ဗုဒၶေဂါတမကို တန္ဘုိးထားပါ
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္

ကရုဏာရွင္ Aၾကင္နာရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ Aလႅာဟ္Aရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္Aားျဖင္-့
Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ ညီAစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႔ ဓမၼမိတ္ေဆြ Aေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ာ- ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aစၥလာမ္
သာသနာ၀င္ေတြဟာ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံရဲ႔ မိန္႔မွာသြန္သင္ခ်က္ေတြကို တတ္သိသမွ် ႏွလံုးပိုက္ လိုက္နာသူမ်ား
ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သီလမ်ားျဖစ္တဲ့ Aရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္းနဲ႔ Aခ်ိဳ႔ေသာ ကိုယ္ေရး
ကိုယ္တာ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစမယ္-့ ပညတ္သီလတစ္ခ်ိဳ႔ကို မလိုက္နာႏိုင္ေသးသူေတြေတာင္မွ Aထူးသျဖင့္ ရစူလ္
(ဉာဏ္စU္ေဆာင္ ကိုယ္ေတာ္မ်ား) နဗီ (သတင္းေဆာင္ ကိုယ္ေတာ္မ်ား) ရဲ႔ Aမည္နာမကို ၾကားလိုက္မိရင္၊ သို႔
မဟုတ္ မိမိကိုယ္တိုင္ ႏွတ္မွ ေျပာဆိုမိရင္ (Aာလိုင္းယ္ဆလာမ္)- ကိုယ္ေတာ့Aေပၚသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာပါေစ
လို႔ ေမတၱာပို႔ရတာ ႏွတ္က်ိဳးေနပါတယ္။ မူဆလင္ Aရက္သမား ပါးစပ္ကေတာင္- (Aာလိုင္းယ္ဆလာမ္) ဆို
တဲ့ ေမတၱာမပို႔ဘဲ ဘယ္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္၊ သတင္းေတာ္ေဆာင္ရဲ႔ Aမည္နာမကိုမွ မေခၚ မေျပာဘူးဆိုတာ
Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္တိုင္း သိပါတယ္။ ဒီထက္မက- မူဆလင္ Aသိုင္းA၀ိုင္းနဲ႔ နီးစပ္သူတိုင္းကလည္း (Aာ
လိုင္ယ္ဆလာမ္) ဆိုတဲ့ Aဓိပၸါယ္ကို နားမလည္ေသာ္လည္း ၾကားဘူးၾကပါတယ္။
ဒါဟာ- က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံရဲ႔ သြန္သင္ဆံုးမမႈပါ။ Aစၥလာမ္သာသနာမွာ လူသားထဲက Aျမင့္ျမတ္ဆံုး ဉာဏ္စU္
ကို ခူးဆြတ္ခင
ြ ့္ရသူAား ရစူလ္လို႔ ေခၚဆိုပါတယ္။ Aစၥလာမ္ေတြရဲ႔ Aျမင့္ျမတ္ဆံုး ေနာက္ဆံုးပြင့္လို႔ ယံုၾကည္
ထားတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ (ကိုယ္ေတာ့Aေပၚသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာပါေစ) ကိုလည္း ဉာဏ္စU္ေဆာင္၊ သတင္း
ေတာ္ေဆာင္ Aျဖစ္ပဲ သတ္မွတ္တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ေယရႈ (ကိုယ္ေတာ့Aေပၚသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာပါေစ) ကို
လည္း ဉာဏ္စU္ေဆာင္ သတင္းေတာ္ေဆာင္လို႔ သတ္မွတ္တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမ (ကိုယ္ေတာ့Aေပၚသို႔
ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာပါေစ) ကိုလည္း ဉာဏ္စU္ေဆာင္ သတင္းေတာ္ေဆာင္လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒီလို ဉာဏ္စU္
ေဆာင္ သတင္းေတာ္ေဆာင္ေတြ ၾကားမွာ ဘယ္သူကျမတ္တယ္။ ဘယ္သူက နိမ့္တယ္လို႔ ခြဲျခားျခင္း မျပဳဘို႔
ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္ရဲ႔ (၂း၂၈၅) မွာ သြန္သင္ထားသလို၊ Aစၥလာမ္လို႔ ခံယူသူတိုင္းက ထိုကိုယ္ေတာ္မ်ား ၾကား
Aဆင့္Aတန္း ခြဲျခားျခင္း မျပဳပါလို႔ သစၥာခံယူထားရပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ- Aစၥလာမ္သာသနာ၀င္ေတြ Aၾကား Aနည္းငယ္ ရွင္းစရာ ရွိတာက၊ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမ ကိစၥျဖစ္
ပါတယ္။ Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ေတြဟာ၊ ကိုယ္ေတာ္မူဆာ (ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားAတြက္ ပြင့္ေပၚခဲ့ေသာ ဉာဏ္စU္
ေဆာင္၊) ကိုယ္ေတာ္ေယရႈ (ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ဂ်ဴးမ်ိဳးႏြယ္မ်ားAတြက္ ပြင့္ေပၚခဲ့ေသာ ဉာဏ္စU္ေဆာင္)
တို႔ရဲ႔ Aမည္နာမေတြကို ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္မူဆာရဲ႔ Aမည္နာမ၊ ကိုယ္ေတာ္ ေယရႈ
(ကုရ္Aံပါ Aမည္ Aီဆာ)၏ Aမည္နာမကို ၾကားရတိုင္း၊ ေခၚဆိုတိုင္းမွာ (ကိုယ္ေတာ့Aေပၚသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာ
ယာပါေစ) လို႔ ရြတ္ဆိုၿပီးသား ႏွတ္က်ိဳးေနပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမ (ကိုယ္ေတာ့Aေပၚသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ
ပါေစ) ရဲ႔ Aမည္နာမက Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ ေတြ Aတြက္ ခပ္စိမ္းစိမ္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ မ်ားေသာAားျဖင့္
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ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမ (ကိုယ္ေတာ့Aေပၚသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာပါေစ) ဆိုရင္ Aစၥလာမ္က ေဖၚျပတဲ့ ဉာဏ္စU္
ေဆာင္ရယ္လို႔ေတာင္ မသိၾကဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ Aဲ့ဒီလို ျဖစ္ရတာက(၁) ဗုဒၶဘာသာလႊမ္းမိုးရာ ေဒသမ်ားကို ေရာက္လာတဲ့ Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ေတြဟာ Aာရ္ဗီမူရင္းကို နား
လည္မႈ Aားနည္းျခင္း။
(၂) နားလည္သူမ်ား ရွိသည့္တိုင္ Aခ်ိဳ႔ေသာ Aစိုးရမ်ားက ဘာသာျပန္ခင
ြ ့္ မျပဳျခင္း (စာေပစီစစ္ေရးမွ တည္း
ျဖတ္ျခင္း)တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
Aမွန္တကယ္ေတာ့- ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမ (ကိုယ္ေတာ့Aေပၚသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာပါေစ)ရဲ႔ Aမည္နာမကို က်မ္း
ျမတ္ကုရ္Aံမွာ

