
 
ကုိယ္တိုင္လဲ က်င့္သံုး၍ ေ၀ေနယ်-အားလဲ ညႊန္ျပေတာ္မူလ်က္ သာသနာသည္ ငါအတြက္မဟုတ္၊ 

ငါသည္သာ သာသနာေတာ္အတြက္ ျဖစ္ေစရမည္။ 

ဓမၼသင္တန္း အမွတ္စဥ္ {၁၁} 

၂၆. ၀၃. ၂၀၁၁။ ဒီတစ္ပတ္ စေနမွာ အမ်ိဳးသား(၁)အမ်ိဴးသမီး(၁၄) ေပါင္း (၁၅)ေယာက္ သင္တန္း 

တက္ၾကပါတယ္။ ေရွးဦးစြာ ဆရာေတာ္က တုိက္တြန္းမႈ စကားနဲ႔ စတင္ေျပာပါတယ္။ 

အရိယာ၀ါသ=အရိယာ+အာ၀ါသ။ အရိယတုိ႔၏ ေနအိမ္- လုိ႔မွတ္ပါတ့ဲ။ လူတိုင္းမွာ အိမ္နဲ႔ ေနၾကပါတယ္၊ 

ကုိယ္ပိုင္အိမ္ အငွားအိမ္၊ တစ္ခုခုနဲ႔ ေနၾကရတာပါပဲ။ ေနရင္- အိမ္ထဲမွာေနၿပီးေတာ့ ေသရင္လဲ အိမ္ထဲမွာပဲ 

ေသခ်င္ၾကပါတယ္တ့ဲ။ ေနရ-ေသရတ့ဲအခါ ကုိယ္ပိုင္အိမ္မွာေနၿပီး ကုိယ္ပုိင္အိမ္မွာ ေသရတာ 

ပိုေကာင္းပါတယ္တဲ့။ ကုိယ္ပိုင္ အိမ္နဲ႔ေနတ့ဲသူမ်ား ခံစားရမႈက တစ္မ်ိဳး၊ အငွားအိမ္မွာ ေနၾကသူမ်ား 

ခံစားရမႈက တစ္မိ်ဳး၊ ခံစားရမႈ မတူညီၾကပါဘူး၊ ကိုယ္ပိုင္+အငွား ေနေနရတ့ဲသူေတြ သိၾကပါတယ္တဲ့။ 

အဲဒီလိုပါပဲ အရိယာ၀ါသ စံအိမ္မွာလဲ အငွားေန ကိုယ္ပိုင္ေန မတူညီၾကပါဘူးတ့ဲ၊ အငွားဆုိတာ 

ခဏေလာက္သာ ခ်မ္းသာမႈကုိ ရတာပါတဲ့။  ကုိယ္ပိုင္ေလာက္ ခ်မ္းသာ မၿမဲပါဘူးတ့ဲ။ ဒါေၾကာင့္ 

ကုိယ္ပိုင္အိမ္ျဖစ္ဖို႔ ကုိယ္တုိင္တည္ေဆာက္လုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ေနႏိုင္ၾကရေအာင္ ဆရာေတာ္က 

နည္းလမ္းေပးေနတာပါတ့ဲ။ 

မပိုင္ခင္မွာ ငွားေနၾကရတာ သဘာ၀ပါပဲ၊ အၾကာႀကီး ငွားေနရတာေတာ့ အဆင္မေျပလွပါဘူး။ 

အငွားဆုိတာ ဘယ္ေနရာမွာမွ အဆင္မေျပလုိ႔ ကိုယ္ပိုင္ေလာက္ မေအးခ်မ္းပါဘူးတ့ဲ။ ကုိယ္ပိုင္ျဖစ္ေအာင္ 

က်ိဳးစားၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။ ယခု အရိယာ၀ါသ အိမ္ကေလး ကိုယ္ပိုင္ရဖို႔ ကုိယ္တုိင္တည္ေဆာက္ 

