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အေၾကာင္းတရား 
 
I 

သစၥာတရားေလးပါး 
 
၁. ေလာကႀကီးသည္ ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေန၏။ ေမြးဖြားျခင္းသည္ 
ဆင္းရဲဒုကၡ၊ အုိမင္း ရင့္ေရာ္မႈသည္ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းမ်ားသည္ 
ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားျဖစ္၏။ မုန္းတီးသူႏွင့္ ေတြ႕ ရျခင္းသည္ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ ခ်စ္သူႏွင့္ 
ေကြကြင္းရျခင္းသည္ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကုိ ျဖည့္စြမ္းရန္ အခ်ည္းႏီွး 
ရုန္းကန္ေနျခင္းသည္ ဆင္းရဲဒုကၡ ျဖစ္၏။ အမွန္မွာ၊ ဆႏၵရမက္မ်ားမွ 
မလြတ္ကင္းေသာ ဘ၀ သည္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္ အၿမဲ ႀကံဳေတြ႕ေနရေပသည္။ 
ဤသည္ကုိ ဒုကၡသစၥာဟု ေခၚသည္။ 

 လူသားတု႔ိ၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကုိ ႐ူပကုိယ္ခႏၶာ၏ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈႏွင့္ 
ေလာကရမက္မ်ား၏ အထင္မွားျပစ္မႈမ်ားတြင္ မလဲြမေသြ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ 
အကယ္၍ ဤဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈမ်ားႏွင့္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္မႈမ်ား၏ 
ဇစ္ျမစ္မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္မည္ ဆိုပါက ၄င္းတုိ႔သည္ ႐ူပအာ႐ုံမ်ား၏ 
ျပင္းထန္ေသာ ဆႏၵရမက္မ်ားတြင္ အျမစ္တြယ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရမည္ 
ျဖစ္ေပသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ အသက္ရွင္ေနလိုေသာ စိတ္ဆႏၵ၏ အေျခခံအျဖစ္၊ 
ရမက္သည္ တခါတရံ ေသဆုံးျခင္းပင္ျဖစ္ေစ၊ လုိလားဖြယ္ရာမ်ားကုိ 
ရွာႀကံတတ္ေလသည္။ ယင္းရွာၾကံလုိေသာစိတ္ကုိ သမုဒယသစၥာ (၀ါ) ဆင္းရဲ 
ဒုကၡ၏ အေၾကာင္းရင္း အမွန္တရားဟု ေခၚေလသည္။ 

 အကယ္၍ ဆႏၵရမက္ဟူေသာ လူ႔ရမက္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားႏိုင္မည္ ဆိုပါက 
ဆႏၵရမက္မ်ား ေပ်ာက္ ဆုံးကာ လူသားတုိ႔၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားအားလုံး 
ကုန္ဆုံးသြားေပမည္။ ဤသည္ကုိ နိေရာဓသစၥာ (၀ါ) ဆင္းရဲဒုကၡ ကုန္ဆုံးမႈ၏ 
အမွန္တရားဟု ေခၚေလသည္။ 
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 ဆႏၵရမက္ႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား မရိွေသာဘ၀အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရိွႏုိင္ရန္ 
အတြက္ မဂၢင္ရွစ္ပါး ဟူေသာလမ္းစဥ္ကုိ လိုက္ရေပမည္။ မဂၢင္ရွစ္ပါးလမ္းစဥ္၏ 
အဆင့္မ်ားမွာ မွန္ကန္ေသာ အျမင္၊ မွန္ကန္ ေသာ အေတြးအေခၚ၊ မွန္ကန္ေသာ 
အေျပာအဆို၊ မွန္ကန္ေသာ အမူအက်င့္၊ မွန္ကန္ေသာ စားေသာက္ ေနထိုင္မႈ၊ 
မွန္ကန္ေသာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ မွန္ကန္ေသာ စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္ 
မွန္ကန္ေသာ အာ႐ုံ စူးစုိက္မႈတုိ႔ ျဖစ္ေလသည္။ ဤသည္ကုိ 
ဆင္းရဲဒုကၡအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ေစရန္ ျမင့္ျမတ္ ေသာ လမ္းစဥ္၏ 
အမွန္တရား (၀ါ) နိဗၺာန္သုိ႔ ေရာက္ေၾကာင္း တရားလမ္းေကာင္းဟု ေခၚေလသည္။ 
 လူတုိ႔သည္ ဤအမွန္တရားမ်ားကုိ စိတ္ထဲတြင္ ခုိင္ၿမဲစြာ ထားရိွသင့္ေပသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေလာကႀကီးသည္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေန၍ 
ယင္းဆင္းရဲဒုကၡမ်ားမွ ကင္းလြတ္လိုသူ သည္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား၏ တစ္ခုတည္းေသာ 
အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည့္ ေလာဘရမက္မ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ ပစ္ရေပမည္။ 
ေလာဘရမက္ႏွင့္  ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေသာ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းကုိ 
အမွန္တရား သိျမင္မႈမွတဆင့္ သိရိွရယူႏိုင္ျခင္း၊ အမွန္တရား သိျမင္မႈကုိလည္း 
မဂၢင္ရွစ္ပါး မွတဆင့္သာ သိရိွရယူႏိုင္ ေပသည္။ 
 
၂. အမွန္တရားကုိ ႐ွာႀကံေနသူ အားလုံးတို႔သည္ သစၥာတရားေလးပါးကုိ 
သိရိွနားလည္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကုိ မသိရိွပါက ၄င္းတုိ႔သည္ 
ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္မႈ၊ ၀ဲၾသဃထဲတြင္ အဆုံးအစ မရိွ တ၀ဲလည္လည္ 
ျဖစ္ေနၾကေပမည္။ သစၥာတရားေလးပါးကုိ နားလည္ၾကသူမ်ားအား (ဓမၼစကၠဳ) 
“အမွန္ တရား မ်က္စိမ်ားကုိ ရရိွထားၾကသူမ်ား (မွန္ေသာ အသိဥာဏ္ပညာ 
ရရိွသူမ်ား)” ဟု ေခၚေလသည္။ 
 ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမမ်ားကုိ လိုက္နာက်င့္သုံးလုိသူမ်ားအား 
သစၥာတရားေလးပါးကုိ စိတ္ အာ႐ုံျပဳသင့္ၾကၿပီး၊   အနက္အဓိပၺၸာယ္မ်ားကုိ 
ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ နားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေပသည္။ 
ေခတ္အဆက္ဆက္တုိ႔မွ စစ္မွန္ေသာ ရဟႏာၱမ်ားသည္ သစၥာတရားေလးပါးကုိ 
ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ၾက၍ အျခားသူမ်ားအား သင္ၾကားေပးေလသည္။ 
 သစၥာတရားေလးပါးကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေသာအခါ ၊ 
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မဂၢင္ရွစ္ပါးလမ္းစဥ္ မွတ ဆင့္၊ ေလာဘႏွင့္ ကင္းေ၀းရာသုိ႔ ေရာက္ရိွႏိုင္ေလသည္။ 
အကယ္၍ ေလာဘ ကင္းမ့ဲပါက ကမာၻႀကီးႏွင့္ ခုိက္ရန္ ျဖစ္ပြားမည္ မဟုတ္ဘဲ၊ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ခုိး၀ွက္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးသားမယားကုိ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ လိမ္လည္မုသား 
ေျပာဆိုျခင္း၊ မတရားျပဳမူျခင္း၊ ေျမွာက္ပင့္ျခင္း၊ မနာလို၀န္တုိျခင္း၊ စိတ္ကုိ 
မထိန္းႏိုင္ ျခင္း၊ ဘ၀၏ မတည္ၿမဲမႈကုိ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းႏွင့္ မတရားျပဳမူျခင္းမ်ားကုိ 
ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါေပ။ 

 
၃. ျမင့္ျမတ္ေသာ လမ္းစဥ္ကုိ လုိက္ျခင္းသည္ လက္ထဲတြင္ ဖေယာင္းတုိင္မီးကုိ 
ကုိင္၍၊ ေမွာင္ေန ေသာအခန္းထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ တူေလသည္။ 
အေမွာင္ထုမ်ား အားလုံး ကင္းရွင္း၍ အခန္းထဲတြင္ လင္းေနေပမည္။ 

 အမွန္တရားမ်ား၏ အဓိပၸၸာယ္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္၍ ျမင့္ျမတ္ေသာ 
လမ္းစဥ္ကုိ လိုက္နာ တတ္ေသာသူသည္ ဥာဏ္ပညာ၏ အလင္းေရာင္ကုိ 
ပုိင္ဆိုင္၍၊ မသိတတ္မႈ အေမွာင္ထုကုိ ရွင္းလင္းပစ္ ေလသည္။ 

 ဗုဒၶသည္ သစၥာတရားေလးပါးကုိ ညႊန္ျပျခင္းျဖင့္သာ လူသားမ်ားကုိ 
ဦးေဆာင္ေလသည္။ ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္သေဘာေပါက္သူမ်ားသည္ 
အမွန္တရားကုိ သိရိွၾကေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ တည္ၿမဲခုိင္ခန္႔ျခင္း မရိွေသာ 
ဤကမာၻအတြင္းရိွ အျခားသူမ်ားအား လမ္းညြႊန္ကူညီႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး 
ယုံၾကည္အားကုိးထိုက္သူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ သစၥာတရားေလးပါးကုိ ေကာင္းစြာ 
နားလည္သေဘာ ေပါက္ေသာအခါ၊ ေလာဘရမက္မ်ား အားလုံး ခမ္းေျခာက္ 
သြားေလသည္။ 

 သစၥာတရားေလးပါးမွတဆင့္ ခ်ီတက္၍၊ ဗုဒၶ၏ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ 
အျခားေသာ အဖုိးတန္ အမွန္တရားအားလုံးကုိ သိျမင္ၾကေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ 
အဓိပၸၸာယ္အားလုံးကုိ သိရိွနားလည္ၾကသည့္ ဥာဏ္ပညာမ်ား ရရိွလာကာ 
ကမာၻေပၚရိွ လူသားအားလုံးတို႔အား တရားဓမၼကုိ ေဟာေျပာ သင္ၾကားႏုိင္ စြမ္း 
ရိွလာေလသည္။ 
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II 
အေၾကာင္းတရား 

၁. လူသားတုိ႔၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား 
ရိွေလသည္။ ဤဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ေစႏ္ုိင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု 
ရိွေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကမာၻေပၚရိွ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ 
မ်ားျပားလွေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရ ျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး၊ ဤအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲေပ်ာက္ကြယ္ 
သြားသည္ႏွင့္ အမွ်၊ အစစအရာရာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလသည္။ 

 မုိးရြာျခင္း၊ ေလတိုက္ျခင္း၊ ပန္းပြင့္ျခင္း၊ သစ္ရြက္မ်ား ရင့္ေရာ္လာ၍ 
ေၾကြက်လြင့္စင္သြားျခင္း အစရိွသည့္ အျခင္းအရာအားလုံးတို႔သည္ အေၾကာင္းရင္း 
မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲသြားသည္ ႏွင့္အမွ် ေပ်ာက္ကြယ္သြား 
ေလသည္။ 

 လူသားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ခႏၶာကုိ မိဘမ်ားမွ ရရိွသည္။ 
ေမြးဖြားလာသူ၏ ကုိယ္္ခႏၶာကုိ အစားအစာမ်ားျဖင့္ အာဟာရ ျဖစ္ထြန္းေစ၍၊  
စိတ္ဓာတ္ကုိမူ ပညာဗဟုသုတႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားျဖင့္ အာဟာရ ျဖစ္ထြန္းေစ 
ေလသည္။ 

 ထို႔ေၾကာင့္ အေသြးအသားႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ႏွစ္ခုစလုံးသည္ အေျခအေန 
အရပ္ရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေန၍ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲသည္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲ 
သြားေလသည္။ 

 ပုိက္ကြန္တစ္ခုကုိ အထုံးအဖြ႕ဲမ်ား ျပဳလုပ္ထားသက့ဲသုိ႔ ဤေလာကႀကီး 
မွာလည္း အေႏွာင္အဖဲြ႕ မ်ားျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေလသည္။ ပုိက္ကြန္တစ္ခုအတြင္းရိွ 
ဆက္စပ္ေႏွာင္ဖဲြ႕မႈမ်ားမွာ သီးျခားျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါက မွားယြင္းမည္သာ 
ျဖစ္ေလသည္။ 

 ဆက္စပ္ေနေသာ ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈမ်ား ရိွ၍သာ ပုိက္ကြန္ဟု ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ 
ေႏွာင္ဖြ႕ဲမႈ တစ္ခုခ်င္း စီသည္ အျခားေသာ အေႏွာင္အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ 
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ကုိယ္ပုိင္တည္ေနရာႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ရွိေပ သည္။ 

 
၂.  ပန္းပြင့္မ်ားသည္ အစီအရီေသာ အေၾကာင္းအခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ေၾကာင့္ 
ပြင့္ဖူးလာျခင္းျဖစ္၏။ သစ္ရြက္မ်ား ေၾကြက်လြင့္စင္မႈ၌လည္း ထိုက့ဲသုိ႔ 
ျဖစ္လာေစေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္၏။ ပန္းပြင့္မ်ားသည္ 
အေၾကာင္းရင္းမ့ဲ ပြင့္ဖူးလာျခင္းမဟုတ္သက့ဲသုိ႔ သစ္ရြက္မ်ားသည္လည္း 
ရာသီခ်ိန္ခါ မဟုတ္၊ အလိုအေလ်ာက္၊ ေၾကြက်လာျခင္း မရိွပါေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အရာခပ္သိမ္းတု႔ိ၌ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းမ်ား 
ရိွေပသည္။ အေျပာင္းအလဲ မရိွေသာ သီးျခား အရာ၀ထၳဳဟူသည္ မရိွ ပါေပ။ 

 အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ အစီအရီေသာ အေၾကာင္းရင္း၊ အေျခအေနမ်ားအရ 
ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းမ်ားမွာ ဤကမာၻေလာကႀကီး၏ 
မေျပာင္းလဲေသာ ထာ၀ရ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္ေပ သည္။ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ 
ေျပာင္းလဲေနၾက၍ ေျပာင္းလဲမႈ မရိွေသာ အရာဟူသည္ ဘာမွ် မရိွပါေပ။ 

 
 

III 
ဒုကၡ သမုဒယ 

၁. လူသားတုိ႔၏ ၀မ္းနည္းပူေဆြးမႈ၊ နာက်င္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား၏ 
မူရင္းဇစ္ျမစ္သည္ အဘယ္မွာ နည္း။ လူသားမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မသိမႈႏွင့္ 
စိတ္လုိက္မာန္ပါမႈမ်ား ရိွသည္ဟူေသာ အခ်က္တြင္၊ ရွာေဖြေတြ႕ရိွႏိုင္သည္ 
မဟုတ္ပါေလာ။ 

 လူသားမ်ားသည္ ဆင္းရဲဒုကၡ၏  ဇစ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာ 
ၾကြယ္၀မႈႏွင့္ဂုဏ္ရိွမႈ၊ စည္းစိမ္ရိွမႈႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးမႈ၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ကုိယ္က်ဳိးရွာမႈ 
တုိ႔ကုိ မသိနားမလည္ပဲ၊ လုိခ်င္တပ္မက္စြာႏွင့္ ျပဳလုပ္ရယူ ေနၾကသည္။ လက္၀ယ္ 
ရရိွမႈေၾကာင့္ ပူပင္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၾကရသည္။ 



အေၾကာင္းတရား 

- 43 - 

 ဤကမာၻႀကီးသည္ အစကနဦးကပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ရိွေနၿပီး 
ဖ်ားနာျခင္း၊ အသက္ႀကီးရင့္ျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးျခင္းတုိ႔ကုိ ေရွာင္လႊဲမရ၍ 
ပူပင္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ရိွေနၾကသည္။ 

 သုိ႔ရာတြင္ ဤအေၾကာင္းအခ်က္အားလုံးကုိ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားေလ့လာ 
ၾကည့္မည္ ဆိုပါက လုိခ်င္တပ္မက္မႈ ေနာက္ကြယ္တြင္ ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္း 
ရိွေနေၾကာင္း၊ ယုံၾကည္ သိရိွမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ ေလာဘကုိ 
ဖယ္ရွားႏုိင္မည္ဆိုပါက လူ႔ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားသည္လည္း  အဆုံးသတ္သြားမည္ 
ျဖစ္ေပသည္။ 

 မသိနားမလည္မႈသည္ လူ႔စိတ္ထဲတြင္ ျပညွ့္လွ်ံေနေသာ ေလာဘ၌ ေပၚလြင္ 
ေနေပသည္။ 

 အရာ၀တၳဳမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ၊ အေၾကာင္းအစစ္အမွန္ကုိ 
မသိၾက၍သာ၊ လူသားမ်ား၏ မုိက္မဲမႈႏွင့္ မွားယြင္းေသာ တည္ထြင္ႀကံဆခ်က္မ်ား 
ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေပသည္။ 

 မသိမႈႏွင့္ ေလာဘတုိ႔မွေန၍၊ မသန္႔စင္ေသာ တပ္မက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာကာ၊ မရႏုိင္ေသာအရာကုိ မနား မေန၊ စမ္းတ၀ါး၀ါး ရွာႀကံၾကေလသည္။ 

 အ၀ိဇၨာ (၀ါ) မသိနားမလည္မႈႏွင့္ ေလာဘေၾကာင့္ လူမ်ားသည္ 
ခဲြျခားမႈမရိွေသာ္လည္း ရိွသေယာင္ ထင္မွတ္ၾကေလသည္။  မူလ လူ႔အျပဳအမူ 
မ်ားတြင္ အမွန္ႏွင့္အမွား ခဲြျခားမႈ မရိွေသာ္လည္း မသိနားမလည္မႈေၾကာင့္ 
ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ ျခားနားခ်က္မ်ား ရိွသည္ဟု  ေတြးထင္ကာ၊ မွန္သည္ သုိ႔မဟုတ္ 
မွားသည္ဟု ေ၀ဖန္ဆုံးျဖတ္ၾကေလသည္။ 

 မသိနားမလည္မႈေၾကာင့္ လူသားမ်ားသည္ အၿမဲပင္ မွားယြင္းသည့္ 
အေတြးမ်ားကုိ ေတြးေခၚ၍၊ မွန္ကန္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ဆုံး႐ွံဳးကာ 
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီးစိတ္ျဖင့္ မွားယြင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ ၾကေလသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔သည္ မေရရာေသာ ဘ၀၌ တြယ္ကပ္ေနၾကေလသည္။ 

 လူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ကုိယ္က်ဳိးရွာေသာ ဘ၀င္ျမင့္သည့္ 
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နယ္ပယ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ ဖန္တီးကာ စိတ္၏ ခဲြျခားသိျမင္မႈကုိ မ်ဳိးေစ့အျဖစ္ 
အသုံးခ်လ်က္၊ မသိနားမလည္မႈမ်ား ျဖင့္ စိတ္ကုိ ဖုံးလႊမ္းေစကာ၊ လုိခ်င္တပ္မက္မႈ 
မုိးေရျဖင့္ ရွင္သန္ဖြ႕ံၿဖိဳးေစ၍၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီးမႈ တူးေျမာင္းမွ 
ေရေပးသြင္းကာ၊ မေကာင္းဆိုး၀ါးေသာ အသိဥာဏ္ကုိ ျဖည့္သြင္းလ်က္၊ 
မေရမရာေသာ ရပ္တည္ခ်က္ မ်ဳိး၌ ရိွေနၾကေလသည္။ 

 
၂. ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္စင္စစ္မွာ၊ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္စိတ္မ်ားကသာ၊ ၀မ္းနည္း 
ေၾကကဲြျခင္း၊ ေသာက ေရာက္မႈ၊ နာက်င္မႈႏွင့္ ဒုကၡေ၀ဒနာမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းခံ 
ျဖစ္ေလသည္။ 

 မေရမရာေသာ ဤကမာုၻႀကီးတစ္ခုလုံးသည္ ဤစိတ္ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ အရိပ္အေယာင္မွ် သာျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမွန္တရား 
သိျမင္မႈ ကမာၻႀကီးသည္လည္း ဤစိတ္မွပင္ ထြက္ေပၚ လာေပသည္။ 

 
၃. ဤေလာကႀကီး၌ မွားယြင္းေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ၃-ရပ္ ရိွေလသည္။ 
ဤထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိသာ ဖက္တြယ္ထားမည္ ဆိုပါက ကမာၻႀကီး တစ္ခုလုံး 
အတြင္းရိွ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကုိ ျငင္းပယ္ရာ က်ေပ မည္။ 

 ပထမ ယူဆခ်က္မွာ လူ႔အေတြ႕အႀကံဳ ခံစားခ်က္ မွန္သမွ်သည္ 
ကံၾကမၼာေပၚတြင္ မူတည္ေန သည္ဟု အခ်ဳိ႕သူတုိ႔က ေျပာဆိုၾက၍ ဒုတိယ 
ယူဆခ်က္မွာ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းထားျခင္း ျဖစ္၍ 
ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အရ ခ်ဳပ္ထိန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အခ်ဳိ႕က ထင္ 
မွတ္ကာ တတိယ ယူဆခ်က္မွာမူ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ အေၾကာင္းရင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အေျခအေန ဟူ၍ မရိွဘဲ မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု အခ်ဳိ႕က 
ေျပာဆိုၾကေလသည္။ 

 အကယ္၍ အရာခပ္သိမ္းအလုံးစုံကုိ ကံၾကမၼာကသာ အဆုံးအျဖတ္ေပးမည္ 
ဆိုလွ်င္ ေကာင္း ေသာ လုပ္ရပ္သည္ ၄င္း၊ မေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ၄င္း၊ 
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ၿပီးသား ျဖစ္ေန၍ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကုိလည္း ေရွာင္လဲႊ၍ ရႏုိင္မည္ 
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မဟုတ္ပါေပ။ ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ၿပီးေသာ အရာမ်ားသာ တည္ရိွေပမည္။ 
သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ လူသားတုိ႔၏ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ႀကံစည္ 
ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား သည္လည္း အခ်ည္းႏီွးသာ ျဖစ္ကာ၊ လူ႔ျဖစ္စဥ္သည္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမ့ဲေနမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 အျခားေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား အတြက္လည္း အလားတူပင္ 
ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အကယ္၍ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔၏ 
ဘ၀ကံၾကမၼာတုိ႔သည္ မသိႏ္ုိင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ လက္ထဲ၌ ရွိေနပါက 
သုိ႔မဟုတ္ မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈေပၚမူတည္ေနပါက လူ႔ဘ၀သည္ ၀ပ္တြြား 
ခံယူ႐ုံမွအပ အဘယ္ တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရိွမည္နည္း။ ဤအေတြးအေခၚမ်ားကုိ 
ခံယူထားသူတုိ႔က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမ့ဲကာ၊ မေကာင္းမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွား၍ 
အမွန္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈ မျပဳၾကသည္မွာ အ့ံၾသဖြယ္ရာ 
မဟုတ္ပါေပ။ 

 အမွန္မွာ၊ ဤ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈ ၃-ရပ္စလုံးသည္ လုံး၀ မွားယြင္း 
ေနေပသည္။ အရာခပ္သိမ္း တုိ႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာမႈ အစဥ္အဆက္မ်ားျဖစ္၍၊ 
အေၾကာင္းရင္းတရားႏွင့္ အေျခအေန အဆင့္ဆင့္တုိ႔၌ အရင္းခံေလသည္။ 
(ေထရ၀ါဒ အေနျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ကံ၊ ကံ၏ အက်ိဳးသာ ျဖစ္ေပသည္။ 
တည္းျဖတ္ေရးအဖြဲ႕) 
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လူ႔စိတ္ႏွင့္လက္ရိွသြင္ျပင္ 
 
I 

မတည္ၿမဲမႈ (အနိစၥ) ႏွင့္ အနတၱမ်ား 
 
၁. ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္ စိတ္ႏွစ္ရပ္စလုံး စုေပါင္းသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ 
ထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း ငါ ဟူေသာ ကုိယ္အဂၤါ႐ုပ္ မရိွပါေပ။ 
ကုိယ္ခႏၶာအသားမ်ားသည္ ျဒပ္မ်ား၏ စုေပါင္းဖဲြ႕စည္းမႈ ျဖစ္သျဖင့္ တည္ၿမဲမႈ 
မရိွပါေပ။ 

 အကယ္၍ ကုိယ္ခႏၶာကသာ ငါ ဟူေသာ အဂၤါ႐ုပ္ ျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ လုပ္လိုရာကုိ 
လုပ္ႏိုင္ေပမည္သာ ျဖစ္သည္။ 

 ရွင္ဘုရင္သည္ ခ်ီးက်ဴးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ခတ္ျခင္းတို႔ကုိ 
စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အာဏာရိွေသာ္လည္း မလိုလားပဲႏွင့္ 
ဖ်ားနာျခင္း၊ ဆႏၵမရိွပဲႏွင့္ အသက္ႀကီးရင့္လာျခင္း၊ စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္ လုိအင္ဆႏၵမ်ား 
သီးျခားစီ ျဖစ္သြားျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ေပသည္။ 

 စိတ္သည္လည္း ငါ ဟူေသာ အဂၤါ႐ုပ္တစ္ရပ္ မဟုတ္ပါေပ။ လူ႔စိတ္သည္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား၏ စုေပါင္းအက်ဳိးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
၄င္းသည္ အစဥ္အၿမဲ ေျပာင္းလဲေနေပသည္။ 

 အကယ္၍ စိတ္ကသာ ငါ ဟူေသာ အဂၤါ႐ုပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါက လုပ္ခ်င္တုိင္း 
လုပ္၍ ရေပမည္။ သုိ႔ရာတြင္ စိတ္သည္ သိျမင္ထားေသာ အမွန္မွ ေရွာင္ကြင္းကာ 
မေကာင္းမႈ ေနာက္သုိ႔ လိုက္ပါသြား တတ္ေပသည္။ မိမိ၏ ဆႏၵအတုိင္း အတိအက် 
မျဖစ္ႏိုင္ပါေပ။ 
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၂. ကုိယ္ခႏၶာသည္ ထာ၀စဥ္ တည္ၿမဲမႈ ရိွသလား၊ မတည္ၿမဲပါသလားဟု 
ေမးပါက “မတည္ၿမဲပါ” ဟု သာ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 မတည္ၿမဲေသာ ရပ္တည္မႈသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေလာ၊ ဆင္းရဲဒုကၡေလာဟု 
ေမးပါက “ဆင္းရဲဒုကၡ” ဟုသာ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ တည္ၿမဲမႈ မရိွသည့္အရာ၊ ေျပာင္းလဲလြယ္လွၿပီး၊ 
ဆင္းရဲဒုကၡအတိ ျဖစ္ေသာ အရာကုိ တည္ၿမဲေသာ အဂၤါ႐ုပ္အျဖစ္ မွတ္ယူပါက ၊ 
ဆိုး၀ါးလွေသာ အမွားသာ ျဖစ္ေပမည္။ 

 လူ႔စိတ္သည္လည္း မတည္ၿမဲပဲ ဆင္းရဲဒုကၡ ရိွေပသည္။ တည္ၿမဲေသာ 
အဂၤါ႐ုပ္ မဟုတ္ပါေပ။ 

 လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဘ၀ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရိွ ျပင္ပကမာၻကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစေသာ စစ္မွန္သည့္ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္ စိတ္သည္ “ကၽြႏု္ပ္” ႏွင့္ “ကၽြႏု္ပ္၏ ဥစၥာ” 
ဟူေသာ အေတြးအေခၚ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ အလွမ္း ေ၀းလွေပသည္။ 

 ၄င္းသည္ မသန္႔စင္ေသာ လိုအင္ဆႏၵမ်ားျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းေနကာ အသိပညာကုိ 
နားမလည္ႏုိင္ဘဲ ေခါင္းမာစြာျဖင့္ “ကၽြႏု္ပ္” ႏွင့္ “ကၽြႏု္ပ္၏ ဥစၥာ” တုိ႔ကုိသာ စဲြၿမဲ 
စဥ္းစားေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

 ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ 
အေျခအေနတုိ႔၏ ေပါင္း လဒ္မွ ထြက္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္၍ အစဥ္အၿမဲ 
ေျပာင္းလဲေနကာ ဆုံးခန္းတုိင္သုိ႔ ေရာက္ရိွနုိင္မည္ မဟုတ္ပါ ေပ။ 

 ဆုံးခန္းတုိင္ မရိွေသာ၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေနသည့္ လူ႔စိတ္သည္ 
ျမစ္ထဲ၌ စီးဆင္းေနေသာ ေရ ႏွင့္ ၄င္း ေတာက္ေလာင္ေနေသာ ဖေယာင္းတုိင္မီးႏွင့္ 
၄င္း တူေပသည္။ ေမ်ာက္၀ံတစ္ေကာင္က့ဲသုိ႔ အၿမဲတမ္း ခုန္ဆြခုန္ဆြ ျဖစ္ေနကာ၊ 
ခဏတာမွ်ပင္ ရပ္နားျခင္း မရိွပါေပ။ 

 ပညာရိွေသာ သူသည္ အမွန္တရားကုိ ရရိွလိုပါက ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ 
အျမင္ႏွင့္အၾကားတုိ႔ ေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ စိတ္အေပၚ တြယ္တာမႈမ်ားမွ 
ေရွာင္ကြင္းသင့္ေပသည္။ 
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၃. ဤကမာၻႀကီးတြင္ မည္သူမွ် ရယူႏုိင္စြမ္း မရိွေသာ အရာငါးခု ရိွေပသည္။ 
ပထမ - အသက္ႀကီးရင့္ လာသည္ကုိ ရပ္ဆုိင္းထားျခင္း၊ ဒုတိယ - ဖ်ားနာမႈမ်ားမွ 
လြတ္ကင္းျခင္း၊ တတိယ - ေသဆုံးမႈမွ ေရွာင္ ကြင္းျခင္း၊ စတုတၳ - 
ေၾကမြပ်က္စီးသြားမႈမွ ေရွာင္ကြင္းျခင္း၊ ပဥၥမ - လုံး၀ပ်က္ျပား ေပ်ာက္ဆုံးသြားမႈမွ 
ေရွာင္ကြင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပသည္။ 

