
အမှန်အတုိင်းရှိတ့ဲတရားနှင့်ကြောက်ရတ့ဲCOVID -19 

 

(ခေါင်းစဉ်) 

အမှန်အတုိင်းရှိတ့ဲတရားနှင့်ကြောက်ရတ့ဲCOVID -19″ အသံထုတ်လွင့်သူ – D.J.ဘန်ချော်ဝိချိစီ 

ကြည်ကော်ဖီခန့်စဖား”လေဒီယုိလွင့်တ့ဲနေရာ- တကျကသိုလ်ဆုံခါနခင်ဟာယုိင်နယ်မြေမှာ 

ဆရာမဆူကွည်ဘော်လီဟန်ဝါနခေနှင့်တရားဆွေးနွေးတ့ဲအကြောင်းအရာ,တရားဆွေးနွေးတ့ဲရက်-

စနေနေ့ ၂၁.၃.၂၀၂၀ 

အမွာစာ 

တပည့်,အမေး 

ဆရာမဆူးကွည်ခင်ဗျာ 

ယနေ့ကျွန်တော်တ့ုိပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်(သို့)ရှမ်းပြည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တ့ုိပူပြင်

သောကတှေ၊ကြောက်စိတ်တှေအားလံုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ွပီးတော့ဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တ့ုိမသိကြ

ဘူး၊ပြီးတော့လည်းဘယ်မှာသွားဆုံးမလည်၊ထိခိုက်နာကျင်မလာ၊ရောဂါရမလာ၊သေမလာ၊အထူးသ

ဖွင့်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တ့ုိကြားနေရတ့ဲCOVID-19 

ရောဂါဆုိတ့ဲသတင်း၊တစ်ကမ္ဘာလံုးမှာနာမည်ကြီးနေတယ်။ထိုင်းနုိင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်မှာအခြေအနေ

န့ဲပက်သက် လ့ုိအန္တာရယ်န့ဲမကင်းနုိင်တ့ဲ ၃ 

မျ့ုိနယ်မှာရှိတ့ဲရွာတှေ၊အခြေအနေဆိုးတှေကံုွရလ့ုိရှမ်းလူမျုိးတှေပူပြင်သောကဖြစ်ရတယ်။ဧည့်သည်

အဖြင့်န့ဲမြောက်ပိုင်းကုိလာတ့ဲအချိန်မှာ(သို့)ဟာယုိင်မြို့နယ်ကုိလာတာ၊ဒီလုိမျုိးအခြေအ 

နေဆိုးတှေန့ဲွကံုရမလာလ့ုိစိတ်ပူမိတယ်။ဒါပေမယ့်တကယ်တန်းကြ 

တော့တစ်နေ့တာဘဝမှာလည်း၊ဒုစရိုက်မှုတှေန့ဲမ 

တော်တဆဖြစ်တတ်တ့ဲ၊အန္တာရယ်တှေအားလံုးန့ဲတစ်ချိန်လံုးမှာ၊ကျွန်တော်တ့ုိရဲ့ဘေးပတ်လယ်မှာ

ဖြစ်ပေါ်လာတ့ဲအရာကုိ၊ွမတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်အနေန့ဲ၊ဘယ်လုိဝေဖန် 

သုံးသပ်ရင်သင့်တော်မလည်ခင်ဗျာ? 



ဆရာမ,အဖြေ 

ဟုတ်က့ဲအမှန်ဆုံးက တော့၊တစ်ဦးတစ်ယောကျက ွဖစ်ပြီးသွားတ့ဲအရာကုိမဖြစ် 

ပေါအောင်တာဆီးလ့ုိရနုိင်လာ? ွမင်ရဲ့လာ?ကျွန်မတ့ုိတှေတကယ့်အကြောင်းရင်းကုိဝေဖန် 

သုံးသပ်ရမယ်။အားလံုးသောအရာတှေကုိဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှသွားလုပျ 

လ့ုိမရဘူးဆိုတာကျွန်မတ့ုိနားမလည်ခဲ့ဘူး။အ 

ကြောင်းရှိတာကလဲွလ့ုိအရာတစ်ခုဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးအဲဒီအရာကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတယ်။ကြည့်

လုိက် လ့ုိရှိရင်မထူးဆန်းဘူးဓမ္မတာပဲပေါ့။ဒါပေမယ့်အမှန်က 

တော့လေးလေးနက်နက်ရှိတယ်။ပြောချင်တာကအန္တာရယ်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ွမင်တာ

တော့ရှိတယ်၊ကြားတာလည်းရှိတယ်တှေးတောကြံစည်တာလည်းရှိတယ်၊တားလ့ုိမရဘူး။ဒီလောက်နဲ

မြှတားလ့ုိမရတာ၊ဘယ်အန္တာရယ်ကုိသွားတားလ့ုိရမလဲ 

?ဘာဖြစ်လ့ုိလည်းဆိုတော့အကြောင်းရှိလ့ုိဖြစ်ရတယ်။ဖြစ်ပြီးတော့သိလုိက်ရမှာက၊ဘယ်သူမှဘာမှလု

ပျလ့ုိမရဘူး။တားဆီးလ့ုိလည်းမရဘူး။ဒါပေမယ့်အမှန်ကုိနာလည်ရမှာကအားလံုးသောအရာတှေက၊

ကုိယ်စဉ်းစားထားသလုိ၊ကုိယ်ဖြစ်ချင်သလုိမဖြစ်ရဘူး။ဒါပေမယ့်အားလံုးသောအရာမှာ၊အကြောင်း

ကဖြစ်ပေါ်ပြီး၊ဘယ်လုိအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရင်၊အဲလုိအကြောင်းပဲဖြစ်ရတယ်။ပြီးတော့ခေတ်တုိင်းမှာ

ထင်ရှားစွာသာဓကရှိတယ်။တကယ်လ့ုိCOVID-19 မရှိရင်ကျွန်မတ့ုိတှေကတစ်ခြားကိစ္စ 

တှေကုိသွားစဉ်းစားတယ်။ကျွန်မတ့ုိဒီကိစ်စ 

တှေကုိမေ့သွားတယ်။ဒါပေမယ့်ဘာမဆိုဖြစ်ပေါ်လာတာဘယ်သူကလုပျလွ့ုိဖစ်လာတာလဲ 

?တစ်ဦးတစ်ယောက်မှလုပျလ့ုိမရဘူး။ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်။နောက်ပြီးကျွန်မတ့ုိတကယ်သိရ

မှာက၊ဘယ်သူကမှတားဆီးလ့ုိမရတ့ဲအကြောင်းရင်းကုိဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှမသိနိှင်ဘူး။ဒါ

ကြောင့်မို့ 

ဒီလုိပဲဖြစ်ရတယ်။ 

တပည့် 

ကျွန်တော်တ့ုိကဖြစ်ပေါ်နေတ့ဲအန္တာရယ်အမျုိးမျုိးတှေကုိကြောက်တ့ဲအတွက်ေ 



ွကာင့်၊ကျွနျတောျတ့ုိတ တှေမရင်ဆိုင်ပဲ 

ရှောင်ရှားလုိကွ်ခင်းအားဖြင့်၊အဲဒါဆိုနည်းလမ်းမှနျတယ်လ့ုိ၊ပြောနုိင်မလာခင်ဗျာ? 

ဆရာမ 

ဘယ်လုိနည်းလမ်းန့ဲမှလုပ်လ့ုိမရဘူးရှင့်၊ဘယ်လုိရှောင်ရှားမလဲရှင့်?တကယ်လ့ုိကာကွယ်တ့ဲနည်းလ

မ်းသံုးမယ်ဆိုရင်၊သူများတွေလည်းကာကွယ်ကြတာပဲ။ဒါပေမယ့်ဘယ်လုိပဲကာကွယ်ပါစေဖြစ်လာမ

ယ့်အချိန်ရောက်ရင်၊ဖြစ်လာမှာပဲဟုတ်လာ။တစ်ခုတော့ရှိတယ်၊ကျွန်မတ့ုိတစ်တွေမပေါ့လျော့ရဘူး။

ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မတ့ုိတကယ်ဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းကုိသိထားရင်၊တစ်စုံတစ်ရာကာ၊ဘ

ယ်လုိဖြစ်ပေါ်လာသလဲ? 

မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသေးစိတ်၊အဆုံးအမတွေအရအရာတွေအားလံုးကာ၊ကျွန်မတ့ုိတွေမသိပဲန့ဲဘယ်

လုိဖြစ်ပေါ်လာသလဲ?မြတ်စွဘုရားကအကြောင်းတွေကုိဟောပြသွားတယ်။နီးတ့ဲအကြောင်းန့ဲဝေးတ့ဲအ

ကြောင်းတွေကုိပါ၊အသေးစိတ်ဆုံးမသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့တကယ်လ့ုိ၊သိမှုတွေမရှိရင်၊ကျွန်မတ့ုိတွေ

အားလံုးကုိကြောက်နေရတယ်။ဒီနေ့လုိကျွန်မတ့ုိတွေဒီရောဂါကုိကြောက်နေကြတယ်။နောက်ရှေ့ဆ

က်ပြီးတော့၊တစ်ခြားရောဂါရှိလာရင်ကျွန်မတ့ုိတွေကြောက်ရပြန်တယ်ဟုတ်လာ? 

အားလံုးကုိကြောက်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိညတော့၊အမှန်ကုိမသိတ့ဲအတွက်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်လာမ

ယ့်အရာတွေမှာ၊ကောင်းတ့ဲအကြောင်းရှိသလုိ၊မကောင်းတ့ဲအကြောင်းလည်းရှိတယ်။ဘာဖြစ်လ့ုိဒီလူန့ဲ

ဖြစ်ပေါ်လာတာကောင်းပြီး၊ဟုိလူန့ဲဖြစ်ပေါ်တာမကောင်းရတာလဲ 

?ဘာဖြစ်လ့ုိတစ်ကမ႓ာလံုးမဖြစ်ပဲန့ဲ၊တစ်ယောက်တစ်လေပဲဖြစ်ရတာလဲ 

?ဒီရောဂါလုိမျုိးရောက်တုိင်း၊မဖြစ်ကြဘူးဟုတ်လာ?နောက်ပြီးကုိယ့်ကုိယ်ကုိချစ်နေသရွေ့၊ကြောက်စိ

တ်ဆိုတာသေချာရှိတယ်ဟုတ်လာ?မွေးကတည်းကအားလံုးကုိကြောက်ကြတယ်။နည်းနည်းကြောက်

ရမလာ၊များများကြောက်ရမလာဆိုတာ၊ကြောက်စိတ်ပေါ်မှာမှုတည်တယ်။ 

တပည့် 

မမေ့မလျော့တ့ဲအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်၊ကျွန်တော်အတွက်ရောအားလံုးသူအတွက်ပါ၊ကျွန်တော်

အမြင်န့ဲဆို၊မမေ့မလျော့ခြင်းက၊ကျလန်တော်တ့ုိသိထားပြီး၊တွေ့မြင်ရတ့ဲအများသူတွေန့ဲအတူ၊ကျွန်တ

ော်တ့ုိကြောက်ကြောက်နေတ့ဲရုတ်တရက်ဖြစ်တ့ဲအန္တာရယ်တွေ၊ဒုစရိုက်မှုတွေ၊အနာရောဂါတွေ၊သ



ဘာဝကဖြစ်တ့ဲဘေးဒုက္ခတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ကမတွေ့အောင်၊ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်အနေန့ဲ

မမေ့မလျော့ဘူးလ့ုိထင်တယ်။ 

ဆရာမ 

COVID-19 

ဖြစ်တ့ဲသူတွေက၊သူတ့ုိတွေမရှောင်ရှားလ့ုိလား?ဒါပေမယ့်သူတ့ုိလည်းဖြစ်တာပဲဟုတ်လာ?ဒါမှမဟု

တ်သူတ့ုိရှောင်ရှားလည်းသူတ့ုိတွေဖြစ်တာပါပဲဟုတ်လာ?အဲဒါကြောင့်မို့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်မ

တ့ုိအနီးအနားမှာမြင်တွေ့ရတ့ဲအကြောင်းတွေရှိတာက၊တကယ်လ့ုိစိတ်လွတ်ကုိယ်လွတ်န့ဲသတိမထား

ဘူးဆုိရင်၊ဖြစ်နုိင်မယ့်လမ်းရှိတယ်။ဒါပေမယ့်အဲဒီထက်ဝေးရမယ့်အကြောင်းကတော့၊သတိန့ဲနေထိုင်

တ့ဲသူလည်းဖြစ်သေးတယ်။ဘာအတွက်ကြောင့်လဲ? 

နောက်ပြီးအဲလုိသတိမထားတ့ဲသူလည်း၊ဖြစ်ရမယ့်အချိန်မရောက်ရင်လည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ရော

က်တုိင်းပဲဖြစ်ကြသလာ?ဒါမှမဟုတ်ကြောက်တ့ဲသူ၊သတိရှိတ့ဲသူတွေလောက်ပဲမဖြစ်တာလာ?နောက်

ပြီးတော့ဖြစ်တ့ဲသူတွေက၊သတိမထားလ့ုိပဲဖြစ်တာလာ?ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လုိလဲ? 

တပည့် 

ကျွန်တော်သတင်းကြားရသလောက်တော့သတိထားတ့ဲသူလည်းဖြစ်တာပဲ။ 

ဆရာမ 

ဒါကြောင့်မို့ဘယ်လုိပဲသတိထားပါစေ၊အချိန်တန်လ့ုိဖြစ်ရမယ်ဆုိရင်ဖြစ်တာပဲ။ဒါပေမယ့်ဖြစ်မယ့်အချိ

န်မရောက်ရင်ဘယ်လုိပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမယ့်မဖြစ်ဘူးလ့ုိလည်းမပြောနုိင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆို

တော့မွေးလာတာန့ဲဖြစ်နေပြီး။ဒီလုိန့ဲပဲဆက်ဆက်ပြီးခဏခဏဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်လာ?ဘယ်လုိပဲဖြစ်ပ

ေါ်နေပါစေ၊ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ဆုိးသည်ဖြစ်စေ၊ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ၊ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ၊စသည်ဖြင့်

ဒီလုိပဲသေချာပေါက်ဖြစ်ရမယ်။တစ်ချိန်လံုးအကောင်းရည်းပဲမဖြစ်နုိင်ဘူး။တစ်ချ့ုိကတော့စိတ်အရမ်း

ဆင်းရဲပြီး၊ခန္ဓာကုိယ်ကမဆင်းရဲဘူး။အကြောင်းတွေအားလံုးမသိပဲန့ဲဒီအရာတွေဘယ်လုိဖြစ်ပေါ်လာ

သလဲ? 

ဒါကြောင့်မို့လ့ုိအကြောင်းကုိမသိလ့ုိရှိရင်ဘယ်အကြောင်းကဘယ်လုိအကျုိးကောင်းကုိဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊

ဘယ်လုိအကြောင်းကအကျုိးမကောင်းတာကုိဖြစ်ပေါ်စေလဲမသိနုိင်ဘူး။ 



 

တပည့် 

ဆရာမပြောသလုိနားထောင်ပြီး၊အားလံုးသောအနေန့ဲတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သဘောအနေန့ဲ

တော့၊အဲဒီလုိဆိုကျွန်တော်တ့ုိတတွေဘာမှလုပ်စရာမလုိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြစ်လာမ

ယ့်အကြောင်းရှိရင်၊သူ့အကြောင်းန့ဲသူဖြစ်လာရမှာပဲ။ရှောင်ရှားဖို့မလုိအပ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဘာကုိသတိ

ထားလဲ၊အဲ 

လုိဆိုရင်မေ့လျော့တာန့ဲတူသလာ? 

ဆရာမ 

မြင်ရဲ့လာ?မသိမှုအရစဉ်းစားတာတွေ၊စမှားလာပြီး၊စိတ်ထဲမှာတော့အဲဒါဆိုဘာမှမလုပ်န့ဲတာ့။ဒါပေမ

ယ့်စဉ်းစားဖြစ်ရဲ့လာ?ကောင်းတာလုပ်ရမယ်။လူကောင်းသူကောင်းလည်းဖြစ်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆို

တော့၊ကောင်းတ့ဲအရာတွေဖြစ်ပေါ်စေတ့ဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်မှန်ရဲ့လာရှင် ? 

