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အမွန္တရားသုိ႔ သြားရာလမ္း 
 
I 

သမာဓိေဆာက္တည္နည္း  

(စိတ္ကုိ စင္ၾကယ္ေစေသာနည္း)  

၁. လူတုိ႔တြင္ ေလာကီရမက္မ်ားရိွၾက၍ ယင္းမွတဆင့္ သံသယျဖစ္မႈႏွင့္ 
ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ျဖစ္ပြား ၾကရေလသည္။ ေလာကီရမက္အေႏွာင္အဖြဲ႔မွ 
ကၽြတ္လြတ္ႏုိင္ေစရန္ နည္းလမ္းငါးခု ရိွေလသည္။ 

 ပထမ၊ ၄င္းတုိ႔သည္ ေသခ်ာစြာ သမၼာဒိဌိ  ၾကည့္႐ွဳမွတ္သားခ်က္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံထားေသာ မွန္ကန္သည့္အေတြးအေခၚမ်ားရိွၾက၍ အက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္တကြ 
ယင္း၏ အေရးပါမႈကုိ မွန္ကန္စြာ နား လည္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ စိတ္၏ရမက္ႏွင့္ 
တြယ္တာမႈမ်ားမွ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား အေၾကာင္းရင္းခံ ျဖစ္ေပၚ လာ၍ 
ရမက္ႏွင့္တြယ္တာမႈမ်ားမွာလည္း ငါဟူေသာ မိမိကိုယ္၏ မွားယြင္းေသာ 
ေတြ႕ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ စပ္ေနကာ၊ အက်ဳိးႏွင့္အေၾကာင္း နိယာမ၏ အေရးပါမႈကုိ 
လ်စ္လ်ဴရွဳကာ ဤသုိ႔ေသာ မွားယြင္းသည့္ အေတြးအေခၚမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤေလာကီရမက္မ်ားကုိ စိတ္အတြင္းမွ ေဖ်ာက္ပစ္ ႏိုင္မွသာလွ်င္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရိွႏိုင္ေပမည္။ 

 ဒုတိယ၊ ဤမွားယြင္းေသာ အထင္အျမင္မ်ားႏွင့္ ယင္းမွတဆင့္ျဖစ္ေသာ 
ေလာကီရမက္မ်ားကုိ ဂ႐ုတစုိက္ႏွင့္စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ စိတ္ကုိခ်ဳပ္ထိန္းျခင္းျဖင့္ 
ဖယ္ရွား ပစ္ႏုိင္ေလသည္။  ထိေရာက္ေသာ စိတ္ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈျဖင့္ မ်က္စိ၊ နား၊ 
ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ အေရခြံႏွင့္ စိတ္တို႔၏ ႏိႈႈးေဆာ္မႈမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆႏၵ 
ရမက္မ်ားကုိ ေရွာင္ကြင္းႏုိုင္ၾကၿပီး၊ ထိုက့ဲသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေလာကီရမက္ 
အေပါင္းတုိ႔ကုိ အျမစ္မွ ေန၍၊ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ႏိုင္ေလသည္။ 

 တတိယ၊ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ (ယာနိေသာ မႏုသီကာရ- ႏွလုံးသြင္း) 
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သင့္ေတာ္စြာ အသုံးျပဳေရး ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မွန္ကန္ေသာ အေတြးအေခၚ 
ရိွရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဥပမာ- အစားအစာႏွင့္ အ၀တ္ အထည္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သက္ေတာင့္သက္သာရိွမႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ မစဥ္းစားပဲ ကုိယ္ 
ခႏၶာ၏ လုိအပ္ခ်က္အတြက္သာ စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ အ၀တ္အစားသည္ 
အပူႏွင့္ အေအးဒဏ္ တုိ႔မွ ကုိယ္ခႏၶာကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာ၏ အရွက္ကုိ 
ဖုံးကြယ္ရန္တုိ႔အတြက္ လိုအပ္ေပသည္။ အစား အစာသည္ အမွန္တရားရရိွေရးႏွင့္ 
ဗုဒၶဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရိွေရးအတြက္ လိုအပ္ေပသည္။ ထိုက့ဲသိ႔ုေသာ မွန္ကန္သည့္ 
ေတြးေခၚစဥ္းစားနည္းမွတဆင့္ ေလာကီရမက္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္ျခင္း မရိွပါေပ။ 

 စတုတၱ၊ (ခႏီၱ) သည္းခံခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ရန္ ဆည္းပူးေလ့က်င့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
အပူႏွင့္အေအး၊ အစာငတ္မြတ္ျခင္းႏွင့္ ေရငတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ သည္းခံႏိုင္ရန္ 
ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ ဆဲဆုိျခင္း၊  ေျပာင္ ေလွာင္ျခင္းမ်ားကုိ ခံရခ်ိန္တြင္ 
သည္းခံႏုိင္ရန္ ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ သည္းခံမႈကုိ က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ 
ကုိယ္ခႏၶာကုိ ေလာင္ကၽြမ္းေနေသာ ေလာကီရမက္မီးမ်ားကုိ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ေလသည္။ 

 ပဥၥမ၊ (အေသ၀နာစ ဗာလာနံ) အႏၱရာယ္အေပါင္းကုိ ၾကည့္ျမင္၊ 
ေရွာင္ကြင္းႏုိင္ရန္ ေလ့လာရ မည္ျဖစ္သည္။ ပညာရိွသူက ျမင္း႐ုိင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ ္
ေခြး႐ူးမ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္းရာတြင္ ေရွာင္ေနၾကသက့ဲ သို႔ မေကာင္းေသာလူမ်ားႏွင့္ 
မိတ္ဖြ႕ဲျခင္းကုိ မျပဳသင့္ဘဲ ပညာရိွမ်ားက ေရွာင္ကြင္းေနေသာ ေနရာမ်ား သုိ႔လည္း 
မသြားသင့္ပါေပ။ ဆင္ျခင္သတိထားမႈကုိ လက္ကုိင္က်င့္သုံးပါက ကုိယ္ခႏၶာအတြင္း 
ေလာင္ ကၽြမ္းေနေသာ  ေလာကီရမက္မီးလည္း ၿငိမ္းက်သြားေပမည္။ 

 
၂. ေလာကတြင္ လိုအင္ရမက္ငါးရပ္ရိွေလသည္။ မ်က္စိမ်ားက ေတြ႔ျမင္ရသည့္ 
႐ုပ္ပုံမ်ားမွ ထြက္ေပၚ လာေသာ လိုအင္ရမက္မ်ား၊ နားမွၾကားရေသာအသံမ်ားမွ 
ႏွာေခါင္းက ႐ွဴ႐ွိဳက္မိေသာ အေမႊးရနံ႔မ်ားမွ လွ်ာက ခံစားမိေသာ အရသာမ်ားမွ 
ေတြ႔ထိမႈေၾကာင့္ ေကာင္းစြာခံစားရေသာ အာ႐ုံမွ လုိအင္ရမက္မ်ား 
ထြက္ေပၚလာေလသည္။ လိုအင္ရမက္အတြက္ ဤကာမဂုဏ္ငါးပါးတုိ႔မွ 
ကုိယ္ခႏၶာ၏ စည္းစိမ္ခ်စ္ျမတ္ ႏုိးမႈ ထြက္ေပၚလာေလသည္။ 
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 ကုိယ္ခႏၶာ၏ စည္းစိမ္ျမတ္ႏုိးမႈ ၾသဇာလႊမ္းျခင္းခံရသူ အားလုံးလိုလိုတုိ႔သည္ 
စည္းစိမ္၏ ေနာက္ တြင္ လိုက္ပါလာေသာ  မေကာင္းမႈမ်ားကုိ သတိမမူမိၾကပဲ 
ေတာအုပ္ထဲ၌ မုဆိုး၏ ေထာင္ေခ်ာက္တြင္ အမိခံရေသာ သမင္တစ္ေကာင္ပမာ၊ 
မာရ္နတ္၏ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ၌ အမိခံၾကရေလသည္။ အမွန္မွာ အာ႐ုံငါးပါးမွ 
ထြက္ေပၚလာေသာ လုိအင္ရမက္ ငါးပါးတို႔သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ 
အေကာင္းဆုံးေသာ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းေထာင္ေခ်ာက္မ်ား၌ 
အမိခံေနရေသာလူမ်ားသည္ ေလာကီ ရမက္မ်ား၏ ေနွာင္ဖြ႕ဲရစ္ပတ္မႈကုိ ခံရကာ၊ 
ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ၾကရေလသည္။ ဤေထာင္ေခ်ာက္မ်ားမွ လြတ္ကင္းႏုိင္ေသာ 
နည္းလမ္းကုိ ၄င္းတုိ႔ သိရိွသင့္ေပသည္။ 

 
၃. ေလာကီရမက္ ေထာင္ေခ်ာက္တြင္းမွ လြတ္ကင္းႏုိင္ေသာ နည္းလမ္း 
တစ္ခုမွ် မရိွပါေပ။ ဥပမာ အသင္သည္ စ႐ုိက္ခ်င္းကြာျခားလွေသာ ေျမြ၊ မိေက်ာင္း၊ 
ငွက္၊ ေခြး၊ ေျမေခြးႏွင့္ ေမ်ာက္ အစရွိသည့္ တိရစာၦန္ေျခာက္ေကာင္ကုိ ဖမ္းဆီး၍ 
ခုိင္ခန္႔ေသာ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ကာ လႊတ္ေပး လိုက္သည္ဆိုပါစုိ႔။ 
တိရစာၦန္တစ္ေကာင္ခ်င္းစီသည္ မိမိနည္းျဖင့္ မိမိ၏ ပုန္းေအာင္းေနထိုင္ရာ 
ေနရာသို႔ ျပန္သြားရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကေပမည္။  ေျမြသည္ ျမက္ပင္ ရိွရာေနရာသုိ႔၄င္း၊ 
မိေက်ာင္းသည္ ေရရိွရာေနရာ သုိ႔၄င္း၊ ငွက္သည္ ေလျပင္ထဲသုိ႔ပ်ံတက္ရန္၄င္း၊ 
ေခြးသည္ လူေနေက်းရြာတစ္ခုသုိ႔၄င္း၊ ေမ်ာက္သည္ သစ္ပင္ေပါမ်ားသည့္ 
ေတာေတာင္ရိွရာသုိ႔၄င္း၊ ထြက္ခြာသြားရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုက့ဲသို႔ 
ႀကိဳးပမ္း႐ုန္းကန္ၾကရာတြင္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ အသန္မာဆုံးေသာ တိရစာၦန္က 
က်န္တိရစာၦန္မ်ားကုိ မိမိသြား လိုရာဖက္သုိ႔ ဆဲြသြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 ဤပုံျပင္ထဲရိွ တိရစာၦန္မ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ လူသားသည္လည္း မ်က္စိ၊ နား၊ 
ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ထိေတြ႕မႈ ႏွင့္ ဦးေႏွာက္တည္းဟူေသာ အာ႐ုံေျခာက္ပါးတုိ႔၏ 
ဆဲြေဆာင္မႈအမ်ဳိးစုံကုိ ခံၾကရ၍ အျပင္းထန္ဆုံးေသာ လိုအင္ရမက္၏ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈကုိ 
ခံၾကရေလသည္။ 

 အကယ္၍ တိရစာၦန္ေျခာက္ေကာင္စလုံးအား တုိင္တစ္ခုတြင္ 
ခ်ည္ေႏွာင္ထားပါက ၄င္းတုိ႔သည္ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ ႐ုန္းကန္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
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ေမာပန္းလာေသာအခါ၌ တုိင္ေျခရင္းတြင္ လဲေလ်ာင္း ေနၾကမည္ျဖစ္သည္။ 
ထိုက့ဲသုိ႔ပင္လွ်င္ အကယ္၍သာ လူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ စိတ္ကုိ ခ်ဳပ္ထိန္းႏ္ုိင္ရန္ 
ေလ့က်င့္ၾကမည္ဆိုပါက အျခားေသာအာ႐ုံငါးပါးတုိ႔၏ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား 
ထပ္မံခံယူမည္ မဟုတ္ပါ ေပ။ အကယ္၍ စိတ္ကုိ ခ်ဳပ္ထိန္းႏုိင္မည္ ဆိုပါက 
လူမ်ားသည္ ပစ ၥဳပၸၸန္၌၄င္း၊ အနာဂါတ္တြင္၄င္း ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းသာမႈကုိ ရရိွႏုိင္ေပမည္။ 

 
၄. လူတုိ႔သည္ မိမိတို႔၏ ကုိယ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကုိ 
ခ်စ္ျမတ္ႏုိးၾက၏။  ၄င္းမွာ ေက်ာ္ ၾကားမႈႏွင့္ ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ားကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ ခ်ီးက်ဴးမႈတုိ႔မွာ  နံ႔သာေပါင္းက့ဲသုိ႔ပင္၊ 
မိမိကုိယ္ကုိ ေလာင္ကၽြမ္းေစ၍ မၾကာမီပင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္သည္။ အကယ္ 
၍ လူမ်ားသည္ ဂုဏ္ပကာသနႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးမႈကိ ု
ရယူႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းကာ၊ အမွန္တရား၏ လမ္းေၾကာင္းမွ လြေဲခ်ာ္သြားၾက 
မည္ဆိုလွ်င္၊ ၄င္းတုိ႔သည္ ဆိုး၀ါးလွေသာ အႏၱရာယ္မ်ဳိး ႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ကာ၊ 
မၾကာမီပင္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေပမည္။ 

 ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ ေရႊေငြပစၥည္းႏွင့္ အခ်စ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ခုံမင္၍ 
လိုက္လံရွာေဖြသူသည္ ဓားသြားေပၚရိွ ပ်ားရည္ကုိ လွ်ာႏွင့္လ်က္စားေသာ 
ကေလးသူငယ္ႏွင့္ တူေလသည္။ ပ်ားရည္၏ ခ်ဳိျမ ေသာအရသာကုိ 
ခံစားေနဆဲမွာပင္ လွ်ာကုိ ရွနာေစႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေပသည္။ ထုိလူ 
သည္ ျပင္းထန္စြာ တုိက္ခတ္လာေနေသာ ေလဆန္ဘက္သုိ႔ မီး႐ွဴးတုိင္ကုိ 
သယ္ေဆာင္သြားသူႏွင့္ တူေပသည္။ မီးေတာက္မ်ားက ၄င္း၏ လက္မ်ားႏွင့္ 
မ်က္ႏွာတုိ႔ကုိ မလဲြမေသြ ေလာင္ကၽြမ္းေစမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ ေမာဟတို႔ျဖင့္ အျပည့္ျဖစ္ေနေသာ မိမိ၏ 
ကုိယ္ပုိင္စိတ္ကုိ ယုံၾကည္ကုိးစား ျခင္းမျပဳရပါေပ။ မိမိ၏ စိတ္ကုိ လြတ္လပ္စြာ 
လႈပ္ရွားႏုိင္ေစရန္ လႊတ္မေပးဘဲ တင္းၾကပ္ပုိင္ႏုိင္စြာ ခ်ဳပ္ထိန္းထားရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

၅. စိတ္ခ်ဳပ္ထိန္းမႈကုိ ပုိင္ႏိုင္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္မွာ အခက္ခဲဆုံးေသာ အရာ 
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ျဖစ္ေပသည္။ အမွန္ တရားကုိ ရွာေဖြသူတို႔သည္ ေရွးဦးစြာ မိမိတုိ႔ကုိယ္မွ 
လုိအင္ရမက္မီးအေပါင္းကုိ ရွင္းလင္း သုတ္သင္ ပစ္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ 
လိုအင္ရမက္သည္ တဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္ေနေသာ မီးျဖစ္၍ ျမက္ေျခာက္ 
မ်ားကုိ သယ္ေဆာင္လာသူက မီးကုိ ေရွာင္ရွားသည့္နည္းတူ၊ အမွန္တရားကုိ 
ရွာေဖြေနသူသည္ လိုအင္ ရမက္မီးကုိ ေရွာင္ရွားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 သို႔ရာတြင္ လွပေသာ အသြင္ပုံသ႑ာန္မ်ား၏ ဆဲြေဆာင္မႈကုိ ခံရမည္ 
ေၾကာက္၍၊ မ်က္စိ မိွတ္ထားမည္ဆိုပါက မုိက္မဲရာ က်ေပမည္။ စိတ္သည္သာလွ်င္ 
အရွင္ျဖစ္၍ စိတ္ကုိ ခ်ဳပ္ထိန္းထားႏုိင္ ပါက အျခားေသာေသးငယ္သည့္ 
လိုအင္ရမက္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

 အမွန္တရားသုိ႔ ေရာက္ရိွႏ္ုိင္မည့္ လမ္းကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးရန္ 
ခက္ခဲေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိက့ဲ သုိ႔ေသာ လမ္းကုိ ရွာေဖြလိုစိတ္မရိွပါက၊ 
ပုိမုိခက္ခဲမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အမွန္တရား မရိွပါက အသက္ရွင္ ျခင္းႏွင့္ 
ေသျခင္းျဖစ္ေသာ ဤကမာၻေလာကမ်ားအတြင္းတြင္  အဆုံးအစ မရိွေသာ 
ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားသာ ရိွေပမည္။ 

 အမွန္တရားသို႔ ေရာက္ရိွႏ္ိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းကုိ ရွာေဖြေနသူသည္ 
ေလးလံလွေသာ ၀န္ကုိ သယ္ေဆာင္ကာ၊ ရႊံ႕ႏြံမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္သြားရမည့္ ႏြားႏွင့္ 
တူေပသည္။ အကယ္၍ ၄င္းႏြားက အျခားေသာအရာမ်ားကုိ ဂ႐ုမျပဳဘဲ အစြမ္းကုန္ 
ႀကိဳးပမ္းျဖတ္ေက်ာ္သြားမည္ဆိုပါက၊ ရႊံ႕ႏြံမ်ားကုိ ေက်ာ္ လြန္ၿပီး အနားယူႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူပင္လွ်င္ စိတ္ကုိခ်ဳပ္ထိန္း၍ မွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္ အတုိင္း 
ေလွ်ာက္လွမ္းႏ္ုိင္မည္ ဆိုပါက၊ ေလာဘရႊံ႕ႏြံမ်ား၏ အဟန္အတားမ်ားကုိ 
ေက်ာ္လြန္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းသည္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ 
ျဖစ္ေပသည္။ 

 

၆. အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကုိ ရွာေဖြေသာသူသည္ ေရွးဦးစြာ မိမိက္ုိယ္ကုိ 
အထင္ႀကီးမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွား ၍ ဗုဒၶ၏ သြန္သင္ညႊန္ၾကားမႈ အလင္းေရာင္ကုိ 
႐ုိေသေလးစားစြာျဖင့္ ခံယူလိုသည့္ ဆႏၵရိွရမည္ ျဖစ္သည္။ ကမာၻေလာကအတြင္းရိွ 
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အဖုိးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ေရႊ၊ ေငြႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားသည္ 
အသိဥာဏ္ႏွင့္ ေကာင္းမႈတုိ႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ျခင္း မရိွပါေပ။ 

 က်န္းမာစြာ ရိွေစရန္ မိမိ၏မိသားစုအား စစ္မွန္ေသာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရိွေစရန္ႏွင့္ 
လူတုိင္း အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရိွေစရန္ မိမိ၏ စိတ္ကုိ ေရွးဦးစြာစည္းၾကပ္ 
ခ်ဳပ္ထိန္းရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ မိမိ၏ စိတ္ကုိ ခ်ဳပ္ ထ္ိန္းႏ္ုိင္သူသည္ 
အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရိွႏုိင္မည္ျဖစ္၍ ဂုဏ္သိကၡာအေပါင္းသည္လည္း 
သဘာ၀အေလ်ာက္ ရရိွလာမည္ ျဖစ္သည္။ 

 အဖုိးတန္ေရႊေငြရတနာမ်ားကုိ ေျမေအာက္မွ တူးေဖာ္ရရိွသက့ဲသို႔ပင္၊ 
ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ား မွ ဂုဏ္သိကၡာ ထြက္ေပၚလာ၍ သန္႔စင္၍ 
ေအးခ်မ္းေသာစိတ္မွ အသိဥာဏ္ ေပၚထြက္လာေလသည္။ ႐ွဳပ္ေထြးၾကမ္းတမ္း 
လွေသာ လူ႔ဘ၀ကုိ လုံၿခံဳစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ရန္ အသိဥာဏ္ အလင္း 
ေရာင္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာေကာင္းမႈ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈမ်ားကုိ လုိအပ္ေပသည္။ 

 ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ ေမာဟကုိ ရွင္းလင္းပစ္ႏုိင္ရန္ ညႊန္ျပေသာ ဗုဒၶ၏ 
သြန္သင္ဆုံးမမႈမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားျဖစ္၍ လိုက္နာ 
က်င့္သုံးသူမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀၏ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာမႈမ်ားကုိ 
ရရိွႏိုင္ေပသည္။ 

 
၇. လူသားမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ေတြးေတာစိတ္ကူးမႈဖက္သုိ႔ ေရြ႕လ်ားလိုသည့္  
သေဘာမ်ဳိး ရိွေလ သည္။ အကယ္၍ ေလာဘႀကီးသည့္ ႀကံစည္ေတြးေတာမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ပါက ပုိမုိေဒါသႀကီးလာကာ လက္စားေခ်ေရးကုိ စဥ္းစားပါက 
ေျခေထာက္မ်ားသည္လည္း ယင္းလားရာဘက္သုိ႔ ဦးတည္ ေရြ႕လ်ား ေလသည္။ 

 ေကာက္ရိတ္ခ်ိန္တြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ကဲၽြႏြားမ်ားကုိ 
ခ်ည္ေႏွာင္ထားၾကေလ သည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ကဲၽြႏြားမ်ားက ၿခံစည္း႐ုိးမ်ားကုိ 
ျဖတ္ေက်ာ္ကာ၊  လယ္ကြင္းမ်ား အတြင္းသုိ႔ ၀င္ ေရာက္သြားျခင္းျဖင့္၊ 
အခ်င္းျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အသတ္ခံရမႈ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ 
ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ားသည္ မေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ ကံဆိုးမႈမ်ားမွ 
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ေရွာင္ကြင္းႏုိင္ရန္၊ မိမိတုိ႔၏ စိတ္မ်ားကုိ အစဥ္အၿမဲ ကာကြယ္ေစာင့္ထိန္းၾကရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ မုိက္မဲမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာ 
အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္၍၊ အလွဴေကာင္းမႈႏွင့္ ၾကင္နာမႈမ်ားကုိ 
အားေပးသည့္ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 ေႏြဦးေပါက္ရာသီ ေရာက္လာ၍ စိမ္းလန္းစုိေျပေသာ ျမက္ပင္မ်ား 
အေျမာက္အမ်ား ေပၚေပါက္ ေနေသာအခါ၊ လယ္သမားမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ 
ကၽြႏဲြားမ်ားကုိ လႊတ္ထားၾကေလသည္။ ယင္းသည့္တုိင္ ေအာင္ ၄င္းတုိ႔သည္ 
ကၽြႏဲြားမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ွဳေနေပသည္။ လူတုိ႔၏ စိတ္မ်ားသည္ 
လည္း အလားတူပင္ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆုံးေသာ အေျခအေနမ်ဳိးေအာက္၌ပင္၊ 
စိတ္ကုိ ေစာင့္ထိန္း ၾကည့္ရွဳရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 
၈. ျမတ္စြာဘုရားသည္ တစ္ခ်ိန္က ေကာသမၺီ (ေကာဗီသံ) ၿမိဳ႕တြင္ 
သီတင္းသုံးေနေလသည္။ ဤၿမိဳ႕ တြင္ ဗုဒၶအား မုန္းတီးသူတစ္ဦးရိွ၍ ၄င္းက 
ဗုဒၶအေၾကာင္း မမွန္သတင္းမ်ားကုိ ျဖန္႔လႊင့္ရန္၊ ေကာက္ က်စ္စဥ္းလဲသူမ်ားအား 
လာဘ္ထုိး၍ လုပ္ေဆာင္ေစေလသည္။  ဤက့ဲသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 
ဗုဒၶ၏ ေနာက္လိုက္အေျခြအရံမ်ားသည္ လုံေလာက္ေသာ ဆြမ္းထမင္းမ်ားကုိ 
ခံယူႏိုင္ရန္ လြန္စြာ ခက္ခဲ ၾက၍၊ မေကာင္းသတင္းမ်ားကုိသာ 
ၾကားေနၾကရေလသည္။ 

 အာနႏၵာက ဗုဒၶအား ေလွ်ာက္တင္ေလသည္။ “တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္  
ဤက့ဲသုိ႔ေသာ ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ရန္ မသင့္ပါ။ အျခားပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ား 
ရိွပါသည္။ ဤၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာ သြားသင့္ပါသည္ ဘုရား။” 

 ဗုဒၶက ျပန္လည္ျမြက္ၾကားေတာ္မူသည္မွာ “ေနာက္ၿမိဳ႕သည္လည္း 
ဤၿမိဳ႕က့ဲသုိ႔ပင္ ျဖစ္ ျငားအ့ံ၊ ငါတုိ႔ဘာလုပ္ရမည္နည္း” 

 “ထိုအခါတြင္၊ အျခားေနာက္တစ္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားၾကပါမည္။” 

 ဗုဒၶက ျမြက္ၾကားေတာ္မူ၏။ “ထိုနည္းျဖင့္ အဆုံးသတ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ 
အာနႏၵာ၊ ငါတို႔သည္ ဤေနရာ၌ ပင္ေန၍၊ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ား 
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ဆုံးခန္းတုိင္သြားသည္အထိ သည္းညည္းခံေနၿပီးေနာက္မွ၊ အျခား တစ္ေနရာသုိ႔ 
သြားၾကမည္” 

 ဤကမာၻေလာကတြင္ လာဘ၊ အလာဘ၊ ယသ၊ အယသ၊ ပသံသာ၊ နိႏၵာ၊ 
သုခ၊ ဒုကၡ ဟူေသာ ေလာကဓံရွစ္ပါးရိွေပသည္။ အမွန္တရားရၿပီးသူသည္ 
ဤက့ဲသုိ႔ေသာ ျပင္ပအရာမ်ား၏ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈမ်ား ကုိ မခံရပါေပ။ ယင္းတို႔သည္ 
ေပၚထြက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေစာလ်င္စြာပင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္သာ 
ျဖစ္ေပသည္။” 
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II 
မြန္ျမတ္ေသာအမူအက်င့္  

၁. အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကုိ ရွာေဖြသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ခႏၶာ၊ စကားႏွင့္ 
စိတ္မ်ားကုိ အၿမဲပင္ သန္႔စင္စြာ ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အစဥ္အၿမဲ 
စြမွဲတ္ထားၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ကုိယ္ ခႏၶာကုိ သန္႔စင္စြာထားရိွႏုိင္ရန္ 
သက္ရိွသတၱ၀ါမွန္သမွ်ကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ခုိးယူျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ သူတပါး 
သားမယားကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါေပ။ စကားေျပာဆိုမႈကုိ သန္႔စင္စြာ 
ထိန္းထားရန္ မွာ လိမ္လည္ေျပာဆိုျခင္း၊ ဆဲဆိုျခင္း၊ လွည့္စားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အဖ်င္းေျပာဆိုမႈမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ရပါေပ။ စိတ္ကုိသန္႔စင္စြာ ထိန္းထားရန္မွာ 
ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ မွားယြင္းသည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အလုံးစုံကုိ ဖယ္ရွားပစ္ရမည္ 
ျဖစ္ေပသည္။ 

 စိတ္က မသန္႔စင္ပါက လုပ္ရပ္မ်ားသည္လည္း ဧကန္မုခ်သန္႔စင္မည္ 
မဟုတ္ပါေပ။ လုပ္ရပ္မ်ား မသန္႔စင္ပါက ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
စိတ္ႏွင့္ကုိယ္ခႏၶာကုိ သန္႔စင္စြာ ထိန္းသိမ္းထားရိွေရး သည္ အေရးအႀကီးဆုံးပင္ 
ျဖစ္သည္။ 

၂. တရံေရာအခါက ၾကင္နာတတ္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈတို႔ျဖင့္ 
ေက်ာ္ၾကားေသာ ၾကြယ္၀ခ်မ္း သာသည့္ မုဆိုးမတစ္ဦးရိွေလသည္။ သူမတြင္ 
ပညာရိွ၍ ဇဲြ၊ ၀ီရိယရိွေသာ အိမ္ေဖာ္တစ္ဦး ရိွေလသည္။ 

 တစ္ေန႔တြင္ အိမ္ေဖာ္က ဤသုိ႔ စဥ္းစားမိ၏။ “ငါ၏ အရွင္သခင္မသည္ 
နာမည္ေကာင္း ရိွေပ သည္။ သူမသည္ပင္ ကုိယ္သဘာ၀က ေကာင္း၍ေလာ၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ ေကာင္းသ ေလာ၊ သိရိွႏိုင္ရန္ စမ္းသပ္ၾကည့္မည္။” 

 ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္၌ အိမ္ေဖာ္သည္ ေန႔လည္မြန္းတည့္ခ်ိန္နီးပါးက်မွ 
အရွင္သခင္မ ေရွ႕သုိ႔ ထြက္ေပၚလာခ့ဲေလသည္။ အရွင္သခင္မသည္ 
စိတ္ဆိုးစြာျဖင့္၊ အိမ္ေဖာ္အား ဆဲဆိုႀကိမ္းေမာင္းေလ သည္။ အိမ္ေဖာ္က 
ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္မွာ “ကၽြန္မက တစ္ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ရက္ခန္႔မွ် 
ပ်င္းရိ႐ုံျဖင့္ ထိုမွ်ေလာက္ သည္းညည္းမခံႏိုင္ေအာင္ မျဖစ္သင့္ပါ” ။ ထိုအခါ 
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အရွင္သခင္မသည္ အထူးပင္ အမ်က္ ထြက္လာ၏။ 

 ေနာက္တစ္ေန႔၌လည္း အိမ္ေဖာ္သည္ အိပ္ရာထ ေနာက္က်ျပန္ေလသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အရွင္ သခင္မသည္ အထူးပင္ စိတ္ဆိုး၍ အိမ္ေဖာ္အား ဒုတ္ျဖင့္ 
႐ုိက္ေလသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္ကုိ လူအေျမာက္အမ်ား ၾကားသိလာၾက၍၊ 
ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ မုဆိုးမ၏ နာမည္ေကာင္းမွာလည္း ပ်က္ျပားသြားေလသည္။ 

 
၃. လူအေျမာက္အမ်ားတို႔သည္ ဤအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ တူေလသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ 
အေျခအေနမ်ား ေက်နပ္အားရဖြယ္ရိွေသာအခါ၌ ၾကင္နာသနားမႈ၊ သိမ္ေမြ႕မႈႏွင့္ 
ဆိတ္ၿငိမ္မႈမ်ား ရိွၾက၍၊ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲသြားကာ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ 
မရိွေသာအခါတြင္ အလားတူပင္ ျပဳမူေနထိုင္ျခင္း ရိွမရွိမွာမူ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ရာပင္ 
ျဖစ္သည္။ 

 လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ သန္႔စင္၍၊ ေအးခ်မ္းသည့္စိတ္ကုိ ထိန္းသိမ္း 
ထားရိွကာ မေကာင္း ေသာစကားမ်ားကုိ ၾကားသိရခ်ိန္၌ အျခားသူမ်ား၏ 
မနာလိုမုန္းတီးမႈကုိ ခံရခ်ိန္၌  သုိ႔မဟုတ္ အစား အစာ၊ အ၀တ္အစားႏွင့္ 
ေနအိမ္စသည္တုိ႔တြင္ မလုံမေလာက္ ျဖစ္ေနေသာအခါ၌ ေကာင္းမြန္စြာပင္ 
ဆက္လက္ျပဳမူေနထိုင္ႏုိင္မွသာလွ်င္၊ ၄င္းအား လူေကာင္းဟု ေခၚဆိုႏုိင္ေပသည္။ 

 ထို႔ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ား ေက်နပ္ဖြယ္ရိွမွသာလွ်င္ 
ေကာင္းေသာ အလုပ္ကုိ လုပ္ ၍၊ ေအးခ်မ္းေသာစိတ္ကုိ ထားရိွေသာသူသည္ 
အမွန္ပင္ ေကာင္းမြန္ေသာလူ မဟုတ္ပါေပ။ ဗုဒၶ၏ သြန္ သင္ဆုံးမမႈမ်ားကုိ ခံယူ၍၊ 
ယင္းသြန္သင္ဆုံးမမႈမ်ားအတုိင္း မိမိတုိ႔၏ စိတ္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္မ်ားကုိ ေလ့က်င့္ 
ခ်ဳပ္ထိန္းေနသူမ်ားသာလွ်င္ အမွန္ပင္ ေကာင္းမြန္၍ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ကာ၊ 
ေအးခ်မ္းေသာ သူမ်ားဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေပသည္။ 

 
၄. သုံးစဲြရမည့္ သင့္ေတာ္ေသာစကားလုံးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆန္႔က်င္ေသာ 
စကားလုံးအတြဲ ငါးတြဲ ရိွေလသည္။ အခ်ိန္အခါႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သင့္ေတာ္ေသာ 
စကားလုံးမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈ မရိွလွေသာ စကား လုံးမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
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ကုိက္ညီမႈရိွေသာ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွေသာ စကားလုံးမ်ား၊ 
သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ရိွေသာ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ ယုတ္ရင့္ၾကမ္းတမ္းေသာစကားလုံးမ်ား၊ 
အက်ဳိးရိွေသာ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္နစ္နာေစေသာ  စကားလုံးမ်ား၊ 
ၾကင္နာမႈရိွေသာ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ မုန္းတီး ေသာစကားလုံးမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ 

 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေျပာဆိုလိုေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ 
ေရြးခ်ယ္သင့္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းစကားလုံးမ်ားကုိ 
ၾကားသိရသူမ်ားသည္ အေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အဆိုး ျဖစ္ႏ္ုိင္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ထဲတြင္ ၾကင္နာက႐ုဏာစိတ္မ်ားျဖင့္ 
အျပည့္ျဖစ္ေနပါက မေကာင္းေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ ခုခံႏိုင္စြမ္း ရိွေပမည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားမွ ႐ုိင္းစုိင္းေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ ထြက္ခြင့္မျပဳရပါေပ။ 
သုိ႔မဟုတ္ပါက ေဒါသႏွင့္ မုန္းတီးစိတ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ေျပာဆိုေသာ စကားလုံးမ်ားသည္ အစဥ္အၿမဲပင္ ၾကင္နာမႈွႏွင့္ ဥာဏ္ပညာရိွမႈ 
စကားလုံးသာ ျဖစ္သင့္ေပသည္။ 

