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
သံဃႆ - မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္တုိ႕အား။ နေမာ -  ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
မာတာပိတုႆ - မိဘႏွစ္ပါးအား။                                                   နေ
မာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွ
င္ဘုရား။

အာစရိယႆ - ၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္ သစၥာေ
လးပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးအား။                                                         
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ ရတနာ ျမတ္သုံးပါး မိဘ 
ဆရာသမား တုိ႔အား႐ိုေသျမတ္ႏိူး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေ
လ်ာ့ ကန္ေတာ့ၾကရေသာ ပူဇဝႏၲ ပဏာမေစတနာ ၊ သဒၶါ ပညာ ဝီရိယ
တုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ အလုိရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ မအိုမေသ အၿမဲေ
နေသာ နိဗၺာန္သုိ႔လည္းေကာင္း ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္
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သုိ႔လည္းေကာင္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာတုိ႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ သိမ္း
ရာ ျဖစ္ေသာ  နိဗၺာန္သုိ႔ လည္းေကာင္း မိမိတုိ႔ ယခု အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ
ဝိပႆနာ ဉာဏ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ မဂ္ဉာဏ္သုိ႔  ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္သုိ႔ မ်
က္ေမွာက္ ျ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 မေဟာဘူးလား။ ပါ
ဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ အ
ဆုံးကုိ က်ဳးလြန္ရင္ ကုသုိလ္လား၊အကုသုိလ္လား။ အကုသုိလ္ကံ အေၾ
ကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ၿပိ
တၱာ၊ အသူရကာယ္ လုိ႔ မေဟာလား။ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား၊ ဆင္းရဲတဲ့ 
တရားလား၊ ယံုၾကည္ဖို႔ မေကာင္းဘူးလား။ ဒါ အင္မတန္ ဆင္းရဲတဲ့တ
ရားေနာ္၊ အကုသုိလ္က ဆင္းရဲတဲ့ တရားေပါ့၊
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 ပါဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ 
အဆုံးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရင္ အကုသုိလ္လား၊ကုသုိလ္လား။ ကုသုိလ္ကံ အေၾ
ကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ လုိ႔ မေဟာ
ဘူးလား။ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား၊ အဲဒါ ယုံၾကည္ဖို႔ မ
လုိဘူးလား။ ယုံၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒါ ယုံၾကည္ရင္ အကုသုိလ္ကုိ ေ
ရွာင္ရမွာေပါ့၊ ကုသုိလ္ကုိ ေဆာင္ပါ၊ ၾကားလား၊ 

အဲဒါေၾကာင့္ ငါးပါးသီလ ... ပါဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါ
ဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ အဆုံးကုိ မေၾကာင္မက်ား မက်ဳိးမေပါက္ေအာ
င္ ထိန္းသိမ္းၾကေပါ့၊ အဲဒါ သက္႐ွိသတၱဝါ အသီးသီးေတြကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာဖို႔ 
မေကာင္းဘူးလား။ ကုိယ္ခ်င္းစာရင္ ေမတၱာ သေဒၵါ အနေႏၱာပါ။ အဒါ ကံ
ကုိယုံၾကည္ရမယ္ေနာ္၊ ဉာဏ္ကုိ အားကုိးရမယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊

 ဉာဏ္ဆုိတာ စဥ္းစားတာ၊ ေဝဖန္တာ၊ စိစစ္တာေပါ့။
 လူတစ္ေယာက္က ေျပာတဲ့ကိစၥ မွန္၊မမွန္၊ ဟုတ္၊မဟုတ္ စဥ္းစားရတယ္၊ 
စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းဘူးလား၊ စဥ္းစားတာ ဒါ ဉာဏ္အလုပ္ေတြ၊ ဒါေတာ့ အဲဒီ
ဉာဏ္ဟာ ခႏၶာသိဖို႔လုိတယ္ေနာ္၊ အာယတနကုိ သိဖို႔လုိတယ္ေနာ္၊ ဓာတ္
ကုိ သိဖို႔လုိတယ္ေနာ္၊ သစၥာသိဖို႔ လုိတယ္ေနာ္၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရား သိ
ဖို႔လုိတယ္၊ ဒီလုိဆုိရင္ မ်က္စိေပါက္ကစ မေနာဒြါရထိ မွန္မွန္ေလး ခႏၶာ
ဖြဲ႕ၾက။

ခႏၶာဖြဲ႕နည္း။

"မ်က္စိ..."

စကၡဳ အၾကည္ကုိ အဆင္း တုိက္ေတာ့ စကၡဳဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
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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။

...............======================...............

"နား"

ေသာတ အၾကည္ကုိ အသံ တုိက္ေတာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါ
သလား။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
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ေ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။

.............==========================........

"ႏွာ"

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။
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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။
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။
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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။
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။
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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။
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။
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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၊ျပိတၱာ အသူရကယ္ အစားစား ေတြ႕သလား 
ခႏၶာငါးပါး ေတြ႕သလား၊လူ၊နတ္၊ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါ မေတြ႕တာ၊ ႐ွိလုိ႔လား၊ မ႐ွိ
လုိ႔လား။ မ႐ွိရင္ လူစြဲ၊ နတ္စြဲ၊ ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာ လုိေသးရဲ႕လား၊ ႐ွိတယ္ဆုိတဲ့ 
ခႏၶာငါးပါးက၊ အနိစၥမ်ဳိး၊ ဒုကၡမ်ဳိး၊ အနတၱမ်ဳိး ဆုိေတာ့ အစြဲခံပါမလား၊ အဲလုိ 
စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒီခႏၶာငါးပါး ပရိညာနဲ႔ ... ဉာတပရိညာ၊ တီရဏပ
ရိညာ၊ ပဟာနပရိညာ၊ ပရိညာသုံးပါးနဲ႔ ပိုင္းျခားၿပီးေတာ့ ေလ့လာမယ္ ဆုိရ
င္၊ သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္ၿပီ ၾကားရဲ႕လား၊ အခု ခႏၶာဖြဲ႕တဲ့ အထဲမွာေတာင္ ျပ
ည့္စံုသြားၿပီ၊အဲဒါ သိဖို႔လုိတယ္၊ သိေအာင္ဟာ အဓိပၸာယ္ျပန္ ၿပီးေတာ့ ႐ွ
င္းေပးဖို႔၊

 မၾကားစဖူး၊ ၾကားဖူးထပ္မံ၊ အိုး ေျမႀကီး ... အိုးလုပ္တဲ့ ေျမႀကီး ေစးတာေပါ့၊ 
အဲဒါကုိ တစ္ပိႆာေလာက္ယူ ေရနဲ႔စပ္ၿပီးေတာ့နယ္၊ အေစးေပါက္ေအာင္
နင္း၊ နင္းလုိ႔ အေစးေပါက္ေလာက္ၿပီ ဆုိတဲ့အခါ၊ အကုန္လုံး ျပန္ စုပံုၿပီးေ
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တာ့ထားေတာ့ လုံးလုံးႀကီးေပါ့၊ ဆင္... ဆင္႐ုပ္ႀကီး ပံုသြင္းလုိက္တာေပါ့၊ 
ဆင္႐ုပ္ႀကီး ပံုသြင္းလုိက္ေတာ့ ငါးမိနစ္အတြင္းမွာ၊ ဆင္ေကာင္ႀကီး ျမင္
လာတယ္၊ စားပြဲေပၚ တင္ထား၊ 

တရားနာပရိသတ္ေတြ ဘာေတြျမင္သလဲလုိ႔ေမးရင္ ဘယ္လုိ အေျဖေပးမ
လဲ၊ ဆင္႐ုပ္လုိ႔ ျမင္တယ္၊ စဥ္းစားေနာ္။ ဆင္လုိ႔ကား မထင္ဘူးလား၊ ႐ွိတ
ယ္လုိ႔ေကာ မယူလား၊ အဲေတာ့ အဲဒီဆင္႐ုပ္ကုိ အစို ကုိး၊ မီးမဖုတ္ရေသး
ဘူး၊ ေနမလွန္းရေသးဘူး၊ အစိုဆုိေတာ့ခါ ေပါက္ေပါက္ဆုပ္မ်ား ဆုပ္သလုိ 
ဘယ္ျပန္၊ ညာျပန္ ဆုပ္ၿပီးေတာ့မွ ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ၊ ဆင္႐ုပ္ေတြ႕မလား၊ 
ေျမႀကီးေတြ႕မလား၊ တကယ္႐ွိတာက ဆင္လား၊ ေျမႀကီးလား၊ ေျမႀကီးက 
ပရမတ္ေပါ့၊ ဆင္က ပညတ္ေပါ့၊ ကဲ ... ဆင္ပံုစံအသြင္သဏၭာန္တူေအာင္ 
ပံုသြင္းထားတာ၊ 

ပံုသြင္းျငားေသာ္လည္း ဝိဇၨာမ်က္မွန္နဲ႔တပ္ၾကည့္တဲ့ အခါ၊ ဆင္ကုိျမင္မ
လား၊ အဆင္းကုိ ျမင္မလား၊ အဆင္းပဲျမင္မယ္၊ စဥ္းစားဖို႔မေကာင္းလား။ 
အခုလည္း အဲဒီအဆင္း တစ္ခါျပန္ၿပီးေတာ့ အရပ္သုံးနဲ႔ ေျပာမယ္ဆုိေတာ့ 
ေျမႀကီးေပါ့၊ အဲဒီ ေျမႀကီးကုိ အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္လုိက္၊ အ႐ုပ္ေပါင္း
မ်ားစြာလုိ႔ အေျဖ မေပးေပဘူးလား၊ ေပးျငားေသာ္လည္းပဲ တကယ္႐ွိတာ
က အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာလား ဆင္လား၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဆင္က ပညတ္၊ ေျမႀ
ကီးက ပရမတ္၊ ေျမႀကီး...  အဲဒီ ေျမႀကီးေပၚမွာ ဆင္လုိ႔သမုတ္၊ အ႐ုပ္ေပါ
င္းမ်ားစြာ သမုတ္၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါ လုိ႔ သမုတ္တာ၊ ဘယ္လုိပဲ သ
မုတ္သမုတ္၊ ဘယ္လုိပဲေခၚေခၚ၊ ေျမႀကီးက ေျပာင္းရဲ႕လား၊ အဲဒါေၾကာင့္ ေျ
မႀကီးကမေျပာင္းဘူးေနာ္၊

 အဲဒါေၾကာင့္ ဤပမာဏကဲ့သုိ႔ ... ဒါေၾကာင့္မို႔ သူကုိ ပရမတ္၊ လက္နဲ႔ ကုိင္
စမ္းၾကည့္တဲ့အခါ ဆင္ေတြ႕မလား၊ မာတာေတြ႕မလား၊ မာတာ ပထဝီ၊ မာ
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တယ္လုိ႔ ထိသိတာက ကာယဝိညာဏ္ နာမ္တရား၊ ကာယအၾကည္နဲ႔ မာ
ဆုိတဲ့ပထဝီက ႐ုပ္တရား၊ နာမ္၊႐ုပ္ႏွစ္ပါး။ ဆင္လား နာမ္နဲ႔႐ုပ္၊ နာမ္နဲ႔႐ုပ္
က ပရမတ္၊ ဆင္က ပညတ္၊ ပရမတ္ကုိ ပညတ္ဖံုးတယ္လုိ႔ မေဟာဘူး
လား၊ အဲလုိ စိစစ္ဖို႔လုိတယ္၊ ထိထိမိမိေလ့လာ၊ 

အဲဒီ ဟင္းတစ္ခု ခ်က္ထားလုိက္၊ အဖံုးအုပ္ထား အထဲမွာ ဘာ႐ွိတယ္လုိ႔ 
သိပါ႔မလား၊ အဖံုးကို ဖြင့္ၾကည့္ရင္ မသိႏုိင္ဘူးလား၊ ဤပမာဏကဲ့သုိ႔ ဆင္
ထင္လုိ႔ ကုိင္စမ္းၾကည့္၊ ဆင္ေတြ႕မလား၊ မာတာေတြ႕မလား၊ လူထင္လုိ႔ 
ကုိင္စမ္းၾကည့္၊ လူေတြ႕မလား၊ မာတာေတြ႕မလား၊ ဆံဖ်ားကေျခဖ်ား၊ ေျခ
ဖ်ားကဆံဖ်ား အႏုလုံ ပဋိလုံ ကုိင္စမ္းၾကည့္ေတာ့ မာတာန႔ဲ ေပ်ာ့တာ 
ေတြ႕မယ္၊ မာတာ ပထဝီ၊ ေပ်ာ့တာ ပထဝီေပါ့၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

အဲဒီ မာတာန႔ဲ ေပ်ာ့တာ ႐ုပ္တရားလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲဒီ ႐ုပ္တရားေပၚ
မွာ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း၊ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း အပ္က်မပ္က် ေတြ႕တဲ့
တရားကုိ ထင္တာက လူအစားစား၊ နတ္အစားစား၊ ျဗဟၼာအစားစား မထင္
ဘူးလား၊ ႐ွိတယ္လုိ႔ မယူဘူးလား၊ ေတြ႕တာက လူေတြ႕တာလား၊ မာတာေ
တြ႕လား၊ နတ္ေတြ႕တာလား၊ မာတာေတြ႕လား၊ ျဗဟၼာေတြ႕တာလား၊ မာ
တာေတြ႕လား၊ ကဲ ေတြ႕တာကုိ အမွန္ မယူရဘူးလား၊ အမွန္သိရင္ အ
မွားေပ်ာက္တယ္လုိ႔ မေဟာလား၊

 ဒီလုိဆုိရင္ လူလုိ႔စြဲစရာ လုိေသးရဲ႕လား၊ နတ္လုိ႔စြဲစရာ လုိေသးရဲ႕လား၊ ျဗ
ဟၼာလုိ႔စြဲစရာ လုိေသးရဲ႕လား၊ စြဲစရာမ လုိေတာ့ဘူး။ အစြဲ မျပဳတ္ဘူးလား၊ 
စြဲရေအာင္ လူက အစကတည္းလုိ႔မွ မ႐ွိဘဲ၊ ဘယ္လုိလုပ္ စြဲမွာလဲ၊
 ႐ွိတဲ့တရားကလည္း အနိစၥမ်ဳိး၊ ဒုကၡမ်ဳိး၊ အနတၱမ်ဳိးေပါ့၊ အဲလုိ ဘုရားမေ
ဟာဘူးလား၊ အဲလုိဆုိရင္ အစြဲခံပါ့မလား။ အဲဒါေလး သိရင္ သကၠာယဒိ႒ိ ျ
ပဳတ္ပါတယ္ဗ်ာ့။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ ေလ့လာၾက။ 

www.dhammadownload.com



လူေတြ ထင္တာဟာ ျပန္စဥ္းစား၊ ဘယ္လုိေတြလဲတဲ့၊ အိပ္မက္ မက္တဲ့အ
ခါမွာ၊ ေ႐ႊအိုး၊ေငြအိုး ေတြရလုိ႔ မက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ မ႐ွိဘူးလား၊ ေ႐ႊအိုး၊ေငြ
အိုးက ပိႆာတစ္ေထာင္ေလာက္ ရထားတာ၊ ပိႆာတစ္ေထာင္ေလာက္ 
ရထားေတာ့ခါ၊ အဲဒီေ႐ႊေတြကုိ ေရာင္းခ်ၿပီးေတာ့မွ ငါးထပ္၊ ငါးထပ္တုိက္ခ်
ည္းပဲ ငါးလုံးတည္တာ၊ အဲဒါ အေရာင္းစာေရးေတြ ဘာေတြဟာ တုိက္တစ္
လုံးမွာ လူေပါင္းႏွစ္ဆယ္၊ တိုက္တစ္လံုးမွာ လူေပါင္းႏွစ္ဆယ္၊ လူတစ္ရာေ
လာက္ ခန္႔ထားတာ၊ 

အဲဒီမွာ ပရေဆးက အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သံစံု၊ သံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပစၥည္းက အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ 
အထည္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပစၥည္းက အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ခ်က္စရာ ျပဳတ္စရာနဲ႔ ပတ္သ
က္တဲ့ ပစၥည္းက အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဝတ္စရာ၊ ကပ္စရာနဲ႔ ပစၥည္းက အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့၊ ေ
ရာင္းတဲ့အခါမွာ ညေနစာရင္းခ်ဳပ္တဲ့အခါ၊ အျမတ္ေငြက သိန္းတစ္ရာေလာ
က္ ျမတ္တယ္၊ အဲဒါ ခိုင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က လူေတြကုိ ဒါ ဘယ္ေလာက္၊ဘယ္ေ
လာက္ ေပးၿပီး၊ကမ္းၿပီး သိန္းတစ္ရာေလာက္က်န္တယ္။ 

စားပြဲ၊ ကုလားထုိင္ေပၚ ... ထုိင္၊ ေပါင္မုန္႔ေထာပတ္သုတ္၊ ကြ်ဲျမီးတံဆိပ္၊ 
အဲဒီေထာပတ္ေပၚမွာတစ္ခါ အသားကုိ ပါးပါးေလးလီွး ၾကက္သားျဖစ္ေစ၊ 
ဝက္သားျဖစ္ေစ၊ လီွးၿပီးခါမွထည့္၊ အေပၚက ေပါင္မုန္႔တစ္ခါ ျပန္အုပ္၊ ေ
ထာင့္တန္းျဖတ္၊ ႏွစ္ခုဆုိေတာ့ ေလးခုရတယ္၊ အဲဒါကုိစား၊ ေကာ္ဖီအေကာ
င္းစားေသာက္၊ ေသာက္လုိ႔ၿပီးတဲ့အခါမွာ၊ အဖန္ရည္ ႏွစ္ခြက္၊သုံးခြက္ေသာ
က္၊ ေသာက္ၿပီးရင္ စီးကရက္ကုိေသာက္လုိက္၊ ပေလးယား မွိန္းလုိ႔ ဇိမ္က်
က်မေနဘူးလား။ စိတ္ကူးမယဥ္ဘူးလား၊ သူေဌးျဖစ္ေနတာကြဲ႕၊ 

အဲဒီလူက သူ႕အလုပ္က ဘာလုပ္လဲဆုိေတာ့ အေၾကာ္သမား၊ မနက္လင္း
ရင္ ေစာေစာစီးစီး ထ ေၾကာ္ရတာ၊ သူ႕ဖိုကနာမည္ၾကီး ... အေၾကာ္ ေကာ
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င္းတယ္၊ ေကာင္းတယ္နဲ႔၊ အဲဒီေန႔က်ေတာ့ ႏုိးလာတဲ့အခါ သူ႕စိတ္ကူးအ
တုိင္း ျဖစ္ကဲ့လား၊ အေၾကာ္ဖို ဆင္းရေတာ့တာေဟ့၊ ဆင္းၿပီးေတာ့ မီးေမႊး၊ 
ထင္းကလည္း မစိုမေျခာက္၊ ေလာင္စာကလည္း ညံ့ေတာ့ မီးေမႊးလုိ႔က မ
ရႏုိင္၊ ဝယ္သူေတြက အနားမွာျပည့္ေနၿပီ၊ ျပည့္ေနေတာ့ အခါမွာ မီးေမႊးလုိ႔ 
မရေတာ့၊ ဟုိဖိုက က်က္ကုန္ၿပီ၊ တျခားဖိုဝယ္ၿပီးေတာ့ ျပန္ၾကေတာ့တာ၊ ၾ
ကားရဲ႕လား။

