
ဓမၼAေမးAေျဖမ်ား 
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ဘုန္းဘုန္း ဘုရား၊ 
လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္လေလာက္က တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ေၾကာင္ကေလး Aစာမစားႏိုင္ျဖစ္ၿပီး တျဖည္းျဖည္း ပိန္လာလုိ႔ တိရစၧာန္ ဆရာဝန္ဆီ ယူသြားၿပီး ျပပါတယ္။ 
ဆရာဝန္က ေၾကာင္ကေလးမွာ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးသြားလုိ႔ Aစာမစားႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ ဒီေရာဂါန႔ဲပဲ ရက္သတၱပတ္ Aနည္းငယ္Aတြင္း ေသဆံုးလိမ့္ 
မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီေတာ့ တပည့္ေတာ္Aေနနဲ႔ ေၾကာင္ကေလး Aစာမစားဘဲ ပင္ပင္ပန္းပန္း ေသရမွာကုိ မလိုလားလုိ႔ ေၾကာင္ကေလး Aိပ္ေမာ 
က်ၿပီး ေAးေAးသက္သာ ေသသြားမဲ့ ေဆးကုိ ဆရာဝန္ကို ထိုးေပးခိုင္းဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ဆရာဝန္ကလဲ ထိုးေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တပည့္ေတာ္တို႔ 
ေၾကာင္ကေလးကုိ ေသသြားေစ လိုတဲ့ ေစတနာ လုံးဝ မရွိခဲ့ပါဘူး။   

သိခ်င္တာက တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ငါးပါးသီလ ပ်က္ပါသလား။ ေသေစလုိတဲ့ ေစတနာမွ မပါတဲ့Uစၥာ။ A ဲဒီလို လုပ္လိုက္တဲ့ Aက်ဳိးAတြက္ တပည့္ 
ေတာ္မွာ ဘယ္လို Aက်ဳိးမ်ဳိး ရႏိုင္ပါသလဲ။ ကုသိုလ္လား Aကုသိုိလ္လား။ လုပ္ေပးတဲ့ ဆရာဝန္ရဲ႕ Aက်ဳိးေပးေကာ ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။ ေၾကာင္ပိုင္ရွင္ 
Aေနနဲ႔ A ဲဒီလို AေျခAေနမွာ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ Aေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသလဲ။  
                                                                                                                                                                    ပြင့္ေမတၱာ  
 
 
 
ဒီAေျဖAတြက္ လိုAပ္တဲ့ ပါဏာတိပါတ (သူ႔Aသက္ သတ္မႈ)ကံ မေျမာက္တဲ့ AေျခAေနႏွင့္ ေျမာက္တဲ့ AေျခAေနကို Uီးစြာ နားလည္သင့္ပါတယ္။  
ကံမေျမာက္တ့ဲ AေျခAေန 
၁၊ ေစတနာ မပါရင္ - Uပမာ Aမွတ္တမဲ့ ထားမိတဲ့ ဓား သို႔မဟုတ္ တုတ္ ျပဳတ္က်လုိ႔ ကေလးငယ္ တစ္ ေယာက္ ေသဆံုးသြားရင္ (တာဝန္မဲ့မႈႏွင့္ ကေလး 