 ဤကမာၻေပၚတြင္ ရိွၾကေသာ သာမန္လူသားအားလုံးတို႔သည္ 
အေႏွးႏွင့္အျမန္ ဆိုသလို ဤအ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကရၿပီး၊ အမ်ားစုမွာ 
ဆင္းရဲဒုကၡမ်ဳိးစုံႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရေသာ္လည္း ဗုဒၶ၏ ေဟာေျပာမႈကုိ 
ၾကားနာဘူးသူမ်ားမွာမူ မခံစားၾကရပါေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤအရာမ်ားကိ ု
ေရွာင္ကြင္း၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔ နားလည္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 တဖန္ ၊ ဤေလာကတြင္ အမွန္တရားေလးရပ္ ရိွေပသည္။ ပထမ - 
သက္ရိွသတၱ၀ါ မွန္သမွ် သည္ အ၀ိဇၨာ (၀ါ) မသိနားမလည္မႈမွ 
ေပါက္ဖြားလာၾကသည္။ ဒုတိယ - လုိခ်င္တပ္မက္ေသာ အရာ၀တၳဳ ခပ္သိမ္းသည္ 
မတည္ၿမဲဘဲ ေျပာင္းလဲတတ္ၿပီး ဆင္းရဲဒုကၡသာျဖစ္သည္။ တတိယ - အရာ၀တၳဳ 
မွန္သမွ် သည္လည္း တည္ၿမဲျခင္းမရိွဘဲ ေျပာင္းလဲတတ္ၿပီး ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားပင္ 
ျဖစ္သည္။ စတုတၳ - ကမာၻေလာက တစ္ခြင္လုံးတြင္ အတၱ (၀ါ) ငါ ဟူေသာ အဂၤါ႐ုပ္ 
မရိွဘဲ “ကၽြႏု္ပ္၏ ဥစၥာ” က့ဲသုိ႔ေသာ အရာသည္လည္း မရိွပါေပ။ 

 အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ တည္ၿမဲမႈ မရိွဘဲ ျဖစ္လိုက္ပ်က္လိုက္ႏွင့္ ငါ ဟူေသာ 
အဂၤါ႐ုပ္ ကင္းမ့ဲေနသည့္ အျဖစ္မွန္မ်ားသည္ ဗုဒၶက ဤကမာၻတြင္ 
ေပၚထြက္လာမည္ သုိ႔မဟုတ္ ေပၚထြက္လာျခင္း မျပဳ ဟူ ေသာအခ်က္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္မႈ မရိွပါေပ။ ဤအမွန္တရားမ်ားသည္ ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲျခင္း 
မရိွႏိုင္ေပ။ ဤအခ်က္ကုိ ဗုဒၶက သိျမင္၍ လူသားအေပါင္းတုိ႔အား သြန္သင္ 
ဆုံးမျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 
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II 
စိတ္ဖဲြ႕စည္းပုံ 

၁. ေတြေ၀မႈ ၊ သံသယျဖစ္မႈႏွင့္ အမွန္တရားရမႈတုိ႔သည္၊ စိတ္တြင္းမွ စတင္ 
ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ တည္ရိွမႈ သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္စဥ္အေပါင္းတုိ႔သည္လည္း စိတ္၏ 
လႈပ္ရွားမႈမွ  ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ရာ  မ်က္လွည့္ဆရာ တစ္ဦး၏ 
အကၤ်ီလက္ေမာင္း အတြင္းမွ ၀တၳဳပစၥည္းမ်ဳိးစုံ ထြက္ေပၚလာသက့ဲသို႔ပင္ ျဖစ္ 
ေပသည္။ 

 စိတ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ မရိွဘဲ ဘ၀၏ 
ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလုံးကုိ ဖန္တီး လ်က္ ရိွေပသည္။ မသန္႔စင္ေသာ စိတ္ကုိ 
မသန္႔စင္ေသာ အရာမ်ားက ၀ုိင္းရံေန၍ သန္႔စင္ေသာ စိတ္ကို သန္႔စင္ေသာ 
အရာမ်ားက ၀ုိင္းရံထားေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္၏ 
ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားမႈမွာ လည္း အကန္႔အသတ္ထက္ ပုိ၍ မရိွႏိုင္ေပ။ 

 ပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦးက ပန္းခ်ီကားကုိ ေရးဆဲြသက့ဲသို႔ပင္၊ ပတ္၀န္းက်င္ 
ကမာၻကုိလည္း စိတ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ဖန္တီးေလသည္။ ဗုဒၶက ဖန္တီးသည့္ 
ပတ္၀န္းက်င္သည္ သန္႔စင္၍ အျပစ္အနာအဆာ ကင္းမ့ဲေသာ္လည္း သာမန္ 
လူသားမ်ားက ဖန္တီးေသာ ပတ္၀န္းက်င္မွာမူ ထိုက့ဲသုိ႔ မဟုတ္ပါေပ။ 

 ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္တြင္ မေရမတြက္ႏ္ုိင္ေလာက္ေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား ပါရွိႏိုင္ ေလသည္။ လူသားတုိ႔၏ စိတ္သည္လည္း ဘ၀၏ 
ပတ္၀န္းက်င္ေလာကတြင္ အျပည့္ ျဖစ္ေလသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ စိတ္က 
ဖန္တီးျခင္း မဟုတ္ေသာ အရာဟူသည္ ဤ ကမာၻေျမႏွင့္ ေတာေတာင္ျမစ္ေခ်ာင္း 
သမုဒၵရာတုိ႔သာ ရိွ၏။ 

 တည္ၿမဲမႈ မရိွေသာ စိတ္က ဖန္တီးသည့္ အရာခပ္သိမ္းကုိ ဗုဒၶက မွန္ကန္စြာ 
သိရိွနားလည္ေလ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအခ်က္ကုိ သိရိွေသာသူမ်ားသည္ 
စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶကုိ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေလသည္။ 
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၂. သုိ႔ရာတြင္ မိမိ၏ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဖန္တီးေသာစိတ္သည္ အတိတ္ကာလ 
သာမက ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂါတ္တုိ႔တြင္လည္း အမွတ္ရျခင္း၊ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ေနာင္တရ ညည္းညဴျခင္းတို႔မွ မည္ သည့္အခါမွ် ကင္းမ့ဲႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ပါေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းတို႔သည္ မသိနားမလည္မႈႏွင့္ 
ေလာဘတုိ႔မွ ေပါက္ဖြားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေသာ ကမာၻႀကီးသည္ မသိနားမလည္မႈႏွင့္ 
ေလာဘရမက္တို႔မွ စတင္ ေပါက္ဖြားလာျခင္း ျဖစ္၍ မ်ားေျမာင္႐ွဳပ္ေထြးလွေသာ 
အက်ဳိးအေၾကာင္းဆက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားသည္လည္း 
စိတ္အတြင္း၌သာ တည္ရိွၿပီး အျခားမည္သည့္ေနရာတြင္မွ် မရိွပါေပ။ 

 အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးျခင္းတုိ႔သည္ စိတ္မွ ေပါက္ဖြားလာျခင္း ျဖစ္၍ 
စိတ္ထဲ၌ပင္ တည္ရိွ ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ရွင္မႈ၊ ေသဆုံးမႈတုိ႔ကုိ 
မွန္ကန္ေသာ က်င့္စဥ္ျဖင့္ ေက်ာ္သြားပါက အသက္ရွင္မႈႏွင့္ ေသဆုံးမႈ 
ကမာၻသည္လည္း ျပီးဆုံးသြားေပလိမ့္မည္။ 

 မိမိ၏ ကုိယ္ပုိင္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေသာ ကမာၻျဖင့္ ေယာင္လည္လည္ 
ျဖစ္ေနေသာ စိတ္မွ၊ မသိနားမလည္ပဲ ေယာင္လည္လည္ျဖစ္ေနေသာ ဘ၀ 
ထြက္ေပၚလာေလသည္။ စိတ္၏ ျပင္ပ၌ ထင္ ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေသာ ကမာၻႀကီး 
မရိွၾကာင္း သိရွိနားလည္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေယာင္လည္လည္ ျဖစ္ ေနေသာ 
စိတ္သည္လည္း ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းလာေလသည္။ မသန္႔စင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ 
ဖန္တီး ျခင္း မျပဳေတာ့သည္ႏွင့္အမွ် အမွန္တရားကုိ ရရိွႏ္ိုင္ေလသည္။ 

 ဤသုိ႔ေသာ နည္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းေလာကသည္ 
စိတ္၏ ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး၊ စိတ္၏ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ ႏွင့္ အုပ္စုိးမႈကုိ 
ခံေနရေလသည္။ စိတ္သည္ အေျခအေနေပါင္းစုံ၏ အခ်ဳပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။  
ဆင္းရဲဒုကၡ ကမာၻႀကီးသည္ အထင္မွား၍ မတည္ၿမဲေသာ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 
လာရေလသည္။ 
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၃. ထို႔ေၾကာင့္ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ အေျခခံအားျဖင့္ စိတ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
အုပ္စုိးမႈကုိ ခံရ၍ စိတ္ ၏ ေစစားရာအတုိင္း ျဖစ္ေလသည္။ လွည္းကုိဆဲြေသာ 
ႏြား၏ ေနာက္သုိ႔ ဘီးက လိုက္ပါရသက့ဲသို႔ပင္၊ မသန္႔စင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ 
ေျပာဆိုျပဳမူသူ၏ ေနာက္သုိ႔ ဆင္းရဲဒုကၡက လိုက္ပါလာေလသည္။ 

 သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္က ေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ျဖင့္ 
ေျပာဆိုျပဳမူမည္ ဆိုပါက ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာမႈသည္ အရိပ္သဖြယ္ ၄င္း၏ ေနာက္၌ 
လိုက္ပါလာေလသည္။ မေကာင္းမႈကုိ ျပဳေသာ သူ၏ေနာက္သုိ႔ “ငါအမွားျပဳမိၿပီ” 
ဟူေသာ အေတြးလိုက္ပါလာကာ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ အမွတ္ သညာသည္ 
ေနာင္လာမည့္ ဘ၀မ်ား၌ မလဲြမေသြလက္စားေခ် တုံ႔ျပန္ျခင္း ခံရရန္ 
က်န္ရစ္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိးျဖင့္ 
ျပဳမူျပဳလုပ္သူသည္ “ငါ ေကာင္းမႈ လုပ္ခ့ဲသည္” ဟူေသာ အေတြးေၾကာင့္ 
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမည္ သာမက၊  ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေနာင္ဘ၀မ်ား
၌လည္း ဆက္လက္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာလိမ့္မည္ ဟူေသာ အေတြးေၾကာင့္၊ ပုိမုိ 
ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကေလသည္။ 

 အကယ္၍ စိတ္က မသန္႔စင္ပါက ေျခေထာက္မ်ားသည္ ၾကမ္းတမ္း၍ 
ခက္ခဲေသာ လမ္းေၾကာင္း ေပၚတြင္ ခလုတ္တုိက္ေနမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ 
အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ လဲက်ျခင္းႏွင့္ နာက်င္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေပမည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
သန္႔စင္ေသာစိတ္ ရိွပါက လမ္းေၾကာင္းသည္ ေခ်ာမြတ္ေျဖာင့္ျဖဴး၍ 
ခရီးစဥ္မွာလည္း ေအး ခ်မ္းသက္သာမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ 

 ကုိယ္ခႏၶာ ႏွင့္ စိတ္ ႏွစ္ခုစလုံးတို႔၌ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္သူသည္ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္ 
လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္၊ ေလွ်ာက္လွမ္းကာ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္မႈ၊ 
မသန္႔စင္ေသာ အေတြးအေခၚႏွင့္ မေကာင္းေသာ ရမက္ပုိက္ကြန္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ပစ္ 
ေလသည္။ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈရိွသူသည္ ေအးခ်မ္းမႈ ရရိွကာ၊ မိမိ၏ စိတ္ကုိ 
ေန႔ေရာညပါ လုံ႔လ၀ီရိယ ပုိမိုႀကီးမားစြာျဖင့္ ပ်ဳိးေထာင္ႏိုင္ေလသည္။ 
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III 
႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းတုိ႔၏ အေျခအေနမွန္မ်ား 

၁. ဤေလာကအတြင္းရိွ အရာခပ္သိမ္းအားလုံးတုိ႔သည္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ 
အေျခအေနမ်ား၏ တုိက္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္ရာ နဂုိကတည္းက 
ကဲြျပားျခားနားခ်က္မ်ား မရိွႏိုင္ပါေပ။ ကြာျခားမႈမ်ား တည္ရိွရျခင္းမွာ လူသားတုိ႔၏ 
အဓိပၸာယ္ ကင္းမ့ဲေသာ ခြျဲခားသည့္ အေတြးအေခၚ မ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 ေကာင္းကင္ေပၚတြင္ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ ဟူေသာ အရပ္ ျခားနားမႈမ်ား 
မရိွပါေပ။ ယင္းကြာျခား မႈမ်ားကုိ လူတုိ႔က ၄င္းတုိ႔၏ စိတ္ထဲမွ ဖန္တီးကာ၊ 
မွန္ကန္သည္ဟု ထင္မွတ္ေနၾကေလသည္။ 

 တစ္ မွ မေရတြက္ႏုိင္သည္အထိေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာလည္း ျပည့္စုံေသာ 
ဂဏန္းတစ္ခုစီ ျဖစ္၍ ယင္းဂဏန္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ပင္ကုိယ္၌ အေရအတြက္ 
ကြာျခားမႈ မရိွပါေပ။ သုိ႔ရာတြင္ ပမာဏ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ညႊန္ျပႏိုင္ရန္အတြက္၊ 
လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ လူတုိ႔က သီးျခား ခြျဲခားထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 

 စၾကာၤ၀ဠာအတြင္းရိွ ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္၊ မူရင္းအားျဖင့္ 
ဘ၀ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပ်က္သုဥ္းမႈ ျဖစ္စဥ္တုိ႔ အၾကား၌ ကဲြျပားမႈမရိွပါေပ။ လူသားမ်ားက 
ခဲြျခားမႈျပကာ၊ တစ္ခုကုိ ေမြးဖြားျခင္း ႏွင့္ က်န္တစ္ခုကုိ ေသဆုံးျခင္းဟ ု
ေခၚဆိုၾကေလသည္။ လုပ္ရပ္တြင္လည္း အမွန္ ႏွင့္ အမွား အၾကား 
ကြာျခားမႈမရိွပါေပ။ သုိ႔ရာတြင္ လူသားမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ မွားယြင္းေသာ ကုိယ္ပုိင္ 
အဆင္ေျပမႈအတြက္ ခြျဲခားထားေလသည္။ 

 ဗုဒၶသည္ ဤ ခဲြျခားမႈမ်ားမွ ေရွာင္ကြင္းကာ၊ ကမာၻေလာကႀကီးကိ ု
ေရြ႕လ်ားေနေသာ တိမ္ထု သဖြယ္ ၾကည့္ျမင္ေလသည္။ ဗုဒၶအတြက္ 
တိက်ျပတ္သားေသာ အရာ၀တၳဳ မွန္သမွ်သည္ လွည့္စားမႈသာ ျဖစ္ေပသည္။ 
စိတ္က သိရိွခံယူ၍၊ လႊင့္ပစ္ေသာ အရာမွန္သမွ်သည္ အရာ၀တၳဳ မဟုတ္ေၾကာင္း 
ဗုဒၶက သိေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶသည္ ႐ုပ္အသြင္၏ မွားယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ 
ခဲြျခားသည့္ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္သြားေလသည္။ 
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၂. လူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ စိတ္ကူးယဥ္ သက္သာမႈႏွင့္ 
အဆင္ေျပမႈတုိ႔အတြက္ အရာ၀တၳဳ မ်ားကုိ ရွာႀကံရယူေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ 
စည္းစိမ္ပစၥည္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ ဂုဏ္ရာထူးမ်ားကုိ ရွာႀကံရယူေလသည္။ 
၄င္းတို႔သည္ မတည္ၿမဲေသာ ဘ၀ကုိ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစား ဖက္တြယ္ထားၾကေလ 
သည္။ 

 ၄င္းတုိ႔သည္ မိမိတို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ တည္ရိွမႈႏွင့္ မတည္ရွိမႈ၊ 
အေကာင္းနွင့္အဆုိး၊ အမွန္ႏွင့္ အမွား စသည္တုိ႔ကုိ ခဲြျခားထားေလသည္။ 
လူသားမ်ားအတြက္ ဘ၀သည္ ဆုပ္ကုိင္ရယူမႈႏွင့္ တြယ္တာ မႈ ၀ဲၾသဃ ျဖစ္ေန၍၊ 
ေ၀ဒနာႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡတုိ႔၏ လွည့္စားမႈမ်ားကုိ ခံယူၾကရေလသည္။ 

 တစ္ရံေရာအခါက ခရီးရွည္ ႏွင္လာေသာ လူတစ္ဦးသည္ 
ျမစ္ႀကီးတစ္သြယ္နားသုိ႔ ေရာက္လာ ေလသည္။ ၄င္းက “ျမစ္၏ 
ဤဘက္ကမ္းသည္ အႏၱရာယ္ မ်ား၍ ေလွ်ာက္သြားရန္ ခက္ေပသည္။ ဟို 
ဘက္ကမ္းမွာမူ လြယ္ကူ၍ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ ျမစ္ကုိ အဘယ္သုိ႔ 
ျဖတ္ကူးရမည္နည္း” ဟု မိမိကုိယ္ကုိ ေျပာေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းသည္ 
သစ္ခက္မ်ားႏွင့္ ျမက္ပင္တို႔ျဖင့္ ေဖာင္ငယ္တစ္ခု ကုိ ဖြ႕ဲကာ၊ ျမစ္ကုိ 
ျဖတ္ကူးလိုက္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္၊ ၄င္းသည္ ဤသုိ႔ ေတြးမိေလသည္။ “ျမစ္ကုိ 
ျဖတ္ကူးရန္အတြက္၊ ဤေဖာင္သည္ ငါ့အတြက္ အထူး အသုံး၀င္ေပသည္။ 
ကမ္းေဘးတြင္ ေဆြးေျမ႕ ပ်က္စီးသြားေစရန္ စြန္႔ပစ္မထားဘဲ ငါႏွင့္အတ ူ
ထမ္းပုိးသြားမည္။” ဤသို႔ျဖင့္ ၄င္းသည္ မိမိ ဆႏၵအ ေလ်ာက္၊ မလိုအပ္ေသာ ၀န္ကုိ 
သယ္ေဆာင္သြားေလသည္။ ဤလူကုိ ပညာရွိဟု ေခၚႏိုင္ပါမည္ေလာ။ 

 ဤပုံျပင္အရ မလုိလားအပ္ေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ျဖစ္လာေသာအခါ 
မေကာင္းေသာ အရာကုိ မဆို ထားဘိ၊ ေကာင္းေသာအရာ ျဖစ္သည့္တုိင္ေအာင္၊ 
စြန္႔ပစ္သင့္ေလသည္။ ဗုဒၶသည္ မိမိ၏ ဘ၀၌ အဓိပၸာယ္ ကင္းမ့ဲ၍ 
မလိုလားအပ္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ကြင္းရန္ မူခ်ထားေလသည္။ 
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၃. အရာ၀တၳဳမ်ားသည္ လာျခင္းမရိွ၊ ထြက္ေပၚလာျခင္း မရိွ၊ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း မရိွပါေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ ရယူျခင္းေသာ္ ၄င္း၊ 
ဆုံး႐ွံဳးျခင္းေသာ္ ၄င္း မရွိပါေပ။ 

 အရာ၀တၳဳမ်ားသည္ အမွန္တည္ရိွျခင္းႏွင့္ မတည္ရိွျခင္းတို႔ထက္ 
မ်ားစြာျမင့္မားကာ ထြက္ေပၚ ျခင္း မရိွ၊ ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းလည္းမရိွဟု ဗုဒၶက 
ေဟာေျပာေလသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ အရာခပ္သိမ္း မွန္ သမွ်သည္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား၏ ၀ဲၾသဃထဲ၌ တုိက္ဆိုင္မႈသာ ျဖစ္၍ 
တည္ရိွျခင္းမရိွ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ခုိင္းႏိႈင္းဆက္စပ္မႈ ရိွ၍ မတည္ရိွမႈ မဟုတ္ ဟုလည္း ေျပာဆိုႏိုင္ေလသည္။ 

 အသြင္သ႑ာန္ေၾကာင့္ ၀တၳဳတစ္ခုကုိ တြယ္ကပ္ျခင္းသည္ 
ေတြေ၀ေသာစိတ္၏ ဇစ္ျမစ္ ျဖစ္ေလ သည္။ အကယ္၍ ယင္းအသြင္သ႑ာန္ကိ ု
တြယ္ကပ္စဲြလမ္းျခင္း မျပဳပါက၊ မွားယြင္းေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ 
ကင္းမ့ဲေသာ လွည့္စားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ပါေပ။ အမွန္တရား 
သိျမင္ျခင္းသည္ ဤအျဖစ္မွန္ကုိ ၾကည့္ျမင္ကာ မုိက္မဲေသာ လွည့္စားမႈမ်ားမွ 
လြတ္ကင္းႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ပညာ ျဖစ္ေလ သည္။ 

 ကမာၻေလာကႀကီးသည္ အမွန္တကယ္ပင္ အိပ္မက္ႏွင့္တူ၍ 
ကမာၻ႔ေရႊေငြရတနာမ်ားသည္ စဲြမက္ ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ တံလွ်ပ္ပင္ 
ျဖစ္ေလသည္။ ႐ုပ္ပုံတစ္ခုအတြင္းရိွ ကြာေ၀းေသာ ေနရာမ်ား၏ ပုံသ႑ာန္အတုိင္း 
အရာ၀တၳဳမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္စဥ္ ဟူ၍ မရိွဘဲ၊ အပူေငြ႕မ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ 
ျဖစ္ေလ သည္။ 

 
၄. မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းရင္း အစဥ္အဆက္မ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အရာမ်ား သည္ ထာ၀ရတည္ၿမဲေနႏုိင္သည္ဟု ယုံၾကည္သည္မွာ 
အထူးမွားယြင္းမႈပင္ ျဖစ္၍ (သသတဒိဌိ) တည္ၿမဲ မႈ အျမင္ဟု ေခၚေလသည္။ 
သို႔ရာတြင္ အရာ၀တၳဳမ်ား လုံး၀ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ဟု ယုံၾကည္သည္ 
မွာလည္း အလားတူပင္ ႀကီးမားလွေသာ မွားယြင္းမႈ ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္ကုိ 
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မတည္ရိွမႈ အျမင္ဟု (ဥေစၧဒ ဒဌိ) ေခၚေလသည္။ 

 ဤက့ဲသို႔ေသာ (သသတဒိဌိ) ထာ၀ရ တည္ၿမဲသည့္ ဘ၀ႏွင့္ ထာ၀ရ 
တည္ၿမဲသည့္ ေသဆုံးျခင္း၊ (ဥေစၧဒ ဒဌိ) တည္ရိွမႈႏွင့္ မတည္ရိွမႈတုိ႔သည္ 
အရာ၀တၳဳတုိ႔၏ ပင္ရင္းသဘာ၀ႏွင့္ အႀကံဳးမ၀င္ဘဲ မွား ယြင္းေသာ လူသားတုိ႔၏ 
မ်က္စိမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ အသြင္သ႑ာန္မ်ားသာ ျဖစ္ေလသည္။ လူ 
သားတုိ႔၏ ဆႏၵရမက္ေၾကာင့္ လူတို႔သည္ ဤအသြင္သ႑ာန္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ကာ 
တြယ္ကပ္သြားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အရာ၀တၳဳတုိ႔၏ မူလသဘာ၀တြင ္
ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ ခဲြျခားမႈမ်ားႏွင့္ တြယ္တာ မႈမ်ား ကင္းမ့ဲေနေလသည္။ 

 အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ အစီအရီျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ 
အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ရာ အရာ၀တၳဳတုိ႔၏ 
အသြင္သ႑ာန္မ်ားသည္ အၿမဲပင္ ေျပာင္းလဲေနေလသည္။ ဆိုလို ရင္းမွာ 
စစ္မွန္ေသာ ျဒပ္၀တၳဳမ်ား၌ ရိွသင့္ေသာ ေရွ႕ေနာက္ကုိက္ညီမွဳ ဟူသည္ မရိွ။ 
ဤက့ဲသုိ႔ေသာ အစဥ္အၿမဲ ျဖစ္သည့္ အသြင္သ႑ာန္ အစဥ္အၿမဲ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ တံလွ်ပ္လိုလို အိပ္မက္လိုလို 
ျမင္ရေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အစဥ္အၿမဲ အသြင္သ႑ာန္ ေျပာင္းလဲမႈ ရိွေနေစကာမူ 
အရာ၀တၳဳမ်ား၏ ပင္က္ုုိယ္နာမ္သဘာ၀မွာ တည္ၿမဲ၍ ေျပာင္းလဲျခင္း မရိွပါေပ။ 

 လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ျမစ္ကုိ ျမစ္က့ဲသုိ႔ ျမင္ရေစကာမူ၊ ေရထဲတြင္ 
မီးကုိ ျမင္ရေသာ ဆာေလာင္ေနသည့္ ၿပိတၱာဘီလူးသရဲအတြက္ ျမစ္ကုိ မီးက့ဲသုိ႔ပင္ 
ျမင္ရေကာင္း ျမင္ရေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမစ္ရွိေနေၾကာင္း လူတစ္ဦးအား 
ေျပာျပပါက အဓိပၸာယ္ရိွမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္း ဘီလူး သရဲအတြက္မူကား 
အဓိပၸာယ္ရိွမည္ မဟုတ္ပါေပ။ 

 အလားတူပင္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကုိ ေျပာဆိုႏုိင္ေလသည္။ အရာ 
၀တၳဳမ်ားသည္ တံလွ်ပ္ ႏွင့္ တူ၍ တည္ရိွျခင္း မဟုတ္၊ မတည္ရိွျခင္း မဟုတ္ဟ ု
ေျပာဆိုႏိုင္ေလသည္။ 

 ထို႔အျပင္ အေျပာင္းအလဲ မရိွေသာ စစ္မွန္သည့္ ဘ၀ကုိ ခဏတာမွ် 
ျဖစ္ေသာ ဤဘ၀ႏွင့္ ခုိင္း ႏိႈ္င္းပါက မွားယြင္းမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင ္
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ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ျဖစ္ေပၚမႈ ရိွသည့္ ဤကမာၻႀကီးမွအပ အျခားေသာ တည္ၿမဲမႈႏွင့္ 
စစ္မွန္သည့္ကမာၻ ရိွသည္ဟု မေျပာႏုိင္ပါေပ။ ဤကမာၻႀကီးအား ေျပာင္းလဲေန 
ေသာ ကမာၻအျဖစ္၄င္း၊ သုိ႔မဟုတ္ သခၤါရကမာၻ စစ္မွန္ေသာ ကမာၻအျဖစ္ ၄င္း 
မွတ္ယူပါက မွားယြင္းေပ မည္။ 

 သုိ႔ရာတြင္ ဤကမာၻရိွ မသိနားမလည္ေသာ လူသားမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ 
ကမာၻအျဖစ္ ယူဆ ကာ ထိုမွားယြင္းေသာ ယူဆခ်က္ႏွင့္အတူ 
ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ၾကေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤ ကမာၻႀကီးသည္ တံလွ်ပ္တစ္ခုသာ 
ျဖစ္သျဖင့္ အမွားအေပၚ အေျခခံထားေသာ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ 
ေဘးဒုကၡႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကုိသာ ျဖစ္ေပၚေစေလသည္။ 

 ဤကမာၻႀကီးသည္ တံလွ်ပ္တစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္ကုိ သိရိွထားေသာ 
ပညာရိွသူမွာမူ စစ္မွန္ေသာ ကမာၻတစ္ခုသဖြယ္ ျပဳမူျခင္း မရိွသျဖင့္ 
ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားမွ လြတ္ကင္းေလသည္။ 

 
 

IV 
မဇိၥ်မ (၀ါ) - အလယ္အလတ္လမ္း 

၁. အမွန္တရားသို႔ ေရာက္ရိွႏုိင္ေသာ လမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္သူမ်ားသည္ 
အလြန္အကၽြံျဖစ္မႈ ႏွစ္ရပ္ကုိ ေရွာင္ရွားသတိျပဳသင့္ေပသည္။ ပထမမွာ၊ 
ကုိယ္ခႏၶာ၏ ဆႏၵရမက္ကုိ အလြန္အကၽြံ အလုိလုိက္မႈ ျဖစ္ သည္။ ဒုတိယမွာ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ လြန္ကဲမႈ ျဖစ္၍၊ မိမိ၏ ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ စိတ္ကုိ ယုတၱိကင္းမ့ဲစြာ 
ညွင္းဆဲ ေသာ ဒုကၠရစရိယာဘ၀ ျဖစ္ေပသည္။ 

 ဤအလြန္အကၽြံျဖစ္မႈ ႏွစ္ရပ္စလုံးကုိ ေက်ာ္လြန္ကာ အမွန္တရား၊ 
အသိဥာဏ္ႏွင့္ စိတ္၏ ေအး ခ်မ္းမႈကုိ ရယူႏိုင္ေစေသာ၊ ျမင့္ျမတ္လွသည့္ 
လမ္းစဥ္ကုိ မဇိၥ်မဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေပသည္။ မဇိၥ်မ (၀ါ) အလယ္အလတ္လမ္း ဟူသည္ 
အဘယ္နည္း။ ယင္းမွာ မဂၢင္ရွစ္ပါး၊ မွန္ကန္ေသာ အျမင္၊ မွန္ကန္ေသာ အေတြး၊ 
မွန္ကန္ေသာ စကား၊ မွန္ကန္ေသာ အျပဳအမူ၊ မွန္ကန္ေသာ ေနထိုင္မႈ၊ 
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မွန္ကန္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ မွန္ကန္ေသာ ဆင္ျခင္သတိထားမႈႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ အာ႐ုံ 
စူးစုိက္မႈတို႔ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 

 အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ ယခင္က ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း၊ အဆုံးအစ မရိွေသာ 
အစီအရီေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ ္
ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ မသိနား မလည္ေသာ သူမ်ားသည္ ဘ၀ကုိ 
တည္ရိွမႈ သုိ႔မဟုတ္ မတည္ရိွမႈအျဖစ္ ၾကည့္ျမင္ၾကေသာ္လည္း ပညာ ရိွသူမ်ားမွာမူ 
၊ တည္ရိွမႈႏွင့္ မတည္ရိွမႈ ႏွစ္ရပ္စလုံးထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ ယင္းတုိ႔ထက္ 
သာလြန္ျမင့္မား ေသာအရာအျဖစ္ ၾကည့္ျမင္ၾကေလသည္။ ဤသည္မွာ 
အလယ္အလတ္လမ္းကုိ ၾကည့္ျမင္မႈပင္ ျဖစ္ေပ သည္။ 

