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ေလွ်ာက္ထားAပ္ပါသည္ ဆရာေတာ္ Aရွင္ဘုရား၊ 
႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ Aကယ္ဒမီေဒြး ကြယ္လြန္ၿပီး ေနာက္ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ နီးစပ္သူေတြ AေျပာAရ သူ႔ရဲ႕A႐ိုးျပာေတြကို သူၾကည္ၫိုတဲ့ 
ဆရာ ေတာ္ႀကီး သီတင္းသံုးတဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္းထဲမွာ 'လြမ္းေစတီ' တည္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာပရိသတ္ေတြ Aၾကားမွာ မင္းသား  
ေဒြးကုိ ခ်စ္ေပမဲ့ သူလိုသာမန္ Aရပ္သားတစ္ေယာက္ရဲ႕ A႐ိုးျပာကုိ ေစတီတည္ေကာင္း မတည္ေကာင္း ဆိုတဲ့ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးမႈေလးေတြ ၾကားေနရ 
ပါတယ္ဘုရား။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဓမၼစာေပကုိ Aေျခခံတဲ့ ဆရာေတာ္တို႔ရဲ႕  သိျမင္ ယူဆခ်က္ကို သိပါရေစ။   
                                                                                                                                                            ႏိုင္ေAာင္မြန္  
 
ေစတီ 
လူေတြ ႐ုိေသပူေဇာ္တဲ့ Aရာဝတၴဳကုိ ေစတီလို႔ေခၚပါ တယ္။ ဗုဒၶမပြင့္မီက သစ္ပင္ ေတာေတာင္ Uယ်ာU္ နတ္ကြန္းေတြဟာ လူေတြ ႐ိုေသပူေဇာ္ရာျဖစ္လို႔ 
ေစတီ Aမည္ကို ရခဲ့ပါတယ္။ ဗုဒၶပြင့္ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ဗုဒၶဝါဒီေတြက ႐ိုေသပူေဇာ္စရာကုိ Aဲဒီပစၥည္းေတြ Aစား ဗုဒၶဓမၼႏွင့္ သံဃလုိ႔ ေျပာင္းလ ဲ
လိုက္ပါတယ္။ ေစတီ ပစၥည္း ေျပာင္းသြားပါတယ္။ ပူေဇာ္စရာ Aရာဝတၴဳေတြကို ဌာပနာထားတဲ့ ခြၽန္ခြၽန္မို႔မို႔ Aရာဝတၴဳကုိေတာ့ ထူပလုိ႔ေခၚပါတယ္။ 
ေစတီ ကို ထူပထဲမွာ ထည့္တယ္ေပါ့။ ဗိသုကာနည္းပညာ ထြန္းကားလာတာနဲ႔Aမွ် ထူပပုံစံလ ဲAမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ေစတီကို ထည့္ထားတဲ့ 
ပုံစံမ်ဳိးစံုရွိတဲ့ ထူပကုိလ ဲတင္စားၿပီး ေစတီလို႔ပ ဲေခၚပါတယ္။  

Uပမာဆုိရင္ ေ႐ႊတိဂုံAမည္ရတဲ့ ထူပႀကီးထဲမွာ ဗုဒၶဆံေတာ္စတဲ့ ေစတီထိုက္တဲ့ ဓာတ္ေတာ္ေတြကို ဌာ ပနာ(ထည့္သြင္း)ထားလုိ႔ Aဲဒီထူပႀကီးကို 
Aဝိနာဘာဝ (ဘယ္လိုမွ ကင္းမရတဲ့) စာေပနည္းနဲ႔ 'ေ႐ႊ တိဂုံေစတီ' လို႔ ေခၚတာပါ။  
ေစတီထုိက္သူ ၄ မ်ဳိး 
၁) သမၼာသမၺဳဒၶ = ကိုယ္တိုင္လ ဲတရားကုိသိ၊ သူတစ္ပါးကုိလ ဲေဟာၾကားတယ္။ ေလာကမွာ ႏွစ္ဆူ ပြင့္႐ုိး ထုံးစံ မရွိ။  
၂) ပေစၥကဗုဒၶ = ကိုယ္တိုင္ေတာ့ တရားကုိသိ၊ သို႔ေပမဲ့ ႐ုပ္ဝါဒ ထြန္းကားၿပီး လူေတြ Aစြန္းေရာက္လြန္းခ်ိန္ တရားေဟာမရ၍ ျဖစ္ေစ၊ လူေတြ  
    ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းလြန္းေနတဲ့ Aခ်ိန္ မလိုAပ္၍ျဖစ္ေစ ေလာက ကို တရားမေဟာ။ ဗုဒၶသာသနာ ကြယ္ေနခ်ိန္မွာပ ဲပြင့္ တယ္၊ တစ္ၿပိဳင္နက္  
    တစ္ဆူမက ပြင့္တယ္။  
၃) သမၼာသမၺဳဒၶရဲ႕ Aရိယာျဖစ္ၿပီးတဲ့ တပည့္မ်ား။  
၄) ေလးကြၽန္းသနင္း စၾကဝေတးမင္း။ မွ်တလြန္းလုိ႔ တစ္ကမၻာလံုးက ၾကည္ၫို၊ ကိုယ္တိုင္လ ဲငါးပါးသီလ ၿမဲတဲ့ မင္းမ်ဳိး။ 

