ဗုဒၶ

အခန္း တစ္

သက်မုနိဗုဒၶ
I
ဗုဒၶ၏အစ
၁.

ဟိမ၀ႏာၱေတာင္၏ ေတာင္ဖက္ပိုင္း၊ ေတာင္ေျခရင္းတြင္ ျဖတ္စီးလ်က္ရိွေသာ

ေရာဟနီျမစ္ကမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ သာကီ၀င္မင္းမ်ိဳးအႏြယ္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကေပသည္။
၄င္းတို႔၏ ဘုရင္ျဖစ္သူ သုေဒၶါဒနမင္း သည္ ကပိလ၀တ္ျပည္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို
တည္ေထာင္၍ ႀကီးမားလွေသာနန္းေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ကာ မင္းက်င့္တရား
ဆယ္ပါးျဖင့္ အုပ္စိုးေလေသာေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားမႈကို
ခံယူရရွိေလသည္။
မိဖုရား၏

အမည္မွာ

မာယာျဖစ္သည္။

မာယာမိဖုရားသည္

ဘုရင္ႏွင့္

ႏွမ၀မ္းကဲြ ေတာ္စပ္၍ မိဖုရား၏ ဖခမည္းေတာ္မွာလည္း အနီးနားရွိ ေကာလိယ
ျပည္တြင္

အလားတူ

သာကီ၀င္မ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏

ဘုရင္တစ္ပါး

ေဒ၀ဒဟမင္း

ျဖစ္ေလသည္။ ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားတို႔တြင္ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္တိုင္တုိင္ သားသမီး
တစ္ေယာက္မွ် မထြန္းကားၾကေပ။ သို႔ရာတြင္ တစ္ည၌ မိမိ၏ လက်ၤာဖက္ နံပါးမွ
ေန၍ ၀မ္းအတြင္းသို႔ ဆင္ျဖဴတစ္ေကာင္ ၀င္လာသည္ ဟူေသာ ထူးျခားလွသည့္
အိပ္မက္ကို ျမင္မက္ကာ မိဖုရားတြင္ ပဋိသေႏၶ တည္ရွိ လာေလသည္။ မင္းသား
ဖြားျမင္လာေတာ့မည္ကို ဘုရင္ႏွင့္တကြ တိုင္းသူျပည္သား မ်ားက ၀မ္းေျမာက္
၀မ္းသာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကေလသည္။ ၄င္းတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ သေႏၶ ရင့္မာ၍
ဆယ္လ ေစ့ေသာ္ မိဖုရားသည္ သားဖြားရန္အတြက္ မိဘရပ္ထံသို႔ ျပန္လာရာ၊
လမ္းခရီးတစ္ေထာက္တြင္
ေအာက္တြင္

သာယာလွေသာ

လုဗီနီဥယ်ာဥ္ထဲ၌

ေႏြဦးေပါက္ရာသီ၏

ေခတၱ၀င္ေရာက္၊

ေနေရာင္

အနားယူေလသည္။

(ေႏြဦးေပါက္ရာသီမွာ မိုးဦးရာသီ ျဖစ္သည္။ တည္းျဖတ္ေရးအဖြဲ႕)
ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လွပလွေသာ အင္ၾကင္းပန္းပြင့္မ်ား ၿမိဳင္ဆုိင္စြာ ဖူးပြင့္လ်က္
ရိွရာ၊

မိဖုရားသည္

၀မ္းသာၾကည္ႏူးစြာျဖင့္၊
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ပန္းခက္တစ္ခက္ကို

ခူးရန္

သက်မုနိဗုဒၶ

လက္လွမ္းလုိက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ မင္းသားေလး ကို မီးဖြားသန္႔စင္ေလသည္။
မိဖုရားႏွင့္တကြ

မင္းသားငယ္ေလးတို႔၏

ျမင့္ျမတ္တင့္တယ္မႈကို

ပရိသတ္

အေပါင္းက ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ခ်ီးက်ဴးၾကေလသည္။ အထက္ေကာင္းကင္ႏွင့္
ကမာၻေျမႀကီးတုိ႔က လည္း ၀မ္းသာၾကည္ႏူးစြာ၊ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာ ေပးေလသည္။
(ေထရ၀ါဒအရ ကမာၻေျမၾကီး ငလ်င္ လွဳပ္ သည္။ တည္းျဖတ္သူ) ထူးျခားလွေသာ
ဤေန႔ရက္မွာ ၊ ဧၿပီလ (၈) ရက္ေန႔ (ျမန္မာလူမိ်ဳးတို႔၏ အဆုိအရ မဟာသကၠရာဇ္
၆၈ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔) ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
ဘုရင္၏ ၀မ္းသာၾကည္ႏူးမႈမွာလည္း လြန္ကဲလွသျဖင့္ သားငယ္ေလး၏
အမည္ကို သိဒၶတၱ “အကိ်ဳးစီးပြားကို ျပည့္စံုေစသူ” ဟူေသာ အမည္နာမကို
မွည့္ေခၚေလသည္။ို
၂.

သို႔ရာတြင္

ဘုရင့္နန္းေတာ္တြင္ကား

မာယာမိဖုရားသည္

ရုတ္ျခည္း

(ေထရာ၀ါဒ နိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး အဆုိအရ သားေတာ္ဖြားျမင္ေတာ္မူျပီးေနာက္
ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔)
၀မ္းနည္းေၾကကဲမ
ြ ႈသို႔
အရင္းျဖစ္ေသာ

ကြယ္လြန္သြား

သျဖင့္

ေျပာင္းလဲသြားေလသည္။

မိေထြးေတာ္

ေဂါတမီက

၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္

မာယာမိဖုရား၏

ညီမေတာ္

မင္းသားငယ္ေလးကို

ခ်စ္ၾကင္နာ

ယုယစြာျဖင့္ ႏုိ႔တိုက္ ေကၽြးေမြး၊ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္လာေလသည္။
မေ၀းကြာလွေသာ

ေတာေတာင္ထဲတြင္

သီတင္းသံုးေနေသာ

အသိတ

မည္ေသာ (ေထရာ၀ါဒ နိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး အဆုိအရ ကာဠေဒ၀ီလ)
ရေသ့သည္ ဘုရင့္နန္းေတာ္တြင္ မဂၤလာအေပါင္း တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေရာင္ျခည္
ထြက္ေနသည္ကို

ေတြ႕ျမင္ရ၍

ေကာင္းမြန္ေသာ

အတိတ္နိမိတ္

အျဖစ္

ေကာက္ယူကာ၊ နန္းေတာ္သို႔ ၾကြျမန္းလာရာတြင္ ဖြားျမင္ကာစ မင္းသားငယ္
ေလးကို

ေတြ႕ျမင္ရေလ

သည္။

ထုိအခါ

အကယ္၍ အရြယ္ေရာက္သည္အထိ

ရေသ့က

“ဤမင္းသားငယ္သည္၊

ထီးေမြ နန္းေမြ ဆက္ခံမည္

ဆုိပါက၊

ဒီပေလးကၽြန္းကို ပိုင္နင္းေသာ စၾကာၤမင္း ျဖစ္လာေပမည္။ အကယ္၍ နန္းစည္းစိမ္
ကို စြန္႔လႊတ္ကာ၊ ရဟန္းျပဳမည္ ဆုိပါက၊ နတ္လူအေပါင္းကို ကယ္တင္မည့္
သမၼာသမၸၸၺဳဒၶဘုရား ဧကန္ စင္စစ္ ျဖစ္လိမ့္မည္” ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ေလသည္။
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ထုိေဟာကိန္းကို

အစပထမ

ၾကားသိရေသာအခါ၌

ဘုရင္ႀကီးသည္

၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္မိ ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္ပိုင္း၌ တစ္ဦးတည္းေသာ
သားေတာ္က

နန္းေတာ္မွ

ထြက္ခြာ၍

ေတာထဲ

တြင္

ရဟန္းဘ၀ျဖင့္

တစ္ကိုယ္တည္း တရားအားထုတ္မည့္ အလားအလာကို ေတြးေတာကာ စိုးရိမ္ပူပန္
လာမိေလသည္။
အသက္ (၇) ႏွစ္အရြယ္သို႔ ေရာက္လာေသာအခါ မင္းသားသည္ အ႒ာရသ
ပညာရပ္မ်ားကို

စတင္သင္ၾကားရေသာ္လည္း

သဘာ၀အေလ်ာက္

အျခားအရာမ်ားတြင္

ေႏြဦးေပါက္ရာသီတစ္ေန႔တြင္

အေတြးအေခၚမ်ားမွာကား

ပိုမို

မင္းသားငယ္သည္

စိတ္၀င္စားေနေလသည္။
ဖခင္ခမည္းေတာ္ႏွင့္

အတူ

နန္းေတာ္မွ ထြက္လာၿပီး၊ လယ္သမားတစ္ဦး လယ္ထြန္ေနသည္ကို ရွဳစားေန
ေလသည္။

(ေထရ၀ါဒ

အယူအရ

လယ္ထြန္မဂၤလာဟု

ဖြင့္ဆိုသည္။

တည္းျဖတ္ေရးအဖြဲ႕) လယ္သမား၏ ထြန္တံုးေၾကာင့္ ေျမေပၚသို႔ ေပၚလာေသာ
တီေကာင္ငယ္တစ္ေကာင္အား

ငွက္တစ္ေကာင္က

ပ်ံဆင္းလာကာ၊

ကိုက္ခ်ီ

သြားသည္ကို မင္းသားက ေတြ႕ျမင္လုိက္ရေလသည္။ မင္းသားသည္ သစ္ပင္
တစ္ပင္၏

အရိပ္တြင္

၀င္ထုိင္ကာ၊

ယင္းအခ်င္းအရာကို

ေတြးေတာလ်က္၊

မိမိကိုယ္အား ဤကဲ့သို႔ ရြတ္ဆုိေနမိေလသည္။
“သက္ရွိသတၱ၀ါ အားလံုးသည္ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ေနၾကပါသည္တကား”
ဖြားျမင္လာၿပီး မၾကာမီပင္၊ မိခင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ရေသာ မင္းသားေလးသည္၊
ဤတိရစာႇၦန္ငယ္ ေလးမ်ား၏ ၀မ္းနည္းေၾကကဲဖ
ြ ြယ္ရာ အျဖစ္မ်ားကို

ရွဳစား၍

အထူးစိတ္ထိခိုက္ေနမိေလသည္။
မင္းသားေလးတြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အတြင္းစိတ္ နာၾကည္းမႈဒဏ္ရာသည္
အသက္ႀကီးရင့္လာ

သည္ႏွင့္အမွ်

အပင္ငယ္ေလးတြင္

ရွိေသာ

ဆထက္ထမ္းပိုး

ဒဏ္ရာကဲ့သို႔ပင္

၄င္း၏

တိုးပြားလာခဲ့ေလသည္။
စိတ္ထဲ၌

လူ႔ဘ၀၏

ဒုကၡေ၀ဒနာမ်ား ပိုမိုနက္ရိွဳင္းစြာ စဲၿြ မဲလာေလသည္။
ရေသ့၏ ေဟာကိန္းကို ျပန္လည္ အမွတ္ရမိတိုင္း၊ ဘုရင္မင္းျမတ္မွလည္း
ပိုမုိစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကလာသျဖင့္ မင္းသားေလး ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား
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ေဆာင္ရြက္သည္။ အျခားေသာ နန္းတြင္းေရး ေလာကီေရးမ်ားတြင္ စိတ္ပါ၀င္စား
လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေလသည္။ ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ အသက္ (၁၉)
ႏွစ္သို႔

ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ

မင္းသားအား

ထိမ္းျမားေပးရန္

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေလသည္။

ကြယ္လြန္သြားသူ

မာယာမိဖုရား၏

ယေသာ္ဓရာမင္းသမီးႏွင့္
ယေသာ္ဓရာမင္းသမီးသည္

ေမာင္ေတာ္ျဖစ္သူ၊

ေဒ၀ဒဟျပည့္ရွင္

သုပဗဗုဒၶမင္း၏ သမီးေတာ္ ျဖစ္ေလသည္။
၃.

ေႏြ၊

မိုး၊

ေဆာင္း၊

စံနန္းေတာ္

အတီးအမႈတ္အဆုိအကတို႔ႏွင့္
မင္းသား၏

အေတြးမွာမူ

အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္

ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ဳိးစံုတို႔ျဖင့္

ႏွလံုးမသာမယာျဖင့္

(၁၀)

ႏွစ္တိုင္တိုင္

စံျမန္းေနခဲ့ရေသာ္လည္း

လူ႔ဘ၀၏

အဓိပၸာယ္အမွန္ကို

နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ႏွင့္ပင္၊ လူ႔ေလာက၏ ဒုကၡမ်ားကို
ေတြး ေတာေနမိေလသည္။
“နန္းတြင္းစည္းစိမ္မ်ားႏွင့္၊ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ဤကိုယ္ခႏၶာႏွင့္အတူ ၊
ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူးေန

ေသာ

လူငယ္ဘ၀၊

ဤသည္တုိ႔မွာ

ကၽြႏ္ုပ္အတြက္

ဘာအဓိပၸာယ္ရွိပါသနည္း” ဟု သူက ေတြးမိေလ သည္။ “တစ္ေန႔ေန႔႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တ႔ို
ေရာဂါေ၀ဒနာ

ခံစားၾကမည္။

အိုမင္းရင့္ေရာ္လာမည္။

ေသျခင္းတရား

မွ

ကင္းလြတ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္။ ႏုနယ္ပ်ဳိမ်စ္သည့္ မာန၊ အနာေရာဂါ ကင္းရွင္းသည့္
မာန၊ အသက္ရွင္ ေနသည့္ မာန၊ ဤသည္တို႔ကို ေတြးေတာဆင္ျခင္တတ္သူတိုင္း၊
စြန္႔လႊြတ္သင့္ေပသည္။
“အသက္ရွင္

ေနထိုင္ႏိုင္ရန္

ႀကိဳးပမ္းေနသူသည္

သဘာ၀အေလ်ာက္၊

တန္ဖိုးရွိသည့္ အရာ တစ္ခုခုကို ရွာႀကံေပသည္သာ ျဖစ္သည္။ ရွာႀကံနည္း ၂-မ်ဳိး
ရွိေပသည္။
ၾကည့္ျမင္သည့္
ေရွာင္ကြင္း၍

အမွန္လမ္းႏွင့္
အဓိပၸာယ္မွာ
မရႏုိင္ေၾကာင္း၊

အမွားလမ္းတို႔
ဖ်ားနာျခင္း၊

ျဖစ္သည္။

မွားေသာလမ္းကို

အုိမင္းျခင္းႏွင့္

သိေနလ်က္ႏွင့္ပင္၊

အဆင့္ခ်င္း

ေသျခင္းတို႔ကို
တူညီေသာ၊

ဗလာျဖစ္သည့္ မတည္ၿမဲ ေသာအရာမ်ားတြင္ ရွာႀကံေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
“လမ္းမွန္ကို ၾကည့္ျမင္ျခင္း အဓိပၸာယ္္မွာ၊ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း
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သေဘာတုိ႔၏

သဘာ၀

အစစ္အမွန္ကို

သိျမင္၍

လူ႔ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းကို

ေက်ာ္လြန္ႏုိင္သည့္ အဓိပၸာယ္ကို ရွာႀကံျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။ သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈ
အတိရွိေသာ ဤထီးနန္းစည္းစိမ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ မွားယြင္းသည့္ လမ္းစဥ္၌
ရွာေဖြေနျခင္းပင္ ျဖစ္ဟန္ရွိေပသည္။” (ေထရ၀ါဒအျမင္အရ နိမိတ္ၾကီး (၄) ပါး
ျမင္ေတြ႔ရျပီး ေတာထြက္ သည္ဟု ဖြင့္ဆိုသည္။ တည္းျဖတ္ေရးအဖြဲ႕)
၄.

