၄-၂
Aက်ိဳးဆက္ မေကာင္းလို႔တားျမစ္မႈမ်ားကိုနားလည္သလို ျပစ္မႈၾကီးလို႔ ျပစ္ဒဏ္ေပးတယ္ ဆိုတာကိုလဲ
လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။
Aက်ိဳးဆက္က သူသဘာ၀ နဲ႔သူ ခံစားရမွာေတြ ရွိတယ္ဆိုလို႔ Aက်ိဳးဆက္ Aပိုင္းကို ရွင္းစရာ မလို
ေAာင္ နားလည္ပါဘီ။
ျပစ္မႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကံုAာရ္က ဘယ္လို ေျပာထားလဲ သိခ်င္ပါတယ္။
Uပမာ၊ လူသတ္ျခင္းကို ဘယ္လို ျပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္ထားပါ သလဲ။ လူသတ္ရာမွာလဲ ေယာက်ၤားကို
သတ္ျခင္း မိန္းမကိုသတ္ျခင္း ရန္သူကိုသတ္ျခင္း၊ Aလႅာဟ္ကို မယံုၾကည္သူကို သတ္ျခင္း ဘယ္လို
ကြာျခားသလဲ စသျဖင့္ေပ့ါ။ သိခ်င္ပါတယ္။
လူသတ္မႈ Uပေဒကို ကုရ္Aံက်မ္း ၂း၁၇၈-၁၇၉ မွာ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ လူလြတ္Aတြက္ လူလြတ္၊
၀န္ထမ္းAတြက္ ၀န္ထမ္း၊ လိင္မAတြက္ လိင္မ လို႔ သံုးပါတယ္။---- ဆိုလိုတာက ေမာင္နီက သတ္ ရင္
ေမာင္နီသည္သာ တရားခံျဖစ္တယ္။ ေမာင္နီက ကရင္လူမ်ိဳးျဖစ္လို႔ ကရင္လူမ်ိဳးAားလံုး တရားခံလို႔
စြပ္စြဲလို႔ မရဘူး။ မျဖဴက သတ္ရင္ မျဖဴသည္သာ တရားခံျဖစ္တယ္။ မျဖဴက ကုလားမျဖစ္လို႔ ကုလား
Aားလံုးကို လူသတ္ေကာင္မ်ားလို႔ စြပ္စြဲလို႔ မရဘူး။ Aလားတူ ၀န္ထမ္းတစ္Uီးက သတ္ရင္၊ ၀န္ ထမ္း
တစ္Uီးသည္သာ တရားခံျဖစ္တယ္- Aဖြဲ႔Aစည္းတစ္ခုလံုးကို တရားခံAျဖစ္ သတ္မွတ္လို႔ မရဘူး ဆိုၿပီး
ခြဲျခားျပထားတာပါ။ တနည္းAားျဖင့္ ရာဇ၀တ္ေကာင္ တစ္UီးAတြက္ လူမ်ားစု၊ လူနည္းစုကို ရ မယ္ရွာ
ၿပီး လူမ်ိဳးေရး Aဓိကရုန္းမ်ား ဖန္တီးတာတို႔၊ Uပေဒမဲ့ ျပဳလုပ္တာတို႔ ျဖစ္မလာေစဘို႔ တားျမစ္ ပါတယ္။
ဒီပညတ္က ဗုဒၶဘာသာမွာလည္း ဒီAတိုင္းပါ။ Aဲျခားနားတာေတာ့ ရွိတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ ေဂါတမက
ဘယ္လို Aေရးယူပါလို႔ ပညတ္ခဲ့ဘူး။ ရဟန္းေတြAတြက္ေတာ့ ပါရာဇိကံသင့္တယ္လို႔ ဆို ပါတယ္။ Aဲ့ဒီ
Aတြက္ Uပေဒျပဳဘို႔ မပညတ္ခဲ့ဘူးေလ။
(ကုရ္AံAရ- ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြမွာ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (ဘာသာေရး) ကိုသာ Uီးေဆာင္တဲ့ ဉာဏ္စU္
ေဆာင္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေရာ ဘာသာေရးေရာ Uီးေဆာင္တဲ့ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြ ရွိပါတယ္။)
Aစၥလာမ္မွာက- ျပစ္မႈAေျခAေနေပၚ မူတည္ၿပီး ေသဒဏ္က- လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ထိ Aဆင့္ဆင့္ျပ
ဌာန္းႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေသဒဏ္ကို လံုး၀ Aားမေပးဘူး။ ေပးဆပ္မႈ Aမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ (Uပမာ
ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြေလွ်ာ္ဒဏ္) Aမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေခ်ပေပးလို႔ ရႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ဖန္တီးေပးရပါ မယ္။
Aထူးသျဖင့္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ဆီကို Uီးတည္ရပါတယ္။ (ဆိုက္ထဲက ကုရ္Aံ ဘာသာျပန္ ၂း၁၇၈၊ ၁၇၉
ေAာက္ေျခ ရွင္းခ်က္မ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။) ေသဒဏ္ဆိုတဲ့ Aဆင့္၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔တဲ့ Aဆင့္ က
ႏိုင္ငံေတာ္ကို သစၥာေဖါက္မွ ေပးႏိုင္တဲ့ Aဆင့္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီAတြက္ ၅း၃၃ ကို ဖတ္ပါ- ေAာက္ေျခ
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ဖတ္ပါ။ ဒီ ျပစ္ဒဏ္ေတြAတြက္ ေခတ္ကာလ၊ ယU္ေက်းမႈ Aသိုင္းA၀ိုင္း၊
လူမ်ိဳးစရိုက္မ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး Uပေဒ ပညာရွင္မ်ားက ေရးဆြရ
ဲ မွာ ျဖစ္တယ္။ Aဲ့ဒီ Aခြင့္Aေရးကို
လူသတ္မႈ Uပေဒကို ျပဌာန္းတဲ့ ၂း၁၇၈-၁၇၉ နဲ႔ တစ္ဆက္တည္းမွာ Aို ပညာရွင္ Aေပါင္းတို႔ သို႔မွသာ
စည္းေစာင့္သူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္း၏- လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ လူသတ္မႈကို Aစၥလာမ္က လံုး၀ ခြင့္မျပဳ
ေၾကာင္း- သတ္မိသူAား Aျပစ္ေပးရန္ Aာဏာပိုင္တင
ြ ္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ Aာဏာပိုင္သည္
UပေဒAား Aလႊသ
ဲ ံုးစား မျပဳလုပ္ရေၾကာင္း၊ ထိုAတြက္ Uပေဒ ေရးဆြရ
ဲ န္ Uပေဒ ပညာရွင္မ်ားကို Aကူ
Aညီ ေခၚႏိုင္ေၾကာင္း ၁၇း၃၃ မွာ ျပဌာန္းေပးထားပါတယ္။
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Aဲ- စကားႀကံဳလို႔။ Aသက္Aတြက္ Aသက္၊ မ်က္လံုးAစား၊ မ်က္လံုး၊ နားAစား နား၊ သြားAစား သြား၊
ဆိုတဲ့ Uပေဒေတြက Aစၥလာမ္ Uပေဒေတြ မဟုတ္ဘူးေနာ္-၊ ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာက Uပေဒ ေတြပါ။
ဓမၼေဟာင္းမွာ ပါတာ ဆိုေတာ့ ခရစ္ယာန္ေတြက သူတို႔ Uပေဒမဟုတ္ဘူး-ဂ်ဴး (ေရ၀တီ) Uပေဒေတြလို႔
ေျပာဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aလွ်U္းသင့္သလို မူဆလင္ေတြကို ပုတ္ခတ္ခ်င္ရင္- Aဲ့ဒါ ေတြက Aစၥလာမ္
ရဲ႔ Uပေဒေတြလို႔ စြပ္စေ
ြဲ လ့ရွိတယ္။ တကယ္ေတာ့ သမၼာက်မ္းကို လက္ခံတာ ခရစ္ယာန္ေတြသာ ျဖစ္ပါ
တယ္။ သမၼာက်မ္း ထြက္ေျမာက္ရာ ၂၁း၂၄ ကိုၾကည့္ပါ။
စစ္Uပေဒေတြကေတာ့ သီးျခားပါ- ခင္ဗ်ာ (စာမ်က္ႏွာ ရွည္မွာ စိုးလိ)ု႔ ။
၄င္းAျပင္ တိရစာၦန္ကိုသတ္ရင္ေရာ Aျပစ္ရွိသလား။
လူကိုသတ္တာနဲ႔ Aစား၀တၳဳAတြက္ တိရိစၧာန္ကို သတ္တာ မတူညီပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာမိ သ
ေလာက္ ကုိယ္ေတာ္ေဂါတမ ခ်မွတ္တဲ့ ၀ိနည္းမွာလည္း မတူညီဘူးလို႔ ေတြ႔ရပါတယ္။ ပရာဇိကံမွာ လူ
သတ္မႈကိုပဲ ပါရာဇိက Aာပတ္သင့္တယ္သံုးၿပီး တိရိစၧာန္ကို ေသေစရင္ ပါစိတ္ Aာပတ္သင့္တယ္ လို႔
ေျပာပါတယ္။ (ဒါ ရဟန္းေတြကို ေျပာတာေနာ္)။ Aျပစ္ျခင္း မတူဘူးဆိုတာကို ေျပာတာပါ။ ဒီAတြက္
ေနာက္မွ ဆက္ေဆြးေႏြးပါမယ္။ မေဆြးေႏြးမွ-ီ ငါးပါးသီလ ဆိုတာ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမက ပညတ္တာ
လား၊ ဂရုဓမၼသီလေခၚ ယခင္က ရွိၿပီးသား သီလမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမက Aတည္ျပဳတာလား ရူပ
Aရင္ေလ့လာေစခ်င္ပါတယ္။- ဒီေတာ့မွာ လူနဲ႔ တိရိစၧာန္တို႔ရဲ႔ Aသက္မ်ားကို ခြဲျခားလုိ႔ ရမွာပါ။
ဟာလာလ္နည္း (ခြင့္ျပဳထားတဲ့နည္း)နဲ႔ သတ္ရင္ေရာ Aျပစ္ရွိသလား မရွိဘူးလား။ သို႔ ဆိုးက်ိဳးရွိသ
လား။
ငါးပါးသီလနဲ႔ ဂရုဓမၼသီလမ်ား၊ ပါရာဇီကံနဲ႔ ပါစိတ္ကံမ်ား၊ ဇီ၀နဲ႔ ပါဏ ဆိုတာမ်ားကို ရူပ နဲနေ
ဲ လ့လာ လိုက္
ပါ။ ၿပီးေတာ့ နားလည္သေလာက္ ကၽြန္ေတာ့ကို ျပန္ေဆြးေႏြးေပးပါ။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ ဒီကိစၥက နားလည္မႈ
လြဲႏိုင္သလို၊ ဘ၀င္က်တဲ့ Aေျဖလည္း ရလာမွာ မဟုတ္ပါ။
တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လို သတ္သတ္ ျဖဳန္းတီးျခင္းျဖစ္ရင္ Aျပစ္ရွိပါတယ္။ ဒါကို ကုရ္Aံမွာ

 ﹺﺭﻓﹸﻭﺍﹾﻭ ﹶﻻ ﹸﺘﺴ ﻭﺍﹾﺭﺒ ﺍﺸﹾﻭ

ﻭ ﹸﻜﻠﹸﻭﺍﹾ

စားၾကေလာ့၊ ေသာက္ၾကေလာ့ မျဖဳန္းတီးၾကကုန္လင့္ လို႔ ဆိုထားပါ တယ္။

(ကၽြန္ေတာ္ Aာရ္ဗီလို ထည့္ထည့္ ေဖၚျပတာကို စိတ္မရွိပါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာတဲ့ Aဓိပၸါယ္က မွန္တယ္
မမွန္ဘူးဆိုတာ Aာရ္ဗီစာ တတ္သူေတြ ဖတ္ႏိုင္ေစဘို႔ပါ။) ျဖဳန္တီးျခင္း မဟုတ္ဘ၊ဲ စည္း ေဖါက္ျခင္း
မဟုတ္ဘဲ AစားAစာ၀တၳဳ Aျဖစ္ ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းနဲ႔ ဇိ၀ိန္ခ်ဳပ္ေစတာကို ခြင့္ျပဳပါတယ္။
AေျခAေနမွာ မူတည္ၿပီး တားျမစ္ထားတာလည္း ရွိတယ္။ Uပမာ ဟာ့ဂ်္ေခၚ ဒုလႅဘ ရဟန္းခံစU္ ကာလ
မွာပါ။
၄ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား
၁။ ပထမေျပာခ်င္တာက Uာဏ္စU္ေတာ္ေဆာင္မ်ား သူ႔ကိုယံုၾကည္ပါ။ ထာ၀ရဘုရားကို သို႔ Aလႅာဟ္ ကို
ယံုၾကည္ပါလို႔ ေျပာခဲ့ၾကေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာရသေလာက္ ရွင္ေဂါတမဟာ သုတ္ေတာ္ တစ္ ခုမွာ
(ကာလမသုတ္ ထင္ပါတယ္) ဘယ္သူ မဆို နာၾကားရေသာ ေလ့လာရေသာ တရားမ်ားကို မယံုၾကည္
သင့္တဲ့ Aခ်က္ ၁၀ ခ်က္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ Aဲဒီထဲမွာ တစ္ခ်က္က “ငါ( ရွင္ေဂါတမ ) ေျပာ တယ္ ဆိုျပီးလဲ
မယံုပါနဲ”႔ လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၄င္းAခ်က္ကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ရွင္ေဂါတမက သူ႔ကိုယံုဖို႔ မေျပာခဲ့ပါဘူး။
၄င္းသုတ္ေတာ္မွာပဲ နာၾကားရတဲ့တရားကို ဆင္ျခင္Uာဏ္နဲ႔သာ ခ်င့္ခ်ိန္ယံုဖို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။
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Aင္မတန္ေကာင္းတဲ့ တရားပါ။ ဟုတ္ပါတယ္- ကလာမ သုတ္မွာ ဆိုထားပါတယ္။ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့
တရားေတြ Uပမာ မဂၢင္ရွစ္ပါးလို ဟာမ်ိဳးေတြ Aမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေပမယ့္ ‘ဒီလိုေျပာတဲ့ စကားတစ္ခြန္းကို
ေကာက္ယူၿပီး- ဗုဒၶကို ယံုၾကည္စရာ မလိုဘူး။ သူေျပာတာေတြက လက္ေတြ႔တစ္ကယ္မွန္မွ ယံုၾကည္
ပါလို႔ ေကာက္ယူရင္ရဟန္းသံဃာေတြက ဆင္သား၊ ျမင္းသား မစားရဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့- မင္းေတြ
ဘုရင္ေတြရဲ႔ AသံုးAေဆာင္ျဖစ္လို႔တဲ့။ ဒါဆိ-ု ဒီေခတ္မွာ မင္းေတြ ဘုရင္ေတြက ဆင္ေတြ ျမင္း ေတြကို
မသံုးေတာ့ဘူးဆိုေတာ့-- စားလို႔ ရသြားၿပီလို႔ သံုးသပ္မလား။ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမေပးတဲ့ A ေၾကာင္းျပ
ခ်က္က- ကာလမ သုတ္နဲ႔ ျပန္လည္ ခ်ိန္ကိုက္ရင္ လက္ေတြ႔ မဆန္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီ AေျခAေနမွာ
ရူပ Aေနနဲ႔ ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္မလဲေပါ့။
ေနာက္တစ္ခုက- ဓမၼပဒ ၁၈၈၊၁၈၉ မွာ ဤသို႔ ေတာေတာင္၊ သစ္ပင္ Aထင္ကရ ေစတီပုတိုးမ်ား (Aာ
