ကမၻာေပၚရြိလူသာ့တိုငး့ လူသာ့တိုငး့တို႔မြာ အ်မငးမြနးရဘို႔ အလျနးခကးခဲလြပါသညး။ ကမၻာံလူသာ့ထုႀကီ့တစး
ရပးလုဵ့ မနာ့မေန လုပးကိုရြာေဖျေနၾကရတာသညး ဘာလို႔လ?ဲ ရုနး့ကနးလႈပးရြာ့ သျာ့လာေနၾကရတာဟာ ဘာ
ရညးရျယးခ္ကးနဲ႔ လုပးေဆာငးေနၾကရတာလဲ? ဟုေမ့လြ္ငး အေ်ဖကေတာံ အေ်ဖကေတာံ ညီတူညီမြ္ အေ်ဖမ္ိဳ့
ရမညးမဟုတးပါ။ ကိုယးံသေဘာႏြငးံကိုယး အေ်ဖတစးမ္ိဳ့စီ ရမြာ်ဖစးပါသညး။

တစးခ္ိဳ႕ကေတာံ လူ်ဖစးလာရခ္ိနးေလ့မြာ ဘွအဆငးံအတနး့်မငးံ်မငးံ ေနခ္ငးလို႔ပါဟု ေ်ဖၾကပါမယး။ တစးခ္ိဳ႕က
ေငျမ္ာ့မ္ာ့ ရခ္ငးလို႔ဟု ေ်ဖၾကမယး။ တစးခ္ိဳ႕က ကိုယးက္နး့မာ စိတးခ္မး့သာစျာ ေနႏိင
ု းေအာငးလို႔ဟု ေ်ဖၾကမယး။
တစးခ္ိဳ႕ကေတာံ ပစၥညး့ဤစၥာရတနာအေထျေထျ ေပါမ္ာ့ၿပီ့ ခ္မး့သာခ္ငးလို႔ဟု ေ်ဖၾကမယး။
တစးခ္ိဳ႕က ရာထူ့ဂုဏးသိမး စညး့စိမးဤစၥာ အာဏာပါွါႀကီ့မာ့ခ္ငးလို႔ဟု ေ်ဖၾကပါမယး။ ဒါေတျလညး့ ကိုယး်ဖစး
ခ္ငးသလို အလုပးကိုႀကိဳ့စာ့လုပးသညးံ ကဵနယး၊ သမုတိသစၥာနယး၊ ပညတးနယးကေတာံ မြာ့သညးဟု မေ်ပာလို
ပါဘူ့။ ကိုယးတိုငး အလုပးလုပးထာ့တာကို ငါလုပးရငး ငါရတယး၊ မငး့လုပးမငး့ရတယး၊ ကုသိုလးတစးခုခု လုပးရငးလဲ
ငါကုသိုလးလုပးတယး၊ ကုသိုလးလုပးတာငါပဲ၊ ငါလုပးရငး ေနာကးဘွၾကေတာံလဲ ငါခဵစာ့ရမြာဘဲလို႔ ထငးတယး။
အဲဒီလို ငါလို႔ထငးေနတာက သကၠာယဒိ႒ိပါပဲ။ ကုသလ
ို း်ပဳစဤး မိမိ်ပဳလုပး လြဴဒါနး့ခ္ငးတဲံ သဒၶါေစတနာ နာမး
တရာ့နဲ႔ အလြဴွတၳဳပစၥညး့ ရုပးတရာ့ဆိုတဲံ မိမိခႏၶာငါ့ပါ့ရဲ႕ အ်ပစးကို မ်မငးဘူ့။ ခႏၶာရဲ႕အ်ပစးေတျက ဘာေတျ
လဲ? အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ၊ အသုဘေတျေပါံ။ တစးေလာကလုဵ့ ရုပးနာမးႏြစးပါ့ ခႏၶာငါ့ပါ့နဲ႔ တညးေဆာကးထာ့
တာ။ အဲဒီ ရုပးနာမးခႏၶာေတျကလဲ မၿမဲ ဆငး့ရဲ အစို့မရ ႏြစးသကးတျယးတာစရာမရြိဘူ့လို႔ မ်မငးနိုငးလို႔ သဵသရာ
ကို မၿငီ့ေငျ႔ဘူ့။ ေပ္ားတယးေပါံ။ ေပ္ားေတာံလဲ ရေတာံတာပါပဲ။
ေပ္ားရငးလညးမယး။ လညးရငး်မဳပးမယးလို႔ မသိတဲံ ဒိ႒ိတဏြာ ဤီ့စီ့ၿပီ့လုပးတဲံ ကုသိုလးေတျဟာ မဂးဖိုလး နိဗၺာနးကို
ေက့္ဇူ့မ်ပဳႏိင
ု းဘူ့။ ကုသိုလးကေတာံ အက္ိဳ့ေပ့မြာပါပဲ။ ဒါနက ခ္မး့သာေအာငးေဆာငးရျကးေပ့မြာပါပဲ။ သီလ
ကလဲ အနာေရာဂါကငး့ေအာငး၊ အသကးရြညးေအာငး ေဆာငးရျကးေပ့မြာပါပဲ။ သမထကလဲ ဘုနး့တနးခို့ႀကီ့
ေအာငး ေဆာငးရျကးေပ့မြာပါပဲ။ ကုသိုလးကေတာံ ဆိုငးရာဆိုငးရာ အက္ိဳ့ကိုေပ့မြာပါပဲ။
သို႔ေသားလညး့ သဵသရာရဲ႕အ်ပစး ခႏၶာႀကီ့ရဲ႕ အ်ပစးကို မ်မငးဘူ့။ မ်မငးဘဲလြဴေတာံ ပါရမီကုသိုလးမ်ဖစးဘူ့။
သဵသရာလညးတဲံ ကုသိုလးဘဲ်ဖစးတယး။ ပါရမီကုသုိလး်ဖစးေအာငး သဵသရာမလညးေအာငး သတိ ပညာဤီ့စီ့တဲံ
ကုသိုလး်ဖစးေအာငး လုပးရမယး။
ေခၚတာေ်ပာတာ အေနနဲ႔ကေတာံ ေခၚပါ။ ငါ သူ အေမ အေဖစသညး ေ်ပာပါ။ အ်ပစးမရြိပါဘူ့။ သမုတိသစၥာ
အေနနဲ႔ေတာံ ေ်ပာရမြာပဲ။ ပရမတၳသစၥာအေနနဲ႔ ရုပးနာမးေတျက လုပးေနတာလို႔ ဉာဏးထဲသိေနရမယး။ သေဘာ
လဲ ေပါကးရမယး။ သကၠာယဒိ႒ိေၾကာငးံ အယူမြာ့ေတျ အမြတးမြာ့ေတျ အသိမြာ့ေတျ မ်ဖစးရေအာငး သတိထာ့။
ပညာနဲ႔ ဆငး်ခငးေပ့ရမယး။
ပရမတၳတရာ့ သစၥာတရာ့ကို သိ်မငးမႈသညး ဗုဒၶဘာသာမြာ အ်မတးဆုဵ့ဆိုတာ သိဘို႔ပါဘဲ။ ဗုဒၶဘာသာမြာပဲ
သစၥာေလ့ပါ့တရာ့ကို တိတိက္က္

ေဟာထာ့တာ ရြိပါတယး။

က္နးတဲံဘာသာေတျမြာ ဘယးဘာသာမြ

သိေအာငး မသငး်ပႏိုငးဘူ့။ ေဟာတာလဲ မရြိဘူ့။ ဗုဒၶဘာသာကေတာံ ်မတးဗုဒၶက သငး်ပတယး။ တရာ့ေဟာ
တယး။ တရာ့နာတယး။ အာ့ထုတးလဲ အာ့ထုတးၾကတယး။ အဲဒီလို ပုဂၢိဳလးမ္ာ့ကေတာံ မလႊဲသာ မေရြာငးသာလို႔
ေလာကီကိစၥမ္ာ လုပးေနရတာကိုပငး ဘွွဋးေၾကျ့ ဆပးေနရတာလို႔ သိတယး။ မေပ္ားဘူ့။ သဵသရာကို ၿငီ့ေငျ႔

တယး။ ခႏၶာႀကီ့ကို ၿငီ့ေငျ႔ အ်ပစး်မငးတယး။ အလုပးနဲ႔ စိတးမတူၾကဘူ့။ အလုပးက ဘွေပ့ အေ်ခအေနအရ
မလႊဲသာ မေရြာငးသာ လုပးေနရေသားလညး့ စိတးက ၿငိမး့ေအ့်ခငး့သေဘာရြိတဲံ နိဗၺာကို အၿမဲတမး့တ ရညးရျယး
ေနၾကတယး။ သုဵ့ဆယးံတစးဘုဵထဲမြာ က္ငးလညးေနၾကတာကို မကးေမာတျယးတာမႈ၊ ေပ္ားရႊငးမႈနဲ႔ လညးေနတာ
မဟုတးၾကဘူ့။

