
 

အက်ိဳးရိွတိုင္း လုပ္ခ်င္သလုိလုပ္ ေျပာခ်င္သလုိ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ သင့္ေတာ္မွ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ေတာ္တဲ့ 

အခ်ိန္အခါေရာက္မွ လုပ္သင့္ ေျပာသင့္ပါတယ္ 

ဓမၼသင္တန္း အမွတ္စဥ္ { ၆ } 

အဂၤလန္ႏုိင္ငံ လန္ဒန္၀ိဟာရေက်ာင္း၊ မုဒုံဆရာေတာ္သည္၊  ယခင္အပတ္ စေနေန႔က ကုသုိလ္တစ္ပဲ 

ငရဲတပိႆာ ဆုိတ့ဲ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ သင္တန္း ေပးခ့ဲတာကုိ ျပန္ေမးၿပီး ဒီတပတ္- ၁၂ . ၀၂ . ၂၀၁၁၊ စေနေန႔ 

မွာကေတာ့  ဗုဒၶဘုရား ေဟာၾကားခဲ့တ့ဲ သမၸဇဥ္ (၄) ပါးကုိ သင္တန္းေပးပါတယ္။  

အလြန္ပဲ စိတ္၀င္စားဘြယ္ ျဖစ္သလုိ ဘ၀မွာ ေမ့မရေအာင္ မွတ္သားနားလည္ရမည့္ သေဘာေတြလဲ 

ပါပါတယ္။ ဆရာေတာ္က ေလ့လာသူမ်ား နားလည္ေအာင္လဲ ေျပာတတ္သလုိ တစ္ခါတခါ 

ရယ္စရာကေလးေတြလဲ သက္ဆုိင္မႈ ေရာက္တုိင္း ထည့္ေျပာတတ္လုိ႔ ေလ့လာရသူမ်ား ၿငီးေငြ႔မသြားၾကပဲ 

ရယ္ေမာၾကရင္း စိတ္ရႊင္လမ္းစြာနဲ႔ ေလ႔လာမွတ္သား ၾကရပါတယ္။ ဒီေန႔  ဓမၼသင္တန္းမွာ အမ်ိဴးသား (၂) 

ေယာက္နဲ႔  အမ်ိဳးသမီး (၁၁) ေယာက္ တက္ေရာက္ ေလ့လာၾကပါတယ္။ ဒီတပတ္စေန သင္တန္းမွာ  

ေလ့လာမွတ္သား မိသေလာက္ တင္ျပရလွ်င္… 

၁။ သာတၳက သမၸဇဥ္။ ၂။ သပၸါယ သမၸဇဥ္။ ၃။ ေဂါစရ သမၸဇဥ္။ (၄)။ အသေမၼာဟ သမၸဇဥ္လုိ႔ သမၸဇဥ္ (၄)ပါး 

ခြဲျခားေျပာပါတယ္။ သတၳက သမၸဇဥ္နဲ႔ သပၸါယ သမၸဇဥ္က ေလာကီနယ္မွာ အလြန္ကို အေရးပါတ့ဲ တရားႏွစ္ပါး 

ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔မပါရင္ မရိွခဲ့လွ်င္ လူသားေလာကႀကီး ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြား ႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆရာေတာ္က 

ဆုိပါတယ္။ ငရဲကလဲ နတ္ျပည္ျဖစ္သြားသလုိ နတ္ျပည္ကလဲ ငရဲျဖစ္သြားႏိုင္ပါသတ့ဲ။ အဲဒီအေၾကာင္းအရာ 



ေတြကုိေတာ့ အက်ယ္ေျပာမျပပါဘူး ေနာက္ႀကံဳရင္ ေျပာမယ္လုိ႔သာ စကားဦးသမ္းသြားခဲ့ပါတယ္။ 

ေလ့လာသူေတြရဲ႕ စိတ္အစဥ္မွာေတာ့ စြဲမွတ္ထားရမည့္ စကားတစ္ခြန္းပါပဲ။ 

သာတၳက သမၸဇဥ္ဆုိတာ အက်ိဳးရိွ-မရိွကုိ သိတ့ဲဥာဏ္တဲ့။ သပၸါယ သမၸဇဥ္ဆုိတာ သင့္ေတာ္- မသင့္ေတာ္ 

