က်င့္ႀကံနည္းမ်ား

အခန္း တစ္

အမွန္တရားသို႔ သြားရာလမ္း
I
သမာဓိေဆာက္တည္နည္း
(စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစေသာနည္း)
၁.

လူတို႔တြင္

ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား

ေလာကီရမက္မ်ားရွိၾက၍
ျဖစ္ပြား

ယင္းမွတဆင့္

ၾကရေလသည္။

သံသယျဖစ္မႈႏွင့္

ေလာကီရမက္အေႏွာင္အဖြမ
ဲ႔ ွ

ကၽြတ္လြတ္ႏိုင္ေစရန္ နည္းလမ္းငါးခု ရွိေလသည္။
ပထမ၊ ၄င္းတို႔သည္ ေသခ်ာစြာ သမၼာဒိဌိ ၾကည့္႐ွဳမွတ္သားခ်က္မ်ားအေပၚ
အေျခခံထားေသာ မွန္ကန္သည့္အေတြးအေခၚမ်ားရွိၾက၍ အက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္တကြ
ယင္း၏ အေရးပါမႈကို မွန္ကန္စြာ နား လည္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ စိတ္၏ရမက္ႏွင့္
တြယ္တာမႈမ်ားမွ

ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား

ရမက္ႏွင့္တြယ္တာမႈမ်ားမွာလည္း

အေၾကာင္းရင္းခံ
ငါဟူေသာ

ျဖစ္ေပၚ

မိမိကုိယ္၏

လာ၍

မွားယြင္းေသာ

ေတြ႕ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ စပ္ေနကာ၊ အက်ဳိးႏွင့္အေၾကာင္း နိယာမ၏ အေရးပါမႈကို
လ်စ္လ်ဴရွဳကာ

ဤသို႔ေသာ

မွားယြင္းသည့္

အေတြးအေခၚမ်ား

ျဖစ္ေပၚျခင္း

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤေလာကီရမက္မ်ားကို စိတ္အတြင္းမွ ေဖ်ာက္ပစ္ ႏုိင္မွသာလွ်င္
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိႏုိင္ေပမည္။
ဒုတိယ၊ ဤမွားယြင္းေသာ အထင္အျမင္မ်ားႏွင့္ ယင္းမွတဆင့္ျဖစ္ေသာ
ေလာကီရမက္မ်ားကို

ဂ႐ုတစိုက္ႏွင့္စိတ္ရွည္စြာျဖင့္

ဖယ္ရွား ပစ္ႏိုင္ေလသည္။

စိတ္ကိုခ်ဳပ္ထိန္းျခင္းျဖင့္

ထိေရာက္ေသာ စိတ္ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈျဖင့္ မ်က္စိ၊ နား၊

ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ အေရခြံႏွင့္ စိတ္တုိ႔၏ ႏိႈးေဆာ္မႈမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆႏၵ
ရမက္မ်ားကို

ေရွာင္ကြင္းႏုိုင္ၾကၿပီး၊

ထုိကဲ့သုိ႔

ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္

ေလာကီရမက္

အေပါင္းတို႔ကို အျမစ္မွ ေန၍၊ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ႏုိင္ေလသည္။
တတိယ၊

အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို

(ယာနိေသာ
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မႏုသီကာရ-

ႏွလံုးသြင္း)

အမွန္တရားသို႔ သြားရာလမ္း

သင့္ေတာ္စြာ အသံုးျပဳေရး ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မွန္ကန္ေသာ အေတြးအေခၚ
ရွိရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဥပမာ- အစားအစာႏွင့္ အ၀တ္ အထည္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ မစဥ္းစားပဲ ကိုယ္
ခႏၶာ၏ လိုအပ္ခ်က္အတြက္သာ စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ အ၀တ္အစားသည္
အပူႏွင့္ အေအးဒဏ္ တို႔မွ ကိုယ္ခႏၶာကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာ၏ အရွက္ကို
ဖံုးကြယ္ရန္တို႔အတြက္ လုိအပ္ေပသည္။ အစား အစာသည္ အမွန္တရားရရွိေရးႏွင့္
ဗုဒၶဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိေရးအတြက္ လုိအပ္ေပသည္။ ထုိကဲ့သိ႔ုေသာ မွန္ကန္သည့္
ေတြးေခၚစဥ္းစားနည္းမွတဆင့္ ေလာကီရမက္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏုိင္ျခင္း မရွိပါေပ။
စတုတၱ၊ (ခႏၱီ) သည္းခံခ်ဳပ္တည္းႏုိင္ရန္ ဆည္းပူးေလ့က်င့္ရမည္ ျဖစ္သည္။
အပူႏွင့္အေအး၊

အစာငတ္မြတ္ျခင္းႏွင့္

ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ ဆဲဆိုျခင္း၊
သည္းခံႏိုင္ရန္

ေရငတ္ျခင္းတို႔ကို

သည္းခံႏုိင္ရန္

ေျပာင္ ေလွာင္ျခင္းမ်ားကို ခံရခ်ိန္တြင္

ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။

သည္းခံမႈကို

က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္

ကိုယ္ခႏၶာကို ေလာင္ကၽြမ္းေနေသာ ေလာကီရမက္မီးမ်ားကို ၿငိမ္းသတ္ႏုိင္ေလသည္။
ပဥၥမ၊

(အေသ၀နာစ

ဗာလာနံ)

အႏၱရာယ္အေပါင္းကို

ၾကည့္ျမင္၊

ေရွာင္ကြင္းႏိုင္ရန္ ေလ့လာရ မည္ျဖစ္သည္။ ပညာရွိသူက ျမင္း႐ိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္
ေခြး႐ူးမ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္းရာတြင္ ေရွာင္ေနၾကသကဲ့ သုိ႔ မေကာင္းေသာလူမ်ားႏွင့္
မိတ္ဖ႕ြဲ ျခင္းကို မျပဳသင့္ဘဲ ပညာရွိမ်ားက ေရွာင္ကြင္းေနေသာ ေနရာမ်ား သို႔လည္း
မသြားသင့္ပါေပ။ ဆင္ျခင္သတိထားမႈကို လက္ကိုင္က်င့္သံုးပါက ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း
ေလာင္ ကၽြမ္းေနေသာ ေလာကီရမက္မီးလည္း ၿငိမ္းက်သြားေပမည္။
၂.

ေလာကတြင္ လုိအင္ရမက္ငါးရပ္ရွိေလသည္။ မ်က္စိမ်ားက ေတြ႔ျမင္ရသည့္

႐ုပ္ပံုမ်ားမွ ထြက္ေပၚ လာေသာ လုိအင္ရမက္မ်ား၊ နားမွၾကားရေသာအသံမ်ားမွ
ႏွာေခါင္းက ႐ွဴ႐ိွဳက္မိေသာ အေမႊးရနံ႔မ်ားမွ လွ်ာက ခံစားမိေသာ အရသာမ်ားမွ
ေတြ႔ထိမႈေၾကာင့္

ေကာင္းစြာခံစားရေသာ

ထြက္ေပၚလာေလသည္။

အာ႐ံုမွ

လုိအင္ရမက္အတြက္

ဤကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔မွ

ကိုယ္ခႏၶာ၏ စည္းစိမ္ခ်စ္ျမတ္ ႏိုးမႈ ထြက္ေပၚလာေလသည္။
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လိုအင္ရမက္မ်ား

အမွန္တရားသို႔ သြားရာလမ္း

ကိုယ္ခႏၶာ၏ စည္းစိမ္ျမတ္ႏိုးမႈ ၾသဇာလႊမ္းျခင္းခံရသူ အားလံုးလုိလုိတို႔သည္
စည္းစိမ္၏ ေနာက္ တြင္ လုိက္ပါလာေသာ

မေကာင္းမႈမ်ားကို သတိမမူမိၾကပဲ

ေတာအုပ္ထဲ၌ မုဆုိး၏ ေထာင္ေခ်ာက္တြင္ အမိခံရေသာ သမင္တစ္ေကာင္ပမာ၊
မာရ္နတ္၏ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ၌ အမိခံၾကရေလသည္။ အမွန္မွာ အာ႐ံုငါးပါးမွ
ထြက္ေပၚလာေသာ

လိုအင္ရမက္

ငါးပါးတုိ႔သည္

ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ

အေကာင္းဆံုးေသာ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းေထာင္ေခ်ာက္မ်ား၌
အမိခံေနရေသာလူမ်ားသည္ ေလာကီ ရမက္မ်ား၏ ေနွာင္ဖြ႕ဲ ရစ္ပတ္မႈကို ခံရကာ၊
ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ၾကရေလသည္။ ဤေထာင္ေခ်ာက္မ်ားမွ လြတ္ကင္းႏိုင္ေသာ
နည္းလမ္းကို ၄င္းတို႔ သိရွိသင့္ေပသည္။
၃.

ေလာကီရမက္

ေထာင္ေခ်ာက္တြင္းမွ

လြတ္ကင္းႏိုင္ေသာ

နည္းလမ္း

တစ္ခုမွ် မရွိပါေပ။ ဥပမာ အသင္သည္ စ႐ိုက္ခ်င္းကြာျခားလွေသာ ေျမြ၊ မိေက်ာင္း၊
ငွက္၊ ေခြး၊ ေျမေခြးႏွင့္ ေမ်ာက္ အစရိွသည့္ တိရစာၦန္ေျခာက္ေကာင္ကို ဖမ္းဆီး၍
ခိုင္ခန္႔ေသာ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ကာ လႊတ္ေပး လုိက္သည္ဆုိပါစို႔။
တိရစာၦန္တစ္ေကာင္ခ်င္းစီသည္

မိမိနည္းျဖင့္

မိမိ၏

ပုန္းေအာင္းေနထုိင္ရာ

ေနရာသုိ႔ ျပန္သြားရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကေပမည္။ ေျမြသည္ ျမက္ပင္ ရွိရာေနရာသို႔၄င္း၊
မိေက်ာင္းသည္ ေရရွိရာေနရာ သို႔၄င္း၊ ငွက္သည္ ေလျပင္ထဲသို႔ပ်ံတက္ရန္၄င္း၊
ေခြးသည္

လူေနေက်းရြာတစ္ခုသို႔၄င္း၊

ေမ်ာက္သည္

သစ္ပင္ေပါမ်ားသည့္

ေတာေတာင္ရွိရာသို႔၄င္း၊ ထြက္ခြာသြားရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔
ႀကိဳးပမ္း႐ုန္းကန္ၾကရာတြင္

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌

အသန္မာဆံုးေသာ

တိရစာၦန္က

က်န္တိရစာၦန္မ်ားကို မိမိသြား လုိရာဖက္သို႔ ဆဲသ
ြ ြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။
ဤပံုျပင္ထဲရွိ

တိရစာၦန္မ်ားကဲ့သို႔ပင္

လူသားသည္လည္း

မ်က္စိ၊ နား၊

ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ထိေတြ႕မႈ ႏွင့္ ဦးေႏွာက္တည္းဟူေသာ အာ႐ံုေျခာက္ပါးတို႔၏
ဆဲေ
ြ ဆာင္မႈအမ်ဳိးစံုကို ခံၾကရ၍ အျပင္းထန္ဆံုးေသာ လုိအင္ရမက္၏ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈကို
ခံၾကရေလသည္။
အကယ္၍

တိရစာၦန္ေျခာက္ေကာင္စလံုးအား

တိုင္တစ္ခုတြင္

ခ်ည္ေႏွာင္ထားပါက ၄င္းတို႔သည္ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး၊
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ေမာပန္းလာေသာအခါ၌

တိုင္ေျခရင္းတြင္

လဲေလ်ာင္း

ေနၾကမည္ျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သို႔ပင္လွ်င္ အကယ္၍သာ လူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ စိတ္ကို ခ်ဳပ္ထိန္းႏို္င္ရန္
ေလ့က်င့္ၾကမည္ဆုိပါက

အျခားေသာအာ႐ံုငါးပါးတို႔၏

အေႏွာင့္အယွက္မ်ား

ထပ္မံခံယူမည္ မဟုတ္ပါ ေပ။ အကယ္၍ စိတ္ကို ခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္မည္ ဆုိပါက
လူမ်ားသည္ ပစဳၥပၸန္၌၄င္း၊ အနာဂါတ္တြင္၄င္း ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းသာမႈကို ရရွိႏိုင္ေပမည္။
၄.

လူတို႔သည္

ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾက၏။

မိမိတုိ႔၏

ကိုယ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ

စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို

၄င္းမွာ ေက်ာ္ ၾကားမႈႏွင့္ ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းပင္

ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ ခ်ီးက်ဴးမႈတို႔မွာ

နံ႔သာေပါင္းကဲ့သို႔ပင္၊

မိမိကိုယ္ကို ေလာင္ကၽြမ္းေစ၍ မၾကာမီပင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္သည္။ အကယ္
၍

လူမ်ားသည္

ရယူႏိုင္ရန္
မည္ဆုိလွ်င္၊

ဂုဏ္ပကာသနႏွင့္

ႀကိဳးပမ္းကာ၊
၄င္းတို႔သည္

ျပည္သူတို႔၏

အမွန္တရား၏
ဆုိး၀ါးလွေသာ

ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးမႈကို

လမ္းေၾကာင္းမွ

လြေ
ဲ ခ်ာ္သြားၾက

အႏၱရာယ္မ်ဳိး

ႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ကာ၊

မၾကာမီပင္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေပမည္။
ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ ေရႊေငြပစၥည္းႏွင့္ အခ်စ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ခံုမင္၍
လုိက္လံရွာေဖြသူသည္
ကေလးသူငယ္ႏွင့္

ဓားသြားေပၚရွိ
တူေလသည္။

ပ်ားရည္ကို
ပ်ားရည္၏

လွ်ာႏွင့္လ်က္စားေသာ
ခ်ဳိျမ

ေသာအရသာကို

ခံစားေနဆဲမွာပင္ လွ်ာကို ရွနာေစႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေပသည္။ ထိုလူ
သည္

ျပင္းထန္စြာ

တိုက္ခတ္လာေနေသာ

ေလဆန္ဘက္သို႔

မီး႐ွဴးတိုင္ကို

သယ္ေဆာင္သြားသူႏွင့္ တူေပသည္။ မီးေတာက္မ်ားက ၄င္း၏ လက္မ်ားႏွင့္
မ်က္ႏွာတို႔ကို မလဲမ
ြ ေသြ ေလာင္ကၽြမ္းေစမည္ ျဖစ္ေပသည္။
ေလာဘ၊

ေဒါသႏွင့္

ေမာဟတုိ႔ျဖင့္

အျပည့္ျဖစ္ေနေသာ

မိမိ၏

ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစား ျခင္းမျပဳရပါေပ။ မိမိ၏ စိတ္ကို လြတ္လပ္စြာ
လႈပ္ရွားႏိုင္ေစရန္

လႊတ္မေပးဘဲ

တင္းၾကပ္ပိုင္ႏိုင္စြာ

ခ်ဳပ္ထိန္းထားရမည္

ျဖစ္သည္။
၅.

စိတ္ခ်ဳပ္ထိန္းမႈကို ပိုင္ႏုိင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္မွာ အခက္ခဲဆံုးေသာ အရာ
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ျဖစ္ေပသည္။

အမွန္

တရားကို

လိုအင္ရမက္မီးအေပါင္းကို

ရွာေဖြသူတုိ႔သည္

ရွင္းလင္း

ေရွးဦးစြာ

သုတ္သင္

မိမိတို႔ကိုယ္မွ

ပစ္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

လုိအင္ရမက္သည္ တဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္ေနေသာ မီးျဖစ္၍ ျမက္ေျခာက္
မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာသူက မီးကို ေရွာင္ရွားသည့္နည္းတူ၊ အမွန္တရားကို
ရွာေဖြေနသူသည္ လုိအင္ ရမက္မီးကို ေရွာင္ရွားရမည္ ျဖစ္သည္။
သုိ႔ရာတြင္ လွပေသာ အသြင္ပံုသ႑ာန္မ်ား၏ ဆဲေ
ြ ဆာင္မႈကို ခံရမည္
ေၾကာက္၍၊ မ်က္စိ မွိတ္ထားမည္ဆုိပါက မိုက္မဲရာ က်ေပမည္။ စိတ္သည္သာလွ်င္
အရွင္ျဖစ္၍

စိတ္ကို

ခ်ဳပ္ထိန္းထားႏိုင္

ပါက

အျခားေသာေသးငယ္သည့္

လုိအင္ရမက္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
အမွန္တရားသို႔

ေရာက္ရွိႏို္င္မည့္

လမ္းကို

လိုက္နာက်င့္သံုးရန္

ခက္ခဲေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုကဲ့ သို႔ေသာ လမ္းကို ရွာေဖြလုိစိတ္မရွိပါက၊
ပိုမိုခက္ခဲမည္

ျဖစ္ေပသည္။

ေသျခင္းျဖစ္ေသာ

အမွန္တရား

မရွိပါက

ဤကမာၻေလာကမ်ားအတြင္းတြင္

အသက္ရွင္

ျခင္းႏွင့္

အဆံုးအစ

မရွိေသာ

ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားသာ ရွိေပမည္။
အမွန္တရားသုိ႔

ေရာက္ရွိႏုိ္င္ရန္

လမ္းေၾကာင္းကို

ရွာေဖြေနသူသည္

ေလးလံလွေသာ ၀န္ကို သယ္ေဆာင္ကာ၊ ရႊံ႕ႏြံမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္သြားရမည့္ ႏြားႏွင့္
တူေပသည္။ အကယ္၍ ၄င္းႏြားက အျခားေသာအရာမ်ားကို ဂ႐ုမျပဳဘဲ အစြမ္းကုန္
ႀကိဳးပမ္းျဖတ္ေက်ာ္သြားမည္ဆုိပါက၊ ရႊံ႕ႏြံမ်ားကို ေက်ာ္ လြန္ၿပီး အနားယူႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူပင္လွ်င္ စိတ္ကိုခ်ဳပ္ထိန္း၍ မွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္ အတိုင္း
ေလွ်ာက္လွမ္းႏို္င္မည္

ဆုိပါက၊

ေလာဘရႊံ႕ႏြံမ်ား၏

အဟန္အတားမ်ားကို

ေက်ာ္လြန္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းသည္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္
ျဖစ္ေပသည္။

၆.

အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကို

ရွာေဖြေသာသူသည္

ေရွးဦးစြာ

မိမိကို္ယ္ကို

အထင္ႀကီးမႈမ်ားကို ဖယ္ရွား ၍ ဗုဒၶ၏ သြန္သင္ညႊန္ၾကားမႈ အလင္းေရာင္ကို
႐ိုေသေလးစားစြာျဖင့္ ခံယူလုိသည့္ ဆႏၵရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ကမာၻေလာကအတြင္းရွိ
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အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊

ေရႊ၊

ေငြႏွင့္

ဂုဏ္သိကၡာမ်ားသည္

အသိဥာဏ္ႏွင့္ ေကာင္းမႈတို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါေပ။
က်န္းမာစြာ ရွိေစရန္ မိမိ၏မိသားစုအား စစ္မွန္ေသာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရွိေစရန္ႏွင့္
လူတိုင္း

အတြက္

ခ်ဳပ္ထိန္းရမည္

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိေစရန္

ျဖစ္ေပသည္။

မိမိ၏

မိမိ၏

စိတ္ကို

စိတ္ကို

ေရွးဦးစြာစည္းၾကပ္

ခ်ဳပ္

ထိ္န္းႏို္င္သူသည္

အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ဂုဏ္သိကၡာအေပါင္းသည္လည္း
သဘာ၀အေလ်ာက္ ရရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။
အဖိုးတန္ေရႊေငြရတနာမ်ားကို
ေကာင္းေသာ

လုပ္ရပ္မ်ား

ေျမေအာက္မွ

မွ

ဂုဏ္သိကၡာ

တူးေဖာ္ရရွိသကဲ့သုိ႔ပင္၊

ထြက္ေပၚလာ၍

သန္႔စင္၍

ေအးခ်မ္းေသာစိတ္မွ အသိဥာဏ္ ေပၚထြက္လာေလသည္။ ႐ွဳပ္ေထြးၾကမ္းတမ္း
လွေသာ လူ႔ဘ၀ကို လံုၿခံဳစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ရန္ အသိဥာဏ္ အလင္း
ေရာင္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာေကာင္းမႈ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈမ်ားကို လိုအပ္ေပသည္။
ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ ေမာဟကို ရွင္းလင္းပစ္ႏိုင္ရန္ ညႊန္ျပေသာ ဗုဒၶ၏
သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားသည္
က်င့္သံုးသူမ်ားသည္

ေကာင္းမြန္ေသာ

သြန္သင္ခ်က္မ်ားျဖစ္၍

ေကာင္းမြန္ေသာ

ဘ၀၏

လုိက္နာ

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာမႈမ်ားကို

ရရွိႏုိင္ေပသည္။
၇.

လူသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ေတြးေတာစိတ္ကူးမႈဖက္သို႔ ေရြ႕လ်ားလုိသည့္

သေဘာမ်ဳိး ရွိေလ သည္။ အကယ္၍ ေလာဘႀကီးသည့္ ႀကံစည္ေတြးေတာမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ပါက

ပိုမိုေဒါသႀကီးလာကာ

လက္စားေခ်ေရးကို

စဥ္းစားပါက

ေျခေထာက္မ်ားသည္လည္း ယင္းလားရာဘက္သို႔ ဦးတည္ ေရြ႕လ်ား ေလသည္။
ေကာက္ရိတ္ခ်ိန္တြင္

လယ္သမားမ်ားသည္

၄င္းတို႔၏

ကဲၽြႏြားမ်ားကို

ခ်ည္ေႏွာင္ထားၾကေလ သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ကဲၽြႏြားမ်ားက ၿခံစည္း႐ိုးမ်ားကို
ျဖတ္ေက်ာ္ကာ၊

လယ္ကြင္းမ်ား

အတြင္းသို႔

၀င္

ေရာက္သြားျခင္းျဖင့္၊

အခ်င္းျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အသတ္ခံရမႈ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္
ေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

လူမ်ားသည္

မေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္
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အမွန္တရားသို႔ သြားရာလမ္း

ေရွာင္ကြင္းႏိုင္ရန္၊ မိမိတို႔၏ စိတ္မ်ားကို အစဥ္အၿမဲ ကာကြယ္ေစာင့္ထိန္းၾကရမည္
ျဖစ္သည္။

ေလာဘ၊

အေတြးအေခၚမ်ားကို

ေဒါသႏွင့္

မိုက္မဲမႈမ်ားကို

ေဖ်ာက္ဖ်က္၍၊

ျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာ

အလွဴေကာင္းမႈႏွင့္

ၾကင္နာမႈမ်ားကို

အားေပးသည့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို ေမြးထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ေႏြဦးေပါက္ရာသီ

ေရာက္လာ၍

အေျမာက္အမ်ား ေပၚေပါက္

စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ

ေနေသာအခါ၊

ျမက္ပင္မ်ား

လယ္သမားမ်ားသည္

၄င္းတို႔၏

ကၽြႏ
ဲ ြားမ်ားကို လႊတ္ထားၾကေလသည္။ ယင္းသည့္တိုင္ ေအာင္ ၄င္းတို႔သည္
ကၽြႏ
ဲ ြားမ်ားကို ေကာင္းစြာ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ွဳေနေပသည္။ လူတို႔၏ စိတ္မ်ားသည္
လည္း အလားတူပင္ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးေသာ အေျခအေနမ်ဳိးေအာက္၌ပင္၊
စိတ္ကို ေစာင့္ထိန္း ၾကည့္ရွဳရမည္ ျဖစ္သည္။
၈.

ျမတ္စြာဘုရားသည္

တစ္ခ်ိန္က

ေကာသမၺီ

(ေကာဗီသံ)

ၿမိဳ႕တြင္

သီတင္းသံုးေနေလသည္။ ဤၿမိဳ႕ တြင္ ဗုဒၶအား မုန္းတီးသူတစ္ဦးရွိ၍ ၄င္းက
ဗုဒၶအေၾကာင္း မမွန္သတင္းမ်ားကို ျဖန္႔လႊင့္ရန္၊ ေကာက္ က်စ္စဥ္းလဲသူမ်ားအား
လာဘ္ထိုး၍ လုပ္ေဆာင္ေစေလသည္။
ဗုဒၶ၏

ေနာက္လုိက္အေျခြအရံမ်ားသည္

ခံယူႏုိင္ရန္

လြန္စြာ

ခက္ခဲ

ဤကဲသ
့ ို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္
လံုေလာက္ေသာ
ၾက၍၊

ဆြမ္းထမင္းမ်ားကို

မေကာင္းသတင္းမ်ားကိုသာ

ၾကားေနၾကရေလသည္။
အာနႏၵာက

ဗုဒၶအား

ေလွ်ာက္တင္ေလသည္။

“တပည့္ေတာ္တို႔သည္

ဤကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ရန္ မသင့္ပါ။ အျခားပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ား
ရွိပါသည္။ ဤၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာ သြားသင့္ပါသည္ ဘုရား။”
ဗုဒၶက

ျပန္လည္ျမြက္ၾကားေတာ္မူသည္မွာ

“ေနာက္ၿမိဳ႕သည္လည္း

ဤၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ ျငားအံ့၊ ငါတို႔ဘာလုပ္ရမည္နည္း”
“ထုိအခါတြင္၊ အျခားေနာက္တစ္ၿမိဳ႕သို႔ သြားၾကပါမည္။”
ဗုဒၶက ျမြက္ၾကားေတာ္မူ၏။
အာနႏၵာ၊

ငါတုိ႔သည္

“ထုိနည္းျဖင့္

ဤေနရာ၌
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ပင္ေန၍၊

ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ား
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ဆံုးခန္းတိုင္သြားသည္အထိ သည္းညည္းခံေနၿပီးေနာက္မွ၊ အျခား တစ္ေနရာသို႔
သြားၾကမည္”
ဤကမာၻေလာကတြင္ လာဘ၊ အလာဘ၊ ယသ၊ အယသ၊ ပသံသာ၊ နိႏၵာ၊
သုခ၊

ဒုကၡ

ဟူေသာ

ေလာကဓံရွစ္ပါးရွိေပသည္။

အမွန္တရားရၿပီးသူသည္

ဤကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပအရာမ်ား၏ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈမ်ား ကို မခံရပါေပ။ ယင္းတုိ႔သည္
ေပၚထြက္လာသည္ႏွင့္အမွ်

ေစာလ်င္စြာပင္

ျဖစ္ေပသည္။”
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အမွန္တရားသိ႔ု သြားရာလမ္း

II
မြန္ျမတ္ေသာအမူအက်င့္
၁.

အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကို ရွာေဖြသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာ၊ စကားႏွင့္

စိတ္မ်ားကို အၿမဲပင္ သန္႔စင္စြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အစဥ္အၿမဲ
စြမ
ဲ ွတ္ထားၾကရမည္

ျဖစ္ေပသည္။

သက္ရွိသတၱ၀ါမွန္သမွ်ကို

ကိုယ္

သတ္ျဖတ္ျခင္း၊

ခႏၶာကို

သန္႔စင္စြာထားရွိႏိုင္ရန္

ခိုးယူျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

သူတပါး

သားမယားကို က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါေပ။ စကားေျပာဆုိမႈကို သန္႔စင္စြာ
ထိန္းထားရန္ မွာ လိမ္လည္ေျပာဆုိျခင္း၊ ဆဲဆုိျခင္း၊ လွည့္စားျခင္း သို႔မဟုတ္
အဖ်င္းေျပာဆုိမႈမ်ားကို

မျပဳလုပ္ရပါေပ။

စိတ္ကိုသန္႔စင္စြာ

ထိန္းထားရန္မွာ

ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ မွားယြင္းသည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အလံုးစံုကို ဖယ္ရွားပစ္ရမည္
ျဖစ္ေပသည္။
စိတ္က

မသန္႔စင္ပါက

လုပ္ရပ္မ်ားသည္လည္း

ဧကန္မုခ်သန္႔စင္မည္

မဟုတ္ပါေပ။ လုပ္ရပ္မ်ား မသန္႔စင္ပါက ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
စိတ္ႏွင့္ကိုယ္ခႏၶာကို သန္႔စင္စြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိေရး သည္ အေရးအႀကီးဆံုးပင္
ျဖစ္သည္။
၂.

တရံေရာအခါက

ၾကင္နာတတ္မႈႏွင့္

ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈတုိ႔ျဖင့္

ေက်ာ္ၾကားေသာ ၾကြယ္၀ခ်မ္း သာသည့္ မုဆုိးမတစ္ဦးရွိေလသည္။ သူမတြင္
ပညာရွိ၍ ဇဲ၊ြ ၀ီရိယရွိေသာ အိမ္ေဖာ္တစ္ဦး ရွိေလသည္။
တစ္ေန႔တြင္ အိမ္ေဖာ္က ဤသို႔ စဥ္းစားမိ၏။ “ငါ၏ အရွင္သခင္မသည္
နာမည္ေကာင္း ရွိေပ သည္။ သူမသည္ပင္ ကိုယ္သဘာ၀က ေကာင္း၍ေလာ၊
သို႔မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ ေကာင္းသ ေလာ၊ သိရွိႏုိင္ရန္ စမ္းသပ္ၾကည့္မည္။”
ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္၌

အိမ္ေဖာ္သည္

အရွင္သခင္မ

ေရွ႕သို႔

စိတ္ဆုိးစြာျဖင့္၊

အိမ္ေဖာ္အား

ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္မွာ

ေန႔လည္မြန္းတည့္ခ်ိန္နီးပါးက်မွ

ထြက္ေပၚလာခဲ့ေလသည္။
ဆဲဆုိႀကိမ္းေမာင္းေလ

“ကၽြန္မက

တစ္ရက္

အရွင္သခင္မသည္
သည္။

သို႔မဟုတ္

အိမ္ေဖာ္က
ႏွစ္ရက္ခန္႔မွ်

ပ်င္းရိ႐ံုျဖင့္ ထုိမွ်ေလာက္ သည္းညည္းမခံႏုိင္ေအာင္ မျဖစ္သင့္ပါ” ။ ထုိအခါ
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အမွန္တရားသို႔ သြားရာလမ္း

အရွင္သခင္မသည္ အထူးပင္ အမ်က္ ထြက္လာ၏။
ေနာက္တစ္ေန႔၌လည္း အိမ္ေဖာ္သည္ အိပ္ရာထ ေနာက္က်ျပန္ေလသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အရွင္ သခင္မသည္ အထူးပင္ စိတ္ဆုိး၍ အိမ္ေဖာ္အား ဒုတ္ျဖင့္
႐ိုက္ေလသည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္ကို

လူအေျမာက္အမ်ား

ၾကားသိလာၾက၍၊

ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ မုဆုိးမ၏ နာမည္ေကာင္းမွာလည္း ပ်က္ျပားသြားေလသည္။
၃.

လူအေျမာက္အမ်ားတုိ႔သည္ ဤအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ တူေလသည္။ ပတ္၀န္းက်င္

အေျခအေနမ်ား ေက်နပ္အားရဖြယ္ရွိေသာအခါ၌ ၾကင္နာသနားမႈ၊ သိမ္ေမြ႕မႈႏွင့္
ဆိတ္ၿငိမ္မႈမ်ား

ရွိၾက၍၊

အေျခအေနမ်ား

ေျပာင္းလဲသြားကာ

ေက်နပ္ဖြယ္ရာ

မရွိေသာအခါတြင္ အလားတူပင္ ျပဳမူေနထုိင္ျခင္း ရွိမရိွမွာမူ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ရာပင္
ျဖစ္သည္။
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ သန္႔စင္၍၊ ေအးခ်မ္းသည့္စိတ္ကို ထိန္းသိမ္း
ထားရွိကာ

မေကာင္း

မနာလုိမုန္းတီးမႈကို

ေသာစကားမ်ားကို

ခံရခ်ိန္၌

ေနအိမ္စသည္တို႔တြင္

သို႔မဟုတ္

မလံုမေလာက္

ၾကားသိရခ်ိန္၌
အစား

အစာ၊

ျဖစ္ေနေသာအခါ၌

အျခားသူမ်ား၏
အ၀တ္အစားႏွင့္
ေကာင္းမြန္စြာပင္

ဆက္လက္ျပဳမူေနထုိင္ႏိုင္မွသာလွ်င္၊ ၄င္းအား လူေကာင္းဟု ေခၚဆုိႏိုင္ေပသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္

ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ား

ေက်နပ္ဖြယ္ရွိမွသာလွ်င္

ေကာင္းေသာ အလုပ္ကို လုပ္ ၍၊ ေအးခ်မ္းေသာစိတ္ကို ထားရွိေသာသူသည္
အမွန္ပင္ ေကာင္းမြန္ေသာလူ မဟုတ္ပါေပ။ ဗုဒၶ၏ သြန္ သင္ဆံုးမမႈမ်ားကို ခံယူ၍၊
ယင္းသြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားအတိုင္း မိမိတို႔၏ စိတ္ႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္မ်ားကို ေလ့က်င့္
ခ်ဳပ္ထိန္းေနသူမ်ားသာလွ်င္

အမွန္ပင္

ေကာင္းမြန္၍

ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ကာ၊

ေအးခ်မ္းေသာ သူမ်ားဟု ေခၚဆုိႏုိင္ေပသည္။
၄.

