
ခံစားေနတ့ဲစိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ပါ 

ဒီစာစုကို ေခါင္းစီးတပ္ထားတ့ဲ စကားက အေမမဆုံးခင္ (၇)ရက္ အလုိမွာ အေမ့ဆီက ရလုိက္တဲ့အေမြပဲ။ အဲဒီတုန္းက ဦးပၪၥင္း 

အသက္က (၂၁) ႏွစ္ဆုိေတာ့ တရားအေၾကာင္းေတြ၊ စိတ္အေၾကာင္းေတြ တိတိက်က်၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေတြ မသိေသးဘူး။ အေမ့ရဲ႕ 

ေယာက္်ား (ဦးပၪၥင္းရဲ႕ အေဖ) နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတုိင္း ျဖစ္မလာလုိ႔ မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခံစားမႈေတြ ရိွေနမွာပဲဆိုတာကုိ 

ေတာ့ သိတယ္။ အဲဒီတုန္းက အေမ့စိတ္ သက္သာေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ေပးရမွန္း မသိဘူး။ အေဖနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စိတ္ဒုကၡေတြနဲ႔ေတာ့ 

အေမ့ကုိ မေသေစခ်င္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ အေမ့ခံစားမႈေတြ သက္သာေအာင္ တစ္ခုခုလုပ္ေပးၿပီး ေက်းဇူးဆပ္ခ်င္ေနတာပ ဲသိတယ္။ 

ေနာက္ဆံုးေတာ့ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဗားကရာလမ္းက ကိုးထပ္ႀကီးဘုရားထဲမွာ ေရာက္ေနတ့ဲ ဆရာဦးစိန္ျမေမာင္ကို သြားေခၚၿပီး အေမ့ကို 

တရားအေၾကာင္းေတြ ေျပာေပးဖုိ႔ အကူအညီ ေတာင္းလုိက္ရတယ္။ 

ဦးစိန္ျမေမာင္ ေျပာတာေတြကုိ (၃)ရက္ေလာက္ နားေထာင္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္ၾကည့္မယ္လို႔ အေမက ေျပာ 

တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔စိတ္ထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနရာယူထားတဲ့ အေဖနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ခံစားမႈေတြ အားလုံးကုိေတာ့ စြန္႔လႊတ္လုိက္မွ 

ျဖစ္မယ္လို႔လည္း ႏွေျမာသလုိလို ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ေျပာရွာတယ္။ ဆရာ ဦးစိန္ျမေမာင္ ျပန္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ အေမက ဘယ္သူနဲ႔မွ စကားမေျပာေတာ့ 

ဘူး။ အေမ့စိတ္ထဲမွာ ရိွေနတဲ့ ခံစားမႈေတြအားလုံးကုိ အေမေျပာသလုိ စြန္႔လႊတ္ေနတယ္လို႔ ယူဆလုိက္တယ္။ ေနာက္(၃)ရက္အၾကာမွာ 

အေမ ဆုံးပါတယ္။ 

အေမ့ကုိ ေက်းဇူးဆပ္တဲ့ေနရာမွာ အေမ့ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈေတြ သက္သာေအာင္ ဦးပၪၥင္းကုိယ္တိုင္ ေျပာခ်င္ေပမယ့္ မေျပာႏုိင္ခဲ့ဘူး။ 

ဦးပၪၥင္း မေျပာတတ္ခဲ့လုိ႔ မေျပာျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ဦးစိန္ျမေမာင္က တစ္ဆင့္ တရားအသိဉာဏ္ကုိ ေျပာခြင့္ရလုိက္တယ္။ သံသရာက လြတ္ 

ေျမာက္ေၾကာင္းတရားေတြကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ေျပာဆုိ ေက်းဇူးဆပ္ခြင့္ မရလုိက္တဲ့ ဆုံး႐ံႈးမႈကလြဲရင္၊ အျမင့္ျမတ္ဆုံး တရားအသိကို 

