(၁) ကိေလသမာန္။ (၂) ခႏၶမာန္။ (၃) ေမစၥဳမာန္။ (၄) အဘိသခၤါရမာန္။ (၅) ေဒ၀ပုတၱမာန္။ ဒီမာန္ငါးပါးကို
ဘုရားရွင္ႏွင့္ ရဟႏၱာမ်ားသာ ေအာင္ေတာ္မူၾကတယ္။

ဓမၼသင္တန္း အမွတ္စဥ္ {၈}

၂၆-၀၂-၂၀၁၁။

အမ်ိဳးသား(၂)

အမ်ိဳးသမီး(၁၂)

တက္ေရာက္လာၾကပါတယ္။

သင္တန္း

တက္ေရာက္

လာသူမ်ားကို အားရေက်နပ္မႈ ရွိပါေၾကာင္းနဲ႔ တဆင့္တဆင့္ ကမ္းလွန္းၿပီး ဖိတ္ေခၚၾကဖို႔ ဆရာေတာ္က
တိုက္တြန္းပါတယ္။ ကုသိုလ္ဆိုတာ တကယ္ လုပ္ယူမွရတာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အကုသိုလ္ကေတာ့ မလုပ္လဲ
အခ်ိန္တိုင္း ရေနတတ္၊ ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ တရားျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားနဲ႔ တစ္ေန႔လုံး၊ တစ္လလုံး၊ တစ္ဘ၀လုံးမွာ
ဘာပဲလုပ္လုပ္ ကုသိုလ္နဲ႔ အကုသိုလ္ပဲ ရွိပါတယ္လို႔ မိန္႔ပါတယ္။ အိပ္ေပ်ာ္ေနလို႔ အကုသိုလ္ ကင္းေနတယ္
မမွတ္ၾကနဲ႔၊

အိပ္ေပ်ာ္ေနလဲ

အကုသိုလ္ပဲတဲ့။

အပါယ္ကိုသာ

မေရာက္ႏိုင္တာ

ေမာဟစိတ္ျဖစ္လို႔

မေကာင္းမႈ၌သာ

ေပ်ာ္ေမြ႔တတ္တာမို႔

အကုသိုလ္ျဖစ္ပုံကို ရွင္းျပသြားပါတယ္။
သတၱ၀ါတို႔၏

စိတ္အစဥ္သည္

“ပါပသၼႎ

ရမတိ

မေနာ”

အရ-

ေကာင္းတဲ့အာရုံ ေကာင္းမႈတို႔၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ႏိုင္ၾကရန္ က်ိဳးစားၾကဖို႔အတြက္၊ ဆရာေတာ္ ပညာသင္စဥ္ မႏၱေလး
မစိုးရိမ္တိုက္ေဟာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးက ဆုံးမပုံကို ေျပာျပပါတယ္။ “ကုသိုလ္ဆိုတာ မလုပ္ခ်င္လဲ လုပ္ရတယ္၊
လုပ္ခ်င္လဲ လုပ္ရတယ္။ ကုလိုလ္ရမည့္ေနရာကို မသြားခ်င္လဲ သြားရတယ္၊ သြားခ်င္လဲ သြားရတယ္။
မလာခ်င္လဲ လာရတယ္၊ လာခ်င္လဲ လာရတယ္။
လုပ္ျဖစ္သြားတာေပါ့။