ရမ္မဏမ်ား)ကို ကိုးကြယ္ေၾကာင့္ ဒုကၡခပ္သိမ္းမွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္၊ ေဘးကင္းေသာ ကိုးကြယ္ျခင္း
မဟုတ္။ Aမွန္တကယ္ ကိုးကြယ္ထုိက္တာက ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃာ ေတြသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားတာေတြ
ကို ဘယ္လို စU္းစားမလဲ ရူပ။
ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃာ ဆိုတာေတြကို မယံုၾကည္ရင္ ကိုးကြယ္စရာ ျဖစ္လာမလား-။ ကိုးကြယ္ဘို႔ ခိုင္းတာ (သို႔
မဟုတ္ တိုက္တြန္းတာ သို႔မဟုတ္ သြန္သင္တာ) ယံုၾကည္ဘို႔ ခိုင္းတာပဲ မဟုတ္လား။ ကၽြန္ေတာ္ နား
လည္မႈ လြေ
ဲ နရင္ ရူပ ျပန္ေဆြးေႏြးပါ။
စကားတစ္ခြန္းေျပာတိုင္းမွာ AေျခAေနေတြ ရွိပါတယ္။ ရွင္ေဂါတမက (Aႏိၵယ) ေတာင္ပိုင္းသားေတြ
ကို စကားေျပာဟန္နဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းသားေတြကို စကားေျပနည္း မတူပါဘူး။ ေျမာက္ပိုင္းသားေတြက Aဲ့ဒီ
Aခ်ိန္က ပညာတတ္တယ္။ ပိုးလမ္းမတေလွ်ာက္ Aဆက္Aသြယ္နယ္ ကမၻာ့Aရပ္ေဒသေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားက Aသိပညာေတြကို ရခဲ့တယ္။ Aဲ့ဒီလူေတြကို စကားေျပာတဲ့Aခါမွာ ယုတၱိေဗဒနဲ႔ ပညာ တတ္
ဆန္ဆန္ စကားေျပာတယ္။ (ကလာမသားတို႔က ေျမာက္ပိုင္းသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္)။
ေတာင္ပိုင္းသားေတြက ရွင္ေဂါတမ ေခတ္ကာလက ပညာAားနည္းတယ္။ ကမၻာ့Aဆက္ Aသြယ္ Aား
နည္းတယ္။ ရွင္ေဂါတမက- သူတို႔ကို စကားေျပာတဲ့ Aခါမွာ နိဗၺာန္ေတြ၊ ငရဲေတြကို မ်ားမ်ားသံုး ၿပီး
စကားေျပာတယ္။ (Aေပၚယံ Aျမင္Aရ ေျမႇာက္ပင့္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြလို႔ ျမင္ႏိုင္တယ္ေပါ့။- တကယ္
ေတာ့ နားေထာင္သူ ပရိတ္သပ္ နားနဲ႔ဆန္႔တာကို ေျပာျခင္းပါ)။ ေတာင္ပိုင္းသားေတြက ရွင္ေဂါတမ ပရိ
နိဗၺာန္ျပဳၿပီး ႏွစ္တစ္ေထာင္ေလာက္မွ ေရေၾကာင္းခရီးက ကမၻာမွာ Aသံုး၀င္လာလို႔ တိုးတက္သြားတာ
ပါ။
ကုရ္Aံက်မ္းကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ Aခန္း(၁) ဆုေတာင္းစာ ၇ ေၾကာင္းပဲ ပါပါတယ္။ Aခန္း (၂) ကုရ္Aံ တစ္
Aုပ္လံုးAတြက္ တရားကိုယ္Aတြက္ Aစလို႔ ဆိုႏိုင္တယ္။ Aဲ့ဒီ Aစမွာကတည္းက ဤသည္ က်မ္း
ေတာ္ (စာAုပ)္ ျဖစ္တယ္။ စည္းေစာင့္သူမ်ားAတြက္ လမ္းၫႊန္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားတယ္။ စာ Aုပ္ဆို
တာ ဖတ္ဘို႔၊ ေလ့လာဘိ-ု႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုးကြယ္ဘို႔ ရွိခိုးဘို႔ မဟုတ္ဘူးေလ။ Aဲ့ဒီမွာ Aလႅာဟ္ ကိုယံုပါ။
မုဟမၼဒ္ကို ယံုပါ- Aဲ့ဒီၿပီးမွ ဒီက်မ္းကို ဆက္ဖတ္ပါလို႔ ဆိုထားတာ လံုး၀ မရွိပါဘူး။ က်မ္းကို သံသယ ျဖစ္
ဘြယ္ မရွိဘူးလို႔ Aာမခံခ်က္ေပးထားတာ ပါပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူAမ်ိဳးAစားေတြကို ခြဲျပတယ္။ ယံု
ၾကည္သ-ူ ျငင္းဆန္သူ။ ယံုၾကည္ဟန္ေဆာင္သူ၊ ယံုၾကည္သူမ်ားAား Aျပစ္ဆသ
ို ူ။ Aဖ်က္ Aေမွာင့္ျပဳ
သူ- စသည္ျဖင့္ လူတန္းစားကို စတင္ခြဲျခားျပတယ္။ ရူပ Aေနနဲ႔ ရူပ ပတ္၀န္းက်င္က မိတ္ ေဆြရင္း ဗုဒၶ
ဘာသာ၀င္မ်ားကို ဗုဒၶက ေျပာတဲ့ Aမွန္တကယ္ ေျပာတဲ့ Aေၾကာင္းAရာ တစ္ခုကို ေျပာ ၾကည့္ပါ။
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သူတို႔ သိထားတဲ့ မိရိုးဖလာနဲ႔ မတူတာကိုေပါ့။ Uပမာ မဇၩိမနိကာယ ေတ၀ဇၹသုတ္မွာ ဗုဒၶ ကိုယ္တိုင္ ေျပာ
ထားတဲ့ သူဟာ- AစU္Aၿမဲ မျပတ္တမ္းသိေနတဲ့ သဗၺညဳဉာဏ္ကို ရသူမဟုတ္။ တကယ္လို႔ တစ္စံု
တစ္ေယာက္ ေဂါတမသည္ AစU္Aၿမဲ မျပတ္တမ္းသိေနတဲ့ သဗၺညဳဉာဏ္ကို ရသူ လို႔ ေျပာရင္ ေျပာသူ
ဟာ ငါ့ကို ေစာ္ကားသူ၊ ငါနဲ႔ စပ္လွ်U္းၿပီး လိမ္လည္မႈသားေျပာဆိုသသ
ူ ာ ျဖစ္တယ္။ ငါဟာ ဉာဏ္စU္ A
ဆင့္မွာ သိႏိုင္Aား သံုးဆ ရွိသူသာ ျဖစ္တယ္။ လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒီ Aေၾကာင္းကို ရူပရဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ
Aသိုင္းA၀ိုင္းမွာ ေျပာၾကည့္ပါ။ ပိဋကတ္ေတာ္ထဲမွာ Aမွန္ပါတဲ့ Aရာကို ရူပေျပာေပမယ့္ Aဲ့ဒီ စကား၊
Aဲ့ဒီစာေၾကာင္းကို မ်က္လံုးနဲ႔ကိုယ္တိုင္ ျမင္ရသူမ်ားကိုယ္တိုင္ က ရိုးရိုးရွင္းရွင္း လက္ခံသူ။ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဘာသာျပန္မွားတာ။ သို႔မဟုတ္ Aထာကထာဆရာေတာ္ ေတြထည့္ထားတာ- စသည္ျဖင့္ ျငင္းဆန္သူ။
Aခ်ိဳ႔က ရူပေရွ႔မွာ Aဲ့ဒီ စာေၾကာင္းကို တစ္ကယ္ေတြ႔ရ လို႔ လက္ခံပါတယ္ဆိုၿပီး ပါးစပ္က ေျပာေပမယ္-့
ႏွစ္လံုးသားမွာ Aစြရ
ဲ ွိၿပီးAရာကို သံရိုက္ထားသူ။ Aမွန္တရားAား လက္ခံသူမ်ားAား Aျပစ္ဆိုသူ။ A
ပ်က္Aေမွာင့္ျပဳသူေတြကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ရပါ လိမ့္မယ္။ ဒါ- လူေတြရဲ႔ Aမ်ိဳးAစား ျဖစ္ပါတယ္။ Aဲ့ဒီလို
လက္ေတြ႔မွန္လာရင္- ကာလမသုတ္ေတာ္ပါ AဆံုးAမ Aတိုင္း ရူပကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔မွန္တဲ့ ကုရ္Aံ
