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႐ိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားAပ္ပါသည္ ဘုန္းဘုန္းဘုရား၊ 
ဗုဒၶဝါဒီမဟုတ္တဲ့ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ဗုဒၶဝါဒန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔မွာ ဘဝင္မက်တာေလးတစ္ခု ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ Aဲဒါကေတာ့ Aလွတရားကို 
ျငင္းပယ္တာတဲ့။ ဗုဒၶဘုရားရွင္ဟာ ေလာကကုိ ဒုကၡလို႔ ျမင္ထားတာမုိ႔ Aၿမဲပ ဲမေကာင္းဖက္ကေန ၾကည့္ေလ့ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဝါဒဟာ မေကာင္း 
ျမင္ဝါဒလားတဲ့။ Aလွတရားဆုိဟာ ဘုရားသခင္က လူသားေတြ ခံစားဖုိ႔ ဖန္းဆင္းေပးထားတာ ျဖစ္လို႔ ခံစားေကာင္း ပါတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ 
စိတ္ပညာAလိုAရ သုခကုိခံစားဖုိ႔ ျငင္းဆုိတာဟာ ပုံမွန္စိတ္ထား မျဖစ္ႏိုင္ ဘူးလုိ႔လ ဲ ေျပာပါတယ္။ Aလွတရားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ 
ေဟာၾကားတဲ့ Aဓိပၸာယ္ဟာ သူနား လည္ထားတာနဲ႔ တူပါသလား။                                               
                                                                                                                                                                     စီစီ ခင္လွ 
 
 
လကၡဏာေရး သံုးပါး 
မၿမဲ၊ ဆင္းရဲ၊ Aတၱေကာင္မရွိဆိုတဲ့ လကၡဏာေရး သုံးပါးကုိ ေရွ႕တန္းတင္ ေဟာၾကားလုိ႔ ဗုဒၶဝါဒဟာ Aလွတရားကုိ AသိAမွတ္မျပဳ၊ မေကာင္းျမင္ဝါဒပ ဲ
ျဖစ္မယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳရင္ ဗုဒၶဝါဒကဆုိလိုတဲ့ Aမွန္ တရားႏွင့္ ေဝးသြားပါလိမ့္မယ္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္က 'ဤ႐ုပ္ခႏၶာကုိယ္မွာ Aတၱ (ဝိညာU္ေကာင္) မရွိ။ 
ဤ ႐ုပ္ခႏၶာဟာ ငါျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္ေစလုိ႔ Aမိန္႔ေပးလုိ႔လ ဲမရ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဤ႐ုပ္ခႏၶာဟာ Aၿမဲမရိွ။ ဆင္းရသဲဘာဝ ရိွတယ္'လို႔ ေဟာပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶ 
AလိုAရ မတည္ၿမဲျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိ တာ Aရာခပ္သိမ္းတို႔ရဲ႕ ေရွာင္လႊဲမရတဲ့ သဘာဝပါပဲ။  
ဒုကၡAမွန္တရား 
ဒီေလာကမွာ ဒုကၡတည္ရွိေနတာဟာ Aမွန္တရားပဲ။ ဒုကၡမရွိဘူးလုိ႔ ျငင္းဆုိရင္လ ဲပုံမွန္စိတ္ထားေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ လူေတြဟာ သက္ရွိ သက္မဲ့ေတြကုိ 
ႏွစ္ သက္စြဲလမ္းရာက ရယူပိုင္ဆိုင္ၿပီး တည္ၿမဲေနေစခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သက္ရွိသက္မဲ့တို႔ရဲ႕ Aမွန္သဘာဝကုိ သိေAာင္ စU္းစားဆင္ျခင္ဖို႔ ျငင္းဆုိလို 
ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးတာ၊ ေကြကြင္းရတာေတြကုိ လက္ခံလိုစိတ္ မရွိဘူး။ ပုဂၢဳိလ္ဝတၴဳတုိ႔ရဲ႕ ရွင္သန္တည္ၿမဲေရးကုိ ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တရင္း 
Aခ်ိန္ကာလကပ ဲသတၱဝါေတြကုိ ဝါးမ်ဳိ သြားပါတယ္ (ကာေလာ ဃသတိ ဘူတာနိ)။ A႐ုဏ္Uီး ႏွင္းစက္ရဲ႕ သစ္လြင္ လတ္ဆတ္မႈဟာ ေနထြက္ခ်ိန္ 
မတိုင္ခင္ပါပဲ။ ပ်ဳိျခင္း Aုိျခင္း၊ ေဟာင္းျခင္း သစ္ျခင္း ဆိုတာ ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ သြင္ျပင္ေတြပဲ မဟုတ္ပါလား။  