တပည့် 

ဟုတ်က့ဲခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတ့ုိတွေအကြောင်းအမျုိးမျုိးကုိကျော်ပြီးကြည့်လုိက်တယ်။ရောဂါတွေကုိကာကွယ်လ့ုိ

လာ?ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လုိလဲ?ဒါပေမယ့်အဲဒီအကြောင်းထက်ကြီးတာကတော့အရာတစ်ခုမှာကောင်း

တ့ဲအကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လုိပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတ့ဲအကျုိးဖြစ်မှာသေချာတယ်။ပြီးတော့မကောင်းတ့ဲ

အကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လုိပဲလုပ်လုပ်မကောင်းဘူး။ဘာဖြစ်လ့ုိလူတွေမွေးကတည်းကCOVID-

19ရောဂါမရိှကြတာလဲ?ဒါမှမဟုတ်အားလံုးမှာဘာရောဂါန့ဲဖြစ်ကြလဲ?တချ့ုိကခုက္ခိတဘဝန့ဲလည်းဖြ

စ်နုိင်တယ်။ဘာမဆိုအားလံုးဖြစ်နုိင်တယ်။ဒီရောဂါန့ဲသေမယ်လ့ုိပုံသေတွက်လ့ုိမရဘူး။တစ်ခြားရောဂါ

န့ဲလည်းသေနုိင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘာရောဂါမှမဖြစ်ပဲန့ဲလည်းသေနုိင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတွေကာက

ောင်းတ့ဲအရာကုိပဲမျှော်လင့်ကြတယ်။ဒါပေမယ့်အကြောင်းကောင်းဖြစ်ပေါ်မယ့်၊အရာကာဘာလဲဆိုတ

ာမသိဘူးဒါကြောင့်မို့ဟုိတုန်းက၊ဒီအကြောင်းတွေအကြာကြီး၊ရှိလာခဲ့တာကကောင်းသောအကြောင်းရှိ



ရင်၊တူသောအကျုိးကောင်းရရှိလိမ့်မယ့်။မကောင်းတ့ဲအကြောင်းဆိုရင်၊တူသောမကောင်းတ့ဲအကျုိးပ

ေးခံရလိမ့်မယ်။ဒါဆုိမမှားဘူးဟုတ်လာ? 

တပည့် 

မမှားပါဘူးခင်ဗျာ 

ဆရာမ 

ဟုတ်တယ်၊ဒါပေမယ့်ကျွန်မတ့ုိမေ့နေကြတယ်။ကျွန်မတ့ုိတွေသိထားတာကတော့ဒါဆိုရင်ဘာမှမလု

ပ်ရဘူးပေါ့။အဲဒီအချိန်ခဏတွင်းမှာဘာမှမလုပ်န့ဲဆိုတာကတော့၊မကောင်းဘူးဆိုတာသေချာတယ်။

ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းတာကုိလုပ်သင့်မှန်းမသိတ့ဲအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ 

တပည့် 

ဆရာမပြောခြင်တ့ဲသဘောက၊ကျွန်တော်တု့ုိအတွေးန့ဲဆိုရင်၊ဘာမှမလုပ်ပဲန့ဲလှွတ်ထားလုိက်ရင်၊ပြောခ

ျင်တာကကောင်းမှုကုိတောင်မှမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ 

ဆရာမ 

ဟုတ်တယ်၊မှားတ့ဲအတွေးပဲ၊လှွတ်ထားလုိက်၊မြင်ရဲ့လာ?အဲလုိလှွတ်ထားလုိက်ရင်၊မကောင်းမှုတွေဒီ

လုိပဲဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မတ့ုိတွေမှန်ကန်တ့ဲနားလည်မှုတွေမရှိတ့ဲ

အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။လှွတ်ထားတ့ဲခဏအတွင်းမှာကောင်း 

တာတွေကုိလုပ်ရဲ့လာ?မြင်ရ့ဲလာ?တကယ်လ့ုိမလှွတ်ထားပဲန့ဲကောင်းတာတွေလုပ်ရင်ဒီလုိ COVID-

19 

ရောဂါရိှနေတ့ဲအချိန်မျုိးမှာဘယ်သူမဆုိကူညီကြပြီးတစ်ဦးန့ဲတစ်ဦးကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ကြတယ်။ဘ

ယ်အရာမဆိုဒုစရုိက်အကြောင်းတွေမရှိခဲ့ရင်၊ဒီအရာတွေအားလံုးကာတစ်ဖြေးဖြေးန့ဲသက်သာသွားနုိင်

တယ်။ဒါပေမယ့်တကယ်လ့ုိမကောင်းတ့ဲအရာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင်၊ဒီအခြေအနေတွေပိုပြီး၊ဆိုးဝါးလာနုိင်

တယ်။ဒါကြောင့်မို့တကယ့်အဓိကအချက်ကတော့လူတွေ 



မေ့နေတာကကောင်းခြင်းန့ဲဆိုးခြင်းကပဲအဓိကအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမယ့်သူတ့ုိတွေမမြင်ကြဘူး။

သူတ့ုိစဉ်းစားတာကတော့၊ကုိယ့်ကုိယ်ကုိကာကွယ်ဖို့လောက်ပဲသိတယ်။ဒါပေမယ့်မကောင်းတ့ဲအရာ

တွေကုိ၊မလုပ်ကြဖို့စိတ်ကုိရောကာကွယ်ကြရဲ့လာ? 

တပည့် 

ကောင်းခြင်းန့ဲကောင်းတ့ဲအရာတွေကုိ၊ကျွန်တော်တ့ုိဘာတွေန့ဲ၊ဝေဖန်ပိုင်းခြားလ့ုိရနုိင်မလဲခင်ဗျာ?ကျွ

န်တော်တစ်စုံတစ်ရာကုိမြင်ဖူးတာက၊တစ်ချ့ုိလူကပြောတယ်ဒါသူ့ရဲ့ကောင်းခြင်းပဲ၊နောက်တစ်ယောက်

ကတော့၊အဲလုိမျုိးအမြင်မတူဘူး။သူပြောတာကသူ့ရဲ့ကောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူး။တစ်ခြားတစ်မျုိးဖြစ်ရမ

ယ်။ 

ဆရာမ 

အဲဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆံုးအမတွေကုိ၊မနာကြားဖူးတ့ဲလူရဲ့ကောင်းခြင်းန့ဲနာကြားဖူးတ့ဲလူရဲ့ကေ

ာင်းခြင်းသည်၊အကြောင်းအကျုိးတွေန့ဲကြည့်လုိက်ရင်ကွာခြားရမယ်မှန်ရဲ့လာ? 

တပည့်  

ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

အဲဒါဆိုရင်တကယ့်အကြောင်းတွေကုိသူသိအောင်၊မလေ့လာမသင်ကြားဘူး။ယခုလည်းမသင်ကြား

ဘူး။အသံကုိကြားပြီး၊မကြားအောင်ထိန်းချုပ်လ့ုိရလာ? 

တပည့် 

မရပါဘူးခင်ဗျာ။ 

အရာမ 

ဟုတ်တယ်၊အဲဒါဆိုရင်အားလံုးသည်သူ့ဘာသာသူဖြစ်ပေါ်လာတာန့ဲတူတယ်။ဒါပေမယ့်အမှန်ကတေ

ာ့မဟုတ်ရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၊တောထဲမှာလည်းအသံရှိတယ်။အဝေးကအသံလည်းရှိတ

ယ်။အခန်းထဲမှာလည်းအသံရှိတယ်။တစ်ယောက်တစ်ခန်းစီ၊ဖြစ်ရင်တောင်မှကြားလုိက်တ့ဲအသံသည်



ဒီအသံပဲဖြစ်ပြီး၊တစ်ခြားအသံမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမယ့်အသံကအထူးသဖြင့်ကြားနုိင်ဖို့အတွက်၊အဲဒီအသံ

ကုိဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ကောင်းတ့ဲအသံဖြစ်စေ၊မကောင်းတ့ဲအသံဖြသ်စေ၊အသံကတကယ့်ကုိအသေးစိ

တ်လေးနက်လှတယ်။တကယ်လ့ုိကျွန်မတ့ုိတွေ၊အချိန်တွေကုိတစ်ခဏဆီ၊တစ်ခဏဆီ၊ပေးတုိးပေး

လျော့ခဲ့ရင်မြင်ခြင်း၊ကြားခြင်း၊တွေးတောခြင်းတ့ုိသည်၊တလှည့်စီဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲတာ၊တနေကုန်အရ

မ်းမြန်တယ်။ဘာတစ်ခုမှမပြောင်းလဲဘဲမရိှဘူး။ဒါပေမယ့်ကျွန်မ 

တ့ုိတွေမသိကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားလံုးသည်စဲွကပ်နေပြီး၊ဘယ်အရာကဖြစ်ပေါ်ပြီး၊ဘယ်

အရာကပျက်သွားလဲဆိုတာ၊မမြင်နုိင်လောက်အောင်ပဲဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆက်တုိ

က်ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်တာအရမ်းမြန်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ခဏတုန်းက၊ကျွန်မတ့ုိဒီကိစ္စကုိပြောနေတယ်။

ပြီးတော့ကျွန်မတ့ုိနောက်ကိစ္စတစ်မျုိးထပ်ပြောတယ်။မြင်ရဲ့လာ?တစ်ခြားကိစ္စကုန်သွားပြီး။ဒါကြော

င့်မ့ုိCOVID-

19ကိစ္စကလည်း၊ကိစ္စတစ်မျုိးဖြစ်တယ်။တကယ်လ့ုိကျွန်မတ့ုိတွေအိပ်မောကျသွားရင်၊ဘာတစ်ခု

မှမသိရ၊မမြင်ရတော့ဘူး။ဒါပေမယ့်နုိးလာတာန့ဲကုိယ့်ကုိယ်ကုိချစ်တ့ဲစိတ်န့ဲပူဆွေးသောကဖြစ်ရပြန်တ

ယ်။အဲဒီပူဆွေးသောကတွေကကုိယ့်အတွက်လုပ်တာလား၊ဒါမှမဟုတ်သူတစ်ပါးအတွက်လုပ်နေတာ

လာဆိုတာ၊အကြောင်းအမျုိမျုိးရှိတယ်။ဒါပေမယ့်ကျွန်မစိတ်ထဲမှာတော့၊တကယ်လ့ုိအားလံုးကောင်း

တ့ဲဘက်မှာ၊နားလည်သ 

ဘောပေါက်မုှရှိမယ်ဆိုရင်၊ကောင်းတာကုိလုပ်ရမယ်။အဲလုိဆိုရင်ဘာကုိမှမကြောက်တော့ဘူး။ 

တပည့် 

ဒါဆိုရင်ပြောချင်တာက၊တကယ့်အန္တာရယ်အမှန်က၊ကျွန်တော်တ့ုိတွေအရေးထားသင့်တာကတေ

ာ့၊အခုချိန်မှာအများသူတွေရဲ့၊ခံစားနေရတ့ဲအန္တာရယ်တွေမဟုတ်ဘူး။အပြင်ကအကြောင်းကြောင့်

ဟုိအရာဒီအရာတွေ၊ကြောက်နေကြရတယ်။ဟုိလုိဒီလုိပြောင်းလဲတာကြောက်နေကြရတယ်။ဟုတ်ရဲ့လ

ာခင်ဗျာ? 

ဆရာမ 

ဟုတ်တယ်၊ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောက်တုိင်းအားလံုးကြောက်ကြတယ် 



ဒါပေမယ့်ဘယ်သူန့ဲအန္တာရယ်ဖြစ်လာမလဲ?ဒီရောဂါကဖြစ်ရမယ့်သူအတွက်န့ဲပဲအန္တာရယ်ဖြစ်ပေ

ါ်ရတယ်၊ဟုတ်ရဲ့လာ?။ဒါမှမဟုတ်ရင်အခုလောက်ဆို၊အားလံုးယောက်တုိင်းဖြစ်ကုန်ပြီးပေါ့။ဒါကြောင့်

မို့ဘယ်သူန့ဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊အဲဒီလူတစ်ယောက်စီန့ဲအကြောင်းရှိရမယ်။တကယ့် 

ကုိအသေးစိတ်ဖြစ်တ့ဲကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒါပေမယ့်အားလံုးမှာတဖြေးဖြေးန့ဲဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးနားလည်လ့ုိ

ရနုိင်တယ်။အမှန်ဆိုရင်ကျွန်မတ့ုိတွေဘာကုိကြောက်တာလဲ?ကျွန်မတ့ုိတွေဒီလုိမွေးလာသရွေ့တော့

ကြောက်ရအုံးမှာပဲ၊မကြောက်တ့ဲသူမရှိဘူး။မွေးကတည်းကကြောက်နေပြီး၊တချ့ုိကဘာကုိမှသိပ်မကြေ

ာက်ကြဘူး။ဒါပေမယ့်အိမ်မြှောင်၊တောက်တ့ဲနှင့်ပုရွက်ဆိတ်တွေကုိကြောက်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ

ဆိုတော့ကြောက်တ့ဲစိတ်တွေရှိကြသေးတယ်။အဲဒါကတော့အမှန်ရှိတ့ဲအတုိင်းကုိမသိတ့ဲအတွက်ကြေ

ာင့်ဖြစ်တယ်။ကြောက်တာကောင်းလာ(သို့)မကြောက်တာကောင်းလာဆိုတာ၊အမှန်ကုိမသိကြဘူး။ဒါ

ကြောင့်ကျွန်မတ့ုိကြောက်နေတ့ဲအရာတွေကုိနားလည်ရမယ်၊ဘာကုိကြောက်တာလဲ? 

တပည့် 

ဒါဆိုရင်တကယ်ကြောက်နေရတ့ဲအရာတွေကဘာတွေလဲခင်ဗျာ? 

ဆရာမ 

တကယ်ဆိုရင်အမှန်အတုိင်းရှိတာကုိ၊မသိတာကြောက်သင့်တယ်။အခုချိန်မှာမသိမုှတွေ၊ရှိနေလ့ုိကြေ

ာက်နေကြရတယ်။တကယ်တော့အဲဒီအရာတွေကုန်သွားပြီး။ကျွန်မတ့ုိ 

COVID-19 

အကြောင်းပြောတာလည်းဆုံးသွားပြီး။ပြီးသွားတ့ဲအရာကုိထပ်ပြီးကြောက်အုံးမလာ?ကြောက်နေတ့ဲသူ

ဆိုရင်၊ထပ်ပြီးကြောက်နေအုံးမှာပဲ။ဒါပေမယ့်တခြားကိစ္စကုိ၊တွေးမယ့်သူသည်ဒီကိစ္စကုိသူမတွေး

တော့ဘူး။အားလံုးကမသိမှုန့ဲကြောက်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။တကယ်အမှန်ကတော့တစ်ခုစီဖြစ်ပ

ေါ်နေတ့ဲအချိန်နှင့်အမျုိးမျုိးမြင်နေရတ့ဲအရာတွေသည်ဘာတွေလဲ 

?ဘာဖြစ်လ့ုိဒီနုိင်ငံမှာဒီလုိဖြစ်ပေါ်ရတာလဲ?ဒီလူန့ဲဒီကိစ္စတွေအားလံုး၊အကုန်ပဲဖြစ်လာမယ့်အကြောင်း

တွေကုိကျွန်မတ့ုိမသိကြဘူး။နားထောင်ကြည့်လုိက်တော့ကျွန်မတ့ုိ၊ဘာကိစ္စတွေပြောနေကြသလဲ?

အမှန်ကတော့တကယ်လ့ုိအားလံုးဝေဖန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်၊ကြောက်စိတ်ကနေလှွတ်မြောက်သွားနုိင်

တယ်။တကယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊ဖြစ်ရမှာပဲဟုတ်လာ?တကယ်လ့ုိ 



မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှဖြစ်အောင်လုပ်လ့ုိမရဘူး။ဒါပေမယ့်ဘာဖြစ်လ့ုိဒီအရာက၊ဒီလူန့ဲဖြစ်ပေါ်ရသ

လဲဆိုတာ၊ဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းရှိရမယ်။ဘာဖြစ်လ့ုိဒီအရာကဟုိလူန့ဲဖြစ်ရတာလဲ?အကြောင်းအမျုိးမျုိး

ပေါ်မှုတည်ပြီး၊အမျုိးမျုိးဖြစ်ပေါ်ကြတယ်။ 

တပည့် 

ဆရာမရှင်းပြတာကုိကျွန်တော်နားထောင်ပြီး၊တစ်ခုသိလုိက်ရတာကတော့၊ကျွန်တော်တ့ုိကြောက်စိတ်

တွေဖြစ်ပြီးရင်ကြောက်စိတ်ကပြန်ပြီးပျောက်သွားတယ်။ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တ့ုိကြောက်မြဲကြောက်နေ

တ့ဲအကြောက်သည်ထပ်ဖြစ်ပေါ်ရင်၊ထပ်ပြီးကြောက်နုိင်သေး 

တယ်။ဖြစ်လုိက်ပျက်လုိက်၊အဲလုိလာခင်ဗျာ? 