သံုးစဲရ
ြ မည့္ သင့္ေတာ္ေသာစကားလံုးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆန္႔က်င္ေသာ

စကားလံုးအတြဲ ငါးတြဲ ရွိေလသည္။ အခ်ိန္အခါႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သင့္ေတာ္ေသာ
စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈ မရွိလွေသာ စကား လံုးမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
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ကိုက္ညီမႈရွိေသာ

စကားလံုးမ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ

စကားလံုးမ်ား၊

သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ရွိေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ယုတ္ရင့္ၾကမ္းတမ္းေသာစကားလံုးမ်ား၊
အက်ဳိးရွိေသာ

စကားလံုးမ်ားႏွင့္

ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ

စကားလံုးမ်ား၊

ၾကင္နာမႈရွိေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ မုန္းတီး ေသာစကားလံုးမ်ား ျဖစ္ေလသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္

ေျပာဆုိလုိေသာ

ေရြးခ်ယ္သင့္ေပသည္။
ၾကားသိရသူမ်ားသည္

စကားလံုးမ်ားကို

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
အေကာင္း

သို႔မဟုတ္

ေကာင္းစြာ

ယင္းစကားလံုးမ်ားကို

အဆုိး

ျဖစ္ႏို္င္ေသာေၾကာင့္

ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ ၾကင္နာက႐ုဏာစိတ္မ်ားျဖင့္
အျပည့္ျဖစ္ေနပါက

မေကာင္းေသာ

စကားလံုးမ်ားကို

ခုခံႏုိင္စြမ္း

ရွိေပမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားမွ ႐ိုင္းစိုင္းေသာ စကားလံုးမ်ားကို ထြက္ခြင့္မျပဳရပါေပ။
သို႔မဟုတ္ပါက ေဒါသႏွင့္ မုန္းတီးစိတ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တ႔ို
ေျပာဆုိေသာ စကားလံုးမ်ားသည္ အစဥ္အၿမဲပင္ ၾကင္နာမႈွႏွင့္ ဥာဏ္ပညာရွိမႈ
စကားလံုးသာ ျဖစ္သင့္ေပသည္။
ကမာၻႀကီးရွိ

ေျမအားလံုးကို

ရွင္းလင္းလုိသည့္

လူတစ္ေယာက္ရွိသည္

ဆုိၾကပါစို႔။ ၄င္းသည္ ေဂၚျပားႏွင့္ ဆန္ေကာတို႔ကို အသံုးျပဳ၍၊ ေျမႀကီးမ်ားကို
ေနရာအႏွံ႔သုိ႔ ပ်ံ႕လြင့္သြားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ ေသာ္လည္း မျဖစ္ႏိုင္သည့္
လုပ္ငန္းတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေခ်သည္။ မိုက္မဲေသာ ဤလူကဲ့သို႔ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္
စကားလံုးအားလံုးကို ရွင္းလင္းပစ္ရန္ မေမွ်ာ္လင့္ႏို္င္ပါေပ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စိတ္ကို
ေလ့က်င့္၍

အသဲႏွလံုးထဲ၌

အျခားသူမ်ား၏

ၾကင္နာမႈမ်ားျဖင့္

ေျပာစကားမ်ားေၾကာင့္

အျပည့္

မတုန္မလႈပ္

ျဖည့္ထားမွသာလွ်င္
တည္ၿငိမ္ေနႏုိင္မည္

ျဖစ္သည္။
ေကာင္းကင္ျပာေပၚတြင္ ေရေဆးျဖင့္ ႐ုပ္ပံုေရးဆဲျြ ခယ္သရန္ ႀကိဳးပမ္းပါက
ျဖစ္ႏုိ္င္မည္ မဟုတ္ပါ ေပ။ ျမက္ေျခာက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ မီး႐ွဴးတိုင္ျဖင့္
ျမစ္ႀကီးတစ္ခုအတြင္းရွိ ေရမ်ားကို ခမ္းေျခာက္ သြားေအာင္ မျပဳလုပ္ႏို္င္သကဲ့သို႔
ေကာင္းစြာ အသားေသၿပီးေသာ သားေရျပားႏွစ္ခ်ပ္ကို ပြတ္တုိက္ျခင္း ျဖင့္လည္း
ထက္ျမက္စူးရွေသာ အသံမ်ဳိးထြက္ေပၚလာ မည္မဟုတ္ပါေပ။ ဤဥပမာမ်ားကဲ့သို႔ပင္
လူတုိ႔ သည္ မည္က့ဲသို႔ေသာ ၾကမ္းတမ္းသည့္ စကားမ်ဳိးကို ၾကားရသည္ျဖစ္ေစ၊
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တုန္လႈပ္ထိခိုက္ျခင္းမရွိေစရန္၊ မိမိတို႔၏ စိတ္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင့္ေပသည္။
၄င္းတို႔သည္

ကမာၻေျမႀကီးကဲ့သို႔

အကန္႔အသတ္

မရွိေသာ

အသားေသၿပီးေသာ

က်ယ္ျပန္႔ေသာ

ျမစ္ႀကီးကဲ့သုိ႔

သားေရကဲ့သုိ႔

ေကာင္းကင္ကဲ့သို႔

နက္႐ိွဳင္းေသာ

ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ

ေကာင္းစြာ

စိတ္မ်ဳိးျဖစ္ေအာင္

ေလ့က်င့္ကာ၊ ထိန္းသိမ္းထားရွိသင့္ေပသည္။
အကယ္၍

ရန္သူက

ႏွိပ္စက္သည့္တိုင္ေအာင္
သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားကို

အသင့္အား

အသင္သည္

ဖမ္းဆီးကာ

စိတ္ဆင္းရဲပါက

လုိက္နာေနျခင္း

မရွိပါေပ။

ညွင္းပန္း

အသင္သည္

ဗုဒၶ၏

မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ

အေျခအေနမ်ဳိး၌မဆုိ၊ အသင္သည္ ဤကဲသ
့ ို႔ စဥ္းစားတတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ “ငါ၏
စိတ္သည္ မတုန္လႈပ္ ႏို္င္ေပ။ မုန္းတီးမႈႏွင့္ ေဒါသစကားမ်ား၊ ငါ၏ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားမွ
ထြက္ေပၚလာမည္မဟုတ္။ သက္ရွိ သတၱ၀ါ အားလံုးအတြက္ ၾကင္နာက႐ုဏာ
စိတ္မ်ားျဖင့္ အျပည့္ျဖစ္ေနေသာ စိတ္ထဲမွ ယိုစီးထြက္ေပၚလာေသာ ၾကင္နာသနားမႈ
အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ ငါသည္ ရန္သူအား ၀ိုင္းၿခံဳထားမည္။”
၅.

ေန႔ခင္းတြင္

မီးေလာင္၍

ည၌

မီးခိုးအူေနေသာ

ျခေတာင္ပို႔တစ္ခုကို

ေတြ႕ရွိရသည့္ လူတစ္ ေယာက္အၾကာင္း ပံုျပင္တစ္ခုရွိေလသည္။ ၄င္းသည္
မည္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေမးျမန္းရန္ ပညာရွိ တစ္ဦးထံသုိ႔ သြားေလသည္။
ပညာရွိက

၄င္းအား

ေျပာေလသည္။

ဓားရွည္တစ္လက္ျဖင့္

၄င္းသည္ေျပာသည့္အတိုင္း

ယင္းေတာင္ပို႔ကို

တူးဆြရန္

ျပဳလုပ္ေသာအခါ၊

အ၀င္၀ကို

ကာထားသည့္ ဂိတ္တန္း၊ ေရ ပူေဖာင္းအခ်ဳိ႕၊ ေကာက္ဆြတစ္ခု၊ ေသတၱာတစ္လံုး၊
လိပ္တစ္ေကာင္၊

ႏြားသတ္ဓားတစ္လက္၊

အသား

တစ္တံုးႏွင့္

ေနာက္ဆံုး၌

အျပင္သို႔ ထြက္လာေသာ နဂါးတစ္ေကာင္တုိ႔ကို အစီအစဥ္အလုိက္ ေတြ႕ရေလ
သည္။

၄င္းလူသည္

ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္အတုိင္း

ပညာရွိအား

ျပန္လည္

ေျပာျပေသာ္လည္း ဤအခ်င္းအရာ မ်ား၏ အေရးပါမႈကို ပညာရွိက ရွင္းျပကာ
ဤသို႔ေျပာေလသည္။ “နဂါးမွလြ၍
ဲ
က်န္အရာမ်ား အားလံုးကို စြန္႔ပစ္လိုက္ပါ။
နဂါးတစ္ေကာင္ကိုသာ ခ်န္လွပ္ထား၍ မထိခိုက္ မေႏွာင့္ယွက္ပါႏွင့္။`”
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ဤပံုျပင္ထဲတြင္ ျခေတာင္ပို႔သည္ လူ႔ကိုယ္ခႏၶာကို ကိုယ္စားျပဳေပသည္။
“ေန႔ခင္းတြင္ မီးေလာင္ ၍” သည္ေန႔လည္ေန႔ခင္း၌ လူမ်ားသည္ ယခင္ညက
စဥ္းစားထားေသာ အရာမ်ားကို လက္ေတြ႕ ျပဳလုပ္တတ္ၾကေသာ အခ်က္ကို
ကိုယ္စားျပဳသည္။ “ ည၌ မီးခိုးအူေနေသာ” ညအခ်ိန္၌ လူမ်ားသည္ ယခင္တေန႔က
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သို႔မဟုတ္ ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ ျပန္ေျပာင္း
အမွတ္ရ

သည့္အခ်က္ကို

ညႊန္ျပေလသည္။

ဤပံုျပင္၌

“လူတစ္ေယာက္”

ဆုိသည္မွာ အမွန္တရားကို ရွာေဖြေနသူ လူတစ္ဦးကို ဆုိလိုသည္။ “ ပညာရွိတစ္ဦး”
သည္ ဗုဒၶကို ဆုိလုိသည္။ “ဓားရွည္တစ္လက္” သည္ ထက္ ျမက္ေသာ အသိပညာ
ဥာဏ္ျဖစ္သည္။ “တူးဆြျခင္း” သည္ အမွန္တရားကို ရရွိႏုိင္ရန္ အတြက္ ႀကိဳးပမ္း
လုပ္ေဆာင္မႈကို ရည္ညႊန္းသည္။
ယင္းပံုျပင္၌

“ဂိတ္တန္း”

သည္

အ၀ိဇၸၨာ

(၀ါ)

မသိနားမလည္မႈကို

ကိုယ္စားျပဳသည္။ “ေရပူ ေဖာင္း” မ်ားသည္ ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ ေဒါသျဖစ္မႈမ်ားကို
ရည္ညႊန္းသည္။ ထုိ႔အျပင္ “ေကာက္ဆြ” သည္ ေတြေ၀မႈႏွင့္ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ၊
စိတ္မတည္ၿငိမ္မႈကို ေဖာ္ျပသည္။
ပ်င္းရိမႈ၊

စိတ္ေျပာင္းလဲမႈ၊

“ေသတၱာတစ္လံုး” သည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊
ေနာင္တရမႈႏွင့္

စုပံုေနေၾကာင္းကို ညြႊန္ျပ သည္။
ေပါင္းစပ္မႈကို ေဖာ္ျပ၍၊
ရရွိေစရန္

အာ႐ံု ငါးပါးတိ႔၏
ု

“အသားတစ္တံုး” သည္ လူတစ္ဦးအား ေက်နပ္မႈ

စြၿဲ မဲလုပ္ေဆာင္ေစသည့္

အားလံုးတို႔သည္

စိတ္မရွင္းမလင္းျဖစ္မႈမ်ား

“ႏြားသတ္ဓား” သည္

လူကို

ဆႏၵရမက္ကို

ဥပါဒ္ျဖစ္ေစသျဖင့္

ဆုိလုိသည္။

ဗုဒၶက

ဤအရာ

“အရာအားလံုးကို

စြန္႔ပစ္လုိက္ပါ” ဟု ျမြက္ၾကား ေတာ္မူေလသည္။
ထုိ႔အျပင္ “နဂါး” သည္ ေလာကီရမက္အေပါင္းကို စြန္႔လြတ္ၿပီးေသာ စိတ္ကို
ေဖာ္ျပေပသည္။

လူတစ္ဦးက

တူးဆြၾကည့္ပါက

မိမိ၏

ေနာက္ဆံုးတြင္

ေျခေအာက္ကို

နဂါးကို

ေတြ႕ရွိ

အသိဥာဏ္ဓားျဖင့္
ရမည္

ျဖစ္သည္။

“နဂါးတစ္ေကာင္တည္းကိုသာ ခ်န္လွပ္ထား၍ မေႏွာင့္ယွက္ပါႏွင့္” ဟူသည္မွာ
ေလာကီရမက္အေပါင္းတို႔မွ လြတ္ကင္းေသာစိတ္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါဟူေသာ
အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။
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အမွန္တရားသို႔ သြားရာလမ္း

၆.

ဗုဒၶ၏ ေနာက္လုိက္တပည့္တစ္ဦးျဖစ္သူ ပိေ႑ာဌသည္ အမွန္တရားကို

ရရွိၿပီးေနာက္ ၄င္း၏ ဇာတိ ခ်က္ေၾကြျဖစ္ေသာ ေကာသမၺီ (ေကာဗီသံ) သိ႔ု
ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၏ ေက်းဇူးကို ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရန္ ျပန္ သြားေလသည္။
ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းသည္ ဗုဒၶမ်ဳိးေစ့မ်ားကို ပ်ဳိးႀကဲရန္ ပ်ဳိးခင္းကို ျပင္ဆင္လုိက္
ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။
ေကာသမၺီ

(ေကာဗီသံ)

ပန္းၿခံငယ္ေလးတစ္ခုတြင္

ၿမိဳ႕စြန္၌

အုန္းပင္မ်ား

ဂဂၤါျမစ္ကမ္းတေလွ်ာက္တြင္ရွိေသာ
အေျမာက္အမ်ား

ေပါက္ေရာက္ေန၍

ေလေျပေလညွင္းမ်ားလည္း အၿမဲမျပတ္ တိုက္ခတ္ေန ေလသည္။
ပူအုိက္လွေသာ
အရွင္ပိေ႑ာလက

ေႏြရာသီေန႔တစ္ေန႔တြင္

ကမၼဌာန္းထုိင္ေနစဥ္

သစ္ပင္တစ္ပင္ေအာက္၌

ဘုရင္ဥေဒနသည္

၄င္း၏

မိဖုရား၊

ေမာင္းမမိႆံမ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ပန္းၿခံသုိ႔ ေရာက္လာ၍ ေတးဂီတသံမ်ားႏ်င့္
ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို

ခံစားၿပီးေနာက္၊

အျခားသစ္ပင္

တစ္ပင္၏အရိပ္၌

လွဲေလ်ာင္းက်ိန္းစက္ေနေလသည္။
ရွင္ဘုရင္စက္ေတာ္
အပန္းေျဖလမ္းေလွ်ာက္

ေခၚေနစဥ္၊
ထြက္ၾကရာ၊

မိဖုရားမ်ားႏွင့္

ေမာင္းမမိႆံမ်ားသည္

ကမၼဌာန္းထုိင္ေနေသာ

ပိေ႑ာလအား

ေတြ႔ျမင္ၾကရေလသည္။ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ေကာင္းလွ ေသာ သူေတာ္စင္ (ရဟႏၱာ)
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိၾကသျဖင့္၊ ၄င္းတုိ႔သည္ သြန္သင္ေဟာေျပာပါရန္ ပန္ၾကား ကာ၊
ပိေ႑ာလ၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားကို နားဆင္ေနၾကေလသည္။
ရွင္ဘုရင္သည္

ႏိုးလာေသာအခါ၌

ေမာင္းမမိႆံမ်ားကို

လိုက္လံရွာေဖြေသာအခါ၊ ဤသူေတာ္ စင္အား ၀ိုင္းရံကာ၊ ေဟာေျပာမႈမ်ားကို
နာယူေနၾကေၾကာင္း

ေတြ႔ရွိၾကရေလသည္။

မနာလိုစိတ္နွင့္

တဏွာရာဂစိတ္ရွိသူျဖစ္ေသာ ဘုရင္သည္ အမ်က္ေဒါသထြက္ကာ၊ ပိေ႑ာလအား
ဆဲဆုိေျပာၾကား

ေလသည္။

သူေတာ္စင္

(ရဟႏၱာ)

ျဖစ္ေသာ

အသင္က

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကား၌ အတင္းအဖ်င္း ေျပာဆုိ ေနျခင္းကို ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ပါေပ” ။
ပိေ႑ာလသည္ မ်က္စိအစံုကို မွိတ္၍ ႏႈတ္ဆိတ္ေနေလသည္။
အမ်က္ထြက္ေနေသာ

ဘုရင္က
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ဓားရွည္ကိုဆထ
ြဲ ုတ္လုိက္ကာ၊

အမွန္တရားသိ႔ု သြားရာလမ္း

ပိေ႑ာလအား ၿခိမ္းေျခာက္ ေသာ္လည္း သူေတာ္စင္မွာမူ

ႏႈတ္ဆိတ္ေန၍

ေက်ာက္ေဆာင္ကဲ့သို႔ မတုန္မလႈပ္ ေနေလသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ဘုရင္သည္
ပိုမိုအမ်က္ထြက္လာကာ၊ ျခေတာင္ပို႔တစ္ခုကို ေဖာက္၍ ၊ ျခမ်ားျဖင့္ အျပည့္ ျဖစ္ေန
ေသာ

အမိႈက္မ်ားကို

က်ဳံးယူကာ၊

ပိေ႑ာလကိုယ္ေပၚသို႔

ပစ္ေပါက္လုိက္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ပိေ႑ာလမွာမူ ကမၼဌာန္းထုိင္ၿမဲပင္ ထုိင္ေန၍
ေစာ္ကားမႈမ်ားႏွင့္ နာက်င္မႈမ်ားကို ဆိတ္ၿငိမ္စြာပင္ သည္း ညည္းခံေနေလသည္။
ထိုအခါ ဘုရင္သည္ ၄င္း၏ ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းေသာ အျပဳအမူမ်ားအတြက္
ရွက္လာကာ၊

ခြင့္

လႊတ္ပါရန္

ပိေ႑ာလအား

ေတာင္းပန္ေလသည္။

ဤအေရးအခင္းေၾကာင့္ ဗုဒၶ၏ သြန္သင္ဆံုးမခ်က္ မ်ားသည္ ဘုရင့္နန္းေတာ္သို႔တိုင္
ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားကာ ထိုမွတဆင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေလသည္။

၇.

ရက္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ

ဘုရင္ဥေဒနသည္

ပိေ႑ာလ

သီတင္းသံုးေနေသာ ေတာအုပ္ ရွိရာသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ဤသို႔ေမးျမန္းေလသည္။
“အရွင္ဘုရား၊

ဗုဒၶ၏

တပည့္ေနာက္လုိက္

အမ်ားစု

တို႔သည္

လူငယ္မ်ား

ျဖစ္ၾကပါလ်က္၊ တဏွာရာဂစိတ္မ်ား၏ ဆဲေ
ြ ဆာင္မႈကို မခံရဘဲ၊ မိမိတို႔၏ ကိုယ္
ခႏၶာမ်ားႏွင့္ စိတ္မ်ားကို သန္႔စင္စြာ အဘယ္ကဲ့သုိ႔ ထိန္းထားႏုိင္ၾကပါသနည္း။”
ပိေ႑ာလ ျပန္လည္ေျဖၾကားေတာ္မူ၏။ “ဘုရင္မင္းႀကီး အမ်ဳိးသမီးအားလံုးကို
ေလးစားၾကရန္

ဗုဒၶက

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား

သင္ၾကားခဲ့ေပသည္။

အသက္ႀကီးရင့္သူ အမ်ဳိးသမီးအေပါင္းအား မိမိ တို႔၏

ဗုဒၶသည္

မိခင္မ်ားအျဖစ္၄င္း၊

သက္တူရြယ္တူတို႔အား အစ္မမ်ား ႏွမမ်ား အျဖစ္၄င္း၊ အသက္ငယ္ရြယ္သူ မ်ားအား
သမီးမ်ားအျဖစ္၄င္း၊
ဤသြန္သင္

ၾကည့္ျမင္ၾကရန္

ညြႊန္ၾကားမႈေၾကာင့္

အသက္ငယ္ရြယ္ၾကေသာ္လည္း
လြတ္ကင္းကာ

မိမိတို႔၏

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား
ဗုဒၶ၏

တဏွာရာဂ

ကိုယ္ခႏၶာမ်ားႏွင့္

သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ေနာက္လုိက္
စိတ္မ်ား၏
စိတ္မ်ားကို

တပည့္မ်ားသည္
ဆဲေ
ြ ဆာင္မႈမ်ားမွ
သန္႔စင္စြာ

ထိန္း

ထားႏုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။”
“သုိ႔ရာတြင္

အရွင္ဘုရား

ေယာက်္ားဆုိသည္မွာ
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မိခင္

သို႔မဟုတ္

အမွန္တရားသို႔ သြားရာလမ္း

သမီးအရြယ္ရွိေသာ

အမ်ဳိးသမီး

တစ္ဦးအေပၚ

မသန္႔စင္ေသာ

အေတြးမ်ဳိး

ရွိႏုိင္ေပသည္။ ဗုဒၶ၏ တပည့္ေတာ္မ်ားက ၄င္းတို႔၏ ရမက္မ်ား ကို အဘယ္ကဲ့သို႔
ခ်ဳပ္ထိန္းၾကပါသနည္း။”
“ဘုရင္မင္းႀကီး၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

ကိုယ္ခႏၶာမ်ားသည္

ေသြးျပည္၊

ေခၽြးႏွင့္

ဆီကဲ့သုိ႔ေသာ အညစ္ အေၾကးေပါင္းစံုျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ အရာမ်ားအျဖစ္
ၾကည့္ျမင္ၾကရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘုရားက သြန္သင္ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔
ေတြးေတာၾကည့္ျမင္မႈျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ငယ္ရြယ္ေစကာမူ၊ စိတ္ကုိသန္႔စင္စြာ
ထိန္းထားႏုိင္ၾကပါသည္။”
ဘုရင္က

ထပ္ေမးျပန္၏။

“ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္

စိတ္ကို

ေလ့က်င့္ၿပီးျဖစ္၍၊

အသိဥာဏ္ၾကြယ္၀ၿပီး ျဖစ္ ေသာ ရဟန္းအတြက္ လြယ္ကူမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊
ထုိကဲ့သို႔ေသာ ေလ့က်င့္မႈမ်ဳိး မရွိေသးသူမ်ား အ တြက္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
၄င္းတို႔သည္

ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို

သတိထား

မွတ္သားရန္

ႀကိဳးပမ္းၾက

မည္

ျဖစ္ေသာ္လည္း မ်က္စိမ်ားမွာမူ လွပေသာ ပံုသ႑ာန္မ်ားကို ၾကည့္ရွဳၾကမည္
ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔ သည္ အက်ည္းတန္မႈမ်ားကို

ၾကည့္ရန္

ႀကိဳးပမ္းၾကမည္

ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ လွပေသာ႐ုပ္ပံုမ်ား၏ ဆဲြ ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ခံၾကရမည္သာ
ျဖစ္ေပသည္။ ဘုရား၏ ေနာက္လုိက္ တပည့္ေတာ္မ်ားအနက္ လူငယ္မ်ားက
၄င္းတုိ႔၏

လုပ္ရပ္မ်ားကို

သန္႔စင္စြာ

ထိန္းထားႏုိင္ရန္

အျခားေသာ

ဘုရင္မင္းႀကီး။

အာ႐ံုငါးပါး၏

အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။”
ပိေ႑ာလက

ျပန္လည္ေျဖၾကား၏။

တံခါး၀မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းရန္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘုရားက သင္ၾကားေပးပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္

လွပေသာ

႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္

အေရာင္မ်ားကို

မ်က္စိမ်ားျဖင့္

ၾကည့္ျမင္ေသာအခါ၌၄င္း၊ သာယာေသာအသံမ်ားကို နားျဖင့္ ၾကားရေသာအခါ၌၄င္း၊
သာယာေသာအသံမ်ားကို
ႏွာေခါင္းျဖင့္

နားျဖင့္ၾကားရေသာ

႐ွဴ႐ိွဳက္ရေသာ

အခါ၌၄င္း၊

အခါ၌၄င္း၊

ေမႊးရနံ႔မ်ားကို

ခ်ဳိျမေသာအရာမ်ားကို

လွ်ာျဖင့္

ခံစားရခ်ိန္၌၄င္း၊ သို႔မဟုတ္ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ အရာမ်ား ကို လက္ျဖင့္
စမ္းသပ္ေသာအခါ၌၄င္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤစဲမ
ြ က္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာအရာမ်ားတြင္၊
တြယ္တာစံုမက္ျခင္းမျဖစ္သကဲ့သုိ႔၊

စဲမ
ြ က္ဖြယ္ရာ
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မေကာင္းေသာ

အမွန္တရားသို႔ သြားရာလမ္း

အရာမ်ားေၾကာင့္လည္း၊

တြန္႔ဆုတ္ျခင္း

မျဖစ္ရပါေပ။

ဤအာ႐ံုငါးပါးတုိ႔၏

တံခါး၀မ်ားကို ေကာင္းစြာေစာင့္ထိန္းရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သင္ၾကား ထားပါသည္။
ဘုရား၏ ဤသြန္သင္ညႊန္ျပမႈေၾကာင္ လူငယ္တပည့္မ်ားပင္လွ်င္ ၄င္းတို႔၏ စိတ္ႏွင့္
ခႏၶာ ကိုယ္မ်ားကို သန္႔စင္စြာ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
“ဘုရား၏

သြန္သင္ညႊန္ျပမႈမ်ားသည္

အမွန္တကယ္ပင္

ထူးကဲ

ေကာင္းမြန္လွေပ၏။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳအရ လွပေသာ သို႔မဟုတ္
သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အရာတစ္ခုခုႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရပါက သတိတရား
မထားလွ်င္ အာ႐ံု၏ ဆဲေ
ြ ဆာင္မႈေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမိေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္ သိပါ သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

လုပ္ရပ္မ်ားကို

သန္႔စင္စြာ

ထိန္းထားႏုိင္ရန္၊

အာ႐ံုငါးပါး၏

တံခါး၀မ်ားတြင္ အစဥ္အၿမဲ သတိထား ေစာင့္ထိန္းေနရန္၊ အထူး အေရးႀကီး
လွပါသည္။”

၈.

လူတစ္ဦးသည္ ၄င္း၏ အေတြးအေခၚမ်ားကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္

ေဖာ္လုပ္ေဆာင္

သည့္အခါတိုင္းတြင္

တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈလည္း

အၿမဲ

ျဖစ္ေပၚလာေလသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ မတရားျပဳမႈကို ခံရေသာအခါ
ျပန္လည္ေျပာၾကားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္စားေခ်လိုစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ သည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ

သဘာ၀အေလ်ာက္

တုန္ျ႔ ပန္မႈကို

အစဥ္အၿမဲ

ဆန္႔က်င္

ေစာင့္ထိန္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ေလဆန္ဖက္သို႔ တံေတြးေထြးသည္ႏွင့္တူ၍
မည္သူ႔ကိုမွ်

မထိခုိက္ပဲ

မိမိကိုယ္ကိုပင္

ထိခိုက္ေလသည္။

၄င္းသည္

ေလတိုက္ခတ္လာရာဖက္သို႔ ဖုန္လွည္းက်င္းသည္ႏွင့္တူ၍ ဖုန္မ်ား ရွင္း မသြားဘဲ
မိမိသာလွ်င္ ညစ္ေပေလသည္။ လက္စားေခ်လိုသည့္ ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာသူ၏
ေနာက္သို႔ ေဘးဥပဒ္မ်ား၊ ကံဆိုးမႈမ်ား အၿမဲ ကပ္ပါလာေလသည္။
၉.

ေလာဘကို စြန္႔ပယ္၍ အလွဴအတန္းျပဳေသာ စိတ္မ်ဳိးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈသည္

အလြန္ေကာင္းေသာ
အေလးေပးမႈအေပၚ၊

လုပ္ရပ္ပင္
မိမိ၏

ျဖစ္သည္။

စိတ္ကို

ျမင့္ျမတ္ေသာလမ္းစဥ္ကို

ထိန္းထားႏိုင္မႈက
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ပို၍ပင္

ေကာင္းမြန္

အမွန္တရားသို႔ သြားရာလမ္း

ေလသည္။
အတၱစိတ္၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာစိတ္ကို စြန္႔ပယ္၍ အျခားသူမ်ားအား
အကူအညီ

ေပးလို

ေသာစိတ္ျဖင့္

အစားထုိးသင့္ေပသည္။

အျခားသူအား

ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ ျပဳမူမႈသည္ ထုိသူက ေနာက္အျခားသူအား ေပ်ာ္ရႊင္စြာျပဳလုပ္ေပးရန္
စိတ္ဆႏၵ

ျဖစ္ေပၚလာမည္

ျဖစ္၍၊

ထုိကဲ့သို႔ေသာ

အျပဳအမူမွ

ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊

စိတ္ခ်မ္းသာမႈမ်ား ေပါက္ဖြားလာေလသည္။
ကညင္တိုင္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကညင္တိုင္မ်ားကို
မီးထြန္းညိွေပးႏုိင္ၿပီး၊

ယင္းကညင္တိုင္၏

သက္တမ္းမွာလည္း

တိုသြားမည္

မဟုတ္ပါေပ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ခဲေ
ြ ၀ ေပးျခင္းျဖင့္ မည္သည့္အခါမွ်
ေလွ်ာ့သြားမည္ မဟုတ္ပါေပ။
အမွန္တရားကို
သတိျပဳရမည္

ရွာေဖြသူတို႔သည္

ျဖစ္သည္။

တဆင့္ၿပီးတဆင့္

၄င္းတုိ႔၏

ဆႏၵရည္မွန္းခ်က္မ်ား

တက္လွမ္းရမည္

ျဖစ္သည္။

ပထမေျခလွမ္းမ်ားကို

မည္မွ်ပင္

ျမင့္မားေစကာမူ၊

အမွန္

တရားလမ္းစဥ္သ႔ို

ခ်ီတက္ေသာ ေလွခါးထစ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ဘ၀၌ ယေန႔၊ မနက္ဖန္၊
သဘက္ခါ စသည္ျဖင့္ တက္လွမ္းသြားရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
၁၀.

ဤေလာကတြင္ အမွန္တရားလမ္းစဥ္သို႔ ခ်ီတက္ရာ၌ ေက်ာ္လြန္သြားရမည့္

အခက္အခဲေပါင္း

ႏွစ္ဆယ္ရွိေလသည္။

၄င္းတုိ႔မွာ

(၁)

ဆင္းရဲေသာ

လူတစ္ဦးအတြက္ ရက္ေရာရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ (၂) ဘ၀င္ျမင့္သူ တစ္ဦးအတြက္
အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကို ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ (၃) မိမိ ကိုယ္က်ဳိးကို စြန္႔လႊတ္ကာ
အမွန္တရားကို

ရွာေဖြရန္

ခက္ခဲျခင္း၊

(၄)

ကမာၻတြင္

ဘုရားသက္ေတာ္

ထင္ရွားရွိေနစဥ္ ေမြးဖြားလာရန္ ခက္ခဲျခင္း (၅) ဘုရား၏ သြန္သင္ေဟာေျပာမႈကို
ၾကားနာရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ (၆) ကိုယ္ခႏၶာ၏ အာ႐ံုရမက္ ကို ဆန္႔က်င္ကာ စိတ္ကို
စင္ၾကယ္စြာ ထိန္းထားရန္ ခက္ခဲျခင္း (၇) လွပ၍ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ေကာင္းေသာ
အရာမ်ားကို လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း မရွိရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ (၈) အာဏာရွိသူတစ္ဦးက
၄င္း၏ဆႏၵကို

ျဖည့္စြမ္းရန္အတြက္

အာဏာမသံုးရန္
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ခက္ခဲျခင္း၊

(၉)

အမွန္တရားသို႔ သြားရာလမ္း

အေစာ္ကားခံရခ်ိန္၌ စိတ္မဆိုးရန္ ခက္ခဲျခင္း (၁၀) ႐ုတ္ ခ်ည္းျဖစ္ေပၚလာေသာ
အေျခအေနမ်ား၏ ဆဲေ
ြ ဆာင္မႈေၾကာင့္ အျပစ္ကင္းစင္စြာ ေနႏိုင္ရန္ခက္ခဲျခင္း၊
(၁၁)

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

အႏုစိတ္

ဆည္းပူးေလ့လာရန္

ခက္ခဲျခင္း

(၁၂)

အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသာသူအား အထင္မေသးရန္ ခက္ခဲျခင္း (၁၃) မိမိကိုယ္ကို
ႏွိမ့္ခ်ရန္

ခက္ခဲျခင္း

(၁၄)

မိတ္ေဆြေကာင္း

ရရွိရန္

ခက္ခဲ

ျခင္း

(၁၅)

အမွန္တရားသုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္မည့္ က်င့္စဥ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာရန္ ခက္ခဲျခင္း၊
(၁၆) ျပင္ပအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၾသဇာခံျခင္း ၊ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိရန္ ခက္ခဲျခင္း
(၁၇) အျခားသူမ်ား၏ စြမ္း ရည္ကို သိရွိကာ၊ သင္ၾကားေပးရန္ ခက္ခဲျခင္း (၁၈)
ေအးခ်မ္းေသာစိတ္ကို
အမွားအေၾကာင္း

ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္

ျငင္းခံုေျပာဆုိျခင္း

ခက္ခဲျခင္း

(၁၉)

မျပဳရန္အတြက္

အမွန္ႏွင့္

ခက္ခဲျခင္း

(၂၀)

ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းကို ေတြ႕ရွိလုိက္နာရန္ ခက္ခဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ေလသည္။
၁၁.

လူေကာင္းမ်ားႏွင့္

လူမိုက္မ်ားသည္

ကဲျြ ပားၾကေလသည္။

၄င္းတို႔၏

လူမိုက္မ်ားသည္

သေဘာသဘာ၀ခ်င္း

မေကာင္းေသာလုပ္ရပ္ကို

မေကာင္းေၾကာင္း မသိၾကပါေပ။ အကယ္၍ ယင္း မေကာင္းမႈ အေၾကာင္းကို
သတိေပးေျပာျပပါကလည္း ၄င္းတို႔သည္ ရပ္တန္႔မသြားပဲ လုပ္ၿမဲပင္ လုပ္ၾက၍
ထုိကဲ့သုိ႔

မေကာင္းေၾကာင္း

သူတစ္ပါး၏

ေျပာဆုိမႈကို

မခံလုိၾကပါေပ။

လူေကာင္းမ်ားသည္ အမွန္ႏွင့္အမွားကို လြန္စြာဆင္ျခင္သတိထားၾကေလသည္။
ထုိကဲ့သို႔ေသာ မွားယြင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ညႊန္ျပ ေျပာဆုိသူ မ်ားအားလည္း
၄င္းတို႔က ေက်းဇူးတင္ၾကေလသည္။
ဤသို႔ျဖင့္

လူေကာင္းမ်ားႏွင့္

ကဲျြ ပားၾကေလသည္။

မိုက္မဲ

ေသာ

လူမိုက္မ်ားသည္
သူမ်ားသည္

အေျခခံအားျဖင့္

ၾကင္နာက႐ုဏာထာျခင္း

ခံရေသာ္လည္း မည္သည့္အခါမွ် တန္ဖိုးမထားၾကဘဲ ေကာင္းေသာသူမ်ားမွာမူ
တန္ဖိုးထားကာ

ေက်းဇူးတင္ၾကေလသည္။

တန္ဖိုးထားမႈႏွင့္

ေက်းဇူးတင္မႈမ်ားကို

ေပးဆပ္ေလ့ရွိၾကရာ၊

ေက်းဇူးရွင္

အျခားလူအေပါင္းတို႔အား ျဖစ္ေလသည္။
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ပညာရွိသူမ်ားသည္
ၾကင္နာသနားမႈျဖင့္
တစ္ဦးတည္းသာ

၄င္းတို႔၏
ျပန္လည္
မဟုတ္မူ၍၊
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III
ပံုတိုပတ္စမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ား
၁.

