
 

ဒါနနဲ႔+သီလေလာက္သာ လုပ္ေနၿပီးေတာ့ ဘုရားေရွ႕မွာ နိဗၺာန္ရဖို႔ အာၿပဲေအာင္ ေတာင္းေနၾကလဲ 

ရမွာမဟုတ္ ဟူ၍မွတ္ၾကပါ 

သင္တန္းအမွတ္စဥ္ {၉} 

၅. ၀၃. ၂၀၁၁။ ယေန႔ သင္တန္းတက္ေရာက္သူ အမ်ိဳးသား(၁) အမ်ိဳးသမီး (၁၁) ရွိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ စေန- 

ပတ္ကပုိ႔ခ်ခဲ့တ့ဲ မာန္ငါးပါးကုိ ေမးပါတယ္။  

(၁) ကိေလသမာရ္။ (၂) ခႏၶမာရ္။ (၃) ေမစၥဳမာရ္။ (၄) အဘိသခၤါရမာရ္။ (၅) ေဒ၀ပုတၱမာရ္။ 

ဒီမာရ္ငါးပါးထဲက အခ်ိန္မရလုိ႔ နားလည္ေအာင္ ရွင္းမျပႏိုင္ခဲ့တဲ့     အဘိသခၤါရမာရ္ကို ထပ္ၿပီးေတာ့ 

ရွင္းျပေပးပါမယ္တဲ့။  

ၿပီးခဲ့တ့ဲ အပတ္က ေလ့လာခဲ့ၾကတဲ့ မာရ္ငါးပါးမွာ အဘိသခၤါရမာရ္ကို ၾကည့္ၾကမယ္။      အဘိသခၤါရမာရ္ 

ဆုိတာက ပုညာဘိသခၤါရ၊ အပုညာဘိသခၤါရ။ ကုသုိလ္+အကုသုိလ္နဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ အက်ုိဳးေပး 

သက္ေရာက္ရာမ်ားလုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္ေနာ္။ အဲဒီႏွစ္မ်ိဳးမွာ အပုညာဘိသခၤါရ- အကုသိုလ္ကေတာ့ ေျပာစရာ 

အထူးမရိွေပမဲ့ ပုညာဘိသခၤါရျဖစ္တဲ့ ကုသုိလ္မွာကေတာ့ ထပ္ေျပာစရာ ရွိေနပါေသးတယ္။ အဲဒီ 

ကုသုိလ္ဆုိင္ရာမွာက  ကာမကုသုိလ္၊ မဟဂၢဳတ္ကုသုိလ္၊ ေလာကုတၱရာကုသုိလ္- သုံးမ်ိဳးရိွတယ္လုိ႔ 

မွတ္ထား ေပးၾကပါ။  

ကာမကုသုိလ္ဆုိတာ ယခုျပဳေနၾကတ့ဲ ဒါနနဲ႔ သီလတရားေတြကို ေခၚတာပါပဲ။ ထုိတရားတုိ႔က ကာမသုဂတိ 

(၇) ဘံုကုိ တုိက္ရိုက္ အက်ိဳးေပးၿပီး သက္ေရာက္တာမို႔လုိ႔ ကာမကုသုိလ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ကာမသုဂတိ 

(၇)ဘံုဆုိတာက လူ႔ဘံု၊ နတ္ဘံုေျခာက္ထပ္၊  ေပါင္းလုိက္ရင္ အဲဒီ (၇)ဘုံကုိေျပာတာပါ။ ဒါနနဲ႔ သီလရဲ႕ 

စြမ္းအားက လူဘ၀+နတ္ဘ၀၊ လူခ်မ္းသာနဲ႔ နတ္ခ်မ္းသာကုိပဲ အဆုံးစြန္ အက်ိုဳးေပးႏိုင္တယ္ဆုိတာ အၿပီး 

မွတ္ထားၾကေပေတာ့။ ေကာင္း၊ မေကာင္း၊ ကာမဂုဏ္တရားေတြကုိ မ်ွေ၀ခံစားရတဲ့ ကာမသတၱ၀ါမ်ား၏ 

က်င္လည္ရာ၊ က်ေရာက္ရာ၊ က်က္စားရာ ဘ၀ေတြပဲေပါ့။ တုိ႔မ်ား ေတာင္းေနၾကတဲ့ နိဗၺာန္ဆိုတာ အဲဒီ 



