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မိတ္ဆက္စာဂေဟ
ဘာလိုလုႏ
ိ ွင့္ ေနရင္းထိုင္ရင္းပင္ အခ်ိန္ကာလႀကီးက မိမိကို
ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္အထိ

ဝါးမ်ိဳသြားခဲ့ၿပီျဖစ္၏။

မိမိ၏ဘဝ

သံသရာ ဘယ္စခဲ့သည္ဆိုတာကို မသိသလို ဘယ္အခါ ဆံုးႏိုင္
မည္ကိုလည္း

မသိေသးဘဲ

ဘဝပင္လယ္ျပာထဲတြင္

စမ္းတဝါးဝါး

ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း ေရႊရတုေမြးေန႔ကို အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္
(၅၁)

ႏွစ္

ေရာက္မွ

က်င္းပျဖစ္၏။

မိမိသည္

ေမြးေန႔ကို

ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ျပဳလုပ္ေလ့မရွိခဲ့။ သို႔ေသာ္ (၅၀) ျပည့္ ေရႊရတု
ေမြးေန႔ကိုေတာ့ စင္ကာပူရွိ မိမိ၏ “သစၥာပါရမီ” အဖြဲ႔သူ၊ အဖြဲ႔သားမ်ား
စုေပါင္းကာ ဝိုင္းဝန္း က်င္းပေပးခဲ့သျဖင့္ အေတာ္ေလး က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔

က်င္းပျဖစ္၏။

ထိုေမြးေန႔ပြဲတြင္

“ျမတ္ေသာဓမၼစၾကာ”

အိတ္ေဆာင္ စာအုပ္ငယ္ကို ႐ိုက္ႏိွပ္ကာ လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့သည္။
ထိုစာအုပ္ကို ဖတ္႐ႈရသျဖင့္ ဓမၼစၾကာ ပါဠိကို ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္
ေနသူမ်ားထံမွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာလာသည္ကို မိမိအေနျဖင့္
ခံယူရရွိခဲ့သည္။
ထိုက့သ
ဲ ို႔

ေက်းဇူးတင္သူ

စင္ကာပူေသြးလွဴဘဏ္

စာဖတ္ပရိတ္သတ္

သူနာျပဳဆရာမ

အမ်ားစုထဲမွ

“ေဒၚဝင္းျမင့္”

က

ေတာင္းပန္စကားတစ္ခု ေလးေလးနက္နက္ ေလွ်ာက္ထားလာပါ၏။
“ထိုျမတ္ေသာဓမၼစၾကာ
တစ္အုပ္ကိုလည္း

စာအုပ္ငယ္ကဲ့သု႔ိ

ေရးသားခ်ီးျမႇင့္ပါအံုးဘုရား”

ပ႒ာန္းစာအုပ္ငယ္
ဟူ၍

ျဖစ္သည္။
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မိမိကလည္း

“အင္း”

ခံလုက
ိ ္မိ၏။

၂၀၁၁

ခုႏွစ္

ကတည္းက

ေပးမိသည့္ “အင္း” ဆိုေသာ ကတိစကားတစ္လံုး အေႂကြးသည္
မိမိထံ၌

တင္ရွိေနေတာ့၏။

ထိုသူနာျပဳဆရာမႏွင့္

ဆံုတိုင္း

“ေရးျဖစ္ၿပီလားဘုရား” ဟု ေလွ်ာက္ထားျပန္၏။ မိမိကေရးပါမည္
ဟုသာ ထပ္မံ၍ေျပာခဲ့ျပန္၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ၂၀၁၁ ခု ႏိုဝင္ဘာလတြင္
စင္ကာပူမွ ဘုရားဖူးသြားလိုသူ (၁၂) ဦးကို မိမိက ဦးေဆာင္ကာ
အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ သံေဝဇနိယ ေလးဌာနသို႔ ပို႔ေပးခဲ့ရ၏။ ထိုအထဲတြင္
စာအုပ္ငယ္ေရးသားရန္

ေလွ်ာက္ထားသူ

သူနာျပဳဆရာမလည္း

ပါလာ၏၊ ပ႒ာန္းစာအုပ္ မေရးလိုလ်င္ သံေဝဇနိယ ေလးဌာနႏွင့္
ပတ္သက္၍

ေရးလိုကေရးပါရန္

ဘုရားဖူးခရီးစဥ္အတြင္း

ထပ္မံ

ေလွ်ာက္ထားလာျပန္၏။
စာေရးသူ စဥ္းစားသည္မွာ ပ႒ာန္းစာအုပ္သည္ ဆရာ့ဆရာေတာ္
မ်ား

ေရးသား၍

မ်ားစြာပင္ရွိေနေပၿပီ။

မိမိေရးသားဖို႔

လိုအပ္

ပါေတာ့မည္လား ဟူ၍ျဖစ္၏၊ ထိုအေတြးေၾကာင့္ပင္ ဤစာအုပ္ငယ္ကုိ
ေရးသားရန္အခ်ိန္ၾကာေညာင္းသြားခဲ့ရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိကဝန္ခံ
ထားမိသည့္အေလ်ာက္ ဤစာအုပ္ငယ္ကုိ အားလပ္သည့္အခါတြင္
ေရးသားရန္ဆုးံ ျဖတ္ခဲ့ရ၏။ ထိုသူနာျပဳဆရာမ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္
မွာ စာေရးသူ၏ေမြးေန႔အမီ မတ္လမွာ လွဴဒါန္းလိုပါသည္ဟု ေလွ်ာက္
ထားလာသည္။
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စာေရးသူလည္း

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္

အပါတ္စဥ္

တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း တစ္ေန႔တာ ဝိပႆနာတရားစခန္းပြဲ ေဟာရင္း
ေျပာရင္း စီစဥ္ရင္းျဖင့္ အခိ်န္ကုန္မွန္းမသိ ကုန္လာခဲ့သည္။
၉-၂-၂၀၁၂

ခု၊

ၾကာသပေတးေန႔သို႔တုင
ိ ္

ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီ။

ထိုေန႔တြင္ သစၥာပါရမီေက်ာင္းရွိ သံဃာအားလံုးအား ၾကာသပေတး
ေန႔တိုင္း အ႐ုဏ္ဆြမ္းကုသိုလ္ကို ခရီးသြားေနသည့္ ရက္မ်ားမွအပ
အၿမဲဆြမ္းဝတ္တည္ကာ နိဗၺဒၶကုသိုလ္ေတာ္အျဖစ္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း
ေနေသာ ဒကာက အ႐ုဏ္ဆြမ္း လာကပ္ပါသည္။ ဆြမ္းကပ္အၿပီး
ပ႒ာန္းစာအုပ္ေရးၿပီးလ်င္

ကြန္ျပဴတာစာ႐ိုက္ေပးရန္

သူနာျပဳဆရာမက

ေတာင္းပန္စကား

ေလွ်ာက္ထားျပန္၏။

ထိုဒကာသည္

သူ႔အား

ဆိုလာသည့္အေၾကာင္း

ဓမၼစၾကာစာအုပ္ႏွင့္

ကထိန္

စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ကြန္ျပဴတာစာ႐ိုက္ကာ ဒါနျပဳခဲ့သည္။ ထိုဒကာ
ေလွ်ာက္ထားေတာ့မွ စာေရးသူ မေနသာေတာ့ပဲ ထိုေန႔နံနက္မွစ၍
ပ႒ာန္းစာအုပ္ငယ္ကို စတင္ေရးသားျဖစ္ေတာ့၏။
ဤပ႒ာန္းစာအုပ္ငယ္ကို

အမရပူရ

မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္၊

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သကၤန္းကၽြန္း ဓမၼပီယဆရာေတာ္၊ ပန္းတေနာ္ ျမေတာင္
တိုက္ ဆရာေတာ္၊ ဓမၼေဘရီ ဆရာေတာ္၊ ဗုဒၶစာေပ ပညာရွင္ႀကီး
ဆရာႀကီးဦးေက်ာ္ထြဋ္တု႔၏
ိ
ေရးသားခဲ့၍

အခ်ိန္တိုအတြင္း

က်မ္းျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား၏
ပါသည္။

ပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကို
ၿပီးစီးႏိုင္ခဲ့သည္။

ဥာဏ္ရည္တို႔ကိုလည္း

မွီျငမ္းကာ
ထိုေက်းဇူးရွင္

အထူးၾကည္ညိဳမိ
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ပ႒ာန္း ႐ြတ္ဆုပ
ိ ူေဇာ္ျခင္းသည္ ကံပြင့္၍ ထူးျခားေသာ အက်ိဳး

ေက်းဇူးမ်ားကို လက္ရွိဘဝမွာပင္ ခံစားၾကရသည္ဟု ေရးသားခ်က္
မ်ားမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္၏၊ ပ႒ာန္းစာအုပ္ငယ္ကုိ စတင္ေရးသားေသာ
နံနက္တြင္ ေန႔ဆြမ္းကပ္လွဴၾကသည့္ ဆြမ္းဒကာမႏွစ္ဦးမွ စင္ကာပူ
ေဒၚလာ (၅၀) စီ နဝကမၼ အျဖစ္ လွဴဒါန္းသြားၾက၏။ ေနာက္ရက္မ်ား၌
လည္း

အျခားေသာအလွဴရွင္မ်ားသည္

လွဴဒါန္းၾကသည္ကုိ

ေတြ႔ရွိရျပန္၏။

လွဴဖြယ္မ်ားထူးျခားစြာ

စာေရးသူလည္း

အံ့ဩမိ၏။

ပ႒ာန္းေရးသာမႈေၾကာင့္ပင္ေလာဟု ေတြးမိ၏။
ထိုပ႒ာန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ ျမန္မာျပည္ ေနျပည္ေတာ္ တပ္ကုန္း
မဟာစည္ သာသနာ့ရိပ္သာဆရာေတာ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ သစၥာပါရမီ
ေက်ာင္းသို႔ အလည္ႂကြေရာက္လာစဥ္ ဆရာေတာ္မွ အမိန္႔ရွိျပန္၏။
ဒုတယ
ိ ကမ႓ာစစ္အတြင္းက အထက္အညာေဒသ ႐ြာတစ္႐ြာမွာ
ေဒၚေငြရင္

အမည္ရွိ

ဒကာမႀကီးတစ္ဦးရွိခဲ့ပါသတတ္။

သူမအား

ထို႐ြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္မွ စစ္အတြင္း အႏၲယ္ရာယ္ ကင္းေစရန္
“ေဟတုပစၥေယာ” ဆိုသည့္ စာပိုဒ္တိုကေလးမွ်ကို အၿမဲ႐ြတဆ
္ ိုရန္
သင္ၾကားေပးခဲ့သည္ဆို၏။
႐ြာမွ

စာတတ္သူမ်ားကိုမူ

ပ႒ာန္း

ပစၥယနိေဒၵသအက်ယ္ကို

႐ြတ္ဆိုေစခဲ့ပါသတတ္။ အဖြါးအို ေဒၚေငြရင္မွာ စာမတတ္သည့္အျပင္
မွတ္ဉာဏ္အားနည္းေသာေၾကာင့္ “ေဟတုပစၥေယာ” တစ္ပိုဒ္တည္း
သာ အၿမဲမျပတ္ ရြတ္ဆုေ
ိ နခဲ့ပါသတတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ရြာသားလံုးမွ
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သူမအား အဖြား ေဒၚေငြရင္ဟု မေခၚၾကေတာ့ပဲ “ေဒၚေဟတု” ဟု
ေခၚဆိုၾကပါတတ္။ ထို႐ြာရွိ ေဒၚေတုႏွင့္တကြ ရြာသားမ်ားအားလံုး
စစ္ကာလအတြင္း အႏၲရာယ္အထူးကင္းရွင္းခဲ့ပါသတတ္။
ထိုအဖြါးအို ကြယလ
္ ြန္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ထိုရြာ၊ ထိုနယ္တြင္
သံုးႏွစ္ပတ္လုးံ မိုးမ႐ြာဘဲ ထူးျခားမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသတတ္။
႐ြာဦးေက်ာင္း

ဆရာေတာ္ႏွင့္

သတိထားမိၾကပါသတတ္။
အခ်ိန္မွစ၍

မိုးမ႐ြာပဲ

လူႀကီးသူမတို႔သည္လည္း

ေဒၚေဟတုႀကီး

ထူးျခားေနသည္မွာ

ကြယ္လြန္သည့္

ဘာေၾကာင့္မ်ားပါလိမ့္

ဟူ၍ေျပာဆိုကာ ေဒၚေဟတု ရုပ္အေလာင္းအား ျပန္လည္တးူ ေဖၚ
ၾကည့္ၾကသည့္အခါ

အေလာင္းသည္

ထူးျခားအံ့ဩဖြယ္ရာ

မပုပ္မသိုး

ျမင္ေတြ႔ၾကရပါသတတ္။

ေသၿပီးခါစႏွယ္
ထိုအေလာင္းကို

မီးသၿဂႋဳဟ္ၿပီးေတာ့မွ ပံုမွန္မိုး႐ြာသြန္းခဲ့ပါသတတ္။
ထိုထးူ ဆန္းေသာ

ျဖစ္ရပ္ကို

ေနျပည္ေတာ္ဆရာေတာ္မွ

မိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ပ႒ာန္း႐ြတ္ဆိုမႈေၾကာင့္
အေၾကာင္းႏွင့္

ယၡဳႏိုင္ငံေတာ္

ဓားျပေဘးမွ

ကင္းလြတ္သူမ်ား

သံဃမဟာနာယက

ဥကၠ႒

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲကမ
ု ာရမွာလည္း ပ႒ာန္း႐ြတ္ဆိုမႈေၾကာင့္
ေက်ာင္းကန္မွစ၍ အစစ ျပည့္စံုရသည္အထိ အက်ိဳးထူး ခံစားရပံုကုိ
ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေဟာေျပာသည္ကို စာေရးသူတို႔ ကိုယ္တိုင္
နာၾကားခဲ့ရဖူးသည္။ ေခတ္စာေစာင္မ်ားစြာတို႔၌လည္း စာေရးဆရာ
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မ်ားစြာတို႔

ေရးသားခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ေနာင္လည္း

ေရးၾကေပ

လိမ့္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဤပ႒ာန္းကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ႏွင့္ အၿမဲဝတ္ထား၍
႐ြတ္ဆိုပူေဇာ္သင့္ပါသည္။
ေလာကီကိစၥ

ပ႒ာန္း႐ြတ္ဆိုသည့္အခါ

ေအာင္ျမင္ေရးေလာက္ကိုသာ

မ႐ြတ္ဆိုသင့္ေပ။

ဘုရားရွင္၏

တစံုတရာ

ရည္႐ြယ္လ်က္

သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ႀကီး၏

က်က္စားရာျဖစ္သည့္ ပ႒ာန္းစေသာ တရားေတာ္မ်ားသည္ အို၊ နာ၊
ေသဆိုသည့္ မဆံုးႏိုင္ေအာင္ ႏွိပ္စက္ေနေသာ ေဘးဒုကၡႀကီးမ်ား
ကိုပင္

လက္စသိမ္းေခ်မႈန္းႏိုင္ေသာ

ဓမၼတရားေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။
ဒုကအ
ၡ ားလံုး

ထိုဓမၼစြမ္းအားကို

ကုန္ဆံုးႏိုင္ေစရန္အထိ

ပူေဇာ္သင့္ေပသည္။
အဓိပၸါယ္သေဘာကို

အဓိပၸါယ္မသိပဲ
နားလည္၍

အစြမ္းထက္လွသည့္
သံသရာ

ရည္႐ြယလ
္ ်က္

ရြတ္ဆုိ

ပူေဇာ္ရသည္ထက္

႐ြတ္ဆိုရျခင္းက

ပို၍

ပို၍

အက်ိဳးရွိလွေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဤစာအုပ္ငယ္ကို ဖတ္႐ႈရသျဖင့္ ပ႒ာန္းက်မ္းႀကီး၏
အဓိပၸါယ္သေဘာ အၾကမ္းဖ်င္း နားလည္ႏိုင္ၾကပါေစ၊ နားလည္သျဖင့္
ပိုမိုၿပီး အက်ိဳးရွိႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ရေပသည္။
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ေက်းဇူးတင္လႊာ
ဤစာအုပ္ငယ္ၿပီးႏုိင္ေအာင္

ကူညီေပးသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ

ျမန္မာစာသတ္ပံု စစ္ေပးၾကသည့္ ဦးကဝိႏၵ မဂၤလာျပည့္စံုေက်ာင္း
ဆရာေတာ္၊

ဦးခမာဝုဓ

မ်ားျဖစ္ၾကေသာ

အိႏၵိယ၊

စာအုပ္ဖိုးမတည္အလွဴရွင္

ဦးလွထြန္းခိုင္+ေဒၚဝင္းျမင့္

ဦးျမင့္ဆန္း+ေဒၚေဆြေဆြဦး

မိသားစုႏွင့္

မိသားစု၊

ကြန္ျပဴတာစာရိုက္ေပးသူ

ကိုသက္ေမာင္ေအးတို႔အား အထူးေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း မွတ္တမ္း
တင္အပ္ပါသည္။

သစၥာပါရမီ အရွင္ဇယတိႆ
သစၥာပါရမီေက်ာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံ
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သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၄-ခု၊ ေကာဇာခုႏွစ္ ၁၃၇၂-ခုႏွစ္၊
နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁၁) ရက္၊ (၁-၁-၂၀၁၁)
ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ စေနေန႔တြင္ စကၤာပူႏုိင္ငံ၊
သစၥာပါရမီေက်ာင္း အရွည္တည္တံ့ေရး ႏွင့္
ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ တိုးတက္ျပန္႔ပြားႏႈိင္ရန္အတြက္ ထာဝရ
ေက်ာင္းအလွဴေတာ္ ေငြပေဒသာပင္ကို စတင္
စိုက္ထလ
ူ ွဴဒါန္းၾကပါသည္။

(မွတ္ခ်က္)

ဤထာဝရေငြပေဒသာပင္ အလွဴေငြသည္

ခိုင္မာေသာ သစၥာပါရမီေက်ာင္း ျဖစ္လာရန္ ေက်ာင္းအလွဴ
ေတာ္

အတြကသ
္ ာျဖစ္ေစရပါမည္။

ေက်ာင္းလခအလွဴတြင္
တည္တံ့ေရးအတြက္

ဤေငြကို

သံုးစြဲမည္မဟုတ္။

လစဥ္

ေက်ာင္းေရရွည္

ပင္မေငြပေဒသာပင္အျဖစ္

စိုက္ထူ

ထားမည္။ ေစတနာရွင္မ်ားသည္ ေငြပေဒသာပင္ကို စကၤာပူ
ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ျဖစ္ေစ၊ စကၤာပူေဒၚလာ ၅၀၀ ျဖစ္ေစ၊ စကၤာပူ
ေဒၚလာ ၃၀၀ ျဖစ္ေစ တစ္ႏွစ္အတြင္း အရစ္က်စနစ္ျဖင့္
မည္သူမဆို ထည့္ဝင္လဴွ ဒါန္းႏႈိင္ၾကပါသည္။ ။
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နိဒါန္း
ပ႒ာန္း
ပ - အမ်ိဳးမ်ိဳး။ ဌာန - အေၾကာင္း (အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး)။
နာမ္႐ုပ္တို႔၏ ျဖစ္ေပၚလာပံု အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဟာျပတဲ့
က်မ္းကို “ပ႒ာန္း” က်မ္းဟုေခၚပါတယ္။
ပ႒ာန္းက်မ္းနာမည္ အျပည့္အစံုကေတာ့ - ‘အနႏၲနယ သမႏၲ
ပ႒ာန္း’ ျဖစ္ပါတယ္။
အနႏၲ

နယ-

ေကာင္းကင္အနႏၲ၊

နည္းလမ္းေပါင္း
စၾကာဝဠာအနႏၲ

နည္းေပါင္းအနႏၲ။
အကုန္လုးံ ျပည့္စံုတယ္။

သမႏၲ

ေရတြက္လု႔ိ

ဆိုသလိုပဲ

ကေတာ့

မရႏို္င္။

ပ႒ာန္းမွာလည္း
(ထက္ဝန္းက်င္)
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ထပ္ထည့္စရာ၊

ႏႈတ္ပယ္စရာ

ဘာမွလိုေလေသးမရွိေအာင္

အကုန္ျပည့္စံုတ့က
ဲ ်မ္းကို ပ႒ာန္းက်မ္းလို႔ ေခၚပါတယ္။
အယံ ဓေမၼာ ကိမတၳံ ေဒသိေတာ
စတုေရာဃ နိဒၶရဏတၳံ (နီ-႒-၃၂)
ပ႒ာန္းက်မ္းကို ဘယ္သူေဟာ? - ဘုရားရွင္ေဟာ။
ဒီပ႒ာန္းကို ဘုရားဘာေၾကာင့္ေဟာ? ဩဃေလးပါးက ထုတ္ေဆာင္(ကယ္တင္)ေပးရန္ေဟာ။
ဩဃ ဆိုတာ- တိုက္လွဲတတ္၊ နစ္ျမဳပ္တတ္၊ သယ္ေဆာင္
တတ္တဲ့ ေခ်ာင္းေရ၊ ျမစ္ေရ၊ ပင္လယ္ေရ (ဆူနာမီ လႈိင္းလံုးႀကီးမ်ား)။
သတၱဝါ

အစားစားတို႔ရဲ့

ဩဃတရားေတြက

ခႏၶာကိုယ္

အသီးသီးမွာလည္း

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြကို

တိုကလ
္ ွဲတတ္၊

ကာယကံရွင္ကို နစ္ျမဳပ္ကာ အပါယ္ထိ သယ္ေဆာင္သြားတတ္လို႔
တရားေလးမ်ိဳးကို “ဩဃ” လို႔တင္စားေျပာတာျဖစ္တယ္။
ပင္လယ္မွာ

လိႈင္းေလျပင္းထန္

အကူးရအလြန္ခက္သလို၊
ဩဃျပင္းထန္ေနရင္

သတၱဝါတို႔

(သုဂတိလမ္း)

ဆူနာမီ

ဒီေရၾကမ္းခ်ိန္

သႏၲာန္မွာ

အကုသိုလ္

နိဗၺာန္ကမ္းကို

အကူးရ

ခက္ပါတယ္။ ပင္လယ္လႈင
ိ ္းၿငိမ္၊ ေလၿငိမ္ခ်ိန္ အကူးရ လြယ္သလို
အကုသိုလဩ
္ ဃ

ေလ်ာ့နည္းေနလ်င္

အကူးရလြယ္ကူပါတယ္။

(သုဂတိ)

နိဗၺာန္ကမ္းကို
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စပ္ေနသလို၊

13
ေရခမ္းခ်ိန္

ဩဃေရခမ္းသြားလ်င္

ကမ္းႏွစ္ဖက္
သခၤတႏွင့္

တစပ္တည္း

အသခၤတနိဗၺာန္

စပ္သြားပါတယ္။
သတၱဝါေတြကို
ေပးခ်င္လို႔

ဩဃ

၄

ပါးက

ျမတ္စြဘုရားရွင္ဟာ

ထုတ္ေဆာင္

ပ႒ာန္းတရားကို

ကယ္တင္
ေဟာၾကား

ခဲ့တာျဖစ္တယ္။
ဘယ္ေနရာေဟာ? - တာဝတႎသာနတ္ျပည္ ပင္လယ္ကသစ္ပင္ရင္း၊
ပ႑ဳကမၺလာ ျမတ္ေနရာ။
တရားနာ ပရိတ္သတ္? - စၾကာဝဠာတိုက္ တစ္ေသာင္းက နတ္၊
ျဗဟၼာ။
ဘယ္သူ႔ကိုဦးတည္ေဟာ?