တရံေရာအခါက

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္

သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား

လူသူ

မေရာက္ႏိုင္ေသာ ေ၀းလံ လွသည့္ ေတာေတာင္မ်ားအတြင္းသုိ႔ စြန႔္ပစ္ေလ့ရွိေသာ
အလြန္ထူးျခားသည့္ ဓေလ့ထံုးစံတစ္ရပ္ကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိေလသည္။
၀န္ႀကီးတစ္ဦးသည္

အသက္ႀကီးရင့္ၿပီျဖစ္ေသာ

၄င္း၏ဖခင္အား

ယင္းထံုးစံအတိုင္း ျပဴမူရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ေျမေအာက္တြင္
လွ်ဳိ႕၀ွက္လိုဏ္ဂူတစ္ခုကို ေဆာက္လုပ္ကာ ဖခင္အား ၀ွက္ထား၍ ေကၽြးေမြး
ေစာင့္ေရွာက္ထားေလသည္။
တစ္ေန႔သ၌

ဘုရင့္ေရွ႕ေမွာက္တြင္

နတ္တစ္ပါးေပၚလာ၍

ခက္ခဲေသာ

ေမးခြန္းတစ္ပုဒ္ကို ေမးျမန္းကာ၊ ေက်နပ္ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖၾကားႏိုင္ျခင္းမရွိပါက၊
ႏုိင္ငံကို ဖ်က္ဆီးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေလသည္။ ယင္းပုစာၦမွာ “ဤတြင္
ေျမြႏွစ္ေကာင္ရွိသည္။ တစ္ေကာင္ခ်င္းစီ၏ လိင္ကို ေျပာျပ ပါ။”
ဘုရင္ေသာ္၄င္း၊ နန္းေတာ္တြင္းရိွ မည့္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ေသာ္၄င္း၊
ယင္းပုစာၦကို ေျဖစြမ္းႏို္င္ျခင္း မရွိၾကပါေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေျဖဆုိႏုိင္သူ
မည္သူမဆုိ ဆုလာဘ္မ်ားစြာ ေပးမည္ဟု ဘုရင္က ေၾကညာေလသည္။
၀န္ႀကီးသည္

ဖခင္ပုန္းေအာင္းေနရာသို႔ သြားေရာက္၍ ပုစာၦ၏အေျဖကို

ေမးေလသည္။ လူအုိက ျပန္လည္ေျဖၾကား၏။ “လြယ္ကူေသာပုစာၦပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေျမြႏွစ္ေကာင္အား ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ပုစာၦ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမြႏွစ္ေကာင္အား
ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ

ေကာ္ေဇာေပၚတြင္

ခ်ထားပါ။

ေျမြသည္ အထီးျဖစ္၍ ၿငိမ္ေနေသာေျမြသည္
ယင္းအေျဖကို

ဘုရင္အား

လူးလြန္႔ေရြ႕လ်ား

ေနေသာ

အမျဖစ္သည္။ “၀န္ႀကီးသည္

ေလွ်ာက္ၾကားလုိက္သျဖင့္

ပုစာၦကို

ေအာင္ျမင္စြာ

ေျဖရွင္းလုိက္ေလသည္။
ထုိ႔ေနာက္တြင္လည္း နတ္သားက

ခက္ခဲေသာ ပုစာၦအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေမး၍

ဘုရင္ႏွင့္ တစ္ကြ ၄င္း၏ ေနာက္လုိက္အသင္းအပင္းမ်ား ေျဖဆုိႏုိင္ျခင္း မရွိၾကပဲ၊
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ေဖာ္ျပပါ ၀န္ႀကီးကသာလွ်င္ သက္ႀကီးရြယ္အို ဖခင္အား ေမးျမန္းကာ အၿမဲပင္
အေျဖေပးႏိုင္ေလသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာေမးခြန္းမ်ားႏွင့္

အေျဖမ်ားမွာ

ဤသို႔ျဖစ္သည္။

“အိပ္ေပ်ာ္

ေနေသာ္လည္း ႏိုးေနသူအျဖစ္ ေခၚဆုိ၍ ၊ ႏိုးေနေသာ္လည္း အိပ္ေပ်ာ္ေနသူအျဖစ္
ေခၚဆုိျခင္းခံရသူသည္

မည္သူနည္း။

“၄င္း

သည္

အမွန္တရား

ရရွိႏိုင္ရန္

ေလ့က်င့္ေနသူျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ အမွန္တရားကို စိတ္မ၀င္စားသူမ်ား ႏွင့္
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက

ႏိုးေနသူ

ျဖစ္သည္။

အမွန္တရားကို

ရရွိၿပီးသူမ်ားႏွင့္

ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၄င္းသည္ အိပ္ေနသူျဖစ္သည္။
“ႀကီးမားေသာ ဆင္တစ္ေကာင္၏ အေလးခ်ိန္ကို အဘယ္ကဲ့သို႔ ခ်ိန္ႏိုင္ပါ
သနည္း။”

“ဆင္ကို

ေလွတစ္စီးေပၚတြင္

ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္

မည့္သည့္အမွတ္အထိ

တင္ေဆာင္၍
နစ္သြား

၄င္းေလွက

ေၾကာင္းကို

ေရးဆဲြ

မွတ္သားထားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ဆင္ကို ကုန္းေပၚ တက္ခိုင္း၍ အလားတူအမွတ္အထိ
နစ္

သြားေအာင္

ေလွေပၚ

ခဲမ်ား

တင္ေဆာင္ထားပါ။

ထုိ႔ေနာက္

ဤေက်ာက္ခဲမ်ားကို ခ်ိန္ၾကည့္ပါ။”
“ေရတစ္ခြက္သည္ ပင္လယ္သမုဒၵရာေရထက္ ပိုမ်ားသည္” ။ ဟူေသာ
စကားပံု၏ အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ျပပါ။ အေျဖမွာ ဤသို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ “မိမိ၏
မိဘမ်ားအား၊ သို႔မဟုတ္ ဖ်ားနာေနသူတစ္ဦးအား၊ သန္႔စင္ၾကည္လင္၍ ၾကင္နာမႈ
အျပည့္ရွိေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေရတစ္ခြက္တိုက္ျခင္းသည္ အဆံုးအစရွိ ေသာ
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို

ရေပသည္။

သုိ႔ရာတြင္

ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္းရွိ

ေရမ်ားသည္ တစ္ေန႔ ေန႔၌ ကုန္ခမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။”
နတ္သားသည္
တစ္ဦးအသြင္

အ႐ိုးႏွင့္အေရသာ

ဖန္ဆင္း၍

ငတ္ျပတ္ေနသူ ရွိပါသလား”

က်န္ရွိေတာ့ေသာ

“ဤကမာၻေပၚတြင္
ဟု

ငတ္မြတ္ေနသ

ကၽြႏ္ုပ္ထက္ပို၍

ေမးေလသည္။

“ဘုရား၊

ဆင္းရဲ
တရားႏွင့္

သံဃာတည္းဟူေသာ ရတနာသံုးပါးကို မယံုၾကည္သည့္၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္၍
ေလာဘ ႀကီးလြန္းလွေသာလူသည္၊ မိဘမ်ားႏွင့္ဆရာမ်ားအားလည္း ေပးကမ္းျခင္း
မရွိသျဖင့္ ပိုမို ငတ္ျပတ္ေန႐ံု မက၊ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနေသာ ၿပိတၱာဘ၀သု႔ိ
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က်ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းဘ၀၌ပင္ အဆံုးမရွိ ငတ္ျပတ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။”
“ဤတြင္ ၊ စႏၵကူးသား ပ်ဥ္ျပားတစ္ခ်ပ္ရွိသည္။ မည္သည့္အပိုင္းသည္
ပင္စည္၏

ေအာက္ပိုင္း

ျဖစ္သနည္း။”

“ပ်ဥ္ျပားကို

ေရေပၚ

ေမွ်ာထားပါ။

အနည္းငယ္ ပိုမို နစ္ျမဳပ္သြားေသာအပိုင္းသည္ အျမစ္ႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္သည့္အပိုင္း
ျဖစ္သည္။”
“ဤတြင္၊

အရြယ္တူ

ပံုတူျမင္းနွစ္ေကာင္

ရွိသည္။

မိခင္ႏွင့္သားကို

အဘယ္သို႔ ခဲျြ ခားႏို္င္မည္ နည္း” ။ “ ျမက္ေျခာက္ အနည္းငယ္ ေကၽြးၾကည့္ပါ။
မိခင္ျမင္းမသည္ သားဖက္သို႔ ျမက္ေျခာက္မ်ားကို တြန္းေပးေပလိမ့္မည္။”
“ခက္ခဲလွေသာ ဤေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖတုိင္းသည္ နတ္သားႏွင့္
တကြ

ဘုရင္တုိ႔အား

အထူး၀မ္းသာေက်နပ္ေစေလသည္။

ေျမေအာက္

လိုဏ္ဂူထဲတြင္ ၀ွက္ထားေသာ သက္ႀကီးရြယ္အို ဖခင္ ထံမွ ဤအေျဖမ်ားကို
ရရွိေၾကာင္း သိရွိရသည့္ဘုရင္သည္ လြန္စြာ ေက်းဇူးတင္ရွိ၍ ေတာေတာင္မ်ားထဲ
သို႔ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား စြန္႔ပစ္ေစေသာ ဥပေဒကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းကာ
၄င္းတို႔အား ၾကင္နာစြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထားၾကရန္ အမိန္႔ေပးေလသည္။

၂.

မဇၥ်ိမေဒသရွိ “၀ိေဒဟ” မိဖုရားသည္ တစ္ခါက အစြယ္ေျခာက္ေခ်ာင္းရွိေသာ

ဆင္ျဖဴေတာ္
ဆင္စြယ္မ်ားကို

တစ္ေကာင္ကို

အိပ္မက္ျမင္မက္ေလသည္။

လိုခ်င္တပ္မက္လွသျဖင့္

ရွာယူေပးပါရန္

မိဖုရားသည္
ဘုရင္အား

ပန္ၾကားေလသည္။ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိဖုရား အား
ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလွသည့္ ဘုရင္သည္ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ဆင္ကို ေတြ႕ရွိ သတင္းေပးႏိုင္သူ၊
မည္သည့္မုဆုိး ကိုမဆုိ၊ ဆုလာဘ္မ်ားစြာေပးမည္ဟု ေၾကညာေလသည္။
ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အစြယ္ေျခာက္ေခ်ာင္းရွိသည့္ ဆဒၵန္ဆင္တစ္ေကာင္သည္
ဟိမ၀ႏာၱေတာင္ တြင္ အမွန္တကယ္ပင္ ရွိေန၍ ဗုဒၶဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္
တရားက်င့္ႀကံေနေသာ

ဆင္

ျဖစ္ေလသည္။

၄င္းဆင္သည္

တစ္ခါက

ေတာနက္ႀကီးအတြင္း၌ အေရးေပၚ အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ မုဆုိး
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တစ္ေယာက္၏

အသက္ကို

ကယ္ဆယ္ဘူး၍၊

ထုိမုဆုိးသည္လည္း

ေဘးမသီရန္မခဘဲ မိမိေနရာသို႔ ျပန္သြားႏုိင္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆုလာဘ္မ်ားကို
အမက္ေမာလြန္၍ ဆင္၏ ကယ္တင္မႈ ေက်းဇူးတရား မ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့ကာ၊ ၄င္းမွ
မုဆုိးသည္ ဆင္ကို သတ္ျဖတ္ရန္၊ ေတာေတာင္တြင္းသို႔ ျပန္လာေလသည္။
ဗုဒၶဘ၀သုိ႔ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္

တရားက်င့္ႀကံေနေသာ

ဆင္အေၾကာင္းကို

သိရွိသျဖင့္၊ မုဆုိးသည္ ရဟန္းေတာ္ႀကီးအသြင္ သဃၤန္းၿခံဳ၍ ဆင္၏အလစ္ကို
ေခ်ာင္းကာ၊ အဆိပ္လူးျမွားျဖင့္ ပစ္သတ္ေလ သည္။
မိမိ

ေသဆံုးရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ဆုလာဘ္ရယူရန္

ေလာကီ

ရမက္မ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းေန ေသာ မုဆိုး၏ အေၾကာင္းကို သိရွိေသာ ဆင္သည္
မုဆုိးအေပၚ ၾကင္နာသနားကာ အျခားေသာ လာဘ္စားေခ်လိုသည့္ ဆင္မ်ား၏
အမ်က္ေဒါသေဘးဒဏ္မွ

မိမိ၏ေျခလက္မ်ား

အတြင္း

ကြယ္၀ွက္ကာ

ကာကြယ္ေပးေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆင္က အဘယ္ေၾကာင့္ ဤမွ် မိုက္မဲေသာ
အလုပ္ကို

ျပဳလုပ္ပါ

ဆုလာဘ္အေၾကာင္း

သနည္းဟု
ျပန္ေျပာျပ၍

မုဆုိးအား
ဆင္၏

ေမးေလသည္။
အစြယ္

မုဆိုးက

ေျခာက္ေခ်ာင္းကို

ရယူလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံေျပာၾကားေလသည္။ ဆင္သည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ အပင္
တစ္ပင္ကို ထုိးႏွက္ျခင္းျဖင့္၊ အစြယ္ေျခာက္ေခ်ာင္းကို ခ်ဳိး၍ မုဆိုးအား ေပးအပ္ကာ၊
ဤသို႔ ေျပာဆုိေလ သည္။

“ဤေပးလွဴမႈျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဗုဒၶဘ၀အတြက္

ေလ့က်င့္မႈမ်ား ၿပီးျပည့္စံုၿပီ ျဖစ္၍ သန္႔စင္ေသာ ကမာၻတြင္ ေမြးဖြားလာမည္
ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဗုဒၶျဖစ္လာေသာအခါ အသင္အား ေလာဘ၊ ေဒါသ ႏွင့္
ေမာဟ ဟူေသာ အဆိပ္ျမွားသံုးေခ်ာင္းကို စြန္႔ပယ္နိုင္ေစရန္ အကူအညီေပးမည္။”

၃.

ဟိမႏာၱေတာင္တန္း၏

ေျခရင္းနား၌ရွိေသာ

၀ါး႐ံုတြင္

တရံေရာအခါက

ၾကက္တူေရြး တစ္ေကာင္သည္ အျခားေသာတိရစာၦန္မ်ား၊ ငွက္ငယ္မ်ားႏွင့္အတူတကြ
ေနထုိင္ေနေလသည္။
ၿခံဳတန္းအတြင္းရွိ

တစ္ေန႔

၀ါးပင္မ်ား

၌

ေလျပင္းထန္စြာ

ပြတ္တိုက္မႈမွ

တိုက္ခတ္ေသာေၾကာင့္

မီးေတာက္ေလာင္

လာသျဖင့္

ငွက္မ်ားႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ားသည္ ေၾကာက္ရြံ႕ တုန္လႈပ္ေနၾကေလသည္။ ၄င္းတို႔၏
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ေၾကာက္ရြံ႕ မႈႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို က႐ုဏာသက္မိေသာ ၾကက္တူေရြးသည္
ခိုလံႈရပ္နားႏိုင္ခဲ့ေသာ
ကယ္ဆယ္ရန္

၀ါး႐ံုအားလည္း

ေက်းဇူးျပန္ဆပ္လုိသျဖင့္

၄င္းတို႔အား

အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေလသည္။ ၾကက္တူေရြးသည္

အနီးနားရွိ ေရကန္တစ္ခုတြင္ မိမိကိုယ္ကို ေရစြတ္၍ မီးေပၚသို႔ ပ်ံသန္းလာကာ၊
မီးကို

ၿငိမ္းသတ္ရန္အတြက္

မိမိကို္ယ္ေပၚမွ

ေရစက္မ်ားကို

ခါခ်ေလသည္။

ၾကက္တူေရြးသည္ ၀ါး႐ံုအေပၚ ေက်းဇူးတင္စိတ္ႏွင့္ ေမတၱာက႐ုဏာျဖစ္၍ ဤကဲ့သ႔ို
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ဇဲရ
ြ ွိရွိျဖင့္ ျပဳလုပ္ေလသည္။
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ

ၾကင္နာမႈႏွင့္

ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔မႈ

စိတ္ဓာတ္ကို

အထက္ေကာင္းကင္ဘံုမွ သိၾကားမင္း က သိျမင္ေတာ္မူ၍ ေကာင္းကင္ေပၚမွ
ဆင္းလာကာ၊

ၾကက္တူေရြးအား

ဤကဲ့သို႔ေျပာေလသည္။

“အသင္သည္

ရဲရင့္ေသာစိတ္ ရွိေသာ္လည္း၊ ေရစက္ အနည္းငယ္ျဖင့္ ဤမီးႀကီးကို အဘယ္သ႔ုိ
မီးၿငိမ္း

သတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု

ျပန္လည္ေျဖၾကား၏။

ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။”

“ေက်းဇူးတင္ရွိမႈႏွင့္

ၾကက္တူေရြးက

ကို္ယ္က်ဳိးစြန္႔မႈ

စိတ္ဓာတ္ျဖင့္

မစြမ္းေဆာင္ႏို္ငေသာ အရာဟူ၍ ဘာမွ်မရွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ
ထုိမွသည္

ေနာင္ဘ၀တိုင္

ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ပါမည္။”

သိၾကားသည္

ၾကက္တူေရြး၏ စိတ္ဓာတ္ ကို အထူး ျမတ္ႏိုးခ်ီးမြမ္းကာ၊ ႏွစ္ဦးပူးေပါင္း၍ မီးကို
ၿငိမ္းသတ္လုိက္ေလသည္။

၄.

တစ္ရံေရာအခါက

ဟိမ၀ႏၱာေတာင္တန္းတြင္

ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုႏွင့္

ဦးေခါင္းႏွစ္ခု ရွိေသာ ငွက္ တစ္ေကာင္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိေလသည္။ တစ္ေန႔တြင္
ဦးေခါင္းတစ္ခုသည္

အျခားေသာ

ဦးေခါင္းက

ခ်ဳိျမ

စားသံုးေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရ၍ မနာလိုစိတ္ ျဖစ္ကာ
ေလသည္။

“အကၽြႏ္ုပ္သည္

အဆိပ္ပါေသာ

ေသာသစ္သီးအခ်ဳိ႕ကို
မိမိကိုယ္ကို ဤသို႔ ေျပာ

သစ္သီးကို

စားမည္။”

သို႔ႏွင့္

၄င္းဦးေခါင္းသည္ အဆိပ္ကို စားသံုးသျဖင့္ ငွက္တစ္ေကာင္လံုး ေသဆံုးသြား
ေလသည္။
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၅.

တစ္ခ်ိန္က ေျမြတစ္ေကာင္၏ အၿမီးနွင့္ ေခါင္းတို႔သည္ မည္သည့္အပိုင္းက

အေရွ႕ ျဖစ္သင့္ ေၾကာင္း အျငင္းပြားၾကေလသည္။ အၿမီးက ဦးေခါင္းအားေျပာ၏ ။
“အသင္သည္ အၿမဲပင္ အေရွ႕မွ ဦးေဆာင္သြားေနသည္။ ၄င္းမွာ တရားမမွ်တ
သျဖင့္ တခါတရံ ကၽြႏ္ုပ္အား ဦးေဆာင္ခြင့္ ေပးသင့္ပါ သည္။” ဦးေခါင္းက
ျပန္ေျဖ၏။ “ကၽြႏ္ုပ္က ဦးပိုးျဖစ္သင့္သည္ဆုိသည္မွာ သဘာ၀၏ နိယာမပင္ ျဖစ္
သည္။ အသင္ႏွင့္ ေနရာခ်င္း မလဲႏိုင္ပါ။”
သို႔ရာတြင္
အၿမီးသည္

အျငင္းပြားမႈမွာ

မိမိကုိယ္ကို

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန၍

အပင္တစ္ပင္၌

တစ္ေန႔ေသာအခါ

ရစ္ပတ္ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းျဖင့္

ဦးေခါင္းအား ေရွ႕သို႔ မသြားႏုိင္ေစရန္ ဟန္႔တားထား ေလသည္။ ဦးေခါင္းသည္
႐ုန္းကန္၍ ေမာပန္းလာေသာအခါ၌၊ အၿမီးသည္ မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ ဦးေဆာင္
သြားေသာအခါ ေနာက္ဆံုး၌ ေျမြသည္ မီးပံုတစ္ခုတြင္းသို႔ က်ေရာက္သြားကာ
ေသဆံုးသြားေလသည္။
သဘာ၀
အၿမဲတည္ရွိေန၍၊

ေလာကတြင္
အရာ

တာ၀န္ရွိၾကေလသည္။
ဖ်က္လုိက္ပါက

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ

ခပ္သိမ္းသည္လည္း
အကယ္၍

မိမိတို႔၏

အစီအစဥ္တစ္ရပ္
ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း

ဤအစီအစဥ္ကို

လုပ္ငန္းတာ၀န္ပိုင္းသည္လည္း

ပ်က္ျပားေအာင္

ကေမာက္ကမ

ျဖစ္သြားကာ

အစီအစဥ္ တစ္ခုလံုး ပ်က္သုဥ္းသြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။

၆.

တရံေရာအခါက စိတ္တုိ၍ စိတ္ေျပာင္းျမန္ေသာ လူတစ္ေယာက္ရွိေလသည္။

တစ္ေန႔တ၌ လူ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ထုိလူ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ အိမ္ေရွ႕၌
ထုိလူ၏အေၾကာင္းကို
ေနာက္တစ္ေယာက္အား

ေျပာဆုိေနၾကေလ
ဤသုိ႔ေျပာ၏။

သည္။

လူတစ္ေယာက္က

“ဤအိမ္ရွင္သည္

လူေကာင္းတစ္

ေယာက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၊ သည္းညည္းမခံႏုိင္ပါ။ ေဒါသအလြန္ႀကီး၍ အလြယ္တကူ
စိတ္တိုတတ္ပါ

သည္။”

အိမ္မွေျပးထြက္လာကာ၊

ဤသို႔ေျပာဆုိသံကို
စကားေျပာေနေသာ
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ပုတ္ခတ္၊
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ထိုးႏွက္ ကန္ေၾကာက္ျခင္းျဖင့္ ဒဏ္ရာရေစေလသည္။
လိမ္မာပါးနပ္သူသည္

၄င္း၏

ေျပာဆုိျခင္းခံရေသာအခါတြင္
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္

အမွားမ်ားအေၾကာင္းကို

ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစား၍
ျပဳျပင္ေနထုိင္ေလသည္။

မေကာင္းေသာ

အက်င့္မ်ားအေၾကာင္းကို

ညႊန္ျပေျပာဆုိျခင္းခံရေသာ

ညႊန္ျပေျပာဆုိမႈကို

သာမက၊

ဂ႐ုမျပဳ႐ံု

အလားတူ

ညႊန္ျပ
အမူအက်င့္
အမူ

လူမိုက္မွာမူ၊

အမွားမ်ဳိးကို

ထပ္မံ

က်ဴးလြန္တတ္ ေလသည္။

၇.

တရံေရာအခါက ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ္လည္း မို္က္မဲေသာလူတစ္ေယာက္

ရွိေလသည္။ အျခား ေသာ လူတစ္ေယာက္၏ လွပေသာ သံုးထပ္အိမ္တစ္လံုးကို
ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ ထုိလူသည္ မနာလုိ စိတ္ရွိ၍၊ မိမိလည္း အလားတူပင္
ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည္ဟု

ထင္မွတ္ကာ၊

ထိုအိမ္အတိုင္း

အိမ္တစ္လံုး

ေဆာက္လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ေလသည္။ ၄င္းသည္ လက္သမားတစ္ေယာက္ကို
ေခၚ၍

ေဆာက္လုပ္

ရန္

အမိန္႔ေပးေလသည္။

လက္သမားကလည္း

သေဘာတူလက္ခံ၍ ခ်က္ခ်င္းပင္ စတင္ကာ၊ အုတ္ျမစ္၊ ပထမထပ္၊ ဒုတိယထပ္ႏွင့္
တတိယထပ္တို႔ကို

ေဆာက္လုပ္ေလသည္။

ယင္းအခ်က္ကို

ေတြ႕ျမင္မိ

ေသာသူေဌးသည္ စိတ္မရွည္ႏိုင္ဘဲ ဤသို႔ေျပာေလသည္။ “အုတ္ျမတ္ကိုေသာ္၄င္း၊
ပထမထပ္ကို ေသာ္ ၄င္း၊ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယထပ္ကိုေသာ္၄င္း၊ ကၽြႏ္ုပ္အလိုမရွိပါ။
လွပေသာ

တတိယထပ္သာ

အလုိရွိပါ

သည္။

ထုိအထပ္ကို

ေဆာလ်င္စြာ

ေဆာက္လုပ္ပါ။”
မိုက္မဲသူတစ္ဦးသည္ ရလဒ္မ်ားကိုသာ အစဥ္အၿမဲ ေတြးေတာစဥ္းစား၍
ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္ မ်ဳိး ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္လုိအပ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကိုမူ
သည္းညည္းမခံႏိုင္ ျဖစ္တတ္ေလသည္။ သင့္ေတာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ဳိး မရွိပဲႏွင့္
ေကာင္းမြန္ေသာရလာဒ္မ်ဳိး မရရွိႏိုင္ပါ။ အုတ္ျမစ္၊ ပထမႏွင့္ ဒုတိယထပ္မ်ား
မရိွပဲႏွင့္ တတိယထပ္ မရရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
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၈.
၄င္း၏

တရံေရာအခါက လူမိုက္တစ္ေယာက္သည္ ပ်ားရည္ကို က်ဳိခ်က္ေန၏။
မိတ္ေဆြ

တစ္ဦး

႐ုတ္တရက္

ေရာက္ရွိလာသျဖင့္

လူမိုက္က

ပ်ားရည္ေကၽြးလုိေသာေၾကာင့္ ပူလြန္းလွေသာ ပ်ားရည္ကို မီးဖုိေပၚမွ

မခ်ဘဲ

ေအးသြားေစရန္ ယပ္ေတာင္ျဖင့္ ခပ္ေပးေလသည္။ အလားတူပင္၊ ေရွးဦးစြာ
ေလာကီ ရမက္မီးမ်ားကို မဖယ္ရွားပဲႏွင့္၊ ေအးျမေသာ ပညာဥာဏ္

ပ်ားရည္ကို

မရရွိႏိုင္ပါေပ။

၉.

တရံေရာအခါက

ဘီလူးႏွစ္ေကာင္တို႔သည္

ႀကိမ္လံုးတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္

ဖိနပ္

တစ္ရံတို႔အတြက္

ေသတၱာတစ္လံုး၊
တစ္ေနကုန္

ျငင္းခံု

အခ်င္းပြားေနၾကေလသည္။ ၄င္းတို႔အနီးသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ လူ တစ္ဦးက
ေမးျမန္း၏။ “ဤအရာမ်ားအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ အျငင္းပြားေနၾကသနည္း။
၄င္းအရာမ်ား သည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ထူးျခားသည့္တန္ခိုးအာဏာမ်ား ရွိေန၍
အသင္တို႔က ရယူပိုင္ဆုိင္လုိေၾကာင္း အျငင္းပြားျခင္း ျဖစ္သနည္း။”
ဘီလူးမ်ားက

ေသတၱာအတြင္းမွ

အစားအစာ၊

အ၀တ္

သို႔မဟုတ္

ရတနာေရႊေငြ အစရွိသည့္ အလုိရွိရာပစၥည္းမ်ားကို ရယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႀကိမ္လံုးျဖင့္
ရန္သူအေပါင္းကို

ႏွိမ္နင္းႏုိ္င္ေၾကာင္းႏွင့္

၄င္းဖိနပ္

ျဖင့္

ေလထဲတြင္

ပ်ံသန္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထုိလူအား ရွင္းလင္း ေျပာျပေလသည္။”
ထုိလူက
ေရွာင္ေနမည္

ေျပာ၏။
ဆုိပါက

ခဲေ
ြ ၀ေပးႏိုင္သည့္

“အျငင္းပြားရန္မလုိပါ။
ပစၥည္းမ်ားကို

နည္းကို

သင္တို႔

အသင္တို႔က

ေခတၱခဏမွ်

ႏွစ္ေယာက္အၾကား

ကၽြႏ္ုပ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါ

သည္။”

မွ်တစြာ

ထုိ႔ေၾကာင့္

ဘီလူးႏွစ္ေကာင္တို႔သည္ ေရွာင္တိမ္းသြားၾကေလသည္။ ၄င္းတုိ႔ ထြက္ခြာသြား
သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္၊ ထိုလူသည္ ဖိနပ္ကိုစီး၍ ေသတၱာကို လက္၀ယ္ပိုက္ကာ၊
ႀကိမ္လံုးျဖင့္ ေလထဲသို႔ ပ်ံသန္းထြက္ခြာသြားေလသည္။
ဘီလူး ဟူသည္မွာ မိစာၦ၀ါဒီအယူအဆ မွားယြင္းေနသူမ်ားကို ဆုိလုိသည္။
“ေသတၱာ တစ္လံုး” သည္ အလွဴအတန္းေပးမႈမွ ရရွိေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ
ျဖစ္သည္။ လွဴဒါန္းမႈမွ အဖုိးတန္ေရႊေငြ ရတနာ မ်ား၊ မည္မွ်ရယူႏုိင္သည္ကို
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၄င္းတို႔နားမလည္ၾကပါေပ။

“ႀကိမ္တစ္ေခ်ာင္း”

ကမၼဌာန္းထုိင္ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္

ေလာကီ

သည္

စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္ေစရန္

ရမက္အေပါင္းကို

ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း မသိရွိၾကပါ ေပ။ “ဖိနပ္တစ္ရံ”
ရမက္ႏွင့္

အျငင္းပြားမႈအေပါင္းကို

ႏွိမ္နင္း

ဟူသည္မွာ သီလ (၀ါ)

ေက်ာ္လြန္ေစႏို္င္သည့္

သန္႔စင္ေသာ

အေတြးအေခၚႏွင့္ အမူအက်င့္ကို ဆုိလုိသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို
မသိရွိ

ၾကပဲ

ေသတၱာတစ္လံုး၊

ႀကိမ္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္

ဖိနပ္တစ္ရံကို

လုယူ၍

အျငင္းပြားေနၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

၁၀.

တရံေရာအခါက လူတစ္ေယာက္သည္ တစ္ဦးတည္း ခရီးထြက္လာေလသည္။

ညေနခင္း၌ လူသူေနထုိင္ျခင္း မရွိေသာ အိမ္လြတ္တစ္လံုးသို႔ ေရာက္ရွိလာရာ၊
ထုိအိမ္၌ပင္ တစ္ညအိပ္ရန္ ၄င္းက ဆံုးျဖတ္လုိက္ေလသည္။ ညသန္းေခါင္အခ်ိန္
ေလာက္တြင္

ဘီလူးတစ္ေကာင္က

အေလာင္းတစ္ခုကို

သယ္ေဆာင္လာကာ

ၾကမ္းေပၚတြင္ ခ်ထားေလသည္။ မၾကာမီပင္ ဘီလူးေနာက္တစ္ေကာင္ ေရာက္ရွိ
လာ၍

ယင္းအေလာင္းမွာ

မိမိပိုင္

ျဖစ္သည္ဟု

ေျပာၾကားကာ

အျငင္းပြား

ေနၾကေလသည္။
ထုိအခါ ပထမမေကာင္းဆိုး၀ါးက ဆက္လက္ျငင္းခံုေန၍ အက်ဳိးထူးမည္
မဟုတ္သျဖင့္ ဒိုင္ လူႀကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခံယူၾကရန္ အဆုိျပဳေလသည္။
ဒုတိယဘီလူးက
အခန္းေထာင့္တြင္

ယင္းအဆုိျပဳခ်က္ကို

သေဘာတူ

တုန္တုန္ရီရီျဖစ္ေနေသာ

လူကို

လက္ခံသျဖင့္

ေတြ႕ျမင္၍၊

မည္သူက

ပိုင္ဆုိင္သင့္ေၾကာင္း၊ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ ေျပာၾကားေလသည္။ ထုိလူသည္ အထူး
ေၾကာက္လန္႔ေနေလ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မည္ကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးကို
ခ်မွတ္ေစကာမူ၊
မိမိအား

အ႐ံွဳးေပးခံရေသာ

ဘီလူးက

ကလဲ့စားေခ်သတ္ျဖတ္မည္ကို

အမ်က္ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္ကာ

ေကာင္းစြာ

သိရွိထား

သျဖင့္၊

မိမိ

ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည့္အတုိင္း အမွန္အတိုင္းေျပာဆုိရန္ ၄င္းက ဆံုးျဖတ္လုိက္ေလသည္။
ထုိလူ
ဘီလူးသည္

ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း
စိတ္ဆုိး၍၊

ထိုလူ၏

ေျပာဆုိၿပီးသည့္အခါတြင္

လက္ေမာင္းတစ္ဖက္ကို
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ဆဲျြ ဖတ္ပစ္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ပထမဘီလူးက အေလာင္း၏ လက္ကို ထုိလူအား
ျပန္တပ္ေပးေလသည္။

စိတ္ဆုိးေနေသာ

က်န္ေသာလက္တစ္ဖက္ကို

ဆဲျြ ဖတ္ပစ္ျပန္ရာ၊

ဘီလူးသည္

ထုိလူ၏

ပထမဘီလူးက

အေလာင္းမွ

က်န္ေသာ လက္တစ္ဖက္ ျဖင့္ ျပန္တပ္ေပးျပန္၏။ ဤသို႔ျဖင့္ လက္ႏွစ္ဖက္၊
ေျခႏွစ္ဖက္၊

ဦးေခါင္းႏွင့္

ကိုယ္ခႏၶာတို႔ကို

အသီးသီး

ဆဲျြ ဖတ္ၿပီး

အလားတူ

အေလာင္းမွ အစိတ္အပို္င္းမ်ားျဖင့္ ျပန္တပ္ထားေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ၄င္း
ဘီလူးႏွစ္ေကာင္သည္
အစိတ္အပိုင္းမ်ာကို

ၾကမ္းေပၚတြင္
ေတြ႕ျမင္၍

ျပန္႔က်ဲေနေသာ

လူ၏

ေကာက္ယူစားသံုးကာ

ကိုယ္ခႏၶာ

ရီရီေမာေမာျဖင့္

ထြက္ခြာသြားၾကေလသည္။
လူမရွိေသာအိမ္၌
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ

၀င္ေရာက္တည္းခိုမိေသာ

ေကာင္းေသာ

ျဖစ္ေနေလသည္။

အျဖစ္ေၾကာင့္

ဘီလူးမ်ားက

ထုိလူသည္

လြန္စြာ

စိတ္မခ်မ္းမသာ

စားသံုးသြားေသာ

ကိုယ္ခႏၶာ

အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ၄င္း၏ မိဘမ်ားက ေပးခဲ့ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္၍၊
ယခုလက္ရွိ
ျဖစ္ေလသည္။

၄င္း၏

ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာမူ

သူသည္

အဘယ္သူပါနည္း။

၄င္း

အေလာင္းေကာင္မွ

သည္

ျဖစ္ရပ္အလံုးစံုကို

သိရွိေသာ္လည္း၊ စဥ္းစား၍ နားမလည္ႏို္င္ပဲ ႐ူးသြပ္လာသျဖင့္၊ အိမ္မွ ထြက္လာ
ေလသည္။ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုသို႔ ေရာက္ေသာအခါ သူသည္ အတြင္းသို႔၀င္၍
ျဖစ္ရပ္အလံုးစံုကို
ဇာတ္လမ္းအရ၊

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား
ငါမဟုတ္မႈ၏

ေလွ်ာက္ထားေလသည္။

အဓိပၸာယ္

အစစ္

အမွန္ကို

၄င္း၏
လူမ်ား

ေတြ႕ျမင္ႏုိ္င္ၾကေပသည္။

၁၁.

