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ခင္ပြန္းၾကီး ဆယ္ပါး ကန္ေတာ့ခန္းခင္ပြန္းၾကီး ဆယ္ပါး ကန္ေတာ့ခန္းခင္ပြန္းၾကီး ဆယ္ပါး ကန္ေတာ့ခန္းခင္ပြန္းၾကီး ဆယ္ပါး ကန္ေတာ့ခန္း    

DDDD     
    

နေမာ တသ ဘဂဝေတာ Aရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶသ 
 

ခင္ပြန္းၾကီး ဆယ္ပါး ကန္ေတာ့ရျခင္းAေၾကာင္း 
 

ဘုန္းဘုန္းဟာ တရားသင္တန္း (၅)ရက္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ (၄)ရက ္
ေျမာက္ေန႔ဆိုရင္ သစၥာေလးပါးကို သေဘာေပါက္ရန္ သင္ပါတယ္။ ဒီလိုသင္ေပး 
တဲ့Aခါ Aကုန္လံုးကိ ု ရေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ 
ဉာဏ္လည္း ေကာင္းတယ္။ ဘြဲ႕ရ၊ ပညာတတ္ေတြလည္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ဘုန္းဘုန္းသင္တာကို ဘယ္လိုမွ နားမလည္ႏုိင္ၾကဘူး။ သင္တဲ့Aခါ ငုိက္ေတာ ့
တာဘ။ဲ ဘုန္းဘုန္းက တစ္နာရီသင္လိုက္၊ နာရဝီက္ေလာက္နားလိုက္ လုပ္ေပး 
တယ္။ မငိုက္ေAာင္ေပါ႔။ ဒါေပမဲ့ ငုိက္တာပ။ဲ ဒါကို ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ Aဲ့ဒီ 
ကေလးေတြဟာ Aေဖ Aေမကို ေသခန္းျပတ ္ ဆိုတဲ့ ကေလးေတြလို႔ သိရတယ္။ 
ျပစ္မွားတာ မ်ားတာကိုး။ 
 
ျပျပျပျပစ္မွားတ့ဲ ကံ ေျဖရွင္းျခင္းစ္မွားတ့ဲ ကံ ေျဖရွင္းျခင္းစ္မွားတ့ဲ ကံ ေျဖရွင္းျခင္းစ္မွားတ့ဲ ကံ ေျဖရွင္းျခင္း  ဘုရားေဟာကို ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ျပစ္မွား 
တဲ့က ံ သတၱိမ်ားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ မဂ္တား၊ ဖိုလ္တား ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ဆိုထား 
တယ္။ တရားက်င့္လို႔ မရႏိုင္ၾကဘူး။ တရားနာလည္း သေဘာေပါက္မလြယ္ဘူး 
ေပါ႔ေနာ္။ ဒီလိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြAတြက္ ဘုန္းဘုန္းက နည္းလမ္းရွာရတာေပါ႔။ 
ဘယ္လိုကန္ေတာ့ရင္ ေျပႏုိင္မလည္းဆိုျပီး ရွာေတာ့ က်မ္းတစ္ခုမွာ သြားေတြ႕ 
တယ္။ ျပစ္မွားခံပုဂၢိဳလ္ကို တိုက္ရိုက္ကန္ေတာ့ရင္ ေျပပါတယ္တဲ့။ သို႔တည္း 
မဟုတ္ ဂုဏ္ေပါင္းစုတဲ့ ဘုရားဓာတ္ေတာ္ကိန္းရာမွာ ကန္ေတာ့ရင္လည္း ေက်ပါ 
တယ္လို႔ ပါတယ္ေနာ္။ 
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 ဒါနဲ႔ ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးကို ကန္ေတာ့ခုိင္းတယ္။ စမ္းသပ္ၾကည့္တာေပါ႔။ 
Aံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေAာင္ပါပဲ။ ကန္ေတာ့ျပီးတဲ့ ကေလးေတြမွာ ၾကည္လင ္
လန္းဆန္းသြားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဝမ္းသာသြားတယ္ေနာ္။ ဒီေတာ့မွ ဘုန္းဘုန္း 
က ကန္ေတာ့ခန္းကို ဆက္သင္ေပးေတာ့တာ။ ထူးျခားတာက Aဲ့ဒီကန္ေတာ့ခန္း 
မွာ ေရာဂါလည္းေပ်ာက္တာေတြ႕ရတယ္။ စီးပြားေရးကAစ Aကုန္Aဆင္ေျပျပီး 
ေကာင္းသြားတာ ေတြ႕ရတယ္ေနာ္။ ဒဏ္ဆယ္ပါးလည္း ကင္းတယ္။ 
 ဒကာတစ္ေယာက္ဆိုရင္ Aရိုးၾကီးေပါင္းတက္တဲ့ေရာဂါ ျဖစ္တယ္ေနာ္။ 
သူက ကန္ထရုိက္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ သံခ်ည္သံေကြး လုပ္ရတယ္။ တစ္ေန႔ကုိ 
Aျမတ္ေငြ မနည္းရတယ္။ သူက Aဲ့ဒီေရာဂါျဖစ္ေတာ့ မူးမူးေနတယ္။ Aလုပ္ 
မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ေဆးကုခလည္း မနည္းကုန္ေနျပီ။ ဘုန္းဘုန္းဆီေရာက္လာျပီး 
သူ႔Aခက္Aခဲကို ေျပာျပတယ္။ ဒီေတာ့ ဘုန္းဘုန္းက ဘုရားေဟာAတိုင္း ရွင္းျပ 
ခဲ့ရတယ္။ မွတ္ၾကပါ…. ကံန႔ဲပတ္သက္ျပီး မေကာင္းတဲ့ကံသတၱိေတြ ျပစ္မွားတဲ့ 
Aကုသိုလ္ကံေတြရွိမယ္ဆိုရင္ Aဲ့ဒီျပစ္မွားလိုက္တဲသ့တၱိေတြေၾကာင့္ တန္ျပန္ 
လႈိင္းေတြရွိတယ္။ ဝန္ဆြဲတဲ့ႏြားရ႕ဲ ေျခရာေနာက္ကို လွည္းဘီးလိုက္သလိုပ ဲ ဘဝ 
Aဆက္ဆက္ ပါတယ္တဲ့။ 
 ျပစ္မွားတယ္ဆိုတာက ႏွလံုးAိမ္မွာ စိတ္ကမွီထားတာကိုး။ တီဗြီ (TV) 

စက္ဖမ္းသလိုပ။ဲ ပံုေဖာ္လိုက္တာေနာ္။ စိတ္ကညြတ္ျပီးေတာ့ ျပစ္မွားလိုက္တာ။ 
သူ႔ရ႕ဲမေကာင္းတဲ့ဂုဏ္ေတြ၊ Aျပစ္ေတြန႔ဲ တန္ဆာဆင္ျပီး၊ ဒီက (ႏွလံုးAိမ္က) 
တက္လာတာ။ မေက်မနပ္တဲ့Aရွိန္န႔ဲ သူ႔ရ႕ဲမေကာင္းတဲA့ေၾကာင္းေတြကို ေျပာခ် 
လိုက္တာ။ မေနာကထြက္တာန႔ဲ Aတူတူပ။ဲ ႏႈတ္ကထြက္ေတာ ့ ပုိဆိုးတာေပါ႔။ 
ပိုAရိွန္ျပင္းတာေပါ႔ေနာ္။ 
 ဒီလုိေျပာလုိက္တဲ့Aခါမွာ Aမွီခံမွာလည္း သတၱိကိန္းတယ္။ Aဆိပ္တက ္
သလို ပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားတယ္။ Aျပင္ဟိုဘက္က တန္ျပန္လႈိင္းက ရုိက္ခတ္လာတာ ရုိက္ပံ ု
ရိုက္နည္းက နာရီေတြ၊ ႏွစ္ေတြ ေတာက္ေလ်ာက္ပါသြားတာေပါ႔။ ဝန္ဆြဲတဲႏ့ြားရဲ႕ 
ေျခရာကုိ လွည္းဘီးလိုက္သလိုဘဲတဲ့ ေျပးလို႔မလြတ္ဘူး။ သေဘာေပါက္တယ ္
ေနာ္။ 
 ဒီေခာတ္Aေနန႔ဲဆို ေရဒါစက္လုိေပါ႔။ Uပမာ - ေလယာU္ပစ္တဲဒ့ံုးက်ည ္
ဆိုပါေတာ့။ Aပူလႈိင္းရွိတယ္။ ဒါကို ေရဒါနဲ႔ ဖမ္းလိုက္တာ။ Aပူေငြ႕ရွိတဲဆ့ီကို 
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Aဲ့ဒါက လိုက္ေတာ့တာပ ဲ ေျပးလို႔မလြတ္ေတာ့ဘူး။ ဒီသေဘာလိုပ ဲ Aကုသိုလ္နဲ႔ 
ျပစ္မွားတဲ့ တန္ျပန္လႈိင္းေတြ လုိက္ေတာ့တာပ။ဲ Aဒဲီလို ျပစ္မွားလိုက္တဲ့ တန္ျပန ္
လႈိင္းဟာ ဘဝAဆက္ဆက္ လိုက္တတ္တယ္လို႔ ဘုရားAမိန္႔ရွိထား တယ္ေနာ္။ 
 ႏွလံုးAိမ္ ပူစရာေတြ႕တယ္ဆိုရင္ ျပစ္မွားလိုက္တဲ့ Aကုသိုလ္ကံ Aက်ိဳး 
ေပးလို႔ ဘုရားကေဟာတယ္။ ဒီ AကုသိုလA္က်ိဳးေပးကို ဘာနဲ႔ျဖတ္ရလည္းဆိုရင္ 
ကံ ကို ကံ န႔ဲပ ဲျဖတ္ရတယ္တဲ့။ ကုသိုလ္ကံAေကာင္းနဲ႔ ဖ်က္မရွတာေနာ္။ ဘုရားရ႕ဲ 
ဓာတ္ရိတ္ ဓာတ္ခိုးဟာ Aင္မတန္ Aားမ်ားတယ္။ ဘုရားကို ၾကည္ညိဳတဲ့စိတ္နဲ႔ 
ရုိေသစြာကန္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ သတိၱေျပာင္းတယ္။ တန္ျပန္လႈိင္းပါ ေျပာင္းျပီးရျပီ 
တဲ့။ ဒါဆိုရင္ေပ်ာက္ျပီလို႔ ဘုန္းဘုန္း ခံယူထားတယ္။ ဒီေတာ့ စမ္းၾကည့္ဆိုျပီး 
ကန္ေတာ့ခိုင္းလိုက္တယ္။ Aဲ့ဒဒီကာၾကီးဟာ ဘယ္မွမသြားႏိုင္ေတာ့ Aိမ္မွာပ ဲ
ခဏခဏ ကန္ေတာ့တယ္။ 
 ကန္ေတာ့ပြဲမပါလည္း သစ္သီးဆယ္မ်ိဳးေပါ႔ ဒါနမ်ားစြာနဲ႔ ၾကိဳက္သလိုလွဴ 
ပါ။ Aဓိကကေတာ့ ဘုရားကို မေနာက ၾကည္ညိဳဘို႔ Aဓိကဘ။ဲ ဒီလိုနဲ႔ (၁)လ 
ေလာက္ ကန္ေတာ့လိုက္တာ။ Aခ်ိဳးတည့္သြားတယ္။ (၁) လၾကာေတာ့ တို္င္းရင္း 
ေဆးဆရာတစေ္ယာက္ ေရာက္လာတယ္။ ေဆးဖိုးငါးရာေလာက္ပ ဲ ကုန္သြား 
ခဲ့တယ္။ Aဲ့ဒ ီ ေဆးကိုသံုးေတာ့ Aခု ေရာဂါေပ်ာက္သြားျပီ။ Aဒဲေီဆးကုိ သူမ်ား 
ေပးေတာ့ မေပ်ာက္ဘူးေနာ္။ Aရုိးၾကီးေပါင္းတက္တယ္ဆိုတာ လြယ္ကူတာမွ 
မဟုတ္တာ။ ဒါကို ေပ်ာက္သြားတယ္ဆိုေတာ့ Aံ့ၾသစရာ ပါပဲ။ 
 
မကန္ေတာ့မီ သင္ယူေလ့လာရန္မကန္ေတာ့မီ သင္ယူေလ့လာရန္မကန္ေတာ့မီ သင္ယူေလ့လာရန္မကန္ေတာ့မီ သင္ယူေလ့လာရန္  ဒီကန္ေတာ့ခန္းဟာ Aင္မတန္နက္ရႈိင္း 
ပါတယ္။ Aကုသိုလ္လႈိင္းန႔ဲ ကုသိုလ္လိႈင္း တိုက္ခိုက္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ 
Aကုသိုလ္လႈိင္းကို ကုသိုလ္လိႈင္းန႔ဲ Aစားထိုးျပီး ဖယ္တဲ့နည္းလို႔ မွတ္ရမယ္။ 
ဒီကန္ေတာ့ခန္းမွာ သိသင့္တဲ့ Aပိုင္းက - 
 
နံပါတ္ (၁) ခင္ပြန္း ဆိုတဲ့ စကားန႔ဲ ေက်းဇူး ဆိုတဲ့ စကားေနာ…္. 
နံပါတ္ (၂) က ဒဏ္ဆယ္ပါး၊ ဒါကိုလည္း သိေAာင္ ရွင္းျပမယ္။ 
နံပါတ္ (၃) ဒါက တန္ျပန္ Aဆန႔ဲ ပုဂၢိဳလ္ (၁၄)Uီး၊ ဒါကိုလည္း သိသင့္တယ္။ 
နံပါတ္ (၄) က ျပစ္မွားျခင္း၊ ဒါကို ဝတၳဳန႔ဲ သင္ေပးမယ္။ 
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နံပါတ္ (၅) သည္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ခ်က္ ပါပဲ။ 
နံပါတ္ (၆) သည္ ကန္ေတာ့ခန္းပါ။ 
Aားလံုး Aပိုင္း(၆)ပိုင္း ရွိတယ္။ ဒါကို ဘုန္းဘုန္း သင္ေပးပါမယ္။ 
 
ေလ့လာရန္ နံပါတ္ေလ့လာရန္ နံပါတ္ေလ့လာရန္ နံပါတ္ေလ့လာရန္ နံပါတ္((((၁၁၁၁) ) ) ) ခင္ပြန္းခင္ပြန္းခင္ပြန္းခင္ပြန္း Aဲ့ဒခီင္ပြန္းဟာ ကိုယ့္ရ႕ဲေယာက်္ား ခင္ပြန္း 
သည္လို႔ပ ဲ ေAာက္ေမ့ၾကမွာေပါ႔။ ျမန္မာစကားပါပဲ။ သို႔ေသာ္ ခက္ဆစA္ဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ရတယ္။ ေက်းဇူးရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မွန္ရင္ ခင္ပြန္းလို႔ သံုးတယ္။ ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးလို႔ 
ဆိုလိုက္ေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕မ်က္စိလည္ေနတယ္။ ေက်းဇူးရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မွန္သမွ်ကို 
ခင္ပြန္းလို႔ သံုးတယ္ေနာ္။ လူတစ္Uီးန႔ဲတစ္Uီးဟာ ရက္ေတြ၊ လေတြ၊ ႏွစ္ေတြ 
ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ ေပါင္းခဲ့တာကိုမဆိုန႔ဲ၊ တစ္Uီးနဲ႔တစ္Uီး Aေဖာ္Aျဖစ္ ေလးငါး 
ဆယ္လွမ္း သြားမိရင္ေတာင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သြားျပီ။ ေက်းဇူးရွိလို႔ ခင္ပြန္းေခၚထိုက္ျပီ။ 
ဘုရားAေလာင္းေတာ္ေက်းမင္းဟာ သစ္ပင္ကိုမွီျပီးစားရလို႔ သစ္ပင္ကိုေတာင္ 
Aေဆြခင္ပြန္းလို႔ သတ္မွတ္တယ္။ ပညာရွိမ်ား သတ္မွတ္တာေနာ္။ 
 
ခင္ပြန္း ခင္ပြန္း ခင္ပြန္း ခင္ပြန္း ((((၁၀၁၀၁၀၁၀) ) ) ) ပါး ေရတြကပါး ေရတြကပါး ေရတြကပါး ေရတြက္  Aဲ့ဒီဆယ္ပါးက ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြလည္း 
ဆိုေတာ့ ဘုရားရယ္၊ ပေစၥကဗုဒၶါAရွင္ျမတ္ေတြရယ္၊ ဘုရားရွင္ရ႕ဲပါရမီကို ေလးပံ ု
တစ္ပံုျဖည့္တဲ့ Aဂၢသာဝကေတြရယ္ေနာ္။ Aဲ့ဒသီာဝကေတြဟာ တသေခ ၤ်နဲ႔ ကမၻာ 
တစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္ရတယ္။ Aဂၢသာဝကဆိုတာ Aျခားမဟုတ္ဘူး။ လက္ဝရဲ ံ
ေလးဆယ္၊ လက္ယာရံေလးဆယ္ ေပါင္းရွစ္ဆယ္ ရွိတယ္ေနာ္။ Uီးေဆာင္တဲ့ 
ပုဂၢိဳလ္က Aရွင္သာရိပုတၱရာ န႔ဲ Aရွင္မဟာေမာဂၢလန္ မေထရ္ႏွစ္ပါးျဖစ္တယ္။ 
Aဲ့ဒီႏွစ္ပါးကို Aဂၢသာဝက လို႔ေခၚတယ္။ 
 သူတို႔ေတြဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုေတြ ေကာင္းသထက္ေကာင္းေAာင ္ တသေခ်ၤနဲ႔ 
ကမၻာတစ္သိန္းေတာင္ Aခ်ိန္ေပးျပီး ျဖည့္ခဲရ့တာတဲ့။ Aဲ့ဒAီားေတြနဲ႔ 
တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ခႏၶာAိမ္ဆိုေတာ့ စြမ္းAားမ်ားလို႔ သီးျခားခြဲေပးထားတယ္ 
မွတ္ပါ။ က်န္တဲ့ (၇၈) ပါးေသာပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ကမၻာတစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္ခ့ဲရတဲ့ 
ပုဂၢိဳလ္ေတြ မဟာသာဝကေခၚတယ္။ သူတို႔လည္း စြမ္းAားရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ 
ျဖစ္တယ္။ 
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 (၁) ျမတ္စြာဘုရား (၂) ပေစၥကဗုဒၶါ (၃) Aဂၢသာဝက မဟာသာဝက (၄) 
ရုိးရုိးရဟႏၱာေတြျဖစ္တယ္။ သူတို႔က်ေတာ့ ဘယ္ေလာက္Aတိုင္းAတာAထိ ပါရမီ 
ျဖည့္ရတယ္ မရွိဘူးေနာ္။ ခႏၶာAိမ္ဖြဲ႕စည္းမႈဟာ ရဟႏၱာေလာက္တဲ့ မဂ္ဉာဏ္၊ 
ဖိုလ္ဉာဏ္ ေဆာင္ေလာက္တဲ့ထိ Aားရွိတယ္။ ဒါဟာ သီးျခားခြဲထားတယ္လို႔ 
မွတ္ထားပါ။ 
 နံပါတ္ (၅) န႔ဲ (၆) ဟာ မိခင္ န႔ဲ ဖခင္ ျဖစ္တယ္။ နံပါတ္ (၇) က 
ေလာကီAေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ Aသိလိမၼာဆိုတာ တျခား မဟုတ္ပါဘူး။ စာေပ၊ 
Aသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေတြရ႕ဲ AသAိလိမၼာေတြေပါ႔ေနာ္။ ဒါေတြကုိ 
သင္ၾကားေပးတဲ့ ဆရာသမား ေက်းဇူး Aင္မတန္မ်ားတယ္။ ေနာက္ နံပါတ္ (၈) 
သီလဂုဏ္၊ သမာဓိဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္ေတြ ျဖည့္က်င့္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္၊ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္၊ 
Aရိယာပုဂၢိဳလ္ၾကီးေတြရွိတယ္။ ေသာတာပတၱိမဂ္ကေန Aရဟတၱဖိုလ္ မတိုင္မီ 
Aရဟတၱမဂ္ထိ ယူရတယ္ေနာ္။ 
 
နံပါနံပါနံပါနံပါတ္ တ္ တ္ တ္ ((((၉)၉)၉)၉)    ဒါကဘုရားရ႕ဲ တရားေတာ္ေတြကို ျပန္လည ္ ေဟာၾကားေပးတဲ့ 
ဆရာသမား၊ စကားလံုးတစ္လံုးေလးပ ဲ Aသိရသြားပါေစ ေက်းဇူးရွိတယ္ေနာ္။ 
ဘယ္လိုနည္းန႔ဲပ ဲ နာလိုက္ရပါေစ။ တိတ္ေခြန႔ဲ နာလိုက္ရလည္းပ ဲ ေက်းဇူးရွိတယ ္
လို႔မွတ္ပါ။ 
 
နံပါတ္ နံပါတ္ နံပါတ္ နံပါတ္ ((((၁၀)၁၀)၁၀)၁၀) ထမင္းတစ္လုပ္၊ ေရတစ္မႈတ္္ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ဆံုး ေနရာေလး 
ဖယ္ေပးတာက Aစ Aကုန္ပါတယ္။ Aေထာက္Aပံ ့ ျပဳခဲ့ဘူးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြထမဲွာ 
ပါတယ္ေနာ္။ Aဲ့ဒီ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ခင္ပြန္း ၾကီးဆယ္ပါးထ ဲထည့္ထားပါတယ္။ 
 
ေက်းဇူးေက်းဇူးေက်းဇူးေက်းဇူး  ေက်းဇူး ဆိုတဲ့စကားဟာ ဆန္းၾကယ္ျပန္တယ္။ ေက်းဇူးဆိုတာ 
ကို တကယ္သိသလား။ ဘုရားတရားေတာ္ကို ခံယ ူ တဲ့Aခါ စကားတစ္လံုးရရင္ 
ဒီစကားဟာ ဘာကိသုမုတ္တာလ၊ဲ Aသမုတ္ခံသေဘာကို ျမင္ေAာင္ ေလ့လာ 
ရတယ္။ Aဝဇိၨာဆိုရင္ Aဝဇိၨာ ဆိုတဲ့စကားသည္ ဘာကိုသမုတ္တာလည္းဆိုတာ 
ကို ရွင္းရွင္းသိမွ ေလးနက္မႈ ရွိမွာေပါ႔။ စာလံုးၾကီးကို မယူရဘူးေနာ္။ ကိုယ့္သဏၭာန္ 
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ဘယ္လိုသေဘာကို သတ္မွတ္တာလည္း ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းသိမရွမယ္။ ဒါမွ 
က်င့္လို႔ရမွာေပါ႔။ 
Uပမာ - ေရပုလင္းလို႔ သမုတ္လိုက္တယ္ ဆိုပါစို႔။ ဒီလိ ု သမုတ္လိုက္ျပီဆိုရင္ 
ကိုင္ျပႏုိင္ရမယ္ေပါ႔။ ဒါဟာ Aသမုတ္ခံသေဘာ၊ ေရပုလင္းဟာ စကားလံုး သမုတ္ 
တာေနာ္။ သေဘာေပါက ္ျပီလား။ 
 ဒီUပမာလုိပ ဲ ေက်းဇူးဆိုရင္လည္း Aေကာင္Aထည္မရွိတဲ့ ဓမၼသေဘာ 
သဘာဝကို သမုတ္တာျဖစ္တယ္။ Aသမုတ္ခံသေဘာကို ကိုင္ျပသလို႔ သိမွျဖစ္မွာ 
ေပါ႔။ 
 မိမိကိုယ္မိမိ ေမးၾကည့္ပါ။ ေက်းဇူးဆိုတာ ဘာကိုေခၚတာလည္း၊ 
ဘယ္သေဘာကို သမုတ္တာလည္းလုိ႔ေနာ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔ မေျပာၾကဘူး 
လား။ (ေျပာပါတယ္ဘုရား) ဒါျဖင့္ေက်းဇူးဆိုတာ ဘာကိုေခၚတာလည္း။ ကိုင္ျပ 
သလိ ု ရွာၾကည့္ပါUီး။ ရမလားလို႔။ သိသလိုလို သိသေယာင္ေယာင္ေတာ ့
ရွိသားေနာ္။ တကယ္သိသလားဆိုေတာ့ မသိဘူး။ ရွာလို႔မရဘူး။ ဘုန္းဘုန္းတို႔ 
ကိုယ္တိုင ္ျဖစ္ခဲ့လို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာျပီး သင္ေနရတာေနာ္။ 
 ဒီေတာ့မွတ္ပါ။ ပ႒ာန္းမွာ ဘုရားေဟာထားတယ္။ Aေထာက ္ Aပံ့လို႔ 
ေခၚတယ္။ ပစၥည္းလို႔ ပါဠိလိုသံုးတယ္။ ျမန္မာလိုျပန္ေတာ့ Aေထာက္Aပ့ံေပါ႔။ 
ပစၥည္းဆိုတဲ့စကားကို ပါဠိကေနဆြဲယူျပီး ျမန္မာလိုသံုးထားတာ Aမ်ားၾကီးရွိတယ္။ 
 
Uပမာ - ေရခြက္၊ ဒီခြက္ကို ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္ဆိုရင္ ငါ႔ပစၥည္းလို႔ 
မေျပာဘူးလား။ (ေျပာပါတယ္ဘုရား) ေရကိုလက္ခုတ္နဲ႔ ယူေသာက္မယ္ဆိုရင္ 
ပင္ပန္းတယ္။ ေရခြက္န႔ဲဆို စိတ္ခ်မ္းသာရတာေပါ႔။ ဒီလိုစိတ္ခ်မ္းသာ 
ကိုယ္ခ်မ္းသာကို ေထာက္ပံ့ေသာေၾကာင့္ ပစၥည္း လို႔ ေခၚတာေနာ္။ 
 ကုလားထိုင္လည္း ပစၥည္းလို႔ေခၚတယ္။ ေAာက္မွာထိုင္ရင္ ညစ္ပတ္ 
တယ္။ စိတ္ပင္ပန္းရတယ္။ ထိုင္ခံုေပၚထုိင္ေတာ့ သက္သာျပီး ခ်မ္းသာမႈရေသာ 
ေၾကာင့္၊ AေထာကA္ပံ့ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပစၥည္းလို႔ေခၚတယ္။ 
 ထမင္းစားလိုက္တယ္ဆိုရင္ ဝမ္းဗိုက္ထမဲွာ Aေထာက္Aပံ့ရတာကုိ 
သတိထားရမယ္။ ဘုန္းဘုန္းေျပာမယ္ စU္းစားပါ။ ကိုယ္ ေနထိုင္မေကာင္းခဲ့သည ္
ရွိေသာ္ ထမင္းစားမေကာင္းဘူး ဆိုပါေတာ့။ ဒီAခါ Uီးေခါင္းေတြ ေထာင္ႏိုင္မွာ 
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မဟုတ္ဘူး။ ဘုန္းဘုန္းတို႔ Aခုလို ေခါင္းေတြေထာင္ႏိုင္ေAာင္လို႔ Aားေလး 
စိုက္ထားရတာေနာ္။ Aဆက္ဆက္ တြန္းAားေလးေပးျပီးေတာ့ ဒီUီးေခါင္းကို 
ေထာင္ထားတာ တြန္းAားရွိတယ္ေနာ္။ ေစတနာ တြန္းAားေလးေနာ္။ Aဲ့ဒီ 
Aရွိန္သည္ ဘယ္ကလာလဲလို႔ ၾကည့္ရမွာ။ ႏွလံုးAိမ္က ထြက္တာေတာ့ 
ေသခ်ာသြားျပီ။ 
 စိတ္ဟာ သူ႔ခ်ည္းေပၚလို႔ မရဘူးတဲ့။ Aညမညသတၱိဟာ က-ံရုပ္ 
လည္းပါတယ္။ Uတုန႔ဲAဟာရလည္း ပါတယ္။ ဒီလို Aားစိုက္ျပီး ေထာင္ႏိုင္တာ 
သည္ စားထားတဲ့ Aဟာရေၾကာင့္ေနာ္။ တကယ္လို႔ ရက္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္ 
Aစားမစားႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ေခါင္းဘယ္ေထာင္ႏိုင္ပါ့မလည္း စU္းစားေလ။ 
 
ေက်းဇူးကုိ ေခ်လုိ႔မရ၊ ေထလုိ႔မရေက်းဇူးကုိ ေခ်လုိ႔မရ၊ ေထလုိ႔မရေက်းဇူးကုိ ေခ်လုိ႔မရ၊ ေထလုိ႔မရေက်းဇူးကုိ ေခ်လုိ႔မရ၊ ေထလုိ႔မရ    လူတစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ့္ကို ထမင္းတစ္နပ္ 
ေကၽြးလိုက္တယ္။ သူက တစ္ေထာင္ဖိုးေကၽြးတယ္ ဆိုပါစို႔။ ကိုယ္က ႏွစ္ေထာင္ဖုိး 
ျပန္ေပးလိုက္တယ္ဆိုရင္ သူေကၽြးလိုက္တဲ့ပစၥည္းရဲ႕ Aေထာက္Aပံ့ AစU္Aဆက ္
သည္ ရပ္သြားပါ႔မလား။ (မရပ္သြားပါဘရုား) ဒါျဖင့္မွတ္ပါ။ ေက်းဇူးကိုေခ်လုိ႔ 
မရဘူး။ ဒီလိေုနာ္ နားလည္ျပီလား။ 
 ေက်းဇူးေခ်တယ္ ဆိုတဲ့စကားကို မေျပာရဘူး။ ေက်းဇူးဆိုတာ 
မေခ်ေကာင္းဘူး။ ေငြန႔ဲလည္း ေခ်လို႔ ေထလို႔ မရပါဘူး။ 

Aရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ဆိုရင္ ဘုရားAင္မတန္ ခ်ီးက်ဴးတယ္။ တစ္ေန႔ 
ပုဏၰားAိုၾကီး တစ္ေယာက္ဟာ Aသက္ၾကီးမွ ရဟန္းဝတ္ခ်င္တယဆ္ိုျပီး 
ဘုရားကိုလာေလွ်ာက္တယ္။ ဘုရားက သူရဟႏၱာျဖစ္မယ္ဆိုတာ သိတယ္။ 
သူ႔ေက်းဇူးကို ဘယ္သူျမင္လို႔၊ ဘယ္သူေတြ ေစာင့္ေရွာက္မလည္းလို႔ သံဃာေတြ 
ကိုေမးေတာ့ Aရွင္သာရိပုတၱရာက သူေစာင့္ေရွာက္ပါမယ္တဲ့။ (လူAိုလူမင္းေတြ 
ရဟန္းဘဝကိသုြင္းတယ္ဆိုတာကလည္း လြယ္ေတာ့မလြယ္လွဘူးေနာ္။ ေမတၱာ 
ျပည့္မွ သူတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္လို႔ရမွာကိုး) 

ဒီေတာဘ့ရုားက ဘယ္ေက်းဇူးျမင္လို႔လည္းလို႔ေမးေတာ့ မွန္လွပါဘုရား 
ဘုရားတပည့္ေတာ ္ ဆြမ္းခံတုန္းကတစ္ခါ၊ တစ္ဇြန္းေလာင္းဘူးပါတယ္ဘုရား… 
ဒါကိုစားထားမိပါတယ္ဘုရားတဲ့။ ဒီေက်းဇူးဟာ သူ႔မွာ Aမ်ားၾကီးရွိခဲ့တဲ့Aတြက္ 
သူေစာင့္ေရွာက္ပါရေစလုိ႔ ခြင့္ေတာင္းေတာ့ ဘုရားကသာဓုေခၚတယ္တဲ့ ေနာ္။ 
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 ဘုရားက ေက်းဇူးသိတယ္၊ ေက်းဇူးဆပ္ရာမည္တယ္ လို႔သာေဟာတာ။ 
ေက်တယ္လို႔ မေျပာဘူးေနာ္။ ေက်းဇူးကို မေခ်ေကာင္းဘူး။ မေထေကာင္းဘူးလုိ႔ 
မွတ္ပါ။ ေက်းဇူးကိဆုပ္တာေတာင္ မနည္းၾကိဳးစားရမွာ နားလည္ျပီေနာ္။ လုိင္းက 
တစ္လိုင္းစီ ျဖစ္ေနတာကိုး။ သူကကိုယ့္ကို ေရတစ္ခြက္တိုက္လို႔ ကုိယ္ကသူ႔ကို 
ေရႏွစ္ခြက္ျပန္တိုက္လို႔ ဒီက (ဒီကိုယ္ထဲက) ရပ္သြားပါ့မလား။ (မသြားပါဘူး 
ဘုရား) ဒါျဖင့္ ေက်းဇူးကို ေခ်လို႔ရမလား။ (မရ ပါဘူးဘုရား) သေဘာေပါက္ျပီေနာ္။ 
 ဘုရားေဟာတယ္။ Aခုတရားနာခ်ိန္ေလးမွာ မိဘေပးတဲ့ AေသြးAသား 
န႔ဲ Aားထုတရ္တယ။္ တရားနာခြင့္ရတယ္။ ဒီလိုမဟုတ္လား။ ငယ္စU္က မိခင္ရ႕ဲ 
ႏို႔ရည္တစ္စက္၊ ဖခင္ရ႕ဲ ျပဳစုမႈတစ္ခ်က္ေလးဟာ (ေစာင္ေလးျခံဳျပီး ေႏြးေႏြး 
ေထြးေထြးထားေပးတာကAစ ပါတယ္ေနာ္)။ Aဲ့ဒီေက်းဇူးေတြဟာ ခုထ ိေထာက္ပံ ့
တုန္းဘဲတဲ့ စU္းစားေလ။ Aေဝးဆိုေတာ့ ဉာဏ္မွီပါ့မလား။ (မမီွပါဘူး ဘုရား) 
ဘရုားရ႕ဲ ဉာဏ္ေတာ္န႔ဲမို႔ ျမင္ႏို္င္တာေနာ္။ ပ႒ာန္းထမဲွာ ပါတယ္။ နတၳိပစၥေယာလုိ႔ 
ျပတယ္။ Aဟာရက Uပနိႆယပစၥေယာေနာ္။ Aားၾကီးတဲ့ မွီရာ Aေထာက္Aပ့ံ 
ေနာ္။ 
 ဟိုက်ေတာ့ နတၳိပစၥေယာလို႔ ေခၚတယ္။ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
မရိွေတာဘ့ူး။ လက္ဆင့္ကမ္း သေဘာမ်ိဳးလို႔ မွတ္ရမယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္ပါ။ 
 
UပမာUပမာUပမာUပမာ - ေမြးခါစ ကေလးတစ္ေယာက္ကို မိဘႏွစ္ပါးက Aဝတ္Aထည ္
မေပးဘူး။ ႏို႔မတိုက္ဘ ဲ တစ္ပါတ္ေလာက္ထားလိုက္တယ္ဆိုပါစုိ႔။ ဒီဘက္တစ္ပါတ ္
မွာ Aစာမစားရဘူးေပါ႔ေနာ္။ ဒါဆို ဒီကေလး Aသက္ရွင္ပါ႔မလား။ (မရွင္ပါဘူး 
ဘုရား) ဒါဆုိ ဒီဘက္က Aဟာရ မဆက္မိေတာ့ဘူးေပါ႔။  သေဘာေပါက္လား။ 
ဒါဆို မိခင္ ဖခင္တို႔ရ႕ဲ  ျပဳစုမႈဟာ ေက်းဇူးမၾကီးဘူးလား။ (ၾကီးပါတယ္ဘုရား) 
ဆင့္ကဆဲင့္က ဲ ေထာက္ပံ့ျပီး လာခဲ့တာလို႔ေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်းဇူးကို ဆက္ၾကည့့္ 
တဲ့Aခါ ငယ္ငယ္ထဲက မိခင္ႏို႔ရည္တစ္စက္ ဖခင္ရ႕ဲ ျပဳစုမႈတစ္ခ်က္ေလးဟာ 
ခုခ်ိန္ထိ ရွိတယ္လို႔ မွတ္ရမယ္။ Aင္မတန္ ေက်းဇူးၾကီးတယ္ေနာ္။ 
 ဒါေၾကာင့္ Aမိကိုလက္ဝ၊ဲ Aဖကို လက္ယာ (သို႔မဟုတ္) ပခံုးႏွစ္ဖက ္
ေပၚမွာ မိဘကိုတင္ျပီး ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာAထိ လုပ္ေကၽြးAံုးတဲ့ ေက်းဇူးဆပ္ရာ 
မမည္ေသးဘူးလို႔ ဒီလို ဆိုတယ္ေနာ္။ 
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 မိဘႏွစ္ပါးကို မဂ္ဖိုလ္ရတဲ့Aထိ ျပန္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ေက်းဇူး 
ဆပ္ရာေတာ့ မည္တယ္တဲ့။ ေက်တယ္လို႔ မပါဘူး။ ဒါဟာဘုရားရ႕ဲ ဉာဏ္ေတာ္ 
န႔ဲမို႔လို႔ ျမင္ႏို္င္တာ သေဘာေပါက္ျပီလား။ ရျပီေနာ္။ 
 