အလျနးမတနး

ေဘ့ရနးအႏၱရာယးေတျ

မ္ာ့ပါကလာ့လို႔

ခႏၶာႀကီ့ကို

ေၾကာကးၾကတယး။

ဉာဏးပညာဤီ့စီ့တဲံ ပုဂၢိဳလးက ေၾကာကးတယး။ မေပ္ားဘူ့။ ဣကဲသ
ံ ို႔ ဘွအ်မငးမြနးရ ပုဂၢိဳလးမ္ိဳ့ကာ့ အငးမတနးမြ
ရြာ့လြပါတယး။
ငြကးပ္ဵရငး့ေသ၊ လူၾကဵရငး့ေသ ဆိုသလို မညးသညးံပုထဇဤးမ္ိဳ့မြ အလိုမ်ပညးံႏိုငးၾကဘူ့။ အလိုဆႏၵ မ်ပညးွ
ံ ၾကပဲ
သာလြ္ငး ေသဆုဵ့ရတယးလို႔ ်မတးဗုဒၶက ေဟာပါတယး။ ႀကီ့မာ့လြသညးံ ေတာငးက္ေရအယဤးႀကီ့သညး အိပး
ေမာက္ေနေသာ ရျာတစးရျာလုဵ့ကို ရျာလုဵ့ကၽျတး ေရအယဤးႀကီ့က တိုကးစာ့သျာ့သကဲံသို႔ ေသမငး့က အပါယး
ေလ့ပါ့ကို ပို႔ေဆာငးေၾကာငး့ ဓမၼပဒ ကိသာေဂါတမီွတၳဳ၌ ေဟာခဲံပါတယး။
ခုေခတးမြာလဲ ဆငး့ရဲဒုကၡေတျ ႀကီ့လျနး့လို႔ စိတးဖိစီ့ႏြိပးစကးမႈ မ္ိဳ့စုဵေတျ ခဵစာ့ရလျနး့လို႔ ဆိုၿပီ့ မိသာ့စုလိုကး
သတးေသသူေတျ ရြိတယးလို႔ ၾကာ့သိရတယး။ ဒါလဲ လကးရြိဘွကို ခ္မး့သာမယးထငးလို႔ လုပးၾကတာပဲ။ ဘွမ္ာ့
စျာ အနႏၱရသတၱိအေနနဲ႔ အထုဵပါၿပီ့ ဇာတးေတားေတျမြာ သူငယးခ္ငး့တစးေယာကး ေရာကးလာေတာံ ဧညးွ
ံ တး
ေက္ေအာငးလို႔ဆိုၿပီ့ေတာံ အိမးမြာေမျ့ထာ့တဲံ သို့ငယးေလ့တစးေကာငးကို သတးၿပီ့ေတာံ ဧညးံခဵေကၽျ့ေမျ့ခဲံဘူ့
တယး။ အဲဒီအကုသိုလးေၾကာငးံ ငရဲက္ၿပီ့ ငရဲက လျတးလာတဲံအခါ ဘွေပါငး့ငါ့ရာ အသတးခဵရသညးံ ထုဵ့သကး
ေသ သာဓကမ္ာ့ ဇာတးေတားမြာရြိတယး။
လူ႔ဘွရလာတာဟာ ကုသိုလးကဵႀကီ့ ေထာကးပံဵလို႔ ခဲခဲယငး့ယငး့ ရခဲံတာ။ လျယးလျယးကူကူ ရခဲံတာမဟုတး
ဘူ့။ အဲဒီလို ခဲခဲယငး့ယငး့ ရရြိလာတာ်ဖစးေသာေၾကာငးံ ကိေစၦာ မနဳႆ ပဋိလာေဘာ-ဟု ်မတးစျာဘုရာ့က
ဓမၼပဒမြာပဲ ေဟာခဲံတာကို ေထာကးလြ္ငး လျယးလျယးႏြငးံ ဘွကို ဖ္ကးဆီ့်ပစးလို႔ မေတားဘူ့ေပါံ။ ရညးရျယးခ္ကး
ႀကီ့ႀကီ့မာ့မာ့ ထာ့သငးံၾကတယး။ သဵကိုသဵဖ္ကး သဵေခ့္တကးဆိုသလို ခႏၶာကိုယးထဲမြာ ်ဖစးေနတဲံ ေလာဘ၊
ေဒါသ၊ ေမာဟမ္ာ့ကပငးလြ္ငး တဖနးၿပနးၿပီ့ေတာံ ဒီခႏၶာကိုယးႀကီ့ကို ငရဲ တိရစၦာနး ၿပိတၱာ အပါယးေလ့ပါ့က္
ေအာငး ဖ္ကးဆီ့ခဵေနၾကရတယးလို႔ မသိၾကဘူ့။
ေရေၾကာငးံ်ဖစးေပၚလာတဲံ ရႊဵ႕ညျနးအညစးအေၾက့ေတျကို ေရႏြငးံေဆ့ေၾကာလြ္ငး စငးၾကယးႏိုငးသလို ခႏၶာကိုယး
တျငး့ရြိ စိတးေၾကာငးံ်ဖစးေပၚလာတဲံ ေလာဘစတဲံ အညစးအေၾက့မ္ာ့ကိုလညး့ပဲ စိတး်ဖငးံ်ပနးလညးေဆ့ေၾကာ
လြ္ငး စငးၾကယးႏိုငးပုဵကို ်မတးစျာဘုရာ့ေဟာခဲံပါတယး။
စိတးကိုစငးၾကယးေအာငး်ပဳနညး့ေတျကေတာံ အမ္ာ့ႀကီ့ပါပဲ။ ဘယးလို်ပဳၾကမလဲ စိတးစငးၾကယးေအာငး။ ်ပဳၿပီ့
သာ့ ကုသိုလးေတျကို မေမံနဲ႔ ်ပနးေတျ့။ မ်ပဳေသ့တဲံ မ်ဖစးေသ့တဲံ ကုသိုလးေတျကို ်ဖစးေအာငး ဘာွနာ်ဖစးတဲံ
အထိပျာ့မ္ာ့ ႀကိဳ့စာ့အာ့ထုတးရမယး။ ဘုရာ့ဂုဏးေတား ဗုဒၶါႏုႆတိကို အရဟဵ အရဟဵ စသညး်ဖငးံ အႀကိမး
ႀကိမးပျာ့မ္ာ့်ခငး့်ဖငးံလညး့ စိတးစငးၾကယးေအာငး ေဆ့ေၾကာလို႔ရတယး။

အာ့လုဵ့သတၱွါေတျ ခ္မး့သာပါေစ၊ အာ့လုဵ့သတၱွါေတျ ခ္မး့သာပါေစဟု ေမတၱာဘာွနာ အႀကိမးႀကိမး ပျာ့
မ္ာ့်ခငး့်ဖငးံလညး့ စိတးကိုစငးၾကယးေအာငး ေဆ့ေၾကာလို႔ရတယး။ ငါေသရမယး ငါေသရမယး ငါံအသကးသညး
မၿမဲ ေသ်ခငး့တရာ့သညးၿမဲ၏ စသညးံ်ဖငးံ မရဏႆတိ ဘာွနာကို အႀကိမးႀကိမး ပျာ့မ္ာ့်ခငး့်ဖငးံလညး့ စိတးကို
ေဆ့ေၾကာလို႔ရတယး။
သျာ့တိုကးရငး့်ဖစးေစ၊ မ္ကးႏြာသစးရငး့်ဖစးေစ၊ အိမးသာတကးရငး့်ဖစးေစ “အသုစိ ဘာဇနဵ ဧတဵ၊ အသုစိ ဘာဇနဵ
ဧတဵ - ဧတဵ ဣခႏၶာကိုယးႀကီ့သညး ၊ အသုစိ ဘာဇနဵ - မစငးအို့ႀကီ့ပါေပတကာ့။ ငါံခႏၶာကိုယးႀကီ့သညး အပုတး
အို့ႀကီ့ပါတကာ့၊ အပုတးအို့ႀကီ့ပါတကာ့လို႔ အဲဒီလို ဆငး်ခငး၍ေသားလညး့ေကာငး့၊ သို႔မြမဟုတး သုဵ့ဆယးံႏြစး
ေကာ႒ာသ်ဖစးတဲံ ဆဵပငး၊ ေမႊ့ညြငး့၊ ေ်ခသညး့၊ လကးသညး့၊ သျာ့၊ အေရထူ၊ အေရပါ့၊ အသာ့အေၾကာ၊ အရို့၊
ရို့တျငး့ခ္ဤးဆီ၊ အသညး့၊ အေမြ့၊ အ်မစး၊အဆုတး၊ အူမ၊ အစာသစး၊ အစာေဟာငး့၊ ဤီ့ေဏြာကး၊ သလိပး၊ ်ပညး၊
ေသျ့၊ ေခၽျ့၊ အဆီခဲ၊ မ္ကးရညး၊ ဆီၾကညး၊ တဵေတျ့၊ ႏြပး၊ အေစ့၊ က္ငးငယးဆိုတဲံ အသုဘဘာွနာကို ပျာ့မ္ာ့်ခငး့
်ဖငးံေသားလညး့ေကာငး့ ေဆ့ေၾကာႏိုငးပါတယး။
အေကာငး့ဆုဵ့ ဆပး်ပာနဲ႔ ေဆ့ေၾကာ်ခငး့ကေတာံ ွိပႆနာပျာ့မ္ာ့်ခငး့ပါပဲ။ ွိပႆနာပျာ့မ္ာ့မယးဆိုလို႔ရြိရငး
လညး့ ရိပးသာမြာ တရာ့ထိုငးတုနး့၊ ဆယးရကးစခနး့ွငးတုနး့ အဲဒီလို ကနး႔သတးခ္ကး မထာ့ရပါဘူ့။ ကနး႔သတး
ခ္ကးနဲ႔ လုပးႏိုငးတာကေတာံ ရြယးေပါံ။ အဲဒီလို ွိပႆနာနဲ႔ ေဆ့ေၾကာမယးဆိုရငးေတာံ အေသ့အဖျဲေလ့မ္ာ့က
စၿပီ့ေတာံ အထူ့ဂရုစိုကး ်ပဳလုပးဆငး်ခငးေပ့ရပါမယး။
ဘာမဆို တစးေန႔လုဵ့ ်ပဳလုပး ေ်ပာဆို ၾကဵစညးေနရမြာ သတိပညာနဲ႔ ေအာကးေမံမႈ ဆငး်ခငးမႈ်ပဳလုပးေပ့ေနရမယး
လို႔ ဆိုလိုပါတယး။ ဒါကိုလဲ ်မတးဗုဒၶက ပါဠိေတားတိုငး့မြာလိုလိုပဲ အထူ့အာ့်ဖငးံ သီလကၡနးပါဠိေတားႀကီ့မြာ
လညး့ ဘုနး့ႀကီ့တို႔ရဲ႕ ်မတးစျာဘုရာ့ေဟာထာ့တယး။ သတိ သမၸဇေညန သမႏၷာဂေတာ တဲံ ဒါ ဘာေ်ပာတာလဲ
သတိပညာႏြငးံ ်ပညးံစုဵရမယးလို႔ ဆိုလိုတာပါပဲ။
အဲဒီပါဠိေတားကိုပငး အ႒ကထာဖျငးံထာ့တာကလဲ တိုကးရိုကး ထငးထငးရြာ့ရြာ့ ရုပးနာမးႏြစးပါ့်မငးေစခ္ငးတဲံ ဆႏၵ
နဲ႔ ဖျငးံ်ပထာ့ပါတယး။ သတိ သမၸဇေညနသမႏၷာဂေတာတိ အဘိကၠေႏၱ၊ ပဋိကေႏၱတိ အာဒီသု သေတၱသု ဌာေန
သု သတိယာေစွ သမၸဇေညေနန စ သမႏၷာဂေတာ ေဟာတိ (ဒီ ႒ ှ၊ ှ၆၁)ဖျငးံထာ့တာကို ေတျ႔ရပါတယး။
ေကာငး့ေကာငး့ ဆို့ဆို့ ဘာမဆို ေတျ႔ၾကဳဵလာရငး အမြတးနဲ႔ ေနထိုငးမႈသတိ၊ ဆငး်ခငးမႈ ပညာဉာဏးတို႔်ဖငးံ ်ပညးံ
စုဵေအာငး်ပဳလုပးရမယးဟု ဆိုလိုပါတယး။ ေရြ႕လြမး့ရာ၊ ေနာကးဆုတးရာ၊ တညးံတညးံၾကညးံရာ၊ တေစာငး့ၾကညးံရာ၊
ေကျ့ရာ၊ ဆနး႔ရာ၊ အွတးွတးရာ၊ ပုဆို့ွတးရာ၊ ထမိနွ
း တးရာ၊ က္ငးႀကီ့ က္ငးငယးစျနး႔ရာ၊ သျာ့ရာ၊ ရပးရာ၊ ထိုငး
ရာ၊ အိပးရာ၊ ႏို့ရာ၊ ေ်ပာရာ၊ ဆိုရာ၊ ဆိတးဆိတးေနရာ၊ ်မငးရာ၊ ၾကာ့ရာ၊ နဵရာ၊ စာ့ရာ၊ စေသာကးရာ၊ ေတျ႔ထိရာ၊
ၾကဵစညးရာ၊ ေတျ့ေတာရာ၊ ေဖာငး့ရာ၊ ပိနးရာ၊ ရြဴရာ၊ ရိႈကးရာ၊ ွငးရာ၊ ထျကးရာစသညးတို႔၌ သတိ်ဖငးံ ဤီ့စျာ
အာရုဵကို မေမံမေပ္ာကးေအာငး ခႏၶကိုယး အမူအရာ်ဖစးတိုငး့ ်ဖစးတုိငး့ ်ဖစးတဲံသေဘာေလ့ေတျ လိုကးမြတးရမယး
ေရြ႕လြမး့ရငး လြမး့တယး လြမး့တယး၊ ေနာကးဆုတးရငး ဆုတးတယး ဆုတးတယး၊ တညးံတညးံၾကညးံရငး ၾကညးံ

