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ေက ်းဇ်းေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ေတာရ ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်း ဘဒၵႏ ၱသံဝရ ။
အမရပရၿမိိဳ႕ ေအာင္ေျမေရႊဘုံ ဘုရာ်းဝန္်း-တြင္ ၁၃၇၁-ခု၊ ေႏွာင္်း တန္ခ်းလဆန္်း ၉-ရက္၊ အဂၤါေန႔(23.3.2010)၊
ည (၇) နာရ မိနစ္(၃ဝ)အခ န
ိ ္ ၌ ေဟာၾကာ်းေတာ္မေသာ (ကိပ
ု ဏ
ု ၰႏွင့မ
္ ယ္ဥတၱရာဥပမာျပ) ေစတနာအတိင
ု ်း္ အက ိဳိ ်းေပ်းပံု
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖိဳတ္ တရာ်းေတာ္။
အနေႏ ၱာ အနႏ ၱ ငါ်းပါ်းကို အာရံုျပိဳ၍ ညညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾကပါစိ႔။ု
နေမာ ဗုဒၶႆ၊ နေမာ ဓမၼႆ၊ နေမာ သံဃႆ၊ နေမာ မာတာပိတုႆ၊ နေမာ အာစရိယႆ။
ဗုဒၶႆ - သစၥာေလ်းပါ်း ျမတ္တရာ်းကို ပိုင္်းျခာ်းထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မေသာ ရွငေ
္ တာ္ ျမတ္စြာဘုရာ်းသခင္ ကိယ
ု ္ေတာ္ျမတ္ႀက်း
အာ်း၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွိခို်းပါ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
ဓမၼႆ - မဂ္ေလ်းတန္၊ ဖိုလေ
္ လ်းတန္၊ နိဗၺာန္ပရိယတ္၊ ဆယ္ပါ်းေသာ တရာ်းေတာ္ျမတ္အာ်း၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶါ ေစတနာျဖင့္
ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွခ
ိ ို်းပါ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
သံဃႆ - မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိိဳလေ
္ လ်းပါ်း၊ ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိိဳလ္ေလ်းပါ်း၊ ဤရွစ္ပါ်းေသာ အရိယာ သံဃာေတာ္ျမတ္တ႔အ
ို ာ်း၊
နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွိခို်းပါ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
မာတာပိတႆ
ု
- မိဘႏွစ္ပါ်းအာ်း၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွိခို်းပါ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
အာစရိယႆ - ဝိပႆနာ ဉာဏ္မ က္စိ ႏွစ္ကင
ြ ္်း အလင္်းေရာက္ေအာင္ သစၥာေလ်းပါ်း တရာ်းေတာ္ႏွင့္ ကုသေပ်းေတာ္မေသာ
ေက ်းဇ်းေတာ္ရွင္ မို်းကုတဆ
္ ရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်းႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်းအာ်း၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶါ ေစတနာျဖင့္
ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွခ
ိ ို်းပါ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
ဘုရာ်းရတနာ၊ တရာ်းရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာျမတ္သု်းံ ပါ်း မိဘ ၊ ဆရာသမာ်းတိ႔အ
ု ာ်း ရိုေသျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွိခို်းပေဇာ္
ဖ်းေမ ွာ္ မာန္ေလ ာ့ ကန္ေတာ့ၾကေသာ ပဇဝႏၱ ပဏာမ ေစတနာ၊ သဒၶါ၊ ပညာ၊ ဝရိယတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ မိမိတ႔ို အလိုရွိအပ္၊ ေတာင့္တအပ္
ေသာ၊ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗာၺ န္သ႔ုိ လည္်းေကာင္်း၊ ဒုကၡခပ္သမ
ိ ္်း ခ ိဳပ္ၿငိမ္်းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သ႔ို လည္်းေကာင္်း၊
တစ္ေထာင့္ငါ်းရာ ကိေလသာတိ႔၏
ု ခ ိဳပ္ရာ ၿငိမ္်းရာ သိမ္်းရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သ႔ို လည္်းေကာင္်း၊ မိမတ
ိ ႔ို ယခုအာ်းထုတဆ
္ ဲျဖစ္ေသာ
ဝိပႆနာဉာဏ္သည္ လ င္ျမန္စာြ မဂ္ဉာဏ္သ႔ို ေက ်းဇ်းျပိဳ၍ နိဗၺာန္သ႔ို မ က္ေမွာက္ျပိဳလယ
ြ ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
(အလုပစ
္ ဥ္ အတိုင္်း က င့္ႀကံပြာ်းမ ာ်း အာ်းထုတပ
္ ါမည္ ဘုရာ်း၊)
သလာႏုႆတိ၊ သလာႏုႆတိ၊ သလာႏုႆတိ၊ သံသာရဝ႗ဒုကၡေတာ ေမာစနတာယ။
အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ၊ ပဥၥသလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သလံ ေဒထ ေမ ဘေႏ ။ၱ
ဒုတယ
ိ မၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ၊ ပဥၥသလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သလံ ေဒထ ေမ ဘေႏ ။ၱ
တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ၊ ပဥၥသလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သလံ ေဒထ ေမ ဘေႏ ။ၱ
ယမဟံ ဝဒါမိ၊ တံ ဝေဒထ၊(အာမ ဘေႏ ပ
ၱ ါ၊ အရွငဘ
္ ုရာ်း။)
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺိဳဒၶႆ။
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ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ။
ဒုတယ
ိ မၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ဒုတယ
ိ မၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ဒုတယ
ိ မၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ။
တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊တတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ။
တိသရဏဂမနံ ပရိပုဏၰံ။(အာမ ဘေႏ ပ
ၱ ါ အရွငဘ
္ ုရာ်း။)
ပါဏာတိပါတာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
အဒိႏၷာဒါနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
ကာေမသုမိစာၦစာရာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
မုသာ၀ါဒါ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
သုရာေမရယမဇၨပမာဒ႒ာနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
ဇဝိတံ စဇမာေနာပိ သိကၡာပဒါဟံ၊ အဟံ - ဘုရာ်းတပည့္ေတာ္သည္၊ ဇဝိတံ - မိမိအသက္က၊ို စဇမာေနာပိ - စြန္႔ရျငာ်းေသာ္လည္်း၊
သိကၡာပဒံ - ဤသိကၡာပုဒ္ေတာ္ျမတ္ကို၊ န စဇာမိ - မစြန႔ေ
္ တာ့ပါအရွငဘ
္ ုရာ်း။
ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသဝကၡယံ ဝဟံ ေဟာတု၊ ဣဒံ ပုညဘာဂံ သဗၺသတၱာနံ ေဒမ။
တိသရေဏန သဟ ပဥၥဂၤသလံ ဓမၼံ သာဓုကံ ကတြာ အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ။(အာမ ဘေႏ ပ
ၱ ါ အရွငဘ
္ ုရာ်း။)
မလႏွစ္ျဖာ တစ္ေခါက္။
မလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလ်းခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါ်း၊ တရာ်းကိယ
ု ္မ ာ်းႏွင့္၊ သံု်းပါ်းအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မလ၊ ဝဋ္သု်းံ ဝႏွင့္၊
ကာလသံု်းျဖာ၊ ျခင္်းရာႏွစ္ဆယ္၊ ဤရွစ္သယ
ြ က
္ ို၊ အလြယက
္ က္မတ
ွ ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္်းတည္်း။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺၺိဳဒၶႆ ။
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼိဳတသ
ိ စၥာ အာ်းျဖင့္ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ အကုသလ
ို ္ကံ ကုသလ
ို က
္ ံ တရာ်းႏွစ္ပါ်းကို ယံုၾကည္ရမယ္လို႕
မေဟာလာ်း။
ပါဏာတိပါတာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပါဏာတိပါတာ အစ မိစာဒိ႒ိ အဆံု်းကို က ်းလြန္ရင္ ကုသိုလလ
္ ာ်း အကုသလ
ို ၊္
အကုသလ
ို က
္ ံ အေၾကာင္်းေၾကာင့္ အက ိဳိ ်းတရာ်းက ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲ့၌ ငရဲ၊ တိရစာန္၊ျပိတၱာ ၊အသရကာယ္ လို႕ မေဟာလာ်း။
ခ မ္်းသာတဲ့တရာ်းလာ်း ၊ဆင္်းရဲတတ
ဲ့ ရာ်း။ အကုသလ
ို က
္ ံေၾကာင့္ ျဖစ္တာေနာ္။ ယံုၾကည္ဖို႕ မေကာင္်းလာ်း။
ပါဏာတိပါတာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပါဏာတိပါတာ အစ မိစာဒိ႒ိ အဆံု်းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရင္ အကုသိုလလ
္ ာ်း ၊ ကုသလ
ို လ
္ ာ်း။
ကုသ
ု ိုလက
္ ံ အေၾကာင္်းေၾကာင့္ အက ိိဳ်းတရာ်းက လ႔ျပည္ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ လိ႔ု မေဟာလာ်း။ ဆင္်းရဲတဲ့ တရာ်းလာ်း ၊
ခ မ္်းသာတဲ့တရာ်း။ အဲဒါ ကုသလ
ို ္ကံ ၊ အကုသလ
ို က
္ ံ တရာ်း ႏွစ္ပါ်းကို ယံုၾကည္ရင္ အကုသလ
ို က
္ ို ေရွာင္ရမွာေပါ့၊ ကုသလ
ို က
္ ို
ေဆာင္ရမယ္ လို႔ မေဟာဘ်းလာ်း။ အဲဒါ စိစစ္ဖ႔ုိ လိတ
ု ယ္က႕ြဲ ေနာ္။
ျမတ္စြာဘုရာ်း ရွိစဥ္ကေနၿပ်းေတာ့မွ ညေတာ္ အာနႏၵာက ေလွ ာက္ထာ်းတယ္ ၊ ေနာင္ေတာ္ဘုရာ်း … လ၊နတ္၊ျဗဟၼာ မွာ ရွိတဲ့
ကုသိုလတ
္ ရာ်းနဲ႕ အကုသလ
ို တ
္ ရာ်း ဘယ္က မ ာ်းသလဲလ႕ို မေလွ ာက္ဘ်းလာ်း ။ ညေတာ္ အာနႏၵာ … လ အရိယာ၊ နတ္ အရိယာ၊
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ျဗဟၼာ အရိယာ ကို ခ န္ထာ်း။ လ အႏၶ၊နတ္ အႏၶ၊ျဗဟၼာ အႏၶမွာ ရွိတဲ့ ကုသိုလတ
္ ရာ်း… ငါဘုရာ်း လက္သည္်း ေပၚမွာ တင္တဲ့ ျမ မႈန႕္
ပမာဏလိ႕ု မေဟာဘ်းလာ်း၊ လက္သည္်းေပၚမွာ တင္ထာ်းတဲ့ ျမ မႈန္႕ ဆိုတာ တစ္ေရြ်းသာ်း ရွမ
ိ ာွ ေပါ့ ကြ႕ဲ ။ ဘယ္ေလာက္မွ
မျဖစ္ေလာက္ဘ်းေနာ္။ ကုသလ
ို တ
္ ရာ်းက မနည္်းဘ်းလာ်းေဟ့။ အကုသလ
ို ္ တရာ်းက ကမၻာ ပထဝ ေျမႀက်းႏွင့္ အမွ တဲ့ ၊ ၾကာ်းလာ်း။
ကမၻာ ပထဝ ေျမႀက်းႏွင့္ အမွ ဆိုေတာ့ လျပန္ျဖစ္ဖို႕ လြယ္ပါ့မလာ်း၊ အဲလို စိစစ္ဖ႕ုိ မေကာင္်းလာ်း။
အဲဒါေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼိဳတသ
ိ စၥာ အာ်းျဖင့္ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ … ကံ ၊ ကံရ႕ဲ အက ိဳိ ်းကို ယံုၾကည္ရမွာေပါ့။ ယံုၾကည္ရင္
အကုသလ
ို က
္ ို ေရွာင္ရမွာေပါ့။ ကုသလ
ို က
္ ို ေဆာင္ရမယ္ ၾကာ်းလာ်း။ အဲေတာ့ ၿမိိဳ႕တိုင္်း ရြာတိုင္်းေတြမွာ ျပန္ စဥ္်းစာ်းၾက။
ေစ ်းထဲေတြမွာ သာ်းငါ်းေတြ ေရာင္်းတာ မရွိဘ်းလာ်း။ (ဝက္…) ၾကက္သာ်းတိ႔ု ဝက္သာ်းတိ႔ု ႏြာ်းသာ်းတိ႔ု အမဲသာ်းတိ႔ု အဲသလို
ေရာင္်းတာ အခ ိိဳ႕ ပုဂၢိိဳလေ
္ တြ အမ ိိဳ်းသမ်းေတြ ေရာင္္်းတာေတြ ရွိတယ္။ မ က္ႏွာကို ၾကည့္လိုက္ … စိန္တလ
ြဲ ႊဲ ၊ လည္ပင္်းကို
ၾကည့္လိုက္ … ေရႊတလ
ြဲ ႊဲ၊ တံေတာင္ဆစ္ ေအာက္ကို ၾကည့္လိုက္ ၊ လက္ေကာက္ေတြ ျပည့္ေနတာပဲ၊ သတိ႔ု လုပတ
္ ဲ့ အလုပက
္
ကုသိုလလ
္ ာ်း အကုသလ
ို ္ ၊ အကုသလ
ို ္ လုပ္ၿပ်းေတာ့ စာ်းဝတ္ေနေရ်း ေျပတာ … စိစစ္ဖို႕ မေကာင္်းလာ်း။
အဲဒ စာ်းဝတ္ေနေရ်း ေျပတာ … အကုသလ
ို ္ေၾကာင့္ ေျပတာလာ်း၊ ကုသလ
ို ္ ေၾကာင့္ ေျပတာလာ်း။ အဲဒါ ယံုၾကည္ဖို႕ လိတ
ု ယ္ေနာ္။
သတို႕ အခု လုုပေ
္ နတာ ကုသလ
ို ္လာ်း အကုသလ
ို ္ ။ ကဲ…. အကုသလ
ို ္ လုပတ
္ ာကြ႕ဲ ။ အကုသိုလ္ လုပ္ၿပ်းေတာ့ စာ်းဝတ္ေနေရ်း
ေျပေတာ့ကာ… စိန္တလ
ြဲ ႊဲ ေရႊတလ
ြဲ ြဲ မေနဘ်းလာ်းေဟ့။ စဥ္်းစာ်း။ ကမၼံ ဝိပါကႆ ေနာ္။ အကုသလ
ို ္ လုပၿ္ ပ်းေတာ့ ဘာေၾကာင့္
စာ်းဝတ္ေနေရ်း ေျပသလဲ ၊ စိစစ္ဖ႕ို မေကာင္်းလာ်း။ ကမၼံ ဝိပါကႆ … အတိတဘ
္ ဝတုန်း္ က သတိ႔ ု လွ ခဲ့ တန္်းခဲတ
့ ဲ့ ဒါနကုသလ
ို ္
မရွဘ
ိ ်းလာ်း။ ထိန်း္ သိမ်း္ ေစာင့္ေရွာက္ခတ
ဲ့ ဲ့ သလကုသလ
ို ္ မရွဘ
ိ ်းလာ်း။ အဲဒ ကုသလ
ို က
္ က
ံ
အက ိဳိ ်းေပ်းေတာ့ကာ… အကုသလ
ို ္
မထင္ရာွ ်းဘ်းေပါ့ ။ အဲလို ယံုၾကည္ဖို႕ မေကာင္်းလာ်း။ စဥ္်းစာ်းဖိ႔ု လိတ
ု ယ္ေနာ္။
တစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိိဳလက
္ ဆရာေကာင္်း အဆံု်းအမကိ…
ု ဆရာသမာ်း အဆံု်းအမကို ရလိ႔ု ပါဏာတိပါတာ အစ သုရာေမရယ
အဆံု်းကို ေရွာင္ၾကဥ္တာေပါ့ ။ အဲဒါ သ စာ်းဝတ္ေနေရ်း ျပိဳတဲ့ အခါက ေတာ့ စာ်းဝတ္ေနေရ်း မေျပဘ်းေနာ္။ ေန႔စဥ္န႔တ
ဲ ကြ ကုသလ
ို ္
မလုပဘ
္ ်းလာ်း။ စာ်းဝတ္ေနေရ်း မေျပဘ်းေပါ့။ ကုသလ
ို က
္
ခ မ္်းသာတယ္ လို႕ မေဟာလာ်း။ ဘာေၾကာင့္ စာ်းဝတ္ေနေရ်း
မေျပတာလဲ… စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ ကမၼံ ဝိပါကႆ … အတိတက
္
သ ျပိဳခတ
ဲ့ ဲ့ အကုသလ
ို က
္ ံက မေတာ့ကာ …သ လုပ္တဲ့
ကုသိုလက
္ အက ိိဳ်းေပ်း မထင္ရွာ်းဘ်းေပါ့။ သို႕ေသာ္လည္်း ဆရာေကာင္်း သမာ်းေကာင္်းရဲ႕ အဆံု်းအမကို ရတဲ့အတြက္ ကံ ကံရဲ႕
အက ိိဳ်းကို ယံုၾကည္တဲ့ အတြက္ ၊ အသစ္ အကုသလ
ို ္ ျဖစ္ေသ်းရဲ႕လာ်း။ မျဖစ္ေတာ့ဘ်းကြ႕ဲ ေနာ္။ ဆယ့္ငါ်းႏွစ္က ေက ာ္သြာ်းေတာ့
ကာ သျပိဳတဲ့ အကုသလ
ို က
္ က
ံ
အက ိိဳ်းေပ်း ကုန္သြာ်းၿပ။ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္က ထတစ္ေဆာင္ ေပ်းလိက
ု ္တာ သိန္်းငါ်းရာ
ေလာက္ ေပါက္လာခဲတ
့ ယ္ ကြ႕ဲ ။ အကုသလ
ို က
္ ံ ကုန္ေတာ့ ကုသလ
ို ္က လွည့ၿ္ ပ်းေတာ့ အက ိိဳ်း မေပ်းလာ်းေဟ့ ။ အဲဒါ ယံုၾကည္ဖို႔
မေကာင္်းလာ်း။ စာ်းဝတ္ေနေရ်း ေျပတာ ကုသလ
ို က
္ ံ ကြ႕ဲ ေနာ္။ မေျပတာ အကုသလ
ို က
္ ံ။ အဲသလိုေတြ စိစစ္ဖ႕ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒါ
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼိဳတသ
ိ စၥာ ထဲမာွ ကံ ကံရ႕ဲ အက ိဳိ ်း ယံုၾကည္ရမယ္။
အာ်းကို်းရမွာက ဉာဏ္ေပါ့၊ ဉာဏ္ ဆိတ
ု ဲ့ ကိစၥေတြဟာ … ဝိပႆနာဉာဏ္ ၊ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္ေပါ့။ ဘုရာ်းပြင့မ
္ ွ ၾကာ်းသိရတာ၊
ၾကာ်းလာ်း။ အဲလို စိစစ္ဖ႕ုိ မေကာင္်းလာ်းေဟ့ ။ ဒါ ဉာဏ္ကို အာ်းကိ်းု ရမယ္၊ ကံကို ယံုၾကည္ရမွာေပါ့ ။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ လိတ
ု ယ္ကြ႕ဲ ။
ဒါေတာ့ ယံုၾကည္တဲ့ ပုဂၢိိဳလ္ေတြ ဘယ္သေတြလဲ လိ႕ု မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မံ။
ေရွ်းထက္ေက ာ္ကာရက ကိပ
ု ုဏၰတို႕ မယ္ဥတၱရာတို႕ ဆိတ
ု ာ … သေဌ်းႀက်းရဲ႕ အိမ္ေနာက္ေဖ်း တန္်းလ ာ်းမွာ ေနလိ႔ု ၊ သေဌ်းႀက်း
ရဲ႕ လယ္ယာကိုင္်းကၽြန္်း လုပရ
္ တာေပါ့၊ ေန႕စဥ္န႔တ
ဲ ကြ ပံု်းရည္ဟင္်း ခ က္စာ်းရတယ္ေနာ္။ ပံု်းရည္ဟင္်းလိ႔ု အမည္နာမ တပ္လက
ို ္ရင္
ဆမပါဘ်းေပါ့။ င႐ုတ၊္ ၾကက္သြန္ေတြ မပါဘ်းေပါ့။ ဆာ်းဟင္်းေပါ့။ ကဲ… သိ႔ေ
ု သာ္လည္်း ဆရာေကာင္်း သမာ်းေကာင္်းနဲ႔
ေတြ႕တဲအ
့ တြက္ အသစ္ အကုသိုလ္ ျဖစ္ေသ်းရဲ႕လာ်း။ ဘယ္ေလာက္ပါ့ ဆင္်းရဲ ဆင္်းရဲ အသစ္ အကုသလ
ို ္ မလုပေ
္ တာ့ဘ်းေနာ္ ။
(3)
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စာ်းဝတ္ေနေရ်း မေျပျငာ်း ေသာ္လည္်း တံငါ မုဆို်း လုပ္စာ်းမယ္ လိ႔ု ေဖာက္ျပန္ ေသ်းရဲ႕လာ်း။ သခို်း ငတက္ျပာ်း လုပ္စာ်းမယ္လ႕ို
ေဖာက္ျပန္ေသ်းရဲ႕လာ်း။ ကံ ၊ ကံရ႕ဲ အက ိိဳ်းကို ယံုၾကည္တာေပါ့။
အဲဒါ တေန႕သ၌ က ေတာ့ကာ … ပညာဧတဒဂ္ ရတဲ့ အရွင္သာရိပတ
ု ၱရာ ၊ ဆြမ်း္ ခံၾကြလာတာကို်း။ ေတာရ ေဆာက္တည္တာေပါ့။
အဲေတာ့ ကိုပုဏၰ ရဲ႕ လယ္ယာ ကိုင်း္ ကၽြန္်း ထယ္ထို်းတ့ဲဆကို စ်းစ်းစိုကစ
္ ိုက္ လာေတာ့တာ။ ကိုပုဏၰက ေသခ ာၾကည့္တာ
ဒကိယ
ု ္ေတာ္ ... တိ႔ဆ
ု လာတာနဲ႔ တတယ္။ ႏြာ်းကို ခဏနာ်းၿပ်းေတာ့ ထမ္်းပိ်းု ခၽြတထ
္ ာ်း ၊ ဆ်းသာ်းေလ်းေတြ ခုတ္၊ တံပ တစ္ေခ ာင္်း
လုပ္။ အခါတိုင္်းက စာ်းသံု်းတဲ့ ဆာ်းေလ်းက တစ္မတ္သာ်းေလာက္ ရွိတာေပါ့ ။ ဖက္ပစ္ခက
ြ ္ၾကာ်းထဲမာွ ခ ပ္ထာ်းတဲ့ ဆာ်း
တစ္မတ္သာ်း၊ေရက တစ္ဖလာ်း၊ေရာက္လာတဲ့ အခါ ဥ်းတိက
ု ္ ရွိခို်း၊အရွငဘ
္ ုရာ်း တစ္ၿမိိဳ႕လံု်းမွာ ၾကည့္ခ င္သလိၾု ကည့္ ၊တပည့္ေတာ္
တို႕ လင္မယာ်းလို ဆင္်းရဲတာ မရွိပါဘ်း၊ ဒေန႕ေတာ့ တပည့္ေတာ္တို႕ကို ခ ်းေျမာက္ေတာ္မပါ ဘုရာ်း -လိ႔ု မေလွ ာက္ဘ်းလာ်း။ အဲဒါ
ခပ္ဆတ
ိ ဆ
္ ိတ္ ေနလိက
ု ္တယ္ေနာ္။
ဆ်းသာ်းေလ်း တံပ တစ္ေခ ာင္်း ကပ္တာေပါ့။ ဆာ်း တစ္မတ္သာ်း ေလာက္ ေပါ့။ ေရက တစ္ဖလာ်းေပါ့။ သ႔ေရွ႕တင္ သြာ်းေတြ
တိက
ု ္တယ္ေနာ္။

တံပေတြႏွင့္ ျခစ္တာေပါ့၊ အာ်းရပါ်းရ ႏွစ္ႀကိမသ
္ ု်းံ ႀကိမ္ေလာက္ ဆိုေတာ့ ဖလာ်းထဲက ေရကို သံု်းႀကိမ္

ပလုတ္ပလဲ က င္်းလိက
ု ္တယ္။က န္တဲ့ ေရ တစ္ဝက္ကို ေသာက္လိုကတ
္ ာ ဂြတဂ
္ တ
ြ ္ ဂြတ္ဂတ
ြ …
္ ဂြတ္ဂတ
ြ ္န႔ဲ နာ်းကလည္်း အသံ
ၾကာ်းတယ္ေနာ္။ ေသာက္တာလည္်း မ က္စက
ိ
ျမင္တာကို်း။ ကိုပုဏၰ စိတထ
္ ဲမွာ သဒၶါ ပတိ ဂြမ္်းဆထိ … သိန္်းေပါင္်းမ ာ်းစြာ
လွ ရသလို အာ်းရပါ်းရႀက်း ျဖစ္မသြာ်းဘ်းလာ်း။ သ႔စိတထ
္ ဲမွာ အာ်းရပါ်းရႀက်း ျဖစ္သြာ်းတာ။ ဝတိဳ ပစၥည္်း ၾကည့္မယ္ဆို
ဘယ္ေလာက္မွ တန္ဖို်း မရွိဘ်းေပါ့။ ေစတနာ အတိင
ု ္်း အက ိိဳ်းေပ်းတယ္လို႕ ျမတ္စြာဘုရာ်း မေဟာဘ်းလာ်း။
ဆက္ၿပ်းေတာ့မွ ၿမိိဳ႕ကို သြာ်းေတာ့တာေပါ့။ အဲဒါနဲ႔ ကိုပဏ
ု ၰ လယ္ယာကိုင္်းကၽြန္်း ထယ္ထို်း ၊ ၾကင္ယာဖက္ျဖစ္တဲ့ မယ္ဥတၱရာက
ကိုပုဏၰဆ ထမင္်းပို႕ လာတာေပါ့။ အဲဒ အရွငသ
္ ာရိပုတၱရာနဲ႔

ေတြ႕တယ္ ၊ ခပ္လွမ်း္ လွမ္်းက ၾကည့္ေတာ့ ရာသဥတုက

ေဆာင္်းရာသ ၊ ေဆာင္်းရာသဆိုေတာ့ကာ မႈိင္်းေတြက တိုက္။ ႏွင္်းေတြက က ေတာ့ လမွန္်း မသိ ရဟန္်းမွန္်း မသိဘ်းေပါ့။
ဝို်းတိ႔ဝ
ု ါ်းတာ်း ဆိုေတာ့ မထင္ရွာ်းတာေပါ့။ ေလ်းေတာင္ကြာ အနာ်းက ကာမွ အရွင္သာရိပတ
ု ၱရာ ပညာဧတဒဂ္ ရတဲ့ ပုဂၢိိဳလ္
ရဟန္်းမွန္်း သိတယ္။ ရပ္ပါဥ်း ဘုရာ်း၊ ရပ္ပါဥ်းဘုရာ်း။ တပည့္ေတာ္မ သနာ်းေသာ အာ်းျဖင့္ ဆြမ်း္ အလွ ခံေတာ္မပါဘုရာ်း
မေလွ ာက္ဘ်းလာ်း။ သ႔မွာ ပါတာက ပံု်းရည္ဟင္်း ေပါ့။ ကန္စန
ြ ္်းရြက္ ၊ကန္စန
ြ ္်းရြက္ ။မန္က ည္်းသ်း ျပိဳတ္ၿပ်းေတာ့ အခ ဥ္ က ိိဳတာ…။
ဆြမ္်းက ဆန္ကဆ
ြဲ ြမ်း္ ေပါ့။ အဲဒါ လွ လိက
ု ္ ေလာင္်းလိက
ု တ
္ ယ္ေနာ္။ အဲဒါ လွ လိက
ု ္ ေလာင္်းလိုကတ
္ ာ။ ၿမိိဳ႕ကို မသြာ်းဘ်း ၊
သ႕ေတာေက ာင္်းကို ျပန္သြာ်းေတာ့တာ ဗ ာ့။ အရွင္သာရိပုတၱရာ … ။
အဲေတာ့ မယ္ဥတၱရာက အိမ္ကို ျပန္ ၊ မ်းေမႊ်း တခါ ဆန္ေတြကို ေဆ်း။ အို်းတန္ဆန္ခတ္ မ်းျပင္်း ထို်းၿပ်းေတာ့ ခ က္ျပိဳတတ
္ ာေပ့ါ။
အဲဒလို ခ က္ျပိဳတလ
္ ႕ို တခါတည္်း ပြက္ပက
ြ ္ဆၿပ်းေတာ့ ထမင္်းရည္ ငွ႔။ဲ မ်းက ်းေလ်းထုတ္ ၊ႏွပ္ထာ်း။ ပံု်းရည္ဟင္်း တည္။
ေရတစ္ဝက္ေလာက္ခန္်းၿပဆိက
ု ာမွ မုန္ညွင္်းနဲ႔ ကန္စန
ြ ္်းရြက္န႔ဲ ခပ္လက
ို တ
္ ာေပါ့။ အဲဒါ ၿပ်းေတာ့ ေတာကို ျပန္လာတဲ့အခါ ထမင္်းပိ႕ု ။
သ႔အခ ိန္န႔သ
ဲ က

မမေတာ့…

ကိုပုဏၰ ကလည္်း

သ႕အခ ိနက
္

လြနသ
္ ြာ်းေတာ့

ဆာေလာင္မတ
ြ ္သိပလ
္ ႕ို

ထမ္်းပို်းေပၚမွာ

ေခါင္်းတင္လို႕… ေမ်းတင္ၿပ်းေတာ့ အိပ္ေပ ာ္ေနေတာ့တာေပါ့။ အဲေတာ့ မယ္ဥတၱရာနဲ႕ သြာ်းေတြ႕တယ္ ။ အင္်း ကိပ
ု ုဏၰ ကိုပုဏၰ
ရုပ္ဆင္်းက ေခ ာပါဘိသႏွင့္ ငါနဲ႕ရလိ႔ု ဆင္်းရဲတာ။ ငါနဲ႔မရ သေဌ်းသာ်းမက္ ျဖစ္ေလာက္တယ္တဲ့ ကြ႕ဲ ။ မယ္ဥတၱရာကေလ ။ကဲ…
ခ စ္ျခင္်းေမတၱာေတြ သြင္်းေနတာကြ႕ဲ ေနာ္။ အာ်းရပါ်းရႀက်း ေပါ့။ အဲဒါ ႏိႈ်းရမလာ်း၊ မႏိႈ်းရဘ်းလာ်း။ ႏႈိ်းရမလာ်း မႏိႈ်းရဘ်းလာ်း ။
ေရွ်းသေဟာင္်း ေျပာတာ… အိပေ
္ ရ်း ပ က္တာ ထမင္်းႏွစန
္ ပ္ ငတ္တာထက္ ပိဆ
ု ်းို တာေပ့ါ။ မႏႈိ်းစေၾကာင့္ဘ်းကြ႕ဲ ။
အတန္ငယ္ ေဆာင္်းေခၽြ်းျပန္ကာမွ… အစ္ကိုႀက်း ထ…ထ..ထလိ႔ု မႏႈိ်းဘ်းလာ်း။ အဲဒအခါမွ ႏႈိ်းလို႕ ထေတာ့တာ။ အဲဒါ မ က္ႏွာသစ္
ပလုတ္ပလဲက င္်း ၊ ရွင္မေရ ငါကုသလ
ို ္ လုပတ
္ ာ အမွ ေပ်းမယ္ဟ ။ေတာထဲေတာင္ထဲေတြ ဘာကုသလ
ို ္ လုပ္တာလဲ
(4)

www.dhammadownload.com

မေမ်းရဘ်းလာ်း.။ ဆ်းသာ်းေလ်း တံပတစ္ေခ ာင္်းေပါ့။ ခါတိုင္်းက စာ်းသံု်းတဲ့ ဆာ်းေလ်း တစ္မတ္သာ်း ေပါ့။ ေရတစ္ဖလာ်း ။ အဲဒ
အရွငသ
္ ာရိပတ
ု ၱရာကို လွ လိက
ု ္တာေပါ့။သ႕ေရွ႕တင္ ဆာ်းေတြန႔ဲ ပြတ၊္ တံပေတြနဲ႔ ျခစ္တိုက္ ။ ပလုတ္ပလဲက င္်း က န္တဲ့
ေရတစ္ဝက္ကို ေသာက္လက
ို တ
္ ာ။ သ႕စိတထ
္ ဲမွာ သိန္်းေပါင္်း မ ာ်းစြာ လွ ရသလို။ အာ်းရပါ်းရႀက်း ျဖစ္သာြ ်းတယ္တဲ့။ အဲဒါ
အမွ ေပ်းတယ္တဲ့။ သာဓု ေခၚတယ္ေနာ္။
အျပစ္တင္ကာမွတင္တဲ့

ဒေန႔ ထမင္်းပိ႕ု ေနာက္က တာ အျခာ်း မဟုတဘ
္ ်း ။ အဲဒ အလွ ခံပုဂၢိိဳလ္ နဲ႔ေတြ႕တာေပါ့။ ကိုႀက်းဆ

ထမင္်းပိ႔လ
ု ာတဲ့ အခါက ေတာ့ ခပ္လွမ်း္ လွမ္်းက ၾကည့္ေတာ့ လမွန္်းမသိ ရဟန္်းမွန္်း မသိ။ အနာ်းကပ္ကာမွ ရဟန္်းမွန္်း သိတာနဲ႔
ရပ္ပါဥ်းဘုရာ်း။ ဆိုေတာ့ ကိုႀက်း ပို႔တဲ့ ထမင္်းကို လွ လိက
ု ္ ေလာင္်းလိက
ု တ
္ ယ္။ ေစာေစာစ်းစ်းက လွ ရမလာ်း မလွ ရဘ်းလာ်း။
လွ လိက
ု ္ျပန္ရင္ အကိုႀက်းက ထမင္်းစာ်း ေနာက္က လိ႔ု ဒုကၡေရာက္ေတာ့မွာ။ မလွ ရင္လည္်း ေရွ႕ကိလ
ု ွ ဖိ႔ရ
ု ာ မလြယဘ
္ ်းေပါ့။
တစ္လွမ္်းခ င္်း ေလာဘနဲ႔ အေလာဘ စစ္ထို်း မသြာ်းဘ်းလာ်း။ ေလာဘနဲ႔ အေလာဘ ။အနာ်းကပ္ကာမွ ရပ္ပါဥ်း ဘုရာ်းဆို လွ လိက
ု ္
ေလာင္်းလိက
ု တ
္ ယ္ ၾကာ်းလာ်း။ အဲ…အဲဒါနဲ႔ ျပန္တဖန္ ထမင္်းခ က္ျပိဳတလ
္ ို႕ ေနာက္က တာ။ အျပစ္တင္ကာမွ တင္ေတာ့တဲ့ေနာ္။
ေက ်းဇ်း တင္လက
ို တ
္ ာ ကြာ။ ေက ်းဇ်း တင္လက
ို တ
္ ာ.. ငါ ။အဲဒါ အမွ ေပ်းတယ္ သာဓု မေခၚဘ်းလာ်းေဟ့။ သာဓု ေခၚတယ္ဗ ာ့… ။
စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ သာဓု ေခၚတယ္။
အဲဒါေတာ့ ထမင္်း စာ်းေသာက္လို႕ ၿပ်းတဲအ
့ ခါ အိပ္ၾကျပန္တာေပါ့။ အိပ္တအ
ဲ့ ခါက ေတာ့ ကိုပုဏၰ က အရင္ႏို်း။ မယ္ဥတၱရာရဲ႕
မ က္ႏွာကို ေသခ ာၾကည့္။ ေၾသာ္ မယ္ဥတၱရာ မယ္ဥတၱရာ။ ရုပ္ဆင္်းအဂၤါက ေခ ာပါဘိသႏွင့္ ၊ ငါနဲ႔ရလိ႔ု ဆင္်းရဲတာ ။ ငါနဲ႔သာ
မရရင္ သေဌ်းကေတာ္ ျဖစ္ေလာက္တယ္တဲ့ ။ၾကာလာ်း။ ကဲ… သ႔မ က္ႏွာ ၾကည့္ၿပ်းေတာ့မွ ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒါနဲ႔
ေတာင္ေျမာက္ေလ်းပါ်း ေလွ ာက္ျပ်းေတာ့ ၾကည့္။ ၾကည့္တဲ့အခါ အတိတက
္
သတိ႔ု ျပိဳခတ
ဲ့ ဲ့ အကုသိုလက
္ က
ံ
ကုန္ေတာ့ကာ
ေျမႀက်းက ေရႊသ်း လာေတာ့တာ ဗ ာ်း။ ထယ္ေခ ်းတံု်းႀက်းေတြက ေရႊတု်းံ ႀက်းေတြ ျဖစ္ေနေတာ့တာ။ အဲဒါနဲ႔ ကိုင္စမ္်းၾကည့္။ ရွငမ
္ ေရ
ထစမ္်းဟဲ့။ ထစမ္်းဟ။ ငါ့မ က္စိ ဘာျဖစ္တယ္လ႔ို မသိဘ်းေပါ့။ အမိက
ႈ ္ဝင္တာလာ်း ။ ဟိုက ေမ်းတာ အမိႈက္ဝင္တာ မဟုတဘ
္ ်းတဲ့။
ေရႊတု်းံ ႀက်းေတြ ျမင္ေနတယ္တဲ့။ ထၿပ်းေတာ့ ၾကည့္ေတာ့ ျမင္ေတာ့တာေပါ့။ ကိုင္စမ္်းၾကည့္ေတာ့ ေရႊတု်းံ ႀက်းေတြ ကြ႕ဲ ။ အတိတက
္
ျပိဳတဲ့ အကုသလ
ို ္ကက
ံ ကုနေ
္ တာ့…. ကုသလ
ို က
္ က
ံ ေထာက္ပလ
ံ့ ာခဲတ
့ ာေနာ္။ ေျမႀက်းက ေရႊသ်းတာ။ ေစတနာဟံ ဘိကၡေဝ ကမၼံ
ဝဒါမိ။ ေစတနာ အတိုင္်း အက ိိဳ်း မေပ်းလာ်း။ အဲဒေစတနာေလ်းကိလ
ု ည္်း သိေစခ င္တာေပါ့။
အဲဒါနဲ႕ ကိုပုဏၰ က သေဌ်းႀက်း သြာ်း အေၾကာင္်း ၾကာ်းတယ္။ သေဌ်းမင္်း သေဌ်းမင္်း။ ေျမႀက်းက ေရႊသ်းေနၿပ။ အဲဒါလာ… လွည္်းနဲ႔
လာတိုက။္ ခန္မ
႔ န
ွ ်း္ ေျခ ဘယ္ေလာက္ ရွိမလဲ။ လွည္်းအစ်း ႏွစ္ရာေပါ့။ လွည္်းအစ်း ႏွစရ
္ ာနဲ႔ လာတိက
ု တ
္ ယ္။ လွည္်းေပၚေရာက္
ေျမႀက်း အတိ ျဖစ္သြာ်းတယ္။ အဲေတာ့ သေဌ်းက ငါ့ပစၥည္်း မဟုတ္။ ေရေျမသနင္်း ျပည့္ရွင္မင္်း ။ ရွင္ဘုရင္ရ႕ဲ ပစၥည္်းျဖစ္မယ္။
ရွင္ဘုရင္သြာ်း သံေတာ္ဥ်း တင္တယ္။ ခန္႔မွန္ေ်းျခ ဘယ္ေလာက္ရသ
ွိ လဲ ။ သသြာ်းတင္တုန္်းက လွည္်းအစ်း ႏွစရ
္ ာ။ သံု်းပံု တစ္ပုံ
က န္ေသ်းတာေပါ့။ လွည္်း သံု်းရာနဲ႔ တင္မွ ျပည့္စံုမွာေပါ့။ လွည္်းသံု်းရာနဲ႔ လာတင္တယ္ ၊ရွငဘ
္ ုရင္က ။ အဲဒအခါမွာ လွည္်းသံု်းရာနဲ႔
လာတင္တဲ့အခါမွာ … လွည္်းေပၚလည္်း ေရာက္ ။ ေျမႀက်း အတိ ျဖစ္သြာ်းေတာ့တာ။ အဲဒအခါမွ အဓိ႒ာန္ျပိဳ။ ကိုပုဏၰ တို႕
မယ္ဥတၱရာတိ႔ု ပစၥည္်းမွန္က လွည္်းေပၚမွာ ေရႊျဖစ္ပါေစ လို႕ အဓိ႒ာန္ မျပိဳလာ်း။
အဲသေလာက္ မြဲလ႔ို ဆန္ကဆ
ြဲ ြမ္်း ပံု်းရည္ဟင္်း စာ်းၿပ်းေတာ့မွ အငတ္ျပႆနာရင္ဆိုင္ရျငာ်းေသာ္လည္်း ဆရာေကာင္်း သမာ်း
ေကာင္်းရဲ႕ အဆံု်းအမကို ရတဲ့အတြက္ သိတတ
ဲ့ ခ ိနက
္ စ ပါဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယ အဆံု်း ၊ ပါဏာတိပါတာ အစ မိစာၦ ဒိ႒ိ
အဆံု်းကို မေရွာင္ဘ်းလာ်း။ အဲ ေရွာင္ၾကဥ္တယ္ေနာ္။ အဲဒထဲက နည္်းနည္်း ယမယ္လ႔ို စိတက
္ ်း ထည့္ရဲ႕လာ်း။ ဘုန္်းႀက်းသာ
ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒေလာက္ ဆင္်းရဲၿပ်း တစ္ထမ္်းေတာ့ ယမွာကြ႕ဲ ။ တစ္ထမ္်း တစ္ထမ္်း။ ၾကာ်းလာ်း။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။
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ကဲ … ကိုပုဏၰ သလဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ အဖို်းတန္သလဲလ႕ို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒါေၾကာင့္ သဗၺဒါနံ (ဇိနာတိ) ဓမၼဒါနံ
ဇိနာတိ လိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ ဒါနတရာ်းထက္ သလက အဖိ်းု တန္တယ္ ၊ သလထက္ သမထက အဖိ်းု တန္တယ္။ သမထထက္
ဝိပႆနာဉာဏ္က အဖိ်းု တန္တယ္ မေဟာဘ်းလာ်း။ အဲလို သိတဲ့အခါက ေတာ့ကာ ဟိုေရႊေတြထက္ ကိုပုဏၰရဲ႕သလက အဖို်း
မတန္လာ်း။ ေရႊေတြန႔က
ဲ ို မလဲႏိုင္တာကြ႕ဲ ။ ဘုန္်းႀက်းသာ ဆိုရင္ေတာ့ ေရႊတစ္ထမ္်းနဲ႔ လဲေတာ့မွာ။ ေရႊတစ္ထမ္်းနဲ႔ လဲေတာ့မွာ။ ကဲ…
လဲရဲ႕လာ်းဟဲ့။ အဲလိုစိစစ္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်း။ ဤပမာဏကဲသ
့ ို႕ ေတာင္သပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အေရာင္်း အဝယ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ဝန္ထမ္်းပဲ ျဖစ္ျဖစ္
ျပိဳတအ
ဲ့ ခါ မိမက
ိ
ေနၿပ်းေတာ့မွ သလကို မေၾကာင္မၾကာ်း မက ိဳိ ်းမေပါက္ေအာင္ ထိမ်း္ သိမ်း္ ဖိ႕ု မလိဘ
ု ်းလာ်း။ အဲ အကုသလ
ို က
္ ံ
ကုန္ေတာ့ ကုသိုလက
္
အက ိိဳ်းေပ်းတာေနာ္။ လင္မယာ်း ႏွစ္ေယာက္ နန္်းေတာ္ ေခၚၿပ်းေတာ့ မွ နန္်းေတာ္ေရာက္တဲ့ အခါ
သေဌ်းဘြ႕ဲ ေပ်းတာဗ ာ့။ သေဌ်းဘြ႕ဲ ရတာ သလ ကုသလ
ို က
္ ႔။ြဲ ေရႊေတြကာ်း မေပ်းဘ်းလာ်း။ ေရႊေတြ ရတာက ဒါနကုသလ
ို ္ ကြ႕ဲ ။
ကိုပုဏၰ တိ႔ု မယ္ဥတၱရာတိ႔က
ု သက္ေသ မခံလာ်း။
အဲသလို ယံုၾကည္ၾကည္န႔ဲ ေလ့လာဖိ႔ု မသိခင္ကေတာ့ သသ ငါငါ မိုကၾ္ ကတာေပါ့။ သိတဲ့အခ ိန္ ဒါ ေရွာင္ရတယ္က႕ြဲ ေနာ္။
အဂၤုလိမာလ ဆိုတာ လသတ္ေယာက္ ာ်းႀက်း ၾကာ်းဖ်းရဲ႕လာ်း..။ ကဲ… သလရွလ
ိ ႔လ
ို ာ်း မရွိလ႔လ
ို ာ်း။ မရွိလို႕ သတ္တာေပါ့။
ျမတ္စြာဘုရာ်းရွင္န႔ဲ ေတြ႕တဲအ
့ ခါ သစၥာတရာ်း ခႏၶာတရာ်း ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရာ်းကို ၾကာ်းရ နာရေတာ့ တစ္မဂ္ တစ္ဖိုလ္ မရလာ်း။
လသတ္ေသ်းသလာ်း ကြ႔။ဲ ဆက္ႀကိိဳ်းစာ်းေတာ့ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္ ၊အနာဂါမ္ ၊ရဟန္်းကိစၥ ၿပ်း မသြာ်းလာ်း။ အဂၤုလိမာလက
သက္ေသ မခံလာ်း။ မသိခင္ေတာ့ ျပိဳၾကရတာေပါ့။ သိတတ
ဲ့ ခ ိန္ ေရွာင္ၾကဥ္ ရမယ္။ သိတဲ့ တေန႔ ပယ္ရမယ္။

ခုဇၨိဳတၱရာ

ကၽြန္မတိ႔လ
ု ည္်းပဲ ဒါ ေန႕စဥ္ႏွင့္တကြ ေစ ်းဝယ္တအ
ဲ့ ခါ အသျပာ တစ္ဝက္ တစ္ဝက္ ခို်းတာေပါ့။ ဘုရာ်းရွငန
္ ႔ေ
ဲ တြ႕ သစၥာတရာ်း
ခႏၶာတရာ်း ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို ၾကာ်းရနာရေတာ့ တစ္မဂ္ တစ္ဖိုလ္ မရလာ်း။ အဲဒအခါ ခို်းေသ်းသလာ်း။ သိ-ပယ္လ႔ို မေဟာဘ်းလာ်း။
ေရွာင္တာ မဟုတ္ေတာ့ဘ်းေနာ္။ ခို်းခ င္တဲ့ စိတေ
္ တြ ကုနသ
္ ြာ်းတာ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အခါတိုင္်း မသိခင္တုန်း္ က ခို်းတာေပါ့။
သိတဲ့ အခ ိနက
္
က ေတာ့ကာ ခို်းရမွာ မစင္ကို ကိုင္ရမွာ ရြံသလို ရြံေတာ့တာဗ ာ်း။ အဲသလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ ခို်းခ င္တဲ့
စိတ္ေတြ ကုနသ
္ ြာ်းတာ…ဒါ ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသဝကၡယံ ဝဟံ ေဟာတု။ ေဟာတာေပါ့။ အဲလို ေလ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။
သုရာမုခ အေသာက္သမာ်းႀက်း ၾကာ်းလာ်း။ အသက္ ရွစ္ဆယ္ေက ာ္မွ တရာ်းနာခ င္တာ။ အသက္ ရွစ္ဆယ္ မေက ာ္ခင္က
လေတာထဲ မဝင္ဘ်း။ ေသာက္ဝိုင္်း စာ်းဝိုင်း္ နဲ႔ ေပ ာ္ပါ်းေနတာေပါ့။ ေလ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ ရွစ္ဆယ္ေက ာ္ေတာ့ သျပိဳတဲ့ ပါရမ
အေထာက္အပံက
့
မလာခဲတ
့ ဲ့ အတြက္ တရာ်းနာခ င္တဲ့ စိတ္ေတြ ေျပာင္်းလာခဲ့ေတာ့တာ။ လေတာထဲ ဝင္ရမွာ ရွကတ
္ ာေပါ့။
လသေလ်းပါ်း မသိေအာင္ တစ္ေနရာ ပုန္်းလွ ိဳိ ်းၿပ်းေတာ့ တရာ်း မနာလာ်း။ သ ပုန္်းလွ ိိဳ်းတာ ျမတ္စာြ ဘုရာ်းက ျမင္တာေပါ့။ ခႏၶာတို႕
အာယတနတိ႕ု ဓာတ္တ႔ို သစၥာတိ႔ု ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရာ်း။ ခႏၶာငါ်းပါ်းကို ပရိညာသံု်းပါ်း

…. ဉာတပရိညာနဲ႕ ပိုင္်းျခာ်းၿပ်းေတာ့

ေဟာတယ္။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱန႔ဲ ခႏၶာ နဲ႔ ပိုင္်းျခာ်းလိ႔ု ေဟာတယ္။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱန႔ဲ သစၥာသိတဲ့ ဒုကၡသစၥာ ပိုင္်းျခာ်းၿပ်းေတာ့မွ
ေဟာတယ္။ သံု်းပါ်း။ ခႏၶာ ကို ေဟာသလို အာယတနကိလ
ု ည္်း ပရိညာသံု်းပါ်းနဲ႔ ေဟာတယ္။ ဓာတ္တစ္ဆယ့္ ရွစ္ပါ်းကိလ
ု ည္်း
ပရိညာသံု်းပါ်းနဲ႔ ပိုင္်းျခာ်းလိ႔ု ေဟာတယ္။ သစၥာလည္်း ဒအတိင
ု ္်းေပါ့။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ ဒါေၾကာင့္ ပရိညာ သံု်းပါ်းကို
နာ်းလည္ဖ႔ို လိတ
ု ယ္။
အဲဒအခါက ေတာ့ သုရာမုခဟာ သိပယ္ဆက
ို ပ
္ ာြ ်း ဆိတ
ု ဲ့ အတိုင္်း တရာ်းပြဲ ျပ်းတဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရာ်းက သုရာမုခရတဲ့ နိဗၺာန္နဲ႔
ငါဘုရာ်း ရတဲ့ နိဗာၺ န္ အတတ လို႔ မေဟာဘ်းလာ်း။ သုရာမုခ အခုပမ
ြဲ ွ ရတာကြ႕ဲ ။ ျမတ္စြာဘုရာ်းက ေလ်းသေခ ၤန႔ဲ ကမၻာ တစ္သိန္်း
က င့္ရတာ။ ဘုရာ်းေဟာလိ႔သ
ု ာ ဘုန္်းႀက်းက အသာေနတာ ေျပာခ င္လွၿပ။ မေက နပ္ဘ်း ၾကာ်းလာ်း။ အတတ ထာ်းတာကို
မေက နပ္တာကြ႕ဲ ။
တစ္ဖလ
ို ္ရတဲ့အခါ

စိစစ္ဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ ကဲ ဘယ္ေလာက္မ ာ်း အာ်းရစရာ ေကာင္်းသလဲေနာ္။ အဲသလို တစ္မဂ္
ခ မ္်းသာ

အစစ္ကို

ရသြာ်းၿပဗ ာ့။

ေလ့လာဖိ႔ု
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ု ္်း

စာ်းတုန္်းကေတာ့
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အေသာက္သမာ်း ဆိုေတာ့ကာ ဒါ စိစစ္ဖ႔ုိ လိတ
ု ာေပါ့။ အတိတက
္ ျပိဳခတ
ဲ့ ဲ့ ပါရမက မ။ ေထာက္ပံ့လာတဲအ
့ ခါက ေတာ့ ကဲ စိတေ
္ တြ
ေျပာင္်းမလာဘ်းလာ်း။ အဲဒါ လိတ
ု ာ။
ေလာက ဥပမာ ေပ်းရမယ္ဆိုခလ
ဲ့ ို႕ ရွရ
ိ င္ ရွင္ဘုရင္မ ာ်း ပြဲေတာ္တည္တအ
ဲ့ ခါ ခြက္ေပါင္်း တစ္ရာ ၾကာ်းဖ်းရဲ႕လာ်း။ ေတာထဲ
ေတာင္ထဲမွာ ေတာင္သႀက်းမ ာ်း နယုန္လကစ သတင္်းကၽြတ္သည္ အထိ ေတာခ ၿပ်းေတာ့မွ လယ္ယာ ကိုင္်းကၽြန္်းလုပတ
္ ာေပါ့။
ဟင္်းတစ္ခက
ြ ္န႔ဲ စာ်းတာ။ ဟင္်းတစ္ခြကန
္ ႔ဲ စာ်းတာလည္်း ထမင္်း မဝဘ်းလာ်း။ ခြက္ေပါင္်း တစ္ရာနဲ႔ စာ်းတာလည္်း မဝဘ်းလာ်း။
ဝတာက ေတာ့ ဘယ္သက သာသလဲ။ ဝတာ အတတပါ့က႕ြဲ ။ ခြက္က ေတာ့ ရွငဘ
္ ရ
ု င္က သာတာေပါ့။ အဲ… ဝတာက ေတာ့
တတယ္ေနာ္။ အဲလေ
ို လ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲ… ေလာက အေနနဲ႔ ျပန္ျပ်းေတာ့ ျပိဳရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့… ျမတ္စြာဘုရာ်းက
ေလာကဂုဏ္ေတြ

ေဝႆႏၱရာမင္်း

လက္ထက္က

ထမင္်းရည္

ေခ ာင္်းစ်းေအာင္

လွ ခဲ့တာ

ၾကာ်းဖ်းရဲ႕လာ်း။

ကံေတာ္

အနႏ ၱ၊တန္ခို်းေတာ္ အနႏ ၱ ၊ ဘုန္်းေတာ္ အနႏ ၊ၱ အသေရေတာ္ အနႏ ၱ၊ ဉာဏ္ေတာ္ အနႏ ၱ အဲဒဂုဏ္ေတြ ဘုရာ်းမွာ ရွိတာေပါ့။
သုရာမုခမွာ ရွိရ႕ဲ လာ်း။ ရွိဘ်းကြ႕ဲ ၊ၾကာ်းလာ်း။ ကဲ… နိဗာၺ န္ အရသာက ေတာ့ မတဘ်းလာ်း။
ဒါေတာ့… အခုလည္်း ဒကာ ဒကာမတိ႔ု နိဗာၺ န္ အရသာ တဖိ႔ု လိတ
ု ာေပါ့။ အဲဒထဲက ပါရမျဖည့္ၿပ်းေတာ့… အဂၢသာဝက
မဟာသာဝက ျဖစ္မယ္ ။ တစ္သေခ ၤန႔ဲ ကမၻာတစ္သန
ိ ်း္ ျဖည့္ရဥ်းမွာေပါ့။ သာသနာပမွာ ပြင့္တဲ့ ပေစၥကဗုဒၶါ… ႏွစ္သေခ ၤနဲ႔
ကမၻာတစ္သိန္်းေပါ့ ။ သမၼာသမၺၺိဳဒၶ က ေလ်းသေခ ၤန႔ဲ ကမၻာတစ္သိန်း္ ပါရမျဖည့္လ႔ို ဘုရာ်း သဗၺညိဳ ေရႊဉာဏ္ေတာ္ရတာ
၊အဲလိုလည္်း ေလ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ လိတ
ု ယ္။ ဒါ သေဘာေပါက္ဖို႔ လိတ
ု ယ္ေနာ္။ ဒါ ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼိဳတသ
ိ စၥာ
၊ ပညာျမင္ ပရမတသစၥာ က ေတာ့ ႐ုပတ
္ စ္လု်းံ နာမ္တစ္လု်းံ သုညတဆိက
ု ဖ
္ ႔ို လိတ
ု ယ္က႕ြဲ ။ ခႏၶာ သိဖ႕ုိ မလိဘ
ု ်းလာ်း။သစၥာ သိဖို႕
မလိဘ
ု ်းလာ်း။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေၾကာင္်း အက ိိဳ်း သိဖ႕ို မလိဘ
ု ်းလာ်း။ ကဲ… မရေသ်းတဲ့ ပုဂၢိိဳလ္ ရေလေအာင္ ခႏၶာဖြဲ႕။
မ က္စေ
ိ ပါက္က စ မေနာဒြါရ အထိ မွနမ
္ န
ွ ေ
္ လ်း ခႏၶာဖြဲ႕ၾက။
…ခႏၶာဖြဲ႕နည္်း…
မ က္စ။ိ
စကၡိဳအၾကည္ကို အဆင္်း တိက
ု ္ေတာ့ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု
ျဖစ္ပါသလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ စကၡိဳဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပါ်း ေပါင္်းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်း
ျဖစ္ပါသည္။ စကၡိဳအၾကည္ႏွင့္ အဆင္်းကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်းႏွင့္ ႐ပကၡႏၶာ ေပါင္်းေတာ့
ခႏၶာငါ်းပါ်း ျဖစ္ပါသည္။
မ က္စအ
ိ ၾကည္ကို အဆင္်း တုိက္ေတာ့ ျမင္သိစတ
ိ ္ ေပၚပါသည္။ အဆင္်းကို ျမင္သတ
ိ ာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက
ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက္။ မ က္စိအၾကည္ႏွင့္ အဆင္်းက ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
မ က္စအ
ိ ၾကည္ကို အဆင္်း တုိက္ေတာ့ ျမင္သစ
ိ ိတ္ ေပၚပါသည္။ အဆင္်းကို ျမင္သတ
ိ ာက နာမ္တရာ်း။

မ က္စအ
ိ ၾကည္ႏွင့္

အဆင္်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပါ်း။
နာ်း။
ေသာတအၾကည္ကို အသံ တိက
ု ္ေတာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း
ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပါသလာ်း။ မျဖစ္ႏင
ုိ ပ
္ ါ။ ေသာတဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပါ်း ေပါင္်းေတာ့
နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်း ျဖစ္ပါသည္။ ေသာတအၾကည္ႏွင့္ အသံကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်းႏွင့္ ႐ပကၡႏၶာ
ေပါင္်းေတာ့ ခႏၶာငါ်းပါ်း ျဖစ္ပါသည္။
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နာ်းအၾကည္ကို အသံ တုိကေ
္ တာ့ ၾကာ်းသိစိတ္ ေပၚပါသည္။ အသံကို ၾကာ်းသိတာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက
ေစတသိက္။ စိတ၊္ ေစတသိက္။ နာ်းအၾကည္ႏွင့္ အသံက ႐ုပ။္ စိတ၊္ ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
နာ်းအၾကည္ကို အသံ တုိကေ
္ တာ့ ၾကာ်းသိစတ
ိ ္ ေပၚပါသည္။ အသံကို ၾကာ်းသိတာက နာမ္တရာ်း။ နာ်းအၾကည္ႏွင့္ အသံက
႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပါ်း။
ႏွာ။
ဃာနအၾကည္ကို အနံ႕ တိက
ု ္ေတာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝည
ိ ာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု
ျဖစ္ပါသလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဃာနဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပါ်း ေပါင္်းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်း
ျဖစ္ပါသည္။ ဃာနအၾကည္ ႏွင့္ အနံ႕ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်းႏွင့္ ႐ပကၡႏၶာ ေပါင္်းေတာ့
ခႏၶာငါ်းပါ်း ျဖစ္ပါသည္။
ႏွာအၾကည္ကို အနံ႕တုိက္ေတာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပါသည္။ အနံ႕ကို နံသိတာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာ က ေစတသိက္။
စိတ္၊ ေစတသိက္။ ႏွာအၾကည္ႏွင့္ အနံ႕က ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
ႏွာအၾကည္ကို အနံ႕တုိက္ေတာ့ နံသစ
ိ ိတ္ ေပၚပါသည္။ အနံ႕ကို နံသတ
ိ ာက နာမ္တရာ်း။ ႏွာအၾကည္ ႏွင့္ အနံ႕ က ႐ုပတ
္ ရာ်း။
နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပါ်း။
လွ ာ။
ဇိဝွါအၾကည္ကို ခ ိိဳ၊ခ ဥ္၊စပ္၊ငန္၊ဖန္၊ခါ်း ရသာေျခာက္ပါ်း တိက
ု ္ေတာ့ စာ်းသိစတ
ိ ္ဆတ
ို ဲ့ ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။ ဇိဝွါဝိညာဏ္
ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပါသလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ဇိဝွါဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊

ေစတနာ သံု်းပါ်း ေပါင္်းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်း ျဖစ္ပါသည္။ ဇိဝွါအၾကည္ ႏွင့္ ရသာ ေျခာက္ပါ်း ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ပကၡႏၶာ
ျဖစ္ပါသည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်းႏွင့္ ႐ပကၡႏၶာ ေပါင္်းေတာ့ ခႏၶာငါ်းပါ်း ျဖစ္ပါသည္။
လွ ာအၾကည္ကို ရသာေျခာက္ပါ်း တုိက္ေတာ့ စာ်းသိစတ
ိ ္ ေပၚပါသည္။ ရသာေျခာက္ပါ်း ကို စာ်းသိတာက စိတ။္ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊
ေစတနာက ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက္။ လွ ာအၾကည္ ႏွင့္ ရသာေျခာက္ပါ်း က ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက္၊႐ုပ္။
လွ ာအၾကည္ကို ရသာေျခာက္ပါ်း တုိက္ေတာ့ စာ်းသိစိတ္ ေပၚပါသည္။ ရသာေျခာက္ပါ်းကို စာ်းသိတာက နာမ္တရာ်း။
လွ ာအၾကည္ႏွင့္ ရသာေျခာက္ပါ်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပါ်း။
ကိယ
ု ္။
ကာယအၾကည္ကို မာမႈ ေပ ာ့မႈ ပထဝ ေဖာ႒ဗၺ တိက
ု ္ေတာ့ ထိသစ
ိ ိတ္ ဆိတ
ု ဲ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။ ကာယဝိညာဏ္
ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပါသလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ကာယဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊
ေစတနာ သံု်းပါ်း ေပါင္်းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်း ျဖစ္ပါသည္။ ကာယအၾကည္ႏွင့္ မာမႈ ေပ ာ့မက
ႈ ို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့ ႐ပကၡႏၶာ
ျဖစ္ပါသည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်းႏွင့္ ႐ပကၡႏၶာ ေပါင္်းေတာ့ ခႏၶာငါ်းပါ်း ျဖစ္ပါသည္။
ကိယ
ု ္အၾကည္ကို ပမႈ ေအ်းမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာ့ ထိသိစိတ္ ေပၚပါသည္။ ပမႈ ေအ်းမႈကို ထိသတ
ိ ာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊
သညာ၊ ေစတနာက ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက။္ ကိယ
ု ္အၾကည္ႏွင့္ ပမႈ ေအ်းမႈက ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက္၊႐ုပ။္
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ကိယ
ု ္အၾကည္ကို ေထာက္ကန္ လႈပရ
္ ွာ်းမႈ ဝါေယာေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာ့ ထိသိစတ
ိ ္ ေပၚပါသည္။ ေထာက္ကန္ လႈပရ
္ ွာ်းမႈကို
ထိသိတာက နာမ္တရာ်း။ ကိယ
ု ္အၾကည္ႏွင့္ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရာွ ်းမႈ က ႐ုပတ
္ ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပါ်း။
စိတ္။
မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာ႐ုံ တိက
ု ္ေတာ့ ႀကံသိစတ
ိ ္ ဆိတ
ု ဲ့ မေနာဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။ မေနာဝိညာဏ္ ေပၚေသာ အခါ တစ္ဝိညာဏ္
တည္်း ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပါသလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

မေနာဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေစတသိက္ ၊သညာကၡႏၶာ

ေစတသိက္၊ သခၤါရကၡႏၶာ ေစတသိက္ သံု်းပါ်း ေပါင္်းေတာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်း ျဖစ္ပါသည္။ ဟဒယဝတိဳ ႏွင့္ ဓမၼာ႐ုံ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ့
႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်းႏွင့္ ႐ပကၡႏၶာ ေပါင္်းေတာ့ ခႏၶာငါ်းပါ်း ျဖစ္ပါသည္။
မေနာအၾကည္ကို ဓမၼာ႐ုံ တုိက္ေတာ့ ႀကံသိစတ
ိ ္ ေပၚပါသည္။ ဓမၼာ႐ုတ
ံ ရာ်း အေပၚမွာ ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ႀကံသိတာက စိတ္။
ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက ေစတသိက္။ စိတ၊္ ေစတသိက္။ ဟဒယဝတိဳ ႏွင့္ ဓမၼာ႐ုံ က ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
မေနာအၾကည္ကို ဓမၼာ႐ုံ တုိက္ေတာ့ ႀကံသစ
ိ ိတ္ ေပၚပါသည္။ ဓမၼာ႐ုတ
ံ ရာ်း အေပၚမွာ ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝါအေနႏွင့္ ႀကံသိတာက
နာမ္တရာ်း။ ဟဒယဝတိဳ ႏွင့္ ဓမၼာ႐ုံ က ႐ုပတ
္ ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပါ်း။
ေျခာက္ဒြါရ ခႏၶာဖြဲ႕ၾကည့္ေတာ့ …. လအစာ်းစာ်း၊ နတ္အစာ်းစာ်း ၊ျဗဟၼာအစာ်းစာ်း၊ တိရစာန္ အစာ်းစာ်း၊ ျပိတၱာ ၊အသရကာယ္
အစာ်းစာ်း၊ေတြ႕သလာ်း ခႏၶာငါ်းပါ်း ေတြ႕သလာ်း။ လနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါ မေတြ႕တာ ရွလ
ိ ို႕လာ်း၊ မရွိလ႔လ
ို ာ်း။ မရွရ
ိ င္ လစြဲ နတ္စြဲ
ျဗဟၼာစြဲ ၊ စြဲစရာ လိုေသ်းသလာ်း။ ရွိတဲ့တရာ်းက လနတ္ျဗဟၼာလာ်း ခႏၶာငါ်းပါ်း ။
ဤ ခႏၶာငါ်းပါ်းဘယ္ပုံ ဘယ္နည္်းရွိတာလဲ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။
႐ပကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။ (ေဖာက္ျပန္ တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပါဘုရာ်း။)
ေဝဒနာကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။(ခံစာ်း တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပါဘုရာ်း။)
သညာကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။(မွတသ
္ ာ်း တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပါဘုရာ်း။)
သခၤါရကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။(ေစ့ေဆာ္ျပိဳျပင္ တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပါဘုရာ်း။)
ဝိညာဏကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။(သိတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပါဘုရာ်း။)
ဤခႏၶာငါ်းပါ်းက ျမင္ၿပ်းရင္ ပ က္ ၊ၾကာ်းၿပ်းရင္ ပ က္၊ နံၿပ်းရင္ပ က္ ၊ စာ်းၿပ်းရင္ ပ က္ ၊ ထိၿပ်းရင္ ပ က္ ၊ သိၿပ်း ရင္ ပ က္ဆိုေတာ့
ခႏၶာငါ်းပါ်း ေတြ႕သလာ်း၊ မရွိတာေတြ႕သလာ်း။ မရွရ
ိ င္ ဘယ္လို စြဲမလဲ။ လနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါက အစက တည္လ႔ို မရွျိ ခင္်းေၾကာင့္
စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ခႏၶာက ျဖစ္ၿပ်းေတာ့ မပ က္လာ်း။ အစြဲ ခံရ႕ဲ လာ်း။ ဒလိဆ
ု ိုရင္ သကာယဒိ႒ိ မျပိဳတလ
္ ာ်းေဟ့။
အဲဒါ သကာယဒိ႒ိ ျပိဳတဖ
္ ို႕ အေရ်းႀက်းတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာ ဖြဲ႕ရတယ္၊ ၾကာ်းလာ်း။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒါ
သေဘာေပါက္ဖ႔ို လိုတယ္ေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ သိမွ ပယ္ႏိုင္တာေပါ့။
ေယာ စ ဝႆသတံ ဇေဝ၊ အပႆံ ဥဒယဗၺယံ ၊
ဧကာဟံ ဇဝိတံ ေသေယ ာ၊ ပႆေတာ ဥဒယဗၺယံ ။(ဓမၼပဒ-၃ဝ။ အပ-၂-၂၄၆။)
ေယာစ-ရဟန္်း ႐ွင္လ မည္သ မဆို အၾကင္ပုဂၢိိဳလ္တ႔သ
ို ည္။ ဥဒယဗၺယ-ံ ခႏၶာငါ်းပါ်း-႐ုပန
္ ာမ္တရာ်းတိ၏
႔ု ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းကိ။ု
အပႆံ-- အပႆေႏၲာ--မ႐ႈမျမင္ မဆင္ျခင္ေသာ ပုဂၢိိဳလသ
္ ည္၊ ဝႆသတံ--အႏွစ္တစ္ရာ ကာလ ပတ္လု်းံ ။ ဇေဝ-အသက္
(9)
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႐ွည္ျငာ်းအံ့။