လာတဲ့အခါ သူတပါး လုပ္ေနတာေတြ႔ရၿပီး ကုိယ္မွာလဲ

လာပါမ်ားေတာ့ မလာပဲ မေနႏိုင္တဲ့ စိတ္ေတြ ျဖစ္လာ တတ္ပါတယ္၊ ကုသိုလ္နဲ႔ကိုယ္နဲ႔

တစ္သားထဲျဖစ္ေအာင္ က်ိဳးစားၾကပါ”တဲ့။

ေျပာပါရေစ. စာေရးသူသည္ပင္ ေန႔စဥ္မွန္မွန္ ကုသိုလ္တစ္ခု

မျဖစ္မေန ျဖစ္ေအာင္ကို က်ိဳးစားပါတယ္။

အလုပ္ပင္ပန္းေသးလို႔၊ ေအးလြန္းလို႔၊ မိုးရြာေနလို႔၊ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ား လာမွာမို႔၊ သြားစရာ ရွိေနေသးလို႔နဲ႔
မလုပ္ျဖစ္ဖို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီး ေပၚေပၚလာပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့ အထဲက ရုန္းကန္ၿပီး
ကုသိုလ္တစ္ခုေတာ့ မွတ္မွတ္ရရ ျဖစ္သြားေအာင္ က်ိုဳးစားလုပ္ခဲ့ရတာပါပဲ။ သူလိုကိုယ္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာေတာ့
ဆရာေတာ္ေျပာသလို ကုသိုလ္နဲ႔ တစ္သားတည္းက်ဖို႔က လြယ္ကူလွတဲ့ အရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အေတာ္ကို
က်ိဳးစားႏိုင္ၾကပါမွ

ျဖစ္ၾက

ေစာေတာ့ေစာတယ္၊

ရၾကမွာပါ။

အပူ,အေအး

“အလြန္ဆာေသး,

လြန္ေသးတကယ္၊

ဗိုက္ေလးတယ္ကြယ္၊

လူပ်င္းမိ်ဳး

ဆိုရုိး

ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ေဟာခဲ့တဲ့ အပ်င္း(၆) ပါးကို အမွတ္ရမိလာလို႔

မိုးခ်ဳပ္လွေပါ့,

အျပစ္ေျခာက္သြယ္”

အင္း… တို႔လဲ ဒီေျခာက္ပါးက

လြတ္ေအာင္ေတာ့ ရုန္းကန္ ၾကရမွာပဲလို႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အားေပးသင့္ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ေဟာမယ္လို႔ ဆိုတဲ့ ဘုရားေျပာတဲ့ ပုံျပင္ကေလးကို ဆရာေတာ္က စတင္ၿပီးေတာ့
ဒီလိုေျပာပါတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သာ၀တၳိၿမိဳ႕ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းမွာ သီတင္းသုံး ေနေတာ္မူစဥ္.. ေဟာခဲ့တဲ့ တရားေတာ္ပါ။
ခ်စ္သားတို႔

ဟို..

ေရွးအခါ

ကာလတုံးက၊

ဂဂၤါျမစ္ရဲ႕

ကမ္းတစ္ခုမွာ

လိတ္ကေလးတစ္ေကာင္နဲ႔

ေျမေခြးတစ္ေကာင္ ေနထိုင္ၾကသတဲ့။ တစ္ေန႔မွာ လိပ္ငယ္ကေလးက အစာရွာဖို႔ ေနထိုင္ရာမွ ျမစ္ကမ္းေဘးကို
ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ

ေျမေခြးကလဲ

ေျမေခြးလာတာကို ျမင္လိုက္တယ္ ဆိုရင္ပဲ၊

အစာရွာဖို႔

ထြက္လာပါသတဲ့။

လိပ္ကေလးက

လိပ္ဆိုတာ ေျမေခြးရဲ႕အစာျဖစ္တယ္၊ ငါ့ကို ေတြ႔သြားၿပီး

သတ္ျဖတ္စားလိမ့္မယ္။ ေျမေခြး စားလို႔မရေအာင္ ငါ့ရဲ႕ဦးေခါင္း, လက္ႏွစ္ဘက္, ေျခႏွစ္ဘက္တို႔ကို ငါ၏
အုပ္ခြံအတြင္းမွာ

