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ေမးေလွ်ာက္Aပ္ပါသည္ ဘုရား၊ 
ပၪၥာနႏၲရိယကံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မရွင္းလုိ႔ ေမးစရာေလး ရွိပါတယ္။ သိလိုတာက လူေတြ (သာမန္Aရပ္သား သို႔မဟုတ္ Uပါသကာ Uပါသိ ကာမေတြ) က 
သံဃာ ညီညြတ္မႈကို ပ်က္ျပားေAာင္လုပ္တာလား၊ သို႔ တည္း မဟုတ္ Aမွတ္တမဲ့ျဖစ္ေစ တမင္သက္သက္ျဖစ္ေစ သံဃာကပဲ သံဃာညီညြတ္မႈကို 
ပ်က္ျပားေAာင္ လုပ္ ႏိုင္တာလား။ Uပမာတစ္ခု ေျပာရရင္၊ Aခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ (လူ) ေတြနဲ႔ ဘုန္းႀကီးေတြ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းကုိ 
ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Aျငင္းပြားၾကတာ ရွိပါတယ္။ Aဲဒီလို Aျငင္းပြားမႈဟာ တစ္ခါတစ္ရံမွာ A ဲဒီေဒသက လူေတြကုိေရာ ရဟန္းသံဃာေတြကိုပါ 
ကြဲျပားသြားေစပါတယ္။ ပါဠိ က်မ္းဂန္နဲ႔ ျဖစ္ရပ္ မွန္ေတြနဲ႔ ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။                                            

                                                                                                                                                                                                               
ကိႏၷရီႏြဲ႕ဆန္းယU္ 

 

 

 

သံဃာသင္းခြဲသူ 
“Uပါလိ၊ လူ (Uပါသကာ၊ Uပါသိကာမ) သာမေဏတို႔ သည္ သံဃာကုိ မခြဲႏုိင္။ ခြဲျခင္းငွာေသာ္ကား Aားထုတ္ႏိုင္၏ (ဝိ ၄၊ ၃၆၇)” လို႔ Aရွင္ Uပါလိ 
မေထရ္ကို  ျမတ္ဗုဒၶ မိန္႔ေတာ္မူတဲ့Aတြက္ သံဃာသင္းခြဲသူဟာ ရဟန္းပ ဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လူ၊ သာမေဏေတြကေတာ့ သံဃာကြဲေAာင္ ေဘးကေနၿပီး 
ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္သူပ ဲျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။  

'Uပါလိ၊ ပကတတ္ျဖစ္ (Aာပတ္စင္ၾကယ္)ေသာ၊ တူမွ်ေသာ ေပါင္းသင္းမႈရွိ (မကြဲျပားေသး) ေသာ၊ တူမွ် ေသာ သိမ္ (သိမ္တစ္ခု တည္း) ၌ 
တည္ေသာ ရဟန္းသည္ သံဃာကုိ ခြဲႏုိင္၏ (ဝိ ၄၊ ၃၆၇)' ဆိုတဲ့ ပါဠိေတာ္Aရ သိမ္ထဲမွာ Aနည္းဆံုး ရဟန္း ၉ ပါး သံဃာ့ကံျပဳဖုိ႔ လုပ္ေနတုန္း ရဟန္း 
တစ္ပါးက ေဘဒကရဝတၴဳ (သံဃာကြဲျပားေၾကာင္း) ၁၈ မ်ဳိးကုိ ျပဆုိရင္း သံဃာAခ်ဳိ႕ကုိ မိမိဖက္ပါေAာင္ စည္း႐ံုးၿပီး မိမိေနာက္ပါတဲ့ Aုပ္စုနဲ႔ Aဲဒီသိမ္ 
ထဲမွာပ ဲသံဃာ့ကံကို သီးျခား ျပဳရင္ Aဲဒီ ရဟန္းဟာ သံဃာ သင္းခြဲသူလ ဲျဖစ္တယ္၊ ပၪၥာနႏၲရိယ ကံႀကီးလ ဲထိုက္တယ္ (ဝိ ၄၊ ၃၆၇)။   