ဆရာမ 

မှန်တယ်၊ဘာတစ်ခုမှ၊မပျက်သွားတာမရှိဘူး။ပြောချင်တာက၊ဒီပျက်သွားတာကုန်သွားတယ်လ့ုိထင်

တယ်။ဒါပေမယ့်အမှန်ကတော့ကျွန်မတ့ုိသုံးတ့ဲစကားအသုံးအနုှန်းက`ပျောက်’သွားတယ်။ဘာကြော

င့်လဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူး။ဘယ်မှာပဲသွားရှာသွားရှာမရတော့ဘူး။ခဏတုန်းကအ

သံလုိမျုိးဆက်ပြီးတော့၊ဘယ်နေရာမှသွားရှာလ့ုိမရတော့ဘူး။မြန်တယ်ဟုတ်လာ?နောက်ပြီးကျွန်မတ့ုိ

မေ့သွားတယ်။ပြီးတော့အသံသစ်ထပ်ဖြစ်ပေါ်တယ်။ပြီး 

တော့ထပ်ပျောက်သွားပြန်တယ်။ဒီလုိဖြစ်တာအမှန်ကုိမသိအောင်အချိန်တုိင်းဖုံးကွယ်နေတယ်။ 

တပည့် 

ဒီလုိဆိုရင်တကယ့်အန္တာရယ်တွေကဘာတွေလဲခင်ဗျာ 

ဆရာမ 

အဲဒါကကိလေသာတွေ၊မသိမှုတွေဖြစ်တယ်။အရှင်ရဟန္တာတွေကCOVID-19 

ကုိကြောက်ကြရဲ့လာ? 

တပည့် 

ဖတ်ရသလောက်၊ကြားရသလောက်တော့မကြောက်ကြပါဘူးခင်ဗျာ 



ဆရာမ 

ဘာကိလေသာမှမရှိကြတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ့်အကြောင်ရဲ့အစကုိသိတ့ဲအတွက်ကြ

ောင့်မတုန်လုှပ်ကြတော့ဘူး။ဖြစ်ပေါ်ရတ့ဲအကြောင်းကဘာတွေလဲ?အကြောင်းရှိပြီးဖြစ်ရမယ့်အချိန်ရေ

ာက်ရင်၊သေခြင်းပဲဖြစ်နေပါစေ၊ဘယ်သူမှတားလ့ုိမရဘူး။လာဘ်လာဘရခြင်းန့ဲမရခြင်း၊ဒါမှမဟုတ်အန္

တာရယ်အမျုိးမျုိးနှင့်အားလံုးတွေကာ၊ဘယ်သူမှတားလ့ုိမရဘူး။တကယ်လ့ုိဖြစ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ရ

င်၊ဖြစ်ပြနေတာမြင်နေရတယ်။ 

တပည့် 

ဒီကြောက်ခြင်းတွေကဘယ်လုိအန္တာရယ်တွေဖြစ်ပါသလဲခင်ဗျာ? 

ဆရာမ 

ကျွန်မတ့ုိတွေအမှန်ကုိမသိပဲန့ဲပြောရမယ်ဆိုရင်၊တကယ်လေးနက်ပြီး၊သိမ်မွေ့တ့ဲကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒါပ

ေမယ့်နားလည်မှုမှားတ့ဲ၊အန္တာရယ်ကကျွန်မတ့ုိတွေရှိတယ်၊နင်ရှိတယ်၊ငါရှိတယ်၊အားလံုးသောအ

ရာတွေဖြစ်လာရတာ`ငါ’ 

ရှိတ့ဲအတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမယ်တကယ့်အမှန်ကုိသိရင်၊ကျွန်မတ့ုိမရှိဘူး။တရားတွေအားလံုးသည်(

အနတ္တ)အစိုးမရသောသဘောရိှတယ်။အစိုးရတ့ဲ(အတ္တ)မဟုတ်ဘူး။ကျွန်မတ့ုိတွေမရှိဘူးအား

လံုးဘာတစ်ခုမှမရိှဘူး။မီးလည်းအ 

ကြောင်းရှိမှဖြစ်ပေါ်ရတယ်။လေလည်းအကြောင်းရှိမှဖြစ်ပေါ်ရတယ်။ပူသည်ဖြစ်စေ၊အေးသည်ဖြစ်စေ၊

ချုိသည်ဖြစ်စေ၊ငံသည်ဖြစ်စေ၊စိတ်လုှပ်ရှားသည်ဖြစ်စေ၊ဝမ်းသာသည်ဖြစ်စေအားလံုမှာအကြောင်းရှိမှ

ဖြစ်ရတယ်။တကယ်လ့ုိအကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ပေါ်ဘူး။အဲဒါကျွန်မတ့ုိမသိကြဘူး။အဲဒီအရာတွေကဖြ

စ်ပြီးတော့ပျက်သွားတယ်။ဘာတစ်ခုမှကျွန်မတ့ုိတွေမဟုတ်ဘူး။မွေးပြီးတာန့ဲခဏကမွေးလာတ့ဲသဘ

ောကပျောက်သွားတယ်။ပြန်ကုိမလာတော့ဘူး။ရှေ့ဆက်သွားဖို့ပဲရိှတော့တယ်။ဒီလောကကနေထွက်

ခွာသွားတ့ဲအထိ၊မရှိတော့တ့ဲအချိန်မှသိရတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့မွေးကတည်းက၊ကျွန်မတ့ုိတွ

ေမရိှကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သေသွားရင်၊ဘာမှမကျန်တော့ဘူး။ဒီနေ့ရော၊ခဏတုန်းကရော၊

ယခုပါဘာမှမကျန်တော့ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်မတ့ုိတွေ၊မြတ်စွာဘုရားကုိဘယ်တော့မှ၊သိကြရမှာမ

ဟုတ်ဘူး။အဆုံးအမတစ်လံုးကြားရယံုန့ဲ၊လေးနက်တ့ဲတရားသဘောကုိနားမလည်နုိင်ဘူး။ဥပမာအား



ဖြင့်`တရားမှန်သမျှအစုိးမရတ့ဲသဘောရိှတယ်’။အဲဒါကုိမေ့လ့ုိမရဘူး။တကယ်လ့ုိနားလည်မှုမှန်ကန်ရ

င်၊ဒီအရာကအန္တာရယ်န့ဲကင်းဝေးနုိင်တယ်ဆိုတာ၊ကျွန်မတ့ုိဘာဖြစ်လ့ုိမစဉ်းစားကြတာလဲ?ဘာကြေ

ာင့်လဲဆို 

တော့ရှိတ့ဲအရာတွေက၊ကျွန်မတ့ုိတွေမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတာလည်းအကြောင်းရှိလ့ုိဖြစ်ပေါ်လာတယ်

၊ဆိုးတာလည်းအကြောင်းရှိလ့ုိဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ကောင်းတ့ဲအကျုိးန့ဲဆိုးတ့ဲအကျုိးတွေလည်း၊အကြ

ောင်းရှိလ့ုိဖြစ်ပေါ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မတ့ုိတွေဘယ်မှာရှိသလဲ? 

တကယ်လ့ုိကျွန်မတ့ုိတွေ၊တကယ်ရှိရင်မသေကြဘူး၊မှန်ရဲ့လာ?အခုကအကံုလံုးသေကြရတယ်။ဒါကြ

ောင့်ကျွန်မတ့ုိတွေ၊အခုဘယ်မှာရှိနေကြသလဲ? 

တပည့် 

ယခုပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်နေတာ၊တကယ်မရှိဘူးဟုတ်လာဆရာမ? 

ဆရာမ 

ဟုတ်တယ်၊တကယ်လ့ုိမဖြစ်လာရင်ရှိပါ့မလာ? 

တပည့် 

မရိှပါဘူးခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်နေတ့ဲအချိန်မှာပဲရှိတယ်ဟုတ်လာ? 

တပည့် 

ဟုတ်က့ဲခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

ဖြစ်လာပြီးရင်၊ဖြစ်လာတ့ဲအရာကုိ၊ကျွန်မတ့ုိဆိုပြီးစဲွထာတယ်။ဒါပေမယ့်အဲဒီအရာက၊ကျွန်မတ့ုိတွေမ

သိပဲန့ဲပျက်သွားတယ်။စပြီးဖြစ်တ့ဲစိတ်ကယခုဘယ်မှာလဲ? 



တပည့် 

ယခုပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်တ့ဲစိတ်န့ဲမဟုတ်ဘူးလာခင်ဗျာ? 

ဆရာမ 

မဟုတ်ရပါဘူး၊စိတ်ကတကယ့်ကုိ၊တုိတောင်းလှတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားက၊အမှန်အတုိင်းရှိ

တ့ဲတရားတွေကုိသိဖို့အတွက်၊ဘယ်လောက်ကြာအောင်ပါရမီတွေဖြည့်ဆည်းပြီး၊ကျင့်ကြံရတာကုိကျွ

န်မတ့ုိတွေသိရမယ်။မြတ်စွာဘုရားပြောပြသွားတ့ဲအဆုံးအမက၊ 

`သင်ခါရတရား’ဆိုတာပြုပြင်ပြောင်းလဲတ့ဲအရာသည်၊ဖြစ်ပေါ်ပြီးပျက်သွားရတယ်။ခန္ဓာမှန်သမျှမမြဲဘူူ

း၊ခန္ဓာမှန်သမျှဆင်းရဲတယ်။`တရား’အရှိတွေမှန်သမျှ၊အစုိးမရဘူး။အစိုးမရဘူးဆိုတာကဘာတစ်ခု

မှ၊မကျန်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဖြစ်လာတ့ဲအရာတွေ၊သေချာပျက်ရတယ်။ဘယ်အရာကကျန်နေသေးသ

လဲ?ခဏကပြောတ့ဲစကားကုိတွေးကြည့်ရင်၊ခဏကတွေးတ့ဲစိတ်န့ဲမာတ့ဲသဘောတွေရှိပြီး၊မြင်တ့ဲအချိန်

မှာ၊မာတ့ဲသဘောက၊ဘယ်ပျောက်သွားသလဲ?နောက်ပြီးဘယ်တော့မှလည်းပြန်မလာတော့ဘူး။နော

က်ထပ်အသစ်၊ထိတွေ့ပြန်ရင်လည်းအရင်က၊မာတ့ဲသဘောမဟုတ်တော့ဘူး။ 

တပည့် 

တကယ့်ကုိမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ 

၃၃ 

ဆရာမ 

သစ္စာတရား(၄)ပါးလ့ုိခေါ်တ့ဲ၊အမှန်အတုိင်းရှိတ့ဲတရားတွေကုိ၊ထိုးထွင်းစွာန့ဲမသိနုိင်ဘူးဆုိရင်၊ကိလ

ေသာတွေကုိ၊ငြိမ်းသတ်လ့ုိမရနုိင်ဘူး။ဘယ်လောက်နာကြားရသလဲ?ဘယ်လောက်နားလည်သလဲ?ဒါ

ပေမယ့်အဲဒီလုိ၊တကယ်ရှိတ့ဲသဘောတရားတွေကုိ၊ထိုးထွင်းစွာန့ဲမသိ 

နုိင်သေးရင်၊ကိလေသာတွေကုိငြိမ်းသတ်လ့ုိမရနုိင်သေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိလေသာတွေအ

ဆင့်ဆင့်ရှိတယ်။သိနုိင်အောင်အကြမ်းအဆင့်ကနေဖြစ်ပေါ်ပြီး၊အလယ်အလတ်နှင့်အသေးစိတ်အထိ

ရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့အိပ်ပျော်သွားရင်လည်းရှိတယ်။ဒါပေမယ့်မမြင် 



ရဘူး။ဒါကြောင့်အရှင်ရဟန္တာတွေအိပ်ပျော်တာန့ဲ၊သူခိုးတမြတွေအိပ်ပျော်နေတ့ဲအချိန်မှာ၊ဘယ်သူ

မှကွာခြားခြင်းကုိမသိရဘူး။လုှပ်ရှားမှုတွေဘာတစ်ခုမှမရိှဘူး။ဒါပေမယ့်စိတ်ရဲ့သဘောတရားကကွာ

ခြားတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရှင်က၊သိတော်မှုသွားတ့ဲတရားန့ဲ၊အမှန်အတုိင်းရှိတ့ဲတရားတွေကုိ

၊ဆုံးမသွားတ့ဲအခါမှာအစွန်းထိ၊သက်သေပြနုိင်တယ်။ဘာဖြစ်လ့ုိဒီလူCOVID-

19မဖြစ်တာလဲ?ဘာဖြစ်လ့ုိဟုိလူန့ဲဖြစ်တာလဲ?ရွေးဖြစ်လ့ုိရရဲ့လာ? 

တပည့် 

မရပါဘူးခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

ဟုတ်တယ်၊မြင်အောင်ပြသွားတာက၊(အနတ္တ)အစိုးမရဘူး။ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့၊စိတ်အ

လုိတုိင်းကျမရနုိင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့(အနတ္တ)ဆိုတ့ဲစကားသည်၊အဓိပ္ပါယ်ကကျွန်မတ့ုိ

တတွေမဟုတ်ကြဘူး။နောက်ပြီးတော့ကျွန်မတ့ုိတွေမရှိဘူး။အကြောင်းက 

တော့၊တရားသဘောရဲ့ဖြစ်ပျက်ခြင်းပဲရှိတယ်။တစ်ဘဝကနေဆုံးသွားတ့ဲအထိ၊တစ်ချိန်လံုးအမြဲတမ်း

ပြောင်းလဲနေတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားမဖြစ်ခင်က၊ဟောပြသွားတ့ဲဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့၊ဘဝပ

ေါင်းများစွာက၊ပုံပြင်တွေန့ဲတူတယ်။ 

တပည့် 

ဆရာမပြောနေတ့ဲအမှန်တွေက၊ကျွန်တော်တ့ုိ၊အမှန်တွေမသိတ့ဲအတွက် 

ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲဒီပြောနေတ့ဲအမှန်တွေက၊ဘာတွေလဲခင်ဗျာ? 

ဆရာမ 

ယခု၊ဘာတွေအမှန်ရှိသလ?မြင်တာအမှန်ရှိရဲ့လာ? 

တပည့် 

မြင်..? 

ဆရာမ 



မှန်ရဲ့လာ?မြင်နေဆဲဟုတ်ရဲ့လာ? 

တပည့် 

ဟုတ်တယ်၊မြင်နေဆဲပါခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

ဟုတ်တယ်၊ဒါကြောင့်မို့မြင်နေဆဲမှာဖြစ်ပေါ်ရတယ်။မျက်စိမရိှရင်မြင်နုိင်ရဲ့လာ? 

 

တပည့် 

မမြင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

မျက်စိတော့ရှိတယ်၊ဒါပေမယ့်မျက်စိန့ဲထိတွေ့မယ့်၊အရာမရှိရင်၊အဲဒီအရာကုိ၊မြင်လ့ုိရမလာ? 

တပည့် 

မြင်လ့ုိမရပါဘူးခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

ဒါကြောင့်မို့၊မျက်စိန့ဲထိတွေ့နုိင်မယ့်၊အရာတစ်ခုကုိပဲ၊မြင်လ့ုိရနုိင်တယ်၊မှန်ကန်ရဲ့လာ? 

တပည့် 

အကြောင်းတွေမညီညွတ်ခဲ့ရင်၊မမြင်နုိင်ဘူးခင်ဗျာ 

ဆရာမ 

ဒီလက်မောင်းမှာမျက်စိမရှိဘူး။မြင်ခြင်းသည်လည်းလက်မောင်းမှာမရိှဘူူးဒါပေမယ့်ကျွန်မတ့ုိမမြင်နုိ

င်တ့ဲ၊ရုပ်နှင့်မျက်စိတ့ုိ၊ထိတွေ့နုိင်မယ့်ရုပ်ရှိဖို့အတွက်၊မျက်စိရှိရမယ်။နောက်ပြီးတော့မျက်စိန့ဲထိတွေ့န

ေတ့ဲ၊အရာလည်းရှိရမယ်။အဲဒီမြင်နုိင်တ့ဲအရာက၊မျက်စိန့ဲထိတွေ့ရမယ်။အဲဒါဆိုဘယ်မှာရှိသလဲ ? 



တကယ်လ့ုိမြတ်စွာဘုရားက၊မဟောပြောသွားဘူူးဆိုရင်၊ရှာလ့ုိမတွေ့နုိင်ဘူး။အဲဒီအရာကုိမြင်တာတေ

ာ့သိတယ်၊အဲဒါဆို၊အဲဒီအရာက၊ဘယ်မှာရှိသလဲ? 

တပည့် 

ကျွန်တော်တ့ုိတွေ၊မြင်နုိင်တ့ဲအရာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးကျွန်တော်တ့ုိ၊အဲဒီအရာကုိ၊အဲဒီနေရာမှာ၊လှမ်

းကုိင်လ့ုိရပါသလားခင်ဗျာ? 

ဆရာမ 

ကုိင်တ့ဲအချိန်မှာ၊ဘာကုိကုိင်သလဲရှင်? 

တပည့် 

ကျွန်တော်တ့ုိမြင်ရတ့ဲ၊အရာကုိကုိင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

မာ နေတယ်၊ဟုတ်ရဲ့လာ ? 

တပည့် 

မာ တာလည်းရှိပါတယ်၊ခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

ဟုတ်တယ်၊မျက်စိထဲမှာဖြစ်ပေါ်တ့ဲအရာကုိ၊ကုိင်လ့ုိရလာ? 