ﻜﻔﹾ ﹺل  ﺫﹶﺍ ﺍﻝﹾႆာလ္
ကဖ္လိ လို႔ ၂၁း၈၅ နဲ႔ ၃၈း၄၈ မွာ- (၂) ႀကိမ္ေဖၚျပထားပါတယ္။ ႆာလ္
ႆာလ္ကဖ္
ႆာလ္ကာဖ္

လိ ဆိုတဲ့ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ရဲ႔ Aမည္နာမကို သမၼာက်မ္းမွာ ျဖစ္ေစ၊ Aေရွ႔Aလယ္ပိုင္း သမိုင္းမွာ ျဖစ္ေစ
မရွိပါဘူး။ Aဲ့ဒီလို Aေရွ႔Aလယ္ပိုင္း သမိုင္းနဲ႔ ဆက္စပ္လို႔ မရတဲ့ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြရဲ႔ Aမည္နာမကို
က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ ကေဖၚျပတိုင္း Aမည္နာမမွာ Aဓိပၸါယ္နဲ႔ ေဖၚျပေလ့ရွိပါတယ္။
Uပမာ- ကုရ္Aံ ၁၈း၈၃ မွာ ေဖၚျပတဲ့
ႆာ၊
ႆာ

ﻱ ﺫႆီ၊ ﺫﻭ

ﻥ
 ﹺ ﹶﻨﻴﻱ ﺍﻝﹾ ﹶﻘﺭﺫ

ႆီးလ္ကာရ္
ႏုင
ိ ္းန္-ကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ Aာရ္ဗီစကားမွာ
ာရ္ႏိ

ﺫﹶﺍ

ႆူ ဆိုတာ- ပိုင္ရွင္၊ ျပည့္ရွင္မင္း၊ စိုးပိုင္သူ လို႔ Aဓိပၸါယ္ကို ေပးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက

တိက် စြာ ရည္ၫႊန္းတဲ့ ေနရာ၊ ေဒသ၊ လူ၊ ၀တၳဳ ေတြေရွ႔မွာ

ْﺍل

Aလက္ဖ္လမ္ (Aလ္
Aလ္)တြဆ
ဲ က္ရတယ္။ ဒါ

ေၾကာင့္ ႆီးလ္ကာရ္
ႆီ- Aလ္-ကာရ္ႏိုင္းန္) ကို ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက ကာရ္ႏိုင္းန္ Aရပ္ကို
ာရ္ႏိုင္းန္ (ႆီ
ပိုင္စိုးေသာ ကာရ္ႏိုင္းမင္းႀကီးလို႔ ျပန္ဆိုၾကပါတယ္။ ဒီျပန္ဆိုခ်က္ကို ဘယ္သူကမွ ျငင္းဆန္ျခင္း မရွိပါဘူး။
ဒါေပမယ္-့ ႆာလ္ ကာဖ္လိ ကိုေတာ့ Aေၾကာင္းAမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။
ဒါေပမယ္-့ ေမာင္လာနာ ယူဆြဖ္Aလီရဲ႔ ဘာသာျပန္မွာ

ﻜﻔﹾ ﹺل ﺫﹶﺍ ﺍﻝﹾ

ႆာလ္
ကဖ္လိ ကို ဗုဒၶေဂါတမ ျဖစ္ႏိုင္တယ္
ႆာလ္ကဖ္

လို႔ စတင္စU္းစားဘို႔ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေမာင္လာနာ ယူဆြဖ္Aလီက Aိႏၵိယတိုက္သား ျဖစ္ေတာ့ ဗုဒၶေဂါ
တမရဲ႔ သမိုင္းကို သိေနတာရယ္၊ Aာရဗ္ေလာကမွာ

ﻜﻔﹾ ﹺل  ﺫﹶﺍ ﺍﻝﹾႆာလ္
ကဖ္လိ ဆိုတာ မရွိဘူးဆိုတာရယ္ သိေန
ႆာလ္ကဖ္

လို႔ စတင္ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
Aာရ္ဗီစကားAရ ႆာလ္ ဆိုတာ၊ ပိုင္ရွင္၊ စိုးပိုင္သူ၊ ျပည့္ရွင္မင္း၊ လို႔ ျဖစ္တာရယ္၊ ကာဖ္လိ ဆိုတာ ကပိလ လို႔
ျဖစ္တာရယ္- ပိုၿပီးတိက်ေAာင္ ကာဖ္လိ ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႔ ေရွ႔က Aလ္ တြဆ
ဲ က္ထားတာရယ္က

