
 
 
 
ဓမၼAေမးAေျဖမ်ား 
၁၂။ ေလးကြၽန္းတစ္ျမင္းမုိရ္၊ ျမင္းမုိရ္ေတာင္ဆိုတာ ဘုရားေဟာလား   
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႐ိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပါရေစ Aရွင္ဘုရား၊                        
တပည့္ေတာ္ ကာလီဖိုးနီးယားက ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ပါ။ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ကြၽန္းႀကီး ေလးကြၽန္း ပတ္ရံထားတဲ့ စိတ္ကူးယU္ေတာင္ (ျမင္း 
မိုရ္ေတာင္) Aေၾကာင္းကုိ ေျပာလာပါတယ္။ ျမင္းမုိရ္ေတာင္နဲ႔ ကြၽန္းႀကီးေလးကြၽန္း Aေၾကာင္းကုိ ဗုဒၶေဟာၾကားပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ Aဲဒီေတာင္က 
စိတ္ကူးယU္ ဒ႑ာရီ သက္သက္လား။ ဗုဒၶကိုယ္တိုင္ ေဟာၾကားခဲ့ တယ္ဆိုရင္ နည္းနည္းေလာက္ ထပ္ဆင့္ ရွင္းျပေပးပါ။ ယေန႔ ေခတ္သစ္သိပၸံနဲ႔ေကာ 
ဘယ္လို ၫွိယူပါ့မလဲ။                                            
                                                                                                                                                                 ဗရိွန္းေက်ာ္  
 
 
ဗုဒၶစကား 
Aခါတစ္ပါးမွာ ျမတ္ဗုဒၶက Aရွင္Aာနႏၵာကုိ 'Aာနႏၵာ၊ စူဠနိကာ ေလာကဓာတ္ တစ္ေထာင္၊ မဇၩိမိကာေလာကဓာတ္ တစ္သန္း၊ မဟာေလာကဓာတ္ 
ကုေဋတစ္ သိန္းရိွတယ္။ ေလာကဓာတတစ္ခုစီမွာ ျမင္းမုိရ္ေတာင္ တစ္ခု၊ Aေရွ႕ကြၽန္း တစ္ခု၊ Aေနာက္ကြၽန္း တစ္ခု၊ ေတာင္ကြၽန္းတစ္ခု၊ ေျမာက္ကြၽန္း 
တစ္ခုစီရွိတယ္ (Aံ ၁၊ ၂၂၈)'လို႔ မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါတယ္။ တစ္ခါမွာေတာ့ ဗုဒၶက 'ရဟန္းတုိ႔၊ ကာမဘံုကို Aမ်ားဆံုး ခုနစ္ႀကိမ္ပ ဲလာရUီးမဲ့ ေသာတာပန္ 
Aရိယာ တစ္ေယာက္ဟာ ျမင္း မိုရ္ ေတာင္ေလာက္ရွိတဲ့ ဒုကၡAစုကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီးၿပီ။ က်န္ေနေသးတဲ့ ဒုကၡကေတာ့ ပဲေနာက္ေစ့A႐ြယ္ ေက်ာက္စရစ္ခဲ 
ခုနစ္လုံးစာမွ်ပါပ။ဲ ဒါေၾကာင့္ သင္တို႔ တစ္ေတြ ဒုကၡၿငိမ္းေAာင္ တရားAားထုတ္ၾက (သံ ၃၊ ၃၉၈)' လို႔လ ဲမိန္႔ေတာ္မူဖူးပါတယ္။  

