တဘဝမြာ အေ်ဖရြာ တရာ့ေတားႏြငးံ ၾသဝါဒ သဵေပါကး
နေမာတႆဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
တဘဝမြာ အေ်ဖရြာ
ေယာဂီအေပါငး့ သူေတားေကာငး့တို႕
သငးတို႕ ဘာလုပးေနၾကတာလဲ၇ ဘာံေၾကာငးံ အလုပးလုပးေနၾကတာလဲဟု ဒီလိုေမ့ချနး့ ထုတးလိုကးမယးဆိုရငး
ဤကဲံသို႕ အေ်ဖအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ ေပ့ၾကပါလိမးံမယး၈
ေရာငး့ဝယးမြုေတျ ်ပဳလုပးေနၾကပါတယး၈ ပညာ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ သငးၾကာ့ေနၾကပါတယး၈ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့
လုပးေနၾကပါတယး၈ ပညာမ္ိဳ့စဵု သငးတနး့ေပ့ေနၾကပါတယး၈ ရာထူ့မ္ိဳ့စဵုနဲ႕ဝနးထမး့မ္ိဳ့စဵု လုပးေနၾကပါတယး၈
စာေရ့်ခငး့၇ သီဆို်ခငး့၇ တီ့မြုတး်ခငး့ စသညးံေဖ္ားေ်ဖမြုအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ လုပးေနၾကပါတယး၇ ကာယအာ့်ဖငးံ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့
အလုပးလုပးေနၾကပါတယးလို႔ ဒီလို အေ်ဖမ္ိဳ့စဵု ေပ့ၾကပါလိမးံမယး၈
ဒီလိုအေ်ဖေပ့တာ မဆနး့ပါဘူ့ဟု ထငးရလိမးံမညး၈ ဒီလို အလုပးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ လုပးေနတာ ဘာအတျကးလဲလို႔
ဆနး့စစးၾကညးံရမညး၈ အာ့လဵု့ကို ဆနး့စစးၾကညးံလိုကးလြ္ငး ေငျရဘို႔ တစးခုတညး့ အတျကးသာ ်ဖစးတယး၈ ထိုေငျ
ဘာေၾကာငးံ ရြာရသလဲလို႔ ဆနး့စစးၾကညးံလိုကးရငး

စာ့ဝတးေနေရ့၇ က္နး့မာေရ့၇ ကုသိုလးေရ့ စေသာ

အေရ့မ္ိဳ့စဵုအတျကး ေငျမရြိလြ္ငး ဒီလိုပဲ သိၾကပါတယး၈
ဥာဏးပညာ်ဖငးံ ေသခ္ာစျာ ဆနး့စစးၾကညးံလိုကးမညးဆိုလြ္ငး ေသမငး့မေခၚေသ့၊ ေသမငး့မေရာကးေသ့သ်ဖငးံ
ေသမငး့ေခၚမညးံရကးကို ေစာငးံေမြ္ားေနၾကရပါတယးလို ံမသိႏိုငးၾကပါဘူ့၈ ဒီလို ေစာငးံေမြ္ားေနရငး့ ဒီခႏၱာၾကီ့က
အလကာ့မေနဘဲ ဆာေလာငးမျတးသိတး်ခငး့်ဖငးံ ႏြိပးစကးေန်ပနးတယး၈
အဲဒီအခါမြာ ခႏၱာပ္ကးၾကီ့ကို ဖာေထ့်ပဳ်ပငးရ်ပနးတယး၈ ဒီလိုဖာေထ့်ပဳ်ပငးရနးအတျကး နညး့မ္ိဳ့စဵုႏြငးံ ဒုကၡခဵ်ပီ့
ေငျရြာေနရပါလာ့လို
ခႏၱာပ္ကးလို

ံမသိၾကဘူ့၈

ခႏၱာပ္ကးစီ့်ပနးေတာံလညး့

ံဖာေထ့ရ်ခငး့်ဖစးတယး၈

ခႏၱာႏြိပးစကးမႈကို

ဆငး့ရဲရ်ပနးတယး၈

မလျနးဆနးႏိုငးလို

ထမငး့စာ့တယးဆိုတာ

ံအရဵႈ့ေပ့ကာ

ကၽျနးခဵ်ပီ့

ေကၽျ့ေမျ့ေနရပါလာ့လို ံလညး့ မသိႏိုငးၾကဘူ့၈ ကၽျနးဆိုတာ ဘယးေတာံမြ မခ္မး့သာဘူ့၈ ရုပးပ္ကးေတာံ နာမးမြာ
မီ့ေတာကးရတယး၈

ထမငး့စာ့တယးဆိုတာ

မီ့အေလာငးမခဵႏိုငးလို

ံမီ့သတးလိုကးရတာပဲ

်ဖစးတယး၈

သတၱွါတိုငး့ဟာ မီ့သတးသမာ့ေတျပါပဲလို ံလညး့ မသိႏိုငးၾကပါဘူ့၈ ဒါဟာ နဂိုမီ့ေတာကးသတး်ခငး့ ်ဖစးတယး၈
စာ့တဲံအစာႏြငးံ မတညးံ်ပနးေတာံ ေခါငး့ကိုကး၇ ဇကးထို့၇ ေသျ့တကး၇ ဆီ့တကး စေသာ ႏြိပးစကး်ခငး့ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံ
ခႏၱာက ႏြိပးစကး်ပနးတယး၈ အဲဒီအခါမြာ ေဆ့ေသာကး်ခငး့၇ ေဆ့လႈ်ခငး့၇ ေဆ့ထို့်ခငး့်ဖငးံ ပ္ကးလာတဲံ

ခႏၱာကိုယးကို

်ပနး်ပီ့်ပဳ်ပငး

ဖာေထ့ေပ့ရ်ပနးတယးလို

ံလညး့

မသိၾကဘူ့၈

ဒီလို

်ပဳ်ပငးဖာေထ့ဘို

ံ

ေငျရြာရ်ခငး့်ဖစးတယးလို ံလညး့ သိႏိုငးခဲၾကတယး၈

ဆငး့ရဲမႈၾကီ့ကို သကးသာရေအာငးႏြငးံ ေ်ဖေဖ္ာကးရနး ဆငး့ရဲခဵ၊ စီ့ပျာ့ရြာရပါတယး၈ ဒီခႏၱာၾကီ့ ပူေလာငး်ပီ့
ႏြိပးစကးေတာ ဆငး့ရဲရသ်ဖငးံ ေရခ္ိဳ့ေပ့ရ်ပနးတယး၈ ဒီသေဘာကိုလညး့ သိႏိုငးခဲလြတယး၈ ထိုဆငး့ရဲမႈကို
သကးသာရာရေအာငး ကိုယးဆငး့ရဲ စိတးဆငး့ရဲခဵ်ပီ့ ေရရဘို ံေငျရြာရ်ပနးတာလို ံလညး့ သိႏိုငးခဲလြတယး၈
ဒီၾကာ့ထဲေသမငး့က
ႏြိပးစကး်ပနးတယး၈

မေခၚေသ့သ်ဖငးံ

ေသလြညးံမက္ေသ့၊

ထိုႏြိပးစကးတဲံဒဏး

မခဵႏိုငးေတာံ

ဒီရုပးၾကီ့က

လကးေ်မြာကး

ထိုငး့မိႈငး့ေလ့လဵစျာ

အရဵႈ့ေပ့ရသညးံသေဘာႏြငးံ

အလိုလိုကးအၾကိုကးေပ့ကာ အိပးဖို ံဖနးတီ့ေပ့ရ်ပနးတယး၈ ထိုအိပးစရာေနရာေတျ ရဖို ံအတျကး အပငးပနး့ခဵ
စိတးဆငး့ရဲခဵ်ပီ့

ေငျရြာရ်ပနးတယးလို

ံလညး့

သိႏိုငးခဲလြတယး၈

ေသမငး့

မေခၚေသ့၊

မေသဘဲ

ႏို့လာ်ပနးေတာံလညး့ မသာယာမႈ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ ေဆ့ေၾကာေပ့ရနးအတျကး အရဵႈ့ေပ့ကၽျနးခဵ်ပီ့ ်ပဳ်ပငးေပ့ရတယး၈
အဆငးသငးံ ်ပဳ်ပငးေပ့ႏိုငးရနးအတျကး အဆငး့ရဲခဵ မ္ကးႏြာေအာကးက္ခဵ၊ ေငျရြာရ်ပနးတယး၈ တစးေန ံတစးေန
ံဒုကၡမ္ိဳ့စဵုမြ

သကးသာရာရေအာငး

ေစာငးံဆိုငး့ရငး့

ေငျရြာ၊

ေသမငး့ေခၚမညးံရကးကို

ကိုယးစိတးႏြစးပါ့

ဆငး့ရဲမႈၾကီ့ကို

အဆငး့ရဲခဵ

ေပေတခဵ်ပီ့

ေစာငးံေမြ္ားေနရတာပဲလို

အပငးပနး့ခဵ၊

ဆငး့ရဲမႈ

ေသမငး့ေခၚမညးံရကးကို

သကးသာေအာငး

ံဒီလိုသိႏိုငးခဲၾကတယး၈

ဒီလိုနဲ

ံပဲ

ေ်ဖေဖ္ာကးရငး့
တစးေန

ံတစးေန

ံေသမညးံရကးကို သူသူငါငါ ေစာငးံေမြ္ားရငး့ အ်ခာ့သူတစးပါ့ေသလိုကး အသဵု့မက္ေသာ အသုဘထုပးၾကီ့ကို
ေသမိနး ံမက္ေသ့၊ ေစာငးံေမြ္ားေနသူမ္ာ့က ်မိဳ ံရျာအ်ပငးထုတး သၤ်ဂိဳလးလိုကး
မိမိေသမညးံ အလြညးံက္်ပနးေတာံလညး့ ေသမငး့ကို ေစာငးံေမြ္ားေနသူမ္ာ့က ်မိဳ ံရျာအ်ပငးထုတး သၤ်ဂိဳလးလိုကး၇
ဒီအလုပးအ်ပငး ဘာမြ္လုပးစရာ မရိြဘူ့၈

အခ္ဳိ ံဆိုလြ္ငး ဆဵ်ဖဳ၇ သျာ့က္ိဳ့၇ ခါ့ကိုငး့၇ နာ့ထိုငး့သညးအထိ ေသမငး့ကမေခၚေသ့၊ အာ့နာေပမယးံ
ခႏၱာႏြိပးစကးမႈအမ္ိဳ့မ္ိဴ့ ဒုကၡမ္ာ့ခဵစာ့်ပီ့ ေသမငး့ေခၚမညးံ အခ္ိနးအထိ ေစာငးံေမြ္ားေနၾကရတယး၈

ဒီလိုနဲ

ံေသမငး့ေခၚမညးံရကးကို

ေစာငးံေမြ္ားေနၾကသူ

အခ္ငး့ခ္ငး့

အာ့ေနရာမြ

အလကာ့မေနႏိုငးဘဲ

ေသရျာသျာ့သူ အခ္ငး့ခ္ငး့ သဵေယာဇဥးေတျ ေႏြာငးဖျဲ ံၾကကာ အပိုဒုကၡရြာသညးံအေနႏြငးံ အိမးေထာငး်ပဳၾကတယး၈

အပိုကၽျနးခဵ်ခငး့ အလုပးဆိုလညး့ မမြာ့ပါဘူ့၈ ပိုမိုကးၾကတယးဆိုလညး့ မမြာ့ပါဘူ့၈ ဘာေၾကာငးံလဲဆိုေတာံ
နဂိုဒုကၡက မရပးမနာ့ ႏြိပးစကးေနသညးံၾကာ့ကပငး ထပးဆငးံတို့ပျာ့ေအာငး ဖနးတီ့်ခငး့ေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈

ဘွဆိုတာ ေသမငး့က အ်ပငး့အထနးသတးမညးံ ခႏၱာထုပးတစးခုရ်ခငး့ပါပဲ၈ ေသမငး့သတးစဥး ထိုခႏၶာထုပးၾကီ့ကို
ေန