ဤသို႔ျဖင့္လွ်င္

မင္းသား၏

ရင္တြင္း၀ယ္စိတ္၏

ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာ ရာ၊ သိဒၶတၱမင္းသားသည္ အသက္၂၉-ႏွစ္ အရြယ္ေရာက္မွ
သားျဖစ္သူ ရာဟုလာကို ဖြားျမင္ေလသည္။ သားတစ္ဦး ထြန္းကားလာေသာအခါ
မင္းသားသည္ နန္းေတာ္မွ ထြက္ခြာကာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳ ရွာရန္ အေျဖရွာႀကံႏုိင္ရန္
ေတာထြက္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္လုိက္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ညတစ္ညတြင္ မင္းသား
သည္ ၄င္း၏ ျမင္းရထားေမာင္းျဖစ္သူ ဆႏၵကိုေခၚ၍ ျမင္းျဖဴေတာ္ က႑ကကို
စီးနင္းကာ နန္းေတာ္မွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ေလသည္။
၄င္း၏ စိတ္ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားမွာ အဆံုးသတ္သြားျခင္း မရွိဘဲ မာရ္နတ္သား
ကလည္း

“နန္းေတာ္သို႔

ျပန္ပါ။

အျခားေသာ

အေျဖမ်ဳိးကို

ရွာႀကံလွ်င္

ပိုေကာင္းေပမည္၊ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ပါက စၾကၤာ၀ေတးမင္း ျဖစ္ ေပလိမ့္မည္” ဟု
ျဖားေယာင္း ေျပာဆုိၾကေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ေလာကစည္းစိမ္ မွန္သမွ်သည္
မိမိအား စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေပးႏိုင္စြမ္းရိွလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟူေသာ အသိစိတ္ျဖင့္
မင္းသားသည္ မာရ္နတ္သား၏ ျဖားေယာင္းေျပာဆုိမႈမ်ားကို ျငင္းပယ္ေလသည္။
မင္းသားသည္

ဆံပင္မ်ားကို

ျဖတ္ပယ္ၿပီး၊

သပိတ္တစ္

လံုးကို

ပိုက္ကာ

ေတာထြက္ခဲ့သည္။
မင္းသားသည္

ေရွးဦးစြာ

ဆရာရွာရန္

ရေသ့တို႔ထံသုိ႔

တစ္ကိုယ္တည္း ျပင္းထန္စြာ တရားက်င့္ႀကံေနထုိင္ပံုမ်ားကို
ေလသည္။

ထုိ႔ေနာက္

ေရာက္ရွိေစရန္

ကမၼဌာန္း

ထုိ္င္

ၾကည့္ရွဳေလ့လာ

ျခင္းျဖင့္

နိဗၸၺာန္သ႔ုိ

ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ အာဠာရကာလာမႏွင့္ ဥဒကရာမပုတၱတို႔၏

တရားက်င့္နည္းမ်ားကို
ကိုယ္တိုင္

မင္းသားသည္

သြားေရာက္၍

အတန္ၾကာ

သြားေရာက္ေလ့လာျပန္ေလသည္။
က်င့္ႀကံၾကည့္ၿပီးသည့္ေနာက္၌
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မိမိ
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သက်မုနိဗုဒၶ

သဗၸၸၺညဳတဥာဏ္ကို ရရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္လာ
မိေလသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မင္းသားသည္ မဂီႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ကာ ဂယာၿမိဳ႕
အနီး၌ ျဖတ္စီးသြားေသာ ေနရဥၥရာ ျမစ္ကမ္းေပၚရွိ၊ ဥ႐ုေ၀လေတာႀကီးထဲတြင္
တစ္ကုိယ္တည္း ျပင္းထန္ စြာ တရားက်င့္ႀကံေလသည္။

၅.

မင္းသား၏

က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈမ်ားမွာ

မယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပင္

ျပင္းထန္လွေလသည္။ “မင္းသားေလာက္ စိတ္ဓာတ္ျပင္းျပစြာျဖင့္၊ တရားက်င့္ႀကံ
ခဲ့ဘူးေသာ၊ သို႔မဟုတ္ က်င့္ႀကံမည္ျဖစ္ေသာ၊ ရေသ့ဟူသည္၊ အတိတ္ကာလ၌
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပစၥဳပၸၸန္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနာဂါတ္၌ေသာ္ လည္းေကာင္း
ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္” ဟု ေနာင္တြင္ဆုိစမွတ္ျပဳေလာက္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစား
က်င့္ႀကံေနေလသည္။
သိ႔ပ
ု င္ျဖစ္ေစကာမူ မင္းသားသည္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္သို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ျခင္း
မရွိခဲ့ေပ။

ေတာထဲ၌

၆ႏွစ္ၾကာေအာင္

က်င့္ႀကံေနထုိင္ၿပီးေသာအခါတြင္

မင္းသားသည္ ဒုကၠရစရိယာကို စြန္႔လႊတ္လုိက္ ေလသည္။ သူသည္ ေနရဥၥရာ
ျမစ္ထဲတြင္ ေရခ်ဳိးၿပီးသည့္ေနာက္ ၊ အနီးအနားေက်းရြာမွ သူေဌးသမီး ျဖစ္ သူ
သုဇာတာ လွဴဒါန္းေသာ ဃနာႏို႔ဆြမ္းကို လက္ခံလုိက္ေလသည္။
မင္းသားႏွင့္အတူ ၆-ႏွစ္တိုင္တိုင္ ဒုကၠရစရိယာကို က်င့္ႀကံခဲ့ၾကေသာ ပဥၥ၀ဂီၢ
၅ပါးတုိ႔သည္ မင္း သားက လံုမပ်ဳိတစ္ဦး၏ လက္မွ ဃနာႏုိ႔ဆြမ္း လက္ခံယူေၾကာင္း
ေတြ႔ရွိၾကရေသာအခါ တအံ့တၾသ ျဖစ္ေနၾကေလသည္။ ဤ ရဟန္းသည္ ကမၼဌာန္း
လူထြက္ေပတကားဟု အေပါင္းအေဖာ္မ်ားက ထင္မွတ္ ကာ စြန႔ခ
္ ြာသြားၾကေလသည္။
(ေထရ၀ါဒ အျမင္တြင္မူ အစာအဟာရ မစားပဲ က်င့္တာတာင္၊ ဘုရား အျဖစ္သ႔ို
မေရာက္နိုင္။

ယၡဳလို

ဃနာႏို႔ဆြမ္းကို

ဘုန္းေပးလွ်င္

အဘယ္မွာ

သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ကို ရနိုင္မည္နည္းဟု ကဲ့ရဲ႕ အထင္ေသးကာ စြန္႕ခြာသြားၾက
ေလသည္)
မင္းသားသည္ တစ္ဦးတည္း က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။ သူသည္ အင္အားခ်ိနဲ႔
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ေနဆဲျဖစ္ေသာ္ လည္း အသက္ဆံုး႐ံွဳးႏုိင္သည့္အေရးကို လ်စ္လ်ဴရွဳကာ “ေသြးမ်ား
ကုန္ခမ္းေပေစ၊

အသားမ်ား

သဗၺညဳတဥာဏ္ကို

ေဆြးေျမ႕

ေပေစ၊

ေရာက္ရွိႏုိင္ရာလမ္းကို

အရိုးမ်ား

မေတြ႕မခ်င္း

ေက်သြားေပေစ၊
ငါ၏

လံု႔လ

ကို

အနည္းငယ္မွ် မေလွ်ာ့၊ ငါ၏ တင္ပလႅင္ေခြကို မေျဖမေလွ်ာ့ေတာ့” ဟု အဓိဌာန္ကာ၊
ထပ္မံ၍ တရား က်င့္ႀကံအားထုတ္ျပန္ေလသည္။
ျပင္းထန္လွၿပီး၊ မႏိႈင္းယွဥ္သာေသာ ဇြလ
ဲ ုံ႔လမႈပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ၄င္း၏
စိတ္မွာ၊

ထိိန္းမႏိုင္

သိမ္း

မရျဖစ္ၿပီး၊

ရွဳပ္ေထြးေနေသာ

အေတြးမ်ားျဖင့္

ျပည့္ႏွက္ေနရံုသာမက စိတ္ဓာတ္တစ္ခုလံုးကို အေမွာင္ ရိပ္မ်ား လႊမ္းၿခံဳေနကာ၊
မာရ္နတ္တုိ႔၏ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈမ်ားကို အလူးအလဲ ခံေနရသလုိ ခံစား
ရေလသည္။

သို႔ရာတြင္၊

တစ္ခုခ်င္းစီကို

စစ္ေဆး

သူသည္

စိတ္ရွည္စြာႏွင့္

ေလ့လာကာ၊

ဤတရားက်င့္ႀကံမႈသည္ကား

အားလံုးကို

အမွန္တကယ္ပင္

သတိတရားႀကီးစြာျဖင့္
ပယ္ခ်လိုက္ေလသည္။

ခက္ခဲ

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိေလသာက်င့္စဥ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ၾကမ္းတမ္းလွေသာ
၄င္း၏ အေသြးမ်ားကို

ေျခာက္ခမ္းေစရံုသာမက အသားမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစကာ၊ အရိုးမ်ားကိုလည္း
ကြေ
ဲ ၾကသြားေစနိုင္ ေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္ေပသည္။
သုိ႔ရာတြင္ အေရွ႕ေကာင္းကင္ယံ၌ မိုးေသာက္ၾကယ္ ထြက္ေပၚလာခ်ိန္တြင္
ဘုရားအေလာင္း ေတာ္၏ ကိေလသာတဏွာ၏ ခ်ဳပ္ရာျငိမ္းရာ နိဗၺာန္မဂ္ဖိုလ္တရားကို
သိျမင္ရရွိသြားေလသည္။ မင္းသား၏ စိတ္သည္ မိုးလင္းခ်ိန္ကဲ့သို႔ပင္ ၾကည္လင္
ေတာက္ပေနေလသည္။ သူသည္ အရဟတၱဖုိလ္ေပါက္၍ ဘုရားအျဖစ္ သဗၺညဳတ
ဥာဏ္ကို ရရွိသြားေပၿပီ။ ထုိေန႔သည္ ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ (ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔
အဆိုအရ

မဟာသကၠရာဇ္

မင္းသားသည္

သက္ေတာ္

၁၀၃ခု

အဆုိအရ

(၃၅)

ႏွစ္အရြယ္၌

ကဆုန္လျပည့္ေန႔)
ဘုရားစင္စစ္

ျဖစ္၍

ဧကန္ျဖစ္၍

သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္ ျဖစ္သြားေလ သည္။

၆.

ထုိအခ်ိန္မွစ၍ မင္းသားအား အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္
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အခ်ဳိ႕တို႔က သူ႔အား ဗုဒၶ၊ သဗၺညဳတရွင္၊ တထာဂေတာ ဟူ၍၄င္း၊ အျခားေသာ
သူမ်ားကလည္း ဘဂ၀ါ သို႔မဟုတ္ သမၼာသမၺဳဒၶ ဟူ၍၄င္း၊ အသီးသီး ေခၚဆုိၾက
ေလသည္။
၄င္းသည္

ေရွးဦးစြာ

ဒုကၠရစရိယာကို

၆-ႏွစ္တာကာလ

အတူတကြ

က်င့္ခဲ့ၾကသည့္ ပဥၥ၀ဂီၢ ၅ပါး ရွိရာ ဗာရာဏသီျပည္ မိဂဒါ၀ုန္သုိ႔ ၾကြသြားေလသည္။
၄င္းတို႔သည္

အစပထမ၌

ဘုရားကို

အေ၀းက

ေရွာင္၍

မျမင္ေယာင္

ျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဓမၼစၾကာၤ ေဟာၾကားသည့္ေနာက္၌ သက္၀င္ယံုၾကည္ၾကသ
ျဖင့္၊

ဗုဒၶ၏

၄င္းေနာက္

ပထမဦးဆံုးေသာ
ဗုဒၶသည္

ေနာက္လုိက္တပည့္မ်ား

ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သုိ႔

ၾကြျမန္းကာ

ျဖစ္လာေလသည္။

အေဆြခင္ပြန္းျဖစ္ေသာ

ဗိမၺသာရဘုရင္အား သိမ္းသြင္းခဲ့ျပန္ေလသည္။ ထုိမွ ေန၍ ဗုဒၶသည္ ေနရာအႏွံ႔
လွည့္လည္၍

ျပည္သူမ်ားထံမွ

အလွဴခံကာ

သီတင္းသံုး

ေနထုိင္လ်က္

တရားေဟာေျပာေလသည္။
ေရငတ္ေနသူက
အစာကိုရွာသကဲ့သို႔၄င္း၊
ျပင္းျပစြာျဖင့္

ေရကိုရွာေဖြသကဲ့သို႔၄င္း၊
တုိင္းသူ

အစာငတ္ေနသူက

ျပည္သားမ်ားသည္

ခ်ဥ္းကပ္ၾကေလသည္။

ဗုဒၶအား

အဂၢသာ၀ကႏွစ္ပါးျဖစ္ၾက

စိတ္ဆႏၵ
ေသာ

ရွင္သာရိပုတၱရာ ႏွင့္ ရွင္ေမာဂၢလန္တို႔လည္း တပည့္ေနာက္လုိက္ ႏွစ္ေထာင္တို႔ႏွင့္
အတူ ဗုဒၶထံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾကေလသည္။
ေရွးဦးပထမ၌ ဗုဒၶ၏ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးသည္ သားေတာ္က
နန္းေတာ္မွ ထြက္ခြာ သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းကို အတြင္းစိတ္ထဲ၌ မေက်မခ်မ္း
ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္၍ ခပ္ခြာခြာေနခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗုဒၶ၏ ဒါယကာတစ္ဦး
ျဖစ္လာေလသည္။

ဗုဒၶ၏

မိေထြးေတာ္

မဟာပဇာပတိ၊

မိဖုရား

ျဖစ္သူ

ယေသာဓရာႏွင့္တကြ သက်သာကီ၀င္လူမ်ဳိးအားလံုးသည္လည္း ဗုဒၶအား သက္၀င္
ယံုၾကည္၍

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား

ျဖစ္လာေလသည္။

အျခားေသာ

လူေပါင္း

မ်ားစြာတို႔သည္လည္း ဗုဒၶအား ယံုၾကည္ကိုး စားၾကသည့္ ေနာက္လိုက္တပည့္မ်ား
ျဖစ္လာၾကေလသည္။
၇.