 ကဲ မႏိုးခင္က်ေတာ့ စိတ္ကူးမယဥ္ဘူးလား၊ ႏိုးတဲ့အခါ ကုိယ့္စိတ္ကူးအတုိ
င္းျဖစ္ရဲ႕လား၊ အခုလည္း လူဆုိတာ အိပ္မက္ပမာဏ၊ မ်က္လွည့္ပမာဏ 
မေဟာဘူးလား၊ မ်က္လွည့္ျပတဲ့ ဆန္ေတြဟာ ခ်က္လုိ႔ျပဳတ္လုိ႔ရရဲ႕လား၊ မ်
က္လွည့္ျပတဲ့ ေ႐ႊေတြဟာ သုံးလုိ႔ျပဳလုိ႔ရရဲ႕လား၊ တကယ့္ေ႐ႊေတာ့ ေ႐ႊနဲ႔ မ
တူဘူးလား၊ တကယ့္ဆန္နဲ႔ မတူဘူးလား၊ သုံးလုိ႔ ျဖစ္ရဲ႕လား၊ အဲဒါ ယုံၾက
ည္ဖို႔ လုိတယ္၊ 

အဲဒီ ေျမႀကီး ဥပမာကဲ့သုိ႔ ေလ့လာၿပီးေတာ့ အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္၊ ကဲ ပံုပ
န္းသဏၭာန္ ေပၚလာတဲ့အခါ၊ တကယ္႐ွိတာက အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာလား ေျ
မႀကီးလား၊ ျမင္ေနတာက... ေျမႀကီးကုိ ျမင္တာလား၊ အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမ
င္တာလား၊ ဤပမာဏကဲ့သုိ႔ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ ေမာဟစိတ္ေတြ၊ 
ဘယ္အေပၚမွာ ျဖစ္တာလဲ၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းဘူးလား၊ ေလာဘ ကိေ
လသာ၊ ေဒါသ ကိေလသာ၊ ေမာဟ ကိေလသာေပါ့၊ အဲလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာ
င္းဘူးလား၊ 

ဒါေၾကာင့္ ႐ုပ္၊နာမ္ သုညတလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ႐ုပ္ထဲမွာ ႐ွာခ်င္တာ႐ွာ ပု
ဂၢိဳလ္သတၱဝါ ေတြ႕ပါ့မလား၊ နာမ္ထဲမွာ ႐ွာခ်င္တာ႐ွာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ 
ေတြ႕ပါ့မလား၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြ႕တာလဲ၊ မ႐ွိလုိ႔။ စဥ္းစား ယုံၾကည္ဖို႔ မေ
ကာင္းလား၊ အဲ့ဒါ ေလာဘ ျဖစ္တာ၊ ေဒါသ ျဖစ္တာ၊ ေမာဟ ျဖစ္တာ၊ ႐ုပ္၊
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နာမ္ အေပၚမွာ ျဖစ္တာလား၊ ပုဂၢဳိလ္သတၱ၀ါမွာ ျဖစ္တာလား၊ ပုဂၢိဳလ္သ
တၱ၀ါမွ မ႐ွိဘူးဆုိရင္ ျဖစ္စရာလုိေသးရဲ႕လား၊ ႐ွိတဲ့တရားအေပၚကလည္း 
အနိစၥမ်ဳိး၊ ဒုကၡမ်ဳိး၊ အနတၱမ်ဳိးဆုိေတာ့ခါ ကဲ ကုိယ္ထင္တာေတြ ျဖစ္ခြင့္ရပါ့
မလား၊ အဲလုိေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား။ အဲဒါေလးကုိ ထပ္ခါထပ္ခါ ေလ့
လာပါ၊ ထပ္ခါထပ္ခါ ေလ့လာရင္၊ တစ္နာရီနဲ႔ ရႏိုင္တယ္။ 

တစ္နာရီနဲ႔ ရႏိုင္တယ္။ ဘယ္သူ႔ကုိ ေထာက္ရမွာလဲလုိ႔ ႐ွင္အႆဇိ၊ ပဥၥဝဂၢီ
ငါးဦးမွာ အငယ္ဆုံး၊ အ႐ွင္ေကာ႑ည၊ ဝပၸ၊ ဘဒၵိယ၊ မဟာနာမ္၊ ႐ွင္ အႆ
ဇိ ။ ႐ွင္အႆဇိ ရဲ႕ဆြမ္းခံ အလွည့္၊ အဲဒီ အခါက်ေတာ့ အခုေျပာတဲ့ ဥပ
သိႆတုိ႔၊ ေကာလိတတုိ႔က သိဥၨည္းဆရာေတာ္ဘုရားဆီမွာ ေနၾကတာ၊ ေ
နလုိ႔ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာေတာ့ခါ အသိဉာဏ္က မတုိးလာဘူး၊ မတုိးလာေတာ့ 
ဟုိမွာေနတဲ့ေယာဂီေတြမွာ သြားေဆြးေႏြးတယ္၊ ေဆြးေႏြးၾကည့္ေတာ့ သူ
တုိ႔သိတာထက္ မပို၊ ရဟန္းေတာ္ေတြ ေဆြးေႏြးၾကည့္ေတာ့လည္း၊ သူ
တုိ႔သိတာ ထက္ မပို၊ ငါတုိ႔ဆရာကုိယ္တုိင္က တရားသိပံုမၾကဘူးတဲ့၊ ၾကား
ရဲ႕လား၊ ေဝဖန္ၿပီ၊ ေဝဖန္ၿပီ၊ ၾကားရဲ႕လား၊ ေဝဖန္ၿပီ။ စဥ္းစားၿပီ၊ ကဲ ခြင့္ေ
တာင္းျပန္တာ။

၊ ႏွစ္ရက္၊သုံးရက္ေလာက္က်ေတာ့ လူလမ္းေလးေပါ့၊ ေ႐ွ႕က လွည္းေတြ 
မေပၚခင္က၊ အင္ဂ်င္စက္ေတြ ဘာေတြ၊ လုပ္တဲ့လူေတြ မေမြးေသးဘူး၊ အဲ့
ဒီေခတ္က၊ အဲ့ဒီေခတ္က... ၊ ကဲ မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ ပူးတြဲပူးတြဲ န႔ဲ အခ်ိန္ကုန္တယ္၊ 
မင္းက ဘယ္လမ္းကုိလုိက္၊ ငါက ညာလမ္းလုိက္မယ္၊ မင္းတရားထူးေ
တြ႕ရင္ငါ့ကုိ ေဟာရမယ္၊ ငါေတြ႕ရင္ မင္းကုိေဟာမယ္၊ ကတိကဝတ္ မျပဳ
ဘူးလား၊ ျပဳၿပီးေတာ့မွ ထြက္သြားၾကတာ။ 

ဥပတိႆ ... ႐ွင္သာရိပုတၱရာအေလာင္း၊ ရာဇၿဂိဳလ္ၿမိဳ႕နား ေရာက္တဲ့အခါ 
႐ွင္အႆဇိ ဆြမ္းခံ ထြက္လာခဲ့တယ္၊ သူ႕ ဣေျႏၵသိကၡာ ၾကည့္တာနဲ႔၊ ဒီကုိ
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ယ္ေတာ္ဟာ ဝမ္းထဲမွာ တရား႐ွိတယ္၊ ငါတရားေမးမယ္၊ အင္း ငါေမးရင္ 
ဆြမ္းခံတာ ေနာက္က်လုိ႔ ငါ့အျပစ္ျဖစ္လိမ့္မယ္၊ မေမးစေၾကာင့္ဘူး၊ သူ႕ေ
နာက္က မလွမ္းမကမ္းလုိက္၊ ရာဇၿဂိဳလ္ၿမိဳ႕ထဲကုိ အထိလုိက္၊ ၿမိဳ႕တစ္ဝက္
မေရာက္ခင္ ဆြမ္းက ျပည့္စံုၿပီ၊ ျပန္ၿပီးေတာ့ ထြက္လာခဲ့၊

 ၿမိဳ႕ထြက္ၿပီးေတာ့ ေ႐ွ႕ကဆီး ... တစ္ဖာလုံေလာက္ အကြာမွာ၊ ရပ္ပါဦး
ဘုရား၊ ရပ္ပါဦး၊ ရပ္ပါဦး၊ ၿမိဳ႕မဝင္ကေနလုိ႔ အ႐ွင္ဘုရားရဲ႕ ဣေျႏၵသိကၡာ ျမ
င္တာနဲ႔၊ အ႐ွင္ဘုရားဝမ္းထဲမွာ တရား႐ွိတယ္လုိ႔ ယူဆတယ္၊ ေမးရေအာင္
လုိ႔ ဆြမ္းခံေနာက္က်မွာစိုးလုိ႔ မေမးစေၾကာင့္ဘူး၊ အခုေတာ့ အ႐ွင္ဘုရား 
ဆြမ္းကိစၥလည္း ျပည့္ၿပီ၊ အ႐ွင္ဘုရား ဘယ္တရားေတြ အားထုတ္သလဲ၊ 
ခႏၶာငါးပါး၊ အာယတန ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ ဓာတ္အားျဖင့္ တစ္ဆယ့္႐ွစ္ပါး၊ သစၥာ
အားျဖင့္ ေလးပါး၊ အဲဒါ ပရိညာသုံးပါးနဲ႔ အားထုတ္တယ္၊

 ပညတ္ ပရမတ္ ပိုင္းျခားတာ ဉာတပရိညာ၊ 
ခႏၶာနဲ႔ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ ပိုင္းျခားတာ တီရဏပရိညာ၊ 
အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ စုလုိက္ေတာ့ ျဖစ္ပ်က္ ျဖစ္ပ်က္ ဒုကၡသစၥာလုိ႔ အဲဒီမွာ 
ဒုကၡသစၥာ ပိုင္းျခားတဲ့အခါ ... ပဟာနပရိညာ၊ 
ပရိညာသုံးပါးနဲ႔ အားထုတ္လုိ႔ အဲဒါ ငါ ရဟန္းကိစၥၿပီးသြားတယ္၊ ရဟန္းကိ
စၥၿပီးတာ ဒီေန႔ပါ ခုႏွစ္ရက္ေျမာက္၊ အက်ယ္တဝင့္ ငါ မေဟာတတ္ဘူး၊ 
အ႐ွင္ဘုရား၊ အ႐ွင္ဘုရား၊ သုတ္ေတြ၊ ဗ်ည္းေတြ၊ သဒၵါေတြ အလုိမ႐ွိဘူး၊ 
အနက္တစ္လုံး ထင္မယ္ ဆုိရင္ ... ပါဌ္တစ္ခ်က္ အနက္ဆယ္ေထြ ... အန
က္တစ္လုံးထင္ရင္ တပည့္ေတာ္ ေက်နပ္တယ္။ 

အဲဒီအခါက်မွ...

‘‘ေယ ဓမၼာ ေဟတုပၸဘဝါ, ေတသံ ေဟတံု တထာဂေတာ အာဟ၊ 
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ေတသၪၥ ေယာ နိေရာေဓာ, ဧဝံဝါဒီ မဟာသမေဏာ’’

 ေယ ဓမၼာ - အၾကင္ အၾကင္ ျဖစ္ပ်က္သမွ် ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္တရား
တုိ႔သည္၊ ေဟတုပၸဘဝါ - အေၾကာင္းရင္း ႐ွိကုန္၏ ထုိအေၾကာင္းတုိ႔ ခ်ဳပ္ၿငိ
မ္းရာ နိေရာဓကုိ အဖ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာတယ္။ 

ဒါ ဆရာက ဘုရားျဖစ္ေနတာေပါ့၊ အဲဒီမွာ ေသာတာပန္တည္သြားတာဗ်ာ့၊ 
သုံးမိနစ္ၾကာတယ္၊ သုံးမိနစ္။ သိဥၨည္းဆရာေတာ္ဆီမွာ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာတ
ယ္၊ ၾကားရဲ႕လား၊ တရားေပါက္ကဲ့လား၊ တရားစစ္စစ္ကုိ ေဟာမယ္ဆုိရင္ 
ငါးမိနစ္ဆုိရင္ ဆုံးသြားၿပီ။

 ေတာ္တုန္းက အိုးတစ္ခုတည္းနဲ႔ပါ့ ဆုံးတယ္၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒီ 
အိုးအေပၚမွာ သာယာတာ ေလာဘတဏွာ သမုဒယသစၥာ ...
ပထဝီဓာတ္လုိ႔သိ၊ အနိစၥလုိ႔သိ၊ ပထဝီဓာတ္လုိ႔သိ၊ ဒုကၡလုိ႔သိ၊ ပထဝီဓာတ္
လုိ႔သိ၊ အနတၱလုိ႔သိ၊ အဲဒီဟာေတြကုိ သစၥာသာ ဆုိက္သြားမယ္ဆုိရင္၊ မဂၢ 
နိေရာဓ။ ႏွလုံးသြင္းမွားေတာ့ခါ သမုဒယ ဒုကၡ ျဖစ္တာေပါ့၊ အဲဒီလုိ ေလ့
လာဖို႔မေကာင္းလား၊ 

အဲဒီမွာ ေသာတာပန္တည္သြားေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား ဝက္တူးတဲ့ လုိဏ္ဂူ
ကုိ ေခၚသြားေတာ့တာ၊ ဟုိေရာက္ေတာ့ ဟုိမွာ မုဆုိးက ပုဆုိးခင္းထားတ
ယ္၊ သူေတာ္ေကာင္းေတြလာရင္ သီတင္းသုံးလုိ႔ ေနၾကပါေစလုိ႔ ။ အဲဒီက်ေ
တာ့ ဘုရားက ... အခုေျပာတဲ့ ဥပတိႆက သူ႕တူနဲ႔သြားေတြ႕တယ္၊ တူ
ကလည္း ငါတုိ႔ ဝရီးနဲ႔ မေတြ႕တာၾကာၿပီ၊ ႏႈတ္ဆက္မယ္ဆုိၿပီးေတာ့ လာ
တာ၊ လာတဲ့အခါ မင္း ျမတ္စြာဘုရား တရားကုိ နာရမယ္ ဆုိၿပီးေတာ့မွ၊ 
တရားနာခိုင္းတာ၊ အႏၶပုထုဇဥ္ ဘဝက တရားနာတာ၊ ႐ွင္သာရိပုတၱရာက 
ေသာတာပန္ျဖစ္ၿပီးခါမွ တရားနာတာ၊
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 ေနာက္က အိုက္တာကုိ ေႏြခါနဲ႔တူတယ္၊ ယပ္ခပ္ေပးတာ၊ ယပ္ခတ္ေပးရ
တယ္၊ တရားပြဲ ဆုံးသြားတဲ့အခါ ခႏၶာ၊အာယတန၊ဓာတ္၊သစၥာ၊ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ 
ကုိ ေဟာလုိက္တာ သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္လုိ႔ အႏၶပုထုဇဥ္ဘဝကနာတာ၊ ေ
သာတာပန္ျဖစ္တယ္၊ ႐ွင္သာရိပုတၱရာက နာတာရဟန္းကိစၥၿပီးသြားတယ္၊ 
ၾကားရဲ႕လား၊ အဲဒီလုိ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား၊ အဲဒါစဥ္းစား၊ ဘယ္ေလာ
က္မ်ား ထင္႐ွားသလဲေနာ္၊ သိ ၊ပယ္၊ဆုိက္၊ပြား ေလးပါးကိစၥ မဂ္တစ္ခဏ
လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲဒါနားလည္ဖို႔လုိတယ္၊ ကဲ...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 
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*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 
*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။
 
သစၥာေလးပါးကုိ မသိတာ ... အဝိဇၨာ၊ ခႏၶာငါးပါးကုိ မသိတာ ... အဝိဇၨာ၊ 
အာယတန တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးကုိ ... မသိတာ အဝိဇၨာ၊ ဓာတ္တစ္ဆယ့္႐ွစ္ပါး
ကုိ ...မသိတာ အဝိဇၨာ၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ကုိ မသိတာ ... အဝိဇၨာ
လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲဒါ သိသင့္သိထုိက္တဲ့ တရားကုိ မသိလုိ႔ အဝိဇၨာလုိ႔ 
ေခၚတာေပါ့၊ သိရင္ ဝိဇၨာေပါ့၊ အဲလုိေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ 
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အဲဒါေၾကာင့္ အဝိဇၨာ မသိတဲ့ တရားလုိ႔ခ်ည္းပဲ ေျပာၾကတာေနာ္၊ အဝိဇၨာ 
သိတဲ့တရားဗ်ာ့၊ အဝိဇၨာ နာမ္တရား၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ မသိတာက 
ခႏၶာကုိသာ မသိ၊ အာယတနကုိ မသိ၊ ဓာတ္ကုိမသိ၊ သစၥာမသိ၊ ပဋိစၥသမု
ပၸါဒ္ကုိ မသိ၊ အဲဒီခႏၶာအေပၚမွာ ပုဂၢဳိလ္သတၱဝါအေနနဲ႔ ႏွလုံးသြင္း မွားၿပီးေ
တာ့ မသိဘူးလား၊ ႏွလုံးသြင္းမွားတာ အဝိဇၨာ၊ အဲဒါေၾကာင့္ သုံးဆယ့္တစ္
ဘုံမွာ လည္ေနတာေပါ့၊ 

ခႏၶာလုိ႔ သိမယ္၊ အနိစၥလုိ႔သိမယ္၊ ခႏၶာငါးပါးလုိ႔သိ၊ ဒုကၡလုိ႔သိ၊ အနတၱ
လုိ႔သိရင္၊ မဂၢ နိေရာဓ မျဖစ္ဘူးလား၊ ဒါ မွန္တာနဲ႔မွားတာေပါ့။ မသိ လုံးလုံး 
ခ်လုိ႔ရပါ့မလား၊ 
ဒါေၾကာင့္ ေ႐ွးကဆရာေတာ္ သမားေတာ္ေတြ ေဟာတာ သုတၾကားဖူးတ
ယ္၊ မသိတာဆုိရင္ ႐ုပ္တရားသာ ဟုတ္တယ္၊ "မသိတာ႐ုပ္၊ သိတာနာမ္ " 
လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ႐ုပ္နာမ္နွစ္ပါး အက်ဥ္းထား ပိုင္းျခားခြဲေဝျပဳ၊ ထင္တုိင္း
မၿပီး အခ်ည္းႏွီး၊ ၿပီးစီး႐ုပ္နာမ္ သုညမွန္၊ ဤဉာဏ္ေရာက္ေအာင္႐ႈ လုိ႔မေ
ဟာဘူးလား၊ ႐ုပ္ကသိတတ္တဲ့ တရား ဟုတ္ရဲ႕လား၊ ဒါေၾကာင့္ မသိတာ ႐ု
ပ္ဗ်ာ့။ အဝိဇၨာလုိ႔ တပ္လုိ႔ရပါ့မလား၊ အဲဒီ မသိတဲ့႐ုပ္က ကုသုိလ္ေရာ လုပ္
တတ္ပါ့မလား၊ အကုသုိလ္ေရာ လုပ္တတ္ပါ့မလား၊ အဲဒါကုိ နားလည္ဖို႔မ
လုိဘူးလား၊ 

အိမ္တစ္အိမ္၊ ဥပမာအားျဖင့္ သိန္းငါးရာေလာက္ ကုန္တယ္၊ ေဆာက္ထား
တာ၊ အဲေတာ့ သူကလည္း ဒီအိမ္မွာ မေနခ်င္ေတာ့ဘူး၊ ႀကိဳးဆြဲခ်လုိ႔ေသေ
တာ့ မဂၤလာမ႐ွိဘူးေပါ့၊ ေျပာင္းခ်င္တယ္၊ သိန္းတစ္ရာနဲ႔ေရာင္းတာ ဝယ္သူ 
မ႐ွိဘူး၊ ခိုက္တယ္ ဒီလုိ မယူဘူးလား၊ အဲဒါ အျမင္ခံက ဒါ အိမ္လုိ႔ေျပာရ
တာ သစ္သားေတြေပါ့၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ 
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စင္စစ္ေတာ့ ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ အျမင္ခံဟာ အဆင္း႐ုပ္ေပါ့၊ ကုိင္လုိက္
တဲ့အခါ မာတာေတြ႕မွာေပါ့၊ ဒါ ႐ုပ္တရားေတြေပါ့၊ အဲဒီ ႐ုပ္က ကုသုိလ္၊ အ
ကုသုိလ္ မလုပ္တတ္ဘူးဆုိရင္၊ ဝယ္သာ ဝယ္လုိက္ပါ။ မိမိစိတ္ထဲမွာ ျဖစ္
တာမဟုတ္လား၊ အာ.... မဂၤလာမ႐ွိဘူးဆုိတာ ကုိယ့္စိတ္မွာျဖစ္တာ၊ အဲ
လုိျဖစ္တာေတြဟာ ခႏၶာရဲ႕႐ုပ္တရားကုိ ပီပီျပင္ျပင္ သိတာ ဟုတ္ကဲ့လား၊ 
မသိဘူး ႏွလုံးသြင္းမွားေနတာ၊ စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒီလုိ ေလ့လာ
ဖို႔လုိတယ္၊ ႏွလုံးသြင္းမွားတာ ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ လုိတယ္ေနာ္၊ 

မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံ၊ ေ႐ွးအထက္ေက်ာ္ကာရီက သားအမိ၊သားအဖ 
သုံးေယာက္၊ သားေလးကလည္း လိမ္လိမ္မာမာနဲ႔ ေလးတန္းေအာင္ၿပီး ႏု
တ္ထားေတာ့တာ၊ ႏုတ္ထားျငားေသာ္လည္း ေ႐ွးကဆုိေတာ့ ဆယ့္ငါးႏွစ္၊ 
ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ အ႐ြယ္ေပါ့၊ အတန္ငယ္ၾကာေတာ့ ဆယ္႐ွစ္ႏွစ္ေလာက္၊ 
မိဘရဲ႕တာဝန္ အကုန္လုံးေက်ႁပြန္ေအာင္ လုပ္ေပးတယ္၊ ဒီေတာ့ မိဘႏွစ္
ပါးက မခ်စ္ဘူးလား၊ အလြန္ခ်စ္တယ္၊ ခ်စ္ေတာ့ သားအတြက္နဲ႔ ျပန္စဥ္း
စားၾကည့္တဲ့အခါ၊ ေခၽြးမ ေကာင္းေကာင္း ရခ်င္တာေပါ့ကြဲ႕၊ မရခ်င္ဘူး
လား၊ 

သားကလည္း တစ္ခါ ျမင္ထားတာက လမ္းသာျခားတယ္ အေနာက္က အိ
မ္ကုိ ခဏခဏ အလည္ သြားတယ္၊ အဲဒီအိမ္က အမ်ဳိးသမီးက ဘြဲ႕ရၿပီး
သား၊ ႐ုပ္အဆင္းကလည္း အလတ္စားေလာက္ လွတယ္၊ ပစၥည္းကလည္း 
စားဝတ္ေနေရးက ေျပတယ္၊ ဖူလုံတယ္၊ လုံေလာက္တာေပါ့၊ အဲဒါ မိဘႏွစ္
ပါးက မလုိ၊ သူ႕အိမ္သြားတာ မလုိဘူး၊ ဘာေၾကာင့္ မလုိတာလဲတဲ့ အမ်ဳိး
သမီးက ေလာကီပညာ၊ ေအာက္လမ္းပညာတတ္တယ္၊ ျပဳစားနည္းေတြ 
တတ္တာေပါ့၊ ၾကာခါ သူ႕သားကုိ သူ႕လက္ခ်က္နဲ႔ ေသလိမ့္မယ္၊ 
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စုန္းတတ္တယ္လုိ႔ ေျပာရင္လည္း ေမးေတာ့မွာ၊ စုန္းဟာ ျပႏုိင္ပါ့မလား၊ မျ
ပႏိုင္ဘူးကြဲ႕ သူလည္းပဲ ဉာဏ္၊ စိတ္အလုပ္။ ေအာက္ဉာဏ္၊ ေအာက္ဉာ
ဏ္၊ အင္း အဲလုိေတြလည္း ခြဲရေသးတယ္၊ ဉာဏ္ဆုိတာလည္း အထက္ဉာ
ဏ္၊ေအာက္ဉာဏ္ တဲ့ ၾကားရဲ႕လား၊ လိမ္တယ္ဆုိတာ ဉာဏ္မ႐ွိဘဲနဲ႔လိမ္
လုိ႔ ရပါ့မလား၊ ေအး ဒါ လိမ္လုိ႔ရတာ ဉာဏ္ဗ်ာ့။ ဘယ္ဉာဏ္လဲ ေအာက္ဉာ
ဏ္၊ အပါယ္ သြားတဲ့ဉာဏ္၊ အဲလုိ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား၊ 

အဲဒါနဲ႔ တေန႔သ၌ၾကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးက သူ႕ပညာ အတတ္က ေပၚလာေ
တာ့တာ၊ စုန္းေတာက္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြက ေပၚလာတာ၊ သြားေတာ့တာ၊ 
အေမာင္ရယ္ ေခါင္းကုိက္တာက တစ္မ်ဳိး လည္နာတာကတစ္မ်ဳိး၊ ဒီေန႔ေ
တာ့ခါ ျပန္စမ္းပါဦးလုိ႔ ေျပာရတာ၊ ဒါေတာ့ ဟုိကလည္း ယုံၾကည္ၿပီးေတာ့ ျ
ပန္လာခဲ့၊ အိပ္ယာထဲ ဝင္အိပ္။ ဝင္အိပ္ေတာ့ မိဘက ဘယ့္ႏွယ္ အခါတုိင္း
က အၾကာႀကီးလည္တယ္၊ ဒီေန႔က ေစာေစာျပန္ခဲ့တာ၊ နဖူးကုိ ကုိင္စမ္းၾက
ည့္၊ ရင္ဘတ္ေတြ ကုိင္စမ္းၾကည့္၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေနေကာင္းရဲ႕လား၊ ေကာင္းပါ
တယ္။ ေျခေတြ၊ လက္ေတြ ကုိင္စမ္းၾကည့္၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ ေစာေစာျပန္ခဲ့ရသ
လဲ၊ သူ႕အမ်ဳိးသမီးက ေနမေကာင္းဘူး တဲ့၊ ေခါင္းကုိက္တာ၊ လည္နာတာ၊ 

မိဘကစဥ္းစားတယ္၊ အင္း သူ႕အတတ္ေပၚေတာ့တာ၊ မိဘက၊ အဲဒါ ေနာ
က္ လကြယ္ က်န္ေသးတယ္၊ လကြယ္က်ေတာ့ ထမင္း လက္ဆုံစား၊ မန
က္စာ စားတဲ့အခါလည္းေျပာ၊ ညစာ စားတဲ့အခါလည္းေျပာ၊ သမီး ရည္းစား
ဆုိတာ အခ်စ္စမ္းတာ၊ အျပန္ခိုင္းတုိင္းသာ ျပန္မယ္ဆုိရင္ မင္း ၾကားလူ ဝ
င္ရင္ လက္လြတ္ေတာ့မွာ၊ ၾကားလူဝင္ရင္ မင္း လက္လြတ္ေတာ့မွာ၊ ေပေ
တၿပီးေတာ့ ေနမွ ခ်စ္တာကြဲ႕၊ မျပန္ရဘူး။

 ေနာက္လကြယ္ေန႔က်ေတာ့ သြားေတာ့တာ၊ အစ္ကုိ အခုတစ္ပတ္က ပို
ဆုိးတယ္၊ ေခါင္းကုိက္တာ၊ လည္နာတာ၊ ဗိုက္နာတာ၊ သုံးပါးေလးေထြ ေန
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လုိ႔ကုိမျဖစ္ဘူး၊ ေအးပါ အဲဒါ …မင္း ေနမေကာင္းရင္ အသာတာ အိပ္ေန၊ 
ငါ လည္တဲ့အခ်ိန္ လည္ၿပီးေတာ့၊ ျပန္ခ်ိန္က်မွ ျပန္ပါရေစ၊ ျပန္သာျပန္စမ္း
ပါဦး၊ မျပန္ပါရေစနဲ႔၊ ျပန္သာျပန္စမ္းပါဦး၊ မျပန္ပါရေစနဲ႔၊ ေျပာေျပာဆုိဆုိနဲ႔ 
ရင္ခြင္ထဲမွာ စုန္းက ေတာက္ေတာ့တာဗ်ား၊ ဖြားကနဲ ဖြားကနဲ မီးေတာက္ႀ
ကီးက၊ မင္းသားက မ်က္လုံးေတြ ျပဴးေနၿပီ၊ မ်က္လုံးေတြ ျပဴးေနၿပီ၊ ခ်စ္တဲ့
စိတ္႐ွိေသးရဲ႕လား၊ ခ်စ္တဲ့စိတ္ေတြ နည္းနည္းေလးမွ မက်န္ကြယ္၊ 

ထမင္းစားတဲ့အခါ ဟင္းခြက္ကုိၾကည့္ ဘယ္ဟင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆးဦးေတာ့ 
ဟင္းဖတ္သာ စင္တာ၊ အနံ႔ က က်န္တယ္ကြဲ႕၊ မက်န္ဘူးလား၊ ကဲ အခုက 
နည္းနည္းမွ မက်န္တာ၊ ခ်စ္တဲ့စိတ္ကုိ နည္းနည္းမွ မက်န္ဘူး၊ ေၾကာက္တဲ့ 
စိတ္ေတြ မျဖစ္ဘူးလား၊ စုန္းေတာက္ေျပတဲ့အခါ အလႅာပ၊ သလႅာပေျပာ 
သူ႕အတတ္ကုိ ဘယ္သူ႕မွ မေျပာရဘူးေပါ့၊ ဒါ ႏႈတ္ပိတ္ေတာ့တာ၊ စဥ္း
စားဖို႔မေကာင္းလား၊ ကဲ အျပစ္ကုိသိတဲ့အခါ ခ်စ္တဲ့စိတ္ေတြ ႐ွိေသး
ရဲ႕လား၊ 

အခုလည္း ကုိယ့္ခႏၶာအျပစ္ကုိ သိဖို႔လုိ႔ တရားေပ်ာက္ေတာ့ ကုိယ္မွာ႐ွာလုိ႔ 
မေဟာဘူးလား၊ ကုိယ္မွာ႐ွာေတာ့ ကုိယ့္အျပစ္ မေတြ႕ဘူးလား၊ အျပစ္ 
ေတြ႕ပံု ေတြ႕နည္းေလး ဟာ ေ႐ွးအထက္ေက်ာ္ကာရီက မဟာဂႏၶာ႐ံုဆ
ရာေတာ္ဘုရားႀကီး ပခုကၠဴ အလယ္တုိက္၊ စာသင္တုိက္မွာ စာသင္တုန္းက 
ဆြမ္းခံတာ ဟင္းကမရ၊ ဆြမ္းကေတာ့ စားေလာက္႐ုံပဲရတယ္၊ ပိုပိုလွ်ံလွ်ံမ
ရ၊ အဲေတာ့ ဟင္းကမရေတာ့၊ ငါ့ရဲ႕ကုသုိလ္ကံ ငါ႔ဒါန နည္းခဲ့တာ၊ ကုိယ့္ဒါန 
နည္းခဲ့တာလုိ႔ ကုိယ့္အျပစ္ မေတြ႕ဘူးလား၊ ကုိယ့္အျပစ္ ေတြ႕တယ္ကြဲ႕၊ 

ဘုန္းႀကီးက စဥ္းစားတယ္၊ အင္း
ဒီရပ္ကြက္က ဟင္းေတာင္ေလာင္းေဖာ္ မရဘူးေဟ့၊ အေတာ္ သဒၶါတရား 
နည္းတဲ့ဟာ၊ ဘုန္းႀကီးက ကုိယ့္အျပစ္ကုိ ဖံုးထားတာ၊ သူတုိ႔အျပစ္ကုိ လ
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က္ညိွဳးထုိးတာ၊ ဟင္းေတာင္ေလာင္းေဖာ္ မရဘူး၊ မဟာဂႏၶာ႐ုံက ကုိယ့္ဒါန 
နည္းခဲ့တာလုိ႔ အျပစ္ကုိ မေတြ႕လား၊ အခုလည္း ကုိယ့္အျပစ္ကုိ ေတြ႕ရမွာ၊ 

အခုေနမေကာင္းတာေတြ၊ ကုိက္တာ၊ ခဲတာ၊ နာတာေတြဟာ၊ အလုိလုိျဖစ္
တာလား၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရား ေပၚတာလား၊ ကမၼံ ဝိပါကႆ၊ 
အတိတ္က ကုိယ္ျပဳခဲ့တဲ့ အကုသုိလ္ကံေတြ မီလာခါ လြတ္ပါ့မလား၊ အဲဒီ
လုိလည္း စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒါ ေလ့လာဖို႔ လုိတယ္ကြဲ႕။ အဲဒီလုိ စဥ္း
စားတဲ့အခါ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အျပစ္ကုိေတြ႕ေတာ့ခါ၊ ကဲ ခႏၶာ အက်ဳိးအျပစ္
ကုိ နားလည္ေတာ့ ေနာက္တစ္ဖန္ ဒီခႏၶာမ်ိဳးကုိ ရခ်င္ေသးရဲ႕လား၊ မရခ်
င္ေတာ့ဘူးေပါ့။ 

အဲဒါနဲ႔ အလႅာပ၊ သလႅာပ ေျပာလုိ႔ၿပီးလုိ႔၊ ႏႈတ္ပိတ္လုိ႔  ျပန္လာခဲ့၊ ေနာက္ေ
န႔က်ေတာ့ မသြားေတာ့ဘူး မင္းသားက၊ ထမင္းစားၿပီး ေခါင္းၿမီးျခံဳ အိပ္ေ
တာ့တာ။ သြား... ေျခ၊လက္ေတြစမ္းၾကည့္၊ ဘယ္လုိလဲ ေနမေကာင္းဘူး
လား၊ ေကာင္းပါတယ္၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မသြားတာလဲ၊ ဖေအဆုိေတာ့ခါ ေမးဖန္
မ်ားေတာ့ခါ သူ႕ရည္းစား စုန္းတတ္တယ္လုိ႔ ေျပာေတာ့တာေပါ့။ မင္း အဲဒီ
လုိ မလုပ္နဲ႔၊ ၿငိဳးလိမ့္မယ္၊ သြားဦး သြားဦး၊ သြားရေသးတယ္ ... ကုိယ္ေပါင္း
စိတ္ခြါ၊ ကုိယ္ေပါင္းစိတ္ခြာတဲ့၊ 

သြားဦးဆုိေတာ့အခါ၊ မိဘေျပာေတာ့၊ ယုံၾကည္ေတာ့ သြားေတာ့တာ၊ ဟုိ
က စားစရာေကၽြးတဲ့အခါ မစားနဲ႔။ ေဆး... စားထားတယ္လုိ႔ ေျပာ၊ ဟုိေရာ
က္ေတာ့ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ စားစရာေကၽြးတာေပါ့၊ ေဆးစားတယ္တဲ့ မစားရဲ
ဘူး၊ စားရဲရဲ႕လား၊ မစားရဲေတာ့ဘူးဗ် ၾကားရဲ႕လား၊ အဲလုိ အက်ဳိးအျပစ္ကုိ 
သိဖို႔ မလုိလား၊ သိတဲ့အခါ ပယ္ေတာ့တာပါဗ်ာ့၊
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 အဲဒီလုိ တရားေပ်ာက္ေတာ့ ကုိယ္မွာ႐ွာ၊ ကုိယ္မွာ ႐ွာေတာ့တရားေတြ႕တ
ယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲဒီလုိ လုိတယ္ကြဲ႕။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား
က ခႏၶာငါးပါးထဲမွာ ႐ူပကၡႏၶာက ေရျမဳပ္ႀကီးနဲ႔ တူတယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ 
အႏွစ္သာရ႐ွိရဲ႕လား၊ ေဝဒနာကၡႏၶာက ေရပြက္ပမာဏလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ 
အႏွစ္သာရ႐ွိရဲ႕လား၊ သညာကၡႏၶာက တံလွ်ပ္ ပမာဏလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ 
အႏွစ္သာရ႐ွိရဲ႕လား၊ သခၤါရကၡႏၶာက ငွက္ေပ်ာပမာဏလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ 
အႏွစ္သာရ႐ွိရဲ႕လား၊ ဝိညာဏကၡႏၶာက မ်က္လွည့္ပမာဏ၊ အိပ္မက္
ပမာဏလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အႏွစ္သာရ႐ွိလား၊ 

ငါးပါးစလုံး တစ္ခုမွ အႏွစ္သာရ မ႐ွိ။ ေန႔စဥ္ႏွင့္တကြ ဒီခႏၶာနဲ႔ ေနရတာ၊ 
ခႏၶာရသမွ် အို၊ နာ၊ ေသ လြတ္ပါ့မလား၊ အဲဒီလုိ ခႏၶာအက်ဳိးအျပစ္ကုိ သိ
တဲ့တေန႔၊ သိပယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲဒီအခါက်တာ့ ပယ္လုိက္ေတာ့
တာပါ့ ကြဲ႕။ အဲဒီလုိ စိစစ္ဖို႔မေကာင္းလား၊ 

အဲဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ...
*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။ 
*ဝိညာဏကၡႏၶာ ေထြေထြလာလာၾကံသိတာ ပမာမ်က္လွည့္လုိ၊ ေထြေထြ
လာလာၾကံသိတာ ပမာအိပ္မက္လုိ၊ 
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အိပ္မက္ပံုျပဳ ျဖစ္ပ်က္႐ႈ၊ ရမႈမဂ္ႏွင့္ဖိုလ္ 

လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ 

ကဲ ဒီလုိဆုိရင္ ခႏၶာေပၚမွာ တြယ္တာတဲ့ သမုဒယ႐ွိေသးရဲ႕လား၊ ပဋိစၥသမု
ပၸါဒ္ စက္ဝိုင္းလွည့္တဲ့အခါ၊ အကြက္အေနနဲ႔ႏွစ္အကြက္မွာ၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာ
င္းလား၊ ေဝဒနာ ျဖစ္ပ်က္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ေဝဒနာ ျဖစ္ပ်က္ကုိ သိဖို႔လုိ
တာေနာ္။ ျဖစ္ပ်က္ကုိ သိတယ္ ဆုိေတာ့ မဂၢမဝင္ဘူးလား၊ တဏွာလာေ
သးရဲ႕လား၊ ဥပါဒါန္လာေသးရဲ႕လား၊ ကံလာေသးရဲ႕လား၊  ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ 
သုံးမ်ဳိးမျပတ္လား၊ သိ-ပယ္လုိ႔ မေဟာလား၊

 အဲဒါ ေဝဒနာလုိ႔သိ - အနိစၥလုိ႔သိ၊ ေဝဒနာလုိ႔သိေတာ့ ဒိ႒ိမျပဳတ္လား၊ ဒိ႒ိျ
ပဳတ္ရင္ ျဗဟၼာႀကီးေလးဦး ဖန္ဆင္းတယ္၊ ထာဝရဘုရား ဖန္ဆင္းတယ္၊ 
ဗိႆႏိုးနတ္ ဖန္ဆင္းတယ္ ယူဦးမလား၊ မယူေတာ့ ဝိစိကိစာၦ မခ်ဳပ္လား၊ 
ဒိ႒ာသဝနဲ႔အဝိဇၨာသဝ ခ်ဳပ္တယ္။ ဆက္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္တဲ့အခါ ငါးခုစလုံး 
အနိစၥတရားေပါ့။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ ဒါ ေဝဒနာ အနိစၥလုိ႔သိ၊ 

