လြဴတတးၾကရဲ႕လာ့
အထကးပါေမ့ချနး့ကို လူတိုငး့ကို ေမ့မိမညးဆိုလြ္ငးလူတိုငး့က “အို့ လြဴတာမ္ာ့ ဘာခကးတာမြတးလို႔
လြဴတတးတာေပါံ”လို႔ ေ်ပာၾကပါလိမးံမညး။ လြဴတတးၾကရဲ႕လာ့ဆိုတဲံ အေမ့က ဘုရာ့အလိုေတားက္
သူေတားေကာငး့ေတျလြဴဒါနး့ေလံရြိတဲံ အလြဴဒါနမ္ိဳ့ကို လြဴတတးၾကပါရဲ႕လာ့လို႔ ေမ့ခ္ငးေသာ အေမ့
မ္ိဳ့်ဖစးပါသညး။
ဘုရာ့အလိုေတားက္ သူေတားေကာငး့အလြဴဒါနမ္ိဳ့ဆိုတာ ဘယးလိုအလြဴဒါနမ္ိဳ့ပါနညး့ ?ဟု ေမ့လြ္ငး
အေ်ဖကေတာံ သပၸဴရိသဒါနငါ့မ္ိဳ့ကို ညႊနး်ပေပ့ရပါလိမးံမညး။ ထိုသပၸဴရိသဒါနငါ့မ္ိဳ့ကို ေရြ့သူေတား
ေကာငး့ေတျက မြတးသာ့လို႔လျယးကူေအာငး လကၤာေလ့ေတျ စပးဆိုထာ့ခဲံပါသညး။
(၁)သဒၶါၾကညးညိဳ၊ (၂)ရိုေသလြစျာ၊ (၃)အခါကိုသိ၊ (၄)မစျနး့ၿငိဘဲ၊ (၅)မထိမပါ့၊ လြဴတုဵ်ငာ့၊ ေခၚ်ငာ့
သပၸဴရိသ၊ ်မတးဒါန- ဟုစပးဆိုေတားမူခဲံပါသညး။ ထိုသပၸဴရိသဒါနငါ့မ္ိဳ့ကို တစးခုခ္ငး့ ရြငး့လငး့တငး်ပ
ရမညးဆိုလြ္ငး -