တယး၊ ၾကညးံတယး၊ တေစာငး့ၾကညးံရငး ၾကညးံတယး ၾကညးံတယး၊ ်မငးတယး ်မငးတယး၊ ၾကာ့တယး ၾကာ့တယး၊ နဵ
တယး နဵတယး၊ စာ့တယး စာ့တယး၊ ထိတယး ထိတယး၊ ကိုငးတယး ကိုငးတယး၊ ေတျ့တယး ေတျ့တယး၊ ေဖာငး့
တယး ပိနးတယး၊ ရြဴတယး ရႈိကးတယး၊ ထျကးတယး ွငးတယး စသညး်ဖငးံေပါံ အႀကိမးမ္ာ့စျာ မေပ္ာကးမပ္ကး
ေအာငး သမာဓိရေအာငး သတိ်ဖငးံ မြတးေနရပါမယး။ အဲဒီလို ေနရာတိုငး့မြာ သတိနဲ႔ ေနမႈၿမဲသျာ့ရငး အသိဉာဏး
ပညာေတျက တို့ပျာ့လာၿပီ့ ခႏၶာကိုယးဟာ က္နး့မာလနး့ဆနး့ၿပီ့ စိတးခ္မး့သာလာပါလိမးံမယး။ ေ်ပာလိုတာက
ေတာံ ေန႔စဤး အိပးခ္ိနးမြ အပ က္နးအခ္ိနးမ္ာ့မြာ ေကာငး့တာပဲလုပးလုပး၊ မေကာငး့တာပဲလုပးလုပး၊ ႀကိဳကးတာပဲ
လုပးလုပး၊ မႀကိဳကးတာပဲလုပးလုပး၊ အမြတးရမႈ သတိရြိေနဘို႔ပါဘဲ။
ပညာ်ဖငးံ ဆငး်ခငးရမြာကေတာံ အဲဒီ အ႒ကထာမြာပငး ေနရာတိုငး့လိုလိုမြာပါပဲ ယတၳ အႏၶဗာလာ ပုထုဇၨနာ
အဘိကၠမာဒီသု အတၱာ အဘိကၠမတိ၊ အတၱနာ အဘိကၠေမာ နိဗၺတၱိေတာတိွါ အဟဵ အဘိကၠမာမိ၊ မယာ
အဘိကၠေမာ နိဗၺတၱိေတာတိ ွါ၊ သမၼဳယြႏၱိ၊ တထာ အသမၼဳယြေႏၱာ အဘိကၠမာမိတိစိေတၱ ဤပၸဇၨမာေန ေတေနွ
စိေတၱန

သဒၶိ ဵ စိတၱသမု႒ာနွါေယာဓာတု

ွိညတၱိ ဵ ဇနယမာနာ ဤပၸဇၨတိ၊ ဢတိ စိတၱကိရိယဝါေယာဓာတု

ွိပၹါရွေသန အယဵ ကာယသမၼေတၱာ အ႒ိသဃၤာေတာ အဘိကၠမတိ - ဟု ဒီ ႒ ှ-ႏြာ ှ၇ဿ တို႔၌ တိုကးရိုကး
ေဟာထာ့တာေတျ႔ရပါတယး။ ဒီပါဠိရဲ႕ ဆိုလိုရငး့ကေတာံ ရပးနာမးေတျ သျာ့ေနပုဵ ထိုငးေနပုဵ အိပးေနပုဵ စာ့ေနပုဵ
ေကျ့ေနပုဵ ဆနး႔ေနပုဵစသညးဆငး်ခငး်ခငး့သညး ပညာ်ဖငးံ ဆငး်ခငးေနတာပဲ်ဖစးပါတယး။
အဲဒီလို ငါသူတစးပါ့ ေယာကး္ာ့ မိနး့မမပါပဲ ဘာမဆို ရုပးနာမးေတျသာ သျာ့လာ လႈပးရြာ့၊ ်မငး၊ ၾကာ့၊ နဵ၊ သိ၊
ထိုငး၊ ထ၊ ေကျ့၊ ဆနး႔၊ ွငးထျကး၊ ရြဴ ရိႈကး၊ ပိနးေဖာငး့ေနကပါလာ့လို႔၊ ရုပးနာမးသေဘာေတျ သကးသကးပါကလာ့
ဟု သိရြိ ဆငး်ခငးေန်ခငး့သညး ပညာ်ဖငးံ်ပညးံစုဵေအာငး ေန်ခငး့်ဖစးပါတယးလို႔ တိုကးရုိကးေဟာထာ့ပါတယး။
အႏၶဗာလပုထုဇၨနာ-ပညာမ္ကးစိ အကနး့်ဖစးၾကကုနးေသာ ပုထုဇဤးတို႔သညး၊ အဘိကၠမာဒီသ-ု ေရြ႕သို႔တကး်ခငး့
စသညးတို႔၌၊ အတၱာ-ကိုယ(း ဇီဝ၊လိပး်ပာ)သညး၊ အဘိကၠမတိ-ေရြ႕သို႔တကး၏၊ အတၱနာ-မိမိသညး၊ အဘိကၠေမာေရြ႕သို႔တကး၏၊နိဗၺတၱိေတာ-်ဖစးေစ၏၊ဢတိွါ-ဣသို႔လညး့ေကာငး့၊အဟဵ-ငါသညး၊အဘိကၠမာမိ-ေရြ႕သိတ
ု႔ ကး၏၊
မယာ-ငါတို႔သညး၊ အဘိကၠေမာ-ေရြ႕သို႔တကး်ခငး့ကို နိဗၺတၱိေတာ-်ဖစးေစ၏၊ ဢတိ ွါ-ဣသို႔လညး့၊ သမၼဳယြႏ-ၱိ
ေတျေွ ၾကကုနး၏၊ တထာ-ထို႔အတူ၊ အသမၼဳယြေႏၱာ-မေတျေွေသာ၊ အဘိကၠမာမီတစ
ိ ိေတၱ-ေရြ႕သို႔တကးအဵံ
ဟူေသာစိတးတို႔သညး၊ဤပၸဇၨမာေန်ဖစးေပၚသညးရြိေသား၊ေတေနဝစိေတၱနထိုေရြ႕သို႔တကးအဵံဟူေသာစိတး်ဖငးံသာ
လြ္ငး၊သဒၶိ ဵ-အတူတကျ၊ စိတၱသမု႒နဝါေယာဓာတုဝိညတၱိ ဵ-စိတးေၾကာငးံ်ဖစးေသာ ွါေယာဓာတး၏ကိုယးအမူ
အရာသညး၊ ဇနယမာနာ-်ဖစးေစလြ္ကး၊ ဤပၸဇၨတ-ိ ်ဖစး၏၊ ဢတိ-ဣသို႔၊ စိတၱကိရိယွါေယာဓာတုဝိပၹာရဝေသနစိတး သညး်ပဳ်ပငးအပးေသာ ဝါေယာဓာတး၏ ပ္ဵ႕ႏြဵ႔သညး၏အစျမး့်ဖငးံ၊ ကာယသမၼေတၱာ-ကိုယဟ
း ုသမုတးအပး
ေသာ၊ အယဵ အ႒ိသဃၤာေတာ-ဣအရို့စု အေကာငးပုတးႀကီ့သညး၊ အဘိကၠမတိ-ေရြ႕သို႔တကး၏။ ဤပမာ
ေယာဂီတစးဤီ့သျာ့ေတာံမယးဆိုရငး မသျာ့ခငး သျာ့လိုေသာစိတးက အေၾကာငး့အ်ဖစး်ဖငးံ ်ဖစးေပၚလာရပုဵ၊ စိတး