အေမ မေသခင္ သိခြင့္ေပးလုိက္ႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးကေတာ့ သားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အခုခ်ိန္ထိ ဦးပၪၥင္း ရရိွေနပါတယ္။ 

အေမ့ဆီက ရလုိက္တဲ့အေမြကေတာ့ စိတ္ဆုိတာ ခံစားမႈႏွစ္ခုလံုးကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ခံစားလုိ႔ မရဘူးဆိုတဲ့ အသိပါပဲ။ ခံစားမႈဆိုတာ 

တစ္ႀကိမ္မွာ တစ္မ်ိဳးပ ဲ ခံစားလုိ႔ရတယ္တဲ့။ တရားေလ့က်င့္ခန္းနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြက စိတ္နဲ႔ေဆာင္ရြက္ရတာဆုိေတာ့ တရားက်င့္ျခင္းကုိ 

အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ တျခားေသာ ခံစားမႈေတြ သူ႔ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ မရိွသင့္ဘူးတဲ့။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူ႔ေယာက္်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူလို 

ခ်င္တဲ့ တုံ႔ျပန္မႈေတြကို မရခဲ့ေပမယ့္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး ေက်ေက်နပ္နပ္နဲ႔ တစ္ဖက္သတ္ ခံစားမႈေတြကုိ ထိန္းသိမ္းထားရတာ ဒုကၡႀကီး 

လြန္းတယ္တဲ့။ အဲဒီလုိ ယူထားမိတ့ဲ စိတ္ရဲ႕ႏိွပ္စက္မႈေတြေၾကာင့္ ခံစားရတ့ဲ ဒုကၡေတြဟာ တရားအသိနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ တန္ဖုိးခ်င္း 

ကြာလြန္းေနတာကုိ သိလုိက္ရတဲ့အတြက္ ႏွေျမာေပမယ့္ စြန္႔လႊတ္လုိက္ေတာ့မယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီ စြန္႔လႊတ္ျခင္းဆုိတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က 

အေမ့ဆီက ရလုိက္တဲ့ အေမြပါပဲ။ 

အေမ့ေယာက္်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စြဲလမ္းေနတဲ့စိတ္ေၾကာင့္ အေမ့ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ဒုကၡျဖစ္ေနတာကုိ ဦးစိန္ျမေမာင္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ 

အေမ မေသခင္ တရားအသိဉာဏ္ တစ္ခု ေက်းဇူးဆပ္ခြင့္ ရလုိက္သလုိ၊ အေမ့ဆီက ျပန္ရတဲ့ အေမြကေတာ့ ခံစားေနတဲ့စိတ္ကုိ သတိရွိတဲ့ 

ပညာသိနဲ႔ စြန္႔လႊတ္လုိက္ဆုိတဲ့ စကားပဲ။ အဲဒီစကားဟာ ဦးပၪၥင္း သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေလာကီကိစၥ၊ ေလာကုတၱရာကိစၥ ႏွစ္ခုလံုးမွာ 

အက်ိဳးမ်ားေစခဲ့ပါတယ္။ ေလာကီကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတုန္းကလည္း ခံစားေနတ့ဲစိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ ဆုိတဲ့အသိေၾကာင့္ လုပ္ခ်င္လို႔ 

လုပ္ခဲ့သမွ် အလုပ္ေတြ အားလုံးကိုလည္း စြဲလမ္းသာယာစိတ္ မျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ စိတ္ဒုကၡျဖစ္မႈေတြက လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ခံစား 



ေနတ့ဲစိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ ဆုိတဲ့စကားဟာ ဦးပၪၥင္း လက္ခံၿပီး က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနတ့ဲ ပစၥဳပၸန္မွာ စိတ္ကုိ တည့္တည့္ထားရမယ့္ စိတ္ 

ေလ့က်င့္ခန္းကုိလည္း အေထာက္အကူေတြ ျဖစ္ေစခ့ဲပါတယ္။ 

ရဟန္းဘ၀ မေရာက္ခင္တည္းက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ခဲ့ရတ့ဲ အလုပ္ေတြအားလုံးဟာလည္း အေမေျပာသလုိ စိတ္ထဲမွာ 