နေသေယ ာ--မျမတ္၊ဥဒယဗၺယ-ံ --

ခႏၶာငါ်းပါ်း၊

႐ုပန
္ ာမ္တရာ်းတိ၏
႔ု

ျဖစ္ျခင္်း

ပ က္ျခင္်းကို

ပႆေတာ--

႐ႈျမင္ေသာပုဂၢိိဳလသ
္ ည္၊ ဧကာဟံ-- တစ္ရက္တစ္နာရ၊ တစ္ဗဇနာမွ ၊ ဇေဝ-- အသက္႐ွည္ျငာ်းအံ့။ ေသေယ ာ-- ျမတ္တယ္လ႔ို
မေဟာဘ်းလာ်း။ အဲဒါ ခႏၶာ သိဖ႔ို လိတ
ု ာ။သစၥာ သိဖ႔ို လိုတာ။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေၾကာင္်း အက ိဳိ ်း သိဖို႕ လိုတာ။ ေလ့လာၾကေနာ္။
ထိထိမိမိ သေဘာေပါက္ဖ႔ို လိတ
ု ယ္။
မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မံေပါ့။ လွ ာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေပါ့။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ သံပရာသ်း တစ္လု်းံ ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼိဳတိ
သစၥာ အေနႏွင့္ အရည္ ေပါေပါ အသ်း ရင့္ရင့္ ၊ သံပရာသ်း ေကာက္။ ေလ်းစိတ္ -စိတ္ၿပ်းေတာ့ ဆာ်းနဲ႕ တို႕စာ်း။ ဘယ္လို ေတြ႕မလဲ။
စာ်းတုန္်းက ခ ဥ္တာ စာ်းတာလာ်း သံပရာသ်း စာ်းတာလာ်း။ အခုေတြ႕တာက သံပရာသ်းလာ်း ခ ဥ္တဲ့ သေဘာ။ ကဲ… သံပရာသ်း
မေတြ႕တာ ရွိလ႔လ
ို ာ်း မရွိလ႔လ
ို ာ်း။ မရွရ
ိ င္ သံပရာသ်း အေနနဲ႔ စြဲစရာ လိုေသ်းသလာ်း။ စြဲစရာ မလိဘ
ု ်းကြ႕ဲ ေနာ္။ ခ ဥ္တယ္ ဆိုတဲ့
စာ်းသိစိတ္ေလ်း။ လွ ာအၾကည္နဲ႔ ခ ဥ္ရသာတိက
ု ္မွ စာ်းသိစတ
ိ ္ ေပၚတာေပါ့။ ဒါ ဇိဝွါဝိညာဏ္ နာမ္တရာ်းလိ႕ု မေဟာဘ်းလာ်း။
လွ ာအၾကည္န႔ဲ ခ ဥ္ရသာက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ႏွစ္ပါ်းေပါ့။
သံပရာသ်းလာ်း နာမ္ႏွင့္႐ုပ။္ နာမ္႐ပ
ု ္ သိဖို႕ လိတ
ု ာ။ေတြ႕တာက သံပရာသ်းလာ်း နာမ္ႏွင့္႐ုပ္။ ဘာျဖစ္လ႔ို သံပရာသ်း
မေတြ႕တာလဲ။ မရွရ
ိ င္ ဘယ္လိုစြဲမလဲ။ ေၾသာ္… ေတြ႕တဲတ
့ ရာ်းကို ျပန္စိစစ္ေနာ္။ အဲဒ နာမ္႐ပ
ု ္ ကိုလည္်း စိစစ္ဖ႔ုိ လိတ
ု ာေပါ့။
ခ ဥ္ရသာကို မ က္စိန႔ဲ ၾကည့္ … ျမင္ရပါမလာ်း။ လက္န႔ဲ ကိင
ု ္စမ္်းၾကည့္ကာ်း… ေတြ႕ပါ့မလာ်း။ နမ္်းၾကည့္ရင္ကာ်း … ေတြ႕ပါ့မလာ်း။
လွ ာနဲ႔က ေတာ့ … မသိႏိုင္ဘ်းလာ်း။ သ႔ဒါြ ရနဲ႔ သ႔ အာ႐ုံ ကိ်းု ကြ႕ဲ ။ အဲလိုေလ့လာဖိ႕ု မေကာင္်းလာ်း။ ဒလိဆ
ု ိုေတာ့ လံု်းရပ္သဏၭာန္
ပံုပန္်းသဏၭာန္ အေကာင္အထည္

ဟုတက
္ ဲ့လာ်း။ အေကာင္အထည္ မဟုတ္ျငာ်း သေဘာအေနနဲ႔ မထင္ရွာ်းဘ်းလာ်း။

အဲလေ
ို လ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။
တရာ်း ကေတာ့ ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼိဳတိသစၥာ အေနနဲ႕ သံပရာသ်းေပါ့။ ပညာျမင္ ပရမတသစၥာ အေနနဲ႔ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္ ေပါ့။ ပညတ္
ပရမတ္ ပိုင္်းျခာ်းဖိ႔ု မလိဘ
ု ်းလာ်း။ ကဲ … အခုေတြ႕ေနတာ သံပရာသ်းလာ်း နာမ္ႏွင့္႐ုပ္ ။ နာမ္႐ပ
ု ္ က ပရမတ္ေပါ့။ သံပရာသ်းက
ပညတ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ မိ႔ု ေရွ်းထက္ေက ာ္က လယ္တဆရာေတာ္ ဘုရာ်းႀက်း ေဟာတယ္ေနာ္။ မရွိ ပညတ္၊ မရွိ ပညတ္။ မရွိ
ပညတ္က… လနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါ လိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ ရွိ ပရမတ္က ခႏၶာငါ်းပါ်း ။ အဲဒါေၾကာင့္ ခႏၶာငါ်းပါ်း မသိျငာ်း ငါ်းပါ်း
ေမွာက္မည္သာ၊၊ ခႏၶာငါ်းပါ်း မသိျငာ်း ငါ်းပါ်း ေမွာက္မည္သာ၊၊ ေခြ်း ဝက္ ကၽြဲ ႏြာ်း၊ ေမွာက္လ က္သာြ ်း၊ ငါ်းပါ်း ေမွာက္ၾကရွာ ။ လို႔
မေဟာဘ်းလာ်း။ အဲဒ ေပၚမွာ ခႏၶာ ႏွလု်းံ သြင်း္ မွာ်းလိ႔ု ျဖစ္တာဗ ာ်း။ ကဲ… အခုေတြ႕တာ သံပရာသ်းလာ်း နာမ္ႏွင့္႐ုပ္ ။ သံပရာသ်း
ဘာေၾကာင့္ မေတြ႕တာလဲ။ မရွရ
ိ င္ သံပရာသ်း အေနနဲ႔ စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။
မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မံ ေရွ်းထက္ေက ာ္ကာရက သာ်းအမိ သာ်းအဖ သံု်းေယာက္ေပါ့။ သာ်းေလ်းက တစ္ႏွစ္န႔ဲ ေျခာက္လ ။
တစ္ႏွစ္ေျခာက္လ

သာ်းေလ်းမွာ

ေသဆံု်းသြာ်းတဲအ
့ ခါ…
သာ်းေလ်းကို

အေဖလိ႔ု

အေဖတိ႔ု

နွစန
္ စ
ွ သ
္ ာ်းက ေတာ့
ေခၚ

အေမတိ႔ု
မိခင္က

အေဖလိ႕ု ေခၚလိ႔ု

သိၿပေနာ္။

အဲဒမွာ

ေနာက္အိမ္ေထာင္

မသင္ဘ်းလာ်း။ေနာက္

ဖခင္ႀက်းက

ျပိဳတယ္။

ေသဆံု်း

သြာ်းေတာ့တာေပါ့။

ေနာက္အမ
ိ ္ေထာင္ျပိဳတအ
ဲ့ ခါက ေတာ့

အိမေ
္ ထာင္ဟာ

သ႔

အေဖ

ဟုတက
္ လ
ဲ့ ာ်း။

မဟုတ္ျငာ်းေသာ္လည္်း အေမ သင္တအ
ဲ့ တိင
ု ္်းကို အေဖလိ႔ု မေခၚလာ်း။ ေခၚျငာ်းေသာ္လည္်း အေဖလိ႔ု စြဲရဲ႕လာ်း။ ဘာျဖစ္လို႔
မစြဲတာလဲ။ အဲသ႔အေဖ မဟုတလ
္ ႔က
ို ႕ြဲ ။ အခုလည္်း သံပရာသ်း ဟုတ္ကလ
ဲ့ ာ်း။ မဟုတ္ သံပရာသ်း စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ အဲလို
စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒါ လိုရင္်း အခ က္ေပါ့။
အဲ… အေဖလိ႔ု ေခၚတယ္၊ ေတြ႕တာက အေဖလာ်း နာမ္ႏွင့္႐ုပ္။ နာမ္႐ပ
ု ္ လိ႔ု သိဖ႔ို မလိဘ
ု ်းလာ်း။ ဉာတပရိညာ ပိုင္်းျခာ်းလိ႔ု သိပါ။ကဲ
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼိဳတိသစၥာအေနနဲ႔ အေဖလိ႔ု ေခၚတယ္၊ သာ်းလိ႔ု ေခၚတယ္။ သမ်းလိ႔ု ေခၚတယ္။ ညေတြ အစ္ကိုေတြ ၊
ေမာင္ႏွမသာ်းခ င္်း ၊ လအစာ်းစာ်း၊ နတ္အစာ်းစာ်း ၊ ျဗဟၼာအစာ်းစာ်း၊ တိရစာန္ အစာ်းစာ်း၊ ျပိတၱာ ၊အသရကာယ္ အစာ်းစာ်း၊ငရဲ
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အစာ်းစာ်း မေခၚၾကဘ်းလာ်း။ ညေတာ္ အာနႏၵာလို႔ မေခၚလာ်း။ သာ်းေတာ္ ရာဟုလာလိ႔ု မေခၚလာ်း။ခ စ္သမ်း ခ စ္သာ်းတိ႔ု လို႔
မေခၚလာ်း။ ဘုရာ်း ပယ္ရဲ႕လာ်း ။မပယ္ဘ်းကြ႕ဲ ေနာ္။ ဘာေတြ ပယ္တာလဲ ေမ်းဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ ညေတာ္ အာနႏၵာလိ႔ု မထင္လာ်း။
ရွိတယ္လ႔ို မယလာ်း။ ဘုရာ်းေပ်းတဲ့ ဉာဏ္လက္န႔ဲ ကိုင္စမ္်းၾကည့္ေနာ္။ ဆံဖ ာ်းက ေျခဖ ာ်း၊ ေျခဖ ာ်းက ဆံဖ ာ်းေပါ့။ ညေတာ္ အာနႏၵာ
ေတြ႕မလာ်း၊ မာတာ ေတြ႕မလာ်း။ မာတာ ပထဝ ကြ႕ဲ ။ တနည္်းအာ်းျဖင့္ ေပ ာ့တာ မေတြ႔ဘ်းလာ်း။ ေပ ာ့တာ ပထဝ ကြ႕ဲ ။ ကဲ …
မာတယ္လ႔ို သိတအ
ဲ့ ခ န
ိ ္မွာ ညေတာ္ အာနႏၵာ ေတြ႕ရဲ႕လာ်း၊ ဘာျဖစ္လ႔ို မေတြ႕တာလဲ။ ညေတာ္ အာနႏၵာ မရွိဘ်းဆိတ
ု ာ
ဘယ္သက သက္ေသ ခံသလဲ။ အဲ… နာမ္႐ပ
ု ္ က သက္ေသ ခံတယ္ေနာ္။ ျပန္ျပ်းေတာ့ စိစစ္ၾကည့္ျပန္ေတာ့ ပထဝ ဓာတ္က
သက္ေသ ခံတာေပါ့။ မာ..လိ႔ု သိတဲ့အခ ိန္မွာ ကဲ ညေတာ္အာနႏၵာ ေတြ႕ရဲ႕လာ်း။ ညေတာ္အာနႏၵာ မေတြ႕ရင္ လကာ်း
ေတြ႕ပါမလာ်း။ ကဲ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အထင္န႔ဲ အယအဆကို ပယ္တာ။ ေခၚတာ ပယ္ရဲ႕လာ်း။ သမၼိဳတသ
ိ စၥာလည္်း
မွန္ေနတာေပါ့။ သမၼိဳတိ … သမုတ္တာ မမွန္ဘ်းလာ်း။ ေခၚ႐ုံ မွန္တာကြ႕ဲ ။ မသမုတလ
္ ည္်း ရွ၊ိ သမုတလ
္ ည္်း ရွက
ိ
နာမ္ ႐ုပ္ေပါ့။
ဘယ္ပုံ ရွိတာလဲ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အနိစၥ အေနနဲ႔ ရွိတယ္၊ ဒုကၡ အေနနဲ႔ ရွိတယ္၊ အနတၱ အေနနဲ႔ ရွိတာေပါ့။ အဲလို သိဖို႔
မေကာင္်းလာ်း။ ေလ့လာဖိ႔ု လိတ
ု ယ္ေနာ္။ ဒါ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱတရာ်း အႏွစ္သာရ ရွိ မရွိ ။ အႏွစ္သာရ မရွိဘ်း။ အႏွစ္သာရ မရွိတဲ့
တရာ်းမိ႔ု လိ႔ု အနိစၥလို႔ ေဟာတာေပါ့။ အနိစၥ ျမင္မွ စိတ္ခ ရတယ္လ႔ို မေဟာဘ်းလာ်း။ အဲလို ဆိုေတာ့ မရေသ်းတဲ့ ပုဂၢိိဳလ္
ရေလေအာင္ သစၥာဖြဲ႕။
……သစၥာဖြဲ႕နည္်း…..
ေဝဒနာကၡႏၶာ။
ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ ငါ၊ သတစ္ပါ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင့္ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သညာကၡႏၶာ။
သညာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ ငါ၊ သတစ္ပါ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင့္ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
သညာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သခၤါရကၡႏၶာ။
သခၤါရကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ ငါ၊ သတစ္ပါ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင့္ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
သခၤါရကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
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ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ ငါ၊ သတစ္ပါ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင့္ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
႐ပကၡႏၶာ။
႐ပကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ ငါ၊ သတစ္ပါ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင့္ လိုခ င္မ၊ႈ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
႐ပကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သစၥာေလ်းပါ်း သိမွ ေသာတာပန္၊ သစၥာေလ်းပါ်း သိမွ သကဒါဂါမ္၊ သစၥာေလ်းပါ်း သိမွ အနာဂါမ္၊ သစၥာေလ်းပါ်း သိမွ ရဟႏၲာ ေနာ္။
သစၥာေလ်းပါ်းကို မသိရင္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ပါ့မလာ်း။ ေသာတာပန္ မျဖစ္ရင္ ဘုရာ်းရဟႏၲာျဖစ္ပါ့မလာ်း ။ သစၥာေလ်းပါ်းကို
မသိတာ... ဘယ္သလဲ ။ သစၥာေလ်းပါ်းကို မသိတာ အဝိဇၨာေနာ္။ အဲဒသစၥာ ေလ်းပါ်းကို သိဖ႔ို အေရ်းႀက်းတာေပါ့။ ဒါ သိရမည့္
တရာ်းေတြ ။ ခႏၶာသိဖို႕ လိတ
ု ာေပါ့။ ခႏၶာငါ်းပါ်းကို မသိတာ... ။ ခႏၶာငါ်းပါ်း တစ္္ပါ်း-ပါ်း အေပၚမွာ လ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါ လို႔
ႏွလု်းံ သြင္်းမွာ်းတာ။ ႏွလု်းံ သြင်း္ မွာ်းေတာ့ လိုခ င္တာ ဘယ္သလဲ။ မရရင္ မေနဘ်းလိ႔ု စြဲလမ္်းတာ။ အဝိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္ ဤသံု်းခု
သစၥာဖြဲ႕ေတာ့ ဘာသစၥာလဲ။ လလာ်း သမုဒယသစၥာလာ်း။ နတ္လာ်း သမုဒယသစၥာလာ်း။ ျဗဟၼာလာ်း သမုဒယသစၥာလာ်း။
သာ်းေတြ သမ်းေတြလာ်း သမုဒယသစၥာလာ်း။ သမုဒယ အေၾကာင္်း ႐ွိသမွ အက ိဳိ ်းခႏၶာ မေပၚလာ်း။ ခႏၶာရတဲ့ ပုဂၢိိဳလ္ …အို၊ နာ၊
ေသ လြတက
္ လ
ဲ့ ာ်း။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ လိုတယ္က႕ြဲ ေနာ္။ အခု ေတြ႕ေနတာေတြဟာ ခႏၶာ…ေပါ့။ အို၊ နာ၊ ေသ
လြတ္ကလ
ဲ့ ာ်း။ဘာသစၥာလဲ။အဲလို

ေလ့လာဖိ႔ု

မေကာင္်းလာ်း။

အဲဒ

ခႏၶာ

ငါ်းပါ်းကို

ထိထိမိမိ

ကြကက
္ က
ြ ္ကြင်း္ ကြင္်း

ရွင္်းရွင္်းလင္်းလင္်း အပ္က မပ္က သိဖ႔ို လိတ
ု ယ္ ၾကာ်းလာ်း။သမုဒယ အေၾကာင္်း ႐ွိေတာ့ အက ိိဳ်းခႏၶာေပါ့။ ေပၚေနတာ လလာ်း
ခႏၶာငါ်းပါ်း။ နတ္လာ်း ခႏၶာငါ်းပါ်း။ျဗဟၼာလာ်း ခႏၶာငါ်းပါ်း။ အဲဒခႏၶာ သိဖ႔လ
ို ိုတယ္။ ခႏၶာရတဲ့ ပုဂၢိိဳလ္ … အိုနာေသ လြတ္ကလ
ဲ့ ာ်း။
ဘာသစၥာလဲ။ လ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ နတ္ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ ျဗဟၼာ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ ဒုကၡသစၥာလိ႔ု အမွန္
ပိုင္်းျခာ်းသိ သမၼာဒိ႒လ
ိ ႔ို မေဟာလာ်း။
ကဲ သမၼာဒိ႒ိ ဝင္လာတဲ့ အခါက မိစာဒိ႒ိ မခ ိဳပ္ဘ်းလာ်း။ မိစာဒိ႒ိ ခ ိဳပ္ရင္ ႏွစက
္ သံု်းကို က်းေသ်းရဲ႕လာ်း။ တဏွာ လာေသ်းရဲ႕လာ်း။
ဥပါဒါန္ လာေသ်းရဲ႕လာ်း။ မို်းကုတဆ
္ ရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်း ေဟာတာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္မွာ…စဥ္်းစာ်းေနာ္။ အႏုပၸါဒ နိေရာဓ လိ႔ု
မေဟာဘ်းလာ်း။ ဒုကၡသစၥာ ပိုင္်းျခာ်းေတာ့ကာ မလာဘဲႏွင့္ ခ ိဳပ္တာ အႏုပၸါဒ နိေရာဓ၊ ခႏၶာက ျမင္ရာ ၾကာ်းရာက ခ ိဳပတ
္ ာ ဥပၸါဒ
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နိေရာဓ လို႔ မေဟာဘ်းလာ်း။ ခႏၶာ သိေတာ့ ဒိ႒ိ မျပိဳတဘ
္ ်းလာ်း။ ဒိ႒ိျပိဳတ္ရင္ ျဗဟၼာႀက်း ေလ်းဥ်း ဖန္ဆင္်းတယ္ ထာဝရ ဘုရာ်း
ဖန္ဆင္်းတယ္ ဗိႆႏို်းနတ္ ဖန္ဆင္်းတယ္လ႔ို ယဥ်းမလာ်း။ မယေတာ့ဘ်းေနာ္။ ဝိစိကိစၦာ မခ ိဳပလ
္ ာ်း။ အာသဝအေနနဲ႕ ဒိ႒ာသဝ နဲ႔
အဝိဇၨာသဝ မခ ိဳပ္လာ်း။ ဒုကၡသစၥာ ပိုင္်းျခာ်းသိေတာ့ ကာမာသဝ နဲ႔ ဘဝါသဝ မခ ိဳပလ
္ ာ်း။ အာသေဝါတရာ်း ေလ်းပါ်း မကုန္လာ်း။
ကုန္ရင္ သမုဒယသစၥာ မေသလာ်း။ ေနာက္ ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္်းလာ်း။ နိေရာဓလိ႔ု မေဟာလာ်း။ ခႏၶာ မရွိေတာ့ မၿငိမ္်းလာ်း။
ကိေလသာ မရွိေတာ့ မေအ်းလာ်း။ ၿငိမ္်းတဲ့ သေဘာနဲ႔ ေအ်းတဲ့ သေဘာကို နိဗၺာန္ လိ႔ု ေခၚတာဗ ာ့။ အဲလို စိစစ္ဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။
အဲဒေနရာ ေရာက္ေအာင္ ႀကိိဳ်းစာ်းအာ်းထုတေ
္ ပါ့။
ကဲ… ၾကာ်းဆဲ ခႏၶာက ျဖစ္ပ က္၊ဘာသစၥာလဲ။(ဒုကၡသစၥာပါဘုရာ်း။)သိတာက----။(မဂၢသစၥာပါဘုရာ်း။)ေသတာက----။(သမုဒယ
သစၥာပါဘုရာ်း။) ေနာက္ခႏၶာ မလာတာ....။(နိေရာဓသစၥာပါဘုရာ်း။)ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကက
ြ ္႐ွိ။(ေလ်းကြက္ ရွိပါတယ္
ဘုရာ်း။)တစ္ကက
ြ လ
္ ွ င္ ဘယ္ႏွစ္ပါ်း။(ငါ်းပါ်းပါ ဘုရာ်း။)ငါ်း ေလ်းလ...။(ႏွစ္ဆယ္ ။)ဤ႐ွစ္သယ
ြ က
္ ိ.ု .. ။(အလြယက
္ က္မွတ္
သိေစအပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္်းတည္်း။)
အေရွ႕ အရပ္မွာေန… မ ာ်းလွသတၱဝါ ေတြ ၊ က န္်းမာ ခ မ္်းသာၾကပါေစ၊ တိ႔ေ
ု တာင္်းဆု ေမတၱာေဝ ၊
ဣစတ
ိ ံ လိုရာျပည့္ေတာ့ ခ မ္်းသာျခင္်း လက္ငင္်းရပါေစ။
ေတာင္ အရပ္မွာေန မ ာ်းလွသတၱဝါ ေတြ ၊ က န္်းမာ ခ မ္်းသာၾကပါေစ၊ တိ႔ေ
ု တာင္်းဆု ေမတၱာေဝ ၊
ဣစတ
ိ ံ လိုရာျပည့္ေတာ့ ခ မ္်းသာျခင္်း လက္ငင္်းရပါေစ။
အေနာက္ အရပ္မာွ ေန… မ ာ်းလွသတၱဝါ ေတြ ၊ က န္်းမာ ခ မ္်းသာၾကပါေစ၊ တိ႔ေ
ု တာင္်းဆု ေမတၱာေဝ ၊
ဣစတ
ိ ံ လိုရာျပည့္ေတာ့ ခ မ္်းသာျခင္်း လက္ငင္်းရပါေစ။
ေျမာက္ အရပ္မွာေန… မ ာ်းလွသတၱဝါ ေတြ ၊ က န္်းမာ ခ မ္်းသာၾကပါေစ၊ တို႔ေတာင္်းဆု ေမတၱာေဝ ၊
ဣစတ
ိ ံ လိုရာျပည့္ေတာ့ ခ မ္်းသာျခင္်း လက္ငင္်းရပါေစ။
အထက္ အရပ္မွာေန… မ ာ်းလွသတၱဝါ ေတြ ၊ က န္်းမာ ခ မ္်းသာၾကပါေစ၊ တို႔ေတာင္်းဆု ေမတၱာေဝ ၊
ဣစတ
ိ ံ လိုရာျပည့္ေတာ့ ခ မ္်းသာျခင္်း လက္ငင္်းရပါေစ။
ေအာက္ အရပ္မွာေန… မ ာ်းလွသတၱဝါ ေတြ ၊ က န္်းမာ ခ မ္်းသာၾကပါေစ၊ တို႔ေတာင္်းဆု ေမတၱာေဝ ၊
ဣစတ
ိ ံ လိုရာျပည့္ေတာ့ ခ မ္်းသာျခင္်း လက္ငင္်းရပါေစ။
ေအာင္ပါေစ၊ ခ မ္်းၾကည္ေအ်းျမေစ၊ မဂ္စခန္်း တက္လွမ်း္ ႏိုင္ပါေစ။
ဤသိ႔ု ျပိဳရ ကုသလေၾကာင့္ မ ာ်းလွေဝေန အမွ ေပ်းေဝသည္ ၊ နတ္ လ ျဗဟၼာ သာဓု ေခၚေစေသာ္။
(ကုသလ
ို ္ အမွ အမွ အမွ ယေတာ္မၾကပါကုန္ေလာ့။သာဓု၊ သာဓု၊သာဓု။ ။)
(ကုသလ
ို ္ အမွ အမွ အမွ ယေတာ္မၾကပါကုန္ေလာ့။သာဓု၊ သာဓု၊သာဓု။ ။)
(ကုသလ
ို ္ အမွ အမွ အမွ ယေတာ္မၾကပါကုန္ေလာ့။သာဓု၊ သာဓု၊သာဓု။ ။)
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ေက ်းဇ်းေတာ္ရင
ွ ္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ေတာရ ဆရာေတာ္ဘရ
ု ာ်းႀက်း ဘဒၵႏ ၱသဝ
ံ ရ။
အမရပရၿမိိဳ႕ ေအာင္ေျမေရႊဘုံ ဘုရာ်းဝန္်း-တြင္ ၁၃၇၁-ခု၊ ေႏွာင္်း တန္ခ်းလဆန္်း ၁ဝ-ရက္၊ဗုဒၶဟ်းေန႔
(24.03.2010)၊ ည (၇) နာရီ မိနစ္ ၃ဝ အခ ိနတ
္ ြင္ ေဟာၾကာားေတာ္မူေသာ အမတ္ႀက်း ဥ်းေပၚဥ်း ဥပမာျပ
ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ျိ ဖဳတ္ တရာ်းေတာ္။
အနေႏ ၱာ အနႏ ၱ င ်းပ ်းကို အာရံုျပိဳ၍ ညညာျဖျဖ ကန္ေတာာ့ၾကပ စိ႔။ု
နေမာ ဗုဒၶႆ၊ နေမာ ဓမၼႆ၊ နေမာ သံဃႆ၊ နေမာ မာတာပိတုႆ၊ နေမာ အာစရိယႆ။
ဗုဒၶႆ - သစၥာေလ်းပ ်း ျမတ္တရာ်းကို ပိုင္်းျခာ်းထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မေသာ ရွင္ေတာ္ ျမတ္စြာဘုရာ်းသခင္ ကိယ
ု ္ေတာ္ျမတ္
ႀက်းအာ်း၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶ ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
ဓမၼႆ -မဂ္ေလားတန္၊ ဖိလ
ို ္ေလားတန္၊ နိဗၺာန္ပရိယတ္၊ ဆယ္ပပားေသာ တရာားေတာ္ျမတ္အာား၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ ္သဒၶ ေစတနာ ျဖင္ာ့
ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွခ
ိ ို်းပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
သံဃႆ -မဂ္၌တည္ေသာ ပိုဂိဳလ္ေလားပပား၊ ဖိလ
ို ္၌တည္ေသာ ပိုဂိဳလ္ေလားပပား၊ ဤရွစ္ပပားေသာ အရိယာ သံဃာေတာ္ ျမတ္တ႔အ
ိို ာား၊
နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶ ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
မာတာပိတႆ
ု
- မိဘႏွစ္ပပားအာား၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶ ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
အာစရိယႆ - ဝိပႆနာ ဉာဏ္မ က္စိ ႏွစ္ကင
ြ ္်း အလင္်းေရာက္ေအာင္ သစၥာေလ်းပ ်း တရာ်းေတာ္ႏွင္ာ့ ကုသေပ်းေတာ္မေသာ
ေက ်းဇ်းေတာ္ရွင္ မို်းကုတဆ
္ ရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်းႏွင္ာ့ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်း အာ်း၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶ ေစတနာျဖင္ာ့
ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွခ
ိ ို်းပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
ဘုရာ်းရတနာ၊ တရာ်းရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာျမတ္သု်းံ ပ ်း မိဘ ၊ ဆရာသမာ်းတိ႔အ
ု ာ်း ရိုေသျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွခ
ိ ိိုားပူေဇာ္
ဖူားေမ ွာ္ မာန္ေလ ာ်ာ့ ကန္ေတာ်ာ့ၾကေသာ ပူဇဝႏၱပဏာမ ေစတနာ၊သဒၶပ၊ ပညာ၊ ဝီရိယ တိ႔ေ
ို ၾကာင္်ာ့ မိမတ
ိ ႔ိို အလိရ
ို ွိအပ္၊ ေတာင္်ာ့တအပ္
ေသာ၊ မအိိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္သ႔ိို လည္ားေကာင္ား၊ ဒိုကၡခပ္သိမ္ား ခ ဳပ္ၿငိမ္ားရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သ႔ိို လည္ားေကာင္ား၊ တစ္ေထာင္်ာ့
ငပားရာ ကိေလသာတိ႔၏
ို ခ ဳပ္ရာ ၿငိမ္ားရာ သိမ္ားရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သ႔ိို လည္ားေကာင္ား၊မိမတ
ိ ႔ိို ယခို အာားထိုတဆ
္ ဲ ျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာ
ဉာဏ္သည္ လ င္ျမန္စာြ မဂ္ဉာဏ္သ႔ို ေက ်းဇ်းျပိဳ၍ နိဗၺာန္သ႔ိို မ က္ေမွာက္ ျပဳလြယႏ
္ ိိုင္ၾက သည္ ျဖစ္ေစ။(အလုပ္စဥ္ အတိင
ု ္်း
က င္ာ့ႀကံ ပြာ်းမ ာ်း အာ်းထုတ္ပ မည္ ဘုရာ်း၊)
မလႏွစ္ျဖာ တစ္ေခ က္။
မလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလ်းခုအလႊာ၊ အဂၤ တစ္ဆယ္ာ့ႏွစ္ပ ်း၊ တရာ်းကိယ
ု ္မ ာ်းႏွင္ာ့၊ သံု်းပ ်းအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မလ၊ ဝဋ္သိုားံ ဝႏွင္်ာ့၊
ကာလသံိုားျဖာ၊ ျခင္ားရာႏွစ္ဆယ္၊ ဤရွစ္သယ
ြ က
္ ိို၊ အလြယက
္ က္မတ
ွ ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္ားတည္ား။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺိဳၺ ဒၶႆ ။
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼိဳတသ
ိ စၥာ အာ်းျဖင္ာ့ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ အကုသလ
ို ္ကံ ကုသလ
ို က
္ ံ တရာ်းႏွစ္ပ ်းကို ယံုၾကည္ရမယ္လို႕
မေဟာလာ်း။
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ပ ဏာတိပ တာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာ အစ မိစာဒိ႒ိ အဆံု်းကို က ်းလြန္ရင္ ကုသိုလလ
္ ာ်း အကုသလ
ို ၊္
အကုသလ
ို က
္ ံ အေၾကာင္်းေၾကာင္ာ့ အက ိိဳ်းတရာ်းက ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲာ့၌ ငရဲ၊ တိရစာန္၊ ျပိတာၱ ၊အသရကာယ္ လို႕ မေဟာလာ်း။
ခ မ္်းသာတဲာ့ တရာ်းလာ်း ၊ဆင္်းရဲတဲာ့ တရာ်းလာ်း ။ဒ … အကုသလ
ို ္ကံေၾကာင္ာ့ ျဖစ္တာေနာ္။ ယံုၾကည္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်း။
ပ ဏာတိပ တာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာ အစ မိစာဒိ႒ိ အဆံု်းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရင္ အကုသလ
ို လ
္ ာ်း၊ ကုသိုလလ
္ ာ်း။
ကုသ
ု ိုလက
္ ံ အေၾကာင္်းေၾကာင္ာ့ အက ိိဳ်းတရာ်းက လ႔ျပည္ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ လိ႔ု မေဟာလာ်း။ ဆင္်းရဲတဲာ့ တရာ်းလာ်း ၊
ခ မ္်းသာတဲာ့တရာ်း ။ အဲဒ ကံကို ယံုၾကည္ဖ႔ို လိတ
ု ာေပ ာ့။
သက္ရွိသတၱဝ တဲ။ာ့ ကမ ဥ္်းနကစ ဆင္ေကာင္ႀက်းထိ သတ္မယ္ဆို ပ ဏာတိပ တကံ မထိက
ု ္ဘ်းလာ်း။ ပ ဏာတိပ တကံ ထိက
ု ္ရင္
ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲာ့၌ အပ ယ္က လြတ္ပာ့ မလာ်း။ အပ ယ္ကိုက ငရဲကို အာ်းရေအာင္ခံ။ငရဲသက္ေစာ့ လ႔အျဖစ္ကို ရတယ္ထာ်း။
လျဖစ္တဘ
ဲာ့ ဝမွာ ေမြ်းေမြ်းခ င္်း ေသတဲက
ာ့ ေလ်းေတြ မရွိလာ်း။ လသာ်းနဲ႔ ေသတာ မရွိလာ်း။ ေက ာင္်းသာ်းအရြယ္န႔ဲ ေသတာ မရွိလာ်း။
သေဌ်းသာ်းပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊သေဌ်းသမ်းပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ငယ္ငယ္ရယ
ြ ရ
္ ြယ္န႔ဲ ေသေတာာ့ သေဌ်းရဲ႕ စည္်းစိမက
္ ို ခံစာ်းရရဲ႕လာ်း။အုိ်းပုတ္၊ ခ ိိဳ်း႐ုပ္ နဲ႕
ေပ ာ္လို႔ေသေတာာ့တာေပ ာ့။ လျဖစ္က ိိဳ်း ႐ႈံ်းတာေပ ။ာ့ ယံုၾကည္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်း။ စဥ္်းစာ်းေနာ္။ အေရွ႕အိမက
္
အဘို်းႀက်းေတြတဲာ့ ။
အသက္

ခုနစ္ဆယ္ေက ာ္၊ရွစ္ဆယ္။သြာ်းႏိုင္တယ္၊လာႏိုင္တယ္၊စာ်းႏိုင္တယ္၊လုပ္ႏိုင္တယ္

မေျပာၾကဘ်းလာ်း။သလကုသလ
ို ္

ေကာင္်းတာကို်းလုိ႔ အေျဖမေပ်းလာ်းေဟာ့။ စဥ္်းစာ်းကြ႕ဲ ။
သစ္သ်းတစ္လု်းံ ၊ပန္်းတစ္ပင
ြ ာ့၊္ ဟင္်းတစ္ညြန႔က
္ စ ေရႊေငြေက ာက္သံပတၱျမာ်းအထိ ပိင
ု ရ
္ င
ွ ္ အခြငာ့မ
္ ျပိဳဘဲႏွင္ာ့ ယရင္ အဒိႏၷာကံ
မထိက
ု ္လာ်း။ အဒိႏၷာကံ ထိက
ု ္ရင္ ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲ၌
ာ့ အပ ယ္က လြတ္ပာ့ မလာ်း။ အပ ယ္ကက
ို
ငရဲကို အာ်းရေအာင္ခ။ံ ငရဲ
သက္ေစာ့ လ႔အျဖစ္ကို ရတယ္ထာ်း။ လျဖစ္တဲာ့ဘဝမွာ အငတ္ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆိုငရ
္ တယ္ေနာ္။ ဘယ္လိုပဲ လုပလ
္ ုပ္ စာ်းဝတ္ေနေရ်း
ေျပရဲ႕လာ်း။ ေရွ်းဆရာေတာ္ သမာ်းေတာ္ေတြ ဘယ္လို ဥပမာေပ်းသလဲ။စိစစ္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်း။ ေဖာင္စ်းရင္်း ေရငတ္လ႔ ို ဥပမာ
မေပ်းလာ်း ။ေဖာင္ဆတ
ို ာ သစ္ေဖာင္တ႔ို ဝ ်းေဖာင္တ႔ို ႀကိမေ
္ ဖာင္တ႔ို ေရေပၚမွာ သြာ်းတာေနာ္။ ဘာေၾကာင္ာ့ ေရငတ္သလဲ ။ျပန္စိစစ္ဖ႔ို
မေကာင္်းလာ်း။ ေအာက္မွာ ေက ာက္ေဆာင္ေတြ မရွလ
ိ ာ်း။သဲေသာင္ေတြ မရွိလာ်း။ေရေသာက္ေနရင္ ေက ာက္ေဆာင္ တိက
ု ္မွာ
ေပ ာ့။ေသာင္ေတြ တင္မွာေပ ာ့။ သံု်းလ ေလ်းလ ၾကာသြာ်းမယ္ေနာ္။ မဆင္်းရဲေပဘ်းလာ်း။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ ေဖာင္စ်းရင္်းေရငတ္ေပ ာ့။ အခု
လည္်း လုပ္ရင္်းမတၱန႔ဲ ငတ္တာေတြ မရွိဘ်းလာ်း။အလိလ
ု ို ျဖစ္တာလာ်း၊အေၾကာင္်းေၾကာင္ာ့ အက ိဳိ ်းတရာ်းေပၚတာလာ်း။အေၾကာင္်း
တရာ်း…အတိတ္ဘဝက သမ ာ်းစာ်းမည္ာ့ အစာ်းအစာ ခို်းခဲာ့တာေပ ာ့။သမ ာ်းဝတ္မည္ာ့ အဝတ္အစာ်းေတြ ခို်းခဲတ
ာ့ ာေပ ာ့။သမ ာ်းေနတဲာ့
အေဆာက္အဥ်းေတြ ဖ က္ဆ်းခဲာ့တာေပာ့ ။ ျဖစ္တဲာ့ဘဝမွာ ဆင္်းရဲတယ္ေနာ္။ေၾကာက္စရာမေကာင္်းလာ်းေဟာ့။ဒ ယံုၾကည္ဖို႔ လိုတယ္။
လင္ရွိမယာ်း မယာ်းရွလ
ိ င္ က ိဳ်းေက ာ္ေစာ္ကာ်းလိ႔ု ရွရ
ိ င္ ကာေမသုမိစာစာရကံ မထိက
ု လ
္ ာ်း။ ထိက
ု ္ရင္ ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲ၌
ာ့
အပ ယ္က လြတ္ပာ့ မလာ်း။ အပ ယ္ကက
ို
ငရဲကို အာ်းရေအာင္ခံ။ ငရဲ သက္ေစာ့ လ႔အျဖစ္ကို ရတယ္။ လျဖစ္တဘ
ဲာ့ ဝမွာ
လခ င္်းတရဲ႕လာ်း။ ဣတလ
ိ ိင၊္ ပုလိငေ
္ ပ ာ့။ ဘယ္ေလာက္မ ာ်း ေၾကာက္စရာ ေကာင္်းသလဲေနာ္။
စာ်းဝတ္ေနေရ်းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပ်းေတာာ့ မုသာ်းကို အမ ိိဳ်းမ ိဳိ ်း မသံု်းၾကဘ်းလာ်း။မုသာဝ ဒကံ မထိုကလ
္ ာ်း။ ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲ၌
ာ့
အပ ယ္က လြတ္ပာ့ မလာ်း။ အပ ယ္ကိုက ငရဲကို အာ်းရေအာင္ခံေပ ာ့ ။ ငရဲ သက္ေစာ့… ငရဲ သက္ေစာ့ လ႔ျပည္ကို ေရာက္တယ္ထာ်း။
လျဖစ္တဘ
ဲာ့ ဝမွာ စာ်းဝတ္ေနေရ်း ေျပရဲ႕လာ်း။ဘယ္သမွ အယံုအၾကည္ မရွိဘ်းကြ႕ဲ ေနာ္။ သ႕စကာ်းေျပာရင္ ဘယ္သမွ အသံု်း
မျပိဳဘ်းေပ ။ာ့ အယံုအၾကည္ကင္်းတာေပာ့ ။
ဘိန္်းဘင္်းကေစာ္ ေလွာ္စာအရက္ ေသရည္ေသရက္ကို ေသာက္စာ်းရင္…သုရာေမရယကံ မထိုကလ
္ ာ်း။သုရာေမရယကံထက
ို ္ရင္
ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲ၌
ာ့ အပ ယ္က လြတ္ပာ့ မလာ်း။ အပ ယ္ကိုက ငရဲကို အာ်းရေအာင္ခံ။ ငရဲ သက္ေစာ့ လ႔အျဖစ္ကို ရတယ္။
လျဖစ္တဘ
ဲာ့ ဝမွာ ႐်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ေတြ ျမင္ဖ်းရဲ႕လာ်း။လျဖစ္ေတာာ့ လ႐်း၊ေခြ်းျဖစ္ေတာာ့ ေခြ်း႐်း၊ဝက္ျဖစ္ေတာာ့ ဝက္႐်းေပ ာ့။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ
မေကာင္်းလာ်း။ဘယ္ေလာက္မ ာ်း ေၾကာက္စရာ ေကာင္်းသလဲေနာ္။အဲဒ င ်းပ ်းသလထဲမာွ သုရာေမရယကံ အဆိ်းု ဆံု်းေပ ။ာ့
လတစ္ေယာက္ကို စဥ္်းစာ်းေပ ာ့။မေသာက္မစာ်းခင္ မမ်းခင္ ပင္ကယ
ို ္ စိတ္ေလ်းက ႐ုိ်း႐ုိ်းေလ်းေပ ာ့။ေမ်းႏုိင္မွ အႏိုင္ထ်းတယ္က႕ြဲ ေနာ္။
အခ ိိဳ႕ အာ်းနာႀက်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလေ
္ တြေပ ာ့။ အလုပလ
္ ုပလ
္ ႔ို ေနဝင္ၿပ်းၿပ။အလုပက
္ သိမ္်းၿပေပ ာ့။အလုပသ
္ ိမ္်းလိ႔ု ေရမို်းခ ိဳိ ်း။ ေသာက္စာ်းၿပ်း
တဲာ့အခ မ်းမလာဘ်းလာ်းေဟာ့။အဲဒအခ ပင္ကယ
ို ္ စိတ္ေတြ ရွိေသ်းရဲ႕လာ်း။အဲဒအခ သတ္ခ င္တဲာ့စတ
ိ ္ေတြ မေပၚဘ်းလာ်း။ခို်းခ င္တဲာ့
စိတ္ေတြ မေပၚလာ်း။သမ ာ်း လင္သာ်းမယာ်းကို ဖ က္ဆ်းခ င္တဲာ့ စိတ္ေတြ မေပၚလာ်း။မုသာ်းကို အမ ိိဳ်းမ ိိဳ်း မသံု်းလာ်း။ ကဲ အဲဒ
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သုရာေမရယကံေၾကာင္ာ့ အကုနလ
္ ု်းံ ပ က္စ်းတာကြ႕ဲ ။အဲဒ အထ်းသျဖင္ာ့ ဆင္ျခင္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်း။ဒ ေၾကာင္ာ့ င ်းပ ်းသလကို
မေၾကာင္မၾကာ်း မက ိိဳ်းမေပ က္ေအာင္ ထိန္်းသိမ်း္ မယ္ဆရ
ို င္ ကိုယ္ေစာင္ာ့နတ္ကလည္်း ေပ ာ္တယ္။ သာသနာေစာင္ာ့နတ္ကလည္်း
ေပ ာ္တယ္။သမၼာေဒဝနတ္ကလည္်း ေပ ာ္တယ္။
သလနဲ႔ ျပည္ာ့စံုမယ္ဆိုေတာာ့ ျမတ္စြာဘုရာ်းရွိစဥ္က ေတာင္ကၽြန်း္ မွာ မဟာပ လရြာ လိ႔ု ရွိတယ္ေနာ္။တစ္ရာြ လံု်း သလနဲ႔ျပည္ာ့စံုတဲာ့
အတြက္ အသက္တစ္ရာျပည္ာ့မွ ေသတာတဲာ့ဗ ာ်း။အသက္တစ္ရာ မျပည္ာ့ရင္ မေသဘ်းေပ ာ့။မဟာပ လ ရြာေလ။ ပတ္ဝန္်းက င္က
ေတာာ့ သလနဲ႔ မျပည္ာ့စုေ
ံ တာာ့ မို်းေခ င္ေရရွာ်းနဲ႔ သြာ်းႀကံိဳတာေပ ။ာ့ စာ်းဝတ္ေနေရ်း ေျပပာ့ မလာ်းေဟာ့။ကဲ ေမြ်းေမြ်းခ င္်း ေသတဲာ့ဟာ
လည္်း ရွိတယ္။ေလ်းဘက္သြာ်း အရြယ္ေသတာလည္်း ရွိတယ္။ေက ာင္်းသာ်းအရြယ္ ေသတာလည္်း ရွိတယ္။ အပ ိဳိ လပ ိိဳဘဝနဲ႔
ေသက တာလည္်း ရွိတာေပ ။ာ့ သလနဲ႔ ျပည္ာ့စံုဖ႔ို လိုတယ္။ေနာက္ဆု်းံ ဆယ္လ ျမတ္ စာအုုပထ
္ ဲမွာ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ ေရ်းတာ။
ျမတ္စြာဘုရာ်းအေလာင္်း၊ဘုရာ်းအေလာင္်း စၾကာမင္်းဘဝတုန္်းက ေလ်းကၽြန္်းနဲ႔တစ္ျမင္ာ့မိုရ္ အုပ္စို်းလာခဲတ
ာ့ ာေပ ာ့။အဲဒ ေလ်းကၽြန္်းနဲ႔
တစ္ျမင္ာ့မိုရ္ အရပ္သု်းံ စကာ်းနဲ႔ င ်းပ ်းသလတရာ်း ေဟာတယ္ ၾကာ်းလာ်း။ဒ ဘုရာ်းအေလာင္်းေပ ာ့။ယံုၾကည္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်းေဟာ့။
အဲဒ လိုရင္်းအခ က္ေတြေပ ာ့။အဲဒ သလနဲ႔ ျပည္ာ့စံုရင္ ကုသလ
ို ္ကလ
ံ ႔ို မေဟာဘ်းလာ်း။မျပည္ာ့စံုရင္ အကုသိုလက
္ ံေပ ာ့။
ကံဆ်းို တယ္၊ကံဆ်းို တယ္လ႔ ို မေျပာၾကဘ်းလာ်း။သလနဲ႔ မျပည္ာ့စုတ
ံ ာ…ကံဆ်းို တာေပ ။ာ့ ျပည္ာ့စုတ
ံ ဲာ့ ပုဂိဳၢိ လ္ ကံေကာင္်းတယ္။အဲလို
ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ဒ ကံ ကံရ႕ဲ အက ိဳိ ်းကို ယံုၾကည္ဖ႔ို လိတ
ု ယ္ေနာ္။ကံကို ယံုၾကည္ရမယ္။ဉာဏ္ကို အာ်းကိ်းု ရမွာေပ ။ာ့ အဲလို
စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ဉာဏ္ဆတ
ို ာ…ခႏၶာ သိတာေပ ။ာ့ သစၥာ သိတာေပ ။ာ့ ပဋိစၥသမုပၸ ဒ္ အေၾကာင္်းအက ိိဳ်း သိတာေပ ။ာ့ အဲသလို
ေလာ့လာဖိ႔ု လိတ
ု ယ္ေနာ္။
အဲလဆ
ို ိုေတာာ့ကာ ခဏ ခဏ ေျပာရတဲာ့ ကိစၥ။ပိဋကတ္သု်းံ ပံု ခ ံိဳ႕ၾကည္ာ့ ခႏၶာင ်းပ ်းေပ ာ့။ခႏၶာင ်းပ ်း ခ ံိဳ႕ၾကည္ာ့ နာမ္ႏင
ွ ႐
ာ့္ ပ
ု ေ
္ ပ ာ့။ မၾကာ်း
စဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မံ။ ေရွ်းထက္ေက ာ္ကာရက လယ္တဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်း ေဟာတာေနာ္။ ခႏၶာင ်းပ ်း မသိျငာ်း င ်းပ ်း ေမွာက္မည္
သာ၊ခႏၶာင ်းပ ်း မသိျငာ်း င ်းပ ်း ေမွာက္မည္သာ၊ ေခြ်းဝက္ကၽြႏ
ဲ ြာ်း ေမွာက္လ က္သာြ ်း င ်းပ ်းေမွာက္ၾကရွာလိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ အဲဒ
ခႏၶာေပၚမွာ ႏွလု်းံ သြင္်းမွာ်း လိ႔ု ျဖစ္တာ။မျဖစ္ေပဘ်းလာ်း။ဒ ေတာာ့ ခႏၶာအက ိိဳ်းအျပစ္ကို သိဖ႔ို လိုတာေပ ာ့။သစၥာသိဖ႔ို လိတ
ု ာေပ ာ့။
ပဋိစၥသမုပၸ ဒ္ အေၾကာင္်းအက ိိဳ်းသိဖ႔ို လိုတာေပ ာ့။ေန႔ရွိသမွ ရက္ရသ
ွိ မွ ေတာာ့ ဒခႏၶာ သိဖ႔ို လိတ
ု ယ္။ ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ဒ မိ႔ု
မရေသ်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ ရေလေအာင္၊ ရၿပ်းသာ်း ပုဂၢိိဳလ၊္ မရေသ်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္လည္်း ရေလေအာင္ေပ ၊ာ့ ရၿပ်းသာ်း ပုဂၢိိဳလလ
္ ည္်း လိုရင္်းကိစၥ
ၿပ်းေအာင္ မ က္စေ
ိ ပ က္ကစ မေနာဒြ ရအထိ မွနမ
္ န
ွ ေ
္ လ်း ခႏၶာဖြဲ႕ၾက။
…ခႏၶာဖြဲ႕နည္်း…
မ က္စ။ိ
စကၡိဳအၾကည္ကို အဆင္်း တိက
ု ္ေတာာ့ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု
ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။ စကၡိဳဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း
ျဖစ္ပ သည္။ စကၡိဳအၾကည္ႏွင္ာ့ အဆင္်းကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့
ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
မ က္စအ
ိ ၾကည္ကို အဆင္်း တုိက္ေတာာ့ ျမင္သိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ အဆင္်းကို ျမင္သတ
ိ ာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက
ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက္။ မ က္စိအၾကည္ႏွငာ့္ အဆင္်းက ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
မ က္စအ
ိ ၾကည္ကို အဆင္်း တုိက္ေတာာ့ ျမင္သစ
ိ ိတ္ ေပၚပ သည္။ အဆင္်းကို ျမင္သတ
ိ ာက နာမ္တရာ်း။

မ က္စအ
ိ ၾကည္ႏွင္ာ့

အဆင္်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
နာ်း။
ေသာတအၾကည္ကို အသံ တိက
ု ္ေတာာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း
ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။ ေသာတဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့
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နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ေသာတအၾကည္ႏွင္ာ့ အသံကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ
ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
နာ်းအၾကည္ကို အသံ တုိကေ
္ တာာ့ ၾကာ်းသိစိတ္ ေပၚပ သည္။ အသံကို ၾကာ်းသိတာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက
ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက္။ နာ်းအၾကည္ႏွင္ာ့ အသံက ႐ုပ။္ စိတ၊္ ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
နာ်းအၾကည္ကို အသံ တုိကေ
္ တာာ့ ၾကာ်းသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ အသံကို ၾကာ်းသိတာက နာမ္တရာ်း။ နာ်းအၾကည္ႏွင္ာ့ အသံက
႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
ႏွာ။
ဃာနအၾကည္ကို အနံ႕ တိက
ု ္ေတာာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ တစ္ဝည
ိ ာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု
ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။ ဃာနဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း
ျဖစ္ပ သည္။ ဃာနအၾကည္ ႏွငာ့္ အနံ႕ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့
ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
ႏွာအၾကည္ကို အနံ႕တုိက္ေတာာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပ သည္။ အနံ႕ကို နံသိတာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာ က ေစတသိက္။
စိတ္၊ ေစတသိက္။ ႏွာအၾကည္ႏွင္ာ့ အနံ႕က ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
ႏွာအၾကည္ကို အနံ႕တုိက္ေတာာ့ နံသစ
ိ ိတ္ ေပၚပ သည္။ အနံ႕ကို နံသတ
ိ ာက နာမ္တရာ်း။ ႏွာအၾကည္ ႏွငာ့္ အနံ႕ က ႐ုပ္တရာ်း။
နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
လွ ာ။
ဇိဝွ အၾကည္ကို ခ ိိဳ၊ခ ဥ္၊စပ္၊ငန္၊ဖန္၊ခ ်း ရသာေျခာက္ပ ်း တိက
ု ္ေတာာ့ စာ်းသိစတ
ိ ္ဆတ
ို ဲာ့ ဇိဝွ ဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ဇိဝွ ဝိညာဏ္
ေပၚေသာအခ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။

ဇိဝွ ဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊

ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ဇိဝွ အၾကည္ ႏွငာ့္ ရသာ ေျခာက္ပ ်း ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ
ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
လွ ာအၾကည္ကို ရသာေျခာက္ပ ်း တုိက္ေတာာ့ စာ်းသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ ရသာေျခာက္ပ ်း ကို စာ်းသိတာက စိတ။္ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊
ေစတနာက ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက္။ လွ ာအၾကည္ ႏွင္ာ့ ရသာေျခာက္ပ ်း က ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက္၊႐ုပ္။
လွ ာအၾကည္ကို ရသာေျခာက္ပ ်း တုိက္ေတာာ့ စာ်းသိစိတ္ ေပၚပ သည္။ ရသာေျခာက္ပ ်းကို စာ်းသိတာက နာမ္တရာ်း။
လွ ာအၾကည္ႏွင္ာ့ ရသာေျခာက္ပ ်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
ကိယ
ု ္။
ကာယအၾကည္ကို မာမႈ ေပ ာာ့မႈ ပထဝ ေဖာ႒ဗၺ တိက
ု ္ေတာာ့ ထိသစ
ိ ိတ္ ဆိတ
ု ဲာ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ကာယဝိညာဏ္
ေပၚေသာအခ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။ ကာယဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊
ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ကာယအၾကည္ႏွင္ာ့ မာမႈ ေပ ာာ့မက
ႈ ို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ
ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
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ကိယ
ု ္အၾကည္ကို ပမႈ ေအ်းမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာာ့ ထိသိစိတ္ ေပၚပ သည္။ ပမႈ ေအ်းမႈကို ထိသတ
ိ ာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊
သညာ၊ ေစတနာက ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက။္ ကိယ
ု ္အၾကည္ႏွင္ာ့ ပမႈ ေအ်းမႈက ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက္၊႐ုပ။္
ကိယ
ု ္အၾကည္ကို ေထာက္ကန္ လႈပရ
္ ွာ်းမႈ ဝ ေယာေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာာ့ ထိသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ ေထာက္ကန္ လႈပရ
္ ွာ်းမႈကို
ထိသိတာက နာမ္တရာ်း။ ကိယ
ု ္အၾကည္ႏွင္ာ့ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရာွ ်းမႈ က ႐ုပတ
္ ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
စိတ္။
မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာ႐ုံ တိက
ု ္ေတာာ့ ႀကံသိစတ
ိ ္ ဆိတ
ု ဲာ့ မေနာဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ မေနာဝိညာဏ္ ေပၚေသာ အခ တစ္ဝိညာဏ္
တည္်း ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။

မေနာဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေစတသိက္ ၊သညာကၡႏၶာ

ေစတသိက္၊ သခၤ ရကၡႏၶာ ေစတသိက္ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ဟဒယဝတိဳ ႏွငာ့္ ဓမၼာ႐ုံ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့
႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
မေနာအၾကည္ကို ဓမၼာ႐ုံ တုိက္ေတာာ့ ႀကံသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ ဓမၼာ႐ုတ
ံ ရာ်း အေပၚမွာ ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝ အေနႏွငာ့္ ႀကံသိတာက စိတ္။
ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက ေစတသိက္။ စိတ၊္ ေစတသိက္။ ဟဒယဝတိဳ ႏွင္ာ့ ဓမၼာ႐ုံ က ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
မေနာအၾကည္ကို ဓမၼာ႐ုံ တုိက္ေတာာ့ ႀကံသစ
ိ ိတ္ ေပၚပ သည္။ ဓမၼာ႐ုတ
ံ ရာ်း အေပၚမွာ ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝ အေနႏွင္ာ့ ႀကံသိတာက
နာမ္တရာ်း။ ဟဒယဝတိဳ ႏွငာ့္ ဓမၼာ႐ုံ က ႐ုပတ
္ ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
ေျခာက္ဒြ ရ ခႏၶာဖြဲ႕ၾကည္ာ့ေတာာ့ …. လအစာ်းစာ်း၊ နတ္အစာ်းစာ်း ၊ျဗဟၼာအစာ်းစာ်း၊ တိရစာန္ အစာ်းစာ်း၊ ျပိတၱာ ၊အသရကာယ္
အစာ်းစာ်း၊ေတြ႕သလာ်း ခႏၶာင ်းပ ်း ေတြ႕သလာ်း။ လနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝ မေတြ႕တာ ရွလ
ိ ို႕လာ်း၊ မရွိလ႔လ
ို ာ်း။ မရွိရင္ လစြဲ နတ္စြဲ
ျဗဟၼာစြဲ ၊စြစ
ဲ ရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ ေတြ႕တဲတ
ာ့ ရာ်းက လနတ္ျဗဟၼာလာ်း ခႏၶာငပားပပား။
ဤ ခႏၶာငပားပပား ဘယ္ပုဘ
ံ ယ္နည္်း ရွိတာလဲ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။
႐ပကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။ (ေဖာက္ျပန္ တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။)
ေဝဒနာကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။(ခံစာ်း တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။)
သညာကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။(မွတသ
္ ာ်း တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။)
သခၤပရကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။(ေစာ့ေဆာ္ ျပိဳျပင္ တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။)
ဝိညာဏကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။(သိတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။)
ဤ ခႏၶာငပားပပားက ျမင္ၿပ်းရင္ ပ က္ ၊ၾကာ်းၿပ်းရင္ ပ က္၊ နံၿပ်းရင္ ပ က္ ၊ စာ်းၿပ်းရင္ ပ က္ ၊ ထိၿပ်းရင္ ပ က္ ၊ သိၿပ်း ရင္ပ က္ ဆုိေတာာ့
ခႏၶာငပားပပား ေတြ႕သလာ်း၊ မရွတ
ိ ာေတြ႕သလာ်း။ မရွရ
ိ င္ ဘယ္လို စြဲမလဲ။ လနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝ က အစက တည္လ႔ို မရွျိ ခင္်းေၾကာင္ာ့
စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ ရွိတယ္ဆိုတဲာ့ ခႏၶာ ကျဖစ္ၿပ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း။ အစြဲ ခံရ႕ဲ လာ်း။ ဒလိဆ
ု ိုရင္ သကာယဒိ႒ိ ျပိဳတတ
္ ာေပ ာ့။
သကာယဒိ႒ိျပိဳတရ
္ င္ ကာယကံႏွင္ာ့ ပတ္သက္တဲာ့ အကုသိုလ၊္ ဝစကံႏွင္ာ့ ပတ္သက္တဲာ့ အကုသလ
ို ္၊ မေနာကံႏွင္ာ့ ပတ္သက္တဲာ့
အကုသလ
ို ္ ျပိဳဥ်းမလာ်း၊ မျပိဳရင္ ေရွ်းဆရာေတာ္ သမာ်းေတာ္ေတြ… သက္သတ္ ခိ်းု မႈ၊ ကာေမသု ၊မုသာ်း မိစာ ကင္်းျပတ္ကာြ မွတပ
္
ေသာတာပန္ တဲက
ာ့ ႕ြဲ ။ပိဋကတ္သု်းံ ပံု ခ ံိဳ႕ၾကည္ာ့ ခႏၶာင ်းပ ်းေပ ာ့။ခႏၶာင ်းပ ်း ခ ံိဳ်းရင္ နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္ေပ ာ့။အဲဒ နာမ္႐ပ
ု တ
္ ရာ်း ႏွစ္ပ ်းအေပၚမွာ
ဌာႏပစာရအာ်းျဖင္ာ့ တင္စာ်းၿပ်းေတာာ့ လအစာ်းစာ်း၊ နတ္အစာ်းစာ်း ၊ျဗဟၼာအစာ်းစာ်း၊ တိရစာန္ အစာ်းစာ်း၊ ျပိတၱာ ၊အသရကာယ္
အစာ်းစာ်း၊ငရဲအစာ်းစာ်းလိ႔ု မသမုတ္ၾကဘ်းလာ်း။အဲဒ သမုတ္ရွိ အေခၚရွိေပ ။ာ့ မသမုတလ
္ ည္်းရွိ သမုတလ
္ ည္်းရွက
ိ
နာမ္႐ပ
ု တ
္ ရာ်း
ႏွစ္ပ ်း။အဲဒ ကို ပိုင္်းပိုင္်းျခာ်းျခာ်း ထိထိမမ
ိ ိ အပ္က မပ္က သိဖ႔ို လိတ
ု ယ္ေနာ္။
အဲေတာာ့ မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မံ၊ထပ္ခ ၾကည္ာ့ၿပ်းေတာာ့မွ အာ်းလံု်းလည္်း တရာ်းနာဖ်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ေတြ၊ေထြ်းခံဟာ ႐ုပ္လာ်း၊ နာမ္
လာ်းလိ႔ု ေမ်းကာ ဘယ္လို ေျပာမလဲ။ေၾသာ္ ႐ုပ္ေပ ာ့ေနာ္။ ႐ုပ္ဆိုေတာာ့ ဝိပႆနာထိုကတ
္ ာေပ ။ာ့ စဥ္်းစာ်းဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။အင္်း…
စဥ္်းစာ်းေနာ္။ ဒင္-ဒင္-ဒင္-ဒင္-ဒင္။ျမင္တာလာ်း ၾကာ်းတာလာ်း။ေထြ်းခံလ႔ို ၾကာ်းသလာ်း။အသံလ႔ို ၾကာ်းသလာ်း။အသံဟာ ေထြ်းခံ
(5)

www.dhammadownload.com

ဟုတ္ကလ
ဲာ့ ာ်း။ေဟာ အသံလ႔ို ၾကာ်းသိတာ ေသာတဝိညာဏ္ နာမ္တရာ်း မရလာ်း။အသံက ႐ုပ္တရာ်းမရလာ်း။ နာမ္႐ပ
ု ႏ
္ စ
ွ ပ
္ ်း။
ေထြ်းခံလာ်း နာမ္ႏင
ွ ႐
ာ့္ ပ
ု ။္ စိတက
္ ေတာာ့ ေထြ်းခံလ႔ို မထင္လာ်း။ရွတ
ိ ယ္လ႔ို မယလာ်း။လက္န႔ဲ ကိုင္စမ္်းၾကည္ာ့။ေထြ်းခံ ေတြ႕မလာ်း
မာတာေတြ႕မလာ်း။မာတာ ပထဝလိ႔ု မေဟာလာ်း။ မာတယ္လ႔ို သိတာ ကာယဝိညာဏ္နာမ္တရာ်းေပ ာ့။ကာယအၾကည္န႔ဲ မာဆိတ
ု ဲာ့
ပထဝက

