Aလ္ ဖရာဘီ

ကာဇက္စတန္ႏိုင္ငံ ေငြစကၠဴေပၚမွ ဖရာဘီ၏ ပံု

Aဘူ နဆာ မုဟမၼဒ္ Aလ္ ဖရာဘီ

ا أبو نصر محمد ا لفارابي

(၈၇၂-၉၅၀) ကို Aေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ

Aလ္ဖာရာဘီးယစ္ ဟု လူသိမ်ားေပသည္။ သူ႔ေခတ္ကာလက Aစၥလာမ္ကမၻာတြင္ သူသည္ သိပၸံပညာရွင္၊
ဒသနပညာရွင္၊ စၾကာ၀ဠာေဗဒပညာရွင္၊ ယုတၱိေဗဒပညာရွင္၊ ေတးဂီတပညာရွင္၊ စိတ္ပညာရွင္ႏွင့္ လူမႈေဗဒ
ပညာရွင္ ျဖစ္၍ စြယ္စံုပညာရွင္ တစ္Uီးျဖစ္သည္။

၁၉၅၀ Aီရန္ စာပို႔တံဆိပ္မွ ဖရာဘီ၏ ပံု

သူ သက္ရွိထင္ရွား ရွိစU္က သူ၏ မ်ိဳးရိုးစU္ဆက္ စရင္းမွာ တိက်စြာ မက်န္ရွိဘဲ တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္နား
ျဖင့္ ၾကားဘူးနား၀ မွတ္တမ္းမ်ားသာ ရွိျခင္းေၾကာင့္ Aလ္ ဖရာဘီ၏ မ်ိဳးရိုးဇစ္ျမစ္မွ ကြဲလြဲလွ်က္ ရွိသည္။ သူ၏
စာမူၾကမ္း တစ္ခ်ိဳ႔မွ သူ႔ေခတ္သူ႔Aခါ၏ ေရွးUီးမူလပံုစံမ်ားကို ေဖၚျပလွ်က္ ရွိၿပီး ၎တြင္ သူ႔၏ နာမည္ Aျပည့္
Aစံုကို ေတြ႔ရသည္မွာ Aဘူ နဆာ မုဟမၼဒ္ ဘင္ မုဟမၼဒ္ Aလ္ တာရ္ကာနီ ဟု ျဖစ္၍ တာရ္ကာန္ မွာ နာဆ္ဘာ
မိသားစု၏ Aမည္ကို ေဖၚျပေနဟန္ရသ
ွိ ည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဖၚျပမႈတင
ြ ္ ဖရာဘီ၏ Aဖိုး Aမည္ကို သူႏွင့္ေခတ္
ၿပိဳင္လူမ်ားက မသိခဲ့ဘ-ဲ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေနာက္ပိုင္း Aျခားေသာ သူ၏ ေAာင္ဇ
လာ့ဂ်္ မ်ိဳးဆက္စရင္း သမိုင္းခ်က္မ်ားတြင္ သူ႔Aဖိုး၏ Aမည္မွာ Aိဗ္နိ Aဘီ Aူဇိုင္ဗီယာ ႏွင့္ သူ႔ Aေဘး၏ A
မည္မွာ Aိဗ္နိ ခါလက္ခန္ Aိဗ္နိ Aဘီ Aူဇိုင္ဗိယာ ဟု ေဖၚျပထား၍ ထိုမွ Aိဗ္နိ ခါလက္ခန္ ကိုွ ေAာင္ဇလာ့ဂ်္
ဟု Aသံထြက္ေၾကာင္း Aေသးစိတ္ရွင္းျပထားေပသည္။ ေခတ္သစ္ တာကက္ခ်္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ Aျခားေသာ
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Aခ်က္Aလက္မ်ားက Aသံထြက္မွာ ေAာင္ဇလာ့ဂ်္ ဆိုသည္ထက္ Aူဇလာ့ဂ်္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္လည္း
ရွိေပသည္။
သို႔ေသာ္ ထုိAေၾကာင္းAရာမ်ားထက္ ေသခ်ာေသာ Aခ်က္မွာ သူ၏ ပထမUီးပိုင္း စာသင္ႏွစ္မ်ားကို ဘူခါရာ
ႏွင့္ ဖရာ့ဘ္ တို႔၌ ၿပီးခဲ့၍၊ ဖရာဘီသည္ သူ၏ Aဆင့္ျမင့္ ပညာေရး Aတြက္ ေAဒီ ၉၀၁ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ဘဂၢဒတ္သို႔
ေျပာင္းေရြ႔ခဲ့သည္။ သူသည္ ဟာရန္1 တြင္ လူ၀တ္ေၾကာင္ကို စြန္႔လွ်က္ ရဟန္းဘ၀ကို ခံယူခဲ့၍ ဘဂၢဒတ္တင
ြ ္
ႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ဘာသာစကားမ်ားစြာကို ေလ့လာတတ္ကၽြမ္းခဲ့သူ ျဖစ္ေသာ နစ္တိုရီယ2ံ ခရစ္ယာန္
ဓမၼဆရာ ယူဟန္နာ Aိဗနိ ေဟလန္ ထံ၌ ပညာ သင္ခဲ့သည္။ ဖရာဘီသည္ ေAဒီ ၉၄၁ ႏွစ္တင
ြ ္ ဘဂၢဒတ္မွ
Aလက္ပိုသ3ို႔ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ထိုေဒသ၌ သူသည္ ဆီးရီးယား ဟမ္ဒါနိဒ္မင္းဆက္4 စိုင္ဖာ့ဒ္ဒူလာ၏ ေထာက္ပ့ံ
ခ်ီးေျမႇာက္မႈကို ခံခရ
ဲ့ သည္။ သူသည္ ကိုင္ရိုၿမိဳသ
႔ ို႔ ခရီးသြားေလ့လည္း ရွိခဲ့သည္။ Aလ္ ဖရာဘီသည္ ေAဒီ ၉၅၀
ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ သို႔မဟုတ္ ၉၅၁ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ဒမတ္စကတ္ၿမိဳ႔၌ ကြယ္လြန္ Aနိစၥေရာက္ခဲ့
သည္။
Aလ္ ဖရာဘီ၏ ဇာတိမ်ိဳးရိုး သမိုင္းကို AတိAက် ေျပာရို၍ မရႏိုင္ေပ၊ Aဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ဖရာဘီ ကြယ္
လြန္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔မွသာလွ်င္ သူ႔မ်ိဳးရိုး ဇာတိAား လိုက္၍ သမိုင္းစုေဆာင္း ေရးသားျခင္းတို႔ ေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
ဖရာဘီႏွင့္ ပတ္သက္၍ AေစာUီးဆံုးေသာ သမိုင္းကို Aလယ္ေခတ္ Aာရဗ္ သမိုင္းပညာရွင္ Aိဗနိ Aဘီ
Aူဇိုင္ဗီယာ (၁၂၆၉ တြင္ ကြယ္လြန)္ က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရာတြင္ ဖရာဘီ၏ ဖခင္မွာ ပါရွား မ်ိဳးႏြယ္မွ ျဖစ္သည္ဟု
ဆို၍ ဖာရာ့ဘ္ သည္ ခိုရာဆန္ျပည္ ဖာရာ့ဘ္ၿမိဳ႔ကို ဆိုလိုသည္ဟု ေကာက္ေၾကာင္းဆြဲ တင္ျပသည္။
Aျခားေသာ AေစUီးဆံုး သမိုင္းေကာက္ေၾကာင္းတစ္ခုမွာ Aလယ္ေခတ္ သမိုင္းပညာရွင္ Aိဗနိ ခါလီခန္
(၁၂၈၂ တြင္ ကြယ္လြန)္ ဖရာဘီAား ဖရာ့ဘ္ႏွင့္ နီးေသာ ၀ါဆီဂ်္ေက်းရြာတြင္ ေမြးဘြားသည္၍ တာ့က္ မ်ိဳးႏြယ္
မွ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေပသည္။

