
 

 

သင္၏ အသက္ရွင္ရျခင္းက စက္ဆုတ္ဖြယ္ ေကာင္းလုိက္တာ၊ အသက္ရွင္ေနေသာ္လဲ သင္၏ 

အသက္ရွင္၍ တည္ေနျခင္းသည္ လူေသနဲ႔သာ တူလွ၏ 

ဓမၼသင္တန္း အမွတ္စဥ္{၁၀} 

၁၃- ၀၃- ၂၀၁၁။ စေန.. ယေန႔ သင္တန္းသား (၁၃) ေယာက္ တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသား(၁) 

အမ်ိဳးသမီး(၁၂) ျဖစ္ပါတယ္။ 

အမွတ္စဥ္(၉)မွာ ဆရာေတာ္ မိန္႔ခဲ့တဲ့အတုိင္း သတိပ႒ာန္ေလးပါးကုိ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးပါတယ္။ 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ကုိယ္ပိုင္နယ္ေျမ သတိပ႒ာန္ဆုိတာ…. 

(၁) ကာယာ ႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္။ (၂) ေ၀ဒနာ ႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္။ (၃) စိတၱာ ႏုပႆနာ 

သတိပ႒ာန္။ (၄) ဓမၼာ ႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္. လို႔ ေလးပါးရိွပါတယ္။ သတိပ႒ာန္ေလးပါးကုိ မေျပာမီ 

သတိပ႒ာန္ဆုိတ့ဲ အဓိပၸါယ္ သေဘာမ်ားကုိ ေရွးဦးစြာ ရွင္းျပေပးပါမယ္။ 

သတိပ႒ာန္- ကုိ ႏွစ္ပုဒ္ခြဲရင္ သတိ- တစ္ပုဒ္။ ပ႒ာန- တစ္ပုဒ္။ ႏွစ္ပုဒ္ခြဲၿပီး နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။ သတိ- 

ဆုိတာ.. အမွတ္ရမႈ+ ပ႒ာန- ကပ္၍တည္သည္- သက္၀င္၍ မျပတ္ျဖစ္သည္- စြဲၿမဲသည္။ သတိပ႒ာန- 

ကပ္၍တည္ေသာ အမွတ္ရမႈ- သက္၀င္၍ မျပတ္ျဖစ္ေသာ အမွတ္ရမႈ- စြဲၿမဲေသာ အမွတ္ရမႈ-ပါပဲ။ 

ေနာက္တနည္းက..  သတိပ႒ာန= သတိကပ္၍ တည္မႈ- သတိသက္၀င္၍ မျပတ္ျဖစ္မႈ- သတိစြဲၿမဲမႈ-လို႔ 

နားလည္ရမွာပါ၊ သတိပ႒ာန္ အ႒ကထာက ရွင္းျပထားတဲ့အတုိင္း ေျပာပါတယ္။ အတုိခ်ဳံးၿပီး မွတ္သိဖို႔က 

သတိပ႒ာန္ဆုိတာ ကိုယ္အမူယာ တုိ႔၌၎၊ ခံစားမႈ တို႔၌၎၊ စိတ္ အမူအယာ တုိ႔၌၎၊ သေဘာတရား 

တုိ႔၌၎၊ သတိကပ္၍ မျပတ္ ရႈသိေနမႈလုိ႔ မွတ္ထားၾကေပေတာ့။ 

(၁) ကာယာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္- ကုိယ္အမူအယာ တုိ႔၌ သတိကပ္၍ မျပတ္ ရႈသိေနမႈ။ 



(၂) ေ၀ဒနာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္- ခံစားမႈ တုိ႔၌ သတိကပ္၍ မျပတ္ ရႈသိေနမႈ။ 

(၃) စိတၱာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္- စိတ္အမူအယာ တုိ႔၌ သတိကပ္၍ မျပတ္ ရႈသိေနမႈ။ 

(၄) ဓမၼာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္- သေဘာတရား တုိ႔၌ သတိကပ္၍ မျပတ္ ရႈသိေနမႈ။                        