ဒါနနဲ႔+သီလ ကုသုိလ္ေတြက အေ၀းႀကီးမွ အေ၀းႀကီး ရွိၾကေသးတာ။ နိဗၺာန္အတြက္ သူတုိ႔က   

အေထာက္အပံ႔ မွ်ေလာက္ပါပဲ။ ဒါနနဲ႔+သီလေလာက္သာ လုပ္ေနၿပီးေတာ့ ဘုရားေရွ႕မွာ နိဗၺာန္ရဖို႔ 

အာၿပဲေအာင္ ေတာင္းေနၾကလဲ ရမွာမဟုတ္ ဟူ၍မွတ္ၾကပါတ့ဲ။ ဆရာေတာ္ကေတာ့ ဖြင့္ခ်လုိက္ပါၿပီ၊ 

မယူတတ္ၾကရင္ေတာ့  အက်ိဳးအျမတ္ ရၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး၊ စာဖတ္သူတုိ႔ သတိျပဳၾကပါ။ 

ကုိယ္ေရာက္ေနတ့ဲ လူဘ၀ဟာ ဒါနနဲ႔ သီလရဲ႕ ေက်းဇူးပဲ။ ဒါနအစြမ္း သီလအစြမ္းလုိ႔ နားလည္ၾကပါ။ 

ေနာက္ဘ၀မွာ လူဘ၀ေလာက္ နတ္ဘ၀ေလာက္ ရခ်င္ေသးတယ္၊ ေရာက္ခ်င္ေသးတယ္ဆိုရင္ အဲဒီ 

ဒါန+သီလေတြကုိ မေမ့ၾကပါနဲ႔။ ေနာက္ဘ၀ေတြမွာ သူေတာ္ေကာင္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ရႏိုင္တယ္။ 

သူေတာ္ေကာင္းတရားေတြ ၾကားနာရႏုိင္တယ္။ သူေတာ္ေကာင္းတရားေတြ က်င့္သံုးခြင့္ ရႏိုင္ပါတယ္။ 

ထုိကုသိုလ္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး သံသရာက လြတ္ေျမာက္ဖို႔ လမ္းစေတာ့ ရၾကတာေပါ့။ ဒါန+သီလက အနဲဆုံး 

တစ္ဘ၀ေလာက္ေတာ့ အပါယ္မေရာက္ဖို႔ စိတ္ခ်ရပါတယ္။  ဒါနသီလက အင္အား ခ်ိန႔ဲေနရင္ေတာ့ 

အားမရိွတ့ဲ လူမမာမ်ားလုိ လုိရာခရီးကုိ မေရာက္ႏိုင္ပဲ  ကုိယ္မသြားခ်င္ မေရာက္ခ်င္တ့ဲ အပါယ္ေလးဘံုကို 

အကုသုိလ္က  ဆြဲေခၚသြားပါလိမ့္မယ္။ ဘုရားရွင္ေဟာတ့ဲ “အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ”  ဆုိတာ  

ကုိယ့္ကိုကုိယ္ အားကုိးၾကတဲ့။ “ေကာဟိ နာေထာ ပေရာသိယာ” ကုိယ္မွတစ္ပါး အားကုိးရာမရိွတ့ဲ။ 

အပါယ္မေရာက္ဖို႔ကုိ ေျပာေနတာေနာ္။ သားသမီး, ဇနီးၾကင္ရာ, ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းေတြက 

အပါယ္မေရာက္ေအာင္ တားလုိ႔မႏိုင္၊ ဆုေတာင္းေပးလုိ႔မရ၊ “ကမၼံသေတၱ ၀ိဘဇၨတိ” ကိုယ့္ကံ 

ကုိယ့္အလုပ္က ကုိယ့္ကို စီမံပါလိမ့္မယ္။ ကုိယ့္ကံနဲ႔ကုိယ္လုိ႔ မွတ္ၾကေပေတာ့လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ 

မဟဂၢဳတ္ကုသုိလ္ ဆိုတာကေတာ့ စ်ာန္စိတ္နဲ႔ ယွဥ္ျဖစ္တဲ့ ကုသုိလ္ေတြပါပဲ၊  အဲဒီ စ်ာန္ကုသိုလ္ေတြမွာ  

ပထမစ်ာန္ ကုသုိလ္က ပထမစ်ာန္(၃)ဘုံတုိ႔၌။ ဒုတိယစ်ာန္ ကုသုိလ္က ဒုတိယစ်ာန္ (၃)ဘံုတုိ႔၌။ 