သိရမည့္ဥာဏ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေလာကႀကီးမွာ အက်ိဳးရွိရင္ေတာင္ လုပ္သင့္မလုပ္သင္ ့ ေျပာသင္ ့ မေျပာသင့္ 

စဥ္းစား သံုးသပ္ရမယ္. တ့ဲ။ အက်ိဳးရိွတိုင္း လုပ္ခ်င္သလုိလုပ္ ေျပာခ်င္သလုိ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ သင့္ေတာ္မွ 

ဒါမွမဟုတ္ သင့္ေတာ္တ့ဲ အခ်ိန္အခါေရာက္မွ လုပ္သင့္ ေျပာသင့္ပါတယ္ဆုိတ့ဲ အေၾကာင္းမ်ားကုိ မိဘနဲ႔ 

သားသမီး ျဖစ္ေစဦးေတာ့ အခ်ိန္အခါနဲ႔ ေနရာ ေရြးၿပီးမွ ဆံုးမပါလုိ႔လဲ ရွင္းျပပါတယ္။ မလုပ္ေဆာင္သင့္ပဲ 

အကိ်ဳးရိွေနတာပဲလုိ႔ ဆုိၿပီးေတာ့ လုပ္ခ့ဲရင္ ေျပာခဲ့ရင္ အမွားတစ္ခုနဲ႔အတူ ေနာင္တ တရားေတြ ရတတ္တယ္လုိ႔ 

ဆံုးမပါတယ္။ ဥပမာေတြေပးၿပီး ဆရာေတာ္ ရွင္းျပတာမ်ား၊ ပစၥည္းတစ္ခုကုိ  ကုိင္ျပသလုိ အရာ၀တၳဳ တစ္ခုကုိ 

ဖြင့္ျပလုိက္သလုိပါပဲ။ ပိတ္ေနတာေတြ ပြင္းသြားသလုိလဲ ခံစားလုိက္ရပါတယ္။  

သာတၳက သမၸဇဥ္ၿပီးရင္ သပၸါယ သမၸဇဥ္ကုိ အၿမဲလုိက္ရမယ္. တဲ့။ အက်ိဳးရိွ-မရိွ စဥ္းစားၿပီးရင္ သင့္ေတာ္-

မသင့္ေတာ္ ထပ္ၿပီးစဥ္းစားဖို႔ကုိ ဆုိလုိတာပါတ့ဲ။ သင့္ေတာ္ေပမဲ့ အက်ိဳးမရွိျပန္ရင္ အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္း 

ေငြကုန္စိတ္ေမာ ျဖစ္တတ္ပုံကုိလဲ ေျပာျပပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေလာကီနယ္မွာ မပါမၿပီး မသံုးမျဖစ္ 

တကယ္သံုးရမည့္ တရားႏွစ္ပါးလုိ႔ ဆရာေတာ္က သင္တန္းေပးသြားတာပါ။ ဘုရားဖူးသြားရာမွာ 

ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ရၾကမွာျဖစ္ေပမ့ဲ ဘုရားပြဲျဖစ္ခိုက္ လူစည္ကားတ့ဲ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသတ့ဲ။ 

ဘုရားအာရုံျပဳဖုိ႔ လာသူကနဲနဲပါ လိပ္ဥတူးမဲ့သူက မ်ားမ်ားျဖစ္လုိ႔ပါတ့ဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ မင္းတုိ႔တစ္ေတြလဲ  

ေပ်ာ္ခ်င္ရင္အာရံုငါးပါး ေပါတ့ဲေနရာသြားၾက၊ ေပ်ာ္စရာေတြ ေပ်ာ္လုိ႔မကုန္ဘူး အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ 

