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ေက ်းဇ ်းေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရယိ မံုလယ္ေတာရ ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်း ဘဒၵႏ ၱသံဝရ ။ 

အမရပ ရၿမိိဳ႕ ေအာင္ေျမေရႊဘံု  ဘုရာ်းဝန္်း-တြင္ ၁၃၇၁-ခု၊ ေႏွာင္်း တန္ခ ်းလဆန်္း ၉-ရက္၊ အဂၤါေန႔(23.3.2010)၊  

ည (၇) နာရ  မိနစ္(၃ဝ)အခ နိ္ ၌ ေဟာၾကာ်းေတာ္မ ေသာ (ကိပုဏုၰႏွင့္မယဥ္တရၱာဥပမာျပ) ေစတနာအတိငု်္း အက ိိဳ်းေပ်းပံု  

ခႏၶာဉာဏ္ေရာက ္ဒိ႒ိျဖိဳတ ္တရာ်းေတာ္။  

အနေႏ ၱာ အနႏ ၱ ငါ်းပါ်းကိ ုအာရံုျပိဳ၍ ည ညာျဖျဖ ကန္ေတာ့ၾကပါစို႔။  

နေမာ ဗုဒၶႆ၊ နေမာ ဓမၼႆ၊ နေမာ သဃံႆ၊ နေမာ မာတာပတိုႆ၊ နေမာ အာစရိယႆ။ 

ဗုဒၶႆ - သစၥာေလ်းပါ်း ျမတတ္ရာ်းကိ ုပိုင္်းျခာ်းထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မ ေသာ ရွင္ေတာ္ ျမတစ္ြာဘုရာ်းသခင ္ကိယု္ေတာ္ျမတ္ႀက ်း 
အာ်း၊ နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွိခို်းပါ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

ဓမၼႆ - မဂ္ေလ်းတန္၊ ဖိုလေ္လ်းတန၊္ နိဗၺာန္ပရိယတ္၊ ဆယ္ပါ်းေသာ တရာ်းေတာ္ျမတ္အာ်း၊ နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ 
ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရိွခို်းပါ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

သဃံႆ - မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိိဳလေ္လ်းပါ်း၊ ဖိုလ္၌တည္ေသာ ပုဂၢိိဳလ္ေလ်းပါ်း၊ ဤရွစ္ပါ်းေသာ အရိယာ သံဃာေတာ္ျမတတ္ို႔အာ်း၊ 
နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွိခို်းပါ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

မာတာပတိုႆ  - မိဘႏွစ္ပါ်းအာ်း၊ နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွိခို်းပါ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

အာစရယိႆ - ဝိပႆနာ ဉာဏ္မ က္စ ိႏွစ္ကြင္်း အလင္်းေရာက္ေအာင ္သစၥာေလ်းပါ်း တရာ်းေတာ္ႏွင့္ ကုသေပ်းေတာ္မ ေသာ 
ေက ်းဇ ်းေတာ္ရွင္ မို်းကုတဆ္ရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်းႏွင့္ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်းအာ်း၊ နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶါ ေစတနာျဖင့္ 
ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွခိို်းပါ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

ဘုရာ်းရတနာ၊ တရာ်းရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာျမတသ္ံု်းပါ်း မိဘ ၊ ဆရာသမာ်းတို႔အာ်း ရိုေသျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွိခို်းပ ေဇာ္ 
ဖ ်းေမ ွာ္ မာန္ေလ ာ ့ကန္ေတာၾ့ကေသာ ပ ဇဝႏၱ ပဏာမ ေစတနာ၊ သဒၶါ၊ ပညာ၊ ဝ ရိယတို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ အလိုရွိအပ္၊ ေတာင့္တအပ ္
ေသာ၊ မအိုမေသ အၿမေဲနေသာ နိဗၺာန္သို႔ လည်္းေကာင္်း၊ ဒုကၡခပ္သမိ္်း ခ ိဳပ္ၿငိမ္်းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ လည်္းေကာင္်း၊ 
တစ္ေထာင့္ငါ်းရာ ကိေလသာတို႔၏ ခ ိဳပ္ရာ ၿငိမ္်းရာ သိမ္်းရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ လည်္းေကာင်္း၊ မိမတိို႔ ယခအုာ်းထတုဆ္ဲျဖစ္ေသာ 
ဝိပႆနာဉာဏသ္ည ္လ င္ျမန္စြာ မဂ္ဉာဏ္သို႔ ေက ်းဇ ်းျပိဳ၍ နိဗၺာန္သို႔ မ ကေ္မွာက္ျပိဳလြယ္ႏုိင္ၾကသည္ ျဖစေ္စ။ 

(အလုပစ္ဥ ္အတိုင္်း က င့္ႀကံပြာ်းမ ာ်း အာ်းထုတပ္ါမည ္ဘရုာ်း၊) 

သ လာႏုႆတိ၊ သ လာႏုႆတိ၊ သ လာႏုႆတိ၊ သံသာရဝ႗ဒကုၡေတာ ေမာစနတ ာယ။ 

အဟ ံဘေႏၱ တသိရေဏန သဟ၊ ပဥၥသ လ ံဓမၼံ ယာစာမ၊ိ အႏုဂၢဟ ံကတြာ သ လ ံေဒထ ေမ ဘေႏ ။ၱ 

ဒုတယိမၸိ အဟ ံဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ၊ ပဥၥသ လ ံဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟ ံကတြာ သ လံ ေဒထ ေမ ဘေႏ ၱ။ 

တတိယမၸိ အဟ ံဘေႏၱ တသိရေဏန သဟ၊ ပဥၥသ လ ံဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟ ံကတြာ သ လံ ေဒထ ေမ ဘေႏ ။ၱ 

ယမဟ ံဝဒါမိ၊ တ ံဝေဒထ၊(အာမ ဘေႏ ၱပါ၊ အရွငဘ္ုရာ်း။) 

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺိဳဒၶႆ။ 
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ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ သဃံ ံသရဏံ ဂစာၦမိ။ 

ဒုတယိမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ဒုတယိမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ဒုတယိမၸိ သဃံ ံသရဏံ ဂစာၦမိ။ 

တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊တတယိမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊တတယိမၸိ သဃံ ံသရဏံ ဂစာၦမိ။ 

တသိရဏဂမန ံပရိပုဏၰံ။(အာမ ဘေႏ ၱပါ အရွငဘ္ုရာ်း။) 

ပါဏာတပိါတာ ေဝရမဏိ သကိၡာပဒံ သမာဒယိာမ။ိ 

အဒိႏၷာဒါနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒ ံသမာဒယိာမိ။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရာ ေဝရမဏိ သကိၡာပဒ ံသမာဒယိာမိ။ 

မုသာ၀ါဒါ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒယိာမိ။ 

သုရာေမရယမဇၨပမာဒ႒ာနာ ေဝရမဏိ သကိၡာပဒံ သမာဒယိာမိ။ 

ဇ ဝိတ ံစဇမာေနာပိ သိကၡာပဒါဟ၊ံ အဟ ံ- ဘုရာ်းတပည့္ေတာ္သည္၊ ဇ ဝိတ ံ- မိမိအသက္ကိ၊ု စဇမာေနာပ ိ- စြန္႔ရျငာ်းေသာ္လည္်း၊ 
သကိၡာပဒံ - ဤသိကၡာပုဒ္ေတာ္ျမတက္ို၊ န စဇာမိ - မစြန္႔ေတာ့ပါအရွငဘ္ုရာ်း။ 

ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသဝကၡယ ံဝဟ ံေဟာတ၊ု ဣဒ ံပုညဘာဂ ံသဗၺသတၱာန ံေဒမ။ 

တသိရေဏန သဟ ပဥၥဂၤသ လ ံဓမၼံ သာဓကု ံကတြာ အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ။(အာမ ဘေႏ ၱပါ အရွငဘ္ုရာ်း။) 

မ လႏွစ္ျဖာ တစ္ေခါက။္ 

မ လႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလ်းခအုလႊာ၊ အဂၤါတစဆ္ယ့္ႏွစ္ပါ်း၊ တရာ်းကိယု္မ ာ်းႏွင့္၊ သံု်းပါ်းအစပ၊္ ႏွစ္ရပ္မ လ၊ ဝဋသ္ံု်းဝႏွင့္၊ 
ကာလသံု်းျဖာ၊ ျခင်္းရာႏွစ္ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယက္ို၊ အလြယက္ က္မတွ္၊ သိေစအပသ္ည္၊ သသံရာမ ွလြတ္ေၾကာင်္းတည္်း။ 

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺၺိဳဒၶႆ ။ 

ဝိညာဏ္ျမင ္ သမၼိဳတသိစၥာ အာ်းျဖင့္ ကမၼႆကတာ သမၼာဒ႒ိ ိ အကသုိလု္က ံ ကသုိလုက္ ံ တရာ်းႏွစ္ပါ်းကိ ု ယံုၾကည္ရမယလ္ို႕ 
မေဟာလာ်း။  

ပါဏာတပိါတာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပါဏာတိပါတာ အစ မိစ ာဒိ႒ ိ အဆံု်းကိ ု က  ်းလြန္ရင ္ ကသုိုလလ္ာ်း အကုသိလု၊္ 
အကသုိလုက္ ံအေၾကာင်္းေၾကာင့္ အက ိိဳ်းတရာ်းက ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲ့၌ ငရ၊ဲ တိရစ ာန္၊ျပတိၱာ ၊အသ ရကာယ ္လို႕ မေဟာလာ်း။ 
ခ မ္်းသာတဲ့တရာ်းလာ်း ၊ဆင္်းရတဲဲတ့ရာ်း။ အကသုိလုက္ံေၾကာင့္ ျဖစတ္ာေနာ္။ ယံုၾကညဖ္ို႕ မေကာင်္းလာ်း။  

ပါဏာတပိါတာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပါဏာတိပါတာ အစ မိစ ာဒ႒ိ ိအဆံု်းကိ ုေရာွင္ၾကဥရ္င ္အကသုိုလလ္ာ်း ၊ ကုသိလုလ္ာ်း။ 
ကုသုိုလက္ ံ အေၾကာင်္းေၾကာင္ ့ အက ိိဳ်းတရာ်းက လ ႔ျပည ္ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ ္ လို႔ မေဟာလာ်း။ ဆင္်းရတဲဲ ့ တရာ်းလာ်း ၊ 
ခ မ္်းသာတဲ့တရာ်း။ အဲဒါ ကသုိလု္က ံ ၊ အကုသိလုက္ ံတရာ်း ႏွစ္ပါ်းကိ ုယံုၾကညရ္င္ အကသုိလုက္ို ေရွာင္ရမွာေပါ့၊ ကုသိလုက္ို 
ေဆာင္ရမယ ္လို႔ မေဟာဘ  ်းလာ်း။ အဲဒါ စိစစ္ဖုိ႔ လိတုယက္ြ႕ဲေနာ္။  

ျမတ္စြာဘုရာ်း ရွိစဥ္ကေနၿပ ်းေတာ့မ ွည ေတာ္ အာနႏၵာက ေလွ ာကထ္ာ်းတယ ္ ၊ ေနာင္ေတာ္ဘုရာ်း … လ ၊နတ၊္ျဗဟၼာ မွာ ရွိတဲ ့
ကသုိုလတ္ရာ်းနဲ႕ အကသုိလုတ္ရာ်း ဘယက္ မ ာ်းသလလဲိ႕ု မေလွ ာကဘ္ ်းလာ်း ။ ည ေတာ္ အာနႏၵာ …  လ  အရိယာ၊ နတ ္အရယိာ၊ 
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ျဗဟၼာ အရိယာ ကို ခ န္ထာ်း။ လ  အႏၶ၊နတ ္အႏၶ၊ျဗဟၼာ အႏၶမွာ ရွိတဲ ့ကသုိုလတ္ရာ်း… ငါဘုရာ်း လကသ္ည္်း ေပၚမွာ တငတ္ဲ ့ျမ မႈန႕္ 
ပမာဏလိ႕ု မေဟာဘ ်းလာ်း၊ လကသ္ည္်းေပၚမွာ တငထ္ာ်းတဲ ့ ျမ မႈန္႕ ဆိုတာ တစ္ေရြ်းသာ်း ရိွမွာေပါ့ ကြ႕ဲ ။ ဘယ္ေလာက္မွ 
မျဖစ္ေလာကဘ္ ်းေနာ္။ ကုသိလုတ္ရာ်းက မနည္်းဘ ်းလာ်းေဟ့။ အကသုိလု ္တရာ်းက ကမၻာ ပထဝ  ေျမႀက ်းႏွင့္ အမွ တဲ ့၊ ၾကာ်းလာ်း။ 
ကမၻာ ပထဝ  ေျမႀက ်းႏွင့္ အမ ွ ဆိုေတာ ့လ ျပန္ျဖစဖ္ို႕ လြယ္ပါ့မလာ်း၊ အလဲိ ုစိစစ္ဖုိ႕ မေကာင်္းလာ်း။  

အဲဒါေၾကာင့္ ဝညိာဏ္ျမင ္သမၼိဳတသိစၥာ အာ်းျဖင့္ ကမၼႆကတာ သမၼာဒ႒ိ ိ… က ံ၊ ကရံ႕ဲအက ိိဳ်းကိ ုယံုၾကညရ္မာွေပါ။့ ယံုၾကညရ္င ္
အကသုိလုက္ိ ု ေရာွငရ္မာွေပါ။့ ကသုိလုက္ိ ု ေဆာငရ္မယ ္ ၾကာ်းလာ်း။ အဲေတာ ့ ၿမိိဳ႕တိုင္်း ရြာတိုင္်းေတြမွာ ျပန္ စဥ္်းစာ်းၾက။ 
ေစ ်းထဲေတြမွာ သာ်းငါ်းေတြ ေရာင္်းတာ မရွိဘ ်းလာ်း။ (ဝက…္) ၾကက္သာ်းတို႔ ဝကသ္ာ်းတို႔ ႏြာ်းသာ်းတို႔ အမဲသာ်းတို႔ အသဲလို 
ေရာင္်းတာ အခ ိိဳ႕ ပုဂၢိိဳလေ္တြ အမ ိိဳ်းသမ ်းေတြ ေရာင္္်းတာေတြ ရွိတယ။္ မ က္ႏွာကိ ု ၾကည့္လိုက ္ … စိန္တြလဲႊဲ ၊ လည္ပင္်းကို 
ၾကည့္လိုက ္… ေရႊတြလဲႊဲ၊ တံေတာငဆ္စ ္ေအာကက္ိ ု ၾကည့္လိုက ္ ၊ လက္ေကာကေ္တြ ျပည့္ေနတာပ၊ဲ သ တို႔ လုပတ္ဲ ့အလုပက္ 
ကသုိုလလ္ာ်း အကသုိလု ္၊ အကသုိလု ္လုပ္ၿပ ်းေတာ ့စာ်းဝတ္ေနေရ်း ေျပတာ … စိစစဖ္ို႕ မေကာင်္းလာ်း။  

အဲဒ  စာ်းဝတ္ေနေရ်း ေျပတာ … အကသုိလု္ေၾကာင့္ ေျပတာလာ်း၊ ကုသိလု ္ေၾကာင့္ ေျပတာလာ်း။ အဲဒါ ယံုၾကညဖ္ို႕ လိတုယ္ေနာ္။ 
သ တို႕ အခ ုလုုပေ္နတာ ကသုိလု္လာ်း အကသုိလု ္။ က…ဲ. အကသုိလု ္လုပတ္ာကြ႕ဲ။ အကသုိုလ ္လုပ္ၿပ ်းေတာ ့စာ်းဝတ္ေနေရ်း 
ေျပေတာ့ကာ… စိန္တြလဲႊဲ ေရႊတြလဲြ ဲ မေနဘ ်းလာ်းေဟ့။ စဥ္်းစာ်း။ ကမၼံ ဝိပါကႆ ေနာ္။ အကသုိလု ္လပုၿ္ပ ်းေတာ ့ဘာေၾကာင့္ 
စာ်းဝတေ္နေရ်း ေျပသလ ဲ ၊ စစိစဖ္ိ႕ု မေကာင်္းလာ်း။ ကမၼံ ဝပိါကႆ … အတတိဘ္ဝတနု်္းက သ တို႔ လ ွခဲ ့တန်္းခဲတ့ဲ ့ဒါနကသုိလု ္
မရွဘိ ်းလာ်း။ ထနိ်္းသမိ်္း ေစာင့္ေရာွကခ္ဲတ့ဲ ့ သ လကသုိလု ္ မရွဘိ ်းလာ်း။ အဒဲ  ကသုိလုက္ကံ အက ိိဳ်းေပ်းေတာက့ာ… အကသုိလု ္
မထငရ္ာွ်းဘ ်းေပါ ့။ အဲလိ ုယံုၾကည္ဖုိ႕ မေကာင္်းလာ်း။ စဥ္်းစာ်းဖို႔ လိတုယေ္နာ္။  

တစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိိဳလက္ ဆရာေကာင်္း အဆံု်းအမကိ…ု ဆရာသမာ်း အဆံု်းအမကိ ုရလို႔ ပါဏာတိပါတာ အစ သုရာေမရယ 
အဆံု်းကိ ုေရွာငၾ္ကဥတ္ာေပါ ့။ အဲဒါ သ  စာ်းဝတ္ေနေရ်း ျပိဳတဲ ့အခါက ေတာ ့စာ်းဝတ္ေနေရ်း မေျပဘ ်းေနာ္။ ေန႔စဥ္နဲ႔တကြ ကုသိလု ္
မလုပဘ္ ်းလာ်း။ စာ်းဝတ္ေနေရ်း မေျပဘ ်းေပါ့။ ကသုိလုက္ ခ မ္်းသာတယ ္ လို႕ မေဟာလာ်း။ ဘာေၾကာင့္ စာ်းဝတ္ေနေရ်း 
မေျပတာလ…ဲ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ ကမၼံ ဝိပါကႆ … အတတိက္ သ  ျပိဳခဲတ့ဲ ့အကသုိလုက္ံက မ ေတာ့ကာ …သ  လုပ္တဲ ့
ကသုိုလက္ အက ိိဳ်းေပ်း မထင္ရွာ်းဘ ်းေပါ။့ သို႕ေသာ္လည်္း ဆရာေကာင္်း သမာ်းေကာင္်းရဲ႕ အဆံု်းအမကိ ုရတဲ့အတြက ္ကံ ကံရ႕ဲ 
အက ိိဳ်းကိ ုယံုၾကညတ္ဲ ့အတြက ္ ၊ အသစ ္အကုသိလု္ ျဖစေ္သ်းရ႕ဲလာ်း။ မျဖစ္ေတာဘ့ ်းကြ႕ဲေနာ္။ ဆယ့္ငါ်းႏွစ္က ေက ာ္သြာ်းေတာ့ 
ကာ သ ျပိဳတဲ ့ အကသုိလုက္ကံ အက ိိဳ်းေပ်း ကုန္သြာ်းၿပ ။ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာကက္ ထ တစ္ေဆာင ္ ေပ်းလိကု္တာ သိန္်းငါ်းရာ 
ေလာက္ ေပါက္လာခဲတ့ယ ္ကြ႕ဲ။ အကသုိလုက္ ံကုန္ေတာ ့ကသုိလု္က လွည့္ၿပ ်းေတာ ့အက ိိဳ်း မေပ်းလာ်းေဟ ့။ အဲဒါ ယံုၾကည္ဖုိ႔ 
မေကာင်္းလာ်း။ စာ်းဝတ္ေနေရ်း ေျပတာ ကုသိလုက္ ံကြ႕ဲေနာ္။ မေျပတာ အကသုိလုက္ံ။ အသဲလိုေတြ စိစစ္ဖုိ႕ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒါ 
ဝညိာဏ္ျမင ္သမၼိဳတသိစၥာ ထမဲာွ က ံကရံ႕ဲ အက ိိဳ်း ယံုၾကညရ္မယ။္  

အာ်းကို်းရမာွက ဉာဏ္ေပါ့၊ ဉာဏ ္ဆိတုဲ ့ကိစၥေတြဟာ … ဝိပႆနာဉာဏ ္၊ မဂ္ဉာဏ၊္ ဖိုလ္ဉာဏ္ေပါ့။ ဘုရာ်းပြင့္မွ ၾကာ်းသိရတာ၊ 
ၾကာ်းလာ်း။ အဲလိ ုစိစစ္ဖုိ႕ မေကာင်္းလာ်းေဟ ့။ ဒါ ဉာဏ္ကိ ုအာ်းကိ်ုးရမယ၊္ ကကံိ ုယံုၾကညရ္မာွေပါ ့။ အလဲိ ုစိစစ္ဖုိ႔ လိတုယက္ြ႕ဲ။ 
ဒါေတာ ့ယံုၾကည္တဲ ့ပုဂၢိိဳလ္ေတြ ဘယ္သ ေတြလ ဲလိ႕ု မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်းထပ္မံ။ 

 ေရွ်းထက္ေက ာ္ကာရ က ကိပုုဏၰတို႕ မယ္ဥတၱရာတို႕ ဆိတုာ … သ ေဌ်းႀက ်းရ႕ဲ အိမ္ေနာက္ေဖ်း တန္်းလ ာ်းမွာ ေနလို႔ ၊ သ ေဌ်းႀက ်း 
ရ႕ဲ လယယ္ာကိုင္်းကၽြန္်း လုပရ္တာေပါ့၊ ေန႕စဥန္ဲ႔တကြ ပံု်းရည္ဟင်္း ခ က္စာ်းရတယ္ေနာ္။ ပံု်းရည္ဟင်္းလို႔ အမည္နာမ တပလ္ိကု္ရင္ 
ဆ မပါဘ ်းေပါ့။ င႐ုတ၊္ ၾကကသ္ြန္ေတြ မပါဘ ်းေပါ့။ ဆာ်းဟင္်းေပါ့။ က…ဲ သို႔ေသာ္လည္်း ဆရာေကာင်္း သမာ်းေကာင္်းနဲ႔ 
ေတြ႕တဲအ့တြက ္အသစ ္အကသုိုလ ္ျဖစ္ေသ်းရ႕ဲလာ်း။ ဘယ္ေလာကပ္ါ ့ဆင္်းရ ဲဆင်္းရဲ အသစ ္အကသုိလု ္မလပုေ္တာဘ့ ်းေနာ္ ။ 
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စာ်းဝတ္ေနေရ်း မေျပျငာ်း ေသာ္လည္်း တံငါ မုဆို်း လုပ္စာ်းမယ ္လို႔ ေဖာက္ျပန ္ေသ်းရဲ႕လာ်း။ သ ခို်း ငတက္ျပာ်း လုပ္စာ်းမယလ္ိ႕ု 
ေဖာက္ျပန္ေသ်းရ႕ဲလာ်း။ က ံ၊ ကံရ႕ဲအက ိိဳ်းကိ ုယံုၾကည္တာေပါ့။  

အဲဒါ တေန႕သ၌ က ေတာက့ာ … ပညာဧတဒဂ ္ရတဲ ့အရငွ္သာရိပတုၱရာ ၊ ဆြမ္်းခံၾကြလာတာကို်း။ ေတာရ ေဆာကတ္ည္တာေပါ့။ 
အဲေတာ ့ ကိုပုဏၰ ရ႕ဲ လယယ္ာ ကိုင်္းကၽြန္်း ထယထ္ို်းတ့ဲဆ ကိ ု စ ်းစ ်းစိုကစ္ိုက ္ လာေတာတ့ာ။ ကိုပုဏၰက ေသခ ာၾကည့္တာ 
ဒ ကိယု္ေတာ္ ... တို႔ဆ လာတာနဲ႔ တ တယ္။ ႏြာ်းကိ ုခဏနာ်းၿပ ်းေတာ ့ထမ္်းပိ်ုး ခၽြတထ္ာ်း ၊ ဆ ်းသာ်းေလ်းေတြ ခုတ္၊ တံပ  တစ္ေခ ာင်္း 
လုပ္။ အခါတိုင္်းက စာ်းသံု်းတဲ ့ ဆာ်းေလ်းက တစမ္တသ္ာ်းေလာက ္ ရွိတာေပါ ့ ။ ဖက္ပစ္ခြက္ၾကာ်းထဲမွာ ခ ပထ္ာ်းတဲ ့ ဆာ်း 
တစ္မတသ္ာ်း၊ေရက တစ္ဖလာ်း၊ေရာကလ္ာတဲ ့အခါ ဥ ်းတိကု ္ရွိခို်း၊အရွငဘ္ုရာ်း တစ္ၿမိိဳ႕လံု်းမွာ ၾကည့္ခ ငသ္လိၾုကည့္ ၊တပည့္ေတာ္ 
တို႕ လငမ္ယာ်းလိ ုဆင္်းရတဲာ မရွိပါဘ ်း၊ ဒ ေန႕ေတာ ့တပည့္ေတာ္တို႕ကိ ုခ  ်းေျမာကေ္တာ္မ ပါ ဘုရာ်း -လို႔ မေလ ွာကဘ္ ်းလာ်း။ အဲဒါ 
ခပ္ဆတိဆ္ိတ ္ေနလိကု္တယ္ေနာ္။  

ဆ ်းသာ်းေလ်း တံပ  တစေ္ခ ာင္်း ကပတ္ာေပါ။့ ဆာ်း တစ္မတသ္ာ်း ေလာက္ ေပါ့။ ေရက တစဖ္လာ်းေပါ။့ သ ႔ေရွ႕တင ္သြာ်းေတြ 
တိကု္တယ္ေနာ္။  တံပ ေတြႏွင့္ ျခစတ္ာေပါ့၊ အာ်းရပါ်းရ ႏွစ္ႀကိမသ္ံု်းႀကိမ္ေလာက ္ ဆိုေတာ ့ ဖလာ်းထကဲ ေရကိ ု သံု်းႀကိမ ္
ပလတု္ပလ ဲက င္်းလိကု္တယ္။က နတ္ဲ့ ေရ တစဝ္ကက္ိ ုေသာကလ္ိုကတ္ာ ဂြတဂ္ြတ ္ဂြတ္ဂြတ…္ ဂြတ္ဂြတ္နဲ႔ နာ်းကလည္်း အသံ 
ၾကာ်းတယ္ေနာ္။ ေသာကတ္ာလည္်း မ က္စကိ ျမငတ္ာကို်း။ ကိုပုဏၰ စိတထ္ဲမွာ သဒၶါ ပ တ ိ ဂြမ္်းဆ ထ ိ … သိန္်းေပါင္်းမ ာ်းစြာ 
လွ ရသလိ ု အာ်းရပါ်းရႀက ်း ျဖစ္မသြာ်းဘ ်းလာ်း။ သ ႔စိတထ္ဲမွာ အာ်းရပါ်းရႀက ်း ျဖစ္သြာ်းတာ။ ဝတ ိဳ ပစၥည္်း ၾကည့္မယဆ္ိ ု
ဘယ္ေလာကမ္ ွတန္ဖို်း မရွိဘ ်းေပါ့။ ေစတနာ အတိငု္်း အက ိိဳ်းေပ်းတယလ္ို႕ ျမတ္စြာဘုရာ်း မေဟာဘ ်းလာ်း။  

ဆက္ၿပ ်းေတာ့မ ွ ၿမိိဳ႕ကိ ုသြာ်းေတာတ့ာေပါ့။ အဲဒါနဲ႔ ကိုပဏုၰ လယယ္ာကိုင္်းကၽြန္်း ထယထ္ို်း ၊ ၾကငယ္ာဖက္ျဖစတ္ဲ ့မယ္ဥတၱရာက 
ကိုပုဏၰဆ  ထမင္်းပို႕ လာတာေပါ။့ အဲဒ  အရွငသ္ာရပိုတၱရာနဲ႔  ေတြ႕တယ ္ ၊ ခပ္လွမ်္းလမွ္်းက ၾကည့္ေတာ့ ရာသ ဥတကု 
ေဆာင်္းရာသ  ၊ ေဆာင်္းရာသ ဆိုေတာ့ကာ မႈိင္်းေတြက တိုက္။ ႏွင္်းေတြက က ေတာ ့ လ မနွ္်း မသ ိ ရဟန္်းမနွ္်း မသဘိ ်းေပါ့။ 
ဝို်းတို႔ဝါ်းတာ်း ဆိုေတာ ့ မထင္ရွာ်းတာေပါ့။ ေလ်းေတာင္ကြာ အနာ်းက ကာမ ွ အရငွ္သာရိပတုၱရာ ပညာဧတဒဂ္ ရတဲ ့ ပုဂၢိိဳလ ္
ရဟန္်းမွန္်း သတိယ္။ ရပ္ပါဥ ်း ဘုရာ်း၊ ရပ္ပါဥ ်းဘုရာ်း။ တပည့္ေတာ္မ သနာ်းေသာ အာ်းျဖင့္ ဆြမ္်း အလ ွခေံတာ္မ ပါဘရုာ်း 
မေလွ ာကဘ္ ်းလာ်း။ သ ႔မွာ ပါတာက ပံု်းရညဟ္င္်း ေပါ။့ ကန္စြန္်းရြက ္၊ကန္စြန္်းရြက ္။မန္က ည္်းသ ်း ျပိဳတ္ၿပ ်းေတာ ့အခ ဥ ္က ိိဳတာ…။ 
ဆြမ္်းက ဆန္ကြဆဲြမ္်း ေပါ့။ အဲဒါ လ ွလိကု ္ ေလာင္်းလိကုတ္ယ္ေနာ္။ အဲဒါ လ ွလိကု္ ေလာင္်းလိုကတ္ာ။ ၿမိိဳ႕ကိ ု မသြာ်းဘ ်း ၊ 
သ ႕ေတာေက ာင္်းကို ျပန္သြာ်းေတာတ့ာ ဗ ာ့။ အရွင္သာရပိုတၱရာ … ။ 

အဲေတာ ့မယ္ဥတၱရာက အိမ္ကို ျပန ္ ၊ မ ်းေမႊ်း တခါ ဆန္ေတြကို ေဆ်း။ အို်းတနဆ္န္ခတ ္မ ်းျပင်္း ထို်းၿပ ်းေတာ ့ခ ကျ္ပိဳတတ္ာေပါ့။ 
အဲဒ လိ ု ခ က္ျပိဳတလ္ိ႕ု တခါတည္်း ပြက္ပြက္ဆ ၿပ ်းေတာ ့ ထမင်္းရည ္ ငွဲ႔။ မ ်းက  ်းေလ်းထတု ္ ၊ႏွပ္ထာ်း။ ပံု်းရည္ဟင္်း တည္။ 
ေရတစ္ဝက္ေလာက္ခန်္းၿပ ဆိကုာမ ွမုန္ညွင္်းနဲ႔ ကန္စြန္်းရြက္နဲ႔ ခပ္လိကုတ္ာေပါ့။ အဲဒါ ၿပ ်းေတာ့ ေတာကို ျပန္လာတဲ့အခါ ထမင္်းပိ႕ု။ 
သ ႔အခ ိန္နဲ႔သ က မမ ေတာ…့ ကိုပုဏၰ ကလည်္း သ ႕အခ ိနက္ လြန္သြာ်းေတာ့ ဆာေလာင္မြတ္သိပလ္ိ႕ု ထမ်္းပို်းေပၚမွာ 
ေခါင္်းတငလ္ို႕… ေမ်းတင္ၿပ ်းေတာ ့အိပ္ေပ ာ္ေနေတာတ့ာေပါ့။ အဲေတာ ့မယ္ဥတၱရာန႕ဲ သြာ်းေတြ႕တယ ္ ။ အင္်း ကိပုုဏၰ ကိုပုဏၰ 
ရုပ္ဆင်္းက ေခ ာပါဘသိႏွင့္ ငါနဲ႕ရလို႔ ဆင္်းရတဲာ။ ငါနဲ႔မရ သ ေဌ်းသာ်းမက္ ျဖစ္ေလာကတ္ယတ္ဲ ့ကြ႕ဲ။ မယဥ္တရၱာကေလ ။က…ဲ 
ခ စ္ျခင္်းေမတာၱေတြ သြင္်းေနတာကြ႕ဲေနာ္။ အာ်းရပါ်းရႀက ်း ေပါ့။ အဲဒါ ႏိႈ်းရမလာ်း၊ မႏိႈ်းရဘ ်းလာ်း။ ႏႈိ်းရမလာ်း မႏိႈ်းရဘ ်းလာ်း ။ 
ေရွ်းသ ေဟာင္်း ေျပာတာ… အပိေ္ရ်း ပ ကတ္ာ ထမင်္းႏွစန္ပ ္ငတတ္ာထက ္ပိဆုိ်ုးတာေပါ့။ မႏႈိ်းစေၾကာင့္ဘ ်းကြ႕ဲ။  

အတန္ငယ္ ေဆာင္်းေခၽြ်းျပနက္ာမွ… အစက္ိုႀက ်း ထ…ထ..ထလို႔ မႏႈိ်းဘ ်းလာ်း။ အဲဒ အခါမ ွႏႈိ်းလို႕ ထေတာ့တာ။ အဒဲါ မ က္ႏွာသစ ္
ပလတု္ပလဲက င္်း ၊ ရွင္မေရ ငါကသုိလု ္ လုပတ္ာ အမွ ေပ်းမယ္ဟ ။ေတာထေဲတာငထ္ဲေတြ ဘာကသုိလု ္ လုပ္တာလဲ 
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မေမ်းရဘ ်းလာ်း.။ ဆ ်းသာ်းေလ်း တံပ တစ္ေခ ာင္်းေပါ။့ ခါတိုင္်းက စာ်းသံု်းတဲ ့ဆာ်းေလ်း တစ္မတသ္ာ်း ေပါ။့ ေရတစ္ဖလာ်း ။ အဲဒ  
အရွငသ္ာရိပတုၱရာကိ ု လွ လိကု္တာေပါ့။သ ႕ေရွ႕တင ္ ဆာ်းေတြနဲ႔ ပြတ၊္ တံပ ေတြနဲ႔ ျခစတ္ိုက ္ ။ ပလတု္ပလကဲ င္်း က န္တဲ့ 
ေရတစ္ဝကက္ို ေသာကလ္ိကုတ္ာ။ သ ႕စတိထ္ဲမွာ သနိ္်းေပါင်္း မ ာ်းစြာ လွ ရသလို။ အာ်းရပါ်းရႀက ်း ျဖစသ္ြာ်းတယတ္ဲ့။ အဲဒါ 
အမွ ေပ်းတယတ္ဲ့။ သာဓု ေခၚတယ္ေနာ္။  

အျပစတ္ငက္ာမတွငတ္ဲ ့  ဒ ေန႔ ထမင္်းပိ႕ု ေနာကက္ တာ အျခာ်း မဟတုဘ္ ်း ။ အဲဒ  အလွ ခပံုဂၢိိဳလ ္ နဲ႔ေတြ႕တာေပါ့။ ကိုႀက ်းဆ  
ထမင္်းပို႔လာတဲ ့အခါက ေတာ့ ခပ္လွမ်္းလွမ္်းက ၾကည့္ေတာ ့လ မွန္်းမသ ိရဟန်္းမွန္်း မသိ။ အနာ်းကပက္ာမ ွရဟန္်းမွန္်း သတိာနဲ႔ 
ရပ္ပါဥ ်းဘုရာ်း။ ဆိုေတာ ့ကိုႀက ်း ပို႔တဲ ့ထမင္်းကိ ုလွ လိကု္ ေလာင္်းလိကုတ္ယ။္ ေစာေစာစ ်းစ ်းက လ ွရမလာ်း မလွ ရဘ ်းလာ်း။ 
လွ လိကု္ျပန္ရင ္ အကိုႀက ်းက ထမင္်းစာ်း ေနာကက္ လို႔ ဒုကၡေရာကေ္တာမ့ွာ။ မလွ ရင္လည်္း ေရ႕ွကိလု ွဖို႔ရာ မလြယဘ္ ်းေပါ့။ 
တစလ္ွမ္်းခ င္်း ေလာဘနဲ႔ အေလာဘ စစ္ထို်း မသြာ်းဘ ်းလာ်း။ ေလာဘနဲ႔ အေလာဘ ။အနာ်းကပက္ာမွ ရပ္ပါဥ ်း ဘရုာ်းဆိ ုလွ လိကု္ 
ေလာင်္းလိကုတ္ယ ္ ၾကာ်းလာ်း။ အ…ဲအဲဒါနဲ႔ ျပနတ္ဖန ္ထမင္်းခ က္ျပိဳတလ္ို႕ ေနာကက္ တာ။ အျပစ္တင္ကာမ ွတင္ေတာတ့ဲ့ေနာ္။ 
ေက ်းဇ ်း တငလ္ိကုတ္ာ ကြာ။ ေက ်းဇ ်း တင္လိကုတ္ာ.. ငါ ။အဲဒါ အမွ ေပ်းတယ ္သာဓ ုမေခၚဘ ်းလာ်းေဟ။့ သာဓု ေခၚတယ္ဗ ာ…့ ။ 
စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ သာဓ ုေခၚတယ္။  

အဲဒါေတာ ့ထမင်္း စာ်းေသာကလ္ို႕ ၿပ ်းတဲအ့ခါ အိပ္ၾကျပန္တာေပါ့။ အိပ္တဲအ့ခါက ေတာ ့ကိုပုဏၰ က အရင္ႏုိ်း။ မယ္ဥတၱရာရ႕ဲ 
မ က္ႏွာကိ ု ေသခ ာၾကည့္။ ေၾသာ္ မယဥ္တၱရာ မယ္ဥတၱရာ။ ရုပ္ဆင္်းအဂၤါက ေခ ာပါဘသိႏွင့္  ၊ ငါနဲ႔ရလို႔ ဆင်္းရတဲာ ။ ငါနဲ႔သာ 
မရရင္ သ ေဌ်းကေတာ္ ျဖစေ္လာကတ္ယတ္ဲ ့ ။ၾကာလာ်း။ က…ဲ သ ႔မ က္ႏွာ ၾကည့္ၿပ ်းေတာမ့ ွ ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ အဲဒါနဲ႔ 
ေတာင္ေျမာက္ေလ်းပါ်း ေလွ ာက္ျပ ်းေတာ ့ ၾကည့္။ ၾကည့္တဲ့အခါ အတိတက္ သ တို႔ ျပိဳခဲတ့ဲ ့ အကသုိုလက္ကံ ကုန္ေတာက့ာ 
ေျမႀက ်းက ေရႊသ ်း လာေတာတ့ာ ဗ ာ်း။ ထယ္ေခ ်းတံု်းႀက ်းေတြက ေရႊတံု်းႀက ်းေတြ ျဖစ္ေနေတာတ့ာ။ အဲဒါနဲ႔ ကိုင္စမ်္းၾကည့္။ ရွင္မေရ 
ထစမ္်းဟဲ့။ ထစမ္်းဟ။ ငါ့မ က္စ ိဘာျဖစတ္ယလ္ို႔ မသဘိ ်းေပါ့။ အမိႈက္ဝငတ္ာလာ်း ။ ဟိုက ေမ်းတာ အမိႈက္ဝငတ္ာ မဟတုဘ္ ်းတဲ့။ 
ေရႊတံု်းႀက ်းေတြ ျမင္ေနတယတ္ဲ့။ ထၿပ ်းေတာ ့ၾကည့္ေတာ့ ျမင္ေတာတ့ာေပါ့။ ကိုင္စမ်္းၾကည့္ေတာ့ ေရႊတံု်းႀက ်းေတြ ကြ႕ဲ။ အတိတက္ 
ျပိဳတဲ ့အကသုိလု္ကကံ ကုနေ္တာ…့. ကုသိလုက္ကံ ေထာက္ပံလ့ာခဲတ့ာေနာ္။ ေျမႀက ်းက ေရႊသ ်းတာ။ ေစတနာဟ ံဘကိၡေဝ ကမၼံ 
ဝဒါမ။ိ ေစတနာ အတိုင္်း အက ိိဳ်း မေပ်းလာ်း။ အဲဒ ေစတနာေလ်းကိလုည္်း သိေစခ ငတ္ာေပါ့။  

အဲဒါန႕ဲ ကိုပုဏၰ က သ ေဌ်းႀက ်း သြာ်း အေၾကာင်္း ၾကာ်းတယ္။ သ ေဌ်းမင္်း သ ေဌ်းမင်္း။ ေျမႀက ်းက ေရႊသ ်းေနၿပ ။ အဲဒါလာ… လွည္်းနဲ႔ 
လာတိုက။္ ခန္႔မွန္်းေျခ ဘယ္ေလာက ္ရွိမလဲ။ လွည္်းအစ ်း ႏွစ္ရာေပါ့။ လွည္်းအစ ်း ႏွစ္ရာန႔ဲ လာတိကုတ္ယ္။ လွည္်းေပၚေရာက ္
ေျမႀက ်း အတိ ျဖစသ္ြာ်းတယ္။ အဲေတာ ့သ ေဌ်းက ငါ့ပစၥည္်း မဟတု္။ ေရေျမသနင္်း ျပည့္ရွင္မင္်း ။ ရွင္ဘုရင္ရ႕ဲ ပစၥည္်းျဖစ္မယ္။ 
ရွင္ဘုရငသ္ြာ်း သံေတာ္ဥ ်း တငတ္ယ။္ ခန္႔မွန္ေ်းျခ ဘယ္ေလာက္ရွသိလ ဲ။ သ သြာ်းတငတ္ုန္်းက လွည္်းအစ ်း ႏွစ္ရာ။ သံု်းပံု တစ္ပံု 
က န္ေသ်းတာေပါ့။ လွည္်း သံု်းရာနဲ႔ တင္မ ွျပည့္စံုမွာေပါ။့ လွည္်းသံု်းရာနဲ႔ လာတငတ္ယ ္၊ရွငဘ္ုရငက္ ။ အဲဒ အခါမာွ လွည္်းသံု်းရာနဲ႔ 
လာတငတ္ဲ့အခါမွာ … လညွ္်းေပၚလည်္း ေရာက ္ ။ ေျမႀက ်း အတိ ျဖစသ္ြာ်းေတာတ့ာ။ အဲဒ အခါမ ွ အဓိ႒ာန္ျပိဳ။ ကိုပုဏၰ တို႕ 
မယ္ဥတၱရာတို႔ ပစၥည္်းမွန္က လွည္်းေပၚမွာ ေရႊျဖစ္ပါေစ လို႕ အဓ႒ိာန ္မျပိဳလာ်း။  

အဲသေလာက ္ မြဲလို႔ ဆန္ကြဆဲြမ္်း ပံု်းရည္ဟင္်း စာ်းၿပ ်းေတာ့မ ွ အငတ္ျပႆနာရငဆ္ိုင္ရျငာ်းေသာ္လည္်း ဆရာေကာင်္း သမာ်း 
ေကာင်္းရဲ႕ အဆံု်းအမကိ ုရတဲ့အတြက ္သတိဲတ့ခ ိနက္စ ပါဏာတိပါတာအစ သုရာေမရယ အဆံု်း ၊ ပါဏာတိပါတာ အစ မိစၦာဒိ႒ ိ
အဆံု်းကိ ု မေရွာငဘ္ ်းလာ်း။ အဲ ေရွာင္ၾကဥတ္ယေ္နာ္။ အဲဒ ထကဲ နည္်းနည္်း ယ မယလ္ို႔ စိတက္ ်း ထည့္ရ႕ဲလာ်း။ ဘုန္်းႀက ်းသာ 
ဆိုရင္ေတာ ့အဲဒ ေလာက ္ဆင္်းရဲၿပ ်း တစ္ထမ်္းေတာ ့ယ မွာကြ႕ဲ။ တစ္ထမ္်း တစထ္မ္်း။ ၾကာ်းလာ်း။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။  

www.dhammadownload.com



(6) 
 

က ဲ… ကိုပုဏၰ သ လဟာ ဘယ္ေလာကထ္ ိအဖို်းတနသ္လဲလိ႕ု စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒါေၾကာင့္ သဗၺဒါန ံ (ဇိနာတ)ိ ဓမၼဒါန ံ
ဇိနာတ ိလို႔  မေဟာဘ ်းလာ်း။ ဒါနတရာ်းထက ္သ လက အဖိ်ုးတနတ္ယ ္ ၊ သ လထက ္သမထက အဖိ်ုးတနတ္ယ။္ သမထထက ္
ဝပိႆနာဉာဏ္က အဖိ်ုးတနတ္ယ ္ မေဟာဘ ်းလာ်း။ အဲလိ ု သတိဲ့အခါက ေတာက့ာ ဟိုေရႊေတြထက ္ ကိုပုဏၰရ႕ဲသ လက အဖို်း 
မတနလ္ာ်း။ ေရႊေတြနဲ႔ကိ ုမလဲႏုိင္တာကြ႕ဲ။ ဘုန္်းႀက ်းသာ ဆိုရင္ေတာ ့ေရႊတစထ္မ္်းနဲ႔ လဲေတာ့မွာ။ ေရႊတစထ္မ္်းနဲ႔ လဲေတာ့မွာ။ က…ဲ 
လဲရဲ႕လာ်းဟဲ့။ အလဲိုစိစစ္ဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။ ဤပမာဏကဲသ့ို႕ ေတာငသ္ ပ ဲ ျဖစျ္ဖစ ္အေရာင်္း အဝယပ္ ဲ ျဖစျ္ဖစ၊္ဝနထ္မ်္းပ ဲ ျဖစျ္ဖစ ္
ျပိဳတဲအ့ခါ မမိကိ ေနၿပ ်းေတာမ့ ွ သ လကိ ု မေၾကာငမ္ၾကာ်း မက ိိဳ်းမေပါကေ္အာင ္ ထမိ်္းသမိ်္းဖိ႕ု မလိဘု ်းလာ်း။ အ ဲ အကသုိလုက္ ံ
ကုန္ေတာ ့ ကသုိုလက္ အက ိိဳ်းေပ်းတာေနာ္။ လင္မယာ်း ႏွစ္ေယာက ္ နန္်းေတာ္ ေခၚၿပ ်းေတာ ့ မွ နန္်းေတာ္ေရာကတ္ဲ ့ အခါ 
သ ေဌ်းဘြ႕ဲ ေပ်းတာဗ ာ့။ သ ေဌ်းဘြ႕ဲရတာ သ လ ကုသိလုက္ြဲ႔။ ေရႊေတြကာ်း မေပ်းဘ ်းလာ်း။ ေရႊေတြ ရတာက ဒါနကုသိလု ္ကြ႕ဲ။ 
ကိုပုဏၰ တို႔ မယ္ဥတရၱာတို႔က သက္ေသ မခံလာ်း။  

အဲသလိ ု ယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ေလလ့ာဖို႔ မသိခငက္ေတာ ့ သ သ  ငါငါ မိုကၾ္ကတာေပါ့။ သတိဲ့အခ ိန ္ ဒါ ေရာွငရ္တယ္ကြ႕ဲေနာ္။ 
အဂၤုလိမာလ ဆိုတာ လ သတ္ေယာက ္ာ်းႀက ်း ၾကာ်းဖ ်းရဲ႕လာ်း..။ က…ဲ သ လရွလိို႔လာ်း မရွိလို႔လာ်း။ မရွိလို႕ သတတ္ာေပါ့။ 
ျမတ္စြာဘုရာ်းရွင္နဲ႔ ေတြ႕တဲအ့ခါ သစၥာတရာ်း ခႏၶာတရာ်း ပဋိစၥသမုပၸါဒတ္ရာ်းကိ ု ၾကာ်းရ နာရေတာ ့တစ္မဂ ္တစဖ္ိုလ ္မရလာ်း။ 
လ သတ္ေသ်းသလာ်း ကြဲ႔။ ဆက္ႀကိိဳ်းစာ်းေတာ့ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ ္၊အနာဂါမ ္၊ရဟန္်းကိစၥ ၿပ ်း မသြာ်းလာ်း။ အဂၤုလိမာလက 
သက္ေသ မခံလာ်း။ မသိခင္ေတာ့ ျပိဳၾကရတာေပါ့။ သတိဲတ့ခ ိန္ ေရွာင္ၾကဥ ္ ရမယ္။ သိတဲ ့ တေန႔ ပယ္ရမယ္။  ခုဇၨိဳတၱရာ 
ကၽြန္မတို႔လည္်းပ ဲ ဒါ ေန႕စဥႏ္ွင့္တကြ ေစ ်းဝယတ္ဲအ့ခါ အသျပာ တစ္ဝက ္တစ္ဝက ္ခို်းတာေပါ့။ ဘုရာ်းရွငန္ဲ႔ေတြ႕ သစၥာတရာ်း 
ခႏၶာတရာ်း ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကိ ုၾကာ်းရနာရေတာ ့တစ္မဂ ္တစ္ဖိုလ ္မရလာ်း။ အဲဒ အခါ ခို်းေသ်းသလာ်း။ သ-ိပယလ္ို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ 
ေရွာင္တာ မဟတု္ေတာဘ့ ်းေနာ္။ ခို်းခ ငတ္ဲ ့စိတေ္တြ ကုနသ္ြာ်းတာ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ အခါတိုင္်း မသိခငတ္ုန်္းက ခို်းတာေပါ့။ 
သတိဲ ့ အခ ိနက္ က ေတာက့ာ ခို်းရမွာ မစင္ကိ ုကိုင္ရမွာ ရြံသလိ ု ရြံေတာ့တာဗ ာ်း။ အဲသလိ ု စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ ခို်းခ ငတ္ဲ့ 
စိတ္ေတြ ကုနသ္ြာ်းတာ…ဒါ ဣဒ ံေမ ပညု ံအာသဝကၡယ ံဝဟ ံေဟာတ။ု ေဟာတာေပါ။့ အဲလို ေလလ့ာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။  

သုရာမုခ အေသာကသ္မာ်းႀက ်း ၾကာ်းလာ်း။ အသက ္ ရွစ္ဆယ္ေက ာ္မွ တရာ်းနာခ င္တာ။ အသက ္ ရွစ္္ဆယ ္ မေက ာ္ခင္က 
လ ေတာထ ဲမဝင္ဘ ်း။ ေသာက္ဝိုင္်း စာ်းဝိုင်္းနဲ႔ ေပ ာ္ပါ်းေနတာေပါ။့ ေလ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ ရွစ္ဆယ္ေက ာ္ေတာ့ သ ျပိဳတဲ ့ပါရမ  
အေထာကအ္ပံက့ မ လာခဲတ့ဲ ့ အတြက ္ တရာ်းနာခ ငတ္ဲ ့ စိတ္ေတြ ေျပာင္်းလာခဲ့ေတာတ့ာ။ လ ေတာထ ဲ ဝင္ရမွာ ရွကတ္ာေပါ့။ 
လ သ ေလ်းပါ်း မသိေအာင ္တစ္ေနရာ ပုန္်းလွ ိိဳ်းၿပ ်းေတာ ့တရာ်း မနာလာ်း။ သ  ပုန္်းလွ ိိဳ်းတာ ျမတ္စြာဘရုာ်းက ျမငတ္ာေပါ။့ ခႏၶာတို႕ 
အာယတနတိ႕ု ဓာတတ္ို႔ သစၥာတို႔ ပဋိစၥသမပုၸါဒ္ တရာ်း။ ခႏၶာငါ်းပါ်းကိ ု ပရိညာသံု်းပါ်း  …. ဉာတပရိညာန႕ဲ ပိုင္်းျခာ်းၿပ ်းေတာ ့
ေဟာတယ္။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱနဲ႔ ခႏၶာ  နဲ႔ ပိုင္်းျခာ်းလို႔ ေဟာတယ။္ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱနဲ႔ သစၥာသတိဲ ့ဒုကၡသစၥာ ပိုင္်းျခာ်းၿပ ်းေတာ့မွ 
ေဟာတယ္။ သံု်းပါ်း။ ခႏၶာ ကို ေဟာသလိ ုအာယတနကိလုည္်း ပရိညာသံု်းပါ်းနဲ႔ ေဟာတယ။္ ဓာတတ္စဆ္ယ့္ ရွစ္ပါ်းကိလုည္်း 
ပရိညာသံု်းပါ်းနဲ႔ ပိုင္်းျခာ်းလို႔ ေဟာတယ္။ သစၥာလည္်း ဒ အတိငု္်းေပါ။့ အဲလိ ု စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ ဒါေၾကာင့္ ပရိညာ သံု်းပါ်းကိ ု
နာ်းလညဖ္ို႔ လိတုယ္။  

အဲဒ အခါက ေတာ ့သုရာမုခဟာ သပိယဆ္ိကုပ္ြာ်း ဆိတုဲ ့အတိုင္်း တရာ်းပြ ဲ ျပ ်းတဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရာ်းက သုရာမခုရတဲ ့ နိဗၺာန္နဲ႔ 
ငါဘုရာ်း ရတဲ ့နိဗၺာန္ အတ တ  လို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ သုရာမုခ အခုပြမဲ ွရတာကြ႕ဲ။ ျမတ္စြာဘုရာ်းက ေလ်းသေခ ၤနဲ႔ ကမၻာ တစသ္ိန္်း 
က င့္ရတာ။ ဘုရာ်းေဟာလို႔သာ ဘုန္်းႀက ်းက အသာေနတာ ေျပာခ ငလ္ွၿပ ။ မေက နပဘ္ ်း ၾကာ်းလာ်း။ အတ တ  ထာ်းတာကိ ု
မေက နပ္တာကြ႕ဲ။  စိစစဖ္ို႔ မေကာင်္းလာ်း။ က ဲ ဘယ္ေလာကမ္ ာ်း အာ်းရစရာ ေကာင္်းသလဲေနာ္။ အဲသလိ ု တစ္မဂ္ 
တစ္ဖိလု္ရတဲ့အခါ ခ မ္်းသာ အစစက္ိ ု ရသြာ်းၿပ ဗ ာ။့ ေလလ့ာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ ေသာက္တနု္်း စာ်းတနု္်းကေတာ ့ ဒါ 
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အေသာကသ္မာ်း ဆိုေတာက့ာ ဒါ စိစစ္ဖုိ႔ လိတုာေပါ့။ အတတိက္ ျပိဳခဲတ့ဲ ့ပါရမ က မ ။ ေထာက္ပံ့လာတဲအ့ခါက ေတာ ့က ဲစိတေ္တြ 
ေျပာင္်းမလာဘ ်းလာ်း။ အဒဲါ လိတုာ။  

ေလာက  ဥပမာ ေပ်းရမယဆ္ိုခဲလ့ို႕ ရိွရင္ ရွင္ဘုရငမ္ ာ်း ပြဲေတာ္တည္တဲအ့ခါ ခြက္ေပါင္်း တစ္ရာ ၾကာ်းဖ ်းရ႕ဲလာ်း။ ေတာထဲ 
ေတာငထ္ဲမွာ ေတာငသ္ ႀက ်းမ ာ်း နယနု္လကစ သ တင္်းကၽြတ္သည ္အထိ ေတာခ ၿပ ်းေတာမ့ ွလယ္ယာ ကိုင္်းကၽြန္်းလုပတ္ာေပါ့။ 
ဟင္်းတစ္ခြက္နဲ႔ စာ်းတာ။ ဟင္်းတစခ္ြကန္ဲ႔ စာ်းတာလည်္း ထမင္်း မဝဘ ်းလာ်း။ ခြက္ေပါင္်း တစ္ရာနဲ႔ စာ်းတာလည်္း မဝဘ ်းလာ်း။ 
ဝတာက ေတာ ့ ဘယသ္ က သာသလ။ဲ ဝတာ အတ တ ပါ့ကြ႕ဲ။ ခြက္က ေတာ ့ ရွငဘ္ရုင္က သာတာေပါ။့ အ…ဲ ဝတာက ေတာ့ 
တ တယ္ေနာ္။ အဲလိေုလလ့ာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲ… ေလာက  အေနနဲ႔ ျပန္ျပ ်းေတာ ့ ျပိဳရမယ ္ဆိုရင္ေတာ့… ျမတ္စြာဘုရာ်းက 
ေလာက ဂုဏ္ေတြ ေဝႆႏၱရာမင္်း လက္ထကက္ ထမင္်းရည္ ေခ ာင္်းစ ်းေအာင္ လွ ခဲ့တာ ၾကာ်းဖ ်းရ႕ဲလာ်း။ ကံေတာ္ 
အနႏ ၱ၊တန္ခို်းေတာ္ အနႏ  ၱ ၊ ဘုန္်းေတာ္ အနႏ ၊ၱအသေရေတာ္ အနႏ ၱ၊ ဉာဏ္ေတာ္ အနႏ  ၱအဲဒ ဂဏ္ုေတြ ဘုရာ်းမွာ ရွိတာေပါ့။ 
သုရာမုခမွာ ရွိရ႕ဲလာ်း။ ရွိဘ ်းကြ႕ဲ ၊ၾကာ်းလာ်း။ က…ဲ နိဗၺာန္ အရသာက ေတာ ့မတ ဘ ်းလာ်း။  

ဒါေတာ…့ အခလုည္်း ဒကာ ဒကာမတို႔ နိဗၺာန္ အရသာ တ ဖို႔ လိတုာေပါ့။ အဒဲ ထကဲ ပါရမ ျဖည့္ၿပ ်းေတာ…့ အဂၢသာဝက 
မဟာသာဝက ျဖစ္မယ ္ ။ တစသ္ေခ ၤနဲ႔ ကမၻာတစ္သနိ်္း ျဖည့္ရဥ ်းမွာေပါ။့ သာသနာပမွာ ပြင့္တဲ ့ ပေစၥကဗုဒၶါ… ႏွစ္သေခ ၤနဲ႔ 
ကမၻာတစသ္ိန္်းေပါ ့ ။ သမၼာသမၺၺိဳဒၶ က ေလ်းသေခ ၤနဲ႔ ကမၻာတစသ္ိန်္း ပါရမ ျဖည့္လို႔ ဘုရာ်း သဗၺညိဳ ေရႊဉာဏ္ေတာ္ရတာ 
၊အလဲိုလည္်း ေလလ့ာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲလိ ုစိစစ္ဖုိ႔ လိတုယ္။ ဒါ သေဘာေပါကဖ္ို႔ လိတုယေ္နာ္။ ဒါ ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼိဳတသိစၥာ 
၊ ပညာျမင ္ပရမတ သစၥာ က ေတာ ့႐ပုတ္စလ္ံု်း နာမတ္စလ္ံု်း သညုတဆိကုဖ္ို႔ လိတုယက္ြ႕ဲ။ ခႏၶာ သိဖုိ႕ မလိဘု ်းလာ်း။သစၥာ သိဖို႕ 
မလိဘု ်းလာ်း။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ ္ အေၾကာင္်း အက ိိဳ်း သိဖိ႕ု မလိဘု ်းလာ်း။ က…ဲ မရေသ်းတဲ ့ ပုဂၢိိဳလ ္ ရေလေအာင္ ခႏၶာဖြဲ႕။ 
မ က္စေိပါက္က စ မေနာဒြါရ အထ ိမွန္မွန္ေလ်း ခႏၶာဖြဲ႕ၾက။ 

…ခႏၶာဖြဲ႕နည္်း… 

မ က္စ။ိ 

စကၡိဳအၾကညက္ိ ု အဆင္်း တိကု္ေတာ ့ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ 
ျဖစ္ပါသလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ စကၡိဳဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပါ်း ေပါင္်းေတာ ့နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်း 
ျဖစ္ပါသည္။ စကၡိဳအၾကည္ႏွင့္ အဆင္်းကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ ့ ႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်းႏွင့္ ႐ ပကၡႏၶာ ေပါင္်းေတာ့ 
ခႏၶာငါ်းပါ်း ျဖစ္ပါသည္။  

မ က္စအိၾကညက္ိ ုအဆင္်း တုိက္ေတာ့ ျမငသ္ိစတိ္ ေပၚပါသည္။ အဆင္်းကိ ု ျမငသ္တိာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက 
ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသကိ္။ မ ကစ္ိအၾကည္ႏွင့္ အဆင္်းက ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသိက၊္႐ုပ္။ 

မ က္စအိၾကညက္ိ ု အဆင္်း တုိက္ေတာ့ ျမင္သစိိတ ္ ေပၚပါသည္။ အဆင္်းကိ ု ျမငသ္တိာက နာမ္တရာ်း။  မ က္စအိၾကည္ႏွင့္ 
အဆင္်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပါ်း။  

နာ်း။ 

ေသာတအၾကညက္ိ ု အသ ံ တိကု္ေတာ့ ေသာတဝညိာဏ္ ေပၚပါသည္။ ေသာတဝညိာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစဝ္ိညာဏ္တည်္း 
ေပၚလို႔ ျဖစ္ပါသလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ေသာတဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္တဲ ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပါ်း ေပါင်္းေတာ ့
နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်း ျဖစပ္ါသည္။ ေသာတအၾကည္ႏွင့္ အသကံိ ုခႏၶာဖြဲ႕ေတာ ့႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်းႏွင့္ ႐ ပကၡႏၶာ 
ေပါင္်းေတာ ့ခႏၶာငါ်းပါ်း ျဖစ္ပါသည္။  
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နာ်းအၾကညက္ိ ု အသ ံ တုိကေ္တာ ့ ၾကာ်းသိစိတ ္ ေပၚပါသည္။ အသကံိ ု ၾကာ်းသတိာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက 
ေစတသကိ္။ စိတ၊္ ေစတသကိ္။ နာ်းအၾကည္ႏွင့္ အသံက ႐ုပ္။ စိတ၊္ေစတသကိ၊္႐ုပ္။ 

နာ်းအၾကညက္ိ ုအသ ံတုိကေ္တာ ့ ၾကာ်းသိစတိ္ ေပၚပါသည္။ အသကံိ ု ၾကာ်းသတိာက နာမတ္ရာ်း။  နာ်းအၾကည္ႏွင့္ အသကံ 
႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပါ်း။  

ႏွာ။ 

ဃာနအၾကည္ကိ ု အနံ႕ တိကု္ေတာ ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခါ တစ္ဝညိာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ 
ျဖစ္ပါသလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။  ဃာနဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစတ္ဲ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပါ်း ေပါင္်းေတာ ့နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်း 
ျဖစ္ပါသည္။ ဃာနအၾကည ္ ႏွင့္ အနံ႕ကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ ့ ႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်းႏွင့္ ႐ ပကၡႏၶာ ေပါင္်းေတာ ့
ခႏၶာငါ်းပါ်း ျဖစ္ပါသည္။  

ႏွာအၾကညက္ိ ုအနံ႕တုိက္ေတာ ့နံသိစိတ ္ေပၚပါသည္။ အနံ႕ကိ ုနံသိတာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာ က ေစတသကိ္။ 
စိတ္၊ ေစတသိက္။ ႏွာအၾကည္ႏွင့္ အနံ႕က ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသိက၊္႐ုပ္။ 

ႏွာအၾကညက္ိ ုအနံ႕တုိက္ေတာ ့နံသစိိတ ္ေပၚပါသည္။ အနံ႕ကိ ုနံသတိာက နာမ္တရာ်း။  ႏွာအၾကည ္ႏွင့္ အနံ႕ က ႐ုပ္တရာ်း။ 
နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပါ်း။  

လွ ာ။ 

ဇိဝွါအၾကညက္ိ ု ခ ိိဳ၊ခ ဥ္၊စပ္၊ငန္၊ဖန္၊ခါ်း ရသာေျခာက္ပါ်း တိကု္ေတာ ့ စာ်းသိစတိ္ဆိတုဲ ့ ဇိဝွါဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ 
ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ ျဖစပ္ါသလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။  ဇိဝွါဝိညာဏ္ႏွင္ ့ သဟဇာတျဖစတ္ဲ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ 
ေစတနာ သံု်းပါ်း ေပါင်္းေတာ ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်း ျဖစ္ပါသည္။ ဇိဝွါအၾကည ္ ႏွင့္ ရသာ ေျခာကပ္ါ်း ကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ ့ ႐ ပကၡႏၶာ 
ျဖစ္ပါသည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်းႏွင့္ ႐ ပကၡႏၶာ ေပါင္်းေတာ ့ခႏၶာငါ်းပါ်း ျဖစ္ပါသည္။  

လွ ာအၾကည္ကိ ုရသာေျခာက္ပါ်း တုိက္ေတာ ့စာ်းသစိတိ္ ေပၚပါသည္။ ရသာေျခာက္ပါ်း ကိ ုစာ်းသိတာက စိတ။္ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ 
ေစတနာက ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသကိ္။ လွ ာအၾကည္ ႏွင့္ ရသာေျခာက္ပါ်း က ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသကိ္၊႐ပု္။ 

လွ ာအၾကည္ကိ ု ရသာေျခာက္ပါ်း တုိက္ေတာ ့ စာ်းသစိိတ ္ ေပၚပါသည္။ ရသာေျခာကပ္ါ်းကိ ု စာ်းသတိာက နာမ္တရာ်း။  
လွ ာအၾကည္ႏွင့္ ရသာေျခာက္ပါ်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပါ်း။  

ကိယု္။ 

ကာယအၾကညက္ိ ု မာမႈ ေပ ာ့မႈ ပထဝ  ေဖာ႒ဗၺ တိကု္ေတာ ့ ထိသစိိတ ္ ဆိတုဲ ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပါသည။္ ကာယဝိညာဏ္ 
ေပၚေသာအခါ တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ ျဖစ္ပါသလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ကာယဝိညာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစတ္ဲ ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ 
ေစတနာ သံု်းပါ်း ေပါင္်းေတာ ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်း ျဖစပ္ါသည္။ ကာယအၾကည္ႏွင့္ မာမႈ ေပ ာ့မႈကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာ ့ ႐ ပကၡႏၶာ 
ျဖစ္ပါသည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်းႏွင့္ ႐ ပကၡႏၶာ ေပါင္်းေတာ ့ခႏၶာငါ်းပါ်း ျဖစ္ပါသည္။  

ကိယု္အၾကညက္ိ ုပ မႈ ေအ်းမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာ ့ထသိိစိတ ္ေပၚပါသည္။ ပ မႈ ေအ်းမႈကိ ုထိသတိာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ 
သညာ၊ ေစတနာက ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသိက။္ ကိယု္အၾကည္ႏွင့္ ပ မႈ ေအ်းမႈက ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသကိ္၊႐ပု။္ 
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ကိယု္အၾကညက္ို ေထာကက္န ္ လႈပရ္ွာ်းမႈ ဝါေယာေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာ ့ ထသိိစတိ္ ေပၚပါသည။္ ေထာကက္န ္ လႈပရ္ွာ်းမႈကိ ု
ထသိိတာက နာမ္တရာ်း။  ကိယု္အၾကည္ႏွင့္ ေထာကက္န ္လႈပ္ရာွ်းမႈ က ႐ုပတ္ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပါ်း။  

စိတ္။ 

မေနာ အၾကည္ကိ ုဓမၼာ႐ံု တိကု္ေတာ ့ႀကသံိစတိ ္ဆိတုဲ ့မေနာဝိညာဏ္ ေပၚပါသည္။ မေနာဝိညာဏ္ ေပၚေသာ အခါ တစဝ္ိညာဏ္ 
တည္်း ေပၚလို႔ ျဖစပ္ါသလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။  မေနာဝညိာဏ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစတ္ဲ့ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေစတသကိ ္ ၊သညာကၡႏၶာ 
ေစတသကိ္၊ သခၤါရကၡႏၶာ ေစတသိက ္သံု်းပါ်း ေပါင်္းေတာ ့နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်း ျဖစပ္ါသည္။ ဟဒယဝတ ိဳ ႏွင့္ ဓမၼာ႐ံု ကိ ုခႏၶာဖြဲ႕ေတာ ့
႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပါသည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပါ်းႏွင့္ ႐ ပကၡႏၶာ ေပါင္်းေတာ ့ခႏၶာငါ်းပါ်း ျဖစ္ပါသည္။  

မေနာအၾကညက္ိ ုဓမၼာ႐ု ံတုိက္ေတာ ့ႀကသံိစတိ္ ေပၚပါသည္။ ဓမၼာ႐ံုတရာ်း အေပၚမာွ ပုဂၢိိဳလ ္သတၱဝါအေနႏွင့္ ႀကသံိတာက စိတ္။ 
ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက ေစတသကိ္။ စိတ၊္ ေစတသကိ္။ ဟဒယဝတ ိဳ ႏွင့္ ဓမၼာ႐ု ံက ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသိက၊္႐ုပ္။ 

မေနာအၾကညက္ိ ု ဓမၼာ႐ံု တုိက္ေတာ ့ ႀကံသစိိတ္ ေပၚပါသည္။ ဓမၼာ႐ံုတရာ်း အေပၚမွာ ပုဂၢိိဳလ ္သတၱဝါအေနႏွင့္ ႀကသံိတာက 
နာမ္တရာ်း။ ဟဒယဝတ ိဳ ႏွင့္ ဓမၼာ႐ု ံက ႐ုပတ္ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပါ်း။  

ေျခာကဒ္ြါရ ခႏၶာဖြဲ႕ၾကည့္ေတာ ့…. လ အစာ်းစာ်း၊ နတ္အစာ်းစာ်း ၊ျဗဟၼာအစာ်းစာ်း၊ တိရစ ာန ္အစာ်းစာ်း၊ ျပတိၱာ ၊အသ ရကာယ ္
အစာ်းစာ်း၊ေတြ႕သလာ်း ခႏၶာငါ်းပါ်း ေတြ႕သလာ်း။ လ နတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါ မေတြ႕တာ ရွလိို႕လာ်း၊ မရွိလို႔လာ်း။ မရိွရင္ လ စြဲ နတ္စြဲ 
ျဗဟၼာစြဲ ၊ စြဲစရာ လိုေသ်းသလာ်း။ ရွိတဲ့တရာ်းက လ နတ္ျဗဟၼာလာ်း ခႏၶာငါ်းပါ်း ။  

ဤ ခႏၶာငါ်းပါ်းဘယ္ပံု ဘယ္နည္်းရွိတာလ ဲစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။  

႐ ပကၡႏၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။ (ေဖာကျ္ပန ္တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပါဘုရာ်း။) 

ေဝဒနာကၡႏၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။(ခံစာ်း တတေ္သာ သေဘာအစု ျဖစပ္ က္မႈ ပါဘရုာ်း။)  

သညာကၡႏၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။(မွတသ္ာ်း တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပါဘရုာ်း။)  

သခၤါရကၡႏၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။(ေစ့ေဆာ္ျပိဳျပင ္တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပါဘရုာ်း။)  

ဝိညာဏကၡႏၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။(သတိတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပါဘုရာ်း။)  

ဤခႏၶာငါ်းပါ်းက ျမင္ၿပ ်းရင ္ပ က ္ ၊ၾကာ်းၿပ ်းရင ္ပ က္၊ နံၿပ ်းရင္ပ က ္ ၊ စာ်းၿပ ်းရင ္ပ က ္ ၊ ထိၿပ ်းရင ္ပ က ္ ၊ သိၿပ ်း ရင္ ပ ကဆ္ိုေတာ့ 
ခႏၶာငါ်းပါ်း ေတြ႕သလာ်း၊ မရွိတာေတြ႕သလာ်း။ မရိွရင္ ဘယလ္ိ ုစြဲမလဲ။ လ နတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါက အစက တညလ္ို႔ မရိွျခင္်းေၾကာင့္ 
စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ ရွိတယဆ္ိုတဲ ့ခႏၶာက ျဖစ္ၿပ ်းေတာ ့မပ ကလ္ာ်း။ အစြ ဲခံရ႕ဲလာ်း။ ဒ လိဆုိုရင ္သက ာယဒိ႒ ိမျပိဳတလ္ာ်းေဟ့။ 
အဲဒါ သက ာယဒိ႒ိ ျပိဳတဖ္ို႕ အေရ်းႀက ်းတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာ ဖြဲ႕ရတယ္၊ ၾကာ်းလာ်း။ အလဲိ ု စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒါ 
သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုတယ္ေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ သိမ ွပယ္ႏုိင္တာေပါ့။  

ေယာ စ ဝႆသတ ံဇ ေဝ၊ အပႆ ံ ဥဒယဗၺယ ံ၊ 

ဧကာဟ ံဇ ဝတိ ံေသေယ ာ၊ ပႆေတာ ဥဒယဗၺယ ံ။(ဓမၼပဒ-၃ဝ။ အပ-၂-၂၄၆။)  

ေယာစ-ရဟန္်း ႐ွင္လ  မည္သ  မဆိ ု အၾကငပ္ုဂၢိိဳလ္တို႔သည္။ ဥဒယဗၺယ-ံခႏၶာငါ်းပါ်း-႐ုပ္နာမ္တရာ်းတို႔၏ ျဖစ္ျခင်္း ပ က္ျခင်္းကိ။ု 
အပႆ-ံ- အပႆေႏၲာ--မ႐ႈမျမင ္ မဆင္ျခင္ေသာ ပုဂၢိိဳလသ္ည္၊ ဝႆသတ-ံ-အႏွစ္တစ္ရာ ကာလ ပတလ္ံု်း။ ဇ ေဝ-အသက ္
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႐ွည္ျငာ်းအံ့။ နေသေယ ာ--မျမတ၊္ဥဒယဗၺယ-ံ-- ခႏၶာငါ်းပါ်း၊ ႐ုပ္နာမ္တရာ်းတို႔၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းကိ ု ပႆေတာ-- 
႐ႈျမင္ေသာပုဂၢိိဳလသ္ည္၊ ဧကာဟ-ံ- တစ္ရကတ္စ္နာရ ၊ တစ္ဗ ဇနာမွ ၊ ဇ ေဝ-- အသက္႐ွည္ျငာ်းအံ့။ ေသေယ ာ-- ျမတတ္ယလ္ို႔ 
မေဟာဘ ်းလာ်း။ အဲဒါ ခႏၶာ သိဖို႔ လိတုာ။သစၥာ သိဖို႔ လိုတာ။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ ္အေၾကာင္်း အက ိိဳ်း သိဖို႕ လိုတာ။ ေလလ့ာၾကေနာ္။ 
ထထိိမိမ ိသေဘာေပါကဖ္ို႔ လိတုယ္။  

မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်းထပ္မံေပါ။့ လွ ာနဲ႔ ပတသ္ကတ္ဲ ့ကိစၥေပါ့။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ သံပရာသ ်း တစလ္ံု်း ဝိညာဏ္ျမင ္သမၼိဳတ ိ
သစၥာ အေနႏွင္ ့အရည္ ေပါေပါ အသ ်း ရင့္ရင့္ ၊ သံပရာသ ်း ေကာက။္ ေလ်းစတိ ္-စိတ္ၿပ ်းေတာ ့ဆာ်းန႕ဲ တို႕စာ်း။ ဘယလ္ို ေတြ႕မလဲ။ 
စာ်းတနု္်းက ခ ဥတ္ာ စာ်းတာလာ်း သံပရာသ ်း စာ်းတာလာ်း။ အခုေတြ႕တာက သံပရာသ ်းလာ်း ခ ဥ္တဲ ့သေဘာ။ က…ဲ သံပရာသ ်း 
မေတြ႕တာ ရွိလို႔လာ်း မရွိလို႔လာ်း။ မရိွရင္ သံပရာသ ်း အေနနဲ႔ စြဲစရာ လိုေသ်းသလာ်း။ စြဲစရာ မလိဘု ်းကြ႕ဲေနာ္။ ခ ဥ္တယ ္ဆိုတဲ့ 
စာ်းသစိိတ္ေလ်း။ လွ ာအၾကည္နဲ႔ ခ ဥ္ရသာတိကု္မ ွ စာ်းသိစတိ္ ေပၚတာေပါ့။ ဒါ ဇိဝွါဝိညာဏ္ နာမ္တရာ်းလိ႕ု မေဟာဘ ်းလာ်း။ 
လွ ာအၾကည္နဲ႔ ခ ဥ္ရသာက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ႏွစ္ပါ်းေပါ။့  

သံပရာသ ်းလာ်း နာမ္ႏွင့္႐ုပ။္ နာမ္႐ုပ္ သိဖို႕ လိတုာ။ေတြ႕တာက သံပရာသ ်းလာ်း နာမ္ႏွင့္႐ုပ္။ ဘာျဖစလ္ို႔ သံပရာသ ်း 
မေတြ႕တာလဲ။ မရိွရင္ ဘယလ္ိုစြဲမလဲ။ ေၾသာ္… ေတြ႕တဲတ့ရာ်းကို ျပနစ္ိစစ္ေနာ္။ အဲဒ  နာမ္႐ုပ္ ကိုလည်္း စိစစ္ဖုိ႔ လိတုာေပါ့။ 
ခ ဥ္ရသာကိ ုမ က္စိနဲ႔ ၾကည့္ … ျမင္ရပါမလာ်း။ လက္နဲ႔ ကိငု္စမ္်းၾကည့္ကာ်း… ေတြ႕ပါ့မလာ်း။ နမ္်းၾကည့္ရင္ကာ်း … ေတြ႕ပါ့မလာ်း။ 
လွ ာနဲ႔က ေတာ ့… မသိႏုိင္ဘ ်းလာ်း။ သ ႔ဒြါရနဲ႔ သ ႔ အာ႐ု ံကိ်ုးကြ႕ဲ။ အဲလိုေလလ့ာဖိ႕ု မေကာင်္းလာ်း။ ဒ လိဆုိုေတာ ့လံု်းရပ္သဏၭာန္ 
ပံုပန္်းသဏၭာန ္ အေကာငအ္ထည ္  ဟတုက္ဲ့လာ်း။ အေကာင္အထည ္ မဟတု္ျငာ်း သေဘာအေနနဲ႔ မထင္ရွာ်းဘ ်းလာ်း။ 
အဲလိေုလလ့ာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။  

တရာ်း ကေတာ ့ဝိညာဏ္ျမင္ သမၼိဳတိသစၥာ အေနန႕ဲ သပံရာသ ်းေပါ့။ ပညာျမင ္ပရမတ သစၥာ အေနနဲ႔ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္ ေပါ။့ ပညတ ္
ပရမတ ္ပိုင္်းျခာ်းဖို႔ မလိဘု ်းလာ်း။ က ဲ… အခုေတြ႕ေနတာ သံပရာသ ်းလာ်း နာမ္ႏွင့္႐ုပ ္။ နာမ္႐ုပ္ က ပရမတေ္ပါ့။ သံပရာသ ်းက 
ပညတ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ မုိ႔ ေရွ်းထက္ေက ာ္က လယ္တ ဆရာေတာ္ ဘုရာ်းႀက ်း ေဟာတယ္ေနာ္။ မရိွ ပညတ၊္ မရိွ ပညတ။္ မရိွ 
ပညတက္… လ နတ္ျဗဟၼာသတၱဝါ လို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ရိွ ပရမတက္ ခႏၶာငါ်းပါ်း ။ အဲဒါေၾကာင့္ ခႏၶာငါ်းပါ်း မသျိငာ်း ငါ်းပါ်း 
ေမာွကမ္ညသ္ာ၊၊ ခႏၶာငါ်းပါ်း မသျိငာ်း ငါ်းပါ်း ေမာွကမ္ညသ္ာ၊၊ ေခြ်း ဝက ္ကၽြ ဲႏြာ်း၊ ေမာွကလ္ ကသ္ြာ်း၊ ငါ်းပါ်း ေမာွကၾ္ကရာွ ။ လို႔ 
မေဟာဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  ေပၚမာွ ခႏၶာ ႏွလံု်းသြင္်းမွာ်းလို႔ ျဖစတ္ာဗ ာ်း။ က…ဲ အခုေတြ႕တာ သံပရာသ ်းလာ်း နာမ္ႏွင့္႐ုပ္ ။ သံပရာသ ်း 
ဘာေၾကာင့္ မေတြ႕တာလဲ။ မရိွရင္ သံပရာသ ်း အေနနဲ႔ စြဲစရာ  လိုေသ်းရ႕ဲလာ်း။  

မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်းထပ္မံ ေရွ်းထက္ေက ာ္ကာရ က သာ်းအမ ိသာ်းအဖ သံု်းေယာကေ္ပါ့။ သာ်းေလ်းက တစ္ႏွစ္နဲ႔ ေျခာကလ္ ။ 
တစ္ႏွစ္ေျခာက္လ သာ်းေလ်းမွာ အေဖတို႔ အေမတို႔ သိၿပ ေနာ္။ အဲဒ မွာ ဖခင္ႀက ်းက ေသဆံု်း သြာ်းေတာတ့ာေပါ့။ 
ေသဆံု်းသြာ်းတဲအ့ခါ… နွစ္နွစ္သာ်းက ေတာ့ မိခငက္ ေနာကအ္ိမ္ေထာင ္ ျပိဳတယ္။ ေနာက္အမိ္ေထာင္ျပိဳတဲအ့ခါက ေတာ ့
သာ်းေလ်းကိ ု အေဖလို႔ ေခၚ အေဖလိ႕ုေခၚလို႔ မသငဘ္ ်းလာ်း။ေနာက ္ အိမေ္ထာငဟ္ာ သ ႔ အေဖ ဟုတက္ဲလ့ာ်း။ 
မဟတု္ျငာ်းေသာ္လည်္း အေမ သငတ္ဲအ့တိငု္်းကိ ု အေဖလို႔ မေခၚလာ်း။ ေခၚျငာ်းေသာ္လည္်း အေဖလို႔ စြဲရဲ႕လာ်း။ ဘာျဖစ္လို႔ 
မစြဲတာလဲ။ အဲသ ႔အေဖ မဟတုလ္ို႔ကြ႕ဲ။ အခုလည်္း သံပရာသ ်း ဟတု္ကဲလ့ာ်း။ မဟုတ ္သံပရာသ ်း စြဲစရာ လိုေသ်းရ႕ဲလာ်း။ အဲလို 
စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒါ လိုရင္်း အခ က္ေပါ့။  

အ…ဲ အေဖလို႔ ေခၚတယ၊္ ေတြ႕တာက အေဖလာ်း နာမ္ႏွင့္႐ုပ္။ နာမ္႐ုပ္ လို႔ သိဖို႔ မလိဘု ်းလာ်း။ ဉာတပရိညာ ပိုင္်းျခာ်းလို႔ သိပါ။ကဲ 
ဝိညာဏ္ျမင ္ သမၼိဳတိသစၥာအေနနဲ႔ အေဖလို႔ ေခၚတယ္၊ သာ်းလို႔ ေခၚတယ္။ သမ ်းလို႔ ေခၚတယ္။ ည ေတြ အစက္ိုေတြ ၊ 
ေမာင္ႏွမသာ်းခ င္်း ၊ လ အစာ်းစာ်း၊ နတ္အစာ်းစာ်း ၊ ျဗဟၼာအစာ်းစာ်း၊ တိရစ ာန ္အစာ်းစာ်း၊ ျပတိၱာ ၊အသ ရကာယ ္အစာ်းစာ်း၊ငရ ဲ
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အစာ်းစာ်း မေခၚၾကဘ ်းလာ်း။ ည ေတာ္ အာနႏၵာလို႔ မေခၚလာ်း။ သာ်းေတာ္ ရာဟလုာလို႔ မေခၚလာ်း။ခ စသ္မ ်း ခ စ္သာ်းတို႔ လို႔ 
မေခၚလာ်း။ ဘုရာ်း ပယ္ရ႕ဲလာ်း ။မပယဘ္ ်းကြ႕ဲေနာ္။ ဘာေတြ ပယတ္ာလဲ ေမ်းဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ ည ေတာ္ အာနႏၵာလို႔ မထငလ္ာ်း။ 
ရွိတယ္လို႔ မယ လာ်း။ ဘုရာ်းေပ်းတဲ ့ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကိုင္စမ်္းၾကည့္ေနာ္။ ဆံဖ ာ်းက ေျခဖ ာ်း၊ ေျခဖ ာ်းက ဆံဖ ာ်းေပါ့။ ည ေတာ္ အာနႏၵာ 
ေတြ႕မလာ်း၊ မာတာ ေတြ႕မလာ်း။ မာတာ ပထဝ  ကြ႕ဲ။ တနည္်းအာ်းျဖင့္ ေပ ာတ့ာ မေတြ႔ဘ ်းလာ်း။ ေပ ာတ့ာ ပထဝ  ကြ႕ဲ။ က ဲ… 
မာတယလ္ို႔ သိတဲအ့ခ နိ္မွာ ည ေတာ္ အာနႏၵာ ေတြ႕ရ႕ဲလာ်း၊ ဘာျဖစ္လို႔ မေတြ႕တာလဲ။ ည ေတာ္ အာနႏၵာ မရွိဘ ်းဆိတုာ 
ဘယ္သ က သကေ္သ ခံသလဲ။ အဲ… နာမ္႐ုပ္ က သက္ေသ ခံတယ္ေနာ္။ ျပန္ျပ ်းေတာ ့ စိစစ္ၾကည့္ျပန္ေတာ ့ ပထဝ  ဓာတက္ 
သက္ေသ ခံတာေပါ။့ မာ..လို႔ သတိဲ့အခ ိန္မွာ က ဲ ည ေတာ္အာနႏၵာ ေတြ႕ရ႕ဲလာ်း။ ည ေတာ္အာနႏၵာ မေတြ႕ရင ္ လ ကာ်း 
ေတြ႕ပါမလာ်း။ က ဲ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ အထင္နဲ႔ အယ အဆကိ ု ပယ္တာ။ ေခၚတာ ပယ္ရ႕ဲလာ်း။ သမၼိဳတသိစၥာလည္်း 
မွန္ေနတာေပါ့။ သမၼိဳတ ိ… သမတု္တာ မမွန္ဘ ်းလာ်း။ ေခၚ႐ု ံမွန္တာကြ႕ဲ။ မသမတုလ္ည္်း ရိွ၊ သမုတလ္ည်္း ရိွက နာမ္ ႐ုပ္ေပါ့။ 
ဘယ္ပံု ရွိတာလ ဲ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ အနိစၥ အေနနဲ႔ ရွိတယ္၊ ဒုကၡ အေနနဲ႔ ရွိတယ္၊ အနတၱ အေနနဲ႔ ရွိတာေပါ့။ အဲလိ ုသိဖို႔ 
မေကာင်္းလာ်း။ ေလလ့ာဖို႔ လိတုယ္ေနာ္။ ဒါ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱတရာ်း အႏွစ္သာရ ရိွ မရိွ ။ အႏွစ္သာရ မရွိဘ ်း။ အႏွစ္သာရ မရွိတဲ ့
တရာ်းမို႔ လို႔ အနိစၥလို႔ ေဟာတာေပါ့။ အနိစၥ ျမင္မ ွ စတိ္ခ ရတယလ္ို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ အဲလိ ု ဆိုေတာ ့ မရေသ်းတဲ ့ ပုဂၢိိဳလ္ 
ရေလေအာင ္သစၥာဖြဲ႕။  

……သစၥာဖြဲ႕နည္်း….. 

ေဝဒနာကၡႏၶာ။ 

ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမာွ ငါ၊ သ တစ္ပါ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင့္ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ်္းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင်္းက  ဒုကၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

သညာကၡႏၶာ။ 

သညာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ ငါ၊ သ တစ္ပါ်း၊ ေယာက ္ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင့္ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

သညာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင်္းက  ဒုကၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

သခၤါရကၡႏၶာ။ 

သခၤါရကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ ငါ၊ သ တစပ္ါ်း၊ ေယာက ္ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင့္ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

သခၤါရကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင်္းက  ဒုကၡသစၥာ။  
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ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

ဝိညာဏကၡႏၶာ။ 

ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ ငါ၊ သ တစ္ပါ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင့္ လိုခ ငမ္ႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက  ဒကုၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

႐ ပကၡႏၶာ။  

႐ ပကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ ငါ၊ သ တစ္ပါ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင့္ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သကမ္ႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

႐ ပကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက  ဒကုၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင့္ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

သစၥာေလ်းပါ်း သိမွ ေသာတာပန္၊ သစၥာေလ်းပါ်း သိမ ွသကဒါဂါမ္၊ သစၥာေလ်းပါ်း သိမ ွအနာဂါမ၊္ သစၥာေလ်းပါ်း သိမ ွရဟႏၲာ ေနာ္။ 
သစၥာေလ်းပါ်းကိ ု မသိရင္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ပါ့မလာ်း။ ေသာတာပန ္ မျဖစ္ရင္ ဘရုာ်းရဟႏၲာျဖစ္ပါ့မလာ်း ။ သစၥာေလ်းပါ်းကို 
မသတိာ... ဘယသ္ လ ဲ ။ သစၥာေလ်းပါ်းကိ ုမသိတာ အဝိဇၨာေနာ္။ အဲဒ သစၥာ ေလ်းပါ်းကိ ုသိဖို႔ အေရ်းႀက ်းတာေပါ့။ ဒါ သိရမည့္ 
တရာ်းေတြ ။ ခႏၶာသိဖို႕ လိတုာေပါ။့ ခႏၶာငါ်းပါ်းကိ ုမသတိာ... ။ ခႏၶာငါ်းပါ်း တစ္္ပါ်း-ပါ်း အေပၚမွာ လ ၊ နတ၊္ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါ လို႔ 
ႏွလံု်းသြင္်းမွာ်းတာ။ ႏွလံု်းသြင္်းမွာ်းေတာ ့လိုခ ငတ္ာ ဘယသ္ လဲ။ မရရင္ မေနဘ ်းလို႔ စြဲလမ္်းတာ။ အဝိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန ္ဤသံု်းခု 
သစၥာဖြဲ႕ေတာ ့ ဘာသစၥာလဲ။ လ လာ်း သမုဒယသစၥာလာ်း။ နတ္လာ်း သမုဒယသစၥာလာ်း။ ျဗဟၼာလာ်း သမုဒယသစၥာလာ်း။ 
သာ်းေတြ သမ ်းေတြလာ်း သမုဒယသစၥာလာ်း။ သမုဒယ အေၾကာင္်း ႐ွိသမွ  အက ိိဳ်းခႏၶာ မေပၚလာ်း။ ခႏၶာရတဲ ့ပုဂၢိိဳလ ္…အို၊ နာ၊ 
ေသ လြတက္ဲလ့ာ်း။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။အလဲိ ု စိစစ္ဖုိ႔ လိုတယက္ြ႕ဲေနာ္။ အခု ေတြ႕ေနတာေတြဟာ ခႏၶာ…ေပါ့။ အို၊ နာ၊ ေသ 
လြတ္ကဲလ့ာ်း။ဘာသစၥာလဲ။အဲလိ ု ေလလ့ာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ  ခႏၶာ ငါ်းပါ်းကိ ု ထထိိမိမ ိ ကြကက္ြက္ကြင္်းကြင္်း 
ရွင္်းရွင္်းလင်္းလင်္း အပက္ မပ္က  သိဖို႔ လိတုယ ္ ၾကာ်းလာ်း။သမဒုယ အေၾကာင္်း ႐ွိေတာ ့အက ိိဳ်းခႏၶာေပါ့။ ေပၚေနတာ လ လာ်း 
ခႏၶာငါ်းပါ်း။ နတလ္ာ်း ခႏၶာငါ်းပါ်း။ျဗဟၼာလာ်း ခႏၶာငါ်းပါ်း။ အဲဒ ခႏၶာ သိဖို႔လိုတယ္။ ခႏၶာရတဲ ့ပုဂၢိိဳလ ္… အိုနာေသ လြတ္ကဲလ့ာ်း။ 
ဘာသစၥာလဲ။ လ  ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ နတ ္ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ ျဗဟၼာ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ ဒုကၡသစၥာလို႔ အမွန ္
ပိုင္်းျခာ်းသ ိသမၼာဒိ႒လိို႔ မေဟာလာ်း။  

က ဲသမၼာဒိ႒ ိဝင္လာတဲ ့အခါက  မိစ ာဒိ႒ ိမခ ိဳပ္ဘ ်းလာ်း။ မိစ ာဒိ႒ ိခ ိဳပ္ရင ္ႏွစ္က သံု်းကိ ုက ်းေသ်းရ႕ဲလာ်း။ တဏွာ လာေသ်းရ႕ဲလာ်း။ 
ဥပါဒါန ္ လာေသ်းရ႕ဲလာ်း။ မို်းကတုဆ္ရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်း ေဟာတာ ပဋိစၥသမုပၸါဒမ္ွာ…စဥ္်းစာ်းေနာ္။ အႏုပၸါဒ နိေရာဓ လို႔ 
မေဟာဘ ်းလာ်း။ ဒုကၡသစၥာ ပိုင္်းျခာ်းေတာက့ာ မလာဘဲႏွင့္ ခ ိဳပ္တာ အႏုပၸါဒ နိေရာဓ၊ ခႏၶာက ျမင္ရာ ၾကာ်းရာက ခ ိဳပတ္ာ ဥပၸါဒ 
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နိေရာဓ လို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ခႏၶာ သိေတာ ့ဒိ႒ ိမျပိဳတဘ္ ်းလာ်း။ ဒိ႒ိျပိဳတ္ရင္ ျဗဟၼာႀက ်း ေလ်းဥ ်း ဖန္ဆင္်းတယ ္ထာဝရ ဘုရာ်း 
ဖန္ဆင်္းတယ ္ဗိႆႏုိ်းနတ ္ဖန္ဆင်္းတယလ္ို႔ ယ ဥ ်းမလာ်း။ မယ ေတာဘ့ ်းေနာ္။ ဝိစိကိစၦာ မခ ိဳပလ္ာ်း။ အာသဝအေနန႕ဲ ဒိ႒ာသဝ နဲ႔ 
အဝိဇၨာသဝ မခ ိဳပ္လာ်း။ ဒုကၡသစၥာ ပုိင္်းျခာ်းသိေတာ ့ကာမာသဝ နဲ႔ ဘဝါသဝ မခ ိဳပလ္ာ်း။ အာသေဝါတရာ်း ေလ်းပါ်း မကနု္လာ်း။ 
ကုန္ရင ္ သမုဒယသစၥာ မေသလာ်း။ ေနာက ္ ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္်းလာ်း။ နိေရာဓလို႔ မေဟာလာ်း။ ခႏၶာ မရွိေတာ့ မၿငိမ္်းလာ်း။ 
ကိေလသာ မရွိေတာ ့မေအ်းလာ်း။ ၿငိမ္်းတဲ ့သေဘာနဲ႔ ေအ်းတဲ ့သေဘာကိ ုနိဗၺာန ္လို႔ ေခၚတာဗ ာ့။ အလဲိ ုစိစစဖ္ို႔ မေကာင္်းလာ်း။ 
အဲဒ ေနရာ ေရာက္ေအာင ္ႀကိိဳ်းစာ်းအာ်းထုတေ္ပါ့။ 

က…ဲ ၾကာ်းဆ ဲ ခႏၶာက ျဖစပ္ က္၊ဘာသစၥာလဲ။(ဒုကၡသစၥာပါဘုရာ်း။)သတိာက----။(မဂၢသစၥာပါဘရုာ်း။)ေသတာက----။(သမုဒယ 
သစၥာပါဘုရာ်း။) ေနာက္ခႏၶာ မလာတာ....။(နိေရာဓသစၥာပါဘုရာ်း။)ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အကြက ္ဘယ္ႏွစ္ကြက္႐ွိ။(ေလ်းကြက ္ရိွပါတယ ္
ဘုရာ်း။)တစက္ြကလ္ွ င ္ ဘယ္ႏွစ္ပါ်း။(ငါ်းပါ်းပါ ဘုရာ်း။)ငါ်း ေလ်းလ ...။(ႏွစ္ဆယ ္ ။)ဤ႐ွစ္သြယက္ုိ... ။(အလြယက္ ကမ္ွတ ္
သိေစအပသ္ည ္သသံရာမ ွလြတ္ေၾကာင္်းတည္်း။)  

အေရွ႕ အရပ္မွာေန… မ ာ်းလသွတၱဝါ ေတြ ၊ က န်္းမာ ခ မ္်းသာၾကပါေစ၊ တို႔ေတာင္်းဆ ုေမတၱာေဝ ၊  

ဣစ တိ ံလိုရာျပည့္ေတာ ့ခ မ်္းသာျခင္်း လက္ငင္်းရပါေစ။ 

ေတာင ္အရပ္မွာေန မ ာ်းလသွတၱဝါ ေတြ ၊ က န်္းမာ ခ မ္်းသာၾကပါေစ၊ တို႔ေတာင္်းဆ ုေမတၱာေဝ ၊  

ဣစ တိ ံလိုရာျပည့္ေတာ ့ခ မ်္းသာျခင္်း လက္ငင္်းရပါေစ။ 

အေနာက ္အရပ္မာွေန… မ ာ်းလသွတၱဝါ ေတြ ၊ က န်္းမာ ခ မ္်းသာၾကပါေစ၊ တို႔ေတာင္်းဆု ေမတၱာေဝ ၊  

ဣစ တိ ံလိုရာျပည့္ေတာ ့ခ မ်္းသာျခင္်း လက္ငင္်းရပါေစ။ 

ေျမာက ္အရပ္မွာေန… မ ာ်းလသွတၱဝါ ေတြ ၊ က န္်းမာ ခ မ္်းသာၾကပါေစ၊ တို႔ေတာင္်းဆု ေမတၱာေဝ ၊  

ဣစ တိ ံလိုရာျပည့္ေတာ ့ခ မ်္းသာျခင္်း လက္ငင္်းရပါေစ။ 

အထက ္အရပမ္ွာေန… မ ာ်းလသွတၱဝါ ေတြ ၊ က န္်းမာ ခ မ္်းသာၾကပါေစ၊ တို႔ေတာင္်းဆု ေမတၱာေဝ ၊  

ဣစ တိ ံလိုရာျပည့္ေတာ ့ခ မ်္းသာျခင္်း လက္ငင္်းရပါေစ။ 

ေအာက ္အရပ္မွာေန… မ ာ်းလသွတၱဝါ ေတြ ၊ က န္်းမာ ခ မ္်းသာၾကပါေစ၊ တို႔ေတာင္်းဆု ေမတၱာေဝ ၊  

ဣစ တိ ံလိုရာျပည့္ေတာ ့ခ မ်္းသာျခင္်း လက္ငင္်းရပါေစ။ 

ေအာင္ပါေစ၊ ခ မ္်းၾကညေ္အ်းျမေစ၊ မဂ္စခန္်း တကလ္ွမ်္းႏုိင္ပါေစ။  

ဤသို႔ ျပိဳရ ကသုလေၾကာင့္ မ ာ်းလွေဝေန အမွ  ေပ်းေဝသည ္၊ နတ ္လ  ျဗဟၼာ သာဓု ေခၚေစေသာ္။ 

(ကုသိလု ္အမွ  အမွ  အမွ  ယ ေတာ္မ ၾကပါကုန္ေလာ့။သာဓု၊ သာဓု၊သာဓ။ု ။) 

(ကုသိလု ္အမွ  အမွ  အမွ  ယ ေတာ္မ ၾကပါကုန္ေလာ့။သာဓု၊ သာဓု၊သာဓ။ု ။) 

(ကုသိလု ္အမွ  အမွ  အမွ  ယ ေတာ္မ ၾကပါကုန္ေလာ့။သာဓု၊ သာဓု၊သာဓ။ု ။) 

www.dhammadownload.com



(14) 
 

 

 

 

 

www.dhammadownload.com



(1) 
 

ေက ်းဇ ်းေတာ္ရငွ ္အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရယိ မံုလယေ္တာရ ဆရာေတာ္ဘရုာ်းႀက ်း ဘဒၵႏ ၱသဝံရ။  

အမရပ ရၿမိိဳ႕ ေအာင္ေျမေရႊဘံု  ဘုရာ်းဝန္်း-တြင္ ၁၃၇၁-ခု၊ ေႏွာင္်း တန္ခ ်းလဆန်္း ၁ဝ-ရက္၊ဗဒုၶဟ ်းေန႔ 

(24.03.2010)၊ ည (၇) နာရ ီမိနစ္ ၃ဝ အခ ိနတ္ြင္ ေဟာၾကာားေတာ္မူေသာ အမတႀ္က ်း ဥ ်းေပၚဥ ်း ဥပမာျပ 

ခႏၶာဉာဏ္ေရာက ္ဒိ႒ျိဖဳတ္ တရာ်းေတာ္။  

အနေႏ ၱာ အနႏ  ၱင ်းပ ်းကိ ုအာရံုျပိဳ၍ ည ညာျဖျဖ ကန္ေတာာ့ၾကပ စို႔။  

နေမာ ဗုဒၶႆ၊ နေမာ ဓမၼႆ ၊ နေမာ သဃံႆ၊ နေမာ မာတာပတိုႆ၊ နေမာ အာစရိယႆ။ 

ဗုဒၶႆ - သစၥာေလ်းပ ်း ျမတတ္ရာ်းကိ ု ပိုင္်းျခာ်းထင္ထင ္ သိျမင္ေတာ္မ ေသာ ရွင္ေတာ္ ျမတစ္ြာဘရုာ်းသခင ္ ကိယု္ေတာ္ျမတ ္
ႀက ်းအာ်း၊ နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶ  ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

ဓမၼႆ  -မဂ္ေလားတန္၊ ဖိိုလ္ေလားတန္၊ နဗိၺာန္ပရိယတ္၊ ဆယ္ပပားေသာ တရာားေတာ္ျမတအ္ာား၊ နေမာ - ရည္ညြတ္သဒၶ  ေစတနာ ျဖင္ာ့ 
ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွခိို်းပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

သဃံႆ -မဂ၌္တည္ေသာ ပိုဂ ိဳလေ္လားပပား၊ ဖိိုလ္၌တည္ေသာ ပိုဂ ိဳလ္ေလားပပား၊ ဤရွစ္ပပားေသာ အရယိာ သဃံာေတာ္ ျမတတ္ိို႔အာား၊ 
နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶ  ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

မာတာပတိုႆ  - မဘိႏွစ္ပပားအာား၊ နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶ  ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

အာစရယိႆ - ဝိပႆနာ ဉာဏ္မ က္စ ိႏွစ္ကြင္်း အလင္်းေရာက္ေအာင ္သစၥာေလ်းပ ်း တရာ်းေတာ္ႏွင္ာ့ ကုသေပ်းေတာ္မ ေသာ 
ေက ်းဇ ်းေတာ္ရွင္ မို်းကုတဆ္ရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်းႏွင္ာ့ မံုလယဆ္ရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်း အာ်း၊ နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶ  ေစတနာျဖင္ာ့ 
ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွခိို်းပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

ဘုရာ်းရတနာ၊ တရာ်းရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာျမတသ္ံု်းပ ်း မိဘ ၊ ဆရာသမာ်းတို႔အာ်း ရိုေသျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွခိိိုားပူေဇာ္ 
ဖူားေမ ွာ္ မာနေ္လ ာ်ာ့ ကနေ္တာ်ာ့ၾကေသာ ပူဇဝႏၱပဏာမ ေစတနာ၊သဒၶပ၊ ပညာ၊ ဝရီိယ တိို႔ေၾကာင္်ာ့ မိမတိိို႔ အလိိုရွိအပ၊္ ေတာင္်ာ့တအပ္ 
ေသာ၊ မအိိုမေသ အၿမေဲနေသာ နိဗၺာန္သိို႔ လည္ားေကာင္ား၊ ဒိုကၡခပ္သိမ္ား ခ ဳပၿ္ငိမ္ားရာ ျဖစေ္သာ နိဗၺာန္သိို႔ လညာ္းေကာင္ား၊ တစ္ေထာင္်ာ့ 
ငပားရာ ကိေလသာတိို႔၏ ခ ဳပရ္ာ ၿငိမ္ားရာ သိမ္ားရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သိို႔ လည္ားေကာငာ္း၊မိမတိိို႔ ယခို အာားထိုတဆ္ဲ ျဖစ္ေသာ ဝပိႆနာ 
ဉာဏ္သည ္ လ င္ျမန္စြာ မဂ္ဉာဏ္သို႔ ေက ်းဇ ်းျပိဳ၍ နိဗၺာန္သိို႔ မ က္ေမွာက္ ျပဳလြယႏိ္ိုင္ၾက သည ္ ျဖစ္ေစ။(အလပု္စဥ ္ အတိငု္်း 
က င္ာ့ႀက ံပြာ်းမ ာ်း အာ်းထတု္ပ မည္ ဘုရာ်း၊) 

မ လႏွစ္ျဖာ တစ္ေခ က။္  

မ လႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလ်းခအုလႊာ၊ အဂၤ တစဆ္ယ္ာ့ႏွစ္ပ ်း၊ တရာ်းကိယု္မ ာ်းႏွင္ာ့၊ သံု်းပ ်းအစပ၊္ ႏွစ္ရပ္မ လ၊ ဝဋသ္ံိုားဝႏွင္်ာ့၊ 
ကာလသံိုားျဖာ၊ ျခငာ္းရာႏွစ္ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယက္ိို၊ အလြယက္ က္မတွ္၊ သိေစအပသ္ည္၊ သသံရာမွ လြတ္ေၾကာငာ္းတည္ား။ 

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺၺိဳဒၶႆ ။ 
ဝိညာဏ္ျမင ္ သမၼိဳတသိစၥာ အာ်းျဖင္ာ့ ကမၼႆကတာ သမၼာဒ႒ိ ိ အကသုိလု္က ံ ကသုိလုက္ ံ တရာ်းႏွစ္ပ ်းကိ ု ယံုၾကည္ရမယလ္ို႕ 
မေဟာလာ်း။  
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ပ ဏာတပိ တာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာ အစ မိစ ာဒိ႒ ိ အဆံု်းကိ ု က  ်းလြန္ရင ္ ကသုိုလလ္ာ်း အကုသိလု၊္ 
အကသုိလုက္ ံအေၾကာင်္းေၾကာင္ာ့ အက ိိဳ်းတရာ်းက ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲာ့၌ ငရ၊ဲ တရိစ ာန၊္ ျပိတာၱ ၊အသ ရကာယ ္လို႕ မေဟာလာ်း။ 
ခ မ္်းသာတဲာ့ တရာ်းလာ်း ၊ဆင်္းရဲတဲာ့ တရာ်းလာ်း ။ဒ … အကသုိလု္ကံေၾကာင္ာ့ ျဖစ္တာေနာ္။ ယံုၾကည္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။  
ပ ဏာတပိ တာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာ အစ မိစ ာဒိ႒ ိအဆံု်းကို ေရာွင္ၾကဥရ္င ္အကသုိလုလ္ာ်း၊ ကသုိုလလ္ာ်း။ 
ကုသုိုလက္ ံ အေၾကာင်္းေၾကာင္ာ့ အက ိိဳ်းတရာ်းက လ ႔ျပည ္ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ ္ လို႔ မေဟာလာ်း။ ဆင္်းရတဲဲာ့ တရာ်းလာ်း ၊ 
ခ မ္်းသာတဲာ့တရာ်း ။ အဲဒ  ကကံိ ုယံုၾကည္ဖုိ႔ လိတုာေပ ာ့။ 
သက္ရွိသတၱဝ တဲာ့။ ကမ ဥ္်းန ကစ ဆင္ေကာင္ႀက ်းထ ိသတ္မယ္ဆိ ုပ ဏာတိပ တက ံမထိကု္ဘ ်းလာ်း။ ပ ဏာတိပ တက ံထိကု္ရင ္
ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲာ့၌ အပ ယက္ လြတ္ပာ့ မလာ်း။ အပ ယက္ိုက  ငရကဲိ ုအာ်းရေအာင္ခံ။ငရသဲကေ္စာ့ လ ႔အျဖစက္ိ ုရတယ္ထာ်း။ 
လ ျဖစတ္ဲာ့ဘဝမွာ ေမြ်းေမြ်းခ င်္း ေသတဲာ့ကေလ်းေတြ မရွိလာ်း။ လသာ်းနဲ႔ ေသတာ မရွိလာ်း။ ေက ာင္်းသာ်းအရြယ္နဲ႔ ေသတာ မရွိလာ်း။ 
သ ေဌ်းသာ်းပဲ ျဖစ္ျဖစ၊္သ ေဌ်းသမ ်းပ ဲျဖစ္ျဖစ္၊ငယ္ငယ္ရြယရ္ြယ္နဲ႔ ေသေတာာ့ သ ေဌ်းရ႕ဲ စည္်းစိမက္ိ ုခံစာ်းရရ႕ဲလာ်း။အုိ်းပုတ္၊ ခ ိိဳ်း႐ုပ္ န႕ဲ 
ေပ ာ္လို႔ေသေတာာ့တာေပ ာ့။ လ ျဖစက္ ိိဳ်း ႐ႈံ်းတာေပ ာ့။ ယံုၾကည္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ စဥ္်းစာ်းေနာ္။ အေရွ႕အိမက္ အဘို်းႀက ်းေတြတဲာ့ ။ 
အသက ္ ခုနစ္ဆယ္ေက ာ္၊ရွစ္ဆယ္။သြာ်းႏုိင္တယ္၊လာႏိုင္တယ္၊စာ်းႏုိင္တယ္၊လုပ္ႏုိင္တယ္ မေျပာၾကဘ ်းလာ်း။သ လကသုိလု္ 
ေကာင်္းတာကို်းလုိ႔ အေျဖမေပ်းလာ်းေဟာ့။ စဥ္်းစာ်းကြ႕ဲ။ 
သစသ္ ်းတစလ္ံု်း၊ပန္်းတစ္ပြင္ာ့၊ဟင္်းတစ္ညြန္႔ကစ ေရႊေငြေက ာကသ္ံပတၱျမာ်းအထ ိ ပုိင္ရွင္ အခြင္ာ့မျပိဳဘဲႏွင္ာ့ ယ ရင္ အဒိႏၷာကံ 
မထိကု္လာ်း။ အဒိႏၷာက ံထိကု္ရင ္ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲာ့၌ အပ ယက္ လြတ္ပာ့ မလာ်း။ အပ ယက္ိကု  ငရကဲိ ုအာ်းရေအာင္ခ။ံ ငရဲ 
သက္ေစာ့ လ ႔အျဖစက္ိ ုရတယထ္ာ်း။ လ ျဖစတ္ဲာ့ဘဝမွာ အငတ္ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆိုငရ္တယ္ေနာ္။ ဘယလ္ိုပ ဲလုပလ္ုပ ္စာ်းဝတ္ေနေရ်း 
ေျပရ႕ဲလာ်း။ ေရွ်းဆရာေတာ္ သမာ်းေတာ္ေတြ ဘယလ္ိ ုဥပမာေပ်းသလဲ။စိစစ္ဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ ေဖာငစ္ ်းရင်္း ေရငတလ္ို႔ ဥပမာ 
မေပ်းလာ်း ။ေဖာင္ဆိတုာ သစ္ေဖာငတ္ို႔ ဝ ်းေဖာငတ္ို႔ ႀကိမေ္ဖာင္တို႔ ေရေပၚမာွ သြာ်းတာေနာ္။ ဘာေၾကာင္ာ့ ေရငတသ္လ ဲ။ျပန္စိစစ္ဖို႔ 
မေကာင်္းလာ်း။ ေအာက္မွာ ေက ာက္ေဆာင္ေတြ မရွလိာ်း။သဲေသာင္ေတြ မရွိလာ်း။ေရေသာက္ေနရင္ ေက ာက္ေဆာင ္တိကု္မွာ 
ေပ ာ့။ေသာင္ေတြ တငမ္ွာေပ ာ့။ သံု်းလ ေလ်းလ ၾကာသြာ်းမယ္ေနာ္။ မဆင္်းရေဲပဘ ်းလာ်း။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ ေဖာင္စ ်းရင္်းေရငတ္ေပ ာ့။ အခ ု
လည္်း လုပ္ရင္်းမတၱနဲ႔ ငတတ္ာေတြ မရွိဘ ်းလာ်း။အလိလုို ျဖစ္တာလာ်း၊အေၾကာင္်းေၾကာင္ာ့ အက ိိဳ်းတရာ်းေပၚတာလာ်း။အေၾကာင္်း 
တရာ်း…အတတိ္ဘဝက သ မ ာ်းစာ်းမည္ာ့ အစာ်းအစာ ခို်းခဲာ့တာေပ ာ့။သ မ ာ်းဝတမ္ည္ာ့ အဝတ္အစာ်းေတြ ခို်းခဲာ့တာေပ ာ့။သ မ ာ်းေနတဲာ့ 
အေဆာကအ္ဥ ်းေတြ ဖ ကဆ္ ်းခဲာ့တာေပာ့ ။ ျဖစတ္ဲာ့ဘဝမွာ ဆင္်းရဲတယ္ေနာ္။ေၾကာက္စရာမေကာင်္းလာ်းေဟာ့။ဒ  ယံုၾကည္ဖုိ႔ လိုတယ္။ 
လင္ရွိမယာ်း မယာ်းရွလိင ္က ိဳ်းေက ာ္ေစာ္ကာ်းလို႔ ရိွရင္ ကာေမသုမိစ ာစာရက ံ မထိကုလ္ာ်း။ ထိကု္ရင္ ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲာ့၌ 
အပ ယက္ လြတ္ပာ့ မလာ်း။ အပ ယက္ိကု  ငရကဲိ ု အာ်းရေအာင္ခံ။ ငရဲ သက္ေစာ့ လ ႔အျဖစ္ကိ ု ရတယ။္ လ ျဖစတ္ဲာ့ဘဝမွာ 
လ ခ င်္းတ ရ႕ဲလာ်း။ ဣတ လိိင၊္ပုလ ိငေ္ပ ာ့။ ဘယ္ေလာက္မ ာ်း ေၾကာက္စရာ ေကာင္်းသလဲေနာ္။ 
စာ်းဝတ္ေနေရ်းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပ ်းေတာာ့ မုသာ်းကိ ု အမ ိိဳ်းမ ိိဳ်း မသံု်းၾကဘ ်းလာ်း။မုသာဝ ဒက ံ မထိုကလ္ာ်း။ ေသသညရ္႕ဲ အျခာ်းမဲာ့၌ 
အပ ယက္ လြတ္ပာ့ မလာ်း။ အပ ယက္ိုက  ငရကဲိ ုအာ်းရေအာင္ခံေပ ာ့ ။ ငရဲ သက္ေစာ့… ငရဲ သက္ေစာ့ လ ႔ျပည္ကိ ုေရာကတ္ယထ္ာ်း။ 
လ ျဖစတ္ဲာ့ဘဝမွာ စာ်းဝတ္ေနေရ်း ေျပရ႕ဲလာ်း။ဘယသ္ မ ွ အယံုအၾကည ္ မရွိဘ ်းကြ႕ဲေနာ္။ သ ႕စကာ်းေျပာရင ္ ဘယ္သ မ ွ အသံု်း 
မျပိဳဘ ်းေပ ာ့။ အယံုအၾကညက္င္်းတာေပာ့ ။ 
ဘိန္်းဘင္်းကေစာ္ ေလွာ္စာအရက္ ေသရည္ေသရကက္ိ ုေသာက္စာ်းရင…္သုရာေမရယက ံမထိုကလ္ာ်း။သုရာေမရယကံထိကု္ရင္ 
ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲာ့၌ အပ ယက္ လြတ္ပာ့ မလာ်း။ အပ ယက္ိုက  ငရကဲိ ုအာ်းရေအာင္ခံ။ ငရဲ သက္ေစာ့ လ ႔အျဖစ္ကိ ု ရတယ္။ 
လ ျဖစတ္ဲာ့ဘဝမွာ ႐ ်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ေတြ ျမင္ဖ ်းရ႕ဲလာ်း။လ ျဖစေ္တာာ့ လ ႐ ်း၊ေခြ်းျဖစေ္တာာ့ ေခြ်း႐ ်း၊ဝက္ျဖစ္ေတာာ့ ဝက႐္ ်းေပ ာ့။ အလဲိ ုစိစစ္ဖုိ႔ 
မေကာင်္းလာ်း။ဘယ္ေလာက္မ ာ်း ေၾကာက္စရာ ေကာင်္းသလဲေနာ္။အဒဲ  င ်းပ ်းသ လထမဲာွ သရုာေမရယက ံအဆိ်ုးဆံု်းေပ ာ့။ 
လ တစ္ေယာက္ကိ ုစဥ္်းစာ်းေပ ာ့။မေသာက္မစာ်းခင ္မမ ်းခင ္ပင္ကိယု ္စိတ္ေလ်းက ႐ုိ်း႐ုိ်းေလ်းေပ ာ့။ေမ်းႏိုင္မွ အႏုိင္ထ ်းတယ္ကြ႕ဲေနာ္။ 
အခ ိိဳ႕ အာ်းနာႀက ်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလေ္တြေပ ာ့။ အလုပလ္ုပလ္ို႔ ေနဝင္ၿပ ်းၿပ ။အလပ္ုက သိမ္်းၿပ ေပ ာ့။အလုပသ္ိမ္်းလို႔ ေရမို်းခ ိိဳ်း။ ေသာက္စာ်းၿပ ်း 
တဲာ့အခ  မ ်းမလာဘ ်းလာ်းေဟာ့။အဲဒ အခ  ပင္ကိယု ္စိတ္ေတြ ရွိေသ်းရ႕ဲလာ်း။အဲဒ အခ  သတ္ခ ငတ္ဲာ့စိတ္ေတြ မေပၚဘ ်းလာ်း။ခို်းခ ငတ္ဲာ့ 
စိတ္ေတြ မေပၚလာ်း။သ မ ာ်း လင္သာ်းမယာ်းကိ ု ဖ က္ဆ ်းခ ငတ္ဲာ့ စိတ္ေတြ မေပၚလာ်း။မုသာ်းကိ ုအမ ိိဳ်းမ ိိဳ်း မသံု်းလာ်း။ က ဲအဲဒ  
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သုရာေမရယကံေၾကာင္ာ့ အကုနလ္ံု်း ပ က္စ ်းတာကြ႕ဲ။အဒဲ  အထ ်းသျဖင္ာ့ ဆင္ျခင္ဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ဒ ေၾကာင္ာ့ င ်းပ ်းသ လကိ ု
မေၾကာင္မၾကာ်း မက ိိဳ်းမေပ က္ေအာင ္ထိန္်းသိမ်္းမယ္ဆိရုင္ ကိုယ္ေစာင္ာ့နတက္လည်္း ေပ ာ္တယ္။ သာသနာေစာင္ာ့နတက္လည္်း 
ေပ ာ္တယ္။သမၼာေဒဝနတက္လည္်း ေပ ာ္တယ္။ 
သ လနဲ႔ ျပည္ာ့စံုမယဆ္ိုေတာာ့ ျမတ္စြာဘုရာ်းရွိစဥက္ ေတာင္ကၽြန်္းမွာ မဟာပ လရြာ လို႔ ရွိတယေ္နာ္။တစ္ရြာလံု်း သ လနဲ႔ျပည္ာ့စုံတဲာ့ 
အတြက ္အသက္တစ္ရာျပည္ာ့မွ ေသတာတဲာ့ဗ ာ်း။အသကတ္စ္ရာ မျပည္ာ့ရင္ မေသဘ ်းေပ ာ့။မဟာပ လ ရြာေလ။ ပတဝ္န္်းက ငက္ 
ေတာာ့ သ လနဲ႔ မျပည္ာ့စံုေတာာ့ မို်းေခ ငေ္ရရွာ်းနဲ႔ သြာ်းႀကံိဳတာေပ ာ့။ စာ်းဝတ္ေနေရ်း ေျပပာ့ မလာ်းေဟာ့။ကဲ ေမြ်းေမြ်းခ င္်း ေသတဲာ့ဟာ 
လည္်း ရွိတယ္။ေလ်းဘကသ္ြာ်း အရြယ္ေသတာလည္်း ရွိတယ္။ေက ာင္်းသာ်းအရြယ္ ေသတာလည္်း ရွိတယ္။ အပ ိိဳ လ ပ ိိဳဘဝနဲ႔ 
ေသက တာလည္်း ရွိတာေပ ာ့။ သ လနဲ႔ ျပည္ာ့စုံဖို႔ လိုတယ္။ေနာကဆ္ံု်းဆယလ္ ျမတ ္စာအုုပထ္ဲမွာ အရွင္ဇနကာဘဝိံသ ေရ်းတာ။ 
ျမတ္စြာဘုရာ်းအေလာင္်း၊ဘရုာ်းအေလာင်္း စၾကာမင္်းဘဝတုန္်းက ေလ်းကၽြန္်းနဲ႔တစ္ျမင္ာ့မိုရ ္အုပ္စို်းလာခဲာ့တာေပ ာ့။အဒဲ  ေလ်းကၽြန္်းနဲ႔ 
တစ္ျမင္ာ့မိုရ ္အရပသ္ံု်းစကာ်းနဲ႔ င ်းပ ်းသ လတရာ်း ေဟာတယ ္ ၾကာ်းလာ်း။ဒ  ဘုရာ်းအေလာင္်းေပ ာ့။ယံုၾကည္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်းေဟာ့။ 
အဲဒ  လိုရင္်းအခ က္ေတြေပ ာ့။အဲဒ  သ လနဲ႔ ျပည္ာ့စံုရင ္ကသုိလု္ကလံို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။မျပည္ာ့စံုရင္ အကသုိုလက္ံေပ ာ့။ 
ကဆံိ်ုးတယ၊္ကဆံိ်ုးတယလ္ို႔ မေျပာၾကဘ ်းလာ်း။သ လနဲ႔ မျပည္ာ့စံုတာ…ကဆံိ်ုးတာေပ ာ့။ ျပည္ာ့စံုတဲာ့ ပဂုၢိိဳလ ္ ကေံကာင်္းတယ။္အလဲိ ု
ေလာ့လာဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။ဒ  က ံကရံ႕ဲအက ိိဳ်းကိ ုယံုၾကညဖ္ို႔ လိတုယေ္နာ္။ကကံိ ုယံုၾကညရ္မယ။္ဉာဏ္ကိ ုအာ်းကိ်ုးရမာွေပ ာ့။အလဲိ ု
စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ဉာဏ္ဆိတုာ…ခႏၶာ သတိာေပ ာ့။သစၥာ သတိာေပ ာ့။ပဋစိၥသမပုၸ ဒ ္ အေၾကာင္်းအက ိိဳ်း သတိာေပ ာ့။အသဲလိ ု
ေလာ့လာဖို႔ လိတုယ္ေနာ္။ 
အဲလိဆုိုေတာာ့ကာ ခဏ ခဏ ေျပာရတဲာ့ ကိစၥ။ပိဋကတသ္ံု်းပံု ခ ံိဳ႕ၾကည္ာ့ ခႏၶာင ်းပ ်းေပ ာ့။ခႏၶာင ်းပ ်း ခ ံိဳ႕ၾကည္ာ့ နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္ေပ ာ့။ မၾကာ်း 
စဖ ်း ၾကာ်းဖ ်းထပ္မံ။ ေရ်ွးထက္ေက ာ္ကာရ က လယတ္ ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်း ေဟာတာေနာ္။ ခႏၶာင ်းပ ်း မသျိငာ်း င ်းပ ်း ေမာွကမ္ည ္
သာ၊ခႏၶာင ်းပ ်း မသျိငာ်း င ်းပ ်း ေမာွကမ္ညသ္ာ၊ ေခြ်းဝကက္ၽြႏဲြာ်း ေမာွကလ္ ကသ္ြာ်း င ်းပ ်းေမာွကၾ္ကရာွလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  
ခႏၶာေပၚမွာ ႏွလံု်းသြင္်းမာွ်း လို႔ ျဖစ္တာ။မျဖစ္ေပဘ ်းလာ်း။ဒ ေတာာ့ ခႏၶာအက ိိဳ်းအျပစက္ိ ုသိဖို႔ လိုတာေပ ာ့။သစၥာသိဖို႔ လိတုာေပ ာ့။ 
ပဋိစၥသမုပၸ ဒ ္အေၾကာင္်းအက ိိဳ်းသိဖို႔ လိုတာေပ ာ့။ေန႔ရွိသမွ  ရက္ရွသိမွ ေတာာ့ ဒ ခႏၶာ သိဖို႔ လိတုယ္။ ေလာ့လာဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။ဒ မို႔ 
မရေသ်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ ္ရေလေအာင္၊ ရၿပ ်းသာ်း ပုဂၢိိဳလ၊္ မရေသ်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္လည်္း ရေလေအာင္ေပ ာ့၊ ရၿပ ်းသာ်း ပုဂၢိိဳလလ္ည္်း လိုရင္်းကိစၥ 
ၿပ ်းေအာင ္မ က္စေိပ က္ကစ မေနာဒြ ရအထ ိမွန္မွန္ေလ်း ခႏၶာဖြဲ႕ၾက။ 
…ခႏၶာဖြဲ႕နည်္း… 
မ က္စ။ိ 

စကၡိဳအၾကညက္ိ ု အဆင္်း တိကု္ေတာာ့ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ  တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ 
ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။ စကၡိဳဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း 
ျဖစ္ပ သည္။ စကၡိဳအၾကည္ႏွင္ာ့ အဆင္်းကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ 
ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

မ က္စအိၾကညက္ိ ုအဆင္်း တုိက္ေတာာ့ ျမငသ္ိစတိ္ ေပၚပ သည္။ အဆင္်းကိ ု ျမငသ္တိာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက 
ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသကိ္။ မ ကစ္ိအၾကည္ႏွင္ာ့ အဆင္်းက ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသိက၊္႐ုပ္။ 

မ က္စအိၾကညက္ိ ု အဆင္်း တုိက္ေတာာ့ ျမင္သစိိတ ္ ေပၚပ သည္။ အဆင္်းကိ ု ျမငသ္တိာက နာမ္တရာ်း။  မ က္စအိၾကည္ႏွင္ာ့ 
အဆင္်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

နာ်း။ 

ေသာတအၾကညက္ိ ု အသ ံ တိကု္ေတာာ့ ေသာတဝညိာဏ္ ေပၚပ သည္။ ေသာတဝညိာဏ္ ေပၚေသာအခ  တစဝ္ိညာဏ္တည်္း 
ေပၚလို႔ ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။ ေသာတဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င်္းေတာာ့ 
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နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစပ္ သည္။ ေသာတအၾကည္ႏွင္ာ့ အသကံိ ုခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ 
ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

နာ်းအၾကညက္ိ ု အသ ံ တုိကေ္တာာ့ ၾကာ်းသိစိတ ္ ေပၚပ သည္။ အသကံိ ု ၾကာ်းသတိာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက 
ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသကိ္။ နာ်းအၾကည္ႏွင္ာ့ အသံက ႐ုပ္။ စိတ၊္ေစတသကိ၊္႐ုပ္။ 

နာ်းအၾကညက္ိ ုအသ ံတုိကေ္တာာ့ ၾကာ်းသိစတိ္ ေပၚပ သည္။ အသကံိ ု ၾကာ်းသတိာက နာမတ္ရာ်း။  နာ်းအၾကည္ႏွင္ာ့ အသကံ 
႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

ႏွာ။ 

ဃာနအၾကည္ကိ ု အနံ႕ တိကု္ေတာာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ  တစ္ဝညိာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ 
ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။  ဃာနဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစတ္ဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း 
ျဖစ္ပ သည္။ ဃာနအၾကည ္ ႏွင္ာ့ အနံ႕ကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ 
ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

ႏွာအၾကညက္ိ ုအနံ႕တုိက္ေတာာ့ နံသိစိတ ္ေပၚပ သည္။ အနံ႕ကိ ုနံသိတာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာ က ေစတသကိ္။ 
စိတ္၊ ေစတသိက္။ ႏွာအၾကည္ႏွင္ာ့ အနံ႕က ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသိက၊္႐ုပ္။ 

ႏွာအၾကညက္ိ ုအနံ႕တုိက္ေတာာ့ နံသစိိတ ္ေပၚပ သည္။ အနံ႕ကိ ုနံသတိာက နာမ္တရာ်း။  ႏွာအၾကည ္ႏွင္ာ့ အနံ႕ က ႐ုပ္တရာ်း။ 
နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

လွ ာ။ 

ဇိဝွ အၾကညက္ိ ု ခ ိိဳ၊ခ ဥ္၊စပ္၊ငန္၊ဖန္၊ခ ်း ရသာေျခာက္ပ ်း တိကု္ေတာာ့ စာ်းသိစတိ္ဆိတုဲာ့ ဇိဝွ ဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ဇိဝွ ဝိညာဏ္ 
ေပၚေသာအခ  တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ ျဖစပ္ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။  ဇိဝွ ဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစတ္ဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ 
ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င်္းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ဇိဝွ အၾကည ္ ႏွင္ာ့ ရသာ ေျခာကပ္ ်း ကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ 
ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

လွ ာအၾကည္ကိ ုရသာေျခာက္ပ ်း တုိက္ေတာာ့ စာ်းသစိတိ္ ေပၚပ သည္။ ရသာေျခာက္ပ ်း ကိ ုစာ်းသိတာက စိတ။္ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ 
ေစတနာက ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသကိ္။ လွ ာအၾကည္ ႏွင္ာ့ ရသာေျခာက္ပ ်း က ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသကိ္၊႐ပု္။ 

လွ ာအၾကည္ကိ ု ရသာေျခာက္ပ ်း တုိက္ေတာာ့ စာ်းသစိိတ ္ ေပၚပ သည္။ ရသာေျခာကပ္ ်းကိ ု စာ်းသတိာက နာမ္တရာ်း။  
လွ ာအၾကည္ႏွင္ာ့ ရသာေျခာက္ပ ်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

ကိယု္။ 

ကာယအၾကညက္ိ ု မာမႈ ေပ ာာ့မႈ ပထဝ  ေဖာ႒ဗၺ တိကု္ေတာာ့ ထိသစိိတ ္ ဆိတုဲာ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပ သည။္ ကာယဝိညာဏ္ 
ေပၚေသာအခ  တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။ ကာယဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစတ္ဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ 
ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစပ္ သည္။ ကာယအၾကည္ႏွင္ာ့ မာမႈ ေပ ာာ့မႈကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ 
ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  
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ကိယု္အၾကညက္ိ ုပ မႈ ေအ်းမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာာ့ ထသိိစိတ ္ေပၚပ သည္။ ပ မႈ ေအ်းမႈကိ ုထိသတိာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ 
သညာ၊ ေစတနာက ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသိက။္ ကိယု္အၾကည္ႏွင္ာ့ ပ မႈ ေအ်းမႈက ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသကိ္၊႐ပု။္ 

ကိယု္အၾကညက္ို ေထာကက္န ္ လႈပရ္ွာ်းမႈ ဝ ေယာေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာာ့ ထသိိစတိ္ ေပၚပ သည။္ ေထာကက္န ္ လႈပရ္ွာ်းမႈကိ ု
ထသိိတာက နာမ္တရာ်း။  ကိယု္အၾကည္ႏွင္ာ့ ေထာကက္န ္လႈပ္ရာွ်းမႈ က ႐ုပတ္ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

စိတ္။ 

မေနာ အၾကည္ကိ ုဓမၼာ႐ံု တိကု္ေတာာ့ ႀကသံိစတိ ္ဆိတုဲာ့ မေနာဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ မေနာဝိညာဏ္ ေပၚေသာ အခ  တစဝ္ိညာဏ္ 
တည္်း ေပၚလို႔ ျဖစပ္ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။  မေနာဝညိာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစတ္ဲာ့ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေစတသကိ ္ ၊သညာကၡႏၶာ 
ေစတသကိ္၊ သခၤ ရကၡႏၶာ ေစတသိက ္သံု်းပ ်း ေပ င်္းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစပ္ သည္။ ဟဒယဝတ ိဳ ႏွင္ာ့ ဓမၼာ႐ံု ကိ ုခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ 
႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

မေနာအၾကညက္ိ ုဓမၼာ႐ု ံတုိက္ေတာာ့ ႀကသံိစတိ္ ေပၚပ သည္။ ဓမၼာ႐ံုတရာ်း အေပၚမာွ ပုဂၢိိဳလ ္သတၱဝ အေနႏွင္ာ့ ႀကသံိတာက စိတ္။ 
ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက ေစတသကိ္။ စိတ၊္ ေစတသကိ္။ ဟဒယဝတ ိဳ ႏွင္ာ့ ဓမၼာ႐ု ံက ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသိက၊္႐ုပ္။ 

မေနာအၾကညက္ိ ု ဓမၼာ႐ံု တုိက္ေတာာ့ ႀကံသစိိတ္ ေပၚပ သည္။ ဓမၼာ႐ံုတရာ်း အေပၚမွာ ပုဂၢိိဳလ ္သတၱဝ အေနႏွင္ာ့ ႀကသံိတာက 
နာမ္တရာ်း။ ဟဒယဝတ ိဳ ႏွင္ာ့ ဓမၼာ႐ု ံက ႐ုပတ္ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။ 
 