(၁)သဒၶါၾကညးညိဳ ဆိုသညးံအတိုငး့ အလြဴဒါန်ပဳလုပးေတာံမညးဆိုလြ္ငး သဒၶါတရာ့ ဦ့စီ့ၿပီ့ ်ပဳလုပးရပါ
မညး။ သဒၶါတရာ့ဆိုသညးမြာ ရတနာသုဵ့ပါ့၏ ဂုဏးေက့္ဇူ့ကို ယုဵၾကညးရမညး။ မိမိတို႔၏ ကဵႏြငးံ ကဵ၏
အက္ိဳ့ကို ်မတးနိဳ့ယုဵၾကညးရပါမညး။ သူေတားေကာငး့တရာ့်ဖစးေသာ ကုသိုလးေကာငး့မႈကိုသာ ညႊနး်ပ
တတးေသာ၊ ကိုယးတိုငးလညး့ သူေတားေကာငး့အက္ငးံကို က္ငးံသုဵ့ေဆာကးတညးၿပီ့ သူေတားေကာငး့
မ္ာ့ကိုလညး့ တစးဆငးံထကးတစးဆငးံ ်မငးံသညးထကး်မငးံေအာငး လမး့ညႊနးေပ့တတးၿပီ့ မိမိတို႔ကိုယး
တိုငးလညး့ တစးဆငးံထကးတစးဆငးံ ်မငးံသညးထကး်မငးံေအာငး က္ငးံသုဵ့ေနထိုငးေတားမူၾကကုနးေသာ
ရတနာသုဵ့ပါ့သညး တစးေလာကလုဵ့ အ်မငးံ်မတးဆုဵ့ပဲ ဆိုသညးကို ယုဵၾကညး်မတးႏို့ရပါမညး။ ကိုယးတိုငး
်ပဳလုပးေဆာကးတညးေသာ ကဵႏြငးံ ကဵ၏အက္ိဳ့ဆကးမ္ာ့ကိုလညး့ လကးခဵယုဵၾကညးရပါမညး။ ယငး့ႏြစး
မ္ိဳ့ကို ယုဵၾကညး်မတးႏို့်ခငး့ကို သဒၶါတရာ့ဟုေခၚပါသညး။
ထိုသဒၶါသညးပငး ေလ့မ္ိဳ့ကျဲ်ပာ့ပါသညး။ ထိုငါ့မ္ိဳ့ကာ့(က)မိရို့ဖလာ သေဘာအရ မိဘကဗုဒၶဘာသာ
်ဖစး၍သာ ဗုဒၶဘာသာ်ဖစးလာခဲံရသညး။ ဗုဒၶဘာသာ၏တရာ့ဓမၼအႏြစးသာရကို ဘာတစးခုမြ္ နာ့မလညး
ပဲ သူမ္ာ့ေယာငးလို႔ လိုကးေယာငးေသာ ေယာငးဝါ့ဗုဒၶဘာသာမ္ာ့၏ သဒၶါကို ပသာဒသဒၶါေခၚပါသညး။
ထိုသူမ္ာ့အဖို႔ ဘုရာ့်ဖစးေတားစဥးကိုလညး့နာ့မလညး။ တရာ့ေတားကိုလညး့ မသိ။ လကးေတျ႔ တရာ့
ရႈမြတးက္ငးံသုဵ့ဖို႔ဆိုတာ ေဝလာေဝ့်ဖစးေသာေၾကာငးံ ဘာသာ်ခာ့ေတျက ကာမဂုဏးႏြငးံ မႈိငး့တိုကးၿပီ့
်မ္ဴဆျယးသျာ့ရငးလညး့ ဘာသာ်ခာ့်ဖစးသျာ့ႏိုငးသညး။ လူမႈေရ့၊ ပညာေရ့၊ အိမးေထာငးေရ့ေတျနဲ႔