 ကမာၻႀကီးရိွ ေျမအားလုံးကုိ ရွင္းလင္းလိုသည့္ လူတစ္ေယာက္ရိွသည္ 
ဆိုၾကပါစုိ႔။ ၄င္းသည္ ေဂၚျပားႏွင့္ ဆန္ေကာတုိ႔ကုိ အသုံးျပဳ၍၊ ေျမႀကီးမ်ားကိ ု
ေနရာအႏံွ႔သို႔ ပ်ံ႕လြင့္သြားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ ေသာ္လည္း မျဖစ္ႏုိင္သည့္ 
လုပ္ငန္းတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေခ်သည္။ မုိက္မဲေသာ ဤလူက့ဲသုိ႔ပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သည္ 
စကားလုံးအားလုံးကုိ ရွင္းလင္းပစ္ရန္ မေမွ်ာ္လင့္ႏ္ုိင္ပါေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ စိတ္ကိ ု
ေလ့က်င့္၍ အသဲႏွလုံးထဲ၌ ၾကင္နာမႈမ်ားျဖင့္ အျပည့္ ျဖည့္ထားမွသာလွ်င္  
အျခားသူမ်ား၏ ေျပာစကားမ်ားေၾကာင့္ မတုန္မလႈပ္ တည္ၿငိမ္ေနႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 ေကာင္းကင္ျပာေပၚတြင္ ေရေဆးျဖင့္ ႐ုပ္ပုံေရးဆဲြျခယ္သရန္ ႀကိဳးပမ္းပါက 
ျဖစ္ႏ္ိုင္မည္ မဟုတ္ပါ ေပ။ ျမက္ေျခာက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ မီး႐ွဴးတုိင္ျဖင့္ 
ျမစ္ႀကီးတစ္ခုအတြင္းရိွ ေရမ်ားကုိ ခမ္းေျခာက္ သြားေအာင္ မျပဳလုပ္ႏ္ုိင္သက့ဲသုိ႔ 
ေကာင္းစြာ အသားေသၿပီးေသာ သားေရျပားႏွစ္ခ်ပ္ကုိ ပြတ္တိုက္ျခင္း ျဖင့္လည္း 
ထက္ျမက္စူးရွေသာ အသံမ်ဳ ိးထြက္ေပၚလာ မည္မဟုတ္ပါေပ။ ဤဥပမာမ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ 
လူတို႔ သည္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ၾကမ္းတမ္းသည့္ စကားမ်ဳိးကုိ ၾကားရသည္ျဖစ္ေစ၊ 
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တုန္လႈပ္ထိခုိက္ျခင္းမရိွေစရန္၊ မိမိတုိ႔၏ စိတ္မ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင့္ေပသည္။ 

 ၄င္းတုိ႔သည္ ကမာၻေျမႀကီးက့ဲသုိ႔ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေကာင္းကင္က့ဲသုိ႔ 
အကန္႔အသတ္ မရိွေသာ ျမစ္ႀကီးက့ဲသို႔ နက္႐ွိဳင္းေသာ ေကာင္းစြာ 
အသားေသၿပီးေသာ သားေရက့ဲသို႔ ႏူးည့ံေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ စိတ္မ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ 
ေလ့က်င့္ကာ၊ ထိန္းသိမ္းထားရိွသင့္ေပသည္။ 

 အကယ္၍ ရန္သူက အသင့္အား ဖမ္းဆီးကာ ညွင္းပန္း
ႏိွပ္စက္သည့္တုိင္ေအာင္ အသင္သည္ စိတ္ဆင္းရဲပါက အသင္သည္ ဗုဒၶ၏ 
သြန္သင္ဆုံးမမႈမ်ားကုိ လိုက္နာေနျခင္း မရိွပါေပ။ မည္က့ဲသို႔ေသာ 
အေျခအေနမ်ဳိး၌မဆို၊ အသင္သည္ ဤက့ဲသုိ႔ စဥ္းစားတတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ “ငါ၏ 
စိတ္သည္ မတုန္လႈပ္ ႏ္ုိင္ေပ။ မုန္းတီးမႈႏွင့္ ေဒါသစကားမ်ား၊ ငါ၏ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားမွ 
ထြက္ေပၚလာမည္မဟုတ္။ သက္ရိွ သတၱ၀ါ အားလုံးအတြက္ ၾကင္နာက႐ုဏာ
စိတ္မ်ားျဖင့္ အျပည့္ျဖစ္ေနေသာ စိတ္ထဲမွ ယုိစီးထြက္ေပၚလာေသာ ၾကင္နာသနားမႈ 
အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ ငါသည္ ရန္သူအား ၀ုိင္းၿခံဳထားမည္။” 

 
၅. ေန႔ခင္းတြင္ မီးေလာင္၍ ည၌ မီးခုိးအူေနေသာ ျခေတာင္ပုိ႔တစ္ခုကုိ 
ေတြ႕ရိွရသည့္ လူတစ္ ေယာက္အၾကာင္း ပုံျပင္တစ္ခုရိွေလသည္။ ၄င္းသည္ 
မည္က့ဲသုိ႔ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေမးျမန္းရန္ ပညာရိိွ တစ္ဦးထံသို႔ သြားေလသည္။ 
ပညာရိွက ၄င္းအား ဓားရွည္တစ္လက္ျဖင့္ ယင္းေတာင္ပုိ႔ကုိ တူးဆြရန္ 
ေျပာေလသည္။ ၄င္းသည္ေျပာသည့္အတုိင္း ျပဳလုပ္ေသာအခါ၊ အ၀င္၀ကုိ 
ကာထားသည့္ ဂိတ္တန္း၊ ေရ ပူေဖာင္းအခ်ဳိ႕၊  ေကာက္ဆြတစ္ခု၊ ေသတၱာတစ္လုံး၊ 
လိပ္တစ္ေကာင္၊ ႏြားသတ္ဓားတစ္လက္၊ အသား တစ္တုံးႏွင့္ ေနာက္ဆုံး၌ 
အျပင္သုိ႔ ထြက္လာေသာ နဂါးတစ္ေကာင္တို႔ကုိ အစီအစဥ္အလိုက္ ေတြ႕ရေလ 
သည္။ ၄င္းလူသည္ ေတြ႕ရိွခ့ဲရသည့္အတိုင္း ပညာရိွအား ျပန္လည္
ေျပာျပေသာ္လည္း ဤအခ်င္းအရာ မ်ား၏ အေရးပါမႈကုိ ပညာရိွက ရွင္းျပကာ 
ဤသုိ႔ေျပာေလသည္။ “နဂါးမွလြ၍ဲ က်န္အရာမ်ား အားလုံးကုိ စြန္႔ပစ္လုိက္ပါ။ 
နဂါးတစ္ေကာင္ကုိသာ ခ်န္လွပ္ထား၍ မထိခုိက္ မေႏွာင့္ယွက္ပါႏွင့္။`” 
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 ဤပုံျပင္ထဲတြင္ ျခေတာင္ပုိ႔သည္ လူ႔ကုိယ္ခႏၶာကုိ ကုိယ္စားျပဳေပသည္။ 
“ေန႔ခင္းတြင္ မီးေလာင္ ၍” သည္ေန႔လည္ေန႔ခင္း၌ လူမ်ားသည္ ယခင္ညက 
စဥ္းစားထားေသာ အရာမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ ျပဳလုပ္တတ္ၾကေသာ အခ်က္ကုိ 
ကုိယ္စားျပဳသည္။ “ ည၌ မီးခုိးအူေနေသာ” ညအခ်ိန္၌ လူမ်ားသည္ ယခင္တေန႔က 
ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သုိ႔မဟုတ္ ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ ျပန္ေျပာင္း 
အမွတ္ရ သည့္အခ်က္ကုိ ညႊန္ျပေလသည္။ ဤပုံျပင္၌ “လူတစ္ေယာက္” 
ဆိုသည္မွာ အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြေနသူ လူတစ္ဦးကုိ ဆိုလုိသည္။ “ ပညာရိွတစ္ဦး” 
သည္ ဗုဒၶကုိ ဆိုလိုသည္။ “ဓားရွည္တစ္လက္” သည္ ထက္ ျမက္ေသာ အသိပညာ 
ဥာဏ္ျဖစ္သည္။ “တူးဆြျခင္း” သည္ အမွန္တရားကုိ ရရိွႏိုင္ရန္ အတြက္ ႀကိဳးပမ္း 
လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ 

 ယင္းပုံျပင္၌ “ဂိတ္တန္း” သည္ အ၀ိဇၸၨာ (၀ါ) မသိနားမလည္မႈကုိ 
ကုိယ္စားျပဳသည္။ “ေရပူ ေဖာင္း” မ်ားသည္ ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ ေဒါသျဖစ္မႈမ်ားကုိ 
ရည္ညႊန္းသည္။ ထို႔အျပင္  “ေကာက္ဆြ” သည္ ေတြေ၀မႈႏွင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ 
စိတ္မတည္ၿငိမ္မႈကုိ ေဖာ္ျပသည္။  “ေသတၱာတစ္လုံး” သည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ 
ပ်င္းရိမႈ၊ စိတ္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေနာင္တရမႈႏွင့္ စိတ္မရွင္းမလင္းျဖစ္မႈမ်ား 
စုပုံေနေၾကာင္းကုိ ညြႊန္ျပ သည္။  “ႏြားသတ္ဓား” သည္  အာ႐ုံ ငါးပါးတုိ႔၏ 
ေပါင္းစပ္မႈကုိ ေဖာ္ျပ၍၊  “အသားတစ္တုံး” သည္ လူတစ္ဦးအား ေက်နပ္မႈ 
ရရိွေစရန္  စြၿဲမဲလုပ္ေဆာင္ေစသည့္ ဆႏၵရမက္ကုိ ဆိုလိုသည္။ ဤအရာ 
အားလုံးတုိ႔သည္  လူကုိ ဥပါဒ္ျဖစ္ေစသျဖင့္ ဗုဒၶက “အရာအားလုံးကုိ 
စြန္႔ပစ္လိုက္ပါ” ဟု ျမြက္ၾကား ေတာ္မူေလသည္။ 

 ထို႔အျပင္ “နဂါး” သည္ ေလာကီရမက္အေပါင္းကုိ စြန္႔လြတ္ၿပီးေသာ စိတ္ကုိ 
ေဖာ္ျပေပသည္။ လူတစ္ဦးက မိမိ၏ ေျခေအာက္ကုိ အသိဥာဏ္ဓားျဖင့္ 
တူးဆြၾကည့္ပါက ေနာက္ဆုံးတြင္ နဂါးကုိ ေတြ႕ရိွ ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
“နဂါးတစ္ေကာင္တည္းကုိသာ ခ်န္လွပ္ထား၍ မေႏွာင့္ယွက္ပါႏွင့္” ဟူသည္မွာ 
ေလာကီရမက္အေပါင္းတုိ႔မွ လြတ္ကင္းေသာစိတ္ကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါဟူေသာ 
အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။  
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၆.  ဗုဒၶ၏ ေနာက္လိုက္တပည့္တစ္ဦးျဖစ္သူ ပိေ႑ာဌသည္ အမွန္တရားကုိ 
ရရိွၿပီးေနာက္ ၄င္း၏ ဇာတိ ခ်က္ေၾကြျဖစ္ေသာ ေကာသမၺီ (ေကာဗီသံ) သို႔ 
ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၏ ေက်းဇူးကုိ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရန္ ျပန္ သြားေလသည္။ 
ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းသည္ ဗုဒၶမ်ဳိးေစ့မ်ားကုိ ပ်ဳိးႀကဲရန္ ပ်ဳိးခင္းကုိ ျပင္ဆင္လိုက္ 
ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 

 ေကာသမၺီ (ေကာဗီသံ) ၿမိဳ႕စြန္၌ ဂဂၤါျမစ္ကမ္းတေလွ်ာက္တြင္ရိွေသာ 
ပန္းၿခံငယ္ေလးတစ္ခုတြင္ အုန္းပင္မ်ား အေျမာက္အမ်ား ေပါက္ေရာက္ေန၍ 
ေလေျပေလညွင္းမ်ားလည္း အၿမဲမျပတ္ တုိက္ခတ္ေန ေလသည္။ 

 ပူအိုက္လွေသာ ေႏြရာသီေန႔တစ္ေန႔တြင္ သစ္ပင္တစ္ပင္ေအာက္၌ 
အရွင္ပိေ႑ာလက ကမၼဌာန္းထိုင္ေနစဥ္ ဘုရင္ဥေဒနသည္ ၄င္း၏ မိဖုရား၊ 
ေမာင္းမမိႆံမ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ပန္းၿခံသို႔ ေရာက္လာ၍ ေတးဂီတသံမ်ားႏ်င့္ 
ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကုိ ခံစားၿပီးေနာက္၊ အျခားသစ္ပင္ တစ္ပင္၏အရိပ္၌ 
လဲွေလ်ာင္းက်ိန္းစက္ေနေလသည္။ 

 ရွင္ဘုရင္စက္ေတာ္ ေခၚေနစဥ္၊ မိဖုရားမ်ားႏွင့္ ေမာင္းမမိႆံမ်ားသည္ 
အပန္းေျဖလမ္းေလွ်ာက္ ထြက္ၾကရာ၊ ကမၼဌာန္းထိုင္ေနေသာ ပိေ႑ာလအား 
ေတြ႔ျမင္ၾကရေလသည္။ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ေကာင္းလွ ေသာ  သူေတာ္စင္ (ရဟႏၱာ) 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွၾကသျဖင့္၊ ၄င္းတို႔သည္ သြန္သင္ေဟာေျပာပါရန္ ပန္ၾကား ကာ၊ 
ပိေ႑ာလ၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားကုိ နားဆင္ေနၾကေလသည္။  

 ရွင္ဘုရင္သည္ ႏုိးလာေသာအခါ၌ ေမာင္းမမိႆံမ်ားကုိ 
လုိက္လံရွာေဖြေသာအခါ၊ ဤသူေတာ္ စင္အား ၀ုိင္းရံကာ၊ ေဟာေျပာမႈမ်ားကုိ 
နာယူေနၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရိွၾကရေလသည္။ မနာလုိစိတ္နွင့္ 
တဏွာရာဂစိတ္ရိွသူျဖစ္ေသာ ဘုရင္သည္ အမ်က္ေဒါသထြက္ကာ၊ ပိေ႑ာလအား 
ဆဲဆိုေျပာၾကား ေလသည္။ သူေတာ္စင္ (ရဟႏၱာ) ျဖစ္ေသာ အသင္က 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကား၌ အတင္းအဖ်င္း ေျပာဆို ေနျခင္းကုိ ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ပါေပ” ။  
ပိေ႑ာလသည္ မ်က္စိအစုံကုိ မိွတ္၍ ႏႈတ္ဆိတ္ေနေလသည္။ 

 အမ်က္ထြက္ေနေသာ ဘုရင္က ဓားရွည္ကုိဆြထုဲတ္လိုက္ကာ၊ 
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ပိေ႑ာလအား ၿခိမ္းေျခာက္ ေသာ္လည္း သူေတာ္စင္မွာမူ  ႏႈတ္ဆိတ္ေန၍ 
ေက်ာက္ေဆာင္က့ဲသုိ႔ မတုန္မလႈပ္ ေနေလသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ဘုရင္သည္ 
ပုိမုိအမ်က္ထြက္လာကာ၊ ျခေတာင္ပုိ႔တစ္ခုကုိ ေဖာက္၍ ၊ ျခမ်ားျဖင့္ အျပည့္ ျဖစ္ေန 
ေသာ အမိႈက္မ်ားကုိ က်ဳံးယူကာ၊ ပိေ႑ာလကုိယ္ေပၚသုိ႔ 
ပစ္ေပါက္လိုက္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ပိေ႑ာလမွာမူ ကမၼဌာန္းထိုင္ၿမဲပင္ ထိုင္ေန၍ 
ေစာ္ကားမႈမ်ားႏွင့္ နာက်င္မႈမ်ားကုိ ဆိတ္ၿငိမ္စြာပင္ သည္း ညည္းခံေနေလသည္။ 

 ထုိအခါ ဘုရင္သည္ ၄င္း၏ ႐ုိင္းစုိင္းၾကမ္းတမ္းေသာ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ 
ရွက္လာကာ၊ ခြင့္ လႊတ္ပါရန္ ပိေ႑ာလအား ေတာင္းပန္ေလသည္။ 
ဤအေရးအခင္းေၾကာင့္ ဗုဒၶ၏ သြန္သင္ဆုံးမခ်က္ မ်ားသည္ ဘုရင့္နန္းေတာ္သုိ႔တုိင္ 
ပ်ံ႕ႏံံွ႔သြားကာ ထုိမွတဆင့္ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံးသုိ႔ ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားေလသည္။  

 

၇. ရက္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ ဘုရင္ဥေဒနသည္ ပိေ႑ာလ 
သီတင္းသုံးေနေသာ ေတာအုပ္ ရိွရာသို႔ သြားေရာက္ကာ ဤသုိ႔ေမးျမန္းေလသည္။ 
“အရွင္ဘုရား၊ ဗုဒၶ၏ တပည့္ေနာက္လိုက္ အမ်ားစု တုိ႔သည္ လူငယ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကပါလ်က္၊ တဏွာရာဂစိတ္မ်ား၏ ဆဲြေဆာင္မႈကုိ မခံရဘဲ၊ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ 
ခႏၶာမ်ားႏွင့္ စိတ္မ်ားကုိ သန္႔စင္စြာ အဘယ္က့ဲသို႔ ထိန္းထားႏိုင္ၾကပါသနည္း။” 

 ပိေ႑ာလ ျပန္လည္ေျဖၾကားေတာ္မူ၏။ “ဘုရင္မင္းႀကီး အမ်ဳ ိးသမီးအားလုံးကုိ 
ေလးစားၾကရန္ ဗုဒၶက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား သင္ၾကားခ့ဲေပသည္။ ဗုဒၶသည္ 
အသက္ႀကီးရင့္သူ အမ်ဳိးသမီးအေပါင္းအား မိမိ တုိ႔၏  မိခင္မ်ားအျဖစ္၄င္း၊ 
သက္တူရြယ္တူတုိ႔အား အစ္မမ်ား ႏွမမ်ား အျဖစ္၄င္း၊ အသက္ငယ္ရြယ္သူ မ်ားအား 
သမီးမ်ားအျဖစ္၄င္း၊ ၾကည့္ျမင္ၾကရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား သင္ၾကားေပးခ့ဲပါသည္။ 
ဤသြန္သင္ ညြႊန္ၾကားမႈေၾကာင့္ ဗုဒၶ၏ ေနာက္လိုက္ တပည့္မ်ားသည္ 
အသက္ငယ္ရြယ္ၾကေသာ္လည္း တဏွာရာဂ စိတ္မ်ား၏ ဆဲြေဆာင္မႈမ်ားမွ 
လြတ္ကင္းကာ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ခႏၶာမ်ားႏွင့္ စိတ္မ်ားကုိ သန္႔စင္စြာ ထိန္း 
ထားႏိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။” 

 “သို႔ရာတြင္ အရွင္ဘုရား ေယာက်္ားဆိုသည္မွာ မိခင္ သုိ႔မဟုတ္ 



 အမွန္တရားသုိ႔ သြားရာလမ္း  

- 125 - 

သမီးအရြယ္ရိွေသာ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးအေပၚ မသန္႔စင္ေသာ အေတြးမ်ဳိး 
ရိွႏုိုင္ေပသည္။ ဗုဒၶ၏ တပည့္ေတာ္မ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ ရမက္မ်ား ကုိ အဘယ္က့ဲသုိ႔ 
ခ်ဳပ္ထိန္းၾကပါသနည္း။” 

 “ဘုရင္မင္းႀကီး၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကုိယ္ခႏၶာမ်ားသည္ ေသြးျပည္၊ ေခၽြးႏွင့္ 
ဆီက့ဲသို႔ေသာ အညစ္ အေၾကးေပါင္းစုံျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ အရာမ်ားအျဖစ္ 
ၾကည့္ျမင္ၾကရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ဘုရားက သြန္သင္ေဟာေျပာခ့ဲပါသည္။ ထိုက့ဲသုိ႔ 
ေတြးေတာၾကည့္ျမင္မႈျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ငယ္ရြယ္ေစကာမူ၊ စိတ္ကိုသန္႔စင္စြာ 
ထိန္းထားႏိုင္ၾကပါသည္။” 

 ဘုရင္က ထပ္ေမးျပန္၏။ “ကုုိယ္ခႏၶာႏွင့္ စိတ္ကုိ ေလ့က်င့္ၿပီးျဖစ္၍၊ 
အသိဥာဏ္ၾကြယ္၀ၿပီး ျဖစ္ ေသာ ရဟန္းအတြက္ လြယ္ကူမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ 
ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ ေလ့က်င့္မႈမ်ဳိး မရိွေသးသူမ်ား အ တြက္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 
၄င္းတုိ႔သည္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိ သတိထား မွတ္သားရန္ ႀကိဳးပမ္းၾက မည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း မ်က္စိမ်ားမွာမူ လွပေသာ ပုံသ႑ာန္မ်ားကုိ ၾကည့္ရွဳၾကမည္ 
ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ သည္ အက်ည္းတန္မႈမ်ားကုိ ၾကည့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ လွပေသာ႐ုပ္ပုံမ်ား၏ ဆဲြ ေဆာင္မႈမ်ားကုိလည္း ခံၾကရမည္သာ 
ျဖစ္ေပသည္။ ဘုရား၏ ေနာက္လိုက္ တပည့္ေတာ္မ်ားအနက္ လူငယ္မ်ားက 
၄င္းတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ သန္႔စင္စြာ ထိန္းထားႏိုင္ရန္ အျခားေသာ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရိွရမည္ ျဖစ္ပါသည္။” 

 ပိေ႑ာလက ျပန္လည္ေျဖၾကား၏။ ဘုရင္မင္းႀကီး။ အာ႐ုံငါးပါး၏ 
တံခါး၀မ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္းရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ဘုရားက သင္ၾကားေပးပါသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လွပေသာ ႐ုပ္ပုံမ်ားႏွင့္ အေရာင္မ်ားကုိ မ်က္စိမ်ားျဖင့္ 
ၾကည့္ျမင္ေသာအခါ၌၄င္း၊ သာယာေသာအသံမ်ားကုိ နားျဖင့္ ၾကားရေသာအခါ၌၄င္း၊  
သာယာေသာအသံမ်ားကုိ နားျဖင့္ၾကားရေသာ အခါ၌၄င္း၊ ေမႊးရနံ႔မ်ားကုိ 
ႏွာေခါင္းျဖင့္ ႐ွဴ႐ွိဳက္ရေသာ အခါ၌၄င္း၊ ခ်ဳိျမေသာအရာမ်ားကုိ လွ်ာျဖင့္ 
ခံစားရခ်ိန္၌၄င္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏူးည့ံေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ အရာမ်ား ကုိ လက္ျဖင့္ 
စမ္းသပ္ေသာအခါ၌၄င္း၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤစဲြမက္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာအရာမ်ားတြင္၊ 
တြယ္တာစုံမက္ျခင္းမျဖစ္သက့ဲသို႔၊ စဲြမက္ဖြယ္ရာ မေကာင္းေသာ 
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အရာမ်ားေၾကာင့္လည္း၊ တြန္႔ဆုတ္ျခင္း မျဖစ္ရပါေပ။ ဤအာ႐ုံငါးပါးတို႔၏ 
တံခါး၀မ်ားကုိ ေကာင္းစြာေစာင့္ထိန္းရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား သင္ၾကား ထားပါသည္။ 
ဘုရား၏ ဤသြန္သင္ညႊန္ျပမႈေၾကာင္ လူငယ္တပည့္မ်ားပင္လွ်င္ ၄င္းတုိ႔၏ စိတ္ႏွင့္ 
ခႏၶာ ကုိယ္မ်ားကုိ သန္႔စင္စြာ ေစာင့္ထိန္းႏုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 “ဘုရား၏ သြန္သင္ညႊန္ျပမႈမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ပင္ ထူးကဲ
ေကာင္းမြန္လွေပ၏။ ကၽြႏု္ပ္၏ ကုိယ္ပုိင္အေတြ႕အႀကံဳအရ လွပေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အရာတစ္ခုခုႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရပါက သတိတရား
မထားလွ်င္ အာ႐ုံ၏ ဆဲြေဆာင္မႈေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမိေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္ သိပါ သည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ သန္႔စင္စြာ ထိန္းထားႏိုင္ရန္၊ အာ႐ုံငါးပါး၏ 
တံခါး၀မ်ားတြင္ အစဥ္အၿမဲ သတိထား ေစာင့္ထိန္းေနရန္၊ အထူး အေရးႀကီး
လွပါသည္။” 

 

၈.  လူတစ္ဦးသည္ ၄င္း၏ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္
ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ သည့္အခါတုိင္းတြင္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈလည္း အၿမဲ 
ျဖစ္ေပၚလာေလသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ မတရားျပဳမႈကုိ ခံရေသာအခါ 
ျပန္လည္ေျပာၾကားျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္စားေခ်လုိစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ သည္။ 
ဤက့ဲသုိ႔ေသာ သဘာ၀အေလ်ာက္ တုန္႔ျပန္မႈကုိ အစဥ္အၿမဲ ဆန္႔က်င္
ေစာင့္ထိန္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ေလဆန္ဖက္သုိ႔ တံေတြးေထြးသည္ႏွင့္တူ၍ 
မည္သူ႔ကုိမွ် မထိခိုက္ပဲ မိမိကုိယ္ကုိပင္ ထိခုိက္ေလသည္။ ၄င္းသည္ 
ေလတုိက္ခတ္လာရာဖက္သုိ႔ ဖုန္လွည္းက်င္းသည္ႏွင့္တူ၍ ဖုန္မ်ား ရွင္း မသြားဘဲ 
မိမိသာလွ်င္ ညစ္ေပေလသည္။ လက္စားေခ်လုိသည့္ ဆႏၵကုိ လုိက္ေလ်ာသူ၏ 
ေနာက္သုိ႔ ေဘးဥပဒ္မ်ား၊ ကံဆုိးမႈမ်ား အၿမဲ ကပ္ပါလာေလသည္။ 

 
၉. ေလာဘကုိ စြန္႔ပယ္၍ အလွဴအတန္းျပဳေသာ စိတ္မ်ဳိးကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးမႈသည္ 
အလြန္ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာလမ္းစဥ္ကို 
အေလးေပးမႈအေပၚ၊ မိမိ၏ စိတ္ကုိ ထိန္းထားႏုိင္မႈက ပုိ၍ပင္ ေကာင္းမြန္
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ေလသည္။ 

 အတၱစိတ္၊ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ေသာစိတ္ကုိ စြန္႔ပယ္၍ အျခားသူမ်ားအား 
အကူအညီ ေပးလုိ ေသာစိတ္ျဖင့္ အစားထိုးသင့္ေပသည္။ အျခားသူအား 
ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ ျပဳမူမႈသည္ ထိုသူက ေနာက္အျခားသူအား ေပ်ာ္ရႊင္စြာျပဳလုပ္ေပးရန္ 
စိတ္ဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္၍၊ ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ အျပဳအမူမွ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ 
စိတ္ခ်မ္းသာမႈမ်ား ေပါက္ဖြားလာေလသည္။ 

 ကညင္တုိင္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကညင္တုိင္မ်ားကုိ 
မီးထြန္းညွိေပးႏိုင္ၿပီး၊ ယင္းကညင္တုိင္၏ သက္တမ္းမွာလည္း တုိသြားမည္ 
မဟုတ္ပါေပ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကုိ ခဲြေ၀ ေပးျခင္းျဖင့္ မည္သည့္အခါမွ် 
ေလွ်ာ့သြားမည္ မဟုတ္ပါေပ။ 

 အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြသူတုိ႔သည္ ၄င္းတို႔၏ ပထမေျခလွမ္းမ်ားကုိ 
သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆႏၵရည္မွန္းခ်က္မ်ား မည္မွ်ပင္ ျမင့္မားေစကာမူ၊ 
တဆင့္ၿပီးတဆင့္ တက္လွမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ အမွန္ တရားလမ္းစဥ္သို႔ 
ခ်ီတက္ေသာ ေလွခါးထစ္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေန႔စဥ္ဘ၀၌ ယေန႔၊ မနက္ဖန္၊ 
သဘက္ခါ စသည္ျဖင့္ တက္လွမ္းသြားရမည္ ျဖစ္ေပသည္။  

 
၁၀. ဤေလာကတြင္ အမွန္တရားလမ္းစဥ္သုိ႔ ခ်ီတက္ရာ၌ ေက်ာ္လြန္သြားရမည့္ 
အခက္အခဲေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ရိွေလသည္။ ၄င္းတို႔မွာ  (၁) ဆင္းရဲေသာ
လူတစ္ဦးအတြက္ ရက္ေရာရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ (၂) ဘ၀င္ျမင့္သူ တစ္ဦးအတြက္ 
အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကုိ ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ (၃) မိမိ ကုိယ္က်ဳိးကုိ စြန္႔လႊတ္ကာ 
အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ (၄) ကမာၻတြင္ ဘုရားသက္ေတာ္ 
ထင္ရွားရိွေနစဥ္ ေမြးဖြားလာရန္ ခက္ခဲျခင္း (၅) ဘုရား၏ သြန္သင္ေဟာေျပာမႈကုိ 
ၾကားနာရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ (၆) ကုိယ္ခႏၶာ၏ အာ႐ုံရမက္ ကုိ ဆန္႔က်င္ကာ စိတ္ကုိ 
စင္ၾကယ္စြာ ထိန္းထားရန္ ခက္ခဲျခင္း (၇) လွပ၍ ျမတ္ႏုိးဖြယ္ေကာင္းေသာ 
အရာမ်ားကုိ လုိခ်င္တပ္မက္ျခင္း မရိွရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ (၈) အာဏာရိွသူတစ္ဦးက 
၄င္း၏ဆႏၵကုိ  ျဖည့္စြမ္းရန္အတြက္ အာဏာမသုံးရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ (၉) 
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အေစာ္ကားခံရခ်ိန္၌ စိတ္မဆုိးရန္ ခက္ခဲျခင္း (၁၀) ႐ုတ္ ခ်ည္းျဖစ္ေပၚလာေသာ 
အေျခအေနမ်ား၏ ဆဲြေဆာင္မႈေၾကာင့္ အျပစ္ကင္းစင္စြာ ေနႏုိင္ရန္ခက္ခဲျခင္း၊ 
(၁၁) က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အႏုစိတ္ ဆည္းပူးေလ့လာရန္ ခက္ခဲျခင္း (၁၂) 
အေတြ႕အႀကံဳမရိွေသာသူအား အထင္မေသးရန္ ခက္ခဲျခင္း (၁၃) မိမိကုိယ္ကုိ 
ႏိွမ့္ခ်ရန္ ခက္ခဲျခင္း (၁၄) မိတ္ေဆြေကာင္း ရရိွရန္ ခက္ခဲ ျခင္း (၁၅) 
အမွန္တရားသို႔ ေရာက္ရိွႏိုင္မည့္ က်င့္စဥ္မ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ 
(၁၆) ျပင္ပအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၾသဇာခံျခင္း ၊ တုန္လႈပ္ျခင္းမရိွရန္ ခက္ခဲျခင္း 
(၁၇) အျခားသူမ်ား၏ စြမ္း ရည္ကုိ သိရိွကာ၊ သင္ၾကားေပးရန္ ခက္ခဲျခင္း (၁၈) 
ေအးခ်မ္းေသာစိတ္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ ခက္ခဲျခင္း (၁၉) အမွန္ႏွင့္ 
အမွားအေၾကာင္း ျငင္းခုံေျပာဆိုျခင္း မျပဳရန္အတြက္ ခက္ခဲျခင္း (၂၀) 
ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းကုိ ေတြ႕ရိွလိုက္နာရန္ ခက္ခဲျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေလသည္။ 

 
၁၁. လူေကာင္းမ်ားႏွင့္ လူမုိက္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ သေဘာသဘာ၀ခ်င္း 
ကဲြျပားၾကေလသည္။ လူမုိက္မ်ားသည္ မေကာင္းေသာလုပ္ရပ္ကုိ 
မေကာင္းေၾကာင္း မသိၾကပါေပ။ အကယ္၍ ယင္း မေကာင္းမႈ အေၾကာင္းကုိ 
သတိေပးေျပာျပပါကလည္း ၄င္းတုိ႔သည္ ရပ္တန္႔မသြားပဲ လုပ္ၿမဲပင္ လုပ္ၾက၍ 
ထိုက့ဲသို႔ မေကာင္းေၾကာင္း သူတစ္ပါး၏ ေျပာဆိုမႈကုိ မခံလိုၾကပါေပ။ 
လူေကာင္းမ်ားသည္ အမွန္ႏွင့္အမွားကုိ လြန္စြာဆင္ျခင္သတိထားၾကေလသည္။ 
ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ မွားယြင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ညႊန္ျပ ေျပာဆိုသူ မ်ားအားလည္း 
၄င္းတုိ႔က ေက်းဇူးတင္ၾကေလသည္။ 

 ဤသုိ႔ျဖင့္ လူေကာင္းမ်ားႏွင့္ လူမုိက္မ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ 
ကဲြျပားၾကေလသည္။ မုိက္မဲ ေသာ သူမ်ားသည္ ၾကင္နာက႐ုဏာထာျခင္း 
ခံရေသာ္လည္း မည္သည့္အခါမွ် တန္ဖုိးမထားၾကဘဲ ေကာင္းေသာသူမ်ားမွာမူ 
တန္ဖုိးထားကာ ေက်းဇူးတင္ၾကေလသည္။ ပညာရိွသူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ 
တန္ဖုိးထားမႈႏွင့္ ေက်းဇူးတင္မႈမ်ားကုိ ၾကင္နာသနားမႈျဖင့္ ျပန္လည္ 
ေပးဆပ္ေလ့ရိွၾကရာ၊ ေက်းဇူးရွင္ တစ္ဦးတည္းသာ မဟုတ္မူ၍၊ 
အျခားလူအေပါင္းတုိ႔အား ျဖစ္ေလသည္။ 
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III 
ပုံတုိပတ္စမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ား 