-

တာဝတႎသာနတ္ဘုေ
ံ န

မယ္ေတာ္

ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ သႏၲဳႆိတ နတ္သား။
လူ႔ျပည္မေဟာပဲ နတ္ျပည္မွာဘာလို႔ေဟာ?
မယ္ေတာ္နတ္သားကို ေက်းဇူးဆပ္ခ်င္တာရယ္၊ အဘိဓမၼာ (၇)
က်မ္း တရားရွည္ႀကီးကို နတ္ေတြ၊ ျဗဟၼာေတြကမွ တထိုင္တည္း
နာႏိုင္တာရယ္ေၾကာင့္ေဟာ။
ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ေဟာ? - ဝါတြင္း (၃) လ။
ပ႒ာန္းက်မ္းကို ဘာလို႔ ဦးစာေပး ႐ြတ္ဖတ္သင္ၾက?
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ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ့ သာသနာေတာ္ (၃) ရပ္ ကြယ္တဲ့အခါမွာ

ပ႒ာန္းသာသနာက

စကြယ္မွာျဖစ္လု႔ိ

မကြယ္ရေအာင္

႐ြတ္ဖတ္

သင္ၾကားၾက။

ကံပြင့္ ပ႒ာန္း
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ

တျခားအဘိဓမၼာက်မ္းေတြကုိ

ဆင္ျခင္

သံုးသပ္ေတာ္မူတဲ့အခါ ကိုယ္ေတာ္မွ ေရာင္ျခည္ေတာ္ မထြက္ေသး
ပါဘူး။

ပ႒ာန္းက်မ္းႀကီးကို

ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေတာ္မူမွ

သဗၺညဳတ

ဉာဏ္ေတာ္နဲ႔ ပဏာရၿပီး ငါးႀကီးမ်ား ကမ္းမျမင္ ပယ္လယ္ႀကီးမွာ
ျမဴးေပ်ာ္သလို

ဘုရားရွင္ရဲ့

သဗၺညဳတ

ဥာဏ္ေတာ္ႀကီးဟာလည္း

ပ႒ာန္းက်မ္းေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူမွ ဥာဏ္ေတာ္ျမတ္က
ႀကီးက်ယ္

ပ႒ာန္းကလည္း

ႀကီးက်ယ္ေတာ့

ဥာဏ္ေတာ္နဲ႔

အလြန္လုက
ိ ္ဖက္ကာ စိတ္ေတာ္ျမတ္ ၾကည္လင္ေတာ့ ႏွလံုးေသြးက
ၾကည္လင္၊ အသားေတာ္ႏွင့္ တကိုယ္လံုးကလည္း ၾကည္လင္ကာ
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တ့ဲ

ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ိဳးစံု

ကြန္႔ျမဴးထြက္ႂကြ

ပ်ံ႕ႏွံ႔ေျပးသြား ၾကပါတယ္။ ဒီပ႒ာန္းကို မွန္မွန္႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ၾကတဲ့
ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ ထူးျခားတဲ့ လက္ေတြ႕အက်ိဳးထူးမ်ားကို ယေန႔အထိ
လူေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားေနၾကရပါတယ္။

အဘိဓမၼာ (၇) က်မ္းႏွင့္ေဟာရက္
ဓမၼသင္၊ ဝိဘဂၤ၊ ဒြါဒသ ရက္စီ၊

www.thitsarparamisociety.com

jrwfaom r[my|mef; a'oem

15

ေျခာက္ရက္ၾကာ က်မ္းဓာတုရယ္ႏွင့္
ပုဂၢလ ခုႏွစ္ရက္ ေဟာႁမြက္ခဲ့သည္
ကထာဝတ္ ရက္ရွစ္လီ၊ ဝီသပါ ယမိုကက
္ ်မ္း
ပဥၥဝီ ပ႒ာနရယ္လို႔ လသံုးလီ မယ္ေတာ္မိကို
ေဟာသည့္မွတ္တမ္း…။
၁။ ဓမၼသဂၤဏီ
ဓမၼ - တရား၊ သဂၤဏီ - ေရတြကျ္ ပျခင္း။
ကုသုလ
ိ ္တရား၊

အကုသိုလ္တရား၊

အဗ်ာကတတရား၊

အေၾကာင္းအမည္ ရတဲ့တရား၊ မရတဲ့တရားလို႔ ေရတြကျ္ ပတဲ့က်မ္း။
(၁၂) ရက္ေဟာၾကားေတာ္မူပါတယ္။
၂။ ဝိဘင္းက်မ္း
ဓမၼသဂၤဏီက်မ္းကေရတြက္ၿပီးတဲ့ တရားကို ထပ္ခ်ဲ႕ေဟာတဲ့က်မ္း။
ခႏၶာ၊ အာယတန၊ ဓါတ္၊ ဣေႁႏၵ၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စတဲ့ ေခါင္းစဥ္ (၁၈)
ခုထားကာ

နည္းသံုးမ်ိဳးနဲ႔

ထပ္ခ်ဲ႕ေဟာတဲ့က်မ္း။

(၁၂)

ရက္

ေဟာၾကားေတာ္မူပါတယ္။
၃။ ဓာတုကထာက်မ္း
ဝိဘင္းက်မ္းကေဟာခဲ့တဲ့ ခႏၶာ၊ အာယတန၊ ဓါတ္ေတြကို နည္းေပါင္း
(၁၄) နည္းနဲ႔ ထပ္ခ်ဲ႕ေဟာ။
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ကုသုလ
ိ ္မွာ

ခႏၶာအမ်ိဳးအစား

ဘယ္ေလာက္

ရႏိုင္တယ္။

အာယတနက ဘယ္ေလာက္၊ ဓါတ္ကဘယ္ေလာက္၊ အကုသိုလ္
တရားမွာေတာ့

ဘယ္ေလာက္ရႏိုင္တယ္လို႔

(၁၄)

နည္းနဲ႔

ထပ္ခ်ဲ႕ေဟာတဲ့က်မ္း။ (၁၄) ရက္ေဟာၾကားေတာ္မူပါတယ္။
၄။ ပုဂၢလပညတ္က်မ္း
ေရွ႕ႏွစ္က်မ္းက ေဟာတာက ပရမတ္သက္သက္ျဖစ္ေနတယ္။ လူ၊
နတ္၊

ျဗဟၼာဆိုတဲ့

ျဗဟၼာဆိုတဲ့

ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ

မပါေသးေတာ့

နာမည္ပညတ္ဆိုတာ

လူ၊

နတ္၊

မရွိေတာ့ဘူးလားလို႔

သံသယဝင္ၿပီး အစြန္းမေရာက္သြားေအာင္လို႔ ဒီက်မ္းကိုေဟာ။ ဒါန၊
သီလ၊

စ်ာန္နဲ႔

ပတ္သက္လို႔

ပညတ္ကအေရးပါပါတယ္။

(၇)

ရက္ေဟာေတာ္မူပါတယ္။
၅။ ကထာဝတၳဳက်မ္း
ပရမတ္နဲ႔ ပညတ္ကို ညႇိေပးတဲ့က်မ္း
ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါမရွိ၊
အစြန္းေရာက္အယူ။

႐ုပ္နာမ္သာရွိတယ္လို႔
ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါသာရွိၿပီး၊

ယူဆရင္
႐ုပ္နာမ္မရွိ

ယူဆရင္လည္း အစြန္းေရာက္အယူ ဒီအယူအဆ ပေပ်ာက္ေအာင္။
(၈)ရက္ၾကာေဟာေတာ္မူပါတယ္။
၆။ ယမိုက္က်မ္း
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ဘယ္ဘံုမွာ

ဘယ္ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးဟာ

17
ခႏၶာဘယ္ေလာက္ရတယ္၊

အာယတန၊ ဓါတ္က ဘယ္ေလာက္ရတယ္ စတဲ့ သတၱေလာက၊
သခၤါရေလာက၊

ဩကာသေလာက

ေလာကသံုးပါး

ဆက္သြယ္

ေနၾကပံုကို ရွင္းျပတဲ့က်မ္း။ (၂၀) ရက္ေဟာေတာ္မူ ပါတယ္။
၇။ ပ႒ာန္း
႐ုပ္ နာမ္ေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲ? ဖန္ဆင္းရွင္ေၾကာင့္လား?
အလိုလိုျဖစ္လာတာလား? ဒီျပႆနာေတြကို ေျပလည္ေစဖို႔
ပ႒ာန္းက်မ္းကိုေဟာ။ (၂၅) ရက္ေဟာေတာ္မူပါတယ္။
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နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ
သမၼာသမၺဳဒၶႆ

ေဟတုပစၥည္း
ေဟတု - ဟိတ္ (အေၾကာင္းတရား)။
သစ္ပင္ရဲ႕

ေရေသာက္ျမစ္က

ေရဓါတ္ေတြကို

စုပ္ယူၿပီး

ေျမႀကီးထဲမွာစိမ့္ဝင္

ပင္စည္၊

အကိုင္း၊

ျပန္႔ႏွံ႔

ေနတဲ့

အခက္၊

အပြင့္၊

အသီးေတြကို

စည္ပင္ႀကီးထြား

ရွင္သန္ေအာင္

ေက်းဇူးျပဳသလို၊

ကုသုလ
ိ ္ကံ

အကုသိုလ္ကံ

အေၾကာင္းတရားေတြက

စိတ္၊

ေစသသိက၊္ စိတၱဇ႐ုပ္ေတြကို လႈပ္ရွား ရွင္သန္ေအာင္ ေဟတု ဟိတ္ (အေၾကာင္း) တရားေတြနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳေနၾကပါတယ္။
ဟိတ္ (အေၾကာင္း) (၆) ပါး
ကုသုလ
ိ ္ဟိတ္ (အေၾကာင္း) တရား (၃) ပါး။ အကုသိုလ္ဟိတ္
(အေၾကာင္း) တရား (၃) ပါး။ ေပါင္းရင္ (၆) ပါးေပါ့။
ကုသိုလ္ ဟိတ္ (အေၾကာင္း) (၃) ပါး
၁။

အေလာဘ

- လိုခ်င္တာကိုဖ်က္ဆီးပစ္တာ၊ မသိမ္းပိုက္ခ်င္၊

ေပးစြန္႔ခ်င္တာ။
၂။ အေဒါသ - စိတ္ဆိုး စိတ္ပ်က္တာေတြကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္တာ၊
ေမတၱာထားႏိုင္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ထားႏိုင္တာ။
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၃။ အေမာဟ - အမွန္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တာ၊ ဉာဏ္ပညာ။
အကုသိုလ္ ဟိတ္ (အေၾကာင္း) (၃) ပါး
၁။

ေလာဘ

-

လုိခ်င္တာ၊

တပ္မက္တာ၊

မေပးလိုတာ၊

သိမ္းပိုက္ထားခ်င္တာ။
၂။

ေဒါသ

-

စိတဆ
္ ိုး၊

စိတ္ပ်က္၊

စိတဓ
္ ါတ္က်တာ၊

စိတ္မရႊင္ႏႈိင္ေအာင္ဖန္တီးတာ။
၃။ ေမာဟ - အမွား၊ အမွန္ မေဝခြဲႏိုင္ ေတြေတြေဝေဝျဖစ္တာ။
အေၾကာင္း - အက်ိဳး
ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟျဖစ္ေနတဲ့လူနဲ႔ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊
အေမာဟျဖစ္ေနတဲ့လူ
ကြာျခားေနတယ္။

ခ်ိန္ၾကည့္လ်င္

အသိသာႀကီးပါ။

မိုးနဲ႔ေျမေလာက္

ေကာင္းတဲ့႐ုပ္ပံု

ေကာင္းတဲ့

စိတ္ထားကို ပိုင္ဆိုင္ကာ ခ်မ္းသာခ်င္တဲ့သူေတြဟာ မေကာင္းတဲ့
အေၾကာင္း

(၃)

ပါးကို

ပယ္ရွား

ထုတပ
္ စ္ၿပီး

ေကာင္းတဲ့

အေၾကာင္းတရား (၃) ပါး ျဖစ္ေနေအာင္ ႀကိဳးစားမည္ဆိုရင္ ခုေရာ
ေနာင္ေရာ ေကာင္းစားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
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အာရမၼဏပစၥည္း
ေလာကဓါတ္တစ္ခုလုးံ မွာ ဟိတ္(အေၾကာင္းတရား) ေျခာက္ပါး
ေၾကာင့္

႐ုပ္နာမ္ခႏၶာေတြ

ျဖစ္ေနတာကို

ေဟတုပစၥည္းက

ေဖၚျပပါတယ္။
ေလာကဓါတ္တခုလံုးမွာ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ႐ုပ္နာမ္ေတြ
ျဖစ္ေနၾကပံုကုေ
ိ တာ့ အာရမၼဏပစၥည္းက ေဖၚျပပါတယ္။
အာ႐ံုႀကိဳးတန္းဥပမာ
မသန္စြမ္းတဲ့

လူမမာမ်ားဟာ

ေတာင္ေဝွး၊

ခ်ိဳင္းေထာက္၊

ႀကိဳးတန္းေတြကို အေဖၚျပဳၿပီး သြားလာ၊ ထိုင္၊ ထျပဳလုပ္ရသလို၊
ႀကိဳးတန္း၊ ေတာင္ေဝွး၊ ခ်ိဳင္းေထာက္ေတြနဲ႔တူတ့ဲ ( အဆင္း၊ အသံ၊
အနံ႔၊

အရသာ၊

ေတြ႔ထိစရာ၊

ႀကံေတြးစရာ)

အာ႐ံုေျခာက္ပါးကို

အေဖၚျပဳကာ စိတ္၊ ေစတသိက္နာမ္တရားေတြက အာ႐ံု႐ုပ္ေတြကု၊ိ
အာ႐ံုနာမ္ေတြကို အေဖၚျပဳၿပီးမွ ရွင္သန္ခြင့္ရၾကပါတယ္။
သံလုက
ိ ္ဆြဲအားက

သံကုဆ
ိ ြဲသလို

အာ႐ံုေျခာက္ပါးကလည္း

သာမန္ပုဂၢိဳလ္ ေတြရဲ႕ စိတ္ကို ဆြဲတတ္ပါတယ္။
အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ စိတ္ေျခာက္မ်ိဳးျဖစ္ပံု
အဆင္း အာ႐ံုကို ျမင္ရမွ - ျမင္သိစိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံ အာ႐ံုကုိ
ၾကားရမွ - ၾကားသိစိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အနံ႔ အာ႐ံုကုိ နံရမွ - နံသိစိတ္
ျဖစ္ပါတယ္။ အရသာ အာ႐ံုကို စားရမွ - စားသိစိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။
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ေတြ႔ထိစရာ အာ႐ံုကို ထိမွ - ထိသိစိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတြးစရာ
အာ႐ံုကို ေတြးရမွ - ေတြးစိတ္၊ စဥ္းစားစိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီစိတ္အစဥ္ေတြဟာ

ဘုရားေတြ၊

ဖန္ဆင္းရွင္ေတြေၾကာင့္

ျဖစ္တာမဟုတ္ဘူးေလ။

အာ႐ံုေၾကာင့္

ျဖစ္တာ

ေသခ်ာမွ

ေသခ်ာတိက်ပါတယ္။

လက္ေတြ႔၊

မ်က္ေတြ႔

ျဖစ္လို႔

ျငင္းေနစရာမလိုပါဘူး။
အိတ္ေဆာင္စာအုပ္ကေလးအတြက္ေရးတာဆိုေတာ့
အၾကမ္းဖ်င္း

နားလည္ရင္

ေနာက္ဆက္တြဲ
ကုသုလ
ိ ္ေၾကင့္

ျဖစ္တဲ့

ေတာ္ပါၿပီ။

ဒီအာရမၼဏ

ကုသိုလေ
္ ၾကာင့္

အကုသိုလျ္ ဖစ္ပံု

စတာေတြကုေ
ိ တာ့

ပစၥည္းမွာ

ကုသုလ
ိ ္ျဖစ္ပံု၊
ဥပနိႆယ

ပစၥည္း ေရာက္ေတာ့မွ အတူတသ
ူ ေဘာမ်ိဳးကို သိသြားပါလိမ့္မည္။

အဓိပတိပစၥည္း
အဓိပတိ - အႀကီးအမႉး၊ အထြဋ္အထိပ္။ အတူၿပိဳင္ဘက္မရွိ၊ (လံုးဝ
မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္)။
အဓိပတိ ပစၥည္းရဲ့ ဥပမာ
စၾကာမင္းႀကီး အုပ္စိုးတဲ့အခ်ိန္ တျခားၿပိဳင္ဘက္ ဘယ္မင္းမွ
အုပ္စိုး၍ မရႏိုင္သလို

စိတ္ထဲမွာ အဓိပတိရွိၿပီဆုရ
ိ င္ အၿပိဳင္မရွိ

တျခားေစသသိက္ေတြ ၿပိဳင္လု႔ိ မရႏိုင္တာဟာ အဓိပတိ သေဘာပါပဲ။
အဓိပတိ (၂) မ်ိဳး
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သဟဇာတာ ဓိပတိ၊ အရမၼဏာ ဓိပတိ
ျပင္းထန္တဲ့ ဆႏၵ၊ အားေကာင္းတဲ့ ဝီရိယ၊ ထက္သန္တ့စ
ဲ ိတ္
ထက္ျမက္တ့ဲ

အသိဉာဏ္ေတြနဲ႔

တြဲစပ္မႈရွိလာရင္

သဟဇာတ

ဓိပတိက ေက်းဇူးျပဳတာပါပဲ။
အာ႐ံု

(၆)

႐ိုး႐ိုးအာရမၼဏ

ပါးဟာ

ပစၥည္းသေဘာပါပဲ။

အလြန္ဆြဲအားေကာင္းတဲ့

သာမန္ထက္

အာ႐ံုမ်ိဳးက်ေတာ့

ေက်းဇူးျပဳသြားတာျဖစ္ပါတယ္။
အလွမယ္

သာမန္ဆြဲေဆာင္မႈေလာက္ဆိုရင္

သ႔ိုမဟုတ္

ထူးထူးကဲကဲ

အာရမၼဏာဓိပတိက

အဆင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔

ပဘာဝတီ၊

ဥမၼာဒႏၲီတို႔လို

ကမ႓ာ႔
အလွမယ္

အဆင္းအာ႐ံု၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ ေတြ႔ထိစရာ စတာေတြဟာ
သာမန္ထက္ထးူ ကဲတဲ့

အာ႐ံုဆိုရင္ေတာ့

အာရမၼဏာဓိပတိကပဲ

ေက်းဇူးျပဳသြားတာျဖစ္ပါတယ္။
ဆႏၵာဓိပတိ
အဓိပတိထိုက္တဲ့
(ဉာဏ္အားေကာင္း)လာတဲ့

စိတ္ဓါတ္ဆႏၵမ်ိဳးဟာ
ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာပဲ

ဉာဏ္ရွိ
ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

သတၱိမရွိသေ
ူ တြ မျဖစ္ႏိုင္။
ဘုရားျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵ၊
ျဖစ္ခ်င္တ့ဆ
ဲ ႏၵ
အိပ္လည္းဒီစိတ္၊

စတဲ့ဆႏၵဟာ

သူေဌးျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵ၊
သြားလည္းဒီစိတ္၊

ပန္းတိုင္မေရာက္မခ်င္း

သမၼတ

စားလည္းဒီစိတ၊္

ပစၥည္းဘယ္ေလာက္

ကုန္ကုန္၊ ခရီးဘယ္ေလာက္ေဝးေဝး၊ အသက္ပါ စြန္႔ခ်င္စြန္႔ရပါေစ
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ခ်ီတက္ႏိုင္တ့ဲ

ဆႏၵမ်ိဳးဟာ

ဆႏၵာအဓိပတိ

ကမ႓ာသူ

ကမ႓ာသား

ထိုက္ပါတယ္။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ဆႏၵ
ဘုရားအေလာင္းေတာ္ေတြဟာ
ေတြအတြက္