ႀကိဳးပမ္
းပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ဖရာဘီ၏ Aေရးပါေသာ သယ္ပိုးမႈမ်ားမွာ ယုတၱိေဗဒ၊ သခ်ၤာ၊ ေဆးပညာ၊ ေတးဂီတပညာ၊ ဒသနေဗဒ၊
စိတ္ပညာႏွင့္ လူမႈေဗဒ ပညာရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ယုတၱိေဗဒ
1

ဟာရန္သည္ တူရကီ၏ Aေရွ႔ေတာင္ဘက္ ဆန္လီAူဖာ ခရိုင္Aတြင္းရွိ ၿမိဳ႔ျဖစ္သည္။

2

နစ္တရ
ို ီယံ ၀ါဒ သည္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး၊ ေAဒီ ၅ ရာစုမွ စ၍ Aာရွတိုက္ရွိ ေဒသမ်ားစြာတြင္ က်င့္သံုးထြန္းကား

ခဲ့သည္။ ကြန္စတန္တီႏိုဘယ္မွ သင္းAုပ္ဆရာ (ေAဒီ ၄၂၈-၄၃၁) တစ္တိုရီးယာ့စ၏
္
ဒသနျဖစ္ေသာ လူသားႏွင့္ ဘုရားဇာတိ ေယရႈ
သည္ တစ္လံုးတစ္၀တည္း မဟုတ္ဟူသည့္ Aယူျဖင့္ မြန္းမံထားေသာ ၀ါဒ၍ ေခတ္သစ္ပညာရွင္မ်ားက Aေရွ႔ပိုင္း Aသင္းေတာ္၊ ပါရွား
Aသင္း စသည္ျဖင့္ ကင္ပြန္းတပ္ ေခၚေ၀ၚၾကသည္။
3

Aလက္ပို ၿမိဳ႔သည္ မက္ဆိုပိုေတးမီးယား ၏ စီးပြားေရး၊ ယU္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးတို႔၏ Aလြန္Aေရးပါေသာ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႔ျဖစ္သည္။

4

ဟမ္ဒါနိဒ္ မင္းဆက္သည္ ေAဒီ ၈၉၀- ၁၀၀၄ တြင္ ဆီးရီးယားႏွင့္ Aီရတ္ ေျမာက္ပိုင္း (Aလ္ ဂ်ဇီရာဟ္) Aား Aုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ရွီယာ

မူဆလင္ မင္းဆက္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ Aာေရဗီးယား ေျမာက္ပိုင္း မက္ဆိုပိုေတးမီးယား Aနစ္ဇာဟ္ မွ ခရစ္ယာန္ လူမ်ိဳးစု ျဖစ္
သည့္ ေရွ႔ေဟာင္း ဗႏူ တြလာ့ဗ္၏ သားေျမးစU္ဆက္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုေပသည္။
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ဖရာဘီသည္ Aရစ္တိုတယ္၀ါဒ မဟုတ္ေသာ ယုတၱိေဗဒကို ဖြ႔ံၿဖိဳးေစခဲ့ေသာ ပထမUီး မူဆလင္ ယုတၱိေဗဒ
ပညာရွင္ ျဖစ္သည္။ Aနာဂါတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ တန္ဘိုးျဖင့္ ဆံုျဖတ္မႈ မွန္ မွား ယုတၱိေဗဒ၊ ကိန္းစU္Aုပ္စု ဆက္စပ္မႈ
သခ်ၤာ ကိန္းကဏန္း၊ ယုတၱိႏွင့္ သဒၵါတို႔ ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈ၊ Aရစ္တုိတယ္ ပံုစံမဟုတ္သည့္ ေကာက္ခ်က္ခ်
ျခင္း မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။ သူ Aမွတ္ရခဲ့ေသာ Aရာမွာ ယုတၱိေဗဒAား