႐ုပ္တရာ်းေပ ာ့။

နာမ္႐ပ
ု ္

ႏွစ္ပ ်း။ေထြ်းခံလာ်း

နာမ္ႏင
ွ ႐
ာ့္ ပ
ု ။္ ဘာျဖစ္လ႔ုိ

ေထြ်းခံ

မေတြ႕တာလဲ။မရွိရင္

ေထြ်းခံဟာ

႐ုပ္ဟတ
ု ္ရဲ႕လာ်း။႐ုပ္မဟုတဘ
္ ်းကြ႕ဲ ။ ဉာတပရိညာ ပိုင္်းျခာ်းလိ႔ု သိပ လိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။
အဲဒ နာမ္႐ပ
ု တ
္ ရာ်း ႏွစ္ပ ်း အေပၚမွာ ဌာႏပစာရအာ်းျဖင္ာ့ တင္စာ်းၿပ်းေတာာ့ ေထြ်းခံလ႔ို မေခၚလာ်း။ေထြ်းခံ ယခဲစ
ာ့ မ္်းေဟာ့ လိ႔ု ဒမွာ
ထမင္်းစာ်းတဲာ့အခ ရဟန္်းေတာ္ေတြ သံဃာေတာ္ေတြ ေရာက္တအ
ဲာ့ ခ ေထြ်းခံလတ
ို ာေပ ာ့။အဲေတာာ့ ဟိုက ေထြ်းခံယခဲတ
ာ့ ယ္ေနာ္။
စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ ေထြ်းခံထင္လ႔ို ကိုင္စမ္်းၾကည္ာ့။ေထြ်းခံ ေတြ႕မလာ်း မာတာေတြ႕မလာ်း။ မာတာပဲ ေတြ႕မယ္။ ေတြ႕တာကို
အမွန္ မယရဘ်းလာ်း။အဲဒ မာတာသိတာ ကာယဝိညာဏ္ နာမ္တရာ်းေပ ာ့။ ကာယအၾကည္န႔ဲ မာဆိုတဲာ့ ပထဝက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္႐ပ
ု ္
ႏွစ္ပ ်းေပ ာ့။ေထြ်းခံလာ်း နာမ္ႏင
ွ ႐
ာ့္ ပ
ု ။္ ကဲ…ဘာျဖစ္လ႔ို ေထြ်းခံ မေတြ႕တာလဲ။မရွိရင္ စြဲဥ်းမလာ်း။အဲဒ သကာယဒိ႒ိ ျဖိဳတ္ဖ႔ို လိတ
ု ာ
ဒကာႀက်းတိ႔။ု အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။အဲေတာာ့ စဥ္်းစာ်းတာ အလုပလ
္ ုပတ
္ ာေနာ္။အဲဒ မိမက
ိ
ကာယကံန႔ဲ လုပတ
္ ဲာ့ အလုပ္၊
ဝစကံန႔ဲ လုပတ
္ ဲာ့ အလုပ၊္ ဒ ကံ အလုပ္ေတြ။စိစစ္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်း။အကုသလ
ို ္န႔ဲ ပတ္သက္တဲာ့ ကံအလုပက
္
အပုညာဘိသခၤ ရ
ေပ ာ့။ဒုစ႐ုိက္ တရာ်းဆယ္ပ ်းကို က ိဳ်းလြနတ
္ ာေပ ာ့။ေရွာင္ၾကဥ္လ႔ို ရွရ
ိ င္ ပုညာဘိသခၤ ရလိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ လခႏၶာ နတ္ခႏၶာ ေပ ာ့။
အဲဒ ပုညာဘိသခၤ ရ။ ကံအလုပ္ ၊ကံအလုပ္။ကမၼ႒ာန္်း ေလ်းဆယ္တစ္ခုခု အာ်းထုတလ
္ ႔ို သမာဓိသာ ရမယ္ဆို သမ ာ်း စိတအ
္ စဥ္
သိႏိုင္တယ္ လိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ အဲဒ ထက္ရင္ာ့က က္ရင္ ေျမလွ ိိဳ်းမုိ်းပ ံနိုငတ
္ ာ ေပ ာ့။အဲဒ စ ာန္အလုပက
္ ႕ြဲ ။အဲေတာာ့ကာ ျမင္ရာ ၊ၾကာ်း
ရာ၊နံရာ၊စာ်းရာ၊ထိရာ၊မွာ စဥ္်းစာ်းတာ ေဝဖန္တာ စိစစ္တာ ၊အဲဒ ဉာဏ္က႕ြဲ ။ဉာဏ္အလုပ္ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။
ဣရိယာပထေလ်းပ ်း ေနာ္။ သြာ်းျခင္်း၊ရပ္ျခင္်း၊ထိင
ု ္ျခင္်း၊ေလ ာင္်းျခင္်းလိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ လိတ
ု ယ္က႕ြဲ ။ထိထိမိမိ အဲဒ
သေဘာေပ က္ဖ႔ို လိုတယ္။စဥ္်းစာ်းၾက။အခု တရာ်းနာတာေတြ စိစစ္၊ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼိဳတသ
ိ စၥာ အေနႏွငာ့္ အမ ိိဳ်းသမ်း အမ ိိဳ်းသာ်း
ေတြလ႔ို ေျပာရတာေပ ာ့။စင္စစ္ကေတာာ့ အမ ိဳိ ်းသမ်း၊အမ ိဳိ ်းသာ်းလာ်း ေထာက္ကန္ဝ ေယာ၊ထိုင္ေနတာ အမ ိိဳ်းသမ်းလာ်းေထာက္ကန္
ဝ ေယာ၊ အမ ိိဳ်းသာ်းလာ်း ေထာက္ကန္ဝ ေယာ။ရပ္ေနတာ အမ ိဳိ ်းသမ်းလာ်း ေထာက္ကန္ဝ ေယာ၊ အမ ိိဳ်းသာ်းလာ်း ေထာက္ကန္
ဝ ေယာ။ သြာ်းတာ အမ ိဳိ ်းသာ်းလာ်း ဝ ေယာဓာတ္၊ သြာ်းတာ အမ ိဳိ ်းသမ်းလာ်း ဝ ေယာဓာတ္။လႈပ္ရွာ်းဝ ေယာေပ ာ့။ ဝ ေယာဓာတ္လ႔ို
သိတာ ကာယဝိညာဏ္ နာမ္တရာ်းမရလာ်း။ဝ ေယာက ႐ုပ္တရာ်းမရလာ်း။ နာမ္႐ပ
ု ္ ႏွစ္ပ ်း။အဲလို ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ အဲလို
ဆိုေတာာ့ကာ တရာ်းထိုငတ
္ ာ အဓိကလာ်း၊ ခႏၶာသိဖ႔ို အဓိက။စႀကႍသြာ်းတာအဓိကလာ်း နာမ္႐ပ
ု ္ သိဖ႔ို အဓိက။ဒ နာမ္႐ပ
ု သ
္ ဖ
ိ ႔ို
အဓိက လိတ
ု ာေပ ။ာ့ ပရိညာ ပိင
ု ်း္ ျခာ်းရမွာကြ႕ဲ ေနာ္။အဲလို စိစစ္ဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။
ကဲ စိတထ
္ ဲ ဉာဏ္ထဲက ထိုငလ
္ က
ို ္ၾကေသ်းတာေပ ာ့။ၾကမ္်းနဲ႔ တင္ပ ်းနဲ႔ ထိမသြာ်းလာ်း။ထိတဲာ့အခ သတိလ႔ို မေဟာလာ်း။
သတိျပိဳတဲာ့အခ ၾကမ္်းေတြ႕သလာ်း၊မာတာေတြ႕သလာ်း။ေၾသာ္ ထင္ေတာာ့ စိတက
္ ၾကမ္်းလိ႔ု မထင္လာ်း။ေတြ႕တာ ၾကမ္်းလာ်း
မာတဲသ
ာ့ ေဘာ။ မာတယ္လ႔ို သိတာ သင လာ်း ကာယဝိညာဏ္။ နာမ္တရာ်းမရလာ်း။ ကာယအၾကည္န႔ဲ မာဆိတ
ု သ
ဲာ့ ေဘာက
႐ုပ္တရာ်း မရလာ်း။ နာမ္႐ပ
ု ္ ႏွစ္ပ ်းေပ ာ့။ကဲ ၾကမ္်းလာ်း နာမ္န႔႐
ဲ ုပ္။အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ဒ နာမ္႐ပ
ု သ
္ ဖ
ိ ႔ုိ လိတ
ု ာေပ ။ာ့
စဥ္်းစာ်းေနာ္။ အဲဒ စဥ္်းစာ်း တာ အလုပလ
္ ုပတ
္ ာကြ႕ဲ ။အဲေတာာ့ စိစစ္ဖ႔ုိ လိုတယ္။ဒ သေဘာေပ က္ဖ႔ို မလိဘ
ု ်းလာ်း။
တနည္်းအာ်းျဖင္ာ့ မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မံ။ ဟိုဖက္က ခ င္်းနဲ႔ ကုလာ်းနဲ႔ ထိုငေ
္ နၾကတာ။ ခ င္်းကလည္်း ကုလာ်းလို နာ်းမလည္။
ကုလာ်းကလည္်း ခ င္်းလို နာ်းမလည္။ ဒဘက္ကလည္်း ခ င္်းနဲ႔ ကုလာ်းနဲ႔။ တစ္ေယာက္ေသာ ဟိုဖက္က ကုလာ်းကေန ဆဲေတာာ့
တာ။ ဆဲတအ
ဲာ့ ခ ဒဘက္က ကုလာ်းက စိတဆ
္ ို်းတာ။ေဟာ့ ေခြ်းမသာ်း။ ေဟာ့ သခို်းမသာ်းလာ်း။ေဟာ့ ဖာသည္မသာ်း။ ဆဲတာကိ်းု ။
ကုလာ်းနဲ႔….ကုလာ်းလို ဆဲတာ ။ဒက ကုလာ်းက စိတ္မဆို်းဘ်းလာ်း။ ခ င္်းကာ်း မၾကာ်းဘ်းလာ်း။ စိတ္ဆ်းို သလာ်း။ အသံထဲမွာ
စိတဆ
္ ို်းစရာ ပ ရဲ႕လာ်း။ စိတ္ဆို်းစရာ ပ ရင္ ႏွစ္ေယာက္စလံု်း ဆို်းရမွာ။ကဲ ႏွစ္ေယာက္စလံု်း မဆို်းဘ်းေနာ္။ ကဲ တခ ဟိုဖက္က
ခ င္်းက ဆဲျပန္ေတာာ့တာ။ တခ ဒဖက္က ခ င္်းက မဆို်းဘ်းလာ်း။ ကုလာ်းက စိတဆ
္ ို်းရဲ႕လာ်း။ ကဲ ၾကာ်းတာ အတတပဲေနာ္။
စိတဆ
္ ို်းတာ မဆို်းတာ မျခာ်းနာ်းဘ်းလာ်း။ အသံထဲမွာ စိတဆ
္ ို်းစရာ ပ ရင္ ႏွစ္ေယာက္စလံု်း ဆို်းရမွာေပ ။ာ့ အဲလို ေလာ့လာဖိ႔ု
မေကာင္်းလာ်း။ တကယ္ရတ
ွိ တ
ဲာ့ ရာ်း ဟုတက
္ လ
ဲာ့ ာ်း။အမွနသ
္ လ
ိ ႔ို အမွာ်းေပ ာက္ဖ႔ို လိတ
ု ာ။
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သံု်းဆယ္ာ့ႏွစ္ ေကာ႒ာသ။သံု်းဆယ္ာ့ႏွစ္ ေကာ႒ာသလိ႔ု မေျပာၾကဘ်းလာ်း။အဲဒ သံု်းဆယ္ာ့ႏွစ္ ေကာ႒ာသမွာ အတြင်း္ ေရာ၊ အျပင္
ေရာ ရွာၾကည္ာ့။ လေတြ႕ရဲ႕လာ်း။ေျခလက္အဂၤ သံု်းဆယ္ာ့ေကာ႒ာသ ေတြ႕မယ္။ဘာျဖစ္လ႔ို လမေတြ႕တာလဲ။လမွ မရွရ
ိ င္ လလိ႔ု စြဲ
စရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။လမရွိ နတ္ကာ်း ရွိပ ာ့မလာ်း။ျဗဟၼာကာ်း ရွိပ မလာ်း။ အဲလို ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ စဥ္်းစာ်း။ စဥ္်းစာ်းတာ
အလုပ္ လုပတ
္ ယ္လ႔ ို ေခၚတယ္။ ထိထိမမ
ိ ိ သေဘာေပ က္ဖို႔ လိုတယ္ေနာ္။
မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မ။ံ ႏွ်းသပ္ ေကာင္်းေကာင္်း၊ ေတာင္်းရက္ ေကာင္်းေကာင္်း။ႏွ်းကို ပံုထာ်းလိက
ု ္။ ေတာင္်းတစ္လု်းံ စာ။ လ
ေလ်း င ်းေယာက္က ရပ္ၿပ်းေတာာ့ ၾကည္ာ့ေနတာေပ ာ့။ေရေလ်းနဲ႔ ျဖန္်းလိ႔ု နာရဝက္ေလာက္ ၾကာတဲအ
ာ့ ခ ေပ ာာ့ေပ ာာ့ပ ဥ္်းပ ဥ္်း မေနဘ်း
လာ်း။အဲဒအခ ေတာင္်းတစ္လု်းံ ပံုသြင္်းၿပ်းေတာာ့ ရက္လက
ို တ
္ ာေပ ာ့။အဲလို ရက္တဲာ့အခ က ေတာာ့ နာရဝက္ၾကာေတာာ့
ေတာင္်းတစ္လု်းံ ၿပ်းသြာ်းၿပ။ႏွ်းေတြ႕မလာ်း၊ ေတာင္်းေတြ႕မလာ်း။ေတာ္တုန်း္ က ႏွ်းေတြဟာ ဘယ္ကို ေရာက္သြာ်းသလဲ။ ႏွ်းေတြ
ဘယ္ေရာက္သြာ်းသလဲ။ စဥ္်းစာ်း…လေတြ မ က္စလ
ိ ည္တာ ေျပေအာင္လ႔ို ေဟာရတာ။အခု မ က္စလ
ိ ည္ေနတာ။ႏွ်းေတြ႕တယ္လ႔ို
မေျပာဘ်းလာ်း။ အခုၿပ်းသြာ်းတဲာ့အခ ႏွ်းလာ်း ေတာင္်းလာ်း။စဥ္်းစာ်းေနာ္။အဲဒေတာင္်း အစသတ္တဲာ့ေနရာကို ျပန္ၿပ်းေတာာ့ ျဖိဳတ္ၿပ်း
ကာမွ အကုန္ျဖိဳတ္ၾကည္ာ့လက
ို ္။ အဲလို ျဖိဳတ္ၾကည္ာ့တအ
ဲာ့ ခ ေတာင္်းေတြ႕မလာ်း ႏွ်းေတြ႕မလာ်း။ေတာင္်းက ဘယ္ကို ေရာက္သြာ်း
သလဲက႕ြဲ ။မရွလ
ိ ို႕။မရွ…
ိ အစက တည္လ႔ို မရွရ
ိ င္ ေတာင္်းလိ႔ု စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ႏွ်းလို႕ စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ရွိ မရွိ သိဖ႔ို မလို
ဘ်းလာ်း။ေတာင္်းထင္လ႔ို လက္န႔ဲ ကိုင္စမ္်းၾကည္ာ့ ေတာင္်းေတြ႕မလာ်း မာတာေတြ႕မလာ်း။ႏွ်းထင္လ႔ို ကိုင္စမ္်းၾကည္ာ့ ႏွ်းေတြ႕မလာ်း
မာတာ ေတြ႕မလာ်း။မာတာ ပထဝကြ႕ဲ ။မာတယ္လ႔ို သိတာ ကာယဝိညာဏ္နာမ္တရာ်း မရလာ်း။ နာမ္႐ပ
ု ္ ႏွစ္ပ ်း။ႏွ်းလာ်း နာမ္ႏင
ွ ာ့္
႐ုပ။္ ေတာင္်းလာ်း နာမ္ႏွင္ာ့ ႐ုပ္။ကဲ ဒလိုဆေ
ို တာာ့ ႏွ်းလိ႔ု စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ေတာင္်းလိ႔ု စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။
ကဲ…မိမက
ိ ခရ်းသြာ်းၾကည္ာ့လက
ို ္တာေပ ာ့။ သြာ်းတဲအ
ာ့ ခ ေတာလမ္်းခရ်းေတြ လွည္်းနဲ႔ သြာ်းရတာကို်း ။ ကာ်းလမ္်း မေပ က္ဘ်းေပ ာ့။
ခပ္လွမ်း္ လွမ္်းက ၾကည္ာ့တာ ရွစမ
္ င
ုိ ေ
္ လာက္ကြာတယ္။ ကြာတဲာ့အခ မွာ အေဝ်းက ၾကည္ာ့ေတာာ့ သစ္ပင္က မရွိ လယ္ျပင္ႀက်းကို်း။
အိမ္ေျခ တစ္ေသာင္်း၊ႏွစ္ေသာင္်း ရွိတယ္။ တခ ိဳိ ႕က တစ္ေထာင္ ၊ႏွစ္ေထာင္။လွမ္်းၾကည္ာ့ေတာာ့ ရြာကို မျမင္ရဘ်းလာ်း။ ညိိဳ႕ညိိဳ႕
မိႈင္်းမိႈင္်း ေပ ာ့။ကဲ ရြာကို ေရာက္သြာ်းၿပ။တံခ ်းေပ က္ ဝင္လက
ို ္တအ
ဲာ့ ခ က ေတာာ့ ရြာေတြ႕သလာ်း အိမ္ေတြ႕သလာ်း။အေဝ်းက ၾကည္ာ့
တုန္်းကေတာာ့ ရြာေနာ္။အခု တံခ ်းေပ က္ကို ဝင္သြာ်းတဲအ
ာ့ ခ ရြာလာ်း အိမ္လာ်း။ဒ သမ ာ်း ေမ်းရမွာလာ်း ကိယ
ု ေ
္ တြ႕တာလာ်း။ကဲ
ရြာအေနနဲ႔ စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။စြဲစရာ မလိုဘ်းေနာ္။ကဲ အဲဒအိမက
္ ို စိတထ
္ ဲ ဉာဏ္ထက
ဲ ဖ က္ၾကည္ာ့လက
ို ္။အမို်းေတြ ခြာလိုက္။
ပ ဥ္ေထာင္ေတြ ခြာလိုက။္ တန္်းေတြ ျဖိဳတလ
္ က
ို ္။ ထုပ္ေလ ာက္ဒင
ို ္်းျမာ်းေတြ ျဖိဳတ။္ ခ ်းပန္်းေတြ ျဖိဳတ္။ၾကမ္်းေတြ ႏႈတ္။ဆင္ာ့ေတြ
ႏႈတ္။ရက္မေတြ ျဖိဳတ္။တိုငေ
္ တြကို တ်း ႏႈတလ
္ ိုက၊္ စုပုထ
ံ ာ်း။ အိမလ
္ ာ်း သစ္စုဝ ်းပံုလာ်း။ သစ္စုဝ ်းပံုေနာ္။ ေတာ္တုန္်းက အိမ္
ျမင္တာ၊ ကဲ အိမ္ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။အခုေတြ႕တာ သစ္စုဝ ်းပံု။ ကဲ တခ သစ္စုဝ ်းပံုကို ဘုရာ်းေပ်းတဲာ့ဉာဏ္လက္န႔ဲ ကိုင္စမ္်းၾကည္ာ့။
သစ္စုဝ ်းပံု ေတြ႕မလာ်း မာတာေတြ႕မလာ်း။မာတယ္လ႔ို သိတာသင လာ်း ကာယဝိညာဏ္။ ကာယဝိညာဏ္က နာမ္တရာ်း မရဘ်း
လာ်း။မာတာက ႐ုပတ
္ ရာ်း မရဘ်းလာ်း။ နာမ္႐ပ
ု ္ ႏွစ္ပ ်း။သစ္စုဝ ်းပံုလာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။အိမလ
္ ာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။ရြာလာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။ၿမိိဳ႕
လာ်း နာမ္ႏင
ွ ႐
ာ့္ ပ
ု ။္
အဲဒ

နာမ္႐ပ
ု တ
္ ရာ်း

ႏွစ္ပ ်းမွာ

ဌာႏပစာရအာ်းျဖင္ာ့

တင္စာ်းၿပ်းေတာာ့

ေခၚရတယ္။ရြာလိ႔ု သမုတ္ရတယ္။ၿမိိဳ႕လိ႔ု ေခၚရတယ္။ဒ

သစ္စုဝ ်းပံုလ႔ို

သမုတ္ရတယ္။ၾကာ်းလာ်း။

အိမလ
္ ႔ို

ေခၚတာေျပာတာ ျမတ္စာြ ဘုရာ်း ပယ္ရဲ႕လာ်း။ညေတာ္အာနႏၵာလို႔

မေခၚလာ်း။ သာ်းေတာ္ရာဟုလာလိ႔ု မေခၚလာ်း။ခ စ္သမ်း ခ စ္သာ်းတိ႔လ
ု ို႔ မေခၚလာ်း။ေခၚတာ ဘုရာ်းပယ္ရ႕ဲ လာ်း။ ဘာေတြ ပယ္တာ
လဲလ႔ို ေမ်းကာ ဘယ္လို အေျဖေပ်းမလဲ။ဟင္…ကဲ ၾကည္ာ့ တရာ်းနာတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ သိပ္မရွပ
ိ ဘ်း။တရာ်း ေပ ာက္ေတာာ့ ကိယ
ု ္မွာ ရွာလို႔
မေဟာဘ်းလာ်း။ကိယ
ု ္မာွ ၾကည္ာ့ရမွာကြ႕ဲ ။ကိုယမ
္ ွာ ၾကည္ာ့ရင္ ကုိယာ့အ
္ ျပစ္ေတြ ေတြ႕ဖိ႔ု မလိဘ
ု ်းလာ်း။ကိယ
ု ာ့အ
္ ျပစ္ကို ေတြ႕မွ သိပယ္
ဆိက
ု ပ
္ ာြ ်း ေလ်းပ ်းကိစၥ မဂ္တစ္ခဏ ျဖစ္မွာေပ ာ့။ကိုယာ့အ
္ ျပစ္ကို မေတြ႕သမွ သမုဒယ ေနမွာေပ ာ့။ သမုဒယဆိတ
ု ာ အက ိိဳ်း ဒုကၡ ရမွာ
ေပ ာ့။အျပစ္ကိုေတြ႕ကာ သိပယ္ဆက
ို ပ
္ ာြ ်း ေလ်းပ ်းကိစၥ မဂ္တစ္ခဏလိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။အဲဒ လိုတယ္က႕ြဲ ။စိစစ္ဖ႔ို မေကာင္်းဘ်း
လာ်း။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့မို႔လ႔ို သစၥာသိဖ႔ို လိုတယ္ေနာ္။ သစၥာသိမွ ေသာတာပန္၊ သကဒ ဂ မ္၊ အနာဂ မ္၊ ရဟႏၲာ။ သစၥာ ေလားပပား သိမွ
ေသာတာပန္၊ သစၥာေလားပပား သိမွ သကဒပဂပမ္၊ သစၥာေလားပပား သိမွ အနာဂပမ္၊ သစၥာေလားပပား သိမွ ရဟႏၲာ။ ဒ ေတာာ့ မရေသ်းတဲာ့
ပုဂၢိိဳလ္ ရေလေအာင္၊သစၥာဖြဲ႕။
……သစၥာဖြဲ႕နည္်း…..
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ေဝဒနာကၡႏၶာ။
ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သညာကၡႏၶာ။
သညာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
သညာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သခၤ ရကၡႏၶာ။
သခၤ ရကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
သခၤ ရကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
႐ပကၡႏၶာ။
႐ပကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မ၊ႈ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
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႐ပကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သစၥာေလားပပား သိမွ ေသာတာပန္၊ သစၥာေလားပပား သိမွ သကဒပဂပမ္၊ သစၥာေလားပပား သိမွ အနာဂပမ္၊ သစၥာေလားပပား သိမွ ရဟႏၲာ ။
သစၥာေလားပပားကိို မသိရင္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ပပ်ာ့မလာား။ ေသာတာပန္ မျဖစ္ရင္ ဘိုရာား ရဟႏၲာ ျဖစ္ပပ်ာ့မလာား ။ ေသာတာပန္က
စရတာေပပ်ာ့ ။ သစၥာေလားပပားကိို မသိတာ...။ ခႏၶာငပားပပားကိို မသိတာ...။ ခႏၶာငပားပပား တစ္္ပပား-ပပား အေပၚမွာ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝပ
လိ႔ို ႏွလံိုားသြင္ားမွာားတာ....။ ႏွလိုားံ သြင္ား မွာားေတာ်ာ့ လိိုခ င္တာ ဘယ္သလ
ူ ဲ။ မရရင္ မေနဘူားလိ႔ို စြဲလမ္ားတာ။ အဝိဇာ၊ တဏွာ၊ ဥပပဒပန္
ဤသံိုားခို သစၥာဖြဲ႕ေတာ်ာ့ ဘာသစၥာလဲ။ လူလာား သမိုဒယသစၥာလာား။ နတ္လာား သမိုဒယသစၥာလာား။ ျဗဟၼာလာား သမိုဒယသစၥာလာား
။ သာားေတြ သမီားေတြလာား သမိုဒယသစၥာလာား။ သမိုဒယ အေၾကာင္ား ႐ွသ
ိ မွ အက ိဳားခႏၶာ မေပၚဘ်းလာ်း။ ခႏၶာရတဲ်ာ့ ပိုဂိဳလ္ … အိုနာ
ေသ လြတ္ပ မ
ာ့ လာ်း။ ဘာသစၥာလဲ။ လ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ နတ္ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ ျဗဟၼာ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာလိ႔ု အမွန္ ပိုင္်းျခာ်းသိ သမၼာဒိ႒လ
ိ ႔ို မေဟာလာ်း။ ႏွလု်းံ သြင္်း မွာ်းတဲာ့ မိစာၦ ဒိ႒ိ မခ ိဳပလ
္ ာ်း။သမၼာဒိ႒က
ိ အလင္်းေရာင္န႔ဲ တ
တယ္ေနာ္။ မိစာၦ ဒိ႒က
ိ
အေမွာင္န႔ဲ တတယ္ေနာ္။ အလင္်းေရာင္ ေပၚေတာာ့ အေမွာင္မေပ ာက္လာ်း။ တဏွာ လာေသ်းရဲ႕လာ်း။
ဥပ ဒ န္ လာေသ်းရဲ႕လာ်း။ အဲဒ ဒုကၡသစၥာ ပိုင္်းျခာ်းသိလ႔ို ကာမာသဝနဲ႔ ဘဝ သဝ ခ ိဳပ္တာေပ ။ာ့ ေရွ႕ပိုင္်းကခႏၶာကိို ခႏၶာ မွန္်းသိေတာာ့
ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇာသဝ ခ ိဳပတ
္ ာေပ ။ာ့ အာသေဝ တရာ်း ေလ်းပ ်း မကုနလ
္ ာ်း။ကုန္ရင္ သမုဒယသစၥာ မေသလာ်း။ ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္
မသိမ္ားလာား။ နိေရာဓသစၥာ။ အဲလို ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။နိေရာဓ ၊နိေရာဓဆိုတာ ကိေလသာခ ိဳပ္ နဲ႔ ခႏၶာ ခ ိဳပေ
္ နာ္။
ျမတ္စြာဘုရာ်းရွငက
္ ယ
ို ္ေတာ္ျမတ္ႀက်းဟာ ေလ်းသေခၤ ႏွင္ာ့ ကမၻာတစ္သိန်း္ က င္ာ့ႀကံအာ်းထုတ္လ႔ို ေဗာဓိပင္န႔ဲ ေရႊပလင္မွာ ဘုရာ်း
အျဖစ္ကို မရလာ်း။ဘုရာ်းအျဖစ္ကို ရတာ ေလ်းဆယ္ာ့င ်းဝ ေနာ္။ အာ်းလံု်း လနတ္ျဗဟၼာသတၱဝ ေတြကို တရာ်းေဟာတာ၊ ေလ်းဆယ္ာ့
င ်းဝ ေပ ာ့။ကဲ ခႏၶာ မရွိဘ်းလာ်း ရွိသလာ်း။ ခႏၶာရွိလ က္န႔ဲ ရတာ သဥပ ဒိေသသနိဗၺာန္။ အဲလိို ေလ်ာ့လာဖိ႔ို မေကာင္ားလာား။ အခိုလည္ား
တရာားအာားထိုတတ
္ ာ ခႏၶာသိ ခႏၶာရွိလ က္န႔ဲ ရတဲန
ာ့ ိဗၺာန္ ကိလ
ု တ
ို ာ။ေနာက္ မလာမင္်းနဲ႔ အင္ၾကင္်းေတာက ကာမွ ကမၼံ ဝိပ ကႆလိ႔ု
အတိတက
္
ျပိဳတဲာ့ ဝိပ ကဝဋ္မွလိ႔ု ဝမ္်းေတာ္လာ်းလိ႔ု ပရိနဗ
ိ ၺာန္မျပဳဘူားလာား။ ခႏၶာရွိရ႕ဲ လာား။ အႏိုပပဒိေသသနိဗၺာန္။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ
မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ သိဖ႔ို လိတ
ု ာကြ႕ဲ ။ဒ မိ႔ု သစၥာဖြဲ႕ရတယ္၊ ခႏၶာဖြဲ႕ရတယ္ေနာ္။တရာ်းဆိတ
ု ာ အမွနက
္ ေ
ို ဟာတာ။
လက္ေတြ႕ မ က္ေတြ႕ေပ ။ာ့ စိစစ္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်း။ ထိထိမိမိ သေဘာေပ က္ဖ႔ို လိတ
ု ယ္ေနာ္။ကဲ လွ ာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပ်းေတာာ့မွ
ဧည္ာ့သည္ ႏွစ္ေယာက္ ခရ်းသြာ်းတာေပ ာ့။သြာ်းတဲာ့အခ အိမ္ရွင္မက ေနၿပ်းေတာာ့မွ ဧည္ာ့သည္ ႀကိိဳကတ
္ ာ မႀကိိဳကတ
္ ာ ဘယ္သိမလဲ။
သုပတ
္ ဲာ့အခ မွာ အသုပအ
္ သက္ေလ်းေတြ င႐ုတသ
္ ်းကို ေထာင္်းၿပ်းေတာာ့ အမႈန္႔ေလ်းေတြထည္ာ့ သုပ္တာေပ ာ့။သုပ္ေတာာ့ ဟို
င႐ုတသ
္ ်း မစာ်းႏိုင္တဲာ့ ပုဂၢိိဳလက
္ လက္သု်းံ ေခ ာင္်းနဲ႔ ႏိႈက္ၿပ်းေတာာ့ ခြံ႕ၿပ်းေတာာ့ ဝ ်းလိုကတ
္ ာ။စပ္လြန်း္ လိ႔ု ျပန္မေထြ်းဘ်းလာ်း။ ေထြ်း
လိက
ု ္တာ ေကာင္်းလိ႔လ
ု ာ်း မေကာင္်းလိ႔လ
ု ာ်း။မေကာင္်းလိ႔။ု ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာာ့ စာ်းႏိုင္တာကို်း။အဲဒ ႏိႈက္ၿပ်းေတာာ့ ခြံ႕ၿပ်း
ေတာာ့ ဝ ်းစာ်းၾကည္ာ့တာ။အခုမွ အရသာေတြ႕တာ။အခုမွ ခံတြင္်းသာတာ။ကဲ သက င႐ုတသ
္ ်း စာ်းႏိုင္တလ
ဲာ့ ေနာ္။ေကာင္်းတယ္လ႔ို
မေထာက္ခလ
ံ ာ်း။ မစာ်းႏိုင္တလ
ဲာ့ က မေကာင္်းဘ်းလိ႔ု မကန္႔ကြကလ
္ ာ်း။အဲဒ လႏွစ္ေယာက္ဟာ တသလာ်း။မတရင္ အဲဒ စဥ္်းစာ်း။
ဒ တရာ်းအလုပလ
္ ုပတ
္ ာ။မတတာ မရွိလ႔ေ
ို ပ ာ့။
စပ္တဲာ့ အရသာက လမ ိိဳ်း တစ္ရာာ့တစ္ပ ်း တ မတ။ င႐ုတသ
္ ်းဆိတ
ု ဲာ့ နာမည္က လမ ိဳိ ်း တစ္ရာာ့တစ္ပ ်း တရဲ႕လာ်း။မတတာ မရွိလ႔က
ို ြ႕ဲ ။
အေခၚရွိ သမုတရ
္ ွိက႕ြဲ ။မသမုတလ
္ ည္်းရွိ သမုတလ
္ ည္်းရွက
ိ
စပ္တဲာ့ရသာ။ လွ ာ အၾကည္န႔ဲ ရသာဓာတ္ ေတြ႕တဲအ
ာ့ ခ မွ ေတြ႕တာ
ေနာ္။အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။အဲဒ ေၾကာင္ာ့မို႔လ႔ို ဥေပကၡာေဝဒနာ လွ ာမွာ ေပၚသည္။ ေသာမနႆေဝဒနာ စိတမ
္ ာွ ေပၚသည္။
ေဒ မနႆေဝဒနာ စိတမ
္ ာွ ေပၚသည္ မေဟာဘ်းလာ်း။ ေလာ့လာေပ ာ့။အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းဘ်းလာ်း။အဲဒ လွ ာမွာ။အဲေတာာ့
အကြက္ အေနနဲ႔ စက္ဝိုင္်းေဒသနာအေနႏွင္ာ့ ၾကည္ာ့မယ္ဆို ႏွစ္အကြက္ေပ ာ့။ ႏွစ္အကြကက
္ ို ဒလိသ
ု ာၾကည္ာ့မယ္ဆို စပ္တယ္လ႔က
ို ာ်း
သိပ မလာ်း။ခ ိိဳတယ္လ႔က
ို ာ်း သိပ မလာ်းကြ႕ဲ ။စိစစ္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ စိစစ္ဖ႔ုိ လိတ
ု ယ္။ဒ ႏွစက
္
သံု်းကို မက်းဖိ႔လ
ု ႔ို မေဟာ
ဘ်းလာ်း။ ဒ ေလာ့လာဖိ႔ု လိတ
ု ယ္ေနာ္။ကဲ ခံစာ်းၿပ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း ။ပ က္တယ္ဆတ
ို ာ နိစၥလာ်း အနိစၥ။ဒ အနိစၥျမင္မွ စိတခ
္ ရ
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တယ္လ႕ို မေဟာဘ်းလာ်း။ကဲ တဏွာ လာေသ်းရဲ႕လာ်း။ ဥပ ဒ န္ လာ ေသ်းရဲ႕လာ်း။ႏွစ္က သံု်းကို က်းရဲ႕လာ်း။ကဲ ေဝဒနာလို႔
သိေတာာ့ ဒိ႒ိမျပိဳတလ
္ ာ်း။ နာမ္႐ပ
ု လ
္ ႔ုိ သိေတာာ့ ဒိ႒ိမျပိဳတလ
္ ာ်း။ ဒိ႒ိျပိဳတ္ရင္ ျဗဟၼာႀက်းေလ်းဥ်းက ဖန္ဆင္်းတယ္။ ထာဝရဘုရာ်း
ဖန္ဆင္်းတယ္။ ဗိႆႏို်းနတ္ ဖန္ဆင္်းတယ္ ယဥ်းမလာ်း။ မယ…ဝိစိကိစၦာ မခ ိဳပလ
္ ာ်း။အာသဝအေနနဲ႔ ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇာသဝ
ခ ိဳပတ
္ ယ္က႕ြဲ ။ အဲလို ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။အဲဒ ပိုင္်းပိုင္်းျခာ်းျခာ်း သိဖ႔ို ။
ကိုင္်း ငွက္ေပ ာသ်းတစ္ခု စာ်းၾကည္ာ့လက
ို ္။နံ႔သာပု ငွကေ
္ ပ ာသ်း။ပင္ထက္မွညာ့္ ဆိုေတာာ့ကာ အုပ္တာထက္ပိုၿပ်းေတာာ့ အရသာ
ေတြ႕တာေပ ာ့။ နံ႔သာပုငွကေ
္ ပ ာသ်းေနာ္ ၊ပင္ထက္မွညာ့။္ ဘယ္လိုေတြ႕မလဲ။ခ ိိဳတာ ေတြ႕တယ္ေနာ္။ကဲ အဲဒ ခ ိိဳရသာကို မ က္စိနဲ႔
ၾကည္ာ့။ျမင္ရပ မလာ်း။ဒ သမ ာ်း ေမ်းရမွာလာ်း ကိယ
ု ္ေတြ႕လာ်း။စာ်းတုန္်းက ခ ိိဳရသာလာ်း ငွက္ေပ ာသ်း။ ေတြ႕ေနတာက ငွက္ေပ ာ
သ်းလာ်း ခ ိိဳရသာ။ကဲ အဲဒ ပိုင္်းျခာ်းဖိ႔ု မလိလ
ု ာ်း။ ဉာတပရိညာ ပိုင္်းျခာ်းလုိ႔ သိပ ။ကဲ ခ ိိဳရသာလိ႔ု စာ်းသိတာ ဇိဝွ ဝိညာဏ္ နာမ္တရာ်း
မရလာ်း ။ လွ ာအၾကည္န႔ဲ ခ ိိဳရသာက ႐ုပ္တရာ်း မရလာ်း။ နာမ္႐ပ
ု ္ ႏွစ္ပ ်း။ဒ နာမ္႐ပ
ု က
္ ပရမတ္ေပ ာ့။ငွက္ေပ ာသ်းက ပညတ္ေပ ာ့။
အဲလို ပိုင္်းျခာ်းဖိ႔မ
ု လိုလာ်း။ပညတ္ဆတ
ို ာ ေခၚတာေျပာတာ၊ရွတ
ိ ာ ဟုတက
္ လ
ဲာ့ ာ်း။ေခၚ႐ုေ
ံ တာာ့ကာ်း မမွနလ
္ ာ်း။ဒ သမုတရ
္ ွိ အေခၚရွိ
ေပ ။ာ့ လလိ႔ေ
ု ခၚတယ္ ၊နတ္လ႔ေ
ို ခၚတယ္။ျဗဟၼာလိ႔ု ေခၚတယ္။ၿမိိဳ႕ရြာတိုင္်းျပည္လ႔ို ေခၚတယ္။ေခၚတာ ဘုရာ်းပယ္ရ႕ဲ လာ်း။အထင္နဲ႔
အယအဆကို ပယ္တာ။ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။
ကဲ လထင္လ႔ို ဘုရာ်းေပ်းတဲာ့ ဉာဏ္လက္န႔ဲ ကိုင္စမ္်းၾကည္ာ့။လေတြ႕မလာ်း မာတာေတြ႕မလာ်း။ဆံဖ ာ်းကေျခဖ ာ်း အေရာက္ေပ ာ့ေနာ္။
လေတြ႕မလာ်း ေပ ာာ့တာေတြ႕မလာ်း။ေၾသာ္ ေပ ာာ့တာပဲ ေတြ႕မယ္။ေပ ာာ့တာ ပထဝေပ ။ာ့ မာတာ ပထဝေပ ။ာ့ မာတယ္ ေပ ာာ့တယ္လို႔
သိတာ သင လာ်း ကာယဝိညာဏ္။ကာယဝိညာဏ္က နာမ္တရာ်း မရလာ်း။မာတာ ေပ ာာ့တာက ႐ုပ္တရာ်း မရဘ်းလာ်း။ နာမ္႐ပ
ု ္
ႏွစ္ပ ်း။လလာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။ထင္ေတာာ့ လလိ႔ု မထင္လာ်း။နတ္လ႔ို မထင္လာ်း။ျဗဟၼာလုိ႔ မထင္လာ်း။ရွိတယ္လ႔ို မယလာ်း။ေတြ႕တာ
လလာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။ဘာျဖစ္လ႔ို လမေတြ႕တာလဲ။အဲဒ မရွိဘ်းလိ႔ု ယုံၾကည္ရင္ စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။အဲလိုေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်း
လာ်း။ေလာ့လာေနာ္။ နာမ္႐ပ
ု လ
္ သ
႔ုိ ိ လလိ႔ေ
ု ခၚ။ နာမ္႐ပ
ု လ
္ ႔သ
ို ိ နတ္လ႔ေ
ို ခၚ။ နာမ္႐ပ
ု လ
္ သ
႔ုိ ိ ျဗဟၼာလိ႔ေ
ု ခၚ။ နာမ္႐ပ
ု လ
္ သ
႔ုိ ိ အေဖလိ႔ေ
ု ခၚ။
အေမလိ႔ု ေခၚ။သာ်းလိ႔ေ
ု ခၚ။သမ်းလိ႔ု ေခၚ။ျမိိဳ႕ရြာတိုင္်းျပည္လ႔ေ
ို ခၚ။ေခၚတာ ဘုရာ်းမပယ္ဘ်း။သမုတ္ရွိ အေခၚရွ။ိ ေခၚတာ မမွနဘ
္ ်း
လာ်း။အျမင္ခံ အ႐ႈခံန႔ဲ ရွိတာ ဟုတ္ကလ
ဲာ့ ာ်း။အျမင္ခံ အ႐ႈခက
ံ နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္ေပ ာ့။ဘယ္ပုံ ရွိတာလဲ ေမ်းဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။အနိစၥအေနနဲ႔
ရွိတာေပ ာ့။ဒုကၡအေနနဲ႔ ရွိတာေပ ာ့။အနတၱအေနနဲ႔ ရွိတယ္။အဲလို ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။စဥ္်းစာ်းေပ ာ့။
မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မံ။ ေရွ်းက အမ ိဳိ ်းသမ်းနဲ႔ အမ ိိဳ်းသာ်းေလ်း ဘဝေရစက္ဆုံ အၾကင္လင္မယာ်းျဖစ္သြာ်းတာေပ ။ာ့ ခ စ္တုန္်း
ခင္တုန်း္ တၿပံိဳ်းၿပံိဳ်း ။ေခတ္အာ်းေလ ာ္စြာ စ်းပြာ်းေရ်းကလည္်း လုပ္အာ်းေကာင္်း။မိန်း္ မကလည္်း လုပ္အာ်းေကာင္်း။ ေယာက္ ာ်းက
လည္်း လုပ္အာ်းေကာင္်းေတာာ့ စ်းပြာ်းေရ်းက ေျဖာင္ာ့တာေပ ာ့။ င ်းႏွစ္ေလာက္ ေပ င္်းသင္်းတာ။ သာ်းသမ်း တစ္ေယာက္မွ မရ။
ေျခာက္ႏွစ္က ေတာာ့ သာ်းေလ်း တစ္ေယာက္ ေမြ်းေတာာ့တာ။ေၾကာင္ေလ်း အဝတ္စတ
ု ္ရလိ႔ု ေပ ာ္သလို။စဥ္်းစာ်းဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။
သာ်းေလ်းေမြ်းလာေတာာ့ လင္ကလည္်းဝမ္်းသာ။မယာ်းကလည္်း ဝမ္်းသာ။ဝမ္်းေျမာက္ဝမ္်းသာ မျဖစ္ဘ်းလာ်း။အဲ ေနာက္ဆက္ၿပ်း
ေတာာ့မွ ၾကည္ာ့တဲာ့အခ င ်းႏွစ္ဆက္ၿပ်းေတာာ့ ႏွစ္သာ်းခ ေတာာ့တာ။ သာ်းင ်းေယာက္က႕ြဲ ။ မိခင္ႀက်းက စ်းပြာ်းေရ်း ရွာႏိင
ု ရ
္ ဲ႕လာ်း။ ႏွစ္
ေယာက္လုပ္အာ်းက တစ္ေယာက္ပ က္မသြာ်းလာ်း။။ စာ်းအို်းက င ်းေယာက္တို်း မလာလာ်း။ကဲ ၾကာေတာာ့ကာ သ ဟိတ
ု ုန္်းက
ေရႊေလ်းေတြ ဝယ္ထာ်းတာကို်း။စာ်းစရာ ေသာက္စရာက မရွိေတာာ့ ရွိတဲာ့ဟာေလ်းေတြ ျဖိဳတ္ရေတာာ့တာေပ ာ့။ေနာက္တာာ့ ျဖိဳတ္စရာ
ေရာင္်းစရာက မရွၿိ ပ။ ဗ စ္ေတာက္ ဗ စ္ေတာက္န႔ဲ ခဏ ခဏ ရန္ေတြ႕တာေပ ။ာ့ ေယာက္ ာ်း ျဖစ္တလ
ဲာ့ က ပင္ပန္်း။ ဥစၥာၿဖိိဳ စာ်းဖိက
ု ။
ဥစၥာၿဖိိဳ စာ်းဖိက
ု ။မ်းဖိုေခ ာင္က အာ်းႀက်းသံု်းတာေပ ာ့။အမ ိိဳ်းသမ်းျဖစ္တလ
ဲာ့ ကလည္်း ခံျပင္်းေတာာ့ အေရွ႕အိမက
္
ကိဝ
ု တိ႔အ
ု ိမ္ သြာ်း
ၾကည္ာ့။ စာ်းအိ်းု ဆယ္ာ့ႏွစ္ေယာက္၊သတိ႔စ
ု ာ်းတာ ဘယ္လလ
ို လ
ဲ ႔ို မေျပာရဘ်းလာ်း။ကဲ သတိ႔က
ု ေျပေနတာေပ ။ာ့ ဆယ္ာ့ႏွစ္ေယာက္က။
သတိ႔က
ု မေျပဘဲကို်း။ေနာင္ဂ ိန္ခ ေတာာ့ ကြပ
ဲ ေတာာ့ဗ ာ်း။သံု်းလေလာက္ကသ
ြဲ ြာ်းၿပ။
လင္မယာ်း ကြတ
ဲ ာ ခ စ္လ႔လ
ို ာ်း မုန္်းလိ႔လ
ု ာ်း။ မုန္်းလိ႔က
ု ႕ြဲ ။အနာ်းမွာ ရပ္ကြကမ
္ ွာ လႀက်းေတြကလည္်း ရွိတာကို်း။ အိမ္ေျခကလည္်း
တစ္ေသာင္်းေက ာ္။ သ႔ရပ္ကက
ြ ္၊ ကုိယာ့္ ရပ္ကက
ြ ္။ ကဲ ဟို ရပ္ကက
ြ က
္ ၾကာ်းလိ႔ု မေတာ္။ ဒရပ္ကက
ြ က
္ ၾကာ်းလိ႔ု မေတာ္။ မင္်းက
အမ ိိဳ်းသမ်းဘက္က

တာဝန္ယ။

ငက

အမ ိိဳ်းသာ်းဘက္က
(10)

တာဝန္ယမယ္

ျပန္မေစာ့စပ္ဘ်းလာ်း။

မင္်းတိ႔ု

အၾကင္

www.dhammadownload.com

လင္မယာ်းရန္ေတြ႕တာ ဘယ္ႏွႀကိမ္ ရွိၿပလဲ မေမ်းရ ဘ်းလာ်း။ အခု တစ္ႀကိမ္ေပ ာ့။ င တိ႔မ
ု ွာ ေလ်းႀကိမရ
္ ွိၿပဗ ာ်း။ အခုမွ
ေနသာ်းက တာ။ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခ ေတာာ့ သည္်းခံဥ်းေပ ာ့။ မင္်းတိ႔ု ထမင္်း စာ်းတဲအ
ာ့ ခ လွ ာနဲ႔သြာ်း မကိုက္မဘ
ိ ်းလာ်း…မေမ်းရဘ်းလာ်း။
ကိက
ု ္မိတယ္လ႔ို အေျဖမေပ်းလာ်း။ ဘာျဖစ္လ႔ို ကိုကတ
္ ာလဲ လိ႔ု မေမ်းရဘ်းလာ်း။ မေတာ္လ႔ို ကိက
ု ္မတ
ိ ာေပ ။ာ့ အဲေတာာ့ကာ
မေတာ္လ႔ို

ကိုက္မတ
ိ ာေတာာ့

သည္်းခံေပ ာ့။

လင္မယာ်းႏွစ္ေယာက္

စိတဆ
္ ို်း

ေျပမသြာ်းဘ်းလာ်း။

ျပန္မေပ င္်းမိဘ်းလာ်း။

အမ ိိဳ်းသမ်းမွာ မုန္်းစရာ ပ ရင္ ျပန္ေပ င္်းလိ႔ု ရပ မလာ်း။အမ ိိဳ်းသာ်းမွာ မုန္်းစရာ ပ ရင္ ျပန္ေပ င္်းလိ႔ု ရပ မလာ်း။ဒ မုန္်းတာ ၊သ
လင္မယာ်း ကြာတာ ခ စ္လ႔လ
ို ာ်း မုန္်းလိ႔လ
ု ာ်း။မုန္်းလိ႔ု ကြာတာေနာ္။နို႔မို႔ အဲဒ လင္မယာ်းႏွစ္ေယာက္လု်းံ မွာ ခ စ္စရာပ -မပ ။
ခ စ္စရာပ ရင္ ရန္ေတြ႕ပ မလာ်း။အဲ သ႕စိတ္မွာ ျဖစ္တာ။မုန္်းတာ သ႔စိတ္မွာ ျဖစ္တာ။ေသာမနႆေဝဒနာ စိတမ
္ ာွ ေပၚသည္။
ေဒ မနႆေဝဒနာ စိတမ
္ ာွ ေပၚသည္ မေဟာဘ်းလာ်း။ဥေပကၡာေဝဒနာ မ က္စမ
ိ ာွ ေပၚသည္။ အျမင္ခံထဲမာွ ခ စ္စရာ ပ ရဲ႕လာ်း။
ပ ဘ်းကြ႕ဲ ။ခ စ္ျခင္်း မုန္်းျခင္်း မလြတ္လာ်း။
အဲေတာာ့ မ က္စိေပ က္က ခ စ္ျခင္်း မုန္်းျခင္်း လြတ္ရင္ နာ်း၊ႏွာ၊လွ ာ၊ကိယ
ု ္၊စိတ္ ေျခာက္ဒြ ရ မလြတဘ
္ ်းလာ်း။အဲဒ ေၾကာင္ာ့မိုလို႔
ခႏၶာဘက္ကို တကယ္သေဘာေပ က္ၿပ်း ေတာာ့မွ ခႏၶာဘက္ကို ဉာဏ္လည
ွ ာ့တ
္ ဲာ့အခ ….ရာဂကၡေယာ နိဗၺာနံ။ ေဒ သကၡေယာ နိဗၺာနံ။
ေမာဟကၡေယာ နိဗာၺ နံလ႔ို မေဟာဘ်းလာ်း။နိဗၺာန္န႔ဲ တည္်ာ့ေနတာေပပ်ာ့က႕ြဲ ။အဲသလိုိ ေလ်ာ့လာဖိ႔ို မေကာင္ားလာား။အဲဒပ သေဘာေပပက္ဖိို႔
လိတ
ို ယ္။ထိထိမိမိ ေလ်ာ့လာေနာ္။ အဲဒပ လိိုရင္ားအခ က္ေတြကိိုား။အဲဒ

စဥ္်းစာ်းတာ ေဝဖန္တာ စိစစ္တာ ဉာဏ္။ဒ ေၾကာင္ာ့

ေစာ့ေစာ့စဥ္်းစာ်း၊ဉာဏ္အာ်း ဆင္ျခင္ၾကည္ာ့၊ ေပ ာက္သဥ
ု ်း္ ကာျမင္ ဒ ပင္ နိဗၺာန္သိ လိ႔ို မေဟာဘူားလာား။ကိယ
ို ထ
္ င္တဲ်ာ့ ခ စ္တာေတြ
မိုန္ားတာေတြ

ေတြ႕ေသားရဲ႕လာား။စဥ္ားစာား

လိတ
ို ာကြ႕ဲ ။ဤေနရာေရာက္ေအာင္

ႀကိဳားစာား

တကယ္

ရွိလ႔လ
ိို ာား

အာားထိုတ္

မရွလ
ိ ႔လ
ိို ာား။အမွနသ
္ ိေတာ်ာ့

ေပပ်ာ့။သိမွ

ပယ္ႏိိုင္တာေနာ္။မသိ...

အမွာားမေပ ာက္လာား။အဲဒပ
ပယ္ႏိိုင္ပပ်ာ့မလာား။

ဤေနရာ

ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳားစာားေပပ်ာ့။ မ က္စေ
ိ ပပက္ကေန လြတ္ရင္ က န္တဲ်ာ့ ဒြပရေတြ မလြတဘ
္ ူားလာား။ အကုနလ
္ ု်းံ လြတတ
္ ယ္။
အဲဒမွာ တစ္ခု က န္ေနတယ္။ဘယ္လလ
ို လ
ဲ ႔ို ေတာ္တန
ု ္်းက ေနၿပ်းေတာာ့မွ စာ်းတုန္်းက ငွက္ေပ ာသ်းစာ်းတာ။ေတြ႕တာက
ခ ိိဳတာေပ ာ့။ခ ိိဳတယ္လ႔ို

မေျပာဘ်းလာ်း။စာ်းတုန်း္ က

သံပရာသ်းစာ်းတာ။ေတြ႕တာက

ခ ဥ္တာေပ ။ာ့ အဲဒခ ဥ္တာကို

မ က္စိန႔ဲ

ျမင္ရပ မလာ်း။လက္န႔ဲ ကိုငစ
္ မ္်းၾကည္ာ့ကာ်း ေတြ႕ပ မလာ်း။ခ ဥ္တာေတာာ့ မရွိဘ်းလာ်း။ကဲ အေကာင္အထည္ ဟုတ္ကလ
ဲာ့ ာ်း။
အခုလည္်း ပံပ
ု န္်းသဏၭာန္ေတြ ပ ရဲ႕လာ်း။အဲလို အနိမတ
ိ ၱ အနိစၥ။ ပစၥိဳပၸႏၷဥၥ ေယာ ဓမၼံ ၊အနိမတ
ိ ဥ
ၱ ၥ ဘာေဝဟိလ႔ို မေဟာဘ်းလာ်း။
သဏၭာန္၊နိမတ
ိ ္မပ ဘ်း။အနိမတ
ိ တ
ၱ ရာ်းကြ႕ဲ ။တိက
ု တ
္ ဲာ့အခ

ေပၚမွာပဲ။အဲဒ ေၾကာင္ာ့

ေရွ်းက

လယ္တဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်းက

စကၡိဳဝည
ိ ာဏံ အနိစၥံ၊ေသာတဝိညာဏံ အနိစၥံ၊ဃာနဝိညာဏံ အနိစၥံ၊ဇိဝွ ဝိညာဏံ အနိစၥံ၊ကာယဝိညာဏံ အနိစၥံ၊မေနာဝိညာဏံ
အနိစၥံလ႔ို မ က္စိမွာ ျမင္တယ္၊မ က္စမ
ိ ွာပဲ ခ ိဳပ္တယ္။ဘယ္မွ ဆံခ ည္တစ္မွ င္မွ မေရာက္ဘ်းၾကာ်းလာ်း။သိ႔ေ
ု သာ္ မေရာက္ျငာ်း
ေသာ္လည္်း အဲဒ ျမင္တစ
ဲာ့ ိတက
္ ေတာာ့ ခ ိဳပ္သြာ်းတာေပ ာ့။ သတိ႔ျု ပိဳလုပ္ခတ
ာ့ဲ ဲာ့ ကုသလ
ို ္ အကုသလ
ို ္ ကမၼသတၱိ ကေတာာ့ က န္ရစ္တာ
ေပ ာ့။ ဘယ္လို က န္တာလဲ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။
လႏွစ္ေယာက္က ရပ္ကက
ြ မ
္ ွာ ရွိတာ၊ ရန္ေတြ႕ၾကတာေပ ာ့။ ရန္ေတြ႕ လိ႕ု ေဘ်းပတ္ဝန္်းက င္က ခြဲၾကလိ႔၊ု တစ္ေယာက္က
ေက ာက္တြင္်းသြာ်းတာ။ႏွစ္ေပ င္်း ႏွစ္ဆယ္ေက ာ္ၾကာတယ္။ တစ္ေယာက္ကေတာာ့ ရြာမွာ။သ႔ကို မျမင္ရေတာာ့ ဟိတ
ု ုန္်းက ရန္ေတြ႕
တာေတြ ေပ်းေသ်းရဲ႕လာ်း။ဟိလ
ု က ေက ာက္တင
ြ ္်းမွာ ေက ာက္ပြငာ့လ
္ ႔ို ျပန္လာခဲတ
ာ့ ာေနာ္။သ႔ကို ျမင္ရေတာာ့ ဟိတ
ု ုန္်းက ရန္ေတြ႕
တာေတြက မေပၚဘ်းလာ်း။ကဲ အဲဒ ေတြက ေပ ာက္ကလ
ဲာ့ ာ်း။ဝမ္်းႏႈတ္ေဆ်း စာ်းတာလည္်း မပ ဘ်း။ပ ရဲ႕လာ်း။ကမၼသတၱိက႕ြဲ ။အဲဒ
အကုသလ
ို က
္ ံ ကုသိုလက
္ ံ တရာ်းႏွစ္ပ ်းဟာ အဲလို စိစစ္ဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။
ဒ မိ႔ု မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မံ ေရွ်းထက္က ဖို်းေပၚဥ်း။အမတ္ႀက်း ဥ်းေပၚဥ်းေပ က
ာ့ ႕ြဲ ေနာ္။ရွင္ဘရ
ု င္ႀက်းက ေဟာ့ ေပၚဥ်း ေသတမ္်းစာ
ေတြ ေရ်းၿပ်းၿပလာ်း ဆိုေတာာ့ ေသတမ္်းစာတင္ ဘယ္ကမလဲ ဘုရာ်း၊ေသတၱာေတာင္ စပ္ထာ်းၿပ်းၿပ။ေစာလွတကာ်းေဟာ့။သာ်းေတြ
သေသကာ သာ်းေတြ ဘယ္လိုစပ္မယ္လ႔ို မသိဘ်းေပ ာ့။မင္်းက ဘယ္လို စပ္တာလဲလ႔ို မေမ်းဘ်းလာ်း။ေသတၱာကို ေထာင္ာ့ ေလ်း
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ေထာင္ာ့ ေဖာက္။လက္ႏွစ္ဖက္ကို အျပင္ထုတ။္ ေျခႏွစ္ေခ ာင္်းကို အျပင္ထတ
ု ္။လက္ေပြ႕နဲ႕ သုႆာန္ကိုပ႔။ို ဒ ဘယ္လို သေဘာလဲ
ရွင္ဘုရင္က မေမ်းဘ်းလာ်း။က ိဳပ္ တုိင္်းျပည္အုပခ
္ ိဳပ္ၿပ်းေတာာ့ လာေဆာင္ရက
ြ ္ခတ
ဲာ့ ာ အမ ိိဳ်းမ ိိဳ်း ဘယ္လိုပ ာ့ ေဆာင္ရက
ြ ္ခတ
ဲာ့ ယ္။
တိုင္်းျပည္ အက ိိဳ်းကို ေဆာင္ရြက္ၿပ်းေတာာ့ မလုပ္ခဘ
ာ့ဲ ်းလာ်း။င ်းျပာ်းတစ္ေစာ့ ယလိ႔ု မသြာ်းႏိုင္ဘ်းတဲ။ာ့ အကုနလ
္ ု်းံ ထာ်းခဲရ
ာ့ တာတဲာ့။ ယ
သြာ်းႏိုင္ရ႕ဲ လာ်း။မယသြာ်းႏိုင္ဘ်းေနာ္။ကုသလ
ို ္န႕ဲ အကုသလ
ို ္ကေတာာ့ ပ မယ္တ၊ဲာ့ ၾကာ်းလာ်း။အဲဒ က မက န္ဘ်းတဲာ့။သိ႔ေ
ု သာ္ တစ္
ေယာက္…ေလာကႀက်းမွာ ကုသိုလ္န႔ဲ အကုသလ
ို ္ ဘယ္က မ ာ်းမလဲ။ေသခ ာတယ္။ အကုသလ
ို က
္ ေတာာ့ကာ။ အဲေတာာ့ သတိေပ်း
တာေပ ။ာ့ အဲလိုဆို သိတဲာ့အခ ိန္ကစၿပ်းေတာာ့မွ ေရွာင္ရမွာေပ ာ့။သိတအ
ဲာ့ ခ န
ိ ္ကစ ပယ္ရမွာေပ ာ့။သမုေစၦဒသလမွ စိတ္ခ ရတယ္။
သမာဒ နသလ၊ သမၸတသ
ၱ လက ေရွာင္ရတာေပ ။ာ့
အဲဒ ေရွာင္တက
ဲာ့ ုသလ
ို ္ေၾကာင္ာ့ လအျဖစ္ နတ္အျဖစ္ ရတာေပ ။ာ့ သိပယ္ဆက
ို ပ
္ ာြ ်း ေလ်းပ ်းကိစၥ မဂ္တစ္ခဏ ဆိုေတာာ့ကာ ဒုကၡသစၥာ
ပိုင္်းျခာ်း သိလက
ို တ
္ တ
ဲာ့ စ္ခ ိနတ
္ ည္်း ကဲ…သမၼာဝ စာ၊သမၼာကမၼႏ ၊ၱ သမၼာအာဇဝ သလမဂင္သု်းံ ပ ်း မဝင္ဘ်းလာ်း။ပထမ ႐ႈဉာဏ္က
သမၼာဒိ႒ိ၊သမၼာသကၤပၸ ပညာမဂင္ ႏွစ္ပ ်း။ သမၼာဝ ယာမ၊သမၼာသတိ၊သမၼာသမာဓိ သံု်းပ ်း။႐ႈဉာဏ္င ်းပ ်းေပ ာ့။အ႐ႈခက
ံ ခႏၶာငပားပပားေပပ်ာ့။
ကဲ သလမဂင္သု်းံ ပ ်း ဝင္ေတာာ့ ရွစ္ပ ်း မျပည္ာ့ဘ်းလာ်း။ရွစ္ပ ်း ျပည္ာ့တအ
ဲာ့ ခ က ေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်းကို ဒုကၡသစၥာ ပိုင္်းျခာ်းတဲာ့ တခ ိနတ
္ ည္်း
ဲာ့ ႔။ို မို်းႀကိိဳ်းမ ာ်း သစ္ပင္၊အုန်း္ ပင္ ထိမန
ွ ္တဲာ့ အခ ျပန္တဖန္အတက္ ေပ က္တယ္လို႔
မဂၢ ဘိညာ သကႎ မတာ မိ်းု ႀကိိဳ်းစက္ကသ
ရွေ
ိ သ်းရဲ႕လာ်း။အဲ…အဲဒေနရာက မွ စိတ္ခ ရတာေပ ာ့။အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒေနရာကို ထပ္ခ ထပ္ခ ေလာ့လာဖိ႔လ
ု တ
ို ယ္။
မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မံတ၊ဲာ့ ၾကာ်းလာ်း။ျမတ္စြာဘုရာ်း သာ်းေတာ္ရာဟုလာ ပထဝဓာတ္တစ္လု်းံ နဲ႔ ေသာတာပန္၊ သကဒ ဂ မ္၊
အနာဂ မ္၊ ရဟႏၲာ ျဖစ္တာ၊ၾကာ်းဖ်းရဲ႕လာ်း။ တစ္လု်းံ တည္်းပ ကြ႕ဲ ။စိစစ္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်း။ က န္တဲာ့ ဒြ ရေတြမွာလည္်း ဒတိင
ု ္်း
ေလာ့လာဖိ႔ု လိတ
ု ာေပ ာ့။အဲဒ သိဖ႔ို လိတ
ု ယ္ေနာ္။
ကဲ…ၾကာ်းဆဲခႏၶာက

ျဖစ္ပ က္၊ဘာသစၥာလဲ။(ဒိုကၡသစၥာပပဘိုရာား။)သိတာက----။(မဂသစၥာ

။(သမိုဒယသစၥာပပဘိုရာား။)ေနာက္ခႏၶာမလာတာ....။(နိေရာဓသစၥာပပဘိုရာား)။
(ေလားကြက္႐ွိပပတယ္ဘိုရာား)။

တစ္ကက
ြ လ
္ ွ င္

ဘယ္ႏွစ္ပပား။(ငပားပပားပပဘိုရာား။)

ပဋိစၥသမိုပၸပဒ္

ပပဘိုရာား)။
အကြက္

ငပား-ေလားလီ။(ႏွစ္ဆယ္။)

ေသတာက....

ဘယ္ႏွစ္ကက
ြ ္

႐ွိ။

ဤ႐ွစ္သယ
ြ က
္ ိ.ို ..