လာခ့ဲၾကတာ ဆယ္ပတ္ေက်ာ္လာပါၿပီ၊ ကုိယ္ေဆာက္တဲ့ အိမ္ကေလး ယိမ္းမသြား ယုိင္မသြားရေအာင္ 

သဒၶါ, ၀ီရိယ, သတိနဲ႔ ထိမ္းၾကပါလုိ႔လဲ ဆရာေတာ္က မိန္႔ပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈ သဒၶါ, က်ိဳးစားမႈ ၀ီရိယ, 

မေမ့မႈ သတိ, စူးစိုက္မႈ သမာဓိ, ေမ်ာ္ျမင္မႈ ပညာ, ဒီ ငါးပါးနဲ႔ တည္ေဆာက္လုိ႔ ထားၾကရတဲ့ အိမ္ကေလး 

ပ်က္သြားမွာကုိ စုိးရြံ႕ၾကစမ္းပါလုိ႔လဲ တြန္းအားေပးပါတယ္။  ေနာက္ၿပီးေတာ့…..  



ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားထားခ့ဲတဲ့ သြာကၡာတ-ဂုဏ္နဲ႔ ျပည့္စုံေသာ တရားေတာ္ေတြဆုိတာ 

သႏၵိ႒ိက-ဂုဏ္နဲ႔ ျပည့္စုံလုိ႔ ငွားလုိ႔မရ ေတာင္းလုိ႔မရ ေပးလုိ႔မရတ့ဲ အရာပါ။ ပစၥည္း အေမြေပးသလုိ 

ေပးလုိ႔လဲ မရပါဘူး။ ကိုယ္တုိင္လုပ္မွ ကုိယ္ရတယ္လုိ႔ နားလည္ၾကရမယ္၊ အဲဒါကုိ သႏၵိ႒ိက-ဂုဏ္လုိ႔ 

ေခၚရပါတယ္။  က်င့္သံုးသူမ်ားသည္ အခါမလင့္ပဲ အခုက်င့္သံုး အခုခ်မ္းသာတ့ဲ သေဘာရိွလုိ႔ အကာလိက-

ဂုဏ္နဲ႔လဲ ျပည့္စုံပါတယ္။ မယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ က်င့္သံုးၾကည့္စမ္းပါလုိ႔ ဖိတ္ေခၚထုိက္တ့ဲ ဧဟိ 

ပႆိက- ဂုဏ္နဲ႔လဲ ျပည့္စုံပါတယ္။ မိမိသ႑ာန္မွာ အၿမဲတန္း ေဆာင္ထားထုိက္တဲ့ ဩပေနယ်ိက- 

ဂုဏ္နဲ႔လဲ ျပည့္စုံပါတယ္။ ဉာဏ္ပညာ ရွိၾကတ့ဲ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္သာ သိျမင္ခံစားထုိက္လုိ႔  ပစၥတံၱ 

ေ၀ဒိတဗၺ-ဂုဏ္နဲ႔ ျပည့္စုံေတာ္မူတ့ဲ တရားေတာ္မ်ားပါ။ ဒီလုိ ဂုဏ္ေတာ္အစံု (၆)ပါးဂုဏ္နဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ 

တရားေတာ္ ျဖစ္တာမုိ႔ တရားေလ့လာေနၾကတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ (သဒၶမၼ သ၀နံ အတိဒုလႅဘံ) အလြန္ရခဲတဲ့ 

ဒုလႅဘတရားကုိ ရေနၾကတယ္လို႔ မွတ္ၾကပါ။ ဒီလုိ တရားဓမၼေတြ ေလ့လာေနသမွ် ငါသည္ 

သာမာန္လူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး၊ ပါရမီရွိတ့ဲ ပါရမီရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကိုယ့္ကုိကုိယ္ 

နားလည္ၾကပါလုိ႔ ေျပာဆုိၿပီး အပတ္စဥ္ ေလ့လာခ့ဲတ့ဲ သတိပ႒ာန္ တရားေတာ္ကုိ စတင္ပါတယ္။   

ၿပီးခဲ့တ့ဲ စေနက တေပါင္းလၿပည့္ျဖစ္လုိ႔ တေပါင္းလ အေၾကာင္းကုိ ေျပာခ့ဲရတယ္၊ ဒီတစ္တပတ္ေတာ့ ၁၂. 