သိတဲ့အခါ ေဝဒနာေတြ႕မလား၊ မ႐ွိတာေတြ႕မလား၊ အင္း မ႐ွိတာသိတယ္။ 
မ႐ွိဘူးဆုိတာ ျပန္စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အနိစၥ မၿမဲျခင္းတရားသည္ ခ်မ္း
သာတဲ့ တရားလား၊ ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား၊ အဲဒါကုိ ထပ္ခါ၊ ထပ္ခါ၊ ထပ္
ခါေလ့လာပါ၊ ေလ့လာပါမ်ားေတာ့ ဆင္းရဲတဲ့တရားဟာ သုခလုိ႔ ေခၚမ
လား၊ ဒုကၡလုိ႔ေခၚမလား၊ ဤ ဒုကၡတရားကုိ ပိုင္သူ႐ွိရဲ႕လား၊ သတၱဝါအလုိ
သုိ႔ လုိက္ကဲ့လား၊ အၾကိဳက္သုိ႔ပါရဲ႕လား၊ အနတၱလုိ႔ မေဟာဘူးလား။ ကဲ 
အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား၊ ဆင္းရဲတဲ့တရားလား၊ ေၾသာ္ 
ေန႔စဥ္ႏွင့္တကြ ဆင္းရဲတဲ့တရားနဲ ေနရတာေပါ့။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ စုလုိ
က္ေတာ့ ျဖစ္ပ်က္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊

www.dhammadownload.com



 ဒါ ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ၊( ဒုကၡသစၥာပါ ဘုရား)။ သိတာက၊(မဂၢသစၥာပါ 
ဘုရား)။ ေသတာက၊(သမုဒယသစၥာပါ ဘုရား)။ ေနာက္ခႏၶာမလာတာ... ၊ 
(နိေရာဓသစၥာပါ ဘုရား)။ 

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ဘယ္ႏွစ္ကြက္႐ွိ၊(ေလးကြက္ပါ ဘုရား)။တစ္ကြက္လွ်
င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး၊(ငါးပါးပါ ဘုရား)။ ငါးေလးလီ(ႏွစ္ဆယ္)။ ဤ႐ွစ္သြယ္ကုိ၊ 
(အလြယ္က်က္မွတ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း)။

ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတိၱယာ ဤေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား ေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ ဗုဒၶံ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ပူေဇမိ ဒုကၡသစၥာ သိ
တဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
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။                                                            
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 
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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 ။
 
 
 ေက်းဇူးေတာ္ရွင္  အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာစရိယ ဘဒၵႏၲ သံဝရ မံုလယ္ေတာ
ရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ။ 
 မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ေရတံခြန္ေတာင္၊ မံုလယ္ေတာရဓမၼရိပ္သာ၊ အမွတ္(၃)၊ တုိ
က္ခြဲ  ဓမၼာရံုႀကီးေပၚတြင္
 ဝါတြင္း ပထမပတ္ (၇) ရက္ တရားစခန္း၌ (၁၅-၈-၂၀၁၀) ည(၇)နာရီ အ
ခ်ိန္တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ခုဇၨဳတၱရာကၽြန္မအေၾကာင္းဥပမာျပ
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္။ 
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အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကုိ 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 
တရားေတာ္ျမတ္တုိ႕အား။                                              
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
သံဃႆ - မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္တုိ႕အား။ နေမာ -  ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
မာတာပိတုႆ - မိဘႏွစ္ပါးအား။                                                   နေ
မာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွ
င္ဘုရား။

အာစရိယႆ - ၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္ သစၥာေ
လးပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္
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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။

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။
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နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
 
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာအားျဖင့္ ... ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ၊အကုသုိ
လ္ကံ၊ကုသုိလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကုိ ယုံၾကည္ရမယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား။ ပါ
ဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ အ
ဆုံးကုိ က်ဳးလြန္ရင္ ကုသုိလ္လား၊အကုသုိလ္လား။ အကုသုိလ္ကံ အေၾ
ကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ျပိ
တၱာ၊ အသူရကာယ္၊ လုိ႔ မေဟာဘူးလား။ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား၊ ဆင္းရဲ
တဲ့ တရားလား။ ဒါ အကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္တာေနာ္၊ ယုံၾကည္ဖို႔ မေကာ
င္းလား။ 

ပါဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ 
အဆုံးကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရင္၊ အကုသုိလ္လား၊ ကုသုိလ္လား၊ ကုသုိလ္ကံ အေၾ
ကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ လုိ႔ မေဟာ
ဘူးလား။ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား၊ ဒါ ကုသုိလ္ကံေၾ
ကာင့္ ျဖစ္တာေနာ္၊

 အဲဒါ ကုသုိလ္ကံက ခ်မ္းသာတယ္၊ အကုသုိလ္က ဆင္းရဲတဲ့တရားေပါ့၊ 
ကံ၊ကံ၏ အက်ဳိးကုိ ယုံၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ ယုံၾကည္ရင္ အကုသုိလ္ကုိ 
ေ႐ွာင္ေပါ့၊ ကုသုိလ္ကုိ ေဆာင္ေပါ့။ အဲလုိေလ့လာဖို႔ လုိတယ္ေနာ္၊ လုိရင္း
အခ်က္ကေတာ့ ဒါ ... ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာ ကုိးကြဲ႕။ ကမၼႆကတာ 
သမၼာဒိ႒ိ၊ ကံလမ္း... ကံလမ္း။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊

 ေျမလွ်ိဳးမိုးပ်ံတာက စ်ာန္လမ္းေပါ့၊ အႆာသ၊ ပႆာပထြက္တာသိ၊ ဝင္
တာသိ။ အဲဒါကုိ အားထုတ္လုိ႔ သမာဓိသာ ေကာင္းမယ္ဆုိရင္ သူမ်ားစိတ္
အစဥ္ကုိ သိႏုိင္တယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲဒါထက္ရင့္က်က္ရင္ ေျမလွ်ိဳး
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မိုးပ်ံႏိုင္တာေပါ့။ ကဲ ျဗဟၼာခႏၶာရမယ္၊ အို၊ နာ၊ ေသ လြတ္ရဲ႕လား၊ ေၾသာ္ ျဗ
ဟၼာခႏၶာ ... အို၊ နာ၊ ေသ မလြတ္ေနာ္၊ လူခႏၶာ၊ နတ္ခႏၶာကား လြတ္ပါ့မ
လား၊ အပုညာဘိသခၤါရ ... အပါယ္ေလးဘုံေတာ့ ေျပာစရာ မ႐ွိဘူးေပါ့၊ အ
ပါယ္တစ္လမ္းသြားကုိး။ အဲဒါကုိ စိစစ္ေတာ့ အို၊ နာ၊ ေသ မလြတ္ေတာ့ ခ်
မ္းသာအစစ္ ဟုတ္ရဲ႕လား၊ ခ်မ္းသာစစ္ မဟုတ္... ကြဲ႕ေနာ္။ 

ခ်မ္းသာစစ္ မဟုတ္ျငားေသာ္လည္း၊ ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼဳတိသစၥာ အေနန႔ဲ 
သမၼဳတိအေနနဲ႔ ေလာကအလယ္မွာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာ၊ လူခ်မ္း
သာ မေဟာၾကဘူးလား၊ အဲဒါ ဘာ့ေၾကာင့္ ေဟာရတာလဲ၊ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ 
အပါယ္ေလးဘုံ...  ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္၊ အပါယ္ေလးဘုံ
ကုိ ေထာက္ေသာအားျဖင့္ လူက မခ်မ္းသာဘူးလား၊ လူနဲ႔စာေတာ့ နတ္က 
မခ်မ္းသာလား၊ နတ္က လယ္ထြန္တာ၊ ယာထြန္တာ ေတာင္သူလုပ္တာ ႐ွိ
ရဲ႕လား၊ နတ္ၾသဇာ စားေနတာ။ ဒီလုိဆုိေတာ့ လူက နတ္နဲ႔စာေတာ့ ဆင္းရဲ
တာေပါ့၊ နတ္က လူနဲ႔စာေတာ့ ခ်မ္းသာတာေပါ့။ နတ္နဲ႔စာေတာ့ ျဗဟၼာက 
ခ်မ္းသာတယ္ မေျပာရဘူးလား၊ ကဲ အို၊ နာ၊ ေသ လြတ္တာ ပါရဲ႕လား၊ ဘာ
သစၥာလဲ။ အဲလုိ စိစစ္ဖို႔ လုိတယ္ေနာ္။ 

အဲဒါ ခႏၶာအက်ိဳးအျပစ္ကုိ မသိလုိ႔ ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ သမုဒယေၾကာင့္ ခႏၶာ
အက်ိဳးဒုကၡ ရတာေပါ့၊ အက်ဳိးအျပစ္သိေတာ့ မဂၢ နိေရာဓ ဆုိေတာ့ခါ ကိေ
လသာမွ လြန္ေျမာက္ၿပီးေတာ့ မေနဘူးလား၊ အဲေတာ့ ကိေလသာလြန္ေျ
မာက္ေအာင္ ခႏၶာသိဖို႔ လုိတာေပါ့၊ သကၠာယ၊ သကၠာယဆုိတာ ခႏၶာငါး
ပါးေနာ္၊ အဲဒီ ခႏၶာအေပၚမွာ ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ လူစြဲဒိ႒ိ၊ နတ္စြဲဒိ႒ိ၊ ျဗဟၼာစြဲ
ဒိ႒ိ ျဖစ္တာေပါ့။ အဲေတာ့ ဒိ႒ိျပဳတ္ဖို႔လုိတယ္၊ မလုိဘူးလား၊ 
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အဲေတာ့ မရေသးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ရေလေအာင္၊ ရေလေအာင္ ရျပီးသား ပုဂၢိဳလ္ 
လုိရင္းကိစၥျပီးေအာင္ 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 ၊
ေ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၊
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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။
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"
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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၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။

.................======================.............

ကုိယ္

ကာယ အၾကည္ကုိ မာမႈ ေပ်ာ့မႈ ပထဝီ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ဆုိ
တဲ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
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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၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။

................=====================................

စိတ္

မေနာ အၾကည္ကုိ ဓမၼာရုံ တုိက္ေတာ့ ၾကံသိစိတ္ ဆုိတဲ့ မေနာဝိညာဏ္ ေ
ပၚပါသည္။
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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၊
နာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါး။

ေျခာက္ဒြါရ ခႏၶာဖြဲ႕ၾကည့္ေတာ့၊... မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကုိယ္၊ စိတ္ ေျခာ
က္ဒြါရ လူအစားစား၊ နတ္အစားစား၊ ျဗဟၼာအစားစား၊ တိရစာၦန္အစားစား၊ ၿ
ပိတၱာ၊ အသူရကယ္အစားစား၊ ငရဲအစားစား ေတြ႕သလား၊ ခႏၶာငါးပါး 
ေတြ႕သလား၊ လူ၊နတ္၊ျဗဟၼာ၊ သတၱ၀ါ မေတြ႕တာ၊႐ွိလုိ႔လား၊ မ႐ွိလုိ႔လား။ 
ကဲ ခႏၶာဖြဲ႕တာက သက္ေသမခံဘူးလား။ မ႐ွိရင္ ... လူစြဲ၊ နတ္စြဲ၊ ျဗဟၼာစြဲ 
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စြဲစရာလုိေသးသလား၊ အဲလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား။ ဒါ... ေတြ႕တ႔ဲ တရား
က သက္ေသခံတယ္ေနာ္၊ အဲဒါကုိ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေလ့လာမယ္ဆုိရင္ သ
ကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္ၿပီကြဲ႕။ ဒါ ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား၊

 ပိဋကတ္ သုံးပံုခ်ဳံ႕ၾကည့္ ... ခႏၶာငါးပါး။ ခႏၶာငါးပါးခ်ဳံ႕ၾကည့္ ... နာမ္နဲ႔ ႐ုပ္ပဲ၊ 
အဲဒါက လြဲလုိ႔ တရား႐ႈစရာ ပြားစရာ ႐ွိေသးရဲ႕လား။ အဲဒါေျခာက္ဒြါရမွာ 
အာ႐ံုနဲ႔ဒြါရ တုိက္မွ ေပၚမွာ။ ေပၚတဲ့ဟာ ကုိ ... မိမိက သတိျပဳၿပီးေတာ့မွ ျဖ
စ္ပ်က္႐ႈဖို႔ လိုတာေပါ့၊ စိစစ္ဖို႔ လုိတာေပါ့။ မလုိေပဘူးလား၊ ဒါေတာ့ ... ကုိ
ယ္ထင္တာနဲ႔ ေတြ႕တာန႔ဲ ပိုင္းျခားရမွာေပါ့၊ 

မၾကားစဖူး၊ ၾကားဖူးထပ္မံ၊ ေတာင္းရက္ ေကာင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊ ႏွီးသပ္ေကာင္း
တဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊ ေတာင္းတစ္လုံးစာေလာက္ ႏွီးကုိပံုထား၊ အားလုံးျမင္ၾကတ
ယ္ေနာ္၊ ႏွီးပံုတာ ... မျမင္ရေပဘူးလား၊ ေရေလးျဖန္းလုိ႔ ငါးမိနစ္ေလာက္ ၾ
ကာတဲ့အခါ ကုိင္ၾကည့္ေတာ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ပ်ဥ္းပ်ဥ္းေပါ့၊ အဲဒီအခါ ေတာင္းပံုစံ
သြင္းၿပီးခါမွ ေတာင္းရက္ရတာေပါ့။ ပံုသြင္းၿပီးေတာ့မွ ေတာင္းတစ္လုံး ရက္
ဖို႔လုိတယ္ေနာ္၊ 

အဲဒီအခါ သုံးေခ်ာင္းမ ႏွစ္ေခ်ာင္းခ်။ ႏွစ္ေခ်ာင္းမ သုံးေခ်ာင္းခ်။ နာရီဝက္ေ
လာက္ ၾကာတဲ့အခါ ေတာင္းတစ္လုံး ၿပီးသြားတယ္။ ေတာင္းတစ္လုံး ၿပီး
သြားတဲ့အခါ ... အစက ကုိယ္ျမင္တဲ့ ႏွီးေတြဟာ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ အခုေ
တြ႕တာက ႏွီးလား၊ ေတာင္းလား၊ အဲဒီႏွီးဟာ ဘယ္ကုိ ေရာက္သလဲလုိ႔ ေ
မးရင္၊ တရားနာပရိသတ္ေတြ ဘယ္လုိေျပာမလဲ၊... ဟင္ ...  စဥ္းစား။ 

အဲဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ အစကတည္းလုိ႔ စကားခံတဲ့ကိစၥကုိ ... ဆရာေတာ္ သ
မားေတာ္ေတြ မ႐ွိပညတ္၊ မ႐ွိပညတ္။ လူမ႐ွိ၊ နတ္မ႐ွိ၊ ျဗဟၼာမ႐ွိလုိ႔ မေ
ဟာဘူးလား၊ ႏွီးလည္း မ႐ွိဘူးကြဲ႕၊ပညတ္။ ကဲ ေတာင္းပဲေတြ႕တယ္၊ ႏွီးမေ
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တြ႕ေတာ့ဘူး၊ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ...အဲဒီ႐ုပ္တစ္လုံး နာမ္တစ္လုံးကုိ ထိထိ
မိမိ သေဘာမေပါက္ရင္... ေၾကာင္ေတာင္ကန္းေပါ့၊ ေၾကာင္ေတာင္က
န္း...။

 ေတာင္း အစသတ္တဲ့ေနရာက အကုန္လုံးျဖဳတ္၊ အကုန္လုံးျဖဳတ္ၾကည့္တဲ့
အခါမွာ ေတာင္းေတြ႕မလား၊ ႏွီးေတြ႕မလား၊ ေၾသာ္ ေတာင္းမေတြ႕ဘူး၊ ႏွီး
ပဲေတြ႕တယ္။ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ ဘုရားေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကုိင္
စမ္းၾကည့္တဲ့အခါ ႏွီးေတြ႕မလား၊ မာတာေတြ႕မလား။ ေတာင္းေတြ႕မလား၊ 
မာတာေတြ႕မလား။ မာသေဘာ၊ မာဓာတ္၊ မာပရမတ္ေပါ့။ 

အဲဒီ မာသေဘာ၊ မာဓာတ္၊ မာပရမတ္က စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား။ ပရမ
တ္ဆုိတာ ... မေဖာက္မျပန္ဘူး၊ ႏွီးလုိ႔ ဘယ္လုိပဲေခၚေခၚ၊ မာတဲ့သေဘာ
က ႏွီးျဖစ္ပါ့မလား၊ ေတာင္းလုိ႔ ဘယ္လုိပဲ သမုတ္ သမုတ္၊ ေတာင္းျဖစ္ပါ့မ
လား၊ ေအး အဲဒါေၾကာင့္မို႔၊ မေဖာက္မျပန္ျခင္းေၾကာင့္ ပရမတ္လုိ႔ေခၚတယ္
ကြဲ႕။ အဲဒီ ပရမတ္ကုိ ႏွီးဆုိတဲ့ ပညတ္ကဖံုးေနလုိ႔ မာတာကုိ မေတြ႕တာ။ စိ
စစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

ပရမတ္ကုိ ပညတ္ ဖံုးတယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲဒီအဖံုးေတြကုိ လွန္ဖို႔လုိ
တာေပါ့၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ ေလ့လာၾက။ ေျခအစ ေခါင္းအဆုံး တစ္ကုိ
ယ္လုံး ႐ွာခ်င္တာ႐ွာ၊ ေလ့လာၾကည့္၊ အဲဒါ ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔ လုိ
တယ္ေနာ္၊ ဘယ္လုိလဲလုိ႔... ေျခအစေခါင္းအဆုံး တစ္ကုိယ္လုံးမွာ ... ဆံ
ဖ်ားက ေျခဖ်ားအေရာက္ ကုိင္စမ္းၾကည့္ မာတာေတြ႕မယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေပ်ာ့
တာေတြ႕မယ္၊ မာတာ ပထဝီ၊ ေပ်ာ့တာ ပထဝီလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲလုိေ
လ့လာဖို႔ မေကာင္းလား။ ဒါေတာ့ ကုိယ္ထင္ခဲ့တဲ့ ေျခလက္အဂၤါ သုံးဆယ့္ႏွ
စ္ေကာ႒ာသဟာ၊ အဲဒါလည္း သမုတ္႐ွိ၊ အေခၚ႐ွိေပါ့။
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 အခု ပကတိမ်က္စိနဲ႔ တစ္ခါၾကည့္ၾကမယ္ဆုိရင္ ... လက္ကုိျမင္တယ္လုိ႔ 
မေျပာရဘူးလား၊ အဲဒါ လူလား၊ လက္လား၊ လက္ေနာ္။ အဲဒီလုိ အဲဒါ ေျခ
အစ ေခါင္းအဆုံး တစ္ကုိယ္လုံးမွာ ေလွ်ာက္ၾကည့္၊ လူေတြ႕မလား၊ သုံးဆ
ယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ ေတြ႕မလား၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ လူမေတြ႕တာလဲ၊ ကဲ သုံးဆ
ယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသက သက္ေသခံတယ္၊ လူမ႐ွိဘူး၊ 

အဲဒီ သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသကုိ၊ လူထင္လုိ႔ ဘုရားေပးတဲ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ကုိ
င္စမ္းၾကည့္၊ လူေတြ႕မလား မာတာေတြ႕မလား၊ လူေတြ႕မလား ေပ်ာ့တာေ
တြ႕မလား၊ မာတာ ပထဝီ၊ ေပ်ာ့တာ ပထဝီေပါ့။ မာတယ္၊ ေပ်ာ့တယ္သိတာ 
သူငါလား ကာယဝိညာဏ္လား၊ ကာယဝိညာဏ္က နာမ္တရား မရလား၊ 
မာတာ၊ေပ်ာ့တာ က ႐ုပ္တရား မရလား၊ နာမ္၊ ႐ုပ္ႏွစ္ပါး။ 

ကဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ၾကည့္ ... လူေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေ
တြ႕တာလဲ၊ မ႐ွိလုိ႔။ အဲဒါ ယုံၾကည္ဖို႔ လုိတယ္၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲ
ဒါေၾကာင့္ အာ႐ုံ၊ အာရမၼဏိက လုိ႔ မေဟာဘူးလား။ အာ႐ုံ၊ မွန္ေတာ့ သဒၶါ 
မွန္တယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား။ အာ႐ုံက နာမ္နဲ႔႐ုပ္ေပါ့၊ ျဖန္႔လုိက္ေတာ့ ခႏၶာ
ငါးပါးေပါ့။ အာ႐ုံက ခႏၶာငါးပါးေပါ့။ အာ႐ုံကုိ ကဲ ... အဲဒီ ခႏၶာငါးပါးလုိ႔သိ
တာ၊ အာ႐ုံ အာရမၼဏိကလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ စဥ္းစား။ ဒီလုိ ေလ့လာဖို႔ လုိ
တယ္ေနာ္၊ သိတဲ့ စိတ္ေလးက ... အာရမၼဏိကတရားေပါ့၊ ေလ့လာဖို႔ မေ
ကာင္းလား၊ အာ႐ုံမွန္ေတာ့ သဒၶါမွန္တာေပါ့၊ ဒါ ယုံၾကည္ဖို႔မလုိဘူးလား၊