ံစဥးေစာငးံေရြာကး

်ပဳ်ပငးေပ့ႏိုငးဘို

ံနညး့မ္ိဳ့စဵုႏြငးံ

ကိုယးစိတးႏြစးပါ့

အပငးပနး့ခဵ

ေအာကးက္ခဵ်ပီ့

ေသမငး့ေခၚမညးံရကးကို ေစာငးံေမြ္ာကးရငး့ သကးသာႏိုငးသေလာကး ဆငး့ရဲနညး့သမြ္နညး့ေအာငး ေငျရြာ်ပီ့
ေစာငးံေရြာကးေနရတာအ်ပငး ဘာမြ္မရိြပါဘူ့ဟုလညး့ သိႏိုငးခဲလြတယး၈

ဆဵပငးေတျ ဖရိုဖရဲ ပ္ကးစီ့သညးံအခါမြာ ကၽျနးခဵ်ပီ့ ်ပဳ်ပငးေပ့လိုကး အညစးအေၾက့ေတျ ေပတဲံအခါ ကၽျနးခဵ်ပီ့
ေဆ့ေၾကာေပ့လိုကး ခႏၱာကိုယးထဲက ပို့ေတျ မ်ငိမးသကးတဲံအခါ ပို့စာေတျ ေကၽျ့လိုကး ေအ့တဲံအခါ ကၽျနးခဵ်ပီ့
ေႏျ့ေအာငး ်ပဳ်ပငးေပ့လိုကး၇ ပူတဲံအခါ အရဵႈ့ေပ့၊ ကၽျနးခဵ်ပီ့ ေအ့ေအာငး ်ပဳ်ပငးေပ့လိုကး၇ အလိုမက္က္ေအာငး
ေန ံစဥး ဖနးတီ့ေပ့ႏိုငးရနး ကၽျနးခဵ်ပီ့ ေငျရြာေနရတယးလို ံသိႏိုငးခဲၾကတယး၈ ဒီၾကာ့ထဲ ေန ံစဥးဒုကၡေပ့ေနတဲံ
ဒုကၡခႏၶာၾကီ့ကို သနပးခါ့နဵ ံသာ၇ ေရႊ၇ ေငျ၇ ေက္ာကးသဵပတၱ်မာ့တို ံ်ဖငးံ ပူေဇားပသၾကေသ့တယး၈ ဒီအတျကး
အပိုဒုကၡထပးရြာၾကေသ့တယး၈ နဂိုဒုကၡခဵရတာ အာ့မရၾကလို ံအပိုဒုကၡေတျ ထပးခဵၾကတယး၈ ထိုဒုကၡထုပးကို
ဖျငးံၾကညး ံဘိသကဲံသို ံဥာဏးႏြငးံ ၾကညး ံလိုကးမယးဆိုလြ္ငး မစငး ၇ပို့ေလာကးေတျႏြငးံ အခၽျဲ သလိပး စေသာ
မသတီဘျယးရာ စုေပါငး့ထုပးထာ့ေသာ အသုဘရုပးမ္ာ့သာ ရိြသညးကိုေတျ ံရမညး၈ ထိုအသုဘအထုပးကိုပငး
ေစတီပုထို့ထငး်ပီ့ေတာံမ္ာ့

ပူေဇားပသေနရသလာ့ဟု

အရိယသူေတားေကာငး့မ္ာ့က

အႏၶပုထုဇဥးမ္ာ့ကို

ရႈ်မငးသဵု့သပးၾကညး ံၾကတယး၈ တကယးတမး့က္ေတာံ အဲဒီဒုကၡအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေပ့ေနတဲံ အသုဘအထုပးကို ေသမိနး
ံမက္၊ ေသေန ံမေရာကးေသ့လို ံေသမယးံရကးကို ေစာငးံေမြ္ားရငး့ အေ်ခာကးတိုကး အရူ့ထေနၾကပါလာ့လို
ံလညး့ သိႏိုငးခဲၾကတယး၈

ဒီလို အသိဥာဏး်ဖငးံ ဘွတစးခုကို ဆနး့စစးၾကညး ံရမညးံအစာ့ ဒီလိုမသိ်မငးဘဲ ေသမငး့ေခၚလြညးံ မက္ေသ့သူ
အခ္ငး့ခ္ငး့ စီ့ပျာ့ေတျ်ပိဳငးၾက ဂုဏးပကာသနေတျ ်ပိဳငးေနၾကတယး၈ တစးေယာကးနဲ ံတစးေယာကး အာ့ရိြသူက
အာ့နညး့သူကို အႏိုငးယူၾကတယး၈ ပညာရိြသူက ပညာမဲံသူကို အႏိုငးယူေနၾကတယး၈ ေသရမညးံသူအခ္ငး့ခ္ငး့
အ်ပနးအလြနးႏႈတး်ဖငးံတိုကးခိုကး်ခငး့၇

လကးနကး်ဖငးံတိုကးခိုကး်ခငး့

်ပဳလုပးေနၾကတယး၈

မေသခငး

တစးေယာကးႏြငးံတစးေယာကး စိတးခ္မး့သာမႈေတျ ေပ့ႏိုငးခဲၾကတယး၈ တစးခ္ိဳ ံမြာေတာံ မေသခငးထာ့ခဲံရမညးံ
ေနခ္မး့သာကိုတျယးဖကး်ပီ့ ေက္နပးေနၾကတယး၈ တစးခ္ိဳ ံက္ေတာံလညး့ ေသမငး့မေခၚမီ ခဏတပးထာ့ေသာ

နာမညးၾကီ့ေအာငး နညး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ႏြငးံ ၾကိဳ့စာ့အာ့ထုတး်ပီ့ ေငျရြာေနၾကတယး၈ အခ္ိဳ ံပုဂိၢဳလးမ္ာ့က္ေတာံ
ေသမငး့မေခၚမီ

ရသမြ္

အခ္ိနး်ဖုနး့ေနၾကတယး၈

အေပ္ားခရီ့ေတျ

ထျကးေနၾကတယး၈

တစးေယာကးစီ့ပျာ့

တစးေယာကးပ္ကးေအာငး ဖ္ကးေနၾကတယး၈ တစးေယာကးရိြတာ တစးေယာကးမနာလို တစးေယာကးတို့တကးတာ
တစးေယာကးမနာလို်ဖစးၾကတယး၈ ဒီလိုလုပးေနၾကတာ ဘွတစးခုကို ေသခ္ာစျာ မဆနး့စစး၇ မစစးေဆ့ၾကညး
ံမိလို ံပါပဲ၈

ဆငး့ရဲသူ၇ ခ္မး့သာသူ၇ ပညာမဲံသူ၇ ပညာတတးသူ၇ အာဏာမဲံသူ၇ အာဏာရိြသူ၇ ဘယးေလာကးကျာ်ခာ့သလဲလို
ံဆနး့စစးၾကညး

ံလိုကးလြ္ငး

အာ့လဵု့ဟာ

တွမး့်ပညး

ံရဵုပဲ

စာ့ႏိုငးတယး၈

အရသာ၏တနးဖို့ကျာ်ခာ့ေပမဲံ

လြ္ာေအာကးေရာကး ေပ္ာကးၾကတာခ္ငး့ အတူတူပါပဲ၈ အိပးေတာံလညး့ ေက္ာတစးခငး့စာ အိပးတာပဲ၇ အိပးစရာ
၏တနးဖို့်ခငး့

ကျာ်ခာ့ေပမဲံ အိပးေပ္ားတာ်ခငး့ အတူတူပါပဲ၈

ကို့ဆယးံေ်ခာကး်ဖာ ေရာဂါေွဒနာ်ဖစးရာ၉

ကုသရာတျငး အနညး့ငယးကျာ်ခာ့ေသားလညး့ က္နး့မာလာလြ္ငး အတူတူပါပဲ၇ မေသခငး သကးသာရာရဘို
ံအနညး့ငယးကျာ်ခာ့ပါတယး၈

ဘွ်မငးံမာ့သူလညး့ ငယးငယးရျယးရျယးနဲ ံေသတတးသလို ဘွနိမးံသူလညး့ ၾကီ့မြေသတာရိြတယး၈ ကဵ၇ စိတး၇
ဥတု၇ အာဟာရအေၾကာငး့တရာ့ေလ့ပါ့အေပၚမြာသာ
မူတညးေနပါတယး၈ ဘွအဆငးံအတနး့ နိမးံ်မငးံေနမႈက အဓိက မဟုတးပါဘူ့၈ အာ့လဵု့တူညီၾကတာကေတာံ
ခႏၶာ်ခငး့အတူတူပါပဲ၇ ေသတဲံအခါက္ေတာံလညး့ ်ပငး့ထနးစျာ မထတမး့ ႏိြပးစကးသတး်ဖတးေန၊ ေသမငး့၏
ရကးစကးမႈခဵစာ့ရတာ်ခငး့ အတူတူပါပဲ၈ ဆငး့ရဲသူ၇ ခ္မး့သာသူ၇ ဂုဏးရိြသူ ၇ ဂုဏးမရိြသူ၇ အာဏာရိြသူ၇
အာဏာမရိြသူ ဟူ၊မရိြေတာံပါ၈

ေသမငး့ဆိုတာ

ဘာလဲ၇

ေသမငး့ဆိုတာ

ဒီစာအုပးကိုဖတးေနတဲံ

သငးခႏၶာရုပးအစုအေွ့ၾကီ့ပဲ်ဖစးတယး၈

ခႏၶာကိုယးၾကီ့သညး ေသမငး့ အစစးပါပဲ၈ ကို့ဆယးံေ်ခာကး်ဖာ ေရာဂါေွဒနာသညး ခႏၶာအစုအေွ့ၾကီ့ထဲကပငး
်ဖစးပါသညး၈

ဒီေသမငး့ခႏၶာၾကီ့က ေသေအာငး မသတးခငးမြာ ဆာေလာငးရကးစကးမႈ၇ ရုပးၾကီ့ပူေလာငးေအာငး ရကးစကးမႈ၇
ရုပးၾကီ့ထိုငး့မိႈငး့ေလ့လဵေအာငး ရကးစကးမႈ၇ မယိုမေပါကးရလြ္ငး ရကးစကးမႈ၇ တညး်ငိမးစျာ မေနႏိုငးေအာငး
ရကးစကးမႈ၇ အိုမႈအမ္ိဳ့မ္ိဳ့၉ နာေအာငးရကးစကးမႈ၇ အဆဵု့က္ေတာံ ေသေအာငးသတးလိုကးတာပါပဲ၈

ေရာဂါရတယးဆိုတာ ဘာလဲ၈

သငးံရဲ ံခႏၶာကိုယးၾကီ့ေဖာကး်ပနးေန်ခငး့ပါပဲ၈ ေဆ့ထို့ေဆ့တိုကး ေဆ့လိမး့လုပးတာ ဘာလဲ၇ သငးံရဲ ံခႏၶာ
ကိုယးၾကီ့ ေဖာကး်ပနးမႈကို ်ပဳ်ပငး်ခငး့ပါပဲ၈ ေသမငး့ရကးစကးသမြ္ ပငးပနး့ၾကီ့စျာ ေငျရြာ်ပီ့ ေဆ့ကုတယးဆိုတာ
ဆရာွနးနဲ

ံေသမငး့

လုေနၾကတာပါပဲ၈

စစး်ပိဳငးတိုကးေနၾကတာပါပဲ၈

ေသမငး့ရဲ

ံသတးတဲံ

တစးနညး့အာ့်ဖငးံေ်ပာလြ္ငး

အဆိပးေငျ

ံကို

ေသမငး့လကးထဲက

်ပယးသျာ့ေအာငး

ေဆ့ကုသ၊

ေ်ဖေဖ္ာကးေနၾကတာပါပဲလို ံလညး့ သိႏိုငးခဲၾကတယး၈ သငးခႏၶာကိယ
ု းထဲမြာ ေသမငး့ရဲ ံ်ပငး့ထနးတဲံ အဆိပးေငျ
ံေတျ ထညးံထာ့တယး၈ ဒါကို အရူ့ေတျက ငါံကိုယးလို ံထငးေနၾကတယး၈ ေတားၾကာ မီ့ေတာကးသညးံပမာ
ပူလာ်ပီ့ အေရ်ပာ့မြ အဖုအပိနး ံအနာမ္ာ့ ေပၚလာလိုကး၇ ေတားၾကာ ခႏၶာကိုယးၾကီ့ ေဘာလဵု့ေလထို့ထာ့သညး
ံပမာ