Aဲဒီ ပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးဟာ ရေတာင့္ရခဲျဖစ္လို႔ သူတို႔ရ႕ဲ Aႂကြင္းAက်န္ကို ဌာပနာထားတဲ့ ေစတီကို ဖူးျမင္ရသူတို႔ရ႕ဲ စိတ္ႏွလုံးမွာ ၾကည္ႏူးသြားတယ္။ 
Aဲဒီ ၾကည္လင္တဲ့ စိတ္ႏွင့္ စုတိျပတ္ေႂကြ ေသလြန္ရင္ သုဂတိကို ေရာက္ဖို႔ေသခ်ာလုိ႔ Aမ်ားေကာင္းက်ဳိးရတဲ့Aတြက္ ေစတီထိုက္ (ထူပထ ဲထည့္သြင္း 
ထုိက္) တာ ျဖစ္ပါတယ္။   
  မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဗုဒၶဝါဒီေတြကေတာ့ ေစတီလို႔ ေခၚလုိက္ရင္ Aထူးသျဖင့္ ...  
၁) ဗုဒၶႏွင့္ ရဟႏၲာသာဝကေတြရ႕ဲ ဓာတ္ေတာ္ေတြ  
၂) ဒီAရွင္ျမတ္ေတြရဲ႕ AသုံးAေဆာင္ ပစၥည္းေတြ ျဖစ္တဲ့ သကၤန္း၊ သပိတ္၊ ေဗာဓိ ေညာင္ပင္ စတာေတြ  
၃) ဗုဒၶႏွင့္ ရဟႏၲာဆင္းတုေတြ  
၄) ဗုဒၶဓမၼေပစာခ်ပ္ က်မ္းစာAုပ္ေတြဆုိတဲ့ ေလးမ်ဳိး Aနက္ တစ္ခုခုကို ဌာပနာထားတယ္လို႔ပ ဲနားလည္ၾက ပါလိမ့္မယ္။  
လြမ္းေစတီ 
ဗုဒၶမပြင့္မီကေရာ ပြင့္ၿပီးေနာက္ပါ ဘုရင္ မိဖုရား မင္းသား မင္းသမီးေတြရဲ႕ A႐ိုးေတြ ျပာေတြကုိ ထူပ (ဒီေနရာမွာ Aုတ္ဂူလို႔ပ ဲနားလည္လိုက္ပါ)ထဲ ထည့္ 
ၿပီး ဂုဏ္ျပဳခဲ့တဲ့ ထုံးစံရွိပါတယ္။ ဒီလိုပ ဲက်န္ရစ္သူ မည္သူမဆိုက ကြယ္လြန္သြားတဲ့ မိမိ ၾကည္ၫို ခ်စ္ခင္ သူေတြကုိ လြမ္းေနလုိ႔ Aမွတ္တရဂုဏ္ျပဳတဲ့ 
Aေနနဲ႔ သူတို႔ရ႕ဲ သၿဂိဳဟ္ႂကြင္းကုိ ထူပထ ဲထည့္ခြင့္ ရွိႏိုင္ပါ တယ္။ ခ်စ္ၾကည္ၫိုသူေတြ သတိရလုိ႔ လာေရာက္ၿပီး ဂါရဝလ ဲျပဳႏုိင္ပါတယ္။  

ဒါေပမဲ့ ေလာကရဲ႕ ပူေဇာ္စရာေတာ့ မျဖစ္ေကာင္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။  
 ေတြးမိတာေလးတစ္ခုနဲ႔ Aၾကံျပဳရရင္ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ 'ေစတီ'ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရက ဘာသာတရား Aထူးသျဖင့္ ဗုဒၶသာသနာနဲ႔ 
ပတ္သက္ တဲ့ ေနရာAေနနဲ႔ Aမ်ား နားလည္ထားၿပီးျဖစ္လို႔ လူထုAၾကား ေျပာဆုိျငင္းခံုစရာေတြ မျဖစ္ရေAာင္ 'ေစတီ'Aစား Aျခား ေဝါဟာရေတြန႔ဲ 
ေျပာင္းသံုးရင္ ပိုမေကာင္းေပဘူးလား။  
     'ေဒြးေဂဟာ' 'ေဒြးစံAိမ္'  'ေဒြးဗိမာန္' စသည္ေပါ့။  
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