သြင္းကာ

ထားလိုက္မွျဖစ္မယ္၊

အျမန္ဆုံး

သြင္းထားမွပဲလို႔

ႏွလုံးသြင္းၿပီး၊

ဦးေခါင္း,

ေျခလက္တို႔ကို သူ႔ရဲ႕အုပ္ခြံအတြင္းမွာ သို၀ွက္ထားလိုက္ပါသတဲ့။
ေျမေခြးကလဲ

လိပ္ကေလးကို

ခပ္ေ၀းေ၀းမွပဲ

ျမင္ထားၿပီး

ျဖစ္ပါတယ္။

ညေနစာ လုံေလာက္သြားၿပီလို႔

ႏွလုံးသြင္းၿပီးေတာ့ လိပ္သားကိုပဲ ေကာင္းေကာင္း စားလိုက္မယ္ေပါ့ ဒီလိုအေတြးနဲ႔ လိပ္ကေလးအနားကို
ေရာက္လာပါတယ္။ အနားေရာက္ေတာ့ ကိုက္ျဖတ္စားဖို႔ရာ ဦးေခါင္းလဲမေတြ႔၊ လက္ေျခလဲ မေတြ႔ေလေတာ့၊
ဦးေခါင္းေျခလက္

ထြက္လာတဲ့အထိ

ေခါင္းထြက္လာမလား၊

ေစာင့္မယ္လို႔

လက္ထြက္လာမလား၊

စိတ္ကူးၿပီး

ဇြဲရွိရွိနဲ႔

ေျခပဲထြက္လာေလမလား၊

အားခဲေစာင့္ေနပါတယ္။

ထြက္ခ်င္ရာ

ထြက္လာပါေစ၊

ထြက္လာတဲ့အရာကို မလြတ္တမ္း ကိုက္ျဖတ္စားမယ္လို႔ လိပ္ကေလးအနားက မခြာပဲ စားဖို႔ေစာင့္ေနတဲ့
ေျမေခြးႀကီးမွာ ေန-သာ ၀င္လို႔ မိုးပဲခ်ဳပ္သြားပါတယ္၊ စားလို႔ မရပဲ ျဖစ္ေနပါသတဲ့။
ေျမေခြးႀကီးက

ဦးေခါင္း

ေျခထြက္လိုက္စမ္းပါ

ထြက္လိုက္စမ္းပါ

လိပ္ကေလးရဲ႕လို႔

လိပ္ကေလးရဲ႕၊

စိတ္ထဲမွာ

လက္ထြက္လိုက္စမ္းပါ

အႀကိမ္ႀကိမ္

ေျပာဆိုေနေပမဲ့…

လိပ္ကေလးရဲ႕၊
လိပ္ကေလးမွာက

“အကယ္၍ ငါသည္ သတိလြတ္လို႔ ဦးေခါင္းထြက္သြားေသာ္၊ လက္ထြက္၍သြားေသာ္၊ ေျခထြက္၍သြားေသာ္
မုခ်ဧကံ ေျမေခြးရဲ႕ အစာျဖစ္မွာပဲ”လို႕ ႏွစ္လုံးသြင္းၿပီး၊ ဦးေခါင္းနဲ႔ ေျခလက္တို႔ကို၊ အျပင္သို႔ မထြက္မိေအာင္
သတိနဲ႔က်ိဳးစား၊ သီးခံလို႔ သို၀ွက္ထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေျမေခြးႀကီး စိတ္ဓာတ္က်ၿပီး လိပ္သား မစားရပဲ၊