ခံစားမႈတစ္ခုကိုပ ဲထည့္ၿပီး လႈပ္ရွားႏုိင္ခဲ့လုိ႔ ခံစားေနတ့ဲစိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ ဆုိတဲ့ အေမ့ အေမြစကားကုိ ေထာက္ခံပါတယ္။ အခုလို ရဟန္း 

အျဖစ္နဲ႔ ဘ၀ကုိ ျမႇဳပ္ၿပီး ဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း က်င့္စဥ္ေတြကုိ ေလ့လာရွာေဖြ၊ က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနတ့ဲ အခါက်ေတာ့လည္း တရား 

က်င့္နည္းေပါင္းစုံရဲ႕ တူညီတဲ့ အႏွစ္က ခံစားေနတ့ဲစိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ ဆုိတဲ့သေဘာမ်ိဳး က်င့္စဥ္ပ ဲအေမ ဒကာမႀကီးေရ။ အခုလုိ အသိ 

မွန္၊ အက်င့္မွန္နဲ႔ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္းေတြကုိ အဓိပၸာယ္ရိွရွိ၊ ထဲထဲ၀င္၀င္၊ ေလးေလးနက္နက္၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သေဘာေပါက္ေစခဲ့တာ 

အေမ ေပးခဲ့တဲ့ အေမြစကားေလးေၾကာင့္ပါပဲ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အေမ ဒကာမႀကီးေရ။ 

အာ႐ုံနဲ႔ ဒြါရ တုိက္ခတ္မိတဲ့ အခ်ိန္တုိငး္မွာ ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲ စိတ္ခံစားမႈ ေ၀ဒနာကုိ ျဖတ္ပစ္ႏိုင္ရမယ္ဆုိတဲ့ က်င့္စဥ္ဟာ အေမ့ရဲ႕ 

ခံစားေနတ့ဲစိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ ဆုိတဲ့ စကားအဓိပၸာယ္နဲ႔ တူေနတယ္။ ျဖစ္ခိုက္အခ်ိန္မွာ မျဖတ္ႏုိင္ရင္ ခံစားမႈေတြ ဆက္သြားတတ္တယ္။ 

ခံစားမႈဟာ ေ၀ဒနာပဲ။ ခံစားမႈေတြ မျဖတ္လို႔ ဆက္သြားရင္ လုိခ်င္တပ္မက္တဲ့ တဏွာစိတ္ကုိ ကူးၿပီး ျဖစ္မႈေတြ ဆက္သြားမယ္တဲ့။ ခံစားေနတဲ့ 

စိတ္ကုိ သတိရိွတဲ့ ပညာသိနဲ႔ စြန္႔လႊတ္လိုက္ဆုိတဲ့ အေမ့စကားန႔ဲ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒုကၡစက္၀ုိင္းထဲက ေ၀ဒနာနဲ႔ တဏွာၾကားက ထြက္ေပါက္ဟာ 

ဆက္စပ္ေတြးၾကည့္ရင္ အေျဖခ်င္း တူေနတယ္။ 

လုိခ်င္တပ္မက္စိတ္၊ စြဲလမ္းစိတ္၊ သာယာစိတ္စတဲ့ စိတ္ခံစားမႈေတြ မရိွေအာင္ ခံစားေနတဲ့စိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ႏုိင္ရင္ ၿငိမ္းေအးမွာပဲ။ 

စိတ္ဆင္းရဲေနတယ္ဆုိရင္ ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ မျဖတ္ဘ ဲ ခံစားေနလုိ႔ စိတ္ဆင္းရဲေနတာပဲ။ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနတယ္ဆုိရင္လည္း 

ဒုကၡကုိ ဒုကၡမွန္းမသိဘ ဲ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းေတြ ဖန္တီးေနလုိ႔ ဒုကၡေရာက္ေနတာပဲ။ အဓိက တရားခံကေတာ့ ခံစားေနလုိ႔ပါပဲ။ ခံစားေနတ့ဲ 

စိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ တဲ့။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အေမ ဒကာမႀကီးေရ။ အေမေျပာလုိက္တဲ့ စကားက လူသားအားလုံး အလြယ္တကူ နား 

လည္သေဘာေပါက္ႏိုင္တဲ့ စကားေျပတစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေမ့စကားကုိ ယုံၾကည္စြာ လက္ခံၿပီး က်င့္လုိက္ႏုိင္တာနဲ႔ အက်ိဳးထူးကို 

ခ်က္ခ်င္း ရတယ္ဆိုတာ လူ၀တ္ေၾကာင္ ဘ၀ကေန ရဟန္းဘ၀ ေျပာင္းသြားတာဟာ အထင္ရွားဆုံး သက္ေသပါပဲ။ 

ခံစားေနတ့ဲစိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ ဆိုတဲ့ အေမ့ရဲ႕စကားေၾကာင့္ ျမင္ခုိက္၊ ၾကားခုိက္၊ နံခုိက္၊ စားခုိက္၊ ထိေတြ႕ခုိက္၊ ေတြးေတာခုိက္၊ 

စိတ္ထဲေပၚလာသမွ် စိတ္ခံစားမႈ ျဖစ္ေၾကာေတြ အရွည္မခံဘဲ၊ ျဖတ္ႏုိင္ရင္ ျဖတ္ႏိုင္သေလာက္ စိတ္ကုိ သက္သာေစခဲ့တာ အႀကိမ္ေပါင္း 

မ်ားစြာပါပ ဲအေမ ဒကာမႀကီးေရ။ 

ၿပီးေတာ့ အေမ့ရဲ႕ ခံစားေနတ့ဲစိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ ဆုိတဲ့စကားဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ိဳးရွိသလဲဆုိရင္ ရဟန္းဘ၀မွာ ဖတ္ 

လုိက္သမွ် တရားစာအုပ္ေတြရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ သေဘာေပါက္ေစခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ တရားက်င့္စဥ္ေတြကို 

ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ဘာကုိမွစြဲလမ္းမႈ မရိွရဘူးတဲ့။ လုိခ်င္တပ္မက္မႈေတြ မရိွရဘူးတဲ့။ ကုိယ္က်င့္ေနတဲ့ တရားအသိကိုေတာင္ မစြဲလမ္း 

ရဘူးတဲ့။ မေသခင္ တဏွာကင္းေသာသူဟာ ၿငိမ္းေအးေသာသူတဲ့။ အဲဒါ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေရးတဲ့ ပုရာေဘဒသုတ္ထဲမွာ 

ပါတယ္။ 

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေရးသားေတာ္မူတဲ့ ပုရာေဘဒသုတ္ တရားေတာ္ထဲမွာ ကုေဋေပါင္းမ်ားစြာ မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ 

မ်ားျပားလြန္းတဲ့ နတ္ျဗဟၼာတို႔ကုိ ဉာဏ္မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္ေတာ္မူတယ္တဲ့။ ကၽြတ္ထိုက္သူနဲ႔ မကၽြတ္ထုိက္သူတုိ႔ကိုလည္း ႏွစ္ပံုခြဲၿပီး ကၽြတ္ထုိက္ 



တဲ့ နတ္ျဗဟၼာ အစုအပုံ ေျခာက္ပံုထဲက ဗုဒၶိစရိတ - ပညာမ်ားတဲ့သူ တစ္စုအတြက္ ပုရာေဘဒသုတ္ကုိ ေဟာၾကားဖုိ႔ ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ေတာ္ 

မူတယ္တဲ့။ သတ္မွတ္ေတာ္မူၿပီးတဲ့ အခါမွာ 

(၁) အတၱဇၥ်ာသယ - မိမိအလုိေတာ္ျဖင့္ ေဟာေသာ ေဒသနာ။ 

(၂) ပရဇၥ်ာသယ - တရားနာ ပုဂၢိဳလ္ဟူေသာ သူတစ္ပါးအလုိျဖင့္ ေဟာေသာ ေဒသနာ။ 

(၃) အတၱဳပၸတိၱက - ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ေဟာေသာ ေဒသနာ။ 