ခ္ညးေႏြာငးကာ မကးလုဵ့ေပ့ရငးလညး့ ဘာသာ်ခာ့်ဖစးသျာ့ႏိုငးသညး။ သာမနးယုဵၾကညးမႈသဒၶါတရာ့်ဖစး
၍ ခိုငး်မဲမႈမရြိပါ။ အခ္ိနးမေရျ့ ပ္ကးစီ့သျာ့ႏိုငးပါသညး။
(ခ)ဘုရာ့ရြငး၏ ်ဖစးေတားစဥးမ္ာ့၊ တရာ့ေတားမ္ာ့ကိုလညး့ နာ့လညးၿပီ့၊ တရာ့ဓမၼအႏြစးသာရမ္ာ့ကို
လညး့ ေလံလာလိုကးစာ့သူမ္ာ့၏ လိႈကးလိႈကးလြဲလြဲ သကးဝငးယုဵၾကညးေသာ ၾသကပၸနသဒၶါ။ ယငး့
သဒၶါမ္ိဳ့ကာ့ လိႈကးလိႈကးလြဲလြဲ ်မတး်မတးႏို့ႏို့ သကးဝငးယုဵၾကညးေသာ သဒၶါတရာ့်ဖစးသညးံအတျကး
အ်ခာ့ေသာ ဘာသာမ္ာ့က မကးလုဵ့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေပ့ၿပီ့ ်မြဴဆျယး၍ မရႏိုငးပါ။ သို႔ေသားလညး့ ပုထုဇဥးတို႔
သဒၶါတရာ့်ဖစးေသာေၾကာငးံ အသကးအႏၱရာယးႏြငးံ ၿခိမး့ေ်ခာကးလာပါက ဘာသာ်ခာ့်ဖစးသျာ့ႏိုငး၏။
(ဂ)ဘုရာ့ရြငးတစးဆူဆူရဲ႕ထဵေတားပါ့မြာ ဗ္ာဒိတးရၿပီ့ေသာ ဘုရာ့ေလာငး့တို႔သညး ဗ္ာဒိတးရၿပီ့ခ္ိနးမြ
စ၍ ဘုရာ့်ဖစးၿပီ့ ပရိနိဗၺာနး်ပဳေတားမူသညးအထိ ဘယးေသာအခါမြ မပ္ကးစီ့ေသာသဒၶါတရာ့မ္ိဳ့ကို
အာဂမသဒၶါဟုေခၚသညး။ ထိုဘုရာ့ေလာငး့တို႔ သဒၶါတရာ့မ္ိဳ့ကာ့ မညးသညးံဘဝမ္ိဳ့ေရာကးေရာကး
မပ္ကးစီ့ေသာ သဒၶါတရာ့မ္ိဳ့်ဖစးပါသညး။

(ဃ)သစၥာေလ့ပါ့်မတးတရာ့ကို ထို့ထျငး့သိ်မငးၿပီ့ ေသာတာပနး်ဖစးသညးံအခ္ိ နးတျငး ရတနာသုဵ့တနး
ကဵ ကဵ၏အက္ိဳ့ကို ်မတးႏို့ယုဵၾကညးေသာ သဒၶါတရာ့ကို မညးသညးံတနးခို့ရြငးကမြ ဖ္ကးဆီ့၍မရ။ မညး
သို႔ေသာ အသကးအႏၱရာယးမ္ိဳ့ႏြငးံပဲ ၿခိမး့ေ်ခာကး ၿခိမး့ေ်ခာကး ရတနာသုဵ့ပါ့မြတစးပါ့ အ်ခာ့ကို့ကျယး
ရာ မရြိေတာံပါ။ ဘယးေသာအခါမြ မပ္ကးစီ့ႏိုငးသညးံ သဒၶါတရာ့်ဖစးပါသညး။
အလြဴဒါန်ပဳၾကရာတျငး

