ဗုဒၶ
ေမးသူ- ဂ်ဴဂ်ဴ (ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၀၂ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ ရက္)
၃။ ဗုဒၶမွာ အေမ၊ အေဖ၊ မယား၊ သား၊ မရွိဘူး။ လူ ့ေလာက နတ္ေလာက ျဗဟၼာေလာက ဆိုတဲ့ ေလာကေတြထဲ
မွာ ႏိွုင္းယွဥ္အပ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္မွ မရွိဘူး သူဟာ လူ နတ္ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔ရဲ႔ အပူေဇာ္ခံ ဆရာ ျဖစ္လာ
ေတာ္မူတယ္။ ဗုဒၶ အနက္ကို ေျပာျခင္း ျဖစ္တယ္။ အေလာင္းလွ်ာအေနနဲ႔ ဘ၀ေပါင္း အသေခၤ်တိုင္ ေအာင္ ၁၀
ပါးပါရမီ က်င့္ခဲ့တယ္ ေနာက္ဆံုး ဆရာမရွိ အလိုလို သစၥာေလးပါးကို သိျမင္ခဲ့တယ္ (ဗုဒၶ၀ါဒျပသနာမ်ား ဘိကၡဴ
အရိယဓမၼ BA ကေျဖၾကားထားေသာ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၃၊ ၁၀၄) ဦးေဌးလြင္ ေျပာတာနဲ႔ လြဲေနျပန္တယ္။
အခု သမီးေထာက္ျပတဲ့ “ဗုဒၶမွာ အေမ၊ အေဖ၊ မယား၊ သား၊ မရွိဘူး၊” ဆိုတဲ့ ဗုဒၶနဲ႔ သမီး နားလည္ထားတဲ့
ေဂါတမ ဘယ္လို ကြာျခား ပါသလဲ။ သမီးေျပာေနတာဟာ ဗုဒၶ ဆိုတဲ့ ဘြဲ႔၊ ဂုဏ္ပုဒ္ကို ေျပာေနတာ ဆိုရင္ အဲ့ဒီ
ဂုဏ္ပုဒ္အတြက္ သေဘာတူႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ- ဆရာမ ဂ်ဴဂ်ဴ ရယ္လို႔ ျဖစ္လာရင္-၊ ဆရာမ ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ ဘြဲ႔
ဟာ ၀ိေသႆ စကားလံုးသာ ျဖစ္လို႔ အဲ့ဒီ ဂုဏ္ပုဒ္နဲ႔ ဘြဲ႔ဟာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါ မဟုတ္ပါ။ ဒီေတာ့ အဲ့ဒီ ဂုဏ္ပုဒ္ကို
လူအျဖစ္ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါ အျဖစ္ သတ္မွတ္လို႔ မရပါ။ ပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါ မဟုတ္လို႔ အေဖ၊ သား၊ မယား၊ အမိ
ဆိုတာ မရွိပါ။ ဥပမာ- သမၼတႀကီးနဲ႔ သမၼတမႀကီးေပါင္းၿပီး- သမၼတေမြးလာတယ္။ သမၼတေျမးေတြရတယ္လို႔
ေျပာလို႔မရပါ။
ဒီေနရာမွာ သမီးယံုၾကည္ေနတဲ့ ဗုဒၶဆိုတာ ဂုဏ္ပုဒ္ ဗုဒၶ မဟုတ္ဘဲ ေဂါတမဗုဒၶ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အန္ကယ္
စြပ္စြဲတာ မဟုတ္ပါ။- သူဟာ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာတို႔ရဲ႔ ဆရာလို႔ ဆက္လက္ၫႊန္းဆိုထားတာက သက္ေသ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဂါတမ ဗုဒၶမွာ အေဖရွိတယ္၊ အေမရိွတယ္၊ မိန္းမရွိတယ္၊ သားသမီးရွိတယ္။ သူဘုရားျဖစ္
ၿပီးမွေတာင္ သားေတာ္ရာဟုလာက အေမြသြားေတာင္းလို႔ သာသနာ့အေမြေပးလိုက္ေသးတယ္။ သူကိုယ္တိုင္