ေၾကာငးံ ွါေယာဓာတးေတျ်ဖစးပုဵ၊ ကာယဝိညတး ွစီဝိညတးရုပးေတျ်ဖစးပုဵမ္ာ့ကို ေဟာၾကာ့ထာ့တာဟာ ရြငး့ရြငး့
ေလ့ေတျ႔ရပါတယး။
ဆကးၿပီ့ေတာံပငး ထိုအ႒ကထာ စာမ္ကးႏြာ ှ၇၀-၌ ပရမတၱေတာဟိ ဓာတူနဵေယဝ ဂမနဵ၊ဓာတူနဵ ႒ာနဵ၊ ဓာတူနဵ
နိသဇၨနဵ၊ ဓာတူနဵ သယနဵ၊ တသၼိ ဵ တသၼိ ဵ ေကာ႒ာေသ သဒၶိ ဵ ရူေပန အညဵ ဤပၸဇၨေတ စိတၱဵ အညဵ စိတၱဵ နိရုဇၥ္တိ
အဝီစိမနဳသမၺေႏၶာ နဒီေသာေတာဝ ဝဋၬတ-ိ ဟု ေဟာထာ့်ပနးတာ ေတျ႔ရ်ပနးပါတယး။
အနကးအာ့်ဖငးံဆိုလြ္ငး ဟိသစၥ-ဵ မြနး၏၊ ပရမတၳေတာ-သမုတိ မဖကး ပရမတၳသကးသကးအာ့်ဖငးံ၊ ဓာတူနဵေယွပထဝီ အာေပါ ေတေဇာ ွါေယာ ဆိုတဲံ ရုပးဓာတးတို႔၏သာလြ္ငး၊ ဂမနဵ-သျာ့်ခငး့ေပတညး့။ဓာတူန-ဵ ဓာတးတို႔၏
သာလြ္ငး၊ ႒ာနဵ - ရပးေန်ခငး့ပငးတညး့၊ ဓာတူန-ဵ ဓာတးတို႔၏သာလြ္ငး၊ နိသဇၹန-ဵ ထိုငးေန်ခငး့ပငးတညး့၊ ဓာတူန-ဵ
ဓာတးတို႔၏သလြ္ငး၊ သယနဵ-အိပးေန်ခငး့ပငးတညး့၊ တသၼိ ဵ တသၼိ ဵ ေကာ႒ာေသ-ထိုထိုေသာ အစုအဖျဲ႔၌၊ ရူေပန်ဖစးေပၚေနတဲံ ပထွီ အာေပါ ေတေဇာ ွါေယာဆိုတဲံရုပးတရာ့ႏြငးံ၊ သဒၶိ ဵ-အတူတကျ၊ အညဵ-တစးပါ့ေသာ၊ စိတၱဵ
စိတးသညး၊ ဤပၸဇၨေတ-်ဖစးေပၚလာတယး။ အညဵ-တစးပါ့ေသာ၊ စိတ-ၱဵ စိတးသညး၊ နိရုဇၥ္တိ - ခ္ဳပးေပ္ာကးသျာ့တယး၊
အွီစ-ိ အဆကးမ်ပတး၊ အႏုသမၺေႏၶာ-အစဤးတစိုကး အဆကးမ်ပတး၊ နဒီေသာေတာွိယ-်မစးေရအယဤးစီ့သကဲံ
သို႔ ၊ ဝတၱတ-ိ ်ဖစး၏လို႔ အနကး်ပနးဆိုရမြာ ်ဖစးပါတယး။
ဒီေနရာမြာ ၾကညးံမယးဆိုလို႔ရြိရငးလညး့ ထိုထို အမူအရာ ေ်ပာတိုငး့ေ်ပာတိုငး့ ၊ ေ်ပာငး့တိုငး့ ေ်ပာငး့တိုငး့၊ ်မစး
ေရေတျ အဆကးမ်ပတး စီ့ဆငး့ေနသညးံပမာ ရုပးနဲ႔ နာမးတို႔သညး ေပၚေပ္ာကး ေပၚေပ္ာကး၊ သို႔မဟုတး ်ဖစးပ္ကး၊
်ဖစးပ္ကးႏြငးံ အၿမဲႏြိပးစကးေနတဲံ ဒုကၡသစၥာေတျပါကလာ့လို႔ သိရြိေန်ခငး့သညး ဝိပႆနာရႈေန်ခငး့ပငး်ဖစးပါ
တယး။ ထိုသို႔ ရႈေနပါလြ္ငး ခႏၶာတျငး့မြာ ေနာကးက္ဳေနတဲံ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟစတဲံ ကိေလသာအေနာကး
အက္ဳမ္ာ့ မဝငးႏိုငးေအာငး ကိုယးတျငး့ အဇၥ္တၱ သနး႔ရြငး့စငးၾကယးေရ့ကို ဝိပႆနာေရ်ဖငးံ ေဆ့ေၾကာေန်ခငး့
ပငး်ဖစးပါတယး။ အဲဒီလို ်မတးစျာဘုရာ့က တိုကးရိုကးေဟာထာ့တာ ပါဠိေတားေတျ အ႒ကထာေတျမြာ ေတျ႔ရပါ
တယး။ ဒီေနရာမြာ ၾကညးံမယးဆိုရငး ပထမ စိတး်ဖစးလာပုဵ၊ စိတးေၾကာငးံ ရုပး်ဖစးပုဵမ္ာ့ကို ေဟာၾကာ့ထာ့ပါတယး။
သျာ့ခ္ငးစိတးက အေၾကာငး့နာမးတရာ့၊ သျာ့ေနတဲံ ရုပးႀကီ့က အက္ိဳ့တရာ့လို႔ ်ပပါတယး။
ဒီသျာ့ရာမြာ ငါမပါ သူမပါ ပုဂၢိဳလးမပါ၊ သတၱဝါမပါ၊ ေယာက္းာ့ မိနး့မ မဖကးပုဵကို ်ပထာ့ပါတယး။သျာ့ရာမြာ ်ပသ
ကဲံသို႔ပငး ၾကျရာ၊ လြမး့ရာ၊ ခ္ရာ၊ ထိရာစသညးတို႔မြာလဲ ရုပးနာမးတရာ့ ႏြစးပါ့တို႔ကသာလြ္ငး ထိုထို်ဖစးရာ၊ ်ဖစးရာ
အရပးတို႔၌ အဆစးအဆစး အပိုငး့ အပိုငး့၊ အ်ပတး အ်ပတး၊ အ်ခာ့ အ်ခာ့၊ ်ဖစးပ္ကး ်ဖစးပ္ကးႏြငးံ ပူ်ပငး့လြတဲံ
ဒယးအို့ထဲမြာ ႏြမး့ေစံေတျ ထညးံေလြားတဲံအခါမြာ ႏြမး့ေစံမ္ာ့သညး ေအာကးကအပူရြိနးေၾကာငးံ တဖ္စးဖ္စး
တေဖ္ာကးေဖ္ာကး ပ္ကးေနသလိုပါပဲတဲံ။ ရုပးနာမးတရာ့ေတျဟာ ်ဖစးပ္ကး ်ဖစးပ္ကးနဲ႔ ဆကးတိုကး အႏုစိပးအပ္ကး
ေတျကို ်မငးေနရမယးလို႔ဆိုလိုပါတယး။
အဲဒီေတာံ ဒီေနရာမြာ ၾကညးံမယးဆိုလို႔ရြိရငး ေ်မြာကးတာ၊ ခ္ီတာ၊လြမး့တာ၊ ၾကျတာ၊ ခ္တာစသညးတို႔မြာ ေရြ႕သျာ့
သူ ေနာကးဆုပးသူဆိုတာမရြိဘူ့။ တကယးထငးရြာ့ ရြိတာကေတာံ ပရမတၱတရာ့ေလ့ပါ့တို႔တျငး ဓာတးႀကီ့ေလ့

ပါ့တညး့ဟူေသာ ရုပးတရာ့တို႔၏သျာ့်ခငး့၊ ရပး်ခငး့၊ ထိုငး်ခငး့၊ အိပး်ခငး့တို႔သာ ်ဖစးကုနး၏။ ထိုထို အဖို႔အစု
ေကာ႒ာသတိုငး့ ေကာ႒ာသတိုငး့ ရုပးႏြငးံအတူတကျ စိတးဟာ်ဖစးၿပီ့ ပ္ကးပ္ကးၿပီ့ေတာံသျာ့တယး။်မစးေရမ္ာ့
အဆကးမ်ပတး တစးသျငးသျငး စီ့ေနသလို စိတးအစဤးသညး တစးစိတးၿပီ့တစးစိတး ်ဖစးၿပီ့ေတာံ ပ္ကးပ္ကးေနတယး၊
ရုပးနာမးႏြစးပါ့ဟာ