ဗုဒၶသည္ ၄၅-ႏွစ္ တိုင္တိုင္ ႏုိင္ငံတစ္ခြင္လံုးသုိ႔ လွည့္လည္ကာ တရား
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ေဟာေျပာလာခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုး သက္ေတာ္ (၈၀) အရြယ္၌ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္မွ
သာ၀တိၳျပည္သုိ႔

အသြား၊

ေ၀သာလီျပည္တြင္

ဖ်ားနာလာသျဖင့္

ေနာက္သံုးလအၾကာ၌ နိဗၺာန္စံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။ သုိ႔တေစ၊
ဗုဒၶ သည္ ခရီးဆက္ေတာ္မူ၍ ပါ၀ါၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ပန္းထိမ္သည္စုႏၵ
ကပ္လွဴသည့္ ဆြမ္းကို ဘုန္းေပးျပီးေနာက္္ နာမက်န္း ျဖစ္လာေလသည္။ ခ်ိနဲ႔၍
ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားရေသာ္ လည္း၊ ဗုဒၶသည္ ခရီးအဆင့္ဆင့္
ရပ္နားကာ၊ ကုသိနာ႐ံုျပည္အနီးရွိ ေတာသို႔ အေရာက္ ၾကြျမန္းခဲ့ေလ သည္။
အင္ၾကင္းေတာထဲရွိ အင္ၾကင္းပင္ႀကီး ႏွစ္ပင္အၾကားတြင္ လဲေလ်ာင္းကာ ဗုဒၶသည္
နိဗၺာန္ စံလြန္ ေတာ္မူခါနီးအထိ တပည့္ေနာက္လုိက္မ်ားအား ဆက္လက္၍ တရား
ေဟာေျပာခဲ့ေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဗုဒၶသည္ ကမာၻေပၚရိွ ဥာဏ္ပညာအရွိဆံုးေသာ
ဆရာတစ္ဦးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶသာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ာကို ဆံုးခန္းတိုင္
လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္၊ ပရိနိဗၺာန္ ၿငိမ္သက္စြာ ၀င္စံေတာ္မူေလသည္။
၈.

ကုသိနာ႐ံုျပည္ရွိ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားသည္ မ်ားစြာ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္၍

ဗုဒၶ၏ တပည့္ျဖစ္သူ ရွင္အာနႏၵာ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ဘုရား၏
အေလာင္းေတာ္ကို မီးသၿဂိဳလ္ေလ သည္။
ထုိအခါ

ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည့္ရွင္ဘုရင္

ခုနစ္ျပည္ေထာင္မင္းတို႔သည္

ဘုရား

ရွင္၏

အဇာတသတ္

အစရွိေသာ

ဓါတ္ေတာ္မ်ားကို

ခဲေ
ြ ၀ေပးရန္

ေတာင္းဆုိၾကသည္။ အစဦးပိုင္း၌ ကုသိနာ႐ံုျပည္ ဘုရင္က ျငင္း ဆန္ခဲ့သျဖင့္
အျငင္းပြားမႈမွာ

စစ္ျဖစ္ရမည့္

အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ပင္

ဆုိက္ေရာက္ခဲ့ရေပသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ေဒါဏပုဏၰား၏ အႀကံေပးခ်က္ေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္၏ ဓါတ္ေတာ္မ်ားကို
ႏုိင္ငံႀကီး

၈-ႏိုင္ငံတုိ႔အၾကား

ခဲေ
ြ ၀၍

အ႒ဘာဂျပဳမွ

ေက်ေအးေလသည္။

မီးေလာင္တိုက္မွ ျပာမ်ားႏွင့္ အ႐ိုးအၾကြင္းမ်ားကို ထည့္ထား ေသာ ေျမအိုးကိုမူ၊
အျခားေသာ ဘုရင္ႏွစ္ပါးတို႔အား ရွိခိုးပူေဇာ္ရန္ ခဲေ
ြ ၀ေပးလုိက္ေလသည္။ ဗုဒၶ၏
ဓါတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အ႐ိုးၾကြင္းမ်ားကို ေစတီဆယ္ဆူ တည္ကာ ဌာပနာ သြင္း၍
ကိုးကြယ္ျခင္း ျပဳၾကေလ သည္။
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II
ဗုဒၶ၏ေနာက္ဆံုးေဟာေျပာခ်က္မ်ား
၁.

ကုသိနာရံုျပည္ရွိ

အင္ၾကင္းပင္မ်ား ေအာက္တြင္

တပည့္ေနာက္လုိက္မ်ားအား

ေအာက္ပါအတိုင္း

ဘုရားသည္

ေနာက္ဆံုးစကား ေဟာေျပာ

ဆံုးမေတာ္မူေလသည္။
“သင္တုိ႔ကုိယ္ကို မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ျပဳပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသာ အားကိုးပါ။
မည္သူ႔ကိုမွ် အားမကိုး ပါႏွင့္။ ငါ၏ သြန္သင္ေဟာေျပာမႈမ်ားကိုသာ အသင္တုိ႔၏
လမ္းျပမီးတို္င္မ်ားအျဖစ္

မွတ္ယူက်င့္သံုးပါ။

အျခားေသာ

သြန္သင္

ေဟာေျပာမႈမ်ားကို မွီခိုျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
သင္တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာကို ညစ္ညမ္းမႈကို စဥ္းစားၾကည့္ပါက၊ ဆင္းရဲမႈေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာမႈေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဒုကၡ၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ကို
သိပါလ်က္ႏွင့္၊ အဘယ္ကဲ့သို႔ ကာမ ဂုဏ္ အရသာတြင္ ေပ်ာ္ပိုက္ႏုိင္ပါမည္နည္း။
မိမိ

“ကိုယ္”(အတၱ)

ကို

စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

မတည္ၿမဲမႈကို

ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။

ေနာက္ဆံုးတြင္ မလဲႊမေရွာင္သာပဲ ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ အဆံုးသတ္ရမည္ကို သိလွ်က္၊
မွားယြင္းေသာ အျမင္မ်ဳိးျဖင့္ မာန္မာနႏွင့္ ေလာဘစိတ္မ်ားကို ျမတ္ႏိုးလက္ခံႏုိင္
ပါသနည္း။ အရာ၀တၳဳ ခပ္သိမ္းကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ တည္ၿမဲေသာ “ကိုယ္” ဟူ၍
ရွိပါသေလာ။ ယင္းတို႔သည္ အေႏွးႏွင့္အျမန္ ေၾကမြ၊ ပ်က္စီးလြင့္စင္သြားၾကမည့္
အရာမ်ား မဟုတ္ပါေလာ။ အနတၱဟု ထင္မွတ္ပါ။ ဆင္းရဲဒုကၡ အေပါင္းတိ႔ုမွာ
လူတိုင္း အတူတူ ျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္ျဖင့္၊ ဇေ၀ဇ၀ါ မျဖစ္ၾကပါႏွင့္။ ငါ၏
တရားေတာ္

ကို

အသင္သည္

ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းမွ

လိုက္နာက်င့္သံုးပါက၊
လြတ္

ငါကြယ္လြန္ၿပီးသည့္
ကင္းမည္

ေနာက္၌ပင္

ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔

ျပဳလုပ္ပါက၊ အသင္သည္ ငါ၏ စစ္မွန္ေသာ တပည့္ ျဖစ္ေခ်မည္။”
၂.

“တပည့္တို႔

ငါ၏

သြန္သင္ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို

မည္သည့္အခါမွ်

ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္း မျပဳ ပါႏွင့္။ ယင္းတို႔ကို အၿမဲတေစ အျမတ္တႏိုးထား၍
အၿမဲတေစ စဥ္းစားသံုးသပ္ကာ လက္ေတြက
႔ ်င့္သံုး ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍
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ဤေဟာေျပာခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးမည္ ဆုိပါက အသင္သည္ အၿမဲပင္
ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာမည္ ျဖစ္သည္။
ဤ

သြန္သင္ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၏

အဓိကအခ်က္မွာ

အသင္တို႔၏

ကိုယ္ပုိင္စိတ္ဓါတ္ကို ထိန္း ခ်ဳပ္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ အသင္၏ စိတ္ကို ေလာဘမွ
ကင္းေ၀းေအာင္

ထားပါက

အသင္၏

ကိုယ္ခႏၶာ

လည္း

အမွန္အတိုင္း

တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္ၿပီး အသင္၏စိတ္သည္ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္၍၊ သစၥာရွိေသာ
စကားမ်ားကို

ေျပာဆုိေပလိမ့္မည္။

ဆင္ျခင္စဥ္းစားပါက

အသင္သည္

ဘ၀၏

မတည္ၿမဲမႈကို

ေလာဘႏွင့္ေဒါသမ်ားကို

အနိစၥဟူ၍

အၿမဲ

ခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္မည္

ျဖစ္ၿပီး၊ မေကာင္းမႈမွန္သမွ်ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပ သည္။
စိတ္၏ ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈေၾကာင့္ ေလာဘရမက္ထဲ၌ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနပါက၊
အသင္သည္ ယင္း ဆဲေ
ြ ဆာင္မႈမ်ားကို ဖိႏိွပ္ခ်ဳိးႏွိမ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ စိတ္ကို
ႏုိင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။
စိတ္သည္ လူကို ဗုဒၶ ျဖစ္ေစႏုိင္သကဲ့သို႔၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္အျဖစ္လည္း
ျဖစ္ေစႏုိင္ေပသည္။ အမွားေနာက္သို႔ လုိက္ပါက ရကၡဘီလူး ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊
အမွန္တရားကို သိရွိပါက ဗုဒၶ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသင္၏
စိတ္ကို ခ်ဳပ္ထိန္းကာ၊ အမွန္တရားမွ တိမ္းေစာင္းခၽြတ္ေခ်ာ္ျခင္း မျဖစ္ပါေစႏွင့္။”
၃.

“တပည့္တို႔

ငါ၏

ေျပာဆုိဆံုးမမႈေအာက္တြင္

အသင္တုိ႔သည္

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခ်စ္ၾကည္ေလး စားၾက၍၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို မျဖစ္ေစရဘူး။
အသင္တုိ႔သည္ ဆီႏွင့္ေရကဲ့သို႔ မေပါင္းစပ္ႏုိင္သည့္ အေျခ အေနမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ပဲ
ႏို႔ႏွင့္ေရကဲ့သုိ႔ အတူတကြ ေပါင္းစပ္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
ငါ၏ ဆံုးမသြန္သင္မႈမ်ားကို အတူတကြ ေလ့လာဆည္းပူး၍ အတူတကြ
က်င့္ႀကံေနထုိင္ၾကပါ။ ပ်င္းရိမႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖင့္ အသင္၏ စိတ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကို
အလဟႆ

မျဖဳန္းတီးပါႏွင့္။

အမွန္တရား

၏

ပန္းမာန္မ်ားကို

ဆြတ္ခူး၍

လမ္းမွန္အတိုင္း က်င့္သံုးေနထိုင္ၾကပါ။
တပည့္တို႔၊ ငါကိုယ္တုိင္ လိုက္နာက်င့္သံုး၍ သိရွိလာရေသာ အမွန္တရား
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မ်ားကို သင္တုိ႔အား သင္ၾကားေဟာေျပာခဲ့သည္။ အသင္တုိ႔သည္၊ ဤတရားေတာ္
မ်ားကို အၿမဲမျပတ္ လုိက္နာက်င့္သံုး သင့္ေပသည္။
အကယ္၍

ထုိကဲ့သို႔

လံုး၀မေတြ႕ဘူးေသာ

က်င့္ႀကံျခင္း

အဓိပၸာယ္

မ်ဳိး

မျပဳပါက၊

အသင္သည္

သက္ေရာက္မည္သာ

ငါႏွင့္

ျဖစ္ေပသည္။

အသင္သည္၊ ငါႏွင့္ အတူတူ ရွိေနေသာ္လည္း ငါႏွင့္ အလွမ္းေ၀း ေနသည့္
သေဘာမ်ဳိး

သက္ေရာက္မည္

ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို
ေ၀းလံလွေသာ

အသင္

ေနရာ၌

ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္

လက္ခံက်င့္သံုးမည္

ရွိေနေစကာမူ

အကယ္၍

ဆုိပါက

ငါႏွင့္အတူ

ငါ၏

အသင္သည္

ရွိေနသည့္သေဘာမ်ဳိး

သက္ေရာက္ေပမည္။”
၄.

“တပည့္တို႔ ၊ ငါႏွင့္အသင္တုိ႔ ခြခ
ဲ ြာရေတာ့မည့္အခ်ိန္ နီးကပ္လာေပၿပီ။

သို႔ရာတြင္

၀မ္းနည္း

ေၾကကဲျြ ခင္း

မျဖစ္ၾကပါႏွင့္။

ဘ၀သည္

အစဥ္အၿမဲ

ေျပာင္းလဲေန၍ ေသျခင္းကို မည္သူကမွ် ေရွာင္ကြင္း ၍မရပါ။ ငါ၏ ကိုယ္ခႏၶာသည္
ေဆြးေျမ႕ေနေသာ လွည္းတစ္စီး ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားသကဲ့သုိ႔၊ ငါ၏ ေသဆံုး မႈက
ဤအခ်က္ကို အနိစၥတရားအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္သည္။
အဆင္ျခင္ကင္းမဲ့စြာ ပူေဆြးျခင္းမျပဳပဲ၊ ထာ၀စဥ္ တည္ၿမဲေသာအရာဟူ၍ မရွိ
ဟူေသာ အသိ စိတ္ျဖင့္၊ လူ႔ဘ၀၏ အနတၱသေဘာကို ႐ွဳျမင္သံုးသပ္ၾကပါ။
ေျပာင္းလဲေနေသာ အရာကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ ေသာအရာ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ ဟူေသာ
တန္ဖိုးမရွိသည့္ လုိအင္ဆႏၵမ်ဳိး၌ ျမတ္ႏိုးတြယ္တာျခင္း မျဖစ္ၾက ပါႏွင့္။
ကာမဂုဏ္
အခြင့္ေကာင္းကို

ေလာဘစိတ္႐ိုင္းသည္
ေစာင့္ေမွ်ာ္

လူ႔စိတ္ကို

ေနေပသည္။

လွည့္ျဖားရန္၊

အကယ္၍

အခန္းထဲ၌

အၿမဲပင္
ေျမြဆိုး

တစ္ေကာင္ ရွိေန၍ အသင္က ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္လိုမည္ ဆုိပါက အသင္သည္
ေျမြဆုိးကို ေရွးဦးစြာ ေမာင္းႏွင္ပစ္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
အသင္သည္ ေျမြဆုိးကဲ့သို႔ေသာ ကာမဂုဏ္ရမက္စိတ္မ်ားကို ေမာင္းထုတ္
ပစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အသင္၏ စိတ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ထိန္းရမည္ ျဖစ္သည္။”
၅.