(အလြယက
္ က္မတ
ွ ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္ားတည္ား။)
အမွ ေဝ။
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋိပတၱယ
ိ ာ။
ဤေလာကုတၱရာ တရာ်း ကို်းပ ်း အာ်းေလ ာ္ေသာ က င္ာ့ဝတ္ ပဋိပတ္ျဖင္ာ့၊ ဗုဒံၶ - ျမတ္စာြ ဘုရာ်းကိ၊ု ပေဇမိ-ဒုက
ု ၡသစၥာသိတဲာ့
ဉာဏ္ျဖင္်ာ့ ပူေဇာ္ပပ၏ အရွငဘ
္ ိုရာား။
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋိပတၱယ
ိ ာ။
ဤေလာကုတၱရာ တရာ်း ကို်းပ ်း အာ်းေလ ာ္ေသာ က င္ာ့ဝတ္ ပဋိပတ္ျဖင္ာ့၊ ဓမၼံ - တရာ်းေတာ္ျမတ္ကို၊ ပေဇမိ-ဒုုကၡသစၥာသိတဲာ့
ဉာဏ္ျဖင္်ာ့ ပူေဇာ္ပပ၏ အရွငဘ
္ ိုရာား။
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋိပတၱယ
ိ ာ။
ဤေလာကုတၱရာ တရာ်း ကို်းပ ်း အာ်းေလ ာ္ေသာ က င္ာ့ဝတ္ ပဋိပတ္ျဖင္ာ့၊ သံဃံ - သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္ကို၊ ပေဇမိဒုုကၡသစၥာသိတဲာ့ ဉာဏ္ျဖင္်ာ့ ပူေဇာ္ပပ၏ အရွငဘ
္ ိုရာား။
ဤကဲာ့သ႔ို ျပိဳလုပအ
္ ပ္ေသာ ဒ နကုသိုလ၊္ သလကုသလ
ို ္၊ ဘာဝနာကုသလ
ို ္၊ အဓိ႒ာန္ကသ
ု ိုလ၊္ ပ ရမကုသလ
ို ္၊ ဝိပႆနာ
မဟာကုသိုလတ
္ ႔၏
ို အက ိဳိ ်းအာ်းေၾကာင္ာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ၊ ႐ုပန
္ ာမ္တရာ်းတိ၏
႔ု မျဖစ္ေဝ်းစြာ ခ ိဳပ္ၿငိမ္်းရပ လို၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
ထိက
ု ုသလ
ို ္၏ အက ိိဳ်းကိလ
ု ည္်း မိခင္ ဖခင္ ေက ်းဇ်းရွငတ
္ ႔အ
ို ာ်း လည္်းေကာင္်း၊ အနမတဂၢ သံသရာမွစ၍ ေတာ္စပ္ခာ့ဖ
ဲ ်းေသာ မိခင္
ဖခင္ ေက ်းဇ်းရွင္ အေပ င္်းတိ႔အ
ု ာ်း လည္်းေကာင္်း၊အာစရိယာနၪၥ ဆရာသမာ်းတိ႔အ
ု ာ်း လည္်းေကာင္်း၊ ဣမာသံ ပရိသာနၪၥ တရာ်းနာ အစည္်းအေဝ်းသိ႔ု ၾကြေရာက္လာၾကကုန္ေသာ တရာ်းနာ ပရိသတ္တ႔အ
ို ာ်း လည္်းေကာင္်း၊ ေရေျမသနင္်း
ျပည္ာ့ရွင္မင္်းတိ႔အ
ု ာ်း လည္်းေကာင္်း၊ ငရဲသနင္်း ယမမင္်းတိ႔အ
ု ာ်း လည္်းေကာင္်း၊ ကိုယ္ေစာင္ာ့နတ္၊ အိမ္ေစာင္ာ့နတ္၊
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www.dhammadownload.com

ေက ာင္်းေစာင္ာ့နတ္၊ အာရာမ္ေစာင္ာ့နတ္၊ ဓမၼာ႐ုံေစာင္ာ့နတ္၊ ဘုမၼစို်းနတ္၊ ႐ုကၡစို်းနတ္၊ အာကာသစို်းနတ္၊ ေတာေစာင္ာ့နတ္၊
ေတာင္ေစာင္ာ့နတ္၊ ရြာေစာင္ာ့နတ္၊ ၿမိိဳ႕ေစာင္ာ့နတ္၊ သာသနာေတာ္ေစာင္ာ့နတ္၊ စတုေလာကပ လ နတ္မင္်းႀက်းမွ စ၍ သံု်းဆယ္ာ့
တစ္ဘုံ က င္လည္ၾကကုန္ေသာ ေဝေနယ သုခတ
ိ ဒုကၡိတ သတၱဝ အေပ င္်းတိ႔အ
ု ာ်း၊ ဘာေဇယ ာမ- အမွ အမွ အမွ ၊ အမွ
ေပ်းေဝပ ကုန၏
္
အမွ ရၾကသည္ ျဖစ္၍ ကုိယစ
္ ိတ္ ႏွစျ္ ဖာ က န္်းမာ ခ မ္်းသာ လိအ
ု င္ ဆႏၵ တစ္လု်းံ တစ္ဝတည္်း ျပည္ာ့ဝၾကၿပ်းလွ င္
သေတာ္ေကာင္်းတရာ်း ႀကိိဳ်းစာ်းပြာ်းမ ာ်း အာ်းထုတ္ႏိုင္လယ
ြ ္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
(အမွ အမွ အမွ ယေတာ္မၾကပ ကုန္ေလာာ့။
သာဓု သာဓု သာဓု။)၃
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ေက ်းဇ်းေတာ္ရင
ွ ္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ေတာရ ဆရာေတာ္ဘရ
ု ာ်းႀက်း ဘဒၵႏ ၱသဝ
ံ ရ။
အမရပရၿမိိဳ႕ ေအာင္ေျမေရႊဘုံ ဘုရာ်းဝန္်း-တြင္ ၁၃၇၁-ခု၊ ေႏွာင္်း တန္ခ်းလဆန္်း ၁၁-ရက္၊ ၾကာသပေတ်းေန႔
(25.03.2010)၊ ည (၇) နာရီ မိနစ္ (၃ဝ) အခ ်ိနတ
္ ြင္ ေဟာၾကာားေတာ္မူေသာ
မယ္ပဋာအေၾကာင္်း ဥပမာျပ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ျ်ိ ဖဳတ္ တရာ်းေတာ္။
အနေႏ ၱာ အနႏ ၱ င ်းပ ်းကို အာရံုျပိဳ၍ ညညာျဖျဖ ကန္ေတာာ့ၾကပ စိ႔။ု
နေမာ ဗုဒၶႆ၊ နေမာ ဓမၼႆ၊ နေမာ သံဃႆ၊ နေမာ မာတာပိတုႆ၊ နေမာ အာစရိယႆ။
ဗုဒၶႆ - သစၥာေလ်းပ ်း ျမတ္တရာ်းကို ပိုင္်းျခာ်းထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မေသာ ရွင္ေတာ္ ျမတ္စြာဘုရာ်းသခင္ ကိယ
ု ္ေတာ္ျမတ္ႀက်း
အာ်း ၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶ ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွင္ဘုရာ်း။
ဓမၼႆ -မဂ္ေလားတန္၊ ဖ်ိလ
ို ေ
္ လားတန္၊ န်ိဗၺာန္ပရ်ိယတ္၊ ဆယ္ပပားေသာ တရာားေတာ္ျမတ္အာား၊ နေမာ- ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶ ေစတနာျဖင္ာ့
ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွခ
ိ ို်းပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
သံဃႆ -မဂ္၌တည္ေသာ ပိုဂ်ိဳလ္ေလားပပား၊ ဖ်ိလ
ို ္၌တည္ေသာ ပိုဂဳ်ိ လ္ေလားပပား၊ ဤရွစ္ပပားေသာ အရ်ိယာ သံဃာေတာ္ျမတ္တ႔အ
်ိို ာား၊
နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶ ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
မာတာပိတႆ
ု
- မ်ိဘႏွစ္ပပားအာား၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶ ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
အာစရိယႆ - ဝိပႆနာ ဉာဏ္မ က္စိ ႏွစ္ကင
ြ ္်း အလင္်းေရာက္ေအာင္ သစၥာေလ်းပ ်း တရာ်းေတာ္ႏွင္ာ့ ကုသေပ်းေတာ္မေသာ
ေက ်းဇ်းေတာ္ရွင္ မို်းကုတဆ
္ ရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်းႏွင္ာ့ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်းအာ်း၊ နေမာ- ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶ ေစတနာျဖင္ာ့
ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွခ
ိ ို်းပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
ဘုရာ်းရတနာ၊ တရာ်းရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာျမတ္သု်းံ ပ ်း မိဘ ၊ ဆရာသမာ်းတိ႔အ
ု ာ်း ရိုေသျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွခ
်ိ ်ိိုားပူေဇာ္
ဖူားေမ ွာ္ မာန္ေလ ာ်ာ့ ကန္ေတာ်ာ့ၾကေသာ ပူဇဝႏၱ ပဏာမ ေစတနာ၊ သဒၶပ၊ ပညာ၊ ဝီရယ
်ိ တ်ိ႔ေ
ို ၾကာင္်ာ့ မ်ိမတ
်ိ ႔်ိို အလ်ိိုရအ
ွ်ိ ပ္၊ ေတာင္်ာ့တ
အပ္ေသာ၊ မအ်ိိုမေသ အၿမဲေနေသာ န်ိဗၺာန္သ႔်ိို လည္ားေကာင္ား၊ ဒိုကၡခပ္သ်ိမ္ား ခ ဳပ္ၿင်ိမ္ားရာ ျဖစ္ေသာ န်ိဗၺာန္သ႔်ိို လည္ားေကာင္ား၊
တစ္ေထာင္်ာ့ငပားရာ က်ိေလသာတ်ိ႔၏
ို ခ ဳပ္ရာ ၿင်ိမ္ားရာ သ်ိမား္ ရာျဖစ္ေသာ န်ိဗၺာန္သ႔်ိို လည္ားေကာင္ား၊ မ်ိမတ
်ိ ႔်ိို ယခို အာားထိုတဆ
္ ဲျဖစ္ေသာ
ဝ်ိပႆနာဉာဏ္သည္ လ င္ျမန္စာြ မဂ္ဉာဏ္သ႔ို ေက ်းဇ်းျပိဳ၍ န်ိဗၺာန္သ႔်ိို မ က္ေမွာက္ျပဳလြယ္ႏ်ိိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
(အလုပစ
္ ဥ္ အတိုင္်း က င္ာ့ႀကံပြာ်းမ ာ်း အာ်းထုတပ
္ မည္ ဘုရာ်း၊)
မလႏွစ္ျဖာ တစ္ေခ က္။
မလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလ်းခုအလႊာ၊ အဂၤ တစ္ဆယ္ာ့ႏွစ္ပ ်း၊ တရာ်းကိယ
ု ္မ ာ်းႏွင္ာ့၊ သံု်းပ ်းအစပ္၊ ႏွစရ
္ ပ္မလ၊ ဝဋ္သိုားံ ဝႏွင်ာ့၊္ ကာလ
သံိုားျဖာ၊ ျခင္ားရာႏွစ္ဆယ္၊ ဤရွစ္သယ
ြ က
္ ်ိို၊ အလြယက
္ က္မတ
ွ ္၊ သ်ိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္ားတည္ား။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺိဳၺ ဒၶႆ ။
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼိဳတသ
ိ စၥာ အာ်းျဖင္ာ့ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ အကုသလ
ို ္ကံ ကုသလ
ို က
္ ံ တရာ်းႏွစ္ပ ်းကို ယံုၾကည္ရမယ္လို႕
မေဟာလာ်း။
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ပ ဏာတိပ တာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာ အစ မိစာဒိ႒ိ အဆံု်းကို က ်းလြန္ရင္ ကုသိုလလ
္ ာ်း အကုသလ
ို ၊္
အကုသလ
ို က
္ ံ အေၾကာင္်းေၾကာင္ာ့ အက ိဳိ ်းတရာ်းက ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲာ့၌ ငရဲ၊ တ်ိရစာန္၊ျပိတၱာ ၊အသရကာယ္ လို႕ မေဟာလာ်း။
ခ မ္်းသာတဲာ့တရာ်းလာ်း ၊ဆင္်းရဲတတ
ဲာ့ ရာ်း။ဒ … အကုသိုလက
္ ံေၾကာင္ာ့ ျဖစ္တာေနာ္။
ပ ဏာတိပ တာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာ အစ မိစာဒိ႒ိ အဆံု်းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရင္ အကုသိုလလ
္ ာ်း ၊ ကုသလ
ို လ
္ ာ်း။
ကုသ
ု ိုလက
္ ံ အေၾကာင္်းေၾကာင္ာ့ အက ိိဳ်းတရာ်းက လ႔ျပည္ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ လိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ ဆင္်းရဲတဲာ့ တရာ်းလာ်း ၊
ခ မ္်းသာတဲာ့တရာ်း။ဒ ဒလိဆ
ု ရ
ို င္ အကုသလ
ို ္ကို ေရွာင္ရမွာေပ ာ့၊ ကုသလ
ို ္ကို ေဆာင္ရမွာေပ ာ့။
အကုသလ
ို ဟ
္ ာ ဆင္်းရဲတဲာ့ တရာ်း ဆိုေတာာ့… စိတဆ
္ ို်းတာ ကုသလ
ို လ
္ ာ်း အကုသလ
ို ္။ အဲဒ စိတဆ
္ ်းို …. ကိယ
ု ာ့ပ
္ စၥည်း္ ေတြ
ေရာာ့ၿပလိ႔သ
ု ာ ႏွလု်းံ သြင်း္ ကြ႕ဲ ။စိတဆ
္ ်းို ရင္ ပစၥည်း္ ေတြ ေရာာ့ေတာာ့တာ။ စိတမ
္ ဆိ်းု လိ႔ ု ၿပံိဳ်းၿပံိဳ်းေလ်းေနရင္ အကုသလ
ို လ
္ ာ်း ကုသလ
ို လ
္ ာ်း။
ကုသလ
ို ဆ
္ …
ို ပစၥည်း္ ေတြ တိ်းု လာၿပလိ႔သ
ု ာ ယဆကြ႕ဲ ။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဲေတာာ့ … စိတ္မဆို်းနဲ႔။ အဲဒ စိတ္မဆိ်းု ဖို႔
လိတ
ု ယ္ေနာ္။ ဒ ေတာာ့ ၾကာ်းဖ်းမွ နာ်းဝ၊ နာ်းဝမွ တရာ်းရတယ္ လိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼိဳတသ
ိ စၥာ
အာ်းျဖင္ာ့ ပ ဏာတိပ တာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာ အစ မိစာဒိ႒ိ အဆံု်းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရင္ ကုသိုလေ
္ ပ ာ့။
က ်းလြန္ရင္ အကုသိုလေ
္ ပ ာ့။ အဲဒ ကို ေလာ့လာဖိ႔ု လိုတယ္။ အက ဥ္်းနည္်းနဲ႔ ေျပာမယ္ဆရ
ို င္ ျမင္ရာ ၾကာ်းရာ နံရာ စာ်းရာ ထိရာ
ေတြ်းရာမွာ စိတဆ
္ ်းို ရင္… အကုသလ
ို ။္ စိတမ
္ ဆိ်းု ရင္…ကုသလ
ို ။္ အဲလို ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ လိုရင္်း အခ က္ေတြက႕ြဲ ။
အဲဒ အကုသိုလ္ ေရွာင္ ၊ကုသလ
ို ္ေဆာင္ေပ ။ာ့
အာ်းကို်းရမည္ာ့ တရာ်းက ဘုရာ်းပြငာ့မ
္ ွ ၾကာ်းသိရတဲာ့ ဝိပႆနာဉာဏ္။ ဝိပႆနာဉာဏ္ဆတ
ို ာ… ခႏၶာ တို႕၊အာယတနတိ႔ု ၊ ဓာတ္တ႔၊ို
သစၥာ တိ႔၊ု ပဋိစၥသမုပၸ ဒ္တ႔ို သိတာေပ ာ့။ အဲဒ အျမင္ခံ အ႐ႈခံတရာ်းေတြေပ ာ့ေနာ္။ ႐ႈဉာဏ္ဆတ
်ိို ာ....သမၼာဒ်ိ႒်ိ သမၼာသကၤပၸ =ပညာ
မဂင္ ႏွစ္ပပား ၊သမၼာဝပယာမ သမၼာသတ်ိ သမၼာသမာဓ်ိ =သမာဓ်ိမဂင္ သံိုားပပား။ ေပပင္ားလ်ိက
ို ္ေတာ်ာ့ ႐ႈဉာဏ္မဂင္ ငပားပပားေပ ာ့။ အ႐ႈခက
ံ
ခႏၶာငပားပပား။ ႐ႈဉာဏ္က မဂင္ ငပားပပား။ အာ႐ိုံ အာရမၼဏ်ိက ပ်ိိုင္ားျခာားလ်ိ႔ို ရွ်ိရင္... ခႏၶာငပားပပားက အာ႐ိုံ တရာားေပ ာ့၊ မဂင္ ငပားပပားက
အာရမၼဏ်ိကတရာားေပပ်ာ့။အာ႐ိုံ မွန္ေတာ်ာ့ သဒၶပ မွန္တယ္။လိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။သိ႔မ
ု ို႔ အရွိန႔ဲ အသိန႔ဲ ထပ္သာြ ်းဖိ႔ု လိုတာေပ ာ့က႕ြဲ ။အဲလဆ
ို ို
ခႏၶာ သိဖို႕ လိုတယ္ေနာ္ ။မရေသ်းတဲာ့ ပုဂိိဳလ္ ရေလေအာင္ မ က္စိေပ က္က စ မေနာဒြ ရ အထိ မွနမ
္ န
ွ ေ
္ လ်း ခႏၶာဖြဲ႕ၾက။
…ခႏၶာဖြ႕ဲ နည္်း…
မ က္စ။ိ
စကၡိဳအၾကည္ကို အဆင္်း တိက
ု ္ေတာာ့ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု
ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။ စကၡိဳဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း
ျဖစ္ပ သည္။ စကၡိဳအၾကည္ႏွင္ာ့ အဆင္်းကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့
ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
မ က္စအ
ိ ၾကည္ကို အဆင္်း တုိက္ေတာာ့ ျမင္သိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ အဆင္်းကို ျမင္သတ
ိ ာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက
ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက္။ မ က္စိအၾကည္ႏွငာ့္ အဆင္်းက ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
မ က္စအ
ိ ၾကည္ကို အဆင္်း တုိက္ေတာာ့ ျမင္သစ
ိ ိတ္ ေပၚပ သည္။ အဆင္်းကို ျမင္သတ
ိ ာက နာမ္တရာ်း။

မ က္စအ
ိ ၾကည္ႏွင္ာ့

အဆင္်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
နာ်း။
ေသာတအၾကည္ကို အသံ တိက
ု ္ေတာာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း
ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏင
ုိ ပ
္ ။ ေသာတဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့
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နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ေသာတအၾကည္ႏွင္ာ့ အသံကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ
ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
နာ်းအၾကည္ကို အသံ တုိကေ
္ တာာ့ ၾကာ်းသိစိတ္ ေပၚပ သည္။ အသံကို ၾကာ်းသိတာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက
ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက္။ နာ်းအၾကည္ႏွင္ာ့ အသံက ႐ုပ။္ စိတ၊္ ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
နာ်းအၾကည္ကို အသံ တုိကေ
္ တာာ့ ၾကာ်းသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ အသံကို ၾကာ်းသိတာက နာမ္တရာ်း။ နာ်းအၾကည္ႏွင္ာ့ အသံက
႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
ႏွာ။
ဃာနအၾကည္ကို အနံ႕ တိက
ု ္ေတာာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ တစ္ဝည
ိ ာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု
ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။ ဃာနဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း
ျဖစ္ပ သည္။ ဃာနအၾကည္ ႏွငာ့္ အနံ႕ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့
ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
ႏွာအၾကည္ကို အနံ႕တုိက္ေတာာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပ သည္။ အနံ႕ကို နံသိတာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာ က ေစတသိက္။
စိတ္၊ ေစတသိက္။ ႏွာအၾကည္ႏွင္ာ့ အနံ႕က ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
ႏွာအၾကည္ကို အနံ႕တုိက္ေတာာ့ နံသစ
ိ ိတ္ ေပၚပ သည္။ အနံ႕ကို နံသတ
ိ ာက နာမ္တရာ်း။ ႏွာအၾကည္ ႏွငာ့္ အနံ႕ က ႐ုပ္တရာ်း။
နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
လွ ာ။
ဇိဝွ အၾကည္ကို ခ ိိဳ၊ခ ဥ္၊စပ္၊ငန္၊ဖန္၊ခ ်း ရသာေျခာက္ပ ်း တိက
ု ္ေတာာ့ စာ်းသိစတ
ိ ္ဆတ
ို ဲာ့ ဇိဝွ ဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ဇိဝွ ဝိညာဏ္
ေပၚေသာအခ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။

ဇိဝွ ဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊

ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ဇိဝွ အၾကည္ ႏွငာ့္ ရသာ ေျခာက္ပ ်း ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ
ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
လွ ာအၾကည္ကို ရသာေျခာက္ပ ်း တုိက္ေတာာ့ စာ်းသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ ရသာေျခာက္ပ ်း ကို စာ်းသိတာက စိတ။္ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊
ေစတနာက ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက္။ လွ ာအၾကည္ ႏွင္ာ့ ရသာေျခာက္ပ ်း က ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက္၊႐ုပ္။
လွ ာအၾကည္ကို ရသာေျခာက္ပ ်း တုိက္ေတာာ့ စာ်းသိစိတ္ ေပၚပ သည္။ ရသာေျခာက္ပ ်းကို စာ်းသိတာက နာမ္တရာ်း။
လွ ာအၾကည္ႏွင္ာ့ ရသာေျခာက္ပ ်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
ကိယ
ု ္။
ကာယအၾကည္ကို မာမႈ ေပ ာာ့မႈ ပထဝ ေဖာ႒ဗၺ တိက
ု ္ေတာာ့ ထိသစ
ိ ိတ္ ဆိတ
ု ဲာ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ကာယဝိညာဏ္
ေပၚေသာအခ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။ ကာယဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊
ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ကာယအၾကည္ႏွင္ာ့ မာမႈ ေပ ာာ့မက
ႈ ို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ
ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
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ကိယ
ု ္အၾကည္ကို ပမႈ ေအ်းမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာာ့ ထိသိစိတ္ ေပၚပ သည္။ ပမႈ ေအ်းမႈကို ထိသတ
ိ ာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊
သညာ၊ ေစတနာက ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက။္ ကိယ
ု ္အၾကည္ႏွင္ာ့ ပမႈ ေအ်းမႈက ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက္၊႐ုပ။္
ကိယ
ု ္အၾကည္ကို ေထာက္ကန္ လႈပရ
္ ွာ်းမႈ ဝ ေယာေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာာ့ ထိသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ ေထာက္ကန္ လႈပရ
္ ွာ်းမႈကို
ထိသိတာက နာမ္တရာ်း။ ကိယ
ု ္အၾကည္ႏွင္ာ့ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရာွ ်းမႈ က ႐ုပတ
္ ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
စိတ္။
မေနာအၾကည္ကို

ဓမၼာ႐ုံ

တိက
ု ္ေတာာ့
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တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။

မေနာဝိညာဏ္

ေပၚပ သည္။မေနာဝိညာဏ္

ေပၚေသာအခ

မေနာဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေစတသိက္

၊သညာကၡႏၶာ ေစတသိက္၊ သခၤ ရကၡႏၶာ ေစတသိက္ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ဟဒယဝတိဳ ႏွင္ာ့ ဓမၼာ႐ုံ
ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွငာ့္ ႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
မေနာအၾကည္ကို ဓမၼာ႐ုံ တုိက္ေတာာ့ ႀကံသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ ဓမၼာ႐ုတ
ံ ရာ်း အေပၚမွာ ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝ အေနႏွငာ့္ ႀကံသိတာက စိတ္။
ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက ေစတသိက္။ စိတ၊္ ေစတသိက္။ ဟဒယဝတိဳ ႏွင္ာ့ ဓမၼာ႐ုံ က ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
မေနာအၾကည္ကို ဓမၼာ႐ုံ တုိက္ေတာာ့ ႀကံသစ
ိ ိတ္ ေပၚပ သည္။ ဓမၼာ႐ုတ
ံ ရာ်း အေပၚမွာ ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝ အေနႏွင္ာ့ ႀကံသိတာက
နာမ္တရာ်း။ ဟဒယဝတိဳ ႏွငာ့္ ဓမၼာ႐ုံ က ႐ုပတ
္ ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
ေျခာက္ဒြ ရ ခႏၶာဖြဲ႕ၾကည္ာ့ေတာာ့ …. လ အစာ်းစာ်း၊ နတ္အစာ်းစာ်း ၊ျဗဟၼာ အစာ်းစာ်း၊ တ်ိရစာန္ အစာ်းစာ်း၊ ျပိတာၱ ၊အသရကာယ္
အစာ်းစာ်း၊ေတြ႕သလာ်း ခႏၶာင ်းပ ်း ေတြ႕သလာ်း။ လနတ္ျဗဟၼာသတၱဝ မေတြ႕တာ ရွလ
ိ ို႕လာ်း၊ မရွိလ႔လ
ို ာ်း။ မရွိရင္ လစြဲ နတ္စြဲ
ျဗဟၼာစြဲ ၊ စြဲစရာ လိုေသ်းသလာ်း။ ေတြ႕တဲတ
ာ့ ရာ်းက လနတ္ျဗဟၼာလာ်း ခႏၶာငပားပပား ။
ဤ ခႏၶာငပားပပားဘယ္ပိုံ ဘယ္နည္ားရွ်ိတာလဲ စ်ိစစ္ဖ႔်ိို မေကာင္ားလာား။
႐ပကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။ (ေဖာက္ျပန္ တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။)
ေဝဒနာကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။(ခံစာ်း တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။)
သညာကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။(မွတသ
္ ာ်း တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။)
သခၤပရကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။(ေစာ့ေဆာ္ ျပိဳျပင္ တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။)
ဝ်ိညာဏကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။(သိတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။)
ဤ ခႏၶာငပားပပားက ျမင္ၿပ်းရင္ ပ က္ ၊ၾကာ်းၿပ်းရင္ ပ က္၊ နံၿပ်းရင္ ပ က္ ၊ စာ်းၿပ်းရင္ ပ က္ ၊ ထိၿပ်းရင္ ပ က္ ၊ သိၿပ်း ရင္ပ က္ ဆုိေတာာ့
ခႏၶာငပားပပား ေတြ႕သလာ်း၊ မရွတ
ိ ာေတြ႕သလာ်း။ မရွရ
ိ င္ ဘယ္လို စြဲမလဲ။ လနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝ က အစက တည္လ႔ို မရွျိ ခင္်းေၾကာင္ာ့
စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ ရွိတယ္ဆတ
ို ဲာ့ ခႏၶာကျဖစ္ၿပ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း။ အစြခ
ဲ ံရ႕ဲ လာ်း။ ဒ မိ႔ု သကာယဒိ႒ိ မျပိဳတလ
္ ာ်းေဟာ့။
သကာယဒိ႒ိျပိဳတရ
္ င္ ကာယကံႏွင္ာ့ ပတ္သက္တဲာ့ အကုသိုလ၊္ ဝစကံႏွင္ာ့ ပတ္သက္တဲာ့ အကုသလ
ို ္၊ မေနာကံႏွင္ာ့ ပတ္သက္တဲာ့
အကုသလ
ို ္ ျပိဳဥ်းမလာ်း၊ မျပိဳရင္ သက္သတ္ ခိ်းု မႈ၊ ကာေမသု ၊မုသာ်း မိစာ ကင္်းျပတ္ကာြ မွတပ
္ ေသာတာပန္ တဲာ့ကြ႕ဲ ။ အဲဒ ခႏၶာကို
ေလာ့လာဖိ႔ု လိတ
ု ယ္ေနာ္။
ထို်းထို်းထြင္်းထြင်း္ လင္်းလင္်းရွင္်းရွင်း္ သိဖ႔လ
ို ိုတာေပ ာ့။ အဲေတာာ့ မိမက
ိ ေျပာတာေတာာ့ မွနျ္ ငာ်းေသာ္လည္်း အေျပာအဆို အေန
အထိင
ု ေ
္ တြ မမေျပာင္်းရင္ ဟုတပ
္ မလာ်း။ မေျပာင္်းဖိ႔ု လိတ
ု ယ္။ မမေျပာင္်းရင္ ကိယ
ု သ
္ တ
ိ ာ မမွန္ေသ်းဘ်းေပ ာ့။ အေျပာကေတာာ့ ဒ
သ… သညာအေနနဲ႕ မွန္ေနတာကို်း။ထို်းထြင်း္ တဲာ့ အသိကို မေရာက္ဘက
ဲ ို်းကြ႕ဲ ။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ မၾကာ်းစဖ်း
ၾကာ်းဖ်းထပ္မံ ေရွ်းထက္ေက ာ္ကာရက မံုရြာမွာ လယ္တ ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်း တရာ်းသဘင္ ဆင္ယင္က င္်းပတာေပ ာ့။ အဲဒမွာ
ေရထမ္်းေရာင္်းေနတဲာ့ ကုလာ်း ရွိတယ္။ အဲဒ ဗမာေတြနဲ႔ ရင္်းႏွ်း။ ရင္်းႏွ်း… အဲဒကုလာ်းက ေရထမ္်းလိ႔ု ညေန အလုပ္သမ
ိ ္်းတဲာ့
(4)
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အခ က ေတာာ့ င ်းနာရေလာက္ျပန္။ အိမ္ေရာက္ ထမင္်းဟင္်း ခ က္။ က က္ျပိဳတ္ျပ ဆိတ
ု ဲာ့အခ ေရမို်းခ ိဳိ ်း။ ေရမိ်းု ခ ိဳိ ်းၿပ်းေတာာ့ အရက္
ေကာင္်းေကာင္်းဝယ္။ အျမည္်း ေကာင္်းေကာင္်းနဲ႔ ေသာက္။ နည္်းနည္်း မ်းယစ္တဲာ့ အခ တေယာထိ်းု ။သခ င္်းဆို အဲလို
အေလာ့အလာ ရွိတယ္။ ေပ ာ္ခ င္ ပ ်းခ င္တဲာ့ စိတ္ရွိတာေပ ာ့။

အဲဒ ဝ သနာက ရွိတယ္။ အဲဒ ခဏ ခဏ တရာ်းနာလိ႔ု ေလ်းင ်း

ရွစ္လေလာက္ၾကာသြာ်းၿပ။
ၾကာတဲာ့အခ ကုလာ်းက အရက္လည္်း မေသာက္ေတာာ့ဘ်း။ သခ င္်းလည္်း မဆိေ
ု တာာ့ဘ်း။ မေျပာင္်း မသြာ်းဘ်းလာ်း။ အေပ င္်း
အေဖာ္ ဗမာေတြက အကဲခတ္တယ္။ အဲဒကုလာ်းဟာ ဟိတ
ု ုန္်းက ေသာက္တယ္။ အခု မေသာက္ဘ်း ကြ႕ဲ ။ ဟိတ
ု ုန္်းက တေယာ
ထို်းတယ္။ သခ င္်း ဆိုတယ္။ အခု တေယာ မထို်းဘ်း ၊ သခ င္်း မဆိဘ
ု ်း။ တရာ်း ေပ က္တယ္ ထင္တယ္။ ကဲ သြာ်းေမ်းရေအာင္။
သြာ်းၿပ်းေတာာ့ ေမ်းၾကတယ္ေနာ္။ မင္်း ဟိုတုန်း္ က အရက္ ေသာက္တယ္။ ကတယ္ ခုနတ
္ ယ္ တေယာ ထို်းတယ္ သခ င္်း ဆိုတယ္။
အခု မေသာက္ဘ်း။ တယာလည္်း မထိ်းု ဘ်း ။ ကလည္်း မကဘ်း။ မင္်း သိတဲာ့ တရာ်း ေျပာစမ္်း။ ဗမာ ေတြက ေမ်းတာေပ ။ာ့ ျပတယ္။
ဝမ္်းထဲမွာ အမ ာ်းႀက်း ရွိတယ္။ မေျပာတတ္ဘ်းတဲာ့ ။ ၾကာ်းလာ်း။ ကဲ မမေျပာင္်းလာ်း။ အဲဒ မေျပာင္်းဖိ႔ု လိတ
ု ာ။ ေျပာလည္်း
ေျပာတတ္မယ္၊ မလည္်း ေျပာင္်းမယ္ဆိုေတာာ့ ပထမတန္်းပ ာ့ ကြ႕ဲ ။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။
မဟာနာမ္မင္်းႀက်းကို ေထာက္ရမယ္။မဟာနာမ္ မင္်းႀက်းက တိုင္်းခန္်း လွညာ့လ
္ ည္သာြ ်းတဲာ့ အခ ဆင္တပ္ ျမင္်းတပ္ေတြန႔ဲ ေတြ႕၊
စစ္သည္ ဗိုလ္ပ ေတြန႔ဲ ေတြ႕။ ဆင္ေတြ ျမင္်းေတြ ေၾကာက္လြန္်းလိ႔ု တရာ်းကို တစ္စက္မွ သတိ မရဘ်း။ ျမတ္စြာဘုရာ်းနဲ႔
ေတြ႕တဲအ
ာ့ ခ ဒအက ိိဳ်း အျပစ္ေတြကို မေလွ ာက္ရဘ်းလာ်း။ အဲသလို ေတြ႕သြာ်းတယ္တဲာ့ ၊ ဆင္တပ္ ျမင္်းတပ္ေတြ ။ အဲဒအခ
ဆင္ေတြ ျမင္်းေတြ ၾကည္ာ့ၿပ်းေတာာ့မွ ေၾကာက္လ႔ို တရာ်းကို တစ္စက္မွ သတိမရဘ်း။ အဲဒ အခ ိန္မွာ တပည္ာ့ေတာ္ ဆင္နင္်းလို႔
တပည္ာ့ေတာ္ ေသသြာ်းရင္ ဘယ္ဘဝမ ာ်း ေရာက္မွာလဲ ဘုရာ်း။လိ႔ု မေလွ ာက္ဘ်းလာ်း။ သိ႔မ
ု ို႔ သ ေသာတာပန္ ျဖစ္ၿပ။ သ႔ကယ
ို သ
္
ေသာတာပန္လ႔ို

မသိဘ်း။ ပယ္သင္ာ့တဲာ့ တရာ်းေတာာ့ ပယ္တာေပ ာ့။ဒ ျမတ္စာြ ဘုရာ်းက မဟာနာမ္ မင္်းႀက်း တဲာ့ င ဥပမာေလ်း

ေျပာမယ္ သတိထာ်း။ ေထာပတ္အို်းႀက်း ေထာပတ္ဆေတြ ထည္ာ့။ ဂဂၤ ျမစ္ကို က်းသြာ်း လိုကတ
္ ာေပ ာ့ ။လမ္်းတစ္ဝက္ေလာက္က တဲာ့
အခ တံစ်း ငုတ္ေတြန႔ဲ တိက
ု လ
္ ႔ို အို်းႀက်း ကြသ
ဲ ြာ်းတယ္။ အဲလို ကြသ
ဲ ြာ်းေတာာ့ အို်းႀက်းဟာ ေပၚမလာ်း ႃမႇဳပ္မလာ်း လိ႔မ
ု ေမ်းဘ်းလာ်း။
ႃမႇဳပ္မွာပ ဘုရာ်း တဲာ့။ အို်းထဲမာွ ထည္ာ့ထာ်းတဲာ့ ေထာပတ္ဆက ႃမႇဳပ္မလာ်း ေပၚမလာ်း ။ ေထာပတ္ဆကေတာာ့ ေပၚမွာတဲာ့။ အသင္
မဟာနာမ္မင္်းႀက်းရဲ႕ ခႏၶာ ကိယ
ု ္က ဆင္နင္်းရင္ ျပာ်းသြာ်းမယ္တဲာ့။ ၾကာ်းလာ်း။ အသိဉာဏ္ ေလ်းက ေထာပတ္၊ ေထာပတ္ဆနဲ႔
တတယ္တဲာ့။ အသိဉာဏ္ က လြတ၍
္ လြတ၍
္ ေနတယ္လ႔ို မေျပာဘ်းလာ်း။ သ႔ကယ
ို ္သ ေသာတာပန္လ႔မ
ို ွ မသိဘဲက်းို ကြ႕ဲ ။
ပယ္သင္ာ့တဲာ့ တရာ်းေတာာ့ ပယ္ေနတာေပ ာ့။ အဲလလ
ို ည္်း ဟိက
ု လ
ု ာ်းကို အဲလို ေထာက္ၾကည္ာ့ဖို႔ မလိဘ
ု ်းလာ်း။ အခုလည္်းပဲ
မေျပာတတ္ခ င္ ေနရမယ္။ ပယ္သင္ာ့တဲာ့ တရာ်းပယ္ဖ႔ို လိတ
ု ာေပ ။ာ့ မေျပာင္်းဖိ႔ု လိတ
ု ယ္။ အေျပာအဆို အေန အထိုငေ
္ တြ မေျပာင္်းဖိ႔ု
လိတ
ု ယ္ေနာ္။ သိမွ ပယ္ႏိုင္မွာ။
အဲေတာာ့ လက္ေတြ႕ မ က္ေတြ႕ေတြ လိတ
ု ယ္က႕ြဲ ။ မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မံ ေပ ာ့ေနာ္။ ကိယ
ု ာ့္ တိုင္်းျပည္မာွ အို်းလုပတ
္ ဲာ့ ေျမႀက်းေတြ
မရွိဘ်းလာ်း။ အို်းေျမႀက်းေပ ာ့။ တျခာ်းေျမထက္ သက ေစ်းတယ္ေနာ္။ အဲေတာာ့… မိမိကေနၿပ်းေတာာ့မွ ေရေလ်း ဘာေလ်းနဲ႔ နယ္ျပိဳ
သမ…နင္်း။ အကုနလ
္ ု်းံ သမသြာ်းၿပလိ႔ု ပံုသြင်း္ လိ႔ု ရတဲအ
ာ့ ခ … ဆင္ ဆင္႐ုပ္ႀက်း လုပလ
္ က
ို တ
္ ာေပ ာ့။ ဆင္… ဆင္။ လုပ္လ႔ို ၿပ်းတဲအ
ာ့ ခ
စာ်းပြေ
ဲ ပၚမွာ တင္ထာ်း။ တရာ်းနာ ပရိသတ္ေတြ ဘာေတြ ျမင္သလဲ လို႔ ေမ်းရင္ ပရိသတ္ေတြ ဘယ္လို အေျဖေပ်းမလဲ။ ဆင္ကို
ျမင္တယ္ေနာ္။ အဲဒ ဆင္ကို ျမင္တာ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ ဆင္ကို သတိ႔ု ေရွ႕တင္ ခ ၿပ်းတာာ့မွ ေပ က္ေပ က္ဆုပ္မ ာ်း
ဆုပသ
္ လိ။ု ေျခနဲ႔ လက္န႔ဲ နင္်း။နင္်းၿပ်းေတာာ့မွ လက္ႏွစ္ဖက္န႔ဲ ဗယ္ျပန္ညာျပန္ ဆုပ္ၾကည္ာ့။ အဲလို ဆုပ္ၾကည္ာ့တအ
ဲာ့ ခ ဆင္ေတြ႔မလာ်း
ေျမႀက်းေတြ႕မလာ်း။ ေျမႀက်းေတြ႕မယ္။ ဒ ေတာာ့ သမ ာ်းကို ေမ်းရမွာလာ်း ကိယ
ု ္ေတြ႕လာ်း။ အဲလို မစဥ္်းစာ်းခင္ေတာာ့ ဆင္လို႔
မထင္ဘ်းလာ်း။ ရွိတယ္လ႔ို မယလာ်း။ အခုလည္်း တရာ်းနာ ပရိသတ္ လေတြလ႔ို မထင္လာ်း။ ေယာဂေတြ အမ ိိဳ်းသမ်း
အမ ိိဳ်းသာ်းေတြလ႔ို မထင္လာ်း။ ရွိတယ္လ႔ို မယဘ်းလာ်း။ စဥ္်းစာ်းဖိ႔ု မေကာင္်းဘ်းလာ်း။သ႕ဒြ ရ နဲ႔ သ႔အာ႐ုံေပ က
ာ့ ႕ြဲ ။ အဲလေ
ို လာ့လာဖို႔
လိတ
ု ယ္။
အဲဒ ဆင္႐ုပ္က တစ္ပိႆာ ရွိတာကို်း။ တစ္ပိႆာ ခြဲစိတၿ္ ပ်းေတာာ့ ပိႆာ … က ပ္ခ ိန္ တစ္ရာေပ ာ့။ က ပ္ခ ိန္ တစ္ရာ ခ ိန္ၿပ်းေတာာ့မွ
အ႐ုပ္ေပ င္်း တစ္ရာေလာက္ လုပလ
္ ိုကတ
္ ာေပ ာ့။ တ်ိရစာန္အစာ်းစာ်း လ အစာ်းစာ်း နတ္ အစာ်းစာ်းေပ ာ့။ အာ်းလံု်း လုပ္ၿပ်းၿပ ဆိုေတာာ့
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အ႐ုပ္ေပ င္်း တစ္ရာ စာ်းပြေ
ဲ ပၚမွာ တင္ထာ်း။ တရာ်းနာ ပရိသတ္ေတြ ဘာေတြ ျမင္သလဲ လို႔ ေမ်းကာ ဘယ္လို အေျဖ ေပ်းမလဲ။
အ႐ုပ္ေပ င္်း တစ္ရာ ျမင္တယ္ေနာ္။ အဲေတာာ့ ေရွ်းက စြန္်းလြန်း္ ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်း ေဟာတယ္။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းဘ်းလာ်း။
ျမင္တာကို သညာ ဖံု်းတယ္။ သညာကို သင္ကာ ရွင်း္ မွ သကၤာ ကင္်းမွာတဲ။ာ့ ၾကာ်းလာ်း။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ ထိထမ
ိ ိမိ ေလာ့လာဖို႔
လိတ
ု ယ္ေနာ္။ အဲဒ အ႐ုပ္ေပ င္်း တစ္ရာကို စုၿပ်းကာမွ ေျခေထာက္န႔ဲ နင္်းၾကည္ာ့။ အာ်းလံု်း သမလို႕ လံု်းၿပ်းေတာာ့ ထာ်းလိက
ု ္။ အဲ
စာ်းပြေ
ဲ ပၚမွာ တခ တင္ထာ်း။ အ႐ုပ္ေပ င္်း တစ္ရာလာ်း ေျမႀက်းလာ်း။ တကယ္ရတ
ွိ ာက အ႐ုပ္ေပ င္်း တစ္ရာလာ်း ေျမႀကလာ်း။
တကယ္ရတ
ွိ ဲာ့ ေျမႀက်းက ေတာာ့ ဘယ္သမွ မျမင္က႕ြဲ ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။
အဲဒ ေျမႀက်းက ပရမတ္န႔ဲ တတယ္က႕ြဲ ။ ဥပမာ… ဥပမာ။ အ႐ုပ္ေပ င္်း တစ္ရာက ပညတ္န႔ဲ တတယ္က႕ြဲ ။ ပရမတ္ကို
ပညတ္ဖု်းံ တယ္ဆတ
ို ာ ၾကာ်းဖ်းတယ္ မို႔လာ်း။ အခု ျမင္ေနတာ ေျမႀက်းကို ျမင္တာလာ်း အ႐ုပ္ေပ င္်း တစ္ရာလာ်း။ အဲ… အခုလည္်း
အျမင္ခံ တရာ်းက အဆင္်းလာ်း လလာ်း လိ႔ု ေမ်းကာ ဘယ္လိုေျပာမလဲ။ အဆင္်း….အဆင္်းပဲ ေတြ႕မယ္ေနာ္။ ဒ ေတာာ့
ပရိသတ္ေတြကေတာာ့ လကို ျမင္တယ္လ႔ို အေျဖေပ်းမွာပ ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့မို႔လ႔ို ပညတ္…ပရမတ္ကို ပညတ္
ဖံု်းတယ္လ႔ို မေဟာဘ်းလာ်း။ အဆင္်းက ပရမတ္ ၊လက ပညတ္ ေပ ာ့။ အဆင္်းက ပရမတ္ ၊ နတ္က ပညတ္ေပ ။ာ့ အဆင္်းက ပရမတ္
၊ျဗဟၼာက ပညတ္ေပ ာ့။ သမုတတ
္ ာ ေခၚတာ။ အဲဒ နာ်းလည္ဖို႔ လိတ
ု ယ္။ အဲဒ နာ်းလည္ဖို႔ရာ ျမင္တာကို သညာ ဖံု်းတယ္။ သညာကို
သင္ကာ ရွင်း္ မွ သကၤာ ကင္်းမွာေနာ္။
အဲေတာာ့ …. မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်း ထပ္မံတ။ဲာ့ တန္ခ်း ကဆုနက
္ ေတာာ့ …သာ်းသမင္ အေပ င္်းတိ႔ဟ
ု ာ ေရရွာ ထြကလ
္ ာခဲာ့ၾကတယ္။
ကမ္်းပ ်းေပၚက ရပ္ၿပ်းေတာာ့ ၾကည္ာ့တဲာ့အခ …ေအာက္မွာ ေရျပင္ႀက်း မျမင္ဘ်းလာ်း။ ေရျပင္ႀက်း ျမင္တယ္ေနာ္။ ဆင္်းသြာ်းတဲအ
ာ့ ခ
ေရေတြ႕သလာ်း ေသာင္ျပင္ႀက်းလာ်း။ ေသာင္ျပင္ႀက်းကြ႕ဲ ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ ဒ ေၾကာင္ာ့မ႔လ
ို ို႔ တံလွပလ
္ ႔ို မေဟာဘ်းလာ်း။ ဒ
ျမင္တာကို သညာ ဖံု်းတာေနာ္။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အခုလည္်း တကယ္ စိစစ္ၾကည္ာ့မယ္ဆိုေတာကာ ထိထမ
ိ ိမိ သ႔
သေဘာ သဘာဝကို ျပန္စစ
ိ စ္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်း။ လထင္ျငာ်းေသာ္လည္်း တကယ္ စိစစ္ၾကေတာာ့ကာ ဝ်ိဇာ မ က္မွန္ ၾကည္ာ့…
ၾကည္ာ့တဲာ့အခ လကို ျမင္တာလာ်း အဆင္်းကို ျမင္တာလာ်း။ ေၾသာ္ အဆင္်းပဲ ျမင္တယ္ေနာ္။ အဆင္်းက ပရမတ္ ၊လက ပညတ္ေပ ။ာ့
အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဆင္်းလိ႔ု ျမင္သတ
ိ ာက စကၡိဳဝိညာဏ္ နာမ္တရာ်း မရလာ်း။ အဆင္်းက ႐ုပ္တရာ်း မရလာ်း။ နာမ္႐ုပ္
ႏွစ္ပ ်းေပ ာ့။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ လိုတယ္ေနာ္။ ဒ ေတာာ့ ပိဋကတ္သု်းံ ပံု ခ ံိဳ႕ၾကည္ာ့ေတာာ့ ခႏၶာ င ်းပ ်းေပ ာ့။ ခႏၶာ င ်းပ ်း ခ ိဳံ ႕ၾကည္ာ့ေတာာ့ နာမ္ႏွငာ့္
႐ုပ္ေပ ာ့။ အဲဒ ကို ေလာ့လာဖိ႔ု မလိဘ
ု ်းလာ်း။ အဲဒ လိုရင္်း အခ က္ေတြက႕ြဲ ေနာ္။ ဒ ေတာာ့ ကိယ
ု ္ထင္တာနဲ႔ ေတြ႕တာနဲ႔ ပိုင္်းျခာ်းဖိ႔ု
လိတ
ု ယ္။
မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မံေပ ာ့။ သာ်းေလ်း တစ္ေယာက္ ေမြ်းလာခဲာ့တာကိ်းု ။ သာ်းေလ်းတစ္ေယာက္ ေမြ်းလာခဲာ့ ။ သာ်းေလ်း
နာမည္က….။အဲ… နာမည္ မေပ်းရေသ်းဘ်းေနာ္။သံု်းႏွစ္အရြယ္ေပ ာ့။ က ိဳပသ
္ ာ်းေလ်း နာမည္ တပ္ေပ်းစမ္်းပ ခင္ဗ ာ လိ႔ု မေျပာရ
ဘ်းလာ်း။ ဟုတ္ၿပ၊ ဘယ္ႏွစ-္ ႏွစရ
္ ၿိွ ပလဲ မေမ်းရဘ်းလာ်း။ႏွစ္ႏွစ္န႔ဲ ကို်းလေပ ာ့။ သံု်းႏွစ္ထမ
ဲ ွာ။သံု်းႏွစ္မျပည္ာ့ေသ်းဘ်းေပ ။ာ့ ဘာေန႔သာ်း
လဲ လိ႔ု မေမ်းရဘ်းလာ်း။ တနဂၤေႏြသာ်းေပ ာ့။ မဟာဘုတက
္ ိုၾကည္ာ့တဲာ့ အခ သက … တနဂၤေႏြ ဆိုေတာာ့ ရာဇကိ်းု ။ တနလၤာက
အထြန္်းေပ ။ာ့ ဒေန႔ကစ မင္်း…သာ်းကို ေအာင္ေက ာ္လို႔ နာမည္ မေပ်းလာ်း။ အဲဒေအာင္ေက ာ္ဟာ သ႕ကို ေခၚၾကည္ာ့ ေအာင္ေက ာ္လ႔ို
ေခၚ… ထ်းပ မလာ်း။ကဲ…သ႔ကိုေခၚတယ္လ႔ေ
ို ကာ သိရဲ႕လာ်း။ေသခ ာၾကည္ာ့ ေအာင္ေက ာ္ကို ျမင္ရပ မလာ်း။ ျမင္ရဘ်းကြ႕ဲ ။
ေအာင္ေက ာ္ဆိုရင္ ခင္ဗ ာ ၊ဗ ာ ။မင္်းကို ေခၚတာ…ထ်းလိ႔ု မသင္ရဘ်းလာ်း။ ေနာက္ေတာာ့ … ၾကာေတာာ့ကာ ဟင္ င ာ့ကို ေခၚတာကို်း။
ေမာင္ေအာင္ေက ာ္၊ ခင္ဗ ာ။ ကိုေအာင္ေက ာ္၊ခင္ဗ ာ။ ဥ်းေအာင္ေက ာ္၊ ခင္ဗ ာ။ မေျပာရဘ်းလာ်း။ အဲလလ
ို ည္်း ပင္ကယ
ို ္က
ေအာင္ေက ာ္ပ ရဲ႕လာ်း။ အဲဒ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်းကြ႕ဲ ။ စင္စစ္ကေတာာ့ ေအာင္ေက ာ္ေနာ္။ ေအာင္ေက ာ္လ႔ို မထင္လာ်း။
စင္စစ္ကေတာာ့ ေအာင္ေက ာ္လာ်း သညာကၡႏၶာ လာ်း။ ဒ မိ႔ု တံလွ ပ္ပမာဏလိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ ထင္တာေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။
အဲသလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ သညာကၡႏၶာ နာ်းလည္ဖ႔လ
ို ိုတာ။ ႐ပကၡႏၶာ ေဝဒနာကၡႏၶာ သညာကၡႏၶာ သခၤပရကၡႏၶာ
ဝ်ိညာဏကၡႏၶာ အဲဒ ခႏၶာ ကို ဖြဲ႕ၾကည္ာ့တာ။ ကိယ
ု ထ
္ င္တာေတြက လနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝ ေပ ာ့။ ေတြ႕တဲတ
ာ့ ရာ်းက ခႏၶာ င ်းပ ်းပဲ။ အဲဒ
လိ႔ု ခႏၶာ သိကာ သကာယဒိ႒ိ မျပိဳတ္ဘ်းလာ်း။ အဲဒ လိတ
ု ယ္က႕ြဲ ။ ထိထိမိမိ သေဘာေပ က္ဖ႕ို လိုတယ္ေနာ္။ အဲဒေနရာ
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ေရာက္ေအာင္ႀကိိဳ်းစာ်းဖိ႔ု လိုတယ္။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ ခႏၶာ သိဖ႔ို လိတ
ု ာေပ ာ့။ သစၥာသိဖ႔ို လိတ
ု ာေပ ာ့။ ပဋိစၥသမုပၸ ဒ္ အေၾကာင္်း အက ိဳိ ်း
သိဖ႔ို လိတ
ု ာေပ ာ့။ကဲ မရေသ်းတဲ…
ာ့ ရေလေအာင္ သစၥာဖြဲ႕။
……သစၥာဖြဲ႕နည္်း…..
ေဝဒနာကၡႏၶာ။
ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သညာကၡႏၶာ။
သညာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
သညာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သခၤ ရကၡႏၶာ။
သခၤ ရကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
သခၤ ရကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။

(7)

www.dhammadownload.com

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
႐ပကၡႏၶာ။
႐ပကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မ၊ႈ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
႐ပကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သစၥာေလားပပား သ်ိမွ ေသာတာပန္၊ သစၥာေလားပပား သ်ိမွ သကဒပဂပမ္၊ သစၥာေလားပပား သ်ိမွ အနာဂပမ္၊ သစၥာေလားပပား သ်ိမွ ရဟႏၲာ ။
သစၥာေလားပပားက်ိို မသ်ိရင္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ပပ်ာ့မလာား။ ေသာတာပန္ မျဖစ္ရင္ ဘိုရာား ရဟႏၲာ ျဖစ္ပပ်ာ့မလာား ။ ေသာတာပန္က
စရတယ္။ သစၥာေလားပပားက်ိို မသ်ိတာ...။ ခႏၶာငပားပပားက်ိို မသ်ိတာ...။ ခႏၶာငပားပပား တစ္္ပပား-ပပား အေပၚမွာ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝပ လ်ိ႔ို
အမွတ္မွာ်းတာ သညာ ဝိပလာသလိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ အမွတ္မွာ်းေတာာ့ အသိမမွာ်းလာ်း။ အဲ လနတ္ျဗဟၼာသတၱဝ

လိ႔ု

အသိမွာ်းတာ စိတဝ
ၱ ိပလာသေပ ာ့။ အသိမွာ်းေတာာ့ အျမင္အယအဆ မမွာ်းလာ်း။ ဒိ႒ိဝပ
ိ လာသ။ အဲေတာာ့ ခႏၶာ ေပၚမွာ လနတ္ျဗဟၼာ
သတၱဝ လိ႔ု ႏွလိုားံ သြငား္ မွာားတာ အဝိဇာလ်ိ႔ို မေဟာဘူားလာား။ကဲ ႏွလိုားံ သြင္ား မွာားတာ ဘယ္သူလဲ။ လ်ိိုခ င္တာ ဘယ္သလ
ူ ဲ။ မရရင္
မေနဘူားလ်ိ႔ို စြဲလမ္ားတာ။ အဝ်ိဇာ၊ တဏွာ၊ ဥပပဒပန္ ဤသံိုားခို သစၥာဖြဲ႕ေတာ်ာ့ ဘာသစၥာလဲ။ လူလာား သမိုဒယသစၥာလာား။ နတ္လာား
သမိုဒယသစၥာလာား။ ျဗဟၼာလာား သမိုဒယသစၥာလာား။ သာားေတြ သမီားေတြလာား သမိုဒယသစၥာလာား။
သမိုဒယ အေၾကာင္ား ႐ွသ
်ိ မွ အက ်ိဳားခႏၶာ မေပၚလာ်း။ ခႏၶာေပၚရင္ အုိနာေသ လြတက
္ လ
ဲာ့ ာ်း။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။လလာ်း
... ခႏၶာငပားပပားလာား။ နတ္လာ်း... ခႏၶာငပားပပားလာား။ ျဗဟၼာလာ်း ... ခႏၶာငပားပပားလာား။ ခႏၶာရတဲ်ာ့ ပိုဂ်ိဳလ္ … အိုနာေသ လြတက
္ လ
ဲာ့ ာ်း။
ဘာသစၥာလဲ။ လ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ နတ္ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ ျဗဟၼာ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ဒုကၡသစၥာလိ႔ု အမွန္
ပိုင္်းျခာ်းသိ သမၼာဒိ႒လ
ိ ႔ို မေဟာဘ်းလာ်း။ ႏွလံု်းသြင္်း မွာ်းတဲာ့ မိစာၦ ဒိ႒ိ မခ ိဳပလ
္ ာ်း ။အမွန္သတ
ိ ာ သမၼာဒိ႒ိေနာ္။ အဲဒ အလင္်းေရာင္
ေပၚတာေပ ။ာ့

ဒ

ဝ်ိဇာ၊

လိ႔ု

မေဟာဘ်းလာ်း။

ႏွလု်းံ သြင္်း

မွာ်းတာ

အဝ်ိဇာေပ ာ့။

အလင္်းေရာင္

ေပၚေတာာ့

အေမွာင္

ေပ ာက္တယ္ေနာ္။အမွန္ သိေတာာ့ အမွာ်း မေပ ာက္လာ်း။ ကဲ ႏွစက
္ သံု်းကို က်းေသ်းသလာ်း။ တဏွာ လာေသ်းရဲ႕လာ်း။ ဥပ ဒ န္
လာေသ်းရဲ႕လာ်း။ ဒ မို႔ မို်းကုတဆ
္ ရာေတာ္ဘုရာ်းက မလာဘဲႏွင္ာ့ ခ ိဳပ္တာ အႏုပၸ ဒ နိေရာဓလိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ အာသဝအေနႏွင္ာ့
ကာမာသဝနဲ႔ ဘဝ သဝ ခ ိဳပ္တာေပ ။ာ့ ေရွ႕ပိုင္်းကခႏၶာ.. ခႏၶာ မွန္်းသိေတာာ့ ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝ်ိဇာသဝ ခ ိဳပ္တယ္။ အာသေဝ တရာ်း
ေလ်းပ ်း မကုနလ
္ ာ်း။ သမုဒယသစၥာ မေသလာ်း။ ေနာက္ ခႏၶာ ဇာတ္မသ်ိမ္ားလာား။ နိေရာဓေပ ာ့ ကြ႕ဲ ။အဲလို ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။
အမွနသ
္ ိေအာင္လ႔ို ေဟာရတာ။
မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မံေနာ္။ ေရွ်းအထက္ေက ာ္ကာရကေန ၿပ်းေတာာ့ သေဌ်းသမ်း မယ္ပဋာလိ႔ု ရွိတယ္ကြ႕ဲ ။ အဲေတာာ့
သမ်းတစ္ေယာက္ သာ်းတစ္ေယာက္ ကို်း။ အဲေတာာ့ သေဌ်းတိ႔ု မည္သည္မွာ သတိ႔ု ကၽြနေ
္ တြ ငွာ်းထာ်းတာေပ ာ့။ ကၽြနက
္ ကိုဒ သကို်း။
အဲေတာာ့ သ႔ကို အမ ိဳိ ်းမ ိိဳ်း ခိုင္်းရတာေပ ာ့။ ခိုင္်းျငာ်းေသာ္လည္်း ေရွ်းဆရာေတာ္သမာ်းေတာ္ႀကေတြ ဘယ္လို ဥပမာေပ်းသလဲ။
အို်းခ င္်း ထာ်းေတာာ့ အို်းခ င္်း ထိတယ္။ ႀကိိဳ်းခ င္်း ထာ်းေတာာ့ ႀကိိဳ်းခ င္်း ၿငိတယ္ လိ႔ု ဥပမာ မေပ်းဘ်းလာ်း။ ခဏ ခဏ ျမင္ရ
ေတြ႕ရေတာာ့ကာ ေမတၱာဓာတ္ေတြ ဝင္တာေပ ာ့။ သေဌ်းတိ႔ု မည္သည္မွာ ကၽြနန
္ ႔ဲ ေပ်းစာ်း ႏိုင္ပ ာ့မလာ်း။ မေပ်းစာ်းတာ သိေတာာ့ကာ
မယ္ပဋာက ကိုဒ သကို ေျပာင္်းျပန္ ခို်းသြာ်းရတာဗ ာ်း။ အဲဒ င ်းႏွစ္ ေက ာ္ေက ာ္ ၾကာတယ္ေနာ္။ အဲေတာာ့ င ်းႏွစ္ ေက ာ္ေက ာ္
ၾကာေတာာ့ သာ်းေလ်း ႏွစ္ေယာက္ ရလာခဲတ
ာ့ ာကို်း။ အဲေလာက္ဆို စိတ္ဆ်းို ေျပေလာက္ၿပေပ ။ာ့ ကိုယာ့ၿ္ မိိဳ႕ကို ျပန္မယ္။
ျပန္လာခဲာ့ၾကတယ္။ၿမိိဳ႕ဝင္ခ န်း ေနဝင္မို်းခ ိဳပ္ေပာ့ ။ မို်းႀက်းက ျပင္်းထန္စာြ ရြာ၊ ေလႀက်းက တိက
ု ္ ၊ ငလ င္က လႈပ္။
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မို်းလင္်းသြာ်းတဲာ့အခ ခ မ္်းတာနဲ႔ ထင္်း ထင္်းရွာတာေပ ာ့။ ကိုဒ သက ထင္်းရွာေတာာ့ ေျမြကို သက ထင္်းမွတလ
္ ႔ို သြာ်းကိုင္ေတာာ့
ေျမြကက
ို လ
္ ႔ို ေသေတာာ့တာ။သ႔ကို သၿဂိိဳဟၿ္ ပ်းေတာာ့ ျပန္ခာ့ရ
ဲ တယ္ေနာ္။ သာ်းႏွစ္ေယာက္န႔ဲ ျပန္ခရ
ာ့ဲ တယ္ ။ အဲ…အဲေတာာ့
ျမစ္ကျခာ်းေနေတာာ့ အဲဒျမစ္က က်းေတာာ့ ရင္ဘတ္ေလာက္ ရွိတာေပ ။ာ့ သာ်းႀက်းကို တစ္ဖက္ကမ္်းမွာ ထာ်းၿပ်းေတာာ့ သာ်းငယ္ကို
အရင္ သြာ်းပိ႕ု တယ္။ ကဲသြာ်းပိ႔တ
ု ယ္။ ဟိုဖက္ကမ္်း ေရာက္ၿပ ဆိုေတာာ့ သာ်းႀက်း လာႀကိိဳတာေပ ာ့။ ႀကိိဳတဲာ့အခ

စြန္က

သုတ္သြာ်းေတာာ့တာ။ စြန္သတ
ု တ
္ ဲာ့အခ ေျခေျမွာက္ လက္ေျမွာက္ မေျမွာက္ရဘ်းလာ်း။ အဲဒအခ သာ်းႀက်းက သ႔ကို ေခၚတယ္
ထင္လ႔ို ဆင္်းလာခဲာ့ေတာာ့ သာ်းႀက်းက ေရေမွ ာလိ႔ု ေသေတာာ့တာ။ သာ်းငယ္က စြန္သတ
ု လ
္ ႔ို ေသေတာာ့တာ။ ကိုဒ သက ေျမြကိုကလ
္ ႔ို
ေသေတာာ့တာ။ သံု်းေလာင္်းၿပိိဳင္။ စိတက
္ ေနာက္လာၿပ။
အဲဒ နဲ႔ တလႈပ္လႈပန
္ ႔ဲ လာေတာာ့ ၿမိိဳ႕ကပ္လာကာ

ဥပ သကာနဲ႔ ေတြ႕။ ေရွ႕က မ်းခို်းေတြ… ဘာမ်းခိ်းု လဲ လိ႔ု မေမ်းရဘ်းလာ်း။

မေန႕ညေနက ေနဝင္မို်းခ ိဳပမ
္ ွာ မို်းႀက်းက ျပင္်းထန္စာြ ရြာ ေလကတိက
ု ္ ငလ င္ကလႈပ္ ။အဲဒ နင္မသိလာ်း။ သိတယ္ အဲတာ
ဘာျဖစ္သလဲ ေပ ။ာ့ နင္ာ့ ဖေအရဲ႕… နင္ာ့အေဖ နင္ာ့အေမရဲ႕တိက
ု ္ေတြ ၿပိိဳလ႔ို ေသၿပ နင္ာ့ဖေအ။ နင္ာ့အေမလည္်း ေသၿပ ။ နင္ာ့အကိလ
ု ည္်း
ေသၿပေပ ာ့။

တိုကပ
္ ိလ႔ို

ေသၿပ။

သံု်းေလာင္်း

မေနဘ်းလာ်း။

ဟိုဖက္ကလည္်းကိုဒ သနဲ႔

သာ်းႏွစ္ေယာက္နဲ႔

သံု်းေလာင္်း

မေနဘ်းလာ်း။ေျခာက္ေလာင္်း ဗ ာ်း။ သြကသ
္ က
ြ လ
္ ည္ ႐်းသြာ်းေတာာ့တာေပ ာ့။ စာ်းရမွန္်း မသိ အိပ္ရမွန်း္ မသိ၊၀တ္ရမွန်း္ မသိ
၊ဝတ္လစ္စလစ္ ျဖစ္သြာ်းတာေပ ာ့။ သြကသ
္ ြကလ
္ ည္ ႐်းမသြာ်းလာ်းေဟာ့။ ႐်းသြာ်းတယ္။ ရြာစဥ္က ယ္ တစ္လည္လည္နဲ႔ ေနေတာာ့တာ
ေနာ္။
အဲဒ နဲ႔ ႏွစ္ႏွစ္ သံု်းႏွစ္ ၾကာသြာ်း။ ျမတ္စြာဘုရာ်းရွင္ကယ
ို ္ေတာ္ျမတ္ႀက်းက နက္ျဖန္ ဘယ္သ႕ ခြ တ္ရမလဲလ႔ို သဗၺညိဳ ေရႊဉာဏ္ေတာ္
ဉာဏ္ကြနယ
္ က္ကို ျဖန္႔ၾကည္ာ့တဲာ့အခ … ရွာ်းမ်းခဲ ရဲရဲႀက်းကို ျပာဖံု်းသလို သစၥာေလ်းပ ်း ေျပာင္်းနဲ႕သာ မႈတ္လက
ို ရ
္ ရင္ မ်းခဲႀက်းက
ေပၚေတာာ့မွာေပ ာ့။ အဲေတာာ့ ဒ တရာ်းသဘင္ ဆင္က င္်းပမွ မယ္ပဋာကို ခၽြတ္ေတာာ့မာွ ကိ်းု ။ အဲဒ မယ္ပဋာ ခၽြတ္ခ င္တအ
ဲာ့ ခ မယ္ပဋာ
ခၽြတ္ဖ႔ို ျမင္တယ္။မ႑ပ္ႀက်း အထိ်းု ခိုင္်းတာေပ ာ့။ ဥပ သကာ တစ္ေယာက္န႔ဲ သြာ်းေတြ႕တယ္။ အဝတ္က မပ ။ ေဟာ့ အ႐်းမ မယ္ပဋာ
ေျမာက္ဘက္ကို လွညာ့ၾ္ ကည္ာ့စမ္်း လိ႔ု မေျပာရဘ်းလာ်း။ မ႑ပ္ႀက်း မျမင္လာ်း။ ျမင္တယ္တဲာ့ ။အဲဒ မ႑ပ္ႀက်းမွာ ျမတ္စြာဘုရာ်း
ေရာက္ၿပေပ ာ့။ အဲဒမွာ တရာ်းနာေခ လို႔ မေျပာရဘ်းလာ်း။ ဘုရာ်းသံ တရာ်းသံ ၾကာ်းေတာာ့ ၾကည္ၿပ်းေတာာ့ စ်းစ်း စိုက္စက
ို ္
သြာ်းေတာာ့တာဗ ာ်း။
အဲ… ဝင္လာခဲာ့ေတာာ့ ပရိသတ္ေတြက အဝတ္က မပ ေတာာ့ကာ ဘယ္သမွ အဝင္ လက္မခံ ။ဘုရာ်းက ေမာာ့ၾကည္ာ့တယ္။ ခ စ္သမ်း
မယ္ပဋာ င ဘုရာ်း မ က္ေမွာက္ေတာ္ ေရာက္ေအာင္ လာခဲလ
ာ့ ႔ို မေခၚဘ်းလာ်း။ အဲဒအခ ဘယ္သမွ မႏွင္ရဘ
ဲ ်းေပ ာ့။ အနာ်း
ေရာက္ေတာာ့ ဝင္လာခဲာ့ေတာာ့ ဥပ သကာ တစ္ေယာက္က ေရွ်းက ဗန္်းေမာ္ တဘက္ႀက်းေပ က
ာ့ ြာ ။ ေခ င္်းေပ င္်းႀက်း ေပ င္်းထာ်းတာ
ဗလေဗြေပ ာ့။ အဲဒ ႀက်း ခၽြတေ
္ ပ်း လိုကရ
္ ေတာာ့တာ။ ခ ်းပတ္ၿပ်းေတာာ့ တရာ်းနာေတာာ့တာကြ႕ဲ ။ ၾကာ်းလာ်း ။ဟဲာ့ မယ္ပဋာ။ နင္ာ့ကို
ၾကည္ာ့ရတာ

မ က္ရည္ႏွင္ာ့မ က္ခက
ြ ္

ဘယ္လိုေတြ

ျဖစ္လာခဲတ
ာ့ ာလဲ

လို႔

မေမ်းရဘ်းလာ်း။

အဲေတာာ့

လင္ေသတာေတြ

သာ်းေသတာေတြ အဲ မိဘေသတာေတြ အစ္ကို ေသတာေတြ မေလွ ာက္ရဘ်းလာ်း။ အဲဒ နင္ ေတာင္်းတဲာ့ ဆုအတိင
ု ္်း
ျပည္ာ့ေနတာပ လာ်းတဲ။ာ့ ၾကာ်းလာ်း။ နင္မသိလ႔ို ငိုတာ ၊ သိရင္ မငိုဘ်းေပ ာ့။ ဘယ္ႏွယာ့္ မသိဘဲ ရွိမလဲဘုရာ်း။ ကိယ
ု ာ့လ
္ င္အေၾကာင္်း
ကိယ
ု ္ သိတာေပ ာ့။ ကိုယာ့္ သာ်း အေၾကာင္်းလည္်း သိတာေပ ။ာ့ မိဘ အေၾကာင္်း လည္်း သိတယ္လ႔ို မေျပာဘ်းလာ်း။ နင္
ေတာင္်းတဲဆ
ာ့ ုေတြ ျပည္ာ့ေနတာ။
အဲဒလို အတိတက
္ ို ေဆာင္ၿပ်းေတာာ့

ေဟာတဲအ
ာ့ ခ ေျပာတဲအ
ာ့ ခ က ေတာာ့ လင္ကိုဒ သလာ်း ဓာ်းျပလာ်း။ သာ်းႏွစ္ေယာက္လာ်း

ဓာ်းျပလာ်း။မိဘႏွစ္ပ ်း လာ်း ဓာ်းျပလာ်း။ အစ္ကႀို က်း လာ်း ဓာ်းျပလာ်း။ ဓာ်းျပလိ႔ု ျမင္တဲာ့အခ အငို ရပ္မသြာ်းလာ်းကြ႕ဲ ။ အငို
ရပ္သြာ်းေတာာ့တာ။ မိဘ အေနေတာာ့ကာ သမုဒယ ခ စ္တာေပ က
ာ့ ႕ြဲ ။ သာ်းအေနနဲ႔ေတာာ့ သမုဒယကိက
ု ႕ြဲ ။ လင္အေန
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သမုဒယ မျဖစ္ဘ်းလာ်း။ ဓာ်းျပေတြဆိေ
ု တာာ့ မ က္ရည္စဲ သြာ်းတယ္ ၾကာ်းလာ်း။ သို႕ေသာ္လည္်း ေတြ်းတဲာ့အခ

မငိုဘဲ

မေနႏိုင္ဘ်းေပ ာ့။ အဲဒအခ က ေတာာ့ ခႏၶာတိ႔ု ၊အာယတနတိ႔၊ု ဓာတ္တ႔၊ို သစၥာတိ႔၊ု ပဋိစၥသမုပၸ ဒ္တရာ်းေတာ္ ျမတ္စြာဘုရာ်း
မေဟာဘ်းလာ်း။ ခႏၶာ င ်းပ ်းကို ပရိညာသံု်းပ ်းေပ ာ့။ ဉာတပရိညာ ၊တရဏပရိညာ၊ ပဟာနပရိညာ နဲ႔ ေဟာတယ္ေနာ္။
၊အာယတနတိ႔၊ု ဓာတ္တ႔၊ို သစၥာလည္်း ထိုနည္်း လည္်းေကာင္်းေပ ာ့။ အဲလတ
ို ရာ်းေတြေဟာလိ႔ု ၿပ်းတဲာ့ အခ က မွ သေသာတာပန္
တည္သြာ်းတယ္၊ ၾကာ်းလာ်း။ ေသာတာပန္ တည္သြာ်းတဲအ
ာ့ ခ က မွ ဘုရာ်းက သိၿပ။
သိတဲာ့အခ က ေတာာ့ ေဟာ့ အ႐်းမ မယ္ပဋာ လို႔ မေခၚဘ်းလာ်း။ ဘုရာ်းတပည္ာ့ေတာ္မ မ႐်း ပ ဘ်းတဲာ့ ၾကာ်းလာ်း။ တရာ်းနာ
ပရိသတ္ေတြက အ႐်းေတြတဲာ့ ။ မယ္ပဋာက ျပန္ေလွ ာက္တာ။ ပရိသတ္ ေလ်းေသာင္်း ေက ာ္က႕ြဲ ။ ဘုန်း္ ႀက်းေတာာ့ မေလွ ာက္ရဘ
ဲ ်း။
ပရိသတ္က နည္်းတာ မွတလ
္ ႔ို ကြ႕ဲ ။ ၾကာ်းလာ်း။ ပရိသတ္ ေလ်းေသာင္်း ေက ာ္။ ကဲ … ပရိသတ္ေတြက အ႐်းေတြတဲာ့ေနာ္။ အဲသလို
မေျပာေကာင္်းဘ်း တဲာ့။ သတိ႔ု ဝတ္တာေတြ ၾကည္ာ့စမ္်းတဲာ့။ ပို်းဖဲကတၱပ