ဒါဟာ သတိပ႒ာန္တရား ေလးပါးလုိ႔ မွတ္ရမယ္။ သတိပ႒ာန္ ရႈကြက္ေလးမ်ိဳးလုိ႔လဲ ေျပာရတယ္။ 

ယခုေတာ့- အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပဲ မွတ္ထားေပးပါ၊ ေနာက္မွ ေလးပါးလံုးကုိ အက်ယ္ေျပာၾကတာေပါ့။ 

တရားအရာမွာ ဒီေလးမ်ိဳးထက္ ပုိတာမရိွသလုိ၊ လုိတာလဲမရိွပါဘူးတဲ့။ ဆင္ေျခရာ အတြင္းမွာ 

သတၱ၀ါတုိင္း၏ ေျခရာကုိခ်ေသာ္ ဆင္၏ ေျခရာအတြင္း၌သာ ၀င္သကဲ့သုိ႔ တရားအရာမွာလဲ 

တရားအလံုးစုံသည္ သတိပ႒ာန္ အတြင္း၌သာလွ်င္ အားလံုး၀င္ပါတယ္။ သတိပ႒ာန္တရားကုိ 

အားထုတ္ေနလွ်င္ တရားအလံုးစုံ ျပည့္စုံတယ္လို႔ မွတ္ရတယ္။  

သတိပ႒ာန္ သုတ္ေတာ္ႀကီးကုိ ပထမဦးဆံုး ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာခဲ့တ့ဲ ေနရာကေတာ့ ကုရုတိုင္းထဲက 

အိမ္ေျခ(၁၀၀၀)ရွိတဲ့ ကမၼာသဓမၼ ရြာႀကီးပါ။ ရြာသူ ရြာသားေတြက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ မဟုတ္ၾကေပမ့ဲ 

(ငါးပါးသီလ) ကုိယ့္က်င့္တရားနဲ႔ ျပည့္စုံၾကတယ္။ အမွားနဲ႔အမွန္၊ အေကာင္းနဲ႔အဆုိး၊ အယုတ္နဲ႔ အျမတ္ကုိ 

ခြဲျခား နားလည္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ ဆင္ျခင္တံုတရား ရွိၾကသူေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ 

ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ေကာင္းက်ိဳးကုိသာ လုိသူမ်ား၊ သစၥာတရား၏ တန္ဖိုးကုိသိေသာ သူမ်ားကုိသာ သိေတာ္မူ 

ျမင္ေတာ္မူၿပီး ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ၾကြေတာ္မူလ်က္ ေဟာေတာ္မူေလ့ ရိွတာပါ။   

ထုိ..ကမၼာသဓမၼ ရြာႀကီးမွာ ေနထုိင္ၾကတ့ဲ  လူတို႔သည္ ဘုရားရွင္ ေဟာျပေတာ္မူတ့ဲ သတိပ႒ာန္ 

တရားေတာ္ကုိ ဘယ္ေလာက္ အေလးထား က်င့္သံုးၾကသလဲဆုိလွ်င္၊ မိမၼ,ေယာက္်ား တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး၊ 

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေတြ႔ၾက-ဆံုၾကလ်ွင္ “မိတ္ေဆြႀကီး  ဘယ္-သတိပ႒ာန္ တရားကုိမ်ား 

က်င့္သံုးအားထုတ္  ေနပါသလဲ” လုိ႔ ေမးၾက၊ တရားေဆြးေႏြးၾကသတ့ဲ။  

တရားဆုိတာ ရိပ္သာသြားမွ ေက်ာင္းေရာက္မွ ဘုရားေရာက္မွ က်င့္ရတယ္လုိ႔ မထင္မိၾကဖုိ႔ ေျပာမွာပါ။ 

ဘယ္ေနရာ ေရာက္ေရာက္၊ ဘယ္လုိ-ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔မဆုိ အားထုတ္ေကာင္း က်င့္ေကာင္းပါတယ္-ဆုိတာ 