သဘာဝတရားေတြကုိ A ဲဒီလိုAရွိAတုိင္း မသိ ျမင္ေသးလုိ႔ မိမိ စိတ္ကို ေကာင္းေကာင္း မထိန္းႏုိင္ဘ ဲဘယ္Aရာဝတၴဳကုိမဆို တပ္ မက္စြဲလမ္းရင္ 
ဆင္ရဲဒုကၡ ျဖစ္ရတယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ ဒါဟာ လကၡဏာေရးသံုးပါး ေဒသနာက ေဖာ္ျပ တဲ့ ဗုဒၶAလို ဘဝႏွင့္ေလာကကုိ ႐ႈျမင္ပုံ ျဖစ္ပါတယ္။ 
Aလွတရား 
တစ္ခါမွာ ပေသနဒီ ေကာသလမင္းက ျမတ္ဗုဒၶကို 'Aရွင္ဘုရားရဲ႕ တပည့္မဟုတ္တဲ့ သမဏျဗဟၼဏ Aခ်ဳိ႕ဟာ ပိန္လွီခ်ည့္နဲ႔၊ AသားAေရ မြဲေျခာက္ၿပီး 
ခႏၶာ တစ္ကိုယ္လုံး Aေၾကာ ၿပိန္းၿပိန္း  ထေနၾကပါတယ္။ ၾကည့္႐ႈသူ လူAေပါင္းရဲ႕ Aျမင္Aာ႐ံုကို မဖမ္းစားႏုိင္ ၾကပါဘူး (န စကၡဳံ ဗႏၶႏၲိ ဇနႆ 
ဒႆနာယ)'လို႔ ေလွ်ာက္ဖူးပါတယ္။ Aလွတရားဆုိတာ ၾကည့္႐ႈသူကို ႏွစ္သက္ေစတဲ့ Aရာလုိ႔ Aဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ကုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းဖုိ႔၊ 
ယU္ေက်း ေဖာ္ေ႐ြၿပီး ၾကည္ၫိုဖြယ္ ျဖစ္ေAာင္ ေနထုိင္ျပဳမူဖို႔ ရဟန္းေတာ္ ေတြကုိ ျမတ္ဗုဒၶ သင္ၾကားပါတယ္။ 

မိမိေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ႏွစ္လုိဖြယ္ျဖစ္ ေAာင္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ စည္းကမ္းေတြလ ဲခ်မွတ္ေပးပါ တယ္။ နိမ့္က် ႐ြံရွာဖြယ္ AမူAက်င့္ ပုံစံေတြန႔ဲ 
စိတ္ ပိုင္းဘဝကို ႁမွင့္တင္ဖို႔ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ မၫႊန္ၾကားပါဘူး။ ဗုဒၶဟာ Aလွတရားကုိ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Aလွတရား တည္ရွိရာ ပုဂၢဳိလ္ပစၥည္း 
တုိ႔ရဲ႕ သဘာဝမွန္ကို AရွိAတိုင္း နားမလည္ရင္ Aလွ တရားက ပူပန္ဆင္းရမဲႈေတြကုိ ယူေဆာင္လာတယ္လို႔ေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶ သတိေပးပါတယ္။  
သဘာဝမွန္ကုိ သိျခင္း 
သက္ရွိေတြမွာ Aလွတရားဟာ Aကန္႔Aသတ္ႏွင့္ သာရိွခဲ့ရင္ Aလွပိုင္ရွင္ဟာ ေလာဘႏွင့္ ဂုဏ္မာန ျမင့္ ေမာက္တယ္။ Aလွတည္ရွိတဲ့ Aရာဟာ 
ထူးျခားၿပီး လြယ္ကူစြာမရႏုိင္ရင္ လူဟာ Aလွတည္ရာကုိ ကိုယ္ပိုင္ျပဳဖုိ႔ ႐ုန္းကန္လုိတယ္။ Aလွပစၥည္းကုိ မပုိင္ဆိုင္ႏိုင္ သူေတြဟာ ပုိင္ဆိုင္သူေတြAေပၚ 
ထားရိွတဲ့ မနာလုိမႈ ရန္ေစာင္မႈေတြကုိ တြန္းလွန္ဖို႔ ႀကီးမားတဲ့ စိတ္ဓာတ္ ခြန္Aားႏွင့္ သတိၱေတြ လိုေပမယ္။   