တပည့် 

မျက်စိထဲမှာဖြစ်ပေါ်တ့ဲ၊အရာကုိကုိင်လ့ုိမရပါဘူးခင်ဗျာ။ 

၆၉ 

ဆရာမ 



ဒီလောက်န့ဲပဲခွဲခြားသွားပြီး၊ဒါပေမယ့်မျက်စိထဲမှာဖြစ်ပေါ်တ့ဲအရာက၊မာတ့ဲနေရာမှာရှိတယ်။ဒါပေမ

ယ့်၊မာတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်လ့ုိမြေဓတ်၊ရေဓတ်၊မီးဓတ်၊လေဓတ်နှင့်အေးခြင်း၊ပူခြင်း၊ပျော့ခြင်းနှင့်မ

ာခြင်းတွေမရှိခဲ့ရင်၊မျက်စိထိတွေ့တ့ဲအရာတွေ၊မရှိနုိင်ဘူး။ဒါ 

ကြောင့်မျက်စိန့ဲထိတွေ့နုိင်တ့ဲအရာက၊မာခြင်းက၊ထိတွေ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမယ့်မာမှုပေါ်မှာ၊ကပ်န

ေတ့ဲအရာန့ဲ၊အဆင်းအရောင်အမျုိးမျုိးတွေက၊မျက်စိန့ဲထိတွေ့လ့ုိနုိင်တယ်။နောက်ပြီးမြင်မှုတွေကုိဖြစ်စ

ေတယ်။ဒါမှမဟုတ်၊မြင်စိတ်က၊မြင်သိတ့ဲသဘောဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပျက်သွားတယ်။ဘာမှလည်းစဉ်းစား

လ့ုိမရဘူး။မြင်ရရံုလောက်ပဲမြင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၊ကံအကြောင်းကဖြစ်ပေါ်လာပြီးမြင်ရ

တယ်၊ကြားရတယ်၊အန့ံရတယ်၊အရသာရတယ်၊ထိတွေ့တ့ဲအရာသိရတယ်။မျက်စိ၊နား၊နှခေါင်း၊လျှာနှ

င့်ကုိယ်တ့ုိသည်၊ကံအကျုိးတွေကုိ၊လက်ခံဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်ရတယ်။ 

တပည့် 

ကျွန်တော်ကုိင်ပြီး၊မာတ့ဲအရာက၊ 

ရှိရဲ့လာခင်ဗျာ? 

ဆရာမ 

ကုိင်ပြီးရင်၊မာရမှာတော့သေချာတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ပျော့ရမယ်၊(သို့)အေးရမယ်၊(သို့)ပူရမယ်၊(သို့)

တင်းရမယ်၊(သို့)လုှပ်ရှားရမယ်။ဟုတ်ရဲ့လာရှင်?ဘောလံုးကုိင်တာန့ဲ၊ရေကုိင်တာက၊မတူနုိင်တော့ဘူး

။ရေက၊အေးလာ၊ပူလာ၊ပျော့လာ၊မာလာ၊တင်းလာ၊လုှပ်ရှားလာဆို 

တာ၊ကျွန်မတ့ုိကဥပမာအနေန့ဲ`ရေ’လ့ုိခေါ်တယ်။အားလံုးကအမှန်ကုိ၊သက်သေပြနုိင်ရမယ်။ဒါပေမ

ယ့်ခိုင်မာရမယ်။ဖြောင့်မတ်တ့ဲလူဖြစ်ရမယ်။တဖြေးဖြေးန့ဲအမှန်ကုိနားလည်ရမှာက၊မျက်စိမှာ၊ဖြစ်ပေါ်

တ့ဲအရာကုိ၊မြင်ရတယ်။ဒါပေမယ့်မ`မာ’ဘူး။နောက်ပြီးအဲဒီအရာက၊`မာ’တ့ဲနေရာမှာရှိတယ်။မြေဓတ်

တွေန့ဲအတူ 

ရေ၊မီး၊လေတွေအသေးစိတ်ဟောပြသွားတာကအဲဒီနေရာမှာ၊ရုပ်အမျုိးမျုိးကွာခြားတာရှိပြီး၊အမျုိးအစ

ားဘယ်လောက်များသလဲဆိုတာ၊ခွဲခြားလ့ုိမရအောင်ဖြစ်နေတယ်။မျက်စိန့ဲလာတုိက်တ့ဲ၊အဆင်းအရေ

ာင်ကုိခွဲပြီး၊`မာ’မှုကနေထွက်သွားလ့ုိမရဘူး။ပန်းတွေလည်းမာတယ်၊ကုလာထိုင်လည်းမာတယ်၊သတ

င်းစာလည်းမာတယ်။ဒါပေမယ့်`မာ’ 



ခြင်းကမျက်စိကုိမတုိက်ဘူး။ဒါပေမယ့်`မာ’မှုအပေါ်မှာရှိတ့ဲအရာတွေက၊ရုပ်ရဲ့အဆင်းအရောင်ဖြစ်ပြီး၊

`မာ’ခြင်းမဟုတ်တ့ဲနောက်ထပ်ရုပ်တစ်ရုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမယ့်`မာ’တ့ဲအထဲမှာရှိတယ်။ဘဝရဲ့တစ်ခ

ဏစီရောက်တ့ဲအထိ၊အသေးစိတ်ဆိုဆုံးမသွားတယ်။တကယ့်အမှန်ရှိတ့ဲ 

အရာကုိ၊တစ်ခုစီခွဲခြားပြီး၊သိရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားဆိုတာတကယ်အမှန်ရှိတ့ဲအရာဖြစ်တ

ယ်။မြတ်စွာဘုရားက`တကယ်အမှန်ရှိတ့ဲတရား’ကုိသိတော်မှုသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့အလံုးစုံသော`တ

ရား’ကုိသိတော်မှုသွားတယ်လ့ုိခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။အမှန်တကယ်ရှိတ့ဲအရာတွေအားလံုးကာ`တရား’ဖြစ်

ပြီးသိလည်းသိတော်မှုသွားတယ်။ 

တပည့် 

ဆရာမရှင်ပြသွားတ့ဲအရာတွေကုိ၊ကျွန်တော်တွေးကြည့်ရင်၊တစ်ချ့ုိတစ်ဝက်မှာတော့၊နားလည်တယ်

လ့ုိပြောနုိင်တယ်။နောက်ပြီးစိတ်ထဲမှာတော့အရမ်းပဲအသေးစိတ်၊နုညံ့လှတယ်။ဒီအရာတွေကုိ၊တက

ယ်နားလည်လ့ုိရအောင်ကျွန်တော်တ့ုိ၊ဘယ်လုိလုပ်ရမလဲခင်ဗျာ? 

ဆရာမ 

မြတ်စွာဘုရားရှင်ကုိ၊စသိလာပြီးဟုတ်လာ?ဒီလုိမှန်တ့ဲစကားန့ဲ၊အမှန်အတုိင်းရှိ 

တ့ဲအရာတွေကုိ၊ဘယ်သူပြောနုိင်သလဲ?နောက်ပြီးဒီထက်အသေးစိတ်၊အများကြီးရှိသေးတယ်။ဒါတေ

ာင်မှတစ်လံုးတစ်လေပဲရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်(၄၅)ဝါတိတိ၊ဟောပြောဆုံးမသွားတယ်။ 

`တရား’ဆိုတ့ဲစကားတစ်လံုးကာ၊အရမ်းလေးနက်တယ်။အမှန်တကယ်ရှိတ့ဲအရာအားလံုးကုိ၊ဘယ်

သူသိနုိင်မလဲ?အားလံုးကုိစုပေါင်းခေါ်လုိက်ရင်`တရား’ပဲ။အဲဒါတကယ်ရှိတ့ဲအရာဖြစ်တယ်။ဗမာစက

ားန့ဲပြောရင်`အမှန်တကယ်ရှိတ့ဲအရာ’ဖြစ်တယ်။တကယ်လ့ုိတစ်ခြားနုိင်ငံမှသွားပြောရင်၊အိန္ဒိယလုိမျုိး

၊ဘာကုိပြောတာလည်းဆိုတာ၊သူတ့ုိလည်းမသိဘူး။ဒါကြောင့်မို့အမှန်အ 

တုိင်းကုိ၊ဆုံးမသွားတ့ဲနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့၊ဘာသာစကားန့ဲဟောပြသွားတယ်။သုံးလုိက်တ့ဲစကား

က`ဓမ္မ’အသံထွက်ကုိလည်း၊မှန်ကန်အောင်လုိက်ပြောရတယ်။ဒါပေမယ့်ဗမာလူမျုိးတွေက`ပါဠိ’ဘာ

သာစကား၊အသံထွက်မပြောင်းကြဘူး။ဒါပေမယ့်ဗမာလူမျုိးအတွက်တော့၊နားလည်လ့ုိရတယ်။တက

ယ်လ့ုိနုိင်ငံခြားသားဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊သူတ့ုိတွေမသိနုိင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၊ကျွန်မတ့ုိတွေအသံ

ထွက်၊မမှန်ကန်ကြဘူး။ဒီ`ဓမ္မ’လုိမျုိး၊ဒီလုိ`Dhamma’ကကျွန်မတ့ုိဗမာစကားန့ဲဆို`တရာ’ပဲ။ 



 

တပည့် 

ကျွန်တော်တ့ုိအသံထွက်`န’အသံ`နင်’ဟုတ်လာခင်ဗျာ? 

ဆရာမ 

ဒီအမျုိးအစားလုိပဲ၊ဘာသာစကား(သို့)အသံကအသံထွက်ကုိသိအောင်၊ညွန်ပြ 

တာကဘာကုိဆိုလုိတာလဲ၊ကုိယ့်ဘာသာစကား၊ကုိယ်စီ၊ကုိယ်စီန့ဲသိဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွ

န်မတ့ုိတွေစကားပြောရင်၊မတည့်၊မဖြောင့်မှာကုိ၊စိုးရိမ်စရာမလုိတော့ဘူး။တခါတလေပြောရင်`မှား’

တာလည်းရှိနုိင်တယ်။နားလည်ရမှာကဘာကုိဆိုလုိတာလဲ?ဒါကြောင့်မို့တကယ်အရေးကြီးဆုံးအရာ

က၊မှန်ကန်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လုိတယ်။ဒီအကြောင်းကြောင့်ဘာသာစကား၊`မခထီဘာသာ’စ

ကားသုံးနုှန်းပြီး၊မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတွေကုိ၊စောင့် 

ရှောက်ကြတယ်။ပါဠိလုိမျုိးက`ဓမ္မ’အဓိပ္ပါယ်က`အမှန်တကယ်ရှိတ့ဲအရာ’ကုိခေါ်တယ်။အားလံုးက

ာ`ဓမ္မ’ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက၊အမှန်အတုိင်းရှိတ့ဲအရာကုိ၊ရှိ

တ့ဲအတုိင်း၊မြတ်စွာဘုရားက၊တရားပွင့်ပြီး၊သိတော်မူသွားတယ်။`မြင်’ခြင်းလုိမျုိး၊ဘယ်သူမှ`မြင်’ခြင်းကုိ

ကုိင်ကြည့်လ့ုိမရဘူး။မြင်သိစိတ်ဖြစ်ပေါ်တ့ဲအချိန်မှာ၊တစ်ခြားအရာတွေကုိမသိတော့ဘူး။ယခုမြင်နေရ

တ့ဲအရာကုိ၊ဒီလုိပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာသိရမယ်။အဓိကအဲ့လောက်ပဲ၊ပြီးတော့ပျက်သွားတယ်။နောက်ပြီး

ဘယ်တော့မှ၊ပြန်မလာတော့ဘူး။တစ်ခြားအရာကုိလည်း၊လုပ်လ့ုိမရဘူး။`ကြား’တာန့ဲ`မြင်’တာမဟုတ်

တော့ဘူး။အသံကနားကုိလာတုိက်တ့ဲအချိန်မှာ၊အဓိကသိရတယ်။တခြားအသံမဟုတ်ဘူး၊ပြီးတော့ပျ

က်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားဆုံးမသွားတ့ဲအရာတွေကတရားမှန်သမျှအားလံုးတွေသည်၊နင်မဟုတ်၊င

ါမဟုတ်၊သတ္တဝါမဟုတ်၊ပုဂ္ဂုိလ် 

မဟုတ်`အနတ္တ’သဘောဖြစ်တယ်။ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့၊ဩဇာအာဏာမဟုတ်ဘူး၊သက်

သေပြလ့ုိရတယ်။COVID-19 

လုိမျုိး၊ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့အာဏာန့ဲ၊ထိန်းချုပ်လ့ုိမရဘူး။အမှန်တကယ်ဆိုရင်၊ဘာလဲဆိုတ

ာကျွန်မတ့ုိတွေမသိကြဘူး။တကယ်လ့ုိမ`ကြား’ခဲ့ရင်၊နားပင်းတ့ဲလူ၊မျက်စိကန်းတ့ဲလူတွေက၊ကျွန်မတ့ုိ

တွေ၊ဘာကုိပြောနေတာလဲဆိုတာ၊သူတ့ုိတွေသိနုိင်မလာ?သူတ့ုိတွေ၊ဒီအကြောင်းတွေကုိမသိ၊နားမလ



ည်နုိင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့တစ်ခုစီ၊တစ်ခုစီန့ဲဆိုလုိတာက၊ကမ႓ာတစ်လံုးစီစုပေါင်းပြီး၊နောက်ဆုံးကမ႓ာ

တစ်လံုးအထိ၊ပြီးဖြည့်သွားကာ၊ရုပ်အမျုိးမျုိး၊အသံအမျုိးမျုိး၊အန့ံအမျုိးမျုိး၊အရသာအမျုိးမျုိးနှင့်အမျုိးမျုိး

သော၊အကြောင်း 

ကိစ္စတွေန့ဲ၊စဉ်းစားတွေးဝေမိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဆုံးမသွားတာက၊အဲဒီ`ပကတိ’သိတ့ဲဓာတ်သဘေ

ာက၊ဘယ်သဘောတရားန့ဲ၊စုပေါင်းထားသလဲဆိုတာကုိ၊တာဝန်တွေအမျုိးမျုိးရှိကြ 

တယ်။ဥပမာအားဖြင့်`မှတ်သား’တာလည်းတကယ်ရှိတ့ဲအရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမယ့်ကျွန်မတ့ုိတွေမဟု

တ်ဘူး။နောက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတ့ဲအရာကလဲွလ့ုိ၊ဘာတွေသွားပြီးမှတ်သားသလဲ? 

တကယ်လ့ုိ`မမြင်’ခဲ့ရင်မှတ်သားလ့ုိရမလာ?ဒါကတော့ဘဝရ့ဲအကြောင်းတွေအားလံုးဖြစ်တယ်။မွေး

ကတည်းကသိမယ်ဆိုရင်၊နားလည်ရမှာက၊ဒီလုိမျုိးပဲဖြစ်ရတယ်။ဘဝတုိင်းဘဝတုိင်းမှာ၊အားလံုးအ

တူူတူပဲ။မဆုံးနုိင်သောသံသရာလည်းဖြစ်တယ်။အဲဒါကုိကျွန်မတ့ုိဆိုပြီးတော့၊ 

နားလည်မှုတွေမှားသွားတယ်။အမှန်ကတော့`တရား’တွေဖြစ်တယ်။ 

တပည့် 

ခွင့်ပြုပြီးတော့၊ကျွန်တော်မကြာသေးခင်က၊တွေ့လာခဲ့တ့ဲအကြောင်းတစ်ခုတော့၊မေးခွင့်ပြုပါ။သူငယ်ချ

င်းတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။အချစ်အကြောင်းန့ဲ၊ရည်းစားပျက်လာတ့ဲသူဖြစ်တယ်။သူအရမ်

းချစ်ရတ့ဲသူတစ်ယောက်က၊သူ့ကုိအရင်ကလုိမချစ်တော့ 

ဘူး။သ့ူန့ဲအတူမနေချင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်သူအရမ်းစိတ်ဆင်းရဲရတယ်။ဘယ်လောက်ထိစိတ်ဆင်းရဲ

လဲဆိုတာ၊တစ်ခြားကိစ္စတွေဘာတစ်ခုမှ၊သူန့ဲအဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ဘူး။ဒီလုိအခြေအနေ 

မျုိးမှာ၊ရောက်နေတ့ဲသူက၊ဒီဆင်းရဲခြင်းကနေလှွတ်မြောက်အောင်နှင့်နားလည်သဘောပေါက်အောင်၊

ဘယ်လုိလုပ်ရင်ကောင်းမလဲခင်ဗျာ? 

ဆရာမ 

သူမသိရှာဘူး၊တကယ်လ့ုိသူအဲဒီလူကုိမမြင်ဖူးရင်၊ဒီလုိအချစ်မျုိး၊ရှိပါ့မလာ? 

တပည့် 



မရိှပါဘူးခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

မြင်တ့ဲအတွက်ကြောင့်ဟုတ်လာ? 