သံသရာသက္တမ္း ေရတြက္ပုံသံသရာသက္တမ္း ေရတြက္ပုံသံသရာသက္တမ္း ေရတြက္ပုံသံသရာသက္တမ္း ေရတြက္ပုံ    ေနာက္တစ္ခ်က္ ဘုရားကေဟာျပန္တယ္။ 
သံသရာသက္တမ္းက Aင္မတန္ၾကာတယ္တဲ့။ ဘယ္ေလာက ္ ၾကာလည္းဆိုရင္ 
သေခၤ် ေပါင္းAနႏၱတဲ့။ ဘုန္းဘုန္း စU္းစားတယ္။ သေခၤ် ေပါင္း Aနႏၱဆိုတာ 
ဂဏန္းသခၤ် ာတစ္ခုAေနန႔ဲေတာ့ ရွိရမွာေပါ႔။ တစ္သေခၤ် ဟာ ဘယ္ေလာက္ 
ရွိလည္းလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ မေျဖႏုိင္ၾကဘူး။ စာတတ ္
ပုဂၢိဳလ္ဆရာေတာ္ၾကီးေတြကိုေမးေတာ့မွ တစ္သေခၤ် ဆုိတာ ဟာ တစ္ေနာက္မွာ 
သံုညAလံုးေပါင္း တစ္ရာ့ေလးဆယရ္ွိတယ္တဲ့။ သတ္မွတ္ ခ်က္ တစ္ခုေတာ့ 
ရွိရမွာေပါ႔။ ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္ပါ။ 
 တစ္သေခၤ် ဆိုတာသည္ တစ္ေနာက္မွာ သံုညAလံုးေပါင္း တစ္ရာ့ 
ေလးဆယ္ ရွိတယ္လို႔ေနာ္။ ဒါဟာ ႏွစ္လားဆိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ကမၻာေတြတဲ့။ 
စာထဲဖတ္ရင္ Aင္မတန္႐ႈတ္မယ္ မျပီးႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ကမၻာAလံုးေပါင္းလို႔ 
မွတ္လိုက္ပါ။ ကမၻာစတည္တယ္။ ေနာက္ပ်က္သြား တယ္။ ကမၻာAလံုးေပါင္းလို႔ 
မွတ္ေနာ္။ ကာလေနာ္။ Aဲ့ဒါကို တစ္သေခၤ် လို႔ေခၚတယ္ နားလည္ျပီေနာ္။ 
 တစ္ကမၻာကို ဘယ္ေလာက္ၾကာသလည္းလို႔ ေမးေတာ့ ဘုရားေျဖခ့ဲ 
တယ္။ Aလ်ား (၁၂)မိုင္၊ Aနံ (၁၂)မိုင္၊ Aျမင့္ (၁၂)မ္ုိင္ ရွိတဲ့ သံကန္ၾကီးတဲ့၊ Aဲ့ဒီ 
သံကန္ၾကီးထဲကို မံုညႇင္းေစ့ Aျပည့္ထည့္မယ္တဲ့။ ခ်စ္သားတို႔ Aႏွစ္တစ္ရာၾကာမွ 
မံုညႇင္းေစ့ တစ္ေစ ့ ဖယ္မယ္တဲ့။ ထိုမံုညႇင္းေစ့မ်ား ကုန္သြားေသာကာလသည္ 
တစ္ကမၻာခန္႔ဟုမွတ္တဲ့။ Aမိန္႔ရွိခဲ့တယ္။ Aခ်ိန္ကာလ Aင္မတန္ၾကာတာေနာ္။ 
 တစ္ကမၻာAတြင္းမွာ မေသဘူးတဲ့ေနရာ မရိွဘူးတဲ့။ ဘုန္းဘုန္းတို႔ Aခ ု
ထိုင္တဲ့ေနရာဟာလည္း ေနရာေဟာင္း၊ Aသစ္မဟုတ္ဘူး။ ေျခခ်ခ့ဲတဲ့  ေနရာတုိင္း 
လည္း ပံုသဏၭာနA္မ်ိဳးမ်ိဳးန႔ဲ ေနခဲ့ဘူးတဲ့ေနရာေနာ္။ ေနရာေဟာင္းၾကီးပလဲို႔ မွတ္ပါ။ 
ဒါဟာ မလြဲတဲ့ နိယာမ ျဖစ္ေနတာ။ 
 ဘုန္းဘုန္းတို႔ Aေနန႔ဲ ၾကာခဲ့တဲ့ ကမၻာသေခ ၤ်Aစုသည္ Aနႏၲလို႔ေျပာတာ။ 
နားလည္ျပီေနာ္။ ဘုရားရွင္ျဖည့္ခဲ့တာက Aဲ့ဒီလို သေခ်ၤAစုေလးစုAျပင္ Aစြန္း 
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ထြက္ ကမၻာတစ္သိန္း၊ ေလးစုAျပင္ ကမၻာတစ္သိန္းေနာ္။ ဘုန္းဘုန္းတို႔ သံသရာ 
ရွည္ခဲ့တာလည္း Aဲ့ဒီလိAုစုေပါင္း မနည္းေတာ့ဘူးတဲ့။ Aနႏၱလို႔ ေျပာတာေနာ္။ 
ဒါေၾကာင့္ဘုရားရွင္ဟာ သတၱဝါေတြရ႕ဲ Aထည္Aစ (တစ္နည္း) ဘဝAစကို 
မေဟာဘူး။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ Aခ်ိန္မေပးႏိုင္တာ။ 
 ဘုရားဉာဏ္ေတာ္ၾကီးန႕ဲ ေနာက္ကိုျပန္ေတြးလိုက္ရင္ တစ္ဝီထိမွာ 
Aင္မတန္တိုတဲ့ ကာလေလးမွာေတာင္ ကမၻာေပါင္းသိန္းခ်ီျပီး ျမင္ႏိုင္တဲ့Aား 
ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ Aခ်ိန္ေပးလိုကရ္တယ္။ ပညာAလင္းဟာ Aင္မတန္ 
Aားေကာင္းတာလို႔မွတ္။ 
 
ဒႆန နဲ႕ တကၠဒႆန နဲ႕ တကၠဒႆန နဲ႕ တကၠဒႆန နဲ႕ တကၠ            ခ်စ္သားတို႔ လူတစ္ေယာက္Aေၾကာင္းကို 
ေနာက္ဆုတ္ေတြးလိုက္ရင္ (၄၅)ဝါ ျပည့္တာေတာင္ Aစေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ 
Aခ်ိန္ေပးရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားမေဟာဘူး။ Aက်ိဳးမထူးလို႔တဲ့။ ကိုယ္တိုင္ 
မျမင္တာကိုလည္း ျဖီးျဖန္းျပီး မေဟာဘူး။ Aထင္နဲ႔လည္း မေဟာဘူးတဲ့။ 
ျမင္တာကိုဘ ဲ ေဟာတယ္လို႔ ဆရာေတာ္ၾကီးေတြ ေဟာခဲ့တယ္။ လိုAပ္ရင္ေတာ့ 
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းဘယ္ေလာက္က ဘာျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုေတာ့ ေဟာတယ္ေနာ္။ 
သံေဝဂရေAာင္၊ တရားရေAာင္ေတာ့ ေဟာတယ္ေနာ္။ ဒါေလးမွတ္ထားပါUီး။ 
 ဒႆနဆိုတာ တိုက္႐ုိက္ျမင္တာကိုပ ဲ ေျပာတာေနာ္။ မွန္းဆျပီး ဘုရားက 
မေဟာဘူး။ တိုက္႐ုိက္ျမင္တာကို ဒႆနလို႔ေခၚတယ္။ 
 မွန္းဆေတြးတာကို တကၠလို႔ေခၚတယ္။ ေရွးတုန္းက ဂိုဏ္းဂဏေတြဟာ 
ကိုယ္တိုင္ျမင္တာမဟုတ္ဘဲန႔ဲ ေသရင္ေရာက္မယ္။ May be ေပါ႔ေနာ္။ ဒါဟာ 
က်ိန္းေသမဟုတ္ဘူး။ ေသရင္ေရာက္လိမ့္မယ္ဆိုတာ တကဝၠါဒ၊ ဒါေၾကာင့္ 
တကၠတြန္းလို႔ ေခၚတာ။ သေဘာေပါက္ရ႕ဲလား။ 
 ဘုရားက နဗိၺာန္ကို တိုက္႐ုိက္ျမင္တာေနာ္။ Aခုသက္ရွိထင္ရွားကိုပ ဲ
နိဗၺာန္ျမင္ရမယ္။ ေသရင္လည္း က်ိန္းေသလြတ္ေျမာက္မယ္။ တိုက္႐ုိက္ျမင္တဲ့ 
တရားကိုဘ ဲ ဘုရားကေဟာတာ သေဘာေပါက္လား။ တျခားေသာတကဝၠါဒေတြ 
က တစ္ေယာက္ေယာက္က ပို႔ေပးလိမ့္မယ္။ မေသခ်ာဘူး။ တကယ္ျမင္တာ 
မဟုတ္ဘူး။ 
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Uပမာ - ျဗဟၼာၾကီးေတြကစတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ဖန္ဆင္းရွင္ေတြက ဖန္ဆင္း 
တယ္လို႔ေျပာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း တကယ္မသိဘူး။ သူျမင္တာ မဟုတ္ဘနဲဲ႔ 
မွန္းဆျပီးေျပာလိုက္တာ။ သူလည္းမျမင္ဘူး။ ကိုယ္လည္းမျမင္ဘူး။ တမင ္
သက္သက္စြဲတာ။ သူလည္းမျပႏ္ုိင္ဘူး။ ကုိယ္လည္း မျမင္ႏိုင္ဘူး။ ဘုရားရွင္ဟာ 
ဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ တိုက္႐ုိက္က်င့္ တိုက္႐ုိက္ျမင္ရမယ္။ ဒီလိုေနာ္။ ခိုင္မာတဲဝ့ါဒ 
ေခၚတယ္။ ဒါကုိသိထားေနာ္။ 
 
သံသရာ၌ ေက်းဇူးကင္းသူမရိွသံသရာ၌ ေက်းဇူးကင္းသူမရိွသံသရာ၌ ေက်းဇူးကင္းသူမရိွသံသရာ၌ ေက်းဇူးကင္းသူမရိွ     ဘုရားကျပျပန္တယ္။ ေျမၾကီးခကဲို 
ဇီးေစ့ေလာက္ေလးလံုးတဲ့၊ Aဲဒီလိုလံုးျပီး၊ ဒါဟာဒီဘဝမွာ ေတာ္ခဲ့တဲA့ေဖဆိုျပီး 
ဖယ္လိုက္၊ ဒုတိယဘဝ၊ တတိယဘဝက Aေဖေတြလို႔ ရည္းစူးျပီး ဖယ္လိုက္တဲ့ 
ေျမၾကီးသာကုန္သြားဖြယ္ရွိတယ္။ Aေဖ၊ Aေမေတြ ဆံုးမွာမဟုတ္ဘူးတဲ့။ 
ဒီေလာက္သံသရာမွာ မ်ားခ့ဲတာေနာ္။ ဒါေၾကာင့္တရားတစ္ပြဲလံုး မေတာ္ဘူးတ့ဲ 
Aေဖ Aေမ မရိွပါ။ Aကုန္လံုးဟာ Aမ်ိဳးေတာ္ခဲ့ဘူးသူေတြခ်ည္းပ။ဲ ဒါေၾကာင့္မို႔ 
ဘာသာေတြ၊ လူမ်ိဳးေတြ မခြဲၾကပါန႔ဲ။ Aမ်ိဳးေတာ္ခဲ့ဘူးသူေတြခ်ည္းပဲ။ လူဟာလူပါ 
ပ။ဲ ဘာသာAုတ္တံတိုင္းန႔ဲ ျခားမေနပါန႔ဲ။ ဘာသာဆိုတဲ့ Aယူဝါဒေတြ ျခားထားလို႔ 
လူေတြဟာ ေမတၱာကင္းမဲ့ကုန္ၾကတာ။ သေဘာေပါက္ရ႕ဲလား။ ဘာသာဆိုတဲ့ 
နယ္နိမိတ္ ျခားထားတာကိုး။ ဒီေတာ့ ေမတၱာေတြကင္းမဲ့ကုန္တာေပါ႔။ နယ္နိမိတ ္
ေတြမျခားဘ ဲလူလူခ်င္း ေမတၱာထားရင္ Aေကာင္းဆံုးပေဲပါ႔။ 
 တစ္Uီးန႔ဲတစ္Uီး ေက်းဇူးျမင္ရင္ Aားလံုးသဏၭာန္မွာ ဘာေပၚလဆဲိုေတာ့ 
ေမတၱာဆိုတာ ေပၚလာတယ္။ ဘာေပၚလာလ။ဲ (ေမတၱာပါဘုရား) ေမတၱာဓာတ ္
ထြက္ျခင္းရ႕ဲAေၾကာင္းရင္းက ေက်းဇူးျမင္ျခင္းပ။ဲ ဒီေတာ့ေက်းဇူးကင္းတဲ့သူေတြ 
မရိွပါဆိုတာ သေဘာေပါက္ရမယ္ေနာ္။ တစ္ဖက္သားရ႕ဲေက်းဇူးကို စိတ္က 
က်က္စားလိုက္ရင္ Aင္Aားဓာတ္ထြက္တယ္။ သေဘာေပါက္လား။ ဒါဟာေမတၱာ 
ပ။ဲ ေက်းဇူးကိုျမင္တာလည္း ေမတၱာဓာတ္ထြက္ေပၚေရးရ႕ဲ Aနီးကပ္ဆံုးေသာ 
Aေၾကာင္းလို႔မွတ္ပါ။ တရားတစ္ပြဲလံုးဟာ လူေဟာင္းေတြခ်ည္းပဆဲိုတာ သေဘာ 
ေပါက္ရမယ္ေနာ္။ 
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နံပါတ္နံပါတ္နံပါတ္နံပါတ္((((၂၂၂၂) ) ) ) ဒဏ္ဆယ္ပါးဒဏ္ဆယ္ပါးဒဏ္ဆယ္ပါးဒဏ္ဆယ္ပါး  ဒါဟာ တျခားမဟုတ္ပါဘူး။ ေက်းဇူးတရား 
ဆိုတာ ကိုယ့္ရ႕ဲစိတA္စU္မွာ ဆက္စပ္ေနတယ္။ တစ္Uီးနဲ႔ တစ္Uီးဟာ ဆက္စပ ္
ေနတယ္။ သူေပးတဲ့ AစားAစာ၊ သူေပးတဲ့ Aင္Aားေပါ႔။ တျခားပုဂၢိဳလ္ကေပးတဲ့ 
စြမ္းAင္ေတြ ကိုယ့္မွာရထားတယ္။ Aဲ့ဒAီင္Aားနဲ႔ Aဲ့ဒီပုဂၢိဳလ္ကိုျပန္ျပီး တိုက္ခိုက္ 
တယ္ဆို ေတာ္ပါ႔မလား။ (မေတာ္ပါဘူး ဘုရား) ရွင္းရွင္းေလး မ႐ႈတ္ပါဘူးေနာ္။ 
တစ္ေယာက္န႔ဲ တစ္ေယာက္ဟာ Aျပန္Aလွန္ ေက်းဇူးေတြ ရွိေနတာကိုး။ 
 မျမင္တာကို ကန္းတယ္လို႔ေခၚတယ္မဟုတ္လား။ (တင္ပါ႔ ဘုရား) 
ေက်းဇူးကန္းတဲ့ စကားကိုေျပာတာဟာ သူ႔ရ႕ဲ ျပဳဖူးေပးခဲ့တဲ့ေက်းဇူးကုိ မျမင္တာ 
သည္ ကန္းတာပေဲပါ႔။ Aခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္တဲ့ စကားေတြကို ေျပာၾကတယ္။ 
ကန္းေတာ့မဟုတ္တာေတြ လုပ္ၾကတာေပါ႔။ Aခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ၾကတာေပါ႔။ 
Aမွန္တကယဆ္ို မတိုက္သင့္ဘူး။ ဘုရားဉာဏ္နဲ႔ၾကည့္ေတာ့ (သူေတာ္ေကာင္း 
Aျမင္န႔ဲၾကည့္လိုက္ေတာ)့ ျပစ္မွားစရာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္မွကို မရိွဘူး။ 
ျပစ္မွားျခင္းဆိုတာလည္း Aပူဓာတ္ Aဟုန္ေတြပ။ဲ ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့ ပံုစံနဲ႔ျဖစ္ေနတာ 
Aခ်ိဳးမတည့္ရင္ ပူတာခ်ည္းပဲ…ေနာ္။ 
Uပမာ - ကိုယ္ကဘယ္Aခ်ိန္သြားမယ္ဆိုျပီး Aခ်ိန္ကို သတ္မွတ ္
လိုက္တယ္ ဆိုပါစုိ႔… ဒီAခ်ိန္မွာ ကားကေနာက္က်ေနျပဆီိုရင္ ရင္ထပဲူမလား 
ေAးမလား။ (ပူပါတယ္ဘုရား) ကိုယ္ကတစ္ေနရာကို သြားဖို႔ျပင္ဆင္တယ္ ဆိုပါစုိ႔။ 
ကိုယ္ကျပီးျပီ။ Aျခားတစ္ေယာက္က မျပီးေသးဘူးဆိုရင္ေရာ ရင္ထဘဲယ္လိ ု
ေနမလ။ဲ (တင္းေနပါတယ္ဘုရား)။ ဒါဟာပူတာပေဲပါ႔။ ဒီAပူနဲ႔တင္ ရပ္မထားေသးပ ဲ
“လုပ္တာက Aခ်ိဳးမေျပဘူး” ဆိုျပီးေျပာလိုက္ရင္ ျပစ္မွားတာပ။ဲ Aပူဓာတ္ကုိ 
လႊတ္လိုက္တာေပါ႔။ Aဲ့ဒီAခါ ကိုယ့္မွာလည္း သတၱိေတြဟာ Aဆိပ္ျပန္႔သလို 
ျပန္႔သြားတဲ့Aျပင္ တန္ျပန္လႈိင္းလည္းလာေတာ့တယ္။ Aင္မတန္သိမ္ေမြ႕တယ ္
ေနာ္။ ျပစ္မွားတာ သိပ္ျမန္တာပ။ဲ ဒါကိုေရွးဆရာမ်ားက ေဒါသလို႔သံုးတယ္။ 
ေဒါသဆိုတာ တျခားမဟုတ္ပါဘူး။ ကြာဟခ်က္ကို ႏွလံုးသြင္းလိုက္လို႔ ပူတာကို 
ေျပာတာပါ။ ေနရာတုိင္းရွိေနတယ္ေနာ္။ တရားနာရင္လည္း ရွိတာပ။ဲ 
 ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ေဟာတာကို သြားသတိရမိတယ္။ ေရွးတုန္းက 
ဆရာေတြက သုတၱန္ကို Aေဟာမ်ားၾကတယ္။ ေရွးတုန္းက ဘုန္းၾကီးကိုင္တဲ့ 
ယပ္ေတြကၾကီးတယ္။ တရားေဟာတဲ့Aခါ Aဲ့ဒီယပ္ၾကီးေတြကို ေထာင္ျပီး 
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ကြယ္ေဟာၾကတယ္။ ယပ္ေထာင္ ေခၚတယ္။ တရားက မဆံုးမခ်င္း ေဟာေနေတာ့ 
ပရိသတ္က Aိပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ မAိပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေဟာေနတာပ။ဲ 
ဇာတ္လမ္းကမျပီးႏိုင္ေသး။ ပရိတ္သတ္ကလည္း Aိပ္ခ်င္လာျပီ။ ကေလးကလည္း 
ငိုလို႔ေပါ႔ေနာ္။ 
 ဒီAခ်ိန္မွာ ဒကာမတစ္ေယာက္ရ႕ဲ ကေလးကငိုတယ္။ သူကလည္း 
ျပန္ခ်င္ျပီဆိုေတာ့ စိတ္ကမရွည္ဘူး။ ေဒါသျဖစ္တာေပါ႔ေနာ္။ သူျဖစ္ခ်င္တဲ့ ပုံစံနဲ႔ 
ျဖစ္ေနတာကကြာဟေတာ့ ေဒါသျဖစ္ျပီး ပူလာတယ္ေပါ႔။ ကေလးေပါင္တြင္းေၾကာ 
ကိုလိမ္ဆြဲျပီး … ဟဲ့… Aဘိဓမၼာ မသပ္ေသးဘူးတဲ့…။ ေဒါသနဲ႔ ျပစ္မွားလုိက္တယ္။ 
တရားနာရင္လည္း ရွိတတ္တယ္ေနာ္၊ ေနရာတုိင္းရွိတာကို သတိထား။ 
 တခ်ိဳ႕ ဆြမ္းပြဲျပင္ရင္းန႔ဲေတာင္ရိွတယ္။ ဟင္းခြက္ကို ဘယ္ပံုစံခ်ရမယ္လို႔ 
ေဖာ္ထားတယ္။ ဒါကိုတျခားတစ္ေယာက္က ပံုစံတစ္မ်ိဳးနဲ႔ ခ်လိုက္မိတယ္ဆိုရင္ 
ရင္ထဲတင္းသြားျပီ။ (၁) ခါ၊ (၂) ခါ ေတာ့သည္းခံျပီး (၃) ခါေလာက္လည္းက်ေရာ 
ေAာ္လိုက္တာပ။ဲ သိေနရမယ္ေနာ္ ကိုယ္သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ ပံုစံေလးနဲ႔ 
ျဖစ္ေနတာက ကြာဟေနတယ္ဆိရုင္ ေဒါသဆိုတာရိွတယ္လို႔ မွတ္လိုက္ေတာ့။ 
Aဲ့ဒီေဒါသAပူလႈိင္းကို “ေၾကာင္”့ တတ္တာ။ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္၊ ဘယ္ဝါ႔ေၾကာင့္ 
ေပါ႔ေနာ္။ “ေၾကာင့္” တတ္လြဲတယ္ဆိုရင္ ျပစ္မွားတာပ။ဲ ဒီAခါ ကိုယ့္ရွိတဲ့ 
စြမ္းAားလည္း ပ်က္သြားတယ္ Aဆိပ္တက္သလိုပဲ Aပူဓာတ္ေတြဟာ 
ျပန္႔ႏွံ႔သြားတယ္ ျပီးရင္တန္ျပန္လိႈင္းလိုက္မယ္။ ဆိုးက်ိဳးေတြေပါ႔။ ဒါကုိဒဏ္လုိ႔ 
ေခၚတယ္ေနာ္။ Aက်ိဳးေပးေတြေပါ႔ ဘုရားက ဆယ္ပါးလို႔ ပိုင္းျခားသတ္မွတ ္
ေပးတယ္။ Aပူလႈိင္းရ႕ဲ Aက်ိဳးေပးေပါ႔။ Aခ်ိဳးAစားလိုက္ျပီး ျဖစ္တာေနာ္။ 
လကၤာေလးစပ္ထားတာ ဆိုရေAာင္ေနာ္။ 
 
““““ေသြးAန္ျဖစ္လြယ္၊ ေရာင္းေသြးAန္ျဖစ္လြယ္၊ ေရာင္းေသြးAန္ျဖစ္လြယ္၊ ေရာင္းေသြးAန္ျဖစ္လြယ္၊ ေရာင္းဝဝဝဝယ္႐ႈံးျခင္း၊ ခ်ိယ္႐ႈံးျခင္း၊ ခ်ိယ္႐ႈံးျခင္း၊ ခ်ိယ္႐ႈံးျခင္း၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းAဂၤါ၊ ႏူနာကု႒၊ ႐ူးၾကေဖာက္ျပန္၊ ဳ႕ယြင္းAဂၤါ၊ ႏူနာကု႒၊ ႐ူးၾကေဖာက္ျပန္၊ ဳ႕ယြင္းAဂၤါ၊ ႏူနာကု႒၊ ႐ူးၾကေဖာက္ျပန္၊ ဳ႕ယြင္းAဂၤါ၊ ႏူနာကု႒၊ ႐ူးၾကေဖာက္ျပန္၊ 
မင္းဒဏ္သင့္ခဏ္း၊ ၾကမ္းတမ္းစြပ္စြဲ၊ ေသကြဲသားခ်င္း၊ ပ်က္ျခင္းစည္းစိမ္၊ မင္းဒဏ္သင့္ခဏ္း၊ ၾကမ္းတမ္းစြပ္စြဲ၊ ေသကြဲသားခ်င္း၊ ပ်က္ျခင္းစည္းစိမ္၊ မင္းဒဏ္သင့္ခဏ္း၊ ၾကမ္းတမ္းစြပ္စြဲ၊ ေသကြဲသားခ်င္း၊ ပ်က္ျခင္းစည္းစိမ္၊ မင္းဒဏ္သင့္ခဏ္း၊ ၾကမ္းတမ္းစြပ္စြဲ၊ ေသကြဲသားခ်င္း၊ ပ်က္ျခင္းစည္းစိမ္၊ 
ေနAိမ္မီးေလာင္၊ ေနAိမ္မီးေလာင္၊ ေနAိမ္မီးေလာင္၊ ေနAိမ္မီးေလာင္၊ ဒုကၡေကာင္သည္၊ လူ႔ေဘာင္ဒိ႒၊ ေတြ႕ဒုကၡေကာင္သည္၊ လူ႔ေဘာင္ဒိ႒၊ ေတြ႕ဒုကၡေကာင္သည္၊ လူ႔ေဘာင္ဒိ႒၊ ေတြ႕ဒုကၡေကာင္သည္၊ လူ႔ေဘာင္ဒိ႒၊ ေတြ႕ၾကံဳရ၍၊ ေသကငရဲ၊ ၾကံဳရ၍၊ ေသကငရဲ၊ ၾကံဳရ၍၊ ေသကငရဲ၊ ၾကံဳရ၍၊ ေသကငရဲ၊ 
ကမၻာစြဲ၏။ကမၻာစြဲ၏။ကမၻာစြဲ၏။ကမၻာစြဲ၏။” ” ” ” ဤဒဏ္ဆယ္ပါးAျပင္ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖုိလ္ဉာဏ္ကုိပင္ တားႏုိင္ပါသည္။ဤဒဏ္ဆယ္ပါးAျပင္ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖုိလ္ဉာဏ္ကုိပင္ တားႏုိင္ပါသည္။ဤဒဏ္ဆယ္ပါးAျပင္ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖုိလ္ဉာဏ္ကုိပင္ တားႏုိင္ပါသည္။ဤဒဏ္ဆယ္ပါးAျပင္ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖုိလ္ဉာဏ္ကုိပင္ တားႏုိင္ပါသည္။    
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ေသြးAံျဖစ္လြယ္ေသြးAံျဖစ္လြယ္ေသြးAံျဖစ္လြယ္ေသြးAံျဖစ္လြယ္        ေက်းဇူးရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ျပစ္မွားမိရင္ ကင္ဆာစတဲ့ 
ကုစားရခက္တဲ့ ေဝဒနာမ်ိဳးျဖစ္တတ္တယ္။ စြဲကပ္တတ္တယ္တဲ့။ ျဖစ္ေပၚလာတယ ္
ဆိုရင္ Aတိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ပစၥဳပၸန္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္ရ႕ဲျပစ္မွားတဲ့ကံ 
Aက်ိဳးေပးလို႔ မွတ္ရမယ္။ 
 ေက်ာင္းမွာ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးဟာ Aဆုတ္နာ၊ ရင္ၾကပ္လို႔ ေသြးAန္တာ 
ကိုး၊ ဘုန္းဘုန္းက သိခ်င္လို႔ ေမးၾကည့္ေတာ…့တပည့္ေတာင္ယ္ငယ္က တရားခံ 
ေတြကို တာဝန္ေပးရင္ စစ္ေဆးရတယ္တဲ့။ ဒီAခါ ေဇာက္ထိုးဆြဲထား၊ 
ႏွာေခါင္းထဲကို ေရေလာင္းထည့္၊ ဒီလိုလုပ္ရတာပေဲနာ…္.ဒါေတြေၾကာင့္ပေဲနမွာေပါ႔ 
ဘုရားတဲ့။ 
 ဘုန္းဘုန္းေတြးၾကည့္တယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ဟာ ျမင္ဖူးတာ 
လည္းမဟုတ္၊ ရန္သူလို႔သာေျပာတယ္ စကားေျပာဖူးတာလည္းမဟုတ္ 
ရန္ဘက္လည္းမဟုတ္ဘဲန႔ဲ ဒါကို Aညႇိဳးန႔ဲလုပ္တယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္ေကာင္း 
မလည္းေနာ္။ ညႇင္းဆဲတယ္ဆိုတာ ျပစ္မွားတာပေဲပါ႔။ Aဲ့ဒီဒဏ္ေတြ သူ႔မွာထိတာပ။ဲ 
ဒါေၾကာင့္ရင္ၾကပ္တာ၊ တစ္ခါတစ္ေလ ေသြးAန္တယ္။ ဒီလိုျဖစ္တာေနာ္။ ဒီေတာ့ 
ဘုန္းဘုန္းက Aရွင္ဘုရား ဘုရားေဟာန႔ဲကိုက္ညီတယ္လို႔ ေျပာမိတယ္။ 
 ေနာက္ ဒကာမတစ္ေယာက္က်ေတာ့ သူ႔ရ႕ဲမိဘႏွစ္Uီးဟာ Uီးေႏွာက္သိပ္ 
မေကာင္းဘူး။ ဒါကိုသူက ဆဲတယ္။ ေAာ္ေငါက္ျပီးႏွင္ခ်တယ္။ ၾကမ္းတမ္းတယ္။ 
ေဒါသနဲ႔တိုက္ခိုက္တယ္ ေခၚတယ္ေနာ္။ ဘုန္းဘုန္းတို႔ ဆြမ္းခံသြားတဲ့Aခါ Aဲ့ဒီ 
ဒကာမရ႕ဲ ေျပာဆုိသံေတြကို နားမခံႏုိင္လို႔ ေရွာင္ရတယ္။ ဘုန္းဘုန္းဝါေလး 
နည္းနည္းရေတာ့ သူ႔ကိုလည္းခင္ေတာ့ ဆံုးမတာေပါ႔။ ေလွ်ာ့ေတာ့ ေလွ်ာ့တယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ဝါသနာျဖစ္ေနေတာ့မရဘူး။ ျပစ္မွားတာပ။ဲ သAူသက(္၅၀)ေလာက ္
ရေတာ့ ႏႈတ္ခမ္းကို သရက္ေစးေလာင္တယ္။ ေညႇာ္မိျပီးေတာ့ ပါးေတြေရာင္ 
လာတယ။္ ေနာက္ ကင္ဆာျဖစ္သြားတယ္။ ပါးကAေပါက္ၾကီးျဖစ္ျပီး ကုလို႔ကို 
မရေတာ့ဘူး။ သြားဖံုးေတြပဲ့ျပီး သြားေတြကၽြတ္ကုန္တယ္။ ေလာက္ေတြလည္း 
တြယ္လို႔။ ဒီေရာဂါန႔ဲပ ဲ ေသသြားတယ္။ ဘုန္းဘုန္းသံေဝဂရျပီး ေတာ္ေတာ္ 
ထိတ္လန္႔မိခဲ့တယ္။ 
 ဘုရားေဟာမွာပါတယ္။ ျပိတၱာဘံုခန္းမွာ ဖတ္ရတာ။ Aေမနဲ႔သမီးက 
ဘုရားတည္တာကို သြားကူညီေနတယ္။ ဒါကို ေယာကၤ် ားက မလုပ္ဖို႔ ၾကမ္းၾကမ္း 
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တမ္းတမ္း ေျပာဆိုတားျမစ္တယ္ေနာ္။ ကုန္ကူးေတာ့လည္း Aျမတ္ေငြAမ်ားၾကီး 
တင္ျပီး ကုန္ကူးတယ္။ ဒီကံႏွစ္ခုေၾကာင့္ သူေသေတာ့ ျပိတၱာျဖစ္ရတယ္။ တန္ခိုး 
ေသးတဲ့ နတ္ေခၚတယ္ေပါ႔။ Aဲ့ဒီ Aကုသိုလ္ကံေတြေၾကာင့္ ျပိတၱာျဖစ္ရတာေနာ္။ 
သူ႔ရ႕ဲပါးစပ္မွာ Aနာျဖစ္ျပီး ေလာက္ေတြတြယ္ေနတယ္။ ေက်ာျပင္မွာလည္း Aနာ 
ေတြန႔ဲ။ စားေတာ့လည္း ကိုယ့္ေက်ာခံုးသားကို ကိုယ္ခြာစားေနရတာတဲ့။ 
ရဟႏၱာၾကီးေတြန႔ဲေတြ႕ေတာ့ သူ႔ကိုသနားလို႔ ခ်U္းကပ္ျပီးေမးတယ္။ သူ႔ရ႕ဲ ျဖစ္စU္ 
ေတြကို ေျပာျပတယ္။ သူလုပ္ခဲ့တဲ့ကံေတြန႔ဲစာရင္ သူခုလိုျဖစ္တာ နည္းပါေသး 
တယ္တဲ့။ သူမွားခဲ့တာပါတဲ့ ဝန္ခံတယ္။ ေက်ာခံုးသားကို ခြာစားရတာက 
တစ္ဖက္သားရ႕ဲေက်ာခံုးသားကို ခြာစားသကဲ့သို႔ တစ္ဖက္သားခြန္Aားနဲ႔ ႐ုန္းကန ္
ျပီး ရွာထားတာကို မတရားAျမတ္တင္စားလို႔ေနာ္… ဒါေၾကာင့္ Aျမတ္ၾကီး 
မစားန႔ဲလို႔ ေျပာတာေပါ႔။ သူလည္းသက္သာေစ၊ ကုိယ္လည္းAျမတ္ရေစေပါ႔။ 
တစ္ခ်ိဳ႕ ရွိတယ္။ ဖေယာင္းတိုင္ေလးတစ္တိုင္ေတာင္ ခက္ခမဲွန္းသိေတာ့ မတရား 
Aျမတ္တင္ပစ္တယ္။ မရွိေတာ့လည္း ဝယ္ရတာပ။ဲ ဒီလိုမလုပ္နဲ႔ေနာ္။ က်မ္းမွာ 
ဖတ္ရတာ မေသခင္ကို ေလာက္တြယ္တာတဲ့။ ေစာေစာက ဒကာမဆို ျပစ္မွားတဲ့ကံ 
မ်ားလြန္းေတာ့ တကယ္ကို ေလာက္တြယ္ျပီး ေသရတာေနာ္။ ဘုန္းဘုန္းကိုယ္တို္င္ 
ေတြ႕ ရတဲ့ ျဖစ္စU္မွန္ပ…ဲ။ 
 
ေရာင္းေရာင္းေရာင္းေရာင္းဝဝဝဝယ္႐ႈံးျခင္းယ္႐ႈံးျခင္းယ္႐ႈံးျခင္းယ္႐ႈံးျခင္း  စီးပြားက်တာ၊ စီးပြားပ်က္တာကို ေျပာတာေနာ္ 
ကိုယ္ျဖစ္တဲ့ Aတုိင္းျဖစ္ျပီး စိတ္တိုင္းက်တာဟာ ကုသိုလ္ဓာတ္Aက်ိဳးေပးလို႔မွတ္။ 
 
UပမာUပမာUပမာUပမာ         ဒီပုံစံေလး ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုျပီး ညႊတ္တဲ့Aတိုင္း 
စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ရင္ မေပ်ာ္ၾကဘူးလား။ AေAးဓာတ္ဟာ Aမွန္တကယ္ေတာ့ 
ကုသိုလ္ဓာတ္Aက်ိဳးေပးလို႔ ေခၚတယ္။ တစ္ဖက္သား စိတ္တို္င္းက်ေAာင္ ေပးျပီး 
ေပ်ာ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တူေသာAက်ိဳးေပး၊ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္မွာပ။ဲ ဒီလိုမဟုတ္ဘ ဲ
Aျမဲတိုကခ္ိုက္ျပီး စိတ္တိုင္းမက်ေAာင္လုပ္ရင္လည္း တူေသာAက်ိဳး ေပးလာ 
မွာပ။ဲ ကိုယ္လည္းစိတ္တိုင္းမက် ျဖစ္တတ္တယ္။ ဆင္းရမဲယ္ေပါ႔ မေAာင္ျမင္ဘူး။ 
ဒါကိုမသိဘ ဲေဗဒင္သြားေမး၊ နတ္သြားေမးရင္ေတာ့ ဘယ္ျဂိဳလ္စီးတယ္။ ဘယ္နတ္ 
ကိုင္တယ္ေပါ႔။ ဒီလိုေနာ…္။ 



 19 

 Aမွန္တကယ္ေတာ့ ဒီက (Aခံသတၱ)ိ ဓာတ္က ညံ့ျပီဆိုရင္ေတာ့ Aကုန ္
ဝင္တာပ။ဲ ကံသတၱိညံ့ျပီဆိုရင္ က်န္တာAကုန္ေျပာင္းတာပ။ဲ ကံသည္ Aဓိက 
ပေဲနာ္။ ဒီေတာ့မွတ္ပါ။ ေဘးမွာရွိတဲ့ ဓာတ္သေဘာေတြ နတ္ေတြသည္ Aဓိက 
မဟုတ္ပါ။ ကံသည္ Aဓိကပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္ပါ။ 