ေကာင္းက်ိဳး

ျဖစ္မယ္ဆုရ
ိ င္

ပစၥည္းေတြကိုလည္း

အကုန္စြန္႔ရဲ၊ အသက္ကိုလည္း စြန္႔ဖို႔ လံုးဝ ဝန္မေလးပဲ ရဲရဲႀကီး
စြန္႔လႊတ္ခဲ့တာ ဒီဆႏၵာအဓိပတိ သေဘာပါပဲ။
ဒီဆႏၵာအဓိပတိဟာ

ကုသိုလ္ဘက္မွာလည္းရွိႏိုင္သလို

အကုသိုလဘ
္ က္မွာလည္း

ရွိႏို္င္ပါတယ္။

အဆိုးဘက္မွာ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ World Trade စင္တာကို ပ်က္စီးေအာင္အထိ
ေအာင္ျမင္ေအာင္ စီမံကိန္းခ်ကာ ဖ်က္ဆီးခဲ့တာကို ေထာက္ဆကာ
သိႏိုင္ပါတယ္။
ဝီရိယာဓိပတိ
ဒီအဓိပတိလည္း

ကုသုလ
ိ ္ဘက္၊

အကုသိုလ္ဘက္

ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးမွာ ရပါတယ္။ အဓိပတိထုက
ိ ္တဲ့ ဝီရိယလႊမ္းမိုးလာရင္
ေမာရမွန္းမသိ၊ ပန္းရမွန္းမသိ၊ ေမာတယ္ ပန္းတယ္မရွိ၊ ညမသိ
ေန႔မရွိ

အခ်ိန္မေ႐ြးပဲ

႐ြတ္႐ြတခ
္ ၽြန္ခၽြန္

အဓိပတိထိုက္သြားတဲ့ ဝီရိယပါပဲ။

ႀကိဳးစားတာဟာ
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ကိုယက
္ သိပ္စိတ္ဝင္စားၿပီး

ခ်စ္ႀကိဳက္ေနတဲ့

အမ်ိဳးသမီး၊

အမ်ိဳးသားနဲ႔ တြဲလို႔ ခရီးသြားရတဲ့အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေျမတူး ေျမဖို႔စတဲ့
အလုပ္ၾကမ္းမ်ိဳးကို ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ကုင
ိ ္ရတဲ့ အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္
ေမာရ

ပန္းရမွန္းသိမွာမဟုတ္ပါဘူး၊

အဲဒါကေတာ့

အဓိပတိ

ထိုကေ
္ နလို႔ပဲ။ တကယ္လို႔ ေမာပန္းၿပီး ပ်င္းတြဲတဲျြ ဖစ္ေနရင္ ေတာ့
အဓိပတိ မထိုက္လို႔ပါပဲ။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ဇနကမင္းသား ပင္လယ္ထဲ (၇) ရက္
အထိကူးႏိုင္ တာဟာ ဝီရိယအဓိပတိထိုက္လို႔ပါပဲ။
စိတၱာဓိပတိ
စိတ္အဓိပတိ

ျဖစ္တာကေတာ့

တုဖက္မရွိ

ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေတမိမင္းသား အဓိ႒ာန္စိတ္ဟာ အံ့ဩစရာ
ေကာင္းေအာင္

ထူးျခားလွပါတယ္။

အ႐ြယ္ေရာက္တဲ့အထိ

စကားတစ္ခြန္းမွမေျပာ၊ မသြား၊ မလာ၊ မရယ္၊ မၿပံဳးေနႏိုင္ခဲ့တာ
အဓိပတိထိုက္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္ပါပဲ။
မေကာင္းတဲ့ဘက္မွာလည္း
ၾကည့္တာ၊ ညလံုးေပါက္

ညလံုးေပါက္

ကိုရီးယားကား

ေဘာလံုးပြဲၾကည့္ၿပီး အိပ္ခ်င္စိတ္မျဖစ္တာ

စတာေတြကို ေထာက္ဆၿပီး သိႏိုင္ပါတယ္။
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ဝီမံသာဓိပတိ
ဉာဏ္ပညာထက္ျမက္တာ သာမန္ထက္ထူးထူးကဲကဲ အဓိပတိ
ထိုကေ
္ အာင္ ထက္တာမ်ိဳးပါပဲ။
ဓါးတံုးနဲ႔ ဓါးထက္ကို ယွဥ္ၾကည့္ၿပီး သိႏိုင္ပါတယ္။ ဓါတံုးနဲ႔ လွီးရ၊
ျဖတ္ရ၊ ခုတ္ရ၊ ထစ္ရတာ စိတ္ညစ္စရာ၊ ပ်င္းစရာေကာင္းသလို
ဉာဏ္တံုးသူနဲ႔

အလုပ္လုပ္ရတာ

စိတ္ပ်က္စရာ

ေကာင္းေလာက္

ေအာင္ပါပဲ။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္

မေဟာ္သဓာ

သေ႒းသားျဖစ္စဥ္က

မင္းေပါင္းမ်ားစြာ ဝိုင္းတိုကလ
္ ာတဲ့ အလြန္ႀကီးက်ယ္တဲ့ စစ္ပြဲႀကီးကို
ေသြးေျမမက်ေစရပဲ

အႏိုင္ယူခဲ့တဲ့အျပင္

ျပန္လည္ထားေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းဟာ

သူ႔ႏိုင္ငံနဲ႔သ႔ူမင္း

အလြန္ႀကီးက်ယ္တဲ့

ပညာဉာဏ္

ႀကီးမားမႈပါပဲ။ အဓိပတိထိုက္တဲ့ ပညာဉာဏ္ပါပဲ။
အဓိပတိပစၥည္းကို ေလ့လာရၿပီးေနာက္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း
အရာရာတြင္ အဓိပတိေလးပါးျဖင့္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

အနႏၲရပစၥည္း
န - မရွိ၊ အႏၲရ - အၾကား၊ အၾကားမရွိပဲ တဆက္တည္း
ေက်းဇူးျပဳတဲ့
ဆိုရပါတယ္။

စိတ္အစဥ္ကို

အနႏၲရပစၥည္းနဲ႔

ေက်းဇူးျပဳတယ္လို႔

www.thitsarparamisociety.com

26

opömyg&rD t&SifZ,wdó
စၾကာမင္းႀကီးမ်ား

နတ္႐ြာစံၿပီးတဲ့အခါ

တန္းၿပီးေတာ့

တဆက္တည္း

တစိတ္ခ်ဳပ္ၿပီး

တစိတ္ျဖစ္ကာ

စိတၱနိယာမဓမၼတာသေဘာနဲ႔

သားႀကီးမင္းသားဟာ

မင္းျဖစ္သာြ းသလို

စိတ္ေတြဟာ

အၾကားအေပါက္မရွိရေလေအာင္
တဆက္တည္း

စီကာ

စဥ္ကာ

ျဖစ္ေနၾကတာကို အနႏၲရပစၥည္းနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳတယ္လို႔ မွတ္ရပါတယ္။
စိတ္အစဥ္အၾကားမရွိေအာင္
ေနာက္ေနာက္စိတ္ေတြကို

ေ႐ွးေ႐ွးစိတ္ေတြကပဲ

စိတ္ျဖစ္စဥ္

အလ်ဥ္မျပတ္ရေအာင္

ေက်းဇူးျပဳတဲ့သေဘာလို႔လည္း ထပ္ဆင့္မွတ္သားႏိုင္ပါတယ္။
ျမင္သိစိတ္ ျဖစ္စဥ္နိယာမ
ျမင္စရာ
ပထမဆံုး

အဆင္းအာ႐ုံနဲ႔

ပင္မဘဝင္

မ်က္စိအၾကည္

(ၿငိမ္သက္တဲ့သက္ေစာင့္)

ဆံုေတြ႔တ့အ
ဲ ခါ
စိတ္အစဥ္ဟာ

အခ်ိန္မသတ္ႏႈိင္ပဲ တစ္ႀကိမ္ေလာက္ အနည္းဆံုး လြန္သာြ းၿပီးေတာ့မွ
ၿငိမ္သက္ဘဝင္စိတ္အစဥ္ဟာ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္လာပါတယ္၊ အဲဒီလႈပ္ရွား
ဘဝင္စိတ္

ခ်ဳပ္ပ်က္သြားၿပီးေနာက္

အဆင္းအာရံုကုိ

ျမင္လိုတဲ့

အတြက္ဆင္ျခင္စိတ္ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီစိတ္ပ်က္ၿပီးမွ ျမင္သိစိတ္
ဟာ အၾကားအျပတ္မရွိ ျဖစ္လာျပန္ပါတယ္။
အဆင္းကို

ျမင္သိစိတ္

ခ်ဳပ္ပ်က္ကုန္ဆံုးသြားတာနဲ႔

အဆင္း

အာ႐ံုကို လက္ခံတဲ့စိတ္ဟာ အၾကားအျပတ္မရွိ ျဖစ္လာပါတယ္။
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လက္ခံတဲ့စိတ္

ခ်ဳပ္ပ်က္ကုန္ဆုးံ သြားတာနဲ႔

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့စိတဟ
္ ာ

အၾကားအျပတ္မရွိ

ျဖစ္လာပါတယ္။
အဆင္းအာ႐ံုကို

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့စိတ္

ခ်ဳပ္ပ်က္ကုန္ဆံုး

သြားတာနဲ႔ အဆင္းအာ႐ံုအေပၚမွာ ခံစားတဲ့စိတ္ (ေဇာစိတ္) ဟာ
အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ (၇) ႀကိမ္ (၇) ခါ တခုနဲ႔တခု အၾကားအျပတ္
မရွိေစရပဲ ျဖစ္လာပါတယ္။
ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္
အရွိန္မေျပေသးပဲ

ေဇာစိတ္

ခ်ဳပ္ပ်က္ကုန္ဆံုးသြားတာနဲ႔

ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမႈ

ခံစားခ်က္သိပ္မျပင္းတဲ့

(တဒါ႐ံု) စိတ္ (၂)ႀကိမ္ အၾကားအျပတ္မရွိပဲ ျဖစ္လာပါတယ္။ (အဲဒါနဲ႔
ပတ္သက္လု႔ိ
ရပ္တန္႔ခ်င္ရင္

အရွိ္န္ျပင္းျပင္းေျပးလာသူတစ္ေယာက္ဟာ
ခ်က္ခ်င္းတံု႔ခနဲ

မရပ္ႏိုင္ပဲ

အရွိန္ေလ်ာ့ကာ

တလွမ္းႏွစ္လမ
ွ ္း ရပ္ဖို႔အတြက္ ေျခလွမ္းလွမ္းၾကရသလို ဥပမာပံုစံနဲ႔
ကပ္ၿပီးမွတ္သားနားလည္ႏိုင္ပါတယ္။)
အရွိန္သတ္ရန္အာ႐ံုကို ခံစားစိတ္ (တဒါ႐ံု) ခ်ဳပ္ပ်က္ကုန္ဆံုး
သြားတာနဲ႔ ပင္မၿငိမ္သက္စိတ္ (ဘဝင္သက္ေစာင့္စိတ္ သို႔မဟုတ္
အိပ္ေပ်ာ္ခ်ိန္ျဖစ္တဲ့စိတ္) ဟာ အၾကားအျပတ္မရွိပဲ တဆက္တည္း
ဆက္ျဖစ္ပါတယ္။
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အဲဒါကေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ့ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ဉာဏ္ေတာ္နဲ႔ သိရတဲ့

အင္မတန္

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔နက္႐ႈိင္းလွတဲ့

စိတၱနိယာမ

သဘာဝ

စိတ္ျဖစ္ပ်က္ေနပံု ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါပဲ။
အသံ အာ႐ံုနဲ႔ ၾကားသိစိတ္၊ အနံ႔ အာ႐ံုနဲ႔ နံသိစိတ္၊ စားစရာ
အာ႐ံုနဲ႔ စားသိစိတ၊္ အႏု အၾကမ္း ေတြ႔ထစ
ိ ရာ အာ႐ံုနဲ႔ ေတြ႔ထိသိစိတ္
တို႔ကုလ
ိ ည္း ျမင္သိစိတ္နည္းတူ သိႏိုင္ပါၿပီ။
မေနာဘဝင္အၾကည္နဲ႔

ေတြးစရာဓမၼာ႐ံုနဲ႔

အေပၚမွာေရးျပခဲ့တဲ့အထဲက
ခံစားတဲ့ေဇာစိတ္၊

ေတြ႔ဆံုတဲ့အခါ

လႈပ္ရွားဘဝင္စိတ၊္

တဒါ႐ံုစိတ္ေလာက္ျဖစ္ၿပီး

ဒီထက္အေသးစိတ္သခ
ိ ်င္ရင္

ဆင္ျခင္စိတ္၊

ခ်ဳပ္ပ်က္ၾကပါတယ္။

စိတ္ဝီထိျဖစ္စဥ္

အဘိဓမၼာကို

ေလ့လာရပါမည္။ ဒီစာအုပ္ငယ္မွာ ေရးလို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
မိမိတို႔မွာ

ေန႔တိုင္းျဖစ္ေနတဲ့

စိတ္ျဖစ္စဥ္ဟာ

တစ္ခုတည္း

မဟုတ္ဘူး၊ တစ္စိတ္ျဖစ္ၿပီးမွ တစ္စိတ္ျဖစ္တာပါ။ တစ္စိတ္ခ်ဳပ္ၿပီးမွ
တစ္စိတ္ျဖစ္ေနတာပါ။
ေဖၚထုတျ္ ပသခဲ့တာပါ။
ဖန္ဆင္းႏိုင္မွာလဲ။

စိတၱနိယာမ

သဘာဝတရားကို

ဘယ္တန္ခိုးရွင္၊

ဒီအနႏၲရပစၥည္းနဲ႔

ဘုရားရွင္

ဘယ္ဖန္ဆင္းရွင္က

ၾကည့္ရင္

အသိသာႀကီးပဲ။

ဒီအသိဟာ ပ႒ာန္းအဘိဓမၼာတရားရဲ့ ေက်းဇူးျပဳမႈျဖစ္တယ္။ အယူမွား
ေတြလည္း ကင္းစင္ၾကရပါတယ္။
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စိတ္ျဖစ္စဥ္ စက္ဝုိင္းဇယား

ဒီေလာက္ဆိုရင္
သိေလာက္ပါၿပီ။

အနႏၲရပစၥည္း

သေဘာကို

အၾကမ္းဖ်င္း
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သမနႏၲရပစၥည္း
အနႏၲရ - အၾကားမဲ့ အၾကားမရွိ။
သမနႏၲရ က - ေကာင္းစြာအၾကားမဲ့၊ ဒီေလာက္ပဲ ကြာျခား
ပါတယ္။

စကားလံုး

ပရိယာယ္ကြဲၿပီး

သေဘာေပါက္သြားႏိုင္တဲ့
ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ဘုရားရွင္ဟာ

နတ္

မလိုပဲ

ထပ္ရွင္းျပတာကိုမွ

ျဗဟၼာေတြအတြက္

အပိုေဟာတယ္လို႔

မယူဆရပါဘူး။

သဗၺညဳတဉာဏ္ရွင္ျဖစ္လို႔

ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္မရွိ

ကြက္တိက်ေအာင္

ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္ တဲ့အတြက္
ပစၥည္းကိုေတာ့

ထပ္ေဟာ
အလိုအပိုမရွိ၊

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တ့ဲ

မလိုအပ္ပဲ မေဟာပါဘူး။ ဒီသမနႏၱရ

စၾကာမင္းေတာထြက္သြားတဲ့

သားႀကီးမင္းျဖစ္ရတာလို

တစ္စိတ္

အခါ

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပ်က္ၿပီးမွ

တစ္စိတ္ျဖစ္ရတာကို ေရွ႕အနႏၱရနည္းတူ နားလည္ႏုိင္ပါၿပီ။
စိတ္(နာမ္) နဲ႔ ႐ုပ္ထူးျခားခ်က္
စိတ္တစ္စိတ္ရဲ႕သက္တမ္းက
ခ်က္ေလာက္ပဲအသက္ရွည္တယ္။

“ျဖစ္၊

တည္၊

ပ်က္”

႐ုပ္တရားကေတာ့

(၃)
(၁၇)

ခ်က္ေလာက္ အသက္ရွည္တယ္။ စိတ္(နာမ္)က အခုျဖစ္ အခုပ်က္
သိပ္ျမန္တယ္၊ ႐ုပ္ကအပ်က္ေႏွးတယ္။ စိတ္(နာမ္)တရားက ႏွစ္ခု
ထပ္ျဖစ္႐ိုးမရွိ။ တခ်ိန္တည္းမွာ ႏွစ္စိတ္ထပ္ျဖစ္တာမရွိ။ တစ္စိတ္
ရွင္းရွင္း လင္းလင္းပ်က္ၿပီးမွ ေနာက္တစ္စိတ္ျဖစ္လု႔ရ
ိ တာ။ ဒါေၾကာင့္
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အထည္ျဒပ္အေနျဖင့္

မျမင္ရ။

အနႏၲရ၊

သမနႏၲရနဲ႔

ေက်းဇူးျပဳတာရွိလို႔ေပါ့။
႐ုပ္က်ေတာ့
မပ်က္ခင္

အဲသလို

မဟုတ္ဘူး။

ဥတုေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့

ထပ္ျဖစ္လိုျဖစ္။

လူေတြတန္းစီၿပီး

ကံေၾကာင့္ျဖစ္ေနတဲ့႐ုပ္

ပူ႐ုပ္၊

ေအး႐ုပ္စတာေတြ

အထပ္ထပ္ျဖစ္ေနသလိုဆိုေတာ့

ကိုင္လို႔ရျမင္လု႔ရ
ိ တဲ့ သေဘာျဖစ္သြားရတယ္ေလ။ ႐ုပ္မွာ အနႏၲရ၊
သမနႏၲရပစၥည္း ေက်းဇူးျပဳတာ မရွိလို႔ ျမင္လို႔ရ၊ ကိုင္လို႔ရေနတာေပါ့။
႐ုပ္မွာ

တ႐ုပ္နဲ႔တ႐ုပ္

အာကာသ႐ုပ္ရွိတယ္ေလ။

ထပ္ေနတဲ့ေနရာမွာ
နာမ္မွာက

အၾကားအေပါက္

အၾကားအေပါက္မရွိ

အပ်က္ျမန္၊ အျဖစ္ျမန္ အနႏၲရ၊ သမနႏၲရပစၥည္းနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳေနလို႔
နာမ္ကုိ ကိုင္မရ၊ ခ်ိန္တြယ္မရ၊ မျမင္ရဘူးေပါ့။ ႐ုပ္ကေတာ့ ကိုင္လို႔ရ၊
ခ်ိန္လို႔ရ၊ ျမင္လို႔ရတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ ႐ုပ္နဲ႔နာမ္ ထူးျခားမႈေတြပဲ။

သဟဇာတပစၥည္း
သဟ - အတူတကြ၊ ဇာတ - ျဖစ္တာ။ အတူတကြ၊ တၿပိဳင္နက္
ျဖစ္တဲ့ တရား။
သဟဇာတ
ရွင္းျပၾကပါတယ္။

ပစၥည္းကို

ေရွးပညာရွင္မ်ားက

မီးခလုတဖ
္ ြင့္လိုက္တဲ့အခါ

မီးနဲ႔

ဆီမီးဥပမာနဲ႔
အလင္းေရာင္

ဘယ္ကအရင္ျဖစ္သလဲေပါ့။ အတူတူပဲ ျဖစ္ၾကတယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့။
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သဟဇာတ

ပစၥည္းကို

နာမ္ခႏၶာေလးပါး

ပစၥယနိေဒၵသမွာ

အခ်င္းခ်င္း

မဟာဘုတ္ေတြလည္း

သဟဇာတ

အခ်င္းခ်င္း

ေဟာျပတာက

-

ပစၥည္းနဲ႔ေက်းဇူးျပဳ။

သဟဇာတနဲ႔

ေက်းဇူးျပဳ။

ပဋိသေႏၶျဖစ္စမွာ နာမ္နဲ႔႐ုပ္ အခ်င္းခ်င္း သဟဇာတနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳ။
စိတ္ ေစသသိက္ နာမ္တရားနဲ႔ စိတၱဇ႐ုပ္ေတြလည္း အခ်င္းခ်င္း
သဟဇာတနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳ။ မဟာဘုတ႐
္ ုပ္နဲ႔ ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း
သဟဇာတနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳ။ ႐ုပ္တရားနဲ႔နာမ္တရားေတြလည္း တခါတရံ
အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳသလို တခါတရံလည္း မျပဳဘူးလို႔ အႏွစ္ခ်ဳပ္
ေဟာျပထားပါတယ္။
(က) နာမ္ခႏၶာေလးပါးက - ေဝဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ဝိညာဏ္။
ဒီေလးပါး အတူျဖစ္ပံုက ေဝဒနာနဲ႔

အေကာင္း၊

အဆိုး၊

မေကာင္းမဆိုး

ခံစားတဲ့အခါ

ခံစားတာက ေဝဒနာ၊ ေဝဒနာခံစားတဲ့အခါ သူတဦးတည္းနဲ႔ ခံစားလို႔
ဘယ္လိုမွ

မရဘူး။

ဒါေၾကာင့္

သညာကို

အကူအညီယူရတယ္။

သညာကမွ ဒါက အေကာင္း၊ ဒါကေတာ့ မေကာင္း ဆင္းရဲ၊ ဒါကေတာ့
အလယ္အလတ္ မေကာင္းမဆိုးလို႔ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးႏိုင္တာေပါ့။
ဒီလုသ
ိ တ္မွတႏ
္ ိုင္တာကလည္း
လႈပ္ရွားမႈ

ပါရေသးတယ္။

သခၤါရဆိုတဲ့

အေကာင္းအဆိုး

ေစတနာတြန္းအား
ခြဲျခား

မွတ္သားဖို႔

စိတ္ကေလးေတြ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ေအာင္ တြန္းေပးတာ သခၤါရ၊
အသိရွိမွ