ကို ယံုၾကည္ႏိုင္မလား။
Aလႅာဟ္ဆိုတာကို နားမလည္ေသးရင္ ဗုဒၶက်မ္းက ေျပာတဲ့ သက္တမ္း သံုးေသာင္း၊ ေလးေသာင္းကို
ခဏဖယ္ထားသလို ဖယ္ထားေလ။ နားမလည္ေသးတာက- လက္ေတြ႔ မဟုတ္ေသးဘူး ဆိုေတာ့ ကာ
လမသုတ္Aရ Aျပစ္ မရွိဘူးေပါ့။ လက္ေတြ႔မွန္တာကို လက္မခံရင္- ကာလာမသုတ္Aရ Aျပစ္ မသင့္
ဘူးလား။ ဆင္ျခင္ေပါ့ ရူပ။ (လက္ေတြ႔မွန္ျခင္း ဆိုတာကို လက္မခံျခင္း Aက်ိဳး၊ Aျပစ္ေနာ္- ငရဲက်မယ္
ငနီက်မယ္ဆိုတဲ့ Aျပစ္မဟုတ္ဘူး။)
၂။ ဗုဒၶဘာသာက ေပၚထြန္းလာတာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ပါတယ္ ဒီAေတာAတြင္း Aဆိုျပဳ
ခ်က္မ်ား(က်မ္းမ်ား) ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖည့္စြက္ျခင္း မ်ားရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ပံုျပင္ထဲ ထည့္လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ မျပင္ဆင္ေသးတဲ့ က်မ္းမ်ားလဲရွိေနႏိုင္ေသးပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပင္ၿပီး က်မ္း မျပင္ရေသး ေသာ
က်မ္းမ်ားရဲ႕ Aဆိုျပဳခ်က္မ်ားကိုလဲ Aခုလိုပဲ ေဆြးေႏြးျခင္း သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္းနဲ႔သာ မိမိ ယံု ၾကည္မႈ
မမွားေAာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာပါ။
ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမ ဉာဏ္စU္ကိန္း၀ပ္ သိၿပီး ေျပာတာကို မပစ္ပါယ္ပါဘူး။ ကုရ္Aံက်မ္းကေလည္း ေရွး
က်မ္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖာင့္မွန္ေစေသာ က်မ္းလို႔ပဲ ဆိုထားပါတယ္။ ေရွးက်မ္းမ်ားကို ပစ္ပယ္လိုက္
ေသာ က်မ္းလို႔ မဆုိပါဘူး။ ေျဖာင့္မွန္ေစတယ္ဆိုတာ- ဉာဏ္စU္ေဆာင္တစ္ပါး ရဲ႔ ပကတိ ဉာဏ္စU္သိ
တရားကို Aထကထာဆရာေတာ္မ်ားရဲ႔ ပံုျပင္ေတြ၊ လူ႔AေတြးAေခၚေတြနဲ႔ ေရာစပ္လိုက္တာက- Aဲ့ဒီ
ပံုျပင္ေတြ၊ လူ႔ AေတြးAေခၚေတြကို ျပန္လည္သန္႔စင္ေပးတယ္လို႔ပဲ Aဓိပၸါယ္ေပးပါတယ္။
ကုရ္Aံကို နားလည္စြာ ဖတ္ၿပီးသူတစ္Uီးက ပိဋကတ္ကိုျဖစ္ေစ၊ သမၼာက်မ္းကို ျဖစ္ေစ ဖတ္ရင္ ကုရ္Aံ
ကို မဖတ္ဘူးတဲ့ သူတစ္Uီးဖတ္ျခင္းနဲ႔ နားလည္မႈ Aလြန္ကြာျခားပါတယ္။ ဘယ္ဟာက ဉာဏ္စU္နဲ႔
ေျပာခဲ့တာ။ ဘယ္ဟာက ျဖည့္စြပ္ခံရတာ လံုး၀ သိေနပါတယ္။ (ေကာင္းတဲ့ ေစတနာနဲ႔ ဖတ္ရင္ေပါ့ ေလ။
Aျပစ္တင္ဘို႔ Aမွားရွာမယ္၊ ယုတၱိမဲ့တာ ရွာမယ္ဆိုေတာ့- တစ္မ်ိဳးေပ့ါ။ ဒါေပမယ့္ ယုတၱိမဲ့တဲ့ ပံုျပင္ တစ္
ခုကို ေတြ႔တိုင္း သက္ဆိုင္ရာ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ကို Aျပစ္တင္ခင
ြ ့္ မရွိဘူး။ ေနာက္ေပါက္ တပည့္ေတြက
ဋိကာခ်ဲ႔ထားတာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ကို မျပစ္မွားဘို႔ ကုရ္Aံမွာ Aႀကိမ္ႀကိမ္ သြန္သင္
ထားပါတယ္။)
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Aကယ္လို ဒီလို ျပင္ထားတယ္ ေရာေနဘီ ဆိုတိုင္း Aဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ပစ္ပယ္မယ္ဆိုရင္၊ Aစၥလာမ္
ဘာသာရဲ႕ ကုရ္Aံ က်မ္းလဲ ျပဳျပင္ျခင္း ခံထားရတဲ့ သမိုင္းမ်ား ရွိေနပါတယ္။
ရူပေရ- Aဲ့ဒီ သမိုင္းကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ စိတ၀
္ င္စားတယ္ဗ်ာ။ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေဆြးေႏြးေပးပါ။ ကၽြန္
ေတာ္က ဘယ္Aရာကိုမွ မ်က္လံုးမွိတ္ မယံုတတ္ပါဘူး။ Aေတြ႔Aႀကံဳေတာ့ ရွိတယ္- ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က
ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ေနခဲ့ေတာ့- ကုရ္Aံႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္လို႔ စာAုပ္တစ္Aုပ္ ဖတ္ရတယ္။ Aဲ့ဒီ
စာAုပ္မွာ Aခုလက္ရွိ ကမၻာ့စံထားတဲ့ ကုရ္AံAျပင္ Aျခားေသာ ကုရ္AံစာAုပ္တစ္ခု ရွိတယ္ေပါ့။ Aဲ့ဒီ
စာAုပ္ကို ရွီယာမူဆလင္ေတြက ယံုၾကည္တယ္ေပါ့။ လက္ရွိကုရ္Aံမွာ မပါတဲ့ က႑တစ္ခု စူရာဟ္
ေ၀လာယာတ္ (ရဟႏၱာျဖစ္ျခင္း) ဆိုတာ Aပိုပါတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ကေနဒါႏိုင္ငံ ဘိုင္ဘယ္ ဆိုဇိုက္ တီက ထုတ္
တာပါ။ Aဲ့ဒီ က႑ကိုလည္း Aာရ္ဗီလိုပါ ေဖၚျပထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က Aာရ္ဗီစာကို ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ကုရ္Aံဟန္၊ ကုရ္Aံမူနဲ႔ မကိုကည
္ ီ ျဖစ္ေနတယ္။ (ကုရ္Aံမွာ Aသံထူးျခားမႈ ရွိတယ္။ သံစU္ရယ္၊ ဟန္
ရယ္၊ မူရယ္၊ ၀ါက်တည္ေဆာက္မႈရယ္၊ သဒၵါရယ္) ဒါကို ဘယ္Aာရ္ဗီစာကမွ ေက်ာ္ လို႔ တုလို႔ မရပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္- ဒီကိစၥကို သိခ်င္တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔က Aီရန္ သံရံုး
ကို ေရာက္ေAာင္ သြားလိုက္တယ္။ Aီရန္က ရွီယာမူဆလင္ Aဓိကမဟုတ္ လား၊ ၿပီးေတာ့ Aဲ့ဒီ သံရံုးမွာ
Aီရန္ယU္ေက်းမႈဌာန သီးျခားရွိတယ္။ သူတို႔ လက္ခံသမွ်၊ ထုတ္သမွ် စာAုပ္ေတြ Aားလံုး ရွိတယ္။