ဘုရားေလာင္းေတာ္ၾကီး သေႏၶမွီတဲ့Aခါ စၾကဝဠာတစ္ေသာင္းမွာ ရွိတဲ့ 
နတ္မင္းၾကီး ေလးေသာင္းကလည္း သေႏၶမွီတဲ့ ေနရာမွာလာျပီး ေစာင့္ရတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ကံAရွိန္ေၾကာင့္လာၾကရတာေနာ္။ စၾကဝဠာ 
တစ္ေသာင္းရွိ ျဂိဳလ္၊ နကၡတ္AသြားAလာ Aကုန္လံုး Aေကာင္းေျပာင္းေပး 
ရတာလို႔မွတ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဂိဳလ္ေတြ၊ နတ္ေတြေၾကာင့္ ကံေျပာင္းတာမဟုတ္။ 
ကံေၾကာင့္သာ ျဂိဳလ္ေတြ၊ နကၡတ္ေတြ ေျပာင္းရတာပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္ပါ။ 
နတ္ဖမ္းစားလို႔ ကံညံ့တာမဟုတ္ပါ။ ျဂိဳလ္ေၾကာင့္ ကံေျပာင္းတာ မဟုတ္ပါ။ 
ကံေၾကာင့္သာ ျဂိဳလ္ေတြ၊ နတ္ေတြလိုက္ရတာ AယူAဆAမွားေတြကို ျပင္ၾက 
ေနာ္။ 

ဘုရားေတြမွာ ျဂိဳလ္တိုင္ေတြ ထားတယ္မဟုတ္လား။ တကယ္ေတာ့ 
ေထရဝါဒ သာသနာစစ္စစ္မွာ ျဂိဳလ္တိုင္ေတြမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းဘုန္းတို႔ 
ေAာက္ဖက္ေဒသေတြမွာ ဘုရားတည္တဲ့Aခါ ျဂိဳလ္တိုင္ေတြ ထည့္ကိုမထည့္ဘူး။ 
ပုဂံေခတ္မွာ ရွင္Aရဟံဆိုတဲ့ ရဟႏၲာၾကီး ရွိတယ္မဟုတ္လား။ ေထရဝါဒ စစ္စစ္ပ။ဲ 
ပုဂံဘုရားေတြကို ေလ့လာၾကည့္၊ ျဂိဳလ္တိုင္မပါဘူး။ ေ႐ႊစည္းခံုဘုရားမွာလည္း 
မရိွဘူး။ ဟိုတုန္းက ျဂိဳလ္စီး၊ ျဂိဳလ္နင္းဆိုတာ ရွိမွ မရွိဘ။ဲ စU္းစားေလ။ ဂဠဳန္တို႔၊ 
ဆင္တို႔ဆိုတာ တမင္သက္သက္ ပံုေဖာ္ၾကတာ။ ဒါေၾကာင့္ တကယ့္ ဒႆနပညာ 
ရွင္ၾကီးေတြက ေျပာတာေပါ႔။ ဖန္ဆင္းရွင္န႔ဲ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လိုေျပာလဆဲိုေတာ့ 
“ဖန္ဆင္းရွင္က လူကိုဖန္ဆင္းတာမဟုတ္၊ လူကသာ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ျပန္ဖန္ဆင္း 
တာတဲ့”၊ ရွိတယ္လို႔ထင္ျပီး ဖန္ဆင္းထားလို႔သာ၊ သူကဖန္ဆင္းတာ မဟုတ္ဘူး 
ေနာ္။ စိတ္ကသာ Aထင္မွားန႔ဲဖန္ဆင္းလို႔ ဆင္ေတြ၊ ဂဠဳန္ေတြ ျဖစ္ကုန္တာ။ 
သေဘာေပါက္လား။ ကိုယ့္ရဲ႕ AယူAဆမွားေတြကို ျပင္ေတာ့ေနာ္။ 
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 ကံAရွိန္ဟာ Aဓိကပ။ဲ ကံAရွိန္ေကာင္းလာျပီဆိုရင္ ျဂိဳလ္၊ နကၡတ္ 
AသြားAလာ Aကုန္ေျပာင္းေပးရတာ။ ဒီAရိွန္ေနာက္ကို လိုက္ရတာေနာ္။ 
 ဘုရားက်ေတာ့ Aင္မတန္ ပါရမီျဖည့္ခဲ့တဲ့Aားဟာ ေကာင္းတယ္။ 
လိုAပ္ရင္ Aသက္ေတာင္ေပးျပီး ပါရမီျဖည့္ခဲ့တာေနာ္။ AဒဲီAရိွန္Aဟုန္ 
Aားၾကီးလြန္းေတာ့ သေႏၶမွီတဲ့Aခါ နတ္ေတြကလည္းခ်စ္ျပီး Aကုန္ဝိုင္းရံတယ္။ 
ေကာင္းတာေတြကို ေျပာင္းေပးရတယ္။ AသြားAလာ Aကုန္ေျပာင္းၾကရတာ။ 
မ်က္စိမလည္ၾကန႔ဲေနာ္။ နားလည္ျပီလား။ စီးပြားေရးဆိုလည္း ဒီAတိုင္းပတ့ဲဲ။ 
ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းUစၥာAားလံုးသည္ ဒီက (သတၱိ) ကံAရွိန္ေကာင္းမွ Aခ်ိဳးတည့္ 
ဝင္လာတာေနာ္။ ကံAရိွန္ဟာလည္း တျခားမဟုတ္ပါဘူး။ တူေသာAက်ိဳးေပး 
ပါပဲ။ ဘယ္သူ႔ကိုျဖစ္ျဖစ္ၾကည့္ရင္ ခ်မ္းသာပါေစ။ တုိးတက္ပါေစ ဆိုျပီး ေပးေပ်ာ္ေန၊ 
တစ္ဖက္သားရတာကို ပီတိျဖစ္ျပီးေနေနာ္။ 
 ဓမၼဒါနဆိုပါေတာ့။ တရားပြဲက်င္းပေပးတိုင္း Aသိေတြ တုိးပါေစ၊ 
စိတ္ခ်မ္းသာပါေစ ဆိုျပီး ၾကည့္ေပ်ာ္ေနပါ။ ထုံးစံပေဲနာ္။ Aဒဲီစြမ္းAားဟာ 
ကိုယ္မွာဝင္ေနျပီ။ ဒါကုိလည္း ဘုရားကေဟာတယ္။ Aဒဲသီတၱိနဲ႔ တန္ျပန္ဟာ 
လူသြားရာ Aရိပ္ပါသလိုပဲတဲ့။ တူေသာAက်ိဳးေပးပ။ဲ စီးပြားေလး ဒီလိုလုပ္ရင ္
ေကာင္းမယ္လို႔ မွန္းလိုက္တာန႔ဲ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္တယ္။ ကူညီမယ့္သူ ေပၚလာတာပ။ဲ 
သူ႔ရ႕ဲဆြဲAားကလည္း ေကာင္းတာကိုး။ နားလည္ျပီေနာ္။ စီးပြားAတက္Aက် 
သည္ ဒါေၾကာင့္ပဲလို႔ မွတ္ပါ။ 
 ဘုန္းဘုန္းရ႕ဲ ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္တစ္ခုေျပာမယ္။ တခ်ိဳ႕ကေလးေတြဆိုရင္ 
ဘြဲ႕ရ၊ ပညာတတ္ပါဘ။ဲ Aေမက သားကိုလြမ္းလို႔ နယ္ကို လိုက္သြားတယ္။ 
သားက ေက်ာင္းဆရာေနာ္။ ေခၽြးမန႔ဲ Aေမက သိပ္မတည့္ခ်င္ဘူး။ ေခၽြးမျဖစ္သူက 
Aေမလာမယ္ ဆိုတာ ၾကိဳသိေတာ့ ဘယ္ေန႔သားသမီးလာရင္ ခုိက္တတ္တယ္ 
ဆိုျပီး ပူးသလုိ၊ ကပ္သလို ပံုစံန႔ဲ ေျပာထားတယ္။ ေယာက်ၤားကလည္း ယံုတယ္။ 
ဒီလိုေနာ္။ Aေမက ညဘက္ေရာက္သြားေတာ့ ရင္ဝစီးျပီး ကန္လိုက္သလိုပ။ဲ 
“Aေမ ဒီေန႔ ဘယ္ေန႔သား၊ သမီး မလာရဘူးလို႔ နတ္ကေဟာထားတယ္တဲ့။ 
ဒါေၾကာင့္ တျခားAိမ္မွာ သြားAိပ္ပါAေမရယ္” လို႔ေျပာေတာ့ Aေမဟာ Aေတာ ္
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စိတ္ဆင္းရသဲြားတယ္။ တျခားAိမ္သြားAိပ္ဖို႔ ၾကံရတယ္။ Aိမ္ထကဲို မဝင္ရဘူး။ 
Aဲ့ဒီေနာက္ပိုင္း ဒီဒကာဟာ စီးပြားထိုးက်သြားတယ္။ ေက်ာင္းဆရာဘဝလည္း 
ျပဳတ္၊ စီးပြားလညး္ျပဳတ္ပ။ဲ ေနစရာAိမ္ေတာင္ မရွိေတာ့ဘူး။ Aခုေတာ့ Aသက္ 
(၅၀)ေလာက္ ရွိသြားျပီ။ Aေမက Aသက္ၾကီးျပီ။ ေသခါနီးျပီဆိုေတာ့ ဘုန္းဘုန္း 
တAားသငရ္တာ။ Aေမကို ကန္ေတာ့ခိုင္းရတယ္။ Aဒဲီေနာက္ပိုင္း Aလုပ္ေလး 
ျပန္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aိမ္ပုိင္ေတာ့ မရွိေသးဘူး။ Aေမ့ေမတၱာဓာတ္ကို ဖ်က္ဆီး 
ပစ္လိုက္တာကိုး။ ဒီေလာက္ ဆိုးဝါးတာေနာ္။ ဒါေၾကာင့္မွတ္ပါ။ ျပစ္မွားတဲ့ကံ 
ဒဏ္ထိထားရင္ စီးပြားမတက္ဘူးလို႔ မွတ္ပါ။ မိခင္၊ ဖခင္ မ်က္ရည္က်ျပီဆိုရင္ 
ဒဏ္ထိထားျပီ။ Aရမ္းေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္ေနာ္။ သတိထားပါ။ Aဒဲီလို 
ဒဏ္ဆူးထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မၾကီးပြားဘူး။ သတိထားၾကေနာ္။ 
 ေနာက္တစ္ေယာက္က Aမ်ိဳးသမီးေနာ္။ သူကAေမကို ဖက္နပန္း 
လံုးတာ။ Aေဖမရွ ိ ေတာ့ဘူး။ Aေဖရိွတုန္းကလည္း ေသာင္းက်န္းေပါ႔။ Aေမပ ဲ
ရွိတယ္။ Aေမနဲ႔က်ေတာ့လည္း မေက်နပ္ရင္ ဖက္နပန္းလံုးေတာ့တာပ။ဲ 
သိပ္Aားမ်ားလာေတာ့ Aက်ိဳးေပးတာေနာ္။ ေယာက်္ားနဲ႔ကြဲ၊ စီးပြားလုပ္ေတာ့ 
လည္း Aရင္းေတြျပဳတ္၊ Aဖမ္းခံရန႔ဲ Aကုန္႐ႈံးေပါ႔။ သူငယ္ခ်င္းေတြက သူနဲ႔ 
မတြဲရဘဲူး။ သူပါရင္႐ႈံးလို႔။ သားAိမ္သြားေနေတာ့လည္း သားလည္း Aလုပ ္
ျပဳတ္တယ္။ သူေရာက္တာန႔ဲ AဒဲီAိမ္ဟာ ဒုကၡေရာက္တာပ။ဲ Aရမ္းAံ့ၾသစရာ 
ေကာင္းတယ္။ သိပ္ၾကမ္းတမ္းတာကိုး။ သူၾကမ္းတာက (၃/၄)ဆင့္ ၾကမ္းတာေနာ္။ 
ဘုန္းဘုန္း ကသူ႔ညီမန႔ဲလည္းခင္ေတာ့ သူ႔ညီမကိုလည္းသင္ေပးတာကို၊ မိဘကို 
ကန္ေတာ့ခိင္ုးတယ္။ ကန္ေတာ့ရင္လည္း ေျခေထာက္နဲ႔နဖူး ထိျပီး ႐ို႐ုိေသေသ 
ကန္ေတာ့ခိုင္းတယ္။ ေျခရာကိုလည္း ေတာင္းခိုင္းထားတယ္။ ျပီးရင္ တ႐ိုတေသ 
ထားဖို႔လည္း မွာရတာေပါ႔။ Aၾကီးမကေတာ့ Aေမနဲ႔မတည့္ဘူးဆိုရင္ ယူထားတဲ ့
ေျခရာကုိ ဓားန႔ဲခုတ္ပစ္တယ္။ (၃)ခါေလာက္ ေတာင္းေပးထားတယ္။ (၃)ခါစလံုး 
ခုတ္ပစ္တယ္။ သိပ္ဆိုးတာေနာ္။ ဒီေလာက္ၾကမ္းတမ္းေနတာ ဘယ္ခံႏုိင္ေတာ့ 
မွာလေဲနာ္။ ေနာက္ဆံုးပိတ္ ဒဏ္သင့္တာက ခုခ်ိန္ထိ သင့္တုန္းပ။ဲ Aရမ္း 
Aံ့ၾသစရာ ေကာင္းတယ္။ ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ပ။ဲ Aႏွစ္ (၂၀) Aတြင္းမွာ Aဲ့ဒ ီ
ဒကာမဟာ ခုထိ နလံမထူႏိုင္ဘူး။ ညီမကေတာ့ ခ်မ္းသာေနျပီ။ ညီမက မိဘကို 
တAား႐ိုေသတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) Aတြင္းမွာ Aမ်ားၾကီးကြာသြားတယ္။ 
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တစ္မိသားစုထဲက ေမြးထားတာေနာ္။ စိတ္က်က္စားရာ မွားတာကို သေဘာေပါက္ 
ျပီလား။ 
 
ခ်ိဳ႕ယြင္းAဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းAဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းAဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းAဂၤါ            ဒါကလည္း မဘိေတြ ႏွလံုးပူေAာင္လို႔ 
ေAာ္ဟစ္ဆဆဲိုျပီး စစ္ထဲဝင္တဲ့ ကေလးေတြသာ ဒဏ္ရာရတာေနာ္။ ဘုရား႐ိုေသ၊ 
မိဘ႐ိေုသတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္တာေတာင္ ဒဏ္ရာမရဘူး။ ကြာျခား 
တယ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ဒါေတြဟာ ကံAရွိန္ေတြပ။ဲ မဘိလည္း ႐ိုေသတယ္။ 
ဂုဏ္ေတာ္ေတြလည္းပြားေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဆို မိုင္းနင္းမိေတာင္ မေပါက္ဘူးေနာ္။ 
ဘုန္းဘုန္းAသိ ကေလးတစ္ေယာက္ဆိုရင္ စစ္ထဝဲင္ေတာ့ မိဘေျခရာကို 
ယူခိုင္းထားတယ္။ မိဘႏွစ္ပါးကို ႏွဖူးန႔ဲေျခေထာက္ထိျပီး ကန္ေတာ့ခိုင္းတယ္။ 
ျပီးေတာ့ ေျခရာေတာင္းခိုင္းထားတယ္။ ဒါဟာ ေရွးပညာရွင္မ်ားရ႕ဲ နည္းေနာ္။ 
ပိတ္စေလးမွာ မဲနယ္ (သို႔မဟုတ)္ မွင္ေပါ႔။ တစ္ခုခုကို ယူျပီး ေျခရာကုိသုတ္တယ္။ 
ျပီးရင္ ပိတ္စေလးေပၚ နင္းခိုင္းလိုက္ရတယ္။ ကိုယ္ကေျခေထာက္ကို ဖိေပး 
ရတယ္။ ျပီးရင္ မိဘႏွစ္ပါးကို ေျခေဆးေပးရေသးတယ္။ ျပီးေတာ့ Aဒဲီပိတ္စကုိ 
သူတို႔လက္ထ ဲ ျပန္ထည့္ေပးလိုက္။ မိဘႏွစ္ပါးကို Aျမင့္မွတင္ထားျပီး နဖူးနဲ႔ 
ေျခေထာက္ထိျပီး ႐ို႐ိုေသေသ ကန္ေတာ့ပါ။ ျပီးမွ ေမြးထကဲ ခုခ်ိန္ထိ ကာယကံ၊ 
ဝစီကံ၊ မေနာကံ ေတြန႔ဲ ျပစ္မွားမိရင္ ခြင့္လႊတ္ပါလို႔ ေတာင္းပန္ကန္ေတာ့။ ဒီAခါ 
ရင္ထဲမွာ ေAးေနပေစ။ ျပီးမွ မိဘေတြရ႕ဲေျခရာကုိ ကိုးကြယ္ရာAျဖစ္ေပးပါဆုိျပီး 
ေတာင္း၊ ေဆာင္ထား။ မိဘရွိေသးတယ္ဆိုရင္ ညတိုင္း ကန္ေတာ့ျပီးမွAိပ္၊ ခရီး 
သြားမယ္ဆိုရင္လည္း ကန္ေတာ့ၾက၊ မိဘေသမွ ဒီကုသိုလ္ယူခ်င္လို႔ မရဘူး။ 
မေသခင္သာရမွာေနာ္ … ဟုတ္တယ္ေနာ္။ ေစာေစာက ကေလးဆိုရင္ Uီးထုပ္ထဲ 
ကို ထည့္ျပီးေဆာင္းထားတယ္။ Aတိတ္ကံန႔ဲ သူမိုင္းနင္းမိတယ္။ သူက ဘာမွ 
မျဖစ္လိုက္ဘူး။ ေဘးလူေတြေတာ့ ထိတယ္။ ဒါေတြဟာ တကယ့္ျဖစ္ရပ္ေတြ။ 
 ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုရင္ ေမတၱာဓာတ္Aရွိန္ေၾကာင့္ဘ။ဲ ေမတၱာဆိုတာ 
AေAးဓာတ ္ မဟုတ္လား။ ေမတၱာAက်ိဳး (၁၁) ပါးဆိုတာ ၾကားဖူးတယ္ မဟုတ္ 
လား။ “ခ်မ္းသာAိပ္ႏုိး၊ Aိပ္မက္ဆိုးကင္း၊ ခ်စ္ျခင္းလူနတ္၊ နတ္ေစာင့္တတ္လ်က္၊ 
လက္နက္၊ဆိပ္၊မီး မေရာက္ျပီးခဲ့ (လက္နက္၊ Aဆိပ္ေတာင္ ျပီးတယ္တဲ့ေနာ္)၊ 
စိတ္လည္းၾကည္လင္၊ ေသလ်င္မေတြ၊ ေသေသာAခါ ျဗဟၼာရြာ လားရာေမတၱာ 
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က်ိဳး” တဲ့။ ဒီလိုျပထားတယ္ေနာ္။ ေမတၱာAေAးဓာတ္ကို ရေAာင္ယူရတယ္။ 
ကိုယ္ကလည္းေAးမယ္။ မိဘေတြရ႕ဲ ေမတၱာဓာတ္လည္းရတယ္ဆိုရင္ Aႏၲရာယ္ 
Aကုန္ကင္းတယ္။ ေAာင္ျခင္းရွစ္ပါးမွာ ဘုရားဟာ တျခားတန္ခိုးမသံုးဘူးေနာ္။ 
ေမတၱာတစ္ခုတည္းသံုးတယ္။ AေAးဓာတ္ပ ဲ နားလည္ျပီေနာ္။ တျခားဘာAကာ 
Aကြယ္မွ မလိုဘူး။ တခ်ိဳ႕က Aေဆာင္ေတြ ေဆာင္ထား ၾကတယ္။ မလိုပါဘူး။ 
ဒီAေAးဓာတ္ကိုသာ Aရယူၾကပါ။ 
 
ႏူနာကု႒ႏူနာကု႒ႏူနာကု႒ႏူနာကု႒            ဒါဟာလည္း ကိုယ္ေတြ႔ပါဘ…ဲ ရဟန္းတပါးကို 
ဘုန္းဘုန္း ကိုယ္ေတြ႔ေတြ႔ရဘူးတယ္။ ဘုန္းဘုန္းခပ္ငယ္ငယ္ ေက်ာင္းထိုင္ခါစေပါ႔။ 
ဒီတရားန႔ဲ ပတ္သက္လို႔ မရွင္းရင္ Aရပ္ (၉) မ်က္ႏွာမွာ ကိုယ့္ထက္Aဆင့္ 
Aတန္းျမင့္တဲ့ ရဟႏၲာျဗဟၼာၾကီးေတြ ေတာထဲမွာလည္း တန္ခိုးAဘိညာဏ္ရွိတဲ့  
ရဟႏၲာၾကီးေတြရွိတယ္ေနာ္။ Aဒဲါကိသုစၥာဆိုျပီး တိုင္တည္ရင္ရတယ္။ နည္းမွတ္ 
ထားေနာ္။ သစၥာဆိုရင္ သူတို႔ၾကားတယ္။ ဒီတရားနဲ႔ပတ္သက္ျပီး လမ္းမွန္ 
ေရာက္ေAာင္ သင္ၾကားေပးပါလို႔ တိုင္တည္ရတယ္။ ကိုယ္မသိတာကို တိုင္တည ္
ေပါ႔။ ေနာက္ တပည့္သားAျဖစ္ သတ္မွတ္ပါဆိုျပီးလည္း Aပ္ရတယ္။ ဆရာေပးတဲ့ 
နည္းေနာ္။ ဘုန္းဘုန္းဒီနည္းကို သိထားေတာ့Aေၾကာင္းAရာတစ္ခု စU္းစားလို႔ 
မရဘူး။ မရွင္းေတာ့ဘူးဆိုရင္ တိုင္တည္တာဘ။ဲ AဲဒီAခါ Aိပ္မက္နဲ႔ 
လာေပးတာတို႔၊ တစ္ခါတစ္ေလ ဒကာတစ္ေယာက္က စာAုပ္ေဟာင္းလာပို႔တယ္ 
ဆိုရင္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပ ဲ ဘုန္းဘုန္းသိခ်င္တဲ့ Aေၾကာင္းAရာ Aခ်က္ေတြ 
ပါလာတာပ။ဲ တစ္ခါတစ္ေလ AနီးAနားမွာရိွတဲ့ စာAုပ္ထဲလည္း ပါရင္ပါတယ္။ 
ဆန္းၾကယ္တယ္ေနာ္။ တစ္ေန႔မွာ ဘုန္းဘုန္းခက္ခတဲာရွိလို႔ တိုင္တည္ေတာ့ 
ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးက သိပ္ရင္းႏွီးေသးတာမဟုတဘ္ူး။ ဆြမ္းခံသြားရင္းနဲ႔ လိကု္ခဲ့လို႔ 
ေခၚျပီး ေရွးတုန္းက စာAုပ္Aေဟာင္းၾကီးတစ္Aုပ္ ထုတ္ေပးတယ္။ AဒဲီAထမဲွာ 
ဘုန္းဘုန္းသိခ်င္တာ Aကုန္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ေက်းဇူးရွိတယ္ဆိုျပီး ေက်ာင္းမွာပင့္ျပီး 
ေခၚထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ရ႕ဲခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းပံုက မေကာင္းဘူး။ သြားက်ဲ 
တယ္။ သြားေခါတယ္။ ဘရုားေဟာမွာရိွတာ သြားေတြဟာ စီျပီးညီမွ ေကာင္းတယ္ 
မဟုတ္လား။ Aတင္းေျပာတဲ့ ဝါသနာေၾကာင့္ သြားေတြၾကတဲာကိုး။ ဘုန္းဘုန္းရ႕ဲ 
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ကြယ္ရာဆို ဘုန္းဘုန္း မေကာင္းေၾကာင္းေျပာတယ္။ ေနာက္သူ႔မွာ ေလတစ္ဖက ္
ျဖတ္ထားေသးေတာ့ မသန္ဘူး။ ျမန္ျမန္မသြားႏိုင္ဘူး။ 
 ဒီလိုန႔ဲ တစ္ေန႔ … သူ႔Aတြက္ ေက်ာင္းေဆာက္ေပးတယ္။ သူကသြပ္မိုးျပီး 
ျပတင္းေပါက္မွန္ေလး တပ္ခ်င္တာကိုး။ ဝတၳဳမႏိုင္ေသးေတာ့ သြပ္ကို ေနာက္မွမိုး 
ေပးမယ္ ဘုရား။ ေခါင္ေတာ့ခ်ိဳးထားတယ္လို႔ ေလွ်ာက္ထားတယ္။ ဒါနဲ႔ သြပ္မမိုး 
ျဖစ္ေတာ့ သူေနတဲ့ ေနရာကဆင္းလာျပီး လက္ညႇိဳးထိုးေျပာေတာ့တာပ။ဲ သူနဲ႔ 
ဘုန္းဘုန္းက တစ္ေတာင္ေလာက္ပဲကြာတယ္။ ဒီလိုသူ လက္ညႇိဳးထိုးျပီး ေျပာေနတ့ဲ 
Aခ်ိန္ သူ႔ကို စိတ္ဆိုးစရာရွာၾကည့္တယ္။ ရွာလို႔မေတြ႕ဘူး။ သူ႔Aတြက္ကိုယ္က 
ပိုက္ဆံAကုန္ခံျပီး ေဆာက္ေပးတာ ျဖစ္ေနေတာ့ေနာ္။ သြပ္ကိုလည္း Aဆင ္
ေျပေတာ့ မိုးေပးမယ္ ေျပာထားျပီးသား။ ဒီေတာ့စိတ္ဆိုးစရာ ရွာလို႔ မရဘူးေပါ႔။ 
သူက ကိုယ္ေတာ့္တရားဟာ ဘာတရားလည္း စသည္ျဖင့္ Aစံုေပါ႔။ ေျပာလုိက္ 
တာ။ ေနာက္ဆံုး ဘုန္းဘုန္းလည္း စU္းစားတာမရေတာ့ ေျပာခ်င္တာေျပာေတာ့ 
ဆိုျပီး မ်က္စိမိွတ္ တရားမွတ္ပစ္လိုက္တယ္။ 
 Aဓိကေတာ့ ဘုရားေဟာတဲ့ Aနတၱလကၡဏသုတၱန္ေပါ႔ …“ေနတံမမ ေနတံမမ ေနတံမမ ေနတံမမ 
ေနေသာဟ မသၼိ နေမေသာ Aတၱာေနေသာဟ မသၼိ နေမေသာ Aတၱာေနေသာဟ မသၼိ နေမေသာ Aတၱာေနေသာဟ မသၼိ နေမေသာ Aတၱာ” ဆိုတာကိုေပါ႔ေနာ္။ Aာ႐ံုသိတာ 
တကယ္ေတာ့ ဝိညာဏကၡႏၶာပါပဲ။ ငါးခုေပါင္းစုလို႔ ေပၚတာ Aထည္သတၱဝါ 
မဟုတ္ဘူး။ ငါ သူ လို႔လည္း မေျပာဘူး။ တံလွ်ပ္လိုပလဲို႔ ဖယ္လိုက္ေတာ့ သူေရာ 
ကိုယ္ေရာ မရွိေတာ့ဘူး။ ေျပာေနတ့ဲ Aသံေတြဟာလည္း Aခ်ိန္နဲ႔Aမွ် 
ကုန္ေနတာပဲလို႔ ၾကည့္ျပီးေတာ့ ဉာဏ္မိေန လြတ္ေနတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို 
Aထည္မွ မလုပ္တာပ။ဲ ေပ်ာက္ေနတာေပါ႔။ ၾကားသမွ်ကာလမဆက္ေတာ့ 
Aကုန္ေပ်ာက္ ေနတာေပါ႔။ သူ႔ဟာသူ ေျပာခ်င္ရာေျပာေတာ့ဆိုျပီး တရားမွတ္ေန 
လိုက္တာ ေပါ႔ေနာ္။ Aခ်ိနဘ္ယ္ေလာက္ၾကာသြားတယ္ မသိဘူး။ ေျပာလို႔ေမာ 
ေတာ့ သူျပန္သြားတယ္။ ဘုန္းဘုန္းကို လက္သမားေတြက ၾကည့္ျပီး စိတ္မေကာင္း 
ၾကဘူး။ ေဆာက္မေပးေတာ့ဘူးဆိုျပီး လႊေတြကိုလႊင့္ပစ္လိုက္ၾကတယ္။ ဘုန္းဘုန္း 
က ဒီလိုမလုပ္ပါနဲ႔။ လူၾကီးဆိုတာ ျဖစ္တတ္တယ္။ သူ႔မွာ ေလငန္းေရာဂါရိွေတာ့ 
စိတ္တိုတာေပါ႔။ ျပီးေAာင္လုပ္ေပးလိုက္ပါဆိုျပီး ေျပာရတယ္။ ေမတၱာထားရတယ ္
ေပါ႔။ ဒီလိုန႔ဲပ ဲ ေက်ာင္းေဆာက္ျပီးသြားတယ္။ ေက်ာင္းေပၚတက္ျပီး (၄) ရက ္
ေလာက္ၾကာေတာ့ ႏူတယ္။ ဘုန္းဘုန္းက Aံ့Aားသင့္သြားတယ္။ မ်ိဳး႐ိုးလည္း 
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မရိွဘူးေနာ္။ ႏူတာမွ Aထြတ္Aထြတ္ပ ဲ … ဘယ္သူမွ Aနားမကပ္ႏိုင္ဘူး။ 
ၾကည့္ျပီးလန္႔သြားတယ္။ Aေၾကာင္းရွာေတာ့မွ ဓာတ္လိႈင္းသေဘာေတြရ႕ဲ Aားမ်ား 
ပံုကို သိရေတာ့တယ။္ ဒီေတာ့မွ ပိုယံုေတာ့တယ္။ စိတ္လိႈင္းေနာ္။ သူက ေဒါသ 
လႈိင္းကို Aျပင္းAထန္လႊတ္တဲ့Aခ်ိန္၊ ဘုန္းဘုန္းက ဘုရားေပးတဲ့ဓာတ္နဲ႔ AေAး 
ဓာတ္န႔ဲ ခံတဲ့Aခ်ိန္ သူ႔ဆီAကုန္ျပန္သြားတာ။ တန္ျပန္Aဆ Aမ်ားၾကီးဝင္သြား 
တာေနာ္။ ဒီေလာက္ျပင္းထန္ လိမ့္မယ္လို႔ မထင္မိဘူး။ ဒီေတာ့မွ သိတာေနာ္။ 
ဒီလိုမွန္းသိရင္ ဘုန္းဘုန္း တရားမမွတ္ပါဘူး။ မသိလို႔ မွတ္မိတာေနာ္။ ဒီမွာတင္ 
ဒီေလာက္ျပင္းထန္ပါလားဆိုျပီး သံေဝဂရျပီး တAား ေၾကာက္သြားတယ္။ သူက 
ႏူတာကို စိန္ေဆးေတြ ေသာက္တယ္။ ႏူတာေတာ့ ေလ်ာ့သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
Aဒဲီစိန္ေဆးေတြေၾကာင့္ Aူေတြျပတ္ျပီး ေသတာပ။ဲ ဒါ ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ေနာ္။ 
ဒီေတာ့မွ ဘုရားေဟာက မွန္လိုက္တာလို႔ ဉာဏ္ကစားရတာေပါ႔။ ဘုရားေဟာမွာ 
ပါတာက ဒီခႏၶာကိုယ္ၾကီးကို Aစိုင္Aခဲလို႔ ဘုရားက မေဟာဘူး။ ဓာတ္ရိပ္၊ 
ဓာတ္ခိုးလို႔ ဘုရားကေဟာတယ္။ 
 ဓာတ္ခိုးေတြတဲ့ သေဘာေပါက္လား။ AတံုးAခ ဲ မယူနဲ႔ေနာ္။ ခႏၶာ 
Aိမ္ၾကီးဟာ ကံန႔ဲ ယွU္ျဖစ္တယ္ေခၚတယ္။ Aပူဓာတ္Aရွိန္နဲ႔ ျဖစ္တဲ့ ဓာတ္ရိပ္၊ 
ဓာတ္ခိုးက်ေတာ့ ညံ့ဖ်င္းတယ္။ Aေရာင္မွိန္တယ္။ တန္ခိုးက်တယ္။ AေAးဓာတ္ 
Aရွိန္န႔ဲျဖစ္တဲ့ ဓာတ္ရိပ္၊ ဓာတ္ခိုးက်ေတာ့ Aေရာင္ေတာက္တယ္။ တန္ခိုး 
ၾကီးတယ္။ နားလည္ျပီေနာ္။ ဓာတ္ခ်င္းတိုက္တာ ပိုဆိုးတယ္။ Aင္မတန ္ AေAး 
ဓာတ္ထြက္ေနတဲ့ ခႏၶာAိမ္ကို ဒီက (ႏွလံုးAိမ္က) Aပူဓာတ္ေတြ လႊတ္လို႔ရွိရင္ 
ျပန္ေျပးတာဘ ဲ သူလည္းပူတဲ့Aျပင္ တန္ျပန္လည္းလာျပီ။ Aရမ္းေလာင္ေတာ့ 
တာပ။ဲ ဒါေၾကာင့္ ႐ုပ္ေတြပါ ပ်က္စီးကုန္တာလို႔ နားလည္ရမယ္။ ဘယ္ေလာက္ပ ဲ
ကိုယ့္Aေပၚဆိုးဆိုး သူဆိုးတာသည္ သူ႔Aပိုင္း၊ သူမွားသူခံလိမ့္မယ္။ တပိုင္းစ ီ
ေနာ္။ ကိုယ္က သူ႔Aေၾကာင္းကို ဒီေပၚ (ႏွလံုးေသြးေပၚ) တင္ေတြးရင္ ကိုယ္႐ႈံးမွာ 
ပ။ဲ ဒီေပၚ (ႏွလံုးေသြးေပၚ) တင္လိုက္တာန႔ဲ သတၱိကိန္းသြားျပီ။ သူ႔Aေၾကာင္းကို 
ပံုေဖာ္တဲ့Aခါ ျပံဳးတဲ့ပံုကိုေဖာ္ႏိုင္ေAာင္ ၾကိဳးစားပါ။ မေဖာ္ႏိုင္ရင္ ေတြးကိုမေတြးနဲ႔ 
ရပ္ထားလိုက္။ ကုသိုလ္စိတ္န႔ဲ ယွU္တဲ့Aေတြးဘက္ကိုေျပာင္းလိုက္။ သေဘာ 
ေပါက္လား။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ေတာ့ ကိုယ္ျပန္စူးျပီး ေလာကဓံAဆိုးကို ခံရလိမ့္မယ္။ 
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နားလည္ၾကတယ္ေနာ္။ ဒီေတာ့မွ ဘုန္းဘုန္းလည္း ဒီဓာတ္သေဘာဟာ မွန္ပါလား 
ဆိုျပီး လက္ခံေတာ့တာေနာ္။ 
 
႐ူးၾကေဖာက္ျပန္႐ူးၾကေဖာက္ျပန္႐ူးၾကေဖာက္ျပန္႐ူးၾကေဖာက္ျပန္            Aေမ၊ Aေဖ သူငယ္ျပန္တာကို ႐ိုက္တဲ ့
ကေလးမေလး၊ Aသက္ (၂၀) ေလာက္ပရဲွိေသးတယ္။ Aေမနဲ႔ Aေဖက သူ႔ျမင္ရင္ 
ေၾကာက္ေနလုိက္တာ။ ဟိုပုန္း၊ ဒီပုန္းန႔ဲ။ Aဲ့ဒီေလာက္ဆိုးတဲ့ ကေလးမေလးေနာ္။ 
ေနာက္ေတာ့ မိဘႏွစ္ပါး ေသျပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ Aေကာင္းသားကေန ႐ူးသြား 
တယ္။ ခ်က္ခ်င္းေတာ့ မ႐ူးဘူးေနာ္။ ေနာက္ပိုင္းမွ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ဆရာမွ ကုလို႔ 
မရဘူး။ စုန္းျပဳစားတာကမွ သမၺဳေဒၶဂါထာနဲ႔ ေပ်ာက္ရင္ ေပ်ာက္Aံုးမယ္။ Aဲ့ဒီလို 
ျပစ္မွားတဲ့ကံစူးထားရင္ မေပ်ာက္ဘူး။ ဒဏ္ရ႕ဲသေဘာေနာ္။ Aရမ္းေၾကာက္စရာ 
ေကာင္းတယ္။ Aေမေတြမွာ A႐ူးတပိုင္းျဖစ္ရတယ္ မဟုတ္လား။ ေၾကာက္ျပီး 
ဟိုေျပး၊ ဒီေျပးနဲ႔ ေျပးေနရတာေနာ္။ သူလည္း ဒAီတိုင္းကို ျဖစ္တာပ။ဲ Aဲ့ဒီ 
Aားေတြဟာ Aခ်ိဳးAစားAလိုက္ သတၱိေရာ တန္ျပန္ပါဝင္ရင္ ဘုန္းမၾကီးဘူး။ 
Aပိတ္Aဆို႔ မ်ားျပီး စီးပြားမတက္ဘူး။ ဒါလည္း မွတ္သားထားၾက။ 
 