 
၂. ျမစ္ထဲ၌ သစ္တုံးတစ္တုံး ေမ်ာပါေနသည္ ဆိုပါစုိ႔။ အကယ္၍ တစ္ေနရာရာ၌ 
ၿငိေနျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ နစ္ျမဳပ္သြားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က 
ဆယ္ယူျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေဆြးေျမ႕ သြားျခင္း မရိွပါက၊ ယင္းသစ္တုံးသည္ 
ေနာက္ဆုံး၌ ပင္လယ္သိ႔ု ေရာက္ရိွသြားေပမည္။ ဘ၀သည္လည္း ျမစ္ႀကီးတစ္ခု၏ 
ေရစီးေၾကာင္းထဲ၌ ေမ်ာပါေနေသာ သစ္တုံးႏွင့္ တူေပသည္။ အကယ္၍ 
လူတစ္ဦးသည္ မိမိကိုယ္ကုိ အလိုလုိက္ေသာ ဘ၀၌ တြယ္ကပ္ေနျခင္း မရိွပါက 
သုိ႔မဟုတ္ ဘ၀ကုိ စြန္႔လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ညွင္းဆဲေသာဘ၀၌ 
စဲြကပ္ေနျခင္း မရိွပါက၊ အကယ္၍ လူတစ္ဦးသည္ ၄င္း၏ ေကာင္းမႈ မ်ားအတြက္ 
ဂုဏ္ယူျခင္း မရိွပဲ၊ သုိ႔မဟုတ္ မေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ား၌ တြယ္ကပ္ေနျခင္း 
မရိွပါက၊ အကယ္၍ အမွန္တရားကုိ ရွာႀကံရာ၌ လွည့္ဖ်ားမႈမ်ားကုိ အထင္ေသးျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ စုိးရြ႕ံျခင္း မရိွပါက ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ လူသည္ မဇိၥ်မ (၀ါ) 
အလယ္အလတ္လမ္းကုိ လုိက္ေနေပသည္။ 

 အမွန္တရား လမ္းေၾကာင္းကုိ လိုက္နာရာ၌ အေရးႀကီးေသာအရာမွာ 
မည္သည့္ အလြန္အကၽြံ ျဖစ္မႈတြင္မွ် တြယ္ကပ္ၿငိစြန္းေနျခင္း မရိွေအာင္၊ 
ေရွာင္ကြင္းရန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဆိုလ္ုိသည္မွာ အလယ္ အလတ္လမ္းကုိ 
အၿမဲလိုက္နာရန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
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 အရာ၀တၳဳမ်ားသည္ တည္ရိွျခင္း မရိွ၊ မတည္ရိွျခင္းလည္း မရိွဟူသည္ကုိ 
သိရိွထားကာ အရာ ခပ္သိမ္းတုိ႔၏ အိပ္မက္ဆန္ေသာ သဘာ၀ကုိ စဲြၿမဲမွတ္သားကာ 
၀င့္၀ါေမာက္ၾကြားမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေကာင္း ေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအတြက္ ခ်ီးက်ဴးမႈ၊ 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ အရာမ်ား၌ တြယ္တာၿငိစြန္းေနမႈမ်ားမွ ေရွာင္ကြင္း 
သင့္ေပသည္။ 

 အကယ္၍ လူတစ္ဦးသည္ ၄င္း၏ ဆႏၵရမက္ စီးေၾကာင္းမ်ား၌ 
ၿငိစြန္းနစ္မြန္းသြားျခင္း မရိွေစရန္၊ ေရွာင္ကြင္းလိုပါက ၄င္းသည္ အစကနဦး၌ပင္ 
အရာ၀တၳဳမ်ားေနာက္သုိ႔ လိုက္လံ ဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳမိရန္ ဆည္းပူးရေပမည္။ 
သုိ႔မဟုတ္ပါက ယင္းအရာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ပါးကာ၊ စဲြၿမဲသြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 
၄င္းသည္ တည္ရိွမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ မတည္ရွိမႈ၊ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔၏ အတြင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
အျပင္ ေကာင္းေသာအရာ သုိ႔မဟုတ္ မေကာင္းေသာ အရာ၊ အမွန္ သုိ႔မဟုတ္ 
အမွားမ်ား၌ တြယ္တာစြၿဲမဲေနမႈ မျဖစ္ရပါေပ။ 

 အကယ္၍ အရာ၀တၳဳမ်ား၌ တြယ္တာစြဲကပ္သြားမည္ ဆိုပါက 
ယင္းအခ်ိန္၌ပင္ ခ်က္ခ်င္းလက္ ငင္း၊ ေတြေ၀ေသာ ဘ၀၊ ဒြိဟျဖစ္ေသာ ဘ၀၊ 
စတင္လာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အမွန္တရားသုိ႔ ျမင့္ျမတ္ေသာ လမ္းစဥ္အတုိင္း 
လိုက္သူသည္ ၀မ္းနည္းမႈ မရိွသက့ဲသုိ႔၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း မထားရိွပါေပ။ 
သုိ႔ရာ တြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ စိတ္ျဖင့္၊ မည္သည့္အရာကုိမဆုိ 
လက္ခံရင္ဆိုင္ေပသည္။ 

 
၃. အမွန္တရားသည္ အသြင္သ႑ာန္ျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ တိက်သည့္ပုံစံ 
သို႔မဟုတ္ သဘာ၀မ်ဳိး မရိွပါေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္တရား၌ပင္လွ်င္၊ အမွန္အတုိင္း 
သိရိွႏုိင္ေသာအရာ ဘာမွ် မရိွပါေပ။ 

 ေတြေ၀မႈ၊ သံသယျဖစ္မႈႏွင့္ မသိနားမလည္မႈမ်ားေၾကာင့္သာလွ်င္၊  
အမွန္တရား တည္ရိွေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ ယင္းအရာမ်ား 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ဆိုပါက အမွန္တရားလည္း ေပ်ာက္ ကြယ္သြားမည္ 
ျဖစ္ေပသည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္လည္း မွန္ကန္ေပသည္။ ေတြေ၀မႈ၊ 
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သံသယ ျဖစ္မႈႏွင့္ မသိနားမလည္မႈမ်ား တည္ရိွေနျခင္းမွာ၊ အမွန္တရား 
ရိွေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ အမွန္ တရား မရိွပါက မသိနားမလည္မႈႏွင့္ 
ေတြေ၀မႈ၊ သံသယျဖစ္မႈမ်ားလည္း ရိွမည္ မဟုတ္ပါေပ။ 

 ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္တရားအား ဖမ္းယူခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ “အရာ” တစ္ခုအျဖစ္ 
မထင္မွတ္မိေစရန္၊ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက 
အမွန္တရားသည္လည္း အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္လာေပ မည္။ အေမွာင္ထဲ၌ 
ရိွေနသည့္ စိတ္၏ အလင္းေရာင္ ရရိွလာပါက ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ 
ဤေပ်ာက္ကြယ္မႈႏွင့္အတူ အမွန္တရားဟု ေခၚေသာ အရာသည္လည္း 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေပ သည္။ 

 အမွန္တရားကုိ လိုလားကာ လိုက္လံဖမ္းဆီးေနသမွ် ကာလပတ္လုံး 
ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္မႈ ရိွေနဆဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာေသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အမွန္တရား လမ္းစဥ္ကုိ လိုက္ေနေသာ သူမ်ားသည္ လိုက္လံဖမ္းဆီးျခင္း 
မျပဳၾကရပါေပ။ အကယ္၍ အမွန္တရားကုိ ရရိွပါကလည္း တြယ္ကပ္ တုံ႕ဆိုင္းေန 
ျခင္း မျပဳရပါေပ။ 

 ဤအနက္သေဘာျဖင့္ အမွန္တရားကုိ ရရိွပါက အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ 
အမွန္တရားပင္ ျဖစ္ေပ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အေတြးမ်ား၊ 
ေလာဘရမက္မ်ားႏွင့္ အမွန္တရားမ်ား၊ လုံး၀ထပ္တူညီမွ် ျဖစ္သြားသည္အထိ၊ 
အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကုိ လိုက္နာသင့္ေပသည္။ 

 
၄. အရာခပ္သိမ္းတစ္ခုတည္း ျဖစ္မႈ ဟူေသာ ဤအေတြးအေခၚကုိ 
အရာခပ္သိမ္းတုိ႔၏ ပင္ကုိယ္ သဘာ၀၌ ထူးျခားကြျဲပားျခားနားမႈ မရိွဟူေသာ 
ေတြးေခၚမႈ “သုည (၀ါ) နတၱိ” ဟု ေခၚသည္။ သုည (နတၱိ) ၏ အဓိပၸာယ္မွာ 
အေကာင္အထည္မရိွမႈ၊ မေမြးမႈ၊ ပင္ကုိယ္သဘာ၀ မရိွမႈ၊ ဒြိဟ မရိွမႈပင္ ျဖစ္ေပ 
သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိယ္၌ပင္ ျဒပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ပုံပန္းသ႑ာန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေမြးဖြားလာျခင္းမရိွ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးျခင္းမရိွ ဟူေသာ 
ဂုဏ္ထူး၀ိေသသမ်ား မရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပ သည္။ ခဲြျခားမႈသေဘာျဖင့္ 
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ေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ား၏ ပင္ကုိယ္သဘာ၀မ်ား လုံး၀မရိွသျဖင့္ သုည 
(နတၱိ) ဟု ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 

 ယခင္က ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီးျဖစ္သည့္အတုိင္း အရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ အေျခ အေန တုိက္ဆိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚထြက္ျခင္းႏွင့္ 
ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ရေပသည္။ မည္သည့္အရာ မွ်တစ္ခုတည္း 
အထီးတည္းရပ္တည္ျခင္း မရိွပါေပ။ အရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ အျခားေသာ 
အရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေပသည္။ 

 အလင္းေရာင္ရိွေသာ ေနရာတုိင္း၌ အရိပ္ရိွသည္။ အရွည္ရိွသည့္ 
ေနရာတုိင္း၌ အတိုရိွသည္။ အျဖဴရိွသည့္ ေနရာတုိင္း၌ အမဲရိွသည္။ 
ဤအရာမ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ အရာ၀တၳဳမ်ား၏ အႏွစ္သာရမွာ အထီး တည္း ရပ္တည္ျခင္း 
မရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ မဟုတ္ဟု ေဖာ္ဆိုေပသည္။  

 အလားတူ အေတြးအေခၚအရပင္လွ်င္ အမွန္တရားသည္ မသိနားမလည္မႈႏွင့္ 
သီးျခားစီ ရပ္ တည္ေနႏုိင္ျခင္း မရိွဘဲ၊ မသိနားမလည္မႈသည္လည္း အမွန္တရားႏွင့္ 
သီးျခားစီ မတည္ရိွႏိုင္ပါေပ။ အရာ၀တၳဳမ်ား၏ ပင္ကုိယ္သဘာ၀မ်ား၌ ကြာျခားမႈ 
မရိွေသာေၾကာင့္ အဘယ္မွာလွ်င္ ဒိြဟသေဘာ ရိွႏုိင္ ပါမည္နည္း။ 

 
၅. လူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကုိ ေမြးျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္ဟု 
အလိုအေလ်ာက္ ထင္မွတ္ေလ့ ရိွေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမွန္မွာ ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ 
အေတြးအေခၚမ်ား မရိွပါေပ။ 

 ဤအျဖစ္မွန္ကုိ လူမ်ားက နားလည္ႏုိင္စြမ္း ရိွပါက ၄င္းတုိ႔သည္ ေမြးျခင္းႏွင့္ 
ေသျခင္းတုိ႔၏ ဒိြဟ မဟုတ္ေသာ အမွန္တရားကုိ နားလည္ၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ 

 ငါ ဟူေသာ အတၱသေဘာကုိ ျမတ္ႏိုးေသာေၾကာင့္ လူမ်ားသည္ 
ပုိင္ဆိုင္မႈသေဘာကုိ ဖက္တြယ္ ထားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ “ငါ” ဟူေသာ 
အရာမ်ဳိး မရိွသျဖင့္ “ပုိင္ဆိုင္မႈ” ဟူေသာ အရာမ်ား လည္း မရိွပါေပ။ 
ဤအမွန္တရားကုိ နားလည္ႏိုင္ပါက ဒိြဟမဟုတ္ေသာ အမွန္တရားကုိ 
နားလည္ႏိုင္ မည္ ျဖစ္ေပသည္။ 
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 လူမ်ားသည္ သန္႔စင္မႈႏွင့္ ညစ္ေထးမႈတုိ႔၏ ကဲြျပားျခားနားမႈကုိ 
အာ႐ုံစုိက္ၾကေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အရာ၀တၳဳမ်ား၏ သဘာ၀တြင္ ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ 
ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ဳိး မရိွပါေပ။ စိတ္တြင္းရိွ မွားယြင္း ၍ အဓိပၸာယ္ကင္းမ့ဲေသာ 
႐ုပ္လႊာမ်ားမွ ေပၚထြက္လာျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။  

 အလားတူပင္ လူမ်ားသည္ အေကာင္းႏွင့္ အဆိုးတုိ႔၏ ကဲြျပားျခားနားမႈကုိ 
အာ႐ုံျပဳေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အေကာင္းအဆုိးဟူ၍ သီးျခားခဲြျခား တည္ရိွေနေသာ 
အရာမ်ဳိး မရိွပါေပ။ အမွန္တရားလမ္းစဥ္ သုိ႔ လိုက္ေနသူမ်ားသည္  
ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ဒြိဟမ်ဳိးကုိ အသိအမွတ္မျပဳ၍ အေကာင္းကုိ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ 
သုိ႔မဟုတ္ အဆုိးကုိ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ျခင္းမ်ဳိး မရိွသက့ဲသို႔ပင္၊ အေကာင္းကုိ႐ွံဳ႕ခ်ကာ 
အဆိုးကုိ ခြင့္လႊတ္ ျခင္းလည္း မရိွပါေပ။ 

 လူမ်ားသည္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ကံဆုိးမႈကုိ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ၾက၍ 
ကံေကာင္းမွဳကုိ လိုလား တပ္မက္ၾကေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤကြာျခားခ်က္ကိ ု
ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာၾကည့္႐ွဳမည္ ဆိုပါက  ကံဆိုးမႈသည္ မၾကာခဏ 
ဆိုသလိုပင္ ကံေကာင္းမႈ ျဖစ္လာ၍ ကံေကာင္းမႈမွာလည္း ကံဆိုးမႈ ျဖစ္လာ 
တတ္ေလသည္။ ဥာဏ္ပညာရိွသူသည္ ဘ၀၏ အတက္အက် ေျပာင္းလဲမႈ 
အေျခအေနမ်ားကုိ တည္ၿငိမ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ရင္ဆိုင္လက္ခံ၍ 
ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း မျဖစ္သက့ဲသို႔၊ က်႐ွံဳးမႈေၾကာင့္ လည္း 
၀မ္းနည္းစိတ္ပ်က္ျခင္း မျဖစ္ပါေပ။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဒိြဟမဟုတ္ေသာ အမွန္တရားကုိ 
နားလည္ သေဘာေပါက္ေလသည္။ 

 ထို႔ေၾကာင့္ ဒိြဟဆက္ႏြယ္မႈ၊ ပဋိပကၡျဖစ္မႈကုိ ေဖာ္ျပေသာ စကားလုံး 
အားလုံးတုိ႔သည္ ဥပမာ တည္ရိွမႈႏွင့္ မတည္ရိွမႈ၊ ေလာကီရမက္ႏွင့္ အမွန္တရား၊ 
သခၤါရႏွင့္ အသခၤါရ၊ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး  စသည္တုိ႔သည္ လူတစ္ဦး 
တစ္ေယာက္၏ ေတြးေခၚမႈ၌ ျခားနားျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္၍ သဘာ၀၏ အစစ္ 
အမွန္မဟုတ္ပါေပ။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ ယင္းစကားလုံးမ်ားေၾကာင့္ 
ေပၚထြက္လာေသာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ လြတ္ကင္းႏုိင္ပါက သုည (၀ါ) 
နတၱိဟူေသာ အမွန္တရားကုိ နားလည္ျခင္းပင္ ျဖစ္ ေပသည္။ 
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၆. သန္႔ရွင္းေသာ ေျမျပန္႔ေပၚမွ မဟုတ္ဘဲ ရႊံ႕ႏြံေရအိုင္ထဲမွ ေန၍ သန္႔စင္၍ 
ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ၾကာပြင့္ မ်ား ထြက္ေပၚလာသက့ဲသုိ႔ပင္ ညစ္ညမ္းလွေသာ 
ေလာကီရမက္မ်ားအတြင္းမွ သန္႔စင္ေသာ ဗုဒၶ၏ အမွန္တရားမ်ား 
ထြက္ေပၚလာေလသည္။ အယူမွားယြင္းေနသူမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ 
ေလာကီရမက္မ်ား၏ လွည့္စားမႈမ်ားပင္လွ်င္၊ ဗုဒၶျဖစ္မႈ၏ အေျခခံမ်ဳိးေစ့မ်ား 
ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ 

 ေရငုပ္ေနသူ တစ္ဦးသည္ ပုလဲမ်ားကုိ ရယူလိုပါက ၾကမ္းတမ္း 
ခက္ထန္လွေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္သားမ်ားႏွင့္ ငါးမန္းမ်ား၏ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ စြန္႔စားျဖတ္ေက်ာ္ကာ၊ ပင္လယ္ေရျပင္ ေအာက္အထိ 
ငုပ္ဆင္းရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္တရားဟူေသာ အဖိုးတန္ပုလဲကုိ ရယူလိုေသာ 
သူ သည္ ေလာကရမက္ အေပါင္း၏ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိုင္ရေပမည္။ ၄င္းသည္ 
ေရွးဦးစြာ အတၱဟူေသာ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္မႈ  အေႏွာင္အဖြ႕ဲမ်ားအတြင္း၌ 
နစ္မြန္းကာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနၿပီးမွ အမွန္တရားသို႔ ေရာက္ရိွႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ 
ရွာေဖြလိုေသာ ဆႏၵမ်ဳိး ျဖစ္ထြန္းလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 အမွန္တရားကုိ ေတြ႕ရိွလိုလွေသာ ဆႏၵရိွသည့္ ရေသ့တစ္ပါးသည္ 
ေတြ႕ရိွလိုလွေသာ ဆႏၵ ေၾကာင့္ သည္းခံကာ ဓါးမ်ာျဖင့္ အၿပီးျဖစ္ေသာ 
ေတာင္ေပၚသုိ႔ တက္ေရာက္ကာ မီးထဲသုိ႔ ခုန္ခ်ခ့ဲေၾကာင္း ပုံျပင္တစ္ခုရိွေလသည္။ 
လမ္းစဥ္တေလွ်ာက္ရိွ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ရင္ဆိုင္စြန္႔စားလုိေသာသူသည္ 
အတၱဟိတဓါးမ်ားျဖင့္ အျပည့္ျဖစ္ေသာ ေတာင္ေပၚႏွင့္ မုန္းတီးမႈ မီးပုံထဲတြင ္
ေလျပည္ေလညွင္း တိုက္ ခတ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိ ခံစားခ့ဲရ၍ 
ဆန္႔က်င္႐ုန္းကန္လာခ့ဲေသာ၊ တစ္ကုိယ္ေကာင္း ဆန္မႈႏွင့္ ေလကီရမက္မ်ားသည္ 
အမွန္တရားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နားလည္သေဘာေပါက္လာမည္ ျဖစ္ေပ သည္။ 

 
၈. ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမသည္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနေသာ အျမင္သေဘာထား ႏွစ္ခုတို႔မွ 
သီးျခားကဲြျပားထားေသာ အေတြးအေခၚျဖစ္သည့္ ဒိြဟမဟုတ္မႈသုိ႔ ေရာက္ရွိ 
ႏုိင္ေပသည္။ အေကာင္းႏွင့္အမွန္ဟု ယူဆရ ေသာ  အရာ၀တၱဳကုိ ရွာႀကံျခင္းႏွင့္ 
အဆိုးႏွင့္အမွားဟု ယူဆရေသာ အျခားေသာအရာမွ ေရွာင္ကြင္းျခင္း သည္ 
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မွားယြင္းမႈပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 အရာ၀တၳဳခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ ဗလာပင္ ျဖစ္၍ ယာယီသာ ျဖစ္သည္ဟု 
ေျပာဆုိပါက အမွန္ပင္ ျဖစ္ ၍ ေျပာင္းလဲျခင္း မရိွဟု ေျပာဆိုသည့္အတုိင္းပင္ 
မွားယြင္းမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္က ၄င္း၏ ငါ 
အဂၤါ႐ုပ္၌ တပ္မက္စြဲလမ္းေနမည္ ဆိုပါက ထိုစဲြလမ္းမႈေၾကာင့္ မေက်နပ္မႈႏွင့္ 
ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားမွ မိမိကုိယ္ကုိ ကယ္တင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္သျဖင့္ မွားယြင္းမႈပင္ 
ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ “ငါ” ဟူေသာ အရာမရိွဟု ယုံၾကည္ပါကလည္း 
အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကုိ က်င့္ႀကံရန္ အဓိပၸာယ္ မရိွေသာ ေၾကာင့္ မွားယြင္းမႈပင္ 
ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ အရာခပ္သိမ္းသည္ ဆင္းရဲဒုကၡပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာ 
ဆိုပါက မွားယြင္းမည္သာ ျဖစ္ၿပီး၊ အရာခပ္သိမ္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈပင္ ျဖစ္သည္ဟု 
ေျပာဆိုပါကလည္း မွားယြင္းမည္သာျဖစ္ေပသည္။ ဤမွားယြင္းေသာ အေတြး 
အေခၚမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ ဒိြဟသည္ လည္း တစ္ခုတည္း ျဖစ္လာေသာ 
အလယ္အလတ္လမ္းကုိ ဗုဒၶက ေဟာေျပာခ့ဲေပသည္။ 
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ဗုဒၶ - သဘာ၀ 
 
I 

သန္႔စင္မႈစိတ္ 
 
၁. လူသားမ်ားအထဲတြင္ စိတ္ေနသေဘာထားအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ 
ရိွၾကေလသည္။ အခ်ဳိ႕ ေသာသူမ်ားသည္ ဥာဏ္ပညာရိွ၍ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက 
အသိဥာဏ္ ေခါင္းပါးၾကေလသည္။ အခ်ဳိ႕က သေဘာေကာင္း၍ အခ်ဳိ႕က 
သေဘာဆိုးေလသည္။ အခ်ဳိ႕က အလြယ္တကူ ယုံၾကည္၍၊ အခ်ဳိ႕က 
အလြယ္တကူ မယုံၾကည္ေပ။ အခ်ဳိ႕က သန္႔စင္ေသာစိတ္မ်ဳိး ရိွ၍ အခ်ဳိ႕က 
ညစ္ညမ္းေသာစိတ္ ရိွေလ သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤကြာဟခ်က္မ်ားသည္ အမွန္တရား 
ရရိွေရး၌ မေျပာပေလာက္ေသာ အရာမ်ားသာ ျဖစ္ေလသည္။ ကမာၻႀကီးသည္ 
အပင္အမ်ဳိးအစား ေျမာက္မ်ားစြာ ေပါက္ေရာက္ေနေသာ ၾကာပန္းအုိင္ ႏွင့္ 
တူေလသည္။ အေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွေသာ ပန္းပြင့္မ်ား ပြင့္ဖူးေနေလသည္။ 
အခ်ဳိ႕ေသာ ပန္းမ်ားသည္ အျဖဴေရာင္၊ အခ်ဳိ႕က ပန္းေရာင္၊ အခ်ဳိ႕က အျပာေရာင္၊ 
အခ်ဳိ႕ အ၀ါေရာင္ ျဖစ္ေန၍ အခ်ဳိ႕ေသာ ၾကာပင္ မ်ားသည္ ေရေအာက္၌သာ 
ဖူးပြင့္ေနၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ အရြက္မ်ားက ေရျပင္ေပၚတြင္ ေပၚေနကာ အခ်ဳိ႕ေသာ 
အရြက္မ်ားက ေလထဲတြင္ ရိွေနၾကေလသည္။ လူသားမ်ားတြင္ ထိုထက္မ်ားေသာ 
ျခားနား ခ်က္မ်ား ရိွေလသည္။ လိင္ျခားနားမႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း 
ဤျခားနားခ်က္မ်ားမွာ အေရးမႀကီးပါေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင့္တင့္ 
မွန္ကန္ေသာ ေလ့က်င့္မႈမ်ားျဖင့္ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမ ႏွစ္ဦးစလုံး သည္ 
အမွန္တရားကုိ ရရိွႏိုင္ေပသည္။ 

 ဆင္ဦးစီး ျဖစ္ရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းငါးရပ္ ရိွရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 
က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ ျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈရိွျခင္း၊ ၀ီရိယရိွျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
စစ္မွန္ျခင္းႏွင့္ ပညာရိွျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶ၏ ျမင့္ျမတ္လွေသာ 
အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကုိ လိုက္နာရန္အတြက္ အလားတူ ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္ 
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အခ်င္းငါးရပ္ႏွင့္ ျပည့္စုံရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤအရည္အေသြးမ်ား ရိွပါက က်ား-မ 
မေရြး၊ အမွန္တရားသုိ႔ ေရာက္ရိွႏုိင္ေပသည္။ ဗုဒၶ၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို 
ေလ့လာသိရိွႏုိင္ရန္၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မလိုအပ္ပါ ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
လူသား အားလုံးတို႔တြင္ အမွန္တရားကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ ပင္ကိုယ္ သဘာ၀မ်ား 
ရိွၾကေလသည္။ 

 
၂. အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကုိ က်င့္ႀကံအားထုတ္ရာတြင္ လူသားမ်ားသည္ 
၄င္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုုိင္ မ်က္စိ မ်ားျဖင့္ ဗုဒၶကုိ ၾကည့္ျမင္၍ ၊ ကုိယ္ပုိင္စိတ္မ်ားျဖင့္ ဗုဒၶကုိ 
ယုံၾကည္ေလသည္။ ဗုဒၶအား ၾကည့္ျမင္ေသာ မ်က္စိမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္ေသာ 
စိတ္မ်ားသည္ ထိုေန႔မတုိင္မီအထိ၊ ေမြးျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းကမာၻထဲ၌ တ၀ဲ 
လည္လည္ ျဖစ္ေနခ့ဲေသာ မ်က္စိမ်ားႏွင့္ စိတ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 အကယ္၍ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးသည္ သူပုန္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ 
အေႏွာင့္အယွက္ကုိ ခံေနရပါက သူပုန္မ်ားအား တုိက္ခုိက္ႏိွမ္နင္းျခင္း မျပဳမီ၊ 
၄င္းတုိ႔၏ ေနရာစခန္းကုိ ရွာေဖြသိရိွရန္  လုိအပ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ေလာကီရမက္မ်ား၏ အေႏွာင့္အယွက္ကုိ ခံေနရေသာသူသည္ ေရွးဦးစြာ 
မူရင္းဇစ္ျမစ္မ်ားကုိ သိရိွႏိုင္ရန္ စူးစမ္းသင့္ေပသည္။ 

 အိမ္ထဲတြင္ ရိွေနသူတစ္ဦးသည္ ၄င္း၏ မ်က္စိမ်ားကုိ ဖြင့္ၾကည့္ပါက 
ေရွးဦးစြာ အခန္းတြင္းရိွ အရာမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ၿပီးေနာက္မွသာ ျပတင္းေဘာင္ျပင္ပရိွ 
ရွဳခင္းကုိ ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အလားတူသေဘာပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္  
အိမ္တြင္းရိွ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ မေတြ႕ျမင္ရမီ၊ ျပင္ပရိွ အရာမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ရမည္ 
မဟုတ္ပါေပ။ 

 ကုိယ္ခႏၶာထဲ၌ စိတ္ရွိမည္ ဆိုပါက ကုိယ္္ခႏၶာအတြင္းရိွ အရာမ်ားကုိ 
ေရွးဦးစြာ သိရိွသင့္ေပ သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူမ်ားသည္ 
ျပင္ပအရာမ်ား၌သာ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ရိွၿပီး၊ ကုိယ္္ခႏၶာ အတြင္းရိွ အရာမ်ားကုိ 
သိရိွဟန္ သုိ႔မဟုတ္ သတိျပဳဟန္ မရိွၾကပါေပ။ 

 အကယ္၍ စိတ္သည္ ကုိယ္္ခႏၶာ၏ ျပင္ပ၌ တည္ရိွေနမည္ ဆိုပါက 
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အဘယ္သုိ႔လွ်င္ စိတ္သည္ ကုိယ္္ခႏၶာ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါ 
မည္နည္း။ သုိ႔ရာတြင္ အမွန္တကယ္၌ စိတ္က သိရိွ သည္မ်ားကုိ ကုိယ္္ခႏၶာက 
ခံစားႏုိင္၍၊ ကုိယ္္ခႏၶာက ခံစားရသည္မ်ားကုိလည္း စိတ္က သိေပသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔စိတ္သည္ ကုိယ္္ခႏၶာ၏ ျပင္ပ၌ ရိွသည္ဟု မေျပာႏုိင္ပါေပ။ 
သို႔ျဖစ္လွ်င္ စိတ္၏ ပင္ကုိယ္ ၀တၳဳသည္ အဘယ္ေနရာ၌ တည္ရိွပါသနည္း။ 

 
၃. ေရွးအတိတ္ကာလကပင္လွ်င္ မိမိတို႔၏ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံ 
က်ေသာ မွားယြင္း သည့္ ေတြးေခၚယူဆခ်က္ ႏွစ္ရပ္တုိ႔ေၾကာင့္ လူသားမ်ားသည္ 
မသိနားမလည္စြာျဖင့္ တ၀ဲလည္လည္ ရစ္၀ဲသြားလာေနၾကေလသည္။ 

 ေရွးဦးပထမ ၄င္းတုိ႔သည္ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းဟူေသာ ဤဘ၀၏ 
ေအာက္ေျခ ဇစ္ျမစ္၌ တည္ရိွသည့္ သံသယစိတ္ကုိ ၄င္းတုိ႔၏ စစ္မွန္ေသာ 
သဘာ၀ဟု ယုံၾကည္ၾကေလသည္။ ဒုတိယမွာ သံသယစိတ္၏ ေနာက္ကြယ္၌ 
ဖုံးကြယ္ေနေသာ အမွန္တရားကုိ သိရိွသည့္ သန္႔စင္ေသာစိတ္သည္ ၄င္းတုိ႔၏ 
စစ္မွန္ေသာ သဘာ၀ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔ မသိၾကပါေပ။ 

 လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ၄င္း၏လက္သီးကုိ ဆုပ္၍ လက္ေမာင္းကုိ 
ေျမွာက္လိုက္ေသာအခါ၊ မ်က္စိက ၾကည့္ျမင္၍ စိတ္က ခဲြျခားလိုက္ေသာ္လည္း  
ခြျဲခားသိရိွေသာစိတ္သည္ စစ္မွန္ေသာစိတ္ မဟုတ္ပါေပ။ 