၊

စိနက
္ တၱပ

၊ျမကတၱပ ေတြတဲာ့ ၾကာ်းလာ်း။

ကတၱပ ေတြေနာ္။ကဲ… တဘက္ကလည္်း တင္လ က္ ပန္်းကလည္်း ပန္လ က္ ၊မေျပာဘ်းလာ်း။ နင္ာ့မွာ ဝတ္လစ္စလစ္ပ တကာ်း။
အဝတ္မရွိ ၊ ပန္်းမရွိ ၊တဘက္ မရွိဘ်းေပ ာ့ ၊ တပည္ာ့ေတာ္မွာလည္်း ရပ ၿပတဲာ့ ။ၾကာ်းလာ်း။ ဘယ္ဆက ရသလဲလ႔ို မေမ်းရဘ်းလာ်း။
အထက္ေက ာ္က ပဒုမတ
ု ၱရ ဘုရာ်း လက္ထက္က ဘဒၵကမၻာမွာ ဘုရာ်းင ်းဆ ပြင္ာ့မွာေပ ာ့။ ကကုသန္၊ ေကာဏာဂုမ္၊ ကႆပ၊
ေဂ တမ ၊အရိေမတၱယ ဘုရာ်းကို်း။ ေဂ တမ ျမတ္စြာဘုရာ်း သာသနာက ကာ င ်းပ ်းသလ တည္်းဟေသာ ထဘ ၿမဲေစ။ င ်းပ ်းသလ
ု ွာ
တည္်းဟေသာ အက ႌ ၿမဲေစ ဗ ာဒိတ္ ေျခြျခင္်းေၾကာင္ာ့ ဘုရာ်း တပည္ာ့ေတာ္လည္်း အက ႌ ထဘ ရွိပ ၿပတဲ။ာ့ ၾကာ်းလာ်း။ သတိ႔မ
ရွိတဲာ့ ပို်းဖဲကတၱပ စိန္ကတၱပ ျမကတၱပ က မ်းေလာင္ႏိုင္တယ္တဲာ့။ သခို်းလည္်း ခို်းႏိုင္တယ္တဲာ့။ ေရလည္်း ဖ က္ဆ်းႏိုင္တယ္တဲာ့။
မယ္ပဋာမွာ ရွိတာ ဖ က္ဆ်းႏိုင္ပ ာ့မလာ်း။ အဲလို တဘက္ကာ်း ဘယ္က ရသလဲလ႔ို မေမ်းဘ်းလာ်း။ အဲ… အထက္ ပဒုမတ
ု ၱရ
ဘုရာ်းလက္ထက္က ေဂ တမ ျမတ္စာြ ဘုရာ်း က ကာ ရွစ္ပ ်းသလ တည္်းဟေသာ တစ္လ ေလ်းသတင္်း မိမက
ိ ႐ုံေစ တင္ေစလိ႔ု
ဗ ာဒိတ္ ေခၽြျခင္်းေၾကာင္ာ့ ရွစ္ပ ်း သလ တဘက္ကလည္်း တစ္လ ေလ်းသတင္်းတဲာ့ေနာ္ ။ ကဲ … အဲလို (သံေတာ္ဥ်းတင္…အဲ )
ဘုရာ်းကို မေလွ ာက္ဘ်းလာ်း။ ဘုရာ်းကို ေလွ ာက္တယ္ ၊ ၾကာ်းလာ်း။ ပန္်းကာ်း ဘယ္က ရသလဲ လိ႔ု မေမ်းဘ်းလာ်း။ ပဒုမုတရ
ၱ
ဘုရာ်း လက္ထက္က ေဂ တမ ျမတ္စြာဘုရာ်း သာသနာက ကာ ပန္်းသံု်းခိုင္ ပန္ေစလိ႔ု ဗ ာဒိတ္ ေျခြျခင္်း ေၾကာင္ာ့ ဗိုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမ်ိ၊
ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမ်ိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမ်ိ ပန္်းသံု်းခိုင္ ပန္လ က္ပ လိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ အဲ … သတိ႔မ
ု ွာ ရွိတဲာ့ပန္်းေတြက ေရလည္်း
ဖ က္ဆ်းႏိုင္တယ္။ မ်းလည္်း ေလာင္ႏိုင္တယ္ေပ ာ့။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းဘ်းလာ်း။
အဲဒ နဲ႔ ျမတ္စြာဘုရာ်းက သတိျပိဳၿပ်းကာမွ တစ္ခ တည္်း ခႏၶာ ဘက္ကို ဉာဏ္ လွညာ့ခ
္ ိုင္်းတယ္ေနာ္။ ကိုဒ သ ထင္လ႔ို ဘုရာ်းေပ်းတဲာ့
ဝ်ိဇာ မ က္မွန္န႔ဲ တပ္ၿပ်းေတာာ့ အၾကည္ာ့ မခိုင္်းဘ်းလာ်း။ အၾကည္ာ့ခိုင္်းတဲာ့ အခ … ကိုဒ သကို ျမင္တာလာ်း အဆင္်းကို ျမင္တာလာ်း။
သာ်းႏွစ္ေယာက္ ကို ျမင္တာလာ်း အဆင္်းကို ျမင္တာလာ်း။ မိဘႏွစ္ပ ်း ကို ျမင္တာလာ်း အဆင္်းကို ျမင္တာလာ်း။ အစ္ကိုႀက်းကို
ျမင္တာလာ်း အဆင္်းကို ျမင္တာလာ်း။ ကိဒ
ု သ ထင္လ႔ို လက္န႔ဲ ပုတ္ၾကည္ာ့လို႔ မခိုင္်းလာ်း။ လက္န႔ဲ ပုတလ
္ ႔ို တ်းပုတ္ၾကည္ာ့တဲာ့ အခ …
ကိုဒ သလာ်း အသံလာ်း။ သာ်းႏွစ္ေယာက္ လာ်း အသံလာ်း။ မိဘႏွစ္ပ ်း လာ်း အသံလာ်း။ အစ္ကိုႀက်းလာ်း အသံလာ်း။ ကိုဒ သ
ထင္လ႔ို နမ္်းၾကည္ာ့ လို႔ မခိုင္်းလာ်း။ နမ္်းၾကည္ာ့တဲာ့ အခ ကိဒ
ု သ ေတြ႕သလာ်း၊ အနံ႔ ေတြ႕သလာ်း။ သာ်းႏွစ္ေယာက္ ေတြ႕သလာ်း၊
အနံ႔ ေတြ႕သလာ်း။ မိဘႏွစ္ပ ်း ေတြ႕သလာ်း၊ အနံ႔ ေတြ႕သလာ်း။ ကိုဒ သေတြ႕သလာ်း၊ အနံ႔ ေတြ႕သလာ်း။ အနံ႔ပဲ ေတြ႕တယ္။
စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ ကဲ … ကိုဒ သထင္လ႔ို လွ ာေလ်းနဲ႔ လ က္ၾကည္ာ့လ႔ို မခိုင္်းလာ်း။ လ က္ၾကည္ာ့တဲာ့ အခ ငန္ပ ပ မေတြ႕လာ်း။
ဆာ်းေပ က္ေနတာ ကို်းကြ႕ဲ ။ ရသာဓာတ္ေလ။ ကိုဒ သ လာ်း ရသာဓာတ္လာ်း။ သာ်းႏွစ္ေယာက္ လာ်း ရသာဓာတ္လာ်း။ မိဘႏွစ္ပ ်း
လာ်း ရသာဓာတ္လာ်း။ အစ္ကိုႀက်းလာ်း ရသာဓာတ္လာ်း။
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ဆံဖ ာ်းက ေျခဖ ာ်း ၊ေျခဖ ာ်းက ဆံဖ ာ်း အႏုလံု ပဋိလုံ ။ ကိုဒ သ ထင္လ႔ို ဘုရာ်းေပ်းတဲာ့ ဉာဏ္လက္န႕ဲ ကိုင္စမ္်းၾကည္ာ့ လိ႔ု မေျပာ
ဘ်းလာ်း။ မာတာ မေတြ႕လာ်း။ ေပ ာာ့တာ မေတြ႕လာ်း။ မာတယ္လ႔ို သိတဲာ့အခ ိန္ ကိုဒ သ ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ ကိုဒ သ…(မေတြ႕ရင္)
ေျခလက္အဂၤ ကာ်း ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ ေျခလက္အဂၤ မေတြ႕ရင္ ကိဒ
ု သကာ်း ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ ဘာျဖစ္လ႔ို မေတြ႕တာလဲ။
ကိုဒ သ မရွိဘ်း ဆိုတာ ဘယ္သက သက္ေသ ခံသလဲ။ မာသေဘာ မာဓာတ္ မာပရမတ္။ ပထဝဓာတ္က သက္ေသ မခံလာ်း။
မာတယ္လ႔ို သိတဲာ့ အခ ိနေ
္ လ်းမွာ ကဲ… ရာဂစိတ္ ျဖစ္ခင
ြ ာ့ရ
္ ပ ာ့မလာ်း။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ

နာ်းလည္ဖို႔

လိတ
ု ယ္က႕ြဲ ေနာ္။ မာတာနဲ႔ ေပ ာာ့တာပဲ ေတြ႕တယ္။ ကိုဒ သလာ်း ပထဝဓာတ္လာ်း။သာ်းႏွစ္ေယာက္လာ်း ပထဝဓာတ္လာ်း။
မိဘႏွစ္ပ ်း လာ်း ပထဝဓာတ္လာ်း။ အစ္ကိုႀက်း လာ်း ပထဝဓာတ္လာ်း။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။
ျမတ္စြာဘုရာ်း ရွိစဥ္ကေန ရာဟုေလာဝ ဒသုတက
္ ို ျပန္စဥ္်းစာ်းေနာ္။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ အခ မွာ ပထဝဓာတ္ တစ္လု်းံ နဲ႔
အာသေဝ ကုနသ
္ ြာ်းတာ။(သာ်း …ရာ…)အခုေျပာတဲရ
ာ့ ာဟုလာ …သာ်းေတာ္ ရာဟုလာက သက္ေသမခံလာ်း။ သက္ေသခံတယ္က႕ြဲ
၊ၾကာ်းလာ်း။ အဲလိုေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ အခုလည္်း မာတယ္လ႔ို သိတဲာ့ အခ ိန္ေလ်းမွာ ကဲ ေျခေတြ လက္ေတြ
ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ ေျခလက္အဂၤ မေတြ႕ရင္ ကိုဒ သကာ်း ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ သာ်းႏွစ္ေယာက္ကာ်း ေတြ႕ရဲ႕လာ်း။ မိဘႏွစ္ပ ်း
ကာ်းေတြ႕ရဲ႕လာ်း။

အစ္ကႀို က်းကာ်း

ေတြ႕ရဲ႕လာ်း။

ဘာျဖစ္လ႔ို

မေတြ႕တာလဲ။

မာတယ္ေပ ာာ့တယ္

သိတာ

သင လာ်း

ကာယဝိညာဏ္။ ကာယဝိညာဏ္က နာမ္တရာ်း မရလာ်း။ မာတာေပ ာာ့တာက ႐ုပ္တရာ်း မရလာ်း။ နာမ္႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။ ကိုဒ သ လာ်း
နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။ သာ်းႏွစ္ေယာက္ လာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။ မိဘႏွစ္ပ ်း လာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။ အစ္ကိုႀက်း လာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။
အခု ရာဂစိတ္ ေဒ သစိတ္ ေမာဟစိတ္ ျဖစ္တာေတြဟာ နာမ္႐ုပ္ ေပၚမွာ ျဖစ္တာလာ်း။ ကိုဒ သမွာ ျဖစ္တာလာ်း။ ကိုဒ သက
ပညတ္ေနာ္။ နာမ္႐ုပ္က ပရမတ္ေပ ာ့။ သာ်းႏွစ္ေယာက္က ပညတ္ေနာ္။ နာမ္႐ုပ္က ပရမတ္ေပ ာ့ ။ မိဘ ႏွစ္ပ ်းက ပညတ္ေနာ္။
နာမ္႐ုပ္က ပရမတ္ေပ ာ့။ အစ္ကိုႀက်း က ပညတ္၊ နာမ္႐ုပ္က ပရမတ္။ ပညတ္ဆတ
ို ာ သမုတတ
္ ာ ေခၚတာ ေျပာတာ ။ ရွိတာ
ဟုတ္ကလ
ဲာ့ ာ်း။ မရွရ
ိ င္ ရာဂစိတ္၊ ေဒ သစိတ္ ၊ ေမာဟစိတ္ ျဖစ္ပ မလာ်း။ ဒ ေၾကာင္ာ့ ပညတ္ အာ႐ုံ ပရမတ္အာ႐ုံ လိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။
ကဲ နာမ္႐ုပ္က ပရမတ္ဆေ
ို တာာ့ ႐ပကၡႏၶာက ေဖာက္ျပန္ၿပ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း။ ဟိက
ု လည္်း နာမကၡႏၶာ ေလားပပားကလည္ား
ခံစာားၿပီားေတာ်ာ့ မပ က္လာား။မွတ္ၿပ်းရင္ မပ က္လာ်း။ ျပိဳျပင္ၿပ်းရင္ မပ က္လာ်း။ သိၿပ်း မပ က္လာ်း။ ကိေလသာ အာ႐ုံ ဟုတ္ကလ
ဲာ့ ာ်း။
အနိစၥတရာ်း။ အဲလို ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ ဒ ေၾကာင္ာ့ ပရမတ္ကို အာ႐ုံ ျပိဳတအ
ဲာ့ ခ ရာဂ ေဒ သ ေမာဟ ျဖစ္ခင
ြ ာ့ရ
္ ပ မလာ်း။ အဲလို
ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒေနရာ ေရာက္ေအာင္ ေလာ့လာၾက။ အဲဒ သေဘာေပ က္ဖ႔ို လိတ
ု ယ္က႕ြဲ ။
အဲဒ နဲ႕ ဘုရာ်းရွင္ကယ
ို ္ေတာ္ျမတ္ႀက်းက ေဟာ့ မယ္ပဋာ တစ္မဂ္ တစ္ဖလ
ို ္ ရသြာ်း…ဒ နဲ႔ ေရာင္ာ့ရဲ တင္်းတိမ္မေနနဲ႕၊ ဆက္ၿပ်းေတာာ့
ႀကိိဳ်းစာ်းလိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ ဆက္ၿပ်းေတာာ့ ႀကိိဳ်းစာ်းတဲာ့အခ ေသာတာပန္က သကဒ ဂ မ္ ၊ သကဒ ဂ မ္ က အနာဂ မ္၊ အနာဂ မ္က
ရဟန္်းကိစၥတယ္ဆိုတာ သုတအေနနဲ႔ ဘုန္်းႀက်းတိ႔ု ၾကာ်းဖ်းတယ္ေနာ္။ တစ္ဘဝနဲ႔ ရဟန္်းကိစၥၿပ်းတာ မယ္ပဋာကြ႕ဲ ။ အဲလို
ဘယ္ေလာက္မ ာ်း အာ်းရစရာ ေကာင္်းသလဲ ၾကာ်းလာ်း။ သြကသ
္ ြကလ
္ ည္ ႐်းတုန္်းက ႏွလု်းံ သြင်း္ မွာ်းတာ မထင္ရွာ်းလာ်း။ ကဲ
ႏွလု်းံ သြင္်း မွန္ေတာာ့ အ႐်း မေပ ာက္လာ်းေဟာ့။ အခုလည္်း “အ႐်း ေပ ာက္တဲာ့ေဆ်း”ကို ေဟာတာကြ႕ဲ ။ ၾကာ်းလာ်း။ အဲဒ အဲဒေဆ်းကို
ေသာက္ၾက။ အဲဒ လိုရင္်း အခ က္ေတြေနာ္။ ဒ “သိပယ္ဆက
ို ပ
္ ာြ ်း ေလ်းပ ်းကိစၥ မဂ္တစ္ခဏ”လို႔ မေဟာဘ်းလာ်း။ အဲဒ လိုရင္်း
အခ က္ေတြ။
အဲေတာာ့ ဘယ္လို သိလ႔ို ဘယ္လို ပယ္သလဲ။ အက ဥ္်းနည္်း ေျပာမယ္ ဆင္ျခင္ဖို႕ ေပ ာ့။ ခရ်းသြာ်း ဧည္ာ့သည္ေပာ့ ။ အဲဒ အိမ္ရွငက
္
လည္်း ဧည္ာ့လာေရာက္တာ ေတြကလည္်း မ ာ်းေတာာ့ စာ်းစရာ ေသာက္စရာေတြ ဖြယဖ
္ ြယ္ရာရာ ေတြ လုပထ
္ ာ်းတာေပ ာ့။ ဒ ေတာာ့
ၾကက္ဥေၾကာ္ ရွိတယ္။ ဧည္ာ့သည္ကလည္်း ၾကက္ဥေၾကာ္ စာ်းခ င္တာ။ ပန္်းကန္မွာ ျမင္ေတာာ့တာ။ ျမင္တအ
ဲာ့ ခ ၾကက္ဥေၾကာ္က
ေလ်းင ်းေျခာက္ရက္ ရွၿိ ပ။ ဧည္ာ့မလာလိ႔ု ။ သ႔ကို ျမင္တအ
ဲာ့ ခ ဇြန္်းေလ်းနဲ႔ ပိင
ု ်း္ လိုကတ
္ ာေပ ။ာ့ အဲလို ပိုင္်းလိုကတ
္ ဲာ့အခ က ေတာာ့
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ေလာက္ေတြက အျမ်းေပ က္လ႔ို လႈပ္ေနေတာာ့တာ။ အဲဒအခ စာ်းခ င္တဲာ့ စိတ္ေတြ ရွိေသ်းရဲ႕လာ်း။ စဥ္်းစာ်းဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ ကဲ…
ေတာ္တုန္်းက စာ်းခ င္လ႔ေ
ို တာင္ ႏႈိကတ
္ ာေပ ။ာ့ အဲလို ျမင္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ စာ်းခ င္တဲာ့စတ
ိ ္ေတြ ကုနတ
္ ာ ဘာေၾကာင္ာ့ ကုန္တာ
လဲလ႔ို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ခႏၶာရဲ႕အက ိိဳ်းအျပစ္ကို သိလ႔ေ
ို ပ ာ့။အဲလို ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ မွ ပယ္ႏိုင္ေတာာ့မွာေပ ာ့။
တရာ်းေပ ာက္ေတာာ့ ကိယ
ု မ
္ ာွ ရွာလိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ကိယ
ု မ
္ ာွ ရွာေတာာ့ တရာ်းေတြ႕တယ္ မေဟာဘ်းလာ်း။ သမ ာ်းမွာ ရွာရမွာလာ်း
၊ကိယ
ု ္မွာ ရွာရမွာလာ်း။ ကိယ
ု ာ့အ
္ ျပစ္ကို ရွာရမွာ။အဲဒ ေၾကာင္ာ့ နဒေသာေတာ ဝိယ လိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ ဒပဇာလာ ဝိယ …
မ်းလွ က
ံ သ
ဲာ့ ႔ို လိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ ျမစ္ေရမ ာ်း စ်းသလို တျဖိဳတ္ျဖိဳတ္ တသုတ္သတ
ု ္န႔ဲ ခႏၶာ ကိယ
ု ္ႀက်း ျဖစ္ပ က္ေနတာလိ႔ု
မေဟာဘ်းလာ်း။ မတန္႔ဘ်းေနာ္။ အၿမဲတမ္်း ျဖစ္ပ က္ေနတာ။ အဲဒ မွ သစၥာ ထိက
ု တ
္ ယ္လ႔ို မေဟာဘ်းလာ်း။ အဲဒ လိုရင္်း
အခ က္ေတြက႕ြဲ ။ အဲလို သိဖ႔ို မလိဘ
ု ်းလာ်း။ သိမွ ပယ္ႏိုင္တာ ၊ မသိ ပယ္ႏိုင္ပာ့ မလာ်း။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ သိပယ္ဆက
ို ပ
္ ာြ ်း ေလ်းပ ်းကိစၥ
မဂ္တစ္ခဏလိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်းေဟာ့… ။ အဲဒ လိုရင္်း အခ က္ေတြက႕ြဲ ေနာ္။
အဲလို ျပိဳတအ
ဲာ့ ခ က ေတာာ့ ကိယ
ု ္ ထင္တာေတြ ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ တစ္ခုမွ မေတြ႕ဘ်း။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ ဒ ေၾကာင္ာ့မို႔ ေရွ်းထက္
ေက ာ္ကာရကေနၿပ်းေတာာ့မွ တိုင္်းျပည္အုပခ
္ ိဳပတ
္ ဲာ့ ရွင္ဘရ
ု င္ႀက်း ေတာလယ္ ခစာ်းသြာ်းတာေပ ာ့။ မ က္စလ
ိ ည္ လမ္်းမွာ်းၿပ်းေတာာ့
ဆင္ကန္်းေတာတို်း တို်းသြာ်းတာ။ ေလ်းင ်းရက္ၾကာ သြာ်းတယ္။ ဒ ေတာာ့ အစာျပတ္ ေရငတ္ၿပ်းေတာာ့ မေနဘ်းလာ်း။ အဲဒအခ
…အခ တိုင္်းက အေပ င္်းေဖာ္ေတြန႔ဲ ပတ္သက္ၿပ်းေတာာ့ သ႔ျခံ ကိုယာ့ျ္ ခံ လာၾကတာေပ ာ့။ အဲဒေန႔က ေတာာ့ အမ ိိဳ်းသမ်းေလ်း တစ္
ေယာက္တည္်းေပ ာ့။ အမ ိိဳ်းသမ်းေလ်းဆ လာေတာာ့တာ။ အမ ိိဳ်းသမ်းေလ်းကို ေရရွရ
ိ င္ မစပ လိ႔ု မေတာင္်းလာ်း။ ရွင္ဘုရင္လ႔ို သိပ
မလာ်း။ ေတာဝတ္ ေတာစာ်း ကို်းကြ႕ဲ ။ ေရရွလ
ိ ာ်း။ ေရေတာာ့ ဒေန႔ မယခဲဘ
ာ့ ်းေပ ာ့။ ႀကံရည္ သံု်းေဆာင္မယ္ဆို ေပ်းမွာေပာ့ ။ အဲဒ ကို
ေရွ်းက ပန္်းကန္ခက
ြ ္ေယာက္က မေပၚေသ်းဘ်း ေနာ္။ ဝ ်းက ည္ေတာက္ လုပ္ရတာ။ ဝ ်းက ည္ေတာက္။ ေဒ င္်းလန္်း စာ်း၊ ေဒ င္်းလန္်း
စာ်း။ ေရွ်းက ၾကာ်းလာ်း။ အဲဒေခတ္က ။ ဒ ႀကံပင္ခုတေ
္ တာာ့ ၾကြက္ၿမ်းတန္်း ထြကလ
္ ာခဲတ
ာ့ ာ။ ခန္မ
႔ န
ွ ်း္ ေျခ အစိတသ
္ ာ်း၊ သံု်းဆယ္သာ်း
ေပ ာ့။ သကလည္်း အစာကျပတ္ ေရကငတ္ေတာာ့ … အရသာက အင္မတန္ ေကာင္်းတာကို်း။
အင္်း … င တိုင်း္ ျပည္ အုပ္ခ ိဳပ္မင္်းလုပ္တာ ႏွစ္ေပ င္်း ႏွစ္ဆယ္ ၾကာၿပေပ ာ့။ င ာ့ကို ဘယ္သမွ မဆက္သဘ်းေပ ာ့။ အင္မတန္
ေကာင္်းတဲာ့ ႀကံရည္ ၊အဲဒႀကံခင္်း သိမ်း္ ဖိ႔ု စိတက
္ ်း မထည္ာ့ဘ်းလာ်း။ အမ ိိဳ်းသမ်းေလ်းကလည္်း တစ္ေယာက္တည္်း ဆိုေတာာ့ ကာယ
ကံ ေျမာက္ေအာင္ ျပစ္မွာ်းဖိ႔ု စိတက
္ ်း မထည္ာ့လာ်း။ ကဲ စိတက
္ ်း ထည္ာ့တယ္ေနာ္။ ေနာက္တစ္ခက
ြ ္ ေပ်းစမ္်းပ ဥ်းကြာလိ႔ု ဆက္
မေတာင္်းလာ်း။ ဆက္ ေတာင္်းတဲာ့ အခ ႀကံပင္ခတ
ု တ
္ ာ ႀကံရည္ ထြကက
္ ဲာ့လာ်း။ တစ္ပင္က ႏွစပ
္ င္ ၊ႏွစ္ပင္က သံု်းပင္ ၊ဆက္ခတ
ု တ
္ ာ
ဆယ္ပင္ထိ ဆက္ခုတတ
္ ာ ။တစ္စက္မွ မထြကဘ
္ ်းကြ႕ဲ ။ ေတာ္တုန္်းက ထြက္ပ လ က္ကနဲ႔ အခု ဘာေၾကာင္ာ့ မထြကတ
္ ာလဲ လို႔
မေမ်းရဘ်းလာ်း။ အမ ိိဳ်းသမ်းေလ်းကလည္်း ေတာသဆိုေတာာ့ ႐ုိ်းတာကိ်းု ။ မေျပာတတ္ဘ်းေတာ္။ ေရွ်းသေဟာင္်း ေျပာတာေတာာ့
ၾကာ်းဖ်းတယ္။ ဘယ္လို ၾကာ်းဖ်းသလဲ။ တိုင္်းျပည္အုပ္ခ ိဳပတ
္ ဲာ့ မင္်းမ ာ်း … မင္်းက င္ာ့တရာ်းဆယ္ပ ်းႏွင္ာ့ မညညြတရ
္ င္ မို်းေခ င္တယ္လို႔
ၾကာ်းမိတယ္တဲာ့။
အဲေတာာ့ …စဥ္်းစာ်း...သက ရွင္ဘုရင္ ျဖစ္မေနဘ်းလာ်း။ သမွာ်းတာကို မသိဘ်းလာ်း။ မွာ်းတာ သိသြာ်းၿပေနာ္။ အမ ိိဳ်းသမ်းေလ်းက
သိရဲ႕လာ်း။ မသိဘ်းကြ႕ဲ ေနာ္။ အမ ိဳိ ်းသမ်းေလ်းက သ႕ကို မွာ်းတယ္… ဘယ္လို လုပ္မယ္ဆိုတာ မသိဘ်းေပ ။ာ့ ႏႈတ္ကလည္်း
ေျပာတာ မဟုတ္ေတာာ့ ဘယ္သိမလဲ။ ေျခလြန္ လက္လြနလ
္ ည္်း လုပ္တာ မဟုတ္ေတာာ့ သိပ မလာ်း။ အမ ိိဳ်းသမ်းေလ်းက
မသိျငာ်းေသာ္လည္်း ဓာတ္က မသိဘ်းလာ်း။ ႀကံရည္ ထြက္ကလ
ဲာ့ ာ်း။ အခုလည္်း အကုသိုလဟ
္ ာ ႀကံရည္ ပိတ္သလို ပိတမ
္ ယ္ဗ ာ်း။
စဥ္်းစာ်းၾက။ ၾကာ်းလာ်း။ မွာ်းမွန္်း သိေတာာ့ ဝန္ခတ
ံ ယ္ေနာ္။ မွာ်းပ တယ္တဲာ့။ ၾကာ်းလာ်း။ အဲဒ ဝန္ခံတာ… အကုသလ
ို လ
္ ာ်း
ကုသိုလလ
္ ာ်း။ မွာ်းတုန္်းက ကုသလ
ို လ
္ ာ်း အကုသိုလလ
္ ာ်း။ အကုသိုလဟ
္ ာ ႀကံရည္ေတြ ပိတ္မသြာ်းလာ်း။ မွာ်းမွန္်းသိလ႔ို
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ဝန္ခံတအ
ဲာ့ ခ က ေတာာ့ ကုသလ
ို ္ မျဖစ္ဘ်းလာ်း။ ကဲ… ေနာက္တဖန္ ေပ်းစမ္်း ၊ ခုတ္ေတာာ့ ထြကလ
္ ာခဲတ
ာ့ ာေပ ။ာ့ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ
မေကာင္်းလာ်း။
အဲဒ ဘယ္မွာ ျဖစ္တာလဲလ႔ို ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ လွ ာမွာ ၊လွ ာမွာ။ ေသာက္စ႔တ
ို ဲာ့အခ က ေတာာ့ ခ ိိဳရသာ ႐ပကၡႏၶာတရာ်း
အေပၚမွာ ႀကံရည္အေနႏွင္ာ့ ႏွစ္သက္မႈ ၊စြလ
ဲ မ္်းမႈ၊ ေသာက္ခ င္မက
ႈ
ေလာဘတဏွာ သမုဒယသစၥာ မေဟာဘ်းလာ်း။ ခ ိိဳရသာ
႐ပကၡႏၶာ တရာ်းအေပၚမွာ ႀကံရည္အေနႏွင္ာ့ သံု်းေဆာင္ခ င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ ၊စြလ
ဲ မ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ၊ ေလာဘ
တဏွာ သမုဒယသစၥာ အေၾကာင္ား ႐ွ်ိေတာ်ာ့ အက ်ိဳားခႏၶာ မရဘ်းလာ်း။ ခႏၶာ ရရင္ အုိနာေသ လြတက
္ လ
ဲာ့ ာ်း။ ဘာသစၥာလဲ။ အဲဒ
သမုဒယေၾကာင္ာ့ ဒုကၡေပ ာ့။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ခ ိိဳရသာ ႐ပကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဘာသစၥာလဲ။
ဒုကၡသစၥာလိ႔ု ပိုင္်းျခာ်းလိ႕ု သိတာက …။သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွငာ့္ ေနာက္ ခႏၶာ မလာတာ….။ နိေရာဓသစၥာေနာ္။ ကဲ…
ကိေလသာ ရွိေသ်းရဲ႕လာ်း။ ခႏၶာကာ်း ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ ခႏၶာမရွိေတာာ့ မၿငိမ်း္ လာ်း။ ကိေလသာ မရွိေတာာ့ မေအ်းလာ်း။
ၿငိမ္်းတဲာ့သေဘာကိ…
ု န်ိဗၺာန္ ။ ေအ်းတဲသ
ာ့ ေဘာကိ…
ု န်ိဗာၺ န္ ။ သက္သက္မဲာ့ ေအ်းတာပဲ ရွိတယ္က႕ြဲ ေနာ္။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။
ဤေနရာ ေရာက္ေအာင္ ႀကိိဳ်းစာ်းအာ်းထုတၾ္ ကေပာ့ ။
ကဲ…

စာ်းဆဲ ခႏၶာက

ျဖစ္ပ က္၊ဘာသစၥာလဲ ။(ဒိုကၡသစၥာပပဘိုရာား။)သ်ိတာက----။(မဂသစၥာ ပပဘိုရာား။)ေသတာက

---။

(သမိုဒယသစၥာပပဘိုရာား။)ေနာက္ခႏၶာမလာတာ....။(န်ိေရာဓသစၥာပပဘိုရာား။)ပဋ်ိစၥသမိုပၸပဒ္အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကက
ြ ႐
္ ွ်ိ။ (ေလားကြက္
႐ွ်ိပပတယ္ ဘိုရာား) ။တစ္ကက
ြ လ
္ ွ င္ ဘယ္ႏွစ္ပပား။(ငပားပပားပပ ဘိုရာား။)ငပား ေလားလီ။(ႏွစ္ဆယ္။)ဤ႐ွစသ
္ ယ
ြ ္က်ိ.ို .. ။(အလြယ္က က္မတ
ွ ္
သ်ိေစအပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္ားတည္ား။ )
အမွ ေဝ။
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋိပတၱယ
ိ ာ။
ဤေလာကုတၱရာ တရာ်း ကို်းပ ်း အာ်းေလ ာ္ေသာ က င္ာ့ဝတ္ ပဋိပတ္ျဖင္ာ့၊ ဗုဒံၶ - ျမတ္စာြ ဘုရာ်းကိ၊ု ပေဇမိ-ဒုက
ု ၡသစၥာသိတဲာ့
ဉာဏ္ျဖင္်ာ့ ပူေဇာ္ပပ၏ အရွငဘ
္ ိုရာား။
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋိပတၱယ
ိ ာ။
ဤေလာကုတၱရာ တရာ်း ကို်းပ ်း အာ်းေလ ာ္ေသာ က င္ာ့ဝတ္ ပဋိပတ္ျဖင္ာ့၊ ဓမၼံ - တရာ်းေတာ္ျမတ္ကို၊ ပေဇမိ-ဒုုကၡသစၥာသိတဲာ့
ဉာဏ္ျဖင္်ာ့ ပူေဇာ္ပပ၏ အရွငဘ
္ ိုရာား။
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋိပတၱယ
ိ ာ။
ဤေလာကုတၱရာ တရာ်း ကို်းပ ်း အာ်းေလ ာ္ေသာ က င္ာ့ဝတ္ ပဋိပတ္ျဖင္ာ့၊ သံဃံ - သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္ကို၊ ပေဇမိဒုုကၡသစၥာသိတဲာ့ ဉာဏ္ျဖင္်ာ့ ပူေဇာ္ပပ၏ အရွငဘ
္ ိုရာား။
ဤကဲာ့သ႔ို ျပိဳလုပအ
္ ပ္ေသာ ဒ နကုသိုလ၊္ သလကုသလ
ို ္၊ ဘာဝနာကုသလ
ို ္၊ အဓိ႒ာန္ကသ
ု ိုလ၊္ ပ ရမကုသလ
ို ္၊ ဝိပႆနာ
မဟာကုသိုလတ
္ ႔၏
ို အက ိဳိ ်းအာ်းေၾကာင္ာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ၊ ႐ုပန
္ ာမ္တရာ်းတိ၏
႔ု မျဖစ္ေဝ်းစြာ ခ ိဳပ္ၿငိမ္်းရပ လို၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
ထိက
ု ုသလ
ို ္၏ အက ိိဳ်းကိလ
ု ည္်း မိခင္ ဖခင္ ေက ်းဇ်းရွငတ
္ ႔အ
ို ာ်း လည္်းေကာင္်း၊ အနမတဂၢ သံသရာမွစ၍ ေတာ္စပ္ခာ့ဖ
ဲ ်းေသာ မိခင္
ဖခင္ ေက ်းဇ်းရွင္ အေပ င္်းတိ႔အ
ု ာ်း လည္်းေကာင္်း၊အာစရိယာနၪၥ ဆရာသမာ်းတိ႔အ
ု ာ်း လည္်းေကာင္်း၊ ဣမာသံ ပရိသာနၪၥ တရာ်းနာ အစည္်းအေဝ်းသိ႔ု ၾကြေရာက္လာၾကကုန္ေသာ တရာ်းနာ ပရိသတ္တ႔အ
ို ာ်း လည္်းေကာင္်း၊ ေရေျမသနင္်း
ျပည္ာ့ရွင္မင္်းတိ႔အ
ု ာ်း လည္်းေကာင္်း၊ ငရဲသနင္်း ယမမင္်းတိ႔အ
ု ာ်း လည္်းေကာင္်း၊ ကိုယ္ေစာင္ာ့နတ္၊ အိမ္ေစာင္ာ့နတ္၊
ေက ာင္်းေစာင္ာ့နတ္၊ အာရာမ္ေစာင္ာ့နတ္၊ ဓမၼာ႐ုံေစာင္ာ့နတ္၊ ဘုမၼစို်းနတ္၊ ႐ုကၡစို်းနတ္၊ အာကာသစို်းနတ္၊ ေတာေစာင္ာ့နတ္၊
ေတာင္ေစာင္ာ့နတ္၊ ရြာေစာင္ာ့နတ္၊ ၿမိိဳ႕ေစာင္ာ့နတ္၊ သာသနာေတာ္ေစာင္ာ့နတ္၊ စတုေလာကပ လ နတ္မင္်းႀက်းမွ စ၍ သံု်းဆယ္ာ့
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တစ္ဘုံ က င္လည္ၾကကုန္ေသာ ေဝေနယ သုခတ
ိ ဒုကၡိတ သတၱဝ အေပ င္်းတိ႔အ
ု ာ်း၊ ဘာေဇယ ာမ- အမွ အမွ အမွ ၊ အမွ
ေပ်းေဝပ ကုန၏
္
အမွ ရၾကသည္ ျဖစ္၍ ကုိယစ
္ ိတ္ ႏွစျ္ ဖာ က န္်းမာ ခ မ္်းသာ လိအ
ု င္ ဆႏၵ တစ္လု်းံ တစ္ဝတည္်း ျပည္ာ့ဝၾကၿပ်းလွ င္
သေတာ္ေကာင္်းတရာ်း ႀကိိဳ်းစာ်းပြာ်းမ ာ်း အာ်းထုတ္ႏိုင္လယ
ြ ္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
(အမွ အမွ အမွ ယေတာ္မၾကပ ကုန္ေလာာ့။
သာဓု သာဓု သာဓု။)၃
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ေက ်းဇ်းေတာ္ရင
ွ ္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ေတာရ ဆရာေတာ္ဘရ
ု ာ်းႀက်း ဘဒၵႏ ၱသဝ
ံ ရ။
အမရပရၿမိိဳ႕ ေအာင္ေျမေရႊဘုံ ဘုရာ်းဝန္်း-တြင္ ၁၃၇၁-ခု၊ ေႏွာင္်း တန္ခ်းလဆန္်း ၁၂-ရက္၊ ေသာၾကာေန႔
(26.03.2010)၊ ည (၇) နာရီ မိနစ္ ၃ဝ အခ ိနတ
္ ြင္ ေဟာၾကာားေတာ္မူေသာ
ဒုႆီလရဟန္ား ဥပမာျပ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ တရာ်းေတာ္။
အနေႏ ၱာ အနႏ ၱ င ်းပ ်းကို အာရံုျပိဳ၍ ညညာျဖျဖ ကန္ေတာာ့ၾကပ စိ႔။ု
နေမာ ဗုဒၶႆ၊ နေမာ ဓမၼႆ၊ နေမာ သံဃႆ၊ နေမာ မာတာပိတုႆ၊ နေမာ အာစရိယႆ။
ဗုဒၶႆ -သစၥာေလ်းပ ်း ျမတ္တရာ်းကို ပိုင္်းျခာ်းထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မေသာ ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာ ဘုရာ်းသခင္ ကိယ
ု ေ
္ တာ္ျမတ္ႀက်း
အာ်း၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶ ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
ဓမၼႆ -မဂ္ေလားတန္၊ဖိလ
ု ္ေလားတန္၊နိဗၺာန္ပရိယတ္၊ဆယ္ပပားေသာ တရာားေတာ္ျမတ္အာား၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ ္ သဒၶ ေစတနာျဖင္ာ့
ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွခ
ိ ို်းပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
သံဃႆ -မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂိဳလ္ေလားပပား၊ဖိလ
ု ္၌တည္ေသာ ပုဂိဳလ္ေလားပပား၊ဤရွစပ
္ ပားေသာ အရိယာသံဃာ ေတာ္ျမတ္တ႔အ
ို ာား၊
နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶ ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
မာတာပိတႆ
ု
-မိဘႏွစ္ပပားအာား၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶ ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
အာစရိယႆ - ဝိပႆနာ ဉာဏ္မ က္စိ ႏွစ္ကင
ြ ္်း အလင္်းေရာက္ေအာင္ သစၥာေလ်းပ ်း တရာ်းေတာ္ႏွင္ာ့ ကုသေပ်းေတာ္မေသာ
ေက ်းဇ်းေတာ္ရွင္ မို်းကုတဆ
္ ရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်းႏွင္ာ့ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်းအာ်း၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶ ေစတနာျဖင္ာ့
ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွခ
ိ ို်းပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
ဘုရာ်းရတနာ၊ တရာ်းရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာျမတ္သု်းံ ပ ်း မိဘ ၊ ဆရာသမာ်းတိ႔အ
ု ာ်း ရိုေသျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွခ
ိ ိုားပူေဇာ္
ဖူားေမ ွာ္ မာန္ေလ ာ်ာ့ ကန္ေတာ်ာ့ၾကေသာ ပူဇဝႏၱပဏာမေစတနာ၊သဒၶပ၊ ပညာ၊ ဝီရယ
ိ
တိ႔ေ
ု ၾကာင္်ာ့ မိမတ
ိ ႔အ
ို လိရ
ု ွိအပ္၊ ေတာင္်ာ့တ
အပ္ေသာ၊ မအိမ
ု ေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္သ႔ို လည္ားေကာင္ား၊ ဒုကၡ ခပ္သိမ္ား ခ ဳပ္ၿငိမ္ားရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သ႔ို လည္ားေကာင္ား၊
တစ္ေထာင္်ာ့ငပားရာ ကိေလသာတိ႔၏
ု ခ ဳပ္ရာၿငိမား္ ရာ သိမား္ ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သ႔ို လည္ားေကာင္ား၊မိမတ
ိ ႔ို ယခု အာားထုတဆ
္ ဲ ျဖစ္ေသာ
ဝိပႆနာဉာဏ္သည္ လ င္ျမန္စာြ မဂ္ဉာဏ္သ႔ို ေက ်းဇ်းျပိဳ၍ နိဗၺာန္သ႔ို မ က္ေမွာက္ ျပဳလြယ္ႏိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
(အလုပစ
္ ဥ္ အတိုင္်း က င္ာ့ႀကံပြာ်းမ ာ်း အာ်းထုတပ
္ မည္ ဘုရာ်း၊)
မလႏွစ္ျဖာ တစ္ေခ က္။
မလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလ်းခုအလႊာ၊ အဂၤ တစ္ဆယ္ာ့ႏွစ္ပ ်း၊ တရာ်းကိယ
ု ္မ ာ်းႏွင္ာ့၊ သံု်းပ ်းအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မလ၊ ဝဋ္သုားံ ဝႏွင္်ာ့၊
ကာလသံုားျဖာ၊ ျခင္ားရာႏွစ္ဆယ္၊ ဤရွစ္သယ
ြ က
္ ို၊ အလြယက
္ က္မတ
ွ ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္ားတည္ား။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺိဳၺ ဒၶႆ ။
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼိဳတသ
ိ စၥာအာ်းျဖင္ာ့ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ အကုသလ
ို က
္ ၊ံ ကုသလ
ို ္ကံ တရာ်းႏွစ္ပ ်းကို ယံုၾကည္ရမယ္လို႕
မေဟာလာ်း။
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ပ ဏာတိပ တာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာ အစ မိစာဒိ႒ိ အဆံု်းကို က ်းလြန္ရင္ ကုသိုလလ
္ ာ်း အကုသလ
ို ၊္
အကုသလ
ို က
္ ံ အေၾကာင္်းေၾကာင္ာ့ အက ိိဳ်းတရာ်းက ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲာ့၌ ငရဲ၊ တိရစာန္၊ ျပိတာၱ ၊အသရကာယ္ လို႕ မေဟာလာ်း။
ခ မ္်းသာတဲာ့ တရာ်းလာ်း ၊ဆင္်းရဲတဲာ့ တရာ်း။ ဒ … အကုသလ
ို က
္ ံေၾကာင္ာ့ ျဖစ္တာေနာ္။ ယံုၾကည္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်း။
ပ ဏာတိပ တာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာ အစ မိစာဒိ႒ိ အဆံု်းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရင္ အကုသိုလလ
္ ာ်း ၊ ကုသလ
ို လ
္ ာ်း။
ကုသ
ု ိုလက
္ ံ အေၾကာင္်းေၾကာင္ာ့ လ႔ျပည္ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ လိ႔ု မေဟာလာ်း။ ဆင္်းရဲတဲာ့ တရာ်းလာ်း ၊ ခ မ္်းသာတဲာ့တရာ်း။ဒ
ကုသိုလက
္ ံေၾကာင္ာ့ ျဖစ္တာေနာ္။ ဒ ကံ ကံရ႕ဲ အက ိိဳ်းကို ယံုၾကည္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်း။ ယံုၾကည္ရင္ အကုသလ
ို က
္ ို ေရွာင္ေပ ။ာ့
ကုသိုလက
္ ို ေဆာင္ေပ ာ့။
အတိန
ု ည္်းနဲ႔ ေျပာမယ္ ဆိလ
ု ႔ရ
ို ွိရင္ စိတ္ဆ်းို တာ အကုသလ
ို ္ေပာ့ ။ စိတ္မဆိ်းု တာ ကုသိုလ္ေပ ာ့။ ရန္ေတြ႕တာ အကုသလ
ို ္ေပာ့ ။
ရန္မေတြ႕တာ ကုသလ
ို ္ေပ ာ့။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ စိတဆ
္ ်းို တယ္ ဆိေ
ု တာာ့ ဒ အကုသလ
ို ္ ေနာ္။ ကုိယာ့ပ
္ စၥည်း္ ေတြ ေလ ာာ့ၿပလိ႔ ု
ႏွလု်းံ သြင်း္ လိက
ု ။္ စိတဆ
္ ်းို ရင္ ပစၥည်း္ ေတြ ေလ ာာ့ေတာာ့တာေနာ္။ အကုသလ
ို က
္ ်းို ။ စိတမ
္ ဆိ်းု ရင္ ကုသလ
ို ဆ
္ တ
ို ာ ပစၥည်း္ ေတြ
တိ်းု တက္ေတာာ့တာေပ ။ာ့ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ ကုသလ
ို ္ အကုသလ
ို ္ ၊ ကံ ကံ၏ အက ိိဳ်းကို ယံုၾကည္ရင္ အကုသိုလက
္ ို
ေရွာင္ ၊ ကုသိလ
ု က
္ ို ေဆာင္ေပ ာ့။ အဲဒ လိုရင္်း အခ က္ေတြ ကြ႕ဲ ေနာ္။ အေရ်းႀက်းဆံု်းက သကာယဒိ႒ိ ျပိဳတ္ဖ႔ို ပဓာနကြ႕ဲ ။ စိစစ္ဖို႔
မေကာင္်းလာ်း။
အဲေတာာ့ သကာယ သကာယ ဆိုတာ အဘယ္ တရာ်းလဲ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ ခႏၶာငပားပပား ေပပ်ာ့။ အဲဒ ခႏၶာသိဖ႔ို မလိဘ
ု ်းလာ်း။ ဒ …
အဲဒ ခႏၶာေပၚမွာ ေရွ်းထက္ေက ာ္ကာရက လယ္တ ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်း…. ခႏၶာငပားပပား မသိျငာ်း င ်းပ ်း ေမွာက္မည္သာ။ ခႏၶာငပားပပား
မသိျငာ်း င ်းပ ်း ေမွာက္မည္သာ။ ေခြ်းဝက္ကၽြႏ
ဲ ြာ်း ေမွာက္လ က္သာြ ်း င ်းပ ်းေမွာက္ၾကရွာ လို႕ မေဟာဘ်းလာ်း။ ဒလို ဆိုေတာာ့ ခႏၶာ
သိဖ႔ို လိုတာေပ ာ့။ သစၥာ သိဖ႔ို လိတ
ု ာေပ ာ့။ ပဋိစၥသမုပၸ ဒ္ တရာ်း သိဖို႔ လိတ
ု ယ္။ ဒ ေတာာ့ ။မရေသ်းတဲာ့ ပုဂိိဳလ္ ရေလေအာင္၊ ရၿပ်းသာ်း
ပုဂိိဳလ္ လိုရင္်းကိစၥ ၿပ်းေအာင္ မ က္စိေပ က္က စ မေနာဒြ ရ အထိ မွနမ
္ န
ွ ေ
္ လ်း ခႏၶာဖြဲ႕ၾက။
…ခႏၶာဖြ႕ဲ နည္်း…
မ က္စ။ိ
စကၡိဳအၾကည္ကို အဆင္်း တိက
ု ္ေတာာ့ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု
ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။ စကၡိဳဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း
ျဖစ္ပ သည္။ စကၡိဳအၾကည္ႏွင္ာ့ အဆင္်းကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့
ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
မ က္စအ
ိ ၾကည္ကို အဆင္်း တုိက္ေတာာ့ ျမင္သိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ အဆင္်းကို ျမင္သတ
ိ ာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက
ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက္။ မ က္စိအၾကည္ႏွငာ့္ အဆင္်းက ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
မ က္စအ
ိ ၾကည္ကို အဆင္်း တုိက္ေတာာ့ ျမင္သစ
ိ ိတ္ ေပၚပ သည္။ အဆင္်းကို ျမင္သတ
ိ ာက နာမ္တရာ်း။

မ က္စအ
ိ ၾကည္ႏွင္ာ့

အဆင္်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
နာ်း။
ေသာတအၾကည္ကို အသံ တိက
ု ္ေတာာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း
ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏင
ုိ ပ
္ ။ ေသာတဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့
နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ေသာတအၾကည္ႏွင္ာ့ အသံကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ
ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
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နာ်းအၾကည္ကို အသံ တုိကေ
္ တာာ့ ၾကာ်းသိစိတ္ ေပၚပ သည္။ အသံကို ၾကာ်းသိတာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက
ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက္။ နာ်းအၾကည္ႏွင္ာ့ အသံက ႐ုပ။္ စိတ၊္ ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
နာ်းအၾကည္ကို အသံ တုိကေ
္ တာာ့ ၾကာ်းသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ အသံကို ၾကာ်းသိတာက နာမ္တရာ်း။ နာ်းအၾကည္ႏွင္ာ့ အသံက
႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
ႏွာ။
ဃာနအၾကည္ကို အနံ႕ တိက
ု ္ေတာာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ တစ္ဝည
ိ ာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု
ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။ ဃာနဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း
ျဖစ္ပ သည္။ ဃာနအၾကည္ ႏွငာ့္ အနံ႕ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့
ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
ႏွာအၾကည္ကို အနံ႕တုိက္ေတာာ့ နံသိစိတ္ ေပၚပ သည္။ အနံ႕ကို နံသိတာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာ က ေစတသိက္။
စိတ္၊ ေစတသိက္။ ႏွာအၾကည္ႏွင္ာ့ အနံ႕က ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
ႏွာအၾကည္ကို အနံ႕တုိက္ေတာာ့ နံသစ
ိ ိတ္ ေပၚပ သည္။ အနံ႕ကို နံသတ
ိ ာက နာမ္တရာ်း။ ႏွာအၾကည္ ႏွငာ့္ အနံ႕ က ႐ုပ္တရာ်း။
နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
လွ ာ။
ဇိဝွ အၾကည္ကို ခ ိိဳ၊ခ ဥ္၊စပ္၊ငန္၊ဖန္၊ခ ်း ရသာေျခာက္ပ ်း တိက
ု ္ေတာာ့ စာ်းသိစတ
ိ ္ဆတ
ို ဲာ့ ဇိဝွ ဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ဇိဝွ ဝိညာဏ္
ေပၚေသာအခ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။

ဇိဝွ ဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊

ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ဇိဝွ အၾကည္ ႏွငာ့္ ရသာ ေျခာက္ပ ်း ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ
ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
လွ ာအၾကည္ကို ရသာေျခာက္ပ ်း တုိက္ေတာာ့ စာ်းသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ ရသာေျခာက္ပ ်း ကို စာ်းသိတာက စိတ။္ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊
ေစတနာက ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက္။ လွ ာအၾကည္ ႏွင္ာ့ ရသာေျခာက္ပ ်း က ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက္၊႐ုပ္။
လွ ာအၾကည္ကို ရသာေျခာက္ပ ်း တုိက္ေတာာ့ စာ်းသိစိတ္ ေပၚပ သည္။ ရသာေျခာက္ပ ်းကို စာ်းသိတာက နာမ္တရာ်း။
လွ ာအၾကည္ႏွင္ာ့ ရသာေျခာက္ပ ်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
ကိယ
ု ္။
ကာယအၾကည္ကို မာမႈ ေပ ာာ့မႈ ပထဝ ေဖာ႒ဗၺ တိက
ု ္ေတာာ့ ထိသစ
ိ ိတ္ ဆိတ
ု ဲာ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ကာယဝိညာဏ္
ေပၚေသာအခ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။ ကာယဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊
ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ကာယအၾကည္ႏွင္ာ့ မာမႈ ေပ ာာ့မက
ႈ ို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ
ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
ကိယ
ု ္အၾကည္ကို ပမႈ ေအ်းမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာာ့ ထိသိစိတ္ ေပၚပ သည္။ ပမႈ ေအ်းမႈကို ထိသတ
ိ ာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊
သညာ၊ ေစတနာက ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက။္ ကိယ
ု ္အၾကည္ႏွင္ာ့ ပမႈ ေအ်းမႈက ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက္၊႐ုပ။္
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ကိယ
ု ္အၾကည္ကို ေထာက္ကန္ လႈပရ
္ ွာ်းမႈ ဝ ေယာေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာာ့ ထိသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ ေထာက္ကန္ လႈပရ
္ ွာ်းမႈကို
ထိသိတာက နာမ္တရာ်း။ ကိယ
ု ္အၾကည္ႏွင္ာ့ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရာွ ်းမႈ က ႐ုပတ
္ ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
စိတ္။
မေနာ အၾကည္ကို ဓမၼာ႐ုံ တိက
ု ္ေတာာ့ ႀကံသစ
ိ ိတ္ ဆိတ
ု ဲာ့ မေနာဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ မေနာဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ တစ္ဝိညာဏ္
တည္်း ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။

မေနာဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာကၡႏၶာေစတသိက္ ၊သညာကၡႏၶာ

ေစတသိက္၊ သခၤ ရကၡႏၶာေစတသိက္ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ဟဒယဝတိဳ ႏွင္ာ့ ဓမၼာ႐ုံ ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့
႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
မေနာအၾကည္ကို ဓမၼာ႐ုံ တုိက္ေတာာ့ ႀကံသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ ဓမၼာ႐ုတ
ံ ရာ်း အေပၚမွာ ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝ အေနႏွငာ့္ ႀကံသိတာက စိတ္။
ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက ေစတသိက္။ စိတ၊္ ေစတသိက္။ ဟဒယဝတိဳ ႏွင္ာ့ ဓမၼာ႐ုံ က ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
မေနာအၾကည္ကို ဓမၼာ႐ုံ တုိက္ေတာာ့ ႀကံသစ
ိ ိတ္ ေပၚပ သည္။ ဓမၼာ႐ုတ
ံ ရာ်း အေပၚမွာ ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝ အေနႏွင္ာ့ ႀကံသိတာက
နာမ္တရာ်း။ ဟဒယဝတိဳ ႏွငာ့္ ဓမၼာ႐ုံ က ႐ုပတ
္ ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
ေျခာက္ဒြ ရ ခႏၶာဖြဲ႕ၾကည္ာ့ေတာာ့ …. လ အစာ်းစာ်း၊ နတ္အစာ်းစာ်း ၊ျဗဟၼာ အစာ်းစာ်း၊ တိရစာန္ အစာ်းစာ်း၊ ျပိတာၱ ၊အသရကာယ္
အစာ်းစာ်း ၊ ေတြ႕သလာ်း ခႏၶာင ်းပ ်း ေတြ႕သလာ်း။ ကိယ
ု ထ
္ င္ခတ
ာ့ဲ ဲာ့ ကိစၥက လ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝ ေနာ္။ ခႏၶာဖြဲ႕ၾကည္ာ့ေတာာ့ကာ
ခႏၶာပဲ ေတြ႕မွာေပ ။ာ့ တစ္နည္်းအာ်းျဖင္ာ့ စိတ္ ေစတသိက္ ႐ုပ္ ေတြ႕မွာေပ ။ာ့ ခ ံိဳ႕လိက
ု ္ရင္ နာမ္ႏင
ွ ာ့႐
္ ုပ္ပဲ ေတြ႕မယ္။ ထင္တာေတြ
ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ေတြ႕တာက လနတ္ျဗဟၼာလာ်း၊ခႏၶာငပားပပား။ဤခႏၶာငပားပပားကို သိေအာင္လ႔ို ခႏၶာဖြဲ႕ရတာကြ႕ဲ ။ရာဂစိတ္၊ ေဒ သစိတ္၊
ေမာဟစိတ္ ဆိုတဲာ့ ကိေလသာ တရာ်းေတြဟာ ခႏၶာေပၚမွာ ျဖစ္တာလာ်း၊ ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝ မွာ ျဖစ္တာလာ်း။ တကယ္ အျမင္ခံ
အ႐ႈခံက ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝ လာ်း၊ ခႏၶာငပားပပား ။ဒ ေတာာ့ ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝ မရွိဘ်းေပ ာ့။ မရွရ
ိ င္ ရာဂ ေဒ သ ေမာဟ ျဖစ္ခြင္ာ့ ရပ မလာ်း။
ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝ မရွဘ
ိ ်းလိ႔ု သိတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ ရာဂ ေဒ သ ေမာဟ ျဖစ္ခင
ြ ာ့္ ရပ မလာ်း။
ရွိတဲာ့ ခႏၶာ ကလည္်း ႐ပကၡႏၶာ က ေဖာက္ျပန္ၿပ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း။ ေဝဒနာ ခံစာ်းၿပ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း။ သညာ မွတ္ၿပ်းေတာာ့
မပ က္လာ်း။ ေစတနာ ေစာ့ေဆာ္ၿပ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း။ ဝိညာဏကၡႏၶာ သိၿပ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း။ ကဲ ကိေလသာ အာ႐ုံဟတ
ု ္ကလ
ဲာ့ ာ်း။
အနိစၥ ျမင္မွ စိတ္ခ ရတယ္လ႔ို မေဟာဘ်းလာ်း။ ဒ ႐ပကၡႏၶာ အနိစၥ၊ ေဝဒနာကၡႏၶာ အနိစၥ ၊ သညာကၡႏၶာ အနိစၥ၊ သခၤ ရကၡႏၶာ အနိစၥ၊
ဝိညာဏကၡႏၶာ အနိစၥေပ ာ့ ၊ခႏၶာသိတုန္်းက သကာယဒိ႒ိ မျပိဳတဘ
္ ်းလာ်း။ခႏၶာ သိေတာာ့ ကိယ
ု ္ထင္တဲာ့ လနတ္ျဗဟၼာ ေတြ႕ေသ်း
ရဲ႕လာ်း။မေတြ႕တာ မရွိလ႔ေ
ို ပ ာ့။ အဲ… စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ေတြ႕တာက ခႏၶာ ပဲေတြ႕တယ္။ဒ ေတာာ့ ဒိ႒ိ မျပိဳတဘ
္ ်းလာ်း။
ဒိ႒ိျပိဳတ္ရင္ ျဗဟၼာႀက်း ေလ်းဥ်း ဖန္ဆင္်းတယ္၊ ထာဝရဘုရာ်း ဖန္ဆင္်းတယ္၊ ဗိႆႏို်းနတ္ ဖန္ဆင္်းတယ္ ယဥ်းမလာ်း။ ဝိစိကိစၦာ
မခ ိဳပလ
္ ာ်း။ အာသဝ အေနနဲ႔ ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇာသဝ ခ ိဳပတ
္ ယ္က႕ြဲ ။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ ကဲ အနိစၥသိေတာာ့ ခႏၶာ
ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ အနိစၥလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ၊ ဒုကၡလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ၊အနတၱလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ။ဆင္်းရဲတာက လြလ
ဲ ႔ို တျခာ်း
ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ အဲလို ဆင္်းရဲတယ္လ႔ို သိေတာာ့ ႏွစ္က သံု်းကို က်းေသ်းရဲ႕လာ်း။
သိတယ္ဆက
ို တည္်းက ႏွလံု်းသြင်း္ မွာ်းတဲာ့ အဝိဇာ ခ ိဳပ္ မခ ိဳပ္။ တဏွာ လာေသ်းရဲ႕လာ်း။ ဥပ ဒ န္ လာေသ်းရဲ႕လာ်း။ ကိေလသဝဋ္
မခ ိဳပလ
္ ာ်း။ ကဲ… ကိေလသဝဋ္ ခ ိဳပ္တယ္ေနာ္။ ဒ ..လုိရင္်းအခ က္ကေတာာ့ မဟာဂႏၶာ႐ုံ ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်း ေဟာထာ်းတာ၊
ေနာက္ဆု်းံ ဆယ္လ ျမတ္ဗဒ
ု ၶထဲမွာ။ ဒိ႒ိန႔ဲ အဝိဇာ ခ ိဳပရ
္ င္ ဒတရာ်း မွန္ၿပတဲာ့၊ ၾကာ်းလာ်း။အဲဒ ကမၼ႒ာန္်း မွန္တယ္လ႔ို မေရ်းဘ်းလာ်း။
အဲဒ လိုရင္်းအခ က္ေပ က
ာ့ ႕ြဲ ။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ ခႏၶာဖြဲ႕၊ခႏၶာဖြဲ႕…ဆို ခပ္ေပ ာ့ေပာ့ မလုပ္န႔ေ
ဲ နာ္။ ကိုယထ
္ င္တာနဲ႔ ေတြ႕တာနဲ႔ ပိုင္်းျခာ်းတာ။
ကိယ
ု ္ထင္တာက လ အစာ်းစာ်း၊ နတ္အစာ်းစာ်း ၊ျဗဟၼာ အစာ်းစာ်း၊ တိရစာန္ အစာ်းစာ်း၊ ျပိတၱာ ၊အသရကာယ္ အစာ်းစာ်း၊
ငရဲအစာ်းစာ်းေပ ာ့။ ေတြ႕တာက ခႏၶာ ေတြ႕တယ္။ ထင္တာေတြ ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ မေတြ႕တာ
မရွိလို႕။ ေတြ႕တာကလည္်း အနိစၥမ ိိဳ်း၊ ဒုကၡမ ိိဳ်း၊ အနတၱမ ိိဳ်းေပ ာ့။ အဲလိုေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်းေဟာ့။ ဒ ေတာာ့ ဤ ခႏၶာငပားပပား
ဘယ္ပုဘ
ံ ယ္နည္်း ရွိတာလဲ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။
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႐ပကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။ (ေဖာက္ျပန္ တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။)
ေဝဒနာကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။(ခံစာ်း တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။)
သညာကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။(မွတသ
္ ာ်း တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။)
သခၤပရကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။(ေစာ့ေဆာ္ ျပိဳျပင္ တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။)
ဝိညာဏကၡႏၶာ ဘယ္သေဘာ ရွိသလဲ။(သိတတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။)
ဤ ခႏၶာငပားပပားက ျမင္ၿပ်းရင္ ပ က္ ၊ၾကာ်းၿပ်းရင္ ပ က္၊ နံၿပ်းရင္ ပ က္ ၊ စာ်းၿပ်းရင္ ပ က္ ၊ ထိၿပ်းရင္ ပ က္ ၊ သိၿပ်း ရင္ပ က္ ဆုိေတာာ့
ခႏၶာငပားပပား ေတြ႕သလာ်း၊ မရွတ
ိ ာေတြ႕သလာ်း။ မရွရ
ိ င္ ဘယ္လို စြဲမွာလဲ။ လနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝ က အစက တည္လ႔ို မရွျိ ခင္်းေၾကာင္ာ့
စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ ရွိတယ္ဆိုတဲာ့ ခႏၶာ ကျဖစ္ၿပ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း။ အစြဲ ခံရ႕ဲ လာ်း။ ဒလိဆ
ု ိုရင္ သကာယဒိ႒ိ မျပိဳတဘ
္ ်းလာ်း။
သကာယဒိ႒ိျပိဳတရ
္ င္ ကာယကံႏွင္ာ့ ပတ္သက္တဲာ့ အကုသိုလ၊္ ဝစကံႏွင္ာ့ ပတ္သက္တဲာ့ အကုသလ
ို ္၊ မေနာကံႏွင္ာ့ ပတ္သက္တဲာ့
အကုသလ
ို ္ေတြ ျပိဳဥ်းမလာ်း၊ မျပိဳရင္ ေရွ်းဆရာေတာ္ သမာ်းေတာ္ေတြ… သက္သတ္ ခိ်းု မႈ၊ ကာေမသု ၊မုသာ်း မိစာ ကင္်းျပတ္ကာြ
မွတပ
္ ေသာတာပန္ တဲာ့က႕ြဲ ။ ဘယ္ေလာက္မ ာ်း အာ်းရစရာ ေကာင္်းသလဲေနာ္။ အဲဒ ခႏၶာဖြ႕ဲ ရတာ အက ိဳိ ်း …. ကိေလသာ
ခ ိဳပတ
္ ယ္က႕ြဲ ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။
ဆက္ၿပ်းေတာာ့ ႀကိိဳ်းစာ်းမယ္ဆို ေသာတာပန္က သကဒ ဂ မ္ေပ ာ့။ သကဒ ဂ မ္က အနာဂ မ္၊ အနာဂ မ္က ရဟန္်းကိစၥၿပ်းႏိုင္တယ္၊
ၾကာ်းရဲ႕လာ်း။ အဲလို ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ ဒ ေၾကာင္ာ့ ခႏၶာဖြဲ႕နည္်းလိတ
ု ယ္ေနာ္။ သစၥာဖြဲ႕နည္်း လိတ
ု ယ္ေနာ္။ သစၥာဖြဲ႕တယ္ဆို
တာ…ကိုယာ့အ
္ ျပစ္ကို ရွာတာ၊ကိယ
ု ္…ေျခစေခ င္်းဆံု်း တစ္ကယ
ို ္လု်းံ …တရာ်းေပ ာက္ေတာာ့ ကိုယ္မွာရွာလိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ ဒ ေတာာ့
ကိယ
ု ္မွာရွာ…သမ ာ်းကို လက္ညႊန္်း ထို်းစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ ကိုယာ့အ
္ ျပစ္ကို ကိယ
ု ္ ေတြ႕ေအာင္ရွာေပ ာ့။ အဲလို ေလာ့လာဖိ႔ု
လိတ
ု ယ္က႕ြဲ ။ ထိထိမမ
ိ ိ သေဘာေပ က္ဖ႔ို လိတ
ု ယ္ေနာ္။ သိမွ ပယ္ႏိုင္တာေပ ာ့။ မသိရင္ ပယ္ႏိုင္ပ ာ့မလာ်း။ သစၥာ သိဖို႔ လိတ
ု ယ္။ခႏၶာ
သိဖ႔ို လိတ
ု ယ္။ ပဋိစၥသမုပၸ ဒ္ အေၾကာင္်းအက ိိဳ်း သိဖ႔ို လိတ
ု ယ္။ ဒ မရေသ်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ ရေလေအာင္ သစၥာဖြဲ႕။
……သစၥာဖြဲ႕နည္်း…..
ေဝဒနာကၡႏၶာ။
ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သညာကၡႏၶာ။
သညာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
သညာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သခၤ ရကၡႏၶာ။
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သခၤ ရကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
သခၤ ရကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
႐ပကၡႏၶာ။
႐ပကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မ၊ႈ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
႐ပကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သစၥာေလားပပား သိမွ ေသာတာပန္၊ သစၥာေလားပပား သိမွ သကဒပဂပမ္၊ သစၥာေလားပပား သိမွ အနာဂပမ္၊ သစၥာေလားပပား သိမွ ရဟႏၲာ ။
သစၥာေလားပပားကိုမသိရင္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ပပ်ာ့မလာား။ ေသာတာပန္မျဖစ္ရင္ ဘုရာား ရဟႏၲာ ျဖစ္ပပ်ာ့မလာား ။ ေသာတာပန္က စရတယ္။
သစၥာေလားပပားကို မသိတာ...။ ခႏၶာငပားပပားကို မသိတာ...။ ခႏၶာငပားပပား တစ္္ပပား-ပပား အေပၚမွာ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝပ လိ႔ု ႏွလံုားသြင္ား
မွာားတာ...။ ႏွလံုားသြင္ား မွာားေတာ်ာ့ လိုခ င္တာ ဘယ္သလ
ူ ။ဲ မရရင္ မေနဘူားလိ႔ု စြဲလမ္ားတာ။ အဝိဇာ၊ တဏွာ၊ ဥပပဒပန္ ဤသံုားခု
သစၥာဖြဲ႕ေတာ်ာ့ ဘာသစၥာလဲ။ လူလာား သမုဒယသစၥာလာား။ နတ္လာား သမုဒယသစၥာလာား။ ျဗဟၼာလာား သမုဒယသစၥာလာား။
သာားေတြ သမီားေတြလာား သမုဒယသစၥာလာား။
သမုဒယ အေၾကာင္ား ႐ွိသမွ အက ိဳားခႏၶာ မေပၚဘ်းလာ်း။ ေပၚေနတာ...လလာ်း ... ခႏၶာငပားပပားလာား။ နတ္လာ်း... ခႏၶာငပားပပားလာား။
ျဗဟၼာလာ်း...ခႏၶာငပားပပားလာား။ ခႏၶာရတဲ်ာ့ ပုဂိဳလ္ဟသ
ူ ေရြ႕… အိုနာေသ လြတ္ကလ
ဲာ့ ာ်း။ ဘာသစၥာလဲ။ လ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။
နတ္ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ ျဗဟၼာ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ ဒုကၡသစၥာလို႔ အမွန္ ပိုင္်းျခာ်းသိ သမၼာဒိ႒လ
ိ ႔ို မေဟာဘ်းလာ်း။
လခ မ္်းသာ၊နတ္ခ မ္်းသာ၊ျဗဟၼာခ မ္်းသာ လို႕ ႏွလု်းံ သြင္်း မွာ်းတဲာ့ မိစာၦ ဒိ႒ိ မခ ိဳပလ
္ ာ်းေဟာ့ ။သမၼာဒိ႒က
ိ အလင္်းေရာင္နဲ႔တတယ္ေနာ္။
မိစာၦ ဒိ႒က
ိ အေမွာင္န႔ဲ တတယ္ေနာ္။ အလင္်းေရာင္ေပၚေတာာ့ အေမွာင္ မေပ ာက္လာ်း။ ကဲ ႏွစ္က သံု်းကို က်းေသ်းသလာ်း။ တဏွာ
လာေသ်းရဲ႕လာ်း။ဥပ ဒ န္ လာေသ်းရဲ႕လာ်း။ ကာမာသဝနဲ႔ ဘဝ သဝ မခ ိဳပလ
္ ာ်း ။ ေရွ႕ပိင
ု ္်းက ခႏၶာ...သိေတာာ့ ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇာသဝ
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မခ ိဳပလ
္ ာ်း။အာသေဝ တရာ်း ေလ်းပ ်း မကုနလ
္ ာ်း။ သမုဒယသစၥာ မေသလာ်း။ ေနာက္ ခႏၶာ ဇာတ္မသိမား္ လာား။ နိေရာဓသစၥာလိ႔ု
မေဟာဘ်းလာ်း။အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ လိတ
ု ယ္ေနာ္။
ေလာကႀက်းမွာလည္်း အက ိိဳ်း ေပ်းတယ္ဆတ
ို ဲာ့ ကိစၥ ေစတနာဟံ ဘိကၡေဝ ကမၼံ ဝဒ မိ- ေစတနာအတိုင္်း အက ိိဳ်းေပ်းၾကတာ။ အဲဒ
ေစတနာ အက ိိဳ်းေပ်းတာ သိဖို႔ လိတ
ု ာေပ ာ့။ မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မံ၊ ေရွ်းထက္ေက ာ္ကာရက တိုင္်းျပည္ အုပ္ခ ိဳပတ
္ ဲာ့ ရွင္ဘုရင္ႀက်း
ရွိတယ္ေနာ္။ ေတာလယ္ ခစာ်းသြာ်းတာေပ ာ့။ရာသဥတုက တေပ င္်း၊တန္ခ်း။တေပ င္်း ၊ တန္ခ်းဆိုေတာာ့ သစ္ရက
ြ က
္
ႏွစပ
္ ုံ သံု်းပံု
ေလာက္ ေၾကြၿပ။ တစ္ပုေ
ံ လာက္ က န္ေသ်းတယ္။ အဲဒမွာ သလမရွတ
ိ ဲာ့ ဝ သနာ မစြန႔တ
္ ဲာ့ ဒုႆလႀက်း ရွိတာေပ ာ့။ လသေလ်းပ ်း
အေရာက္အေပ က္ နည္်းတဲာ့ ေတာထဲ ေတာင္ထဲမွာ င ်းမွ ာ်းတာေပ ာ့။ ခၽြတ္ခၽြတသ
္ ံ ၾကာ်းတဲာ့အခ …လလာ်း တိရစာန္လာား လိ႔ု သတိ
မျပိဳဘ်းလာ်း။ သတိျပိဳတဲာ့ သေကၤတအမွတ္ရတ
ွိ ဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ …လဆိုေတာာ့ ေျခႏွစ္ေခ ာင္်း ဒလို အေပၚ ၾကြၿပ်းေတာာ့ သြာ်းတာေပ ာ့။
တိရစာန္ ကၽြႏ
ဲ ြာ်း တိရစာန္က ေလ်းေခ ာင္်းဆိုေတာာ့ ခတ္သြာ်းတာေပာ့ ။ အဲလို သေကၤတ အမွတ္ရတ
ွိ လ
ဲာ့ က မထ်းျခာ်းဘ်းလာ်း။
ဒအသံ… လေပ ာ့။ လဆိုေတာာ့ င ်းမွ ာ်းတဲာ့ တုတတ
္ ံ ဖြက္ၿပ်းေတာာ့မွ သစ္ပင္ႀက်းေအာက္မွာ တင္ပလႅင္ေခြ လိ႔ု ဖလသမာပတ္ ဝင္တဲာ့
ပံုႀက်း လုပ္ၿပ်းေတာာ့ ထိုင္ေနတာေပ က
ာ့ ႕ြဲ ။
ရွင္ဘုရင္န႔…
ဲ တိုကဆ
္ ိုင္ၿပ်းေတာာ့ သြာ်းၿပ်းေတာာ့ ဥ်းတိက
ု တ
္ ာေပ ေ
ာ့ နာ္။ ရွခ
ိ ်းုိ အမ ိိဳ်းမ ိိဳ်း …ရွိခို်းၿပ်းေတာာ့ ေလွ ာက္တယ္။ ဘယ္လပ
ို ာ့
ေလွ ာက္ေလွ ာက္ မထ်းဘ်းေပ ာ့။ ရွင္ဘုရင္ စိတ္ထက
ဲ အင္်း ဒေတာထဲ ေတာင္ထဲမွာ သာမန္ ပုဂၢိိဳလ္ မဟုတဘ
္ ်း။ အာသေဝ ကုန္တဲာ့
ရဟႏၱာ ျဖစ္မယ္ ၊ ႏွလံု်း မသြင္်းဘ်းလာ်း။ ႏွလု်းံ သြင္်းခံရတဲာ့ ဒုႆလက အရိယာ ဟုတက
္ ဲာ့လာ်း။ ရဟႏၱာ ဟုတက
္ လ
ဲာ့ ာ်း။ သလ
မရွိဘ်းေနာ္။ ရွင္ဘုရင္ရ႕ဲ စိတထ
္ ဲမွာ ရဟႏၱာလိ႔ု ႏွလံု်းမသြင္်းလာ်း။ အကုသလ
ို လ
္ ာ်း ကုသလ
ို လ
္ ာ်း။ ျပန္သြာ်းေတာာ့တာေပ ာ့။ နန္်းေတာ္
ေရာက္တဲာ့ အခ ပြဲေတာ္ ဆက္သတာေပ ာ့။ အဲဒ ပြဲေတာ္… ခဏေနဥ်း ေပ ာ့ေနာ္။ ဆက္သေတာာ့ ေရႊေတာင္ ေငြေတာင္ေတြ ေပ က္
ေတာာ့တာဗ ာ်း။ ေရႊေတာင္ ေငြေတာင္ေတြ ေပ က္ေတာာ့ ရွင္ဘုရင္ စိတထ
္ ဲမွာ ယံုၾကည္တဲာ့ သဒၶပတရာ်းေတြေပၚမလာဘ်းလာ်း။
အဲတာ သ႔ေစတနာ အတိုင္်း အက ိိဳ်းေပ်းတာ။ ဟိုက အၾကည္ညိိဳခတ
ံ ဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ ကအက ိိဳ်းေပ်းတာလာ်း ၊ ကိယ
ု ာ့ေ
္ စတနာက အက ိိဳ်း
ေပ်းတာလာ်း။ အဲဒ ေလ်းဟာ ႏွလံု်းသြင္်း မွန္ဖ႔ို လိတ
ု ာ။ အၾကည္ညိိဳခတ
ံ ဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္က သလသာ ရွိမယ္ဆို