တရံေရာအခါက

ေကာင္းစြာ၀တ္ဆင္ထားေသာ

လွပသည့္

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ ေနအိမ္ တစ္အိ္မ္သို႔ ေရာက္လာေလသည္။ သူမအား
အဘယ္သူျဖစ္ပါသနည္းဟု

အိမ္ရွင္က

ေမး၏။

သူမက

ေရႊေငြစည္းစိမ္၏

ဘုရားသခင္မျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေျဖၾကားေလသည္။ အိမ္ရွင္သည္ ၀မ္းေျမာက္
၀မ္းသာျဖစ္၍၊ သူမအား ေကာင္းစြာ ျပဳစုေကၽြးေမြး ဧည့္ခံေလသည္။
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မၾကာမီပင္

အ႐ုပ္ဆိုး၍

ဆင္းရဲစြာ

၀တ္ဆင္ထားေသာ

အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ေပၚလာျပန္ေလ သည္။ အိမ္ရွင္က အဘယ္သူပါနည္းဟု
ေမးျမန္းေသာအခါ၊

သူမက

ဆင္းရဲျခင္း၏

ျပန္လည္ေျဖၾကားေလသည္။

ဘုရားသခင္မ

အိမ္ရွင္သည္

ျဖစ္ေၾကာင္း

ေၾကာက္ရြ႕ံ တုန္လႈပ္လ်က္

သူမအားအိမ္မွ ေမာင္းထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း သူမက ထြက္ခြာမသြားပဲ
ဤသို႔ ေျပာေလသည္။ “ေရႊေငြစည္းစိမ္ ဘုရားသခင္မသည္ ငါ၏ အစ္မျဖစ္သည္။
ငါတုိ႔ႏွစ္ေယာက္
ထားၾကသည္။

မည္သည့္အခါမွ်
အကယ္၍

အစ္မသည္လည္း
အ႐ုပ္ဆုိးေသာ

သီးျခားစီ

သင္က

ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္
အမ်ဳိးသမီး

ခဲမ
ြ ေနၾကရန္

ကၽြႏ္ုပ္

အတူ

သေဘာတူညီ

အားေမာင္းထုတ္မည္

ထြက္သြားရမည္။”

ထြက္သြားသည္ႏွင့္

တၿပိဳင္နက္

ဆုိပါက

အမွန္ပင္လွ်င္
႐ုပ္ေခ်ာေသာ

အမ်ဳိးသမီးသည္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလသည္။
ေမြးျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းတုိ႔သည္ ဒြန္တဲလ
ြ ်က္ရွိေလသည္။ ကံေကာင္းျခင္းႏွင့္
ကံဆုိးျခင္းတို႔

ဒြန္တြဲ

ေနေလသည္။

မေကာင္းေသာအရာ
သိရွိနားလည္ရမည္

ေကာင္းေသာအရာ၏

လိုက္ပါလာေလသည္။
ျဖစ္ေပသည္။

ဤ

ေနာက္တြင္

အခ်က္ကို

မိုက္မဲေသာလူမ်ားသည္

လူမ်ား

ဆင္းရဲျခင္းကို

ေၾကာက္ရြံ႕ၾက၍၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကေလသည္။ သို႔ရာတြင္
အမွန္တရားကို

ရွာေဖြသူ

တုိ႔သည္

ယင္းတို႔ကို

ေက်ာ္လြန္၍

ေလာကီသံေယာဇဥ္မ်ားမွ လြတ္ကင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

၁၂.

တရံေရာအခါက ဆင္းရဲေသာ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ေယာက္သည္ ဇနီးသည္ကို

ထားခဲ့၍ စီးပြားရွာရန္ အိမ္မွထြက္ခြာသြားေလသည္။ သံုးႏွစ္ၾကာ ႐ုန္းကန္ရွာေဖြ၍
ေရႊအသျပာသံုးရာ

စုေဆာင္းမိေသာအခါ၊

ေနအိမ္သို႔

ျပန္လာရန္

ဆံုးျဖတ္လုိက္ေလသည္။ လမ္းခရီးတစ္၀က္တြင္ ၄င္းပန္းခ်ီဆရာသည္ ႀကီးက်ယ္
ခမ္းနားစြာ

အလွဴအတန္းေပးေနေသာ

ေရာက္ရွိလာေလသည္။
စဥ္းစားေလသည္။

၄င္းသည္

“ယခုအခ်ိန္အထိ

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔
အထူးပင္

ငါသည္
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ဤကဲ့သို႔
ကိုသာ
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ေတြးေခၚခဲ့သည္။

ငါသည္

အနာဂါတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္

တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ်

မစဥ္းစားခဲ့ေပ။ ဤ ေနရာသို႔ ငါေရာက္လာျခင္းသည္ ကံေကာင္း၍သာ ျဖစ္သည္။
ဤသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈမ်ဳိးေစ့မ်ားကို ပ်ဳိးႀကဲရမည္
ျဖစ္သည္။” ထုိကဲ့သို႔ စဥ္းစားမိကာ၊ ၄င္းသည္ စုေဆာင္းထားေသာ ေရႊ အသျပာ
အလံုးစံုကို ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအား လွဴဒါန္း၍ ေငြေၾကးတစ္ျပား
တစ္ခ်ပ္မွ် မရွိဘဲ ေနအိမ္သို႔ ျပန္သြားေလသည္။
အိမ္သုိ႔
ေငြေၾကး

ျပန္ေရာက္ေသာအခါ

မပါလာသျဖင့္

ဇနီးျဖစ္သူက

ျပစ္တင္ဆဲဆုိေလသည္။

စား၀တ္ေနေရးအတြက္
မိမိသည္

ေငြေၾကးအခ်ဳိ႕

ရွာေဖြစုေဆာင္းထားခဲ့ေသာ္လည္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ေနရာတြင္ ထားခဲ့ေၾကာင္း၊
ဆင္းရဲေသာပန္းခ်ီဆရာက
၀ွက္ထားပါသနည္းဟု

ျပန္လည္

ဇနီးက

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိ

ေျပာဆုိေလသည္။

အတင္းအၾကပ္

မည္သည့္ေနရာ၌

ေမးျမန္းေသာအခါ

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား

၄င္းက

လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း

၀န္ခံေျပာဆုိ ေလသည္။
ဇနီးသည္သည္ စိတ္ဆုိး၍ ခင္ပြန္းအား ဆဲဆုိၿပီးေနာက္၊ ေနာက္ဆံုးတြင္
ယင္းကိစၥရပ္ကို ခံု သမာဓိထံ တိုင္တန္းေလသည္။ ခံုမင္းက ပန္းခ်ီဆရာအား
စစ္ေဆးေမးျမန္းေသာအခါ ပန္းခ်ီဆရာသည္ မိမိသည္ မိုက္မဲစြာ ျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္း
မရွိေၾကာင္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၾကာရွည္စြာ ႐ုန္းကန္ လုပ္ကိုင္ၿပီး မွ
၄င္းေငြေၾကးမ်ားကို

စုေဆာင္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊

ယင္းေငြေၾကးမ်ားကို

အနာဂါတ္

ကံၾကမၼာ ေကာင္းမြန္ေရး အတြက္ မ်ဳိးေစ့အျဖစ္ အသံုးျပဳလုိေၾကာင္း ေျပာၾကား
ေလသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔

ေရာက္ရွိလာ ေသာအခါ၌ ၄င္းေနရာသည္

ကံၾကမၼာေကာင္းမြန္ေရးအတြက္

၄င္း၏

စိုက္ပ်ဳိးသင့္ေသာ
ဆက္လက္၍

လယ္ကြင္းအျဖစ္

“ဘုန္းေတာ္

ေရႊအသျပာကို

ထင္မွတ္ေလသည္။

ႀကီးမ်ားအား

မ်ဳိးေစ့အျဖစ္

ထုိ႔ေနာက္

ေရႊအသျပာမ်ားကို

၄င္းက

ကၽြႏ္ုပ္လွဴဒါန္း

ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္သည္ စိတ္အတြင္းရွိ ေလာဘႏွင့္ ကပ္ေစးနဲမႈ အလံုးစံုကို
စြန္႔ပစ္သကဲ့သို႔ ထင္မွတ္၍၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ အစစ္အမွန္သည္ ေရႊမဟုတ္ဘဲ
စိတ္သာျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွနားလည္လာခဲ့ပါသည္” ဟု ေျပာၾကားေလသည္။
ခံုမင္းသည္

ပန္းခ်ီဆရာ၏

စိတ္ဓာတ္ကို
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၄င္းအျခင္းအရာကို
ပန္းခ်ီဆရာအား

ၾကားသိရသူ
နည္းမ်ဳိးစံု

၄င္းပန္းခ်ီဆရာႏွင့္

မ်ားကလည္း

အကူအညီ

ဇနီးတို႔သည္

ႏွစ္သက္သေဘာက်စြာျဖင့္

ေပးၾကေလသည္။

ဤသို႔ျဖင့္

ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည့္

ဘ၀သို႔

ေရာက္ရွိသြားၾကေလသည္။

၁၃.

သခ်ိဳၤင္းတစ္ခု၏

အနီးတြင္

ေနထုိုင္လ်က္ရွိေသာ

လူတစ္ေယာက္သည္

တစ္ညေသာအခါ၌ သခ်ိဳၤင္းဂူတစ္ခုမွေန၍ ၄င္းအား ေခၚဆုိေနသည့္အသံတစ္ခုကို
ၾကားရေလသည္။

၄င္းသည္

ေၾကာက္ရြံ႕

လြန္းလွ၍၊

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း

မျပဳ၀ံ့ေသာေၾကာင့္၊ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ရဲရင့္ေသာ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္အား
ေျပာၾကားရာ၊ ထုိသူငယ္ခ်င္းက အသံလာသည့္ေနရာကို ညတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္
ဆံုးျဖတ္လုိက္ေလသည္။
ေၾကာက္ရြံ႕တတ္သည့္လူက တုန္လႈပ္ေနေသာ္လည္း ၄င္း၏သူငယ္ခ်င္းမွာမူ
သခ်ဳိငၤ္းသုိ႔

ေရာက္

ရာ

အမွန္ပင္

အလားတူအသံသည္

သခ်ိဳၤင္းဂူတစ္ခုမွ

ထြက္လာေနသည္ကို ၾကားရေလသည္။ အဘယ္ သူျဖစ္၍ ဘာအလုိရွိေၾကာင္းကို
သူငယ္ခ်င္းက

ေမးေလသည္။

ေျမေအာက္မွ

လာေသာအသံက

ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္မွာ “ကၽြႏ္ုပ္သည္ ၀ွက္ထားေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျဖစ္၍၊
တစ္ေယာက္

ေယာက္အား

လူတစ္ေယာက္အား

ေပးကမ္းရန္

ေပးရန္

ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။

ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း

မေန႔ညက
ထုိလူသည္

ေၾကာက္လြန္းအားႀကီး၍ လာမယူရဲပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုက္တန္ေသာ သင့္အား
ေပးပါမည္။ မနက္ျဖန္နံနက္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေနာက္လုိက္ခုနစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ
အသင့္အိမ္သို႔ လာခဲ့ပါ မည္”။
သူငယ္ခ်င္းကေျပာ၏။ “ကၽြႏ္ုပ္သည္ သင့္အား ေစာင့္ေနပါမည္။ သုိ႔ရာတြင္
အသင့္အား အဘယ္ကဲ့သို႔ လက္ခံျပဳစုရမည္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ေျပာျပပါ”

။

အသံက ျပန္လည္ေျဖၾကား၏။ “ကၽြႏ္ုပ္ တို႔သည္ သဃၤန္း၀တ္ျဖင့္ လာၾကပါမည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ေရရွိေသာ အခန္းတစ္ခု အဆင္သင့္ ျပင္ထားပါ။ အသင္၏
ကိုယ္ခႏၶာကို ေဆးေၾကာ၍ အခန္းကို လွဲက်င္းထားပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ေနရာႏွင့္
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ဆန္ျပဳတ္ရွစ္ပန္းကန္ျပင္ထားပါ။ စားေသာက္ၿပီးေနာက္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို
ေရႊအိုးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီကို အလံုပိတ္ထားေသာ
အခန္းတစ္ခုအတြင္းသို႔ ဦးေဆာင္ေခၚ သြားပါ” ။
ေနာက္ေန႔နံနက္တြင္

ဤလူသည္

ကိုယ္ခႏၶာကို

ေဆးေၾကာသန္႔စင္၍

အခန္းကို လွဲက်င္းၿပီး ေနာက္ ေျပာဆုိလုိက္သည့္အတိုင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးရွစ္ပါး
ၾကြျမန္းလာမည္ကို ေစာင့္ဆုိင္းေနေလသည္။ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
ၾကြျမန္းလာ၍

၄င္းကလည္း

ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးခ်င္းစီအား
ေခၚေဆာင္သြားရာ၊

ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္စြာ
အလံုပိတ္ထားေသာ

ဧည့္ခံေလသည္။
အခန္းတစ္ခုအတြင္းသို႔

ဘုန္းေတာ္ႀကီးအားလံုးတုိ႔သည္

ေရႊအတိျဖစ္ေသာ

အိုးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားေလသည္။
ထုိရြာ၌ပင္ အလြန္ေလာဘႀကီးေသာ လူတစ္ေယာက္ရွိ၍၊ ဤအေၾကာင္းကို
ၾကားသိရေသာ အခါ ေရႊအိုးမ်ားကို ရယူလုိစိတ္ ျပင္းထန္ေနေလသည္။ ၄င္းသည္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးရွစ္ပါးတို႔အား

ေနအိမ္သုိ႔

သည့္ေနာက္

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား

အလံုပိတ္ထား

ေခၚေဆာင္သြားရာ

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္

၄င္းသည္

အခန္းတစ္ခုအတြင္းသို႔

ပင့္ဖိတ္ေလသည္။

ေရႊအိုးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ မသြား႐ံုမက
လာကာ

ေလာဘႀကီးသူ၏

အၾကာင္းကို

ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၿပီး
ေသာ

လြန္စြာအမ်က္ထြက္ ၾကမ္းတမ္း
ရဲမ်ားအား

တိုင္

တန္းၾကသျဖင့္

ေနာက္ဆံုးတြင္ အဖမ္းခံလိုက္ရေလသည္။
ေၾကာက္တတ္ေသာလူကလည္း သခ်ိဳၤင္းဂူမွ အသံေၾကာင့္ ရဲရင့္ေသာလူက
ၾကြယ္၀

ခ်မ္းသာ

သြားေၾကာင္းကို

ၾကားသိရေသာအခါ

ေနအိမ္သုိ႔သြား၍

အသံသည္

ေရွးဦးပထမ

မိမိကို

ေရႊအိုးမ်ားသည္

မိမိပုိင္သာ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊

ရဲရင့္ေသာလူ၏

ေခၚျခင္း
မိမိအား

ျဖစ္သျဖင့္
ေပးရမည္ဟု

ေလာဘႀကီးစြာ ေတာင္းဆိုေလသည္။ ေၾကာက္တတ္ေသာလူသည္ ေရႊအိုးမ်ားကို
သယ္ယူသြားရန္ လုယူလုိက္ေသာ္၊

အိုးမ်ားထဲ၌ ေျမြမ်ားအျပည့္ ျဖစ္ေနၿပီး၊

မိမိအားေပါက္ရန္ ေခါင္းေထာင္ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေလ သည္။
ဤအေၾကာင္းခ်င္းရာကို

ၾကားသိရေသာ
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ဘုရင္က

ေရႊမိုးမ်ားသည္

အမွန္တရားသို႔ သြားရာလမ္း

ရဲရင့္ေသာ လူကသာ ပိုင္ဆုိင္ ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ကာ ဤသို႔ ျမြက္ၾကားေလသည္။
“ကမာၻေလာကရွိ

အရာခပ္သိမ္းတို႔သည္

ဤသို႔ပင္

ျဖစ္ေခ်သည္။

မိုက္မဲေသာသူမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ားအတြက္သာ ေလာဘႀကီး
ေနၾက၍ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ရဲစြမ္းသတိၱမရွိၾကသျဖင့္၊ အဆက္မျပတ္ ဆံုး႐ံွဳးေနၾက
ေလသည္။

၄င္းတို႔သည္

စိတ္ထဲ၌

႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို

ရင္ဆုိင္ရန္

ယံုၾကည္မႈေသာ္၄င္း၊ သတိၱေသာ္၄င္း မရွိၾကပါေပ။ ယင္း စိတ္တစ္ခု တည္းျဖင့္ပင္
စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာမႈတို႔ကို ရရိွႏိုင္ေပသည္။
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လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း
I
အမွန္တရားကို ရွာေဖြျခင္း
၁.

အမွန္တရားကို ရွာေဖြရာ၌ အေရးမႀကီးသည့္ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ ရွိေလသည္။

ဤ စၾကာၤ၀ဠာကို မည္ သည့္ ျဒပ္ပစၥည္းတုိ႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပါသနည္း။
စၾကာၤ၀ဠာသည္

ထာ၀ရပင္

အကန္႔အသတ္ရွိပါသလား။
ပါသနည္း။

တည္ရွိေနပါသေလာ။

ဤလူ႔အဖဲ႔အ
ြ စည္းကို

လူ႔အဖဲ႔အ
ြ စည္းအတြက္

စၾကာၤ၀ဠာတြင္

အဘယ္ကဲ့သို႔

အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ

စုေပါင္းထား

ဖဲ႔စ
ြ ည္းမႈပံုစံသည္

အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသနည္း။ အကယ္ ၍သာ လူတစ္ေယာက္သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ
ေမးခြန္းမ်ားကို

ေျဖဆုိႏိုင္ခ်ိန္အထိ

၄င္း၏

အမွန္တရား

ရွာေဖြမႈႏွင့္

ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ေရြ႔ဆုိင္းထားမည္ ဆုိပါက၊ ၄င္းသည္ အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကို
မေတြ႕ရွိမီ ေသဆံုးသြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။
ဥပမာ၊ လူတစ္ဦးအား အဆိပ္လူးျမွား ထိမွန္၍ ၄င္း၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္
မိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ားက စု႐ံုးေရာက္ရွိလာကာ၊ ျမွားကို ႏႈတ္ပစ္ရန္ႏွင့္ အနာကို
ေဆး၀ါးကုသေပးရန္အတြက္ ေဆးဆရာတစ္ဦး အား ေခၚဆုိၾကသည္ ဆုိပါစို႔။
အကယ္၍၊ ဒဏ္ရာရရွိသူက ဟန္႔တားကာ “ခဏေစာင့္ပါ။ ဤျမွားကို
အသင္တို႔ ဆဲႏ
ြ ႈတ္ျခင္း မျပဳ မီ အဘယ္သူက ပစ္လို္က္ေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္
သိရွိလိုပါသည္။
သုိ႔မဟုတ္ပါက

ေယာက်္ားေလာ၊ မိန္းမေလာ၊ ဂုဏ္သေရ ႀကီးျမင့္သူေပေလာ၊
ေတာင္သူလယ္သမားေပေလာ၊

ျပဳလုပ္ ထားပါသနည္း။

ေလးကို

မည္သည့္အရာျဖင့္

ႀကီးမားေသာေလးေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ေသးငယ္ေသာ

ေလးေလာ၊ သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားပါသလား၊ သုိ႔မဟုတ္ ၀ါးေလာ၊ ေလးႀကိဳးကို
မည္သည့္အရာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသနည္း။ ႀကိဳးမွ်င္ လား၊ သားေရႀကိဳးလား၊ ျမွားကို
ကိုင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ႀကိမ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါ သေလာ၊
မည္သုိ႔ေသာ

အေမႊးမ်ားကို

အသံုးျပဳထားပါသနည္း။
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ျမွားကို

မႏႈတ္မီ၊

လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း

အေၾကာင္းအရာ

အလံုးစံုကို

ကၽြႏ္ုပ္သိလုိပါသည္”။

သုိ႔ျဖစ္လွ်င္

မည္သို႔

ျဖစ္မည္နည္း။
ဤသတင္းအခ်က္အလက္
တစ္ကိုယ္လံုးသို႔

ပ်ံ႕ႏွံ႔၍

ထုိလူ

အလံုးစံုကို
သည္

မသိရွိႏိုင္မီ

အဆိပ္သည္

ေသဆံုးသြားမည္

ျဖစ္ေပသည္။

ပထမလုပ္ရမည့္ တာ၀န္မွာ၊ ျမွားကို ႏႈတ္ပယ္၍ အဆိပ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွ႔ံ သြားျခင္း
မရွိေစရန္ ကုသမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ေလာကီရမက္မီး
ျပဳေနခ်ိန္တြင္

စၾကာၤ၀ဠာ၏

ဖဲ႔စ
ြ ည္းမႈသည္

ကမာၻႀကီးကို

အေရးအေၾကာင္း

အႏၱရာယ္

မဟုတ္ပါေပ။

လူ႔အဖဲ႔အ
ြ စည္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေသာ ပံုစံကိုလည္း၊ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္
အေရးမႀကီးလွပါေပ။
ေမြးဖြားျခင္း၊

အသက္ႀကီးရင့္ျခင္း၊

ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္

ေသျခင္းမီးမ်ားကို

ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ေသာ နည္း လမ္းတစ္ခုခုကို ေတြ႔ရွိရခ်ိန္အထိ စၾကာၤ၀ဠာႀကီးတြင္
အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိပါသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ထာ၀ရ ျဖစ္ပါသေလာ ဟူေသာ
ေမးခြန္းကို ဆုိင္းငံ့ထားႏိုင္ပါသည္။ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း၊ ပူေဆြးျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္
ေသဆံုးျခင္းမ်ား

ရွိေနစဥ္၊

ေရွးဦးစြာ

ဤျပႆနာရပ္မ်ားကို

ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္

နည္းလမ္း ရွာႀကံသင့္၍ ယင္းလမ္းစဥ္အတုိင္း ႀကိဳးစားက်င့္သံုးသင့္ေပသည္။
ဘုရား၏

သြန္သင္ဆံုးမမႈသည္

သင္ျပထားျခင္းျဖစ္၍

ဆံုးမရန္

သိရွိရန္

အေရးႀကီးေသာအရာမ်ားကို

မလုိေသာအရာမ်ားကို

သင္ျပထားျခင္း

မဟုတ္ပါေပ။ အဓိပၸာယ္မွာ လူမ်ားအား ေလ့လာသင့္သည္ တို႔ကို ေလ့လာရန္၊
ဖယ္ရွားသင့္သည္တုိ႔ကို ဖယ္ရွားရန္၊ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အမွန္
တရား ရရွိသင့္သည္တို႔အတြက္ ေလ့က်င့္ရန္တို႔ကို သင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

လူမ်ားသည္

မည္သည့္အရာသည္

အေရးအႀကီးဆံုး

ျဖစ္သနည္း။ မည္သည့္ ျပႆနာရပ္ကို ေရွးဦးစြာ ေျဖရွင္းသင့္သနည္း။ မည္သည့္
ကိစၥရပ္သည္

အေရးအႀကီးဆံုး

ျဖစ္သနည္း။

စသည္တို႔ကို

ေရွးဦးစြာ

ဆင္ျခင္သင့္ေပသည္။ ဤအရာခပ္သိမ္းကို ျပဳလုပ္ရန္၊ ၄င္းတုိ႔သည္ ေရွးဦးစြာ
မိမိတို႔၏ စိတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္တည္းရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ
၄င္းတို႔သည္ ေရွးဦးစြာ စိတ္ထိန္းမႈကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
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၂.

ဥပမာ လူတစ္ေယာက္သည္ သစ္ပင္တစ္ပင္၏ ပင္စည္အတြင္းရွိ အႏွစ္ကို

ရယူလိုသျဖင့္ ေတာ တြင္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီးေနာက္ မိမိရယူလုိေသာ အရာကို
ရရွိၿပီဟု ထင္မွတ္ကာ၊ အကိုင္းအခက္မ်ားႏွင့္ အရြက္မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာသည္
ဆိုၾကပါစို႔။ အကယ္၍ ၄င္းသည္ ပင္စည္အတြင္းရွိ အႏွစ္အစား၊ သစ္ေခါက္
သစ္သားမ်ားျဖင့္သာ ေက်နပ္မႈ ရွိမည္ဆုိပါက မိုက္မဲရာက်မည္ မဟုတ္ပါေလာ။
သို႔ရာတြင္

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ

လူမ်ားသည္

ဤအတိုင္းပင္

ျပဳလုပ္ေနၾက

ေလသည္။
ေမြးဖြားျခင္း၊

အုိျခင္း၊

၀မ္းနည္းေၾကကဲျြ ခင္း၊
ေ၀းကြာသြားမည့္

ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္

ပူေဆြးျခင္း၊

ေသျခင္း၊

ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္

လမ္းေၾကာင္းကို

သို႔မဟုတ္

နာက်င္ျခင္းေ၀ဒနာတိမ
ု႔ ွ

ရွာႀကံသူတစ္ဦးသည္

ထုိလမ္းစဥ္အတိုင္း

လုိက္နာ၍ အနည္းငယ္မွ် တိုးတက္မႈ ရွိေၾကာင္း သတိျပဳမိသည့္အခါ ခ်က္ခ်င္းပင္
၀င့္ၾကြားေမာက္မာသြားတတ္ေလသည္။
ရယူလိုေသာ္လည္း၊

အကိုင္းအခက္

၄င္းသည္
မ်ားႏွင့္

ပင္စည္အႏွစ္ကို

အရြက္မ်ားကို

သယ္ေဆာင္

သြားျခင္းျဖင့္ ေက်နပ္မႈရွိေသာလူႏွင့္ တူေလသည္။
အျခားလူတစ္ေယာက္သည္ အနည္းငယ္ ႀကဳိးစားျခင္းျဖင့္ ရရွိလာေသာ
တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ ေက်နပ္သြားကာ၊ ဆက္လက္ မႀကိဳးပမ္းေတာ့ပဲ
ဘ၀င္ျမင့္သြားေလသည္။

၄င္းသည္

ရယူလို

ေသာ

ပင္စည္အႏွစ္အစား၊

သစ္ေခါက္မ်ားကိုသာ ယူေဆာင္သြားသူ ျဖစ္ေလသည္။
ေနာက္တစ္ေယာက္မွာမူ၊

စိတ္အနည္းငယ္

တည္ၿငိမ္လာ၍

အေတြးအေခၚမ်ားကလည္း ပိုမုိ ထင္ရွားျပတ္သားလာေၾကာင္းကို ေတြ႔ရွိရသျဖင့္
၀ီရိယကို ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ကာ ဘ၀င္ျမင့္ေနေလသည္။ ၄င္းသည္ ရယူလိုေသာ
ပင္စည္အႏွစ္အစား အကာသားမ်ားကို သယ္ေဆာင္သြားသူ ျဖစ္ေလသည္။
ေနာက္တစ္ေယာက္မွာလည္း
ရွိေၾကာင္း

သတိျပဳမိသျဖင့္၊

အေတာ္အတန္

ဆင္ျခင္သိျမင္ႏုိင္စြမ္း

ဘ၀င္ျမင့္သြားေလသည္။

ထုိသူသည္

ပင္စည္အႏွစ္အစား၊ အသားအေခါက္မ်ားကို ယူေဆာင္သြားသူ ျဖစ္ေလသည္။
ဤလူအေပါင္းတုိ႔သည္

လံုေလာက္ျပည့့္စံုျခင္း
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မရွိေသာ

ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္

လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း

အလြယ္တကူ ေက်နပ္သြားကာ ၀င့္ၾကြားေမာက္မာလာၿပီး၊ ၄င္းတို႔၏ ၀ီရိယမ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သျဖင့္၊

အလြယ္တကူပင္

ေရာက္ရွိသြားၾကေလသည္။

အားလပ္ပ်င္းရိသည့္

ဤလူအေပါင္းတို႔သည္

ဘ၀သို႔

မလဲမ
ြ ေသြပင္

ဆင္းရဲ

ဒုကၡမ်ားႏွင့္ ထပ္မံရင္ဆုိင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကို

ရွာႀကံသူမ်ားသည္

လြယ္ကူေသာအလုပ္၊

သို႔မဟုတ္ ႐ိုေသေလးစား ျခင္း၊ ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပူေဇာ္ျခင္းခံရျခင္းျဖင့္
သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ

အလုပ္အျဖစ္

မေမွ်ာ္လင့္ရပါေပ။

၄င္းျပင္

၀ီရိယအနည္းငယ္သာ စိုက္ထုတ္၍ တည္ၿငိမ္မႈ သို႔မဟုတ္ အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတ
အနည္းငယ္ တိုးပြားမႈ အတြက္သာ ရည္ရြယ္ျခင္း မျပဳရပါေပ။
ေရွးဦးစြာ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းျဖစ္ေသာ ဤေလာက၏ အေျခခံက်၍
အေရးႀကီး လုိအပ္ ေသာ သဘာ၀မ်ားကို စိတ္ထဲတြင္ ထင္ရွားျပတ္သားစြာ
စဲၿြ မဲမွတ္သားသင့္ေပသည္။
၃.

ဤကမာၻႀကီးသည္

မွားယြင္းေသာ
လံႈ႔ေဆာ္ခ်က္အရ၊

မိမိ၏

ကိုယ္ပိုင္ျဒပ္၀တၱဳ

ေတြးေခၚထင္ျမင္မႈ၊
စိတ္၏

လုိအင္ဆႏၵႏွင့္

လႈပ္ရွားမႈမ်ား

မရွိပါေပ။

မသိရွိမႈ၊

တပ္မက္စဲြလမ္းမႈတို႔၏

သက္သက္ေၾကာင့္

သာလွ်င္

အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အေျခအေနတို႔၏ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ တုိက္ဆုိင္မႈမ်ားသာ
ျဖစ္ေပသည္။ ျပင္ပအရာတစ္ခုခုေၾကာင့္ စိတ္ထဲ၌ မွားယြင္းေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား
ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မဟုတ္ပါေပ။ စိတ္၏ အတြင္းမွေန၍ သံသယျဖစ္မႈ၊ ေတြေ၀မႈမ်ား
ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ စိတ္၏ လုိအင္ ဆႏၵမ်ား၊ ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္
တပ္မက္စလ
ြဲ မ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ နာက်င္မႈမွ ေပၚေပါက္လာ သည့္
ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္
ႀကီးထြားလာျခင္း
၄င္းတို႔၏

႐ုန္းကန္မႈမ်ားမွ
ျဖစ္ေပသည္။

ပန္းတုိင္သို႔

ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္မႈမ်ား
အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကို

ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္အတြက္
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ရွာႀကံသူမ်ားသည္

ထုိကဲ့သို႔ေသာ

ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ရန္ အဆင္သင့္ရွိရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ေပၚထြန္း
စိတ္မ်ဳိးကို

လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း

၄.

