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၂၉.၀၄.၂၀၁၁- ေသာၾကာေန႔ ညေန(၅)နာရီမွာ အဂၤလန္ႏႈိင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ပါလီရပ္ စမစ္သန္ေဒါင္းစ္လမ္း
အိမ္အမွတ္(၃၂)
ဦးေဆာင္၍

ေဒါက္တာတင္တင္လြင္၏ အိမ္သစ္တက္ မဂၤလာအျဖစ္ လန္ဒန္၀ိဟာရ မုဒုံဆရာေတာ္

သံဃာေတာ္

ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ၾကပါတယ္။

(၇)ပါးတို႔က

(၂၄)နာရီ

အခမ္းအနားမႈးအျဖစ္

အသံမစဲေစပဲ
လန္ဒန္၀ိဟာရ

ပ႒ာန္းျမတ္

ေဒသနာေတာ္ကို

ဦး၀ိသုတက

ေဆာင္ရြက္ၿပီး

မုဒုံဆရာေတာ္က ပရိသတ္တို႔အား ငါးပါသီလကို ခ်ီးေျမွက္ေပးပါတယ္၊ မိုးကုတ္ဓမၼရိပ္သာ ဦးက၀ိသာရ-က
စိန္ေရာင္ျခည္ဘုရားပင့္၍ သႏၱိသုခ ၀ိဟာရ ဦးအာဒိစၥ၀ံသ-က နတ္ျဗဟၼာမ်ားကို ဖိတ္ၾကားေပးပါတယ္။
ေရာက္လာေသာပရိသတ္ႏွင့္

သံဃာေတာ္မ်ားမွ

ပ႒ာန္းဆုမြန္လႊာကို

သံၿပိဳင္ရြတ္ဆိုၾကၿပီး

ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ ပစၥယုေဒၵသ- ပစၥယနိေဒၵသ-တို႔ကို ပရိသတ္ႏွင့္အတူ ရြတ္ဆို ပူေဇာ္မႈ ျပဳၾကလ်က္
အလွည့္က် မုဒုံဆရာေတာ္မွ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ကို ဆက္လက္ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ထို-ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္အား ရြတ္ဆိုပူေဇာ္ပါက လက္ေတြ႔အက်ိဳး ေက်းဇူးေတြကေတာ့
(၁)။ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္တို႔ကို လြန္ေျမာက္ႏႈိင္ျခင္း။
(၂)။ က်ေရာက္လတၱံ႔ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္တို႔မွ ကင္းလြတ္ႏႈိင္ျခင္း။

(၃)။ အျပစ္ကင္း၍ ေကာင္းက်ိဳးပြားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥ အ၀၀တို႔ကို ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ႏႈိင္ျခင္း။
(၄)။ အျပစ္ရွိ၍ မေကာင္းကိ်ဳးျဖစ္ေစမည့္ အမႈတို႔ကို က်ဴးလြန္ျခင္းမွ ေရွာင္လႊဲႏႈိင္ျခင္း။
(၅)။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သမွ် ေကာင္းျမတ္သည့္ ကိစၥခပ္သိမ္းတို႔ကို ၿပီးၿငိမ္းေအာင္ျမင္ႏႈိင္ျခင္း။
(၆)။ အဆုံးစြန္ေသာ ဘ၀၌ နိဗၺာန္ကို ျမက္ေမွာက္ျပဳရျခင္း စသည့္ အက်ိဳးတရားတို႔ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔ ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ ကုသိုလ္ယူေနၾကတဲ့ ပ႒ာန္းတရား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ ဤမွ် မကေသးပါ၊
ပ႒ာန္းတရားကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္း၊ သင္ၾကားနာယူျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားမွာ..
၁။

လင့္ႏုိ႔သား

ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ

ေ၀ဖန္တတ္ေသာ

ရဟန္းေတာ္မ်ားကဲ့သုိ႔

နာမရူပ

ရုပ္နာမ္ဓမၼ

ပရိေစၦဒဉာဏ္

ခႏၶာအစဥ္

သဘာ၀ကို

ရင့္သန္ေစျခင္းဟူေသာ

ပိုင္းျခား

ပထမအကိ်ဳး။

၂။

မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ေရာက္ရာလမ္းေၾကာင္း အေထာက္အပံ႔ေကာင္း ျဖစ္ႏႈိင္ျခင္းဟူေသာ ဒုတိယအက်ိဳး။

