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ဆရာေတာ္ Aရွင္ျမတ္ဘုရား၊ 
ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ေလးျမား၊ ဓား၊ တုတ္၊ ေသနတ္စေသာ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားAား လူသား တစ္ေယာက္ကို သတ္ျဖတ္ရန္ တိုက္တြန္း၊ 
Aားေပး၊ နည္းျပလမ္းၫႊန္ လုပ္ေကာင္းပါသလား၊ Aကယ္၍ လုပ္ခဲ့လွ်င္ ထိုရဟန္းသည္ ဝိနည္းAရ မည္သည့္Aျပစ္ ရွိပါသနည္း။ Aျပစ္ႀကီးသလား 
ေပါ့သလား ဆိုသည္ကို က်မ္းဂန္ႏွင့္Aညီ ေျဖၾကား ေပးေစခ်င္ပါသည္။ 
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ဓမၼဂုဏ္ရည္ကုိ ညွဴိးေစသူ 
ပိဋကတ္သုံးပံုထဲမွာ 'ဗုဒၶဘုရားရွင္ဟာ မိမိကိုျဖစ္ေစ၊ မိမိႏွင့္ ပတ္သက္ သူကိုျဖစ္ေစ ဆန္႔က်င္တဲ့လူေတြကုိ စိတ္ဆိုးၿပီး A ဲဒီလူေတြကုိ သတ္ပစ္ဖို႔ လက္ 
နက္ရွိသူေတြကုိ A ားေပးတယ္'ဆိုတဲ့ စာေၾကာင္းတုိေလး တစ္ေၾကာင္းေလာက္သာ ပါခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဗုဒၶရဲ႕တရားေတာ္ မွာ 'Eဟိ ပႆေကာ = လာပါ ႐ႈပါ' 
လို႔ စမ္းသပ္ခံႏိုင္တဲ့ ဓမၼဂုဏ္ရည္ မရွိႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာဟာ ကမၻာေပၚမွာ ယုခုေလာက္လ ဲထြန္းေျပာင္လာႏုိင္စရာ A ေၾကာင္းမရိွပါဘူး။ ဗုဒၶ 
တရားေတာ္A ရ သက္ရွိသတၱဝါ တစ္ေယာက္ကို သတ္ဖို႔ သို႔တည္းမဟုတ္ သတ္ခိုင္းဖုိ႔ မည္သည့္ ဖန္ဆင္းရွင္ သို႔တည္းမဟုတ္ ျဗဟၼာဘုရား နတ္သိၾကား 
မွာမွ A ထူးA ခြင့္A ေရး မရွိပါဘူး။  သင့္လက္ေပၚမွာ တြားသြားေနတဲ့ ပု႐ြက္ဆိတ္ကေလးကုိေတာင္ စိတ္ထင္တိုင္း သတ္ဖို႔ A ခြင့္A ေရး သင့္မွာ မရွိဘူး။  

ဗုဒၶတရားေတာ္A စစ္က A ဲဒီလို ျဖစ္လို႔ ဗုဒၶရ႕ဲသားေတာ္ ျဖစ္တဲ့ ရဟန္းA စစ္ေတြက လူတစ္ေယာက္ကုိ သတ္ဖို႔ လက္နက္ကိုင္ လူသတ္သမားကို 
ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး တိုက္တြန္း A ားေပးေကာင္းပါ့မလဲ။ A ားေပး တိုက္တြန္းခဲ့ရင္လ ဲA ဲဒီရဟန္းဟာ ကိုယ္တိုင္ ရဟန္းA ျဖစ္က လူ႔A ျဖစ္ကို ေလွ်ာက်သြား 
႐ုံမက ေျပာျပခဲ့တဲ့ ဗုဒၶရဲ႕ ဓမၼဂုဏ္ရည္ကိုလ ဲၫႈိးမိွန္ေA ာင္ လုပ္ရာက် ပါတယ္။ 
လူသတ္A ဂၤါငါးပါး 
ရဟန္းတစ္ပါးဟာ ကိုယ္တိုင္ လူကိုသတ္ရင္၊ A နည္းဆံုး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ A မ်ဳိးသမီးကုိ ပဋိသေႏၶဖ်က္ ေဆးေပးမိရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ A ျခားတစ္ေယာက္ကို 
လူသတ္ဖို႔ ေစခိုင္း A ားေပး တိုက္တြန္းရင္၊ ေသခ်င္ေနတဲ့လူကို ေသတာ ေကာင္းတယ္လို႔ ေႁမွာက္ေပးရင္၊ ေသခ်င္ေနသူရဲ႕ A နီးA နားမွာ လူသတ္ 
ပစၥည္းေတြကုိ ခ်ထားေပးရင္ A ဲဒီရဟန္းဟာ သကၤန္းဝတ္ထားေပမဲ့ ရဟန္းဆုိတဲ့ A ေရA တြက္ထ ဲမပါေတာ့ဘူး။ လူသတ္မႈ ထေျမာက္ဖို႔A တြက္ - 

၁) သတ္မဲ့လူဟာ လူသားစင္စစ္ျဖစ္ျခင္း   
၂) A ဲဒီလူ A သက္ရိွေနတယ္လို႔ သိျခင္း   
၃) သတ္ (ေသေစ) လိုတဲ့ ေစတနာ ရွိျခင္း   
၄) ကိုယ္တိုင္ လုံ႔လျပဳ၍ သတ္ျခင္း   
၅) A သတ္ခံရသူ ေသဆံုးျခင္းလုိ႔ A ဂၤါငါးခ်က္ ရွိပါတယ္။  