ဗုဒၶေဟာတဲ့ သုတၱန္ေတြလို႔ ေထရဝါဒက ယုံၾကည္ လက္ခံထားတဲ့ Aဂၤုတၱရနဲ႕ သံယုတၱနိကာယ္က သုတ္တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ထုတ္ျပလုိက္တာပါ။ မဇၩိမ 
နိကာယ္မွာလ ဲ Aလားတူ ျမင္းမုိရ္ေတာင္ Uပမာေတြ ရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပၿပီး သာဓကေတြAရ 'ျမင္းမုိိရ္ေတာင္' 'ကြၽန္းႀကီး ေလးကြၽန္း' ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရ 
ေတြကို ျမတ္ဗုဒၶ သိေတာ္မူ သို႔မဟုတ္ ျမတ္ဗုဒၶ ႏႈတ္ေတာ္န႔ဲ သုံးႏႈန္း ေတာ္မူခဲ့တယ္ ဆိုတာပါပဲ။  
Aဖြင့္က်မ္းမ်ား 
A႒ကထာလုိ႔ေခၚတဲ့ Aဖြင့္က်မ္းေတြဟာလ ဲသံဂါယနာ သုံးတန္တင္ခဲ့တာ (သာရတၴ-ဋီ ၁၊ ၁၈) ျဖစ္လို႔ ဘုရား ေဟာပါဠိေတာ္ေတြလုိပ ဲေလးစားခံရပါ 
တယ္။ ဒီAဖြင့္က်မ္းေတြမွာေတာ့ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ကို ပတ္ရံေနတဲ့ ေတာင္ခုနစ္လုံး၊ ကြၽန္းႀကီး ေလးကြၽန္း၊ သမုဒၵရာ ေလးစင္းရိွတယ္၊ တစ္ကြၽန္းမွာ ေန 
Aလင္းေရာင္ ရေနတုန္း Aျခားကြၽန္းေတြ ေမွာင္ေနတယ္ (ဝိသုဒၶိ ၁၊ ၁၉၉။ သုတၱနိ-႒ ၂၊ ၁၈၄ စသည္)၊ စၾကဝဠာ Aနႏၲ (စၾကဝဠာဟာ Aဆုံးမရိွ၊ 
ဗုဒၶဝံသ-႒၊ ၄၉ စသည္)လို႔ ဖြင့္ ဆိုၾကပါတယ္။   

ျမင္းမုိရ္ေတာင္ဟာ ကမၻာေျမရဲ႕ Aလယ္ဗဟိုမွာ ရွိတယ္ (Pali Proper Names, III, p. 1136)၊ ပကတိ မ်က္စိန႔ဲ မျမင္ႏိုင္ဘူးလုိ႔လ ဲဆိုတယ္ 
(လူေသလူျဖစ္ ဝိနိစၧယ၊ စာ-၆၆၂)။ Aရွင္Aႆဂုတၱ မေထရ္ဟာ  ခက္ခဲနက္နဲတဲ့ ေမးခြန္းကုိ ေမးတတ္သူ မိလိႏၵမင္းကုိ ျပန္ေခ်ပဖို႔ AစီAစU္နဲ႔ ပတ္ 
သက္တဲ့  သံဃာ့Aစည္း Aေဝးတစ္ရပ္ကို (ျမင္းမုိရ္ေတာင္ရဲ႕ Aရံေတာင္စU္ ခု နစ္လုံးထဲမွာ ပါတဲ့) ယုဂႏၶဳိရ္ေတာင္ထိပ္မွာ က်င္းပခဲ့ပါသတဲ့ (မိလိႏၵ၊ ၅)။ 
ဒါေတြကေတာ့ ေထရဝါဒက်မ္းဂန္ ေတြမွာ ေဖာ္ျပတဲ့ ေလးကြၽန္းတစ္ျမင္းမုိရ္၊ ေတာင္ စU္ခုနစ္တန္နဲ႔ စၾကဝဠာAနႏၲ AယူAဆျဖစ္ပါတယ္။  
ဗုဒၶဝါဒနဲ႕ သိပၸံ 
ဗုဒၶဟာ သိပၸံဆရာမဟုတ္၊ ဗုဒၶဝါဒဟာလ ဲ သိပၸံပညာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶဝါဒန႔ဲ သိပၸံပညာဟာ ရထားလမ္းလုိ မ်U္းၿပိဳင္သြားေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဝါဒဟာ စၾကဝဠာကုိ သုေတသန မလုပ္ပါဘူး။ စၾကဝဠာကုိ သုေတသနလုပ္ဖို႔က သိပၸံဆရာတုိ႔ရဲ႕ တာဝန္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီဃနိကာယ္၊ Aဂၢည 
သုတ္ ပါဠိေတာ္မွာ သက္ရွိ သတၱဝါေတြနဲ႔ တကြ ကမၻာေလာကဟာ ေရွးUီးမုိး ႐ြာ သြန္းလုိက္လို႔ ကမၻာေျမ စတင္ျဖစ္ တည္ပုံ တိုးတက္လာပံု တည္ၿမေဲနပုံ၊ 
မီး ေရ ေလတုိ႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီး ရပံုေတြကို ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္ေတြက 'တစ္ခ်ိန္မွာ ေနခုနစ္စင္း တစ္ၿပိဳက္နက္ ေပၚထြက္လာၿပီး ယင္း 
Aပူရွိန္ဟာ ကမၻာေျမကုိ ေလာင္ကြၽမ္းပစ္ လိုက္တယ္'လို႔ ဆိုတယ္။  