“တပည့္တို႔၊ ငါ၏ ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ပိုင္းလည္း ေရာက္ရွိလာေပၿပီ။
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သက်မုနိဗုဒၶ

သို႔ရာတြင္ ေသျခင္းဟူသည္မွာ ႐ူပခႏၶာကိုယ္၏ ေပ်ာက္ကြယ္မႈသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို
မေမ့ၾကပါႏွင့္။

ခႏၶာကိုယ္သည္

မိဘမ်ားက

ေမြးထုတ္လုိက္ၿပီးသည့္ေနာက္

အာဟာရမ်ားျဖင့္ ႀကီးထြားလာျခင္းသာ ျဖစ္၍ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ေသဆံုး ျခင္းမ်ားကို
ေရွာင္ကြင္း၍ မရပါ။ ပ်က္ၿမဲဓမၼတာတည္း။
ဗုဒၶ အစစ္သည္ လူ႔ကိုယ္ခႏၶာ မဟုတ္ေပ။ ၄င္းသည္ အမွန္တရားကို
သိျမင္ျခင္းသာ

ျဖစ္ေပ

သည္။

လူ႔ကိုယ္ခႏၶာက

ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္

ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အမွန္တရား၏ အသိဥာဏ္မ်ားမွာ မူကား သုတ္ေတာ္၌၄င္း၊
၀ိနည္းေတာ္၌၄င္း၊
ကိုယ္ခႏၶာကိုသာ

ထာ၀ရကိန္းေအာင္း
ေတြ႕ျမင္သူသည္

သြန္သင္ေဟာေျပာမႈမ်ားကို

တည္ရွိေနမည္

အမွန္

ျဖစ္ပါသည္။

ေတြ႕ျမင္ျခင္း

လက္ခံသူသာလွ်င္

ငါ့ကို

မဟုတ္၊

ငါ၏
ငါ၏

အမွန္ေတြ႕ျမင္ျခင္း

ျဖစ္ေပသည္။
ငါ

ေသဆံုးၿပီးသည့္ေနာက္

ငါ့

ေဟာၾကားပညတ္သည့္

သုတ္ႏွင့္

၀ိနည္းတရား အေပါင္းသည္ ဓမၼ ျဖစ္သည္။ ဤသုတ္ႏွင့္ ၀ိနည္းကို လုိက္နာ
က်င့္သံုးပါက ငါ၏ တပည့္ေကာင္း ျဖစ္ေပမည္။
တပည့္တို႔၊ ငါ့ဘ၀၏ ေႏွာင္းပိုင္း၊ ၄၅-ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း၊ ငါသည္
ထိန္ခ်န္ျခင္း မရွိဘဲ အလံုးစံု သင္ျပေဟာေျပာခဲ့ေပသည္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္သင္ၾကားျခင္း၊
လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ဳိး လံုး၀ မရွိေပ။ အလံုးစံုကို ပြင့္လင္းစြာႏွင့္
ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ

သင္ျပေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။

တပည့္တို႔

ဤ

သည္မွာ

ေနာက္ဆံုးပင္ ျဖစ္၍ ခဏတာအတြင္း၌ပင္၊ ငါသည္ ပရိနိဗၸၺာန္သို႔ ၀င္စံေတာ့မည္
ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ငါ၏ သြန္သင္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။”
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အခန္း ႏွစ္

အႏွိဳင္းမဲ့ ဗုဒၶ
I
ဗုဒၶ၏ က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ သံႏိၷဌာန္မ်ား
၁.

ဗုဒၶ၏ စိတ္ဓာတ္သည္ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈႏွင့္၊ က႐ုဏာထားမႈတို႔ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ခ်စ္ခင္ၾကင္ နာစိတ္မွာ (ေမတၱာဟု ေျပာင္းလဲနိုင္ပါသလား၊ ေျပာင္းလဲသင့္ပါသလား။
အဂၤလိပ္လို Great Loving Kindness)၊ လူသားအားလံုးတို႔အား ျဖစ္ႏိုင္ေသာနည္းျဖင့္
ကယ္တင္ရန္ျဖစ္သည္။ က႐ုဏာစိတ္မွာမူ လူသားမ်ား၏ ဖ်ားနာမႈ၊ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို
မိမိကိုယ္တိုင္သိျမင္ ခံစားျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။
က႐ုဏာထားျခင္းမွာ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္၏ ပင္ကိုယ္သဘာ၀ပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
“အသင္၏ ဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ားသည္ ငါ၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားပင္ ျဖစ္၍၊ အသင္၏
ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ ငါ၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈပင္ ျဖစ္သည္” ဟု ေျပာၾကားကာ၊ ဗုဒၶသည္ မိခင္က
ရင္ေသြးကို အၿမဲ ခ်စ္သည့္ နည္းတူ၊ ၾကင္နာက႐ုဏာ ထားသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးကို
ခဏတာမွ် ေမ့ေပ်ာက္ျခင္း မရွိေပ။
ဗုဒၶ၏
ႏိုးၾကားလာ၏။

က႐ုဏာစိတ္ဓာတ္သည္
လူသားမ်ား၏

လူသားတို႔၏

ယံုၾကည္ကိုးစားမႈသည္

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ
ဤစိတ္ဓာတ္အေပၚ

တံု႔ျပန္ခ်က္ပင္ ျဖစ္၍၊ ယင္းမွ တစ္ဆင့္ အမွန္တရားကို ရရွိ ႏုိင္ေပသည္။ မိခင္က
ကေလးငယ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းျဖင့္ မိခင္၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ကို နားလည္သေဘာ
ေပါက္သကဲ့သုိ႔

ကေလးငယ္သည္လည္း

မိခင္ေမတၱာကို

တံု႔ျပန္ခံစားကာ

စိတ္ခ်မ္းသာမႈမ်ဳိးကို ခံစားရ ေလသည္။
သို႔တိုင္ေအာင္ လူသားမ်ားသည္ ဗုဒၶစိတ္ဓာတ္ကို နားမလည္ၾကပဲ၊ ၄င္းတို႔၏
နားမလည္မႈမွ ေပၚထြက္လာေသာ ထင္ေယာင္ထင္မွားမႈမ်ားႏွင့္ ေလာဘရမက္မ်ားကို
ဆက္လက္ ခံစားေနၾကေပ သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ ကာမဂုဏ္ရမက္မ်ားမွ
စုပံုလာေသာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ရပ္မ်ားကို ခံစားရကာ ေလးလံလွေသာ မေကာင္းမႈ
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အႏွိဳင္းမဲ့ ဗုဒၶ

၀န္ထုပ္ကို

သယ္ပိုး၍

ထင္ေယာင္ထင္မွားသည့္

ေတာေတာင္ထဲတြင္

တ၀ဲ

လည္လည္ ျဖစ္ေနၾကေပသည္။

၂.

ဗုဒၶ၏ ေမတၱာက႐ုဏာမ်ားသည္ လက္ရွိဘ၀အတြက္သာဟု မထင္မွတ္ပါႏွင့္။

၄င္းသည္

မခန္႔မွန္းႏုိင္

သည့္အခ်ိန္မွစ၍

တည္ရွိလာခဲ့ေသာ

အနွိဳင္းမဲ့ဗုဒၶ၏

အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ မရွိသည့္ က႐ုဏာေတာ္ပင္ ျဖစ္၍ မသိနားမလည္ေသာေၾကာင့္
လူသားမ်ား မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့ခ်ိန္ကပင္ တည္ရွိခဲ့ေပသည္။
ထာ၀ရဗုဒၶသည္

လူသားမ်ားေရွ႕၌

အခ်စ္ခင္ဆံုးေသာ

အသြင္ျဖင့္သာ၊

အၿမဲတမ္း ေပၚေပါက္လာ၍၊ လူသားမ်ားအတြက္ ပညာအရွိဆံုးေသာ သက္သာ
ခ်မ္းသာမႈ နည္းလမ္းမ်ားကို ယူေဆာင္လာေပ သည္။
သက်သာကီ၀င္

လူမ်ဳိးမ်ားထဲ၌

မင္းသားအျဖစ္

ဖြားျမင္လာခဲ့ေသာ

သက်မုဏိဘုရားသည္ ေတာထြက္၍ ဒုကၠရစရိယကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ
တရားထိုင္ျခင္းမွတဆင့္ သဗၸၸၺညဳတဥာဏ္ကို ရရွိခဲ့ေပသည္။ ဗုဒၶသည္ လူသားမ်ား
အတြင္း၌

ဓမၼတရားေတာ္ကို

ေဟာၾကားေတာ္မူၿပီး

ေနာက္ဆံုး၌

ပရိနိဗၸၺာန္စံ

လြန္ေတာ္မူေလသည္။
ဗုဒၶ ျဖစ္စဥ္၏ ထာ၀ရ တည္ျမဲေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို လူသားမ်ားက အလံုးစံု
နားမလည္နိုင္ေခ်။

မသိနားမလည္မႈ၏

အတိမ္အနက္ကို

တိုင္းတာ၍

မရသကဲ့သို႔ပင္ ဗုဒၶ၏ ေမတၱာက႐ုဏာမ်ားသည္လည္း တိုင္းတာ၍ မရႏိုင္ေပ။
ေလာကီဘ၀မွ ခဲထ
ြ ြက္၍၊ အကၽြတ္တရားရရွိေရးအတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္ခါစ၌

ဗုဒၶသည္

အားလံုးတို႔အား

ကယ္တင္ရန္၊

သႏိၷဌာန္

၄-ရပ္ကို

ေလာဘရမက္

ခ်မွတ္ခဲ့ေပသည္။
အားလံုးကို

လူသား

စြန္႔လႊတ္ရန္၊

အသိပညာရပ္အားလံုးကို ဆည္းပူးရန္ႏွင့္ အမွန္တရားကို ရရွိရန္တို႔ပင္ ျဖစ္ သည္။
ဤသႏိၷဌာန္မ်ားသည္

ဗုဒၶျဖစ္စဥ္၏

အေျခခံ

က႐ုဏာမ်ားကို ေဟာ ေျပာခဲ့ေလသည္။
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သဘာ၀ျဖစ္ေသာ

ေမတၱာႏွင့္

အႏွိဳင္းမဲ့ ဗုဒၶ

၃.

ဗုဒၶသည္

ေရွးဦးပထမ

သက္ရွိသတၱ၀ါအားလံုးကို

ၾကင္နာသနားၿပီး၊

သူတစ္ပါး၏ အသက္ကို သတ္ေသာ ဒုစ႐ိုက္မႈမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္၊ မိမိကုိယ္ကို
ေလ့က်င့္ခဲ့ေပသည္။

ယင္းသို႔

ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္

အသက္ရွည္ျခင္းအက်ဳိးကို

လူအားလံုး သိရွိႏို္င္ေစရန္ ေဟာေျပာခဲ့ေပသည္။
ဗုဒၶသည္ သူတပါး၏ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္း၏ ဒုစ႐ိုက္မႈမွ ကင္းလြတ္ႏုိင္ေစရန္
ေလ့က်င့္ခဲ့ျခင္းျဖင့္

သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ

စိတ္ဓာတ္ႏွင့္

မျပည့္စံုႏုိ္င္ေသာ

ရမက္မ်ားကို မခံစားရေစရန္၊ လူအားလံုးတို႔အား သိရွိေစႏုိင္ရန္ ေဟာေျပာခဲ့ေပသည္။
ဗုဒၶသည္ လိမ္လည္မုသားေျပာဆုိမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္ခဲ့ျခင္းျဖင့္
လူသားအားလံုး တုိ႔အား အမွန္တရားကိုသာ ေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ
စိတ္၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို သိရွိ ေစရန္ ေဟာေျပာခဲ့ေပသည္။
ဗုဒၶသည္ စကားႏွစ္ခြ မေျပာမိေစရန္ ေလ့က်င့္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ လူတိုင္းလူတိုင္းအား
ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ေပါင္းဖက္ၾက၍ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာမ်ားကို သိရွိေစရန္ ေဟာေျပာ
ခဲ့ေပသည္။
ဗုဒၶသည္ အျခားသူမ်ားအား သတင္းအဖ်င္းေျပာဆုိမႈမ်ား မျပဳလုပ္မိေစရန္
ေလ့က်င့္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ လူတိုင္းလူတိုင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ စုေပါင္းေနထုိင္မႈမွ
ျဖစ္ေပၚလာေသာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း သည့္ စိတ္မ်ားကို ရရွိေစရန္ ေဟာေျပာ
ခဲ့ေပသည္။
ဗုဒၶသည္

အက်ဳိးမရွိေသာ

ေလ့က်င့္ခဲ့ျခင္းအားျဖင့္

စကားေျပာဆုိမႈမ်ားကို

ကိုယ္ခ်င္းစာနာစြာျဖင့္

လံုး၀မျပဳမိေစရန္

နားလည္မႈရွိျခင္း၏

အက်ဳိးကို

လူအားလံုးတို႔အား သိရွိေစရန္ ေဟာေျပာခဲ့ေပ သည္။
ဗုဒၶသည္ ကိေလသာ ေလာဘရမက္မွ ကင္းေ၀းေစရန္၊ ေလ့က်င့္ခဲ့ျခင္း
အားျဖင့္ ေလာဘရမက္ ကင္းစင္မႈႏွင့္ အတူဒြန္တဲြ ပါရွိလာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို
လူတိုင္းသိရွိႏိုင္ေစရန္ ေဟာေျပာခဲ့ေပသည္။
ဗုဒၶသည္

သူတစ္ပါးကို

မုန္းတီးျခင္းမွ

ေရွာင္ကြင္းႏုိင္ေစရန္

ေလ့က်င့္

ၿပီးေနာက္ လူ အားလံုးတုိ႔အား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခ်စ္ခင္ၾကေစရန္ ေဟာေျပာ
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ခဲ့ေပသည္။
ဗုဒၶသည္ ေမာဟကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ေစရန္ ေလ့က်င့္ခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္မႈ
အေၾကာင္းတရားကို လူတိုင္းသိရွိနားလည္ၿပီး လ်စ္လ်ဴမရွဳေစရန္ ေဟာေျပာခဲ့
ေပသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ ဗုဒၶ၏ ေမတၱာက႐ုဏာသည္ လူသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္၍
လူသားအားလံုး၏ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာမႈအတြက္ကိုသာ ရည္မွန္းခဲ့ေပသည္။
ဗုဒၶသည္ မိဘမ်ားက ၄င္းတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္နည္းတူ၊
လူသားမ်ားအား

ခ်စ္ျမတ္ႏိုး၍

လူသားမ်ားအတြက္

အၾကီးမားဆံုးေသာ

ဆုမြန္ျဖစ္ေစသည့္ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ေသျခင္း တည္း ဟူေသာ ပင္လယ္သမုဒၵရာ၏
နိဗၺာန္တဖက္ကမ္းသို႔ ျဖတ္ကူးႏုိင္ေစရန္ ေဟာေျပာခဲ့ေပသည္။

II
ကယ္တင္ေပးနိုင္ေသာ တရား
၁.

