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ဆရာေတာ္ Aရွင္ျမတ္ဘုရား၊ 
တပည့္ေတာ္ သိလိုတာေလးတစ္ခု ေမးပါရေစ။ တပည့္ေတာ္ မၾကာခဏ မုသားမပါ လကၤာမေခ်ာ လုပ္ပါတယ္။ ငါးပါးသီလမွာ မုသားဆုိရင္ ဘယ္လို 
မုသားကုိမွ် လက္မခံပါ။ တပည့္ေတာ္ Aဲဒီလို မုသားေလးေတြ ကင္းေAာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ေပမဲ့ ေလာက ဆက္ဆံေရးေတြမွာ Aဆင္မေျပႏုိင္တာကုိ 
ေတြ႕ရပါတယ္။ မုသာဝါဒသိကၡာပုဒ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မည္သို႔ လိုက္နာ က်င့္သုံးရမယ္ဆိုတာကုိ ေထရဝါဒနဲ႔ မဟာယာနAျမင္ ႏွစ္မ်ဳိးAရ သိလုိပါတယ္။                                 
                                                                                                                                                                       စိုးမင္းၫြန္႔ 
 
                
သစၥာမႏၲန္ 
ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ ငုံးငွက္မင္းျဖစ္စU္က 'ငါ့မွာ Aေတာင္ေတြေတာ့ ရွိပါရဲ႕၊ ဒါေပမဲ့ မပ်ံႏိုင္ေသးပါ။ ေျခေထာက္ ေတြလ ဲရွိပါရဲ႕၊ မေျပးႏုိင္ေသးပါ။ မိဖႏွစ္ပါးလ ဲ
ထြက္ ေျပးၾကၿပီ။ (ဤမွန္တဲ့ သစၥာစကားေၾကာင့္) Aုိ ေတာမီး၊ ေရွာင္းရွားပါေလာ့'လို႔ သစၥာျပဳလုိက္လို႔ ေတာမီးကြင္းၿပီး Aသက္ ခ်မ္းသာခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ပါရမီခန္းပ်ဳိ႕မွာ ...  
 

'စကားသစၥာ၊  
မွန္ေသာခါကား၊  
ၾသဇာေလးနက္၊  
ေပၚဆီတက္၍၊  
ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္၊  
ေဆးဘက္ဝင္၏ (ပုိဒ္၊ ၁၂၃)'လို႔ စပ္ဆိုပါတယ္။  
သစၥာမႏၲန္နဲ႔ Aသက္ ခ်မ္းသာသူေတြ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းသူေတြ ဘဝAခက္Aခကုိဲ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ သူေတြAေၾကာင္း က်မ္းဂန္မွာ မ်ားစြာ ေဖာ္ျပ 

ပါတယ္။ 'မုသားစကား ဆိုတတ္သူဟာ ဘယ္မေကာင္းမႈကို မဆိုလုပ္ဖို႔ ဝန္မေလးဘူး'လို႔ Iတိဝုတ္ပါဠိေတာ္ (စာ၊ ၂ဝ၇)မွာ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာထားလုိ႔ 
မုသားရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ သစၥာတရားရဲ႕ ေလးနက္ပုံနဲ႔ မုသာဝါဒမွ ေရွာင္ၾကU္မႈရဲ႕တန္ဖိုးကုိ နားလည္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။  
သစၥာပါရမီ 
ပါရမီဆိုတာ တစတစ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖည့္ဆည္းရတာမ်ဳိးပါ။ ထပ္ခါထပ္ခါ၊ မရပ္မစဲ၊ စိတ္ပါလက္ပါ၊ မတြန္႔မဆုတ္ လုပ္ရတယ္။ သစၥာဆုိတာက ကတိတ 
ရားရဲ႕ ၿပီးျပည့္စုံျခင္း၊ မိမိစကားကုိ မေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ေျပာတဲ့Aတိုင္းလုပ္၊ လုပ္တဲ့Aတိုင္း ေျပာျခင္းလုိ႔လ ဲAဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဗုဒၶ ေလာင္းလ်ာ 
ေတြက်ေတာ့ Aမွန္တရားဟာ ၎တုိ႔ရဲ႕ ဘဝလမ္းညႊန္ ျဖစ္လို႔ ယ်U္ေက်းမႈကို ေဖာ္ျပဖုိ႔ေတာင္ Aမွန္တရားကုိ ဖုံးကြယ္ေလ့မရွိဘူးတဲ့။ ကတိေပးၿပီးရင္ 
Aသက္ကိုပင္ စြန္႔ရဲၾကတယ္။ Aေလာင္းေတာ္ မဟာသုတေသာမ မင္းဟာ မိမိကို သတ္မွာကုိ သိရက္နဲ႔ ျပန္လာပါမယ္ဆိုတဲ့ ကတိAတိုင္း လူသား 
စားၾကဴး ေပါရိသာဒဆီကို  တစ္ကိုယ္တည္း Aေရာက္ သြားခဲ့တယ္။ 