လိပ္ကေလးအနားမွ

ထြက္ခြာလို႔

သြားရပါသတဲ့။

ဒါဟာ

လိပ္ကေလးနဲ႔

ေျမေခြးတို႔

အေၾကာင္းေနာ္။

လိပ္ကေလးရဲ႕ သတိနဲ႔, လုံးလ, သီးခံႏိုင္မႈတို႔ကို အတူျပဳ အတုယူေစခ်င္တဲ့ သေဘာကို ဥပမာျပတာပါ။
“ခ်စ္သားတို႔ လိပ္ကေလးနဲ႔ ေျမေခြးတို႔ရဲ႕ ဥပမာအတိုင္း သင္တို႔အနားမွာ ယုတ္မာလွတဲ့ မာရ္နတ္သည္
အနီးအစပ္ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။ သင္တို႔သည္ ထိုမာရ္နတ္ရဲ႕ လွည့္ျဖားမႈ၊ ျဖားေယာင္းမႈ၊ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား
မခံရေလေအာင္ သင္တို႔အေဖ ငါဘုရားပိုင္ဆိုင္တဲ့ သတိပ႒ာန္ေလးပါး စားက်က္ထဲမွာ (ျဖစ္ခိုက္ရႈမွတ္လ်က္)
ထာ၀ရ ေနထိုင္ က်င့္သုံးၾကရမယ္။ အကယ္၍မ်ားသာ သင္တို႔သည္ မ်က္စိကို (ျမင္ခိုက္မွာ ရႈမွတ္မႈ မရွိ)
မေစာင့္စည္းပါပဲ၊ အဆင္းမ်ိဳးစုံ ရူပါရုံတို႔သို႔၊ လိုက္ေနၾကမည္ ဆိုပါလွ်င္။ နားကို (ၾကားခိုက္မွာ ရႈမွတ္မႈမရွိ)
မေစာင့္စည္းပါပဲ၊ အသံမ်ိဳးစုံ သဒၵါရုံတို႔သို႔။ နွာေခါင္းကို (နံခိုက္,ေမႊးခိုက္ ရႈမွတ္မႈမရွိ) မေစာင့္စည္းပါပဲ၊ အနံ႔မိ်ဳးစုံ
ဂႏၶာရုံတို႔သို႔။ လွ်ာကို (စားသိခိုက္ ရႈမွတ္မႈမရွိ) မေစာင့္စည္းပါပဲ၊ အရသာမိ္်ဳးစုံ ရသာရုံတို႔သို႔။ ကိုယ္ကို
(ေတြ႔ထိခိုက္

ရွမွတ္မႈမရွိ)

မေစာင့္စည္းပါပဲ၊

အေတြ႔အထိမ်ိဳးစုံ

ေဖာ႒ဗၺာရုံတို႔သုိ႔။

(ႀကံသိခိုက္,ေတြးသိခိုက္ ရႈမွတ္မႈမရွိ) မေစာင့္စည္းပါပဲ၊ အေတြးမိ်ဳးစုံ ဓမၼာရုံတို႔ေနာက္သို႔

စိတ္ကို

အစဥ္တစိုက္

မရပ္တန္း လိုက္ေနၾကမယ္ဆိုပါလ်င္၊ ကိေလသာမာရ္နတ္သည္ ႏွိပ္စက္ခြင့္၊ လွည့္စားခြင့္၊ ျဖားေယာင္းခြင့္
ရသြားလို႔ သင္တို႔သည္ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္ ဒုကၡမသိမ္း ဆင္းရဲမီး မၿငိမ္းႏုိင္ပဲ ရွိၾကလိမ့္မည္။”
“ခ်စ္သားတို႔ ေယာက္်ား,မိန္းမဆိုတဲ့ အေပါင္းနိမိတ္ကိုလဲ မယူၾကပါႏွင္႔။ ေခါင္း, ခါး, ေျခ, လက္, စသည့္
အစိတ္နိမိတ္ကိုလဲ မယူၾကပါႏွင္႔။ မ်က္စိ, နား, ႏွာ, လ်ွာ, ကိုယ္, စိတ္, ဆိုတဲ့၊ ဣေျႏၵေျခာက္ပါးကို သတိနဲ႔
ႏိုင္ေအာင္သိမ္း၊