နားလည္ၾကရပါမယ္။ ကမၼာသဓမၼ ရြာႀကီးမွာေတာ့ မအားလပ္ေသးလုိ႔ အခ်ိန္မရေသးလုိ႔ အခြင့္အေရး 

မေပးေသးလုိ႔ မက်င့္ေသးဘူး၊ အားမထုတ္ရ ေသးပါဘူးလုိ႔မ်ား ေျပာလုိက္လ်ွင္ျဖင့္၊ “ဓီရတၳဳ ၀တဇီ၀ိတံ 

ဇီ၀မာနာပိ တံြ မတ သဒိသာ” သင္၏ အသက္ရွင္ရျခင္းက စက္ဆုတ္ဖြယ္ ေကာင္းလုိက္တာ၊ 

အသက္ရွင္ေနေသာ္လဲ သင္၏ အသက္ရွင္၍ တည္ေနျခင္းသည္ လူေသနဲ႔သာ တူလွ၏” တဲ့။ သတိပ႒ာန္ 

တရားကုိ အားမထုတ္ရ ေသးဘူးဆုိပါလွ်င္  လူေသတဲ့။ ေသေနတ့ဲ လူတ့ဲ၊ လူေသနဲ႔- သင္- 

ဘာမွမထူးဘူးလုိ႔  အဲဒီလို ေျပာၾကတယ္။  

သတိပ႒ာန္ ေလးပါးထဲက တစ္ပါးပါး အားထုတ္ေနပါတယ္လုိ႔ ေျပာလ်ွင္ေတာ့ “တ၀ ဇီ၀ိတံ သုဇီ၀ိတံ” တ့ဲ။ 

“သင္၏ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ အသက္ရွင္ျခင္း ျဖစ္ပါေပသည္၊ သင္သည္ လူအျဖစ္ကုိ 

ေကာင္းစြာ ေရာက္လာသူပါ၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သင္၏အတြက္ ပြင့္လာရျခင္းပါပဲ” တ့ဲ။ ဒီလုိ ခ်ီးၾကဴး 



ေျပာဆုိၾကတယ္။ လယ္လုပ္ရင္း၊ ယာလုပ္ရင္း၊ ထင္းခုတ္ရင္း၊ ႏြားေက်ာင္းရင္း၊ ထမင္းခ်က္ရင္း၊ 

အိမ္မႈကိစၥေတြ လုပ္ေနရင္းျဖင့္ တရားမွတ္ေနၾကတာ၊ အဲဒီရြာမွာ (၇)ႏွစ္ ကေလးကအစ အရိယာ 

ျဖစ္ေနၾကပါသတဲ့။ အားက်စရာ အတုယူစရာ ေကာင္းတယ္ေနာ္။  

ဘုရားေဟာ ပါဠိေတာ္ဘက္ကုိ ေျပာၾကဦးစို႔။ ကုသိုလ္ပြားရေအာင္ ပါဠိေတာ္ကို ရြတ္ျပပါမယ္။ 

“ဧကာယေနာ အယံ ဘိကၡေ၀ မေဂၢါ သတၱာနံ ၀ိသုဒၶိယာ၊ ေသာက- ပရိေဒ၀ါနံ သမတိကၠမာယ၊ ဒုကၡ 

ေဒါမနႆာနံ အတၴဂၤမာယ၊ ဉာယႆ အဓိဂမာယ၊ နိဗၺာနႆ သစၧိကိရိယာယ၊ ယဒိဒံ စတၱာေရာ 

သတိပ႒ာနာ”။  (မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ ပါဠိေတာ္) 

“ရဟန္းတုိ႔ စြဲၿမဲေသာ အမွတ္ရမႈ-  သတိကပ္၍ တည္မႈ- သတိစြဲၿမဲမႈ တည္းဟူေသာ အၾကင္သတိပ႒ာန္ 