မိဘ တရားစြဲတာကုိ ခံရၿပီး ေထာင္က်ႏုိင္ေပမဲ့) ေသေစလို တဲ့ ေစတနာမရိွလို႔ ပါဏာတိပါတကံ မေျမာက္ဘူး။  
၂၊ မသိရင္ - Uပမာ  မိမိဝယ္လာတဲ့ ဒံေပါက္ထမင္းမွာ Aဆိပ္သင့္ေနမွန္း မသိဘဲ Aျခားတစ္ေယာက္ကို ေကြၽးမိလို႔စားမိသူ ေသဆံုးရင္ စိတ္ေကာင္းႏွင့္ 
ေကြၽးခဲ့သူ ပါဏာတိပါတကံ မေျမာက္ဘူး။  
၃၊ သတ္ဖို႔ မရည္႐ြယ္ရင္ - Uပမာ ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္က လူနာကုိ ေသြးတုိးေပ်ာက္ေဆး ေပးတာပဲ၊ ဒါေပမဲ့ A ဲဒီေဆးက လူနာႏွင့္မတည့္လို႔ Aဲဒီ 
ေဆးေၾကာင့္ပဲ လူနာေသရင္ (တရားစြဲခံရ ေထာင္က်ႏုိင္ေပမဲ့) ဗုဒၶဝါဒAရ လူနာကုိ ေသေAာင္လုပ္ဖို႔ မရည္႐ြယ္လို႔ ဆရာဝန္ဟာ ပါဏာတိပါတကံ 
မေျမာက္ပါဘူး။ 
၄၊ မိဘ ညီAစ္ကို ေမာင္ႏွမမွန္း မသိႏိုင္ေAာင္ ႐ူးသြပ္ေနရင္ - Uပမာ AေမAစ္မကုိ ထိလို႔ မဆင္မျခင္ ဓားနဲ႔ လိုက္ခုတ္တဲ့ သာမန္ စိတ္မမွန္သူ သို႔ 
မဟုတ္ ဆင္ျခင္တုံတရား Aဆင့္မမီသူမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ၊ မစင္နဲ႔ ထမင္းကုိ မခြဲျခားႏုိင္ေလာက္ေAာင္ လုံးဝ ႐ူးသြပ္ေန သူက သူ႔Aသက္ကို သတ္မိရင္ 
ကံမေျမာက္ဘူး။ 
ကံေျမာက္တ့ဲ AေျခAေန 
၁၊ Aသက္ရွိမွန္း သိေနရင္ - သက္ရွိကို Aသက္ရွိ မွန္း သိလ်က္ ေသေAာင္လုပ္ရင္ ကံေျမာက္တယ္။ 
၂၊ သတ္ (ေသေစ) လိုတဲ့ စိတ္ရွိရင္ - Uပမာ ညAိပ္ေနတုန္း ေက်ာေAာက္ Aခင္းေပၚက ၾကမ္းပုိးကုိ ၾကမ္းပုိးမွန္းသိလို႔ ၫွစ္သတ္လိုက္ရင္ ကံေျမာက္ 
တယ္ (ၾကမ္းပုိးကုိ သစ္သားစ Aထင္ႏွင့္ ၫွစ္လိုက္မိလို႔ ၾကမ္းပုိး ေသသြားရင္ေတာ့ ကံမေျမာက္ဘူး။) 
၃၊ ေသေAာင္လုပ္ရင္ သို႔ဟုတ္ သတ္ရင္ - Uပမာ ကိုယ္ျဖင့္ (ကိုင္ေပါက္၊ Aျမင့္မွ တြန္းခ်) ၍ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ယွU္သည့္ တုတ္ျဖင့္႐ိုက္ ဓားျဖင့္ 
ခုတ္ လွံျဖင့္ ထိုး၍ သတ္တာ၊ Aေဝးမွာ ရွိသူကို ေက်ာက္ခ ဲေလးျမား ေသနတ္ စသည္ျဖင့္ပစ္၍ သတ္တာ၊ Aျခား တစ္ေယာက္ကို ေစခိုင္းၿပီး သတ္တာ 
(ေစခုိင္းရာမွာ ပုဂၢဳိလ္ Aခ်ိန္ ေန ရာ လက္နက္စသည္ ခုိင္းတဲ့Aတိုင္း ျဖစ္မွသာ ခုိင္းတဲ့သူ ကံေျမာက္တယ္)၊ ေရတြင္းေရကန္ စသည္မွာ Aဆိပ္ခပ္ၿပီး 
သတ္တာ စတဲ့နည္းေတြႏွင့္ ေသေAာင္ လုပ္ရင္ ကံေျမာက္တယ္။  
၄၊ ေသရင္ - Aသတ္ခံရတဲ့ သတၱဝါေသမွသာ ပါဏာ  တိပါတ ကံေျမာက္တယ္။ 
ေကာက္ခ်က္ 