 ကဲ လူေတြ႕တာလား၊ ခႏၶာငါးပါးေတြ႕လား၊ နတ္ေတြ႕တာလား၊ ခႏၶာငါး
ပါးေတြ႕လား၊ ျဗဟၼာေတြ႕တာလား၊ ခႏၶာငါးပါးေတြ႕လား၊ ကဲ ေတြ႕တာကုိ 
အမွန္မယူရဘူးလား၊ အမွန္သိရင္ လူစြဲ၊ နတ္စြဲ၊ ျဗဟၼာစြဲ စြဲဦးမလား၊ အမွန္
သိေတာ့ အမွားေပ်ာက္တယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲ ဒါကုိ ထပ္ခါထပ္ခါ ေ
လ့လာပါ။ ပိဋကတ္ေတာ္မွာ ႐ွာၾကည့္၊ ဒါပဲ ခႏၶာဖြဲ႕နည္း၊ သစၥာဖြဲ႕နည္း၊ အဲ
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ဒါ လုိတယ္ကြဲ႕ေနာ္၊ အဲလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ သကၠာယ
ဒိ႒ိျပဳတ္ဖို႔ လုိတာေပါ့။ 

သကၠာယ ဆုိတာ ခႏၶာငါးပါး၊ အဲဒီ ခႏၶာအေပၚမွာ ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ လူ 
အစားစား၊ နတ္ အစားစား၊ ျဗဟၼာ အစားစား၊ တိရစာၦန္ အစားစား၊ ၿပိတၱာ၊ 
အသူရကယ္အစားစား၊ ငရဲ အစားစားလုိ႔ မထင္ဘူးလား၊ ႐ွိတယ္လုိ႔ မယူ
လား၊ တကယ္ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ကဲ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာလား၊ ခႏၶာငါးပါး
လား၊ ကဲ ခႏၶာက သက္ေသခံတယ္ေနာ္။ အဲဒါ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေလ့လာပါ။ 
အဲလုိ စိစစ္ဖို႔ လုိတယ္။ ႏွလုံးသြင္းမွန္ရင္ သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္ၿပီကြဲ႕။ လူစြဲ 
ဒိ႒ိ၊ နတ္စြဲ ဒိ႒ိ မျပဳတ္ဘူးလား၊ 

အဲလုိ ျပဳတ္သြားၿပီဆုိရင္... ျပန္စဥ္းစား၊ ျဗဟၼာႀကီးေလးဦးက ဖန္ဆင္းတ
ယ္၊ ထာဝရဘုရား ဖန္ဆင္းတယ္၊ ဗိႆႏိုးနတ္ ဖန္ဆင္းတယ္ ယူဦးမလား၊ 
ဝိစိကိစာၦ မခ်ဳပ္လား၊ အာသဝအေနန႔ဲ... ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇၨာသဝ ခ်ဳပ္တယ္။ 
မခ်ဳပ္ဘူးလား၊ ဒါ လုိရင္းအခ်က္ေတြေနာ္၊ အဲလုိ ( ဒိ႒ာသဝနဲ႔ )... အဝိဇၨာ
သဝ၊ ဒိ႒ာသဝ ခ်ဳပ္ရင္ ေသာတာပန္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ စဥ္းစား။ အဲဒါေၾ
ကာင့္မို႔လုိ႔ စိစစ္ဖို႔ မလုိေပဘူးလား၊ 

စဥ္းစားတာ၊ ေဝဖန္တာ၊ စိစစ္တာ၊ ဒါ အလုပ္လုပ္တာေပါ့။ သက္သတ္ခိုးမႈ၊ 
ကာေမသု၊ မုသားမိစာၦ၊ ကင္းျပတ္ကြာ၊ မွတ္ပါ ေသာတာပန္တဲ့ ကြဲ႕။ ဒါ ဒိ႒ိ
ဝိစိကိစာၦ ခ်ဳပ္ဖို႔ လုိတာေနာ္၊ ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ ဆက္ကုိၾကည့္လုိက္မယ္ဆုိရင္၊ 
႐ုပၸတီတိ ႐ူပံ။ ေညာင္းတယ္၊ ညာတယ္၊ ကုိက္တယ္၊ ခဲတယ္၊ ပူတယ္၊ ေ
အးတယ္၊ ယားတယ္၊ ယံတယ္၊ ေမာတယ္ မေျပာၾကဘူးလား၊ 

စင္စစ္ေတာ့ ပူတာလား၊ ေဖာက္ျပန္တာလား၊ ယားတာလား၊ ေဖာက္ျပန္
တာလား၊ က်ဥ္တာလား၊ ေဖာက္ျပန္တာလား၊ ေအာင့္တာလား၊ ေဖာက္ျပန္
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တာလား၊ ကုိက္တာလား၊ ေဖာက္ျပန္တာလား၊ ေဖာက္ျပန္တဲ့သေဘာနဲ႔ 
သိတဲ့သေဘာက လြဲလုိ႔ ခႏၶာမွာ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ ဒီႏွစ္ခုပဲ ႐ွိတာေပါ့။ အဲ
ဒါ ယုံၾကည္ဖို႔ မလုိဘူးလား၊ ဒါပဲ ႐ွိတယ္၊ ေဖာက္ျပန္တဲ့သေဘာနဲ႔ ... အခုေျ
ပာသလုိေပါ့၊ သိတဲ့သေဘာေပါ့။ 

အဲဒါကုိ သမၼဳတိ သစၥာအေနနဲ႔ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါလုိ႔ သမုတ္ရတာ။ ၿ
မိဳ႕၊ ႐ြာ၊ တုိင္းျပည္လုိ႔ သမုတ္ရတာ၊ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံ လုိ႔ သမုတ္တာ။ သမု
တ္႐ွိ၊ အေခၚ႐ွိ၊ မသမုတ္လည္း ႐ွိ၊ သမုတ္လည္း ႐ွိတာ ခႏၶာငါးပါး၊ ဘယ္
ပံု႐ွိတာလဲ အနိစၥ၊ ဘယ္ပံု႐ွိတာလဲ ဒုကၡ၊ ဘယ္ပံု႐ွိတာလဲ အနတၱလုိ႔ မေ
ဟာဘူးလား။ အဲဒါ ပြားလုိ႔သိတာ၊ ခႏၶာသိတာ... ခႏၶာသိတာ၊ ခႏၶာငါးပါးက 
ပရမတ္ေပါ့၊ ပုဂၢိဳလ္၊သတၱဝါက ပညတ္ေပါ့၊ ဒါေတာ့ ပညတ္၊ပရမတ္လုိ႔ မေ
ဟာဘူးလား၊ အဲဒါ ပိုင္းျခားသိတာ ဉာတပရိညာ၊

 အဲဒါ စိတ္ထဲမွာ ႐ွင္းကနဲ၊ လင္းကနဲ၊ ဒိ႒ိျပဳတ္လုိ႔ စိတ္ထဲမွာ ႐ွင္းသြားရင္၊ 
ဆက္ၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့၊ ခႏၶာက အနိစၥ ျပတယ္၊ ဒုကၡ ျပတယ္၊ အနတၱ 
ျပတာေတြကုိ သိဖို႔မလုိဘူးလား၊ အဲဒါ ပြားလုိ႔သိတာ၊ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ၊ 
ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား၊ ဆင္းရဲတဲ့တရားလား၊ ခ်မ္းသာတာ မပါဘူးေပါ့။ 
အဲဒီ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱက ဒါ ပြားလုိ႔သိတာ၊ တီရဏပရိညာေပါ့၊ အနိစၥ၊ ဒု
ကၡ၊ အနတၱ ကို စိစစ္ၾကည့္ေတာ့ခါ၊ ျဖစ္ပ်က္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ျဖစ္ဒုကၡ၊ 
ပ်က္ဒုကၡလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ဆင္းရဲတာ မမွန္လား၊ အဲဒါ အမွန္ကုိသိဖို႔ လုိ
တာေနာ္။ 

အဲလုိ ဒါ ဒုကၡသစၥာ အမွန္သိျခင္းေၾကာင့္ သစၥာထုိက္တယ္လုိ႔ မေဟာဘူး
လား၊ အဲဒါ ဒုကၡသစၥာ၊ ခံစားေနတာက ဒုကၡေဝဒနာ၊ သစၥာမွန္မွ တျဖဳတ္ျဖဳ
တ္၊ တသုတ္သုတ္နဲ႔ ျမစ္ေရမ်ားစီးသလုိ နာရီစကၠန္႔ကဲ့သုိ႔ ... တျဖဳတ္ျဖဳတ္
နဲ႔၊ ျဖစ္ပ်က္ေနတာ မထင္႐ွားဘူးလား၊ အဲဒါမွ သစၥာထုိက္တာ။ ဆယ့္ခါ တ
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စ္ခါ ဖ်ားတာ နာတာ က်ေတာ့၊ ဒုကၡေဝဒနာ၊ ကုိယ္မွာေပၚတာ။ ေဆးဝါးဓာ
တ္စာ လိမ္းေပးလုိ႔ ေပ်ာက္သြားေတာ့ခါ၊ ခ်မ္းသာတယ္၊ သုခေဝဒနာ မေ
ဟာဘူးလား၊ ကုိယ္မွာေပၚတာ၊ အဲဒါအက်ဳိး ဝိပါကဝဋ္ခႏၶာ၊ အဲဒါက ကိေ
လသာ၊ စိစစ္ဖို႔ ... လြတ္ပါ့မလား၊ မလြတ္ေသးဘူးကြဲ႕ေနာ္၊ အဲလုိ ေလ့လာ
ဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

အက်ဳိးတရား ဝိပါကဝဋ္ခႏၶာ။ အဲလုိ အက်ဳိးတရား ဝိပါကဝဋ္ခႏၶာလို႔ သိတဲ့
အခါက်ေတာ့၊ အက်ဳိး အျပစ္ကုိ သိတဲ့အခါ ေဒါသ ျဖစ္စရာလုိေသးရဲ႕လား၊ 
ကုိယ္သာနာ၍ စိတ္မနာတာ၊ အဲဒါ မလုိဘူးလား၊ ဒါေတာ့ သစၥာဆုိက္မွ ခ်
မ္းသာစစ္ကုိ ရမွာေနာ္၊ ကဲ မရေသးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ 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။

www.dhammadownload.com



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 
*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။

သစၥာေလးပါးကုိ သိဖို႔လုိတယ္ေနာ္၊ သစၥာေလးပါးကုိ မသိတာ အဝိဇၨာေပါ့၊ 
ခႏၶာငါးပါးကုိ မသိတာ အဝိဇၨာေပါ့၊ အဲဒီ ခႏၶာငါးပါး တစ္ပါးပါးအေပၚမွာ လူ၊ 
နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါလုိ႔ ႏွလုံးသြင္းမွားတာ အဝိဇၨာ၊ ႏွလုံးသြင္းမွားတာ အဝိ
ဇၨာလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ လား ခႏၶာငါးပါးလား၊ လူလား ခႏၶာ
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ငါးပါးလား၊ နတ္လား ခႏၶာငါးပါးလား၊ ျဗဟၼာလား ခႏၶာငါးပါးလား၊ သူေတြ 
ငါေတြလား ခႏၶာငါးပါးလား၊ ကဲ ခႏၶာက သက္ေသ မခံလား၊ ေတြ႕တာ ခႏၶာ
ပဲေတြ႕တယ္ေနာ္၊ 

အဲဒီ ခႏၶာငါးပါးက ျဖစ္ၿပီးေတာ့ မပ်က္လား၊ ဘာသစၥာလဲ၊ လူခ်မ္းသာလား 
ဒုကၡသစၥာလား၊ နတ္ခ်မ္းသာလား ဒုကၡသစၥာလား၊ ျဗဟၼာခ်မ္းသာလား ဒု
ကၡသစၥာလား၊ ဒုကၡသစၥာ ဆုိတာ မထင္႐ွားဘူးလား၊ အဲဒါ တကယ္ဒုကၡသ
စၥာ အမွန္ပိုင္းျခားသိ သမၼာဒိ႒ိလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ဒါ သမၼာဒိ႒ိဆုိတာ အ
လင္းေရာင္ေပါ့၊ ခႏၶာလုိ႔သိတယ္၊ အနိစၥလုိ႔ သိတာေပါ့၊ ဒါ အလင္းေရာင္ေ
ပၚတယ္၊ 

ကဲ ... အလင္းေရာင္ေပၚေတာ့ခါ လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာ၊ ျဗဟၼာခ်မ္းသာ 
ႏွလုံးသြင္းမွားတဲ့ အဝိဇၨာ ... မခ်ဳပ္ဘူးလား၊ အဝိဇၨာခ်ဳပ္ရင္ တဏွာ လာဦးမ
လား၊ ဥပါဒါန္ လာဦးမလား၊ ဝဋ္အေနနဲ႔ ကိေလသဝဋ္ မခ်ဳပ္လား၊ သမုဒယ
သစၥာ မေသလား၊ ကိေလသဝဋ္ ခ်ဳပ္ဖို႔လုိတာ၊ 

အဲဒီ ကိေလသဝဋ္ ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ ရတဲ့နိဗၺာန္ ... သဥပါဒိေသသ နိဗၺာန္လုိ႔ 
မေဟာဘူးလား၊ ခႏၶာအႂကြင္းမ႐ွိဘဲနဲ႔ မလႅာမင္းတုိ႔ အင္ၾကင္းေတာမွာ 
ဘုရား ပရိနိဗၺာန္ မျပဳဘူးလား၊ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ခႏၶာေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ 
အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္။ ေဗာဓိပင္နဲ႔ ေ႐ႊပလႅင္မွာ၊ ေျခာက္ႏွစ္ ဒုကၠရစရိယာ 
က်င့္ရတယ္ေနာ္၊ ကဲ က်င့္ေတာ့ ... ဘုရားျဖစ္တယ္ဆုိပါစို႔၊ ဘုရားျဖစ္တဲ့ 
အခါမွာ ေလးဆယ့္ငါးဝါ တရားမေဟာလား၊ ခႏၶာမ႐ွိဘူးလား၊ ႐ွိသလား၊ 
ခႏၶာ႐ွိလ်က္ကယ္နဲ႔ ရတဲ့နိဗၺာန္၊ သဥပါဒိေသသ နိဗၺာန္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ 
ခႏၶာအႂကြင္းမ႐ွိ ... အဲဒါ ရတဲ့နိဗၺာန္၊ အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္။ ခႏၶာ႐ွိလ်က္
နဲ႔ရတဲ့ နိဗၺာန္ကုိ၊ ဒါ... လုိတာေပါ့၊ အဲလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ အဲဒါ ထိထိ
မိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔လုိတယ္၊
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 နိဗၺာန္ဆုိတာ ခ်မ္းသာတာေနာ္၊ ခ်မ္းသာျငားေသာ္လည္း စဥ္းစားၾက၊ ေ
သာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏာၱ ဆုိေတာ့ခါ အဆင့္က ေလးဆ
င့္ျပထားတာကုိး စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ ေသာတာပန္လည္း နိဗၺာန္ျမင္တ
ယ္၊ သကဒါဂါမ္လည္း နိဗၺာန္ျမင္တယ္၊ အနာဂါမ္လည္း ျမင္တယ္၊ ရဟႏာၱ
လည္းျမင္တယ္၊ နိဗၺာန္ျမင္တာ မတူဘူးလား၊ တူျငားေသာ္လည္း ကိေလ
သာက်န္တာနဲ႔ ကိေလသာကုန္တာ တူရဲ႕လား၊ 

ဒါ ေသာတာပတၱိမဂ္ပုဂၢိဳလ္၊ ဖိုလ္ပုဂၢိဳလ္၊ ေ႐ွးအထက္ေက်ာ္ကာရီက လယ္
တီဆရာေတာ္ႀကီး ... ဥပမာေပးထားတယ္၊ ျမစ္ဆိပ္မွာ၊ ေခ်ာင္းထဲမွာ၊ ျမစ္
ထဲမွာ ေရခ်ဳိးတဲ့အခါ ပုခံုးစြန္းေအာက္ကုိ ေရေတြျမဳပ္တာေပါ့၊ လည္ပင္းနဲ႔ 
ဦးေခါင္း မ်က္ႏွာေတြ ေပၚတယ္ေနာ္၊ ေကာင္းကင္ကုိ ေမာ့ၾကည့္တဲ့အခါ ၾ
ကယ္တာရာနကၡတ္ေတြ မျမင္ရဘူးလား၊ ျမင္ရတယ္။ 

သကဒါဂါမိ မဂ္ပုဂၢိဳလ္၊ ဖိုလ္ပုဂၢိဳလ္ ေရခ်ဳိးတဲ့အခါ ခါးေအာက္က ေရေတြေ
ပါ့၊ ခါးေအာက္ကုိ ေရေတြမျမဳွပ္လား၊ ခါးအထက္က်ေတာ့ ေပၚတယ္ေနာ္၊ 
အဲ့ဒါ သကဒါဂါမိ မဂ္ပုဂၢိဳလ္ေပါ့၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

တစ္ခါ အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္က်ေတာ့ ေျခမ်က္စိေအာက္ကုိ ေရေတြ ျမွဳပ္တာေ
ပါ့၊ ေျခမ်က္စိအထက္ကုိ မေပၚဘူးလား၊ အဲဒါ အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္၊ ၾကယ္
တာရာနကၡတ္ျမင္တာ မတူဘူးလား၊ 

ဘုရား၊ ရဟႏာၱ က်ေတာ့ ေျခဖဝါးေအာက္မွာေပါ့၊ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံက လြ
တ္သြားၿပီေနာ္၊ ေမာ့ၾကည့္တဲ့အခါ ၾကယ္တာရာနကၡတ္ေတြ မျမင္ရဘူး
လား၊ ကဲ ကိေလသာက်န္တာနဲ႔ ... ထူတာနဲ႔ ပါးတာ တူရဲ႕လား၊ ကုန္တာနဲ႔ 
က်န္တာနဲ႔ တူရဲ႕လား၊ မတူဘူးေပါ့။ 
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ဒါေၾကာင့္ ေသာတာပတိၱမဂ္၊ ေသာတာပတိၱဖိုလ္က ေသးေသး မထင္နဲ႔ေ
နာ္၊ သုရာမုခကုိ စဥ္းစားဖို႔ မေကာင္းလား၊ အသက္႐ွစ္ဆယ္ေက်ာ္မွ 
တရားနာတာ။ ေစာေစာပိုင္းကေတာ့ ဒါ ေပ်ာ္ပါးၿပီးေတာ့မွ မူး႐ူးၿပီးေတာ့ ေ
နၾကတာေပါ့၊ အတိတ္က သူျပဳတဲ့ ကုသုိလ္အ႐ွိန္က ေထာက္ပံ႔လာေတာ့ခါ 
တရားနာခ်င္တဲ့စိတ္ေတြေပၚတာ၊ အဲဒီအခါက်ေတာ့ တရားနာဖို႔ရာ စဥ္း
စားေတာ့ ႐ွက္တာေပါ့၊ အသက္ႀကီးခါမွ တရားနာတဲ႔ဟာ၊ ဒါေတာ့ လူသူေ
လးပါးမျမင္ေအာင္ ပုန္းလွ်ိဳးၿပီးေတာ့ မနာဘူးလား၊ သူ ပုန္းလွ်ိဳးတာ ဘုရား
ကျမင္တယ္။ 