ေမ့ေနတဲ့ သမီးေတာ္ ဥပၸလ၀ဏ္ ဆိုတာက ရွိေသးတယ္။ ေထရီအပါဒါန ျမန္မာျပန္ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၂ ကို ဖတ္
ၾကည့္ပါ။
သစၥာေလးပါး ဆိုတာ ေလာကနိယာမ ဓမၼမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာစီစစ္ၾကည့္ပါ။ အဲ့ဒီ ေလာကနိယမ ဓမၼ
ဆိုတာက အရိယဓမၼရဲ႔ စကားနဲ႔ပဲ တုိက္ဆိုင္ၾကည့္ရင္ ျဖစ္တည္လာဘို႔ “စိတ္” အဓိက ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။
(အေပၚ အပိုဒ္မွာ ဖတ္ၾကည့္ပါ။) အဲ့ဒီ စိတ္က ဘယ္က လာပါသလဲ။ သစၥာေလးပါး ျဖစ္လာတာ ဘာေၾကာင့္လဲ
လို႔ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမက မေျပာခဲ့ေလသလား။ ဒါဆို အရိယဓမၼ အဆုိအရ- ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမဟာ သူမ်ား
မေတြ႔ ေသးတဲ့ေတြ႔ရွိခ်က္ အသစ္တစ္ခုကို ေတြ႔တဲ့ သိပၸံညာရွင္ အဆင့္ေလာက္ပဲ ရွိေနမွာေပါ့။ ပထ၀ီပညာရွင္
က ပထ၀ီနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာတယ္။ ေလ့လာစဥ္က သူ႔ဆရာစဥ္ေျပာခဲ့ ေတြ႔ခဲ့တာေတြကို ေလ့လာတယ္။
ေနာက္ဆံုးမွာ သူဟာ သူ႔ဆရာမ်ား မေတြ႔ေသးတဲ့ အခ်က္တစ္ခုကို သြားေတြ႔တယ္။ - အလားတူပဲ သိပၸံပညာ
ရွင္က သူေလ့လာတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ သူ႔ေရွ႔က ဆရာစဥ္ မေတြ႔ေသးတဲ့ အခ်က္တစ္ခုကို ေတြ႔ရွိတယ္။ ဒီလို
ေနာက္ဆံုး အသစ္ေတြ႔ရွိမႈတိုင္းမွာ အဲ့ဒီ အတြက္ သူ႔ေရွ႔က ဆရာမရွိပါ။ ဒီေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမလည္း ဒီလို

အဆင့္မ်ိဳး ျဖစ္ေနမလား။ ေတြ႔ရွိခ်က္ကို ေတြ႔သူကေတာ့ အဲ့ဒီအရာမွာ သူဟာ အျခားသူမ်ားအတြက္ ဆရာျဖစ္
သြားတာပဲ။ သူက ပထမ ေတြ႔တာကိုး။ ဒါလို အဆင့္ကို ဘုရားလို႔ ေခၚသလား- စဥ္းစားေပါ့။
(အစၥလာမ္ကေတာ့ သစၥာ တစ္ပါးပဲ ရွိတယ္ေျပာပါတယ္။ သစၥာ ဟာ သစၥာပဲ လို႔ ဆိုတာပါ။ ဒါကို ေတာင္ဟီးဒ္
လို႔ ေခၚပါတယ္။ သစၥာ ေလးပါးတို႔ ငါးပါးတို႔ ေျခာက္ပါးတို႔ ဆိုတာက သစၥာ ဆိုတဲ့ အရာက ျဖန္႔ထြက္လာတဲ့
နိယာမမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခြဲထြက္တဲ့ နိယာမမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမက ေလးပါးေတြ႔ေတာ့ ေလးပါးလို႔
ေျပာမွာေပါ့။ သူမသိေသးတာမ်ား ရွိေနေသးရင္ သမီးက ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။-) သူ႔ကို အကုန္သိသူလို႔ေတာ့
မေတာ္မေရာ္ မစြပ္စြဲနဲ႔ေနာ္။ အကုန္မသိခဲ့ဘူးလို႔ ၀န္ခံထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကိုလည္း ဆက္လက္
ေဆြးေႏြးေစလိုတယ္။
ဦးေဌးလြင္ဦး