(သိမ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပမဲ့) ရဟန္း ၉ ပါးမျပည့္ရင္ သံဃာသင္းခြဲသူလို႕လ ဲမဆိုႏုိင္၊ ပၪၥာနႏၲရိယကံလ ဲမ ထိုက္ဘူး (မ-႒ ၄၊ ၇၇)။ သင္းခြဲသူ Aဓမၼဝါဒီရ႕ဲ 
ေနာက္ လိုက္ေတြကေတာ့ ကံႀကီးမထုိက္ေပမဲ့ မဟာ သာဝဇၨျဖစ္ (Aျပစ္ႀကီး) ပါတယ္ (Aဘိ-႒ ၂၊ ၄ဝ၈)။  

မွတ္ဖို႔က ပၪၥာနႏၲရိယကံေျမာက္တဲ့ သံဃာသင္းခြ ဲမႈကို ရဟန္းကပ ဲျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။  
ေဘဒကရဝတၴဳ ၁၈ မ်ဳိး 

  ၁) ရဟန္းသည္ Aဓမၼ (မမွန္သည္) ကို ဓမၼ (Aမွန္) ဟု ဆို၏၊  
  ၂) ဓမၼ (မွန္သည္) ကို Aဓမၼ (မမွန္) ဟု ဆို၏၊  
  ၃) Aဝိနယ (ဝိနည္းမဟုတ္) ကို ဝိနယ (ဝိနည္းဟုတ္) ဟု ဆို၏၊ 
  ၄) ဝိနယ (ဝိနည္းဟုတ္) ကို Aဝိနယ (ဝိနည္းမဟုတ္) ဟု ဆို၏၊  
  ၅) ဗုဒၶေဟာကုိ ဗုဒၶ မေဟာဟု ဆို၏၊  
  ၆) ဗုဒၶ မေဟာကုိ ဗုဒၶေဟာဟု ဆို၏၊  
  ၇) ဗုဒၶ ေလ့က်က္သည္ကုိ မေလ့က်က္ဟု ဆို၏၊  
  ၈) ဗုဒၶ မေလ့က်က္သည္ကို ေလ့က်က္ဟု ဆို၏၊  
  ၉) ဗုဒၶ ပညတ္သည္ကို မပညတ္ဟု ဆို၏၊  
၁ဝ) ဗုဒၶ မပညတ္သည္ကို ဗုဒၶ ပညတ္ဟု ဆို၏၊  
၁၁) Aာပတ္မဟုတ္သည္ကို Aာပတ္ဟု ဆို၏၊  
၁၂) Aာပတ္ဟုတ္သည္ကို မဟုတ္ဟု ဆို၏၊  
၁၃) Aျပစ္ေပါ့ Aာပတ္ကို Aျပစ္ေလးAာပတ္ဟု ဆို၏၊  
၁၄) Aျပစ္ေလး Aာပတ္ကို Aျပစ္ေပါ့ Aာပတ္ဟု ဆို၏၊   
၁၅) ခြၽင္းခ်က္ရွိ Aာပတ္ကို ခြၽင္းခ်က္မရွိ Aာပတ္ဟု ဆို၏၊  
၁၆) ခြၽင္းခ်က္ မရွိ Aာပတ္ကို ခြၽင္းခ်က္ရွိ  Aာပတ္ဟု ဆို၏၊  
၁၇) ႐ုန္႔ရင္းေသာ Aာပတ္ကို မ႐ုန္႔ရင္းေသာ Aာပတ္ဟု ဆို၏၊  
၁၈) မ႐ုန္႔ရင္းေသာ Aာပတ္ကို ႐ုန္႔ရင္းေသာ Aာပတ္ဟု ဆို၏၊   (ဝိ ၄၊ ၃၆၇)။ 
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တစ္ျခားစီယူပါ 
ဒီေနရာမွာ သံဃေဘဒက ျဖစ္ေAာင္လုပ္ (သံဃာသင္းခြဲ) လို႔ ကံႀကီးထုိက္တာနဲ႔ သံဃာ့ ညီညြတ္ေရး ပ်က္ေAာင္ လုပ္တာကုိ တစ္ျခားစီ ယူသင့္ပါ 
တယ္။ ပါဠိေတာ္မွာဆုိတဲ့Aတိုင္း သံဃာ့ညီညြတ္ေရး ပ်က္ေAာင္ေတာ့ လူေတြလဲ လုပ္ႏိုင္တာပါပဲ။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေဘဒကရဝတၴဳ ၁၈ ပါးကုိ 
ကိုယ္တိုင္ သိလို႔ျဖစ္ေစ၊ ဘုန္ႀကီးေတြဆီက တစ္ဆင့္ ၾကားရလုိ႕ ျဖစ္ေစ လူေတြAၾကား ဘုန္းႀကီးေတြAၾကား ဝါဒျဖန္႔ ေျပာဆုိႏိုင္တာပဲ။ သို႔မဟုတ္ 
ေဘဒ ကရဝတၴဳနဲ႔ Aလားတူ ကုန္း ေခ်ာ စြပ္စြဲစကားေတြကုိ သို႔မဟုတ္ ဟိုဖက္ ဘုန္းႀကီး ဒီဖက္ဘုန္းႀကီး ဟိုAုပ္စုနဲ႕ ဒီAုပ္စုAၾကား ပိန္ဖ်င္းတဲ့ စကား 
(ေဘဒကရဝတၴဳ) ေတြကို Aပို႕Aယူ လုပ္ရင္ ညီညြတ္ေနတဲ့ သံဃာေတြ ကြဲျပားသြားႏုိင္ပါတယ္။  