ပထမ AယူAဆႏွင့္

ဒုတိယ သက္ေသျပျခင္းဟု Aုပ္စုႏွစ္မ်ိဳး ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတးဂီတႏွင့္ လူမႈေဗဒ
ဖရာဘီသည္ AေစာUီး မူဆလင္ လူမႈေဗဒႏွင့္ Aေရးပါေသာ ေတးဂီတ စာAုပ္ျဖစ္သည့္ (ကီတာ့ဘ္ ဘူလ္
ျမဴဇီကာ) စာAုပ္ကို ေရးသားခဲ့ေလသည္။ ေတးဂီတ၊ ၎၏ စၾကာ၀ဠာဆိုင္ရာ Aရည္Aေသြး၊ ၎၏ ၾသဇာ
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္။ Aလ္ ဖရာဘီ၏ Aသိဉာဏ္၏ Aနက္ရွင္းတမ္း စာတမ္းတြင္ ေတးဂီတ
ျဖင့္ ေဆးကုသမႈကို တင္ျပခဲ့ၿပီး၊ ထိုသို႔ ေဆးကုသမႈသည္ လူ၏ စိတ္ႏွလံုးAား Aႀကိဳး သက္ေရာက္ေစသည္ဟု
ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။

ဒသနပညာ
ဖရာဘီသည္ ဒသနပညာရွင္ ျဖစ္သည့္Aေလွ်ာက္ Aစၥလာမ္ ေခတ္Uီး ဒသနဟု လူသိမ်ားေသာ ဖရာဘီ၀ါဒ သို႔
မဟုတ္ Aလ္ ဖရာဘီ၀ါဒ AေတြးAေခၚ၏ ဖခင္တစ္Uီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိ၀
ု ါဒAား ေနာက္ပိုင္းတြင္ Aိဗ္နိ စီနာ၏
Aဗီနစ္၀ါဒ၏ကလႊမ္းမိုးလိုက္သည္။ ဖရာဘီ ေက်ာင္းေတာ္၀ါဒသည္ ပေလတိုႏွင့္ Aရစ္တိုတယ္တို႔၏ ဒသန
မ်ားကို ရိုက္ခ်ိဳးခဲ့၍ ျဖစ္တည္မႈ ဇစ္ျမစ္Aား ဆန္းစစ္သည့္ ပညာရပ္ႏွင့္ နည္းသစ္ သိပၸံပညာရပ္ဆီသို႔ ေရြ႔ေလွ်ာ
သြားခဲ့သည္။ ထိုမွ ေခတ္သစ္ဆီသို႔ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ဆီသို႔ ေရြ႔ခဲ့သည္။ ဤAေတြးAေခၚAဆင့္တင
ြ ္ ဖရာဘီ
သည္ သီAိုရီႏွင့္ လက္ေတြ႔ကို ေပါင္းစပ္ခဲ့၍ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္တင
ြ ္ လက္ေတြ႔Aား သီAိုရီမွ သီးျခားလႊတ္ထား
ခဲ့သည္။ သူ၏ လက္သစ္ ပေလတို၀ါဒ သီAိုရီမွာ ျဖစ္တည္မႈ ဇစ္ျမစ္Aား ဆန္းစစ္သည့္ ပညာရပ္လက္ သာ
လြန္ခဲ့ၿပီး ဆြေ
ဲ ဆာင္Aား ရွိခဲ့သည္။ သူ၏ ဇစ္ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သဘာ၀Aား ေတြးဆရန္ႀကိဳးပမ္းမႈ၌ ဖရာဘီသည္
လူသား၏ Aသိဉာဏ္မွာ Aတိုင္းAတာတစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္ဟု ရာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။
သိပၸံႏွင့္ ဒသန၌ ဖရာဘီ၏ ႀကီးမားေသာ ၾသဇာသက္မႈမွာ ရာစုAေတာ္မ်ားမ်ားထိ လႊမ္းမိုးခဲ့ၿပီး သူ႔ေခတ္
ကာလက ဗဟုသုတ Aရာ၌ Aရစ္တိုတယ္ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယ ျဖစ္သည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
သူ၏ ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ေသာ ဒသနႏွင့္ ဆူဖီဇင္Aား ဓါတ္ေပါင္းေပးျခင္းသည္ Aိဗနိ ဆီနာAတြက္ လမ္းစ
ေပးခဲ့ သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။
ဖရာဘီသည္ Aရစ္တိုတယ္၏ ေဆာင္ရြက္မႈAား Aက်ယ္တ၀န္႔ေရးသားခဲ့သည္။ သူ၏ Aေရးတစ္ႀကီး ေဖၚျပ
ေသာ မွတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ Aလ္ မဒီနာ Aလ္ ဖာဒီလာ တြင္ သူ ပံုစံခ်ျပေသာ ႏိုင္ငံ သည္ ပေလတို၏ ျပည္
ေထာင္စု ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ဖရာဘီသည္ ပေလတိုကဲ့သို႔ပင္ ဘာသာေရးမွာ သစၥာတရာAား စနစ္တက် ျပဆို
ေသာ စံ ျဖစ္ သည္ဟု တင္ျပ၍ ဒသနပညာရွင္၏ တာ၀န္မွာ ႏိုင္ငံAား လမ္းၫႊန္မႈAား ေဆာင္ၾကU္းေပးရန္
ျဖစ္သည္ဟု Aျမင္ရွိသည္။
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Aလ္ ဖရာဘီႏွင့္ ပေလတိုတို႔၏ ကြဲျပားေသာ Aျမင္မွာ ဖရာဘီက ဉာဏ္စU္ရ-ေရွ႔ေဆာင္ Aုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံ
Aား စံျပႏိုင္ငံAျဖစ္ သတ္မွတ္၍၊ ပေလတိုကမူ AေတြးAေခၚပညာရွင-္ ဘုရင္Aုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံကို စိတ္ကူး
ယU္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Aာလ္ ဖရာဘီသည္ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ စိုးစံခဲ့ေသာ မဒီနာ ၿမိဳ႔ႏိုင္ငံAား စံျပႏိုင္ငံ ျဖစ္
သည္ဟု ဆင္ေျခေပး၍ ကို္ယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္မွာ ပရမတ္ဘုရားရွင္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ နီးစပ္လွ်က္ Uပေဒမ်ားကို
ပရမတ္ ဘုရားရွင္မွ ျပဌာန္းခ်မွတ္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိဉာဏ္စU္ရ-ေရွ႔ေဆာင္ မရွိသည့္ ေနာက္ ဒီမိုကေရစီ
စနစ္သည္ စံျပႏိုင္ငံႏွင့္ Aနီးစပ္ဆံုး ျဖစ္သည္ဟု Aစၥလာမ့္ ေရွးUီး ေျဖာင့္မွန္သည့္ သမၼတ ႀကီးမ်ား ေခတ္ကို
ပမာေပးလွ်က္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ သမၼတႏိုင္ငံေတာ္
Aား ေနာက္ပိုင္းတြင္ Aိုမိုင္ယာ့ဒ္ႏွင့္ Aဘာဆီ မင္းဆက္မ်ား၏ သက္Uီးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္Aားျဖင့္ Aစားထိုး
ခံလိုက္ရသည္ဟု ဖရာဘီက ဆိုသည္။
Aလ္ ဖရာဘီက AေတြးAေခၚ ဒသနႏွင့္ ဉာဏ္စU္ရရွိမႈ လိုက္စားျခင္းသည္ တူညီေသာ သစၥာတရားဆီသို႔
ရသ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခ်ည္းကပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ရူပေဗဒ