ခံစားလို႔ရတာဆိုေတာ့

လိုအပ္တယ္ေလ။

သိစိတ္ကလည္း

မရွိမျဖစ္
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ဒီနာမ္ခႏၶာေလးပါးဟာ

အတူတူ

တၿပိဳင္နက္

အခ်င္းခ်င္း သဟဇာတနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳေနၾကတာေပါ့။
(ခ) မဟာဘုတ္ ၄ ပါး
ပထဝီ - မာသေဘာ၊ ေပ်ာ့သေဘာ။
ေခါင္း၊ ေျခဖဝါး၊ လက္ဖဝါးေတြက မာသေဘာ ပထဝီ။ မ်က္လံုး၊
မ်က္သား စတာေတြက ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့သေဘာ။
အာေပါ - ေရဓါတ္။ ယိုစီး၊ စိုထိုင္း၊ ေစးကပ္၊ လံုးခဲ၊ အေလး အပင္
သေဘာ။
ခႏၶာကိုယ္မွာ

အသားအရည္

စိုေျပတာ၊

ဖြံ႔ထြားဝဖီးေနတာ၊

တလံုးတခဲ ေလးေလးပင္ပင္ ျဖစ္ေနတဲ့သေဘာ။
ေတေဇာ - ပူ၊ ေအး၊ ေႏြး သေဘာ။
ခႏၶာကိုယ္မွာ

ကိုယပ
္ ူတာ၊

ေႏြးတာ၊

ေအးလာတာ၊

ရင့္ေရာ္လာတာ၊ အသားအရည္ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစတာ၊ ခႏၶာကိုယ္
ေပါ့ပါးဖ်တ္လတ္ေစတာက

ေတေဇာဓါတ္၊

ဝါေယာဓါတ္ အားမ်ား

ေနတဲ့ သေဘာ။
ဝါေယာ

-

ေလဓါတ္။

ေလအားေကာင္းေနတာ၊

ခႏၶာကိုယ္ထမ
ဲ ွာ

ေတာင့္တင္းတာ၊ ေထာက္ကန္တာ။ ေလ်ာ့ရဲရဲျဖစ္တာ၊ ဗိုက္ ေဖါင္းပိန္

လႈပ္ရွားတာ၊

ဝါေယာဓါတ္သေဘာ။

ေကြးတာ၊

ဆန္႔တာ၊

သြားလာလႈပ္ရွားတာ
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စိတ္ေဆာင္လို႔

မွန္သမွ်ဟာ

သြားလာ၊

စိတဇ
ၱ ဝါေယာ၊

လႈပ္ရွား၊

လုပ္ကုင
ိ ္ေနတာေတြ

စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့

ဝါေယာ

႐ုပ္ဓါတ္သေဘာ။
သူတု႔ိ

၄-ပါး

တပါးပါးျဖစ္ရင္

က်န္

၃-ပါးက

မပါမျဖစ္

ပါကိုပါရပါတယ္။ ကန္ေရျပင္ကိုပဲ ဥပမာထားၾကည့္ - ကန္ေရျပင္ကို
လက္ဝါးနဲ႔

႐ိုက္ၾကည့္ပါ။

မာသေဘာက

ပထဝီ၊

ပူသေဘာ

ေအးသေဘာက ေတေဇာ၊ လႈပ္ရွားမႈသေဘာက ဝါေယာ၊ ေရေတြ
ဖြဲ႔တြဲေနတဲ့ သေဘာက အာေပါ ဒီေလးပါးဟာ သဟဇာတ သေဘာနဲ႔
တစ္ ၿပိဳင္နက္ျဖစ္ေနၾကတာ သိႏိႈင္ ပါၿပီ။
(ဂ)

ခႏၶာငါးပါးစံုတဲ့

(ပဥၥေဝါကာရ)

ဘံုမွာ

ပဋိသေႏၶေနတဲ့အခါ

ပဋိသေႏၶစိတ္နဲ႔ ဟဒယဝတၳဳ ႏွလံုး႐ုပ္ဟာ အခ်င္းခ်င္း သဟဇာတ
ပစၥည္းနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳတယ္။ အတူတူျဖစ္တယ္။
(ဃ) ထိုင္ထ၊ သြားလာ၊ လႈပ္ရွားေနတာ စိတ္ေစသသိကက
္ ခိုင္းလို႔တဲ့။
စိတ္ေစတသိက္

နာမ္ကခိုင္းလို႔

ထိုင္ထ၊

သြားလာ၊

လႈပ္ရွားမႈ

စိတၱဇ႐ုပ္ျဖစ္ ေနတာကို ဒီမွာေဟာျပတာပါပဲ။ ဒါလည္း သဟဇာတ
အတူျဖစ္ၿပီး ေက်းဇူးျပဳ တာပါ။
(င) မဟာဘုတ္႐ုပ္ ၄-ပါးက မ်က္စိ၊ နားစတဲ့ ဥပါဒါ႐ုပ္ (၂၄)ပါးကို
သဟဇာတ အတူျဖစ္ၿပီး ေက်းဇူးျပဳတာပါပဲ။
(စ)

႐ုပ္တရားနဲ႔နာမ္တရား

ေက်းဇူးျပဳ၊ မျပဳတာက -

တခါတရံ

အခ်င္းခ်င္း

သဟဇာတနဲ႔
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ပဋိသေႏၶေနတဲ့အခါ
စိတ္နာမ္တရားကို
ပဋိသေႏၶ

ဟဒယ

အတူတကြ

ေနၿပီးသြားတဲ့

ႏွလံုးေသြး႐ုပ္က
တၿပိဳင္နက္

ပဋိသေႏၶ

ေက်းဇူးျပဳပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့

သဟဇာတ

မဟုတေ
္ တာ့ဘူး။ ပုေရဇာတ သေဘာျဖစ္သြားတာကို ေဟာတာပါပဲ။

အညမညပစၥည္း
အညမညပစၥည္းဆိုတာ

အျပန္အလွန္

အခ်င္းခ်င္းေက်းဇူး

ျပဳတဲ့

သေဘာ။
နာမ္ခႏၶာ

၄-ပါး

ေက်းဇူးျပဳပံုက

သဟဇာတပစၥည္းမွာ

တင္ျပခဲ့သလို နာမ္ခႏၶာ ၄-ပါးတြင္ ၁-ပါးက ၃ ပါးကို၊ ၃-ပါးက ၁ပါးကို၊ ၂-ပါးက ၂ ပါးကို အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳၾကပါတယ္။
မဟာဘုတ္ ၄- ပါး ေက်းဇူးျပဳပံုကေတာ့ - မဟာဘုတ္ ၄ပါးဟာလည္း အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳပံုကုိ သဟဇာတပစၥည္း မွီၿပီး
နားလည္ႏိုင္ပါၿပီ။
ခႏၶာ

၅-ပါးစံုတဲ့

ပဥၥေဝါကာရဘံုမွာ

ပဋိသေႏၶ

စ

ေနခိုက္

ပဋိသေႏၶနာမ္ခႏၶာနဲ႔ ဟဒယဝတၳဳ (ႏွလံုးေသြး) ႐ုပ္ခႏၶာတို႔ အညမည
ပစၥည္းနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳပါတယ္။
ေရွးပညာရွင္ေတြက ဒီပစၥည္း ေက်းဇူးျပဳပံုကို သံုးေခ်ာင္းေထာက္
စားပြဲခံုတစ္လံုး ရပ္တည္ႏိုင္တာနဲ႔ ဥပမာေပးၾကပါတယ္။
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စားပြဲေျခတစ္ေခ်ာင္းက

ႏွစ္ေခ်ာင္းကို

ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္

ေက်းဇူးျပဳထားပံုမ်ိဳးေပါ့။
ေလာကမွာ
မိတ္ေဆြတို႔

လင္နဲ႔မယားတို႔၊

စတာေတြဟာ

စပ္တစ
ူ ီးပြါးေရးလုပ္ၾကတဲ့

အညမညပစၥည္းနဲ႔

ေက်းဇူးျပဳေန

ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

နိႆယပစၥည္း
နိႆယပစၥည္း၊
အမွီခံေျမႀကီးက

မွီရာတည္ရာသေဘာနဲ႔

ေက်းဇူးျပဳတဲ့ပစၥည္း။

သစ္ပင္ေတာေတာင္စတာေတြကို

မွီခိုခြင့္ေပးၿပီး

ေက်းဇူးျပဳထားတယ္။
ပန္းခ်ီဆြဲစရာ ပိတ္ကား နံရံ စတာေတြက ပန္းခ်ီေဆး႐ုပ္ပံု
ေတြကို မွီတြယခ
္ ြင့္ေပးၿပီး ေက်းဇူးျပဳထားတယ္။
မိဘေတြက သားသမီးေတြ မွီခိုခြင့္ ေက်းဇူးျပဳထားတယ္ စတဲ့
မွီခိုခံနဲ႔

မွီခိုေနမႈ

အားလံုးဟာ

နိႆယပစၥည္းနဲ႔

ၾကတာျဖစ္တယ္။
နာမ္ခႏၶာေလးပါး အခ်င္းခ်င္းေက်းဇူးျပဳပံု၊
မဟာဘုတ္႐ုပ္ေလးပါး အခ်င္းခ်င္းေက်းဇူးျပဳပံု၊
ပဋိသေႏၶ နာမ္ခႏၶာနဲ႔ ဟဒယဝတၳဳ႐ုပ္ ေက်းဇူးျပဳပံု၊

ေက်းဇူးျပဳေန
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စိတ္ ေစသသိက္တရားေတြက စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ စိတၱဇ႐ုပ္နဲ႔
ကံေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့

႐ုပ္ေတြကို

ေက်းဇူးျပဳပံု

ေတြကို

သဟဇာတ

ပစၥည္းအတိုင္း မွတ္သားရပါမယ္။
႐ုပ္ကနာမ္ကို ေက်းဇူးျပဳပံု
မ်က္စိအၾကည္႐ုပ္ဟာ

ျမင္သိစိတ္ရယ္၊

အဲဒီစိတ္နဲ႔တြဲႏိႈင္တဲ့

ဓမၼေတြရယ္ ဒီဓမၼေတြကို မွီစရာ မွီတတ္တဲ့သေဘာ နိႆယပစၥည္းနဲ႔
ေက်းဇူးျပဳေနၾကပါတယ္။

ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ

ငါသူဆိုတာမပါပဲ

႐ုပ္ကနာမ္ကို ေက်းဇူးျပဳေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
နားအၾကည္႐ုပ္၊

နာေခါင္းအၾကည္႐ုပ္၊

ကိုယအ
္ ၾကည္႐ုပ္ေတြကလည္း

ဆိုင္ရာ

လွ်ာအၾကည္႐ုပ္၊

ၾကားသိစိတ၊္

နံသိစိတ္၊

စားသိစိတ၊္ ထိသိစိတ္ေတြနဲ႔ တြဲဘက္ဆိုင္ရာ ဓမၼေတြကို အသီးသီး
ဆိုင္ရာဆိုင္ရာေတြနဲ႔

(အမွီခံ

မွီတတ္)

နိႆယပစၥည္းနဲ႔

ေက်းဇူးျပဳေနၾကတယ္လို႔ ဆက္လက္ နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။
ႏွလံုးေသြး႐ုပ္
သိကာမွ်

ဟဒယဝတၳဳကိုမွီကာ

သိစိတ္(မေနာ)

နဲ႔

အာ႐ံုကို

အ႐ံုေတြကို
ကြဲကြဲျပားျပား

သိ႐ံုမတၱ
သိစိတ္

(မေနာဝိညာဏ)၊ ၿပီးေတာ့ ၎တို႔နဲ႔ တြဲဘက္ဆိုင္ရာ ဓမၼေတြဟာ
အမွီခံ မွီတတ္ နိႆယ ပစၥည္းနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳေနၾကပါတယ္။
ျဗဟၼာဘံုႏွစ္ဆယ္ထဲမွာ ႐ူပျဗဟၼာဘံုသားေတြကေတာ့ ႏွာေခါင္း
အၾကည္႐ုပ္၊ လွ်ာအၾကည္႐ုပ္၊ ကိုယအ
္ ၾကည္႐ုပ္ သံုးခုမရွိၾကပါဘူး။
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ပံုသႏၲာန္ေတာ့ရွိၾကပါတယ္။

နံသိစိတ္၊

စားသိစိတ္၊

ထိသိစိတ္

မရွိၾကဘူးေပါ့။
ဘုရားဖူး၊

တရားနာႏိုင္ဖို႔

မ်က္စိနဲ႔

နားေလာက္ေတာ့

ရွိၾကပါတယ္။
႐ုပ္လံုးဝမရွိတဲ့
ရွိၾကတယ္တ့။ဲ

အ႐ူပဘံုမွာ

သူတို႔မွာေတာ့

အ႐ူပျဗဟၼာေတြလည္း

မွီစရာ႐ုပ္ရယ္လို႔

တခုမွ်ေတာင္

မရွိၾကပါဘူး။ စ်ာန္စိတ္ေတြသာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ကာျဖစ္ေနၾကပါသတဲ့။

ဥပနိႆယပစၥည္း
ဥပနိႆယ - အားႀကီးေသာ မွီရာ တည္ရာ (အေၾကာင္း) နဲ႔
ေက်းဇူးျပဳတဲ့တရား။
ကုသုလ
ိ ္မွာလည္း

အားႀကီးေသာ

ကုသိုလ၊္

အားနည္းေသာ

ကုသုလ
ိ ္ရွိသလို အကုသိုလ္မွာလည္း ထိုနည္းအတူပါပဲ။
ဒီပစၥည္းကေတာ့ သာမန္အေၾကာင္းမဟုတ၊္ အလြန္႔အလြန္ကို
အားႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳပံုကို ေဟာျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။
က်ယ္လည္းသိပ္ကို က်ယ္ဝန္းပါတယ္။
ေလာကမွာ

အလြန္အားႀကီးတဲ့

ႏိုင္ငံအစိုးရေတြကုိ

မွီခိုရတဲ့

သူေတြ၊ အလြန္ပညာတတ္တဲ့ ပညာရွင္ႀကီးေတြကို မွီခိုသင္ၾကားခြင့္
ရတဲ့သူေတြဟာ သူေဌးႀကီး ပညာတတ္ႀကီး ျဖစ္သြားၾကသလိုပါပဲ။
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ဒီဥပနိႆယပစၥည္းကို

ေရွးပညာရွင္ႀကီးေတြက

မိုးနဲ႔ဥပမာ

ေပးၾကပါတယ္။ မိုးေရေၾကာင့္ ေလာကတခြင္လံုးမွာ သက္မဲ့သစ္ပင္၊
ေတာေတာင္နဲ႔ သက္ရွိသတၱဝါ အားလံုး စိမ္းလန္းစိုေျပ ရွင္သန္ခြင့္
ရၾကေတာ့

မိုးဟာ

ဘယ္ေလာက္

ေက်းဇူးမ်ားသလဲဆိုတာ

သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီပစၥည္းဟာလည္း မိုးလိုပဲ ဒီပစၥည္းနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳကာ
ရွင္သန္ေနၾကတယ္လု႔ိ ဆိုလိုပါတယ္။
ဥပနိႆယ ပစၥည္း (၃) မ်ိဳး
(က) အာရမၼဏ ဥပနိႆယ - အာ႐ံုအေနနဲ႔ အားႀကီးေသာ တည္ရာ
မွီရာ ေက်းဇူးျပဳတဲ့ အေၾကာင္းတရား။
(ခ)

အနႏၲရ

ဥပနိႆယ

-

အၾကားမဲ့အေနနဲ႔

အားႀကီးေသာ

တည္ရာမွီရာ ေက်းဇူးျပဳတဲ့ အေၾကာင္းတရား။
(ဂ) ပကတိ ဥပနိႆယ - ပင္ကိုယ္မူလ (ပကတိ) သေဘာအေနနဲ႔
အားႀကီးေသာ တည္ရာမွီရာ ေက်းဇူးျပဳတဲ့ အေၾကာင္တရား။
ဒီ(၃) မ်ိဳးထဲက ပကတိ ဥပနိႆယ ပစၥည္းကို အေျခခံထားကာ
ကုသုလ
ိ ္ေၾကာင့္ ကုသုလ
ိ ္ျဖစ္ပံု၊ ကုသုလ
ိ ္ေၾကာင့္ အကုသုလ
ိ ္
ျဖစ္ပံု၊ ကုသုလ
ိ ္ေၾကာင့္ ဝိပါက္ႀကိယာဆိုတဲ့ အဗ်ာကတျဖစ္ပံုရယ္လို႔
ကုသုလ
ိ ္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္တာ (၃) မ်ိဳး။
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အကုသို္လ္ေၾကာင့္

အကုသိုလ္ျဖစ္ပံု၊

အကုသို္လ္ေၾကာင့္

ကုလုလ
ိ ္ျဖစ္ပံု၊ အကုသု္လ
ိ ္ေၾကာင့္ အဗ်ာကတျဖစ္ပံု၊ အကုသို္လ္နဲ႔
ဆက္ႏြယ္တာ (၃) မ်ိဳး။
ဝိပါက္ႀကိယာဆိုတ့ဲ

အဗ်ာကတေၾကာင့္

အဗ်ာကတ

ျဖစ္ပံုရယ္လု႔ိ ဝိပါတ္ႀကိယာဆိုတ့ဲ အဗ်ာကတေၾကာင့္ ကုသုလ
ိ ္ျဖစ္ပံု၊
ဝိပါက္ႀကိယာဆိုတဲ့

အဗ်ာကတေၾကာင့္

အကုသုလ
ိ ္ျဖစ္ပံု၊

အဗ်ာကတနဲ႔ ဆက္ႏြယ္တာ (၃)မ်ိဳးဆိုေတာ့ အမ်ိဳးအစား (၉) မ်ိဳး
ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္၊ အဗ်ာကတ
ကုသုလ
ိ ္ဆိုတာ အျပစ္ကင္းတဲ့သေဘာျဖစ္တယ္။ ဂုဏ္လိုခ်င္လို႔၊
နာမည္ႀကီးခ်င္လု႔၊ိ ႂကြားခ်င္လု႔၊ိ သူမ်ားကိုႏွိမ္ခ်င္လို႔ ကုသိုလ္ျပဳတယ္
ဆိုရင္ ကုသုလ
ိ ္စစ္စစ္ ျဖစ္ဖို႔မလြယ္ပါဘူး။
အကုသိုလဆ
္ ိုတာ သိလယ
ြ ္ပါတယ္။ အျပစ္မကင္းတာေပါ့။
အဗ်ာကတ ဆိုတာ ဝိပါက္ႀကိယာကို ဆိုတယ္။ ဝိပါက္ဆိုတာ ကုသုလ
ိ ္၊

အကုသုလ
ိ ္တို႔ေၾကာင့္

ရရွိတဲ့အက်ိဳးတရား။

ႀကိယာ

ဆိုတာကေတာ့ ကိေလသာ ကင္းသြားတဲ့ ရဟႏၲာေတြ ျပဳလုပ္တဲ့
လုပ္ငန္းဟာ

ကုသိုလ္လည္းမဟုတ္၊

အကုသုလ
ိ ္လည္း

မဟုတ္

ျပဳလုပ္႐ံုမွ်ေလာက္ပဲ ျဖစ္တယ္။ တနည္း ေျပာရရင္ ကုသုလ
ိ ္နာမည္
တမ်ိဳးေပါ့။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဘဝမွာ အက်ိဳးမေပးႏိႈင္ေတာ့ဘူးေလ။
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ကုသိုလ္ကိုမွီ ကုသိုလ္ျဖစ္
ပင္မအားႀကီးတဲ့ ကုသိုလ္တရားမ်ား
(က) ရတနာ ၃ ပါးနဲ႔ ကံ၊ ကံရဲ့အက်ိဳးကို အေလးထား ယံုၾကည္မႈ၊
(ခ) ယံုၾကည္လို႔ ကိုယ္က်င့္သလ
ီ ကို မပ်က္ရေအာင္ ထိန္းသိမ္းမႈ၊
(ဂ) ေကာင္းတဲ့ အၾကားအျမင္ရွိမႈ၊
(ဃ) ရက္ရက္ေရာေရာ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္း (ခြဲေဝေပး) မႈ၊
(င) ေၾကာင္းက်ိဳးဆင္ျခင္ သံုးသပ္တတ္မႈမ်ားဟာ ကုသုလ
ိ ္ေတြေပါ့။ ဒီ
(၅) ပါးဟာလည္း တစ္ပါးနဲ႔တစ္ပါး ဆက္သြယမ
္ ႈ ရွိေနၾကတယ္။
ဘုရားရွင္ရဲ့ ဘုရားစစ္ ဘုရားမွန္ သမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္ကို ယံုတာ၊
ဘုရားရွင္ ေဟာထားတဲ့ ကံနဲ႔ အက်ိဳးေပးစတဲ့ စစ္မွန္တ့ဲ တရားကို
ယံုတာ၊

ဒီတရားေတြ

က်ယ္ျပန္႔ေအာင္၊

မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္

ထိန္းသိမ္းေနၾကတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြကုယ
ိ ံုတာ၊ ဒီယံုၾကည္မႈေၾကာင့္
ကုသုလ
ိ ္ျပဳသူေတြ

လက္ေတြ႔

ေကာင္းက်ိဳး

ရတာေတြကို

ျမင္ရ၊

ၾကားရ၊ ဖတ္ရေတာ့ ယံုၾကည္မႈ ပိုခိုင္မာလာၿပီး သီလကိုယ္က်င့္
ေတြကို

မပ်က္ေအာင္ထိန္းသိမ္းလာတယ္။

သီလရွိသူရဲ့

အလွဴက

အလွဴ

ပိုအက်ိဳးေပးျမင့္တာ

လွဴတဲ့အခါမွာ

သိလာေတာ့

ပိုၿပီး

အလွဴျဖစ္သြားျပန္တယ္။ အလွဴေပး၊ သီလေစာင့္တဲ့ ကုသိုလ္ေၾကာင့္
စိတ္ထားေကာင္းသူ
စကားေျပာဆိုေဆြးေႏြးရင္း