၁. တရံေရာအခါက ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား လူသူ 
မေရာက္ႏုိင္ေသာ ေ၀းလံ လွသည့္ ေတာေတာင္မ်ားအတြင္းသို႔ စြန႔္ပစ္ေလ့ရိွေသာ 
အလြန္ထူးျခားသည့္ ဓေလ့ထုံးစံတစ္ရပ္ကုိ က်င့္သုံးလ်က္ရိွေလသည္။ 

 ၀န္ႀကီးတစ္ဦးသည္ အသက္ႀကီးရင့္ၿပီျဖစ္ေသာ ၄င္း၏ဖခင္အား 
ယင္းထုံးစံအတုိင္း ျပဴမူရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသျဖင့္ ေျမေအာက္တြင္ 
လွ်ဳိ႕၀ွက္လုိဏ္ဂူတစ္ခုကုိ ေဆာက္လုပ္ကာ ဖခင္အား ၀ွက္ထား၍ ေကၽြးေမြး
ေစာင့္ေရွာက္ထားေလသည္။ 

 တစ္ေန႔သ၌ ဘုရင့္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ နတ္တစ္ပါးေပၚလာ၍ ခက္ခဲေသာ 
ေမးခြန္းတစ္ပုဒ္ကုိ ေမးျမန္းကာ၊ ေက်နပ္ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖၾကားႏုိင္ျခင္းမရိွပါက၊ 
ႏိုင္ငံကုိ ဖ်က္ဆီးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေလသည္။ ယင္းပုစာၦမွာ “ဤတြင ္
ေျမြႏွစ္ေကာင္ရိွသည္။  တစ္ေကာင္ခ်င္းစီ၏ လိင္ကုိ ေျပာျပ ပါ။” 

 ဘုရင္ေသာ္၄င္း၊ နန္းေတာ္တြင္းရွိ မည့္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ေသာ္၄င္း၊ 
ယင္းပုစာၦကုိ ေျဖစြမ္းႏ္ုိင္ျခင္း မရိွၾကပါေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတြင္းရိွ ေျဖဆိုႏိုင္သ ူ
မည္သူမဆို ဆုလာဘ္မ်ားစြာ ေပးမည္ဟု ဘုရင္က ေၾကညာေလသည္။ 

 ၀န္ႀကီးသည္ ဖခင္ပုန္းေအာင္းေနရာသုိ႔ သြားေရာက္၍ ပုစာၦ၏အေျဖကိ ု
ေမးေလသည္။ လူအိုက ျပန္လည္ေျဖၾကား၏။ “လြယ္ကူေသာပုစာၦပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေျမြႏွစ္ေကာင္အား ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ပုစာၦ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမြႏွစ္ေကာင္အား 
ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ေကာ္ေဇာေပၚတြင္ ခ်ထားပါ။ လူးလြန္႔ေရြ႕လ်ား ေနေသာ 
ေျမြသည္ အထီးျဖစ္၍ ၿငိမ္ေနေသာေျမြသည္  အမျဖစ္သည္။ “၀န္ႀကီးသည္ 
ယင္းအေျဖကုိ ဘုရင္အား ေလွ်ာက္ၾကားလိုက္သျဖင့္ ပုစာၦကုိ ေအာင္ျမင္စြာ 
ေျဖရွင္းလိုက္ေလသည္။ 

 ထို႔ေနာက္တြင္လည္း နတ္သားက  ခက္ခဲေသာ ပုစာၦအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေမး၍ 
ဘုရင္ႏွင့္ တစ္ကြ ၄င္း၏ ေနာက္လိုက္အသင္းအပင္းမ်ား ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္း မရိွၾကပဲ၊ 
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ေဖာ္ျပပါ ၀န္ႀကီးကသာလွ်င္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ဖခင္အား ေမးျမန္းကာ အၿမဲပင္ 
အေျဖေပးႏုုိင္ေလသည္။ 

 အခ်ဳိ႕ေသာေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ားမွာ ဤသုိ႔ျဖစ္သည္။ “အိပ္ေပ်ာ္
ေနေသာ္လည္း ႏုိးေနသူအျဖစ္ ေခၚဆို၍ ၊ ႏုိးေနေသာ္လည္း အိပ္ေပ်ာ္ေနသူအျဖစ္ 
ေခၚဆိုျခင္းခံရသူသည္ မည္သူနည္း။ “၄င္း သည္ အမွန္တရား ရရိွႏုိင္ရန္ 
ေလ့က်င့္ေနသူျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ အမွန္တရားကုိ စိတ္မ၀င္စားသူမ်ား ႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ႏုိးေနသူ ျဖစ္သည္။ အမွန္တရားကုိ ရရိွၿပီးသူမ်ားႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၄င္းသည္ အိပ္ေနသူျဖစ္သည္။ 

 “ႀကီးမားေသာ ဆင္တစ္ေကာင္၏ အေလးခ်ိန္ကုိ အဘယ္က့ဲသုိ႔ ခ်ိန္ႏုိင္ပါ
သနည္း။” “ဆင္ကုိ ေလွတစ္စီးေပၚတြင္ တင္ေဆာင္၍ ၄င္းေလွက 
ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ မည့္သည့္အမွတ္အထိ နစ္သြား ေၾကာင္းကုိ ေရးဆဲြ
မွတ္သားထားပါ။ ထို႔ေနာက္ ဆင္ကုိ ကုန္းေပၚ တက္ခုိင္း၍ အလားတူအမွတ္အထိ 
နစ္ သြားေအာင္ ေလွေပၚ ခဲမ်ား တင္ေဆာင္ထားပါ။ ထို႔ေနာက္ 
ဤေက်ာက္ခဲမ်ားကုိ ခ်ိန္ၾကည့္ပါ။” 

 “ေရတစ္ခြက္သည္ ပင္လယ္သမုဒၵရာေရထက္ ပုိမ်ားသည္” ။ ဟူေသာ 
စကားပုံ၏ အဓိပၸာယ္ကုိ ေဖာ္ျပပါ။ အေျဖမွာ ဤသုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ “မိမိ၏ 
မိဘမ်ားအား၊ သုိ႔မဟုတ္ ဖ်ားနာေနသူတစ္ဦးအား၊ သန္႔စင္ၾကည္လင္၍ ၾကင္နာမႈ 
အျပည့္ရိွေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေရတစ္ခြက္တုိက္ျခင္းသည္ အဆုံးအစရိွ ေသာ 
ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိ ရေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္းရွိ 
ေရမ်ားသည္ တစ္ေန႔ ေန႔၌ ကုန္ခမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။” 

 နတ္သားသည္ အ႐ုိးႏွင့္အေရသာ က်န္ရိွေတာ့ေသာ ငတ္မြတ္ေနသ
တစ္ဦးအသြင္ ဖန္ဆင္း၍ “ဤကမာၻေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္ထက္ပုိ၍ ဆင္းရဲ
ငတ္ျပတ္ေနသူ ရိွပါသလား” ဟု ေမးေလသည္။ “ဘုရား၊ တရားႏွင့္ 
သံဃာတည္းဟူေသာ ရတနာသုံးပါးကုိ မယုံၾကည္သည့္၊ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္၍ 
ေလာဘ ႀကီးလြန္းလွေသာလူသည္၊ မိဘမ်ားႏွင့္ဆရာမ်ားအားလည္း ေပးကမ္းျခင္း 
မရိွသျဖင့္ ပုိမုိ ငတ္ျပတ္ေန႐ုံ မက၊ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနေသာ ၿပိတၱာဘ၀သုိ႔ 
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က်ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းဘ၀၌ပင္ အဆုံးမရိွ ငတ္ျပတ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။” 

 “ဤတြင္ ၊ စႏၵကူးသား ပ်ဥ္ျပားတစ္ခ်ပ္ရိွသည္။ မည္သည့္အပုိင္းသည္ 
ပင္စည္၏ ေအာက္ပုိင္း ျဖစ္သနည္း။”  “ပ်ဥ္ျပားကုိ ေရေပၚ ေမွ်ာထားပါ။ 
အနည္းငယ္ ပုိမုိ နစ္ျမဳပ္သြားေသာအပုိင္းသည္ အျမစ္ႏွင့္ ပုိမုိနီးကပ္သည့္အပုုိင္း 
ျဖစ္သည္။” 

 “ဤတြင္၊ အရြယ္တူ ပုံတူျမင္းနွစ္ေကာင္ ရိွသည္။ မိခင္ႏွင့္သားကုိ 
အဘယ္သုိ႔ ခဲြျခားႏ္ုိင္မည္ နည္း” ။ “ ျမက္ေျခာက္ အနည္းငယ္ ေကၽြးၾကည့္ပါ။ 
မိခင္ျမင္းမသည္ သားဖက္သုိ႔ ျမက္ေျခာက္မ်ားကုိ တြန္းေပးေပလိမ့္မည္။” 

 “ခက္ခဲလွေသာ ဤေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖတိုင္းသည္ နတ္သားႏွင့္
တကြ ဘုရင္တို႔အား အထူး၀မ္းသာေက်နပ္ေစေလသည္။ ေျမေအာက္
လုိဏ္ဂူထဲတြင္ ၀ွက္ထားေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ဖခင္ ထံမွ ဤအေျဖမ်ားကုိ 
ရရိွေၾကာင္း သိရိွရသည့္ဘုရင္သည္  လြန္စြာ ေက်းဇူးတင္ရိွ၍ ေတာေတာင္မ်ားထဲ 
သုိ႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား စြန္႔ပစ္ေစေသာ ဥပေဒကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းကာ 
၄င္းတုိ႔အား ၾကင္နာစြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထားၾကရန္ အမိန္႔ေပးေလသည္။ 

 
 
၂. မဇၥ်ိမေဒသရိွ “၀ိေဒဟ” မိဖုရားသည္ တစ္ခါက အစြယ္ေျခာက္ေခ်ာင္းရိွေသာ 
ဆင္ျဖဴေတာ္ တစ္ေကာင္ကုိ အိပ္မက္ျမင္မက္ေလသည္။ မိဖုရားသည္ 
ဆင္စြယ္မ်ားကုိ လုိခ်င္တပ္မက္လွသျဖင့္ ရွာယူေပးပါရန္ ဘုရင္အား 
ပန္ၾကားေလသည္။ မျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ေသာ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိဖုရား အား 
ခ်စ္ျမတ္ႏုိးလွသည့္ ဘုရင္သည္ ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ ဆင္ကုိ ေတြ႕ရိွ သတင္းေပးႏုိင္သူ၊ 
မည္သည့္မုဆိုး ကုိမဆို၊ ဆုလာဘ္မ်ားစြာေပးမည္ဟု ေၾကညာေလသည္။ 

 ယင္းက့ဲသို႔ေသာ အစြယ္ေျခာက္ေခ်ာင္းရိွသည့္ ဆဒၵန္ဆင္တစ္ေကာင္သည္ 
ဟိမ၀ႏာၱေတာင္ တြင္ အမွန္တကယ္ပင္ ရိွေန၍ ဗုဒၶဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရိွႏုိင္ရန္ 
တရားက်င့္ႀကံေနေသာ ဆင္ ျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းဆင္သည္ တစ္ခါက 
ေတာနက္ႀကီးအတြင္း၌ အေရးေပၚ အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ မုဆိုး 
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တစ္ေယာက္၏ အသက္ကုိ ကယ္ဆယ္ဘူး၍၊ ထိုမုဆိုးသည္လည္း 
ေဘးမသီရန္မခဘဲ မိမိေနရာသုိ႔ ျပန္သြားႏိုင္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဆုလာဘ္မ်ားကုိ 
အမက္ေမာလြန္၍ ဆင္၏ ကယ္တင္မႈ ေက်းဇူးတရား မ်ားကုိ ေမ့ေလ်ာ့ကာ၊ ၄င္းမွ 
မုဆိုးသည္ ဆင္ကုိ သတ္ျဖတ္ရန္၊ ေတာေတာင္တြင္းသုိ႔ ျပန္လာေလသည္။ 

 ဗုဒၶဘ၀သို႔ေရာက္ရိွႏုိင္ရန္ တရားက်င့္ႀကံေနေသာ ဆင္အေၾကာင္းကုိ 
သိရိွသျဖင့္၊ မုဆိုးသည္ ရဟန္းေတာ္ႀကီးအသြင္ သဃၤန္းၿခံဳ၍ ဆင္၏အလစ္ကုိ 
ေခ်ာင္းကာ၊ အဆိပ္လူးျမွားျဖင့္ ပစ္သတ္ေလ သည္။ 

 မိမိ ေသဆုံးရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆုလာဘ္ရယူရန္ ေလာကီ
ရမက္မ်ားျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းေန ေသာ မုဆုိး၏ အေၾကာင္းကုိ သိရိွေသာ ဆင္သည္ 
မုဆိုးအေပၚ ၾကင္နာသနားကာ အျခားေသာ လာဘ္စားေခ်လုိသည့္ ဆင္မ်ား၏ 
အမ်က္ေဒါသေဘးဒဏ္မွ မိမိ၏ေျခလက္မ်ား အတြင္း ကြယ္၀ွက္ကာ 
ကာကြယ္ေပးေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆင္က အဘယ္ေၾကာင့္ ဤမွ် မုိက္မဲေသာ 
အလုပ္ကုိ ျပဳလုပ္ပါ သနည္းဟု မုဆိုးအား ေမးေလသည္။ မုဆုိးက 
ဆုလာဘ္အေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပ၍ ဆင္၏ အစြယ္ ေျခာက္ေခ်ာင္းကုိ 
ရယူလုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံေျပာၾကားေလသည္။ ဆင္သည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ အပင္ 
တစ္ပင္ကုိ ထိုးႏွက္ျခင္းျဖင့္၊ အစြယ္ေျခာက္ေခ်ာင္းကုိ ခ်ဳိး၍ မုဆုိးအား ေပးအပ္ကာ၊ 
ဤသုိ႔ ေျပာဆိုေလ သည္။  “ဤေပးလွဴမႈျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဗုဒၶဘ၀အတြက္ 
ေလ့က်င့္မႈမ်ား ၿပီးျပည့္စုံၿပီ ျဖစ္၍ သန္႔စင္ေသာ ကမာၻတြင္ ေမြးဖြားလာမည္ 
ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဗုဒၶျဖစ္လာေသာအခါ အသင္အား ေလာဘ၊ ေဒါသ ႏွင့္ 
ေမာဟ ဟူေသာ အဆိပ္ျမွားသုံးေခ်ာင္းကုိ စြန္႔ပယ္နုိင္ေစရန္ အကူအညီေပးမည္။” 

 
 
၃. ဟိမႏာၱေတာင္တန္း၏ ေျခရင္းနား၌ရိွေသာ ၀ါး႐ုံတြင္ တရံေရာအခါက 
ၾကက္တူေရြး တစ္ေကာင္သည္ အျခားေသာတိရစာၦန္မ်ား၊ ငွက္ငယ္မ်ားႏွင့္အတူတကြ 
ေနထိုင္ေနေလသည္။ တစ္ေန႔ ၌ ေလျပင္းထန္စြာ တုိက္ခတ္ေသာေၾကာင့္ 
ၿခံဳတန္းအတြင္းရိွ ၀ါးပင္မ်ား ပြတ္တုိက္မႈမွ မီးေတာက္ေလာင္ လာသျဖင့္ 
ငွက္မ်ားႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ားသည္ ေၾကာက္ရြံ႕ တုန္လႈပ္ေနၾကေလသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ 
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ေၾကာက္ရြံ႕ မႈႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကုိ က႐ုဏာသက္မိေသာ ၾကက္တူေရြးသည္ 
ခုိလံႈရပ္နားႏုိင္ခ့ဲေသာ ၀ါး႐ုံအားလည္း ေက်းဇူးျပန္ဆပ္လိုသျဖင့္ ၄င္းတုိ႔အား 
ကယ္ဆယ္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေလသည္။ ၾကက္တူေရြးသည္ 
အနီးနားရိွ ေရကန္တစ္ခုတြင္ မိမိကုိယ္ကုိ ေရစြတ္၍ မီးေပၚသုိ႔ ပ်ံသန္းလာကာ၊ 
မီးကုိ ၿငိမ္းသတ္ရန္အတြက္ မိမိက္ုိယ္ေပၚမွ ေရစက္မ်ားကုိ ခါခ်ေလသည္။ 
ၾကက္တူေရြးသည္ ၀ါး႐ုံအေပၚ ေက်းဇူးတင္စိတ္ႏွင့္ ေမတၱာက႐ုဏာျဖစ္၍ ဤက့ဲသို႔ 
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ဇဲြရိွရိွျဖင့္ ျပဳလုပ္ေလသည္။ 

 ဤက့ဲသို႔ေသာ ၾကင္နာမႈႏွင့္ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔မႈ စိတ္ဓာတ္ကုိ 
အထက္ေကာင္းကင္ဘုံမွ သိၾကားမင္း က သိျမင္ေတာ္မူ၍ ေကာင္းကင္ေပၚမွ 
ဆင္းလာကာ၊ ၾကက္တူေရြးအား ဤက့ဲသုိ႔ေျပာေလသည္။ “အသင္သည္ 
ရဲရင့္ေသာစိတ္ ရိွေသာ္လည္း၊ ေရစက္ အနည္းငယ္ျဖင့္ ဤမီးႀကီးကုိ အဘယ္သုိ႔ 
မီးၿငိမ္း သတ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။” ၾကက္တူေရြးက 
ျပန္လည္ေျဖၾကား၏။  “ေက်းဇူးတင္ရိွမႈႏွင့္  က္ုိယ္က်ဳိးစြန္႔မႈ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ 
မစြမ္းေဆာင္ႏ္ုိငေသာ အရာဟူ၍ ဘာမွ်မရိွပါ။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ 
ထိုမွသည္ ေနာင္ဘ၀တုိင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ပါမည္။” သိၾကားသည္ 
ၾကက္တူေရြး၏ စိတ္ဓာတ္ ကုိ အထူး ျမတ္ႏုိးခ်ီးမြမ္းကာ၊ ႏွစ္ဦးပူးေပါင္း၍ မီးကုိ 
ၿငိမ္းသတ္လိုက္ေလသည္။ 

 
 
၄. တစ္ရံေရာအခါက ဟိမ၀ႏၱာေတာင္တန္းတြင္ ကုိယ္ခႏၶာတစ္ခုႏွင့္ 
ဦးေခါင္းႏွစ္ခု ရိွေသာ ငွက္ တစ္ေကာင္ ေနထိုင္လ်က္ ရိွေလသည္။ တစ္ေန႔တြင္ 
ဦးေခါင္းတစ္ခုသည္ အျခားေသာ ဦးေခါင္းက ခ်ဳိျမ ေသာသစ္သီးအခ်ဳိ႕ကိ ု
စားသုံးေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရ၍ မနာလုိစိတ္ ျဖစ္ကာ  မိမိကုိယ္ကုိ ဤသုိ႔ ေျပာ 
ေလသည္။ “အကၽြႏု္ပ္သည္ အဆိပ္ပါေသာ သစ္သီးကုိ စားမည္။” သုိ႔ႏွင့္ 
၄င္းဦးေခါင္းသည္ အဆိပ္ကုိ စားသုံးသျဖင့္ ငွက္တစ္ေကာင္လုံး ေသဆုံးသြား
ေလသည္။  
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၅. တစ္ခ်ိန္က ေျမြတစ္ေကာင္၏ အၿမီးနွင့္ ေခါင္းတုိ႔သည္ မည္သည့္အပုိင္းက 
အေရွ႕  ျဖစ္သင့္ ေၾကာင္း အျငင္းပြားၾကေလသည္။ အၿမီးက ဦးေခါင္းအားေျပာ၏ ။ 
“အသင္သည္ အၿမဲပင္ အေရွ႕မွ ဦးေဆာင္သြားေနသည္။ ၄င္းမွာ တရားမမွ်တ
သျဖင့္ တခါတရံ ကၽြႏု္ပ္အား ဦးေဆာင္ခြင့္ ေပးသင့္ပါ သည္။” ဦးေခါင္းက 
ျပန္ေျဖ၏။ “ကၽြႏု္ပ္က ဦးပုိးျဖစ္သင့္သည္ဆိုသည္မွာ သဘာ၀၏ နိယာမပင္ ျဖစ္ 
သည္။ အသင္ႏွင့္ ေနရာခ်င္း မလဲႏုိင္ပါ။” 

 သုိ႔ရာတြင္ အျငင္းပြားမႈမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန၍ တစ္ေန႔ေသာအခါ 
အၿမီးသည္ မိမိကိုယ္ကုိ အပင္တစ္ပင္၌ ရစ္ပတ္ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းျဖင့္ 
ဦးေခါင္းအား ေရွ႕သုိ႔ မသြားႏိုင္ေစရန္ ဟန္႔တားထား ေလသည္။ ဦးေခါင္းသည္ 
႐ုန္းကန္၍ ေမာပန္းလာေသာအခါ၌၊ အၿမီးသည္ မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ ဦးေဆာင္ 
သြားေသာအခါ ေနာက္ဆုံး၌ ေျမြသည္ မီးပုံတစ္ခုတြင္းသုိ႔ က်ေရာက္သြားကာ 
ေသဆုံးသြားေလသည္။ 

 သဘာ၀ ေလာကတြင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ 
အၿမဲတည္ရိွေန၍၊ အရာ ခပ္သိမ္းသည္လည္း မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္း 
တာ၀န္ရိွၾကေလသည္။ အကယ္၍ ဤအစီအစဥ္ကုိ ပ်က္ျပားေအာင္ 
ဖ်က္လိုက္ပါက လုပ္ငန္းတာ၀န္ပုိင္းသည္လည္း ကေမာက္ကမ ျဖစ္သြားကာ 
အစီအစဥ္ တစ္ခုလုံး ပ်က္သုဥ္းသြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 
 
 
၆. တရံေရာအခါက စိတ္တို၍ စိတ္ေျပာင္းျမန္ေသာ လူတစ္ေယာက္ရိွေလသည္။ 
တစ္ေန႔တ၌ လူ ႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ထိုလူ ေနထိုင္လ်က္ရိွေသာ အိမ္ေရွ႕၌ 
ထိုလူ၏အေၾကာင္းကုိ ေျပာဆိုေနၾကေလ သည္။ လူတစ္ေယာက္က 
ေနာက္တစ္ေယာက္အား ဤသို႔ေျပာ၏။ “ဤအိမ္ရွင္သည္ လူေကာင္းတစ္ 
ေယာက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၊ သည္းညည္းမခံႏိုင္ပါ။ ေဒါသအလြန္ႀကီး၍ အလြယ္တကူ 
စိတ္တုိတတ္ပါ သည္။” ဤသုိ႔ေျပာဆိုသံကုိ ၾကားရေသာ အိမ္ရွင္သည္ 
အိမ္မွေျပးထြက္လာကာ၊ စကားေျပာေနေသာ လူႏွစ္ေယာက္အား ပုတ္ခတ္၊ 
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ထုိးႏွက္ ကန္ေၾကာက္ျခင္းျဖင့္ ဒဏ္ရာရေစေလသည္။ 

 လိမ္မာပါးနပ္သူသည္ ၄င္း၏ အမွားမ်ားအေၾကာင္းကုိ ညႊန္ျပ
ေျပာဆိုျခင္းခံရေသာအခါတြင္ ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစား၍  အမူအက်င့္
ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပဳျပင္ေနထိုင္ေလသည္။ မေကာင္းေသာ အမူ
အက်င့္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ညႊန္ျပေျပာဆိုျခင္းခံရေသာ လူမုိက္မွာမူ၊ 
ညႊန္ျပေျပာဆိုမႈကုိ ဂ႐ုမျပဳ႐ုံ သာမက၊ အလားတူ အမွားမ်ဳိးကုိ ထပ္မံ 
က်ဴးလြန္တတ္ ေလသည္။ 

 
 
၇. တရံေရာအခါက ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ္လည္း မ္ုိက္မဲေသာလူတစ္ေယာက္ 
ရိွေလသည္။ အျခား ေသာ လူတစ္ေယာက္၏ လွပေသာ သုံးထပ္အိမ္တစ္လုံးကုိ 
ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ ထိုလူသည္ မနာလို စိတ္ရိွ၍၊ မိမိလည္း အလားတူပင္ 
ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည္ဟု ထင္မွတ္ကာ၊ ထုိအိမ္အတုိင္း အိမ္တစ္လုံး 
ေဆာက္လုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ေလသည္။ ၄င္းသည္ လက္သမားတစ္ေယာက္ကို 
ေခၚ၍ ေဆာက္လုပ္ ရန္ အမိန္႔ေပးေလသည္။ လက္သမားကလည္း 
သေဘာတူလက္ခံ၍ ခ်က္ခ်င္းပင္ စတင္ကာ၊ အုတ္ျမစ္၊ ပထမထပ္၊ ဒုတိယထပ္ႏွင့္ 
တတိယထပ္တုိ႔ကုိ ေဆာက္လုပ္ေလသည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ ေတြ႕ျမင္မိ 
ေသာသူေဌးသည္ စိတ္မရွည္ႏုုိင္ဘဲ ဤသုိ႔ေျပာေလသည္။ “အုတ္ျမတ္ကုိေသာ္၄င္း၊ 
ပထမထပ္ကုိ ေသာ္ ၄င္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယထပ္ကုိေသာ္၄င္း၊ ကၽြႏု္ပ္အလုိမရိွပါ။ 
လွပေသာ တတိယထပ္သာ အလိုရိွပါ သည္။ ထိုအထပ္ကုိ ေဆာလ်င္စြာ 
ေဆာက္လုပ္ပါ။”  
 မုိက္မဲသူတစ္ဦးသည္ ရလဒ္မ်ားကုိသာ အစဥ္အၿမဲ ေတြးေတာစဥ္းစား၍ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္ မ်ဳိး ရရိွႏိုင္ရန္အတြက္လိုအပ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကုိမူ 
သည္းညည္းမခံႏုိင္ ျဖစ္တတ္ေလသည္။ သင့္ေတာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ဳိး မရိွပဲႏွင့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာရလာဒ္မ်ဳိး မရရိွႏုိင္ပါ။ အုတ္ျမစ္၊ ပထမႏွင့္ ဒုတိယထပ္မ်ား 
မရွိပဲႏွင့္ တတိယထပ္ မရရိွႏုိင္သက့ဲသုိ႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
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၈. တရံေရာအခါက လူမုိက္တစ္ေယာက္သည္ ပ်ားရည္ကုိ က်ဳိခ်က္ေန၏။ 
၄င္း၏ မိတ္ေဆြ တစ္ဦး ႐ုတ္တရက္ ေရာက္ရိွလာသျဖင့္ လူမုိက္က 
ပ်ားရည္ေကၽြးလိုေသာေၾကာင့္ ပူလြန္းလွေသာ ပ်ားရည္ကုိ မီးဖိုေပၚမွ မခ်ဘဲ 
ေအးသြားေစရန္ ယပ္ေတာင္ျဖင့္ ခပ္ေပးေလသည္။ အလားတူပင္၊ ေရွးဦးစြာ 
ေလာကီ ရမက္မီးမ်ားကုိ မဖယ္ရွားပဲႏွင့္၊ ေအးျမေသာ ပညာဥာဏ္  ပ်ားရည္ကုိ 
မရရိွႏုိင္ပါေပ။ 
 
 
 
၉. တရံေရာအခါက ဘီလူးႏွစ္ေကာင္တုိ႔သည္ ေသတၱာတစ္လုံး၊ 
ႀကိမ္လုံးတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ဖိနပ္ တစ္ရံတုိ႔အတြက္ တစ္ေနကုန္ ျငင္းခုံ
အခ်င္းပြားေနၾကေလသည္။ ၄င္းတုိ႔အနီးသို႔ ေရာက္ရိွလာေသာ လူ တစ္ဦးက 
ေမးျမန္း၏။ “ဤအရာမ်ားအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ အျငင္းပြားေနၾကသနည္း။ 
၄င္းအရာမ်ား သည္ မည္က့ဲသုိ႔ေသာ ထူးျခားသည့္တန္ခုိးအာဏာမ်ား ရိွေန၍ 
အသင္တုိ႔က ရယူပုိင္ဆိုင္လိုေၾကာင္း အျငင္းပြားျခင္း ျဖစ္သနည္း။” 
 ဘီလူးမ်ားက ေသတၱာအတြင္းမွ အစားအစာ၊ အ၀တ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ရတနာေရႊေငြ အစရိွသည့္ အလိုရိွရာပစၥည္းမ်ားကုိ ရယူႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႀကိမ္လုံးျဖင့္ 
ရန္သူအေပါင္းကုိ ႏိွမ္နင္းႏ္ိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းဖိနပ္ ျဖင့္ ေလထဲတြင္ 
ပ်ံသန္းသြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထိုလူအား ရွင္းလင္း ေျပာျပေလသည္။” 
 ထိုလူက ေျပာ၏။ “အျငင္းပြားရန္မလိုပါ။ အသင္တုိ႔က ေခတၱခဏမွ် 
ေရွာင္ေနမည္ ဆိုပါက ပစၥည္းမ်ားကုိ သင္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္အၾကား မွ်တစြာ 
ခဲြေ၀ေပးႏုိင္သည့္ နည္းကုိ ကၽြႏု္ပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ သည္။”  ထို႔ေၾကာင့္ 
ဘီလူးႏွစ္ေကာင္တုိ႔သည္ ေရွာင္တိမ္းသြားၾကေလသည္။ ၄င္းတို႔ ထြက္ခြာသြား 
သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္၊ ထုိလူသည္ ဖိနပ္ကုိစီး၍ ေသတၱာကုိ လက္၀ယ္ပုိက္ကာ၊ 
ႀကိမ္လုံးျဖင့္ ေလထဲသုိ႔ ပ်ံသန္းထြက္ခြာသြားေလသည္။ 
 ဘီလူး ဟူသည္မွာ မိစာၦ၀ါဒီအယူအဆ မွားယြင္းေနသူမ်ားကုိ ဆိုလိုသည္။ 
“ေသတၱာ တစ္လုံး” သည္ အလွဴအတန္းေပးမႈမွ ရရိွေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ 
ျဖစ္သည္။ လွဴဒါန္းမႈမွ အဖိုးတန္ေရႊေငြ ရတနာ မ်ား၊ မည္မွ်ရယူႏိုင္သည္ကုိ 
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၄င္းတုိ႔နားမလည္ၾကပါေပ။ “ႀကိမ္တစ္ေခ်ာင္း” သည္ စိတ္ကုိတည္ၿငိမ္ေစရန္ 
ကမၼဌာန္းထိုင္ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ ေလာကီ ရမက္အေပါင္းကုိ ႏိွမ္နင္း
ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း မသိရိွၾကပါ ေပ။ “ဖိနပ္တစ္ရံ”   ဟူသည္မွာ သီလ (၀ါ) 
ရမက္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈအေပါင္းကုိ ေက်ာ္လြန္ေစႏ္ုိင္သည့္ သန္႔စင္ေသာ 
အေတြးအေခၚႏွင့္ အမူအက်င့္ကုိ ဆိုလိုသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ဤအေၾကာင္းမ်ားကုိ 
မသိရိွ ၾကပဲ ေသတၱာတစ္လုံး၊ ႀကိမ္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ဖိနပ္တစ္ရံကုိ လုယူ၍ 
အျငင္းပြားေနၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ 
 
 
၁၀. တရံေရာအခါက လူတစ္ေယာက္သည္ တစ္ဦးတည္း ခရီးထြက္လာေလသည္။ 
ညေနခင္း၌ လူသူေနထိုင္ျခင္း မရိွေသာ အိမ္လြတ္တစ္လုံးသုိ႔ ေရာက္ရိွလာရာ၊ 
ထိုအိမ္၌ပင္ တစ္ညအိပ္ရန္ ၄င္းက ဆုံးျဖတ္လိုက္ေလသည္။ ညသန္းေခါင္အခ်ိန္
ေလာက္တြင္ ဘီလူးတစ္ေကာင္က အေလာင္းတစ္ခုကုိ သယ္ေဆာင္လာကာ 
ၾကမ္းေပၚတြင္ ခ်ထားေလသည္။ မၾကာမီပင္ ဘီလူးေနာက္တစ္ေကာင္ ေရာက္ရိွ 
လာ၍ ယင္းအေလာင္းမွာ မိမိပုိင္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားကာ အျငင္းပြား
ေနၾကေလသည္။ 

 ထိုအခါ ပထမမေကာင္းဆုိး၀ါးက ဆက္လက္ျငင္းခုံေန၍ အက်ဳိးထူးမည္ 
မဟုတ္သျဖင့္ ဒုိင္ လူႀကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခံယူၾကရန္ အဆိုျပဳေလသည္။ 
ဒုတိယဘီလူးက ယင္းအဆိုျပဳခ်က္ကုိ သေဘာတူ လက္ခံသျဖင့္ 
အခန္းေထာင့္တြင္ တုန္တုန္ရီရီျဖစ္ေနေသာ လူကုိ ေတြ႕ျမင္၍၊ မည္သူက 
ပုိင္ဆိုင္သင့္ေၾကာင္း၊ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ ေျပာၾကားေလသည္။ ထိုလူသည္ အထူး 
ေၾကာက္လန္႔ေနေလ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မည္က့ဲသုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ဳ ိးကုိ 
ခ်မွတ္ေစကာမူ၊ အ႐ွံဳးေပးခံရေသာ ဘီလူးက အမ်က္ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္ကာ 
မိမိအား ကလ့ဲစားေခ်သတ္ျဖတ္မည္ကုိ ေကာင္းစြာ သိရိွထား သျဖင့္၊ မိမိ 
ေတြ႕ျမင္ခ့ဲရသည့္အတိုင္း အမွန္အတုိင္းေျပာဆိုရန္ ၄င္းက ဆုံးျဖတ္လိုက္ေလသည္။ 