အတူ်ဖစး

အ႒ကထာစကာ့အတိုငး့

အတူပ္ကးေနတယးလို႔

ဒါေတျကိုၾကညးံၿပီ့ေတာံ

ဉာဏးထဲမြာ

ရြငး့ရြငး့ေလ့

ဝိဇယသုတၱနးေတျၾကညးံၿပီ့ေတာံ

သိထာ့ဘို႔ပါဘဲ။

မငး့ကျနး့တိပိဋကဓရ

ဆရာေတားႀကီ့ က လူတိုငး့လူတိုငး့ လျယးလျယးကူနာ့လညးေအာငး ကဗ္ာလကၤာေလ့ ေရ့ခဲံပါတယး။
သျာ့လို ရပးလို ထိုငးေနလို အိပးလိုစိတးဟုသိ၊
စိတးေၾကာငးံ်ဖစးေသာ ဓာတးွါေယာ ႏြဵ႔ေသာ ကိုယွ
း ယး်ပညးံ၊(ွါေယာဆုိတာ ရုပးကို ေ်ပာတာပါ)
ဝါေယာ်ပညးံေသား ဝိညတးေပၚ ရုပးေသားသျာ့လာ၏။ (ဝိညတးဆိုတာ ရုပးကိုေ်ပာတာပါ)။
ပုဂၢိဳလးမသျာ့၊ ငါမသျာ့၊ ရုပးသျာ့ ဉာဏး်ဖငးံသိ။
ပုဂၢိဳလးမရပး ၊ ငါမရပး၊ ရုပးရပး ဉာဏး်ဖငးံသိ။
ပုဂၢိဳလးမထိုငး၊ ငါမထိုငး၊ ရုပးထိုငး ဉာဏး်ဖငးံသိ။
ပုဂၢိဳလးမအိပး၊ ငါမအိပး၊ ရုပးအိပး ဉာဏး်ဖငးံသိ။စသညး်ဖငးံ ရုပးနာမးတို႔ကသာ လုပးကိုငးေနပုဵ ဉာဏးထဲမြာ ရြငး့ရြငး့
ေလ့်မငးေနလြ္ငး ဤီ့စျာပထမ အသိအာ့်ဖငးံ ဉာတပရိညာစခနး့ ဆိုကးေရာကးၿပီ့ေတာံ သကၠာယဒိ႒ိ ွိစိကိစၦာ
ကငး့သျာ့ႏိုငးပါတယး။ စူဠေသာတာပနး အဆငးံသို႔ ပို႔ေဆာငးေပ့ႏိုငပ
း ါတယး။
ေန႔စဤးထာွရ အိပးခ္ိနးမြ အပ ဘာပဲလုပးလုပး အမြတးတမဲံ မ်ပဳလုပးဖို႔ပါဘဲ။ အမြတး သတိေလ့နဲ႔ ်ပဳလုပးေနထိုငး
ဖို႔ပါဘဲ။ သတိဟာ ဘယးေနရာမဆို ဆာ့နဲ႔တူတယးလို႔ ဘုရာ့ေဟာထာ့ပါတယး။ ဆာ့မပါတဲံ ဟငး့ေတျ ေပါံပ္ကး
ပ္ကး ်ဖစးသလို ေနရာတိုငး့မြာ ကာ့ေမာငး့တဲံေနရာ၊ ်မငးတဲံေနရာ၊ ၾကာ့တဲံေနရာ စသညး်ဖငးံသတိကငး့ေနလို႔
မ်ဖစးပါဘူ့။ သတိဟာ ေနရာတိုငး့မြာ လိုတယးလို႔ ဆိုလိုပါတယး။ အမြတးသတိေလ့နဲ႔ ်ပဳလုပးေနဖို႔ပါဘဲ။
အေ်ပာပညတး သေဘာပရမတးပါဘဲ။ အေ်ပာကိုေတာံ ေ်ပာႏိုငးပါတယး။သေဘာအေနနဲ႔ကေတာံ ရုပးေသ့
သမာ့ေတျ ဆျဲႀကိဳ့ကို ဆျဲလိုကးတိုငး့ ဆျဲလိုကးတိုငး့ အရုပးကေလ့က လႈပးေနသလို နာမးတညး့ဟူေသာ ႀကိဳ့က
ေရြ႕ေဆာငးၿပီ့ဆျဲလို႔ ရုပးေတျလႈပးရြာ့ေနပုဵကိုလညး့ ဉာဏးနဲ႔ချဲၿပီ့ သိဖို႔်မတးစျာဘုရာ့ ေဟာၾကာ့ထာ့တာရြိပါ
တယး။ အေသ့အဖျဲေလ့ဆိုၿပီ့ ေပါံေပါံဆဆ ၾကာရြညး ေ်ပာဆို်ပဳလုပးမိမယးဆိုရငး အမႈိကးကစ ်ပႆာဒးမီ့
ေလာငးဆိုတဲံပမာ အႀကီ့အက္ယး ဒုကၡေရာကးသျာ့ႏိုငးပါတယး။ ေရာကးသျာ့ပုဵ သကးေသ သာဓက ထုဵ့ေတျလဲ
မ္ာ့ပါတယး။ ေသရိဝဇာတးေတားမြာ ရျဲကုနးသညးမိုကးဟာ အဘို့တစးသိနး့ထိုငးတဲံ ရတနာေရႊချကးႀကီ့ကို ပဲဝကး
မြ္သာတနးတယးလို႔ လိမးလညးမႈ မတရာ့တဲံ မုသာဝါဒ ဒုစရိုကးအ်ပစးေသ့ေသ့လို႔ ထငးၿပီ့ေတာံ သတိမထာ့ခဲံ
မိလို႔ ေ်ပာခဲံမိတာပါ။ အခုအခ္ိနးမြာေတာံ သူဟာ ေ်မမ္ိဳၿပီ့ေတာံ ဆငး့ရဲဒုကၡႀကီ့နဲ႔ အဆုဵ့သတးေနရတဲံ ရျဲကုနး

သညးမိုကးလို မ်ဖစးရေလေအာငး အစစအရာရာ ခႏၶာကိုယး အမူအရာ ေ်ပာငး့တိုငး့ေ်ပာငး့တိုငး့ ပညတးနဲ႔ပရမတး
ကျဲကျဲၿပီ့ေတာံ ရႈမြတးမိသမြ္ႏိုငးေအာငး ဆငး်ခငး ရႈမြတးဖို႔ပဲ်ဖစးပါတယး။
ငါတို႔က အခ္ိနးမအာ့ဘူ့ ငါတို႔က အလုပးမ္ာ့လျနး့တယးဆိုၿပီ့ေတာံ ဒီလိုစကာ့ေတျနဲ႔ ဆငးေ်ခမေပ့ဘဲနဲ႔ မရႈမိ
ဘဲမေနေအာငး ရႈမိေအာငး လုပးရမယးလို႔ဆိုလုိပါတယး။ မညးသညးံအလုပးကိုပဲ လုပးလုပး လို႔ဆိုၿပီ့သာ့ပါ။
အေသ့အဖျဲေလ့က စၿပီ့ေတာံ အေသ့အဖျဲေလ့ပါကျာ ဆိုၿပီ့ေတာံ အမြတးတမဲံ ေ်ပာမိဆိုမိ လုပးမိ ကိုငးမိပါ
လြ္ငး ထိုမြ တစးဆငးံတကးၿပီ့ေတာံ ဆငး့ရဲဒုကၡမ္ိဳ့စုဵ ၾကဳဵရဖို႔ဟာ မလျဲပါဘူ့။
်မငးတာေလ့ကို ်မငးတယး ်မငးတယးလို႔်ဖစးေစ၊ ်မငးတယး သိတယး ်မငးတယးသိတယးလို႔်ဖစးေစ၊ ၾကာ့တာေလ့
ကို ၾကာ့တယး ၾကာ့တယးလို႔်ဖစးေစ၊ ၾကာ့တယး သိတယးလို႔်ဖစးေစ သတိထာ့ဆငး်ခငးဖို႔ ဆိုလိုပါတယး။ သို႔မြ
မဟုတး ်မငးသိရုပးနာ်ဖစးပ္ကး၊ ်မငးသိရုပးနာမး်ဖစးပ္ကးဟု ပညာ်ဖငးံလဲပဲ ရႈမြတးမိေအာငး ရႈမြတးဖို႔လိုပါတယး။ ်မငး
တာကရုပး၊ သိတာကနာမး၊ ၾကာ့တာက ရုပး၊ သိတာက နာမး၊ ဒါ်ဖငးံ ရုပးနာမးဘဲေပါံ။ ရုပးနာမး ်ဖစးပ္ကးလို႔ရႈတာက
ဝိပႆနာနညး့ပါ။ ်မငးတယး ်မငးတယးလို႔ မြတးတာက သမထနညး့ပါ။ ႀကိဳကးသလို မြတးလို႔ရပါတယး။
ဒီလုိမြတးေနရငး ခႏၶာတျငး့ကို စငးၾကယးေအာငး ေဆ့ေၾကာေန်ခငး့်ဖစးပါတယး။ ဒီလို အမြတးသတိ ်ဖစးပ္ကးမႈ
ပညာတို႔်ဖငးံ မရႈမိေတာံ ဘာ်ဖစးသလဲ။ မရႈမိေတာံ ်မငးရာကတစးဆငးံတကးၿပီ့ေတာံ ၾကညးံလို႔ေကာငး့လိုကးတာ
ကျာဆိုတဲံ သုခေဝဒနာမ္ိဳ့်ဖစးလာပါတယး။ ၾကညးံေကာငး့တာ၊ နမး့ေကာငး့တာ၊ စာ့ေကာငး့တာ၊ ခဵစာ့ေကာငး့
တာမြနးသမြ္သညး ေဝဒနာရဲ႕နာမညးပါ။ သူမ္ာ့ပစၥညး့ ခို့တာလိုပါပဲ။ ေဝဒနာ ေဝဒနာလို႔ သိရငး သကၠာယဒိ႒ိ
ကငး့ပါတယး။ ေဝဒနာ ေဝဒနာလို႔ မသိဘဲ ငါသူတစးပါ့ ေယာကး္ာ့ မိနး့မ ခ္စးသူ မုနး့သူ ထငးေနရငး လျဲေနပါ
လိမးံမယး။ အဲဒီေတာံ ၾကညးံလို႔ေကာငး့လိုကးတာကျာ ဆိုရငး သုခေွဒနာ်ဖစးတယး။
ေဝဒနာလာၿပီဆိုလို႔ရြိရငး ပိုလို႔ၾကညးံခ္ငးလာတယးဆိုတဲံ တဏြာက ဆကးတိုကး ဝငးလာမြာပါ။ တဏြာလာရငး
မ်မငးရရငး မေနႏိုငးပါဘူ့ကျာဆိုတဲံ စျဲလနး့မႈ ဤပါဒါနး တဏြာအႀကီ့စာ့ အရငးံစာ့လာပါလိမးံမယး။ ဤပါဒါနး အစျဲ
အလနး့ေတျ ်ဖစးေပၚလာပါက ၾကညးံႏိုငးဖို႔ရနး၊ ်မငးႏိုငးဖို႔ရနး ႀကိဳ့စာ့ၿပီ့ေတာံ ရြာရေဖျရ လုပးရကိုငးရ သျာ့ရလာရ
ၾကဵရစညးရ ဆိုတဲံ အလုပးတရာ့ေတျ (သို႔မဟုတ)း ကဵတရာ့ေတျ မလျဲမေရြာငးသာ ်ဖစးလာရပါလိမးံမယး။
အဲဒါကိုပငး ပဋိစၥသမုပၸါဒးနညး့လုိဆိုရငးေတာံ ကမၼဘဝလို႔ဆိုပါတယး။ ဘွတစးခု်ဖစးလာၿပီ ဆိုပါေတာံ။ ဘွတစး
ခု ရလာလြ္ငးေတာံ ဘယးလိုမြတာ့ဆညး့လို႔မရတဲံ ဇာတိဆိုတဲံ ပဋိသေႏၶေနတဲံ ဒုကၡေတျ၊ ဇရာဆိုတဲံ အိုတဲံဒုကၡ
ေတျ၊ ဗ္ာဓိဆိုတဲံ နာတဲံဒုကၡေတျ စသညး်ဖငးံ ဒုကၡမ္ိဳ့စုဵေတျဟာ ဧကနးမလျဲ အဲဒီပုဂၢိဳလးရဲ႕သႏၱာနးမြာ ေရာကးလာ
မြာပဲလို႔ သိဖို႔ပါဘဲ။ မီ့ခို့မဆုဵ့ မို့မဆုဵ့ဆိုသလိဘ
ု ဲ ဒုကၡေတျ အမ္ာ့ႀကီ့လာမြာ မလျဲပါဘူ့။
ဒါံေၾကာငးံ ်မငးတာေလ့ကို ၾကညးံမိရာကစၿပီ့ေတာံ ဆငး့ရဲဒုကၡေဝဒနာေတျ ႀကီ့ႀကီ့မာ့မာ့ မၾကဳဵရေလေအာငး
အမြတးတမဲံ မေနပါနဲ႔။ အမြတးနဲ႔ ေနပါလို႔ တိုကးတျနး့ရတာ်ဖစးပါတယး။ ်မငးတာေလ့ကို သတိထာ့ ဆငး်ခငး
ပညာ်ဖငးံ မရႈမိသူတို႔ရဲ႕ အ်ပစးဟာ ဣမြ္ေလာကး ဒုကၡႀကီ့ေတျ သဵသရာထဲမြာ ်ဖစးတတးပါံကလာ့လို႔ သတိထာ့