အမွန္တရား၏

တရားစကားမ်ားကို၊

တဖက္ကမ္းမွေန၍
ကိေလသာ

ေဟာေျပာေတာ္မူေသာ

ေလာကထဲတြင္

ဗုဒၶ၏

႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနသူမ်ား

ၾကားသိႏိုင္ရန္ လြန္စြာခက္ခဲလွေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရားသည္
သံသရာ၀ဋ္ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ျဖစ္ေသာ တရားမ်ားကို ေဟာေဖာ္
ညႊန္ျပေလသည္။
“အသင္တို႔အား

ဥပမာ

ဥပေမယ်တစ္ခု

ေျပာျပမည္”

ဟု

ဗုဒၶက

ျမြက္ၾကားေတာ္မူသည္။
“တရံေရာအခါက ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလွေသာ သူေဌးတစ္ဦး၏ ေနအိမ္ကို
မီးစဲေ
ြ လာင္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္က အိမ္တြင္ မရွိေသာ သူေဌးႀကီးသည္ ေနအိမ္သို႔
ျပန္ေရာက္လာေသာအခါ ကစားခံုစားမႈတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားေနသျဖင့္ အိမ္မီးေလာင္
သည္ကို

သတိမျပဳမိၾကေသာ

၄င္း၏
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ရွိေနၾကဆဲ
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ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရေလသည္။ “အိမ္ထဲကေန ျမန္ျမန္ ေျပးထြက္လာ ၾက” ဟု
ဖခင္သူေဌးႀကီးက ေအာ္ေျပာေသာ္လည္း ကေလးမ်ားကမူ အေဖေခၚသံကို ဂ႐ုုမျပဳ
ၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္စြာျဖင့္ ဖခင္က ထပ္မံေအာ္ေျပာျပန္ေလသည္။
“ကေလးတုိ႔၊ ေဖေဖ့ ဆီမွာ ကစားစရာ အ႐ုပ္ဆန္းေတြ ရွိတယ္။ ထြက္လာယူၾက” ။
ဤတစ္ႀကိမ္တြင္မူ

ကေလးသူငယ္

မ်ားသည္

မီးေလာင္ေနေသာ

အိမ္ထဲမွ

ေျပးထြက္လာ၍ အသက္ေဘးမွ လြတ္ကင္းႏုိင္ၾကေလ ေတာ့သည္။”
ဤေလာကႀကီးသည္လည္း

မီးေလာင္ေနေသာ

အိမ္ပင္

ျဖစ္ေခ်သည္။

သို႔ရာတြင္ အိမ္ မီးေလာင္ ေနေၾကာင္း သတိမမူမိၾကေသာ လူသားမ်ားသည္
မီးေလာင္ေသဆံုးၾကရမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေန ၾကရေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ဗုဒၶသည္ မဟာက႐ုဏာစိတ္ႀကီးစြာျဖင့္ ၄င္းတုိ႔အား ကယ္တင္ရန္ နည္းလမ္း
မ်ားကို တည္ထြင္ႀကံဆေလသည္။
၂.

ဗုဒၶက

ျမြက္ၾကားေတာ္မူေသး၏။

“အသင္တုိ႔အား

ေနာက္ပံုျပင္တစ္ခု

ေျပာျပမည္။ တစ္ရံေရာ အခါက သူေဌးႀကီးတစ္ဦး၏ တစ္ဦးတည္းေသာသားသည္
ေနအိမ္မွ

ထြက္သြားၿပီးသည့္ေနာက္

ဆင္းရဲ

ငတ္မြတ္လွသည့္

ဘ၀သုိ႔

ေရာက္ရွိေနေလသည္။
ဖခင္သည္

ေနအိမ္မွ ေ၀းလံစြာ ထြက္ခြာသြားသည့္ သားျဖစ္သူအား

ရွာေဖြခဲ့ေသာ္လည္း
ျဖစ္ေနေလသည္။

လမ္းစ

ေပ်ာက္ခါ

မည္သို႔မွ်

ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာလာေသာ္

ရွာမေတြ႕ႏုိင္ေအာင္

ဆင္းရဲငတ္

ျပတ္ေနသာ

သားျဖစ္သူသည္ ဖခင္ေနရာၿမိဳ႕သို႔ တ၀ဲလည္လည္ ေရာက္ရိွလာေလသည္။
မိမိသားကို

ခ်က္ခ်င္းမွတ္မိေသာ

ဖခင္က၊

သားျဖစ္သူအား

အိမ္သို႔ေခၚေဆာင္လာေစရန္၊ ၄င္း၏ အခိုင္းအေစမ်ားအား ေစလႊတ္လုိက္ေလသည္။
သို႔ရာတြင္

ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားလွေသာ

ေနအိမ္ကို

ေတြ႕

ျမင္ရ၍

ေၾကာက္ရ႕ြံ ထိတ္လန္႔ေန႐ံုသာမက မိမိအား လွည့္ျဖားေနသည္ဟု ထင္မွတ္ကာ
သားျဖစ္သူက

လာေခၚသူမ်ားေနာက္သုိ႔

ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း မသိရွာေပ။
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လုိက္မသြားေခ်။

မိမိ၏

ဖခင္
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ဖခင္က ၄င္း၏ အခိုင္းအေစမ်ားအား ထပ္မံေစလႊတ္ကာ ခ်မ္းသာလွေသာ
သူေဌးႀကီး၏ ေနအိမ္ ၌ အေစခံလုပ္မည္ ဆုိပါက ေငြအသျပာ အသင့္အတင့္ရမည္
ေသခ်ာေၾကာင္း မွာၾကားလုိက္ေလသည္။ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္မူ သားျဖစ္သူသည္
ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံကာ အေစခံတစ္ဦးအျဖစ္

ဖခင္၏ ေန အိမ္သို႔

လုိက္ပါသြားေလသည္။
ဖခင္ျဖစ္သူသည္

၄င္းအား

ရတနာေရႊေငြႏွင့္

၀တၱဳပစၥည္းအားလံုးကို

တာ၀န္ယူ ခ်ဳပ္ထိန္းေစ သည္အထိ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ရာထူးတိုးျမွင့္ေပးေလသည္။
သုိ႔တိုင္ေအာင္ သားျဖစ္သူသည္ ၄င္း၏ ကိုယ္ပိုင္ ေမြးသဖခင္အား မမွတ္မိေသးေပ။
သားျဖစ္သူ၏

သစၥာရွိမႈအေပၚ

ဖခင္က

၀မ္းသာအားရ

ျဖစ္သျဖင့္

ကြယ္လြန္ခါနီးအခ်ိန္၌ ၄င္း၏ ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟအေပါင္းတုိ႔ကို ေခၚယူ စု႐ံုးေစကာ
“မိတ္ေဆြတို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကၽြႏ္ုပ္ ရွာေဖြေနခဲ့ ေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ
သားသည္ ဤလူပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ရတနာ
ေရႊေငြပစၥည္းအားလံုးကို ပိုင္ဆုိင္သူျဖစ္သည္” ဟု ၀န္ခံေျပာၾကားလုိက္သည္။
ဖခင္၏ ၀န္ခံေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္ အံ့အားသင့္သြားေသာ သားျဖစ္သူက
“ကၽြႏ္ုပ္သည္

ဖခင္အား

ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ႐
့ ံုသာမက

ဤရတနာေရႊေငြပစၥည္း

အားလံုးကိုလည္း ယခုအခါတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရေပၿပီ” ဟု ေျပာဆုိ
ေလသည္။
ဤပံုျပင္ထဲတြင္ ပါရွိေသာ သူေဌးႀကီးဆုိသည္မွာ ဗုဒၶျဖစ္၍ တ၀ဲလည္လည္
ျဖစ္ေနေသာ သားဆုိ သူမွာ လူသားအားလံုးကို ရည္ညႊန္းသည္။ ဖခင္က တစ္ဦး
တည္းေသာသားအေပၚ ထားရွိသည့္ အခ်စ္မ်ဳိးျဖင့္ပင္ ဗုဒၶ၏ ေမတၱာက႐ုဏာ
သည္လည္း

လူသားအားလံုးအေပၚ

သိုင္းၿခံဳေနေလသည္။

ထုိေမတၱာစိတ္

မ်ဳိးျဖင့္ပင္ ဗုဒၶသည္ လူသားမ်ားအား အမွန္တရား ရတနာျဖင့္ ျပည့္ၿဖိဳးႏုိင္ၾကေစရန္
ဦးေဆာင္သင္ျပေပး

ႏုိင္မည့္

အေကာင္းဆံုးေသာ

နည္းလမ္းမ်ားကို

ႀကံဆ

ေဖာ္ထုတ္ေလသည္။

၃.

မိုးေရသည္ သစ္ပင္ျမက္ပင္အားလံုးအေပၚသို႔ ညီတူမွ်တူ ရြာက်လာသကဲ့သို႔
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ဗုဒၶ၏ က႐ုဏာ သည္လည္း လူသားအားလံုးအေပၚ တေျပးညီ သက္ေရာက္ေန
ေလသည္။ သစ္ပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ အတူတူျဖစ္ေသာ မိုးေရမွ အသီးသီးေသာ
အက်ဳိးထူးမ်ားကို ရရွိၾကသကဲ့သို႔ပင္ ကဲျြ ပားေသာ သဘာ၀ ႏွင့္ အေျခအေန
မတူညီၾကေသာ လူသားမ်ားသည္လည္း ျခားနားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဗုဒၶ၏
က႐ုဏာေတာ္ကို ခံစားၾကရေလသည္။
၄.

မိဘမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ကေလးသူငယ္အားလံုးကို ခ်စ္ၾကေသာ္လည္း

မက်န္းမာေသာ ကေလး အေပၚ အထူးၾကင္နာယုယစိတ္ျဖင့္ ခ်စ္သနားေလသည္။
ဗုဒၶ၏

က႐ုဏာေတာ္သည္

လူသားအားလံုးအေပၚ

ညီတူညီမွ်ပင္

ထားရွိေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေမာဟေၾကာင့္ ဒုစ႐ိုက္ေပါမ်ားကာ ဘ၀၀ဋ္ေၾကြးကို
ပိုမိုေလးလံစြာ ခံစားရမည့္သူမ်ားအား အထူး ၾကင္နာသနားေလသည္။
အေရွ႕ေကာင္းကင္ယံတြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ ေန၀န္းသည္ ေနရာေဒသ
တစ္ခုတည္းကို

မ်က္ႏွာလိုက္၊

အေလးေပးျခင္းမရွိဘဲ

ကမာၻတစ္ခြင္လံုး၏

အေမွာင္ထုကို ရွင္းလင္းျဖစ္ေလသည္။ ဗုဒၶ၏ က႐ုဏာေတာ္သည္လည္း လူသား
အားလံုးအေပၚ သိုင္းၿခံဳကာ အမွန္တရားဘက္သို႔ အားေပးၿပီး မေကာင္းမွဳဒုစ႐ိုက္
မျပဳမိေစရန္

လမ္းညႊန္သြန္သင္ေလသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္

မသိမႈ အမိုက္ေမွာင္ကို ခြင္း၍ လူသားမ်ားအား အမွန္တရားဘက္သို႔ ဦးတည္
ေဆာင္ၾကဥ္းေလသည္။
ဗုဒၶသည္

က႐ုဏာစိတ္အရာတြင္

ဖခင္တစ္ဦးျဖစ္၍

ခ်စ္ၾကင္နာမႈတြင္

မိခင္တစ္ဦး ျဖစ္ေလသည္။ မသိတတ္မႈႏွင့္ ကိေလသာေလာက၏
မ်ားမွ

မလြတ္ကင္းႏိုင္ၾကေသာ

လူသားမ်ားသည္

တဏွာစိတ္

မၾကာခဏ

ျပင္းထန္

လြန္းလွသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးျဖင့္ ျပဳမူတတ္ၾကေလသည္။ ဗုဒၶသည္လည္း လူသား
အားလံုးအေပၚ
က႐ုဏာေတာ္

က႐ုဏာစိတ္မ်ားျဖင့္
မရွိပါက

စိတ္ဓာတ္ျပင္းျပလွေပသည္။

လူသားမ်ားသည္လည္း

ခိုကိုးရာမဲ့

ဗုဒၶ၏

ျဖစ္ေခ်မည္။

၄င္းတုိ႔သည္ ဗုဒၶ၏ ကေလးသူငယ္ တပည့္မ်ားအျဖစ္ ဗုဒၶ ၏ ကယ္တင္နည္းမ်ားကို
လက္ခံနာယူသင့္ေပသည္။
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III
ထာ၀ရဗုဒၶ
(ေထရာ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာတို႔ အဆိုအရ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မည္သည့္အရာမွ
မျမဲေၾကာင္း၊ အနိစၥတရားကို အျမဲမျပတ္ ေဟာၾကားေတာ္မူေလ၍ ဤေနရာရွိ
ထာ၀ရာ ဗုဒၶဆိုသည္မွာ ထာ၀ရသစၥာဓမၼ ကို ရည္ညြန္းပါသည္။ တည္းျဖတ္ေရး
အဖြ႕ဲ )
၁.

ဗုဒၶသည္ မင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္ ဖြားျမင္လာၿပီးသည့္ေနာက္ ေတာထြက္၍

အမွန္တရားကို

ရွာေဖြ

ေတြ႕ျမင္ခဲ့သည္ဟု

လူတိုင္း

သိထားၾကေသာ္လည္း

အမွန္မွာ အစႏွင့္အဆံုးဟူ၍ မရွိေသာ ကမာၻႀကီးထဲ ၌ ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာ
ကမာၻေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကပင္ ပါရမီျဖည့္ခဲ့ေလသည္။
ထာ၀ရဗုဒၶအျဖစ္

ဗုဒၶသည္

လူအားလံုး၏

စရိုက္၊

အၾကိဳက္ကို

သိ၍

ကယ္တင္နည္းမ်ဳိးစံုကို အသံုး ျပဳခဲ့ေပသည္။
ဗုဒၶက

သင္ျပခဲ့ေသာ

ထာ၀ရသစၥာဓမၼ

အမွားအယြင္း

မရွိပါေပ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဗုဒၶ သည္ ကမာၻေလာကထဲ၌ ရွိေသာ အရာခပ္သိမ္းကို
သိရွိေတာ္မူ၍ ၄င္းတို႔ကို လူအားလံုးတို႔အား သင္ ၾကားေပးသည္။
အမွန္မွာ ကမၻာေလာကႀကီး အေၾကာင္းကို အမွန္အတိုင္း သိရွိႏိုင္ရန္ လြန္စြာ
ခက္ခဲေပသည္။ မွန္သည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း မမွန္ပဲ၊ မွားယြင္းသေယာင္ေယာင္
ထင္ရေသာ္လည္း

မမွားယြင္းပါေပ။

လူၿပိန္းမ်ားသည္

ကမာၻေလာကႀကီး၏

အမွန္တရားမ်ားကို သိရွိနို္င္မည္ မဟုတ္ပါေပ။ ၄င္းတို႔ကို ျမတ္စြာ ဘုရားတစ္ပါးသာ
အၾကြင္းမရွိ

သိရွိျခင္း

ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

ဘုရားသည္

ေလာကႀကီး

အေၾကာင္းကို ျဖစ္ပ်က္သည့္အတိုင္းျပသည္။ မွန္ကန္သည္ ဟူ၍၄င္း၊ ဆုိးသည္
ဟူ၍၄င္း၊ ေ၀ဖန္ျခင္း လံုး၀ မျပဳပါ။ အရွိ ကို အရွိအတိုင္းသာ ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶက သင္ျပခဲ့သည္မွာ၊ ဤသည္ပင္ျဖစ္သည္။ လူသားအားလံုးတုိ႔သည္
၄င္းတုိ႔၏ သဘာ၀ အေျခအေန လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအရ

- 22 -

အႏွိဳင္းမဲ့ ဗုဒၶ

ေကာင္းမႈကုသုိလ္

ဇစ္ျမစ္မ်ားကို

ပ်ဳိးေထာင္

ၾကရမည္

ျဖစ္သည္။

ဤသြန္သင္ညႊန္ျပခ်က္သည္ ကမာၻေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးႏွင့္ အက်ဳံး၀င္ေပသည္။
၂.