အကၽြႏ္ုပ္၏

စိတ္၊

အသင္သည္

အဘယ္ေၾကာင့္

ဘ၀အေျခအေန

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ မတည္ မၿငိမ္ ခ်ဥ္းကပ္ပ်ံ၀ဲေနပါသနည္း။ အသင္သည္
အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္အား ဤမွ် ႐ွဳပ္ေထြးသြားေအာင္ ႏွင့္ ေအးခ်မ္းမႈ မရွိေအာင္
ျပဳလုပ္ရပါသနည္း။

အသင္သည္

အေျမာက္အမ်ားကို

အဘယ္ေၾကာင့္

စုေဆာင္းရန္

ကၽြႏ္ုပ္အား

တိုက္တြန္းပါသနည္း။

၀တၳဳပစၥည္း
အသင္သည္

လယ္မထြန္မီ အစိတ္စိတ္ အပိုင္း ပိုင္း က်ဳိးသြားေသာ ထြန္တံုးႏွင့္ တူေပသည္။
အသင္သည္

အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္

ေသျခင္း

ပင္လယ္ထဲသို႔

ထြက္ခြာလာခ်ိန္၌ပင္ ျဖတ္ပစ္ေသာ သေဘၤာပဲ့ႏွင့္ တူေပသည္။
ဤဘ၀ကို

ေကာင္းစြာ

အသံုးမခ်ပါက၊

ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ

စတင္
အကယ္၍
ျပန္လည္

ေမြးဖြားလာျခင္းသည္ ဘာအသံုးက်ပါသနည္း။
အကၽြႏ္ုပ္၏ စိတ္၊ အသင္သည္ တစ္ခ်ိန္က ကၽြႏ္ုပ္အား ရွင္ဘုရင္အျဖစ္
ေမြးဖြားလာေစခဲ့ၿပီး ထုိ႔ေနာက္ အပယ္ခံအျဖစ္ ေမြးဖြားလာေစကာ ေတာင္းရမ္း
စားေသာက္ေစခဲ့သည္။

တစ္ခါတစ္ရံ

အထက္ေကာင္းကင္ ဘုရားမ်ား၏
ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္း

သာမႈ

အျပည့္ျဖင့္

အသင္သည္

ကၽြႏ္ုပ္အား

ဘံုေဆာင္တြင္

ေမြးဖြားလာေစျခင္း၊

ေနထုိင္ေစခဲ့ေသာ္လည္း၊

ယင္းသည္ေနာက္

ငရဲမီးေတာက္အတြင္းသုိ႔ က်ဆင္းေစခဲ့ သည္။
မိုက္မဲလွေသာ အကၽြႏ္ုပ္၏ စိတ္၊ ဤသို႔ျဖင့္ အသင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အား
လမ္းေၾကာင္းမ်ဳိးစံုသုိ႔ ေခၚ ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္သည္လည္း ႐ိုေသလုိက္နာကာ
ၿငိမ္ေနခဲ့ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအခါ၌ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္ကို
ၾကားနာၿပီးျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္အား ထပ္မံ၍ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲဒုကၡ
ခံစားရျခင္းမ်ားကို မျပဳမူ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတူတကြ ႐ိုက်ဳိးစြာႏွင့္ စိတ္ရွည္စြာျဖင့္
အမွန္တရားကို ရွာႀကံၾက ပါစို႔။
အကၽြႏု္ပ္၏ စိတ္၊ အကယ္၍ အသင္သည္ အရာခပ္သိမ္းမွာ ျဒပ္၀တၳဳ
မဟုတ္မူ၍၊ ေျပာင္းလဲေန ေၾကာင္းကို သိရွိႏိုင္မည္ဆုိပါက အရာ၀တၳဳမ်ားကို
ဆုပ္ကိုင္ရယူလုိျခင္း၊ တပ္မက္ျခင္း မရွိရန္ ေလ့လာ ႏုိင္မည္ဆုိပါက ေလာဘ၊
ေဒါသႏွင့္ ေမာဟ အလုိသုိ႔ မလုိက္ပဲ

ေနႏိုင္မည္ ဆုိပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္

ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ခရီးဆက္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆႏၵရမက္ေႏွာင္ႀကိဳးကို
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လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း

အသိဥာဏ္ ဓားျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖင့္ အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈ၊ အသာရမႈႏွင့္
ရွံဳးနိမ့္မႈ၊ အဆိုး သို႔မဟုတ္ အေကာင္း၊ အ႐ံွဳးႏွင့္ အျမတ္၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္
ဆဲဆုိျခင္းတို႔ျဖင့္ တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ေနႏိုင္ၾကမည္
ျဖစ္ေပသည္။
အကၽြႏ္ုပ္၏

စိတ္၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္စိတ္ကို

ေရွးဦးစြာ

ႏိႈးဆြေပးခဲ့သူမွာ အသင္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အမွန္တရားကို ရွာေဖြရန္
အႀကံေပးခဲ့သူမွာ အသင္ပင္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ အသင္သည္ ေလာဘ၊
စည္းစိမ္သက္သာကို

ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈႏွင့္

ေပ်ာ္ပါးမႈမ်ားကို

ထပ္မံ

ရွာေဖြစျပဳ

ေနျပန္ပါသနည္း။ အကၽြႏ္ုပ္၏ စိတ္၊ အသင္သည္ တိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္
မရွိပဲႏွင့္ အဘယ္ ေၾကာင့္ ဟိုဟုိဒီဒီ ေျပးလႊားေနပါသနည္း။ သံသယရွိေသာ ဤ
ပင္လယ္ေရျပင္ၾကမ္းကို

ကၽြႏ္ုပ္တို႔

ျဖတ္

ေက်ာ္သြားပါရေစ။

ကၽြႏု္ပ္သည္

ယခုအခ်ိန္ထိ အသင္ အလိုရွိသည့္အတိုင္း ျပဳက်င့္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအခါ
အသင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အလုိအတိုင္း

လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္ ျဖစ္၍ အတူတကြ

ဘုရား၏ သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားကို လုိက္နာၾကမည္ ျဖစ္သည္။
အကၽြႏ္ုပ္၏
ေျပာင္းလဲႏုိင္ၾက၍၊

စိတ္၊

ဤေတာင္မ်ား၊

နာက်င္မႈကို

ျမစ္မ်ားႏွင့္

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ပင္လယ္မ်ားသည္
လွည့္စားတတ္ေသာ

ဤကမာၻႀကီး၏ မည္သည့္ေနရာ၌ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကို ရွာၾကရမည္ နည္း။ ဘုရား၏
ဆံုးမမႈမ်ားကို

လုိက္နာ၍၊

အမွန္တရားဟူေသာ

တဖက္ကမ္းသို႔

ျဖတ္ေက်ာ္သြားၾကပါစို႔။
၅.

အမွန္တရား လမ္းစဥ္ကို အမွန္တကယ္ ရွာေဖြသူမ်ားသည္

စိတ္ကို

ခ်ဳပ္ထိန္းထားၾက

ေလသည္။

ထုိ႔ေနာက္

၄င္းတုိ႔သည္

၄င္းတုိ႔၏
ခုိင္ၿမဲေသာ

သႏိၷဌာန္ျဖင့္ ခ်ီတက္ၾကေလသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ား၏ ျပက္ရယ္ျပဳျခင္းႏွင့္
အျခားသူမ်ား၏ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းမ်ားကို ခံရေစကာမူ၊ ၄င္တို႔သည္ မတုန္မလႈပ္ပဲ
ေရွ႕သုိ႔

ခ်ီတက္ၾကေလသည္။

ေက်ာက္ခဲျဖင့္

အေပါက္ခံရျခင္း၊

၄င္းတုိ႔သည္
သို႔မဟုတ္

ခံရသည့္တိုင္ေအာင္ ေဒါသမထြက္ၾကပါေပ။
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လက္သီးျဖင့္
ဓားျဖင့္

အထုိးခံရျခင္း၊

အခုတ္ခံရျခင္းမ်ားကို

လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း

ရန္သူမ်ားက သင္တို၏
႔
ေခါင္းကို ျဖတ္ပစ္သည့္တိုင္ေအာင္၊ စိတ္သည္
တုန္လႈပ္ျခင္း မျဖစ္ရပါ ေပ။ ခံစားေနရေသာ အရာမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္မႈကို
ခြင့္ျပဳမည္ ဆုိပါက ဘုရားဆံုးမခ်က္မ်ားကို လုိက္ နာေနျခင္း မဟုတ္ပါေပ။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊

မတုန္မလႈပ္

စိတ္ေကာင္းစိတ္ျမတ္မ်ားကို
သႏိၷဌာန္ခ်ထားရမည္

တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္

အစဥ္အၿမဲ

ျဖစ္ေပ

ၾကင္နာကရုဏာႏွင့္

ထုတ္လႊတ္ႏိုင္ရန္

သည္။

မတရားမႈမ်ား

သင္တုိ႔သည္

ခံရသည္

ျဖစ္ေစ၊

ကံဆုိးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳရသည္ျဖစ္ေစ၊ မတုန္မလႈပ္ ေနႏိုင္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားရမည္
ျဖစ္၍၊ ဘုရား၏ ဆံုးမခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေနေသာစိတ္ျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေနရမည္
ျဖစ္သည္။
အမွန္တရားကို ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ သင္သည္ မျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ျဖစ္ေအာင္
ႀကိဳးစားရမည္။ မခံႏိုင္သည္ကို ခံႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။ သင့္တြင္ ရွိသည့္အရာ
မွန္သမွ်ကို အလံုးစံု ေပးကမ္းရမည္။ အကယ္၍၊ အမွန္တရား ရရွိေရးအတြက္
တစ္ေန႔လွ်င္ ဆန္တစ္ေစ့သာ စားရမည္ဆုိပါက ထုိအတိုင္း စားရမည္။ အကယ္၍
အမွန္တရား လမ္းစဥ္သည္ မီးပံုကို ျဖတ္ေက်ာ္သြားရမည္ ဆုိပါက သင္သည္
ေရွ႕သို႔ ခ်ီတက္သြားရမည္။
သို႔ရာတြင္
တစ္ခုခုအတြက္၊
မွန္ကန္ေသာ

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္
ဤအရာ

မ်ားကို

လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္၍သာ

ကိုယ္ပိုင္ခြန္အား၊

သို႔မဟုတ္

ဖ်ားနာေနေသာ

ကေလးအတြက္

အျခားေသာရည္ရြယ္ခ်က္

မျပဳလုပ္ရပါေပ။

ပညာရွိေသာလုပ္ရပ္၊

လုပ္ေဆာင္သင့္ေပ

သက္သာမႈမ်ားကို
မိခင္က

လံုး၀

သည္။

မိမိ၏

မဆင္ျခင္မစဥ္းစားပဲ

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႔ပင္၊

ၾကင္နာက႐ုဏာစိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။
၆.

ေရွးသေရာအခါက

မိမိ၏

တိုင္းသူျပည္သားမ်ားႏွင့္

မိမိ၏

ႏိုင္ငံကို

ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးေသာ ရွင္ဘုရင္ တစ္ပါးသည္ ဥာဏ္ပညာရိွစြာႏွင့္ ၾကင္နာစြာျဖင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေလေသာေၾကာင့္

ႏုိင္ငံသည္လည္း

ၾကြယ္၀

ခ်မ္းသာစြာႏွင့္၊

ေအးခ်မ္းစြာရွိေလသည္။ ဘုရင္သည္ ဥာဏ္ပညာ တိုးတက္လာေရးႏွင့္ အမွန္တရား
ရရွိေရးတို႔အတြက္

အၿမဲပင္

ရွာႀကံ

ႀကိဳးစားေနေလသည္။
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တန္ဖိုးရွိေသာ
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သြန္သင္ညႊန္ျပမႈမ်ားသို႔ ဦး ေဆာင္ လမ္းျပႏိုင္သူအား ဆုလာဘ္ခ်ီးျမွင့္မည္ဟုပင္
ဘုရင္က ေၾကညာထားေလသည္။
ရွင္ဘုရင္၏

ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔မႈႏွင့္

အေစာင့္အေရွာက္

နတ္မ်ားက

ဆံုးျဖတ္လိုက္ေလသည္။
ဘုရားတစ္ဆူသည္

ပညာရွာမႈတ႔ိုကို

သတိျပဳမိလာၾကေသာ္

ဘီလူးသရဲ

(ေထရ၀ါဒတြင္မူ

ေနာက္ဆံုးတြင္
စမ္းသပ္ၾကည့္ရန္

အသြင္ဖန္ဆင္းထား
ဤကဲ့သို႔

ေသာ

အယူအဆမ်ိဳး

မရွိပါ)

ဘုရင့္နန္းေတာ္၏ တံခါး၀ တြင္ ေပၚလာကာ၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ အဆံုးအမတစ္ရပ္
ရွိေသာေၾကာင့္ ဘုရင့္ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ေခၚေဆာင္ သြားပါရန္ ေျပာေလသည္။
ထုိသတင္းကို

ၾကားရေသာဘုရင္သည္

၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာျဖင့္

သိမ္ေမြ႔စြာ ႀကိဳဆိုလက္ခံ၍ သြန္သင္ညႊန္ျပပါရန္ ပန္ၾကားေလသည္။ ဘီလူးသည္
ေၾကာက္ရ႕ြံ ဖြယ္ရာ အသြင္မ်ဳိးျဖင့္ မိမိ ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္ေသာ အရာကို မစားရမီ
သင္ၾကားႏိုင္မည္
ဆုိေလသည္။
ဘီလူးက

မဟုတ္ဟု

ေျပာၾကားကာ

အေကာင္းဆံုးေသာ

ပူေႏြးေသာ

လူသားႏွင့္

အစားအစာေပးရန္

အစားအစာမ်ားကို
ေသြးမ်ားကို

ေတာင္း

ကမ္းလွမ္းေသာ္လည္း

စားေသာက္ရမွ

ျဖစ္မည္ဟု

အခုိင္အမာ ေျပာဆုိေနေလသည္။ အိမ္ေရွ႕မင္းသား က ၄င္း၏ ကိုယ္ခႏၶာကို
လည္းေကာင္း၊ မိဖုရားကလည္း မိမိ၏ ကိုယ္ခႏၶာကိုလည္းေကာင္း ေပးကမ္းၾက
ေသာ္လည္း၊

ဘီလူးသည္

ေက်နပ္တင္းတိမ္မႈမရွိပဲ၊

ဘုရင္၏

ကိုယ္ခႏၶာကို

ေတာင္းဆုိေလသည္။
ဘုရင္က မိမိ၏ ကိုယ္ခႏၶာကုိ ေပးကမ္းရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေလ သည္။ သို႔ရာတြင္ ကိုယ္ခႏၶာကို မစြန္႔လွဴမီ တရားေတာ္ကို
ေရွးဦးစြာ ၾကားနာခြင့္ျပဳရန္ ပန္ၾကားေလ သည္။
ဘီလူးသည္

ေအာက္ပါ

တရားေတာ္ကို

ေဟာေတာ္မူေလသည္။

“စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈမ်ားသည္ တဏွာရာဂမွ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္၍ ေၾကာက္ရြ႕ံ မႈ
မ်ားသည္လည္း တဏွာရာဂမွပင္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ တဏွာရာဂကို
စြန္႔ပယ္ သူမ်ားသည္

စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း

သို႔မဟုတ္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း

မရွိ

ၾကပါေပ” ။ ႐ုတ္ခ်ည္းပင္ ဘီလူးသည္ ပံုမွန္ကို ျပန္လည္ ဖန္ဆင္းလုိက္၍
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မင္းသားႏွင့္

မိဖုရားတုိ႔သည္လည္း

မူရင္း

ကိုယ္ခႏၶာမ်ားအတိုင္း

ျပန္လည္

ေပၚထြက္လာေလသည္။
၇.

တရံေရာအခါက

ရွာေဖြေနသူ

ဟိမ၀ႏၱာေတာင္တြင္

ရေသ့တစ္ဦး

ရတနာအေပါင္းကို၄င္း၊

ရွိေလည္။

အမွန္တရားလမ္းေၾကာင္းကို

၄င္းသည္

အထက္ေကာင္းကင္ဘံု၏

ကမာၻေပၚရွိ

သာယာ

ေရႊေငြ

ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္ရာ

အေပါင္းကို၄င္း၊ ဂရုမစိုက္ပဲ စိတ္၏ေတြေ၀မႈ၊ သံသယျဖစ္မႈ၊ လွည့္စားမႈအေပါင္းကို
ဖယ္ရွားပစ္ႏုိ္င္မည့္ တရားေတာ္ကို ရွာႀကံေနေလသည္။
ထုိလူ၏ စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ စိတ္ရင္းေစတနာ မွန္ကန္မႈတို႔အတြက္
နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ မ်ားက ဂရုျပဳမိကာ၊ ၄င္း၏ စိတ္ကို စမ္းသပ္ၾကည့္ရန္
ဆံုးျဖတ္လိုက္ေလသည္။
ဖန္ဆင္းကာ
“အရာခပ္သိမ္း

ထုိ႔ေၾကာင့္ နတ္သား တစ္ပါးသည္ ဘီလူးအသြင္

ဟိမ၀ႏာၱေတာင္တြင္
ေျပာင္းလဲ၍

ေပၚလာၿပီး၊

အရာခပ္သိမ္း

သီခ်င္းသီဆုိေနေလသည္။
ေပၚလာကာ

အရာခပ္သိမ္း

ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။”
အမွန္တရားရွာေဖြသူ
၀မ္းသာသြားေလသည္။

ရေသ့သည္
၄င္းသည္

ဤသီခ်င္းကို

ၾကားရ၍

ေရငတ္ေနေသာအခါ၌

အထူး

ေအးျမေသာ

စိမ့္စမ္းေရကို ေတြ႔ရွိရသကဲ့သို႔ သို႔မဟုတ္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ႏွင္ လႊတ္ခံလုိက္ရေသာ
အက်ဥ္းသားကဲ့သို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမိေလသည္။ ရေသ့သည္ မိမိကိုယ္ကို ဤသို႔
ေျပာ၏။“ ငါသည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ရွာႀကံလာခဲ့ေသာ၊ စစ္မွန္သည့္တရားေတာ္ကို
ေတြ႔ရွိရေပၿပီ။”

၄င္း

သည္

အသံ

လာရာဖက္သုိ႔

လုိက္ရွာၾကည့္ရာ၊

ေၾကာက္ရ႕ြံ ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ဘီလူးကို ေတြ႕ရေလ သည္၊ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ကာ
၄င္းသည္ ဘီလူးထံ ခ်ဥ္းကပ္လာ၍၊ ဤသို႔ေျပာေလသည္။ “ငါ ယခု ၾကားလုိက္
ရေသာ တရားေတာ္သီခ်င္းကို သီဆုိသူသည္ အသင္ပါေလာ၊ ဟုတ္ပါက ထပ္မံ
သီဆုိျပပါ” ။
ဘီလူးက ျပန္ေျဖ၏။ “ဟုတ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ သီခ်င္း ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္
တစ္ခုခုမစားရမီ မသီဆုိႏိုင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ အလြန္ဗိုက္ဆာေနပါသည္” ။
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ထုိရေသ့က

သီခ်င္းကို

ေတာင္းပန္၍၊

ထပ္မံဆုိျပပါရန္၊

ဤသို႔ေျပာ၏။

ထူးျခားျမင့္ျမတ္လွေသာ
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ

အထူးစိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္

“၄င္းသီခ်င္းသည္

အဓိပၸာယ္ရွိ၍၊

ရွာေဖြေနခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္အတြက္

ယင္းသြန္သင္ညႊန္ျပ
ကၽြႏ္ုပ္သည္

ခ်က္ကို

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ

ၾကားရေသး၍၊ ပိုမို ၾကားသိပါရေစ” ။
ဘီလူးက

ထပ္ေျပာျပန္၏။

“ကၽြႏ္ုပ္သည္

ဗုိက္အလြန္ဆာေနပါသည္။

အကယ္၍ လူသားတစ္ဦး ၏ ပူေႏြးေသာအသားႏွင့္ ေသြးမ်ားကို စားသံုးရပါက
သီခ်င္းကို အၿပီးသတ္ သီဆုိပါမည္” ။
သြန္သင္ေဟာေျပာမႈကို ၾကားသိလုိစိတ္ ျပင္းထန္လွေသာ ထုိရေသ့က
သြန္သင္မႈမ်ားကို

ၾကားသိရၿပီးသည့္အခါတြင္

မိမိကိုယ္ခႏၶာကို

စားသံုး

ႏုိင္ပါသည္ဟု ဘီလူးအား ကတိေပးေလသည္။ ထိုအခါတြင္ ဘီလူးက ဂါထာကို
ရြတ္ေလသည္။
အရာခပ္သိမ္း ေျပာင္းလဲ၍၊
အရာခပ္သိမ္း ေပၚလာကာ၊ အရာခပ္သိမ္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။
လံုး၀ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိသည္၊
ဘ၀ႏွင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈ ႏွစ္ရပ္စလံုးကို ေက်ာ္လြန္ေသာအခါ။
ဤသီခ်င္းကို

ၾကားရေသာအခါ၊

ထုိရေသ့သည္

ပတ္၀န္းက်င္ရွိ

ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ သစ္ပင္ မ်ားတြင္ ေရးမွတ္ၿပီးေနာက္ သစ္ပင္တစ္ပင္ေပၚသို႔
ေအးခ်မ္းစြာ တက္၍၊ မိမိကိုယ္ကို ဘီလူး၏ ေျခရင္း နားသို႔ က်ေရာက္သြားေစရန္၊
ခုန္ခ်လိုက္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ဘီလူးသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး ျဖစ္၍၊ ၄င္း၏
ေနရာ၌

တန္ခိုးၾကီးေသာ

နတ္ေကာင္းနတ္မ်ားက

ထုိလူ၏

ကိုယ္ခႏၶာကို

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ခံယူလုိက္ေလသည္။
၈.

တရံေရာအခါက

အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကို

စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္

ရွာေဖြေနေသာ ဗာဟိယဒါ ရုစီရိယဆုိသူ ရွိေလသည္။ ၄င္းသည္ အျမတ္အစြန္း
သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္သိကၡာဆုိင္ရာ ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈ အေပါင္း ကို စြန္႔လႊတ္၍၊ အသက္ကို
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စြန္႔ကာ၊ အမွန္တရား လမ္းစဥ္ကို ရွာေဖြေနေလသည္။ တစ္ေန႔တ၌ အထက္
ေကာင္းကင္ယံမွ အသံတစ္ခုက ၄င္းအား ဤသုိ႔ ေျပာေလသည္။ “ဗာဟိယဒါ
ရုစီရိယ၊ အေရွ႕ဖက္သို႔ တည့္တည့္မတ္မတ္သြားပါ။ အပူ သို႔မဟုတ္ အေအးတို႔ကို
ဂ႐ုမစိုက္ပါႏွင့္။

ေလာကႀကီး၏

အာ႐ံုမမူပါႏွင့္၊

အေကာင္း

ခ်ီးက်ဴးမႈ

သို႔မဟုတ္

သို႔မဟုတ္

ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္မႈတို႔ကို

အဆုိးဟူေသာ

ခဲျြ ခားမႈမ်ားေၾကာင့္

စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ပါႏွင့္။ အေရွ႕သို႔သာ ဆက္သြားပါေလာ့။ ေ၀းလံလွေသာ
အေရွ႕အရပ္တြင္ အသင္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဆရာတစ္ဦးကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊
အမွန္တရားကို ရရွိမည္ ျဖစ္သည္” ။
ဗာဟိယဒါ ရုစီရိယသည္ တိက်လွေသာ ဤညႊန္ၾကားခ်က္ကို ရရွိသျဖင့္၊
လြန္စြာ

၀မ္းေျမာက္

၀မ္းသာျဖစ္၍

ခ်က္ခ်င္းပင္

အေရွ႕ဖက္သို႔

ခရီးထြက္လာေလသည္။ ညအခ်ိန္ ေရာက္လာေသာအခါ၊ ၄င္း သည္ ႀကံဳႀကိဳက္ရာ
ေနရာ၌၊ တစ္ခါတစ္ရံ လူသူကင္းမဲ့ေသာ ကြင္းျပင္တြင္၄င္း၊ သို႔မဟုတ္ ေတာႀကီး
ျမက္မဲတြင္၄င္း၊ အိပ္စက္ရေလသည္။ တိုင္းတစ္ပါး၌ သူစိမ္းတစ္ဦးျဖစ္၍လည္း၊
၄င္းသည္ ႏွိပ္စက္ညွင္း ပန္းမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ခံရေလသည္။ တခါက ၄င္းသည္
မိမိကိုယ္ကို ကၽြန္အျဖစ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး၊ ဗုိက္ဆာလွ သျဖင့္ မိမိကိုယ္ခႏၶာမွ
အသားကို ေရာင္းခ်ခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ စစ္မွန္ေသာဆရာကို ေတြ႕ရွိ
ရကာ၊ သြန္သင္ညႊန္ျပပါရန္ ပန္ၾကားေလသည္။
အမွန္တရား

လမ္းစဥ္ကို

ရွာေဖြသည့္

လမ္းခရီး၌

အခက္အခဲ

အေျမာက္အမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရသျဖင့္ ဗာဟိယဒါ ရုစီရိယသည္ ၄င္း၏ျဖစ္ရပ္မွာ
“ေကာင္းေသာအရာမ်ားသည္

တန္ဖိုးႀကီးျမင့္သည္”

ဟူေသာ

ဆုိ႐ိုးႏွင့္

ကိုက္ညီေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေလသည္။ ၄င္းသည္ ဆရာအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ရန္
အတြက္၊ ပန္းမ်ားႏွင့္ အေမႊးတိုင္မ်ားကို ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ ေငြမရွိပါေပ။ ၄င္းသည္
ေငြရရွိရန္အတြက္၊ အလုပ္ လုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း၊ မည္သူမွ် ၄င္းအား
ငွားရမ္းျခင္း မျပဳၾကပါေပ။ ၄င္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွန္ သမွ်ကို မာရ္နတ္သားမ်ားက
တားဆီးဟန္႔တားေနသေယာင္ ျဖစ္ေလသည္။ အမွန္တရားသို႔ သြား ေရာက္ရာ
လမ္းစဥ္သည္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း၍ အသက္ပင္ ဆံုး႐ံွဳးႏုိင္ေလသည္။
ေနာက္ဆံုး၌ ဗာဟိယဒါ ရုစီရိယသည္ ဆရာ့ေရွ႕ေမွာက္သို႔  ေရာက္ရွိ
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လာေသာအခါ၌

လည္း

အခက္အခဲသစ္

တစ္ရပ္ႏွင့္

ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔

ရျပန္ေလသည္။ ၄င္းသည္ ေရးသားမွတ္သားထားရန္ အတြက္ စကၠဴေသာ္၄င္း၊
စုတ္တံေသာ္၄င္း၊ မင္ေသာ္၄င္း မရိွပါေပ။ ထိုအခါ ၄င္းသည္ လက္ဆစ္၌ ေသြးကို
ေဖာက္ထုတ္၍ မိမိ၏ေသြးျဖင့္ ေရးမွတ္ေလ သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၄င္းသည္ အဖုိးအနဂၸၸၢ
ထုိက္တန္ လွေသာ အမွန္တရားကို ရရွိခဲ့ေလသည္။
၉.

ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာအခါက

သုဓနဟု

ေခၚေသာ

လူငယ္

တစ္ေယာက္သည္လည္း အမွန္တရား ကို ရရွိလုိသျဖင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာ
ရွာေဖြႀကိဳးစားေလသည္။
အေၾကာင္းကို

တံငါသည္တစ္ဦးထံမွ

ေလ့လာသိရွိခဲ့ေလသည္။

ခံစားေနရေသာ

လူနာအေပၚ

သိရွိခဲ့ေလသည္။
လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မွာ
ထုိ႔ေၾကာင့္

၄င္းသည္

ေဆးဆရာတစ္ဦးထံမွ

ေ၀ဒနာ

သနားၾကင္နာမႈကို

ေလ့လာ

ထားရွိရမည့္

ၾကြယ္၀ခ်မ္းသူတစ္ဦးထံမွ
ေခၽြတာစုေဆာင္းျခင္းပင္

၄င္းသည္

ေသးငယ္သည့္

အမွန္တရားသို႔

ေကာင္းမႈ၊

ပင္လယ္ေရျပင္

ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ရျခင္း၏

ျဖစ္ေၾကာင္း

သိရွိရေလသည္။

ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္း၌

အက်ဳိးမွန္သမွ်ကို

ရရွိေသာ

ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္

အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ေတြးေတာမိေလသည္။
ျဖဴစင္သန္႔ရွင္း၍
သန္႔စင္ေစရန္ႏွင့္

ေအးခ်မ္းေသာစိတ္သည္

ေအးခ်မ္း

ေစရန္

အျခားေသာစိတ္မ်ားကို

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ

ထူးျခားသည့္

စြမ္းပကားရွိေၾကာင္းကို ၄င္းသည္ ကမၼဌာန္းထုိင္ေနေသာ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးထံမွ
ေလ့လာသိရွိရေလသည္။ ၄င္းသည္ တစ္ခါက ထူးျခားေကာင္းမြန္လွေသာ ဥပဓိ
႐ုပ္ရွိသည့္

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္

ေတြ႔ရွိ၍

သူမ၏

ၾကင္နာတတ္ေသာ

စိတ္ဓာတ္ကို စြၿဲ မဲမွတ္သားမိ သျဖင့္၊ ယင္းအမ်ဳိးသမီးမွတဆင့္ ေပးလွဴမႈသည္
အသိဥာဏ္ရွိမႈ၏ အသီးအပြင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သိရွိခဲ့ရ ေလသည္။ တစ္ခါက၊ ၄င္းသည္
လွည့္လည္သြားလာေနေသာ အသက္ႀကီးရင့္သူ ရေသ့တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႔ရွိ ရာ၊
ထုိရေသ့က တစ္ေနရာရာသုိ႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဓားမ်ားျဖင့္ အျပည့္ျဖစ္ေသာ
ေတာင္ကို

ေက်ာ္တက္ရ၍

ျဖတ္ေက်ာ္ရေၾကာင္း

၄င္းအား

မီးေတာက္ေလာင္ေနေသာ
ေျပာျပေလသည္။
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ေတာင္ၾကားကို
ဤသို႔ျဖင့္

မိမိ

လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း

ေတြ႔ျမင္ၾကားသိရေသာ အရာခပ္သိမ္းတို႔မွ စစ္မွန္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ရယူႏိုင္
ေၾကာင္း၊ သုဓနသည္ ၄င္း၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ ပညာရရွိေလသည္။
သုဓနသည္

ဆင္းရဲ၍

ကိုယ္လက္အဂၤါ

ခ်ဳိ႕ယြင္းေနေသာ

အမ်ဳိးသမီး

တစ္ဦးထံမွ သည္းညည္းခံ မႈကို ေလ့လာသိရွိခဲ့ေလသည္။ ၄င္းသည္ လမ္းေပၚတြင္
ကစားေနၾကေသာ

ကေလးသူငယ္မ်ာကို ေတြ႔ ျမင္ရာမွ ႐ိုးသားေသာေပ်ာ္ရႊင္မႈ

သင္ခန္းစာကို ရရွိခဲ့ေလသည္။ အျခားသူမ်ား လုိခ်င္သည့္အရာကို လုိ ခ်င္ေၾကာင္း
တစ္ခါမွ် မစဥ္းစားမိၾကေသာ သိမ္ေမြ႔၍ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ထားသည့္သူမ်ားထံမွ
၄င္းသည္ ကမာၻ ႀကီးတစ္ခုလံုးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ေရး လွ်ဳိ႕ ၀ွက္ခ်က္ကို
ေလ့လာသိရွိခဲ့ေလသည္။
၄င္းသည္
ၾကည့္၍

အေမႊးတိုင္တြင္းရွိ

စည္းလံုးညီ

ျဒပ္မ်ား

ေရာယွက္ေပါင္းစပ္ထားျခင္းကို

ညြတ္စြာ ေနထုိင္မႈကို၄င္း၊

ပန္းမ်ားကို

စီစဥ္ထားရွိမႈမွ

ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္းကို၄င္း၊ သိရွိနားလည္ခဲ့ေလ သည္။ တစ္ေန႔တ၌ သုဓနသည္
ေတာအုပ္တစ္ခုကို ျဖတ္သန္းသြားစဥ္ သစ္ပင္တစ္ပင္ေအာက္၌ ေခတၱ ရပ္နား၊
အနားယူေနေလသည္။ ထုိအခါ ၄င္းသည္ အနီးနားရွိ ၿပိဳလဲ၍ ေဆြးေျမ့ေနေသာ
သစ္ပင္ေဟာင္း

ႀကီးတစ္ပင္မွ

ေပါက္ထြက္လာေနေၾကာင္းကို

ေသးငယ္လွေသာ

ေတြ႔ျမင္ရသျဖင့္

ဘ၀

၏

အပင္သစ္ေလး
မေရရာမႈသေဘာ၊

သင္ခန္းစာကို ရရွိခဲ့ေလသည္။
ေန႔ခင္း၌ ထြက္ေသာေနေရာင္ႏွင့္ ည၌ထြက္ေသာ မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္
ၾကယ္ပြင့္ေလးမ်ားက ၄င္း၏ စိတ္ဓာတ္ကို အၿမဲပင္ရႊင္လန္းဆန္းသစ္ေစေလသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ သူေနသည့္ ၄င္း၏ ရွည္လ်ားလွေသာ ခရီးစဥ္၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ
သင္ခန္းစာမ်ား ရရွိခဲ့ေလသည္။
အမွန္မွာ

အမွန္တရားကို

ရဲတိုက္ႀကီးမ်ားအျဖစ္

မွတ္ယူ

ရွာေဖြသူမ်ားသည္

ကာ၊

၄င္းတို႔၏

မြမ္းမံတန္ဆာဆင္ရမည္

စိတ္ကို

ျဖစ္ေပသည္။

၄င္းတို႔သည္ ၄င္းတုိ႔ စိတ္မ်ား၏ ရဲတိုက္တံခါးမ်ားကို ဘုရား အတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ
ဖြင့္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘုရားအား အတြင္းဆံုးေသာ အပိုင္းအထိ ၀င္ေရာက္လာပါ
ရန္ ယံုၾကည္မႈ အေမႊးတိုင္ႏွင့္ ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈပန္းမ်ားျဖင့္ ေပးလွဴပူေဇာ္ၾကရမည္
ျဖစ္ေပသည္။
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II
က်င့္ႀကံအားထုတ္နည္းမ်ား
၁.