ေျခာကဒ္ြ ရ ခႏၶာဖြဲ႕ၾကည္ာ့ေတာာ့ …. လ အစာ်းစာ်း၊ နတ္အစာ်းစာ်း ၊ျဗဟၼာအစာ်းစာ်း၊ တိရစ ာန ္အစာ်းစာ်း၊ ျပတိၱာ ၊အသ ရကာယ ္
အစာ်းစာ်း၊ေတြ႕သလာ်း ခႏၶာင ်းပ ်း ေတြ႕သလာ်း။ လ နတ္ျဗဟၼာ သတၱဝ  မေတြ႕တာ ရွလိို႕လာ်း၊ မရွိလို႔လာ်း။ မရိွရင္ လ စြဲ နတ္စြဲ 
ျဗဟၼာစြဲ ၊စြစဲရာ လိုေသ်းရ႕ဲလာ်း။ ေတြ႕တဲာ့တရာ်းက လ နတျ္ဗဟၼာလာ်း ခႏၶာငပားပပား။  
ဤ ခႏၶာငပားပပား ဘယ္ပံုဘယ္နည္်း ရွိတာလ ဲစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။  
႐ ပကၡႏ ၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။ (ေဖာကျ္ပန ္တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။) 
ေဝဒနာကၡႏၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။(ခံစာ်း တတေ္သာ သေဘာအစု ျဖစပ္ က္မႈ ပ ဘရုာ်း။)  
သညာကၡႏၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။(မွတသ္ာ်း တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘရုာ်း။)  
သခၤပရကၡႏၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။(ေစာ့ေဆာ္ ျပိဳျပင ္တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘရုာ်း။)  
ဝိညာဏကၡႏၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။(သတိတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။)  
ဤ ခႏၶာငပားပပားက ျမငၿ္ပ ်းရင ္ပ က ္ ၊ၾကာ်းၿပ ်းရင ္ပ က၊္ နံၿပ ်းရင ္ပ က ္ ၊ စာ်းၿပ ်းရင ္ပ က ္ ၊ ထိၿပ ်းရင ္ပ က ္ ၊ သိၿပ ်း ရင္ပ က ္ဆုိေတာာ့ 
ခႏၶာငပားပပား ေတြ႕သလာ်း၊ မရွတိာေတြ႕သလာ်း။ မရိွရင္ ဘယလ္ိ ုစြဲမလဲ။ လ နတျ္ဗဟၼာ  သတၱဝ က အစက တညလ္ို႔ မရိွျခင္်းေၾကာင္ာ့ 
စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ ရွိတယဆ္ိုတဲာ့ ခႏၶာ ကျဖစ္ၿပ ်းေတာာ့ မပ ကလ္ာ်း။ အစြ ဲခံရ႕ဲလာ်း။ ဒ လိဆုိုရင ္သက ာယဒ႒ိိ ျပိဳတတ္ာေပ ာ့။ 
သက ာယဒိ႒ိျပိဳတရ္င ္ကာယကံႏွင္ာ့ ပတသ္က္တဲာ့ အကသုိုလ၊္ ဝစ ကံႏွင္ာ့ ပတ္သကတ္ဲာ့ အကသုိလု္၊ မေနာကႏံွင္ာ့ ပတ္သကတ္ဲာ့ 
အကသုိလု ္ျပိဳဥ ်းမလာ်း၊ မျပိဳရင္ ေရ်ွးဆရာေတာ္ သမာ်းေတာ္ေတြ… သကသ္တ ္ခိ်ုးမႈ၊ ကာေမသ ု၊မသုာ်း မိစ ာ ကင်္းျပတက္ြာ မတွပ္  
ေသာတာပန ္တဲာ့ကြ႕ဲ။ပိဋကတသ္ံု်းပံု ခ ံိဳ႕ၾကည္ာ့ ခႏၶာင ်းပ ်းေပ ာ့။ခႏၶာင ်းပ ်း ခ ံိဳ်းရင ္နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္ေပ ာ့။အဲဒ  နာမ္႐ုပ္တရာ်း ႏွစ္ပ ်းအေပၚမွာ 
ဌာႏ ပစာရအာ်းျဖင္ာ့ တင္စာ်းၿပ ်းေတာာ့ လ အစာ်းစာ်း၊ နတအ္စာ်းစာ်း ၊ျဗဟၼာအစာ်းစာ်း၊ တိရစ ာန ္အစာ်းစာ်း၊ ျပတိၱာ ၊အသ ရကာယ္ 
အစာ်းစာ်း၊ငရအဲစာ်းစာ်းလို႔ မသမတု္ၾကဘ ်းလာ်း။အဲဒ  သမုတ္ရွ ိအေခၚရွိေပ ာ့။မသမတုလ္ည္်းရွ ိသမတုလ္ည္်းရွကိ နာမ္႐ုပ္တရာ်း 
ႏွစ္ပ ်း။အဲဒ ကိ ုပိုင္်းပိုင္်းျခာ်းျခာ်း ထိထိမမိ ိအပက္ မပက္  သိဖို႔ လိတုယ္ေနာ္။ 
အဲေတာာ့ မၾကာ်းစဖ  ်း ၾကာ်းဖ ်းထပ္မံ၊ထပခ္  ၾကည္ာ့ၿပ ်းေတာာ့မွ အာ်းလံု်းလည္်း တရာ်းနာဖ ်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္ေတြ၊ေထြ်းခဟံာ ႐ုပ္လာ်း၊ နာမ္ 
လာ်းလို႔ ေမ်းကာ ဘယလ္ို ေျပာမလ။ဲေၾသာ္ ႐ုပ္ေပ ာ့ေနာ္။ ႐ုပ္ဆိုေတာာ့ ဝိပႆနာထိုကတ္ာေပ ာ့။ စဥ္်းစာ်းဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။အင်္း… 
စဥ္်းစာ်းေနာ္။ ဒင-္ဒင-္ဒင္-ဒင္-ဒင္။ျမငတ္ာလာ်း ၾကာ်းတာလာ်း။ေထြ်းခလံို႔ ၾကာ်းသလာ်း။အသလံို႔ ၾကာ်းသလာ်း။အသဟံာ ေထြ်းခ ံ
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ဟတု္ကဲာ့လာ်း။ေဟာ အသလံို႔ ၾကာ်းသတိာ ေသာတဝညိာဏ္ နာမ္တရာ်း မရလာ်း။အသံက ႐ုပ္တရာ်းမရလာ်း။ နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ပ ်း။ 
ေထြ်းခလံာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။စိတက္ေတာာ့ ေထြ်းခလံို႔ မထင္လာ်း။ရွတိယလ္ို႔ မယ လာ်း။လက္နဲ႔ ကိုင္စမ္်းၾကည္ာ့။ေထြ်းခံ ေတြ႕မလာ်း 
မာတာေတြ႕မလာ်း။မာတာ ပထဝ လို႔ မေဟာလာ်း။ မာတယလ္ို႔ သိတာ ကာယဝညိာဏ္နာမ္တရာ်းေပ ာ့။ကာယအၾကည္နဲ႔ မာဆိတုဲာ့ 
ပထဝ က ႐ုပ္တရာ်းေပ ာ့။ နာမ္႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။ေထြ်းခလံာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။ဘာျဖစ္လို႔ ေထြ်းခ ံ မေတြ႕တာလဲ။မရွိရင ္ ေထြ်းခဟံာ 
႐ုပ္ဟတု္ရ႕ဲလာ်း။႐ုပ္မဟတုဘ္ ်းကြ႕ဲ။ ဉာတပရညိာ ပိုင္်းျခာ်းလို႔ သိပ လို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ 
အဲဒ  နာမ္႐ုပ္တရာ်း ႏွစ္ပ ်း အေပၚမွာ ဌာႏ ပစာရအာ်းျဖင္ာ့ တင္စာ်းၿပ ်းေတာာ့ ေထြ်းခလံို႔ မေခၚလာ်း။ေထြ်းခ ံယ ခဲာ့စမ္်းေဟာ့ လို႔ ဒ မွာ 
ထမင္်းစာ်းတဲာ့အခ  ရဟန္်းေတာ္ေတြ သံဃာေတာ္ေတြ ေရာကတ္ဲာ့အခ  ေထြ်းခလံိတုာေပ ာ့။အဲေတာာ့ ဟိုက ေထြ်းခယံ ခဲာ့တယေ္နာ္။ 
စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ ေထြ်းခံထငလ္ို႔ ကိုင္စမ္်းၾကည္ာ့။ေထြ်းခ ံေတြ႕မလာ်း မာတာေတြ႕မလာ်း။ မာတာပ ဲေတြ႕မယ္။ ေတြ႕တာကို 
အမွန ္မယ ရဘ ်းလာ်း။အဲဒ  မာတာသတိာ ကာယဝိညာဏ္ နာမ္တရာ်းေပ ာ့။ ကာယအၾကည္နဲ႔ မာဆိုတဲာ့ ပထဝ က ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္႐ုပ္ 
ႏွစ္ပ ်းေပ ာ့။ေထြ်းခလံာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။က…ဲဘာျဖစလ္ို႔ ေထြ်းခ ံ မေတြ႕တာလဲ။မရွိရင ္ စြဲဥ ်းမလာ်း။အဲဒ  သက ာယဒိ႒ိ ျဖိဳတ္ဖို႔ လိတုာ 
ဒကာႀက ်းတို႔။အလဲိ ု စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။အဲေတာာ့ စဥ္်းစာ်းတာ အလုပလ္ုပတ္ာေနာ္။အဲဒ  မိမိက ကာယကံနဲ႔ လုပတ္ဲာ့ အလုပ္၊ 
ဝစ ကံနဲ႔ လုပတ္ဲာ့ အလုပ၊္ဒ  က ံအလုပ္ေတြ။စိစစ္ဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။အကသုိလု္နဲ႔ ပတသ္ကတ္ဲာ့ ကံအလုပက္ အပုညာဘသိခၤ ရ 
ေပ ာ့။ဒုစ႐ုိက ္တရာ်းဆယ္ပ ်းကိ ုက ိဳ်းလြန္တာေပ ာ့။ေရွာင္ၾကဥလ္ို႔ ရိွရင္ ပုညာဘိသခၤ ရလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ လ ခႏၶာ နတခ္ႏၶာ ေပ ာ့။ 
အဲဒ  ပုညာဘသိခၤ ရ။ ကံအလုပ ္၊ကံအလုပ္။ကမၼ႒ာန္်း ေလ်းဆယ္တစ္ခုခ ုအာ်းထတုလ္ို႔ သမာဓိသာ ရမယဆ္ိ ုသ မ ာ်း စိတအ္စဥ ္
သိႏုိင္တယ ္လို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ အဲဒ ထက္ရင္ာ့က က္ရင ္ေျမလွ ိိဳ်းမုိ်းပ ံနိုငတ္ာ ေပ ာ့။အဒဲ  စ ာနအ္လုပက္ြ႕ဲ။အေဲတာာ့ကာ ျမင္ရာ ၊ၾကာ်း 
ရာ၊နံရာ၊စာ်းရာ၊ထရိာ၊မွာ စဥ္်းစာ်းတာ ေဝဖန္တာ စိစစ္တာ ၊အဒဲ  ဉာဏ္ကြ႕ဲ။ဉာဏ္အလပု္ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ 
ဣရယိာပထေလ်းပ ်း ေနာ္။ သြာ်းျခင္်း၊ရပ္ျခင္်း၊ထိငု္ျခင္်း၊ေလ ာင်္းျခင္်းလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။အလဲိ ုစိစစ္ဖုိ႔ လိတုယ္ကြ႕ဲ။ထထိိမိမ ိအဲဒ  
သေဘာေပ က္ဖို႔ လိုတယ္။စဥ္်းစာ်းၾက။အခ ုတရာ်းနာတာေတြ စိစစ္၊ဝိညာဏ္ျမင ္သမၼိဳတသိစၥာ အေနႏွင္ာ့ အမ ိိဳ်းသမ ်း အမ ိိဳ်းသာ်း 
ေတြလို႔ ေျပာရတာေပ ာ့။စင္စစ္ကေတာာ့ အမ ိိဳ်းသမ ်း၊အမ ိိဳ်းသာ်းလာ်း ေထာက္ကန္ဝ ေယာ၊ထိုင္ေနတာ အမ ိိဳ်းသမ ်းလာ်းေထာကက္န ္ 
ဝ ေယာ၊ အမ ိိဳ်းသာ်းလာ်း ေထာက္ကန္ဝ ေယာ။ရပ္ေနတာ အမ ိိဳ်းသမ ်းလာ်း ေထာကက္န္ဝ ေယာ၊ အမ ိိဳ်းသာ်းလာ်း ေထာကက္န ္
ဝ ေယာ။ သြာ်းတာ အမ ိိဳ်းသာ်းလာ်း ဝ ေယာဓာတ၊္ သြာ်းတာ အမ ိိဳ်းသမ ်းလာ်း ဝ ေယာဓာတ္။လႈပ္ရွာ်းဝ ေယာေပ ာ့။ ဝ ေယာဓာတလ္ို႔ 
သတိာ ကာယဝိညာဏ္ နာမ္တရာ်းမရလာ်း။ဝ ေယာက ႐ုပ္တရာ်းမရလာ်း။ နာမ္႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။အဲလိ ုေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ အလဲိ ု
ဆိုေတာာ့ကာ တရာ်းထိုငတ္ာ အဓကိလာ်း၊ ခႏၶာသိဖို႔ အဓကိ။စႀကႍသြာ်းတာအဓိကလာ်း နာမ္႐ုပ္ သိဖို႔ အဓကိ။ဒ  နာမ႐္ပုသ္ဖိို႔ 
အဓကိ လိတုာေပ ာ့။ ပရညိာ ပိငု်္းျခာ်းရမာွကြ႕ဲေနာ္။အလဲိ ုစိစစ္ဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ 
က ဲစိတထ္ ဲဉာဏ္ထဲက ထိုငလ္ိကု္ၾကေသ်းတာေပ ာ့။ၾကမ်္းနဲ႔ တင္ပ ်းနဲ႔ ထိမသြာ်းလာ်း။ထတိဲာ့အခ  သတလိို႔ မေဟာလာ်း။ 
သတိျပိဳတဲာ့အခ  ၾကမ္်းေတြ႕သလာ်း၊မာတာေတြ႕သလာ်း။ေၾသာ္ ထင္ေတာာ့ စိတက္ ၾကမ္်းလို႔ မထင္လာ်း။ေတြ႕တာ ၾကမ္်းလာ်း 
မာတဲာ့သေဘာ။ မာတယလ္ို႔ သတိာ သ င လာ်း ကာယဝညိာဏ္။ နာမ္တရာ်းမရလာ်း။ ကာယအၾကည္နဲ႔ မာဆိတုဲာ့သေဘာက 
႐ုပ္တရာ်း မရလာ်း။ နာမ္႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်းေပ ာ့။က ဲၾကမ္်းလာ်း နာမ္နဲ႔႐ုပ္။အဲလိ ုစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ဒ  နာမ္႐ုပ္သဖုိိ႔ လိတုာေပ ာ့။ 
စဥ္်းစာ်းေနာ္။ အဲဒ  စဥ္်းစာ်း တာ အလုပလ္ုပတ္ာကြ႕ဲ။အေဲတာာ့ စိစစ္ဖုိ႔ လိုတယ္။ဒ  သေဘာေပ ကဖ္ို႔ မလိဘု ်းလာ်း။ 
တနည္်းအာ်းျဖင္ာ့ မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်းထပ္မံ။ ဟိုဖကက္ ခ င္်းနဲ႔ ကလုာ်းနဲ႔ ထိုငေ္နၾကတာ။ ခ င္်းကလည္်း ကုလာ်းလိ ုနာ်းမလည္။ 
ကလုာ်းကလည္်း ခ င္်းလိ ုနာ်းမလည္။ ဒ ဘကက္လည္်း ခ င္်းနဲ႔ ကလုာ်းနဲ႔။ တစ္ေယာကေ္သာ ဟိုဖကက္ ကလုာ်းကေန ဆဲေတာာ့ 
တာ။ ဆတဲဲာ့အခ  ဒ ဘကက္ ကလုာ်းက စိတဆ္ို်းတာ။ေဟာ့ ေခြ်းမသာ်း။ ေဟာ့ သ ခို်းမသာ်းလာ်း။ေဟာ့ ဖာသည္မသာ်း။ ဆတဲာကိ်ုး။ 
ကလုာ်းနဲ႔….ကလုာ်းလိ ုဆဲတာ ။ဒ က ကလုာ်းက စိတ္မဆို်းဘ ်းလာ်း။ ခ င္်းကာ်း မၾကာ်းဘ ်းလာ်း။ စိတ္ဆိ်ုးသလာ်း။ အသထံဲမွာ 
စိတဆ္ို်းစရာ ပ ရဲ႕လာ်း။ စိတ္ဆို်းစရာ ပ ရင ္ႏွစ္ေယာက္စလံု်း ဆို်းရမွာ။က ဲႏွစ္ေယာကစ္လံု်း မဆို်းဘ ်းေနာ္။ က ဲတခ  ဟိုဖကက္ 
ခ င္်းက ဆဲျပန္ေတာာ့တာ။ တခ  ဒ ဖကက္ ခ င္်းက မဆို်းဘ ်းလာ်း။ ကုလာ်းက စိတဆ္ို်းရဲ႕လာ်း။ က ဲၾကာ်းတာ အတ တ ပေဲနာ္။ 
စိတဆ္ို်းတာ မဆို်းတာ မျခာ်းနာ်းဘ ်းလာ်း။ အသထံဲမွာ စိတဆ္ို်းစရာ ပ ရင္ ႏွစ္ေယာက္စလံု်း ဆို်းရမွာေပ ာ့။ အဲလိ ုေလာ့လာဖို႔ 
မေကာင်္းလာ်း။ တကယ္ရွတိဲာ့တရာ်း ဟုတက္ဲာ့လာ်း။အမွနသ္လိို႔ အမွာ်းေပ ာက္ဖို႔ လိတုာ။ 
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သံု်းဆယ္ာ့ႏွစ္ ေကာ႒ာသ။သံု်းဆယ္ာ့ႏွစ္ ေကာ႒ာသလို႔ မေျပာၾကဘ ်းလာ်း။အဒဲ  သံု်းဆယ္ာ့ႏွစ္ ေကာ႒ာသမွာ အတြင္်းေရာ၊ အျပင္ 
ေရာ ရွာၾကည္ာ့။ လ ေတြ႕ရဲ႕လာ်း။ေျခလက္အဂၤ  သံု်းဆယ္ာ့ေကာ႒ာသ ေတြ႕မယ္။ဘာျဖစလ္ို႔ လ မေတြ႕တာလဲ။လ မ ွမရိွရင္ လ လို႔ စြဲ 
စရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။လ မရွ ိနတက္ာ်း ရွိပ ာ့မလာ်း။ျဗဟၼာကာ်း ရွိပ မလာ်း။ အဲလိ ုေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ စဥ်္းစာ်း။ စဥ်္းစာ်းတာ 
အလပု ္လပုတ္ယလ္ို႔ ေခၚတယ။္ ထိထိမမိ ိသေဘာေပ ကဖ္ို႔ လိုတယ္ေနာ္။ 
မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်းထပ္မ။ံႏွ ်းသပ္ ေကာင္်းေကာင္်း၊ ေတာင္်းရက ္ေကာင္်းေကာင္်း။ႏွ ်းကိ ုပံုထာ်းလိကု္။ ေတာင္်းတစ္လံု်းစာ။ လ  
ေလ်း င ်းေယာကက္ ရပ္ၿပ ်းေတာာ့ ၾကည္ာ့ေနတာေပ ာ့။ေရေလ်းနဲ႔ ျဖန္်းလို႔ နာရ ဝက္ေလာက ္ၾကာတဲာ့အခ  ေပ ာာ့ေပ ာာ့ပ ဥ္်းပ ဥ္်း မေနဘ ်း 
လာ်း။အဲဒ အခ  ေတာင္်းတစလ္ံု်း ပံုသြင္်းၿပ ်းေတာာ့ ရကလ္ိကုတ္ာေပ ာ့။အလဲိ ုရကတ္ဲာ့အခ က ေတာာ့ နာရ ဝက္ၾကာေတာာ့ 
ေတာင်္းတစလ္ံု်း ၿပ ်းသြာ်းၿပ ။ႏွ ်းေတြ႕မလာ်း၊ ေတာင္်းေတြ႕မလာ်း။ေတာ္တုန်္းက ႏွ ်းေတြဟာ ဘယက္ို ေရာကသ္ြာ်းသလဲ။ ႏွ ်းေတြ 
ဘယ္ေရာကသ္ြာ်းသလ။ဲ စဥ္်းစာ်း…လ ေတြ မ က္စလိညတ္ာ ေျပေအာငလ္ို႔ ေဟာရတာ။အခ ုမ က္စလိညေ္နတာ။ႏွ ်းေတြ႕တယ္လို႔ 
မေျပာဘ ်းလာ်း။ အခုၿပ ်းသြာ်းတဲာ့အခ  ႏွ ်းလာ်း ေတာင်္းလာ်း။စဥ္်းစာ်းေနာ္။အဲဒ ေတာင်္း အစသတတ္ဲာ့ေနရာကို ျပန္ၿပ ်းေတာာ့ ျဖိဳတ္ၿပ ်း 
ကာမ ွအကုန္ျဖိဳတ္ၾကည္ာ့လိကု္။ အလဲို ျဖိဳတ္ၾကည္ာ့တဲာ့အခ  ေတာင္်းေတြ႕မလာ်း ႏွ ်းေတြ႕မလာ်း။ေတာင္်းက ဘယက္ို ေရာကသ္ြာ်း 
သလဲကြ႕ဲ။မရွလိို႕။မရွ…ိအစက တညလ္ို႔ မရိွရင္ ေတာင်္းလို႔ စြဲစရာ လိုေသ်းရ႕ဲလာ်း။ႏွ ်းလို႕ စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ရွ ိမရိွ သိဖို႔ မလိ ု
ဘ ်းလာ်း။ေတာင္်းထငလ္ို႔ လက္နဲ႔ ကိုင္စမ္်းၾကည္ာ့ ေတာင်္းေတြ႕မလာ်း မာတာေတြ႕မလာ်း။ႏွ ်းထငလ္ို႔ ကိုင္စမ်္းၾကည္ာ့ ႏွ ်းေတြ႕မလာ်း 
မာတာ ေတြ႕မလာ်း။မာတာ ပထဝ ကြ႕ဲ။မာတယလ္ို႔ သတိာ ကာယဝိညာဏ္နာမတ္ရာ်း မရလာ်း။ နာမ္႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။ႏွ ်းလာ်း နာမ္ႏွင္ာ့ 
႐ုပ္။ ေတာင္်းလာ်း နာမ္ႏွင္ာ့ ႐ုပ္။က ဲဒ လိုဆိေုတာာ့ ႏွ ်းလို႔ စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ေတာင္်းလို႔ စြဲစရာ လိုေသ်းရ႕ဲလာ်း။ 
က…ဲမိမိက ခရ ်းသြာ်းၾကည္ာ့လိကု္တာေပ ာ့။ သြာ်းတဲာ့အခ  ေတာလမ္်းခရ ်းေတြ လွည္်းနဲ႔ သြာ်းရတာကို်း ။ ကာ်းလမ္်း မေပ က္ဘ ်းေပ ာ့။ 
ခပ္လွမ်္းလမွ္်းက ၾကည္ာ့တာ ရွစ္မုိင္ေလာကက္ြာတယ။္ ကြာတဲာ့အခ မွာ အေဝ်းက ၾကည္ာ့ေတာာ့ သစပ္င္က မရိွ လယ္ျပင္ႀက ်းကို်း။ 
အိမ္ေျခ တစ္ေသာင္်း၊ႏွစ္ေသာင္်း ရွိတယ္။ တခ ိိဳ႕က တစ္ေထာင ္ ၊ႏွစ္ေထာင္။လမွ္်းၾကည္ာ့ေတာာ့ ရြာကိ ုမျမင္ရဘ ်းလာ်း။ ညိိဳ႕ညိိဳ႕ 
မိႈင္်းမိႈင္်း ေပ ာ့။က ဲရြာကို ေရာကသ္ြာ်းၿပ ။တံခ ်းေပ က ္ဝင္လိကု္တဲာ့အခ က ေတာာ့ ရြာေတြ႕သလာ်း အိမ္ေတြ႕သလာ်း။အေဝ်းက ၾကည္ာ့ 
တုန္်းကေတာာ့ ရြာေနာ္။အခ ုတံခ ်းေပ ကက္ိ ုဝင္သြာ်းတဲာ့အခ  ရြာလာ်း အိမ္လာ်း။ဒ  သ မ ာ်း ေမ်းရမွာလာ်း ကိယုေ္တြ႕တာလာ်း။ကဲ 
ရြာအေနနဲ႔ စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။စြဲစရာ မလိုဘ ်းေနာ္။က ဲအဲဒ အိမက္ိ ုစိတထ္ ဲဉာဏ္ထကဲ ဖ က္ၾကည္ာ့လိကု္။အမို်းေတြ ခြာလိုက္။ 
ပ ဥ္ေထာင္ေတြ ခြာလိုက။္ တန္်းေတြ ျဖိဳတလ္ိကု္။ ထုပ္ေလ ာက္ဒိငု္်းျမာ်းေတြ ျဖိဳတ။္ ခ ်းပန္်းေတြ ျဖိဳတ္။ၾကမ္်းေတြ ႏႈတ္။ဆင္ာ့ေတြ 
ႏႈတ္။ရက္မေတြ ျဖိဳတ္။တိုငေ္တြကိ ု တ ်း ႏႈတလ္ိုက၊္ စုပံုထာ်း။ အိမလ္ာ်း သစ္စုဝ ်းပံုလာ်း။ သစ္စုဝ ်းပံုေနာ္။ ေတာ္တုန္်းက အိမ္ 
ျမင္တာ၊ က ဲအိမ္ေတြ႕ေသ်းရ႕ဲလာ်း။အခုေတြ႕တာ သစစ္ုဝ ်းပံု။ က ဲတခ  သစစ္ုဝ ်းပံုကိ ုဘုရာ်းေပ်းတဲာ့ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကိုင္စမ်္းၾကည္ာ့။ 
သစ္စုဝ ်းပံု ေတြ႕မလာ်း မာတာေတြ႕မလာ်း။မာတယ္လို႔ သတိာသ င လာ်း ကာယဝိညာဏ္။ ကာယဝိညာဏ္က နာမ္တရာ်း မရဘ ်း 
လာ်း။မာတာက ႐ုပတ္ရာ်း မရဘ ်းလာ်း။ နာမ္႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။သစ္စုဝ ်းပံုလာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။အိမလ္ာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။ရြာလာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။ၿမိိဳ႕ 
လာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။ 
အဲဒ  နာမ္႐ုပ္တရာ်း ႏွစ္ပ ်းမွာ ဌာႏ ပစာရအာ်းျဖင္ာ့ တင္စာ်းၿပ ်းေတာာ့ သစ္စုဝ ်းပံုလို႔ သမတု္ရတယ။္ၾကာ်းလာ်း။ အိမလ္ို႔ 
ေခၚရတယ္။ရြာလို႔ သမတု္ရတယ္။ၿမိိဳ႕လို႔ ေခၚရတယ္။ဒ  ေခၚတာေျပာတာ ျမတ္စြာဘုရာ်း ပယရ္႕ဲလာ်း။ည ေတာ္အာနႏၵာလို႔ 
မေခၚလာ်း။ သာ်းေတာ္ရာဟလုာလို႔ မေခၚလာ်း။ခ စသ္မ ်း ခ စ္သာ်းတို႔လို႔ မေခၚလာ်း။ေခၚတာ ဘုရာ်းပယ္ရ႕ဲလာ်း။ ဘာေတြ ပယတ္ာ 
လလဲို႔ ေမ်းကာ ဘယလ္ိ ုအေျဖေပ်းမလဲ။ဟင…္က ဲၾကည္ာ့ တရာ်းနာတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ ္သိပ္မရွပိ ဘ ်း။တရာ်း ေပ ာကေ္တာာ့ ကိယု္မွာ ရွာလို႔ 
မေဟာဘ ်းလာ်း။ကိယု္မာွ ၾကည္ာ့ရမွာကြ႕ဲ။ကိုယမ္ွာ ၾကည္ာ့ရင္ ကုိယ္ာ့အျပစေ္တြ ေတြ႕ဖို႔ မလိဘု ်းလာ်း။ကိယု္ာ့အျပစက္ို ေတြ႕မ ွသပိယ ္
ဆိကုပ္ြာ်း ေလ်းပ ်းကစိၥ မဂတ္စခ္ဏ ျဖစ္မွာေပ ာ့။ကိုယ္ာ့အျပစ္ကိ ုမေတြ႕သမွ  သမုဒယ ေနမွာေပ ာ့။ သမုဒယဆိတုာ အက ိိဳ်း ဒုကၡ ရမွာ 
ေပ ာ့။အျပစက္ိုေတြ႕ကာ သပိယဆ္ိကုပ္ြာ်း ေလ်းပ ်းကစိၥ မဂတ္စခ္ဏလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။အဒဲ လိုတယက္ြ႕ဲ။စိစစ္ဖို႔ မေကာင်္းဘ ်း 
လာ်း။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့မို႔လို႔ သစၥာသိဖို႔ လိုတယ္ေနာ္။ သစၥာသိမ ွေသာတာပန္၊ သကဒ ဂ မ္၊ အနာဂ မ္၊ ရဟႏၲာ။ သစၥာ ေလားပပား သမိွ 
ေသာတာပန၊္ သစၥာေလားပပား သိမ ွသကဒပဂပမ္၊ သစၥာေလားပပား သိမ ွအနာဂပမ၊္ သစၥာေလားပပား သိမ ွရဟႏၲာ။ ဒ ေတာာ့ မရေသ်းတဲာ့ 
ပုဂၢိိဳလ ္ရေလေအာင္၊သစၥာဖြဲ႕။ 
……သစၥာဖြဲ႕နည္်း….. 
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ေဝဒနာကၡႏၶာ။ 

ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမာွ င ၊ သ တစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ်္းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင်္းက  ဒုကၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

သညာကၡႏၶာ။ 

သညာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သ တစ္ပ ်း၊ ေယာက ္ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

သညာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင်္းက  ဒုကၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

သခၤ ရကၡႏၶာ။ 

သခၤ ရကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သ တစပ္ ်း၊ ေယာက ္ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

သခၤ ရကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင်္းက  ဒုကၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

ဝိညာဏကၡႏၶာ။ 

ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သ တစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ ငမ္ႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက  ဒကုၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

႐ ပကၡႏၶာ။  

႐ ပကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သ တစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  
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႐ ပကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက  ဒကုၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

သစၥာေလားပပား သိမ ွေသာတာပန္၊ သစၥာေလားပပား သိမ ွသကဒပဂပမ္၊ သစၥာေလားပပား သိမ ွအနာဂပမ္၊ သစၥာေလားပပား သိမ ွရဟႏၲာ ။ 
သစၥာေလားပပားကိို မသိရင ္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ပပ်ာ့မလာား။ ေသာတာပန္ မျဖစ္ရင္ ဘိုရာား ရဟႏၲာ ျဖစပ္ပ်ာ့မလာား ။ ေသာတာပနက္ 
စရတာေပပ်ာ့ ။ သစၥာေလားပပားကိို မသတိာ...။ ခႏၶာငပားပပားကိို မသိတာ...။ ခႏၶာငပားပပား တစ္္ပပား-ပပား အေပၚမာွ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝပ 
လိို႔ ႏွလံိုားသြင္ားမွာားတာ....။ ႏွလံိုားသြင္ား မွာားေတာ်ာ့ လိိုခ င္တာ ဘယသ္လူဲ။ မရရင္ မေနဘူားလိို႔ စြဲလမ္ားတာ။ အဝိဇ ာ၊ တဏွာ၊ ဥပပဒပန္ 
ဤသံိုားခို သစၥာဖြဲ႕ေတာ်ာ့ ဘာသစၥာလဲ။ လလူာား သမိုဒယသစၥာလာား။ နတလ္ာား သမိုဒယသစၥာလာား။ ျဗဟၼာလာား သမိုဒယသစၥာလာား 
။ သာားေတြ သမာီးေတြလာား သမိုဒယသစၥာလာား။ သမိုဒယ အေၾကာင္ား ႐ွသိမွ  အက ိဳားခႏၶာ မေပၚဘ ်းလာ်း။ ခႏၶာရတဲ်ာ့ ပိုဂ ိဳလ ္… အိုနာ 
ေသ လြတ္ပ ာ့မလာ်း။ ဘာသစၥာလဲ။ လ  ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ နတ ္ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ ျဗဟၼာ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ 
ဒုကၡသစၥာလို႔ အမွန ္ပိုင္်းျခာ်းသ ိသမၼာဒိ႒လိို႔ မေဟာလာ်း။ ႏွလံု်းသြင္်း မွာ်းတဲာ့ မိစၦာဒိ႒ ိမခ ိဳပလ္ာ်း။သမၼာဒိ႒ကိ အလင္်းေရာင္နဲ႔ တ  
တယ္ေနာ္။ မိစၦာဒိ႒ကိ အေမွာင္နဲ႔ တ တယ္ေနာ္။ အလင္်းေရာင္ ေပၚေတာာ့ အေမွာင္မေပ ာကလ္ာ်း။ တဏွာ လာေသ်းရ႕ဲလာ်း။  
ဥပ ဒ န ္ လာေသ်းရဲ႕လာ်း။ အဒဲ  ဒုကၡသစၥာ ပိုင္်းျခာ်းသလိို႔ ကာမာသဝနဲ႔ ဘဝ သဝ ခ ိဳပ္တာေပ ာ့။ေရွ႕ပိုင္်းကခႏၶာကိို ခႏၶာ မွန္်းသိေတာာ့ 
ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇ ာသဝ ခ ိဳပတ္ာေပ ာ့။ အာသေဝ တရာ်း ေလ်းပ ်း မကုနလ္ာ်း။ကုန္ရင္ သမုဒယသစၥာ မေသလာ်း။ ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ ္
မသိမ္ားလာား။ နေိရာဓသစၥာ။ အဲလိ ုေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။နိေရာဓ ၊နိေရာဓဆိုတာ ကိေလသာခ ိဳပ ္နဲ႔ ခႏၶာ ခ ိဳပေ္နာ္။ 
ျမတ္စြာဘုရာ်းရွငက္ိယု္ေတာ္ျမတ္ႀက ်းဟာ ေလ်းသေခၤ ႏွင္ာ့ ကမၻာတစသ္ိန်္းက င္ာ့ႀကံအာ်းထတု္လို႔ ေဗာဓိပင္နဲ႔ ေရႊပလ င္မွာ ဘုရာ်း 
အျဖစက္ိ ုမရလာ်း။ဘုရာ်းအျဖစ္ကိ ုရတာ ေလ်းဆယ္ာ့င ်းဝ ေနာ္။ အာ်းလံု်း လ နတ္ျဗဟၼာသတၱဝ ေတြကိ ုတရာ်းေဟာတာ၊ ေလ်းဆယ္ာ့ 
င ်းဝ  ေပ ာ့။က ဲခႏၶာ မရွိဘ ်းလာ်း ရွိသလာ်း။ ခႏၶာရွိလ ကန္ဲ႔ ရတာ သဥပ ဒေိသသနိဗၺာန္။ အဲလိို ေလ်ာ့လာဖိို႔ မေကာင္ားလာား။ အခိုလည္ား 
တရာားအာားထိုတတ္ာ ခႏၶာသ ိခႏၶာရွိလ က္နဲ႔ ရတဲာ့နိဗၺာန ္ကိလုိတုာ။ေနာက ္မလ ာမင္်းနဲ႔ အင္ၾကင္်းေတာက ကာမ ွကမၼံ ဝိပ ကႆလို႔ 
အတတိက္ ျပိဳတဲာ့ ဝိပ ကဝဋမ္ွ လို႔ ဝမ္်းေတာ္လာ်းလို႔ ပရိနဗိၺာန္မျပဳဘူားလာား။ ခႏၶာရွိရ႕ဲလာား။ အႏိုပပဒိေသသနိဗၺာန္။ အဲလိ ု စိစစ္ဖုိ႔ 
မေကာင်္းလာ်း။ အဲဒ  သိဖို႔ လိတုာကြ႕ဲ။ဒ မို႔ သစၥာဖြဲ႕ရတယ္၊ ခႏၶာဖြဲ႕ရတယ္ေနာ္။တရာ်းဆိတုာ အမနွက္ိေုဟာတာ။ 
လက္ေတြ႕ မ ကေ္တြ႕ေပ ာ့။စစိစ္ဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။ ထိထိမိမ ိ သေဘာေပ က္ဖို႔ လိတုယ္ေနာ္။က ဲ လွ ာနဲ႔ ပတသ္က္ၿပ ်းေတာာ့မ ွ
ဧည္ာ့သည ္ႏွစ္ေယာက ္ခရ ်းသြာ်းတာေပ ာ့။သြာ်းတဲာ့အခ  အမိ္ရွင္မက ေနၿပ ်းေတာာ့မ ွဧည္ာ့သည ္ႀကိိဳကတ္ာ မႀကိိဳကတ္ာ ဘယသ္ိမလဲ။ 
သုပတ္ဲာ့အခ မွာ အသုပအ္သက္ေလ်းေတြ င႐ုတသ္ ်းကို ေထာင္်းၿပ ်းေတာာ့ အမႈန္႔ေလ်းေတြထည္ာ့ သုပ္တာေပ ာ့။သပု္ေတာာ့ ဟို 
င႐ုတသ္ ်း မစာ်းႏုိင္တဲာ့ ပုဂၢိိဳလက္ လကသ္ံု်းေခ ာင္်းနဲ႔ ႏိႈက္ၿပ ်းေတာာ့ ခြံ႕ၿပ ်းေတာာ့ ဝ ်းလိုကတ္ာ။စပလ္ြန္်းလို႔ ျပန္မေထြ်းဘ ်းလာ်း။ ေထြ်း 
လိကု္တာ ေကာင္်းလို႔လာ်း မေကာင်္းလို႔လာ်း။မေကာင္်းလို႔။ေနာကတ္စေ္ယာကက္ေတာာ့ စာ်းႏုိင္တာကို်း။အဲဒ  ႏိႈက္ၿပ ်းေတာာ့ ခြံ႕ၿပ ်း 
ေတာာ့ ဝ ်းစာ်းၾကည္ာ့တာ။အခမုွ အရသာေတြ႕တာ။အခုမ ွခံတြင္်းသာတာ။က ဲသ က င႐ုတသ္ ်း စာ်းႏုိင္တဲာ့လ ေနာ္။ေကာင္်းတယလ္ို႔ 
မေထာက္ခလံာ်း။ မစာ်းႏုိင္တဲာ့လ က မေကာင္်းဘ ်းလို႔ မကန္႔ကြကလ္ာ်း။အဒဲ  လ ႏွစ္ေယာက္ဟာ တ သလာ်း။မတ ရင္ အဲဒ  စဥ္်းစာ်း။ 
ဒ  တရာ်းအလုပလ္ုပတ္ာ။မတ တာ မရွိလို႔ေပ ာ့။ 
စပ္တဲာ့ အရသာက လ မ ိိဳ်း တစ္ရာာ့တစပ္ ်း တ  မတ ။ င႐ုတသ္ ်းဆိတုဲာ့ နာမည္က လ မ ိိဳ်း တစ္ရာာ့တစ္ပ ်း တ ရ႕ဲလာ်း။မတ တာ မရွိလို႔ကြ႕ဲ။ 
အေခၚရွ ိသမုတရ္ွိကြ႕ဲ။မသမတုလ္ည္်းရွ ိသမတုလ္ည္်းရွကိ စပ္တဲာ့ရသာ။ လွ ာ အၾကည္နဲ႔ ရသာဓာတ္ ေတြ႕တဲာ့အခ မွ ေတြ႕တာ 
ေနာ္။အလဲိ ုစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။အဲဒ ေၾကာင္ာ့မို႔လို႔ ဥေပကၡာေဝဒနာ လ ွာမာွ ေပၚသည။္ ေသာမနႆေဝဒနာ စတိမ္ာွ ေပၚသည။္ 
ေဒ မနႆေဝဒနာ စတိမ္ာွ ေပၚသည ္ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ေလာ့လာေပ ာ့။အဲလိ ု စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းဘ ်းလာ်း။အဲဒ  လွ ာမွာ။အဲေတာာ့ 
အကြက ္အေနနဲ႔ စက္ဝိုင္်းေဒသနာအေနႏွင္ာ့ ၾကည္ာ့မယ္ဆိ ုႏွစ္အကြက္ေပ ာ့။ ႏွစ္အကြကက္ိ ုဒ လိသုာၾကည္ာ့မယဆ္ိ ုစပ္တယ္လို႔ကာ်း 
သိပ မလာ်း။ခ ိိဳတယလ္ို႔ကာ်း သိပ မလာ်းကြ႕ဲ။စိစစဖ္ို႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ  စိစစ္ဖုိ႔ လိတုယ္။ဒ  ႏွစ္က သံု်းကိ ု မက ်းဖို႔လို႔ မေဟာ 
ဘ ်းလာ်း။ ဒ  ေလာ့လာဖို႔ လိတုယ္ေနာ္။က ဲခံစာ်းၿပ ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း ။ပ ကတ္ယဆ္ိတုာ နိစၥလာ်း အနိစၥ။ဒ  အနစိၥျမငမ္ ွစတိခ္ ရ 
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တယလ္ိ႕ု မေဟာဘ ်းလာ်း။က ဲ တဏွာ လာေသ်းရ႕ဲလာ်း။ ဥပ ဒ န ္ လာ ေသ်းရ႕ဲလာ်း။ႏွစ္က သံု်းကိ ု က ်းရဲ႕လာ်း။ကဲ ေဝဒနာလို႔ 
သိေတာာ့ ဒိ႒ိမျပိဳတလ္ာ်း။ နာမ္႐ုပ္လို႔ သိေတာာ့ ဒိ႒ိမျပိဳတလ္ာ်း။ ဒိ႒ိျပိဳတ္ရင္ ျဗဟၼာႀက ်းေလ်းဥ ်းက ဖန္ဆင္်းတယ။္ ထာဝရဘရုာ်း 
ဖန္ဆင်္းတယ္။ ဗိႆႏို်းနတ ္ ဖနဆ္င္်းတယ ္ ယ ဥ ်းမလာ်း။ မယ …ဝိစိကိစၦာ မခ ိဳပလ္ာ်း။အာသဝအေနနဲ႔ ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇ ာသဝ 
ခ ိဳပတ္ယက္ြ႕ဲ။ အဲလိ ုေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။အဒဲ  ပိုင္်းပိုင္်းျခာ်းျခာ်း သိဖို႔ ။  
ကိုင္်း ငွက္ေပ ာသ ်းတစ္ခ ု စာ်းၾကည္ာ့လိကု္။နံ႔သာပ ု ငွကေ္ပ ာသ ်း။ပငထ္က္မွည္ာ့ ဆိုေတာာ့ကာ အုပ္တာထက္ပိုၿပ ်းေတာာ့ အရသာ 
ေတြ႕တာေပ ာ့။ နံ႔သာပုငွကေ္ပ ာသ ်းေနာ္ ၊ပငထ္က္မွည္ာ့။ဘယ္လိုေတြ႕မလဲ။ခ ိိဳတာ ေတြ႕တယ္ေနာ္။က ဲအဲဒ  ခ ိိဳရသာကိ ု မ က္စိနဲ႔ 
ၾကည္ာ့။ျမင္ရပ မလာ်း။ဒ  သ မ ာ်း ေမ်းရမွာလာ်း ကိယု္ေတြ႕လာ်း။စာ်းတုန္်းက ခ ိိဳရသာလာ်း ငွက္ေပ ာသ ်း။ ေတြ႕ေနတာက ငွက္ေပ ာ 
သ ်းလာ်း ခ ိိဳရသာ။က ဲအဲဒ  ပိုင္်းျခာ်းဖို႔ မလိလုာ်း။ ဉာတပရညိာ ပိုင္်းျခာ်းလုိ႔ သိပ ။က ဲခ ိိဳရသာလို႔ စာ်းသတိာ ဇိဝွ ဝိညာဏ္ နာမတ္ရာ်း 
မရလာ်း ။ လွ ာအၾကည္နဲ႔ ခ ိိဳရသာက ႐ုပ္တရာ်း မရလာ်း။ နာမ္႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။ဒ  နာမ္႐ုပ္က ပရမတေ္ပ ာ့။ငကွ္ေပ ာသ ်းက ပညတ္ေပ ာ့။ 
အဲလိ ု ပိုင္်းျခာ်းဖို႔မလိုလာ်း။ပညတဆ္ိတုာ ေခၚတာေျပာတာ၊ရွတိာ ဟတုက္ဲာ့လာ်း။ေခၚ႐ုေံတာာ့ကာ်း မမနွလ္ာ်း။ဒ သမတုရ္ွ ိ အေခၚရွ ိ
ေပ ာ့။လ လို႔ေခၚတယ ္ ၊နတလ္ို႔ေခၚတယ။္ျဗဟၼာလို႔ ေခၚတယ္။ၿမိိဳ႕ရြာတိုင္်းျပည္လို႔ ေခၚတယ္။ေခၚတာ ဘုရာ်းပယ္ရ႕ဲလာ်း။အထငန္ဲ႔ 
အယ အဆကိ ုပယတ္ာ။ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ 
က ဲလ ထငလ္ို႔ ဘုရာ်းေပ်းတဲာ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ ကိုင္စမ်္းၾကည္ာ့။လ ေတြ႕မလာ်း မာတာေတြ႕မလာ်း။ဆံဖ ာ်းကေျခဖ ာ်း အေရာက္ေပ ာ့ေနာ္။ 
လ ေတြ႕မလာ်း ေပ ာာ့တာေတြ႕မလာ်း။ေၾသာ္ ေပ ာာ့တာပ ဲေတြ႕မယ္။ေပ ာာ့တာ ပထဝ ေပ ာ့။မာတာ ပထဝ ေပ ာ့။မာတယ ္ေပ ာာ့တယလ္ို႔  
သတိာ သ င လာ်း ကာယဝညိာဏ္။ကာယဝိညာဏ္က နာမ္တရာ်း မရလာ်း။မာတာ ေပ ာာ့တာက ႐ုပ္တရာ်း မရဘ ်းလာ်း။ နာမ္႐ုပ္ 
ႏွစ္ပ ်း။လ လာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။ထင္ေတာာ့ လ လို႔ မထငလ္ာ်း။နတလ္ို႔ မထငလ္ာ်း။ျဗဟၼာလုိ႔ မထငလ္ာ်း။ရွိတယလ္ို႔ မယ လာ်း။ေတြ႕တာ 
လ လာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။ဘာျဖစလ္ို႔ လ မေတြ႕တာလဲ။အဲဒ  မရွိဘ ်းလို႔ ယုံၾကည္ရင ္စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။အလဲိုေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်း 
လာ်း။ေလာ့လာေနာ္။ နာမ္႐ုပ္လို႔သ ိလ လို႔ေခၚ။ နာမ္႐ုပလ္ို႔သ ိနတလ္ို႔ေခၚ။ နာမ္႐ုပ္လို႔သိ ျဗဟၼာလို႔ေခၚ။ နာမ္႐ုပ္လို႔သ ိအေဖလို႔ေခၚ။ 
အေမလို႔ ေခၚ။သာ်းလို႔ေခၚ။သမ ်းလို႔ ေခၚ။ျမိိဳ႕ရြာတိုင္်းျပည္လို႔ေခၚ။ေခၚတာ ဘုရာ်းမပယဘ္ ်း။သမတု္ရွ ိအေခၚရွ။ိေခၚတာ မမွနဘ္ ်း 
လာ်း။အျမငခ္ ံအ႐ႈခံနဲ႔ ရွိတာ ဟတု္ကဲာ့လာ်း။အျမင္ခ ံအ႐ႈခကံ နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္ေပ ာ့။ဘယပ္ံု ရွိတာလဲ ေမ်းဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။အနိစၥအေနနဲ႔ 
ရွိတာေပ ာ့။ဒကုၡအေနနဲ႔ ရွိတာေပ ာ့။အနတအၱေနနဲ႔ ရွိတယ္။အဲလိ ုေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။စဥ္်းစာ်းေပ ာ့။ 
မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်းထပ္မံ။ ေရွ်းက အမ ိိဳ်းသမ ်းနဲ႔ အမ ိိဳ်းသာ်းေလ်း ဘဝေရစက္ဆံု အၾကင္လင္မယာ်းျဖစသ္ြာ်းတာေပ ာ့။ ခ စ္တုန္်း 
ခင္တုန်္း တၿပံိဳ်းၿပံိဳ်း ။ေခတအ္ာ်းေလ ာ္စြာ စ ်းပြာ်းေရ်းကလည္်း လုပ္အာ်းေကာင္်း။မိန်္းမကလည္်း လုပ္အာ်းေကာင်္း။ ေယာက္ ာ်းက 
လည္်း လုပ္အာ်းေကာင္်းေတာာ့ စ ်းပြာ်းေရ်းက ေျဖာင္ာ့တာေပ ာ့။ င ်းႏွစ္ေလာက ္ ေပ င္်းသင္်းတာ။ သာ်းသမ ်း တစေ္ယာက္မ ွ မရ။ 
ေျခာကႏွ္စ္က ေတာာ့ သာ်းေလ်း တစ္ေယာက္ ေမြ်းေတာာ့တာ။ေၾကာငေ္လ်း အဝတ္စတု္ရလို႔ ေပ ာ္သလို။စဥ္်းစာ်းဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။  
သာ်းေလ်းေမြ်းလာေတာာ့ လင္ကလည္်းဝမ်္းသာ။မယာ်းကလည္်း ဝမ္်းသာ။ဝမ္်းေျမာကဝ္မ္်းသာ မျဖစ္ဘ ်းလာ်း။အဲ ေနာကဆ္က္ၿပ ်း 
ေတာာ့မ ွၾကည္ာ့တဲာ့အခ   င ်းႏွစ္ဆက္ၿပ ်းေတာာ့ ႏွစ္သာ်းခ ေတာာ့တာ။ သာ်းင ်းေယာကက္ြ႕ဲ။ မိခင္ႀက ်းက စ ်းပြာ်းေရ်း ရွာႏုိင္ရဲ႕လာ်း။ ႏွစ္ 
ေယာကလ္ုပ္အာ်းက တစ္ေယာက္ပ က္မသြာ်းလာ်း။။ စာ်းအို်းက င ်းေယာကတ္ို်း မလာလာ်း။က ဲ ၾကာေတာာ့ကာ သ  ဟိတုုန္်းက 
ေရႊေလ်းေတြ ဝယထ္ာ်းတာကို်း။စာ်းစရာ ေသာက္စရာက မရွိေတာာ့ ရွိတဲာ့ဟာေလ်းေတြ ျဖိဳတ္ရေတာာ့တာေပ ာ့။ေနာကတ္ာာ့ ျဖိဳတ္စရာ 
ေရာင္်းစရာက မရိွၿပ ။ ဗ စ္ေတာက ္ဗ စ္ေတာက္နဲ႔ ခဏ ခဏ ရန္ေတြ႕တာေပ ာ့။ ေယာက္ ာ်း ျဖစတ္ဲာ့လ က ပင္ပန္်း။  ဥစၥာၿဖိိဳ စာ်းဖိကု။ 
ဥစၥာၿဖိိဳ စာ်းဖိကု။မ ်းဖိုေခ ာငက္ အာ်းႀက ်းသံု်းတာေပ ာ့။အမ ိိဳ်းသမ ်းျဖစတ္ဲာ့လ ကလည္်း ခံျပင္်းေတာာ့ အေရွ႕အိမက္ ကိဝုတို႔အိမ ္သြာ်း 
ၾကည္ာ့။ စာ်းအိ်ုး ဆယ္ာ့ႏွစ္ေယာက္၊သ တို႔စာ်းတာ ဘယ္လိလုလဲို႔ မေျပာရဘ ်းလာ်း။က ဲသ တို႔က ေျပေနတာေပ ာ့။ ဆယ္ာ့ႏွစ္ေယာကက္။ 
သ တို႔က မေျပဘကဲို်း။ေနာငဂ္ ိန္ခ ေတာာ့ ကြပဲ ေတာာ့ဗ ာ်း။သံု်းလေလာက္ကြသဲြာ်းၿပ ။ 

လင္မယာ်း ကြတဲာ ခ စ္လို႔လာ်း မုန္်းလို႔လာ်း။ မုန္်းလို႔ကြ႕ဲ။အနာ်းမာွ ရပ္ကြကမ္ွာ လ ႀက ်းေတြကလည္်း ရွိတာကို်း။ အိမ္ေျခကလည်္း 
တစ္ေသာင္်းေက ာ္။ သ ႔ရပ္ကြက္၊ ကုိယ္ာ့ ရပ္ကြက္။ က ဲဟိ ုရပ္ကြကက္ ၾကာ်းလို႔ မေတာ္။ ဒ ရပ္ကြကက္ ၾကာ်းလို႔ မေတာ္။ မင္်းက 
အမ ိိဳ်းသမ ်းဘကက္ တာဝန္ယ ။ င က အမ ိိဳ်းသာ်းဘက္က တာဝနယ္ မယ ္ ျပန္မေစာ့စပ္ဘ ်းလာ်း။ မင္်းတို႔ အၾကင ္
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လင္မယာ်းရန္ေတြ႕တာ ဘယ္ႏွႀကိမ ္ ရွိၿပ လ ဲ မေမ်းရ ဘ ်းလာ်း။ အခု တစ္ႀကမိ္ေပ ာ့။ င တို႔မွာ ေလ်းႀကိမရ္ွိၿပ ဗ ာ်း။ အခုမ ွ
ေနသာ်းက တာ။ တစ္ႀကမိ ္တစ္ခ ေတာာ့ သည်္းခံဥ ်းေပ ာ့။ မင္်းတို႔ ထမင္်း စာ်းတဲာ့အခ  လွ ာနဲ႔သြာ်း မကိုက္မဘိ ်းလာ်း…မေမ်းရဘ ်းလာ်း။ 
ကိကု္မိတယလ္ို႔ အေျဖမေပ်းလာ်း။ ဘာျဖစလ္ို႔ ကိုကတ္ာလ ဲ လို႔ မေမ်းရဘ ်းလာ်း။ မေတာ္လို႔ ကိကု္မတိာေပ ာ့။ အဲေတာာ့ကာ 
မေတာ္လို႔ ကိုက္မတိာေတာာ့ သည္်းခံေပ ာ့။ လင္မယာ်းႏွစ္ေယာက ္ စိတဆ္ို်း ေျပမသြာ်းဘ ်းလာ်း။ ျပန္မေပ င္်းမိဘ ်းလာ်း။ 
အမ ိိဳ်းသမ ်းမွာ မုန္်းစရာ ပ ရင္ ျပန္ေပ င်္းလို႔ ရပ မလာ်း။အမ ိိဳ်းသာ်းမွာ မုန္်းစရာ ပ ရင္ ျပန္ေပ င်္းလို႔ ရပ မလာ်း။ဒ  မုန္်းတာ ၊သ  
လင္မယာ်း ကြာတာ ခ စလ္ို႔လာ်း မုန္်းလို႔လာ်း။မုန္်းလို႔ ကြာတာေနာ္။နို႔မို႔ အဲဒ  လင္မယာ်းႏွစ္ေယာက္လံု်းမွာ ခ စ္စရာပ -မပ ။ 
ခ စ္စရာပ ရင ္ ရန္ေတြ႕ပ မလာ်း။အ ဲ သ ႕စတိ္မွာ ျဖစတ္ာ။မုန္်းတာ သ ႔စိတ္မွာ ျဖစတ္ာ။ေသာမနႆေဝဒနာ စတိမ္ာွ ေပၚသည။္ 
ေဒ မနႆေဝဒနာ စတိမ္ာွ ေပၚသည ္ မေဟာဘ ်းလာ်း။ဥေပကၡာေဝဒနာ မ ကစ္မိာွေပၚသည။္ အျမငခ္ံထဲမွာ ခ စ္စရာ ပ ရဲ႕လာ်း။ 
ပ ဘ ်းကြ႕ဲ။ခ စ္ျခင္်း မုန္်းျခင္်း မလြတ္လာ်း။ 

အဲေတာာ့ မ က္စိေပ ကက္ ခ စ္ျခင္်း မုန္်းျခင်္း လြတ္ရင ္ နာ်း၊ႏွာ၊လ ွာ၊ကိယု္၊စတိ္ ေျခာက္ဒြ ရ မလြတဘ္ ်းလာ်း။အဒဲ ေၾကာင္ာ့မိုလို႔ 
ခႏၶာဘကက္ိ ုတကယ္သေဘာေပ က္ၿပ ်း ေတာာ့မ ွခႏၶာဘက္ကိ ုဉာဏ္လညွ္ာ့တဲာ့အခ  ….ရာဂကၡေယာ နိဗၺာန။ံ ေဒ သကၡေယာ နိဗၺာနံ။ 
ေမာဟကၡေယာ နိဗၺာနံလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။နိဗၺာန္နဲ႔ တည္်ာ့ေနတာေပပ်ာ့ကြ႕ဲ။အဲသလိုိ ေလ်ာ့လာဖိို႔ မေကာငာ္းလာား။အဲဒပ သေဘာေပပက္ဖိို႔ 
လိိုတယ္။ထထိိမိမိ ေလ်ာ့လာေနာ္။ အဒဲပ လိိုရင္ားအခ ကေ္တြကိိုား။အဲဒ  စဥ္်းစာ်းတာ ေဝဖန္တာ စိစစ္တာ ဉာဏ္။ဒ ေၾကာင္ာ့ 
ေစာ့ေစာ့စဥ်္းစာ်း၊ဉာဏ္အာ်း ဆငျ္ခငၾ္ကည္ာ့၊ ေပ ာကသ္ဥု်္းကာျမင ္ ဒ ပင ္ နိဗၺာန္သိ လိို႔ မေဟာဘူားလာား။ကိိုယထ္ငတ္ဲ်ာ့ ခ စတ္ာေတြ 
မိုန္ားတာေတြ ေတြ႕ေသားရ႕ဲလာား။စဥ္ားစာား တကယ ္ ရွိလိို႔လာား မရွလိိို႔လာား။အမွနသ္ိေတာ်ာ့ အမွာားမေပ ာကလ္ာား။အဒဲပ 
လိိုတာကြ႕ဲ။ဤေနရာေရာကေ္အာင္ ႀကိဳားစာား အာားထိုတ္ ေပပ်ာ့။သမိွ ပယ္ႏိိုင္တာေနာ္။မသိ... ပယ္ႏိိုင္ပပ်ာ့မလာား။ ဤေနရာ 
ေရာက္ေအာင ္ႀကိဳားစာားေပပ်ာ့။ မ က္စေိပပက္ကေန လြတ္ရင ္က နတ္ဲ်ာ့ ဒြပရေတြ မလြတဘ္ူားလာား။ အကုနလ္ံု်း လြတတ္ယ။္ 

အဲဒ မွာ တစ္ခ ု က န္ေနတယ္။ဘယလ္ိလုလဲို႔ ေတာ္တနု္်းက ေနၿပ ်းေတာာ့မ ွ စာ်းတုန္်းက ငွက္ေပ ာသ ်းစာ်းတာ။ေတြ႕တာက 
ခ ိိဳတာေပ ာ့။ခ ိိဳတယလ္ို႔ မေျပာဘ ်းလာ်း။စာ်းတုန်္းက သံပရာသ ်းစာ်းတာ။ေတြ႕တာက ခ ဥတ္ာေပ ာ့။အဒဲ ခ ဥတ္ာကိ ု မ က္စိနဲ႔ 
ျမင္ရပ မလာ်း။လက္နဲ႔ ကိုငစ္မ္်းၾကည္ာ့ကာ်း ေတြ႕ပ မလာ်း။ခ ဥတ္ာေတာာ့ မရွိဘ ်းလာ်း။က ဲ အေကာင္အထည ္ ဟတု္ကဲာ့လာ်း။ 
အခလုည္်း ပုံပန္်းသဏၭာန္ေတြ ပ ရဲ႕လာ်း။အလဲိ ုအနမိတိ ၱအနစိၥ။ ပစၥိဳပၸႏၷဥၥ ေယာ ဓမၼံ ၊အနမိတိဥၱၥ ဘာေဝဟလိို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ 
သဏၭာန္၊နိမတိ္မပ ဘ ်း။အနိမတိတၱရာ်းကြ႕ဲ။တိကုတ္ဲာ့အခ  ေပၚမွာပ။ဲအဲဒ ေၾကာင္ာ့ ေရွ်းက လယတ္ ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်းက 
စကၡိဳဝညိာဏံ အနစိၥံ၊ေသာတဝညိာဏံ အနစိၥံ၊ဃာနဝညိာဏံ အနစိၥံ၊ဇဝိ ွဝညိာဏံ အနစိၥံ၊ကာယဝညိာဏံ အနစိၥံ၊မေနာဝညိာဏံ 
အနစိၥံလို႔ မ ကစ္ိမွာ ျမငတ္ယ္၊မ က္စမိွာပ ဲ ခ ိဳပ္တယ္။ဘယ္မ ွ ဆံခ ည္တစ္မွ င္မ ွ မေရာကဘ္ ်းၾကာ်းလာ်း။သို႔ေသာ္ မေရာက္ျငာ်း 
ေသာ္လည္်း အဲဒ  ျမင္တဲာ့စိတက္ေတာာ့ ခ ိဳပ္သြာ်းတာေပ ာ့။ သ တို႔ျပိဳလုပ္ခဲာ့တဲာ့ ကုသိလု ္အကသုိလု ္ကမၼသတၱ ိကေတာာ့ က န္ရစတ္ာ 
ေပ ာ့။ ဘယ္လိ ုက နတ္ာလ ဲစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ 

လ ႏွစ္ေယာကက္ ရပ္ကြကမ္ွာ ရွိတာ၊ ရန္ေတြ႕ၾကတာေပ ာ့။ ရန္ေတြ႕ လိ႕ု ေဘ်းပတ္ဝန္်းက ငက္ ခြဲၾကလို႔၊တစ္ေယာကက္ 
ေက ာကတ္ြင္်းသြာ်းတာ။ႏွစ္ေပ င္်း ႏွစ္ဆယ္ေက ာ္ၾကာတယ္။ တစ္ေယာက္ကေတာာ့ ရြာမွာ။သ ႔ကိ ုမျမင္ရေတာာ့ ဟိတုုန္်းက ရန္ေတြ႕ 
တာေတြ ေပ်းေသ်းရ႕ဲလာ်း။ဟိလု က ေက ာက္တြင္်းမွာ ေက ာက္ပြင္ာ့လို႔ ျပနလ္ာခဲာ့တာေနာ္။သ ႔ကို ျမင္ရေတာာ့ ဟိတုုန္်းက ရန္ေတြ႕ 
တာေတြက မေပၚဘ ်းလာ်း။က ဲအဲဒ ေတြက ေပ ာကက္ဲာ့လာ်း။ဝမ္်းႏႈတ္ေဆ်း စာ်းတာလည္်း မပ ဘ ်း။ပ ရဲ႕လာ်း။ကမၼသတၱိကြ႕ဲ။အဲဒ  
အကသုိလုက္ ံကသုိုလက္ ံတရာ်းႏွစ္ပ ်းဟာ အဲလိ ုစိစစဖ္ို႔ မေကာင္်းလာ်း။ 

ဒ မုိ႔ မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်းထပမ္ံ ေရွ်းထကက္ ဖို်းေပၚဥ ်း။အမတ္ႀက ်း ဥ ်းေပၚဥ ်းေပ ာ့ကြ႕ဲေနာ္။ရွင္ဘရုင္ႀက ်းက ေဟာ့ ေပၚဥ ်း ေသတမ္်းစာ 
ေတြ ေရ်းၿပ ်းၿပ လာ်း ဆိုေတာာ့ ေသတမ္်းစာတင ္ဘယက္မလ ဲဘုရာ်း၊ေသတၱာေတာင ္စပ္ထာ်းၿပ ်းၿပ ။ေစာလတွကာ်းေဟာ့။သာ်းေတြ 
သ ေသကာ သာ်းေတြ ဘယလ္ိုစပ္မယလ္ို႔ မသဘိ ်းေပ ာ့။မင္်းက ဘယလ္ိ ုစပတ္ာလလဲို႔ မေမ်းဘ ်းလာ်း။ေသတာၱကိ ု ေထာင္ာ့ ေလ်း 
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ေထာင္ာ့ ေဖာက္။လက္ႏွစ္ဖကက္ိ ုအျပငထ္ုတ။္ေျခႏွစ္ေခ ာင္်းကိ ုအျပငထ္တု္။လကေ္ပြ႕နဲ႕ သုႆာနက္ိုပို႔။ဒ  ဘယလ္ိ ုသေဘာလ ဲ
ရွင္ဘုရငက္ မေမ်းဘ ်းလာ်း။က ိဳပ ္ တုိင္်းျပည္အုပခ္ ိဳပ္ၿပ ်းေတာာ့ လာေဆာင္ရြက္ခဲာ့တာ အမ ိိဳ်းမ ိိဳ်း ဘယ္လိုပ ာ့ ေဆာင္ရြက္ခဲာ့တယ္။ 
တိုင္်းျပည္ အက ိိဳ်းကို ေဆာငရ္ြက္ၿပ ်းေတာာ့ မလုပ္ခဲာ့ဘ ်းလာ်း။င ်းျပာ်းတစ္ေစာ့ ယ လို႔ မသြာ်းႏိုင္ဘ ်းတဲာ့။အကုနလ္ံု်း ထာ်းခဲာ့ရတာတဲာ့။ ယ  
သြာ်းႏုိင္ရ႕ဲလာ်း။မယ သြာ်းႏုိင္ဘ ်းေနာ္။ကုသိလု္န႕ဲ အကသုိလု္ကေတာာ့ ပ မယတ္ဲာ့၊ၾကာ်းလာ်း။အဒဲ က မက နဘ္ ်းတဲာ့။သို႔ေသာ္ တစ္ 
ေယာက္…ေလာကႀက ်းမွာ ကသုိုလ္နဲ႔ အကုသိလု ္ဘယက္ မ ာ်းမလ။ဲေသခ ာတယ္။ အကသုိလုက္ေတာာ့ကာ။ အဲေတာာ့ သတေိပ်း 
တာေပ ာ့။ အလဲိုဆိ ု သတိဲာ့အခ ိန္ကစၿပ ်းေတာာ့မ ွ ေရွာင္ရမာွေပ ာ့။သိတဲာ့အခ နိ္ကစ ပယရ္မွာေပ ာ့။သမုေစၦဒသ လမ ွ စိတ္ခ ရတယ္။ 
သမာဒ နသ လ၊ သမၸတသၱ လက ေရာွင္ရတာေပ ာ့။ 

အဲဒ  ေရွာငတ္ဲာ့ကုသိလု္ေၾကာင္ာ့ လ အျဖစ ္နတအ္ျဖစ ္ရတာေပ ာ့။သပိယဆ္ိကုပ္ြာ်း ေလ်းပ ်းကစိၥ မဂတ္စခ္ဏ ဆိုေတာာ့ကာ ဒကုၡသစၥာ 
ပိုင္်းျခာ်း သိလိကုတ္ဲာ့တစ္ခ ိနတ္ည္်း ကဲ…သမၼာဝ စာ၊သမၼာကမၼႏ ၱ၊သမၼာအာဇ ဝ သ လမဂ င္သံု်းပ ်း မဝင္ဘ ်းလာ်း။ပထမ ႐ႈဉာဏ္က 
သမၼာဒိ႒ိ၊သမၼာသကၤပၸ ပညာမဂ င္ ႏွစ္ပ ်း။ သမၼာဝ ယာမ၊သမၼာသတိ၊သမၼာသမာဓ ိသံု်းပ ်း။႐ႈဉာဏ္င ်းပ ်းေပ ာ့။အ႐ႈခံက ခႏၶာငပားပပားေပပ်ာ့။ 
ကဲ သ လမဂ ငသ္ံု်းပ ်း ဝင္ေတာာ့ ရွစ္ပ ်း မျပည္ာ့ဘ ်းလာ်း။ရွစ္ပ ်း ျပည္ာ့တဲာ့အခ က ေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်းကိ ုဒုကၡသစၥာ ပိုင္်းျခာ်းတဲာ့ တခ ိနတ္ည္်း 
မဂၢ ဘညိာ သကႎ မတာ မိ်ုးႀကိိဳ်းစကက္ဲာ့သို႔။ မို်းႀကိိဳ်းမ ာ်း သစ္ပင၊္အုန်္းပင ္ ထိမနွ္တဲာ့ အခ  ျပနတ္ဖနအ္တက္ ေပ ကတ္ယ္လို႔ 
ရိွေသ်းရ႕ဲလာ်း။အ…ဲအဲဒ ေနရာက မ ွစိတ္ခ ရတာေပ ာ့။အလဲိ ုစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ ေနရာကိ ုထပ္ခ  ထပခ္  ေလာ့လာဖို႔လိတုယ္။ 
မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်းထပမ္ံတဲာ့၊ၾကာ်းလာ်း။ျမတ္စြာဘုရာ်း သာ်းေတာ္ရာဟလုာ ပထဝ ဓာတတ္စလ္ံု်း နဲ႔ ေသာတာပန္၊ သကဒ ဂ မ္၊ 
အနာဂ မ၊္ ရဟႏၲာ ျဖစ္တာ၊ၾကာ်းဖ ်းရဲ႕လာ်း။ တစ္လံု်းတည္်းပ ကြ႕ဲ။စိစစ္ဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။ က န္တဲာ့ ဒြ ရေတြမွာလည္်း ဒ တိငု္်း 
ေလာ့လာဖို႔ လိတုာေပ ာ့။အဒဲ  သိဖို႔ လိတုယ္ေနာ္။ 

က…ဲၾကာ်းဆဲခႏၶာက ျဖစပ္ က္၊ဘာသစၥာလဲ။(ဒိုကၡသစၥာပပဘိုရာား။)သတိာက----။(မဂ သစၥာ ပပဘိုရာား)။ ေသတာက.... 
။(သမိုဒယသစၥာပပဘိုရာား။)ေနာက္ခႏၶာမလာတာ....။(နိေရာဓသစၥာပပဘိုရာား)။ ပဋိစၥသမိုပၸပဒ္ အကြက္ ဘယႏ္ွစ္ကြက ္ ႐ွိ။ 
(ေလားကြက္႐ွိပပတယဘ္ိုရာား)။ တစ္ကြကလ္ွ င ္ ဘယႏ္ွစ္ပပား။(ငပားပပားပပဘိုရာား။) ငပား-ေလားလီ။(ႏွစ္ဆယ္။) ဤ႐ွစ္သြယက္ိုိ... 
(အလြယက္ က္မတွ္ သိေစအပသ္ည္ သသံရာမွ လြတ္ေၾကာင္ားတညာ္း။) 
အမ ွေဝ။ 
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋပိတၱယိာ။ 
ဤေလာကတုၱရာ တရာ်း ကို်းပ ်း အာ်းေလ ာ္ေသာ က င္ာ့ဝတ ္ပဋိပတ္ျဖင္ာ့၊ ဗဒုၶံ - ျမတစ္ြာဘုရာ်းကိ၊ု ပ ေဇမ-ိဒုကုၡသစၥာသတိဲာ့ 
ဉာဏ္ျဖင္်ာ့ ပူေဇာ္ပပ၏ အရွငဘ္ိုရာား။ 
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋပိတၱယိာ။  
ဤေလာကတုၱရာ တရာ်း ကို်းပ ်း အာ်းေလ ာ္ေသာ က င္ာ့ဝတ ္ပဋိပတ္ျဖင္ာ့၊ ဓမၼံ - တရာ်းေတာ္ျမတက္ို၊ ပ ေဇမ-ိဒုုကၡသစၥာသတိဲာ့ 
ဉာဏ္ျဖင္်ာ့ ပူေဇာ္ပပ၏ အရွငဘ္ိုရာား။ 
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋပိတၱယိာ။ 
ဤေလာကတုၱရာ တရာ်း ကို်းပ ်း အာ်းေလ ာ္ေသာ က င္ာ့ဝတ ္ပဋိပတ္ျဖင္ာ့၊ သဃံ ံ- သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတက္ို၊ ပ ေဇမ-ိ
ဒုုကၡသစၥာသတိဲာ့ ဉာဏ္ျဖင္်ာ့ ပေူဇာ္ပပ၏ အရွငဘ္ိုရာား။ 
ဤကဲာ့သို႔ ျပိဳလုပအ္ပ္ေသာ ဒ နကသုိုလ၊္ သ လကသုိလု္၊ ဘာဝနာကသုိလု္၊ အဓိ႒ာနက္သုိုလ၊္ ပ ရမ ကသုိလု္၊ ဝိပႆနာ 
မဟာကသုိုလတ္ို႔၏ အက ိိဳ်းအာ်းေၾကာင္ာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ၊ ႐ုပ္နာမ္တရာ်းတို႔၏ မျဖစ္ေဝ်းစြာ ခ ိဳပ္ၿငမိ္်းရပ လို၏ အရွငဘ္ုရာ်း။  
ထိကုုသိလု္၏ အက ိိဳ်းကိလုည္်း မိခင္ ဖခင္ ေက ်းဇ ်းရွငတ္ို႔အာ်း လည္်းေကာင္်း၊ အနမတဂၢ သသံရာမစွ၍ ေတာ္စပ္ခဲာ့ဖ ်းေသာ မိခင္ 
ဖခင္ ေက ်းဇ ်းရွင ္အေပ င္်းတို႔အာ်း လည်္းေကာင္်း၊အာစရယိာနၪၥ ဆရာသမာ်းတို႔အာ်း လည္်းေကာင်္း၊ ဣမာသ ံပရသိာနၪၥ -
တရာ်းနာ အစည္်းအေဝ်းသို႔ ၾကြေရာကလ္ာၾကကုန္ေသာ တရာ်းနာ ပရိသတတ္ို႔အာ်း လည္်းေကာင်္း၊ ေရေျမသနင်္း 
ျပည္ာ့ရွင္မင္်းတို႔အာ်း လည္်းေကာင္်း၊ ငရသဲနင္်း ယမမင်္းတို႔အာ်း လည္်းေကာင္်း၊ ကိုယ္ေစာင္ာ့နတ၊္ အိမ္ေစာင္ာ့နတ္၊ 
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ေက ာင်္းေစာင္ာ့နတ၊္ အာရာမေ္စာင္ာ့နတ္၊ ဓမၼာ႐ုံေစာင္ာ့နတ္၊ ဘုမၼစို်းနတ္၊ ႐ုကၡစို်းနတ္၊ အာကာသစို်းနတ၊္ ေတာေစာင္ာ့နတ္၊ 
ေတာင္ေစာင္ာ့နတ္၊ ရြာေစာင္ာ့နတ္၊ ၿမိိဳ႕ေစာင္ာ့နတ္၊ သာသနာေတာ္ေစာင္ာ့နတ္၊ စတုေလာကပ လ နတ္မင္်းႀက ်းမ ွစ၍ သံု်းဆယ္ာ့ 
တစဘ္ံု က ငလ္ည္ၾကကုန္ေသာ ေဝေနယ  သုခတိ ဒုကၡိတ သတၱဝ  အေပ င္်းတို႔အာ်း၊ ဘာေဇယ ာမ- အမွ  အမွ  အမွ ၊ အမွ  
ေပ်းေဝပ ကုန၏္ 
အမွ  ရၾကသည ္ျဖစ၍္ ကုိယစ္ိတ ္ႏွစ္ျဖာ က န္်းမာ ခ မ္်းသာ လိအုင ္ဆႏၵ တစ္လံု်းတစ္ဝတည္်း ျပည္ာ့ဝၾကၿပ ်းလွ င ္
သ ေတာ္ေကာင္်းတရာ်း ႀကိိဳ်းစာ်းပြာ်းမ ာ်း အာ်းထတု္ႏုိင္လြယ္ၾကသည ္ျဖစ္ေစ။ 
(အမွ  အမွ  အမွ  ယ ေတာ္မ ၾကပ ကုန္ေလာာ့။ 
သာဓ ုသာဓ ုသာဓု။)၃ 
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ေက ်းဇ ်းေတာ္ရငွ ္အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရယိ မံုလယေ္တာရ ဆရာေတာ္ဘရုာ်းႀက ်း ဘဒၵႏ ၱသဝံရ ။ 

အမရပ ရၿမိိဳ႕ ေအာင္ေျမေရႊဘံု  ဘုရာ်းဝန္်း-တြင္ ၁၃၇၁-ခု၊ ေႏွာင္်း တန္ခ ်းလဆန်္း ၁၁-ရက္၊ ၾကာသပေတ်းေန႔ 

(25.03.2010)၊ ည (၇) နာရီ မိနစ္ (၃ဝ) အခ ်ိနတ္ြင္ ေဟာၾကာားေတာ္မူေသာ  

မယပ္ဋာအေၾကာင်္း ဥပမာျပ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက ္ဒိ႒်ိျဖဳတ္ တရာ်းေတာ္။  

အနေႏ ၱာ အနႏ ၱ င ်းပ ်းကိ ုအာရံုျပိဳ၍ ည ညာျဖျဖ ကန္ေတာာ့ၾကပ စို႔။  

နေမာ ဗုဒၶႆ၊ နေမာ ဓမၼႆ ၊ နေမာ သဃံႆ၊ နေမာ မာတာပတိုႆ၊ နေမာ အာစရိယႆ။ 

ဗုဒၶႆ - သစၥာေလ်းပ ်း ျမတတ္ရာ်းကိ ုပိုင္်းျခာ်းထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မ ေသာ ရွင္ေတာ္ ျမတစ္ြာဘုရာ်းသခင ္ကိယု္ေတာ္ျမတ္ႀက ်း 
အာ်း ၊ နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶ  ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတႏ္ို်း လကစ္ံုမို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရငွ္ဘုရာ်း။ 