တတိယစ်ာန္ ကုသုိလ္က တတိယစ်ာန္(၃)ဘံုတို႔၌ အဆံုးစြန္ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ ျဗဟၼာျပည္ ျဗဟၼာဘ၀ေတြကို 

ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေပးပါတယ္။ စတုတၳစ်ာန္ဘံုကုိ ေရာက္ေနတ့ဲ ပဥၥမစ်ာန္ရ အသညသတ္ ျဗဟၼာမ်ားက 

“စိတ္+ေစတသိက္ေတြ ရွိေနလုိ႔သာ စားခ်င္ သြားခ်င္ လိုခ်င္ ရခ်င္ ျဖစ္ခ်င္မႈနဲ႔ ေဒါသ, မာန, စတဲ့  

သေဘာေတြ ျဖစ္ေပၚရတယ္၊ ရုပ္ခႏၶာ သက္သက္ခ်ည္းေနလွ်င္ အျပစ္တစ္စုံတရာမရိွပဲ 

ေအးျမၿငိမ္းခ်မ္းဖြယ္ ရွိသည္”ဟု၊ သညာႏွင့္တကြ စိတ္ေစတသိက္ တရားတုိ႔အေပၚ မ်ားစြာအျပစ္ျမင္လ်က္၊ 

ပဥၥမစ်ာန္ကုိပင္ ထပ္ခါထပ္ခါ ၀င္စားတယ္။ ပဥၥမစ်ာန္စိတ္သည္ စိတ္ေစတသိက္ အားလံုးကို 

စက္ဆုတ္ေသာ “သညာ၀ိရာဂ ဘာ၀နာ”အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ပါတယ္။ ထုိပုဂၢိဳလ္ စုေတက 

သူ႔စိတ္အလုိက်ျဖစ္တဲ့ သညာမရွိ (စိတ္မရိွ) ေသာ အသညသတ္ ျဗဟၼာဘံုသို႔ ေရာက္ေစပါတယ္။ နာမ္မရွိ 

ရုပ္သာရိွတ့ဲ ျဗဟၼာႀကီးေတြပါပဲ။  

အရူပ(၄)ဘံုမွာ ျဖစ္ၾကတ့ဲ ျဗဟၼာႀကီးေတြကလဲ ဒီလုိပါပဲ ရုပ္တရားေတြကုိ အျပစ္ျမင္ၿပီး ရႈသြားၾကလုိ႔ ရုပ္မရွိ 

နာမ္သာရိွတဲ့ အရူပျဗဟၼာႀကီးေတြ ျဖစ္ေနၾကတာပါပဲ။ ကာမကုသုိလ္နဲ႔ မဟဂၢဳတ္ကုသိုလ္တုိ႔က 

ကုသုိလ္ကံတုိ႔၏ အက်ိဳးေပးရာ  ဘ၀ေတြထဲမွ ထြက္ႏိုင္တ့ဲ စြမ္းအား မရွိၾကေသးပါဘူး ဆုိတာကုိ 

နားလည္ထားရမယ္။  ထုိကုသုိလ္တို႔၏ အက်ိဳးေပး သက္ေရာက္ရာ ဘ၀ေတြကု္ိလဲ ေအာင္ေတာ္မူတယ္လုိ႔ 

ေျပာတာပါတဲ့။ 



 “ဘုံ (၃၁) ျဖစ္ျဖစ္သမွ် ေ၀ေနယ်တုိ႔ ရၾကပါေစ ေပငွေ၀သည္ မ်ားေထြသာဓု ေခၚေစေသာ၀္” လို႔ 

အမွ်ေပးေ၀ၾကတဲ့ သုံးဆယ့္တစ္ဘံုသား ေ၀ေနယ် သတၱ၀ါေတြဆုိတာ ကုသုိလ္ေၾကာင့္ ရတ့ဲ လူဘ၀(၁)၊ 

နတ္ဘ၀(၆)၊ ျဗဟၼာ(၂၀)၊ အကုသုိလ္၏ အကိ်ဳးေပးရာ အပါယ္(၄)ဘံုကိုပါထည့္ၿပီး (၃၁)ဘုံကုိ 

အမွ်ေပးတာပဲေပါ့လုိ႔  ရွင္းျပပါတယ္။  

ေလာကုတၱရာကုသိုလ္ ဆုိတာကေတာ့ ၀ိပႆနာ အေျခခံထားတ့ဲ မဂ္ဉာဏ္ကုိ ေခၚပါတယ္။ 

ဒီဉာဏ္ေတြက နိဗၺာန္ကုိ ျမင္တယ္၊ နိဗၺာနသုခကုိရတယ္၊ နိဗၺာန္ကုိ ပို႔ေပးပါတယ္။ နိဗၺာန္ကုိ ရခ်င္ 