လုံၿခံဳေအာင္

(ျဖစ္ခိုက္ရႈမွတ္လ်က္)
မ်က္စိမွ

ထိမ္းၾကပါေလာ့။

ေနထိုင္ၾကပါေလာ့။

၀င္ခြင့္ရေလမလား၊

နားမွ

သတိပ႒ာန္ေလးပါး

ယုတ္မာလွတဲ့

တည္းဟူေသာ

ကိေလသာမာရ္နတ္သည္

၀င္ခြင့္ရေလမလား၊

ႏွာေခါင္းမွ

စားက်က္ထဲမွာ
သင္ခ်စ္သားတို႔ရဲ႕

၀င္ခြင့္ရေလမလား၊

လွ်ာမွ

၀င္ခြင့္ရေလမလား၊ ကိုယ္မွ ၀င္ခြင့္ရေလမလား၊ စိတ္မွ ၀င္ခြင့္ရေလမလားရယ္လို႔၊ သင္တို႔ကို ႏွိပ္စက္ရန္၊
လွည့္ျဖားရန္၊ ျဖားေယာင္းရန္အတြက္၊

အနားမွ မခြာပဲ အၿမဲရွိေနတယ္ ခ်စ္သားတို႔။

ဣေျႏၵေျခာက္ပါးကို

ႏုိင္နင္းေအာင္

သတိပ႒ာန္တရားနဲ႔

လိပ္ကေလးအနားမွ

ေျမေခြးႀကီး

ထြက္သြားရသလို

ရႈမွတ္လို႔

ထို႔ေၾကာင့္

ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္

သင္ခ်စ္သားတို႔

အနားမွလဲ

မည္ဆိုပါက
မာရ္နတ္ႀကီး

ထြက္သြားပါလိမ့္မည္လို႔ ေဒသနာေတာ္ကို အဆုံးသတ္ထားပါတယ္။”
ဆရာေတာ္က ဘုရားေျပာ ပုံျပင္ကို လြယ္လြယ္မတ
ွ ္မိေအာင္ ေအာက္ပါလကၤာမ်ား လုပ္ေပးထားပါတယ္။
“ညေနခ်ိန္က် ျမစ္ကမ္းစ၀ယ္၊ လိပ္ငယ္ကေလး ေျဖးေျဖးသြားတယ္။
ေျမေခြးကလဲ ထိုနည္းပုံနွယ္၊ ျမစ္ကမ္းေဘး ေျဖးေျဖးသြားေနတယ္”။
“လိပ္ကေလးက

ေျမေခြးျမင္တယ္၊

လက္ေျခေလးခု

သိမ္းစုလိုက္တယ္၊

ဦးေခါင္းကိုလဲ

သိုမွီးျပန္တယ္၊

လိပ္ကေလး ေအးေအးေနလိုက္တယ္”။
“ေျမေခြးကလဲ ထိုနည္းျမင္ရာ၊ လိပ္အနားသို႔ တိုးသြားၿပီးကာ၊ ဦးေခါင္း ေျခလက္ အျပင္ထြက္ခဲ့ပါ၊ တအားစိုက္
၀ါးကိုက္စားမည္သာ”။
“ဦးေခါင္း ေျခလက္ မထြက္လိပ္ငယ္၊ ေျမေခြးေစာင့္ရ ၾကာလွေပါ့ကြယ္၊ စားမရလို႔ ၿငီးေငြ႔လွတယ္၊ ေျမေခြးကား
ျပန္သြားပါေတာ့တယ္”။

“လိပ္ကေလး ေျမေခြးပုံျဖစ္တယ္”။

“ေယာဂီအမ်ား သတိထားၾကကြယ္၊ ဣေျႏၵ ေျခ, လက္, မထြက္သင့္တယ္၊ ထြက္ပါေသာ္ကား ေလာဘျဖစ္မယ္။
ထြက္ပါေသာ္ကား

ေဒါသျဖစ္မယ္။

ထြက္ပါေသာ္ကား

ေမာဟျဖစ္မယ္။

ေစာင့္ေရွာက္တတ္

မာရ္နတ္ေျပးရမယ္”။ “လိပ္ကေလး ေျမေခြးပုံသို႔ႏွယ္”။
မာရ္ငါးပါးကို ဆက္လက္ရွင္းျပပါမယ္။
(၁) ကိေလသမာရ္။ (၂) ခႏၶမာရ္။ (၃) ေမစၥဳမာရ္။ (၄) အဘိသခၤါရမာရ္။ (၅) ေဒ၀ပုတၱမာရ္။ ဒီမာန္ငါးပါးကို
ဘုရားရွင္ႏွင့္ ရဟႏၱာမ်ားသာ ေအာင္ေတာ္မူၾကတယ္။ ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္, အနာဂါမ္ အရိယာတို႔က
ကာလအပိုင္းအျခားနဲ႔

