အပၸမာဒ ဓမၼလကးေဆာငး
ေသာတာပတၱိမဂး ရြုဖျယး က္မး့်ပဳဆရာေတား
အရြငးစႏၵိမာ (ေအာငးလ)ဵ
စာစဥး-၄

ေနာငးတ
ေနာငးတဆိုသညးံ ေွါဟာရသညး ်မနးမာလူမ္ိဳ့တို ံ အတျငး့၌ သဵု့ႏြုနး့ေသာ စကာ့်ဖစးသညး။ သို ံေသား
ေနာငးတရပါ်ပီ ဟူေသာ အေ်ပာကို လူတိုငး့မသဵု့ပါ။ လူမိုကး၊ လူပ္ငး့၊ လူဖ္ငး့ႏြငးံ ပညာမဲံေသာ သူတို ံ
သာ သဵု့စျဲေသာ စကာ့်ဖစးသညး။ ေနာငးတဟု ေ်ပာဆိုေသာ စကာ့သညး မိမိမြာ့မိခဲံေသာ အ်ပစးက
မိမိအာ့

ဆို့က္ိဳ့်ပနးေပ့သ်ဖငးံ

ထိုဆို့က္ိဳ့အတျကး

စိတးမခ္မး့သာဘဲ

ပူပနးလာ်ခငး့ေၾကာငးံ

ေ်ပာဆိုေသာ စကာ့်ဖစးသညး။
အခ္ိနး်ဖဳနး့ခဲံမိ်ခငး့၊ ေဒါသအေလ္ာကး ်ပဳလုပး ေ်ပာဆိုမိခဲံ်ခငး့၊ ေလာဘအေလ္ာကး လျနးလျနးက္ဴ့က္ဴ့
်ပဳလုပး ေ်ပာဆိုမိခဲံ်ခငး့၊ သူေတားေကာငး့တို ံႏြငးံ မေပါငး့ေဖားမိခဲံ်ခငး့ မာနးမာန ေထာငးလႊာ့မိခဲံ်ခငး့
စညး့ကမး့ပ္ကးခဲံ်ခငး့ ကာမပိုငးတို ံ၌ ေဖာကး်ပနးခဲံ်ခငး့ စသညးံ အခ္ကးတို ံသညး မိမိအာ့ မိတးပ္ကးမြု၊
စီ့ပျာ့ပ္ကးမြု၊ သိကၡာက္မြု၊ အရြကးရမြု၊ လူၾကာ့ မွငးဆဵံမြု၊ လူ ံေအာကးက္မြု၊ အခ္ိနးဆဵု့ရြဵဳ့မြုႏြငံး
ဆငး့ရဲမြုမ္ာ့ ်ဖစးေစသညး။ ထိုအခါ မ္ကးႏြာညိြဳ့ငယးစျာ ပူပနးမြု ်ဖစးလာသ်ဖငးံ ထိုအမြာ့တို ံအတျကး
ေနာငးတရ်ခငး့ ်ဖစးသညး။
အထကးပါ ေနာငးတရေစလိုမြုမ္ာ့တျငး ကုစာ့၍ရေသာ ေနာငးတႏြငးံ ကုစာ့၍မရေသာ ေနာငးတဟူ၍
ႏြစးမ္ိဳ့ ရြိသညး။ အခ္ိဳ႕အခ္ိနးရရြိေသ့၍ ်ပနးလညးကုစာ့ႏိုငးေသာ ေနာငးတတို ံကို ်ပနးလညး်ပဳ်ပငး်ခငး့၊
ၾကိဳ့စာ့်ခငး့၊