၀၃. ၂၀၁၁/ စေနက- ေျပာခဲ့တ့ဲ သတိပ႒ာန္(၄)ပါးကုိ ျပန္လည္ ေလ့လာၾကရေအာင္လုိ႔ ဆရာေတာ္က 

သတိပ႒ာန္တရားရဲ႕ေက်းဇူး သတိပ႒ာန္တရား၏ တန္ဖိုးမ်ားကုိ ေရွးဦးစြာ ေျပာျပၿပီးေတာ့…  

သတိပ႒ာန္အက်ိဳး (၇)မ်ိဳး လကၤာမ်ား ေအာက္ပါအတုိင္း ပို႔ခ်ေပးပါတယ္။ 

(၁)။     စိတ္-အညစ္အေၾကးကုိ ကင္းေစလုိ ဘယ္လမ္းစဥ္ကုိ လုိက္ရမယ္။ 

စိတ္-အညစ္အေၾကးကုိ ကင္းေစလုိ သတိပ႒ာန္ လမ္းစဥ္ကုိ လုိက္ရမယ္။ 

(၂)။     စိုးရိမ္မႈကုိ လြန္ေျမာက္လုိ ဘယ္လမ္းစဥ္ကုိ လုိက္ရမယ္။ 

စိုးရိမ္မႈကုိ လြန္ေျမာက္လုိ သတိပ႒ာန္ လမ္းစဥ္ကုိ လုိက္ရမယ္။ 

(၃)။    ငိုေၾကြးမႈကုိ လြန္ေျမာက္လုိ ဘယ္လမ္းစဥ္ကုိ လုိက္ရမယ္။ 

         ငိုေၾကြးမႈကို လြန္ေျမာက္လုိ သတိပ႒ာန္ လမ္းစဥ္ကုိ လုိက္ရမယ္။ 

(၄)။   ကုိယ္ဆင္းရဲကုိ ၿငိမ္းေစလုိ ဘယ္လမ္းစဥ္ကုိ လိုက္ရမယ္။ 

        ကုိယ္ဆင္းရဲကုိ ၿငိမ္းေစလုိ သတိပ႒ာန္ လမ္းစဥ္ကို လုိက္ရမယ္။ 

(၅)။     စိတ္ဆင္းရဲကုိ ၿငိမ္းေစလုိ ဘယ္လမ္းစဥ္ကို လိုက္ရမယ္။ 

စိတ္ဆင္းရဲကုိ ၿငိမ္းေစလုိ သတိပ႒ာန္ လမ္းစဥ္ကို လိုက္ရမယ္။ 

(၆)(၇)။ နိဗၺာန္မဂ္ဖိုလ္ ရေရာက္လုိ ဘယ္လမ္းစဥ္ကုိ လုိက္ရမယ္။ 



နိဗၺာန္ မဂ္ဖုိလ္ ရေရာက္လုိ သတိပ႒ာန္ လမ္းစဥ္ကုိ လုိက္ရမယ္။ 

ယခု ပို႔ခ်ေပးခဲ့တ့ဲ လကၤာမ်ားကေတာ့ ၿပီးခဲ့တ့ဲ စေနက ေျပာလာခဲ့ၾကတ့ဲ သတိပ႒ာန္ ပါဠိေတာ္က 

“ဧကာယေနာ အယံ ဘိကၡေ၀” စတ့ဲ ပါဠိေတာ္ကုိ အဓိပၸါယ္ နားလည္ေအာင္ ထပ္ဆင့္လုိ႔  ဓမၼလက္ေဆာင္ 