ေအာင္ႏိုင္မႈ

ရွိၾကေပမဲ့

ပုထုဇဥ္

အမ်ားတို႔မွာေတာ့

ေအာင္ႏိုင္ဖို႔အေရး၊

ေလးသေခ်ၤေနာက္ေဘး၊ တစ္ေမွးမွမျမင္၊ ေရႊငုံးမင္း အမွီးေမ်ွာ္သလို၊ ခရီးေတာ္ နီးလ်က္နဲ႔ေ၀း-- ေနၾကဦးမွာပါ။
ကိေလသမာရ္ဆိုတာ- ကိေလသာ(၁၀)ပါး အက်ယ္ပြားရင္ (၁၅၀၀)ေပါ့၊ အဲဒါကိုေခၚတာ။
ခႏၶမာရ္ဆိုတာ- ကာမဘုံမွာျဖစ္ၾကတဲ့ ခႏၶာ။ ရူပဘုံမွာျဖစ္ၾကတဲ့ ခႏၶာ။ အရူပဘုံမွာ ျဖစ္ၾကတဲ့ ခႏၶာ။
အဲဒီခႏၶာေတြကို ေခၚတာ။
ေမစၥဳမာရ္ဆိုတာ- ေသျခင္းကိုေခၚတာ။
အဘိသခၤါရမာရ္ဆိုတာ- ကုသိုလ္- အကုသိုလ္နဲ႔ ထိုတရားတို႔၏ အက်ိဳးေပး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေခၚတာ။
ေဒ၀ပုတၱမာရ္ဆိုတာ- ၀ႆ၀တီနတ္ျပည္က ဘုရားျဖစ္ခါနီး ေဗာဓိပင္နဲ႔ ေရႊပလႅင္မွာ ေနရာကို လာလုတဲ့
မာန္နတ္မင္းႀကီးကို ေခၚတာပါ။
အားလုံး မွတ္ထားၾကပါ၊ ဘ၀ မရိွေတာ့ရင္ ခႏၶာရပ္တယ္။ ခႏၶာရပ္ေတာ့ ေသစရာျပတ္တယ္။ ေသျခင္းျပတ္တဲ့
အဆုံးဟာ “ေတသံ ၀ူပသေမာ သုေခါ” ဆိုတဲ့ ေဒသနာအတိုင္း အဲဒါ နိဗၺာန္ပဲ၊ နိဗၺာန္ေရာက္တယ္လို႔
ေျပာရတာေပါ့။ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ရဟႏၱာမ်ားသာ မာန္ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူၾကတယ္ဆိုတာ “၀ူပသေမာ သုေခါ”
ျဖစ္သြားတာ၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေတာ္ မူသြားၾကတာ၊ မ်က္ေမွာက္ ျပဳေတာ္မူသြားၾကတာကို ေျပာတာပါ။
ကဲဒီတပတ္ ဒီေလာက္ေပါ့ ေနာက္-စေနမွ ဆက္ေျပာၾကဦးမယ္တဲ့။
မွတ္သားမိသမ်ွ ေလ်ာ္ေအာင္ တင္ျပရ၍ အမွားပါက သီးခံနားလည္ေပးၾကပါရန္။

သတၱ၀ါမွန္သေရြ႕ တရားေတြ႔ ခ်မ္းေျမ႕သာယာ ရွိၾကပါေစ။

ေလးစားစြာျဖင့္… က်ေနာ္ ဘုန္းသွ်ံ
၂၉. ၀၂. ၂၀၁၁။