တပည့် 

ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

တကယ်တော့၊သူမသိရှာဘူးလေ၊အဲဒီအမြင်ကပျက်သွားပြီး၊ဒါကြောင့်မို့သူရှိတ့ဲ၊အရာလ့ုိခေါ်တ့ဲ၊အချစ်

က၊ဘာမှမကျန်တော့တ့ဲအရာကုိ၊ချစ်နေတာ၊တကယ်တော့ကုန်သွားပြီး။မသိမှုကြောင့်၊ရှိနေသေးတ

ယ်လ့ုိထင်တယ်။ဒါကြောင့်ငြိတွယ်ပြီး၊စွဲလန်းရတ့ဲအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ငြိတွယ်ခြင်းကာ၊တ

ကယ်ရှိတယ်။ဘယ်သူလဲမရှိတာ?အရှင်သောတာပန်းတောင်မှရှိသေးတယ်။နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဖြစ်

တ့ဲ၊အရှင်အနာဂါမီပုဂ္ဂုိလ်န့ဲအရှင်ရဟန္တာရောက်တ့ဲအထိဖြစ်မှပဲ၊ငြိတွယ်ခြင်းတွေမရှိတော့ဘူး။ဒါ

ကြောင့်မို့ကိလေသာတစ်ခုစီတစ်ခုစီ၊ငြမ်လ့ုိရဖို့အရေးသည်၊ကျွန်မတ့ုိတွေဘယ်လုိလုပ်ရမလဲ?ဒါမှမ

ဟုတ်ဘယ်လုိဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲ?အဲလုိမျုိးမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပေမယ့်မသိမှုတွေက၊ကိလေသာအား

လံုးကုိ၊ခေါ်ဆောင်လာတယ်။အမျုိးမျုိးသောကိလေသာတွေထဲမှာ၊ကုိယ့်ကုိယ်ကုိအထင်ကြီးခြင်း၊ကုိယ့်

ကုိယ်ကုိအချစ်ကြီးခြင်း၊ဒုက္ခတွေအားလံုးပျောက်စေခြင်တ့ဲ၊ဆန္ဒတွေရှိခြင်းတ့ုိသည်၊ဘယ်အကြောင်

းကလာသလဲဆိုတာ၊မသိကြဘူး။အဲဒီအရာတွေမရှိအောင်၊တကယ်လ့ုိအကြောင်းတွေကုိ၊မငြိမ်းခဲ့ရင်၊

ဘယ်လုိဖြစ်နုိင်မလဲ 

?ကျွန်မတ့ုိတွေ၊တကယ်မရှိရင်၊ဖြစ်ပျက်နေတ့ဲသဘောကုိ၊မမြင်တ့ဲအတွက်ကြောင့်ကျွန်မတ့ုိတွေ၊ငြိတွ

ယ်ခြင်းမှာ၊ကျေနပ်နေကြတယ်ဆိုတာ၊သိလုိက်ရတယ်။တကယ်လ့ုိဖြစ်ပျက်တ့ဲသဘော၊မြင်ခဲ့ရင်အရှင်

သောတာပန်းဖြစ်ယံုလေးန့ဲအချစ်တွေ၊စွဲလန်းမှုတွေ၊လုိခြင်တ့ဲဆန္ဒတွေ၊စွန့်လွတ်လ့ုိမရနုိင်သေးဘူး။

သံသရာထဲမှာ၊စုစောင်းလာခဲ့တ့ဲ`အစွဲ’ကာအကြာကြီး၊ရှိနေခဲ့တယ်။တကယ်လ့ုိသိလုိက်ခြင်းအားဖြင့်၊မြ

တ်စွာဘုရားကတရားတော်တွေကုိသိရှိပြီး၊ဘုရားဖြစ်လာဖို့အတွက်၊အလောင်းတော်ဘဝန့ဲ၊ပါရမီဖြည့်

လာတာ၊ဘယ်လောက်ထိကြာသလဲ?သုမေဒါရှင်ရသေ့ဘဝကနေ၊ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဆီက၊ဗျာ

ဒိတ်ခံယူထားပြီးတောင်မှ၊ဒီ`ဂေါတမ’မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်၊နောက်ထပ်(၄)သင်ချေန့ဲကမ႓ာတ



စ်သိန်းကြာမှသာ၊ကျွန်မတ့ုိတွေယခုနာကြားနေရတ့ဲ၊တရားတွေကုိသိတော်မူရတယ်။မြင်လုိက်ရပြီးဟု

တ်လာ?တကယ့်အသိမှန်မဟုတ်သရွေ့၊ပညာဉာဏ်မရှိသရွေ့၊အရိယာသစ္စာနှင့်ဒုက္ခအရိယာသစ္စ

ာတ့ုိသည်၊ 

အားလံုးဖြစ်ပေါ်ပြီး၊ပျက်သွားရတယ်။ဒီလုိပညာဉာဏ်မရှိသေးရင်၊ငြိတွယ်နေအုံးမှာပဲ။ဘယ်လောက်ပဲ

ကြာကြာ၊အဲဒီအရာပဲဖြစ်နေပြီး၊ခိုင်မြဲနေတယ်လ့ုိထင်တယ်။ဒါကြောင့်မငြိတွယ်အောင်သူ့ကုိ၊ဘယ်လုိသွ

ားပြီးပြောလ့ုိရမလဲ?ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၊သူကအမှန်ကုိ၊မသိတ့ဲအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ 

တပည့် 

ဘယ်လုိမှလုပ်လ့ုိ၊မရနုိင်ဘူးခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

တကယ်လ့ုိ၊ဒီနေ့ကနေစပြီးနားမလည်ခဲ့ရင်၊နားလည်တ့ဲနေ့ဘယ်တော့ရောက်မလဲ?အခက်ဆုံးအရာဖြ

စ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆံုးအမတရားတွေကုိ၊ထိထိရောက်ရောက်နား 

မလည်သဘောမပေါက်ခဲ့ရင်၊ဘယ်သူမှလွယ်တယ်လ့ုိမဆုိဘူး။တကယ်လည်းလေးနက်တယ်။ဒါကြ

ောင့်မို့ဘုရားအလောင်းတော်ပါရမီဖြည့်ဆည်းရတာ၊ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တ့ဲအထိပဲ။တရားတော်ရဲ့

ဂုဏ်ကျေးဇူးတစ်လံုးစီ၊တစ်လံုးစီကုိသိလုိက်ခြင်းဖြင့်အမှောင်ထုထဲမှာရှိနေတ့ဲအရာတွေကုိ၊ကျွန်မတ့ုိ

တွေနားလည်ပြီး၊သိလုိက်ရတယ်။ဘယ်လောက်ပဲမြင်နေ၊မြင်နေအဲဒီမှန်တ့ဲအရာကုိ၊မမြင်နုိင်ဘူး။တက

ယ်အမှန်ရှိတ့ဲအတုိင်းကုိ၊နားလည်ရမယ်။အဲဒီခေတ်အခါက၊အရိယာသစ္စာတရား(၄)ပါးကုိသိတော်

မူတ့ဲပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အရှင်ရဟန္တာတွေလည်း၊အများကြီးရှိကြတယ်။အဲဒီအဆင့်ထိမရောက်ရင်လည်း၊

အရှင်အနာဂါမီလည်းဖြစ်နုိင်တယ်။အရှင်သဒါဂါမီလည်းဖြစ်နုိင်တယ်။သောတာပန်းလည်းဖြစ်နုိင်တ

ယ်။ဒါမှမဟုတ်( 

ကလျာဏ)အကောင်းပုထုဇဉ်တ့ုိသည်၊ကိလေသာတွေရှိသေးရင်တောင်မှ၊ကောင်းသောဂုဏ်တွေန့ဲရှိ

ကြတယ်။သူတ့ုိတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့၊အဆုံးအမတရားတွေကုိ၊နားလည်ခြင်းအားဖြင့်၊ကိလေသာတွ

ေကုိငြိမ်းစေနုိင်တယ်။တရားတော်တွေရှိနေသေးတယ်။ဒါပေမယ့်ခွန်ဘန်ချော်ဖြစ်ခြင်တ့ဲနည်းလမ်းရေ

ာက်တ့ဲအဆင့်ထိဆိုတာကသူ့ကုိဆင်းရဲခြင်းကနေ၊လှွတ်မြောက်အောင်၊အချစ်တွေမပေးရှိဘူး၊ငြိတွယ် 



ခြင်းတွေမပေးရိှဘူး၊သ့ူရဲ့သိနုိင်တ့ဲအသိက၊အရှင်အနာဂါမီပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်ထိရှိရမယ်။ပေးကမ်းစွန့်ကြဲ

တ့ဲနေရာမှာ၊ဧတဒဂ်ရထားတ့ဲဝိသာခါမိခါလှမာတာ(ဥပသိကာမ)သူလည်းပဲမိသားစုရှိတယ်။သား၊သ

မီးတွေ၊မြည်းတွေရှိကြသေးတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ချက်ခြင်း၊ကိလေသာတွေငြိမ်းလ့ုိ၊မရတ့ဲအတွ

က်ဖြစ်တယ်။တစ်ပြိုင်ထဲဖြစ်ပေါ်နေတ့ဲ၊မသိမှုန့ဲ၊ကျွန်မတ့ုိဆိုပြီး၊အမြင်မှားနေတ့ဲ၊အစွဲတွေကုိငြိမ်းသတ်ရ

မယ်။ဒါကြောင့်မို့၊တချ့ုိတလေကျွန်မတ့ုိသိတ့ဲ၊အရာတွေကအမှန်တွေမဟုတ်ဘူး။အဲဒါတောင်မှစိတ်

ကျေနပ်မှုတွေဖြစ်သေးတယ်။တချ့ုိကစိန်အတုကြိုက်ကြတယ်၊တချ့ုိကပုလဲအတုကြိုက်ကြတယ်၊တချ့ုိ

တလေအစစ်လ့ုိထင်တ့ဲအတွက်ကြောင့်၊မကြိုက်ပဲဖြစ်နုိင်ပါ့မလာ?အဲလောက်ထိတူတာ၊အစစ်မဟုတ်

ဘူးဆုိတာသိလျက်သားန့ဲ၊ကြိုက်သေးတယ်။တကယ်လ့ုိအရိယာသစ္စာတရား(၄)ပါးကုိ၊သိရှိခဲ့ရင်က

ောင်းလိမ့်မယ်။ဒါပေမယ့်စုစောင်း 

လာခဲတ့ဲကိလေသာတွေအများကြီးရှိတ့ဲအတွက်၊အစွဲတွေကုိစွန့်လွတ်လ့ုိ၊မရနုိင်သေးဘူး။ဒါကြောင့်မို့

အချစ်အတွက်ကြောင့်န့ဲ၊ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ၊ဘယ်သူကုန်နုိင်မလဲ?ဘယ်လုိပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိတွယ်ခြင်းကုိ၊ငြိမ်း

သတ်နုိင်တ့ဲအဆင့်ထိ၊ပညာရှိရမယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ကုိကူညီမယ်ဆိုရင်အမှန်တွေကုိတဖြေးဖြေးနားလ

ည်အောင်ပေးသိရမယ်။တကယ်လ့ုိသူဆင်းရဲဒုက္ခကနေ၊လွတ်မြောက်ခြင်ရင်ဒါမှမဟုတ်အမှန်တွေ

ကုိ၊သိချင်တ့ဲဘယ်သူမဆို၊မငြိမ်း.နုိင်ရင်တောင်မှဖြစ်ပေါ်ခြင်း 

တွေ၊မရှိအောင်တော့ကြိုးစားရမယ်။ဒါပေမယ့်ဘယ်တာကမှားပြီး၊ဘယ်တာကမှန်လဲဆိုတာ၊အမှန်တွ

ေကုိပေးသိနားလည်ရမယ်။ဒါဆိုကောင်းမွန်တ့ဲဘဝလမ်းသ့ုိ၊သူ့ကုိကူညီရာရောက်စေနုိင် 

တယ်။အဲလုိဆိုရင်ကုိယ်ရော၊တစ်ခြားသူတွေကုိပါ၊ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ၊မရောက်လာနုိင်တော့ဘူး။ 

ဒါကြောင့်မို့ဒုစရိုက်မှုတွေမရိှရင်၊လောကမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့၊ပျော်စရာကောင်းမယ်။ရောဂါဆိုးအမျုိး

မျုိးတွေ၊နိှပ်စက်နေရင်တောင်မှ၊ခိုင်မာတ့ဲစိတ်တွေရှိရင်၊မတုန်လုှပ်တော့ဘူး။နောက်ပြီးတစ်ဦးန့ဲတစ်ဦ

း၊ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီး၊ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ကြတယ်။အဲလုိဆိုရင်အကြောင်းသင့်တော်သလုိ၊အားလံုးကာ

ပိုပြီး၊ကောင်းလာမယ်။ 

တပည့် 

ဆင်းရဲသောကရောက်နေတ့ဲသူတွေကုိဒီလုိအရာ(တရား)တွေကုိ၊ရင်ပွင့်ပြီးနာထောင်အောင်၊ဘယ်လုိ

လုပ်ရမလဲခင်ဗျာ? 



ဆရာမ 

သူ့ကုိပြောရမယ်၊ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကုိ၊စကားတစ်ခွန်းဖြစ်ရင်တောင်မှ၊အ

ကျုိးမြင်ဖို့အတွက်၊သူစုစောင်းလာခဲ့ရလာဆိုတာကုိ၊သူ့ကုိကြည်ရအုံးမယ်။တချ့ုိလူဆိုတစ်ခွန်းတစ်လံုး

တောင်မှ၊ခဂုမစုိက်ဘူး။နားမထောင်ကြဘူး။သူတ့ုိအတွက်အချိန်ကုန်ပြီး၊တန်ဖိုးမဲ့တာန့ဲတူတယ်။သိကြ

ရဲ့လာ?ဒီစကားတစ်ခွန်းကြားရဖို့အတွက်၊ဘယ်တာကဆိုးပြီး၊ဘယ်တာကကောင်းလဲဆိုတာကုိသိတ့ဲ

သူဖြစ်ရမယ်။ပြီးတော့ရှိထားတ့ဲ၊မကောင်းတ့ဲအရာတွေကုိ၊ထပ်ပြီးမဖြစ်အောင်ခိုင်မာတ့ဲနည်းလမ်းတွေ

ကုိရှာရမယ်။ကုိယ့်ကုိယ်ကုိန့ဲတစ်ခြားသူတွေကုိပါ၊အန္တာတွေမဖြစ်ပေါ်နုိင်အောင်၊အကြောင်းအကျုိး

တွေကုိ၊နားထောင်ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့အမှန်ဆိုရင်၊ဒီအရာတွေကုိတကယ်လ့ုိကျွန်မတ့ုိတွေ၊ငယ်ငယ်

ကတည်းကနေစပြီးသွန်သင်ဆံုးမခဲ့ရင်၊သူတ့ုိတွေစပြီး၊နားလည်လ့ုိရတယ်။တခါနည်းနည်းစီန့ဲ၊အများ

ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ကျောင်းကစာအုပ်ထဲမှာအရိယာသစ္စာတရားအကြောင်းတွေပါတယ်။ဒါပ

ေမယ့်ဘာတစ်ခုမှမသိ၊နားမလည်လုိက်ဘူး။အမည်ပဲကြားရတယ်။ 

တပည့် 

သင်ပေးလုိက်တ့ဲသူတွေလည်း၊နားမလည်လ့ုိလာခင်ဗျာ? 

ဆရာမ 

သေချာတာပေါ့ရှင်၊အကြောင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကောင်းဆုံးဟောပြသွားတ့ဲ၊အဆုံးအမအတုိ

င်းကုိ၊မှန်ကန်စွာန့ဲတကယ်နားလည်ရင်၊ပိဋကတ်သုံးပုံမှာ၊ကမ္မည်းထုိးထားတ့ဲ၊အဆုံးအမတွေကုိသွာ

းပြီး၊ရှာကြည့်လ့ုိရတယ်။နောက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတ့ဲ၊အရာတွေန့ဲလည်းတည့်နေရမယ်။ 

တပည့် 

ကျွန်တော်တ့ုိအမှန်တကယ်ကြောက်သင့်တ့ဲအန္တာရယ်က၊ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တ့ုိဒီနေရာကနေ၊

ကြောက်မှုတွေကျော်ဖြတ်လ့ုိရနုိင်ဖို့က၊မသိမှုတွေပဲဟုတ်လာခင်ဗျာ? 

ဆရာမ          



သေချာတယ်၊အကြောင်းကတော့မသိမုှတွေရှိရင်၊ဒါမှမဟုတ်၊သိမှုမှားရင်၊နားလည်မှုမှားပြီး၊အမှန်တွ

ေကုိဖျက်ဆီးနုိင်တယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့တရားစခန်းအကြောင်းပြောပါရစေ၊ခွန်ဘန်ချော်နားထောင်နုိ

င်ပါ့မလားရှင်? 