ေတာငး့ပနး်ခငး့၊

စိတးခ္မး့သာမြုတို ံ ်ပနးလညးရရြိသညး။

အေလ္ားေပ့်ခငး့တို႕်ဖငးံ

်ပနးလညးကုစာ့ႏိုငး်ပီ့

ေက္နပးမြု၊

်မတးစျာဘုရာ့
်ပစးမြာ့မိ၍

သကးရြိထငးရြာ့ရြိစဥးက
ေယာကၤ္ာ့ေလ့ဘွမြ

သူေ႒့သာ့

ေသာေရယ္သညး

မိနး့ကေလ့

ဘွသို႕

သြ္ငးမဟာကစၥညး့

ေ်ပာငး့သျာ့်ပီ့

ကို

အိမးေထာငးက္ခါ

ကေလ့ႏြစးေယာကးပငး ရခဲံသညး။ ထိုအခါ မိမိ အမြာ့ကို ေနာငးတရ်ပီ့ သြ္ငးမဟာကစၥညး့ထဵ
်ပနးလညးေတာငး့ပနး သ်ဖငးံ ေယာကၤ္ာ့ေလ့ ဘွသို႔ ်ပနးလညး ေရာကး ႐ြိ သျာ့ခဲံသညး။ ဤကဲံသို႕
အခ္ိနးမြီ ်ပနးလညးကုစာ့ ႏိင
ု းသ်ဖငးံ ေနာငးတရမြုမ္ာ့ ေ်ပေပ္ာကးၾကသညးမ္ာ့လညး့ ရြိသညး။
ေဒွဒတးသညး

မာနးမာန်ဖငးံ

ငါသညးလညး့

ဘုရငးံအႏျယး

သြ္ငးအႏု႐ုဒၶါ

သြ္ငးအာနႏၵာ

စသညးတို႕သညးလညး့ မငး့မ္ိဳ့်ဖစးပါလြ္ကး ဒါယကာ ဒါယိကာမတို႔သညး သြ္ငးအႏု႐ဒ
ု ၶါ၊ သြ္ငးအာနႏၵာ
စေသာ မေထရးမ္ာ့ကိုသာ သတငး့ေမ့်ပီ့ ငါံကိုသတငး့မေမ့ဘူ့ဟူ ၍ မနာလို်ခငး့ လာဘးလာဘ
ေမြ္ားကို့်ခငး့ ပရိတးသတး အ်ခဵအရဵမ္ာ့လို ၍ ်မတးစျာဘုရာ့ထဵ ပရိယာယးသဵု့လြ္ကး ရဟနး့အေပါငး့ကို
အုပးခ္ဳပးရနး ေတာငး့ခဵ်ခငး့ မငး့ကို့ကျယးခဵလို ၍ အဇာတသတးကို ဖခငးအာ့ သတးခိုငး့်ပီ့ ငါက
ဘုရာ့သတးမညး