 ထိုလူ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတုိင္း ေျပာဆိုၿပီးသည့္အခါတြင္ ဒုတိယ
ဘီလူးသည္ စိတ္ဆိုး၍၊ ထုိလူ၏ လက္ေမာင္းတစ္ဖက္ကုိ ဖမး္ကုိင္ကာ 
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ဆဲြျဖတ္ပစ္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ပထမဘီလူးက အေလာင္း၏ လက္ကုိ ထိုလူအား 
ျပန္တပ္ေပးေလသည္။ စိတ္ဆိုးေနေသာ ဘီလူးသည္ ထိုလူ၏ 
က်န္ေသာလက္တစ္ဖက္ကုိ ဆဲြျဖတ္ပစ္ျပန္ရာ၊ ပထမဘီလူးက အေလာင္းမွ 
က်န္ေသာ လက္တစ္ဖက္ ျဖင့္ ျပန္တပ္ေပးျပန္၏။ ဤသုိ႔ျဖင့္ လက္ႏွစ္ဖက္၊ 
ေျခႏွစ္ဖက္၊ ဦးေခါင္းႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာတုိ႔ကုိ အသီးသီး ဆဲြျဖတ္ၿပီး အလားတူ 
အေလာင္းမွ အစိတ္အပ္ုိင္းမ်ားျဖင့္ ျပန္တပ္ထားေလသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ၄င္း 
ဘီလူးႏွစ္ေကာင္သည္ ၾကမ္းေပၚတြင္ ျပန္႔က်ဲေနေသာ လူ၏ ကုိယ္ခႏၶာ 
အစိတ္အပုိင္းမ်ာကုိ ေတြ႕ျမင္၍ ေကာက္ယူစားသုံးကာ ရီရီေမာေမာျဖင့္ 
ထြက္ခြာသြားၾကေလသည္။ 

 လူမရိွေသာအိမ္၌ ၀င္ေရာက္တည္းခုိမိေသာ  ထိုလူသည္ 
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာ အျဖစ္ေၾကာင့္ လြန္စြာ စိတ္မခ်မ္းမသာ 
ျဖစ္ေနေလသည္။ ဘီလူးမ်ားက စားသုံးသြားေသာ ကုိယ္ခႏၶာ 
အစိတ္အပုိင္းမ်ားသည္ ၄င္း၏ မိဘမ်ားက ေပးခ့ဲေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ျဖစ္၍၊ 
ယခုလက္ရိွ ၄င္း၏ ကုိယ္အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ားမွာမူ အေလာင္းေကာင္မွ 
ျဖစ္ေလသည္။ သူသည္ အဘယ္သူပါနည္း။ ၄င္း သည္ ျဖစ္ရပ္အလုံးစုံကုိ 
သိရိွေသာ္လည္း၊ စဥ္းစား၍ နားမလည္ႏ္ုိင္ပဲ ႐ူးသြပ္လာသျဖင့္၊ အိမ္မွ ထြက္လာ 
ေလသည္။ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ သူသည္ အတြင္းသုိ႔၀င္၍ 
ျဖစ္ရပ္အလုံးစုံကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ ၄င္း၏ 
ဇာတ္လမ္းအရ၊ ငါမဟုတ္မႈ၏ အဓိပၸၸာယ္ အစစ္ အမွန္ကုိ လူမ်ား 
ေတြ႕ျမင္ႏ္ိုင္ၾကေပသည္။  

 
 
၁၁. တရံေရာအခါက ေကာင္းစြာ၀တ္ဆင္ထားေသာ လွပသည့္ 
အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ ေနအိမ္ တစ္အ္ိမ္သုိ႔ ေရာက္လာေလသည္။ သူမအား 
အဘယ္သူျဖစ္ပါသနည္းဟု  အိမ္ရွင္က ေမး၏။ သူမက ေရႊေငြစည္းစိမ္၏ 
ဘုရားသခင္မျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေျဖၾကားေလသည္။ အိမ္ရွင္သည္ ၀မ္းေျမာက ္
၀မ္းသာျဖစ္၍၊ သူမအား ေကာင္းစြာ ျပဳစုေကၽြးေမြး ဧည့္ခံေလသည္။ 
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 မၾကာမီပင္ အ႐ုပ္ဆုိး၍ ဆင္းရဲစြာ ၀တ္ဆင္ထားေသာ 
အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ေပၚလာျပန္ေလ သည္။ အိမ္ရွင္က အဘယ္သူပါနည္းဟု 
ေမးျမန္းေသာအခါ၊ သူမက ဆင္းရဲျခင္း၏ ဘုရားသခင္မ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ျပန္လည္ေျဖၾကားေလသည္။ အိမ္ရွင္သည္ ေၾကာက္ရြ႕ံတုန္လႈပ္လ်က္ 
သူမအားအိမ္မွ ေမာင္းထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း သူမက ထြက္ခြာမသြားပဲ 
ဤသုိ႔ ေျပာေလသည္။ “ေရႊေငြစည္းစိမ္ ဘုရားသခင္မသည္ ငါ၏ အစ္မျဖစ္သည္။ 
ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ မည္သည့္အခါမွ် သီးျခားစီ ခဲြမေနၾကရန္ သေဘာတူညီ
ထားၾကသည္။ အကယ္၍ သင္က ကၽြႏု္ပ္ အားေမာင္းထုတ္မည္ ဆိုပါက 
အစ္မသည္လည္း ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ အတူ ထြက္သြားရမည္။” အမွန္ပင္လွ်င္  
အ႐ုပ္ဆိုးေသာ အမ်ဳိးသမီး ထြက္သြားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ႐ုပ္ေခ်ာေသာ 
အမ်ဳိးသမီးသည္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလသည္။ 

 ေမြးျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းတို႔သည္ ဒြန္တဲြလ်က္ရိွေလသည္။ ကံေကာင္းျခင္းႏွင့္ 
ကံဆိုးျခင္းတုိ႔ ဒြန္တြဲ ေနေလသည္။ ေကာင္းေသာအရာ၏ ေနာက္တြင္ 
မေကာင္းေသာအရာ လုိက္ပါလာေလသည္။ ဤ အခ်က္ကုိ လူမ်ား 
သိရိွနားလည္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ မုိက္မဲေသာလူမ်ားသည္ ဆင္းရဲျခင္းကုိ 
ေၾကာက္ရြံ႕ၾက၍၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြသူ တို႔သည္ ယင္းတုိ႔ကုိ ေက်ာ္လြန္၍ 
ေလာကီသံေယာဇဥ္မ်ားမွ လြတ္ကင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 
 
၁၂. တရံေရာအခါက ဆင္းရဲေသာ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ေယာက္သည္ ဇနီးသည္ကုိ 
ထားခ့ဲ၍ စီးပြားရွာရန္ အိမ္မွထြက္ခြာသြားေလသည္။ သုံးႏွစ္ၾကာ ႐ုန္းကန္ရွာေဖြ၍ 
ေရႊအသျပာသုံးရာ စုေဆာင္းမိေသာအခါ၊ ေနအိမ္သုိ႔ ျပန္လာရန္ 
ဆုံးျဖတ္လိုက္ေလသည္။ လမ္းခရီးတစ္၀က္တြင္ ၄င္းပန္းခ်ီဆရာသည္ ႀကီးက်ယ္ 
ခမ္းနားစြာ အလွဴအတန္းေပးေနေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသုိ႔ 
ေရာက္ရိွလာေလသည္။ ၄င္းသည္ အထူးပင္ ခံစားမိၿပီး၊ ဤက့ဲသုိ႔ 
စဥ္းစားေလသည္။ “ယခုအခ်ိန္အထိ ငါသည္ ပစၥဳပၸာန္အေၾကာင္း ကုိသာ 
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ေတြးေခၚခ့ဲသည္။ ငါသည္ အနာဂါတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် 
မစဥ္းစားခ့ဲေပ။ ဤ ေနရာသုိ႔ ငါေရာက္လာျခင္းသည္ ကံေကာင္း၍သာ ျဖစ္သည္။ 
ဤသည္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈမ်ဳိးေစ့မ်ားကုိ ပ်ဳိးႀကဲရမည္ 
ျဖစ္သည္။” ထိုက့ဲသုိ႔ စဥ္းစားမိကာ၊ ၄င္းသည္ စုေဆာင္းထားေသာ ေရႊ အသျပာ 
အလုံးစုံကုိ ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအား လွဴဒါန္း၍ ေငြေၾကးတစ္ျပား 
တစ္ခ်ပ္မွ် မရိွဘဲ ေနအိမ္သုိ႔ ျပန္သြားေလသည္။ 

 အိမ္သို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ဇနီးျဖစ္သူက စား၀တ္ေနေရးအတြက္ 
ေငြေၾကး မပါလာသျဖင့္ ျပစ္တင္ဆဲဆိုေလသည္။ မိမိသည္ ေငြေၾကးအခ်ဳိ႕ 
ရွာေဖြစုေဆာင္းထားခ့ဲေသာ္လည္း လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ေနရာတြင္ ထားခ့ဲေၾကာင္း၊ 
ဆင္းရဲေသာပန္းခ်ီဆရာက ျပန္လည္ ေျပာဆိုေလသည္။ မည္သည့္ေနရာ၌ 
၀ွက္ထားပါသနည္းဟု ဇနီးက အတင္းအၾကပ္ ေမးျမန္းေသာအခါ ၄င္းက 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရိွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား လွဴဒါန္းခ့ဲေၾကာင္း 
၀န္ခံေျပာဆို ေလသည္။ 

 ဇနီးသည္သည္ စိတ္ဆိုး၍ ခင္ပြန္းအား ဆဲဆိုၿပီးေနာက္၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ 
ယင္းကိစၥရပ္ကုိ ခုံ သမာဓိထံ တုိင္တန္းေလသည္။ ခုံမင္းက ပန္းခ်ီဆရာအား 
စစ္ေဆးေမးျမန္းေသာအခါ ပန္းခ်ီဆရာသည္ မိမိသည္ မုိက္မဲစြာ ျပဳက်င့္ခ့ဲျခင္း 
မရိွေၾကာင္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၾကာရွည္စြာ ႐ုန္းကန္ လုပ္ကုိင္ၿပီး မွ 
၄င္းေငြေၾကးမ်ားကုိ စုေဆာင္းရရိွခ့ဲေၾကာင္း၊ ယင္းေငြေၾကးမ်ားကုိ အနာဂါတ္
ကံၾကမၼာ ေကာင္းမြန္ေရး အတြက္ မ်ဳိးေစ့အျဖစ္ အသုံးျပဳလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား
ေလသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႔  ေရာက္ရိွလာ ေသာအခါ၌ ၄င္းေနရာသည္ 
ကံၾကမၼာေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ၄င္း၏ ေရႊအသျပာကုိ မ်ဳိးေစ့အျဖစ္ 
စုိက္ပ်ဳိးသင့္ေသာ လယ္ကြင္းအျဖစ္ ထင္မွတ္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းက 
ဆက္လက္၍ “ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ားအား ေရႊအသျပာမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္လွဴဒါန္း
ေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္သည္ စိတ္အတြင္းရိွ ေလာဘႏွင့္ ကပ္ေစးနဲမႈ အလုံးစုံကုိ 
စြန္႔ပစ္သက့ဲသုိ႔ ထင္မွတ္၍၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ အစစ္အမွန္သည္ ေရႊမဟုတ္ဘဲ 
စိတ္သာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္လာခ့ဲပါသည္” ဟု ေျပာၾကားေလသည္။ 

 ခုံမင္းသည္ ပန္းခ်ီဆရာ၏ စိတ္ဓာတ္ကုိ ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကား၍ 
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၄င္းအျခင္းအရာကုိ ၾကားသိရသူ မ်ားကလည္း ႏွစ္သက္သေဘာက်စြာျဖင့္ 
ပန္းခ်ီဆရာအား နည္းမ်ဳိးစုံ အကူအညီ ေပးၾကေလသည္။  ဤသုိ႔ျဖင့္ 
၄င္းပန္းခ်ီဆရာႏွင့္ ဇနီးတုိ႔သည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည့္ ဘ၀သုိ႔ 
ေရာက္ရိွသြားၾကေလသည္။  

 
 
၁၃. သခ်ိ ၤဳင္းတစ္ခု၏ အနီးတြင္ ေနထုိုင္လ်က္ရိွေသာ လူတစ္ေယာက္သည္ 
တစ္ညေသာအခါ၌  သခ်ိ ၤဳင္းဂူတစ္ခုမွေန၍ ၄င္းအား ေခၚဆိုေနသည့္အသံတစ္ခုကုိ 
ၾကားရေလသည္။ ၄င္းသည္ ေၾကာက္ရြံ႕ လြန္းလွ၍၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 
မျပဳ၀့ံေသာေၾကာင့္၊ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ရဲရင့္ေသာ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္အား 
ေျပာၾကားရာ၊ ထိုသူငယ္ခ်င္းက အသံလာသည့္ေနရာကုိ ညတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ 
ဆုံးျဖတ္လိုက္ေလသည္။  

 ေၾကာက္ရြံ႕တတ္သည့္လူက တုန္လႈပ္ေနေသာ္လည္း ၄င္း၏သူငယ္ခ်င္းမွာမူ 
သခ်ဳိငၤ္းသို႔ ေရာက္ ရာ အမွန္ပင္ အလားတူအသံသည္ သခ်ိ ၤဳင္းဂူတစ္ခုမွ 
ထြက္လာေနသည္ကုိ ၾကားရေလသည္။ အဘယ္ သူျဖစ္၍ ဘာအလိုရိွေၾကာင္းကုိ 
သူငယ္ခ်င္းက ေမးေလသည္။ ေျမေအာက္မွ လာေသာအသံက 
ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္မွာ “ကၽြႏု္ပ္သည္ ၀ွက္ထားေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျဖစ္၍၊ 
တစ္ေယာက္ ေယာက္အား ေပးကမ္းရန္ ဆုံးျဖတ္ထားပါသည္။ မေန႔ညက 
လူတစ္ေယာက္အား ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခ့ဲေသာ္လည္း ထိုလူသည္ 
ေၾကာက္လြန္းအားႀကီး၍ လာမယူရဲပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိက္တန္ေသာ သင့္အား 
ေပးပါမည္။ မနက္ျဖန္နံနက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ေနာက္လိုက္ခုနစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ 
အသင့္အိမ္သုိ႔ လာခ့ဲပါ မည္”။ 

 သူငယ္ခ်င္းကေျပာ၏။ “ကၽြႏု္ပ္သည္ သင့္အား ေစာင့္ေနပါမည္။  သို႔ရာတြင္ 
အသင့္အား အဘယ္က့ဲသုိ႔ လက္ခံျပဳစုရမည္ကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေျပာျပပါ”  ။  
အသံက ျပန္လည္ေျဖၾကား၏။ “ကၽြႏု္ပ္ တုိ႔သည္ သဃၤန္း၀တ္ျဖင့္ လာၾကပါမည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ေရရိွေသာ အခန္းတစ္ခု အဆင္သင့္ ျပင္ထားပါ။ အသင္၏ 
ကုိယ္ခႏၶာကုိ ေဆးေၾကာ၍ အခန္းကုိ လဲွက်င္းထားပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ေနရာႏွင့္ 
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ဆန္ျပဳတ္ရွစ္ပန္းကန္ျပင္ထားပါ။ စားေသာက္ၿပီးေနာက္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ကုိ 
ေရႊအုိးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီကုိ အလုံပိတ္ထားေသာ 
အခန္းတစ္ခုအတြင္းသုိ႔ ဦးေဆာင္ေခၚ သြားပါ” ။ 

 ေနာက္ေန႔နံနက္တြင္ ဤလူသည္ ကုိယ္ခႏၶာကုိ ေဆးေၾကာသန္႔စင္၍ 
အခန္းကုိ လဲွက်င္းၿပီး ေနာက္ ေျပာဆိုလိုက္သည့္အတုိင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးရွစ္ပါး 
ၾကြျမန္းလာမည္ကုိ ေစာင့္ဆိုင္းေနေလသည္။ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
ၾကြျမန္းလာ၍ ၄င္းကလည္း ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္စြာ ဧည့္ခံေလသည္။ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးခ်င္းစီအား အလုံပိတ္ထားေသာ အခန္းတစ္ခုအတြင္းသုိ႔ 
ေခၚေဆာင္သြားရာ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအားလုံးတို႔သည္ ေရႊအတိျဖစ္ေသာ 
အုိးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားေလသည္။ 

 ထိုရြာ၌ပင္ အလြန္ေလာဘႀကီးေသာ လူတစ္ေယာက္ရိွ၍၊ ဤအေၾကာင္းကုိ 
ၾကားသိရေသာ အခါ ေရႊအုိးမ်ားကုိ ရယူလိုစိတ္ ျပင္းထန္ေနေလသည္။ ၄င္းသည္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးရွစ္ပါးတုိ႔အား ေနအိမ္သို႔ ပင့္ဖိတ္ေလသည္။ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၿပီး
သည့္ေနာက္ ၄င္းသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား အလုံပိတ္ထား ေသာ 
အခန္းတစ္ခုအတြင္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ 
ေရႊအုိးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ မသြား႐ုံမက  လြန္စြာအမ်က္ထြက္ ၾကမ္းတမ္း
လာကာ ေလာဘႀကီးသူ၏ အၾကာင္းကုိ ရဲမ်ားအား တုိင္ တန္းၾကသျဖင့္ 
ေနာက္ဆုံးတြင္ အဖမ္းခံလုိက္ရေလသည္။ 

 ေၾကာက္တတ္ေသာလူကလည္း သခ်ိ ၤဳင္းဂူမွ အသံေၾကာင့္ ရဲရင့္ေသာလူက 
ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာ သြားေၾကာင္းကုိ ၾကားသိရေသာအခါ ရဲရင့္ေသာလူ၏ 
ေနအိမ္သို႔သြား၍ အသံသည္ ေရွးဦးပထမ မိမိကုိ ေခၚျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ 
ေရႊအုိးမ်ားသည္ မိမိပိုင္သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ မိမိအား ေပးရမည္ဟ ု
ေလာဘႀကီးစြာ ေတာင္းဆုိေလသည္။ ေၾကာက္တတ္ေသာလူသည္ ေရႊအုိးမ်ားကုိ 
သယ္ယူသြားရန္ လုယူလိုက္ေသာ္၊  အုိးမ်ားထဲ၌ ေျမြမ်ားအျပည့္ ျဖစ္ေနၿပီး၊ 
မိမိအားေပါက္ရန္ ေခါင္းေထာင္ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရေလ သည္။ 

 ဤအေၾကာင္းခ်င္းရာကုိ ၾကားသိရေသာ ဘုရင္က ေရႊမုိးမ်ားသည္ 
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ရဲရင့္ေသာ လူကသာ ပုိင္ဆိုင္ ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ကာ ဤသုိ႔ ျမြက္ၾကားေလသည္။ 
“ကမာၻေလာကရိွ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ ဤသုိ႔ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ 
မုိက္မဲေသာသူမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ားအတြက္သာ ေလာဘႀကီး
ေနၾက၍ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ရဲစြမ္းသတၱိမရိွၾကသျဖင့္၊ အဆက္မျပတ္ ဆုံး႐ွံဳးေနၾက
ေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ စိတ္ထဲ၌ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ရန္ 
ယုံၾကည္မႈေသာ္၄င္း၊ သတၱိေသာ္၄င္း မရိွၾကပါေပ။ ယင္း စိတ္တစ္ခု တည္းျဖင့္ပင္ 
စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာမႈတုိ႔ကုိ ရရွိႏုိင္ေပသည္။ 
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လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း 
 
I 

အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြျခင္း 
 
၁. အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြရာ၌ အေရးမႀကီးသည့္ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕  ရိွေလသည္။ 
ဤ စၾကာၤ၀ဠာကုိ မည္ သည့္ ျဒပ္ပစၥည္းတို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပါသနည္း။ 
စၾကာၤ၀ဠာသည္ ထာ၀ရပင္ တည္ရိွေနပါသေလာ။ စၾကာၤ၀ဠာတြင္ 
အကန္႔အသတ္ရိွပါသလား။ ဤလူ႔အဖဲြ႔အစည္းကုိ အဘယ္က့ဲသုိ႔ စုေပါင္းထား
ပါသနည္း။ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ အဘယ္က့ဲသုိ႔ေသာ ဖဲြ႔စည္းမႈပုံစံသည္ 
အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါသနည္း။ အကယ္ ၍သာ လူတစ္ေယာက္သည္ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆိုႏုိင္ခ်ိန္အထိ ၄င္း၏ အမွန္တရား ရွာေဖြမႈႏွင့္ 
ေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ ေရြ႔ဆိုင္းထားမည္ ဆိုပါက၊ ၄င္းသည္ အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကို 
မေတြ႕ရိွမီ ေသဆုံးသြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။  

 ဥပမာ၊ လူတစ္ဦးအား အဆိပ္လူးျမွား ထိမွန္၍ ၄င္း၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ 
မိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ားက စု႐ုံးေရာက္ရိွလာကာ၊ ျမွားကုိ ႏႈတ္ပစ္ရန္ႏွင့္ အနာကုိ 
ေဆး၀ါးကုသေပးရန္အတြက္ ေဆးဆရာတစ္ဦး အား ေခၚဆိုၾကသည္ ဆိုပါစုိ႔။ 

 အကယ္၍၊ ဒဏ္ရာရရိွသူက ဟန္႔တားကာ “ခဏေစာင့္ပါ။ ဤျမွားကုိ 
အသင္တုိ႔ ဆဲြႏႈတ္ျခင္း မျပဳ မီ အဘယ္သူက ပစ္လ္ုိက္ေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္ 
သိရိွလုိပါသည္။  ေယာက်္ားေလာ၊ မိန္းမေလာ၊ ဂုဏ္သေရ ႀကီးျမင့္သူေပေလာ၊ 
သို႔မဟုတ္ပါက ေတာင္သူလယ္သမားေပေလာ၊ ေလးကုိ မည္သည့္အရာျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ ထားပါသနည္း။ ႀကီးမားေသာေလးေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေသးငယ္ေသာ
ေလးေလာ၊ သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ ၀ါးေလာ၊ ေလးႀကိဳးကုိ 
မည္သည့္အရာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသနည္း။ ႀကိဳးမွ်င္ လား၊ သားေရႀကိဳးလား၊ ျမွားကုိ 
ကုိင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ႀကိမ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါ သေလာ၊ 
မည္သို႔ေသာ အေမႊးမ်ားကုိ အသုံးျပဳထားပါသနည္း။ ျမွားကုိ မႏႈတ္မီ၊ 
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အေၾကာင္းအရာ အလုံးစုံကုိ ကၽြႏု္ပ္သိလိုပါသည္”။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ မည္သုိ႔ 
ျဖစ္မည္နည္း။ 

 ဤသတင္းအခ်က္အလက္ အလုံးစုံကုိ မသိရိွႏုိင္မီ အဆိပ္သည္
တစ္ကုိယ္လုံးသုိ႔ ပ်ံ႕ႏံွ႔၍ ထိုလူ သည္ ေသဆုံးသြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 
ပထမလုပ္ရမည့္ တာ၀န္မွာ၊ ျမွားကုိ ႏႈတ္ပယ္၍ အဆိပ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွ႔ံ သြားျခင္း 
မရိွေစရန္ ကုသမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ေလာကီရမက္မီး ကမာၻႀကီးကုိ အႏၱရာယ ္
ျပဳေနခ်ိန္တြင္ စၾကာၤ၀ဠာ၏ ဖဲြ႔စည္းမႈသည္ အေရးအေၾကာင္း မဟုတ္ပါေပ။ 
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေသာ ပုံစံကုိလည္း၊ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
အေရးမႀကီးလွပါေပ။ 

 ေမြးဖြားျခင္း၊ အသက္ႀကီးရင့္ျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းမီးမ်ားကုိ 
ၿငိမ္းသတ္ႏုိင္ေသာ နည္း လမ္းတစ္ခုခုကုိ ေတြ႔ရိွရခ်ိန္အထိ စၾကာၤ၀ဠာႀကီးတြင္ 
အကန္႔အသတ္မ်ား ရိွပါသေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ထာ၀ရ ျဖစ္ပါသေလာ ဟူေသာ 
ေမးခြန္းကုိ ဆိုင္းင့ံထားႏုိင္ပါသည္။ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း၊ ပူေဆြးျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ 
ေသဆုံးျခင္းမ်ား ရိွေနစဥ္၊ ေရွးဦးစြာ ဤျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ 
နည္းလမ္း ရွာႀကံသင့္၍ ယင္းလမ္းစဥ္အတိုင္း ႀကိဳးစားက်င့္သုံးသင့္ေပသည္။ 

 ဘုရား၏ သြန္သင္ဆုံးမမႈသည္ သိရိွရန္ အေရးႀကီးေသာအရာမ်ားကုိ 
သင္ျပထားျခင္းျဖစ္၍ ဆုံးမရန္ မလိုေသာအရာမ်ားကုိ သင္ျပထားျခင္း 
မဟုတ္ပါေပ။ အဓိပၸာယ္မွာ လူမ်ားအား ေလ့လာသင့္သည္ တုိ႔ကုိ ေလ့လာရန္၊ 
ဖယ္ရွားသင့္သည္တို႔ကုိ ဖယ္ရွားရန္၊ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အမွန္ 
တရား ရရိွသင့္သည္တုိ႔အတြက္ ေလ့က်င့္ရန္တုိ႔ကုိ သင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 

 ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမ်ားသည္ မည္သည့္အရာသည္ အေရးအႀကီးဆုံး 
ျဖစ္သနည္း။ မည္သည့္ ျပႆနာရပ္ကုိ ေရွးဦးစြာ ေျဖရွင္းသင့္သနည္း။ မည္သည့္ 
ကိစၥရပ္သည္ အေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္သနည္း။ စသည္တုိ႔ကုိ ေရွးဦးစြာ 
ဆင္ျခင္သင့္ေပသည္။ ဤအရာခပ္သိမ္းကုိ ျပဳလုပ္ရန္၊ ၄င္းတို႔သည္ ေရွးဦးစြာ 
မိမိတုိ႔၏ စိတ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္တည္းရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
၄င္းတုိ႔သည္ ေရွးဦးစြာ စိတ္ထိန္းမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
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၂. ဥပမာ လူတစ္ေယာက္သည္ သစ္ပင္တစ္ပင္၏ ပင္စည္အတြင္းရိွ အႏွစ္ကုိ 
ရယူလုိသျဖင့္ ေတာ တြင္းသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီးေနာက္ မိမိရယူလိုေသာ အရာကုိ 
ရရိွၿပီဟု ထင္မွတ္ကာ၊ အကုိင္းအခက္မ်ားႏွင့္ အရြက္မ်ားကုိ သယ္ေဆာင္လာသည္ 
ဆုိၾကပါစုိ႔။ အကယ္၍ ၄င္းသည္ ပင္စည္အတြင္းရိွ အႏွစ္အစား၊ သစ္ေခါက္
သစ္သားမ်ားျဖင့္သာ ေက်နပ္မႈ ရိွမည္ဆိုပါက မုိက္မဲရာက်မည္ မဟုတ္ပါေလာ။ 
သုိ႔ရာတြင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူမ်ားသည္ ဤအတုိင္းပင္ ျပဳလုပ္ေနၾက
ေလသည္။ 

 ေမြးဖြားျခင္း၊ အိုျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ေသျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
၀မ္းနည္းေၾကကဲြျခင္း၊ ပူေဆြးျခင္း၊ ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ နာက်င္ျခင္းေ၀ဒနာတုိ႔မွ 
ေ၀းကြာသြားမည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ ရွာႀကံသူတစ္ဦးသည္ ထိုလမ္းစဥ္အတုိင္း 
လိုက္နာ၍ အနည္းငယ္မွ် တုိးတက္မႈ ရိွေၾကာင္း သတိျပဳမိသည့္အခါ ခ်က္ခ်င္းပင္ 
၀င့္ၾကြားေမာက္မာသြားတတ္ေလသည္။ ၄င္းသည္ ပင္စည္အႏွစ္ကုိ 
ရယူလုိေသာ္လည္း၊ အကုိင္းအခက္ မ်ားႏွင့္ အရြက္မ်ားကုိ သယ္ေဆာင္
သြားျခင္းျဖင့္ ေက်နပ္မႈရိွေသာလူႏွင့္ တူေလသည္။ 

 အျခားလူတစ္ေယာက္သည္ အနည္းငယ္ ႀကဳိးစားျခင္းျဖင့္ ရရိွလာေသာ 
တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ ေက်နပ္သြားကာ၊ ဆက္လက္ မႀကိဳးပမ္းေတာ့ပဲ 
ဘ၀င္ျမင့္သြားေလသည္။ ၄င္းသည္ ရယူလုိ ေသာ ပင္စည္အႏွစ္အစား၊ 
သစ္ေခါက္မ်ားကုိသာ ယူေဆာင္သြားသူ ျဖစ္ေလသည္။ 

 ေနာက္တစ္ေယာက္မွာမူ၊ စိတ္အနည္းငယ္ တည္ၿငိမ္လာ၍ 
အေတြးအေခၚမ်ားကလည္း ပုိမို ထင္ရွားျပတ္သားလာေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ရိွရသျဖင့္ 
၀ီရိယကုိ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ကာ ဘ၀င္ျမင့္ေနေလသည္။ ၄င္းသည္ ရယူလုိေသာ 
ပင္စည္အႏွစ္အစား အကာသားမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္သြားသူ ျဖစ္ေလသည္။ 

 ေနာက္တစ္ေယာက္မွာလည္း အေတာ္အတန္ ဆင္ျခင္သိျမင္ႏိုင္စြမ္း 
ရိွေၾကာင္း သတိျပဳမိသျဖင့္၊ ဘ၀င္ျမင့္သြားေလသည္။ ထိုသူသည္ 
ပင္စည္အႏွစ္အစား၊ အသားအေခါက္မ်ားကုိ ယူေဆာင္သြားသူ ျဖစ္ေလသည္။ 
ဤလူအေပါင္းတို႔သည္ လုံေလာက္ျပည့့္စုံျခင္း မရိွေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ 
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အလြယ္တကူ ေက်နပ္သြားကာ ၀င့္ၾကြားေမာက္မာလာၿပီး၊ ၄င္းတုိ႔၏ ၀ီရိယမ်ားကိ ု
ေလွ်ာ့ခ်လုိက္သျဖင့္၊ အလြယ္တကူပင္ အားလပ္ပ်င္းရိသည့္ ဘ၀သုိ႔ 
ေရာက္ရိွသြားၾကေလသည္။  ဤလူအေပါင္းတုိ႔သည္ မလဲြမေသြပင္ ဆင္းရဲ
ဒုကၡမ်ားႏွင့္ ထပ္မံရင္ဆိုင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကုိ ရွာႀကံသူမ်ားသည္ လြယ္ကူေသာအလုပ္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ႐ုိေသေလးစား ျခင္း၊ ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပူေဇာ္ျခင္းခံရျခင္းျဖင့္ 
သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ အလုပ္အျဖစ္ မေမွ်ာ္လင့္ရပါေပ။ ၄င္းျပင္ 
၀ီရိယအနည္းငယ္သာ စုိက္ထုတ္၍ တည္ၿငိမ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတ 
အနည္းငယ္ တုိးပြားမႈ အတြက္သာ ရည္ရြယ္ျခင္း မျပဳရပါေပ။ 

 ေရွးဦးစြာ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းျဖစ္ေသာ ဤေလာက၏ အေျခခံက်၍ 
အေရးႀကီး လိုအပ္ ေသာ သဘာ၀မ်ားကုိ စိတ္ထဲတြင္ ထင္ရွားျပတ္သားစြာ 
စဲြၿမဲမွတ္သားသင့္ေပသည္။ 

 
၃. ဤကမာၻႀကီးသည္ မိမိ၏ ကုိယ္ပုိင္ျဒပ္၀တၱဳ မရိွပါေပ။ မသိရိွမႈ၊ 
မွားယြင္းေသာ ေတြးေခၚထင္ျမင္မႈ၊ လိုအင္ဆႏၵႏွင့္ တပ္မက္စဲြလမ္းမႈတုိ႔၏ 
လံႈ႔ေဆာ္ခ်က္အရ၊ စိတ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား သက္သက္ေၾကာင့္ သာလွ်င္ 
အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အေျခအေနတုိ႔၏ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ တိုက္ဆိုင္မႈမ်ားသာ 
ျဖစ္ေပသည္။ ျပင္ပအရာတစ္ခုခုေၾကာင့္ စိတ္ထဲ၌ မွားယြင္းေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မဟုတ္ပါေပ။ စိတ္၏ အတြင္းမွေန၍ သံသယျဖစ္မႈ၊ ေတြေ၀မႈမ်ား 
ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ စိတ္၏ လိုအင္ ဆႏၵမ်ား၊ ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ 
တပ္မက္စြလဲမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ နာက်င္မႈမွ ေပၚေပါက္လာ သည့္ 
ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္ ႐ုန္းကန္မႈမ်ားမွ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္မႈမ်ား ေပၚထြန္း
ႀကီးထြားလာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကုိ ရွာႀကံသူမ်ားသည္ 
၄င္းတုိ႔၏ ပန္းတိုင္သုိ႔ ေရာက္ရိွႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ စိတ္မ်ဳိးကုိ 
ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ရန္ အဆင္သင့္ရိွရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 
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၄. အကၽြႏု္ပ္၏ စိတ္၊ အသင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘ၀အေျခအေန 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ မတည္ မၿငိမ္ ခ်ဥ္းကပ္ပ်ံ၀ဲေနပါသနည္း။ အသင္သည္ 
အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္အား ဤမွ် ႐ွဳပ္ေထြးသြားေအာင္ ႏွင့္ ေအးခ်မ္းမႈ မရိွေအာင္ 
ျပဳလုပ္ရပါသနည္း။ အသင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္အား ၀တၳဳပစၥည္း 
အေျမာက္အမ်ားကုိ စုေဆာင္းရန္ တုိက္တြန္းပါသနည္း။ အသင္သည္ 
လယ္မထြန္မီ အစိတ္စိတ္ အပုိင္း ပုိင္း က်ဳိးသြားေသာ ထြန္တုံးႏွင့္ တူေပသည္။ 
အသင္သည္ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ေသျခင္း ပင္လယ္ထဲသုိ႔ စတင္
ထြက္ခြာလာခ်ိန္၌ပင္ ျဖတ္ပစ္ေသာ သေဘၤာပ့ဲႏွင့္ တူေပသည္။  အကယ္၍ 
ဤဘ၀ကုိ ေကာင္းစြာ အသုံးမခ်ပါက၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပန္လည္
ေမြးဖြားလာျခင္းသည္ ဘာအသုံးက်ပါသနည္း။ 