 ခဲြျခားမႈရိွေသာ စိတ္သည္ မိမိကိုယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေလာဘႏွင့္ 
အျခားေသာ စိတ္အေျခ အေနမ်ားက ဖန္တီးလုိက္သည့္ စိတ္အထင္ 
ျခားနားမႈမ်ားကုိ ခဲြျခားေသာစိတ္သာ ျဖစ္ေလသည္။ ခဲြျခား မႈရိွေသာစိတ္သည္ 
အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍၊ ပင္ကုိယ္၀တၳဳဟူ၍ လုံး၀ မရိွ 
ဘဲ အစဥ္အၿမဲ ေျပာင္းလဲေနေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤစိတ္သည္ မိမိတို႔၏ 
စစ္မွန္ေသာစိတ္ဟု လူမ်ား ထင္မွတ္ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္၊ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား အတြင္းသုိ႔ 
ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္မႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာေလသည္။ 

 လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ၄င္း၏ လက္၀ါးကုိ ျဖန္႔လိုက္ေသာအခါ စိတ္က 
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သိေလသည္။ သုိ႔ရာ တြင္ ေရြ႕လ်ား၍ သြားေသာအရာသည္ မည္သည့္အရာနည္း။ 
စိတ္ေလာ၊ လက္ေလာ။ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည္မွ် ေရြ႕လ်ားျခင္း မရိွသေလာ။ 
လက္က ေရြ႕လ်ားလွ်င္ စိတ္ကလည္း ေရြ႕လ်ား၍ စိတ္က ေရြ႕ လ်ားလွ်င္လည္း 
လက္က ေရႊ႕လ်ားေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေရႊ႕လ်ားေသာစိတ္သည္ စိတ္၏ အေပၚယံ 
႐ုပ္သြင္သာ ျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းသည္ စစ္မွန္၍ အေျခခံက်ေသာစိတ္ မဟုတ္ပါေပ။ 

 
၄. မူလအေျခခံအားျဖင့္ လူတုိင္းတြင္ သန္႔စင္သည့္စိတ္ ရိွေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
သာမန္အားျဖင့္ ၄င္းစိတ္သည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ 
သံသယအညစ္အေၾကး ဖုန္မ်ားျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းေနေလသည္။ ဤညစ္ညမ္းေနေသာ 
သံသယစိတ္သည္ မူလသဘာ၀ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ပါေပ။ အသစ္ 
၀င္ေရာက္လာသူ၊ သို႔မဟုတ္ ဧည့္သည္တစ္ဦးက့ဲသို႔ ျဖစ္၍ အိမ္ရွင္ မဟုတ္ပါေပ။ 

 လသည္ မၾကာခဏ၊ တိမ္မ်ား၏ ဖုံးအုပ္ျခင္းကုိ ခံရေသာ္လည္း၊ 
တိမ္မ်ားေၾကာင့္ ေရြ႕လ်ားသြား ျခင္း၊ ညစ္ညမ္းသြားျခင္း မရိွပါေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ဤညစ္ညမ္းေသာ သံသယစိတ္သည္၊ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ စစ္မွန္ေသာစိတ ္
ျဖစ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာ မထင္မွတ္ၾကရပါေပ။ 

 လူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ အတြင္း၌ရိွေသာ၊ သန္႔စင္ေျပာင္းလဲျခင္း မရိွေသာ 
အမွန္တရား အေျခခံ စိတ္ကုိ နုိးၾကားလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္၊ 
မွန္ကန္ေသာအခ်က္ကုိ အၿမဲမျပတ္ သတိျပဳရ မည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 အစဥ္အၿမဲ ေျပာင္းလဲညစ္ညမ္းေနေသာစိတ္တြင္ ခ်ဳပ္မိေနကာ၊ မိမိတုိ႔၏ 
ကုိယ္ပုိင္ ေဖာက္ျပန္ေန ေသာ အေတြးအေခၚျဖင့္ မ်က္စိလည္ေနေသာေၾကာင့္၊ 
၄င္းတုိ႕သည္ သံသယကမာၻထဲတြင္ တ၀ဲလည္ လည္ ျဖစ္ေနၾကေလသည္။ 

 လူ႔စိတ္၏ ဒိြဟျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားသည္ ေလာဘႏွင့္တကြ၊ 
အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား အေပၚစိတ္၏ တံု႔ျပန္မႈမ်ား ႏႈိးဆြေပးၾကေလသည္။ 

 အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ျခင္းမရိွဘဲ မည္သည့္အေျခအေနမ်ဳ ိးမဆုိ၊ 
အစဥ္အၿမဲ သန္႔စင္ကာ၊ တည္ၿငိမ္မႈရိွေသာ စိတ္သည္၊ စိတ္က 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားသျဖင့္၊ မိမိ၏ စစ္မွန္ေသာ ကုိယ္ေပ်ာက္ ကြယ္သြားၿပီဟု 
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မေျပာနုိင္ပါေပ။ ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ၊ ေျပာင္းလဲေသာအရာ 
သည္ စိတ္၏ စစ္မွန္ေသာ ပင္ကုိယ္သဘာ၀ မဟုတ္ပါေပ။ 

 
၅. ေနေရာင္ေတာက္ပေန လင္းေနေသာ္လည္း၊ ေန၀င္သြားေသာအခါ၌ 
ေမွာင္မဲသြားေသာ ဓမၼာရုံ ႀကီးတစ္ခုအေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ 

 ေနႏွင့္အတူ အလင္းေရာင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး၊ ညႏွင့္အတူ အေမွာင္ထု 
ေရာက္ရိွလာသည္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေတြးထင္ႏုိင္ၾကေသာ္လည္း၊ 
အလင္းႏွင့္အေမွာင္ကုိ သိရိွေသာစိတ္ကုိမူ၊ ထုိက့ဲသုိ႔ထင္၍ မရပါ ေပ။ 
အလင္းႏွင့္အေမွာင္ကုိ သိရိွခံစားနုိင္စြမ္း႐ိွေသာစိတ္အား၊ မည္သူ႔ထံသို႔မွ 
ျပန္လည္ေပးအပ္ႏုိင္ျခင္း မရိွဘဲ၊ ပုိမုိစစ္မွန္ေသာ သဘာ၀ျဖစ္သည့္ အေျခခံ 
သဘာ၀သုိ႔သာ၊ ေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္း ရိွေလသည္။ 

 ၄င္းသည္၊ ေနထြက္ႏွင့္ေန၀င္ခ်ိန္ႏွင့္အတူ၊ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာေသာ 
အလင္းႏွင့္ အေမွာင္တုိ႔ ကုိ အခုိက္အတန္႔အားျဖင့္သာ မွတ္သားသိရိွႏုိင္သည့္ 
`ယာယီ´ စိတ္သာ ျဖစ္ေလသည္။ 

 ၄င္းသည္ ဘ၀အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ၊ တုိေတာင္းလွေသာ 
အခ်ိန္ပုိင္းတစ္ခုမွ သည္၊ ေနာက္အခ်ိန္ပုိင္းတစ္ခုသုိ႔၊ ျခားနားေသာခံစားခ်က္မ်ား 
ရိွေနသည့္ `ယာယီ´ စိတ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ ေလသည္။ 

 ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ျပင္ပ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 
ေပၚထြက္လာသည့္၊ အေကာင္းႏွင့္အဆုိး၊ အခ်စ္ႏွင့္အမုန္း၊ အစရိွေသာ 
ယာယီခံစားခ်က္မ်ားသည္၊ လ့ူ႔စိတ္ထဲ၌၊ စုေဆာင္း ကိန္းေအာင္းေနခ့ဲေသာ 
ညစ္ညမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည့္ ယာယီ တံု႔ျပန္မႈသာ ျဖစ္ေပ 
သည္။ 

 စိတ္က ခံယူထားေသာ၊ လုိခ်င္တပ္မက္မႈမ်ားႏွင့္ ေလာကီရမၼက္မ်ားမ်ား၏ 
ေနာက္ကြယ္တြင္၊ သန္႔စင္ၾကည္လင္၍၊ အေျခခံက်ေသာ၊ စစ္မွန္သည့္စိတ္၏ 
ပင္ကုိယ္သဘာ၀မ်ား တည္ရိွေနေလသည္။ 
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 ေရသည္ ခြက္အလုံးထဲတြင္ လုံး၀ုိင္း၍ ေလးေထာင့္ခြက္ထဲတြင္ 
ေလးေထာင့္ပံုသ႑ာန္ ရိွေသာ္ လည္း၊ ေရ၌ ပင္ကုိယ္ပံုသ႑ာန္ဟူ၍ မရိွပါေပ။ 
လူမ်ားသည္ ဤအခ်က္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ သည့္တုိင္ေအာင္၊ မၾကာခဏ 
ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ေလသည္။ 

 လူမ်ားသည္ အေကာင္းႏွင့္အဆုိးကုိ ၾကည့္ျမင္ျခင္း၊ 
ခ်စ္ႀကိဳက္ျခင္းႏွင့္မုန္းတီးျခင္း၊ တည္ရိွမႈႏွင့္ မတည္ရိွမႈတုိ႔ကုိ ခဲြျခားျခင္း၊ 
စသည္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္၊ ဤအေႏွာင္အဖဲြ႔မ်ား၌ ခ်ဳပ္ 
ေႏွာင္မိၿပီး တြယ္တာမႈ ရိွလာသျဖင့္၊ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ၾကရေလသည္။ 

 အကယ္၍သာ၊ လူမ်ားသည္ စိတ္ကူးယဥ္ျဖစ္၍ မွားယြင္းေသာ 
ဤခဲြျခားမႈစိတ္အေပၚ တြယ္တာ မႈမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္၍၊ မူလစိတ္၏ သန္႔စင္မႈကုိ 
ျပန္လည္ရရိွနုိင္မည္ ဆုိပါက၊ ၄င္းတုိ႔၏ စိတ္ႏွင့္ကုိယ္ခႏၵာ ႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ 
ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းမွ ကင္းလြတ္နုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ 
ယင္း ကင္းလြတ္မႈႏွင့္အတူ၊ ဒြန္တဲြပါလာေသာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ေအးခ်မ္းမႈကုိပါ 
ခံစားၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ ေပသည္။ 

 
 

II 
ဗုဒၶ - သဘာ၀ 

၁. သန္႔စင္၍ စစ္မွန္ေသာစိတ္သည္ အေျခခံပင္ ျဖစ္သည္ဟု၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
ေျပာၾကားခ့ဲၿပီး ျဖစ္ေပ သည္။ ၄င္းသည္ ဗုဒၶသဘာ၀ပင္ ျဖစ္သည္။ 
တစ္နည္းဆုိေသာ္၊ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္၏ မ်ဳိးေစ့ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 ေနနွင့္ရြက္ေျခာက္တုိ႔အၾကား၌ မွန္ဘီလူးကုိ ခံထားပါက၊ မီးေလာင္ေပမည္။ 
သုိ႔ရာတြင္၊ ၄င္းမီး သည္ ဘယ္မွ လာသနည္း။ မွန္ဘီလူးသည္ ေနနွင့္ 
အလွမ္းေ၀းလွေပသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ မွန္ဘီလူး ေၾကာင့္ ရြက္ေျခာက္ေပၚတြင္ 
မီးစဲြလာေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ ရြက္ေျခာက္သည္ မီးေတာက္ေလာင္ႏုိင္ သည့္ 
သဘာ၀မ်ဳိး မရိွပါက၊ မီးစဲြလာမည္ မဟုတ္ပါေပ။ 



ဗုဒၶ - သဘာ၀ 

- 70 - 

 အလားတူပင္၊ အကယ္၍ ဗုဒၶဥာဏ္ေတာ္၏ အလင္းေရာင္ကုိ၊ လူ႔စိတ္ေပၚသုိ႔ 
စုဆုံ က်ေရာက္ ေစမည္ ဆုိပါက ဗုဒၶျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေသာ စိတ္၏စစ္မွန္သည့္ 
သဘာ၀သည္ ထြန္းေတာက္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းအလင္းေရာင္၏ 
ေတာက္ပမႈျဖင့္၊ လူသားတုိ႔၏စိတ္ကုိ ထြန္းလင္းေစကာ၊ ဗုဒၶအား ယုံၾကည္စိတ္မ်ား 
ႏုိးၾကားလာေပမည္။ လူသားအားလုံးတုိ႔၏ စိတ္မ်ားေရွ႕တြင္၊ ဗုဒၶသည္ အသိဥာဏ္ 
မွန္ဘီလူးကုိ ခံေပးထားသျဖင့္ ယုံၾကည္စိတ္မ်ား ေစာလ်င္စြာ 
ျဖစ္ထြန္းလာေလသည္။ 
 
၂. မိမိတုိ႔၏ စစ္မွန္ေသာစိတ္သည္၊ အမွန္တရားကုိ သိျမင္ေသာ 
ဗုဒၶ၏ဥာဏ္ေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္ေၾကာင္းကုိ လူမ်ားက မၾကာခဏ လ်စ္လ်ဴရွဳ 
ထားၾကသျဖင့္၊ ေလာကီရမက္မ်ားတြင္ စဲြညွိကာ၊ အေကာင္းႏွင့္အဆုိး ခဲြျခားမႈမ်ား၌ 
တြယ္ကပ္ေနၿပီးေနာက္၊ မိမိတုိ႔၏ အေႏွာင္အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡ မ်ားတြင္ 
ရုန္းကန္လူးလြန္႔ေနၾကေလသည္။ 

 ဤအေျခခံက်၍ သန္႔စင္ေသာစိတ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္လ်က္ႏွင့္ပင္၊ လူမ်ားသည္ 
အဘယ္ေၾကာင့္ လွည့္ ဖ်ားမႈႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡ သံသရာထဲ၌ တ၀ဲလည္လည္ 
ျဖစ္ေစမည့္၊ မေသခ်ာဘဲ သံသယရိွေသာ ဘ၀ကုိ ဆက္လက္တြယ္ဖက္ထားကာ၊ 
မိမိတုိ႔၏ ပတ္၀န္းက်င္ေနရာအားလုံး၌ ဗုဒၶ၏ ဥာဏ္ေတာ္အလင္းေရာင္ မ်ား 
ျပည့္ႏွက္ေနေသာ္လည္း၊ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ဗုဒၶသဘာ၀ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဖုံးကြယ္ထားပါသနည္း။ 

 တရံေရာအခါက၊ လူတစ္ဦးသည္ ၾကည့္မွန္တခ်ပ္၏ ေနာက္ဖက္သုိ႔ 
ၾကည့္ေသာအခါ၊ မိမိ၏ မ်က္ႏွာႏွင့္ေခါင္းတုိ႔ကုိ မေတြ႔ျမင္ရသျဖင့္ 
အ့ံၾသထိတ္လန္႔သြားေလသည္။ သတိေမ့ေလ်ာ့ကာ၊ မွန္၏ အျခားတစ္ဖက္သုိ႔ 
ၾကည့္မိရုံမွ်ျဖင့္ ရူးသြားရန္ မလုိအပ္ပါေပ။ 

 အလားတူပင္၊ ေတြ႔ရိွရလိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္ထားေသာေနရာ၌၊ အမွန္တရားကုိ 
မေတြ႔ရိွရသျဖင့္၊ ဆက္လက္၍ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေနျခင္းသည္လည္း၊ မလုိအပ္ေသာ 
မုိက္မဲမႈပင္ ျဖစ္ေပသည္။ အမွန္ တရား၌ ဒိြဟျဖစ္မႈ မရိွပါေပ။ မိမိတုိ႔၏ 
စစ္မွန္ေသာစိတ္ကုိ ဖုံးလႊမ္းကြယ္၀ွက္ထားေသာ၊ ေလာဘႏွင့္ အထင္မွားမႈတုိ႔၏ 
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ေပါင္းစုမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္အတုအေယာင္မ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ 
ခဲြျခား စိတ္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း မသိရိွဘဲ အမွန္တရားကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ရွာႀကံခ့ဲသူမ်ားသာ က်ရွံဳးမႈ ရိွေပ သည္။ 

 အကယ္၍ မွားယြင္းေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ား စုပံုလာျခင္းကုိ ဖယ္ရွားပစ္မည္ 
ဆုိပါက၊ အမွန္တရား ေပၚထြက္လာေပမည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ အံ႔ၾသဘြယ္ရာ 
ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္၊ မွားယြင္းေသာ ယုံၾကည္ ခ်က္မ်ား မရိွဘဲႏွင့္၊ 
အမွန္တရားမ်ား မရိွနုိင္ေၾကာင္းကုိ၊ အမွန္တရား ရရိွၿပီး သူမ်ားက နားလည္လာၾက 
မည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 
၃. ဗုဒၶသဘာ၀သည္ အဆုံးတုိင္ မေရာက္နုိင္ေပ။ စဥ္းလဲေကာက္က်စ္သူမ်ားသည္ 
ေတာရုိင္း တိရိစာၦန္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနေသာ ၿပိတၱာမ်ားအျဖစ္ 
ျပန္လည္ေမြးဖြားလာသည္ ျဖစ္ေစ၊ သုိ႔မဟုတ္ ငရဲျပည္သုိ႔ က်ေရာက္သြားသည္ျဖစ္ေစ၊ 
၄င္းတုိ႔၏ ဗုဒၶသဘာ၀မ်ားသည္ မည္သည့္ အခါမွ် ေပ်ာက္ပ်က္ဆုံးရွံဳးသြားျခင္း 
မရိွပါေပ။ 

 အသား၏ ညစ္ညမ္းမႈတြင္ မည္က့ဲသုိ႔နစ္ျမဳပ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ေလာကီရမက္မ်ား၏ အျမစ္တြင္ ဖုံးကြယ္ေန၍ ေမ့ေပ်ာက္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ 
လူသားတုိ႔၏ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္ ပင္ကုိယ္သေဘာသည္၊ မည္သည့္အခါမွ် 
လုံး၀ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားျခင္း မရိွပါေပ။ 

 

၄. အရက္ေၾကာင့္ မူးယစ္အိပ္ေပ်ာ္သြားေသာ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း၊ 
ေရွးေဟာင္းပံုျပင္ တစ္ခု ရိွေလသည္။ ၄င္း၏သူငယ္ခ်င္းသည္ ၄င္း၏ေဘးနား၌ 
တတ္နုိင္သ၍ ေစာင့္ၾကည့္ေနခ့ဲေသာ္လည္း၊ မလဲႊမေရွာင္သာဘဲ ထြက္ခြာသြားရမည့္ 
အခ်ိန္၌၊ သူငယ္ခ်င္း၌ ေငြေၾကး လုိအပ္လိမ့္မည္ကုိ စုိးရိမ္သျဖင့္၊ အရက္မူးေနသူ၏ 
အ၀တ္အစားထဲတြင္၊ ေက်ာက္သံပတၱျမားတစ္ခုကုိ ထည့္ထားေပးခ့ဲေလသည္။ 
အရက္မူးသူသည္ အမူးေျပသြားေသာအခါ၌၊ သူငယ္ခ်င္းက အ၀တ္အစားထဲတြင္ 
ေက်ာက္သံပတၱျမား တခုကုိ ထည့္ထားေပးခ့ဲသည္ကုိ မသိရိွသျဖင့္၊ 
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ဆင္းရဲႏြမ္းပါးစြာႏွင့္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္စြာျဖင့္ ေျခဦး တည့္ရာ ခရီးလွည့္ခ့ဲေလသည္။ 
အခ်ိန္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာၿပီးေနာက္ သူငယ္ခ်င္းက ဆင္းရဲသူအား၊ 
ေက်ာက္သံပတၱျမားအေၾကာင္း ေျပာျပကာ၊ ရွာၾကည့္ရန္ အႀကံေပးေလသည္။ 

 ဤပံုျပင္ထဲ၌ ပါရိွေသာအရက္မူးသူက့ဲသုိ႔ပင္၊ လူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ 
အတြင္းသဘာ၀၌ သန္႔စင္ ၾကည္လင္စြာျဖင့္ ဖုံးကြယ္ေနေသာ၊ 
တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္သည့္ ဗုဒၶသဘာ၀ရတနာရိွေနေၾကာင္းကုိ သတိမမူ မိၾကဘဲ၊ 
ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ေသျခင္းျဖစ္ေသာ ဤဘ၀ထဲတြင္၊ ဆင္းရဲဒုကၡႀကီးစြာျဖင့္ 
တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနၾကေလသည္။ 

 ဤအထြတ္အထိပ္ျဖစ္ေသာ သဘာ၀ကုိ လူတုိင္းက ပုိင္ဆုိင္ေနေၾကာင္း၊ 
မည္က့ဲသုိ႔ပင္ သတိ မမူမိေစကာမူ၊ မည္မွ်ပင္ အသိဥာဏ္ကင္းမ့ဲ၍ 
နိမ့္က်ေနေစကာမူ၊ အနိမ့္က်ဆုံးေသာ သူ၌ပင္၊ ဗုဒၶျဖစ္ စဥ္သုိ႔ ေရာက္ရိွနုိင္ေသာ 
ပါရမီ အလားအလာမ်ား ရိွေနေၾကာင္းကုိ ဗုဒၶ သိရိွထားသျဖင့္။ လူသားမ်ား အေပၚ 
မည္သည့္အခါမွ် အယုံအၾကည္ မပ်က္ပါေပ။ 

 ထုိ႔ေၾကာင့္၊ အသိဥာဏ္ကင္းမ့ဲမႈေၾကာင့္ လွည္႔စားျခင္း ခံရကာ၊ မိမိတုိ႔၏ 
ကုိယ္ပုိင္ဗုဒၶ သဘာ၀ကုိ မေတြ႔ျမင္နုိင္သူမ်ားအား၊ ဗုဒၶက ယုံၾကည္စိတ္ကိ ု
ႏႈိးဆြေပးၿပီး၊ ၄င္းတုိ႔၏ ထင္ေယာင္ထင္မွားမႈမွ ေ၀းရာ သုိ႔ ေဆာင္ၾကဥ္းကာ၊ 
၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္၏အၾကား၌၊ မူရင္းအေျခခံအားျဖင့္ ကြာျခားမႈ မရွိ 
ေၾကာင္းကုိ သြန္သင္ေဟာေျပာေလသည္။ 

 

၅. ဗုဒၶသည္၊ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္သုိ႔ ေရာက္ရိွခ့ဲသူျဖစ္၍၊ လူမ်ားမွာမူ၊ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္သုိ႔ 
ေရာက္ရိွႏုိင္စြမ္းရိွသူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ဤသည္မွာ၊ ဗုဒၶႏွင့္လူသားတုိ႔၏ 
ျခားနားခ်က္ အလုံးစုံပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
 အကယ္၍၊ လူတစ္ဦးတေယာက္က၊ ၄င္းသည္ အမွန္တရားကုိရရိွခ့ဲၿပီဟု 
ထင္မွတ္ပါက၊ မိမိ ကုိယ္ကုိ လွည့္စားျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၊ ၄င္းသည္ အကၽြတ္တရားဖက္သုိ႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ား 
ေနေစကာမူ၊ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္သုိ႔ မေရာက္ရိွေသးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ 
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 ဇဲြ၀ိရိယရိွရိွ၊ သစၥာရိွရိွျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း မရိွပါက၊ ဗုဒၶသဘာ၀သည္ 
ေပၚထြက္လာျခင္း ရိွသက့ဲသုိ႔၊ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္လည္း 
ဗုဒၶသဘာ၀ ေပၚထြက္လာျခင္း မတုိင္မီ ၿပီးဆုံးျခင္း မရိွပါေပ။ 
 
၆. တရံေရာအခါက၊ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးသည္ မ်က္မျမင္အခ်ဳိ႕တုိ႔အား၊ 
ဆင္တစ္ေကာင္အနီး၌ စုရုံးေစ ၿပီး၊ ဆင္၏ပံုသ႑ာန္ကုိ ေျပာျပပါရန္ 
ေမးျမန္းေလသည္။ ပထမလူသည္ ဆင္စြယ္ကုိ စမ္းသပ္ကုိင္တြယ္ ကာ၊ ဆင္သည္ 
အႀကီးစား မုန္လာဥနီႏွင့္ တူပါသည္ဟု ေျပာေလသည္။ အျခားေသာ 
မ်က္မျမင္တစ္ဦး ကမူ၊ ဆင္၏ နားရြက္ကုိစမ္းမိသျဖင့္၊ ယပ္ေတာင္အႀကီးစားႏွင့္ 
တူေၾကာင္း ေျပာေလသည္။ အျခား တစ္ဦးကလည္း ႏွာေမာင္းကုိစမ္းမိကာ၊ 
က်ည္ေပြ႔ႏွင့္ တူေၾကာင္း ေျပာေလသည္။ ေနာက္တစ္ဦးကမူ၊ ေျခကုိစမ္းမိၿပီး၊ 
ေထာင္းဆုံႏွင့္ တူေၾကာင္း ေျပာေလသည္။ ဆင္၏အၿမီးကုိ ကုိင္တြယ္မိသူက၊ 
ႀကိဳးႏွင့္ တူေၾကာင္း ေျပာေလသည္။ ဆင္၏ ပံုသ႑ာန္အစစ္အမွန္ 
မ်က္မျမင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ရွင္ဘုရင္ အား ေျပာျပနိုင္ျခင္း မရိွပါေပ။ 

 အလားတူပင္လွ်င္၊ လူ႔သဘာ၀ကုိ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ရွင္းလင္း 
ေျပာျပနုိင္ေစကာမူ၊ ဗုဒၶ သဘာ၀ တည္းဟူေသာ လူသားတဦး၏ 
သဘာ၀အစစ္အမွန္ကုိ ရွင္းလင္းေျပာျပနုိင္ျခင္း ရိွမည္ မဟုတ္ပါေပ။ 

 ေလာကီရမက္မ်ားျဖင့္ တုန္လႈပ္ျခင္းမရိွဘဲ ေသျခင္းျဖင့္လည္း ပ်က္ျပား 
သြားျခင္း မရိွေသာ၊ ထာ၀ရတည္ၿမဲသည့္ ဗုဒၶသဘာ၀ေခၚ၊ လူ႔သဘာ၀ကုိ 
ရွာေဖြေတြ႔ရိွနုိင္ရန္၊ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ၊ ဗုဒၶႏွင့္ ဗုဒၶ၏ မြန္ျမတ္လွေသာ 
အဆုံးအမမ်ားမွတစ္ဆင့္သာ ျဖစ္ေလသည္။ 
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III 
ဗုဒၶ သဘာ၀ႏွင့္ ငါမဟုတ္မႈ 

၁.  ဗုဒၶသဘာ၀သည္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပနုိင္သည့္ အရာတစ္ခုခုက့ဲသုိ႔၄င္း၊ 
အျခားေသာ သြန္သင္မႈ မ်ား၏ `၀ိညာဥ္´ႏွင့္ ဆင္တူသက့ဲသုိ႔၄င္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ေျပာဆုိေနခ့ဲၾကေသာ္လည္း၊ အမွန္မွာ မဟုတ္ပါ ေပ။ 
 အတၱ (၀ါ) `ငါ´ ဟူေသာ အေတြးအေခၚသည္၊ ခဲြျခားေသာ စိတ္ကေရွးဦးစြာ 
ဖမ္းယူဆုပ္ကုိင္ ထားၿပီးေနာက္၊ စဲြၿငိေနကာ၊ စြန္႔လႊတ္ရမည့္ စိတ္ကူးယဥ္ 
အရာ၀တၳဳတစ္ခုခုသာ ျဖစ္ေခ်သည္။ ဗုဒၶ သဘာ၀မွာမူ၊ ရွင္းလင္းေဖၚျပႏုိင္ေသာ 
အရာမဟုတ္ဘဲ၊ ေရွးဦးစြာ ရွာေဖြေတြ႔ရိွရမည့္အရာ ျဖစ္ေပသည္။ 
တစ္နည္းအားျဖင့္၊ ဗုဒၶသဘာ၀သည္ `ငါ´ ႏွင့္ ဆင္တူရုိးမွားျဖစ္ေသာ္လည္း 
`အတၱ´ သုိ႔မဟုတ္  `အတၱဟိတ´ ဟူေသာ `အတၱ´ မဟုတ္ပါေပ။ အတၱ (၀ါ) 
`ငါ´ ရိွသည္ဟု ယုံၾကည္ျခင္းသည္ မတည္ရိွ မႈကုိ ယူဆထားေသာ မွားယြင္းသည့္ 
ယုံၾကည္မႈျဖစ္သည္။ ဗုဒၶသဘာ၀ကုိ ျငင္းပယ္ျခင္းသည္လည္း မွားယြင္းေပသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၊ တည္ရိွမႈသည္ မတည္ရိွမႈ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားေသာ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
 ဤသေဘာတရားကုိ ပုံျပင္တခုျဖင့္ ရွင္းျပနုိင္ေပသည္။ မိခင္တစ္ဦးသည္ 
ဖ်ားနာေနေသာ သူမ၏ ႏုိ႔စုိ႔ကေလးအား ဆရာ၀န္တစ္ဦးထံသုိ႔ ေခၚေဆာင္ 
ျပသေလသည္။ ဆရာ၀န္သည္ ကေလးေသာက္ရန္ ေဆးေပးၿပီးေနာက္၊ 
ေဆးေသာက္သုံးၿပီး၊ ေကာင္းစြာ ေၾကညက္သြားခ်ိန္ အထိ၊ ႏုိ႔မတုိက္ရန္ ညႊန္ 
ၾကားလုိက္ေလသည္။  
 ကေလးက ႏုိ႔စုိ႔လုိစိတ္ မရိွေစရန္အတြက္၊ မိခင္သည္ သူမ၏ ႏုိ႔အုံကုိ 
ခါးေသာအရာျဖင့္ သုတ္ လိမ္းထားေလသည္။ ေဆးကု္ိ ေသာက္သုံးၿပီး၍၊ 
ေကာင္းစြာ ေၾကညက္ေလာက္ၿပီးေသာ အခ်ိန္သုိ႔ ေရာက္လာမွ၊ မိခင္သည္ သူမ၏ 
ႏုိ႔အုံကုိ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ကာ၊ ကေလးအား ႏုိ႔တုိက္ေလသည္။ ကေလးကုိ 
ခ်စ္ေသာေၾကာင့္၊ မိခင္သည္ ၾကင္နာသနားစိတ္ျဖင့္၊ ဤနည္းကုိ အသုံးျပဳကာ၊ 
ကေလးကုိ ကယ္တင္ေလသည္။ 
 ပံုျပင္ထဲ၌ ပါရိွေသာ မိခင္က့ဲသုိ႔ပင္၊ ထင္မွားမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ႏွင့္ `ငါ´ 
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၌ ဖက္တြယ္ စဲြလမ္းေနမႈမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္အတြက္ ဗုဒၶသည္ 
`ငါ´မရွိေၾကာင္း ျမြက္ၾကားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ အထင္မွားမႈႏွင့္ စဲြလမ္းမႈမ်ားကိ ု
ရွင္းလင္းၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ဗုဒၶသည္ ဗုဒၶသဘာ၀ျဖစ္ေသာ စစ္မွန္ သည့္ စိတ္၏ 
ျဖစ္ရပ္အမွန္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းျမြက္ၾကားေလသည္။ 
 `ငါ´ဟူေသာ အဂၤါရုပ္၌ စဲြမက္ေနမႈသည္၊ မေရရာေသာဘ၀သုိ႔ ေခၚေဆာင္ 
သြား၍၊ ဗုဒၶ သဘာ၀ကုိ ယံုၾကည္မႈသည္ အမွန္တရားသုိ႔ ေရာက္ေစနုိင္ေလသည္။ 
 ဤသည္မွာ ေသတၱာတစ္လုံး အေမြရလုိက္ေသာ ပုံျပင္ထဲမွ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ 
တူေလသည္။ ေသတၱာထဲ၌ ေရႊရိွေၾကာင္းကုိ မသိရိွေသာ အမ်ဳိးသမီးသည္၊ 
ဆင္းရဲက်ပ္တည္းစြာ၊ ဆက္လက္ ေနထုိင္ လာခ့ဲရာ၊ ေနာက္ဆုံး၌ 
အျခားသူတစ္ဦးက ေရႊရိွေနေၾကာင္း၊ ေသတၱာကုိ ဖြင့္ျပခ့ဲရေလသည္။ ဗုဒၶသည္ 
လူသားမ်ား၏ စိတ္ကုိဖြင့္၍၊ သန္႔စင္လွေသာ ၄င္းတုိ႔၏ ဗုဒၶသဘာ၀ကုိ 
ျပသေလသည္။ 
 