ဓမၼႆ  -မဂ္ေလားတန္၊ ဖ်ိိုလေ္လားတန၊္ န်ိဗၺာန္ပရ်ိယတ္၊ ဆယ္ပပားေသာ တရာားေတာ္ျမတ္အာား၊ နေမာ- ရည္ညြတသ္ဒၶ  ေစတနာျဖင္ာ့ 
ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွခိို်းပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

သဃံႆ -မဂ၌္တညေ္သာ ပိုဂ ်ိဳလေ္လားပပား၊ ဖ်ိိုလ္၌တည္ေသာ ပိုဂ ်ဳိလေ္လားပပား၊ ဤရွစ္ပပားေသာ အရ်ိယာ သဃံာေတာ္ျမတတ္်ိို႔အာား၊ 
နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶ  ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

မာတာပတိုႆ  - မ်ိဘႏွစ္ပပားအာား၊ နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶ  ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

အာစရယိႆ - ဝိပႆနာ ဉာဏ္မ က္စ ိႏွစ္ကြင္်း အလင္်းေရာက္ေအာင ္သစၥာေလ်းပ ်း တရာ်းေတာ္ႏွင္ာ့ ကုသေပ်းေတာ္မ ေသာ 
ေက ်းဇ ်းေတာ္ရွင္ မို်းကတုဆ္ရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်းႏွင္ာ့ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်းအာ်း၊ နေမာ- ရည္ညြတသ္ဒၶ  ေစတနာျဖင္ာ့ 
ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွခိို်းပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

ဘုရာ်းရတနာ၊ တရာ်းရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာျမတသ္ံု်းပ ်း မိဘ ၊ ဆရာသမာ်းတို႔အာ်း ရိုေသျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွ်ိခ်ိိုားပူေဇာ္ 
ဖူားေမ ွာ္ မာနေ္လ ာ်ာ့ ကန္ေတာ်ာ့ၾကေသာ ပူဇဝႏၱ ပဏာမ ေစတနာ၊ သဒၶပ၊ ပညာ၊ ဝီရ်ိယတ်ိို႔ေၾကာင္်ာ့ မ်ိမ်ိတ်ိို႔ အလ်ိိုရွ်ိအပ္၊ ေတာင္်ာ့တ 

အပ္ေသာ၊ မအ်ိိုမေသ အၿမေဲနေသာ န်ိဗၺာန္သ်ိို႔ လည္ားေကာင္ား၊ ဒိုကၡခပ္သ်ိမ္ား ခ ဳပ္ၿင်ိမ္ားရာ ျဖစ္ေသာ န်ိဗၺာန္သ်ိို႔ လည္ားေကာငာ္း၊ 
တစ္ေထာင္်ာ့ငပားရာ က်ိေလသာတ်ိို႔၏ ခ ဳပ္ရာ ၿင်ိမ္ားရာ သ်ိမာ္းရာျဖစ္ေသာ န်ိဗၺာန္သ်ိို႔ လညာ္းေကာငာ္း၊ မ်ိမ်ိတ်ိို႔ ယခို အာားထိုတဆ္ဲျဖစ္ေသာ 
ဝ်ိပႆနာဉာဏ္သည ္လ င္ျမန္စြာ မဂ္ဉာဏ္သို႔ ေက ်းဇ ်းျပိဳ၍ န်ိဗၺာန္သ်ိို႔ မ ကေ္မွာက္ျပဳလြယ္ႏ်ိိုင္ၾကသည္ ျဖစေ္စ။ 

(အလုပစ္ဥ ္အတိုင္်း က င္ာ့ႀကံပြာ်းမ ာ်း အာ်းထုတပ္ မည ္ဘရုာ်း၊) 

မ လႏွစ္ျဖာ တစ္ေခ က။္  

မ လႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလ်းခုအလႊာ၊ အဂၤ တစဆ္ယ္ာ့ႏွစ္ပ ်း၊ တရာ်းကိယု္မ ာ်းႏွင္ာ့၊ သံု်းပ ်းအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မ လ၊ ဝဋ္သံိုားဝႏွင္်ာ့၊ ကာလ 

သံိုားျဖာ၊ ျခင္ားရာႏွစ္ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယက္်ိို၊ အလြယက္ က္မတွ္၊ သ်ိေစအပသ္ည၊္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္ားတည္ား။ 

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺၺိဳဒၶႆ ။ 
ဝိညာဏ္ျမင ္ သမၼိဳတသိစၥာ အာ်းျဖင္ာ့ ကမၼႆကတာ သမၼာဒ႒ိ ိ အကသုိလု္က ံ ကသုိလုက္ ံ တရာ်းႏွစ္ပ ်းကိ ု ယံုၾကည္ရမယလ္ို႕ 
မေဟာလာ်း။  
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ပ ဏာတပိ တာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာ အစ မိစ ာဒိ႒ ိ အဆံု်းကိ ု က  ်းလြန္ရင ္ ကသုိုလလ္ာ်း အကုသိလု၊္ 
အကသုိလုက္ ံအေၾကာင်္းေၾကာင္ာ့ အက ိိဳ်းတရာ်းက ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲာ့၌ ငရ၊ဲ တ်ိရစ ာန၊္ျပတိၱာ ၊အသ ရကာယ ္လို႕ မေဟာလာ်း။ 
ခ မ္်းသာတဲာ့တရာ်းလာ်း ၊ဆင္်းရတဲဲာ့တရာ်း။ဒ … အကသုိုလက္ံေၾကာင္ာ့ ျဖစတ္ာေနာ္။  
ပ ဏာတပိ တာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာ အစ မိစ ာဒ႒ိ ိအဆံု်းကိ ုေရာွင္ၾကဥရ္င ္အကသုိုလလ္ာ်း ၊ ကုသိလုလ္ာ်း။ 
ကုသုိုလက္ ံအေၾကာင္်းေၾကာင္ာ့ အက ိိဳ်းတရာ်းက လ ႔ျပည ္နတ္ျပည ္ ေျခာကထ္ပ ္လို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ဆင်္းရဲတဲာ့ တရာ်းလာ်း ၊ 
ခ မ္်းသာတဲာ့တရာ်း။ဒ  ဒ လိဆုိရုင္ အကသုိလု္ကိ ုေရွာငရ္မာွေပ ာ့၊ ကသုိလု္ကိ ုေဆာင္ရမာွေပ ာ့။  
အကသုိလုဟ္ာ ဆင်္းရတဲဲာ့ တရာ်း ဆိုေတာာ့… စိတဆ္ို်းတာ ကသုိလုလ္ာ်း အကသုိလု္။ အဲဒ  စတိဆ္ိ်ုး …. ကိယု္ာ့ပစၥည်္းေတြ 
ေရာာ့ၿပ လို႔သာ ႏွလံု်းသြင်္းကြ႕ဲ။စတိဆ္ိ်ုးရင ္ပစၥည်္းေတြ ေရာာ့ေတာာ့တာ။ စတိမ္ဆိ်ုးလို႔ ၿပိံဳ်းၿပိံဳ်းေလ်းေနရင ္အကသုိလုလ္ာ်း ကသုိလုလ္ာ်း။ 
ကသုိလုဆ္ိ…ု ပစၥည်္းေတြ တိ်ုးလာၿပ လို႔သာ ယ ဆကြ႕ဲ။ အလဲိ ု စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲေတာာ့ … စိတ္မဆို်းနဲ႔။ အဒဲ  စိတ္မဆိ်ုးဖို႔ 
လိတုယ္ေနာ္။ ဒ ေတာာ့ ၾကာ်းဖ ်းမ ွ နာ်းဝ၊ နာ်းဝမွ တရာ်းရတယ ္လို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ ဝိညာဏ္ျမင ္သမၼိဳတသိစၥာ 
အာ်းျဖင္ာ့ ပ ဏာတိပ တာ အစ သရုာေမရယ အဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာ အစ မိစ ာဒိ႒ ိ အဆံု်းကိ ု ေရွာင္ၾကဥရ္င္ ကသုိုလေ္ပ ာ့။ 
က  ်းလြန္ရင ္အကသုိုလေ္ပ ာ့။ အဲဒ ကိ ု ေလာ့လာဖို႔ လိုတယ္။ အက ဥ်္းနည်္းနဲ႔ ေျပာမယဆ္ိရုင ္ ျမငရ္ာ ၾကာ်းရာ နရံာ စာ်းရာ ထရိာ 
ေတြ်းရာမာွ စတိဆ္ိ်ုးရင…္ အကသုိလု။္ စတိမ္ဆိ်ုးရင…္ကသုိလု။္ အဲလိ ု ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ  လိုရင္်း အခ က္ေတြကြ႕ဲ။ 
အဲဒ  အကသုိုလ ္ေရွာင္ ၊ကသုိလု္ေဆာင္ေပ ာ့။  
အာ်းကို်းရမည္ာ့ တရာ်းက ဘရုာ်းပြင္ာ့မွ ၾကာ်းသိရတဲာ့ ဝိပႆနာဉာဏ္။ ဝိပႆနာဉာဏ္ဆိတုာ… ခႏၶာ တို႕၊အာယတနတို႔ ၊ ဓာတ္တို႔၊ 
သစၥာ တို႔၊ ပဋိစၥသမုပၸ ဒ္တို႔ သတိာေပ ာ့။ အဲဒ  အျမငခ္ ံအ႐ႈခံတရာ်းေတြေပ ာ့ေနာ္။ ႐ႈဉာဏ္ဆ်ိိုတာ....သမၼာဒ်ိ႒်ိ သမၼာသကၤပၸ =ပညာ 
မဂ င္ ႏွစ္ပပား ၊သမၼာဝပယာမ သမၼာသတ်ိ သမၼာသမာဓ်ိ =သမာဓ်ိမဂ င ္သံိုားပပား။ ေပပင္ားလ်ိိုက္ေတာ်ာ့ ႐ႈဉာဏ္မဂ င ္ငပားပပားေပ ာ့။ အ႐ႈခကံ 
ခႏၶာငပားပပား။ ႐ႈဉာဏက္ မဂ င္ ငပားပပား။ အာ႐ို ံ အာရမၼဏ်ိက ပ်ိိုင္ားျခာားလ်ိို႔ ရွ်ိရင္... ခႏၶာငပားပပားက အာ႐ိုံ တရာားေပ ာ့၊ မဂ င္ ငပားပပားက 
အာရမၼဏ်ိကတရာားေပပ်ာ့။အာ႐ိုံ မွန္ေတာ်ာ့ သဒၶပ မွန္တယ္။လို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။သို႔မို႔ အရွိနဲ႔ အသိနဲ႔ ထပ္သြာ်းဖို႔ လိုတာေပ ာ့ကြ႕ဲ။အဲလိဆုို 
ခႏၶာ သိဖို႕ လိုတယ္ေနာ္ ။မရေသ်းတဲာ့ ပုဂ ိိဳလ ္ရေလေအာင ္မ ကစ္ိေပ ကက္ စ မေနာဒြ ရ အထ ိမွန္မွန္ေလ်း ခႏၶာဖြဲ႕ၾက။ 

…ခႏၶာဖြဲ႕နည်္း… 

မ က္စ။ိ 

စကၡိဳအၾကညက္ိ ု အဆင္်း တိကု္ေတာာ့ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ  တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ 
ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။ စကၡိဳဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း 
ျဖစ္ပ သည္။ စကၡိဳအၾကည္ႏွင္ာ့ အဆင္်းကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ 
ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

မ က္စအိၾကညက္ိ ုအဆင္်း တုိက္ေတာာ့ ျမငသ္ိစတိ္ ေပၚပ သည္။ အဆင္်းကိ ု ျမငသ္တိာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက 
ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသကိ္။ မ ကစ္ိအၾကည္ႏွင္ာ့ အဆင္်းက ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသိက၊္႐ုပ္။ 

မ က္စအိၾကညက္ိ ု အဆင္်း တုိက္ေတာာ့ ျမင္သစိိတ ္ ေပၚပ သည္။ အဆင္်းကိ ု ျမငသ္တိာက နာမ္တရာ်း။  မ က္စအိၾကည္ႏွင္ာ့ 
အဆင္်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

နာ်း။ 

ေသာတအၾကညက္ိ ု အသ ံ တိကု္ေတာာ့ ေသာတဝညိာဏ္ ေပၚပ သည္။ ေသာတဝညိာဏ္ ေပၚေသာအခ  တစဝ္ိညာဏ္တည်္း 
ေပၚလို႔ ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။ ေသာတဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င်္းေတာာ့ 
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နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစပ္ သည္။ ေသာတအၾကည္ႏွင္ာ့ အသကံိ ုခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ 
ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

နာ်းအၾကညက္ိ ုအသ ံတုိကေ္တာာ့ ၾကာ်းသိစိတ ္ ေပၚပ သည္။ အသကံိ ု ၾကာ်းသတိာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက 
ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသကိ္။ နာ်းအၾကည္ႏွင္ာ့ အသံက ႐ုပ္။ စိတ၊္ေစတသကိ၊္႐ုပ္။ 

နာ်းအၾကညက္ိ ုအသ ံတုိကေ္တာာ့ ၾကာ်းသိစတိ္ ေပၚပ သည္။ အသကံိ ု ၾကာ်းသတိာက နာမတ္ရာ်း။  နာ်းအၾကည္ႏွင္ာ့ အသကံ 
႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

ႏွာ။ 

ဃာနအၾကည္ကိ ု အနံ႕ တိကု္ေတာာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ  တစ္ဝညိာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ 
ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။  ဃာနဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစတ္ဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း 
ျဖစ္ပ သည္။ ဃာနအၾကည ္ ႏွင္ာ့ အနံ႕ကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ 
ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

ႏွာအၾကညက္ိ ုအနံ႕တုိက္ေတာာ့ နံသိစိတ ္ေပၚပ သည္။ အနံ႕ကိ ုနံသိတာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာ က ေစတသကိ္။ 
စိတ္၊ ေစတသိက္။ ႏွာအၾကည္ႏွင္ာ့ အနံ႕က ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသိက၊္႐ုပ္။ 

ႏွာအၾကညက္ိ ုအနံ႕တုိက္ေတာာ့ နံသစိိတ ္ေပၚပ သည္။ အနံ႕ကိ ုနံသတိာက နာမ္တရာ်း။  ႏွာအၾကည ္ႏွင္ာ့ အနံ႕ က ႐ုပ္တရာ်း။ 
နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

လွ ာ။ 

ဇိဝွ အၾကညက္ိ ု ခ ိိဳ၊ခ ဥ္၊စပ္၊ငန္၊ဖန္၊ခ ်း ရသာေျခာက္ပ ်း တိကု္ေတာာ့ စာ်းသိစတိ္ဆိတုဲာ့ ဇိဝွ ဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ဇိဝွ ဝိညာဏ္ 
ေပၚေသာအခ  တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ ျဖစပ္ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။  ဇိဝွ ဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစတ္ဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ 
ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င်္းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ဇိဝွ အၾကည ္ ႏွင္ာ့ ရသာ ေျခာကပ္ ်း ကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ 
ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

လွ ာအၾကည္ကိ ုရသာေျခာက္ပ ်း တုိက္ေတာာ့ စာ်းသစိတိ္ ေပၚပ သည္။ ရသာေျခာက္ပ ်း ကိ ုစာ်းသိတာက စိတ။္ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ 
ေစတနာက ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသကိ္။ လွ ာအၾကည္ ႏွင္ာ့ ရသာေျခာက္ပ ်း က ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသကိ္၊႐ပု္။ 

လွ ာအၾကည္ကိ ု ရသာေျခာက္ပ ်း တုိက္ေတာာ့ စာ်းသစိိတ ္ ေပၚပ သည္။ ရသာေျခာကပ္ ်းကိ ု စာ်းသတိာက နာမ္တရာ်း။  
လွ ာအၾကည္ႏွင္ာ့ ရသာေျခာက္ပ ်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

ကိယု္။ 

ကာယအၾကညက္ိ ု မာမႈ ေပ ာာ့မႈ ပထဝ  ေဖာ႒ဗၺ တိကု္ေတာာ့ ထိသစိိတ ္ဆိတုဲာ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပ သည။္ ကာယဝိညာဏ္ 
ေပၚေသာအခ  တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။ ကာယဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစတ္ဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ 
ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစပ္ သည္။ ကာယအၾကည္ႏွင္ာ့ မာမႈ ေပ ာာ့မႈကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ 
ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  
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ကိယု္အၾကညက္ိ ုပ မႈ ေအ်းမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာာ့ ထသိိစိတ ္ေပၚပ သည္။ ပ မႈ ေအ်းမႈကိ ုထိသတိာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ 
သညာ၊ ေစတနာက ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသိက။္ ကိယု္အၾကည္ႏွင္ာ့ ပ မႈ ေအ်းမႈက ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသကိ္၊႐ပု။္ 

ကိယု္အၾကညက္ို ေထာကက္န ္ လႈပရ္ွာ်းမႈ ဝ ေယာေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာာ့ ထသိိစတိ္ ေပၚပ သည။္ ေထာကက္န ္ လႈပရ္ွာ်းမႈကိ ု
ထသိိတာက နာမ္တရာ်း။  ကိယု္အၾကည္ႏွင္ာ့ ေထာကက္န ္လႈပ္ရာွ်းမႈ က ႐ုပတ္ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

စိတ္။ 

မေနာအၾကညက္ိ ု ဓမၼာ႐ု ံ တိကု္ေတာာ့ ႀကသံိစတိ ္ ဆိတုဲာ့ မေနာဝိညာဏ္ ေပၚပ သည။္မေနာဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ  
တစ္ဝိညာဏ္တည်္း ေပၚလို႔ ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။  မေနာဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစတ္ဲာ့ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေစတသကိ ္
၊သညာကၡႏၶာ ေစတသကိ္၊ သခၤ ရကၡႏၶာ ေစတသကိ ္သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ဟဒယဝတ ိဳ ႏွင္ာ့ ဓမၼာ႐ုံ 
ကိ ုခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည။္ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစပ္ သည္။  

မေနာအၾကညက္ိ ုဓမၼာ႐ု ံတုိက္ေတာာ့ ႀကသံိစတိ္ ေပၚပ သည္။ ဓမၼာ႐ံုတရာ်း အေပၚမာွ ပုဂၢိိဳလ ္သတၱဝ အေနႏွင္ာ့ ႀကသံိတာက စိတ္။ 
ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက ေစတသကိ္။ စိတ၊္ ေစတသကိ္။ ဟဒယဝတ ိဳ ႏွင္ာ့ ဓမၼာ႐ု ံက ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသိက၊္႐ုပ္။ 

မေနာအၾကညက္ိ ု ဓမၼာ႐ံု တုိက္ေတာာ့ ႀကံသစိိတ္ ေပၚပ သည္။ ဓမၼာ႐ံုတရာ်း အေပၚမွာ ပုဂၢိိဳလ ္သတၱဝ အေနႏွင္ာ့ ႀကသံိတာက 
နာမ္တရာ်း။ ဟဒယဝတ ိဳ ႏွင္ာ့ ဓမၼာ႐ု ံက ႐ုပတ္ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

ေျခာကဒ္ြ ရ ခႏၶာဖြဲ႕ၾကည္ာ့ေတာာ့ …. လ  အစာ်းစာ်း၊ နတအ္စာ်းစာ်း ၊ျဗဟၼာ အစာ်းစာ်း၊ တ်ိရစ ာန္ အစာ်းစာ်း၊ ျပိတာၱ ၊အသ ရကာယ ္
အစာ်းစာ်း၊ေတြ႕သလာ်း ခႏၶာင ်းပ ်း ေတြ႕သလာ်း။ လ နတ္ျဗဟၼာသတၱဝ  မေတြ႕တာ ရွလိို႕လာ်း၊ မရွိလို႔လာ်း။ မရွိရင္ လ စြဲ နတ္စြဲ 
ျဗဟၼာစြဲ ၊ စြဲစရာ လိုေသ်းသလာ်း။ ေတြ႕တဲာ့တရာ်းက လ နတ္ျဗဟၼာလာ်း ခႏၶာငပားပပား ။  
ဤ ခႏၶာငပားပပားဘယ္ပံို ဘယ္နည္ားရွ်ိတာလ ဲစ်ိစစ္ဖ်ိို႔ မေကာငာ္းလာား။  
႐ ပကၡႏ ၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။ (ေဖာကျ္ပန ္တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။) 
ေဝဒနာကၡႏၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။(ခံစာ်း တတေ္သာ သေဘာအစု ျဖစပ္ က္မႈ ပ ဘရုာ်း။)  
သညာကၡႏၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။(မွတသ္ာ်း တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘရုာ်း။)  
သခၤပရကၡႏၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။(ေစာ့ေဆာ္ ျပိဳျပင ္တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘရုာ်း။)  
ဝ်ိညာဏကၡႏၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။(သတိတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။)  
 
ဤ ခႏၶာငပားပပားက ျမငၿ္ပ ်းရင ္ပ က ္ ၊ၾကာ်းၿပ ်းရင ္ပ က၊္ နံၿပ ်းရင ္ပ က ္ ၊ စာ်းၿပ ်းရင ္ပ က ္ ၊ ထိၿပ ်းရင ္ပ က ္ ၊ သိၿပ ်း ရင္ပ က ္ဆုိေတာာ့ 
ခႏၶာငပားပပား ေတြ႕သလာ်း၊ မရွတိာေတြ႕သလာ်း။ မရိွရင္ ဘယလ္ိ ုစြဲမလဲ။ လ နတျ္ဗဟၼာ  သတၱဝ က အစက တညလ္ို႔ မရိွျခင္်းေၾကာင္ာ့ 
စြဲစရာ လိုေသ်းရ႕ဲလာ်း။ ရွိတယ္ဆိတုဲာ့ ခႏၶာကျဖစ္ၿပ ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း။ အစြခဲံရ႕ဲလာ်း။ ဒ မို႔ သက ာယဒိ႒ ိ မျပိဳတလ္ာ်းေဟာ့။ 
သက ာယဒိ႒ိျပိဳတရ္င ္ကာယကံႏွင္ာ့ ပတသ္က္တဲာ့ အကသုိုလ၊္ ဝစ ကံႏွင္ာ့ ပတ္သကတ္ဲာ့ အကသုိလု္၊ မေနာကႏံွင္ာ့ ပတ္သကတ္ဲာ့ 
အကသုိလု္ ျပိဳဥ ်းမလာ်း၊ မျပိဳရင္ သကသ္တ ္ခိ်ုးမႈ၊ ကာေမသ ု၊မသုာ်း မိစ ာ ကင်္းျပတက္ြာ မတွပ္  ေသာတာပန ္တဲာ့ကြ႕ဲ။ အဲဒ  ခႏၶာကို 
ေလာ့လာဖို႔ လိတုယ္ေနာ္။  
ထို်းထို်းထြင္်းထြင္်း လင္်းလင်္းရွင္်းရွင်္း သိဖို႔လိုတာေပ ာ့။ အဲေတာာ့ မမိကိေျပာတာေတာာ့ မနွျ္ငာ်းေသာ္လည်္း အေျပာအဆိ ု အေန 
အထိငုေ္တြ မ မေျပာင်္းရင ္ဟတုပ္ မလာ်း။ မ ေျပာင်္းဖို႔ လိတုယ။္ မ မေျပာင္်းရင ္ကိယုသ္တိာ မမွန္ေသ်းဘ ်းေပ ာ့။ အေျပာကေတာာ့ ဒ  
သ … သညာအေနန႕ဲ မွန္ေနတာကို်း။ထို်းထြင္်းတဲာ့ အသကိိ ု မေရာကဘ္ကဲို်းကြ႕ဲ။ အဲလိ ု စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ မၾကာ်းစဖ ်း 
ၾကာ်းဖ ်းထပ္မံ ေရွ်းထက္ေက ာ္ကာရ က မံုရြာမွာ လယတ္  ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်း တရာ်းသဘင ္ဆငယ္ငက္ င်္းပတာေပ ာ့။ အဲဒ မာွ 
ေရထမ်္းေရာင်္းေနတဲာ့ ကုလာ်း ရွိတယ္။ အဲဒ  ဗမာေတြနဲ႔ ရင္်းႏွ ်း။ ရင္်းႏွ ်း… အဲဒ ကလုာ်းက ေရထမ္်းလို႔ ညေန အလပု္သမိ္်းတဲာ့ 
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အခ က ေတာာ့ င ်းနာရ ေလာက္ျပန္။ အိမ္ေရာက ္ထမင္်းဟင္်း ခ က္။ က က္ျပိဳတ္ျပ  ဆိတုဲာ့အခ  ေရမို်းခ ိိဳ်း။ ေရမိ်ုးခ ိိဳ်းၿပ ်းေတာာ့ အရက ္
ေကာင်္းေကာင္်းဝယ္။ အျမည္်း ေကာင္်းေကာင္်းနဲ႔ ေသာက္။ နည္်းနည်္း မ ်းယစတ္ဲာ့ အခ  တေယာထိ်ုး ။သ ခ င်္းဆိ ု အဲလိ ု
အေလာ့အလာ ရွိတယ္။ ေပ ာ္ခ င ္ ပ ်းခ ငတ္ဲာ့ စိတ္ရွိတာေပ ာ့။  အဲဒ  ဝ သနာက ရွိတယ္။ အဲဒ  ခဏ ခဏ တရာ်းနာလို႔ ေလ်းင ်း 
ရွစ္လေလာက္ၾကာသြာ်းၿပ ။  
ၾကာတဲာ့အခ  ကုလာ်းက အရကလ္ည္်း မေသာက္ေတာာ့ဘ ်း။ သ ခ င်္းလည်္း မဆိေုတာာ့ဘ ်း။ မ ေျပာင္်း မသြာ်းဘ ်းလာ်း။ အေပ င္်း 
အေဖာ္ ဗမာေတြက အကဲခတတ္ယ္။ အဲဒ ကလုာ်းဟာ ဟိတုုန္်းက ေသာက္တယ္။ အခ ုမေသာကဘ္ ်း ကြ႕ဲ။ ဟိတုုန္်းက တေယာ 
ထို်းတယ္။ သ ခ င္်း ဆိုတယ္။ အခု တေယာ မထို်းဘ ်း ၊ သ ခ င်္း မဆိဘု ်း။ တရာ်း ေပ ကတ္ယ ္ထငတ္ယ။္ က ဲသြာ်းေမ်းရေအာင။္ 
သြာ်းၿပ ်းေတာာ့ ေမ်းၾကတယ္ေနာ္။ မင္်း ဟိုတုန်္းက အရက္ ေသာကတ္ယ။္ ကတယ ္ခုနတ္ယ ္တေယာ ထို်းတယ ္သ ခ င္်း ဆိုတယ္။ 
အခ ုမေသာကဘ္ ်း။ တယာလည္်း မထိ်ုးဘ ်း ။ ကလည္်း မကဘ ်း။ မင္်း သတိဲာ့ တရာ်း ေျပာစမ္်း။ ဗမာ ေတြက ေမ်းတာေပ ာ့။ ျပတယ္။ 
ဝမ္်းထမဲွာ အမ ာ်းႀက ်း ရွိတယ္။ မေျပာတတ္ဘ ်းတဲာ့ ။ ၾကာ်းလာ်း။ က ဲ မ မေျပာင္်းလာ်း။ အဲဒ  မ ေျပာင္်းဖုိ႔ လိတုာ။ ေျပာလည္်း 
ေျပာတတ္မယ၊္ မ လည္်း ေျပာင္်းမယ္ဆိုေတာာ့ ပထမတန္်းပ ာ့ ကြ႕ဲ။ အလဲိ ုစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။  
မဟာနာမ္မင္်းႀက ်းကို ေထာက္ရမယ္။မဟာနာမ ္မင္်းႀက ်းက တိုင္်းခန္်း လွည္ာ့လည္သြာ်းတဲာ့ အခ   ဆင္တပ္ ျမင်္းတပ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕၊ 
စစ္သည ္ ဗိုလ္ပ ေတြနဲ႔ ေတြ႕။ ဆင္ေတြ ျမင်္းေတြ ေၾကာကလ္ြန္်းလို႔ တရာ်းကိ ု တစ္စက္မ ွ သတ ိ မရဘ ်း။ ျမတ္စြာဘုရာ်းနဲ႔ 
ေတြ႕တဲာ့အခ  ဒ အက ိိဳ်း အျပစ္ေတြကိ ု မေလွ ာက္ရဘ ်းလာ်း။ အသဲလိ ု ေတြ႕သြာ်းတယတ္ဲာ့ ၊ ဆငတ္ပ ္ ျမင္်းတပေ္တြ ။ အဲဒ အခ  
ဆင္ေတြ ျမင္်းေတြ ၾကည္ာ့ၿပ ်းေတာာ့မ ွ ေၾကာက္လို႔ တရာ်းကိ ုတစ္စက္မ ွသတိမရဘ ်း။ အဲဒ  အခ ိန္မွာ တပည္ာ့ေတာ္ ဆင္နင္်းလို႔ 
တပည္ာ့ေတာ္ ေသသြာ်းရင ္ဘယ္ဘဝမ ာ်း ေရာက္မွာလ ဲဘုရာ်း။လို႔ မေလွ ာကဘ္ ်းလာ်း။ သို႔မို႔ သ  ေသာတာပန ္ျဖစ္ၿပ ။ သ ႔ကိယုသ္  
ေသာတာပနလ္ို႔  မသဘိ ်း။ ပယသ္င္ာ့တဲာ့ တရာ်းေတာာ့ ပယတ္ာေပ ာ့။ဒ  ျမတ္စြာဘုရာ်းက မဟာနာမ ္ မင္်းႀက ်း တဲာ့ င ဥပမာေလ်း 
ေျပာမယ ္သတထိာ်း။ ေထာပတအ္ို်းႀက ်း ေထာပတဆ္ ေတြ ထည္ာ့။ ဂဂၤ ျမစက္ိ ုက ်းသြာ်း လိုကတ္ာေပ ာ့ ။လမ္်းတစ္ဝက္ေလာက္က တဲာ့ 
အခ  တံစ ်း ငုတ္ေတြနဲ႔ တိကုလ္ို႔ အို်းႀက ်း ကြသဲြာ်းတယ္။ အဲလိ ုကြသဲြာ်းေတာာ့ အို်းႀက ်းဟာ ေပၚမလာ်း ႃမႇဳပ ္မလာ်း လို႔မေမ်းဘ ်းလာ်း။ 
ႃမႇဳပ္မွာပ ဘုရာ်း တဲာ့။ အို်းထဲမွာ ထည္ာ့ထာ်းတဲာ့ ေထာပတဆ္ က ႃမႇဳပ ္မလာ်း ေပၚမလာ်း ။ ေထာပတဆ္ ကေတာာ့ ေပၚမွာတဲာ့။ အသင္ 
မဟာနာမ္မင္်းႀက ်းရ႕ဲ ခႏၶာ ကိယု္က ဆင္နင္်းရင္ ျပာ်းသြာ်းမယတ္ဲာ့။ ၾကာ်းလာ်း။ အသိဉာဏ္ ေလ်းက ေထာပတ္၊ ေထာပတ္ဆ နဲ႔ 
တ တယတ္ဲာ့။ အသဉိာဏ္ က လြတ၍္ လြတ၍္ ေနတယလ္ို႔ မေျပာဘ ်းလာ်း။ သ ႔ကိယု္သ  ေသာတာပနလ္ို႔မွ မသဘိဲကိ်ုး ကြ႕ဲ။ 
ပယသ္င္ာ့တဲာ့ တရာ်းေတာာ့ ပယ္ေနတာေပ ာ့။ အဲလိလုည္်း ဟိကုလုာ်းကိ ု အဲလိ ု ေထာက္ၾကည္ာ့ဖို႔ မလိဘု ်းလာ်း။ အခလုည္်းပဲ 
မေျပာတတ္ခ င္ ေနရမယ္။ ပယသ္င္ာ့တဲာ့ တရာ်းပယ္ဖို႔ လိတုာေပ ာ့။ မ ေျပာင္်းဖုိ႔ လိတုယ။္ အေျပာအဆိ ုအေန အထိုငေ္တြ မ ေျပာင္်းဖုိ႔ 
လိတုယ္ေနာ္။ သိမ ွပယ္ႏုိင္မွာ။ 
 အဲေတာာ့ လက္ေတြ႕ မ က္ေတြ႕ေတြ လိတုယက္ြ႕ဲ။ မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်းထပမ္ံ ေပ ာ့ေနာ္။ ကိယု္ာ့ တိုင္်းျပည္မာွ အို်းလပုတ္ဲာ့ ေျမႀက ်းေတြ  
မရွိဘ ်းလာ်း။ အို်းေျမႀက ်းေပ ာ့။ တျခာ်းေျမထက ္သ က ေစ်းတယ္ေနာ္။ အဲေတာာ့… မိမိကေနၿပ ်းေတာာ့မွ ေရေလ်း ဘာေလ်းနဲ႔ နယ္ျပိဳ 
သမ…နင္်း။ အကုနလ္ံု်း သမသြာ်းၿပ လို႔ ပံုသြင္်းလို႔ ရတဲာ့အခ  … ဆင ္ဆင္႐ုပ္ႀက ်း လုပလ္ိကုတ္ာေပ ာ့။ ဆင…္ ဆင္။ လပု္လို႔ ၿပ ်းတဲာ့အခ  
စာ်းပြေဲပၚမွာ တငထ္ာ်း။ တရာ်းနာ ပရိသတေ္တြ ဘာေတြ ျမငသ္လ ဲလို႔ ေမ်းရင ္ပရသိတ္ေတြ ဘယလ္ိ ုအေျဖေပ်းမလ။ဲ ဆင္ကို 
ျမင္တယ္ေနာ္။ အဲဒ  ဆငက္ိ ု ျမင္တာ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ  ဆင္ကိ ုသ တို႔ ေရွ႕တင ္ခ ၿပ ်းတာာ့မွ  ေပ ကေ္ပ ကဆ္ုပ္မ ာ်း 
ဆုပသ္လိ။ု ေျခနဲ႔ လက္နဲ႔ နင္်း။နင္်းၿပ ်းေတာာ့မ ွလက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ဗယ္ျပန္ညာျပန ္ဆုပ္ၾကည္ာ့။ အဲလိ ုဆုပ္ၾကည္ာ့တဲာ့အခ  ဆင္ေတြ႔မလာ်း 
ေျမႀက ်းေတြ႕မလာ်း။ ေျမႀက ်းေတြ႕မယ။္ ဒ ေတာာ့ သ မ ာ်းကို ေမ်းရမွာလာ်း ကိယု္ေတြ႕လာ်း။ အဲလိ ု မစဥ္်းစာ်းခင္ေတာာ့ ဆင္လို႔ 
မထငဘ္ ်းလာ်း။ ရွိတယလ္ို႔ မယ လာ်း။ အခလုည္်း တရာ်းနာ ပရိသတ ္ လ ေတြလို႔ မထင္လာ်း။ ေယာဂ ေတြ အမ ိိဳ်းသမ ်း 
အမ ိိဳ်းသာ်းေတြလို႔ မထငလ္ာ်း။ ရွိတယလ္ို႔ မယ ဘ ်းလာ်း။ စဥ္်းစာ်းဖို႔ မေကာင္်းဘ ်းလာ်း။သ ႕ဒြ ရ နဲ႔ သ ႔အာ႐ံုေပ ာ့ကြ႕ဲ။ အဲလိေုလာ့လာဖို႔ 
လိတုယ္။  
အဲဒ  ဆင္႐ုပ္က တစ္ပိႆာ ရွိတာကို်း။ တစ္ပိႆာ ခြဲစိတၿ္ပ ်းေတာာ့ ပိႆာ … က ပ္ခ ိန ္တစ္ရာေပ ာ့။ က ပ္ခ ိန ္တစ္ရာ ခ ိန္ၿပ ်းေတာာ့မွ 
အ႐ုပ္ေပ င္်း တစရ္ာေလာက ္လုပလ္ိုကတ္ာေပ ာ့။  တ်ိရစ ာနအ္စာ်းစာ်း လ  အစာ်းစာ်း နတ ္အစာ်းစာ်းေပ ာ့။ အာ်းလံု်း လုပ္ၿပ ်းၿပ  ဆိုေတာာ့ 
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အ႐ုပ္ေပ င္်း တစ္ရာ စာ်းပြေဲပၚမွာ တငထ္ာ်း။ တရာ်းနာ ပရိသတ္ေတြ ဘာေတြ ျမငသ္လ ဲလို႔ ေမ်းကာ ဘယလ္ိ ုအေျဖ ေပ်းမလဲ။ 
အ႐ုပ္ေပ င္်း တစ္ရာ ျမငတ္ယ္ေနာ္။ အဲေတာာ့ ေရွ်းက စြန္်းလြန္်း ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်း ေဟာတယ။္ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းဘ ်းလာ်း။ 
ျမငတ္ာကိ ုသညာ ဖံု်းတယ။္ သညာကိ ုသငက္ာ ရငွ်္းမ ွသကၤာ ကင်္းမာွတဲာ့။ ၾကာ်းလာ်း။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ ထထိမိိမိ ေလာ့လာဖို႔ 
လိတုယ္ေနာ္။ အဲဒ  အ႐ုပ္ေပ င္်း တစ္ရာကိ ုစုၿပ ်းကာမ ွေျခေထာက္နဲ႔ နင္်းၾကည္ာ့။ အာ်းလံု်း သမလို႕ လံု်းၿပ ်းေတာာ့ ထာ်းလိကု္။ အ ဲ
စာ်းပြေဲပၚမွာ တခ  တငထ္ာ်း။ အ႐ုပ္ေပ င္်း တစ္ရာလာ်း ေျမႀက ်းလာ်း။ တကယ္ရွတိာက အ႐ုပ္ေပ င္်း တစ္ရာလာ်း ေျမႀက လာ်း။ 
တကယ္ရွတိဲာ့ ေျမႀက ်းက ေတာာ့ ဘယသ္ မ ွမျမငက္ြ႕ဲ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။  
အဲဒ  ေျမႀက ်းက ပရမတ္နဲ႔ တ တယက္ြ႕ဲ။ ဥပမာ… ဥပမာ။ အ႐ုပ္ေပ င်္း တစရ္ာက ပညတ္နဲ႔ တ တယက္ြ႕ဲ။ ပရမတ္ကို 
ပညတ္ဖံု်းတယဆ္ိတုာ ၾကာ်းဖ ်းတယ ္မို႔လာ်း။ အခု ျမင္ေနတာ ေျမႀက ်းကို ျမငတ္ာလာ်း အ႐ုပ္ေပ င်္း တစ္ရာလာ်း။ အ…ဲ အခလုည္်း 
အျမင္ခ ံ တရာ်းက အဆင္်းလာ်း လ လာ်း လို႔ ေမ်းကာ ဘယလ္ိုေျပာမလ။ဲ အဆင္်း….အဆင္်းပဲ ေတြ႕မယေ္နာ္။ ဒ ေတာာ့ 
ပရိသတ္ေတြကေတာာ့ လ ကိ ု ျမငတ္ယလ္ို႔ အေျဖေပ်းမွာပ ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့မို႔လို႔ ပညတ…္ပရမတက္ိ ုပညတ ္
ဖံု်းတယလ္ို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ အဆင္်းက ပရမတ ္၊လ က ပညတ္ ေပ ာ့။ အဆင္်းက ပရမတ ္၊ နတ္က ပညတ္ေပ ာ့။ အဆင္်းက ပရမတ ္
၊ျဗဟၼာက ပညတ္ေပ ာ့။ သမတုတ္ာ ေခၚတာ။ အဲဒ  နာ်းလည္ဖုိ႔ လိတုယ။္ အဲဒ  နာ်းလည္ဖုိ႔ရာ ျမငတ္ာကိ ုသညာ ဖံု်းတယ။္ သညာကိ ု
သငက္ာ ရငွ်္းမ ွသကၤာ ကင်္းမာွေနာ္။  
အဲေတာာ့ …. မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်း ထပမ္ံတဲာ့။ တန္ခ ်း ကဆုနက္ ေတာာ့ …သာ်းသမင ္အေပ င်္းတို႔ဟာ ေရရာွ ထြကလ္ာခဲာ့ၾကတယ္။ 
ကမ္်းပ ်းေပၚက ရပ္ၿပ ်းေတာာ့ ၾကည္ာ့တဲာ့အခ …ေအာကမ္ွာ ေရျပင္ႀက ်း မျမငဘ္ ်းလာ်း။ ေရျပင္ႀက ်း ျမင္တယ္ေနာ္။ ဆင်္းသြာ်းတဲာ့အခ  
ေရေတြ႕သလာ်း ေသာင္ျပင္ႀက ်းလာ်း။ ေသာင္ျပင္ႀက ်းကြ႕ဲ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ ဒ ေၾကာင္ာ့မို႔လို႔ တံလွပလ္ို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ဒ  
ျမင္တာကိ ုသညာ ဖံု်းတာေနာ္။ အလဲိ ု စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ အခုလည်္း တကယ ္ စိစစ္ၾကည္ာ့မယဆ္ိုေတာကာ ထိထမိိမ ိသ ႔ 
သေဘာ သဘာဝကိ ု ျပန္စစိစ္ဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ လ ထင္ျငာ်းေသာ္လည္်း တကယ ္ စိစစ္ၾကေတာာ့ကာ ဝ်ိဇ ာ မ က္မွန ္ ၾကည္ာ့… 
ၾကည္ာ့တဲာ့အခ  လ ကို ျမငတ္ာလာ်း အဆင္်းကို ျမငတ္ာလာ်း။ ေၾသာ္ အဆင္်းပဲ ျမငတ္ယ္ေနာ္။ အဆင္်းက ပရမတ ္၊လ က ပညတ္ေပ ာ့။ 
အဲလိ ုစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဆင္်းလို႔ ျမင္သတိာက စကၡိဳဝိညာဏ္ နာမ္တရာ်း မရလာ်း။ အဆင္်းက ႐ုပ္တရာ်း မရလာ်း။ နာမ္႐ုပ္ 
ႏွစ္ပ ်းေပ ာ့။ အဲလိ ုစိစစ္ဖုိ႔ လိုတယ္ေနာ္။ ဒ ေတာာ့ ပိဋကတသ္ံု်းပံု ခ ံိဳ႕ၾကည္ာ့ေတာာ့ ခႏၶာ င ်းပ ်းေပ ာ့။ ခႏ ၶာ င ်းပ ်း ခ ိံဳ႕ၾကည္ာ့ေတာာ့ နာမႏွ္င္ာ့ 
႐ုပ္ေပ ာ့။ အဲဒ ကို ေလာ့လာဖို႔ မလိဘု ်းလာ်း။ အဲဒ  လိုရင္်း အခ က္ေတြကြ႕ဲေနာ္။ ဒ ေတာာ့ ကိယု္ထငတ္ာနဲ႔ ေတြ႕တာနဲ႔ ပိုင္်းျခာ်းဖုိ႔ 
လိတုယ္။  
မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်းထပ္မံေပ ာ့။ သာ်းေလ်း တစ္ေယာက္ ေမြ်းလာခဲာ့တာကိ်ုး။ သာ်းေလ်းတစေ္ယာက္ ေမြ်းလာခဲာ့ ။ သာ်းေလ်း 
နာမည္က….။အ…ဲ နာမည္ မေပ်းရေသ်းဘ ်းေနာ္။သံု်းႏွစ္အရြယ္ေပ ာ့။ က ိဳပသ္ာ်းေလ်း နာမည္ တပ္ေပ်းစမ္်းပ  ခင္ဗ ာ လို႔ မေျပာရ 
ဘ ်းလာ်း။ ဟုတ္ၿပ ၊ ဘယ္ႏွစ္-ႏွစ္ရိွၿပ လ ဲမေမ်းရဘ ်းလာ်း။ႏွစ္ႏွစ္နဲ႔ ကို်းလေပ ာ့။ သံု်းႏွစ္ထမဲွာ။သံု်းႏွစ္မျပည္ာ့ေသ်းဘ ်းေပ ာ့။ ဘာေန႔သာ်း 
လ ဲလို႔ မေမ်းရဘ ်းလာ်း။ တနဂၤေႏြသာ်းေပ ာ့။ မဟာဘတုက္ိုၾကည္ာ့တဲာ့ အခ  သ က … တနဂၤေႏြ ဆိုေတာာ့ ရာဇကိ်ုး။ တနလၤာက 
အထြန္်းေပ ာ့။ဒ ေန႔ကစ မင္်း…သာ်းကို ေအာငေ္က ာ္လို႔ နာမည္ မေပ်းလာ်း။ အဲဒ ေအာငေ္က ာ္ဟာ သ ႕ကိ ုေခၚၾကည္ာ့ ေအာင္ေက ာ္လို႔ 
ေခၚ… ထ ်းပ မလာ်း။က…ဲသ ႔ကိုေခၚတယလ္ို႔ေကာ သိရ႕ဲလာ်း။ေသခ ာၾကည္ာ့ ေအာင္ေက ာ္ကိ ု ျမင္ရပ မလာ်း။ ျမင္ရဘ ်းကြ႕ဲ။ 
ေအာင္ေက ာ္ဆိုရင ္ခင္ဗ ာ ၊ဗ ာ ။မင္်းကို ေခၚတာ…ထ ်းလို႔ မသင္ရဘ ်းလာ်း။ ေနာက္ေတာာ့ … ၾကာေတာာ့ကာ ဟင ္င ာ့ကို ေခၚတာကို်း။ 
ေမာင္ေအာင္ေက ာ္၊ ခင္ဗ ာ။ ကိုေအာင္ေက ာ္၊ခင္ဗ ာ။ ဥ ်းေအာင္ေက ာ္၊ ခင္ဗ ာ။ မေျပာရဘ ်းလာ်း။ အဲလိလုည်္း ပင္ကိယု္က 
ေအာင္ေက ာ္ပ ရဲ႕လာ်း။ အဒဲ  စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်းကြ႕ဲ။ စင္စစ္ကေတာာ့ ေအာင္ေက ာ္ေနာ္။ ေအာင္ေက ာ္လို႔ မထငလ္ာ်း။ 
စင္စစ္ကေတာာ့ ေအာင္ေက ာ္လာ်း သညာကၡႏၶာ လာ်း။ ဒ မို႔ တလံွ ပ္ပမာဏလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ထင္တာေတြ႕ေသ်းရ႕ဲလာ်း။ 
အဲသလိ ု စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ  သညာကၡႏၶာ နာ်းလညဖ္ို႔လိုတာ။ ႐ ပကၡႏၶာ ေဝဒနာကၡႏၶာ သညာကၡႏၶာ သခၤပရကၡႏၶာ 
ဝ်ိညာဏကၡႏၶာ အဲဒ  ခႏၶာ ကိ ုဖြဲ႕ၾကည္ာ့တာ။ ကိယုထ္င္တာေတြက လ နတ္ျဗဟၼာ သတၱဝ  ေပ ာ့။ ေတြ႕တဲာ့တရာ်းက ခႏၶာ င ်းပ ်းပဲ။ အဲဒ  
လို႔ ခႏ ၶာ သကိာ သက ာယဒိ႒ ိ မျပိဳတ္ဘ ်းလာ်း။ အဒဲ လိတုယက္ြ႕ဲ။ ထထိိမိမ ိ သေဘာေပ က္ဖိ႕ု လိုတယေ္နာ္။ အဲဒ ေနရာ 
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ေရာက္ေအာင္ႀကိိဳ်းစာ်းဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ ခႏၶာ သဖိို႔ လိတုာေပ ာ့။ သစၥာသိဖို႔ လိတုာေပ ာ့။ ပဋိစၥသမပုၸ ဒ္ အေၾကာင်္း အက ိိဳ်း 
သိဖို႔ လိတုာေပ ာ့။က ဲမရေသ်းတဲာ့… ရေလေအာင ္သစၥာဖြဲ႕။  
……သစၥာဖြဲ႕နည္်း….. 

ေဝဒနာကၡႏၶာ။ 

ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမာွ င ၊ သ တစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ်္းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင်္းက  ဒုကၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

သညာကၡႏၶာ။ 

သညာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သ တစ္ပ ်း၊ ေယာက ္ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

သညာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင်္းက  ဒုကၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

သခၤ ရကၡႏၶာ။ 

သခၤ ရကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သ တစပ္ ်း၊ ေယာက ္ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

သခၤ ရကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင်္းက  ဒုကၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

ဝိညာဏကၡႏၶာ။ 

ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သ တစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ ငမ္ႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက  ဒကုၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 
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သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

႐ ပကၡႏၶာ။  

႐ ပကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သ တစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

႐ ပကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက  ဒကုၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

သစၥာေလားပပား သ်ိမ ွေသာတာပန္၊ သစၥာေလားပပား သ်ိမ ွသကဒပဂပမ္၊ သစၥာေလားပပား သ်ိမ ွအနာဂပမ္၊ သစၥာေလားပပား သ်ိမ ွရဟႏၲာ ။ 
သစၥာေလားပပားက်ိို မသ်ိရင ္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ပပ်ာ့မလာား။ ေသာတာပန္ မျဖစ္ရင္ ဘိုရာား ရဟႏၲာ ျဖစပ္ပ်ာ့မလာား ။ ေသာတာပနက္ 
စရတယ္။ သစၥာေလားပပားက်ိို မသ်ိတာ...။ ခႏၶာငပားပပားက်ိို မသ်ိတာ...။ ခႏၶာငပားပပား တစ္္ပပား-ပပား အေပၚမွာ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝပ လ်ိို႔ 
အမတွ္မွာ်းတာ သညာ ဝိပလ ာသလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ အမတွ္မွာ်းေတာာ့ အသမိမွာ်းလာ်း။ အဲ လ နတ္ျဗဟၼာသတဝၱ  လို႔ 
အသမိွာ်းတာ စိတဝၱိပလ ာသေပ ာ့။ အသိမွာ်းေတာာ့ အျမငအ္ယ အဆ မမွာ်းလာ်း။ ဒိ႒ိဝပိလ ာသ။ အဲေတာာ့ ခႏၶာ ေပၚမွာ လ နတ္ျဗဟၼာ 
သတၱဝ လို႔ ႏွလံိုားသြင္ားမွာားတာ အဝိဇ ာလ်ိို႔ မေဟာဘာူးလာား။က ဲ ႏွလံိုားသြင္ား မွာားတာ ဘယသ္ူလဲ။ လ်ိိုခ ငတ္ာ ဘယသ္လူဲ။ မရရင ္
မေနဘာူးလ်ိို႔ စြဲလမ္ားတာ။ အဝ်ိဇ ာ၊ တဏွာ၊ ဥပပဒပန ္ဤသံိုားခို သစၥာဖြဲ႕ေတာ်ာ့ ဘာသစၥာလဲ။ လူလာား သမိုဒယသစၥာလာား။ နတလ္ာား 
သမိုဒယသစၥာလာား။ ျဗဟၼာလာား သမိုဒယသစၥာလာား။ သာားေတြ သမာီးေတြလာား သမိုဒယသစၥာလာား။  
သမိုဒယ အေၾကာငာ္း ႐ွ်ိသမွ  အက ်ိဳားခႏၶာ မေပၚလာ်း။ ခႏၶာေပၚရင ္အုိနာေသ လြတက္ဲာ့လာ်း။ အဲလိ ုစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။လ လာ်း 
... ခႏၶာငပားပပားလာား။ နတလ္ာ်း... ခႏၶာငပားပပားလာား။ ျဗဟၼာလာ်း ... ခႏၶာငပားပပားလာား။ ခႏၶာရတဲ်ာ့ ပိုဂ ်ိဳလ ္… အိုနာေသ လြတက္ဲာ့လာ်း။ 
ဘာသစၥာလဲ။ လ  ခ မ္်းသာလာ်း ဒကုၡသစၥာ။ နတ ္ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ ျဗဟၼာ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ဒကုၡသစၥာလို႔ အမွန ္
ပိုင္်းျခာ်းသ ိသမၼာဒိ႒လိို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ႏွလံု်းသြင္်း မွာ်းတဲာ့ မိစၦာဒိ႒ ိမခ ိဳပလ္ာ်း ။အမနွ္သတိာ သမၼာဒိ႒ိေနာ္။ အဲဒ  အလင္်းေရာင္ 
ေပၚတာေပ ာ့။ ဒ  ဝ်ိဇ ာ၊ လို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ႏွလံု်းသြင္်း မွာ်းတာ အဝ်ိဇ ာေပ ာ့။ အလင္်းေရာင္ ေပၚေတာာ့ အေမွာင ္
ေပ ာကတ္ယ္ေနာ္။အမနွ ္သေိတာာ့ အမွာ်း မေပ ာကလ္ာ်း။ က ဲႏွစ္က သံု်းကိ ုက ်းေသ်းသလာ်း။ တဏွာ လာေသ်းရဲ႕လာ်း။  ဥပ ဒ န ္ 
လာေသ်းရ႕ဲလာ်း။ ဒ မို႔ မို်းကတုဆ္ရာေတာ္ဘုရာ်းက မလာဘဲႏွင္ာ့ ခ ိဳပ္တာ အႏုပၸ ဒ နိေရာဓလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ အာသဝအေနႏွင္ာ့ 
ကာမာသဝနဲ႔ ဘဝ သဝ ခ ိဳပ္တာေပ ာ့။ ေရ႕ွပိုင္်းကခႏၶာ.. ခႏၶာ မွန္်းသိေတာာ့ ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝ်ိဇ ာသဝ ခ ိဳပ္တယ္။ အာသေဝ တရာ်း 
ေလ်းပ ်း မကုနလ္ာ်း။ သမုဒယသစၥာ မေသလာ်း။ ေနာက ္ခႏၶာ ဇာတ္မသ်ိမ္ားလာား။ နိေရာဓေပ ာ့ ကြ႕ဲ။အလဲို ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ 
အမွနသ္ိေအာငလ္ို႔ ေဟာရတာ။  
မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်းထပ္မံေနာ္။ ေရွ်းအထက္ေက ာ္ကာရ ကေန ၿပ ်းေတာာ့ သ ေဌ်းသမ ်း မယပ္ဋာလို႔ ရွိတယက္ြ႕ဲ။ အဲေတာာ့ 
သမ ်းတစ္ေယာက ္သာ်းတစေ္ယာက ္ကို်း။ အဲေတာာ့ သ ေဌ်းတို႔ မည္သည္မွာ သ တို႔ ကၽြနေ္တြ ငွာ်းထာ်းတာေပ ာ့။ ကၽြနက္ ကိုဒ သကို်း။ 
အဲေတာာ့ သ ႔ကို အမ ိိဳ်းမ ိိဳ်း ခိုင္်းရတာေပ ာ့။ ခိုင္်းျငာ်းေသာ္လည္်း ေရွ်းဆရာေတာ္သမာ်းေတာ္ႀက ေတြ ဘယလ္ိ ု ဥပမာေပ်းသလ။ဲ 
အို်းခ င်္း ထာ်းေတာာ့ အို်းခ င်္း ထတိယ္။ ႀကိိဳ်းခ င်္း ထာ်းေတာာ့ ႀကိိဳ်းခ င္်း ၿငိတယ ္ လို႔ ဥပမာ မေပ်းဘ ်းလာ်း။ ခဏ ခဏ ျမင္ရ 
ေတြ႕ရေတာာ့ကာ ေမတၱာဓာတ္ေတြ ဝင္တာေပ ာ့။ သ ေဌ်းတို႔ မည္သည္မွာ ကၽြနန္ဲ႔ ေပ်းစာ်း ႏိုင္ပ ာ့မလာ်း။ မေပ်းစာ်းတာ သိေတာာ့ကာ 
မယ္ပဋာက ကိုဒ သကို ေျပာင္်းျပန ္ ခို်းသြာ်းရတာဗ ာ်း။ အဲဒ  င ်းႏွစ္ ေက ာ္ေက ာ္ ၾကာတယေ္နာ္။ အဲေတာာ့ င ်းႏွစ ္ ေက ာ္ေက ာ္ 
ၾကာေတာာ့ သာ်းေလ်း ႏွစ္ေယာက ္ ရလာခဲာ့တာကို်း။ အဲေလာက္ဆိ ု စိတ္ဆိ်ုး ေျပေလာက္ၿပ ေပ ာ့။ ကိုယ္ာ့ၿမိိဳ႕ကို ျပန္မယ္။ 
ျပန္လာခဲာ့ၾကတယ္။ၿမိိဳ႕ဝငခ္ န ်း ေနဝငမ္ို်းခ ိဳပ္ေပာ့ ။ မို်းႀက ်းက ျပင္်းထန္စြာ ရြာ၊ ေလႀက ်းက တိုကု ္၊ ငလ ငက္ လႈပ္။  
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မို်းလင်္းသြာ်းတဲာ့အခ  ခ မ္်းတာနဲ႔ ထင္်း ထင္်းရွာတာေပ ာ့။ ကိုဒ သက ထင္်းရွာေတာာ့ ေျမြကိ ု သ က ထင္်းမတွလ္ို႔ သြာ်းကိုင္ေတာာ့ 
ေျမြကိကုလ္ို႔ ေသေတာာ့တာ။သ ႔ကိ ု သၿဂိိဳဟၿ္ပ ်းေတာာ့ ျပန္ခဲာ့ရတယ္ေနာ္။ သာ်းႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ျပန္ခဲာ့ရတယ ္ ။ အဲ…အဲေတာာ့ 
ျမစ္ကျခာ်းေနေတာာ့ အဲဒ ျမစက္ က ်းေတာာ့ ရင္ဘတ္ေလာက ္ရွိတာေပ ာ့။ သာ်းႀက ်းကိ ုတစ္ဖကက္မ္်းမွာ ထာ်းၿပ ်းေတာာ့ သာ်းငယက္ိ ု
အရင ္ သြာ်းပိ႕ုတယ္။ ကသဲြာ်းပို႔တယ္။ ဟိုဖက္ကမ္်း ေရာက္ၿပ  ဆိုေတာာ့ သာ်းႀက ်း လာႀကိိဳတာေပ ာ့။ ႀကိိဳတဲာ့အခ  စြန္က 
သတု္သြာ်းေတာာ့တာ။ စြန္သတုတ္ဲာ့အခ  ေျခေျမွာက ္လက္ေျမွာက ္ မေျမွာက္ရဘ ်းလာ်း။ အဲဒ အခ  သာ်းႀက ်းက သ ႔ကို ေခၚတယ္ 
ထငလ္ို႔ ဆင္်းလာခဲာ့ေတာာ့ သာ်းႀက ်းက ေရေမွ ာလို႔ ေသေတာာ့တာ။ သာ်းငယက္ စြန္သတုလ္ို႔ ေသေတာာ့တာ။ ကိုဒ သက ေျမြကိုကလ္ို႔ 
ေသေတာာ့တာ။ သံု်းေလာင္်းၿပိိဳင္။ စိတက္ ေနာကလ္ာၿပ ။  

အဲဒ နဲ႔ တလႈပ္လႈပန္ဲ႔ လာေတာာ့ ၿမိိဳ႕ကပလ္ာကာ  ဥပ သကာနဲ႔ ေတြ႕။ ေရွ႕က မ ်းခို်းေတြ… ဘာမ ်းခိ်ုးလ ဲ လို႔ မေမ်းရဘ ်းလာ်း။ 
မေန႕ညေနက ေနဝငမ္ို်းခ ိဳပမ္ွာ မို်းႀက ်းက ျပင်္းထန္စြာ ရြာ ေလကတိကု ္ ငလ ငက္လႈပ ္ ။အဒဲ  နင္မသိလာ်း။ သတိယ ္အဲတာ 
ဘာျဖစသ္လဲ ေပ ာ့။ နင္ာ့ ဖေအရ႕ဲ… နင္ာ့အေဖ နင္ာ့အေမရ႕ဲတိကု္ေတြ ၿပိိဳလို႔ ေသၿပ  နင္ာ့ဖေအ။ နင္ာ့အေမလည္်း ေသၿပ  ။ နင္ာ့အကိလုည္်း 
ေသၿပ ေပ ာ့။ တိုကပ္ိလို႔ ေသၿပ ။ သံု်းေလာင္်း မေနဘ ်းလာ်း။ ဟိုဖကက္လည္်းကိုဒ သနဲ႔ သာ်းႏွစ္ေယာကန္ဲ႔ သံု်းေလာင်္း 
မေနဘ ်းလာ်း။ေျခာကေ္လာင်္း ဗ ာ်း။ သြကသ္ြကလ္ည ္ ႐ ်းသြာ်းေတာာ့တာေပ ာ့။ စာ်းရမနွ္်း မသ ိ အိပ္ရမွန်္း မသ၊ိ၀တ္ရမွန်္း မသိ 
၊ဝတလ္စ္စလစ ္ျဖစသ္ြာ်းတာေပ ာ့။ သြကသ္ြကလ္ည ္႐ ်းမသြာ်းလာ်းေဟာ့။ ႐ ်းသြာ်းတယ္။ ရြာစဥ္က ယ ္တစလ္ညလ္ညန္ဲ႔ ေနေတာာ့တာ 
ေနာ္။ 

အဲဒ နဲ႔ ႏွစ္ႏွစ္ သံု်းႏွစ္ ၾကာသြာ်း။ ျမတ္စြာဘုရာ်းရငွ္ကိယု္ေတာ္ျမတ္ႀက ်းက နက္ျဖန ္ဘယသ္ ႕ ခြ တ္ရမလလဲို႔ သဗၺညိဳ ေရႊဉာဏ္ေတာ္  
ဉာဏ္ကြန္ယကက္ို ျဖန္႔ၾကည္ာ့တဲာ့အခ … ရွာ်းမ ်းခ ဲရရဲႀဲက ်းကို ျပာဖံု်းသလိ ုသစၥာေလ်းပ ်း ေျပာင္်းနဲ႕သာ မႈတ္လိကုရ္ရင ္မ ်းခဲႀက ်းက 
ေပၚေတာာ့မွာေပ ာ့။ အဲေတာာ့ ဒ  တရာ်းသဘင ္ဆငက္ င္်းပမ ွမယ္ပဋာကိ ုခၽြတ္ေတာာ့မာွကိ်ုး။ အဲဒ  မယ္ပဋာ ခၽြတ္ခ ငတ္ဲာ့အခ  မယပ္ဋာ 
ခၽြတ္ဖို႔ ျမငတ္ယ။္မ႑ပ္ႀက ်း အထိ်ုးခိုင္်းတာေပ ာ့။ ဥပ သကာ တစ္ေယာက္နဲ႔ သြာ်းေတြ႕တယ္။ အဝတက္ မပ ။ ေဟာ့ အ႐ ်းမ မယ္ပဋာ 
ေျမာကဘ္ကက္ိ ုလညွ္ာ့ၾကည္ာ့စမ္်း လို႔ မေျပာရဘ ်းလာ်း။ မ႑ပ္ႀက ်း မျမင္လာ်း။ ျမငတ္ယ္တဲာ့ ။အဲဒ  မ႑ပ္ႀက ်းမွာ ျမတစ္ြာဘရုာ်း 
ေရာက္ၿပ ေပ ာ့။ အဲဒ မွာ တရာ်းနာေခ  လို႔ မေျပာရဘ ်းလာ်း။ ဘုရာ်းသ ံ တရာ်းသ ံ ၾကာ်းေတာာ့ ၾကည္ၿပ ်းေတာာ့ စ ်းစ ်း စိုက္စိကု ္
သြာ်းေတာာ့တာဗ ာ်း။  

အ…ဲ ဝင္လာခဲာ့ေတာာ့ ပရိသတ္ေတြက အဝတက္ မပ ေတာာ့ကာ ဘယသ္ မ ွအဝင ္လက္မခ ံ။ဘုရာ်းက ေမာာ့ၾကည္ာ့တယ္။ ခ စ္သမ ်း 
မယ္ပဋာ င ဘရုာ်း မ က္ေမာွက္ေတာ္ ေရာက္ေအာင ္ လာခဲာ့လို႔ မေခၚဘ ်းလာ်း။ အဲဒ အခ  ဘယသ္ မ ွ မႏွင္ရဘဲ ်းေပ ာ့။ အနာ်း 
ေရာက္ေတာာ့ ဝင္လာခဲာ့ေတာာ့ ဥပ သကာ တစ္ေယာက္က ေရွ်းက ဗန္်းေမာ္ တဘကႀ္က ်းေပ ာ့ကြာ ။ ေခ င်္းေပ င်္းႀက ်း ေပ င္်းထာ်းတာ 
ဗလေဗြေပ ာ့။ အဲဒ ႀက ်း ခၽြတေ္ပ်း လိုကရ္ေတာာ့တာ။ ခ ်းပတ္ၿပ ်းေတာာ့ တရာ်းနာေတာာ့တာကြ႕ဲ။ ၾကာ်းလာ်း ။ဟဲာ့ မယ္ပဋာ။ နင္ာ့ကို 
ၾကည္ာ့ရတာ မ က္ရည္ႏွင္ာ့မ က္ခြက ္ ဘယလ္ိုေတြ ျဖစ္လာခဲာ့တာလ ဲ လို႔ မေမ်းရဘ ်းလာ်း။ အဲေတာာ့ လင္ေသတာေတြ 
သာ်းေသတာေတြ အ ဲ မိဘေသတာေတြ အစက္ို ေသတာေတြ မေလွ ာက္ရဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  နင္ ေတာင္်းတဲာ့ ဆအုတိငု္်း 
ျပည္ာ့ေနတာပ လာ်းတဲာ့။ ၾကာ်းလာ်း။ နင္မသလိို႔ ငိုတာ ၊ သရိင္ မငိုဘ ်းေပ ာ့။ ဘယ္ႏွယ္ာ့ မသဘိ ဲရွိမလဘဲုရာ်း။ ကိယု္ာ့လငအ္ေၾကာင္်း 
ကိယု ္ သိတာေပ ာ့။ ကိုယ္ာ့ သာ်း အေၾကာင္်းလည်္း သိတာေပ ာ့။ မိဘ အေၾကာင္်း လည္်း သတိယလ္ို႔ မေျပာဘ ်းလာ်း။ နင္ 
ေတာင်္းတဲာ့ဆုေတြ ျပည္ာ့ေနတာ။  

အဲဒ လိ ုအတတိက္ို ေဆာင္ၿပ ်းေတာာ့  ေဟာတဲာ့အခ  ေျပာတဲာ့အခ က ေတာာ့ လငက္ိုဒ သလာ်း ဓာ်းျပလာ်း။ သာ်းႏွစ္ေယာကလ္ာ်း 
ဓာ်းျပလာ်း။မဘိႏွစ္ပ ်း လာ်း ဓာ်းျပလာ်း။ အစ္ကိႀုက ်း လာ်း ဓာ်းျပလာ်း။ ဓာ်းျပလို႔ ျမငတ္ဲာ့အခ  အငိ ု ရပ္မသြာ်းလာ်းကြ႕ဲ။ အငို 
ရပ္သြာ်းေတာာ့တာ။ မိဘ အေနေတာာ့ကာ သမဒုယ ခ စ္တာေပ ာ့ကြ႕ဲ။ သာ်းအေနနဲ႔ေတာာ့ သမုဒယကိကုြ႕ဲ။ လငအ္ေန  ျမင္ေတာာ့ 
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သမုဒယ မျဖစ္ဘ ်းလာ်း။ ဓာ်းျပေတြဆုိေတာာ့ မ က္ရည္စဲ သြာ်းတယ ္ ၾကာ်းလာ်း။ သို႕ေသာ္လည္်း ေတြ်းတဲာ့အခ  မငိုဘဲ 
မေနႏုိင္ဘ ်းေပ ာ့။ အဲဒ အခ က ေတာာ့ ခႏၶာတို႔ ၊အာယတနတို႔၊ ဓာတတ္ို႔၊ သစၥာတို႔၊ ပဋိစၥသမုပၸ ဒ္တရာ်းေတာ္ ျမတ္စြာဘုရာ်း 
မေဟာဘ ်းလာ်း။ ခႏၶာ င ်းပ ်းကိ ု ပရိညာသံု်းပ ်းေပ ာ့။ ဉာတပရညိာ ၊တ ရဏပရညိာ၊ ပဟာနပရိညာ နဲ႔ ေဟာတယ္ေနာ္။ 
၊အာယတနတို႔၊ ဓာတ္တို႔၊ သစၥာလည္်း ထိုနည္်း လည္်းေကာင်္းေပ ာ့။ အဲလိတုရာ်းေတြေဟာလို႔ ၿပ ်းတဲာ့ အခ က မ ွသ ေသာတာပန ္
တညသ္ြာ်းတယ္၊ ၾကာ်းလာ်း။ ေသာတာပန ္တည္သြာ်းတဲာ့အခ က မ ွဘုရာ်းက သိၿပ ။  

သတိဲာ့အခ က ေတာာ့ ေဟာ့ အ႐ ်းမ မယ္ပဋာ လို႔ မေခၚဘ ်းလာ်း။ ဘုရာ်းတပည္ာ့ေတာ္မ မ႐ ်း ပ ဘ ်းတဲာ့ ၾကာ်းလာ်း။ တရာ်းနာ 
ပရိသတ္ေတြက အ႐ ်းေတြတဲာ့ ။ မယ္ပဋာက ျပန္ေလွ ာကတ္ာ။ ပရိသတ ္ေလ်းေသာင္်း ေက ာ္ကြ႕ဲ။ ဘုန်္းႀက ်းေတာာ့ မေလွ ာက္ရဘဲ ်း။ 
ပရိသတက္ နည္်းတာ မွတလ္ို႔ ကြ႕ဲ။ ၾကာ်းလာ်း။ ပရိသတ္ ေလ်းေသာင္်း ေက ာ္။ က ဲ… ပရိသတ္ေတြက အ႐ ်းေတြတဲာ့ေနာ္။ အဲသလို 
မေျပာေကာင္်းဘ ်း တဲာ့။ သ တို႔ ဝတတ္ာေတြ ၾကည္ာ့စမ္်းတဲာ့။ ပို်းဖကဲတၱ ပ  ၊ စိနက္တၱ ပ  ၊ျမကတၱ ပ ေတြတဲာ့ ၾကာ်းလာ်း။ 
ကတၱ ပ ေတြေနာ္။က…ဲ တဘကက္လည်္း တင္လ က ္ပန္်းကလည္်း ပန္လ က ္ ၊မေျပာဘ ်းလာ်း။ နင္ာ့မွာ ဝတလ္စ္စလစ္ပ တကာ်း။ 
အဝတ္မရွ ိ၊ ပန္်းမရွ ိ၊တဘက ္မရွိဘ ်းေပ ာ့ ၊ တပည္ာ့ေတာ္မွာလည္်း ရပ ၿပ တဲာ့ ။ၾကာ်းလာ်း။ ဘယ္ဆ က ရသလလဲို႔ မေမ်းရဘ  ်းလာ်း။ 