တရားတုိ႔သည္ ရွိကုန္၏။ စြဲၿမဲေသာ အမွတ္ရမႈ-  သတိကပ္၍ တည္မႈ- သတိစြဲၿမဲမႈ တည္းဟူေသာ 

ဤသတိပ႒ာန္ အက်င့္လမ္းသည္၊ ဘုရား, ေပေစၥကဗုဒၶါ, အရိယာ သာ၀က-အေလာင္း၊ အလံုးစံုေသာ 

သတၱ၀ါ အေပါင္းတုိ႔၏၊ စိတ္ အညစ္အေၾကးမွ ကင္းေ၀း စင္ၾကယ္ျခင္းငွာ=၊ စိုးရိမ္ ပူေဆြးရျခင္း၊ 

ငိုေၾကြးရျခင္းတုိ႔ကုိ၊ လြန္ေျမာက္ျခင္းငွာ=၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းတုိ႔၏၊ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း 

ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္းငွာ=၊ အရိယာမဂ္ကုိ ရျခင္းငွာ=၊ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွာ၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း 

တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး ျဖစ္ပါေပ၏”။   (သတိပ႒ာန္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္)  

အဓိပၸါယ္ကေတာ့ သတိပ႒ာန္တရားကုိ က်င့္သံုးသူမ်ား ရအပ္တဲ့အက်ိဳး (၇) မ်ိဳးရွိတယ္လို႔ု ျပပါတယ္။  

သတိပ႒ာန္တရား က်င့္သုံး အားထုတ္သူသည္၊ (၁) ကိေလသာ ကင္းႏုိင္တယ္။ (၂) စိုးရိမ္ပူေဆြးရျခင္း 

ေသာက-ကို လြန္ေျမာက္ႏုိင္တယ္။ (၃) ငုိေၾကြးရျခင္း ပရိေဒ၀-ကုိလဲ လြန္ေျမာက္ႏိုင္တယ္။ (၄) 

ကုိယ္ဆင္းရဲျခင္း ကာယိက ဒုကၡ-ကုိလဲ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္တယ္။ (၅) စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ေစတသိက ဒုကၡ-ကုိလဲ 

ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏုိင္တယ္။ (၆) အရိယာမဂ္-ကုိလဲ ရႏိုင္ပါတယ္။ (၇) နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ပါတယ္.. ဆိုတ့ဲ 

သတိပ႒ာန္အက်ိဳး (၇)မ်ိဳးကုိ ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ အာမခံခ်က္ ေပးထားတာျဖစ္လုိ႔ 

မယံုၾကည္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္း ကင္းလွပါတယ္။ ဒီလုိအာမခံခ်က္ ေပးထားတ့ဲ တရားမ်ိဳး ဘုရားေဟာ 

ေဒသနာေတြထဲမွာ ဒီတပုဒ္ပဲ ရိွတဲ့အတြက္၊ ဒါဟာအထူးပါပဲ။ 

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ငါဘုရား ညႊန္ျပေဟာထားတဲ့ သတိပ႒ာန္ နည္းအတုိင္းသာ.. ရဟန္းျဖစ္ေစ၊ လူျဖစ္ေစ၊ 

ေယာက္်ားျဖစ္ေစ၊   မိန္းမျဖစ္ေစ၊ မည္သူမဆုိ… သဒၶါ, ဆႏၵ, ၀ီရိယ, ျပင္းျပထက္သန္စြာ နည္းလမ္းတက် 

အားထုတ္မယ္ က်င့္သံုးမယ္ဆုိပါလ်ွင္ (၇)ရက္နဲ႔ ရဟႏၱာ  ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္တ့ဲ။ ရဟႏၱာ မျဖစ္ပါက 

အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္ေတာ့ မုခ် ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ၀န္ခံခ်က္ ေပးထားပါေသးတယ္။   အၾကာဆံုး (၇)ႏွစ္မွ် 

အားထုတ္ပါက   ရဟႏၱာ  ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္တ့ဲ။ ရဟႏၱာ မျဖစ္ပါက အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္ေတာ့ မုခ်ကိန္းေသ 

ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိလဲ “ဧ၀ံ ဘာေ၀ယ် သတၳာဟံ၊ တႆ ဒိြႏၷံ ဖလာနံ အညတရံ ဖလံ ပါဋိကခႍ” ဆိုတ့ဲ 

ပါဠိေတာ္နဲ႔ သတိပ႒ာန္ ေဒသနာေတာ္မွာ ျပထားပါတယ္တဲ့။  



တုိွေတာင္းလွစြာေသာ.. ရက္, လ, ႏွစ္,အတြင္းမွာ ဤမွ်ေလာက္ ျမင့္ျမတ္ေသာ မဂ္ဖိုလ္ တရားထူးမ်ားကုိ 

ရေစႏုိင္ေသာ တရားေဒသနာေတာ္မွာ နိယ်ာနိကျဖစ္၍ မြန္ျမတ္လွပါတယ္လုိ႔  ဆရာေတာ္က ခ်ီးၾကဴး 

ေျပာဆုိပါတယ္။  ယံုၾကည္မႈ-သဒၶါ ထက္သန္စြာျဖင့္ ဤသတိပ႒ာန္ တရားေတာ္တို႔ကုိ အားထုတ္က်င့္သံုး 

လုိေသာ-ဆႏၵ၊ ျပင္းျပင္းျပျပ ျဖစ္ေပၚလ်က္ အားထုတ္ႏိုင္ၾက၍ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ဟူေသာ အက်ိဳးတရားတုိ႔ကုိ 

ကုိယ္ေတြ႔အားျဖင့္ ခံစားႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေပးၿပီး သင္တန္းၿပီးသြားပါတယ္။  

သင္တန္းခ်ိန္ ျပည့္သြားလုိ႔ ရပ္နားလုိက္ေပမ့ဲ အေမးစကားေတြက မရပ္နားေသးပါဘူး။ သင္တန္းသား 

အားလံုးကုိ သင္တန္းတစ္ပတ္မွာ မိမိတုိ႔ ေလ့လာေနဆဲ သင္တန္း ပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ 

မရွင္းလင္းတာ သေဘာမက်တာမ်ား ရွိခဲ့ပါလ်ွင္ ေမးခြန္းငါးခု- ဆရာေတာ္က ေမးခြင့္ ျပဳေပးထားတ့ဲအတြက္ 

အခ်ိဳ႕ေသာ သင္တန္းသားမ်ား ျပန္သြားၾကေပမ့ဲ မျပန္ေသးတ့ဲ သင္တန္းသား တစ္ေယာက္က  ေမးခြင့္ျပဳဖုိ႔ 

ေတာင္းပန္ပါတယ္။ သူသိလုိတာက ယေန႔ ေလ့လာရတ့ဲ သတိပ႒ာန္တရားသည္ ဗုဒၶဘာသာေတြသာ 

ခံစားခြင့္ရွိတာပါလား?  သုိ႔မွမဟုတ္ တကမၻာလံုးရွိ အျခားေသာ ဘာသာ၀င္ လူသားအားလံုး ခံစားခြင့္ 

ရရွိႏုိင္ပါသလား? တဲ့။  

ေမးထုိက္တ့ဲ ေမးခြန္းတစ္ခုပါပဲ၊ ေမးတ့ဲအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရမယ္။ အားလံုးအတြက္ အက်ိဳးရိွလိုပါ။ 

ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ေစ အျခားေသာ ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေစ တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆)ပါးထဲက “ပစၥတံၱ ေ၀ဒိတေဗၺာ 

၀ိညဴဟိ” ဆုိတဲ့ ဂုဏ္ေတာ္အရ ဉာဏ္ရွိသူအားလံုး ခံစားခြင့္ ရွိၾကပါသတ့ဲ။ “ဧဟိ ပႆိေကာ” 

ဂုဏ္ေတာ္အရ ဘာသာမေရြး၊  ပုဂိၢဳလ္မေရြး၊ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ေလ့လာရန္ ဖိတ္ေခၚထားတ့ဲ 

တရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္လဲ  သတိပ႒ာန္တရားေတာ္သည္၊ အယုတ္, အလတ္, အျမတ္, ဆင္းရဲ, ခ်မ္းသာ, 

ဂုဏ္ရွိ, ဂုဏ္မဲ့, မည္သူမဆုိ က်င့္သုံး အားထုတ္ခြင့္ ေလ့လာခြင့္ ရွိပါသတ့ဲ။ က်င့္သံုးသူရဲ႕အေပၚမွာသာ 

မူတည္ၿပီး ဓမၼရသ အနည္းအမ်ား ကြားျခားမႈ ရွိႏိုင္ပါတယ္တဲ့။ ရသာဓာတ္ မပ်က္တဲ့သူသည္ စားသမွ် 

အစားအစာ အဟာရျဖစ္ၿပီး အရသာေပၚသလုိ “ေယာနိေသာ မနသီကာရ” ႏွစ္လံုးသြင္း ေကာင္းသူသည္ 

ေဟာၾကားသမ်ွ တရားေတာ္ကုိ က်င့္သံုးၿပီး ဓမၼရသ ေပၚပါတယ္လုိ႔ ဆရာေတာ္ ေျဖေပးပါတယ္။ 

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဆရာေတာ္က ဘုရားရွင္နဲ႔ သုဘဒၵ ပရိဗိုဇ္တုိ႔ အေၾကာင္းကုိ ဆက္မိန္႔ပါတယ္။ 

အာရံုမတက္မီ ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ့မယ္တဲ့။ အဲဒီအခ်ိန္ သုဘဒၵ ပရိဗုိဇ္ရဲ႕ စိတ္အစဥ္မွာ 

ငါ့မွာျဖစ္ေနတ့ဲ သံသယ-စိတ္ေတြကုိ ေဂါတမ ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳသြားခဲ့ေသာ္ မေမးလုိက္ရပဲ 

ျဖစ္လိမ့္မည္၊ ငါ၏ သံသယစိတ္ကုိ ေဂါတမ ဘုရားရွင္သည္သာ မုခ်ေျဖေဖ်ာက္ ေပးႏုိင္သူ ျဖစ္လိမ့္မည္လို႔ 

ငါယံုၾကည္ထားတယ္။  ငါ၏သံသယ- အေၾကာင္း အရာမ်ားကုိ ယခုပဲ ေမးမွျဖစ္ေတာ့မည္လုိ႔ 

စိတ္ကူးေပၚလာၿပီး ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရာ အင္ၾကင္း- ဦးယ်ာဥ္ႀကီးထဲသ႔ို သန္းေခါင္ရံ အခ်ိန္မွာ 

ေမာႀကီးပန္းႀကီးနဲ႔ ေရာက္လာပါတယ္။ သုိ႔ေပမဲ့ သုဘဒၵပရိဇ္သည္ ဘုရားရွင္ကုိ ယံုၾကည္ျမတ္ႏိုးတ့ဲ 

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္ေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ သူ၏ ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔သူ- ေနတ့ဲ ပရိဗိုဇ္ပါပဲ။  

သူ႔မွာျဖစ္ေနတဲ့ သံသယစိတ္ ေမးခြန္းက သူ႔အတြက္လဲ အက်ိဳးမရိွ ေျဖၾကားသူ ဘုရားရွင္မွာလဲ 

ပင္ပန္းရုံသာျဖစ္တာမုိ႔ ျမတ္စြာဘုရားက “သုဘဒၵ သင့္ရဲ႕ ေမးခြန္းအေျဖကုိ သင္ၾကားသိရတ့ဲအတြက္ 



သင့္မွာ ေက်းဇူးတစ္စုံတစ္ရာ ရွိမည္မဟုတ္ေပ၊ သင့္ေမးခြန္းကုိ ေျဖဆုိရန္ ငါ့မွာအခ်ိန္မရိွပါ။ သင့္အတြက္ 

ေက်းဇူးရွိမည့္ တရားကုိသာ ငါဘုရားေဟာမယ္၊ သင္နားစိုက္ပါ”  “တံ သုဏာဟိ သာဓုကံ မနသီကေရာဟိ 