ကၽြန္ေတာ္က Aီရန္ႏိုင္ငံက ျပန္ဆိုတဲ့ ကုရ္Aံက်မ္းနဲ႔ Aီရန္မူကို လိုခ်င္တယ္လို႔ ေတာင္းဆုိေတာ့- သံ
Aမတ္ႀကီးက Aီရန္သံရံုးတံဆိပ္ထုၿပီး ကုရ္Aံဘာသာျပန္ေတြ (မူရင္း Aာရ္ဗီနဲ႔တြဲၿပီး) စာAုပ္ေတြ၊ တစ္
Aုပ္ခ်င္း တစ္လံုးခ်င္းျပန္တဲ့ စာAုပ္Aတြေ
ဲ တြ၊ ဒါ့Aျပင္ Aီရန္ရဲ႔ ဖြဲ႔ စည္းပံုကိုပါ ေလ့လာပါလို႔ ေပးလိုက္
ပါတယ္။ ဘာသာျပန္Aယူ Aခ်ိဳ႔မတူတာက လြဲၿပီး- မူရင္းAာရ္ဗီ လို တစ္လံုးတစ္ေပါက္ မလြေ
ဲ တြ႔ရပါ
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႔ထိ သိမ္းထားတုန္းပါ။
သိပ္မၾကာမွီက ကေနဒါ ဘိုင္ဘယ္ဆိုဇိုက္တီကပဲ ဆီးရီးယားမွာ တူးေဖၚရင္း ကုရ္Aံမူကြဲ တစ္ခု ေၾကျငာ
ျပန္တယ္။ Aဲ့ဒီ ဇစ္ျမစ္ကို ကၽြန္ေတာ္စိတ၀
္ င္စားလို႔ လိုက္ျပန္တယ္။ ဒါေပမယ္-့ သူတို႔ေျပာတဲ့ မူကြဲ ဆို
တာ- စာေတြ၊ မွင္ေတြ၊ ပ်က္ေနလို႔ ဖတ္မရဘူးတဲ-့ ကဲေကာင္းေရာဗ်ာ။ လိမ္ရင္လည္း ပိပိယိယိ လိမ္ေပါ့။
ကုရ္Aံသမိုင္းကို ျပန္-လိုက္ရင္- ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္လက္ထက္က မူရင္း မိတၱဴႏွစ္Aုပ္ထားခဲ့တယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္က မူပိုင္Aျဖစ္ သတ္မွတ္တယ္။ ဒီေန႔စကားနဲ႔ ေရဂ်စ္စတာလုပ္တယ္ေပါ့။ ဒါ ေပမယ့္ Aသံ ၆
မ်ိဳးနဲ႔ဖတ္တယ္။ ကိုယ္ေတာ့- သာ၀ကAရင္းျဖစ္တဲ့ Aြစၥမန္လက္ထက္မွာ Aစၥလာမ္ဟာ Aာရဗ္ မဟုတ္
တဲ့ လူမ်ိဳးေတြဆီကို ျပန္႔လာတယ္။ Aဲ့ဒီAခါ- Aသံေပၚမူတည္ၿပီး Aဓိပၸါယ္ေကာက္ လြဲမွာ စိုးလို႔ Aသံ
တစ္သံတည္းကိုပဲ AသိAမွတ္ျပဳ ေရဂ်စ္စတာလုပ္တယ္။ Aသံထြက္ သေကၤတထည့္တယ္။ ဒီလို
Aသံကို မူပိုင္လုပ္တာက ကိုယ္ေတာ္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳ ၿပီးႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္မွာ ျဖစ္တယ္။ Aြစၥမန္ သမၼတ မျဖစ္မွီ၊
Aုိမာရ္ သမၼေတာ့ျဖစ္ေတာ့ ကုရ္Aံကို ကိုင္ၿပီး က်မ္းက်ိန္တယ္။ ကုိယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳၿပီး ၆
ႏွစ္Aၾကာမွာပါ။ ကိုယ့္ေတာ့ သာ၀ကေတြထဲမွာ ကုရ္Aံကို Aလြတ္ရတဲ့သူေတြ Aမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ဒီ
ေခတ္မွာေတာင္ မူဆလင္ရွိတဲ့ လမ္းတိုင္း ရြာတိုင္းမွာ Aနည္းဆံုး တစ္ေယာက္က ကုရ္Aံကို Aလြတ္ရ
ၾကတယ္။
တကယ္လို႔ ကုရ္Aံကို တစ္စံုတစ္ေယာက္က မူျပင္ရင္ Aဲ့ဒီလူဟာ သမၼတျဖစ္ေစ၊ မူဆလင္ေတြက A
ေသခံလုပ္ႀကံသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ မူဆလင္ထဲက ကုရ္Aံကို ဘယ္သူမွ မထိရဲ မတို႔ရဘ
ဲ ူးေလ။
Aာဏာရွင္ေတြက ကုရ္Aံကို မျပင္ရေ
ဲ တာ့- နားမလည္ေAာင္ ဖတ္ေနဘို႔ လမ္းေၾကာင္းကိုပဲ လႊေ
ဲ ပးခဲ့
တယ္။ ဂိုဏ္းေတြကြဲတာလည္း ႏိုင္ငံေရး Aာဏာလုမႈေတြေၾကာင့္ပါ။ ကုရ္Aံေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး။
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ယုတၱိေဗဒ ရႈေဒါင့္က ၾကည့္ရင္- ဒီေလာက္ မူဆလင္ေတြ ကြဲၿပဲေနေပမယ့္၊ ကုရ္Aံက Aစက္Aေပါက္
မလြဲတူေနတယ္။ ေနာက္ဆံုး Aြစၥမန္လက္ထက္က မိတၱဴကူးၿပီး ရုရွားႏိုင္ငံကို ပို႔ခဲ့တဲ့ ကုရ္Aံနဲ႔ ဒီေန႔
ပံုႏွိပ္ကုရ္Aံနဲ႔ တစ္လံုးမွ မလြဲပါဘူး။
ေခတ္ကာလ၊ ျပန္ဆိုသ-ူ စတဲ့ AေနAထားမွာ ဘာသာျပန္ေတြ ကြဲလခ
ြဲ ်င္- ကြဲလြဲမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ
ေနာက္ပိုင္းမွာ မူဆလင္ေတြက ကုရ္Aံကို ဘာသာျပန္ရင္ မူရင္း Aာရ္ဗီကို တစ္ပိုဒ္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ တစ္လံုး
ခ်င္းျဖစ္ေစ ပါေAာင္ထည့္ပါတယ္။
ေခတ္Aဆက္ဆက္မွာ မူဆလင္ဆိုတာ Aတိုက္ခံရတဲ့ ဘာသာျဖစ္ပါတယ္။ မီဒီယာAားျဖင္-့ ႏိုင္ငံေရး
Aေၾကာင္းျပျခင္းျဖင့္၊ တကယ္လို႔ ကုရ္Aံမွာ ႏွစ္မ်ိဳးသို႔မဟုတ္ မူကေ
ြဲ တြ ရွိတယ္ဆိုရင္- ဒီသတင္းက
ဘယ္သူမွ ဖံုးဖိထားလို႔ ရမယ့္ကိစၥမဟုတ္ပါ။ မူဆလင္ေတြက ဖံုးဖိထားရင္ေတာင္- မူဆလင္မွာ ဂိုဏ္း
ကြေ
ဲ တြ ရွိေနေတာ့- Aုပ္စုတစ္စုစုက မူကြဲတစ္ခုတစ္ခုကို လက္ခံထားမွာပဲ။
မူဆလင္က ခြဲထြက္သြားတဲ့ ဘဟာAီ၊ မူဆလင္နဲ႔ Aင္ႏိုဗိတ္လုပ္ထားတဲ့ ကာဒယာနီ တို႔က ဒီေၾကာင္း
ေတြကို ေဖၚမွာပါဘဲ။ ဒါေပမယ္-့ Aဲ့ဒီ Aဖြဲ႔Aစည္း၊ ဂိုဏ္းေတြကိုယ္တိုင္က ကုရ္Aံကို သူတို႔Aယူနဲ႔ ဖြင့္
ဆိုတာက လြဲ ေနာက္တစ္မ်ိဳးAေၾကာင္းကို မေျပာၾကဘူးေလ။
Aထူးသျဖင့္ ကုရ္Aံမွာ မူကရ
ြဲ ွိတယ္- ျပင္ဆင္ခံထားရတယ္ ဆိုရင္ ဗဟာAီ ကေတာ့ တီးမွာ ေသခ်ာ
တယ္။ သူတို႔က Aစၥလာမ္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစU္ေAာက္ကို ထြက္ခြာသြားတာပါ။ Aစၥေရးလ္က Aေထာက္
Aပ့ံျပဳထားပါတယ္။ ဌာနခ်ဳပ္က Aစၥေရးလ္ႏိုင္ငံ တဲလ္Aဗစ္ၿမိဳ႔မွာ ရွိတယ္။
ဗဟာAီေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေဆြးေႏြးဘူးပါတယ္။ သူတို႔ကို ဒီAေၾကာင္းေတြလည္း ေမးဘူးတယ္
ဒါေပမယ့္ သူတို႔က ကုရ္AံAေၾကာင္းကို မူကရ
ြဲ ွိတယ္လို႔ မဟရဲဘူး ျဖစ္ေနတယ္။
Aခု ရူပဆီက ကုရ္Aံလည္း ျပဳျပင္ျခင္းခံရတဲ့ သမိုင္းမ်ား ရွိတယ္ဆိုေတာ့- ကၽြန္ေတာ္စိတ၀
္ င္စားပါ