မင္းဒဏ္သင့္ခဏ္းမင္းဒဏ္သင့္ခဏ္းမင္းဒဏ္သင့္ခဏ္းမင္းဒဏ္သင့္ခဏ္း            ကေလးတစ္ေယာက္Aေၾကာင္း။ သူက 
Aေဖကို လက္သီးန႔ဲ ျပန္ထိုး၊ Aစ္မလည္း ျပန္႐ိုက္နဲ႔ေနာ္။ Aရမ္းၾကမ္းတမ္းတယ္။ 
ဒီကေလး ဒီေလာက္ၾကမ္းတမ္း ေနရင္ေတာ့ ဘာျဖစ္မလ ဲမသိဘူးဆိုျပီး ဘုန္းဘုန္း 
ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။ ေနာက္မၾကာဘူး သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ေဆးေျခာက္သြားဝယ္ေတာ့ 
စီမံခ်က္န႔ဲျငိျပီး Aဖမ္းခံရတယ္။ ေထာင္ (၅) ႏွစ္ က်တယ္။ 
 ေထာင္ကထြက္ျပီးေတာ့လည္း ခုခ်ိန္ထိ နလန္မထူေသးဘူး။ စီးပြားကို 
မတက္ဘူး။ ဒဏ္သင့္ထားတာကိုး။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆို Aိမ္မွာေနရင္းနဲ႔ Aဖမ္းခံရတာ 
ရွိတယ္။ ဘယ္လိုမွ ရွင္းလို႔ မရဘ ဲ ေထာင္က်သြားတာေတြ ရွိတယ္ေနာ္။ 
ဘာေၾကာင့္လည္း Aေျဖရွာေတာ့ သူငယ္ခ်င္းက သူ႔နာမည္ကို ေယာင္ေျပာမိလို႔ 
Aျပစ္မရွိဘဲန႔ဲ ေထာင္က်သြားတာကို ရွိတယ္။ သူက မိဘေတာ့ တAားကိ ု
ႏိုင္တယ္။ Aေဖ၊ Aေမကို ကေလးေတြလို မာန္၊ ေငါက္နဲ႔ လုပ္တယ္။ ဒါဟာ 
တစ္ခ်ိန္က်ေတာ့ Aက်ိဳးေပးေတာ့တာပ။ဲ မိဘကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္တယ္ေခၚတာေပါ႔။ 
သူ႔ျမင္ရင္ ရင္ပူေနရျပီ။ တူေသာAက်ိဳးေပးပ။ဲ 
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ၾကမ္းတမ္းစြပ္စြဲၾကမ္းတမ္းစြပ္စြဲၾကမ္းတမ္းစြပ္စြဲၾကမ္းတမ္းစြပ္စြဲ            စြပ္စြဲတဲ့ ေဘးကို မွတ္ပါ။ ဘုရားရွင္ေတာင္ 
ခံရတယ္။ တန္ျပန္Aဆမ်ားတဲ့ ပေစၥကဗုဒၶါကုိ ျပစ္မွားလိုက္တဲ့ကံတဲ့။ မုလိနာ 
Aမည္ရိွတဲ့ Aေလာင္းေတာ္ဘဝတုန္းက ေပါ႔ေနာ္။ သူမူးေနတဲ့ Aခ်ိန္မွာ ပေစၥက 
ဗုဒၶါ သကၤန္း႐ံုတာကို ေဘးက ဒကာမ တစ္ေယာက္ကလည္း ျဖတ္သြားတဲ့Aခ်ိန္ 
န႔ဲလည္း တိုက္ဆိုင္ေနေတာ့ ဘာညာ ဘာညာ … လို႔ စြပ္စြဲလိုက္တာ Aထင္ကို 
Aျမင္လုပ္ျပီး စြပ္စြဲတယ္လို႔ ေခၚတယ္။ မေျပာရဘူးေနာ္။ သူ႔Aပိုင္းနဲ႔သူ 
ကိုယ့္Aပိုင္းန႔ဲကိုယ္ပ။ဲ Aပိုင္းခြဲထားေနာ္။ ဒါကလည္း ေမတၱာ ကင္းမဲ့လို႔ပေဲပါ႔။ ဒီလို 
Aထင္ကိုAျမင္လုပ္တာ Aင္မတန္မွားတတ္တယ္ေနာ္။ Aဲ့ဒီစြပ္စြဲတဲ့ ကံAရွိန္ 
Aဟုန္ေၾကာင့္ ငရဲက်တဲ့Aျပင္၊ ဘဝAဆက္ဆက္ပါလာတယ္။ ဘုရားျဖစ္တဲ့ 
ေနာက္ဆံုး ဘဝမွာေတာင္ သုႏၷရီ ပရဗုိဇ္န႔ဲ စြပ္စြဲခံရတယ္။ ဘုရားလက္ထက္ေတာ ္
Aခါက ဂိုဏ္း (၆) ဂုိဏ္းရွိတယ္။ Aဲ့ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြက ဘုရားမလာခင္ သာဝတၳိျမိဳ႕ 
မွာ Aင္မတန္ လာဘ္လာဘေပါတယ္။ ဘုရားလည္းၾကြလာေရာ လူေတြဟာ 
Aမွန္တရားကို နားလည္လာၾကတယ္။ တရားနာၾကည္ ့ သိတာေပါ႔ေနာ္။ 
လမ္းမွန္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ေတာ့ သူတို႔ဆီ AသြားAလာ နည္းသြားတယ္။ 
သူတုိ႔က တိုက္ခိုက္တယ္။ ဘုရားက မတိုက္ခိုက္ဘူး။ Aျဖစ္မွန္Aတိုင္း ဘုရားက 
သြားတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဒကာေတြဆိုရင္ “သင္ဟာ ဒီဂိုဏ္ဂဏေတြရ႕ဲ ေရတြင္း၊ 
ေရကန္လိုဘဲ AဒဲီAတြက္လည္း လွဴၾက၊ တန္းၾက” ဆိုျပီး ျပန္လႊတ္တယ္။ 
ဒီလိုေျပာေလ လူေတြက သေဘာေပါက္ေလပ။ဲ ဟိုဘက္ကေတာ့ ေဂါတမဘုရား 
ဆီကို မသြားဖို႔ ပိတ္ပင္တယ္။ ဘုရားက သူတို႔လို မဟုတ္ေတာ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြ 
ျဖစ္ေနတာေပါ႔။ ေမတၱာၾကီးမားေတာ့ ဘုရားကိုပဲ ပိုေလးစားၾကတယ္။ သူတို႔ 
လာဘ္လာဘ ေတြ ရွားပါးေတာ့ ဘုရားကို နာမည္ပ်က္ေAာင္ ၾကံစည္ၾကတယ္။ 
သုႏၷရီပရဗုိဇ္မေလးက လွတယ္။ သူ႔ကို ဝိုင္းျပီး ခိုင္းၾကတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ 
မွာ ညဆုိAဝင္ျပတယ္။ မနက္ဆိ ုAထြက္ျပတယ္။ ပရိတ္သတ္က တရားနာျပီးလို႔ 
ညေနျပန္ျပီဆိုရင္ သူက က်က်နနျပင္ဆင္ျပီး ေက်ာင္းေတာ္ကို A၀င္ျပတယ္။ 
ဘယ္လဲလို႔ လူေတြကေမးရင္ ကိုယ့္ကိစၥမဟုတ္ဘ ဲ မေျပာပါနဲ႔လို႔ ျပန္ေျပာတယ္။ 
မနက္က်ေတာ့လည္း ဒီAတိုင္းပေဲျဖတယ္။ Aထင္မွားေAာင္ေပါ႔ေနာ္။ ဒီလိုနဲ႔ 
တစ္လေလာက္ၾကာေတာ့ ေဂါတမဆီ သြားAိပ္တာလို႔ ေျပာခ်လိုက္တယ္။ Aဲ့ဒ ီ
ေနာက္ပုိင္း သူေပ်ာက္သြားတယ္။ လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာတာေပါ႔။ ရွာၾကတယ္။ 
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Aမ်ားထင္တာက ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ဘ ဲ ထင္တာေပါ႔။ သာဝတၳိျမိဳ႕မွာ လူUီးေရ 
(၇) ကုေဋရွိတယ္။ (၅) ကုေဋက ေန႔စU္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ကို AသြားAလာ 
ရွိၾကတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ကလည္း Aက်ယ္ၾကီးပေဲနာ္။ Aဲ့ဒီ (၇)ကုေဋ 
လူUီးေရ လွဴတဲ့ပန္းေတြကလည္း Aမ်ားၾကီးပ။ဲ ပန္းေတြစြန္႔တဲ့ေျမာင္းဟာလည္း 
Aၾကီးၾကီးပဲတဲ့။ ဒါန႔ဲ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ရွာေတာ့ Aေလာင္းကို စြန္႔ပစ္ထားတဲ့ 
ပန္းပံုၾကီးရ႕ဲၾကားမွာ သြားေတြ႕တယ္။ Aေလာင္းကိုထမ္းျပီး ဒိ႒ိေတြက “ဘုရားဟာ 
မတရားလုပ္တယ္၊ သားေတြကသတ္တယ္” လို႔ ဆိုျပီး ျမိဳ႕ထကဲိုပတ္တယ္။ မသိတဲ့ 
ပုထုဇU္ေတြကေတာ့ ယံုတာေပါ႔။ ရဟန္းေတြ ဆြမ္းခံသြားေတာ့ Aေဖကမတရား 
လုပ္၊ သားေတြကသတ္ န႔ဲ စြပ္စြဲခံရတယ။္ ရဟန္းေတြက ျပန္လာျပီး ဘုရားကို 
ေလွ်ာက္တယ္။ ဘုရားရွင္က ဘဝမ်ားစြာကိုျမင္ထားေတာ့ ေAးေAးေဆးေဆး 
ပေဲနာ္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ျပန္ေျပာရန္ သင္ေပးေတာ္မူတယ္။ “Aၾကင္ပုဂၢိဳလ ္
သည္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္မျမင္ဘဲ မၾကားဘဲန႔ဲ ျမင္သေယာင္၊ ၾကားသေယာင္ စြပ္စြဲ 
ေျပာဆုိ၏။ ကုိယ္ကိုယ္တိငု ္ မေကာင္းမႈျပဳျပီးေတာ့ မျပဳဘူးေျပာဆို၏။ ထိုႏွစ္Uီး 
သားတို႔သည္ ငရသဲို႔လားရမယ”္ တဲ့ ဓမၼဓိ႒ာန္ စကားကိဆုိုပါ လို႔ဆိုေတာ့ သူတို႔ 
ေတြက ဆို ဆို သြားတယ္။ ဒါဟာက်ိန္စာပဆဲိုျပီး လူေတြေၾကာက္သြားၾကတယ ္
ေနာ္။ မေကာင္းတာလုပ္ျပီး မလုပ္ဖူးလို႔ေျပာတယ္၊ တကယ္မသိဘ ဲ ကိုယ္ျမင္တာ 
မဟုတ္ဘ ဲ Aထင္န႔ဲ စြပ္စြဲတယ္ဆိုရင္ ငရဲလားရမယ္။ သူတို႔မဟုတ္ရင္ သူတို႔ 
ခံရမယ္ဆိုျပီး က်ိန္စာတိုက္သြားတာပဲတဲ့။ တကယ္စU္းစားၾကည့္ ငါတို႔လည္း 
တကယ္ျမင္တာ မဟုတ္ဘူး။ တဆင့္ၾကားန႔ဲ ေျပာတာဆိုျပီး လူေတြဟာ Aေျပာ 
ရပ္သြားတယ္။ ဒီAမႈန႔ဲ ပတ္သက္ျပီး ေထာက္လွမ္းေရး လႊတ္ထားတယ္တဲ့။ (၇) 
ရက္လည္းျပည့္ေရာ ထန္းရည္ဆိုင္မွာ (ေသရည္ဆိုင္လို႔ ေခၚတယ)္ Aမူးသမား 
ေတြ မူးျပီး ရန္ျဖစ္ေတာ့မွ ဒီAမႈဟာေပၚတာ။ “မင္းဟာ ေငြငါးရာ ရလို႔ သုဒၵရီကို 
တစ္ခ်က္တည္းန႔ဲ ႐ုိက္တဲ့Aေကာင”္ လို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ ဖမ္းစစ္ျပီး ဘုရင္က 
ႏွင္ပစ္လိုက္တယ္တဲ့။ ဂိုဏ္းဆရာေတြက ေငြငါးရာေပးျပီး တပည့္ကို ျပန္သတ ္
တယ္။ Aဒဲီေလာက္ဆိုးတာ။ လာဘ္လာဘ Aတိုက္Aခိုက္ေတြေနာ္။ ဒီလို 
သူတို႔ကို ႏွင္ပစ္ျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ဘုရားေက်ာင္းေတာ္က ပိုေတာင္စည္ကားသြား 
ေသးတယ္တဲ့။ ခုနစ္ရက္ Aတြင္းမွာေတာ့ Aစြပ္စြဲခံရတဲ့ေဘး သင့္ေသးတယ္။ 
ဒါဟာဘယ္ကံလည္းဆိုေတာ့ ပေစၥကဗုဒၶကို စြပ္စြဲမိတဲ့ကံ၊ သေဘာေပါက္တယ ္
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ေနာ္။ တစ္ခုခု မေကာင္းတဲ့ကံ ညႊတ္လိုက္ရင္ (စိတ္မွီရာေသြး) မွာ ဒဏ္ရာလုိဘ ဲ
သတၱိကိန္းသြားတာ၊ တစ္ခ်ိန္ျပန္ေပၚမွာပဲ။ 
 Uပမာ - ေခ်ာ္လဲလို႔ နံေAာင့္သြားတယ္ဆိုရင္ ေဆးကုရင္ ၄/၅ ရက္နဲ႔ 
ေတာ့ ေပ်ာက္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနမေကာင္းတဲ့Aခါ သူကစျပီး ျပန္နာတာပ၊ဲ 
ဒီေတာ့ ကုိယ္လုပ္သမွ်ေတြဟာ ကိုယ့္ဆီ Aကုန္ျပန္လာမွာပ၊ဲ မွတ္ၾကပါ။ မၾကမ္း 
ၾကန႔ဲေနာ္။ ၾကမ္းရင္ ဘယ္သူခံရမွာလ။ဲ 
 ကိုယ္က ကုသိုလ္ေလးန႔ဲ Aုပ္ထားလို႔သာ ငုတ္ေနတာေနာ္။ တစ္ခ်ိန္ 
ျပန္ေပၚမွာပ၊ဲ Aခြင့္သာရင္ ကိုယ့္ကို ဒုကၡေပးေတာ့မယ္။ သတိထားၾကေနာ္။ 
သူ႔စိတ္က ဘယ္လိုရွိတယ္ မသိဘူး။ Aေကာင္းျဖစ္ေနမလား၊ Aဆိုးျဖစ္ေနလား 
ဆိုတာ မသိရဘူး။ Aေကာင္းဆံုးဟာ ေမတၱာနဲ႔ ေနတာဟာ Aေကာင္းဆံုးပ။ဲ 
Aတင္းေျပာစရာ Aေၾကာင္းမရွိဘူး။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို A႐ႈံးမခံပါနဲ႔။ သေဘာေပါက္ျပ ီ
ေနာ္။ ဘယ္Aရာမဆို ေမတၱာထားတာ Aေကာင္းဆံုးပ။ဲ 
 
ေသကြဲသားခ်င္းေသကြဲသားခ်င္းေသကြဲသားခ်င္းေသကြဲသားခ်င္း            ဒါဟာလည္း Aလြန္Aင္မတန္ ခ်စ္စရာ 
ႏွလံုးေAးစရာ ေကာင္းတဲ့ သားသမီးေတြနဲ႔လည္း ေသကြဲကြဲတတ္တယ္။ 
ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ပါဘဲ။ Aေမကိဆုဲတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ေနာ္။ Aေမနဲ႔သမီး 
ႏွစ္ေယာက္တည္းရွိတာ။ သမီးက Aိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့ Aေမက သေဘာမတ ူ
ဘူးေပါ႔။ ေနာက္သူက Aေမန႔ဲ Aတူမေနဘ ဲ ေယာက်ၤားAိမ္မွာ လိုက္ေနတယ္။ 
တစ္ေန႔ Aေမက ေနမေကာင္းျဖစ္တယ္။ ျပဳစုဖို႔လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aေမကုိ 
ျငိဳျငင္တယ္။ ေဆာင့္ေAာင့္ ဆဆဲိုျပီး ျပဳစုတယ္။ ေတာ…္ ျမန္ျမန္ေသရင္ 
ေကာင္းမယ္၊ ေတာ္ၾကီး… ျမန္ျမန္ေသရင္ေကာင္းမယ္ဆိုျပီး နားမခံသာေAာင္ 
ေျပာတယ္ေနာ္။ Aေမကိုျပစ္မွားတဲ့လိႈင္းက မ်ားလြန္းေတာ့ တန္ျပန္လိႈင္းက 
လာျပီေနာ္ … တစ္ေန႔ (၂) ႏွစ္Aရြယ္သမီး ေနမေကာင္းျဖစ္တယ္။ ဒါကို 
ေဆးတိုက္တာ ေဆးတိုက္မွားျပီး ေသသြားတယ္။ တစ္ညလံုး ငိုလိုက္တာ။ 
မနက္မုိးလင္းေတာ့မွ Aေမမွားသမွ် သမီးခံရတယ္ ဆိုျပီး ေျပာတယ္။ ၾကားဖူးနားဝ 
ရွိေနတာကိုး။ Aဲ့ဒီေနာက္ပုိင္း Aေမကို မျပစ္မွားရေဲတာ့ဘူး။ ကိုယ္ေတြ႕ေတြပဲ။ 
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ပ်က္ျခင္းစည္းစိမ္ပ်က္ျခင္းစည္းစိမ္ပ်က္ျခင္းစည္းစိမ္ပ်က္ျခင္းစည္းစိမ္            စည္းစိမ္လည္း ပ်က္စီးလြယ္တတ္တယ္။ 
ဒါကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ 
 
ေနAိမ္မီးေလာင္ေနAိမ္မီးေလာင္ေနAိမ္မီးေလာင္ေနAိမ္မီးေလာင္            ေနAိမ္မီးေလာင ္ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ခႏၶာAိမ္ 
ကိုပါ ထည့္သင့္တယ္။ မိုးၾကိဳးခလို႔ ေလာင္တာရွိတယ္။ ငရမဲီးလည္း ရွိတယ္။ 
႐ိုး႐ိုးမီးလည္း ရွိတယ္။ Aဆိပ္မီးလည္း သင့္တတ္တယ္။ 
 Aညာေဒသမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့Aေၾကာင္းကို ေျပာရေAာင္ေနာ္။ Aညာ 
ဘက္က Aိမ္ေတြဟာ ေျခတံရွည္တဲ့ ဆင္ဝင္Aိမ္ၾကီးေတြေနာ္။ ဒီေတာ့ ေလွကား 
က Aရွည္ၾကီးေပါ႔။ Aိမ္တစ္Aိမ္မွာ Aေမရယ္၊ သားရယ္၊ ေခၽြးမရယ္ သံုးေယာက္ 
ေနတယ္။ AေမAိုၾကီးက မ်က္စိမသန္ဘူး။ Aသက္ (၇၀) ေလာက္ရွိျပီ။ ဒါကို 
ေခၽြးမလုပသ္ူက ျငိဳျငင္တယ္။ ေယာက်ၤားကို တုိက္တယ္။ ၾကာေတာ့ သားက 
Aေမကို မုန္းလာတယ္။ တစ္ေန႔ ေန႔လည္ Aရက္မူးျပီး ျပန္Aလာ မိန္းမက 
ဆီးျပီးေျပာလိုက္ေတာ့ ဒီAဘြားၾကီး ႐ႈပ္လိုက္တာဆိုျပီး Aိမ္ေပၚကေန ေလွကား 
ေAာက္ကို ကန္ခ်တယ္။ တစ္ဝက္ေလာက္ပ ဲ က်တယ္။ ဒါကို ဆက္ျပီးကန္ခ် 
တယ္။ ဒီေလာက္ၾကမ္းတာေနာ္။ ေဘးAိမ္ေတြက မခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒုတ္၊ ဓါး ဆြဲျပီး 
လာၾကတယ္။ “ဒီေကာင္ကို သတ္ပစ္တာ ေကာင္းပါတယ”္ ဆိုေတာ့ မိခင္ေမတၱာ 
ဘယ္ေလာက္ၾကီးတယ္ ဆိုတာေနာ္။ ပံုလေဲနတဲ့ၾကားထကဲ “ကၽြန္မသားေလးကို 
မလုပ္ၾကပါနဲ႔” ဆိုျပီး ေတာင္းပန္ရွာတယ္။ သားလုပ္သူ ေသြးရ ဲ သံရ ဲ ျဖစ္မွာ 
စိုးရိမ္တာကိုး။ မိဘေမတၱာေနာ္။ 
 ဒါနဲ႔ သတ္ဖို႔လာတဲ့လူေတြက ေနာက္ဆုတ္သြားတယ္။ ဒီလိုေကာင္မ်ိဳး 
Aတြက္ ငရဆဲိုတာ မရွိေတာ့ဘူးလားဆိုျပီး က်ိန္ဆတဲာေပါ႔။ ဒါနဲ႔ပ ဲ ျပႆနာျဖစ္ျပီး 
(၂) လAတြင္းမွာ ခ်မ္းသာလိုက္ေသးတယ္။ မ်က္စိလည္စရာပေဲနာ္။ (၂)လျပည့္ 
ျပီးေတာ့မွ ေရခ်ိဳးေနရင္းန႔ဲ ပူလိုက္တာဆိုျပီး ေAာ္တယ္။ ဝိုင္းျပီး ေရေလာင္းတယ္။ 
ဒီၾကားထဲကပ ဲ ပူတယ္လို႔ေAာ္တယ္။ ဒါန႔ဲ ေရစိမ္ၾကတာေပါ႔။ သူစိမ္ေနတ့ဲေရက 
ပြက္ပြက္ဆူျပီး သူေသသြားတယ္။ ငရဲမီး ေခၚတာေပါ႔။ Aညာက ျဖစ္ရပ္တစ္ခုေနာ္။ 
 ဘုန္းဘုန္း ေAာက္ဘက္ေဒသ သကၠယ္ေသာင္မွာ တရားသြားေဟာ 
ေတာ့ ပုသိမ္နယ္ဘက္မွာ ျဖစ္တဲ့ ျဖစ္စU္တစ္ခုကို ဆရာေတာ္က ေျပာျပတယ္။ 
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ဓာတ္ပံုပါ ႐ိုက္ထားတယ္တဲ့။ ဓာတ္ပံုကို ဘုန္းဘုန္းေတာင္းထားတယ္။ ေျမျမိဳတ့ဲ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ Aေၾကာင္း။ ေနာက္တစ္ပတ္ေတာ့ ဓာတ္ပံုရမယ္ ထင္တယ္။ 
 Aေမက ဆင္းရဲတယ္။ သမီးန႔ဲသားက ကုန္စံုဆိုင္ ခ်မ္းသာတယ္။ 
Aေမက Aေၾကာ္ေရာင္းတယ္၊ ဒါကိ ု လွည့္မၾကည့္ၾကဘူး။ တစ္ေန႔ Aေမက 
ဆန္ကုန္လို႔ သမီးဆီ သြားေတာင္းတယ္။ ဒါကို သမီးက မေျခမငံ ေျပာတယ္။ 
Aေမကစိတ္မရွည္ေတာ့ ပါးကုိ ႐ိုက္လိုက္တယ္။ Aစ္ကို႔ကို လွမ္းတိုင္ေတာ့ 
႐ိုက္ရပါ႔မလားဆိုျပီး Aေမကို Aိမ္ေပၚက ကန္ခ်တယ္တဲ့။ ဒါနဲ႔တင္ မေက်နပ္ 
ေသးဘူး။ ဓားဆြဲလိုက္တယ္။ Aေမက ေၾကာက္လို႔ ထြက္ေျပးတယ္။ သူ႔တေဲလးထ ဲ
ဝင္ပုန္းေနတယ္။ လိုက္ရွာျပီး ခုတ္မယ္ဆိုေတာ့ Aေမက ေနာက္ေဖးဘက္က 
ဆင္းျပီး ကြင္းထဲကို ထြက္ေျပးရတယ္။ သားက လိုက္တုန္းတဲ့။ တစ္ေနရာလည္း 
ေရာက္ေရာ ေျမၾကီးက ဟက္ခနဆဲိုျပီး Aပူေတြထြက္လာတယ္။ ေျမၾကီးက ကြဲျပီး 
သူကၽြံက်သြားတယ္။ ခါးနားေလာကေ္ရာက္ေတာ့ ရပ္သြားတယ္။ Aဲ့ဒီ တစ္ဝက္ 
ေလာက္ က်န္ေတာ့ Aနားနားကို ဘယ္သူမွမကပ္ႏိုင္ဘူး။ (၇) ရက္ၾကာတယ္တဲ့ 
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျပီး AနီးAနား Aကုန္ခ်ိတ္ထားခိုင္းတယ္တဲ့။ ဓာတ္ပံုေတာ့ 
ေတာင္းထားတယ္ေနာ္။ တပည့္ေတာ္ နယ္လွည့္ေဟာေတာ့ ျပခ်င္လို႔ပါဆုိျပီး 
ေတာင္းထားတယ္ေနာ္။ ရမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတယ္။ 
 ဒီေတာ့ ငရဲမီးလည္း ရွိတယ္လို႔မွတ္ပါ။ Aညာမွ သံဃာပါဘ ဲ သံဃာ 
Aခ်င္းခ်င္းေတာင္ ျဖစ္တယ္ေနာ္။ သီလျပည့္တဲ့ ဆရာေတာ္ၾကီးကို တစ္ပါးက 
စိတ္ဆိုးျပီးေတာ့ ခံုကိုထုထုျပီး က်ိန္းတယ္တဲ့။ လူကိုေတာ့ မလုပ္ဘူး။ ဒီလို က်ိန္း႐ံု 
သက္သက္ေတာင္ ေလာင္တယ္။ လက္မွာ ညိဳမျဲပီး ႏွင္းခူလိုျဖစ္တာ ဘာေဆးမွ 
လိမ္းလို႔မေပ်ာက္ဘူး။ သူသေဘာ နည္းနည္းေပါက္လာေတာ့ ဆရာေတာ္ၾကီးရ႕ဲဂ ူ
ကို သြားကန္ေတာ့တယ္။ ေက်ာင္းေတြ ျပန္ေဆာက္တယ္။ ဒီေတာ့မွ ေပ်ာက္သြား 
တယ္။ ထိတယ္ေနာ္။ Aင္မတန္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတယ္မွတ္။ Aပူလိႈင္းေတြ 
မီးေတြလိုဘဲလို႔ မွတ္ထားေပါ႔။ 
 
 
 
 



 34 

 
 
 



 35 

Aိမ္လည္းမီးေလာင္တတ္တယ္။ ဘုရားAေလာင္းေမ်ာက္မင္း စူဠနႏၵိယ၊ 
မဟာနႏၵိယ ဆိုတာရွိတယ္။ ေမ်ာက္ရွစ္ေသာင္းကို Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ။ Aာနႏၵာ 
Aေလာင္းန႔ဲ ဘုရားAေလာင္းေနာ္။ မ်က္စိမျမင္တဲ့ AေမAို ေမ်ာက္မၾကီးရွိတယ္။ 
AသီးAႏွံေကာင္းေတြ ဆိုရင္ AေမAုိကို ေပးလိုက္ပါေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ေမ်ာက္ေတြဟာ လမ္းမွာတင္ စားပစ္တယ္။ ဒီAေၾကာင္းေတြသိေတာ့ 
Aေလာင္းေတာ္ၾကီးက “ညီေလး ငါေတာ့ ဒီေမ်ာက္ေတြနဲ႔ Aတူမေနေတာ့ဘူးတဲ့။ 
Aေမ့ေခၚသြားျပီး ျပဳစုေတာ့မယ္တဲ့” ကၽြန္ေတာ္လည္း လိုက္မယ္ဆိုေတာ့ 
(၃)ေယာက္ဟာ သီးျခားတစ္ေနရာေနျပီး Aေမကို ျပဳစုၾကတယ္။ တစ္ေန႔ 
ေဒဝဒတ္Aေလာင္းဟာ မုဆိုး။ သူဟာေမ်ာက္မၾကီးကို ေတြ႕ေတာ့ မွ်ားနဲ႔ပစ္မယ္ 
ဆိုျပီး ရြယ္တယ္။ ဘုရားAေလာင္းဟာ လူစကားေျပာတတ္တယ္။ မလုပ္ဖို႔ 
ေတာင္းပန္တယ္။ ဒါေပမယ့္မရဘူး ပစ္လိုက္တယ္။ Aေလာင္းေတာ္ၾကီးက 
ငါမေသ Aေမမေသရဘူးဆိုျပီး ေရွ႕ကေန ဆီးျပီးကာတယ္။ ဟိုက ပစ္ခ်လိုက ္
တယ။္ ေသသြားတယ္ေနာ္။ AာနႏၵာAေလာင္းကလည္း ထြက္လာတယ္။ ငါမေသ 
Aေမမေသရဘူးဆိုျပီး ေရွ႕ကခံတယ္။ ဟိုက ပစ္ခ်တယ္။ ေသသြားတာပ။ဲ 
(ဒါေၾကာင့္ Aာနႏၵာ မေထရ္ျမတ္ၾကီးေတြဟာေနာ္ ျဖည့္ခဲ့တဲ့ ပါရမီေတြဟာ ေပါ႔ေပါ႔ 
မဟုတ္ဘူး။ စြမ္းAားျပည့္တယ္ေနာ္) ေနာက္ဆံုးAေမပါ ပစ္ခ်လိုက္တယ္။ ဟိုက 
AေAးဓာတ္ေနာ္။ ေဒဝဒတ္က Aပူဓာတ္ေနာ။္ ႏုိင္ျပီဆိုျပီး ေမ်ာက္သံုးေကာင္ 
ထမ္းျပီး ေပ်ာ္ျပီး ျပန္လာတယ္။ ရြာထိပ္လည္းေရာက္ေရာ သူ႔Aိမ္မုိးၾကိဳးပစ္တာပ။ဲ 
သူလည္း ေAာ္ဟစ္ျပီး Aိမ္ထဲဝင္ရွာေတာ့ မိန္းမနဲ႔ကေလးႏွစ္ေယာက ္ ေသေန 
တယ္။ သူလည္း ထုတ္တန္းမီးေလာင္ျပီး ေခါင္းေပၚျပဳတ္က်ေသတယ္။ ျဖစ္ခဲ့ဘူး 
တယ္တဲ့ နားလည္ေနာ္။ 
 ေနာက္တစ္ခု ဘုန္းဘုန္းေက်ာင္းမွာ ဟိုးတုန္းက ဘုန္းၾကီး ငါးပါးဘ ဲ
ရွိတယ္။ ဘုန္းဘုန္းတို႔ ဝတ္ခါစက (၂) ပါးဝတ္တာဆိုေတာ့ နဂိုရိွတဲ့ ဘုန္းၾကီးနဲ႔ဆုိ 
ငါးပါးပရိွဲတယ္။ မနက္ဆို (၄) နာရီထ၊ ဘုရားရွိခိုး ေမတၱာပို႔ေပါ႔ေနာ္။ ေန႔လည္ 
လည္း ဒAီတိုင္းပ။ဲ ဒါကို ေက်ာင္းေဘးနားကAိမ္က ဘယ္Aခ်ိန္ကတည္းက 
ၾကည့္မရလည္း မသိဘူး။ ဝင္းထရံေတြ ခ်ိဳးျပီး ထင္းစိုက္တယ္။ ဘုန္းၾကီးေတြ 
ဘုရားရွိခိုး ေမတၱာပုိ႔တာကို ဆဲတယ္။ ဒါန႔ဲ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ၾကာသြားတယ္။ 
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တစ္ေန႔က်ေတာ့ သူတို႔တစ္Aိမ္တည္း မီးေလာင္ေတာ့တာပ။ဲ Aမႈေတြျဖစ္ျပီး 
စီးပြားပ်က္သြားတာကို ေတြ႕ရဖူးတယ္။ နားလည္ျပီေနာ္။ 
 ဒီက တန္ျပန္ေတြ ေခၚတယ္ေပါ႔။ ကိုယ္ျပဳတဲ့ကံရ႕ဲ ပဲ့တင္သံလိုပ။ဲ 
ကုိယ့္ဆီ Aကုန္ျပန္လာမွာ။ ေရွးစကားရွိတယ္ေနာ္။ “ကိုယ္ျပဳတဲ့ကံ ပဲ့တင္သံလို 
ကိုယ့္ထံ ျပန္လာမယ”္ တဲ့ေနာ္။ Aပူလႈိင္းဟာ မီးေလာင္တတ္တယ္ေနာ္။ 
ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္။ ဒီေတာ့မွတ္ပါ။ ကုိယ္မွားရင္ ကိုယ္ပ ဲ ခံရတတ္တယ္ 
လို႔ေနာ္။ ဒီေနရာမွာ Aပုိင္းခြဲထားပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္ ေမးစရာေတာ့ရွိတယ ္
ေပါ႔။ “တကယ္ဆိုးလို႔ ဆိုးတယ္ေျပာတာကုိ Aျပစ္လား” လို႔ ေမးစရာ ရိွတယ္ေပါ႔။ 
တစ္ခ်ိဳ႕ကေလးေတြဆို ဆင္ေျခကန္တယ္ေနာ္။ ကေလးတစ္ေယာက္ဆို Aတင္း 
ေျပာေနတယ္။ Aတင္းေျပာတယ္ဆိုတာဟာ ျပစ္မွားတာပေဲပါ႔။ “မွန္တာေျပာတာပဲ 
Aတင္းလား” တဲ့။ ရွင္းျပရတယ္။ မဟုတ္ေသးဘူးသမီး။ Aပိုင္းခြဲထားရတယ္။ 
သူဆိုးတာဟာ သူ႔ေသြးန႔ဲ သူ႔စိတ္၊ သူ႔ဟာသူ ခံလိမ့္မယ္။ သူ႔Aေၾကာင္းကို 
ကိုယ္က ဆြဲယူလိုက္ေတာ့ ဒီက (ဘဝင္မွာ) ပံုေဖာ္ရတာ။ “ႏွလံုးသြင္းတယ ္
ေခၚတယ္။ စိတ္Aစာစားတယ္လို႔လည္း ေခၚတယ္” ျပီးေတာ့ ဝမ္းထလဲည္း 
မေကာင္းဘူးေပါ႔။ မေကာင္းတဲ့ Aစာကုိ စားမိသလိုပ။ဲ သူလည္း ဒီလိုပ ဲ Aာ႐ံု 
သြင္းတယ္ဆိုရင္ Aပူဓာတ္န႔ဲ ဒီမွာ (သတၱညိံ့ျပီး) ႐ႈံးသြားေရာေပါ႔။ Aပိုင္းခြဲထားၾက 
ပါ။ ဒီလိAုပိုင္းခြဲတာသည္ ရဟႏၲာAထိ Aေရးၾကီးတယ္လို႔ မွတ္ပါ။ ဒီAေၾကာင္း 
ကို နားလည္ထားတဲ့ ရဟႏၲာၾကီးေတြဆိုရင္ သတ္ဖို႔လာပေစUီး ေသမယ့္ကံပါရင္ 
ေသမွာပ ဲ စိတ္မဆိုးဘူး။ သတ္ေနပါေစ ကုိယ့္Aလုပ္ ကိုယ္လုပ္တယ္။ သူ႔Aလုပ္ 
သူလုပ္တယ္။ ကိုယ့္Aလုပ္ကို လြတ္ေAာင္လုပ္သြားတာလို႔ မွတ္ပါ။ သူမွားသူခံပ။ဲ 
သေဘာေပါက္လား။ ဒီလိုAပိုင္းခြဲထားရမွာေနာ္။ ကိုယ္ျပဳတဲ့ကံ ရွိလို႔သာ သူက 
ကိုယ့္ကို တိုက္ခိုက္တာ၊ ကံမရိွရင္ လာပါ႔မလား။ ဒါကို သိထားရမယ္ေနာ္။ 
ျပန္မတိုက္ရဘူး။ “Aေၾကြး ေက်ေAာင္သာ ဆပ္လိုက္ေတာ့။ ေနာက္ထပ ္Aေၾကြး 
သစ္ကို ထပ္မတင္ေစနဲ႔ေတာ”့ သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္။ 
 ဒီေတာ့ ဒဏ္ဆယ္ပါးသည္ တစ္ပါးပါးျဖစ္ေစ၊ ဆယ္ပါးလံုးျဖစ္ေစ၊ 
Aခ်ိဳးက်ျဖစ္ေစ ကိုယ္ျပဳတဲ့Aတိုင္း သင့္တတ္ပါတယ္လို႔ မွတ္ၾကပါ။ လူ႔ဘဝ 
ေနရတဲ့Aခ်ိန္ေလးဟာ ဘယ္ေလာက္မွ မၾကာပါဘူး။ Aကုသိုလ္ေတြနဲ႔ လံုးေထြး 
ေနမယ္ဆိုရင္ စီးပြားလည္း တက္မွာမဟုတ္ဘူး။ Aသက္သာၾကီးသြားေရာ 
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ပလံုးပေထြးန႔ဲေသရရင္ မေကာင္းဘူးေနာ္။ ဒီဓာတ္ေတြ ရွိေနတယ္ဆိုရင္ မဂ္တား၊ 
ဖိုလ္တားလည္း ျဖစ္တတ္တယ္။ ဒီေလာက္ ၾကမ္းတမ္းျပီး ေသြးသတၱိေတြ ညံ့ေနမွ 
ေတာ့ စြမ္းAားလည္း ညံ့ျပီေပါ႔။ ဒီေတာ့ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္လည္း ေဝးျပီေပါ႔။ 
သေဘာေပါက္ၾကလား။ Aကင္းပါးပါး ေနၾကေနာ္။ 
 