ပညာရွိေတြနဲ႔
ေကာင္းတဲ့

ဆံုေတြ႔ျဖစ္လာတယ္။
သင္တန္း၊

ေကာင္းတဲ့
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တရားပြဲေတြ သြားျဖစ္တယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ အလွဴဒါန
ေပးလွဴျဖစ္သြားတယ္။

ရလာတဲ့

ဗဟုသုတအေပၚ

အေျခခံကာ

အမွားအမွန္ ေဝဖန္စီစစ္တတ္တဲ့ ဉာဏ္ပညာေတြ တိုးပြါးလာတယ္။
အျမင့္ဆုးံ

သာသနာတြင္း

ဝိပႆနာတရားအထိ

အားထုတ္

တတ္လာတယ္။ မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္အထိ သိျမင္သြားတယ္။ အအို၊ အနာ၊
အေသက

လြတ္ကင္းကာ

ေကာင္းက်ိဳးရတာဟာ

ထာဝရ

သဒၶါစတဲ့

ခ်မ္းသာ

ဧျမသြားတဲ့အထိ

ပင္မကုသိုလ္တရားေတြကိုမွီကာ

ကုသုလ
ိ ္ျဖစ္သြားတာျဖစ္တယ္။
ကုသိုလ္မွီ အကုသိုလ္ျဖစ္
အစကေတာ့ ရတနာသံုးပါးနဲ႔ ကံ ကံရဲ့အက်ိဳးကို ယံုၾကည္လို႔
ဒါန၊

သီလ၊

ကိုယ့က
္ ိုယ္ကို

ပညာ

စတဲ့

ကုသုလ
ိ ္ကုိမွီၿပီး

အထင္ႀကီးလာတယ္၊

ကုသိုလ္ျပဳရာက

ဂုဏ္ယူတတ္လာတယ္၊

သူမ်ားကို ကဲ့ရဲ့တတ္လာတယ္၊ ငါလို လွဴႏိုင္သူမရွိ ဆိုၿပီး မာနအလံ
လႊင့္လာတယ္။

ငါလွဴထားတဲ့ေက်ာင္း၊

ဒိ႒ိအယူမွားမႈျဖစ္လာပါတယ္။
တတ္လာတယ္။

ငါ့ဘန
ု ္းႀကီးဆိုၿပီးေတာ့

တဖက္သားကိုက်ေတာ့

ဒါေတြကေတာ့

ကုသိုလ္ကိုမွီကာ

မုန္းတီး
အကုသိုလ္

ျဖစ္လာတာ ျဖစ္တယ္။
ကုသိုလ္မွီ အဗ်ာကတျဖစ္
ေကာင္းတဲ့ယံုၾကည္မႈ

အထက္ကေဖၚျပခဲ့တဲ့

တရားေတြကို

မွီၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရတဲ့အခါ ကိုယ္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈေတြ။
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ကုသုလ
ိ ္လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသြားတဲ့အခါ
ကိုယခ
္ ်မ္းသာမႈ

(ေဝဒနာခံစားမႈ)

ဝမ္းသာပီတိျဖစ္လို႔

ေတြဟာ

ယံုၾကည္မႈသဒၶါစတဲ့

ကုသုလ
ိ ္ကိုမွီၿပီး ကိုယပ
္ င္ပန္း၊ ကိုယခ
္ ်မ္းသာ ဆိုတဲ့ အဗ်ာကတ
ျဖစ္လာပါတယ္။
အကုသိုလ္မွီ အကုသိုလ္ျဖစ္
ပင္မအကုသိုလ္
သိမ္းပိုက္လိုမႈ၊
ရန္ၿငိဳးထားမႈ၊

အေၾကာင္းတရားေတြကေတာ့

မတရား
မလိုလားမႈ၊

ပိုင္ဆုင
ိ ္လိုမႈ

-

ေလာဘ။

အမ်က္ထြက္မႈ

ေဒါသ။

လိုခ်င္မႈ၊
မုန္းတီးမႈ၊

အမွန္အမွား

မေဝခြဲႏို္င္တဲ့ေတြေဝမႈ ေမာဟ။ ေထာင္လႊား ေမာက္မာမႈ၊ မာနစတဲ့
ပင္မအကုသိုလေ
္ တြကို မွီလို႔ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈ၊ ခိုးဝွက္မႈ၊
လုယက္မႈ၊

မူးယစ္ေဆးဝါး

ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကား

မတရားစီးပြါး

လုပ္ကိုင္မႈ၊ ေဆးသံုးစြဲမႈ၊ ရာထူးအာဏာကို မတရား ရယူထားမႈစတဲ့
အကုသိုလပ
္ င္မတရားကိုမွီကာ

အကုသိုလ္

မေကာင္မႈေပါင္း

မေရတြက္ႏိႈင္ေအာင္ ဆင့္ကဲျဖစ္ပြါးလာပါတယ္။
အကုသိုလ္မွီ ကုသိုလ္ျဖစ္
အကုသိုလ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိတ၊္ ႏြား၊ ကၽြဲ၊ သိုးစတဲ့သတ္ျဖတ္မႈ၊
မုဆိုးတံငါအလုပ္
သတ္တဲ့အထိ

လုပ္ၿပီးေတာ့အသက္ေမြးမႈ၊
အကုသိုလ္မ်ိဳးစံု

က်ဴးလြန္ၿပီးမွ

လူေတြကို
ေနာင္တရကာ

သံေဝဂျဖစ္လု႔ိ ကုသိုလ္ကိုအားထုတ္ သြားတာကေတာ့ အကုသုလ
ိ ္
ကိုမွီ ကုသိုလျ္ ဖစ္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
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ဘုရားရွင္လက္ထက္အခါက အဂၤုလိမာလကို လူသိမ်ားပါတယ္၊

သူ႔လုပ
ိ ါပဲ။

ကိုရင္သံကစ
ိ ၥကုိ

ဖလသမာပတ္ဝင္စားေနတုန္း

ယဇ္ပူေဇာ္ရန္

ဓါးနဲ႔ခုတ္သတ္ၾကတဲ့

သူခိုး၊

ေနာင္တရၿပီး

ရဟန္းဝတ္ၾကလို႔

ဓါးျပ

ငါးရာတို႔ဟာ

ရဟႏၲာျဖစ္သြားၾကတဲ့

သာဓက

မ်ိဳးေပါ့။ အခုေခတ္မွာလည္း အမ်ားႀကီးရွိၾကပါတယ္။
အကုသိုလ္မွီ အဗ်ာကတျဖစ္
ပင္မအဗ်ာကတ

(ကုသိုလ္၊

အကုသုလ
ိ ္

မဟုတ္တဲ့)

တရားကေတာ့ ကိုယပ
္ င္ပန္းမႈ၊ ကိုယ္ခ်မ္းသာမႈ၊ အပူအေအး ဥတု႐ုပ္၊
အစားအစာ႐ုပ္၊

ေနရာထိုင္ခင္း

႐ုပ္တရားေတြကို

ကုသိုလ္လည္း

မေခၚႏိုင္၊ အကုသုလ
ိ ္လည္း မေခၚႏိုင္ပါဘူး။
ပင္မအကုသိုလေ
္ စတနာနဲ႔ အသက္သတ္မႈ၊ ခိုးမႈစတဲ့ အကုသုလ
ိ ္
ေတြကို

ပင္ပင္ပန္းပန္း

ေစတနာဆိုးေတြက

ျပဳလုပ္လြန္က်ဴးတဲ့အခါ

အကုသိုလ္ေပါ့။

က်ဴးလြန္လိုတ့ဲ

ဒီအကုသိုလ္

ေစတနာ

ေတြကိုမွီကာ ပင္ပန္းမႈ၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ ခံစားမႈေတြက အဗ်ာကတေတြ
ဆိုေတာ့ အကုသိုလက
္ ိုမွီကာ အဗ်ာကတ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
အဗ်ာကတမွီ အဗ်ာကတျဖစ္
တရားအားထုတၾ္ ကတဲ့
ေညာင္းတာ၊

က်ဥ္တာ၊

အဗ်ာကတေပါ့။

ဒီလို

ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ
ပင္ပန္းတာ၊

တရားအားထုတ္လို႔

ေဝဒနာဒဏ္ေတြခံရတာဟာ

အားထုတႀ္ ကိဳးစားလို႔

ရဟႏၲာအရိယာ
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ျဖစ္သြားတာကေတာ့ ကုသုလ
ိ ္ အကုသိုလ္ ကင္းစင္သြားတဲ့သေဘာ
အဗ်ာကတဆိုေတာ့ အဗ်ာကတကိုမွီ အဗ်ာကတျဖစ္သြားပါတယ္။
အဗ်ာကတမွီ ကုသိုလ္ျဖစ္
အပင္ပန္းခံ ခ်က္ျပဳတ္လုပ္ကိုင္တာ၊ အေအး အပူ ဥတုေၾကာင့္
ပူတာ

ေအးတာ၊

စတာေတြဟာ

ေနစရာထိုင္စရာအခင္း၊
အဗ်ာကတျဖစ္တယ္။

လွဴဖြယ္နဲ႔

ဆြမ္းကြမ္း

အဲဒီအလွဴပစၥည္းေတြကို

အေၾကာင္းအေထာက္အပ့ံ အမွီျပဳလို႔ ဒါနကုသုလ
ိ ္၊ သီလကုသုလ
ိ ္၊
ဘာဝနာကုသိုလ္

ဆင့္ပြါးျဖစ္တာကေတာ့

အဗ်ာကတမွီ

ကုသုလ
ိ ္

ျဖစ္သြားပါတယ္။
အဗ်ာကတမွီ အကုသိုလ္ျဖစ္
အပင္ပန္းခံမႈ
ပတ္သက္ၿပီး
အၿငိဳးထားတာ၊

အပူအေအး

ရန္ျဖစ္ၾကတာ၊
လူသတ္တဲ့

အစားအစာ

ေနရာထိုင္ခင္းနဲ႔

မုန္းတီးၾကတာ၊

မာနျဖစ္ၾကတာ၊

ရာဇဝတ္မႈကို

က်ဴးလြန္တဲ့အထိ

ျဖစ္ၾကတာဟာ အဗ်ာကတမွီ အကုသိုလ္ ျဖစ္သြားတာပါပဲ။
ဥတုရာသီေက်းဇူးမ်ား
ရာသီဥတု

ေကာင္းမေကာင္းနဲ႔

ဆိုးက်ိဳး အမ်ိဳးစံု ျဖစ္ေပၚႏိုင္တယ္။

ပတ္သက္လို႔

ေကာင္းက်ိဳး
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အပူလြန္ကဲလို႔ ေသေၾကပ်က္စီးရတာ၊ အေအးလြန္ကဲလု႔လ
ိ ည္း

ေသေၾကပ်က္စီးရတာ၊

စိုက္ပ်ိဳးေရး

ေကာင္း

မေကာင္းဟာလည္း

ရာသီဥတုနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ပါတယ္။
ဥတုရာသီ

မညီမမွ်

ပ်က္စီးၾကရတယ္၊

ေဖါက္ျပန္ၾကရင္ေတာ့

ဥတုရာသီကလည္း

သက္ရွိသက္မဲ့

ေလာကသားႏွင့္

ကမ႓ာ

ေလာကႀကီးကို အားႀကီးေသာ မွီရာ တည္ရာအျဖစ္ ေက်းဇူးျပဳတာ
ျငင္းမရပါဘူး။
ဥတုရာသီ

ေဖါက္ျပန္ရင္

ဘာကုသိုလ္မွ

ျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့မွာ

မဟုတပ
္ ါဘူး။
စားနပ္ရိကၡာ ေက်းဇူးမ်ား
အားလံုးေသာ သတၱဝါေတြဟာ အစာအဟာရကို မွီေနရေတာ့
စားနပ္ရိကၡာရဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဟာ အလြန္ကို အေရးပါပါတယ္။
အဟာရ

ခ်ိဳ႕တဲတဲ့ခေလးနဲ႔

အလြန္ကြာျခားပါတယ္။

အဟာရ

အဟာရ
ဖြံ႔ၿဖိဳးၾကတဲ့

ျပည့္ဝတဲ့ခေလး
ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတဲ့

ႏိုင္ငံသားေတြရဲ့ ဥပဓိ႐ုပ္ရည္နဲ႔ အာဟာရ မျပည့္ဝတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ့
ဥပဓိ႐ုပ္ရည္ဟာ အလြန္ကြာလွပါတယ္။
အဟာရေတြက
ျပဳပါတယ္။

အဟာရ

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုလည္း
မျပည့္ဝရင္

အေထာက္အကူ

တရားအားထုတ္လို႔

မဂ္ဖိုလ္

မရႏိုင္တ့အ
ဲ ထိပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အာဟာရ အစားအေသာက္ကလည္း
အားႀကီးေသာ အေၾကာင္းနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
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ပုဂၢိဳလ္ ေက်းဇူးမ်ား
အတုမရွိ

ဘုရားရွင္

ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ႀကီးကို

အမွီရလို႔

အို၊

နာ၊

ေသေဘး ကင္းလြတ္ၾကသူေတြ ဘုရားတစ္ဆူလက္ထက္မွာ ၂၄အသေခ်ၤ၊ ကုေဋ-ရွစ္ဆယ္၊ ဗိုလ္ေျခ-တသိန္း ရွိၾကပါတယ္။ ဒါဟာ
ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးက

အားႀကီးေသာ

မွီရာအျဖစ္

ေက်းဇူးျပဳသြားတာ

ျဖစ္တယ္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံဟာ

ကၽြန္းႏိုင္ငံငယ္ေလးသာ

ျဖစ္တယ္၊

စားႏွပ္ရိကၡာ စိုက္ပ်ိဳးစရာေျမမရွိ၊ ေသာက္ေရမရွိ၊ ပင္လယ္ကၽြန္းငယ္
တစ္ခုမွ်သာျဖစ္တာကို
ဆိုေသာ

အမ်ားသိၾကပါတယ္။

ပညာရွင္ႀကီးတစ္ဦးက

ဒါေမမဲ့

စီမံကိန္းခ်ကာ

လီကြမ္းယူ
နည္းပညာ

ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စြမ္းရည္ရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံငယ္ဟာ တိုးတက္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေနတာ

ကမ႓ာကအံဩရေလာက္ေအာင္ပါပဲ။

စင္ကာပူမွာ

အကုန္ရႏိုင္ပါတယ္လို႔

ပိုက္ဆံသာရွိရင္

ေျပာရေလာက္ေအာင္

ျပည့္စံုေနတယ္။ ဒါဟာ ပုဂၢိဳလ္က ႀကီးမားေသာ ဥပနိႆယ ပစၥည္းနဲ႔
ေက်းဇူးျပဳလို႔ပါပဲ။
ေနရာထိုင္ခင္း ေက်းဇူးမ်ား
ေနရာေဒသ

ေနရာဌာနေတြကလည္း

အလြန္ေက်းဇူးမ်ား

ပါတယ္။ အိမ္ေျမာင္ေတြေသာ္မွ ေနရာ နံရံ အေရာင္ကိုလိုက္ၿပီး
အျဖဴေရာင္ အမဲေရာင္ျဖစ္ၾကရတယ္ဆိုေတာ့ လူေတြလည္း အပူပိုင္း
ေဒသသားေတြ

အသားေရာင္

မဲၿပီးေတာ့၊

အေအးပိုင္းေဒသ
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သားေတြက

အသားအေရာင္

ေက်းဇူးျပဳေနတာျဖစ္တယ္။

ျဖဴေဖြးၾကတာ
ေနရာထိုင္ခင္း

ေနရာေဒသက
အဆင္မေျပရင္

တရားေတာင္ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနရာကလည္း အားႀကီးေသာ
မွီရာအျဖစ္နဲ႔ ေက်းဇူးမ်ားပါတယ္။

ပုေရဇာတပစၥည္း
ပုေရ - ေရွးက ႀကိဳတင္ကာ၊ ဇာတ - ျဖစ္ၿပီးေနတာ။
ေရွးကႀကိဳတင္ကာ

ျဖစ္ၿပီးေသာ

႐ုပ္နာမ္တရားေတြက

ေနာက္ဘက္က ႐ုပ္နာမ္တရားေတြကို ပုေရဇာတ ပစၥည္းနဲ႔ ေက်းဇူး
ျပဳတာ။
ေရွးကႀကိဳတင္ကာ
ေလာကမွာရွိေနတဲ့

ျဖစ္ၿပီးေနေသာ

ေနနဲ႔လဟာ

သက္ရွိသက္မဲ့အားလံုးကို

ဒီကမ႓ာ

အလင္းေရာင္နဲ႔

ေက်းဇူးျပဳသလိုပါပဲ။
မ်က္စိအၾကည္ရယ္၊
အေၾကာင္းျပဳကာ
ျမင္စရာအဆင္းက

ျမင္စရာ

အဆင္းရယ္

ျမင္သစ
ိ ိတ္ေပၚရပါတယ္။
အရင္ျဖစ္ႏွင့္ေနၿပီး

ဒီႏွစ္ခုကို

မ်က္စိအၾကည္႐ုပ္နဲ႔

ျမင္သိစိတ္က

ေနာက္မွ

ျဖစ္ရတာ ပုေရဇာတ ပစၥည္းနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳတာပါပဲ။
နား အၾကည္႐ုပ္ + ၾကားစရာ အသံ = ၾကားသိစိတ္
ႏွာေခါင္း အၾကည္႐ုပ္ + နံစရာ အနံ႔ = နံသိစိတ္
လွ်ာ အၾကည္႐ုပ္ + စားစရာ ခ်ိဳ၊ ခ်ဥ္၊ စပ္စသည္ = စားသိစိတ္
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လက္သည္း

ဆံပင္

အသားမာကို

ခ်န္လွပ္ထားၿပီး

တစ္ကိုယ္လံုးရွိ ကိုယအ
္ ၾကည္႐ုပ္ + ေတြ႔ထိစရာမ်ား = ထိသိစိတ္
မေနာဘဝင္ အတြင္းစိတ္ + ေတြးစရာ ဓမၼာ႐ံု = ေတြးစိတ္ တို႔ဟာ
ပုေရဇာတ ပစၥည္းနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳတာ သိသာႏိုင္ပါၿပီ။
သားသမီးနဲ႔ မိဘမွာလည္း မိဘအရင္ရွိၿပီးမွ သားသမီးေနာက္မွ
ရတာ

ပုေရဇာတ

စဥ္းစားကာ

ပစၥည္းနဲ႔

သိႏိုင္ပါတယ္။

ေက်းဇူးျပဳတာပဲ။
ပ႒ာန္းဆိုတာ

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး

ေလာကမွာရွိေနတဲ့

အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဖၚထုတ္ေဟာျပထားတာပါ။ ဒီတရားေတြက
စာအုပ္ထဲက

အေၾကာင္းအရာေတြ

မဟုတ္ပါဘူး။

ေလာကထဲက

အေၾကာင္းအရာေတြ ခ်ည္းပါပဲ။

ပစၧာဇာတပစၥည္း
ပစၧာ - ေနာက္မွ၊ ဇာတ - ျဖစ္လာတဲ့ ႐ုပ္နာမ္တရား။
ေနာက္က်မွ

ျဖစ္လာတဲ့

႐ုပ္နာမ္တရားေတြက

ေရွးက

ျဖစ္ႏွင့္ေနတဲ့ ႐ုပ္နာမ္ေတြကို ေက်းဇူးျပဳတဲ့သေဘာ။
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္
ျဖစ္ေနတယ္။

အဲဒီေတာ့

ကုသုလ
ိ ္ေတြနဲ႔

အေၾကာင္းမလွ

ထိုသရ
ူ ဲ႕မေကာင္းတဲ့ကံကုိ

ျပဳျပင္တယ္၊

ကိုယတ
္ ိုင္ျပဳလုပ္တယ္၊
ေစာင့္ထိန္းတယ္၊

ကံမေကာင္း
ေကာင္းမႈေတြကို

မေကာင္းတဲ့
မေကာင္းတဲ့

စကားကို
အေတြးေတြ

ေကာင္းမႈ

တိုးပြါးေအာင္း
မေျပာမိေအာင္
ဝင္လာရင္
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ေကာင္းတဲ့အေတြးနဲ႔ ေတြးကာ ဖယ္ပစ္တယ္။ ကံကို ေကာင္းေအာင္
ျပဳလုပ္ဖန္တီးယူတယ္ေပါ့။ အဲဒီလို ျပဳျပင္ေတာ့ ကံေကာင္းလာတယ္။
ဒါက

ေရွးကျဖစ္ေနတဲ့

ေနာက္က႐ုပ္နာမ္ေတြနဲ႔

႐ုပ္နာမ္အစဥ္

ျပဳျပင္လို႔

ေကာင္းေအာင္

ရႏိုင္တ့သ
ဲ ေဘာဆိုေတာ့

ပစၧာဇာတပစၥည္း ျဖစ္ေနပံုပါပဲ။
ေနာက္မွျဖစ္လာတဲ့ သားသမီးေတြက ေရွးအယင္ရွိေနၿပီးျဖစ္တဲ့
မိဘေတြကို

ျပန္ၿပီးေက်းဇူးဆပ္

လုပ္ေကၽြးေနတာလည္း

ဒီပစၥည္းသေဘာပါပဲ။

အာေသဝနပစၥည္း
အာ

-

ဆိုတာ

အထပ္ထပ္

အခါခါ

အႀကိမ္ႀကိမ္၊

ေသဝန

-

ဆိုတာကေတာ့ ထံုတယ္ ပြါးတယ္ေပါ့။
ကုသုလ
ိ ္ေကာင္းမႈ ႀကီးႀကီးမားမား ျပဳလုပ္တဲ့အခါ စိတ္ထဲမွာ
အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာနဲ႔