ေဖာငး့ပျလာလိုကး

မလႈပးရြာ့ႏိုငးေအာငး

အသကးရူမရေအာငး
်ဖဳတးထာ့လိုကး၇

က္ပးဆို

အေၾကာ၇

ံထာ့လိုကး၇

ေ်ခတစးေခ္ာငး့၇

လကးတစးေခ္ာငး့

အသာ့၇

အရို့မ္ာ့အကးကျဲမတတး်ဖစးေအာငး

ရကးစကးထာ့လိုကး၇ ဤကဲံသို ံႏြိပးစကးမႈအမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံလညး့ ေသမငး့က က္ိီစယးတယး၈ ဒီသေဘာကိုလညး့
သိႏိုငးခဲၾကတယး၈

ေသမငး့က

က္ီစယးေနတဲံ

သေဘာပါပဲ၈

က္ီစယးလို

ံအာ့ရ်ပီဆိုမြ

မထတမး့

သတးပစးလိုကးတာပါပဲ၈

ေသမငး့ၾကီ့ ဒီေလာကး ရကးစကးေနတာကို ေသခ္ာစျာ ဆနး့စစးမႈမရိြဘဲ ေသမငး့ကို ေရႊေငျေတျ ဆငးေပ့လိုကး
အေမႊ့နဵ ံသာလိမး့ေပ့လိုကး အေရာငးမ္ိဳ့စဵု အွတးအစာ့ေတျ ဆငးေပ့လိုကး အရူ့ထသလို ်ဖစးေနၾကတာေပါံ၈
ဘာေၾကာငးံလဲဆိုေတာံ အခ္ိနးအခါမေရျ့ နညး့မ္ိဳ့စဵုနဲ ံရကးစကးေနတဲံ ရနးသူၾကီ့ကို အလြဆငးေပ့ေန်ခငး့ပငး
်ဖစးသညး၈ ငါမဟုတး၇ ငါံပစၥညး့မဟုတး၇ ငါံခႏၶာမဟုတးတဲံ ေသမငး့ၾကီ့ကိုလညး့ ငါပဲ ၇ ငါံခႏၶာ၇ ငါံဥစၥာ၇ ငါံကိုယးပဲလို
ံ မဟုတးတာကို အဟုတးလုပးတယး၈ မရိြတာကို အရိြလုပး မပိုငးတာကို အပိုငးလုပး ဆငး့ရဲတာကို ခ္မး့သာေအာငး
လုပးတဲံ အလုပးမ္ိဳ့ ဆိုတာ လူရူ့ ပုထုဇဥးတို ံရဲ ံွါဒပါပဲ၈

ဒီလိုဘွတစးခုကို

ဆနး့စစးၾကညး

ထိုေသမငး့၏ရကးစကးမႈကို

ံလိုကးေတာံ

သကးသာေအာငး

ဘွရ်ခငး့သညး

နညး့မ္ိဳ့စဵုနဲ

ဒုကၡတညး့ဟူေသာ

ံစီ့ပျာ့ရြာေနရ်ခငး့

ေသမငး့ရ်ခငး့၇

ေသမငး့သတးမညးံေန

ံကို

ေစာငးံေမြ္ားေန်ခငး့၇ ေသမငး့ကို အလိုလိုကးေပ့ေန်ခငး့၇ ေသမငး့ရဲ ံကၽျနးခဵေနရ်ခငး့ကလျဲ၊ အပိုထူ့်ခာ့မႈ
မရိြပါဘူ့၈
ဘုရာ့ခိုငး့တဲံ အလုပးကိုေတာံ မလုပးၾကဘဲ ေသမငး့ခိုငး့တာက္ေတာံ တစးခါမြ မ်ငငး့ဆနးခဲံဘူ့၈ အပိုအထုပးေတျ
ထုပးေနၾက်ပီ့ အပိုအရႈပးေတျလညး့ ရႈပးေနၾကတယး၈ အရႈပးေတျ ဖနးတီ့်ပီ့ ရႈပးတယးလို ံ ညညး့ၾကေသ့တယး၈
ဆငး့ရဲပါတယးဆိုတဲံၾကာ့က ဆငး့ရဲေၾကာငး့အထုပးေတျ ထုပးၾကေသ့တယး၈ မီ့ကိုငး်ပီ့ ပူတယးလို ံေအားေနတဲံ
သေဘာပဲ၈

အရိယာသူေတားေကာငး့ေတျက

က္နးရစးတဲံ

အလြညးံမက္ေသ့ဘဲ

မတနးေတာံတဲံအတျကးေၾကာငးံ
လႊငးံပစးလိုကးၾကတယး၈
ံငိုယိုေအားဟစး

မသနာ့ၾကပါဘူ့၈

ေစာငးံဆိုငး့ေနတဲံ

ေသသျာ့တဲံ

ဒီၾကာ့ထဲ

ဒီလိုဒုကၡခဵရငး့

ွိုငး့ဖျဲ

ေခၚေနၾကေသ့တယး၈

ံ်ပီ့

ေသမငး့ေခၚသျာ့ေတာံ

ပုဂိၢဳလးေတျက

ရပးရျာအို့အိမးနဲ

အထုပးၾကီ့ကို

တနးတဲံေနရာ်ဖစးတဲံ

အရူ့ထကာ

ေဆျမ္ိဳ့စပးတဲံသူေတျက

တနးဖို့မရိြတဲံ

အထုပးၾကီ့

ံ

သုသာနးသို

ံ

တေၾကားေၾကားနဲ

တနးရာေနရာ်ဖစးသညးံ

သုသာနးသို

ံ

လႊငးံပစးရာမြာလညး့ အရူ့ထ်ပီ့ အလြဆငးေပ့ၾကေသ့တယး၈ ဒါတငးမကဘူ့၇ အဲဒီအထုပးၾကီ့ကို ဂူသျငး့်ပီ့
သိမး့ထာ့ၾကေသ့တယး၈ ဘာေတျ ႏြေ်မာလို ံလဲမသိဘူ့ေနား၈ ေတားေတားရူ့ၾကတာပဲ ၈

လူ

ံဘွ

လူ

ံခႏၶာတစးမ္ိဳ့တညး့

ကာမဂုဏးမခဵစာ့ရဘဲ

အသငး့ခဵရ၇

ထညးံတျကးလို

ံမရေသ့ဘူ့၈

နာ့ဖာ့ၾကိဳ့အထို့ခဵရ

အကယး၊

တစးေနကုနး

ႏျာ့ခႏၶာွနးထမး့ရလြ္ငး

လုပးလို

ံလညး့

အခမရ၈

ဆဲေရ့တိုငး့ထျာလညး့ခဵရ၇ သဵခၽျနးနဲ ံလညး့ အထို့ခဵရ၇ ၾကိမးနဲ ံလညး့ အရိုကးခဵရ၇ ထမး့ပို့တငး၊ ွနးလညး့ရုနး့ရ၇
အေရ်ပာ့လညး့ ပျနး့ပဲံခဵရ၇ မြဲ ံ၇ ်ခငး၇ ယငးလညး့ အကိုကးခဵရ၇ အိပးေတာံလညး့ ဒုကၡခဵရ၇ အက္ိဳ့်ပဳသေလာကး
ၾကငးနာမႈကငး့ေသာ ဘွမြာ ေနရ၈

ငါဆိုတဲံ အမိုကးနဲ ံ၇ တဏြာဆိုတဲံ အၾကိဳကးအလိုလိုကးခ္ငးတိုငး့ လိုကးခဲံမိတဲံ ေၾကျ့ေတျ ဆပးခဲံရတာလညး့
ဘွေရတျကးလို ံမရခဲံေတာံပါဘူ့၈ ဒီလိုဆို ဘာလုပးရမလဲလို ံ ရရိြခဲံတဲံ ဘွတစးခုကို ဆနး့စစးဖို ံလိုလာ်ပီ၈
ေသမငး့မေခၚမီ

ခႏၶာပ္ကး

အလိုလိုကးကၽျနးခဵေနတာခ္ငး့အတူတူ

်ပငးရတာခ္ငး့
ဘွတစးခုမြာ

အတူတူ

မီ့သတးေနရတာ်ခငး့အတူတူ

ရုနး့ကနးလႈပးရြာ့ရတာခ္ငး့အတူတူ

အိုရ၇

နာရ၇

ေသရတာခ္ငး့ အတူတူ ဘယးအလုပးသညး အေကာငး့ဆဵု့လဲလို ံေသခ္ာစျာ ဆနး့စစးၾကညး ံလိုကးေတာံ
ဒီလိုခႏၶာထုပးမ္ိဳ့ ေနာငးတဖနး်ပနးမရေအာငး ေသမငး့လကးမြ လျတးေၾကာငး့နညး့လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ကို ရြာေဖျဖို
ံလိုအပးလာ်ပီ၈

ဒီလိုဆနး့စစးၾကညးံေသာအခါ ခႏၶာခဏခဏရလြ္ငး ဒုကၡခဏခဏခဵရ၇ ေသမိနး ံက္ဖို ံေစာငးံရ၇ ေသလြညးံမက္မီ
ဒုကၡအမ္ဳိ့မ္ိဳ့

ခဵစာ့ရသညးံအ်ပငး

်မဲတဲံခ္မး့သာဆိုတာ

မဂၢငးရြစးပါ့တညး့ဟူေသာသဵသရာမြလျတးၾကာငး့

ခႏၶာလျတးေၾကာငး့

ဘာမြမရိြဘူ့၈

ယခုအခါသညး

နညး့လမး့ေကာငး့ၾကီ့

ရိြေန်ပီ၈

အခုလိုၾကဵဳတုနး့မြာ ခႏၶာဒုကၡလျတးေၾကာငး့ မၾကိဳကးလြ္ငး(သို ံမဟုတး) ွိပသနာတရာ့ အာ့ထုတးမႈမရိြလြ္ငး
ကိုယးံထကးမိုကးတဲံသူရိြမြာ မဟုတးေတာံဘူ့ဟူ၊ ေသခ္ာစျာ ေစံေစံစပးစပး သဵု့သပးၾကညးံရမညး၈ ပထမဆဵု့
အပါယးေလ့ပါ့

ေရာကးမညးံခႏၶာ(သို

ံမဟုတး)

အပါယးေလ့ပါ့မက္ေရာကးေအာငး

မ်ဖစးမေန

ၾကိဳ့စာ့အာ့ထုတးၾကရမညး၈

ဘွဆိုတာ မေကာငး့ေသာ အပါယးေလ့ပါ့ဘွ မေရာကးရေအာငး မ်ဖစးမေန ေသမငး့ႏြငးံ တိုကးပျဲႏႊဲရမညး၈ လူ
ံဘွဆိုတာ အႏြစးတရာတညး့ဟူေသာ ခဏတာအတျငး့ စီ့ပျာ့်ဖစးရနး ၾကိဳ့စာ့အာ့ထုတးဖို ံထကး ေသမငး့ႏြငးံ
တိုကးပျဲႏႊဲရနး (သို ံမဟုတး) ေသမငး့သတးမႈမြ လျတးရနး အပါယးေလ့ပါ့မြလျတးရနး ပို၊ၾကိဳ့စာ့အာ့ထုတးရမညး၈

ေရြ ံဆကးရမညးံ ဘွခရီ့ဆိုတာ ရိြေသ့သညး၈ ေရြ ံဘွစာအတျကး ခ္မး့သာ်ခငး့ ေ်ဖာငးံ်ဖဴ့်ခငး့ ်မငးံ်မတး်ခငး့တို
ံအတျကး

ဒါန၇

သီလကိုလညး့

သမထွိပသနာအလုပးဆိုတာ

စိုကးပ္ိဳ့ရမညး၈

ကိုယးလြဴတာ

အပါယးေလ့ပါ့မြလျတး၊

ကိုယးခ္မး့သာဖို

နိဗၺာနးထိေအာငး

ခ္မး့သာဖို

ံယူသျာ့်ခငး့ပဲ၈
ံအာ့ထုတး်ခငး့ပဲ၈

ဒီသဵု့မ္ိဳ့ကို မလုပးဘဲ ေရြာငးၾကဥး်ခငး့သညး မိမိကိုယးကို ရြညးလ္ာ့စျာ ရကးစကးေန်ခငး့ပဲ ်ဖစးသညး၈ မိမိကိုယးကို
ကယးတငးရမညး၈