နံပါတ္ နံပါတ္ နံပါတ္ နံပါတ္ ((((၃၃၃၃) ) ) ) ပုဂၢိဳလ္ ပုဂၢိဳလ္ ပုဂၢိဳလ္ ပုဂၢိဳလ္ ((((၁၄၁၄၁၄၁၄) ) ) ) Uီးနဲ႔ တန္ျပန္AဆUီးနဲ႔ တန္ျပန္AဆUီးနဲ႔ တန္ျပန္AဆUီးနဲ႔ တန္ျပန္Aဆ    
 ဘုန္းဘုန္းေဟာတာက တစ္ေလာကလံုးမွာ ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဘုရားက 
ခြဲလိုက္ေတာ့ (၁၄)Uီး ေတြ႕တယ္။ Aေပၚဆုံးက (၂)Uီး၊ ေနာက္ (၈)Uီး၊ ေနာက္ 
(၄)Uီး၊ ဒီ (၄)Uီးမွာ တိရိစၧာန္က စတယ္ေနာ္။ 
ဒီလိုေရးလိုက္မယ္။ 
 
       ပုဂၢိဳလ္      ပုဂၢိဳလ္      ပုဂၢိဳလ္      ပုဂၢိဳလ္                တန္ျပန္Aဆတန္ျပန္Aဆတန္ျပန္Aဆတန္ျပန္Aဆ    

၁) ဗုဒၶ၊ သက္ရွိဘုရား မိဘ  (Aထူးဆိုဖြယ္မရွ)ိ 
 ၂) ပေစၥက ဗုဒၶ 
 
 ၁) Aရဟၱမဂ္ 

၂) Aရဟၱဖုိလ္ 
၃) Aနာဂါမိမဂ ္
၄) Aနာဂါမိဖိုလ ္   (ဆိုဖြယ္မရွ)ိ Aေသေခ ၤ်ယ် 
၅) သကဒါဂါမိမဂ္ 
၆) သကဒါဂါမိဖုိလ္ 
၇) ေသာတာပတၱိမဂ္ 
၈) ေသာတာပတၱိဖုိလ္ 

  
၁) သီလ + သမာဓိ   ကုေဋတစ္သိန္း 
၂) သီလရွိလ ူ    သိန္း 
၃) သီလမဲ့လ ူ    ေထာင ္
၄) တိရိစာၦန္    Aဆ/ဘဝ ရာဂဏန္း 
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 ကိုယ့္စိတ္က Aာ႐ံုကိုလက္ခံျပီး ဆံုးျဖတ္တဲ့Aခါမွာ ထုိထိုပုဂၢိဳလ္နဲ႔ 
ယွU္ျပီးဆံုးျဖတ္ေတာ့ ေမတၱာAေAးဓာတ္န႔ဲ တစ္ဖက္သား ႏွလံုးေAးေAာင္၊ 
ျပည့္စံုေAာင္၊ ခ်မ္းသာေAာင္လို႔ ညႊတ္ျပီးေပးကမ္းမယ္ (သို႔မဟုတ)္ ေမတၱာ 
ပို႔မယ္၊ ဂုဏ္ေတြပြားမ်ားမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ AေAးဓာတ္Aရွိန္ေၾကာင့္ Aဲဒီက 
(သတၱိလိႈင္း) တန္ျပန္လာမွာပ။ဲ နားလည္ျပီလား။ ေဒါသ Aရွိန္နဲ႔ ဆိုရင္လည္း 
Aဒဲီက (သတၱိလိႈင္း) တန္ျပန္လာမွာပ။ဲ တန္ျပန္Aဆသည္ Aခ်ိဳးAစားAလိုက္ 
ကြာသြားတယ္လို႔ မွတ္ပါ။ 
 
တိရိစၧာန္တိရိစၧာန္တိရိစၧာန္တိရိစၧာန္    မွာက်ေတာ့ တန္ျပန္Aဆသည္ ရာဂဏန္း ရွိတယ္တဲ့ 

AဆAရာ ဘဝAရာ လုိ႔ မွတ္ပါ။ 
 
သီလမ့ဲသီလမ့ဲသီလမ့ဲသီလမ့ဲ    သီလမဲ့တဲ့လူ ဆိုရင္ေတာ့ တန္ျပန္Aဆဟာ 

ေထာင္ဂဏန္း ရွိတယ္တဲ့။ AဆAေထာင္၊ 
ဘဝAေထာင္ေနာ္။ 

    
သီလရိွသီလရိွသီလရိွသီလရိွ    သီလရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဆိုရင္ေတာ့ Aဆတန္ျပန္Aားဟာ 

သိန္းဂဏန္း ရွိတယ္တဲ့။ AဆAသိန္း၊ ဘဝAသိန္း 
ပိုမ်ားတယ္။ သီလရွိေတာ့ ေAးခ်မ္းတာကိုး။ 

 
သီလ၊ သမာဓိသီလ၊ သမာဓိသီလ၊ သမာဓိသီလ၊ သမာဓိ    သီလ Aေပါင္း သမာဓိစ်ာန္ ပါရိွတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဆိုရင္ 

ပိုေAးခ်မ္းတယ္။ ဒီလိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ျပစ္မွားမိရင္ေတာ့ 
ကုေဋတစ္သိန္းတဲ့ Aဆေရာ ဘဝေရာ တန္ျပန္လိုက ္
တတ္ပါတယ္တဲ့။ 

    
AရိယာAရိယာAရိယာAရိယာ((((၈၈၈၈))))ေယာက္ေယာက္ေယာက္ေယာက္    ဒီAရိယာ (၈) ေယာက္မွာ ရဟႏၲာ၊ Aရဟတၱမဂ္ဖုိလ္၊ 

Aနာဂါမိမဂ္ဖိုလ္ တည္လို႔ရွိရင္ Aရဟတၱမဂ္ပုဂၢိဳလ ္
လို႔ေခၚတယ္။ Aရဟတၱမဂ္မွာ တည္ျပီဆိုရင္ 
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Aရဟတၱဖိုလ္ လို႔ေခၚတယ။္ ဒီလိုေနာ္။ ျပီးရင္ 
Aနာဂါမိ မဂ္ဖိုလ္ေနာ္။ ျပီးရင္ သကဒါဂါမိ မဂ္ဖိုလ္၊ 
ေနာက္ ေသာတာပတၱိ မဂ္ဖုိလ္။ ဒီ (၈) ေယာက္ကို 
ေရတတ္ျပီေနာ္။ 

    ေသာတာပန္မွာ မဂ္ဖုိလ္ (၂) Uီး၊ သကဒါဂါမ္မွာ မဂ္ဖုိလ္ (၂) Uီး၊ 
Aနာဂါမ္မွာ မဂ္ဖိုလ္ (၂) Uီး၊ ေနာက္ Aရဟတၱမဂ္၊ Aရဟတၱဖိုလ္ (၂) Uီး၊ 
ေပါင္းေတာ့ စုစုေပါင္း ရွစ္Uီး မဟုတ္လား။ 
 
ေAာက္ထစ္ဆံုး ေသာတာပတၱိတည္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတာင္မွ တန္ျပန္Aဆဟာ 
Aေသေခ ၤ်ယ်လို႔ ျပတယ္။ AဆAမ်ားၾကီး Aဆမ်ားစြာလို႔ ဘုရားကေဟာျပ 
တယ္။ နားလည္ျပီေနာ္။ ဒီေတာ့ Aထက္မဂ္ဆိုရင္ေတာ့ ေျပာဖြယ္ရာမရိွေတာ့ဘူး 
လို႔ မွတ္ပါ။ ပုိမ်ားသြားျပီ။ 
 
ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား၊ ပေစၥက ဗုဒၶ၊ ပေစၥက ဗုဒၶ၊ ပေစၥက ဗုဒၶ၊ ပေစၥက ဗုဒၶ        Aေပၚဆုံးမွာက ဘုရားနဲ႔ ပေစၥက ဗုဒၶတဲ့။ 
ဒါလည္း သိျပီးသားေနာ္။ သမၼသမၺဳဒၶ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က်ေတာ့ ကိုယ္တိုင္လည္း 
ပညာAလင္းပြင့္သလို၊ တဖက္သား ကိုလည္း ပညာAလင္း ပြင့္ေAာင္ေဟာႏိုင္ 
တယ္။ ပေစၥကဆိုတာ သီးျခား တစ္ပါးတည္း ပြင့္တာ။ တစ္ဖက္သားကို သေဘာ 
ေပါက္နားလညေ္Aာင္ မေဟာတတ္ဘူး။ 
 ဒီ (၂) Uီးစလံုးဟာ Aျမင့္ဆံုးပဲတဲ့။ ျပစ္မွားမိရင္ တန္ျပန္Aဆမ်ားစြာဟာ 
ဆိုဖြယ္ရာ မရွိေတာ့ဘူးတဲ့။ ဒီAထဲမွာ ထူးျခားတာဟာ သက္ရွိဘုရားဆိုတာ 
ရွိတယ္။ ဒါဟာ ဆရာမ်ား ဆံုးမတာေနာ္။ မိဘဟာ သက္ရွိဘုရားတဲ့။ 
ကိုယ့္Aတြက္ မိဘဟာ သက္ရွိဘုရားပ။ဲ Aဆသိပ္မ်ားတယ္မွတ္ပါ။  
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ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ေမတၱာေတာ္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ေမတၱာေတာ္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ေမတၱာေတာ္ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ေမတၱာေတာ္    စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာက ဗုဒၶလို႔ Aမည္    
ၾကီးမားပုံၾကီးမားပုံၾကီးမားပုံၾကီးမားပုံ                ရွိတဲ့ ဘုရားရွင္ရ႕ဲသေဘာပ။ဲ ဘယ္လိုလည္း 
ဆိုရင္ သတၱဝါ AားလံုးAေပၚ မွာ မိခင္ရင္းပ။ဲ ေမတၱာAျပည့္ပ။ဲ ေဝႆႏၲရာမင္း 
ဇာတ္ေတာ္မွာပါတဲ့ သမီးန႔ဲသား လွဴတဲ့Aခန္းကို ဘုန္းဘုန္းတို႔ ငယင္ယ္က ဖတ္ျပီး 
ဘုရားကို တAားၾကည္ညိဳခဲ့ရတယ္။ 
 ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးက သုေမဓာရေသ့ဘဝတည္းက နိဗၺာန္ကို 
ဝင္လိုက ဝင္ႏိုင္ပါတယ္တဲ့။ သို႔ေသာ္လည္း သတၱဝါ AားလံုးAေပၚမွာ 
ခ်စ္တဲ့စိတ္န႔ဲ ေမတၱာဓာတ္ Aင္မတန္ၾကီးမားတာေၾကာင့္ ဘုရားဆုပန္ခဲ့တယ္ေနာ္။ 
ဒီလိုဆုပန္တဲ့ Aခါ ေလးသေခ်ၤန႔ဲ ကမၻာတစ္သိန္း Aခ်ိန္ကာလေတြျဖတ္သန္းျပီး 
ပါရမီေတြ ျဖည့္ခဲ့တယ္။ Aင္Aားေတြ ျဖည့္ခဲ့ရတယ္ေနာ္။ ဆယ္ပါးေသာ ပါရမီေတြ 
ျဖည့္ခဲ့ရတယ္။ Uစၥာ၊ ျပည္႐ြာ၊ သားသမီး၊ သားမယား၊ Aဂၤါၾကီးငယ္ ေနာက္ဆံုး 
Aလိုရွိမယ္ဆိုရင္ Aသက္ပါစြန္႔ရတယ္။ ဒီထဲမွာ သားသမီး စြန္႔ရတာ Aခက္ဆံုးပ။ဲ 
 Aေလာင္းေတာ္ဟာ ေဝႆႏၲရာမင္းၾကီးဘဝမွာ စူဇကာပုဏၰားဟာ 
သမီးန႔ဲသား ေသးေသးေလးေတြကို ကၽြန္လုပ္ဖို႔Aတြက္ လာေတာင္းတယ္။ လာျပီး 
Aလွဴခံတယ္တဲ့။ ဒါကို Aေလာင္းေတာ္ၾကီးဟာ ေပ်ာ္တယ္။ ပီတိျဖစ္တယ္တဲ့။ 
ပါရမီျပည့္ေတာ့မယ္။ သတၱဝါေတြ Aားလံုးကို ကယ္ဖို႔ Aခြင့္ရေတာ့မယ္ဆိုျပီး 
တAားေပ်ာ္တယ္။ ဝမ္းသာေနတယ္တဲ့။ ဒါနဲ႔ သမီးနဲ႔သားကို ေခ်ာ့ေခၚျပီး 
႐ို႐ုိေသေသပ ဲ လွဴလိုက္တယ္။ ျပီးမွ ပီတိျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသခၤဏ္းေရွ႕ ေက်ာက္ဖ်ာ 
ေပၚမွာ တင္ပလႅင္ေခြထိုင္ျပီး ပီတိန႔ဲ ေနခဲ့တယ္တဲ့။ Aဒဲါကို ပီတိစားတယ္လို႔ 
ေခၚတာေပါ႔ေနာ္။ 

စူဇကာပုဏၰားဟာ မလွမ္းမကမ္းလည္းေရာက္ေရာ ကေလးေတြကို 
ႏြယ္ၾကိဳးန႔ဲခ်ည္ျပီး ႐ုိက္ႏွက္ေခၚသြားတယ္။ ကေလးေတြဟာ ေၾကာက္ေတာ့ 
႐ုန္းကန္ၾကတယ္။ ပုဏၰားက Aသက္ၾကီးေတာ့ လသဲြားတယ္ေပါ႔။ Aဲ့ဒီAခ်ိန္မွာ 
ကေလးေတြဟာ ႏြယ္ၾကိဳးေတြျဖဳတ္ျပီး ျပန္ေျပးလာၾကတယ္တဲ့။ Aေလာင္းေတာ္ 
ၾကီးရ႕ဲ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီမွာ ဒူးေထာက္ထိုင္ မ်က္ႏွာကိုေမာ့ၾကည့္ျပီး ဖခင္ရ႕ဲ 
ေပါင္ကို လႈပ္ကာလႈပ္ကာန႔ဲ ပုဏၰားၾကီးဟာ ဘီလူးနဲ႔တူပါတယ္ ဆိုတဲ့Aေၾကာင္း၊ 
ပုဏၰားၾကီးန႔ဲ မထည့္လိုက္ဖို႔Aေၾကာင္းကို တီတီတာတာနဲ႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါကို 
Aေလာင္းေတာ္ၾကီးဟာ မ်က္စိမိွတ္ျပီး ဘာမွျပန္မေျပာပေဲနခဲ့တယ္။ ဒီAခ်ိန္မွာပ ဲ
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ပုဏၰား ဟာျပန္လာျပီး ကေလးေတြကို ဆြဲေခၚသြားတယ္တဲ့။ ဘုရားရွင္ဟာ 
ဒီAေၾကာင္းကို ျပန္ျပီး Aမိန္႔ရိွခဲ့တယ္။ “ခ်စ္သားတို႔ ထိုAခ်ိန္က ငါဘုရား 
Aေလာင္းေတာ္ရ႕ဲ ႏွလံုးAိ္မ္ဟာ မီးAလွ်ံ Aလွ်ံေတာက္ေနတဲ့ ဖားဖိုAဝနားမွာ 
ထည့္ထားတဲ့ သံေတြခဲလိုပ ဲ Aင္မတန္ပူပါတယ္တဲ”့ AေAးဓာတ္ေပ်ာက္သြား 
တယ္ေနာ္။ Aဲ့ဒီပူတဲ့Aရွိန္ေၾကာင့္ က်ခ့ဲတဲ့မ်က္ရည္ေတြဟာ Aျဖဴေရာင္မဟုတ္ပဲ 
ေၾကးနီေရာင္က်ပါတယ္တဲ့။ 

 ဒီေလာက္ေတာင္ခံစားရတယ္တဲ့ေနာ္။ Aဲ့ဒီခံစားခ်က္ကို 
Aေလာင္းေတာ္ၾကီး ဘယ္လိုေျဖသိမ့္လည္းဆိုေတာ့ Aရပ္စကားနားလည္လြယ ္
ေAာင္ေျပာရရင္ ဘုရားဆိုတာသည္ သား…သမီး တစ္စုAတြက္ မဟုတ္ဘူး။ 
ကိုယ္ေတြျပန္ၾကည့္ေတာ့ သားသမီးတစ္စု Aတြက္ မိဘျဖစ္ေနတယ္ မဟုတ္လား။ 
ဘုရားကေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ တစ္ခါ ရပ္ရြာတစ္ခု၊ ျမိဳ႕ ရြာတစ္ခု၊ တုိင္းျပည္ 
တစ္ခုAတြက္လည္း မဟုတ္ဘူး။ စၾကဝဠာရွိတဲ့ သတၱဝါAားလံုး Aတြက္ ဘုရား၊ 
Aားလံုးကို ေမတၱာေပးဖို႔Aတြက္ ေမတၱာျဖန္႔လိုက္တယ္။ ဒီလို ျဖန္႔လိုက္ေတာ ့
ဇာလီ န႔ဲ ဂဏွာဆိုတဲ့ သားန႔ဲသမီး Aေရးဟာ AေသးAဖြဲေလး ျဖစ္သြားတယ္။ 
ဒါကို ေက်ာ္ႏုိင္သြားတယ္ေနာ္။ သေဘာAဓိပၸါယ္က Aျမင္ေျပာင္းသြားတယ္ေပါ႔ 
ေနာ္။ 

Aင္မတန္ေသးငယ္တဲ့ ဆံပင္ခ်ည္ကို လက္ဝါးထ ဲ ထည့္ၾကည့္ရင္ 
မျမင္ေလာက္ေAာင္ ေသးငယ္မယ္။ သူငယ္Aိမ္မွာ ကပ္ေနရင္ေတာ့ ကမၻာကုိ 
ဖံုးႏိုင္တယ္။ သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္။ AခုAားလံုးဟာ Aိမ္မွာရွိတဲ့ သားေရး၊ 
သမီးေရးက ကမၻာကို ဖုံးေနတာပ။ဲ A…ဲဘုရားရွင္ျမင္တဲ့ Aျမင္မ်ိဳး ခ်႕ဲလိုက္ရင ္
ေတာ့ Aိမ္မွာရိွတဲ့ သားသမီးဟာ AေသးAဖြဲေလး ပေဲနာ္။ ေက်ာ္ႏိုင္တာေပါ႔။ 
ဘုရားဟာAားလံုးAတြက္ ေမတၱာျဖန္႔လိုကေ္တာ့ သားေရး သမီးေရးဟာ 
AေသးAဖြဲျဖစ္သြားျပီ။ AေAးဓာတ္က Aပူဓာတ္ကို လႊမ္းႏိုင္တယ္။ နားလည္ျပီ 
ေနာ္။ Aင္မတန္ ေမတၱာၾကီးမားတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားလို႔ မွတ္ၾကပါ။ 
 
သက္ရိွဘုရားသက္ရိွဘုရားသက္ရိွဘုရားသက္ရိွဘုရား            ကိုယ့္Aတြက္က်ေတာ့ မိဘႏွစ္ပါးဟာ 
ဘုရားဘ။ဲ သေဘာေပါက္ၾကလား။ မိဘႏွစ္ပါးဟာ သက္ရွိဘုရား။ Aျမဲတမ္း 
ကိုယ့္ကို စိတ္ဝင္စားျပီးေတာ့ တန္ဘုိးထားတာေနာ္။ တိုးတက္မႈ Aျမတဲမ္း စိတ္က 
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ညႊတ္ေနတာ။ စU္းစားေလ။ AစားAေသာက္နည္းတယဆ္ိုရင္ပ ဲ မိဘကစိတ္မ 
ေကာင္းဘူး။ ဘာေလးခ်က္ေကၽြးရင္ ေကာင္းမွာပဆဲိုျပီး ေကာင္းေကာင္းစားႏိုင္ဖို႔ 
Aေရး Aားစိုက္တာေနာ္။ ဒီေလာက္မျပတ္မလပ္ စိတ္ဝင္စားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ 
ကိုယ့္Aတြက္က တျခားပုဂၢိဳလ္ မရိွႏိုင္ဘူး။ မိဘပရဲွိတယ္။ သေဘာေပါက္လား။ 
သားမယားေတာင္ စိတ္တိုင္းက်တုန္း ခဏပ၊ဲ မတည့္ရင္ ပစ္ထားတာ ေနာ္။ 
ဒီေတာ့ ကိုယ့္Aတြက္ မိဘဟာ သက္ရွိဘုရားပလဲို႔ မွတ္ပါ။ သူတို႔ရ႕ဲ 
AေသြးAသားထဲမွာရွိတဲ့ ဓာတ္ဟာလည္း ကသိုင္းေAာင္ထားတယ္လို႔ ေခၚတယ္။ 
သားသမီးေလးေတြ ဗိုက္ထဲမွာ ေနကတည္းက ပံုေဖာ္ျပီး ခ်စ္ေနတာ။ ႏွလံုးေသြး 
ေပၚမွာ တင္ထားတာ တီဗြီ (TV) Aေခြ႐ိုက္ထားသလိုပေဲနာ္။ သတၱိေတြကိန္းတာ 
(၉)လလြယ္၊ (၁၀)လဖြားေတာ့လည္း သားသမီးေလးေတြရ႕ဲ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ျပီး 
ခ်စ္တာ။ ကေလးႏို႔ဆြဲေတာ့လည္း မိဘက ရင္ထ ဲ A႐ိုးထAဲထိ စိမ့္သြားတာေနာ္။ 
သားသမီးေတြၾကည့္ျပီး ပီတိျဖစ္ၾကတာ။ မျပတ္မလတ္မ်က္ႏွာေလး စိုက္ၾကည္ ့
ျပီးေတာ့ ေပ်ာ္ေနၾကတာ။ ၾကာေတာ့ ကသိုင္းေAာင္သလိုပဲတဲ့။ မ်က္စိမွိတ္ထား 
လည္း သားသမီးရ႕ဲ မ်က္ႏွာေပၚေနတာပဲ AမူAရာမ်ိဳးစံုကို ေဖာ္လို႔ရတယ္ေနာ္။ 
ၾကီးေAာင္ခ်ဲ႕လို႔ ရတယ္။ ေသးေAာင္လည္း ခ်ံဳ႕လို႔ရတယ္။ စိတ္ကလိုသလုိ 
ပံုေဖာ္လို႔ ရသြားတယ္။ ဒါက ကသိုင္းေAာင္ တာပဲ။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ 
ဘုန္းဘုန္းတို႔ ဗုဒၶကသိုင္းကို ၾကည့္တဲ့Aခါ ဘုရားရွင္ ႐ူပ ကာယကို ပံုေဖာ္လို႔ ရ 
ရတယ္။ Aသက္ဝင္လာတယ္။ Aၾကီးၾကီးလည္း ခ်႕ဲလို႔ ရ ရမယ္။ ဒါဆိုရင္ 
ကသိုင္းေAာင္တယ္လို႔ ေခၚတယ္။ 
 ဘုန္းဘုန္းစU္းစားျပီး ျပံဳ းမိတယ္။ “မိဘေတြဟာ ဘရုားကသိုင္းသာ 
မေAာင္တာ။ သားသမီးကသိုင္းေတာ့ ေAာင္ၾကတယ္လို႔” ေနာ့။ ဒါေတာ့ 
ေသခ်ာတယ္။ Aကုန္လံုး ေဖာ္လို႔ ရတာကိုး။ ဒီေလာက္ခ်စ္ၾကတာ။ နားလည ္
ျပီလား။ ၾကာေတာ့ သူတို႔ AေသြးAသားမွာ ျဖစ္တဲ့ဓာတ္ကမ်ားေတာ့ Aေသြး 
ကေန ပုိရင္ Aသားျဖစ္တယ္။ ေသြးက AသားAစားထိုးတာေနာ္။ ပိုရင္ ခ်U္ဆ ီ
ျဖစ္သြားတယ္။ ဒီေတာ့ Aေသြး၊ Aသား၊ ခ်U္ဆီ ထကဲAထိ ခ်စ္တဲ့ဓာတ္က 
Aျပည့္လို႔မွတ္။ သို႔ေသာ္ ပုထုဇU္တို႔ သဘာဝက တစ္ခါတစ္ေလ ကြာဟခ်က္ရွိရင္ 
ေဒါသနဲ႔ ေAာ္မိ ေငါက္မိတာေတာ့ ရိွတာေပါ႔။ သို႔ေသာ္ ေAာ္၊ ေငါက္ရင္းနဲ႔ပဲ 
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ေနာက္က ေသြးသားဟာ Aစားထိုးျပီး ျပန္ခ်စ္သြားတာပ။ဲ ေျပာရင္းနဲ႔ စိတ္ဆိုးတာ 
ေတြဟာ ေျပျပီး ခ်စ္တာဟာ မေလ်ာ့ဘူး။ နားလည္ျပီေနာ္။ 
 ဒါေၾကာင့္မုိ႔ မိဘရ႕ဲ ေမတၱာရွိန္ဟာ ျပင္းလြန္းAားၾကီးလို႔ သက္ရွိဘုရားလုိ႔ 
မွတ္ပါ။ နားလည္ျပီလား။ ဒီေတာ့ သက္ရွိဘုရားျဖစ္တဲ့ မိဘေတြAေပၚ ျပစ္မွားရင္ 
လည္း ဘုရားျပစ္မွား သလိုပ။ဲ တန္ျပန္Aဆဟာ မ်ားတယ္။ မိဘျပစ္မွားတဲ့ပုဂၢိဳလ ္
ေတြ ခံရမွာပ။ဲ 
 
ျပစ္မွားျခင္းျပစ္မွားျခင္းျပစ္မွားျခင္းျပစ္မွားျခင္း            ျပစ္မွားျခင္းကို ဝတၳဳနဲ႔ သြားရေAာင္ေနာ္။ 
လူစင္စစ္ကေန ငရဲသား ျဖစ္သြားတာ ရွိခဲ့ဘူးတယ္။ ဒီေခတ္မွာလည္း ရွိပါတယ္။ 
ဒီေခတ္ကိုေျပာမယ္။ Aၾကမ္းဖ်င္း မွတ္ပါAံုး။ Aညာဘက္ မင္းဘူးခ႐ိုင္၊ 
ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေတာ႐ြာမွာ Uီးကုလား ဆိုတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ သူက 
ငါးေတြသတ္တာ သိပ္ဝါသနာ ပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းတို႔ ငယ္ငယ္က မွတ္တမ္း 
ရွိခဲ့တာေနာ္။ ဘိုးေA၊ ဘြားေAေတြ လက္ထက္တည္းက တံငါလုပ္တယ္။ 
သူကစိတ္ဝင္စားျပီး သတ္ပါမ်ားေတာ့ စိတ္က်က္စားရာ Aားမ်ားခဲ့တယ္ေနာ္။ 
သတၱဝါတစေ္ကာင္ကို သတ္တယ္ဆိုတာ လြယ္တာမွ မဟုတ္တာေနာ္။ Aင္မတန ္
ခ်စ္တဲ့စိတ္၊ ေမတၱာစိတ္ရွိရင္ သတ္ရဲပါ႔မလား။ (မရပဲါဘူးဘုရား…) ဒါဟာ ေဒါသ 
ဘ။ဲ ေဒါသေၾကာင့္ Aပူဓာတ္ထြက္တယ္။ Aပူရွိန္ျပင္းတယ္ေပါ႔။ ေမတၱာကင္းမဲ့ရင္ 
မာန၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ လာမွာပ။ဲ 
 Aၾကိမ္မ်ားစြာ စိတ္ဝင္စားျပီး သတ္ပါမ်ားေတာ့ သူကိုယ္တိုင္က 
ဓာတ္ေျပာင္းသြားတာ ေနာ္။ ဓာတ္ရိပ္၊ ဓာတ္ခိုးေတြ ေျပာင္းသြားတာ။ တန္ျပန ္
လည္းလာတယ္။ Aဆလည္းပါတယ္။ ဒီလိုေျပာင္းသြားျပီး ေရထကဲ ငါးေတြကို 
ျမင္ေနရတယ္။ ေရထဆဲင္းသြားရင္ မမြမ္းေတာ့ဘူး။ တစ္နာရီ၊ ႏွစ္နာရီ ေရထမဲွာ 
ငုတ္ျပီး ေနႏိုင္တယ္။ Aိမ္ေထာင္က်ေတာ့ မိန္းမျဖစ္သူက Uီးကုလား ဘာဟင္း 
ေလး စားခ်င္လိုက္တာလို႔ ေျပာရင္ မတ္တပ္ဆင္းသြားတယ္။ တေAာင့္ ၾကာေတာ့ 
ငါးေတြဖမ္းျပီး ျပန္တက္လာတယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ စကားမေျပာေတာ့ဘူးတဲ့။ 
တေန႔ ေရထဲဆင္းသြားတာ ျပန္မလာေတာ့ဘူး။ Aရွင္လတ္လတ္ ငရဘဲံုသား 
ျဖစ္သြားတာလို႔ မွတ္။ ျပိတၱာဆိုတာ ငရဲပ။ဲ Aပါယ္ေလးဘံုသားပ။ဲ ငရ၊ဲ တိရိစၧာန္၊ 
ျပိတၱာ၊ Aသူရကာယ္ ဒီလိုေနာ္။ သူက ျပိတၱာျဖစ္သြားတာ။ ဒါဟာျဖစ္ရပ္မွန္ေနာ္။ 
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 Aခုေျပာမယ့္ ဇာတ္လမ္းကေတာ့ မိတၱဝိႏၵကလို႔ေခၚတယ္။ ဘုရား 
လက္ထက္ေတာ္ Aခါက ရဟန္းတစ္ပါးဟာ ေျပာရဆုိရခက္ေတာ့ ဘုရားကို 
Aပ္ၾကတယ္။ ဘုရားရွင္က ၾကည့္လိုက္တာန႔ဲ သိတယ္တဲ့။ 
 