Aလ္ဖရာဘီသည္ Aစၥလာမ္ ရူပေဗဒတြင5္ လဟာနယ္၏ သဘာ၀Aား Aေစာဆံုး စူးစမ္းခဲ့သူ Aျဖစ္ ေက်ာ္
ၾကားေပသည္။ စြမ္းAင္သတၱိ ေလ့လာမႈတင
ြ ္ လဟာနယ္ သဘာ၀Aား ဆင္ျခင္လွ်က္ ပထမUီးဆံုး လက္ေတြ႔
စမ္းသပ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔စမ္းသပ္ရန္ ေရ-Aပိတ္Aဆို႔ (Aဆို႔ရွင)္ Aား ကိုင္တြယ္ Aသံုးျပဳခဲ့သည္။
သူက ေလ၏ ဖိAားသည္ လဟာနယ္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ျဖည့္ဆီးေပးသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး၊ ျပည့္စံေသာ လဟာ
နယ္ေလ့လာမႈမွာ မပီျပင္ေသးေသာ Aဆင့္တင
ြ ္ ရွိေသးသည္ဟု Aႀကံေပးခဲ့သည္။

စိတၱေဗဒ (စိတ္ပညာ)
ညာ)
Aလ္ဖရာဘီ၏ လူမႈ စိတၱေဗဒႏွင့္ ၿမိဳ႔ျပ ပံုစံ စာတမ္းသည္ ပထမUီးဆံုး လူမႈ စိတၱေဗဒပညာAား မ်ိဳးေစ့ခ်ေပး
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူက Aထီးက်န္ တစ္သီးပုဂၢဳလသည္ Aျခားေသာ တစ္သီးပုဂၢဳလမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈ မရွိဘဲ
ျပည့္စံုေသာ AေျခAေနသို႔ မေရာက္ရွိႏိုင္ ဟု တင္ျပခဲ့သည္။
5

Aစၥလာမ္ ရူပေဗဒဟု ေခၚတြင္ေသာေၾကာင့္ Aျခားေသာ ခရစ္ယာန္ရူပေဗဒ၊ ဂ်ဴးရူပေဗဒ ရွိေနေသးသည္။ ထိုပညာရပ္မ်ားမွာ

Aစၥလာမ္ ႐ူပေဗဒထက္ ပိုမိုေရွးက်သည္ဟု မယူဆသင့္ေပ။ ကမၻာတြင္ ေခတ္သစ္ ႐ူပေဗဒပညာ၊ ဓါတုေဗဒပညာ၊ စၾကာ၀ဠာဆိုင္ရာ
ပညာမ်ားမွာ Aလယ္ေခတ္ Aစၥလာမ္Aင္ပါယာမ်ားေခတ္တင
ြ ္မွ စတင္ထြန္းကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္-ဟု Aေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားက ယခု
Aခါတြင္ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုထားေပသည္။
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လူသားတိုင္း၏ ေမြးရာပါ ဗီဇ၌ သူ(သူမ)၏ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ Aလုပ္၌ Aျခားလူသားတို႔Aား ပူးေပါင္းရန္
သေႏၶတည္ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဆို၍၊ လူသားတိုင္းသည္ Aခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း တည္မွီစြာ ေနျခင္းျဖင္သ
့ ာ သူ (သူမ)
၏ ျပည့္စံုမႈကို ေရာက္ရွိႏိုင္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။
သူ၏ Aိပ္မက္Aေၾကာင္းရင္း စာAုပ္တင
ြ ္ သူသည္ Aိပ္မက္ ဖြင့္ဆိုျခင္း၊ သဘာ၀တရားႏွင့္ Aိပ္မက္၏ A
ေၾကာင္းရင္းခံကို ခြဲျခားရွင္းလင္းျပ၍ Aိပ္မက္သေဘာတရားAား ပထမUီးဆံုး ရွင္းလင္းေသာ စာတမ္းျဖစ္ခဲ့
သည္။