ဘာသိႆာမိ” လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူၿပီး “သုဘဒၵ- မဂၢင္ရွစ္ပါး မရွိတ့ဲ၊ မဂၢင္ရွစ္ပါး မေဟာတဲ့၊ မက်င့္တ့ဲ ဘာသာေရး 

သာသနာေရး လမ္းစဥ္တစ္ခုမွာ  ကိေလသာ တကယ္ၿငိမ္းတ့ဲ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ 

ရဟႏၱာအရိယာ မရွိႏိုင္ဘူး။   သုဘဒၵ- မဂၢင္ရွစ္ပါး ရွိတဲ့၊ မဂၢင္ရွစ္ပါး ေဟာတ့ဲ၊ က်င့္သံုးတ့ဲ ဘာသာေရး 

သာသနာေရး လမ္းစဥ္တစ္ခုမွာ  ကိေလသာ တကယ္ၿငိမ္းတ့ဲ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ 

ရဟႏၱာအရိယာ ရိွႏိိုင္တယ္” တဲ့။ အဲဒီေနာက္ ဘုရားရွင္ေဟာတ့ဲ မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င့္ကုိ က်င့္ၿပီး ဘုရားရွင္ 

ပရိနိဗၺာန္ မျပဳမီ အာရံုမတက္မီ ကေလးမွာ ကပ္ၿပီးေတာ့ သုဘဒၵ ပရိဗိုဇ္ဟာ ဘုရားရွင္သက္ေတာ္ထင္ရွား 

ေနာက္ဆံုးရဟႏၱာ ျဖစ္သြားပါတယ္။  

မဂၢင္ရွစ္ပါးဆုိလုိ႔ သတိပ႒ာန္တရားနဲ႔ တစ္သီးတစ္ျခားလဲ မမွတ္ၾကနဲ႔ဦး။ မဂၢင္ရွစ္ပါးသည္ သတိပ႒ာန္ 

တရားေတြပဲဆုိတာ ေလ့လာရင္းနဲ႔ သိသြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါ.. သုဘဒၵ ပရိဗိုဇ္ကုိ ဘုရားရွင္ေဟာတဲ့ တရား 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ အျခားေသာ ဘာသာတရားေတြထဲမွာ မဂၢင္ရွစ္ပါးအက်င့္ မရွိေပမဲ့ 

ဗုဒၶဘာသာထဲက မဂၢင္ရွစ္ပါးကုိ က်င့္သံုးမယ္ ဆိုပါလွ်င္   ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္ေပမဲ့ အရွိယာ 

ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္မွ ဒီတရားကုိ အားထုတ္ခြင့္ရွိတာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ နားလည္ရမွာေပ့ါ။   

သုဘဒၵပရိဗိုဇ္ အေၾကာင္းကုိ ယခုၾကားသိရေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္မွ  ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္လွ်င္ အရိယာ 

မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆုိတဲ့ ၀ါဒစြဲ ကင္းသြားေရာေပါ့လုိ႔၊  သုဘဒၵပရိဗုိဇ္ရဲ႕ အေမးစကားနဲ႔ ဘုရားရွင္ေျဖပံု မ်ားကုိလဲ 

ရွင္းျပေပးၿပီးတ့ဲအခ်ိန္- ကုိးနာရီလဲ ထိုးသြားေလၿပီျဖစ္လုိ႔..   ဆရာေတာ္က ကဲ… ေနာက္မွ ေနာက္မွ၊ 

အခုေတာ့-   နားလုိက္ၾကဦးစို႔တ့ဲ         

                            သတၱ၀ါမွန္သေရြ႕ တရားေတြ႔ ခ်မ္းေျမ႕သာယာ ရွိၾကပါေစ။ 

                                                                            

                                                                                  ေလးစားစြာျဖင့္…  က်ေနာ္  ဘုန္းသွ်ံ                

                                                                                                 ၁၄- ၀၃- ၂၀၁၁။ 