သိပၸံဆရာေတြကလ'ဲလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၁၃ ဘီလီ ယံခန္႔က မဟာေပါက္ကြဲမႈ (Big Bang) ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္၊ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ ၾကာၿပီးေနာက္ 
ကမၻာ႔ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ ေျပာင္းလဲမႈ AစီAရီ ျဖစ္ေပၚလာတယ္'လို႔ ဆိုတယ္။ 'စၾကဝဠာနဲ႔ သက္ရွိတို႔ဟာ သဘာဝနိယာမ သို႔မဟုတ္ သဘာဝေ႐ြး 
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ခ်ယ္မႈ (natural selection)ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္၊ ဒီစၾကဝဠာမွာ ကမၻာေျမAေပၚယံလႊာ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ စၾကဝဠာဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စU ္ 
ေပၚလာတယ္'ဆိုတဲ့ သိပၸံြAဆိုေတြဟာ ဗုဒၶဝါဒန႔ဲ Aနီး စပ္ဆုံး ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။  
ထာဝရဘုရားသခင္ရဲ႕ ဆႏၵတစ္ခုတည္းနဲ႔ သက္ရွိသက္မ႔ဲ Aားလံုးနဲ႔ ဒီကမၻာေလာက စတင္ျဖစ္တည္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကုိေတာ့ သိပၸံကေရာ ဗုဒၶဝါဒကပါ ျငင္း 
ပယ္ပါတယ္။  
ဓမၼစကၡဳ (တတိယမ်က္လံုး) 
ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္က Aရွင္Aႏုဒၶါမေထရ္ဟာ ဒိဗၺစကၡဳ AဘိညာU္နဲ႔ တစ္ခ်ိန္လုံး မိမိရဲ႕ခႏၶာကုိယ္ကို ႐ႈၿပီးေတာ့ ေနရာမွာ ခႏၶာတစ္ကိုယ္လုံးမွာ 
ပိုးမ်ဳိးေပါင္း ရွစ္ ေသာင္းရိွၿပီး A ဲဒီပိုးေတြဟာ Aခ်င္းခ်င္း ထိုးဆိတ္ ၾက၊ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ စြန္႔ၾက၊ တစ္ခ်ဳိ႕ နာမက်န္း၊ တစ္ခ်ဳိ႕ ေသေနၾကတာေတြကို 
ေတြ႕ရသတဲ့ (မ-႒ ၂၊ ၃၃)။ Readers' Digest (၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ လကုိ မမွတ္မိ) မွာ မ်က္ေတာင္ေမႊးေပၚက သန္းခ်ီရွိတဲ့ ပိုးမႊားေလးေတြ Aခ်င္းခ်င္း 
တိုက္ခုိက္ေနၾကတာ၊ မိတ္လိုက္ေနၾကတာ၊ မိတ္လိုက္တဲ့Aခါ Aသုံးျပဳတဲ့ ေမြ႕ယာလိပ္ ကေလးလုိဟာကုိ ေက်ာမွာလြယ္ၿပီး ေျပးလုိက္ လႊားလိုက္ 
လုပ္ေနၾကတာေတြကုိ Aႏုၾကည့္ မွန္ေျပာင္းနဲ႔ ျမင္ရေၾကာင္း ဖတ္ဖူးခဲ့တာကုိ Aမွတ္ရမိပါတယ္။  