အမွန္တရားကို

ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္

နားလည္သေဘာေပါက္ကာ

လုိက္နာက်င့္သံုးရမည့္ က်င့္ႀကံအားထုတ္နည္း သံုးမ်ဳိးရွိေလသည္။ ပထမ၊ သီလ
(လက္ေတြ႔ျပဳမူ၊ ေနထုိင္မႈအတြက္ စည္းကမ္း မ်ား)၊ ဒုတိယသမာဓိ (စိတ္ကို
တည္ၿငိမ္ေအာင္ မွန္ကန္စြာ ခ်ဳပ္ထိန္းျခင္း) ႏွင့္ တတိယ၊ ပညာ (ဥာဏ္ ပညာ ရွိမ)ႈ
ျဖစ္ေလသည္။
သီလ (စည္းကမ္းမ်ား) ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္
သာမန္လူတစ္ဦး ျဖစ္ေစ၊
ျပဳမူေနထုိင္မႈအတြက္

အမွန္တရားကို ရွာေဖြသူျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ

အေတြးအေခၚ

သေဘာတရားမ်ားကို

လုိက္နာရမည္

ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ၄င္း၏ စိတ္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာတုိ႔ကို ခ်ဳပ္ထိန္း၍ အာ႐ံုငါးပါး
တံခါး၀မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ အေသးအဖြမ
ဲ ွ်သာ ျဖစ္ေသာ
မေကာင္း မႈမ်ားကို ရြံေၾကာက္၍ အစဥ္အၿမဲပင္ ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကိုသာ
လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။
သမာဓိ (၀ါ) စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္ေအာင္ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ေလာဘႏွင့္ မေကာင္းေသာ ဆႏၵရမက္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္ ေစာလ်င္စြာ
ေဖ်ာက္ဖ်က္၍၊

စိတ္ကို

သန္႔စင္စြာ

ႏွင့္

တည္ၿငိမ္စြာ

ခ်ဳပ္ထိန္းထားေရးကို

ဆုိလုိေပသည္။
ဥာဏ္ပညာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ သစၥာတရား ေလးပါးကို ေကာင္းစြာ
နားလည္၍၊

စိတ္ရွည္စြာ

ျဖင့္

လက္ခံေသာ

အသိဥာဏ္ပညာ

ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ ယင္း၏ သေဘာကို သိရွိျခင္း၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡ၏ အေၾကာင္းရင္း
ဇစ္ျမစ္ကို သိရွိျခင္း၊ ဆင္းရဲဒုကၡ၏ နိဂံုးခ်ဳပ္ကို သိရွိျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡ၏ အဆံုး သုိ႔
ေရာက္ေစေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ လမ္းစဥ္ကို သိရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ေလသည္။
ဤ

က်င့္ႀကံအားထုတ္နည္းလမ္း

သံုးသြယ္ကို

စိတ္အားထက္သန္စြာ

လိုက္နာသူမ်ားအား ရဟန္း (၀ါ) ဗုဒၶ၏ တပည့္မ်ားဟု ေခၚဆုိႏိုင္ေပသည္။

- 157 -

လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း

ဥပမာ - ႏြားကဲ့သို႔ ပံုသ႑ာန္ မရွိပဲ၊ အသံလည္းမရွိ၊ ဂ်ဳိလည္းမရွိသည့္
ျမည္းတစ္ေကာင္သည္ ႏြားတစ္အုပ္၏ ေနာက္သို႔လုိက္၍ “ၾကည့္ပါေလာ့၊ ငါလည္း
ႏြားတစ္ေကာင္ပင္ ျဖစ္သည္” ဟုေျပာသည္ ဆုိၾကပါစို႔။ ၄င္းအား ယံုၾကည္မည့္သူ
ရွိပါမည္ေလာ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ နည္းသံုးရပ္ကို
လုိက္နာက်င့္သံုးျခင္း မရွိပဲ၊ မိမိသည္ အမွန္တရားကို ရွာႀကံေနသူ ျဖစ္သည္။
သို႔မဟုတ္ ဗုဒၶ၏ တပည့္ေနာက္လုိက္ ျဖစ္သည္ဟု ၾကြား၀ါေျပာဆုိ မည္ဆုိပါက
အလားတူ ျမည္းကဲ့သို႔ပင္ မိုက္မဲ ရာက်မည္ ျဖစ္သည္။
လယ္သမားတစ္ဦးသည္

ေဆာင္းဦးေပါက္၌

ေကာက္ပင္မ်ားကို

ရိတ္သိမ္းျခင္း မျပဳမီ ေရွးဦးစြာ ေျမထြန္ျခင္း၊ မ်ဳိးေစ့ႀကဲျခင္း၊ ေရေပးသြင္းျခင္းႏွင့္
ေႏြဦးေပါက္ရာသီ၌

ထြက္ေပၚလာေသာ

ျပဳလုပ္ရမည္

ျဖစ္သည္။

က်င့္ႀကံအား

ထုတ္

နည္းသံုးရပ္ကို

လယ္သမားတစ္ဦးသည္
ေတြ႕ၿပီး၊

ထုိနည္းတူပင္

အမွန္တရားကို

မနက္ျဖန္တြင္

သဘက္ခါ၌
ရွာေဖြသူ

သံေယာဇဥ္မ်ားႏွင့္

ဖယ္ရွားကာ၊

ကို

ႏႈႈတ္ပစ္ျခင္းမ်ား

အမွန္တရားကို

ရွာေဖြသူသည္

လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္

အဖူးအငံုမ်ားကို

အပင္မ်ားကို

ယေန႔ဖယ္ရွားပစ္၍

ေပါင္းပင္မ်ား

အလားတူပင္

ယေန႔

ေတြ႕ျမင္ရ၍၊

ျဖစ္သည္။
မနက္ျဖန္၌

ရိတ္သိမ္းရန္

မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါေပ။

တစ္ဦးသည္

ေလာကီရမက္မ်ားကို

မေကာင္းေသာ

သဘက္ခါ၌

အမွန္

ဆႏၵရမက္မ်ားကို
တရားကို

ရရွိရန္

မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါေပ။
မ်ဳိးေစ့မ်ားကို
အပင္မွ

ႀကဲၿပီးသည့္ေနာက္ႏွင့္

အသီးအပြင့္မ်ား

စိတ္ရွည္စြာျဖင့္

ရာသီဥတု

ဖူးပြင့္လာခ်ိန္တို႔၌

ေျပာင္းလဲေသာအခ်ိန္၊

လယ္သမားက

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရသကဲ့သို႔ပင္၊

အမွန္

ပ်ဳိးပင္မ်ားကို
တရားကို

ရွာေဖြသူသည္လည္း က်င့္ႀကံအားထုတ္နည္း သံုးရပ္ကို လုိက္နာက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္
စိတ္ရွည္စြာ ႏွင့္ ဇဲရ
ြ ွိစြာျဖင့္၊ အမွန္တရားေျမကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
၂.

စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ားကို ျမတ္ႏိုး၍ အာ႐ံု၏ ဆႏၵရမက္ေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ

ရွိေနသ၍ ကာလ ပတ္လံုး အမွန္တရားသုိ႔ ေရာက္ရွိေစမည့္ လမ္းစဥ္တေလွ်ာက္၊
ခ်ီတက္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္

ခဲယဥ္းေပ

သည္။
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အမွန္တရားလမ္းစဥ္ကို

ခံစားမႈမ်ားအၾကား

က်ယ္ျပန္႔လွေသာ

ကြာျခားမႈ

ရွိေနေလသည္။
အထက္က

ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတုိင္း၊

စိတ္သည္

အရာခပ္သိမ္း

အလံုးစံု၏ ပင္မဇစ္ျမစ္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စိတ္သည္ ေလာကီေရးရာမ်ားတြင္
ေပ်ာ္ေမြ႕ခံစားေနမည္ဆုိပါက အထင္မွားမႈမ်ား ႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား မလဲမ
ြ ေသြ
ျဖစ္ေပၚလာမည္

ျဖစ္ၿပီး၊

ေပ်ာ္ေမြ႔ခံစားမည္

အကယ္၍

ဆုိပါက

ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊

စိတ္သည္

အမွန္တရားလမ္းစဥ္၌

ခ်မ္းသာမႈ၊

ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈႏွင့္

အမွန္တရား သိရွိမႈမ်ား၊ မလဲြ မေသြ ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္ေပသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အမွန္တရားကို ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ စိတ္ကို သန္႔စင္စြာ
ထိန္းသိမ္းထားရွိ၍

က်င့္စဥ္သံုးရပ္ကို

က်င့္ႀကံအားထုတ္ရမည္
ထိန္းသိမ္းထားရွိပါက
တည္ၿငိမ္မႈကို

စိတ္ရွည္စြာျဖင့္

ျဖစ္ေပသည္။
စိတ္၏

ရရွိပါက

ေစာင့္ထိန္းကာ

ယင္းအေတြး

အေခၚမ်ားကို

တည္ၿငိမ္မႈကို

ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။

အသိဥာဏ္ကိုလည္း

အလားတူပင္

စိတ္၏
ရရွိႏုိင္၍၊

အသိဥာဏ္ျဖင့္ အမွန္တရားကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပ သည္။
စင္စစ္အားျဖင့္ ဤနည္းလမ္းသံုးမ်ဳိး (သီလ၊ သမာဓိႏွင့္ ပညာ) သည္
အမွန္တရားသို႔ ေရာက္ရွိ ရန္ စစ္မွန္ေသာ လမ္းစဥ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ဤလမ္းစဥ္မ်ားကို မလုိက္နာသျဖင့္ လူမ်ားသည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား၊ စိတ္၏
ေတြေ၀မႈ၊

သံသယ

ျဖစ္မႈမ်ာကို

တိုးပြားေစခဲ့ေလသည္။

၄င္းတုိ႔သည္

ေလာကီလူသားမ်ားႏွင့္ အျငင္းမပြားၾကဘဲ၊ အမွန္ တရားကို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္
စိတ္ကို သန္႔စင္ေစရန္၊ စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ ကမၼဌာန္းထုိင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေပ သည္။

၃.

ဤက်င့္ႀကံအားထုတ္နည္း သံုးမ်ဳိးကို စစ္ေဆးေလ့လာၾကည့္မည္ဆုိပါက

မဂၢင္ရွစ္ပါး၊

စဥ္းစား

ေလ့လာရမည့္

အျမင္ေလးရပ္၊

မွန္ကန္ေသာ

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ေလးရပ္၊ အသံုးျပဳရမည့္ 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
မွန္ကန္ေသာ

ႀကိဳးပမ္းမႈ၊

မွန္ကန္ေသာ

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳမႈ၊

သတိ

ျပဳမႈႏွင့္

မွန္ကန္ေသာ

စိတ္အာ႐ံုျပဳမႈတို႔ကို ဆုိလုိေပသည္။
မွန္ကန္ေသာ အျမင္ထဲတြင္၊ သစၥာတရားေလးပါးကို အႏုစိတ္ေကာင္းစြာ
နားလည္ျခင္း၊ အက်ဳိး ႏွင့္အေၾကာင္း နိယာမကို ယံုၾကည္၍ ႐ုပ္သ႑ာန္ႏွင့္
ဆႏၵရမက္မ်ား၏ လွည့္ျဖားမႈကို မခံရျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေပသည္။
မွန္ကန္ေသာ

အေတြးသည္

ဆႏၵရမက္ကို

စြမ
ဲ က္ျမတ္ႏိုးျခင္း

မျပဳရန္၊

ေလာဘမႀကီးရန္၊ ေဒါသ မထြက္ရန္ႏွင့္ ထိခုိက္နစ္နာေစေသာ အလုပ္မ်ဳိးကို
မျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဆုိလုိသည္။
မွန္ကန္ေသာ အေျပာဆုိသည္မွာ လိမ္လည္ေသာ စကား၊ အဖ်င္းျဖစ္ေသာ
စကား၊ ဆဲဆုိေသာ စကားႏွင့္ ႏွစ္ခြျဖစ္ေသာ စကားမ်ားကို ေရွာင္သြားျခင္းကို
ဆုိလုိသည္။
မွန္ကန္ေသာ ျပဳမူမႈဆုိသည္မွာ အသက္သတ္ျခင္း၊ ခိုး၀ွက္ျခင္းႏွင့္ သူတပါး
သားမယားကို က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ေရးကို ဆုိလုိသည္။
မွန္ကန္ေသာ

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳမႈ

ဆုိသည္မွာ

အရွက္တကြဲ

ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ဘ၀ေန ထိုင္မႈမ်ဳိးကို ေရွာင္ရွားျခင္းကို ဆုိလုိသည္။
မွန္ကန္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈ ဆုိသည္မွာ မွန္ကန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ကို
ဦးတည္၍၊ ဇြ၀
ဲ ရိယ ျဖင့္ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးပန္း အားထုတ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
မွန္ကန္ေသာ သတိျပဳမွဳဆိုသည္မွာ သန္႔စင္၍ စာနာစဥ္းစားတတ္ေသာ စိတ္ကို
ထိန္းသိမ္းထား ရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
မွန္ကန္ေသာ စိတ္အာ႐ုံျပဳမႈ ဆုိသည္မွာစိတ္၏ သန္႔စင္ေသာ အႏွစ္သာရကို
ေဖာ္ထုတ္ရန္ အတြက္ အာ႐ံုစူးစိုက္ရန္ စိတ္ကို မွန္ကန္စြာႏွင့္ တည္ၿငိမ္စြာ
ထိန္းသိမး္ထားရွိျခင္းကို ဆုိလိုသည္။
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၄.

စဥ္းစားေလ့လာရမည့္

စြမ
ဲ က္မႈအလံုးစံုကို

အျမင္ေလးရပ္မွာ

ဖယ္ရွားပစ္ရန္

အတြက္

ပထမ၊

ကိုယ္ခႏၶာကို

သံေယာဇဥ္

သန္႔စင္ျခင္းမရွိဟု

ေတြးေခၚရန္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအာ႐ံုတြင္ နာက်င္မႈ သို႔မဟုတ္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို
ခံစားရသည္ျဖစ္ေစ၊ အာ႐ံုမ်ားသည္ ဆင္းရဲဒုကၡ၏ ပင္ရင္းဇစ္ျမစ္အျဖစ္ ယူဆရန္
ျဖစ္ သည္။ တတိယမွာ၊ စိတ္သည္ အစဥ္အၿမဲ ေျပာင္းလဲေရြ႕လ်ားေနသည္ဟု
နားလည္ရန္ ျဖစ္သည္။ စတုတၱမွာ ကမာၻေလာကရွိ အရာခပ္သိမ္းအလံုးစံုတို႔သည္
အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အေျခအေနမ်ား၏ ရလဒ္ ေၾကာင့္ျဖစ္၍ မည္သည့္အရာမွ်
ထာ၀ရ မေျပာင္းလဲပဲ ရပ္တည္ေနျခင္းမရွိဟု ထင္ျမင္ရန္ ျဖစ္သည္။

၅.
စတင္

မွန္ကန္ေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ေလးရပ္မွာ ပထမ၊
ေပၚေပါက္လာ

ျခင္း

မရွိေစရန္

မေကာင္းမႈမွန္သမွ်

ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊

ဒုတိယ-

မေကာင္းမႈမ်ား စတင္ေပၚေပါက္လာသည္ႏွင့္ ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းပစ္ျခင္း၊ တတိယေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးဖန္တီးျခင္း၊ စတုတၱ စတင္ၿပီးျဖစ္ေသာ
တိုးပြားလာေစရန္
ေလးရပ္ကို

ေကာင္းသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို
အားေပး

ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္

ဆက္လက္

ျခင္းတို႔ျဖစ္ေလသည္။
ႀကိဳးပမ္းရမည္

တည္ရွိေစရန္ႏွင့္

ဤလုပ္နည္းလုပ္ဟန္
ျဖစ္သည္။

(ေထရာ၀ါဒ

အယူအဆအရ သမၼပဓာန္ ၄ပါးကို ဆိုလိုပါသည္။ တည္းျဖတ္ေရးအဖြဲ႕)

၆.

စြမ္းအားငါးရပ္တို႔မွာ (ေထရာ၀ါဒ အယူအဆအရ သဒၵါ၊ ၀ီရိယ၊ သတိ၊

သမာထိ၊ ပညာကို ဆိုလို ပါသည္။ တည္းျဖတ္ေရးအဖြ႕ဲ ) ပထမ၊ ယံုၾကည္စိတ္၊
ဒုတိယ - ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လုိစိတ္၊ တတိယ - ဆင္ျခင္ေတြးေခၚစိတ္၊ စတုတၳ စိတ္ကိုစူးစိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ႏွင့္ ပဥၥမ - ရွင္းလင္း ျပတ္သား ေသာ
အသိဥာဏ္ပညာကို

ထိန္းသိမ္းထားရွိႏိုင္စြမ္းတို႔

ျဖစ္ေလသည္။

ဤစြမ္းအား

ငါးရပ္တို႔သည္ အမွန္ တရားကို ရရွိႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ စြမ္းအားမ်ား ျဖစ္ေပသည္။
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၇.

ပါရမီေျခာက္ပါး

(၀ါ)

အမွန္တရားရရွိေရးအတြက္

အျပစ္ကင္းစင္

ေကာင္းမြန္ေသာ က်င့္စဥ္ ေျခာက္ရပ္တို႔မွာ ဒါန (ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း)၊ သီလ
(အေတြးအ ေခၚသေဘာတရားမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ထားရွိျခင္း) ၊ ခႏီၱ (ခံႏုိင္ရည္ရွိျခင္း) ၊
၀ီရိယ

(ႀကိဳးပမ္းျခင္း)

၊

သမာဓိ

(စိတ္ကို

စူးစုိက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း)

ႏွင့္

ဥာဏ္ပညာရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ေလသည္။ ဤက်င့္စဥ္မ်ားအတိုင္း လုိက္နာက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္
သံသယျဖစ္မႈ ကမ္းေျခမွသည္ အမွန္တရား ကမ္းေျခသို႔ ကူးျဖတ္သြားႏုိင္မည္
ျဖစ္သည္။
ဒါန

(၀ါ)

ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း

ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ေလသည္။
လုပ္ေဆာင္ပါက

လုပ္ရပ္သည္

ကပ္ေစးနဲမႈကို

အေတြးအေခၚ သေဘာတရားမ်ားကို

အျခားသူမ်ား၏

က်င့္သံုး

စည္းစိမ္ေကာင္းမြန္မႈမ်ားကို

အစဥ္အၿမဲ

လုိက္နာေထာက္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ ခႏီၱ ၊ ခံႏုိင္ရည္ရွိရန္ က်င့္ႀကံျခင္းသည္
ေၾကာက္ရ႕ြံ ဖြယ္

ေကာင္းေသာ

သို႔မဟုတ္

အမ်က္ထြက္ေသာစိတ္ကို

ခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္ေပသည္။ ၀ီရိယ - ႀကိဳးပမ္းမႈကို က်င့္ သံုးျခင္းသည္ ဇဲ၊ြ ၀ီရိယရွိမႈႏွင့္
သစၥာရွိမႈကို

ျဖစ္ေပၚေစသည္။

သမာဓိ၊

စိတ္အာ႐ံုစူးစိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို

က်င့္ႀကံျခင္းသည္ ေလလြင့္၍ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ စိတ္ကို ခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္သည္။
ဥာဏ္ပညာရွိစြာ
ၾကည္လင္၍

က်င့္ႀကံ

ျခင္းသည္

ေမွာင္မိုက္၍

ေဖာက္ထြင္းၾကည့္ျမင္ႏုိင္ေသာ

႐ွဳပ္ေထြးေနေသာစိတ္ကို

စိတ္အျဖစ္

ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္

ေလသည္။
ဒါန (ေပးကမ္းျခင္း) ႏွင့္ သီလ (သေဘာတရားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း)
တုိ႔သည္

ရဲတိုက္

ေအာက္ေျခအုတ္ျမစ္ပင္

ႀကီးတစ္ခုကို

ေဆာက္ရန္အတြက္

ျဖစ္ေလသည္။

ခႏီၱ

(ခံႏိုင္ရည္

လုိအပ္ေသာ

ရွိျခင္း)ႏွင့္

၀ီရိယ

(ႀကိဳးပမ္းျခင္း) တုိ႔သည္ ျပင္ပရွိ ရန္သူမ်ား၏ ေဘးရန္မွ ကာကြယ္ေပးေသာ ရဲတိုက္
ႀကီး၏

နံရံမ်ားပင္

ျဖစ္သည္။

သမာဓိ

ဥာဏ္ပညာရွိျခင္း

တို႔သည္

တုိက္ခိုက္မႈမ်ားမွ

ကာကြယ္ေပးေသာ

(စိတ္ကိုစူးစိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း)

အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္

ေသျခင္းတို႔၏

မိမိကိုယ္ပိုင္

သံခ်ပ္ကာ

ႏွင့္

ထိုးႏွက္
၀တ္စံု

ျဖစ္ေလသည္။
အကယ္၍

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္

- 162 -

အဆင္ေျပေသာအခါတြင္မွ

လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း

ေပးလွဴျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

မေပးျခင္းထက္၊

ေပးကမ္းရသည္က

ပိုမိုလြယ္ကူ

အဆင္ေျပ၍ ေပးကမ္းျခင္းျဖစ္ပါက ၄င္းသည္ ေပးလွဴ ျခင္းပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊
စစ္မွန္ေသာ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းမႈ မဟုတ္ပါေပ။ စစ္မွန္ေသာ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းမႈ
သည္

ေမတၱာရပ္ခံျခင္း

မျပဳမီ၊

ၾကင္နာသနားတတ္ေသာ

အသဲႏွလံုးမွ

ေပါက္ဖြားလာျခင္း ျဖစ္၍၊ ရံဖန္ ရံခါမဟုတ္ဘဲ အစဥ္အၿမဲ ေပးကမ္းမႈ ျဖစ္သည္။
ေပးကမ္းလွဴဒါန္းၿပီးသည့္ေနာက္၌၊ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ ေနာင္တရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
မိမိကိုယ္ကို ခ်ီးက်ဴးျခင္း စိတ္ဓါတ္မ်ား ရွိပါက၊ စစ္မွန္ေသာ အလွဴ မဟုတ္ပါေပ။
စစ္မွန္ေသာ

အလွဴသည္

လက္ခံရရွိသူကိုေသာ္၄င္း၊
၀မ္းနည္းစရာမ်ားကို

လွဴဒါန္းမႈ

ျပဳသူအျဖစ္

မိမိကိုယ္ကိုေသာ္၄င္း၊

အလွဴပစၥည္းကိုေသာ္၄င္း၊

ေမ့ေပ်ာက္ကာ၊

၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာျဖင့္

အလွဴေပးစဥ္
ေပးလွဴျခင္း

ျဖစ္သည္။
စစ္မွန္ေသာ ေပးလွဴမႈသည္၊ မိမိ၏ သန္႔စင္ေသာၾကင္နာမႈ အသဲႏွလံုးမွ
တစ္ၿပိဳင္တည္း အလို အေလ်ာက္ ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္၍၊ တစ္ခုခုေသာအက်ဳိး
ေက်းဇူးကိုရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းျခင္းမရွိဘဲ အတူ တကြ ဘ၀သံသရာမွ လြတ္ကင္းရန္
ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ပစၥည္းဥစၥာ မရွိ ႏြမ္းပါးသူမ်ားပင္လွ်င္၊ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္ေသာ ဒါန
ခုႏွစ္ပါး (ေပးလွဴမႈ ခုႏွစ္ မ်ဳိး) ရွိေလသည္။ ပထမမွာ၊ ရုပ္ပိုင္းအလွဴ ျဖစ္ေလသည္။
ဤေပးလွဴမႈမ်ားထဲတြင္၊ အျမင့္မားဆံုးမွာ၊ ေအာက္ပါပုံျပင္၌ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔၊
မိမိ၏ အသက္ကို ေပးလွဴျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ဒုတိယမွာ၊ စိတ္ပိုင္းအလွဴ
ျဖစ္ေလသည္။ ဤသည္မွာ ၾကင္နာကရုဏာထားေသာ ႏွလံုးသား စိတ္ဓါတ္ကို
အျခားသူ မ်ားအား ေပးလွဴျခင္းျဖစ္သည္။ တတိယမွာ၊ မ်က္စိမ်ားကို ေပးလွဴျခင္း
ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ၊ အျခား သူမ်ားအား တည္ၿငိမ္မႈ ေအးခ်မ္းမႈ ရွိေစရန္၊
ၾကင္နာမႈအျပည့္ရွိေသာ အၾကည့္မ်ဳိးျဖင့္ ၾကည့္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ စတုတၳမွာ၊
ရုပ္သြင္ေပးလွဴမႈ ျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ အျခားသူမ်ားအား၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ ေသာ
အသြင္ျဖင့္ ျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္၊ ၾကည့္ျမင္ေစမႈ ျဖစ္သည္။ ပဥၥမမွာ၊ ႏႈတ္ခမ္းအလွဴ
ျဖစ္သည္။ ဤသည္ မွာ၊ အျခားသူမ်ားအား ၾကင္နာရင္းႏွီးေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္၊
ေျပာဆိုမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ဆဌမမွာ၊ ေနရာ ေပးလွဴမႈ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ၊ မိမိ၏
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လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း

ေနရာကို

အျခားသူမ်ားအား

ေပးကမ္းျခင္း

ျဖစ္သည္။

သတၱမမွာ၊

ခိုလံႈမႈ

ေပးကမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ အျခားသူမ်ားအား၊ မိမိေနအိမ္တြင္ ညအိပ္
တည္းခိုခြင့္ျပဳျခင္းပင္
လူတိုင္းတို႔က၊

ျဖစ္သည္။

၄င္းတို႔၏

ဤကဲ့သို႔ေသာ

ေန႔စဥ္

ေပးလွဴမႈမ်ဳိးကို

စားေသာက္ေနထိုင္မႈဘ၀တြင္

လူတိုင္း
လက္ေတြ႔

က်င့္သံုးႏိုင္ၾကေပသည္။

၈.

တရံေရာအခါက၊ သတၱဟု ေခၚေသာ မင္းသားတစ္ေယာက္ ရွိေလသည္။

တေန႔ေသာအခါတြင္
ေတာထဲသို႔

၄င္းသည္

သြားေလသည္။

ေနာင္ေတာ္ႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ

၄င္းတို႔သည္

ေတာထဲ

ေတာကစားရန္

တြင္၊

မိမိကိုယ္တိုင္

ေမြးထားေသာ က်ားငယ္ေလးခုနစ္ေကာင္ကို စားေသာက္လိုစိတ္ ျပင္းျပေနဟန္
ရွိေသာ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္ေနသည့္ က်ားမတစ္ေကာင္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရေလသည္။
ေနာင္ေတာ္ႏွစ္ဦးတို႔က ေၾကာက္လန္႔စြာျဖင့္ ထြက္ေျပးသြားၾကေသာ္လည္း၊
သတၱမင္းသားမွာမူ၊

က်ားငယ္ေလးမ်ား၏

အသက္ကို

ကယ္ဆယ္ရန္အတြက္

ေတာင္ေစာင္းတစ္ခုေပၚသို႔ တက္ကာ၊ မိမိ ကိုယ္ကို အစားခံရန္ က်ားမေရွ႕သုိ႔
ခုန္ခ်လိုက္ေလသည္။
သတၱမင္းသားသည္၊
ရုတ္ခ်ည္းျပဳလုပ္ျခင္း

ျဖစ္

ဤကဲ့သို႔

ေပးလွဴမႈလုပ္ရပ္ကို

ေသာ္လည္း၊

၄င္း၏

အလိုအေလ်ာက္

စိတ္ထဲတြင္မူ

ဤသိ႔ု

စဥ္းစားေနေလသည္။ `ဤ ခႏၶာကိုယ္သည္ အစဥ္အျမဲ ေျပာင္းလဲေန၍၊ တည္ျမဲမႈ
မရွိပါေပ။ ငါသည္ စြန္႔ပစ္လိုစိတ္ မရွိဘဲႏွင့္ ဤခႏၶာကိုယ္ကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး
ေနခဲ့ေပသည္။ သို႔ရာတြင္၊ ယခုအခါ၌ ငါသည္ အမွန္တရားရရွိႏိုင္ရန္အတြက္၊
ဤက်ားမအား

ခႏၶာကိုယ္ကို

ဤသို႔ေသာအေတြးသည္

ေပးလွဴမည္´

အမွန္တရား

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပေနေလသည္။
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။

ရရွိရန္အတြက္၊

သတၱမင္းသား၏
စစ္မွန္ေသာ

လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း

၉.

အမွန္တရားကို ရွာေဖြသူတဦးက ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးရမည့္ ျဗဟၼ၀ိဟာရတရား

ေလးပါးရွိေလသည္။

၄င္းတို႔မွာ

ေမတၱာ၊

ကရုဏာ၊

မုဒိတာႏွင့္

ဥေပကၡာတို႔

ျဖစ္ေလသည္။ ေမတၱာ (ၾကင္နာဂရုဏာရွိမႈ) ကို ျမတ္ႏိုးျခင္းျဖင့္ ေလာဘကို
ဖယ္ရွားႏိုင္သည္။
ပစ္ႏိုင္သည္။

ကရုဏာကို

ဥေပကၡာ

ျမတ္ႏိုးျခင္းျဖင့္၊

ျမတ္ႏိုးလွ်င္

(မိမိစိတ္ကို

ရန္သူႏွင့္

ေဒါသကို

ႏူးညံ့မႈျဖင့္

ခံစားမွဳကင္းေအာင္

မိတ္ေဆြအျဖစ္

ဖယ္ရွား

ထားျခင္း)

ခဲျြ ခားေသာစရိုက္ကို

ကို

ဖယ္ရွား

ပစ္ႏိုင္သည္။
လူမ်ားအား ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ႏွင့္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲမႈ ရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
ေမတၱာၾကင္နာ

ကရုဏာမႈႀကီးပင္

ေက်နပ္ေရာင့္ရဲေစရန္

ျဖစ္သည္။

မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ

လူမ်ားအား

ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ႏွင့္

အရာမွန္သမွ်ကို

ဖယ္ရွားျခင္းသည္

ကရုဏာမႈႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈစိတ္ျဖင့္ လူတိုင္းက ေပ်ာ္ရႊင္ ျခင္းႏွင့္
ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈျဖစ္ေနျခင္းကို
လူတိုင္းက

ေပ်ာ္ရႊင္၍

ေတြ႔ျမင္ရျခင္းသည္

ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈ

မုဒိတာပင္

ရွိေသာအခါတြင္၊

ျဖစ္သည္။

ေအးခ်မ္းမႈႀကီး

တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္၍၊ လူတိုင္းအေပၚ တူညီေသာ ခံစားခ်က္မ်ဳိးကို ထားရွိႏိုင္ေလသည္။
ဤျဗဟၼ၀ိဟာရတရား ေလးပါးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးကာ၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ဆင္းရဲ
ဒုကၡႏွင့္ခ်စ္ျခင္း-မုန္းျခင္းစိတ္တို႔ကို

ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊

အလြယ္တကူ

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အရာ မဟုတ္ပါေပ။ မေကာင္းေသာစိတ္သည္ အိမ္ေစာင့္ေခြး
ကဲ့သို႔ပင္၊

စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္

ခက္ခဲလွ၍၊

ေကာင္းေသာစိတ္သည္

ေတာထဲရွိ

သမင္တေကာင္ကဲ့သို႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ လြယ္ကူလွေပသည္။ သို႔မဟုတ္၊
မေကာင္း

ေသာစိတ္သည္

ပယ္ဖ်က္ပစ္ရန္

ေက်ာက္တြင္

လြန္စြာခက္ခဲလွ၍၊

ေရးထားေသာ

စာမ်ားကဲ့သို႔

အမွန္ပင္လွ်င္

အမွန္တရား

ထြင္းထားေသာ

ေကာင္းေသာစိတ္သည္

အလြယ္တကူ
ရရွိရန္အတြက္

စာမ်ားကဲ့သို႔
ေရထဲတြင္

ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေလသည္။
ေလ့က်င့္မႈသည္၊

ဘ၀တြင္

အခက္ခဲဆံုးေသာအရာ ျဖစ္ေလ သည္။

၁၀.

တရံေရာအခါက၊

ခ်မ္းသာသည့္

မိသားစုတြင္
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ေမြးဖြားလာေသာ္လည္း၊

လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း

က်န္းမာေရးအေျခအေန
ရွိေလသည္။

ခ်ဳိ႕တဲ့ေနေသာ၊

ေသာဏဟုေခၚသည့္

၄င္းသည္အမွန္တရားရရွိကာ၊

ဘုရား၏

လူငယ္တဦး
တပည့္္တဦး

ျဖစ္လာရန္အတြက္၊ စိတ္ဓါတ္ အထူး ျပင္းျပေနေလသည္။ ၄င္းသည္ အထူး
ႀကိဳးစား က်င့္ႀကံသျဖင့္၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေျခ၌ ေသြးမ်ားထြက္လာေလသည္။
ဘုရားသည္ ၄င္းအား သနား၍ ဤသို႔ ျမြက္ၾကားေတာ္မူေလသည္။ `ငါ့သား၊
ေသာဏ၊

အသင္သည္

သင္ၾကားဖူးပါသေလာ။
ေလွ်ာ့လြန္းလွ်င္

အိမ္တြင္

ေစာင္းတီးအတတ္ကို

ေစာင္းႀကိဳးသည္

တင္းလြန္းလွ်င္

ေသာ္၄င္း၊

အသံေကာင္း

ထြက္လာမည္

ေလ့က့်္
ေသာ္၄င္း၊
မဟုတ္ပါ။

ေစာင္းႀကိဳးမ်ားကို သင့္ေတာ္စြာ တင္းထားမွသာလွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေတးသံ
ထြက္ေပၚလာပါသည္။
အမွန္တရားရရွိရန္ ေလ့က်င့္ျခင္းသည္၊ ေစာင္းႀကိဳးမ်ားကို အေလွ်ာ့အတင္း
ညွိျခင္းႏွင့္ အတူတူ ပင္ျဖစ္သည္။ စိတ္၏ ႀကိဳးမ်ားကို ေလွ်ာ့လြန္းစြာ သို႔မဟုတ္
တင္းလြန္းစြာ ညွိျခင္းျဖင့္ အမွန္တရားကို မရရွိႏိုင္ပါ၊ အသင္သည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္၍
ဥာဏ္ပညာရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ေသာဏသည္ ဤစကားလံုးမ်ား၏ တန္ဖိုးကို နားလည္သေဘာေပါက္၍၊
ေနာက္ဆံုးတြင္ အမွန္တရားရရွိျပီး ရဟႏၱာ ျဖစ္သြားေလသည္။
၁၁.