ဟု

ေသေၾကာငး့ၾကဵစီ်ခငး့
်မတးစျာဘုရာ့

ေ်ပာဆို

တိုကးတျနး့်ခငး့

နာဠာဂီရိဆငးအာ့

်မတးစျာဘုရာ့

အရကးတိုကး၍

ထကးပို၍ စညး့ကမး့ေကာငး့သညးဟု

႐ြငအ
း ာ့

ေက္ာကးေမာငး့ဆငး၍

်မတးစျာဘုရာ့႐ြငက
း ို

သေဘာ်ပရနး

လုပးၾကဵေစ်ခငး့၊

ဘုရာ့အလိုေတားမက္ေသာ

ပညတးငါ့မ္ိဳ့ေတာငး့ခဵ်ခငး့ သဵဃာ အသငး့ချဲ်ခငး့ စေသာ အ်ပစးၾကီ့ လျနး့လြေသာ ကဵတို႔်ဖငးံ
်မတးစျာဘုရာ့႐ြငးကို ်ပစးမြာ့မိခဲံသညး။ အိုမငး့လာ်ပီ့ တပညးံမ္ာ့၏ ႏြိပးစကး်ခငး့ကို ခဵစာ့ရသညး။
ထုိအခါ ေနာငးတရသ်ဖငးံ ်မတးစျာဘုရာ့ထဵ ေတာငး့ပနးရနး ေွါယာဥးႏြငးံလာရာ ေဇတွနး ေက္ာငး့အနီ့
ေရကနး၌ ေရခ္ိဳ့ရနး ဆငး့သညးံအခါ ခႏၶာကိုယး၌ အလျနးပူ်ပငး့ေသာ မီ့ေလာငးဘိသကဲံသို႕ ်ဖစးကာ
အရြငးလတးလတးေ်မမ္ိဳ်ခငး့ ခဵရသညး။ ေဒွဒတးသညး ေနာငးတရေသားလညး့ ထိုေနာငးတရ်ခငး့သညး
်ပနးလညး ကုစာ့ချငးံမရေသာ ေႏြာငး့ေနာငးတ ်ဖစးသညး။
သုပၸဗုဒၶမငး့သညးလညး့ သိဒၶတၳမငး့သာ့ ေဂါတမဘုရာ့သညး ငါ၏ သမီ့ေတားကို စျနး႕ပစးလြ္ကး
ေတာထျကးသျာ့သညး၊ ငါ၏ သာ့ေတား ေဒွဒတးကိုလညး့ ရဟနး့်ပဳေပ့်ပီ့ ရနးသူကဲံသို႕ သေဘာထာ့
်ပဳမူသညးဟု

အထငးလျဲကာ

မေက္နပး်ခငး့တို႔ေၾကာငးံ

်မတးစျာဘုရာ့အာ့

ရနး်ငိဳ့ဖျဲ႕ေလ၏။

်မတးစျာဘုရာ့႐ြငး ဆျမး့မရႏိုငးရနး အတျကး ်မတးစျာဘုရာ့႐ြငး ဆျမး့ခဵရာ လမး့၌ လမး့ပိတးဆို႕မႈကို
်ပဳလုပးသညး။ ၾကီ့ေလ့ေသာ အကုသိုလး အမႈကို ်ပဳလုပးေလသညး။ ဤ အကုသိုလးကဵေၾကာငးံ
သုပၸဗုဒၶမငး့၏ အ်ပစးသညးလညး့ ကုစာ့ရနး အချငးံ မရ႐ြိေတာံပါ။

နႏၵိယ

သူေ႒့ၾကီ့သညး

်မတးစျာဘုရာ့႐ြငအ
း ာ့

ေက္ာငး့ေဆာကးလြဴ်ခငး့၊

သဵဃာေတားႏြငးံ

ဖုနး့ေတာငး့ယာစကာတို႕အာ့ အလြဴဒါန စိတးအာ့ထကးသနးစျာ လြဴဒါနး့စျနး႕ၾကဲ်ခငး့ကို ဇနီ့်ဖစးသူ
ေရွတီသညး အလျနးမြ တျနး႕တိုေနသညး။ နႏၵိယ သူေ႒့ၾကီ့ မ႐ြသ
ိ ညးံအခါ သဵဃာေတားတို႕ႏြငးံ
ဖုနး့ေတာငး့ယာစကာတို႕
ေသဆဵု့သျာ့်ပီ့ေနာကး
ေဖာကးထျငး့၍