တယ္- ခင္ဗ်ား။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္- AတိAက် ေဆြးေႏြးေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ရိုးသားစြာ စိတ၀
္ င္စားလို႔ပါ။
(ကၽြန္ေတာ္Aျမင္Aရေတာ့ မျပင္ဆင္ရေသးတဲ့ Aႏွစ္သာရ မပ်က္ေသးတဲ့ တရားမ်ားရွိေသးတယ္လို႔
ထင္ပါတယ္။ ကိုထြန္းထြန္းေAာင္က ေတာ့ ပံုျပင္ထဲ ထည့္ပစ္လိုက္ၾကဘီလို႔ထင္ႏိုင္ပါတယ္။ Aသက္
ေသာင္းဂဏန္းရွိတဲ့သေဘာတရား၊ သံသရာကို လူေတြ နတ္ေတြ တိရစာၦန္ေတြျဖစ္ျဖစ္ၿပီး လည္ေနတဲ့
Aဆိုေတြကို ပယ္တယ္ထားပါေတာ့၊ သစၥာေလးပါးေဟာတဲ့ တရားနဲ႔ ေၾကာင္းက်ိဳးတရား (ပဋိစၥ သမု ပဒ္)
တို႔ စတဲ့ တရားမ်ားကို ေရာဘာေၾကာင့္ ပယ္လိုက္သလဲ ကၽြန္ေတာ္ သိခ်င္ေနမိပါတယ္။)
( ဒီAျမင္က ပုဂၢလိက Aျမင္ေတြမို႔ မေဆြးေႏြးရင္လရ
ဲ ပါတယ္)
Aေပၚမွာ ေျပာခဲ့ပါၿပီ။ Aားလံုးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္မ်ားပါတယ္- Aႏွစ္သာရရွိတဲ့ ဉာဏ္စU္သိ
ဓမၼAစစ္ကို ကုရ္Aံက မပါယ္သလို၊ လက္ေတြ႔မွန္တဲ့ Aမွန္တရားေတြကို ပစ္ပယ္ဘို႔ မသြန္သင္ပါဘူး။
Aစၥလာမ္က ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြ Aားလံုးကို တန္ဘိုးထား ေလးစားတယ္။ ပဋိစၥသမုပဒ္မွာ A၀ိဇၨာက
စတယ္ဆိုရင္- လည္ပတ္မႈ သေဘာတရားAရာ A၀ိဇၨာမွာပဲ ဆံုးရမွာေလ။ စကားလံုးမဲ့ တစ္ ခုမွာ
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းတယ္ (ဆံုးတယ္) ဆိုရင္- A၀ိဇၨာထဲကို မ၀င္မွီ စကားလံုးမဲ့ တစ္ခု ရွိရမယ္ ဆိုတာကို ဆက္
ၿပီး စU္းစားဘို႔ဘဲ Aစၥလာမ္က သြန္သင္တာပါ။ ဒီသေဘာတရားေတြကို ကုရ္Aံက ေျပာတဲ့ နာ့ဖ္ဆိ
Aမာရာဟ္၊ နာ့ဖ္ဆိေလာင္၀ါမာဟ္၊ နာ့ဖ္ဆိမုတA
ြ ီနာ ေတြထိ သိဘို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေတြက ၀ိပသနာ
Aဆင့္ပါ။ လူတိုင္းက ဒီAဆင့္ေတြမွာ က်င္လည္ရတာ မွန္ေပမယ္-့ လူတစ္ရာမွာ ၅ ေယာက္ေလာက္ ပဲ
ပဋိစၥသမုပဒ္ကို ေလ့လာက်က္မွတ္က်င့္ေဆာင္ႏိုင္Aားပါတယ္။ Aစၥလာမ္က လူတစ္ရာမွာ ငါး ေယာက္
ေလာက္ပဲ လုပ္ႏိုင္Aားတာကို ေရးႀကီးကြင္းက်ယ္ သိပ္ေဖၚမျပေတာ့ Aစၥလာမ္မွာ မရွိဘူး ထင္ေန
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တာေပါ့။ လူတစ္ရာမွာ ၇၀ ေလာက္လုိက္နာက်င့္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ စည္းကမ္းေတြ။ လူတစ္ရာ မွာ ၈၀
ေလာက္ AတူAကြျပဳလုပ္ႏိုင္မယ့္ ကၽြဲကူးေရပါ က်င့္ေဆာင္မႈေတြကို Aေလးေပးေဖၚျပပါတယ္။ လူတစ္
ရာမွာ တစ္ရာကေတာ့ တရားဓမၼျဖစ္တဲ့ ကုရ္Aံကို တတ္ႏိုင္တဲ့နည္းနဲ႔ ကာကြယ္ထားဘိသ
ု႔ ြန္ သင္ထား
တယ္ေလ။ တရားဓမၼ ကြယ္ေပ်ာက္ မသြားရင္ ေခတ္တိုင္းကာလတိုင္းမွာ ၀ိပသနာကို က်င့္ ေဆာင္လိုသူ
ေတြ ေပၚလာတိုင္း မူရင္းမပ်က္ သြန္သင္မႈAတိုင္း က်င့္ေဆာင္ႏိုင္တာေပါ့။
၃။ Aလႅဟ္ဟာ Uာဏ္စU္ေတာ္ သံသရာ၊ ဓမၼ တို႔ရ႕ဲ ဇစ္ျမစ္ ဆိုတဲ့ Aဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံေဆြးေႏြး ထား
တာ ေမးခြန္း၃ ကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတဲ့ Aထဲမွာပါ ပါတယ္။
ဟုတ္ကဲ့၊
၄။ တခ်ိဳ႕ က်မ္းမ်ားမွာ ဗုဒၶကို Aမြန္း တင္လြန္းတာရွိတယ္ ဆိုတာ လက္ခံပါတယ္။ ဒါကို ဆင္ျခင္ Uာဏ္
နဲ႔ပဲ ဆံုးျဖတ္ရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ Aမြန္းမတင္တဲ့က်မ္းမ်ား သေဘာတရားမ်ားရွင္းထားတဲ့ က်မ္းမ်ားလဲ
ရွိေနေသးပါတယ္။ ၄င္း သေဘာတရားမ်ားကိုလဲ ဆင္ျခင္Uာဏ္နဲ႔ပဲ စီစစ္ရမွာပါ။ လူ႔သက္တမ္း ေသာင္း
ဂဏန္းမ်ားကို မယံုၾကည္လို႔ရပါတယ္။ (၄င္းေသာင္းဂဏန္း ကိစၥက သေဘာတရားAေနနဲ႔ သိပ္Aက်ိဳး
မျပဳပါဘူး) ကၽြန္ေတာ္လဲ သံုးသပ္ ဆဲပါပဲ။
Aဲ့ဒီလို ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြကို ဒ႑ာရီဇတ္ေကာင္ Aျဖစ္ပို႔ထားတာေတြက ျပန္လည္ ကာကြယ္ ေစာင့္
ေရွာက္ျခင္းဟာ မြန္ျမတ္တဲ့ Aားထုတ္မႈ တစ္ခုလို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ Aဲ့ဒီAတြက္ Aႀကံ ဉာဏ္
ယုတၱိေဗဒေတြကို ကုရ္Aံကို ဖတ္ျခင္းျဖင့္ ပိုၿပီးရလာႏိုင္တယ္လို႔ Aႀကံေပးပါရေစ။
သက္တမ္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ေတာ္ေတြရဲ႔ ၾသဇာသက္တမ္း၊ သာ
သနာ သက္တမ္းလို႔ ယူဆပါတယ္။ ကုရ္Aံက Aဲ့ဒီAတိုင္း သင္ပါတယ္။ Aာရ္ဗီစကားမွာေတာ့ သက္
တမ္းကို သံုးတဲ့ Aသံုးေ၀ါဟာရေတြကို ခြဲထားပါတယ္။ လူခႏၶာသက္တမ္းနဲ႔ ေနတာလား၊ ၾသဇာ သက္
တမ္းသေဘာကို ေျပာတာလားေပါ့။ ေ၀ါဟာရကြေ
ဲ တာ့ Aေျဖထုတ္ရလြယ္ပါတယ္။
သက္တမ္းAေၾကာင္းကို ႀကံဳရင္ Aပတ္စU္ ဗဟုသုတထဲက ကုရ္Aံပါ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္ Aေၾကာင္းကို
ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမကေတာ့ ပံုေျပာမယ့္ ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ သံုး
သပ္တာမွာ ဖြင့္ဆိုသူ၊ မိမိဖင
ြ ့္ဆိုျခင္းကို ဘုရားစကားAလား လိုက္ယံုေစသူ ေတြကိုပဲ သံုးသပ္တာပါ။
၅။ ကိုးကြယ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္လို ကိုးကြယ္မႈကို ဆိုလိုသလဲ ဆိုတာကို မသိႏိုင္ပါ။ မိမိကို ရန္သူမွ ကာ