ဒီလုိကုသုိလ္ယူရမ့ဲ ေနရာမ်ိဳးမွာ ေလာကီနဲ႔ ေပ်ာ္ဖို႔မစဥ္းစားၾကပါနဲ႔ အၿမဲေရွာင္ၾက၊  ဗုဒၶဘာသာ ပီသစြာ 

ယဥ္ေက်းမႈ ရိွၾကပါလုိ႔ ဆံုးမ ေပးပါတယ္။   

ေဂါစရ သမၸဇဥ္ ဆုိတာကေတာ့ က်က္စားတ့ဲဥာဏ္ ျဖစ္ပါတယ္. တ့ဲ။ ခႏၶာငါးပါး- ရုပ္နာမ္တရားေတြအေပၚ 

သတိနဲ႔ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ မျပတ္ႏွလံုးသြင္းမႈ၊ က်က္စားမႈလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ စိတ္- က်က္စားတယ္ဆုိတာ 

မိမိသ႑ာန္မွာ ထင္ရွားေပၚလာေသာ အာရံုတုိ႔၌ မျပတ္ရႈမွတ္ေနမႈပါပဲ. တ့ဲ၊ (ျဖစ္တုိင္း ရုပ္နာမ္ ခႏၶာတုိ႔၌ 

မွတ္သိစိတ္ျဖင့္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ မျပတ္သိမႈ) အဲဒါကုိ ေဂါစရ သမၸဇဥ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆရာေတာ္က ရွင္းျပပါတယ္။ 

မဟာသတိပ႒ာန သုတ္ေတာ္မွာ (သမၸဇညပဗၺ) သမၸဇညပုိင္းလုိ႔ ရႈပံုမွတ္ပံု နည္းစံုေအာင္ ဘုရားရွင္ 

ေဟာျပထားပါတယ္. တ့ဲ။ အဲဒီမွာ အထူးျပတာက ေဂါစရသမၸဇဥ္ပါပဲ၊ ရွည္ရွည္မ်ားမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 

သိခ်င္ရင္ေတာ့ အနႏၱေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး ေရးသားခဲ့တ့ဲ မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ 

တရားေတာ္ထဲက၊  အဲဒီအပုိင္းကုိ ေလ့လာပါ. တ့ဲ။  

အသေမၼာဟ သမၸဇဥ္ ဆုိတာကေတာ့ မေတြေ၀ပဲ၊ အမွန္အတုိင္း ရွင္းလင္းစြာ သိတဲ့ဥာဏ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 

ဒီအပုိင္းမွာ ၀ိပႆနာ ပါလာပါၿပီ။ ေဂါစရသမၸဇဥ္မွာက ရႈရံုသာ ရႈရေသးတာ ဥာဏ္မျဖစ္ေသးပါဘူး. တ့ဲ၊ 



၀ိပႆနာ ရႈတယ္လုိ႔ေတာ့ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္၊ ၀ိပႆနာဥာဏ္ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ ေျပာလုိ႔ 

မရေသးပါဘူး. တ့ဲ။ ေဂါစရ သမၸဇဥ္ဆုိတာ ၀ိပႆနာဥာဏ္ ျဖစ္လာဖို႔၊ ေရွ႕အေၾကာင္းတရားပဲ ျဖစ္ပါေသးတယ္။ 

အဲဒီ ေဂါစရသမၸဇဥ္ အားေကာင္းလာမွ အသေမၼာဟ သမၸဇဥ္က ျဖစ္ရတာျဖစ္လုိ႔   ေဂါစရသမၸဇဥ္က 

အေၾကာင္းတရား ၊   အသေမၼာဟ သမၸဇဥ္က အက်ိဳးတရားလုိ႔ ေခၚရမွာပါ. တ့ဲ။  

ျဖစ္ေပၚတုိင္းေသာ ရုပ္နာမ္ခႏၶာေတြကုိ မျပတ္ေၾကာင့္က်စုိက္ၿပီး ရႈမွတ္ေနရင္းျဖင့္ အာရံုေပၚမွာ တည္ၾကည္တ့ဲ 