ေရာက္ခ်င္ရင္ ၀ိပႆနာအလုပ္ အားမထုတ္လုိ႔ကေတာ့ မရႏိုင္ဘူးဆုိတာ ကုသိုလ္ (၃)မိ်ဳးကုိ 

နားလည္လုိက္တာနဲ႔ အေသအျခာ သိသြားႏိုင္ပါတယ္။ နိဗၺာန္ရဖို႔ နိဗၺာန္ေရာက္ဖို႔က ၀ိပႆနာ 

အလုပ္သည္ နီးစြာေသာ အေၾကာင္းတရားပဲ။  ၀ိပႆနာအလုပ္ကုိ လုပ္မွ ၀ိပႆနာဉာဏ္ျဖစ္တယ္။ 

၀ိပႆနာဉာဏ္ျဖစ္မွ မဂ္ဉာဏ္ကုိရမယ္။ မဂ္ဉာဏ္ရမွ နိဗၺာန္ျမင္ႏိုင္တယ္။ ေလာကုတၱရာ ကုသုိလ္ဆိုတာ 

အျမတ္ဆုံး နိဗၺာန္ကုိ မုခ်ျမင္ႏိုင္၊ ရႏိုင္တဲ့ အျမင့္ဆုံး ကုသုိလ္တစ္္ခု ျဖစ္ပါတယ္။  

အထူးမွတ္ထားၾကရမွာက ရွိပါေသးတယ္။  ေလာကုတၱရာ ကုလုိလ္မွာ ေသာတာပတိၱ မဂ္ကုသုိလ္။ 

သကဒါဂါမိ မဂ္ကုသုိလ္။ အနာဂါမိ မဂ္ကုသုိလ္။ အရဟတၱမဂ္ ကုသိုလ္လို႔ ေလးမ်ိဳးခြဲၿပီး မွတ္ထားရဦးမယ္။ 

ေလာကုတၱရာ ကုသုိလ္က နိဗၺာန္ကုိ ပို႔တယ္ဆုိရာမွာ  နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳလုိ႔ ပို႔တဲ့ကုသုိလ္က 

အရဟတၱမဂ္ ကုသုိလ္တစ္မ်ိဳးထဲပါ။ အရတၱမဂ္ကုိ ရၿပီးျဖစ္တ့ဲ ရဟႏၱာ အရွင္ျမတ္မ်ား ပရိနိဗၺာန္ ျပဳသြားရင္ 

နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳေတာ္မူသြားၿပီလုိ႔ ဆုိရတယ္။ မ်က္ေမွာက္ျပဳတယ္ဆုိတာ ဘ၀ကင္းျပတ္လုိ႔ 

(၃၁)ဘံုက လြန္ေျမာက္ၿပီး နိဗၺာန္ေရာက္တာကုိ ဆုိလိုတာပါ။  က်န္တ့ဲ ေသာတာပတိၱမဂ္၊ သကဒါဂါမိမဂ္ 

ကုသုိလ္မ်ားက မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာ နိဗၺာနသုခကုိ ရၿပီးေတာ့ ေသသည္၏ ေနာက္ဘ၀၌ လူနတ္ခ်မ္းသာကုိ 

ရေစ- ေရာက္ေစပါတယ္။ ျမန္ရင္ တစ္ဘ၀၊ ၾကာရင္ ခုႏွစ္ဘ၀၊ ေနာက္ဆံုးဘ၀မွာ နိဗၺာန္ကုိ 

ေရာက္တာပါပဲ။ အနာဂါမိမဂ္ ကုသိုလ္က ျဗဟၼာျပည္ (၂၀) ထဲက သုဒၶါ၀ါသ ငါးဘံုကို ရေစ- 

ေရာက္ေစပါတယ္။ သုဒၶါ၀ါသ ငါးဘံုဆုိတာ အနာဂါမ္အျဖစ္နဲ႔ ေသတ့ဲ အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ ေရာက္ရာ 