ေမးခြန္းထဲက ေၾကာင္ပိုင္ရွင္ဟာ  မိမိရဲ႕ေၾကာင္ကေလး  Aသက္ရွင္ဆဲ ျဖစ္မွန္း သိေနတယ္။ ကစားစရာ ေၾကာင္႐ုပ္ကေလး မဟုတ္၊ ေၾကာင္Aစစ္ ျဖစ္ 
မွန္းလဲ သိေနသားပ ဲ (ေၾကာင္ပိုင္ရွင္က သူ႔ေၾကာင္ေလးကုိ မေသေစခ်င္ဘူးဆုိေပမဲ့ ေသေAာင္လုပ္ဖို႔ေတာ့ ဆုံးျဖတ္လိုက္တာပဲ မဟုတ္လား)။ ေၾကာင္ 
ကေလးကုိ ေဆးထုိးၿပီး (ေဝါဟာရ AတိAက် ဆိုရင္) Aဆုံးစီရင္ခုိင္းလုိက္တာပဲ မဟုတ္လား။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေၾကာင္ကေလးဟာ ပိုင္ရွင္သခင္ရဲ႕ 
ဝစီပေယာဂ (လုပ္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေပးပါလုိ႔ ႏႈတ္နဲ႔ ေသေAာင္ Aားထုတ္မႈ) ေၾကာင့္ပ ဲ ေသသြားခဲ့ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သက္သတ္ Aဂၤါေတြ 
စုံေနတယ္ေပါ့။  
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Aေျဖ  
Aဲဒါေၾကာင့္ ေမးခြန္းAရ ေၾကာင္ပိုင္ရွင္ဟာ ကုသိုလ္မရတဲ့Aျပင္ ငါးပါးသီလထဲက ပါဏာတိပါတ (သူ႔Aသက္သတ္ျခင္း)ကို မထင္မွတ္္ဘဲ ခ်ဳိးေဖာက္ 
လိုက္ပါတယ္။ Aကုသိုလ္ Aျပစ္လဲ ရပါတယ္။ သိမ္ေမြ႕လွပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ စိတ္ထားႏွင့္လုံ႔လ (ေသေAာင္Aား ထုတ္မႈ) မထက္သန္တဲ့Aတြက္ 
Aက်ဳိးေပးကေတာ့ က်ားတစ္ေကာင္ ဆင္တစ္ေကာင္ကို ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္တာလုိမ်ဳိး မဆိုး႐ြားႏုိင္ဘူးလုိ႔ေတာ့ (ကိုယ္ပိုင္ A ျမင္Aရ) ယူဆပါတယ္။  
 Aဲဒီလို AေျခAေနမွာ ေၾကာင္ပိုင္ရွင္Aေနႏွင့္ A ေကာင္းဆံုး ျပဳလုပ္သင့္တာက ေၾကာင္ကေလး မေသခင္ (ကိုယ္မခ်မ္းသာရင္ေန) Aနည္းဆံုး 
စိတ္သက္သာရာရေAာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် မိမိရဲ႕ ၾကင္နာယုယမႈကို ျပသဖုိ႔၊ ေၾကာင္ကေလး ဘဝကူးေကာင္းဖုိ႔ ေကာင္းမႈျပဳ၊ ေမတၱာပုိ႔ၿပီး ကုသိုလ္Aမွ် 
ကိုေပး၊ ပရိတ္ပ႒ာန္း ေဒသနာေတြကုိ (နားလည္လည္ မလည္လည္) ႐ြတ္ေပး (ေသခါနီး ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ တရားသံကို ၾကားလိုက္ရတဲ့ ဖားကေလးေတာင္ 
သုဂတိကို ရသြားေသးတာပဲ) ဖို႔နဲ႔ ကိုယ္တိုင္လပဲ ဲေၾကာင္ကေလးကုိ ၾကည့္ၿပီ မရဏ ႆတိကို ပြား (ေသျခင္းတရားကုိ Aဖန္ဖန္ ေAာက္ ေမ့) ဖို႔ပဲ။                                    

တိရစၧာန္ကုသသူ ဆရာဝန္Aေနနဲ႔လဲ ကံေျမာက္တဲ့  AေျခAေန ငါးခ်က္လုံးနဲ႔ ညီၫြတ္ေနတာကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။  ယU္ေက်းမႈနဲ႔ Aေျခခံ ယုံ 