ကိုယးေစာငးံမြ

ကိုယးံေ်ဖာငးံမညး၈

ကိုယးပျာ့မြ

ကိုယးအက္ိဳ့မ္ာ့မညး၈

ကိုယးလြဴမြ

ကိုယးခ္မး့သာမညး၈ ကိုယးက္ငးံမြ ကိုယးလျတးမညး၈

ေရြ့သူေတားေကာငး့တို ံ၏ ဘွတစးခု အေ်ဖရြာပဵု
သူေတားေကာငး့တိုငး့

သူေတားေကာငး့တိုငး့ဟာ

အလကာ့ေကာငး့သျာ့တာ

မဟုတးပါဘူ့၈

ေကာငး့ေအာငးဆနး့စစးမႈ ၾကိဳ့စာ့မႈတို ံေၾကာငးံ အက္ိဳ့ရိြ မရိြ ဆနး့စစး ေွဖနး်ပီ့ အက္ိဳ့ယုတးသညးကို
အက္ိဳ့ရိြေအာငး

ၾကိဳ့စာ့အာ့ထုတးသျာ့ၾကေသာေၾကာငးံ

ေကာငး့ေသာဘွ၇

အေကာငး့ဆဵု့ အခ္မး့သာဆဵု့်ဖစးေသာ နိဗၺာနးကိုစဵွငးသျာ့ၾကသညး၈

ေကာငး့ေသာခ္မး့သာမြ

ဥပတိႆ ႏြငးံ ေကာလိတ
ရာဇ်ဂိဳလး်ပညးမြ မေွ့ေသာအရပး၉ ဥပတိသရျာႏြငးံ ေကာလိတရျာဟူ၊ ပုဏၰာ့ရျာတို ံရၾိြ ကသညး၈
ဥပတိသရျာ၉ ရူပသာတီ ပုပုဏၰာ့မ၏သာ့ ဥပတိသ သတို ံသာ့ႏြငးံ ေကာလိတရျာ၉ ေမာဂၢလိအမညးရိြ
ပုဏၰာ့မ၏သာ့ ေကာလိတ သတို ံသာ့ႏြစးဦ့တို ံရိြၾက၏၈ အရျယးေရာကးေသား တစးဦ့လြ္ငး ေရႊထမး့စငးငါ့ရာ
အာဇာနညးရထာ့ ငါ့ရာ ်ခဵရဵ၊ ေပ္ားရႊငးစျာ လြညးံလညးေနၾက၏၈ ရာဇ်ဂိဳလး်ပညး၉ ေတာငးထိပးနကၡတးသဘငးပျဲကို
ၾကညးရႈၾက်ပီ့ ရယးရႊငးဖျယးရာ တငးဆကးလြ္ငး ရယးရႊငးၾက၊ ထိပးလနး ံစရာတငးဆကးလြ္ငး ထိတးလနး ံၾက၏၈
ဆုလာဘးေပ့သငးံလြ္ငး

ေပ့ကမး့ၾက၏၈

နကၡတးပျဲသဘငးကို

ၾကညးံရႈရငး့

ထိုသတို့သာ့ႏြစးဦ့တို

ံဆနး့စစးေွဖနးမိၾကသညး၈ ၾကညးံရႈသမြ္၇ ၾကာ့သမြ္၇ ေပ္ားသမြ္တို ံသညး ွမး့သာမႈ၉်ဖစးေစ၇ ထိတးလနး ံမႈ၉်ဖစးေစ
်ပီ့လြ္ငး

ေပ္ာကးကျယး

ေပ္ာကးကျယး၏၈

ေပ္ာကးကျယး

ထိတးလနး

အ်ခငး့အရာသညး

သျာ့သညးကို

ံမႈသညးလညး့

အဘယးမြာ

ရိြသနညး့၈

မ်မဲ

ဆနး့စစးၾကသညး၈

ေပ္ာကးကျယး၏၈

အလဵု့စဵုေသာ

သတၱွါတို

ရယးရႊငးမႈသညးလညး့

တစးစဵုတစးခု
ံသညး

ခိုငးခနး

ႏြစးတရာသို

မ်မဲ

ံတညး်မဲမႈ
ံမေရာကးမီ

မိမိ၏အမညးပညတးမြ္မရိြသညး၏အ်ဖစးသို ံေ၄ာကးၾက၏၈
ထိုဇာတးခဵုသဘာွကို ၾကညးံ၊ လူ ံဇာတးခဵုသဘာွကို ဆနး့စစးၾကညးံ၏၈ ဘွတစးခုက္ငးလညးရာ၉
ရယးရႊငးမႈသညးလညး့ေကာငး့၇

ေက္နပးမႈသညးလညး့ေကာငး့၇

ၾကညးႏူ့မႈသညးလညး့ေကာငး့

အေဟာငး့ေပ္ာကးလြ္ငး

ထိတးလနး

အသစးထျကးစ်မဲပဲ

ံမႈသညး

လညး့ေကာငး့၇

ေပ္ာကးကျယးေနတာအ်ပငး

ဘာမြ္အႏြစးမရိြဘူ့လို ံဆနး့စစးမိၾကသညး၈ မိမိတို ံခ္မး့သာသညးံ ကာမဂုဏးအာရဵု အမ္ိဴ့မ္ိဴ့ တို ံကိုလညး့
်ပနးလညးဆနး့စစးမိၾကသညး၈ ဘာမြ္ထူ့်ပီ့ အႏြစးအခဲမရိြဘူ့လို ံဆနး့စစးမိၾကညး၈ သူတို ံႏြစးဦ့လဵု့ ဆနး့စစးမႈ်ခငး့၇
အေ်ဖရြာမႈ်ခငး့၇ တူညီၾက၊ ဖျငးံေ်ပာၾကသညးံအခါ ဘွရရိြ်ခငး့သညး ခႏၶာွဋးဒုကၡအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ ခဵစာ့ရတာက
မဖနးတီ့ဘဲ

အလိုလိုရေနပါလာ့၈

ေပ္ာကးကျယး၊သာေနေတာံသညး၈

ခ္မး့သာမႈကို

ဒီလိုဆိုရငး

ရြာေဖျ်ခငး့သညး

ခႏၶာွဋးမြ

ဖနးတီ့ရသေလာကးမ်မဲ

လျတးရာနညး့လမး့ေကာငး့မ္ာ့

ညႊနးၾကာ့မညးံ

ဆရာေကာငး့ရြာေဖျဖို ံသာ အဓိကက္ေတာံသညး ဟူ၊ သဵု့သပးဆဵု့်ဖတးၾကသညး၈
ထိုအခါ ႏြစးဦ့သေဘာတူ အ်ခဵအရဵမ္ာ့ႏြငးံတကျ ေရႊထမး့စငးမ္ာ့ကို မိဘရပးထဵ ်ပနးပို ံလႊတး၊
ဆရာရြာထျကးၾကေတာံသညး၈
ဒီလို

ကာမဂုဏးမ္ိဳ့စဵု

နစး်မဳပးေပ္ားပါ့မေနဘဲ

ခဵစာ့ႏိုငးေသာ

သူေဌ့သာ့ေတျလညး့

နညး့ေကာငး့လမး့ေကာငး့ေပ့မညးံ

ရရိြတဲံကာမဂုဏးအာရဵုမြာ

ဆရာရြာထျကးၾကတယး၈

ၾကီ့ပျာ့ခ္မး့ဘို

ံေငျရြာထျကးတာ မဟုတးပါဘူ့၈ ဘွမ္ိဳ့စဵု၇ ခႏၶာမ္ိဳ့စဵု၇ းဒုကၡမ္ိဳ့စဵုမြလျတးေအာငး ကယးတငးမဲံဆရာ ရြာၾကတာပါ၈
ဒီလိုဆိုရငး လူခ္ငး့အတူတူ အေသျ့အသာ့နဲ ံခ္ငး့အတူတူ မိမိတို ံလညး့ ေရြ့အရိယာ သူေတားေကာငး့တို ံကဲံသို
ံမိမိကိုယးကိုေကာငး့ေအာငး

ဘွတစးခုမြာ

အေ်ဖရြာဘို

ံလိုအပးလာ်ပီ့

ေသခ္ာစျာ

ဆနး့စစးသဵု့သပးဘို

ံလိုအပးလာ်ပီ ငါေရြ ံကို ဘာဆကးလုပးမလဲ၇ ဘာအတျကးအလဲ၇ ဘာထူ့သလဲ ဟူ၊ မိမိ၏ဘွတစးခုကို
ံ်ပနးလညးဆနး့စစး သဵု့သပးၾကညးံရမညး၈
ကသပ်မတးစျာဘုရာ့

သာသနာ

ကျယးေပ္ာကးလြဆဲ၉

ဗာရာဏသီ်ပညးတျငး

ဓမၼေကာ႑မငး့

နနး့တကး၊ ဘုရငးအ်ဖစး ဘိတးသိကးခဵယူ်ပီ့သညးႏြငးံ တ်ပိဳငးတညး့ မြဴ့ၾကီ့မတးရာအေပါငး့တို ံအာ့ ဤကဲံသို
ံအမိနးံေတားခ္မြတး၏၈ ကသပ်မတးစျာဘုရာ့ ေဟာၾကာ့ထာ့ေသာ ဂါထာတစးပုဒးတစးေလမြ နာယူမႈမရဘဲ
ထီ့နနး့စဵေနရ်ခငး့သညး ငါံအတျကး ဘာအက္ိဳ့မြ မရိြဘူ့၈ ထီ့နနး့စဵေနလညး့ ခ္မး့သာမႈရိြမြာ မဟုတးဘူ့၈
ဒါေၾကာငးံ

ငါံကိုယးစာ့

မြဴ့ၾကီ့မတးရာ

်မတးစျာဘုရာ့ေဟာထာ့ေသာ

အေပါငး့တို

တရာ့ေတားမြ

ံတိုငးပငးညိြႏိႈငး့၊

တိုငး့်ပညးအုပးခ္ဳပးထာ့ႏြငးံပါ၈

ဂါထာတစးပုဒးေဟာၾကာ့ႏိုငးမညးံသူကို

လိုကးရြာ၊

တရာ့နာယူရမြသာလြ္ငး ငါ်ပနးလာခဲံေတာံမညး ဟူ၊ အမိနး ံေတားခ္မြတးလိုကးသညး၈
်မတးစျာဘုရာ့၏ ေဒသနာတစးပုဒးသညး တနးဖို့ထာ့တတးေသာ ပုဂၢိဳလးမ္ာ့မြာ မငး့စညး့စိမးထကးပငး
မလဲႏိုငးၾကေပ၈

အရိယာသူေတားေကာငး့တို

ံေသားလညး့ေၾကာငးေတာငးကနး့ေနေသာ
အက္ငးံတရာ့မ္ာ့ကို

မီ့ပဵုထငး၊

ံ၏

ဆဵု့မမႈသညးလညး့

လူအညဵံစာ့တို

ေက္ာေပ့ေနၾကီ့်ပီ့

ံမြ

တနးဖို့ၾကီ့လြပါသညး၈

တနးဖို့ၾကီ့လြေသာ

မစငးပဵုႏြငးံတူ၊

သို

ယခုလို

မဂၢငးရြစးပါ့

တစးဘွတစးခဏစာ

ကာမဂုဏး

အာရဵုေနာကးကို တေကာကးေကာကး လိုကးေနၾကသညး သညးလိုလိုကးရငး့ႏြငးံ ေလာကဒဏးမ္ိဳ့စဵု ရငးစညး့ခဵ၊
တစးေန ံေန ံ်ဖစးႏို့ႏို့ႏြငးံ ေသမငး့ရဲ ံကၽျနးခဵကာ တစးဘွ်ပီ့တစးဘွ သငးခနး့စာလညး့ မရဘဲ ေသမငး့ရဲ ံခဵတျငး့
အပးႏင
ြ း့ခဲံရတာပဲ အဖတးတငးခဲံရတာ မ္ာ့လြပါ်ပီ၈
အေ်ဖကေတာံ

ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ

ေတျ

ံၾကဵဳ

ခဵစာ့ခဲံသမြ္

ေရထဲအရုပးေရ့သလို

ေရ့ရငး့ႏြငးံ

အရုပးေပၚမလာဘူ့ဆိုတာ ေတျ ံရလိမးံမယး၈ အရိပးကို အေကာငးထငး်ပီ့ ဖမး့တာမ္ိဳ့လညး့ ေတျ ံရလိမးံမယး၈
အိမးမကးသလို ေပ္ာကးကျယးခဲံတာမ္ိဳ့လညး့ ေတျ ံလိမးံမယး၈ ဘာမြမထူ့ဘူ့ ဆိုတာမ္ိဳ့လညး့ ေတျ ံလိမးံမယး၈
ရြာေဖျဖနးတီ့မႈမရိြဘဲ အလိုလိုရရိြေနတာကေတာံ ဆငး့ရဲမ္ိဳ့စဵုပါပဲ၈ အရူ့ၾကီ့တစးေယာကးလို စကၠဴကို ပိုကးဆဵလို
ံထငးတာ၇ ေက္ာကးခဲကို စိနးခဲလို ံထငးတာ၇ ငြကးေပ္ာပငးကို အႏြစးရြာတာ ဒီသေဘာပဲ အေ်ဖထျကးလိမးံမယး၈
အႏြစး်ဖစးတဲံ

ခ္မး့သာစစး

နိဗၺာနးဓာတးကို

ခႏၶာအမ္ိဳ့မ္ိဳ့စေတ့၊

ေလ့သေခ္ၤနဲ

ံကမၻာတစးသိနး့

ပါရမီ်ဖညးံကာနညး့လမး့ေပ့တဲံဘုရာ့က တာွနးေက္သျာ့်ပီ၈
ဤနညး့လမး့ကို သယးေဆာငး ထိနး့သိမး့ထာ့ၾကတဲံ သဵဃာေတားအရြငး်မတးတို ံလညး့ တာွနးေက္်ပီ၈
အဆငးသငးံယူမယးံ မိမိတို ံက နညး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ႏြငးံ ေရြာငးလႊဲကာ ေစ့္ဆစးမေနသငးံေတာံပါလာ့လို ံမိမိတို ံရရိြတဲံ
ဘွအက္ိဳ့မ္ာ့ေအာငး ေသခ္ာစျာ ဆနး့စစးၾကညးံ သငးံပါေၾကာငး့ သတိေပ့ႏို့ေဆားပါသညး၈
လူမိုကးေနာငးတ

ေသမြရတာဆိုတာမ္ိဳ့

အသာစဵခ္ငးေသာသူသညး အနာခဵယူရလိမးံမညး၈

မ်ဖစးသငးံေအာငး

ၾကိဳတငးသဵု့သပးသငံးသညး၈

ဆရာေတား၏ဆဵု့မၾသွါဒမ္ာ့
ှ၈ ေထာငးက္တာႏြစးမ္ိဳ့
ေလာကဥပေဒ ခ္ိဳ့ေဖာကးလို ံက္တဲံ ေလာကီေထာငးရယး၇ ကာယကဵ၇ ွစီကဵ၇ မေနာကဵ၇ ခ္ိဳ့ေဖာကးလို
ံက္တဲံ သဵသရာေထာငးရယးလို ံႏြစးမ္ိဳ့ ရိြတယး၈ ဘယးေတာံမြ မခ္မး့သာဘူ့၈

ဿ၈ အလြဆငးတာႏြစးမ္ိဳ့
ပုထုဇဥးတို ံက ေရႊေငျရတနာႏြငးံ အွတးမ္ိဳ့စဵုကို ရူပကာယဆိုတဲံ ရုပးခႏၶာမြာ အလြဆငး်မနး့တယး၈
သူေတားေကာငး့ေတျက

နာမကာယတညး့ဟူေသာ

စိတးမြာ

ဘုရာ့၇

တရာ့၇

သဵဃာ၇

ရတနာသဵု့မ္ိဳ့ႏြငးံ

သီလဆိုတဲံ အွတးကို ဆငး်မနး့တယး၈

၀၈ အက္ငးံႏြစးမ္ိဳ့
စိတးအလိုတိုငး့

လိုကးေလ္ာတဲံ

ပုထုဇဥးအက္ငးံရယး၇

စိတးအလိုကိုစျနး

ံလႊတးတဲံ

အရိယာသူေတားေကာငး့ေတျရဲ ံအက္ငးံ ဟူ၊ ႏြစးမ္ိဳ့ရိြတယး၈ (တရာ့က္ငးံတယးဆိုတာ စိတးအလိုလိုကးေနတာ
မဟုတးဘူ့၇ စိတးအလိုကို စျနး ံလႊတးေနတာ) ( အရြငးသာရိပုတၱရွါဒ )

၁၈ စီ့ပျာ့ရြာတာ ႏြစးမ္ိဳ့
ပုထုဇဥးတို ံက သဵသရာလညးေၾကာငး့ ေလာကစီ့ပျာ့ရြာၾကတယး၈ အရိယာသူေတားေကာငး့တို ံက
သဵသရာလျတးေၾကာငး့ စိီ့ပျာ့တညး့ဟုူေသာ မဂးခ္မး့သာ ဖိုလးခ္မး့သာကို ရြာၾကတယး၈

၂၈ လူႏြစးမ္ိဳ့(လူေကာငး့ လူညဵံ)

လူလို ံအေခၚခ္ငး့တူေပမယးံ လူေကာငး့လူညဵံ ဟူ၊ ႏြစးမ္ိဳ့ရိြတယး၈ လူေကာငး့ဆိုတာ မိမိကိုယးကို
ဂုဏးသိကၡာထာ့်ပီ့ အ်ခာ့သူတစးပါ့အေပၚ သစၥာရိြတယး၈ အၾကဵအာ့၇ ဥာဏးအာ့၇ လဵု ံလွိရိယ အာ့ေတျ
ေမျ့တယး၈

ပျငးံလငး့စျာေ်ပာဆိုဆကးဆဵ်ပီ့

စီ့ပျာ့ရြာတယး၈

ရတဲံစီ့ပျာ့ကိုလညး့

ေလလျငးံမႈမရိြေအာငး

ထိနး့သိမး့တယး၈ မိမိၾကီ့ပျာ့ခ္မး့သာသလို အ်ခာ့သူတစးပါ့ခ္မး့သာေအာငး တိုကးတျနး့တယး၈
လူညဵံေတျကေတာံ မိမိကိုယးကိုလညး့ ဂုဏးသိကၡာမထာ့ အ်ခာ့သူတစးပါ့အေပၚ၉လညး့ သစၥာမရိြ၈
အၾကဵဥာဏး

လဵု

ံလွီရိယ

စိုကးထုတးမႈလညး့မရိြ၈

မာယာ်ဖငးံလြညးံစာ့၊

သူတစးပါ့၏

ပစၥညး့ဥစၥာကို

ရယူၾကတယး၇ အႏိုငးက္ငးံ ခို့ယူ လုယကး၊လညး့ သူတပါ့ပစၥညး့ကို ရယူလိုၾကတယး၈ ရလာတဲံ စီ့ပျာ့ကိုလညး့
ထိနး့သိမး့မႈထကး အလျယးတကူ်ဖဳနး့တတးတယး၈

၃၈ အရူ့ႏြစးမ္ိဳ့
ပထမအရူ့က

အေၾကာငး့တစးခုခုေၾကာငးံ

သညး့ေ်ခပ္ကးတဲံ

အရူ့၈

ဒုတိယအရူ့က

သညး့ေ်ခမပ္ကးဘဲရူ့တဲံအရူ့၈ သညး့ေ်ခပ္ကးလို ံရူ့တဲံအရူ့က သနာ့ဘို ံေကာငး့ယး၈ သညး့ေ်ခမပ္ကးဘဲ
ရူ့တဲံအရူ့ကိုေတာံ သနာ့ဘို ံမေကာငး့ဘူ့၈ သညး့ေ်ခမပ္ကးဘဲ ရူ့တဲံအရူ့ဆိုတာ တရာ့မက္ငးံတဲံ ပုထုဇဥးေပါံ၈

၄၈ မို့ေရႏြစးမ္ိဳ့-ချကးႏြစးမ္ိဳ့
မို့ရျာသျနး့်ဖိဳ့ေသာ မို့ေရက အလကာ့ရ်ပီ့ အတူတူ်ဖစးေပမယးံ ခဵယူတဲံချကးတနးဖို့ ်ခာ့နာ့မႈအေပၚ
မႈတညး်ပီ့ ေရႊချကးႏြငးံခဵယူေတာံ

ေသာကးေရ်ဖစးတယး၈ ေ်ခေဆ့ချကးႏြငးံခဵယူေတာံ ေ်ခေဆ့ေရ်ဖစးတယး၈

ခဵယူစရာချကးမရိြေတာံ ေရေတျအလကာ့်ဖစးကုနးတယး၈
ဗုဒၶ

ထာ့ေတားမူခဲံတဲံ

တရာ့ေတားေတျဟာ

အလကာ့ရ်ပီ့

သာသနာံအေမျထာ့ခဲံတာ

အတူတူ်ဖစးေပမယးံ ခဵယူက္ငးံသဵု့တဲံသူေတျအေပၚ မူတညး်ပီ့ တနးဖို့်ခာ့နာ့ကုနးတယး၈ သဒၶါတညး့ဟူေသာ
ေရႊချကးႏြငးံခဵယူေတာံ ဆယးံတစးပါ့မီ့ သတးႏိုငးတဲံ တရာ့်ဖစးတယး၈
သဒၶါနညး့သူခဵယူေတာံ

ရျတးဖတးဘို

ံၾကညးညိုဘို

မရိြတဲံသူေတျအတျကးေတာံ အလကာ့်ဖစးကုနးတာပဲ၈

၅၈ ေအာကးက္်ခငး့ႏြစးမ္ို့

ံေလာကးပဲ

်ဖစးတယး၈

လဵု့ွသဒၶါတရာ့

ေလာကမြာ ပညာမရိြ၇ စီ့ပျာ့မရိြ၇ ဂုဏးမရိြေတာံ မိမိထကး ဂုဏးရိြတလ
ဲံ ူေအာကး က္ေရာကးတယး၈ ဒါကို
လူ ံေအာကးက္တယးလို ံေခၚတယး၈ ဒါန၇ သီလ၇ သမထ၇ ွိပသနာ မရိြေတာံ လူ ံ်ပညးေအာကးအပါယးေလ့ဘဵုသို ံ
က္ေရာကးတာကိုလညး့ လူ ံေအာကးက္တယးလို ံေခၚတယး၈

၆၈ ွမး့သာ်ခငး့ႏြစးမ္ိဳ့
သူတစးပါ့ကို လိမၼာေအာငး ဆဵု့မႏိုငး်ခငး့ကို ွမး့သာ်ခငး့ထကး မိမိကိုယးကို ဆဵု့မႏိုငး်ခငး့က ပို၊
ွမး့သာဖို ံေကာငး့တယး၈

ှွ၈ မသိ်မငး်ခငး့ေလ့မ္ိဳ့
ငါ့သညး ေရ၉ေနေသားလညး့ ေရကိုမ်မငး၇ ေရအရသာ မသိ၈
လူသညးလညး့

ေလထဲ၉ေန၊

ေလကိုမ်မငး၇

ေလအရသာမသိ၈

ပုထုဇဥးတို

ံသညးလညး့

အရိယာႏြငးံေန်ပီ့ အရိယာသူေတားေကာငး့ကိုမ်မငး အရိယာတို ံ၏ဂုဏးကိုလညး့ မသိ၈ အခ္ိဳ ံဗုဒၶဘာသာွငးတို
ံသညး သဵသရာေဘ့ကိုလညး့ မ်မငး၇ မိမိ ဘယးဘွေရာကးမြနး့ကိုလညး့ မသိ၈

ှှ၈ အာမခဵႏြစးမ္ိဳ့
မိမိ ွယးယူမညးံ ပစၥညး့မြနးမမြနး ေကာငး့မေကာငး့ေရာငး့တဲံဆိုငးရြငး အာမခဵ်ပီ့မြ ွယးယူရတယး၈
မိမိသငးယူမညးံ