 အကၽြႏု္ပ္၏ စိတ္၊ အသင္သည္ တစ္ခ်ိန္က ကၽြႏု္ပ္အား ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ 
ေမြးဖြားလာေစခ့ဲၿပီး ထို႔ေနာက္ အပယ္ခံအျဖစ္ ေမြးဖြားလာေစကာ ေတာင္းရမ္း
စားေသာက္ေစခ့ဲသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အသင္သည္ ကၽြႏု္ပ္အား 
အထက္ေကာင္းကင္ ဘုရားမ်ား၏ ဘုံေဆာင္တြင္ ေမြးဖြားလာေစျခင္း၊ 
ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္း သာမႈ အျပည့္ျဖင့္ ေနထိုင္ေစခ့ဲေသာ္လည္း၊ ယင္းသည္ေနာက္ 
ငရဲမီးေတာက္အတြင္းသို႔ က်ဆင္းေစခ့ဲ သည္။ 

 မုိက္မဲလွေသာ အကၽြႏု္ပ္၏ စိတ္၊ ဤသုိ႔ျဖင့္ အသင္သည္ ကၽြႏု္ပ္အား 
လမ္းေၾကာင္းမ်ဳိးစုံသို႔ ေခၚ ေဆာင္ခ့ဲၿပီး ကၽြႏု္ပ္သည္လည္း ႐ုိေသလိုက္နာကာ 
ၿငိမ္ေနခ့ဲေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယခုအခါ၌ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္ကိ ု
ၾကားနာၿပီးျဖစ္၍ ကၽြႏု္ပ္အား ထပ္မံ၍ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဆင္းရဲဒုကၡ 
ခံစားရျခင္းမ်ားကုိ မျပဳမူ၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အတူတကြ ႐ုိက်ဳိးစြာႏွင့္ စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ 
အမွန္တရားကုိ ရွာႀကံၾက ပါစုိ႔။ 

 အကၽြႏ္ုပ္၏ စိတ္၊ အကယ္၍ အသင္သည္ အရာခပ္သိမ္းမွာ ျဒပ္၀တၳဳ 
မဟုတ္မူ၍၊ ေျပာင္းလဲေန ေၾကာင္းကုိ သိရိွႏုိင္မည္ဆိုပါက အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ 
ဆုပ္ကုိင္ရယူလိုျခင္း၊ တပ္မက္ျခင္း မရိွရန္ ေလ့လာ ႏိုင္မည္ဆိုပါက ေလာဘ၊ 
ေဒါသႏွင့္ ေမာဟ အလိုသို႔ မလိုက္ပဲ  ေနႏုိင္မည္ ဆိုပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ 
ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ခရီးဆက္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆႏၵရမက္ေႏွာင္ႀကိဳးကုိ 
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အသိဥာဏ္ ဓားျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖင့္ အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈ၊ အသာရမႈႏွင့္ 
ရံွဳးနိမ့္မႈ၊ အဆုိး သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္း၊ အ႐ွံဳးႏွင့္ အျမတ္၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ ္
ဆဲဆိုျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တုန္လႈပ္ျခင္း မရိွပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ေနႏုိင္ၾကမည္ 
ျဖစ္ေပသည္။ 

 အကၽြႏု္ပ္၏ စိတ္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္စိတ္ကုိ ေရွးဦးစြာ 
ႏိႈးဆြေပးခ့ဲသူမွာ အသင္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြရန္ 
အႀကံေပးခ့ဲသူမွာ အသင္ပင္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ အသင္သည္ ေလာဘ၊ 
စည္းစိမ္သက္သာကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးမႈႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးမႈမ်ားကုိ ထပ္မံ ရွာေဖြစျပဳ 
ေနျပန္ပါသနည္း။ အကၽြႏု္ပ္၏ စိတ္၊ အသင္သည္ တိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
မရိွပဲႏွင့္ အဘယ္ ေၾကာင့္ ဟုိဟိုဒီဒီ ေျပးလႊားေနပါသနည္း။ သံသယရိွေသာ ဤ 
ပင္လယ္ေရျပင္ၾကမ္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျဖတ္ ေက်ာ္သြားပါရေစ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ 
ယခုအခ်ိန္ထိ အသင္ အလုိရိွသည့္အတုိင္း ျပဳက်င့္ခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယခုအခါ 
အသင္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ အလိုအတုိင္း  လုိက္နာက်င့္သုံးရမည္ ျဖစ္၍ အတူတကြ 
ဘုရား၏ သြန္သင္ဆုံးမမႈမ်ားကုိ လိုက္နာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

 အကၽြႏု္ပ္၏ စိတ္၊ ဤေတာင္မ်ား၊ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္မ်ားသည္ 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ၾက၍၊ နာက်င္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ လွည့္စားတတ္ေသာ 
ဤကမာၻႀကီး၏ မည္သည့္ေနရာ၌ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကုိ ရွာၾကရမည္ နည္း။ ဘုရား၏ 
ဆုံးမမႈမ်ားကုိ လိုက္နာ၍၊ အမွန္တရားဟူေသာ တဖက္ကမ္းသုိ႔ 
ျဖတ္ေက်ာ္သြားၾကပါစုိ႔။ 

 
၅. အမွန္တရား လမ္းစဥ္ကုိ အမွန္တကယ္ ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ 
စိတ္ကုိ ခ်ဳပ္ထိန္းထားၾက ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းတို႔သည္ ခိုင္ၿမဲေသာ 
သႏိၷဌာန္ျဖင့္ ခ်ီတက္ၾကေလသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ား၏ ျပက္ရယ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
အျခားသူမ်ား၏ က့ဲရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းမ်ားကုိ ခံရေစကာမူ၊ ၄င္တုိ႔သည္ မတုန္မလႈပ္ပဲ 
ေရွ႕သို႔ ခ်ီတက္ၾကေလသည္။ ၄င္းတို႔သည္ လက္သီးျဖင့္ အထိုးခံရျခင္း၊ 
ေက်ာက္ခဲျဖင့္ အေပါက္ခံရျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဓားျဖင့္ အခုတ္ခံရျခင္းမ်ားကုိ 
ခံရသည့္တုိင္ေအာင္ ေဒါသမထြက္ၾကပါေပ။ 
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 ရန္သူမ်ားက သင္တုိ႔၏ ေခါင္းကုိ ျဖတ္ပစ္သည့္တုိင္ေအာင္၊ စိတ္သည္ 
တုန္လႈပ္ျခင္း မျဖစ္ရပါ ေပ။ ခံစားေနရေသာ အရာမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္မႈကိ ု
ခြင့္ျပဳမည္ ဆိုပါက ဘုရားဆုံးမခ်က္မ်ားကုိ လိုက္ နာေနျခင္း မဟုတ္ပါေပ။ 
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ ၾကင္နာကရုဏာႏွင့္ 
စိတ္ေကာင္းစိတ္ျမတ္မ်ားကုိ အစဥ္အၿမဲ ထုတ္လႊတ္ႏုိင္ရန္ သင္တို႔သည္ 
သႏိၷဌာန္ခ်ထားရမည္ ျဖစ္ေပ သည္။ မတရားမႈမ်ား ခံရသည္ ျဖစ္ေစ၊ 
ကံဆိုးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳရသည္ျဖစ္ေစ၊ မတုန္မလႈပ္ ေနႏုိင္ရန္ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားရမည္ 
ျဖစ္၍၊ ဘုရား၏ ဆုံးမခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေနေသာစိတ္ျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေနရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 အမွန္တရားကုိ ရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ သင္သည္ မျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိ ျဖစ္ေအာင္ 
ႀကိဳးစားရမည္။ မခံႏုိင္သည္ကုိ ခံႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။ သင့္တြင္ ရိွသည့္အရာ 
မွန္သမွ်ကုိ အလုံးစုံ ေပးကမ္းရမည္။ အကယ္၍၊ အမွန္တရား ရရိွေရးအတြက္  
တစ္ေန႔လွ်င္ ဆန္တစ္ေစ့သာ စားရမည္ဆိုပါက ထိုအတုိင္း စားရမည္။ အကယ္၍ 
အမွန္တရား လမ္းစဥ္သည္ မီးပုံကုိ ျဖတ္ေက်ာ္သြားရမည္ ဆိုပါက သင္သည္ 
ေရွ႕သုိ႔ ခ်ီတက္သြားရမည္။ 

 သုိ႔ရာတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အျခားေသာရည္ရြယ္ခ်က္ 
တစ္ခုခုအတြက္၊ ဤအရာ မ်ားကုိ မျပဳလုပ္ရပါေပ။ ပညာရိွေသာလုပ္ရပ္၊ 
မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္၍သာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေပ သည္။ မိမိ၏ 
ကုိယ္ပုိင္ခြန္အား၊ သုိ႔မဟုတ္ သက္သာမႈမ်ားကုိ လုံး၀ မဆင္ျခင္မစဥ္းစားပဲ 
ဖ်ားနာေနေသာ ကေလးအတြက္ မိခင္က ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သက့ဲသုိ႔ပင္၊ 
ၾကင္နာက႐ုဏာစိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။ 

 
၆. ေရွးသေရာအခါက မိမိ၏ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားႏွင့္ မိမိ၏ ႏုိင္ငံကုိ 
ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးေသာ ရွင္ဘုရင္ တစ္ပါးသည္ ဥာဏ္ပညာရွိစြာႏွင့္ ၾကင္နာစြာျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေလေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသည္လည္း ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာစြာႏွင့္၊ 
ေအးခ်မ္းစြာရိွေလသည္။ ဘုရင္သည္ ဥာဏ္ပညာ တုိးတက္လာေရးႏွင့္ အမွန္တရား 
ရရိွေရးတုိ႔အတြက္ အၿမဲပင္ ရွာႀကံ ႀကိဳးစားေနေလသည္။ တန္ဖုိးရိွေသာ 
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သြန္သင္ညႊန္ျပမႈမ်ားသုိ႔ ဦး ေဆာင္ လမ္းျပႏုိင္သူအား ဆုလာဘ္ခ်ီးျမွင့္မည္ဟုပင္ 
ဘုရင္က ေၾကညာထားေလသည္။ 

 ရွင္ဘုရင္၏ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔မႈႏွင့္ ပညာရွာမႈတုိ႔ကုိ ေနာက္ဆုံးတြင္ 
အေစာင့္အေရွာက္ နတ္မ်ားက သတိျပဳမိလာၾကေသာ္ စမ္းသပ္ၾကည့္ရန္ 
ဆုံးျဖတ္လုိက္ေလသည္။ ဘီလူးသရဲ အသြင္ဖန္ဆင္းထား ေသာ 
ဘုရားတစ္ဆူသည္ (ေထရ၀ါဒတြင္မူ ဤက့ဲသုိ႔ အယူအဆမ်ိဳး မရိွပါ) 
ဘုရင့္နန္းေတာ္၏ တံခါး၀ တြင္ ေပၚလာကာ၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ အဆုံးအမတစ္ရပ္ 
ရိွေသာေၾကာင့္ ဘုရင့္ ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားပါရန္ ေျပာေလသည္။ 

 ထိုသတင္းကုိ ၾကားရေသာဘုရင္သည္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာျဖင့္ 
သိမ္ေမြ႔စြာ ႀကိဳဆုိလက္ခံ၍ သြန္သင္ညႊန္ျပပါရန္ ပန္ၾကားေလသည္။ ဘီလူးသည္ 
ေၾကာက္ရြ႕ံဖြယ္ရာ အသြင္မ်ဳိးျဖင့္ မိမိ ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္ေသာ အရာကုိ မစားရမီ 
သင္ၾကားႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားကာ အစားအစာေပးရန္ ေတာင္း 
ဆိုေလသည္။ အေကာင္းဆုံးေသာ အစားအစာမ်ားကုိ ကမ္းလွမ္းေသာ္လည္း 
ဘီလူးက ပူေႏြးေသာ လူသားႏွင့္ ေသြးမ်ားကုိ စားေသာက္ရမွ ျဖစ္မည္ဟု 
အခိုင္အမာ ေျပာဆိုေနေလသည္။ အိမ္ေရွ႕မင္းသား က ၄င္း၏ ကုိယ္ခႏၶာကုိ 
လည္းေကာင္း၊ မိဖုရားကလည္း မိမိ၏ ကုိယ္ခႏၶာကုိလည္းေကာင္း ေပးကမ္းၾက 
ေသာ္လည္း၊ ဘီလူးသည္ ေက်နပ္တင္းတိမ္မႈမရိွပဲ၊ ဘုရင္၏ ကုိယ္ခႏၶာကုိ 
ေတာင္းဆိုေလသည္။  

 ဘုရင္က မိမိ၏ ကုိယ္ခႏၶာကို ေပးကမ္းရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေလ သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကုိယ္ခႏၶာကုိ မစြန္႔လွဴမီ တရားေတာ္ကုိ 
ေရွးဦးစြာ ၾကားနာခြင့္ျပဳရန္ ပန္ၾကားေလ သည္။ 

 ဘီလူးသည္ ေအာက္ပါ တရားေတာ္ကုိ ေဟာေတာ္မူေလသည္။ 
“စုိးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈမ်ားသည္ တဏွာရာဂမွ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္၍ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈ
မ်ားသည္လည္း တဏွာရာဂမွပင္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ တဏွာရာဂကိ ု
စြန္႔ပယ္ သူမ်ားသည္ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း မရိွ 
ၾကပါေပ” ။ ႐ုတ္ခ်ည္းပင္ ဘီလူးသည္ ပုံမွန္ကုိ ျပန္လည္ ဖန္ဆင္းလိုက္၍ 
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မင္းသားႏွင့္ မိဖုရားတို႔သည္လည္း မူရင္း ကုိယ္ခႏၶာမ်ားအတုိင္း ျပန္လည္ 
ေပၚထြက္လာေလသည္။ 

 
၇. တရံေရာအခါက ဟိမ၀ႏၱာေတာင္တြင္ အမွန္တရားလမ္းေၾကာင္းကုိ 
ရွာေဖြေနသူ ရေသ့တစ္ဦး ရိွေလည္။ ၄င္းသည္ ကမာၻေပၚရိွ ေရႊေငြ
ရတနာအေပါင္းကုိ၄င္း၊ အထက္ေကာင္းကင္ဘုံ၏ သာယာ ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္ရာ 
အေပါင္းကုိ၄င္း၊ ဂရုမစုိက္ပဲ စိတ္၏ေတြေ၀မႈ၊ သံသယျဖစ္မႈ၊ လွည့္စားမႈအေပါင္းကုိ 
ဖယ္ရွားပစ္ႏ္ိုင္မည့္ တရားေတာ္ကုိ ရွာႀကံေနေလသည္။ 

 ထိုလူ၏ စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ စိတ္ရင္းေစတနာ မွန္ကန္မႈတုိ႔အတြက္ 
နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ မ်ားက ဂရုျပဳမိကာ၊ ၄င္း၏ စိတ္ကုိ စမ္းသပ္ၾကည့္ရန္ 
ဆုံးျဖတ္လုိက္ေလသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ နတ္သား တစ္ပါးသည္ ဘီလူးအသြင္ 
ဖန္ဆင္းကာ ဟိမ၀ႏာၱေတာင္တြင္ ေပၚလာၿပီး၊ သီခ်င္းသီဆိုေနေလသည္။ 
“အရာခပ္သိမ္း ေျပာင္းလဲ၍ အရာခပ္သိမ္း ေပၚလာကာ အရာခပ္သိမ္း 
ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။” 

 အမွန္တရားရွာေဖြသူ ရေသ့သည္ ဤသီခ်င္းကုိ ၾကားရ၍ အထူး 
၀မ္းသာသြားေလသည္။ ၄င္းသည္ ေရငတ္ေနေသာအခါ၌ ေအးျမေသာ
စိမ့္စမ္းေရကုိ ေတြ႔ရိွရသက့ဲသုိ႔ သုိ႔မဟုတ္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ႏွင္ လႊတ္ခံလိုက္ရေသာ 
အက်ဥ္းသားက့ဲသုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမိေလသည္။ ရေသ့သည္ မိမိကုိယ္ကုိ ဤသုိ႔ 
ေျပာ၏။“ ငါသည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ရွာႀကံလာခ့ဲေသာ၊ စစ္မွန္သည့္တရားေတာ္ကိ ု
ေတြ႔ရိွရေပၿပီ။” ၄င္း သည္ အသံ လာရာဖက္သို႔ လိုက္ရွာၾကည့္ရာ၊ 
ေၾကာက္ရြ႕ံဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ဘီလူးကုိ ေတြ႕ရေလ သည္၊ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ကာ 
၄င္းသည္ ဘီလူးထံ ခ်ဥ္းကပ္လာ၍၊ ဤသုိ႔ေျပာေလသည္။ “ငါ ယခု ၾကားလိုက္ 
ရေသာ တရားေတာ္သီခ်င္းကုိ သီဆိုသူသည္ အသင္ပါေလာ၊ ဟုတ္ပါက ထပ္မံ 
သီဆိုျပပါ” ။ 

 ဘီလူးက ျပန္ေျဖ၏။ “ဟုတ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ သီခ်င္း ျဖစ္ပါ၏။ သုိ႔ရာတြင္ 
တစ္ခုခုမစားရမီ မသီဆိုႏုိင္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္ အလြန္ဗုိက္ဆာေနပါသည္” ။ 
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ထိုရေသ့က သီခ်င္းကုိ ထပ္မံဆိုျပပါရန္၊ အထူးစိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ 
ေတာင္းပန္၍၊ ဤသုိ႔ေျပာ၏။ “၄င္းသီခ်င္းသည္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ 
ထူးျခားျမင့္ျမတ္လွေသာ အဓိပၸာယ္ရိွ၍၊ ယင္းသြန္သင္ညႊန္ျပ ခ်က္ကုိ 
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရွာေဖြေနခ့ဲပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသာ 
ၾကားရေသး၍၊ ပုိမုိ ၾကားသိပါရေစ” ။ 

 ဘီလူးက ထပ္ေျပာျပန္၏။ “ကၽြႏု္ပ္သည္ ဗိုက္အလြန္ဆာေနပါသည္။ 
အကယ္၍ လူသားတစ္ဦး ၏ ပူေႏြးေသာအသားႏွင့္ ေသြးမ်ားကုိ စားသုံးရပါက 
သီခ်င္းကုိ အၿပီးသတ္ သီဆိုပါမည္” ။ 

 သြန္သင္ေဟာေျပာမႈကုိ ၾကားသိလိုစိတ္ ျပင္းထန္လွေသာ ထိုရေသ့က 
သြန္သင္မႈမ်ားကုိ ၾကားသိရၿပီးသည့္အခါတြင္ မိမိကုိယ္ခႏၶာကုိ စားသုံး
ႏိုင္ပါသည္ဟု ဘီလူးအား ကတိေပးေလသည္။ ထုိအခါတြင္ ဘီလူးက ဂါထာကုိ 
ရြတ္ေလသည္။ 

အရာခပ္သိမ္း ေျပာင္းလဲ၍၊ 
အရာခပ္သိမ္း ေပၚလာကာ၊ အရာခပ္သိမ္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ 
လုံး၀ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရိွသည္၊ 
ဘ၀ႏွင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈ ႏွစ္ရပ္စလုံးကုိ ေက်ာ္လြန္ေသာအခါ။ 

 ဤသီခ်င္းကုိ ၾကားရေသာအခါ၊ ထိုရေသ့သည္ ပတ္၀န္းက်င္ရိွ 
ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ သစ္ပင္ မ်ားတြင္ ေရးမွတ္ၿပီးေနာက္ သစ္ပင္တစ္ပင္ေပၚသုိ႔ 
ေအးခ်မ္းစြာ တက္၍၊ မိမိကုိယ္ကုိ ဘီလူး၏ ေျခရင္း နားသုိ႔ က်ေရာက္သြားေစရန္၊ 
ခုန္ခ်လုိက္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဘီလူးသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး ျဖစ္၍၊ ၄င္း၏ 
ေနရာ၌ တန္ခုိးၾကီးေသာ နတ္ေကာင္းနတ္မ်ားက ထိုလူ၏ ကုိယ္ခႏၶာကုိ 
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ခံယူလိုက္ေလသည္။ 

 
၈. တရံေရာအခါက အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကုိ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ 
ရွာေဖြေနေသာ ဗာဟိယဒါ ရုစီရိယဆိုသူ ရိွေလသည္။ ၄င္းသည္ အျမတ္အစြန္း 
သုိ႔မဟုတ္ ဂုဏ္သိကၡာဆိုင္ရာ ဆြေဲဆာင္မႈ အေပါင္း ကုိ စြန္႔လႊတ္၍၊ အသက္ကုိ 
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စြန္႔ကာ၊ အမွန္တရား လမ္းစဥ္ကုိ ရွာေဖြေနေလသည္။ တစ္ေန႔တ၌ အထက ္
ေကာင္းကင္ယံမွ အသံတစ္ခုက ၄င္းအား ဤသို႔ ေျပာေလသည္။ “ဗာဟိယဒါ 
ရုစီရိယ၊  အေရွ႕ဖက္သုိ႔ တည့္တည့္မတ္မတ္သြားပါ။ အပူ သုိ႔မဟုတ္ အေအးတုိ႔ကုိ 
ဂ႐ုမစုိက္ပါႏွင့္။ ေလာကႀကီး၏ ခ်ီးက်ဴးမႈ သုိ႔မဟုတ္ က့ဲရဲ႕ျပစ္တင္မႈတုိ႔ကိ ု
အာ႐ုံမမူပါႏွင့္၊ အေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အဆိုးဟူေသာ ခဲြျခားမႈမ်ားေၾကာင့္ 
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ပါႏွင့္။ အေရွ႕သုိ႔သာ ဆက္သြားပါေလာ့။ ေ၀းလံလွေသာ 
အေရွ႕အရပ္တြင္ အသင္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဆရာတစ္ဦးကုိ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
အမွန္တရားကုိ ရရိွမည္ ျဖစ္သည္” ။ 

 ဗာဟိယဒါ ရုစီရိယသည္ တိက်လွေသာ ဤညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ရရိွသျဖင့္၊ 
လြန္စြာ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာျဖစ္၍ ခ်က္ခ်င္းပင္ အေရွ႕ဖက္သုိ႔ 
ခရီးထြက္လာေလသည္။ ညအခ်ိန္ ေရာက္လာေသာအခါ၊ ၄င္း သည္ ႀကံဳႀကိဳက္ရာ 
ေနရာ၌၊ တစ္ခါတစ္ရံ လူသူကင္းမ့ဲေသာ ကြင္းျပင္တြင္၄င္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေတာႀကီး 
ျမက္မဲတြင္၄င္း၊ အိပ္စက္ရေလသည္။ တုိင္းတစ္ပါး၌ သူစိမ္းတစ္ဦးျဖစ္၍လည္း၊ 
၄င္းသည္ ႏိွပ္စက္ညွင္း ပန္းမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ခံရေလသည္။ တခါက ၄င္းသည္ 
မိမိကုိယ္ကုိ ကၽြန္အျဖစ္ ေရာင္းခ်ခ့ဲရၿပီး၊ ဗိုက္ဆာလွ သျဖင့္ မိမိကုိယ္ခႏၶာမွ 
အသားကုိ ေရာင္းခ်ခ့ဲရေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ စစ္မွန္ေသာဆရာကုိ ေတြ႕ရိွ 
ရကာ၊ သြန္သင္ညႊန္ျပပါရန္ ပန္ၾကားေလသည္။ 

 အမွန္တရား လမ္းစဥ္ကုိ ရွာေဖြသည့္ လမ္းခရီး၌ အခက္အခဲ
အေျမာက္အမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ခ့ဲရသျဖင့္ ဗာဟိယဒါ ရုစီရိယသည္ ၄င္း၏ျဖစ္ရပ္မွာ 
“ေကာင္းေသာအရာမ်ားသည္ တန္ဖုိးႀကီးျမင့္သည္” ဟူေသာ ဆို႐ုိးႏွင့္ 
ကုိက္ညီေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရေလသည္။ ၄င္းသည္ ဆရာအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ရန္ 
အတြက္၊ ပန္းမ်ားႏွင့္ အေမႊးတုိင္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ေငြမရိွပါေပ။ ၄င္းသည္ 
ေငြရရိွရန္အတြက္၊ အလုပ္ လုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း၊ မည္သူမွ် ၄င္းအား 
ငွားရမ္းျခင္း မျပဳၾကပါေပ။ ၄င္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွန္ သမွ်ကုိ မာရ္နတ္သားမ်ားက 
တားဆီးဟန္႔တားေနသေယာင္ ျဖစ္ေလသည္။ အမွန္တရားသုိ႔ သြား ေရာက္ရာ 
လမ္းစဥ္သည္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း၍ အသက္ပင္ ဆုံး႐ွံဳးႏိုင္ေလသည္။ 

 ေနာက္ဆုံး၌ ဗာဟိယဒါ ရုစီရိယသည္ ဆရာ့ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ ေရာက္ရိွ
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လာေသာအခါ၌ လည္း အခက္အခဲသစ္ တစ္ရပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔
ရျပန္ေလသည္။ ၄င္းသည္ ေရးသားမွတ္သားထားရန္ အတြက္ စကၠဴေသာ္၄င္း၊ 
စုတ္တံေသာ္၄င္း၊ မင္ေသာ္၄င္း မရွိပါေပ။ ထုိအခါ ၄င္းသည္  လက္ဆစ္၌ ေသြးကုိ 
ေဖာက္ထုတ္၍ မိမိ၏ေသြးျဖင့္ ေရးမွတ္ေလ သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ၄င္းသည္ အဖိုးအနဂၸၸၢ 
ထိုက္တန္ လွေသာ အမွန္တရားကုိ ရရိွခ့ဲေလသည္။ 

 
၉. ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာအခါက သုဓနဟု ေခၚေသာ လူငယ္
တစ္ေယာက္သည္လည္း အမွန္တရား ကုိ ရရိွလိုသျဖင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာ 
ရွာေဖြႀကိဳးစားေလသည္။ ၄င္းသည္ တံငါသည္တစ္ဦးထံမွ ပင္လယ္ေရျပင္
အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာသိရိွခ့ဲေလသည္။ ေဆးဆရာတစ္ဦးထံမွ ေ၀ဒနာ
ခံစားေနရေသာ လူနာအေပၚ ထားရိွရမည့္ သနားၾကင္နာမႈကုိ ေလ့လာ
သိရိွခ့ဲေလသည္။ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသူတစ္ဦးထံမွ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ရျခင္း၏ 
လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မွာ ေခၽြတာစုေဆာင္းျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရေလသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းသည္ အမွန္တရားသုိ႔ ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္း၌ ရရိွေသာ 
ေသးငယ္သည့္ ေကာင္းမႈ၊ အက်ဳိးမွန္သမွ်ကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ 
အထူးလုိအပ္ေၾကာင္း ေတြးေတာမိေလသည္။ 
 ျဖဴစင္သန္႔ရွင္း၍ ေအးခ်မ္းေသာစိတ္သည္ အျခားေသာစိတ္မ်ားကုိ 
သန္႔စင္ေစရန္ႏွင့္ ေအးခ်မ္း ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ ထူးျခားသည့္ 
စြမ္းပကားရိွေၾကာင္းကုိ ၄င္းသည္ ကမၼဌာန္းထိုင္ေနေသာ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးထံမွ 
ေလ့လာသိရိွရေလသည္။ ၄င္းသည္ တစ္ခါက ထူးျခားေကာင္းမြန္လွေသာ ဥပဓိ 
႐ုပ္ရိွသည့္  အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႔ရိွ၍ သူမ၏ ၾကင္နာတတ္ေသာ 
စိတ္ဓာတ္ကုိ စြၿဲမဲမွတ္သားမိ သျဖင့္၊ ယင္းအမ်ဳိးသမီးမွတဆင့္ ေပးလွဴမႈသည္ 
အသိဥာဏ္ရိွမႈ၏ အသီးအပြင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သိရိွခ့ဲရ ေလသည္။ တစ္ခါက၊ ၄င္းသည္ 
လွည့္လည္သြားလာေနေသာ အသက္ႀကီးရင့္သူ ရေသ့တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႔ရိွ ရာ၊ 
ထိုရေသ့က တစ္ေနရာရာသို႔ ေရာက္ရိွႏုိင္ရန္အတြက္ ဓားမ်ားျဖင့္ အျပည့္ျဖစ္ေသာ 
ေတာင္ကုိ ေက်ာ္တက္ရ၍ မီးေတာက္ေလာင္ေနေသာ ေတာင္ၾကားကုိ 
ျဖတ္ေက်ာ္ရေၾကာင္း ၄င္းအား ေျပာျပေလသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ မိမိ 
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ေတြ႔ျမင္ၾကားသိရေသာ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔မွ စစ္မွန္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ရယူႏုိင္ 
ေၾကာင္း၊ သုဓနသည္ ၄င္း၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ ပညာရရိွေလသည္။ 
 သုဓနသည္ ဆင္းရဲ၍ ကုိယ္လက္အဂၤါ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနေသာ အမ်ဳိးသမီး 
တစ္ဦးထံမွ သည္းညည္းခံ မႈကုိ ေလ့လာသိရိွခ့ဲေလသည္။ ၄င္းသည္ လမ္းေပၚတြင္ 
ကစားေနၾကေသာ  ကေလးသူငယ္မ်ာကုိ ေတြ႔ ျမင္ရာမွ ႐ုိးသားေသာေပ်ာ္ရႊင္မႈ 
သင္ခန္းစာကုိ ရရိွခ့ဲေလသည္။ အျခားသူမ်ား လိုခ်င္သည့္အရာကုိ လို ခ်င္ေၾကာင္း 
တစ္ခါမွ် မစဥ္းစားမိၾကေသာ သိမ္ေမြ႔၍ မိမိကုိယ္ကုိ ႏိွမ့္ခ်ထားသည့္သူမ်ားထံမွ 
၄င္းသည္ ကမာၻ ႀကီးတစ္ခုလုံးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ေရး လွ်ဳိ႕ ၀ွက္ခ်က္ကုိ 
ေလ့လာသိရိွခ့ဲေလသည္။ 

 ၄င္းသည္ အေမႊးတုိင္တြင္းရိွ ျဒပ္မ်ား ေရာယွက္ေပါင္းစပ္ထားျခင္းကုိ 
ၾကည့္၍ စည္းလုံးညီ ညြတ္စြာ ေနထိုင္မႈကုိ၄င္း၊ ပန္းမ်ားကုိ စီစဥ္ထားရိွမႈမွ 
ေက်းဇူးတင္ရိွျခင္းကုိ၄င္း၊ သိရိွနားလည္ခ့ဲေလ သည္။ တစ္ေန႔တ၌ သုဓနသည္ 
ေတာအုပ္တစ္ခုကုိ ျဖတ္သန္းသြားစဥ္ သစ္ပင္တစ္ပင္ေအာက္၌ ေခတၱ ရပ္နား၊ 
အနားယူေနေလသည္။  ထိုအခါ ၄င္းသည္ အနီးနားရိွ ၿပိဳလဲ၍ ေဆြးေျမ့ေနေသာ 
သစ္ပင္ေဟာင္း ႀကီးတစ္ပင္မွ ေသးငယ္လွေသာ အပင္သစ္ေလး 
ေပါက္ထြက္လာေနေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ျမင္ရသျဖင့္ ဘ၀ ၏ မေရရာမႈသေဘာ၊ 
သင္ခန္းစာကုိ ရရိွခ့ဲေလသည္။ 
 ေန႔ခင္း၌ ထြက္ေသာေနေရာင္ႏွင့္ ည၌ထြက္ေသာ မိွတ္တုတ္မိွတ္တုတ္ 
ၾကယ္ပြင့္ေလးမ်ားက ၄င္း၏ စိတ္ဓာတ္ကုိ အၿမဲပင္ရႊင္လန္းဆန္းသစ္ေစေလသည္။ 
ဤသုိ႔ျဖင့္ သူေနသည့္ ၄င္း၏ ရွည္လ်ားလွေသာ ခရီးစဥ္၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ 
သင္ခန္းစာမ်ား ရရိွခ့ဲေလသည္။ 

 အမွန္မွာ အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ စိတ္ကုိ 
ရဲတုိက္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူ ကာ၊ မြမ္းမံတန္ဆာဆင္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 
၄င္းတုိ႔သည္ ၄င္းတို႔ စိတ္မ်ား၏ ရဲတုိက္တံခါးမ်ားကုိ ဘုရား အတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ဖြင့္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘုရားအား အတြင္းဆုံးေသာ အပုိင္းအထိ ၀င္ေရာက္လာပါ 
ရန္ ယုံၾကည္မႈ အေမႊးတုိင္ႏွင့္ ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈပန္းမ်ားျဖင့္ ေပးလွဴပူေဇာ္ၾကရမည္ 
ျဖစ္ေပသည္။ 
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II 
က်င့္ႀကံအားထုတ္နည္းမ်ား 

၁. အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္ နားလည္သေဘာေပါက္ကာ 
လိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ က်င့္ႀကံအားထုတ္နည္း သုံးမ်ဳိးရိွေလသည္။ ပထမ၊ သီလ 
(လက္ေတြ႔ျပဳမူ၊ ေနထိုင္မႈအတြက္ စည္းကမ္း မ်ား)၊ ဒုတိယသမာဓိ (စိတ္ကုိ 
တည္ၿငိမ္ေအာင္ မွန္ကန္စြာ ခ်ဳပ္ထိန္းျခင္း) ႏွင့္ တတိယ၊ ပညာ (ဥာဏ္ ပညာ ရိွမႈ) 
ျဖစ္ေလသည္။ 