အထက္ေက ာ္က ပဒုမတုၱရ ဘုရာ်း လက္ထကက္ ဘဒၵကမၻာမွာ ဘုရာ်းင ်းဆ  ပြင္ာ့မွာေပ ာ့။ ကကသုန၊္ ေကာဏာဂုမ္၊ ကႆပ၊ 
ေဂ တမ ၊အရိေမတယၱ  ဘုရာ်းကို်း။ ေဂ တမ ျမတ္စြာဘုရာ်း သာသနာက ကာ င ်းပ ်းသ လ တည်္းဟ ေသာ ထဘ  ၿမေဲစ။ င ်းပ ်းသ လ 
တည္်းဟ ေသာ အက ႌ ၿမေဲစ ဗ ာဒတိ္ ေျခြျခင်္းေၾကာင္ာ့ ဘုရာ်း တပည္ာ့ေတာ္လည်္း  အက ႌ ထဘ  ရွိပ ၿပ တဲာ့။ ၾကာ်းလာ်း။  သ တို႔မွာ 
ရွိတဲာ့ ပို်းဖဲကတၱ ပ  စိန္ကတၱ ပ  ျမကတၱ ပ  က မ ်းေလာငႏုိ္င္တယ္တဲာ့။ သ ခို်းလည္်း ခို်းႏုိင္တယ္တဲာ့။ ေရလည်္း ဖ ကဆ္ ်းႏိုင္တယတ္ဲာ့။ 
မယ္ပဋာမွာ ရွိတာ ဖ ကဆ္ ်းႏိုင္ပ ာ့မလာ်း။ အလဲိ ု တဘကက္ာ်း ဘယက္ ရသလလဲို႔ မေမ်းဘ ်းလာ်း။ အ…ဲ အထက ္ ပဒုမတုၱရ 
ဘုရာ်းလကထ္ကက္ ေဂ တမ ျမတ္စြာဘရုာ်း က ကာ ရွစ္ပ ်းသ လ တည္်းဟ ေသာ တစ္လ ေလ်းသ တင္်း  မိမိက ႐ံုေစ တငေ္စလို႔ 
ဗ ာဒတိ္ ေခၽြျခင်္းေၾကာင္ာ့ ရွစ္ပ ်း သ လ တဘက္ကလည်္း တစ္လ ေလ်းသ တင္်းတဲာ့ေနာ္ ။ က ဲ… အဲလိ ု (သံေတာ္ဥ ်းတင…္အ ဲ ) 
ဘုရာ်းကိ ုမေလွ ာကဘ္ ်းလာ်း။ ဘုရာ်းကိ ု ေလွ ာက္တယ ္ ၊ ၾကာ်းလာ်း။ ပန္်းကာ်း ဘယက္ ရသလ ဲလို႔ မေမ်းဘ ်းလာ်း။ ပဒုမုတရၱ 
ဘုရာ်း လကထ္ကက္ ေဂ တမ ျမတ္စြာဘုရာ်း သာသနာက ကာ ပန္်းသံု်းခိုင္ ပန္ေစလို႔ ဗ ာဒတိ ္ေျခြျခင္်း ေၾကာင္ာ့ ဗိုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမ်ိ၊ 
ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမ်ိ၊ သဃံံ သရဏံ ဂစာၦမ်ိ ပန္်းသံု်းခိုင ္ပန္လ က္ပ  လို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ အဲ … သ တို႔မွာ ရွိတဲာ့ပန္်းေတြက ေရလည္်း 
ဖ ကဆ္ ်းႏုိင္တယ္။ မ ်းလည္်း ေလာင္ႏုိင္တယ္ေပ ာ့။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းဘ ်းလာ်း။ 

 အဲဒ နဲ႔ ျမတ္စြာဘုရာ်းက သတိျပိဳၿပ ်းကာမ ွတစ္ခ တည်္း ခႏၶာ ဘကက္ိ ုဉာဏ္ လွည္ာ့ခိုင္်းတယ္ေနာ္။ ကိုဒ သ ထငလ္ို႔ ဘုရာ်းေပ်းတဲာ့ 
ဝ်ိဇ ာ မ က္မွန္နဲ႔ တပ္ၿပ ်းေတာာ့ အၾကည္ာ့ မခိုင္်းဘ ်းလာ်း။ အၾကည္ာ့ခိုင္်းတဲာ့ အခ  … ကိုဒ သကို ျမငတ္ာလာ်း အဆင္်းကို ျမငတ္ာလာ်း။ 
သာ်းႏွစ္ေယာက ္ကိ ုျမငတ္ာလာ်း အဆင္်းကို ျမငတ္ာလာ်း။ မိဘႏွစ္ပ ်း ကိ ုျမငတ္ာလာ်း အဆင္်းကိ ုျမငတ္ာလာ်း။ အစက္ိုႀက ်းကိ ု
ျမင္တာလာ်း အဆင္်းကို ျမငတ္ာလာ်း။ ကိဒု သ ထင္လို႔ လက္နဲ႔ ပုတ္ၾကည္ာ့လို႔ မခိုင္်းလာ်း။ လက္နဲ႔ ပုတလ္ို႔ တ ်းပတု္ၾကည္ာ့တဲာ့ အခ … 
ကိုဒ သလာ်း အသံလာ်း။ သာ်းႏွစ္ေယာက ္လာ်း အသလံာ်း။ မိဘႏွစ္ပ ်း လာ်း အသလံာ်း။ အစက္ိုႀက ်းလာ်း အသလံာ်း။ ကိုဒ သ 
ထငလ္ို႔ နမ္်းၾကည္ာ့ လို႔ မခိုင္်းလာ်း။ နမ္်းၾကည္ာ့တဲာ့ အခ  ကိဒု သ ေတြ႕သလာ်း၊ အနံ႔ ေတြ႕သလာ်း။ သာ်းႏွစ္ေယာက္ ေတြ႕သလာ်း၊ 
အနံ႔ ေတြ႕သလာ်း။ မိဘႏွစ္ပ ်း ေတြ႕သလာ်း၊ အနံ႔ ေတြ႕သလာ်း။  ကိုဒ သေတြ႕သလာ်း၊ အနံ႔ ေတြ႕သလာ်း။ အနံ႔ပ ဲေတြ႕တယ္။ 
စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ က ဲ… ကိုဒ သထင္လို႔ လွ ာေလ်းနဲ႔ လ က္ၾကည္ာ့လို႔ မခိုင္်းလာ်း။ လ က္ၾကည္ာ့တဲာ့ အခ  ငန္ပ ပ  မေတြ႕လာ်း။ 
ဆာ်းေပ က္ေနတာ ကို်းကြ႕ဲ။ ရသာဓာတ္ေလ။ ကိုဒ သ လာ်း ရသာဓာတလ္ာ်း။ သာ်းႏွစ္ေယာက ္လာ်း ရသာဓာတလ္ာ်း။ မိဘႏွစ္ပ ်း 
လာ်း ရသာဓာတ္လာ်း။ အစက္ိုႀက ်းလာ်း ရသာဓာတ္လာ်း။  
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ဆံဖ ာ်းက ေျခဖ ာ်း ၊ေျခဖ ာ်းက ဆံဖ ာ်း အႏုလံု ပဋိလံု ။ ကိုဒ သ ထငလ္ို႔ ဘုရာ်းေပ်းတဲာ့ ဉာဏ္လက္န႕ဲ ကိုင္စမ်္းၾကည္ာ့ လို႔ မေျပာ 
ဘ ်းလာ်း။ မာတာ မေတြ႕လာ်း။ ေပ ာာ့တာ မေတြ႕လာ်း။ မာတယ္လို႔ သတိဲာ့အခ ိန ္ကိုဒ သ ေတြ႕ေသ်းရ႕ဲလာ်း။ ကိုဒ သ…(မေတြ႕ရင္) 
ေျခလကအ္ဂၤ ကာ်း ေတြ႕ေသ်းရ႕ဲလာ်း။ ေျခလက္အဂၤ  မေတြ႕ရင ္ ကိဒု သကာ်း ေတြ႕ေသ်းရ႕ဲလာ်း။ ဘာျဖစလ္ို႔ မေတြ႕တာလဲ။ 
ကိုဒ သ မရွိဘ ်း ဆိုတာ ဘယသ္ က သကေ္သ ခံသလဲ။ မာသေဘာ မာဓာတ ္မာပရမတ္။ ပထဝ ဓာတက္ သက္ေသ မခံလာ်း။ 
မာတယလ္ို႔ သိတဲာ့ အခ ိနေ္လ်းမာွ က…ဲ ရာဂစိတ္ ျဖစ္ခြင္ာ့ရပ ာ့မလာ်း။ အဲလိ ု စစိစ္ဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ  နာ်းလည္ဖုိ႔ 
လိတုယက္ြ႕ဲေနာ္။ မာတာနဲ႔ ေပ ာာ့တာပ ဲ ေတြ႕တယ။္ ကိုဒ သလာ်း ပထဝ ဓာတလ္ာ်း။သာ်းႏွစ္ေယာကလ္ာ်း ပထဝ ဓာတလ္ာ်း။ 
မိဘႏွစ္ပ ်း လာ်း ပထဝ ဓာတလ္ာ်း။ အစ္ကိုႀက ်း လာ်း ပထဝ ဓာတလ္ာ်း။ အဲလိ ုစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ 

 ျမတစ္ြာဘရုာ်း ရွိစဥ္ကေန ရာဟုေလာဝ ဒသတုက္ိ ု ျပန္စဥ္်းစာ်းေနာ္။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ  အခ မွာ ပထဝ ဓာတ ္တစလ္ံု်းနဲ႔ 
အာသေဝ ကုနသ္ြာ်းတာ။(သာ်း …ရာ…)အခုေျပာတဲာ့ရာဟလုာ …သာ်းေတာ္ ရာဟလုာက သကေ္သမခံလာ်း။ သကေ္သခတံယ္ကြ႕ဲ 
၊ၾကာ်းလာ်း။ အလဲိုေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ အခလုည္်း မာတယ္လို႔ သိတဲာ့ အခ ိန္ေလ်းမွာ က ဲ ေျခေတြ လက္ေတြ 
ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ ေျခလကအ္ဂၤ  မေတြ႕ရင ္ ကိုဒ သကာ်း ေတြ႕ေသ်းရ႕ဲလာ်း။ သာ်းႏွစ္ေယာကက္ာ်း ေတြ႕ရဲ႕လာ်း။ မိဘႏွစ္ပ ်း 
ကာ်းေတြ႕ရ႕ဲလာ်း။ အစ္ကိႀုက ်းကာ်း ေတြ႕ရ႕ဲလာ်း။ ဘာျဖစလ္ို႔ မေတြ႕တာလဲ။ မာတယ္ေပ ာာ့တယ ္ သတိာ သ င လာ်း 
ကာယဝိညာဏ္။ ကာယဝိညာဏ္က နာမတ္ရာ်း မရလာ်း။ မာတာေပ ာာ့တာက ႐ုပ္တရာ်း မရလာ်း။ နာမ္႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။ ကိုဒ သ လာ်း 
နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။ သာ်းႏွစ္ေယာက ္လာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။ မိဘႏွစ္ပ ်း လာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။ အစ္ကိုႀက ်း လာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။  

အခ ု ရာဂစိတ ္ ေဒ သစတိ္ ေမာဟစတိ္ ျဖစတ္ာေတြဟာ နာမ္႐ုပ္ ေပၚမွာ ျဖစတ္ာလာ်း။ ကိုဒ သမွာ ျဖစ္တာလာ်း။ ကိုဒ သက 
ပညတ္ေနာ္။ နာမ္႐ုပ္က ပရမတ္ေပ ာ့။ သာ်းႏွစ္ေယာကက္ ပညတ္ေနာ္။ နာမ္႐ုပ္က ပရမတေ္ပ ာ့ ။ မိဘ ႏွစ္ပ ်းက ပညတ္ေနာ္။ 
နာမ္႐ုပ္က ပရမတ္ေပ ာ့။ အစ္ကိုႀက ်း က ပညတ၊္ နာမ္႐ုပ္က ပရမတ။္ ပညတဆ္ိတုာ သမတုတ္ာ ေခၚတာ ေျပာတာ ။ ရွိတာ 
ဟတု္ကဲာ့လာ်း။ မရိွရင္ ရာဂစတိ္၊ ေဒ သစတိ ္၊ ေမာဟစတိ္ ျဖစ္ပ မလာ်း။ ဒ ေၾကာင္ာ့ ပညတ ္အာ႐ံု ပရမတအ္ာ႐ံု လို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ 
က ဲ နာမ္႐ုပ္က ပရမတဆ္ိေုတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာက ေဖာကျ္ပန္ၿပ ်းေတာာ့ မပ ကလ္ာ်း။ ဟိကုလည်္း နာမကၡႏၶာ ေလားပပားကလညာ္း 
ခံစာားၿပီားေတာ်ာ့ မပ ကလ္ာား။မတွ္ၿပ ်းရင ္မပ ကလ္ာ်း။ ျပိဳျပငၿ္ပ ်းရင ္မပ ကလ္ာ်း။ သိၿပ ်း မပ ကလ္ာ်း။ ကိေလသာ အာ႐ံု ဟတု္ကဲာ့လာ်း။ 
အနိစၥတရာ်း။ အဲလိ ုေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ ဒ ေၾကာင္ာ့ ပရမတက္ိ ုအာ႐ံု ျပိဳတဲာ့အခ  ရာဂ ေဒ သ ေမာဟ ျဖစ္ခြင္ာ့ရပ မလာ်း။ အလဲိ ု
ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ ေနရာ ေရာက္ေအာင ္ေလာ့လာၾက။ အဲဒ  သေဘာေပ က္ဖို႔ လိတုယက္ြ႕ဲ။  

အဲဒ န႕ဲ ဘုရာ်းရငွ္ကိယု္ေတာ္ျမတ္ႀက ်းက ေဟာ့ မယ္ပဋာ တစ္မဂ ္တစ္ဖိလု ္ရသြာ်း…ဒ နဲ႔ ေရာင္ာ့ရ ဲတင္်းတိမ္မေနန႕ဲ၊ ဆက္ၿပ ်းေတာာ့ 
ႀကိိဳ်းစာ်းလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ဆက္ၿပ ်းေတာာ့ ႀကိိဳ်းစာ်းတဲာ့အခ  ေသာတာပန္က သကဒ ဂ မ္ ၊ သကဒ ဂ မ ္က အနာဂ မ၊္ အနာဂ မ္က 
ရဟန္်းကိစၥတယဆ္ိုတာ သတုအေနနဲ႔ ဘုန္်းႀက ်းတို႔ ၾကာ်းဖ ်းတယ္ေနာ္။ တစဘ္ဝနဲ႔ ရဟန္်းကိစၥၿပ ်းတာ မယပ္ဋာကြ႕ဲ။ အဲလို 
ဘယ္ေလာကမ္ ာ်း အာ်းရစရာ ေကာင္်းသလ ဲ ၾကာ်းလာ်း။ သြကသ္ြကလ္ည ္ ႐ ်းတုန္်းက ႏွလံု်းသြင္်းမွာ်းတာ မထင္ရွာ်းလာ်း။ ကဲ 
ႏွလံု်းသြင္်း မွန္ေတာာ့ အ႐ ်း မေပ ာကလ္ာ်းေဟာ့။ အခုလည္်း “အ႐ ်း ေပ ာကတ္ဲာ့ေဆ်း”ကို ေဟာတာကြ႕ဲ။ ၾကာ်းလာ်း။ အဒဲ  အဲဒ ေဆ်းကို 
ေသာက္ၾက။ အဲဒ လိုရင်္း အခ က္ေတြေနာ္။ ဒ  “သပိယဆ္ိကုပ္ြာ်း ေလ်းပ ်းကစိၥ မဂတ္စခ္ဏ”လို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  လိုရင္်း 
အခ က္ေတြ။  

အဲေတာာ့ ဘယလ္ိ ုသလိို႔ ဘယလ္ိ ုပယသ္လဲ။ အက ဥ်္းနည္်း ေျပာမယ ္ဆင္ျခင္ဖို႕ ေပ ာ့။ ခရ ်းသြာ်း ဧည္ာ့သည္ေပာ့ ။  အဲဒ  အိမ္ရွငက္ 
လည္်း ဧည္ာ့လာေရာကတ္ာ ေတြကလည္်း မ ာ်းေတာာ့ စာ်းစရာ ေသာက္စရာေတြ ဖြယဖ္ြယ္ရာရာ ေတြ လုပထ္ာ်းတာေပ ာ့။ ဒ ေတာာ့ 
ၾကက္ဥေၾကာ္ ရွိတယ္။ ဧည္ာ့သညက္လည်္း ၾကက္ဥေၾကာ္ စာ်းခ င္တာ။ ပန္်းကန္မွာ ျမင္ေတာာ့တာ။ ျမငတ္ဲာ့အခ  ၾကက္ဥေၾကာ္က 
ေလ်းင ်းေျခာက္ရက ္ ရိွၿပ ။ ဧည္ာ့မလာလို႔ ။ သ ႔ကို ျမငတ္ဲာ့အခ  ဇြန္်းေလ်းနဲ႔ ပုိင္်းလိုကတ္ာေပ ာ့။ အဲလိ ု ပိုင္်းလိုကတ္ဲာ့အခ က ေတာာ့ 
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ေလာက္ေတြက အျမ ်းေပ ကလ္ို႔ လႈပ္ေနေတာာ့တာ။ အဲဒ အခ  စာ်းခ ငတ္ဲာ့ စိတ္ေတြ ရွိေသ်းရ႕ဲလာ်း။ စဥ္်းစာ်းဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ က…ဲ 
ေတာ္တုန္်းက စာ်းခ ငလ္ို႔ေတာင ္ႏႈိကတ္ာေပ ာ့။ အလဲို ျမင္ဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။ အဲဒ  စာ်းခ ငတ္ဲာ့စိတ္ေတြ ကုနတ္ာ ဘာေၾကာင္ာ့ ကုန္တာ 
လလဲို႔ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ခႏၶာရ႕ဲအက ိိဳ်းအျပစက္ိ ု သိလို႔ေပ ာ့။အလဲို ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ မ ွပယ္ႏုိင္ေတာာ့မွာေပ ာ့။  

တရာ်းေပ ာကေ္တာာ့ ကိယုမ္ာွရာွလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ကိယုမ္ာွ ရာွေတာာ့ တရာ်းေတြ႕တယ ္မေဟာဘ ်းလာ်း။ သ မ ာ်းမွာ ရွာရမွာလာ်း 
၊ကိယု္မွာ ရွာရမွာလာ်း။ ကိယု္ာ့အျပစက္ိ ု ရွာရမွာ။အဲဒ ေၾကာင္ာ့ နဒ ေသာေတာ ဝယိ လို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ဒ ပဇာလာ ဝယိ … 
မ ်းလွ ကံဲာ့သို႔ လို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ျမစ္ေရမ ာ်း စ ်းသလိ ု တျဖိဳတ္ျဖိဳတ ္ တသတု္သတု္နဲ႔ ခႏၶာ ကိယု္ႀက ်း ျဖစပ္ က္ေနတာလို႔ 
မေဟာဘ ်းလာ်း။ မတန္႔ဘ ်းေနာ္။ အၿမတဲမ္်း ျဖစပ္ က္ေနတာ။ အဲဒ မ ွ သစၥာ ထိကုတ္ယလ္ို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  လိုရင္်း 
အခ က္ေတြကြ႕ဲ။ အလဲိ ုသိဖို႔ မလိဘု ်းလာ်း။ သိမ ွပယ္ႏုိင္တာ ၊ မသ ိပယ္ႏုိင္ပာ့ မလာ်း။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ သပိယဆ္ိကုပ္ြာ်း ေလ်းပ ်းကစိၥ 
မဂတ္စခ္ဏလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်းေဟာ့… ။ အဲဒ  လိုရင္်း အခ က္ေတြကြ႕ဲေနာ္။  

အဲလိ ုျပိဳတဲာ့အခ က ေတာာ့ ကိယု ္ထငတ္ာေတြ ေတြ႕ေသ်းရ႕ဲလာ်း။ တစ္ခုမ ွမေတြ႕ဘ ်း။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ ဒ ေၾကာင္ာ့မို႔ ေရွ်းထက္ 
ေက ာ္ကာရ ကေနၿပ ်းေတာာ့မ ွတိုင္်းျပည္အုပခ္ ိဳပတ္ဲာ့ ရွင္ဘရုင္ႀက ်း ေတာလယ ္ ခစာ်းသြာ်းတာေပ ာ့။ မ က္စလိည ္လမ္်းမွာ်းၿပ ်းေတာာ့ 
ဆငက္န္်းေတာတို်း တို်းသြာ်းတာ။ ေလ်းင ်းရက္ၾကာ သြာ်းတယ္။ ဒ ေတာာ့ အစာျပတ ္ ေရငတ္ၿပ ်းေတာာ့ မေနဘ ်းလာ်း။ အဲဒ အခ  
…အခ တိုင္်းက အေပ င်္းေဖာ္ေတြနဲ႔ ပတသ္က္ၿပ ်းေတာာ့ သ ႔ျခံ ကိုယ္ာ့ျခ ံလာၾကတာေပ ာ့။ အဲဒ ေန႔က ေတာာ့ အမ ိိဳ်းသမ ်းေလ်း တစ ္
ေယာကတ္ည္်းေပ ာ့။ အမ ိိဳ်းသမ ်းေလ်းဆ  လာေတာာ့တာ။ အမ ိိဳ်းသမ ်းေလ်းကို ေရရွရိင ္မစပ လို႔ မေတာင္်းလာ်း။ ရွင္ဘုရငလ္ို႔ သိပ  
မလာ်း။ ေတာဝတ္ ေတာစာ်း ကို်းကြ႕ဲ။  ေရရွလိာ်း။ ေရေတာာ့ ဒ ေန႔ မယ ခဲာ့ဘ ်းေပ ာ့။ ႀကရံည္ သံု်းေဆာင္မယ္ဆိ ုေပ်းမွာေပာ့ ။ အဲဒ ကို 
ေရွ်းက ပန္်းကန္ခြက္ေယာကက္ မေပၚေသ်းဘ ်း ေနာ္။ ဝ ်းက ည္ေတာက ္လုပ္ရတာ။ ဝ ်းက ညေ္တာက္။ ေဒ င်္းလန္်း စာ်း၊ ေဒ င္်းလန္်း 
စာ်း။ ေရွ်းက ၾကာ်းလာ်း။ အဲဒ ေခတက္ ။ ဒ  ႀကံပငခ္ုတေ္တာာ့ ၾကြက္ၿမ ်းတန္်း ထြကလ္ာခဲာ့တာ။ ခန္႔မွန္်းေျခ အစတိသ္ာ်း၊ သံု်းဆယသ္ာ်း 
ေပ ာ့။ သ ကလည္်း အစာကျပတ္ ေရကငတ္ေတာာ့ … အရသာက အင္မတန္ ေကာင္်းတာကို်း။  

အင္်း … င  တိုင်္းျပည ္ အပု္ခ ိဳပ္မင်္းလပု္တာ ႏွစ္ေပ င္်း ႏွစ္ဆယ ္ ၾကာၿပ ေပ ာ့။ င ာ့ကိ ု ဘယသ္ မ ွ မဆကသ္ဘ ်းေပ ာ့။ အင္မတန ္
ေကာင်္းတဲာ့ ႀကံရည္ ၊အဲဒ ႀကခံင္်း သိမ်္းဖို႔ စိတက္ ်း မထည္ာ့ဘ ်းလာ်း။ အမ ိိဳ်းသမ ်းေလ်းကလည္်း တစ္ေယာက္တည်္း ဆိုေတာာ့ ကာယ 
က ံ ေျမာက္ေအာင္ ျပစ္မွာ်းဖို႔ စိတက္ ်း မထည္ာ့လာ်း။ က ဲ စိတက္ ်း ထည္ာ့တယ္ေနာ္။ ေနာကတ္စ္ခြက္ ေပ်းစမ္်းပ ဥ ်းကြာလို႔ ဆက ္
မေတာင်္းလာ်း။ ဆက္ ေတာင္်းတဲာ့ အခ  ႀကံပင္ခတုတ္ာ ႀကံရည္ ထြကက္ဲာ့လာ်း။ တစ္ပင္က ႏွစ္ပင္ ၊ႏွစ္ပင္က သံု်းပင္ ၊ဆက္ခတုတ္ာ 
ဆယ္ပငထ္ ိဆကခ္ုတတ္ာ ။တစ္စက္မ ွမထြကဘ္ ်းကြ႕ဲ။ ေတာ္တုန္်းက ထြက္ပ လ ကက္နဲ႔ အခ ုဘာေၾကာင္ာ့ မထြကတ္ာလ ဲလို႔ 
မေမ်းရဘ ်းလာ်း။ အမ ိိဳ်းသမ ်းေလ်းကလည္်း ေတာသ ဆိုေတာာ့ ႐ို်းတာကိ်ုး။ မေျပာတတဘ္ ်းေတာ္။ ေရွ်းသ ေဟာင်္း ေျပာတာေတာာ့ 
ၾကာ်းဖ ်းတယ္။ ဘယ္လိ ုၾကာ်းဖ ်းသလဲ။ တိုင္်းျပညအ္ုပ္ခ ိဳပတ္ဲာ့ မင္်းမ ာ်း … မင္်းက င္ာ့တရာ်းဆယ္ပ ်းႏွင္ာ့ မည ညြတရ္င ္မို်းေခ ငတ္ယလ္ို႔ 
ၾကာ်းမတိယတ္ဲာ့။  

အဲေတာာ့ …စဥ္်းစာ်း...သ က ရွင္ဘုရင္ ျဖစ္မေနဘ ်းလာ်း။  သ မွာ်းတာကိ ုမသဘိ ်းလာ်း။ မွာ်းတာ သသိြာ်းၿပ ေနာ္။ အမ ိိဳ်းသမ ်းေလ်းက 
သိရ႕ဲလာ်း။ မသဘိ ်းကြ႕ဲေနာ္။ အမ ိိဳ်းသမ ်းေလ်းက သ ႕ကိ ု မွာ်းတယ…္ ဘယလ္ိ ု လုပ္မယဆ္ိုတာ မသိဘ ်းေပ ာ့။ ႏႈတ္ကလည္်း 
ေျပာတာ မဟတု္ေတာာ့ ဘယသ္ိမလ။ဲ ေျခလြန ္ လကလ္ြန္လည္်း လုပ္တာ မဟတု္ေတာာ့ သိပ မလာ်း။ အမ ိိဳ်းသမ ်းေလ်းက 
မသိျငာ်းေသာ္လည္်း ဓာတက္ မသဘိ ်းလာ်း။ ႀကရံည္ ထြက္ကဲာ့လာ်း။ အခလုည္်း အကသုိုလဟ္ာ ႀကံရည္ ပိတ္သလိ ုပိတမ္ယ္ဗ ာ်း။ 
စဥ္်းစာ်းၾက။ ၾကာ်းလာ်း။ မွာ်းမွန္်း သိေတာာ့ ဝန္ခတံယေ္နာ္။ မွာ်းပ တယတ္ဲာ့။ ၾကာ်းလာ်း။ အဲဒ  ဝန္ခံတာ… အကသုိလုလ္ာ်း 
ကသုိုလလ္ာ်း။ မွာ်းတုန္်းက ကုသိလုလ္ာ်း အကသုိုလလ္ာ်း။ အကသုိုလဟ္ာ ႀကရံည္ေတြ ပိတ္မသြာ်းလာ်း။ မွာ်းမွန္်းသလိို႔ 
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ဝန္ခံတဲာ့အခ က ေတာာ့ ကသုိလု ္ မျဖစ္ဘ ်းလာ်း။ က…ဲ ေနာကတ္ဖန ္ ေပ်းစမ္်း ၊ ခုတ္ေတာာ့ ထြကလ္ာခဲာ့တာေပ ာ့။ အဲလိ ု စိစစ္ဖုိ႔ 
မေကာင်္းလာ်း။  

အဲဒ  ဘယ္မွာ ျဖစ္တာလလဲို႔ ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ လွ ာမွာ ၊လွ ာမွာ။ ေသာကစ္ို႔တဲာ့အခ က ေတာာ့ ခ ိိဳရသာ ႐ ပကၡႏၶာတရာ်း 
အေပၚမွာ ႀကံရည္အေနႏွင္ာ့ ႏွစ္သက္မႈ ၊စြလဲမ်္းမႈ၊ ေသာက္ခ ငမ္ႈက ေလာဘတဏွာ သမုဒယသစၥာ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ခ ိိဳရသာ 
႐ ပကၡႏ ၶာ တရာ်းအေပၚမွာ ႀကံရည္အေနႏွင္ာ့ သံု်းေဆာငခ္ င္မႈ ႏွစ္သက္မႈ ၊စြလဲမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ သမုဒယသစၥာ၊ ေလာဘ 
တဏွာ သမုဒယသစၥာ အေၾကာင္ား ႐ွ်ိေတာ်ာ့ အက ်ိဳားခႏၶာ မရဘ ်းလာ်း။ ခႏၶာ ရရင္ အုိနာေသ လြတက္ဲာ့လာ်း။ ဘာသစၥာလဲ။ အဲဒ  
သမုဒယေၾကာင္ာ့ ဒုကၡေပ ာ့။ အဲလိ ု စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ခ ိိဳရသာ ႐ ပကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစျ္ခင္်း ပ က္ျခင္်းက ဘာသစၥာလဲ။ 
ဒုကၡသစၥာလို႔ ပိုင္်းျခာ်းလိ႕ု သတိာက …။သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ ခႏၶာ မလာတာ….။ နိေရာဓသစၥာေနာ္။ က…ဲ 
ကိေလသာ ရွိေသ်းရ႕ဲလာ်း။ ခႏၶာကာ်း ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ ခႏၶာမရွိေတာာ့ မၿငိမ္်းလာ်း။ ကိေလသာ မရွိေတာာ့ မေအ်းလာ်း။ 
ၿငိမ္်းတဲာ့သေဘာကိ…ုန်ိဗၺာန ္။ ေအ်းတဲာ့သေဘာကိ…ုန်ိဗၺာန္ ။ သက္သက္မဲာ့ ေအ်းတာပ ဲရွိတယ္ကြ႕ဲေနာ္။ အလဲိ ုစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ 
ဤေနရာ ေရာက္ေအာင ္ႀကိိဳ်းစာ်းအာ်းထုတၾ္ကေပာ့ ။  

 က…ဲ စာ်းဆဲ ခႏၶာက ျဖစ္ပ က္၊ဘာသစၥာလဲ ။(ဒိုကၡသစၥာပပဘိုရာား။)သ်ိတာက----။(မဂ သစၥာ ပပဘိုရာား။)ေသတာက ---။ 
(သမိုဒယသစၥာပပဘိုရာား။)ေနာက္ခႏၶာမလာတာ....။(န်ိေရာဓသစၥာပပဘိုရာား။)ပဋ်ိစၥသမိုပၸပဒ္အကြက္ ဘယ္ႏွစ္ကြက႐္ွ်ိ။ (ေလားကြက ္

႐ွ်ိပပတယ္ ဘိုရာား) ။တစက္ြကလ္ွ င္ ဘယ္ႏွစ္ပပား။(ငပားပပားပပ ဘိုရာား။)ငပား ေလားလီ။(ႏွစ္ဆယ္။)ဤ႐ွစသ္ြယ္ကို်ိ... ။(အလြယ္က က္မတွ ္
သ်ိေစအပသ္ည္ သသံရာမ ွလြတ္ေၾကာင္ားတည္ား။ ) 

အမ ွေဝ။ 

ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋပိတၱယိာ။ 
ဤေလာကတုၱရာ တရာ်း ကို်းပ ်း အာ်းေလ ာ္ေသာ က င္ာ့ဝတ ္ပဋိပတ္ျဖင္ာ့၊ ဗဒုၶံ - ျမတစ္ြာဘုရာ်းကိ၊ု ပ ေဇမ-ိဒုကုၡသစၥာသတိဲာ့ 
ဉာဏ္ျဖင္်ာ့ ပူေဇာ္ပပ၏ အရွငဘ္ိုရာား။ 
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋပိတၱယိာ။  
ဤေလာကတုၱရာ တရာ်း ကို်းပ ်း အာ်းေလ ာ္ေသာ က င္ာ့ဝတ ္ပဋိပတ္ျဖင္ာ့၊ ဓမၼံ - တရာ်းေတာ္ျမတက္ို၊ ပ ေဇမ-ိဒုုကၡသစၥာသတိဲာ့ 
ဉာဏ္ျဖင္်ာ့ ပူေဇာ္ပပ၏ အရွငဘ္ိုရာား။ 
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋပိတၱယိာ။ 
ဤေလာကတုၱရာ တရာ်း ကို်းပ ်း အာ်းေလ ာ္ေသာ က င္ာ့ဝတ ္ပဋိပတ္ျဖင္ာ့၊ သဃံ ံ- သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတက္ို၊ ပ ေဇမ-ိ
ဒုုကၡသစၥာသတိဲာ့ ဉာဏ္ျဖင္်ာ့ ပေူဇာ္ပပ၏ အရွငဘ္ိုရာား။ 
ဤကဲာ့သို႔ ျပိဳလုပအ္ပ္ေသာ ဒ နကသုိုလ၊္ သ လကသုိလု္၊ ဘာဝနာကသုိလု္၊ အဓိ႒ာနက္သုိုလ၊္ ပ ရမ ကသုိလု္၊ ဝိပႆနာ 
မဟာကသုိုလတ္ို႔၏ အက ိိဳ်းအာ်းေၾကာင္ာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ၊ ႐ုပ္နာမ္တရာ်းတို႔၏ မျဖစ္ေဝ်းစြာ ခ ိဳပ္ၿငမိ္်းရပ လို၏ အရွငဘ္ုရာ်း။  
ထိကုုသိလု္၏ အက ိိဳ်းကိလုည္်း မိခင္ ဖခင္ ေက ်းဇ ်းရွငတ္ို႔အာ်း လည္်းေကာင္်း၊ အနမတဂၢ သသံရာမစွ၍ ေတာ္စပ္ခဲာ့ဖ ်းေသာ မိခင္ 
ဖခင္ ေက ်းဇ ်းရွင ္အေပ င္်းတို႔အာ်း လည်္းေကာင္်း၊အာစရယိာနၪၥ ဆရာသမာ်းတို႔အာ်း လည္်းေကာင်္း၊ ဣမာသ ံပရသိာနၪၥ -
တရာ်းနာ အစည္်းအေဝ်းသို႔ ၾကြေရာကလ္ာၾကကုန္ေသာ တရာ်းနာ ပရိသတတ္ို႔အာ်း လည္်းေကာင်္း၊ ေရေျမသနင်္း 
ျပည္ာ့ရွင္မင္်းတို႔အာ်း လည္်းေကာင္်း၊ ငရသဲနင္်း ယမမင်္းတို႔အာ်း လည္်းေကာင္်း၊ ကိုယ္ေစာင္ာ့နတ၊္ အိမ္ေစာင္ာ့နတ္၊ 
ေက ာင်္းေစာင္ာ့နတ၊္ အာရာမေ္စာင္ာ့နတ္၊ ဓမၼာ႐ုံေစာင္ာ့နတ္၊ ဘုမၼစို်းနတ္၊ ႐ုကၡစို်းနတ္၊ အာကာသစို်းနတ၊္ ေတာေစာင္ာ့နတ္၊ 
ေတာင္ေစာင္ာ့နတ္၊ ရြာေစာင္ာ့နတ္၊ ၿမိိဳ႕ေစာင္ာ့နတ္၊ သာသနာေတာ္ေစာင္ာ့နတ္၊ စတုေလာကပ လ နတ္မင္်းႀက ်းမ ွစ၍ သံု်းဆယ္ာ့ 
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တစဘ္ံု က ငလ္ည္ၾကကုန္ေသာ ေဝေနယ  သုခတိ ဒုကၡိတ သတၱဝ  အေပ င္်းတို႔အာ်း၊ ဘာေဇယ ာမ- အမွ  အမွ  အမွ ၊ အမွ  
ေပ်းေဝပ ကုန၏္ 
အမွ  ရၾကသည ္ျဖစ၍္ ကုိယစ္ိတ ္ႏွစ္ျဖာ က န္်းမာ ခ မ္်းသာ လိအုင ္ဆႏၵ တစ္လံု်းတစ္ဝတည္်း ျပည္ာ့ဝၾကၿပ ်းလွ င ္
သ ေတာ္ေကာင္်းတရာ်း ႀကိိဳ်းစာ်းပြာ်းမ ာ်း အာ်းထတု္ႏုိင္လြယ္ၾကသည ္ျဖစ္ေစ။ 
(အမွ  အမွ  အမွ  ယ ေတာ္မ ၾကပ ကုန္ေလာာ့။ 
သာဓ ုသာဓ ုသာဓု။)၃ 
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ေက ်းဇ ်းေတာ္ရငွ ္အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရယိ မံုလယေ္တာရ ဆရာေတာ္ဘရုာ်းႀက ်း ဘဒၵႏ ၱသဝံရ ။ 

အမရပ ရၿမိိဳ႕ ေအာင္ေျမေရႊဘံု  ဘုရာ်းဝန္်း-တြင္ ၁၃၇၁-ခု၊ ေႏွာင္်း တန္ခ ်းလဆန်္း ၁၂-ရက္၊ ေသာၾကာေန႔ 

(26.03.2010)၊ ည (၇) နာရ ီမိနစ္ ၃ဝ အခ ိနတ္ြင္ ေဟာၾကာားေတာ္မူေသာ  

ဒုႆီလရဟန္ား ဥပမာျပ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက ္ဒ႒ိိျဖဳတ ္တရာ်းေတာ္။  

အနေႏ ၱာ အနႏ ၱ င ်းပ ်းကိ ုအာရံုျပိဳ၍ ည ညာျဖျဖ ကန္ေတာာ့ၾကပ စို႔။  

နေမာ ဗုဒၶႆ၊ နေမာ ဓမၼႆ ၊ နေမာ သဃံႆ၊ နေမာ မာတာပတိုႆ၊ နေမာ အာစရိယႆ။ 

ဗုဒၶႆ -သစၥာေလ်းပ ်း ျမတတ္ရာ်းကိ ုပိုင္်းျခာ်းထငထ္င ္သိျမင္ေတာ္မ ေသာ ရွင္ေတာ္ျမတ္စြာ ဘုရာ်းသခင ္ကိယုေ္တာ္ျမတ္ႀက ်း 
အာ်း၊ နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶ  ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

ဓမၼႆ  -မဂေ္လားတန္၊ဖိလု္ေလားတန္၊နိဗၺာန္ပရိယတ္၊ဆယ္ပပားေသာ တရာားေတာ္ျမတအ္ာား၊ နေမာ - ရည္ညြတ ္သဒၶ  ေစတနာျဖင္ာ့ 
ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွခိို်းပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

သဃံႆ -မဂ္၌တည္ေသာ ပုဂ ိဳလေ္လားပပား၊ဖိလု္၌တညေ္သာ ပဂု ိဳလေ္လားပပား၊ဤရွစပ္ပားေသာ အရိယာသဃံာ ေတာ္ျမတတ္ို႔အာား၊ 
နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶ  ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

မာတာပတိုႆ  -မဘိႏွစ္ပပားအာား၊ နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶ  ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရိွခို်းပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

အာစရယိႆ - ဝိပႆနာ ဉာဏ္မ က္စ ိႏွစ္ကြင္်း အလင္်းေရာက္ေအာင ္သစၥာေလ်းပ ်း တရာ်းေတာ္ႏွင္ာ့ ကုသေပ်းေတာ္မ ေသာ 
ေက ်းဇ ်းေတာ္ရွင္ မို်းကုတဆ္ရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်းႏွင္ာ့ မံုလယ္ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်းအာ်း၊ နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶ  ေစတနာျဖင္ာ့ 
ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွခိို်းပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

ဘုရာ်းရတနာ၊ တရာ်းရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာျမတသ္ံု်းပ ်း မိဘ ၊ ဆရာသမာ်းတို႔အာ်း ရိုေသျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွခိိုားပူေဇာ္ 
ဖူားေမ ွာ္ မာနေ္လ ာ်ာ့ ကနေ္တာ်ာ့ၾကေသာ ပူဇဝႏၱပဏာမေစတနာ၊သဒၶပ၊ ပညာ၊ ဝီရယိ တို႔ေၾကာင္်ာ့ မိမတိို႔အလိရုွိအပ္၊ ေတာင္်ာ့တ 
အပ္ေသာ၊ မအိမုေသ အၿမေဲနေသာ နိဗၺာန္သို႔ လည္ားေကာင္ား၊ ဒုကၡ ခပသ္ိမ္ား ခ ဳပၿ္ငိမ္ားရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ လည္ားေကာငာ္း၊ 
တစ္ေထာင္်ာ့ငပားရာ ကိေလသာတို႔၏ ခ ဳပရ္ာၿငိမာ္းရာ သိမာ္းရာျဖစ္ေသာ နဗိၺာန္သို႔ လည္ားေကာင္ား၊မိမတိို႔ ယခ ုအာားထတုဆ္ဲ ျဖစ္ေသာ 
ဝိပႆနာဉာဏ္သည ္လ င္ျမန္စြာ မဂ္ဉာဏ္သို႔ ေက ်းဇ ်းျပိဳ၍ နိဗၺာန္သို႔ မ ကေ္မွာက္ ျပဳလြယ္ႏုိင္ၾကသည္ ျဖစ္ေစ။ 

(အလုပစ္ဥ ္အတိုင္်း က င္ာ့ႀကံပြာ်းမ ာ်း အာ်းထုတပ္ မည ္ဘရုာ်း၊) 

မ လႏွစ္ျဖာ တစ္ေခ က။္  

မ လႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလ်းခအုလႊာ၊ အဂၤ တစဆ္ယ္ာ့ႏွစ္ပ ်း၊ တရာ်းကိယု္မ ာ်းႏွင္ာ့၊ သံု်းပ ်းအစပ၊္ ႏွစ္ရပ္မ လ၊ ဝဋသ္ံုားဝႏွင္်ာ့၊ 
ကာလသံုားျဖာ၊ ျခငာ္းရာႏွစ္ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယက္ို၊ အလြယက္ က္မတွ္၊ သိေစအပသ္ည္၊ သသံရာမွ လြတ္ေၾကာငာ္းတည္ား။ 

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺၺိဳဒၶႆ ။ 
 
ဝိညာဏ္ျမင ္ သမၼိဳတသိစၥာအာ်းျဖင္ာ့ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ ိ အကသုိလုက္၊ံကသုိလု္က ံ တရာ်းႏွစ္ပ ်းကိ ု ယံုၾကည္ရမယလ္ို႕ 
မေဟာလာ်း။  

www.dhammadownload.com



(2) 
 

ပ ဏာတပိ တာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာ အစ မိစ ာဒိ႒ ိ အဆံု်းကိ ု က  ်းလြန္ရင ္ ကသုိုလလ္ာ်း အကုသိလု၊္ 
အကသုိလုက္ ံအေၾကာင်္းေၾကာင္ာ့ အက ိိဳ်းတရာ်းက ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲာ့၌ ငရ၊ဲ တရိစ ာန၊္ ျပိတာၱ ၊အသ ရကာယ ္လို႕ မေဟာလာ်း။ 
ခ မ္်းသာတဲာ့ တရာ်းလာ်း ၊ဆင်္းရဲတဲာ့ တရာ်း။ ဒ … အကသုိလုက္ံေၾကာင္ာ့ ျဖစ္တာေနာ္။ ယံုၾကည္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။  
ပ ဏာတပိ တာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာ အစ မိစ ာဒ႒ိ ိအဆံု်းကိ ုေရာွင္ၾကဥရ္င ္အကသုိုလလ္ာ်း ၊ ကုသိလုလ္ာ်း။ 
ကုသုိုလက္ ံအေၾကာင္်းေၾကာင္ာ့ လ ႔ျပည ္နတ္ျပည ္ေျခာကထ္ပ ္လို႔ မေဟာလာ်း။ ဆင္်းရတဲဲာ့ တရာ်းလာ်း ၊ ခ မ္်းသာတဲာ့တရာ်း။ဒ  
ကသုိုလက္ံေၾကာင္ာ့ ျဖစတ္ာေနာ္။ ဒ  က ံ ကံရ႕ဲ အက ိိဳ်းကိ ု ယံုၾကည္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ ယံုၾကည္ရင ္ အကသုိလုက္ို ေရွာင္ေပ ာ့။ 
ကသုိုလက္ို ေဆာင္ေပ ာ့။  
အတိနုည္်းနဲ႔ ေျပာမယ ္ ဆိလုို႔ရွိရင္ စိတ္ဆိ်ုးတာ အကသုိလု္ေပာ့ ။ စိတ္မဆိ်ုးတာ ကသုိုလ္ေပ ာ့။ ရန္ေတြ႕တာ အကသုိလု္ေပာ့ ။ 
ရန္မေတြ႕တာ ကုသိလု္ေပ ာ့။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ စတိဆ္ိ်ုးတယ ္ဆိေုတာာ့ ဒ  အကသုိလု ္ ေနာ္။ ကုိယ္ာ့ပစၥည်္းေတြ ေလ ာာ့ၿပ လို႔ 
ႏွလံု်းသြင်္းလိကု။္ စတိဆ္ိ်ုးရင ္ ပစၥည်္းေတြ ေလ ာာ့ေတာာ့တာေနာ္။ အကသုိလုက္ိ်ုး။ စတိမ္ဆိ်ုးရင ္ ကသုိလုဆ္ိတုာ ပစၥည်္းေတြ 
တိ်ုးတကေ္တာာ့တာေပ ာ့။ အဲလိ ုစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ အဲဒ  ကသုိလု ္အကသုိလု ္၊ က ံကံ၏ အက ိိဳ်းကိ ုယံုၾကညရ္င္ အကသုိုလက္ိ ု
ေရွာင္ ၊ ကုသုိလက္ို ေဆာငေ္ပ ာ့။ အဲဒ  လိုရင္်း အခ က္ေတြ ကြ႕ဲေနာ္။ အေရ်းႀက ်းဆံု်းက သက ာယဒ႒ိိ ျပိဳတ္ဖို႔ ပဓာနကြ႕ဲ။ စိစစ္ဖို႔ 
မေကာင်္းလာ်း။  
အဲေတာာ့ သက ာယ သက ာယ ဆိုတာ အဘယ ္တရာ်းလ ဲစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ ခႏၶာငပားပပား ေပပ်ာ့။ အဒဲ  ခႏၶာသိဖို႔ မလိဘု ်းလာ်း။ ဒ … 
အဲဒ  ခႏၶာေပၚမွာ ေရ်ွးထက္ေက ာ္ကာရ က လယတ္  ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်း…. ခႏၶာငပားပပား မသျိငာ်း င ်းပ ်း ေမာွကမ္ညသ္ာ။ ခႏၶာငပားပပား 
မသျိငာ်း င ်းပ ်း ေမာွကမ္ညသ္ာ။ ေခြ်းဝကက္ၽြႏဲြာ်း ေမာွကလ္ ကသ္ြာ်း င ်းပ ်းေမာွကၾ္ကရာွ လို႕ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ဒ လိ ုဆိုေတာာ့ ခႏၶာ 
သိဖို႔ လိုတာေပ ာ့။ သစၥာ သိဖို႔ လိတုာေပ ာ့။ ပဋိစၥသမုပၸ ဒ ္တရာ်း သိဖို႔ လိတုယ္။ ဒ ေတာာ့ ။မရေသ်းတဲာ့ ပုဂ ိိဳလ ္ရေလေအာင္၊ ရၿပ ်းသာ်း 
ပုဂ ိိဳလ ္လိုရင္်းကိစၥ ၿပ ်းေအာင ္မ ကစ္ိေပ ကက္ စ မေနာဒြ ရ အထ ိမွန္မွန္ေလ်း ခႏၶာဖြဲ႕ၾက။ 

…ခႏၶာဖြဲ႕နည်္း… 

မ က္စ။ိ 

စကၡိဳအၾကညက္ိ ု အဆင္်း တိကု္ေတာာ့ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ  တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ 
ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။ စကၡိဳဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း 
ျဖစ္ပ သည္။ စကၡိဳအၾကည္ႏွင္ာ့ အဆင္်းကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ 
ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

မ က္စအိၾကညက္ိ ုအဆင္်း တုိက္ေတာာ့ ျမငသ္ိစတိ္ ေပၚပ သည္။ အဆင္်းကိ ု ျမငသ္တိာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက 
ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသကိ္။ မ ကစ္ိအၾကည္ႏွင္ာ့ အဆင္်းက ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသိက၊္႐ုပ္။ 

မ က္စအိၾကညက္ိ ု အဆင္်း တုိက္ေတာာ့ ျမင္သစိိတ ္ ေပၚပ သည္။ အဆင္်းကိ ု ျမငသ္တိာက နာမ္တရာ်း။  မ က္စအိၾကည္ႏွင္ာ့ 
အဆင္်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

နာ်း။ 

ေသာတအၾကညက္ိ ု အသ ံ တိကု္ေတာာ့ ေသာတဝညိာဏ္ ေပၚပ သည္။ ေသာတဝညိာဏ္ ေပၚေသာအခ  တစဝ္ိညာဏ္တည်္း 
ေပၚလို႔ ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။ ေသာတဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င်္းေတာာ့ 
နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစပ္ သည္။ ေသာတအၾကည္ႏွင္ာ့ အသကံိ ုခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ 
ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  
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နာ်းအၾကညက္ိ ု အသ ံ တုိကေ္တာာ့ ၾကာ်းသိစိတ ္ ေပၚပ သည္။ အသကံိ ု ၾကာ်းသတိာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက 
ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသကိ္။ နာ်းအၾကည္ႏွင္ာ့ အသံက ႐ုပ္။ စိတ၊္ေစတသကိ၊္႐ုပ္။ 

နာ်းအၾကညက္ိ ုအသ ံတုိကေ္တာာ့ ၾကာ်းသိစတိ္ ေပၚပ သည္။ အသကံိ ု ၾကာ်းသတိာက နာမတ္ရာ်း။  နာ်းအၾကည္ႏွင္ာ့ အသကံ 
႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

ႏွာ။ 

ဃာနအၾကည္ကိ ု အနံ႕ တိကု္ေတာာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ  တစ္ဝညိာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ 
ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။  ဃာနဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစတ္ဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း 
ျဖစ္ပ သည္။ ဃာနအၾကည ္ ႏွင္ာ့ အနံ႕ကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ 
ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

ႏွာအၾကညက္ိ ုအနံ႕တုိက္ေတာာ့ နံသိစိတ ္ေပၚပ သည္။ အနံ႕ကိ ုနံသိတာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာ က ေစတသကိ္။ 
စိတ္၊ ေစတသိက္။ ႏွာအၾကည္ႏွင္ာ့ အနံ႕က ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသိက၊္႐ုပ္။ 

ႏွာအၾကညက္ိ ုအနံ႕တုိက္ေတာာ့ နံသစိိတ ္ေပၚပ သည္။ အနံ႕ကိ ုနံသတိာက နာမ္တရာ်း။  ႏွာအၾကည ္ႏွင္ာ့ အနံ႕ က ႐ုပ္တရာ်း။ 
နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

လွ ာ။ 

ဇိဝွ အၾကညက္ိ ု ခ ိိဳ၊ခ ဥ္၊စပ္၊ငန္၊ဖန္၊ခ ်း ရသာေျခာက္ပ ်း တိကု္ေတာာ့ စာ်းသိစတိ္ဆိတုဲာ့ ဇိဝွ ဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ဇိဝွ ဝိညာဏ္ 
ေပၚေသာအခ  တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ ျဖစပ္ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။  ဇိဝွ ဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစတ္ဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ 
ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င်္းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ဇိဝွ အၾကည ္ ႏွင္ာ့ ရသာ ေျခာကပ္ ်း ကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ 
ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

လွ ာအၾကည္ကိ ုရသာေျခာက္ပ ်း တုိက္ေတာာ့ စာ်းသစိတိ္ ေပၚပ သည္။ ရသာေျခာက္ပ ်း ကိ ုစာ်းသိတာက စိတ။္ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ 
ေစတနာက ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသကိ္။ လွ ာအၾကည္ ႏွင္ာ့ ရသာေျခာက္ပ ်း က ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသကိ္၊႐ပု္။ 

လွ ာအၾကည္ကိ ု ရသာေျခာက္ပ ်း တုိက္ေတာာ့ စာ်းသစိိတ ္ ေပၚပ သည္။ ရသာေျခာကပ္ ်းကိ ု စာ်းသတိာက နာမ္တရာ်း။  
လွ ာအၾကည္ႏွင္ာ့ ရသာေျခာက္ပ ်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

ကိယု္။ 

ကာယအၾကညက္ိ ု မာမႈ ေပ ာာ့မႈ ပထဝ  ေဖာ႒ဗၺ တိကု္ေတာာ့ ထိသစိိတ ္ ဆိတုဲာ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပ သည။္ ကာယဝိညာဏ္ 
ေပၚေသာအခ  တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။ ကာယဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစတ္ဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ 
ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစပ္ သည္။ ကာယအၾကည္ႏွင္ာ့ မာမႈ ေပ ာာ့မႈကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ 
ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

ကိယု္အၾကညက္ိ ုပ မႈ ေအ်းမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာာ့ ထသိိစိတ ္ေပၚပ သည္။ ပ မႈ ေအ်းမႈကိ ုထိသတိာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ 
သညာ၊ ေစတနာက ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသိက။္ ကိယု္အၾကည္ႏွင္ာ့ ပ မႈ ေအ်းမႈက ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသကိ္၊႐ပု။္ 
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ကိယု္အၾကညက္ို ေထာကက္န ္ လႈပရ္ွာ်းမႈ ဝ ေယာေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာာ့ ထသိိစတိ္ ေပၚပ သည။္ ေထာကက္န ္ လႈပရ္ွာ်းမႈကိ ု
ထသိိတာက နာမ္တရာ်း။  ကိယု္အၾကည္ႏွင္ာ့ ေထာကက္န ္လႈပ္ရာွ်းမႈ က ႐ုပတ္ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

စိတ္။ 

မေနာ အၾကညက္ိ ုဓမၼာ႐ံု တိကု္ေတာာ့ ႀကံသစိိတ ္ဆိတုဲာ့ မေနာဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ မေနာဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ  တစ္ဝိညာဏ္ 
တည္်း ေပၚလို႔ ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။  မေနာဝညိာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစတ္ဲာ့ ေဝဒနာကၡႏၶာေစတသကိ ္ ၊သညာကၡႏၶာ 
ေစတသကိ္၊ သခၤ ရကၡႏၶာေစတသိက ္သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ဟဒယဝတ ိဳ ႏွင္ာ့ ဓမၼာ႐ု ံကိ ုခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ 
႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

မေနာအၾကညက္ိ ုဓမၼာ႐ု ံတုိက္ေတာာ့ ႀကသံိစတိ္ ေပၚပ သည္။ ဓမၼာ႐ံုတရာ်း အေပၚမာွ ပုဂၢိိဳလ ္သတၱဝ အေနႏွင္ာ့ ႀကသံိတာက စိတ္။ 
ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက ေစတသကိ္။ စိတ၊္ ေစတသကိ္။ ဟဒယဝတ ိဳ ႏွင္ာ့ ဓမၼာ႐ု ံက ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသိက၊္႐ုပ္။ 

မေနာအၾကညက္ိ ု ဓမၼာ႐ံု တုိက္ေတာာ့ ႀကံသစိိတ္ ေပၚပ သည္။ ဓမၼာ႐ံုတရာ်း အေပၚမွာ ပုဂၢိိဳလ ္သတၱဝ အေနႏွင္ာ့ ႀကသံိတာက 
နာမ္တရာ်း။ ဟဒယဝတ ိဳ ႏွင္ာ့ ဓမၼာ႐ု ံက ႐ုပတ္ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

ေျခာကဒ္ြ ရ ခႏၶာဖြဲ႕ၾကည္ာ့ေတာာ့ …. လ  အစာ်းစာ်း၊ နတအ္စာ်းစာ်း ၊ျဗဟၼာ အစာ်းစာ်း၊ တိရစ ာန္ အစာ်းစာ်း၊ ျပိတာၱ ၊အသ ရကာယ ္
အစာ်းစာ်း ၊ ေတြ႕သလာ်း ခႏၶာင ်းပ ်း ေတြ႕သလာ်း။ ကိယုထ္င္ခဲာ့တဲာ့ ကိစၥက လ  နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝ  ေနာ္။ ခႏၶာဖြဲ႕ၾကည္ာ့ေတာာ့ကာ 
ခႏၶာပဲ ေတြ႕မွာေပ ာ့။ တစ္နည္်းအာ်းျဖင္ာ့ စိတ ္ ေစတသကိ ္႐ုပ္ ေတြ႕မွာေပ ာ့။ ခ ံိဳ႕လိကု္ရင ္နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္ပ ဲ ေတြ႕မယ္။ ထင္တာေတြ 
ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ေတြ႕တာက လ နတ္ျဗဟၼာလာ်း၊ခႏၶာငပားပပား။ဤခႏၶာငပားပပားကိ ုသိေအာင္လို႔ ခႏၶာဖြဲ႕ရတာကြ႕ဲ။ရာဂစတိ္၊ ေဒ သစတိ္၊ 
ေမာဟစတိ ္ဆိုတဲာ့ ကိေလသာ တရာ်းေတြဟာ ခႏၶာေပၚမွာ ျဖစတ္ာလာ်း၊ ပုဂၢိိဳလ ္ သတၱဝ မွာ ျဖစတ္ာလာ်း။ တကယ ္အျမင္ခ ံ
အ႐ႈခံက  ပုဂၢိိဳလ ္သတၱဝ လာ်း၊ ခႏၶာငပားပပား ။ဒ ေတာာ့ ပုဂၢိိဳလ ္သတၱဝ  မရွိဘ ်းေပ ာ့။ မရိွရင္ ရာဂ ေဒ သ ေမာဟ ျဖစခ္ြင္ာ့ ရပ မလာ်း။ 
ပုဂၢိိဳလ ္သတၱဝ မရွဘိ ်းလို႔ သတိဲာ့ ပုဂၢိိဳလ ္ရာဂ ေဒ သ ေမာဟ ျဖစ္ခြင္ာ့ ရပ မလာ်း။ 
ရွိတဲာ့ ခႏၶာ ကလည္်း ႐ ပကၡႏၶာ က ေဖာကျ္ပန္ၿပ ်းေတာာ့ မပ ကလ္ာ်း။ ေဝဒနာ ခံစာ်းၿပ ်းေတာာ့ မပ ကလ္ာ်း။ သညာ မွတ္ၿပ ်းေတာာ့ 
မပ ကလ္ာ်း။ ေစတနာ ေစာ့ေဆာ္ၿပ ်းေတာာ့ မပ က္လာ်း။ ဝိညာဏကၡႏၶာ သိၿပ ်းေတာာ့ မပ ကလ္ာ်း။ က ဲကိေလသာ အာ႐ုံဟတု္ကဲာ့လာ်း။ 
အနိစၥ ျမင္မ ွစိတ္ခ ရတယလ္ို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ဒ  ႐ ပကၡႏၶာ အနိစၥ၊ ေဝဒနာကၡႏၶာ အနိစၥ ၊ သညာကၡႏၶာ အနိစၥ၊ သခၤ ရကၡႏၶာ အနိစၥ၊ 
ဝိညာဏကၡႏၶာ အနိစၥေပ ာ့ ၊ခႏၶာသတိုန္်းက သက ာယဒိ႒ ိ မျပိဳတဘ္ ်းလာ်း။ခႏၶာ သိေတာာ့ ကိယု္ထင္တဲာ့ လ နတ္ျဗဟၼာ ေတြ႕ေသ်း 
ရ႕ဲလာ်း။မေတြ႕တာ မရွိလို႔ေပ ာ့။ အဲ… စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ေတြ႕တာက ခႏၶာ ပေဲတြ႕တယ္။ဒ ေတာာ့ ဒိ႒ ိ မျပိဳတဘ္ ်းလာ်း။ 
ဒိ႒ိျပိဳတ္ရင ္ ျဗဟၼာႀက ်း ေလ်းဥ ်း ဖန္ဆင္်းတယ၊္ ထာဝရဘရုာ်း ဖန္ဆင္်းတယ၊္ ဗိႆႏို်းနတ ္ဖန္ဆင္်းတယ ္ယ ဥ ်းမလာ်း။ ဝိစိကိစၦာ 
မခ ိဳပလ္ာ်း။ အာသဝ အေနနဲ႔ ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇ ာသဝ ခ ိဳပတ္ယက္ြ႕ဲ။ အလဲိ ု စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ က ဲ အနိစၥသိေတာာ့ ခႏၶာ 
ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ အနိစၥလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ၊ ဒုကၡလကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ၊အနတလၱကၡဏာ ဒုကၡသစၥာ။ဆင္်းရတဲာက လြလဲို႔ တျခာ်း 
ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ အဲလိ ုဆင္်းရဲတယလ္ို႔ သိေတာာ့ ႏွစ္က သံု်းကိ ုက ်းေသ်းရ႕ဲလာ်း။  
သတိယဆ္ိကုတည္်းက ႏွလံု်းသြင္်းမွာ်းတဲာ့ အဝိဇ ာ ခ ိဳပ ္မခ ိဳပ္။ တဏွာ လာေသ်းရဲ႕လာ်း။ ဥပ ဒ န ္လာေသ်းရဲ႕လာ်း။ ကိေလသဝဋ ္
မခ ိဳပလ္ာ်း။ က…ဲ ကိေလသဝဋ ္ ခ ိဳပ္တယ္ေနာ္။ ဒ ..လုိရင္်းအခ ကက္ေတာာ့ မဟာဂႏၶာ႐ံု ဆရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်း ေဟာထာ်းတာ၊ 
ေနာကဆ္ံု်းဆယလ္ ျမတ္ဗဒုၶထဲမွာ။ ဒိ႒ိနဲ႔ အဝိဇ ာ ခ ိဳပ္ရင္ ဒ တရာ်း မွန္ၿပ တဲာ့၊ ၾကာ်းလာ်း။အဲဒ  ကမၼ႒ာန္်း မွန္တယလ္ို႔ မေရ်းဘ ်းလာ်း။ 
အဲဒ  လိုရင္်းအခ က္ေပ ာ့ကြ႕ဲ။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ ခႏၶာဖြဲ႕၊ခႏၶာဖြဲ႕…ဆိ ုခပ္ေပ ာ့ေပာ့  မလုပ္နဲ႔ေနာ္။ ကိုယထ္ငတ္ာနဲ႔ ေတြ႕တာနဲ႔ ပိုင္်းျခာ်းတာ။ 
ကိယု္ထငတ္ာက လ  အစာ်းစာ်း၊ နတအ္စာ်းစာ်း ၊ျဗဟၼာ အစာ်းစာ်း၊ တိရစ ာန ္ အစာ်းစာ်း၊ ျပတိၱာ ၊အသ ရကာယ ္ အစာ်းစာ်း၊ 
ငရအဲစာ်းစာ်းေပ ာ့။ ေတြ႕တာက ခႏၶာ ေတြ႕တယ္။ ထငတ္ာေတြ ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ အလဲိ ု စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ မေတြ႕တာ 
မရွိလို႕။ ေတြ႕တာကလည်္း အနိစၥမ ိိဳ်း၊ ဒုကၡမ ိိဳ်း၊ အနတၱမ ိိဳ်းေပ ာ့။ အလဲိုေလာ့လာဖို႔ မေကာင်္းလာ်းေဟာ့။ ဒ ေတာာ့ ဤ ခႏၶာငပားပပား 
ဘယ္ပံုဘယ္နည္်း ရွိတာလ ဲစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။  
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႐ ပကၡႏ ၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။ (ေဖာကျ္ပန ္တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။) 
ေဝဒနာကၡႏၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။(ခံစာ်း တတေ္သာ သေဘာအစု ျဖစပ္ က္မႈ ပ ဘရုာ်း။)  
သညာကၡႏၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။(မွတသ္ာ်း တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘရုာ်း။)  
သခၤပရကၡႏၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။(ေစာ့ေဆာ္ ျပိဳျပင ္တတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘရုာ်း။)  
ဝိညာဏကၡႏၶာ ဘယသ္ေဘာ ရွိသလဲ။(သတိတ္ေသာ သေဘာအစု ျဖစ္ပ က္မႈ ပ ဘုရာ်း။)  
ဤ ခႏၶာငပားပပားက ျမငၿ္ပ ်းရင ္ပ က ္ ၊ၾကာ်းၿပ ်းရင ္ပ က၊္ နံၿပ ်းရင ္ပ က ္ ၊ စာ်းၿပ ်းရင ္ပ က ္ ၊ ထိၿပ ်းရင ္ပ က ္ ၊ သိၿပ ်း ရင္ပ က ္ဆုိေတာာ့ 
ခႏၶာငပားပပား ေတြ႕သလာ်း၊ မရွတိာေတြ႕သလာ်း။ မရိွရင္ ဘယလ္ိ ုစြဲမွာလဲ။ လ နတ္ျဗဟၼာ  သတၱဝ က အစက တညလ္ို႔ မရိွျခင္်းေၾကာင္ာ့ 
စြဲစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ ရွိတယဆ္ိုတဲာ့ ခႏၶာ ကျဖစ္ၿပ ်းေတာာ့ မပ ကလ္ာ်း။ အစြ ဲခံရ႕ဲလာ်း။ ဒ လိဆုိုရင ္သက ာယဒိ႒ ိမျပိဳတဘ္ ်းလာ်း။ 
သက ာယဒိ႒ိျပိဳတရ္င ္ကာယကံႏွင္ာ့ ပတသ္က္တဲာ့ အကသုိုလ၊္ ဝစ ကံႏွင္ာ့ ပတ္သကတ္ဲာ့ အကသုိလု္၊ မေနာကႏံွင္ာ့ ပတ္သကတ္ဲာ့ 
အကသုိလု္ေတြ ျပိဳဥ ်းမလာ်း၊ မျပိဳရင ္ေရွ်းဆရာေတာ္ သမာ်းေတာ္ေတြ… သကသ္တ ္ခိ်ုးမႈ၊ ကာေမသ ု ၊မသုာ်း မိစ ာ ကင်္းျပတက္ြာ 
မတွပ္  ေသာတာပန ္ တဲာ့ကြ႕ဲ။ ဘယ္ေလာကမ္ ာ်း အာ်းရစရာ ေကာင္်းသလေဲနာ္။ အဒဲ ခႏၶာဖြဲ႕ရတာ အက ိိဳ်း …. ကေိလသာ 
ခ ိဳပတ္ယက္ြ႕ဲ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။  
ဆက္ၿပ ်းေတာာ့ ႀကိိဳ်းစာ်းမယဆ္ိ ု ေသာတာပနက္ သကဒ ဂ မ္ေပ ာ့။  သကဒ ဂ မ္က အနာဂ မ္၊ အနာဂ မ္က ရဟန်္းကိစၥၿပ ်းႏုိင္တယ၊္ 
ၾကာ်းရ႕ဲလာ်း။ အလဲို ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ ဒ ေၾကာင္ာ့ ခႏၶာဖြဲ႕နည္်းလိတုယ္ေနာ္။ သစၥာဖြဲ႕နည္်း လိတုယ္ေနာ္။ သစၥာဖြဲ႕တယ္ဆို 
တာ…ကိုယ္ာ့အျပစ္ကိ ုရွာတာ၊ကိယု္…ေျခစေခ င္်းဆံု်း တစက္ိယု္လံု်း …တရာ်းေပ ာက္ေတာာ့ ကိုယ္မွာရွာလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ဒ ေတာာ့ 
ကိယု္မွာရွာ…သ မ ာ်းကိ ု လက္ညႊန္်း ထို်းစရာ လိုေသ်းရ႕ဲလာ်း။ ကိုယ္ာ့အျပစက္ိ ု ကိယု္ ေတြ႕ေအာင္ရွာေပ ာ့။ အဲလို ေလာ့လာဖို႔ 
လိတုယက္ြ႕ဲ။ ထိထိမမိ ိသေဘာေပ က္ဖို႔ လိတုယ္ေနာ္။ သိမ ွပယ္ႏုိင္တာေပ ာ့။ မသိရင္ ပယ္ႏုိင္ပ ာ့မလာ်း။ သစၥာ သဖိို႔ လိတုယ္။ခႏၶာ 
သိဖို႔ လိတုယ္။ ပဋိစၥသမုပၸ ဒ ္အေၾကာင္်းအက ိိဳ်း သိဖို႔ လိတုယ္။ ဒ  မရေသ်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ ္ရေလေအာင ္သစၥာဖြဲ႕။    
……သစၥာဖြဲ႕နည္်း….. 