၂. အကယ္၍၊ လူတုိင္းတြင္ ဤဗုဒၶသဘာ၀ ရိွေနပါက အဘယ္ေၾကာင့္၊ 
အခ်င္းခ်င္း လိမ္လည္ေန ေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ သတ္ျဖတ္ေနၾကေသာ လူမ်ား၌ 
ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားလွပါသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ရာထူး ႀကီးငယ္၊ ၾကြယ္၀မႈႏွင့္ 
ဆင္းရဲမႈ ဟူေသာ မ်ားျပားလွသည့္ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား ရိွေနပါသနည္း။ 

 တန္ဆာဆင္သည့္အေနျဖင့္၊ အဖုိးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာတစ္ခုကုိ 
နဖူးတြင္ ဆင္ယင္ထား ေလ့ရိွေသာ နဘမ္းသမားတေယာက္အေၾကာင္း၊ 
ပံုျပင္တခုရိွေလသည္။ တစ္ခ်ိန္တြင္၊ နဘမ္း သတ္ေနစဥ္ ယင္းေက်ာက္မ်က္ 
ရတနာသည္၊ ၄င္း၏ နဖူးအတြင္းသုိ႔ နစ္၀င္သြားေလသည္။ အဖုိးတန္ ေက်ာက္မ်က္ 
ရတနာ ေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီဟု ထင္မွတ္ကာ၊ ၄င္းသည္ အနာကုိ ေဆးထည့္ရန္ 
အတြက္ ခဲြစိတ္ဆရာ၀န္တစ္ဦးထံသုိ႔ သြားေလသည္။ ဆရာ၀န္သည္ ေဆးထည့္ 
ေပးရန္အတြက္ ၾကည့္လုိက္ ေသာအခါ၊ နဖူးတြင္းသုိ႔နစ္၀င္ၿပီး၊ ေသြးႏွင့္ေခြ်းတုိ႔ျဖင့္ 
ဖုံးကြယ္ေပေရေနေသာ ေက်ာက္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရ ေလသည္။ ၄င္းသည္ 
ၾကည့္မွန္တခ်ပ္ကုိ ေထာင္ျပကာ၊ ယင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုိ နဘမ္းသမားအား 
ျပသေလသည္။ 
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 ဗုဒၶသဘာ၀သည္၊ ဤပံုျပင္ထဲရိွ အဖုိးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ 
တူေလသည္။ အျခားေသာ လုိအင္ဆႏၵရမက္မ်ားမွ အညစ္အေၾကးဖုန္မ်ားျဖင့္ 
ဖုံးကြယ္ေန၍ ေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီဟု လူမ်ားက ထင္မွတ္ေနၾကေသာ္လည္း 
ဆရာေကာင္းတစ္ဦးက၊ ယင္းဗုဒၶသဘာ၀ကုိ ၄င္းတုိ႔အား ျပန္လည္ ထုတ္ 
ေဖာ္ေပးေလသည္။ 

 မည္မွ်ပင္၊ ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ ေမာဟတုိ႔ျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းေနေစကာမူ၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ကံအက်ဳိး အေၾကာင္းေၾကာင့္ ၀ဋ္လည္ေနေစကာမူ၊ လူတုိင္းတြင္ ဗုဒၶသဘာ၀ 
ရိွေလသည္။ 

 ဗုဒၶသဘာ၀သည္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ဆီးသြားျခင္း 
မရိွႏုိင္ေပ။ ညစ္ညမ္းမွဳ အားလုံးကုိ ဖယ္ရွားလုိက္ေသာအခါ၊ 
အေႏွးႏွင့္အျမန္ဆုိသလုိ ဗုဒၶသဘာ၀ ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ေပ သည္။ 

 ေၾကးမုံတစ္ခ်ပ္ျဖင့္၊ အေသြးႏွင့္အသားထဲ၌ နစ္၀င္ေနေသာ ေက်ာက္မ်က္ 
ရတနာကုိ၊ နဘမ္း သမားအား ျပသခ့ဲသက့ဲသုိ႔၊ ေလာကီရမက္ေအာက္တြင္ 
နစ္ျမဳပ္ေနေသာ ဗုဒၶသဘာ၀ကုိ ဗုဒၶ၏ အလင္း ေရာင္ျဖင့္ ျပသႏုိင္ေလသည္။  

 
၃. ေနထုိင္မႈ ဘ၀အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ား မည္က့ဲသုိ႔ပင္ 
ေျပာင္းလဲေနေစကာမူ၊ ဗုဒၶ သဘာ၀သည္ အစဥ္အၿမဲပင္ သန္႔စင္၍ 
တည္ၿငိမ္ေနေလသည္။ ႏြား၏အေရာင္သည္ အနီ၊ အျဖဴ၊ သုိ႔မဟုတ္ 
အနက္ျဖစ္ေစကာမူ၊ ႏြားႏုိ႔၏အေရာင္သည္ အၿမဲတမ္း ျဖဴေနသက့ဲသုိ႔ပင္လွ်င္။ 
လုပ္ရပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ေၾကာင့္၊ ဘ၀အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲသြားရာ သုိ႔မဟုတ္ 
လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အေၾကာင္း မဟုတ္ပါေပ။ 

 ဟိမ၀ႏၱာေတာင္ေပၚရိွ၊ ရွည္လ်ားလွေသာ ျမက္ပင္မ်ားေအာက္တြင္ 
ကြယ္ေနေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ဆန္းၾကယ္သည့္ ေဆးဖက္၀င္ေသာ အပင္အေၾကာင္း၊ 
အိႏိၵယပံုျပင္တစ္ခု ရိွေလသည္။ ယင္းေဆးပင္ကုိ လူမ်ားက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ရွာေဖြခ့ဲၾကေသာ္လည္း၊ အခ်ည္းႏီွးျဖစ္ခ့ဲေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ ေနာက္ဆုံး၌ 
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ပညာရိွတစ္ဦးက၊ ေဆးပင္၏ ခ်ဳိျမေသာ အေမႊးအႀကိဳင္အရ၊ 
ရွာေဖြေတြ႔ရိွခ့ဲေလသည္။ ၄င္းပညာရိွသည္ အသက္ရွင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း၊ 
ေဆးပင္မ်ားကုိ ေကာက္ယူစုေဆာင္းကာ၊ အုိးတစ္လုံးတြင္ ထည့္ထား ေလသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္၊ ပညာရိွ ကြယ္လြန္သြားၿပီး သည့္ေနာက္၌ ခ်ဳိျမေသာ 
ေဆးထည့္ထားသည့္ အုိးသည္ ေတာင္တန္းထဲရိွ ေ၀းလံလွေသာ ေခ်ာင္းငယ္ 
တခု၌၊ မည္သူမွ် ရွာမေတြ႔သျဖင့္၊ ေဆးရည္မ်ား သည္လည္း အခ်ဥ္ေပါက္ကာ၊ 
ဥပါဒ္ ျဖစ္ေစနုိင္သည့္၊ အရသာပ်က္သြားေသာ အရည္မ်ဳိး ျဖစ္သြားေလ သည္။ 

 အလားတူပင္၊ ဗုဒၶသဘာ၀သည္ ေလာကီရမက္တည္းဟူေသာ၊ 
ေတာျမက္ရုိင္းမ်ားေအာက္တြင္ ကြယ္ေနၿပီး၊ ရွာေဖြေတြ႔ရိွႏုိင္ရန္ လြန္စြာ 
ခက္ခဲေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ ဗုဒၶက ရွာေဖြေတြ႔ရိွခ့ဲၿပီး၊ လူသား မ်ားအား ေဖၚျပခ့ဲရာ၊ 
အာရုံအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ျဖင့္ ခံစားၾကရာ၌၊ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ခံစားရေသာ 
အရသာခ်င္း မတူညီၾကပါေပ။ 

 
၄. အမာဆုံး၀တၱဳျဖစ္သည့္ စိန္ကုိ ေၾကမြသြားေစရန္ ေခ်ဖ်က္၍ မရပါေပ။ 
သဲႏွင့္ေက်ာက္ခဲမ်ားကုိ အမႈန္႔ျဖစ္သြားေအာင္ ေခ်ဖ်က္၍ ရေသာ္လည္း၊ 
စိန္မ်ားကုိမူ၊ အစင္းထင္သြားေစရန္ ျခစ္၍ မရႏုိင္ပါေပ။ ဗုဒၶသဘာ၀သည္ 
စိန္က့ဲသုိ႔ပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ခ်ဳိးဖ်က္၍ မရႏုိင္ပါေပ။ 
 ဗုဒၶသဘာ၀သည္ အမွန္တကယ္ပင္၊ လူ႔သဘာ၀၏ ေကာင္းမြန္ဆုံးေသာ 
သြင္ျပင္ လကၡဏာ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေလ၏။ လူ႔သဘာ၀တြင္၊ 
ေယာက္်ားႏွင့္မိန္းမက့ဲသုိ႔ေသာ အဆုံးမရိွသည့္ အမ်ဳိးအစားမ်ဳိးစုံ ရိွေသာ္လည္း 
ဗုဒၶသဘာ၀ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ၊ ကဲြျပားျခားနားမႈ မရိွပါေပ။ 
 ေရႊသတၱဳရုိင္းကုိ အရည္က်ဳိ၍ မသန္႔စင္ေသာ ၀တၱဳပစၥည္းအားလုံးကုိ 
ဖယ္ရွားလုိက္ျခင္းျဖင့္၊ ေရႊ အစစ္ကုိ ရယူႏုိင္ေလသည္။ အကယ္၍ လူမ်ားသည္ 
၄င္းတုိ႔စိတ္ရုိင္းကုိ အရည္က်ဳိ၍၊ ေလာကီရမက္ မ်ားႏွင့္ ငါဟူေသာ 
အတၱအညစ္အေၾကးအားလုံးကုိ ဖယ္ရွားလုိက္မည္ ဆုိပါက အတူတူပင္ျဖစ္ေသာ၊ 
သန္႔စင္သည့္ ဗုဒၶသဘာ၀ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရယူႏုိင္ေလသည္။ 
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လူ႔စိတ္၏အညစ္အေၾကး (ကိေလသာ) မ်ား 
 
I 

လူ႔သဘာ၀ 
 
၁. ဗုဒၶက (လူ႔) သဘာ၀၏ သန္႔စင္မႈကုိ ဖုံးလႊမ္းညစ္ညမ္းေစေသာ၊ 
ေလာကီရမက္မ်ား ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ရိွသည္ဟု ေဟာၾကားေလသည္။ ပထမတစ္မ်ဳိးမွာ၊ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အေရာေရာ အေႏွာေႏွာ ရွဳပ္ေထြး သြားေစေသာ 
ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈရမက္ ျဖစ္ေလသည္။ ဒုတိယတစ္မ်ဳိးမွာမူ၊ လူ႔တန္ဖုိးမ်ား 
ေရာေႏွာ ရွဳပ္ေထြးသြားေစသည့္၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ အေတြ႔အႀကံဳရမက္ ျဖစ္ေလသည္။ 

 ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးတုိ႔တြင္၊ 
ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ရ ျခင္းကုိ လူသားမ်ား၏ ညစ္္ညမ္းမႈအလုံးစုံဟု 
ခဲြျခားသတ္မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ မွတ္ယူႏုိင္ေသာ္လည္း၊ အမွန္ စင္စစ္မွာမူ 
အေျခခံအားျဖင့္၊ မူရင္း ေလာကီအေျခအေန နွစ္ရပ္ ရိွေပသည္။ ပထမမွာ အ၀ိဇၶၨာ 
(၀ါ)  မသိ နားမလည္မႈ ျဖစ္၍ ဒုတိယမွာမူ၊ တဏွာရမက္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 

 ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈ၏ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္မႈမ်ားသည္၊ မသိနားမလည္မႈ 
ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈ၏ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္မႈမ်ားသည္ 
တဏွာရမက္ေပၚတြင္ အေျခခံသျဖင့္၊ ဤ ႏွစ္ရပ္ေသာ ထင္ေယာင္ထင္မွား 
ျဖစ္မႈမ်ားသည္၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈအေပါင္း၏ ပင္ရင္းဇစ္ျမစ္ ျဖစ္ေလ သည္။ 

 အကယ္၍ လူမ်ားသည္ မသိနားမလည္ပါက၊ တိက်မွန္ကန္စြာႏွင့္ 
လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာ၊ ခ်င့္ခ်ိန္ စဥ္းစားႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ရပ္တည္ေနလုိသည့္ရမက္ေၾကာင့္၊ 
အရာ၀တၱဳခပ္သိမ္းကုိ ဆုပ္ကုိင္ဖက္ တြယ္မႈမ်ားႏွင့္ တြယ္တာမႈမ်ား၊ မလဲြမေသြ 
ျဖစ္ေပၚလာေလသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ၊ ေတြ႔ျမင္ၾကားသိ ရသည့္ သာယာနာ 
ေပ်ာ္ဖြယ္ အရာခပ္သိမ္းကုိ၊ အစဥ္အၿမဲ လုိလားတပ္မက္မႈ မွတဆင့္၊ အေလ့အထ၏ 
ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေလသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လူမ်ားသည္၊ 
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ကုိယ္ခႏၶာ၏ ေသဆုံးမႈ အတြက္၊ ဆႏၵရမက္မ်ဳိးပင္ ရိွၾကေလသည္။ 

 ဤ မူလဇစ္ျမစ္မ်ားမွ၊ အလုံးစုံေသာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ ဒိဌိ 
(အထင္မွားမႈ)၊ ေဒါသ (မေက်နပ္မႈ)၊ မနာလုိမႈ၊ ေျမွာက္ပင့္မႈ၊ လိမ္လည္မႈ၊ မာန 
(ဘ၀င္ျမင့္မႈ)၊ အထင္ေသးမႈ၊ မူးယစ္မႈ၊ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္မႈမ်ား 
ထြက္ေပၚလာေလသည္။ 

 

၂. မွားယြင္းသည့္ ေက်နပ္မႈ အေတြးအေခၚမ်ားမွ ေလာဘ 
ထြက္ေပၚလာေလသည္။ မိမိ၏ အေၾကာင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခ 
အေနမ်ားအေပၚ၊ မွားယြင္းေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား မွ ေဒါသ ထြက္ေပၚလာ 
ေလသည္။ မွန္ကန္ေသာ အက်င့္စရုိက္ကုိ ခဲြျခားဆုံးျဖတ္ႏုိင္စြမ္းမရိွမႈမွ၊ မုိက္မဲမႈ 
ထြက္ေပၚလာေလသည္။ 
 ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ ေမာဟဟူေသာ၊ ဤအရာသုံးခုကုိ၊ ကမာၻအရာသုံးခုကုိ၊ 
ကမာၻႀကီး၏ မီး သုံးပါးဟု ေခၚေလသည္။ ေလာဘေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ စိတ္ရင္းအမွန္ 
ေပ်ာက္ဆုံးသြားသူမ်ားသည္ ေလာဘမီး ေတာက္ေလာင္ျခင္း ခံရေလသည္။ 
ေဒါသေၾကာင့္ စိတ္ရင္းအမွန္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသူမ်ား အား၊ ေဒါသမီး 
စဲြေလာင္ေလသည္။ ဗုဒၶအဆုံးအမမ်ားကုိ ၾကားနာသတိမူျခင္းမရိွမႈေၾကာင့္၊ 
စိတ္ရင္း အမွန္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူမ်ားအား၊ ေမာဟမီး စဲြေလာင္ေလသည္။ 
 အမွန္မွာ၊ ဤကမာၻႀကီးတြင္၊ မီးမ်ိဳးစုံ အေျမာက္အမ်ား ေတာက္ေလာင္ 
ေနေလသည္။ ေလာဘမီး၊ ေဒါသမီး၊ ေမာဟမီး၊ ပဋိသေႏၶမီး၊ အုိမင္းရင့္ေရာ္မီး၊ 
ဖ်ားနာမႈမီးႏွင့္ ေသဆုံးမႈမီး၊ ၀မ္းနည္းေၾကကဲြမႈႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္မႈမီး၊ 
နာက်င္မႈမီး စသည္ျဖင့္ မီးမ်ဳိးစုံရိွေလသည္။ ေနရာတုိင္းတြင္၊ ဤမီးမ်ား 
ေတာက္ေလာင္ေနေလသည္။ ဤမီးမ်ားသည္၊ မိမိကုိယ္ကုိ ေတာက္ေလာင္ရ 
သာမကပဲ၊ အျခားသူမ်ား အားလည္း ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေစကာ၊ ကုိယ္ကာယ၊ 
ႏႈတ္၀စီႏွင့္ စိတ္မေနာတုိ႔၏ မွားယြင္းမႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ေစေလသည္။ 
ဤမီးမ်ားေၾကာင့္ ရရိွလာေသာ ဒဏ္ရာမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ျပည္သည္၊ 
ခ်ဥ္းကပ္လာသူမ်ားအား ကူးစက္အဆိပ္သင့္ေစကာ၊ မေကာင္းသည့္ လမ္းသုိ႔ 
ပုိ႔ေဆာင္ေပးေလသည္။ 
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၃. ေက်နပ္မႈမွ ေလာဘ၊ မေက်နပ္မႈမွ ေဒါသႏွင့္ မသန္႔စင္ေသာ 
အေတြးအေခၚမ်ားမွ ေမာဟတုိ႔ ထြက္ေပၚလာေလသည္။ ေလာဘတြင္ရိွေသာ 
အညစ္အေၾကးအနည္းငယ္ကုိ ဖယ္ရွားရန္ လြန္စြာ ခဲယဥ္းေလသည္။ ေဒါသတြင္ 
အညစ္အေၾကး ပုိမ်ားေသာ္လည္း၊ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ လြယ္ကူေလသည္။ 
ေမာဟတြင္မူ၊ အညစ္အေၾကးေျမာက္မ်ားစြာရိွ၍၊ ဖယ္ရွားရန္လည္း လြန္စြာ 
ခက္ခဲေလသည္။ 
 ထုိ႔ေၾကာင့္၊ လူသားမ်ားသည္ စစ္မွန္သည့္ေက်နပ္မႈ ပုိေပးစြမ္းႏုိင္ေသာအရာကုိ၊ 
မွန္ကန္စြာ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ဘ၀၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရာ၌၊ စိတ္ကုိ 
က်ပ္တည္းစြာ ခ်ဳပ္ထိန္းျခင္းႏွင့္၊ စိတ္ေကာင္းထားရိွျခင္းႏွင့္ ၾကင္နာသနားျခင္း 
ဟူေသာ ဗုဒၶ၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ ျပန္ေျပာင္း အမွတ္ရျခင္း တုိ႔ျဖင့္၊ 
မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆုိ၊ ထြက္ေပၚလာေသာ ဤမီးမ်ားကုိ 
ၿငိမ္းသတ္သင့္ေပသည္။ စိတ္ထဲ၌ ပညာရိွ၍၊ သန္႔စင္ၿပီး တစ္ကုိယ္ေကာင္း 
မဆန္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ ေနပါက ေလာကီရမက္တဏွာမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာရန္ ေနရာရိွမည္ မဟုတ္ပါေပ။ 
 
 
၄. ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ ေမာဟမ်ားသည္၊ အဖ်ားေရာဂါႏွင့္ တူေလသည္။ 
ဤက့ဲသုိ႔ေသာ အဖ်ား ေရာဂါမရိွေသာသူသည္ ခ်မ္းေအးေသာ ေဆာင္းတြင္းည၌ 
လဲွေလ်ာင္းေနေစကာမူ၊ အပူေ၀ဒနာ ခံစား ရၿပီး၊ အိပ္ေပ်ာ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါေပ။ 
 ဤက့ဲသုိ႔ေသာ အဖ်ားေရာဂါမရိွေသာသူသည္ ခ်မ္းေအးေသာ ေဆာင္းတြင ္
းည၌၄င္း၊ ေျမေပၚတြင္ သစ္ရြက္အနည္းငယ္ျဖင့္သာ ဖုံးအုပ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ 
ေသာ္၄င္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ပူအုိက္ေသာ ေႏြရာသီ ည၌ ပိတ္ေလွာင္ေနသည့္ 
အခန္းက်ဥ္းထဲတြင္၄င္း၊ ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္ေပ်ာ္ႏုိင္ရန္ အခက္အခဲ ရိွမည္ 
မဟုတ္ပါေပ။ 
 ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ ေမာဟဆုိေသာ္ ဤသုံးခုတုိ႔သည္ 
လူ႔ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္း၏ ပင္ရင္းဇစ္ျမစ္မ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ဤဒုကၡဇစ္ျမစ္မ်ားကုိ 
စြန္႔ပစ္ႏုိင္ရန္အတြက္၊ သီလတရားေတာ္ကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးျခင္း၊ သမာဓိ 
စိတ္အာရုံစူးစုိက္မႈကုိ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည့္အျပင္၊ ဥာဏ္ပညာ ရိွရမည္ 
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ျဖစ္ေပသည္။ တရားေတာ္ကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္၊ ေလာဘကုိ 
ဖယ္ရွားႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ မွန္ကန္ေသာစိတ္၏ အာရုံစူးစုိက္မႈက ေဒါသ 
အညစ္အေၾကးကုိ ဖယ္ရွား၍၊ ဥာဏ္ပညာက မုိက္မဲမႈ အညစ္အေၾကးကုိ 
ဖယ္ရွားမည္ ျဖစ္ေလသည္။ 
 
၅. လူသားတုိ႔၏ ရမက္မ်ားသည္ အဆုံး မရိွပါေပ။ ဆားငန္ေရကုိ ေသာက္ေသာ 
လူတစ္ေယာက္၏ ေရငတ္မႈက့ဲသုိ႔ပင္ ေရငတ္ေျပျခင္းမရိွဘဲ၊ ပုိ၍သာ 
ေရငတ္လာေလသည္။ 

 မိမိ၏ ဆႏၵရမက္မ်ားကုိ ျဖည့္စြမ္းလုိေသာ လူသည္လည္း၊ ထုိအတုိင္းပင္ 
ျဖစ္ေခ်သည္။ မေက်နပ္ မႈမ်ားသာ တုိးပြားလာ၍ ဒုကၡမ်ားသည္လည္း 
အဆေပါင္းမ်ားစြာ တုိးပြားလာေလသည္။ 

 ဆႏၵရမက္မ်ားကုိ ျဖည့္စြမ္းေပးျခင္းအားျဖင့္၊ မည္သည့္အခါမွ် ေရာင့္ရဲ
တင္းတိမ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါေပ။ မည္သည့္အခါမွ် ေလွ်ာ့၍ မရႏုိင္ေသာ၊ 
မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္စေနာင့္စနင္းျဖစ္မႈမ်ားသာ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး လုိအင္ရမက္ကုိ 
ျဖည့္စြမ္းေပးႏုိင္ျခင္းမရိွေသာအခါ၊ မၾကာခဏပင္၊ ရူးသြပ္သြားတတ္ ေလသည္။ 

 မိမိတုိ႔၏ ရမက္ကုိ ျဖည့္စြမ္းၾကရန္အတြက္၊ လူသားမ်ားသည္ 
ရုန္းကန္ႀကိဳးပမ္းၾက၍၊ အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္ၾကေလသည္။ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ရွင္ဘုရင္၊ 
အမတ္ႏွင့္အမတ္၊ မိဘႏွင့္ကေလး၊ ညီႏွင့္အစ္ကုိ၊ ညီမႏွင့္အမ၊ 
သူငယ္ခ်င္းႏွင့္သူငယ္ခ်င္း၊ အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္ၾကေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ 
မိမိတုိ႔၏ ရမက္ကုိ ျဖည့္စြမ္းၾကရန္အတြက္၊ အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္ၾကကာ၊ 
အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ၾကသည့္အထိ ျပဳလုပ္ၾကရေလသည္။ 

 လူမ်ားသည္၊ ဆႏၵရမက္ကုိ ျဖည့္စြမ္းရန္၊ ႀကိဳးပမ္းရာ၌၊ မၾကာခဏပင္၊ 
ဘ၀ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္တတ္ ၾကေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ခုိး၀ွက္ျခင္း၊ 
လ္ိမ္လည္ျခင္းႏွင့္၊ သူတပါးသားမယားကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾက၍ 
လက္ေတြ႔အဖမ္းခံရေသာအခါတြင္ အရွက္ကဲြျခင္းႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ 
ခံၾကရေလသည္။ 
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 ရမက္အလုိလုိက္မႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္၊ စိတ္မခ်မ္းသာမႈႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡ 
ေရာက္ၾကရမည္ကုိ ေကာင္းစြာ သိရိွလ်က္ႏွင့္ပင္၊ မိမိတုိ႔၏ ခႏၶာႏွင့္ႏႈတ္တုိ႔ျဖင့္၄င္း၊ 
ကုိယ္ပုိင္စိတ္ျဖင့္၄င္း၊ မေကာင္းမႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္တတ္ၾကသျဖင့္၊ ဆႏၵရမက္သည္ 
ေၾကာက္ရြ႕ံဖြယ္ရာ ေကာင္းလွေပသည္။ ၄င္းေနာက္ ေနာင္ ဘ၀မ်ား၌ 
ခံစားၾကရမည့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ဳိးစုံမ်ား၊ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ဘ၀မ်ဳိးသုိ႔ က်ေရာက္ရမည့္ 
ဆင္းရဲဒုကၡ မ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚလာေလသည္။ 

 
၆. ေလာကီရမက္အေပါင္းတုိ႔တြင္ ကာမရာဂသည္ အျပင္းထန္ဆုံးပင္ 
ျဖစ္ေလသည္။ ကာမရာဂ ေနာက္တြင္ အျခားေသာ ေလာကီရမက္အလုံးစုံ 
ရိွေနေလသည္။ 

 အျခားေသာရမက္မ်ား ရွင္သန္ႀကီးထြားေစရန္အတြက္၊ ကာမရာဂသည္ 
ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးရာ၊ ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္သည့္ ေျမေနရာျဖစ္ဟန္ ရိွေလသည္။ 
ကာမရာဂသည္၊ ကမာၻေပၚရိွ ေကာင္းမႈ အလုံးစုံကုိ စားသုံးဖ်က္ဆီးပစ္ေသာ 
ဘီလူးမႏွင့္ တူေလသည္။ ကာမရာဂသည္ ပန္းၿခံထဲ၌ ပုန္းေအာင္း ေနေသာ 
အဆိပ္ျပင္းထန္သည့္ ေျမြဆုိးပင္ ျဖစ္ေလသည္။ အလွကုိ ရွာေဖြရန္ 
ေရာက္ရိွလာသူမ်ားအား အဆိပ္သင့္ေစေလသည္။ ကာမရာဂသည္ 
အကုိင္းအခက္အားလုံးသုိ႔ ရစ္ျခံဳတြယ္တက္၍၊ အပင္ကုိ ေသေစေသာ ႏြယ္ပင္ႏွင့္ 
တူေလသည္။ ကာမရာဂလက္မ်ားသည္ လူ႔စိတ္အတြင္းရိွ၊ စိတ္ေကာင္းစိတ္ 
ျမတ္မ်ားသုိ႔ ျပန္႔ႏံွ႔ရစ္ေႏွာင္ကာ စိတ္ညိွဳးက် ပ်က္စီးသြားသည္အထိ၊ စုပ္ယူဖ်က္ဆီး
ပစ္ေလသည္။ ကာမ ရာဂသည္ မာရ္နတ္သားက ျမဴဆြယ္ရန္ ပစ္ထားသည့္ အစာ 
ျဖစ္ေလသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၊ လူသားမ်ားသည္ ၄င္းအစာကုိ 
ဟပ္စားၾကျခင္းျဖင့္၊ မေကာင္းေသာကမာၻ၏ နက္ရိွဳင္းလွေသာ ေနရာမ်ား အထိ 
ဆဲြခ်သြားျခင္း ခံၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 ေျခာက္ေသြ႔ေနေသာ အရုိးကုိ ေသြးျဖင့္ လူး၍ ေခြးတစ္ေကာင္အား ေပးပါက 
ေခြးသည္ ေမာပန္း၍ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းသြားသည့္အထိ၊ ၄င္းအရုိးကုိ 
ကုိက္ေပမည္။ လူသားတစ္ေယာက္အတြက္ ကာမရာဂသည္ ဤအရုိးအတုိင္းပင္ 
ျဖစ္ေလသည္။ ကုိယ္ပမ္းစိတ္ပမ္း က်သည့္အထိ၊ တြယ္တာ ျမတ္ႏုိးေနမည္သာ 
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ျဖစ္ေပသည္။ 

 ေတာရုိင္းတိရိစာၦန္ႏွစ္ေကာင္အား အစာတစ္ခု ပစ္ေပးမည္ဆုိပါက၊ 
၄င္းတုိ႔သည္ အစာရရန္ အတြက္၊ အခ်င္းခ်င္း ျခစ္ကုတ္၊ တုိက္ခုိက္ၾကမည္ 
ျဖစ္ေပသည္။ ေလစုန္ကုိ ဆန္႔က်င္၍၊ မီးရွဴးတုိင္ကုိ သယ္ေဆာင္
သြားေလာက္ေအာင္ မုိက္မဲေသာသူသည္ မီးသင့္ျခင္း ခံရႏုိင္ေပသည္။ 
ဤေတာရုိင္း တိရိစာၦန္ႏွစ္ေကာင္ႏွင့္ လူမုိက္က့ဲသုိ႔ပင္လွ်င္၊ လူသားမ်ားသည္ 
ေလာကီရမက္ စိတ္မ်ားေၾကာင့္၊ မိမိတုိ႔ ကုိယ္ကုိ နာက်င္ေစျခင္းႏွင့္ 
မီးသင့္ေစျခင္းမ်ားကုိ ျဖစ္ပြားေစေလသည္။ 