 သီလ (စည္းကမ္းမ်ား) ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။ လူတုိင္းလူတုိင္းသည္ 
သာမန္လူတစ္ဦး ျဖစ္ေစ၊  အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြသူျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ျပဳမူေနထိုင္မႈအတြက္ အေတြးအေခၚ သေဘာတရားမ်ားကုိ လိုက္နာရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ၄င္း၏ စိတ္ႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာတို႔ကုိ ခ်ဳပ္ထိန္း၍ အာ႐ုံငါးပါး 
တံခါး၀မ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ အေသးအဖြမွဲ်သာ ျဖစ္ေသာ 
မေကာင္း မႈမ်ားကုိ ရြံေၾကာက္၍ အစဥ္အၿမဲပင္ ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိသာ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 သမာဓိ (၀ါ) စိတ္ကုိတည္ၿငိမ္ေအာင္ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 
ေလာဘႏွင့္ မေကာင္းေသာ ဆႏၵရမက္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္ ေစာလ်င္စြာ 
ေဖ်ာက္ဖ်က္၍၊ စိတ္ကုိ သန္႔စင္စြာ ႏွင့္ တည္ၿငိမ္စြာ ခ်ဳပ္ထိန္းထားေရးကုိ 
ဆိုလိုေပသည္။ 

 ဥာဏ္ပညာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ သစၥာတရား ေလးပါးကုိ ေကာင္းစြာ 
နားလည္၍၊ စိတ္ရွည္စြာ ျဖင့္ လက္ခံေသာ အသိဥာဏ္ပညာ ျဖစ္သည္။ 
ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ ယင္း၏ သေဘာကုိ သိရိွျခင္း၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡ၏ အေၾကာင္းရင္း 
ဇစ္ျမစ္ကုိ သိရိွျခင္း၊ ဆင္းရဲဒုကၡ၏ နိဂုံးခ်ဳပ္ကုိ သိရိွျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡ၏ အဆုံး သို႔ 
ေရာက္ေစေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ လမ္းစဥ္ကုိ သိရိွျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေလသည္။ 

 ဤ က်င့္ႀကံအားထုတ္နည္းလမ္း သုံးသြယ္ကုိ စိတ္အားထက္သန္စြာ 
လုိက္နာသူမ်ားအား ရဟန္း (၀ါ) ဗုဒၶ၏ တပည့္္မ်ားဟု ေခၚဆိုႏုိင္ေပသည္။ 
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 ဥပမာ - ႏြားက့ဲသုိ႔ ပုံသ႑ာန္ မရိွပဲ၊ အသံလည္းမရိွ၊ ဂ်ဳိလည္းမရိွသည့္  
ျမည္းတစ္ေကာင္သည္ ႏြားတစ္အုပ္၏ ေနာက္သုိ႔လိုက္၍ “ၾကည့္ပါေလာ့၊ ငါလည္း 
ႏြားတစ္ေကာင္ပင္ ျဖစ္သည္” ဟုေျပာသည္ ဆိုၾကပါစုိ႔။ ၄င္းအား ယုံၾကည္မည့္သူ 
ရိွပါမည္ေလာ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ နည္းသုံးရပ္ကုိ 
လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္း မရိွပဲ၊ မိမိသည္ အမွန္တရားကုိ ရွာႀကံေနသူ ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔မဟုတ္ ဗုဒၶ၏ တပည့္ေနာက္လိုက္ ျဖစ္သည္ဟု ၾကြား၀ါေျပာဆို မည္ဆိုပါက 
အလားတူ ျမည္းက့ဲသုိ႔ပင္ မုိက္မဲ ရာက်မည္ ျဖစ္သည္။ 

 လယ္သမားတစ္ဦးသည္ ေဆာင္းဦးေပါက္၌ ေကာက္ပင္မ်ားကုိ 
ရိတ္သိမ္းျခင္း မျပဳမီ ေရွးဦးစြာ ေျမထြန္ျခင္း၊ မ်ဳိးေစ့ႀကဲျခင္း၊ ေရေပးသြင္းျခင္းႏွင့္ 
ေႏြဦးေပါက္ရာသီ၌ ထြက္ေပၚလာေသာ ေပါင္းပင္မ်ား ကုိ ႏႈႈႈတ္ပစ္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ အမွန္တရားကုိ  ရွာေဖြသူသည္ 
က်င့္ႀကံအား ထုတ္ နည္းသုံးရပ္ကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးရမည္ ျဖစ္သည္။ 
လယ္သမားတစ္ဦးသည္ အဖူးအငုံမ်ားကုိ ယေန႔ ေတြ႕ျမင္ရ၍၊ မနက္ျဖန္၌ 
အပင္မ်ားကုိ ေတြ႕ၿပီး၊ သဘက္ခါ၌ ရိတ္သိမ္းရန္ မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါေပ။ 
ထိုနည္းတူပင္ အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြသူ တစ္ဦးသည္ ေလာကီရမက္မ်ားကို 
ယေန႔ဖယ္ရွားပစ္၍ သံေယာဇဥ္မ်ားႏွင့္ မေကာင္းေသာ ဆႏၵရမက္မ်ားကုိ 
မနက္ျဖန္တြင္ ဖယ္ရွားကာ၊ သဘက္ခါ၌ အမွန္ တရားကုိ ရရိွရန္ 
မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါေပ။ 

 မ်ဳိးေစ့မ်ားကုိ ႀကဲၿပီးသည့္ေနာက္ႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေသာအခ်ိန္၊ 
အပင္မွ အသီးအပြင့္မ်ား ဖူးပြင့္လာခ်ိန္တုိ႔၌ လယ္သမားက ပ်ဳိးပင္မ်ားကုိ 
စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရသက့ဲသုိ႔ပင္၊ အမွန္ တရားကုိ 
ရွာေဖြသူသည္လည္း က်င့္ႀကံအားထုတ္နည္း သုံးရပ္ကုိ လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ 
စိတ္ရွည္စြာ ႏွင့္ ဇဲြရိွစြာျဖင့္၊ အမွန္တရားေျမကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 
၂.  စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ားကုိ ျမတ္ႏုိး၍ အာ႐ုံ၏ ဆႏၵရမက္ေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ 
ရိွေနသ၍ ကာလ ပတ္လုံး အမွန္တရားသို႔ ေရာက္ရိွေစမည့္ လမ္းစဥ္တေလွ်ာက္၊ 
ခ်ီတက္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ခဲယဥ္းေပ သည္။ ဘ၀စည္းစိမ္ကုိ ခံစားမႈႏွင့္ 
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အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကုိ ခံစားမႈမ်ားအၾကား က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ကြာျခားမႈ 
ရိွေနေလသည္။ 

 အထက္က ရွင္းလင္းခ့ဲၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း၊ စိတ္သည္ အရာခပ္သိမ္း 
အလုံးစုံ၏ ပင္မဇစ္ျမစ္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စိတ္သည္ ေလာကီေရးရာမ်ားတြင္ 
ေပ်ာ္ေမြ႕ခံစားေနမည္ဆိုပါက အထင္မွားမႈမ်ား ႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား မလဲြမေသြ 
ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အကယ္၍ စိတ္သည္ အမွန္တရားလမ္းစဥ္၌ 
ေပ်ာ္ေမြ႔ခံစားမည္ ဆိုပါက ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ခ်မ္းသာမႈ၊ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈႏွင့္ 
အမွန္တရား သိရိွမႈမ်ား၊ မလဲြ မေသြ ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ စိတ္ကုိ သန္႔စင္စြာ 
ထိန္းသိမ္းထားရိွ၍ က်င့္စဥ္သုံးရပ္ကုိ စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ ေစာင့္ထိန္းကာ 
က်င့္ႀကံအားထုတ္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းအေတြး အေခၚမ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းထားရိွပါက စိတ္၏ တည္ၿငိမ္မႈကုိ ရရိွၾကမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္၏ 
တည္ၿငိမ္မႈကုိ ရရိွပါက အသိဥာဏ္ကုိလည္း အလားတူပင္ ရရိွႏိုင္၍၊ 
အသိဥာဏ္ျဖင့္ အမွန္တရားကုိ ရရိွႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပ သည္။ 

 စင္စစ္အားျဖင့္ ဤနည္းလမ္းသုံးမ်ဳိး (သီလ၊ သမာဓိႏွင့္ ပညာ) သည္ 
အမွန္တရားသုိ႔ ေရာက္ရိွ ရန္ စစ္မွန္ေသာ လမ္းစဥ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 ဤလမ္းစဥ္မ်ားကုိ မလိုက္နာသျဖင့္ လူမ်ားသည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား၊ စိတ္၏ 
ေတြေ၀မႈ၊ သံသယ ျဖစ္မႈမ်ာကုိ တုိးပြားေစခ့ဲေလသည္။ ၄င္းတို႔သည္ 
ေလာကီလူသားမ်ားႏွင့္ အျငင္းမပြားၾကဘဲ၊ အမွန္ တရားကုိ ရရိွႏုိင္ရန္အတြက္ 
စိတ္ကုိ သန္႔စင္ေစရန္၊ စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ ကမၼဌာန္းထိုင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေပ သည္။ 

 

၃. ဤက်င့္ႀကံအားထုတ္နည္း သုံးမ်ဳိးကုိ စစ္ေဆးေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက 
မဂၢင္ရွစ္ပါး၊ စဥ္းစား ေလ့လာရမည့္ အျမင္ေလးရပ္၊ မွန္ကန္ေသာ 
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ေလးရပ္၊ အသုံးျပဳရမည့္ စြမ္းအားငါးရပ္ ႏွင့္ ပါရမီေျခာက္ပါး (၀ါ) 
အျပစ္ကင္းစင္ ေကာင္းမြန္ေသာ က်င့္စဥ္ေျခာက္ရပ္၊ ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္ေပ 
သည္။ 
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 မဂၢင္ရွစ္ပါးသည္ မွန္ကန္ေသာ အျမင္၊ မွန္ကန္ေသာ အေတြး၊ မွန္ကန္ေသာ 
အေျပာ၊ မွန္ကန္ ေသာ ျပဳမူမႈ၊ မွန္ကန္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳမႈ၊ 
မွန္ကန္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ မွန္ကန္ေသာ သတိ ျပဳမႈႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ 
စိတ္အာ႐ုံျပဳမႈတုိ႔ကုိ ဆိုလိုေပသည္။ 

 မွန္ကန္ေသာ အျမင္ထဲတြင္၊ သစၥာတရားေလးပါးကုိ အႏုစိတ္ေကာင္းစြာ 
နားလည္ျခင္း၊ အက်ဳိး ႏွင့္အေၾကာင္း နိယာမကုိ ယုံၾကည္၍ ႐ုပ္သ႑ာန္ႏွင့္ 
ဆႏၵရမက္မ်ား၏ လွည့္ျဖားမႈကုိ မခံရျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေပသည္။ 

 မွန္ကန္ေသာ အေတြးသည္ ဆႏၵရမက္ကုိ စြမဲက္ျမတ္ႏုိးျခင္း မျပဳရန္၊ 
ေလာဘမႀကီးရန္၊ ေဒါသ မထြက္ရန္ႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ အလုပ္မ်ဳိးကုိ 
မျပဳလုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဆိုလိုသည္။ 

 မွန္ကန္ေသာ အေျပာဆိုသည္မွာ လိမ္လည္ေသာ စကား၊ အဖ်င္းျဖစ္ေသာ 
စကား၊ ဆဲဆိုေသာ စကားႏွင့္ ႏွစ္ခြျဖစ္ေသာ စကားမ်ားကုိ ေရွာင္သြားျခင္းကုိ 
ဆိုလိုသည္။ 

 မွန္ကန္ေသာ ျပဳမူမႈဆိုသည္မွာ အသက္သတ္ျခင္း၊ ခုိး၀ွက္ျခင္းႏွင့္ သူတပါး 
သားမယားကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ေရးကုိ ဆိုလိုသည္။ 

 မွန္ကန္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳမႈ ဆိုသည္မွာ အရွက္တကြဲ 
ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ဘ၀ေန ထုိင္မႈမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ရွားျခင္းကုိ ဆိုလိုသည္။ 

 မွန္ကန္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈ ဆိုသည္မွာ မွန္ကန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုိင္ကုိ 
ဦးတည္၍၊ ဇြ၀ဲရိယ ျဖင့္ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးပန္း အားထုတ္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ 

မွန္ကန္ေသာ သတိျပဳမွဳဆုိသည္မွာ သန္႔စင္၍ စာနာစဥ္းစားတတ္ေသာ စိတ္ကုိ 
ထိန္းသိမ္းထား ရိွျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ 

 မွန္ကန္ေသာ စိတ္အာ႐ံုျပဳမႈ ဆိုသည္မွာစိတ္၏ သန္႔စင္ေသာ အႏွစ္သာရကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ရန္ အတြက္ အာ႐ုံစူးစုိက္ရန္ စိတ္ကုိ မွန္ကန္စြာႏွင့္ တည္ၿငိမ္စြာ 
ထိန္းသိမး္ထားရိွျခင္းကုိ ဆိုလုိသည္။ 
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၄. စဥ္းစားေလ့လာရမည့္ အျမင္ေလးရပ္မွာ ပထမ၊ သံေယာဇဥ္ 
စြမဲက္မႈအလုံးစုံကုိ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ အတြက္ ကုိယ္ခႏၶာကုိ သန္႔စင္ျခင္းမရိွဟု 
ေတြးေခၚရန္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအာ႐ုံတြင္ နာက်င္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို 
ခံစားရသည္ျဖစ္ေစ၊  အာ႐ုံမ်ားသည္ ဆင္းရဲဒုကၡ၏ ပင္ရင္းဇစ္ျမစ္အျဖစ္ ယူဆရန္ 
ျဖစ္ သည္။ တတိယမွာ၊ စိတ္သည္ အစဥ္အၿမဲ ေျပာင္းလဲေရြ႕လ်ားေနသည္ဟု 
နားလည္ရန္ ျဖစ္သည္။ စတုတၱမွာ ကမာၻေလာကရိွ အရာခပ္သိမ္းအလုံးစုံတုိ႔သည္ 
အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အေျခအေနမ်ား၏ ရလဒ္ ေၾကာင့္ျဖစ္၍ မည္သည့္အရာမွ် 
ထာ၀ရ မေျပာင္းလဲပဲ ရပ္တည္ေနျခင္းမရိွဟု ထင္ျမင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

 
 
၅. မွန္ကန္ေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ေလးရပ္မွာ ပထမ၊  မေကာင္းမႈမွန္သမွ် 
စတင္ ေပၚေပါက္လာ ျခင္း မရိွေစရန္ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ ဒုတိယ- 
မေကာင္းမႈမ်ား စတင္ေပၚေပါက္လာသည္ႏွင့္ ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းပစ္ျခင္း၊ တတိယ- 
ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးဖန္တီးျခင္း၊ စတုတၱ - 
စတင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေကာင္းသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ တည္ရိွေစရန္ႏွင့္ 
တုိးပြားလာေစရန္ အားေပး ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေလသည္။ ဤလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ 
ေလးရပ္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ (ေထရာ၀ါဒ 
အယူအဆအရ သမၼပဓာန္ ၄ပါးကုိ ဆုိလုိပါသည္။ တည္းျဖတ္ေရးအဖြဲ႕) 

 
 
၆. စြမ္းအားငါးရပ္တုိ႔မွာ (ေထရာ၀ါဒ အယူအဆအရ သဒၵါ၊ ၀ီရိယ၊ သတိ၊ 
သမာထိ၊ ပညာကုိ ဆုိလုိ ပါသည္။ တည္းျဖတ္ေရးအဖြ႕ဲ) ပထမ၊ ယုံၾကည္စိတ္၊ 
ဒုတိယ - ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လိုစိတ္၊ တတိယ - ဆင္ျခင္ေတြးေခၚစိတ္၊ စတုတၳ - 
စိတ္ကုိစူးစုိက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ႏွင့္ ပဥၥမ - ရွင္းလင္း ျပတ္သား ေသာ 
အသိဥာဏ္ပညာကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွႏုိင္စြမ္းတုိ႔ ျဖစ္ေလသည္။ ဤစြမ္းအား 
ငါးရပ္တုိ႔သည္ အမွန္ တရားကုိ ရရိွႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းအားမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ 
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၇. ပါရမီေျခာက္ပါး (၀ါ) အမွန္တရားရရိွေရးအတြက္ အျပစ္ကင္းစင္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ က်င့္စဥ္ ေျခာက္ရပ္တုိ႔မွာ ဒါန (ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း)၊ သီလ 
(အေတြးအ ေခၚသေဘာတရားမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ထားရိွျခင္း) ၊ ခႏၱီ (ခံႏိုင္ရည္ရိွျခင္း) ၊ 
၀ီရိယ (ႀကိဳးပမ္းျခင္း) ၊ သမာဓိ (စိတ္ကုိ စူးစိုက္ထိန္းခ်ဳ ပ္ျခင္း) ႏွင့္ 
ဥာဏ္ပညာရိွျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေလသည္။ ဤက်င့္စဥ္မ်ားအတုိင္း လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ 
သံသယျဖစ္မႈ ကမ္းေျခမွသည္ အမွန္တရား ကမ္းေျခသုိ႔ ကူးျဖတ္သြားႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 ဒါန (၀ါ) ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း လုပ္ရပ္သည္ ကပ္ေစးနဲမႈကုိ 
ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ေလသည္။ အေတြးအေခၚ သေဘာတရားမ်ားကုိ က်င့္သုံး 
လုပ္ေဆာင္ပါက အျခားသူမ်ား၏ စည္းစိမ္ေကာင္းမြန္မႈမ်ားကုိ အစဥ္အၿမဲ 
လိုက္နာေထာက္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ ခႏၱီ ၊ ခံႏိုင္ရည္ရိွရန္ က်င့္ႀကံျခင္းသည္ 
ေၾကာက္ရြ႕ံဖြယ္ ေကာင္းေသာ သုိ႔မဟုတ္ အမ်က္ထြက္ေသာစိတ္ကုိ 
ခ်ဳပ္ထိန္းႏုိင္ေပသည္။ ၀ီရိယ - ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ က်င့္ သုံးျခင္းသည္ ဇဲြ၊ ၀ီရိယရိွမႈႏွင့္ 
သစၥာရိွမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သမာဓိ၊ စိတ္အာ႐ုံစူးစုိက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ 
က်င့္ႀကံျခင္းသည္ ေလလြင့္၍ အခ်ည္းႏီွးျဖစ္ေသာ စိတ္ကုိ ခ်ဳပ္ထိန္းႏုိင္သည္။ 
ဥာဏ္ပညာရိွစြာ က်င့္ႀကံ ျခင္းသည္ ေမွာင္မုိက္၍ ႐ွဳပ္ေထြးေနေသာစိတ္ကုိ 
ၾကည္လင္၍ ေဖာက္ထြင္းၾကည့္ျမင္ႏိုင္ေသာ စိတ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ 
ေလသည္။ 

 ဒါန (ေပးကမ္းျခင္း) ႏွင့္ သီလ (သေဘာတရားမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္း) 
တို႔သည္ ရဲတုိက္ ႀကီးတစ္ခုကုိ ေဆာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ 
ေအာက္ေျခအုတ္ျမစ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ခႏၱီ (ခံႏုိင္ရည္ ရိွျခင္း)ႏွင့္ ၀ီရိယ 
(ႀကိဳးပမ္းျခင္း) တို႔သည္ ျပင္ပရိွ ရန္သူမ်ား၏ ေဘးရန္မွ ကာကြယ္ေပးေသာ ရဲတုိက္ 
ႀကီး၏ နံရံမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သမာဓိ (စိတ္ကုိစူးစုိက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း) ႏွင့္ 
ဥာဏ္ပညာရိွျခင္း တုိ႔သည္ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းတုိ႔၏ ထုိးႏွက ္
တိုက္ခုိက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးေသာ မိမိကုိယ္ပုိင္ သံခ်ပ္ကာ ၀တ္စုံ 
ျဖစ္ေလသည္။ 

 အကယ္၍ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အဆင္ေျပေသာအခါတြင္မွ 
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ေပးလွဴျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ မေပးျခင္းထက္၊ ေပးကမ္းရသည္က ပုိမုိလြယ္ကူ 
အဆင္ေျပ၍ ေပးကမ္းျခင္းျဖစ္ပါက ၄င္းသည္ ေပးလွဴ ျခင္းပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ 
စစ္မွန္ေသာ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းမႈ မဟုတ္ပါေပ။ စစ္မွန္ေသာ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းမႈ 
သည္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း မျပဳမီ၊ ၾကင္နာသနားတတ္ေသာ အသဲႏွလုံးမွ 
ေပါက္ဖြားလာျခင္း ျဖစ္၍၊ ရံဖန္ ရံခါမဟုတ္ဘဲ အစဥ္အၿမဲ ေပးကမ္းမႈ ျဖစ္သည္။ 

 ေပးကမ္းလွဴဒါန္းၿပီးသည့္ေနာက္၌၊ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ ေနာင္တရျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
မိမိကုိယ္ကုိ ခ်ီးက်ဴးျခင္း စိတ္ဓါတ္မ်ား ရိွပါက၊ စစ္မွန္ေသာ အလွဴ မဟုတ္ပါေပ။ 
စစ္မွန္ေသာ အလွဴသည္ လွဴဒါန္းမႈ ျပဳသူအျဖစ္ မိမိကုိယ္ကုိေသာ္၄င္း၊ 
လက္ခံရရိွသူကုိေသာ္၄င္း၊ အလွဴပစၥည္းကုိေသာ္၄င္း၊  အလွဴေပးစဥ္ 
၀မ္းနည္းစရာမ်ားကုိ ေမ့ေပ်ာက္ကာ၊ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာျဖင့္ ေပးလွဴျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

 စစ္မွန္ေသာ ေပးလွဴမႈသည္၊ မိမိ၏ သန္႔စင္ေသာၾကင္နာမႈ အသဲႏွလုံးမွ 
တစ္ၿပိဳင္တည္း အလုိ အေလ်ာက္ ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္၍၊ တစ္ခုခုေသာအက်ဳိး 
ေက်းဇူးကုိရရိွရန္ ေမွ်ာ္မွန္းျခင္းမရိွဘဲ အတူ တကြ ဘ၀သံသရာမွ လြတ္ကင္းရန္ 
ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 ပစၥည္းဥစၥာ မရိွ ႏြမ္းပါးသူမ်ားပင္လွ်င္၊ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးႏုိင္ေသာ ဒါန 
ခုႏွစ္ပါး (ေပးလွဴမႈ ခုႏွစ္ မ်ဳိး) ရိွေလသည္။ ပထမမွာ၊ ရုပ္ပုိင္းအလွဴ ျဖစ္ေလသည္။ 
ဤေပးလွဴမႈမ်ားထဲတြင္၊ အျမင့္မားဆုံးမွာ၊ ေအာက္ပါပံုျပင္၌ ေဖာ္ျပထားသက့ဲသုိ႔၊ 
မိမိ၏ အသက္ကုိ ေပးလွဴျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ဒုတိယမွာ၊ စိတ္ပုိင္းအလွဴ 
ျဖစ္ေလသည္။ ဤသည္မွာ ၾကင္နာကရုဏာထားေသာ ႏွလုံးသား စိတ္ဓါတ္ကုိ 
အျခားသူ မ်ားအား ေပးလွဴျခင္းျဖစ္သည္။ တတိယမွာ၊ မ်က္စိမ်ားကုိ ေပးလွဴျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ၊ အျခား သူမ်ားအား တည္ၿငိမ္မႈ ေအးခ်မ္းမႈ ရိွေစရန္၊ 
ၾကင္နာမႈအျပည့္ရိွေသာ အၾကည့္မ်ဳိးျဖင့္ ၾကည့္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ စတုတၳမွာ၊ 
ရုပ္သြင္ေပးလွဴမႈ ျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ အျခားသူမ်ားအား၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ ေသာ 
အသြင္ျဖင့္ ျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္၊ ၾကည့္ျမင္ေစမႈ ျဖစ္သည္။ ပဥၥမမွာ၊ ႏႈတ္ခမ္းအလွဴ 
ျဖစ္သည္။ ဤသည္ မွာ၊ အျခားသူမ်ားအား ၾကင္နာရင္းႏီွးေသာ စကားလုံးမ်ားျဖင့္၊ 
ေျပာဆုိမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ဆဌမမွာ၊ ေနရာ ေပးလွဴမႈ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ၊ မိမိ၏ 
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ေနရာကုိ အျခားသူမ်ားအား ေပးကမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ သတၱမမွာ၊ ခုိလံႈမႈ 
ေပးကမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ အျခားသူမ်ားအား၊ မိမိေနအိမ္တြင္ ညအိပ္ 
တည္းခုိခြင့္ျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ ေပးလွဴမႈမ်ဳိးကုိ လူတုိင္း 
လူတုိင္းတုိ႔က၊ ၄င္းတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ စားေသာက္ေနထုိင္မႈဘ၀တြင္ လက္ေတြ႔ 
က်င့္သုံးႏုိင္ၾကေပသည္။ 

 
 
၈. တရံေရာအခါက၊ သတၱဟု ေခၚေသာ မင္းသားတစ္ေယာက္ ရိွေလသည္။ 
တေန႔ေသာအခါတြင္ ၄င္းသည္ ေနာင္ေတာ္ႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ ေတာကစားရန္ 
ေတာထဲသုိ႔ သြားေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ေတာထဲ တြင္၊ မိမိကုိယ္တုိင္ 
ေမြးထားေသာ က်ားငယ္ေလးခုနစ္ေကာင္ကုိ စားေသာက္လုိစိတ္ ျပင္းျပေနဟန္ 
ရိွေသာ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္ေနသည့္ က်ားမတစ္ေကာင္ကုိ ေတြ႔ျမင္ၾကရေလသည္။ 

 ေနာင္ေတာ္ႏွစ္ဦးတုိ႔က ေၾကာက္လန္႔စြာျဖင့္ ထြက္ေျပးသြားၾကေသာ္လည္း၊ 
သတၱမင္းသားမွာမူ၊ က်ားငယ္ေလးမ်ား၏ အသက္ကုိ ကယ္ဆယ္ရန္အတြက္ 
ေတာင္ေစာင္းတစ္ခုေပၚသုိ႔ တက္ကာ၊ မိမိ ကုိယ္ကုိ အစားခံရန္ က်ားမေရွ႕သို႔  
ခုန္ခ်လုိက္ေလသည္။ 

 သတၱမင္းသားသည္၊ ဤက့ဲသုိ႔ ေပးလွဴမႈလုပ္ရပ္ကုိ အလုိအေလ်ာက္ 
ရုတ္ခ်ည္းျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ ေသာ္လည္း၊ ၄င္း၏ စိတ္ထဲတြင္မူ ဤသို႔ 
စဥ္းစားေနေလသည္။ `ဤ ခႏၶာကုိယ္သည္ အစဥ္အျမဲ ေျပာင္းလဲေန၍၊ တည္ျမဲမႈ 
မရိွပါေပ။ ငါသည္ စြန္႔ပစ္လုိစိတ္ မရိွဘဲႏွင့္ ဤခႏၶာကုိယ္ကုိ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိး 
ေနခ့ဲေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ ယခုအခါ၌ ငါသည္ အမွန္တရားရရိွႏုိင္ရန္အတြက္၊ 
ဤက်ားမအား ခႏၶာကုိယ္ကုိ ေပးလွဴမည္´ ။ သတၱမင္းသား၏ 
ဤသုိ႔ေသာအေတြးသည္ အမွန္တရား ရရိွရန္အတြက္၊ စစ္မွန္ေသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေနေလသည္။ 
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၉. အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြသူတဦးက ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးရမည့္ ျဗဟၼ၀ိဟာရတရား 
ေလးပါးရိွေလသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာႏွင့္ ဥေပကၡာတုိ႔ 
ျဖစ္ေလသည္။ ေမတၱာ (ၾကင္နာဂရုဏာရိွမႈ) ကုိ ျမတ္ႏုိးျခင္းျဖင့္ ေလာဘကုိ 
ဖယ္ရွားႏုိင္သည္။ ကရုဏာကုိ ျမတ္ႏုိးလွ်င္ ေဒါသကုိ ႏူးည့ံမႈျဖင့္ ဖယ္ရွား 
ပစ္ႏုိင္သည္။ ဥေပကၡာ (မိမိစိတ္ကုိ ခံစားမွဳကင္းေအာင္ ထားျခင္း) ကုိ 
ျမတ္ႏုိးျခင္းျဖင့္၊ ရန္သူႏွင့္ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ခဲြျခားေသာစရုိက္ကုိ ဖယ္ရွား 
ပစ္ႏုိင္သည္။ 

 လူမ်ားအား ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ႏွင့္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲမႈ ရိွေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ 
ေမတၱာၾကင္နာ ကရုဏာမႈႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ လူမ်ားအား ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ႏွင့္ 
ေက်နပ္ေရာင့္ရဲေစရန္ မျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ အရာမွန္သမွ်ကုိ ဖယ္ရွားျခင္းသည္ 
ကရုဏာမႈႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈစိတ္ျဖင့္ လူတုိင္းက ေပ်ာ္ရႊင္ ျခင္းႏွင့္ 
ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈျဖစ္ေနျခင္းကုိ ေတြ႔ျမင္ရျခင္းသည္ မုဒိတာပင္ ျဖစ္သည္။ 
လူတုိင္းက ေပ်ာ္ရႊင္၍ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈ ရိွေသာအခါတြင္၊ ေအးခ်မ္းမႈႀကီး 
တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္၍၊ လူတုိင္းအေပၚ တူညီေသာ ခံစားခ်က္မ်ဳိးကုိ ထားရိွႏုိင္ေလသည္။ 

 ဤျဗဟၼ၀ိဟာရတရား ေလးပါးကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးကာ၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ဆင္းရဲ 
ဒုကၡႏွင့္ခ်စ္ျခင္း-မုန္းျခင္းစိတ္တုိ႔ကုိ ဖယ္ရွားပစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း၊ အလြယ္တကူ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အရာ မဟုတ္ပါေပ။ မေကာင္းေသာစိတ္သည္ အိမ္ေစာင့္ေခြး 
က့ဲသုိ႔ပင္၊ စြန္႔ပစ္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲလွ၍၊ ေကာင္းေသာစိတ္သည္ ေတာထဲရွ ိ
သမင္တေကာင္က့ဲသုိ႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ လြယ္ကူလွေပသည္။ သုိ႔မဟုတ္၊ 
မေကာင္း ေသာစိတ္သည္ ေက်ာက္တြင္ ထြင္းထားေသာ စာမ်ားက့ဲသုိ႔ 
ပယ္ဖ်က္ပစ္ရန္ လြန္စြာခက္ခဲလွ၍၊ ေကာင္းေသာစိတ္သည္ ေရထဲတြင္ 
ေရးထားေသာ စာမ်ားက့ဲသုိ႔ အလြယ္တကူ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ေလသည္။ 
အမွန္ပင္လွ်င္ အမွန္တရား ရရိွရန္အတြက္ ေလ့က်င့္မႈသည္၊ ဘ၀တြင ္
အခက္ခဲဆုံးေသာအရာ ျဖစ္ေလ သည္။ 

 

၁၀. တရံေရာအခါက၊ ခ်မ္းသာသည့္ မိသားစုတြင္ ေမြးဖြားလာေသာ္လည္း၊ 



လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း  

- 166 - 

က်န္းမာေရးအေျခအေန ခ်ဳိ႕တ့ဲေနေသာ၊ ေသာဏဟုေခၚသည့္ လူငယ္တဦး 
ရိွေလသည္။ ၄င္းသည္အမွန္တရားရရိွကာ၊ ဘုရား၏ တပည့္္တဦး 
ျဖစ္လာရန္အတြက္၊ စိတ္ဓါတ္ အထူး ျပင္းျပေနေလသည္။ ၄င္းသည္ အထူး 
ႀကိဳးစား က်င့္ႀကံသျဖင့္၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေျခ၌ ေသြးမ်ားထြက္လာေလသည္။ 

 ဘုရားသည္ ၄င္းအား သနား၍ ဤသုိ႔ ျမြက္ၾကားေတာ္မူေလသည္။ `ငါ့သား၊ 
ေသာဏ၊ အသင္သည္ အိမ္တြင္ ေစာင္းတီးအတတ္ကုိ ေလ့က့်္
သင္ၾကားဖူးပါသေလာ။ ေစာင္းႀကိဳးသည္ တင္းလြန္းလွ်င္ ေသာ္၄င္း၊ 
ေလွ်ာ့လြန္းလွ်င္ ေသာ္၄င္း၊ အသံေကာင္း ထြက္လာမည္ မဟုတ္ပါ။ 
ေစာင္းႀကိဳးမ်ားကုိ သင့္ေတာ္စြာ တင္းထားမွသာလွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေတးသံ 
ထြက္ေပၚလာပါသည္။ 

 အမွန္တရားရရိွရန္ ေလ့က်င့္ျခင္းသည္၊ ေစာင္းႀကိဳးမ်ားကုိ အေလွ်ာ့အတင္း 
ညိွျခင္းႏွင့္ အတူတူ ပင္ျဖစ္သည္။ စိတ္၏ ႀကိဳးမ်ားကုိ ေလွ်ာ့လြန္းစြာ သုိ႔မဟုတ္ 
တင္းလြန္းစြာ ညိွျခင္းျဖင့္ အမွန္တရားကုိ မရရိွႏုိင္ပါ၊ အသင္သည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္၍ 
ဥာဏ္ပညာရိွစြာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 ေသာဏသည္ ဤစကားလုံးမ်ား၏ တန္ဖုိးကုိ နားလည္သေဘာေပါက္၍၊ 
ေနာက္ဆုံးတြင္ အမွန္တရားရရိွျပီး ရဟႏၱာ ျဖစ္သြားေလသည္။ 

 
၁၁. တရံေရာအခါက၊ လက္နက္ငါးမ်ဳိးကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာ သုံးစဲြတတ္ေသာ 
မင္းသားတဦး ရိွေလသည္။ တေန႔ေသာအခါတြင္၊ ၄င္းသည္ ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္ၿပီး 
အိမ္သုိ႔ အျပန္လမ္းခရီး၌၊ လက္နက္ပစၥည္းတုိ႔ျဖင့္ မေဖာက္ထြင္းႏုိင္ေသာ 
အေရခြံရိွသည့္ ဘီလူးႀကီးတစ္ေကာင္ႏွင့္ ေတြ႔ေလသည္။ 