(၄) ပုစာၦ၀သိက - အေမးပုစာၦအားေလ်ာ္စြာ ေဟာေသာ ေဒသနာဆုိၿပီး ေဒသနာ ေလးမ်ိဳးထဲမွာ ပုစာၦ၀သိက ေဒသနာျဖင့္သာ 

ေဟာၾကားမွ နတ္ျဗဟၼာတုိ႔ သစၥာေလးပါးကုိ သိျမင္ၿပီး ကၽြတ္တမ္း၀င္ႏုိင္ၾကမွာကို ျမတ္စြာဘုရား ျမင္ေတာ္မူတယ္တဲ့။ 

အဲဒီလုိ ျမင္ေတာ္မူတဲ့အခါမွာ နတ္ျဗဟၼာတုိ႔ရဲ႕ အလုိအဇၥ်ာသယနဲ႔အညီ ေမးျမန္းႏုိငမ္ယ့္ ပုဂၢိဳလ္ကို ၾကည့္႐ႈ ဆင္ျခင္ေတာ္မူတယ္တဲ့။ 

ဒါေပမယ့္ ေမးျမန္းႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀တ့ဲပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ မျမင္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ပုံတူျဖစ္တဲ့ နိမိၼတ 

ဘုရားတစ္ဆူကုိ စ်ာန္အဘိညာဥ္ တန္ခိုးေတာ္ အစြမ္းနဲ႔ ဖန္ဆင္းေတာ္ မူရတယ္တဲ့။ 

အဲဒီအခါက်မွ ျမတ္စြာဘုရား ဖန္ဆင္းေတာ္မူလုိ႔ ပံုတူျဖစ္တဲ့ နိမၼိတဘုရားတစ္ဆူက ျမတ္စြာဘုရားကုိ ေမးေတာ္မူတယ္တဲ့။ 

ကထံဒႆီ ကထံသီေလာ၊ ဥပသေႏၲာတိ ၀ုစၥတိ။ 

တံ ေမ ေဂါတမ ပျဗဴဟိ၊ ပုစၧိေတာ ဥတၱမံ နရံ-တ့ဲ။ 

ေဂါတမ - ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ 

ကထံဒႆီ - အဘယ္က့ဲသို႔ ျမင္ေလ့ရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ၊ 

ကထံသီေလာ - အဘယ္သုိ႔ေသာ အေလ့အက်င့္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ၊ 

ဥပသေႏၲာတိ - ၿငိမ္းေအးေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍၊ 

၀ုစၥတိ - ေခၚဆုိရပါသနည္း။ 

ေဂါတမ - ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ 

ဥတၱမံ နရံ - ျမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္ကုိ၊ 

ပုစၧိေတာ - ေမးျမန္းအပ္ေသာ အရွင္ဘုရားသည္၊ 

တံ - ထုိအေမးကုိ၊ 

ေမ - ငါအား၊ 

ပျဗဴဟိ - ေဟာၾကား ေျဖရွင္းေတာ္မူပါေလာ့။ 

အေမးဂါထာရဲ႕ ဆိုလုိရင္းကေတာ့ ဘယ္လို သီလအက်င့္နဲ႔ ျပည့္စံုတ့ဲပုဂၢိဳလ္၊ ဘယ္လို အသိအျမင္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကုိ ၿငိမ္းေအးတဲ့ 

ပုဂၢိဳလ္လုိ႔ ဆုိပါသလဲတဲ့။ (ၿငိမ္းေအးတယ္ဆုိတာ ဆင္းရဲမႈအားလုံး၊ ပင္ပန္းမႈအားလုံး ဘာမွမရိွဘဲ၊ အၿပီးတိုင္ လံုး၀ၿငိမ္းေအးတာကုိ ဆိုလုိတယ္ 

တဲ့။) 