ကြယ္ေပးဖို႔ ဒုကၡမွ ကယ္တင္ဖို႔ ကိုးကြယ္တာလား။ ငရဲက်မွာ ေသာကဘံုေရာက္မွာ ေၾကာက္လို႔ ကိုး
ကြယ္တာလား။ သူေျပာတာမွန္ပါတယ္ သူ႔ေျပာတဲ့ တရားေတြကို လိုက္နာမယ္ဆိုၿပီး ကိုးကြယ္ တာလား။
သူ႔ဆီမွာေတာ့ တရားဓမၼေတြရွိတယ္ သူက ျပန္ရွင္းျပႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ကုိးကြယ္တာလား။
Aမ်ားၾကီး ကြဲျပားၾကပါတယ္။ ဘာသာတစ္ခုမွာေတာင္ လူတစ္ေယာက္ရ႕ဲ Uာဏ္ရည္နဲ႔ လိုက္ၿပီး ကိုး
ကြယ္ပံုျခင္းျခားနားပါတယ္။
(ဒီေနရာမွာလဲ ႏွစ္လံုးဂဏန္းေပးလို႔ ကိုးကြယ္တဲ့ဘုန္းၾကီးတို႔ ဘာတို႔က Aမွန္ကိုးကြယ္တယ္ မေခၚပါ
ဘူး။ )
ဟုတ္တယ္။ ျမန္မာစကား ကိုးကြယ္တယ္ဆိုတာ Aဓိပၸါယ္ေတြ ျပား ေနပါတယ္။ သရဏဂံုတည္တာက
ဆင္းသက္လာတဲ့ ကိုးကြယ္ျခင္း၊ နာထ ဆိုတာက ဆင္းသက္လာတဲ့ ကိုးကြယ္ျခင္း၊ ပူစာမိ ကဆင္း သက္
လာတဲ့ ပူေဇာ္ပသ ကိုးကြယ္ျခင္း။ ဒိေဌန ေစ့ေစ့ၾကည့္ၿပီး သဒၶါAားလြန္ၿပီး ကိုးကြယ္မိျခင္း--စ သည္ျဖင့္
မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။
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Aစၥလာမ္မွာ Aာရ္ဗီစကားAရ Aဗဒ လို႔ သံုးပါတယ္။ မိမိကိုယ္တိုင္ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းလို႔ ျဖစ္ပါ
တယ္။ Aေပၚက လူသတ္မႈ Uပေဒမွာ ၀န္ထမ္းလို႔ သံုးခဲ့တဲ့

ﺩﻋﺒ
 Aာ့ဗ္ဒိ ဆိုတာ Aဲ့ဒီ Aဗဒ ရဲ႔ ဆင့္ပြား

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္-့ ေလာကဓမၼAတိုင္း ေနထိုင္ျပဳမူျခင္းဟာ Aဗဒ ျဖစ္ပါတယ္။ Uပမာ- Aစား
Aေသာက္ကို ပါးစပ္ျဖင့္စားျခင္း- ဒါဟာ ေလာကဓမၼရဲ႔ Aမွန္တရားAတိုင္းျဖစ္လို႔ Aဗဒ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္လို႔ ေလာကဓမၼကို ကရုမစိုက္ဘူးကြာ ထမင္းကို ႏွာေခါင္းေပါက္ကသြင္းမယ္ ဆိုရင္ Aဗဒကိ
Aဗဒ ု
ဆန္႔က်င္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကုရ္Aံက စၾကာ၀ဠာAနႏၱ (Aတြင္းAျပင္Aားလံုး) ဟာ နာခံလိုသည္ ျဖစ္
ေစ၊ မနာခံလိုသည္ျဖစ္ေစ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာAားျဖင့္ Aဗဒ လုပ္ေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္
ရာကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခင
ြ ့္ျပဳထားတယ္။ လူသားဟာ ဉာဏ္ပိုင္း ဆိုင္ရာAားျဖင့္ လူမွာ ပုန္ကန္
ဆန္႔က်င္လိုတဲ့ သေဘာရွိတယ္။ Aဲ့ဒီ ဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုသာ ဘယ္လိုေနသင့္တယ္။ ဘယ္လိုထား
သင့္တယ္လို႔ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြ ပြင့္ေပၚၿပီး Aဗဒ လုပ္တတ္ဘို႔ သြန္သင္ေပးပါတယ္။ ဒါ လူေတြ
Aတြက္ေနာ္။ လူမွAပေသာ တိရိစၧာန္ေတြမွာ စိတ္ေရာ၊ ရုပ္ေရာ Aဗဒ လုပ္ေနရတယ္။ သူတို႔မွာ
ဉာဏ္စU္ပါ၀ါကို လက္ခံႏိုင္တဲ့ ကရိယာ မပါဘူး။ သူတို႔က စိတ္ေတာ့ ပါတယ္။ စိတ္ဆိုးတတ္တယ္။
ေၾကာက္တတ္တယ္။ ဆာတတ္တယ္။ ကာမႂကြတတ္တယ္-- စသည္ျဖင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားခ်က္
ေတြရွိေနတယ္။ ဒါေပမယ္-့ ဉာဏ္စU္ဓါတ္ခံ မပါဘူး-လို႔ ဆိုတယ္။ (ကုရ္Aံ Aဆို မွန္ႏိုင္သလား မွား
ႏိုင္သလား ရူပ စU္းစားေပါ့။)
ဒါဆိ-ု Aလႅာဟ္ကိုသာ Aဗဒ လုပ္ပါဆိုတာက ေလာကနိယာမ သစၥာဓမၼAတိုင္း ေနထိုင္ႏိုင္ေAာင္
ႀကိဳးစားပါလို႔ သြန္သင္တာပါ။ Aလႅာဟ္က Aသေကၤတ ျဖစ္ေတာ့၊ ရွိခိုးပူေဇာ္- ဆက္ကပ္ ပသဘို႔ မလို
သလို၊ လူေတြေျပာေနတဲ့ ေၾကာင္ျခင္းမ်ိဳးနဲ႔ ေၾကာက္ဘို႔လည္း မလိုပါဘူး။ Aလႅာဟ္ကို ေၾကာက္ပါဆို တဲ့
စကားက ဗုဒၶဘာသာေတြ ဘုရားကို ေၾကာက္ပါလို႔ ေျပာတဲ့ စကားမ်ိဳးသာ ျဖစ္တယ္။
Aဗဒ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို Uီးေဌးလြင္Uီး ဘာသာျပန္ ၁း၅ မွာ ရွင္းထားပါတယ္။
ထို႔Aျပင္ လက္ဆင့္ကမ္း ေဟာျပမယ့္သူေတြ တစ္ရပ္Aေနနဲ႔၊ Aစၥလာမ္မွာ ဟာဂ်္ ျပဳၿပီးသူ Aစၥလာမ္
ဘုန္းၾကီးရွိပါမယ္ (သို႔) က်မ္းတတ္ပုဂိၢဳလ္ (ဓမၼစရိယ) ရွိပါမယ္၊ Father လို႔ေခၚၾကတဲ့ ခရစ္ယာန္ ဘုန္း
ၾကီးရွိပါတယ္၊ ဒါေတြဟာလဲ လူတန္းစားတစ္ရပ္Aေနနဲ႔ရွိပါတယ္။ ၄င္းလူတန္းစား Aားလံုးကို သာမာန္
ဘာသာ၀င္မ်ားက ေထာက္ခံၾကတယ္ ပံ့ပိုးေပးၾကတယ္၊ AရိုAေသ ေပးၾကပါတယ္။

(Aရို Aေသ

ေပးပံုျခင္းကြာျခားၾကပါတယ္) ထို႔Aတြက္ ထိုကဲ့သို႔လူတန္းစား တစ္ရပ္Aေနနဲ႔ ျဖစ္ျခင္းကို Aစၥလာမ္ က
လက္မခံဘူး ဆိုတာ ဘယ္လို လက္မခံတာလဲ Aစၥလာမ္ဘာသာ ဓမၼစရိယမ်ားက Aကုိးကြယ္ခံ လူ
တန္းစား မျဖစ္ပံုေလး သိပါရေစ။
Aစၥလာမ္ ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ လူလူခ်င္း ဂုဏ္ေပးဆက္ဆံရပါမယ္။ လူသားဟာ သတၱ၀ါေတြထဲ
မွာ Aျမင့္ဆံုး Aဆင့္မွာ ရွိပါတယ္။ Aစၥလာမ္မွာ ဓမၼစရိယေၾကာင္-့ ဟာဂ်ီေၾကာင့္ ဆိုတဲ့ ပညတ္
ေAာက္မွာ သာမန္လူေတြထက္ ပိုၿပီး လူတန္းစား တစ္ရပ္Aေနနဲ႔ ဂုဏ္ေပးေနစရာ မလိုပါဘူး။ Aဲ့ဒီ လို
Aသားက်ေAာင္လည္း Aစၥလာမ္ေတြကို ထံုးတမ္းစU္လာ ျဖစ္ေAာင္ ေလ့က်င့္ထားပါတယ္။ ဓမၼ