အဲေတာ့ ခႏၶာတုိ႔၊ အာယတနတုိ႔၊ ဓာတ္တုိ႔ သစၥာတုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ေဟာ
တဲ့အခါ သူေတြ႕တာနဲ႔ ခႏၶာနဲ႔ ေလ့လာဖို႔၊ တုိက္ၿပီးေတာ့... ေလ့လာဖို႔၊ မ
လုိလား။ ဒါ ထင္တာက လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာေပါ့။ ေတြ႕တာက ခႏၶာငါးပါး၊ ဒီလုိ
ဆုိရင္ ခႏၶာငါးပါးလုိ႔ သိသြားၿပီေနာ္၊ အမွန္သိရင္ ခႏၶာငါးပါးက သကၠာယေ
ပါ့၊ လူစြဲ၊ နတ္စြဲ၊ ျဗဟၼာစြဲ စြဲဦးမလား၊ မစြဲေတာ့ဘူး။ အဲလုိ ေလ့လာဖို႔ မေ
ကာင္းလား၊ အဲဒီလုိ ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖို႔လုိတယ္၊ အဲဒီမွာ တရားပြဲ
ဆုံးသြားတဲ့ အခါမွာ ျမတ္စြာဘုရားက သုရာမုခ ရတဲ့နိဗၺာန္နဲ႔ ငါဘုရားရတဲ့
နိဗၺာန္ အတူတူလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ကဲ ဘယ္ေလာက္မ်ား အားရစရာ ေ
ကာင္းသလဲေနာ္၊ 

ဘုန္းႀကီးက မေက်နပ္ဘူး၊ ဘုရားက ေလးဆယ့္ငါးဝါ က်င့္ရတာကြဲ႕၊ ေလး
သေခ ၤ်န႔ဲ ကမာၻတစ္သိန္းကြဲ႕ ၾကားရဲ႕လား၊ အင္း... ေလးသေခ်ၤန႔ဲ ကမာၻတစ္
သိန္း က်င့္ရတာ။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ သုရာမုခ အခုပြဲမွ ရသြားတာ၊ 
အတူတူထားတာဗ်ာ့၊ ဘယ္ေလာက္မ်ား အားရစရာေကာင္းသလဲ ေနာ္၊ 
သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ဥပမာေပးရမယ္ဆုိရင္၊ ေလာကီ ဂုဏ္ေတြက်ေတာ့ ျမတ္
စြာဘုရား ... ေဝႆႏၱရာမင္း လက္ထက္က လွဴခဲ႔တာ၊ ထမင္းရည္ေခ်ာင္း
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စီးေအာင္ လွဴခဲ႔တာ ၾကားဖူးတယ္ မဟုတ္လား၊ ကံေတာ္ အနႏၲပါကြဲ႕၊ တန္
ခိုးေတာ္ အနႏၲပါကြဲ႕၊ ဘုန္းေတာ္ အနႏၲပါကြဲ႕၊ အသေရေတာ္ အနႏၲ၊ ဉာ
ဏ္ေတာ္ အနႏၲလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲဒါ ဘုရားမွာ႐ွိတယ္။ သုရာမုခ အဲ
ဒါေတြ ရရဲ႕လား၊ မရဘူး၊ နိဗၺာန္က်ေတာ့ အတူတူပဲေနာ္၊ 

႐ွင္ဘုရင္မ်ား ပြဲေတာ္တည္တဲ့အခါ ခြက္ေပါင္းတစ္ရာေပါ့၊ ခြက္ေပါင္းတစ္
ရာ စားတာလည္း မဝဘူးလား၊ ေတာင္သူႀကီးမ်ား ေတာထဲမွာ ဟင္းတစ္ခြ
က္နဲ႔ ဝေအာင္စားတယ္ေနာ္၊ ကဲ တစ္ခြက္စားတာလည္း ဝတာေပါ့၊ ခြက္ေ
ပါင္းတစ္ရာ စားတာလည္း ဝတာေပါ့၊ ဝတာက်ေတာ့ ဘယ္သူက သာ
သလဲ၊ အခုလည္း နိဗၺာန္ အရသာတူတယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ဘယ္ေလာ
က္မ်ား အားရစရာေကာင္းသလဲ ေနာ္၊ အဲလုိ သိဖို႔မေကာင္းလား၊ အဲဒီေန
ရာကုိ ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားမယ္ဆုိရင္ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟန္းကိ
စၥၿပီးႏုိင္တာေပါ့။ အဲဒီလုိ ေလ့လာဖို႔လုိတယ္၊ ဒါ သိမွ ပယ္ႏိုင္တာေနာ္၊

 မၾကားစဖူး ၾကားဖူးထပ္မံေပါ့၊ ေ႐ွးအထက္ေက်ာ္ကာရီက ဥေတနမင္းႀကီး
တဲ့ ။ မိဖုရားငါးရာ ႐ွိတယ္၊ သာမာဝတီမိဖုရားႀကီးက အႀကီးအကဲေပါ့၊ အဲဒီ
မွာ သာမာဝတီမိဖုရားႀကီးက လက္ပါးေစ ခိုင္းထားတာ၊ ခုဇၨဳတၱရာကၽြန္မေ
ပါ့၊ အၿမဲတမ္း ေစ်းဝယ္မခိုင္းဘူးလား၊ အသျပာ တစ္ဝက္ တစ္ဝက္ မခိုး
လား၊ ခိုးတယ္၊ တစ္ေန႔သ၌က်ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ သြားေတြ႕တယ္၊ 
ေတြ႕တဲ့အခါ တရားပြဲ၊ ေစ်းဝယ္သြားတာကုိး၊ မ႑ပ္က သူသြားတဲ့လမ္းမွာ 
မ႑ပ္ထုိးထားတာေပါ့၊ 

အဲဒါ မ႑ပ္က ထုိးထားေတာ့ခါ ေတာင္ေျမာက္ေလးပါး ၾကည့္တဲ့အခါ ဘု
ရားကုိျမင္ေတာ့၊ ဘုရားနားကုိသြား ဦးတုိက္႐ွိခိုး၊ ျမတ္စြာဘုရားက ခႏၶာ
တရား၊ အာယတနတရား၊ ဓာတ္တရား၊ သစၥာတရား မေဟာဘူးလား၊ ေ
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ဟာတဲ့အခါ တရားပြဲ ဆုံးတဲ့အခါ တုိတုိက်ဥ္းက်ဥ္း ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ... ခုဇၨဳ
တၱရာကၽြန္မ ေသာတာပန္ တည္သြားတယ္။ 

တရားပြဲၿပီးေတာ့အခါ ေစ်းကုိ ဆက္မသြားလား၊ ေစ်းကုိ ဆက္သြားတဲ့အခါ 
အခါတုိင္းကလုိ ခိုးရဲ႕လား၊ အင္း ... ခိုးရမွာ မစင္ကုိင္ရမွာ ႐ြံသလုိ ကဲ ... 
အသိဉာဏ္ကေပါက္လာေတာ့ ခိုးေသးရဲ႕လား၊ ခိုးခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ကုန္ေ
တာ့တာကြဲ႕။ အဲလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊

 ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသဝကၡယံ ဝဟံ ေဟာတု လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ခိုးခ်င္တဲ့
စိတ္ေတြ ကုန္တာ၊ သတ္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ကုန္တာ၊ သူမ်ား သားမယား ေ
စာ္ကားခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ကုန္တာ၊ မုသားေျပာခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ကုန္တာ၊ မူး
ယစ္ေဆးဝါး ဓာတ္စာမွီဝဲတဲ့စိတ္ေတြ ကုန္တာ၊ ဣဒံ ေမ ပုညံ၊ အာသဝကၡ
ယံ ... အာသေဝါကုန္တယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ သူ႕မဂ္ န႔ဲ သူ႕ဖိုလ္ေပါ့။ အဲ
ဒီလုိေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

အဲဒါ အခုလည္းပဲ ကာယကံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အကုသိုလ္၊ ဝစီကံနဲ႔ပတ္သက္
တဲ့ အကုသုိလ္၊ မေနာကံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အကုသုိလ္ေတြ ျပဳဦးမလား။ မျ
ပဳေတာ့ဘူးကြြဲ႕ေနာ္၊ အဲဒီလုိေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ ဆက္ႀကိဳးစားရင္ ေ
သာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္ ျဖစ္တာေပါ့၊ မျဖစ္ေပဘူးလား။ ကဲ ခုဇၨဳ
တၱရာကၽြန္မက သက္ေသမခံလားေဟ့၊ 

အခုလည္း မသိခင္ကေတာ့ သတ္ၾကတာေပါ့၊ မသိခင္က ခိုးၾကတာေပါ့၊ မ
သိခင္ကေတာ့ ေစာ္ကားၾကတာေပါ့၊ ကဲ သိတဲ့အခါ သတ္ေသးရဲ႕လား၊ 
ခိုးေသးရဲ႕လား၊ အဲဒါ ... သတ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြကုန္တာ၊ ခိုးခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ
ကုန္တာ၊ သူမ်ား သားမယားကုိ ဖ်က္ဆီးခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြကုန္တာ၊ မုသား
သုံးခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြကုန္တာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးဓာတ္စာ ေသာက္ခ်င္တဲ့ စိ
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တ္ေတြကုန္တာ၊ အဲဒါ အာသေဝါ ကုန္တယ္လုိ႔ ေဟာတာ၊ ေလ့လာဖို႔ မေ
ကာင္းလား၊ 

ဆက္ႀကိဳးစားရင္ ... သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏာၱ ေပါ့။ ခုဇၨဳတၱရာကၽြန္
မက သက္ေသခံတယ္ေနာ္၊ အင္း ... အဲဒီအခါက်ေတာ့ ေစ်းဝယ္လုိ႔ျပန္
လာခဲ့၊ မိဖုရားငါးရာ ေဆြးေႏြးေနတာ၊ ေလွခါးက တက္လာခဲ့ေတာ့ မူေျပာ
င္းမလာဘူးလား၊ အင္း ... ဒီအမ်ဳိးသမီးဟာ အခါတုိင္းနဲ႔မတူဘူး၊ အဲေတာ့ 
ပန္းေတြကလည္း အခါတုိင္းထက္ မ်ားတယ္၊ အခါတုိင္းက တစ္ဝက္တစ္ဝ
က္ခိုးေတာ့၊ နည္းတာေပါ့ကြဲ႕၊ ဒီက မခိုးေတာ့၊ ဒါ အတိအက် ဝယ္ေတာ့ ပ
န္းေတြကလည္း ပိုၿပီးေတာ့ မမ်ားဘူးလား၊ သူရဲ႕ခႏၶာကုိယ္ ၾကည့္ျပန္ေတာ့
ခါလည္း မ်က္ႏွာက ၾကည္ေနတာကြဲ႕။ တရားသိေတာ့ ႐ႊင္႐ႊင္ပ်ပ်ႀကီး မေ
နဘူးလား၊ ဘာအရသာနဲ႔မွ မတူဘူးကြဲ႕ေနာ္၊ အဲဒီလုိ ခ်မ္းသာတာ၊ 

အနားေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အသင္ ခုဇၨဳတၱရာ ကၽြန္မ အသင္ဟာ အခါ
တုိင္းနဲ႔မတူဘူး၊ မ်က္ႏွာေတြ ၾကည္တယ္၊ ႐ႊင္တယ္၊ ပန္းေတြလည္း အခါ
တုိင္းထက္မ်ားတယ္၊ မွန္တာကုိ သံေတာ္ဦးတင္ ။ အ႐ွင္သခင္ ႐ွိတဲ့အျပစ္
ကုိ ခြင့္လႊတ္ပါ၊ အခါတုိင္းက ေန႔စဥ္ႏွင့္တကြ အသျပာ တစ္ဝက္တစ္ဝက္ 
ခိုးတယ္တဲ့၊ ဒီေန႔ေတာ့ အဖေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕တရားေရေအး အၿမိဳ
က္ေဆးကုိ ေသာက္စို႔ရျခင္းေၾကာင့္ ဝမ္းထဲမွာ ကိေလသာအပူေတြ ၿငိမ္း
သြားေတာ့ ဘာအရသာနဲ႔မွ မတူဘူးတဲ့၊ အင္မတန္ ခ်မ္းသာတယ္လုိ႔ သံေ
တာ္ဦး မတင္ရဘူးလား၊ 

အဲဒီအခါက်ေတာ့ သာမာဝတီ မိဖုရားႀကီးက သလြန္ေပၚကဆင္း၊ အသင္ 
သိတဲ့တရားကုိ ငါတုိ႔ကုိ ေဟာရမယ္လုိ႔ မေတာင္းဘူးလား၊ အဲဒီ အခါ ခုဇၨဳ
တၱရာကၽြန္မက ေဟာတာ ... ခႏၶာတုိ႔၊ အာယတနတုိ႔၊ ဓာတ္တုိ႔၊ သစၥာတုိ႔ ပ
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ဋိစၥသမုပၸါဒ္ေတြ မေဟာဘူးလား၊ ပညတ္၊ ပရမတ္ ပိုင္းျခားေဟာတာ ဉာတ
ပရိညာေပါ့၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

ခႏၶာငါးပါးနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္၊သတၱဝါ ပိုင္းျခားတာ ဉာတပရိညာ၊ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ
န႔ဲ ခႏၶာငါးပါးနဲ႔ ပိုင္းျခားတာ တီရဏပရိညာ။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱကုိ စိစစ္
လုိက္ေတာ့၊ စုလုိက္ေတာ့ ျဖစ္ပ်က္ပဲမရဘူးလား၊ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပ်က္တာ 
ဘာသစၥာလဲ၊ ျဖစ္ဒုကၡ၊ ပ်က္ဒုကၡ လုိ႔မေဟာဘူးလား၊ အဲဒါ ျဖစ္ပ်က္ ဒုကၡ
သစၥာလုိ႔ အမွန္ပိုင္းျခားသိ သမၼာဒိ႒ိလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲဒီမွာ မိဖုရား
ငါးရာ အကုန္ ေသာတာပန္တည္တာဗ်ာ့။ ခုဇၨဳတၱရာ ကၽြန္မ ေဟာတာေလ၊ 
ၾကားဖူးတယ္ မဟုတ္လား၊ အဲဒါကုိ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေလ့လာၾကေပါ့။ 

ကဲ ၾကားဆဲခႏၶာ ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ၊ (ဒုကၡသစၥာပါ ဘုရား)။ သိတာက၊ 
(မဂၢသစၥာပါ ဘုရား)။ ေသတာက၊(သမုဒယသစၥာပါ ဘုရား)။ ေနာက္ခႏၶာမ
လာတာ၊(နိေရာဓသစၥာပါ ဘုရား)။ 
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္႐ွိ၊(ေလးကြက္႐ွိပါတယ္ဘုရား)၊ တစ္
ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး၊(ငါးပါးပါဘုရား၊) ငါးေလးလီ ( ႏွစ္ဆယ္၊ ) ဤ႐ွစ္သြ
ယ္ကုိ (အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္းတ
ည္း။)

အမွ်ေဝ

ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတိၱယာ ဤေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား ေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ ဗုဒၶံ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ပူေဇမိ ဒုကၡသစၥာ သိ
တဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
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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။                                                            
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...
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သာဓု...သာဓု...သာဓု ။ 
ကုသုိလ္ အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။ 
ကုသုိလ္ အမွ်....အမွ်....အမွ်...ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့...
သာဓု...သာဓု...သာဓု ။
 
 
 ေက်းဇူးေတာ္ရွင္  အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာစရိယ ဘဒၵႏၲ သံဝရ မံုလယ္ေတာ
ရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ။ 
 မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ေရတံခြန္ေတာင္၊ မံုလယ္ေတာရဓမၼရိပ္သာ၊ အမွတ္(၃)၊ တုိ
က္ခြဲ  ဓမၼာရံုႀကီးေပၚတြင္
 ဝါတြင္း ပထမပတ္ (၇) ရက္ တရားစခန္း၌ (၁၆-၈-၂ဝ၁ဝ) ခုႏွစ္ 
ည(၇)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
ဥတၱရသာမေဏအေၾကာင္းဥပမာျပ
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္

အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးကုိ 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။
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ဓမၼႆ - မဂ္ေလးတန္ - ဖိုလ္ေလးတန္ - နိဗၺာန္ - ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာ 
တရားေတာ္ျမတ္တုိ႕အား။                                              
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
သံဃႆ - မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါး ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလး
ပါး ဤ႐ွစ္ပါးေသာ အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္တုိ႕အား။ နေမာ -  ရည္ညႊတ္
သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
မာတာပိတုႆ - မိဘႏွစ္ပါးအား။                                                   နေ
မာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္ ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွ
င္ဘုရား။

အာစရိယႆ - ၀ိပႆနာဉာဏ္မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္ သစၥာေ
လးပါး တရားေတာ္ႏွင့္ ကုသေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးအား။                                                         
နေမာ - ရည္ညႊတ္သဒၶါ ေစတနာျဖင့္
ပန္ထြာျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
 
ဘုရား ရတနာ တရား ရတနာ သံဃာရတနာ 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
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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….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...  ကမၼႆ
ကတာ သမၼာဒိ႒ိ၊ အကုသုိလ္ကံ၊ ကုသုိလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကုိ ယုံၾကည္ရမ
ယ္လုိ႔ မေဟာလား။ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါ
တာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ အဆုံးကုိ က်ဳးလြန္ရင္ ကုသုိလ္လား၊ အကုသုိလ္။ အကု
သုိလ္ကံ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက ေသသည္ရဲ႕ အျခားမဲ့၌ ငရဲ၊ 
တိရစာၦန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္၊ လုိ႔ မေဟာလား။ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား၊ 
ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား။ ဒါ အကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္တာေနာ္။ ယုံၾကည္ဖို႔ 
မေကာင္းလား။ 
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ပါဏာတိပါတာ အစ၊ သုရာေမရယ အဆုံး၊ ပါဏာတိပါတာ အစ၊ မိစာၦဒိ႒ိ 
အဆုံးကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရင္၊ အကုသုိလ္လား၊ ကုသုိလ္လား၊ ကုသုိလ္ကံ အေၾ
ကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားက လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ လုိ႔ မေဟာ
ဘူးလား။ ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား၊ ဒါ ကုသုိလ္ကံေၾ
ကာင့္ ျဖစ္တာေပါ့၊ ယုံၾကည္ဖို႔ မေကာင္းလား။ 

အကုသုိလ္ကံ၊ ကုသုိလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးကုိ ယုံၾကည္ရင္ အကုသုိလ္ကုိ 
ေ႐ွာင္ေပါ့၊ ကုသုိလ္ကုိ သြားေလရာ အရပ္ကုိ ေဆာင္ေပါ့။ ကုသုိလ္ကုိ ေ
ဆာင္ရမယ္ေနာ္၊ ဒါ ကံကုိယုံၾကည္ဖို႔ေပါ့၊ ဉာဏ္ကုိ အားကုိးရမယ္လုိ႔ မေ
ဟာဘူးလား။ ဒါ ဉာဏ္ဆုိတာ ခႏၶာသိဖို႔၊ အာယတန သိဖို႔၊ ဓာတ္ကုိ သိဖို႔၊ 
သစၥာသိဖို႔၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သိဖို႔ မလုိဘူးလား၊ အဲဒါ အဲဒီဟာကုိ အားလုံး
ခ်ဳံ႕လုိက္ေတာ့ ခႏၶာငါးပါးေပါ့။ သကၠာယ တရားေပါ့။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊

 အဲဒီ ခႏၶာအေပၚမွာ ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ လူအစားစား၊ နတ္အစားစား၊ ျဗဟၼာ
အစားစား၊ တိရစာၦန္အစားစား၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္အစားစား၊ ငရဲအစား
စားေပါ့ ေနာ္။ တကယ္အျမင္ခံ အ႐ႈခံ႐ွိတာက၊ လူ၊နတ္၊ျဗဟၼာလား၊ ခႏၶာငါး
ပါးလား၊ ခႏၶာငါးပါးလုိ႔ တကယ္ သိကာ၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါလုိ႔ အမွ
တ္မွား၊ အသိမွား၊ အယူအဆမွားေတြ မေပ်ာက္ဘူးလား၊ ေပ်ာက္ရင္ သ
ကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္တာေပါ့။ ဒါေတာ့ခႏၶာသိဖို႔ အေရးမႀကီးဘူးလား၊ 

မရေသးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ရေလေအာင္၊ မ်က္စိေပါက္ကစ မေနာဒြါရထိ မွန္မွန္ေ
လး ခႏၶာဖြဲ႕ၾက။

ခႏၶာဖြဲ႕နည္း။

"မ်က္စိ..."
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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။

...............======================...............