ဆငး်ခငးႏိုငးၿပီ့ အမြတးတမဲံ မေနပဲ၊ အမြတးနဲ႔ ေနႏိုငးၾကပါေစ။ သတိထာ့ ပညာ်ဖငးံ ရႈပျာ့ႏိုငးၾကပါေစ။ သတိ
ပညာတို႔်ဖငးံ ဆငး်ခငးႏိုငးၿပီ့ ကိုယးေရာစိတးပါ ခ္မး့သာၾကပါေစ။ ေအာကးပါလကၤာေလ့ေတျကို အရက္ကးထာ့
ႏိုငးလြ္ငး ေကာငး့ပါတယး။ သမၼာဒိ႒ိ်ဖစးဖို႔ရနး အရက္ကးပါ။ ဝိပႆနာလကၤာ်ဖစးပါတယး။
်မငးမြနး့သိတာက နာမး၊ ်မငးစရာ အာရုဵေတျက ရုပး၊ ငါမဟုတး သူမဟုတး၊ ်မငးတာ နာမးႏြငးံရုပး။
နာမးရုပးႏြစးသငး့ ၊ အခ္ငး့ခ္ငး့၊ ်မငးရငး့အလုပးလုပး၊ ်မငးတာမၿမဲ (ဒါ အနိစၥကိုရညးရျယးပါတယး)။
်မငးဆငး့ရဲ(ဒုကၡကို ဆိုလိုပါတယး)၊ ်မငးတာထဲ ငါမပါ (အနတၱကို ဆိုလိုပါတယး)။အဲဒီလိုသိသိေနတာ၊ဝိပႆနာ။
ဒါက ဝိပႆနာ လကၤာတစးပုဒး။ အဲဒီလို ်မငးတာၿပီ့ေတာံ ၾကာ့တာ ၊နဵတာ၊ စာ့တာ၊ ထိတာ၊ ၾကဵစညးတာ
အကုနးလုဵ့ပါပဲ။ ဒီလကၤာအတိုငး့ပါပဲ အတူတူပါပဲ။
ၾကာ့မြနး့သိတာက နာမး၊ ၾကာ့စရာ အာရုဵေတျက ရုပး၊ ငါမဟုတး သူမဟုတး၊ ၾကာ့တာ နာမးႏြငးံရုပး။
နာမးရုပးႏြစးသငး့၊ အခ္ငး့ခ္ငး့၊ ၾကာ့ရငး့ အလုပးလုပး၊ ၾကာ့တာမၿမဲ၊ ၾကာ့ဆငး့ရဲ၊ ၾကာ့တာထဲ ငါမပါ၊
အဲဒီလို သိတာ၊ ဝိပႆနာ၊ နဵမြနး့သိတာက နာမး၊ နဵစရာအာရုဵေတျက ရုပး၊ သူမဟုတး ငါမဟုတး၊
နဵတာ နာမးႏြငးံရုပ၊း နာမးရုပးႏြစးသငး့၊ အခ္ငး့ခ္ငး့၊ နဵရငး့အလုပးလုပး၊ (ရြဴရငး့ ရိႈကးရငး့ နမး့ရငး့ အတူတူပါပဲ)။
နဵတာ မၿမဲ၊နဵဆငး့ရဲ၊ နဵတာထဲငါမပါ၊ အဲဒီလိုသိတာ၊ ဝိပႆနာ။ စာ့မြနး့သိတာက နာမး၊ စာ့စရာ
အာရုဵေတျက ရုပး၊ သူမဟုတး ငါမဟုတး၊ စာ့တာ နာမးႏြငးံရုပး၊ နာမးရုပးႏြစးသငး့၊ အခ္ငး့ခ္ငး့၊
စာ့ရငး့အလုပးလုပး၊ စာ့တာ မၿမဲ၊စာ့ဆငး့ရဲ၊ စာ့တာထဲ ငါမပါ၊ အဲဒီလိုသိတာ ဝိပႆနာ။
တစးစုဵတစးခုနဲ႔ ထိၿပီဆိုရငးလဲ - ထိမြနး့သိတာက နာမး၊ထိစရာ အာရုဵေတျက ရုပး၊ သူမဟုတး ငါမဟုတး၊
ထိတာ နာမးႏြငးံရုပး၊ နာမးရုပးႏြစးသငး့၊ အခ္ငး့ခ္ငး့ ၊ထိရငး့အလုပးလုပး၊ ထိတာမၿမဲ၊ ထိဆငး့ရဲ၊ ထိတာထဲငါမပါ၊
အဲဒီလို သိတာ ဝိပႆနာ။ ၾကဵမြနး့သိတာက နာမး၊ ၾကဵစရာ အာရုဵေတျက ရုပး၊ ငါမဟုတး သူမဟုတး၊
ၾကဵတာ နာမးႏြငးံရုပး၊ နာမးရုပးႏြစးသငး့၊ အခ္ငး့ခ္ငး့၊ ၾကဵရငး့အလုပးလုပး၊ ၾကဵတာမၿမဲ၊ ၾကဵဆငး့ရဲ၊ ၾကဵတာထဲ
ငါမပါ၊ အဲဒီလိုသိတာ ဝိပႆနာ။ ရြဴတယး ရိႈကးတယး ဆိုရငးလဲပဲ ရြဴခ္ငးတာက နာမး၊ ရြဴစရာ အာရုဵ
ဝါေယာေလက ရုပး၊ ငါမဟုတး၊ သူမဟုတး၊ ရြဴတာ နာမးႏြငးံရုပး၊ နာမးရုပးႏြစးသငး့၊ အခ္ငး့ခ္ငး့၊ ရြဴရငး့
လုပးလုပး၊ ရြဴတာမၿမဲ၊ ရြဴဆငး့ရဲ၊ ရြဴတာထဲ ငါမပါ၊ အဲဒီလိုသိတာ၊ ဝိပႆနာ။ ရိႈကးခ္ငးတဲံ စိတးကေလ့