အလြဴခဵလာလြ္ငး
လဵု်ခဵဳေအာငး

ေရွတီကို

ႏြငးထုတးေမာငး့ထုတးသညး။

ပိတးဆို႕ထာ့ေသာ

နတး်ပညးသို႕

ေရွတီ၏

ေခၚေဆာငးသျာ့်ပီ့

နႏၵိယ

သူေ႒့ၾကီ့

တိုကးခနး့ကို

ဘီလူ့တို႕က

အလျနးမြ

အဵံၾသဘျယးရာ

ေကာငး့ေလာကးေအာငး တငးံတယး ခမး့နာ့ေသာ နႏၵိယ သူေ႒့ၾကီ့၏ ဘဵုဗိမၼာနးကို ်ပေသာအခါ
ေရွတီသညး ထိုဘဵဗိမၼာနးမ္ိဳ့ကို ခဵစာ့စဵစာ့်ခငး လာသညး။ ထိုအခါ ေရွတီက ဒီလိုဘဵုဗိမၼာနးမ္ိဳ့
ရ႐ြိလိုပါ၍ အလြဴဒါန ်ပဳလုပးရနး နတးဘီလူ့တို႕အာ့ လူ႕်ပညးသို႕ ်ပနးပို႕ပါဟု ေတာငး့ခဵပါသညး။ ထိုအခါ
နတးဘီလူ့တို႕က ေရွတီ သငးံအတျကး အခ္ိနးမရြိေတာံဘူ့ဟု ဆိုကာ ေရွတီအာ့ ငရဲ်ပညးသို႕
ပစးခ္လိုကးသညး။ ေရွတီ၏ ေနာငးတသညးလညး့ ကုစာ့ရနး အချငးံမရေတာံပါ။
အိုေယာဂီ အေပါငး့တို႕ ေယာဂီတို႕သညး ေလာက၌ ေနာငးတရစရာမ္ာ့ ်ဖစးေစသညးံ အ်ပစးမ္ာ့
က္ဴ့လျနး မိထာ့စရာေတျ ရြိေနၾကပါသလာ့ဟု မိမိကိုယးကို အခ္ိနးမြီ ်ပနးလညး ဆနး့စစးၾကပါ။ အရိယာ
သူေတားေကာငး့တို႕

အေပၚ၌

ႏြလဵု့သျငး့မြာ့မႈ

်ပစးမြာ့မႈတို႕သညး

အလျနးမြ

ၾကီ့ေလ့ေသာ

အ်ပစးမ္ာ့ခဵစာ့ ရပါသညး။ အခ္ိဳ႕ အ်ပစးမ္ာ့မြာ ကိုယးေတျ႕မဟုတးဘဲ သူတစးပါ့ ေ်ပာဆိသ
ု ညးကိုပငး
မိမိဥာဏးနညး့မြုေၾကာငးံ ယဵုၾကညး၍ ်ပစးမြာ့မႈမ္ာ့လညး့ ရြိတတးၾကသညး။ အထကးေဖား်ပခဲံ်ပီ့ေသာ
ေနာငးတရေစမႈမ္ာ့ကို မ်ပဳလုပးမိဘို႕ အထူ့သတိ်ပဳၾကပါ။ အကယး၍ ်ပဳလုပးမိခဲံလြ္ငးလညး့ အခ္ိနးမီ
ကုစာ့ၾကပါ၊

မိမိတို႕

ထုိဘွေတျ၌

ကိေလသာ

မကုနးခမး့ေသ့သ၍

အပါယးေလ့ပါ့က္ေစသညးံ

ေရြ႕ဆကးရမညးံ

အမႈမ္ာ့ကို

ဘွေတျ

မ်ပဳလုပးမိဘို႕

႐ြိေနဦ့မညး။

ေစာငးံထိနး့ရနးႏြငးံ

ေ႐ြ႕ဆကးရမညးံဘွ၏ ်ပညးံစဵုမြု အတျကး ေနာငးတမရရနး တတးစျမး့ႏိုငးသမြ္ ဒါန်ပဳရမညး။ အနညး့ဆဵု့
သရဏဂုဏး သဵု့ပါ့ႏြငးံ ငါ့ပါ့သီလ ေစာငးံထိနး့ရမညး။ ယခုဘွေသဆဵု့ခါနီ့အခ္ိနး ၌ ေသေအာငး
သတးေနသညးံ ခႏၶာ၏ ႏြိပးစကးမႈႏြငးံ ၾကဵဳေတျ႕ရသညး႕ အခါ ေနာငးတ မရဘို႕လိုသညး။ အကယး၍
်ပငး့ထနးေသာ ဒုကၡ ေွဒနာႏြငးံ ရငးဆိုငးရသညးံအခါ ထိုဒုကၡမြ မလျနးေ်မာကးလြ္ငး (ွါ) ဒုကၡေွဒနာမြ
မချာႏိုငးလြ္ငး ေ်ပ့စရာေ်မမရြိ လြဳပးစရာေနရာ မရြိေတာံဘဲ အလျနးမြ အက္ဥး့အၾကပးေတျ႕်ပီ့ ဆငး့ရဲဒုကၡ
ခဵစာ့ရေတာံမညး။