တရံေရာအခါက၊

လက္နက္ငါးမ်ဳိးကို

ကၽြမ္းက်င္စြာ

သံုးစဲတ
ြ တ္ေသာ

မင္းသားတဦး ရွိေလသည္။ တေန႔ေသာအခါတြင္၊ ၄င္းသည္ ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္ၿပီး
အိမ္သို႔

အျပန္လမ္းခရီး၌၊

လက္နက္ပစၥည္းတို႔ျဖင့္

မေဖာက္ထြင္းႏိုင္ေသာ

အေရခြံရွိသည့္ ဘီလူးႀကီးတစ္ေကာင္ႏွင့္ ေတြ႔ေလသည္။
ဘီလူးႀကီးက
မေၾကာက္ရ႔ပ
ြံ ါေပ။

လိုက္လာေသာ္လည္း၊
၄င္းသည္

ျမွား

တစ္စင္း

မင္းသားသည္

စိုးစဥ္းမွ်

ပစ္လႊတ္လိုက္ေသာ္လည္း၊

ဘီလူးႀကီးသည္ လံုး၀ ထိခိုက္နာက်င္ျခင္း မရွိပါေပ။ ထိုအခါ၊ မင္းသားသည္ လွံျဖင့္
ပစ္လိုက္ျပန္၏။ သို႔ရာတြင္ လွံသြားသည္ ဘီလူးႀကီး၏ အေရခြံကို ေဖာက္ထြင္း
ႏိုင္ျခင္း မရွိပါေပ။ ထို႔ေနာက္ မင္းသားသည္ တုတ္ေခ်ာင္း၊ သံခၽြန္ရွည္တို႔ျဖင့္
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေသာ္ လည္း၊ ဘီလူးႀကီးမွာမူ လံုး၀ထိခိုက္နာက်င္ျခင္း မရွိပါေပ။

- 166 -

လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း

မင္းသားသည္ ဓားျဖင့္ ခုတ္ျပန္၏။ ဓားသာလွ်င္ က်ဳိးသြားေလသည္။ မင္းသားသည္
လက္သီးျဖင့္၄င္း၊ ေျချဖင့္၄င္း၊ ထိုးႀကိတ္ကန္ေက်ာက္ေသာ္ လည္း အခ်ည္းႏွီးသာ
ျဖစ္ေခ်၏။ ဘီလူးႀကီးသည္ ၄င္းအား ဖမ္းခ်ဳပ္လိုက္၏။ ထိုအခါ၊ မင္းသားသည္
၄င္း၏ ဦးေခါင္းကို လက္နက္အျဖစ္ အသံုးျပဳကာ တိုက္ခိုက္ျပန္၏။ သို႔ရာတြင္
အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္ေခ် သည္။
ဘီလူးႀကီးက ေျပာ၏။ `အသင္ခုခံေန၍ ဘာမွ်အရာေရာက္မည္မဟုတ္၊
အသင့္ကို ငါ စားေတာ့ မည္´ မင္းသားက ျပန္ေျဖ၏။ `ငါ၏ လက္နက္ အလံုးစံုကို
အသံုးျပဳၿပီး ျဖစ္၍ ၊ ဘာမွ်မတတ္ႏိုင္ေတာ့ၿပီ ဟု အသင္ ထင္မွတ္ေကာင္း
ထင္မွတ္ေပမည္။ သို႔ရာတြင္၊ ငါ့၌ ၀ရဇိန္ လက္နတ္တခု က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ သည္။
အကယ္၍

အသင္သည္

ငါ့ကို

စားအံ့၊

ငါသည္

အသင့္ကို

အသင္၏

၀မ္းဗိုက္အတြင္းမွ ေန၍ သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ပစ္မည္။´
မင္းသား၏

သတိၱေၾကာင့္

ဘီလူးႀကီးသည္

တုန္လႈပ္သြားကာ၊

ဤသို႔ေမးျမန္း၏။ `အသင္ အဘယ္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္နည္း´။ မင္းသားက
ျပန္ေျဖ၏။ `အမွန္တရား၏ တန္ခိုးစြမ္းအားျဖင့္ ျပဳလုပ္ မည္´။
ထိုအခါ၊ ဘီလူးႀကီးသည္ မင္းသားကို လႊတ္ကာ၊ အမွန္တရားအေၾကာင္း
သြန္သင္ျပပါရန္ ေတာင္းပန္ေလသည္။
ဤပံုျပင္၏

သြန္သင္ခ်က္သည္၊

ေနာက္လိုက္တပည့္မ်ားအား

ဇဲ၀
ြ ီရိယ

ရွိစြာျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ ႏွင့္ အခက္အခဲ၊ က်ရံွဳးးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာ္လည္း၊
ေၾကာက္ရြံအေလွ်ာ့ေပးျခင္း မျပဳၾကရန္ တို႔အ တြက္ အားေပးရန္ပင္ ျဖစ္သည္။
၁၂.

ရြ႕ံ ရွာမုန္းတီးဖြယ္ေကာင္းေသာ မိမိကိုယ္ကို အမြႊန္းတင္မႈႏွင့္ အရွက္ကင္းမဲ့မႈ

ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးသည္

လူသားကို

ထိခိုက္က်ဴးလြန္ျခင္းပင္

ျဖစ္ေသာ္လည္း၊

ဂုဏ္သေရပ်က္ျပားမႈႏွင့္ အရွက္ခဲမ
ြ ႈတို႔သည္ လူသားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ေလသည္။ လူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ မိဘမ်ားႏွင့္ဆရာသမားမ်ား၊ အသက္ႀကီးရင့္သူ
မ်ားအား၄င္း၊ အစ္ကိုနွင့္အစ္မမ်ားအား၄င္း၊ ရိုေသေလးစားၾက၏။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္

၄င္းတို႔သည္

ဂုဏ္သေရပ်က္မႈႏွင့္
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အရွက္ကမ
ဲြ ႈမ်ားကို

ခံစား

လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း

တတ္ေသာေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။

မိမိကိုယ္ကို

ျပန္လည္

စဥ္းစား

သံုးသပ္ၿပီးသည့္ေနာက္၊ အျခားေသာသူမ်ားကို ၾကည့္ျမင္၍ မိမိ ဂုဏ္ သိကၡာ
ထိန္းကာ၊ ရွက္ေၾကာက္တတ္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ေလသည္။
အကယ္၍၊

လူတစ္ဦးသည္

၄င္း၏ဒုစရိုက္မ်ားသည္

ေနာင္တရတတ္ေသာ

ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္၍

စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးရွိပါက၊
ေနာင္တရတတ္ေသာ

စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးမရွိပါက၊ ဒုစရိုက္မ်ားသည္လည္း ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး
ထာ၀ရ ၀ဋ္ခံရမည္ ျဖစ္ေလသည္။
မွန္ကန္ေသာ

တရားေတာ္ကို

ၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကားနာ၍၊

ယင္း၏

အဓိပၸာယ္ႏွင့္တကြ၊ မိမိကိုယ္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပုံကို နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ
သူသာလွ်င္ တရားေတာ္ကို နာခံႏို္င္၍၊ အက်ဳိးရွိႏိုင္ ေပသည္။
မွန္ကန္ေသာ တရားေတာ္ကို နားဆင္ရံုသာ နားဆင္၍ အရမယူတတ္လွ်င္၊
အမွန္တရားကို ရွာေဖြ၍ ေတြ႔ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါေပ။
အမွန္တရားကို

ရွာေဖြေနသူတစ္ဦးအတြက္၊

သဒၵါ

(ယံုၾကည္မႈ)၊

ရွက္ေၾကာက္မႈ၊ ႏွိမ့္ခ်မႈ၊ ၀ီရိယ (ႀကိဳးပမ္းမႈ) ႏွင့္ပညာရွိမႈတို႔သည္
ပင္မဇစ္ျမစ္ႀကီးမ်ား

ျဖစ္ေလသည္။

အႀကီးမားဆံုးေသာ

စြမ္းအားျဖစ္၍၊

ဆက္စပ္ေနေလသည္။

အကယ္၍၊

ယင္းတို႔အနက္၊

ပညာရွိမႈ

က်န္ဇစ္ျမစ္မ်ားမွာလည္း

စြမ္းအား
သည္

ပညာရွိမႈႏွင့္

တရားက်င့္ႀကံအားထုတ္ေနသူတဦးသည္

ေလာကီေရးရာမ်ားကို ဂရုစိုက္၍၊ အဖ်င္းစကား ေျပာျခင္းကို ခံုမင္ႏွစ္သက္ကာ၊
အအိပ္ၾကဴးေနမည္ ဆိုပါက၊ ၄င္းသည္ အမွန္တရား လမ္းစဥ္မွ ေ၀းကြာ သြားမည္
ျဖစ္ေပသည္။
၁၃.

အမွန္တရား

ရရွိရန္အတြက္၊

က်င့္ႀကံအားထုတ္ရာတြင္၊

အခ်ဳိ႕ေသာ

သူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား ထက္ ေစာလ်င္စြာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုင္ေပသည္။
ထို႕ေၾကာင့္၊ ဦးစြာ အမွန္တရား ရရွိသြားသူမ်ားကို ၾကည့္ျမင္ျခင္းျဖင့္၊ စိတ္ဓါတ္
က်ဆင္းသြားရန္ မသင့္ပါေပ။
ျမွားပစ္ျခင္းကို

ေလ့က်င့္ေနသူတဦးသည္
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လ်င္ျမန္စြာ ေအာင္ျမင္တတ္

လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း

ကၽြမ္းရန္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ၊ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ျဖင့္ ေလ့က်င့္သြားပါက၊ တျဖည္းျဖည္း
လက္ေျဖာင့္လာမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း

သိရွိထား

ေလသည္။

ျမစ္သည္

ေခ်ာင္းငယ္ေလးမွ စတင္လာျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာ
ကာ၊ ေနာက္ဆံုး၌ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးထဲသို႔ စီး၀င္သြားေလသည္။
ဤဥပမာမ်ားကဲ့သို႔ပင္၊

ဇြ၀
ဲ ီရိယျဖင့္

စိတ္ရွည္လက္ရွည္

က်င့္ႀကံ

အားထုတ္သူသည္ အမွန္တရား ကို ရရွိရန္ ေသခ်ာေပသည္။
အထက္က ရွင္းျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အတိုင္း၊ မ်က္စိအစံုကို ဖြင့္ထားပါက၊
ေနရာတစ္ကာ၌၊ အမွန္ တရားမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သျဖင့္၊ အမွန္တရားရရွိႏိုင္ရန္
အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ အနႏၱပင္ ျဖစ္ေလသည္။
တရံေရာအခါက၊ အေမႊးတိုင္မ်ားကို
၄င္းသည္

အေမႊးရနံ႔မ်ား

ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းလည္း
ဤေသးငယ္ေသာ

ထြန္းညွိေနသူတစ္ဦး ရွိေလသည္။

သြားလာေနျခင္းမရွိ၊
မရွိေၾကာင္းကို

ထြက္ေပၚလာျခင္း

ဆင္ျခင္သတိျပဳမိ

ျဖစ္ရပ္ေလးမွတဆင့္၊

ထိုလူသည္

ေလသည္။

အမွန္တရားကို

ရရွိသြားေလသည္။
တရံေရာအခါက၊ လူတစ္ေယာက္၏ ေျခေထာက္တြင္ ဆူးစူး၀င္ေနေလသည္။
နာက်င္မႈ

ဒဏ္ကို

ခံစားမိေသာ

ထိုလူက၊

ယင္းနာက်င္မႈသည္

စိတ္၏

တုန္႔ျပန္ခ်က္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြးေတာမိေလ သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မွသည္၊ စိတ္ကို
မခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္ပါက၊ အထိန္းမရ ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္ပါက၊
သန္႔စင္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပိုမိုနက္ရိွဳင္းစြာ ေတြးေတာမိေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ
အေတြးမ်ားမွ တဆင့္မၾကာမီပင္ ထိုလူသည္ အမွန္တရားကို ရရွိသြားေလသည္။
တရံေရာအခါက၊
တေန႔သ၌

ထိုလူသည္

ေတြးေတာေနရာ၊

လြန္စြာ

ေလာဘႀကီးေသာ

ေလာဘႀကီးလွေသာ

ေလာဘႀကီးေသာ

သူတစ္ဦးရွိေလသည္။

၄င္း၏

အေတြးမ်ားသည္၊

စိတ္အေၾကာင္းကို
အသိဥာဏ္ျဖင့္

ေလာင္ကၽြမ္း ေပ်ာက္ပ်က္သြားႏိုင္ေသာ ေရႊေဘာ္စာလႊစာမႈန္႔မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို
စဥ္းစားေတြးေတာမိေလသည္။

ယင္းအေတြးမ်ားသည္

အမွန္တရားကို ရရွိရန္ လမ္းစ ျဖစ္ ေလသည္။
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`အသင္၏ စိတ္ကို ေရခ်ိန္ညီေအာင္ ထိန္းထားပါ။ အကယ္၍ စိတ္က
ေရခ်ိန္ညီ ျဖစ္ေနပါက၊ ကမၻာႀကီးတခုလံုးသည္လည္း ေရခ်ိန္ညီျဖစ္ေနေပမည္´
ဟူေသာ

ေရွးေဟာင္းဆိုရိုး

စဥ္းစားပါ။

ကမၻာေပၚရွိ

အျမင္မ်ားေၾကာင့္

စကားတခု

ရွိေလ

သည္။

ဤစကားလံုးမ်ားကို

ကဲျြ ပားျခားနားမႈအလံုးစံုသည္

စိတ္၏ခဲျြ ခားေသာ

ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

နားလည္သေဘာေပါက္ပါ။

ဤစကားလံုးမ်ားအထဲတြင္ အမွန္တရားသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု
ရွိေနေလသည္။

အမွန္တရားသို႔

ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ

လမ္းမ်ားသည္

အမွန္တကယ္ပင္ အနႏၱ ျဖစ္ေလသည္။

III
ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း
၁.

ဘုရား၊ တရားႏွင့္ သံဃာတည္း ဟူေသာ ရတနာသံုးပါးတြင္ ခိုလံႈသူမ်ားအား

ဘုရားတပည့္္မ်ားဟု

ေခၚ၏။

သေဘာတရား)၊

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ၊

ဘုရားတပည့္္မ်ားသည္
ဒါန

သီလ (အေတြးအေခၚ
(ေပးလွဴျခင္း)

ႏွင့္

ဥာဏ္ပညာရွိျခင္းတည္း ဟူေသာ၊ စိတ္ခ်ဳပ္ထိန္းနည္း ပုံစံေလးရပ္ကို လိုက္နာ
က်င့္သံုးၾကေလသည္။
ဘုရား၏ ေနာက္လိုက္တပည့္္မ်ားသည္ သတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳ၊ ခိုးယူျခင္း မျပဳ၊
သူတပါး

သားမယား

ေသရည္ေသရက္

ကို

က်ဴးလြန္ျခင္း

ေသာက္စားျခင္း

မျပဳ၊
မျပဳ

လိမ္လည္ေျပာဆိုျခင္း
ဟူေသာ

မျပဳ၊

သီလငါးပါးကို

ေစာင့္ထိန္းၾကေလသည္။
ဗုဒၶ၏ တပည့္္မ်ားသည္၊ ဗုဒၶ၏ ဥာဏ္ပညာႀကီးျမတ္မႈအေပၚ ယံုၾကည္မႈ
ရွိၾကေလသည္။ ၄င္းတို႔ သည္ ေလာဘႀကီးမႈႏွင့္ကပ္ေစးနဲမႈတို႔မွ ကင္းေ၀းေစရန္
ႀကိဳးပမ္းၾက၍

ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းမ်ားကို

အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိးနိယာမကို

ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။

၄င္းတို႔သည္

နားလည္ၾက၍ ေခတၱခဏသာ စိတ္ ထဲတြင္

စဲမ
ြ ွတ္မထားဘဲ၊ ပညာရွိစြာ ျပဳမူက်င့္ၾကံေလသည္။
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အေရွ႕ဖက္သို႔ ယိမ္းေနေသာ သစ္ပင္သည္ အေရွ႕သို႔ပင္ လဲက်မည္ ျဖစ္ရာ၊
ဗုဒၶ၏

တရားေတာ္

မ်ားကို

ၾကားနာ၍

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူမ်ားသည္လည္း၊

မလဲမ
ြ ေသြပင္၊ ဗုဒၶ၏ ဘုရားသာသနာတြင္ ေမြးဖြားလာၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။
(တနည္းဆိုေသာ

ဗုဒၶ၏

ေမတၱာရိပ္ေအာက္တြင္

ခိုလွံဳနိုင္ၾကမည္။

တည္းျဖတ္ေရးအဖြဲ႕)
၂.

ဘုရား၊

တရားႏွင့္

သံဃာတည္း

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူမ်ားအား

ဘုရား၏

ဟူေသာ

ရတနာသံုးပါးကို

ေနာက္လိုက္တပည့္ေတာ္မ်ားဟု

အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပသည္။
ဘုရားသည္
အသံုးျပဳကာ၊

သဗၺညဳတဥာဏ္ကို

လူသားအေပါင္း

ရရွိသူျဖစ္၍၊

တို႔အား

ယင္းဥာဏ္ေတာ္ကို

ေဟာေျပာကယ္တင္ေလသည္။

တရားသည္ အမွန္တရားျဖစ္၍၊ အမွန္တရား၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ယင္းအေၾကာင္းကို
ရွင္းျပသည့္ သြန္သင္မႈ ျဖစ္သည္။ သံဃာသည္ ဘုရားႏွင့္ တရားတို႔ကို ယံုၾကည္
ကိုးကြယ္ၾကသူမ်ား၏ သာသနာေရးအဖဲြ႔ ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

ဘုရား၊

တရားႏွင့္

သာသနာေရးအဖဲ႔တ
ြ ို႔ကို

သီးျခားစီ

ျဖစ္ေသာ ေနရာသံုးခု သဖြယ္ ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း၊ ၄င္းတို႔သည္ အမွန္မွာ
တစ္ခုတည္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသည္ တရားျဖင့္ ေပၚလြင္၍၊ သံဃာက တရားကို
ေဖာ္ထုတ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားကို ယံုၾကည္၍၊ သာသနာေရး အဖဲ႔က
ြ ို
ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈသည္ ဘုရားအား ယံုၾကည္ျခင္းပင္ ျဖစ္၍ ဘုရားအား ယံုၾကည္မႈ၏
အဓိပၺၸာယ္မွာ လည္း တရားကို ယံုၾကည္မႈႏွင့္ သာသနာေရးအဖဲ႔က
ြ ို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈပင္
ျဖစ္ေလသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ားသည္ ဘုရားအား ယံုၾကည္မႈရွိျပီး တရားေတာ္အတိုင္း
က်င့္ၾကံရံုမွ်ျဖင့္ပင္ လွ်င္၊ အမွန္တရား ရရွိကာ၊ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကေလသည္။
ဗုဒၶသည္

သဗၺညဳတဥာဏ္ကို

ရရွိသူျဖစ္၍၊

လူ

အေပါင္းတို႔အား၊

မိမိ၏

တစ္ဦးတည္းေသာ ကေလးသဖြယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶအား မိမိ၏
မိဘအရင္းကဲ့သို႔ သေဘာထားသူသည္၊ ဗုဒၶကဲ့သို႔ ျဖစ္လာ၍ အမွန္တရားကို
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ရရွိေလသည္။
ဗုဒၶကို ဤကဲ့သို႔ သေဘာထားသူမ်ားသည္ ဗုဒၶဥာဏ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈကို
ရရွိကာ၊ ဗုဒၶ က်က္သေရ၏ ေမႊးရနံ႔ပက္ျဖန္းမႈကို ခံရမည္ ျဖစ္ေလသည္။
၃.

ကမာၻေလာကႀကီးထဲတြင္၊

ဗုဒၶအား

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သည္ထက္

အက်ဳိးအျမတ္ ပိုမ်ားေသာ အရာ မရွိပါေပ၊ ဗုဒၶ၏အမည္ကို ၾကားနာရံုမွ်ျဖင့္၊
ယံုၾကည္ကာ၊

တစ္ခဏတာမွ်

ေပ်ာ္ရႊင္ရံုျဖင့္၊

မခန္႔မွန္း

ႏိုင္ေလာက္ေသာ

အက်ဳိးေက်းဇူး ရွိေလသည္။
ထို႔ေၾကာင့္၊ ကမာၻတစ္ခုလံုး၌ မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေစကာမူ၊
ဗုဒၶ၏ ဆံုးမမႈကို

ရွာႀကံ ျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကရမည္

ျဖစ္ေပသည္။
တရားကို ရွင္းလင္းေျပာျပႏိုင္သည့္ ဆရာတစ္ဦးကို ေတြ႔ရွိရန္ ခက္ခဲမည္
ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶတဆူ အား ဖူးေတြ႔ရန္ ပိုမိုခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဗုဒၶ၏
ဆံုးမမႈမ်ားကို ယံုၾကည္ရန္ အခက္ခဲဆံုး ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေပသည္။
သို႔ရာတြင္ ယခုအခါ၌၊ အသင္သည္ ေတြဆ
႔ ံုရန္ ခက္ခဲေသာ ဗုဒၶအား
ေတြ႔ဆံုၿပီး

ျဖစ္၍၊

ၾကားနာ

ရန္

ခက္ခဲေသာအရာကိုလည္း၊

အသင့္အား

ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ အသင္သည္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာျဖင့္
ဗုဒၶအား ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သင့္ေပသည္။
၄.

ရွည္လ်ားေသာ

လူ႔ဘ၀ခရီးတြင္၊

အေကာင္းဆံုးေသာအေဖာ္
အေကာင္းဆံုးေသာ

ျဖစ္ေလ

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈသည္

သည္။

ေဖ်ာ္ယာမကာျဖစ္၍၊

၄င္းသည္

အႀကီးမားဆံုးေသာ

လမ္းခရီး၌
ဥစၥာဓန

ျဖစ္ေလသည္။ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈသည္၊ တရားကို ခံယူေသာ လက္ျဖစ္သည္။
၄င္းသည္

ေကာင္းမႈ

အေပါင္းကို

ခံယူရာ၊

သန္႔စင္ေသာလက္

ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈသည္ ေလာကီရမက္ အညစ္ အေၾကးအေပါင္းကို ေလာင္ကၽြမ္း
ပ်က္စီးေစေသာ မီးျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ၀န္ထုပ္ကို ဖယ္ရွား၍ ဦး ေဆာင္
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လမ္းျပျပဳေသာ လမ္းျပ ျဖစ္သည္။
ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈသည္ ေလာဘ၊ ေၾကာက္ရ႕ြံ ျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္မာနမ်ားကို
ဖယ္ရွားပစ္ေလသည္။ ၄င္းသည္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔မႈႏွင့္ သူတပါးအား ရိုေသ
ေလးစားရန္ သင္ၾကားေပးေလသည္။ ၄င္းသည္ အေျခအေနမ်ား၏ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမွ
လြတ္ေျမာက္ေစေလသည္။
ရဲစြမ္းသတိၱေပးေလသည္။

၄င္းသည္
၄င္းသည္

စြမ္းအားေပးေလသည္။

အခက္အခဲႏွင့္

ဆဲေ
ြ ဆာင္မႈမ်ားကို

ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္

ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေစရန္

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈသည္

ေတာက္ေျပာင္စြာႏွင့္ သန္႔ရွင္းစြာ လုပ္ႏိုင္ေစရန္

လုပ္ရပ္မ်ားကို

စြမ္းေဆာင္

ေပးေလသည္။

၄င္းသည္ စိတ္ကို ဥာဏ္ပညာျဖင့္ ၾကြယ္၀ေစေလသည္။
ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈသည္ ေလာဘ၊ ေၾကာက္ရ႕ြံ ျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္မာနမ်ားကို
ဖယ္ရွားပစ္ေလ

သည္။

ရိုေသေလးစားရန္

၄င္းသည္

ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔မႈႏွင့္

သင္ၾကားေပးေလသည္။

၄င္း

သည္

သူတပါးအား

အေျခအေနမ်ား၏

ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ေစေလသည္။ ၄င္းသည္ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ ရန္
ရဲစြမ္းသတိၱ ေပးေလသည္။ ၄င္းသည္ ဆဲေ
ြ ဆာင္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေစရန္
စြမ္းအးေပးေလသည္။
ေတာက္ေျပာင္စြာႏွင့္

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈသည္
သန္႔စင္စြာ

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈသည္
လုပ္ႏိုင္ေစရန္

လုပ္ႏိုင္ေစရန္

လုပ္ရပ္မ်ားကို

စြမ္းေဆာင္ေပးေလသည္။

လုပ္ရပ္မ်ားကို

စြမ္းအားေပး

ေလသည္။

ေတာက္ေျပာင္စြာႏွင့္

သန္႔စင္စြာ

၄င္းသည္

စိတ္ကို ဥာဏ္ပညာျဖင့္

ၾကြယ္၀ေစေလသည္။
ခရီးတာရွည္လ်ား၍ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနသည့္အခါ၌ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈသည္
အားေပးခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္၍၊ အမွန္တရားသို႔ ေရာက္ရွိေစေလသည္။
ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈသည္

ဗုဒၶ၏

ေရွ႕ေမွာက္သို႔

ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း

ခံစားခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚ ေစ၍ ဗုဒၶက ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေဖးမထားေသာ ေနရာသို႔
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေခၚေဆာင္သြားေလသည္။ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္မႈသည္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
မာေၾကာ၍
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား

တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာ
ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ
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စိတ္မ်ားကို
စိတ္ဓါတ္ႏွင့္

ေပ်ာ့ေျပာင္းေစၿပီး

၊

နားလည္မႈရွိေသာ

လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း

ၾကင္နာသနားမႈစိတ္ကို ေပးေလ သည္။
၅.

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈရွိသူသည္၊

တရားေတာ္

ပါရွိေနေၾကာင္း

ယံုၾကည္မႈရွိသူသည္

သိရွိႏိုင္သည့္

အေၾကာင္းရင္းႏွင့္

အရာခပ္သိမ္းတို႔၏
ေအးခ်မ္းစြာ

ၾကားရေသာ

အသိဥာဏ္ကို
ျဖစ္၍၊

ဗုဒၶ၏

ရရွိေလသည္။

အေျခအေနမ်ား

ရုပ္ပုံမ်ားထြက္ေပၚလာျခင္း

လိုက္နာေနထိုင္ႏိုင္သည့္

အရာအားလံုး၌

နိယာမရအရ၊

လိုက္ေလ်ာညီေထြ၊

သည္းညည္းခံမႈကို

ရရွိေၾကာင္း၊

အသိဥာဏ္ကို ရရွိေလသည္။
ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈသည္။
မည္သည့္အေျခအေန

ခဏတာမွ်ျဖစ္ေသာ

မ်ဳိးႏွင့္

ဘ၀၏

ေတြ႔ႀကံဳရေစကာမူ၊

မတည္ျမဲမႈႏွင့္၊

အံ့ၾသျခင္းသို႔မဟုတ္

၀မ္းနည္းျခင္း မျဖစ္၊ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရုပ္ပုံသ႑ာန္ မ်ားက မည္ကဲ့သို႔ပင္
ေျပာင္းလဲေစကာမူ၊ ဘ၀၏ စစ္မွန္မႈသည္၊ အၿမဲပင္ မေျပာင္းမလဲပဲ တည္ရွိေန
ေၾကာင္း အသိဥာဏ္ကို ရရွိေစေလသည္။
ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈတြင္
နိမ့္က်၍

သည္းခံေသာ

ေကာင္းမႈမ်ားအတြက္

အေရးႀကီးေသာ
မိမိ

အဂၤါရပ္သံုးခုရွိေလသည္။

ကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်မႈ၊

၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္

အျခားေသာသူမ်ား၏

စစ္မွန္ေသာ

ေလးစားမႈတို႔ျဖင့္

ဗုဒၶေပၚထြက္လာမႈကို ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ လက္ခံမႈတို႔ ျဖစ္ေလသည္။
လူတို႔သည္

ဤယံုၾကည္မႈ၏

အဂၤါရပ္မ်ားကို

ပ်ဳိးေထာင္သင့္ေလသည္။

၄င္းတို႔သည္၊ မိမိတို႔၏ ညံ့ကြက္မ်ားႏွင့္ မသန္႔စင္မႈမ်ားကို ဂရုျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။
၄င္းတို႔သည္ အရွက္အေၾကာက္ ရွိ၍၊ မိမိတို႔၏ မေကာင္းမႈမ်ားကို ၀န္ခံရမည္
ျဖစ္သည္။

၄င္းတို႔သည္

လုပ္ရပ္မ်ားကို

အျခားသူမ်ား၏

သိရွိနားလည္၍၊

ဇဲ၀
ြ ီရိယ

ေကာင္းေသာ
ရွိစြာျဖင့္

အက်င့္စရိုက္ႏွင့္

ႀကိဳးပမ္းက်င့္သံုးကာ၊

ေကာင္းမႈကို ေကာင္းမႈအျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးရမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ အျမဲပင္
အလိုအေလ်ာက္ ဗုဒၶႏွင့္အတူတကြ လုပ္ေဆာင္၍၊ ဗုဒၶႏွင့္ ေနထိုင္လိုေသာ ဆႏၵမ်ဳိး
ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။
ယံုၾကည္မႈစိတ္သည္

စစ္မွန္ေသာစိတ္
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ျဖစ္သည္။

၄င္းသည္

လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း

နက္ရိွဳင္းလွေသာ စိတ္ျဖစ္၍၊ ဗုဒၶ၏ တန္ခိုးအာဏာျဖင့္ ဗုဒၶ၏ သန္႔စင္ေသာ
ကမာၻေပၚသို႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရရန္ အမွန္တကယ္ပင္ ၀မ္း ေျမာက္၀မ္းသာ
ျဖစ္ေသာစိတ္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶသည္ လူမ်ားအား သန္႔စင္ကမာၻသို႔ ေခၚေဆာင္သြားရန္၊
၄င္းတို႔အား သန္႔စင္သြား ေစရန္၊ ၄င္းတို႔အား မိမိကိုယ္ကိုေတြေ၀မႈ၊ သံသယျဖစ္မႈမွ
ကာကြယ္တားဆီးရန္ ယံုၾကည္မႈအား တန္ခိုး စြမ္းအားေပးထားေလသည္။ ဗုဒၶ၏
အမည္ကို ကမာၻတ၀ွမ္းလံုး၌ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုသည္ကို ၾကားရခ်ိန္၌ ေခတၱခဏမွ်သာ
ယံုၾကည္မႈရွိေစကာမူ၊

၄င္းတို႔သည္

ဗုဒၶ၏

သန္႔စင္ကမာၻသို႔

ေဆာင္ၾကဥ္းသြားျခင္းခံရ မည္ျဖစ္ေပသည္။
၆.

ယံုၾကည္မႈသည္

အရာတခုခု

ေလာကီရမက္

မဟုတ္ပါေပ။

ေဖာ္ျပေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

စိတ္သို႔ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းလိုက္ေသာ

၄င္းသည္
ဗုဒၶကို

စိတ္တြင္းရွိ

ဗုဒၶသဘာ၀ကို

နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ

သူသည္။

မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ဗုဒၶပင္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶအား ယံုၾကည္မႈ ရွိသူသည္လည္း ဗုဒၶပင္
ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္၊

လူတဦးတေယာက္၏

ဗုဒၶသဘာ၀ကို

ေဖာ္ထုတ္ရယူရန္

ခဲယဥ္းေလသည္။ အစဥ္အျမဲ ပင္၊ ေလာဘေဒါသႏွင့္ ေလာကီတဏွာရမက္မ်ား
အတက္အက် ျဖစ္ေနသည့္အၾကား၌ ၊ သန္႔စင္ေသာ စိတ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္
ခက္ခဲေလသည္။

သို႔တိုင္ေအာင္၊

ထိုကဲ့သို႔

ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္

ယံုၾကည္မႈက

စြမ္းေဆာင္ေပးေလသည္။
အဆိပ္ရွိေသာ
ဧရႏၵပင္မ်ားသာ

ဧရႏၵပင္မ်ား

ေပါက္ေရာက္ေနသည့္

ေပါက္ေရာက္၍

သစ္ေတာထဲတြင္

ေမႊးရနံ႔သင္းႀကိဳင္ေသာ

စႏၵကူးပင္

(နံ႔သာျဖဴပင္)မ်ား ေပါက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ဟု ေျပာၾက ေလသည္။ အကယ္၍
စႏၵကူးပင္တစ္ပင္က ဧရႏသစ္ေတာထဲ၌ ေပါက္ေရာက္ေနမည္ ဆိုပါက ထူးဆန္း
အံ့ၾသဖြယ္ပင္ ျဖစ္ေပမည္။ ထိုနည္းတူပင္၊ လူတို႔၏ အသဲႏွလံုးထဲ၌၊ ဗုဒၶအေပၚ
ယံုၾကည္မႈမ်ား ရွင္သန္ ေပါက္ဖြားလာမည္ ဆိုပါက၊ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ တစ္ရပ္ပင္
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ျဖစ္ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္၊
ယံုၾကည္မႈ´ဟု

ဗုဒၶအား

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သည့္

ေခၚေလ

သည္။

ရွင္သန္ေပါက္ေရာက္ႏိုင္ရန္

အျမစ္

၄င္းသည္

ယံုၾကည္မႈကို` အျမစ္မဲ့

လူသားတို႔၏

မရွိေသာ္လည္း၊

ဗုဒၶ၏

စိတ္ထဲတြင္

ေမတၱာကရုဏာ

စိတ္ထဲတြင္ ေပါက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အျမစ္တစ္ခု ရွိေလသည္။
၇.