ဗုဒၶသည္ စကားျဖင့္ သာမက မိမိကိုယ္ခႏၶာျဖင့္လည္း သင္ျပခဲ့ေပသည္။

ဗုဒၶ၏

ဘ၀သည္

ထာ၀ရ

ျဖစ္ေသာ္လည္း

ဆႏၵရမက္မ်ားျဖင့္

ဤဘ၀ကို

တြယ္တာေနသူမ်ားအား သိရွိနားလည္လာေစရန္ ဗုဒၶ သည္ ေမြးျခင္းႏွင့္ေသျခင္းကို
အသံုးျပဳေလသည္။
“ေဆးဆရာတစ္ဦးသည္ အေ၀းသို႔ေရာက္ရွိေနစဥ္ ၄င္း၏ ကေလးမ်ားသည္
မေတာ္တဆ

အဆိပ္စားမိၾကေလသည္။

ေဆးဆရာ

ျပန္လာေသာအခါ၌

အေျခအေနကို ေတြ႕ျမင္သိရွိရ၍ ေျဖေဆး ေပးေလသည္။ ျပင္းထန္စြာ အဆိပ္ဒဏ္
မခံၾကရ၍

သတိမလစ္ေသာ

ကေလးအခ်ဳိ႕တို႔က

ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာသြားၾကေသာ္လည္း၊

ေျဖေဆးကို

အျပင္းအထန္

ေသာက္၍၊

အဆိပ္ဒဏ္သင့္

သတိလစ္ေနၾက သူမ်ားကမူ ေဆးေသာက္ရန္ ျငင္းဆန္ၾကေလသည္။
သားသမီးမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ မိဘတို႔၏ အခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ေဆးဆရာသည္
ေဆး၀ါးကုသရန္

အျပင္းထန္ဆံုးေသာ

လုိက္ေလသည္။

၄င္းက

နည္းလမ္းကို

ကေလးသူငယ္မ်ားအား

သံုးစဲရ
ြ န္

ဆံုးျဖတ္

ဤကဲ့သို႔ေျပာေလသည္။

“ငါသည္ ေ၀းလံစြာ ခရီးထြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ငါသည္ အသက္ႀကီးရင့္ၿပီ ျဖစ္၍
အခ်ိန္မေရြး တစ္ေန႔ေန႔၌ ေသဆံုးသြားႏို္င္ေပသည္။ အကယ္၍ ငါေသသြားေၾကာင္း
သင္တုိ႔

ၾကားသိရပါ

ေဆးဆရာသည္

က

အဆိပ္ေျဖေဆးကို

ေ၀းလံရာသို႔

ေသာက္ၾကပါ။

ခရီးထြက္ခြာသြားခဲ့ေပ

သည္။

“ထုိ႔ေနာက္
အခ်ိန္အတန္

ၾကာေသာ္ ၄င္းသည္ ေသဆံုးသြားၿပီဟု ကေလးမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားရန္ လူ
တစ္ဦးကို ေစလႊတ္လုိက္ေလသည္။
ဖခင္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း သတင္းကို ၾကားသိၾကရေသာအခါ ဖခင္၏
ၾကင္နာယုယေသာ ေစာင့္ထိန္းမႈကို ခံရေတာ့မည္ မဟုတ္ဟူေသာ အသိစိတ္ျဖင့္
ကေလးမ်ားသည္

အထူးစိတ္ထိခိုက္သြား

ၾကေလသည္။

ဖခင္၏

ေနာက္ဆံုးပန္ၾကားခ်က္ကို ျပန္လည္အမွတ္ရမိၾကကာ၊ ၄င္းတုိ႔သည္ ၀မ္းနည္း
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အႏွိဳင္းမဲ့ ဗုဒၶ

ေၾကကြစ
ဲ ြာျဖင့္

ေျဖေဆးကို

ေသာက္သံုးၾကၿပီး

ျပန္လည္

က်န္းမာလာ

ၾကေလသည္။”
ဖခင္ ေဆးဆရာ၏ လွည့္ျဖားမႈကို ျပစ္တင္ရွံဳ႕ခ်ျခင္း ျပဳ၀ံ့သူရွိပါမည္ေလာ။
ဗုဒၶသည္လည္း ယင္း ဖခင္ကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶသည္ ေလာဘရမက္ႏြံထဲတြင္
နစ္ျမဳပ္ေနသူမ်ားအား

ကယ္တင္ရန္၊

အသက္ႏွင့္

သက္ေသ သာဓကျပ၍ သြင္သင္ခဲ႕ေပသည္။
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ပရိနိဗၸၺာန္ျပဳျခင္းတည္း

ကို

အခန္း သံုး

ဗုဒၶ၏အသြင္သ႑ာန္ႏွင့္ပါရမီသုစ႐ိုက္မ်ား
I
ဗုဒၶ ခႏၶာ၏ သြင္ျပင္သံုးရပ္
၁.

ဗုဒၶ၏

သြင္ျပင္မ်ားမွတဆင့္၊

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္

ဗုဒၶကို

သြင္ျပင္

သိရွိႏို္င္ရန္

မႀကိဳးစားပါႏွင့္။

ပံုပန္းသ႑ာန္မ်ားသည္

စစ္မွန္ေသာ

ဗုဒၶမဟုတ္ပါေပ။ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶသည္လည္း အို၊နာ၊ေသ ဟူေသာ အမွန္တရားပင္
ျဖစ္ေလသည္။ ဗုဒၶအား သိရွိႏုိင္ရန္ စစ္မွန္ေသာ လမ္းသည္ အမွန္တရားဟူေသာ
သစၥာ ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍

တစ္စံုတစ္ေယာက္က

ထူးျခားဆန္းက်ယ္လွေသာ

ဗုဒၶ၏

ပံုပန္းသ႑ာန္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရ၍ ဗုဒၶကို သိရွိၿပီဟု ထင္မွတ္ပါက၊ သူသည္
မသိနားမလည္ေသာ မ်က္လံုး၏ မွားယြင္းမႈပင္ ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆုိေသာ္ ဗုဒၶအား လူသားတို႔သည္ သာမန္မ်က္စိမ်ားျဖင့္ ပံုစံတစ္ခု အသြင္ မ်ဳိး၊
အတိအက် ေတြ႕ျမင္ႏုိ္င္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶ၏ သြင္ျပင္ကို
နားလည္သေဘာ

ေပါက္လာႏုိင္ရန္၊

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ၍လည္း

မရႏုိ္င္ပါေပ။

လူသားတို႔၏ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါေပ။
ဗုဒၶ၏

အသြင္သ႑ာန္ကို

ကၽြႏ္ုပ္တို႔

ေျပာဆုိေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း

ထာ၀ရဗုဒၶသည္ ပံုေသ သ႑ာန္မ်ဳိး ရွိေသာ္လည္း အလိုရွိပါက အသြင္မ်ဳိးစံုျဖင့္
ေဖာ္ျပႏိုင္ေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

ဗုဒၶ၏

အသြင္

သ႑ာန္ကို

ထင္ရွားစြာ

ေတြ႕ျမင္ရေသာ္လည္း အသြင္သ႑ာန္အေပၚ တြယ္တာေနျခင္း မရွိပါက၊ ထုိသူ
သည္ ဗုဒၶအား ေတြ႕ျမင္သိရွိႏိုင္စြမ္း ရွိေပသည္။
၂.

ဗုဒၶ၏

ခႏၶာသည္

အေကာင္အထည္

အမွန္တရားပင္

မရွိသျဖင့္

ျဖစ္သည္။

အၿမဲတည္ရွိေနခဲ့ၿပီး
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ပံုသ႑ာန္

ေနာင္တြင္လည္း

မရွိဘဲ
တည္ရွိ

ဗုဒၶ၏အသြင္သ႑ာန္ႏွင့္ပါရမီ၊သုစရိုက္မ်ား

ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ အစားအစာမ်ားျဖင့္ အာဟာရ ျဖစ္ထြန္းေစမည့္
႐ူပခႏၶာ

မဟုတ္ပါေပ။

အသိဥာဏ္

၄င္းသည္

ျဖစ္သည္။

ထာ၀ရခႏၶာျဖစ္၍

ထုိ႔ေၾကာင့္

ဗုဒၶသည္

အေကာင္အထည္မွာ

ေၾကာက္ရ႕ြံ ျခင္း

သုိ႔မဟုတ္

ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းမ်ား မရွိဘဲ အၿမဲ ထာ၀ရ ျဖစ္၍ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိပါေပ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အမွန္တရား တည္ရွိေနသ၍ ဗုဒၶသည္လည္း မည္သည့္အခါမွ်
ေပ်ာက္ကြယ္သြား

မည္

အလင္းေရာင္အျဖစ္

မဟုတ္ပါေပ။

ေပၚထြက္လာ၍

အမွန္တရားသည္
လူသားမ်ား

အသိဥာဏ္၏

အား

ဘ၀အသစ္သ႔ို

ႏိုးၾကားေစကာ ဗုဒၶကမာၻ အတြင္း၌ ေမြးဖြားလာေစသည္။
ဤအခ်က္ကို နားလည္သူမ်ားသည္ ဗုဒၶ၏ သားမ်ား ျဖစ္လာေလသည္။
၄င္းတုိ႔သည္

ဗုဒၶ၏

ဂုဏ္ျပဳအေလးေပးကာ

ဓမၼ

ကို

ေစာင့္ထိန္း၍

ဗုဒၶ၏

ေနာင္လာေနာင္သားမ်ားသို႔

ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို

လက္ကမ္းေပးေလသည္။

ဗုဒၶ၏ တန္ခိုးေတာ္ထက္ ထူးျခားဆန္းၾကယ္သည့္ အရာ မရွိႏုိင္ပါေပ။
(ဤ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာထက္ ၊ တစ္ျခားေသာ
ဘာသာ အယူအဆ နွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ေဖၚျပခ်က္မ်ား ေရာေထြးေနပါသည္။
တည္းျဖတ္ေရးအဖြဲ႕)
၃.

ဗုဒၶတြင္

ခႏၶာသံုးဆင့္

ရွိေပသည္။

ဓမၼကာယ

သုိ႔မဟုတ္

လိုအပ္ခ်က္သေဘာ၊ သံေဘာဂကာယ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏုိ္င္စြမ္း ႏွင့္ နိမၼိတကာယ
သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပျခင္းသေဘာတုိ႔ ျဖစ္ေလသည္။
ဓမၼကာယ ဆုိသည္မွာ ဓမၼ၏ အႏွစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶတြင္ ပံုသ႑ာန္
သုိ႔မဟုတ္ အေရာင္မရွိ သျဖင့္ ဗုဒၶသည္ မည္သည့္ေနရာမွ လာေရာက္ျခင္း
မဟုတ္ဘဲ သြားရမည့္ ေနရာလည္း မရွိပါေပ။ ေကာင္းကင္ျပာကဲ့သို႔ပင္ ဗုဒၶသည္
အရာခပ္သိမ္းအေပၚ လႊမ္းၿခံဳေန၍ အရာခပ္သိမ္းပင္ ျဖစ္သျဖင့္ ဘာမွ် လုိအပ္ျခင္း
မရွိပါေပ။
ဗုဒၶသည္

လူသားမ်ားက

ရွိေနသည္ဟု

ထင္မွတ္၍

ရွိေနျခင္းမဟုတ္။

လူသားမ်ားက ေမ့ေလ်ာ့ ေန၍လည္း ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းမရွိ။ ဗုဒၶသည္ လူမ်ားက
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ဗုဒၶ၏အသြင္သ႑ာန္ႏွင့္ပါရမီ၊သုစရိုက္မ်ား

ေပ်ာ္ရႊင္၍ သက္သက္သာသာ ရွိသျဖင့္ ထြက္ေပၚ လာရမည့္ အထူးအေၾကာင္း
အခ်က္မရွိသကဲ့သို႔ လူမ်ားက ဂ႐ုမျပဳဘဲ ေမ့ေလ်ာ့ေန၍လည္း ေပ်ာက္ကြယ္
သြားရန္ မလုိအပ္ပါေပ။ ဗုဒၶသည္ လူတုိ႔၏ အေတြးအေခၚ ဘက္စံုတို႔ထက္
ေက်ာ္လြန္ေနေပသည္။
ဤသေဘာအရ ဗုဒၶ၏ ခႏၶာသည္ စၾကာၤ၀ဠာတစ္ခုလံုး၏ ေနရာတိုင္း၌
အျပည့္ရွိေနသည္။ ေနရာ တိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိေန၍ ထာ၀ရ တည္ရွိေနကာ၊ လူမ်ားက
ဗုဒၶအား ယံုၾကည္မႈ သို႔မဟုတ္ သံသယ ျဖစ္ေန မႈမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ပါေပ။
၄.