Aဲဒီလို လုပ္ရာမွာ Aဓမၼဝါဒီ (မမွန္သူ) ေနာက္ကို လုိက္ၿပီး ဓမၼဝါဒီေတြကုိ မဟုတ္မတရား စြပ္စြဲမိရင္ေတာ့ Aဲဒီလူေတြ Aျပစ္ႀကီး ထိုက္ပါ 
လိမ့္မယ္။ ဤ ဘဝ ေနာင္ဘဝ လူေမႊးမေျပာင္ႏိုင္ပါဘူး။ 
ေမးခြန္းAာေဘာ္ 
ေမးခြန္းရဲ႕ ဒုတိယပုိင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႕ နည္းနည္း ေျပာ စရာရိွတာက ျမန္မာျပည္မွာ ဗုဒၶဝါဒီ လူUပါသကာေတြနဲ႕ ရဟန္းေတြAၾကား ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း 
ပိုင္ဆုိင္မႈျပႆနာ မရွိသေလာက္ ဆိုတာပါပဲ။ ရွိခ်င္ေတာ့ ရွိဖူးမယ္၊ ဒါေပမဲ့ ရွားရွားပါးပါးပ ဲေနမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ Aလႉရွင္က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း 
ကို ျပန္လုယူၿပီး Aိမ္ လုပ္ပစ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္လို႔ပါ။ ပုဂၢဳိလ္တစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးAဖြဲ႕တစ္ခုက ရဟန္းတစ္ပါး သို႔မဟုတ္ သံဃာ (ရဟန္းAမ်ား) 
ကို ေရစက္ခ် လွဴဒါန္း ၿပီးၿပီ ဆိုရင္ ျမန္မာ့ UပေဒAရ Aလႉရွင္ (ပုဂၢဳိလ္၊ Aဖြဲ႕) က Aဲဒီေက်ာင္းကုိ မပိုင္ဆုိင္ေတာ့ပါဘူး။ တရားစြဲလုိ႔လ ဲမရေတာ့ပါဘူး။  