ေကာင္းတဲ့

ကုသိုလ္စိတေ
္ တြ

အထပ္ထပ္

အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေနတာမ်ိဳး။
အကုသိုလ္

မေကာင္းမႈ

ႀကီးႀကီးမားမား

လြန္က်ဴးေနတဲ့

အခါမွာလည္း အကုသိုလ္စိတ္ေတြ အရွိန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္
တိုးပြါးျဖစ္ေနတာေတြဟာ အာေသဝန ပစၥည္းပါပဲ။
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ကုသုလ
ိ ္ပဲျဖစ္ျဖစ္
အႀကိမ္ႀကိမ္

အကုသိုလ္ပဲျဖစ္ျဖစ္

အထပ္ထပ္

နည္းနည္းမ်ားမ်ား

ရက္ရွည္လမ်ား

စိမ္ၿပီးျပဳလုပ္ေနရင္

ေကာင္းက်ိဳး မေကာင္းက်ိဳး ေပးမွာပါပဲ။
ကုသုလ
ိ ္ေကာင္းမႈကိုေတာ့

ေန႔စဥ္တိုးပြါးေအာင္

ျပဳလုပ္သင့္

ပါတယ္။ အကုသုလ
ိ ္မေကာင္းမႈကိုေတာ့ မလုပ္သင့္ပါဘူး။
နံ႔သာပုလင္း
ထားတဲ့အတြက္

အရက္ပုလင္းမ်ားဟာ
ဖန္ပုလင္းအတြင္းသားမွာ

ၾကာၾကာထည့္
အေမႊးနံ႔

အရက္နံ႔

မျပယ္ေသးပဲ စြဲေနသလိုပါပဲ။
ကုသုလ
ိ ္ခ်င္း ဆက္ေနေအာင္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈအသစ္ေတြကုိ
ထပ္ကာထပ္ကာ

ျပဳလုပ္ေနရင္

ဆက္စပ္ၿပီးေက်းဇူးျပဳကာ

ေရွးကုသိုလ္နဲ႔

ကုသိုလရ
္ နံ႔

ေနာက္ကုသုလ
ိ ္

ပြါးထံုေနတဲ့အတြက္

ေတာ္႐ံုတန္႐ံု အကုသုလ
ိ ္မေကာင္းက်ိဳးမ်ား ေပးခြင့္ မႀကံဳႏိုင္ပါဘူး။
အကုသိုလ္

မေကာင္း

မႈေတြခ်ည္း

ေရွးေနာက္ဆက္ကာ

အၿမဲႀကိဳးစားေနရင္ေတာ့ မေကာင္က်ိဳးေပးမွာ အမွန္ပါပဲ။
ဘုရားရွင္လက္ထက္ ရာဇၿဂိဳဟ္က ဝက္သတ္သမား စုႏၵဟာ
ဝက္သတ္ၿပီး မေကာင္းမႈ လုပ္လာခဲ့တာ အသက္ငါးဆယ္ငါးႏွစ္ၾကာမွ
သူ႔ရဲ႕

အကုသုလ
ိ ္စုဗူးျပည့္ေတာ့

မေသခင္

အဝီစိက

မီးရွိန္ေတြ

လာၿပီးဟပ္လု႔ိ ေလးဖက္ေထာက္ကာ အိမ္ထဲလွည့္ေျပးေနရတယ္တဲ့။
ေအာ္သံကလည္း

ဝက္သတ္တဲ့အခါ

နာနာက်င္က်င္ေအာ္တဲ့

ဝက္ေအာ္သံနဲ႔ တထပ္တည္း တူေနတာဆိုပဲ။ (၇) ရက္ေလာက္
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ၾကာတဲ့

အထိ

ေသတဲ့အခါ

မေသႏိုင္ပဲ
အဝီစိငရဲမွာ

အရွင္လတ္လတ္
က်ရတယ္တဲ့။

ငရဲက်ခံေနရၿပီး
ခုထိ

အဝီစိမွာ

မီးေလာင္ခံေနရတုန္းပဲေပါ့။
ဒါေၾကာင့္

ကုသုလ
ိ ္ကို

အကုသိုလ္ကိုေတာ့

တိုးပြါးေအာင္ပဲ

မတိုးပြါးၾကေစနဲ႔ေပါ့။

စုၾကရမယ္။

ဒါေတြအားလံုးဟာ

အာေသဝန ပစၥည္းျဖစ္ေနတဲ့ သေဘာပါပဲ။

ကမၼပစၥည္း
ကမၼ - ဆိုတာ ကုသိုလက
္ ံ အကုသိုလက
္ ံပါပဲ။
ကံခန္းက အင္မတန္က်ယ္ဝန္းပါတယ္၊ လိုရင္းပဲ ေရးၾကမွာေပါ့။
ကံ (၃) မ်ိဳး
ကာယကံ - ကိုယ္နဲ႔ လုပ္တာ၊
ဝစီကံ - ႏႈတ္နဲ႔ ေျပာတာ၊
မေနာကံ - စိတ္နဲ႔ ေတြးတာ၊
ကံဆုတ
ိ ာ မ်ိဳးေစ့နဲ႔ တူတဲ့ သေဘာတဲ့။ ေကာင္းတဲ့ မ်ိဳးေစ့ကို
စိုက္ရင္

ေကာင္းတဲ့အပင္ေပါက္ၿပီး

ခ်ိဳတဲ့အရသာမ်ိဳး

သံုးေဆာင္ရမယ္။

ေကာင္းတဲ့

အသီးသီးကာ

မေကာင္းတဲ့

မ်ိဳးေစ့က်ေတာ့

မေကာင္းတဲ့အပင္ေပါက္ၿပီး မေကာင္းတဲ့ အသီးစားရမယ္ေပါ့။
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ကံနဲ႔လႈပ္ရွားမႈေတြျဖစ္ရတာ
ေၾကာင့္ပါပဲ။

ပင္ရင္းကေတာ့

ေစတနာဆိုတာ

ႏိႈးေဆာ္တာ။

ေစတနာ
ကံျဖစ္ေအာင္

ႏိႈးဆြေပးတာေပါ့။ ေစတနာေကာင္းရင္ ကံေကာင္းေတြ ျဖစ္တယ္ေပါ့။
ေစတနာဆိုးရင္

ကံဆိုးေတြ

ျဖစ္တယ္ေပါ့။

ဒါေတြအားလံုးဟာ

ကမၼပစၥည္းက ေက်းဇူးျပဳေနတာပါပဲ။
ကာယကံ (၆) မ်ိဳး
ကိုယန
္ ဲ႔လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ေကာင္းတာ (၃) မ်ိဳး၊ မေကာင္းတာ (၃) မ်ိဳးေပါင္းရင္ (၆) မ်ိဳးရွိပါတယ္။
(၁)

သူတပါး

အသက္ကုိ

ရက္ရက္စက္စက္

သတ္တာ၊

(၂)

ကိုယခ
္ ်င္းစာၿပီး မသတ္ပဲ ေရွာင္ၾကဥ္တာ။
(၃)သူတပါး ပစၥည္းကို မတရားတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ရေအာင္ယတ
ူ ာ၊(၄)
မယူပဲ ေရွာင္ၾကဥ္တာ။
(၅)

သူတပါး

ကာမက်ဴးလြန္တာ၊

သားသမီးကို
(၆)

မတရားတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔

မက်ဴးလြန္ပဲ

ေစာင့္ထန
ိ ္း

ေရွာင္ၾကဥ္တာရယ္လု႔ိ (၆) မ်ိဳးပါပဲ။
ဝစီကံ (၈) မ်ိဳး
(၁) မုသား လိမ္ေျပာတာ။ (၂) အမွန္ကိုေျပာတာ။
(၃) ကုန္းတိုက္သပ္လွ်ိဳစကားမ်ိဳး သူတပါးေတြကို ကြဲျပားသြားေအာင္
ကုန္းေခ်ာတာ။ (၄) မကြဲျပားေအာင္ ေစ့စပ္ေပးတာ။
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မၾကားဝံ့မနာသာ

ၾကမ္းတမ္းစြာေျပာတာ၊

ဆဲတာ။

(၆)

ေခ်ငံသာယာစြာ ေျပာတာ၊ ႏူးညံ့သမ
ိ ္ေမြ႔စြာေျပာတာ။
(၇)

ကုသုလ
ိ ္

ပညာ

အတင္းအဖ်င္းနဲ႔

ဥစၥာရေၾကာင္း

ပံုတိုပတ္စ

မဟုတ္ပဲ

ေလကုန္ခံၿပီး

အရည္မရ

အဖတ္မရ

အခ်ိန္ျဖဳန္းေျပာတာ။ (၈) အက်ိဳးရွိေအာင္ ေျပာတာလို႔ (၈) မ်ိဳးပါပဲ။
မေနာကံ (၆) မ်ိဳး
(၁)

သူတပါး

ပိုင္ဆုင
ိ ္တ့ဲ

ပစၥည္း

ေနရာ

အလုပ္

စသည္ကို

မတရားတဲ့နည္းနဲ႔ ရခ်င္လို႔ အႀကံထတ
ု ္တာ။ (၂) စိတ္ေကာင္းရွိၿပီး
ေကာင္းတဲ့အႀကံကို ႀကံစည္တာ။
(၃)

သူတပါးကို

အေသသတ္ရန္

နည္းမ်ိဳးစံန
ု ဲ႔

အႀကံထုတ္ကာ

ေဒါသျဖစ္ေနတာ။ (၄) ေမတၱာပို႔သၿပီး ေမတၱာစိတ္နဲ႔ေနတာ။
(၅) အယူအဆ အေတြးအေခၚ လြဲမွားေနတာ။ (၆) အေတြးအယူ
မွန္တာလို႔ ေပါင္းရင္ (၆) မ်ိဳးေပါ့။
အားလံုးၿခံဳလိုကရ
္ င္

ေကာင္းတဲ့ကံက

(၁၀)

မ်ိဳး။

မေကာင္းတဲ့ကံက (၁၀) မ်ိဳး။
ဒီကေ
ံ တြကို ေစတနာ ပါပါနဲ႔ ျပဳလုပ္မိရင္ ေနာက္ဘဝမ်ားစြာ
သံသရာအထိ ေကာင္းက်ိဳး မေကာင္းက်ိဳး ေပးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေစတနာမပါပဲ

အမွတ္တမဲ့

ျဖစ္သြားတာက

ေနာက္သံသရာ အထိေတာ့ အက်ိဳးမေပးတတ္ပါဘူး။

ေနာက္ဘဝ
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ကံေၾကာင့္ ကြာျခားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္
သူတပါးအသက္ကို

ရက္ရက္စက္စက္

မေကာင္းမႈကံေၾကာင့္

သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့

အသက္ငယ္ငယ္နဲ႔

ေသၾကရတယ္။

ထိုကမ
ံ ရွိရင္ အသက္တမ္းျပည့္ ေနၾကရတယ္။
သူတဖက္သားကို
ပါရင္

အၾကင္နာမဲ့စြာနဲ႔

အနာေရာဂါ နာတာရွည္

ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့တဲ့ကံ

ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ထိုကံမရွိရင္

က်န္းမာေရး ေကာင္းတယ္။
သူတဖက္သားအေပၚ
ခဲ့တဲ့သူဟာ

ထိတခ
္ နဲဆို

ျဖစ္ရာဘဝမွာ

အ႐ုပ္ဆိုး

ေဒါသနဲ႔ခ်ည္း

တံုျပန္

အက်ည္းတန္ျဖစ္ရတယ္။

ထိုကမ
ံ ပါရင္ ႐ုပ္ေခ်ာတယ္ေပါ့။
သူတဖက္သားအေပၚ

မနာလိုမႈ

ဣႆာနဲ႔ခ်ည္း

တံု႔ျပန္ခဲ့တဲ့

ကံပါရင္ အေပါင္းအသင္းမရွိပဲ အထီးက်န္ဘဝနဲ႔ ေနရတတ္တယ္။
ထိုကမ
ံ ပါရင္ ထိုက္သင့္သေလာက္ ကံအားေလ်ာ္စြာ အေပါင္းအသင္း
အနည္းအမ်ားရွိမယ္။
ႏွေျမာေစးနဲ

ဝန္တုမ
ိ ႈေၾကာင့္

ဒါနမျပဳခဲ့ရင္

ငမြဲ

ဆင္းရဲ

ျဖစ္တတ္တယ္။ ဒါနရွိခဲ့ရင္ေတာ့ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာရတယ္။
မာနႀကီးတခြဲသားနဲ႔

ဘဝင္ျမင့္ေရာဂါရၿပီး

႐ိုေသရမဲ့သေ
ူ တြကို

အ႐ိုအေသ မေပးခဲ့တ့ဲ ကံပါရင္ မထင္ရွားတဲ့ ေအာက္တန္းက်တဲ့
ေဆြမ်ိဳးပတ္ဝန္းက်င္မွာ ျဖစ္ရပါတယ္။

႐ိုေသေလးစားမႈရွိခဲ့ရင္ေတာ့
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ေဆြႀကီးမ်ိဳးႀကီး

ျမင့္ျမတ္တဲ့

အထက္တန္း

အမ်ိဳးအႏြယ္မွာ

ျဖစ္ရပါတယ္။
ကိုယ့စ
္ ိတ္ထဲမွာ

မရွင္းတာကို

ေမးရမွန္းမသိ

ေနခဲ့တဲ့ကံပါရင္

ဉာဏ္တံုးတံုးနဲ႔

ငႏုံ၊

မရွင္းတာကိုေမး

မတတ္တာကို

သင္

သူမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့
ဒါေတြအားလံုး

ဉာဏ္ႀကီးတယ္
ဟာ

ကံေၾကာင့္

ငအ

ေဝလယ္လယ္

ျဖစ္ရတတ္တယ္။

ဒီကံေတြကို

ျပဳလုပ္ခဲ့တ့ဲ

ဉာဏ္ထက္တယ္ေပါ့။
ျဖစ္ရတဲ့

ကမၼပစၥည္းနဲ႔

ေက်းဇူးျပဳထားတဲ့ နယ္ပယ္ေတြပဲေပါ့။

ဝိပါကပစၥည္း
ဝိပါက - ၿငိမ္သက္တဲ့ အက်ိဳးတရား။
ကံ - က အေၾကာင္း၊ ဝိပါက္ - က အက်ိဳးး
ဘဝမွာတူညီတ့စ
ဲ ိတ္
ေနတဲ့စိတ္၊

သံုးမ်ိဳးရွိတယ္။

အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့အခါ

မိခင္ဝမ္းထဲ

ျဖစ္တဲ့စိတ္၊

ပဋိသေႏၶ

ေသလြန္တဲ့အခါ

ျဖစ္တဲ့စိတ္။ ဒီဝိပါက္စိတ္ေတြက ၿငိမ္သက္ပါတယ္။
ဝိပါက္ဆိုတာ

အရိပ္ေကာင္းတဲ့

ေရေအးေလးေသာက္ၿပီး

သစ္ပင္ႀကီးေအာက္မွာ

ေလေျပေလညႇင္းခံကာ

ေအးခ်မ္းေနတဲ့

ဥပမာလိုပါပဲ။
အခ်ိန္အခါေရာက္လု႔ိ ရင့္မည့္ၿပီး ေႂကြၾကတဲ့ အသီးမွည့္ေတြဟာ
ဘာမွ

ျပဳျပင္စရာမလို

စားသံုးဖို႔သာ

အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသလို
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ကံတရားရင့္သန္တဲ့အတြက္

အက်ိဳးေပးခ်ိန္ေရာက္လာလို႔

အက်ိဳး

ေပးတဲ့သေဘာပါ။
ကံအေၾကာင္းေကာင္းသူေတြ

ေကာင္းက်ိဳးခံစားၾကရပါတယ္။

ကံေကာင္းျခင္းဟာ ကမၼပစၥည္း။ ေကာင္းက်ိဳးရရွိေနတာက ဝိပါက
ပစၥည္း။ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွသူေတြမွာလည္း မေကာင္းက်ိဳး
ခံစားၾကရပါတယ္။ အဲဒါလည္း ကမၼပစၥည္းနဲ႔ ဝိပါကပစၥည္းေတြပါပဲ။
ဝိပါက္အက်ိဳးေပးခႏၶာထဲမွာ
သခၤါရကၡႏၶာ၊

ဝိညာဏကၡႏၶာ

ေဝဒနကၡႏၶာ၊

နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔ဟာ

သညာကၡႏၶာ၊
အခ်င္းခ်င္း

တစ္ပါးနဲ႔တစ္ပါး ဝိပါကပစၥည္းနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳေနၾကတာ (သဟဇာတ
အတိုင္း) သိႏိုင္ပါၿပီ။

အာဟာရပစၥည္း
အာ - အလြန္။ ဟာရ - ေဆာင္တဲ့သေဘာ။
အစားအစာဟာ ခႏၶာကိုယ္ကို အသက္ရွည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္
တတ္လို႔ အာဟာရ ေခၚပါတယ္။
အိမ္အိုကို က်ားကန္ေပးတဲ့ သေဘာနဲ႔ အာဟာရ ပံ့ပိုးေပးတာ
တူပါတယ္။
အာဟာရ (၂) မ်ိဳး
႐ုပ္အာဟာရ၊
မ်ိဳးခြဲျပပါတယ္။

နာမ္အာဟာရလို႔

အဘိဓမၼာက

(၂)
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႐ုပ္တရားကို အသက္ရွည္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီ အားေပးေနတာက

႐ုပ္အစားအစာျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္အာဟာရက ပံ့ပိုးပါတယ္။
နာမ္တရား

အသက္ရွည္ေအာင္

ပံ့ပိုးကူညီအားေပးေနတာက

နာမ္အစားအစာျဖစ္တဲ့ နာမ္အာဟာရက ပံ့ပိုးပါတယ္။
သူသင
ူ ါငါ ခႏၶာ ၅-ပါးစံုတဲ့ ပဥၥေဝါကာရဘံုသားေတြမွာ ႐ုပ္ ၂၈
ပါး

ရွိၾကပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္

၂၈

ပါးထဲမွာ

ဩဇာ႐ုပ္

သို႔မဟုတ္

အာဟာရ႐ုပ္လို႔ ႐ုပ္တစ္မ်ိဳးပါဝင္ပါတယ္။ အစားအစာေတြမွာလည္း
အဆီအႏွစ္ အေစး ဩဇာဆိုတာ ပါပါတယ္။ ဒီဩဇာ႐ုပ္ကလည္း
ခႏၶာကိုယ္ ရွင္သန္ဖို႔အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ “သေဗၺသတၱာ အာဟာရ ႒ိတိကာ” အားလံုးေသာ
သတၱဝါေတြဟာ

“အာဟာရ”

ကို

မွီကာ

အသက္ရွင္သန္

ေနၾကရတယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။
အာဟာရ (ဩဇာ) ႐ုပ္ ၄ မ်ိဳး
အာဟာရဆိုတ့ဲ
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တ့ဲ

ဩဇာ႐ုပ္က
ဩဇာ႐ုပ္၊

ကံေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့
ဥတုေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့

ဩဇာ႐ုပ္၊
ဩဇာ႐ုပ္၊

အာဟာရေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ဩဇာ႐ုပ္လို႔ ၄- မ်ိဳးရွိပါေသးတယ္။
မ်က္စိအၾကည္ဟာ

ကံေၾကာင့္ျဖစ္တ့ဲ

႐ုပ္ပါပဲ။

အဲဒီ႐ုပ္ကို

အသက္ရွည္ ရွင္သန္ေအာင္ ကံေၾကာင့္ျဖစ္တ့ဲ ဩဇာ အာဟာရ႐ုပ္က
ကူညီပံ့ပိုးေပးပါတယ္။
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စကားေျပာသံတု႔၊ိ

မ်က္ႏွာရႊင္တာတို႔

မရႊင္တာတို႔ဟာ

စိတၱဇေခၚတဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တ့ဲ ႐ုပ္ပါပဲ။ အဲဒီ႐ုပ္ေတြ ရွင္သန္ေအာင္
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တ့ဲ ဩဇာ အာဟာရ႐ုပ္က ကူညီပံ့ပိုးေပးပါတယ္။
ခႏၶာကိုယ္မွာ

ဥတုေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့႐ုပ္ေတြ

ရွင္သန္ေနေအာင္

ဥတုဇ႐ုပ္မွာပါတဲ့

ျဖစ္ခြင့္ရေအာင္

ဩဇာ

အာဟာရ႐ုပ္က

ကူညီပံ့ပိုးေပးတာျဖစ္ပါတယ္။
အစားအစာမွာပါတဲ့
ရွင္သန္ရမယ့္

အဆီ

အႏွစ္

အာဟာရနဲ႔ဆိုင္တဲ့႐ုပ္ေတြကုိ

အေစးေတြကလည္း
အစားအစာမွာပါတဲ့

ဩဇာ အာဟာရ႐ုပ္က ရွင္သန္ေနေအာင္ကူညီ ပံ့ပိုးေပးပါတယ္။
နာမ္အာဟာရမ်ား
ဖႆ အဟာရ - မ်က္စိ အၾကည္နဲ႔ ျမင္စရာအဆင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို
ျမင္ေတြ႔ရတာ

ဖႆအာဟာရပါပဲ။

ဒီနာမ္အာဟာရဟာလည္း

ဘဝရွင္သန္ရပ္တည္မႈမွာ အေရးပါပါတယ္။ နားအၾကည္နဲ႔ ၾကားစရာ
အသံကို ေတြ႔ဆုမ
ံ ႈ စတာေတြကိုေတာ့ သိသာႏိုင္ပါၿပီ။
ေစတနာ