သံေဘာဂကာယ ဆုိသည္မွာ ဗုဒၶ၏ သဘာ၀ကို ေဖာ္ျပ၍ က႐ုဏာ ႏွင့္

ပညာတို႔၏ ေပါင္းစပ္မႈ၊ ၄င္းမွာ ႐ုပ္မဲ့စိတ္ဓာတ္ ျဖစ္ၿပီး ေမြးျခင္းႏွင့္ေသျခင္း
အမွတ္လကၡဏာမွ၄င္း၊ သံႏိၷဌာန္ခ်ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ ျခင္းႏွင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာအမည္ကို
ေဖာ္ျပျခင္း၄င္း၊ ေပၚလြင္ထင္ရွားေစၿပီး၊ လူသားအားလံုးတို႔အား ကယ္ တင္ရန္ပင္
ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္

က႐ုဏာသည္

ဗုဒၶခႏၶာ၏

အႏွစ္သာရျဖစ္၍

စိတ္ဓာတ္

အရာအားျဖင့္ ဗုဒၶသည္ ကၽြတ္ လြတ္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသူ အားလံုးတုိ႔အား
နည္းမ်ဳိးစံုတို႔ျဖင့္

ကယ္တင္ေလသည္။ ထြန္းညိွၿပီး၍ ေလာင္စာ မကုန္မခ်င္း၊

အၿမဲေတာက္ေလာင္ေနေသာ
သံေယာဇဥ္ရမက္မ်ား၊
မည္သည့္အခါမွ်

မီးကဲ့သို႔ပင္

ျဖစ္သည္။

လံုး၀မကုန္ခမ္းမခ်င္း၊

ယိမ္းယိုင္

မည္

ဗုဒၶ၏

မဟုတ္ပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္

ေလာကီ

က႐ုဏာေတာ္မွာလည္း
ဖုန္မ်ားကို

ေလက

တုိက္ခတ္ပစ္သကဲ့သို႔၊ ဤခႏၶာတြင္း၌ ရွိေသာ ဗုဒၶ က႐ုဏာေတာ္ သည္လည္း
လူ႔ဆင္းရဲဒုကၡဖုန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ပစ္ေလသည္။
နိမၸၺနကာယ၏ သေဘာမွာ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ဗုဒၶ၏ အသြင္ကို အျပည့္အ၀
ေဖာ္ျပရန္ အတြက္၊ ဗုဒၶသည္ ဤကမာၻေလာကႀကီးတြင္ ကိုယ္ခႏၶာအသြင္ျဖင့္
ေပၚထြက္လာၿပီး၊ သဘာ၀ႏွင့္ စြမ္းရည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအလိုက္ ရွိေနၾကေသာ လူမ်ားအား
ေမြးဖြားျခင္း၊
ေရာက္ရွိမႈမ်ားကို

ကမာၻေလာကႀကီးအား
ျပသခဲ့ေလသည္။

စြန္႔လႊတ္မႈႏွင့္

လူသားမ်ားအား
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ဦးေဆာင္ရန္

အတြက္

ဗုဒၶ၏အသြင္သ႑ာန္ႏွင့္ပါရမီ၊သုစရိုက္မ်ား

ဗုဒၶသည္ ဤခႏၶာထဲတြင္ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းအစရွိသည့္ နည္းမ်ဳိးစံုတို႔ကို
အသံုးျပဳေလသည္။ (ဤအေၾကာင္း အရာမ်ားသည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာထက္ ၊
တစ္ျခားေသာ

ဘာသာအယူအဆနွင့္

ဆက္ႏြယ္ေသာ

ေဖၚျပခ်က္မ်ား

ေရာေထြးေနပါသည္။ တည္းျဖတ္ေရးအဖြဲ႕ မွတ္ခ်က္)
ဗုဒၶ၏

မူလအသြင္သည္

ဓမၼကာလ

ျဖစ္ေသာ္လည္း

လူ႔သဘာ၀မ်ား

ကြာျခားမႈရွိသည္ႏွင့္အမွ် ဗုဒၶ၏ အသြင္သ႑ာန္သည္လည္း အကြက
ဲ အ
ြဲ ျပားျပား
ထြက္ေပၚလာေလသည္။

လူသားတုိ႔၏

ကြာျခား

ေသာ

လုိအင္ဆႏၵမ်ား၊

လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားအလုိက္ ဗုဒၶ၏အသြင္သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲေန
ေသာ္လည္း ၊ ဓမၼ၏ အမွန္တရားတစ္ခုတည္းႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ေလသည္။
ဗုဒၶတြင္ သံုးဆင့္ခႏၶာ ရွိေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာမူ၊
လူသားအားလံုးတုိ႔အား ကယ္တင္ရန္ တစ္ခုတည္းသာ ရွိေလသည္။
အေျခအေနအားလံုးတုိ႔၌

ဗုဒၶသည္

မြန္ျမတ္ေသာ

ကိုယ္ခႏၶာျဖင့္

ေပၚထြက္ေသာ္လည္း ဤခႏၶာ မွာ ဗုဒၶ မဟုတ္ပါေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
ဗုဒၶသည္ အသြင္သ႑ာန္တစ္ခု မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶသည္
အရာခပ္သိမ္းတုိ႔၌ ရွိေနသည္။ ဗုဒၶသည္ ခႏၶာကိုယ္အျဖစ္ အမွန္တရားကို အသံုးျပဳ
ထားၿပီး၊ အမွန္တရားမွာလည္း အမွန္ကို နားလည္ႏုိ္င္စြမ္းရွိသူ အားလံုးတုိ႔၏
ေရွ႕ေမွာက္၌ အၿမဲေပၚထြက္ ေလသည္။

II
ဗုဒၶႏွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္ခြင့္ရျခင္း
၁.

ဤကမာၻေလာကတြင္

လြန္စြာရွားပါးေလသည္။

ဗုဒၶ

ဗုဒၶထြက္ေပၚလာရန္
ထြက္ေပၚလာပါက

(ပြင့္ေတာ္မူရန္မွာ)

ဗုဒၶသည္

အမွန္တရားကို

ေတြ႕ျမင္သိရွိေတာ္မူ၍ ဓမၼတရားကို သြန္သင္ေဟာေျပာ ကာ သံသယကြန္ယက္ကို
ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ကာမရမက္ကို အျမစ္မွ ဖယ္ရွား၍ မေကာင္းမႈ ဇစ္ျမစ္မ်ား ကို
ပိတ္ပစ္လိုက္ေလသည္။ လံုး၀အေႏွာင္အဖြ႕ဲ မရွိဘဲ ဗုဒၶသည္ ကမာၻေလာကႀကီး
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တခြင္သို႔ လြတ္လပ္ စြာ သြားလာလည္ပတ္ေလသည္။ ဗုဒၶအား ၾကည္ညိဳျခင္းထက္
ႀကီးျမတ္ေသာအရာ မရွိပါေပ။
ဆင္းရဲဒုကၡ မ်ားျပားလွေသာ ဤကမာၻႀကီး၌ ဗုဒၶ ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ
ဗုဒၶသည္ ဒုကၡေရာက္ေန သူမ်ားအား မစြန္႔ပစ္ႏုိ္င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶ၏
တစ္ခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဓမၼတရား ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဟာေျပာ၍ ဓမၼ၏
အမွန္တရားျဖင့္ လူသားအားလံုးတို႔အား ကယ္တင္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။
မတရားမင္းမ်ားႏွင့္ မွားယြင္းေသာ ခံယူခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ
ကမာၻထဲသို႔

ဓမၼတရား

ကို

သြတ္သြင္းျဖန္ေ
႔ ၀ရန္

လြန္စြာ

ခက္ခဲေပသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ကမၻာထဲတြင္ လူသားမ်ားသည္ မျပည့္စံုႏုိင္ေသာ ရမက္မ်ားႏွင့္
အခက္အခဲမ်ဳိးစံုတို႔ကို အခ်ည္းႏွီး ဆန္႔က်င္႐ုန္းကန္ေနၾကေပသည္။ ဗုဒၶ သည္
ႀကီးမားလွေသာ က႐ုဏာႏွင့္ ေမတၱာရွိ၍သာ ဤအခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆုိင္နိုင္ျခင္း
ျဖစ္ေပသည္။
၂.

ဗုဒၶသည္

ျဖစ္ေပသည္။

ဤကမာၻေပၚရွိ
အကယ္၍

လူခပ္သိမ္းတို႔ႏွင့္
ေလာကီရမက္

မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ဦး
၀န္ထုပ္ႀကီး

ကို

သယ္ပိုးေနရသူတစ္ဦးအား ေတြ႕ရွိပါက ဗုဒၶသည္ က႐ုဏာထား၍ ယင္း၀န္ထုပ္ကို
ကူညီထမ္းေဆာင္ ေပးေလသည္။ အထင္မွားေနသူတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ပါက၊ ဗုဒၶသည္
ဥာဏ္ေတာ္၏ အလင္းေရာင္ျဖင့္ ထုိသူ ၏ အထင္မွားမႈကို ဖယ္ရွားေပးေလသည္။
ႏြားငယ္က မိခင္ႏြားမႀကီးႏွင့္ အတူတကြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထုိင္သကဲ့သို႔၊ ဗုဒၶ၏
သြန္သင္ေဟာ

ေျပာမႈမ်ားကို

ၾကားနာဖူးသူမ်ားသည္လည္း

ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမႈ

ျဖစ္ၾကရသျဖင့္ ဗုဒၶအား စြန႔ခ
္ ြာသြားလုိစိတ္ မရွိေတာ့ပါေပ။
၃.

လ၀င္သြားေသာအခါ လေပ်ာက္သြားၿပီဟု လူအမ်ားက ေျပာၾကေလသည္။

လထြက္လာေသာ အခါ၌ လေပၚလာၿပီဟု ေျပာၾကေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမွန္မွာ
လသည္ ေပၚျခင္း၊ငုတ္ျခင္း မရွိပါေပ။ ေကာင္းကင္ယံတြင္ အေျပာင္းအလဲမရွိ၊
ေတာက္ပေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဗုဒၶသည္ လကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ သည္။ ဗုဒၶသည္
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ထြက္ေပၚလာျခင္း၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း မရွိ။ လူသားမ်ားအား ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး
သျဖင့္

ေဟာေျပာသြန္သင္ႏုိင္ရန္အတြက္သာ

ဤေလာကတြင္

လာေရာက္၍

ေမြးဖြားလာျပီး ေသဆံုး (ပဋိနိဗၺာန္ ျပဳ ဟု အသံုးျပဳလိုပါသည္) သြားျခင္းသာ
ျဖစ္ေပသည္။
လူမ်ားသည္ လ၏ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို လျပည့္ဟု ေခၚ၍၊ အျခားေသာ
အေျခအေန တစ္ရပ္ ကိုမူ လဆုတ္ဟု ေခၚသည္။ သို႔ရာတြင္ အမွန္စင္စစ္မွာ
လသည္

အၿမဲလံုး၀ိုင္းေန၍

ဆုတ္ယုတ္သြားျခင္း၊

ဆန္းသစ္ႀကီးထြားလာျခင္း

မရွိပါေပ။ ဗုဒၶသည္လည္း လႏွင့္ တေထရာတည္းပင္ ျဖစ္သည္။ လူသားတို႔၏
မ်က္စိထဲတြင္ ဗုဒၶ၏ အသြင္အျပင္မ်ား ေျပာင္းလဲဟန္ ရွိေသာ္လည္း အမွန္မွာ
ေျပာင္းလဲျခင္း လံုး၀ မရွိပါ ေပ။
လသည္ လူဦးေရ ထူထပ္ေပါမ်ားေသာ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ျဖစ္ေစ၊ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ
ေက်းရြာေပၚမွာ ျဖစ္ ေစ၊

ေတာင္၊ ျမစ္ အစရွိသည့္ အရာအားလံုးအေပၚ

ေနရာတိုင္း၌ ထြက္ေပၚလာ၏။ ေရအိုင္ထဲ၌၄င္း၊ ေရအိုးထဲ၌၄င္း၊ သစ္ရြက္ေပၚတြင္
တြလ
ဲ ခ
ြဲ ိုေနေသာ

ႏွင္းေရစက္ထဲ၌၄င္း

ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေပသည္။

အကယ္

၍

လူတစ္ေယာက္က၊ မိုင္ေပါင္းရာေပါင္းမ်ားစြာ ေလွ်ာက္သြားေသာ္လည္း လသည္
အတူ လုိက္ပါလာ ေလသည္။ လူသားမ်ားအတြက္ လသည္ ေျပာင္းလဲသေယာင္
ရွိေသာ္လည္း၊ အမွန္မွာ လတြင္ ေျပာင္း လဲျခင္း မရွိပါေပ။ ဗုဒၶသည္ လကဲ့သို႔ပင္၊
ဤကမာၻထဲရွိ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲေနေသာ လူသား မ်ား၏ ေနာက္၌
လုိက္ပါေန၍၊ အသြင္မ်ဳိးစံုကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိေလသည္။ သို႔ရာတြင္ အမွန္မွာ၊
ဗုဒၶသည္ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိပါေပ။
၄.

ဗုဒၶက

ထြက္ေပၚလာျခင္းႏွင့္

က်ဳိးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈျဖင့္

ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း

ရွင္းလင္းႏိုင္ေပသည္။

စသည္တို႔မွာ

အေၾကာင္းရင္းႏွင့္

အေျခအေနမ်ား ဟပ္စပ္ပါက ဗုဒၶ ေပၚလာ၍ သင့္ေတာ္ ဟပ္စပ္ျခင္း မရွိသည့္အခါ၌
ဗုဒၶသည္ ကမာၻေပၚမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားဟန္ ရွိေပသည္။
ဗုဒၶက ထြက္ေပၚလာသည္ျဖစ္ေစ၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ျဖစ္ေစ ဗုဒၶ၏
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သဘာ၀မွာ

အၿမဲပင္

အတူတူျဖစ္၏။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္

ဤမူကို

အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကို

သိထားျခင္းျဖင့္
ထိန္းသိမ္းလုိက္နာ၍

ျပည့္၀ေသာ အသိဥာဏ္ကို ရရွိႏုိင္ရန္၊ ဗုဒၶ၏ ပံုသ႑ာန္ ေျပာင္းလဲဟန္မ်ား၊
ေလာက၏ အေျခအေနမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ လူ႔အေတြးအေခၚ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္
အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစရေပ။
ဗုဒၶသည္
ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး

႐ူပခႏၶာ

(ရုပ္တရား)

ျဖစ္သည္။

မဟုတ္ဘဲ၊

ကိုယ္ခႏၶာကို

အမွန္တရားျဖစ္သည္ကို

ခံယူရာ

ခြက္တစ္ခုအျဖစ္

ယူဆႏုိင္ေပသည္။ အကယ္၍ ဤခြက္သည္ အမွန္တရားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါက
ဗုဒၶဟု

ေခၚဆိုႏိုင္ေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္၊

ဗုဒၶ၏

႐ူပခႏၶာကို

စဲမ
ြ က္ေန၍

ေပ်ာက္ကြယ္မႈကို ပူေဆြးေနပါက ထုိသူသည္ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္
မဟုတ္ေပ။
အမွန္မွာ အရာခပ္သိမ္းတို႔၏ သဘာ၀အမွန္သည္ ေပၚထြက္လာျခင္းႏွင့္
ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း၊

လာျခင္းႏွင့္

သြားျခင္း၊

အေကာင္းႏွင့္အဆုိးတုိ႔ကို

ခဲျြ ခားသိျမင္တတ္ျခင္းထက္ မ်ားစြာ ျမင့္မားလႊမ္းၿခံဳေန ေပသည္။ အရာခပ္သိမ္း
တို႔သည္ ၀တၱဳမဲ့ျဖစ္၍ အားလံုး တူညီၾကေပသည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခြျဲ ခားမႈမ်ားမွာ ယင္းအျခင္းအရာမ်ားကို ေတြ႕ျမင္သူတို႔၏
မွားယြင္းေသာ ေ၀ဖန္ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶ၏ စစ္မွန္ေသာ
သ႑ာန္သည္ ေပၚထြက္လာျခင္း မရွိသကဲ့သို႔

ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းလည္း

မရွိပါေပ။

III
ဗုဒၶ၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား
၁.