ေလာကီေလာကုတၱရာ

ပညာမြနးမမြနး

အက္ိဳ့ရိြမရိြ၇

ပညာသငးေပ့မညးံ

ဆရာအာမခဵမြသငးရတယး၈

ှဿ၈ ၾကာ့ႏိုငးေသာနာ့ မၾကာ့ႏိုငးေသာနာ့
ေကသရာဇာ်ခေသၤံမငး့

ဟိနး့ေဟာကးလိုကးလြ္ငး

သတၱွါၾကီ့ငယး

ေၾကာကးရျဵ

ံတုနးလႈပး်ပီ့

ေၾကာကးစိတးေတျေပၚလာကာ ေဘ့လျတးရာ ထျကးေ်ပ့ၾကေပမံဲ ေကသရာဇာ ်ခေသၤံကိုယးမြာရိြတဲံ သနး့ေတျဟာ
တုနးလႈပးမႈမရိြၾကဘူ့၈ ဘာေၾကာငးံလညး့ဆိုေတာံ နဂိုမူလကတညး့ကိုက နာ့မပါလို ံနဲ ံတူတယး၈

ေွဠဳွနးေက္ာငး့ေတားမြ
တရာ့အသဵေတားကို
အႏြစးငါ့ဆယးလဵု့လဵု့

လႊငးံ၊

်မတးစျာဘုရာ့ကဲံသို

ံ

သတၱွါေွေနယေတျကို

ေွဠဳွနးေက္ာငး့ေတား

ေလာကဓာတး

တိုကးတစးေသာငး့ေရာကးေအာငး

တရာ့ေဟာႏိုငးေပမယးံ

အနီ့မြာေန၊

စုႏၵွကးခုတးသမာ့သညး

်မတးစျာဘုရာ့ႏြငးံ

အရိယူသဵဃာေတားမ္ာ့

တရာ့ေရေအ့တိုကးေကၽျ့သဵ ရိြေနပါေသားလညး့ စုႏၵၾကာ့ႏိုငးတဲံ နာ့မရိြ၇ သတိဥာဏးပညာလညး့ မရိြ၈

ှ၀၈ အရြငးသခငးသိ ေချ့-အရြငးသခငးမသိ လူ
ေလာကမြာ လူလူခ္ငး့ ေချ့နဲ ံႏိႈငး့လြ္ငး ေချ့ဟာ လူထကးယုတးညဵံတယးဆို်ပီ့ မၾကိဳကးဘူ့၈ တစးခ္ိဳ
ံအေတားမ္ာ့မ္ာ့ေချ့ေတျဟာ တခ္ိဳ ံလူေတျထကးပို်ပီ့ သခငးံအေပၚ သစၥာရိြတယး၈ သခငးကို ေစာငးံေရြာကးတယး၇
သခငး်ပနးလာရငး

ဆီ့ၾကိဳ

ေဟာငး၊ေ်ခာကးလြနးံတယး၈

ေခ္ာံ်မဴတယး၈
သခငးသျာ့လြ္ငး

သခငးအိပးေနလြ္ငး
သခငးံရနးသူကို

အႏၱရာယးကို

ဟိနး့ေဟာကးတယး၈

သိလြ္ငးသိ်ခငး့

တစးခ္ိဳ

ံေချ့ေတျက

သခငးေသလြ္ငး လိုကးေသတယး၈ တစးခ္ိဳ ံလူေတျဟာ ေချ့ေလာကး သခငးံအေပၚသစၥာမရိြဘူ့၈ မေစာငးံေရြာကး
မကာကျယးႏိုငးဘူ့၈ ခ္စးခငးစျာ ေခ္ာံ်မဴမႈ မရိြဘူ့၈ မိမိအရြငးသခငးေသတိုငး့ လိုကးေသတဲံသူ မရိြသေလာကးပါဘဲ၈

ှ၁၈ ေအ့ေအ့ေန်ခငး့ႏြစးမ္ိဳ့
ေအ့ေအ့ေလ့ ေနတတးတယးဆိုတိုငး့ ေကာငး့တယးမထငးနဲ ံ၈ ဥာဏအာ့၇ ဓနအာ့ရိြ်ပီ့ မရႈတးခ္ငးလို
ံေအ့ေအ့ေလ့ ေနတတးတာက ေကာငး့ပါတယး၈ ဒီလိုမြမဟုတးဘဲ ကာယအာ့ ဥာဏအာ့ မစိုကးထုတးခ္ငးဘဲ
ပ္ငး့်ပီ့ ေအ့ေအ့ေလ့ေနတာ မေကာငး့ေသာေအ့်ခငး့်ဖစးတယး၈

ှ၂၈ ဆိတး်ငိမးရာ အစစးႏြငးံအတု
ဆိတး်ငိမးတယးဆိုတာ အာရဵု၏ အတိုကးအခိုကးေတျကို မေရာယြကးဘဲ ်ငိမး့ေနမြ ဆိတး်ငိမးတယးလို
ံသတးမြတးရမယး၈

ဒီလိုမြ

မဟုတးဘဲ

ေတာထဲ၇

ရျာထဲ၇

ဂူထဲမြာေနေပမယးံ

စိတးမ်ငိမးေတာံသ်ဖငးံ ထိုေတာ၇ ထိုရျာ၇ ဂူတို ံသညး ဆိတး်ငိမးရာ မဟုတးေတာံပါ၈

ှ၃၈ သူေတားေကာငး့်ဖစးေအာငး

အာရဵုေတျ

ယိုစီ့ေနလြ္ငး

သူေတားေကာငး့ သူေတားေကာငး့ဟု အ်ခာ့သူတစးပါ့ေကာငး့တာကို အမႊနး့တငး ေ်ပာၾကတယး၈
သူေတားေကာငး့ဆိုတာ

အလကာ့

ေကာငး့သျာ့တာ

ၾကိဳ့စာ့အာ့ထုတးမႈရိြမြ

သူေတားေကာငး့်ဖစးမယး၈

မဟုတးဘူ့၈

သူေတားေကာငး့နဲ

မိမိေကာငး့ခ္ငးလြ္ငး

ံတနးတဲံ

သူေတားေကာငး့နဲ

ံတူတဲံ

သူေတားေကာငး့စိတးေမျ့ေပါံ၈

ှ၄၈ နိဗၺာနးခ္မး့သာွငးေအာငး
သူမ္ာ့နိဗၺာနးွငးတာ ကိုယးွငးတာ မဟုတးဘူ့၈ သူမ္ာ့ခ္မး့သာတာ ကိုယးခ္မး့သာတာ မဟုတးဘူ့၈
ကိုယးကိုယးတိုငး

နိဗၺာနးွငးေအာငး

ခ္မး့သာေအာငး

က္ငးံရမယး၈

ၾကိဴ့စာ့အာ့ထုတးရမယး၈

ေသခါနီ့က္မြ

ေနာငးတရမေနၾကပါနဲ ံ၈ မေသခငး ၾကိဳ့စာ့အာ့ထုတးႏိုငးဘို ံက္ငးံထာ့ရမယး၈

ှ၅၈ ်မတးတဲံဘွရေအာငး
မိမိကိုယးကို သကးသာေခ္ာငးခ္ိေရ့လုပး်ပီ့ စညး့စိမးခဵေနတာဟာ အေသက္ပး်ပီ့ေတာံ အေနမ်မတးတဲံ
ဘွရဘို

ံဖနးတီ့ေနတာပဲ၈

်မတးတဲံသာသနာမြာ

်မတးတွ
ဲံ ိပသနာတရာ့ကို

ပိုငးပိုငးႏိုငးႏိုငး

က္ငးံထာ့မြ

်မတးတဲံဘွ ေရာကးမယး၈

ှ၆၈ တို့တကး်ခငး့ႏြစးမ္ိဳ့
လူ ံဘဵုကေန နိဗၺာနးထိေအာငး အဆငးံဆငးံတို့တကးခ္ငးရငး ကိေလသာရနးသူႏြငးံ တို့ရလိမးံမယး၈
တို့ႏိုငးမြတကးမြာ၈

တို့ရငးေတာံ

အနညး့ငယးထိမိခိုကးမိခဵရမြာပဲ၈

ထိခိုကးခဵရ်ခငး့သညး

အ်မတးရဘို

ံရငး့ႏြီ့်ခငး့တစးမ္ိဳ့ပဲ၈ တို့တကးခ္ငးလြ္ငး ထိုဆငး့ရဲခဵ၊ ရငး့ႏြီ့ယူရမယး၈

ဿွ၈ ေလြားခတးၾကိဳ့စာ့ရမယး
သဵသရာေအာကးဆငး့ဘို

ံေရစုနးေမြ္ာတာက

လျယးလျယးေလ့၇

ေလြားခတးရ နငးလာ့ ငါလာ့ ၾကိဳ့စာ့အာ့ထုတးရလိမးံမယး၈

သဵသရာ

ဆနးတကးခ္ငးရငးေတာံ

ဿှ၈ အရိယာသူေတားေကာငး့ေသျ့
ေကသရာဇာ်ခေသၤံမငး့ရဲ

ံစိတးႏြငးံ

ေသျ့ဟာ

ယုနးစိတး၇

ယုနးေသျ့မဟုတးဘူ့၇

ဒီလိုပဲ

အရိယာသူေတားေကာငး့တို ံစိတးႏြငးံ ေသျ့ဟာ လူပ္ငး့ လူဖ္ငး့တို ံရဲ ံစိတးႏြငးံ ေသျ့မဟုတးဘူ့၈

ဿဿ၈ အထကးေနပါဦ့ ေအာကးလဵုေအာငးဖဵု့
အထကးေနပါဦ့ ေအာကးလဵုေအာငးဖဵု့ ဆိုတာ လူခ္မး့သာ၇ နတးခ္မး့သာ၇ နိဗၺာနးခ္မး့သာတညး့ဟူေသာ
အထကးဘဵုကို

ေရာကးဘို

ံထကး

ေအာကး်ပညးတညး့ဟူေသာ

အပါယးေလ့ဘဵုမြလျတးဘို

ံမ်ဖစးမေန

ၾကိဳ့စာ့အာ့ထုတး၊ ကာကျယးရမညး၈

ဿ၀၈ မြိနး့ေနရငး လူပ္ငး့
ရတဲံ ဘွေလ့ကို မကး်ပီ့ မြိနး့မေနနဲ ံ၈ မြိနး့ေနတယးဆိုတာ အပါယးေလ့ဘဵုမြာ ၾကာၾကာဆငး့ရဲခဵ်ပီ့
ေနဘို ံအခ္ိနး်ဖုနး့ေန်ခငး့ပဲ၈

ဿ၁၈ မာနးနတးကို မိတးေဆျလို ံမထငးနဲ ံ
တရာ့ မက္ငးံခ္ငးဘူ့ဆိုတဲံ စိတးဟာ မာနးနတးွငးပူ့ေနတဲံ စိတးပဲ၈ တရာ့မရေအာငး မာနးနတးက
တာ့ဆီ့ပိတးဆို ံေန်ပီ၈ သတိထာ့၈

ဿ၂၈ ေရႊချကးကို မစျနး ံသငးံ
ေလာကစီ့ပျာ့ေရ့ကို တနးဖို့ထာ့်ပီ့ ေလာကုတၱရာ ၾကီ့ပျာ့ေရ့ကို မယူခ္ငးဘူ့ဆိုတာ ေရႊချကးကို စျနး
ံ်ပီ့ ေ်မချကးကိုငးတာနဲ ံတူတယး၈

ဿ၃၈ ခဵယူခ္ကးေလ့မ္ိုဳ့
သူခို့တို ံသညး အေမြာငးထုကို ခဵယူ၊အကာအကျယး်ပဳကာ စို့ရိမးပူပနးစျာ ခို့မႈက္ဴ့လျနးေနၾကသညး၈

လူေကာငး့တို ံသညး လေရာငးကို ခဵယူ၊ စိတးခ္မး့သာစျာ်ဖငးံ အနာ့ယူအပနး့ေ်ဖၾကသညး၈ ပုထုဇဥးတို
ံသညး