 ဘီလူးႀကီးက လုိက္လာေသာ္လည္း၊ မင္းသားသည္ စုိးစဥ္းမွ် 
မေၾကာက္ရြံ႔ပါေပ။ ၄င္းသည္ ျမွား တစ္စင္း ပစ္လႊတ္လုိက္ေသာ္လည္း၊ 
ဘီလူးႀကီးသည္ လုံး၀ ထိခုိက္နာက်င္ျခင္း မရိွပါေပ။ ထုိအခါ၊ မင္းသားသည္ လံွျဖင့္ 
ပစ္လုိက္ျပန္၏။ သုိ႔ရာတြင္ လံွသြားသည္ ဘီလူးႀကီး၏ အေရခြံကုိ ေဖာက္ထြင္း 
ႏုိင္ျခင္း မရိွပါေပ။ ထုိ႔ေနာက္ မင္းသားသည္ တုတ္ေခ်ာင္း၊ သံခၽြန္ရွည္တုိ႔ျဖင့္ 
ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ေသာ္ လည္း၊ ဘီလူးႀကီးမွာမူ လုံး၀ထိခုိက္နာက်င္ျခင္း မရိွပါေပ။ 
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မင္းသားသည္ ဓားျဖင့္ ခုတ္ျပန္၏။ ဓားသာလွ်င္ က်ဳိးသြားေလသည္။ မင္းသားသည္ 
လက္သီးျဖင့္၄င္း၊ ေျချဖင့္၄င္း၊ ထုိးႀကိတ္ကန္ေက်ာက္ေသာ္ လည္း အခ်ည္းႏီွးသာ 
ျဖစ္ေခ်၏။ ဘီလူးႀကီးသည္ ၄င္းအား ဖမ္းခ်ဳပ္လုိက္၏။ ထုိအခါ၊ မင္းသားသည္ 
၄င္း၏ ဦးေခါင္းကုိ လက္နက္အျဖစ္ အသုံးျပဳကာ တုိက္ခုိက္ျပန္၏။ သုိ႔ရာတြင္ 
အခ်ည္းႏီွးသာ ျဖစ္ေခ် သည္။ 

 ဘီလူးႀကီးက ေျပာ၏။ `အသင္ခုခံေန၍ ဘာမွ်အရာေရာက္မည္မဟုတ္၊ 
အသင့္ကုိ ငါ စားေတာ့ မည္´ မင္းသားက ျပန္ေျဖ၏။ `ငါ၏ လက္နက္ အလုံးစုံကုိ 
အသုံးျပဳၿပီး ျဖစ္၍ ၊ ဘာမွ်မတတ္ႏုိင္ေတာ့ၿပီ ဟု အသင္ ထင္မွတ္ေကာင္း 
ထင္မွတ္ေပမည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ ငါ့၌ ၀ရဇိန္ လက္နတ္တခု က်န္ရိွေနဆဲ ျဖစ္ သည္။ 
အကယ္၍ အသင္သည္ ငါ့ကုိ စားအ့ံ၊ ငါသည္ အသင့္ကုိ အသင္၏ 
၀မ္းဗုိက္အတြင္းမွ ေန၍ သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ပစ္မည္။´ 

 မင္းသား၏ သတၱိေၾကာင့္ ဘီလူးႀကီးသည္ တုန္လႈပ္သြားကာ၊ 
ဤသုိ႔ေမးျမန္း၏။ `အသင္ အဘယ္က့ဲသုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္နည္း´။ မင္းသားက 
ျပန္ေျဖ၏။ `အမွန္တရား၏ တန္ခုိးစြမ္းအားျဖင့္ ျပဳလုပ္ မည္´။ 

 ထုိအခါ၊ ဘီလူးႀကီးသည္ မင္းသားကုိ လႊတ္ကာ၊ အမွန္တရားအေၾကာင္း 
သြန္သင္ျပပါရန္ ေတာင္းပန္ေလသည္။ 

 ဤပုံျပင္၏ သြန္သင္ခ်က္သည္၊ ေနာက္လုိက္တပည့္မ်ားအား ဇဲြ၀ီရိယ 
ရိွစြာျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ ႏွင့္ အခက္အခဲ၊ က်ရွံဳးးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေသာ္လည္း၊ 
ေၾကာက္ရြံအေလွ်ာ့ေပးျခင္း မျပဳၾကရန္ တုိ႔အ တြက္ အားေပးရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

 
၁၂. ရြ႕ံရွာမုန္းတီးဖြယ္ေကာင္းေသာ မိမိကုိယ္ကုိ အမြႊန္းတင္မႈႏွင့္ အရွက္ကင္းမ့ဲမႈ 
ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးသည္ လူသားကုိ ထိခုိက္က်ဴးလြန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ 
ဂုဏ္သေရပ်က္ျပားမႈႏွင့္ အရွက္ခဲြမႈတုိ႔သည္ လူသားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ေလသည္။ လူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ မိဘမ်ားႏွင့္ဆရာသမားမ်ား၊ အသက္ႀကီးရင့္သူ
မ်ားအား၄င္း၊ အစ္ကုိနွင့္အစ္မမ်ားအား၄င္း၊ ရုိေသေလးစားၾက၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ ၄င္းတုိ႔သည္ ဂုဏ္သေရပ်က္မႈႏွင့္ အရွက္ကဲြမႈမ်ားကုိ ခံစား
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တတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္ကုိ ျပန္လည္ စဥ္းစား
သုံးသပ္ၿပီးသည့္ေနာက္၊ အျခားေသာသူမ်ားကုိ ၾကည့္ျမင္၍ မိမိ ဂုဏ္ သိကၡာ 
ထိန္းကာ၊ ရွက္ေၾကာက္တတ္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ေလသည္။ 

 အကယ္၍၊ လူတစ္ဦးသည္ ေနာင္တရတတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးရိွပါက၊ 
၄င္း၏ဒုစရုိက္မ်ားသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္၍ ေနာင္တရတတ္ေသာ 
စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးမရိွပါက၊ ဒုစရုိက္မ်ားသည္လည္း ဆက္လက္တည္ရိွေနမည္ျဖစ္ၿပီး 
ထာ၀ရ ၀ဋ္ခံရမည္ ျဖစ္ေလသည္။ 

 မွန္ကန္ေသာ တရားေတာ္ကုိ ၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကားနာ၍၊ ယင္း၏ 
အဓိပၸာယ္ႏွင့္တကြ၊ မိမိကုိယ္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပံုကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ 
သူသာလွ်င္ တရားေတာ္ကုိ နာခံႏ္ုိင္၍၊ အက်ဳိးရိွႏုိင္ ေပသည္။ 

 မွန္ကန္ေသာ တရားေတာ္ကုိ နားဆင္ရုံသာ နားဆင္၍ အရမယူတတ္လွ်င္၊ 
အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြ၍ ေတြ႔ရိွႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါေပ။ 

 အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြေနသူတစ္ဦးအတြက္၊ သဒၵါ (ယုံၾကည္မႈ)၊ 
ရွက္ေၾကာက္မႈ၊ ႏိွမ့္ခ်မႈ၊ ၀ီရိယ (ႀကိဳးပမ္းမႈ) ႏွင့္ပညာရိွမႈတုိ႔သည္ စြမ္းအား 
ပင္မဇစ္ျမစ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္၊ ပညာရိွမႈ သည္ 
အႀကီးမားဆုံးေသာ စြမ္းအားျဖစ္၍၊ က်န္ဇစ္ျမစ္မ်ားမွာလည္း ပညာရိွမႈႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေလသည္။ အကယ္၍၊ တရားက်င့္ႀကံအားထုတ္ေနသူတဦးသည္ 
ေလာကီေရးရာမ်ားကုိ ဂရုစုိက္၍၊ အဖ်င္းစကား ေျပာျခင္းကုိ ခုံမင္ႏွစ္သက္ကာ၊ 
အအိပ္ၾကဴးေနမည္ ဆုိပါက၊ ၄င္းသည္ အမွန္တရား လမ္းစဥ္မွ ေ၀းကြာ သြားမည္ 
ျဖစ္ေပသည္။ 

 
၁၃. အမွန္တရား ရရိွရန္အတြက္၊ က်င့္ႀကံအားထုတ္ရာတြင္၊ အခ်ဳိ႕ေသာ 
သူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား ထက္ ေစာလ်င္စြာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွႏုိင္ေပသည္။ 
ထုိ႕ေၾကာင့္၊ ဦးစြာ အမွန္တရား ရရိွသြားသူမ်ားကုိ ၾကည့္ျမင္ျခင္းျဖင့္၊ စိတ္ဓါတ္ 
က်ဆင္းသြားရန္ မသင့္ပါေပ။ 

 ျမွားပစ္ျခင္းကုိ ေလ့က်င့္ေနသူတဦးသည္ လ်င္ျမန္စြာ ေအာင္ျမင္တတ္ 
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ကၽြမ္းရန္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ၊ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ျဖင့္ ေလ့က်င့္သြားပါက၊ တျဖည္းျဖည္း 
လက္ေျဖာင့္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွထား ေလသည္။ ျမစ္သည္ 
ေခ်ာင္းငယ္ေလးမွ စတင္လာျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာ 
ကာ၊ ေနာက္ဆုံး၌ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးထဲသုိ႔ စီး၀င္သြားေလသည္။ 

 ဤဥပမာမ်ားက့ဲသုိ႔ပင္၊ ဇြ၀ီဲရိယျဖင့္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ က်င့္ႀကံ
အားထုတ္သူသည္ အမွန္တရား ကုိ ရရိွရန္ ေသခ်ာေပသည္။ 

 အထက္က ရွင္းျပခ့ဲၿပီး ျဖစ္သည့္အတုိင္း၊ မ်က္စိအစုံကုိ ဖြင့္ထားပါက၊ 
ေနရာတစ္ကာ၌၊ အမွန္ တရားမ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သျဖင့္၊ အမွန္တရားရရိွႏုိင္ရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ အနႏၱပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 

 တရံေရာအခါက၊ အေမႊးတုိင္မ်ားကုိ ထြန္းညိွေနသူတစ္ဦး ရိွေလသည္။ 
၄င္းသည္ အေမႊးရနံ႔မ်ား သြားလာေနျခင္းမရိွ၊ ထြက္ေပၚလာျခင္း 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းလည္း မရိွေၾကာင္းကုိ ဆင္ျခင္သတိျပဳမိ ေလသည္။ 
ဤေသးငယ္ေသာ ျဖစ္ရပ္ေလးမွတဆင့္၊ ထုိလူသည္ အမွန္တရားကုိ 
ရရိွသြားေလသည္။ 

 တရံေရာအခါက၊ လူတစ္ေယာက္၏ ေျခေထာက္တြင္ ဆူးစူး၀င္ေနေလသည္။ 
နာက်င္မႈ ဒဏ္ကုိ ခံစားမိေသာ ထုိလူက၊ ယင္းနာက်င္မႈသည္ စိတ္၏ 
တုန္႔ျပန္ခ်က္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြးေတာမိေလ သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မွသည္၊ စိတ္ကုိ 
မခ်ဳပ္ထိန္းႏုိင္ပါက၊ အထိန္းမရ ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ဳပ္ထိန္းႏုိင္ပါက၊ 
သန္႔စင္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုိမုိနက္ရွိဳင္းစြာ ေတြးေတာမိေလသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ 
အေတြးမ်ားမွ တဆင့္မၾကာမီပင္ ထုိလူသည္ အမွန္တရားကုိ ရရိွသြားေလသည္။ 

 တရံေရာအခါက၊ လြန္စြာ ေလာဘႀကီးေသာ သူတစ္ဦးရိွေလသည္။ 
တေန႔သ၌ ထုိလူသည္ ေလာဘႀကီးလွေသာ ၄င္း၏ စိတ္အေၾကာင္းကုိ 
ေတြးေတာေနရာ၊ ေလာဘႀကီးေသာ အေတြးမ်ားသည္၊ အသိဥာဏ္ျဖင့္ 
ေလာင္ကၽြမ္း ေပ်ာက္ပ်က္သြားႏုိင္ေသာ ေရႊေဘာ္စာလႊစာမႈန္႔မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 
စဥ္းစားေတြးေတာမိေလသည္။ ယင္းအေတြးမ်ားသည္ ထုိလူအတြက္ 
အမွန္တရားကုိ ရရိွရန္ လမ္းစ ျဖစ္ ေလသည္။ 
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 `အသင္၏ စိတ္ကုိ ေရခ်ိန္ညီေအာင္ ထိန္းထားပါ။ အကယ္၍ စိတ္က 
ေရခ်ိန္ညီ ျဖစ္ေနပါက၊ ကမၻာႀကီးတခုလုံးသည္လည္း ေရခ်ိန္ညီျဖစ္ေနေပမည္´ 
ဟူေသာ ေရွးေဟာင္းဆုိရုိး စကားတခု ရိွေလ သည္။ ဤစကားလုံးမ်ားကုိ 
စဥ္းစားပါ။ ကမၻာေပၚရိွ ကဲြျပားျခားနားမႈအလုံးစုံသည္ စိတ္၏ခဲြျခားေသာ 
အျမင္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ပါ။ 
ဤစကားလုံးမ်ားအထဲတြင္ အမွန္တရားသုိ႔ ေရာက္ရိွႏုိင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု 
ရိွေနေလသည္။ အမွန္တရားသုိ႔ ေရာက္ရိွႏုိင္ေသာ လမ္းမ်ားသည္ 
အမွန္တကယ္ပင္ အနႏၱ ျဖစ္ေလသည္။ 

 
 

III 
ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း 

၁. ဘုရား၊ တရားႏွင့္ သံဃာတည္း ဟူေသာ ရတနာသုံးပါးတြင္ ခုိလံႈသူမ်ားအား 
ဘုရားတပည့္္မ်ားဟု ေခၚ၏။ ဘုရားတပည့္္မ်ားသည္ သီလ (အေတြးအေခၚ 
သေဘာတရား)၊ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ၊ ဒါန (ေပးလွဴျခင္း) ႏွင့္ 
ဥာဏ္ပညာရိွျခင္းတည္း ဟူေသာ၊ စိတ္ခ်ဳပ္ထိန္းနည္း ပံုစံေလးရပ္ကုိ လုိက္နာ 
က်င့္သုံးၾကေလသည္။ 

 ဘုရား၏ ေနာက္လုိက္တပည့္္မ်ားသည္ သတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳ၊ ခုိးယူျခင္း မျပဳ၊ 
သူတပါး သားမယား ကုိ က်ဴးလြန္ျခင္း မျပဳ၊ လိမ္လည္ေျပာဆုိျခင္း မျပဳ၊ 
ေသရည္ေသရက္ ေသာက္စားျခင္း မျပဳ ဟူေသာ သီလငါးပါးကိ ု
ေစာင့္ထိန္းၾကေလသည္။ 

 ဗုဒၶ၏ တပည့္္မ်ားသည္၊ ဗုဒၶ၏ ဥာဏ္ပညာႀကီးျမတ္မႈအေပၚ ယုံၾကည္မႈ
ရိွၾကေလသည္။ ၄င္းတုိ႔ သည္ ေလာဘႀကီးမႈႏွင့္ကပ္ေစးနဲမႈတုိ႔မွ ကင္းေ၀းေစရန္ 
ႀကိဳးပမ္းၾက၍ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ 
အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိးနိယာမကုိ နားလည္ၾက၍ ေခတၱခဏသာ စိတ္ ထဲတြင ္
စဲြမွတ္မထားဘဲ၊ ပညာရိွစြာ ျပဳမူက်င့္ၾကံေလသည္။ 
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 အေရွ႕ဖက္သုိ႔ ယိမ္းေနေသာ သစ္ပင္သည္ အေရွ႕သုိ႔ပင္ လဲက်မည္ ျဖစ္ရာ၊ 
ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္ မ်ားကုိ ၾကားနာ၍ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သူမ်ားသည္လည္း၊ 
မလဲြမေသြပင္၊ ဗုဒၶ၏ ဘုရားသာသနာတြင္ ေမြးဖြားလာၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 
(တနည္းဆုိေသာ ဗုဒၶ၏ ေမတၱာရိပ္ေအာက္တြင္ ခုိလံွဳနုိင္ၾကမည္။ 
တည္းျဖတ္ေရးအဖြဲ႕) 

 
၂. ဘုရား၊ တရားႏွင့္ သံဃာတည္း ဟူေသာ ရတနာသုံးပါးကုိ 
ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သူမ်ားအား ဘုရား၏ ေနာက္လုိက္တပည့္ေတာ္မ်ားဟု 
အထက္က ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ 

 ဘုရားသည္ သဗၺညဳတဥာဏ္ကုိ ရရိွသူျဖစ္၍၊ ယင္းဥာဏ္ေတာ္ကုိ 
အသုံးျပဳကာ၊ လူသားအေပါင္း တုိ႔အား ေဟာေျပာကယ္တင္ေလသည္။ 
တရားသည္ အမွန္တရားျဖစ္၍၊ အမွန္တရား၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ယင္းအေၾကာင္းကုိ 
ရွင္းျပသည့္ သြန္သင္မႈ ျဖစ္သည္။ သံဃာသည္ ဘုရားႏွင့္ တရားတုိ႔ကုိ ယုံၾကည္ 
ကုိးကြယ္ၾကသူမ်ား၏ သာသနာေရးအဖဲြ႔ ျဖစ္သည္။ 

 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘုရား၊ တရားႏွင့္ သာသနာေရးအဖဲြ႔တုိ႔ကုိ သီးျခားစီ 
ျဖစ္ေသာ ေနရာသုံးခု သဖြယ္ ေျပာဆုိၾကေသာ္လည္း၊ ၄င္းတုိ႔သည္ အမွန္မွာ 
တစ္ခုတည္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသည္ တရားျဖင့္ ေပၚလြင္၍၊ သံဃာက တရားကိ ု
ေဖာ္ထုတ္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တရားကုိ ယုံၾကည္၍၊ သာသနာေရး အဖဲြ႔ကုိ 
ခ်စ္ျမတ္ႏုိးမႈသည္ ဘုရားအား ယုံၾကည္ျခင္းပင္ ျဖစ္၍ ဘုရားအား ယုံၾကည္မႈ၏ 
အဓိပၺၸာယ္မွာ လည္း တရားကုိ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ သာသနာေရးအဖဲြ႔ကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးမႈပင္ 
ျဖစ္ေလသည္။ 

 ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမ်ားသည္ ဘုရားအား ယုံၾကည္မႈရိွျပီး တရားေတာ္အတုိင္း 
က်င့္ၾကံရုံမွ်ျဖင့္ပင္ လွ်င္၊ အမွန္တရား ရရိွကာ၊ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ၾကေလသည္။ 
ဗုဒၶသည္ သဗၺညဳတဥာဏ္ကုိ ရရိွသူျဖစ္၍၊ လူ အေပါင္းတုိ႔အား၊ မိမိ၏ 
တစ္ဦးတည္းေသာ ကေလးသဖြယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶအား မိမိ၏ 
မိဘအရင္းက့ဲသုိ႔ သေဘာထားသူသည္၊ ဗုဒၶက့ဲသုိ႔ ျဖစ္လာ၍ အမွန္တရားကိ ု
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ရရိွေလသည္။ 

 ဗုဒၶကုိ ဤက့ဲသုိ႔ သေဘာထားသူမ်ားသည္ ဗုဒၶဥာဏ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈကုိ 
ရရိွကာ၊ ဗုဒၶ က်က္သေရ၏ ေမႊးရနံ႔ပက္ျဖန္းမႈကုိ ခံရမည္ ျဖစ္ေလသည္။ 

 
၃. ကမာၻေလာကႀကီးထဲတြင္၊ ဗုဒၶအား ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သည္ထက္ 
အက်ဳိးအျမတ္ ပုိမ်ားေသာ အရာ မရိွပါေပ၊ ဗုဒၶ၏အမည္ကုိ ၾကားနာရုံမွ်ျဖင့္၊ 
ယုံၾကည္ကာ၊ တစ္ခဏတာမွ် ေပ်ာ္ရႊင္ရုံျဖင့္၊ မခန္႔မွန္း ႏုိင္ေလာက္ေသာ 
အက်ဳိးေက်းဇူး ရိွေလသည္။ 

 ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ကမာၻတစ္ခုလုံး၌ မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေစကာမူ၊ 
ဗုဒၶ၏ ဆုံးမမႈကုိ   ရွာႀကံ ျခင္းျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကရမည္ 
ျဖစ္ေပသည္။ 

 တရားကုိ ရွင္းလင္းေျပာျပႏုိင္သည့္ ဆရာတစ္ဦးကုိ ေတြ႔ရိွရန္ ခက္ခဲမည္ 
ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶတဆူ အား ဖူးေတြ႔ရန္ ပုိမုိခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဗုဒၶ၏ 
ဆုံးမမႈမ်ားကုိ ယုံၾကည္ရန္ အခက္ခဲဆုံး ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 သုိ႔ရာတြင္ ယခုအခါ၌၊ အသင္သည္ ေတြ႔ဆုံရန္ ခက္ခဲေသာ ဗုဒၶအား 
ေတြ႔ဆုံၿပီး ျဖစ္၍၊ ၾကားနာ ရန္ ခက္ခဲေသာအရာကုိလည္း၊ အသင့္အား 
ရွင္းလင္းေျပာျပခ့ဲၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ အသင္သည္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာျဖင့္ 
ဗုဒၶအား ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သင့္ေပသည္။ 

 
၄. ရွည္လ်ားေသာ လူ႔ဘ၀ခရီးတြင္၊ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈသည္ 
အေကာင္းဆုံးေသာအေဖာ္ ျဖစ္ေလ သည္။ ၄င္းသည္ လမ္းခရီး၌ 
အေကာင္းဆုံးေသာ ေဖ်ာ္ယာမကာျဖစ္၍၊ အႀကီးမားဆုံးေသာ ဥစၥာဓန 
ျဖစ္ေလသည္။ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈသည္၊ တရားကုိ ခံယူေသာ လက္ျဖစ္သည္။ 
၄င္းသည္ ေကာင္းမႈ အေပါင္းကုိ ခံယူရာ၊ သန္႔စင္ေသာလက္ ျဖစ္သည္။ 
ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈသည္ ေလာကီရမက္ အညစ္ အေၾကးအေပါင္းကုိ ေလာင္ကၽြမ္း 
ပ်က္စီးေစေသာ မီးျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ၀န္ထုပ္ကုိ ဖယ္ရွား၍ ဦး ေဆာင္ 
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လမ္းျပျပဳေသာ လမ္းျပ ျဖစ္သည္။ 

 ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈသည္ ေလာဘ၊ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္မာနမ်ားကုိ 
ဖယ္ရွားပစ္ေလသည္။ ၄င္းသည္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔မႈႏွင့္ သူတပါးအား ရုိေသ
ေလးစားရန္ သင္ၾကားေပးေလသည္။ ၄င္းသည္ အေျခအေနမ်ား၏ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမွ 
လြတ္ေျမာက္ေစေလသည္။ ၄င္းသည္ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ 
ရဲစြမ္းသတၱိေပးေလသည္။ ၄င္းသည္ ဆဲြေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ေစရန္ 
စြမ္းအားေပးေလသည္။ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈသည္ လုပ္ရပ္မ်ားကိ ု
ေတာက္ေျပာင္စြာႏွင့္ သန္႔ရွင္းစြာ လုပ္ႏုိင္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ ေပးေလသည္။ 
၄င္းသည္ စိတ္ကုိ ဥာဏ္ပညာျဖင့္ ၾကြယ္၀ေစေလသည္။ 

 ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈသည္ ေလာဘ၊ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္မာနမ်ားကုိ 
ဖယ္ရွားပစ္ေလ သည္။ ၄င္းသည္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔မႈႏွင့္ သူတပါးအား 
ရုိေသေလးစားရန္ သင္ၾကားေပးေလသည္။ ၄င္း သည္ အေျခအေနမ်ား၏ 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ေစေလသည္။ ၄င္းသည္ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ ရန္ 
ရဲစြမ္းသတၱိ ေပးေလသည္။ ၄င္းသည္ ဆဲြေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ေစရန္ 
စြမ္းအးေပးေလသည္။ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈသည္ လုပ္ရပ္မ်ားကိ ု
ေတာက္ေျပာင္စြာႏွင့္ သန္႔စင္စြာ လုပ္ႏုိင္ေစရန္ စြမ္းအားေပး ေလသည္။ 
ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈသည္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေတာက္ေျပာင္စြာႏွင့္ သန္႔စင္စြာ 
လုပ္ႏုိင္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးေလသည္။ ၄င္းသည္ စိတ္ကုိ ဥာဏ္ပညာျဖင့္ 
ၾကြယ္၀ေစေလသည္။ 

 ခရီးတာရွည္လ်ား၍ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနသည့္အခါ၌ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈသည္ 
အားေပးခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္၍၊ အမွန္တရားသုိ႔ ေရာက္ရိွေစေလသည္။ 

 ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈသည္ ဗုဒၶ၏ ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ ေရာက္ရိွေနေၾကာင္း 
ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚ ေစ၍ ဗုဒၶက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေဖးမထားေသာ ေနရာသုိ႔ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ေခၚေဆာင္သြားေလသည္။ ယုံၾကည္ ကုိးကြယ္မႈသည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
မာေၾကာ၍ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ေသာ စိတ္မ်ားကုိ ေပ်ာ့ေျပာင္းေစၿပီး ၊ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးေသာ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ နားလည္မႈရိွေသာ 
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ၾကင္နာသနားမႈစိတ္ကုိ ေပးေလ သည္။ 

 
၅. ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈရိွသူသည္၊ ၾကားရေသာ အရာအားလုံး၌ ဗုဒၶ၏ 
တရားေတာ္ ပါရိွေနေၾကာင္း သိရိွႏုိင္သည့္ အသိဥာဏ္ကုိ ရရိွေလသည္။ 
ယုံၾကည္မႈရိွသူသည္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အေျခအေနမ်ား နိယာမရအရ၊ 
အရာခပ္သိမ္းတုိ႔၏ ရုပ္ပံုမ်ားထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္၍၊ လုိက္ေလ်ာညီေထြ၊ 
ေအးခ်မ္းစြာ လုိက္နာေနထုိင္ႏုိင္သည့္ သည္းညည္းခံမႈကုိ ရရိွေၾကာင္း၊ 
အသိဥာဏ္ကုိ ရရိွေလသည္။ 

 ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈသည္။ ခဏတာမွ်ျဖစ္ေသာ ဘ၀၏ မတည္ျမဲမႈႏွင့္၊ 
မည္သည့္အေျခအေန မ်ဳိးႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳရေစကာမူ၊ အ့ံၾသျခင္းသုိ႔မဟုတ္ 
၀မ္းနည္းျခင္း မျဖစ္၊ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရုပ္ပံုသ႑ာန္ မ်ားက မည္က့ဲသုိ႔ပင္ 
ေျပာင္းလဲေစကာမူ၊ ဘ၀၏ စစ္မွန္မႈသည္၊ အၿမဲပင္ မေျပာင္းမလဲပဲ တည္ရိွေန 
ေၾကာင္း အသိဥာဏ္ကုိ ရရိွေစေလသည္။  

 ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈတြင္ အေရးႀကီးေသာ အဂၤါရပ္သုံးခုရိွေလသည္။ 
နိမ့္က်၍ သည္းခံေသာ မိမိ ကုိယ္ကုိႏိွမ့္ခ်မႈ၊ အျခားေသာသူမ်ား၏ 
ေကာင္းမႈမ်ားအတြက္ ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ေလးစားမႈတုိ႔ျဖင့္ 
ဗုဒၶေပၚထြက္လာမႈကုိ ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ လက္ခံမႈတုိ႔ ျဖစ္ေလသည္။ 

 လူတုိ႔သည္ ဤယုံၾကည္မႈ၏ အဂၤါရပ္မ်ားကုိ ပ်ဳိးေထာင္သင့္ေလသည္။ 
၄င္းတုိ႔သည္၊ မိမိတုိ႔၏ ည့ံကြက္မ်ားႏွင့္ မသန္႔စင္မႈမ်ားကုိ ဂရုျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ 
၄င္းတုိ႔သည္ အရွက္အေၾကာက္ ရိွ၍၊ မိမိတုိ႔၏ မေကာင္းမႈမ်ားကုိ ၀န္ခံရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ အျခားသူမ်ား၏ ေကာင္းေသာ အက်င့္စရုိက္ႏွင့္ 
လုပ္ရပ္မ်ားကုိ သိရိွနားလည္၍၊ ဇဲြ၀ီရိယ ရိွစြာျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းက်င့္သုံးကာ၊ 
ေကာင္းမႈကုိ ေကာင္းမႈအျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးရမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ အျမဲပင္ 
အလုိအေလ်ာက္ ဗုဒၶႏွင့္အတူတကြ လုပ္ေဆာင္၍၊ ဗုဒၶႏွင့္ ေနထုိင္လုိေသာ ဆႏၵမ်ဳိး 
ရိွရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 ယုံၾကည္မႈစိတ္သည္ စစ္မွန္ေသာစိတ္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ 
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နက္ရွိဳင္းလွေသာ စိတ္ျဖစ္၍၊ ဗုဒၶ၏ တန္ခုိးအာဏာျဖင့္ ဗုဒၶ၏ သန္႔စင္ေသာ 
ကမာၻေပၚသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရရန္ အမွန္တကယ္ပင္ ၀မ္း ေျမာက္၀မ္းသာ 
ျဖစ္ေသာစိတ္ ျဖစ္သည္။ 

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶသည္ လူမ်ားအား သန္႔စင္ကမာၻသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားရန္၊ 
၄င္းတုိ႔အား သန္႔စင္သြား ေစရန္၊ ၄င္းတုိ႔အား မိမိကုိယ္ကုိေတြေ၀မႈ၊ သံသယျဖစ္မႈမွ 
ကာကြယ္တားဆီးရန္ ယုံၾကည္မႈအား တန္ခုိး စြမ္းအားေပးထားေလသည္။ ဗုဒၶ၏ 
အမည္ကုိ ကမာၻတ၀ွမ္းလုံး၌ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိသည္ကုိ ၾကားရခ်ိန္၌ ေခတၱခဏမွ်သာ 
ယုံၾကည္မႈရိွေစကာမူ၊ ၄င္းတုိ႔သည္ ဗုဒၶ၏ သန္႔စင္ကမာၻသုိ႔ 
ေဆာင္ၾကဥ္းသြားျခင္းခံရ မည္ျဖစ္ေပသည္။ 

 
၆. ယုံၾကည္မႈသည္ ေလာကီရမက္ စိတ္သုိ႔ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းလုိက္ေသာ 
အရာတခုခု မဟုတ္ပါေပ။ ၄င္းသည္ စိတ္တြင္းရိွ ဗုဒၶသဘာ၀ကိ ု
ေဖာ္ျပေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ သူသည္။ 
မိမိကုိယ္တုိင္လည္း ဗုဒၶပင္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶအား ယုံၾကည္မႈ ရိွသူသည္လည္း ဗုဒၶပင္ 
ျဖစ္သည္။ 

 သုိ႔ရာတြင္၊ လူတဦးတေယာက္၏ ဗုဒၶသဘာ၀ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရယူရန္ 
ခဲယဥ္းေလသည္။ အစဥ္အျမဲ ပင္၊ ေလာဘေဒါသႏွင့္ ေလာကီတဏွာရမက္မ်ား 
အတက္အက် ျဖစ္ေနသည့္အၾကား၌ ၊ သန္႔စင္ေသာ စိတ္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ 
ခက္ခဲေလသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္၊ ထုိက့ဲသုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ယုံၾကည္မႈက 
စြမ္းေဆာင္ေပးေလသည္။ 

 အဆိပ္ရိွေသာ ဧရႏၵပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ သစ္ေတာထဲတြင္ 
ဧရႏၵပင္မ်ားသာ ေပါက္ေရာက္၍ ေမႊးရနံ႔သင္းႀကိဳင္ေသာ စႏၵကူးပင္ 
(နံ႔သာျဖဴပင္)မ်ား ေပါက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ဟု ေျပာၾက ေလသည္။ အကယ္၍ 
စႏၵကူးပင္တစ္ပင္က ဧရႏသစ္ေတာထဲ၌ ေပါက္ေရာက္ေနမည္ ဆုိပါက ထူးဆန္း 
အ့ံၾသဖြယ္ပင္ ျဖစ္ေပမည္။ ထုိနည္းတူပင္၊ လူတုိ႔၏ အသဲႏွလုံးထဲ၌၊ ဗုဒၶအေပၚ 
ယုံၾကည္မႈမ်ား ရွင္သန္ ေပါက္ဖြားလာမည္ ဆုိပါက၊ ထူးဆန္းအ့ံၾသဖြယ္ တစ္ရပ္ပင္ 
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ျဖစ္ေပသည္။ 

 ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ဗုဒၶအား ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သည့္ ယုံၾကည္မႈကုိ` အျမစ္မ့ဲ 
ယုံၾကည္မႈ´ဟု ေခၚေလ သည္။ ၄င္းသည္ လူသားတုိ႔၏ စိတ္ထဲတြင္ 
ရွင္သန္ေပါက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အျမစ္ မရိွေသာ္လည္း၊ ဗုဒၶ၏ ေမတၱာကရုဏာ 
စိတ္ထဲတြင္ ေပါက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အျမစ္တစ္ခု ရိွေလသည္။ 

 
၇. ထုိ႔ေၾကာင့္ ယုံၾကည္မႈသည္ အသီးအပြင့္ရိွ၍၊ သန္႔စင္မြန္ျမတ္ေလသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ မုိက္မဲေသာ စိတ္ထဲတြင္ ယုံၾကည္မႈႏုိးၾကားလာရန္ ခက္ခဲေလသည္။ 
အထူးသျဖင့္၊ ယုံၾကည္မႈကို `ဟန္႔တားသည့္ လူ႔စိတ္၏ ေနာက္ကြယ္အရိပ္ထဲတြင္ 
ေျငာင့္ငါးစင္း (၀ါ)သံသယျဖစ္မႈ ငါးရပ္ ရိွေလသည္။ 

 ပထမ၊ ဘုရား၏ အသိဥာဏ္ကုိ သံသယျဖစ္ျခင္း၊ ဒုတိယ၊ ဘုရား၏ 
တရားေတာ္ကုိ သံသယ ျဖစ္ျခင္း၊ တတိယ၊ သံဃာေတာ္ကုိ သံသယျဖစ္ျခင္း၊ 
စတုတၳ၊ သိကၡာပုဒ္ (ဗုဒၶလမ္းစဥ္)ကုိ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရပါ၏ေလာဟု 
သံသယျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပဥၥမ ဘ၀င္ျမင့္၍ သည္းညည္းမခံေသာ စိတ္ရိွသူတဦးက 
ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္၍ လုိက္နာက်င့္သုံးေနေသာ 
အျခားသူမ်ား၏ စိတ္ရင္း ေစတနာေကာင္းကုိ သံသယ ျဖစ္ႏုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔ 
ျဖစ္ေလသည္။ 