တပည့် 

ရပါတယ်၊ပြောပါခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

အကြောင်းကုိပြောရရင်၊ဗုဒ္ဓသာသနာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားက၊ဘယ်သူ့ကုိမှဘယ်နေရာကုိမှ၊မသွားခိုင်

းပါဘူး။အချိန်နာရီတွေများစွာန့ဲ၊သွားထိုင်ဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်သွားအိပ်၊သွားမတ်တပ်ရပ်ပြီး၊နောက်

ဘာတွေသိသလဲ?ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၊မြတ်စွာဘုရားရှင် 

တရားသိဖို့အတွက်၊ပါရမီတွေဘယ်လောက်ကြာအောင်၊ဖြည့်ဆည်းရသလဲ?ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရား

လက်ထက်တုန်က၊သုမေဒါရှင်ရသေ့ဘဝန့ဲဗျာဒိတ်ခံယူထားတယ်။နောင်လာမယ့်လေးသင်ချေနှင့်က

မ႓ာတစ်သိန်းမှာ၊ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်၊အရိယာသစ္စာတရားကုိသိရှိတော်မူတ့ဲမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီး၊ဘွဲ့အ

မည်က`ဂေါတမ’မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တယ်။အဲဒီတုိင်ပြည်မှာရှိတ့ဲရွာသူရွသားတွေ၊အဲလုိကြားလုိက်ရတ့ဲ

အခါမှာ၊ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပြီး၊ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာ၊သူတ့ုိတတွေအမှန်တရာ

းတွေ၊မသိလုိက်ရပေမယ့်လည်း၊ဒီ`ဂေါတမ’မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာ၊သူတ့ုိတတွေအမှန်တွေကုိ၊

နားလည်လ့ုိရနုိင်သေးတယ်။သုမေဒါရှင်ရသေ့ဘဝကနေ၊ပြီးခဲ့တ့ဲဘဝတုိင်းမှာ၊လေးသင်ချေန့ဲကမ႓ာ

တစ်သိန်းအတွင်းထဲမှာ၊ 

`၂၄’သောမြတ်စွာဘုရားတွေန့ဲကြုံတွေ့ရပြီးတရားတွေနာကြားရတယ်။ဒါပေမယ့်သူတ့ုိတွေ၊စောင့်နုိင်ကြ

တယ်။ဒါပေ 

မယ့်ဒီခေတ်လူတွေက၊ဘာတစ်ခုကုိမှ၊မသိပဲန့ဲသွားကြတယ်။ပြီးတော့သူများတွေလုပ်ခိုင်းသလုိ၊လုိက်

လုပ်ကြတယ်။နားလည်ကြရဲ့လာ?ဘာကုိမှနားမလည်ကြဘူး။ဘာမှနားမလည်ပဲန့ဲ၊လုပ်ကြပြီးတော့မျှော်

လင့်ကြတယ်။တကယ်လ့ုိလုပ်ပြီးတ့ဲသူကုိ၊မေးကြည့်မယ်ဆိုရင်၊လုပ်ပြီးတော့ဘာတွေရသလဲ?အဖြေ

ကတော့ဘာမှမသိတ့ဲသူအတွက်တော့၊စိတ်သက်သာရာရတယ်။တရားတွေကုိနာကြားရတ့ဲသူတွေအ

တွက်တော့၊ဖြစ်ခြင်း၊ပျက်ခြင်းတွေပညာဉာဏ်န့ဲသိနုိင်တယ်လ့ုိ၊မျှော်လင့်တယ်။ကိလေသာတွေလည်း



ကုန်ရမယ်။တရားသဘောတွေကုိလည်း၊ပညာဉာဏ်န့ဲသိရမယ်။ဘယ်ကရလာသလဲ?နာကြားတာ၊ဘ

ာမှလည်း၊နားမလည်သေးဘူး။ယခုဖြစ်ပြီး၊ပျက်နေတ့ဲသဘောတရားသိဖ့ုိအတွက်၊ပညာဘယ်မှာသွား

ယူမလဲ?ဘယ်ကုိမှသွားစရာမလုိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၊ပညာဖြစ်တ့ဲအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါ

ကုိကကွာခြားနေပြီး၊ဟုတ်ရဲ့လာ?ဒါကြောင့်မို့အခုကစပြီ၊သိကြရမယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျုိးဆိုတာ၊ဘယ်

သူတွေလဲ?ဘာကုိဆိုလုိတာလဲ?ဗုဒ္ဓဆိုတာ`ပညာ’ပဲ။တကယ်လ့ုိသိနုိင်တ့ဲပညာမရှိရင်၊`အမှန်’ဆိုတာ

ဘာလဲ? 

မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လုိဆိုဆုံးမသွားသလဲ?သူတ့ုိတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်ရဲ့လာ?ဘာကြောင့်လဲဆို 

တော့`ဗုဒ္ဓ’ဆိုတာသိတ့ဲပုဂ္ဂုိလ်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မတ့ုိတတွေ၊ဖြောင့်မတ်တ့ဲသူဖြစ်ရမ

ယ်။နောက်ပြီးအမှန်တွေကုိ၊ပြုပြင်ဖ့ုိလက်ခံနုိင်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မသိမုှန့ဲလုပ်လုိက်ရင်၊အ

ကျုိးကတော့မသိမုှပဲ။ပြီးတော့မသိမှုတွေက၊အပြစ်တွေအမျုိးမျုိးကုိ၊ဖြစ်စေနုိင်တယ်။ 

တပည့် 

အဲဒါဆိုရင်၊တရာစခန်းသွားဖို့တစ်ဦးန့ဲ၊တစ်ဦးခေါ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်၊တရားသွားထိုင်ခြင်း၊တရားသွား

နာကြားခြင်းတွေသည်၊ကျွန်တော်တ့ုိတွေ၊ဗုဒ္ဓသာသနာတော်တွေကုိစပြီး၊လေ့လာသင်ကြားခြင်းဖြစ်တ

ယ်လ့ုိ၊မခေါ်နုိင်ဘူူးပေါ့ခင်ဗျာ? 

ဆရာမ 

တရားစခန်းမှာဘာတွေလုပ်သလဲ?သွားပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ကြသလဲ? 

တပည့် 

သွားထိုက်ကြတယ်ခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

ဘာဖြစ်လ့ုိသွားထိုင်သလဲ?အခုလည်းထိုင်နေတာပဲ။ 

 

တပည့် 



ဆရာတွေသင်ပြတ့ဲ၊နည်းကျအတုိင်းလုိက်လုပ်ကြတယ်။ 

ဆရာမ 

သင်ပြတ့ဲဆရာက၊ဘယ်သူလဲ? 

တပည့် 

ဖြေရခက်တယ်၊ခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

မြင်ရဲ့လာ?ဒါကြောင့်မို့မသိမုှန့ဲသွားကြတယ်၊အကျုိးကတော့၊မသိမှုပဲဖြစ်တယ်။ 

တပည့် 

ကျွန်တော်တ့ုိမသိတ့ဲအတွက်ကြောင့်၊ကျွန်တော်တ့ုိတွေက၊အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကုိ၊သိတ့ဲဆရာအဖြစ်န့ဲတင်ထ

ားတယ်။ 

ဆရာမ 

အဲဒါဆို၊`အရဟံသမၼာသမၺဳဒၶ’ျမတ္စြာဘုရားက၊ဘယ္လုိဆိုဆံုးမသြားသလဲ? 

တပည့် 

ကျွန်တော်တ့ုိတွေ၊တရားတော်တွေကုိ၊မသင်ကြားရဘူး။ကုိယ်တုိင်ပဲနားလည်ယူကြတယ်။ 

ဆရာမ 

ဒါကြောင့်မို့၊မှားနေလာ?တကယ်လ့ုိ၊ကုိယ်တုိင်နားလည်နုိင်မယ်ဆိုရင်၊လေးနက်တ့ဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့၊အ

ဆုံးအမတွေကုိ၊သင်ကြားလေ့လာစရာ၊မလုိတော့ဘူူ။ 

တပည့် 

တကယ်လ့ုိမြတ်စွာဘုရားရဲ့၊အဆုံးအမတွေကုိ၊မသင်ကြားဘူးဆိုရင်၊ဗုဒ္ဓသာသနာကုိ၊ကုိးကွယ်တယ်

လ့ုိမခေါ်နုိင်ဘူး 



ဆရာမ 

သေချာတယ်၊ပြီးတော့တရာစခန်းကုိသွားတ့ဲသူတွေ၊ဘာအဆုံးအမကုိနားထောင်သလဲ?မြတ်စွာဘုရာ

က၊ဘယ်သူ့ကုိမှသွားမထိုင်ခိုင်ဘူး။ဘယ်သ့ူကုိမှသွားမရပ်ခိုင်းဘူး။ဘယ်သ့ူကုိမှအဲလုိ၊အိပ်ရေးပျက်ခြ

င်း၊ပင်ပန်းခြင်းတွေ၊သွားမလုပ်ခိုင်းဘူး။ဝိပသာနာဆရာမတစ်ယောက်ရှိတယ်။နာမည်ကခွန်ထဝါလ

တ်ဖြစ်တယ်။အခုဝိပသာနာဆရာမ၊မလုပ်တော့ဘူး။အကြောင်းကတော့အမှန်တွေကုိ၊တဖြေးဖြေးန့ဲနာ

းလည်လာတော့၊အားလံုးကာမှားနေတယ်လ့ုိ၊သိ 

လုိက်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၊ဘာကုိသင်ရမလဲဆိုတာ၊မသိတ့ဲအချိန်မှာ၊တရားစခန်းသွားတ့ဲ

သူတွေကုိ၊မြတ်နုှတ်တာတွေသင်ပေးတယ်။ပြီးတော့ဘာတွေသိသလဲ? 

တပည့် 

မြတ်နုှတ်တာဘာတွေသိမလဲခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

သူတ့ုိတွေမသိတ့ဲအတွက်ကြောင့်၊အဲဒီလုိပဲပေါ့၊ဒါပေမယ့်သူဝိပသာနာဆရာမဖြစ်ပြီး၊အောင်လက်မှ

တ်တွေ၊လေး၊ငါးရွက်တောင်ရရှိတယ်။ 

တပည့် 

အဲဒါဆိုရင်၊မြတ်စွာဘုရားရဲ့၊အဆုံအမတွေကုိသိနုိင်ဖို့အတွက်၊ဘယ်မှာသွားရှာရမလဲခင်ဗျာ? 

ဆရာမ 

တရားတွေထဲမှာ၊ပြည့်စုံစွာန့ဲဟောပြောသွားခဲ့တယ်။ဝိနည်း၊သုတ်တန်နှင့်အဘိဓမ္မာတွေအားလံုး၊စေ့

စပ်မှုတွေရှိနေတယ်။ဘယ်ခေတ်၊ဘယ်အခါပဲဖြစ်ဖြစ်၊အမှန်တကယ်ရှိတ့ဲအရာကုိ၊ဟောပြောသွားတ

ယ်၊အခုလည်းတကယ်ရှိတယ်။ 

တပည့် 

ပိဋကတ်သုံးပံုကုိ၊သင်ကြားရမှာပေါ့ခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 



သေချာတာပေါ့၊ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားပွင့်ပြီတော့၊ဆုံးမသွားတာက၊တရားတွေကာလေးနက်

တယ်၊သိဖို့ရန်ခက်ခဲတယ်။ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားဖြစ်တယ်။တရားသိတော်မှုပြီးနော

က်၊ကျွန်မတ့ုိတွေဒီစကားတွေကုိ၊သတိမရကြတော့ဘူးလာ?ပါရမီ 

ဖြည့်ဆည်းရတ့ဲအရေး၊အမှန်တွေကုိသိဖို့အရေးနှင့်အမှန်တွေကုိသိပြီးတော့၊ဒီစကားတွေကုိဆိုဆုံးမ

သွားတယ်။ဆုံးမသွားတ့ဲအချိန်ခါမှာ၊တကယ်လေးနက်တယ်ဆိုတာ၊သိမြင်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်မြ

တ်စွာဘုရားက၊ဟောပြောဆုံးမဖို့စိတ်မသာယာဘူးဆိုတ့ဲစကားက၊တရားတော်တွေက၊လေးနက်လွန်

းလ့ုိမြတ်စွာဘုရားက၊မဆုံးမသွားတာမဟုတ်ရပါဘူး။အဲဒီလုိလေးနက်တ့ဲ 

အတွက်ကြောင့်၊မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးနောက်၊လေးနက်ခြင်းတွေသိလုိက်ရပြီး၊နားလည်ဖို့ခက်ခဲ

တယ်။ဒါပေမယ့်သိနုိင်တ့ဲလူရှိတယ်။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကုိ၊ဟောပြောသွားတယ်။ပြီးတော့လ

ည်းဗြမ္မာမင်းတစ်ပါးက၊တရားတွေကုိဟောပြောဖို့အတွက်လျှောက်ထားတယ်။ 

တပည့် 

အဲဒါ၊တကယ့်ကုိနုညံ့ပြီး၊အသေးစိတ်လေးနက်တ့ဲအရာဖြစ်ပြီး၊နားလည်ရခက်တ့ဲအရာလည်းဖြစ်တယ်

။ကျွန်တော်တ့ုိ၊နားလည်မှုတွေရအောင်၊ဘယ်လုိလုပ်ရမလဲ?ဘယ်ကရနုိင်မလဲ ? 

ဆရာမ 

ခွန်ဘန်ချော်`ပါရမီ’ဆိုတ့ဲစကားကုိကြားဖူးတယ်ဟုတ်လာ? 

တပည့် 

ကြားဖူးပါတယ်ခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

အဲဒါဆိုဘယ်လုိသဘောရလဲ?မြင်ရလာ?ကျွန်မတ့ုိတွေလေးနက်တ့ဲ၊အဲဒီစကားတစ်ခွန်းစီတွေကုိ၊သ

တိမထားမိဘူး။ပါလဆိုတာ`ကမ်း’ကုိဆိုတာ၊`ပါရမီ’ဆိုတာကတော့၊ကမ်းကုိရောက်တာ၊ဘယ်ကမ်း

ကုိလဲ?ဒီဘက်ကမ်းက၊ကိလေသာတွေအပြည့်န့ဲရှိပြီး၊ကိလေသာကဘယ်မှာရှိလဲ?စိတ်ထဲမှာရှိတယ်။န

ောက်ပြီးစိတ်ထဲကကိလေသာတွေစွန့်လွတ်နုိင်ဖို့နှင့်ကိလေသာမရှိတော့တ့ဲ၊ဟုိဘက်ကမ်းရောက်အေ

ာင်၊ပါရမီတွေအားလံုးန့ဲဘယ်လောက်ကြာသလဲ?ပါရမီမရိှပဲန့ဲ၊တရားတွေမနာကြားရပဲန့ဲ၊ဘာတစ်ခုကုိ



မှ၊နားမလည်နုိင်ဘူး။ဝိရိယမရှိဘူး၊ကြိုးစားမှုမရိှဘူး၊ကတိသစ္စာမရိှဘူး၊အဓိဌာန်လည်းမရှိဘူး။အမှန်

တွေသိဖို့ခိုင်မာတ့ဲ၊ယံုကြည်ချက်တွေအားလံုးမရှိဘူး။ပြီးတော့လည်းပျက်သွားတယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခတွ

ေစွန့်လှွတ်ဖို့၊တရားစခန်းကုိသွားကြတယ်။ဘာသွားလုပ်တာလဲ?မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဘယ်

မှာရှိသလဲ?မြတ်စွာဘုရားကပါစမီအကြောင်းကုိဟောပြောသွားသလာ?မြတ်စွာဘုရာကအမှန်တွေကုိ

သိနုိင်ဖ့ုိအတွက်၊ပါရမီတွေဘယ်လောက်ဖြည့်ဆည်းရသလဲ?အရှင်လက်ဝဲ၊လက်ယာဖြစ်တ့ဲ၊သာဝက

တွေအားလံုးနှင့်အမြောက်အများရှိသော၊သာဝကအားလံုးတောက်မှ၊ပါရမီဖြည့်ဆည်းရတာကွာ 

ခြားကြတယ်။နောက်ပြီးယခုခေတ်လူတွေ၊တစ်လံုးလေးတောင်မှနားလည်ကြရဲ့လာ?အဲဒါလည်းတစ်ဦ

းန့ဲတစ်ဦး၊တစ်ရားစခန်းသွားဖို့၊တုိက်တွန်းကြသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေကာ၊အန္တာရယ်ဖြစ်တယ်

ဟုတ်လာ?အန္တာရယ်ကဒီရောဂါလောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဒီရောဂါက၊ဘယ်နှစ်ရက်၊လ၊လောက်န့ဲဆို

ရင်၊ပျောက်သွားနုိင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လုိပဲဖြစ်ဖြစ်၊အကြောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီး၊ပျောက်နုိင်သေး

တယ်။ဒါပေမယ့်စုစောင်းမှုတွေများလာ၍၊ပိုပြီးတုိးလာရင်၊အန္တာရယ်ဆိုတ့ဲမသိမှုတွေ၊ဘယ်လုိလု

ပ်ပြီးပျေက်သွားနုိင်မလဲ?တကယ်လ့ုိမြတ်စွာဘုရားရဲ့၊ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေမသိခဲ့ရင်၊ပါရမီဖြည့်ဆည်းလာ

ခဲ့တာ၊ဘယ်သူတွေအတွက်လဲ?မြတ်စွာဘုရားကသိတော်မူသွားတ့ဲ၊တရားတွေကုိ၊ဆုံးမသွားဖို့အတွ

က်န့ဲနားလည်နုိင်တ့ဲသူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတ့ုိတွေကုိယ်တုိင်၊တွေးလ့ုိမရ

တာသေချာတယ်။အမှန်အတုိင်းရှိတ့ဲ 

`တရား’ကာတကယ့်ကုိလေးနက်လှတယ်။ 

တပည့် 

ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကအန္တာရယ်ရှိလာခင်ဗျာ? 