ငါးဘံုပါပဲ။  အဲဒီ ငါးဘံုက စုေတၿပီးေတာ့မွ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ ျပဳသြားၾကပါတယ္။ ဒါကုိရည္ရြယ္ၿပီး 

ေလာကုတၱရာ ကုသုိလ္သည္ -  ဘ၀ျပတ္ရာ နိုဗၺာန္သုိ႔သာ ေရာက္ေအာင္ အက်ိဳးေပးပါသည္လို႔ 

ေျပာလုိတာပါ။ 

ဒါကုိပဲ တစ္ေခါက္ျပန္ေမးပါမယ္… (၁) ကာမ ကုသိုလ္ဆုိတာ ဘာကုိေခၚပါသလဲ။ (၂) မဟဂၢဳတ္ 

ကုသုိလ္ဆုိတာ ဘာကုိ ေခၚပါသလဲ။ (၃) ေလာကုတၱရာ ကုသုိလ္ဆုိတာ ဘာကုိေခၚပါသလဲ။ ကဲ.အားလံုး 

ေျဖေပးၾကပါ။ 

ကာမ ကုသိုလ္ဆုိတာ - ဒါနနဲ႔ သီလကုိ ေခၚပါသည္။ မဟဂၢဳတ္ ကုသိုလ္ဆုိတာ - စ်ာန္တရားကုိ 

ေခၚပါသည္။ ေလာကုတၱရာ ကုသိုလ္ဆုိတာ - ၀ိပႆနာ အေျခခံသည့္ မဂ္ဉာဏ္ကို ေခၚပါသည္။ 

ဟုတ္ၿပီေနာ္။ 



ကာမ ကုသုိလ္သည္ ဘယ္ဘံု ဘယ္ဘ၀တုိ႔သုိ႔ အက်ိဳးေပးပါသလဲ။  မဟဂၢဳတ္ ကုသုိလ္သည္ ဘယ္ဘုံ 

ဘယ္ဘ၀တုိ႔သုိ႔ အက်ိဳးေပးပါသလဲ။  ေလာကုတၱရာကုသုိလ္သည္ ဘယ္ဘံု ဘယ္ဘ၀တုိ႔သုိ႔ 

အက်ိဳးေပးပါသလဲ….  အားလံုး ဘုန္းႀကီးနဲ႔အတူ ေျဖၾကပါမယ္။   

ကာမ ကုသုိလ္သည္ - လူဘ၀၊ နတ္ဘ၀တုိ႔သို႔ တုိက္ရိုက္ အက်ိဳးေပးပါသည္။ မဟဂၢဳတ္ ကုသိုလ္သည္ - 

ဆုိင္ရာ ျဗဟၼျပည္ တုိ႔သုိ႔ တုိက္ရုိက္ အက်ိဳးေပးပါသည္။ ေလာကုတၱရာ ကုသုိလ္သည္ -  ဘ၀ျပတ္ရာ 

နိုဗၺာန္သို႔သာ ေရာက္ေအာင္ အက်ိဳးေပးပါသည္။ 

ဒါေလာက္ဆုိရင္ အဘိသခၤါရမာန္နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး သေဘာတရား ရွင္းေလာက္ပါၿပီတဲ့။  

အဲဒီေနာက္ ဆရာေတာ္က သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇)က ေဂါစရ သမၸဇဥ္အေၾကာင္းကုိ ျပန္ၾကည့္ေစပါတယ္။ 

အဖဘုရား အပုိင္စား အေမြအႏွစ္ျဖစ္တ့ဲ သတိပ႒ာန္ စားက်က္ထဲမွာေနၾကဖုိ႔၊ သတိပ႒ာန္ အလုပ္ကုိ 

အခ်ိန္ရသေလာက္၊ အခြင့္အေရး ေပးလာသေလာက္ လုပ္ေနၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။ ကားစီး ရထားစီး 

သြားၾကရင္းျဖင့္လဲ တရားရႈလုိ႔ ရပါသတ့ဲ။ သတိပ႒ာန္ နယ္ေျမထဲက ထြက္မိရင္ သူေရာကုိယ္ေရာ 

ကိေလသာ မာန္နတ္ႀကီးက ကုိယ့္အနီးမွာကပ္လုိ႔ အရန္သင့္ လွည့္ျဖားလိမ့္မယ္၊ ျဖားေရာင္းလိမ့္မယ္တ့ဲ။ 