စိတ္အစဥ္ ခုိင္လာၿပီ၊ ၿမဲလာၿပီ၊   အာရုံနဲ႔ မွတ္စိတ္.. အာရံုနဲ႔ မွတ္စိတ္.. အာရုံနဲ႔ မွတ္စိတ္လုိ႔ အတြဲလုိက္ 

တစ္စံုတစ္စုံ က်က်လာၿပီ ဆုိပါက၊ ပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါအသိ၊ ငါသူတပါး ေယာက္်ားမိန္းမအသိ၊ မရိွေတာ့ဘူးေပါ့။ 

သိေနတာက အာရုံရယ္၊ မွတ္တ့ဲစိတ္ရယ္၊ ဒီႏွစ္မိ်ဳးကုိပဲ သိေနေလေတာ့၊ ငါတည္းဟူေသာအစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါ 

တည္းဟူေသာအစြဲ၊ ေယာက္်ားမိန္းမဆုိတ့ဲ အစြဲဒိ႒ိ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ  ျပဳတ္တာပဲ။ ဒါကုိ ရုပ္နာမ္ကြဲတယ္၊ 

အစြဲကင္းတယ္၊ ဒိ႒ိျပဳတ္တယ္လုိ႔ ဆုိရတာပါပဲ။ နာမရူပ ပရိေစၦဒဥာဏ္လုိ႔လဲ ေခၚရပါတယ္။ အၿမဲတန္း 

ျပဳတ္သြားၿပီလုိ႔ေတာ့ မမွတ္ၾကနဲ႔ဦး။ ရႈမွတ္ေနခုိက္၊ အာရုံမွတ္စိတ္ ရွင္းရွင္းသိေနခုိက္၊ အဲဒီ အခုိက္ 

အတန္႔ကေလးကုိ ျပဳတ္တာပါ။ ဆက္ၿပီး မရႈမမွတ္လွ်င္  ဒိ႒ိက စြဲၿမဲ စြဲျပန္တာပါပဲ. တဲ့။ 

ဆရာေတာ္က ဆက္ေျပာပါတယ္။ ဒိ႒ိစြဲလြတ္ဖုိ႔ဆုိရာမွာ လြယ္လွတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ က်မ္းဂန္မ်ားမွာ 

ျပထားတာကေတာ့ မုန္ရစ္ေနတ့ဲ အစြယ္ႀကီးႀကီး ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ ေတြ႔လာေသာ ၾကဴထရံ 

တဲအိမ္ကေလးကုိ လြယ္လင့္တကူ ၿဖိဳဖ်က္ လုိက္သက့ဲသုိ႔၊  တရားရႈမွတ္ေနတဲ့ သူေတာ္စဥ္သည္လဲ..  

“အရုိးေတြသာ ငါ့ကုိယ္မွာ ၾကြင္းကာက်န္ပါေစ၊ အေရျပားသာ ငါ့ကုိယ္မွာ ၾကြင္းကာက်န္ပါေစ၊ 

အေၾကာေတြသာ ငါ့ကုိယ္မွာ ၾကြင္းကာက်န္ပါေစ၊ ငါ့အေသြး ငါ့အသား ေလ်ွာ့နည္းပါး ၿငိဳးသြားခန္းေျခာက္ 

ကုန္ပါေစ၊ တရား-မရေသးသမ်ွ ေပါ့ဆရပ္နား ငါမေန” ဆုိတ့ဲ သမၼပ႒ာန္စိတ္နဲ႔ ရႈမွတ္ေနရမယ္။ အဲဒီလုိ 

ဘုရားရွင္ရဲ႕ အဆံုးအမ-အတုိင္း က်င့္သံုးႏုိင္ပါမွ၊ အားထုတ္ႏိုင္ပါမွ၊ ရႈမွတ္ႏိုင္ပါမွ၊ ဒိ႒ိဆုိတ့ဲ အစြဲက 