ဆရာမ 

ရှိပါတယ်။ 

တပည့် 

အဲဒါဆို၊ဘာလဲခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 



အျမင္`မွား’မႈေတြပဲ။ 

တပည့် 

ဘယ်လုိလဲခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

ဗုဒ္ဓသာသနာကုိလွယ်လွယ်လေးပဲလ့ုိမြင်ကြတယ်။သင်ကြားလေ့လာစရာ၊မလုိဘူးလ့ုိမြင်တယ်။ကြား

ဖူးလာရှင်? 

တပည့် 

လေ့လာသင်ကြားစရာမလုိဘူးပေါ့? 

၂၆ 

ဆရာမ 

တကယ်လေးနက်တ့ဲအရာမို့လ့ုိ၊လေ့လာသင်ကြားရမယ်။မသင်ကြား၊မလေ့လာတ့ဲသူ၊ကွာခြားနေတာ

တွေကုိမြင်ရဲ့လာ?ဘာဖြစ်လ့ုိသူတ့ုိတွေမသင်ကြား၊မလေ့လာကြတာလဲ?ကုိယ်ကုိတုိင်ပဲတွေးယူလ့ုိရရ

င်၊မြတ်စွာဘုရားလောက်၊ဉာဏ်ပညာရှိနုိင်လ့ုိလာ? 

တစ်ခွန်းလောက်တောင်ဖြေလ့ုိမရဘူး။တရားဆိုတာဘာလဲတောင်၊ဖြေလ့ုိမရဘူး။အရိယာသစ္စာဆို

တာဘာလဲ?အရိယာသစ္စာနှင့်တရားတွေပါ၊အားလံုးတွေက၊`တရား’ပဲဖြစ်ကြတယ်။တရားတွေ 

မှာ(ကုသလာဓမ္မာ)ကုသိုလ်တရား၊(အကုသလာဓမ္မာ) အကုသိုလ်တရားနှင့်(အဖရာကတာဓမ္မာ) 

ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်တ့ဲတရား၊ဆိုပြီးရှိကြတယ်။အသုဘရှိတ့ဲနေရာတွေမှာ၊

အမြဲတမ်းကြားနေရတယ်မဟုတ်လာ?ကုသလာဓမ္မာ၊အကုသလာဓမ္မာ၊အဖရာကတာဓမ္မာဆိုပြီး

ရွတ်ဆိုကြတယ်။နောက်ပြီးဘယ်သူတွေနားထောင်သလဲ?ဘယ်သူတွေနားလည်သလဲ?၊ဘယ်သူတွေ

သိသလဲ?နောက်ပြီးတော့တရားစခန်းကုိသွားပြီး၊သူတ့ုိထင်တာကတော့အများသူတွေကုိ၊ကိလေသာ

တွေကုန်နုိင်တယ်လ့ုိထင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကတရားတော်တွေကုိ`၄၅’ဝါလံုး၊တစ်ခြားသူတွေထက်

ပိုများပြီး၊နံနက်၊နေ့လယ်၊ညနေ၊ည၊ညဦးယံဆိုပြီး၊တစ် 



နေကုန်လံုးတရားတော်တွေကုိ၊ဆုံမသွားတယ်လ့ုိဆိုနုိင်တယ်။နတ်သားတွေလာပြီး၊ပြသာနာတွေမေး

မြန်းကြတယ်။အဲလုိမျုိးမှမဟုတ်ရင်၊ကျွန်မတ့ုိအဆုံးအမတွေကုိ၊တစ်လံုးတောင်မှကြားရမယ့်အခွင့်အ

ရေး၊ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။တကယ်လ့ုိမြတ်စွာဘုရားမပွင့်လာခဲ့ရင်၊တရားတွေကုိဟောပြောသွားလ့ုိမရဘူး

။ဒါကြောင့်မို့ဘယ်သူတွေဘာပဲပြောပြော၊မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လုိဆုံးမသွားသလဲ?တရားတွေမှန်သ

မျှ`အနတ္တ’သဘောဖြစ်တယ်။အလံုးစုံသောသင်ခါရတရား 

တွေသည်၊မမြဲဘူး။သင်ခါရတရားမှန်သမျှဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီး၊တရားတွေအားလံုး`အနတ္တ’ဖြစ်

ကြတယ်။အဆုံးအမတစ်လံုစီ၊တစ်လံုးစီကွာခြားတယ်ဟုတ်လာ?တရားမှန်သမျှ၊သင်ခါရတရားပဲဖြစ်

ဖြစ်၊အဝိသင်ခါရတရားပဲဖြစ်ဖြစ်၊အဆံခတာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်၊အားလံုးသည်နောက်ဆုံး`တရား’ဆိုတ့ဲစ

ကားလံုးပါနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့၊မဟာကရုဏာတော်တွေဖြစ်ပြီး၊အသေးစိ

တ်ဆိုဆုံးမသွားတယ်။လူတွေရဲ့မသိမုှတွေက၊စုစောင်းလာခဲ့တာ၊အကြာကြီးရှိနေခဲ့တာကုိ၊သိလုိက်ရ

တ့ဲအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကဘာအပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ၊မသိကြလ့ုိမကောင်းတ့ဲအရာတွ

ေကုိလုပ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်အန္တာရယ်ဖြစ် 

 

တယ်ဟုတ်လာ?ဒုစရုိက်အမျုိးမျုိးတွေကုိ၊ဘာဖြစ်လ့ုိလုပ်ကြသလဲ?ပြီးတော့ဘယ်လုိဖြေရှင်းကြမလဲ?

တကယ်လ့ုိအမှန်တွေကုိမသိလ့ုိရှိရင်၊ဖြေရှင်းလ့ုိမရဘူး။ဒါကြောင့်မို့အမှန်တွေကုိမသိရင်၊လူကောင်း

ဖြစ်လ့ုိရလာ?မကောင်းတ့ဲအရာတွေကုိ၊ရှောင်လဲွလ့ုိရမလာ? 

တပည့် 

နောက်ဆုံတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့၊သာသနာတော်န့ဲအန္တရယ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင်၊အစွန်းဆုံးရောက်ခဲ့ရင်၊

ဘယ်လုိဖြစ်ပေါ်လာမလဲခင်ဗျာ? 

ဆရာမ 

စကားလံုးသုံးတာက`ဗုဒ္ဓသာသနာ’အဓိပ္ပါယ်ကတော့၊မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တယ်။ဒါကြေ

ာင့်မို့ဗုဒ္ဓသာသနာန့ဲ၊ဖြစ်ပေါ်မယ့်အန္တာရယ်ကတော့၊မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကုိဖျက်ဆီးစေ

ပြီး၊မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကုိ၊ရိုသေစွာန့ဲမသင်ကြား၊မလေ့လာကြဘူး။ပြီးတော့လိမ္မာပါးနပ်

စွာန့ဲရိုသေစွာဖြစ်ရမယ့်ပုဂ္ဂုိလ်ဖြစ်ပြီး၊အားလံုးသောတရား 



တော်တွေကုိ၊တစ်ခုစီ၊တစ်လံုးစီဝေဖန်သုံးသပ်တ့ဲသူဖြစ်ရမယ်။ပိဋကတ်သုံးပုံနှင့်ညီညှွတ်ရမယ်။ပြော

ရမယ်ဆုိရင်၊အမှန်တကယ်ရှိတ့ဲအရာတွေအားလံုးသည်၊တရားဖြစ်တယ်။တချ့ုိလူတွေပြောတာရှိတ

ယ်၊ဘာလဲဆိုတော့တချ့ုိအရာတွေက`အတ္တ’တရားဖြစ်တယ်။ဘာကုိကြည့်ပြီးပြောသလဲ?မြတ်စွာဘု

ရားဆုံးမသွားတာတော့၊တရားတွေအားလံုးဘာတစ်ခုမှမကျန်ဘူး`အနတ္တ’သဘောဖြစ်တယ်။နော

က်ပြီးတချ့ုိပြောတာရှိသေးတယ်။တစ်ချ့ုိအရာက`အတ္တ’တရားဖြစ်တယ်။သူကဘယ်သူလဲ?မြတ်စွာ

ဘုရားကဘယ်သူလဲ?ပြီးတော့အမှန်ကုိတွေးတောကြည့်လုိက်ရင်၊ဘယ်အရာကမှန်လဲ?ဘယ်သူကထိ

န်းချုပ်လ့ုိရသလဲ?ဒေါသတွေမထွက်အောင်လုပ်လ့ုိရလာ?မငြိတွယ်အောင်လုပ်လ့ုိရလာ?ဒုစရုက်မှုတွ

ေ၊မလုပ်အောင်တားလ့ုိရလာ?မမြင်အောင်တားလ့ုိရလာ?ဒီလုိမျုိးကြားရတ့ဲအချိန်မှာ၊မကြားအောင်လု

ပ်လ့ုိရလာ?မြင်ရဲ့လာ 

?အားလံုးဖြစ်တ့ဲအနတ္တသဘောတွေကုိနားမလည်ကြဘူး။တရားတွေအားလံုးသည်၊အကြောင်းညီ

ညွှတ်မှသာ၊ဖြစ်ပေါ်လ့ုိရတယ်။တကယ်လ့ုိ၊အကြောင်းညီညွှတ်မှုမရိှရင်၊ဖြစ်ပေါ်လ့ုိမရဘူး။မျက်စိ 

မရိှရင်မြင်နုိင်အောင်၊ဘယ်လုိသွားလုပ်မလဲ?မဖြစ်နုိင်ဘူူ၊ဒါမှမဟုတ်၊ဖြစ်နုိင်တယ်? 

တပည့် 

မဖြစ်နုိင်ဘူးခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

လုပ်ပေးနုိင်မယ့်၊အထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားကြည့်ရင်၊တကယ်လ့ုိစက္ခုပသာဓတ်၊ဖြစ်ပေါ်မယ့်ကံမပါ

လာရင်၊ရုပ်ဖြစ်ရင်တောင်မှဘယ်သူမှလုပ်လ့ုိမရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၊ဘာမှမသိနုိင်တ့ဲအရာက

ရုပ်တရားဖြစ်တယ်။တချ့ုိရုပ်ကကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တချ့ုိရုပ်ကဥတုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်၊

အေးခြင်း၊ပူခြင်းတွေဖြစ်တယ်။တချ့ုိရုပ်ကအာဟာရကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်

၊သတ္တာဝါတွေအာဟာရစားခြင်းအားဖြင့် 

နေနုိင်ကြပြီး၊မျုိချပြီးစားရတ့ဲ၊အစာအဟာရတစ်မျုိးလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမယ့်တစ်ခြားအစာအဟာရ

တွေလည်းရှိသေးတယ်။ 

တပည့် 



ဆရာမဆူကြည်အဖြေတွေကုိ၊ကြည့်လုိက်မယ်ဆိုရင်၊ဖြေလုိက်တ့ဲအဖြေထဲမှာရှိနေတာက၊ဗုဒ္ဓသာသ

နာတောင်မှ၊ကျွန်တော်တ့ုိမသိအောင်၊ဘယ်သူကလုပ်သလဲ?တကယ်လ့ုိဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အန္တာရယ်

တွေကုိ၊ကာကွယ်နုိင်ဖို့၊ထွက်လမ်းကုိရှာရရင်၊ကျွန်တော်တ့ုိ၊မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကုိ၊

ပြည့်စုံအောင်လေ့လာသင်ကြားရမယ်။ 

ဆရာမ 

ရိုသေစွာန့ဲအညီအမှန်တွေကုိနားလည်ရမယ်။ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကုိ၊တည်တ့ံကြာ

ရှည်အောင်၊ဝိုင်းဝန်းပြီးကူညီကြရမယ်။တကယ်လ့ုိအဆုံးအမတွေ၊ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရင်၊သံသရာထဲ

မှာနောက်ထပ်နာကြားရဖို့အတွက်၊ခက်ခဲပြီးကြာသထက် 

ကြာနေအုံးမယ်။ဒါကြောင့်မို့အဆုံးအမတွေကုိနာကြားရခြင်းက၊တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမ

ယ့်တကယ်လ့ုိ၊ကျွန်မတ့ုိတွေ၊တရားစခန်းတွေရှိပြီး၊လေ့လာသင်ကြားမှုတွေရှိရင်၊အဲဒီလူတွေန့ဲအတူ၊

ဟုိလုိဒီလုိ၊ပြောတ့ဲသူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမယ့်၊မြတ်စွာဘုရားကောင်းစွာဆုံးမထားတ့ဲ၊တရားတွေမဟု

တ်ခဲ့ရင်၊မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆံုးအမတွေကုိဖျက်ဆီးတာန့ဲတူတယ်။အဲဒါဆိုအန္တာရယ်ဖြစ်တယ်ဟု

တ်လာ? 

တပည့် 

အန္တာရယ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

မသိမှုထက်ပိုပြီး၊အားလံုးဘာအန္တာရယ်မှမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတုိင်း၊ရှိခြင်ကြတယ်။ချ

မ်းသာခြင်ကြတယ်၊ပျော်ရွှင်ခြင်ကြတယ်။ဒါပေမယ့်မသိကြလ့ုိမကောင်းတ့ဲအကြောင်းတွေလုပ်ကြတ

ယ်။တစ်ကမ႓ာလံုးမှာရောဂါအမျုိးမျုိးဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်၊ဘယ်လုိလုပ်ပြီးဖြေရှင်းကြမလဲ?တကယ်လ့ုိဥ

တုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတ့ဲအရာဖြစ်မယ်ဆုိရင်၊ဖြေရှင်းလ့ုိရလာ?မှန်ရဲ့လာ?တစ်ခြားအတတ်ပညာအမျုိးမ

ျုိးတွေကုိ၊သင်ကြားလေ့လာတာရှိတယ်။ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှကုသလ့ုိမရနုိင်တ့ဲ၊အရာက`ကံ’တရားပဲ။

တကယ်လ့ုိမကောင်းတဲကံဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊ကောင်းတ့ဲအကျုိးပေးမရအောင်၊ဘယ်လုိလုပ်ရမလဲ? 

တပည့် 



အန္တာရယ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

မသိမှုထက်ပိုပြီး၊အားလံုးဘာအန္တာရယ်မှမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတုိင်း၊ရှိခြင်ကြတယ်။ချ

မ်းသာခြင်ကြတယ်၊ပျော်ရွှင်ခြင်ကြတယ်။ဒါပေမယ့်မသိကြလ့ုိမကောင်းတ့ဲအကြောင်းတွေလုပ်ကြတ

ယ်။တစ်ကမ႓ာလံုးမှာရောဂါအမျုိးမျုိးဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်၊ဘယ်လုိလုပ်ပြီးဖြေရှင်းကြမလဲ?တကယ်လ့ုိဥ

တုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတ့ဲအရာဖြစ်မယ်ဆုိရင်၊ဖြေရှင်းလ့ုိရလာ?မှန်ရဲ့လာ?တစ်ခြားအတတ်ပညာအမျုိးမ

ျုိးတွေကုိ၊သင်ကြားလေ့လာတာရှိတယ်။ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှကုသလ့ုိမရနုိင်တ့ဲ၊အရာက`ကံ’တရားပဲ။

တကယ်လ့ုိမကောင်းတဲကံဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊ကောင်းတ့ဲအကျုိးပေးမရအောင်၊ဘယ်လုိလုပ်ရမလဲ? 