ဤကဲံသို႕

ဒုကၡခဵစာ့ရ်ခငး့မြာ

သာသနာႏြငးံၾကဵဳေတျ႕၍

မိမိလညး့

လူ်ဖစး်ပီ့

တရာ့က္ငးံၾကဵမႈ၌ အေလ့မထာ့ခဵမႈ သူေတားေကာငး့တို႕ထဵ မဆညး့ကပးမႈ၊ ကာမဂုဏး၌ လျနးက္ဴ့မႈ၊
တရာ့က္ငးံရမြာကို ပ္ငး့ရိမႈ၊ မိမိရရြိေသာ ရာထူ့၊ ပညာ၊ အ်ခဵအရဵ၊ ရတနာတို႕၌ လျနးလျနး ၾကဴ့ၾကဴ့

တပးမကးေက္နပးမႈတို႕ေၾကာငး႕ ်ဖစးသညး။ အခ္ိဳ႕မြာကာ့ တရာ့က္ငးံၾကဵေသားလညး့ အခ္ိနးတိတိႏြငးံ
သကးသာေခ္ာငးခ္ိစျာ

က္ငးံလို်ခငး့

အ်ပစးတို႕ေၾကာငး႕်ဖစးသညး။

ဆရာေကာငး့ႏြငးံ

ထိုအခါက္မြ

မဆညး့ကပးရ်ခငး့

ကယးၾကပါဦ့၊

ကူညီၾကပါဦ့၊

စေသာ

ဒီလိုလုပးေပ့ပါဦ့၊

နညး့နညး့ေလ့ မေ႐ႊ႕ေပ့ပါဦ့၊ ပူလျနး့လို႕ ေအ့ေအာငး လုပးေပ့ၾကပါဦ့၊ ထူေပ့ပါဦ့၊ လြဲေပ့ပါဦ့၊
ေရေလ့ တစးေပါကးေလာကး တိုကးေပ့ပါဦ့၊ မကယးႏိုငးၾကေတာံဘူ့လာ့ စသညး်ဖငးံ မ္ကးႏြာငယးစျာ
ေတာငး့ခဵေနရေတာံသညး။ ထုိအခါက္မြ တဏြာအလိုကး ငါံအၾကိဳကးေပ့်ပီ့ ေခ္ာငးေခ္ာငး က္ငးံၾကဵခဲံ၍
ဒီဒုကၡ မေက္ားလႊာ့ႏိုငးပါလာ့ဟု ေနာငးတရေလေတာံသညး။ သို႕ေသားထိုသူ၏ ေနာငးတသညးကာ့
ေႏြာငး့ခဲံ်ပီ်ဖစး၍ ကုစာ့ရနး အခ္ိနးမ႐ြိေတာံေပ။
ထို႕ေၾကာငးံ ထုိေနာငးတရစရာမ္ာ့စျာ ရြိသညးထဲတျငး ေတာငး့ပနးကုစာ့ရနးလညး့ မရ၊ ေသမငး့၏
်ပငး့ထနးစျာ

ရကးစကး်ခငး့ကို

ခဵရေစသညးံ

ေႏြာငး့ေနာငးတမ္ိဳ့

မရ႐ြၾိ ကရနး

အထူ့သတိထာ့သငးံေပသညး။
အပါယးေလ့ပါ့သို႕ က္ေရာကးေစသညးံ အ်ပစးမ္ာ့ကိုလညး့ ေနာငးတမရေအာငး သတိထာ့ရဦ့မညး။
လူတို႕်မငးေတျ႕ေနရမႈတျငး
ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့လြ္ကး