"နား"

ေသာတ အၾကည္ကုိ အသံ တုိက္ေတာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။
ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္း ေပၚလုိ႔ ျဖစ္ ပါ
သလား။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
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ေ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။

.............==========================........

"ႏွာ"

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။
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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။
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။
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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။
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။
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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။
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။
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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၊ တိရစာၦန္ အစားစား၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ အစားစား၊ 
ေတြ႕သလား၊ ခႏၶာငါးပါး ေတြ႕သလား၊ လူ၊နတ္၊ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါ မေတြ႕တာ၊
႐ွိလုိ႔လား၊ မ႐ွိလုိ႔လား။ မ႐ွိရင္ လူစြဲ၊ နတ္စြဲ၊ ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာလုိေသးသလား၊ 
ေတြ႕တဲ့တရားက လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာလား၊ ခႏၶာငါးပါး။ ဒါ ခႏၶာပဲ ေတြ႕မယ္ေ
နာ္၊ အဲဒါ ယုံၾကည္မႈလုိတာေပါ့။ 

အဲဒါေၾကာင့္ ေ႐ွးဆရာေတာ္ႀကီးေတြ၊ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ... 
ခႏၶာငါးပါးမသိျငား၊ ငါးပါးေမွာက္မည္သာ၊ ခႏၶာငါးပါးမသိျငား၊ ငါးပါးေမွာက္
မည္သာ၊ ေခြး၊ ဝက္၊ ကြ် ဲ ႏြား၊ ေမွာက္လ်က္သြား၊ ငါးပါးေမွာက္ၾက႐ွာလုိ႔ မေ
ဟာဘူးလား၊ ဒါ ေခြး၊ ဝက္၊ ကြ် ဲ၊ ႏြား၊ တိရစာၦန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္တာေတြဟာ 
အဲဒီ ခႏၶာအေပၚမွာ ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ ျဖစ္တာေပါ့။ အျမင္ခံ၊ အ႐ႈခံက တစ္
ခုပဲ ရတယ္ေနာ္။ ႏွလုံးသြင္းမွားလုိ႔ ျဖစ္တာေပါ့၊ 
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ဒါေၾကာင့္ ပညတ္အာ႐ုံ၊ ပရမတ္အာ႐ံုလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ လူ၊နတ္၊ျဗဟၼာ၊ 
သတၱဝါက ပညတ္အာ႐ုံေပါ့၊ ခႏၶာငါးပါးက ပရမတ္အာ႐ံုေပါ့။ ပညတ္၊ပရမ
တ္တဲ့၊ ပညတ္ဆုိတာ ေခၚတာေျပာတာ၊ သမုတ္တာေတြေပါ့ေနာ္၊ ခႏၶာငါး
ပါးက ပရမတ္၊ အဲဒီ ခႏၶာအေပၚမွာ လူအစားစား၊ နတ္အစားစား၊ ျဗဟၼာ
အစားစား၊ တိရစာၦန္အစားစား၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္အစားစား၊ ငရဲ
အစားစားလုိ႔ မေခၚၾကဘူးလား၊ မသမုတ္ၾကဘူးလား၊ 

ဘယ္လုိပါ့ သမုတ္ သမုတ္၊ ဘယ္လုိပဲ ေခၚေခၚ၊ ခႏၶာငါးပါးက ေျပာင္း
ရဲ႕လား၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ ပရမတ္လုိ႔ေခၚတာေပါ့၊ မ႐ွိပညတ္က လူ၊ နတ္၊ ျဗ
ဟၼာေနာ္၊ ႐ွိပရမတ္က ခႏၶာငါးပါး၊ အဲလုိဆုိရင္ သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္တာေပါ့
ကြဲ႕။ အဲဒီခႏၶာဖြဲ႕ကုိ ရေအာင္က်က္ၾက၊ ေလ့လာၾက။ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္း
လား၊ 

တရားသေဘာကုိ မသိဦးေတာ့ အဲ့ဒီစာအုပ္ေလးကုိ ခႏၶာဖြဲ႕လုိ႔၊ သစၥာဖြဲ႕လုိ႔ 
ေနမယ္ဆုိရင္၊ ခႏၶာဖြဲ႕တဲ့အခ်ိန္၊ သစၥာဖြဲ႕တဲ့အခ်ိန္ ေတာင္ေျမာက္ေလးပါး
ကုိ စိတ္ေရာက္ကဲ့လား၊ မေရာက္ရင္ ကုသုိလ္ေတြ မျဖစ္ဘူးလားေဟ့။ အ
င္း စာအုပ္နဲ႔ မ်က္ႏွာနဲ႕ေလ့လာတဲ့ အခ်ိန္ဟာ ကုသုိလ္ေတြျဖစ္ေနၿပီးၿပီ။ မၿ
ဖစ္ဘူးလား၊ ဘယ္ေလာက္မ်ား အက်ဳိး႐ွိသလဲေနာ္၊ ခႏၶာရဲ႕အက်ဳိးအျပစ္
ကုိ သိမယ္ဆုိရင္ေတာ့ခါ သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္ေတာ့တာကြဲ႕။ အဲဒီလုိ ေလ့
လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ ဒါေႀကာင့္ ခႏၶာသိဖို႔လုိတယ္၊ 

ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါးက ပရမတ္၊ ပုဂၢိဳလ္၊သတၱဝါက ပညတ္ေပါ့။ ပရမတ္ကုိ 
ပညတ္ဖံုးတယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ပုဂၢိဳလ္၊သတၱဝါလုိ႔ ျမင္တဲ့အခါ ခႏၶာမေ
တြ႕ေတာ့ဘူးကြဲ႕ေနာ္၊ ႐ွိလ်က္ကယ္နဲ႔ မျမင္တာေပါ့၊ အဲလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာ
င္းလား၊ ေၾကာင္ေတာင္ကန္းဆုိတာ ၾကားဖူးရဲ႕လား၊ ၾကားဖူးတယ္ေနာ္၊ 
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ခဏ၊ခဏ ဥပမာေပးရတယ္၊ ေက်ာက္ဖေယာင္းသား ေကာင္းေကာင္း တ
စ္ပိႆာေလာက္ ေနလွန္းလုိက္၊ ေနလွန္းလုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ေပ်ာ့တဲ့
အခါ၊ ဆင္ျဖဴေတာ္ ပံုသြင္းလုိက္တာေပါ့၊ သြင္းၿပီးတဲ့အခါ ဆင္ျဖဴေတာ္ႀကီး 
ျဖစ္မလာဘူးလား၊ စားပြဲေပၚတင္ထား၊ တရားနာပရိသတ္ေတြ ဘာေတြျမင္
သလဲလုိ႔ေမးတဲ့အခါ ဘယ္လုိအေျဖေပးမလဲ၊ ဆင္ျဖဴေတာ္ျမင္တယ္။ စဥ္း
စားေနာ္၊ 

ဆင္ျဖဴေတာ္က ပညတ္၊ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ ေက်ာက္ဖေယာင္းသားက 
ပရမတ္ေပါ့။ အဲဒါ စင္စစ္ကေတာ့ မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္ရင္ ေက်ာက္ဖေယာင္း
သားလား၊ အဆင္းလား၊ လက္နဲ႔ ကုိင္စမ္းၾကည့္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ေက်ာက္
ဖေယာင္းသားလား၊ မာတာေပ်ာ့တာလား၊ အဲလုိ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

ကဲ အဲဒီ ဆင္ျဖဴေတာ္ ျမင္တဲ့အခါ၊ ေက်ာက္ဖေယာင္းသားကုိ ျမင္ရဲ႕လား၊ 
ဆင္ျဖဴေတာ္ ျမင္တဲ့အခါ၊ အဆင္းကုိ ျမင္ရဲ႕လား၊ ေက်ာက္ဖေယာင္းသား
လုိ႔ သိတဲ့အခ်ိန္၊ ေတြ႕တဲ့အခ်ိန္၊ စဥ္းစားဖို႔ ေကာင္းတယ္ေနာ္၊ ေလ့လာဖို႔ 
မေကာင္းလား၊ မေျပာမျဖစ္လုိ႔ ေက်ာက္ဖေယာင္းသား ေျပာရတာ၊ မာသေ
ဘာ၊ မာဓာတ္၊ မာပရမတ္ေပါ့။ ထိတဲ့အခါမွာ မာတာပဲေတြ႕မယ္၊ ေပ်ာ့တာ
ပဲေတြ႕မွာေပါ့၊ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

တကယ္႐ွိတာက ဆင္ျဖဴေတာ္လား၊ ေက်ာက္ဖေယာင္း၊ ေက်ာက္ဖေယာ
င္းကုိ ဘယ္သူမွ မျမင္ဘူး၊ ျမင္ရဲ႕လား၊ ဆင္ျဖဴေတာ္ဆုိတဲ့ ပညတ္က ဖံုး
ထားတာကြဲ႕၊ ဆင္ျဖဴေတာ္လုိ႔ ျမင္တဲ့အခါ ေက်ာက္ဖေယာင္းသားကုိ ျမင္
ရဲ႕လား၊ တကယ္႐ွိတာက ဆင္ျဖဴေတာ္လား၊ ေက်ာက္ဖေယာင္းလား၊ တ
ကယ္႐ွိတာက ေက်ာက္ဖေယာင္းလား၊ အဆင္းဓာတ္လား၊ တကယ္႐ွိတာ
က ေက်ာက္ဖေယာင္းလား မာသေဘာလား၊ တကယ္႐ွိတာက ေက်ာက္
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ဖေယာင္းလား ေပ်ာ့တဲ့သေဘာလား၊ မာတာ၊ေပ်ာ့တာ ပထဝီေပါ့၊ မာသေ
ဘာ၊ မာဓာတ္၊ မာပရမတ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ 

ဘယ္လုိပဲ သမုတ္မုတ္ ကဲ မာတာက ေျပာင္းရဲ႕လား၊ အဲလုိ ေလ့လာဖို႔ မေ
ကာင္းလား၊ အဲဒါေၾကာင့္ တကယ္႐ွိတဲ့ဟာကုိ မျမင္တာ၊ ေၾကာင္ေတာင္
ကန္းလုိ႔ ေခၚတာ၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ပရမတ္ကုိ ပညတ္ ဖံုးတယ္လုိ႔ မေဟာ
ဘူးလား၊ အဲေတာ့ ပရမတ္ကုိျမင္ဖို႔ လုိတယ္ေနာ္။

 ကဲ အဲဒီ ဆင္ျဖဴေတာ္ႀကီးကုိ ေနလွန္း၊ ေပ်ာ့လာၿပီဆုိေတာ့ ေပါက္ေပါက္
ဆုပ္မ်ား ဆုပ္သလုိ ဘယ္ျပန္၊ညာျပန္ ဆုပ္ၾကည့္တဲ့အခါ၊ ဆင္ျဖဴေတာ္ေ
တြ႕မလား၊ ဖေယာင္းေတြ႕မလား၊ ဘယ္ျပန္၊ညာျပန္ ဆုပ္ၾကည့္တဲ့အခါ
က်ေတာ့ ေက်ာက္ဖေယာင္းပဲေတြ႕တယ္ေနာ္၊ ကုိင္စမ္းၾကည့္တဲ့အခါ ေ
က်ာက္ဖေယာင္းေတြ႕သလား၊ မာတာေတြ႕သလား၊ ေက်ာက္ဖေယာင္းေ
တြ႕သလား ေပ်ာ့တာေတြ႕သလား၊ ကဲ မာတာ၊ ေပ်ာ့တာ ပထဝီေပါ့။ မာ
သေဘာ၊ မာဓာတ္၊ မာပရမတ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ 

ကဲ အဲလုိဆုိရင္ ေက်ာက္ဖေယာင္းကား ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ ဆင္ျဖဴေတာ္
ကား ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ အဖံုးပြင့္သြားၿပီကြဲ႕၊ အမွန္သိေတာ့ အမွားမေပ်ာ
က္လား၊ အဲဒါ လုိတာ။ ဤပမာဏကဲ့သုိ႔ မ်က္စိနဲ႔ ပတ္သက္တာ၊ နားန႔ဲ ပ
တ္သက္တာ၊ ႏွာေခါင္းနဲ႔ ပတ္သက္တာ၊ လွ်ာနဲ႔ ပတ္သက္တာ၊ ေျခာက္ဒြါရ
မွာ အဲ့လုိေလး ခႏၶာဖြဲ႕ၾကည့္ၾကေပါ့ေနာ္။ 

ပညတ္၊ပရမတ္ ပိုင္းျခားဖို႔ မလုိလား၊ အဲဒါ စိတ္ထဲမွာ ႐ွင္းကနဲလင္းကနဲ၊ 
သြားဖို႔လုိတာကြဲ႕။ သိမွ ပယ္ႏိုင္တာေနာ္၊ ဒုကၡသစၥာ၊ သမုဒယသစၥာ၊ နိေရာ
ဓသစၥာ၊ မဂၢသစၥာ မေဟာဘူးလား။ သမုဒယသစၥာ၊ ဒုကၡသစၥာ၊ မဂၢသစၥာ၊ 
နိေရာဓသစၥာလုိ႔ မေဟာဘူးလား။ သစၥာေလးပါးသိမွ ေသာတာပန္၊ သစၥာေ

www.dhammadownload.com



လးပါးသိမွ သကဒါဂါမ္၊ သစၥာေလးပါးသိမွ အနာဂါမ္၊ သစၥာေလးပါးသိမွ ရ
ဟႏၱာ။ ဒါေတာ့ 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။
* 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။

သစၥာေလးပါးကုိ သိမွ ေသာတာပန္၊သစၥာေလးပါးသိမွ သကဒါဂါမ္၊ သစၥာေ
လးပါးသိမွ အနာဂါမ္၊ သစၥာေလးပါးကုိသိမွ ရဟႏၱာေနာ္။ သစၥာေလးပါးကုိ 
မသိတာ...၊ ခႏၶာငါးပါးကုိ မသိတာ...၊ အာယတန ဆယ့္ႏွစ္ပါးကုိ မသိ
တာ... ၊ ဓာတ္ တစ္ဆယ့္႐ွစ္ပါးကုိ မသိတာ...၊ ဓာတ္ တစ္ဆယ့္႐ွစ္ပါးကုိ မ
သိတာ.....၊ အဝိဇၨာေပါ့။ ကဲ ႏွလုံးသြင္း မွားမေနဘူးလား၊ အဲဒါ ခႏၶာအေပၚ
မွာ မွားတာေနာ္။

 ႏွလုံးသြင္းမွားေတာ့ လုိခ်င္တဲ့တဏွာ မလာလား၊ တဏွာလာရင္ ဥပါဒါန္
က ေနပါ့မလား၊ အဝိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္ေပါ့၊ ဝဋ္အေနနဲ႔ ကိေလသဝဋ္ေပါ့၊ 
သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ သမုဒယလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ သမုဒယ အေၾကာင္း႐ွိေတာ့ 
အက်ဳိးခႏၶာ မေပၚလား၊ ေပၚေနတာ လူလား၊ ခႏၶာငါးပါး။ နတ္လား၊ ခႏၶာငါး
ပါး။ ျဗဟၼာလား၊ ခႏၶာငါးပါး။ ခႏၶာပဲ ေတြ႕မယ္ေနာ္။ 
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ကဲ ကုိယ္ထင္တဲ့ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ ေတြ႕တာက ခႏၶာေ
ပါ့။ ခႏၶာရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ဟူသေရြ႕ အို၊ နာ၊ ေသ၊ လြတ္ရဲ႕လား၊ ဘာသစၥာလဲ၊ 
လူခ်မ္းသာလား၊ ဒုကၡသစၥာ။ နတ္ခ်မ္းသာလား၊ ဒုကၡသစၥာ။ ျဗဟၼာခ်မ္းသာ
လား၊ ဒုကၡသစၥာ။ ကဲ ဘယ္ေလာက္ ထင္႐ွားသလဲေနာ္။ ဒုကၡသစၥာပိုင္းျခား
သိ၊ သမၼာဒိ႒ိမဂၢသစၥာလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲလုိ ေလ့လာဖို႔ လုိတယ္။ သ
မၼာဒိ႒ိဝင္လာရင္ ကဲ ... ကိေလသဝဋ္ မခ်ဳပ္ဘူးလား၊ ကမၼဝဋ္ မခ်ဳပ္ဘူး
လား၊ ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္းလား၊ နိေရာဓ။ 

မၾကားစဖူး၊ ၾကားဖူးထပ္မံေနာ္၊ ေ႐ွးအထက္ေက်ာ္ကာရီက ဥတၱရလုလင္
တဲ့ သူေ႒းသား၊ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမွာ သြား ေက်ာင္းေနတာေပါ့၊ တစ္ေ
က်ာင္းလုံး ပညာအခၽြန္ဆုံး၊ စာရိတၱအေကာင္းဆုံးေပါ့။ အဲဒါ တုိင္းျပည္မွာ 
ဥတၱရလုလင္၊ အင္မတန္ ပညာေကာင္းတယ္၊ စာရိတၱေကာင္းတယ္၊ ေ
က်ာ္ၾကားေနတာေပါ့။ 

အဲဒီလုိ သူ႕နာမည္က ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့ အခါ၊ အဲဒီမွာ တုိင္းျပည္မွာ႐ွိေနတဲ့ 
အမတ္ႀကီးကလည္းျဖစ္၊ တရားသူႀကီးကလည္းျဖစ္၊ သူ႕မွာ သမီးေခ်ာေ
လး တစ္ေယာက္႐ွိတာကုိး၊ သူကုိယ္တုိင္လာၿပီးေတာ့ စံုစမ္းတယ္၊ ေလ့
လာတယ္၊ သူသြားတာ၊ ေနတာ၊ ထုိင္တာ အကဲခတ္တယ္၊ 

အကဲခတ္ေတာ့ သေဘာက်တဲ့အခါ အနားကုိသြား၊ အေမာင္ ဦးမွာသမီးေ
ခ်ာေလး တစ္ေယာက္႐ွိတယ္၊ မဂၤလာလက္ထပ္ေပးပါလုိ႔ မေျပာရဘူးလား၊ 
ေက်းဇူးတင္လုိ႔ မဆုံးဘူးတဲ့ ၾကားရဲ႕လား၊ ဒီဘဝမွာေတာ့ သူ ဘယ္သူ႕ကုိမွ 
စိတ္ကူးမထည့္ဘူးေပါ့၊ အဲဒီ ဒီဘဝမွာေတာ့ ဘယ္သူ႕ကုိမွ စိတ္ကူးမထည့္
ဘူးဆုိေတာ့ခါ၊ အမတ္ႀကီးစိတ္ထဲမွာ ေအာင့္သက္သက္ မေနဘူးလားေ
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ဟ့၊ အာဃာတ ဓာတ္က ဝင္သြားေတာ့တာကြဲ႕၊ ႐ွက္တာေပါ့။ အာဃာတ 
ဓာတ္ ဝင္သြားၿပီေနာ္၊ 