ပထမတန္်းေပ ာ့။ သလ

မရွိတာ ေတာင္ အက ိိဳ်းေပ်းသန္တယ္ေနာ္။
ေရႊေတာင္ ေငြေတာင္ေတြ ေပ က္တာဗ ာာ့။ ဒ ေတာာ့ ဆြမ္်းပိ႔ု လႊတ္မည္ာ့သ ေရြ်းတယ္။ အမတ္ေတြေခၚၿပ်းေတာာ့ ဘယ္သ႔ကို ထည္ာ့ရင္
ေကာင္်းမလဲ ၊ဘယ္သ႔ကို လႊတ္ရင္ ေကာင္်းမလဲေပ ။ာ့ ေက ာင္်းေနဖက္ သငယ္ခ င္်း။ ေက ာင္်းသာ်းတုန္်းကလည္်း စကာ်းေျပာတဲာ့
အခ အပိုအလိုမရွိ တိက ၊သ ရွင္ဘုရင္ ျဖစ္လ႔ို အမတ္ရာထ်း ခန္႔လိုကတ
္ ာေပ ာ့။ သေျပာတဲာ့ စကာ်းေတြဟာ အမွန္ဆု်းံ ျဖစ္ေနတာ
ကို်း။ အဲဒ ပုဂၢိိဳလက
္ ို ဆြမ္်းကပ္လႊတလ
္ က
ို တ
္ ာကြ႕ဲ ။ ၾကာ်းလာ်း။ ၿမိိဳ႕ကေတာကို သြာ်းတဲအ
ာ့ ခ သစ္ရက
ြ က
္
မနင္်းရဘ်းေနာ္။
ခၽြတ္ခၽြတသ
္ ံ ၾကာ်းရသလာ်း။ မၾကာ်းရဘ်းေနာ္။ အနာ်းကပ္ေတာာ့ ခၽြတ္ခၽြတသ
္ ံ ၾကာ်းေတာာ့တာေပ ။ာ့ လွညာ့ၾ္ ကည္ာ့တဲာ့အခ ျမင္ေတာာ့
တာေနာ္။ င ်းမွ ာ်းတဲာ့ တုတတ
္ ံ မဖြက္ခင္ေတာာ့ဘ်းေပ ာ့။ ရင္ဆိုငသ
္ ြာ်းေတြ႕တယ္။ ေတြ႕လည္်း အမိန႔ေ
္ တာ္ပ တဲာ့ အတိုင္်း ဆြမ္်းကပ္ရ
တယ္၊ ၾကာ်းလာ်း။
ဆြမ်း္ ကပ္လ႔ို ဆြမ္်းေတြ

ဆြမ္်းဘုဥ္်းေပ်း၊ ဆြမ္်းဘုဥ္်းေပ်းလိ႔ု ၿပ်းတဲအ
ာ့ ခ က ေတာာ့ စဥ္်းစာ်းတယ္။ အင္်း င ာ့အေၾကာင္်း ကို ဒတခ

ရွင္ဘုရင္ သိေတာာ့မွာေပ ာ့။ရွငဘ
္ ုရင္ သိရင္ ေသရမွာနဲ႔ေနရမွာ။ ေသရမွာက မ ာ်းတာေပ ာ့။ အေသမလြတ္မည္ာ့ အတတ ကို တရာ်း
အာ်းထုတ္မယ္တ၊ဲာ့ ၾကာ်းလာ်း။ ေျခစံု ပစ္ၿပ်းကာမွ အာ်းထုတတ
္ ာ။ တရာ်း အာ်းထုတ္ရင္်းနဲ႔ေသပ ေစေပ ာ့ေနာ္။ အဲဒမွာ ေသာတာပန္
သကဒ ဂ မ္ အနာဂ မ္ ရဟန္်းကိစၥ ၿပ်းသြာ်းေလတာဗ ာ်း။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ ဟိုက ဆြမ္်းကပ္တဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ က ျပန္ခေ
ာ့ဲ တာာ့ ဘယ္လို
မ ာ်းေတြ႔သလဲ မေမ်းရဘ်းလာ်း။ င ်းမွ ာ်းတုန္်း ေတြ႕တာေပ ာ့။အာသေဝ ကုန္တဲာ့ ရဟႏၱာကို သယုတ္မာ ျဖစ္ေအာင္ ေျပာရမလာ်း
ဆိုၿပ်းေတာာ့မွ အမတ္ရာထ်းက ျဖိဳတလ
္ က
ို ္ေတာာ့တာေဟာ့။ အမတ္ရာထ်းက ျဖိဳတလ
္ က
ို ္ေတာာ့တာ။ သ႕စိတထ
္ က
ဲ
ရဟႏၱာလိ႔ု
ႏွလု်းံ သြင္်းေနတာ။ အမတ္ရာထ်းက ျဖိဳတ၊္ ေလ်းင ်း ရွစ္ရက္ ဆယ္ရက္ေလာက္ၾကာသြာ်းတယ္။
အင္်း …င သ
ာ့ ငယ္ခ င္်း ဟာ ေက ာင္်းသာ်းတုန္်းကလည္်း စကာ်းေျပာတာ အပိအ
ု လို မရွိ တိက တယ္။ အမတ္ရာထ်း ခန္ျ႔ ပန္ေတာာ့
လည္်း သေျပာတာ အမွနဆ
္ ု်းံ ေပ ာ့။ ဟို ပုဂၢိိဳလဟ
္ ာ ဒုႆလ ျဖစ္မယ္လ႔ို စိတ္ေျပာင္်း မသြာ်းဘ်းလာ်း။ ေၾသာ္… ဒုႆလတုန္်းကေတာာ့
အာသေဝ ကုနတ
္ ဲာ့ ရဟႏၱာေပ ာ့။ အဲလို စိတ္ေျပာင္်းတဲအ
ာ့ ခ ဟိက
ု ေၾကာက္ေၾကာက္န႔ဲ အာ်းထုတ္တာ ေသာတာပန္က သကဒ ဂ မ္
အနာဂ မ္ ရဟန္်းကိစၥ ၿပ်းသြာ်းေလေတာာ့တာဗ ာ်း။ ရဟန္်းကိစၥ ၿပ်းကာမွ နန္်းေတာ္မွာ ေရႊေတာင္ေငြေတာင္က ေပ ာက္သြာ်းေတာာ့
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တာကြ႕ဲ ။ ၾကာ်းလာ်း။ ကဲ ဟိုက ဒုႆလတုန္်းကေတာာ့ သ႔စိတ္ထက
ဲ ရဟႏၱာလိ႔ု ႏွလု်းံ သြင်း္ တာေနာ္။ ေနာက္ေတာာ့ ေျပာင္်းၿပ်းေတာာ့
ဒုႆလျဖစ္မွာပဲ လိ႔ု စိတ္ေျပာင္်းတဲအ
ာ့ ခ ဟိုက အာသေဝ ကုနသ
္ ြာ်းေတာာ့တာကို်း။ အဲဒ ေလ်းဟာ ေစတနာဟံ ဘိကၡေဝ ကမၼံ ဝဒ မိ
၊ေစတနာ အတိင
ု ်း္ အက ိဳိ ်းေပ်းတာ မထင္ရွာ်းလာ်း။ အဲေတာာ့ လွ တဲာ့ တန္်းတဲာ့ အခ မွာ အဲဒ လိုတာေပ …
ာ့ ။
ရဟန္်း သံဃာေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပ်းေတာာ့ ဆြမ္်းကပ္တာလည္်းပဲ ကပ္တတ္တလ
ဲာ့ က ရွာ်းတယ္က႕ြဲ ။ ဘုန္်းႀက်းက အကဲခတ္ၿပ်း ေတာာ့
ေမ်းၾကည္ာ့တာ။ ဆြမ္်းကပ္တတ္တဲာ့လက ရွာ်းတယ္၊ ဘယ္လိုေတြလဲ လိ႔ု ျပန္စိစစ္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်း။ ကိုယာ့ဟ
္ င္်းခြကက
္ ို ႏႈိက္တအ
ဲာ့ ခ
သေဘာ မက ဘ်းလာ်း။ ေလာဘကိေလသာ ကြ႕ဲ ။ မႏိႈကလ
္ ႔ို ရွရ
ိ င္ သေဘာက ပ မလာ်း။ ေဒ သ ကိေလသာ။ စိစစ္ဖ႔ုိ
မေကာင္်းလာ်းေဟာ့။ ေလာ့လာ။ ရုပ္ပာြ ်းေတာ္ေတြ ေစတေတာ္ေတြကို ဆြမ္်းကပ္တအ
ဲာ့ ခ စာ်းတာ ျမင္ဖ်းရဲ႕လာ်း။ မျမင္ရေသာ္လည္်း
ကုသိုလ္ မရဘ်းလာ်း ရသလာ်း။ ကုသလ
ို ္ရရင္ ဒ ဘုန်း္ ႀက်းကို ကပ္ၿပ်းရင္ ဒ ရေတာာ့တာကြ႕ဲ ။ စာ်းတာ မစာ်းတာ ပဓာန မဟုတ၊္ စာ်း
မစာ်းကလည္်း တည္ာ့ မတည္ာ့ ရွေ
ိ သ်းတာ။ ဓာတ္တည္ာ့တာ မတည္ာ့တာ ရွေ
ိ သ်းတာေနာ္။ အဲသလိလ
ု ည္်း စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်း လာ်း။
ကပ္ျပ်း… ရပ ၿပဗ ာ်း။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ ၾကည္ာ့တတ္မွ ၾကည္ာ့ ၊ မၾကည္ာ့တတ္ရင္ အျပစ္ျဖစ္မယ္။ ကိယ
ု ာ့ခ
္ ြကက
္ ို မႏိႈက္ေတာာ့
ေဒ သကိေလသာ။ ကိယ
ု ာ့ခ
္ ြက္ ႏိႈက္ေတာာ့ ေလာဘကိေလသာ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ ဘယ္မွာ ျဖစ္တာလဲ ေလာ့လာဖို႔
မေကာင္်းလာ်း။ ခႏၶာမွာ ျဖစ္တာ ဟုတ္ကလ
ဲ်ာ့ ာား။ ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝ အေနနဲ႕ သဏၭာန္အေနနဲ႕ ျဖစ္တာကြ႕ဲ ။ ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။
ဒ ခႏၶာ သိဖ႔ို သစၥာ သိဖ႔ို လိတ
ု ာေပ ။ာ့
အဲဒ နဲ႔ စိတ္ေျပာင္်းသြာ်းတဲအ
ာ့ ခ သ႔ သငယ္ခ င္်းကို ျပန္ၿပ်းေတာာ့ အလုပ္ခန္႔လိုကတ
္ ာေပ ာ့။ အမတ္ရာထ်းေလ။

ေလာ့လာဖိ႔ု

မေကာင္်းလာ်း။ ရာထ်းခန္႔လက
ို တ
္ ယ္။ အခုလည္်းပဲ မိမက
ိ ေစတနာအတိုင္်း အက ိိဳ်းေပ်းတာေတြကို သိဖ႔ို လိတ
ု ယ္ေနာ္။ ထိထိမိမိ
ဒ မစာ်းစာ်း စာ်းစာ်း ကပ္လက
ို ္ရင္ ကုသိုလရ
္ ျပ ။ ဒ စာ်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ ကလည္်း ဓာတ္စာက တာ မက တာ၊ တည္ာ့တာ မတည္ာ့တာ
ဆင္ျခင္တာ ရွိရေသ်းတယ္က႕ြဲ ။ မတည္ာ့တာ စာ်းမိရင္ ကို်းရုိ်းကာ်းရာ်း ျဖစ္ေတာာ့တာ။ အဲသလိလ
ု ည္်း ႏွလု်းံ သြင္်းထာ်းဖိ႔ု လိတ
ု ယ္။
ဒ က ကိုယာ့ဟ
္ ာ ကပ္ၿပ်းရင္ ကုသလ
ို ္ ရၿပလိ႔သ
ု ာ ႏွလ်းုံ သြင္်းလိက
ု ္ပ ။ အဲလို ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ ဒ ေစတနာ အတိုင္်း
အက ိိဳ်းေပ်းတာ။ ထိထိမိမိ ဒ သေဘာေပ က္ဖ႔ို လိုတယ္။
ဒ ေတာာ့ သစၥာသိဖ႔ို လိတ
ု ယ္ေနာ္။ အဲေၾကာင္ာ့ ခႏၶာဖြဲ႕ ခႏၶာဖြဲ႕ဆိုတာေတြဟာ

ကိယ
ု ထ
္ င္ခတ
ာ့ဲ ာက လအစာ်းစာ်း နတ္အစာ်းစာ်း

ျဗဟၼာအစာ်းစာ်း၊ တိရစာန္ အစာ်းစာ်း၊ ျပိတၱာ ၊အသရကာယ္ အစာ်းစာ်း၊ငရဲ အစာ်းစာ်း ေပ ာ့။ ကိုယထ
္ င္တာေတြေလ။

အဲလို

ထင္တဲာ့အခ … ခႏၶာ ဖြဲ႕ ၾကည္ာ့ေတာာ့ ကိုယထ
္ င္တာေတြ ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ ေတြ႕တာက ကိယ
ု ထ
္ င္တဲာ့ လနတ္ျဗဟၼာလာ်း ခႏၶာ
င ်းပ ်း။

လနတ္ျဗဟၼာလာ်း စိတ္၊ေစတသိက္၊႐ုပ။္ လနတ္ျဗဟၼာလာ်း နာမ္ႏွင႐
္ာ့ ပ
ု ။္ ေၾသာ္ နာမ္၊႐ုပ္ပဲ ေတြ႕တယ္က႕ြဲ ။ ကဲ…

ို ာ်း မရွိလ႔။ို မရွရ
ိ င္ စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ မလိဘ
ု ်းကြ႕ဲ ေနာ္။ အဲလေ
ို လာ့လာဖိ႔ု
ကိယ
ု ္ထင္တာေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ မေတြ႕တာ ရွိလ႔လ
မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ သေဘာေပ က္ဖ႔ို လိတ
ု ယ္။ ထိထမ
ိ ိမိ စဥ္်းစာ်းၾက။
လွ ာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပ်းေတာာ့မွ အခ ်းႀကိိဳကတ
္ ဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ ရွိတယ္။ အခ ဥ္ ႀကိိဳက္တဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ ရွိတယ္။ အခ ိိဳ ႀကိိဳကတ
္ ဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ ရွိတယ္။
အစပ္ႀကိိဳကတ
္ ဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ ရွိတယ္။ မရွိေပဘ်းလာ်း။ ဧည္ာ့သည္ ႏွစ္ေယာက္ ခရ်းသြာ်းေနတာ ။ အိမ္ရွငက
္ ေနၿပ်းေတာာ့ … ဧည္ာ့ဝတၱရာ်း
ေက ၿပ်းေတာာ့ ထမင္်းတည္တာေပ ။ာ့ တည္တဲာ့ အခ တမာရြကက
္ ို ကတ္ေၾက်းနဲ႔ ႏႈတ္ႏႈတ္ေလ်း ကိုက္ၿပ်းေတာာ့ သုပလ
္ ိုကတ
္ ာပဲ။
သုပလ
္ ိုကတ
္ ဲာ့ အခ ဒကေန ႏိႈက္စာ်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ က တမာရြကလ
္ ႔ို သိရဲ႕လာ်း။ မသိေတာာ့ ႏိႈက္ေတာာ့ သံု်း… လက္သု်းံ ေခ ာင္်း နဲ႔
ပ ်းစပ္ထဲ ခြံၿပ်းေတာာ့ ဝ ်းလိက
ု တ
္ ာ။ ခ ်းလြန်း္ လိ႔ု ေထြ်းပစ္လက
ို တ
္ ာကြ႕ဲ ။ ေသပ လိမ္ာ့မယ္ဟ… ခ ်းထာဆို ေထြ်းပစ္လိက
ု တ
္ ာ။
ေထြ်းပစ္တယ္ ဆိုတာ ေကာင္်းလိ႔လ
ု ာ်း မေကာင္်းလိ႔လ
ု ာ်း။ မေကာင္်းလိ႔ု မေကာင္်းလိ႔ု ေထြ်းတာ။ တစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိိဳလ္ က
ႏိႈက္စာ်းတာ။ အခုမွ ခံတြင်း္ ေတြ႕တယ္။ အခုမွ အရသာ ျပည္ာ့တယ္။ ကဲ သကေတာာ့ အခ ်းႀကိိဳကတ
္ ဲာ့ လေနာ္။ သ႔ အေပၚလည္်း
ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ျဖစ္မသြာ်းဘ်းလာ်း။ ဟို ပုဂၢိိဳလ္ ကေတာာ့ အရသာေတြ ပ က္တာေပ ။ာ့ ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။
တမာရြကဆ
္ တ
ို ဲာ့ အမည္နာမဟာ လမ ိိဳ်း တစ္ရာာ့တစ္ပ ်း တရဲ႕လာ်း။ မတတာ မရွိလ႔။ို မရွရ
ိ င္ ဘယ္လို စြဲမလဲ။ အဲလို စိစစ္ဖို႔
လိတ
ု ယ္ေနာ္။ အခု..အခ ်း ႀကိိဳက္တဲာ့ လက သ႔မွာ အခုမွ ခံတြင်း္ သာတာေပ ာ့။ အရသာ ျပည္ာ့စုတ
ံ ာေပ ာ့။ မစာ်းႏိုင္တဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ က
ေထြ်းပစ္တယ္ ဆိုေတာာ့ မေကာင္်းဘ်းေပ ာ့။ ေဒ မနႆေဝဒနာ စိတမ
္ ာွ ေပၚသည္။ ေသာမနႆေဝဒနာ စိတမ
္ ာွ ေပၚသည္
မေဟာဘ်းလာ်း။ ကဲ လႏွစ္ေယာက္ တရဲ႕လာ်း။ မတတာ မရွိလ႔ို ကြ႔။ဲ အဲဒ မရွိဘ်းဆိရ
ု င္ ဘယ္လိုစြဲမလဲ။ အဲဒ လိတ
ု ာကြ႕ဲ ။ ခ ်းတဲာ့
အရသာ လမ ိိဳ်းတစ္ရာာ့ တစ္ပ ်း တ မတ။ ခ ်းတာ တတယ္ေနာ္။ ဘယ္သ႔ မ က္ႏွာမွ မလိက
ု ဘ
္ ်း။ ခ ်းတဲာ့ထဲမာွ ေကာင္်းတာ ပ ရဲ႕လာ်း။
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ဆို်းတာကာ်း ပ ရဲ႕လာ်း။ ဥေပကၡာေဝဒနာ လွ ာမွာ ေပၚသည္လ႔ ို မေဟာဘ်းလာ်း။ ခ ်းတဲာ့ အရသာထဲမွာ ဆို်းေကာင္်းႏွစ္ပ ်း လြတ္ရင္
ခ ဥ္တဲာ့ ရသာမွာကာ်း ဆို်းေကာင္်း ႏွစ္ပ ်း မလြတဘ
္ ်းလာ်း။

ဆိမာ့တ
္ ဲာ့ ရသာမွာကာ်း ဆို်းေကာင္်း ႏွစ္ပ ်း မလြတဘ
္ ်းလာ်း။ စပ္တဲာ့

ရသာမွာကာ်း ဆို်းေကာင္်း ႏွစ္ပ ်း မလြတဘ
္ ်းလာ်း။ လွ ာနဲ႔ ပတ္သက္လ႔ို ဆိ်းု ေကာင္်း ႏွစ္ပ ်းလြတ္ရင္ မ က္စေ
ိ ပ က္ကာ်း
မလြတ္ဘ်းလာ်း။ နာ်းကာ်း မလြတ္ဘ်းလာ်း။ ႏွာေခ င္်းကာ်း မလြတဘ
္ ်းလာ်း။ ကာယဒြ ရေကာ မလြတဘ
္ ်းလာ်း။ အဲလဆ
ို ိုရင္ တရာ်း
ႏွလု်းံ သြင္်း မွန္ေတာာ့တာေပ ာ့။
ဒ ခႏၶာဘက္ကို ဉာဏ္လည
ွ ္်ာ့တာ။ရာဂစိတ္ ေဒပသစိတ္ ေမာဟစိတ္ေတြ ျဖစ္ပပမလာား။ျဖစ္ဘ်းကြ႕ဲ ေနာ္။ ဘာေၾကာင္ာ့ မျဖစ္တာလဲ
ဆိုေတာာ့ ပရမတ္ အာ႐ု၊ံ ပညတ္ အာ႐ုက
ံ ို်း။ ရာဂ ေဒ သ ေမာဟဆိတ
ု ာေတြဟာ

သဏၭာန္နိမတ
ိ ္ေတြန႔ဲ ပညတ္ကို အာ႐ုံျပိဳမွ

ျဖစ္တာ၊ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ ပရမတ္ အာ႐ုက
ံ ႐ပကၡႏၶာ …ေဖာက္ျပန္ၿပ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း။ ေဝဒနာ ခံစာ်းၿပ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း။
သညာ မွတ္ၿပ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း။ ေစတနာ ျပိဳျပင္ၿပ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း။ ဝိညာဏကၡႏၶာ သိၿပ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း။ ခႏၶာငပားပပား
ေတြ႕သလာ်း မရွတ
ိ ာ ေတြ႕သလာ်း။ မရွိတာ အနိစၥ။ အနိစၥ မၿမဲျခင္်းတရာ်းသည္ ခ မ္်းသာတဲတ
ာ့ ရာ်းလာ်း ဆင္်းရဲတဲာ့ တရာ်းလာ်း။
ဆင္်းရဲတဲာ့ တရာ်းကို သုခလိ႔ု ေခၚမလာ်း၊ဒုကၡ။ ဤဒုကၡတရာ်းကို ပိုငသ
္ ရွိရ႕ဲ လာ်း။ သတၱဝ အလိုသ႔ို လိုကက
္ လ
ဲာ့ ာ်း။ အႀကိိဳက္သို႔
ပ ရဲ႕လာ်း။အနတၱလ႔ို မေဟာဘ်းလာ်း။အဲဒ ပြာ်းလိ႔ု သိတာ။ အနိစၥ၊ဒုကၡ၊အနတၱ တရဏပရိညာေပ ာ့။ခႏၶာ သိတန
ု ္်းက လနတ္ျဗဟၼာ
ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ စိတ၊္ ေစတသိက၊္ ႐ုပ္ ေတြ႕တုန္်းက လနတ္ျဗဟၼာေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ နာမ္၊႐ုပ္ေတြ႕တုန္်းက ပုဂၢိိဳလသ
္ တၱဝ
ေတြ႕ရဲ႕လာ်း။ ဉာတပရိညာ။ ပညတ္ ပရမတ္ ပိုင္်းျခာ်းတာ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ ဉာတပရိညာ ေနာ္။
ေနာက္ အဲဒ ခႏၶာ င ်းပ ်းနဲ႕ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱနဲ႕ ပိုင္်းျခာ်းတာေပ ာ့။ အဲလို ပိုင္်းျခာ်းတဲအ
ာ့ ခ တရဏပရိညာလိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ အဲဒ
အနိစၥဒုကၡအနတၱ စုလက
ို ္ေတာာ့ ျဖစ္ပ က္လ႔ို မေဟာဘ်းလာ်း။ ဘာသစၥာလဲ။ ခ မ္်းသာတဲတ
ာ့ ရာ်းလာ်း ဆင္်းရဲတတ
ဲာ့ ရာ်းလာ်း။ အဲဒ
အမွနသ
္ တ
ိ ာ ယထာဘတဉာဏ္ ေပ က
ာ့ ႕ြဲ ။ ယထာဘတဉာဏ္ေနာ္။ ဆက္ၿပ်းေတာာ့ ႀကိိဳ်းစာ်း ျဖစ္ပ က္ပဲ ေတြ႕မွာေပ ာ့။ ဘာသစၥာလဲ။
ဲာ့ ခ ခႏၶာ က လြတခ
္ င္တဲာ့ စိတ္ေတြ ကၽြတခ
္ င္တဲာ့
ဒုကၡသစၥာေနာ္။ အဲလို ဒုတယ
ိ က ေတာာ့ကာ အသိဉာဏ္ က ရင္ၿာ့ ပေပ ။ာ့ ရင္ာ့တအ
စိတ္ေတြ မေပၚဘ်းလာ်း။ ေလာကႀက်းကို ပ င္်းမုန္်းၿင်းေငြ႕ၿပ။ အေျပာအဆို အေနအထိုင္ေတြ တမထ်းျခာ်းၿပ်းေတာာ့ မေနဘ်းလာ်း။
မေျပာင္်းၿပ်းေတာာ့ မလာဘ်းလာ်း။ မေျပာင္်းဖိ႔ု လိတ
ု ာ။ အဲလိုေလာ့လာဖိ႔ု လိတ
ု ယ္ေနာ္။ နိဗႏ
ိၺ ၵ ဉာဏ္ေပ ာ့။ တတိယ ဆက္ႀကိိဳ်းစာ်းၾကည္ာ့
ျဖစ္ပ က္ပဲ ေတြ႕ဥ်းမွာေပ ။ာ့ ျဖစ္ပ က္ ဘာသစၥာလဲ။ ဒုကၡသစၥာေနာ္။ ေျခစေခ င္်းဆံု်း တစ္ကယ
ို ္လု်းံ ရွာခ င္တာ ရွာ။ သုခဆိတ
ု ဲာ့တရာ်း
အပ္ဖ ာ်းတစ္ေထာက္စာမွ ေတြ႕ရဲ႕လာ်း။ အပ္ဖ ာ်းတစ္ေထာက္စာမွ သုခ မေတြ႕တာ ရွိလို႔လာ်း မရွိလ႔လ
ို ာ်း။ မရွိရင္ ဒုကၡ အတိ လို႔
မပိုင္်းျခာ်းလာ်း။ ပိုင္်းျခာ်းလိက
ု တ
္ တ
ဲာ့ စ္ခ ိန္ သမၼာဝ စာ ၊သမၼာကမၼႏ ၱ ၊ သမၼာအာဇဝ သလ မဂၢင္သု်းံ ပ ်း မဝင္လာ်း။ အဲဒ သလ မဂၢင္သု်းံ
ပ ်းဟာ သမုေစၦဒေနာ္၊ အႏွစ္သာရ အင္မတန္ ျပည္ာ့တတ
ဲာ့ ရာ်း။
အဲဒ ပုဂၢိိဳလ္ ျပန္စိစစ္ တစ္ဥ်းတစ္ေယာက္က အပုပရ
္ ည္သြင္်းတဲာ့ စကာ်းေျပာၾကည္ာ့လက
ို ္ေပ ာ့။ ျပန္ၿပ်းေတာာ့ တုန႔ျ္ ပန္ဥ်းမလာ်း။
မတုန႔ျ္ ပန္ေတာာ့ဘ်းေနာ္။အဲလိုေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ သမုေစၦဒသလကြ႕ဲ ။ အဲဒသံု်းပ ်းဝင္တဲာ့ တစ္ခ ိနတ
္ ည္်း ႐ႈဉာဏ္င ်းပ ်း
ႏွငာ့္ ေပ င္်းေတာာ့ ရွစ္ပ ်း မျပည္ာ့လာ်း။ ရွစ္ပ ်းျပည္ာ့တအ
ဲာ့ ခ ခႏၶာ ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ မေတြ႕ေတာာ့ဘ်းေနာ္။ သစၥာပဲ ေတြ႕တာေပ ာ့။
ဆင္်းရဲတာက လြလ
ဲ ႔ို ဘာမွ မရွိဘ်းေပ ာ့။ ဒ မိ႔ု ေရွ်းဆရာေတာ္ သမာ်းေတာ္ေတြ ဒုကၡသစၥာလိ႔ ု အမွနပ
္ င
ို ်း္ ျခာ်းသိ သမၼာဒိ႒ိ လို႔
မေဟာဘ်းလာ်း။ အဲဒ မဂၢ ဘိညာ သကႎ မတာ မိ်းု ႀကိိဳ်းစက္ကသ
ဲာ့ ႔။ို မို်းႀကိိဳ်းမ ာ်း အုန္်းပင္ ထန္်းပင္မ ာ်း ထိမွန္တအ
ဲာ့ ခ ျပန္ တဖန္
အတက္ေပ က္ဥ်းမလာ်း။ အတက္ မေပ က္ေတာာ့ဘ်းကြ႕ဲ ေနာ္။ အဲလိုေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ ကဲ အဲဒအခ ခႏၶာ ကာ်း ေတြ႕ေသ်း
ရဲ႕လာ်း။ ခႏၶာ မေတြ႕ေတာာ့ ခႏၶာ မရွရ
ိ င္ မၿငိမ္်းဘ်းလာ်း။ ကိေလသာကာ်းေတြ႕ဥ်းမလာ်း။ ကိေလသာ မရွိေတာာ့ မေအ်း လာ်း။ ခႏၶာ
မရွိေတာာ့ မၿငိမ္်းလာ်း။ ကိေလသာ မရွိေတာာ့ မေအ်းလာ်း။ ၿငိ္မ္်းတဲသ
ာ့ ေဘာနဲ႔ ေအ်းတဲသ
ာ့ ေဘာကို နိဗၺာန္ လိ႔ု ေခၚတာ။ သေဘာ
သက္သက္ပဲ ကြ႕ဲ ေနာ္။ ဤေနရာေရာက္ေအာင္ ႀကိိဳ်းစာ်းအာ်းထုတ္ဖ႔ို မေကာင္်းဘ်းလာ်း။ အဲဒ လိုရင္်း အခ က္ေတြ ။
ဒ ေၾကာင္ာ့ မၾကာ်းစဖ်း ၾကာဖ်းထပ္မ။ံ သစၥာသိဖ႔ို လိုတယ္။ ေရွ်းထက္ေက ာ္ကာရကေနလို႕ သာ်းအမိ သာ်းအဖ သံု်းေယာက္ ။
သာ်းေလ်း တစ္ေယာက္ ရွိတာကို်း။ သာ်းေလ်း တစ္ေယာက္ရွိေတာာ့ ေက ာင္်းထာ်းတဲာ့ အရြယ္ ေျခာက္ႏွစ္က ေတာာ့ ေက ာင္်းထာ်း။
ေလ်းတန္်း က ေတာာ့ ႏႈတလ
္ က
ို ္ေတာာ့တာေပ ာ့။ အဲေတာာ့ သာ်းေလ်းက တစ္ဆယ္ ဆယ္ာ့ႏွစ္ႏွစ္ အရြယ္ ေရာက္လာၿပေနာ္။ မိဘရဲ႕
အဝတ္အစာ်း ၊လံုခ ည္ေတြ ပုဆို်းေတြ ထဘေတြ ေလွ ာ္ေပ်းတာေပ ာ့။ ေရေတြ ဘာေတြ ဆြလ
ဲ ႔ို ကလိ႔။ု သႏိုင္တဲာ့ဖက္က ကညတာ
ေပ ာ့။ မိဘေျပာတဲာ့စကာ်းကို တေသြမတိမ္်း လိုကန
္ ာတယ္ေနာ္။ အဲလိုဆ…
ို အဲဒသာ်းေလ်းကို မိဘက မခ စ္ဘ်းလာ်း ခ စ္သလာ်း။
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ခ စ္တာေပ က
ာ့ ႕ြဲ ။ အရိပတ
္ စ္ၾကညာ့္ၾကည္ာ့ေနတာေပာ့ ။ အရြယ…
္ သာ်းေလ်းက ဆယ္ာ့င ်းႏွစ္ ဆယ္ာ့ေျခာက္ႏွစ္ အရြယ္ေရာက္လာၿပ။
ဒ ေတာာ့ ေခၽြ်းမေကာင္်းေကာင္်း ၾကည္ာ့ရမွာေပ က
ာ့ ႕ြဲ ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ သာ်းေလ်းကလည္်း ဒ ၾကည္ာ့တဲာ့အခ က ေတာာ့ အိမ္နာ်းန်း
လမ္်းသာျခာ်းတယ္။အဲဒအမ ိိဳ်းသမ်းကို ႀကိိဳကတ
္ ာ။အဲဒအမ ိိဳ်းသမ်းကလည္်း ဘြ႕ဲ ရၿပ်းၿပ။႐ုပ္ဆင္်းကလည္်း အလတ္စာ်းေလာက္လွ
တာေပ ။ာ့ ပစၥည္်းကလည္်း အသင္ာ့အတင္ာ့ ရွိတယ္။ မိဘက မေပ်းစာ်းခ င္ဘ်းေပ ာ့။ ဘာေၾကာင္ာ့ မေပ်းစာ်းခ င္တာလဲ ဆိုေတာာ့ … အဲဒ
အမ ိိဳ်းသမ်းမွာ ေဝ ဟာရ ပညတ္အေနနဲ႕ စုန္်းတတ္တယ္လ႔ို သိထာ်းတာကို်း။ သာ်းကို စုန္်းတတ္တယ္လ႔ို ေျပာရင္ ေမ်းေတာာ့မွာ။
စုန္်းဆိတ
ု ာ ျပႏိုင္ပ မလာ်း။ မျပႏိုင္ေတာာ့ဘ်းကြ႕ဲ ေနာ္။ မျပႏိုင္ရင္ တရာ်းစြဲလ႔ို ေလွ ာ္ရမွာေပ ဟ
ာ့ ။ ၾကာ်းလာ်း။ အသေရပ က္
အရွက္ကေ
ြဲ ပ ာ့။ ဒ ေတာာ့ မေျပာဘ်း။ မသြာ်းေစခ င္ဘ်း။ မသြာ်းေစခ င္ေလ သြာ်းေလ။ မသြာ်းနဲ႔ဆို သြာ်းေလ။ အဲဒအိမ္ပဲ သြာ်းတာပဲ။
ဘယ္လိမ
ု ွ

တာ်းမရဘ်းကြ႕ဲ ။

ထမင္်းစာ်းၿပ်းရင္

မိဘေတြက

စာ်းပြမ
ဲ သိမ်း္ ေသ်းဘ်း။

သက

သြာ်းႏွင္ာ့

ၿပ်းၿပ။

အဲသလိုနဲ႔

ေလ်းင ်းေျခာက္လၾကာသြာတယ္။
တေန႔သ၌ က ေတာာ့ သြာ်းၿပ်း ျပန္လာခဲာ့။ ျပန္လာခဲာ့ေတာာ့ အိပ္ရာထဲ ဝင္အပ
ိ ္။ နဖ်းကိင
ု ္စမ္်းၾကည္ာ့။ ေျခေတြ လက္ေတြ ကိုင္စမ္်း
ၾကည္ာ့။ ေနေကာင္်းရဲ႕လာ်း။ ေကာင္်းပ တယ္။ ဘာျဖစ္လ႔ို အေစာႀက်း ျပန္ခတ
ာ့ဲ ာလဲ။ သ႕ အိမ္ရွင္မေနမေကာင္်းဘ်းေပ ာ့။ အစ္ကိုရယ္
ဒေန႔ ျပန္စမ္်းပ ဥ်း လည္နာတာေရာ ေခ င္်းကိက
ု တ
္ ာေရာေပ ာ့။ မေျပာရဘ်းလာ်း။ ျပန္လာခဲာ့ေတာာ့တာဗ ာာ့။ ဒ ေတာာ့ မိဘက စိတ္မခ
ေတာာ့ မိမက
ိ
နဖ်းေတြ ေျခေတြ လက္ေတြ စမ္်း။အင္်း… စဥ္်းစာ်းၿပ။ေၾသာ္… ဒေန႔ လျပည္ာ့ေန႔။ လျပည္ာ့ေန႔ ဆိုေတာာ့ သတို႔
ဒအတတ္က ေပၚေနတာကိ်းု ။ အဖိတ္ လကြယ္မွာ။ လကြယ္က န္ေသ်းတယ္ ဆိုေတာာ့ လကြယက
္ ေတာာ့ကာ မနက္ ထမင္်း
စာ်းတဲအ
ာ့ ခ လက္ဆုစ
ံ ာ်းကိ်းု ကြ။ သမ်း ရည္်းစာ်းဆိုတာ အခ စ္ စမ္်းတာ။ သမ်း ရည္်းစာ်းဆိုတာ အခ စ္ စမ္်းတာ။ အဲဒ မင္်းက
အခ စ္စမ္်းမွန္်း မင္်း မသိဘ်း။ အဲလို ျပိဳတာ့ဲအခ အျပန္ခိုင္်းတိင
ု ္်း ျပန္မယ္ဆို မင္်း လက္လတ
ႊ သ
္ ြာ်းေတာာ့မွာေပ ာ့။ ေလာ့လာဖိ႔ု
မေကာင္်းလာ်း။ အျပန္ခိုင္်းတိုင္်း ျပန္ရင္ လက္လတ
ႊ သ
္ ြာ်းေတာာ့မာွ ။ ဒ ေတာာ့ ေပေတၿပ်းေတာာ့ ေနရတယ္လ႔ို မေျပာရဘ်းလာ်း။
အဲေတာာ့ ေနာက္တစ္ခ လကြယ္ေန႕ သြာ်းတဲာ့အခ က ေတာာ့ အစ္ကိုရယ္ အရင္ဟာထက္ ပိုဆ်းို တာေပ ာ့။ သံု်းပ ်းေလ်းေထြ။
လည္နာတာေရာ၊ ေခ င္်းကိက
ု တ
္ ာေရာ ၊ ဗိုက္နာတာေရာေပ ာ့။ ျပန္စမ္်းပ ဥ်း။ မျပန္ပ ရေစနဲ႔။ ျပန္စမ္်းပ ဥ်း။ မျပန္ပ ရေစနဲ႕။
ျပန္စမ္်းပ ဥ်း။ ေျပာေျပာဆိဆ
ု ိုနဲ႕ ရင္ခင
ြ ထ
္ ဲမွာ မ်းလံု်းႀက်းက ေတာက္ေတာာ့တာေဟာ့။ ဘြာ်းကနဲ ဘြာ်းကနဲ ။ မင္်းသာ်း မ က္လံု်း
ျပ ်းေနၿပ။ မ က္လု်းံ ေတြ ျပ ်းေနၿပ။ ခ စ္တစ
ဲာ့ ိတလ
္ ာ်း ေၾကာက္တဲာ့စိတလ
္ ာ်း။ ေၾကာက္တဲာ့ စိတ္ေနာ္။
ထမင္်းဟင္်း စာ်းတဲအ
ာ့ ခ ပံုကမတ စနတ္တ…ဝက္သာ်းေတြ ဝက္သာ်းဟင္်းတိ႔ု ၾကက္သာ်းဟင္်းတိ႔ု စာ်းတဲအ
ာ့ ခ ပန္်းကန္မွာ စင္ဥ်း
ေတာာ့ အနံ႕က က န္ေသ်းတယ္က႕ြဲ ။မက န္ဘ်းလာ်း။အခုေတာာ့ ခ စ္တာ နည္်းနည္်းေလ်းကို မက န္တာဗ ာ်း။ခ စ္တဲာ့စတ
ိ ္ ရွိေသ်းရဲ႕
လာ်း။ ခ စ္တဲာ့ စိတလ
္ ာ်း ေၾကာက္တစ
ဲာ့ ိတလ
္ ာ်း။ ဒ မိ႔ု တရာ်းေပ ာက္ေတာာ့ ကိယ
ု မ
္ ာွ ရွာ လိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ ကိယ
ု ္မွာ ရွာေတာာ့
ကိယ
ု ာ့အ
္ ျပစ္ကို

ေတြ႕ဖိ႔မ
ု လိဘ
ု ်းလာ်း။

အခုလည္်း

အျပစ္ကို

သိဖ႔ို

လိုတာေပ ာ့။

မင္်းသာ်းမ က္လု်းံ ေတြ

ျပ ်းေနေတာာ့တာ။

စုန္်းေတာက္ေျပတဲာ့အခ အလႅာပ သလႅာပေျပာရတာေပ ာ့။ သ႔အျဖစ္ကို ဘယ္သ႔မွ မေျပာရဘ်းေပ ာ့။ သ႔အတတ္ကို ႏႈတ္ပတ
ိ ္ရ
တယ္ေနာ္ ။ ေျပာလိ႔ု သန္်းေခ င္သန္်းလြက
ဲ ေတာာ့ ျပန္ခဲာ့။ ျပန္ အိမ္မွာေန။ ညေန စာ်းခ ိန္က စာ်း ၊ စာ်းၿပ်းရင္ အိပ္ရာထဲ ဝင္အိပ။္
င ာ့သာ်းဟာ အခ တိင
ု ္်းက သြာ်းပ တယ္။ ဒေန႔ အိပ္ရာထဲ ဝင္အိပ္ေနၿပ။ နဖ်းစမ္်းလိက
ု ္ ေျခေတြလက္ေတြ စမ္်းလိက
ု ္။ မစမ္်းရဘ်း
လာ်း။ ေနေကာင္်းရဲ႕လာ်း မေမ်းရဘ်းလာ်း။ ေကာင္်းပ တယ္လ႔ို အေျဖမေပ်းလာ်း။ ဘာျဖစ္လ႔ို မသြာ်းတာလဲ လိ႔ု မေမ်းရဘ်းလာ်း။
အေဖဆိုေတာာ့ ေမ်းဖန္မ ာ်းေတာာ့ သ႕ရည္်းစာ်း စုန္်းတတ္တယ္လ႔ို ေျပာေတာာ့တာေပ ။ာ့ အဲသလို မလုပ္န႔ဲ ျငိိဳ်းလိမာ့မ
္ ယ္။ သြာ်း၊ သြာ်း၊
သြာ်း။ ၿငိိဳ်းလိမာ့မ
္ ယ္။ ကိုယ္ေပ င္်း စိတ္ခြာ။ ကိုယ္ေပ င္်း စိတ္ခြာ လိ႔ု မေျပာရဘ်းလာ်း။စာ်းစရာ ေသာက္စရာ ေကၽြ်းရင္လည္်းပဲ
မစာ်းနဲ႔ေပ ာ့။ မမွာရဘ်းလာ်း။
အဲ…ဟိုက စာ်းစရာေတြ ေကၽြ်းတာေပ ာ့။ ေဆ်းစာ်းခဲတ
ာ့ ယ္တဲာ့။ မစာ်းရဲဘ်း။ ေဆ်းစာ်းခဲာ့တယ္တဲာ့။ ၾကာ်းလာ်း။ စာ်းရဲရ႕ဲ လာ်းေဟာ့။
အဲလေ
ို လာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ အဲသလိုန႔ဲ သံု်းေလ်းရက္ေလာက္ေနလိက
ု ္ ဟိုရြာ လႊတလ
္ က
ို ္ ဒရြာ လႊတ္လက
ို ္ ။ အခ စ္ေျပေအာင္
လႊတ္ရတာ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ ကဲ အဲဒ အျပစ္ကို မျမင္ခင္တန
ု ်း္ က ေလာဘတဏွာ သမုဒယသစၥာ မျဖစ္လာ်း။ အျပစ္ကို
ျမင္တအ
ဲာ့ ခ သိပယ္ဆက
ို ပ
္ ာြ ်း ေလ်းပ ်းကိစၥ မဂ္တစ္ခဏလိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ ကဲ ခ စ္တဲာ့စတ
ိ ္ေတြ ရွိေသ်းရဲ႕လာ်း။ အခုလည္်း
တရာ်းေပ ာက္ေတာာ့ ကိယ
ု မ
္ ာွ ရွာ။ ကိယ
ု မ
္ ာွ ရွာေတာာ့ တရာ်းေတြ႕…ခႏၶာမွာ ရွတ
ိ တ
ဲ်ာ့ ရာားက ခ မ္ားသာတဲ်ာ့ တရာားလာား ဆင္ားရဲတတ
ဲ်ာ့ ရာား
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လာား။ နဒီေသာေတာ ဝိယ လိ႔ု မေဟာဘူားလာား။ျမစ္ေရမ ာား စီားသလို မတန္႕စာားဘူားေပပ်ာ့။ တျဖိဳတ္ျဖိဳတ္ တသုတသ
္ တ
ု ္န႔ဲ ျဖစ္ပ က္
ေနတဲာ့ တရာ်း။ အဲဒ နာ်းလည္ဖို႔ လိုတယ္။
အဲေတာာ့ စိစစ္အာ်းျဖင္ာ့ေတာာ့ကာ ေျပာလိက
ု ္ၾကဥ်းစိ႔။ု ၾကက္သာ်းဟင္်း ဝက္သာ်းဟင္်း ကို ႏိႈက္စာ်းၾကည္ာ့။ ဆယ္စာ်းၾကည္ာ့တအ
ဲာ့ ခ
ၾကက္သာ်း ဝက္သာ်းေတြ႕မလာ်း ဆိမာ့တ
္ ဲာ့ ရသာေတြ႕မလာ်း။ ဆိမာ့တ
္ ဲာ့ရသာေတြ႕တယ္။ ဆိမ္ာ့တဲာ့ ရသာကို မ က္စိန႔ဲ ၾကည္ာ့
ျမင္ရပ မလာ်း။ မျမင္ရဘ်း။ စဥ္်းစာ်းဖိ႔ု လိုတယ္ေနာ္။ မ က္စိန႔ဲ ၾကည္ာ့လ႔ို ျမင္ရ ပ မလာ်း။ မျမင္ရဘ်း ။ အဲေတာာ့ ေျပာတဲအ
ာ့ ခ ေတာာ့
ၾကက္သာ်း ဝက္သာ်းေပ ာ့။ တကယ္ေတြ႕တာက ၾကက္သာ်း ဝက္သာ်းလာ်း ဆိမာ့တ
္ ဲာ့ရသာ။ ဆိမာ့ရ
္ သာပဲ ေတြ႕တယ္။ ဒ
သမ ာ်းေမ်းစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်းေဟာ့။ အဲဒ သေဘာေပ က္ဖ႔ို လိုတယ္။ စဥ္်းစာ်း။ ဆိမာ့ရ
္ သာလိ႔ု
စာ်းသိတာ ဇိဝွ ဝိညာဏ္ နာမ္တရာ်း မရလာ်း။ လွ ာအၾကည္ နဲ႔ ဆိမာ့ရ
္ သာက ႐ုပတ
္ ရာ်း မရလာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်းေပ ာ့။ ၾကက္သာ်း
ဝက္သာ်းလာ်း နာမ္န႔ဲ ႐ုပ္ ။ ၾကက္သာ်း ဝက္သာ်း ဘာျဖစ္လ႔ို မေတြ႕တာလဲ။ မရွရ
ိ င္ ၾကက္သာ်း ဝက္သာ်းအေနနဲ႔ စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕
လာ်း။ ေတြ႕တာက နာမ္႐ပ
ု ္ ပဲ ေတြ႕တယ္။ နာမ္႐ပ
ု ္ လိ႔သ
ု ိ ၾကက္သာ်းဝက္သာ်းလိ႔ု ေခၚ။ နာမ္႐ပ
ု ္ လို႔သိ သေဘၤာသ်းလိ႔ု ေခၚ။
ငွက္ေပ ာသ်း လိ႔ု ေခၚ။ ေခၚတာ ဘုရာ်းပယ္ရ႕ဲ လာ်း။ အဲလို ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ နာမ္႐ပ
ု ္ လိ႔သ
ု ိ သာ်းလိ႔ု ေခၚ။ သမ်းလိ႔ု
ေခၚ။အေဖလိ႔ု ေခၚ။ အေမလိ႔ု ေခၚ ။ သမၼိဳတသ
ိ စၥာ အေနနဲ႕ ဘုရာ်း …ျမတ္စြာဘုရာ်း သာ်းေတာ္ ရာဟုလာလိ႔ု မေခၚလာ်း။ ညေတာ္
အာနႏၵာလိ႔ု မေခၚလာ်း။ ခ စ္သမ်း ခ စ္သာ်းတိ႔ု လုိ႔ မေခၚလာ်း။ ေခၚတာ ဘုရာ်းပယ္ရ႕ဲ လာ်း။ အထင္န႕ဲ အယအဆကို ပယ္တာ။
ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။
လထင္လ႔ို (ဆံ)…ဘုရာ်းေပ်းတဲာ့ ဉာဏ္လက္န႔ဲ ဆံဖ ာ်းက ေျခဖ ာ်း အေရာက္ ကိုင္စမ္်းၾကည္ာ့။ မာတာ မေတြ႕ဘ်းလာ်း။ ေပ ာာ့တာ
မေတြ႕ဘ်းလာ်း။ မာတာ ပထဝေပ ာ့။ ေပ ာာ့တာ ပထဝေပ ာ့။ ကဲ ေျခလက္အဂၤ လာ်း ပထဝဓာတ္။ ပထဝဓာတ္ပဲ ေတြ႕တယ္ေနာ္။ အဲလို
စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ ဘာျဖစ္လ႔ို ေျခလက္အဂၤ မေတြ႕တာလဲ။ ေျခလက္အဂၤ မရွိရင္ လကာ်း ရွိရ႕ဲ လာ်း။ နတ္ကာ်း ရွိရ႕ဲ လာ်း။
ျဗဟၼာကာ်း ရွိရ႕ဲ လာ်း။ ဘာျဖစ္လ႔ို မရွိတာလဲ။ မရွိဘ်းဆိုရင္ အဲဒ မာတာေပ ာာ့တာ သိတာ ကာယဝိညာဏ္ နာမ္တရာ်းလိ႔ု
မေဟာဘ်းလာ်း။ ကာယအၾကည္န႔ဲ မာမႈေပ ာာ့မက
ႈ ႐ုပ္တရာ်းမရလာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်းေပ ာ့။ နာမ္န႕ဲ ႐ုပ္ ပဲ ေတြ႕တယ္ေနာ္။ ေတာ္ကာ
ကိယ
ု ္ထင္တဲာ့ လနတ္ျဗဟၼာ ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ အဲဒ သဘာဝအေနနဲ႕ န်းစပ္ျခင္်းေၾကာင္ာ့ ပထဝဓာတ္လို႔
ေဟာရတာ။ မာတယ္ ေပ ာာ့တယ္ ေဟာရတာ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ စင္စစ္ကေတာာ့ မာတာလာ်း ေဖာက္ျပန္တာ။ ေပ ာာ့တာလာ်း
ေဖာက္ျပန္တာ။ ႐ုပၸတတိ ႐ပံ ေဖာက္ျပန္ၿပ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း။ သိၿပ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။
ေရွ်းကဆရာေတာ္ သမာ်းေတာ္ေတြ ဘယ္လေ
ို ဟာတာလဲ ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ မာတယ္ေပ ာာ့တယ္ ဆိတ
ု ာက အမ ာ်း
သမုတ္တာေနာ္။ ရွိတာ မဟုတဘ
္ ်းကြ႕ဲ ။ ခ ဥ္တယ္ ခ ိိဳတယ္ ဆိတ
ု ာလည္်း ရွိတာ မဟုတ္ဘ်းေနာ္။ သမုတရ
္ ွိ အေခၚရွိ။ သို႔မ႔လ
ို ို႔
ရွိတယ္လ႔ို မစဥ္်းစာ်း မေလာ့လာေတာာ့ကာ ရွိတယ္လ႔ို မထင္လာ်း။ မရွိဘ်းကြ႕ဲ ။ အဲဒ ကေလ်းေလ်း… အခ လည္ေက ာ္ ကေလ်းေလ်း
ကို ဒကေန ႀကံရည္တိက
ု ္တာေပ ာ့။ ႀကံရည္။ ဇြန္်းေလ်းနဲ႔ တိက
ု ္ေတာာ့ ပ ်းစပ္ ဟ၊ မမ ိိဳဘ်းလာ်း။ ေနာက္တခ က ေတာာ့ သံပရာရည္
အရည္ေပ ေပ ေပ ာ့။ ဟ-ဟ-ဟဆိုေတာာ့ အဟခိင
ု ္်းၿပ်းေတာာ့မွ သံပရာရည္တက
ို ္ေတာာ့ မ ိိဳၾကည္ာ့လိုကတ
္ ာေပ ာ့။အခ တိုင္်းက ႀကံရည္
တိက
ု ္တဲာ့ မ က္ႏွာနဲ႔ သံပရာရည္ကို တိက
ု ္တမ
ဲာ့ က္ႏွာတရဲ႕လာ်း။ မတဘ်းေနာ္။ အဲဒ ေဖာက္ျပန္တာ မထင္ရွာ်းဘ်းလာ်း။ ကဲ
ေနာက္ထပ္ တိက
ု ္မယ္ဆေ
ို တာာ့ ပ ်းစပ္ ပိတ္မထာ်းဘ်းလာ်း။ ပ ်းစပ္ ပိတထ
္ ာ်းတယ္။ ကဲ…သ မသိဘ်းလာ်း သိသလာ်း။ သိတယ္
ေနာ္။ ဘယ္လိုေနသလဲလ႔ို ေမ်းကာ သ ေျပာႏိုင္ပ မလာ်း။ ေျပာစရာ မရွိတာ အနိမတ
ိ ၱ အနိစၥက႕ြဲ ။ ပစၥိဳပၸႏၷဥၥ ေယာ ဓမၼံ အနိမတ
ိ ဥ
ၱ ၥ
ဘာေဝဟိ လိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။
ကဲ …သိတယ္။ ပ ်းစပ္ ပိတထ
္ ာ်းတာ ။ ေျပာစရာ ရွိရ႕ဲ လာ်း။ အဲသလို သိေအာင္ ေလာ့လာဖိ႔ု လိတ
ု ယ္။ မေျပာမျဖစ္လ႔ို သဘာဝကို
န်းစပ္ျခင္်းေၾကာင္ာ့ မာတယ္ ေပ ာာ့တယ္ ပတယ္ ေအ်းတယ္ ေထာက္ကန္လႈပ္ရွာ်းတယ္ ေျပာရတာ။ စဥ္်းစာ်းေနာ္။ အဲဒအေပၚမွာ
တခ ေျခေတြ လက္ေတြလ႔ို သမုတ္ရျပန္တာ။ လနတ္ျဗဟၼာလိ႔ု သမုတ္ျပန္တာ။ အဲဒ သမၼိဳတိသစၥာ။ ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။
ေတြ႕တာက လလာ်း နာမ္ႏွင္ာ့ ႐ုပ္ ။ နတ္လာ်း နာမ္ႏင
ွ ာ့္ ႐ုပ္ ။ျဗဟၼာ လာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ပ
ု ္ ။အဲဒ နာမ္႐ပ
ု ပ
္ ဲ သိဖ႔ို လိတ
ု ာ။ ကဲ နာမ္႐ပ
ု ္
ေတြ႕တဲအ
ာ့ ခ ကိုယ္ ထင္တာေတြ ေတြ႕ေသ်း ရဲ႕လာ်း။ မေတြ႕တာ မရွိလ႔ေ
ို ပ ာ့။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ သာ ခႏၶာရဲ႕ အျပစ္ကသ
ို ိဖို႔
လိတ
ု ယ္ေနာ္။ ေတာ္ကေန အမ ိိဳ်းသမ်းေလ်းကို စုန္်းတတ္တယ္ ေျပာတာ ။ဥပမာအာ်းျဖင္ာ့ ခႏၶာကို သိေစခ င္လ႔ို ဥပမာ ေပ်းရတာ။
စုန္်းတတ္တာကို မယပ နဲ႕။ ကိယ
ု ာ့အ
္ ျပစ္ကို သိဖ႔လ
ို ႔ို ေျပာရတာ။ ကဲ အျပစ္ကို ျမင္တအ
ဲာ့ ခ ခ စ္တဲာ့စတ
ိ ္ေတြ ရွိေသ်းရဲ႕လာ်း။ အဲဒ
(11)
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လိုရင္်းအခ က္ေပ ာ့။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ မို်းကုတဆ
္ ရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်းကလည္်း ခႏၶာရတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ ဟသေရြ႕ အုိနာေသ မလြတ္ဘ်းလိ႔ု
မေဟာဘ်းလာ်း။ အဲဒ ခႏၶာင ်းပ ်းကို သသတ္ေယာက္ ာ်း လိ႔ု မို်းကုတ္ဆရာေတာ္ဘရ
ု ာ်း ေဟာ မေဟာ။ င ်းပ ်းစလံု်း သသတ္
ေယာက္ ာ်း တဲာ့။
႐ပကၡႏၶာ သတ္လ႔ို ေသခဲတ
ာ့ ာေတြ မ ာ်းလွၿပေနာ္။ အထက္လွန္ ေအာက္ေလွ ာဆိတ
ု ာ ၾကာ်းဖ်းရဲ႕လာ်း။ အထက္လန
ွ ္ ေအာက္ေလွ ာ
ဆိတ
ု ာ ျမင္ဖ်းရဲ႕လာ်း။ အဲဒ ႐ပကၡႏၶာ သတ္လ႔ို ေသတာ မေရတြက္ ႏိုင္ဘ်းေပ ာ့။ ေဝဒနာ ဆို်းေကာင္်းႏွစ္ပ ်း ခံစာ်းတာေနာ္။
ေဝဒနာလိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ ဇဇကာပုဏၰာ်းအစာ်း လြန္ၿပ်းေတာာ့မွ ဗိုက္ …အၿပဲၿပ်းေတာာ့ ေသတာၾကာ်းဖ်းရဲ႕လာ်း။ အဲဒ ေဝဒနာကၡႏၶာ
သတ္တာကြ႕ဲ ။ေဝဒနာကၡႏၶာ သတ္တာ။ ကဲ… သညာကၡႏၶာ သတ္တာ ေဆ်းထို်းမွာ်းလိ႔ု ေသတာ မရွိဘ်းလာ်း။ အဲ ေဆ်းစာ်းမွာ်းလိ႔ု
ေသတာ မရွိဘ်းလာ်း။ အဲဒ သညာကၡႏၶာ သတ္တာ။ ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ အစာ်းမေတာ္ တစ္ဇန
ြ ္်းတဲာ့။ အသြာ်းမေတာ္ေတာာ့
တစ္လွမ္်းဆိတ
ု ာ သခၤ ရကၡႏၶာ ေပ ာ့။ အဲလို ေလာ့လာဖို႕ မေကာင္်းလာ်း။ ဝိညာဏကၡႏၶာ သတ္တာ ရွိေသ်းတာေပ ။ာ့ သမ်းရည္်းစာ်း
ဆယ္တန္်းတုန္်းက တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ ႐ုိ်း႐ုိ်း တန္်းတန္်း ခ စ္ၾကတာကို်း။ ဘြ႕ဲ ရၿပ်းကာ မဂၤလာလက္ထပ္ဖ႔ို သတို႔
ေဆြ်းေႏြ်းတိင
ု ္ပင္ၾကတယ္။ ကတိကဝတ္ျပိဳၾကတယ္။ အဲဒ

ဘြ႕ဲ ရၿပ်းကာ ေက ာင္်းက ဆင္်းလာခဲာ့။ မဂၤလာလက္ထပ္ဖ႔ေ
ို ပ ာ့။

အမ ိိဳ်းသမ်းေလ်းရဲ႕ မိဘကလည္်း အမ ိိဳ်းသာ်းေလ်းကို မလို။ ေယာက္ ာ်းေလ်းဘက္က မိဘကလည္်း အမ ိ ်းသမ်းကို မလို။
မေပ်းႏိုင္ဘ်းေပ ာ့။ စဥ္်းစာ်းဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ အမ ိိဳ်းသာ်းကလည္်း အဲဒအမ ိိဳ်းသမ်းနဲ႕မွ မေနရရင္ င ဘယ္သ႕မွ မလိဘ
ု ်းေပ ာ့။
အမ ိိဳ်းသမ်းေလ်းကလည္်း သ႔ကိုမွ မယရရင္ ဘယ္သမွ မယဘ်းေပ ။ာ့ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း ။ အဲေတာာ့ ဝိညာဏကၡႏၶာ။ အဲသလိုမွ
မရဘ်း မျပိဳဘ်း အခြငာ့္ မျပိဳဘ်းဆိုရင္ ႀကိိဳ်းဆြခ
ဲ လို႕ ေသတယ္ဆတ
ို ာ ၾကာ်းဖ်းရဲ႕လာ်း။ ဝိညာဏကၡႏၶာ သတ္တာကြ႕ဲ ။ ႀကိိဳ်းဆြခ
ဲ လို႔
ေသတာေလ။ အဆိပ္ေသာက္ေသတာေတြ မရွိဘ်းလာ်း။ ေရထဲခုန္ဆင္်း ေသတာေတြ မရွိဘ်းလာ်း။ ကဲ အဲဒ ဝိညာဏကၡႏၶာ ။ အဲဒ
ခႏၶာ အျပစ္ကို သိေအာင္လ႔ို တရာ်းနာရတာ။ ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။
္ လ
ဲာ့ ာ်း။ ဘာသစၥာလဲ။ အဲ…ဒ သိပယ္ဆက
ို ္ပာြ ်း ေလ်းပ ်းကိစၥ မဂ္တစ္ခဏ
ေန႕စဥ္န႔ဲ တကြ ခႏၶာရတဲာ့ ပုဂၢိိဳလဟ
္ ာ အိုနာေသ လြတက
လိ႔ု ေဟာတာေပ ။ာ့ အဲဒ ဒုကၡသစၥာအေပၚမွာ သမုဒယ အေနနဲ႕ ႏွလု်းံ သြင္်း မွာ်းလိ႕ု သမုဒယေၾကာင္ာ့ ဒုကၡလ႔ို မေဟာဘ်းလာ်း။
ႏွလု်းံ သြင္်းမွန္ေတာာ့ မဂ၊ နိေရာဓေပ ာ့။ အဲလို သိဖ႔ို လိတ
ု ာေနာ္။ သိမွ ပယ္ႏိုင္တာ ၊မသိ ပယ္ႏိုင္ပ ာ့မလာ်း။ အဲဒ လိုရင္်း အခ က္ေတြ။
အဲဒ

ခႏၶာ...