အာဟာရ

-

ႏိႈးေဆာ္တဲ့

ဘဝခႏၶာျဖစ္ၾကရတာဆိုေတာ့

ေစတနာ

သခၤါရေၾကာင့္

ဘဝေတြဆက္လက္ျဖစ္ေနေအာင္

ေစတနာကလည္း အာဟာရအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါတယ္။
ဝိညာဏ္ အာဟာရ - စိတ္ဝိညာဏ္ေၾကာင့္ပဲ နာမ္ေတြ ႐ုပ္ေတြ
ဆက္လက္ရွင္သန္

တိုးပြါးေနရတယ္ဆိုေတာ့

ဝိညာဏ္ကလည္း
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ဝိညာဏ္အာဟာရ

အျဖစ္နဲ႔

ကူညီပံ့ပိုးေပးပါတယ္။

ဒါေတြ

အားလံုးဟာ အာဟာရပစၥည္းနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳေနပံု ေတြပါပဲ။

ဣႃႏၵိယပစၥည္း
ဣႃႏၵိယ- ဆိုတာ အစိုးရတာ။
အဓိပတိ အစိုးရတာက ၿပိဳင္ဘက္မရွိ အစိုးရတာ၊ ကမ႓ာတစ္ခုလုးံ ကို
အုပ္စိုးႏိုင္တဲ့

စၾကာမင္းလိုပါပဲ

ဒီမင္းကအၿမဲတမ္းမေပၚႏိုင္ပါဘူး။

ဣႃႏၵိယ ပစၥည္း အစိုးရတာကေတာ့ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာေလာက္ကိုသာ
အစိုးရတာ။

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕

ေခါင္းေဆာင္နဲ႔

ျပည္နယ္တစ္ခုစီရဲ႕

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပံုစံလိုပါပဲ။
ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အစိုးရပံုကေတာ့ မ်က္စိအၾကည္ဟာ ျမင္သစ
ိ ိတ္နဲ႔
ဆိုင္ရာ ေစတသိက္ေတြကို အစိုးရပါတယ္။ နားအၾကည္၊ ႏွာေခါင္း
အၾကည္၊ လွ်ာအၾကည္ကိုလည္းထိုနည္းအတူသိႏုိ္င္ပါၿပီ
ကိုယအ
္ ၾကည္က

ထိသိစိတ္နဲ႔ဆိုင္ရာေစတသိကေ
္ တြကို

အစိုးရ

ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မ်က္စိအၾကည္၊ နားအၾကည္၊ ႏွာေခါင္းအၾကည္၊
လွ်ာအၾကည္၊ ကိုယ္အၾကည္ (ပသာဒ႐ုပ္) ငါးခုနဲ႔ ႐ုပ္ေရာနာမ္ေရာ
ရွင္သန္ေအာင္

ေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့

ဇီဝိတ႐ုပ္ေတြကေတာ့

ကဋတၱာ႐ုပ္ဆုတ
ိ ဲ့ ကံေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ကမၼဇ႐ုပ္ကို အစိုးရပါတယ္။
နာမ္ဣေႁႏၵထိုက္တ့ဲ ဇီဝိတ၊ စိတ္၊ ေဝဒနာ၊ သဒၶါ၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊
ဧကဂၢတာ၊

ပညာ

ဒီတရား

(၈)

ပါးကေတာ့

စိတၱဇ႐ုပ္၊
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အစိုးရပါတယ္။

အက်ယ္ေရးျပထားတဲ့

ပိုၿပီးရွင္းေအာင္နားလည္လိုရင္

ပ႒ာန္းဆိုင္ရာစာအုပ္ေတြကို

ရွာေဖြ

ဖတ္႐ႈရပါလိမ့္မယ္။
ေနာက္ၿပီး

ဣေႁႏၵထိုက္တ့ဲ

တရား

(၂၂)

ပါးေတာင္

ရွိပါေသးတယ္။
ဒီ(၂၂)-ပါးထဲက- သဒၶါဟာ ယံုၾကည္မႈကို အစိုးရတယ္။ ဝီရိယက
ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို အစိုးရပါတယ္။သတိက - မေမ့မေလ်ာ့မႈကို
အစိုးရပါတယ္။ ဒီလုန
ိ ဲ႔ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာကို အစိုးရၾကတာကို အဘိဓမၼာ
သၿဂႋဳဟ္က်မ္းမွာ ဖတ္႐ႈ ႏိုင္ပါတယ္။

စ်ာနပစၥည္း
စ်ာန - စူးစူးစိုက္စိုက္ နစ္ဝင္ေနေအာင္ၾကည့္တာ။
စ်ာန္ဆုတ
ိ ာ

ေကာင္းကင္ပ်ံတာကို

ေကာင္းကင္ပ်ံတာက

အဘိညာဥ္လို႔

ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။
ေခၚတယ္။

ေကာင္းကင္

ပ်ံႏိုင္ဖို႔က စ်ာန္ငါးပါးလံုး အရင္ရေအာင္ အားထုတ္ၿပီးမွ အဲဒီစ်ာန္ကို
အဘိညာဥ္ အထိေရာက္ေအာင္ ဖန္တီးအားထုတ္ယူရတယ္။ အဲဒါမွ
ေျမလ်ိဳးမိုးပ်ံႏိုင္တယ္ေပါ့။
ကိေလသာကို

အေတာ္ၾကာၾကာ

တာကိုလည္း စ်ာန္လို႔ေခၚပါတယ္။

မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္
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စ်ာန္ဟာ

ကုသုလ
ိ ္ဖက္မွာေရာ

အကုသိုလဖ
္ က္မွာေရာ

ႏွစ္မ်ိဳးလံုးမွာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
အကုသိုလဖ
္ က္မွာ
စစ္တုရင္

ငါးမွ်ားေနတဲ့အခါ၊

ထိုးေနတဲ့အခါ၊

ဖဲ႐ိုက္ေနတဲ့အခါ၊

သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားလည္း

သ႐ုပ္ေဆာင္

တဲ့အခါ စ်ာန္ျဖစ္ေန ၾကတာပါပဲ။
စ်ာန္အစိတ္အပိုင္း ၅ မ်ိဳး
(၁) ဝိတက္ တရားထိုင္တဲ့

စိတ္ကုိ အာ႐ံုေပၚမွာ တင္ေပးထားတဲ့သေဘာ၊
ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ

မိမိစိတ္ကို

ဝင္ေလ

ထြက္ေလ

အာ႐ံုေပၚမွာ တည္ရွိေနေအာင္ တင္ေပးရပါတယ္။
(၂)

ဝိစာရ

-

ဝိတက္နဲ႔

စိတ္ကုိ

အာ႐ံုေပၚတင္ေပးလို႔

အသားက်ၿပီဆိုရင္ စိတ္က ဟိုဟိုဒီဒီ မေျပးေတာ့ပဲ တင္ထားတဲ့
ဝင္ေလ ထြက္ေလ ေပၚမွာ ၿငိမ္ၿပီးရပ္ေနေတာ့ ဝိတက္မလိုေတာ့ဘူး။
ၿငိမ္တဲ့

အာ႐ံုကိုပဲ

ထပ္တလဲလဲ

သံုးသပ္ဆင္ျခင္သိေနတာက

ဝိစာရေပါ့။
(၃)

ပီတိ

-

အဲဒီအာ႐ံုနဲ႔

ႏွစ္သက္ေနတယ္။

စိန္

ႀကိဳက္သြားၿပီေပါ့။

ဝိစာရနဲ႔

ေနေနတာကို

ေရႊ

အလြန္ပဲ

ေဒၚလာထက္ကုိ

သံုးသပ္ေနတာ

ေက်နပ္

ႏွစ္သက္တယ္၊

သိပ္မႀကိဳက္ေသးခင္

တုန္းက ႀကိဳက္သာြ းေအာင္ ဆြယ္တဲ့သေဘာပဲ။ စိတ္ကအဲဒီအာ႐ံုကို
တအားႀကိဳက္သြားေတာ့ အဲဒီအာ႐ံုက တြန္းခ်လို႔ေတာင္မရေတာ့ဘူး။
၃-နာရီ

၄-နာရီၾကာတာေတာင္

မျပယ္ႏိုင္ဘူးဆိုေတာ့

ဝိတက္
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မလိုေတာ့ဘူး၊ ဝိစာရလည္း မလိုေတာ့ဘူး၊ ပီတိျဖစ္ေနၿပီေပါ့။ ဒါက
တတိယစ်ာန္ သမာဓိပါ။
(၄) သုခ - စိတ္က အလြန္ၿငိ္မ္သက္ၿပီး ေက်နပ္မႈေတြ အဆင့္ျမင့္
လာရင္ ႀကိဳက္စရာမလိုပဲ သူ႔ဟာသူ အလိုအေလ်ာက္ကို ခ်မ္းသာေန
ေတာ့တယ္။ စမ္းေရဟာ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ စိမ့္ထြက္စီးေနသလို
ခ်မ္းသာစိတ္ေတြ တန္းၿပီးျဖစ္ေနတာ သုခပါပဲ။ ဒီအဆင့္ေရာက္ရင္
စတုတစ
ၳ ်ာန္

သမာဓိေပါ့။

ခ်မ္းသာေစခ်င္လို႔
ဟင္းေကၽြး

မရမေန

ပိုက္ဆံ

ဒီအဆင့္ေရာက္ဖူးရင္

သူမ်ားကို

တိုကတ
္ ြန္းေတာ့တာပဲ။

ထမင္းေကၽြး

အကုန္အက်ခံၿပီး

မလုပ္လပ
ု ္ျဖစ္ေအာင္

တိုကတ
္ ြန္းတတ္တယ္။
(၅) ဧကဂၢတာ - စတုတၳစ်ာန္အဆင့္ သုခမွာ ေက်နပ္ေနရင္ ေရွ႕ကို
တိုးတက္မႈ

မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ခ်မ္းသာခံစားလိုတဲ့

သေဘာ

ရွိေန

စတုတၳအဆင့္

ဒီသုခက

ေသးတဲ့အတြက္

ျဖဴစင္တဲ့

သမာဓိအဆင့္ မေရာက္ေသးဘူး။ အဲဒီခ်မ္းသာကို ခံစား လိုတဲ့သုခ
သေဘာကို

ခြါလိုကေ
္ တာ့မွ

စင္ၾကယ္ျဖဴစင္တ့ဲ

ပဥၥမစ်ာန္

(စြန္႔လိုက္ေတာ့မွ)
အမ်ိဳးအစား

အလြန္႔အလြန္

ဧကဂၢတာ

သမာဓိ

ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။
ေကာင္းကင္ပ်ံလုလ
ိ ်င္ ပဥၥမစ်ာန္ သမာဓိေလာက္နဲ႔ မရေသးဘူး။
ပဥၥမစ်ာန္ကေန

ပထမစ်ာန္၊

အျပန္ျပန္အလွန္လွန္

ပထမစ်ာန္ကေန

အလြန္ျမန္ေအာင္

ပဥၥမစ်ာန္

ဒီလို

ေလ့က်င့္အားထုတ္
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ရပါေသးတယ္။
အထပ္ထပ္

အဲသလို

ဝင္စားႏိုင္လို႔

အဆံုးကေနအစ၊

အစကေနအဆံုး

အလြန္လ်င္ျမန္လာၿပီးခါမွ

ခႏၶာကိုယ္

ေပါ့ပါးလာၿပီး ေကာင္းကင္ပ်ံ ေျမထဲငုပ္ႏိုင္တဲ့ အဘိညာဥ္ တန္ခိုး
ရွိလာပါတယ္။
ဒါေတြအားလံုးဟာ စ်ာနပစၥည္း အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။

မဂၢပစၥည္း
မဂၢ - ဆိုတာ လမ္း။
လမ္း (၂) မ်ိဳး
ေကာင္းရာ သုဂတိ နတ္ျပည္ နိဗၺာန္အထိ သြားတဲ့လမ္း။ မေကာင္းတဲ့
အပါယ္ေလးပါးအထိ သြားတဲ့လမ္း လို႔ လမ္း (၂) မ်ိဳး ရွိပါတယ္။
မဂၢင္ (၈) ပါး
မဂၢင္ကလည္း အေကာင္းဖက္က ၈-ပါး၊ မေကာင္းတဲ့ဖက္က ၈-ပါးလို႔
ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ဖက္က မဂၢင္ ၈-ပါးကေတာ့
(က)

(၁)

သမၼာဒိ႒ိ

-

ေၾကာင္းက်ိဳးယွဥ္စပ္

အစြန္းလြတ္တဲ့

ဉာဏ္အျမင္။
(၂) သမၼာသကၤပၸ - ေၾကာင္းက်ိဳးယွဥ္စပ္ အစြန္းလြတ္တဲ့ အေတြး
အႀကံ။ ဒီ ၂-ပါးက ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ မဂၢင္ျဖစ္ပါတယ္။
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သမၼာဝါစာ

-

ေၾကာင္းက်ိဳးယွဥ္စပ္

အစြန္းလြတ္တဲ့

ေျပာဆိုျခင္း။
(၄) သမၼာကမၼႏၲ - ေၾကာင္းက်ိဳးယွဥ္စပ္ အစြန္းလြတ္တဲ့ ျပဳလုပ္မႈ။
(၅)

သမၼာအာဇီဝ

-

ေၾကာင္းက်ိဳးယွဥ္စပ္

အစြန္းလြတ္တဲ့

အသက္ေမြးရွင္သန္ ဘဝရပ္တည္မႈ။ ဒီ ၃ ပါးက သီလပိုင္းဆိုင္ရာ
အေျခခံ မဂၢင္ျဖစ္ပါတယ္။
(ဂ) (၆) သမၼာဝါယာမ - ေၾကာင္းက်ိဳးယွဥ္စပ္ အစြန္းလြတ္တဲ့ ႀကိဳးစား
အားထုတ္မႈ။
(၇)

သမၼာသတိ

-

ေၾကာင္းက်ိဳးယွဥ္စပ္

အစြန္းလြတ္တ့ဲ

ေၾကာင္းက်ိဳးယွဥ္စပ္

အစြန္းလြတ္တဲ့

မေမ့မေလ်ာ့မႈ။
(၈)

သမၼာသမာဓိ

စူးစိုက္တည္ၾကည္မႈ။

ဒီ

၃

ပါးကေတာ့

သမာဓိ

မဂၢင္

အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။
မေကာင္းတဲ့

မဂၢင္ဆိုင္ရာကိုလည္း

ေျပာင္းျပန္အေနနဲ႔

စဥ္းစားရင္သိႏိုင္ပါၿပီ။
မဂၢပစၥည္းနဲ႔

ပတ္သက္လို႔

အထူးအေနနဲ႔

ေရးေျပာလိုတာက

သမၼာဒိ႒ိ - ဆိုတာ ေၾကာင္းက်ိဳးစပ္ယွဥ္ၿပီး အမွန္ျမင္တာဆိုေတာ့
ဘယ္လိုဟာလဲဆိုတာ
ေျပာၾကည့္ရေအာင္-

တရားထိုင္တဲ့

ဥပမာတစ္ခုနဲ႔
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တရားအားထုတ္

ၾကည့္တဲ့အခါ

ေျခတစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္

မထပ္ေအာင္ တင္ပလႅင္ေခြကာ ၿငိမ္ၿငိမ္ထိုင္ၿပီး ႏွာေခါင္း ႏွစ္ေပါက္က
ဝင္ေလ ထြက္ေလကို သိေနေအာင္ အားထုတ္လို႔ စိတ္တည္ၾကည္
ၿငိမ္သက္ လာၿပီဆုပ
ိ ါေတာ့။ အဲဒီအခါမွာ ခႏၶာဖက္ ဉာဏ္လည
ွ ့္ၾကည့္
လိုကရ
္ င္

ပင္ကိုယ္

သေဘာအတိုင္း

မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

ခႏၶာရဲ႕

ဟုိေနရာကက်ဥ္ ဒီေနရာကနာ ပူလိုက္ ေအးလိုက္ ယားလာလိုက္
တ႐ြ႐ြတမြမြ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု ဟိုနားဒီနားက ေဖါက္ျပန္လာမယ္ေပါ့။
ဒီတရားေတြက ခႏၶာထဲက ျဖစ္ေပၚေနတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီခႏၶာက
မၿမဲဘူး၊

ဆင္းရဲတယ္။

ခိုင္မာတဲ့

အႏွစ္မ်ိဳး

မေဖါက္ျပန္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္
ဒီခႏၶာကိုယ္မွာမရွိပါဘူး၊

ကိုယ့စ
္ ိတ္ႀကိဳက္အတိုင္း
ဒီခႏၶာကိုယ္မွာမရွိဆိုတဲ့

ျဖစ္ႏိုင္တ့ဲ
အနတၱ

တည္တံ့

ကိုယ့္သေဘာ

အႏွစ္အသားလည္း

သေဘာကို

ျမင္လာမယ္။

ဒီလုျိ မင္တာဟာ ခႏၶာရဲ့ဆင္းရဲအမွန္ ဒုကသ
ၡ စၥာကို ပြါးမ်ားအားထုတ္လို႔
ျမင္တဲ့အျမင္မို႔

သမၼာဒိ႒ိ

ဉာဏ္အျမင္ပါပဲ။

ဒါကေတာ့

အက်ဥ္းခ်ဳပ္သ႐
ိ ံုမွ်ပါပဲ။
အဲဒီအျမင္ကို ႀကံစည္သံုးသပ္ ေတြးျဖစ္တာက သမၼာသကၤပၸပါပဲ။
ခႏၶာကိုယ္ကို

မယိုင္ေအာင္

မလဲေအာင္

မွန္မွန္ကန္ကန္

ထားႏိုင္တာရယ္၊ စိတ္လံု႔လနဲ႔ တက္တက္ႂကြႂကြ အားထုတ္တာရယ္
ကေတာ့ သမၼာဝါယာမ မဂၢင္ပါပဲ။
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အဆက္မျပတ္ရေအာင္

ေစာင့္ေရွာက္

ေပးတာက သမၼာသတိ မဂၢင္ပါပဲ။
အဲဒီအျမင္မွန္ကုပ
ိ ဲ

တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔

ဆက္လက္

႐ႈမွတ္ႏိုင္ေအာင္ ၿငိမ္သက္တည္ၾကည္မႈရေနတာဟာ သမၼာသမာဓိ
မဂၢင္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီငါးပါးက

ေလာကီမဂၢင္တရား

တရားအားမထုတ္မီ

ျဖစ္ပါတယ္။

သီလခံယူထားတာက

ဒီငါးပါးနဲ႔

သီလမဂၢင္ျဖစ္ပါတယ္။

သမာဓိမဂၢင္နဲ႔ ပညာမဂၢင္ကို တြဲၿပီးအားထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒီဒုကၡသစၥာ

ခႏၶာ့႐ုပ္နာမ္

အျဖစ္အပ်က္ကို

ျမင္ေနခိုက္မွာ

ဒီျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ဒုကသ
ၡ စၥာေတြကို ဘယ္လုမ
ိ ွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ႏိုင္မွာ
မဟုတ္ဘူး။

ဒီေတာ့ကာ

ဒီအာ႐ံုကို

ႏွစ္သက္မက္ေမာတတ္တဲ့

သမုဒယသစၥာျဖစ္တဲ့ တဏွာ (ေလာဘ) ကိုလည္း ပယ္သတ္ထားရာ
ေရာက္ပါတယ္။
ဒုကသ
ၡ စၥာကို အမွန္အတိုင္း သိျမင္ေနတာက အသိမွန္ မဂၢသစၥာ
ျဖစ္ပြါးေနတာပါပဲ။
ဒီအသိမွန္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ ပြါးမ်ားဖန္မ်ားလာရင္
ဒီအသိ

ဉာဏ္ဟာ

ရင္သ
့ န္ထက္ျမက္လာပါလိမ့္မယ္။

ဉာဏ္ရင့္

လာရင္ ခႏၶာငါးပါး အျဖစ္အပ်က္ကို ႐ြံ႕မုန္းၿပီး ခႏၶာျဖစ္ပ်က္အဆံုးကို
ဉာဏ္နဲ႔ ျမင္သြားႏိုင္ရင္ နိေရာဓသစၥာအစစ္ နိဗၺာန္ကို ရသြားမွာေပါ့။
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ဒါကေတာ့ မဂၢင္နဲ႔ ဝိပႆနာ အားထုတ္လု႔ိ နိဗၺာန္ရသြားႏိုင္ပံုကို သိ႐ံု
အက်ဥ္းမွ်ေရးျပတာျဖစ္ပါတယ္။

သမၸယုတၱပစၥည္း
သမၸယုတၱ - ဆိုတာ တၿပိဳင္နက္ တေပါင္းတည္း ျဖစ္ေနၾကတာကို
ေျပာတာပါပဲ။
ေဝဒနာ၊

သညာ၊

သခၤါရ၊

ဝိညာဏ္

ဒီနာမ္ခႏၶာေလးပါးဟာ

တေပါင္းတည္း ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ အတူတကြ ျဖစ္ေနပံုကုိ သဟဇာ
တတုန္းက ေရးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။
ဒီနာမ္ခႏၶာ
ျဖစ္ပါတယ္။

ေလးပါးဟာ

(၂)

ပ်က္ေတာ့လည္း

မွီတာက်ေတာ့လည္း
တူၾကပါတယ္။

(၁)

ျဖစ္ေတာ့လည္း

အတူတပ
ူ ်က္ပါတယ္။

မွီရာတူၾကျပန္တယ္။

ဒီေလးခ်က္နဲ႔

အတူတူ

ညီလို႔

(၄)

(၃)