တကယ္ျပဳတ္မယ္. တ့ဲ။ အစြဲျပဳတ္မွ လုပ္လုိ႔ေကာင္းတယ္ အစြဲမျပဳတ္ရင္ ဘာလုပ္လုပ္ ဘာမွမေကာင္းပါဘူး။ 

အစြဲေၾကာင့္ပဲ အလြဲေတြျဖစ္၊ အလြဲေတြ ျမင္ေနၾကရတာ မဟုတ္လား. တ့ဲ။  

ဆရာေတာ္ ေျပာတာက ရွင္းပါတယ္။  စားစရာတစ္ခုခု စားခ့ဲရရင္ေတာင္ ဘယ္သူလုပ္တာက ေကာင္းတယ္ 

အခုစားရတာက မေကာင္းဘူးလုိ႔ အစြဲေၾကာင့္ ျပႆနာေပၚၿပီး ဒုကၡေရာက္တတ္တယ္ မဟုတ္ပါလား၊ 

အမ်ားႀကီးပါပဲ၊ ေျပာမကုန္ပါဘူး။   ေလာကမွာ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ျဖစ္ၾကရတာ 

ဒီအစြဲေၾကာင့္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မၿမဲတာကုိ ၿမဲတယ္ထင္၊ မေကာင္းတာကုိ ေကာင္တယ္ျမင္၊ သူ႔သဘာ၀ 

အတုိင္းျဖစ္တာကုိ ကုိယ့္သေဘာအတုိင္း ျဖစ္တာပဲလို႔ အမွားစြဲ အမွားသိ အမွားျမင္နဲ႔ ျမင္ေနၾကတာကလဲ 

ဟုိ…သံသရာကစ ဒီေန႔အထိ မဟုတ္လား။ အဲဒါကုိက အစြဲ-မျပဳတ္လုိ႔ဆိုတာ နားလည္ၾကပါ. တ့ဲ။  



တုိ႔တေတြ အိမ္အျပန္ ဘယ္လုိ ျပန္ၾကမလဲတ့ဲ။ ဆရာေတာ္က ေမးပါတယ္။ ဆရာေတာ္ ေမးလုိက္တဲ့ အေမးကုိ 

စိတ္မွာ ေစာေစာပဲ အေျဖတမ်ိဳး ေရာက္ထားၿပီးသားပါ။ ဆရာေတာ္ရဲ႕အေမးကုိ ကုိယ္သိသလုိ ေျဖလုိက္ဖုိ႔ေပ႔ါ။   

အဲဒီေနာက္ ဆရာေတာ္က စာတစ္ပုဒ္ ဖတ္လုိက္ရဘူးတယ္. တ့ဲ။  

ရုံးခန္းႀကီးထဲမွာ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္ေနတ့ဲ သူေ႒းႀကီးတစ္ေယာက္။ စားပြဲႀကီးေပၚက စာရြက္ေတြကုိ 

လွန္ေလွာ၊ စုပံု၊ ေနရာခ်၊ သူ႔လက္ေအာက္ လုပ္ကုိင္သူေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲ၊ ေပးစရာရိွတာေပး၊ ခိုင္းစရာရွိတာခိုင္း၊ 

တယ္လီဖုန္းကုိ ပုခံုးနဲ႔ နားရြက္ၾကားမွာ ညွပ္ထားရင္း စကားေျပာ၊ သူ႔ရဲ႕ လက္ေခ်ာင္းကေလးေတြက 

ကြန္ျပဴတာ လက္ရိုက္ ကီးဘုတ္ေပၚမွာ လုိအပ္တ့ဲ စာလံုးကေလးေတြ ေပၚလာဖို႔ ဟိုေျပးဒီေျပးနဲ႔။    

ကိန္းဂဏန္းေတြ တြက္ခ်က္။ ပဋိညာဥ္ေတြ လက္မွတ္ေရးထုိး။ ထြက္လာတ့ဲ အျမတ္ေငြေတြၾကည့္ၿပီး 