အမွတ္သတိ မရွိသူတုိင္းဟာ ကိေလသာ မာန္နတ္ႀကီးရဲ႕ နယ္ထဲမွာ ေရာက္ေနသူမ်ား ျဖစ္တာမုိ႔ 

မာန္နတ္အလုိအတုိင္း လုိက္လုပ္ေနရ တတ္ပါတယ္တဲ့။ ကိေလသာမာန္နတ္ရဲ႕ လွည့္ကြက္မခံရေအာင္ 

သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၈)က ေျပာခ့ဲတဲ့ လိပ္ကေလးလုိ ေနတတ္ဖို႔ လုိေၾကာင္းမ်ားကုိ မိန္႔ပါတယ္။ 

သတိပ႒ာန္နယ္ေျမထဲမွာ ေနၾကရင္၊ အေပါင္း နိမိတ္ကုိလဲ မျမင္၊ အစိတ္နိမိတ္သုိ႔လဲ မထင္ေတာ့ပါဘူးတဲ့။  

အဲဒါနဲ႔ တစ္ဆက္ထဲ အ႒ကထာက လာတဲ့ ဇာတ္တစ္ခု ေျပာျပပါေသးတယ္။ သတိပ႒ာန္တရား 

ရႈမွတ္လာတ့ဲ ခရီးသြား ရဟန္းေတာ္ကေလးတစ္ပါး  လမ္းမွာဆံုေတြ႔တ့ဲ  အမိ်ဳးသမီးငယ္ရဲ႕ လွပညီညာတ့ဲ 

သြားမ်ားကုိျမင္ၿပီး “အ႒ိပုေဥၥာ- အ႒ိပုေဥၥာ” အရိုးစု အရုိးစုလုိ႔ အရုိးစုကမၼ႒ာန္း ရႈမွတ္လုိက္တာ တရားထူး 

ရသြားပါသတ့ဲ။ မယားေပ်ာက္လုိ႔ လိုက္ရွာေနတဲ့ အမ်ိဳးသားက ရဟန္းေတာ္ကုိေတြ႔တယ္ ဆုိရင္ပဲ၊ 

အရွင္ဘုရား ဒီခရီးလမ္းမွာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္မ်ား ေတြ႔မိပါသလားဘုရားလုိ႔ ေမးေလွ်ာက္ေတာ၊့ 

ရဟန္းေတာ္ကေျပာတယ္ ဒါယကာ… အမ်ိဳးသားရယ္ အမ်ိဳးသမီးရယ္ ငါမသိပါ၊ အရုိးစုတစ္ခုေတာ့  

သြားေလရဲ႕တ့ဲ။   ဒါဟာ သတိပ႒ာန္ နယ္ေျမထဲမွာ ေနတဲ့အတြက္ ကိေလသာမာန္နတ္ရဲ႕ ျဖားေယာင္းမႈမွ 

လြတ္တာပါပဲလုိ႔ ဆရာေတာ္က မိန္႔ပါတယ္။ 

တရားရႈမွတ္ေနသူမ်ားသည္ ဣ႒ာရံုသေဘာမ်ားကုိ အနိ႒ာရုံျဖစ္ေအာင္၊ အနိ႒ာရုံ သေဘာမ်ားကိုလဲ 

ဣ႒ာရံုျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္လံုးသြင္းတတ္ဖို႔၊ လူနဴႀကီးနဲ႔ အရွင္မဟာ ကႆပ မေထရ္ျမတ္တုိ႔ အေၾကာင္းကုိ 

ရွင္းျပၿပီး ေနာက္တစ္ပတ္ စေနမွာ သတိပ႒ာန္းေလးပါး ေလ့လာၾကမယ္လို႔ မိန္႔ဆုိၿပီး သင္တန္းကုိ 

သိမ္းပါတယ္။ 

ဆရာေတာ္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကုိ အျပည့္အစံု မဟုတ္ေသာ္လဲ မွတ္သားမိသေလာက္ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 

မျပည့္စုံမႈနဲ႔ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ သီးခံ နားလည္ေပးၾကပါရန္။ 



                  သတၱ၀ါမွန္သေရြ႕ တရားေတြ႔ ခ်မ္းေျမ႕သာယာ ရွိၾကပါေစ။ 

 

                                                          ေလးစားစြာျဖင့္…  က်ေနာ္  ဘုန္းသ်ံွ  

                                                                               ၇- ၀၃- ၂၀၁၁။ 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 