ﻜﻔﹾ ﹺل ﺫﹶﺍ ﺍﻝﹾ

ႆာလ္
ကဖ္လိ သည္ ကပိလျပည္မွ ျပည့္ရွင္မင္း (ဗုဒၶ ေဂါတမ)ကို ေခၚဆိုေၾကာင္း သိႏိုင္ပါတယ္။ Aာရ္ဗီစာ၊
ႆာလ္ကဖ္
Aရ္ဗီစကားမွာ ပ Aသံ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပ Aသံေနရာမွာ ဖ Aသံကို သံုးေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
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ကပိလ ကို Aာရ္ဗီလို ကာဖ္လိ လို႔ ေခၚဆိုတာပါ။ Aခုေခတ္Aခါမွာ ကပိလ ဆိုတဲ့ စကားလံုးAား Aာရဗ္
တစ္Uီးကို ဖတ္ခိုင္းလိုက္ရင္ Aေျဖ မွန္ေပၚလာပါတယ္။
ဒါကို သီရိလကၤႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႔မွာ က်င္းပတဲ့ ကမၻာ့ဘာသာေပါင္းစံု ညီလာခံမွာ Aိႏၵိယႏိုင္ငံ ေဒရိုဘန္မွ ဆရာ
ေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္တဲ့ ေမာင္လာနာ မုနာဇီးရ္ Aဟ္စန္ ဂီလာနီ ေဒရိုဗန္ဒီ နဲ႔ ေမာ္လ၀ီ Aဗၺဒူလ္ ဘီဒီယာတီ တို႔
ကလည္း သုေတသနလုပ္ၿပီး တင္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။ Aဲ့ဒီ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြရဲ႔ သုေတသနမွာ က်မ္း
ျမတ္ကုရ္Aံ ၉၅း၁-၃ ထိမွာ ေဖၚျပထားတဲ့ Aရပ္ေဒသေတြ၊ Aပင္ေတြဟာ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြ ပြင့္ေပၚရာ
ေဒသကို ၫႊန္းၿပီး ဂုဏ္ေပးထားေၾကာင္း Aဲ့ဒီမွာ ပေညာင္ပင္ ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ Aာရဗ္မွာ ေပါက္တဲ့ Aပင္
မဟုတ္ဘ။ဲ Aိႏၵိယတိုက္မွာသာ ေပါက္တဲ့ Aပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Aထူးသျဖင့္ ေညာင္ေဗာဓိ- Aထိမ္းAမွတ္ ျဖစ္
တဲ့ ဗုဒၶေဂါတမကို ရည္ၫြန္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း-- တင္ျပထားပါတယ္။
Wiki မွ ဗုဒၶဘာသာ သမိုင္းတြင္လည္း ၇ ရာစုတင
ြ ္ Aစၥလာမ္ သာသနာသည္ Aိႏိၵယသို႔ စိုးမိုးAုပ္ခ်ဳပ္ေသာ
Aခါ ဗုဒၶဘာသာတို႔Aား ဂ်ဴးမ်ား၊ ခရစ္ယာန္မ်ားကဲ့သို႔ က်မ္းစာရ ဘာသာတစ္ခုAျဖစ္ AသိAမွတ္ျပဳ ေပးခဲ့
သည္။ Aလ္ဘီယူနီက ဗုဒၶသည္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္တစ္ပါး (ခရစ္ယာန္Aသံုးျဖင့္ Prophet) တစ္ပါး ျဖစ္သည္ဟု
တရား၀င္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္းကို ေတြ႔ရပါတယ္။ က်မ္းစာရ ဘာသာ တစ္ခုလို႔ သတ္မွတ္ၿပီ ဆိုကတည္းက Aဲ့
ဒီဘာသာကို Uီးေဆာင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ (ဗုဒၶေဂါတမ)ဟာ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ ရစူလ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို တရား၀င္ ၀န္ခံ
ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးAားျဖင့္ က်မ္းေတာ္မွာ လူမ်ိဳးကိုယ္စီAတြက္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္တစ္ပါး ရွိခဲ့၏ ဆိုတဲ့ (၁၀း၄၇)၊
သတိေပး ဆံုးမသူ မပြင့္ေပၚေသာ လူမ်ိဳးဟု ေျမကမၻာတြင္ မရွ-ိ ဆိုတဲ့ (၃၅း၂၄) Aရ- လူမ်ိဳးတိုင္းAတြက္
ဉာဏ္စU္ေဆာင္ ပြင့္ေပၚၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶေဂါတမဟာလည္း သဗၺညဳဉာဏ္ကိုရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶေဂါတမ ေခၚ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမ (ကိုယ္ေတာ့Aေပၚသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာပါေစ) ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔
Aစၥလာမ္သာသနာ၀င္ေတြက တန္ဘိုးထားရပါမယ္။ ေလးစားၾကည္ညိဳရပါမယ္။ ဒါဟာ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံက
ခ်မွတ္သြန္သင္တဲ့ သီAိုရီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ တစ္ပါးပါးကို ျပစ္မွားမိေသာ္ က်မ္းေတာ္ပါ ကၽြန္ေတာ္
တို႔ သစၥာကတိျပဳထားတဲ့ ၂း၂၈၅ ပါ ကတိသီလ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ကိုယ္ေတာ္မ်ား Aၾကား တစ္ပါးႏွင့္ တစ္ပါး
မခြဲျခားပါ။ ဆိုတဲ့ Aား ခ်ိဳးဖ်က္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႔ဲ သစၥာကတိ သီလပ်က္ျခင္း Aျပင္ ကၽြန္
ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ ညီေနာင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶသာသနာ၀င္ေတြကိုလည္း စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေစရာ
ေရာက္ပါတယ္။ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ တစ္ပါးကို ေလးစား တန္ဘိုးထားတတ္တဲ့ Aက်င့္ကို ခ်ိဳးေဖါက္သူ မွန္သမွ်
မွာ ေနာက္ဆက္တြဲ Aက်ိဳးေတြ ေကာင္းလာစရာ Aေၾကာင္း မရွိဘူး ဆိုတာကိုလည္း- နားလည္ေစလိုပါတယ္။
Aစၥလာမ္သာသနာ၀င္ ညီAစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၊ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား- Aားလံုး ဉာဏ္စU္ေဆာင္မ်ား Aေပၚ ေလး
စားတန္ဘိုးထားတတ္ပါေစလိ-ု႔ - ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔လွ်က္-။
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Aလွ်U္းသင့္သလိ-ု႔ Aေရွ႔တိုင္း Aစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ ကမၻာေက်ာ္ ကဗ်ာဆရာႀကီး Aလာမာဟ္ ေဒါက္တာ
Aကၠဘာရ္က