သူေ႒းႀကီးက ၾကည္ႏူး ၀မ္းသာေနပါသတ့ဲ။  သူ႔တစ္ဘ၀လံုးအတြက္  အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ခ်မယ္။ 

ပုံမွန္၀င္ေငြနဲ႔ လက္ရွိဘ၀ကုိ မြန္းမံ ခ်ယ္သမယ္။ အျမတ္အစြန္းေတြ မ်ားစြာရဖို႔အတြက္ သူ႔မွာ ေရွ႕ဆက္ၿပီး 

တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္ရမည့္  စီမံကိန္းေတြ ေဆာင္းရြက္ရဦးမယ္။  လမ္းတံတားေတြ တည္ေဆာက္၊ 

ေဟာ္တယ္ႀကီးေတြ၊ ကြန္ဒုိႀကီးေတြ တည္ေဆာက္လို႔၊ စီးပြားေရး အင္ပါယာ ကြန္ယက္ႀကီးတစ္ခု မၾကာခင္မွာ 

ရုပ္လံုး ေပၚလာပါေတာ့မယ္. တ့ဲ။  

ေနပူက်ဲေတာက္။ ဆားငံဓာတ္ေတြပါတ့ဲ ေလျပည္ေလညွင္း။ အခ်က္က်က် ရိုက္ပုတ္ေနတ့ဲ လွဳိင္းလံုးေတြနဲ႔ 

ပင္လယ္ ကမ္းေျခတေနရာ။  ခ်ာတိတ္ကေလးတစ္ေယာက္ ေနရိပ္က သဲျပင္မွာ ဒူးေထာက္လုိ႔ေနတယ္။ 

သူ႕ေဘးက ေရပံုးထဲ သဲေတြကုိထည့္။ က်က်နန သိပ္ၿပီးတာနဲ႔ ပုံးကုိ သဲျပင္ ျပန္႔ျပန္႔ေပၚမွာ ျပန္ၿပီးေတာ့  

ေမွာက္ခ်လုိက္။  ပုံးကုိ မၿပီး ထုတ္လုိက္။   သူလုတ္ေနတာက ရဲတုိက္ေမွ်ာ္စင္တစ္ခု။ သူ႔စိတ္ကူး ရိွသလုိ 

တည္ေဆာက္ ေနတာပါ. တ့ဲ။ သူ႔ရဲ႕ စိတ္ကူးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ရဲတိုက္ကေလးကုိ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဗိသုကာ 

ခ်ာတိတ္ကေလးက ၾကည္ႏူး၀မ္းသာလုိ႔ ေနပါသတ့ဲ။  

ေလေအးစက္ႀကီးနဲ႔ အလြန္ခန္းနားလွတ့ဲ ရံုးခန္းႀကီးထဲမွာ လုပ္ေဆာင္ဆဲ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔အတူ   

ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အေကာင္အထည္ ေဖၚေနတ့ဲ စီးပြားေရး ပညာရွင္ႀကီးရယ္။ ေနပူက်ဲက်ဲ 

ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ရဲတုိက္ေဆာက္ေနတ့ဲ.  ဒီခ်ာတိတ္ကေလးဟာ၊ တည္ေနရာသာကြာတယ္ 

ကုိယ့္လုပ္ရပ္ကုိ ေက်နပ္ ၀မ္းေျမာက္မႈကေတာ့ အတူတူပါပဲလုိ႔၊ ဆရာေတာ္က ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ဖုိ႔ ေျပာပါတယ္။ 

ခ်ာတိတ္ကေလး ဆက္လုပ္ေနမွာကေတာ့ သူ႔ရဲတိုက္ ပတ္လည္မွာ ခုိင္းခန္႔တ့ဲ တံတုိင္းေတြ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ 

သဲေတြ ပံုေနဦးမွာ။ သစ္သား ေဂၚျပားကေလးနဲ႔ ရဲတုိက္ပတ္လည္မွာ သဲေတြေကာ္ထုတ္လုိ႔ 

က်ဳံးေတြေဆာက္ဦးမွာ။ သူရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း  ရွာရထားတ့ဲ ပုလင္းဖံုးေလးေတြနဲ႔ ရဲတုိက္ေမ်ွာ္စင္ 