သဒၶါတရာ့်ပညးံစုဵစျာ

လြဴဒါနး့မြသာ

အလျနးတနးဘို့ရြိေသာ

အလြဴဒါနပျဲ၊

ၾကညးႏူ့ဝမး့သာရေသာ အလြဴဒါနပျဲ်ဖစးပါလိမးံမညး။ ဘာယုဵၾကညးခ္ကးမြ မရြိဘဲ သူမ္ာ့ေတျက အတငး့
အၾကပးအလြဴခဵလို႔သာ စိတးမပါံတပါ လြဴလိုကးရတာမ္ိဳ့၊ လြဴရငးခ္မး့သာတယးဆိုလို႔သာ ခ္မး့သာခ္ငးလို႔
လြဴဒါနး့တာမ္ိဳ့၊ ဘုရာ့ဒကာ ေက္ာငး့ဒကာႀကီ့်ဖစးရငး ထငးေပၚေက္ားၾကာ့မြာပဲ၊ လူေတျက အထငးႀကီ့
ေလ့စာ့ၾကမြာပဲဆိုၿပီ့ လူအထငးႀကီ့ခဵခ္ငး ဂုဏးလိုခ္ငး၍ လြဴဒါနး့တာမ္ိဳ့၊ ၾကျာ့ဝါခ္ငးလို႔ လြဴဒါနး့တာမ္ိဳ့
ေက့္ဇူ့ရြိခဲံဘူ့ လို႔ ေၾကျ့်ပနးဆပးသညးံသေဘာ်ဖငးံ လြဴဒါနး့တာမ္ိဳ့၊ မလြဴရငး ရနးမူမြာကို ေၾကာကးလို႔
လြဴဒါနး့တာမ္ိဳ့ဆိုပါက ေကာငး့်မတးေသာ အလြဴဒါနမ္ိဳ့ မဟုတးပါ။ လြဴဒါနး့ေပ့ကမး့စဥးကထဲက အကု
သိုလးမ္ာ့ ေရာေထျ့ေနသညးံအတျကးေၾကာငးံ ေကာငး့က္ိဳ့ခ္မး့သာမ်ပညးံဝႏိုငးေသာ အလြဴဒါနမ္ိဳ့်ဖစး
ပါသညး။ ထို႔ေၾကာငးံ လြဴဒါနး့ေပ့ကမး့စဥးမြာ သဒၶါတရာ့ ဦ့စီ့ၿပီ့ လြဴဒါနး့ေပ့ကမး့ရပါမညး။
(၂)ရိုေသလြစျာ ဆိုသညးံအတိုငး့ လြဴဘျယးပစၥညး့မ္ာ့ကိုလညး့ သပးသပးရပးရပး သနး႔သနး႔ရြငး့ရြငး့ ရိုရို
ေသေသ လြဴဒါနး့ရပါမညး။ အလြဴခဵပုဂၢိဳလးမ္ာ့ကုိလညး့ ေချ့ေလ့ ေၾကာငးကေလ့ကစ၍ ဘုရာ့ရဟႏၱာ
အထိ ရိုရိုေသေသ ေလ့ေလ့စာ့စာ့ လြဴဒါနး့ရပါမညး။ ်ဖစးသလို ၾကဳဵသလို မရိုမေသ ေရာံအငးံဆိုၿပီ့
ပစးေပါကး ေပ့လြဴတာမ္ိဳ့ မ်ပဳလုပးရပါဘူ့။ ေဝ့လျနး့၍ေသားလညး့ေကာငး့ အႏၱရာယးရြိနိဳငး၍လညး့
ေကာငး့ ပစးေပ့တာမ္ိဳ့ကို မဆိုလိုပါ။ ်ဖစးကတတးဆနး့ မရိုမေသ လြဴဒါနး့တာမ္ိဳ့ မလြဴဒါနး့မိဖို႔ကို သာ
ဆိုလိုရငး့်ဖစးပါသညး။ ရိုရိုေသေသ လြဴဒါနး့မြသာ ကိုယးကိုယးတိုငးလညး့ ၾကညးႏူ့ဝမး့ေ်မာကးရသလို
အလြဴခဵပုဂၢိဳလးမ္ာ့ကလညး့ ၾကညးႏူ့ဝမး့ေ်မာကးစျာ ေမတၱာအထပးထပးပို႔ေပ့ေနၾကမြာပါ။ ကိုယးံသာ့သ
မီ့ကို ေကၽျ့ေမျ့်ပဳစုတာခ္ငး့တူလြ္ငးေတာငး
်မတး်မတးႏို့ႏို့

်ဖစးကတတးဆနး့ ေကၽျ့ေမျ့်ပဳစုမႈႏြငးံ

တနးဘို့ထာ့ေကၽျ့ေမျ့်ပဳစုမႈတို႔၏

အႏြစးသာရခ္ငး့မတူညီႏိုငးပါ။

ၾကငးၾကငးနာနာ
သာ့သမီ့တို႔၏

တုဵ႔်ပနးမႈခ္ငး့လညး့ မတူညီႏိုငးေတာံပါ။ ထို႔ေၾကာငးံ ရိုရိုေသေသ လြဴဒါနး့ေပ့ကမး့ၾကရပါမညး။
(၃)အခါကိုသိ ဆိုသညးံအတိုငး့ ကာလဒါန်ဖစးေအာငး အခ္ိနးအခါသငးံ လြဴဒါနး့ေပ့ကမး့ရပါမညး။အခ္ိနး
အခါလျနးမြ လြဴဒါနး့တာမ္ိဳ့၊ မလြဴဒါနး့သငးံေသာ အကာလအခါမ္ိဳ့မြာ မလြဴသငးံေသာ ခဲဘျယးေဘာဇဥး
မ္ာ့ကို လြဴဒါနး့တာမ္ိဳ့ မ်ပဳလုပးရပါဘူ့။ အကာလအလြဴမ္ိဳ့ကို လြဴဒါနး့လြ္ငး အလြဴခဵပုဂၢိဳလး၏ ကိုယး
က္ငးံသီလကို ဖ္ကးဆီ့ရာေရာကးပါလိမးံမညး။ လြဴဒါနး့သငးံသညးံအခ္ိနးကာလအတိုငး့လြဴဒါနး့ေပ့ကမး့