ဗုဒၶက ကမာၻႀကီးမွ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈကို ခံယူေနရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ

ဂုဏ္ေတာ္ ၅-ပါး ေၾကာင့္ ျဖစ္ရေပသည္။ (ေထရ၀ါဒတြင္ ဂုဏ္ေတာ္ ၉ ပါးဟု
ဖြင့္ဆိုသည္။ တည္းျဖတ္ေရးအဖြ႕ဲ ) သာလြန္ျမင့္ မားေသာ အျမင္၊ သာလြန္ျမင့္မား
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အၾကည့္၊ ျပည့္၀စံုလင္ေသာ ပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ေသာ တရားေဟာေျပာ ႏိုင္စြမ္းႏွင့္
ဗုဒၶ၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားကို လိုက္နာ က်င့္ႀကံေစရန္၊ ဦးေဆာင္ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္တုိ႔ပင္
ျဖစ္ေပ သည္။
၄င္းအျပင္

အျခားေသာ

ဂုဏ္ေတာ္

၈-ရပ္တို႔ေၾကာင့္

ဗုဒၶသည္

လူသားမ်ားအား ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ဗုဒၶ၏ သြန္သင္ေဟာေျပာမႈမ်ားကို လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈ မွ တဆင့္ ကမာၻႀကီးတြင္
ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစျခင္း၊ အေကာင္းႏွင့္အဆုိး အမွန္ႏွင့္အမွား
တို႔ကို

မွန္ကန္စြာ

သြန္သင္ေပးျခင္းျဖင့္၊

ေ၀ခဲဆ
ြ ံုးျဖတ္ႏုိင္ျခင္း၊
လူသားမ်ား

အား

မွန္ကန္ေသာ
အမွန္တရားသို႔

နည္းလမ္းကို
ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊

တူညီေသာ လမ္းစဥ္ျဖင့္ လူသား အားလံုးကို ဦးေဆာင္ျခင္း၊ ဂုဏ္ ေမာက္မႈႏွင့္
ၾကြား၀ါမႈမ်ားကို

ေရွာင္ရွားျခင္း၊

ေဟာေျပာသည့္အတိုင္း

မိမိကိုယ္တိုင္

လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ လုပ္ၿပီးသည္ကို ေျပာ၍ ေျပာသလုိ လုပ္ျခင္း၊ ဗုဒၶ၏ ကရုဏာ
ႀကီးမားလွေသာ ႏွလံုးသားမွ ကတိျပဳခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္စြမ္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေလသည္။
တရားထုိင္ျခင္းျဖင့္ ဖလသမ္ပါတ္ ၀င္စားျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶသည္ တည္ၿငိမ္၍
ေအးခ်မ္းေသာ

စိတ္

ျပည့္၀ေနျခင္းကို

ဓာတ္၊

ၾကင္နာမႈ၊

ထိန္းထားႏုိင္ေပသည္။

က႐ုဏာရွိမႈႏွင့္
ဗုဒၶသည္

ေပ်ာ္ရႊင္မႈတို႔ျဖင့္

လူသားအားလံုးတိုအ
႔ ား

တန္းတူညီတူ ဆက္ဆံ၍ ညစ္ညမ္းေသာ စိတ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစၿပီး၊
ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေပးေလသည္။
၂.

ဗုဒၶသည္ ကမာၻေလာကရွိ ခပ္သိမ္းေသာ လူသားမ်ားအတြက္ ဖခင္ႏွင့္မိခင္

(၂) မ်ဳိးစလံုးပင္ ျဖစ္ ေလသည္။ ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္ (၁၆) လတိုင္တိုင္ပင္
မိခင္ႏွင့္ဖခင္တို႔သည္
တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း

ကေလးစကားလံုးမ်ား
လူႀကီးတစ္ဦး

ျဖင့္

အသြင္ျဖင့္

ေျပာဆုိရၿပီးသည့္ေနာက္၊
ေျပာဆုိေစရန္

သင္ၾကား

ေပးေလသည္။
လူသားမိဘမ်ားနည္းတူ

ဗုဒၶသည္

ေရွးဦးစြာ

လူသားမ်ားကို

ေစာင့္ေရွာက္ၿပီးသည့္ေနာက္၊ မိမိကိုယ္ကို မိမိေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ လႊတ္ထားေပး
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ေလသည္။

ဗုဒၶသည္

ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေစရန္

လူသားမ်ားအား

၄င္းတို႔၏

ကယ္တင္ၿပီးေနာက္

ၿငိမ္းခ်မ္း၍

လုိအင္
လံုၿခံဳသည့္

ရမက္မ်ားမွ
ေနရာသို႔

သယ္ေဆာင္ေပး ေလသည္။
ဗုဒၶက ေဟာၾကားေသာအခါ လူသားမ်ားသည္ မိမိအတြက္သာ ရည္စူး
ေဟာေျပာေပးသည့္ အလား၊ ခံယူမွတ္သားႏုိင္ၾကေလသည္။
ဗုဒၶ၏

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားသည္

လူ႔အေတြးအေခၚမ်ားထက္

ေက်ာ္လြန္ေနေပသည္။ ယင္းကို စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ေျပာဆုိႏိုင္ျခင္း
မရွိပဲ၊ အရိပ္အျမြက္မွ်သာ ႏိႈင္းယွဥ္ ေျပာဆုိႏုိင္ေလ သည္။
ဂဂၤါျမစ္တြင္း

ေရေနာက္က်ိေစနိုင္သည့္

ခုန္ေပါက္ေျပးလႊားၾကျခင္း၊

ငါးမ်ားႏွင့္

ျမင္းမ်ားႏွင့္ဆင္မ်ားက

လိပ္မ်ားက

ကူးခပ္လႈပ္ရွားျခင္းမ်ား

ျပဳေစကာမူ ျမစ္ေရမ်ားမွာမူ၊ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္စြာႏွင့္ သြင္ျပင္မပ်က္၊ စီးဆင္းၿမဲ
စီးဆင္းသြားေလသည္။

ဗုဒၶသည္

ျမစ္ႀကီးႏွင့္

တူေလသည္။

ငါးမ်ားႏွင့္

လိပ္မ်ားဟူေသာ မိစာၦဒိဌိမ်ား မည္မွ် ကူးခပ္လာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ေသာ္လည္း
အခ်ည္းႏွီးပင္ ျဖစ္ေခ် သည္။ ဗုဒၶ၏ တရားဓမၼသည္ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္စြာႏွင့္
မတုန္မလႈပ္ စီးဆင္းၿမဲ စီးဆင္းေနေလသည္။
၃.

ဗုဒၶ၏ ဥာဏ္ေတာ္သည္ ႀကီးျမတ္ျပည့္စံုလွသျဖင့္ အလြန္အကၽြံျဖစ္မႈႏွင့္

တစ္ဖက္ေစာင္းျဖစ္မႈ

မ်ားမွ

သင့္တင့္မွ်တမႈမ်ဳိးကို

ထိန္းထားေလသည္။

လြတ္ကင္းၿပီး
ဗုဒၶ

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပႏုိင္စြမ္းမရွိေသာ

အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္

ခံစားခ်က္ဟူသမွ်ကို

သိရွိ၍၊

သည္

လူသားအားလံုးတို႔၏

ေလာကႀကီး

အတြင္းရွိ

အရာခပ္သိမ္းတုိ႔ကို တစ္မဟုတ္ခ်င္း နားလည္သိရွိေလသည္။
ေကာင္းကင္ေပၚရွိ ၾကယ္ပြင့္မ်ားက တည္ၿငိမ္ေသာ ပင္လယ္ေရျပင္တြင္
ေရာင္ျပန္ဟပ္

ေနသကဲ့သို႔

လူတို႔၏

အေတြးအေခၚမ်ား၊

ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္

အေျခအေနမ်ားသည္လည္း ဗုဒၶ၏ နက္နဲလွေသာ ဥာဏ္ေတာ္တြင္ ေရာင္ျပန္ဟပ္
ေနေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဗုဒၶအား အမွန္တရား အလံုးစံုကို သိ ျမင္သူဟု
ေခၚဆုိၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
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ဗုဒၶ၏ ဥာဏ္ေတာ္ေၾကာင့္ လူသားတို႔၏ စိတ္မ်ား ရွင္သန္လန္းဆန္းလာ၍
ပညာ

တိုးပြားလာကာ

ေပၚထြက္လာျခင္းႏွင့္

ဤေလာကႀကီး၏အေၾကာင္း၊

ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းမ်ား

အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိး၊

ကို

ဆည္းပူးႏိုင္ေလသည္။

ဗုဒၶဥာဏ္ေတာ္၏ အကူအညီမရွိပဲႏွင့္ အဘယ္သို႔ေသာ ေလာက၏ အ ေၾကာင္းကို
လူသားမ်ားက သိရွိနားလည္ႏုိင္ၾကပါမည္နည္း။
၄.

ဗုဒၶသည္ ဗုဒၶအျဖစ္ အၿမဲတမ္း ေပၚထြက္လာျခင္း မဟုတ္ေပ။ ဗုဒၶသည္

တခါတရံ မာရ္နတ္သား အျဖစ္၄င္း၊ တခါတရံ မိန္းမအျဖစ္၄င္း၊ ဘုရား၊ ဘုရင္
သို႔မဟုတ္

အမတ္အျဖစ္၄င္း၊

တခါတရံ

ျပည့္တန္ဆာအိမ္၌

ျဖစ္ေစ၊

ေလာင္းကစားေနရာ၌ ျဖစ္ေစ ေပၚထြက္လာေလသည္။
ဗုဒၶသည္ ေရာဂါဘယ ထူေျပာေသာ ေနရာ၌ ေဆးဆရာအျဖစ္ ၄င္း၊ စစ္မက္
ျဖစ္ပြားေသာ ေနရာ ၌၊ လူသားမ်ား၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို ၾကင္နာသနားေရးအတြက္
ေဟာေျပာရန္ ေပၚထြက္လာေလသည္။ အရာ၀တၱဳမ်ား ထာ၀ရ တည္ၿမဲေနသည္ဟု
ထင္မွတ္ေနသူမ်ားအား
ဂုဏ္မာနႀကီးျမင့္၍

ဗုဒၶသည္

အနိစၥတရားကို

ေဟာေျပာ

တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သူမ်ားအား

ေလသည္။

အနတၱတရားကို

ေဟာေျပာေလသည္။ ေလာကစည္းစိမ္၌ ယစ္မူးေနသူမ်ားအား ဗုဒၶက ေလာက
ဆင္းရဲမ်ား အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာ ေလသည္။
ဗုဒၶ၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားသည္ အေၾကာင္းျခင္းရာအားလံုးႏွင့္ အခ်ိန္အားလံုး
တို႔တြင္ ဓမၼကာယ၏ စစ္မွန္ေသာ အႏွစ္သာရကို ေပၚလြင္ေစေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ဗုဒၶ၏ ေမတၱာ ႏွင့္ က႐ုဏာတို႔သည္ ဤ ဓမၼကာယမွ အကန္႔အသတ္ မရွိ၊
ယုိစီးျဖာထြက္လာ၍ လူသားမ်ားအား ကယ္တင္ေလသည္။
၅.

ဤ ကမာၻႀကီးသည္ အၿမဲပင္ ပ်က္စီး၍ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရေသာ

မီးေလာင္ေနသည့္ အိမ္ ႏွင့္ တူေလသည္။ မသိနားမလည္မႈ၊ အေမွာင္ထဲတြင္
စမ္းတ၀ါး၀ါး

ျဖစ္ေနၾကသည့္

လူသားမ်ားသည္

မႏွစ္သက္မႈ

(ဣႆာႆာ)၊

မနာလိုမႈ

(မစၧရ)၊

ေဒါပြမႈ

(ေဒါသ)၊

မႀကိဳက္

တဖက္တိမ္းေစာင္းျဖစ္မႈႏွင့္

ေလာကရမက္မ်ား (အလိုရမက္မ်ား/ေလာဘကိေလသာ)တြင္ မထိန္းႏိုင္မသိမ္းႏုိင္
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ျဖစ္ေနၾကေလသည္။
တူေလသည္။

၄င္းတို႔သည္

လူတိုင္းသည္

မိခင္မရွိေသာ

ဗုဒၶ၏

ေမတၱာ

ေမြးခါစ

ကေလးမ်ားႏွင့္

က႐ုဏာအေပၚ

မွီခိုၾကရမည္

ျဖစ္ေပသည္။
ဗုဒၶသည္ ကမာၻႀကီးတစ္ခုလံုး၏ ဖခင္ျဖစ္ေလသည္။ လူသားအားလံုးတုိ႔သည္
ဗုဒၶ၏

ကေလးမ်ား

ဘုရားသခင္

သာ

ျဖစ္ၾကေလသည္။

ျဖစ္ေလသည္။

ျပည့္ႏွက္ေနေလသည္။

ကမာၻႀကီးသည္

သုိ႔ရာတြင္

ဗုဒၶသည္

အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ

ဆင္းရဲဒုကၡ၊

ေသျခင္းတုိ႔ျဖင့္

ေလာကစည္းစိမ္မ်ားကို

အခ်ည္းႏွီး

ရွာေဖြေနၾကေသာ လူသားမ်ားသည္ ဤျဖစ္ရပ္မွန္ကို အျပည့္အ၀ နားလည္သိရွိ
ႏိုင္ေသာ အသိဥာဏ္ မ်ဳိး မရွိၾကပါေပ။
ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ဖြယ္ရာရွိေသာ ဤကမာၻႀကီးမွာ စင္စစ္အားျဖင့္
မီးေလာင္ေနသည့္

အိမ္ၾကီးသဖြယ္

ျဖစ္ေၾကာင္းကို

ဗုဒၶက

သိျမင္သျဖင့္၊

ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေတာထဲ၌ ခိုလံႈကာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရွာႀကံခဲ့ေလသည္။ ဗုဒၶသည္
ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ

ေတာထဲမွာေန၍

အထူးႀကီးမားလွေသာ

က႐ုဏာ၊

ေမတၱာ၊

ၾကင္နာမႈျဖင့္ “ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားလွေသာ ဤကမာၻႀကီးသည္ ငါႏွင့္
သက္ဆုိင္ေပသည္။ မသိမိုက္မဲ၍၊ သတိလစ္ဟင္းေနၾကေသာ ဤလူအားလံုးတို႔သည္
ငါ၏

ကေလးမ်ားျဖစ္ၾက၏။

လြတ္ကင္းေအာင္၊

၄င္းတို႔၏

အထင္မွားမႈႏွင့္

ငါတစ္ဦးတည္းသာလွ်င္၊

ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားမွ

ကယ္တင္ႏိုင္ေပသည္”

ဟု

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေခၚေဆာင္ေလသည္။
ဗုဒၶသည္ မဟာဓမၼရာဇာ ျဖစ္၍ လူသားအားလံုးတုိ႔အား လုိအပ္သလုိ သင္ျပ
ေဟာေျပာႏုိင္ေလ

သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

ဗုဒၶသည္

လူသားမ်ားအား

ေဟာေျပာကယ္တင္ရန္ ဤကမာၻႀကီးတြင္ ထြက္ေပၚလာ ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားမွ ကယ္တင္ရန္အတြက္ ဗုဒၶသည္ တရားဓမၼကို ေဟာေျပာေသာ္
လည္း၊ ေလာဘရမက္ျဖင့္ နားထုိင္းေနၾကေသာ လူသားမ်ားမွာမူ အာ႐ံုစူးစိုက္ျခင္း
မျပဳၾကပါေပ။
သို႔ရာတြင္

ဗုဒၶ၏

ေဟာေျပာမႈမ်ားကို

နားဆင္ၾကသူမ်ားသည္

ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္ အထင္ မွားမႈမ်ားမွ လြတ္ကင္းၾကေလသည္။

- 35 -

ဘ၀၏
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“မိမိတို႔၏

ကိုယ္ပိုင္အသိဥာဏ္မ်ားအေပၚ၌သာ

မွီခိုေနၾကသူမ်ားအား

ကယ္တင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ မွတဆင့္၊ ၄င္းတို႔သည္ ငါ၏
သင္ျပေဟာေျပာမႈမ်ားကို

လက္ခံၾကရမည္

ျဖစ္သည္”

ဟု

ဗုဒၶက

ျမြက္ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶ၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားကို နားဆင္၍
လက္ေတြ႕ လုိက္နာက်င့္သံုးသင့္ေပသည္။
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