အထက္ပိုင္းကုိ မြမ္းမံ ျခယ္သဦးမွာ။ တုတ္ေခ်ာင္းကေလးေတြနဲ႔ တံတား လွလွကေလးေတြ ေဆာက္ဦးမွာ။ 

ခ်ာတိတ္ကေလးရဲ႕ သဲနဲ႔ေဆာက္တဲ့ ရဲတိုက္ကေလး မၾကာခင္ အားလံုးၿပီးလုိ႔ ရုပ္လံုးေပၚေတာ့မယ္. တ့ဲ။ 



စီမံကိန္းခ်လုိ႔ တည္ေဆာက္ေနသူ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္မွာ တူညီတာေတြက မ်ားပါတယ္. တ့ဲ။  မိမိလုပ္တ့ဲ 

အလုပ္ကို တျဖည္းျဖည္းျခင္း ခန္႔ျငားထည္၀ါလာေအာင္ လုပ္ၾကတယ္။ မျမင္ရေသးတာကုိ 

ရုပ္လံုးေပၚလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ဇြဲလံုးလျခင္းလဲ တူၾကတယ္။ မျဖစ္မေန ျဖစ္ေအာင္က်ိဳးစား လုိတ့ဲ 

စိတ္ဓာတ္မွာလဲ တူၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုး တူညီစြာ မလြဲမေသြ ရင္ဆုိင္ၾကရမွာကေတာ့ အနိစၥ- ဒီလွိဳင္း 

အတက္ပါပဲတ့ဲ။  ၿပီးသြားရင္ေတာ့ ႏွစ္ေယာက္စလံုး တည္ေဆာက္လာခဲ့သမ်ွ အဆံုးသတ္ သြားပါေတာ့မယ္.  

နားလည္ သေဘာေပါက္ၾက ပါၿပီလားတ့ဲ။ လံုး၀ပ်က္စီးသြားတ့ဲ အခ်ိန္မွာေတာ့ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ 

စိတ္ခံစားမႈက မတူကြဲျပား ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္သြားပါလိမ့္မယ္လို႔ ဆရာေတာ္က မိန္႔ပါတယ္။   

ခ်ာတိတ္ကေလး အိမ္ျပန္ဖုိ႔ အခ်ိန္က်လာၿပီ။ ေနလဲေစာင္းလာၿပီ။ ညေနပုိင္း ဒီေရေတြလဲ တက္လာၿပီ။ 

ပင္လယ္ေလနဲ႔အတူ လွဳိင္းလံုးကေလးေတြကလဲ ကမ္းစပ္ကုိ တစ္ခ်က္တခ်က္ ခုန္တက္ကစား  လာၾကၿပီ။ 

ခ်ာတိတ္ကေလး မတ္တတ္ရပ ္ အလွပဆံုးျဖစ္ေအာင္ သူတည္ေဆာက္လုိ႔ ထားခဲ့တ့ဲ ရဲတိုက္ကေလးကုိ 

စူးစုိက္စြာႀကည့္ေနတ့ဲ အခုိက္။  ဒီေရအတက္ လွဳိင္းတစ္ခ်က္ အခတ္မွာေတာ့။ ၀ါးမိ်ဳလုိက္ၿပီ၊  ပ်က္သြားၿပီ 

သူ႔ရဲတုိက္ေလး. တဲ့။     ခ်ာတိတ္ကေလးက လွဳိက္လုိ႔ေပ်ာ္ရႊင္ လက္ခုပ္ပင္ တီးလုိက္ေသးတယ္၊ ေဟး… ေဟး 

တ့ဲ။  

သူ႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေပၚ ခ်ာတိတ္ကေလး ေနာင္တ ရမေနဘူး။ တမ္းတမေနဘူး။ ပ်က္သြားမွာကုိ 