၀ီတတေဏွာ ပုရာေဘဒါ၊ ပုဗၺမႏၲႆိေတာ။ 

ေ၀မေဇၥ် ႏုပသေခၤေယ်ာ၊ တႆ နတိၳ ပုရကၡတံ။ 



မုနိ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြား ေပၚေတာ္မူဘုရား၊ 

မုနိ - နိမၼိတ႐ုပ္ပြားျဖစ္ေသာ အရွင္ရဟန္း၊ 

ေယာ - အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္၊ 

ပုရာေဘဒါ - ခႏၶာအိမ္ပ်က္ေႂကြ ေသသည္မွ ေရွးဦးစြာ၊ 

၀ါ - မေသခင္ ေရွးဘ၀အဖုိ႔၌၊ 

၀ီတတေဏွာ - ကင္းေသာတဏွာ ရိွသည္၊ 

၀ါ - တဏွာကင္းသည္၊ 

ေဟာတိ - ျဖစ္၏၊ 

တံ - ထုိသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို၊ 

ဥပသႏၲာတိ - ၿငိမ္းေအးေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍၊ 

အဟံ - ငါသည္၊ 

ျဗဴမိ - ေဟာၾကားေပ၏။ 

မေသခင္ ေရွးအဖုိ႔က တဏွာကင္းရမယ္။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ကို ၿငိမ္းေအးတဲ့ ဥပသႏၲပုဂၢိဳလ္ ေခၚပါတယ္တဲ့။ ဆုိလိုတာကေတာ့ တဏွာ 

ကင္းစင္တဲ့ တရားကုိ မေသခင္မွာပ ဲကိုယ္တုိင္ေတြ႕ရမယ္။ ကုိယ္တုိင္ သိရမယ္တဲ့။ အာ႐ုံေတြကို ႀကိဳက္တတ္ၿပီး ဘ၀အသစ္ေတြကုိ ျဖစ္ေစ 

တတ္တာ တဏွာပဲ။ တဏွာဆုိတဲ့ လုိခ်င္ တပ္မက္တဲ့စိတ္ေတြ ကင္းစင္ဖို႔ဆုိတာ ခံစားေနတဲ့စိတ္ေတြ လံုး၀မရိွေအာင္ ပယ္သတ္ႏိုင္မွ 

ျဖစ္မယ္။ ေ၀ဒနာက တဏွာမကူးဘ ဲထပ္ျဖစ္မႈေတြ ရပ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္မွ ၿငိမ္းေအးမွာ။ 

အေမ မေသခင္ ၿငိမ္းေအးေသာ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ အေမ့ကုိ ျဖစ္ေစခ်င္တာ။ ဥးီပၪၥင္းကုိယ္တုိင္ အခုခ်ိန္မွာ အေမ့ကို ေက်းဇူးဆပ္ခ်င္ခဲ့တဲ့ 

တရားစကားဟာ အေမကုိယ္တုိင္ မေသခင္သိၿပီး ေျပာလုိက္တဲ့စကားနဲ႔ အဓိပၸာယ္ခ်င္း နီးစပ္ေနတယ္။ ခံစားေနတ့ဲစိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ လို႔ 

ေျပာႏုိင္ခဲ့တဲ့ အေမ့စကားအတုိင္း မေသခင္ တဏွာကင္းသူအျဖစ္နဲ႔ အေမ့ဘ၀လည္း ၿငိမ္းေအးမႈေတြ ရပါေစ။ 

အေမ့သားက အခု ရဟန္းဘ၀မွာ အေမေျပာခဲ့တဲ့ စကားတစ္လံုးနဲ႔ လူသားအားလုံးကုိ ေက်းဇူးဆပ္ လွဴဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္ 

အေမ။ အဲဒီကုသုိလ္ေတြ အေမ့ကို ပူေဇာ္ပါတယ္။ စိတ္ဆင္းရဲဒုကၡ ျဖစ္ေနရတာေတြဟာ ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားေနတဲ့ စိတ္ခံစားမႈ 