ဒသန AေတြးAေခၚ
ဖရာဘီ၏ ဒသနတြင္ Aလက္ဇန္းဒရီးယားမွ Aရစ္တိုတယ္ လက္သစ္မ်ား၏ AေတြးAေခၚမ်ား လႊမ္းမိုးခဲ့
သည္။ စာAုပ္ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေရးသားျပဳစုခဲ့ေသာ ဖရာဘီ၏ စာAုပ္မ်ားတြင္ Aရစ္တိုတယ္၀ါဒီမ်ား၏ ၀ါဒ
မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း Aက်ယ္ေရးျခင္းမ်ားကို သူ၏ကိုယ္ပိုင္ စာေရးျခင္းႏွင့္Aတူ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (သူ႔စာAုပ္ နီး
ပါးတိုင္တင
ြ ္ ပါသည္)။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဒသန Aေျခခံ ကြဲလခ
ြဲ ်က္မ်ား၊ ရိုးရာကြဲလခ
ြဲ ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း
သူႏွင့္ Aရစ္တိုတယ္၀ါဒီမ်ားမွာ AယူAဆ တူညီသည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။ Aထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆိုင္
ေသာ AေတြးAေခၚမ်ား၌ ကိုက္ညီ နီးစပ္မႈ ရွိသည္။