အာ႐ံုကလည္း

သမၸယုတၱ

ျဖစ္ေနၾကတာ

ျဖစ္ပါတယ္။
ေရွးဆရာေတာ္မ်ားက

ဒီပစၥည္းကို

စတုမဓူနဲ႔

ဥပမာေပးခဲ့

ၾကပါတယ္။ စတုမဓူဆိုတာ ပ်ားရည္၊ ေထာပတ္၊ သကာ၊ ႏွမ္းဆီ
ေလးမ်ိဳးကို ေရာစပ္ကာ မတူးမခ်ိတေ
္ စပဲ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး သမသြားေအာင္
ေကာင္းေကာင္း
ဒီေလးမ်ိဳးရဲ့

ေမႊၿပီး

က်က္သြားတဲ့အခါ

ပင္ကိုယ္တစ္ခုစီ

အရသာကို

ျမည္းၾကည့္ေတာ့
ခြဲမရပဲ

အရသာ

တစ္ခုတည္း တစ္မ်ိဳးတည္းမွာ စုစည္းသြားသလိုပါပဲလို႔ မွတ္သားစရာ

www.thitsarparamisociety.com

jrwfaom r[my|mef; a'oem
ဥပမာနဲ႔

69

ကပ္ၿပီးေတာ့လည္း

ဒီပစၥည္းကို

မွတသ
္ ားနားလည္

ႏိုင္ပါတယ္။

ဝိပၸယုတၱပစၥည္း
ဝိပၸယုတၱ

-

ဆိုတာ

မယွဥ္မစပ္

ေက်ာခ်င္းကပ္ၿပီး

မ်က္ႏွာလႊဲ

ေနၾကသလို ဆန္းၾကယ္စြာ ေက်းဇူးျပဳတဲ့တရား။
ေရွးဆရာေတာ္မ်ားက အရသာ ၆ မ်ိဳးနဲ႔ ဒီပစၥည္းကို ဥပမာ
ေပးေတာ္မူၾကပါတယ္။
အရသာ ၆ ပါးျဖစ္တဲ့ ခ်ိဳ၊ ခ်ဥ္၊ စပ္၊ ငံ၊ အဖန္၊ အခါး ေတြကို
ေရာခ်က္ထား တဲ့အခါ စားၾကည့္ေတာ့ သူတို႔ရဲ့ ပင္ကိုယအ
္ ရသာ
ေတြဟာ

သီးျခားစီ

ခ်ိဳတဲ့အရသာေပါ့၊

ေပၚလႊင္ေနပါတယ္။

ခ်ဥ္တာကလည္း

ခ်ိဳတာကလည္း

ခ်ဥ္တဲ့အရသာေပါ့

ဒီလိုနဲ႔

သီးသန္႔စီ ကြဲေနၾကသလို ႐ုပ္နဲ႔နာမ္ဟာလည္း ေရာစပ္ကာ အတူတူ
ျဖစ္ေနၾကေပမဲ့

႐ုပ္သေဘာက

ေဖါက္ျပန္တယ္၊

နာမ္တရား

သေဘာက အာ႐ံုကုိ ညြတ္သိတယ္။ သူ႔သေဘာနဲ႔သူ မယွဥ္မတြဲ
ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္း ပံုစံနဲ႔ ဆန္းဆန္းၾကယ္ၾကယ္ အတူေပါင္းကာ
ဝိပၸယုတၱ ပစၥည္းနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳေနၾကတာပဲ။
ဒီသေဘာနားလည္ရင္ နာမ႐ူပ ပရိေစၧဒဉာဏ္ ရႏိုင္တာပဲ။
သေဘာခ်င္းေတာ့ မတူ၊ သို႔ေသာ္ အတူတြဲၿပီးေတာ့ ေက်းဇူး
ျပဳၾကတဲ့သေဘာ။ ရသာ ၆ ပါး ေပါင္းစပ္ ခ်က္ထားတဲ့ဟင္းကို
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စားရတဲ့အခါမွာ
ေက်ာင္းက

တမ်ိဳးစားလို႔

ေကာင္းသလိုပါပဲ။

ဟင္းေပါင္းဟင္းလိုေနမွာေပါ့။

ေက်းဇူးျပဳပံုကို

ကမ႓ာ႔ကုလသမဂၢ

ဘုန္းေတာ္ႀကီး

ဝိပၸယတ
ု ၱ

အဖြဲ႔ႀကီးနဲ႔

ပစၥည္းနဲ႔

ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္

ပါတယ္။ သေဘာထားခ်င္း မတူၾကေပမဲ့ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြက
ေက်းဇူးမ်ားလွပါတယ္။

အတၳိပစၥည္း
အတၳိ ပစၥည္း - ဆိုတာ ထင္ရွားရွိၿပီး ေက်းဇူးျပဳတဲ့ ပစၥည္းပါပဲ။
အေၾကာင္းအက်ိဳး

အတူတျူ ဖစ္ၿပီး

ေက်းဇူးျပဳတာမ်ိဳး၊

ဥပမာ

နာမ္ခႏၶာေလးပါး သဟဇာတ ပစၥည္းမွာ ေရးခဲ့သလို အေၾကာင္းနဲ႔
အက်ိဳး

အတူတူျဖစ္ၿပီး

ေက်းဇူးျပဳတာဟာ

သဟာဇာတ

အတၳိ

သေဘာနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳတာပါ။
ပုေရဇာတ
အရင္ျဖစ္ၿပီး

ပစၥည္းမွာ

ျမင္စိတ္က

ေရးခဲ့သလို

မ်က္စိအၾကည္႐ုပ္က

ေနာက္မွျဖစ္လို႔

ေက်းဇူးျပဳတာက်ေတာ့

ပုေရဇာတ အတၳိ ပစၥည္းနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္တယ္။
ပစၧာဇာတမွာ ေရးခဲ့သလို ခႏၶာကိုယ္ ေနမေကာင္း ထိုင္မေကာင္း
ျဖစ္ေနတယ္။ ေဆးခန္းသြား ေဆးထိုး၊ ေဆးစားၿပီး ကုသလိုက္တယ္။
ေနထိုင္ေကာင္းသြားတယ္။ ေရွးကမေကာင္းတဲ့ ႐ုပ္နာမ္ကုိ ေနာက္က
႐ုပ္နာမ္ေတြက

ေက်းဇူးျပဳလိုကတ
္ ာဆိုေတာ့

ပစၥည္းနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳလိုက္တာပါပဲ။

ပစၧာဇာတ

အတၳိ
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အေၾကာင္းတရား

မပ်က္ခင္

အက်ိဳးတရား

ျဖစ္ေပၚၿပီး အေၾကာင္းတရား ထင္ရွားရွိေနစဥ္မွာပင္ ေက်းဇူးျပဳတဲ့
တရားပါပဲ။
ေရွးဆရာေတာ္မ်ား

ဥပမာေပးတာကေတာ့

ျမင္းမိုရ္ေတာင္

ေျမႀကီးေပၚမွာ သစ္ပင္ပန္းမန္ ရွင္သန္ႀကီးထြား လွပေနၾကတာဟာ
ျမင္းမိုရ္ေျမႀကီး

ထင္ရွားရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါပဲ

အဲဒါဟာ

ေက်းဇူးျပဳတဲ့ သေဘာနဲ႔ ဥပမာေပး ရွင္းျပေတာ္မူတာျဖစ္ပါတယ္။

နတၳိပစၥည္း
နတၳိ - မရွိေတာ့မွ ေက်းဇူးျပဳတဲ့သေဘာ။
ဒီပစၥည္းကို ဥပမာေပးၾကတာက အေမွာင္ထဲမွာ ထြန္းထားတဲ့
မီးခြက္ကုိ

ၿငိမ္းလိုက္တာနဲ႔

အမိုက္ေမွာင္

အလိုအေလ်ာက္

မိုက္ေမွာင္သြားရတယ္။ အဲဒါဟာ မီးၿငိမ္းသြားျခင္းက အမိုက္ေမွာင္ကို
ေက်းဇူးျပဳႏိုင္တဲ့ နတၳိပစၥည္းသေဘာပါပဲ။
အနႏၲရ ပစၥည္းမွာ ေက်းဇူးျပဳသလို တစ္စိတခ
္ ်ဳပ္ၿပီး မရွိေတာ့မွ
ေနာက္တစ္စိတ္ ျဖစ္ရတာဟာလည္း နတၳိ ပစၥည္းနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳတဲ့
သေဘာပါပဲ။
ဒီသေဘာကို နားလည္ရင္ ခိုင္ၿမဲတယ္ မပ်က္ဘူးလို႔ ခံယူထားတဲ့
သႆတဒိ႒ိ၊ ပ်က္ၿပီးရင္ ျပတ္သြားတယ္လို႔ ယူဆမွားတဲ့ ဥေစၧဒဒိ႒ိတို႔
ကင္းစင္သြားရပါတယ္။
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ဝိဂတပစၥည္း
နတၳိက- မရွိတဲ့ အေနနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳတယ္။
ဝိဂတက- ကင္းတဲ့အေနနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳတယ္။
ဒီႏွစ္ခုဟာ

အတူတသ
ူ ေဘာေတာ့

ထပ္ေဟာရသလဲဆိုရင္

ျမင္စိတ္နဲ႔

ရွိပါတယ္။

ပတ္သက္လို႔

ဘာလို႔

အနႏၲရတုန္းက

ေရးခဲ့သလို ျမင္စိတ္က လက္ခံစိတက
္ ို ေက်းဇူးျပဳရာမွာ ျမင္စိတ္က
ဥပါဒ္၊

ဌီ၊

ဘင္

သ႔ူသက္တမ္းျပည့္လို႔

ပ်က္သြားၿပီး

သူမရွိမွ

လက္ခံစိတ္ ျဖစ္ရပါတယ္။ အဲသလို ျဖစ္ခြင့္ရေအာင္ နတၳိ ပစၥည္းက
ေက်းဇူးျပဳတာပါ။
ဝိဂတကေတာ့ မရွိ႐ံုသာမက သတၱိအားျဖင့္ပါ လံုးဝကင္းသြား
ၿပီးေတာ့မွ

လက္ခံစိတ္ျဖစ္လု႔ရ
ိ တဲ့သေဘာ။

ပ်က္႐ံုပ်က္ၿပီး

သတၱိ

မကင္းေသးရင္ ျဖစ္ခြင့္မရေသးတဲ့သေဘာပါ။
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း

ဥပမာတစ္ခုက

ဇနီးေမာင္ႏွံ

အိမ္ေထာင္

ကြဲသြားၾကတယ္ေပါ့။ တရားဝင္ေတာ့ မကြာရွင္းရေသးဘူး၊ အဲဒါက
နတၳိ ပစၥည္းနဲ႔ တူပါတယ္။ တရားဝင္ ကြာရွင္းျပတ္စဲၿပီးတာက ဝိဂတ
ပစၥည္းနဲ႔ တူပါတယ္။
သေဘာကေတာ့ ခပ္ဆင္ဆင္ပါပဲ။ သို႔ေသာ္ တခ်ိဳ႕နတ္ေတြ၊
ျဗဟၼာေတြက နတၳိနဲ႔ ေဟာလို႔ သေဘာမေပါက္ေသးရင္ ဝိဂတနဲ႔
ေဟာလိုက္မွ သေဘာေပါက္ရွင္းသြားတာရွိလို႔ ေဟာရတာေပါ့။
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အဝိဂတပစၥည္း
အဝိဂတ - မကင္းတဲ့ အေနနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳတဲ့သေဘာ။
အတၳိ ပစၥည္းနဲ႔ တူပါတယ္။ အဝိဂတ ေက်းဇူးျပဳပံု ဥပမာကေတာ့
ပင္လယ္သမုဒၵရာေရဟာ ငါးလိပ္စေသာ ေရသတၱဝါေတြ ပင္လယ္ေရ
ထဲမွာ ရွိေနတုန္းအခါ မကင္းမကြာရေအာင္ ေက်းဇူးျပဳပါတယ္။
တံငါ ဖမ္းသြားလို႔ ပင္လယ္ေရနဲ႔ ကင္းကြာသြားရင္ေတာ့ ေက်းဇူး
မျပဳႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။
ဒီအဝိဂတ ပစၥည္းကိုေတာ့ အတၳိ ပစၥည္းမွာကဲ့သို႔ သဟဇာတ၊
ပုေရဇာတ၊

ပစၧာဇာတ၊

အက်ိဳးတရား

႐ုပ္အာဟာရ၊

ျဖစ္ေပၚေနတုန္းမွာ

ထင္ရွားရွိေနတဲ့အတြက္

႐ုပ္ဇီဝိေႁႏၵေတြဟာ

အေၾကာင္းပစၥည္းကလည္း

အဝိဂတပစၥည္းနဲ႔

ေက်းဇူးျပဳပါတယ္လို႔

ရွင္းျပၾကပါတယ္။

(24-2-2012) ပင္မစာသားရိုက္၍ၿပီးသည္။
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ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ
သမၼာသမၺဳဒၶႆ

၁-ေဟတု
ေဟတုပစၥေယာတိေဟတူ ေဟတုသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ
ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ။

၂-အာရမၼဏ
အာရမၼဏပစၥေယာတိၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ
႐ူပါယတနံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတက
အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
သဒၵါယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဂႏၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရသာယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ
အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
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ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယတ
ု ၱကာနဥၥ
ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
႐ူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ
မေနာဓာတုယာ တံသမၸယတ
ု ၱကာနဥၥ
ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
သေဗၺ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံ ယံ ဓမၼံ အာရဗ ၻ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨနၲိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ၊
ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ
အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။

၃-အဓိပတိ
အဓိပတိပစၥေယာတိဆႏၵာဓိပတိ ဆႏၵသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ
အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဝီရိယာဓိပတိ ဝီရိယသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ
အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။
စိတၱာဓိပတိ စိတၱသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ
အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။
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ဝီမံသာဓိပတိ ဝီမံသသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ
အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံ ယံ ဓမၼံ ဂ႐ုံ ကတြာ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨနၲိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ၊
ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ
ဓမၼာနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။

၄-အနႏၲရ
အနႏၲရပစၥေယာတိစကၡဳဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေသာတဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဃာနဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
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မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဇိဝွါဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ကာယဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ
အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ
အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ
ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ
ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
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ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ
ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ
အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ
ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ အနႏၲရာ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏိၲ
စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ
ေတသံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

၅-သမနႏၲရ
သမနႏၲရပစၥေယာတိစကၡဳဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေသာတဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
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မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဃာနဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဇိဝွါဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ကာယဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ
သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ
သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
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ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ
ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ
ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ
ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ
သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ
ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ သမနႏၲရာ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏိၲ
စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ
ေတသံ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

၆-သဟဇာတ
သဟဇာတပစၥေယာတိစတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ အညမညံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ၾသကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ အညမညံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
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စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန
ပစၥေယာ။
မဟာဘူတာ ဥပါဒါ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
႐ူပိေနာ ဓမၼာ အ႐ူပီနံ ဓမၼာနံ ကိဥိၥ ကာေလ သဟဇာတပစၥေယန
ပစၥေယာ၊ ကိဥိၥ ကာေလ
န သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

၇-အညမည
အညမညပစၥေယာတိစတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ အညမညပစၥေယန ပစၥေယာ။
စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အညမညပစၥေယန ပစၥေယာ။
ၾသကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ အညမညပစၥေယန ပစၥေယာ။

၈-နိႆယ
နိႆယပစၥေယာတိစတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ အညမညံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ၾသကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ အညမညံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
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စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန
ပစၥေယာ။
မဟာဘူတာ ဥပါဒါ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
စကၡာယတနံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ
ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဇိဝွါယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယတ
ု ၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံ ႐ူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၱႏၲိ၊ တံ
႐ူပံ မေနာဓာတုယာ စ
မေနာဝိညာဏဓာတုယာ စ တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ
နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
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၉-ဥပနိႆယ
ဥပနိႆယပစၥေယာတိပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ
ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ
ေကသဥၥိ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ
ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ
ဓမၼာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ
ေကသဥၥိ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ
ဓမၼာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ
ဓမၼာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ
ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
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ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ
ဓမၼာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဥတုေဘာဇနမၸိ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုဂၢေလာပိ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေသနာသနမၸိ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

၁ဝ-ပုေရဇာတ
ပုေရဇာတပစၥေယာတိစကၡာယတနံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ
ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဇိဝွါယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယတ
ု ၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
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႐ူပါယတနံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
သဒၵါယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဂႏၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရသာယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယတ
ု ၱကာနဥၥ
ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
႐ူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ
မေနာဓာတုယာ တံသမၸယတ
ု ၱကာနဥၥ
ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံ ႐ူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၱႏၲိ၊ တံ
႐ူပံ မေနာဓာတုယာ
တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ကိဥၥိ ကာေလ
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ကိဥၥိ
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ကာေလ န ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

၁၁-ပစၧာဇာတ
ပစၧာဇာတပစၥေယာတိပစၧာဇာတာ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ ပုေရဇာတႆ ဣမႆ
ကာယႆ ပစၧာဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

၁၂-အာေသဝန
အာေသဝနပစၥေယာတိပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ
အာေသဝနပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ
ဓမၼာနံ အာေသဝနပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကိရိယာဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ
ကိရိယာဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အာေသဝနပစၥေယန ပစၥေယာ။

၁၃-ကမၼ
ကမၼပစၥေယာတိကုသလာကုသလံ ကမၼံ ဝိပါကာနံ ခႏၶာနံ ကဋတၱာ စ ႐ူပါနံ
ကမၼပစၥေယန ပစၥေယာ။
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ေစတနာ သမၸယုတက
ၱ ာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ ကမၼပစၥေယန
ပစၥေယာ။

၁၄-ဝိပါက
ဝိပါကပစၥေယာတိဝိပါကာ စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ အညမညံ ဝိပါကပစၥေယန
ပစၥေယာ။

၁၅-အာဟာရ
အာဟာရပစၥေယာတိကဗဠီကာေရာ အာဟာေရာ ဣမႆ ကာယႆ အာဟာရပစၥေယန
ပစၥေယာ။
အ႐ူပိေနာ အာဟာရာ သမၸယတ
ု ၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ
အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။

၁၆-ဣႃႏိၵယ
ဣႃႏၵိယပစၥေယာတိၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ
စကၡဳႃႏၵိယံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတက
ဣႃႏၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။
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ေသာတိႃႏၵိယံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ
ဣႃႏၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဃာနိႃႏၵိယံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ
ဣႃႏၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဇိဝွိႃႏၵိယံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
ဣႃႏၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။
ကာယိႃႏၵိယံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
ဣႃႏၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။
႐ူပဇီဝိတႃိ ႏၵိယံ ကဋတၱာ႐ူပါနံ ဣႃႏၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။
အ႐ူပိေနာ ဣႃႏၵိယာ သမၸယုတက
ၱ ာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ
ဣႃႏၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။

၁၇-ဈာန
ဈာနပစၥေယာတိဈာနဂၤါနိ ဈာနသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ
ဈာနပစၥေယန ပစၥေယာ။
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၁၈-မဂၢ
မဂၢပစၥေယာတိမဂၢဂၤါနိ မဂၢသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ မဂၢပစၥေယန
ပစၥေယာ။

၁၉-သမၸယုတၱ
သမၸယုတၱပစၥေယာတို ၱပစၥေယန ပစၥေယာ။
စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ အညမညံ သမၸယတ

၂ဝ-ဝိပၸယုတၱ
ဝိပၸယုတၱပစၥေယာတိ႐ူပိေနာ ဓမၼာ အ႐ူပီနံ ဓမၼာနံ ဝိပၸယုတၱပစၥေယန ပစၥေယာ။
အ႐ူပိေနာ ဓမၼာ ႐ူပီနံ ဓမၼာနံ ဝိပၸယုတၱပစၥေယန ပစၥေယာ။

၂၁-အတိၳ
အတၳိပစၥေယာတိစတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ အညမညံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ၾသကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ အညမညံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
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စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန
ပစၥေယာ။
မဟာဘူတာ ဥပါဒါ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
စကၡာယတနံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ
ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဇိဝွါယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယတ
ု ၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
႐ူပါယတနံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ
အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
သဒၵါယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
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ဂႏၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရသာယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ
အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယတ
ု ၱကာနဥၥ
ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
႐ူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ
မေနာဓာတုယာ တံသမၸယတ
ု ၱကာနဥၥ
ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံ ႐ူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၱႏၲိ၊ တံ
႐ူပံ မေနာဓာတုယာ စ
မေနာဝိညာဏဓာတုယာ စ တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ
အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

၂၂-နတိၳ
နတၳိပစၥေယာတိသမနႏၲရနိ႐ုဒၶါ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ ပဋုဳပၸႏၷာနံ စိတၱေစတသိကာနံ
ဓမၼာနံ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။
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၂၃-ဝိဂတ
ဝိဂတပစၥေယာတိသမနႏၲရဝိဂတာ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ ပဋုဳပၸႏၷာနံ
စိတၱေစတသိကာနံ ဓမၼာနံ ဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။

၂၄-အဝိဂတ
အဝိဂတပစၥေယာတိစတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ အညမညံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ၾသကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ အညမညံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ အဝိဂတပစၥေယန
ပစၥေယာ။
မဟာဘူတာ ဥပါဒါ႐ူပါနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
စကၡာယတနံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ
ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
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ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဇိဝွါယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယတ
ု ၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
႐ူပါယတနံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ
အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
သဒၵါယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဂႏၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ရသာယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ
အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယတ
ု ၱကာနဥၥ
ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
႐ူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ
မေနာဓာတုယာ တံသမၸယတ
ု ၱကာနဥၥ
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ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံ ႐ူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၱႏၲိ၊ တံ
႐ူပံ မေနာဓာတုယာ စ
မေနာဝိညာဏဓာတုယာ စ တံသမၸယုတက
ၱ ာနဥၥ ဓမၼာနံ
အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပစၥယနိေဒၵေသာ နိ႒ိေတာ။

။
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မွတ္စု