ေတြေၾကာင့္ပါပဲ။ အဲဒီ ဒုကၡေတြက လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ ခံစားေနတ့ဲစိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ ဆုိတဲ့စကားက အထိေရာက္ဆုံး ေျဖရွင္းနည္း 

ပါပဲ။ မိသားစုအတြင္းထဲမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေတြ႕တုိင္း၊ ေတြ႕တုိင္း ခံစားေနတ့ဲစိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ လို႔ေျပာၾကည့္ၾကပါ။ စိတ္ 

ခ်မ္းသာစရာအေၾကာင္းကုိ ေျပာသည္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲစရာအေၾကာင္းကို ေျပာသည္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစု ျပႆနာေတြထဲက ဘယ္လိုခံစားမႈ 

အေၾကာင္းကိုပဲေျပာေျပာ၊ ေျပာလုိ႔ၿပီးတိုင္း ခံစားေနတ့ဲစိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ လုိ႔ ေျပာၿပီး မိသားစု စကား၀ုိင္းကို သိမ္းလုိက္တဲ့ အေလ့အက်င့္ 

ေလး ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္၊ ကုိယ့္အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြထဲမွာလည္း တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေတြ႕တုိင္း ေျပာေနက်စကား 

မ်ိဳး ျဖစ္သြားေအာင္ ခံစားေနတ့ဲစိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ လုိ႔ေျပာတ့ဲ အေလ့အက်င့္ကုိ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ 



ခံစားေနတ့ဲစိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ ဆုိတဲ့ စကားကုိ ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႕ သားသမီးေတြကုိလည္း အလွဴေပးခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ေက်းဇူးရွင္ 

အေဖေတြ၊ အေမေတြကုိ ေျပာၾကည့္ၾကပါ။ ခံစားေနတ့ဲစိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ ဆုိတဲ့ အသံကို ၾကားတာနဲ႔ ကိေလသာစိတ္ေပါင္းစံုရဲ႕ ႏိွပ္စက္မႈ 

ကုိ ခံေနရတ့ဲဒုကၡက လြတ္မွာေသခ်ာပါတယ္။ 

စိတ္ဒုကၡေတြထဲက လြတ္ေျမာက္ေစခ်င္လုိ႔ မိဘက သားသမီးကို တရားအသိဉာဏ္ အေမြေပးသလုိမ်ိဳး၊ သားသမီးေတြကလည္း 

မိဘေတြ စိတ္ဒုကၡမျဖစ္ေအာင္ ခံစားေနတ့ဲစိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ ပါလုိ႔ ေျပာၿပီး မိဘေတြကုိ ေက်းဇူးဆပ္ၾကပါ။ ဆရာနဲ႔တပည့္၊ အလုပ္ရွင္နဲ႔ 

အလုပ္သမား၊ လင္နဲ႔မယား၊ ခ်စ္သူအခ်င္းခ်င္း၊ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း၊ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး လူသားအခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ 

နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေတြ႕ၾကတဲ့အခါမွာ ခံစားေနတဲ့စိတ္ေတြကို သတိရိွတဲ့ ပညာသိနဲ႔ စြန္႔လႊတ္လုိက္ပါလုိ႔ အျပန္အလွန္ ေျပာၿပီး စိတ္သက္သာမႈ 

ေတြ ရယူႏိုင္ၾကပါေစ။ 

ခံစားေနတ့ဲစိတ္ေတြကို သတိရွိတဲ့ ပညာသိနဲ႔ စြန္႔လႊတ္လိုက္ႏုိင္မွ ဒုကၡေတြထဲက လြတ္မွာေနာ္ဆုိတဲ့ စကားဟာ ေက်းဇူးရွင္ ဒကာ၊ 

ဒကာမ ေတြအားလုံးကုိ ဦးပၪၥင္းရဲ႕ ေက်းဇူးဆပ္မႈ တစ္ခုလုိ႔ လက္ခံေပးပါ။ 

ဦးကိတိၱသာရ 