ဇစ္ျမစ္လိုက္ေဗဒႏွင့္ စၾကာ၀
စၾကာ၀ဠာ
AေတြးAေခၚ သေဘာတရား၊ မူလဗီဇစ္ျမစ္Aား ရႈျမင္မႈႏွင့္ စၾကာ၀ဠာ ျဖစ္တည္မႈ AေတြးAေခၚမ်ားတြင္
Aလ္ဖရာဘီႏွင့္ Aလ္ကင္ဒီတို႔သည္ မ်ားေသာAားျဖင့္ ေနရာမ်ားတြင္ Aရစ္တိုတယ္ႏွင့္ ပေလတိုတို႔၏
သေဘာတရားမ်ားကို Aေျခခံျခင္းေၾကာင္-့ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ တြင္ Aေနာက္တိုင္း AေတြးAေခၚႏွင့္
ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ Aလ္ ဂဇာလီႏွင့္ Aလ္ဘီယူနီတို႔ ေပၚထြန္းလာေသာ Aခါတြင္ သူတို႔၏ ေက်ာ္ၾကားမႈ
မ်ားမွာ တစ္ေျဖးေျဖး ေမွးမွိန္ခဲ့ရသည္။
Aလ္ ဖရာဘီသည္ Aေၾကာင္းရင္း ဇစ္ျမစ္Aားလံုးသည္ ပရမတ္ဘုရားရွင္၌ တည္၏ ဟု လက္ခံသံုးသပ္ေသာ
Aလ္ ကင္ဒီႏွင့္ ျခားနားခဲ့သည္။ Aလ္ကင္ဒီက မူလAစတြင္ ဒြိ ျဖစ္ၿပီး Aေၾကာင္းရင္း ဇစ္ျမစ္သည္ သီးျခား
ျဖစ္၍ Aခ်ဳပ္AျခာAားလံုးAား၏ Aလံုးစံုျဖစ္ေသာ ပရမတ္ဘုရားရွင္၏ သတ္မွတ္မႈသို႔ ဆက္စပ္သြားသည္ ဟု
ယူဆသည္။ Aလ္ကင္ဒီ၏ Aျမင္သည္ ထိုေခတ္က မူဆလင္ ပညာရွင္မ်ားၾကား၌ ဂရိ AေတြးAေခၚမ်ားAား
မွားယြင္းစြာ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း Aိဗ္နိ နီစာ၏ မွတ္ခ်က္တင
ြ ္ သူသည္ ဖရာဘီေရးသားေသာ
ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္းAား မဖတ္မွီAထိ Aရစ္တိုတယ္၏ ဇစ္ျမစ္ေဗဒAား နားမလည္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုေပသည္။
Aလ္ဖရာဘီ၏ စၾကာ၀ဠာေဗဒမွာ Aထူးသျဖင့္ Aရစ္တိုတယ္Aယူ ဇစ္ျမစ္၏ Aေၾကာင္းရင္း၊ ပလိုတီးနစ္
ေနာက္လိုက္မ်ား၏ စၾကာ၀ဠာ မူလေပၚထြန္းမႈ AယူAဆႏွင့္ ေတာ္လဲမစ္တို႔၏ နကၡတၱေဗဒ- စသည့္ သေဘာ
တရား သံုးသြယ္Aား Aေျခခံခဲ့သည္။
သူဆြဲျပေသာ ပံုစံမွာ စၾကာ၀ဠာAား သံသရာသံုးခု (လည္ပတ္ေနေသာ Aရာသံုးခု) Aျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ရသည္။
၎တို႔မွာ ပထမ Aာကာသ သို႔မဟုတ္ Aျပင္ဘက္ဆံုး စက္၀န္း။ ၾကယ္မ်ား စေနၿဂိဳလ္၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္၊
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ေသာၾကာၿဂိဳလ္၊ ေန၊ Aဂၤါၿဂိဳလ္၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္၊ တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဒုတိယ Aာကာသ ႏွင့္ လ ပတ္လမ္း
တတိယ Aာကာသမ်ားဟု ျဖစ္သည္။ ထို ပတ္လမ္းသံုးခု၏ ဗဟုိမွာ ကမၻာပါ၀င္ေသာ လ၏ ပိုင္နက္ ျဖစ္သည္။
ထိုသံသရာ သံုးခုသည္ ပထမ Aေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ဤဘဒၵကမၻာတို႔Aၾကား ၾကားခံ ဌာန (ဉာဏ္စU္)မ်ား ျဖစ္
သည္။ ၎တို႔Aားလံုးမွာ ပထမAေၾကာင္းရင္း မွ ျဖစ္သည္။ ထိုမူလ ပထမAေၾကာင္းရင္းသည္ စနစ္တက်
လံုေလာက္ေသာ Aက်ိဳးဆက္မ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထို ပထမAေၾကာင္းရင္းသည္ ပရမတ္ဘုရားရွင္ျဖစ္
သည္- ဟု ဖရာဘီက ဆိုသည္။ ဤAဆိုမွာ ပရမတ္ဘုရားရွင္သည္ Aာကာသမ်ား၏ သြားလာလႈပ္ရွားမႈကို
Aလံုးစံု Aေၾကာင္းရင္းဇစ္ျမစ္ ျဖစ္သည္ဟု ခံယူထားေသာ Aရစ္တိုတယ္ႏွင့္ ဆန္းက်င့္ဘက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ဖရာဘီ ဆိုလိုသည္မွာ ပရမတ္ဘုရားရွင္သည္ ပင္မဉာဏ္စU္ဇစ္ျမစ္၊ ထိုဉာဏ္စU္မွ ပထမဉာဏ္စU္ ျဖန္႔က်က္မႈ
Aာရံုျဖင့္ စၾကာ၀ဠာမ်ားကို ျဖစ္တည္ေစသည္၊ ထိုစၾကာ၀ဠာမ်ားမွ ဉာဏ္စU္ပါ၀ါ၏ ဆက္လက္ျဖန္႔က်က္
ျခင္းျဖင့္ သူ႔Aသိုင္းA၀ိုင္း ၾကယ္လေန နကၡတ္မ်ားကို ျဖစ္တည္ေစသည္။ တနည္းAားျဖင့္ ဉာဏ္စU္ ထပ္ဆင့္
ျဖန္႔က်က္ျခင္းျဖင့္ ဆက္တိုက္ ျဖစ္တည္မႈမ်ား ျဖစ္တည္ရျခင္း ျဖစ္၍၊ Aားလံုး၏ ပင္မAခ်ဳပ္Aျခာမွာ မူလ
ဇစ္ျမစ္ သာျဖစ္သည္။ ထိုမူလဇစ္ျမစ္Aား ပရမတ္ဘုရားရွင္ဟု ဆိုသည္ဟု ျဖစ္ေပသည္။ Aရစ္တိုတယ္က
ပရမတ္ဘုရားရွင္က စၾကာ၀ဠာလည္ပတ္မႈတင
ြ ္ ၾကားခံUပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ မရွိဘဲ တိုက္ရိုက္ လည္ပတ္ေနေစ
သည္ဟု ဆိုသည္။ Aလ္ကင္ဒီ၏ ထိုAေတြးAေခၚမ်ားကို Aလ္ဂဇာလီ၏ ဒသနပညာရွင္မ်ား၏ ဆရာစU္၀ါဒ
ကို စြန္႔ခြာျခင္း စာAုပ္၌ ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္ထားေပသည္။
Aလ္ဂဇာလီက Aလ္ဖရာဘီသည္ ပထမUီးဆံုး Aေၾကာင္းရင္းဟု ေ၀ါဟာရ သံုးစြဲလိုက္ျခင္းမွာ Aလြန္ေလး
နက္ေသာ Aႏႈတ္လကၡဏာ သိီAိုရီAား ကိုခိုးလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္၏၊ ၎ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း- Aဓိပၸါယ္ဖင
ြ ့္ဆို
ျခင္းမ်ားျဖစ္သည့္ Aျပန္Aလွန္ေဆြးေႏြး ေစာေၾကာ- ေစဒနာေသာနည္း ကဲ့သုိ႔ Aသိဉာဏ္မ်ားျဖင့္ သိႏိုင္သည္
မဟုတ္၊ Aဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ထိုသံုးစြေ
ဲ သာ ေ၀ါဟာရမ်ားသည္ ဂုဏ္ရည္ခ်င္း ညီၫြတ္ဆက္စပ္ေနျခင္း
ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မူလဇစ္ျမစ္Aား ပထမUီးဆံုး Aေၾကာင္းရင္းဟု ဖြင့္ဆိုလိုက္လွ်င္ ထိုသံုးစြခ
ဲ ံ ေ၀ါဟာ
ရမ်ားသည္ Aခ်င္းခ်င္း Aစိတ္Aပိုင္း ဂုဏ္ရည္ ဆက္စပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထိုAေၾကာင္း၏ ျဖစ္တည္မႈ A
ေၾကာင္းသည္ ဆက္စပ္ေနေတာ့သည္။ Aက်ိဳးႏွင့္ Aေၾကာင္း၊ Aေၾကာင္းႏွင့္ Aက်ိဳးဟူသည္ တည္မွီေနသည္
ျဖစ္၍ ပထမUီးဆံုး Aေၾကာင္းရင္းဟူသည္ ထို႔Aတြက္ Aေၾကာင္းမရွိဘဲ ျဖစ္ႏိုင္စရာမရွိေသာ Aေၾကာင္းသာ
ျဖစ္ေလသည္။ ၎ကို Aမ်ိဳးမ်ိဳး Aစားစားကြဲျပားေနေသာ Aေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖင့္ သိႏိုင္စြမ္းငွာ မတတ္ႏိုင္။
၎သည္ Aေၾကာင္းရပ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ၎သည္ Aေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ AျခားAေၾကာင္းရပ္ လိုAပ္ေသာ
ပထမ Aေၾကာင္းရပ္ မဟုတ္ေခ်။ ဟု တင္ျပခဲ့ေပသည္။
စူးစမ္းေလ့လာျခင္းမ်ားကို Aေျခခံ၍ Aဒံဆင္က ေျပာဆိုသည္မွာ မ်ိဳးစိတ္၊ မ်ိဳးကြဲမ်ားကို ေလ့လာမႈAရ
Aလ္ဖရာဘီ၏ ဆင့္ကဲထိန္းကြပ္သည့္ စၾကာ၀ဠာဇစ္ျမစ္ သီAိုရီသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ Aရာျဖစ္၏။ ဤတည္
ေဆာက္ဆက္စပ္မႈ သေဘာတရားတြင္ ဆက္လက္ ခံယူေသာ Aရာတိုင္းသည္ ၎၏ Aမ်ိဳးမ်ိဳး Aေထြ
ေထြေသာ Aေျခခံ Aရည္Aေသြးမ်ား ရွိေန၍၊ ၎သည္ ဤ ရုပ္ေလာက ပံုစံ Aၿမဲ ခ်ိန္ဆက္ တိုးေရြ႔ဖြ႔ံၿဖိဳး ေန
ျခင္းပင္ဟု ျဖစ္သည္။
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AေတြးAေခၚႏွင့္ တမလြန္ေဗဒ
Aလ္ဖရာဘီ၏ Aျမင္တင
ြ ္ လူသားသည္ စၾကာ၀ဠာႏွင့္ ပံုစံတူျဖစ္၏။ Aဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူသား၏
ဓါတ္ခံႏွစ္မ်ိဳးမွာ ေလာကႏွစ္ခုၾကား ရပ္တည္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဉာဏ္စU္၏ ရုပ္ေလာကႏွင့္
ပရမတၳဉာဏ္စU္မွာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဓါတ္ခံ ျဖစ္၍၊ နိမ့္က်ေသာ ဓါတ္ခံမွာ မ်ိဳးရိုးဆင္းသက္မႈႏွင့္ ပ်က္စီးယိုယင
ြ ္း
ျခင္း ရုပ္ေလာက ပင္ျဖစ္၏၊ ထိုရုပ္ေလာကသည္ ခႏၶာကိုယ္ကာယAား Aေမြဆက္ခံျခင္းေၾကာင့္ နိမ့္က်ေသာ
ရုပ္ေလာကAား ပိုင္ဆိုင္၏။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔မွာ ဓါတ္ခံသေဘာAားျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘံုAဆင့္Aား ဆက္
သြယ္ႏိုင္စြမ္း ဂုဏ္ရည္ရွိေန၏။ ဖရာဘီ၏ စၾကာ၀ဠာေဗဒ သီAိုရီAရ ထိုျဖစ္တည္မႈ Aဆင့္တိုင္းသည္ ၿပီး
ျပည့္စံုမဆ
ႈ ီသို႔ Uီးတည္ေရြ႔လွ်ားေန၍