Aလွတရားဟာ ႏွင္းဆီပန္းလုိပါပဲ။ မသံုးတတ္ရင္ ဆူးစူးမယ္။ Aလွတရားကုိ Aတၱလြန္ဆႏၵနဲ႔ ဆုပ္ကိုင္ရင္ လူ႕တန္ဖိုး ပ်က္ယြင္းၿပီး  ဆင္ျခင္ 
ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မႈAဆင့္ ေလွ်ာက်သြားႏုိင္တယ္။ သိမ္းငွက္တစ္ေကာင္ သားတစ္ကို ကိုက္ခ်ီ ပ်ံလႊား ေနတုန္း Aျခားသိမ္းငွက္ေတြ ဝုိင္းဝန္းတုိက္ခုိက္ခံရလို႔ 
သားတစ္ကို လႊတ္ခ် လိုက္ရပုံ၊ ေနာက္တစ္ေကာင္က က်သြားတဲ့ သားတစ္ကို ထိုးသုတ္ေတာ့ သူလ ဲ တိုက္ခိုက္ခံရျပန္ပုံကို သတိျပဳမိတဲ့ Aရွင္ 
ပကၠမဟာ'ေလာကီ Aာ႐ံုေတြဟာ ဒီသားတစ္နဲ႔ တူတာပဲ။ လူတိုင္းႏွင့္ ဆိုင္ၿပီး နာက်င္ခံခက္မႈေတြႏွင့္ ျပည့္လွ်မ္းေနပါကလား' လို႔ Aဖန္ဖန္ ဆင္ျခင္ရင္း 
ႀကိဳးစားၿပီး တရားAား ထုတ္လို႔ Aဲဒီေန႔မွာပ ဲရဟႏၲာျဖစ္သြားခဲ့တယ္။  
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ဗုဒၶဝါဒီဟာ Aလွတရားကုိ မိမိရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈAရ ႀကိဳက္ျခင္း မႀကိဳက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚရာ Aေၾကာင္းတရား Aျဖစ္မွ ေရွာင္ရွားႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားျခင္းသာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ Aာ႐ံုငါးပါးနဲ႔ ျမင္ေတြ႕ခံစားႏိုင္တဲ့ Aလွတရားကုိ AသိAမွတ္ ျပဳၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဒီAလွတရားရဲ႕ ေျပာင္းလ ဲ ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ 
ပ်က္စီးျခင္း သဘာဝကုိပါ ရႈျမင္ လက္ခံျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။  
 
ရဟႏၲာတုိ႔ရဲ႕ စိတ္Aာ႐ံု  
ဗုဒၶဝါဒီဟာ 'ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ပ်က္သုံးျခင္း သဘာဝရိွတယ္'ဆိုတဲ့ ဗုဒၶေဒသနာကုိ သတိရၿပီး Aလွတရားကုိ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းစြာ ရႈျမင္ပါတယ္။ ႏွစ္သက္ျမတ္ 
ႏိုးမႈတို႔ စုေပါင္းရာ Aလွပစၥည္းေတြကုိ ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ဖို႔ Aလိုရမၼက္ေတြနဲ႔ တင္းက်ပ္စြာ လႊမ္းၿခဳံမထားဖုိ႔ စိတ္ကိုထိန္း ခ်ဳပ္ၿပီး ဗုဒၶတပည့္ဟာ မိမိရဲ႕ ဘဝ 
ေနနည္းကုိ တည့္ မတ္ေAာင္ ႀကိဳးစားပါတယ္။ ရဟႏၲာျဖစ္တဲ့ Aရွင္သပၸက မေထရ္ဟာ မိမိေနထုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ဘသာဝ AလွတရားAေပၚ 
ထူးျခားတဲ့ စိတ္Aာ႐ံုခံစားမႈကို ပရိသတ္Aလယ္မွာ ဒီလို �မြက္ဟခဲ့ပါတယ္ 'တိမ္မုန္တုိင္းတုိ႔ စိတ္႐ိုင္း ထခ်ိန္၊ ေတာင္ပံျဖဴ Uဗ်ဳိင္းငွက္တို႔ 
Aိပ္တန္းဖက္ဆီ Aေသာ့ႏွင္တုန္း၊ Aဇကရဏီျမစ္ဟာ Aလွဆုံးေပါ့'။  