ေမာဟအေမြာငးထုကို

ခဵစာ့ေနၾကသညး၈

အကာအကျယးခဵယူ၊ကိေလသာအာရဵု

အရိယူသူေတားေကာငး့တို

ံသညး

ကာမဂုဏးတို

ဗုဒၶအဆဵု့အမကို

ခဵယူ၊

ံကို

စို့ရိမးပူပနးစျာ

စိတးခ္မး့သာစျာ်ဖငးံ

တရာ့အာ့ထုတးၾကသညး၈

ဿ၄၈ စစးေဆ့မႈႏြစးမ္ိဳ့
ေရႊစစးမစစး ငရဲမီ့နဲ ံစစး၇ တရာ့စစးမစစး ရုပးၾကမး့ေဖာကး်ပနးမႈနဲ ံစစး၈ ေရႊစစးလြ္ငး ငရဲမီ့မစာ့ဘူ့၈
တရာ့စစးလြ္ငး မဆငး့ရဲဘူ့၈

ဿ၅၈ ရိြေနတာ ရြာစရာမလို
တရာ့မရိြလို

ံ

ရြာတာမဟုတးဘူ့၈

တရာ့က

ရိြ်ပီ့သာ့၈

ရိြ်ပီ့သာ့တရာ့ရႈမဲံစိတးကို

ကိေလသာဖဵု့ေနေတာံ မသိမ်မငး၊ ဖဵု့တဲံကိေလသာကို သီလ၇ သမာဓိနဲ ံဖယးရြာ့်ခငး့သညး တရာ့က္ငးံတဲံ
အလုပးပဲ၈ တရာ့ေတျ ံေတာံ ရႈရဵုပဲ၈ ပျာ့ရဵုပဲ၈ ရြာတာမဟုတးဘူ့၈

ဿ၆၈ တစးခုတညး့ရိြေနေသာအရာ
သကၠာယပရမတးဆိုတာ ဓမၼဆိုတဲံတရာ့ေပါံ၈ သကၠာယပရမတးဟာ ဧေကာဓေမၼာ၇ မဂၢငးရြစပ
း ါ့ဆိုတာ
ဧကာယေနာ (တစးခုတညး့ေသာလမး့ေၾကာငး့)

၀ွ၈ တာွနး
တို ံဒကာ၇ ဒကာမေတျအေပၚ ဘုရာ့က တာွနးေက္သျာ့်ပီ၈ တာွနးမေက္တာပ ဒကာ ဒကာမေတျပဲ၈

၀ှ၈ ကိုလူမိုကးၾကီ့

မသိလို ံအမြာ့က္ဴ့လျနးတာကို လူမိုကးလို ံေခၚတာထကး သိလ္ကးနဲ

အမြာ့က္ဳ့လျနးတဲံသူေတျကို

လူမိုကးေတျထကး ပိုမိုကးတဲံ လူမိုကးၾကီ့ေတျ လို ံပဲ ေခၚရမယး၈

၀ဿ၈ ငါံုဒုကၡ
ငါုဒုကၡေရာကးတယးဆိုတာ ဒုကၡေရာကးေအာငး ငါလုပးထာ့လို ံပါပဲ၈ ငါံဘာသာငါ အမႈဆငး ငါကိုယးတိုငး
ရဲလုပး ငါံလကးထိပးငါခတး ငါပုဒးမ ငါသတးမြတး ငါံဟာငါ စျဲခ္ကးတငး ငါကိုယးတိုငး ငါေရြ ံေနလုပး ငါံအမႈငါယြဥး်ပိဳငး
ငါရဵႈ့ေအာငး ငါဖနးတီ့ ငါကိုယးတိုငး တရာ့သူၾကီ့လုပး ငါံမ္ကးႏြာ ငါလိုကး ငါံအမိနး ံငါခ္မြတး ငါေထာငး ငါဖနးဆငး့
ေထာငးွါတာ

ငါလုပး

ငါံကိုယးငါ

မညြာမတာခိုငး့

ငါံဟာငါရကးစကး

ငါရကးစကးခဵရေတာံ

ငါုဒုကၡေရာကးတာေပါံ၈(ေအား ငါမေသမခ္ငး့ ငါုဒုကၡေရာကးေတာံမြာပါလာ့)
တစးသဵသရာလဵု့

ငါရႈတးေအာငး

ငါလုပးခဲံလို

ံငါ

ုဒုကၡရေပါငး့မ္ာ့်ပီ၈

ငါေသေအာငး

ငါံကိုသတးမြ

ခ္မး့သာမယး၈

၀၀၈ အေမြာငးထုကို ်မငး်ခငး့သဵု့မ္ိဳ့
တိရ စၦာနးေတျဟာ ေလာကအေမြာငးထုမြာ ေပ္ာကးကျယးေနတဲံ မိမိတို ံဆိုငးရာ စာ့စရာေတျႏြငးံ
သျာ့ရာလမး့ကို

်မငးၾကတယး၈

ပုထုဇဥးေတျဟာ

ေမာဟအေမြာငးထုေအာကးမြာရိြတဲံ

သကၠာယပရမတၱ

ခႏၶာငါ့ပါ့ကို ်မငးၾကတယး၈

၀၁၈ ရငး့ႏြီ့မႈႏြစးမ္ိဴ့
ပုထုဇဥးတို ံသညး ကိုယးပငးပနး့ စိတးပငးပနး့ခဵမႈကို ရငး့ႏြီ့်ပီ့ ကိေလသာအာရဵု ကာမဂုဏးကိုရြာ၊
ခဵစာ့ၾကတယး၈

အရိယာသူေတားေကာငး့တို

ံဟာ

ေလာကုတၱရာအာရဵုတညး့ဟူေသာ မဂးဖိုလးကို ခဵစာ့ၾကတယး၈

၀၂၈ မေနသငးံေသာအေန

ကိုယးပငးပနး့

စိတးပငးပနး့ခဵ်ပီ့

အ်ပစးရိြမြနး့ မသိလို ံအ်ပစးမရိြသလို ေနေနတာထကး အ်ပစးရိြလ္ကး အ်ပစးမရိြသလို ေနေနတာ ရျဵဖို
ံေကာငး့တယး၈

ကိေလသာ

ရိြေနပါလ္ကး

ကိေလသာမရိြသိလိုေန်ခငး့ထကး

ကိေလသာရိြေန်ပီ့

မဂး်ဖငးံပယးရမြနး့သိေနပါလ္ကး မပယးဘဲေန်ခငး့သညး ေၾကာကးဘို ံေကာငး့တယး၈

၀၃၈ ေယာက္းာ့ေတျ သတိထာ့ဆငး်ခငးရနး
လူ ံ်ပညးမြာ ေယာက္းာ့ေလ့နညး့်ပီ့ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ေနတာရယး၇ နတး်ပညးမြာ နတးသာ့နညး့်ပီ့
နတးသမီ့မ္ာ့ေနတာရယး၈ ႏျာ့ပျဲေစ့္မြာ ႏျာ့ထီ့ေတျမ္ာ့်ပီ့ ႏျာ့မေတျနညး့ေနတာရယး ဘာေၾကာငးံလညး့ဟု
ေယာက္းာ့ေတျ သတိထာ့ စဥး့စာ့သငးံ်ပီ၈ ဘာေၾကာငးံလဲဆိုေတာံ ေယာက္းာ့ေတျက အမ္ိဳ့သမီ့ေတျထကး
ကုသိုလးေစတနာ နညး့ပါ့လို ံေပါံ၈

၀၄၈ အေတာငး့ႏြငးံအက္ငးံ
်မတးဘုရာ့ေရြ ံမြာ တေက္ားေက္ားႏြငးံ မဂးဖိုလးနိဗၺာနးကို ေပ့ပါေပ့ပါလို ံေတာငး့ေနတာထကး ဘုရာ့ေရြ
ံမြာ မဂးတရာ့ ဖိုလးတရာ့ရေအာငး က္ငးံေနတာကို ်မတးဘုရာ့က ပိုၾကိဳကးတယး၈

၀၅၈ တနးဖို့ထာ့်ခငး့
တနးဖို့ထာ့တယးဆိုတာ

တနးဖို့ထာ့စရာကလညး့

တနးဖို့ရိြရတယး၈

တနးဖို့ထာ့သူကလညး့

တနးဖို့၄ိြမြနး့ သိရတယး၈ တနးဖို့ရိြမြနး့သိလြ္ငးလညး့ တနးဖို့ထာ့ရတယး၈

၀၆၈ ဆဵု့မ်ခငး့
မသိတတးလို

ံကေလ့ေတျဆို့တာ

ဆဵု့မရတာထကးအသိတရာ့ရိြ်ပီ့

လူၾကီ့ေတျကိုဆို့လို

ံဆဵု့မရတာပို်ပီ့ခကးတယး၈ ဘာေၾကာငးံလဲဆိုေတာံ အရို့မာ်ပီ့ အေခါကးထူေနလို ံပဲ ်ဖစးတယး၈

၁ွ၈ တနးမြရမညး

်ပညးတနးတဲံ ပတၱ်မာ့ဟာ တနးဖို့ၾကီ့လျနး့လို ံလူတိုငး့မွယးႏိုငးဘူ့၈ တနးရာတနးေစ့္ေပ့မြ ရမညး၈
မဂးတရာ့ ဖိုလးတရာ့ဟာလညး့ ခ္မး့သာလျနး့လို ံလူတိုငး့ မက္ငးံႏိုငးဘူ့၈ ်ပငး့ထနးစျာ အာ့ထုတးရမညး၈

၁ှ၈ ရိြႏိုငးခဲမႈမ္ာ့
ေတာတိုငး့မြာ

သစးပငးေပါငး့မ္ာ့စျာ

ေက္ာကးခဲေပါငး့ေ်မာကးမ္ာ့စျာ

ရိြေပမယးံ

ရိြေပမယးံ

စႏၵကူ့ရိြႏိုငးခဲတယး၈

ပတၱ်မာ့ရိြႏိုငးခဲတယး၈

ေတာငးပိုငး့မြာ

လူသာ့တိုငး့ဆငး့ရဲစျာေသရမညးံသူ

မ္ာ့စျာရိြေပမယးံ ခ္မး့သာစျာ ေသမညးံသူ ရိြႏိုငးခဲတယး၈

၁ဿ၈ သနး ံစငးေသာစိတးရေအာငး
ေရဟာ ရႊဵႏျဵ ံႏြငးံ ဘယးေလာကးေရာေရာ ေက္ာကးခ္ဥးႏြငးံ ချဲလိုကးလြ္ငး သနး ံစငးေသာေရ်ပနးရတယး၈
ေရႊဟာ အ်ခာ့သတၱဳေတျႏြငးံ ဘယးေလာကးေရာေရာ ငရဲမီ့ႏြငးံ ဓာတးချဲလိုကးလြ္ငး သနး ံစငးေသာ
ေရႊ်ပနးရတယး၈
စိတးဟာ

ကိေလသာႏြငးံ

ဘယးေလာကးေရာေရာ

မဂၢငးရြစးပါ့ႏြငးံ

ပယးသတးလိုကးရငး

သနး

ံရြငး့ေသာစိတးရတယး၈

၁၀၈ မ...ငးတနးခို့
်မငး့ကိုႏိုငးတာ ဇကးၾကိဳ့၇ ႏျာ့ကိုႏိုငးတာ နဖာ့ၾကိဳ့၇ ေၾကာငးကိုႏိုငးတာ ဇကးပို့၇ တဏြာကိုႏိုငးတာ
မဂၢငးတနးခို့၈

၁၁၈ အေ်မြာကးႏြစးမ္ိဳ့
အသဵထျကး်ပီ့

အဆဵမထျကးတဲံ

အဂၤလနးအေ်မြာကးရယးဟု ႏြစးမ္ိဳ့ရိြတယး၈

သၾကၤနးအေ်မြာကးရယး၇

အသဵေရာ

အဆဵေရာထျကးတဲံ

အသဵထျကး်ပီ့ အဆဵမထျကးေတာံ အသဵႏြငးံလြနး ံတဲံ အေ်မြာကးအ်ဖစးပဲ အသဵု့်ပဳၾကတယး၈ အဆဵေရာ၇
အသဵေရာထျကးတဲံ အေ်မြာကးက ရနးသူကို ေသေၾကပ္ကးစီ့ႏိုငးတယး၈
ပညာမဲံတို ံသညး အသဵေကာငး့လႊငးံ်ပီ့ ေ်ပာဆိုေနေပမယးံ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ မရိြ၇ ပညာရိြတို ံ
ေ်ပာဆိုေသာ အသဵသညး အက္ိဳ့စီ့ပျာ့တညး့ဟူေသာ အဆဵပါလာသညး၈