 
၇. ျပင္ပကုိယ္ခႏၶာကုိ အဆိပ္ျမွား မထိမွန္ေစရန္၊ အလြယ္တကူ 
ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ္လည္း၊ စိတ္ တြင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ၊ အဆိပ္ျမွားငယ္ေလးမ်ား 
မထိမွန္ေစရန္အတြက္၊ စိတ္ကုိ ကာကြယ္ရန္ မျဖစ္ ႏုိင္ပါေပ။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ 
ေမာဟႏွင့္ အတၱ (ငါမွငါ) ဟူေသာ၊ အဆိပ္ျမွားငယ္ ေလးစင္းတုိ႔သည္၊ 
စိတ္အတြင္းမွ ထြက္ေပၚလာၾက၍၊ စိတ္ကုိျပင္းထန္စြာ အဆိပ္သင့္ေစေလသည္။ 

 အကယ္၍ လူမ်ားသည္ ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ ေမာဟအဆိပ္ဒဏ္မ်ား 
သင့္ေနပါက၊ ၄င္းတုိ႔သည္ လိမ္လည္ျခင္းႏွင့္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆုိျခင္းမ်ားကိ ု
ျပဳလုပ္၍၊ ထုိ႔ေနာက္၌ ၄င္းေျပာစကားမ်ားအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ၊ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ခုိး၀ွက္ျခင္းႏွင့္ သူတပါးသားမယားကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္လာေလသည္။ 

 ဤ မေနာကံ (၃) ပါး၊ ၀စီကံ (၄) ပါးႏွင့္ ကာယကံ (၃) ပါးတုိ႔ကုိ 
ေပါင္းစပ္လုိက္ပါက၊ ဒုစရုိက္ တရား (၁၀) ပါး ျဖစ္လာေလသည္။ 

 လိမ္လည္ေျပာဆုိမႈတြင္ အက်င့္ျဖစ္ေနသူသည္၊ မွားယြင္းေသာလုပ္ရပ္မ်ားကုိ 
သတိမမူမိဘဲ က်ဴးလြန္တတ္ေလသည္။ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲစြာ မျပဳလုပ္မီ၊ 
လိမ္လည္ေျပာဆု္ိရမည္ျဖစ္၍၊ စတင္ လိမ္လည္ေျပာဆုိသည္ႏွင့္၊ 
အစုိးရိမ္ကင္းမ့ဲစြာျဖင့္၊ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲစြာ ျပဳက်င့္တတ္ေလသည္။ 

 ေလာဘ၊ တဏွာ၊ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း၊ ေဒါသ၊ ကံဆုိးျခင္း၊ စိတ္မခ်မ္းသာျခင္း၊ 
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စသည္တုိ႔သည္ ေမာဟမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ေမာဟသည္ 
အျပင္းထန္ဆုံးေသာ အဆိပ္အ ေတာက္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 

 

၈. လုိအင္ရမက္မွ ကံပါလာသည္။ ကံမွဆင္းရဲဒုကၡလုိက္ပါလာသည္။ 
လုိအင္ရမက္၊ ကံႏွင့္ ဆင္းရဲ ဒုကၡတုိ႔သည္ ထာ၀ရလည္ပတ္ေနေသာ 
ခ်ားရဟတ္ႏွင့္ တူေလသည္။ 

 ဤရဟတ္၏ လည္ပတ္မႈသည္ အဆုံးအစ မရိွပါေပ။ လူမ်ားသည္၊ 
ဤက့ဲသုိ႔ေသာ သံသရာလည္မႈ မွ မည္က့ဲသုိ႔၊ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္အ့ံနည္း။ 
အဆုံးအစမရိွေသာ သံသရာထဲတြင္ တစ္ဘ၀ၿပီး တစ္ဘ၀ ဆက္လက္ 
ျဖစ္ေပၚေနေလသည္။ 

 ဘ၀သံသရာ တစ္ေလွ်ာက္လုံးရိွ၊ မိမိ၏ အရုိးႏွင့္ျပာမ်ားကုိ 
စုပံုလုိက္မည္ဆုိပါက၊ ယင္းအပုံႀကီး သည္ ေတာင္ႀကီးတစ္ခုစာမွ် ျမင့္ေပမည္။ 
ဘ၀သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လုံး၌ စုိ႔ခ့ဲေသာ မိခင္မ်ား၏ ႏုိ႔ရည္ မ်ားကုိ 
စုေဆာင္းခံယူထားမည္ ဆုိပါက၊ ပင္လယ္ေရထက္ပင္ နက္ေပမည္။ 

 လူအားလုံးတုိ႔တြင္ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္၏ သဘာ၀မ်ဳိးရိွၾကေသာ္လည္း၊ 
ေလာကီရမက္ အညစ္အေၾကးထဲ၌၊ အထူးနက္ရွဳိင္းစြာ နစ္ျမဳပ္ေနသျဖင့္၊ 
ကာလၾကာရွည္စြာပင္ မသိဘဲ ရိွေနခ့ဲေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၊ လူ တုိင္းတြင္ 
ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏံုခ်ာလွေသာ ဘ၀မ်ား အဆုံးအစမရိွ အဖန္တလဲလဲ 
ျဖစ္ေပၚ ေနျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 
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II 
လူ႔စရုိက္ 

၁. လူ႔သဘာ၀သည္၊ အ၀င္၀ မရိွ၍ ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲေသာ 
ထူျပစ္လွသည့္ ခ်ဳံဖုတ္ႏွင့္ တူေလသည္။ ယွဥ္ၾကည့္ပါက၊ တိရိစာၦန္တစ္ေကာင္၏ 
သဘာ၀ကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္ ပုိမုိ လြယ္ကူေလသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ပင္၊ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္၊ သိသာထင္ရွားသည့္ ျခားနား ခ်က္ေလးရပ္အရ၊ 
လူ႔သဘာ၀ကုိ ခဲြျခားသတ္မွတ္ႏုိင္ေလသည္။ 

 ပထမအခ်က္မွာ၊ မွားယြင္းေသာ သြန္သင္ဆုံးမမႈမ်ားေၾကာင့္၊ ျပင္းထန္စြာ 
ႀကိဳးပမ္း ေလ့က်င့္ ကာ၊ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ၾကရသူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ဒုတိယမွာ 
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ ခုိး၀ွက္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာသူမ်ားအား 
ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေစသူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ တတိယမွာ မိမိႏွင့္အတူ 
အျခားေသာသူမ်ားကုိပါ၊ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေစသူမ်ား ျဖစ္သည္။ စတုတၱမွာ မိမိ 
ကုိယ္တုိင္ ဆင္းရဲဒုကၡမျဖစ္ဘဲ၊ အျခားေသာသူမ်ားအား ဆင္းရဲဒုကၡမွ 
ကူညီကယ္တင္သူမ်ား ျဖစ္ေလ သည္။ ေနာက္ဆုံးအမ်ဳိးအစားလူမ်ားသည္၊  ဗုဒၶ၏ 
သြန္သင္ဆုံးမမႈမ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ သုိ႔မဟုတ ္
ေမာဟအလုိသုိ႔ မလုိက္ၾကဘဲ၊ သတ္ျဖတ္ ျခင္းႏွင့္ ခုိး၀ွက္ျခင္း ကင္းမ့ဲေသာ 
ေအးခ်မ္းေသာ ဘ၀မ်ဳိးတြင္ ေနထုိင္ၾကေလသည္။ 

 
၂. ကမာၻေပၚတြင္ လူသုံးမ်ဳိး ရိွေလသည္။ ပထမအမ်ဳိးမွာ 
ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚတြင္ ထြင္းထားေသာ စာလုံးမ်ားႏွင့္ တူသည့္ လူမ်ား 
ျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ အလြယ္တကူ အမ်က္ထြက္ၾက၍၊ ေဒါသ ထြက္ေသာ 
အေတြးအေခၚမ်ားကုိ အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ ထိန္းသိမ္းၾကသူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ 
ဒုတိယအမ်ဳိး မွာ သဲထဲတြင္ ေရးသားထားေသာ စာလုံးမ်ားႏွင့္ တူေသာ လူမ်ား 
ျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ေဒါသ ထြက္ၾကေသာ္လည္း၊ အမ်က္ထြက္ေသာ 
အေတြးအေခၚမ်ား အလြယ္တကူ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ 
တတိယအမ်ဳိးမွာ စီးဆင္းေနေသာ ေရထဲတြင္ ေရးထားသည့္စာလုံးမ်ားႏွင့္ 
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တူေလသည္။ ေခါင္းထဲ ၀င္လာေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ထိန္းထားႏုိင္ျခင္း 
မရိွၾကပါေပ။ ဆဲဆုိေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ မေကာင္းေသာ ေကာလာဟလ
စကားမ်ားကုိလည္း သတိမမူၾကပါေပ။ ၄င္းတုိ႔၏ စိတ္သည္ အစဥ္အၿမဲပင္ 
သန္႔စင္၍ တုန္လႈပ္ျခင္း မရိွၾကပါေပ။ 

 ေနာက္ထပ္ လူမ်ဳိးသုံးမ်ဳိး ရိွၾကေပေသးသည္။ ပထမအမ်ဳိးမွာ ဘ၀င္ျမင့္၍၊ 
အဆင္ျခင္ ကင္းမ့ဲစြာ ျပဳမူၾကၿပီး၊ မည္သည့္အခါမွ် ေက်နပ္မႈမရိွသူမ်ား 
ျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ သဘာ၀ကုိ သိရိွနားလည္ ႏုိင္ရန္ လြယ္ကူေပသည္။ 
၄င္းေနာက္၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔၍ အၿမဲပင္ ဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္ ျပဳမူတတ္သူ မ်ား 
ရိွေလသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ သဘာ၀ကုိ သိရိွနားလည္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေပသည္။ 
တတိယအမ်ဳိးမွာ၊ မိမိတုိ႔၏ ဆႏၵရမက္ကုိ လုံး၀ေအာင္ႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ 

 
 

III 
လူ႔ဘ၀ 

၁. လူ႔ဘ၀အေၾကာင္း သရုပ္ေဖာ္ထားသည့္ ပံုျပင္တခု ရိွေလသည္။ 
တရံေရာအခါက၊ ျမစ္တခုထဲ တြင္ ေရစုန္အတုိင္း ေလွာ္ခတ္စီးဆင္းေနသူ 
လူတစ္ေယာက္ ရိွေလသည္။ ကမ္းေပၚတြင္ ရိွေနသူ တစ္ဦး က၊ ၄င္းအား 
ေအာ္ဟစ္သတိေပးေလသည္။ လ်င္ျမန္လွေသာ ေရစီးအလုိက္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ 
ေလွာ္ခတ္ ေနျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းပါေလာ့၊ အေကြ႕တြင္ လိႈင္းတံပုိးႏွင့္ 
အႏၱာရာယ္ႀကီးမားလွေသာ ေရ၀ဲၾသဃသည္ ၄င္း၊ ေက်ာက္ဂူမ်ားထဲတြင္ 
အဆင္သင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကေသာ မိေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘီလူးသူရဲမ်ားသည္ ၄င္း 
ရိွေနၾကေပသည္။ အသင္သည္ ဆက္လက္ ေလွာ္ခတ္သြားမည္ ဆုိပါက၊ 
ေသဆုံးသြားေပလိမ့္မည္။ 

 ဤပုံျပင္ထဲရိွ `လ်င္ျမန္လွေသာ ေရစီးေၾကာင္း´ သည္ ကာမရာဂျဖင့္ 
အျပည့္ျဖစ္ေသာ ဘ၀ပင္ ျဖစ္သည္။ `ေပ်ာ္ရႊင္စြာေလွာ္ခတ္ျခင္း´ သည္ 
ေလာကီရမက္မ်ားကုိ ခ်ဳပ္ထိန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ `အေကြ႕ တြင္ရိွေသာ 
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လိႈင္းတံပုိးမ်ား´ ဟူသည္မွာ ေနာင္တြင္ ျဖစ္ေပၚခံစားရမည့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္ 
နာက်င္မႈ ေ၀ဒနာမ်ား ျဖစ္သည္။ `ေရ၀ဲၾသဃ´ မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ျဖစ္၍၊ 
`မိေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘီလူးသူရဲမ်ား´ မွာ တဏွာ ႏွင့္အေပ်ာ္လုိက္မႈ ဘ၀၏ 
ေနာက္၌လုိက္ပါလာေသာ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ သတိ 
ေပးေျပာဆုိေသာ `ကမ္းေပၚမွလူတစ္ဦး´ မွာ ဗုဒၶပင္ ျဖစ္သည္။ 

 အျခားေသာ ပံုျပင္တစ္ခုလည္း ရိွေလသည္။ ျပစ္မႈတစ္ခုကုိ က်ဴးလြန္မိေသာ 
လူတစ္ေယာက္ သည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေန၏။ အေစာင့္မ်ား လုိက္လာသျဖင့္၊ 
၄င္းသည္ ပုန္းေအာင္းေနရန္၊ ႀကိမ္ပင္ အခ်ဳိ႕ကုိ တြယ္၍၊ ေရတြင္းတစ္ခုထဲသုိ႔ 
ဆင္းသြားေလသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ ဆင္းသြားစဥ္၊ ေရတြင္းေအာက္၌ ေျမြဆုိးမ်ားကုိ 
ေတြ႔ျမင္ရသျဖင့္၊ ၄င္းသည္ ႀကိမ္ပင္မ်ားကုိ တဲြေလာင္း ဖက္တြယ္ေနရန္ 
ဆုံးျဖတ္လုိက္ ေလသည္။ အခ်ိန္အတန္ ၾကာလာ၍ လက္ပမ္းက်လာေသာအခါ၌၊ 
၄င္းသည္ ႀကိမ္ပင္ကုိ ကုိက္ေနေသာ ၾကြက္ႏွစ္ေကာင္၊ အျဖဴႏွင့္အနက္တုိ႔ကုိ 
သတိျပဳမိေလသည္။ 

 ႀကိမ္ပင္ ျပတ္သြားမည္ဆုိပါက၊ ၄င္းသည္ ေျမြဆုိးမ်ားရိွရာသုိ႔ 
က်ဆင္းသြားကာ၊ ေသဆုံးသြားေပ လိမ့္မည္။ ရုတ္တရက္ အေပၚသုိ႔ 
ေမာ့ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ၌၊ ၄င္း၏ မ်က္ႏွာအနီး၌၊ မၾကာမၾကာ ပ်ားရည္စက္မ်ား 
က်လာေသာ ပ်ားအုံတစ္ခုကုိ ေတြ႔ျမင္ရေလသည္။ ၄င္းလူသည္ ေဘးအႏၱရာယ္ 
အေပါင္းကုိ ေမ့ေလ်ာ့ကာ၊ ပ်ားရည္ကုိ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ေသာက္သုံးေလသည္။ 

 `လူတစ္ေယာက္´ ဆုိသည္မွာ၊ ေမြးဖြားလာၿပီးေနာက္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ကာ၊ 
တစ္ေယာက္တည္း ေသဆုံးရမည့္လူကုိ ဆုိလုိေပသည္။ `အေစာင့္မ်ား´ ႏွင့္ 
`ေျမြဆုိး´ မ်ားမွာ၊ ေလာဘရမက္ အျပည့္ ျဖစ္ေန ေသာ ကုိယ္ခႏၶာကုိ 
ရည္ညႊန္းေလသည္။  `ႀကိမ္ပင္´ မ်ားမွာ၊ လူ႔ဘ၀မ်ား ဆက္မျပတ္ တည္ရိွမႈကုိ 
ဆုိလုိ သည္။ `အျဖဴႏွင့္အနက္ ၾကြက္၂ေကာင္´ မွာ ေန႔ႏွင့္ည အခ်ိန္ကုိ ဆုိလုိ၍၊ 
အခ်ိန္ကာလပင္ ျဖစ္သည္။ `ပ်ားရည္´ မွာ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ ဆင္းရဲဒုကၡ 
`ေရာက္ေနမႈမ်ားကုိ ေမ့ေပ်ာက္သြားေစရန္ လွည့္စား တတ္ေသာ ကုိယ္ခႏၶာရုပ္၏ 
ေပ်ာ္ပါးမႈမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ 
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၂. ေနာက္ထပ္ပံုျပင္တစ္ခု ရိွေသး၏။ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးသည္ ေျမြဆုိး
ေလးေကာင္ကုိ ေသတၱာတစ္ခုထဲတြင္ ထည့္ကာ၊ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းၾကည့္ရွဳ
ထားပါရန္၊ အေစခံတစ္ေယာက္ထံ ေပးအပ္ထား ေလသည္။ ေျမြဆုိးမ်ားကိ ု
ေကာင္းမြန္စြာ ေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္ရွဳထားရန္ႏွင့္ အကယ္၍ ေျမြဆုိး 
တစ္ေကာင္ေကာင္အား စိတ္ဆုိးေအာင္ ျပဳမူမည္ ဆုိပါက၊ ေသဒဏ္ေပးမည္ဟု 
ရွင္ဘုရင္က မိန္႔ေတာ္မူ ေလသည္။ အေစခံသည္ ေၾကာက္ရြ႕ံလွသျဖင့္၊ 
ေသတၱာကုိပစ္ၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရန္ ဆုံးျဖတ္ လုိက္ေလသည္။ 

 ဘုရင္သည္ အေစခံအား ဖမ္းဆီးလာေစရန္ အေစာင့္ငါးေယာက္ကုိ 
ေစလႊတ္လုိက္ေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ အစပထမ၌၊ လုံျခံဳစြာ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္
သြားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေစခံထံသုိ႔၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးဟန္ျဖင့္ 
ခ်ဥ္းကပ္လာၾကေလသည္။ သို႔ရာတြင္ အေစခံက မယုံသျဖင့္၊ အျခားေသာ ေက်းရြာ 
တစ္ခုသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားေလသည္။ 

 ဤရြာထဲတြင္ အသံတစ္ခုက လုံျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ေနရာမရိွေၾကာင္းနွင့္ 
လူဆုိးဓားျပ ေျခာက္ ေယာက္တုိ႔က ၄င္းအား တုိက္ခုိက္လိမ့္မည္ဟု ေျပာသျဖင့္၊ 
အေစခံသည္ အထူး ေၾကာက္လန္႔တုန္လႈပ္ စြာ ထြက္ေျပးသြားျပန္ရာ၊ 
ေရစီးၾကမ္းတမ္းလွေသာ ျမစ္တစ္ခုနားသုိ႔ ေရာက္ရိွသြားေလသည္။ ေနာက္၌ 
လုိက္ပါလာမည့္ အႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေတြးေတာကာ၊ ၄င္းသည္ 
ေဖာင္ငယ္တစ္ခု ဖြဲ႔၍၊ ေရစီးၾကမ္းတမ္းလွေသာျမစ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ 
ျဖတ္ကူးႏုိင္သျဖင့္၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ လုံျခံဳမႈႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတုိ႔ကုိ ရႏုိင္ခ့ဲေလသည္။ 

 `ေသတၱာထဲရိွ ေျမြဆုိးေလးေကာင္´ ဟူသည္မွာ၊ ကုိယ္ခႏၶာကုိ 
ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ေရ၊ ေျမ၊ ေလ၊ မီး ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ျဖစ္ေလသည္။ က္ုိယ္ခႏၶာကိ ု
တဏွာရာဂ အုပ္စုိးသျဖင့္၊ စိတ္၏ ရန္သူ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၄င္းသည္ 
ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္ ေ၀းကြာရာသုိ႔ ထြက္ေျပးျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 

 `ခ်စ္ခင္ရင္းႏီွးဟန္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လာေသာ အေစာင့္ငါးေယာက္´ မွာ၊ 
ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္ စိတ္ တုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ပံုစံ၊ ခံစားခ်က္၊ သိရိွမႈ၊ 
စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျခင္းႏွင့္ သတိရိွမႈမ်ား ျဖစ္ေလသည္။  
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 `လုံျခံဳေသာေနရာ´ မွာ အာရုံေျခာက္ပါး ျဖစ္ပံု၊ အမွန္မွာ လုံျခံဳမႈ မရိွပါေပ။ 
`လူဆုိးဓါးျပ ေျခာက္ ေယာက္´ မွာ အာရုံေျခာက္ပါးျဖင့္ ခံစားႏုိင္ေသာ၊ အရာ၀တၳဳ 
ေျခာက္ခု ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ အာရုံ ေျခာက္ပါးအတြင္းရိွ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ 
ေတြ႔ျမင္ကာ၊ ၄င္းသည္ ထပ္မံထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္လာ၍ ေလာကီရမက္မ်ားျဖစ္သည့္ 
ၾကမ္းတမ္းလွေသာ ေရစီးေၾကာင္းသုိ႔ ေရာက္ရိွလာေလသည္။  

 ၄င္းေနာက္၊ သူသည္ ဗုဒၶ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ သြန္သင္ဆုံးမမႈ ေဖာင္ငယ္ကုိ 
ဖဲြ႔ကာ၊ ၾကမ္းတမ္းလွေသာ ေရစီးေၾကာင္းကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ေလသည္။ 
 
၃. သားက မိခင္ကုိ မကယ္ႏုိင္ဘဲ၊ မိခင္ကလည္း သားကုိ မကယ္ႏုိင္ေသာ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားလွ သည့္အခါသုံးရပ္ ရိွေလသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ 
ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ ဓါးျပတုိက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ပင္၊ 
တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္၊ အခ်င္းခ်င္း ကူညီကယ္တင္ရန္ အခြင့္အလမ္း 
ရိွေပသည္။ 

 သုိ႔ရာတြင္၊ သားႏွင့္မိခင္တုိ႔၊ အျပန္အလွန္ ကယ္ဆယ္ႏုိင္ျခင္း မရိွေသာအခါ 
သုံးပါး ရိွေလသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ၊ ဖ်ားနာသည့္အခါ၊ အသက္ႀကီးရင့္လာသည့္အခါႏွင့္ 
ေသဆုံးခ်ိန္တုိ႔ ျဖစ္ေလသည္။ 

 အုိမင္းရင့္ေရာ္လာေနေသာ မိခင္၏ ေနရာ၌ သားငယ္သည္ အဘယ္က့ဲသုိ႔ 
အစားထုိး ၀င္ေရာက္ ႏုိင္ပါသနည္း။ ဖ်ားနာေနေသာသား၏ ေနရာ၌ မိခင္သည္ 
အဘယ္က့ဲသုိ႔ အစားထုိး ၀င္ေရာက္ႏုိင္ပါသ နည္း။ ေသဆုံးခ်ိန္ 
ေရာက္လာေသာအခါ၌ တစ္ဦးက တစ္ဦးအား အဘယ္က့ဲသုိ႔ ကူညီႏုိင္ပါသနည္း။ 
ထုိက့ဲသုိ႔ေသာအခါမ်ဳိးမ်ား၌၊ မိခင္ႏွင့္သားတုိ႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မည္မွ်ပင္ 
ခ်စ္ခင္ၾကင္နာၾကေစကာ မူ၊ အခ်င္းခ်င္း ကူညီေပးႏုိင္ျခင္း မရိွၾကပါေပ။ 

 
၄. တစ္ခါက၊ ငရဲမင္းႀကီးယမသည္ ငရဲျပည္သုိ႔ ေရာက္လာေသာ 
လူတစ္ေယာက္အား၊ ၄င္းအသက္ ရွင္စဥ္က က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ 
မေကာင္းမႈမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍၊ အထက္ေကာင္းကင္ဘုံမွ 
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ေစတမန္ေတာ္သုံးဦးအား ေတြ႔ခ့ဲဖူးပါသလားဟု ေမးေလသည္။ ထုိလူက 
`ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ လူမ်ဳိးကုိ တစ္ခါမွ် မေတြ႔ဘူးပါဘုရား´ ဟု ျပန္လည္ 
ေျဖၾကားေလသည္။ 

 ထုိအခါ၊ ယမမင္းက၊ အသက္ႀကီးရင့္၍ ခါးကုန္းေနကာ၊ တုတ္ေကာက္ျဖင့္ 
လမ္းေလွ်ာက္ရေသာ လူအုိကုိ ေတြ႔ဖူးပါသလားဟု ေမးျပန္ေလသည္။ ၄င္းလူက 
`မွန္လွပါဘုရား၊ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ လူမ်ားကုိ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတြ႔ခ့ဲဖူးပါသည္။´ ဟု 
ျပန္လည္ေျဖၾကားေလသည္။ ထုိအခါ ယမမင္းက ̀ အသင္သည္ ယခုအျပစ္ဒဏ္ကုိ 
ခံရျခင္းမွာ လူအုိျဖစ္မလာမီ ေနထုိင္မႈ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းကုိ လ်င္ျမန္စြာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲပါဟု၊ သတိေပးရန္အတြက္ သင့္ထံသုိ႔ ေစလႊတ္လုိက္ေသာ 
ယင္းလူအုိမွတဆင့္၊ အထက္ ေကာင္းကင္ဘုံမွ တမန္ေတာ္ကုိ အသင္ 
မသိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။´ ဟု ေျပာေလသည္။ 

 ဆင္းရဲဖ်ားနာကာ၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမရိွေသာ လူမ်ဳိးကုိ 
ေတြ႔ျမင္ဖူးပါသလားဟု ယမမင္းက ၄င္းအား ထပ္မံေမးျမန္ေလသည္။ ၄င္းလူက 
`မွန္ပါဘုရား ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ လူမ်ဳိးကုိ ေျမာက္မ်ားစြာ ေတြ႔ျမင္ဖူးပါသည္´ ဟု 
ေျဖၾကားေလသည္။ ထုိအခါ ယမမင္းက `ဤေနရာသုိ႔ အသင္ ေရာက္လာျခင္း 
သည္ အသင္၏ ကုိယ္ပုိင္ဖ်ားနာမႈကုိ သတိေပးရန္အတြက္၊ ယင္းလူနာမ်ား 
မွတဆင့္ ေစလႊတ္လုိက္ေသာ တမန္ေတာ္မ်ားကုိ အသင္ မသိေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္´ ဟု ေျပာေလသည္။ 

 ေနာက္တဖန္၊ ယမမင္းက လူေသအား ေတြ႔ဖူးပါသလားဟု ၄င္းအား 
ေမးျပန္ေလသည္။ ၄င္းက `မွန္ပါဘုရား၊ လူေသအေျမာက္အမ်ားကုိ 
ေတြ႔ျမင္ဖူးပါသည္´ ဟုေျဖေလသည္။ ထုိအခါ၊ ယမမင္းက `ဤလူေသမ်ားမွတဆင့္၊ 
သင့္ထံသုိ႔ေစလႊတ္ခ့ဲေသာ တမန္ေတာ္မ်ားကုိ အသင္ မသိသည့္အတြက္၊ 
ယခုေနရာသုိ႔ ေရာက္လာရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍သင္သည္ 
ယင္းတမန္ေတာ္မ်ားကုိ သိရိွ မွတ္မိမည္ ဆုိပါက၊ ၄င္းတုိ႔၏ သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ 
သတိမူကာ လမ္းစဥ္ကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးခ့ဲမည္ ဆုိပါက၊ ဤငရဲျပည္သုိ႔ 
ေရာက္ရိွလာမည္ မဟုတ္´ ဟု ေျပာေလသည္။ 
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၅. တရံေရာအခါက၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ လူတစ္ဦး၏ ဇနီးျဖစ္သူ 
ကိသာေဂါတမီသည္ ကေလး ဆုံးသြားသျဖင့္၊ ရူးသြပ္သြားေလသည္။ သူမသည္၊ 
ကေလးအေလာင္းကုိ ေထြးပုိက္ကာ၊ တစ္အိမ္၀င္ တစ္အိမ္ထြက္ သြားေရာက္ၿပီး၊ 
ကေလးငယ္ကုိ ကုသေပးပါရန္၊ ေတာင္းပန္ေျပာဆုိေလသည္။ 

 မည္သူမွ်၊ သူမအား ကူညီေပးႏုိင္ျခင္း မရိွၾကပါေပ။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဗုဒၶ၏ 
တပည့္တစ္ဦးက၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးေနေသာ ဗုဒၶထံ 
သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံပါရန္ သူမအား အႀကံေပးေလ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ သူမသည္ 
ေသဆုံးေနေသာ ကေလးငယ္ကုိ ေထြးပုိက္လ်က္၊ ဗုဒၶထံသုိ႔ ေရာက္ရိွ 
လာေလသည္။ ဗုဒၶသည္ သူမအား ၾကင္နာကရုဏာျဖင့္ ဤသုိ႔ 
ျမြက္ၾကားေလသည္။  

 `ဤကေလးကုိ ကုသေပးရန္အတြက္၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ မုန္ညွင္းေစ့ 
အနည္းငယ္ကုိ လုိအပ္ပါသည္။ ေသျခင္း တစ္ခါမွ် မရိွဘူးေသာ အိမ္အခ်ဳိ႕သုိ႔ 
သြားေရာက္ကာ၊ မုန္ညွင္းေစ့ ၄-၅ေစ့မွ် ေတာင္းယူလာပါ။´ 

 ထုိ႔ေၾကာင့္၊ သားေသျခင္းေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းေနေသာ အမ်ဳိးသမီးသည္ 
ေသျခင္းတစ္ခါမွ် မရိွဖူး ေသာ ေနအိမ္ကုိ သြားေရာက္ရွာေဖြေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ 
အခ်ည္းႏီွးသာျဖစ္ေခ်၏။ ေနာက္ဆုံးတြင္ သူမသည္ ဗုဒၶထံသုိ႔သာ 
ျပန္လာခ့ဲရေလသည္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလွေသာ ဗုဒၶ၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ 
သူမ၏ စိတ္သည္လည္း ၾကည္လင္ေကာင္းမြန္လာၿပီး၊ ဗုဒၶ၏ ျမြက္ၾကားခ်က္ 
အနက္အဓိပၸါယ္မ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္လာေလသည္။ သူသည္ 
ကေလးအေလာင္းကုိ ယူေဆာင္သြားကာ၊  သၿဂိဳလ္ၿပီးစီး ၿပီးေနာက္၊ ဗုဒၶထံသုိ႔ 
ျပန္လာကာ၊ ဗုဒၶ၏ တပည့္ေတာ္မတစ္ဦး ျဖစ္လာေလသည္။ 
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IV 
လူ႔ဘ၀၏ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား (ဘ၀တစ္ခု၏ သီအုိရီ) 