ဓုတင္ Eတဒဂ္ရ Aရွင္မဟာကႆပ မေထရ္ႀကီးလ ဲ 'တိမ္ၫိုAထြတ္ ျပာသာဒ္ေဆာင္ပမာ ေတာင္ျပာ တန္းေတြAၾကား ညသန္းေခါင္ယံ ဆင္တြန္ 
သံ ၾကားရေတာ့ တကယ့္ Aထူးျခားဆံုးပါပ'ဲလို႔ ပရိသတ္ Aလယ္မွာ �မြက္ဟခဲ့ဖူးပါတယ္။  

ေနျပည္ေတာ္ကို ျပန္ၾ< ြကဖုိ႔ ရဟႏၲာ Aရွင္ကာဠဳဒါယီမေထရ္ ျမတ္ဗုဒၶကို ေလွ်ာက္ပုံက 'Aုိးေဝ Aုိးေဝ၊ ေတာင္ထိပ္ေဗြ၌၊ ေထြေထြထူးထူး၊ တြန္ရင့္ 
က်ဴးလ်က္၊ ႐ႊင္ျမဴးပါၾက၊ Uေဒါင္းလွတို႔၊ ဖိုမ ေခၚကာ၊ က ၾကပါသည္ မဟာဝီရ Aဂႌရသာနံ သမေယာ'တဲ့။ (မဟာဝီရ၊ လုံ႔လသခင္ ခ်စ္သွ်င္ဘုရား 
သုံးလူ႔ဖ်ား။ Aဂႌရသာနံ၊ ေျခာက္လွ်ံေရာင္ဝါ �ဏ္စၾကာႏွင့္ သစၥာထြန္းလစ္ တို႔သွ်င္ခ်စ္၏။ သမေယာ၊ လမ္းဆက္တေဖာ္ ႐ႈလင့္ေမွ်ာ္သည္ ျပည္ေတာ္ 
ကူးသင့္ခ်ိန္ပါဘုရား။) 
 ရဟႏၲာAရွင္ျမတ္ႀကီးေတြရ႕ဲ ႏွလုံးသားခံစားမႈကို တု႔ံျပန္ပုံေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Aဲဒီလိုခံစားရာမွာ နားလည္မႈႏွင့္ညီမွ်မႈ ရွိပါတယ္။ Aလွ 
ေပ်ာက္ဆုံးလုိ႔ စိုးရိမ္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈAတြက္ ဝန္တိုျခင္းေတြ သူတို႔ သႏၲာန္မွာ မရွိပါဘူး။ ေသးသိမ္ ယုတ္ညံ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြ ကင္းဆိတ္တဲ့ စိတ္ရွိရင္ 
လူဟာ ေရာင့္ရဲမႈႏွင့္ Aပန္းေျပမႈကို ရရွိပါတယ္။  

ဗုဒၶဝါဒီဟာ ႀကဳံေတြ႕သိရွိ ခံစားမႈေလာကကုိ ပိတ္ကာဖုိ႔ နံရံတံတိုင္း ျခားမထားပါဘူး။ ခံစားမႈနယ္ပယ္ Aတြင္းမွာပ ဲတည္ရွိပါတယ္။ ဗုဒၶဝါဒက 
သင္ျပ တဲ့ ေျပာင္းလမဲႈႏွင့္ မဆံုးသံသရာ ျဖစ္စU္Aတြင္း လူသားတုိ႔ရဲ႕ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈကို ႁမွင့္ တင္ေပးႏုိင္တဲ့ Aလွတရားကုိ သတိပညာခြၽန္းနဲ႔ Aုပ္ၿပီး 
ခံစားဖုိ႔ မျငင္းပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဝါဒကို Aဆိုးျမင္ဝါဒလုိ႔ လုံးဝ မဆိုႏိုင္သလုိ Aားလံုး Aေကာင္းျမင္ဝါဒ သက္သက္လ ဲမဟုတ္ပါဘူး။   
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