ေဝဒနာကၡႏၶာ။ 

ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမာွ င ၊ သ တစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ်္းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင်္းက  ဒုကၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

သညာကၡႏၶာ။ 

သညာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သ တစ္ပ ်း၊ ေယာက ္ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

သညာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင်္းက  ဒုကၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

သခၤ ရကၡႏၶာ။ 
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သခၤ ရကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သ တစပ္ ်း၊ ေယာက ္ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

သခၤ ရကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင်္းက  ဒုကၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

ဝိညာဏကၡႏၶာ။ 

ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သ တစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ ငမ္ႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက  ဒကုၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

႐ ပကၡႏၶာ။  

႐ ပကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သ တစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

႐ ပကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက  ဒကုၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။ 

သစၥာေလားပပား သိမ ွေသာတာပန္၊ သစၥာေလားပပား သိမ ွသကဒပဂပမ္၊ သစၥာေလားပပား သိမ ွအနာဂပမ္၊ သစၥာေလားပပား သိမ ွရဟႏၲာ ။ 
သစၥာေလားပပားကိုမသိရင ္ေသာတာပန ္ျဖစ္ပပ်ာ့မလာား။ ေသာတာပန္မျဖစ္ရင္ ဘုရာား ရဟႏၲာ ျဖစ္ပပ်ာ့မလာား ။ ေသာတာပန္က စရတယ္။ 
သစၥာေလားပပားကိ ုမသတိာ...။ ခႏၶာငပားပပားကိ ုမသတိာ...။ ခႏၶာငပားပပား တစ္္ပပား-ပပား အေပၚမာွ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝပ လို႔ ႏွလံုားသြင္ား 
မွာားတာ...။ ႏွလံုားသြင္ား မွာားေတာ်ာ့ လိုခ ငတ္ာ ဘယ္သလူ။ဲ မရရင္ မေနဘူားလို႔ စြဲလမာ္းတာ။ အဝိဇ ာ၊ တဏွာ၊ ဥပပဒပန ္ဤသံုားခု 
သစၥာဖြဲ႕ေတာ်ာ့ ဘာသစၥာလဲ။ လလူာား သမုဒယသစၥာလာား။ နတ္လာား သမုဒယသစၥာလာား။ ျဗဟၼာလာား သမုဒယသစၥာလာား။ 
သာားေတြ သမာီးေတြလာား သမုဒယသစၥာလာား။  
သမုဒယ အေၾကာင္ား ႐ွိသမွ  အက ိဳားခႏၶာ မေပၚဘ ်းလာ်း။ ေပၚေနတာ...လ လာ်း ... ခႏၶာငပားပပားလာား။ နတ္လာ်း... ခႏၶာငပားပပားလာား။ 
ျဗဟၼာလာ်း...ခႏၶာငပားပပားလာား။ ခႏၶာရတဲ်ာ့ ပုဂ ိဳလဟ္သူေရြ႕… အိုနာေသ လြတ္ကဲာ့လာ်း။ ဘာသစၥာလဲ။ လ  ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ 
နတ ္ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ ျဗဟၼာ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ ဒကုၡသစၥာလို႔ အမနွ ္ပိုင္်းျခာ်းသ ိသမၼာဒိ႒လိို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ 
လ ခ မ်္းသာ၊နတ္ခ မ်္းသာ၊ျဗဟၼာခ မ္်းသာ လို႕ ႏွလံု်းသြင္်း မွာ်းတဲာ့ မိစၦာဒိ႒ ိမခ ိဳပလ္ာ်းေဟာ့ ။သမၼာဒိ႒ကိ အလင္်းေရာင္န႔ဲတ တယ္ေနာ္။ 
မိစၦာဒိ႒ကိ အေမွာင္နဲ႔ တ တယ္ေနာ္။ အလင္်းေရာင္ေပၚေတာာ့ အေမွာင ္မေပ ာကလ္ာ်း။ က ဲႏွစ္က သံု်းကိ ုက ်းေသ်းသလာ်း။ တဏွာ 
လာေသ်းရ႕ဲလာ်း။ဥပ ဒ န ္လာေသ်းရ႕ဲလာ်း။ ကာမာသဝနဲ႔ ဘဝ သဝ မခ ိဳပလ္ာ်း ။ ေရွ႕ပိငု္်းက ခႏၶာ...သိေတာာ့ ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇ ာသဝ 
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မခ ိဳပလ္ာ်း။အာသေဝ တရာ်း ေလ်းပ ်း မကုနလ္ာ်း။ သမဒုယသစၥာ မေသလာ်း။ ေနာက္ ခႏၶာ ဇာတ္မသိမာ္းလာား။ နိေရာဓသစၥာလို႔ 
မေဟာဘ ်းလာ်း။အလဲိ ုစိစစ္ဖုိ႔ လိတုယ္ေနာ္။  
ေလာကႀက ်းမွာလည္်း အက ိိဳ်း ေပ်းတယ္ဆိတုဲာ့ ကိစၥ ေစတနာဟ ံဘကိၡေဝ ကမၼံ ဝဒ မိ- ေစတနာအတိုင္်း အက ိိဳ်းေပ်းၾကတာ။ အဲဒ  
ေစတနာ အက ိိဳ်းေပ်းတာ သဖိို႔ လိတုာေပ ာ့။ မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်းထပ္မံ၊ ေရွ်းထက္ေက ာ္ကာရ က တိုင္်းျပည ္အုပ္ခ ိဳပတ္ဲာ့ ရွင္ဘုရင္ႀက ်း 
ရွိတယ္ေနာ္။ ေတာလယ ္ခစာ်းသြာ်းတာေပ ာ့။ရာသ ဥတကု တေပ င်္း၊တန္ခ ်း။တေပ င်္း ၊ တန္ခ ်းဆိုေတာာ့ သစ္ရြကက္ ႏွစ္ပုံ သံု်းပံု 
ေလာက္ ေၾကြၿပ ။ တစ္ပံုေလာက ္က န္ေသ်းတယ္။ အဲဒ မာွ သ လမရွတိဲာ့ ဝ သနာ မစြန္႔တဲာ့ ဒု  ႆလႀက ်း ရွိတာေပ ာ့။ လ သ ေလ်းပ ်း 
အေရာကအ္ေပ က ္နည္်းတဲာ့ ေတာထဲ ေတာငထ္ဲမွာ င ်းမွ ာ်းတာေပ ာ့။ ခၽြတ္ခၽြတသ္ ံၾကာ်းတဲာ့အခ …လ လာ်း တိရစ ာနလ္ာား လို႔ သတိ 
မျပိဳဘ ်းလာ်း။ သတိျပိဳတဲာ့ သေကၤတအမတွ္ရွတိဲာ့ ပုဂၢိိဳလ ္ …လ ဆိုေတာာ့ ေျခႏွစ္ေခ ာင္်း ဒ လိ ု အေပၚ ၾကြၿပ ်းေတာာ့ သြာ်းတာေပ ာ့။ 
တိရစ ာန္ ကၽြႏဲြာ်း တိရစ ာနက္ ေလ်းေခ ာင္်းဆိုေတာာ့ ခတသ္ြာ်းတာေပာ့  ။ အလဲိ ုသေကၤတ အမွတ္ရွတိဲာ့လ က မထ ်းျခာ်းဘ ်းလာ်း။ 
ဒ အသ…ံ လ ေပ ာ့။ လ ဆိုေတာာ့ င ်းမွ ာ်းတဲာ့ တုတတ္ ံဖြက္ၿပ ်းေတာာ့မ ွသစ္ပင္ႀက ်းေအာကမ္ွာ တင္ပလႅင္ေခြ လို႔ ဖလသမာပတ ္ဝင္တဲာ့ 
ပံုႀက ်း လုပ္ၿပ ်းေတာာ့ ထိုင္ေနတာေပ ာ့ကြ႕ဲ။  
ရွင္ဘုရငန္ဲ႔…တိုကဆ္ိုင္ၿပ ်းေတာာ့ သြာ်းၿပ ်းေတာာ့ ဥ ်းတိကုတ္ာေပ ာ့ေနာ္။ ရိွခုိ်း အမ ိိဳ်းမ ိိဳ်း …ရွိခို်းၿပ ်းေတာာ့ ေလွ ာကတ္ယ္။ ဘယ္လိပု ာ့ 
ေလွ ာက္ေလွ ာက ္မထ ်းဘ ်းေပ ာ့။ ရွင္ဘုရင ္စိတ္ထကဲ အင္်း ဒ ေတာထဲ ေတာငထ္ဲမွာ သာမန္ ပုဂၢိိဳလ ္မဟတုဘ္ ်း။ အာသေဝ  ကုန္တဲာ့ 
ရဟႏၱာ ျဖစ္မယ ္ ၊ ႏွလံု်း မသြင္်းဘ ်းလာ်း။ ႏွလံု်းသြင္်းခရံတဲာ့ ဒု  ႆလက အရယိာ ဟတုက္ဲာ့လာ်း။ ရဟႏၱာ ဟတုက္ဲာ့လာ်း။ သ လ 
မရွိဘ ်းေနာ္။ ရွင္ဘုရင္ရ႕ဲစတိထ္ဲမွာ ရဟႏၱာလို႔ ႏွလံု်းမသြင္်းလာ်း။ အကသုိလုလ္ာ်း ကုသိလုလ္ာ်း။ ျပနသ္ြာ်းေတာာ့တာေပ ာ့။ နန္်းေတာ္ 
ေရာကတ္ဲာ့ အခ  ပြဲေတာ္ ဆကသ္တာေပ ာ့။ အဲဒ  ပြဲေတာ္… ခဏေနဥ ်း ေပ ာ့ေနာ္။ ဆကသ္ေတာာ့ ေရႊေတာင္ ေငြေတာင္ေတြ ေပ က္ 
ေတာာ့တာဗ ာ်း။ ေရႊေတာင္ ေငြေတာင္ေတြ ေပ က္ေတာာ့ ရွင္ဘုရင ္ စိတထ္ဲမွာ ယံုၾကညတ္ဲာ့ သဒၶပတရာ်းေတြေပၚမလာဘ ်းလာ်း။ 
အဲတာ သ ႔ေစတနာ အတိုင္်း အက ိိဳ်းေပ်းတာ။ ဟိုက အၾကည္ညိိဳခတံဲာ့ ပုဂၢိိဳလ ္ကအက ိိဳ်းေပ်းတာလာ်း ၊ ကိယု္ာ့ေစတနာက အက ိိဳ်း 
ေပ်းတာလာ်း။ အဲဒ ေလ်းဟာ ႏွလံု်းသြင္်း မွန္ဖို႔ လိတုာ။ အၾကည္ညိိဳခတံဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္က သ လသာ ရွိမယဆ္ိ ု   ပထမတန္်းေပ ာ့။ သ လ 
မရွိတာ ေတာင ္အက ိိဳ်းေပ်းသနတ္ယေ္နာ္။  
ေရႊေတာင္ ေငြေတာင္ေတြ ေပ ကတ္ာဗ ာာ့။ ဒ ေတာာ့ ဆြမ္်းပို႔ လႊတ္မည္ာ့သ  ေရြ်းတယ္။ အမတ္ေတြေခၚၿပ ်းေတာာ့ ဘယသ္ ႔ကိ ုထည္ာ့ရင္ 
ေကာင်္းမလ ဲ ၊ဘယသ္ ႔ကို လႊတ္ရင္ ေကာင္်းမလဲေပ ာ့။ ေက ာင်္းေနဖက ္သ ငယ္ခ င္်း။ ေက ာင္်းသာ်းတနု္်းကလည်္း စကာ်းေျပာတဲာ့ 
အခ  အပိုအလိုမရွ ိတကိ  ၊သ  ရွင္ဘုရင္ ျဖစလ္ို႔ အမတရ္ာထ ်း ခန္႔လိုကတ္ာေပ ာ့။ သ ေျပာတဲာ့ စကာ်းေတြဟာ အမနွ္ဆံု်း ျဖစ္ေနတာ 
ကို်း။ အဲဒ  ပုဂၢိိဳလက္ိ ု ဆြမ္်းကပလ္ႊတလ္ိကုတ္ာကြ႕ဲ။ ၾကာ်းလာ်း။ ၿမိိဳ႕ကေတာကိ ု သြာ်းတဲာ့အခ  သစ္ရြကက္ မနင္်းရဘ ်းေနာ္။ 
ခၽြတ္ခၽြတသ္ ံ ၾကာ်းရသလာ်း။ မၾကာ်းရဘ ်းေနာ္။ အနာ်းကပ္ေတာာ့ ခၽြတ္ခၽြတသ္ ံ ၾကာ်းေတာာ့တာေပ ာ့။ လွည္ာ့ၾကည္ာ့တဲာ့အခ  ျမင္ေတာာ့ 
တာေနာ္။ င ်းမွ ာ်းတဲာ့ တုတတ္ ံမဖြက္ခငေ္တာာ့ဘ ်းေပ ာ့။ ရငဆ္ိုငသ္ြာ်းေတြ႕တယ္။ ေတြ႕လည္်း အမိန္႔ေတာ္ပ တဲာ့ အတိုင္်း ဆြမ္်းကပရ္ 
တယ္၊ ၾကာ်းလာ်း။ 
 ဆြမ္်းကပ္လို႔ ဆြမ္်းေတြ  ဆြမ္်းဘုဥ္်းေပ်း၊ ဆြမ္်းဘုဥ္်းေပ်းလို႔ ၿပ ်းတဲာ့အခ က ေတာာ့ စဥ္်းစာ်းတယ္။ အင္်း င ာ့အေၾကာင္်း ကို ဒ တခ  
ရွင္ဘုရင ္သိေတာာ့မွာေပ ာ့။ရွငဘ္ုရင ္သိရင္ ေသရမွာနဲ႔ေနရမွာ။  ေသရမွာက မ ာ်းတာေပ ာ့။ အေသမလြတ္မည္ာ့ အတ တ  ကိ ုတရာ်း 
အာ်းထတု္မယ္တဲာ့၊ ၾကာ်းလာ်း။ ေျခစံု ပစ္ၿပ ်းကာမ ွ အာ်းထတုတ္ာ။ တရာ်း အာ်းထတု္ရင်္းနဲ႔ေသပ ေစေပ ာ့ေနာ္။ အဲဒ မွာ ေသာတာပန္ 
သကဒ ဂ မ ္အနာဂ မ ္ရဟန်္းကိစၥ ၿပ ်းသြာ်းေလတာဗ ာ်း။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ ဟိုက ဆြမ္်းကပတ္ဲာ့ ပုဂၢိိဳလ ္က ျပန္ခဲာ့ေတာာ့ ဘယ္လို 
မ ာ်းေတြ႔သလ ဲ မေမ်းရဘ ်းလာ်း။ င ်းမွ ာ်းတနု္်း ေတြ႕တာေပ ာ့။အာသေဝ ကနု္တဲာ့ ရဟႏၱာကိ ု သ ယတု္မာ ျဖစ္ေအာင ္ ေျပာရမလာ်း 
ဆိုၿပ ်းေတာာ့မ ွ အမတ္ရာထ ်းက ျဖိဳတလ္ိကု္ေတာာ့တာေဟာ့။ အမတ္ရာထ ်းက ျဖိဳတလ္ိကု္ေတာာ့တာ။ သ ႕စတိထ္ကဲ ရဟႏၱာလို႔  
ႏွလံု်းသြင္်းေနတာ။ အမတ္ရာထ ်းက ျဖိဳတ၊္ ေလ်းင ်း ရွစ္ရက ္ဆယ္ရက္ေလာကၾ္ကာသြာ်းတယ္။  
အင္်း …င ာ့သ ငယ္ခ င္်း ဟာ ေက ာင်္းသာ်းတုန္်းကလည္်း စကာ်းေျပာတာ အပိအုလိ ုမရိွ တိက တယ္။ အမတ္ရာထ ်း ခန္႔ျပန္ေတာာ့ 
လည္်း သ ေျပာတာ အမွနဆ္ံု်းေပ ာ့။ ဟိ ုပုဂၢိိဳလဟ္ာ ဒု  ႆလ ျဖစ္မယလ္ို႔ စိတ္ေျပာင္်း မသြာ်းဘ ်းလာ်း။ ေၾသာ္… ဒု  ႆလတုန္်းကေတာာ့ 
အာသေဝ ကုနတ္ဲာ့ ရဟႏၱာေပ ာ့။ အဲလိ ုစိတ္ေျပာင္်းတဲာ့အခ  ဟိကု ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ အာ်းထတု္တာ ေသာတာပနက္ သကဒ ဂ မ္ 
အနာဂ မ ္ရဟန္်းကိစၥ ၿပ ်းသြာ်းေလေတာာ့တာဗ ာ်း။ ရဟန်္းကိစၥ ၿပ ်းကာမ ွနန္်းေတာ္မွာ ေရႊေတာင္ေငြေတာငက္ ေပ ာကသ္ြာ်းေတာာ့ 
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တာကြ႕ဲ။ ၾကာ်းလာ်း။ က ဲဟိုက ဒု  ႆလတနု္်းကေတာာ့ သ ႔စိတ္ထကဲ ရဟႏၱာလို႔ ႏွလံု်းသြင္်းတာေနာ္။ ေနာက္ေတာာ့ ေျပာင္်းၿပ ်းေတာာ့  
ဒု  ႆလျဖစ္မွာပ ဲလို႔ စိတ္ေျပာင္်းတဲာ့အခ  ဟိုက အာသေဝ ကုနသ္ြာ်းေတာာ့တာကို်း။ အဲဒ ေလ်းဟာ ေစတနာဟ ံဘကိၡေဝ ကမၼံ ဝဒ မ ိ
၊ေစတနာ အတိငု်္း အက ိိဳ်းေပ်းတာ မထင္ရွာ်းလာ်း။ အဲေတာာ့ လ ွတဲာ့ တန္်းတဲာ့ အခ မွာ အဲဒ  လိုတာေပ ာ့…။  
ရဟန္်း သဃံာေတာ္နဲ႔ ပတသ္က္ၿပ ်းေတာာ့ ဆြမ္်းကပတ္ာလည္်းပ ဲကပတ္တ္တဲာ့လ က ရွာ်းတယက္ြ႕ဲ။ ဘုန္်းႀက ်းက အကခဲတ္ၿပ ်း ေတာာ့ 
ေမ်းၾကည္ာ့တာ။ ဆြမ္်းကပတ္တတ္ဲာ့လ က ရွာ်းတယ္၊ ဘယလ္ိုေတြလ ဲလို႔ ျပန္စိစစ္ဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ ကိုယ္ာ့ဟင္်းခြကက္ိ ုႏႈိက္တဲာ့အခ  
သေဘာ မက ဘ ်းလာ်း။ ေလာဘကေိလသာ ကြ႕ဲ။ မႏိႈကလ္ို႔ ရိွရင္ သေဘာက ပ မလာ်း။ ေဒ သ ကိေလသာ။ စိစစ္ဖုိ႔ 
မေကာင်္းလာ်းေဟာ့။ ေလာ့လာ။ ရုပ္ပြာ်းေတာ္ေတြ ေစတ ေတာ္ေတြကိ ုဆြမ္်းကပတ္ဲာ့အခ  စာ်းတာ ျမင္ဖ ်းရဲ႕လာ်း။ မျမင္ရေသာ္လည္်း 
ကသုိုလ ္မရဘ ်းလာ်း ရသလာ်း။ ကသုိလု္ရရင ္ဒ  ဘနု်္းႀက ်းကိ ုကပၿ္ပ ်းရင ္ဒ  ရေတာာ့တာကြ႕ဲ။ စာ်းတာ မစာ်းတာ ပဓာန မဟတု၊္ စာ်း 
မစာ်းကလည်္း တည္ာ့ မတည္ာ့ ရွေိသ်းတာ။ ဓာတတ္ည္ာ့တာ မတည္ာ့တာ ရွေိသ်းတာေနာ္။ အသဲလိလုည္်း စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်း လာ်း။ 
ကပ္ျပ ်း… ရပ ၿပ ဗ ာ်း။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ ၾကည္ာ့တတမ္ ွ ၾကည္ာ့ ၊ မၾကည္ာ့တတရ္င ္ အျပစျ္ဖစမ္ယ။္ ကိယု္ာ့ခြကက္ိ ု မႏိႈက္ေတာာ့ 
ေဒ သကိေလသာ။ ကိယု္ာ့ခြက ္ ႏိႈက္ေတာာ့ ေလာဘကိေလသာ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ အဲဒ  ဘယမ္ွာ ျဖစတ္ာလဲ ေလာ့လာဖို႔ 
မေကာင်္းလာ်း။ ခႏၶာမွာ ျဖစတ္ာ ဟတု္ကဲ်ာ့လာား။ ပုဂၢိိဳလ ္သတၱဝ အေနနဲ႕ သဏၭာန္အေနန႕ဲ ျဖစ္တာကြ႕ဲ။ ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ 
ဒ  ခႏၶာ သိဖို႔ သစၥာ သိဖို႔ လိတုာေပ ာ့။  
အဲဒ နဲ႔ စိတ္ေျပာင္်းသြာ်းတဲာ့အခ  သ ႔ သ ငယ္ခ င်္းကိ ု ျပန္ၿပ ်းေတာာ့ အလုပ္ခန္႔လိုကတ္ာေပ ာ့။ အမတ္ရာထ ်းေလ။  ေလာ့လာဖို႔ 
မေကာင်္းလာ်း။ ရာထ ်းခန္႔လိကုတ္ယ္။ အခုလည္်းပ ဲမိမိက ေစတနာအတိုင္်း အက ိိဳ်းေပ်းတာေတြကိ ုသိဖို႔ လိတုယ္ေနာ္။ ထိထိမိမ ိ
ဒ  မစာ်းစာ်း စာ်းစာ်း ကပလ္ိကု္ရင ္ကသုိုလရ္ျပ  ။ ဒ  စာ်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ ္ကလည္်း ဓာတ္စာက တာ မက တာ၊ တည္ာ့တာ မတည္ာ့တာ 
ဆင္ျခငတ္ာ ရွိရေသ်းတယက္ြ႕ဲ။ မတည္ာ့တာ စာ်းမိရင ္ကို်းရုိ်းကာ်းရာ်း ျဖစေ္တာာ့တာ။ အဲသလိလုည္်း ႏွလံု်းသြင္်းထာ်းဖို႔ လိတုယ။္ 
ဒ က ကိုယ္ာ့ဟာ ကပ္ၿပ ်းရင ္ ကသုိလု ္ ရၿပ လို႔သာ ႏွလု်ံးသြင္်းလိကု္ပ ။ အဲလို ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ ဒ  ေစတနာ အတိုင္်း 
အက ိိဳ်းေပ်းတာ။ ထထိိမိမ ိဒ  သေဘာေပ က္ဖို႔ လိုတယ္။  
ဒ ေတာာ့ သစၥာသိဖို႔ လိတုယေ္နာ္။ အဲေၾကာင္ာ့ ခႏၶာဖြဲ႕ ခႏၶာဖြဲ႕ဆိုတာေတြဟာ   ကိယုထ္င္ခဲာ့တာက လ အစာ်းစာ်း နတ္အစာ်းစာ်း 
ျဗဟၼာအစာ်းစာ်း၊ တိရစ ာန ္အစာ်းစာ်း၊ ျပတိၱာ ၊အသ ရကာယ ္ အစာ်းစာ်း၊ငရ ဲ အစာ်းစာ်း ေပ ာ့။ ကိုယထ္ငတ္ာေတြေလ။  အဲလိ ု
ထငတ္ဲာ့အခ … ခႏၶာ ဖြဲ႕ ၾကည္ာ့ေတာာ့ ကိုယထ္ငတ္ာေတြ ေတြ႕ေသ်းရ႕ဲလာ်း။ ေတြ႕တာက ကိယုထ္ငတ္ဲာ့ လ နတ္ျဗဟၼာလာ်း ခႏၶာ 
င ်းပ ်း။  လ နတ္ျဗဟၼာလာ်း စိတ္၊ေစတသကိ္၊႐ုပ။္ လ နတ္ျဗဟၼာလာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္။ ေၾသာ္ နာမ္၊႐ုပ္ပ ဲ ေတြ႕တယ္ကြ႕ဲ။ က…ဲ 
ကိယု္ထငတ္ာေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ မေတြ႕တာ ရွိလို႔လာ်း မရွိလို႔။ မရိွရင္ စြဲစရာ လိုေသ်းရ႕ဲလာ်း။ မလိဘု ်းကြ႕ဲေနာ္။ အဲလိေုလာ့လာဖို႔ 
မေကာင်္းလာ်း။ အဲဒ  သေဘာေပ ကဖ္ို႔ လိတုယ္။ ထိထမိိမ ိစဥ္်းစာ်းၾက။  
လွ ာနဲ႔ ပတသ္က္ၿပ ်းေတာာ့မ ွအခ ်းႀကိိဳကတ္ဲာ့ ပုဂၢိိဳလ ္ရွိတယ္။ အခ ဥ ္ ႀကိိဳက္တဲာ့ ပုဂၢိိဳလ ္ရွိတယ။္ အခ ိိဳ  ႀကိိဳကတ္ဲာ့ ပုဂၢိိဳလ ္ရွိတယ္။ 
အစပ္ႀကိိဳကတ္ဲာ့ ပုဂၢိိဳလ ္ရွိတယ္။ မရွိေပဘ ်းလာ်း။ ဧည္ာ့သည ္ႏွစ္ေယာက ္ခရ ်းသြာ်းေနတာ ။ အိမ္ရွငက္ေနၿပ ်းေတာာ့ … ဧည္ာ့ဝတရၱာ်း 
ေက ၿပ ်းေတာာ့ ထမင္်းတညတ္ာေပ ာ့။ တညတ္ဲာ့ အခ  တမာရြကက္ိ ုကတေ္ၾက်းနဲ႔ ႏႈတ္ႏႈတ္ေလ်း ကိုက္ၿပ ်းေတာာ့ သုပလ္ိုကတ္ာပ။ဲ 
သုပလ္ိုကတ္ဲာ့ အခ  ဒ ကေန ႏိႈက္စာ်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ ္က တမာရြကလ္ို႔ သိရ႕ဲလာ်း။ မသိေတာာ့ ႏိႈက္ေတာာ့ သံု်း… လကသ္ံု်းေခ ာင္်း နဲ႔ 
ပ ်းစပထ္ ဲ ခြံၿပ ်းေတာာ့ ဝ ်းလိကုတ္ာ။ ခ ်းလြန္်းလို႔ ေထြ်းပစ္လိကုတ္ာကြ႕ဲ။ ေသပ လမိ္ာ့မယဟ္… ခ ်းထာဆို ေထြ်းပစ္လုိကတ္ာ။ 
ေထြ်းပစ္တယ ္ဆိုတာ ေကာင္်းလို႔လာ်း မေကာင်္းလို႔လာ်း။ မေကာင်္းလို႔ မေကာင်္းလို႔ ေထြ်းတာ။ တစ္ေယာကေ္သာ ပုဂၢိိဳလ ္က 
ႏိႈက္စာ်းတာ။ အခုမ ွခံတြင္်း ေတြ႕တယ္။ အခုမ ွအရသာ ျပည္ာ့တယ္။ က ဲသ ကေတာာ့ အခ ်းႀကိိဳကတ္ဲာ့ လ ေနာ္။ သ ႔ အေပၚလည်္း 
ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ျဖစမ္သြာ်းဘ ်းလာ်း။ ဟိ ုပုဂၢိိဳလ ္ကေတာာ့ အရသာေတြ ပ ကတ္ာေပ ာ့။ ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။  
တမာရြကဆ္ိတုဲာ့ အမည္နာမဟာ လ မ ိိဳ်း တစ္ရာာ့တစ္ပ ်း တ ရ႕ဲလာ်း။ မတ တာ မရွိလို႔။ မရိွရင္ ဘယ္လိ ု စြဲမလဲ။ အဲလိ ု စိစစ္ဖို႔ 
လိတုယ္ေနာ္။ အခ.ု.အခ ်း ႀကိိဳက္တဲာ့ လ က သ ႔မွာ အခမု ွခံတြင္်းသာတာေပ ာ့။ အရသာ ျပည္ာ့စံုတာေပ ာ့။ မစာ်းႏုိင္တဲာ့ ပုဂၢိိဳလ ္က 
ေထြ်းပစ္တယ ္ ဆိုေတာာ့ မေကာင်္းဘ ်းေပ ာ့။ ေဒ မနႆေဝဒနာ စတိမ္ာွေပၚသည။္ ေသာမနႆေဝဒနာ စတိမ္ာွ ေပၚသည ္
မေဟာဘ ်းလာ်း။ က ဲလ ႏွစ္ေယာက ္တ ရ႕ဲလာ်း။ မတ တာ မရွိလို႔ ကြဲ႔။ အဲဒ  မရွိဘ ်းဆိရုင္ ဘယလ္ိုစြဲမလဲ။ အဲဒ လိတုာကြ႕ဲ။ ခ ်းတဲာ့ 
အရသာ လ မ ိိဳ်းတစရ္ာာ့ တစ္ပ ်း တ  မတ ။ ခ ်းတာ တ တယေ္နာ္။ ဘယသ္ ႔ မ က္ႏွာမွ မလိကုဘ္ ်း။ ခ ်းတဲာ့ထဲမာွ ေကာင္်းတာ ပ ရဲ႕လာ်း။ 
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ဆို်းတာကာ်း ပ ရဲ႕လာ်း။ ဥေပကၡာေဝဒနာ လ ွာမာွ ေပၚသညလ္ို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ခ ်းတဲာ့ အရသာထဲမွာ ဆို်းေကာင္်းႏွစ္ပ ်း လြတ္ရင ္
ခ ဥ္တဲာ့ ရသာမွာကာ်း ဆို်းေကာင္်း ႏွစ္ပ ်း မလြတဘ္ ်းလာ်း။  ဆိမ္ာ့တဲာ့ ရသာမွာကာ်း ဆို်းေကာင်္း ႏွစ္ပ ်း မလြတဘ္ ်းလာ်း။ စပ္တဲာ့ 
ရသာမွာကာ်း ဆို်းေကာင္်း ႏွစ္ပ ်း မလြတဘ္ ်းလာ်း။ လွ ာနဲ႔ ပတသ္ကလ္ို႔ ဆိ်ုးေကာင္်း ႏွစ္ပ ်းလြတ္ရင ္ မ က္စေိပ က္ကာ်း 
မလြတ္ဘ ်းလာ်း။ နာ်းကာ်း မလြတ္ဘ ်းလာ်း။ ႏွာေခ င္်းကာ်း မလြတဘ္ ်းလာ်း။ ကာယဒြ ရေကာ မလြတဘ္ ်းလာ်း။ အလဲိဆုိုရင ္တရာ်း 
ႏွလံု်းသြင္်း မွန္ေတာာ့တာေပ ာ့။  
ဒ   ခႏၶာဘကက္ိ ုဉာဏ္လညွ္်ာ့တာ။ရာဂစတိ္ ေဒပသစတိ ္ေမာဟစတိ္ေတြ ျဖစ္ပပမလာား။ျဖစဘ္ ်းကြ႕ဲေနာ္။ ဘာေၾကာင္ာ့ မျဖစတ္ာလဲ 
ဆိုေတာာ့ ပရမတ ္အာ႐ံု၊ ပညတ ္အာ႐ုကံို်း။ ရာဂ ေဒ သ ေမာဟဆိတုာေတြဟာ  သဏၭာန္နိမတိ္ေတြနဲ႔ ပညတက္ိ ုအာ႐ုံျပိဳမ ွ
ျဖစ္တာ၊ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ ပရမတ ္အာ႐ုကံ ႐ ပကၡႏၶာ …ေဖာက္ျပန္ၿပ ်းေတာာ့ မပ ကလ္ာ်း။ ေဝဒနာ ခံစာ်းၿပ ်းေတာာ့ မပ ကလ္ာ်း။ 
သညာ မွတ္ၿပ ်းေတာာ့ မပ ကလ္ာ်း။ ေစတနာ ျပိဳျပင္ၿပ ်းေတာာ့ မပ ကလ္ာ်း။ ဝိညာဏကၡႏၶာ သိၿပ ်းေတာာ့ မပ ကလ္ာ်း။ ခႏၶာငပားပပား 
ေတြ႕သလာ်း မရွတိာ ေတြ႕သလာ်း။ မရွိတာ အနိစၥ။ အနိစၥ မၿမျဲခင္်းတရာ်းသည ္ခ မ်္းသာတဲာ့တရာ်းလာ်း ဆင္်းရတဲဲာ့ တရာ်းလာ်း။ 
ဆင္်းရတဲဲာ့ တရာ်းကိ ုသုခလို႔ ေခၚမလာ်း၊ဒကုၡ။ ဤဒုကၡတရာ်းကိ ု ပိုငသ္ ရွိရ႕ဲလာ်း။ သတၱဝ  အလိုသို႔ လိုကက္ဲာ့လာ်း။ အႀကိိဳက္သို႔ 
ပ ရဲ႕လာ်း။အနတလၱို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။အဲဒ  ပြာ်းလို႔ သတိာ။ အနိစၥ၊ဒုကၡ၊အနတၱ တ ရဏပရိညာေပ ာ့။ခႏၶာ သိတနု္်းက လ နတ္ျဗဟၼာ 
ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ စိတ၊္ေစတသိက၊္႐ုပ ္ ေတြ႕တုန္်းက လ နတ္ျဗဟၼာေတြ႕ေသ်းရ႕ဲလာ်း။ နာမ္၊႐ပု္ေတြ႕တုန္်းက ပုဂၢိိဳလသ္တၱဝ  
ေတြ႕ရ႕ဲလာ်း။ ဉာတပရိညာ။ ပညတ ္ပရမတ ္ပိုင္်းျခာ်းတာ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ  ဉာတပရိညာ ေနာ္။   
ေနာက ္အဲဒ  ခႏၶာ င ်းပ ်းနဲ႕ အနိစၥ ဒကုၡ အနတၱန႕ဲ ပိုင္်းျခာ်းတာေပ ာ့။ အလဲိ ုပိုင္်းျခာ်းတဲာ့အခ  တ ရဏပရိညာလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  
အနိစၥဒုကၡအနတ ၱစုလိကု္ေတာာ့ ျဖစ္ပ ကလ္ို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ဘာသစၥာလဲ။ ခ မ္်းသာတဲာ့တရာ်းလာ်း ဆင္်းရတဲဲာ့တရာ်းလာ်း။ အဲဒ  
အမွနသ္တိာ ယထာဘ တဉာဏ္ ေပ ာ့ကြ႕ဲ။ ယထာဘ တဉာဏ္ေနာ္။ ဆက္ၿပ ်းေတာာ့ ႀကိိဳ်းစာ်း ျဖစ္ပ ကပ္ဲ ေတြ႕မွာေပ ာ့။ ဘာသစၥာလဲ။ 
ဒုကၡသစၥာေနာ္။ အဲလိ ုဒုတယိက ေတာာ့ကာ အသိဉာဏ္ က ရင္ာ့ၿပ ေပ ာ့။ ရင္ာ့တဲာ့အခ  ခႏၶာ က လြတခ္ ငတ္ဲာ့ စိတ္ေတြ ကၽြတခ္ င္တဲာ့ 
စိတ္ေတြ မေပၚဘ ်းလာ်း။ ေလာကႀက ်းကိ ုပ င္်းမုန္်းၿင ်းေငြ႕ၿပ ။ အေျပာအဆိ ုအေနအထိုင္ေတြ တမ ထ ်းျခာ်းၿပ ်းေတာာ့ မေနဘ ်းလာ်း။ 
မ ေျပာင္်းၿပ ်းေတာာ့ မလာဘ ်းလာ်း။ မ ေျပာင္်းဖို႔ လိတုာ။ အလဲိုေလာ့လာဖို႔ လိတုယ္ေနာ္။ နိဗၺႏိၵ ဉာဏ္ေပ ာ့။ တတယိ ဆက္ႀကိိဳ်းစာ်းၾကည္ာ့ 
ျဖစ္ပ က္ပဲ ေတြ႕ဥ ်းမွာေပ ာ့။ ျဖစ္ပ က ္ဘာသစၥာလဲ။ ဒုကၡသစၥာေနာ္။ ေျခစေခ င်္းဆံု်း တစက္ိယု္လံု်း ရွာခ င္တာ ရွာ။ သခုဆိတုဲာ့တရာ်း 
အပ္ဖ ာ်းတစ္ေထာကစ္ာမွ  ေတြ႕ရ႕ဲလာ်း။ အပ္ဖ ာ်းတစ္ေထာက္စာမွ  သုခ မေတြ႕တာ ရွိလို႔လာ်း မရွိလို႔လာ်း။ မရွိရင္ ဒုကၡ အတ ိလို႔ 
မပိုင္်းျခာ်းလာ်း။ ပိုင္်းျခာ်းလိကုတ္ဲာ့တစ္ခ ိန ္သမၼာဝ စာ ၊သမၼာကမၼႏ ၱ ၊ သမၼာအာဇ ဝ သ လ မဂၢင္သံု်းပ ်း မဝင္လာ်း။ အဲဒ  သ လ မဂၢင္သံု်း 
ပ ်းဟာ သမုေစၦဒေနာ္၊ အႏွစ္သာရ အင္မတန ္ျပည္ာ့တဲာ့တရာ်း။  
အဲဒ  ပုဂၢိိဳလ္ ျပန္စိစစ ္ တစဥ္ ်းတစေ္ယာကက္ အပုပရ္ည္သြင္်းတဲာ့ စကာ်းေျပာၾကည္ာ့လိကု္ေပ ာ့။ ျပန္ၿပ ်းေတာာ့ တုန္႔ျပန္ဥ ်းမလာ်း။ 
မတုန္႔ျပန္ေတာာ့ဘ ်းေနာ္။အလဲိုေလာ့လာဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။ အဲဒ  သမုေစၦဒသ လကြ႕ဲ။ အဲဒ သံု်းပ ်းဝငတ္ဲာ့ တစ္ခ ိနတ္ည္်း ႐ႈဉာဏ္င ်းပ ်း 
ႏွင္ာ့ ေပ င္်းေတာာ့ ရွစ္ပ ်း မျပည္ာ့လာ်း။ ရွစ္ပ ်းျပည္ာ့တဲာ့အခ  ခႏၶာ ေတြ႕ေသ်းရ႕ဲလာ်း။ မေတြ႕ေတာာ့ဘ ်းေနာ္။ သစၥာပ ဲ ေတြ႕တာေပ ာ့။ 
ဆင္်းရတဲာက လြလဲို႔ ဘာမ ွ မရွိဘ ်းေပ ာ့။ ဒ မို႔ ေရွ်းဆရာေတာ္ သမာ်းေတာ္ေတြ ဒကုၡသစၥာလို႔ အမနွပ္ိငု်္းျခာ်းသ ိ သမၼာဒ႒ိ ိ လို႔ 
မေဟာဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  မဂၢ ဘညိာ သကႎ မတာ မိ်ုးႀကိိဳ်းစကက္ဲာ့သို႔။ မို်းႀကိိဳ်းမ ာ်း အုန္်းပင္ ထန္်းပငမ္ ာ်း ထိမွန္တဲာ့အခ  ျပန ္တဖန ္
အတက္ေပ ကဥ္ ်းမလာ်း။ အတက ္မေပ က္ေတာာ့ဘ ်းကြ႕ဲေနာ္။ အဲလိုေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ က ဲအဲဒ အခ  ခႏၶာ ကာ်း ေတြ႕ေသ်း 
ရ႕ဲလာ်း။ ခႏၶာ မေတြ႕ေတာာ့ ခႏၶာ မရိွရင္ မၿငိမ္်းဘ ်းလာ်း။ ကိေလသာကာ်းေတြ႕ဥ ်းမလာ်း။ ကိေလသာ မရွိေတာာ့ မေအ်း လာ်း။ ခႏၶာ 
မရွိေတာာ့ မၿငိမ္်းလာ်း။ ကိေလသာ မရွိေတာာ့ မေအ်းလာ်း။ ၿငိ္မ္်းတဲာ့သေဘာနဲ႔ ေအ်းတဲာ့သေဘာကိ ု နိဗၺာန္ လို႔ ေခၚတာ။ သေဘာ 
သက္သက္ပ ဲကြ႕ဲေနာ္။ ဤေနရာေရာက္ေအာင ္ႀကိိဳ်းစာ်းအာ်းထတု္ဖို႔ မေကာင္်းဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  လိုရင္်း အခ က္ေတြ ။ 
ဒ ေၾကာင္ာ့ မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာဖ ်းထပ္မ။ံ သစၥာသိဖို႔ လိုတယ။္ ေရွ်းထက္ေက ာ္ကာရ ကေနလို႕ သာ်းအမ ိ သာ်းအဖ သံု်းေယာက ္ ။ 
သာ်းေလ်း တစ္ေယာက ္ရွိတာကို်း။ သာ်းေလ်း တစ္ေယာက္ရွိေတာာ့ ေက ာင္်းထာ်းတဲာ့ အရြယ္ ေျခာကႏွ္စ္က ေတာာ့ ေက ာင္်းထာ်း။ 
ေလ်းတန္်း က ေတာာ့ ႏႈတလ္ိကု္ေတာာ့တာေပ ာ့။ အဲေတာာ့ သာ်းေလ်းက တစဆ္ယ ္ဆယ္ာ့ႏွစ္ႏွစ္ အရြယ္ ေရာကလ္ာၿပ ေနာ္။ မိဘရ႕ဲ 
အဝတ္အစာ်း ၊လံုခ ည္ေတြ ပုဆို်းေတြ ထဘ ေတြ ေလ ွာ္ေပ်းတာေပ ာ့။ ေရေတြ ဘာေတြ ဆြလဲို႔ က လို႔။ သ ႏုိင္တဲာ့ဖကက္ က ည တာ 
ေပ ာ့။ မိဘေျပာတဲာ့စကာ်းကိ ုတေသြမတိမ္်း လိုကန္ာတယ္ေနာ္။ အလဲိုဆိ…ုအဲဒ သာ်းေလ်းကိ ုမိဘက မခ စဘ္ ်းလာ်း ခ စ္သလာ်း။ 
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ခ စ္တာေပ ာ့ကြ႕ဲ။ အရိပတ္စ္ၾကညာ့္ၾကည္ာ့ေနတာေပာ့ ။ အရြယ…္ သာ်းေလ်းက ဆယ္ာ့င ်းႏွစ္ ဆယ္ာ့ေျခာကႏွ္စ္ အရြယ္ေရာကလ္ာၿပ ။ 
ဒ ေတာာ့ ေခၽြ်းမေကာင္်းေကာင္်း ၾကည္ာ့ရမွာေပ ာ့ကြ႕ဲ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ သာ်းေလ်းကလည္်း ဒ  ၾကည္ာ့တဲာ့အခ က ေတာာ့ အိမ္နာ်းန ်း 
လမ္်းသာျခာ်းတယ။္အဒဲ အမ ိိဳ်းသမ ်းကို ႀကိိဳကတ္ာ။အဲဒ အမ ိိဳ်းသမ ်းကလည္်း ဘြ႕ဲရၿပ ်းၿပ ။႐ုပ္ဆင္်းကလည်္း အလတစ္ာ်းေလာကလ္ွ 
တာေပ ာ့။ ပစၥည္်းကလည်္း အသင္ာ့အတင္ာ့ ရွိတယ္။ မိဘက မေပ်းစာ်းခ ငဘ္ ်းေပ ာ့။ ဘာေၾကာင္ာ့ မေပ်းစာ်းခ င္တာလ ဲဆိုေတာာ့ … အဲဒ  
အမ ိိဳ်းသမ ်းမွာ ေဝ ဟာရ ပညတ္အေနန႕ဲ စုန္်းတတတ္ယလ္ို႔ သထိာ်းတာကို်း။ သာ်းကိ ုစုန္်းတတ္တယလ္ို႔ ေျပာရင ္ေမ်းေတာာ့မွာ။ 
စုန္်းဆိတုာ ျပႏုိင္ပ မလာ်း။ မျပႏုိင္ေတာာ့ဘ ်းကြ႕ဲေနာ္။ မျပႏုိင္ရင္ တရာ်းစြဲလို႔ ေလွ ာ္ရမွာေပ ာ့ဟ။ ၾကာ်းလာ်း။ အသေရပ က္ 
အရကွ္ကြေဲပ ာ့။ ဒ ေတာာ့ မေျပာဘ ်း။ မသြာ်းေစခ ငဘ္ ်း။ မသြာ်းေစခ င္ေလ သြာ်းေလ။ မသြာ်းနဲ႔ဆို သြာ်းေလ။ အဲဒ အိမ္ပ ဲသြာ်းတာပဲ။ 
ဘယ္လုိမွ တာ်းမရဘ ်းကြ႕ဲ။ ထမင္်းစာ်းၿပ ်းရင ္ မိဘေတြက စာ်းပြမဲသိမ်္းေသ်းဘ ်း။ သ က သြာ်းႏွင္ာ့ ၿပ ်းၿပ ။ အဲသလိုနဲ႔ 
ေလ်းင ်းေျခာကလ္ၾကာသြာတယ္။ 
တေန႔သ၌ က ေတာာ့ သြာ်းၿပ ်း ျပန္လာခဲာ့။ ျပနလ္ာခဲာ့ေတာာ့ အိပ္ရာထ ဲ ဝင္အပိ္။ နဖ ်းကိငု္စမ္်းၾကည္ာ့။ ေျခေတြ လကေ္တြ ကိုင္စမ္်း 
ၾကည္ာ့။ ေနေကာင္်းရ႕ဲလာ်း။ ေကာင်္းပ တယ။္ ဘာျဖစလ္ို႔ အေစာႀက ်း ျပန္ခဲာ့တာလဲ။ သ ႕ အိမ္ရွင္မေနမေကာင်္းဘ ်းေပ ာ့။ အစ္ကိုရယ ္
ဒ ေန႔ ျပန္စမ်္းပ ဥ ်း လည္နာတာေရာ  ေခ င္်းကိကုတ္ာေရာေပ ာ့။ မေျပာရဘ ်းလာ်း။ ျပနလ္ာခဲာ့ေတာာ့တာဗ ာာ့။ ဒ ေတာာ့ မိဘက စိတ္မခ  
ေတာာ့ မိမိက နဖ ်းေတြ ေျခေတြ လက္ေတြ စမ္်း။အင္်း… စဥ္်းစာ်းၿပ ။ေၾသာ္… ဒ ေန႔ လျပည္ာ့ေန႔။ လျပည္ာ့ေန႔ ဆိုေတာာ့ သ တို႔ 
ဒ အတတ္က ေပၚေနတာကိ်ုး။ အဖိတ ္ လကြယ္မွာ။ လကြယ္က န္ေသ်းတယ ္ ဆိုေတာာ့ လကြယက္ ေတာာ့ကာ မနက ္ ထမင်္း 
စာ်းတဲာ့အခ  လကဆ္ံုစာ်းကိ်ုးကြ။ သမ ်း ရည္်းစာ်းဆိုတာ အခ စ ္ စမ္်းတာ။ သမ ်း ရည္်းစာ်းဆိုတာ အခ စ ္ စမ္်းတာ။ အဲဒ  မင္်းက 
အခ စ္စမ္်းမွန္်း မင္်း မသိဘ ်း။ အလဲို ျပိဳတာ့ဲအခ  အျပနခ္ိုင္်းတိငု္်း ျပန္မယဆ္ိ ု မင္်း လကလ္ႊတသ္ြာ်းေတာာ့မွာေပ ာ့။ ေလာ့လာဖို႔ 
မေကာင်္းလာ်း။ အျပန္ခိုင္်းတိုင္်း ျပန္ရင ္ လက္လႊတသ္ြာ်းေတာာ့မာွ။ ဒ ေတာာ့ ေပေတၿပ ်းေတာာ့ ေနရတယလ္ို႔ မေျပာရဘ ်းလာ်း။ 
အဲေတာာ့ ေနာက္တစ္ခ  လကြယ္ေန႕ သြာ်းတဲာ့အခ က ေတာာ့ အစ္ကိုရယ ္ အရင္ဟာထက ္ ပိုဆိ်ုးတာေပ ာ့။ သံု်းပ ်းေလ်းေထြ။ 
လည္နာတာေရာ၊ ေခ င်္းကိုကုတ္ာေရာ ၊ ဗိုက္နာတာေရာေပ ာ့။ ျပန္စမ္်းပ ဥ ်း။ မျပန္ပ ရေစနဲ႔။ ျပန္စမ္်းပ ဥ ်း။ မျပန္ပ ရေစန႕ဲ။ 
ျပန္စမ်္းပ ဥ ်း။ ေျပာေျပာဆိဆုိုန႕ဲ ရင္ခြငထ္ဲမွာ မ ်းလံု်းႀက ်းက ေတာကေ္တာာ့တာေဟာ့။ ဘြာ်းကန ဲ ဘြာ်းကန ဲ ။ မင္်းသာ်း မ ကလ္ံု်း 
ျပ ်းေနၿပ ။ မ ကလ္ံု်းေတြ ျပ ်းေနၿပ ။ ခ စ္တဲာ့စိတလ္ာ်း ေၾကာကတ္ဲာ့စိတလ္ာ်း။ ေၾကာကတ္ဲာ့ စိတ္ေနာ္။  
ထမင္်းဟင်္း စာ်းတဲာ့အခ  ပံုကမတ  စနတတ္ …ဝက္သာ်းေတြ ဝကသ္ာ်းဟင္်းတို႔ ၾကကသ္ာ်းဟင္်းတို႔ စာ်းတဲာ့အခ  ပန္်းကန္မွာ စင္ဥ ်း 
ေတာာ့ အနံ႕က က နေ္သ်းတယက္ြ႕ဲ။မက နဘ္ ်းလာ်း။အခုေတာာ့ ခ စ္တာ နည္်းနည္်းေလ်းကိ ု မက န္တာဗ ာ်း။ခ စတ္ဲာ့စိတ ္ ရွိေသ်းရ႕ဲ 
လာ်း။ ခ စ္တဲာ့ စိတလ္ာ်း ေၾကာက္တဲာ့စိတလ္ာ်း။ ဒ မို႔ တရာ်းေပ ာကေ္တာာ့ ကိယုမ္ာွရာွ လို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ကိယု္မွာ ရွာေတာာ့ 
ကိယု္ာ့အျပစ္ကိ ု ေတြ႕ဖို႔မလိဘု ်းလာ်း။ အခလုည္်း အျပစ္ကိ ု သိဖို႔ လိုတာေပ ာ့။ မင္်းသာ်းမ က္လံု်းေတြ ျပ ်းေနေတာာ့တာ။ 
စုန္်းေတာကေ္ျပတဲာ့အခ  အလႅာပ သလႅာပေျပာရတာေပ ာ့။ သ ႔အျဖစက္ိ ု ဘယသ္ ႔မွ မေျပာရဘ ်းေပ ာ့။ သ ႔အတတက္ိ ု ႏႈတ္ပတိ္ရ 
တယ္ေနာ္ ။ ေျပာလို႔ သန္်းေခ င္သန္်းလြကဲ ေတာာ့ ျပနခ္ဲာ့။ ျပန္ အိမ္မွာေန။ ညေန စာ်းခ ိန္က စာ်း ၊ စာ်းၿပ ်းရင ္အိပ္ရာထ ဲဝင္အိပ။္ 
င ာ့သာ်းဟာ အခ တိငု္်းက သြာ်းပ တယ။္ ဒ ေန႔ အိပ္ရာထ ဲဝင္အိပ္ေနၿပ ။ နဖ ်းစမ္်းလိကု ္ ေျခေတြလက္ေတြ စမ္်းလိကု္။ မစမ္်းရဘ ်း 
လာ်း။ ေနေကာင္်းရဲ႕လာ်း မေမ်းရဘ ်းလာ်း။ ေကာင္်းပ တယလ္ို႔ အေျဖမေပ်းလာ်း။ ဘာျဖစ္လို႔ မသြာ်းတာလ ဲလို႔ မေမ်းရဘ ်းလာ်း။ 
အေဖဆိုေတာာ့ ေမ်းဖန္မ ာ်းေတာာ့ သ ႕ရည်္းစာ်း စုန္်းတတတ္ယ္လို႔ ေျပာေတာာ့တာေပ ာ့။ အဲသလိ ုမလုပ္နဲ႔ ျငိိဳ်းလိမ္ာ့မယ္။ သြာ်း၊ သြာ်း၊ 
သြာ်း။ ၿငိိဳ်းလိမ္ာ့မယ္။ ကိုယ္ေပ င္်း စိတ္ခြာ။ ကိုယ္ေပ င္်း စိတ္ခြာ လို႔ မေျပာရဘ ်းလာ်း။စာ်းစရာ ေသာက္စရာ ေကၽြ်းရင္လည်္းပ ဲ
မစာ်းနဲ႔ေပ ာ့။ မမွာရဘ ်းလာ်း။  
အ…ဲဟိုက စာ်းစရာေတြ ေကၽြ်းတာေပ ာ့။ ေဆ်းစာ်းခဲာ့တယတ္ဲာ့။ မစာ်းရဲဘ ်း။ ေဆ်းစာ်းခဲာ့တယတ္ဲာ့။ ၾကာ်းလာ်း။ စာ်းရဲရ႕ဲလာ်းေဟာ့။ 
အဲလိေုလာ့လာဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။ အဲသလိုနဲ႔ သံု်းေလ်းရက္ေလာက္ေနလိကု ္ဟိုရြာ လႊတလ္ိုကု ္ဒ ရြာ လႊတ္လိကု ္။  အခ စ္ေျပေအာင ္
လႊတ္ရတာ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ က ဲအဲဒ  အျပစက္ိ ုမျမင္ခင္တန္ု်းက ေလာဘတဏွာ သမုဒယသစၥာ မျဖစလ္ာ်း။ အျပစက္ို 
ျမင္တဲာ့အခ  သပိယဆ္ိကုပ္ြာ်း ေလ်းပ ်းကစိၥ မဂတ္စခ္ဏလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ က ဲ ခ စ္တဲာ့စိတ္ေတြ ရွိေသ်းရ႕ဲလာ်း။ အခလုည္်း 
တရာ်းေပ ာကေ္တာာ့ ကိယုမ္ာွရာွ။ ကိယုမ္ာွရာွေတာာ့ တရာ်းေတြ႕…ခႏၶာမွာ ရိွတ်ဲာ့တရာားက ခ မ္ားသာတဲ်ာ့ တရာားလာား ဆင္ားရတဲဲ်ာ့တရာား 
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လာား။ နဒီေသာေတာ ဝယိ လို႔ မေဟာဘာူးလာား။ျမစေ္ရမ ာား စီားသလိ ုမတန္႕စာားဘာူးေပပ်ာ့။ တျဖိဳတ္ျဖိဳတ ္တသတုသ္တု္နဲ႔ ျဖစ္ပ က ္
ေနတဲာ့ တရာ်း။ အဲဒ  နာ်းလည္ဖုိ႔ လိုတယ္။ 
အဲေတာာ့ စိစစ္အာ်းျဖင္ာ့ေတာာ့ကာ ေျပာလိကု္ၾကဥ ်းစို႔။ ၾကကသ္ာ်းဟင္်း ဝက္သာ်းဟင္်း ကို ႏိႈက္စာ်းၾကည္ာ့။ ဆယ္စာ်းၾကည္ာ့တဲာ့အခ  
ၾကက္သာ်း ဝကသ္ာ်းေတြ႕မလာ်း ဆိမ္ာ့တဲာ့ ရသာေတြ႕မလာ်း။ ဆိမ္ာ့တဲာ့ရသာေတြ႕တယ္။ ဆိမ္ာ့တဲာ့ ရသာကိ ု မ က္စိနဲ႔ ၾကည္ာ့ 
ျမင္ရပ မလာ်း။ မျမင္ရဘ ်း။ စဥ္်းစာ်းဖို႔ လိုတယ္ေနာ္။ မ ကစ္ိနဲ႔ ၾကည္ာ့လို႔ ျမင္ရ ပ မလာ်း။ မျမင္ရဘ ်း ။ အဲေတာာ့ ေျပာတဲာ့အခ ေတာာ့ 
ၾကက္သာ်း ဝကသ္ာ်းေပ ာ့။ တကယေ္တြ႕တာက ၾကကသ္ာ်း ဝကသ္ာ်းလာ်း ဆိမ္ာ့တဲာ့ရသာ။ ဆိမ္ာ့ရသာပ ဲ ေတြ႕တယ္။ ဒ  
သ မ ာ်းေမ်းစရာ လိုေသ်းရဲ႕လာ်း။ အလဲိ ု စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်းေဟာ့။ အဲဒ  သေဘာေပ ကဖ္ို႔ လိုတယ္။ စဥ္်းစာ်း။ ဆိမ္ာ့ရသာလို႔ 
စာ်းသတိာ ဇိဝွ ဝိညာဏ္ နာမတ္ရာ်း မရလာ်း။ လွ ာအၾကည ္နဲ႔ ဆိမ္ာ့ရသာက ႐ုပ္တရာ်း မရလာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်းေပ ာ့။ ၾကက္သာ်း 
ဝကသ္ာ်းလာ်း နာမ္နဲ႔ ႐ုပ္ ။ ၾကက္သာ်း ဝကသ္ာ်း ဘာျဖစလ္ို႔ မေတြ႕တာလဲ။ မရိွရင္ ၾကက္သာ်း ဝကသ္ာ်းအေနနဲ႔ စြဲစရာ လိုေသ်းရ႕ဲ 
လာ်း။ ေတြ႕တာက နာမ္႐ုပ္ ပဲ ေတြ႕တယ။္ နာမ္႐ုပ္ လို႔သ ိ ၾကကသ္ာ်းဝကသ္ာ်းလို႔ ေခၚ။ နာမ္႐ုပ္ လို႔သ ိသေဘၤာသ ်းလို႔ ေခၚ။ 
ငွက္ေပ ာသ ်း လို႔ ေခၚ။ ေခၚတာ ဘုရာ်းပယ္ရ႕ဲလာ်း။  အဲလို ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ နာမ္႐ုပ္ လို႔သ ိသာ်းလို႔ ေခၚ။ သမ ်းလို႔ 
ေခၚ။အေဖလို႔ ေခၚ။ အေမလို႔ ေခၚ ။ သမၼိဳတသိစၥာ အေနန႕ဲ ဘုရာ်း …ျမတ္စြာဘုရာ်း သာ်းေတာ္ ရာဟလုာလို႔ မေခၚလာ်း။ ည ေတာ္ 
အာနႏၵာလို႔ မေခၚလာ်း။ ခ စ္သမ ်း ခ စ္သာ်းတို႔ လုိ႔ မေခၚလာ်း။ ေခၚတာ ဘုရာ်းပယ္ရ႕ဲလာ်း။ အထငန္႕ဲ အယ အဆကိ ုပယတ္ာ။ 
ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ 
လ ထင္လို႔ (ဆ)ံ…ဘုရာ်းေပ်းတဲာ့ ဉာဏ္လက္နဲ႔ ဆံဖ ာ်းက ေျခဖ ာ်း အေရာက ္ကိုင္စမ်္းၾကည္ာ့။ မာတာ မေတြ႕ဘ ်းလာ်း။ ေပ ာာ့တာ 
မေတြ႕ဘ ်းလာ်း။ မာတာ ပထဝ ေပ ာ့။ ေပ ာာ့တာ ပထဝ ေပ ာ့။ က ဲေျခလကအ္ဂၤ လာ်း ပထဝ ဓာတ္။ ပထဝ ဓာတ္ပ ဲေတြ႕တယ္ေနာ္။ အဲလို 
စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ ဘာျဖစ္လို႔ ေျခလကအ္ဂၤ  မေတြ႕တာလဲ။ ေျခလကအ္ဂၤ  မရွိရင္ လ ကာ်း ရွိရ႕ဲလာ်း။ နတက္ာ်း ရွိရ႕ဲလာ်း။ 
ျဗဟၼာကာ်း ရွိရ႕ဲလာ်း။ ဘာျဖစ္လို႔ မရွိတာလဲ။ မရွိဘ ်းဆိုရင ္ အဲဒ  မာတာေပ ာာ့တာ သတိာ ကာယဝိညာဏ္ နာမ္တရာ်းလို႔ 
မေဟာဘ ်းလာ်း။ ကာယအၾကည္နဲ႔ မာမႈေပ ာာ့မႈက ႐ုပ္တရာ်းမရလာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်းေပ ာ့။ နာမ္န႕ဲ ႐ုပ္ ပဲ ေတြ႕တယ္ေနာ္။ ေတာ္ကာ 
ကိယု္ထငတ္ဲာ့ လ နတ္ျဗဟၼာ ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ စြဲစရာ လိုေသ်းရ႕ဲလာ်း။ အဲဒ  သဘာဝအေနန႕ဲ န ်းစပ္ျခင်္းေၾကာင္ာ့ ပထဝ ဓာတ္လို႔ 
ေဟာရတာ။ မာတယ္ ေပ ာာ့တယ္ ေဟာရတာ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ စင္စစက္ေတာာ့ မာတာလာ်း ေဖာက္ျပနတ္ာ။ ေပ ာာ့တာလာ်း 
ေဖာက္ျပန္တာ။ ႐ပုၸတ တ ိ႐ ပ ံေဖာက္ျပန္ၿပ ်းေတာာ့ မပ ကလ္ာ်း။ သိၿပ ်းေတာာ့ မပ ကလ္ာ်း။ အဲလိ ုစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။  
ေရွ်းကဆရာေတာ္ သမာ်းေတာ္ေတြ ဘယ္လိေုဟာတာလဲ ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ မာတယ္ေပ ာာ့တယ ္ ဆိတုာက အမ ာ်း 
သမတု္တာေနာ္။ ရွိတာ မဟတုဘ္ ်းကြ႕ဲ။ ခ ဥ္တယ ္ခ ိိဳတယ ္ဆိတုာလည္်း ရွိတာ မဟတု္ဘ ်းေနာ္။  သမုတရ္ွ ိအေခၚရွိ။ သို႔မို႔လို႔ 
ရွိတယ္လို႔ မစဥ္်းစာ်း မေလာ့လာေတာာ့ကာ ရွိတယလ္ို႔ မထငလ္ာ်း။ မရွိဘ ်းကြ႕ဲ။ အဲဒ  ကေလ်းေလ်း… အခ လညေ္က ာ္ ကေလ်းေလ်း 
ကိ ုဒ ကေန ႀကံရည္တုိက္တာေပ ာ့။ ႀကံရည္။ ဇြန္်းေလ်းနဲ႔ တိကု္ေတာာ့ ပ ်းစပ ္ဟ၊ မမ ိိဳဘ ်းလာ်း။ ေနာကတ္ခ က ေတာာ့ သံပရာရည္ 
အရည္ေပ ေပ ေပ ာ့။ ဟ-ဟ-ဟဆိုေတာာ့ အဟခိငု္်းၿပ ်းေတာာ့မ ွသံပရာရည္တိကု္ေတာာ့ မ ိိဳၾကည္ာ့လိုကတ္ာေပ ာ့။အခ တိုင္်းက ႀကံရည္ 
တိကု္တဲာ့ မ ကႏွ္ာနဲ႔ သံပရာရည္ကိ ု တိကု္တဲာ့မ ကႏွ္ာတ ရ႕ဲလာ်း။ မတ ဘ ်းေနာ္။ အဲဒ  ေဖာကျ္ပနတ္ာ မထင္ရွာ်းဘ ်းလာ်း။ ကဲ 
ေနာကထ္ပ ္တိကု္မယ္ဆိေုတာာ့ ပ ်းစပ ္ပိတ္မထာ်းဘ ်းလာ်း။ ပ ်းစပ ္ပိတထ္ာ်းတယ။္ က…ဲသ  မသိဘ ်းလာ်း သသိလာ်း။ သတိယ ္
ေနာ္။ ဘယလ္ိုေနသလဲလို႔ ေမ်းကာ သ  ေျပာႏုိင္ပ မလာ်း။ ေျပာစရာ မရွိတာ အနမိတိ ၱအနစိၥကြ႕ဲ။ ပစၥိဳပၸႏၷဥၥ ေယာ ဓမၼ ံအနမိတိဥၱၥ 
ဘာေဝဟ ိလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ အဲလိ ုစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ 
 က ဲ…သတိယ္။ ပ ်းစပ ္ပိတထ္ာ်းတာ ။ ေျပာစရာ ရွိရ႕ဲလာ်း။ အဲသလိ ုသိေအာင္ ေလာ့လာဖို႔ လိတုယ္။ မေျပာမျဖစလ္ို႔ သဘာဝကိ ု
န ်းစပ္ျခင်္းေၾကာင္ာ့ မာတယ ္ေပ ာာ့တယ ္ပ တယ ္ေအ်းတယ္ ေထာကက္နလ္ႈပ္ရွာ်းတယ္ ေျပာရတာ။ စဥ္်းစာ်းေနာ္။ အဲဒ အေပၚမွာ 
တခ  ေျခေတြ လက္ေတြလို႔ သမတု္ရျပနတ္ာ။ လ နတ္ျဗဟၼာလို႔ သမတု္ျပနတ္ာ။ အဲဒ  သမၼိဳတိသစၥာ။ ေလာ့လာဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။ 
ေတြ႕တာက လ လာ်း နာမ္ႏွင္ာ့ ႐ုပ္ ။ နတလ္ာ်း နာမ္ႏွင္ာ့ ႐ုပ္ ။ျဗဟၼာ လာ်း နာမ္ႏွင္ာ့႐ုပ္ ။အဲဒ  နာမ္႐ုပ္ပ ဲသိဖို႔ လိတုာ။ က ဲနာမ္႐ုပ္ 
ေတြ႕တဲာ့အခ  ကိုယ ္ထငတ္ာေတြ ေတြ႕ေသ်း ရ႕ဲလာ်း။ မေတြ႕တာ မရွိလို႔ေပ ာ့။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ အဲဒ သာ ခႏၶာရ႕ဲ အျပစက္ိသုိဖို႔ 
လိတုယ္ေနာ္။ ေတာ္ကေန အမ ိိဳ်းသမ ်းေလ်းကိ ုစုန္်းတတတ္ယ ္ေျပာတာ ။ဥပမာအာ်းျဖင္ာ့ ခႏၶာကိ ုသိေစခ ငလ္ို႔ ဥပမာ ေပ်းရတာ။ 
စုန္်းတတတ္ာကိ ုမယ ပ နဲ႕။ ကိယု္ာ့အျပစ္ကိ ုသိဖို႔လို႔ ေျပာရတာ။ က ဲအျပစက္ိ ု ျမငတ္ဲာ့အခ  ခ စ္တဲာ့စိတ္ေတြ ရွိေသ်းရ႕ဲလာ်း။ အဲဒ  
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လိုရင္်းအခ က္ေပ ာ့။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ မို်းကတုဆ္ရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်းကလည္်း ခႏၶာရတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ ္ ဟ သေရြ႕ အုိနာေသ မလြတ္ဘ ်းလို႔ 
မေဟာဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  ခႏၶာင ်းပ ်းကိ ု သ သတ္ေယာက္ ာ်း လို႔ မို်းကတု္ဆရာေတာ္ဘရုာ်း ေဟာ မေဟာ။ င ်းပ ်းစလံု်း သ သတ ္
ေယာက္ ာ်း တဲာ့။ 
 ႐ ပကၡႏၶာ သတလ္ို႔ ေသခဲာ့တာေတြ မ ာ်းလွၿပ ေနာ္။ အထကလ္ွန္ ေအာကေ္လ ွာဆိတုာ ၾကာ်းဖ ်းရဲ႕လာ်း။ အထကလ္နွ္ ေအာက္ေလွ ာ 
ဆိတုာ ျမင္ဖ ်းရ႕ဲလာ်း။ အဲဒ  ႐ ပကၡႏၶာ သတလ္ို႔ ေသတာ မေရတြက ္ ႏိုင္ဘ ်းေပ ာ့။ ေဝဒနာ ဆို်းေကာင်္းႏွစ္ပ ်း ခံစာ်းတာေနာ္။ 
ေဝဒနာလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ဇ ဇကာပဏုၰာ်းအစာ်း လြန္ၿပ ်းေတာာ့မ ွဗိုက ္…အ ၿပၿဲပ ်းေတာာ့ ေသတာၾကာ်းဖ ်းရဲ႕လာ်း။ အဲဒ  ေဝဒနာကၡႏၶာ 
သတ္တာကြ႕ဲ။ေဝဒနာကၡႏၶာ သတ္တာ။ က…ဲ သညာကၡႏၶာ သတတ္ာ ေဆ်းထို်းမွာ်းလို႔ ေသတာ မရွိဘ ်းလာ်း။ အဲ ေဆ်းစာ်းမွာ်းလို႔ 
ေသတာ မရွိဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  သညာကၡႏၶာ သတတ္ာ။ ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ အစာ်းမေတာ္ တစ္ဇြန္်းတဲာ့။ အသြာ်းမေတာ္ေတာာ့ 
တစလ္ွမ္်းဆိတုာ သခၤ ရကၡႏၶာ ေပ ာ့။ အဲလိ ု ေလာ့လာဖို႕ မေကာင်္းလာ်း။ ဝိညာဏကၡႏၶာ သတတ္ာ ရွိေသ်းတာေပ ာ့။ သမ ်းရည္်းစာ်း 
ဆယ္တန်္းတုန္်းက တစ္ေယာက္န႕ဲ တစ္ေယာက ္ ႐ုိ်း႐ုိ်း တန္်းတန္်း ခ စ္ၾကတာကို်း။ ဘြ႕ဲရၿပ ်းကာ မဂၤလာလက္ထပဖ္ို႔ သ တို႔ 
ေဆြ်းေႏြ်းတိငု္ပင္ၾကတယ။္ ကတိကဝတ္ျပိဳၾကတယ္။ အဲဒ  ဘြ႕ဲရၿပ ်းကာ ေက ာင်္းက ဆင္်းလာခဲာ့။ မဂၤလာလက္ထပဖ္ို႔ေပ ာ့။ 
အမ ိိဳ်းသမ ်းေလ်းရ႕ဲ မိဘကလည္်း အမ ိိဳ်းသာ်းေလ်းကိ ု မလို။ ေယာက္ ာ်းေလ်းဘကက္ မိဘကလည္်း အမ  ိ်းသမ ်းကိ ု မလို။ 
မေပ်းႏုိင္ဘ ်းေပ ာ့။ စဥ္်းစာ်းဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။ အမ ိိဳ်းသာ်းကလည္်း အဲဒ အမ ိိဳ်းသမ ်းနဲ႕မွ မေနရရင္ င  ဘယသ္ ႕မွ မလိဘု ်းေပ ာ့။ 
အမ ိိဳ်းသမ ်းေလ်းကလည္်း သ ႔ကိုမ ွမယ ရရင ္ဘယသ္ မ ွမယ ဘ ်းေပ ာ့။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း ။ အဲေတာာ့ ဝိညာဏကၡႏၶာ။ အသဲလိုမွ 
မရဘ ်း မျပိဳဘ ်း အခြင္ာ့ မျပိဳဘ ်းဆိုရင ္ ႀကိိဳ်းဆြခဲ လို႕ ေသတယ္ဆိတုာ ၾကာ်းဖ ်းရ႕ဲလာ်း။ ဝိညာဏကၡႏၶာ သတတ္ာကြ႕ဲ။ ႀကိိဳ်းဆြခဲ လို႔ 
ေသတာေလ။ အဆိပ္ေသာက္ေသတာေတြ မရွိဘ ်းလာ်း။ ေရထခဲုန္ဆင္်း ေသတာေတြ မရွိဘ ်းလာ်း။ က ဲအဲဒ  ဝိညာဏကၡႏၶာ ။ အဲဒ  
ခႏၶာ အျပစက္ိ ုသိေအာငလ္ို႔ တရာ်းနာရတာ။ ေလာ့လာဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။  
ေန႕စဥ္နဲ႔ တကြ ခႏၶာရတဲာ့ ပုဂၢိိဳလဟ္ာ အိုနာေသ လြတက္ဲာ့လာ်း။ ဘာသစၥာလ။ဲ အဲ…ဒ  သိပယ္ဆိကု္ပြာ်း ေလ်းပ ်းကစိၥ မဂတ္စ္ခဏ 
လို႔ ေဟာတာေပ ာ့။ အဲဒ  ဒုကၡသစၥာအေပၚမွာ သမုဒယ အေနန႕ဲ ႏွလံု်းသြင္်း မွာ်းလိ႕ု သမဒုယေၾကာင္ာ့ ဒုကၡလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ 
ႏွလံု်းသြင္်းမွန္ေတာာ့ မဂ ၊ နိေရာဓေပ ာ့။ အဲလိ ုသိဖို႔ လိတုာေနာ္။ သိမ ွပယ္ႏုိင္တာ ၊မသ ိပယ္ႏုိင္ပ ာ့မလာ်း။ အဲဒ  လိုရင်္း အခ က္ေတြ။ 
အဲဒ  ခႏၶာ... မ က္စ၊ိနာ်း၊ႏွာ၊လ ွာ၊ကိယု္၊စတိ္ ေျခာက္ဒြ ရမွာ ခႏၶာဖြဲ႕ဖို႕လိုတယ္ေနာ္။ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ … ကုိယ္ထငတ္ာေတြ 
လ နတ္ျဗဟၼာ လို႔ ထငတ္ာေတြ ေတြ႕ေသ်းရ႕ဲလာ်း။သစၥာဖြဲ႕ဖို႔ လိတုယ္ေနာ္။သစၥာဖြဲ႕ေတာာ့ ကုိယထ္ငတ္ာက လ ခ မ္်းသာ 
နတ္ခ မ္်းသာ ျဗဟၼာခ မ္်းသာေပ ာ့။ သစၥာဖြဲ႕ေတာာ့ကာ… ခ မ္်းသာတာ ေတြ႕ရ႕ဲလာ်း။ ဆင္်းရတဲာပ ဲ ေတြ႕တယ္ေနာ္။ အဲလိသုိတဲာ့ 
အခ က ေတာာ့ နင္ ေနလိကု္ေတာာ့ င  သြာ်းေတာာ့မယ္ေပ ာ့။ ပယလ္ိုကေ္တာာ့တာကြ႕ဲ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။  
ဒ ေၾကာင္ာ့မို႔လို႔ ေရွ်းအရိယာသ ေတာ္ေကာင္်းတို႔ေတြ… အရယိာပုဂၢိိဳလ္ေတြ စြန္႕ထာ်းလိကု္တာ ျဗဟၼာေတြ ခံစာ်းတယ္တဲာ့။ ျဗဟၼာ 
ေတြ စြန္႔တာ…  နတ္ေတြက ခံစာ်းတယတ္ဲာ့။ နတ္ေတြစြန္႔တာ လ ေတြက ခံစာ်းတယတ္ဲာ့။ လ ေတြစြန္႔တာ တိရစ ာန္ေတြက ခံစာ်း 
တယ္တဲာ့။ ေခြ်းဝက ္ တိရစ ာန္ေတြ ၾကာ်းလာ်း။ ဒ  ျမင္ဖ ်းၾကမွာေပ ာ့။ သ ႔ေနရာနဲ႔ သ ေတြေနာ္။ အဲလိ ု စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ 
အဲေၾကာင္ာ့မို႔လို႔ မို်းကတုဆ္ရာေတာ္ဘုရာ်းလည်္း ေဟာတယ္။ အိမသ္ာထကဲ ေလာကက္စ ေဆြမ ိိဳ်း မေတာ္စပတ္ာ မရွိဘ ်းေပ ာ့။ 
ေတာ္စပ္တယ္ေနာ္။ အဲဒ ေလာက္ကိ ုမင္်း င တို႔ လ ႔ဘဝနဲ႔ ေလာကဘ္ဝနဲ႔ လဲရေအာင္ လို႔ ေမ်းတာ။ ေလာကက္ မလဲခ င္ဘ ်းတဲာ့။ 
ေလာကဘ္ဝန႕ဲ ေနခ ငတ္ာတဲာ့ကြ႕ဲ။ မလဲခ င္ဘ ်းတဲာ့။ လ ႔အေနန႕ဲေတာာ့ကာ ေလာက္ျဖစ္ဖို႔ မေၾကာက္ဘ ်းလာ်း။ ေလာက္က ဟိုမွာ 
သ ႔ေလာက္ဘဝကိ ုမလဲခ ငဘ္ ်း ၾကာ်းလာ်း။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ သ ခ င္်း ဆိုတဲာ့အခ  ဘာသာ ဘာဝ ေပ ာ္ျမ ်းၾကရွာ လို႔ သ ခ င်္းဆိတုာ 
ၾကာ်းဖ ်းရဲ႕လာ်း။ စဥ္်းစာ်းေနာ္။  
မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်းထပ္မံ၊ ေရွ်းထက္ေက ာ္က အႆက မင္်းႀက ်း၊ ဥပရ ေဒဝ  မိဖုရာ်းေပ ာ့။ ႐ုပ္ဆင္်းကေခ ာ အေျပာက လိမၼာ။ အဲဒ  
ေသသြာ်းတာေပ ာ့။ ကံေတာ္ကုန ္နတရ္ြာစတံယလ္ို႔ ေျပာရတာေပ ာ့။ မိဖုရာ်းကို်း။ အဲဒ နဲ႔ ပ ာ်းရည္စိမထ္ာ်းတယ္။ မ ်းမသၿဂိိဳဟဘ္ ်းေပ ာ့။ 
သတိရတဲာ့အခ  ႐ုပ္ကလာပက္ိ ု ၾကည္ာ့တဲာ့အခ  မငိုဘ ဲမေနႏိုင္ဘ ်း ၾကာလာ်း။ စဥ္်းစာ်းဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ ငိုတယ။္ သ  ကို်းကြယ္တဲာ့ 
ရေသာ့ႀက ်းက ဟိမဝႏၱာမွာေနတာ။ အာ႐ံု ျပိဳတဲာ့အခ ေတာာ့ သ … အဲဒ  အႆကမင္်းႀက ်းကို ျမငတ္ာေပ ာ့။ င  ကယမ္ွ ေတာ္ေတာာ့မယ ္
ဆိုၿပ ်းေတာာ့မ ွစ ာန္နဲ႔ ၾကြလာခဲာ့တာ။ နန္်းေတာ္မွာ သြာ်းတိကုဆ္ိုင္ေတြ႕တယ္။ အသငမ္င္်းႀက ်း… ေနေကာင္်းရဲ႕လာ်း။ ေကာင်္းပ တယ္ 
ဘရုာ်း။ ေကာင်္းတယသ္ာ ေျပာတာ မ က္ရည္ႏွင္ာ့ မ က္ခြက္ပ လာ်း ဘယလ္ိလု ဲမင္်းႀက ်း။ အရွင္ဘရုာ်း ဘယ္ေန႔ ဘယ္ရကက္ ၾကြ 
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သြာ်းၿပ ်းသည္ာ့ေနာက ္ဥပရ ေဒဝ  မိဖုရာ်းႀက ်းဟာ ကံေတာ္ကုနလ္ို႔ နတ္ရြာစသံြာ်းၿပ  တဲာ့။ ႐ုပ္ကလာပက္ိ ုႏွေမ ာလို႔ ပ ာ်းရည္စိမထ္ာ်း 
တယ္တဲာ့။ ၾကည္ာ့တဲာ့အခ  မငိဘု ဲမေနႏုိင္ဘ ်းေပ ာ့။ အသင ္ဘယ္ေလာကပ္ ာ့ ငိုယိုျငာ်းေသာ္လည္်း ဥပရ ေဒဝ  မိဖုရာ်းႀက ်းက အသင္ာ့ကို 
သတိရေတာာ့မယ ္မဟတုဘ္ ်းတဲာ့။ ဘာျဖစလ္ို႔လ ဲဘုရာ်း။ ေနာက ္အိမ္ေထာင္ျပိဳၿပ ်းၿပ ။ အိမ္ေထာင္… ေသတာက မၾကာေသ်းဘ ်း။ 
ရက္ေပ င္်း အစတိ၊္တစလ္ေလာက္။ ဘယ္ယံုမလ ဲ၊ မယံုဘ ်း။ ျမင္ေလာက္ေအာင္ျပ။ မျပႏုိင္ရင ္သတ္ပစမ္ွာ။  
လိကု္ခဲာ့ လိုက္ခဲာ့ လို႔ သ တို႔ ဥယ ာဥမ္ွာ ေနတုန္်းက အိမသ္ာ မရွိဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  အမိ္သာတြင္်းထဲမွာ ႏြာ်းေခ ်းထိ်ုးပို်းမႀက ်း သြာ်း 
ျဖစ္တာ။ သ တို႔ စြန္႔ထာ်းခဲာ့တဲာ့ အညစအ္ေၾက်းကိ ု င တို႔ တစသ္က ္စာ်းလို႔ မကုနေ္တာာ့ဘ ်းတဲာ့ ၾကာ်းလာ်း။ က ဲတိရစ ာနစိ္တေ္တြ 
ဝင္ေတာာ့ကာ လ ႔စိတေ္တြ မေပၚေတာာ့ဘ ်းေနာ္။ အဲဒ နဲ႔ ရေသာ့ႀက ်းက ေခၚလို႔ က ဲလာၾက လာၾက။ ေတာင္ပ ံျဖန္႔ၿပ ်းေတာာ့ တကလ္ာခဲာ့ 
တယ္။ေရွ႕ကို… ေရွ႕ေတာ္ဝင္ ေရွ႕ေတာ္။ ေရွ႕ေတာ္ေရာကတ္ဲာ့ အခ  အတတိ္ဘဝတနု္်းက ဘယသ္ ျဖစ္ခဲာ့သလ ဲမေမ်းရဘ ်းလာ်း။ 
အႆကမင္်းႀက ်းရဲ႕မိဖရုာ်း ျဖစ္ခဲာ့ဖ ်းတယတ္ဲာ့ ၾကာ်းလာ်း။ အသင္ာ့ေနာကက္ပ လာတာ ဘယ္သ လ ဲ လို႔ မေမ်းရဘ ်းလာ်း။ 
အိမ္ေထာငသ္စ ္ ႏြာ်းေခ ်းထို်း ပို်းဖိုႀက ်းေပ ာ့။ အတတိက္ ေပ င္်းသင္်းခဲာ့တဲာ့ အႆကမင်္းႀက ်းနဲ႔ အခ ု ႏြာ်းေခ ်းထိ်ုး ပို်းဖို ဘယ္သ ႕ကိ ု
ေမတၱာပိသုလလဲို႕ မေမ်းရဘ ်းလာ်း။ က ဲစဥ္်းစာ်းေနာ္။ အႆက မင္်းႀက ်းက ခြင္ာ့ျပိဳမယဆ္ိုရင ္သ ႔လည္ေခ ာင္်းေသြ်းကို ေဖာကၿ္ပ ်းရင ္
ႏြာ်းေခ ်းထို်းပိ်ုးဖိုႀက ်းကိ ု တိကု္ခ ငတ္ာတဲာ့ဗ ာ်း။ က ဲ စိတေ္တြ ေျပာင္်းမသြာ်းဘ ်းလာ်းေဟာ့။  က ဲ ဘာသာ ဘာဝ ေပ ာ္ျမ ်းၾကရွာ။ 
ကိယု္ကသာ ေတြ်းေၾကာကတ္ာ။ ျဖစတ္ဲာ့ဘဝမွာ ေပ ာ္တာ မ ာ်းတယ္ကြ႕ဲ။  
လ ႔စတိက္ိ ု ဝငတ္ဲာ့အခ  အပ ယက္ိေုၾကာကတ္ာ။ လ ႔စတိက္ိ ု မဝငတ္ဲာ့အခ  မေၾကာကဘ္ ်း ၊ၾကာ်းလာ်း။မေၾကာကတ္ာေတြဟာ… 
သတတ္ာေတြဟာ ေၾကာကလ္ို႔လာ်း မေၾကာကလ္ို႔လာ်း။ ခိ်ုးတာေတြဟာ အပ ယ ္ ေၾကာကရ္င ္ ခိ်ုးပ မလာ်း။ အလဲိ ု သ လနဲ႔ 
ပတသ္ကတ္ာ စစိစဖ္ို႔ မလိလုာ်း။ အဲဒ  ဘယ္ေလာက္မ ာ်း ထင္ရွာ်းသလဲေနာ္။ အဲေတာာ့ အဲဒ စတိ္ေတြ ဝင္ၾကဖို႔ရာ ေၾကာကစ္ရာ 
မေကာင်္းဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  သတိထာ်းၾက။ ဒ ေၾကာင္ာ့ သတိထာ်းမယ္ဆိ ု သပိယဆ္ိကုပ္ြာ်း ေလ်းပ ်းကစိၥ မဂတ္စခ္ဏေပ ာ့။ အလဲို 
ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။  
  အဲဒ ေၾကာင္ာ့…ၾကာ်းဆဲခႏၶာက ျဖစ္ပ က၊္ဘာသစၥာလ။ဲ(ဒကုၡသစၥာပပဘုရာား။)သတိာက----။(မဂ သစၥာပပဘရုာား)။ ေသတာ 
က....။(သမုဒယသစၥာပပဘုရာား။)ေနာက္ခႏၶာမလာတာ....။(နိေရာဓသစၥာပပဘုရာား)။ပဋစိၥသမုပၸပဒအ္ကြက ္ ဘယ္ႏွစ္ကြက္ ႐ိွ။ 
(ေလားကြက္႐ွိပပတယဘ္ုရာား)။တစက္ြက္လ ွင္ ဘယ္ႏွစ္ပပား။(ငပားပပားပပဘုရာား။)ငပား-ေလားလီ။(ႏွစ္ဆယ္။)ဤ႐ွစသ္ြယက္ုိ...(အလြယ္ 
က က္မတွ္ သိေစအပသ္ည္ သသံရာမွ လြတ္ေၾကာငာ္းတည္ား။ ) 
အမ ွေဝ။ 
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋပိတၱယိာ။ 
ဤေလာကတုၱရာ တရာ်း ကို်းပ ်း အာ်းေလ ာ္ေသာ က င္ာ့ဝတ ္ပဋိပတျ္ဖင္ာ့၊ ဗဒုၶံ - ျမတ္စြာဘုရာ်းကို၊ ပ ေဇမ-ိဒုုကၡသစၥာသတိဲာ့ ဉာဏ္ျဖင္်ာ့ 
ပူေဇာ္ပပ၏ အရငွ္ဘရုာား။ 
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋပိတၱယိာ။  
ဤေလာကတုၱရာ တရာ်း ကို်းပ ်း အာ်းေလ ာ္ေသာ က င္ာ့ဝတ ္ ပဋိပတ္ျဖင္ာ့၊ ဓမၼံ - တရာ်းေတာ္ျမတက္ိ၊ု ပ ေဇမ-ိဒုုကၡသစၥာသတိဲာ့ 
ဉာဏ္ျဖင္်ာ့ ပူေဇာ္ပပ၏ အရွငဘ္ုရာား။ 
ဣမာယ ဓမၼာႏု ဓမၼပဋပိတၱယိာ။ 
ဤေလာကတုၱရာ တရာ်း ကို်းပ ်း အာ်းေလ ာ္ေသာ က င္ာ့ဝတ ္ ပဋိပတျ္ဖင္ာ့၊ သဃံ ံ - သဃံာေတာ္ အရွင္ျမတက္ို၊ ပ ေဇမ-ိ
ဒုုကၡသစၥာသတိဲာ့ ဉာဏ္ျဖင္်ာ့ ပေူဇာ္ပပ၏ အရွငဘ္ုရာား။ 
ဤကဲာ့သို႔ ျပိဳလုပအ္ပ္ေသာ ဒ နကုသိလု၊္ သ လကသုိလု္၊ ဘာဝနာကသုိလု္၊ အဓိ႒ာနက္ုသိလု္၊ ပ ရမ ကသုိလု္၊ ဝိပႆနာ 
မဟာကသုိုလတ္ို႔၏ အက ိိဳ်းအာ်းေၾကာင္ာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ၊ ႐ုပ္နာမ္တရာ်းတို႔၏ မျဖစ္ေဝ်းစြာ ခ ိဳပ္ၿငမိ္်းရပ လို၏ အရွငဘ္ုရာ်း။  
ထိကုုသိလု္၏ အက ိိဳ်းကိလုည္်း မိခင္ ဖခင္ ေက ်းဇ ်းရွငတ္ို႔အာ်း လည္်းေကာင္်း၊ အနမတဂၢ သသံရာမွစ၍ ေတာ္စပ္ခဲာ့ဖ ်းေသာ မိခင္ 
ဖခင္ ေက ်းဇ ်းရငွ ္ အေပ င္်းတို႔အာ်း လည္်းေကာင္်း၊အာစရိယာနၪၥ ဆရာသမာ်းတို႔အာ်း လည္်းေကာင်္း၊ ဣမာသ ံ ပရိသာနၪၥ -
တရာ်းနာ အစည္်းအေဝ်းသို႔ ၾကြေရာကလ္ာၾကကနုေ္သာ တရာ်းနာ ပရိသတတ္ို႔အာ်း လည္်းေကာင္်း၊ ေရေျမသနင္်း 
ျပည္ာ့ရွင္မင္်းတို႔အာ်း လည်္းေကာင္်း၊ ငရသဲနင္်း ယမမင်္းတို႔အာ်း လည္်းေကာင္်း၊ ကိုယေ္စာင္ာ့နတ္၊ အိမ္ေစာင္ာ့နတ၊္ 
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ေက ာင်္းေစာင္ာ့နတ၊္ အာရာမ္ေစာင္ာ့နတ္၊ ဓမၼာ႐ံုေစာင္ာ့နတ၊္ ဘုမၼစို်းနတ္၊ ႐ုကၡစို်းနတ္၊ အာကာသစိ်ုးနတ္၊ ေတာေစာင္ာ့နတ္၊ 
ေတာင္ေစာင္ာ့နတ္၊ ရြာေစာင္ာ့နတ္၊ ၿမိိဳ႕ေစာင္ာ့နတ္၊ သာသနာေတာ္ေစာင္ာ့နတ္၊ စတေုလာကပ လ နတ္မင်္းႀက ်းမ ွ စ၍ သံု်းဆယ္ာ့ 
တစဘ္ံု က ငလ္ည္ၾကကုနေ္သာ ေဝေနယ  သုခတိ ဒကုၡိတ သတၱဝ  အေပ င္်းတို႔အာ်း၊ ဘာေဇယ ာမ- အမွ  အမွ  အမွ ၊ အမွ  
ေပ်းေဝပ ကုန၏္ 
အမွ  ရၾကသည ္ ျဖစ္၍ ကုိယ္စိတ ္ ႏွစ္ျဖာ က န္်းမာ ခ မ္်းသာ လိအုင ္ ဆႏၵ တစလ္ံု်းတစ္ဝတည္်း ျပည္ာ့ဝၾကၿပ ်းလ ွင ္
သ ေတာ္ေကာင္်းတရာ်း ႀကိိဳ်းစာ်းပြာ်းမ ာ်း အာ်းထတု္ႏုိင္လြယ္ၾကသည ္ျဖစ္ေစ။ 
(ကုသိလု ္အမွ  အမွ  အမွ  ယ ေတာ္မ ၾကပ ကုန္ေလာာ့။ သာဓ ုသာဓ ုသာဓု။)၃ 
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ေက ်းဇ ်းေတာ္ရငွ ္အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရယိ မံုလယေ္တာရ ဆရာေတာ္ဘရုာ်းႀက ်း ဘဒၵႏ ၱသဝံရ။  