ခ်စ္သား… သင္မမိုက္န႔ဲတဲ့။ ေျပာဆိရု ခက္ခခဲဲ့တာေၾကာင့္၊ ဆိုႏိုငခ္က္ခရိွဲခဲ့တာ 
ေၾကာင့္ သင္ဟာ Aရွင္လတ္လတ္ ငရဲက်ခဲ့ဘူးတယ္တဲ့။ ဒီလိုေျပာျပီး ဘုရားဟာ 
ဆိတ္ဆိတ္ေနတယ္။ မေသဘဲ ငရဲက်တာေနာ္။ ဒါကုိ သိခ်င္ေတာ့ ရဟန္းေတြက 
တရားေတာင္းၾကတယ္။ ဘုရားရွင္က Aတိတ္ကို ေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ 
စကားေျပန႔ဲပဲ ေျပာရေAာင္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ဘုရားရွင္ သာသနာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ 
Aျဖစ္လို႔ မွတ္ပါ။ သူၾကြယ္လင္မယား ႏွစ္ေယာက္မွာ သားတစ္ေယာက္ဖြားျမင္ 
ရထားပါတယ္တဲ့။ သားနာမည္က “မိတၱဝိႏၵက” လို႔ေခၚတယ္။ မိဘ ႏွစ္ပါးက 
ေသာတာပန္ေတြလို႔ပ ဲမွတ္လိုက္ပါAုံး။ 
 သားျဖစ္တဲ့ မိတၱဝိႏၵကမွာ ျငင္ဆိုးရွိတယ္။ ႏႈတ္လွန္ထိုးတတ္တဲ့ ျငင္လို႔ 
မွတ္ပါ။ ႏႈတ္လွန္ထိုးဆိုတာ … 
 Uပမာ - သားေရ ထေတာ့ စာက်က္ေတာ့ … မထခ်င္ဘူးဗ်ာ၊ ဟင့္Aင္း 
… ဆိုတာမ်ိဳးေပါ႔။ ဒါ သြားေပးစမ္း … ထမင္းစားေနတုန္းကို၊ သမီးခ်ည္း ခိုင္းေန 
တာပ၊ဲ သားခ်ည္း ခိုင္းေနတာပ ဲ … စသျဖင့္ ဆန္႔က်င္တာမ်ိဳးကို … ႏႈတ္လွန္ထိုး 
လို႔မွတ္။ 
 မိဘက ျဖစ္ခ်င္တာေလးကို ပံုစံခ်ထားတယ္။ ဒါကို ေတာ္လွန္တယ္ဆိုရင္ 
ႏႈတ္လွန္ထိုးတယ္ ေခၚတယ္။ ဒါဟာ ျပစ္မွားျခင္းကို သ႐ုပ္ေဖာ္တဲ့ စကားပါပ။ဲ 
မိဘရင္ထ ဲ ပူသြားေAာင္ ေျပာဆို လုပ္ကိုင္လိုက္တာကိုလည္း ႏႈတ္လွန္ထိုးလို႔ 
ေခၚတယ္။ မိမိဘက္က ပံုစံခ်ထားတာကို မိဘက ျပင္ရင္ မၾကိဳက္ဘူး။ 
လက္မခံဘူး။ ေဒါသန႔ဲ ျပန္တိုက္ခိုက္တယ္။ AမူAရာနဲ႔ ျပန္တိုက္ခိုက္တယ္။ 
ဒါဟာျပစ္မွားတာပ။ဲ စိတ္ေကာက္တယ္ဆိုတာလည္း ျပစ္မွားတာပ။ဲ သေဘာ 
ေပါက္ရ႕ဲလား။ ဘုန္းဘုန္းတို႔တစ္ေတြ ငယ္ငယ္က စိတ္ေကာက္ဘူးတယ္ 
မဟုတ္လား။ ဒါဟာ ျပစ္မွားခဲ့တာပ။ဲ မိဘက ကိုယ္စိတ္ေကာက္တယ္ ဆိုရင္ 
ေခ်ာ့ရတယ္။ စိတ္ေကာက္ေနတယ္ဆိုတာ သိတာကိုး။ လိုခ်င္တာ မရေတာ့ ဒီမွာ 
(ဘဝင္မွာ) ပူျပီး တိုက္ခိုက္တာပ။ဲ ေဒါသပါတယ္ေနာ္။ ကိုယ္က ေဆာ့ခ်င္တယ္။ 
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Aေမက မသြားန႔ဲဆိုေတာ့ မ်က္ေထာက္နီၾကီးနဲ႔ ၾကည့္ျပီး ထြက္သြားတယ္။ 
တစ္ခ်ိဳ႕ဆို ဘာမွျပန္မေျပာဘ ဲ ဇြတ္ထြက္သြားတယ္။ နားမေထာင္ဘူး။ ရင္ထဲ 
တင္းတာေနာ္။ Aိမ္က Aဘိုးၾကီး၊ Aဘြားၾကီး နဲ႔ တင္းလာတယ္ဆိုတာ ရွိေသး 
တယ္။ ဒီလိုေျပာခဲ့ဖူးၾကတယ္ မဟုတ္လား။ ဒါဟာ ျပစ္မွားလိုက္တာပေဲနာ္။ ဒါကိုပဲ 
ဂုဏ္ယူျပီး ေျပာေနလိုက္ၾကေသးတယ္။ Aရမ္းAႏၲရာယ္ မ်ားတယ္ေနာ္။ မိဘ 
ေျပာခ်င္တာ ေျပာပါေစ၊ မိဘကို Aမွန္ထားရတယ္။ တကယ္ခ်စ္ရတယ္ေနာ္။ 
တကယ္ခ်စ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မဆင္းရဘဲူး။ 
 သုဝဏၰဘက္က ကေလးတစ္ေယာက္ဆိုရင္ ခ်မ္းသာတယ္။ Aေမ 
ေနမေကာင္းတဲ့ Aေၾကာင္းေျပာတဲ့ စကားကို ဘုန္းဘုန္းတAားသေဘာက်တယ္။ 
ဘုန္းဘုန္းရယ္ Aခုေန သမီးေသေပးလို႔ Aေမေနေကာင္းမယ္ဆိုရင္ သမီးေသ 
ေပးလိုက္တယ္တဲ့။ ဒီေလာက္ခ်စ္တာေနာ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး ခ်မ္းသာတယ္။ 
 ေနာက္ မေလးရွား ေရာက္ေနတဲ့ ဒကာတစ္ေယာက္။ သူလည္း Aေမ 
Aေဖကို တAားခ်စ္တာပ။ဲ Aေဖေသသြားေတာ့ Aေမပဲ ရိွေတာ့တယ္။ ေခၽြးမနဲ႔ 
ေနတာကိုး။ သူက မိဘန႔ဲ ပတ္သက္ရင္ Aမွား၊ Aမွန္ ဘာမွေခါင္းထ ဲ မထည္ဘ့ူး။ 
တစ္ခါတစ္ေလ Aေမက မွားတဲ့Aခါလည္း မွားတာေပါ႔ေနာ္။ ေခၽြးမက 
ေယာက်ၤားကို လွမ္းတိုင္တဲ့Aခါ Aေမမွန္လည္း Aေမမွန္တယ္။ Aေမမွားလည္း 
Aေမမွန္တယ္လို႔ ထားလိုက္။ ဘာမွ စကားမေျပာနဲ႔တဲ့။ ငါ႔Aသက္ဟာ Aေမ ့
Aသက္ပ။ဲ ငါေတာင္Aေမ့Aတြက္ ေသရေဲသးတာ။ နင္တို႔ သည္းခံၾက တဲ့။ ဒီလိ ု
ေနာ္။ တAားခ်မ္းသာတယ္ေနာ္။ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္က သူျပီးမွျပီးတယ္။ ဒီလိုစိတ္နဲ႔ 
ပတ္သက္တယ္။ AေရးAၾကီးဆံုးပ။ဲ ေစတနာေကာင္းမွ ကံေကာင္းမွာကိုး။ Aဲ့ဒီ 
ကေလးဟာ တရားန႔ဲ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ဘုန္းဘုန္းရ႕ဲတပည့္ေပါ႔။ ဒါေပမယ့္ 
သူ႔ရ႕ဲစကားက်ေတာ့ ဘုန္းဘုန္းရ႕ဲဆရာ။ ဒီစကားေလးဟာ တန္ဖိုးရွိလြန္းလို႔ေနာ္။ 
Aေမမွားလည္း Aေမမွန္တယ္။ Aေဖမွားလည္း Aေဖမွန္တယ္။ မွားလည္းပ ဲ
မွန္တယ္လို႔ ထားရတယ္။ Aဲ့ဒီလိုစိတ္မ်ိဳး ေမြးရမယ္။ သေဘာေပါက္ရ႕ဲလား။ 
မိဘကို မွားတယ္လို႔ ျပန္မေျပာ၊ ျပန္မလုပ္န႔ဲေနာ္။ မွားတယ္ဆိုရင္ ေဒါသပါသြားျပီ။ 
ခြင့္လႊတ္နားလည္ေပးရမယ္။ မိဘကို ပိုျပီးခ်စ္ရမယ္ေနာ္။ 
 ခုန မိတၱဝိႏၵက ဟာ ဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ ေျပာင္းျပန္ သူကတိုက္ခိုက ္
တာကိုး။ ဒီလိုန႔ဲ Aၾကိမ္မ်ားစြာတိုက္ခိုက္တယ္။ သူ (၁၆)ႏွစ္သား A႐ြယ္ေရာက္ 
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ေတာ့ Aေဖေသသြားတယ္။ Aေမက စU္းစားမိတယ္။ ဒီAတိုင္းသာ ငါ႔သားေလး 
သြားရင္ ငရဲက်ေတာ့မွာပ ဲ တဲ့။ Aေမက ေသာတာပန္ဆိုေတာ့ နားလည္ေနျပီကုိး။ 
သူက Aပူဓာတ္ပ ဲထြက္ေနတဲ့ ကေလးဆိုေတာ့ ေနာ္။ 
 Aေမ ေငြ (၁၀၀၀)ေပးမယ္။ Uပုပ္ (၁)ရက္ ေစာင့္မလားတဲ့။ ဟိုတုန္းက 
ေငြတစ္ေထာင္ဆိုတာ ေရႊဒဂၤါးေတြကိုး။ Aမ်ားၾကီးဆိုေတာ့ ေစာင့္မယ္ေျပာ 
တာေပါ႔။ တကယ္လည္း ရေAာင္ေစာင့္တယ္။ ကတိတည္တယ္။ မနက ္ Aေစာ 
ၾကီးသြား Uပုပ္ယူျပီး ညပါAိပ္ရတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔မနက္မွ ငါးပါးသီလခံျပီး 
ျပန္ရတာကိုး။ ဒါကို သူက ရေAာင္ ေစာင့္ခဲ့တယ္။ တရားေတာ့ မနာခဲ့ဘူး။ 
ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္ေစာေစာျပန္ျပီး ေငြAရင္ေတာင္းတယ္။ ရမွ Aစာေျပ 
ေကၽြးတာစားျပီး ထြက္ေတာ့တာပ။ဲ 
 တရားမနာခဲ့ေတာ့ Aသိမတိုးဘူးေပါ႔။ ကုသိုလ္၊ Aကုသိုလ္ မခြဲတတ ္
ေတာ့ လမ္းမွန္ ဘယ္သိမလည္း။ တစ္ေန႔သူဟာ တစ္ျခားတစ္ျမိဳ႕ကို သြားမယ္ 
ဆိုျပီး စီမံလာတယ္။ သေဘၤာထြက္ခါနီးမွ လိုက္သြားမယ္ဆိုျပီး Aေမကို လာေျပာ 
တယ္။ Aေမကလည္း ဒီသားေလး တစ္ေယာက္တည္းရွိေတာ့ စိတ္ပူတာေပါ႔။ 
Aေမနဲ႔ ဒီသား ႏွစ္ေယာက္တည္း ရွိတာကိုး။ စိုးရိမ္ေတာ့ မသြားဖို႔ တားတာေပါ႔။ 
ဒါေပမယ့္ မရဘူး။ 
 သတ္မွတ္ခ်က္ ေဘာင္ခတ္တာ မ်ားတယ္။ ျဖစ္ခ်င္တာ Aရွိန္မ်ားတာ 
ကိုး။ ကြာဟခ်က္ဆိုေတာ့ တင္းခန ဲ ျဖစ္သြားျပီး တားပိုင္ခြင့္မရိွဘူးလို႔ ေျပာခ် 
လိုက္တယ္။ Aေမက သားကိခု်စ္လြန္းေတာ့ သားေလးလက္ကို ကိုင္ျပီး “သားရယ္ 
Aေမပဲ တားပိုင္ခြင့္ ရိွတာေပါ႔” တဲ့။ ေခ်ာ့ေမာ့ျပီး ေျပာတယ္။ ဒါကုိ Aရမ္း 
စိတ္ဆိုးတယ္။ လက္ကို ႐ုန္းျပီး Aေမကို လေဲAာင္ ႐ိုက္ပစ္ခဲ့တယ္။ လေဲAာင္ 
႐ိုက္တယ္ဆိုေတာ့ ျပင္းထန္တာေပါ႔။ Aေမကုိ စိတ္ရွိလက္ရွိ ႐ုိက္ပစ္ခဲ့လို႔သာ 
လဲတာေပါ႔ေနာ္။ ျပီးေတာ့ ထြက္သြားတယ္။ 
 ေရွးတုန္းက သေဘၤာေတြဟာ ႐ြက္သေဘၤာေတြ။ ႐ြက္ေတြ Aမ်ားၾကီး 
လႊင့္ျပီးသြားေတာ့ မွ်ားပစ္သလိုပ ဲ ျမန္တယ္တဲ့။ တစ္ေနရာေရာက္ေတာ့ Aဲ့ဒီ 
သေဘၤာဟာ ရပ္သြားတယ္။ သူ႔ကံAရွိန္ေၾကာင့္ ရပ္သြားတာေနာ္။ ဆရာေတာ ္
ၾကီးမ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်တယ္။ ကံဆိုတာသည္ Aရွိန္Aဟုန္တစ္ခုပတဲဲ့ေနာ္။ 
လက္ကိုရမ္းတယ္ဆိုရင္လည္း တြန္းAားရွိမွ ရမ္းလို႔ရတာေနာ္။ ဒီAထမဲွာ 
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တြန္းAားAရွိန္Aဟုန္ ရိွမွ လက္ကို တြန္းလို႔ရတာေနာ္။ ျပဳလုပ္ျခင္းလို႔ေခၚတယ္။ 
သို႔ေသာ္ ေစတနာဟာ Aရိွန္Aဟုန္ပ။ဲ ဒီAရွိန္ဟာ ႏွလံုးAိမ္ကထြက္တာ။ 
Aမွားဆံုးျဖတ္ရင္ Aပူဓာတ္Aရွိန္၊ ေမတၱာန႔ဲယွU္ရင္ AေAးဓာတ္Aရွိန္ နားလည ္
ျပီေနာ္။ ဒါပဲရွိတာေနာ္။ 
 မိတၱဝိႏၵက Aေမကိုျပစ္မွားလိုက္တဲ့ Aပူဓာတ္Aရွိန္နဲ႔ Aက်ိဳးေပးျပီတဲ့။ 
သေဘၤာက ရပ္သြားတယ္။ ဒီAခါ မာလိန္မွဴးက မခဲ်တယ္။ သူ႔ခ်ည္း (၃)ခါ 
ေပါက္တယ္။ ဒီေတာ့ “မိတၱဝိႏၵက သင့္Aသက္နဲ႔ Aမ်ားAသက္နဲ႔ မလႏဲိုင္ဘူး” 
ဆိုျပီး ေဖာင္လုပ္ျပီး ေရထခဲ်လိုက္တယ္။ သူလည္းေAာက္ေရာက္ေရာ သေဘၤာက 
တန္းထြက္တာပဲတဲ့။ Aံ့ၾသစရာ ေကာင္းတယ္ေနာ္။ 
 Uပုပ္ (၁) ရက္ေစာင့္ထားတဲ့ ကံေလးရွိေနေတာ့ သူမေသေသးဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ 
ေဖာင္ေလးကေမ်ာျပီး၊ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းကို သြားကပ္တယ္။ Aဒဲီကၽြန္းမွာ (၄)ခါ 
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေနခြင့္ရတယ္။ နတ္သမီးေတြန႔ဲတဲ့ ပထမ(၄)ေယာက္၊ ဒုတိယ(၈) 
ေယာက္၊ ေနာက္(၁၆)ေယာက္၊ (၃၂)ေယာက္Aထိေတာင္ ေနရတယ္တဲ့။ ဆတိုး 
သြားတာေနာ္။ Aဲ့ဒီ နတ္သမီးေတြ က Aစစ္မဟုတ္ဘူး။ Aသူရကာယ္ေတြ 
ခုႏွစ္ရက္စံ၊ ခုႏွစ္ရက္ခံ၊ (၇)ရက္ပ ဲ နတ္သမီးလို ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ဗိမာန္နဲ႔ ေနရ 
စားရတယ္။ က်န္တဲ့(၇)ရက္က ငရခဲံရတာ။ Aေမာင္… ကၽြန္မတို႔ကို ေစာင့္ပါ။ 
(၇)ရက္ျပည့္ရင္ ျပန္လာမယ္။ ကၽြန္မတုိ႔သြားစရာရွိတယ္လို႔ ေျပာျပီးေပ်ာက္သြား 
တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူကမေစာင့္ဘူး။ ေဖာင္ကို ဆက္ေမွ်ာတယ္။ ေနာက(္၈) 
ေယာက္ သြားေတြ႔တယ္။ ဒီလိုေနာ္ ဆပြားန႔ဲ သြားလိုက္တာ (၃၂)ေယာက္Aထိ 
ျဖစ္သြားတယ္။ သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္။ ဒါန႔ဲသူက ေရွ႕ဆက္သြားရင္ ဒီထက္ပိ ု
ေကာင္းတာ ေတြ႕မယ္ထင္ျပီး ပီတိျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလိုေတြးတဲ့Aခ်ိန္ သူ႔မွာ 
ကုသိုလ္န႔ဲ ဘယ္ေနမလ။ဲ ၾကမ္းတယ္ေပါ႔။ ကာမဂုဏ္Aာ႐ံုဆိုတာ Aင္မတန္ 
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ စိတ္န႔ဲဆိုေတာ့ Aပူဓာတ္ပ ဲ ထြက္မွာပ။ဲ ေမထုန္မႈေတြ၊ ကာမဂုဏ ္
ေတြဆိုတာ Aင္မတန္ၾကမ္းတမ္းတယ္။ Aပူဓာတ္ ထြက္တယ္ဆိုေတာ့ သူ႔မွာရွိတ့ဲ 
ဓာတ္ေတြ ကုန္ေတာ့တာပ။ဲ ႐ုပ္ေတြပ်က္စီးကုန္တာေနာ္။ ကုသိုလ္ဓာတ္ေတြ 
ကုန္ေတာ့တာပ။ဲ ဒီဟာျပီးရင္ ပိုေကာင္းမယ္ထင္ျပီး ဆက္ေမ်ာေတာ့ 
သူ႔တစ္ကိုယ္လံုးမွာ ကုသိုလ္ဓာတ္ေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့မွာ ငရသဲားက ျဖစ္ျပီ။ 
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 သူ႔ကံရွိန္Aတိုင္းပ ဲ မိဘမ်ားျပစ္မွားရင္က်တဲ့ Uဒၵႆငရဘဲံုကို ေဖာင္က 
ဆိုက္တယ္။ Aဒဲီကို Aလြယ္တကူပ ဲ ဝင္လို႔ရသြားတယ္။ ျမိဳ႕ၾကီးလိုပ ဲ စည္ကား 
ေနတယ္လို႔ သူျမင္တယ္တဲ့။ ဒါေပမယ့္ Aထမဲွာက ေျပးလႊားျပီးေAာ္ဟစ္ 
ေနတယ္။ ကံသတၱိေၾကာင့္ ေခါင္းထိပ္မွာ သင္တုန္းဓားAဝိုင္းျပား ဓားစက ္
ေခၚတယ္တဲ့။ စၾကာလိုလည္ျပီး ျဖတ္တယ္။ ေခါင္းတစ္ဝက္ကို ျဖတ္တာ 
မေသလည္း မေသဘူး။ ေသေလာက္ေAာငခံ္စားျပီး ေျပးေနရတယ္။ တစ္ျမိဳ႕လုံး 
ေသြးေတြရဲျပီး ညႇီေစာ္နံေနတာပဲတဲ့။ ႏွစ္ေပါင္းလည္း Aၾကာၾကီး ခံစားေနရတယ ္
တဲ့။ Aဒဲါကို သူက ၾကည့္လိုက္ေတာ့ Aျမင္ေတြ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနျပီ။ ေခါင္းမွာ 
Aင္မတန္လွတဲ့ ၾကာပန္းၾကီးကိုပန္ျပီး သီခ်င္းေတြဆိုေနတယ္လို႔ ျမင္ေန၊ ၾကားေန 
တယ္။ ညႇီေစာ္နံေနတာကို ေမႊးေနတယ္။ သူပါေရာျပီး ေပ်ာ္တယ္တဲ့ေနာ္။ ႏွာေခါင္း 
ကရတဲ့ Aနံ႔ကလည္း ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားျပီ။ ဓာတ္ရိပ္၊ ဓာတ္ခိုးက ေျပာင္းသြား 
တယ္လို႔မွတ္။ 
 ေခြးမ်ားလိုေပါ႔ မစင္ဆိုတာ Aင္မတန္နံတယ္မဟုတ္လား။ ဒါေပမယ့္ 
ေခြးကေတာ့ ေမႊးေနတယ္။ Aကုသိုလ္ Aက်ိဳးေပးဟာ Aဲ့ဒီလို ေျပာင္းျပန္ေနာ္။ 
Aရက္သမားဆိုလည္း သူ႔Aတြက္ Aရက္ကေမႊးေနတာပ။ဲ သူတို႔Aတြက္က 
Aေကာင္းဆံုးပ။ဲ ဒီလိုမဟုတ္လား။ Aရက္သမားပါရင္ ဘြာေတးေပါ႔ေနာ့။ 
 Aခုလည္း မိတၱဝိႏၵကဟာ ညႇီေစာ္နံေနတာကို သူကေမႊးတယ္။ ေAာ္တ့ဲ 
Aသံ ငိုတဲ့Aသံကို သီခ်င္းသံလို႔ ၾကားေနတယ္။ ေျပာင္းျပန္ေနာ္။ Aခု ဒစၥကို 
(Disco) သီခ်င္းသံေတြ ဒီေလာက္ဝုန္းဒိုင္းၾကေဲနတာကို နားေထာင္ေကာင္းတယ္ 
လို႔ထင္ျပီး နားေထာင္တဲ့သူကရွိေသးတယ္ေနာ္။ ဒါလည္းတစ္မ်ိဳးပေဲပါ႔။ 
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း Aသံကို နားေထာင္ေကာင္းတယ္ဆိုေတာ့ သိပ္ဟန္မက်ဘူး။ 
 ဒါနဲ႔သူက Aနားကို ေရာက္လာတဲ့သူကို “ခင္ဗ်ားေခါင္းေပၚကပန္းကို 
ကၽြန္ေတာ့္ကို ေပးပါ” လို႔ေတာင္းတယ္။ ဟိုက ကယ္ပါယူပါလို႔ ေAာ္ရင္းကေန 
ခင္ဗ်ားမွားေနျပီ။ က်ဳပ္တို႔ Aခုဟာက မိဘျပစ္မွားလို႔ ငရခံဲေနရတာ ဒါဟာ 
ဓားစက္ေခၚတယ္တဲ့။ “ခင္ဗ်ား မေပးခ်င္လို႔ ေျပာတာပါ” လို႔ မိတၱဝိႏၵက ကဆိုေတာ့ 
ဟိုကသိသြားျပီ ငါကၽြတ္ေတာ့မယ္ေပါ႔။ ဒီေတာ့မွ ေရာ့ယူေတာ့လို႔ ေျပာလုိက္တာနဲ႔ 
တျပိဳင္နက္ ဟိုက ခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္သြားတယ္။ ကိုယ္လံုးပါ ေပ်ာက္သြားတာေနာ္။ 
Aကုသိုလ္Aရွိန္ ကုန္သြားတာေပါ႔။ ဒီAခါ သူ႔ေခါင္းေပၚမွာ ဓားစက္ဟာ 
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လာေပၚေတာ့တယ္တဲ့။ ဒီေတာ့ေခါင္းမွာ ေသြးေတြျဖာထြက္သြားတယ္။ ေျပးလို႔ 
လည္းမလြတ္ဘူး။ သူလည္း ေAာ္ဟစ္ျပီး ေျပးရေတာ့တယ္။ 
 ဒါကိ ုဘုရားAေလာင္း ႐ုကၡစိုးနတ္မင္းကသိတယ္။ Aဒဲီေတာမွာ နတ္မင္း 
ျဖစ္ေနတာကိုး။ လူ႔ျပည္န႔ဲ တစ္ဆက္တည္းေနာ္။ ဘုရားAေလာင္းေတာ္ဟာ 
ေတာထဲကို လွည့္လည္သြားတဲ့Aခ်ိန္ ငရသဲားAသစ္ကိုေတြ႕ေတာ့ ရပ္ၾကည့္ 
ေနတယ္။ ဒါကုိ Aားကိုးတၾကီးန႔ဲ Aရွင္ နတ္မင္းရယ္ေနပါUီး။ ဘာေၾကာင့္သူဒီလို 
ခံစားေနရတာလည္းလို႔ေမးေတာ့ Aေလာင္းေတာ္ နတ္မင္းက ရွင္းျပလိုက္တယ္။ 
သင္ဟာငယ္စU္ကတည္းက မိဘကို ႏႈတ္လွန္ထိုးတယ္။ ျပစ္မွားတာေနာ္။ Aေမ 
ကိုလည္း လေဲAာင္ရိုက္ပစ္ခဲ့တဲ့ကံ ရွိတယ္တဲ့။ ဒီဘဝမွာ Uပုသ္ေလး(၁)ရက ္
ေစာင့္ျပီး ကုသိုလ္ေလး ျဖည့္ခဲ့တဲ့ကံဘဲ ရွိတယ္။ ဒါကလည္း နတ္သမီးေတြနဲ႔ (၄)ခါ 
ေတာင္ျဖဳန္းခဲ့မယ္။ ဒီေတာ့ ဒီကုသိုလ္ဟာ ကုန္ျပီတဲ့။ သင့္သဏၭာန္မွာ Aကုသိုလ္ 
Aျပည့္န႔ဲ မိဘကို ပစ္မွားတဲ့ကံပရဲွိတယ္တဲ့။ ဒီေတာ့မွ သူက နတ္မင္းရယ္ သိပါျပီ 
တဲ့။ ဘယ္ေလာက္ ၾကာေAာင္ခံရမွာလည္းလို႔ ေမးတဲ့Aခါ သင့္ရ႕ဲကံAရွိန္ 
မကုန္မခ်င္း ခံရမွာပဲလို႔ Aမိန္႔ရွိတယ္။ 
 ခံရေတာ့ Aေၾကာင္းရွာျပီ (မိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ တAားခံလာရရင္ 
ေၾကာက္တယ္တဲ့)။ ဒီေတာ့မွ Aေၾကာင္းရင္းကို ရွာတာေနာ္။ Aေၾကာက္တရား 
Aရွက္တရားေပၚမွ လိမၼာတယ္လို႔မွတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေလာကပါလတရားျဖစ္တဲ့ 
Aရွက္Aေၾကာက္တရားဟာ AေရးAၾကီးဆံုးပ။ဲ ဒါကို ဟီရိ၊ ၾသတၱပၸလို႔ 
ေခၚတယ္။ 
 ဘုရားAေလာင္းေတာ္ဟာ ေျပာျပီးဖယ္ခဲ့တယ္တဲ့။ ေရွ႕က ရဟန္းကို 
ဘုရားေဟာေန တာေနာ္။ ျပီးေတာ့ ဘုရားဟာ ဇာတ္ေတာ္ကို ျပန္ေပါင္းတယ္။ 
 
ခ်စ္သား … မေပါ႔န႔ဲ မမိုက္န႔ဲတဲ့။ မိတၱဝိႏၵကဆိုတာ သင္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ခဲ့တာတဲ့။ 
႐ုကၡစိုးနတ္မင္း ဟာ ငါဘရုားေလာင္းေတာ္တဲ့ ဇာတ္ေပါင္းေပးတယ္။ Aဒဲါနဲ႔ 
သူတAားေၾကာက္တယ္။ ဒီေတာ့မွ ဘုရားက သစၥာတရားေဟာေပးလိုက္ေတာ့ 
သေဘာေပါက္သြားတယ္။ ေသာတာပန္ ျဖစ္ျပီး ေရွ႕ဆက္မဂ္ေတြထိ တက္သြား 
တာေပါ႔ေနာ္။ ျဖစ္ခဲ့ဘူးတယ္လို႔ မွတ္ပါ။ 
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Aပုိင္းခြဲပါAပုိင္းခြဲပါAပုိင္းခြဲပါAပုိင္းခြဲပါ            ဒီေတာ့ ကိုယ္မွားရင္ ဘယ္သူခံရမွာလ ဲ
စU္းစား (ကိုယ္ပခဲံရမွာပါ ဘုရား) Aပိုင္းခြဲထားေနာ္။ သူ႔ကိုယ္နဲ႔ သူ႔စိတ္တပုိင္း။ 
တျခားသူရ႕ဲ ပုံရိပ္ကို ဒီမွာဆြဲဖို႔တယ္။ ျပီးရင္ျပစ္မွားတယ္။ ဒီAခါ ဘယ္သူ႐ႈံးလ။ဲ 
ကိုယ္႐ႈံးတယ္ေနာ္။ 
 မွန္လို႔ျဖစ္ေစ၊ မွားလို႔ျဖစ္ေစ ျပစ္မွားမိရင္ ကိုယ္႐ႈံးတာပ။ဲ Aပိုင္းခြဲတဲ ့
ေနရာမွာ Aေရးၾကီးတယ္ေနာ္။ ဒါကို ဘုန္းဘုန္းဘယ္ကရလဆဲိုေတာ့ ဒ႐ိုင္ဘာ 
တစ္ေယာက္ဆီကရတာ။ ဟိုးတုန္းက ပုသိမ္နဲ႔ ရန္ကုန္လိုင္းကားေတြစီးရင္ 
ေညာင္တုန္းမွာ ခဏဆင္းရတာကိုး။ ဘုန္းဘုန္းတို႔ကလည္း တရားေဟာျပီး 
Aျပန္ေပါ႔။ ဒီမွာ ကေလးေနမေကာင္းလို႔ ပါလာတဲ့ ခရီးသည္တစ္ေယာက္က 
ဒ႐ုိင္ဘာကို ေမးတယ္။ ဒီကားက ဇက္ေပၚကုိ ကားတင္ျပီး တိုက္႐ိုက္သြားတဲ့ကား 
လားလို႔ေမးတယ္။ ဒ႐ိုင္ဘာက မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ ေညာင္တုန္းမွာပ ဲ ရပ္ပါတယ္လို႔ 
ေျဖလည္းျပီးေရာ ခရီးသည္က ထေသာင္းက်န္းေတာ့တာပ။ဲ ယုတ္မာၾကတယ္။ 
လက္မွတ္ကို လိမ္ေရာင္းၾကတယ္ေပါ႔။ တစ္လမ္းလံုး ေသာင္းက်န္းလာတယ္။ 
ဒ႐ုိင္ဘာက စိတ္မဆိုးဘူး။ ဒီေတာ့ ဘုန္းဘုန္းက ဒီဒ႐ိုင္ဘာမွာ ဘာတရားမ်ားရိွ 
လည္းလို႔ ေစာင့္ၾကည့္ ေနတယ္။ စိတ္မဆိုးလို႔ေနာ္။ တဖက္က သိပ္ေျပာပါမ်ား 
ေတာ့ သူက တစ္ခြန္းေတာ့ ေျပာလိုက္တယ္။ “ေနာင္ၾကီးရယ္ ဒါကၽြန္ေတာ့္Aပုိင္း 
မဟုတ္ဘူး။ လက္မွတ္ေရာင္းတဲ့သူ Aပိုင္းေပါ႔ဗ်ာ” တဲ့။ ဒီလိုေျပာလုိက္ေတာ့ ဟိုက 
ဘြဲ႕ရ၊ ပညာတတ္ပေဲနာ္။ ကၽြန္ေတာ္ မွားသြားတယ္ဗ်ာဆိုျပီး ျပန္ေတာင္းပန္တယ္။ 
ဒီလို Aပိုင္းခြဲထားေတာ့ ကားကို ေAးေAးေဆးေဆးပ ဲ ေမာင္းေနႏုိင္တယ္ေပါ႔။ 
ဒီစကားကို ဘုန္းဘုန္းက တAား သေဘာက်သြားတယ္။ Aပိုင္းခြဲတတ္တယ္ေနာ္။ 
Aပိုင္းခြဲတာ AေရးAၾကီးဆံုးပဲ မွတ္ပါ။ 
 
သုံးသသုံးသသုံးသသုံးသပ္ခ်က္ပ္ခ်က္ပ္ခ်က္ပ္ခ်က္   သံုးသပ္ခ်က္ေလးလည္း ထည့္ေျပာရေAာင္ 
ေနာ္။ လူတစ္ေယာက္ သူ႔ေခါင္းမွာ ရဲျပီး Aနာေတြေပါက္တယ္။ ႏူသလိ ု
ျဖစ္ခ်င္ေနတာ။ နားကိုေတာင္ ကူးလာျပီ။ ဘုန္းဘုန္းသတင္းၾကားေတာ့ ေရာက ္
လာတယ္။ ဘုန္းဘုန္းကလည္း ေနမေကာင္းေတာ့ ကုတင္မွာ လွေဲနတယ္။ ဒါနဲ႔ပ ဲ
တိုတိုပ ဲ စကားေျပာရေAာင္။ ဘယ္သူ႔ကို ျပစ္မွားထားလဲလို႔ ေမးလိုက္ေတာ့ 
မွန္လွပါ၊ ေယာကၡမျပစ္မွားမိပါတယ္ ဘုရားတဲ့။ သူ႔ကို ငယ္ငယ္ေလးထကဲ ေမြးစား 
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ထားတဲ့ ေယာကၡမေနာ္။ ဘြဲ႕ရ၊ ပညာတတ္ေAာင္လည္း သင္ေပးထားျပီး သမီး 
န႔ဲလည္း ေပးစားထားတယ္။ ေက်းဇူးက ဘယ္ေလာက္မ်ားလည္း စU္းစားေနာ္။ 
ေယာကၡမက သူ႔Aပိုင္းန႔ဲ သူမွားတာ။ Aဲ့ဒီမွားတဲ့Aပိုင္းကို ၾကားကေနသူက 
စိတ္ဆိုးျပီး ဆဆဲိုတယ္။ ျပီးေတာ့Aိမ္ကဆင္းတယ္။ တျခားစီပေဲနာ္။ 
 ေနာက္Aိမ္ငွားေနတယ္။ ေခါင္းယားလို႔ ကုတ္ရင္းနဲ႔ ပြတက္လာတယ္တဲ့။ 
ေငြခ်မ္းသာေတာ့ ကုလည္းကုႏိုင္တာေပါ႔။ ဒါေပမယ့္ ကုရင္းနဲ႔ ပိုဆိုးလာတယ္။ 
ဒီေတာ့ Aရမ္းလန္႔ျပီး ဘုန္းဘုန္းဆီကို ေရာက္လာတယ္။ ဘုန္းဘုန္းေမးမယ္လို႔ 
Aခုေယာကၡမ Aေပၚမွာ စိတ္က ေတြးတိုင္း ေAးလား၊ ပူလား ဆိုေတာ့ ေတြးတိုင္း 
မေက်နပ္ဘူးတဲ့။ ေAး … ဒီလိုမေက်နပ္ရင္ေတာ့ ေဆးကုလို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ 
ေနာ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ေတြးတိုင္း ျပစ္မွားေနတာကိုးလို႔။ Aပူဓာတ္ 
ထြက္ေနတာကိုး။ သူရွိတဲ့ AေသြးAသားဟာ ဟိုပုဂၢိဳလ္ရ႕ဲ AေသြးAသားျဖစ္ေန 
တာ။ သူေကၽြးလို႔ ၾကီးျပင္းလာရတာ။ သူ႔ရ႕ဲေက်းဇူးက ေထာက္ပံ့ထားတာ 
မဟုတ္လား။ ျပစ္မွားတဲ့ Aားမ်ားလြန္းေတာ့ ခံရတာေပါ႔ေနာ္။ ဒကာၾကီး Aပုိင္းခြဲ 
ထားရတယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ့္စိတ္န႔ဲ ကိုယ့္ေသြးက တစ္ပိုင္း။ သူမွားတာ 
သူခံလိမ့္မယ္။ သူ႔Aေၾကာင္းကို ေတြးျပီး ကိုယ္က ဒီမွာ (ဘဝင္က) ပူရင္ျဖင့္ 
ကိုယ္A႐ႈံးဘဲလို႔ သူေကၽြးတဲ့ေက်းဇူးက ကိုယ့္မွာ ရွိတာကိုး။ သူေကၽြးထားတဲ့ 
ေက်းဇူးန႔ဲ သူ႔ကို ျပစ္မွားတယ္ ဆိုရင္ ဒါဟာ တန္ျပန္လႈိင္းလာျပီး ကိုယ္႐ႈံးတယ္ 
လို႔ေျပာေတာ့ နားလည္သြားတယ္။ ဒါန႔ဲ သူ႔ကို သြားေတာင္းပန္ခိုင္းလိုက္တယ္။ 
ေယာကၡမက တံခါးပိတ္ထားတယ္တဲ့။ ဒါန႔ဲ ေ႐ႊတိဂံုမွာ သြားကန္ေတာ့ခိုင္းလိုက္ရ 
တယ္။ ေလးပတ္ေလာက္ၾကာေတာ့ သူ႔ေရာဂါ ေပ်ာက္သြားတယ္။ သူေကၽြးတဲ ့
ေက်းဇူးက ကိုယ့္မွာ ရွိတာကိုး။ သူေကၽြးထားတဲ့ ေက်းဇူးနဲ႔ သူ႔ကို ျပစ္မွားတယ္ 
ဆိုရင္ ဒါဟာ တန္ျပန္လႈိင္းလာတယ္။ သေဘာေပါက္ၾကလား။ Aပုိင္းခြဲထားေနာ္။ 
သူမွားတာ သူခံလိမ့္မယ္။ သူ႔Aေၾကာင္းကို ေတြးျပီး ကိုယ္က ေဒါသျဖစ္တယ ္
ဆိုရင္ ဘယ္သူ႐ႈံးမလ။ဲ (ကိုယ္ပ ဲ႐ႈံးမွာပါဘုရား) 
 ရဟႏၱာေတြဆို ဒီAပိုင္းကို ရွင္းရွင္းျမင္ထားေတာ့ သတ္ဖို႔လာပေစUီး။ 
ဒီလူကို စိတ္မဆိုးဘူး။ သတ္ေနပေစUီး။ Aဒဲီလူကို စိတ္ကမညႊတ္ဘူး။ သေဘာ 
ေပါက္ရ႕ဲလား။ သတ္တာ သူ႔ကံန႔ဲ သူ႔Aပိုင္းသြားတာ။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ တရား 
မွတ္ျပီး လြတ္ေAာင္ေနတာက ကိုယ့္Aပိုင္း။ ရွင္းရွင္းေလး ခြဲထားလိုက္တာေနာ္။ 
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ဓာတ္ရိပ္၊ ဓာတ္ခိုးေတြ Aပ်က္မခံဘူး။ Aေၾကာင္းညီညြတ္လို႔ ေသမယ့္ကံပါလာ 
ရင္ ေရွာင္လို႔မရဘူး။ ေသမွာပ။ဲ Aပိုင္းခြဲပစ္လိုက္တာေနာ္။ ကိုယ့္ကို မေကာင္း 
ေျပာျပီး ဆေဲနပေစUီး။ ကိစၥမရွိဘူး။ သူ႔Aပိုင္းန႔ဲ သူပ။ဲ ကိုယ္က Aေၾကြးေက်တယ္။ 
သူမ်ားက Aေၾကြးလာဆပ္ေပးတယ္လို႔မွတ္။ Aခ်ိန္ကာလ တစ္ခုၾကာရင္ ျပီးသြား 
မွာပ။ဲ ဒီလိုAပိုင္းခြဲရမယ္။ Aေရးၾကီးတယ္ေနာ္။ 
 
ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ခ်က္ခ်င္း Aက်ိဳးမေပးတာလဲခ်က္ခ်င္း Aက်ိဳးမေပးတာလဲခ်က္ခ်င္း Aက်ိဳးမေပးတာလဲခ်က္ခ်င္း Aက်ိဳးမေပးတာလဲ    သံုးသပ္ၾကည့္ေတာ့ ဘုန္းဘုန္း 
ေစာေစာကေျပာတဲ့ မိတၱဝိႏၵက ေရာ၊ Aေမကုိကန္ခ်ျပီး ႏွစ္လAတြင္း ခ်မ္းသာတဲ့ 
ပုဂၢိဳလ္ေရာ ဆန္းၾကယ္တဲ့Aျဖစ္ေလးေတြ ၾကည့္ရေAာင္ေနာ္။ ျပစ္မွားပင္ ျပစ္မွား 
ေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္း ငရသဲားမျဖစ္ဘူး။ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။ ဒါဟာ စU္းစားစရာ 
ျဖစ္လာတယ္ မဟုတ္လား။  
 လူတစ္ကိုယ္လံုးမွာရွိတဲ့ ဓာတ္ရိပ္၊ ဓာတ္ခိုး သတၱိေတြကိန္းတာကို ေသြး 
တစ္စက္န႔ဲ ျပန္ျပီးေပါင္းလိုက္ရေAာင္ေနာ္။ ေသြးတစ္စက္ဟာ တစ္ကိုယ္လံုးပ ဲ
ထားလိုက္ပါေတာ့။ သတၱဆိိုတာ ရိွတယ္။ သတၱိဆိုတာ ပါဝါ (power) လို႔လည္း 
ေခၚတယ္။ စိတ္က်က္စားရာ ေတြးတိုင္း ေတြးတိုင္း ဒီမွာ သတၱိဆိုတာ ရွိတယ္။ 
နားလည္ျပီလား။ ဒီမွာ AေAးဓာတ္မ်ားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ခ်မ္းသာတယ္။ ႐ုပ္ပါ 
လွတယ္။ AေAးဓာတ္ဆိုတာ Aေပးန႔ဲ ေပ်ာ္တာေပါ႔။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ 
ဒါေတြေပါ႔။ တစ္ဖက္သားရင္ထေဲAးေAာင္၊ ႏွလံုးေAးေAာင္၊ သားသမီးကAစ 
Aကုန္ပါတယ္။ ေပးျပီးေပ်ာ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ တူေသာAက်ိဳးေပး၊ စိတ္တိုင္း 
က်ေAာင္ ေပးေပ်ာ္ခဲ့တဲ့Aားမ်ားေသာေၾကာင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္တယ္။ စိတ္တုိင္း 
က်ေနရတယ္လို႔ မွတ္ပါ။ Aဒဲီသတၱိေတြ မ်ားေသာေၾကာင့္ ေရွ႕ပိုင္းမွာ မိတၱဝိႏၵက 
ဟာ ရာႏႈန္း (၁၀၀) မွာ (၉၀) ေလာက္က ကုသိုလ္လိႈင္းမ်ား ရိွတယ္။ (၁၀) 
ေလာက္က Aကသုိုလ္လို႔ မွတ္ရေAာင္။ 
 ေသြးေပၚမွီျပီးျဖစ္တဲ့စိတ္က ေသြးႏွလံုးAိမ္ထ ဲ ေရာက္တိုင္း ေရာက္တိုင္း 
စိတ္ဟာ ျဖစ္ခြင့္ရတယ္ေနာ္။ ဒီကေန Aာ႐ုံကိဆုြဲျပီး ၾကံစည္ေတာင့္တတဲ့Aရာ 
ဟာ Aမ်ိဳးတစ္ရာရွိရင္ ရာႏႈန္း(၉၀)ျပည့္လိမ့္မယ္။ သူၾကြယ္သားဆိုေတာ့ ျပည့္စုံ 
တာေပါ႔။ သေဘာေပါက္ျပီလား။ သူ႔မွာ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းကို မမွီရေတာ့ 
Aၾကိမ္ၾကိမ္ Aာ႐ုံဆြဲယူတာ မွားေတာ့ ဒီထဲမွာ (ဘဝင္မွာ) Aပူဓာတ္ေတြ တိုးျပီး 
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လာတယ္။ ရာႏႈန္း (၁၀၀) မွာ (၃၀) က Aကုသိုလ္ဆုိ (၇၀) ဟာ ကုသိုလ္ပ ဲ
က်န္ေတာ့တယ္။ (၇၀) န႔ဲ (၃၀) ဆိုေတာ့ (၇၀) က မသာဘူးလား။ (သာပါတယ္ 
ဘုရား…) ဒါဆို မသိသာေသးဘူး။ စီးပြားေရးလည္း မသိသာေသးဘူး။ Aက်ိဳးေပး 
လည္း မသိသာေသးဘူးေနာ္။ ထပ္ျပီး မိဘလည္းျပစ္မွား၊ ဘုရားလည္း ရွိမခိုး၊ 
ပုတီးလည္းမစိပ္ဘ ဲ ေသာင္းက်န္းေနမယ္ဆိုရင္ Aပူဓာတ္ထြက္ေနတယ္ေပါ႔။ 
စိတ္ကေနာ္ သူမ်ားAတင္း ေျပာတာကAစ ပါတယ္။ နားလည္ျပီလား။ 
 ဒါဆိုရင္ ရာႏႈန္း (၁၀၀) မွာ (၅၀) က Aကုသိုလ္ဆို (၅၀) ဟာ ကုသိုလ္ပ ဲ
က်န္ေတာ့တယ္။ ကုသိုလ္န႔ဲ Aကုသိုလ္ဟာ (၅၀)စီ။ ဒါဆိုရင္ စိတ္တိုင္းက်တာ 
တစ္ဝက္၊ မက်တာ တစ္ဝက္ေပါ႔။ ဒါလည္း မသိသာေသးဘူး။ ႏွလံုးေAးစရာ 
ဆြဲAားက စိတ္တိုင္းက်တာ တစ္ဝက္၊ မက်တာ တစ္ဝက္ျဖစ္ေနျပီ။ သေဘာ 
Aဓိပၸါယ္က စီးပြားေရးမွာ (၁)သိန္းရရင္၊ (၁)သိန္းကုန္မယ္။ ဒီလိုေနာ္။ Aဖတ္ 
မတင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ စU္းစားရမယ္။ တို႔တစ္Aိမ္လံုး ကုသိုလ္ဓာတ္ေတြ မွိန္လာျပီ။ 
Aကုသိုလ္ဝင္လာျပီလို႔ မွတ္ရမယ္။ ဒါဆိုရင္ ဘုရားရွိခိုး မပ်က္နဲ႔ေတာ့။ ႐ုပ္ရွင္၊ 
တီဗြီ (TV) ေတြေရွာ့ေတာ့။ မေလွ်ာ့လို႔ မရဘူးေနာ္။ ျပီးရင္ ဘုရားကို ခဏခဏ 
သြားျပီး AေAးဓာတ္န႔ဲ ပီတိျဖစ္ေန၊ ဒါနပုိျပဳေပး သီလေဆာက္တည္ ေပးေတာ့၊ 
ဒီလိုဆို ျပန္တက္လာလိမ့္မယ္။ 
 
Aေမြေပးတတ္ပါေစAေမြေပးတတ္ပါေစAေမြေပးတတ္ပါေစAေမြေပးတတ္ပါေစ        ကိုယ့္ရွိတဲ့ပစၥည္းေတြဟာ ဆြဲAားေၾကာင့္ 
ဖြဲ႕ျပီးေနတာကိုး။ ဆြဲAားမရွိရင္ စီးပြားဟာက်မွာပ။ဲ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ မိဘ 
ဘိုးဘြား AစU္Aဆက္ ခ်မ္းသာတယ္။ ဒါေပမယ့္ သားသမီးလက္ထက္ေရာက ္
ေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ဆင္းရသဲြားတာရွိတယ္။ ဘာလို႔လလဲို႔ ဆန္းစစ္ေတာ့ မိဘ 
လက္ထက္မွာ ခ်မ္းသာေတာ့ သံုးခ်င္တိုင္းသံုး၊ ျဖဳန္းခ်င္သလို ျဖဳန္းေနၾကတယ္။ 
မိဘကိုလည္း ေဒါသန႔ဲ ျပန္ေAာ္ျပီး ျပစ္မွားတယ္။ ဒီAခါ စြမ္းAားေတြ က်ကုန္ 
တာေပါ႔။ စီးပြားပ်က္ေရာ။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ဆြဲAားမွ မရွိေတာ့တာကိုး။ 
ဒီေတာ့ မွတ္ပါ။ သားသမီးေတြ ခ်မ္းသာေစခ်င္ရင္ Aေမြေပးခ်င္ရင္ ကုသိုလ္နဲ႔ 
တြဲေပးရတယ္။ Aဒဲီ ပစၥည္းUစၥာန႔ဲ ေလ်ာ္ညီတဲ့ ဆြဲAားကို ထည့္ေပးမွ ရမွာေပါ႔။ 
 AေAးဓာတ္ကို ထုတ္ျပီး Aားျဖည့္ေတာ့ေနာ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘ ဲ ဆက္မိုက ္
ေနမယ္ဆိုရင္ Aကုသိုလ္ဘက္ကို (၁၀) တိုးလိုက္မယ္ဆိုရင္ (၆၀) ျဖစ္ျပီေနာ္။ 
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ရာႏႈန္း (၁၀၀) မွာ (၄၀) က ကုသိုလ္ဆို (၆၀)ဟာ Aကုသိုလ္ပ။ဲ မ်ားလာတယ္။ 
Aကုသိုလ္ဟာ သာသြားျပီေနာ္။ ဒါဆုိရင္ ၾကိဳက္သလိုရွာ၊ Aေၾကြးေတြနဲ႔ လည္ေန 
မွာပ။ဲ ၾကံဖန္ျပီး Aေၾကြးတင္ေနမွာပေဲနာ္။ စိတ္ဆင္းရစဲရာ Aျမၾဲကံဳေနရမယ္။ 
ဒီထက္Aပို Aကုသိုလ္ေတြန႔ဲဆက္ျပီး က်က္စားလိုက္ Uီးမယ္ဆိုရင္ ရပ္ကြက္႐ံုးပ။ဲ 
ရာႏႈန္း (၁၀၀) မွာ (၃၀) က ကုသိုလ္ဆို (၇၀) ဟာ Aကုသိုလ္ပ။ဲ မ်ားလာတယ္။ 
 ဒဏ္ဆယ္ပါး စျပီေနာ္။ ဒီထက္Aလြန္ဆိုရင္ေတာ့ ရာႏႈန္း (၁၀၀)မွာ 
(၈၀) Aကုသိုလ္၊ ဒါဆို Aခ်ဳပ္တို႔ ေထာင္တို႔ပေဲနာ္။ ဘဝေတြ ၾကမ္းတမ္းျပီး 
Aျပည့္ဆိုရင္ေတာ့ ေျပာစရာမရွိေတာ့ဘူးေပါ႔။ ငရသဲားလိုပ ဲ ေထာင္ထမဲွာ ခံစား 
ေနရတာေနာ္။ မိတၱဝိႏၵက က ႐ုတ္တရက္ျပည့္သြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေနာ္။ ခုနေျပာတဲ့ 
Aေမကို ကန္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာလည္း ျပည့္သြားတာပ ဲ နားလည္ျပီလား။ ၾကားထမွဲာ 
(၂)လAတြင္းခ်မ္းသာတာ Aျခားမဟုတ္ဘူး။ ကံဆိုတာ Aျမတဲန္ျပန္လိုက္လာ 
တာကိုး။ Aခ်ိန္ကာလAားျဖင့္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာႏိငု္တဲ့Aခ်ိန္။ AဒဲီAခ်ိန္ 
သူ႔မွာဆြဲAားမရွိေတာ့ (၄/၅)သိန္းန႔ဲ ျပီးသြားတယ္။ သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္။ 
တစ္ခ်ိဳ႕ဆို ေသာက္စားေပ်ာ္ပါးျပီး မိဘလည္းမေလးစားဘူး။ ၾကမ္းတမ္းေနတဲ့ 
ပုဂၢိဳလ္ေတြေနာ္။ ဒီလိုပုဂၢိဳလ္ေတြ ခ်မ္းသာေနတာကို Aားမက်နဲ႔။ Aေဟာင္းစား 
ေတြ။ ဒီAခ်ိန္မွာ သူ႔ရ႕ဲAတိတ္ကံက ေထာင္ခ်ီျပီး Aက်ိဳးေပးခ်ိန္မွာ ဒီAထမဲွာ 
(Aခံဓာတ္) ဆြဲAားမရွိေတာ့ တစ္ရာေလာက္န႔ဲပ ဲ ျပီးေနတယ္။ Aရိွန္ကုန္သြားရင္ 
ထိုးက်ေတာ့မယ္။ Aင္Aားေကာင္းေတြကို ႏွလံုးAိမ္က Aစာစားမွားတယ္လို႔ 
ေခၚတယ္။ Aကုသိုလ္ျဖစ္ေစတဲ့ Aစာကို ထည့္ေတာ့ (ႏွလံုးသြင္းျခင္းေၾကာင္)့ 
Aားေလ်ာ့ေလ်ာ့ သြားတာေပါ႔။ 
 
ကုိယ္မွားကုိယ္ခံကုိယ္မွားကုိယ္ခံကုိယ္မွားကုိယ္ခံကုိယ္မွားကုိယ္ခံ        AဒဲီAခ်ိန္မွာ ကုိယ္မွားရင္ ကိုယ္ပ ဲ ခံရမွာ။ ေနာက္ဆံုး 
မိသားစု တစ္ခုလံုးမွာ တစ္ေယာက္တည္း ကြက္ဆိုးေနလည္း တစ္ေယာက္တည္းပ ဲ
ခံရမွာပ။ဲ ဒီAနားမွာေနသြားတဲ့ ဒကာတစ္ေယာက္ဆိုရင္ သူက Aမူးသမားပ။ဲ 
ေန႔တိုင္းဆဲဆိုေနတာ။ သားသမီး၊ သားမယားကို သိပ္ႏိုင္တာပ။ဲ မိန္းမနဲ႔ကေလး 
ေတြက ဘုန္းဘုန္းဆခီ်U္းကပ္ျပီး ေငြေလးစုထားၾကတယ္။ ကေလးေတြ A႐ြယ္ 
ေရာက္ရင္ ရဟန္းခံခ်င္လို႔ပါတဲ့။ ဘုန္းဘုန္းကလည္း မျဖစ္ျဖစ္ေAာင္ ရဟန္းခံေပး 
Aလွဴ ဒါနျပဳေပးေတာ့ မိသားစုက်န္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက Aကုန္ကုသိုလ္ဒါနရွိတယ္။ 
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ကုသိုလ္ဓာတ္ရွိတယ္။ သူတစ္ေယာက္တည္း ဆိုးေနတာေနာ္။ စီးပြားေရးလည္း 
တက္ေရာ ဟိုလူက ေလျဖတ္ျပီး မစားရဘူး။ Aဒဲီ စီးပြားေရးနဲ႔ သူနဲ႔မဆိုင္ေတာ့ဘူး။ 
သူ႔မိသားစု စီးပြားေရးတက္ေတာ့ ဟိုလူက ေလျဖတ္ျပီးေသသြားတယ္။ ဒီလိုေနာ္။ 
တစ္ေယာက္တည္းဆိုးလည္း တစ္ေယာက္တည္း ခံရတယ္ေနာ္။ ကြက္ျပီး 
ခံရတယ္။ ဒီေတာ့မွတ္ပါ။ ကိုယ္မွားရင္ ကိုယ္ပခဲံရတယ္ေနာ္။ 
 ကံသေဘာတရားဟာ မ်က္ႏွာမလိုက္ဘူး။ ဒီကံAရွိန္ကို ဘုန္းဘုန္းတို႔က 
ရပ္တတ္ဖို႔၊ ေလ်ာ့တတ္ဖို႔၊ ထိန္းတတ္ဖို႔ပ ဲ လိုတယ္။ Aသက္ၾကီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ 
ဝါရင့္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ သိပါတယ္ေနာ္၊ ရွာတုိင္းမရမွန္းကို။ ဘယ္ေလာက္ပ ဲ
ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်ိန္းထားပါေစ၊ ခ်ိန္းထားရင္းနဲ႔ပဲ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း 
လြဲေနတာေတြ ရွိတယ္ေနာ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ မိမိရ႕ဲ ကုသိုလ္ကံကို ျဖည့္ၾကပါ။ 
Aေပးန႔ဲပေဲပ်ာ္ပါ။ ဒီလိုလုပ္ေပးမွ Aေကာင္းဘက္ကို ေရာက္မွာေပါ႔။ AေAးလႈိင္း၊ 
AေAးဓာတ္ ျဖစ္မွာေပါ႔။ 
 ဘုန္းဘုန္းက တရားေဟာေနေပမယ့္လည္း မေနာက Aပူဓာတ္ေတြ 
ထြက္ေနတယ္။ ညံ့ေနမယ္ဆိုရင္ ဘုန္းဘုန္းခံရမွာပ။ဲ ကတံုးမို႔လို႔ မညႇာဘူးေနာ္၊ 
သေဘာေပါက္ျပီလား။ ကိုယ္မွား ကိုယ္ခံေၾကးပ။ဲ Aဝတ္Aစားနဲ႔လည္း မဆိုင္ဘူး။ 
Aမည္နာမနဲ႔လည္း မဆိငု္ဘူး။ ဒီမေနာပဲ။ Aဓိက စိတ္က်က္စားရာလြဲရင္ 
ကိုယ္ခံရမွာခ်ည္းပ။ဲ နားလည္ျပီေနာ္။ ဒီေတာ့ Aခ်ိန္တိုင္း Aခ်ိန္တိုင္းကို 
သတိထားရမယ္။ တစ္ေယာက္တည္း ကြယ္ရာမွာ သူမ်ားဆိုးေၾကာင္း ေတြးေနမယ္ 
ဆိုရင္ ည့ံမလား၊ ေကာင္းမလား၊ (ညံ့ပါတယ္ ဘုရား…)။ ဟုတ္တယ္၊ ကိုယ္႐ႈံးမွာပ ဲ
ေနာ္။ Aခ်ိန္တိုင္း Aေရးၾကီးတယ္။ သေဘာေပါက္ျပီေနာ္။ 
 ေဗဒင္ေမးရင္ေတာ့ ေမြးလတို႔၊ ဘာတို႔၊ ညာတို႔ ေပါ႔။ ဒီလိုေနာ္။ Aခ်ိဳ႕က 
ဘုန္းဘုန္းကို ေဗဒင္ဆရာ သာသာေလာက္ပ ဲ ေAာက္ေမ့ၾကတယ္။ ဘုန္းဘုန္းက 
ဘုရားေဟာAတိုင္း သင္ေပးေနတာ။ ဓာတ္သေဘာ၊ ကံသေဘာေတြကို ခ်ိန္ဆျပီး 
သင္ေပးေနတာ။ နားလည္ျပီေနာ္။ ေဗဒင္ေမးတာကို ဘုန္းဘုန္း ၾကိဳက္မွ မၾကိဳက္ 
တာ။ Aင္းေတြ၊ ေဆးေတြလည္း မၾကိဳက္ဘူး။ ကံသေဘာကိုသာ ခ်ိန္ဆျပီး 
သင္ေပးတာပ ဲ ရွိတယ္။ သေဘာေပါက္ၾကျပီလား။ ဒါကိုလည္း သိUီးမွ။ တစ္ခ်ိဳ႕က 
ဒါကို နားမလည္ၾကဘူးေနာ္။ 
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 Aားလံုးဟာ ေသြးမွာမွီျပီး ျဖစ္တဲ့စိတ္က Aာ႐ံုကို ဆြဲယူတာကိုး။ ေသြးမွာ 
ေငြေတြ Aမ်ားၾကီးလွဴခဲ့တဲ့ သတၱိကိန္းထားတယ္ဆိုရင္ ေငြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး 
ဆြဲရတယ္။ ေ႐ႊေတြလွဴခဲ့တဲ့ သတၱိဆိုလည္း ဒီAတိုင္းဘရဲတယ္။ သတၱိကိန္းေန 
တာကိုး။ ဒီလိုမဟုတ္ပ ဲ သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္းAတင္းေတြ ေျပာေနတဲ့ 
ေသြးပိုင္ရွင္ဟာ Aဒဲီသတၱိေသြးပိုင္ရွင္ဟာ စီးပြားကို ဆြဲလို႔ရပါ႔မလား။ Aပ်က္ပ ဲ
ဆြဲလို႔ရမယ္။ စိတ္တိုင္းမက်တာပ ဲျဖစ္မယ္။ နားလည္ျပီေနာ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဘုရားက 
Aမိန္႔ရွိတယ။္ ရာဟုလာဝါဒသုတၱန္မွာ ျမန္မာလိုေျပာရင္ သူတစ္ပါးရ႕ဲ မေကာင္း 
ေၾကာင္း ကဲ့ရ႕ဲ႐ံႈ႕ခ်တဲ့စကားကို ေရွ႕မွာလည္းမေျပာဘူး။ ေနာက္ကြယ္လည္း 
မေျပာရဘူးတဲ့။ ေျပာမယ္ဆိရုင္လည္း စU္းစားျပီး ကုသိုလ္လား၊ Aကုသိုလ္လား 
ဆိုတာကို ခ်ိန္ဆျပီး ေျပာရမယ္တဲ့။ ကိုယ္ေျပာတဲ့စကားဟာ Aပူဓာတ္ Aရွိန္နဲ႔ 
ေျပာတာလား၊ AေAးဓာတ္န႔ဲ ေျပာတာလားဆိုတာကို ခြဲျခားေနရမယ္။ ဒါဟာ 
သံလိုက္Aိမ္ေျမႇာင္လိုပေဲနာ္။ Aပူဓာတ္ဆိုရင္ Aစံုလမ္း၊ AေAးဓာတ္Aရိွန္ဆို 
Aဆန္လမ္း။ ဒါကို ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိေနရမယ္။ ဒါဟာ မလြဲသာတဲ့တရား။ လူမ်ိဳး၊ 
ဘာသာ၊ Aမည္နာမ နဲ႔ မဆိုင္ဘူးေနာ္။ ရဟန္းရယ္၊ လူရယ္ မဟုတ္ဘူး။ 
ဒီက်ရင္ေတာ့ ကိုယ္ျဖစ္ကိုယ္ခံပ။ဲ ဒီလိုေနာ္။ သေဘာေပါက္တယ္ မဟုတ္လား။ 
 ျပီးရင္ သူတစ္ပါးရ႕ဲ Aျပစ္ကို စိတ္ကၾကံစည္ျပီး ပံုေဖာ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ ႏႈတ္ကပါ 
ေျပာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ Aာသေဝါတရား တိုးသထက္ တိုးတယ္တဲ့။ တစ္နည္းAားျဖင့္ 
စြမ္းAားက်တယ္ေပါ႔။ နိဗၺာန္န႔ဲ ေဝးသထက္ ေဝးပါလိမ့္မယ္တဲ့။ ဒီေတာ့ 
Aားလံုးမွတ္ပါ။ Aိမ္ကိုပါေAာင္ သယ္ၾကပါ။ 
 
နိဗၺာန္လုိခ်င္ရင္ သူမ်ားAတင္းမေျပာနဲ႔နိဗၺာန္လုိခ်င္ရင္ သူမ်ားAတင္းမေျပာနဲ႔နိဗၺာန္လုိခ်င္ရင္ သူမ်ားAတင္းမေျပာနဲ႔နိဗၺာန္လုိခ်င္ရင္ သူမ်ားAတင္းမေျပာနဲ႔        ဒီေတာ့ တကယ္ခ်မ္းသာ 
ခ်င္ရင္ သူမ်ားAတင္း မေျပာရဘူး။ နိဗၺာန္လိုခ်င္ရင္ သူမ်ားAတင္းမေျပာနဲ႔။ 
နားလည္ျပီေနာ္။ ဒါဟာ ထြဋ္ေခါင္ဆရာေတာ္ၾကီး ဆံုးမလိုက္တဲ့ စကားေနာ္။ 
မေကာင္းတဲ့ဂုဏ္န႔ဲ ေပါင္းစပ္တယ္ ဆိုကတည္းက ျပစ္မွားလိုက္တာပ။ဲ ေဒါသပါ 
သြားျပီ။ ေက်းဇူးဆိုတာ Aျပန္Aလွန္ပ။ဲ ဘယ္သူမွ မကင္းၾကဘူး။ ဘုန္းဘုန္း 
ေ႐ႊေတာင္ကို ေရာက္သြားတုန္းက ဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါး သူ႔ေဘးနားမွာ ေရးထား 
တာကို ေတြ႕ေတာ့ ဘုန္းဘုန္းၾကည့္ျပီး ျပံဳးမိတယ္။ ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ သူမ်ားAတင္း 
မေျပာနဲ႔ တဲ့။ ေရးထားတယ္ေနာ္။ ဒီလိုေရးထားေတာ့ ဆရာေတာ္ဘုရားAနားကို 
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လူေတြ သိပ္မသြားၾကေတာ့ဘူး။ လူေတြဟာ မ်ားေသာAားျဖင့္ Aတင္းAဖ်င္း 
ေျပာခ်င္တဲ့သူေတြက မ်ားတယ္မဟုတ္လား။ စကားဆယ္လံုးမွာ ရွစ္လံုးဟာ 
Aတင္းပါေတာ့ ဆရာေတာ္ၾကီးနား လူေတြရွင္းေနတာပ။ဲ ဆရာေတာ္ၾကီးက 
ေAးေAးေလးရယ္ ေနတာေနာ္။ ဒီေတာ့ ဆရာေတာ္ၾကီးမွာ ေျပာစရာစကား 
သိပ္မရိွေတာ့ဘူး။ 
 ေနာက္ဆံုးပိတ္ ႏိုင္ငံေရးလည္း မစြက္နဲ႔။ ကိုယ့္Aေၾကာင္းကို သိေAာင္ 
ၾကိဳးစားရမယ္။ သင္တာကိုလည္း မေမ့န႔ဲေနာ္။ ကိုယ့္Aလုပ္ကိုယ္လုပ္ရမယ္။ 
ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ ေလွ်ာက္ရမယ္။ ဒါဟာ ေယာဆရာေတာ္ၾကီး ဆံုးမခဲ့တဲ့စကား 
ေနာ္။ ျပန္ေျပာမယ္။ ကိုယ့္Aေၾကာင္း ကိုယ္သိေAာင္ ၾကိဳးစားရမယ္။ ငါဟာ 
ကုသိုလ္မ်ားသလား၊ Aကုသိုလ္မ်ား သလားဆိုတာ သိေနရမယ္။ ဘုရားေဟာ 
Aတိုင္း သိေAာင္ၾကိဳးစားေနာ္။ 
 ျပီးရင္ ကိုယ့္Aလုပ္ ကိုယ္လုပ္ရမယ္။ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္ရမယ္။ 
ကိုယ့္ေနရာ ကုိယ္ေနရမယ္။ သေဘာေပါက္ရ႕ဲလား။ ရဟန္းက ရဟန္းေနရာေန၊ 
လူက လူေနရာလူ ေနေပါ႔။ ဒီUပမာAတုိင္းဘ၊ဲ ကိုယ့္ေနရာကိုယ္ ေနေပါ႔ေနာ္။ 
ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္၊ ကိုယ့္Aလုပ ္ ကိုယ္လုပ္ဆိုတာဟာ ကိုယ့္Aလုပ္ကိုယ္ 
လုပ္ျခင္းAားျဖင့္ တာဝန္ေက်တယ္။ Aမ်ားပါခ်မ္းသာတယ္။ Aမ်ားAတြက္ပါ 
ျပီးသြားတယ္။ ရဟန္းဆိုရင္လည္း ရဟန္းတာဝန္က မေကာင္းျမစ္တား၊ 
ေကာင္းရာညႊန္လွစ္၊ Aသစ္ေဟာၾကဴး၊ နာဖူးထပ္မံ၊ နတ္ထံတင္ရာ၊ ေမတၱာ 
လည္းျပဳ၊ ရဟန္းမႈ တဲ့။ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က်င့္တဲ့ေနရာမွာ ဒကာမ်ားကို ဆက္ဆံ 
တဲ့Aခါ ေကာင္းတဲ့လမ္း၊ မေကာင္းတဲ့လမ္း ခြဲေပးရတယ္။ ေမတၱာေပးရတယ္။ 
တရားAၾကိမ္ၾကိမ္ ေဟာေပးရတယ္။ နာျပီးသားတရားကို ရွင္းေAာင္လည္း 
သင္ေပးရတယ္။ နိဗၺာန္Aထိ လမ္းေရာက္ေAာင္ သင္ေပးရတယ္။ ေမတၱာထား 
ရမွာ ဘုန္းဘုန္းတို႔Aလုပ္။ ကိုယ့္လမ္း ကိုယ္ေလွ်ာက္၊ ကိုယ့္Aလုပ္ ကိုယ္လုပ္၊ 
ကိုယ့္ေနရာကိုယ္ေန ေပါ႔ေနာ္။ သေဘာေပါက္လား။ ဒီလိုေနရင္ Aမ်ားခ်မ္းသာ 
သြားတာပ။ဲ ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္ေက်လို႔ ေမတၱာနဲ႔ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွ 
ျပႆနာ မရွိဘူး။ ဒီေတာ့ဒီေနရာမွာ ျပစ္မွားတယ္ဆိုတာလည္း ေဘာင္ေက်ာ ္
တာပ။ဲ Aပိုင္းေက်ာ္ၾကတာေပါ႔။ ဒီေတာ့ Aေကာင္းဆံုးသည္ ေမတၱာ Aေကာင္း 
ဆံုးပါပ။ဲ 
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 ဘယ္သူ႔Aေပၚဘဲျဖစ္ျဖစ္ ပံုေဖာ္ရင္ ျပံဳး႐ႊင္တဲ့ ပံုကိုသာ ရေAာင္ေဖာ္ၾက 
ေနာ္။ ေမတၱာဘ ဲ လႊတ္ၾက။ နားလည္ျပီလား။ Aျပစ္ေတြ မရွာရဘူးေနာ္။ Aျပစ္ရွာ 
ရင္ Aတင္းေျပာတာဘ။ဲ မေနာကလည္း မေျပာနဲ႔၊ ႏႈတ္ကလည္း မေျပာမိေစနဲ႔။ 
ေမတၱာသာလႊတ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ တစ္Uီးနဲ႔တစ္Uီး ေက်းဇူးဟာ ကင္းမွ 
မကင္းၾကတာပေဲနာ္။ က်န္တဲ့ ျပႆနာသည္ ကိုယ့္ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ သူ႔Aပိုင္းနဲ႔သူ၊ 
သူ႔ဟာသူ သြားလိမ့္မယ္။ ကံေတြပေဲပါ႔။ ကံAရွိန္ေလးAတိုင္းပ ဲျဖစ္ေနၾကတာကိုး။ 
ကိုယ္ကေတာ့ ေမတၱာလႊတ္။ ဒါဟာ ကိုယ့္တာဝန္ပ။ဲ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ လံုေAာင ္
ကာၾက။ ဒါပဲရွိတယ္။ ေမတၱာန႔ဲေနမွ ေAးခ်မ္းမွာေနာ္။ ဘယ္သူ႔Aေပၚကိုမွ 
မေကာင္းတဲ့ဂုဏ္ေတြန႔ဲ ေပါင္းစပ္ျပီး မၾကည့္န႔ဲ။ Aျမတဲမ္း ျပံဳးျပံဳး႐ႊင္႐ႊင္နဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ ့
ပံုကိုပေဲဖာ္ပါ။ ေ႐ႊေငြေတြျပည့္စုံျပီး ျပံဳး႐ႊင္တဲ့ ပံုေလးေဖာ္၊ ႏွလံုးေAးတဲ့ပံုကိုေဖာ္၊ 
ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယေ္က်ရင္ ျပီးတာပ။ဲ AဒဲီAတိုင္း ေနၾကရမယ္။ သေဘာေပါက ္
ၾကျပီလား။ 
 
မဂ္တားဖုိလ္တားမဂ္တားဖုိလ္တားမဂ္တားဖုိလ္တားမဂ္တားဖုိလ္တား        ကိုယ့္သဏၭာန္မွာ AေသြးAသားဟာ တီဗြီ (TV) စက ္
လိုပေဲနာ္။ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုက လိုင္းေတြဖမ္းခ်င္ရင္ စေလာင္းတပ္ရတယ္ မဟုတ္လား။ 
လိုင္းေတြထည့္ရေသးတယ္ မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့မွ ဖမ္းလို႔ရတာ။ AေသြးAသား 
ထဲမွာ Aကုသိုလ္ဓာတ္ေတြ ရာႏႈန္းAျပည့္ထည့္ထားမယ္။ ၾကမ္းတမ္းေနမယ္ဆိ ု
ရင္ စီးပြားကိဆုြဲႏိုင္ပါ႔မလား။ (မဆြဲႏိုင္ပါ ဘုရား…)။ ရတနာရွိရာ ရတနာစုဆိုတဲ့ 
စကားရွိတယ္ မဟုတ္လား။ ဒီAေသြးAသားထမဲွာ မေကာင္းတဲ့ဓာတ္ေတြ 
ထည့္ထားေတာ့ စီးပြားေတာင္ မဆြဲႏိုင္ဘူး။ သေဘာေပါက္လား။ နိဗၺာန္ဆိုသည္ 
ဘုရားဉာဏ္ေတာ္န႔ဲ ျမင္ခဲ့တဲ့ နိဗၺာန္တရား၊ Aင္မတန္ သိမ္ေမြ႕တဲ့တရား၊ 
Aင္မတန္ၾကည္လင္တဲ့ AေသြးAသား စိတ္ပိုင္ရွင္မွ ျမင္ရတာ။ ကုသိုလ္ဓာတ ္
ျပည့္မွ ျမင္ရတာေနာ္။ Aနည္းဆံုး ပထမစ်ာန္ဆိုတာ မဟာကုသိုလ္ေခၚတယ္။ 
ရာႏႈန္းျပည့္ကုသိုလ္ေခၚတယ္။ 
 Aဒဲီကုသိုလ္ဓာတ္ Aရွိန္မရွိဘဲန႔ဲ နိဗၺာန္မေပၚဘူး။ နားလည္ျပီေနာ္။ Aဒဲ ီ
ကုသိုလ္ဓာတ္ Aရွိန္Aဝါမ်ားတဲ့ ေသြးန႔ဲသတၱိစိတ္ဟာ ေျဖၾကည့္ပါ။ နိဗၺာန္ျမင္ပါ႔ 
မလား။ (မျမင္ပါဘူး ဘုရား)။ တျခားစီဘ။ဲ ဒါေၾကာင့္ မဂ္တား ဖိုလ္တား လို႔ ေျပာ 
တာေနာ္။ တရားAားထုတ္ခ်င္တဲ့ စိတ္လည္းေပၚမွာမဟုတ္ဘူး။ Aားထုတ္လည္း 
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Aဒဲီပုဂၢိဳလ္ရမွာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ နားလည္ျပီလား။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုေျပာတယ္။ မ်က္လံုး 
မွိတ္လိုက္ျပီဆိုရင္ ေမွာင္တာေတြပေဲပၚတယ္ တဲ့။ တျခားဘာမွ မျမင္ရဘူးတဲ့။ 
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ထိုင္တယ္ဆိုရင္ ေမွာင္ေနတာပဲ တဲ့ေနာ္။ ဘုန္းဘုနး္က 
သူတို႔ကို ၾကည့္ျပီး ေၾသာ္ Aကုသိုလ္ေတြ မ်ားလိုက္တာလို႔ေနာ္။ တကယ္လည္း 
Aကုသိုလ္မ်ားတယ္။ ဒီေတာ့မွတ္ပါ။ ကိုယ့္AေသြးAသားမွာ ရွိတဲ့ သတၱိေတြကို 
ေျပာင္းပစ္ရမယ္။ 
 ဒီAထဲမွာ ပUၥာနႏိၱယ ကံကလြဲရင္ က်န္တာေတြ ေျပတယ္လို႔မွတ္ထား။ 
ပUၥာနႏၱိယ ကံသမားေတာင္မွ ကန္ေတာ့လို႔ရွိရင္ ငရသဲက္တမ္း ေလ်ာ့တယ္တဲ့။ 
Aဇာတသတ္မင္းသားကိုၾကည့္ေလ။ ပUၥာနႏိၱယကငံါးခုကို ေရတြက္ၾကည့္ရ 
ေAာင္။ 

� ဘုရားကို ေသြးစိမ္တည္ေAာင္ လုပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ ဘယ္ေလာက္ ကန္ေတာ့ 
ကန္ေတာ့ ငရဲက်မွာပဲတဲ့။ 

� ရဟႏၱာသတ္မိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ေျဖလုိ႔မရဘူး၊ က်မွာပ။ဲ 
� Aမိသတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ ေျဖလုိ႔မရဘူး၊ က်မွာပ။ဲ 
� Aဖသတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ ေျဖလုိ႔မရဘူး၊ က်မွာပ။ဲ 
� Aဇာတသတ္မင္းသား ငရဲက်တာပေဲနာ္။ မဂ္တား၊ ဖိုလ္တားတယ္ 

မရဘူးေနာ္။ 
� သံဃာသင္းခြဲတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ေျဖလို႔မရဘူး၊ က်မွာပ။ဲ 