လနတ္ျဗဟၼာ

မ က္စ၊ိ နာ်း၊ႏွာ၊လွ ာ၊ကိယ
ု ္၊စိတ္

ေျခာက္ဒြ ရမွာ

ခႏၶာဖြဲ႕ဖို႕လိုတယ္ေနာ္။ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့

…

ကုိယ္ထင္တာေတြ

လိ႔ု ထင္တာေတြ ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။သစၥာဖြဲ႕ဖိ႔ု လိတ
ု ယ္ေနာ္။သစၥာဖြဲ႕ေတာာ့ ကုိယထ
္ င္တာက လခ မ္်းသာ

နတ္ခ မ္်းသာ ျဗဟၼာခ မ္်းသာေပ ာ့။ သစၥာဖြဲ႕ေတာာ့ကာ… ခ မ္်းသာတာ ေတြ႕ရဲ႕လာ်း။ ဆင္်းရဲတာပဲ ေတြ႕တယ္ေနာ္။ အဲလသ
ို ိတဲာ့
အခ က ေတာာ့ နင္ ေနလိက
ု ္ေတာာ့ င သြာ်းေတာာ့မယ္ေပ ာ့။ ပယ္လိုကေ
္ တာာ့တာကြ႕ဲ ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။
ဒ ေၾကာင္ာ့မို႔လ႔ို ေရွ်းအရိယာသေတာ္ေကာင္်းတိ႔ေ
ု တြ… အရိယာပုဂၢိိဳလ္ေတြ စြန္႕ထာ်းလိက
ု ္တာ ျဗဟၼာေတြ ခံစာ်းတယ္တဲာ့။ ျဗဟၼာ
ေတြ စြန္႔တာ… နတ္ေတြက ခံစာ်းတယ္တဲာ့။ နတ္ေတြစြန႔တ
္ ာ လေတြက ခံစာ်းတယ္တဲာ့။ လေတြစြန႔တ
္ ာ တိရစာန္ေတြက ခံစာ်း
တယ္တဲာ့။ ေခြ်းဝက္ တိရစာန္ေတြ ၾကာ်းလာ်း။ ဒ ျမင္ဖ်းၾကမွာေပ ာ့။ သ႔ေနရာနဲ႔ သေတြေနာ္။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။
အဲေၾကာင္ာ့မို႔လ႔ို မို်းကုတဆ
္ ရာေတာ္ဘုရာ်းလည္်း ေဟာတယ္။ အိမသ
္ ာထဲက ေလာက္ကစ ေဆြမ ိိဳ်း မေတာ္စပ္တာ မရွိဘ်းေပ ာ့။
ေတာ္စပ္တယ္ေနာ္။ အဲဒေလာက္ကို မင္်း င တိ႔ု လ႔ဘဝနဲ႔ ေလာက္ဘဝနဲ႔ လဲရေအာင္ လိ႔ု ေမ်းတာ။ ေလာက္က မလဲခ င္ဘ်းတဲာ့။
ေလာက္ဘဝနဲ႕ ေနခ င္တာတဲက
ာ့ ႕ြဲ ။ မလဲခ င္ဘ်းတဲ။ာ့ လ႔အေနနဲ႕ေတာာ့ကာ ေလာက္ျဖစ္ဖ႔ို မေၾကာက္ဘ်းလာ်း။ ေလာက္က ဟိုမာွ
သ႔ေလာက္ဘဝကို မလဲခ င္ဘ်း ၾကာ်းလာ်း။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ သခ င္်း ဆိုတအ
ဲာ့ ခ ဘာသာ ဘာဝ ေပ ာ္ျမ ်းၾကရွာ လို႔ သခ င္်းဆိတ
ု ာ
ၾကာ်းဖ်းရဲ႕လာ်း။ စဥ္်းစာ်းေနာ္။
မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မံ၊ ေရွ်းထက္ေက ာ္က အႆက မင္်းႀက်း၊ ဥပရေဒဝ မိဖုရာ်းေပ ာ့။ ႐ုပဆ
္ င္်းကေခ ာ အေျပာက လိမၼာ။ အဲဒ
ေသသြာ်းတာေပ ာ့။ ကံေတာ္ကုန္ နတ္ရြာစံတယ္လ႔ို ေျပာရတာေပ ာ့။ မိဖုရာ်းကို်း။ အဲဒ နဲ႔ ပ ာ်းရည္စိမထ
္ ာ်းတယ္။ မ်းမသၿဂိိဳဟဘ
္ ်းေပ ာ့။
သတိရတဲအ
ာ့ ခ ႐ုပက
္ လာပ္ကို ၾကည္ာ့တဲာ့အခ မငိုဘဲ မေနႏိုင္ဘ်း ၾကာလာ်း။ စဥ္်းစာ်းဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ ငိုတယ္။ သ ကို်းကြယ္တဲာ့
ရေသာ့ႀက်းက ဟိမဝႏၱာမွာေနတာ။ အာ႐ုံ ျပိဳတအ
ဲာ့ ခ ေတာာ့ သ… အဲဒ အႆကမင္်းႀက်းကို ျမင္တာေပ ာ့။ င ကယ္မွ ေတာ္ေတာာ့မယ္
ဆိုၿပ်းေတာာ့မွ စ ာန္န႔ဲ ၾကြလာခဲာ့တာ။ နန္်းေတာ္မွာ သြာ်းတိက
ု ဆ
္ ိုင္ေတြ႕တယ္။ အသင္မင္်းႀက်း… ေနေကာင္်းရဲ႕လာ်း။ ေကာင္်းပ တယ္
ဘုရာ်း။ ေကာင္်းတယ္သာ ေျပာတာ မ က္ရည္ႏွင္ာ့ မ က္ခက
ြ ္ပ လာ်း ဘယ္လလ
ို ဲ မင္်းႀက်း။ အရွင္ဘရ
ု ာ်း ဘယ္ေန႔ ဘယ္ရက္က ၾကြ
(12)
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သြာ်းၿပ်းသည္ာ့ေနာက္ ဥပရေဒဝ မိဖုရာ်းႀက်းဟာ ကံေတာ္ကုနလ
္ ႔ို နတ္ရြာစံသြာ်းၿပ တဲာ့။ ႐ုပက
္ လာပ္ကို ႏွေမ ာလိ႔ု ပ ာ်းရည္စိမထ
္ ာ်း
တယ္တဲာ့။ ၾကည္ာ့တဲာ့အခ မငိဘ
ု ဲ မေနႏိုင္ဘ်းေပ ။ာ့ အသင္ ဘယ္ေလာက္ပ ာ့ ငိုယိုျငာ်းေသာ္လည္်း ဥပရေဒဝ မိဖုရာ်းႀက်းက အသင္ာ့ကို
သတိရေတာာ့မယ္ မဟုတဘ
္ ်းတဲာ့။ ဘာျဖစ္လ႔လ
ို ဲ ဘုရာ်း။ ေနာက္ အိမ္ေထာင္ျပိဳၿပ်းၿပ။ အိမ္ေထာင္… ေသတာက မၾကာေသ်းဘ်း။
ရက္ေပ င္်း အစိတ၊္ တစ္လေလာက္။ ဘယ္ယုမ
ံ လဲ ၊ မယံုဘ်း။ ျမင္ေလာက္ေအာင္ျပ။ မျပႏိုင္ရင္ သတ္ပစ္မွာ။
လိက
ု ္ခဲာ့ လိုက္ခဲာ့ လိ႔ု သတိ႔ု ဥယ ာဥ္မွာ ေနတုန္်းက အိမသ
္ ာ မရွိဘ်းလာ်း။ အဲဒ အိမ္သာတြင္်းထဲမွာ ႏြာ်းေခ ်းထိ်းု ပို်းမႀက်း သြာ်း
ျဖစ္တာ။ သတိ႔ု စြန္႔ထာ်းခဲတ
ာ့ ဲာ့ အညစ္အေၾက်းကို င တိ႔ု တစ္သက္ စာ်းလိ႔ု မကုနေ
္ တာာ့ဘ်းတဲာ့ ၾကာ်းလာ်း။ ကဲ တိရစာန္စတ
ိ ေ
္ တြ
ဝင္ေတာာ့ကာ လ႔စိတေ
္ တြ မေပၚေတာာ့ဘ်းေနာ္။ အဲဒ နဲ႔ ရေသာ့ႀက်းက ေခၚလိ႔ု ကဲ လာၾက လာၾက။ ေတာင္ပံ ျဖန္႔ၿပ်းေတာာ့ တက္လာခဲာ့
တယ္။ေရွ႕ကို… ေရွ႕ေတာ္ဝင္ ေရွ႕ေတာ္။ ေရွ႕ေတာ္ေရာက္တဲာ့ အခ အတိတ္ဘဝတုန္်းက ဘယ္သျဖစ္ခသ
ာ့ဲ လဲ မေမ်းရဘ်းလာ်း။
အႆကမင္်းႀက်းရဲ႕မိဖရ
ု ာ်း

ျဖစ္ခာ့ဖ
ဲ ်းတယ္တဲာ့

ၾကာ်းလာ်း။

အသင္ာ့ေနာက္ကပ လာတာ

ဘယ္သလဲ

လိ႔ု

မေမ်းရဘ်းလာ်း။

အိမ္ေထာင္သစ္ ႏြာ်းေခ ်းထို်း ပို်းဖိုႀက်းေပ ာ့။ အတိတက
္
ေပ င္်းသင္်းခဲတ
ာ့ ဲာ့ အႆကမင္်းႀက်းနဲ႔ အခု ႏြာ်းေခ ်းထိ်းု ပို်းဖို ဘယ္သ႕ကို
ေမတၱာပိသ
ု လဲလို႕ မေမ်းရဘ်းလာ်း။ ကဲ စဥ္်းစာ်းေနာ္။ အႆက မင္်းႀက်းက ခြင္ာ့ျပိဳမယ္ဆိုရင္ သ႔လည္ေခ ာင္်းေသြ်းကို ေဖာက္ၿပ်းရင္
ႏြာ်းေခ ်းထို်းပိ်းု ဖိုႀက်းကို တိက
ု ္ခ င္တာတဲာ့ဗ ာ်း။ ကဲ စိတေ
္ တြ ေျပာင္်းမသြာ်းဘ်းလာ်းေဟာ့။

ကဲ ဘာသာ ဘာဝ ေပ ာ္ျမ ်းၾကရွာ။

ကိယ
ု ္ကသာ ေတြ်းေၾကာက္တာ။ ျဖစ္တဲာ့ဘဝမွာ ေပ ာ္တာ မ ာ်းတယ္က႕ြဲ ။
လ႔စတ
ိ က
္ ို ဝင္တအ
ဲာ့ ခ အပ ယ္ကေ
ို ၾကာက္တာ။ လ႔စတ
ိ က
္ ို မဝင္တအ
ဲာ့ ခ မေၾကာက္ဘ်း ၊ၾကာ်းလာ်း။မေၾကာက္တာေတြဟာ…
သတ္တာေတြဟာ ေၾကာက္လ႔လ
ို ာ်း မေၾကာက္လ႔လ
ို ာ်း။ ခိ်းု တာေတြဟာ အပ ယ္ ေၾကာက္ရင္ ခိ်းု ပ မလာ်း။ အဲလို သလနဲ႔
ပတ္သက္တာ စိစစ္ဖ႔ို မလိလ
ု ာ်း။ အဲဒ ဘယ္ေလာက္မ ာ်း ထင္ရွာ်းသလဲေနာ္။ အဲေတာာ့ အဲဒစိတ္ေတြ ဝင္ၾကဖိ႔ရ
ု ာ ေၾကာက္စရာ
မေကာင္်းဘ်းလာ်း။ အဲဒ သတိထာ်းၾက။ ဒ ေၾကာင္ာ့ သတိထာ်းမယ္ဆို သိပယ္ဆက
ို ပ
္ ာြ ်း ေလ်းပ ်းကိစၥ မဂ္တစ္ခဏေပ ာ့။ အဲလို
ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။
အဲဒ ေၾကာင္ာ့…ၾကာ်းဆဲခႏၶာက ျဖစ္ပ က္၊ဘာသစၥာလဲ။(ဒုကၡသစၥာပပဘုရာား။)သိတာက----။(မဂသစၥာပပဘုရာား)။ ေသတာ
က....။(သမုဒယသစၥာပပဘုရာား။)ေနာက္ခႏၶာမလာတာ....။(နိေရာဓသစၥာပပဘုရာား)။ပဋိစၥသမုပၸပဒ္အကြက္
(ေလားကြက္႐ွိပပတယ္ဘုရာား)။တစ္ကက
ြ ္လွ င္

ဘယ္ႏွစ္ကက
ြ ္

႐ွ။ိ

ဘယ္ႏွစ္ပပား။(ငပားပပားပပဘုရာား။)ငပား-ေလားလီ။(ႏွစ္ဆယ္။)ဤ႐ွစသ
္ ယ
ြ က
္ ိ.ု ..(အလြယ္

က က္မတ
ွ ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္ားတည္ား။ )
အမွ ေဝ။
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋိပတၱယ
ိ ာ။
ဤေလာကုတၱရာ တရာ်း ကို်းပ ်း အာ်းေလ ာ္ေသာ က င္ာ့ဝတ္ ပဋိပတ္ျဖင္ာ့၊ ဗုဒံၶ - ျမတ္စြာဘုရာ်းကို၊ ပေဇမိ-ဒုုကၡသစၥာသိတဲာ့ ဉာဏ္ျဖင္်ာ့
ပူေဇာ္ပပ၏ အရွင္ဘရ
ု ာား။
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋိပတၱယ
ိ ာ။
ဤေလာကုတၱရာ တရာ်း ကို်းပ ်း အာ်းေလ ာ္ေသာ က င္ာ့ဝတ္ ပဋိပတ္ျဖင္ာ့၊ ဓမၼံ - တရာ်းေတာ္ျမတ္က၊ို ပေဇမိ-ဒုုကၡသစၥာသိတဲာ့
ဉာဏ္ျဖင္်ာ့ ပူေဇာ္ပပ၏ အရွငဘ
္ ုရာား။
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋိပတၱယ
ိ ာ။
ဤေလာကုတၱရာ တရာ်း ကို်းပ ်း အာ်းေလ ာ္ေသာ က င္ာ့ဝတ္ ပဋိပတ္ျဖင္ာ့၊ သံဃံ - သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္ကို၊ ပေဇမိဒုုကၡသစၥာသိတဲာ့ ဉာဏ္ျဖင္်ာ့ ပူေဇာ္ပပ၏ အရွငဘ
္ ုရာား။
ဤကဲာ့သ႔ို ျပိဳလုပအ
္ ပ္ေသာ ဒ နကုသလ
ို ၊္ သလကုသလ
ို ္၊ ဘာဝနာကုသလ
ို ္၊ အဓိ႒ာန္ကုသလ
ို ္၊ ပ ရမကုသလ
ို ္၊ ဝိပႆနာ
မဟာကုသိုလတ
္ ႔၏
ို အက ိဳိ ်းအာ်းေၾကာင္ာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ၊ ႐ုပန
္ ာမ္တရာ်းတိ၏
႔ု မျဖစ္ေဝ်းစြာ ခ ိဳပ္ၿငိမ္်းရပ လို၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
ထိက
ု ုသလ
ို ္၏ အက ိိဳ်းကိလ
ု ည္်း မိခင္ ဖခင္ ေက ်းဇ်းရွငတ
္ ႔အ
ို ာ်း လည္်းေကာင္်း၊ အနမတဂၢ သံသရာမွစ၍ ေတာ္စပ္ခာ့ဖ
ဲ ်းေသာ မိခင္
ဖခင္ ေက ်းဇ်းရွင္ အေပ င္်းတိ႔အ
ု ာ်း လည္်းေကာင္်း၊အာစရိယာနၪၥ ဆရာသမာ်းတိ႔အ
ု ာ်း လည္်းေကာင္်း၊ ဣမာသံ ပရိသာနၪၥ တရာ်းနာ

အစည္်းအေဝ်းသိ႔ု

ျပည္ာ့ရွင္မင္်းတိ႔အ
ု ာ်း

ၾကြေရာက္လာၾကကုနေ
္ သာ

လည္်းေကာင္်း၊

ငရဲသနင္်း

တရာ်းနာ

ယမမင္်းတိ႔အ
ု ာ်း
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ပရိသတ္တ႔အ
ို ာ်း
လည္်းေကာင္်း၊

လည္်းေကာင္်း၊

ကိုယေ
္ စာင္ာ့နတ္၊

ေရေျမသနင္်း
အိမ္ေစာင္ာ့နတ္၊
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ေက ာင္်းေစာင္ာ့နတ္၊ အာရာမ္ေစာင္ာ့နတ္၊ ဓမၼာ႐ုေ
ံ စာင္န
ာ့ တ္၊ ဘုမၼစို်းနတ္၊ ႐ုကၡစို်းနတ္၊ အာကာသစိ်းု နတ္၊ ေတာေစာင္ာ့နတ္၊
ေတာင္ေစာင္ာ့နတ္၊ ရြာေစာင္ာ့နတ္၊ ၿမိိဳ႕ေစာင္ာ့နတ္၊ သာသနာေတာ္ေစာင္ာ့နတ္၊ စတုေလာကပ လ နတ္မင္်းႀက်းမွ စ၍ သံု်းဆယ္ာ့
တစ္ဘုံ က င္လည္ၾကကုနေ
္ သာ ေဝေနယ သုခတ
ိ
ဒုကၡိတ သတၱဝ အေပ င္်းတိ႔အ
ု ာ်း၊ ဘာေဇယ ာမ- အမွ အမွ အမွ ၊ အမွ
ေပ်းေဝပ ကုန၏
္
အမွ

ရၾကသည္ ျဖစ္၍ ကုိယ္စိတ္ ႏွစျ္ ဖာ က န္်းမာ ခ မ္်းသာ လိအ
ု င္ ဆႏၵ တစ္လု်းံ တစ္ဝတည္်း ျပည္ာ့ဝၾကၿပ်းလွ င္

သေတာ္ေကာင္်းတရာ်း ႀကိိဳ်းစာ်းပြာ်းမ ာ်း အာ်းထုတ္ႏိုင္လယ
ြ ္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။
(ကုသလ
ို ္ အမွ အမွ အမွ ယေတာ္မၾကပ ကုန္ေလာာ့။ သာဓု သာဓု သာဓု။)၃
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ေက ်းဇ်းေတာ္ရင
ွ ္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ မံုလယ္ေတာရ ဆရာေတာ္ဘရ
ု ာ်းႀက်း ဘဒၵႏ ၱသဝ
ံ ရ။
အမရပရၿမိိဳ႕ ေအာင္ေျမေရႊဘုံ ဘုရာ်းဝန္်း-တြင္ ၁၃၇၁-ခု၊ ေႏွာင္်း တန္ခ်းလဆန္်း ၁၃-ရက္၊စေနေန႔
(27.03.2010)၊ ည (၇) နာရီ မိနစ္ ၃ဝ အခ ိနတ
္ ြင္ ေဟာၾကာားေတာ္မူေသာ
သီလသံုားမ ိ ား အေၾကာင္ား ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိျဖ တ္ တရာ်းေတာ္။
အနေႏ ၱာ အနႏ ၱ င ်းပ ်းကို အာရံုျပိဳ၍ ညညာျဖျဖ ကန္ေတာာ့ၾကပ စိ႔။ု
နေမာ ဗုဒၶႆ၊ နေမာ ဓမၼႆ၊ နေမာ သံဃႆ၊ နေမာ မာတာပိတုႆ၊ နေမာ အာစရိယႆ။
ဗုဒၶႆ - သစၥာေလ်းပ ်း ျမတ္တရာ်းကို ပိုင္်းျခာ်းထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မေသာ ရွင္ေတာ္ ျမတ္စြာဘုရာ်းသခင္ ကိယ
ု ္ေတာ္ျမတ္
ႀက်းအာ်း၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶ ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
ဓမၼႆ -မဂ္ေလားတန္၊ ဖိလ
ု ္ေလားတန္၊ နိဗၺာန္ပရိယတ္၊ ဆယ္ပပားေသာ တရာားေတာ္ျမတ္အာား၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ ္သဒၶ ေစတနာ
ျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွင္ဘရ
ု ာ်း။
သံဃႆ -မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂိ လ္ေလားပပား၊ ဖိလ
ု ္၌တည္ေသာ ပုဂိ လ္ေလားပပား၊ ဤရွစ္ပပားေသာ အရိယာ သံဃာေတာ္
ျမတ္တ႔အ
ို ာား၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶ ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
မာတာပိတႆ
ု
- မိဘႏွစ္ပပားအာား၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶ ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
အာစရိယႆ - ဝိပႆနာ ဉာဏ္မ က္စိ ႏွစ္ကြင်း္ အလင္်းေရာက္ေအာင္ သစၥာေလ်းပ ်း တရာ်းေတာ္ႏွင္ာ့ ကုသေပ်းေတာ္မေသာ
ေက ်းဇ်းေတာ္ရွင္ မို်းကုတဆ
္ ရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်းႏွင္ာ့ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက်း အာ်း၊ နေမာ - ရည္ညတ
ြ သ
္ ဒၶ ေစတနာျဖင္ာ့
ပန္ထြာျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍ ရွခ
ိ ို်းပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
ဘုရာ်းရတနာ၊ တရာ်းရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာျမတ္သု်းံ ပ ်း မိဘ ၊ ဆရာသမာ်းတိ႔အ
ု ာ်း ရိုေသျမတ္ႏို်း လက္စုမ
ံ ို်း၍
ရွိခိုားပူေဇာ္ ဖူားေမ ာွ ္ မာန္ေလ ာ်ာ့ ကန္ေတာ်ာ့ၾကေသာ ပူဇဝႏၱပဏာမ ေစတနာ၊သဒၶပ၊ ပညာ၊ ဝီရယ
ိ တိ႔ေ
ု ၾကာင္်ာ့ မိမိတ႔ို အလိရ
ု ွိအပ္၊
ေတာင္်ာ့တအပ္ေသာ၊ မအိုမေသ အၿမဲေနေသာ နိဗၺာန္သ႔ို လည္ားေကာင္ား၊ ဒုကၡခပ္သိမ္ား ခ ပ္ၿငိမား္ ရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သ႔ို
လည္ားေကာင္ား၊ တစ္ေထာင္်ာ့ငပားရာ ကိေလသာတိ႔၏
ု ခ ပ္ရာ ၿငိမ္ားရာ သိမား္ ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သ႔ို လည္ားေကာင္ား၊မိမိတ႔ို ယခု
အာားထုတ္ဆဲ ျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္သည္ လ င္ျမန္စြာ မဂ္ဉာဏ္သ႔ို ေက ်းဇ်းျပိဳ၍ နိဗၺာန္သ႔ို မ က္ေမွာက္ ျပ လြယ္ႏိုင္ၾက
သည္ ျဖစ္ေစ။
(အလုပစ
္ ဥ္ အတိုင္်း က င္ာ့ႀကံ ပြာ်းမ ာ်း အာ်းထုတ္ပ မည္ ဘုရာ်း၊)
မလႏွစ္ျဖာ တစ္ေခ က္။
မလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလ်းခုအလႊာ၊ အဂၤ တစ္ဆယ္ာ့ႏွစ္ပ ်း၊ တရာ်းကိယ
ု ္မ ာ်းႏွင္ာ့၊ သံု်းပ ်းအစပ္၊ ႏွစရ
္ ပ္မလ၊ ဝဋ္သုားံ ဝႏွင္်ာ့၊
ကာလသံုားျဖာ၊ ျခင္ားရာႏွစ္ဆယ္၊ ဤရွစ္သယ
ြ က
္ ို၊ အလြယက
္ က္မတ
ွ ္၊ သိေစအပ္သည္၊ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္ားတည္ား။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺၺိဳဒၶႆ ။
ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼိဳတသ
ိ စၥာ အာ်းျဖင္ာ့ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ အကုသိုလက
္ ံ ကုသလ
ို က
္ ံ တရာ်းႏွစ္ပ ်းကို ယံုၾကည္ရမယ္လို႕
မေဟာလာ်း။
ပ ဏာတိပ တာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာ အစ မိစာဒိ႒ိ အဆံု်းကို က ်းလြန္ရင္ ကုသိုလလ
္ ာ်း အကုသလ
ို ္၊
အကုသလ
ို က
္ ံ အေၾကာင္်းေၾကာင္ာ့ အက ိဳိ ်းတရာ်းက ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲာ့၌ ငရဲ၊ တိရစာန္၊ ျပိတာၱ ၊အသရကာယ္ လိ႕ု
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မေဟာလာ်း။ ခ မ္်းသာတဲာ့ တရာ်းလာ်း ၊ဆင္်းရဲတဲာ့ တရာ်းလာ်း ။ ဒ … အကုသလ
ို က
္ ံေၾကာင္ာ့ ျဖစ္တာေနာ္။ ယံုၾကည္ဖို႔
မေကာင္်းလာ်း။
ပ ဏာတိပ တာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာ အစ မိစာဒိ႒ိ အဆံု်းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရင္ အကုသိုလလ
္ ာ်း၊
ကုသိုလလ
္ ာ်း။ ကုုသလ
ို က
္ ံ အေၾကာင္်းေၾကာင္ာ့ အက ိိဳ်းတရာ်းက လ႔ျပည္ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ လိ႔ု မေဟာလာ်း။ ဆင္်းရဲတဲာ့
တရာ်းလာ်း ၊ ခ မ္်းသာတဲာ့တရာ်း ။ ဒ ကုသလ
ို က
္ ံေၾကာင္ာ့ ျဖစ္တာေနာ္။ အဲဒ ကံကို ယံုၾကည္ဖ႔ို လိုတာေပ ာ့။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့
ပုညာပုည အေနၪၨ လိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ ပုညာဘိသခၤ ရေၾကာင္ာ့ လ ခႏၶာ၊ နတ္ ခႏၶာ ေပ ာ့။ အပုညာဘိသခၤ ရက အပ ယ္ေလ်းဘံု
ခႏၶာ ေပ ာ့။ ဒ ကံကို ယံုၾကည္ဖို႔ လိုတယ္ေနာ္။ ဉာဏ္ကို အာ်းကို်းရမွာေပ ာ့။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ အဲဒဟာေတြ ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼိဳတသ
ိ စၥာ
ဘက္ကလည္်း ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒က
ိ ို ယံုၾကည္ဖ႔ို လိတ
ု ာေပ ာ့။
သမာဒ နသလ၊ သမၸတသ
ၱ လအေနႏွင္ာ့ လံုၿခံိဳဖ႔ို လိုတယ္ေနာ္။သမုေစၦဒသလ ႐ုပတ
္ စ္လုံ်း နာမ္တစ္လု်းံ ကို သုညတဆိက
ု ္မွ
သမုေစၦဒသလ ျဖစ္တာကိ်းု ။အဲလလ
ို ည္်း စိစစ္ဖလ
႔ ုိ တ
ုိ ယ္၊ၾကာ်းလာ်း။သစၥာတရာ်း၊ခႏၶာတရာ်း၊ပဋိစၥသမုပၸ ဒ္တရာ်းကို ကြကက
္ ြက္
ရွင္်းရွင္်း အပ္က မပ္က သိရင္ သကာဒိ႒ိ ျပိဳတ္မယ္ေနာ္။ျပိဳတ္ရင္ စိတ္ခ ရတာေပ ာ့။ အဲဒ အသိကို ရသြာ်း၊ သကာယဒိ႒ိ ျပိဳတလ
္ ို႔
ေသာတာပန္ ျဖစ္သြာ်းရင္ ေပ်းတတ္ ကမ္်းတတ္ လွ တတ္ တန္်းတတ္ေတာာ့တာေပ ာ့ ကြ႕ဲ ။ ေနတတ္ ထိုငတ
္ တ္ၿပ ။ ခ မ္်းသာ
အစစ္ကို ရၿပေနာ္။ပဋိစၥသမုပၸ ဒ္ အေၾကာင္်းအက ိိဳ်းကို သိသြာ်းၿပေပ က
ာ့ ႕ြဲ ။ အဲလို ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။
တရာ်းသိၿပ်းေတာာ့ လွ တဲာ့အလွ နဲ႔ မသိဘဲန႔ဲ လွ တာ မတဘ်းေပ ာ့။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ တရာ်းသိမွ ခ မ္်းသာရာ
ရတယ္ေနာ္။ တရာ်းမသိတာနဲ႔ သိတာ တပ ာ့မလာ်း။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့မ႔လ
ို ို႔ မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မံ ဘံုဆိုင္ႏွင္ာ့ ကိုယပ
္ ိုင္ပစၥည္်း။
ဘံုဆိုင္ႏွင္ာ့ ကိယ
ု ္ပိုင္ပစၥည္်းေပ ာ့။ ေရႊေငြေက ာက္သံပတၱျမာ်း ဆန္ေရစပ ်း၊ ရွိတဲာ့ပစၥည္်း သာ်းမယာ်း ေက ်းကၽြန္ ၊အဲဒ ဘံုဆိုင္
ပစၥည္်းေတြက႕ြဲ ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ ဘံုဆိုင္ပစၥည္်း နာ်းလည္ဖ႔ို လိတ
ု ယ္ေနာ္။ ကိယ
ု ္ပိုငဆ
္ ိုတဲာ့ ကိစၥ။ ဘံုဆိုင္ပစၥည္်း
အတြက္ေၾကာင္ာ့ အကုသလ
ို ္ျပိဳလ႔ို ပ ဏာတိပ တာအစ သုရာေမရယအဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာအစ မိစာဒိ႒ိ အဆံု်းကို က ်းလြန္ရင္
အဲဒ အကုသိုလလ
္ ႔ို မေဟာဘ်းလာ်း။ အဲဒ ကိုယပ
္ ိုင္ပစၥည္်းေတြ ျဖစ္မွာေပ ာ့။ သိတဲာ့ ပုဂၢိိဳလက
္ ေတာာ့ကာ ဒ ကုသလ
ို ္ေတြ မျဖစ္
ေပဘ်းလာ်း။ ျဖစ္ရင္ ဒ ဘံုဆင
ို ္ပစၥည္်း အတြကန
္ ႔ဲ ကိုယပ
္ ိုင္ ကုသလ
ို ္ေတြ ရတယ္။
အဲဒ မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မံ တဲာ့။ တရာ်းသိတာနဲ႔ မသိတာ ။ ဘံုဆင
ို န
္ ႔ဲ ကိယ
ု ပ
္ င
ို ္ ျခာ်းနာ်းဖိ႔ု လိတ
ု ယ္က႕ြဲ ။ မလိဘ
ု ်းလာ်း။
ေရွ်းကေတာရြာ တစ္ရာြ ေပ ာ့ေနာ္။ အိမ္ေျခက တစ္ေသာင္်းေက ာ္ေလာက္ ရွိတာေပ ာ့။ အိမ္ေျခ တစ္ေသာင္်းေက ာ္ေလာက္ ရွမ
ိ ွ
အဲဒမွာ သေဌ်းေတြ ေလ်းင ်းဥ်းေလာက္ ရွိတယ္ ၾကာ်းလာ်း။ မို်းေခ င္ေရရွာ်းကာ… မို်းႏွစ္ႏွစ၊္ သံု်းႏွစ္ ေခ င္တာကိ်းု ။ မို်းေခ င္ေရရွာ်း
ေတာာ့ သခို်းေတြ မထလာ်း။ ဓာ်းျပေတြ မထလာ်း။ည အိပတ
္ ဲာ့အခ ေခြ်းေဟာင္သံၾကာ်းရင္ အိပ္လ႔ို ေပ ာ္ပ ာ့မလာ်း။တထိတ္ထတ
ိ ္
နဲ႕ မေနဘ်းလာ်း။အဲဒ သေဌ်းမွာ ဆန္စပ ်းေတြ မရွိဘ်းလာ်း။ ေရႊေငြေက ာက္သံပတၱျမာ်းေတြ မရွိဘ်းလာ်း။ အဲဒ ေရႊေတြ ေငြေတြ
ဆန္ေရစပ ်း ေတြ ရွိတယ္။ဘာေၾကာင္ာ့ ဆင္်းရဲပ လိမာ့မ
္ လဲ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ ဒလို ဆင္်းရဲတာနဲ႔ ခ မ္်းသာတာ ပိုင္်းျခာ်းဖို႔
မလိလ
ု ာ်း။ တရာ်းသိတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္န႔ေ
ဲ တာာ့ မတဘ်းေပ က
ာ့ ႕ြဲ ။
အဲလန
ို ႔ဲ ျဖစ္ၿပ်းေတာာ့ လာတဲာ့အခ ဓာ်းျပေတြက ဝင္လာေတာာ့တာေပ ။ာ့ စာရင္်း အင္်းနဲ႔ေပ ာ့ေနာ္။ သေဌ်းႀက်းမွာ ေရႊက
ဘယ္ေလာက္ ရွတ
ိ ယ္။ ေငြက ဘယ္ေလာက္ရတ
ွိ ယ္။ စိန္ေတြ ျမေတြက ဘယ္ေလာက္ရတ
ွိ ယ္။ ဆန္စပ ်းက ဘယ္ေလာက္ရွိ
တယ္။ ဆက ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ေပ ာ့။ စာရင္်း အင္်းနဲ႔ မေတာင္်းရဘ်းလာ်း။ က ိဳပ္ ဒေလာက္ မရွိပ ဘ်း ခင္ဗ ာလိ႔ု မေျပာ
ရဘ်းလာ်း။ ဒသေဌ်းက မွနမ
္ န
ွ ္ မေျပာဘ်းေပ ာ့။ ဆန္ေကာႀက်း ေဖာက္။ေခ င္်းစြပ္ လည္ပင္်း လွညာ့ပ
္ စ္ေတာာ့တာ။ ေသြ်းေတြ
ထြက္တာေပ ာ့။ အဲဒအခ က မွ ေလွခ ်းေအာက္မွာ ႃမႇ ပ္ထာ်းတာ ေရႊအို်း ဘယ္ႏွလု်းံ ေလာက္။ သရက္ပင္ ေအာက္မွာ ႃမႇ ပ္တာက
ဘယ္ႏွလံု်းေပ ။ာ့ အုန္်းပင္ ေျခရင္်းမွာ ႃမႇ ပ္ထာ်းတာက ဘယ္ႏွလု်းံ ေပ ာ့။ ဆန္ေရစပ ်းေတြလည္်း ဒ အကုန္ ေပ်းရတယ္ေနာ္။ အခု
ေျပာတဲာ့ ေရႊေငြေက ာက္သံ ပတၱျမာ်းေတြလည္်း ေပ်းရတယ္ေနာ္။
အဲဒ သေဌ်းမွာ ရွိတဲာ့ ေရႊေငြေက ာက္သံပတၱျမာ်း ဆန္ေရစပ ်းေတြဟာ ဘံုဆိုင္ပစၥည္်းေတြက႕ြဲ ။ အဲဒဘံုဆိုင္ ပစၥည္်းေတြ ဓာ်းျပ
ေတြ ယသြာ်းတာေပ ာ့။မယဘ်းလာ်း။ သေဌ်းႀက်းမွာ ဘာေတြ က န္ရစ္သလဲလ႔ို ေမ်းဖိ႔ု မေကာင္်းဘ်းလာ်း။ အဲဒလို ယသြာ်းတဲအ
ာ့ ခ
သေဌ်းမွာ စိတ္ေကာင္်းမလာ်း မေကာင္်းဘ်းလာ်း။မေကာင္်းရင္ ဖဲြ မ်းေလာင္သလို အကုသိုလ္ေတြ မျဖစ္ဘ်းလာ်း။ ကဲ ဘံုဆိုင္
ပစၥည္်းက ဓာ်းျပေတြ ယသြာ်းၿပ်းၿပ ေနာ္။ အကုသလ
ို ဆ
္ တ
ို ဲာ့ ကုိယ္ပိုင္ ပစၥည္်း သေဌ်းမွာ က န္ရစ္ေတာာ့တာ။ ကဲ ကိယ
ု ပ
္ ိုင္ ပစၥည္်း
ေတြ မျဖစ္ဘ်းလာ်း။ အကုသလ
ို ္ ကိယ
ု ္ပိုင္ ျဖစ္သြာ်းတယ္က႕ြဲ ေနာ္။ ေရႊေငြေက ာက္သံပတၱျမာ်းေတြက ဓာ်းျပေတြ ယသြာ်းၿပ။
ဘံုဆိုင္ကေလ ။ အဲလို စိစစ္ဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။
(2)

www.dhammadownload.com

ဟို တရာ်းသိတဲာ့ သေဌ်းက ေတာာ့ အင္်း ဒ ပုဂၢိိဳလ္ေတြ ခို်းတာေတြ တိက
ု ္တာေတြ တုိ႔ဆလာရင္ ေပ်းမယ္လ႔ို ႏွလု်းံ မသြင္်းဘ်း
လာ်း။အဲလို ႏွလု်းံ သြင်း္ တဲာ့အခ အကုသလ
ို လ
္ ာ်း ကုသလ
ို လ
္ ာ်း။ ကုသလ
ို ္စတ
ိ ္ေတြ ေပ ာ့က႕ြဲ ေနာ္။ ဓာ်းျပေတြက ေရာက္လာ
တာေပ ။ာ့ ေရာက္လာတဲာ့ အခ က ေတာာ့ သေဌ်းႀက်းကို မလႈပ္န႔။ဲ မလႈပရ
္ ဲဘ်းေပ ာ့။ ေမတၱာဓာတ္ကလည္်း သြင္်းထာ်းေတာာ့
အေမာင္တို႕ စကာ်းေလ်း ႏွစ္ခန
ြ ္်း သံု်းခြန္်း ေျပာခြငာ့ေ
္ ပ်းပ ။ေျပာပ ေျပာပ အေမာင္တ႔ို အခုလို ဓာ်းျပတိက
ု တ
္ ာ ဘယ္လို
အေၾကာင္်းေၾကာင္ာ့ တိက
ု ္တာလဲ မေမ်းရဘ်းလာ်း။ မို်းေခ င္ေရရွာ်းလိ႔ု အသက္ကို အေသမခံရလ
ဲ ႔ို ဓာ်းျပတိက
ု တ
္ ာပ လိ႔ု မေျပာရ
ဘ်းလာ်း။အဲလဆ
ို ို ဥ်းက ေပ်းမွာ ။ မင္်းတိ႔ု ေက နပ္ေအာင္ ေပ်းမယ္လ႔ို စကာ်းမခင္်းဘ်းလာ်းေဟာ့။ ရာဇဝတ္မႈ လြတမ
္ သြာ်းလာ်း
ကြ႕ဲ ။ ဓာ်းျပေတြ တၿပံိဳ်းၿပံိဳ်းနဲ႔ ေနတာပ က
ာ့ ယ
ြ ္။ ရာဇဝတ္မႈ လြတ္ေနတာေနာ္။
လတ္တေလာ ေရွာင္တခင္ ထမ္်းသြာ်းမယ္ဆိုရင္ ပိႆာ ႏွစ္ဆယ္ ႏိုင္တလ
ဲာ့ က ဆယ္ာ့င ်းပိႆာ ႏိုင္မွာေပ ာ့။ မင္်းတိ႔ု လာခဲတ
ာ့ ာ
ခရ်းကေဝ်းတယ္။ အဲေတာာ့မင္်းတိ႔ု အေမာေျပေအာင္ အနာ်းယၾက။ ဟိုမွာ ေပပ ပံု်းႀက်းႏွင္ာ့ တည္ထာ်းတာ။ ေရေႏြ်းေတြ
က က္ၿပ်းသာ်းေပ ာ့ေနာ္။ ေရႊဖမိ်းု လြတ္ လက္ဖက္ေျခာက္လည္်း ရွိတာေပ ာ့။ ဇယန္်း လက္ဖက္စလ
ို ည္်း ရွိတာေပ ာ့။ ပုစန
ြ ္ေျခာက္…
ေရႊပုစန
ြ လ
္ ည္်း ရွိတယ္။ ၾကက္သြန္ေၾကာ္လည္်း ရွိတယ္။ ပဲျခမ္်း ေၾကာ္လည္်း ရွိတယ္။ ထန္်းလ က္ျဖ ဆုပ္ ႀကံသကာ ေျမပဲယို
ရွိတယ္ မေျပာရဘ်းလာ်း။ အဲဒ လက္ဖက္ရည္ ျမည္်းၾကေပ ာ့။ ဟင္်းခ က္မယ္ ဆိုရင္ ၾကာဇံ ရွိတာေပ ာ့။ င ်းႀက်းေျခာက္ ရွိတာေပ ာ့။
င ်းရံ႕ေျခာက္ ရွိတာေပ ာ့။ ေရႊပစ
ု ြန္ ရွိတယ္။ ေဂၚဖထုပ္ေတြ အာလ်းေတြကလည္်း ရွိတာေပ ာ့။ ဥယ ာဥ္ထမ
ဲ ွာ။ မေျပာရေပဘ်းလာ်း။
ကဲ အဲဒ မင္်းတိ႔ု ႀကိိဳကသ
္ လို ခ က္စာ်းၾကေပ ာ့။ အဲဒမွာ ဒက ဆန္က သံု်းမ ိိဳ်း ေလ်းမ ိိဳ်းေပ ာ့။ ေတာင္ထပ
ိ ္ပန္်းတဲာ့၊ ငကၽြဲ ဆန္တဲာ့၊
ေပၚဆန္်းေမႊ်းတဲာ့။ ၾကာ်းလာ်း။ ကဲ မင္်းတိ႔ု ႀကိိဳကတ
္ ာ ခ က္ေပ ာ့။ မေျပာရဘ်းလာ်း။ ဓာ်းျပေတြ တၿပံိဳ်းၿပံိဳ်း နဲ႕ မေနလာ်းဟဲ။ာ့ တၿပံိဳ်းၿပံိဳ်း
နဲ႔ ေနတာေပ ။ာ့
ဟိက
ု
ထမင္်း ခ က္တလ
ဲာ့ က ခ က္။ ေရေႏြ်း ေသာက္တလ
ဲာ့ က ေသာက္။ တၿပံိဳ်းၿပံိဳ်းနဲ႔ ေနေတာာ့တာေပ ာ့။ အာ်းလံု်း စာ်းသံု်းလို႔
ၿပ်းတဲအ
ာ့ ခ က ေတာာ့ ေရႊက ဘယ္ေလာက္ ။ အဲဒ က ေရႊ ။ အဲဒ က ေငြ။ အဲဒ က ဆ၊ဆန္၊ဆာ်း၊င ်းပိ။ အဲဒ ပစၥည္်းေတြ အကုနလ
္ ု်းံ
ျပၿပ်းေတာာ့မွ ကဲ မင္်းတိ႔ု ေက နပ္သေလာက္ ယစမ္်း။ မေျပာရဘ်းလာ်း။ လေပ င္်း င ်းဆယ္ကိုက႕ြဲ ။ ဗိုလက
္ င ်းေယာက္ ပ တယ္။
င ်းေယာက္။ သေဌ်းႀက်းလည္်း ကိယ
ု ာ့အ
္ ေပၚမွာ အဲေလာက္ ေကာင္်းေနတာေပ ာ့။ အဲေတာာ့ လတစ္ေယာက္ကို ေရႊသုံ်းပိႆာ
ေတာ္ၿပ။ ေရႊ ေရႊ။ ဆန္တ႔ို ဆတိ႔ု ဆာ်းတိ႔က
ု ေတာာ့ မခိုမကပ္ ထမ္်းၾကေပ ာ့။ အဲဒ ဆဆန္ဆာ်းေတြမွ မစာ်း ၊ မင္်းတိ႔ု င တိ႔ု
အကုန္ေသမွာေပ ။ာ့ မေျပာရဘ်းလာ်းေဟာ့။ ေျပာတယ္။ အဲဒ နဲ႔ သ တၿပံိဳ်းၿပံိဳ်း ေနၾက ။သံု်းစိတ္ ႏိုင္တဲာ့ လက သုံ်းစိတ္။ တစ္တင္်း
ႏိုင္တဲာ့ လက တစ္တင္်း။ င ်းစိတ္ႏိုင္တဲာ့ လက င ်းစိတ္ ထမ္်းေပ ာ့။ အဲဒ နဲ႔ ယၾက ျပိဳၾကလိ႔ု ေက နပ္လ႔။ို
စကာ်း ေလ်းက န္ေနတယ္ အေမာင္တ႔ို ေျပာခြငာ့ေ
္ ပ်းပ ။ ေျပာပ ဥ်း၊ ေျပာပ ။ မင္်းတိ႔ု အခု စာ်းစရာ ေသာက္စရာ မရွိလို႔
ဓာ်းျပတိုကတ
္ ာ ဟုတ္ၿပ။ ေတာင္သ လုပ္မယ္ဆိုလည္်း မင္်းတိ႔ု အရင္်း ရၿပ။ အေရာင္်းအဝယ္ လုပ္မယ္ဆိုလည္်း မင္်းတိ႔ု အရင္်း
ရၿပ။ ဒေန႔ကစ င ်းပ ်းသလ မေၾကာင္မၾကာ်း မက ိိဳ်းမေပ က္ေအာင္ ထိန်း္ ေစခ င္တာေပ ာ့။ အာ… ဥ်း ထိန္်းပ မယ္တဲာ့ေနာ္။
ဥ်းေျပာတဲာ့ အတိုင္်း လိုက္နာမယ္လ႔ို မေျပာရဘ်းလာ်း။ အဲလဆ
ို ို ဥ်းက တိုင္တန္်းေပ်းမွာေပ ာ့။ ပ ဏာတိပ တာ အစ သုရာေမရယ
အဆံု်းေပ ာ့။ အဲသလို တိုင္တန္်းေပ်းလိ႔ု ဓာ်းျပေတြက လိုကဆ
္ ိုၾကတယ္။ သုရာေမရယ အဆုံ်းက ေတာာ့ အာမ ဘေႏၱ လိ႔ု ဝန္မခံ
ဘ်းလာ်း။ လသာဓု ေခၚ နတ္သာဓု ေခၚတာ။
သေဌ်းမွာ ရွိတဲာ့ ဘံုဆိုင္ပစၥည္်းေတြ ဓာ်းျပေနာက္ကို ပ သြာ်းၿပေနာ္။ မပ ဘ်းလာ်း။ သေဌ်းႀက်းမွာ ကုသလ
ို ္ေတြ မက န္ရစ္လာ်း
ေဟာ့။အဲဒ မျခာ်းနာ်းဘ်းလာ်း။ တရာ်းသိတဲာ့ ပုဂၢိိဳလက
္
ေန႕တၿပံိဳ်းၿပံိဳ်း ည တၿပံိဳ်းၿပံိဳ်း ကြ႕ဲ ။ အဲလို ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။
မသိတဲာ့လကေတာာ့ကာ ဓာ်းျပနဲ႔ မေတြ႕ခင္ေတာင္ ေခြ်းေဟာင္သံၾကာ်းတိုင္်းဟာ တထိတ္ထတ
ိ ္ ေနေတာာ့တာေပ ာ့။ အဲေတာာ့
ပရိသတ္က တမ ိိဳ်း ဒဟာ သေဌ်းႀက်းက ခ မ္်းသာတယ္ မေျပာဘ်း လာ်း။ ကဲ သတိ႔ု အေတာ္ ခ မ္်းသာတယ္လ႔ို မေျပာဘ်းလာ်း။
ခ မ္်းသာရင္ စိတဆ
္ င္်းရဲပ မလာ်းကြ႕ဲ ။ ဟင္… သေဌ်းႀက်းမွာ ရွတ
ိ ဲာ့ ေရႊေတြ ေငြေတြက စိတခ
္ မ္်းသာေအာင္ လုပႏ
္ ိုငရ
္ ႕ဲ လာ်း။
လုပႏ
္ ိုငပ
္ ဘ်းကြ႕ဲ ။ တရာ်းသိမွ ခ မ္်းသာတာ။ အဲလို ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ ဒ ေတာာ့ ကံကို ယံုၾကည္ဖ႔ို လိုတယ္ေနာ္။ အဲဒ
သေဌ်းႀက်းမွာ အဲလို ေပ်းလိက
ု ္ေတာာ့ ကုသလ
ို ္ေတြ ျဖစ္သြာ်းတာေပ ာ့။ ဟိုတုန်း္ က မထိန္်းဘ်းတဲာ့ င ်းပ ်းသလမွာ သေဌ်းႀက်း
တိုငတ
္ န္်းေပ်းေတာာ့ကာ သေတာ္ေကာင္်း လသေတာ္ေကာင္်းေတြ ျဖစ္မသြာ်းဘ်းလာ်း ေဟာ့။ ဘယ္ေလာက္မ ာ်း အဆင္ေျပ
သလဲက႕ြဲ ၾကာ်းလာ်း။ အဲဒ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ ကံကို ယံုၾကည္ဖ႔ို လိုတယ္ေနာ္။ ဉာဏ္ကို အာ်းကိ်းု ရမယ္။ ေလာ့လာဖို႔
မေကာင္်းလာ်း။ စဥ္်းစာ်းၾက။
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အဲဒ ေၾကာင္ာ့ သမာဒ နသလ သမၸတသ
ၱ လ သမုေစၦဒသလ ။ ေရွ်းထက္ေက ာ္က ဥပ သကာ တစ္ေယာက္ ႏြာ်းေပ ာက္တာက
သုံ်းေလ်းရက္ ၾကာသြာ်းၿပ။ အဲဒ နဲ႔ ဘုန္်းႀက်းေက ာင္်း သြာ်းၿပ်းေတာာ့ ရြာဥ်းေက ာင္်း ဆရာေတာ္ တပည္ာ့ေတာ္ကို အဓိ႒ာန္သလ
င ်းရက္ေပ်းပ ဘုရာ်း။ မေလွ ာက္ရဘ်းလာ်း။ အဲေတာာ့ ပ ဏာတိပ တာအစ သုရာေမရယ အဆံု်းကို ေက ာင္်းထိုင္ ဆရာေတာ္ ၊
ရြာဥ်းေက ာင္်းဆရာေတာ္က တိုင္တန္်းေပ်းတာေပ ာ့။ သုရာေမရယအဆံု်းမွာ ဝန္ခတ
ံ ယ္ ။ အာမ ဘေႏၱ ေပ ေ
ာ့ နာ္။ အဲဒ ၿပ်း
ႏြာ်းရွာထြကသ
္ ြာ်းလိက
ု တ
္ ာေပ ာ့။ ထြကသ
္ ြာ်းတဲာ့အခ ေတာစပ္က ေတာာ့ကာ ႏြာ်းေျခရာသြာ်းေတြ႕တယ္။ ဒ သ႔ႏြာ်းရဲ႕ ေျခရာေပ ာ့။
ေျခရာအတိုင်း္ လိက
ု ္သြာ်းေတာာ့ ႏွစ္ဖာလံုေလာက္ အကြာက ေတာာ့ ႏြာ်းနဲ႕ သြာ်းေတြ႕တယ္။ စပ ်းႀက်းေျမြက ကိက
ု ္ၿပ်းေတာာ့မွ
ပတ္ထာ်းေတာာ့တာကို်း။ ေနာက္ ႏွစ္ရက္ သံု်းရက္ၾကာကာ အစာျပတ္ ေရငတ္ ၿပ်းေတာာ့မွ လဲေတာာ့မွာေနာ္။ အဲအခ ပတ္
ၿပ်းေတာာ့ အ႐ုိ်းေတြ ခ ိိဳ်းၿပ်းေတာာ့ မ ိိဳေတာာ့မွာေပ ။ာ့ ကဲ အဲဒေတာာ့ ေတြ႕တဲာ့အခ က ေတာာ့ကာ ဓာ်းနဲ႔ ခုတ္မယ္လ႔ို လုပတ
္ ာကို်း။ အင္်း
င ဒေန႕က အစ ၊င ်းရက္လ႔ို အဓိ႒ာန္ ျပိဳခဲာ့တာေပ ာ့။ င ဒေန႔ အစပဲ ရွိေသ်းတယ္ေနာ္။ ကဲ ခုတက
္ လ
ဲာ့ ာ်း။ မခုတ္ေတာာ့ဘ်းေနာ္။
သလခံမယ္လ႔ို မေျပာၾကဘ်းလာ်း။ သလသာ မရွရ
ိ င္ မခုတ္ေပဘ်းလာ်း။ အခု သလရွေ
ိ တာာ့ ခုတက
္ လ
ဲာ့ ာ်း။ သလခံတာကြ႕ဲ ။ အဲဒ
သလခံ ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို နာ်းလည္ေစခ င္တာ ၾကာ်းလာ်း။ အခုေတာာ့ သလခံ သလခံန႕ဲ အဓိပၸာယ္ နာ်းမလည္။ ၾကာ်းလာ်း။
သလမရွိရင္ ခုတ္ၿပ်းၿပေနာ္။ အဲဒ သမာဒ နသလ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။
သမၸတၱသလဆိတ
ု ာ…. ရြာဥ်းေက ာင္်း ဆရာဆ သြာ်းမေနဘ်း ၾကာ်းလာ်း။ ကိယ
ု ာ့က
္ ိုယက
္ ို အေတြ႕ကို ဆင္ျခင္သု်းံ သပ္တာေပ ။ာ့
အဲေတာာ့ သ႔မွာလည္်း သာ်းအမိ ႏွစ္ေယာက္ ေနတာကိ်းု ။ ေတာင္သေယာက္ ာ်းေပ ။ာ့ အဲဒလကလည္်း လလာ်းေျမာက္လ႔ို သိတဲာ့
အခ ိနက
္ စ င ်းပ ်းသလကို မေၾကာင္မၾကာ်း မက ိိဳ်းမေပ က္ေအာင္ ထိန္်းသိမ္်းတာေပ ။ာ့ အဲ မိခင္ႀက်းက နာတာရွည္ ။ဟိဟ
ု ာ
စာ်းလိက
ု ္ အန္လက
ို ္။ ဒဟာ စာ်းလိက
ု ္ ေအာာ့လက
ို ္ မတည္ာ့ဘ်းေပ ာ့။ အဲဒ နဲ႔ ရက္ေဝ်းက ေဆ်းဆရာေတြ… ေဆ်းဆရာ အစြမ်း္
ေကာင္်းတာ လာလိမာ့မ
္ ယ္ ဆိုတာ သတင္်း ၾကာ်းတာေပ ာ့။ သာ်းက ေတာကို ေတာင္သေယာက္ ာ်း ဆိုေတာာ့ ေတာကို ေစာေစာ
သြာ်းေတာာ့တာ။ညေန ျပန္လာခဲာ့တအ
ဲာ့ ခ အေမ ဒေန႔ ေဆ်းဆရာ ေရာက္သလာ်း ။မေမ်းရဘ်းလာ်း။ ေဆ်းဆရာေတာာ့ ေရာက္
တယ္။ ေဆ်း မပ ခဲဘ
ာ့ ်း။ ရွိတဲာ့ေဆ်းက အေမနဲ႔ မတည္ာ့ဘ်းေပ ာ့။ နည္်းေပ်းခဲတ
ာ့ ယ္လ႔ို မေျပာရဘ်းလာ်း။ ဘယ္လလ
ို ဲ အေမလိ႔ု
မေမ်းရဘ်းလာ်း။ ယုန္ တစ္ေကာင္ ႀက်းႀက်း ရမယ္ဆရ
ို င္ ေလ်းေပ င္ေလ်းလက္ ျဖတ္ၿပ်းေတာာ့ ေလ်းနပ္ ဆန္ျပိဳတ္ျပိဳတ္ၿပ်းေတာာ့
ေကၽြ်းေပ ာ့။ ဆန္ျပိဳတ္ ျပိဳတ္ၿပ်းေတာာ့ စာ်းေပာ့ ။ အဲလို အာမခံန႔ဲ ေပ်းခဲတ
ာ့ ာေနာ္။ ကဲ င ာ့သာ်း ရွာေပေတာာ့။ သာ်းကလည္်း
ပ ိိဳ်းႀကဲထာ်းတဲာ့ ကိစၥက အပင္ေပ က္တာ လက္ႏွစ္သစ္ေလာက္ ရွၿိ ပ။ ည ယုန္က လာလာစာ်းတာကိ်းု ။ အဲဒ ပိုကက
္ ြနန
္ ဲ႔ ညႊတ္နဲ႔
ေထာင္ထာ်းေတာာ့တာ။ ပိုကက
္ ြန္န႔ဲ ညႊတန
္ ႔ဲ ေထာင္ထာ်းတာေနာ္။
မနက္လင္်းေတာာ့ သြာ်းၾကည္ာ့ေတာာ့ ပိုကက
္ ြန္ ၿငိေနေတာာ့တာဗ ာ်း။ ယုန္ေလ်းက လျမင္ေတာာ့ကာ ေၾကာက္လြန္်းလိ႔ု ခ ်းေသ်းေတြ
ပ ေတာာ့တာ။ အဲေတာာ့ သာ်းျဖစ္တလ
ဲာ့ က စဥ္်းစာ်းတယ္။ အင္်း သတၱဝ မွန္လ႔ို ရွရ
ိ င္ ေသရမွာ မေၾကာက္တဟ
ဲာ့ ာ မရွိဘ်း။
ေၾကာက္တာေတြ မ ာ်းတာေပ ာ့။ အေမကလည္်း ေၾကာက္တယ္ဆိုျငာ်းေသာ္လည္်း ခ ်းေသ်းပ ေအာင္ မေၾကာက္ေသ်းဘ်းေပ ာ့။
ယုနက
္ ေခ ်းေသ်းပ တယ္။ ကုိယ္ကလည္်း သိတဲာ့အခ ိနက
္ စ င ဘယ္သ႔ မွ မသတ္ဘ်းေပ ာ့။ ယုနေ
္ လ်းကို ဖမ္်းလိ႔ု ပိုက္ကြနက
္ ို
ျဖိဳတ္ ေခ င္်းကိုပြတလ
္ ႔ို မင္်းကို င မသတ္ဘ်း။ စိတ္ခ မ္်းသာေအာင္ေန မင္်းကို င မသတ္ဘ်း။ စိတ္ခ မ္်းသာေအာင္ေန မင္်းကို င
မသတ္ဘ်းလိ႔ု ပြတ္ၿပ်းေတာာ့ ေျပာေတာာ့တာ။ ၿငိမ္သြာ်းေတာာ့တာတဲာ့။ အင္်း သ႔ကို သတ္ၿပ်းေတာာ့ အေမကို ေလ်းနပ္ ဆန္ျပိဳတ္
ျပိဳတ္ေကၽြ်းလိ႔ု ေရာဂ ေပ ာက္တယ္ထာ်း။ ယုန္ေသၿပ်းကာမွ ေရာဂ ေပ ာက္တာေတာာ့ မတရာ်းဘ်းေပ ာ့။တရာ်းပ မလာ်း။
ကဲ ဟိက
ု
ယုနက
္
ဘယ္လပ
ို ာ့ ေနေန ။ အေမ က န္်းမာရင္ ေတာ္ၿပ ဆိုရင္ တရာ်းပ မလာ်းေဟာ့။ မတရာ်းေတာာ့ဘ်းေနာ္။
ကိယ
ု ္ခ င္်းစာ ပ ရဲ႕လာ်း။ ပ ဘ်း။ အဲဒ နဲ႕ အက ိိဳ်းအျပစ္ေတြ ေျပာျပ်းေတာာ့မွ ရတနာသံု်းပ ်း ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊
သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ။ ဗုေဒၶ ေမ သရဏံ အညံ နတိ၊ ဓေမၼာ ေမ သရဏံ အညံ နတိ၊ သံေဃာ ေမ သရဏံ အညံ နတ၊ိ
ဘုရာ်းမွအပ ကို်းကြယ္စရာ မရွိ ။ အာ်းထာ်းစရာ မရွ။ိ ဘုရာ်းကို ကို်းကြယ္ပ တယ္။ အာ်းထာ်းပ တယ္။ တရာ်းေတာ္ျမတ္မအ
ွ ပ
အာ်းကို်းစရာ မရွိ ။ အာ်းထာ်းစရာ မရွ။ိ တရာ်းေတာ္ျမတ္ကိုပဲ အာ်းကို်းတယ္။ အာ်းထာ်းတယ္။ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မအ
ွ ပ
ကို်းကြယ္စရာ မရွိ ။ အာ်းထာ်းစရာ မရွ။ိ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္ကို ကို်းကြယ္ အာ်းထာ်းပ တယ္။လိ႔ု အာ႐ုံ ျပိဳၿပ်းေတာာ့မွ
အဓိ႒ာန္ျပိဳလိုကတ
္ ာ။ မင္်းကို င လႊတတ
္ ဲာ့ အခ ိနက
္ စ မင္်း စိတ္ခ မ္်းသာသလို ကုိယ္ခ မ္်းသာသလို င ာ့မိခင္သည္ စာ်းသံု်းတဲာ့
ထမင္်းအာဟာရသည္ ေဆ်း ျဖစ္ပ ေစသာ်း။ အဓိ႒ာန္ မျပိဳလာ်းေဟာ့။ အဓိ႒ာန္ျပိဳတာေနာ္။ အဲဒ ေတြ ဒအက ိိဳ်းအျပစ္ေတြကို
မေအကို မေျပာရဘ်းလာ်း။ အဲဒ အခ အဲဒေန႔မွာ မေအက စာ်းသံု်းတဲအ
ာ့ ခ ျမိန္ျမိနယ
္ က
ွ ယ
္ ွက္ မေအာာ့မအန္ဘဲန႔ဲ က န္်းမာေရ်း
ျပည္ာ့စုသ
ံ ြာ်းတယ္တက
ဲာ့ ႕ြဲ ။ ကဲ ဘယ္ေလာက္မ ာ်း သမၸတၱ အဓိ႒ာန္သလကြ႕ဲ ေနာ္။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။
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ဒ မိ႔ု ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိ ကံ ကံရ႕ဲ အက ိိဳ်း ယံုၾကည္ဖ႔ို လိတ
ု ယ္ေနာ္။ ဉာဏ္ကို အာ်းကို်းဖိ႔ု လိုတယ္။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ င ်းပ ်းသလ
ျပည္ာ့စုရ
ံ င္

ဒ သလခံ သလခံ လိ႔ ု မေျပာဘ်းလာ်း။ တကယ္ာ့ သလရွတ
ိ ဲာ့ ပုဂိဳၢိ လက
္
သ႔အတြကန
္ ႔ဲ သတၱဝ ေတြ ေသတယ္လ႔ို

ရွဥ
ိ ်းမလာ်း။ သ႔အတြကန
္ ႔ဲ ပစၥည်း္ ေပ ာက္တယ္ လိ႕ု ရွဥ
ိ ်းမလာ်း။ သ႔အတြကန
္ ႔ဲ လင္မယာ်းေတြ ပ က္စ်းတယ္လ႔ ို ရွဥ
ိ ်းမလာ်း။
သ႔အတြကန
္ ႔ ဲ မုသာ်း သံု်းလိ႔ု ပ က္စ်းတယ္လ႔ ို ရွဥ
ိ ်းမလာ်း။ ေသာက္လ႔ ို စာ်းလိ႔ ု ပ က္စ်းတယ္လ႔ ို ရွဥ
ိ ်းမလာ်း။ အကုနလ
္ ု်းံ ခ မ္်းသာရာ
မရဘ်းလာ်း။