တပည့် 

တကယ်လ့ုိကောင်းတ့ဲကံဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊ကံကောင်းမယ်။ 

ဆရာမ 

ကောင်းတ့ဲအကျုိးမဖြစ်ပေါ်အောင်လည်း၊ဘယ်သူမှတားလ့ုိမရဘူး။အားလံုးမွေးလာတာ၊အမျုိးမျုိးကွာ

ခြားတယ်ဆိုတာ၊ကျွန်မတ့ုိမြင်နေရတယ်။ရုပ်ပုံအသွင်အပြင်၊မျက်နာ၊အသားအရေအဆင့်အတန်း၊အ

မျုိးအနွယ်၊အသိပညာတွေကအစ၊ကွာခြားတယ်။လူတစ်ယောက်န့ဲတစ်ယောက်၊ထပ်ပြီးတူတာမရှိဘူး

။ဒါကတကယ့်အသေးစိတ်ဖြစ်တ့ဲတရားဖြစ်တယ်။ 

စိတ်တစ်ခဏဖြစ်ပြီးရင်၊ပျက်သွားပြီးနောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်၊စိတ်ကခဏတုန်းကဖြစ်တ့ဲစိတ်တစ်

ခဏန့ဲ၊ထပ်တူမဖြစ်တော့ဘူး။အကြောင်းအကျုိးတွေကုိ၊တွေးတောဖို့အတွက်၊အဲဒီစိတ်ကနေဖြစ်ပေါ်

သွားတယ်။ဘာမြင်လဲ?ဘာသိလဲ?ဘာတွေးလဲ?နောက်ထပ်ခဏစိတ်ရောက်ဖို့အတွက်၊ဒီစိတ်ကဆက်

ခံသွားရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လောကမှာအတတ်ပညာအမျုိးမျုိးန့ဲအမြောက်အများရှိကြတယ်။မဆုံးနုိင်ဘူ

း။ဒါပေမယ့်တရားဘက်မှာ၊အဲဒီထက်ပိုပြီးလေးနက်တယ်။အဲဒါလည်းမသင်ကြား၊မလေ့လာကြဘူး။ဒါ

ကြောင့်မို့တကယ်လ့ုိ၊ရိုသေးစွာန့ဲမပြုစု၊မသိမ်းဆည်းထားဘူးဆိုရင်၊တနေ့နေ့တော့ကုန်သွားလိမ့်မယ်။

ပြောချင်တာကမှန်ကန်ဖြောင့်မတ်တ့ဲသူဖြစ်ရမယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောပြောထားတ့ဲ၊အဆုံးအမန့ဲလည်း

၊ညီညွတ်တ့ဲသူဖြစ်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားတော်တွေကုိ၊သိတော်မူတ့ဲအတွက်၊မြတ်စွာဘု



ရားအဖြစ်သို့၊ရောက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားထက်သိတာ၊ဘယ်သူမှမရိှဘူး။အားလံုးသောကမ

႓ာတွေထဲမှာ၊မြတ်စွာ 

ဘုရားတစ်ပါးပဲရိှပြီး၊တစ်ခါပွင့်ရင်၊တစ်ပါးပဲပွင့်လ့ုိရတယ်။ 

တပည့် 

သာဓုပါခင်ဗျာ၊ဒီလုိဆရာမန့ဲတရားဆွေးနွေးခွင့်ရတာ၊သိမုှတွေ၊တွေးတောမှုတွေပိုပြီးရလာတယ်။နေ

ာက်ထပ်ဝေဖန်သံုးသပ်ရမယ့်အရာတွေ၊အမျုိးမျုိးရှိပြီး၊သင်ကြားလေ့လာ 

ရအုံးမယ်။ရုိသေစွာန့ဲတရားတော်ကုိ၊လေ့လာသင်ကြားရမယ့်၊အကြောင်းကုိဆရာမပြောတာန့ဲတူတ

ယ်။အားလံုးရှိတ့ဲပိဋကတ်သုံးပုံစလံုးကုိ၊ပြည့်စုံစွာန့ဲလေ့လာသင်ကြားရမယ်။ 

ဆရာမ 

ဟုတ်တယ်၊ဘယ်လုိပဲဖြစ်ဖြစ်၊လူတုိင်းအားလံုးဒီလောက၊ကနေထွက်ခွာသွားရမယ်။ယခုပြန့်ပွားနေတ့ဲ

ရောဂါန့ဲ၊ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ 

ဘယ်လုိပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်တုိင်းသေကြရမယ်။ပြီးတော့မသေခင်လေးမှာ၊ကျွန်မတ့ုိဒီဘဝမှာ၊လုပ်ထား

တ့ဲအရာတွေကာ၊နောက်ဘဝမှာ 

ဘာတစ်ခုမှလုိက်ပါသွားလ့ုိမရဘူး။ကောင်းသောဂုဏ်တွေန့ဲ၊မှန်ကန်တ့ဲနားလည်မှုတွေ၊ဖြစ်ရမယ့်အစ

ား၊အခွင့်အရေးရှိနေတ့ဲအခါ၊တစ်ခြားအရာတွေကုိ၊ကြောက်ဖို့ပဲချောင်းနေကြတယ်။ 

ဟုတ်ရဲ့လာ?ဒါပေမယ့်မသိမှုတွေကုိမကြောက်ကြဘူး။နုိှင်းယှဉ်ကြည့်လုိက်ရင်၊ 

မသိမှုက၊ဘယ်လောက်ထိပိုပြီးတော့၊ကြောက်စရာကောင်းသလဲ? 

တပည့် 

မှန်တယ်ခင်ဗျာ၊သူများတွေပြောနေတ့ဲမသိမုှတွေကုိ၊ကြောက်ဖို့ကဆရာမပြောတာလောက်၊ကျွန်တော်

မကြားဖူးဘူးခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

မသိလ့ုိ၊မကြောက်ကြဘူး။ 



တပည့် 

အားလံုးသောအရာတွေကုိ၊ကြောက်နေရတ့ဲအချိန်မှာ၊အမှောင်ကုိလည်းကြောက်ကြတယ်။သရဲကုိလ

ည်း 

ကြောက်ကြတယ်။ဆင်းရဲမှာကုိလည်း 

ကြောက်ကြတယ်။နာကျင်မှာကုိလည်း 

ကြောက်ကြတယ်။သေရမှာလည်း 

ကြောက်ကြတယ်။ဒါပေမယ့်`မသိမှု’ကုိ 

ကြောက်ရမှာ၊ဘယ်သူပြောတာမှ၊ 

မကြားဖူးဘူးခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

ဟုတ်တယ်၊ဒါကြောင့်မို့၊မသိတ့ဲအတွက်ကြောင့်၊အပြစ်တွေ၊အန္တာရယ်တွေ၊အမျုိးမျုိးကနေ၊လှွတ်မြေ

ာက်နုိင်ပါ့မလာ? 

တပည့် 

မလှွတ်မြောက်နုိင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

ဒါကြောင့်မို့၊ကျွန်မတ့ုိမြင်ရသလောက်၊လောကမှာဒီလုိပါပဲ။ဒါကြောင့်တရားဆိုတာ၊သိမှုတွေ၊နားလည်

မှုတွေကုိယ့်အတွက်ရော၊တစ်ခြားသူအတွက်ပါအကျုိးရှိတယ်။အကျုိးဘယ်လောက်ရှိသလဲ? 

တပည့် 

အကုန်လံုးအကျုိးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ 

၄၅ 



ဆရာမ 

ကုိယ့်အတွက်ရောတစ်ခြားသူအတွက်ပါ၊အကျုိးရှိတယ်။ 

 

တပည့် 

အဲဒါဆိုအားလံုးပေါ့ခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

တကယ်လ့ုိယောက်တုိင်းဒီလုိနားလည်မယ်ဆိုရင်၊အကျုိးတွေကတော့အမြောက်အများပါပဲ။ 

တပည့် 

နောက်ဆုံးအနေန့ဲခင်ဗျာ၊ဆရာမဆူကြည်အနေန့ဲ၊ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျုိးတွေကုိ၊ဘယ်လုိပြောရင်ကောင်း

မလဲခင်ဗျာ? 

ဆရာမ 

ဟုတ်က့ဲ၊ဖြောင့်မတ်တ့ဲသူဖြစ်ရမယ်။ဗုဒ္ဓဆိုတာ`သိတ့ဲသူ’သိရမယ့်အရာတွေကုိ၊မြတ်စွာဘုရားကဆို

ဆုံးမသွားတယ်။ကျွန်မတ့ုိတွေနားလည်ဖို့အတွက်န့ဲ၊ကျွန်မတ့ုိကုိယ်တုိင်တွေးတောကြံစည်လ့ုိမရတ့ဲ၊

အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အသေးစိတ်၊လေးနက်စွာန့ဲတစ်လံုးစီ၊တစ်လံုးစီလေ့လာသင်ကြားရမ

ယ်။ပြီးတော့၊စေ့စပ်ဆက်နွယ်နေတ့ဲ၊ပိဋကတ်သုံးပုံလံုးကုိ၊ပိုင်ပိုင်နုိင်နုိင်န့ဲ၊နားလည်ရမယ်။ဒီခေတ်ဒီအ

ခါလုိမျုိး၊မဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးတွေပိုက်ဆံကုိင်တွယ်လ့ုိရတယ်။ဘယ်လုိရသလဲ?မြတ်စွာဘုရားအား

လံုးကုိ၊ပည့်ညှပ်ထားတာကတော့၊ပုထုဇဉ်ဘဝကုိ၊စွန့်လှွတ်လုိက်ပြီးဆိုရင်၊ပုထုဇဉ်လုိမျုိး၊ပျော်ပါးခြင်း၊

ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေန့ဲ၊နောက်ထပ်ရွှေနှင့်ငွေတွေကုိ၊ပြန်ပြီးလက်ခံလ့ုိ၊ရနုိင်သေးလ့ုိလာ?အကြောင်းကတေ

ာ့ပုဇင်းတက်လ့ုိ၊ရဟန်းဖြစ်သွားရင်(ဘန်ပခြာ)အဓိပ္ပါယ်က၊အားလံုးကုိဘာတစ်ခုမှမကျန်အောင်၊စွန့်

လှွတ်လုိက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့၊တကယ်လ့ုိ၊ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကုိ၊တကယ်လေ့လာသင်ကြားမယ်ဆို

ရင်၊ကိလေသာ 



တွေကုိ၊ခြစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုတာသိရမယ်။ကိလေသာန့ဲမသိမုှတွေရဲ့အပြစ်တွေကုိ၊မြင်တ့ဲအတွက်ကြ

ောင့်ဖြစ်တယ်။အဲဒါမှ(သာဝက–

ဆိုတာ,နားထောင်တ့ဲသူ)ဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့၊ရင်ခွင်ထဲက၊မွေးဖွားလာတ့ဲသားတော်တွေဖြစ်တ

ယ်လ့ုိ၊ခေါ်ဝေါ်သုံးနုှန်းကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့-ပညာ-

သိမုှတွေက,တစ်ပါးသူတွေကုိ၊ဂုဏ်ကျေးဇူးအကျုိးတွေန့ဲမြင်စေနုိင်ပြီး၊လ့ူဘဝကနေစွန့်လှွတ်ပြီး၊မြတ်

စွာဘုရားရ့ဲတရားတော်တွေကုိ၊လေ့လာသင်ကြားဖို့အတွက်၊ရဟန်းဘဝသ့ုိကူးပြောင်းသွားခြင်းဖြစ်တ

ယ်။ပြီးတော့ပညာတွေတုိးတက်အောင်၊စုစောင်းပြီးကိလေသာတွေခြစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ကုိ

ယ့်အတွက်န့ဲလောကတွေအတွက်ပါ၊အကျုိးရှိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကယောက်တုိင်းအတွက်၊ဖြစ်

နုိင်တ့ဲအရာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၊ပုထုဇဉ်တွေက၊ရဟန်းဘဝလုိမျုိး၊အကျင့်ဗီဇမရိှဘူး။

အရှင်သောတာပန်းဖြစ်တ့ဲဆေးဆရာ 

`ဇီဝက’လုိမျုိး၊တရားတွေကုိနားလည်လ့ုိရနုိင်တယ်။အဲဒီခေတ်က၊ပုထုဇဉ်လူတွေအမြောက်အများပဲ၊

အရိယာပုဂ္ဂုိလ်တွေဖြစ်ကြတယ်။အမှန်တွေကုိသိနုိင်ပြီးအရှင်အနာဂါမီရောက်တ့ဲအထိ၊ပုထုဇဉ်ဘဝ

အဖြစ်န့ဲ၊နေလ့ုိရသေးတယ်။တရားတော်တွေရဲ့၊ဂုဏ်ကျေဇူးတွေကုိသိပြီး၊ရဟန္တာဖြစ်သွားတ့ဲအခါ၊မိ

သားစုကိစ္စတွေန့ဲ၊မပတ်သက်တော့ဘူး။ပုထုဇဉ်ဘဝကုိစွန့်လွတ်ပြီး၊ရဟန်းဘဝသို့၊ကူးပြောင်းသွားရ

မယ်။ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတွေ၊ဝတ်ဆင်တ့ဲသင်ကန်းသည်၊ရဟန္တာတွေ 

ရဲ့သင်ခေတဖြစ်တယ်။ဒါပေမယ့်၊တကယ်လ့ုိရဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ကိလေသာတွေကုိ၊ခြစ်ထု

တ်ဖို့အတွက်၊တရားတွေကုိလေ့လာသင်ကြားပြီး၊တကာ၊တကာမတွေနှင့်ပုထုဇဉ်အဖြင့်န့ဲ 

တရားတော်တွေကုိ၊လေ့လာသင်ကြားလ့ုိရတယ်။ဒါပေမယ့်စုစောင်းလာခဲ့တ့ဲ၊အကြောင်းအကျုိးပေါ်မှ

ာ၊မူတည်ပြီး၊အကျင့်ဗီဇအတုိင်းလည်းဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ဟုိခေတ်တုန်းက၊ 

မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကုိ၊နာကြားတ့ဲအဖွဲ့တွေလေးမျုိးရှိတယ်။၁။ရဟန်း ၂။ရဟန်းမ 

၃။ဥပသိကာ၄။ဥပသိကာမတ့ုိဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမယ့်အခုခေတ်မှာတော့၊မြတ်စွာဘုရား 

ကြိုတင်မြင်ထားတ့ဲအတုိင်း၊မိန်းကလေးတွေသီလရှင်ဝတ်ဖို့၊မသင့်တော်တော့ဘူး။အဲဒီခေတ်တုန်းက

ရှင်အာနန္ဒာတောင်းပန်ခြင်းအရ၊မိန်းကလေးတွေသည်ရဟန္တာဖြစ်နုိင်တ့ဲအထိ၊တရားတွေရဲ့ဂုဏ်

ကျေးဇူးတော်တွေကုိ၊သိနုိင်စွမ်းရှိတယ်။အဲဒီကာလတုန်းက၊မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့်၊ရဟန်းမဖြ

စ်ဖ့ုိအတွက်၊အရမ်းကုိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကြီးစွာန့ဲလုိက်နာရတယ်။ရဟန်းမတွေဖြစ်ရဖို့အတွက်၊တ



ကယ့်ကုိဆင်းရဲခက်ခဲလှတယ်။နောက်ဆုံးတော့ရဟန်းမတွေ၊တဖြေးဖြေးန့ဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ဒီ

ခေတ်ဒီအခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကုိ၊လုိက်တာတ့ဲ၊အဖွဲ့အစည်းကတော့ 

ရဟန်း၊သာမဏေ၊ဥပသိကာ၊ဥပသိကာမတ့ုိဖြစ်ကြတယ်။ 

တကယ်လ့ုိမြတ်စွာဘုရားရဲ့၊သာသနာတော်တွေကုိ၊လုိက်နာတ့ဲသူဖြစ်မယ်ဆိုရင်`ဗုဒ္ဓဆုိတာသိတ့ဲသူ’

မြတ်စွာဘုရားသိတော်မူတ့ဲအတုိင်း၊လုိက်ပြီးသိရမယ်။နောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကကြီးမားသော၊ကရု

ဏာတော်တွေန့ဲ၊ကျွန်မတ့ုိတွေကုိ၊တကယ်လေးနက်တ့ဲ၊တရားတွေကုိ၊နားလည်ရန်အတွက်ဆိုဆုံးမ

သွားတယ်။တရားတော်တွေကုိရှေ့ဆက်ပြီး၊ကြာရှည်တည်တ့ံအောင်၊စောင့်ရှောက်ရန်အတွက်ဖြစ်တ

ယ်။ဒီခေတ်ဒီအခါအတွက်လောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်တွေ၊ကြာရှည်တည်

တ့ံနေနုိင်သရွေ့၊ကုိယ့်ကုိယ်ကုိန့ဲတစ်ပါးသူတွေအပြင်၊ကမ႓ာသူ၊ကမ႓ာသားတွေ၊အကျုိးအတွက်ဖြစ်

တယ်။တကယ်လ့ုိဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ၊မြတ်စွာဘုရားရဲ့၊အဆုံးအမတွေကုိ၊သင်ကြားလေ့

လာတ့ဲသူမရှိတော့ရင်၊တရားတော်တွေပျောက်ကွယ်သွားနုိင်တယ်။အဲဒါဆိုတကယ့်ကုိ၊နှမြောဖို့ကော

င်းပါတယ်။ 

တပည့် 

ဆရာမဆူကြည်ကုိ၊အရမ်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ 

ဆရာမ 

ဟုတ်က့ဲ၊ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ 

တပည့် 

ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ 