 
 ေဒဝဒတ္ေနာ္၊ သူလည္းငရဲက်တယ္။ ဒါေပမယ့္ Aဇာတသတ္မင္းသား 

ဟာ ငရဲသက္တမ္းေလ်ာ့သြားတယ္။ မဂ္သာ မရတာေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ ကန္ေတာ့ 
တာ နည္းနည္းမွ မေလွ်ာ့န႔ဲ။ မ႐ံႈးဘူးလို႔ မွတ္ပါ။ 
 Aေဖ၊ Aေမကို သတ္မိပါေစUီး နားလည္ျပီး ဘုရားကို ကန္ေတာ့ရင္ ငရဲ 
သက္တမ္း ေလ်ာ့တယ္။ ျပန္တက္ရင္ Aဆင္ေျပမယ္ေပါ႔။ ႐ံႈးပါUီးမလား။ 
(မ႐ႈံးပါဘူး ဘုရား…)။ ဒီေတာ့ ကုသိုလ္န႔ဲယွU္တဲ့ AေAးဓာတ္ကိုသြင္းထား။ ကုိယ့္ 
Aတြက္ Aျမတ္ခ်ည္းပဲလို႔မွတ္။  
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ကန္ေတာ့ခန္းကန္ေတာ့ခန္းကန္ေတာ့ခန္းကန္ေတာ့ခန္း            ကန္ေတာ့နည္းကိုလည္း သင္Aံုးမယ္။ 
ဘုရားရ႕ဲ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတြကို ေAာက္ေမ့ျပီး ကန္ေတာ့ေနာ္။ မ်က္စိမွိတ္လိုက္ရင္ 
ဘုရားပံု Aၾကီးၾကီးကို ရေAာင္ေဖာ္ၾက။ နားလည္ျပီလား။ မေပၚရင္ ထပ္ၾကည့္ ျပီး 
ရင္ မ်က္စိမိွတ္ျပီးAာ႐ံုယူ ကန္ေတာ့လိုက္။ ဘုရားAေပၚ ခ်စ္လာေAာင္ ပံုေဖာ္ရ 
တယ္။ Aဒဲီလို ကန္ေတာ့ရင္ေတာ့ ဒီက (Aခံဓာတ)္ စြမ္းAားေတြ ေျပာင္းသြား 
ေရာ။ မေကာင္းတဲ့ဓာတ္ေတြပ်က္ျပီး ေကာင္းတာေတြAစားထိုးလို႔ ေက်သြားျပီ။ 
ႏိုင္သြားျပီ။ ကန္ေတာ့နည္းေနာ္။ Aဒဲါကို ဘုရားေဟာမွာ လိုက္ရွာျပီး စU္းစား၊ 
Aေျဖေပၚေတာ့မွ ကန္ေတာ့ခန္းကို ထည့္ေပးတာ။ တရားနာလို႔ မရတဲ့သူေတြ 
နာလို႔ ရသြားတယ္။ စီးပြားလည္းတက္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေရာဂါေတြ ေပ်ာက္ကုန ္
တယ္။ ကိုယ္ေတြ႕ေတြ Aမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္။ 
 ကန္ေတာ့တဲ့ေနရာမွာ ဘုရားေျခဖမုိးေတာ္နဲ႔ မိမိUီးေခါင္းထိျပီး ကန္ေတာ ့
တဲ့ပံုကို ေဖၚျပီးကန္ေတာ့ပါ။ စိတ္Aစာစားတယ္ ေခၚတယ္။ စိတ္ကူးပေဲနာ္။ Aရိပ ္
ပ။ဲ စိတ္Aစာစားတာ Aဓိကပ။ဲ ဒီလိုAာ႐ုံယူျပီးေတာ့ ရင္ထမဲွာ ေAးေနရတယ္။ 
နားလည္ျပီလား။ ဒီကုသိုလ္Aရွိန္န႔ဲ ျပစ္မွားတဲ့ကံေတြ ေပ်ာက္ေAာင္ ကန္ေတာ ့
ပါတယ္ ဒီလိုေနာ္။ ဒါဆိုရင္ ဓာတ္ေတြေျပာင္းသြားတာေပါ႔။ ကန္ေတာ့ရင္လည္း 
ဘုရားဓာတ္ေတာ္ကိန္းရာမွာ ကန္ေတာ့ရမယ္ေနာ္။ Aျပစ္မွားခံ ပုဂၢိဳလ္မရိွဘူး 
ဆိုရင္ ဘုရားဓာတ္ေတာ္ကိန္းရာမွာ ကန္ေတာ့ရတယ္။ ဓာတ္ေတာ္ဟာ ဘုရားပ။ဲ 
တန္ျပန္Aဆ မ်ားတယ္။ ေမတၱာၾကီးမားတဲ့ ဘုရားလို႔ ဒီလိုပီတိစြမ္းAားကို 
ယူေနာ္။ 
 ေရွးေရွးဘုရားမ်ားဟာ ပရိနိဗၺာန္စံတယ္ဆိုရင္ ေရႊတံုးၾကီးလိုပဲ ထားေပးခဲ ့
တယ္။ ေရႊတံုးလို တစ္တံုးတည္း ရွိတာေနာ္။ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ ္
ျမတ္ၾကီးက်ေတာ့ သက္တမ္းတိုလို႔ သတၱဝါေတြ မဖူးလိုက္ရဘူး။ ဓာတ္ေတာ္ေတြ 
ကြဲသြားတယ္။ ဓာတ္ေတာ္ဟာ ပူေဇာ္ရင္ ပြားတယ္။ မပူေဇာ္ဘူး၊ မ႐ိုေသဘူးဆုိရင္ 
ဓာတ္ေတာ္ဟာ မေနဘူး။ ျပန္ၾကြသြားတယ္။ 
 
သက္ရိွဘုရားလုိ႔မွတ္သက္ရိွဘုရားလုိ႔မွတ္သက္ရိွဘုရားလုိ႔မွတ္သက္ရိွဘုရားလုိ႔မွတ္        ေAာက္ဖက္Aရပ္မွာ ဒကာတစ္ေယာက္ရ႕ဲ 
ကိုယ္ေတြ႕ေနာ္။ ဓာတ္ေတာ္ဟာ Aသက္ဝင္တယ္။ Aသက္ရွိတယ္လို႔ပ ဲ ယူဆ 
တယ္။ သက္ရွိဘုရားလို႔ပ ဲ ခံယူထားတယ္။ ဘုန္းဘုန္းခံယူထားတယ္ေနာ္။ Aဲ့ဒီ 
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ဒကာဟာ ဓာတ္ေတာ(္၉)ဆူကို ပုလင္းထဲကို ထည့္ထားတယ္။ Aိမ္ျပင္ေတာ့ 
ဓာတ္ေတာ္ပုလင္းကို ကုတင္ေAာက္ထ ဲ ထည့္ထားတယ္။ “ဒကာၾကီး 
Aဒဲီလိုဆိုရင္ ရွိခ်င္မွရွိလိမ့္မယ”္ ေျပာလိုက္ေတာ့ ကဗ်ာကသီ ေျပးၾကည့္တယ္။ 
ပုလင္းကို Aဖံုးပိတ္ထားတာေနာ္။ မရွိေတာ့ဘူးတဲ့။ ဘယ္လိုလုပ္ရမလလဲို႔ 
ဘုန္းဘုန္းကိုေမးတယ္။ စမ္းၾကည့္မယ္ေပါ႔။ ဓာတ္ေတာ္ထည့္တဲ့ပုလင္း 
ကိုေဆးတယ္။ ေနာက္ကန္ေတာ့ပြဲထိုး ငါးပါးသီလခံျပီး ညဘက္က်ေတာ့ ပင့္တာ 
ေပါ႔။ ဘုန္းဘုန္းက သိခ်င္လို႔ Aဖုံးမဖြင့္ထားဘူး။ မနက္က်ေတာ့ (၉)ဆူလံုး 
ျပန္ေရာက္ေနတာေတြ႕ရတယ္။ Aံ့ၾသစရာ ေကာင္းတယ္။ သက္ရွိဘေဲနာ္။ 
သေဘာေပါက္လား။ 
 
စၾကာဝဠာပ်ံ႕ေနေသာ ဘုရားဓာတ္စၾကာဝဠာပ်ံ႕ေနေသာ ဘုရားဓာတ္စၾကာဝဠာပ်ံ႕ေနေသာ ဘုရားဓာတ္စၾကာဝဠာပ်ံ႕ေနေသာ ဘုရားဓာတ္    ဒီေတာ့ သက္ရွိဘုရားရွိေနတယ္လို႔ကို 
စိတ္ထဲမွာ ထားရမယ္။ တန္ျပန္Aဆကလည္း Aမ်ားၾကီးပဲေပါ႔။ ဓာတ္ေတာ္ရ႕ဲ 
ဓာတ္ရိပ္၊ ဓာတ္ခိုးေတြဟာ စၾကာဝဠာကို ျပန္႔ေနပါတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဒီေခတ ္
ေတာ့ နားလည္လြယ္ပါတယ္။ တီဗြီ (TV) လႈိင္းလိုေပါ႔။ ဒီAနီးAနားမွာ တီဗြီလိႈင္း 
(TV wave) ရွိတယ္မဟုတ္လား။ သို႔ေသာ္ ဒီAတိုင္း လက္နဲ႔ကိုင္လို႔ စမ္းလို႔ေတာ့ 
မရဘူး။ လိုင္းတူစက္န႔ဲ ဖမ္းရင္ (TV) A႐ုပ္ေတြ ေပၚလာမွာပ။ဲ ဓာတ္တူရာနဲ႔ 
ဖမ္းမွရတယ္ေလ။ သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္။ Aဒဲီလိုပ ဲ ဓာတ္ရိပ္၊ ဓာတ္ခိုးေတြက 
ျပန္႔ေနတာ။ ကိုယ္က Aင္မတန္ေAးတဲ့ဓာတ္န႔ဲ ဘုရားကို ပံုေဖာ္မွ စိမ့္ဝင္လာမွာ။ 
ႏွလံုးေAးျပီး မာန္ေလ်ာ့၊ ၾကြက္သားAာ႐ံုေၾကာေတြ ေလ်ာ့ခ်လုိက္ရတယ္။ 
ရင္ထဲမွာ စကားမေျပာပဲ ေAးေနေAာင္ ခံစားတတ္ရတယ္။ Aင္မတန္ေAးတဲ ့
ဓာတ္န႔ဲ ဘုရားကို ပုံေဖာ္မွ စိမ့္ဝင္လာမွာ၊ နားလည္ျပီေနာ္။ ဒါမွ စြမ္းAားေျပာင္းမွာ 
ေနာ္။ 
 ဓာတ္ရိပ္၊ ဓာတ္ခိုး ရွိတယ္ဆိုတာ ေျပာလုိ႔သိရတာ။ ေ႐ႊတိဂံုဘုရား 
တစ္ဝိုက္ ရပ္ကြက္ ေရာက္သြားရင္ေတာင္ ေAာက္လမ္းပညာေတြဟာ တစ္ဝက ္
ေလာက္ သံုးမရဘူးတဲ့။ ဘုရားရ႕ဲ ဓာတ္ရိပ္၊ ဓာတ္ခိုး ရွိေတာ့ တစ္ဝက ္
ေလာက္သံုးလို႔ကို မရဘူးတဲ့။ သူတို႔ ေျပာၾကတယ္။ တAားAံ့ၾသဖို႔ ေကာင္းတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဆဲိုေတာ့ ဘုရားရ႕ဲဓာတ္ေတာ္ေတြ ရွိလို႔ပ။ဲ ဘုရားရ႕ဲ ဓာတ္ရိပ္၊ 
ဓာတ္ခိုးေတြ ရွိလို႔ေနာ္။ Aဒဲီ ဓာတ္ရိပ္၊ ဓာတ္ခိုးေတြဟာ ဒီAခန္းေလာက္ေတာ့ 
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Aသာေလးပေဲပါ႔။ စၾကာဝဠာ ေသာင္းခ်ီျပီးေတာ့ေတာင္ ပ်ံ႕ေနေသးတာပေဲနာ္။ 
ဘုရားရ႕ဲရင္ေငြ႕၊ ဘုရားရ႕ဲ ႏွလံုးသားထဲကို ေရာက္ေနသလိုပ ဲ စိတ္ကူးပံုေဖာ္ျပီး 
ဘုရားကို Uီးခိုက္ၾကည္ညိဳ ကန္ေတာ့ရမယ္။ လုပ္ၾကည့္ပါ။ Aဒဲီစြမ္းAားေတြ 
ျပည့္ျပီဆိုရင္ ဘာျဂိဳလ္ နတၡတ္မွ ေစာင့္စရာမလုိပါဘူး။ Aဒဲီစြမ္းAားေတြေၾကာင့္ 
ဓာတ္ေရာ၊ နတ္ေရာ မေနႏုိင္ပါဘူး။ ဝိုင္းတာပါပ။ဲ ဓာတ္ပိုင္တယ္၊ နတ္ပိုင္တယ္ 
ဆိုတာ တျခားမဟုတ္ပါဘူး။ မိမိရင္ထ ဲAေAးဓာတ္ရွိေနဖို႔ပ ဲလိုပါတယ္။ 
 ေစာေစာက Aရာရိွဒကာဆို Aပိုင္းခြဲသင္ေပးလိုက္ေတာ့ သေဘာေပါက္ 
ျပီး ဘုရားမွာသြားကန္ေတာ့တယ္။ (၄)ပတ္ေလာက္ၾကာေတာ ့ သူ႔ေရာဂါေပ်ာက္ 
သြားတယ္။ ဓာတ္ေတြ ပ်က္သြားတာေပါ႔ေနာ္။ ဓာတ္ျပယ္သြားတယ္။ ဒီလိုေနာ္။ 
AေသြးAသားေတြဟာ စိတ္န႔ဲဆိုင္တာကိုး။ ေျပာင္းလသဲြားတာေပါ႔။ ၾကိဳးစားျပီး 
ၾကည္ညိဳၾကပါ။ ရင္ထ ဲေAးေနပေစေနာ္။ 
 ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးက သတၱဝါေတြAေပၚ Aင္မတန္ ေမတၱာ 
ဂ႐ုဏာ ၾကီးမားတယ္ေနာ္။ သုေမဓာ ရေသ့ဘဝမွာ နိဗၺာန္ရလိုက ရႏိုင္ပါေသာ္ 
လည္း သတၱဝါေတြAေပၚ သနားတဲ့စိတ္ က႐ုဏာဓာတ္ Aင္မတန္ၾကီးမားတာ 
ေၾကာင့္ ဘုရားဆုပန္ခဲ့တယ္ေနာ္။ ဘုရားဆိုတာသည္ မိသားစုAတြက္ မဟုတ္ပါ 
ဘူး။ ရပ္႐ြာတစ္ခု၊ ျမိဳ႕႐ြာတစ္ခု၊ တုိင္းျပည္တစ္ခု၊ ကမၻာတစ္ခုAတြက္ မဟုတ္ 
ပါဘူး။ စၾကာဝဠာရိွ သတၱဝါ AားလံုးAတြက္ေနာ္။ ဒီလိုေမတၱာ ဂ႐ုဏာပုိင္ရွင္ 
ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးက ပရိနိဗၺာန္ စံဝင္ေတာ္မူခါနီးေတာင္မွ မိုက္မတဲဲ့ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားAတြက္ ကၽြတ္တန္းဝင္ရန္ ဓာတ္ေတာ္ခ်န္ေပး ခဲ့တယ္။ 
Aဓိ႒ာန္ေပးခဲ့တယ္ေနာ္။ ဓာတ္ေတာ္သည္ ဘုရားကိုယ္စား ဘုရားပါပဲလို႔ မွတ္ၾက။ 
Aဒဲီဓာတ္ေတာ္ကို သက္ရွိထင္ရွားလို႔ ေAာက္ေမ့ၾကပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ Aားလံုးရ႕ဲ 
သဏၭာန္ေရွ႕၌ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားၾကီး ၾကြေရာက္ေနပါျပီ …။ 
“သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၊ ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ မသိ၊ မလိမၼာသက္ေတာ္ထင္ရွား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၊ ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ မသိ၊ မလိမၼာသက္ေတာ္ထင္ရွား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၊ ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ မသိ၊ မလိမၼာသက္ေတာ္ထင္ရွား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၊ ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ မသိ၊ မလိမၼာ    
ခင္က မုိက္မဲစြာ ျပစ္မွားမိတ့ဲ ကံေတြရိွခ့ဲပါ၏။ ထုိကံခင္က မုိက္မဲစြာ ျပစ္မွားမိတ့ဲ ကံေတြရိွခ့ဲပါ၏။ ထုိကံခင္က မုိက္မဲစြာ ျပစ္မွားမိတ့ဲ ကံေတြရိွခ့ဲပါ၏။ ထုိကံခင္က မုိက္မဲစြာ ျပစ္မွားမိတ့ဲ ကံေတြရိွခ့ဲပါ၏။ ထုိကံသတိၱႏွင့္ တန္ျပန္မႈ Aျပစ္ေတြ သတိၱႏွင့္ တန္ျပန္မႈ Aျပစ္ေတြ သတိၱႏွင့္ တန္ျပန္မႈ Aျပစ္ေတြ သတိၱႏွင့္ တန္ျပန္မႈ Aျပစ္ေတြ 
ေပ်ာက္ျခင္းငွာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား AဆုံးAမကုိ ခံယူလ်က္၊ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားေပ်ာက္ျခင္းငွာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား AဆုံးAမကုိ ခံယူလ်က္၊ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားေပ်ာက္ျခင္းငွာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား AဆုံးAမကုိ ခံယူလ်က္၊ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားေပ်ာက္ျခင္းငွာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား AဆုံးAမကုိ ခံယူလ်က္၊ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား    
ထံ၌ပင္ ေတာင္းပန္ထံ၌ပင္ ေတာင္းပန္ထံ၌ပင္ ေတာင္းပန္ထံ၌ပင္ ေတာင္းပန္ကန္ေတာ့ျခင္း Aခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူပါဘုရား။ကန္ေတာ့ျခင္း Aခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူပါဘုရား။ကန္ေတာ့ျခင္း Aခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူပါဘုရား။ကန္ေတာ့ျခင္း Aခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူပါဘုရား။” 
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လုိက္ဆုိရန္တုိင္လုိက္ဆုိရန္တုိင္လုိက္ဆုိရန္တုိင္လုိက္ဆုိရန္တုိင္        ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ သံသရာAစမွစ၍ ယေန႔ 
တုိင္ေAာင္ ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ ္ ျမတ္ 
ၾကီး တို႔၏Aေပၚ၌ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ သံုးပါးေသာကံတို႔ျဖင့္ ျပစ္မွားမိသည ္
ရွိခဲ့ပါေသာ္ ထိုAျပစ္တို႔ကို ေပ်ာက္ပါ ေစျခင္းAက်ိဳးငွာ ရုိေသျမတ္ႏိုး လက္စုံမိုး၍ 
ရွိခုိးပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား။  
 

u ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ သံသရာAစမွစ၍ ယေန႔တုိင္ေAာင္ 
ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမား ၾကကုန္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ Aရွင္္ျမတ္ၾကီးတို႔၏Aေပၚ၌ 
ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ သံုးပါးေသာကံတို႔ျဖင့္ ျပစ္မွားမိသည္ရွိခဲ့ပါေသာ္ 
ထိုAျပစ္တို႔ကို ေပ်ာက္ပါေေစျခင္း Aက်ိဳးငွာ ရုိေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ 
ျမတ္စြာဘုရား။ 
(ဉာဏ္ဆန္းၾကယ္မွ ကံဆန္းၾကယ္တယ္ေနာ္။ မိမိနဖူးထိရာ Aရပ္သည္ 
ဘုရားရွင္ရ႕ဲ ေျခဖမုိးေတာ္ကို ထိသကဲ့သို႔ ရေAာင္ၾကိဳးစားျပီး ပုံေဖာ္ေနာ္။ 
ရင္ထေဲAးခ်မ္းပါေစ။ AေAးဓာတ္ကို စိမ့္ေနပေစ။ ရေAာင္ၾကိဳးစားျပီး 
ကန္ေတာ့ပါ။) 
 
u ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ သံသရာAစမွစ၍ ယေန႔တုိင္ေAာင္ 
ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမား ၾကကုန္ေသာ Aဂၢသာဝက၊ မဟာသာဝက ရဟႏၱာ 
Aရွင္္ျမတ္ၾကီးတို႔၏Aေပၚ၌ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ သံုးပါးေသာကံတို႔ျဖင့္ 
ျပစ္မွားမိသည္ရွိခဲ့ပါေသာ္ ထိုAျပစ္တို႔ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္းAက်ိဳးငွာ ရိုေသျမတ္ႏိုး 
လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား။ 
(ၾကက္သီးေမြးညႇင္း ထေလာက္ေAာင္ AေAးဓာတ္ စိမ့္ထြက္ပေစ၊ Aဒဲါဆုိ 
ပိုေကာင္းပါတယ္။ ၾကိဳးစားၾကေနာ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ရလာပါလိမ့္မယ္။) 
 
u ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ သံသရာAစမွစ၍ ယေန႔တုိင္ေAာင္ 
ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမား ၾကကုန္ေသာ ရဟႏၱာ Aရွင္္ျမတ္ၾကီးတို႔၏Aေပၚ၌ ကာယကံ၊ 
ဝစီကံ၊ မေနာကံ သံုးပါးေသာကံတို႔ျဖင့္ ျပစ္မွားမိသည္ရွိခဲ့ပါေသာ္ ထိုAျပစ္တို႔ကိ ု
ေပ်ာက္ပါေစျခင္း Aက်ိဳးငွာ ရုိေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား။ 
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(Aဂၢသာဝက၊ မဟာသာဝက ဆိုတာ ဘုရားရွင္ရ႕ဲ ပါရမီကို 
ေလးပံုတစ္ပံုျဖည့္ရတယ္။ တစ္သေခ်ၤန႔ဲ ကမၻာတစ္သိန္း ပါရမီေတြ ျဖည့္ရတာေနာ္။ 
Aဂၢသာဝကဆိုတာ တျခား မဟုတ္ဘူး။ လက္ဝရဲံ ေလးဆယ္၊ လကၤ် ာရံ 
ေလးဆယ္၊ စုစုေပါင္း ရွစ္ဆယ္ေပါ႔။ Aဒဲီမွာ Uီးေဆာင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ 
Aရွင္သာရိပုတၱရာန႔ဲ Aရွင္မဟာေမာဂၢလန္ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ပါးေနာ္။ Aဂၢသာဝက 
လို႔ေခၚတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုေတြ ေကာင္းသထက္ေကာင္းေAာင္ Aခ်ိန္ေပးျပီး ပါရမီ 
ျဖည့္ခဲ့ရတာ။ က်န္တဲ့ (၇၈)ပါးေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ကမၻာတစ္သိန္းျဖည့္ရတ့ဲ 
မဟာသာဝက ရဟႏၲာၾကီးေတြ လို႔မွတ္ပါ။ ႐ုိး႐ိုးရဟႏၲာေတြက ပါရမီ Aတိုင္းAတာ 
မရိွဘူး။) 
 
u ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ သံသရာAစမွစ၍ ယေန႔တုိင္ေAာင္ 
ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမား ၾကကုန္ေသာ မိခင္၊ ဖခင္ တို႔၏Aေပၚ၌ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ 
မေနာကံ သံုးပါးေသာ ကံတို႔ျဖင့္ ျပစ္မွားမိသည္ရွိခဲ့ပါေသာ္ ထိုAျပစ္တို႔ကိ ု
ေပ်ာက္ပါေစျခင္း Aက်ိဳးငွာ ရုိေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား။ 
(မိဘႏွစ္ပါးရွိေသးတယ္ဆိုရင္ ေန႔စU္ နဖူးန႔ဲ ေျခေထာက္ထိျပီး ကန္ေတာ့ၾကပါ။ 
Aိပ္ယာဝင္ခါနီးတိုင္း ကန္ေတာ့ျပီးမွ Aိပ္ပါ။ Aခြင့္မသာရင္ေတာ့ ဓာတ္ပံုကိုဘ ဲ
ပူေဇာ္ပါ ရပါတယ္။ ေျခရာကို မေသေသးရင္ ရေAာင္ေတာင္းထားၾကေနာ္။ 
Aဒဲီေျခရာကုိ ႐ုိ႐ိုေသေသန႔ဲ သြားေလရာေဆာင္ထား။ မိဘရ႕ဲ ေမတၱာေစတနာ 
ေၾကာင့္ AစစAရာရာ Aဆင္ေျပ ေAာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ Aေမြထက္ စိတ္ခ်ရ 
တယ္။ မိဘကို စိတ္ကညႊတ္တဲ့Aခါ AေAးဓာတ္နဲ႔ ညႊတ္ေနာ္။ ကိုယ့္ေခါင္း 
Aထက္မွာ ပံုေဖာ္ထား၊ Aၾကိမ္ၾကိမ္ ကန္ေတာ့ရင္ သိသာပါလိမ့္မယ္။ 
ဘဝေျပာင္းလဲမႈ မ်ားပါလိမ့္မယ္။ Aေကာင္းေျပာင္းလတဲာလို႔ မွတ္ပါ။) 
 
u ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ သံသရာAစမွစ၍ ယေန႔တုိင္ေAာင္ 
ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမား ၾကကုန္ေသာ လိမၼာေစရန္ က်ိဳးေၾကာင္းျပ၍ ဆံုးမတတ္ေသာ 
ဆရာတို႔၏ Aေပၚ၌ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ သံုးပါးေသာကံတို႔ျဖင့္ ျပစ္မွား 
မိသည္ရွိခဲ့ပါေသာ္ ထိုAျပစ္တို႔ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္းAက်ိဳးငွာ ရုိေသျမတ္ႏိုး 
လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား။ 
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(ဒါဟာ စာေပAလိမၼာ၊ Aသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း Aလိမၼာေတြကို ကၽြမ္းက်င္လိမၼာ 
ေAာင္ သင္ၾကားေပးတဲ့ ေလာကီဆရာသမားေတြကို ေျပာတာေနာ္။) 
 
u ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ သံသရာAစမွစ၍ ယေန႔တုိင္ေAာင္ 
ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမား ၾကကုန္ေသာ သီလဂုဏ္၊ သမာဓိဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္ တို႔ကို 
ဆည္းပူးျဖည့္က်င့္လွ်က္ ရိွၾကကုန္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္၊ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္၊ Aရိယာပုဂၢိဳလ္ 
တို႔၏ Aေပၚ၌ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ သံုးပါးေသာကံတို႔ျဖင့္ ျပစ္မွား 
မိသည္ရွိခဲ့ပါေသာ္ ထိုAျပစ္တို႔ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္းAက်ိဳးငွာ ရုိေသျမတ္ႏိုး 
လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား။ 
(ရင္ထဲမွာ ေAးခ်မ္းေနပေစ၊ ဆႏၵမေစာနဲ႔။ မာန္ေလ်ာ့ထားပါေနာ)္ 
 
u ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ သံသရာAစမွစ၍ ယေန႔တုိင္ေAာင္ 
ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမား ၾကကုန္ေသာ တရားဓမၼတို႔ကို ေဟာေျပာျပသဆံုးမ 
တတ္ေသာ ဆရာသမားတို႔၏ Aေပၚ၌ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ သံုးပါးေသာ 
ကံတို႔ျဖင့္ ျပစ္မွားမိသည္ရွိခဲ့ပါေသာ္ ထိုAျပစ္တို႔ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္း Aက်ိဳးငွာ 
ရုိေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား။ 
(ေနာက္ဆံုးပိတ္ ခင္ပြန္းဆိုတဲ့ စကားဟာ ေက်းဇူးရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မွန္သမွ် ခင္ပြန္းလို႔ 
သံုးတယ္ေနာ္။ ထမင္းတစ္လုပ္ျဖစ္ေစ၊ ေရတစ္မႈတ္ျဖစ္ေစ၊ ဖ်ာေလး တစ္ေနရာစာ 
စသည္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ဘူးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မွန္သမွ်သည္ ေက်းဇူးရွင္ခင္ပြန္းထ ဲ
ထည့္ထားေနာ္။) 
 
u ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ သံသရာAစမွစ၍ ယေန႔တုိင္ေAာင္ 
ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမား ၾကကုန္ေသာ ထမင္းတစ္လုပ္၊ ေရတစ္မႈတ္ စသည္ျဖင့္ 
ေပးကမ္းခ်ီးျမွင့္ ေထာက္ပံ့ ဖူူးေသာ ေက်းဇူးရွင္ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ Aေပၚ၌ ကာယကံ၊ 
ဝစီကံ၊ မေနာကံ - (မေနာကံဆိုတဲ့ေနရာမွာ Aေရးၾကီးတယ္ေနာ္။ ပုဂၢိဳလ ္
တစ္ေယာက္ကို ပံုေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ Aျပစ္ေတြတင္ျပီး မေက်မနပ္နဲ႔ေတြးရင္ ျပစ္မွား 
ေနတယ္လို႔မွတ္ပါ။ မၾကည္မလင္န႔ဲ Aျပစ္ေတြရွာ၊ Aားနည္းခ်က္ေတြရွာျပီး 
စိတ္ထဲက AဒဲီAားနည္းခ်က္ေတြကို ေျပာေနမယ္ဆိုရင္ ျပစ္မွားေနတာပါပဲ။ 
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ႏႈတ္န႔ဲျပစ္မွားေနတာကို မဟုတ္ဘူးေနာ္။ မေနာနဲ႔ျပစ္မွားေနတာကို ေျပာတာ။ 
ဒါေၾကာင့္ နိဗၺာန္လိုခ်င္ရင္၊ ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ သူမ်ားAတင္းမေျပာနဲ႔၊ 
စိတ္ကူးန႔ဲေတာင ္မေဖာ္ၾကန႔ဲေနာ္။ ပံုေဖာ္ရင္လည္း ျပံဳး႐ႊင္ေနတဲ့ပံုကိုပ ဲေဖာ္ရတယ္။ 
ေက်းဇူးဂုဏ္ေလးေတြကိုေတြးျပီး ခ်စ္လာေAာင္ေဖာ္ၾကေနာ္။ ဒီေတာ့မွ ကိုယ့္ဘဝ 
တိုးတက္မယ္လို႔ မွတ္ၾကပါ။ ဒီမွာလည္းစU္းစား၊ သူမ်ားAတင္းေျပာခဲ့တာသည္ 
နည္းသလား၊ မ်ားသလားလို႔ေနာ္။ သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္းေတြ မေက်နပ္ခ်က ္
ေတြ မ်ားရင္ေတာ့ စြမ္းAားက်မယ္၊ စီးပြားလည္းက်မယ္ေနာ္။ မလုပ္မိေAာင္ 
ၾကိဳးစားၾကေနာ္…။) သံုးပါးေသာ ကံတို႔ျဖင့္ ျပစ္မွားမိသည္ရွိခဲ့ပါေသာ္ 
ထိုAျပစ္တို႔ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္းAက်ိဳးငွာ ရိုေသျမတ္ႏုိး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ 
ျမတ္စြာဘုရား။ 
 
“ဘုရားရွင္ကို ပိုျပီး ၾကည္ၾကည္လင္လင္ Aာ႐ံုယူျပီး ရွိခိုးႏိုင္ေAာင္ တညီတညာ 
တည္း ငါးမာန္ေAာင္ျမင္ ဘုရားရွိခုိးျဖင့္ ရွိခိုးၾကရေAာင္” 
 

DDDD    ငါးမာန္ေAာင္ျမင္ ဘုရားရွင္ကို ၾကည္လင္ျမတ္ႏုိး ရွိခိုးပါ၏ဘုရား။ 
    

DDDD    ကိေလသာကင္းစင္ ဘုရားရွင္ကို ၾကည္လင္ျမတ္ႏိုး ရွိခိုးပါ၏ဘုရား။    
 

DDDD သစၥာသိျမင္ ဘရုားရွင္ကို ၾကည္လင္ျမတ္ႏိုး ရွိခိုးပါ၏ဘုရား။ 
 

DDDD Aနႏၱဂုဏ္Aင္ ဘုရားရွင္ကို ၾကည္လင္ျမတ္ႏိုး ရွိခိုးပါ၏ဘုရား။ 
 

DDDD ျငိမ္းေAးသခင္ ဘုရားရွင္ကို ၾကည္လင္ျမတ္ႏိုး ရွိခိုးပါ၏ဘုရား။ 
 

DDDD သံသရာကယ္တင္ ဘုရားရွင္ကို ၾကည္လင္ျမတ္ႏုိး ရွိခိုးပါ၏ဘုရား။ 
 

DDDD နိဗၺာန္စံဝင္ ဘုရားရွင္ကို ၾကည္လင္ျမတ္ႏိုး ရွိခိုးပါ၏ဘုရား။ 
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DDDD ပရိနိဗၺာန္စံဝင္ ဘုရားရွင္ကို ၾကည္လင္ျမတ္ႏုိး ရွိခိုးပါ၏ဘုရား။ 
 

သာဓု - သာဓု - သာဓ ု
    

ဆုေတာင္းခန္းဆုေတာင္းခန္းဆုေတာင္းခန္းဆုေတာင္းခန္း    

o 

    ဤသို႔ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ရေသာ ေကာင္းမႈက ံ
ေစတနာ တို႔ေၾကာင့္ Aလံုးစံုေသာ ေဘးေရာဂါ Aႏၱရာယ္Aေပါင္းတို႔မွ ကင္းေဝး 
ျပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကို 
ေကာင္းစြာသိျမင္၍ နိဗၺာန္သို႔ စံဝင္ႏို္င္ ေသာကိုယ္ ျဖစ္ရပါေစသား Aရွင္ဘုရား။ 
 ေလာကီမဂၤလာ Aျဖာျဖာတုိ႔သည္လည္း စိတ္ၾကံတိုင္း ေတာင့္တတိုင္း 
လြယ္ကူ လွ်င္ျမန္စြာ ျပည့္စံု၍ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေAးခ်မ္းရပါေစသား Aရွင္ဘုရား။    
    

ကန္ေတာ့ခန္းကန္ေတာ့ခန္းကန္ေတာ့ခန္းကန္ေတာ့ခန္း 

o 

Iမာယဓမၼာႏု၊ ဓမၼပဋိပတၱိယာ၊ မဂ္ေလးတန္၊ ဖိုလ္ေလးတန္၊ နိဗၺာန ္
တည္းဟူေသာ ဤေလာကုတၱရာတရား၊ ကိုးပါးAားေလ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ ္
ပဋိပတ္ျဖင့္ ဗုဒၶံ ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇမိ ပူေဇာ္ပါ၏ Aရွင္ဘုရား။ 
 Iမာယဓမၼာႏု၊ ဓမၼပဋိပတၱိယာ၊ မဂ္ေလးတန၊္ ဖိုလ္ေလးတန္၊ နိဗၺာန ္
တည္းဟူေသာ ဤေလာကုတၱရာတရား၊ ကိုးပါးAားေလ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ 
ျဖင့္ ဓမၼံ တရားေတာ္ျမတ္ကုိိ ပူေဇမိ ပူေဇာ္ပါ၏ Aရွင္ဘုရား။ 
 Iမာယဓမၼာႏု၊ ဓမၼပဋိပတၱိယာ၊ မဂ္ေလးတန္၊ ဖိုလ္ေလးတန္၊ နိဗၺာန ္
တည္းဟူေသာ ဤေလာကုတၱရာတရား၊ ကိုးပါးAားေလ်ာ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ 
ျဖင့္ သံဃံ သံဃာေတာ္ျမတ္ ကို ပူေဇမိ ပူေဇာ္ပါ၏ Aရွင္ဘုရား။ 
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ေမတၱာပုိ႔ Aမွ်ေဝေမတၱာပုိ႔ Aမွ်ေဝေမတၱာပုိ႔ Aမွ်ေဝေမတၱာပုိ႔ Aမွ်ေဝ    

o 

    ဤသို႔ျပဳရ ျမတ္ပုညေၾကာင့္ ခ်မ္းျမေAးၾကည္ ေဘးမဲ့မည္သည္၊ ေရႊျပည္ 
ထုတ္ေခ်ာက္ လမ္းမေကာက္ပ ဲေရာက္ရပါလုိ၊ ထိုထိုဘဝ က်င္လည္ရလည္း Aနိ႒ 
ေဘးဒဏ္ ရန္၊ မာန္ Aေပါင္း မေကာင္းဟူသမွ် မေတြ႕ရဘဲ သဗၺIစာၦ မဂၤလာကို 
ရြယ္တာ တတိုင္းရေစေသာ…္။ ယေန႔ယခု ျပဳျပဳသမွ် ျမတ္ဘာဂကို မိဘဆရာ 
မ်ိဳးသဟာႏွင့္ ကိုယ့္မွာေစာင့္ၾကပ္ ကိုယ္ေစာင့္နတ္က Aရင္းစ၍ ရွိသမွ်Aလံုးစံု 
ဘံုသံုးဆယ့္တစ္ ျဖစ္ျဖစ္သမွ် ေဝေနယ်တုိ႔ ရၾကပါေစ ေပးမွ်ေဝသည္ …. 
မ်ားေထြသာဓုေခၚေစေသာဝ္….. ဝသုႏၵေရ ဤေျမပံသ ု သီလာထုလည္း သက္ေသ 
Aမႈ တည္ေစေသာဝ္ …..။ 
 

ကုသိုလ္ … Aမွ် … Aမွ် … Aမွ် ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့။ 
 

သာဓု … သာဓု … သာဓ ု
 

N N 
 

 
    
    
    
    
    
    
၁၃၆၅ ၁၃၆၅ ၁၃၆၅ ၁၃၆၅ ခု၊ ဝါဆုိလဆန္း ခု၊ ဝါဆုိလဆန္း ခု၊ ဝါဆုိလဆန္း ခု၊ ဝါဆုိလဆန္း ((((၁၂၁၂၁၂၁၂) ) ) ) ရက္ရက္ရက္ရက္    
၂၀၀၃ ၂၀၀၃ ၂၀၀၃ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ((((၁၀၁၀၁၀၁၀) ) ) ) ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။    
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ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးပူေဇာ္ျခင္း Aက်ိဳးဆပူေဇာ္ျခင္း Aက်ိဳးဆပူေဇာ္ျခင္း Aက်ိဳးဆပူေဇာ္ျခင္း Aက်ိဳးဆယ္ပါးယ္ပါးယ္ပါးယ္ပါး    
 

၁။ Aရပ္တစ္ပါးသြားလည္း AစားAစာ မရွားပါးျခင္း။ 

၂။ ေရာက္ရာAရပ္၌ ေလးစားပူေဇာ္ခံရျခင္း။ 

၃။ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး မႏိွပ္စက္ျခင္း။ 

၄။ ခ်စ္ခင္သူ ေပါမ်ားျခင္း။ 

၅။ မည္သည့္ပရိသတ္Aလယ္၌မဆို တင့္တယ္စြာ ေနႏိုင္ျခင္း။ 

၆။ ေကာင္းေသာ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေဇာျခင္း။ 

၇။ AျခံAရံ မျပတ္ရွိျခင္း။ 

၈။ ေမြးျမဴေသာ တိရိစၧာန္၊ စုိက္ပ်ိဳးေသာ သီးႏွံ ျဖစ္ထြန္းျခင္း။ 

၉။ ေဘးဒုကၡေရာက္ခဲ့ေသာ္ AကူAညီ AမွီAတြယ္ ရရွိျခင္း။ 

၁၀။ သားသမီးႏွင့္ စီးပြားUစၥာ ေကာင္းမြန္စြာ ျဖစ္ထြန္းျခင္း။ 
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