အဲဒ

ကိယ
ု ခ
္ င္်းစာေပ ။ာ့

အဲဒ ေမတၱာလိ႔ ု

မေဟာဘ်းလာ်း။

သာသနာေစာင္ာ့နတ္ကလည္်း

သိတယ္။

သမၼာေဒဝနတ္က သိတယ္။ ကုိယ္ေစာင္ာ့နတ္က သိတယ္ေနာ္။အဲဒ ေမတၱာေတြ မျဖစ္ဘ်းလာ်းကြ႕ဲ ။ အဲဒ လိုရင္်းအခ က္ေတြ
ေပ ာ့။ ၾကာ်းလာ်း။ ဤေနရာ ေရာက္ေအာင္ ကံ ကံ၏အက ိိဳ်းကို ယံုၾကည္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်း။
အာ်းကို်းရမွာက ဉာဏ္ေနာ္။ သမုေစၦဒသလက မွ အာ်းကို်းရမွာ ။ဒ ေတာာ့ သမုေစၦဒသိေအာင္ဟာ သကာယဒိ႒ိျပိဳတ္မွ ျဖစ္မွာ
ကြ႕ဲ ။ သကာယ သကာယ ဘယ္တရာ်းလဲ၊ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ ခႏၶာင ်းပ ်းကို သကာယလိ႔ု မေဟာလာ်း။ အဲဒ ခႏၶာသိဖ႔ို
လိတ
ု ာေပ ာ့။ ပိဋကတ္သု်းံ ပံု ခ ံိဳၾကည္ာ့ေတာာ့ ခႏၶာ င ်းပ ်းေပ ာ့။ျဖန္႔လက
ို ္ရင္ ပိဋကတ္သု်းံ ပံုေပ ာ့။ ဒ ေတာာ့ ခႏၶာသိဖ႔ို မလိုဘ်းလာ်း။ အခု
ႏွလု်းံ သြင္်းမွာ်းတာေတြ ဘယ္ေပၚမွာလဲ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ခႏၶာ ေပၚမွာ ႏွလု်းံ သြင္်းမွာ်းတာ။ ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝ အေနႏွင္ာ့
မမွာ်းဘ်းလာ်း။ စဥ္်းစာ်းဖိ႔ု လိတ
ု ယ္ေနာ္။ ဒ ႏွလု်းံ သြင္်းမွနဖ
္ ို႔ လိတ
ု ာေပ ။ာ့ အဲဒ ပရိညာ သံု်းပ ်း၊ ဉာတပရိညာ၊ တရဏပရိညာ၊
ပဟာနပရိညာ။ ပရိညာသံု်းပ ်းႏွငာ့္ ပညတ္ ပရမတ္ နံပ တ္တစ္။ဉာတပရိညာ ပိုင္်းျခာ်းရမယ္။ ကိုယထ
္ င္ခဲာ့တာက လနတ္ျဗဟၼာ
သတၱဝ ေပ ။ာ့ အဲေတာာ့ လက္ေတြ႕ မ က္ေတြ႕ ကိယ
ု ္ေတြ႕ခဲာ့တာေတြကို ျပန္စိစစ္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်း။ သံု်းဆယ္ာ့ႏွစ္ ေကာ႒ာသ
ဆိတ
ု ာ ၾကာ်းဖ်းၾကရဲ႕လာ်း။ အတြင္်း အျပင္ ရွာၾကည္ာ့လက
ို ္ေနာ္။ အတြင္်းလည္်း ျပန္ၾကည္ာ့ေတာာ့ကာ အသည္်းတိ႔၊ု ႏွလု်းံ တိ႔၊ု
ေက ာက္ကပ္တိ႔၊ု အဆုတတ
္ ႔ို မရွိေပဘ်းလာ်း။ အသိမ္၊အမေတြ မရွိေပဘ်းလာ်း။ အျပင္မွာလည္်း ေျခလက္အဂၤ ေပ ာ့။ ကဲ အဲဒလို
ရွာၾကည္ာ့တအ
ဲာ့ ခ လေတြ႕မလာ်း၊သံု်းဆယ္ာ့ႏွစ္ ေကာ႒ာသ ေတြ႕မလာ်း။ ၊သံု်းဆယ္ာ့ႏွစ္ ေကာ႒ာသ ထဲမွာ လပ ရဲ႕လာ်း။ လမပ
နတ္က ပ ပ မလာ်း။ ျဗဟၼာကာ်း ပ ပ ာ့မလာ်း။ ဘာျဖစ္လ႔ို မပ တာလဲ။ မရွရ
ိ င္ လစြဲ နတ္စြဲ ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ အဲဒ
လိတ
ု ာေပ ာ့။ ဒလိဆ
ု ိုေတာာ့ သစၥာသိဖ႔ို လိုတယ္ေနာ္။ ခႏၶာ သိဖ႔ို လိတ
ု ယ္ေနာ္။ ပဋိစၥသမုပၸ ဒ္ ေၾကာင္်းက ိဳိ ်းသိဖ႔ို လိုတာေပ ာ့။
မရေသ်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ ရေလေအာင္ မ က္စိေပ က္ကစ မေနာဒြ ရ အထိ မွနမ
္ န
ွ ေ
္ လ်း ခႏၶာ ဖြ႔ၾဲ က။
…ခႏၶာဖြဲ႕နည္်း…။
မ က္စ။ိ
စကၡိဳအၾကည္ကို အဆင္်း တိက
ု ္ေတာာ့ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ တစ္ဝည
ိ ာဏ္တည္်း ေပၚလို႔
ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။ စကၡိဳဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ
ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ စကၡိဳအၾကည္ႏွင္ာ့ အဆင္်းကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ
ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
မ က္စအ
ိ ၾကည္ကို အဆင္်း တုိက္ေတာာ့ ျမင္သစ
ိ ိတ္ ေပၚပ သည္။ အဆင္်းကို ျမင္သတ
ိ ာက စိတ။္ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက
ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက္။ မ က္စိအၾကည္ႏွငာ့္ အဆင္်းက ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
မ က္စအ
ိ ၾကည္ကို အဆင္်း တုိက္ေတာာ့ ျမင္သိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ အဆင္်းကို ျမင္သတ
ိ ာက နာမ္တရာ်း။ မ က္စအ
ိ ၾကည္ႏွင္ာ့
အဆင္်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
နာ်း။
ေသာတအၾကည္ကို အသံ တိက
ု ္ေတာာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း
ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏင
ုိ ပ
္ ။ ေသာတဝိညာဏ္ႏွငာ့္ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့
နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ေသာတအၾကည္ႏွင္ာ့ အသံကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့
႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
နာ်းအၾကည္ကို အသံ တုိကေ
္ တာာ့ ၾကာ်းသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ အသံကို ၾကာ်းသိတာက စိတ။္ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက
ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက္။ နာ်းအၾကည္ႏွင္ာ့ အသံက ႐ုပ။္ စိတ၊္ ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
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နာ်းအၾကည္ကို အသံ တုိကေ
္ တာာ့ ၾကာ်းသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ အသံကို ၾကာ်းသိတာက နာမ္တရာ်း။ နာ်းအၾကည္ႏွင္ာ့ အသံက
႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
ႏွာ။
ဃာနအၾကည္ကို အနံ႕ တိက
ု ္ေတာာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု
ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။ ဃာနဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ
ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ဃာနအၾကည္ ႏွငာ့္ အနံ႕ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ
ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
ႏွာအၾကည္ကို အနံ႕တုိက္ေတာာ့ နံသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ အနံ႕ကို နံသတ
ိ ာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာ က ေစတသိက္။
စိတ္၊ ေစတသိက္။ ႏွာအၾကည္ႏွင္ာ့ အနံ႕က ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက၊္ ႐ုပ္။
ႏွာအၾကည္ကို အနံ႕တုိက္ေတာာ့ နံသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ အနံ႕ကို နံသတ
ိ ာက နာမ္တရာ်း။ ႏွာအၾကည္ ႏွငာ့္ အနံ႕ က ႐ုပ္တရာ်း။
နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
လွ ာ။
ဇိဝွ အၾကည္ကို ခ ိိဳ၊ခ ဥ္၊စပ္၊ငန္၊ဖန္၊ခ ်း ရသာေျခာက္ပ ်း တိက
ု ္ေတာာ့ စာ်းသိစိတဆ
္ တ
ို ဲာ့ ဇိဝွ ဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ဇိဝွ ဝိညာဏ္
ေပၚေသာအခ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။ ဇိဝွ ဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊
ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ဇိဝွ အၾကည္ ႏွငာ့္ ရသာ ေျခာက္ပ ်း ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ
ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
လွ ာအၾကည္ကို ရသာေျခာက္ပ ်း တုိက္ေတာာ့ စာ်းသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ ရသာေျခာက္ပ ်း ကို စာ်းသိတာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊
သညာ၊ ေစတနာက ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက။္ လွ ာအၾကည္ ႏွငာ့္ ရသာေျခာက္ပ ်း က ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက္၊႐ုပ။္
လွ ာအၾကည္ကို ရသာေျခာက္ပ ်း တုိက္ေတာာ့ စာ်းသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ ရသာေျခာက္ပ ်းကို စာ်းသိတာက နာမ္တရာ်း။
လွ ာအၾကည္ႏွင္ာ့ ရသာေျခာက္ပ ်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
ကိယ
ု ္။
ကာယအၾကည္ကို မာမႈ ေပ ာာ့မႈ ပထဝ ေဖာ႒ဗၺ တိုကေ
္ တာာ့ ထိသိစတ
ိ ္ ဆိတ
ု ဲာ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ကာယဝိညာဏ္
ေပၚေသာအခ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။ ကာယဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊
ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ကာယအၾကည္ႏွင္ာ့ မာမႈ ေပ ာာ့မႈကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ
ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
ကိယ
ု ္အၾကည္ကို ပမႈ ေအ်းမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာာ့ ထိသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ ပမႈ ေအ်းမႈကို ထိသတ
ိ ာက စိတ္။ ေဝဒနာ
၊ သညာ၊ ေစတနာက ေစတသိက္။ စိတ္၊ ေစတသိက။္ ကိယ
ု ္အၾကည္ႏွင္ာ့ ပမႈ ေအ်းမႈက ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက္၊႐ုပ။္
ကိယ
ု ္အၾကည္ကို ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွာ်းမႈ ဝ ေယာေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာာ့ ထိသစ
ိ ိတ္ ေပၚပ သည္။ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရွာ်းမႈကို
ထိသိတာက နာမ္တရာ်း။ ကိယ
ု ္အၾကည္ႏွင္ာ့ ေထာက္ကန္ လႈပ္ရာွ ်းမႈ က ႐ုပတ
္ ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
စိတ္။
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မေနာအၾကည္ကို ဓမၼာ႐ုတ
ံ က
ို ္ေတာာ့ ႀကံသိစိတဆ
္ တ
ို ဲာ့ မေနာဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ မေနာဝိညာဏ္ေပၚေသာအခ တစ္ဝိညာဏ္
တည္်း ေပၚလိ႔ု ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။

မေနာဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေစတသိက္ ၊သညာကၡႏၶာ

ေစတသိက္၊ သခၤ ရကၡႏၶာ ေစတသိက္ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ဟဒယဝတိဳ ႏွငာ့္ ဓမၼာ႐ုံ ကို ခႏၶာ
ဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။
မေနာအၾကည္ကို ဓမၼာ႐ုံ တုိက္ေတာာ့ ႀကံသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ ဓမၼာ႐ုံတရာ်း အေပၚမွာ ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝ အေနႏွငာ့္ ႀကံသိတာက
စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက ေစတသိက္။ စိတ၊္ ေစတသိက္။ ဟဒယဝတိဳ ႏွငာ့္ ဓမၼာ႐ုံ က ႐ုပ။္ စိတ္၊ေစတသိက္၊႐ုပ္။
မေနာအၾကည္ကို ဓမၼာ႐ုံ တုိက္ေတာာ့ ႀကံသိစတ
ိ ္ ေပၚပ သည္။ ဓမၼာ႐ုံတရာ်း အေပၚမွာ ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝ အေနႏွငာ့္ ႀကံသိတာက
နာမ္တရာ်း။ ဟဒယဝတိဳ ႏွငာ့္ ဓမၼာ႐ုံ က ႐ုပတ
္ ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။
ေျခာက္ဒြ ရ ခႏၶာဖြဲ႕ၾကည္ာ့ေတာာ့ …. လအစာ်းစာ်း၊ နတ္အစာ်းစာ်း ၊ျဗဟၼာအစာ်းစာ်း၊ တိရစာန္ အစာ်းစာ်း၊ ျပိတၱာ ၊အသရကာယ္
အစာ်းစာ်း၊ေတြ႕သလာ်း ခႏၶာင ်းပ ်း ေတြ႕သလာ်း။ လနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝ မေတြ႕တာ ရွိလို႕လာ်း၊ မရွိလ႔လ
ို ာ်း။ မရွရ
ိ င္ လစြဲ နတ္စြဲ
ျဗဟၼာစြဲ ၊စြစ
ဲ ရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ဒ ေၾကာင္ာ့ မိမက
ိ
ခႏၶာဖြဲ႕၊ခႏၶာဖြဲ႕ဆိုတာ သကာယဒိ႒ိ ျဖိဳတတ
္ ာကြ႕ဲ ။ ထင္ခတ
ာ့ဲ ာက အဲဒခႏၶာ
င ်းပ ်းေပၚမွာ ဌာႏပစာရ အာ်းျဖင္ာ့ တင္စာ်းၿပ်းေတာာ့ လအစာ်းစာ်း၊ နတ္အစာ်းစာ်း ၊ျဗဟၼာအစာ်းစာ်း၊ တိရစာန္ အစာ်းစာ်း၊ ျပိတၱာ
၊အသရကာယ္ အစာ်းစာ်း၊ ငရဲ အစာ်းစာ်းလိ႔ု မထင္ၾကဘ်းလာ်း။ ရွိတယ္လ႔ို မယဘ်းလာ်း။ အဲဒ အထင္န႔ဲ အယအဆကို
ပယ္ရတာ။ ကဲ …ကိုယထ
္ င္တာေတြ ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ ေတြ႕တာက လနတ္ျဗဟၼာလာ်း ခႏၶာင ်းပ ်း ။ ဘယ္ေလာက္မ ာ်း
ထင္ရွာ်းသလဲေနာ္။ အဲလို ခႏၶာဘက္ကို လွညာ့တ
္ ဲာ့အခ ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝ ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ မေတြ႕ရင္ တဒဂၤအာ်းျဖင္ာ့ နိေရာဓ
ေပ ာ့။ ရာဂ ေဒ သ ေမာဟ ျဖစ္ခြငာ့ရ
္ ပ မလာ်း။အဲလိုေလာ့လာဖို႔ လိုတယ္။ တဒဂၤ၊တဒဂၤ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ သေဘာ
ေပ က္ဖ႔ို လိုတယ္က႕ြဲ ေနာ္။ဒ ေၾကာင္ာ့ ခႏၶာဖြ႕ဲ ၊ခႏၶာဖြ႕ဲ ဆိတ
ု ာ သကာယဒိ႒ိ ျဖိဳတတ
္ ာ။ အဲလို ခႏၶာေတာာ့ ရတယ္ ဘာေၾကာင္ာ့
သကာယဒိ႒ိ မျပိဳတသ
္ လဲ။ ကိယ
ု ာ့က
္ ယ
ို က
္ ို ေမ်းဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ ေၾသာ္ င သညာနဲ႔ သိတာကိ်းု ။ ထိ်းု ထိ်းု ထြင်း္ ထြင်း္ လင္်းလင္်း
ရွင်း္ ရွင်း္ သိတအ
ဲာ့ သိ မေရာက္ေသ်းဘ်းေပ ။ာ့ အဲလေ
ို လာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ သဘာဝ ဉာဏ္ကရ
ို မွ စိတခ
္ ရတာ။ အဲလစ
ို စ
ိ စ္ၾက။
ဒ ေတာာ့ ထပ္ခ ထပ္ခ ေလာ့လာဖိ႔ု မလိဘ
ု ်းလာ်း။ ယံုၾကည္ဖို႔ လိုတယ္က႕ြဲ ေနာ္။ သံေဝဂဉာဏ္လည္်း လိုတယ္။
မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မေ
ံ ပ ။ာ့ ေရွ်းထက္ေက ာ္ကာရက တိုင္်းျပည္အုပခ
္ ိဳပ္ မင္်းလုပတ
္ ာ ဓမၼသုႏၵရ မင္်းႀက်းေပ ။ာ့ သာသနာပမွာ
မင္်းျဖစ္တာကို်း။ႏွစ္ေပ င္်း၊ အစိတ္သု်းံ ဆယ္ေလာက္ ၾကာသြာ်းၿပေနာ္။ စဥ္်းစာ်းတယ္၊အင္်း… လလည္်း ျဖစ္တယ္၊င ရွင္ဘုရင္
လည္်း ျဖစ္တယ္။ ျမတ္စြာဘုရာ်း တရာ်းကိုမွ မၾကာ်းရ၊မနာရရင္ လျဖစ္က ိဳိ ်း မနပ္ဘ်းေပ ာ့။ ရွင္ဘုရင္ ျဖစ္က ိိဳ်း မနပ္ဘ်း ေပ ။ာ့
အဲေတာာ့… မင္်း ၊ တိုင္်းျပည္နဲ႔ ထ်းနန္်းကို စြန္႔မလာ်း။ တရာ်းရွာမလာ်း မေမ်းရဘ်းလာ်း။ တိုင္်းျပည္န႔ဲ ထ်းနန္်းကို စြန္႔မွာေပ ာ့။
တရာ်းရွာမယ္၊ ၾကာ်းလာ်း။ မရွာခင္ သံု်းႏွစ္ေလာက္ ေစာင္ာ့ၿပ်းေတာာ့မွ ျမတ္စြာဘုရာ်းရဲ႕ သစၥာေလ်းပ ်း တရာ်းကိုေဟာ
ႏိုင္ေျပာႏိုင္တဲာ့ပုဂိဳၢိ လက
္ တစ္ဥ်းတစ္ေယာက္ တစ္ေနရာမွာ ေဟာတယ္၊ေျပာတယ္လ႔ို သတင္်းေပ်းပိ႔လ
ု ႔ရ
ို ွိရင္ ေတာင္စမုတ္ က
အသျပာေထာင္္ထုပ္ ခ ်းျမွငာ့မ
္ ယ္လ႔ို မေၾကညာလာ်း။ သံု်းႏွစ္သာ ေစာ့သြာ်းတယ္။ သတင္်းေပ်းတဲာ့လ ရွိရ႕ဲ လာ်း။ ရိွဘ်းကြ႕ဲ ေနာ္။
အဲဒအခ မွ သ႔ကယ
ို သ
္ ေမ်းေတာာ့တာ။ တိုင်း္ ျပည္ အုပ္ခ ိဳပၿ္ ပ်းေတာာ့ အေသခံမလာ်း၊တရာ်းရွာရင္်းနဲ႔ ေသမလာ်းေပ ာ့။ တရာ်း ရွာ
ရင္်းနဲ႔ ေသမွာတဲက
ာ့ ႕ြဲ ။ တိုင္်းျပည္နဲ႔ ထ်းနန္်း စြန္႔ဖို႔ရာ မလြယပ
္ ကာ်းေဟာ့။ ကဲ တရာ်းရွာရင္်းနဲ႔ ေသမွာတဲာ့။
အဲဒအခ ေတာာ့ သိၾကာ်းမင္်း နတ္ျပည္မွာ ပ႑ိဳကမၺလာ ျမေက ာက္ဖ ာက တုနလ
္ ပ
ႈ ္ေခ ာက္ခ ာ်းသြာ်းတဲာ့ အခ ၾကည္ာ့ေတာာ့
ဓမၼသုႏၵရ မင္်းႀက်းကို ျမင္တယ္တဲာ့။ အဲဒ နဲ႔ တရာ်းရွာသြာ်းတဲာ့အခ လမ္်းခရ်းက ေစာင္ာ့ေနတာေပ ာ့။ အဲဒ နဲ႔ ေဟာ့ လသာ်း ဘယ္ကို
သြာ်းမွာလဲ။ ျမတ္စြာဘုရာ်း တရာ်းမ ာ်း ေဟာတဲေ
ာ့ နရာဌာန ဘယ္ေနရာမွာ ေဟာတယ္လ႔ို တရာ်းေဟာတဲာ့ပုဂိဳၢိ လမ
္ ာ်း ေတြ႕
မလာ်းလိ႔ု

အရွာထြက္လာခဲတ
ာ့ ာေပာ့ ။

ေဟာႏိုင္သလာ်း။င

အသင္ကာ်း

ဘယ္သလဲ

လိ႔ု

မေမ်းရဘ်းလာ်း။င …ဘလ်းမင္်းတဲာ့။ဘလမင္်းကာ်း

ေဟာႏိုင္တယ္တဲာ့။ အဲလဆ
ို ိုလည္်း နာစမ္်းပ ရေစ၊ေရာက္မဆိက
ု ္ ၾကာ်းလာ်း။ေဟာပ မယ္တဲာ့ ေနာ္။င

အစာေရစာ မမွဝဲရတာ၊တစ္လ ၾကာသြာ်းၿပတဲာ့။မင္်း အသာ်းကို စာ်းၿပ်းကာမွ ေဟာမယ္တဲာ့။အကၽြႏု္ပ္ အသာ်းကို စာ်းရင္
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အကၽြႏု္ပ္ ဘာနဲ႔ နာမွာလဲ။ျပန္ၿပ်းေတာာ့ ေျပာရဲတယ္ကြယ။္ အံာ့ၾသလိ႔ု မကုန။္ ဘုန္်းႀက်းကေတာာ့ တင္ပ ်းနဲ႔ ဖေနာင္ာ့ တစ္သာ်းတည္်း
က ေအာင္ ေျပ်းေတာာ့မွာ။အင္်း…အကၽြႏု္ပ္ ဘာနဲ႔ နာမလဲေပာ့ ။စာ်းဖိ႔လ
ု ည္်း စိတက
္ ်း၊ေဟာဖို႔လည္်း စိတက
္ ်းစမ္်းပ လိ႔ု မေျပာရဘ်း
လာ်း။အင္်း အခု သတိရၿပေပ ာ့ေနာ္။ အသရာ နက္တဲာ့ ေခ ာက္ႀက်း ေခၚသြာ်းေတာာ့တာဗ ာ်း။င ေအာက္ကေနမယ္။တစ္၊ႏွစ္၊သံု်း
ဆို မင္်း-ခုန္ခ လိက
ု ္ေပ ာ့။ ခုန္လက
ို ္တဲာ့ တစ္ခ ိနတ
္ ည္်း တရာ်းေဟာမယ္။ေအာက္ကို ေရာက္တတ
ဲာ့ စ္ခ ိန္ မင္်းကို စာ်းမွာေပ ာ့။တစ္
ႏွစ္ သံု်းဆို အခ က္ေပ်းတာ ခုနပ
္ စ္လက
ုိ တ
္ ာေဟာ့။ဘုန်း္ ႀက်းသာ ဆိုရင္ ထြက္ေျပ်းေတာာ့မွာ။ၾကာ်းလာ်း။ အဲေလာက္ထိ တရာ်း
သိခ င္တာေနာ္။စိစစ္ဖ႔ို မေကာင္်းလာ်း။အဲဒ နဲ႔ သိၾကာ်းမင္်းနဲ႕အေတြ႕အထိ ထိလက
ို တ
္ ဲာ့အခ ခႏၶာကိယ
ု ္ႀက်းက ေမာ့ေလ ာာ့ သြာ်း
ေတာာ့တာကို်း။
နတ္ျပည္ေရာက္လ႔ို သတိရတဲာ့အခ က မွ အာ…ဓမၼသုႏၵရမင္်းႀက်းပ လာ်း။ခႏၶာကိယ
ု ္ မေသမေပ ာက္ဘဲန႔ဲ ဘယ္လို မ ာ်း
ေရာက္လာသလဲ မေမ်းရဘ်းလာ်း။ မေျပာတတ္ပ ဘ်း သိၾကာ်းမင္်းရယ္။ တိုင်း္ ျပည္အုပ္ခ ိဳပ္ မင္်းလုပ္ခတ
ာ့ဲ ာ ႏွစ္ေပ င္်း
အစိတ္သု်းံ ဆယ္။ျမတ္စြာဘုရာ်း တရာ်းေဟာတဲာ့ပဂ
ု ၢိိဳလ္မ ာ်း သတင္်းေပ်းပိ႔မ
ု လာ်းလိ႔ု ေၾကျငာတာ၊ သံု်းႏွစ္ၾကာတယ္။ဘယ္သမွ
သတင္်း မပိ႔ဘ
ု ်းေပ ။ာ့ အဲဒအခ မွ တရာ်းအုပ္ခ ိဳပလ
္ ႔ို အေသခံမလာ်း၊တရာ်းရွာရင္်းနဲ႕ ေသမလာ်း။ကိယ
ု ာ့က
္ ိုယက
္ ို ေမ်းၿပ်းေတာာ့မွ
တရာ်းရွာ ထြကလ
္ ာခဲတ
ာ့ ာတဲ။ာ့ လမ္်းမွာ ဘလ်းမင္်းနဲ႔ ေတြ႕လိ႔ု အက ိိဳ်းအျပစ္ကေ
ို ျပာျပေတာာ့ သေဟာတတ္တယ္။ က ိဳပလ
္ ည္်း
အစာေရစာ မမွဝဲရတာက တစ္လရွိၿပ။အသင္ာ့ အသာ်းကို စာ်းၿပ်းကာမွ ေဟာမယ္ဆို အကၽြႏု္ပ္ ဘာနဲ႔ နာမွာလဲ။ေဟာဖိ႔လ
ု ည္်း
စိတက
္ ်းေပ ာ့ေနာ္။ မေျပာရဘ်းလာ်း။အဲဒအခ က ိဳပ္နာမယ္။အဲဒ အသရာရွတ
ိ ဲာ့ေခ ာက္ကို ေခၚသြာ်းတာတဲာ့။မင္်း အဲဒ ကမ္်းပ ်း
ကေန င ေအာက္က ေစာင္ာ့ေနမယ္။တစ္ႏွစ္သု်းံ လိ႔ု အခ က္ေပ်းလိုက္ရင္ ဆင္်းလိက
ု ဆ
္ ိုလ႔ို အကၽြႏု္ပ္ ဆင္်းေတာာ့ အဲဒမွာ
မ က္ေျချပတ္ သြာ်းတယ္တဲာ့ ၾကာ်းလာ်း။အဲဒ သိၾကာ်းမင္်းက…ဘလ်းမင္်းဆိတ
ု ာ ဘလ်းမဟုတဘ
္ ်း။ င သိၾကာ်းမင္်းတဲာ့။အသင္ာ့
သဒၶ တရာ်းကို သိခ င္လ႔ို စမ္်းတာတဲာ့။ဘုန်း္ ႀက်းတိ႔ေ
ု တာာ့ မစမ္်းနဲ႔၊ထြက္ေျပ်းမွာ။ၾကာ်းလာ်း။စဥ္်းစာ်းဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်းေဟာ့။ကဲ
တရာ်းသိခ င္တဲာ့ သဒၶ တရာ်း ဘယ္ေလာက္ အာ်းေကာင္်းသလဲေနာ္။အဲလို ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။တရာ်းအစ သံေဝဂ။
သံေဝဂဉာဏ္ရွိမွ တရာ်းေပ က္လြယတ
္ ာကြ႕ဲ ။အဲဒအခ မွ နတ္ျပည္က မွ သိၾကာ်းမင္်းေဟာလိ႔ု ဓမၼသုႏၵရမင္်းႀက်း ေသာတာပန္
တည္လ႔ို သ႔တိုင်း္ ျပည္ ျပန္ပ႔တ
ို ယ္။ သကိယ
ု တ
္ ိုင္ေတာာ့ သိတယ္။ သမ ာ်းကုို တဆင္ာ့ မေဟာႏိုင္ဘ်း။ၾကာ်းလာ်း။ ၾကာ်းဖ်းတယ္
မဟုတ္လာ်းေဟာ့။အဲလို စဥ္်းစာ်းၾကကြ႕ဲ ေနာ္။သံေဝဂဉာဏ္ရွိမွ ေပ က္လယ
ြ တ
္ ာ။အဲဒ

လိုရင္်းအခ က္ေတြေနာ္။ သစၥာသိဖို႔

လိတ
ု ာေပ ာ့။ မရေသ်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ ရေလေအာင္၊ ရၿပ်းသာ်း လိုရင္်းကိစၥ ၿပ်းေအာင္ သစၥာဖြဲ႕။
……သစၥာဖြဲ႕နည္်း…..
ေဝဒနာကၡႏၶာ။
ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွငာ့္ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သညာကၡႏၶာ။
သညာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မ၊ႈ ႏွစသ
္ က္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
သညာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
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ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သခၤ ရကၡႏၶာ။
သခၤ ရကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွငာ့္ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
သခၤ ရကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မ၊ႈ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
႐ပကၡႏၶာ။
႐ပကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သတစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မ၊ႈ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ
သမုဒယသစၥာ။
႐ပကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဒုကၡသစၥာ။
ဒုကၡသစၥာဟု ပိုင္်းျခာ်း၍ သိတာက သမၼာဒိ႒ိ မဂၢသစၥာ။
သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။
သစၥာေလ်းပ ်း သိမွ ေသာတာပန္၊ သစၥာေလ်းပ ်း သိမွ သကဒ ဂ မ္၊ သစၥာေလ်းပ ်း သိမွ အနာဂ မ္၊ သစၥာေလ်းပ ်း သိမွ ရဟႏၲာ။
သစၥာေလ်းပ ်းကို မသိရင္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ပ ာ့မလာ်း။ ေသာတာပန္ မျဖစ္ရင္ ဘုရာ်းရဟႏၲာျဖစ္ပ ာ့မလာ်း ။ ေသာတာပန္က
စရတယ္ေနာ္။ ဒ ႏွလု်းံ သြင္်းမွာ်းတာေတြ မပ လာ်း။ မွန္တာကာ်း မပ လာ်း။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ လိုတယ္က႕ြဲ ။
မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်း ထပ္မံေပ ာ့။ ေရွ်းထက္ေက ာ္က အမ ိဳိ ်းသမ်း ႏွငာ့္ အမ ိိဳ်းသာ်းေလ်း ဘဝေရစက္ဆုလ
ံ ႔ို အၾကင္လင္မယာ်း
ျဖစ္သြာ်းၾကတယ္ေနာ္။ ခ စ္တုန္်း ခင္တုန္်း တၿပံိဳ်းၿပံိဳ်းေပ ာ့။ င ်းႏွစ္ေလာက္ ေပ င္်းသင္်းဆက္ဆံခတ
ဲာ့ ာ။ သာ်းသမ်း တစ္ေယာက္မွ
မရဘ်း။င ်းႏွစ္က ေက ာ္ေတာာ့ ေျခာက္ႏွစ္က ေတာာ့ သာ်းေလ်းတစ္ေယာက္ေမြ်းတာေပ ာ့။ လင္မယာ်း ႏွစ္ေယာက္ ေၾကာင္ေလ်း
အဝတ္စတ
ု ္ ရလိ႔ု ေပ ာ္သလို

သာ်းေလ်း တစ္ေယာက္ေမြ်းေတာာ့ ဝမ္်းေျမာက္ဝမ္်းသာ ျဖစ္သြာ်းတာေပ ာ့။ လင္မယာ်းက။

ႏွစ္ေယာက္စလံု်း လုပအ
္ ာ်းကလည္်း ေကာင္်း။ ပိုကဆ
္ က
ံ လည္်း ရ။ ရတဲာ့ ပိုကဆ
္ ံကို ေရႊေတြ ဝယ္ထာ်းေတာာ့တာကြ႕ဲ ။
ေနာက္ေတာာ့ ႏွစ္သာ်းခ ေတာာ့တာေနာ္။ တစ္ႏွစ္ကို တစ္ေယာက္၊ တစ္ႏွစ္ တစ္ေယာက္။ င ်းႏွစ္ၾကာေတာာ့ သာ်းင ်းေယာက္
မေမြ်းဘ်းလာ်း။ မိခင္ႀက်းက ဟိတ
ု ုန္်းက လုပအ
္ ာ်းက ႏွစ္ေယာက္လုပ္အာ်းကို်း။ ကဲ အဲဒအခ က ေတာာ့ မိခင္ႀက်းက စ်းပြာ်းေရ်း
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ရွာႏိင
ု ရ
္ ဲ႕လာ်း။ သက ကေလ်းေမြ်း ကေလ်းထိန်း္ တဲာ့ အလုပ္ေပ ာ့။ လုပ္အာ်းက…ဖခင္ႀက်း တစ္ေယာက္တည္်း လုပ္ရေတာာ့တာ
ေနာ္။ အဲေတာာ့ ပစၥည္်းေတြ ဘာေတြကလည္်း အခုေျပာသလို ဝင္ေငြက လုပ္အာ်းက တစ္ေယာက္ေလ ာာ့ မသြာ်းလာ်း။
စာ်းအိ်းု က င ်းေယာက္တို်းမလာလာ်း။ အဲဒအခ ေတာာ့ အစာ်းအေသာက္က မေျပဘ်းေပ ာ့။
ခဏ ခဏ ရန္ေတြ႕။ ရန္ေတြ႕တဲအ
ာ့ ခ က ေတာာ့ ဟိုက ေယာက္ ာ်းကလည္်း စိတ္ညစ္။ ဥစၥာၿဖိိဳ စာ်းဖိက
ု
။ ဥစၥာၿဖိိဳ စာ်းဖိက
ု
။
မ်းဖိုေခ ာင္က အာ်းႀက်းသံု်းတာ။ မခံႏိုင္ဘ်းေပ ာ့။ အစ္ကိုရယ္ ဖ င္်းလိ႔ေ
ု ပ ာ့။ အေရွ႕အိမက
္
ကိုေအာင္ဝတိ႔က
ု ို ၾကည္ာ့။ စာ်းအို်း
ဆယ္ာ့ႏွစ္ေယာက္ ေပ ။ာ့ ကဲ သတိ႔ေ
ု နတာ ဘယ္လလ
ို ဲ လိ႔ု မေျပာရဘ်းလာ်း။ ဟဲ..အဲဒမွာ ေနာင္ဂ န
ိ ္ခ ေတာာ့တာဗ ာ်း။ လင္မယာ်း
ကြၾဲ ကပ ေရာ။ သံု်းလေလာက္ၾကာသြာ်းတယ္။ လင္မယာ်း ကြတ
ဲ ာေလ။ ရပ္ကက
ြ ္မွာ ရွိတဲာ့ လႀက်းေတြက ေလ်း င ်းေယာက္။
မင္်းတိ႔ု င တိ႔ု တာဝန္ေတြ ရွတ
ိ ယ္။ ဟို ရပ္ကက
ြ က
္ ၾကာ်းလိ႔ု မေတာ္။ ဒရပ္ကြကက
္ ၾကာ်းလိ႔ု မေတာ္။ ဟိုရြာက ၾကာ်းလိ႔ု မေတာ္
ဘ်းေပ ာ့။ ျပန္ေစာ့စပ္မယ္။ မင္်းက အမ ိိဳ်းသမ်းဘက္က တာဝန္ယ။ င က အမ ိိဳ်းသာ်းဘက္က တာဝန္ယမယ္ မေျပာရဘ်းလာ်း။
အဲလို ေျပာေတာာ့ ျပန္ေစာ့စပ္တာေပ ။ာ့ မင္်းတိ႔ု လင္မယာ်းရန္ေတြ႕တာ ဘယ္ႏွႀကိမ္ ရွိၿပလဲ မေမ်းရဘ်းလာ်း။ အခု တစ္ႀကိမ္
ေပ ာ့က႕ြဲ ။ အခုတစ္ႀကိမ။္ င တိ႔မ
ု ွာ ေလ်းႀကိမရ
္ ွိၿပ။ အခုမွ ေနသာ်းက သြာ်းတာ။ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခ ေတာာ့ သည္်းခံဥ်းမွေပ ာ့။ မင္်းတို႔
ထမင္်း စာ်းတဲအ
ာ့ ခ လွ ာနဲ႔သြာ်း မကိုကမ
္ ိဘ်းလာ်း…မေမ်းရဘ်းလာ်း။ ကိုကမ
္ ိတယ္လ႔ို အေျဖမေပ်းလာ်း။ ဘာျဖစ္လ႔ို ကိက
ု တ
္ ာ
လဲ လိ႔ု မေမ်းရဘ်းလာ်း။ မေတာ္လ႔ို ကိက
ု ္မတ
ိ ာ။ စဥ္်းစာ်းဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ ကဲ မေတာ္လ႔ို ကိက
ု ္မတ
ိ ယ္ဆေ
ို တာာ့ ေျပလည္
မသြာ်းဘ်းလာ်း။ အဲဒအခ စိတဆ
္ ို်းေျပေတာာ့ ျပန္ၿပ်းေတာာ့ လင္မယာ်း မေပ င္်းမိ ဘ်းလာ်း။
စိတဆ
္ ို်းလိ႔ု ရန္ေတြ႕တာ ခ စ္လ႔လ
ို ာ်း မုန္်းလိ႔လ
ု ာ်း။ မုန္်းတာေနာ္။ တကယ္သာ မုန္်းစရာ ပ ရင္ ျပန္ေပ င္်းလိ႔ု ရပ မလာ်း။
တကယ္သာ ခ စ္စရာ ပ ရင္ လင္မယာ်း ရန္ေတြ႕မလာ်း။ ကဲ လင္မယာ်း ရန္ေတြ႕တာ ခ စ္စရာ မပ တာ မထင္ရာွ ်းလာ်း။ ကဲ
လင္မယာ်း ကြၿဲ ပ်းေတာာ့ ျပန္ေပ င္်းမိတာ မုန္်းစရာ မပ တာ မထင္ရွာ်းဘ်းလာ်း။ အဲဒ မုန္်းစရာ ႏွငာ့္ ခ စ္စရာ သ႔စိတ္မွာ ျဖစ္တာ။
အဲဒ ေၾကာင္ာ့ ဝိညာဏကၡႏၶာ မ က္လွညာ့ပ
္ မာဏ။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ အိပ္မက္ပမာဏလိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ စဥ္်းစာ်းကြ႕ဲ ေနာ္။
အဲဒ လိုရင္်းအခ က္ေတြေပ ာ့။ ဒ ေၾကာင္ာ့ ေသာမနႆေဝဒနာ စိတ္မွာ ေပၚသည္။ ေဒ မနႆေဝဒနာ စိတ္မွာ ေပၚသည္။ မေဟာ
ဘ်းလာ်း။ ခႏၶာမွာျဖစ္တာ ဟုတ္ကလ
ဲာ့ ာ်း။ ခႏၶာဆိလ
ု ည္်း ဒ အမ ိိဳ်းသမ်း အမ ိိဳ်းသာ်း အဆင္်း ႐ပကၡႏၶာ

ျဖစ္ရမွာေပ ာ့။ ကဲ

ေလာ့လာဖို႕ မေကာင္်းလာ်း။ အဲတဲာ့ စိတ္မာွ ေပၚတယ္ဆတ
ို ာ အိပ္မက္ပမာဏ။ အိပ္မက္ ထဲမွာ ေရႊအို်း ေငြအို်းရလိ႕ု မက္တာေတြ
မရွိဘ်းလာ်း။ မႏို်းခင္ၾကာ်း စိတက
္ ်း မယဥ္လာ်းကြ႕ဲ ။ တကယ္ာ့ ေရႊအို်းေငြအို်း ရတာလိုေပ ာ့ေနာ္။ ႏို်းလိုကတ
္ တ
ဲာ့ စ္ခ န
ိ ္တည္်း
ကိယ
ု ာ့စ
္ ိတ္က်း အတိင
ု ္်း ျဖစ္ မျဖစ္။ မျဖစ္ရင္ တကယ္ ဟုတက
္ ဲာ့လာ်း။ အခုလည္်း ေသာမနႆတိ႔ု သ႔စိတ္မွာ ျဖစ္တာ။ ခႏၶာမွာ
ျဖစ္တာ မဟုတဘ
္ ်း။ ဥေပကၡာေဝဒနာ မ က္စိမာွ ေပၚသည္ မေဟာဘ်းလာ်း။ အဲဒ ခႏၶာမွာ ျဖစ္တာဗ ာ်း။ ဆို်းေကာင္်း ႏွစ္ပ ်း
ပ ရဲ႕လာ်း။
အဲ… ဆို်းေကာင္်းႏွစ္ပ ်း မ က္စိေပ က္က လြတ္ရင္ အသံ နာ်းမွာကာ်း မလြတ္ဘ်းလာ်း။ နာ်းမွာလြတ္ရင္ အနံ႔မွာကာ်း မလြတ္ဘ်း
လာ်း။ႏွာေခ င္်းမွာလြတ္ရင္ လွ ာမွာကာ်း မလြတဘ
္ ်းလာ်း။ လွ ာမွာလြတ္ရင္ ကိယ
ု ္မွာကာ်း မလြတဘ
္ ်းလာ်း။ က န္တဲာ့ မေနာမွာ
ကာ်း မလြတဘ
္ ်းလာ်း။ အဲဒ ယံုၾကည္ဖ႔ို လိုပ တကာ်းကြ႕ဲ ။ အဆင္်း႐ပကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ အမ ိိဳ်းသမ်းေလ်း အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊
ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘတဏွာသမုဒယသစၥာ။ ေလာဘတဏွာသမုဒယသစၥာ အေၾကာင္်းရွိေတာာ့ အက ိိဳ်းခႏၶာ မရ
လာ်း။ အိုနာေသ လြတက
္ လ
ဲာ့ ာ်း။ ဘာသစၥာလဲ။ ဒ သမုဒယေၾကာင္ာ့ ဒုကၡေပ ာ့။ အဆင္်း႐ပကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ အမ ိိဳ်းသာ်းေလ်း
အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘတဏွာသမုဒယသစၥာ မေဟာဘ်းလာ်း။ကဲ သမုဒယသစၥာ အေၾကာင္်း
ရွိေတာာ့ အက ိဳိ ်း ခႏၶာမရလာ်း။ အိုနာေသ လြတက
္ လ
ဲာ့ ာ်း။ အဲဒ ႏွလံု်းသြင္်းမွာ်းလိ႔ု ျဖစ္တာ မဟုတလ
္ ာ်းေဟာ့။ ဒ ေၾကာင္ာ့မို႔လ႔ို
ေရွ်းဆရာေတာ္ သမာ်းေတာ္ေတြ ေဟာတယ္ ကြ႕ဲ ေနာ္။ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ ထိထိမိမိ သေဘာေပ က္ဖ႔ို လိတ
ု ာေပ ။ာ့
ေဖာက္ျပန္ ခံစာ်း မွတသ
္ ာ်း ျပိဳျပင္ သိဝည
ိ ာဏ္ င ်းအင္ ခႏၶာမွတ္ လိ႔ု ဆရာေတာ္ေတြ မေဟာဘ်းလာ်း။ ကဲ အဲဒခႏၶာ သိဖ႔ို လိတ
ု ာ။
ထိထိမိမိ စဥ္်းစာ်းၾက။
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လွ ာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပ်းေတာာ့မွ စာ်းစရာ တစ္ခုခုေပ က
ာ့ ႕ြဲ ေနာ္။ အဲဒ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ တမာရြကေ
္ ပ ာ့။ တမာရြကဆ
္ ိုတာ
လမ ိိဳ်းတစ္ရာာ့တစ္ပ ်း တပ မလာ်း။ မတဘ်းေနာ္။ ကတ္ေၾက်းနဲ႔ ႏုပ္ႏုပ္ေလ်း ျဖတ္ၿပ်းေတာာ့ သုပတ
္ ာကို်း။ သုပ္ေတာာ့ သ႔အဂၤ က
မရွိဘ်းေပ ာ့။ အဂၤ ပ က္ေတာာ့ တမာရြကလ
္ ႔ို သိပ မလာ်း။ မသိေတာာ့ ဟိုလတစ္ေယာက္က ထမင္်းစာ်းတဲအ
ာ့ ခ လက္သု်းံ ေခ ာင္်းနဲ႔
ႏိႈက္ၿပ်းေတာာ့ ပ ်းစပ္ထဲ ခြံ႕ၿပ်းေတာာ့ ဝ ်းပစ္လိုကတ
္ ာ။ ခ ်းလြန္်းလိ႔ု ေထြ်းပစ္လက
ို တ
္ ာ။ ေသပ လိမာ့မ
္ ယ္ကြာ၊ ခ ်းထာ ။အရသာေတြ
ပ က္တယ္လ႔ို ေထြ်းမပစ္ဘ်းလာ်း။ အဲဒ ေကာင္်းလိ႔လ
ု ာ်း မေကာင္်းလိ႔လ
ု ာ်း။ မေကာင္်းတာ။ ေနာက္တစ္ေယာက္က အဲဒ
စာ်းတာ။ အခုမွ ခံတြင္်းသာတယ္။ အခုမွ အရသာေတြ႕တယ္။ မေျပာဘ်းလာ်း။ လႏွစ္ေယာက္တရဲ႕လာ်း။ တစ္ေယာက္က
ေသာမနႆေနာ္။

တစ္ေယာက္က

ေဒ မနႆေနာ္။

ကဲ

ခႏၶာမွာျဖစ္တာ

ဟုတ္ကလ
ဲာ့ ာ်း။

သ႔စိတ္မွာ

ျဖစ္တာ။

ေသာမနႆေဝဒနာ စိတ္မွာ ေပၚသည္။ ေဒ မနႆေဝဒနာ စိတမ
္ ွာ ေပၚသည္ မေဟာဘ်းလာ်း။ ဥေပကၡာေဝဒနာ လွ ာမွာ
ေပၚသည္။ မေဟာဘ်းလာ်း။ ဆို်းေကာင္်းႏွစ္ပ ်း မလြတလ
္ ာ်း။ အဲလို မ က္စေ
ိ ပ က္ကစ ေျခာက္ဒြ ရမွာ ဆို်းေကာင္်း ႏွစ္ပ ်း
လြတ္ရင္ မဂ နိေရာဓပ ာ့ ဒကာႀက်းတိ႔။ု အဲလို ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။
ဒ ေၾကာင္ာ့မို႔လ႔ို သစၥာေလ်းပ ်း မသိတာ အဝိဇၨာ လိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ သစၥာေလ်းပ ်းကို မသိတာ…။ ခႏၶာငပားပပားကို မသိတာ...။
ခႏၶာငပားပပား တစ္္ပပား-ပပား အေပၚမွာ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝပ လိ႔ု ႏွလုားံ သြငား္ မွာားတာ...။ ႏွလုားံ သြင္ား မွာားေတာ်ာ့ လိုခ င္တာ ဘယ္သူ
လဲ။ မရရင္ မေနဘူားလိ႔ု စြဲလမ္ားတာ။ အဝိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ဥပပဒပန္ ဤသံုားခု သစၥာဖြဲ႕ေတာ်ာ့ ဘာသစၥာလဲ။ လူလာား သမုဒယသစၥာ
လာား။ နတ္လာား သမုဒယသစၥာလာား။ ျဗဟၼာလာား သမုဒယသစၥာလာား။ သာားေတြ သမီားေတြလာား သမုဒယသစၥာလာား။ကဲ
ိ မွ အက ိ ားခႏၶာ မေပၚလာ်း။
ဘယ္ေလာက္မ ာ်း ထင္ရွာ်းသလဲက႕ြဲ ေနာ္။ အဲလို စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ သမုဒယ အေၾကာင္ား ႐ွိွသ
ေပၚေနတာ လလာ်း ... ခႏၶာငပားပပားလာား။ နတ္လာ်း... ခႏၶာငပားပပားလာား။ ျဗဟၼာလာ်း ... ခႏၶာငပားပပားလာား။ ခႏၶာရတဲ်ာ့ ပုဂိ လ္… အိုနာ
ေသ လြတက
္ လ
ဲာ့ ာ်း။ ဘာသစၥာလဲ။ လ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ နတ္ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ ျဗဟၼာ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။
ကဲ ဆင္်းရဲတာကလြလ
ဲ ႔ို တျခာ်းေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ အဲလို ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ သိပယ္ဆက
ို ပ
္ ာြ ်း ေလ်းပ ်းကိစၥ မဂ္တစ္ခဏ
လိ႔ု မေဟာဘ်းလာ်း။ ဒုကၡသစၥာက လြလ
ဲ ႔ို မရွိဘ်းေပ ာ့။ အဲလို ကြက္ကက
ြ ္ ကြင္်းကြင္်း ရွင္်းရွင္်း လင္်းလင္်း အပ္က မပ္က
သိၿပဆိုရင္ ႏွလု်းံ သြင္်းမွာ်းတဲာ့ အဝိဇၨာ ခ ိဳပ္ မခ ိဳပ။္ ခ ိဳပ္ရင္ ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝ လိ႔က
ု ာ်း ယဥ်းမလာ်း။ လခ မ္်းသာ နတ္ခ မ္်းသာလိ႔က
ု ာ်း
ယဥ်းမလာ်း။ အာသဝအေနနဲ႔ ဒိ႒ိမျပိဳတလ
္ ာ်း။ ဒိ႒ိျပိဳတ္ရင္ ျဗဟၼာႀက်းေလ်းဥ်းက ဖန္ဆင္်းတယ္။ ထာဝရဘုရာ်း ဖန္ဆင္်းတယ္။
ဗိႆႏို်းနတ္ ဖန္ဆင္်းတယ္ ယဥ်းမလာ်း။ ဝိစိကိစၦာ မခ ိဳပလ
္ ာ်း။ အဲဒ

ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇၨာသဝခ ိဳပတ
္ ယ္။ ဒုကၡသစၥာ

ပိုင္်းျခာ်းသိေတာာ့ တဏွာ လာေသ်းရဲ႕လာ်း။ ဥပ ဒ န္ လာေသ်းရဲ႕လာ်း။ ကာမာသဝနဲ႔ ဘဝ သဝ မခ ိဳပလ
္ ာ်း။ ကဲ သမုဒယသစၥာ
မေသလာ်း။ ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္်းလာ်း။ နိေရာဓလိ႔ု မေဟာလာ်း။ အဲဒ ကို ထပ္ခ ထပ္ခ ေလာ့လာဖိ႔ု လိတ
ု ယ္ ၊ဒကာတိ႔။ု
အဲဒ ပဋိစၥသမုပၸ ဒ္ စက္ဝိုင်း္ နဲ႔ၾကည္ာ့မယ္ဆိုရင္…စက္ဝင
ို ္်းမွာဆို ေဒသနာပဲ သြာ်းေတြ႕မယ္ေနာ္။ ခႏၶာကို ကပ္ဖ႔ို လိတ
ု ာ။ ကဲ
ဟိုစက္ဝိုင္်း ႏွစ္အကြက…
္ .။ကဲ အခု သံပရာသ်းစာ်းလိုက္ ။ ဘယ္အကြက္မာွ လဲ ႏွစ္အကြက္မွာလိ႔ု မေျပာရဘ်းလာ်း။ ခ ဥ္တယ္
လိ႔ု သိပ မလာ်း။ လွ ာနဲ႔ ပတ္သက္လ႔ို စာ်းၾကည္ာ့လိုက္ေပ ။ာ့ သံပရာသ်း တစ္လု်းံ ေပ ာ့။ ေလ်းစိတ္ စိတ္ၿပ်းေတာာ့ ဆာ်းနဲ႔ တိ႔စ
ု ာ်း။
ိ ႔ဲ ၾကည္ာ့ ျမင္ရပ မလာ်း။ ယံုရဲ႕လာ်း။ လက္န႔ဲ ကိုင္စမ္်းၾကည္ာ့ကာ်း ေတြ႕မလာ်း။
ဘာေတြ႕မလဲ။ အဲဒ ခ ဥ္တာကို မ က္စန
နာ်းေထာင္ၾကည္ာ့ကာ်း ေတြ႕မလာ်း။ နမ္်းၾကည္ာ့ရင္ကာ်း ေတြ႕မလာ်း။ လွ ာနဲ႕က ေတာာ့ မသိနိုငဘ
္ ်းလာ်း။ ကဲ အေကာင္အထည္
ဟုတ္ကလ
ဲာ့ ာ်း။ အေကာင္အထည္ဆို မ က္စိန႔ဲ ၾကည္ာ့ ျမင္ရမွာေပ က
ာ့ ႕ြဲ ။ ကိုင္ၾကည္ာ့ ေတြ႕ရမွာေပ ာ့ ကြ႕ဲ ။ အနိမတ
ိ ၱ အနိစၥ လို႔
မေဟာဘ်းလာ်း။ အဲေၾကာင္ာ့ ပစၥိဳပၸႏၷဥၥ ေယာ ဓမၼံ အနိမတ
ိ ဥ
ၱ ၥ ဘာေဝဟိ ေပ ။ာ့ အဲလို ေလာ့လာဖိ႔ု မေကာင္်းလာ်း။ ကဲ လွ ာမွာ
ျဖစ္တာေနာ္။
ခ ဥ္တယ္လ႔ို စာ်းသိစိတ္ေလ်းက ဇိဝွ ဝိညာဏ္ နာမ္တရာ်းေပ ာ့။ လွ ာအၾကည္န႔ဲ ခ ဥ္ရသာက ႐ွိုပ္ တရာ်း ။ နာမ္႐ွိုပ္ ႏွစ္ပ ်းေပ ာ့ ။
ျဖန္႔လက
ို ္ရင္ ခႏၶာ င ်းပ ်း။ ခ ံိဳ႕လိုကရ
္ င္ နာမ္ႏင
ွ ာ့္ ႐ွိုပ္။ သံပရာသ်းလာ်း နာမ္ႏွင္ာ့ ႐ွိုပ္။ စာ်းတုန္်းက ခ ဥ္ရသာ စာ်းတာလာ်း
၊သံပရာသ်း စာ်းတာလာ်း။ ေတြ႕တာက သံပရာသ်းလာ်း ခ ဥ္ရသာ။ ဘာျဖစ္လ႔ို သံပရာသ်း မေတြ႕တာလဲ။ မရွရ
ိ င္ သမ ာ်း ေမ်းရ
မွာလာ်း။ ကိုယ္ေတြ႕လာ်း။ ဒလိဆ
ု ို စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ အဲဒနာမ္႐ွိုပ္ေပၚမွာ ဌာႏပစာရ အာ်းျဖင္ာ့ တင္စာ်းၿပ်းေတာာ့ သံပရာ
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သ်းလိ႔ု မေခၚဘ်းလာ်း။ေခၚျငာ်းေသာ္လည္်း ေတြ႕တာ … သံပရာသ်းလာ်း နာမ္ႏင
ွ ာ့္ ႐ွိုပ္။ သံပရာသ်း ဘာျဖစ္လ႔ို မေတြ႕တာလဲ။
မရွရ
ိ င္ စြဲဥ်းမလာ်း။ အဲဒ ေခၚတာ ဟသေရြ႕ ျမတ္စြာဘုရာ်း ပယ္ရဲ႕လာ်း။ သာ်းေတာ္ ရာဟုလာလိ႔ု မေခၚလာ်း။ ခ စ္သမ်း
ခ စ္သာ်းတိ႔ု လိ႔ု မေခၚလာ်း။ ညေတာ္အာနႏၵာလိ႔ု မေခၚလာ်း။အဲဒ သမုတ္ရွိ အေခၚရွိ ။ဘုရာ်း ပယ္ရဲ႕လာ်း။
မၾကာ်းစဖ်း ၾကာ်းဖ်းထပ္မံေပ ။ာ့ ေရွ်းထက္ေက ာ္က လင္မယာ်း သာ်းအမိ သာ်းအဖ သံု်းေယာက္ေနာ္။ သာ်းေလ်းက တႏွစ္န႕ဲ
ေျခာက္လေပ ာ့။ အဲေတာာ့ တစ္ႏွစ္ေျခာက္လ အရြယ္ လမ္်းသြာ်းၿပေပ ာ့ေနာ္။ အေဖမွန္်း အေမမွန်း္ သိတယ္။ ဖခင္ႀက်းက ေသဆံု်း
သြာ်းေတာာ့တာေပ ာ့။ ႏွစ္ႏွစ္သာ်း…သာ်းေလ်းႏွစ္ႏွစ္သာ်း အရြယ္ေရာက္တအ
ဲာ့ ခ မိခင္ႀက်းက ေနာက္အမ
ိ ္ေထာင္ ျပိဳတယ္။
ေနာက္အိမ္ေထာင္ဟာ သ႕အေဖ ဟုတ္ကလ
ဲာ့ ာ်း။ မဟုတျ္ ငာ်းေသာ္လည္်း မိခင္က အေဖလိ႔ု ေခၚ အေဖလိ႔ု ေခၚလိ႔ု မသင္လာ်း။
သာ်းေလ်းက အေဖလိ႔ု မေခၚလာ်း။ ေခၚတယ္ေနာ္။ သ႔အေဖ ဟုတ္ကလ
ဲာ့ ာ်း။ မဟုတ္ရင္ စြဲပ မလာ်း။ သ႔အေဖမွ မဟုတ္ဘက
ဲ ို်း။
ကဲ စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။
အခုလည္်း ဌာႏပစာရအာ်းျဖင္ာ့ တင္စာ်းၿပ်းေတာာ့မွ လအစာ်းစာ်း၊ နတ္အစာ်းစာ်း ၊ျဗဟၼာအစာ်းစာ်း၊ တိရစာန္ အစာ်းစာ်း၊ ျပိတၱာ
၊အသရကာယ္ အစာ်းစာ်း၊ ငရဲ အစာ်းစာ်းလိ႔ု မေခၚၾကဘ်းလာ်း။ မသမုတ္ၾကဘ်းလာ်း။ ေခၚတာ ဘုရာ်း ပယ္ရဲ႕လာ်း။ ဘာေတြ
ပယ္တာလဲ စိစစ္ဖ႔ုိ မေကာင္်းလာ်း။ လလိ႔ု မထင္လာ်း။ ရွိတယ္လ႔ို မယလာ်း။ ယတယ္ေနာ္။ ကဲ လလိ႔ု ထင္တာ ေျခစ ေခ င္်းဆံု်း
တစ္ကိုယလ
္ ု်းံ ကိုင္စမ္်းၾကည္ာ့။ လေတြ႕မလာ်း မာတာေတြ႕မလာ်း။ လေတြ႕မလာ်း ေပ ာာ့တာေတြ႕မလာ်း။ ကဲ မာတယ္လ႔ို သိတဲာ့
အခ ိန္ေလ်းမွာ ေျခေတြ လက္ေတြကာ်း ေတြ႕ရဲ႕လာ်း။ မာတယ္လ႔ို သိတဲာ့ အခ ိနမ
္ ွာ ပုဂၢိိဳလ္ သတၱဝ ကာ်း ေတြ႕ရဲ႕လာ်း။ ကဲ
မေတြ႕တာ ရွိလ႔လ
ို ာ်း မရွိလ႔လ
ို ာ်း။ ေတြ႕တဲတ
ာ့ ရာ်းက သက္ေသမခံလာ်း။ အရွိန႔ဲ အသိနဲ႔ ထပ္သြာ်းဖိ႔ု လိတ
ု ယ္ လိ႔ု ေဟာ မေဟာ။
ကဲ အေတြ႕က မွနေ
္ နၿပေနာ္။ ကဲ အဲလဆ
ို ိုရင္ အဲဒ အခ ိန္မွာ လစြဲ နတ္စြဲ ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ အထင္န႔ဲ
အယအဆကို ပယ္တာ။ ေခၚတာ ပယ္ရ႕ဲ လာ်း။ မပယ္ဘ်းကြ႕ဲ ၾကာ်းလာ်း။ သမၼိဳတသ
ိ စၥာက ရွိေပတာကို်း။ အဲလို ေလာ့လာဖို႔
မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ ေနရာေရာက္ေအာင္ ႀကိိဳ်းစာ်းေပ ာ့။ ဒ ေျခာက္ဒြ ရေနာ္။
ကဲ စာ်းဆဲ ခႏၶာက ျဖစ္ပ က္၊ ဘာသစၥာလဲ။(ဒုကၡသစၥာပပဘုရာား။)သိတာက----။(မဂသစၥာ ပပဘုရာား)။ေသတာက.... ။
(သမုဒယသစၥာပပဘုရာား။)ေနာက္ခႏၶာ မလာတာ....။ (နိေရာဓသစၥာပပဘုရာား)။ ပဋိစၥသမုပၸပဒ္အကြက္ ဘယ္ ႏွစ္ကက
ြ ္႐ွိွိ။ (ေလား
ကြက္ ႐ွိွိပပတယ္ဘရ
ု ာား)။တစ္ကက
ြ ္လွ င္ ဘယ္ႏွစ္ပပား။(ငပားပပားပပ ဘုရာား။)ငပား-ေလားလီ။(ႏွစ္ဆယ္။) ဤ႐ွိွစသ
္ ယ
ြ က
္ ိ.ု .. (အလြယ္
က က္မတ
ွ ္ သိေစအပ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္ားတည္ား။ )
ေရစက္ခ -အမွ ေဝ။
ဘေႏၱ-အရွငဘ
္ ုရာ်း။ မယံ-တပည္ာ့ေတာ္ တပည္ာ့ေတာ္မ တိ႔သ
ု ည္။ တိရတနံ-တဏိ ရတနာနိ- သံု်းပ ်းေသာ ရတနာတိ႔က
ု ို လည္်း
ေကာင္်း။တိသာသနံ-တဏိ သာသနာနိ- သံု်းပ ်းေသာ သာသနာတိ႔က
ု ို လည္်းေကာင္်း။ကမၼေၪၥဝ-ကုသိုလက
္ က
ံ လ
ို ည္်းေကာင္်း
။ကမၼဖလၪၥၥ -ကံ၏အက ိဳိ ်းတိ႔က
ု လ
ို ည္်းေကာင္်း။ သဒၵဟာမ-ယံုၾကည္ပ ကုန္၏ အရွင္ျမတ္ဘုရာ်း။ယံုၾကည္သည္ာ့ အာ်းေလ ာ္စြာ…
ဣဒ နိပ-ိ ယခုအခ ကာလ၌လည္်း။ အာယသၼေႏၱာပိ- အရွငဘ
္ ုရာ်းတိ႔၏
ု ။ အာသေႏၷ- မ က္ေမွာက္ေတာ္ျမတ္ အန်းအပ ်း၌။
တိသရေဏန-သရဏဂုမ္ သံု်းပ ်းႏွင္ာ့။ သဟ- တကြ။ င ်းပ ်းေသာ သလ တရာ်းေတာ္ျမတ္ႀက်းကို ။ သမာဒိယတ
ိ ြာ -ဂဏွိတြာ ၊
ေကာင္်းစြာ ခံယ ေဆာက္တည္ၾကကုန္ၿပ်း၍။ ကတာနိ၊ ျပိဳျပင္စရင္အပ္ကုန္ေသာ။ ဒ တဗၺာနိ- ေပ်းလွ အပ္ကုန္ေသာ ။ ဝတ နိ
စ-င ်းညတိင
ု ္တင
ို ္ သကၤန်း္ အစရွိေသာ လွ ဖြယ္ဝတိဳ အစုစုတ႔က
ို ို။ သာသနႆ စ၊သာသနာေတာ္ႀက်း၏ ေထာက္ရာ တည္ရာ
ျဖစ္ေစျခင္်းငွာ လည္်းေကာင္်း။ သာသနႆ စ၊သာသနာေတာ္ႀက်း၏ ျပန္႔ပြာ်းေစျခင္်း အက ိိဳ်းငွာ။ ဘုရာ်း တပည္ာ့ေတာ္
တပည္ာ့ေတာ္မ တို႔သည္။ သဒၶပ ရႊင္လန္်း ဆည္်းကပ္ျခင္်းျဖင္ာ့ လွ ဒ န္်းပ ၏။ ပေဇမ- ကပ္လွ ပေဇာ္ပ ၏ အရွငဘ
္ ုရာ်း။
ဘေႏၱ-အရွငဘ
္ ုရာ်း။ မယံ-တပည္ာ့ေတာ္ တပည္ာ့ေတာ္မတိ႔သ
ု ည္။ ဣမိနာ ဒ နပုေညန၊ဤကဲသ
ာ့ ႔ို လွ ဒ န္်းၾကေသာ ဒ န
ကုသိုလက
္ ံ ေစတနာ တိ႔ေ
ု ၾကာင္ာ့ လည္်းေကာင္်း။ ဣမိနာ သလပုေညန-ေဆာက္တည္ၿပ်းေသာ သလကုသလ
ို က
္ ံ ေစတနာ
တိ႔ေ
ု ၾကာင္ာ့ လည္်းေကာင္်း။ အေညဟိ-တစ္ပ ်းကုန္ေသာ ။ပုေညဟိ စ- အနမတဂ သံသရာမွစ ယခုဘဝထိ ေရာက္ေအာင္
ျပိဳလုပဆ
္ ည္်းပ်းခဲာ့ရေသာ ကုသ
ု ိုလက
္ ံ ေစတနာတိ႔ေ
ု ၾကာင္ာ့ လည္်းေကာင္်း။ မယံ-တပည္ာ့ေတာ္ တပည္ာ့ေတာ္မတိ႔သ
ု ည္။
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အဇာတႎ- ပဋိသေႏၶ မေနရာ စင္စစ္ ျဖစ္ေသာ။ အဇရံ- မအိုရာ စင္စစ္ျဖစ္ေသာ။ အမတံ- မေသရာ စင္စစ္ ျဖစ္ေသာ ။ သဝံဇာတိ ဇရာ ဗ ာဓိ မရဏ စသည္ ေထာင္ေသာင္်း ေဘ်းအေပ င္်းတိ႔မ
ု ွ ေကာင္်းေကာင္်းႀက်း ၿငိမ္်းခ မ္်းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗာၺ န္ ခ မ္်းသာ
ျမတ္ႀက်းကို။ဣစတ
ိ ဝေရန- အလိရ
ု ွိအပ္ ေတာင္ာ့တအပ္ေသာ ဆုျမတ္အေပ င္်းႏွငာ့။္ သစိကေရယ ာမ- မျငိိဳမျငင္ ေဆာလ င္
က်းေျမာက္ အေပ က္ေရာက္၍ မ က္ေမွာက္ျပိဳရပ ျခင္်း အက ိိဳ်းငွာ။ မ က္ေမွာက္ျပိဳရပ ျခင္်း အက ိိဳ်းငွာ။ ဘေႏၱ-အရွငဘ
္ ုရာ်း။
မယံ-တပည္ာ့ေတာ္ တပည္ာ့ေတာ္မတိ႔သ
ု ည္။ ယေန႔ ယခုျပိဳလုပ္ရတဲာ့ သဗၺဒ နံ (ဇိနာတိ) ဓမၼဒ နံ ဇိနာတိ ဆိသ
ု ည္ာ့အတိုင္်း ဓမၼဒ န
္ သာ ။ မာတာပိတနၪၥ - မိခင္ဖခင္တ႔ုိ
ကုသိုလ္ရ႕ဲ အဖိ႔ဘ
ု ာဂကို ။ဂုဏဝိေသသတရာနံ- ဂုဏ္ေက ်းဇ်း အထ်းႀက်းမာ်းလွကုနေ
အာ်းလည္်းေကာင္်း။ အာစရိယာနၪၥ -ဆရာသမာ်းတိ႔အ
ု ာ်းလည္်းေကာင္်း။ ဣမာသံ ပရိသာနၪၥ -တရာ်းနာ အစည္်းအေဝ်းသိ႔ု
ၾကြေရာက္လာၾကကုန္ေသာ တရာ်းနာပရိသတ္တ႔အ
ို ာ်းလည္်းေကာင္်း။ ေရေျမသနင္်း ျပည္ာ့ရွင္မင္်းတိ႔ု အာ်းလည္်းေကာင္်း။
ငရဲသနင္်း ယမမင္်းတိ႔အ
ု ာ်းလည္်းေကာင္်း။ ကိယ
ု ္ေစာင္ာ့နတ္၊ အိမ္ေစာင္ာ့နတ္၊ ေက ာင္်း ေစာင္ာ့နတ္၊ ဓမၼာ႐ုံေစာင္ာ့နတ္၊
ဘုမၼစို်းနတ္၊ ႐ုကၡစို်းနတ္၊ အာကာသစို်းနတ္၊ ေတာေစာင္ာ့နတ္၊ ေတာင္ေစာင္ာ့နတ္၊ ရြာေစာင္ာ့နတ္၊ ၿမိိဳ႕ေစာင္ာ့နတ္၊ သာသနာေတာ္
ေစာင္ာ့နတ္၊ စတုေလာကပ လ နတ္မင္်းႀက်းမွ စ၍ သံု်းဆယ္ာ့ တစ္ဘုံ က င္လည္ၾကကုန္ေသာ ေဝေနယ သုခိတ ဒုကၡိတ သတၱဝ
အေပ င္်းတိ႔အ
ု ာ်း၊ ဘာေဇယ ာမ- ေရစက္သြန္်းခ အမွ ေပ်းေဝပ ကုန၏
္ ။ အေမွဟ-ိ အကၽြႏု္ပ္တ႔ႏ
ို ွင္ာ့။ ညညာျဖျဖ ရၾကပ ေစ
သတည္်း။ သုခတ
ိ ာ-ကိယ
ု ္စတ
ိ ္ႏွစ္ျဖာ ခ မ္်းခ မ္်းသာသာ ရွိၾကကုနသ
္ ည္။ မုဒိတာ-ပတိေမာက္လႊမ္်း ဝမ္်းေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိၾက
္ တည္်း။ ယေန႔ ျပိဳလုပ္ရတဲာ့ ကုသိုလရ
္ ဲ႕ အဖိ႔ဘ
ု ာဂကို လနတ္ျဗဟၼာသတၱဝ တိ႔ရ
ု ဲ႕ ခ မ္်းသာ
ကုနသ
္ ည္။ဘဝႏၱိဳ- ျဖစ္ၾကပ ေစကုနသ
ေစျခင္်းငွာ ကုသလ
ို ္ အမွ ေပ်းေဝၾကပ စိ႔။ု
(ကုသလ
ို ္ အမွ အမွ အမွ ယေတာ္မၾကပ ကုန္ေလာာ့။သာဓု၊ သာဓု၊သာဓု။ ။)
(ကုသလ
ို ္ အမွ အမွ အမွ ယေတာ္မၾကပ ကုန္ေလာာ့။သာဓု၊ သာဓု၊သာဓု။ ။)
(ကုသလ
ို ္ အမွ အမွ အမွ ယေတာ္မၾကပ ကုန္ေလာာ့။သာဓု၊ သာဓု၊သာဓု။ ။)
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