ျမန္မာျပည္ တရားဌာနတစ္ခုမွာ သုံးလေလာက္ တရားထိုင္ဖူးတဲ့ ေဝလနယ္ (Aဂၤလန္ႏိုင္ငံ) က ပ႐ိုဖက္ဆာ တစ္ေယာက္န႔ဲ ဆုံဖူးပါတယ္။ သူ 
တရားထုိင္ ေနတုန္း ခုိင္က်ည္တဲ့ သမာဓိစြမ္းAားနဲ႔ မိမိရ႕ဲ ဝမ္းဗုိက္ထမွဲာရိွတဲ့ ကလီစာ Aားလံုးကုိ ေတြ႕ေနရၿပီး Aူတစ္ေနရာမွာ ေရာဂါလကၡဏာလို႔ 
ယူဆရတဲ့ Aရာတစ္ခုကို ေတြ႕ေတြ႕ေနလုိ႔ ကမၼ႒ာန္းဆရာရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ မိမိႏိုင္ငံကိုျပန္ၿပီး ေဆးစစ္ၾကည့္ရာမွာ တကယ္ပ ဲ ျဖစ္ေနလို႔ လက္မတင္ 
ကေလး မီလိုက္ေၾကာင္း သူက ေျပာျပပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ယုံတမ္းစကားေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ မည္သူမဆုိ စိတ္ပိုင္းဘဝ ေလ့က်င့္မႈနဲ႔ တကယ္ ရႏုိင္တဲ့ 
စြမ္းရည္မ်ဳိးပါ။  

က်မ္းဂန္ေတြမွာ ဗုဒၶရဲ႕ ဒိဗၺစကၡဳ�ဏ္ ျမင္ႏိုင္စြမ္းAား၊ Aဂၢသာဝကေတြရဲ႕ ဒိဗၺစကၡဳ ျမင္ႏိုင္စြမ္းAား၊ သာမန္ပုဂၢဳိလ္ေတြရဲ႕ ဒိဗၺစကၡဳ ျမင္ႏိုင္စြမ္း 
Aားေတြကုိ ခြဲျခားျပထားပါတယ္။ ဗုဒၶဟာ ဒိဗၺစကၡဳနဲ႔ စၾကဝဠာ ကုေဋ တစ္သိန္းAလြန္ကို လွမ္းျမင္ႏိုင္ပါသတဲ့။  
ေမးခြန္းရ႕ဲ Aေျဖ 
ေလးကြၽန္း  တစ္ျမင္းမုိရ္နဲ႔  စၾကဝဠာAနႏၲဆိုတာကုိ  ဗုဒၶေဟာAေနနဲ႔ လက္ခံထားတဲ့ ပါဠိေတာ္ေတြမွာ ေတြ႕ရတာေတာ့  ေသခ်ာပါတယ္။ ေခတ္သစ္ 
သိပၸံ Aျမင္နဲ႔ ၾကည့္ရင္ တစ္ထပ္တည္းေတာ့ က်ခ်င္မွ က်မယ္။ ေAးေလ၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ ငါးရာေက်ာ္က စာဆုိနဲ႔ ယေန႔ေခတ္ လက္ေတြ႕ 
ဟာ တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား။  

ဒါေပမဲ့ ကမၻာ႔ဝင္႐ိုး ဆိုတာကုိ ဆုပ္ကိုင္ မျပႏိုင္သလုိ ျမင္းမုိရ္ေတာင္ကိုလ ဲ မျမင္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ ၫွိယူလိုက္ရင္ ဘဝင္က်ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ Aေမရိက 
တုိက္မွာ လင္းေနတုန္း Aာဖရိက၊ Uေရာပ၊ Aာရွနဲ႔ ၾသစေၾတလ် တုိက္ေတြမွာ ေမွာင္ေနတာကလ ဲတစ္ကြၽန္းလင္းခုိက္ သုံးကြၽန္း မိုက္ဆုိတာနဲ႔ မနီးစပ္ 
ေပဘူးလား။ ဗုဒၶက်မ္းဂန္ေတြမွာ ေဖာ္ျပတဲ့ cosmology (စၾကဝဠာေဗဒ) ဟာ Aေတာ့္ကို reasonable ျဖစ္ (ေၾကာင္းက်ဳိး ဆီေလ်ာ္) ေၾကာင္းပါ။  
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