်ခငး့၊ မီ့ေဘ့၊ ေရေဘ့၊ သဘာဝေဘ့ဒုကၡႀကဳဵေတျ႔ေနၾကသူမ္ာ့အာ့ ေပ့ကမး့လြဴဒါနး့်ခငး့သညး အ
ခ္ိနးအခါသငးံ လြဴဒါနး့ေသာ ကာလဒါနစစးစစး်ဖစးပါသညး။ ထိုသို႔ ကာလႏြငးံဆီေလြ္ားကိုကးညီေအာငးလြဴ
ဒါနး့ေပ့ကမး့မြသာ စစးမြနးေသာ ကုသိုလးဒါန၊ အက္ိဳ့ထူ့ေပ့ေသာ ကုသိုလးဒါနမ္ိဳ့်ဖစးပါသညး။ ထိုဒါန
မ္ိဳ့ကို ဘုရာ့အစရြိေသာ သူေတားေကာငး့မ္ာ့ ခ္ီ့မျမး့ေတားမူၾကပါသညး။
(၄)မစျနး့ၿငိဘဲ - ဆိုသညးံအတိုငး့ ကုိယးတိုငး့လြဴဒါနး့ၿပီ့သာ့ လြဴဘျယးဝတၳဳမ္ာ့ကို ်ပနးလညးရယူခ္ငး
တာမ္ိဳ့၊ ်ပနးလညးႏြေ်မာတျနး႔တိုမိတာမ္ိဳ့ မ်ပဳလုပးရပါဘူ့။ ထိုသို႔ ်ပဳလုပးမိ မညးဆိုလြ္ငး ကိုယးလြဴဒါနး့
ၿပီ့သာ့အလြဴဒါနမ္ာ့သညး အခ္ီ့ႏြီ့အလဟႆ်ဖစးသျာ့ႏိုငးပါသညး။ လြဴဒါနး့ၿပီ့မြေတာံ အလြဴခဵပုဂၢိဳလး
ေတျ ဘာသုဵ့သုဵ့ ဘယးသူ႔ကိုေပ့ေပ့ ကိုယးႏြငးံမဆိုငးေတာံ ကိုယးလြဴၿပီ့သာ့ ကိုယးံအလြဴကၿပီ့ေ်မာကး
ၿပီ့သာ့ဟု စိတးကို အၿငိအစျနး့ကငး့ကငး့ႏြငးံ စိတးပိုငး့်ဖတးႏိုငးရပါမညး။ ထိုသို႔မဟုတးပါက သိနး့သနး့
ကုေဋ အကုနးအက္ခဵကာ ေက္ာငး့ေဆာကးလြဴဒါနး့ထာ့ေသာ ေက္ာငး့ဒကာႀကီ့ပငး ်ဖစးေသားလညး့
ငါလြဴဒါနး့ထာ့တဲံေက္ာငး့ ငါတို႔ေက္ာငး့ဆိုေသာ စျဲလနး့စိတးေၾကာငးံ ေသလျနးသညးံအခါ ေက္ာငး့
ေစာငးံၿပိတၱာႀကီ့ ်ဖစးသျာ့တတးပါသညး ။
ဘုရာ့လကးထကးက ကုေဋရြစးဆယးၾကျယးဝေသာ မဟာဓနသူေဌ့ႀကီ့တစးဦ့ရြိခဲံဘူ့ပါသညး။ သူသညး
ပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ မေရမတျကးႏိုငးေအာငး ေပါမ္ာ့ၾကျယးဝေသားလညး့ မလြဴရကး၊ မေပ့ရကး၊ မစာ့ရကး၊
မေသာကးရကး ေသလျနးသညးံအခါ ပစၥညး့ဥစၥာေတျ သညးအတိုငး့ထာ့ပစးခဲံရပါသညး။ ထိုသို႔်ဖစးရ်ခငး့
၏ အေၾကာငး့ရငး့ကာ့ သူသညး ဘဝတစးခုတျငး သူေဌ့တစးဦ့်ဖစးခဲံၿပီ့ ရြငးပေစၥကဗုဒၶါတစးပါ့ကို ဆျမး့
ေဘာဇဥးမ္ာ့ကို လြဴဒါနး့ၿပီ့ခါမြ “ငါံႏြယးေနား အေတျ့အေခၚမြာ့လိုကးတာ၊ ငါလြဴဒါနး့လိုကးမိတာ မြာ့
ေလစျာံ။ အခု လြဴဒါနး့လိုကးတဲံ ဆျမး့ေဘာဇဥးေတျကို ငါံအလုပးသမာ့ေတျကို ေကၽျ့ေမျ့လိုကးမယးဆို
ရငး ငါံလုပးငနး့ကိစၥေတျ သညးံထကး ႏြစးဆတို့ၿပီ့ ်ဖစးထျနး့တို့တကးမြာပဲ။ အခုေတာံ ဘုနး့ႀကီ့ေတျလြဴ
ဒါနး့လိုကးေတာံ ငါလြဴတဲံဆျမး့ေတျ စာ့ၿပီ့ အာ့အာ့ေန အိပးေနၾကမြာပဲ ”ဟု လြဴဒါနး့ၿပီ့သာ့ကို ်ပနးၿပီ့
ႏြေ်မာတျနး႔တိုခဲံသညး။ ထို႔ေၾကာငးံ ပစၥညး့ဥစၥာ်ပညးံစုဵၾကျယးမႈေတာံ ရြိပါရဲ႕။ ဒါေပမဲံ ထို်ပညးံစုဵၾကျယးဝမႈ
မ္ာ့ကို ဘာတစးခုမြ သူခဵစာ့မသျာ့လိုကးရပါ။ ထို႔ေၾကာငးံ လြဴဒါနး့ၿပီ့ၿပီဆိုသညးႏြငးံ လြဴဒါနး့ၿပီ့သာ့ လြဴ
ဘျယး ဝတၳဳမ္ာ့ကို ်ပနးလညးတျနး႔တို ႏြေ်မာမႈမရြိေအာငး စျမး့ႏိုငးသေလာကးအတိုငး့တာ်ဖငးံသာ ႏိုငးႏိုငး
နငး့နငး့ လြဴဒါနး့ေပ့ကမး့ပါ။ မႏိုငးမနငး့ လကးကုနးႀကဲကာ လြဴဒါနး့မညးဆိုလြ္ငး လြဴၿပီ့ခါမြ အေၾကျ့
သဵသရာထဲမြာ နစးမျနး့ရသညးံအခါ မလြဴဘဲထာ့ခဲံမိလြ္ငး အေကာငး့သာ့ဆိုသညးံ စိတးကေလ့်ဖစးသျာ့
မိသညးႏြငးံ