ၾကည္မႈေတြ မတူတာေၾကာင့္ ဆရာဝန္Aေနနဲ႔ မည္သို႔ ဆင္ေျခေပး သည္ျဖစ္ေစ ဗုဒၶဝါဒAလိုAရ ႁခြင္းခ်က္မရွိ ကံေျမာက္ပါတယ္။ Aက်ဳိးေပး Aေလး 
Aေပါ့ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ စိတ္ထက္သန္မႈ မထက္သန္မႈAေပၚမွာ မူတည္ပါလိမ့္မယ္။ သူ႔Aသက္သတ္မႈရဲ႕ ဆိုးျပစ္ကို ေၾကာက္တဲ့ သို႔မဟုတ္္ ဘာသာေရး 
ဗဟုတရွိတဲ့ ဗုဒၶဝါဒီ ေစတနာ ဆရာဝန္ မွန္ရင္ Aဲဒီလို လုပ္ေပးမယ္လို႔ မထင္ဘူး။ Aိမ္ကို ျပန္ ယူသြား ခိုင္းၿပီး Aထက္က ေျပာသလုိ ဘုရားကု တရားကု 
ကုသခိုင္း႐ံု ေျပာမရရင္ Aျခားဆရာဝန္ဆီ ေျပာင္းခိုင္းလုိက္႐ုံပဲ ရွိမယ္ထင္ပါတယ္။ 
ဗုဒၶဝါဒ Aေျချပဳဒႆန 
ဗုဒၶဝါဒကို Aေျချပဳတဲ့ ဒႆန (AေတြးAျမင္) Aရမွာ Aာဏာရိွသူ သို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္သူ သို႔မဟုတ္ တန္ခိုးရိွသူ (တန္းခိုး 
ရွင္) က သနားလုိ႔ သက္ရွိသတၱဝါ တစ္ခုကို ေသေAာင္လုပ္လုိက္ (သတ္ပစ္) ရတယ္ ဆိုတာမ်ဳိးကုိ လက္မခံပါဘူး။  
 သတၱဝါတစ္ေယာက္ရဲ႕ Aသက္ကို သတ္ပစ္ႏိုင္ဖို႔ မည္သည့္လူ၊ Aင္Aားသာသူ သို႔မဟုတ္ ျဗဟၼာဘုရား နတ္သိၾကားမွာမွ AထူးAခြင့္Aေရး 
မရွိပါဘူး။ လူေရာတိရစၧာန္ပါ သက္ရွိAားလံုးကုိ တန္းတူပဲ သေဘာထားပါတယ္။ လူျဖစ္လို႔ က်ားျဖစ္လို႔ Aျခား တိရစၧာန္ေတြရဲ႕ Aသားကုိ စားႏုိင္ဖို႔ 
Aခြင့္Aေရး ပိုရွိ မလာပါဘူး။ သက္ရွိဟာ သက္ရွိပါပဲ။ 

ေၾကာင္ကေလး Aစာမစားႏုိင္ဘဲ ပင္ပင္ပန္းပန္း ေသရမွာကုိ သနားလုိ႔ Aိပ္ေမာက်ၿပီး သက္သက္သာ Aသက္ထြက္သြားေAာင္ ေဆးထုိး 
(Aေျဖာင့္ဆိုရင္ သတ္ပစ္)ဖို႔ ဆုံးျဖတ္တာနဲ႔ ေလျဖတ္ၿပီး Aသက္မေသ ႏိုင္ဘဲပင္ပန္းေနတဲ့မိဘကုိ Aခံရသက္သာေAာင္ ေဆးထုိးၿပီး ကြယ္လြန္ေAာင္ 
လုပ္တာ (လုပ္လဲ မလုပ္ေကာင္းပါဘူး၊ ကံႀကီးထုိက္ပါတယ္) ဟာ Aတူတူပါ။  

က႐ုဏာ (Aၾကင္နာ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား)ဆိုတာ သူတစ္ပါးရဲ႕ ဆင္းရဲဒုကၡကို ေပ်ာက္ေAာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ သည္ျဖစ္ေစ မလုပ္ေပးႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ 
ေပ်ာက္သြားေစလုိတဲ့ စိတ္ဆႏၵ ရွိေနျခင္းသာ Aဓိကျဖစ္ပါတယ္ (က႐ုဏာယ ဟိ ပရဒုကၡံ Aပနီယတု ဝါ မာ ဝါ၊ တဒါ ကာေရေနဝ သာ ပဝတၱတိ၊ 
ဋီကာေက်ာ္၊ စာ-၁၁၁)။   
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