ဘုန္းႀကီးAခ်င္းခ်င္ပ ဲ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ပိုင္ဆုိင္မႈ ျပႆနာ ရွိတာပါ။ Aထူးသျဖင့္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူတဲ့ ဆရာေတာ္က မည္သည့္ တပည့္ကိုမွ် 
စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ AတိAက် လႊဲမAပ္ခဲ့ရင္ ဒါမ်ဳိး ႀကဳံရတတ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ဳိးမွာ ဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံေတာ္မူခါနီး ရဟန္းငယ္ Uီးတိႆက Aနီး 
Aနားမွာ ေစာင့္ေရွာင့္ေနေပမဲ့ ဆရာေတာ္က Aေဝးေရာက္ေနတဲ့ တူေတာ္ေမာင္ Uီးဒတၱကို ေက်ာင္းAပ္ခဲ့ၿပီး လူAမ်ားစုကလ ဲ Uီးတိႆကုိပ ဲ ၾကည္ညဳိ 
ၾကတယ္ဆိုရင္ Aားလံုး ပုထုဇU္ဘာဝေပမုိ႔ ျပႆနာျဖစ္ဖို႔ ေသခ်ာသေလာက္ပါပဲ။  
စိတ္ထားမွန္ေစ 
Aစစ္ပါပ။ဲ သံဃာကြဲရင္ လူေတြကဲြတယ္။ ေက်း႐ြာ ႏွစ္ျခမ္းကဲြတယ္။ လင္မယား ကြဲတာေတာင္ ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ က်မ္းဂန္မွာ ျပတာက ကိုယ္ေစာင့္  
နတ္ေတြလ ဲကြဲတယ္၊ A ဲဒီက တစ္ဆင့္ ေျမကိုမီွတဲ့ နတ္ေတြ၊  Aာကာသမွာေနတဲ့ နတ္ေတြ ကြဲတယ္၊ ျဗဟၼာ့ဘုံAထိ Aရိယာျဖစ္ၿပီးတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြ 
မွတစ္ပါး Aကုန္ ႏွစ္Aုပ္စုစီ ကြဲကုန္ပါသတဲ့ (မ-႒ ၄၊ ၂၄)။ ဒါေၾကာင့္ သံဃာကြဲတာဟာ Aက်ဳိးမရိွပါဘူး။ Aက်ဳိး ယုတ္ပါတယ္။ Aပါယ္ငရ ဲေရာက္ 
ေၾကာင္းလ ဲျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါေပမဲ့ သံဃာကြဲျခင္းကိစၥဟာ ဗုဒၶသက္ေတာ္ ထင္ရွားရိွစU္မွာေတာင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတာမုိ႔ လူ႔သဘာဝနဲ႔ သမိုင္းစU္Aရ ေရွာင္လႊ ဲမရႏိုင္တဲ့ AေျခAေန 
တစ္ ရပ္လို႔ပ ဲဆိုပါရေစ။ Aစုရွိရင္ Aမႈရွိၿမဲပါ။ 

ေလာကမွာ သက္ရွိေရာ သက္မဲ့ပါ ဖိုဓာတ္မဓာတ္ (ဆန္႔က်င္ သဘာဝ) ႏွစ္မ်ဳိးဟာ ခြဲမရသလို မည္သည့္ လူ႕Aသိုင္းAဝိုင္းမွာမဆုိ သေဘာထား 
ကြဲျပားတဲ့ Aုပ္စုတစ္စုဟာ ရွိစၿမဲပါ။ ဒါေၾကာင့္ မလႊဲသာလုိ႕ Aဲဒီလို (ကဲြျပားမႈ) ျဖစ္လာရင္ ႏွစ္ဖက္လုံး Aစြန္းမေရာက္ဘဲ၊ တစ္ဖက္သားကုိ မထိခိုက္ 
ေစဘ ဲကိုယ္ယုံၾကည္ရာကုိ ေစတနာမွန္မွန္နဲ႔ ခ်ီတက္ႏိုင္ဖို႔ မိမိစိတ္ထားကုိ ျပဳျပင္ သင့္ပါတယ္။    
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