၃။

ေဘးဥပဒ္အႏၱရာယ္ ရန္အသြယ္သြယ္တို႔မွ ကင္းေ၀း၍ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာေအးျမျခင္းဟူေသာ

တတိယအက်ိဳး။
၄။ မိမိကိုယ္၌၎၊ မိမိအိမ္၌၎ က်က္သေရမဂၤလာ အျဖာျဖာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းဟူေသာ စတုတၳအျဖစ္
ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုလဲ ရႏႈိင္ပါတယ္။
ထို႔ေၾကာင့္ အကုသိုလ္ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ကို ၾကည္ၾကည္လင္လင္ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ထားရွိၾကၿပီး
ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႀကီးကို ၾကားနာျခင္း ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္း သင္ယူမွတ္သားျခင္းမ်ား ျပဳႏႈိင္ၾကေစရန္ကုိလဲ
ပ႒ာန္းေက်းဇူးမ်ား ေကာင္းက်ိဳးတရားမ်ား နားလည္သမွ် တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
ကုသိုလ္ဆိုတာ ေနရာတိုင္းမွာ လုပ္ဖို႔လြယ္ကူတယ္ ဆိုၾကေပမဲ့ အကုသိုလ္ေလာက္ေတာ့ လြယ္ကူမႈ
မရွိတာ အားလုံးသိၾကမွာပါ။ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ျပဳလိုစိတ္၊ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ျပဳလိုစိတ္ ထိုႏွစ္စိတ္မွာ
ဘယ္စိတ္ကလြယ္ကူပါသလဲ။

ကုသိုလ္ဆိုတာ

ျမင့္ျမတ္ၾကတဲ့

သူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ား၊

အေလာင္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ သ႑ာန္၌သာ ျပဳလုပ္ရန္ လြယ္ကူၾကတာပါ။ တကယ္ေတာ့ အမ်ားသူငါ
လူသာမန္

ပုထုဇဥ္

မ်ားစြာတို႔မွာက

ရယူဖို႔

ခက္ခဲတဲ့

တရားတစ္ခုပါ။

ထိုသို႔ခက္ခဲစြာ

ရယူရတဲ့

ကုသုိလ္ေတြထဲမွာ ပ႒ာန္းအမႀကီး ေဒါက္တာ တင္တင္လြင္၏ အိမ္တက္မဂၤလာ ပ႒ာန္းကုသိုလ္ တစ္ခုလဲ
အပါအ၀င္လို႔ ဆိုထိုက္ပါတယ္။ မိမိအိမ္မွာ သံဃာေတာ္(၇)ပါးကို တစ္ေန႔တာ ခ်မ္းသာစြာ သီတင္းသုံး
ေနထိုင္ႏႈိင္ဖို႔ စီမံ ေဆာင္ရြက္ေပးရတာ လြယ္ကူလွတဲ့ အရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ တစ္ေယာက္ထည္း
လြတ္လပ္

ခ်မ္းသာစြာေနသူ

ေဆာင္ရြက္ေပးရတဲ့

ကိစၥျဖစ္ေနတာကိုက

သံဃာေတာ္(၇)ပါးအတြက္

သာမန္ေစတနာ

ပ႒ာန္းတရားကိုနာလိုက္
ေန႔ဆြမ္းမ်ား

အခ်ိန္ကို
လုပ္ေဆာင္လို႔

ခ်က္ျပဳတ္စီမံလုိက္ႏွင့္

ေဆာင္ရြက္လို႔

အိမ္၏

သီတင္းသုံးေစၿပီးေတာ့

ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္

အေပၚတစ္ထပ္လုံးကို
ေ၀ယ်ာ၀စၥကုသိုလ္

အိမ္ရွင္ ပ႒ာန္းအမႀကီးမွာက အိမ္၏ေအာက္ထပ္မွာ ခ်က္ရင္းျပဳတ္ရင္း

တစ္ညတာ

သဒၶါတို႔ျဖင့္လဲ

တစ္ေယာက္ထည္းသာ

ခ်ီးက်ဴးစရာပါ။

သီးသန္႔ေက်ာင္းအျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသူမ်ားႏွင့္
ေဆာင္ရြက္ရင္းျဖင့္

ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ

မၿပီးႏႈိင္ေသးပဲ

ကုန္လြန္ခဲ့ၾကရတာ
မရႏႈိင္ပါဘူး။

သာမန္ကုသိုလ္

ည(၂)နာရီထိုးသြားသည့္

မဟုတ္သလို
အခ်ိန္အထိ

သံဃာေတာ္(၇)ပါးကို

ကပ္လွဴႏိႈင္ရန္

အားရုံဆြမ္း

ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။

ျမင္ေတြ႔ရသူေတြ

စိတ္ထဲမွာ

ပင္ပန္းလွတယ္

ထင္ေနရေပမဲ့

ပ႒ာန္းအမႀကီးမွာကေတာ့

အၿပံဳးမပ်က္

၀ီရိယဓာတ္ေတြက

တက္ၾကြလို႔ေနဆဲပါ။
ေ၀ယ်ာေ၀စၥကုသိုလ္ရွင္

ေဒၚခ်ိဳ

ႏွင့္

မ၀င္းမင္းေသာ္တို႔ကလဲ

ပ႒ာန္းအမႀကီးနဲ႔အၿပိဳင္

အႏုိင္ႀကဲလို႔

ကုသိုလ္ၿပိဳင္ပြဲ ၀င္ေနၾကတာကိုလဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေစတနာဟံ ဘိကၡေ၀ ကမၼံ ၀ဒါမိ လို႔ ျမတ္ဗုဒၶေဒသနာ
ေဟာလာခဲ့တာမို႔ မဟာကုသိုလ္ ဉာဏသမၸယုတ္စိတ္ေတြ အခ်ိန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚေနၾကမွာ အမွန္ပါပဲ။
ထိုကုသိုလ္ရွင္တို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ျဖစ္ေစ၍ ေသသည္၏ ေနာက္ဘ၀မွာ
အသိဉာဏ္ပညာနဲ႔ ျပည့္စုံၾကြယ္၀တဲ့ လူနတ္ခ်မ္းသာကို မုခ်ရေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကိုလဲ
မုခ်ရေစႏိႈင္တဲ့ ကုသိုလ္လဲ ျဖစ္တာမို႔ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္သူ သာသနာနဲ႔ ေတြ႔ဆုံရက်ိဳး နပ္ၾကသူမ်ားလို႔
ေျပာလို႔ရပါတယ္။
အေနာက္ႏိုင္ငံမွာ

အိမ္တက္မဂၤလာ

ျပဳၾကတာ

မ်ားေသာအားျဖင့္

သံဃာေတာ္မ်ား

ပင့္ေဆာင္ၿပီး

ဆြမ္းဆက္ကပ္ ပရိတ္တရား နာယူၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလို ပ႒ာန္းတရားေတာ္ကို အိမ္သစ္ေပၚမွာ
ရြတ္ဆိုပူေဇာ္မႈ ျပဳတာကေတာ့ အေတြ႔အႀကံဳအရ ဒီတစ္ခါပဲ ေတြ႔ရပါေသးတယ္၊ ျမန္မာႏိႈင္ငံမွာကေတာ့
မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဒါသည္ပင္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ သဒိသံ ပါကံ ဇေနတိ ေဒသနာအရ
ေကာင္းေသာအလုပ္ျဖစ္ေစ၊

မေကာင္းေသာ

အလုပ္ျဖစ္ေစ၊

တူေသာအကိ်ဳးကို

ေပးတတ္စၿမဲပါ။

ထူးျခားေသာ ကုသိုလ္လုပ္ငန္း တစ္ရပ္သည္ ထူးျခားေသာ ေကာင္းက်ိဳးကို မုခ်ေပးမွာ အမွန္ပါပဲ။
အမ်ားနဲ႔မတူ ဆန္းက်ယ္တဲ့ အသဒိသ ကုသိုလ္ႀကီးကို ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပေသနဒီ ေကာသလမင္းႀကီးအား
ျမတ္စြာဘုရားက ေကာင္းစြာခ်ီးမြမ္းလို႔ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ရႏႈိင္ပုံေတြ မ်ားစြာေဟာၾကားလို႔ ထားပါတယ္။
ပ႒ာန္းအမႀကီး ေဒါက္တာ တင္တင္လြင္လို ထူးျခားတဲ့ ကုသိုလ္ျပဳၾကသူေတြ မ်ားစြာရွိေပမဲ့ တည္ေနရာနဲ႔
ေနထိုင္သည့္ ႏုိင္ငံကိုလိုက္ၿပီးေတာ့ ပုံစံမတူ ထူးေသာကုသိုလ္ရွင္လို႔ မွတ္တမ္း တင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္
၀မ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခၚ၍ မုဒိတာစိတ္ထား ပြားႏိႈင္ၾကပါရန္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