လြဴဒါနး့ခဲံသမြ္ေတျ

သဲထဲေရသျနး်ဖစးသျာ့ႏိုငးပါသညး။

ေကာငး့က္ိဳ့ခ္မး့သာ

ရသငးံသ

ေလာကးမရႏိုငးေတာံပါ။ ထို႔ေၾကာငးံ ပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ လြဴဒါနး့ၿပီ့ပါက ်ပနးလညးႏြေ်မာတသ ေၾကာငးံၾက
မေနၾကပါႏြငးံ။ လျတးလျနးစျနး႔ၾကဲ်ခငး့မ္ိဳ့ကိုသာ ဘုရာ့ေလာငး့ သူေတားေကာငး့ေတျ ခ္ီ့မျမး့ေတားမူ၏။
မထိမပါ့၊ လြဴတုဵ်ငာ့ - ဆိုသညးံအတိုငး့ အလြဴဒါန်ပဳၾကမညးဆိုလြ္ငး မိမိ သူတစးပါ့ ႏြစးဦ့သာ့တို႔ကို
မထိခိုကးေသာ အလြဴဒါနမ္ိဳ့်ဖစးဖို႔လိုပါသညး။ မိမိသူတစးပါ့ ႏြစးဦ့သာ့ကို ထိခိုကးေစေသာ အလြဴဒါန
မ္ိဳ့ကာ့ မညးသို႔ေသာ အလြဴဒါနမ္ိဳ့လဲ ဆိုလြ္ငး မေကာငး့မႈ ဒုစရိုကးမ္ာ့ကို ်ပဳလုပးၿပီ့ မတရာ့ေသာ
နညး့်ဖငးံ ရလာေသာ ပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ကို လြဴဒါနး့်ခငး့၊ သူတစးပါ့တို႔၏ အသကးကို သတး်ဖတးလြဴဒါနး့
်ခငး့၊ သူတစးပါ့ကို အႏိုငးယူလိုေသာ စိတး်ဖငးံ ဂုဏးတုဂုဏးၿပိဳငး လြဴဒါနး့်ခငး့တို႔်ဖစးပါသညး။
မေကာငး့မႈ ဒုစရိုကးတိ႔ု်ဖငးံ အသကးေမျ့ၿပီ့ မတရာ့ေသာနညး့်ဖငးံရလာေသာ ပစၥညး့တို႔ကိုလြဴဒါနး့
မညးဆိုလြ္ငး မတရာ့သ်ဖငးံ အႏိုငးအက္ငးံခဵရေသာ လူမ္ာ့လညး့ ထိခိုကးနစးနာသညး။ မိမိဘဝမြာ
လညး့ ကုသိုလးတစးပဲ ငရဲတစးပိႆာ်ဖစးကာ ေကာငး့က္ိဳ့ထကး မေကာငး့က္ိဳ့က လျနးလျနးကဲကဲေပ့
ႏိုငးသညးံအတျကး ထိခိုကးနစးနာသညး။ မိမိ သူတစးပါ့ ႏြစးဦ့သာ့လုဵ့ ထိခိုကးနစးနာပါသညး။
သူတစးပါ့ အသကးကိုသတး်ဖတးလြဴဒါနး့လြ္ငးလညး့ ကိုယးကုသိုလးရဖို႔၊ ေလာကအလယးမြာ ကိုယးမ္ကး
နြာပနး့လြဖို႔၊ ခ္ီ့က္ဴ့ဂုဏး်ပဳခဵရဖို႔အတျကး သတၱဝါေလ့မ္ာ့က အသကးေသေပ့ၾကရ၏။ ထိုကဲံသို႔ေသာ
ကုသိုလးဒါနမ္ိဳ့သညး တရာ့မြ္တေသာ ကုသိုလးဒါနမ္ိဳ့်ဖစးႏိုငးပါံမလာ့ စဥး့စာ့ေဝဖနးၾကဖို႔ လိုပါသညး။
ထိုကဲံသို႔ေသာ အလြဴဒါနမ္ိဳ့ကိုသညးလညး့ မိမိသူတစးပါ့ ႏြစးဦ့သာ့လုဵ့ ထိခိုကးနစးနာ်ခငး့ေၾကာငးံ
သူေတားေကာငး့မ္ာ့ စကးဆုတးရျဵရြာေသာ အလြဴဒါနမ္ိဳ့သာ်ဖစးပါသညး။
သူမ္ာ့ေတျႏြငးံအၿပိဳငးအဆိုငး ဂုဏးတုဂုဏးၿပိဳငး လြဴဒါနး့်ခငး့သညးလညး့ အမြနးစငးစစး ေကာငး့်မတး
ေသာ အလြဴဒါနမ္ိဳ့ မ်ဖစးႏိုငးေတာံပါ။ ဂုဏးၿပိဳငးသညးဆိုကထဲကိုက အတၱေတျ မာနေတျပါလာပါမညး။
ငါသာလြ္ငး လြဴႏိုငးသညး၊ ငါသာလြ္ငး ေစတနာေကာငး့သညး၊ ငါသာလြ္ငး ရကးရကးေရာေရာ လြဴဒါနး့
လိုေသာ စိတးေကာငး့ ေစတနာေကာငး့ရြိ သညး စသညးံကိုယးံကိုယးကိုသာ အထငးႀကီ့ေသာ သူတစးပါ့
ကိုအထငးေသ့ေသာ မာနးမာနေတျ တစးေထာႀကီ့ ပါလာတတးပါသညး။ မာနးမာန၏ အက္ိဳ့ဆကး အ
မုနး့တရာ့ ေဒါသအာဃာတမ္ာ့လညး့ ဝငးေရာကးလာေတာံမညး။ ထိုသို႔်ဖစးလြ္ငး ထိုကဲံသို႔ ဂုဏးတု
ဂုဏးၿပိဳငးလြဴဒါနး့်ခငး့ေၾကာငးံ လြဴဒါနး့လိုေသာ စိတးေကာငး့ ေစတနာေကာငး့က နညး့နညး့၊ ေဒါသ
ေမာဟ