ေပးလုိက္ပါတယ္၊  ရင္ထဲေရာက္ေအာင္ သိမ္းထားၾကပါတဲ့။  

ဒီ-ေလးမ်ိဳးေသာ သတိပ႒ာန္ တရားမ်ားကုိ- မရႈ, မမွတ္ပါပဲ အရိယာမဂ္ကုိ ရသြားၾကတယ္၊ တရားထူး 

ရသြားၾကတယ္ဆုိတာ ဘယ္ဘုရား သာသနာမွာမွ မရိွပါဘူးလုိ႔လဲ အ႒ကထားမ်ားက ေျပာထားပါတယ္တ့ဲ။ 

တစ္ပုဒ္ တစ္ဂါထာ နာၾကားၿပီးေတာ့ ရဟႏၱာ- ေသာတာပန္ျဖစ္လ်က္ ေသာက ပရိေဒ၀ကုိ လြန္ေျမာက္ 

သြားၾကသည္ဟု ဆုိေသာ သႏၱတိအမတ္ႀကီးတုိ႔ ပဋာစာရီေထရီ- စေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူးေတြဟာ တရားေတာ္ 

နာၾကားရင္းျဖင့္ သတိပ႒ာန္ကုိ ႏွလံုးသြင္း က်င့္သုံးသြား၍သာ ေသာက, ပရိေဒ၀, စိုးရိမ္ပူေဆြးရျခင္း 

ငိုေကြ်းရျခင္းတုိ႔ကုိ လြန္ေျမာက္သြားၾကတာပါတဲ့။  ေလးသေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာတသိန္းအတြင္းမွာ ျဖစ္ေစ၊ 

အျပင္မွာျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ကာလ၌မဆုိ  ပြင့္ေတာ္မူၾကေသာ သမၼာသမၺဳဒၶ ဘုရားရွင္မ်ား၊ 

ပေစၥကဗုဒၶါမ်ားႏွင့္ အရိယာ သာ၀ကမ်ားသည္ ဤသတိပ႒ာန္လမ္းျဖင့္ သာလွ်င္ သံသရာကအစ 

မ်က္ေမွာက္ဘ၀တုိင္ စိတ္မွာ တင္က်န္ေနတ့ဲ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကုိ စင္ၾကယ္ျခင္းသုိ႔ 

ေရာက္ေတာ္မူ ၾကပါတယ္လုိ႔္၊ သတိပ႒ာန္ ေဒသနာေတာ္မွာ လာတ့ဲအတုိင္း ဆရာေတာ္က ရွင္းျပေပးခဲ့တာ 

ျဖစ္တ့ဲအေၾကာင္းကုိ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ 

မွန္ပါတယ္.. စာေရးသူရဲ႕အျမင္နဲ႔ တင္ျပေပးရလ်ွင္ ဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္ကအစ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ 

သာသနာေတာ္မွာ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ား ျဖစ္ၾကတ့ဲ “အင္းကန္းေတာ့+လယ္တီ။ လယ္တည္ေတာ့+ထြန္ဆင္း။ 

ထြန္ဆင္းေတာ့+ ငွက္က်။ ငွက္က်ေတာ့+စည္တီး” ဆုိတဲ့ တစ္ေဘာင္စကားမွာ လာတဲ့အတုိင္း (ပထမ) 

အင္းကန္းဆရာေတာ္ႀကီး၊ (ဒုတိယ) အလယ္တီဆရာေတာ္ႀကီး၊ (တတိယ) စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ႀကီး၊ 

(စတုတၳ)  ငွက္တြင္းဆရာေတာ္ႀကီး။ (ပဥၥမ) မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး. စေသာ ေနာက္ပိုင္းသာသနာမွာ 

အထြတ္အထိပ္ ထင္ရွားတ့ဲ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားတုိ႔သည္လဲ ဤသတိိပ႒ာန္ေလးပါးကုိ က်င့္သံုး၍သာ 