၁၂၈ ရြာမႈသဵု့မ္ိဳ့
လငး့တငြကးတို ံသညး လူေသေကာငးပုတးကို ရြာၾကသညး၈ ပုထုဇဥးတို ံသညး လူရြငးေကာငးပုတးကို
ရြာၾကသညး၈ သူေတားေကာငး့တို ံသညး အသခၤတဓာတးကို ရြာၾကသညး၈

၁၃၈ ွနးမေလ့မႈ သဵု့မ္ိဳ့
ငြကးတုိ

ံလိုရာပ္ဵေတာံမညးဆိုလြ္ငး

အကိုငး့ကို

ကနးရနး

ွနးမေလ့ဘူ့၈

လူမိုကးတို

ံလိုရာဆနးေတာံမညးဆိုလြ္ငး ကိေလသာကို ကနးရနး ွနးမေလ့ဘူ့၈

၁၄၈ အၾကိဳကးသဵု့မ္ိဳ့
ေချ့၇ ွကးတို ံသညး လူတို ံစျနး ံေသာ မစငးကို ၾကိဳကးႏြစးသကးသညး၈ လူမိုကးတို ံသညး လူလိမၼာတို ံစျနး
ံေသာ

အရကးကို

ၾကိဳကးႏြစးသကးၾကသညး၈

ၾကိဳကးႏြစးသကးၾကသညး၈

၁၅၈ ချဲ်ခာ့သိရနး

အသိမြာ - အ်ငိမပါပါေစႏြငးံ၇
အရိြမြာ - အသိပါပါေစ၈
အဆဵု့မြာ အ်ပဵု့ပါပါေစ၇

ပုထုဇဥးတို

ံသညး

အရိယာတို

ံစျနး

ံေသာ

ကာမဂုဏးကို

အ်ပဵု့ပါႏိုငးေအာငး မဆဵု့မီက ပျာ့ထာ့ပါ၈
အမြာ့ွငးလာလြ္ငး တရာ့ႏြငးံယြဥးလိုကးပါ၈
တရာ့ႏြငးံယြဥႏ
း ိုငးေအာငး အမြာ့ကို ဧညးံခဵမထာ့ပါႏြငးံ၈
ပညာရိြသတိ်ဖစးခဲဟု ဆို်ခငး့ထကး သတိႏြငးံ ပညာရိြပါလြ္ကး၇
သဒၶါတရာ့ရိြဘို ံက ပို၊ ခဲယဥး့သညးဟု ဆိုခ္ငးသညး၈
သငးရမညးံေငျစသာရငး့ကို

ေသခ္ာစျာတျကးသလို၇

သငးေသရမညးံ

ေသေရ့စာရငး့ကိုလညး့

ေသေသခ္ာခ္ာတျကးေနပါ၈
ဓမၼကို ရႈရသညးမြာ မခကးပါ၈
ဓမၼကို မရႈရ်ခငး့သညးသာ ခကးပါသညး၈
မႈနးေနေသာမ္ကးေစံႏြငးံ တုနးေနေသာလကးတို ံ်ဖငးံ အပးနဖာ့ မထို့ႏိုငးသကဲံသို ံ၇ မႈနးေနေသာ ေမာဟႏြငးံ
တုနးေနေသာေလာဘ ေဒါသတို ံကိနး့ေနေသာစိတး်ဖငးံ ပရမတးရုပးနာမးတို ံကို မရႈႏိုငးပါ၈
ေသမငး့မေခၚခငး ေမြ္ားၾကတဲံသူေတျ၇ ေသမငး့ေခၚလြ္ငး ေသမငး့ေခၚလြ္ငးေအားၾကရလိမးံမညး၈
ကုစရာရိြတာလညး့ ကုပါ၇
ရႈစရာရိြတာလညး့ ရႈပါ၈
ေနာငးတ ဟုဆိုေသာ စကာ့သညး လူပ္ငး့၇ လူဖ္ငး့၇ လူမိုကးတို ံသဵု့ေသာစကာ့်ဖစးသညး၈

၁၆၈ စိတး
ဗုဒၶေခတးမြာ အွိဇၨာဆိုတာ စိတးမပါလို ံတိနး့ေနတာပါ၈ ေယာဂီတို ံ၏ အထူ့ တာ့ဆီ့တတးေသာ
အဟနး ံအတာ့သညး ပ္ငး့ရိ်ခငး့်ဖစးသညး၈
တရာ့က္ငးံဘို ံမအာ့ေသ့ဘူ့ဆိုတာ ခဏခဏေသဘို ံမအာ့ေသ့ဘူ့ဟုဆို်ခငး့်ဖစးသညး၈

အာဟာရအတျကး

တပးမကးႏြစးသကးေသာ

ရမၼကး်ဖငးံ

ပ္ာ့ရညးချကးထဲသို

ံ

ဆငး့စာ့ေသာ

ပုရျကးဆိတးသညး ထိုအာဟာရတညး့ဟူေသာ ပ္ာ့ရညး၏ ေစ့ကပးဆျဲငငးမႈေၾကာငးံ ထိုပ္ာ့ရညးတျငးပငး နစး၊
ေသဆဵု့ရသညး၈
ကာမဂုဏးအာရဵုကို ဆာေလာငးတပးမကး ႏြစးသကးေသာ ပုထုဇဥးတို ံသညး ထိုကာမဂုဏးအာရဵုသို ံ
သကးဆငး့မိ၊ ကာမ၏ ဆျဲငငးမႈေၾကာငးံ ကာမနယးပယးတညး့ဟူေသာ သဵသရာအစဥး၉ ဘွေပါငး့မ္ာ့စျာ
ေရတျကးမရေအာငး ေသဆဵု့ၾကရသညး၈
ကမၻာေပၚရိြ အလျနးဥာဏးၾကီ့ၾကေသာ သိပၸဵပညာရြငးတို ံသညး ၁ငး့တို ံ၏ ်ဂိဳလးတုကို ကမၻာံဆျဲအာ့မြ
ေက္ားလျနး၊ အာကာသသို ံပို ံေဆာငးႏိုငးၾကေသားလညး့ ထိုသိပၸဵပညာရြငးမ္ာ့စျာတို ံသညး ၁ငး့တို ံ၏စိတးကို
အလျနးဆျဲငငးအာ့ၾကီ့သညးံ ဥပါဒါနးမြ လျနးေ်မာကးေအာငး မစျမး့ေဆာငးႏိုငးၾကေပ၈

ဗုဒၶႏြငးံ အရိယာသာွကတို ံသညးသာ စိတးကို ထိုဆျဲငငးအာ့ၾကီ့သညးံ ဥပါဒါနးကို ေက္ားလျနး၊ နိဗၺာနးကို
အာရဵု်ပဳႏိုငးၾကသညး၈

၂ွ၈ ်ငိမး့ခ္မး့ရာေ်မ
ေလာကပစၥညး့ဥစၥာအာရဵု ကာမဂုဏးတို ံအတျကး ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ တိုငး့တပါ့သို ံစီ့ပျာ့ဥစၥာသျာ့ေရာကး
ရြာေဖျၾက်ပီ့ ထိုသူ၏စိတး၉ ဆာေလာငးမႈ၇ ေတာငးံတမႈ၇ ရိြေနသေရျ ံမ်ငိမး့ခ္မး့ႏိုငး၈ မိမိစိတး၉ ကိနး့ေနေသာ
ဆာေလာငးမ၇ႈ ေတာငးံတမႈ တဏြာကို အၾကျငး့မဲံ စျနးလႊတးႏိုငးေသာအခါမြသာ ထိုသူ၏ စိတးတညးရာသညး
်ငိမး့ခ္မး့ရာေ်မ ခ္မး့သာရာေ်မ်ဖစးသညး၈

သဵေွဂသဵေပါကး

အိုဘယးံလူသာ့ သတိထာ့ ုဒုကၡမ္ာ့လြ်ပီ၈
ဘုရာ့်မတးစျာ ဆဵု့မတာ အဆူမ္ာ့ခဲံ်ပီ၈
ေဟာတဲံတရာ့ ေဘ့ဖယးထာ့ ေရြာငးတာ ၾကာလြ်ပီ၈

ေ်ခာကးလီအာရဵု ကာမဂုဏး လျနးစဵုမကးၾကသညး၈
ယခုဘွ တခဏ အသကးတိုလြသညး၈
ေသလြ္ငး အသကး ဘယးပဵုထျကး တျကးဆၾကညးံသငးံသညး၈
အေသမတတး အေနၾကပး လျနးစျာ ဆငး့ရဲသညး၈
ဆငး့ရဲမ္ာ့စျာ ေသခဲံတာ သခၤ္ာ်ပမမီ၈
လူတို ံမ္ာ့စျာ အေနၾကာ အေခ္ာငးၾကိဳကးၾကသညး၈
အေခ္ာငးၾကိဳကးၾက လူ ံဗာလ ေသမြ်ငီ့ၾကသညး၈
ေသခါနီ့မြာ ခ္မး့သာရြာ အေသာကမငး့ ပဵုမီ၈
ေသ်ပီ့တဲံအခါ စပါ့ၾကီ့ရျာ ငါ့ပကးစာ့ရသညး၈
သူေကာငး့မ္ာ့စျာ နညး့ေပ့တာ ်မိဳ ံရျာအႏြဵခ္ီ၈
သူေကာငး့ေပ့ရာ နညး့လမး့လာ တနးဖို့်ဖတးမမီ၈
လူဖ္ငး့မ္ာ့စျာ မိုကးမဲကာ ်ငငး့ချာစျနး ံၾကသညး၈
ကာမဂုဏးရမကး လျနးစဵုမကး ႏြစး၊ေပ္ားၾကသညး၈
တရာ့ရႈကျကး ဆနး ံက္ငးလ္ကး လျနးစျာပ္ငး့ၾကသညး၈
အသိေခါငး့ပါ့ လူအညဵံစာ့ အရြကးမရိြသညး၈
ပညာရိြထဵ နည့းယူရနး လျနးစျာေၾကာကးၾကသညး၈
အသကးထကးဆဵု့ အခ္ိနးေတျ်ဖဳနး့ ေရြာငးတုနး့ေန ံရကးအလီ၈
ကိုယးကမက္ငးံ အသဵေကာငး့လႊငးံ နညး့စဵုဖျငးံ်ပသညး၈
ဓာတးၾကီ့ေလ့်ဖာ ၾကဵဳေသာအခါ တညးရာမရသညး၈
တသကးတာလဵု့ ဟနးႏြငဖ
းံ ဵု့ ေသမြ အကုနးေပၚသညး၈
စိတးေစတနာ ်ဖဴစငးစျာ ေမတၱာစကာ့ခ္ီ

ေအာငးလဵဆရာ ေထရးမဟာ ်မျကးၾကာ့ သဵေပါကးစီ၈
နိဂဵု့
ကိုယးတိုငးလညး့က္ငးံ က္ငးံနညး့လညး့ေွ
ရြာေလဗဟု ဖျတးေလခါခါ ်ပဳေလပါမြ
သူေရာ ငါပါ ်ငိမး့ခ္မး့ရာ၏၈
ကိုယးက္ငးံမရိြ နညး့ကိုသိလညး့
ကိုယးသာဆဵု့ရႈဵ့ အခ္ိနး်ဖဳနး့၊
အက္ိဳ့ဆဵု့ရဵႈ့ရေလတကာ့၈
က္ငးံနညး့လညး့မြနး ရႈအာ့သနး
တျငးတျငးအာ့ထုတး ကိုယးံအလုပး

အသြ္ငးစႏၵီမာ
သဲအငး့ဂူွိပႆနာဓမၼရိပးသာ
တိုကးချဲ အမြတး(၀ဿ)
ေအာငးလဵ်မိဳ ံ၈
(ှ၅-၃-ဿွွ၂)