မာနးမာနေတျက

မ္ာ့မ္ာ့်ဖစးေနပါလိမးံမညး။

အကုသိုလးအညစးေၾက့ေတျေပႀကဵေနေသာ

ကုသိုလးေကာငး့မႈမ္ိဳ့သညး မိမိသူတစးပါ့ ႏြစးဦ့သာ့လုဵ့ ထိခိုကးနစးေသာ ကုသိုလးေကာငး့မႈမ္ိဳ့သာ်ဖစး
ေနပါလိမးံမညး။ ထုိကုသိုလးေကာငး့မႈမ္ိဳ့ကို သူေတားေကာငး့မ္ာ့ မႏြစးသကးပါ။ ထို႔ေၾကာငးံ မိမိသူတစး
ပါ့ ႏြစးဦ့သာ့လုဵ့ မထိခိုကးေသာ သနး႔ရြငး့စဥးၾကယးေသာ အလြဴဒါနမ္ိဳ့်ဖစးဖို႔ အလျနးအေရ့ႀကီ့ပါ၏။

ထို႔ေၾကာငးံ ဘုရာ့အေလာငး့ သူေတားေကာငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးၿမဲဓမၼတာ်ဖစးေသာ သပၸဴရိသဒါနငါ့မ္ိဳ့ႏြငးံ
အညီ်ပဳလုပးၾကမြသာ ပါရမီေ်မာကးေသာဒါန၊ မျနး်မတးသနး႔စငးေသာဒါမ္ိဳ့်ဖစးေနပါလိမးံမညး။ သဒၶါတရာ့
ထကးထကးသနးသနး၊ ရိုရိုေသေသ ေလ့ေလ့စာ့စာ့၊ အခါကာလအာ့ေလြ္ားစျာ၊ အာလယ်ပတး၊ အ်ပစး
ကငး့ကငး့လြဴဒါနး့ၾကမြာသာ ဘုရာ့အစရြိေသာ သူေတားေကာငး့မ္ာ့ ေကာငး့ခ္ီ့ႏုေမား သာဓုေခၚေန
ပါလိမးံမညး။ ထိုသို႔ သူေတားေကာငး့မ္ာ့ႏြစးသကးေသာ သပၸဴရိသဒါနႏြငးံအညီ လြဴဒါနး့ေတာံ မညးသို႔
အက္ိဳ့ထူ့ပါသနညး့ ေမ့စရာရြိပါသညး။
“သဒၶါ ၾကညးလငး၊ လြဴဒါနး့လြ္ငး၊ ရုပးသျငးအဆငး့လြ ” သညးံအတိုငး့ သဒၶါတရာ့ ထကးထကးသနးသနး
လိႈကးလိႈကးလြဲလြဲ ၾကညးညိဳၿပီ့ လြဴဒါနး့သညးံအတျကး အသကးရြညးတာခ္ငး့၊ ခ္မး့သာတာခ္ငး့၊ ချနးအာ့
ႀကီ့မာ့တာခ္ငး့၊ အသိဉာဏးႀကီ့မာ့တာခ္ငး့တူေနလြ္ငးေတာငး ကိုယးက ဘဝတိုငး့မြာ ရုပးရညးအဆငး့
လြပ်ခငး့က လူတိုငး့ထကး သာလျနးသညး။ လြဴဒါနး့ေနစဥးမြာပငး ၾကညးညိဳ်မတးႏို့ လျနး့ေသာ သဒၶါတ
ရာ့က တစးဖျာ့ဖျာ့်ဖစးေပၚေနသညးံအတျကး သူမ္ာ့ေတျထကးကို ၾကညးႏူ့ဝမး့ေ်မာကးရသညး။ ခ္ကး
ခ္ငး့လကးငငး့ကိုပဲ ေကာငး့က္ိဳ့ခ္မး့သာကို လကးေတျ႔ခဵစာ့ရ၍ မ္ကးႏြာအဆငး့က ၾကညးလငးလြပၿပီ့
က္ကးသေရမဂၤလာအေပါငး့ႏြငးံ ်ပညးံစုဵေနေပလိမးံမညး။
“ရိုေသလြဴ်ငာ့၊ သူ႔စကာ့၊ အမ္ာ့နာယူၾက”ဆိုသညးံအတိုငး့ ကိုယးက အလြဴခဵပုဂၢိဳလးကို ရိုရိုေသေသ
်မတး်မတးႏို့ႏို့ လြဴဒါနး့ခဲံသညးံအတျကး အက္ိဳ့ေပ့သညးံအခါတျငးလညး့ ကိုယးံစကာ့ကို လူအမ္ာ့က
ရိုရိုေသေသ ေလ့ေလ့စာ့စာ့ လိုကးနာေဆာငးရျကးၾကသညး။ အသကးရြညးတာခ္ငး့၊ ခ္မး့သာတာခ္ငး့၊
အဆငး့လြပတာခ္ငး့၊ ချနးအာ့ေကာငး့တာခ္ငး့၊ ဉာဏးႀကီ့တာခ္ငး့တူေနလြ္ငးေတာငးမြ လူအမ္ာ့က
ရိုရိုေသေသ လြဴဒါနး့ခဲံသူ ၏စကာ့ကိုသာ ရိုေသေလ့စာ့ၾကသညး။ ကိုယးံမိသာ့စု ကိုယးံပတးဝနး့က္ငးမြာ
ကိုယးံစကာ့သာလြ္ငး ေအာငးေသာ ၾသဇာေညာငး့သညးံပုဂၢိဳလး၊ ေလ့စာ့ၾကညးညိဳထိုကးသညးံ ပုဂၢိဳလး
်ဖစးပါလိမးံမညး။ လူ႔ေလာကအလယးမြာ က္ကးသေရရြိရြိ၊ တငးံတငးံတယးတယး၊ အထကးတနး့က္က္၊
မ္ကးႏြာပနး့လြလြ ၾသဇာတိကၠမႀကီ့မာ့်ခငး့ အက္ိဳ့ထူ့ကို ေပ့ပါသညး။
“အခ္ိနးခါသငးံ၊ လြဴဒါနး့လငးံ၊ ခ္ိနးသငးံ ေကာငး့က္ိဳ့ရ”ဆိုသညးံအတိုငး့ အခ္ိနးအခါကာလကို တနးဘို့
ထာ့ကာ လြဴဒါနး့ခဲံၾကသူမ္ာ့အတျကး အခ္ိနးအခါသငးံ ေကာငး့က္ိဳ့ထူ့ကိုေပ့စျမး့ႏိုငး ပါလိမးံမညး။ လိုတ
ရ ဆိုသလို လိုအငးဆႏၵ်ဖစးေပၚေနခ္ိနးမြာ ကိုယးလိုခ္ငးေသာ အရာဝတၳဳက တိုကးတိုကးဆိုငးဆိုငး ရလာ
တတးတာမ္ိဳ့၊ လူေတျပါ့စပးဖ္ာ့ ေရပနး့စာ့ေနေသာ အသစးအဆနး့ ခမး့နာ့ထယးဝါမႈ၊ ခ္မး့သာၾကျယးဝ
မႈမြနးသမြ္ ေတာငးံတလိုကးတိုငး့်ပညးံစုဵတာမ္ိဳ့ကို ခဵစာ့ရတတးပါသညး။ မရြိဟူေသာစကာ့၊ မ်ပညးံစုဵဟူ
ေသာစကာ့ မၾကာ့ဘူ့ေလာကးေအာငး ်ပညးံစုဵခ္မး့သာႏိုငးပါသညး။