ဗုဒၶေဂါတမAတြက္

ရင့္က်ဴးဖြဲ႔ဆိုခဲ့တဲ့

ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို

လက္ေဆာင္Aျဖစ္

ဘာသာျပန္

ေပးလိုက္ပါတယ္။
ဗုဒၶAား ေAာင့္ေမ့တသ
Aိႏၵိယမွာထြန္းလင္းေတာက္ပ၊
သပၸါယ္လွစြာ- ကုမုျဒာပန္း
ပြင့္ေပၚလန္းဆန္း ခဲ့ေသာ္လည္း
Aိႏၵိယ၏ေျမဆီဇလာဓါတ္ခံႏုံမြဲ ဆင္းရဲမႈေၾကာင့္
ဇာတိေျမမွာ- ျမတ္ပန္း မုျဒာ
မလန္းသာခဲ့။
ေၾသာ္-ကံဆိုးလွေသာ၊ Aိႏၵိယ။
(ေဒါက္တာ Aကၠာရ္)

Uီးေဌးလြင္Uီး
(မုဖာေဆြရ္ရို ကုရ္Aံ။ ဘီေA ျမန္မာစာ (ရန္ကုန္တကၠသိုလ)္ ေA-ေA မီဒီယာ မားကက္တိန္း (နယူးေယာက္၊
Aေမရိကန္) Buddhism, Christianity & Islamic Scholar.
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