အရိယာ သူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ေတာ္မူ သြားၾကတယ္လို႔ စာေရးသူတုိ႔ မွတ္သားနားလည္ 

ခဲ့ဘူးပါတယ္။  

ထုိဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ပရိယတိၱ+ပဋိပတိၱအရာမွာ ကုိယ္ေတာ္တိုင္လဲ ေလ့လာက်င့္သံုး၍ ေ၀ေနယ်-

အားလဲ ညႊန္ျပေတာ္မူလ်က္ သာသနာသည္ ငါအတြက္မဟုတ္+ ငါသည္သာ သာသနာေတာ္အတြက္ 

ျဖစ္ေစရမည္လုိ႔ ႏွလံုးသြင္း ထားေတာ္မူၾကတ့ဲ တကယ္ပင္ အားကုိးထုိက္ ၾကည္ညိဳထုိက္တဲ့ 

ဆရာေတာ္ႀကီးေတြပါ။ သာသနာေတာ္အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာၾကတ့ဲ ပါရမီရွင္ႀကီးမ်ားလုိ႔လဲ ေျပာၾကရ 

ပါလိမ့္မယ္။ သို႔မွမဟုတ္ စာေရးသူ စာဖတ္သူတုိ႔အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး တုိးပြားေစဖုိ႔ 

သတိပ႒ာန္တရားေတြနဲ႔ ရင္းႏီွးခြင့္ရဖုိ႔ ျဗဟၼာျပည္က ဆင္းသက္လာၾကတ့ဲ ျဗဟၼာႀကီးေတြလုိ႔ 

ဆုိထုိက္ပါတယ္။ သက္ရွိထင္ရွား မရိွၾကေတာ့ေပမဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ နည္းမွန္လမ္းမွန္ သင္ျပေပးခ့ဲတဲ့ 

ညႊန္းျပခ်က္ေတြကေတာ့ ယေန႔တုိင္ ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ားအတြက္ ထင္ရွားစြာ ရွိေနပါေသးတယ္ဆုိတာ 



မည္သူမ်ွ ျငင္းခ်က္ထုတ္စရာ မလုိေအာင္ပါပဲ သာသနာသမုိင္းက  သက္ေသျပလွ်က္ပါ။ စာေရးသူတုိ႔ 

ေနေနၾကတ့ဲ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာ ထိုဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ သတိပ႒ာန္လမင္း ထိန္းလင္းသာေနတာ 

သိၾက ျမင္ၾကတ့ဲအတုိင္းပါပဲ။ 

ကမၻာမွာ ေန-မကြယ္၊ လ-မေပ်ာက္ေသးမ်ွ ဆင္းရဲၿငိမ္းေၾကာင္း နိဗၺာန္-လမ္းျပျဖစ္တ့ဲ သတိပ႒ာန္ 

တရားေတြကုိ မ်က္ေမွာက္သာသနာ ရိွေတာ္မူၾကတဲ့ ဘုရားရွင္၏ သားေတာ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားက 

ေရွးေရွးေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားနည္းတူ ထပ္ဆင့္လို႔ လူသားကမၻာမွာ ညႊန္းျပေနၾကသည္၊ ညႊန္ျပေနၾက 

ဦးမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ စာေရးသူရဲ႕အေရး၊ စာေရးသူရဲ႕ အေတြးမ်ားန႔ဲ နားလည္သေလာက္ 

တင္ျပေပးလုိက္ရပါတယ္။  

                     သတၱ၀ါမွန္သေရြ႕ တရားေတြ႔ ခ်မ္းေျမ႕သာယာ ရွိၾကပါေစ။ 

                                                                        ေလးစားစြာျဖင့္… က်ေနာ္ ဘုန္းသွ်ံ                                                                                                            

                                                                        ၂၉. ၀၃. ၂၀၁၁။ 

 

 