ပထမUီးဆံုး Aေၾကာင္းရင္းကဲ့သို႔ ေနာက္ဆံုးၿပီးျပည့္စံုသည့္ ဉာဏ္စU္

Aဆင့္သို႔ ေရာက္သြား၏၊ (ပထမUီးဆံုး Aေၾကာင္းခံျဖင့္ ပူးေပါင္းသြားသည္၊ တစ္သားတည္း ျဖစ္သြားသည္ဟု
ဆိုလိုသည္။) လူသား၏ ၿပီးျပည့္စံုျခင္းသည္ တစ္သမတ္တည္း ဉာဏ္စU္ေပါက္ေျမာက္မႈႏွင့္ ညီမွ်ျခင္း ျဖစ္သြား
သည္ဟု ျဖစ္သည္။
Aလ္ဖရာဘီက ဉာဏ္စU္Aဆင့္ကို (၁) ျဖစ္ႏိုင္ေျခ (၂) Aမွန္လက္ေတြ႔ (၃) ပါရမီျဖည့္ဆီးမႈ (၄) ကိုယ္ စား
လွယ္ သို႔မဟုတ္ ဌာန ဟူ၍ Aတန္းAစား ေလးမ်ိဳးခြဲျခားျပသည္။ ပထမ သံုးဆင့္မွာ လူသားတို႔၏ ဉာဏ္စU္
Aဆင့္မ်ားျဖစ္၍ စတုတၳAဆင့္မွာ သူ၏ စၾကာ၀ဠာ မူလဇစ္ျမစ္သီAိုရီ Aရ ဒသဉဏ္စU္ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
ဉာဏ္စU္မွာ လူသားAားလံုးAား ေ၀ငွထားျခင္း ခံရေသာ Aရာျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ေတြးေတာႏိုင္သည့္ ဂုဏ္သတၱိ
ကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ Aမွန္လက္ေတြ႔ ဉာဏ္စU္မွာ ေတြးေတာဆင္ျခင္မႈAား ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္ေသာ ဂုဏ္ သတၱိရွိ
သည္။ ဖရာဘီ ဖြင့္ဆိုေသာ ေတြးေတာဆင္ျခင္မႈ ဆိုသည္မွာ လူသားတစ္Uီးသည္ ခံစားထိေတြ႔မႈမ်ားမွ သက္
ေရာက္ျခင္းကို ပရမတ္ဉာဏ္စU္Aားျဖင့္ ခံစား၍ နားလည္ျခင္း တစ္သီးပုဂၢလ စိတ္ကူးႏိုင္ရန္ ထိန္းသိမ္းထား
ျခင္းဟု ျဖစ္သည္။
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွ လႈပ္ေဆာင္ရြက္မႈထိ ေရြ႔ေလွ်ာျခင္းမွာ ဉာဏ္စU္ဌာနမွ ခံစားမႈAထိAေတြ႔ပံုစံမ်ားAား ထိန္းသိမ္း
ေပးျခင္း Uပေဒသ လိုAပ္သည္။ ေန၏ Aလင္းေရာင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔Aား ရုပ္ေလာကကို ျမင္ႏိုင္စြမ္း ခြင့္ျပဳေပး
သကဲ့သို႔ ဉာဏ္စU္ဌာနမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔Aား ဉာဏ္ေလာကကို ေတြးေတာဆင္ျခင္ႏိုင္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤ
ဉာဏ္စU္ေရာင္သည္ ရုပ္ေလာကမွ ထိေတြ႔မႈAကားဆီးမႈ (Aခ်ိန္၊ ေနရာ၊ Aရည္Aေသြး)မ်ား Aားလံုးကို ဖယ္
ရွားပစ္လွ်က္ Aေျခခံ စU္းစားဉာဏ္Aျဖစ္သို႔ Aသြင္ေျပာင္းေပးလိုက္၏၊ ယုတၱိေဗဒ AေျခခံAားျဖင့္ Aလံုးစံု
သည္ Aစိတ္Aပိုင္းမ်ားထက္ ႀကီးမားသည္ ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္၏။ လူသား၏ Aသိဉာဏ္သည္ ၎၏
ဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈက ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မွ လက္ေတြ႔ ထိုမွ ပံုမွန္ေရြ႔ေလွ်ာလွ်က္ နားလည္သေဘာ
ေပါက္ျခင္းဉာဏ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္၍၊ ထိုAရာ၀တၳဳမ်ားကို ဖြင့္ဆိုေပး၏၊ Aဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဉာဏ္စU္ဌာန
သည္ ဉာဏ္စU္မ်ားAားလံုးကို သိေန၏ ဆိုလိုသည္မွာ လူသား၏ ဉာဏ္စU္သည္ ဉာဏ္စU္ဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း ဖြဲ႔
စည္းေသာAခါ- လူသားသည္ ဉာဏ္သည္ Aားလံုးကို သိေန၏၊ ထုိျပည့္စံုေသာ ဉာဏ္Aား ပါရမီျပည့္ ဉာဏ္
ပင္ ျဖစ္သည္ ဟူ၏။
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Aလ္ဖရာဘီ၏ AေတြးAေခၚAရ တမလြန္ဘ၀သည္ တစ္သီးပုဂၢလ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္၏ Aေတြ႔
Aႀကံဳမ်ား မဟုတ္ေခ်၊ ခႏၶာကိုယ္ ေသၿပီးသည္၏ေနာက္ ဉာU္မွာ ေျခမႊပ်က္စီးခံလိုက္ၿပီး မူလဗီဇတစ္ခုတည္း
သာလွ်င္ ဆက္လက္ရွင္သန္မည္ ျဖစ္၏။ ၎သည္ Aျခားေသာ ဖ်က္ဆီးခံၿပီးသား ဗီဇမ်ားႏွင့္ ဉာဏ္စU္ဌာန
ထဲ၌ ပူးေပါင္းသြားလွ်က္ Aျဖဴထည္ ဉာဏ္စU္ခစန္းသို႔ ၀င္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