ေပါကးလာလို႔ ရြိရငးလဲ ထို႔အတူပဲ ရိႈကးခ္ငးတာက နာမး၊ ရိႈကးစရာ အာရုဵ ဝါေယာေလက ရုပး၊ ငါမဟုတး၊
သူမဟုတး၊ ရိႈကးတာ နာမးႏြငးံရုပး၊ နာမးရုပးႏြစးသငး့ အခ္ငး့ခ္ငး့ ၊ ရိႈကးရငး့အလုပးလုပး၊ ရိႈကးတာမၿမဲ၊
ရိႈကးဆငး့ရဲ၊ ရိႈကးတာထဲ ငါမပါ၊ အဲဒီလိုသိတာ ဝိပႆနာ။ စသညးံ်ဖငးံ ေနရာတိုငး့မြာ သိဖို႔ပါပဲ။ အဲဒီလကၤာတို႔မြာ
ၾကညးံမယးဆိုရငးလဲ အနမတဂၢသဵသရာက စၿပီ့ ယေန႔ၾကေအာငး ငါထငးတယး၊ သူထငးတယး၊ မိနး့မထငးတယး၊
ေယာကး္ာ့ထငးတယး၊ မိဘထငးတယး၊ သာ့သမီ့ထငးတယး၊ လူနတး်ဗဟၼာထငးခဲံတဲံ အမြတးမြာ့ ပညတးနာမညး
မ္ာ့ကို ကငး့ေပ္ာကးေစ၍ ရုပးနာမးႏြစးပါ့ ပရမတးသေဘာတရာ့တို႔ကို ်မငးေစလြ္ကး ယထာပိ ပုဗၺဠဳကဵ ပေႆဆိုတဲံ ဓမၼပဒပါဠိေတားမြာ လာတဲံအတိုငး့ မို့ရျာေနစဤး ေရပျကးကေလ့ေတျ၊ ေရေပါကးကေလ့ေတျ တစးဖျာ့ဖျာ့
ေ်ပာငး့လဲေနသလို ရုပးနာမးေတျ အၿမဲမ်ပတး ဆကးတိုကးေ်ပာငး့လဲေနတာကို ်မငးရငး နိဗၺာနးရတယးလို႔ ဘုရာ့
ေဟာတဲံ ေဒသနာအတိုငး့ ရုပးနာမးေတျ မရပးမနာ့ ေ်ပာငး့လဲေနတာကို သိဖို႔ပါဘဲ။
ရြဴခ္ငးတာကနာမး၊ ရြဴတာကရုပး၊ ရိႈကးခ္ငးတာနာမး၊ ရႈိကတ
း ာကရုပး၊ သျာ့ခ္ငးတာနာမး၊ သျာ့တာကရုပး၊ ရပးခ္ငး
တာနာမး၊ ရပးတာရုပး၊ ထိုငးခ္ငးတာနာမး၊ ထိုငးတာရုပး၊ အိပးခ္ငးတာနာမး၊ အိပးတာရုပး၊ ေကျ့ခ္ငးတာနာမး၊ ေကျ့တာ
ရုပး၊ ဆနး႔ခ္ငးတာနာမး၊ ဆနး႔တာရုပး၊ စသညးတို႔၌လညး့ပဲ အသိစိတးနာမးတရာ့က ေရြ႕က်ဖစး၍ အေၾကာငး့တရာ့
လို႔ ဆိုႏိုငးတယး။ သျာ့်ခငး့၊ ရပး်ခငး့၊ ထိုငး်ခငး့၊ ရပး်ခငး့စတဲံ ရုပးတရာ့က ေနာကးမြ်ဖစး၍ အက္ိဳ့တရာ့ပါပဲ။
ဣေနရာမြာေတာံ နာမးကအေၾကာငး့ ရုပးကအက္ိဳ့ဆိုတဲံ အေၾကာငး့အက္ိဳ့ သိ်မငးလာ်ပနးပါတယး။ ဒိ႒ိ
ဝိစိကိစၦာကငး့သျာ့ၿပီ့ စူဠေသာတာပနး ်ဖစးႏိုငးပါတယး။ စူဠေသာတာပနး်ဖစးရငး ေနမထျကးခငး အာရုဵလာသလို
ပါပဲ။ မဟာေသာတာပနး်ဖစးရနးအတျကး ကလ္ာဏပုထုဇဤး စူဠေသာတာပနး ်ဖစးရတယးလို႔ ်မတးစျာဘုရာ့ေဟာ
ၾကာ့ထာ့တာ ေတျ႔ရပါတယး။
ဣကာ့ အသိစိတးနာမးတရာ့ေၾကာငးံ ရုပးတရာ့ေတျ ်ဖစးပုဵကို ်ပပါတယး။ နာမးေၾကာငးံ ရုပး်ဖစးရသလို ရုပး
ေၾကာငးံနာမး်ဖစးပုဵကိုလညး့ ေဟာၾကာ့ထာ့တာ ရြိပါေသ့တယး။ စကၡဳဵစ ပဋိစၥ ရူေပ စ ဤပၸဇၨတိ စကၡဳဝိညာဏဵ-ဟု
ပါဠိေတားႀကီ့မြာ ေဟာထာ့ပါတယး။ ဒျါရအာရုဵတရာ့တို႔ေၾကာငးံ ်မငးသိစိတး၊ ၾကာ့သိစိတး၊ နဵသိစိတး၊ စာ့သိစိတး
စသ်ဖငးံ အသိစိတး နာမးတရာ့မ္ာ့်ဖစးေပၚလာပုဵကို ေဟာၾကာ့ထာ့တာ ေတျ႔ရပါတယး။ လကၤာကို အရက္ကး
ထာ့ဖို႔ကေတာံ မ္ကးစိအဆငး့၊ တိုကးလြ္ငး့ ရုပးမြနး၊ ်မငးတာသိဘိ၊ ်မငးသိရုပးနာမး၊ ရုပးနာမးႏြစးခ္ကး၊ ်ဖစးပ္ကးေန

ဟနး၊ အၿမဲရႈ၊ ်ဖစးမႈေသာတာပနး၊ မ္ကးစိကလဲ ရုပး၊ အဆငး့ကလဲ ရုပး၊ အဲဒါရုပးေခၚတယး၊ တိုကးတာကရုပး။ အဲဒီ
်မငးတာေလ့ကို လိုကးလိုကးသိတာက ်မငးသိစိတးနာမးလို႔ေခၚပါတယး။
ၾကာ့တာလဲ ထို႔အတူပါပဲ။ အသဵနဲ႔နာ့၊ တိုကး်ငာ့ ရုပးမြနး၊ ၾကာ့တာသိဘိ၊ ၾကာ့သိစိတးနာမး၊ ရုပးနာမး ႏြစးခ္ကး၊
်ဖစးပ္ကးေနဟနး၊ အၿမဲရႈ၊ ်ဖစးမႈေသာတာပနး။ ႏြာေခါငး့အနဵ႔၊ နဵပ္ဵ႕ရုပးမြနး၊ (ႏြာေခါငး့နဲ႔ အနဵ႔နဲ႔ေတျ႔ေတာံ အန႔ဵႀကီ့က
ပုတးလိုကးတာ ဆို့လိုကးတာ နဵလိုကးတာ အဲဒါရုပးေတျပါ)၊ နဵတာသိဘိ၊ နဵသိစိတးမြနး၊ ရုပးနာမးႏြစးခ္ကး၊ ်ဖစးပ္ကး
ေနဟနး၊ အၿမဲရႈ၊ ်ဖစးမႈေသာတာပနး။ ်ဖစးပ္ကးေတျ ဆကးတိုကး ်မငးရပါလိမးံမယး။

ရြာႏြငးံအစာ တိုကးပါရုပးနာမး၊ ရြာကလဲရုပး၊ (အစာကလဲ ရုပး၊ ခ္ိဳခ္ဤး စပးခါ့ ဆိမးံဖနးအစာ့အစာေတျ)၊ စာ့တာ
သိဘိ၊ စာ့သိစိတးမြနး၊ ရုပးနာမးႏြစးခ္ကး၊ ်ဖစးပ္ကးေနဟနး၊ အၿမဲရႈ၊ ်ဖစးမႈေသာတာပနး။ ကိုယးႏြငးံအေတျ႔၊ ထိေလံ
ရုပးမြနး၊ (ကိုယးကလဲ ရုပး၊ အေတျ႔ကလဲ ရုပး၊ ထိမြနး့သိတာေလ့ကနာမး)၊ ထိတာသိဘိ၊ ထိသိစိတးမြနး၊ ရုပးနာမး
ႏြစးခ္ကး၊ ်ဖစးပ္ကးေနဟနး၊ အၿမဲရႈ၊ ်ဖစးမႈေသာတာပနး။ မေနာသေဘာ၊ သိေသာရုပးနာမး၊ ၾကဵတာသိဘိ၊ ၾကဵသိ
စိတးနာမး၊ ရုပးနာမးႏြစးခ္ကး၊ ်ဖစးပ္ကးေနဟနး၊ အၿမဲရႈ၊ ်ဖစးမႈေသာတာပနး။
ဣကဗ္ာေလ့ေတျရေအာငး အာဂုဵေဆာငး့ထာ့ဖို႔ လိုပါလိမးံမယး။ဒီကဗ္ာေလ့မ္ာ့က ဘာ်ပလိုဆိုရငး ဒျါရ အာရုဵ
တိုကးဆိုငးမႈေၾကာငးံ အသိစိတး နာမးတရာ့မ္ာ့ ေပၚလာပုဵကို ်ပပါတယး၊ ရုပးကအေၾကာငး့တရာ့။ နာမးက အက္ိဳ့
တရာ့လို႔ ဆိုလိုတာေပါံ။ သစးေစံႏြငးံ သစးပငးပမာ ရုပးနာမးႏြစးပါ့တို႔၏ အဆကးမ်ပတး ်ဖစးေနတာကိုပငး လူနတး
်ဗဟၼာသတၱဝါေခၚေနတာပါ။ သဵသရာဟုေ်ပာေနၾကတာပါ။
တကယးေတာံ လူနတး်ဗဟၼာ သတၱဝါမရြိပါဘူ့။ ရုပးနာမးတို႔သာ အဆကးမ်ပတး်ဖစးေနတာလို႔ သိေနဖို႔ပါဘဲ။
အေ်ပာကိုေတာံ ပယးစရာလဲ မလိုပါဘူ့။ ပယးလဲမပယးပါနဲ႔။ ေ်ပာပါ၊ ဆိုပါ၊ ေခၚပါ။ မေခၚရငးမြ မ်ဖစးဘဲနဲ႔ကို့။
ဘုရာ့လညး့ ေခၚတာပဲ “အာနႏၵာ ငါံသပိတးယူခဲံ။ ငါံသကၤနး့ႀကီ့ယူခဲံ။ ဟိုေနရာက္ ေလ့ေခါကး ေခါကးခငး့။
ဘယးသူ႔ကို တရာ့ေဟာ။ ဘယးသူ ဘယးဝါ၊ ငါံသပိတး၊ ငါံသကၤနး့” နဲ႔ ဘုရာ့လဲေ်ပာတာပဲ။ အေ်ပာကိုေတာံ
ပယးစရာမလိုပါဘူ့။ အသိဉာဏးထဲမြာသာ ပယးရမြာ်ဖစးတယး။
ဤပမာ ထမငး့စာ့ရာ ဆိုၾကပါစို႔ရဲ႕ အႀကိဳကးေတျ႔လြ္ငး ေကာငး့တယး၊ မေတျ႕႔လြ္ငး မေကာငး့ဘူ့ဆိုပါေတာံ။
ေကာငး့တယးဆိုတာ သုခေဝဒနာရဲ႕ နာမညးပါ။ သုခေဝဒနာကေကာငး့တာလို႔ သိၿပီ့ေတာံ စာ့ေနရမယး။ သုခ
ေဝဒနာဟာ နာမးတရာ့။ စာ့စရာ အာရုဵေတျက ရုပးတရာ့။ ဒါ်ဖငးံ ရြာၾကညးံပါ ထမငး့စာ့ေနတဲံအခ္ိနး ငါဘယးမြာ
လဲ။ ငါ ဘယးပါလို႔တုနး့။ အေမအေဖ သာ့သမီ့ သာ့မယာ့ ဘယးပါလို႔တုနး့။ ရုပးနာမးေတျပဲ ေတျ႔ရပါတယး။
အကုနးလုဵ့ အကုနးလုဵ့ ဒီအတိုငး့ခ္ညး့ပါပဲ ေနရာတိုငး့မြာ။ ဒါက သိဖို႔ပါ။ အေ်ပာအေနနဲ႔ အေခၚအေနနဲ႔ကေတာံ
ငါ ဒီေန႔ စာ့ေကာငး့တယးကျာ၊ အေမံ စာ့ေကာငး့ရဲ႕လာ့စသညးံ်ဖငးံ ေ်ပာၾကပါ။ ေခၚၾကပါ။ သဵု့ႏႈဵ့ၾကပါ။ အသုဵ့
အႏဵႈ့အေ်ပာအဆိုကို ပယးစရာမလိုပါဘူ့။ ဉာဏးထဲမြာ ငါမရြိဘူ့ဆိုတာေလ့ကို သိ သိၿပီ့ ေနဖို႔ ဆိုလိုပါတယး။
ငါပါေနရငးေတာံ နိဗၺာနးက လကးမခဵဘူ့လို႔ ေရြ့ေရြ့ဆရာေတားႀကီ့မ္ာ့ ေဟာတာ ေ်ပာတာၾကာ့ဘူ့ပါတယး။
ငါတို႔ သူတို႔ ေယာကး္ာ့တို႔ မိနး့မတို႔ဆိုတာေတျဟာ ပထမဆုဵ့ ေသာတပနး်ဖစးမညးံပုဂၢိဳလးအတျကး ပယးရတဲံ
စကာ့ေတျ။ တကယးအရြိက ငါမရြိဘူ့။ ငါပါေနရငး နိဗၺာနးက လကးမခဵဘူ့လို႔ ေရြ့ေရြ့ဆရာေတားႀကီ့မ္ာ့ လျယး
လျယးကူကူ ေရ့ခဲံတဲံ ကဗ္ာေလ့ေတျ ဘုနး့ႀကီ့တို႔ ရဘူ့တယး။
ဒါနသီလာ၊ သဵသရာ၊ လညးတာဘယးမရြိ၊ ေကာငး့လုိကးတဲံ ်ဖစးခ္ငး့။ ဒါနကလဲ သဵသရာမလညးပါဘူ့တဲံ။ သီလ
ကလညး့ သဵသရာမလညးပါဘူ့တဲံ။ ကုသိုလး်ပဳရာ၊ ငါကပါ၊ ငါသာ လညးေလ၏တဲံ။ ငါလညးေနတာ။ ငါပါတယး။
သူပါတယး။ အေဖအေမပါတယး။ ေက္ာငး့ဒကာႀကီ့ပါတယး။ ေက္ာငး့အစးမႀကီ့ပါတယး။ မေခၚရငး မ်ဖစးလို႔
ေခၚတာေခၚပါ။ မိမိတို႔ ဉာဏးထဲသိထာ့ရမြာက ငါကို မပါဘူ့။ ကုသိုလး်ပဳရာ၊ ငါက ပါ၊ ငါသာ လညးေလ၏။