စိုးရိမ္စိတ္မျဖစ္ဘူး။ ပ်က္သြားလုိ႔လဲ လြမ္းဆြတ္ ငုိေကြ်းၿပီး မေနပါဘူး. တ့ဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္တုန္း။ ဒီေရတက္ရင္ 

သူ႔ရဲတုိက္ ပ်က္မယ္ဆုိတာ ခ်ာတိတ္ကေလး ႀကိဳသိထားတယ္ေလ. တ့ဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ သူ႔မွာအ့ံၾသမႈ မျဖစ္သလုိ၊ 

ဒီအတြက္ တုန္လွဳပ္မႈလဲ မျဖစ္သြားပါဘူး. တ့ဲ။ ခ်ာတိတ္ေလးရဲ႕ စိတ္သေဘာကုိ ေသခ်ာမွတ္ထားၾက. တ့ဲ၊ 

ဆရာေတာ္က မွာပါတယ္။ 

သူေ႒းႀကီး ခမ်ာမွာေတာ့၊ ေလာကဓာန္ ဒီေရလွဳိင္း တက္လုိက္တုိင္း ႏွစ္လမ်ားစြာ ဘ၀ကုိႏွစ္ျမဳတ္ၿပီး 

တည္ေဆာက္လာခဲ့တ့ဲ အရာခပ္သိမ္း၊ တစ္စတစ ပ်က္စီးသြားလုိ႔ ၀ါးမိ်ဳခံရတာ ေတြ႔ရေလေတာ့ 

တုန္လွဳတ္ခဲ့ရတယ္။ မရအရ ကုတ္ကပ္ကာကြယ္ဖုိ႔ ။ ေလာကဓာန္ ဒီလိွဳင္းကုိ အံတုဖုိ႔ကိုလဲ သူေ႒းႀကီး 

က်ိဳးစားတယ္္။  က်ိဳးစား အားထုတ္ရင္းျဖင့္ ႏႈတ္မွလဲ ငါပစၥည္း။ ငါ့ဟာ ငါ့ဥစၥာေတြလုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ 

ေအာ္ဟစ္ေနပါတယ္တ့ဲ။ ပ်က္စီးတာျခင္း အတူတူ၊ ခ်ာတိတ္ကေလးလုိ သူေ႒းႀကီး ဘာေၾကာင့္ မေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ 

တာလဲ၊ သေဘာေပါက္ၾကပါရဲ႕လားတ့ဲ။ 

ကဲ.. အားလံုး ဒီဘ၀က ေသၿပီး၊ ေနာက္ဘ၀…  ဇာတိဆုိတဲ့ အိမ္ကုိအျပန္၊ ဘယ္ပုံ ျပန္ၾကမလဲ- တ့ဲ။  

သင္တန္းအဆံုးမွာေတာ့ ေလာကမွာ သူေရာကုိယ္ပါ {အနိစၥသေဘာ} ပ်က္မွာကုိ ႀကိဳသိ၊ ႀကိဳျမင္ ထားၾကရင္၊ 

ဘ၀မွာ  ေနလုိ႔လဲ အလြန္ေကာင္း။  ေနာက္ဘ၀ ဇာတိအိမ္ကုိ ျပန္ၾကရင္လဲ ဘ၀ေကာင္းကုိ မုခ်-ရႏိုင္ပါသတ့ဲ ။  



ဆရာေတာ္ရဲ႕ သင္တန္းပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ မွတ္သားမိသေလာက္ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္၍၊ လြဲမွားမႈရိွပါက 

ခြင့္လႊတ္နားလည္မႈ ေပးၾကပါရန္။ 

                                သတၱ၀ါမွန္သေရြ႕ တရားေတြ႔ ခ်မ္းေျမ႕သာယာ ရိွၾကပါေစ။ 

                                                            ေလးစားစြာျဖင့္… က်ေနာ္ ဘုန္သွ်ံ                                                                                   

                                                                                ၁၄-၀၂-၂၀၁၁။  

 

  

 

 

 