စိတ္ပညာ၊ စိတ္ဉာU္ႏွင့္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္Aသိ
Aလ္ဖရာဘီက လူ၏ ဉာU္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Aာသီသ၊ ခံစားယူမႈ၊ ပံုရိပ္ထင္မႈႏွင့္ ဉာဏ္ရည္ေသြးမႈ -ဟူ၍ ေလး
မ်ိဳးရွိ သည္ဟု ဆို၍ ခံစားမႈ၊ ပံုရိပ္ထင္မႈႏွင့္ ဉာဏ္ရည္ေသြးမႈ သံုးခုမွာ လူသားႏွင့္ ေပါင္းစည္းလွ်က္ရွိၿပီး ထို
Aခ်က္သည္ လူသားသည္ Aပင္မ်ား တိရိစၧာမ်ားႏွင့္ ကြာရွားခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုAခ်က္သည္ ခႏၶာ
ေႂကြၿပီးေနာက္ ဉာU္ ရွင္သန္ေစရန္ တစ္ခုတည္းေသာ Aစိတ္Aပိုင္းျဖစ္သည္။ ဖရာဘီ၏ AယူAဆတြင္ ပံုရိပ္
ထင္Aသိသည္ Aေရးပါေသာ Aခ်င္းAရာျဖစ္၍၊ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ျဖစ္ျခင္း Aသိဉာဏ္ဟု ဆိုသည္။ တနည္း
Aားျဖင့္ ထိုAသိသည္ စိတ္ကူးေတြးဆ Aသိမဟုတ္ဘ-ဲ မ်က္၀ါးထင္ထင္ျဖစ္၍၊ ႏွလံုးသားတြင္း၌ ပံုရိပ္တံဆိပ္
ရိုက္ႏွိပ္ေပးျခင္း Aသိျဖစ္သည္ဟု ဆင္ျပသည္။ `က´ ဟု သိေသာ Aရာသည္ ႏွလံုးသားတြင္း၌ `က´ ဟု
ပံုရိပ္ထင္ စြဲက်န္ခဲ့ေသာ Aသိမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး AေတြးAေခၚ
Aလ္ ဖရာဘီ၏ ႏိုင္ငံေရး AေတြးAေခၚသည္ Aရစ္တိုတယ္၀ါဒီမ်ားႏွင့္ Aလြန္နီးကပ္စြာ တူညီသည္။ တနည္း
Aားျဖင့္ AေတြးAေခၚနယ္ပယ္တင
ြ ္ သူသည္ Aေနာက္တိုင္းကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ Aေနာက္တိုင္း
AေတြးAေခၚAား Aာရဗ္မ်ားၾကား၌ မိတ္ဆက္ေပးသည့္ Aလ္ကင္ဒီႏွင့္ Aနည္းငယ္သာ ကြဲျပားခဲ့သည္။
Aလ္ဖရာဘီသည္ AေတြးAေခၚ ဒသနနယ္၌ Aေနာက္တိုင္းကို မေက်ာ္လြန္ခဲ့ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း
တြင္ သူ၏ ဒသနမ်ား ေမွးမွိန္ခဲ့ရေသာ္လည္း- လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္မွ ေမြးဘြားခဲ့ေသာ သူ၏ ရူပ
ေဗဒ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ကမၻာ့ေခတ္သစ္ ရူပေဗဒ ပညာ၏ မ်ိဳးေစ့ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

Wikipedia Aားမွီျငမ္း၍ Uီးေဌးလြင္Uီး တင္ျပသည္။
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