အမရပ ရၿမိိဳ႕ ေအာင္ေျမေရႊဘံု  ဘုရာ်းဝန္်း-တြင္ ၁၃၇၁-ခု၊ ေႏွာင္်း တန္ခ ်းလဆန်္း ၁၃-ရက္၊စေနေန႔ 

(27.03.2010)၊ ည (၇) နာရ ီမိနစ္ ၃ဝ အခ ိနတ္ြင္ ေဟာၾကာားေတာ္မူေသာ  

သလီသံုားမ ိ ား အေၾကာင္ား ခႏၶာဉာဏ္ေရာက ္ဒ႒ိိျဖ တ ္တရာ်းေတာ္။  

အနေႏ ၱာ အနႏ ၱ င ်းပ ်းကိ ုအာရံုျပိဳ၍ ည ညာျဖျဖ ကန္ေတာာ့ၾကပ စို႔။  

နေမာ ဗုဒၶႆ၊ နေမာ ဓမၼႆ ၊ နေမာ သဃံႆ၊ နေမာ မာတာပတိုႆ၊ နေမာ အာစရိယႆ။ 

ဗုဒၶႆ - သစၥာေလ်းပ ်း ျမတတ္ရာ်းကိ ုပိုင္်းျခာ်းထငထ္င္ သိျမင္ေတာ္မ ေသာ ရွင္ေတာ္ ျမတ္စြာဘုရာ်းသခင ္ကိယု္ေတာ္ျမတ ္
ႀက ်းအာ်း၊ နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶ  ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

ဓမၼႆ  -မဂ္ေလားတန္၊ ဖိလု္ေလားတန္၊ နဗိၺာန္ပရိယတ္၊ ဆယ္ပပားေသာ တရာားေတာ္ျမတအ္ာား၊ နေမာ - ရည္ညြတ္သဒၶ  ေစတနာ 
ျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လကစ္ံုမို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွင္ဘရုာ်း။ 

သဃံႆ -မဂ္၌တညေ္သာ ပုဂ ိ လေ္လားပပား၊ ဖိလု္၌တည္ေသာ ပဂု ိ လ္ေလားပပား၊ ဤရွစ္ပပားေသာ အရယိာ သဃံာေတာ္ 
ျမတတ္ို႔အာား၊ နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶ  ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

မာတာပတိုႆ  - မဘိႏွစ္ပပားအာား၊ နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶ  ေစတနာျဖင္ာ့ ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွိခို်းပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

အာစရယိႆ - ဝိပႆနာ ဉာဏ္မ ကစ္ ိႏွစ္ကြင္်း အလင္်းေရာက္ေအာင ္သစၥာေလ်းပ ်း တရာ်းေတာ္ႏွင္ာ့ ကသုေပ်းေတာ္မ ေသာ 
ေက ်းဇ ်းေတာ္ရွင္ မို်းကတုဆ္ရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်းႏွင္ာ့ မံုလယဆ္ရာေတာ္ဘုရာ်းႀက ်း အာ်း၊ နေမာ - ရည္ညြတသ္ဒၶ  ေစတနာျဖင္ာ့ 
ပန္ထြာျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ ရွခိို်းပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။ 

ဘုရာ်းရတနာ၊ တရာ်းရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာျမတသ္ံု်းပ ်း မိဘ ၊ ဆရာသမာ်းတို႔အာ်း ရိုေသျမတ္ႏုိ်း လက္စံုမို်း၍ 
ရွိခိုားပူေဇာ္ ဖူားေမ ာ္ွ မာန္ေလ ာ်ာ့ ကန္ေတာ်ာ့ၾကေသာ ပဇူဝႏၱပဏာမ ေစတနာ၊သဒၶပ၊ ပညာ၊ ဝီရယိ တို႔ေၾကာင္်ာ့ မိမိတို႔ အလိရုွိအပ၊္ 
ေတာင္်ာ့တအပ္ေသာ၊ မအိုမေသ အၿမေဲနေသာ နဗိၺာန္သို႔ လည္ားေကာင္ား၊ ဒကုၡခပ္သိမ္ား ခ  ပ္ၿငိမာ္းရာ ျဖစေ္သာ နိဗၺာန္သို႔ 
လည္ားေကာငာ္း၊ တစ္ေထာင္်ာ့ငပားရာ ကိေလသာတို႔၏ ခ  ပရ္ာ ၿငိမ္ားရာ သိမာ္းရာျဖစေ္သာ နိဗၺာန္သို႔ လည္ားေကာင္ား၊မိမိတို႔ ယခ ု
အာားထတု္ဆ ဲ ျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္သည ္လ င္ျမနစ္ြာ မဂ္ဉာဏ္သို႔ ေက ်းဇ ်းျပိဳ၍ နိဗၺာန္သို႔ မ က္ေမွာက ္ ျပ လြယ္ႏုိင္ၾက 
သည္ ျဖစ္ေစ။ 

(အလုပစ္ဥ ္အတိုင္်း က င္ာ့ႀကံ ပြာ်းမ ာ်း အာ်းထတု္ပ မည ္ဘုရာ်း၊) 

မ လႏွစ္ျဖာ တစ္ေခ က။္  

မ လႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလ်းခအုလႊာ၊ အဂၤ တစဆ္ယ္ာ့ႏွစ္ပ ်း၊ တရာ်းကိယု္မ ာ်းႏွင္ာ့၊ သံု်းပ ်းအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မ လ၊ ဝဋသ္ံုားဝႏွင္်ာ့၊ 
ကာလသံုားျဖာ၊ ျခငာ္းရာႏွစ္ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယက္ို၊ အလြယက္ က္မတွ္၊ သိေစအပသ္ည္၊ သသံရာမွ လြတ္ေၾကာငာ္းတည္ား။ 

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺၺိဳဒၶႆ ။ 
ဝိညာဏ္ျမင ္သမၼိဳတသိစၥာ အာ်းျဖင္ာ့ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ ိအကသုိုလက္ ံကုသိလုက္ ံတရာ်းႏွစ္ပ ်းကိ ုယံုၾကည္ရမယလ္ို႕ 
မေဟာလာ်း။  
ပ ဏာတပိ တာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာ အစ မိစ ာဒိ႒ ိအဆံု်းကိ ုက  ်းလြန္ရင ္ကသုိုလလ္ာ်း အကသုိလု္၊ 
အကသုိလုက္ ံ အေၾကာင်္းေၾကာင္ာ့ အက ိိဳ်းတရာ်းက ေသသည္ရဲ႕ အျခာ်းမဲာ့၌ ငရ၊ဲ တိရစ ာန၊္ ျပိတာၱ ၊အသ ရကာယ ္ လိ႕ု 
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မေဟာလာ်း။ ခ မ္်းသာတဲာ့ တရာ်းလာ်း ၊ဆင္်းရတဲဲာ့ တရာ်းလာ်း ။ ဒ … အကသုိလုက္ံေၾကာင္ာ့ ျဖစ္တာေနာ္။ ယံုၾကည္ဖုိ႔ 
မေကာင်္းလာ်း။  
ပ ဏာတပိ တာ အစ သုရာေမရယ အဆံု်း၊ ပ ဏာတပိ တာ အစ မိစ ာဒိ႒ ိ အဆံု်းကို ေရာွင္ၾကဥ္ရင ္ အကသုိုလလ္ာ်း၊ 
ကသုိုလလ္ာ်း။ ကုုသိလုက္ ံအေၾကာင္်းေၾကာင္ာ့ အက ိိဳ်းတရာ်းက လ ႔ျပည္ နတ္ျပည္ ေျခာကထ္ပ ္လို႔ မေဟာလာ်း။ ဆင္်းရတဲဲာ့ 
တရာ်းလာ်း ၊ ခ မ္်းသာတဲာ့တရာ်း ။ ဒ  ကုသိလုက္ံေၾကာင္ာ့ ျဖစတ္ာေနာ္။ အဲဒ  ကံကိ ု ယံုၾကည္ဖုိ႔ လိုတာေပ ာ့။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ 
ပုညာပုည အေနၪၨ လို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ပုညာဘသိခၤ ရေၾကာင္ာ့ လ  ခႏၶာ၊ နတ ္ခႏၶာ ေပ ာ့။ အပုညာဘသိခၤ ရက အပ ယ္ေလ်းဘံု 
ခႏၶာ  ေပ ာ့။ ဒ  ကကံိ ုယံုၾကညဖ္ို႔ လိုတယ္ေနာ္။ ဉာဏ္ကိ ုအာ်းကို်းရမွာေပ ာ့။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ အဲဒ ဟာေတြ ဝိညာဏ္ျမင ္သမၼိဳတသိစၥာ 
ဘက္ကလည္်း ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ကိိ ုယံုၾကည္ဖုိ႔ လိတုာေပ ာ့။  
သမာဒ နသ လ၊ သမၸတသၱ လအေနႏွင္ာ့ လံုၿခံိဳဖို႔ လိုတယ္ေနာ္။သမေုစၦဒသ လ ႐ုပ္တစလ္ုံ်း နာမ္တစလ္ံု်းကိ ု သုညတဆိကု္မ ွ
သမုေစၦဒသ လ ျဖစ္တာကိ်ုး။အဲလိလုည်္း စိစစ္ဖုိ႔လိတုယ၊္ၾကာ်းလာ်း။သစၥာတရာ်း၊ခႏၶာတရာ်း၊ပဋစိၥသမုပၸ ဒ္တရာ်းကိ ုကြကက္ြက ္
ရွင္်းရွင္်း အပက္ မပ္က  သိရင ္သက ာဒ႒ိိ ျပိဳတ္မယ္ေနာ္။ျပိဳတ္ရင ္စိတ္ခ ရတာေပ ာ့။ အဲဒ  အသကိိ ုရသြာ်း၊ သက ာယဒ႒ိိ ျပိဳတလ္ို႔ 
ေသာတာပန္ ျဖစသ္ြာ်းရင္ ေပ်းတတ ္ကမ္်းတတ ္လွ တတ ္တန္်းတတ္ေတာာ့တာေပ ာ့ ကြ႕ဲ။ ေနတတ ္ထိုငတ္တ္ၿပ  ။ ခ မ္်းသာ 
အစစက္ိ ုရၿပ ေနာ္။ပဋိစၥသမုပၸ ဒ ္အေၾကာင္်းအက ိိဳ်းကိ ုသသိြာ်းၿပ ေပ ာ့ကြ႕ဲ။ အဲလို ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။  
တရာ်းသိၿပ ်းေတာာ့ လွ တဲာ့အလွ နဲ႔ မသဘိဲနဲ႔ လွ တာ မတ ဘ ်းေပ ာ့။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ တရာ်းသိမ ွခ မ္်းသာရာ 
ရတယ္ေနာ္။ တရာ်းမသတိာနဲ႔ သိတာ တ ပ ာ့မလာ်း။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့မို႔လို႔ မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်းထပ္မ ံဘံုဆိုင္ႏွင္ာ့ ကိုယပ္ိုင္ပစၥည္်း။ 
ဘံုဆိုင္ႏွင္ာ့ ကိယု္ပိုင္ပစၥည္်းေပ ာ့။ ေရႊေငြေက ာကသ္ံပတၱျမာ်း ဆနေ္ရစပ ်း၊ ရွိတဲာ့ပစၥည္်း သာ်းမယာ်း ေက ်းကၽြန ္ ၊အဒဲ  ဘံုဆိုင္ 
ပစၥည္်းေတြကြ႕ဲ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ အဲဒ  ဘံုဆိုင္ပစၥည္်း နာ်းလည္ဖုိ႔ လိတုယ္ေနာ္။ ကိယု္ပိုငဆ္ိုတဲာ့ ကိစၥ။ ဘံုဆိုင္ပစၥည္်း 
အတြက္ေၾကာင္ာ့ အကသုိလု္ျပိဳလို႔ ပ ဏာတိပ တာအစ သရုာေမရယအဆံု်း၊ ပ ဏာတိပ တာအစ မိစ ာဒိ႒ ိအဆံု်းကိ ုက  ်းလြန္ရင္ 
အဲဒ   အကသုိုလလ္ို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  ကိုယပ္ိုင္ပစၥည္်းေတြ ျဖစ္မွာေပ ာ့။ သတိဲာ့ ပုဂၢိိဳလက္ ေတာာ့ကာ ဒ  ကုသိလု္ေတြ မျဖစ္ 
ေပဘ ်းလာ်း။ ျဖစ္ရင္ ဒ  ဘံုဆိငု္ပစၥည္်း အတြကန္ဲ႔ ကိုယပ္ိုင ္ကသုိလု္ေတြ ရတယ္။  
အဲဒ  မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်းထပ္မံ တဲာ့။ တရာ်းသိတာနဲ႔ မသတိာ ။ ဘံုဆိငုန္ဲ႔ ကိယုပ္ိငု ္ ျခာ်းနာ်းဖို႔ လိတုယက္ြ႕ဲ။ မလိဘု ်းလာ်း။ 
ေရွ်းကေတာရြာ တစ္ရြာေပ ာ့ေနာ္။ အိမ္ေျခက တစ္ေသာင္်းေက ာ္ေလာက ္ရွိတာေပ ာ့။ အိမ္ေျခ တစ္ေသာင်္းေက ာ္ေလာက ္ ရိွမွ 
အဲဒ မွာ သ ေဌ်းေတြ ေလ်းင ်းဥ ်းေလာက ္ရွိတယ ္ၾကာ်းလာ်း။ မို်းေခ င္ေရရွာ်းကာ… မို်းႏွစ္ႏွစ၊္သံု်းႏွစ္ ေခ ငတ္ာကိ်ုး။ မို်းေခ င္ေရရွာ်း 
ေတာာ့ သ ခို်းေတြ မထလာ်း။ ဓာ်းျပေတြ မထလာ်း။ည အိပတ္ဲာ့အခ  ေခြ်းေဟာငသ္ံၾကာ်းရင္ အိပ္လို႔ ေပ ာ္ပ ာ့မလာ်း။တထတိ္ထတိ ္
န႕ဲ မေနဘ ်းလာ်း။အဲဒ  သ ေဌ်းမွာ ဆန္စပ ်းေတြ မရွိဘ ်းလာ်း။ ေရႊေငြေက ာကသ္ံပတၱျမာ်းေတြ မရွိဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  ေရႊေတြ ေငြေတြ 
ဆန္ေရစပ ်း ေတြ ရွိတယ္။ဘာေၾကာင္ာ့ ဆင္်းရဲပ လိမ္ာ့မလဲ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ ဒ လိ ုဆင္်းရတဲာနဲ႔ ခ မ္်းသာတာ ပိုင္်းျခာ်းဖို႔ 
မလိလုာ်း။ တရာ်းသတိဲာ့ ပုဂၢိိဳလ္နဲ႔ေတာာ့ မတ ဘ ်းေပ ာ့ကြ႕ဲ။  
အဲလိနုဲ႔ ျဖစ္ၿပ ်းေတာာ့ လာတဲာ့အခ  ဓာ်းျပေတြက ဝငလ္ာေတာာ့တာေပ ာ့။ စာရင္်း အင္်းနဲ႔ေပ ာ့ေနာ္။ သ ေဌ်းႀက ်းမွာ ေရႊက 
ဘယ္ေလာက ္ရိွတယ္။ ေငြက ဘယ္ေလာက္ရွတိယ။္ စနိ္ေတြ ျမေတြက ဘယ္ေလာက္ရွတိယ။္ ဆန္စပ ်းက ဘယ္ေလာက္ရွိ 
တယ္။ ဆ က ဘယ္ေလာကရ္ွိတယ္ေပ ာ့။ စာရင္်း အင္်းနဲ႔ မေတာင်္းရဘ ်းလာ်း။ က ိဳပ ္ ဒ ေလာက ္ မရွိပ ဘ ်း ခင္ဗ ာလို႔ မေျပာ 
ရဘ ်းလာ်း။ ဒ သ ေဌ်းက မွန္မွန္ မေျပာဘ ်းေပ ာ့။ ဆန္ေကာႀက ်း ေဖာက္။ေခ င္်းစြပ ္ လည္ပင်္း လွည္ာ့ပစ္ေတာာ့တာ။ ေသြ်းေတြ 
ထြက္တာေပ ာ့။ အဲဒ အခ က မ ွေလွခ ်းေအာကမ္ွာ ႃမႇ ပ္ထာ်းတာ ေရႊအို်း ဘယ္ႏွလံု်းေလာက္။ သရက္ပင္ ေအာက္မွာ ႃမႇ ပ္တာက 
ဘယ္ႏွလံု်းေပ ာ့။ အုန္်းပင ္ေျခရင္်းမွာ ႃမႇ ပထ္ာ်းတာက ဘယ္ႏွလံု်းေပ ာ့။ ဆန္ေရစပ ်းေတြလည္်း ဒ  အကုန္ ေပ်းရတယ္ေနာ္။ အခ ု
ေျပာတဲာ့ ေရႊေငြေက ာကသ္ ံပတၱျမာ်းေတြလည်္း ေပ်းရတယ္ေနာ္။ 
 အဲဒ  သ ေဌ်းမွာ ရွိတဲာ့ ေရႊေငြေက ာကသ္ံပတၱျမာ်း ဆန္ေရစပ ်းေတြဟာ ဘံုဆိုင္ပစၥည္်းေတြကြ႕ဲ။ အဲဒ ဘံုဆိုင ္ပစၥည္်းေတြ ဓာ်းျပ 
ေတြ ယ သြာ်းတာေပ ာ့။မယ ဘ ်းလာ်း။ သ ေဌ်းႀက ်းမာွ ဘာေတြ က နရ္စ္သလလဲို႔ ေမ်းဖို႔ မေကာင္်းဘ ်းလာ်း။ အဲဒ လိ ုယ သြာ်းတဲာ့အခ  
သ ေဌ်းမွာ စိတ္ေကာင္်းမလာ်း မေကာင္်းဘ ်းလာ်း။မေကာင္်းရင ္ဖြဲ မ ်းေလာငသ္လိ ုအကသုိုလ္ေတြ မျဖစဘ္ ်းလာ်း။ က ဲဘံုဆိုင္ 
ပစၥည္်းက ဓာ်းျပေတြ ယ သြာ်းၿပ ်းၿပ  ေနာ္။ အကသုိလုဆ္ိတုဲာ့ ကုိယ္ပိုုင ္ပစၥည္်း သ ေဌ်းမွာ က န္ရစ္ေတာာ့တာ။ က ဲကိယုပ္ိုင္ ပစၥည္်း 
ေတြ မျဖစ္ဘ ်းလာ်း။ အကသုိလု ္ကိယု္ပိုင္ ျဖစ္သြာ်းတယက္ြ႕ဲေနာ္။ ေရႊေငြေက ာကသ္ံပတၱျမာ်းေတြက ဓာ်းျပေတြ ယ သြာ်းၿပ ။ 
ဘံုဆိုင္ကေလ ။ အလဲိ ုစိစစဖ္ို႔ မေကာင္်းလာ်း။ 
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ဟိ ုတရာ်းသတိဲာ့ သ ေဌ်းက ေတာာ့ အင္်း ဒ  ပုဂၢိိဳလ္ေတြ ခို်းတာေတြ တိကု္တာေတြ တုိ႔ဆ လာရင္ ေပ်းမယလ္ို႔ ႏွလံု်းမသြင္်းဘ ်း 
လာ်း။အလဲိ ု ႏွလံု်းသြင္်းတဲာ့အခ  အကသုိလုလ္ာ်း ကုသိလုလ္ာ်း။ ကုသိလု္စတိ္ေတြ ေပ ာ့ကြ႕ဲေနာ္။ ဓာ်းျပေတြက ေရာကလ္ာ 
တာေပ ာ့။ ေရာက္လာတဲာ့ အခ က ေတာာ့ သ ေဌ်းႀက ်းကိ ု မလႈပ္နဲ႔။ မလႈပရ္ဘဲ ်းေပ ာ့။ ေမတၱာဓာတက္လည္်း သြင္်းထာ်းေတာာ့ 
အေမာငတ္ို႕ စကာ်းေလ်း ႏွစ္ခြန္်း သံု်းခြန္်း ေျပာခြင္ာ့ေပ်းပ ။ေျပာပ  ေျပာပ  အေမာငတ္ို႔ အခလုိ ု ဓာ်းျပတိကုတ္ာ ဘယလ္ိ ု
အေၾကာင္်းေၾကာင္ာ့ တိကု္တာလ ဲမေမ်းရဘ ်းလာ်း။ မို်းေခ ငေ္ရရွာ်းလို႔  အသကက္ိ ုအေသမခံရလဲို႔ ဓာ်းျပတိကုတ္ာပ  လို႔ မေျပာရ 
ဘ ်းလာ်း။အလဲိဆုိ ုဥ ်းက ေပ်းမွာ ။ မင္်းတို႔ ေက နပ္ေအာင ္ ေပ်းမယလ္ို႔ စကာ်းမခင်္းဘ ်းလာ်းေဟာ့။ ရာဇဝတ္မႈ လြတမ္သြာ်းလာ်း 
ကြ႕ဲ။ ဓာ်းျပေတြ တၿပံိဳ်းၿပံိဳ်းနဲ႔ ေနတာပ ာ့ကြယ္။ ရာဇဝတ္မႈ လြတ္ေနတာေနာ္။  
လတ္တေလာ ေရွာငတ္ခင ္ထမ္်းသြာ်းမယဆ္ိုရင ္ပိႆာ ႏွစ္ဆယ ္ႏိုင္တဲာ့လ က ဆယ္ာ့င ်းပိႆာ ႏုိင္မွာေပ ာ့။ မင္်းတို႔ လာခဲာ့တာ 
ခရ ်းကေဝ်းတယ္။ အဲေတာာ့မင္်းတို႔ အေမာေျပေအာင ္ အနာ်းယ ၾက။ ဟိုမွာ ေပပ ပံု်းႀက ်းႏွင္ာ့ တည္ထာ်းတာ။ ေရေႏြ်းေတြ 
က က္ၿပ ်းသာ်းေပ ာ့ေနာ္။ ေရႊဖ မုိ်းလြတ ္လက္ဖကေ္ျခာကလ္ည္်း ရွိတာေပ ာ့။ ဇယန္်း လက္ဖက္စိလုည္်း ရွိတာေပ ာ့။ ပုစြန္ေျခာက…္ 
ေရႊပုစြနလ္ည္်း ရွိတယ။္ ၾကကသ္ြန္ေၾကာ္လည္်း ရွိတယ။္ ပျဲခမ္်း ေၾကာ္လည္်း ရွိတယ္။ ထန္်းလ က္ျဖ ဆုပ ္ႀကသံကာ ေျမပယဲိ ု
ရွိတယ ္မေျပာရဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  လကဖ္ကရ္ည္ ျမည်္းၾကေပ ာ့။ ဟင္်းခ က္မယ ္ဆိုရင ္ၾကာဇ ံရွိတာေပ ာ့။ င ်းႀက ်းေျခာက ္ရွိတာေပ ာ့။ 
င ်းရံ႕ေျခာက ္ရွိတာေပ ာ့။ ေရႊပစုြန္ ရွိတယ္။ ေဂၚဖ ထပု္ေတြ အာလ ်းေတြကလည်္း ရွိတာေပ ာ့။ ဥယ ာဥ္ထမဲွာ။ မေျပာရေပဘ ်းလာ်း။ 
က ဲအဲဒ  မင္်းတို႔ ႀကိိဳကသ္လိ ုခ က္စာ်းၾကေပ ာ့။ အဲဒ မွာ ဒ က ဆနက္ သံု်းမ ိိဳ်း ေလ်းမ ိိဳ်းေပ ာ့။ ေတာင္ထပိ္ပန္်းတဲာ့၊ ငကၽြ ဲဆနတ္ဲာ့၊ 
ေပၚဆန္်းေမႊ်းတဲာ့။ ၾကာ်းလာ်း။ က ဲမင္်းတို႔ ႀကိိဳကတ္ာ ခ က္ေပ ာ့။ မေျပာရဘ ်းလာ်း။ ဓာ်းျပေတြ တၿပံိဳ်းၿပံိဳ်း န႕ဲ မေနလာ်းဟဲာ့။ တၿပံိဳ်းၿပံိဳ်း 
နဲ႔ ေနတာေပ ာ့။  
ဟိကု ထမင္်း ခ ကတ္ဲာ့လ က ခ က္။ ေရေႏြ်း ေသာကတ္ဲာ့လ က ေသာက။္ တၿပံိဳ်းၿပံိဳ်းနဲ႔ ေနေတာာ့တာေပ ာ့။ အာ်းလံု်း စာ်းသံု်းလို႔ 
ၿပ ်းတဲာ့အခ က ေတာာ့ ေရႊက ဘယ္ေလာက ္။ အဲဒ က ေရႊ ။ အဲဒ က ေငြ။ အဲဒ က ဆ ၊ဆန္၊ဆာ်း၊င ်းပိ။ အဒဲ  ပစၥည္်းေတြ အကုနလ္ံု်း 
ျပၿပ ်းေတာာ့မ ွက ဲမင္်းတို႔ ေက နပ္သေလာက ္ယ စမ်္း။ မေျပာရဘ ်းလာ်း။ လ ေပ င္်း င ်းဆယက္ိုကြ႕ဲ။ ဗိုလက္င ်းေယာက ္ပ တယ္။ 
င ်းေယာက္။ သ ေဌ်းႀက ်းလည္်း ကိယု္ာ့အေပၚမွာ အဲေလာက္ ေကာင္်းေနတာေပ ာ့။ အေဲတာာ့ လ တစ္ေယာက္ကို ေရႊသုံ်းပိႆ ာ 
ေတာ္ၿပ ။ ေရႊ ေရႊ။ ဆနတ္ို႔ ဆ တို႔ ဆာ်းတို႔ကေတာာ့ မခိုမကပ ္ထမ္်းၾကေပ ာ့။ အဲဒ  ဆ ဆန္ဆာ်းေတြမွ မစာ်း ၊ မင္်းတို႔ င တို႔ 
အကနု္ေသမွာေပ ာ့။ မေျပာရဘ ်းလာ်းေဟာ့။ ေျပာတယ္။ အဲဒ နဲ႔ သ  တၿပံိဳ်းၿပံိဳ်း ေနၾက ။သံု်းစိတ ္ႏိုင္တဲာ့ လ က သုံ်းစတိ္။ တစ္တင္်း 
ႏိုင္တဲာ့ လ က တစတ္င်္း။ င ်းစတိ္ႏုိင္တဲာ့ လ က င ်းစတိ ္ထမ္်းေပ ာ့။ အဲဒ နဲ႔ ယ ၾက ျပိဳၾကလို႔ ေက နပ္လို႔။  
စကာ်း ေလ်းက န္ေနတယ ္ အေမာငတ္ို႔ ေျပာခြင္ာ့ေပ်းပ ။ ေျပာပ  ဥ ်း၊ ေျပာပ ။ မင္်းတို႔ အခ ု စာ်းစရာ ေသာကစ္ရာ မရွိလို႔ 
ဓာ်းျပတိုကတ္ာ ဟတု္ၿပ ။ ေတာငသ္  လုပ္မယဆ္ိုလည္်း မင္်းတို႔ အရင္်း ရၿပ ။ အေရာင်္းအဝယ ္လုပ္မယဆ္ိုလည္်း မင္်းတို႔ အရင်္း 
ရၿပ ။ ဒ ေန႔ကစ င ်းပ ်းသ လ မေၾကာင္မၾကာ်း မက ိိဳ်းမေပ က္ေအာင ္ ထိန်္းေစခ င္တာေပ ာ့။ အာ… ဥ ်း ထိန္်းပ မယတ္ဲာ့ေနာ္။ 
ဥ ်းေျပာတဲာ့ အတိုင္်း လိုက္နာမယလ္ို႔ မေျပာရဘ ်းလာ်း။ အလဲိဆုိ ုဥ ်းက တိုင္တန္်းေပ်းမွာေပ ာ့။ ပ ဏာတိပ တာ အစ သရုာေမရယ 
အဆံု်းေပ ာ့။ အသဲလိ ုတိုင္တန္်းေပ်းလို႔ ဓာ်းျပေတြက  လိုကဆ္ိုၾကတယ္။ သုရာေမရယ အဆုံ်းက ေတာာ့ အာမ ဘေႏ ၱလို႔ ဝန္မခံ 
ဘ ်းလာ်း။ လ သာဓု ေခၚ နတသ္ာဓု ေခၚတာ။  
သ ေဌ်းမွာ ရွိတဲာ့ ဘံုဆိုင္ပစၥည္်းေတြ ဓာ်းျပေနာကက္ိ ုပ သြာ်းၿပ ေနာ္။ မပ ဘ ်းလာ်း။ သ ေဌ်းႀက ်းမွာ ကုသိလု္ေတြ မက နရ္စ္လာ်း 
ေဟာ့။အဲဒ  မျခာ်းနာ်းဘ ်းလာ်း။ တရာ်းသတိဲာ့ ပုဂၢိိဳလက္ ေန႕တၿပံိဳ်းၿပိံဳ်း ည တၿပံိဳ်းၿပိံဳ်း ကြ႕ဲ။ အဲလိ ု ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ 
မသတိဲာ့လ ကေတာာ့ကာ ဓာ်းျပနဲ႔ မေတြ႕ခင္ေတာင ္ ေခြ်းေဟာငသ္ံၾကာ်းတိုင္်းဟာ တထတိ္ထတိ ္ ေနေတာာ့တာေပ ာ့။ အဲေတာာ့ 
ပရိသတက္ တမ ိိဳ်း ဒ ဟာ သ ေဌ်းႀက ်းက ခ မ္်းသာတယ ္မေျပာဘ ်း လာ်း။ က ဲသ တို႔ အေတာ္ ခ မ္်းသာတယလ္ို႔ မေျပာဘ ်းလာ်း။ 
ခ မ္်းသာရင ္ စိတဆ္င္်းရပဲ မလာ်းကြ႕ဲ။ ဟင…္ သ ေဌ်းႀက ်းမွာ ရွတိဲာ့ ေရႊေတြ ေငြေတြက စတိခ္ မ်္းသာေအာင ္ လပုႏုိ္ငရ္႕ဲလာ်း။ 
လပုႏုိ္ငပ္ ဘ ်းကြ႕ဲ။ တရာ်းသမိ ွခ မ်္းသာတာ။ အဲလိ ုေလာ့လာဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။ ဒ ေတာာ့ ကကံိ ုယံုၾကည္ဖုိ႔ လိုတယ္ေနာ္။ အဲဒ  
သ ေဌ်းႀက ်းမွာ အဲလိ ု ေပ်းလိကု္ေတာာ့ ကုသိလု္ေတြ ျဖစသ္ြာ်းတာေပ ာ့။ ဟိုတုန်္းက မထိန္်းဘ ်းတဲာ့ င ်းပ ်းသ လမွာ သ ေဌ်းႀက ်း 
တိုငတ္န္်းေပ်းေတာာ့ကာ သ ေတာ္ေကာင္်း လ သ ေတာ္ေကာင္်းေတြ ျဖစ္မသြာ်းဘ ်းလာ်း ေဟာ့။ ဘယ္ေလာက္မ ာ်း အဆင္ေျပ 
သလဲကြ႕ဲ ၾကာ်းလာ်း။ အဲဒ  ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ ကကံိ ုယံုၾကည္ဖုိ႔ လိုတယ္ေနာ္။ ဉာဏ္ကိ ုအာ်းကိ်ုးရမယ္။  ေလာ့လာဖို႔ 
မေကာင်္းလာ်း။ စဥ္်းစာ်းၾက။  
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အဲဒ ေၾကာင္ာ့ သမာဒ နသ လ သမၸတသၱ လ သမုေစၦဒသ လ ။ ေရွ်းထကေ္က ာ္က ဥပ သကာ တစ္ေယာက ္ႏြာ်းေပ ာကတ္ာက 
သုံ်းေလ်းရက ္ ၾကာသြာ်းၿပ ။ အဲဒ နဲ႔ ဘုန္်းႀက ်းေက ာင္်း သြာ်းၿပ ်းေတာာ့ ရြာဥ ်းေက ာင္်း ဆရာေတာ္ တပည္ာ့ေတာ္ကိ ုအဓိ႒ာနသ္ လ 
င ်းရက္ေပ်းပ ဘရုာ်း။ မေလ ွာက္ရဘ ်းလာ်း။ အဲေတာာ့ ပ ဏာတိပ တာအစ သုရာေမရယ အဆံု်းကို ေက ာင္်းထိုင ္ဆရာေတာ္ ၊ 
ရြာဥ ်းေက ာင်္းဆရာေတာ္က တိုင္တန္်းေပ်းတာေပ ာ့။ သရုာေမရယအဆံု်းမွာ ဝန္ခတံယ ္ ။ အာမ ဘေႏၱ ေပ ာ့ေနာ္။ အဲဒ ၿပ ်း 
ႏြာ်းရွာထြကသ္ြာ်းလိကုတ္ာေပ ာ့။ ထြကသ္ြာ်းတဲာ့အခ  ေတာစပ္က ေတာာ့ကာ ႏြာ်းေျခရာသြာ်းေတြ႕တယ္။ ဒ  သ ႔ႏြာ်းရဲ႕ ေျခရာေပ ာ့။ 
ေျခရာအတိုင်္း လိကု္သြာ်းေတာာ့ ႏွစ္ဖာလံုေလာက ္အကြာက ေတာာ့ ႏြာ်းန႕ဲ သြာ်းေတြ႕တယ္။ စပ ်းႀက ်းေျမြက ကိကု္ၿပ ်းေတာာ့မွ 
ပတထ္ာ်းေတာာ့တာကို်း။ ေနာက ္ ႏွစ္ရက ္ သံု်းရက္ၾကာကာ အစာျပတ္ ေရငတ ္ ၿပ ်းေတာာ့မ ွ လဲေတာာ့မွာေနာ္။ အဲအခ  ပတ ္
ၿပ ်းေတာာ့ အ႐ုိ်းေတြ ခ ိိဳ်းၿပ ်းေတာာ့ မ ိိဳေတာာ့မွာေပ ာ့။ က ဲအဲဒ ေတာာ့ ေတြ႕တဲာ့အခ  က ေတာာ့ကာ ဓာ်းနဲ႔ ခုတ္မယလ္ို႔ လုပတ္ာကို်း။ အင္်း 
င  ဒ ေန႕က အစ ၊င ်းရကလ္ို႔ အဓိ႒ာန ္ျပိဳခဲာ့တာေပ ာ့။ င  ဒ ေန႔ အစပ ဲရွိေသ်းတယ္ေနာ္။ က ဲခုတက္ဲာ့လာ်း။ မခုတ္ေတာာ့ဘ ်းေနာ္။ 
သ လခံမယ္လို႔ မေျပာၾကဘ ်းလာ်း။ သ လသာ မရိွရင္ မခတု္ေပဘ ်းလာ်း။ အခ ုသ လရွေိတာာ့ ခုတက္ဲာ့လာ်း။ သ လခတံာကြ႕ဲ။ အဲဒ  
သ လခ ံ ရ႕ဲ အဓပိၸာယက္ိ ု နာ်းလညေ္စခ ငတ္ာ ၾကာ်းလာ်း။ အခေုတာာ့ သ လခ ံသ လခနံ႕ဲ အဓပိၸာယ ္ နာ်းမလည။္ ၾကာ်းလာ်း။ 
သ လမရွိရင ္ခုတ္ၿပ ်းၿပ ေနာ္။ အဲဒ  သမာဒ နသ လ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။  
သမၸတၱသ လဆိတုာ…. ရြာဥ ်းေက ာင်္း ဆရာဆ  သြာ်းမေနဘ ်း ၾကာ်းလာ်း။ ကိယု္ာ့ကိုယက္ိ ုအေတြ႕ကိ ုဆင္ျခငသ္ံု်းသပတ္ာေပ ာ့။ 
အဲေတာာ့ သ ႔မွာလည္်း သာ်းအမ ိႏွစ္ေယာက္ ေနတာကိ်ုး။ ေတာင္သ ေယာက္ ာ်းေပ ာ့။ အဲဒ လ ကလည်္း လ လာ်းေျမာကလ္ို႔ သိတဲာ့ 
အခ ိနက္စ င ်းပ ်းသ လကိ ု မေၾကာငမ္ၾကာ်း မက ိိဳ်းမေပ က္ေအာင ္ထိန္်းသိမ္်းတာေပ ာ့။ အ ဲ မိခင္ႀက ်းက နာတာရညွ ္ ။ဟိဟုာ 
စာ်းလိကု ္အနလ္ိကု္။ ဒ ဟာ စာ်းလိကု္ ေအာာ့လိကု ္  မတည္ာ့ဘ ်းေပ ာ့။ အဲဒ နဲ႔ ရက္ေဝ်းက ေဆ်းဆရာေတြ… ေဆ်းဆရာ အစြမ်္း 
ေကာင်္းတာ လာလိမ္ာ့မယ ္ဆိုတာ  သတင္်း ၾကာ်းတာေပ ာ့။ သာ်းက ေတာကို ေတာင္သ ေယာက္ ာ်း ဆိုေတာာ့ ေတာကိ ု ေစာေစာ 
သြာ်းေတာာ့တာ။ညေန ျပနလ္ာခဲာ့တဲာ့အခ  အေမ ဒ ေန႔ ေဆ်းဆရာ ေရာကသ္လာ်း ။မေမ်းရဘ ်းလာ်း။ ေဆ်းဆရာေတာာ့ ေရာက ္
တယ္။ ေဆ်း မပ ခဲာ့ဘ ်း။ ရွိတဲာ့ေဆ်းက အေမနဲ႔ မတည္ာ့ဘ ်းေပ ာ့။ နည္်းေပ်းခဲာ့တယလ္ို႔ မေျပာရဘ ်းလာ်း။ ဘယလ္ိလု ဲအေမလို႔ 
မေမ်းရဘ ်းလာ်း။ ယုန္ တစ္ေကာင ္ႀက ်းႀက ်း ရမယ္ဆိရုင္ ေလ်းေပ င္ေလ်းလက္ ျဖတ္ၿပ ်းေတာာ့ ေလ်းနပ ္ဆန္ျပိဳတ္ျပိဳတ္ၿပ ်းေတာာ့ 
ေကၽြ်းေပ ာ့။ ဆန္ျပိဳတ ္ ျပိဳတ္ၿပ ်းေတာာ့ စာ်းေပာ့ ။ အလဲိ ု အာမခံနဲ႔ ေပ်းခဲာ့တာေနာ္။ က ဲ င ာ့သာ်း ရွာေပေတာာ့။ သာ်းကလည္်း 
ပ ိိဳ်းႀကဲထာ်းတဲာ့ ကိစၥက အပငေ္ပ ကတ္ာ လက္ႏွစ္သစ္ေလာက ္ရိွၿပ ။ ည ယုန္က လာလာစာ်းတာကိ်ုး။ အဲဒ  ပိုကက္ြန္နဲ႔ ညႊတ္နဲ႔ 
ေထာငထ္ာ်းေတာာ့တာ။ ပိုကက္ြန္နဲ႔ ညႊတန္ဲ႔ ေထာငထ္ာ်းတာေနာ္။  
မနကလ္င္်းေတာာ့ သြာ်းၾကည္ာ့ေတာာ့ ပိုကက္ြန္ ၿငိေနေတာာ့တာဗ ာ်း။ ယုန္ေလ်းက လ ျမငေ္တာာ့ကာ ေၾကာကလ္ြန္်းလို႔ ခ  ်းေသ်းေတြ 
ပ ေတာာ့တာ။ အဲေတာာ့ သာ်းျဖစ္တဲာ့လ က စဥ္်းစာ်းတယ။္ အင္်း သတၱဝ  မွန္လို႔ ရိွရင္ ေသရမွာ မေၾကာကတ္ဲာ့ဟာ မရွိဘ ်း။ 
ေၾကာကတ္ာေတြ မ ာ်းတာေပ ာ့။ အေမကလည္်း ေၾကာကတ္ယ္ဆိုျငာ်းေသာ္လည္်း ခ  ်းေသ်းပ ေအာင ္မေၾကာကေ္သ်းဘ ်းေပ ာ့။ 
ယုနက္ ေခ ်းေသ်းပ တယ္။ ကုိယ္ကလည္်း သတိဲာ့အခ ိနက္စ င  ဘယသ္ ႔ မွ မသတဘ္ ်းေပ ာ့။  ယုနေ္လ်းကိ ုဖမ္်းလို႔ ပိုက္ကြန္ကို 
ျဖိဳတ ္ေခ င်္းကိုပြတလ္ို႔ မင္်းကိ ုင မသတဘ္ ်း။ စိတ္ခ မ္်းသာေအာင္ေန မင္်းကိ ုင  မသတ္ဘ ်း။ စိတ္ခ မ္်းသာေအာင္ေန မင္်းကိ ုင  
မသတ္ဘ ်းလို႔ ပြတ္ၿပ ်းေတာာ့ ေျပာေတာာ့တာ။ ၿငိမ္သြာ်းေတာာ့တာတဲာ့။ အင္်း သ ႔ကိ ုသတ္ၿပ ်းေတာာ့ အေမကိ ုေလ်းနပ္ ဆန္ျပိဳတ ္
ျပိဳတ္ေကၽြ်းလို႔ ေရာဂ  ေပ ာကတ္ယ္ထာ်း။ ယုန္ေသၿပ ်းကာမွ ေရာဂ  ေပ ာကတ္ာေတာာ့ မတရာ်းဘ ်းေပ ာ့။တရာ်းပ မလာ်း။  
က ဲ ဟိကု ယုနက္ ဘယလ္ိပု ာ့ ေနေန ။ အေမ က န်္းမာရင ္ ေတာ္ၿပ  ဆိုရင္ တရာ်းပ မလာ်းေဟာ့။ မတရာ်းေတာာ့ဘ ်းေနာ္။ 
ကိယု္ခ င္်းစာ ပ ရဲ႕လာ်း။ ပ ဘ ်း။ အဲဒ န႕ဲ အက ိိဳ်းအျပစ္ေတြ ေျပာျပ ်းေတာာ့မွ ရတနာသံု်းပ ်း ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ 
သဃံ ံသရဏံ ဂစာၦမိ။ ဗုေဒၶ  ေမ သရဏံ အညံ နတ ိ၊  ဓေမၼာ ေမ သရဏံ အည ံနတ ိ၊ သံေဃာ ေမ သရဏံ အည ံနတ ၊ိ 
ဘုရာ်းမွအပ ကို်းကြယ္စရာ မရိွ ။ အာ်းထာ်းစရာ မရိွ။ ဘုရာ်းကိ ုကို်းကြယ္ပ တယ္။ အာ်းထာ်းပ တယ္။ တရာ်းေတာ္ျမတ္မအွပ 
အာ်းကို်းစရာ မရိွ ။ အာ်းထာ်းစရာ မရိွ။ တရာ်းေတာ္ျမတက္ိုပ ဲအာ်းကို်းတယ္။ အာ်းထာ်းတယ္။ သဃံာေတာ္အရွင္ျမတ္မအွပ 
ကို်းကြယ္စရာ မရိွ ။ အာ်းထာ်းစရာ မရိွ။ သဃံာေတာ္အရွင္ျမတက္ိ ု ကို်းကြယ ္ အာ်းထာ်းပ တယ္။လို႔ အာ႐ုံ ျပိဳၿပ ်းေတာာ့မ ွ
အဓိ႒ာနျ္ပိဳလိုကတ္ာ။ မင္်းကိ ုင  လႊတတ္ဲာ့ အခ ိနက္စ မင္်း စိတ္ခ မ်္းသာသလိ ုကုိယ္ခ မ်္းသာသလိ ုင ာ့မိခငသ္ည ္စာ်းသံု်းတဲာ့ 
ထမင္်းအာဟာရသည္ ေဆ်း ျဖစ္ပ ေစသာ်း။ အဓ႒ိာန ္မျပိဳလာ်းေဟာ့။ အဓိ႒ာန္ျပိဳတာေနာ္။ အဲဒ ေတြ ဒ အက ိိဳ်းအျပစ္ေတြကိ ု
မေအကိ ုမေျပာရဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  အခ  အဲဒ ေန႔မွာ မေအက စာ်းသံု်းတဲာ့အခ  ျမနိ္ျမိနယ္ကွယ္ွက ္မေအာာ့မအနဘ္ဲနဲ႔ က န္်းမာေရ်း 
ျပည္ာ့စုံသြာ်းတယတ္ဲာ့ကြ႕ဲ။ က ဲဘယ္ေလာကမ္ ာ်း သမၸတၱ အဓိ႒ာနသ္ လကြ႕ဲေနာ္။ အလဲိ ုစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။  
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ဒ မို႔ ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ ိက ံကံရ႕ဲအက ိိဳ်း ယံုၾကည္ဖုိ႔ လိတုယ္ေနာ္။ ဉာဏ္ကိ ုအာ်းကို်းဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒ ေၾကာင္ာ့ င ်းပ ်းသ လ 
ျပည္ာ့စံုရင ္  ဒ  သ လခ ံသ လခ ံလို႔ မေျပာဘ ်းလာ်း။ တကယ္ာ့ သ လရွတိဲာ့ ပဂုၢိိဳလက္ သ ႔အတြကန္ဲ႔ သတဝၱ ေတြ ေသတယလ္ို႔ 
ရွဥိ ်းမလာ်း။ သ ႔အတြကန္ဲ႔ ပစၥည်္း ေပ ာကတ္ယ ္လိ႕ု ရွဥိ ်းမလာ်း။ သ ႔အတြကန္ဲ႔  လငမ္ယာ်းေတြ ပ ကစ္ ်းတယလ္ို႔ ရွဥိ ်းမလာ်း။ 
သ ႔အတြကန္ဲ႔ မသုာ်း သံု်းလို႔ ပ ကစ္ ်းတယလ္ို႔ ရွဥိ ်းမလာ်း။ ေသာကလ္ို႔ စာ်းလို႔ ပ ကစ္ ်းတယလ္ို႔ ရွဥိ ်းမလာ်း။ အကနုလ္ံု်း ခ မ်္းသာရာ 
မရဘ ်းလာ်း။ အဒဲ  ကိယုခ္ င်္းစာေပ ာ့။ အဒဲ ေမတာၱလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ သာသနာေစာင္ာ့နတ္ကလည်္း သိတယ္။ 
သမၼာေဒဝနတက္ သတိယ။္ ကုိယ္ေစာင္ာ့နတက္ သိတယေ္နာ္။အဒဲ  ေမတၱာေတြ မျဖစဘ္ ်းလာ်းကြ႕ဲ။ အဲဒ  လိုရင္်းအခ က္ေတြ 
ေပ ာ့။ ၾကာ်းလာ်း။ ဤေနရာ ေရာက္ေအာင ္က ံကံ၏အက ိိဳ်းကိ ုယံုၾကည္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။  
အာ်းကို်းရမာွက ဉာဏ္ေနာ္။ သမုေစၦဒသ လက မ ွအာ်းကို်းရမွာ ။ဒ ေတာာ့ သမုေစၦဒသိေအာငဟ္ာ  သက ာယဒ႒ိိျပိဳတ္မွ ျဖစ္မွာ 
ကြ႕ဲ။ သက ာယ သက ာယ ဘယ္တရာ်းလဲ၊ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ ခႏၶာင ်းပ ်းကိ ုသက ာယလို႔ မေဟာလာ်း။ အဲဒ  ခႏၶာသိဖို႔ 
လိတုာေပ ာ့။ ပိဋကတသ္ံု်းပံု ခ ံိဳၾကည္ာ့ေတာာ့ ခႏၶာ င ်းပ ်းေပ ာ့။ျဖန္႔လိကု္ရင ္ပိဋကတသ္ံု်းပံုေပ ာ့။ ဒ ေတာာ့ ခႏၶာသိဖို႔ မလိုဘ ်းလာ်း။ အခ ု
ႏွလံု်းသြင္်းမွာ်းတာေတြ ဘယ္ေပၚမွာလဲ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ခႏၶာ ေပၚမွာ ႏွလံု်းသြင္်းမာွ်းတာ။ ပုဂၢိိဳလ ္ သတဝၱ အေနႏွင္ာ့ 
မမွာ်းဘ ်းလာ်း။ စဥ္်းစာ်းဖို႔ လိတုယ္ေနာ္။ ဒ  ႏွလံု်းသြင္်းမွနဖ္ို႔ လိတုာေပ ာ့။ အဲဒ  ပရိညာ သံု်းပ ်း၊ ဉာတပရိညာ၊ တ ရဏပရိညာ၊ 
ပဟာနပရိညာ။ ပရိညာသံု်းပ ်းႏွင္ာ့ ပညတ ္ပရမတ ္နံပ တတ္စ္။ဉာတပရိညာ ပိုင္်းျခာ်းရမယ္။ ကိုယထ္ငခ္ဲာ့တာက လ နတ္ျဗဟၼာ 
သတၱဝ ေပ ာ့။ အဲေတာာ့ လကေ္တြ႕ မ က္ေတြ႕ ကိယု္ေတြ႕ခဲာ့တာေတြကိ ု ျပန္စိစစ္ဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ သံု်းဆယ္ာ့ႏွစ္ ေကာ႒ာသ 
ဆိတုာ ၾကာ်းဖ ်းၾကရ႕ဲလာ်း။ အတြင္်း အျပင ္ ရွာၾကည္ာ့လိကု္ေနာ္။ အတြင္်းလည်္း ျပန္ၾကည္ာ့ေတာာ့ကာ အသည်္းတို႔၊ ႏွလံု်းတို႔၊ 
ေက ာကက္ပတ္ုိ႔၊အဆတုတ္ို႔ မရွိေပဘ ်းလာ်း။ အ သမိ္၊အ မေတြ မရွိေပဘ ်းလာ်း။ အျပငမ္ွာလည္်း ေျခလကအ္ဂၤ ေပ ာ့။ က ဲအဲဒ လို 
ရွာၾကည္ာ့တဲာ့အခ  လ ေတြ႕မလာ်း၊သံု်းဆယ္ာ့ႏွစ္ ေကာ႒ာသ ေတြ႕မလာ်း။ ၊သံု်းဆယ္ာ့ႏွစ္ ေကာ႒ာသ ထဲမွာ လ ပ ရဲ႕လာ်း။ လ မပ  
နတက္ ပ  ပ မလာ်း။ ျဗဟၼာကာ်း ပ  ပ ာ့မလာ်း။ ဘာျဖစ္လို႔ မပ တာလ။ဲ မရိွရင္ လ စြဲ နတ္စြဲ ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာ လိုေသ်းရ႕ဲလာ်း။ အဲဒ  
လိတုာေပ ာ့။ ဒ လိဆုိုေတာာ့ သစၥာသိဖို႔ လိုတယ္ေနာ္။ ခႏၶာ သိဖို႔ လိတုယ္ေနာ္။ ပဋစိၥသမုပၸ ဒ္ ေၾကာင္်းက ိိဳ်းသိဖို႔ လိုတာေပ ာ့။ 
မရေသ်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ ္ရေလေအာင ္မ ကစ္ိေပ ကက္စ မေနာဒြ ရ အထ ိမွန္မွန္ေလ်း ခႏၶာ ဖြဲ႔ၾက။ 
…ခႏၶာဖြဲ႕နည္်း…။ 
မ က္စ။ိ 
စကၡိဳအၾကညက္ိ ုအဆင်္း တိကု္ေတာာ့ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ စကၡိဳဝိညာဏ္ ေပၚေသာအခ  တစ္ဝညိာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ 
ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။ စကၡိဳဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစတ္ဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ 
ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ စကၡိဳအၾကည္ႏွင္ာ့ အဆင္်းကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ 
ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