အဲဒါနဲ႔ တေန႔သ၌က်ေတာ့ခါ ဘြဲ႕လြန္၊ ေက်ာင္းက ထြက္ၿပီးေတာ့အိမ္မွာ၊ 
သူေဌးသားကျဖစ္ေတာ့ အစိုးရဝန္ထမ္းလည္းမလုပ္၊ အေရာင္းအဝယ္လ
ည္း မလုပ္၊ မိဘ ထားခဲ့တဲ့ပစၥည္းက သုံးလုိ႔ မကုန္ဘဲကုိး၊ ရပ္မွာ၊ ႐ြာမွာ၊ ၿ
မိဳ႕မွာ သာေရးကိစၥ၊ နာေရးကိစၥေတြကုိ ေဆာင္႐ြက္ေပးတာေပါ့။ ရပ္ကိစၥ၊ 
႐ြာကိစၥေတြပဲ ေဆာင္႐ြက္တယ္ေနာ္၊ အဲလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

အဲဒါ တေန႔သ၌က်ေတာ့၊ ပညာဧတဒဂ္ရတဲ့ ႐ွင္သာရိပုတၱရာ ဆြမ္းခံသြား
တယ္၊ ဆြမ္းခံသြားတဲ့အခါ တရားေလး၊ တစ္လုံးတုိ႔၊ ႏွစ္လုံးတုိ႔ ေပါ့၊ အဲဒီ
လုိေလ့လာၿပီးေတာ့ ေလးငါးရက္ေလာက္ ဆြမ္းခံမိတဲ့အခါက်ေတာ့၊ 
တရားအစ သံေဝဂရၿပီးေတာ့၊ အ႐ွင္သာရိပုတၱရာေနာက္ကုိ လုိက္သြားေ
တာ့တာ၊ ေက်ာင္းကုိ ေရာက္တဲ့အခါ၊ သကၤန္း စည္းေပးေတာ့တာေပါ့ကြဲ႕။ 
သကၤန္း ဝတ္ေပးတယ္။ ဥတၱရသာမေဏတဲ့ ၾကားရဲ႕လား၊ ဟုိတုန္းက ဥတၱ
ရလုလင္ကုိး။

အဲဒါနဲ႔ ဆြမ္းခံၿပီးေတာ့စားတယ္ ၾကားရဲ႕လား၊ အဲဒါ ဆြမ္းခံလုိ႔ တစ္ေ
န႔သ၌က်ေတာ့ ဆြမ္းခံအသြားမွာ သပိတ္ကုိ ကန္ေပါင္႐ုိးမွာ တင္ၿပီးေတာ့
မွ၊ ကန္ထဲဆင္း၊ မ်က္ႏွာသစ္၊ အဲလုိ မိမိကေနၿပီးေတာ့မွ မ်က္ႏွာသစ္လုိ႔ ျပဳ
တုန္းကုိ ... လင္းအားႀကီး အိမ္တစ္အိမ္ကုိ ဝင္ၿပီးေတာ့မွ သူခိုးႏွစ္ေယာက္
က ဝင္တက္ၿပီးေတာ့ ခိုးေတာ့တာ၊ သူခိုးမွန္းသိေတာ့ ထလုိက္ၾကတာေပါ့၊ 
သူတုိ႔လက္မွာပါတဲ့ ဘ႑ာပစၥည္းကုိ ဥတၱရသာမေဏရဲ႕ သပိတ္ထဲထည့္၊ 
အလြတ္ ေျပးၾကေတာ့တာဗ်ား။
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 ဥတၱရသာမေဏက ေရကန္က မ်က္ႏွာသစ္လုိ႔ အတက္၊ ပစၥည္း႐ွင္က 
အေရာက္၊ မေျပးေသာ္ ကံရာ႐ွိ၊ ေၾသာ္ ငါ့မွာ သူေတာ္ေကာင္းလားလုိ႔ ေ
အာက္ေမ့တာ၊ အစသတ္ေတာ့ သူခိုးပါလား၊ လုိက္ခဲ့လုိ႔ ေခၚသြားေတာ့
တာ၊ ကဲ သူတုိ႔ ပစၥည္းကုိ ေတြ႕ေနၿပီေလ၊ သူခိုးတာ ဟုတ္ရဲ႕လား၊ မေျပးေ
သာ္ ကံရာ႐ွိကြဲ႕ေနာ္၊ သူခိုးတာ မဟုတ္ဘူးေပါ့၊ မဟုတ္ျငားေသာ္လည္း သ
က္ေသေတြမ႐ွိေတာ့ ျငင္းလုိ႔ရပါ့မလား၊ လုိက္သြားရတယ္ ၾကားရဲ႕လား၊ 

အဲေတာ့ ဟုိကုိေရာက္ေတာ့ တရားသူႀကီးဆီ ပို႔တာေပါ့၊ တရားသူႀကီးက
လည္း ဟုိတုန္းက သမီးေပးစားတုန္းကမွ ေအာက္သက္သက္ ေနတဲ့အခါ
က်ေတာ့၊ ထူးလုိ႔ စစ္ေဆးဖို႔မလုိဘူး၊ ကားစင္တင္ လံွပ်ံ ကစားေစ၊ ကားစင္
တင္ လံွပ်ံကစားေတာ့တာ၊ အဲေတာ့ ေသြးေခ်ာင္း စီးေနတာေပါ့။ မခံရဘူး
လား၊ 

ခံတဲ့အခါ အားလုံးေက်ာင္းမွာ႐ွိတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြ၊ သာမေဏေတြ အေပါ
င္းအေဖာ္က ဘုရားကုိတုိင္ၾကတာေပါ့၊ ေလွ်ာက္ၾကေတာ့တာေပါ့၊ အဲဒီ
အခါ ဘုရားကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက အာ႐ံုျပဳၾကည့္ေတာ့၊ ငါဘုရားလည္း မ
တတ္ႏိုင္ဘူးတဲ့ ၾကားရဲ႕လား၊ ကမၼံ ဝိပါကႆ၊ အတိတ္က သူျပဳခဲ့တာေတြ
တဲ့၊ ၾကားရဲ႕လား၊ အလုိလုိ ျဖစ္တာလား၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတ
ရားေပၚတာလား၊ ကဲ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားေပၚတာကြဲ႕ေနာ္။ ငါ
ဘုရား မတတ္ႏုိင္ဘူးတဲ့၊ 

အဲဒီမွာ အာဏာသားေတြ နားတဲ့အခါ၊ ျမတ္စြာဘုရားက ဝင္ၿပီးေတာ့ တ
ရားေဟာေတာ့တာ။ ဥတၱရသာမေဏတဲ့ သတိထားတဲ့၊ အလုိလုိျဖစ္တာမ
ဟုတ္ဘူး၊ အသင္က အတိတ္ဘဝက ျပဳခဲ့တဲ့ဟာေတြက မီေတာ့တာတဲ့ၾ
ကားရဲ႕လား၊ အဲေတာ့ အမိန္႔ခ်မွတ္တဲ့ တရားသူႀကီးကုိ ေမတၱာမပ်က္နဲ႔၊ လံွ
ပ်ံကစားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကုိ ေမတၱာမပ်က္နဲ႔၊ 
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အဲဒါ ကုိယ့္အေဖလည္း ေတာ္ခဲ့ဖူးတယ္၊ ကုိယ့္အေမလည္း ေတာ္ခဲ့ဖူးတ
ယ္၊ ညီအကုိ ေမြးခ်င္း၊သားခ်င္းလည္း ေတာ္ခဲ့ဖူးတယ္၊ ကုိယ္နဲ႔ ေဆြမ်ဳိးအရ
င္းေတြ၊ ၾကားရဲ႕လား။ ဘဝကျခားေနေတာ့ ေဆြေတြမ်ဳိးေတြလုိ႔ သိပါ့မ
လား၊ ေဆြမ်ဳိးမကင္းဘူးကြဲ႕ ေနာ္၊ ေမတၱာမပ်က္နဲ႔လုိ႔ ဘုရားက သတိမေပး
ဘူးလား၊ အဲဒါ အမိန္႔ခ်တဲ့ တရားသူႀကီးကုိလည္း ေမတၱာမပ်က္နဲ႔၊ လံွျပန္
ကစားတဲ့ အာဏာသားကုိလည္း ေမတၱာမပ်က္နဲ႔၊ အဲလုိေျပာၿပီးေတာ့ ေမ
တၱာပို႔ၿပီးရင္ တရားႏွလုံးသြင္းပါလုိ႔ သတိမေပးဘူးလား။ အဲဒါ ေမတၱာ
ပို႔တာေပါ့၊

 ေမတၱာပို႔လုိ႔ၿပီးတဲ့အခါ၊ ေအာင္ျမင္သြားေတာ့ခါ ခႏၶာဖက္ကုိ ဉာဏ္လွည့္
လုိက္တာ၊ လံွပ်ံကစားတာေတြဟာ ... မနာဘူးလား၊ နာတယ္လုိ႔ အလုိေ
လး၊ အမေလးခံစားေနရတာ၊ ငါလား ေဝဒနာ၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာလား ေဝဒ
နာ၊ ကဲ သူေတြ၊ ငါေတြေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ ေတြ႕တာ ေဝဒနာေပါ့၊ ေဝဒနာကုိ 
သကၠာယလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ငါ ပါေသးရဲ႕လား၊ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါေတြ႕ေသး
ရဲ႕လား၊ ဒိ႒ိ မျပဳတ္လား၊ ဝိစိကိစာၦ မခ်ဳပ္လား၊ ခ်ဳပ္တယ္ စိစစ္ဖို႔ မေကာင္း
လား၊ 

ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ ဆက္ၿပီးေတာ့ မႀကိဳးစားရဘူးလား၊ ႀကိဳးစားတဲ့အခါ ဆက္ၾက
ည့္တဲ့ အခါ ေဝဒနာကုိ ဆက္လုိက္ၾကည့္၊ ေဝဒနာ ခံစားၿပီးေတာ့ မပ်က္
လား၊ ဒါ အပ်က္ကုိ လုိက္ၾကည့္တာေပါ့၊ အနိစၥကုိ လုိက္ၾကည့္၊ အနိစၥကုိ 
ထပ္ခါ၊ ထပ္ခါ၊ ထပ္ခါ ေလ့လာၾကည့္၊

 အနိစၥ မၿမဲဲျခင္းတရားသည္ ခ်မ္းသာတဲ့တရားလား၊ ဆင္းရဲတဲ့ တရားလား၊ 
ဆင္းရဲတဲ့တရား၊ သုခလုိ႔ ေခၚမလား၊ ဒုကၡ။ ဤဒုကၡတရားကုိ ပိုင္သူ႐ွိ
ရဲ႕လား၊ သတၱဝါ အလုိသုိ႔ လုိက္ရဲ႕လား၊ အႀကိဳက္သုိ႔ ပါရဲ႕လား၊ အနတၱလုိ႔ 
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မေဟာဘူးလား၊ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ေတြ႕ၿပီ၊ ခ်မ္းသာတဲ့ တရားလား၊ ဆ
င္းရဲတဲ့တရားလား၊ ေဝဒနာနဲ႔ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱနဲ႔ ပိုင္းျခားတာ၊ တီရဏပ
ရိညာေပါ့၊ 

ပညတ္၊ပရမတ္ ပိုင္းျခားတုန္းက ဉာတပရိညာေပါ့၊ ေဝဒနာလုိ႔သိ ပုဂၢိဳလ္သ
တၱဝါ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ ဒါ ဉာတပရိညာေပါ့၊ ေဝဒနာလုိ႔သိ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အ
နတၱပိုင္းျခားေတာ့ခါ ေဝဒနာ ေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ ေတြ႕တာ ေဝဒနာလား၊ အ
နိစၥ။ ေဝဒနာလား၊ ဒုကၡ။ ေဝဒနာလား၊ အနတၱ။ အဲလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္း
လား၊ အဲဒါ လိုရင္းအခ်က္ေတြေပါ့၊ အဲဒါေၾကာင့္ အာ႐ံုမွန္ေတာ့၊ သဒၶါမွန္တ
ယ္လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ ဒါ ေဝဒနာကၡႏၶာ။ ဒါ အာ႐ံု၊ အ႐ႈခံ၊ အျမင္ခံက၊ ေဝဒ
နာလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ 

ကဲ ေဝဒနာလုိ႔ေတြ႕ေတာ့၊ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါကား ေတြ႔ေသးရဲ႕လား၊ အာ႐ံုမွန္ေ
တာ့၊ သဒၶါမွန္တယ္ေနာ္။ ေဝဒနာဆုိတာ ယုံၾကည္ၿပီေပါ့၊ ကဲ အဲလုိေလ့လာ
ဖို႔ မေကာင္းလား၊ ခံစားၿပီးေတာ့ မပ်က္လား၊ အာ႐ံုက အနိစၥလုိ႔ မျပလား၊ 
အနိစၥလုိ႔ ျပေတာ့၊ အနိစၥလုိ႔သိတာေပါ့၊ အာ႐ံုက ဒုကၡလုိ႔ မျပလား၊ ဒုကၡလုိ႔ျ
ပေတာ့၊ ဒုကၡလုိ႔မသိလား။ အာ႐ံုက အနတၱလုိ႔ မျပလား၊ အနတၱဆုိရင္ အန
တၱလုိ႔ မသိဘူးလား၊ အာ႐ံု၊ အာရမၼဏိက။ အာ႐ံုမွန္ေတာ့ သဒၶါမွန္တယ္၊ 
ယုံၾကည္ၿပီေနာ္၊

 ယုံၾကည္ေတာ့ ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားတဲ့အခါက်ေတာ့၊ ျဖစ္ပ်က္ကလြဲလုိ႔ 
တျခားေတြ႕ေသးရဲ႕လား၊ ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ၊ ဒုကၡသစၥာလုိ႔ အမွန္ပိုင္းျ
ခားသိ သမၼာဒိ႒ိလုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ အဲလုိ ဒုကၡသစၥာ အမွန္ပိုင္းျခားသိတဲ့ 
အခါက်ေတာ့ သုခဆုိတာ အပ္ဖ်ား တစ္ေထာက္စာမွ် မေတြ႕ဘူး၊ 
ေတြ႕ရဲ႕လား၊ ဆံဖ်ားက ေျခဖ်ားအေရာက္ ႐ွာၾကည့္၊ သုခေတြ႕မလား၊ ဒု
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ကၡေတြ႕မလား၊ အဲလုိ အၿမဲတမ္း ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့တရားမို႔လုိ႔၊ ဒုကၡသစၥာလုိ႔ 
မေဟာဘူးလား၊ 

႐ုိး႐ိုးအေနနဲ႔ ခံစားေနတာက ဒုကၡေဝဒနာေပါ့၊ အဲဒါက ဆယ္ခါတစ္ခါျဖစ္
တာ၊ အၿမဲတမ္းၿဖစ္ရဲ႕လား၊ အၿမဲတမ္းျဖစ္တာ မဟုတ္ဘူးေပါ့၊ အၿမဲတမ္းျဖစ္
တာက နဒီေသာေတာ ဝိယ၊ ထြက္တာသိ၊ ဝင္တာသိ နာရီစကၠန္႔ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္
ပ်က္၊ ျဖစ္ပ်က္၊ ျဖစ္ပ်က္ ခႏၶာက မျပဘူးလား၊ ဘာသစၥာလဲ။ အဲဒါမွ ဆင္းရဲ
မွန္ျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡသစၥာလုိ႔ ဖြင့္ရတာ၊ အဲဒါ ဆင္းရဲတာကလြဲလုိ႔ ဘာမွမ႐ွိ
ဘူးလုိ႔ သိတဲ့အခါ၊ သိ၊ ပယ္၊ ဆုိက္၊ ပြား ေလးပါးကိစၥ၊ မဂ္တစ္ခဏလုိ႔ မေ
ဟာဘူးလား၊ 

အဲဒီအခါ မိုးႀကိဳးစက္ကဲ့သုိ႔ မဂၢါဘိညာ သကႎ မတာ။ မဂ္တစ္ခ်က္ က်တဲ့အ
ခါက်ေတာ့ အဝိဇၨာ မခ်ဳပ္ဘူးလား၊ တဏွာ မေသလား၊ ဥပါဒါန္ မျပဳတ္
လား၊ ကိေလသဝဋ္ မခ်ဳပ္လား၊ ကိေလသဝဋ္ ခ်ဳပ္ေတာ့၊ ကမၼဝဋ္လာဦးမ
လား၊ ေနာက္ခႏၶာ လာဦးမလား၊ နိေရာဓ။ ကဲ ခႏၶာ မ႐ွိေတာ့ မၿငိမ္းလား၊ 
ကိေလသာမ႐ွိေတာ့ မေအးလား၊ ၿငိမ္းတဲ့သေဘာနဲ႔ ေအးတဲ့သေဘာကုိ 
ဘယ္လုိေခၚမလဲ၊ အဲဒါ နိဗၺာန္ကြဲ႕။ 

အဲေတာ့ ဥတၱရသာမေဏကုိ ေထာက္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာဖို႔မေကာင္းလား၊ 
အဲလုိသာ မေထာက္ဘူးဆုိရင္ ကုိယ္ကခ်ည္းပဲ မွန္ေနတာေပါ့၊ ငါ့တစ္သ
က္ ဘဝအဆက္ဆက္ ကမာၻမေက်ဘူးလုိ႔ ေျပာမွာေပါ့ကြဲ႕၊ ကဲ အက်ဳိးအျပ
စ္ကုိ ဘုရားကေဟာေတာ့ခါ အလုိလုိျဖစ္တာလား၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အ
က်ဳိးတရားေပၚတာလား၊ 

အခုလည္းပဲ တရားနာပရိသတ္ ... အပုတ္ရည္သြင္းတဲ့ စကားမ်ဳိးေတြ အ
မ်ဳိးမ်ဳိးခံရမယ္ေနာ္၊ ခ်ီးမြမ္းတာလည္း ခံရမယ္ေနာ္၊ ကဲ့ရဲ႕တာလည္း ခံရမ
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ယ္ေနာ္၊ အဲဒါ သူ႔နယ္၊ မလြတ္ဘူး။ ခ်ီးမြမ္းလည္း ဝမ္းမေျမာက္ဘူး၊ ကဲ့
ရဲ႕လည္း စိတ္မဆုိးဘူးေပါ့၊ အဲဒီလုိ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္းလား၊ 

ကုိယ္က အဲဒီလုိ အေၾကာင္းတုိက္တဲ့ အခါမွာ ရာဂစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ ေမာ
ဟစိတ္ မျဖစ္ဖို႔လုိတာေပါ့၊ အဲဒါ ရဟန္းတုိ႔ရဲ႕ အလုပ္ေတြ ၾကားရဲ႕လား၊ အဲ
လုိဆုိရင္ ရာဂကၡေယာ နိဗၺာနံ၊ ေဒါသကၡေယာ နိဗၺာနံ၊ ေမာဟကၡေယာ နိ
ဗၺာနံ လုိ႔ မေဟာဘူးလား၊ နိဗၺာနဲ႔ တည့္ေနတာေပါ့။ အဲဒီေနရာေရာက္ေအာ
င္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေပါ့ေနာ္။

 ကဲ ထိဆဲခႏၶာက ျဖစ္ပ်က္ ဘာသစၥာလဲ၊ (ဒုကၡသစၥာပါ ဘုရား) သိတာက၊
(မဂၢသစၥာပါ ဘုရား) ေသတာက (သမုဒယသစၥာပါ ဘုရား) ေနာက္ခႏၶာမ
လာတာ (နိေရာဓသစၥာပါ ဘုရား) 
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္႐ွိ၊(ေလးကြက္႐ွိပါတယ္ဘုရား)၊ တစ္
ကြက္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ပါး၊(ငါးပါးပါဘုရား၊)ငါးေလးလီ ( ႏွစ္ဆယ္) ဤ႐ွစ္သြ
ယ္ကုိ (အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္းတ
ည္း။)

အမွ်ေဝ

ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတိၱယာ ဤေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား ေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ ဗုဒၶံ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ပူေဇမိ ဒုကၡသစၥာ သိ
တဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဣမာယ ဓမၼာနု ဓမၼပဋိပတိၱယာ ဤေလာကုတၱရာတရား ကုိးပါးအား ေ
လ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ျဖင့္ ဓမၼံ တရားေတာ္ျမတ္ကုိ ပူေဇမိ ဒုကၡသစၥာ
သိတဲ့ဉာဏ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။

www.dhammadownload.com



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...
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