“မစျနး့ေတာငး့၊ လြဴတုဵေရြာငး့၊ အေကာငး့သုဵ့ေဆာငးရ ”ဆိုသညးံအတိုငး့ ကိုယးလြဴၿပီ့သာ့ကို ်ပနးလညး
မတပးမကး၊ မစျဲလနး့၊ မတျနး႔တိုသညးံအတျကး ်ဖစးေလရာရာ ဘဝအဆကးဆကးမြာ အေကာငး့စာ့ကိုမြ
သုဵ့ေဆာငးချငးံရ်ခငး့ အက္ိဳ့ထူ့ကို ခဵစာ့ရတတးပါသညး။ ခ္မး့သာၾကျယးဝတာခ္ငး့တူလြ္ငးေတာငးမြ
ကိုယးက သူမ္ာ့ထကး ေခတးမြီဆနး့်ပာ့ခမး့နာ့လြပသညးံ အသုဵ့အေဆာငးမ္ာ့ကိုသာ သုဵ့ေဆာငးရ
တတးပါသညး။ ေပၚဦ့ေပၚဖ္ာ့ အေကာငး့ဆုဵ့ ၊ ေခတးအမြီဆုဵ့ လူႀကိဳကးအမ္ာ့ဆုဵ့ အခမး့နာ့ဆုဵ့ ပစၥညး့
မ္ာ့ကိုသာ သုဵ့ေဆာငးချငးံရသညး။
“မထိမပါ့၊ လြဴသူအာ့၊ ငါ့ပါ့ရနးမခ”ဆိုသညးံအတိုငး့ သူတစးပါ့ကို မထိခိုကးေစဘဲ အ်ပစးကငး့ကငး့
လြဴဒါနး့ခဲံသညးံအတျကး ကိုယးံစညး့စိမးဥစၥာ တိုကးတာမို့ေ်မ စိနးေရႊမ္ာ့ကို မညးသညးံသူခို့ ဓာ့်ပကမြ
မလုယကး မဖ္ကးဆီ့နိဳငး။ မညးသညးံ သဘာဝေဘ့အႏၱရာယးမြလညး့ မႀကဳဵေတျ႔ရပဲ စိတးေအ့ခ္မး့သာ
စျာ စညး့စိမးခဵစာ့ချငးံ ရႏိုငးသညး။ စညး့စိမးခ္မး့သာမ္ာ့ကို ပိုငးဆိုငးချငးံေတာံ ရပါရဲဲ႕ သို႔ေသားလညး့ ခဏ
တာပိုငးဆိုငးချငးံရၿပီ့ ရနးသူငါ့ပါ့ ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ခဵရမညးဆိုလြ္ငး၊ ကိုယးကိုယးတိုငးက စညး့စိမးခ္မး့ သာကို
မခဵစာ့ႏုိငးေလာကးေအာငး ေရာဂါႀကီ့ေတျ ရေနမညးဆိုလြ္ငး ခ္မး့သာၾကျယးဝမႈက ကိုယးံအတျကး ဘာမြ
အသုဵ့မက္၊ အခ္ီ့ႏြီ့ ်ဖစးေနတတးပါသညး။ လြဴဒါနး့စဥးတုဵ့က သူတစးပါ့ကို သတး်ဖတးၿပီ့မြ၊ သူတစးပါ့
ပစၥညး့ကို မတရာ့ယူၿပီ့မြ လြဴဒါနး့ခဲံသညးံအတျကး အက္ိဳ့ေပ့သညးံအခါမြာလညး့ အကုသိုလးအက္ိဳ့
ကပါ ေရာေႏြာအက္ိဳ့ေပ့ပါသညး။ ခ္မး့သာေတာံ ခ္မး့သာပါရဲ႕ အနာေရာဂါေတျကမ္ာ့၊ သဘာဝေဘ့
ဆို့ေတျက ခဏခဏေတျ႔၊ ေဘ့အႏၱရာယးေတျက မ္ာ့၊ အသကးလညး့ မရြညးေသာ လူမ္ိဳ့်ဖစးတတး ပါ
သညး။ ထိုသို႔ဆိုလြ္ငး သူခ္မး့သာသမြ္ စညး့စိမးဥစၥာမ္ာ့သညး သူ႔အတျကး ဒုကၡတုဵ့ ဒုကၡခဲႀကီ့ ်ဖစးေန
ပါေတာံသညး။ ထို႔ေၾကာငးံ တရာ့သ်ဖငးံ ရရြိလာေသာ အ်ပစးကငး့ေသာ လြဴဘျယးဝတၳဳမ္ာ့ကို လြဴဒါနး့
မြသာ အမြနးတကယး ၿပီ့်ပညးံစုဵေသာစိမး့စိမးခ္မး့သာကို ပိုငးဆိုငးချငးံရႏိုငးပါလိမးံမညး။
ဆိုခဲံၿပီ့ေသာ သူေတားေကာငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးၿမဲဓမၼတာ သပၸဴရိသဒါနငါ့မ္ိဳ့ႏြငးံ အညီ အလြဴဒါန်ပဳလုပးၾက
မြသာ အလြဴဒါနကို တနးဘို့ရြိစျာ ်ပဳလုပးတတးသူ (လြဴတတးသူ အစစး) ်ဖစးပါလိမးံမညး။ ထိုသပၸဴရိသဒါန
အလြဴေတားမ္ာ့သညးသာ နိဗၺာနးမေရာကးခငး ဘဝအဆကးဆကး ႀကီ့က္ယးဖျ႔ဵၿဖိဳ့ ႀကီ့်မတးေသာအက္ိဳ့
ထူ့်ဖငးံ ၿပီ့်ပညးံစုဵေသာဘဝ၊ တစးဆငးံထကးတစးဆငးံ ်မငးံသညးထကး ်မငးံေသာဘဝမ္ာ့ကို ပိုငးဆိုငးချငးံ
ရရြိပါလိမးံမညး။ လြဴဒါနး့ေပ့ကမး့လိုကးသညးံအတျကး ကုနးတာခ္ငး့အတူတူ အက္ိဳ့ရြိရြိ ကုနးတာမ္ိဳ့်ဖစး
ေအာငး သပၸဳရိသဒါန သူေတားေကာငး့အလြဴမ္ာ့ႏြငးံအညီ ်ပဳလုပးႏိုငးၾကပါေစဟု ဆႏၵ်ပဳရငး့ …။
အရြငးဇဝန(ကုနး့ေဇာငး့ )