 စင္စစ္အားျဖင့္၊ သံသယထက္ ပုိမုိဆုိး၀ါးေၾကာက္ရြ႕ံဖြယ္ေကာင္းေသာ အရာ 
မရိွပါေပ။ သံသယသည္ လူမ်ားကုိ ကဲြကြာေစေလသည္။ ၄င္းသည္ 
ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးမႈမ်ားကုိ ျပိဳကဲြပ်က္စီးေစ၍၊ သာယာေကာင္းမြန္ေသာ 
ဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ပ်က္ျပားေစေသာ အဆိပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ စေနာင့္ 
စနင္းျဖစ္ကာ၊ နာက်င္ေစေသာ ဆူးေျငာင့္ျဖစ္၍၊ သတ္ျဖတ္ေသေၾကေစေသာ 
ဓားျဖစ္ေလသည္။ 

 ယုံၾကည္မႈ၏ အစကုိ လြန္ခ့ဲေသာ ေခတ္ကာလမ်ားစြာကပင္ ဗုဒၶ၏ ေမတၱာ 
ကရုဏာစိတ္က စုိက္ပ်ဳိးေပးခ့ဲေလသည္။ ယုံၾကည္မႈရိွသူတစ္ဦးသည္ 
ဤအခ်က္ကုိ သေဘာေပါက္၍၊ ဗုဒၶ၏ ေကာင္းမႈအတြက္၊ ဗုဒၶအား အထူးေက်းဇူး
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တင္သင့္ေလသည္။ 

 မိမိ၏ ကုိယ္ပုိင္ကရုဏာစိတ္ေၾကာင့္၊ ယုံၾကည္မႈ ရွင္သန္ႏုိးၾကားလာျခင္း 
မဟုတ္ဘဲ၊ ေရွးေခတ္ ကာလမ်ားစြာကတည္းက၊ လူ႔စိတ္ထဲရိွ၊ မသိရိွမႈ
အေမွာင္ထုကုိ ျဖဳိခြင္းကာ၊ သန္႔စင္ေသာ ယုံၾကည္မႈ အလင္းေရာင္ကုိ ေပးခ့ဲသည့္ 
ဗုဒၶ၏ ေမတၱာကရုဏာေတာ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သည့္အခါမွ် မေမ့ သင့္ပါေပ။ 

 သာမန္လူေနမႈဘ၀တြင္ ရိွေနေစကာမူ၊ ဗုဒၶ၏ ကရုဏာေတာ္မ်ား၊ 
ေခတ္ကာလ ၾကာေညာင္း စြာ အဆက္ျပတ္ တည္ရိွေနမႈေၾကာင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ား 
ရွင္သန္ႏုိးၾကားလာ၍၊ သန္႔စင္ကမာၻတြင္ ေမြးဖြား လာႏုိင္ေလသည္။ 

 ဤကမာၻေလာကႀကီးတြင္၊ ေမြးဖြားလာရန္ အမွန္ပင္ ခဲယဥ္းေပသည္။ 
တရားကုိ ၾကားနာရန္ ခက္ခဲေပသည္။ ယုံၾကည္မႈရိွလာရန္ ပုိမုိခက္ခဲေပသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိင္း လူတုိင္းသည္ ဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ားကုိ ၾကားနာရန္ 
အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားသင့္ၾကေပသည္။ 

 
 

IV 
ဗုဒၶ၏ တရားစကားမ်ား 

၁. သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္အား မတရားျပဳမူ၏၊ ကၽြႏ္ုပ္အား ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာ၏၊ 
ကၽြႏ္ုပ္အား ရုိက္ခတ္၏´။ဤက့ဲသုိ႔ ေတြး၍ ဤက့ဲသုိ႔ အေတြးမ်ားကုိ 
စဲြျမဲလက္ခံေနသ၍ ကာလပတ္လုံး ေဒါသသည္လည္း ဆက္လက္တည္ရိွေနမည္သာ 
ျဖစ္သည္။ 

 စိတ္ဆုိးေသာ အေတြးမ်ားကုိ စဲြျမဲလက္ခံေနသ၍ ကာလပတ္လုံး၊ 
ေဒါသသည္ မည္သည့္ အခါမွ် ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ မဟုတ္ပါေပ။ စိတ္ဆုိးသည့္ 
အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ေမ့ေပ်ာက္ လုိက္သည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္၊ ေဒါသသည္လည္း 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 အိမ္ေခါင္မုိးကုိ ေကာင္းစြာ ျပဳလုပ္ထားျခင္းမရိွပါက၊ သုိ႔မဟုတ္ 
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ပ်က္စီးယုိယြင္းေနပါက၊ အိမ္တြင္းသုိ႔ မုိးေရယုိက်လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူ 
ေလာဘသည္လည္း ေကာင္းစြာ ေလ့က်င့္ထားျခင္း မရိွေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ 
မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ စိတ္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာေလ သည္။ 

 ေလလြင့္ပ်င္းရိေနမႈသည္ ေသျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရိွရန္ လမ္းတုိ႔ျဖစ္၍၊ 
ဇဲြ၀ီရိယရိွမႈသည္ အသက္ရွင္ေနထုိင္မႈ၏ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ မုိက္မဲေသာ
လူမ်ားသည္ ပ်င္းရိၾက၍၊ ပညာရိွ ေသာ လူမ်ားသည္  ျမွားလုပ္သူ တစ္ဦးသည္၊ 
၄င္း၏ ျမွားမ်ားကုိ ေျဖာင့္တန္းေနေစရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ေလသည္။ 
ပညာရိွေသာသူသည္ ၄င္း၏ စိတ္ကုိ ေျဖာင့္မတ္ေနေစရန္၊ ႀကိဳးစား 
ထိန္းသိမ္းေလသည္။ 

 အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနေသာ စိတ္သည္၊ အျမဲပင္ တက္ၾကြေန၍၊ ဟုိဟုိဒီဒီ 
ခုန္ကူးကာ၊ ခ်ဳပ္ထိန္းရန္ ခက္ခဲေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ တည္ျငိမ္ေသာ စိတ္သည္ 
ေအးခ်မ္းေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသင့္ေပသည္။ 

 မေကာင္းေသာ လမ္းစဥ္သုိ႔ ျဖားေယာင္းဆဲြေဆာင္ျခင္းခံရမႈမွာ၊ 
ရန္သူေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိ၏ ကုိယ္ပုိင္စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ 

 မိမိ၏ စိတ္ကုိ ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ေမာဟတုိ႔မွ ကာကြယ္ေစာင့္ထိန္းႏုိင္သူသည္ 
စစ္မွန္၍ တာရွည္တည္ျမဲေသာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ခံစားရေလသည္။ 

 
၂. သာယာခ်ဳ ိျမေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ ေျပာဆုိ၍၊ လက္ေတြ႔လုိက္နာက်င့္သုံးျခင္း 
မရိွပါက၊ ေမႊးရနံ႔မရိွေသာ လွပသည့္ ပန္းပြင့္က့ဲသုိ႔ပင္ျဖစ္ေခ်မည္။  

 ပန္း၏ ရနံ႕သည္ ေလဆန္ဘက္သုိ႔ ပ်ံ႕လြင့္သြားျခင္း မရိွပါေပ။ သုိ႔ရာတြင္ 
လူေကာင္း တစ္ေယာက္၏ ဂုဏ္သတင္းသည္ ေလဆန္ဖက္သုိ႔ပင္ ဆန္တက္ကာ၊ 
ကမၻာတစ္၀ွမ္းလုံးသုိ႔ ပ်ံ႕လြင့္သြားေလသည္။ 

 အိပ္မေပ်ာ္ေသာ လူတစ္ဦးအတြက္၊ ညတာသည္ ရွည္လ်ားဟန္ ရိွ၍၊ 
ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနေသာ ခရီးသည္တစ္ဦးအတြက္မူ ခရီးလမ္းသည္ 
ရွည္လ်ားေလသည္။ မွန္ကန္သည့္သြန္သင္ ဆုံးမမႈကုိ မသိေသာ လူတစ္ဦး
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အတြက္၊ တေ၀့လည္လည္ျဖင့္ ဆင္းရဲဒုကၡခံစားရေသာ အခ်ိန္ ကာလသည္ 
ၾကာရွည္ဟန္ ရိွေလသည္။ 

 ခရီးသြားေသာအခါ၊ မိမိႏွင့္ စိတ္ခ်င္းတူသူ သုိ႔မဟုတ္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ 
စိတ္ရိွသူ၊ အေဖာ္ႏွင့္ သြားသင့္ေလသည္။ လူမုိက္ႏွင့္ သြားသည္ထက္၊ 
တစ္ေယာက္တည္း သြားသည္က ပုိေကာင္းေလသည္။ 

 စိတ္ရင္းေကာင္းမရိွေသာ၊ ဆုိးသြမ္းေကာက္က်စ္သည့္ သူငယ္္ခ်င္းသည္ 
တိရစာၦန္တစ္ ေကာင္ထက္ပင္၊ ပုိမုိေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ ေကာင္းေလသည္။ 
ေတာရဲတိရစာၦန္ရုိင္းသည္ ကုိယ္ခႏၶာ ကုိ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွေစမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
မေကာင္းေသာမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းသည္ စိတ္ကုိ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 မိမိ၏ ကုိယ္ပုိင္စိတ္ကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သ၍ ကာလပတ္လုံး၊ ‘ငါ့သား’ ‘ငါ့သမီး’ 
‘ငါ့ပစၥည္း’ ‘ငါ့ဥစၥာ’ ဟူေသာ အေတြးေခၚမ်ဳိးကုိ စဥ္းစားေတြးေတာေနျခင္းမွ 
အဘယ္က့ဲသုိ႔ ေက်နပ္အားရ မႈ ရိွႏုိင္ပါမည္နည္း။ မုိက္မဲေသာသူသည္ 
ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ  အေတြးမ်ဳိးကုိ စဥ္းစားေတြးေတာ ေလ သည္။ 

 မသိမုိက္မဲ၍၊ လူမုိက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွျခင္းသည္ မသိမုိက္မဲ၍၊ 
ပညာရိွသည္ဟု ထင္မွတ္ ျခင္းထက္ ပုိေကာင္းေလသည္။ 

 ဇြန္းသည္ ဟင္း၏အရသာကုိ မခံစားႏုိင္ပါေပ။ ထုိနည္းတူပင္၊ 
လူမုိက္တဦးသည္ ပညာရိွ တစ္ေယာက္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းသည့္တုိင္ေအာင္၊ 
ပညာရိွမႈကုိ နားလည္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါေပ။ 

 လတ္ဆတ္ေသာႏြားနုိ႔သည္ အလြယ္တကူ ခဲပ်စ္သြားျခင္း မရိွပါေပ။ 
မေကာင္းမႈ ဒုစရုိက္ မ်ားသည္လည္း ခ်က္ျခင္းရလဒ္ ထြက္ေပၚလာမည္ 
မဟုတ္ပါေပ။ မေကာင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား သည္ ျပာျဖင့္ ဖုံးအုပ္ေနေသာ မီးခဲက့ဲသို႔ 
ျဖစ္၍၊ ဆက္လက္ေတာက္ေလာင္ေနကာ၊ ေနာက္ဆုံး၌ မီးေလာင္မႈႀကီးကုိ 
ျဖစ္ပြားေစေလသည္။ 

 အထူးအခြင့္အေရးမ်ား၊ ရာထူးတုိးျမင့္ျခင္း၊ အျမတ္အစြန္းရရိွျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
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ဂုဏ္သိကၡာ မ်ားကုိ လုိလားတပ္မက္ေသာသူသည္ မုိက္မဲရာက်ေပသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၊ ယင္းက့ဲ သုိ႔ေသာ ဆႏၵရမက္မ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ် 
ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ားကုိသာ ျဖစ္ေပၚေစမည္ 
ျဖစ္ေပသည္။ 

 အမွားမ်ားႏွင့္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ ညႊန္ျပကာ မေကာင္းမႈမ်ားကုိ 
အျပစ္တင္ေျပာၾကားေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ဦးအား၊ ဖုံးကြယ္ေနေသာ 
ရတနာမ်ား၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပသူ တစ္ဦးသဖြယ္၊ ရုိေသေလးစားရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 
၃. ေကာင္းမြန္ေသာ သြန္သင္ဆုံးမမႈကုိ ခံယူရ၍၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာလူသည္ 
ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၊ ၄င္း၏ 
စိတ္သည္ သန္႔စင္သြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

 လက္သမားတစ္ဦးသည္၊ ၄င္း၏ သစ္သားေဘာင္ကုိ ေျဖာင့္တန္းေနေစရန္ 
ႀကိဳးစား လုပ္ကုိင္ေလသည္။ ျမွားလုပ္ေသာသူသည္ ျမွားတန္မ်ား အခ်ဳိးအဆ 
ေကာင္းမြန္ေစရန္ ႀကိဳးစား လုပ္ကုိင္ေလသည္။ ေရေျမာင္းတူးေဖာ္သူသည္ ေရမ်ား 
ေကာင္းမြန္စြာ စီးဆင္းႏုိင္ေစရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ေလသည္။ ထုိနည္းတူပင္၊ 
ပညာရိွေသာသူသည္ ေခ်ာမြတ္မွန္ကန္စြာ လႈပ္ရွား ႏုိင္ေစရန္၊ မိမိ၏ စိတ္ကုိ 
ႀကိဳးစားခ်ဳပ္ထိန္းေလသည္။ 

 ခုိင္မာေသာ ေက်ာက္ေဆာင္သည္ ေလေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ျခင္း မျဖစ္ပါေပ။ 
ပညာရိွသူ တစ္ဦး၏ စိတ္သည္ ဂုဏ္ျပဳခံရျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
မတရားျပဳမူခံရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ျခင္း မရိွပါေပ။ 

 မိမိကုိယ္ကုိ ေအာင္ႏုိင္ျခင္းသည္ စစ္ပဲြတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
ရန္သူမ်ားကုိ ေအာင္ႏုိင္ျခင္းထက္ ပုိမုိႀကီးမားေသာ ေအာင္ပဲြ ျဖစ္ေပသည္။ 

 တစ္ရက္တာသာ ေနထုိင္၍၊ ေကာင္းမြန္ေသာ တရားေတာ္မ်ားကုိ 
ၾကားနာရျခင္းသည္၊ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ တရားေတာ္မ်ားကုိ မသိရိွဘဲႏွင့္ 
ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာ ေနထုိင္ရျခင္းထက္ ပုိမုိ ေကာင္း မြန္ေလသည္။ 
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 မိမိကုိယ္ကုိ ရုိေသသူမ်ားသည္ မေကာင္းေသာ ဆႏၵရမက္မ်ား ေနာက္သုိ႔ 
မလုိက္မိေစရန္ အတြက္၊ အျမဲပင္ ကာကြယ္ေစာင့္ထိန္းေနၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 
တစ္သက္တာတြင္၊ အနည္းဆုံး တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္ရြယ္စဥ္အခါ၌ သုိ႔မဟုတ္ 
သက္လတ္ပုိင္း၌ သုိ႔မဟုတ္ အသက္ႀကီးရင့္ခ်ိန္၌ ပင္ျဖစ္ေစ၊ ယုံၾကည္စိတ္ဓာတ္ 
ႏ္ုိးၾကားသင့္ေပသည္။  

 ကမာၻေလာကႀကီးသည္၊ အစဥ္အျမဲပင္၊ ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ 
ေမာဟမီးမ်ားျဖင့္ ေတာက္ ေလာင္ေနေလသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ တတ္စြမ္းသ၍ ေဆာလ်င္စြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 ကမာၻေလာကႀကီးသည္ ေရျမွဳပ္က့ဲသုိ႔၄င္း၊ ပင့္ကူမွ်င္အိမ္သုိ႔၄င္း၊ 
ညစ္ေပေနေသာ အုိး တလုံးထဲရိွ အညစ္အေၾကးက့ဲသုိ႔၄င္း တူေလသည္။ 
လူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔စိတ္၏ သန္႔စင္မႈကုိ အစဥ္အျမဲပင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
သင့္ေလသည္။ 

 
၄. မေကာင္းမ ႈမွန္သမွ်ကုိ ေရွာင္ကြင္းျခင္း၊ အေကာင္းကုိရွာေဖြျခင္း၊ စိတ္ကုိ 
သန္႔စင္ေအာင္ ထိန္းထားျခင္း၊ ဤသည္တုိ႔မွာ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ အႏွစ္သာရပင္ 
ျဖစ္သည္။ 
 စိတ္ကုိ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈတြင္၊ သည္းညည္းခံမႈသည္ အခက္ခဲဆုံးျဖစ္၍၊ 
သည္းညည္းခံႏုိင္သူ သာလွ်င္၊ ေနာက္ဆုံး၌ ေအာင္ပန္းဆြတ္ႏုိင္ေလသည္။ 
 လူတုိ႔သည္ အာဃာတစိတ္ ရိွလာသည့္အခါတြင္၊ အာဃာတစိတ္ကုိ 
ဖယ္ရွားပစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၀မ္းနည္းေနခ်ိန္တြင္၊ ၀မ္းနည္းမႈကုိ ဖယ္ရွားရမည္
ျဖစ္သည္။ ေလာဘရမက္ ျပင္းထန္ ေနခ်ိန္၌၊ ေလာဘကုိ ဖယ္ရွားပစ္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ တစ္ကုိယ္ေကာင္းမဆန္ေသာ၊ သန္႔စင္သည့္ ဘ၀မ်ဳိးတြင္ ေနထုိင္ရန္
အတြက္၊ ေပါၾကြယ္လွသည့္ ေရႊေငြပစၥည္း အေျမာက္အမ်ားတုိ႔တြင္၊ မိမိ၏ 
ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္း တစ္ခုမွ် မရိွဟု မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ 
 က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္ႀကီးတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ရိွသည့္အရာႏွင့္ 
ေက်နပ္ေရာင့္ရဲျခင္း သည္ ေရႊေငြပစၥည္း အေျမာက္အမ်ား ပုိင္ဆုိင္ျခင္းထက္၊ 
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သာလြန္ေကာင္းမြန္ေလသည္။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည္ဟု ယူဆျခင္းခံရမႈသည္ 
ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးမႈ၏ အစစ္မွန္ဆုံးေသာ အမွတ္ လကၡဏာ ျဖစ္သည္။ 
အမွန္တရားကုိ ရရိွျခင္းသည္ အျမင့္မားဆုံးေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈျဖစ္သည္။ 
 မေကာင္းမႈမ်ားကုိ ရြံရွာမုန္းတီးသည့္ ခံစားခ်က္မ်ားရိွေသာအခါ၊ တည္ျငိမ္
ေအးခ်မ္းသည့္ ခံစားမႈမ်ဳိးရိွေသာအခါ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ သြန္သင္ဆုံးမမႈမ်ားကုိ 
ၾကားနာရ၍ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရိွေသာ အခါ၊ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ ခံစားမႈမ်ားရိွ၍ တန္ဖုိးထား 
ျမတ္ႏုိးေသာအခါ စုိးရိမ္မႈေၾကာက္ရြ႕ံမႈမ်ား ကင္းမ့ဲေနမည္ ျဖစ္သည္။ 
 ႏွစ္သက္ျမတ္ႏ္ုိးေသာ အရာမ်ားတြင္ စဲြမက္ေနျခင္းမရိွဘဲ၊ မႀကိဳက္
မႏွစ္သက္ေသာ အရာမ်ားကုိ ရြံမုန္းစိတ္မထားရိွပါႏွင့္ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ 
ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းႏွင့္ တြယ္တာမႈတုိ႔သည္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းႏွင့္ မႀကိဳက္
မႏွစ္သက္ျခင္းတုိ႔မွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
၅. သံေခ်းသည္ သံေပၚတြင္ တက္လာ၍ သံကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ေလသည္။ 
ထုိနည္းတူစြာ၊ မေကာင္း ေသာအရာသည္ လူ၏ စိတ္တြင္ ေပါက္ဖြားလာၿပီး၊ လူကုိ 
ဖ်က္ဆီးပစ္ေလသည္။ 

 ေကာင္းမြန္စြာ ဖတ္ရႈျခင္း မျပဳေသာ စာေပက်မ္းဂန္သည္ မၾကာမီပင္ 
ဖုန္တက္သြားေလ သည္။ ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ခ်ိန္၌ မျပဳျပင္ဘဲ ထားေသာ အိမ္သည္ 
ညစ္ေပသြားေလသည္။ ထုိ နည္းတူပင္၊ ပ်င္းရိေသာလူသည္ မၾကာမီပင္ 
ညစ္ေပသြားေလသည္။ 

 မသန္႔စင္ေသာ လုပ္ရပ္သည္ အမ်ဳိးသမီးကုိ ညစ္ညမ္းေစေလသည္။ 
ကပ္ေစးနဲမႈသည္ လွဴဒါန္းျခင္းကုိ ညစ္ညမ္းေစေလသည္။ မေကာင္းေသာ 
လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ယခု ပစၥဳပန္ဘ၀ကုိ သာမကဘဲ၊ ေနာင္ဘ၀မ်ားကုိပါ 
ထိခုိက္ညစ္ညမ္းေစေလသည္။ 

 သုိ႔ရာတြင္ ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ရာ အေကာင္းဆုံးေသာ ညစ္ညမ္းမႈမွာ အ၀ိဇၺၨာ 
(၀ါ) မသိနား မလည္မႈ၏  ညစ္ညမ္းမႈပင္ ျဖစ္ေလသည္။ မသိနားမလည္မႈကုိ 
မဖယ္ရွားမီ၊ ကုိယ္ခႏၶာကုိ ေသာ္၄င္း၊ စိတ္ကုိေသာ္၄င္း၊ သန္႔စင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ 
မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါေပ။ 
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 အရွက္ကင္းခ့ဲျခင္းႏွင့္ က်ီးတစ္ေကာင္က့ဲသုိ႔ ရဲရင့္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းမႈ 
ခံစားခ်က္မ်ဳိး ကင္းမ့ဲစြာ ျဖင့္ သူတစ္ပါးအား ထိခုိက္နာက်င္ေစျခင္းမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ရန္မွာ လြယ္ကူေပသည္။ 

 မိမိကုိယ္ကုိ ႏိွမ့္ခ်ျခင္း၊ ရုိေသမႈႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကုိသိရိွျခင္း၊ 
စဲြမက္မႈအေပါင္းကုိ စြန္႔ပစ္ ျခင္း၊ အေတြးႏွင့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ သန္႔စင္စြာ 
ထိန္းသိမ္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပညာရိွလာေရးတုိ႔မွာ အမွန္ ပင္ ခဲယဥ္းေပသည္။ 

 အျခားသူမ်ား၏ အမွားမ်ားကုိ ညႊန္ျပရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္း၊ မိမိ၏ 
ကုိယ္ပုိင္အမွားမ်ား ကုိ ၀န္ခံရန္ ခက္ခဲေပသည္။ လူတုိ႔သည္ အျခားသူမ်ား၏ 
ဒုစရုိက္မ်ားကုိ စဥ္းစားျခင္း မျပဳဘဲ၊ ျဖန္႔လႊတ္ေျပာဆုိၾကေသာ္လည္း၊ မိမိ၏ 
ဒုစရုိက္မ်ားကုိမူ၊ ေလာင္းကစားသမားတဦးက ၄င္း၏ အံစာအပုိကုုိ 
၀ွက္ထားသက့ဲသုိ႔ ကြယ္၀ွက္ထားေလသည္။ 

 ေကာင္းကင္သည္ ေက်းငွက္ သုိ႔မဟုတ္ မီးခုိး သုိ႔မဟုတ္ ေလမုန္တုိင္းတုိ႔၏ 
ၾကြင္းက်န္ ေသာ အမွတ္အရာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း မရိွပါေပ။ မေကာင္းေသာ 
သြန္သင္ေဟာေျပာမႈ တြင္ အမွန္တရား မပါရိွပါေပ။ ဤကမာၻေလာကတြင္၊ 
မည္သည့္အရာမွ် မတည္ျမဲပါေပ။ သုိ႔ရာ တြင္ အမွန္တရားရရိွျပီးေသာ စိတ္သည္ 
တုန္လႈပ္ျခင္း မရိွပါေပ။ 

 
၆. စစ္သူႀကီးတစ္ဦးက ၄င္း၏ ရဲတုိက္၀င္ေပါက္ကုိ ေစာင့္ၾကပ္သည့္နည္းတူ၊ 
လူတုိ႔သည္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ စိတ္မ်ားကုိ ျပင္ပမွအႏၱရာယ္မ်ားမွ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ တစ္ခဏတာမွ် လ်စ္လ်ဴမရႈရပါေပ။ 

 လူသည္ မိမိကုိယ္၏ သခင္ျဖစ္သည္။ မိမိ မီွခုိအားထားႏုိင္ေသာ အုိေအစစ္ 
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိခ်ဳပ္ထိန္းရန္ အေရးႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္။ 

 ေလာကီအေႏွာင္အဖဲြ႔မ်ားမွ စိတ္၏ လြတ္လပ္မႈရရိွေရးအတြက္၊ ပထမ 
ေျခလွမ္းတစ္ရပ္မွာ မိမိ၏ စိတ္ကုိ ခ်ဳပ္ထိန္း၍ အဖ်င္းစကားေျပာၾကားမႈမ်ားကုိ 
ရပ္ဆုိင္းကာ၊ အထုိက္အေလ်ာက္ နက္နဲစြာ ေတြးေခၚရမည္ ျဖစ္သည္။ 
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 ေနသည္ ေန႔အခ်ိန္ကုိ ထြန္းလင္းေစေလသည္။ လသည္ ညအခ်ိန္ကုိ 
သာယာေစေလ သည္။ စည္းကမ္းရိွမႈသည္ စစ္သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအား 
ပုိမုိသိကၡာရိွေစေလသည္။ ထုိနည္းတူပင္၊ ဆိတ္ျငိမ္စြာ တရားထုိင္ျခင္းသည္ 
အမွန္တရား ရွာေဖြသူအား ထင္ရွားသိသာေစေလသည္။ 

 မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာႏွင့္ ကုိယ္ခႏၺၶာတည္းဟူေသာ အာရုံငါးပါးကုိ 
ကာကြယ္ ေစာင့္ထိန္းႏုိင္ျခင္း မရိွသူ၊ ပတ္၀န္းက်င္၏ ဆဲြေဆာင္မႈကုိ ခံရသူသည္ 
အမွန္တရား ရရိွေစရန္ ေလ့က်င့္ႏုိင္သူ မဟုတ္ပါေပ။ မိမိ၏ အာရုံငါးပါးတံခါး၀မ်ားကုိ 
ခုိင္ျမဲစြာ ေစာင့္ၾကပ္၍၊ မိမိ၏ စိတ္ကုိခ်ဳ ပ္ထိန္းထားသူသာလွ်င္၊ အမွန္တရားကုိ 
ရရိွႏုိင္ရန္ ေအာင္ျမင္စြာ ေလ့က်င့္ႏုိင္သူ ျဖစ္ေလသည္။ 

 
၇. မိမိ၏ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာအရာႏွင့္ မၾကိဳက္မႏွစ္သက္ေသာအရာတုိ႔၏ 
လႊမ္းမုိးမႈကုိ ခံရေသာသူသည္၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္တုိ႔၏ အေရးပါမႈကုိ မွန္ကန္စြာ 
နားလည္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ယင္းအေျခအေနတုိ႔၏ ႀကီးစုိးျခယ္လွယ္မႈကုိ 
ခံရတတ္ေပသည္။ စဲြမက္တြယ္တာမႈတုိ႔မွ လြတ္ ကင္းသူသည္ အေျခအေနမ်ားကုိ 
မွန္ကန္စြာ သိရိွနားလည္သျဖင့္၊ ထုိလူအတြက္ အရာခပ္သိမ္း သည္ အသစ္ျဖစ္၍၊ 
အေရးပါ အရာေရာက္ေလသည္။ 

 ၀မ္းနည္းမႈ၏ ေနာက္တြင္ ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈ လုိက္ပါလာ၍၊ ၀မ္းသာ
ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၏ ေနာက္၌ ၀မ္းနည္းမႈ လိုက္ပါလာေသာ္လည္၊ ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ 
၀မ္းနည္းမႈ၊ ေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈ တုိ႔ကုိ သီးျခားခဲြျခားျခင္း မျပဳေသာအခါ 
လြတ္လပ္မႈကုိ ရရိွႏုိင္ေလသည္။ 

 ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းကာ၊ စုိးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အတိတ္ကာလအတြက္၊ 
ေနာင္တရျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္းတုိ႔သည္ ျဖတ္ေတာက္ထားၿပီးျဖစ္၍၊ ေျခာက္ေသြ႔
သြားေသာ က်ဴျမက္မ်ားႏွင့္ တူေလသည္။ 

 ကုိယ္ႏွင့္စိတ္ႏွစ္ျဖာစလုံးအတြက္ က်န္းမာေရး၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားမွာ၊ 
အတိတ္ကာလ အတြက္ ပူေဆြး၀မ္းနည္းျခင္း မျပဳဘဲ၊ အနာဂါတ္အတြက္ 
စုိးရိမ္ပူပန္ျခင္း မျပဳမူ၍၊ ဒုကၡအခက္ အခဲမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မျပဳဘဲ။ 
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ပစၥဳပန္ကာလ၌ ပညာရိွစြာႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေနထုိင္ေရးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 အတိတ္ကုိ စဲြလမ္းမေနဘဲ၊ အနာဂါတ္အတြက္ စိတ္ကူးယဥ္ျခင္း မျပဳမူ၍၊ 
လက္ရိွ ပစၥဳပန္ကာလ၌၊ ပညာရိွစြာႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေနထုိင္ေရးပင္ 
ျဖစ္ေပသည္။ 

 အတိတ္ကုိ စဲြလမ္းမေနဘဲ၊ အနဂါတ္အတြက္ စိတ္ကူးယဥ္ျခင္း မျပဳမူ၍ 
လက္ရိွ ပစၥဳပန္ ကာလ၌သာ၊ စိတ္အားရုံစူးစုိက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 လက္ရိွတာ၀န္ကုိ ေကာင္းစြာ မလဲြမေသြ ထမ္းေဆာင္လုပ္ကုိင္သင့္ေပသည္။ 
မနက္ျဖန္ အထိ ေရႊ႕ဆုိင္းထားရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေရွာင္လဲႊေနရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ယခု 
လက္ငင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ တစ္ေန႕တာအျဖစ္ 
ေနထုိင္ႏုိင္ေပသည္။ 

 ပညာ (အသိဥာဏ္) သည္ အေကာင္းဆုံးေသာ လမ္းျပျဖစ္၍၊ သဒၵါ 
(ယုံၾကည္မႈ) သည္ အေကာင္းဆုံးေသာ အေဖာ္ျဖစ္ေလသည္။ မသိနားမလည္မႈႏွင့္ 
ဆင္းရဲဒုကၡအေမွာင္ထုမွ လြတ္ ေျမာက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း၍၊ အမွန္တရားအတြက္ 
အလင္းေရာင္ကုိ ရွာႀကံရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 အကယ္၍ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကုိယ္ခႏၺၶာႏွင့္ စိတ္တုိ႔ကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္မည္ ဆုိပါက၊ ထုိလူသည္ ယင္းျဖစ္ရပ္ကုိ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ 
လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ သက္ေသျပရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္မွာ မြန္ျမတ္လွေသာ 
တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ၊ ယုံၾကည္မႈသည္ ၄င္း၏ စည္းစိမ္ျဖစ္လာ၍၊ 
စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္း ရိွမႈက၊ ၄င္း၏ ဘ၀ကုိ ခ်ဳိျမေသာ အရသာကုိ ေပးကာ၊ 
ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ပြားမ်ားရန္မွာ ၄င္း၏ မြန္ျမတ္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားတစ္ရပ္ ျဖစ္ 
ေပမည္။ 

 ဘ၀ခရီးလမ္းတြင္ သဒၵါ (ယုံၾကည္မႈ) သည္ အာဟာရဓာတ္ျဖစ္၍၊ 
ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ား သည္ ခုိလံႈရာေနရာ ျဖစ္ကာ၊ ပညာဥာဏ္ရိွမႈသည္ 
ေန႔ခင္းပုိင္း အလင္းေရာင္ျဖစ္ၿပီး၊ မွန္ကန္ ေသာ စိတ္ရိွမႈသည္ 
ေန႔ခင္းပုိင္းအလင္းေရာင္းျဖစ္ၿပီး၊ မွန္ကန္ေသာ စိတ္ရိွမႈသည္ ညအခ်ိန္၏ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လူတစ္ဦးသည္ သန္႔စင္ေသာ 
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ဘ၀တြင္ ေနထုိင္ ပါက၊ မည္သည့္အရာမွ် ၄င္းအား မဖ်က္ဆီးႏုိင္ပါေပ။ အကယ္၍ 
၄င္းသည္ ေလာဘကုိ ေအာင္ ႏုိင္ၿပီးပါက၊ မည္သည့္အရာမွ် ၄င္း၏ လြတ္လပ္မႈကုိ 
မကန္႔သတ္ႏုိင္ပါေပ။ 

 လူတုိ႔သည္ မိမိ၏ မိသားစုအတြက္ မိမိကုိယ္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ထားသင့္ေပသည္။ 
မိမိ၏ ေက်းရြာအတြက္၊ မိမိ၏ မိသားစုုကုိ ေမ့ထားသင့္ေပသည္။ ႏုိင္ငံအတြက္၊ 
မိမိ၏ ေက်းရြာကုိ ေမ့ ထားသင့္ေပသည္။ အမွန္တရားအတြက္ အရာခပ္သိမ္းကုိ 
ေမ့ထားသင့္ေပသည္။ 

 အရာခပ္သိမ္းသည္ ေျပာင္းလဲေနသည္။ အရာခပ္သိမ္းသည္ ထြက္ေပၚလာ၍ 
ပ်က္စီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလသည္။ ေသျခင္းႏွင့္ရွင္ျခင္း၊ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ 
မေက်ာ္လြန္ႏုိင္မီ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈဟူ၍ မရိွႏုိင္ပါေပ။ 

 
 