၁. ဤကမာၻေပၚရိွ လူသားမ်ားသည္၊ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း ျဖစ္တတ္ၾက၍ 
ကုိယ္ခ်င္းစာနာမႈ ကင္းမ့ဲတတ္ၾကေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း၊ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ 
ေလးစားမႈမ်းကုိ မသိၾကပါေပ။ ၄င္းတုိ႔ သည္ အေသးအဖဲြကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ 
ျငင္းခုန္ၾကျခင္းျဖင့္၊ နာက်င္ခံစားမႈမ်ားသာ ျဖစ္ေပၚကာ၊ ဘ၀သည္ လည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈ 
မရိွေသာ သံသရာထဲတြင္ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနေလသည္။ 

 ၄င္းတုိ႔သည္ ဆင္းရဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ေစ၊ ေငြေၾကးအေၾကာင္း 
ပူပန္ၾကေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ဆင္းရဲဒုကၡ ခံစားၾကရသက့ဲသုိ႔၊ ၾကြယ္၀ 
ခ်မ္းသာသည့္ ဒုကၡကုိလည္း ခံၾကရေလသည္။ ေလာဘ၏ ႏိွပ္စက္မွဳကုိ 
ခံေနၾကရေသာ ၄င္းတုိ႔၏ ဘ၀သည္ မည္သည့္အခါမွ် တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲမႈ၊ 
ေက်နပ္မႈ၊ ၿငိမ္သက္သာယာမႈ မရိွၾကပါေပ။ 

 ခ်မ္းသာေသာ လူတစ္ေယာက္သည္၊ ၄င္း၏ေျမ၊ အိမ္ႏွင့္တကြ အျခားေသာ 
ဥစၥာပစၥည္းမ်ား အတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္တတ္ေလသည္။ ၄င္းသည္ ပ်က္စီးဆုံးရံွဳးမႈ 
ျဖစ္လာမည္။ ေနအိမ္ မီးေလာင္သြား မည္၊ ဓါးျပအတုိက္ခံရမည္၊ 
ျပန္ေပးဆဲြျခင္းခံရမည္တုိ႔ကုိ စုိးရိမ္ေနေလသည္။ ၄င္းသည္ ေသျခင္းႏွင့္ 
ေရႊေငြပစၥည္းမ်ား ခဲြေ၀ေပးမႈတုိ႔အတြက္ ပူပန္ေနေလသည္။ အမွန္မွာ၊ ၄င္းသည္ 
မရဏလမ္းစဥ္ကုိ တစ္ေယာက္တည္းသာ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ မည္သူမွ် 
လုိက္ပါလာမည္ မဟုတ္ပါေပ။ 

 မရိွဆင္းရဲေသာလူသည္ အၿမဲပင္ မလုံမေလာက္ျဖစ္ေနသ၍ ေျမႏွင့္အိမ္ 
ရရိွလုိျခင္း စသျဖင့္၊ အဆုံးအစ မရိွေသာ ဆႏၵရမက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေလသည္။ 
လုိခ်င္တပ္မက္မႈ ျပင္းထန္လွသျဖင့္၊ ၄င္းသည္ ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ 
ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ကာ၊ ဘ၀သက္တမ္း တစ္၀က္ေလာက္၌ပင္ ေသဆုံးသြား 
တတ္ေလသည္။ 

 ကမာၻႀကီးတခုလုံးက ၄င္းအား ဆန္႔က်င္ေနသေယာင္ျဖစ္ကာ၊ 
မရဏလမ္းေၾကာင္းမွာလည္း အေဖာ္မရိွသည့္၊ ရွည္လ်ားလွေသာ ခရီးသဖြယ္ 
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ပ်င္းရိေျခာက္ေသြ႔ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေလသည္။ 

 
၂. ဤကမာၻေပၚတြင္ မေကာင္းမႈငါးရပ္ ရိွေလသည္။ ပထမမွာ ရက္စက္မႈ 
ျဖစ္ေလသည္။ သတၱ၀ါမွန္ သမွ်တုိ႔သည္ ပုိးမႊားမ်ားပင္လွ်င္၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ဆန္႔က်င္ယွဥ္ၿပိဳင္ ရုန္းကန္ၾကရေလသည္။ သန္မာသူ က အားနည္းသူကုိ 
တုိက္ခုိက္၍၊ အားနည္းသူက သန္မာသူကုိ လိမ္လည္လွည့္စားေလသည္။ ေနရာ 
တုိင္းတြင္ တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ ရက္စက္မႈမ်ား ရိွေနေလသည္။ 

 ဒုတိယမွာ၊ ဖခင္တစ္ဦးႏွင့္သားတစ္ဦးတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအၾကား၊ 
ထင္ရွားျပတ္သားေသာ နယ္နိမိတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ဳိး မရိွမႈပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
အစ္ကုိႏွင့္ညီအၾကား၌၊ လင္ႏွင့္မယား အၾကား၌၊ အသက္ႀကီးေသာေဆြမ်ဳိးႏွင့္ 
အသက္ငယ္ေသာေဆြမ်ဳိးအၾကား၌ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ နယ္နိမိတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ဳိး 
မရိွပါေပ။ အခ်ိန္အခါတုိင္း၌၊ တစ္ဦးက အျမင့္ဆုံးေနရာတြင္ ရိွလုိၿပီး၊ 
အျခားသူမ်ားထံမွ အျမတ္ထုတ္လုိ ေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားၾက၍ လွည့္စားမႈရိွၿပီး စိတ္ေကာင္း ေစတနာ 
ေခါင္းပါးၾကေလသည္။ 

 တတိယမွာ ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမတုိ႔၏ အျပဳအမူမ်ားအၾကား၌၊ 
တိက်ျပတ္သားေသာ နယ္နိမိတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား မရိွမႈပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
လူတုိင္းလူတုိင္းသည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္က မသန္႔စင္ဘဲ၊ ကာမရာဂမ်ဳိး ျဖစ္ေသာ 
အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ဆႏၵမ်ား ရိွခ့ဲဖူးၿပီး၊ ထုိမွတဆင့္ မေကာင္းေသာ 
လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္၊ မၾကာခဏ အျငင္းပြားမႈ၊ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ၊ မတရားမႈႏွင့္ 
ေကာက္က်စ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္တတ္ၾကေလ သည္။ 

 စတုတၳမွာ လူမ်ားသည္ အျခားေသာ သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ 
မေလးစားသည့္ သဘာ၀မ်ဳိး ရိွ တတ္ၾက၍ အျခားသူမ်ားကုိ ဓားစာခံျပဳကာ၊ မိမိ၏ 
အေရးပါမႈကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ေျပာဆုိျခင္း၊ မေကာင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ ျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ 
မတရားေျပာဆုိတတ္သျဖင့္လည္း၊ အျခားသူမ်ားအား လွည့္စားျခင္း၊ 
မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ ဆဲဆုိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္တတ္ၾကေလသည္။ 
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 ပဥၥမမွာ၊ လူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားအေပၚ ထားရိွရမည့္ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရွဳတတ္ သည့္ သေဘာရိွေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ 
မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ သက္သာေရးမ်ားကုိသာ၊ အေလးေပးလြန္းလွသျဖင့္၊ 
သူတပါး၏ ေက်းဇူးမ်ားကုိ ေမ့ေလ်ာ့ကာ၊ မတရားမွဳႀကီးမ်ားအထိ ျဖစ္ပြား 
လာသည့္တုိင္ေအာင္၊ အျခားသူမ်ားအား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ေပးတတ္ၾက 
ေလသည္။ 

 
၃. လူတုိ႔သည္၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္၊ ပုိမုိကုိယ္ခ်င္းစာသင့္ၿပီး၊ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားအတြက္ ပုိမုိေလးစားသင့္ကာ၊ အခက္အခဲ 
ႀကံဳခ်ိန္္၌ ၊ အခ်င္းခ်င္း ကူညီသင့္ၾကေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ ၄င္းတုိ႔သည္ 
တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္၍ အသဲႏွလုံး မာေၾကာၾကေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ 
အခ်င္းခ်င္း ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားအတြက္ အထင္ေသး၍၊ အခြင့္သာမႈမ်ားအတြက္ 
မနာလုိ မုန္းတီးၾကေလ သည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ၊ အထင္ေသးမႈ၊ မုန္းတီးမႈမ်ားသည္ 
အမ်ားအားျဖင့္ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ပုိမုိႀကီးထြားလာၿပီး 
အတန္ၾကာေသာအခါ မခံမရပ္ႏုိင္ ျဖစ္လာတတ္ေလသည္။ 

 ဤက့ဲသုိ႔ေသာ မႀကိဳက္မႏွစ္သက္မႈ၊ ခံစားခ်က္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းကုန္ဆုံးသြားျခင္း မရိွပါေပ။ ယင္းတုိ႔သည္ ဘ၀ကုိ၊ 
မုန္းတီးမႈႏွင့္ေဒါသျဖစ္မႈ ခံစားခ်က္ရမက္ မ်ားျဖင့္ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစကာ၊ 
စိတ္ထဲ၌ အထူးနက္ရွိဳင္းစြာ စဲြျငိေနသျဖင့္၊ ေနာင္ဘ၀မ်ား တုိင္ေအာင္၊ 
ပါသြားတတ္ေလသည္။ 

 အမွန္စင္စစ္မွာ၊ ဤကာမရာဂ ကမာၻႀကီးတြင္ လူတစ္ဦးသည္၊ 
တစ္ဦးတည္းသာ ေမြးဖြားလာၿပီး၊ တစ္ဦးတည္းသာ ေသဆုံးရ၍၊ ေနာင္ဘ၀၌ 
ခံရမည့္ဒဏ္ကုိ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ၀ုိင္းခံမည္ မဟုတ္ပါေပ။ 

 အက်ဳိးႏွင့္အေၾကာင္းတရားသည္၊ ေနရာတုိင္း၌ မွန္ေလသည္။ 
လူတုိင္းသည္ ၄င္း၏ ဒုစရုိက္ ၀န္ထုပ္ကုိ သယ္ပုိးကာ၊ ၀ဋ္ခံရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤ 
အက်ဳိးႏွင့္အေၾကာင္းတရားသည္ ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ား အတြက္လည္း 
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အက်ံဳး၀င္ေလသည္။ ကုိယ္ခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ၾကင္နာမႈ ရိွေသာ ဘ၀သည္ 
ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းရလဒ္ကုိ ေပးေလသည္။ 

 
၄. ႏွစ္ကာလ ေက်ာ္လြန္လာသည္ႏွင့္အမွ်၊ ေလာဘ၊ အေလ့အထႏွင့္ 
ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားျဖင့္၊ က်ပ္တည္းစြာ ေႏွာင္ဖဲြ႔ေနေသာ ျဖစ္ရပ္ကုိ ေတြ႔ျမင္ 
သိရိွလာၾကေသာ လူမ်ားသည္၊ အထူး၀မ္းနည္းမႈႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈမ်ား 
ျဖစ္လာတတ္ေလသည္။ မၾကာခဏပင္လွ်င္၊ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ 
၄င္းတုိ႔သည္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားၾက၍၊ ဒုစရုိက္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိက်ဴးလြန္လာၾကကာ၊ 
မွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္ ေလွ်ာက္လွမ္းေရးကုိ၊ လက္လႊတ္တတ္ၾကေလသည္။ 
မၾကာခဏပင္လွ်င္၊ ၄င္းတုိ႔၏ ဘ၀သည္လည္း၊ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈ 
ကာလတြင္း၌ပင္ ေစာလ်င္စြာ ကုန္ဆုံးသြားၾကၿပီး၊ ထာ၀ရဒုကၡ ခံၾကရေလသည္။ 

 ဤက့ဲသုိ႔ေသာ ကံမေကာင္းမႈႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားေၾကာင့္၊ စိတ္ဓာတ္ 
က်ဆင္းျခင္းသည္ အထူးပင္ သဘာ၀မက်လွ၍ အထက္ေကာင္းကင္ႏွင့္ 
ကမာၻဟူေသာ ဓမၼတရားႏွင့္လည္း ဖီလာ ဆန္႔က်င္ျဖစ္ေန သျဖင့္၊ ဤေလာကတြင္ 
သာမက၊ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ပုိင္း ေလာကမ်ားတြင္လည္း ဒုကၡခံစားရမည္ ျဖစ္ 
ေလသည္။ 

 ဤဘ၀တြင္ ရိွေသာအရာခပ္သိမ္းသည္၊ တည္ျမဲမႈမရိွဘဲ၊ မေရရာမႈမ်ားႏွင့္သာ 
ျပည့္ႏွက္ေန သည္မွာ မွန္ကန္ေသာ္လည္း၊ ဤအခ်က္ကုိ လ်စ္လ်ဴရွဳကာ၊ မိမိ၏ 
လုိအင္ဆႏၵမ်ားကုိ ျဖည့္စြမ္းရန္ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကုိ ရွာႀကံရန္၊ ဆက္လက္ 
ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းမွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ျဖစ္ေလသည္။ 

 
၅. ဆင္းရဲဒုကၡသာျဖစ္ေသာ ဤေလာကႀကီးတြင္၊ လူမ်ားက တစ္ကုိယ္ေကာင္း 
ဆန္စြာ၊ ငါတည္း ဟူေသာ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ စဥ္းစား၊ ျပဳမူၾကျခင္းမွာ 
သဘာ၀ပင္ျဖစ္၍၊ ထုိက့ဲသုိ႔ျပဳမူျခင္းေၾကာင့္၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ားႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမွာလည္း သဘာ၀ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 

 လူမ်ားသည္၊ မိမိကုိယ္အေလးေပး၍ အျခားသူမ်ားအား လ်စ္လ်ဴ ရွဳေလသည္။ 
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လူမ်ားသည္၊ ၄င္းတုိ႔၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကုိ၊ ေလာဘ၊ တဏွာႏွင့္ မေကာင္းမႈ 
အလုံးစုံအထိ ျဖစ္ပြားေစတတ္ေလသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္၊ 
၄င္းတုိ႔သည္ အဆုံးအစမရိွ ဒုကၡ ခံစားၾကရေလသည္။ 

 ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားသည္၊ တာရွည္မခံပါေပ။ လွ်င္ျမန္စြာ 
ကုန္ဆုံးသြားတတ္ ေလသည္။ ဤေလာကတြင္ မည္သည့္အရာကုိမွ်၊ တာရွည္စြာ 
ခံစား စံစားႏုိင္ျခင္း မရိွပါေပ 

 
၆. ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ငယ္ရြယ္က်န္းမာစဥ္၊ လူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ေလာဘႏွင့္ 
ေလာကီေရးရာ သံေယာဇဥ္ မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ျဖတ္ေတာက္သင့္ၾကၿပီး၊ 
အမွန္တရားကုိ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ရွာႀကံသင့္ၾကေလ သည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၊ အမွန္တရားမွအပ၊ တာရွည္တည္ၿမဲေသာ 
မီွခုိအားထားရာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား မရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 သုိ႔ရာတြင္၊ လူတုိင္းလုိလုိတုိ႔သည္ ဤအက်ဳိးႏွင့္ အေၾကာင္းတရားကုိ 
မယုံၾကည္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴရွဳျခင္း ျပဳတတ္ၾကေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ 
ေကာင္းမႈျပဳပါက၊ ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရရိွ၍ မေကာင္း မႈျပဳပါက၊ 
ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္မည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကကာ၊ ေလာဘႏွင့္ 
တစ္ကုိယ္ ေကာင္းဆန္မႈ အေလ့အထမ်ားအတုိင္း ဆက္လက္ျပဳက်င့္ 
ၾကေလသည္။ ဤဘ၀၌ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက၊ ေနာင္ဘ၀တြင္ အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈ ရိွၿပီး၊ ေကာင္းက်ဳိးေပးမည္ သုိ႔မဟုတ္ ၀ဋ္ခံရမည္ စသည္တုိ႔ကုိ 
လည္း၊ ၄င္းတုိ႔သည္ အမွန္တကယ္ ယုံၾကည္ျခင္း မရိွၾကပါေပ။ 

 ၄င္းတုိ႔သည္၊ ၄င္းတုိ႔၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကုိ ညည္းတြားေျပာဆုိ၊ 
ငုိယုိတတ္ၾကေသာ္လည္း၊ ပစၥဳပၸန္လုပ္ရပ္မ်ားက ေနာင္ဘ၀မ်ားအေပၚ၊ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွပုံႏွင့္၊ ၄င္းတုိ႔၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား သည္ ယခင္ဘ၀ေဟာင္းက 
လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပံုမ်ားကုိ လုံး၀ နားမလည္ၾကပါေပ။ ၄င္းတုိ႔သည ္
ပစၥဳပၸန္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡအေၾကာင္းမ်ားကုိသာ စဥ္းစားၾကေလသည္။ 

 ဤေလာကႀကီးတြင္ မည္သည့္အရာမွ် တာရွည္တည္ၿမဲမႈ၊ သို႔မဟုတ္ 
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ထာ၀ရတည္ျမဲမႈ မရိွၾကပါ ေပ။ အရာခပ္သိမ္းသည္ ေခတၱခဏမွ်သာ ျဖစ္၍၊ 
အစဥ္အၿမဲ ေျပာင္းလဲေနၿပီး ေဟာကိန္းထုတ္၍ မရပါ ေပ။ သုိ႔ရာတြင္၊ လူမ်ားသည္ 
မသိနားမလည္ၾကဘဲ၊ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ၾက၍၊ ခဏတာမွ်သာ ျဖစ္ေသာ 
လုိအင္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားအေၾကာင္းကုိသာ စဥ္းစားေတြးေတာၾကေလသည္။ 
၄င္းတုိ႔ သည္ ေကာင္းေသာသြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားကုိ နားမဆင္ပဲ၊ နားလည္ရန္လည္း 
မႀကိဳးစားၾကပါေပ။ ၄င္းတုိ႔ သည္ ပစၥဳပၸန္အက်ဳိး၊ စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္ ကာမရာဂမ်ားကုိ 
လြယ္လင့္တကူ ရွာႀကံလုိက္စားၾကေလသည္။ 

 
၇. ေရွးပေ၀သဏီကပင္လွ်င္၊ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ လူမ်ားသည္၊ မေရရာမႈႏွင့္ 
ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ေသာ ဤကမာၻႀကီးတြင္ ေမြးဖြားလာခ့ဲၿပီး ျဖစ္ၾက၍၊ ယခုထက္တုိင္ 
ေမြးဖြား ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ ကမာၻႀကီးတြင္ ဗုဒၶ၏ သြန္သင္ 
ေဟာေျပာမႈႏွင့္၊ လူမ်ားက ယင္းေဟာေျပာမႈမ်ားကုိ ယုံၾကည္လုိက္နာကာ၊ 
ကယ္တင္ျခင္းခံႏုိင္မႈ ရိွေနျခင္းမွာ၊ ကံေကာင္းလွေပသည္။  

 ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမ်ားသည္၊ နက္နဲစြာ ဆင္ျခင္စဥ္းစား၍ စိတ္မ်ားကုိ 
သန္႔စင္စြာႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာမ်ားကုိ က်န္းမာေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းထားရိွၿပီး 
ေလာဘႏွင့္ မေကာင္းမႈမ်ားမွ ေရွာင္ကြင္းကာ၊ ေကာင္းမႈကုိ ရွာႀကံသင့္ၾကေလသည္။ 

 ကံအားေလွ်ာ္စြာပင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္၊ ဗုဒၶ၏ သြန္သင္ဆုံးမမႈမ်ား 
ရိွေနေလသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဗုဒၶ၏ သန္႔စင္ေသာ ကမာၻတြင္ ေမြးဖြားလာရန္ 
အတြက္၊ ဗုဒၶ၏ သြန္သင္ဆုံးမမႈမ်ားကုိ ယုံၾကည္ရ မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶ၏ 
ဆုံးမမႈမ်ားကုိ သိရိွေနလ်က္ႏွင့္၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အျခားေသာ သြန္သင္မႈမ်ား အရ၊ 
ေလာဘႏွင့္ဒုစရုိက္လမ္းစဥ္မ်ားသုိ႔ အလုိက္မမွားၾကဘဲ မိမိ တစ္ကုိယ္တည္း 
သာလွ်င္၊ ဗုဒၶ၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးျခင္း မျပဳမူ၍ အျခားသူမ်ား 
ထံသုိ႔လည္း ျဖန္႔ေ၀သင့္ေလသည္။ 
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ဗုဒၶ၏ကယ္တင္မႈ 
(ဤအခန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာ အမ်ားစုသည္ မဟာယာန အယူအဆမ်ားဟု 

မွတ္ယူနုိင္ေပသည္။ တည္းျဖတ္ေရးအဖြဲ႕) 

 
I 

အမိတဘဗုဒၶ၏ သံႏိၷ႒ာန္မ်ား 
 
၁. ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ့ဲၿပီး ျဖစ္သည့္အတုိင္း၊ လူမ်ားသည္ အစဥ္ထာ၀ရပင္၊ 
ေလာကီရမက္မ်ားကုိ တပ္မက္လုိက္စားျခင္း၊ ဒုစရုိက္မ်ားကုိ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု 
က်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္၊ သည္းျငီးမခံႏုိင္ေသာ လုပ္ရပ္ ၀န္ထုပ္မ်ားကုိ သယ္ပုိးကာ 
မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္စြမ္းအား၊ သုိ႔မဟုတ္ အသိဥာဏ္မ်ားျဖင့္ ဤေလာဘႏွင့္ 
အလုိလုိက္မႈ အေလ့အထမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္ျခင္း မရိွၾကပါေပ။ 
ေလာကီရမက္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ျခင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားပစ္ျခင္းမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက၊ 
အဘယ္သုိ႔လွ်င္ မိမိတုိ႔၏ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္ သဘာ၀ကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါမည္နည္။ 

 လူ႔သဘာ၀ကုိ ေကာင္းစြာ သိကၽြမ္းနားလည္ေသာ ဗုဒၶသည္ 
လူသားမ်ားအေပၚ အထူး ၾကင္နာ သနားမႈ ရိွ၍၊ လူသားမ်ား၏ 
စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႔မႈမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားမွ ကယ္တင္ရန္အတြက္၊ မိမိအဖုိ႔ အထူး 
ပင္ပန္းခက္ခဲေစကာမူ၊ တတ္စြမ္းသ၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
သံႏၷိဌာန္ခ်ခ့ဲေလသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ ကယ္တင္ေရးကုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္၊ ဗုဒၶသည္ ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာကပင္လွ်င္၊ 
ေဗာဓိသတ္ဘုရားေလာင္းအျဖစ္၊ ေအာက္ပါ သံႏၷိဌာန္ႀကီး ဆယ္ရပ္ကိ ု
ခ်မွတ္ခ့ဲေလသည္။ (ေထရာ၀ါဒႏွင့္ ကြလဲြေဲနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ပါရိွပါသည္။  တည္းျဖတ္ေရး အဖြ႕ဲ) 

 (က) ငါသည္ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္သုိ႔ ေရာက္ရိွသည့္တုိင္၊ ကမာၻေလာကရိွ 
လူအားလုံးတုိ႔က၊ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္သုိ႔ ေရာက္ရိွရန္ႏွင့္ အမွန္တရားကုိ သိရိွရန္၊ 
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ေသခ်ာျခင္း မရိွပါက၊ ငါသည္ အကၽြတ္တရား မရၿပီ။ 
 (ခ) ငါသည္ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္သုိ႔ ေရာက္ရိွေသာ္လည္း ငါ၏ 
မွန္ကန္ခုိင္ျမဲေသာ အလင္းေရာင္က၊ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလုံးအား ထြန္းလင္းေပးႏုိင္ျခင္း 
မရိွပါက၊ အကၽြတ္တရား မရၿပီ။ 
 (ဂ) ငါသည္ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္သုိ႔ ေရာက္ရိွသည့္တုိင္ ငါ၏ အသက္သည္ 
ထာ၀ရ တည္ၿမဲေန၍ မေရမတြက္ ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားေသာ လူမ်ားအား 
ကယ္တင္ႏိုင္ျခင္း မရိွပါက အကၽြတ္တရား မရၿပီ။ 
 (ဃ) ငါသည္ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္သုိ႔ ေရာက္ရိွေသာ္လည္း အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာမွ 
ဗုဒၶအေပါင္းတို႔က ငါ၏ အမည္ ကုိ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ၀ုိင္း၀န္းခ်ီးက်ဴးျခင္း 
မရိွပါက အကၽြတ္တရား မရၿပီ။ 
 (င) ငါသည္ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္သို႔ ေရာက္ရိွသည့္တုိင္ ငါ၏ 
သြန္သင္ေဟာေျပာမႈမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ ယုံၾကည္၍ ငါ၏ ႏိုင္ငံတြင ္
ျပန္လည္ေမြးဖြားလာႏုိင္ရန္၊ ငါ၏ အမည္ကုိ ယုံၾကည္စိတ္ အျပည့္ျဖင့္ 
ဆယ္ႀကိမ္ေခၚေ၀ၚကာ ႀကိဳးပမ္းၾက၍ ထိုအတုိင္း ေအာင္ျမင္စြာ ေမြးဖြားလာႏိုင္ျခင္း 
မရိွပါက ငါသည္ ၿပီးျပည့္စုံမည္ မဟုတ္ပါေပ။ 
 (စ) ငါသည္ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္သုိ႔ ေရာက္ရိွေသာ္လည္း ေနရာတုိင္းရိွ 
လူမ်ားက အမွန္တရားကုိ ရရိွေစရန္ ဆုံးျဖတ္ၾက၍ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳကာ၊ ငါ၏ 
ႏုိင္ငံ၌ ျပန္လည္ေမြးဖြားလာလိုသည့္ စစ္္မွန္ေသာ စိတ္ထားမ်ဳိးမ်ား မရိွမခ်င္း၊ 
ငါသည္ ၿပီးျပည့္စုံမည္ မဟုတ္ပါေပ။ ၄င္းတုိ႔ ေသဆုံးမည့္အခ်ိန္၌ ငါသည္ 
ေဗာဓိသတ္ အေျမာက္အမ်ားၿခံရံလ်က္ ၄င္းတုိ႔အား ငါ၏ သန္႔စင္ေသာႏိုင္ငံသုိ႔ 
ႀကိဳဆိုရန္ ထြက္ေပၚလာ မည္ ျဖစ္သည္။ 
 (ဆ) ငါသည္ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္သို႔ ေရာက္ရိွသည့္တုိင္ေအာင္ လူသား 
အားလုံးတုိ႔က ငါ၏ အမည္ကုိ ၾကားနာ ၍ ငါ၏ ႏု္ိင္ငံအေၾကာင္း ေတြးေတာကာ၊ 
ငါ၏ႏုိင္ငံ၌ ျပန္လည္ေမြးဖြားလာလိုျခင္း၊ ထိုက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္ေစရန္ စိတ္ေကာင္း 
ေစတနာျဖင့္ ေကာင္းမႈျပဳျခင္း၊ ယင္းမွသည္ မိမိတို႔၏ လုိအင္ဆႏၵအေပါင္းကုိ 
ေအာင္ျမင္စြာ ျဖည့္စြမ္းႏုိင္ျခင္းမရိွပါက ငါသည္ ၿပီးျပည့္စုံျခင္း မရိွပါေပ။ 

 (ဇ) ငါသည္ဘုရားအျဖစ္  ရရိွသည္ မွန္ေသာ္လည္း ငါ၏သာသနာ 
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အတြင္းမွာ ျဖစ္ေသာသူတုိ႔၊ ေနာက္ေနာင္ဘ၀ ဘုရားျဖစ္မည့္ ဇာတိမ်ိဳးရုိး 
အဆင့္အတန္းရမည္ဟု ဆုိေစကာမူ မျပည့္စုံ။ ဤကိစၥမွာ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ 
ခြ်င္းခ်က္မွတ္ယူရေပမည္။ သစၥာအဓိဌာန္ ျပဳထားသူမ်ား (ဘုရားဆုပန္ထား 
သူမ်ား)၊ လူအမ်ား ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ သစၥာအဓိဌာန္ ပါရမီဆုေတာင္း 
ထားသူမ်ား၊ အမ်ားအက်ိဳး လုိလားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ေလာက၏ ျငိမ္းခ်မ္းမွဳကုိ 
လုိလားသူမ်ား၊ လူအမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ဦးစီး ေရွ႕ေဆာင္ျပဳမည့္သူမ်ား၊ ေမတၱာ၊ 
ကရုဏာ ၾကီးမားစြာျဖင့္ ေကာင္းမွဳ ေဆာင္ရြက္လုိသူမ်ားတုိ႔ကုိ ဆုိလုိ သည္။ 
 (စ်) ငါသည္ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္သုိ႔ ေရာက္ရိွသည့္တုိင္ေအာင္ ကမာၻေပၚရိွ 
လူသားအားလုံးတုိ႔က ငါ၏ ခ်စ္ ၾကင္နာမႈ ကရုဏာစိတ္မ်ားျဖင့္ လႊမ္းမုိးျခင္းခံရကာ 
၄င္းတုိ႔၏ ကုိယ္ခႏၶာမ်ားႏွင့္ စိတ္မ်ားကုိ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေစ၍ 
ေလာကီေရးရာမ်ား၏ အထက္သုိ႔ မိမိတုိ႔ကိုယ္ကုိ ျမွင့္တင္ႏိုင္ျခင္း မရိွပါက၊ ငါသည္ 
အကၽြတ္တရား မရၿပီ။ 
 (ည) ငါသည္ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္သို႔ ေရာက္ရိွေသာ္လည္း လူသားခပ္သိမ္း 
တို႔က ငါ၏ အမည္ကုိ ၾကားသိ၍၊ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ေသျခင္း သေဘာတရား 
အစစ္အမွန္မ်ားကုိ ရရိွကာ၊ ကမာၻေလာကရိွ  ေလာဘႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားအလယ္၌ 
၄င္းတုိ႔၏ စိတ္မ်ားကုိ သန္႔စင္တည္ၿငိမ္စြာ ထိန္းထားႏုိင္မည့္ အျပစ္ကင္းစင္ ေသာ 
အသိဥာဏ္မ်ဳိး ရရိွျခင္း မရိွပါက ငါသည္ အကၽြတ္တရား မရၿပီ။  

 “ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ ဤအဓိဌာန္မ်ားကုိ ခ်မွတ္သည္။ ယင္းအဓိဌာန္မ်ားကုိ 
ျဖည့္စြမ္းႏုိင္ျခင္းမရိွ မီ၊ ငါသည္ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္သုိ႔ မေရာက္ပါေစႏွင့္။ ငါသည္ 
အကန္႔အသတ္မရိွေသာ အလင္းေရာင္၏ ပင္မ ျဖစ္လာ၍ ငါ၏ အသိဥာဏ္ႏွင့္ 
ပါရမီအလင္းေရာင္ျခည္မ်ားကုိ ထုတ္လႊတ္ကာ၊ ကမာၻ အေပါင္းအား 
ထြန္းလင္းေစႏုိင္ၿပီး၊ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနသူအားလုံးတုိ႔အား ကယ္တင္လြတ္ 
ေျမာက္ႏုိင္ပါေစ။”  