ဟိရီတဇာတ္ (Aမွတ္ ၄၃) Aရ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာဟာ ဘဝသံသရာမွာ က်င္လည္စU္မွာ Aျခားသီလ ေလးပါးကုိ တစ္ခါတစ္ရံ ခ်ဳိးေဖာက္ႏိုင္ေပမဲ့ 
မမွန္ စကားကုိေတာ့ လုံးဝ မ�မြက္ဟဘူးတဲ့။ ဟိရိဇာတ္ (Aမွတ္ ၃၆၃) မွာေတာ့ 'ကတိAတိုင္း Aမွန္ပင္ တည္ပါေစ၊ မလုပ္ႏိုင္တဲ့ ကတိကို ျငင္းဆုိပါ၊ 
Aခ်ည္း ႏွီး ဝါ�ကြားသူေတြကို ပညာရိွေတြ မယုံၾကည္ၾကဘူး' လို႔ သတိေပးထားပါတယ္။  
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မဟာသုတေသာမဇာတ္ (Aမွတ္ ၅၃၇) Aရ  'ေကာင္းကင္ယံမွ နံနက္ခင္း ၾကယ္စင္ဟာ မေျပာင္းလဲတဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွန္မွာ တည္ေနသလို၊ 
ရာသီေတြ Aခ်ိန္ေတြ ႏွစ္ေတြလဲ ၎တုိ႔ရဲ႕ လမ္းခရီးစU္မွ မေသြဖည္သလုိပ ဲ AလုံးစံုAသိပညာနဲ႔ ေျပာဆုိသူဟာ Aမွန္လမ္းစU္မွ လုံးဝ မယိမ္းယိုင္ပါ 
ဘူး'လို႔ ဆုံးမပါတယ္။  
Aႏွစ္သာရ 
မေျပာခင္နဲ႔ ေျပာဆဲမွာ မမွန္မွန္းသိလ်က္ ေျပာဆုိ တာကုိ မုသားလုိ႔ ဆိုပါတယ္။ မုသားေျပာခ်င္တဲ့ စိတ္ရွိေနရင္၊ Aဲဒီ စိတ္နဲ႔ ကိုယ္ႏႈတ္ တစ္ခုခုနဲ႔ မိမိပတ္ 
ဝန္းက်င္ကို မဟုတ္တာကုိ Aဟုတ္၊ Aဟုတ္ကို မဟုတ္ ေျပာမိရင္ မုသား ေျမာက္ပါတယ္။  
 မုသာဝါဒသိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ၿပီး  ေလာက လူ႔ေဘာင္မွာ ေနထိုင္ခုိက္ Aတြင္းစိတ္နဲ႔ Aျပင္ပ ျ> ြမက္ ဆိုမႈေတြAၾကား ျခားနားခ်က္ မရွိေAာင္ 
ေလ့က်င့္ရ ပါမယ္။ မုသာဝါဒကုိ ေရွာင္ၾကU္သူရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဘဝဟာ Aမ်ားသိတဲ့ မိမိဘဝနဲ႔ တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

သူျမတ္တို႔မည္သည္ သူတစ္ပါးရဲ႕ ႏွစ္လိုမႈကို ရယူဖို႔ �ကြားဝါတာကုိ မလုပ္ဘူး။ သူတစ္ထူးရဲ႕ ခ်ီးမြမ္းတာကုိရယူဖို႔ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ 
ခ်ီးမြမ္းစကားမဆုိ။ Aဲဒါ Aတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ေတြကုိ ဖုံးကြယ္မထား။ မိမိရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားကုိ Aက်ဳိးမဲ့စြာ ထုတ္ေဖာ္မျပဘူး။ 
ခ်ီးမြမ္းထုိက္သူကို ခ်ီးမြမ္းစကား ဆိုၿပီး ကဲ့ရဲ႕ထုိက္သူကို ကဲ့ရဲ႕တယ္။ ဒါေပမဲ့ Aထင္ေသးလုိ႔ မဟုတ္ဘ ဲသနား ၾကင္နာလုိ႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။  

Aမွန္တရားကုိ �မြက္ဆိုမႈဟာ Aျခားသူေတြရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာကုိ မျဖစ္ေပၚေစရင္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနသင့္တာေပါ့။ Aကယ္၍ Aမွန္စကားဟာ 
Aျခားသူ တစ္ေယာက္ကို Aက်ဳိးရိွမဲ့ ပုံေပၚရင္ ေျပာလုိက္မိလို႔ မိမိကိုယ္တိုင္ကို နစ္နာေစႏုိင္ေပမဲ့ Aဲဒီစကားကုိ �မြက္ဆိုသင့္တယ္။ မိမိစကားကုိ 
ေလးစားသကဲ့သို႔ Aျခား ပုဂၢဳိလ္ေတြရဲ႕ စကားကုိလ ဲေထာမနာ ျပဳပါတယ္။  

ဆိုလိုတာက မုသာဝါသိကၡာပုဒ္မွာ ေျပာျပထားတဲ့ Aဲဒီ Aႏွစ္သာရေတြပါလုိ႔ လူ႔Aသိုင္းAဝိုင္းမွာ Aဆင္ေျပႏိုင္တဲ့ နည္းနဲ႔ (Aဲဒီနည္းက တစ္ 
ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မတူႏိုင္ပါဘူး) တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးစားၿပီး လိုက္နာက်င့္သုံးဖုိ႔သာ Aေရးႀကီးေၾကာင္းပါ။  

ေထရဝါဒမွာေ၇ာ မဟာယာနမွာပါ ပါရမီဆယ္ပါးနဲ႔ AဲဒီAထဲမွာ သစၥာပါရမီဆိုတာကုိ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Aေျခခံ Aႏွစ္သာရAေနနဲ႔ မ်ားစြာ 
ျခားနား မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။  

 

ျပတင္းေပါက္ 
-------------                               

သင့္ႏွလုံးသားထဲက  
ေတြးႀကံသည့္Aတိုင္း  
ေျပာဆုိ၊ ျပဳမူႏိုင္ပါေစ။         
Aေပၚယံ သင့္မ်က္ႏွာသည္  
သင့္ Aတြင္းႏွလုံးသား၏  

                   ျပတင္းေပါက္ ျဖစ္ပါေစ။   
---------------- 
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