ထို႔ေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈသည္ အသီးအပြင့္ရွိ၍၊ သန္႔စင္မြန္ျမတ္ေလသည္။

သို႔ရာတြင္ မိုက္မဲေသာ စိတ္ထဲတြင္ ယံုၾကည္မႈႏိုးၾကားလာရန္ ခက္ခဲေလသည္။
အထူးသျဖင့္၊ ယံုၾကည္မႈကုိ `ဟန္႔တားသည့္ လူ႔စိတ္၏ ေနာက္ကြယ္အရိပ္ထဲတြင္
ေျငာင့္ငါးစင္း (၀ါ)သံသယျဖစ္မႈ ငါးရပ္ ရွိေလသည္။
ပထမ၊ ဘုရား၏ အသိဥာဏ္ကို သံသယျဖစ္ျခင္း၊ ဒုတိယ၊ ဘုရား၏
တရားေတာ္ကို သံသယ ျဖစ္ျခင္း၊ တတိယ၊ သံဃာေတာ္ကို သံသယျဖစ္ျခင္း၊
စတုတၳ၊

သိကၡာပုဒ္

(ဗုဒၶလမ္းစဥ္)ကို

ယံုၾကည္

စိတ္ခ်ရပါ၏ေလာဟု

သံသယျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပဥၥမ ဘ၀င္ျမင့္၍ သည္းညည္းမခံေသာ စိတ္ရွိသူတဦးက
ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကို

နားလည္သေဘာေပါက္၍

လိုက္နာက်င့္သံုးေနေသာ

အျခားသူမ်ား၏ စိတ္ရင္း ေစတနာေကာင္းကို သံသယ ျဖစ္ႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔
ျဖစ္ေလသည္။
စင္စစ္အားျဖင့္၊ သံသယထက္ ပိုမိုဆိုး၀ါးေၾကာက္ရ႕ြံ ဖြယ္ေကာင္းေသာ အရာ
မရွိပါေပ။

သံသယသည္

ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ားကို

လူမ်ားကို

ကဲြကြာေစေလသည္။

ျပိဳကဲပ
ြ ်က္စီးေစ၍၊

၄င္းသည္

သာယာေကာင္းမြန္ေသာ

ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ပ်က္ျပားေစေသာ အဆိပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ စေနာင့္
စနင္းျဖစ္ကာ၊

နာက်င္ေစေသာ

ဆူးေျငာင့္ျဖစ္၍၊

သတ္ျဖတ္ေသေၾကေစေသာ

ဓားျဖစ္ေလသည္။
ယံုၾကည္မႈ၏ အစကို လြန္ခဲ့ေသာ ေခတ္ကာလမ်ားစြာကပင္ ဗုဒၶ၏ ေမတၱာ
ကရုဏာစိတ္က

စိုက္ပ်ဳိးေပးခဲ့ေလသည္။

ယံုၾကည္မႈရွိသူတစ္ဦးသည္

ဤအခ်က္ကို သေဘာေပါက္၍၊ ဗုဒၶ၏ ေကာင္းမႈအတြက္၊ ဗုဒၶအား အထူးေက်းဇူး
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တင္သင့္ေလသည္။
မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ကရုဏာစိတ္ေၾကာင့္၊ ယံုၾကည္မႈ ရွင္သန္ႏိုးၾကားလာျခင္း
မဟုတ္ဘဲ၊

ေရွးေခတ္

ကာလမ်ားစြာကတည္းက၊

လူ႔စိတ္ထဲရွိ၊

မသိရွိမႈ

အေမွာင္ထုကို ျဖဳိခြင္းကာ၊ သန္႔စင္ေသာ ယံုၾကည္မႈ အလင္းေရာင္ကို ေပးခဲ့သည့္
ဗုဒၶ၏ ေမတၱာကရုဏာေတာ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သည့္အခါမွ် မေမ့ သင့္ပါေပ။
သာမန္လူေနမႈဘ၀တြင္

ရွိေနေစကာမူ၊

ဗုဒၶ၏

ကရုဏာေတာ္မ်ား၊

ေခတ္ကာလ ၾကာေညာင္း စြာ အဆက္ျပတ္ တည္ရွိေနမႈေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား
ရွင္သန္ႏိုးၾကားလာ၍၊ သန္႔စင္ကမာၻတြင္ ေမြးဖြား လာႏိုင္ေလသည္။
ဤကမာၻေလာကႀကီးတြင္၊

ေမြးဖြားလာရန္

အမွန္ပင္

ခဲယဥ္းေပသည္။

တရားကို ၾကားနာရန္ ခက္ခဲေပသည္။ ယံုၾကည္မႈရွိလာရန္ ပိုမိုခက္ခဲေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္း လူတိုင္းသည္ ဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ားကို ၾကားနာရန္
အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားသင့္ၾကေပသည္။

IV
ဗုဒၶ၏ တရားစကားမ်ား
၁.

သူသည္ ကၽြႏု္ပ္အား မတရားျပဳမူ၏၊ ကၽြႏု္ပ္အား ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာ၏၊

ကၽြႏု္ပ္အား

ရိုက္ခတ္၏´။ဤကဲ့သို႔

ေတြး၍

ဤကဲ့သို႔

အေတြးမ်ားကို

စဲျြ မဲလက္ခံေနသ၍ ကာလပတ္လံုး ေဒါသသည္လည္း ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္သာ
ျဖစ္သည္။
စိတ္ဆိုးေသာ

အေတြးမ်ားကို

စဲျြ မဲလက္ခံေနသ၍

ကာလပတ္လံုး၊

ေဒါသသည္ မည္သည့္ အခါမွ် ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ မဟုတ္ပါေပ။ စိတ္ဆိုးသည့္
အေတြးအေခၚမ်ားကို ေမ့ေပ်ာက္ လိုက္သည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္၊ ေဒါသသည္လည္း
ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။
အိမ္ေခါင္မိုးကို

ေကာင္းစြာ

ျပဳလုပ္ထားျခင္းမရွိပါက၊
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ပ်က္စီးယိုယြင္းေနပါက၊ အိမ္တြင္းသို႔ မိုးေရယိုက်လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ
ေလာဘသည္လည္း

ေကာင္းစြာ

ေလ့က်င့္ထားျခင္း

မရွိေသာ၊

သို႔မဟုတ္

မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ စိတ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာေလ သည္။
ေလလြင့္ပ်င္းရိေနမႈသည္
ဇဲ၀
ြ ီရိယရွိမႈသည္

ေသျခင္းသို႔

ေရာက္ရွိရန္

လမ္းတို႔ျဖစ္၍၊

အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈ၏ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ မိုက္မဲေသာ

လူမ်ားသည္ ပ်င္းရိၾက၍၊ ပညာရွိ ေသာ လူမ်ားသည္

ျမွားလုပ္သူ

၄င္း၏

ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေလသည္။

ျမွားမ်ားကို

ေျဖာင့္တန္းေနေစရန္

ပညာရွိေသာသူသည္

၄င္း၏

စိတ္ကို

တစ္ဦးသည္၊

ေျဖာင့္မတ္ေနေစရန္၊

ႀကိဳးစား

ထိန္းသိမ္းေလသည္။
အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနေသာ စိတ္သည္၊ အျမဲပင္ တက္ၾကြေန၍၊ ဟိုဟိုဒီဒီ
ခုန္ကူးကာ၊ ခ်ဳပ္ထိန္းရန္ ခက္ခဲေလသည္။ သို႔ရာတြင္၊ တည္ျငိမ္ေသာ စိတ္သည္
ေအးခ်မ္းေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသင့္ေပသည္။
မေကာင္းေသာ

လမ္းစဥ္သို႔

ျဖားေယာင္းဆဲေ
ြ ဆာင္ျခင္းခံရမႈမွာ၊

ရန္သူေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။
မိမိ၏ စိတ္ကို ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ေမာဟတို႔မွ ကာကြယ္ေစာင့္ထိန္းႏိုင္သူသည္
စစ္မွန္၍ တာရွည္တည္ျမဲေသာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ခံစားရေလသည္။
၂.

သာယာခ်ဳိျမေသာ စကားလံုးမ်ားကို ေျပာဆို၍၊ လက္ေတြ႔လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း

မရွိပါက၊ ေမႊးရနံ႔မရွိေသာ လွပသည့္ ပန္းပြင့္ကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေခ်မည္။
ပန္း၏ ရနံ႕သည္ ေလဆန္ဘက္သို႔ ပ်ံ႕လြင့္သြားျခင္း မရွိပါေပ။ သို႔ရာတြင္
လူေကာင္း တစ္ေယာက္၏ ဂုဏ္သတင္းသည္ ေလဆန္ဖက္သို႔ပင္ ဆန္တက္ကာ၊
ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးသို႔ ပ်ံ႕လြင့္သြားေလသည္။
အိပ္မေပ်ာ္ေသာ လူတစ္ဦးအတြက္၊ ညတာသည္ ရွည္လ်ားဟန္ ရွိ၍၊
ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနေသာ
ရွည္လ်ားေလသည္။

ခရီးသည္တစ္ဦးအတြက္မူ

မွန္ကန္သည့္သြန္သင္
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ခရီးလမ္းသည္
မသိေသာ လူတစ္ဦး
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အတြက္၊ တေ၀့လည္လည္ျဖင့္

ဆင္းရဲဒုကၡခံစားရေသာ အခ်ိန္ ကာလသည္

ၾကာရွည္ဟန္ ရွိေလသည္။
ခရီးသြားေသာအခါ၊ မိမိႏွင့္ စိတ္ခ်င္းတူသူ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
စိတ္ရွိသူ၊

အေဖာ္ႏွင့္

သြားသင့္ေလသည္။

လူမိုက္ႏွင့္

သြားသည္ထက္၊

တစ္ေယာက္တည္း သြားသည္က ပိုေကာင္းေလသည္။
စိတ္ရင္းေကာင္းမရွိေသာ၊ ဆိုးသြမ္းေကာက္က်စ္သည့္ သူငယ္္ခ်င္းသည္
တိရစာၦန္တစ္

ေကာင္ထက္ပင္၊

ပိုမိုေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္

ေကာင္းေလသည္။

ေတာရဲတိရစာၦန္ရိုင္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာ ကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေစမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း
မေကာင္းေသာမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းသည္

စိတ္ကို

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေစမည္

ျဖစ္သည္။
မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သ၍ ကာလပတ္လံုး၊ ‘ငါ့သား’ ‘ငါ့သမီး’
‘ငါ့ပစၥည္း’

‘ငါ့ဥစၥာ’

အဘယ္ကဲ့သို႔

ဟူေသာ

အေတြးေခၚမ်ဳိးကို

ေက်နပ္အားရ

မႈ

စဥ္းစားေတြးေတာေနျခင္းမွ

ရွိႏိုင္ပါမည္နည္း။

မိုက္မဲေသာသူသည္

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေတြးမ်ဳိးကို စဥ္းစားေတြးေတာ ေလ သည္။
မသိမိုက္မဲ၍၊

လူမိုက္ျဖစ္ေၾကာင္း

သိရွိျခင္းသည္

မသိမိုက္မဲ၍၊

ပညာရွိသည္ဟု ထင္မွတ္ ျခင္းထက္ ပိုေကာင္းေလသည္။
ဇြန္းသည္
လူမိုက္တဦးသည္

ဟင္း၏အရသာကို
ပညာရွိ

မခံစားႏိုင္ပါေပ။

တစ္ေယာက္ႏွင့္

ထိုနည္းတူပင္၊

ေပါင္းသင္းသည့္တိုင္ေအာင္၊

ပညာရွိမႈကို နားလည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါေပ။
လတ္ဆတ္ေသာႏြားနို႔သည္
မေကာင္းမႈ

ဒုစရိုက္

အလြယ္တကူ

မ်ားသည္လည္း

ခဲပ်စ္သြားျခင္း

ခ်က္ျခင္းရလဒ္

မရွိပါေပ။

ထြက္ေပၚလာမည္

မဟုတ္ပါေပ။ မေကာင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား သည္ ျပာျဖင့္ ဖံုးအုပ္ေနေသာ မီးခဲကဲ့သ႔ို
ျဖစ္၍၊

ဆက္လက္ေတာက္ေလာင္ေနကာ၊

ေနာက္ဆံုး၌

မီးေလာင္မႈႀကီးကို

ျဖစ္ပြားေစေလသည္။
အထူးအခြင့္အေရးမ်ား၊ ရာထူးတိုးျမင့္ျခင္း၊ အျမတ္အစြန္းရရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
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ဂုဏ္သိကၡာ

မ်ားကို

လိုလားတပ္မက္ေသာသူသည္

မိုက္မဲရာက်ေပသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ ယင္းကဲ့ သို႔ေသာ ဆႏၵရမက္မ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ်
ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစမည္
ျဖစ္ေပသည္။
အမွားမ်ားႏွင့္

ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို

အျပစ္တင္ေျပာၾကားေသာ

ညႊန္ျပကာ

မေကာင္းမႈမ်ားကို

မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ဦးအား၊

ဖံုးကြယ္ေနေသာ

ရတနာမ်ား၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပသူ တစ္ဦးသဖြယ္၊ ရိုေသေလးစားရမည္
ျဖစ္သည္။
၃.

ေကာင္းမြန္ေသာ

သြန္သင္ဆံုးမမႈကို

ခံယူရ၍၊

ေပ်ာ္ရႊင္ေသာလူသည္

ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ ၄င္း၏
စိတ္သည္ သန္႔စင္သြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
လက္သမားတစ္ဦးသည္၊ ၄င္း၏ သစ္သားေဘာင္ကို ေျဖာင့္တန္းေနေစရန္
ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ေလသည္။ ျမွားလုပ္ေသာသူသည္ ျမွားတန္မ်ား အခ်ဳိးအဆ
ေကာင္းမြန္ေစရန္ ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ေလသည္။ ေရေျမာင္းတူးေဖာ္သူသည္ ေရမ်ား
ေကာင္းမြန္စြာ

စီးဆင္းႏိုင္ေစရန္

ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေလသည္။

ထိုနည္းတူပင္၊

ပညာရွိေသာသူသည္ ေခ်ာမြတ္မွန္ကန္စြာ လႈပ္ရွား ႏိုင္ေစရန္၊ မိမိ၏ စိတ္ကို
ႀကိဳးစားခ်ဳပ္ထိန္းေလသည္။
ခိုင္မာေသာ ေက်ာက္ေဆာင္သည္ ေလေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ျခင္း မျဖစ္ပါေပ။
ပညာရွိသူ

တစ္ဦး၏

စိတ္သည္

ဂုဏ္ျပဳခံရျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

မတရားျပဳမူခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိပါေပ။
မိမိကိုယ္ကို

ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသည္

စစ္ပဲတ
ြ ြင္

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ

ရန္သူမ်ားကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္းထက္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ေအာင္ပဲြ ျဖစ္ေပသည္။
တစ္ရက္တာသာ
ၾကားနာရျခင္းသည္၊

ေနထိုင္၍၊

ေကာင္းမြန္ေသာ

ထိုကဲ့သို႔ေသာ

တရားေတာ္မ်ားကို

တရားေတာ္မ်ားကို

ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာ ေနထိုင္ရျခင္းထက္ ပိုမို ေကာင္း မြန္ေလသည္။
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မိမိကိုယ္ကို ရိုေသသူမ်ားသည္ မေကာင္းေသာ ဆႏၵရမက္မ်ား ေနာက္သို႔
မလိုက္မိေစရန္ အတြက္၊ အျမဲပင္ ကာကြယ္ေစာင့္ထိန္းေနၾကရမည္ ျဖစ္သည္။
တစ္သက္တာတြင္၊ အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္ရြယ္စဥ္အခါ၌ သို႔မဟုတ္
သက္လတ္ပိုင္း၌ သို႔မဟုတ္ အသက္ႀကီးရင့္ခ်ိန္၌ ပင္ျဖစ္ေစ၊ ယံုၾကည္စိတ္ဓာတ္
ႏို္းၾကားသင့္ေပသည္။
ကမာၻေလာကႀကီးသည္၊
ေမာဟမီးမ်ားျဖင့္

အစဥ္အျမဲပင္၊

ေတာက္

ေလာဘ၊

ေလာင္ေနေလသည္။

ေဒါသႏွင့္
ဤကဲ့သို႔ေသာ

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ တတ္စြမ္းသ၍ ေဆာလ်င္စြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမည္
ျဖစ္သည္။
ကမာၻေလာကႀကီးသည္
ညစ္ေပေနေသာ

အိုး

ေရျမွဳပ္ကဲ့သို႔၄င္း၊

တလံုးထဲရွိ

ပင့္ကူမွ်င္အိမ္သို႔၄င္း၊

အညစ္အေၾကးကဲ့သို႔၄င္း

တူေလသည္။

လူတို႔သည္ မိမိတို႔စိတ္၏ သန္႔စင္မႈကို အစဥ္အျမဲပင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
သင့္ေလသည္။
၄.

မေကာင္းမ ႈမွန္သမွ်ကို ေရွာင္ကြင္းျခင္း၊ အေကာင္းကိုရွာေဖြျခင္း၊ စိတ္ကို

သန္႔စင္ေအာင္ ထိန္းထားျခင္း၊ ဤသည္တို႔မွာ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ အႏွစ္သာရပင္
ျဖစ္သည္။
စိတ္ကို

ခ်ဳပ္ထိန္းမႈတြင္၊

သည္းညည္းခံမႈသည္

အခက္ခဲဆံုးျဖစ္၍၊

သည္းညည္းခံႏိုင္သူ သာလွ်င္၊ ေနာက္ဆံုး၌ ေအာင္ပန္းဆြတ္ႏိုင္ေလသည္။
လူတို႔သည္

အာဃာတစိတ္

ရွိလာသည့္အခါတြင္၊

အာဃာတစိတ္ကို

ဖယ္ရွားပစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၀မ္းနည္းေနခ်ိန္တြင္၊ ၀မ္းနည္းမႈကို ဖယ္ရွားရမည္
ျဖစ္သည္။ ေလာဘရမက္ ျပင္းထန္ ေနခ်ိန္၌၊ ေလာဘကို ဖယ္ရွားပစ္ရမည္
ျဖစ္သည္။ တစ္ကိုယ္ေကာင္းမဆန္ေသာ၊ သန္႔စင္သည့္ ဘ၀မ်ဳိးတြင္ ေနထိုင္ရန္
အတြက္၊

ေပါၾကြယ္လွသည့္

ေရႊေငြပစၥည္း

အေျမာက္အမ်ားတို႔တြင္၊

မိမိ၏

ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္း တစ္ခုမွ် မရွိဟု မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။
က်န္းမာျခင္းသည္

လာဘ္ႀကီးတစ္ခုပင္

ျဖစ္သည္။

ရွိသည့္အရာႏွင့္

ေက်နပ္ေရာင့္ရဲျခင္း သည္ ေရႊေငြပစၥည္း အေျမာက္အမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းထက္၊
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သာလြန္ေကာင္းမြန္ေလသည္။
ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၏

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္ဟု

အစစ္မွန္ဆံုးေသာ

အမွတ္

ယူဆျခင္းခံရမႈသည္

လကၡဏာ

ျဖစ္သည္။

အမွန္တရားကို ရရွိျခင္းသည္ အျမင့္မားဆံုးေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈျဖစ္သည္။
မေကာင္းမႈမ်ားကို ရြံရွာမုန္းတီးသည့္ ခံစားခ်က္မ်ားရွိေသာအခါ၊ တည္ျငိမ္
ေအးခ်မ္းသည့္ ခံစားမႈမ်ဳိးရွိေသာအခါ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားကို
ၾကားနာရ၍ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရွိေသာ အခါ၊ ဤကဲ့သို႔ေသာ ခံစားမႈမ်ားရွိ၍ တန္ဖိုးထား
ျမတ္ႏိုးေသာအခါ စိုးရိမ္မႈေၾကာက္ရြ႕ံ မႈမ်ား ကင္းမဲ့ေနမည္ ျဖစ္သည္။
ႏွစ္သက္ျမတ္ႏို္းေသာ
မႏွစ္သက္ေသာ

အရာမ်ားတြင္

အရာမ်ားကို

ေၾကာက္ရ႕ြံ ျခင္းႏွင့္

စဲမ
ြ က္ေနျခင္းမရွိဘဲ၊

ရြံမုန္းစိတ္မထားရွိပါႏွင့္

တြယ္တာမႈတို႔သည္

မႀကိဳက္

၀မ္းနည္းျခင္း၊

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းႏွင့္

မႀကိဳက္

မႏွစ္သက္ျခင္းတို႔မွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။
၅.

သံေခ်းသည္

သံေပၚတြင္

တက္လာ၍

သံကို

ဖ်က္ဆီးပစ္ေလသည္။

ထိုနည္းတူစြာ၊ မေကာင္း ေသာအရာသည္ လူ၏ စိတ္တြင္ ေပါက္ဖြားလာၿပီး၊ လူကို
ဖ်က္ဆီးပစ္ေလသည္။
ေကာင္းမြန္စြာ

ဖတ္ရႈျခင္း

မျပဳေသာ

စာေပက်မ္းဂန္သည္

မၾကာမီပင္

ဖုန္တက္သြားေလ သည္။ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ခ်ိန္၌ မျပဳျပင္ဘဲ ထားေသာ အိမ္သည္
ညစ္ေပသြားေလသည္။

ထို

နည္းတူပင္၊

ပ်င္းရိေသာလူသည္

မၾကာမီပင္

ညစ္ေပသြားေလသည္။
မသန္႔စင္ေသာ

လုပ္ရပ္သည္

ကပ္ေစးနဲမႈသည္

လွဴဒါန္းျခင္းကို

လုပ္ရပ္မ်ားသည္

ယခု

အမ်ဳိးသမီးကို

ညစ္ညမ္းေစေလသည္။

ညစ္ညမ္းေစေလသည္။

ပစၥဳပန္ဘ၀ကို

သာမကဘဲ၊

မေကာင္းေသာ
ေနာင္ဘ၀မ်ားကိုပါ

ထိခိုက္ညစ္ညမ္းေစေလသည္။
သို႔ရာတြင္ ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ရာ အေကာင္းဆံုးေသာ ညစ္ညမ္းမႈမွာ အ၀ိဇၺၨာ
(၀ါ) မသိနား မလည္မႈ၏

ညစ္ညမ္းမႈပင္ ျဖစ္ေလသည္။ မသိနားမလည္မႈကို

မဖယ္ရွားမီ၊ ကိုယ္ခႏၶာကို ေသာ္၄င္း၊ စိတ္ကိုေသာ္၄င္း၊ သန္႔စင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္
မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါေပ။
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အရွက္ကင္းခဲ့ျခင္းႏွင့္
ခံစားခ်က္မ်ဳိး

ကင္းမဲ့စြာ

က်ီးတစ္ေကာင္ကဲ့သို႔
ျဖင့္

သူတစ္ပါးအား

ရဲရင့္ျခင္း၊

၀မ္းနည္းမႈ

ထိခိုက္နာက်င္ေစျခင္းမ်ားကို

ျပဳလုပ္ရန္မွာ လြယ္ကူေပသည္။
မိမိကိုယ္ကို

ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊

စဲမ
ြ က္မႈအေပါင္းကို

စြန္႔ပစ္

ရိုေသမႈႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကိုသိရွိျခင္း၊

ျခင္း၊

အေတြးႏွင့္လုပ္ရပ္မ်ားကို

သန္႔စင္စြာ

ထိန္းသိမ္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပညာရွိလာေရးတို႔မွာ အမွန္ ပင္ ခဲယဥ္းေပသည္။
အျခားသူမ်ား၏

အမွားမ်ားကို

ညႊန္ျပရန္

လြယ္ကူေသာ္လည္း၊

မိမိ၏

ကိုယ္ပိုင္အမွားမ်ား ကို ၀န္ခံရန္ ခက္ခဲေပသည္။ လူတို႔သည္ အျခားသူမ်ား၏
ဒုစရိုက္မ်ားကို

စဥ္းစားျခင္း

ဒုစရိုက္မ်ားကိုမူ၊

မျပဳဘဲ၊

ျဖန္႔လႊတ္ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း၊

ေလာင္းကစားသမားတဦးက

၄င္း၏

မိမိ၏

အံစာအပိုကို

၀ွက္ထားသကဲ့သို႔ ကြယ္၀ွက္ထားေလသည္။
ေကာင္းကင္သည္ ေက်းငွက္ သို႔မဟုတ္ မီးခိုး သို႔မဟုတ္ ေလမုန္တိုင္းတို႔၏
ၾကြင္းက်န္ ေသာ အမွတ္အရာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္း မရွိပါေပ။ မေကာင္းေသာ
သြန္သင္ေဟာေျပာမႈ

တြင္

အမွန္တရား

မပါရွိပါေပ။

ဤကမာၻေလာကတြင္၊

မည္သည့္အရာမွ် မတည္ျမဲပါေပ။ သို႔ရာ တြင္ အမွန္တရားရရွိျပီးေသာ စိတ္သည္
တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိပါေပ။
၆.

စစ္သူႀကီးတစ္ဦးက ၄င္း၏ ရဲတိုက္၀င္ေပါက္ကို ေစာင့္ၾကပ္သည့္နည္းတူ၊

လူတို႔သည္လည္း

၄င္းတို႔၏

စိတ္မ်ားကို

ျပင္ပမွအႏၱရာယ္မ်ားမွ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ တစ္ခဏတာမွ် လ်စ္လ်ဴမရႈရပါေပ။
လူသည္ မိမိကိုယ္၏ သခင္ျဖစ္သည္။ မိမိ မွီခိုအားထားႏိုင္ေသာ အိုေအစစ္
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို မိမိခ်ဳပ္ထိန္းရန္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။
ေလာကီအေႏွာင္အဖဲ႔မ
ြ ်ားမွ

စိတ္၏

လြတ္လပ္မႈရရွိေရးအတြက္၊

ပထမ

ေျခလွမ္းတစ္ရပ္မွာ မိမိ၏ စိတ္ကို ခ်ဳပ္ထိန္း၍ အဖ်င္းစကားေျပာၾကားမႈမ်ားကို
ရပ္ဆိုင္းကာ၊ အထိုက္အေလ်ာက္ နက္နဲစြာ ေတြးေခၚရမည္ ျဖစ္သည္။
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ေနသည္ ေန႔အခ်ိန္ကို ထြန္းလင္းေစေလသည္။ လသည္ ညအခ်ိန္ကို
သာယာေစေလ

သည္။

ပိုမိုသိကၡာရွိေစေလသည္။

စည္းကမ္းရွိမႈသည္
ထိုနည္းတူပင္၊

စစ္သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအား

ဆိတ္ျငိမ္စြာ

တရားထိုင္ျခင္းသည္

အမွန္တရား ရွာေဖြသူအား ထင္ရွားသိသာေစေလသည္။
မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာႏွင့္ ကိုယ္ခႏၺၶာတည္းဟူေသာ အာရံုငါးပါးကို
ကာကြယ္ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ျခင္း မရွိသူ၊ ပတ္၀န္းက်င္၏ ဆဲေ
ြ ဆာင္မႈကို ခံရသူသည္
အမွန္တရား ရရွိေစရန္ ေလ့က်င့္ႏိုင္သူ မဟုတ္ပါေပ။ မိမိ၏ အာရံုငါးပါးတံခါး၀မ်ားကို
ခိုင္ျမဲစြာ ေစာင့္ၾကပ္၍၊ မိမိ၏ စိတ္ကိုခ်ဳပ္ထိန္းထားသူသာလွ်င္၊ အမွန္တရားကို
ရရွိႏိုင္ရန္ ေအာင္ျမင္စြာ ေလ့က်င့္ႏိုင္သူ ျဖစ္ေလသည္။
၇.

မိမိ၏

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာအရာႏွင့္

မၾကိဳက္မႏွစ္သက္ေသာအရာတို႔၏

လႊမ္းမိုးမႈကို ခံရေသာသူသည္၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔၏ အေရးပါမႈကို မွန္ကန္စြာ
နားလည္ႏိုင္မည္

မဟုတ္ဘဲ၊

ယင္းအေျခအေနတို႔၏

ႀကီးစိုးျခယ္လွယ္မႈကို

ခံရတတ္ေပသည္။ စဲမ
ြ က္တြယ္တာမႈတို႔မွ လြတ္ ကင္းသူသည္ အေျခအေနမ်ားကို
မွန္ကန္စြာ သိရွိနားလည္သျဖင့္၊ ထိုလူအတြက္ အရာခပ္သိမ္း သည္ အသစ္ျဖစ္၍၊
အေရးပါ အရာေရာက္ေလသည္။
၀မ္းနည္းမႈ၏

ေနာက္တြင္

၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈ

လိုက္ပါလာ၍၊

၀မ္းသာ

ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၏ ေနာက္၌ ၀မ္းနည္းမႈ လုိက္ပါလာေသာ္လည္၊ ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္
၀မ္းနည္းမႈ၊ ေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈ တို႔ကို သီးျခားခဲျြ ခားျခင္း မျပဳေသာအခါ
လြတ္လပ္မႈကို ရရွိႏိုင္ေလသည္။
ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းကာ၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အတိတ္ကာလအတြက္၊
ေနာင္တရျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္းတို႔သည္ ျဖတ္ေတာက္ထားၿပီးျဖစ္၍၊ ေျခာက္ေသြ႔
သြားေသာ က်ဴျမက္မ်ားႏွင့္ တူေလသည္။
ကိုယ္ႏွင့္စိတ္ႏွစ္ျဖာစလံုးအတြက္
အတိတ္ကာလ

အတြက္

က်န္းမာေရး၏

ပူေဆြး၀မ္းနည္းျခင္း

မျပဳဘဲ၊

လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားမွာ၊
အနာဂါတ္အတြက္

စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း မျပဳမူ၍၊ ဒုကၡအခက္ အခဲမ်ားကို ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မျပဳဘဲ။
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ပစၥဳပန္ကာလ၌ ပညာရွိစြာႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေနထိုင္ေရးပင္ ျဖစ္ေပသည္။
အတိတ္ကို စဲလ
ြ မ္းမေနဘဲ၊ အနာဂါတ္အတြက္ စိတ္ကူးယဥ္ျခင္း မျပဳမူ၍၊
လက္ရွိ ပစၥဳပန္ကာလ၌၊ ပညာရွိစြာႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေနထိုင္ေရးပင္
ျဖစ္ေပသည္။
အတိတ္ကို စဲလ
ြ မ္းမေနဘဲ၊ အနဂါတ္အတြက္ စိတ္ကူးယဥ္ျခင္း မျပဳမူ၍
လက္ရွိ ပစၥဳပန္ ကာလ၌သာ၊ စိတ္အားရံုစူးစိုက္ရမည္ ျဖစ္သည္။
လက္ရွိတာ၀န္ကို ေကာင္းစြာ မလဲမ
ြ ေသြ ထမ္းေဆာင္လုပ္ကိုင္သင့္ေပသည္။
မနက္ျဖန္ အထိ ေရႊ႕ဆိုင္းထားရန္၊ သို႔မဟုတ္ ေရွာင္လဲႊေနရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ယခု
လက္ငင္း

လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္၊

ေကာင္းမြန္ေသာ

တစ္ေန႕တာအျဖစ္

ေနထိုင္ႏိုင္ေပသည္။
ပညာ (အသိဥာဏ္) သည္

အေကာင္းဆံုးေသာ လမ္းျပျဖစ္၍၊ သဒၵါ

(ယံုၾကည္မႈ) သည္ အေကာင္းဆံုးေသာ အေဖာ္ျဖစ္ေလသည္။ မသိနားမလည္မႈႏွင့္
ဆင္းရဲဒုကၡအေမွာင္ထုမွ လြတ္ ေျမာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း၍၊ အမွန္တရားအတြက္
အလင္းေရာင္ကို ရွာႀကံရမည္ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏

ကိုယ္ခႏၺၶာႏွင့္

စိတ္တို႔ကို

ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္မည္ ဆိုပါက၊ ထိုလူသည္ ယင္းျဖစ္ရပ္ကို ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ
လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ သက္ေသျပရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္မွာ မြန္ျမတ္လွေသာ
တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ၊ ယံုၾကည္မႈသည္ ၄င္း၏ စည္းစိမ္ျဖစ္လာ၍၊
စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္း ရွိမႈက၊ ၄င္း၏ ဘ၀ကို ခ်ဳိျမေသာ အရသာကို ေပးကာ၊
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ပြားမ်ားရန္မွာ ၄င္း၏ မြန္ျမတ္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားတစ္ရပ္ ျဖစ္
ေပမည္။
ဘ၀ခရီးလမ္းတြင္
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား
ေန႔ခင္းပိုင္း

သဒၵါ
သည္

(ယံုၾကည္မႈ)
ခိုလံႈရာေနရာ

အလင္းေရာင္ျဖစ္ၿပီး၊

ေန႔ခင္းပိုင္းအလင္းေရာင္းျဖစ္ၿပီး၊

သည္

အာဟာရဓာတ္ျဖစ္၍၊

ျဖစ္ကာ၊

ပညာဥာဏ္ရွိမႈသည္

မွန္ကန္

မွန္ကန္ေသာ

ေသာ
စိတ္ရွိမႈသည္

စိတ္ရွိမႈသည္
ညအခ်ိန္၏

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လူတစ္ဦးသည္ သန္႔စင္ေသာ
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လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံနည္း

ဘ၀တြင္ ေနထိုင္ ပါက၊ မည္သည့္အရာမွ် ၄င္းအား မဖ်က္ဆီးႏိုင္ပါေပ။ အကယ္၍
၄င္းသည္ ေလာဘကို ေအာင္ ႏိုင္ၿပီးပါက၊ မည္သည့္အရာမွ် ၄င္း၏ လြတ္လပ္မႈကို
မကန္႔သတ္ႏိုင္ပါေပ။
လူတို႔သည္ မိမိ၏ မိသားစုအတြက္ မိမိကိုယ္ကို ေမ့ေလ်ာ့ထားသင့္ေပသည္။
မိမိ၏ ေက်းရြာအတြက္၊ မိမိ၏ မိသားစုုကို ေမ့ထားသင့္ေပသည္။ ႏိုင္ငံအတြက္၊
မိမိ၏ ေက်းရြာကို ေမ့ ထားသင့္ေပသည္။ အမွန္တရားအတြက္ အရာခပ္သိမ္းကို
ေမ့ထားသင့္ေပသည္။
အရာခပ္သိမ္းသည္ ေျပာင္းလဲေနသည္။ အရာခပ္သိမ္းသည္ ထြက္ေပၚလာ၍
ပ်က္စီး

ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလသည္။

ေသျခင္းႏွင့္ရွင္ျခင္း၊

မေက်ာ္လြန္ႏိုင္မီ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈဟူ၍ မရွိႏိုင္ပါေပ။
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