ငါႏြငးံ ရငး့ႏြီ့၊ နိဗၺာနးခရီ့၊ ေဝ့ႀကီ့ေဝ့ေလ၏။ ငါပါေနရငး နိဗၺာနးနဲ႔ေဝ့မယးလို႔ ဆိုလိုတယး။ ဒါသီထထဲ၊ ဝိကိုတျဲ၊
အၿမဲသုဵ့၍ၾကညးံ။ ဒါနထဲ သီလထဲ သမထထဲ ဝိပႆနာ တျဲၿပီ့ေတာံ သုဵ့ၾကညးံပါတဲံ ဒီလိုဆိုလိုပါတယး။
ဒါန်ပဳတာလဲ ရုပးနာမး။ သီလေဆာကးတညးတာလဲ ရုပးနာမး။ သမထပျာ့တာလဲ ရုပးနာမး။ ဝိပႆနာပျာ့တာလဲ
ရုပးနာမးလို႔ ဆိုလိုပါတယး။ ဒီထဲမြာ ငါကိုမပါဘူ့။ လြဴခ္ငးဒါနး့ခ္ငးတဲံ ေစတနာကနာမး။ လြဴစရာပစၥညး့ေတျက ရုပး။
ဤပုသးေစာငးံခ္ငးတဲံစိတးကေလ့က ဝိရတီေစတနာေလ့က နာမး။ ေရြာငးၾကဤးအပးတဲံ ဝတၳဳကရုပး။ ပျာ့မ္ာ့ခ္ငးတဲံ
သမထအာရုဵက ရုပး။ ပျာ့မ္ာ့တဲံ စိတးေစတနာသဒၶါက နာမးဆိုေတာံ သမထပျာ့တာလဲ ရုပးနာမးဘဲ။ အဲဒါကို ဆို
လိုတာ။ ဒါသီထထဲ၊ ဝိကိုတျဲဆိုတာက ဝိပႆနာကိုတျဲ။ ဒါသီထထဲ၊ ဝိကိုတျဲ၊ အၿမဲသုဵ့၍ၾကညးံ၊ သုဵ့ၾကညးံေသာခါ
ငါမပါ၊ မြနးစျာေတျ႔ရ၏ တဲံ ငါမပါတာ အမြနးကို ေတျ႔ရပါလိမးံမယး။ သူလဲမပါ။ ေယာက္းာ့လဲမပါ။ မိနး့မလဲမပါတာ
ကိုေတျ႔ရပါလိမးံမယးလို႔ ဆိုလိုပါတယး။ သုဵ့ၾကညးံေသာခါ၊ ငါမပါ၊ မြနးစျာေတျ႔ရ၏၊ ငါမပါမြ၊ နိဗၺာနးက၊ ေရာကးရ
ေလမညးသိ။ ကုသိုလး်ပဳလြ္ငး၊ ရုပးနာမးထငး၊ ထကးချငး နိဗၺာနးထိလို႔ ေရြ့ေရြ့ ဆရာေတားႀကီ့မ္ာ့ သတိေပ့ေရ့
သာ့ခဲံတာ ငါေပ္ာကးဖို႔ ေရ့သာ့ခဲံတာ်ဖစးပါတယး။
အေၾကာငး့အက္ိဳ့တရာ့ေတျ်ဖစးပ္ကးေတျပဲ ရြိတယးလို သိေနလြ္ငး ငါေပ္ာကးၿပီ့ေတာံ ဒိ႒ိကငး့ပါတယး။ အ
ေၾကာငး့အက္ိဳ့ေတျ ်မငးရငးေတာံ ဝိစိကိစၦာလညး့ ကငး့သျာ့ပါတယး။ ေၾသား အပ္ကးေတျခ္ညး့ပါလာ့ လိအ
ု႔ ပ္ကး
ေတျ အၿမဲ်မငးေနတဲံအခါၾကေတာံ ငါ သူတစးပါ့လို႔ ထငးေနတဲံ ပညတးအာရုဵေတျေပ္ာကးပါတယး။ ပညတးအာရုဵ
ေပ္ာကးတာတငးမက ရုပးနာမးေတျလညး့ မေတျ႔ေတာံပါဘူ့။ ေၾသား ရုပးနာမးေတျ မေတျ႔ေတာံ ဘာေတျ႔တုနး့ ရုပး
နာမးတို႔၏ အ်ဖစးနဲ႔ အပ္ကးကိုပဲ ်မငးေတျ႔ေနရတယး။ အဲဒီေနရာမြာ ်ဖစးလိုကး ပ္ကးလိုကး၊ ်ဖစးလိုကး ပ္ကးလိုကးနဲ႔
တစးခါတညး့ ငါလညး့ေပ္ာကး သူလညး့ေပ္ာကး ငါံဤစၥာလညး့ေပ္ာကး အကုနးလုဵ့ တဏြာ မာန ဒိ႒ိလို႔ေခၚတာ
ေပါံ ငါံဤစၥာလညး့ ေပ္ာကးပါတယး။ တဏြာ ဒိ႒ိနဲ႔ မစျဲေတာံဘူ့လို႔ ဆိုလိုတယး။ အပ္ကးေတျ ်မငးၿပီ့ေတာံ အပ္ကး
ေတျပဲ သိေနေတာံတယး။ ဒီလို သိ်မငးေနတာဟာ သမၼာဒိ႒ိဘဲ။ သမၼာဒိ႒ိအစစး ်ဖစးေနတဲံအတျကး သဵသရာတစး
ေလြ္ာကးလုဵ့က ငါဆိုတဲံ မိစၦာဒိ႒ိေပ္ာကးသျာ့ပါတယး။ အထူ့သ်ဖငးံ ရုပးနာမးကို ငါထငးေနတဲံ သကၠာယဒိ႒ိ ကငး့
ၿပီ့ေတာံ ေသာတာပနး အဆငးံ်ဖငးံ အပါယးတဵခါ့ ပိတးရပါေတာံမယး။ ဒါဟာ သာသနာေတားရဲ႕ အႏြစးသာရပါဘဲ။
ဒါံေၾကာငးံ ဓမၼမိတးေတျ သူေတားစငးအေပါငး့တို႔လညး့ အဓိကအာ့်ဖငးံ အေရ့အႀကီ့ဆုဵ့်ဖစးတဲံ အမြာ့သိ အဝိဇၨာ
မိစၦာဒိ႒ိကို ပယးချါႏိုငးၾက၍ အမြနးသိ ဝိဇၨာဉာဏး သမၼာဒိ႒ိ သာသနာေတားတျငး့ အသိမြနးကို သိရြိႏိုငးၾကပါေစ။
ငါသူေပ္ာကး၊ ရုပးနာမးေပ္ာကးၿပီ့ ်ဖစးပ္ကးေတျသာ ်မငးႏိုငးပါေစ။ ်ဖစးပ္ကးေတျ ဒလဇပး်မငးၿပီ့သကာလ ေၾကာကး
လနး႔ ရျဵ႕မုနး့ႏိုငးပါေစ။ ယထာ သဘာဝဵ ဝိဒိတျာန ဒုကၡႆႏၱဵ ကရိႆတိ လို႔ ်မတးစျာဘုရာ့ေဟာတဲံအတိုငး့
သေဘာအမြနးကို သိမယးဆိုလို႔ရြိရငး ဒုကၡအဆုဵ့ကို မ္ကးေမြာကး်ပဳပါလိမးံမယးကျာ၊ ဒုကၡအဆုဵ့ေရာကးလိမးံမယး
ဆိုတဲံအတိုငး့ အပါယးဒုကၡၿငိမး့ရာ ေသာတာပနး အစစး ဧကနး်ဖစးႏိုငးၾကပါေစလို႔ ဆႏၵ်ပဳလိုကးရပါသညး။
ေရနဵေခ္ာငး့ဆရာေတား