ေစခုိင္းပံု ၆ မ်ဳိး 
A ျခားလူကို ေစခို္င္းရာမွာ သတ္မွတ္ခ်က္ လြဲခဲ့ရင္ ေတာ့ A ာပတ္ မသင့္ (ပါရာဇိကမက်) ဘူး။ Uပမာ 'Uီးဒတၱကို (ဝတၴဳ)၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ A ခ်ိန္ (ကာလ)၊ 
ေ႐ႊတိဂုံဘုရား A ေရွ႕ဖက္မုခ္မွာ (ၾသကာသ)၊ လွံစြပ္နဲ႔ (A ာဝုဓ)၊ (Uီးဒတၱ) လမ္းေလွ်ာက္ေနတုန္း (Iရိယာ ပထ)၊ ေရွးတည့္တည့္ကေန ဗုိက္ကို ထိုးၿပီး 
(ၾကိယာဝိေသသ) သတ္ပါ'လို႔ ဆရာေတာ္ Uီးတိႆက သတ္ဖို႔ ခိုင္းခဲ့ေပမဲ့ လူသတ္သမားက Uီးဒတၱကို မသတ္ဘ ဲ Uီးေဇာတကုိ သတ္မိရင္ျဖစ္ေစ၊ လွံ 
စြပ္နဲ႔ မထုိးဘ ဲေသနတ္နဲ႔ ပစ္ရင္ျဖစ္ေစ (ေျခာက္ခ်က္ထဲက တစ္ခ်က္ခ်က္ လြဲခဲ့ရင္) ဆရာေတာ္ U ီးတိႆ A ာပတ္မသင့္ (ပါရာဇိက မက်)ဘူး။  
A ဲဒီ ေျခာက္ခ်က္နဲ႔ သတ္ဖို႔ A တိA က်ခိုင္းရင္ A တိA က် ညီၫြတ္မွ ခုိင္းသူဟာ ပါရာဇိကက် (ရဟန္းA ျဖစ္ ဆုံး႐ႈံး) ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သတ္မွတ္ 

ခ်က္မရွိဘ ဲသာမန္ ေစခုိင္းရင္ေတာ့ A ာပတ္လြတ္လမ္း မရွိႏိုင္ပါဘူး။ Uပမာ လူသတ္သမားကုိ ဆရာေတာ္ Uီးတိႆက 'ေဟ့ ဒကာ၊ Uီးဒတၱကို သြားၿပီး 
သတ္ပစ္ေခ်'လို႔ သာမန္ပဲေျပာလုိ႔ လူသတ္သမားA ေနနဲ႔ Uီးဒတၱကို သြားသတ္ရင္ Uီးဒတၱေသတာနဲ႔ ဆရာေတာ္Uီးတိႆ ဘုန္းႀကီး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။  
သတ္မွတ္ခ်က္ မရိွလုိ႔ 
ဆရာေတာ္ U ီးတိႆက လက္နက္ကိုင္ေတြကုိ 'ခင္ ဗ်ားတုိ႔ကို ဆန္႔က်င္ A ာခံေနသူေတြဟာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ ရန္သူပဲ၊ ရန္သူဆိုတာကုိ A �ကြင္းA က်န္ 
မထားနဲ႔၊ A ျပတ္ရွင္းပစ္'လို႔ သာမန္ပဲ တိုက္တြန္း A ားေပးၿပီးတဲ့ေနာက္ လက္နက္ကိုင္ေတြက (ဆရာေတာ္ U ီးတိႆက တို႔ကို ရန္သူကို A ျပတ္ ရွင္း 
ပစ္ဖို႔ သင္ၾကားေပးလုိက္တာပဲဆုိတဲ့ A သိနဲ႔) ၎တုိ႔ကို ဆန္႔က်င္သူ မွန္သမွ်ကုိ 'ဘယ္သူ႔ကို မဆို၊ ဘယ္A ခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္လက္နက္၊ ဘယ္လို 
ေနတုန္း၊ ဘယ္နည္းနဲ႔ပ ဲ သတ္သတ္၊ သတ္ဖို႔ A မိန္႔ေပးေပး' ဆန္႔က်င္ဖက္ A ုပ္စုမွာ လူတစ္ေယာက္ ေသတာနဲ႔ ေစခိုင္းသူ ဆရာေတာ္ Uီးတိႆ 
ရဟန္းမဟုတ္ေတာ့ဘ ဲသကၤန္းဝတ္ ႀကီး ျဖစ္သြားပါတယ္။   
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Uီးတိႆဟာ ေခါင္းျပတ္သြားတဲ့ လူကို ျပန္ရွင္ ေA ာင္ လုပ္လို႔ မရသလို တစ္သက္လုံး ဘုန္းႀကီး ျပန္ ဝတ္ခြင့္လ ဲမရွိေတာ့ဘူး။ ဗုဒၶသာသနာ့ ဝန္ထမ္း ရွင္ 
ရဟန္းA ျဖစ္ ဒီဘဝမွာ ဆုံး႐ႈံးသြားၿပီ။ A ျပစ္က A ဲဒါ ေလာက္ ႀကီးတယ္။   
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ငါ့A ဓိ႒ာန္ 
------------- 
မွားယြင္းမႈဟူသည္ ေမာဟမကင္းသူ လူတုိင္းႏွင့္ ဆက္ဆံ၏။ 
 
သုခ၏ မ်ဳိးေစ့ျဖစ္ေသာ ဒုကၡကုိ ရဲဝ့ံစြာ ငါခံယူမည္။ 
 
ငါ့တာဝန္ကုိ ငါကုိယ္တိုင္သိ၍ ေဆာင္႐ြက္မည္။  
 
ငါ့A လုပ္ႏွင့္ တူေသာ A က်ုဳိးကုိ မခြၽတ္ ငါရမည္။  
                စတုတၴစံေက်ာင္းဆရာေတာ္ 
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