ႏျာ့တစးေကာငးကို

်ပငး့ထနးစျာ

ဥာဏး်ဖငးံၾကညးံပါက

အသငး့ခဵရသညးံဒုကၡ၊

ႏြာႏု႐ို့ကို

အရြငးလတးလတး

ွါ့ခၽျနး်ဖငးံ

ထို့ေဖာကး၍

နဖာ့ၾကိဳ့ထို့ခဵရ်ခငး့ဒုကၡ၊ ေက္ာပူ ချာပူ သျာ့ရ်ခငး့ဒုကၡ၊ ေန႕ညမေ႐ျ့ အခုိငး့ခဵရ်ခငး့ ဒုကၡ ွနးေလ့
ွနးေပါံသညးဟူ၍

ေ႐ျ့ခ္ယးချငးံမရသညးံအ်ပငး

ခဏနာ့ခ္ငးပါေသ့သညးဟူ၍

ေတာငး့ပနးလို႕မရ

ေ႐ြာငးတိမး့၍ မရေသာ ဒုကၡ၊ စူ့ထို့ခဵရ်ခငး့ ၾကိမးႏြငးံအ႐ိုကးခဵရ်ခငး့ဒုကၡ၊ မြကးကိုကး၊ မႊာ့ကိုကး၊
ေမ္ာံကိုကးေသားလညး့ မိမိကိုယးတိုငး မဖယးရြာ့ႏိုငးဘဲ ေသျ့စုပးခဵရ်ခငး့ ဒုကၡ ဆူဆဲၾကိမး့ေမာငး့
ခဵရ်ခငး့ဒုကၡ

ၾကမး့တမး့ေသာ

ေ်မၾကီ့ေပၚတျငး

အိပးရေသာဒုကၡ

အငးအာ့

နညး့လာသညးံအခါ

ႏျာ့သတး႐ဵု၌ အရြငးလတးလတး အသတးခဵရသညးံဒုကၡ၊ စသညးံမ္ာ့စျာေသာ ဒုကၡတို႕သညး ရခဲလြေသာ
လူ႕ဘွ

ၾကဵဳခဲလြေသာ

သာသနာႏြငးံ

ဖိတးေခၚ်ခငး့တို႕အာ့

ဂရုမ်ပဳဘဲ

လငးေကၽျ့မႈ၊

တစးခုတညး့ကိုသာ

အာရဵု်ပဳလြ္ကး

ငါရုနး့မြ

ေတျ႕ၾကဵဳခဲံစဥးက
မယာ့ေကၽျ့မႈႏြငးံ
်ဖစးမညးဟူ၍

သူေတားေကာငး့တို႕
သာ့သမီ့တို႕၏
ွနးထမး့မႈ်ပဳခဲံေသာ

ဆဵု့မ်ခငး့၊

စာ့ွတးေနေရ့
အ်ပစးတို႕ကို

ေၾကျ့ဆပးေနရ်ခငး့်ဖစးသညး။ သဵဃာ်မငးလို႕လညး့ သဵဃာမြနး့ မသိေတာံ တရာ့သဵၾကာ့ေတာံလညး့
တရာ့မြနး့မသိေတာံ
ခဵရ်ခငး့ကိုလညး့
မ်ပဳႏိုငးေတာံေပ။

အမြ္ေပ့ေွသဵၾကာ့ေတာံလညး့

ေနာငးတရ

ေကာငး့သညးဟူ၍

သာဓုမေခၚႏိုငးေတာံပါ။

မသိႏိုငးသညးံအ်ပငး

ထုိဒုကၡမ္ိဳ့စဵု

ကုသိုလးတရာ့ကိုလညး့

ထုိ႕ေၾကာငးံ မိမိကိုယးကုိမိမိ ေနာငးတမရေအာငး ၾကိဳ့စာ့ၾကပါ။ မိမိကုိယးတိုငး ေပါကးေ်မာကးေအာငး
က္ငးံၾကဵအာ့ထုတးထာ့ေသာ
တိုကးတျနး့အပးပါသတညး့။

ဆရာေကာငး့ႏြငးံ
။

ေနာငးတမရေအာငး

တရာ့အာ့ထုတးၾကပါဟူ၍