 
၂. ဤသုိ႔ျဖင့္ မခန္႔မွန္းႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ၾကာရွည္ေသာ ႏွစ္ကာလမ်ား 
တစ္ေလွ်ာက္၊ မ်ားျပား လွသည့္ပါရမီမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းစုေဆာင္းလာျခင္းျဖင့္ 
၄င္းသည္ အမိတဘဗုဒၶ သုိ႔မဟုတ္ အဆုံးအစ မရိွေသာ အလင္းေရာင္ႏွင့္ 
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အကန္႔အသတ္ မရိွေသာ ဘ၀၏ ဗုဒၶျဖစ္လာ၍ မိမိ၏ က္ုိယ္ပုိင္သန္႔စင္ေသာ 
ဗုဒၶႏုိင္ငံကုိ အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္ကာ၊ ယခုအခါတြင္ ယင္း ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ 
ကမာၻထဲ၌ ေနထိုင္လ်က္၊ လူသားအားလုံးတုိ႔အား အလင္းေရာင္ေပးေနေလသည္။ 

 ဆင္းရဲဒုကၡကင္းမ့ဲေသာ၊ ဤသန္႔စင္ကမာၻသည္ အမွန္ပင္ အၿငိမ္းခ်မ္းဆုံးႏွင့္ 
အေပ်ာ္ရႊင္ဆုံး ျဖစ္ ေလသည္။ ဤကမာၻတြင္ ေနထိုင္သူ အားလုံးတို႔က 
ဆႏၵရိွမည္ဆိုပါက အ၀တ္အစား၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာႏွင့္ လွပသည့္ 
အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ ထြက္ေပၚလာေလသည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား အျပည့္ 
သီးပြင့္ေနေသာ သစ္ပင္မ်ားကုိ ညင္သာသည့္ေလညွင္း တုိက္ခုိက္သြားေသာအခါ 
အာကာသ ေလဟာျပင္တစ္ခုလုံး၌ ဗုဒၶေဟာေျပာခ်က္ ေတးသံမ်ား ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားၿပီး၊ 
ၾကားရသူအေပါင္း၏ စိတ္ကုိ သန္႔စင္ေပးေလသည္။ 

 ဤသန္႔စင္ကမာၻတြင္ ေမႊးႀကိဳင္လွေသာ ပဒုမၼာၾကာပန္း 
အေျမာက္အမ်ားရိွေန၍ ပန္းပြင့္တုိင္း၌ အဖိုးတန္ပြင့္ဖတ္မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနကာ၊ 
ပြင့္ဖတ္တစ္ခုခ်င္းစီသည္လည္း မေဖာ္ျပႏိုင္ေလာက္ေသာ အလွ မ်ဳိးျဖင့္ 
ေတာက္ပေနေလသည္။ ဤၾကာပန္းပြင့္မ်ား၏ ေတာက္ပမႈသည္ အသိဥာဏ္
လမ္းေၾကာင္းကုိ ထြန္းလင္းေစ၍၊ ဗုဒၶ၏ ဆုံးမေဟာေျပာမႈေတးသံကုိ 
နားဆင္သူတုိ႔သည္လည္း လုံး၀ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရိွၾက ေလသည္။  

 

၃. ယခုအခါတြင္ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာတုိ႔မွ ဗုဒၶမ်ားသည္ ဤအဆုံးအစမရိွေသာ 
အလင္းေရာင္ ႏွင့္ အကန္႔အသတ္မရိွေသာ ဘ၀၏ ဗုဒၶပါရမီေတာ္မ်ားကုိ 
ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးေနၾကေလသည္။ 

 ဤဗုဒၶ၏ အမည္နာမကုိ ၾကားရသူတုိင္းသည္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖင့္ 
ယုံၾကည္လက္ခံ၍ ဗုဒၶ၏ စိတ္ႏွင့္ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ကာ၊ ဗုဒၶ၏ သန္႔စင္ေသာ
ကမာၻတြင္ ေမြးဖြားလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 ဤသန္႔စင္ကမာၻတြင္ ေမြးဖြားလာသူတို႔သည္ ဗုဒၶ၏ အကန္႔အသတ္မရိွေသာ 
ဘ၀တြင္ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ၾက၍၊ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားအား 
သနားၾကင္နာစိတ္မ်ား ခ်က္ခ်င္းပြားမ်ားလာကာ ဗုဒၶ၏ ကယ္တင္မႈ
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နည္းလမ္းမ်ဳိးျဖင့္ သြားေရာက္ကယ္တင္ၾကေလသည္။ 

 ဤသံႏိၷဌာန္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ခ့ဲရာတြင္ ေလာကီသံေယာဇဥ္အေပါင္းကုိ 
ျဖတ္ေတာက္ထား၍ ဤ ကမာၻႀကီး၏ မတည္ၿမဲမႈ (၀ါ) အနိစၥကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳထားေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ဘ၀အေပါင္း၏ လြတ္ေျမာက္မႈကုိ 
အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ထား၍ မိမိတို႔၏ ကုိယ္ပုိင္ဘ၀မ်ားကုိ အျခားေသာ 
ဘ၀မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းကာ၊ အတူတကြ ဒုကၡခံထားေသာ္လည္း 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဤေလာကီဘ၀၏ ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ားႏွင့္ သံေယာဇဥ္မွ 
လြတ္ကင္းမႈကုိ ျဖစ္ထြန္းေစေလသည္။ 

 ၄င္းတုိ႔သည္ ေလာကီဘ၀၌ ရိွေသာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ 
သိရိွသက့ဲသုိ႔ပင္ ဗုဒၶ၏ အတုိင္းအဆ မရိွေသာ ေမတၱာက႐ုဏာေတာ္ကုိလည္း 
သိရိွၾကေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာျခင္း၊ ေရွ႕သို႔တုိးျခင္း၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ခုိင္းျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကေသာ္လည္း ဗုဒၶ၏ က႐ုဏာေတာ္
ထားရိွေသာသူမ်ားႏွင့္ အတူေနရန္ ေရြးခ်ယ္ၾကေလသည္။ 

 ထို႔ေၾကာင့္ ဤ အမိတာဘဗုဒၶ၏ အမည္ကုိ ၾကားသိရသူမွန္သမွ်က 
ယင္းအမည္ ကုိ ယုံၾကည္စြာ ရြတ္ဆိုမည္ဆိုပါက ထိုသူသည္ ဗုဒၶ၏ 
က႐ုဏာေတာ္ကုိ ခံယူရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ လူ အေပါင္းတုိ႔သည္ ဗုဒၶ၏ 
ဆုံးမမႈကုိ နားဆင္သင့္ၾက၍၊ ဤေသျခင္းနွင့္ ရွင္ျခင္းကမာၻကုိ ဖုံးအုပ္ 
ေလာင္ကၽြမ္းေနေသာ မီးေတာက္မ်ားအတြင္းသုိ႔ ထပ္မံ ၀င္ေရာက္
ရသေယာင္ရိွေစကာမူ ဗုဒၶ၏ ဆုံးမမႈ မ်ားအတုိင္း လိုက္နာက်င့္သုံးသင့္ေပသည္။ 

 အကယ္၍ လူမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ပင္ အမွန္တရားကုိ ရရိွလိုစိတ္ 
ျပင္းထန္ၾကပါက ၄င္းတုိ႔ သည္ ဤဗုဒၶ၏ စြမ္းအားအေပၚ မီွခုိၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 
သာမန္လူတစ္ဦးသည္ ဤဗုဒၶ၏ ကူညီမႈကုိ မရယူပဲႏွင့္ ၄င္း၏ 
အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ေသာ ဗုဒၶသဘာ၀ကုိ ရယူႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါေပ။ 

 
၄. အမိတာဘဗုဒၶသည္ မည္သူႏွင့္မွ် အလွမ္းမေ၀းပါေပ။ ဗုဒၶ၏ 
သန္႔စင္မႈကမာၻသည္ အေနာက္ဖက္ ေ၀းလံလွေသာ ေနရာ၌ ရိွသည္ဟ ု
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ေဖာ္ျပၾကေသာ္လည္း ထိုကမာၻတြင္ ေမြးဖြားလာရန္ စိတ္ဆႏၵ ျပင္းျပသူမ်ား၏ 
စိတ္ထဲ၌လည္း ရိွေနေပသည္။ 

 လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေရႊေရာင္တစ္လက္လက္ျဖင့္၊ တင့္တယ္စြာ 
ေတာက္ပေနေသာ အမိတာဘဗုဒၶ၏ ႐ုပ္ပုံေတာ္ကုိ စိတ္ထဲတြင ္
မွန္းၾကည့္ေသာအခါ ယင္း႐ုပ္ပုံေတာ္သည္ ႐ုပ္ပုံေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္
ကဲြသြားၿပီး ႐ုပ္ပုံတစ္ခုခ်င္းစီမွ အလင္းေရာင္ျခည္ေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ 
ထုတ္လႊတ္ကာ အလင္းေရာင္ျခည္တစ္ခုစီသည္ ကမာၻတစ္ခုအား ထြန္းလင္းေစ၍၊ 
ဗုဒၶနုႆတိ ဘာ၀နာ ပြားမ်ားေနေသာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် 
အေမွာင္ထဲ၌ ခ်န္လွပ္ထားမည္ မဟုတ္ပါေပ။ ဤသုိ႔ ျဖင့္ ဤဗုဒၶသည္ 
လူသားမ်ားအား ၄င္း၏ ကယ္တင္မႈကုိ ခံယူႏိုင္ရန္ ကူညီေပးေလသည္။ 

 ဗုဒၶ၏ ႐ုပ္ပုံကုိ ဖူးျမင္ျခင္းအားျဖင့္ ဗုဒၶ၏ စိတ္ကုိ နားလည္ႏုိင္ေလသည္။ 
ဗုဒၶ၏ စိတ္သည္ လူ အားလုံးအေပၚ အထူးေမတၱာက႐ုဏာထား၍၊ ယုံၾကည္စြာ 
အမွတ္ရေနသူမ်ား ထက္ပင္လွ်င္ မသိနား မလည္သူ၊ သုိ႔မဟုတ ္
ေမ့ေလ်ာ့ေနသူမ်ားအားပင္ ပုိမို က႐ုဏာထားေလသည္။ 

 ဗုဒၶသည္ ယုံၾကည္သက္၀င္သူမ်ားအား ဗုဒၶႏွင့္ အတူျဖစ္လာရန္ 
အခြင့္အလမ္းေပးေလသည္။ ဤဗုဒၶသည္ အလုံးစုံေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေသာ 
ညီမွ်မႈျဖစ္သျဖင့္ ဗုဒၶအား  စဥ္းစားသူ မွန္သမွ်အား ဗုဒၶက စဥ္းစား၍ ၄င္း၏ 
စိတ္ထဲသုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္လာေလသည္။ 

 အဓိပၸာယ္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဗုဒၶကုိ ေတာင့္တေသာအခါ၊ 
၄င္း၏ စိတ္သည္ သန္႔စင္ ေပ်ာ္ရႊင္၍ ေအးခ်မ္းေသာ ဗုဒၶ၏ စိတ္ ျဖစ္လာေလသည္။ 
တစ္နည္းအားျဖင့္ ၄င္းသည္ ဗုဒၶ၏ စိတ္ဓာတ္ ရလာေလသည္။ 

 ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီသည္ သန္႔စင္ယုံၾကည္မႈျဖင့္ မိမိ၏ 
ကုိယ္ပုိင္စိတ္သည္ ဗုဒၶ၏ စိတ္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္သင့္ေပသည္။ 

 
၅. ဗုဒၶသည္ ပုံပန္းအသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚႏိုင္၍ 
လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အရည္အခ်င္း ႏွင့္အညီ အသြင္မ်ဳိးစုံျဖင့္ ေဖာ္ျပ
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ႏ္ုိင္ေလသည္။ 
 ဗုဒၶသည္ ေကာင္းကင္ျပင္တစ္ခုလုံးႏွင့္တကြ အကန္႔အသတ္ မရိွေသာ 
အာကာသ ေလဟာနယ္ တစ္ခြင္လုံးအထိ ဖုံးလႊမ္းႏုိင္ေသာ ႀကီးမားလွသည့္ 
ကုိယ္ခႏၶာကုိ ျပေလသည္။ ဗုဒၶသည္ မိမိကုိယ္ကုိ ေသးငယ္လွေသာ သဘာ၀အျဖစ္ 
တခါတရံပုံစံအသြင္ျဖင့္၄င္း၊ တခါတရံ စြမ္းအင္အျဖစ္၄င္း တခါတရံ 
ဥပဓိ႐ုပ္အျဖစ္၄င္း ေဖာ္ျပေလသည္။ 
 သုိ႔ရာတြင္ တစ္နည္းတစ္ဖုံျဖင့္ ဗုဒၶသည္ ယုံၾကည္စြာျဖင့္ ဗုဒၶအမည္ကုိ 
ရြတ္ဆိုသူမ်ားထံ မလဲြမေသြ ေပၚလာေလသည္။ ယင္းက့ဲသို႔ေသာ သူမ်ားထဲတြင္ 
အမိတဗုဒၶသည္ ကရုဏာေတာ္ ေဗာဓိသတ္ဘုရားေလာင္းျဖစ္သည့္ ေလာကီ
ေတသရဘုရားေလာင္း၊ ဥာဏ္ပညာေတာ္ ေဗာဓိသတ္ ဘုရားေလာင္း ျဖစ္သည့္ 
မဟာထာမျပတၱ ဘုရားေလာင္းႏွစ္ပါး အစဥ္အၿမဲ လိုက္ပါလာလ်က္ ေပၚလာ 
ေတာ္မူေလသည္။ ဗုဒၶ၏ ေဖာ္ျပမႈသည္ လူတုိင္း ဖူးျမင္ႏ္ုိင္ေစရန္ 
ကမာၻတစ္ခုလုံးတြင္ အျပည့္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ယုံၾကည္သူမ်ားသာလွ်င္ 
ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ 
 ဗုဒၶ၏ အခ်ိန္အခါအလိုက္ ေဖာ္ျပမႈကုိ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္စြမ္းရိွသူမ်ားသည္ 
တာရွည္တည္ၿမဲေသာ ေက်နပ္မႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကုိ ရရိွေလသည္။ ထို႔အျပင္ 
စစ္မွန္ေသာဗုဒၶကုိ ဖူးျမင္ႏုိင္စြမ္းရိွသူမ်ားသည္ အတုိင္းအဆမရိွေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈစည္းစိမ္မ်ားကုိ ရရိွၾကေလသည္။ 
 
၆. အတုိင္းအဆမရိွေသာ ေမတၱာက႐ုဏာႏွင့္ အသိဥာဏ္တုိ႔ျဖင့္ 
ျပည့္လွ်မ္းေနေသာ အမိတာဘ ဗုဒၶ၏ စိတ္ေတာ္သည္ ၾကင္နာက႐ုဏာထားမႈပင္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ဗုဒၶသည္ လူသားအားလုံးတို႔အား ကယ္တင္ႏိုင္ေလသည္။ 

 အေကာက္က်စ္ဆုံးေသာ လူမ်ား၊ မယုံၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကုိ 
က်ဴးလြန္ၾကသူမ်ား၊ စိတ္ထဲတြင္ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ ေမာဟမႈမ်ားျဖင့္ 
အျပည့္ျဖစ္ေနသူမ်ား၊ လိမ္လည္ ျခင္း၊ ဆဲဆိုျခင္းႏွင့္ လွည့္စားတတ္သူမ်ား၊ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ခုိး၀ွက္ျခင္းႏွင့္ ရာဂႀကီးစြာျဖင့္ ျပဳမူတတ္သူမ်ား၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ဒုစ႐ုိက္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လာၿပီးသည့္ေနာက္၊ ေသဆုံးခ်ိန္ နီးကပ္ေနသူမ်ား၊ 
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ယင္းလူမ်ားသည္ ဘ၀ ေပါင္းမ်ားစြာ ၀ဋ္ခံၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 သူငယ္ခ်င္းေကာင္းသည္ ၄င္းတုိ႔ထံ လာ၍၊ ယခုက့ဲသို႔ ေျပာၾကားပါမည္။  
“အသင္သည္ ယခုအခါ၌ ေသဆုံးခ်ိန္သို႔ ေရာက္လာေပၿပီ။ 
ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာ အသင္၏ ဘ၀ကုိ ဖ်က္ပစ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ 
အဆုံးအစမရိွေသာ အလင္းေရာင္ရွင္ (၀ါ) အမိတာဘဗုဒၶ၏အမည္ကုိ 
ရြတ္ဆိုျခင္းျဖင့္ (ဗုဒၶနုႆတိ ဘာ၀နာ ပြားမ်ားျခင္းျဖင့္) ဗုဒၶ၏ 
က႐ုဏာေတာ္ေအာက္တြင္ ခုိလံႈႏုိင္ ပါသည္။” 

 အကယ္၍ ဤေကာက္က်စ္စဥ္းလဲသူ အေပါင္းတုိ႔က အာ႐ုံစူးစုိက္၍ 
ဗုဒၶနုႆတိ ဘာ၀နာ ပြား မ်ားၾကမည္ဆိုပါက ငရဲဘုံသို႔ ေရာက္ရိွေစမည္ ျဖစ္ေသာ 
ဒုစ႐ုိက္အေပါင္းတို႔သည္ ရွင္းလင္းပေပ်ာက္ ကာ သုဂတိဘုံသုိ႔မည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

အကယ္၍ ဗုဒၶ၏ အမည္ေတာ္ကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ရြတ္ဆုိ႐ုံမွ်ျဖင့္ ဤသုိ႔ 
ျဖစ္လာႏုိင္ပါက ဤဗုဒၶအေပၚ အာ႐ုံစူးစိုက္ႏုိင္သူအတြက္ မည္မွ်ပုိ၍ အက်ဳိးရိွ
လိမ့္မည္နည္း။ 

 ဤက့ဲသုိ႔ ဘ၀သက္တမ္းကုန္ဆုံးခါနီး၌ ဗုဒၶ၏ အမည္ေတာ္ကုိ  
ရြတ္ဆိုႏုိင္သူမ်ားအား အမိတာဘဗုဒၶႏွင့္ တကြ ေမတၱာဂ႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ 
ဥာဏ္ပညာရွင္ ေဗာဒိသတၱတို႔က လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံ ကာ၊ ဗုဒၶႏုိင္ငံသုိ႔ 
ေခၚေဆာင္သြားမည္ျဖစ္၍ ၾကာျဖဴ၏ သန္႔စင္မႈကမာၻတြင္ ေမြးဖြားလာမည္ 
ျဖစ္သည္။ (ဤသည္မွာ စိတ္၏ ဖန္တီးေတြးေတာမွဳ တစ္ခုသာ ျဖစ္ေပသည္။ 
တည္းျဖတ္ေရးအဖြဲ႕) 

 ထို႔ေၾကာင့္၊ လူတုိင္းလူတုိင္းသည္ “နေမာအမိတာဘဗုဒၶ” ၊ သုိ႔မဟုတ္ 
“အဆုံးအစ မရိွေသာ အလင္းေရာင္ႏွင့္ အကန္႔အသတ္မရိွေသာ ဘ၀ရွင္ဗုဒၶအေပၚ 
စိတ္ႏွလုံးသားအျပည့္ျဖင့္ မီွခုိအားထား ျခင္း” ဟူေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ 
စြမွဲတ္ထားသင့္ေပသည္။ 
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II 
အမိတာဘဗုဒၶ၏ သန္႔စင္မႈကမာၻ (ဘုရားသာသနာ) 

၁. အလင္းေရာင္ႏွင့္ ဘ၀အနႏၱရွင္ ဗုဒၶသည္ အစဥ္အၿမဲပင္ ရွင္သန္ေန၍ ၄င္း၏ 
အမွန္တရားမ်ားကုိ ေဟာေနေပသည္။ ဗုဒၶ၏သန္႔စင္ေသာကမာၻတြင္ 
ဆင္းရဲဒုကၡမရိွ၊ အေမွာင္ထုမရိွပဲ၊ နာရီတိုင္းမွာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈျဖင့္သာ 
ေက်ာ္လြန္သြားေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းကုိ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကမာၻ (၀ါ) သုဂတိဘ၀ဟု 
ေခၚေလသည္။ 

 ဤကမာၻ၏ အလယ္တြင္ သန္႔စင္ၾကည္လင္လွေသာ ေရကန္တစ္ခုရိွ၍ 
လိႈင္းငယ္ေလးမ်ားသည္ လည္း ေရႊသဲပြင့္မ်ားသာျဖစ္ေသာ ကမ္းေျခေပၚသုိ႔ 
ညင္သာစြာ ႐ုိက္ခတ္ေနေလသည္။ ဟုိတစ္ေနရာ၊ ဤတစ္ေနရာတုိ႔တြင ္
လွည္းယာဥ္ဘီးအရြယ္မွ် ႀကီးမားလွေသာ ၾကာပြင့္မ်ား၊ ေရာင္စုံဖူးပြင့္ေနေလ သည္။ 
အျပာေရာင္ၾကာပန္းမွ အျပာေရာင္ျခည္၊ အ၀ါေရာင္ၾကာပန္းမွ အ၀ါေရာင္ျခည္၊ 
အနီေရာင္ ၾကာပန္းမွ အနီေရာင္ျခည္၊ အျဖဴေရာင္ၾကာပန္းမွ အျဖဴေရာင္
အလင္းေရာင္စု ရိွေနၾက၍ အေမႊးရနံ႔မ်ား သည္ ေလျပင္တစ္ခုလုံး၌ 
သင္းပ်ံ႕ေနေလသည္။ 

 ေရကန္၏ အနီးပတ္၀န္းက်င္၌ ေရႊႏွင့္ေငြ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ 
ေက်ာက္သလင္းတုိ႔ျဖင့္ ဆင္ယင္ထား ေသာ ျပႆဒ္မ်ားရိွေန၍ ေရစပ္အထ ိ
ဆင္းသက္သြားႏုိင္ေသာ၊ ေက်ာက္ျဖဴေလွခါးထစ္မ်ား ရိွေနေလ သည္။  
အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္မူ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသုိ႔ ကားထြက္ေနေသာ 
ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ တင္းတိမ္တုိ႔ျဖင့္ ကာရံထားသည့္ ပါးလႊာေခ်ာမြတ္ေသာ 
သုိးေမြးထည္မ်ားရိွေန၍ ၾကားေနရာမ်ားတြင္ အေမႊးရနံ႔ပင္မ်ားႏွင့္ ပန္းခ်ဳံမ်ား 
ရိွေနေလသည္။ 

 ကမာၻသည္ အလွေရာင္ရိွန္တုိ႔ျဖင့္ ေတာက္ပေန၍ ေလျပင္မွာလည္း 
ေကာင္းကင္ယံ၏ သာယာ ၿငိမ့္ေညာင္းသံမ်ားျဖင့္ တုန္ခါေနေလသည္။ 
ေန႔ႏွင့္ညအခါ ကာလအတြင္း ေရာင္စုံသန္းေနေသာ ပန္း ၀တ္လႊာမ်ားက 
ေျခာက္ႀကိမ္တုိင္တိုင္ ေကာင္းကင္မွ ရြာက်လာသည္ကုိ လူမ်ားက ပန္းအုိးမ်ားျဖင့္ 
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ေကာက္ယူ၍ အျခားေသာ ဗုဒၶကမာၻမ်ားသို႔ သယ္ေဆာင္သြားကာ၊ 
မ်ားျပားလွစြာေသာ ဗုဒၶမ်ားထံ  ေပးအပ္ပူေဇာ္ၾကေလသည္။ 

 
၂.  အ့ံမခန္းဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ ဤကမာၻတြင္ ငွက္ငယ္မ်ား အေျမာက္အမ်ား 
ရိွေလသည္။ ႏွင္းက့ဲသို႔ ျဖဴေဖြးေနေသာ ေရဗ်ဳိင္းမ်ားႏွင့္ ေရငန္းမ်ား 
လွပေတာက္ေျပာင္ေနသည့္ ေရာင္စုံေဒါင္းငွက္မ်ားႏွင့္ အပူ ပုိင္းဇုံငွက္မ်ဳိးစုံႏွင့္ 
အုပ္စုလိုက္ျဖစ္ေသာ ငွက္ငယ္ကေလးမ်ားသည္ ညင္သာစြာ သီဆို က်ဴးရင့္ေနၾက 
ေလသည္။ ဗုဒၶ၏ သန္႔စင္ေသာကမာၻ တြင္ ခ်ဳိျမစြာ ေအာ္ျမည္ေနၾကေသာ 
ဤငွက္ငယ္ကေလးမ်ားသည္  ဗုဒၶ၏ သြန္သင္ဆုံးမမႈမ်ားကုိ ရင့္က်ဴးၾက၍ ဗုဒၶ၏ 
ပါရမီေတာ္ ေကာင္းမႈမ်ားကုိ ခ်ီးက်ဴးေနၾကေလသည္။ 

 ဤေတးသံသာမ်ားကုိ ၾကားရသူတုိင္းသည္ ဗုဒၶ၏အသံေတာ္ကုိ 
နားဆင္ျခင္းပင္ ျဖစ္၍ ယုံၾကည္ မႈစိတ္ဓာတ္သစ္ႏွင့္ ေနရာတုိင္းရိွ 
ယုံၾကည္ကုိးစားသူ အခ်င္းခ်င္းတုိ႔ႏွင့္ ညီရင္းအစ္ကုိျဖစ္မႈ၏ ေပ်ာ္ရႊင္္ ခ်မ္းေျမ႕မႈမ်ား 
ရွင္သန္ႏုိးၾကားလာေလသည္။ ညင္သာေသာ ေလေျပေလညွင္းမ်ားသည္ 
ယင္းသန္႔စင္ ကမာၻအတြင္းရိွ သစ္ပင္မ်ားကုိ ျဖတ္သန္းကာ၊ ျပႆဒ္မ်ား၏ 
ရနံ႔ေမႊးႀကိဳင္ေသာ တင္းတိမ္မ်ားကုိ တုန္ လႈပ္ေစကာ သာယာ ေပ်ာ့ေျပာင္းလွသည့္ 
ေတးသံမ်ားျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္သြားၾကေလသည္။ 

 ဤေကာင္းကင္ဘုံေတးသံ၏ တုိးလွေသာ ပ့ဲတင့္သံမ်ာကုိ 
ၾကားရသည့္လူမ်ားသည္ တရားႏွင့္ သံဃာတုိ႔ကုိ အာ႐ုံျပဳၾကေလသည္။ 
ေကာင္းမြန္ထူးျမတ္လွေသာ ဤအရာအေပါင္းတုိ႔သည္ သန္႔စင္ ကမာၻတြင္းရိွ 
သာမန္အရာမ်ားသာ ျဖစ္ေခ်သည္။ 

၃.  ဤကမာၻရိွ ဗုဒၶအား အမိတာဘ (၀ါ) အလင္းေရာင္ျခည္ႏွင့္ ဘ၀အနႏၱဗုဒၶဟု 
အဘယ္ေၾကာင့္ ေခၚဆိုၾကပါသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗုဒၶ၏ 
အမွန္တရားမ်ားသည္ ဗုဒၶကမာၻအလုံးစုံ၏ ေနရာ အေပါင္းစုံသုိ႔ အဟန္႔အတားမရိွ 
ပ်ံ႕လြင့္လႊမ္းၿခံဳေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶ၏ ေမတၱာ က႐ုဏာ 
ေတာ္မ်ားသည္ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ဘ၀မ်ားႏွင့္ ေခတ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ 
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မည္သည့္အခါမွ် ေလ်ာ့နည္း ယုတ္ေလ်ာ့သြားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 ဗုဒၶ၏ သန္႔စင္ေသာကမာၻတြင္ ေမြးဖြားလာ၍ လုံး၀အမွန္တရား ရရိွကာ၊ 
သံသယ ျဖစ္မႈႏွင့္ ေသျခင္းကမာၻသို႔ မည္သည့္အခါမွ် ျပန္သြားမည္ 
မဟုတ္ၾကေသာ လူဦးေရမ်ား မေရမတြက္ႏ္ိုင္ေလာက္ ေအာင္ 
မ်ားျပားလွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 ဗုဒၶ၏ အလင္းေရာင္ျဖင့္ ဘ၀၏ဆန္းသစ္မႈကုိ သိရိွလာၾကေသာ 
လူဦးေရမ်ားလည္း မေရ မတြက္ႏုိင္ေအာင္ မ်ားျပားလွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ 
(ေထရ၀ါဒတြင္မူ တရားထူးရ၍ ဘ၀ အဆုံး သတ္ျခင္းမ်ိဳးဟု ဆုိရေပမည္။ 
တည္းျဖတ္ေရးအဖြဲ႕) 

 ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶအမည္ကုိ အာ႐ုံစူးစုိက္၍ ေသဆုံးခါနီး၌ 
တစ္ရက္တည္းသာျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ခုနစ္ရက္ျဖစ္ေစ၊ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ 
ဗုဒၶနုႆတိ ဘာ၀နာ ပြားမ်ားသူမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ေသာ စိတ္ ျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါက ေသဆုံးခ်ိန္၌ ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္ေသာ 
အမိတာဘဗုဒၶႏွင့္တကြ အျခားေသာ ဗုဒၶေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔၏ 
ဦးေဆာင္ေခၚေဆာင္မႈအရ ဗုဒၶ၏ သန္႔စင္မႈကမာၻတြင္ ေမြးဖြားလာၾကမည္ ျဖစ္ေပ 
သည္။  (ေထရ၀ါဒတြင္မူ ေသခါနီး ဗုဒၶနုႆတိကုိ အာရုံယူကာ ေကာင္းေသာ 
ကုသုိလ္ ကုၠဌာရုုံျဖင့္  စုတီ စိတ္က်၍ သုဂတိဘုံသုိ႔ တက္လွမ္းရန္ 
ၾကိဳးစားၾကေသာ ေထရ၀ါဒ ဘာသာ၀င္မ်ားက့ဲသုိ႔ မွတ္ယူသင့္ပါသည္။  
တည္းျဖတ္ေရးအဖြဲ႕) 

 လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အမိတာဘဗုဒၶ၏အမည္ကုိ ၾကားရ၍ ဗုဒၶ၏ 
သြန္သင္ဆုံးမမႈမ်ားတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ႏုိးၾကားလာပါက ၄င္းသည္ တုပႏိႈင္းယွဥ္ 
ဖြယ္ရာ မရိွေသာ အမွန္တရားကုိ ရရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 
 
 