မ က္စအိၾကညက္ိ ုအဆင္်း တုိက္ေတာာ့ ျမင္သစိိတ ္ေပၚပ သည္။ အဆင်္းကိ ုျမငသ္တိာက စိတ။္ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက 
ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသကိ္။ မ ကစ္ိအၾကည္ႏွင္ာ့ အဆင္်းက ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသိက၊္႐ုပ္။ 

မ က္စအိၾကညက္ိ ုအဆင်္း တုိက္ေတာာ့ ျမငသ္ိစတိ္ ေပၚပ သည္။ အဆင္်းကို ျမင္သတိာက နာမ္တရာ်း။  မ က္စအိၾကည္ႏွင္ာ့ 
အဆင္်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

နာ်း။ 

ေသာတအၾကညက္ိ ုအသ ံတိကု္ေတာာ့ ေသာတဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ေသာတဝညိာဏ္ ေပၚေသာအခ  တစဝ္ိညာဏ္တည်္း 
ေပၚလို႔ ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။ ေသာတဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစတ္ဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ 
နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ေသာတအၾကညႏွ္င္ာ့ အသကံိ ုခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည။္ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ 
႐ ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစပ္ သည္။  

နာ်းအၾကညက္ိ ုအသ ံတုိကေ္တာာ့ ၾကာ်းသိစတိ္ ေပၚပ သည္။ အသကံိ ု ၾကာ်းသိတာက စိတ။္ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက 
ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသကိ္။ နာ်းအၾကည္ႏွင္ာ့ အသံက ႐ုပ္။ စိတ၊္ေစတသကိ၊္႐ုပ္။ 
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နာ်းအၾကညက္ိ ုအသ ံတုိကေ္တာာ့ ၾကာ်းသိစတိ္ ေပၚပ သည္။ အသကံိ ုၾကာ်းသတိာက နာမတ္ရာ်း။  နာ်းအၾကည္ႏွင္ာ့ အသကံ 
႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

ႏွာ။ 

ဃာနအၾကည္ကိ ုအနံ႕ တိကု္ေတာာ့ ဃာနဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ဃာနဝညိာဏ္ ေပၚေသာအခ  တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ 
ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။  ဃာနဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစတ္ဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ 
ေလ်းပ ်း ျဖစပ္ သည္။ ဃာနအၾကည ္ ႏွင္ာ့ အနံ႕ကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ 
ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

ႏွာအၾကညက္ိ ုအနံ႕တုိက္ေတာာ့ နံသိစတိ္ ေပၚပ သည။္ အနံ႕ကိ ုနံသတိာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာ က ေစတသကိ္။ 
စိတ္၊ ေစတသိက္။ ႏွာအၾကည္ႏွင္ာ့ အနံ႕က ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသိက၊္႐ုပ္။ 

ႏွာအၾကညက္ိ ုအနံ႕တုိက္ေတာာ့ နံသိစတိ္ ေပၚပ သည္။ အနံ႕ကိ ုနံသတိာက နာမ္တရာ်း။  ႏွာအၾကည ္ႏွင္ာ့ အနံ႕ က ႐ုပ္တရာ်း။ 
နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

လွ ာ။ 

ဇိဝွ အၾကညက္ိ ုခ ိိဳ၊ခ ဥ္၊စပ္၊ငန္၊ဖန္၊ခ ်း ရသာေျခာက္ပ ်း တိကု္ေတာာ့ စာ်းသစိိတဆ္ိတုဲာ့ ဇိဝွ ဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ ဇိဝွ ဝိညာဏ္ 
ေပၚေသာအခ  တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။  ဇိဝွ ဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစတ္ဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ 
ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစပ္ သည္။ ဇိဝွ အၾကည ္ႏွင္ာ့ ရသာ ေျခာက္ပ ်း ကို ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ 
ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

လွ ာအၾကည္ကိ ုရသာေျခာက္ပ ်း တုိက္ေတာာ့ စာ်းသိစတိ္ ေပၚပ သည္။ ရသာေျခာက္ပ ်း ကိ ုစာ်းသတိာက စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ 
သညာ၊ ေစတနာက ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသိက။္ လွ ာအၾကည ္ႏွင္ာ့ ရသာေျခာက္ပ ်း က ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသကိ္၊႐ုပ။္ 

လွ ာအၾကည္ကိ ု ရသာေျခာက္ပ ်း တုိက္ေတာာ့ စာ်းသိစတိ္ ေပၚပ သည္။ ရသာေျခာက္ပ ်းကိ ု စာ်းသတိာက နာမ္တရာ်း။  
လွ ာအၾကည္ႏွင္ာ့ ရသာေျခာက္ပ ်းက ႐ုပ္တရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

ကိယု္။ 

ကာယအၾကညက္ိ ုမာမႈ ေပ ာာ့မႈ ပထဝ  ေဖာ႒ဗၺ တိုကေ္တာာ့ ထိသိစတိ ္ဆိတုဲာ့ ကာယဝိညာဏ္ ေပၚပ သည။္ ကာယဝိညာဏ္ 
ေပၚေသာအခ  တစ္ဝိညာဏ္တည္်း ေပၚလို႔ ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။ ကာယဝညိာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစတ္ဲာ့ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ 
ေစတနာ သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ကာယအၾကည္ႏွင္ာ့ မာမႈ ေပ ာာ့မႈကိ ု ခႏၶာဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ 
ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ေပ င္်းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

ကိယု္အၾကညက္ိ ုပ မႈ ေအ်းမႈ ေတေဇာ ေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာာ့ ထသိိစတိ္ ေပၚပ သည။္ ပ မႈ ေအ်းမႈကိ ုထိသတိာက စိတ္။ ေဝဒနာ 
၊ သညာ၊ ေစတနာက ေစတသကိ္။ စိတ္၊ ေစတသိက။္ ကိယု္အၾကည္ႏွင္ာ့ ပ မႈ ေအ်းမႈက ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသကိ္၊႐ပု။္ 

ကိယု္အၾကညက္ို ေထာကက္န ္လႈပ္ရွာ်းမႈ ဝ ေယာေဖာ႒ဗၺ တုိက္ေတာာ့ ထိသစိိတ္ ေပၚပ သည္။ ေထာကက္န ္လႈပ္ရွာ်းမႈကိ ု
ထသိိတာက နာမ္တရာ်း။  ကိယု္အၾကည္ႏွင္ာ့ ေထာကက္န ္လႈပ္ရာွ်းမႈ က ႐ုပတ္ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

စိတ္။ 

www.dhammadownload.com
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မေနာအၾကညက္ိ ုဓမၼာ႐ုတံိကု္ေတာာ့ ႀကသံိစိတဆ္ိတုဲာ့ မေနာဝိညာဏ္ ေပၚပ သည္။ မေနာဝိညာဏ္ေပၚေသာအခ  တစ္ဝိညာဏ္ 
တည္်း ေပၚလို႔ ျဖစ္ပ သလာ်း။ မျဖစ္ႏုိင္ပ ။  မေနာဝိညာဏ္ႏွင္ာ့ သဟဇာတျဖစ္တဲာ့ ေဝဒနာကၡႏၶာ ေစတသကိ ္ ၊သညာကၡႏၶာ 
ေစတသကိ္၊ သခၤ ရကၡႏၶာ ေစတသိက ္သံု်းပ ်း ေပ င္်းေတာာ့ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။ ဟဒယဝတ ိဳ ႏွင္ာ့ ဓမၼာ႐ု ံကိ ုခႏၶာ 
ဖြဲ႕ေတာာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ျဖစ္ပ သည္။ နာမကၡႏၶာ ေလ်းပ ်းႏွင္ာ့ ႐ ပကၡႏၶာ ေပ င်္းေတာာ့ ခႏၶာင ်းပ ်း ျဖစ္ပ သည္။  

မေနာအၾကညက္ိ ုဓမၼာ႐ု ံတုိက္ေတာာ့ ႀကသံိစတိ္ ေပၚပ သည္။ ဓမၼာ႐ုံတရာ်း အေပၚမာွ ပုဂၢိိဳလ ္သတၱဝ အေနႏွင္ာ့ ႀကသံိတာက 
စိတ္။ ေဝဒနာ ၊ သညာ၊ ေစတနာက ေစတသကိ္။ စိတ၊္ ေစတသကိ္။ ဟဒယဝတ ိဳ ႏွင္ာ့ ဓမၼာ႐ံု က ႐ုပ္။ စိတ္၊ေစတသကိ္၊႐ုပ္။ 

မေနာအၾကညက္ိ ုဓမၼာ႐ု ံတုိက္ေတာာ့ ႀကသံိစတိ္ ေပၚပ သည္။ ဓမၼာ႐ုံတရာ်း အေပၚမာွ ပုဂၢိိဳလ ္သတၱဝ အေနႏွင္ာ့ ႀကသံိတာက 
နာမ္တရာ်း။ ဟဒယဝတ ိဳ ႏွင္ာ့ ဓမၼာ႐ု ံက ႐ုပတ္ရာ်း။ နာမ္ ႐ုပ္ ႏွစ္ပ ်း။  

ေျခာကဒ္ြ ရ ခႏၶာဖြဲ႕ၾကည္ာ့ေတာာ့ …. လ အစာ်းစာ်း၊ နတအ္စာ်းစာ်း ၊ျဗဟၼာအစာ်းစာ်း၊ တိရစ ာန ္အစာ်းစာ်း၊ ျပတိၱာ ၊အသ ရကာယ ္
အစာ်းစာ်း၊ေတြ႕သလာ်း ခႏၶာင ်းပ ်း ေတြ႕သလာ်း။ လ နတ္ျဗဟၼာ သတၱဝ  မေတြ႕တာ ရွိလို႕လာ်း၊ မရွိလို႔လာ်း။ မရိွရင္ လ စြဲ နတ္စြဲ 
ျဗဟၼာစြဲ ၊စြစဲရာ လိုေသ်းရ႕ဲလာ်း။ဒ ေၾကာင္ာ့ မိမိက ခႏၶာဖြဲ႕၊ခႏၶာဖြဲ႕ဆိုတာ သက ာယဒ႒ိိ ျဖိဳတတ္ာကြ႕ဲ။ ထင္ခဲာ့တာက အဲဒ ခႏၶာ 
င ်းပ ်းေပၚမာွ ဌာႏ ပစာရ အာ်းျဖင္ာ့ တင္စာ်းၿပ ်းေတာာ့ လ အစာ်းစာ်း၊ နတ္အစာ်းစာ်း ၊ျဗဟၼာအစာ်းစာ်း၊ တိရစ ာန ္အစာ်းစာ်း၊ ျပတိၱာ 
၊အသ ရကာယ ္ အစာ်းစာ်း၊ ငရဲ အစာ်းစာ်းလို႔ မထငၾ္ကဘ ်းလာ်း။ ရွိတယလ္ို႔ မယ ဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  အထငန္ဲ႔ အယ အဆကိ ု
ပယ္ရတာ။ က ဲ …ကိုယထ္ငတ္ာေတြ ေတြ႕ေသ်းရ႕ဲလာ်း။ ေတြ႕တာက လ နတ္ျဗဟၼာလာ်း ခႏၶာင ်းပ ်း ။ ဘယ္ေလာက္မ ာ်း 
ထင္ရွာ်းသလဲေနာ္။ အလဲိ ုခႏၶာဘကက္ိ ုလွည္ာ့တဲာ့အခ  ပုဂၢိိဳလ ္သတၱဝ  ေတြ႕ေသ်းရဲ႕လာ်း။ မေတြ႕ရင ္တဒဂၤအာ်းျဖင္ာ့ နိေရာဓ 
ေပ ာ့။ ရာဂ ေဒ သ ေမာဟ ျဖစ္ခြင္ာ့ရပ မလာ်း။အလဲိုေလာ့လာဖို႔ လိုတယ္။  တဒဂၤ၊တဒဂၤ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ အဲဒ  သေဘာ 
ေပ ကဖ္ို႔ လိုတယက္ြ႕ဲေနာ္။ဒ ေၾကာင္ာ့ ခႏၶာဖြဲ႕၊ခႏၶာဖြဲ႕ဆိတုာ သက ာယဒ႒ိ ိ ျဖိဳတတ္ာ။ အလဲိ ု ခႏၶာေတာာ့ ရတယ ္ ဘာေၾကာင္ာ့ 
သက ာယဒ႒ိ ိမျပိဳတသ္လ။ဲ ကိယု္ာ့ကိယုက္ိ ုေမ်းဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။ ေၾသာ္ င  သညာနဲ႔ သတိာကိ်ုး။ ထိ်ုးထိ်ုးထြင်္းထြင်္း လင်္းလင်္း 
ရငွ်္းရငွ်္းသတိဲာ့အသ ိမေရာကေ္သ်းဘ ်းေပ ာ့။ အလဲိေုလာ့လာဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။ သဘာဝ ဉာဏ္ကိရုမ ွစတိခ္ ရတာ။ အလဲိစုစိစၾ္က။ 
ဒ ေတာာ့ ထပ္ခ  ထပ္ခ  ေလာ့လာဖို႔ မလိဘု ်းလာ်း။ ယံုၾကည္ဖုိ႔ လိုတယက္ြ႕ဲေနာ္။ သံေဝဂဉာဏ္လည္်း လိုတယ္။ 

မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်းထပ္မေံပ ာ့။ ေရွ်းထက္ေက ာ္ကာရ က တိုင္်းျပည္အုပခ္ ိဳပ ္မင္်းလုပတ္ာ ဓမၼသုႏၵရ မင္်းႀက ်းေပ ာ့။ သာသနာပမွာ 
မင္်းျဖစတ္ာကို်း။ႏွစ္ေပ င်္း၊ အစတိ္သံု်းဆယ္ေလာက ္ ၾကာသြာ်းၿပ ေနာ္။ စဥ္်းစာ်းတယ၊္အင္်း… လ လည္်း ျဖစတ္ယ္၊င  ရွင္ဘုရင ္
လည္်း ျဖစတ္ယ။္ ျမတ္စြာဘုရာ်း တရာ်းကိုမ ွမၾကာ်းရ၊မနာရရင္ လ ျဖစက္ ိိဳ်း မနပဘ္ ်းေပ ာ့။ ရွင္ဘုရင ္ ျဖစက္ ိိဳ်း မနပ္ဘ ်း ေပ ာ့။ 
အဲေတာာ့… မင္်း ၊ တိုင္်းျပညန္ဲ႔ ထ ်းနန္်းကိ ု စြန္႔မလာ်း။ တရာ်းရွာမလာ်း မေမ်းရဘ ်းလာ်း။ တိုင္်းျပည္နဲ႔ ထ ်းနန္်းကိ ု စြန္႔မွာေပ ာ့။ 
တရာ်းရွာမယ္၊ ၾကာ်းလာ်း။ မရွာခင္ သံု်းႏွစ္ေလာက ္ ေစာင္ာ့ၿပ ်းေတာာ့မ ွ ျမတ္စြာဘုရာ်းရ႕ဲ သစၥာေလ်းပ ်း တရာ်းကိုေဟာ  
ႏုိင္ေျပာႏုိင္တဲာ့ပုဂၢိိဳလက္ တစဥ္ ်းတစေ္ယာက ္တစ္ေနရာမာွ ေဟာတယ၊္ေျပာတယ္လို႔ သတင္်းေပ်းပို႔လို႔ရွိရင္ ေတာင္စမုတ ္က 
အသျပာေထာင္္ထုပ ္ခ  ်းျမွင္ာ့မယလ္ို႔ မေၾကညာလာ်း။ သံု်းႏွစ္သာ ေစာ့သြာ်းတယ္။ သတင္်းေပ်းတဲာ့လ  ရွိရ႕ဲလာ်း။ ရိွဘ ်းကြ႕ဲေနာ္။ 
အဲဒ အခ မ ွသ ႔ကိယုသ္  ေမ်းေတာာ့တာ။ တိုင်္းျပည ္အုပ္ခ ိဳပၿ္ပ ်းေတာာ့ အေသခံမလာ်း၊တရာ်းရွာရင်္းနဲ႔ ေသမလာ်းေပ ာ့။ တရာ်း ရွာ 
ရင္်းနဲ႔ ေသမွာတဲာ့ကြ႕ဲ။ တိုင္်းျပည္နဲ႔ ထ ်းနန္်း စြန္႔ဖို႔ရာ မလြယပ္ ကာ်းေဟာ့။ က ဲတရာ်းရွာရင်္းနဲ႔ ေသမွာတဲာ့။  

အဲဒ အခ ေတာာ့ သိၾကာ်းမင္်း နတ္ျပည္မွာ ပ႑ိဳကမၺလာ ျမေက ာက္ဖ ာက တုနလ္ႈပ္ေခ ာက္ခ ာ်းသြာ်းတဲာ့ အခ ၾကည္ာ့ေတာာ့ 
ဓမၼသုႏၵရ မင္်းႀက ်းကို ျမငတ္ယတ္ဲာ့။ အဲဒ နဲ႔ တရာ်းရာွသြာ်းတဲာ့အခ  လမ္်းခရ ်းက ေစာင္ာ့ေနတာေပ ာ့။ အဲဒ နဲ႔ ေဟာ့ လ သာ်း ဘယ္ကို 
သြာ်းမွာလဲ။ ျမတ္စြာဘုရာ်း တရာ်းမ ာ်း ေဟာတဲာ့ေနရာဌာန ဘယ္ေနရာမွာ ေဟာတယလ္ို႔ တရာ်းေဟာတဲာ့ပုဂၢိိဳလမ္ ာ်း ေတြ႕ 
မလာ်းလို႔ အရွာထြက္လာခဲာ့တာေပာ့ ။ အသငက္ာ်း ဘယ္သ လ ဲ လို႔ မေမ်းရဘ ်းလာ်း။င …ဘ လ ်းမင္်းတဲာ့။ဘ လ မင္်းကာ်း 
ေဟာႏုိင္သလာ်း။င   ေဟာႏိုင္တယတ္ဲာ့။ အလဲိဆုိုလည်္း နာစမ္်းပ ရေစ၊ေရာက္မဆိကု ္ ၾကာ်းလာ်း။ေဟာပ မယတ္ဲာ့ ေနာ္။င  
အစာေရစာ မမွ ဝရဲတာ၊တစလ္ ၾကာသြာ်းၿပ တဲာ့။မင္်း အသာ်းကိ ု စာ်းၿပ ်းကာမွ ေဟာမယတ္ဲာ့။အကၽြႏ္ုပ္ အသာ်းကိ ု စာ်းရင္ 
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အကၽြႏ္ုပ္ ဘာနဲ႔ နာမွာလ။ဲျပနၿ္ပ ်းေတာာ့ ေျပာရတဲယက္ြယ။္အံာ့ၾသလို႔ မကုန။္ဘနု္်းႀက ်းကေတာာ့ တင္ပ ်းနဲ႔ ဖေနာင္ာ့ တစသ္ာ်းတည္်း 
က ေအာင ္ေျပ်းေတာာ့မွာ။အင်္း…အကၽြႏ္ုပ္ ဘာနဲ႔ နာမလဲေပာ့ ။စာ်းဖို႔လည်္း စိတက္ ်း၊ေဟာဖို႔လည္်း စိတက္ ်းစမ်္းပ လို႔ မေျပာရဘ ်း 
လာ်း။အင္်း အခ ုသတိရၿပ ေပ ာ့ေနာ္။ အသ ရာ နက္တဲာ့ ေခ ာက္ႀက ်း ေခၚသြာ်းေတာာ့တာဗ ာ်း။င  ေအာက္ကေနမယ္။တစ္၊ႏွစ္၊သံု်း 
ဆိ ုမင္်း-ခုန္ခ လိကု္ေပ ာ့။ ခုန္လိကု္တဲာ့ တစခ္ ိနတ္ည္်း တရာ်းေဟာမယ္။ေအာက္ကို ေရာကတ္ဲာ့တစ္ခ ိန ္မင္်းကိ ုစာ်းမွာေပ ာ့။တစ္ 
ႏွစ္ သံု်းဆိ ုအခ က္ေပ်းတာ ခုန္ပစ္လိကုတ္ာေဟာ့။ဘန္ု်းႀက ်းသာ ဆိုရင္ ထြက္ေျပ်းေတာာ့မွာ။ၾကာ်းလာ်း။ အဲေလာကထ္ ိတရာ်း 
သိခ ငတ္ာေနာ္။စိစစ္ဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။အဒဲ နဲ႔ သိၾကာ်းမင္်းန႕ဲအေတြ႕အထ ိထလိိကုတ္ဲာ့အခ  ခႏၶာကိယု္ႀက ်းက ေမာ့ေလ ာာ့ သြာ်း 
ေတာာ့တာကို်း။ 

နတ္ျပညေ္ရာက္လို႔ သတိရတဲာ့အခ က မ ွ အာ…ဓမၼသုႏၵရမင္်းႀက ်းပ လာ်း။ခႏၶာကိယု ္ မေသမေပ ာကဘ္ဲနဲ႔ ဘယလ္ိ ု မ ာ်း 
ေရာကလ္ာသလ ဲ မေမ်းရဘ ်းလာ်း။ မေျပာတတ္ပ ဘ ်း သိၾကာ်းမင်္းရယ္။ တိုင်္းျပည္အုပ္ခ ိဳပ ္ မင္်းလုပ္ခဲာ့တာ ႏွစ္ေပ င္်း 
အစတိ္သံု်းဆယ္။ျမတစ္ြာဘရုာ်း တရာ်းေဟာတဲာ့ပုဂၢိိဳလ္မ ာ်း သတင္်းေပ်းပို႔မလာ်းလို႔ ေၾကျငာတာ၊ သံု်းႏွစ္ၾကာတယ။္ဘယ္သ မွ 
သတင္်း မပို႔ဘ ်းေပ ာ့။အဒဲ အခ မွ တရာ်းအုပ္ခ ိဳပလ္ို႔ အေသခမံလာ်း၊တရာ်းရာွရင္်းန႕ဲ ေသမလာ်း။ကိယု္ာ့ကိုယက္ိ ု ေမ်းၿပ ်းေတာာ့မ ွ
တရာ်းရွာ ထြကလ္ာခဲာ့တာတဲာ့။လမ္်းမွာ ဘ လ ်းမင္်းနဲ႔ ေတြ႕လို႔ အက ိိဳ်းအျပစ္ကိေုျပာျပေတာာ့ သ ေဟာတတတ္ယ။္ က ိဳပလ္ည္်း 
အစာေရစာ မမွ ဝရဲတာက တစလ္ရွိၿပ ။အသင္ာ့ အသာ်းကိ ုစာ်းၿပ ်းကာမွ ေဟာမယဆ္ိ ုအကၽြႏ္ုပ္ ဘာနဲ႔ နာမွာလ။ဲေဟာဖို႔လည်္း 
စိတက္ ်းေပ ာ့ေနာ္။ မေျပာရဘ ်းလာ်း။အဒဲ အခ  က ိဳပ္နာမယ။္အဲဒ  အသ ရာရွတိဲာ့ေခ ာကက္ို ေခၚသြာ်းတာတဲာ့။မင္်း အဲဒ  ကမ္်းပ ်း 
ကေန င  ေအာကက္ ေစာင္ာ့ေနမယ။္တစ္ႏွစ္သံု်းလို႔ အခ က္ေပ်းလိုက္ရင ္ ဆင္်းလိကုဆ္ိုလို႔ အကၽြႏ္ုပ္ ဆင္်းေတာာ့ အဲဒ မွာ 
မ က္ေျချပတ ္သြာ်းတယတ္ဲာ့ ၾကာ်းလာ်း။အဒဲ  သိၾကာ်းမင္်းက…ဘ လ ်းမင္်းဆိတုာ ဘ လ ်းမဟတုဘ္ ်း။ င  သိၾကာ်းမင္်းတဲာ့။အသင္ာ့ 
သဒၶ တရာ်းကိ ု သိခ ငလ္ို႔ စမ္်းတာတဲာ့။ဘုန်္းႀက ်းတို႔ေတာာ့ မစမ္်းနဲ႔၊ထြက္ေျပ်းမွာ။ၾကာ်းလာ်း။စဥ္်းစာ်းဖို႔ မေကာင်္းလာ်းေဟာ့။ကဲ 
တရာ်းသိခ င္တဲာ့ သဒၶ တရာ်း ဘယ္ေလာက ္ အာ်းေကာင္်းသလဲေနာ္။အလဲိ ု ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။တရာ်းအစ သံေဝဂ။ 
သံေဝဂဉာဏ္ရွိမွ တရာ်းေပ ကလ္ြယတ္ာကြ႕ဲ။အဒဲ အခ မွ နတ္ျပညက္ မ ွသိၾကာ်းမင္်းေဟာလို႔ ဓမၼသုႏၵရမင္်းႀက ်း ေသာတာပန္ 
တညလ္ို႔ သ ႔တိုင်္းျပည္ ျပန္ပို႔တယ္။ သ ကိယုတ္ိုင္ေတာာ့ သတိယ္။ သ မ ာ်းကုို တဆင္ာ့ မေဟာႏုိင္ဘ ်း။ၾကာ်းလာ်း။ ၾကာ်းဖ ်းတယ ္
မဟတု္လာ်းေဟာ့။အဲလိ ု စဥ္်းစာ်းၾကကြ႕ဲေနာ္။သံေဝဂဉာဏ္ရွိမွ ေပ ကလ္ြယတ္ာ။အဒဲ  လိုရင္်းအခ က္ေတြေနာ္။ သစၥာသိဖို႔ 
လိတုာေပ ာ့။ မရေသ်းတဲာ့ ပုဂၢိိဳလ ္ရေလေအာင၊္ ရၿပ ်းသာ်း လိုရင္်းကိစၥ ၿပ ်းေအာင ္သစၥာဖြဲ႕။ 

……သစၥာဖြဲ႕နည္်း….. 

ေဝဒနာကၡႏၶာ။ 

ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သ တစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ ငမ္ႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

ေဝဒနာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင်္းက  ဒုကၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

သညာကၡႏၶာ။ 

သညာကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သ တစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

သညာကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင်္းက  ဒုကၡသစၥာ။  
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ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

သခၤ ရကၡႏၶာ။ 

သခၤ ရကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ င ၊ သ တစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

သခၤ ရကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင်္းက  ဒုကၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

ဝိညာဏကၡႏၶာ။ 

ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမာွ င ၊ သ တစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

ဝိညာဏကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက  ဒကုၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

႐ ပကၡႏၶာ။  

႐ ပကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမာွ င ၊ သ တစ္ပ ်း၊ ေယာက္ ာ်း၊ မိန္်းမ အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘ တဏွာ 
သမုဒယသစၥာ။  

႐ ပကၡႏၶာ တရာ်း၏ ျဖစ္ျခင္်း ပ က္ျခင္်းက  ဒကုၡသစၥာ။  

ဒုကၡသစၥာဟ ုပိုင္်းျခာ်း၍ သတိာက သမၼာဒိ႒ ိမဂၢသစၥာ။ 

သမုဒယသစၥာ ေသတာႏွင္ာ့ ေနာက္ခႏၶာ မလာတာက နိေရာဓသစၥာ။  

သစၥာေလ်းပ ်း သိမွ ေသာတာပန္၊ သစၥာေလ်းပ ်း သိမ ွသကဒ ဂ မ္၊ သစၥာေလ်းပ ်း သိမ ွအနာဂ မ္၊ သစၥာေလ်းပ ်း သမိွ ရဟႏၲာ။ 
သစၥာေလ်းပ ်းကိ ု မသိရင ္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ပ ာ့မလာ်း။ ေသာတာပန ္ မျဖစ္ရင္ ဘုရာ်းရဟႏၲာျဖစ္ပ ာ့မလာ်း ။ ေသာတာပနက္ 
စရတယ္ေနာ္။ ဒ  ႏွလံု်းသြင္်းမွာ်းတာေတြ မပ လာ်း။ မွန္တာကာ်း မပ လာ်း။ အဲလိ ုစိစစ္ဖုိ႔ လိုတယက္ြ႕ဲ။  

မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်း ထပ္မံေပ ာ့။ ေရွ်းထက္ေက ာ္က အမ ိိဳ်းသမ ်း ႏွင္ာ့ အမ ိိဳ်းသာ်းေလ်း ဘဝေရစကဆ္ံုလို႔ အၾကငလ္င္မယာ်း 
ျဖစ္သြာ်းၾကတယ္ေနာ္။ ခ စ္တုန္်း ခငတ္ုန္်း တၿပံိဳ်းၿပံိဳ်းေပ ာ့။ င ်းႏွစ္ေလာက္ ေပ င္်းသင္်းဆက္ဆံခဲာ့တာ။ သာ်းသမ ်း တစ္ေယာက္မ ွ
မရဘ ်း။င ်းႏွစ္က ေက ာ္ေတာာ့ ေျခာက္ႏွစ္က ေတာာ့ သာ်းေလ်းတစ္ေယာက္ေမြ်းတာေပ ာ့။ လင္မယာ်း ႏွစ္ေယာက္ ေၾကာင္ေလ်း 
အဝတ္စတု ္ ရလို႔ ေပ ာ္သလိ ု  သာ်းေလ်း တစ္ေယာက္ေမြ်းေတာာ့ ဝမ္်းေျမာက္ဝမ်္းသာ ျဖစသ္ြာ်းတာေပ ာ့။ လင္မယာ်းက။ 
ႏွစ္ေယာက္စလံု်း လုပအ္ာ်းကလည္်း ေကာင္်း။ ပိုကဆ္ကံလည်္း ရ။ ရတဲာ့ ပိုကဆ္ံကိ ု ေရႊေတြ ဝယ္ထာ်းေတာာ့တာကြ႕ဲ။ 
ေနာက္ေတာာ့ ႏွစ္သာ်းခ ေတာာ့တာေနာ္။ တစ္ႏွစ္ကိ ုတစေ္ယာက္၊ တစ္ႏွစ္ တစ္ေယာက္။ င ်းႏွစ္ၾကာေတာာ့ သာ်းင ်းေယာက ္
မေမြ်းဘ ်းလာ်း။ မိခင္ႀက ်းက ဟိတုုန္်းက လုပအ္ာ်းက ႏွစ္ေယာကလ္ုပ္အာ်းကို်း။ က ဲအဲဒ အခ က ေတာာ့ မိခင္ႀက ်းက စ ်းပြာ်းေရ်း 
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ရွာႏုိင္ရဲ႕လာ်း။ သ က ကေလ်းေမြ်း ကေလ်းထိန်္းတဲာ့ အလပု္ေပ ာ့။ လုပ္အာ်းက…ဖခင္ႀက ်း တစ္ေယာက္တည္်း လုပ္ရေတာာ့တာ 
ေနာ္။ အဲေတာာ့ ပစၥည္်းေတြ ဘာေတြကလည္်း အခုေျပာသလိ ု ဝင္ေငြက လုပ္အာ်းက တစ္ေယာက္ေလ ာာ့ မသြာ်းလာ်း။ 
စာ်းအိ်ုးက င ်းေယာကတ္ို်းမလာလာ်း။ အဲဒ အခ ေတာာ့ အစာ်းအေသာကက္ မေျပဘ ်းေပ ာ့။  

ခဏ ခဏ ရန္ေတြ႕။ ရန္ေတြ႕တဲာ့အခ က ေတာာ့ ဟိုက ေယာက္ ာ်းကလည္်း စိတ္ညစ္။ ဥစၥာၿဖိိဳ စာ်းဖိကု ။ ဥစၥာၿဖိိဳ စာ်းဖိကု ။ 
မ ်းဖိုေခ ာင္က အာ်းႀက ်းသံု်းတာ။ မခံႏုိင္ဘ ်းေပ ာ့။ အစက္ိုရယ ္ ဖ င္်းလို႔ေပ ာ့။ အေရွ႕အိမက္ ကိုေအာင္ဝတို႔ကို ၾကည္ာ့။ စာ်းအို်း 
ဆယ္ာ့ႏွစ္ေယာက္ ေပ ာ့။ က ဲသ တို႔ေနတာ ဘယလ္ိလု ဲလို႔ မေျပာရဘ ်းလာ်း။ ဟ.ဲ.အဲဒ မာွ ေနာင္ဂ နိ္ခ ေတာာ့တာဗ ာ်း။ လင္မယာ်း 
ကြၾဲကပ ေရာ။ သံု်းလေလာက္ၾကာသြာ်းတယ။္ လငမ္ယာ်း ကြတဲာေလ။ ရပ္ကြက္မွာ ရွိတဲာ့ လ ႀက ်းေတြက ေလ်း င ်းေယာက္။ 
မင္်းတို႔ င တို႔ တာဝန္ေတြ ရွတိယ္။ ဟို ရပ္ကြကက္ ၾကာ်းလို႔ မေတာ္။ ဒ ရပက္ြကက္ ၾကာ်းလို႔ မေတာ္။ ဟိုရြာက ၾကာ်းလို႔ မေတာ္ 
ဘ ်းေပ ာ့။ ျပန္ေစာ့စပ္မယ္။ မင္်းက အမ ိိဳ်းသမ ်းဘကက္ တာဝန္ယ ။ င က အမ ိိဳ်းသာ်းဘကက္ တာဝနယ္ မယ ္မေျပာရဘ ်းလာ်း။ 
အဲလို ေျပာေတာာ့ ျပနေ္စာ့စပတ္ာေပ ာ့။ မင္်းတို႔ လင္မယာ်းရန္ေတြ႕တာ ဘယ္ႏွႀကိမ ္ ရွိၿပ လ ဲ မေမ်းရဘ ်းလာ်း။ အခ ုတစ္ႀကိမ ္
ေပ ာ့ကြ႕ဲ။ အခုတစႀ္ကိမ။္ င တို႔မွာ ေလ်းႀကိမရ္ွိၿပ ။ အခုမ ွေနသာ်းက သြာ်းတာ။ တစ္ႀကမိ္ တစ္ခ ေတာာ့ သည္်းခဥံ ်းမွေပ ာ့။ မင္်းတို႔ 
ထမင္်း စာ်းတဲာ့အခ  လွ ာနဲ႔သြာ်း မကိုကမ္ိဘ ်းလာ်း…မေမ်းရဘ ်းလာ်း။ ကိုကမ္ိတယလ္ို႔ အေျဖမေပ်းလာ်း။ ဘာျဖစလ္ို႔ ကိကုတ္ာ 
လ ဲလို႔ မေမ်းရဘ ်းလာ်း။ မေတာ္လို႔ ကိကု္မတိာ။ စဥ္်းစာ်းဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။ က ဲမေတာ္လို႔ ကိကု္မတိယ္ဆိေုတာာ့ ေျပလည္ 
မသြာ်းဘ ်းလာ်း။ အဲဒ အခ  စိတဆ္ို်းေျပေတာာ့ ျပန္ၿပ ်းေတာာ့ လင္မယာ်း မေပ င္်းမ ိဘ ်းလာ်း။  

စိတဆ္ို်းလို႔ ရန္ေတြ႕တာ ခ စ္လို႔လာ်း မုန္်းလို႔လာ်း။ မုန္်းတာေနာ္။ တကယ္သာ မုန္်းစရာ ပ ရင ္ ျပန္ေပ င္်းလို႔ ရပ မလာ်း။ 
တကယသ္ာ ခ စ္စရာ ပ ရင္ လင္မယာ်း ရန္ေတြ႕မလာ်း။ က ဲလင္မယာ်း ရန္ေတြ႕တာ ခ စ္စရာ မပ တာ မထင္ရာွ်းလာ်း။ ကဲ 
လင္မယာ်း ကြၿဲပ ်းေတာာ့ ျပန္ေပ င္်းမတိာ မုန္်းစရာ မပ တာ မထင္ရွာ်းဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  မုန္်းစရာ ႏွင္ာ့ ခ စ္စရာ သ ႔စိတ္မွာ ျဖစတ္ာ။ 
အဲဒ ေၾကာင္ာ့ ဝိညာဏကၡႏၶာ  မ ကလ္ွည္ာ့ပမာဏ။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ အိပ္မက္ပမာဏလို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ စဥ္်းစာ်းကြ႕ဲေနာ္။ 
အဲဒ  လိုရင္်းအခ က္ေတြေပ ာ့။ ဒ ေၾကာင္ာ့ ေသာမနႆေဝဒနာ စိတ္မွာ ေပၚသည္။ ေဒ မနႆေဝဒနာ စိတ္မွာ ေပၚသည္။ မေဟာ 
ဘ ်းလာ်း။ ခႏၶာမွာျဖစ္တာ ဟတု္ကဲာ့လာ်း။ ခႏၶာဆိလုည်္း ဒ  အမ ိိဳ်းသမ ်း အမ ိိဳ်းသာ်း အဆင္်း ႐ ပကၡႏၶာ  ျဖစ္ရမွာေပ ာ့။ ကဲ 
ေလာ့လာဖို႕ မေကာင္်းလာ်း။ အဲတဲာ့ စိတ္မာွေပၚတယဆ္ိတုာ အိပ္မက္ပမာဏ။ အိပ္မက ္ထဲမွာ ေရႊအို်း ေငြအို်းရလိ႕ု မကတ္ာေတြ 
မရွိဘ ်းလာ်း။ မႏုိ်းခင္ၾကာ်း စိတက္ ်း မယဥ္လာ်းကြ႕ဲ။ တကယ္ာ့ ေရႊအို်းေငြအို်း ရတာလိုေပ ာ့ေနာ္။ ႏုိ်းလိုကတ္ဲာ့တစ္ခ နိ္တည်္း 
ကိယု္ာ့စိတ္က ်း အတိငု္်း ျဖစ ္မျဖစ္။ မျဖစ္ရင္ တကယ ္ဟုတက္ဲာ့လာ်း။ အခလုည္်း ေသာမနႆတို႔ သ ႔စိတ္မွာ ျဖစတ္ာ။ ခႏၶာမွာ 
ျဖစ္တာ မဟတုဘ္ ်း။ ဥေပကၡာေဝဒနာ မ က္စိမာွ ေပၚသည ္မေဟာဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  ခႏၶာမွာ  ျဖစ္တာဗ ာ်း။ ဆို်းေကာင္်း ႏွစ္ပ ်း 
ပ ရဲ႕လာ်း။ 

 အ…ဲ ဆို်းေကာင်္းႏွစ္ပ ်း မ ကစ္ိေပ က္က လြတ္ရင ္အသ ံနာ်းမွာကာ်း မလြတ္ဘ ်းလာ်း။ နာ်းမွာလြတ္ရင ္အနံ႔မွာကာ်း မလြတ္ဘ ်း 
လာ်း။ႏွာေခ င္်းမွာလြတ္ရင ္လွ ာမွာကာ်း မလြတဘ္ ်းလာ်း။ လွ ာမွာလြတ္ရင ္ကိယု္မွာကာ်း မလြတဘ္ ်းလာ်း။ က နတ္ဲာ့ မေနာမွာ 
ကာ်း မလြတဘ္ ်းလာ်း။ အဲဒ  ယံုၾကည္ဖုိ႔ လိုပ တကာ်းကြ႕ဲ။ အဆင္်း႐ ပကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ အမ ိိဳ်းသမ ်းေလ်း အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ 
ႏွစ္သက္မႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘတဏွာသမုဒယသစၥာ။ ေလာဘတဏွာသမုဒယသစၥာ အေၾကာင္်းရွိေတာာ့ အက ိိဳ်းခႏၶာ မရ 
လာ်း။ အိုနာေသ လြတက္ဲာ့လာ်း။ ဘာသစၥာလဲ။ ဒ  သမဒုယေၾကာင္ာ့ ဒုကၡေပ ာ့။ အဆင္်း႐ ပကၡႏၶာ တရာ်းေပၚမွာ အမ ိိဳ်းသာ်းေလ်း 
အေနႏွင္ာ့ လိုခ င္မႈ၊ ႏွစ္သကမ္ႈ၊ စြဲလမ္်းမႈက ေလာဘတဏွာသမဒုယသစၥာ မေဟာဘ ်းလာ်း။က ဲသမုဒယသစၥာ အေၾကာင္်း 
ရွိေတာာ့ အက ိိဳ်း ခႏၶာမရလာ်း။ အိုနာေသ လြတက္ဲာ့လာ်း။ အဲဒ  ႏွလံု်းသြင္်းမွာ်းလို႔ ျဖစတ္ာ မဟုတလ္ာ်းေဟာ့။ ဒ ေၾကာင္ာ့မို႔လို႔ 
ေရွ်းဆရာေတာ္ သမာ်းေတာ္ေတြ ေဟာတယ ္ ကြ႕ဲေနာ္။ စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ ထထိိမိမ ိ သေဘာေပ က္ဖို႔ လိတုာေပ ာ့။ 
ေဖာကျ္ပန ္ခစံာ်း မတွသ္ာ်း ျပိဳျပင ္သဝိညိာဏ္ င ်းအင ္ခႏၶာမတွ ္လို႔ ဆရာေတာ္ေတြ မေဟာဘ ်းလာ်း။ က ဲအဲဒ ခႏၶာ သိဖို႔ လိတုာ။ 
ထထိိမိမ ိစဥ္်းစာ်းၾက။  
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လွ ာနဲ႔ ပတသ္က္ၿပ ်းေတာာ့မ ွ စာ်းစရာ တစ္ခုခုေပ ာ့ကြ႕ဲေနာ္။ အဲဒ  စိစစ္ဖုိ႔ မေကာင္်းလာ်း။ တမာရြကေ္ပ ာ့။ တမာရြကဆ္ိုတာ 
လ မ ိိဳ်းတစ္ရာာ့တစ္ပ ်း တ ပ မလာ်း။ မတ ဘ ်းေနာ္။ ကတ္ေၾက်းနဲ႔ ႏုပ္ႏုပ္ေလ်း ျဖတ္ၿပ ်းေတာာ့ သုပတ္ာကို်း။ သုပ္ေတာာ့ သ ႔အဂၤ က 
မရွိဘ ်းေပ ာ့။ အဂၤ ပ က္ေတာာ့ တမာရြကလ္ို႔ သိပ မလာ်း။ မသိေတာာ့ ဟိုလ တစ္ေယာကက္ ထမင္်းစာ်းတဲာ့အခ  လကသ္ံု်းေခ ာင္်းနဲ႔ 
ႏိႈက္ၿပ ်းေတာာ့ ပ ်းစပထ္ ဲခြံ႕ၿပ ်းေတာာ့ ဝ ်းပစလ္ိုကတ္ာ။ ခ ်းလြန္်းလို႔ ေထြ်းပစ္လိကုတ္ာ။ ေသပ လိမ္ာ့မယက္ြာ၊ ခ ်းထာ ။အရသာေတြ 
ပ ကတ္ယ္လို႔ ေထြ်းမပစ္ဘ ်းလာ်း။ အဲဒ  ေကာင္်းလို႔လာ်း မေကာင္်းလို႔လာ်း။ မေကာင္်းတာ။ ေနာကတ္စ္ေယာကက္ အဲဒ  
စာ်းတာ။ အခုမ ွ ခံတြင္်းသာတယ္။ အခုမ ွ အရသာေတြ႕တယ္။ မေျပာဘ ်းလာ်း။ လ ႏွစ္ေယာကတ္ ရ႕ဲလာ်း။ တစေ္ယာကက္ 
ေသာမနႆေနာ္။ တစ္ေယာက္က ေဒ မနႆေနာ္။ က ဲ ခႏၶာမွာျဖစ္တာ ဟတု္ကဲာ့လာ်း။ သ ႔စိတ္မွာ ျဖစတ္ာ။ 
ေသာမနႆေဝဒနာ စိတ္မွာ ေပၚသည္။ ေဒ မနႆေဝဒနာ စိတမ္ွာ ေပၚသည ္ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ဥေပကၡာေဝဒနာ လွ ာမွာ 
ေပၚသည္။ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ဆို်းေကာင္်းႏွစ္ပ ်း မလြတလ္ာ်း။ အဲလိ ု မ က္စေိပ ကက္စ ေျခာက္ဒြ ရမွာ ဆို်းေကာင္်း ႏွစ္ပ ်း 
လြတ္ရင ္မဂ  နိေရာဓပ ာ့ ဒကာႀက ်းတို႔။ အဲလို ေလာ့လာဖို႔ မေကာင်္းလာ်း။  

ဒ ေၾကာင္ာ့မို႔လို႔ သစၥာေလ်းပ ်း မသတိာ အဝိဇၨာ လို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ သစၥာေလ်းပ ်းကိ ုမသတိာ…။ ခႏၶာငပားပပားကိ ုမသတိာ...။ 
ခႏၶာငပားပပား တစ္္ပပား-ပပား အေပၚမွာ လူ၊ နတ၊္ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝပ လို႔ ႏွလံုားသြင္ား မာွားတာ...။ ႏွလံုားသြင္ား မွာားေတာ်ာ့ လိုခ ငတ္ာ ဘယသ္ူ 
လဲ။ မရရင ္မေနဘူားလို႔ စြဲလမ္ားတာ။ အဝိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ဥပပဒပန ္ဤသံုားခ ုသစၥာဖြဲ႕ေတာ်ာ့ ဘာသစၥာလဲ။ လလူာား သမုဒယသစၥာ 
လာား။ နတ္လာား သမုဒယသစၥာလာား။ ျဗဟၼာလာား သမုဒယသစၥာလာား။ သာားေတြ သမာီးေတြလာား သမုဒယသစၥာလာား။က ဲ
ဘယ္ေလာကမ္ ာ်း ထင္ရွာ်းသလဲကြ႕ဲေနာ္။ အဲလိ ုစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ သမုဒယ အေၾကာငာ္း ႐ွိွသိမ ွ အက ိ ားခႏၶာ မေပၚလာ်း။ 
ေပၚေနတာ လ လာ်း ... ခႏၶာငပားပပားလာား။ နတ္လာ်း... ခႏၶာငပားပပားလာား။ ျဗဟၼာလာ်း ... ခႏၶာငပားပပားလာား။ ခႏၶာရတဲ်ာ့ ပုဂ ိ လ…္ အိုနာ 
ေသ လြတက္ဲာ့လာ်း။ ဘာသစၥာလဲ။ လ  ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ နတ ္ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ ျဗဟၼာ ခ မ္်းသာလာ်း ဒုကၡသစၥာ။ 
က ဲဆင္်းရတဲာကလြလဲို႔ တျခာ်းေတြ႕ေသ်းရ႕ဲလာ်း။ အလဲို ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ သပိယဆ္ိကုပ္ြာ်း ေလ်းပ ်းကစိၥ မဂတ္စခ္ဏ 
လို႔ မေဟာဘ ်းလာ်း။ ဒုကၡသစၥာက လြလဲို႔ မရွိဘ ်းေပ ာ့။ အလဲိ ု ကြက္ကြက ္ ကြင္်းကြင္်း ရွင္်းရွင္်း လင်္းလင်္း အပက္ မပက္  
သိၿပ ဆိုရင ္ႏွလံု်းသြင္်းမွာ်းတဲာ့ အဝိဇၨာ ခ ိဳပ ္မခ ိဳပ။္ ခ ိဳပ္ရင ္ပဂုၢိိဳလ ္သတဝၱ လို႔ကာ်း ယ ဥ ်းမလာ်း။ လ ခ မ္်းသာ နတ္ခ မ္်းသာလို႔ကာ်း 
ယ ဥ ်းမလာ်း။ အာသဝအေနနဲ႔ ဒိ႒ိမျပိဳတလ္ာ်း။ ဒိ႒ိျပိဳတ္ရင ္ျဗဟၼာႀက ်းေလ်းဥ ်းက ဖန္ဆင္်းတယ္။ ထာဝရဘရုာ်း ဖနဆ္င္်းတယ္။ 
ဗိႆႏုိ်းနတ ္ ဖန္ဆင်္းတယ ္ ယ ဥ ်းမလာ်း။ ဝိစိကိစၦာ မခ ိဳပလ္ာ်း။ အဲဒ  ဒိ႒ာသဝနဲ႔ အဝိဇၨာသဝခ ိဳပတ္ယ္။ ဒုကၡသစၥာ 
ပိုင္်းျခာ်းသိေတာာ့ တဏွာ လာေသ်းရ႕ဲလာ်း။ ဥပ ဒ န ္လာေသ်းရ႕ဲလာ်း။ ကာမာသဝနဲ႔ ဘဝ သဝ မခ ိဳပလ္ာ်း။ က ဲသမုဒယသစၥာ 
မေသလာ်း။ ေနာက္ခႏၶာ ဇာတ္မသိမ္်းလာ်း။ နိေရာဓလို႔ မေဟာလာ်း။ အဲဒ ကိ ုထပ္ခ  ထပ္ခ  ေလာ့လာဖို႔ လိတုယ ္၊ဒကာတို႔။  

အဲဒ  ပဋိစၥသမုပၸ ဒ ္ စက္ဝိုင်္းနဲ႔ၾကည္ာ့မယဆ္ိုရင…္စက္ဝိငု္်းမွာဆို ေဒသနာပ ဲသြာ်းေတြ႕မယ္ေနာ္။ ခႏၶာကိ ုကပ္ဖို႔ လိတုာ။ က ဲ
ဟိုစက္ဝိုင္်း ႏွစ္အကြက…္.။က ဲအခ ုသံပရာသ ်းစာ်းလိုက ္။ ဘယအ္ကြက္မာွလ ဲႏွစ္အကြက္မွာလို႔ မေျပာရဘ ်းလာ်း။ ခ ဥ္တယ္ 
လို႔ သိပ မလာ်း။ လွ ာနဲ႔ ပတသ္က္လို႔ စာ်းၾကည္ာ့လိုက္ေပ ာ့။ သံပရာသ ်း တစလ္ံု်းေပ ာ့။ ေလ်းစတိ ္စိတ္ၿပ ်းေတာာ့ ဆာ်းနဲ႔ တို႔စာ်း။ 
ဘာေတြ႕မလဲ။ အဲဒ  ခ ဥ္တာကိ ု မ က္စနိဲ႔ ၾကည္ာ့ ျမင္ရပ မလာ်း။ ယံုရ႕ဲလာ်း။ လက္နဲ႔ ကိုင္စမ်္းၾကည္ာ့ကာ်း ေတြ႕မလာ်း။ 
နာ်းေထာင္ၾကည္ာ့ကာ်း ေတြ႕မလာ်း။ နမ္်းၾကည္ာ့ရင္ကာ်း ေတြ႕မလာ်း။ လွ ာန႕ဲက ေတာာ့ မသိနိုငဘ္ ်းလာ်း။ က ဲအေကာင္အထည ္
ဟတု္ကဲာ့လာ်း။ အေကာငအ္ထညဆ္ိ ု မ ကစ္ိနဲ႔ ၾကည္ာ့ ျမင္ရမွာေပ ာ့ကြ႕ဲ။ ကိုင္ၾကည္ာ့ ေတြ႕ရမာွေပ ာ့ ကြ႕ဲ။ အနမိတိ ၱအနစိၥ လို႔ 
မေဟာဘ ်းလာ်း။ အဲေၾကာင္ာ့ ပစၥိဳပၸႏၷဥၥ ေယာ ဓမၼံ အနမိတိဥၱၥ ဘာေဝဟ ိ ေပ ာ့။ အလဲိ ု ေလာ့လာဖို႔ မေကာင္်းလာ်း။ က ဲလွ ာမွာ 
ျဖစ္တာေနာ္။  

ခ ဥ္တယလ္ို႔ စာ်းသစိိတ္ေလ်းက ဇိဝွ ဝိညာဏ္ နာမ္တရာ်းေပ ာ့။ လွ ာအၾကည္နဲ႔ ခ ဥ္ရသာက ႐ွိုပ္ တရာ်း ။ နာမ္႐ုွိပ္ ႏွစ္ပ ်းေပ ာ့ ။ 
ျဖန္႔လိကု္ရင ္ ခႏၶာ င ်းပ ်း။ ခ ံိဳ႕လိုကရ္င ္ နာမ္ႏွင္ာ့ ႐ွိုပ္။ သံပရာသ ်းလာ်း နာမ္ႏွင္ာ့ ႐ွိုပ္။ စာ်းတုန္်းက ခ ဥ္ရသာ စာ်းတာလာ်း 
၊သံပရာသ ်း စာ်းတာလာ်း။ ေတြ႕တာက သံပရာသ ်းလာ်း ခ ဥ္ရသာ။ ဘာျဖစ္လို႔ သံပရာသ ်း မေတြ႕တာလဲ။ မရိွရင္ သ မ ာ်း ေမ်းရ 
မွာလာ်း။ ကိုယ္ေတြ႕လာ်း။ ဒ လိဆုိ ုစြဲစရာ လိုေသ်းရ႕ဲလာ်း။ အဲဒ နာမ႐ု္ွိပ္ေပၚမွာ ဌာႏ ပစာရ အာ်းျဖင္ာ့ တင္စာ်းၿပ ်းေတာာ့ သံပရာ 
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သ ်းလို႔ မေခၚဘ ်းလာ်း။ေခၚျငာ်းေသာ္လည်္း ေတြ႕တာ … သံပရာသ ်းလာ်း နာမ္ႏွင္ာ့ ႐ွိုပ္။ သံပရာသ ်း ဘာျဖစလ္ို႔ မေတြ႕တာလဲ။ 
မရိွရင္ စြဲဥ ်းမလာ်း။ အဲဒ  ေခၚတာ ဟ သေရြ႕ ျမတစ္ြာဘုရာ်း ပယ္ရ႕ဲလာ်း။ သာ်းေတာ္ ရာဟလုာလို႔ မေခၚလာ်း။ ခ စ္သမ ်း 
ခ စ္သာ်းတို႔ လို႔ မေခၚလာ်း။ ည ေတာ္အာနႏၵာလို႔ မေခၚလာ်း။အဒဲ  သမတု္ရွ ိအေခၚရွ ိ။ဘုရာ်း ပယ္ရ႕ဲလာ်း။ 

မၾကာ်းစဖ ်း ၾကာ်းဖ ်းထပ္မံေပ ာ့။ ေရ်ွးထက္ေက ာ္က လင္မယာ်း သာ်းအမ ိသာ်းအဖ သံု်းေယာက္ေနာ္။ သာ်းေလ်းက တႏွစ္န႕ဲ 
ေျခာကလ္ေပ ာ့။ အဲေတာာ့ တစ္ႏွွစ္ေျခာကလ္ အရြယ ္လမ္်းသြာ်းၿပ ေပ ာ့ေနာ္။ အေဖမွန္်း အေမမွန်္း သိတယ္။ ဖခင္ႀက ်းက ေသဆံု်း 
သြာ်းေတာာ့တာေပ ာ့။ ႏွစ္ႏွစ္သာ်း…သာ်းေလ်းႏွစ္ႏွစ္သာ်း အရြယ္ေရာကတ္ဲာ့အခ  မိခင္ႀက ်းက ေနာက္အမိ္ေထာင ္ ျပိဳတယ။္ 
ေနာကအ္ိမ္ေထာငဟ္ာ သ ႕အေဖ ဟတု္ကဲာ့လာ်း။ မဟုတျ္ငာ်းေသာ္လည္်း မိခင္က အေဖလို႔ ေခၚ အေဖလို႔ ေခၚလို႔ မသငလ္ာ်း။ 
သာ်းေလ်းက အေဖလို႔ မေခၚလာ်း။ ေခၚတယ္ေနာ္။ သ ႔အေဖ ဟတု္ကဲာ့လာ်း။ မဟုတ္ရင္ စြဲပ မလာ်း။ သ ႔အေဖမ ွမဟတု္ဘကဲို်း။ 
က ဲစြဲစရာ လိုေသ်းရ႕ဲလာ်း။  

အခလုည္်း ဌာႏ ပစာရအာ်းျဖင္ာ့ တင္စာ်းၿပ ်းေတာာ့မ ွလ အစာ်းစာ်း၊ နတ္အစာ်းစာ်း ၊ျဗဟၼာအစာ်းစာ်း၊ တိရစ ာန ္အစာ်းစာ်း၊ ျပတိၱာ 
၊အသ ရကာယ ္အစာ်းစာ်း၊ ငရ ဲအစာ်းစာ်းလို႔ မေခၚၾကဘ ်းလာ်း။ မသမတု္ၾကဘ ်းလာ်း။ ေခၚတာ ဘုရာ်း ပယ္ရ႕ဲလာ်း။ ဘာေတြ 
ပယတ္ာလ ဲစိစစ္ဖုိ႔ မေကာင်္းလာ်း။ လ လို႔ မထငလ္ာ်း။ ရွိတယ္လို႔ မယ လာ်း။ ယ တယေ္နာ္။ က ဲလ လို႔ ထင္တာ ေျခစ ေခ င္်းဆံု်း 
တစက္ိုယလ္ံုု်း ကိုင္စမ်္းၾကည္ာ့။ လ ေတြ႕မလာ်း မာတာေတြ႕မလာ်း။ လ ေတြ႕မလာ်း ေပ ာာ့တာေတြ႕မလာ်း။ က ဲမာတယလ္ို႔ သိတဲာ့ 
အခ ိန္ေလ်းမွာ ေျခေတြ လက္ေတြကာ်း ေတြ႕ရဲ႕လာ်း။ မာတယလ္ို႔ သတိဲာ့ အခ ိနမ္ွာ ပုဂၢိိဳလ ္သတၱဝ ကာ်း ေတြ႕ရ႕ဲလာ်း။ ကဲ 
မေတြ႕တာ ရွိလို႔လာ်း မရွိလို႔လာ်း။ ေတြ႕တဲာ့တရာ်းက သက္ေသမခလံာ်း။ အရွိနဲ႔ အသနိဲ႔ ထပသ္ြာ်းဖို႔ လိတုယ ္လို႔ ေဟာ မေဟာ။ 
က ဲ အေတြ႕က မွန္ေနၿပ ေနာ္။ က ဲ အဲလိဆုိုရင ္ အဲဒ  အခ ိန္မွာ လ စြဲ နတ္စြဲ ျဗဟၼာစြဲ စြဲစရာ လိုေသ်းရ႕ဲလာ်း။ အထင္နဲ႔ 
အယ အဆကိ ု ပယတ္ာ။ ေခၚတာ ပယ္ရ႕ဲလာ်း။ မပယဘ္ ်းကြ႕ဲ ၾကာ်းလာ်း။ သမၼိဳတသိစၥာက ရွိေပတာကို်း။ အဲလိ ု ေလာ့လာဖို႔ 
မေကာင်္းလာ်း။ အဲဒ  ေနရာေရာက္ေအာင ္ႀကိိဳ်းစာ်းေပ ာ့။ ဒ  ေျခာက္ဒြ ရေနာ္။  

က ဲ စာ်းဆဲ ခႏၶာက ျဖစ္ပ က္၊ ဘာသစၥာလဲ။(ဒကုၡသစၥာပပဘရုာား။)သတိာက----။(မဂ သစၥာ ပပဘုရာား)။ေသတာက.... ။ 
(သမုဒယသစၥာပပဘုရာား။)ေနာက္ခႏၶာ မလာတာ....။ (နိေရာဓသစၥာပပဘုရာား)။ ပဋိစၥသမုပၸပဒအ္ကြက္ ဘယ ္ႏွစ္ကြက္႐ွိွိ။ (ေလား 
ကြက္ ႐ွိွိပပတယ္ဘရုာား)။တစက္ြက္လွ င္ ဘယ္ႏွစ္ပပား။(ငပားပပားပပ ဘုရာား။)ငပား-ေလားလီ။(ႏွစ္ဆယ္။) ဤ႐ွိွစသ္ြယက္ုိ... (အလြယ ္
က က္မတွ္ သိေစအပသ္ည္ သသံရာမွ လြတ္ေၾကာငာ္းတည္ား။ ) 

ေရစက္ခ -အမွ ေဝ။ 
ဘေႏၱ-အရွငဘ္ုရာ်း။ မယ-ံတပည္ာ့ေတာ္ တပည္ာ့ေတာ္မ တို႔သည္။ တိရတန-ံတ ဏိ ရတနာန-ိ သံု်းပ ်းေသာ ရတနာတို႔ကိ ုလည်္း 
ေကာင်္း။တိသာသန-ံတ ဏိ သာသနာန-ိ သံု်းပ ်းေသာ သာသနာတို႔ကိ ုလည္်းေကာင္်း။ကမၼေၪၥဝ-ကသုိုလက္ကံိလုည္်းေကာင္်း 
။ကမၼဖလၪၥၥ -ကံ၏အက ိိဳ်းတို႔ကိလုည္်းေကာင္်း။ သဒၵဟာမ-ယံုၾကညပ္ ကုန္၏ အရွင္ျမတဘ္ုရာ်း။ယံုၾကညသ္ည္ာ့ အာ်းေလ ာ္စြာ… 
ဣဒ နိပ-ိ ယခုအခ ကာလ၌လည္်း။ အာယသၼေႏၱာပိ- အရွငဘ္ုရာ်းတို႔၏။ အာသေႏၷ- မ က္ေမွာကေ္တာ္ျမတ ္ အန ်းအပ ်း၌။ 
တသိရေဏန-သရဏဂုမ ္သံု်းပ ်းႏွင္ာ့။ သဟ- တကြ။ င ်းပ ်းေသာ သ လ တရာ်းေတာ္ျမတ္ႀက ်းကိ ု။ သမာဒယိတိြာ -ဂဏိွတြာ ၊ 
ေကာင်္းစြာ ခံယ  ေဆာကတ္ည္ၾကကုန္ၿပ ်း၍။ ကတာန၊ိ ျပိဳျပင္စ ရငအ္ပက္ုန္ေသာ။ ဒ တဗၺာနိ- ေပ်းလွ အပက္ုန္ေသာ ။ ဝတ  န ိ
စ-င ်းညတိငု္တိငု ္သကၤန္်းအစရွိေသာ လွ ဖြယ္ဝတ ိဳ အစစုုတို႔ကို။ သာသနႆ စ၊သာသနာေတာ္ႀက ်း၏ ေထာက္ရာ တည္ရာ 
ျဖစ္ေစျခင်္းငွာ လည္်းေကာင္်း။ သာသနႆ စ၊သာသနာေတာ္ႀက ်း၏ ျပန္႔ပြာ်းေစျခင္်း အက ိိဳ်းငွာ။ ဘုရာ်း တပည္ာ့ေတာ္ 
တပည္ာ့ေတာ္မ တို႔သည္။ သဒၶပ ရႊင္လန်္း ဆည္်းကပ္ျခင်္းျဖင္ာ့ လွ ဒ န်္းပ ၏။ ပ ေဇမ- ကပလ္ွ ပ ေဇာ္ပ ၏ အရွငဘ္ုရာ်း။  
ဘေႏၱ-အရွငဘ္ုရာ်း။ မယ-ံတပည္ာ့ေတာ္ တပည္ာ့ေတာ္မတို႔သည္။ ဣမိနာ ဒ နပေုညန၊ဤကဲာ့သို႔ လွ ဒ န္်းၾကေသာ ဒ န 
ကသုိုလက္ ံ ေစတနာ တို႔ေၾကာင္ာ့ လည္်းေကာင်္း။ ဣမနိာ သ လပုေညန-ေဆာကတ္ည္ၿပ ်းေသာ သ လကုသိလုက္ံ ေစတနာ 
တို႔ေၾကာင္ာ့ လည္်းေကာင်္း။ အေညဟ-ိတစ္ပ ်းကုန္ေသာ ။ပုေညဟ ိ စ- အနမတဂ  သသံရာမွစ ယခဘုဝထိ ေရာက္ေအာင ္
ျပိဳလုပဆ္ည်္းပ ်းခဲာ့ရေသာ ကုသုိုလက္ံ ေစတနာတို႔ေၾကာင္ာ့ လည္်းေကာင္်း။ မယ-ံတပည္ာ့ေတာ္ တပည္ာ့ေတာ္မတို႔သည္။ 
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အဇာတႎ- ပဋသိေႏၶ မေနရာ စင္စစ္ ျဖစ္ေသာ။ အဇရ-ံ မအိုရာ စင္စစ္ျဖစ္ေသာ။ အမတ-ံ မေသရာ စင္စစ္ ျဖစ္ေသာ ။ သ ဝံ- 
ဇာတ ိဇရာ ဗ ာဓ ိမရဏ စသည ္ေထာင္ေသာင္်း ေဘ်းအေပ င္်းတို႔မွ ေကာင္်းေကာင္်းႀက ်း ၿငိမ္်းခ မ္်းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ ခ မ္်းသာ 
ျမတ္ႀက ်းကို။ဣစ တိဝေရန- အလိရုွိအပ္ ေတာင္ာ့တအပ္ေသာ ဆုျမတ္အေပ င္်းႏွင္ာ့။ သစ ိကေရယ ာမ- မျငိိဳမျငင ္ ေဆာလ င ္
က ်းေျမာက ္ အေပ က္ေရာက၍္ မ က္ေမွာက္ျပိဳရပ ျခင္်း အက ိိဳ်းငွာ။ မ က္ေမွာက္ျပိဳရပ ျခင္်း အက ိိဳ်းငွာ။ ဘေႏၱ-အရွငဘ္ုရာ်း။ 
မယ-ံတပည္ာ့ေတာ္ တပည္ာ့ေတာ္မတို႔သည္။ ယေန႔ ယခုျပိဳလုပ္ရတဲာ့ သဗၺဒ န ံ(ဇိနာတ)ိ ဓမၼဒ န ံဇိနာတ ိဆိသုည္ာ့အတိုင္်း ဓမၼဒ န  
ကသုိုလ္ရ႕ဲ အဖို႔ဘာဂကိ ု ။ဂဏုဝိေသသတရာန-ံ ဂုဏ္ေက ်းဇ ်း အထ ်းႀက ်းမာ်းလကွုနေ္သာ ။ မာတာပိတ နၪၥ - မိခင္ဖခင္တို႔ 
အာ်းလည္်းေကာင်္း။ အာစရယိာနၪၥ -ဆရာသမာ်းတို႔အာ်းလည္်းေကာင်္း။ ဣမာသ ံ ပရိသာနၪၥ -တရာ်းနာ အစည်္းအေဝ်းသို႔ 
ၾကြေရာကလ္ာၾကကုန္ေသာ တရာ်းနာပရသိတတ္ို႔အာ်းလည္်းေကာင်္း။ ေရေျမသနင္်း ျပည္ာ့ရွင္မင္်းတို႔ အာ်းလည္်းေကာင္်း။ 
ငရသဲနင်္း ယမမင်္းတို႔အာ်းလည္်းေကာင်္း။ ကိယု္ေစာင္ာ့နတ္၊ အိမ္ေစာင္ာ့နတ၊္ ေက ာင်္း ေစာင္ာ့နတ္၊ ဓမၼာ႐ုံေစာင္ာ့နတ္၊ 
ဘုမၼစို်းနတ၊္ ႐ုကၡစို်းနတ၊္ အာကာသစို်းနတ္၊ ေတာေစာင္ာ့နတ္၊ ေတာင္ေစာင္ာ့နတ၊္ ရြာေစာင္ာ့နတ၊္ ၿမိိဳ႕ေစာင္ာ့နတ၊္ သာသနာေတာ္ 
ေစာင္ာ့နတ္၊ စတုေလာကပ လ နတ္မင္်းႀက ်းမ ွစ၍ သံု်းဆယ္ာ့ တစ္ဘံု က ငလ္ည္ၾကကနု္ေသာ ေဝေနယ  သုခိတ ဒကုၡိတ သတၱဝ  
အေပ င်္းတို႔အာ်း၊ ဘာေဇယ ာမ- ေရစကသ္ြန္်းခ  အမွ  ေပ်းေဝပ ကုန၏္။ အေမွဟ-ိအကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင္ာ့။ ည ညာျဖျဖ ရၾကပ ေစ 
သတည္်း။ သုခတိာ-ကိယု္စတိ္ႏွစ္ျဖာ ခ မ္်းခ မ္်းသာသာ ရွိၾကကုနသ္ည္။ မုဒိတာ-ပ တိေမာကလ္ႊမ္်း ဝမ္်းေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိၾက 
ကုနသ္ည္။ဘဝႏၱိဳ- ျဖစ္ၾကပ ေစကုနသ္တည္်း။ ယေန႔ ျပိဳလုပ္ရတဲာ့ ကသုိုလရ္႕ဲ အဖို႔ဘာဂကိ ုလ နတ္ျဗဟၼာသတၱဝ တို႔ရ႕ဲ ခ မ္်းသာ 
ေစျခင္်းငွာ ကုသိလု ္အမွ ေပ်းေဝၾကပ စို႔။   

(ကုသိလု ္အမွ  အမွ  အမွ  ယ ေတာ္မ ၾကပ ကုန္ေလာာ့။သာဓု၊ သာဓု၊သာဓ။ု ။) 

(ကုသိလု ္အမွ  အမွ  အမွ  ယ ေတာ္မ ၾကပ ကုန္ေလာာ့။သာဓု၊ သာဓု၊သာဓ။ု ။) 

(ကုသိလု ္အမွ  အမွ  အမွ  ယ ေတာ္မ ၾကပ ကုန္ေလာာ့။သာဓု၊ သာဓု၊သာဓ။ု ။) 
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