စရိယျဖစ္ျဖစ္၊ ဟာဂ်ီျဖစ္ျဖစ္၊ သာမန္လူျဖစ္ျဖစ္ သူ႔ကို ဂုဏ္သိကၡာ ေသးသိမ္ေAာင္လည္း မလုပ္ရဘူး၊
လူသားတစ္Uီးခ်င္းစီရဲ႔ AသိAမွတ္ျပဳခံရျခင္းက သူ႔ရဲ႔ Aလုပ္Aေကၽြးျပဳမႈ Aေပၚမွာပဲ တည္ပါတယ္။
Uပမာ- Aဂၤလိပ္စာ တတ္သူတစ္Uီးက သူ႔ဟာသူ ဘယ္ေလာက္တတ္တတ္ သူ႔ရဲ႔ပညာနဲ႔ (စာေရးဆရာ၊
ဘာသာျပန္ဆရာ၊ ေက်င္းဆရာ) လူထုကို Aလုပ္Aေကၽြးမျပဳရင္ သူ႔မွာ ခံစားခြင့္ မရွိဘူး။ Aလားတူပဲ
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ဘာသာေရး ပညာဆိုတာလည္း ဘာသာရပ္ေတြထဲက ဘာသာရပ္တစ္ခုပါပဲ။ Aာရ္ဗီစာတတ္လို႔ သူ႔ကို
ထမင္းေကၽြးထားရမယ္၊ ေလးစားေနရမယ္လို႔ မဆိုလိုဘူး။ Aလားတူ ပါဠိကိုတတ္လို႔ ထမင္းေကၽြးထား
ရမယ္ ေလးစားေနရမယ္လို႔ မသတ္မွတ္ဘူး။ သူတတ္တဲ့ ဘာသာရပ္နဲ႔ လူထုကို Aလုပ္Aေကၽြးျပဳရ
ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗလီေတြမွာ ဆရာAျဖစ္ ၀န္ထမ္းပဲခန္႔ပါတယ္။ သူနဲ႔ သူ႔ကိုခန္႔Aပ္တဲ့ ေဂါပက ရပ္
ကြက္ၾကားမွာ ကတိA၀တ္ေတြရွိတယ္။ စာခ်ဳပ္ေတြရွိတယ္။ ဌာနတစ္ခု ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ
ေက်ာင္းဆရာ ခန္႔သလုိပါပဲ။ တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္ ၀န္ထမ္းတစ္Uီးျဖစ္ဘို႔ သက္ဆိုင္ရာ က႑မွာ ၀န္
ထမ္းလုပ္ႏိုင္တဲ့ Aရည္Aခ်င္းေတာ့ ရွိရမယ္။ ကြန္ျပဴတာသင္တန္းAတြက္ ကြန္ျပဴတာမကၽြမ္းက်င္သူ
ကို ၀န္ထမ္းမခန္႔သလိုပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ Aဲ့ဒ၀
ီ န္ထမ္းျဖစ္တဲ့ ဗလီဆရာဟာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္၊ သာသနာပိုင္ျဖစ္
ခြင့္မရွိဘူး။ Aဲ့ဒီ ရာထူးမ်ား Aစၥလာမ္မွာ မရွိလို႔ပါ။
Aသင္းAဖြဲ႔Aစည္းေတြမွာေတာ့ သူပါ၀င္ရင္ Aရည္Aခ်င္းေပၚမူတည္ၿပီး Uကၠဌ Aတြင္းေရးမႈး ဆိုၿပီး
ျဖစ္ခင
ြ ့္ရွိတယ္။ ဒါလည္း Aျခားေသာ ဘာသာေရးႏိုင္ငံေရး Aသင္းAဖြဲ႔Aစည္းေတြလိုပါပဲ။ သူ႔မွာ
လစာရွိႏိုင္တယ္။ ပင္စင္ရွိႏိုင္တယ္။ သာသနာဂိုဏ္းခ်ဳပ္ရယ္လို႔ ဘယ္သူမွ ျဖစ္ခင
ြ ့္မရွိသလို။ သူ႔ကို
ထမင္းထိုင္ေႂကြးထားရမယ္လို႔လည္း သူ႔Aတြက္ သာမန္လူတန္းစားထက္ပိုၿပီး ေနရာထိုင္ခင္းစီစU္ေပး
ထားရမယ္ဆိုတဲ့ တာ၀န္ေတြ မရွိပါဘူး။ ရပ္ကြက္က ေက်ာင္းဆရာတစ္Uီးရဲ႔ ဘ၀ကို ျမင္ေယာင္လိုက္ ပါAဲ့ဒီ Aဆင့္ပါပဲ။ ဒီေတာ့ Aျခားဘာသာမ်ားနဲ႔ တူ-မတူ ရူပ စU္းစားေပါ့။
ဘိကၡဴ သို႔ ရဟန္းဆိုတာ Aစကတည္းက သံဃာ Aဖြဲ႔ထဲက သူေတြပါ။
မဟုတ္ေသးဘူး ထင္တယ္။ ေသခ်ာေAာင္ ေလ့လာေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သိတာက သံဃာ ဆို
တာ- သံ ဟနီတီတ သံေဃာ- သံသရာကို ပါယ္သတ္ႏိုင္သူကိုမွ သံဃာလို႔ ေခၚတယ္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
Aဲ့ဒီ Aဆင့္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ (Uပမာ- ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမ- က သံဃာျဖစ္သြားလို႔ သံဃာAဖြဲ႔ကို ထူေထာင္
တယ္။ Aဲ့ဒီမွာ ဘိကၡဴ (ရဟန္း) ေတြက သံဃာဂိုဏ္း၀င္၊ Aဖြ၀
ဲ႔ င္ျဖစ္တယ္။) NLD ပါတီ၀င္က NLD
မျဖစ္ႏိုင္ဘူးေလ။ ဘိကၡဴဆိုတဲ့ လူတန္းစားက ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမ ဉာဏ္စU္ေဆာင္Aျဖစ္ ၀န္မခံမွီက
တည္းက ရွိေနတာပါ။
ဘိကၡဴကို သံဃာလို႔ သတ္မွတ္ရင္ ဓမၼပဒ ၁၈၉ က ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃာသည္သာ ကိုးကြယ္ရာလို႔ ေျပာ ထား
တာဟာ ယုတၱိနဲနဲလေ
ြဲ နမယ္ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဘိကၡဴက ဗုဒၶနဲ႔ ဗုဒၶေဟာတဲ့ ဓမၼ မေပၚမွီ
ကတည္းက ရွိၿပီးသား ျဖစ္ေနလို႔ပါ။
ဒါကို သံဃာေနရာကို ရဟန္းက၀င္ယူလိုက္တယ္ ဆိုေတာ့ ဘာျပန္ေျပာရမွန္းေတာင္ မသိပါဘူး။
ဘယ္လို ေျပာရမွန္းသိေAာင္၊ Aေပၚက ကၽြန္ေတာ္ေထာက္ျပတာကို သမၼာသကၤပနဲ႔ ဆင္ျခင္ေစခ်င္
ပါတယ္။ Aခု ဘိကၡဴေတြက- ပါဠိစကားလံုး ေတ- တြံ (သင္) ဆိုတာကို သူတို႔Aတြက္ Aရွင္ဘုးရား လို႔
ဘာသာျပန္ၿပီး- သူတို႔က သူမ်ားကိုေျပာေတာ့ ဒကာ၊ ဒကာမ လို႔ ဘာသာျပန္ထားပါတယ္။ Aဟံ (ကၽြႏ္ုပ)္
ဆိုတာကို သူတို႔ကိုေျပာတဲ့Aခါမွာ (တပည့္ေတာ္) လို႔ ဘာသာျပန္ထားပါတယ္။ Aဲ့ဒါကို ဘာ သာေရး
ေ၀ါဟာရ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေဗဒတစ္ခု Aျဖစ္ ဖန္တီးထားပါတယ္။ Aထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာလို႔
ဆိုရမွာပါ။ သီရိလကၤာမွာေတာ့ မသိဘူး- ထိုင္းမွာေတာ့ Aဲ့ဒီလို မဟုတ္ပါဘူး။
ျမန္မာစကား ပညတ္သြားရာ ဓါတ္သက္ပါသလို ျဖစ္ေနေတာ့- Aရွင္ဘုရား လူတန္းစားကို တပည့္
ေတာ္လို႔ မိမိကိုယ္မိမိႏွိမ့္ခ်ေနရတဲ့ လူတန္းစားက တစ္စံုတစ္ခု ေစာေၾကာဘို႔ ဆိုတာ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ
Aရ သိမ္ငယ္ေနရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့Aျမင္ကေတာ့- ဂုဏ္ေပးျခင္း၊ သိကၡာေပးျခင္းထက္ ေက်ာ္လြန္
ေနတယ္လို႔ ျမင္တယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမ်ိဳးဟာ ရိုးသားလွပါတယ္။ ရိုးသားလြန္းတဲ့ လူမ်ိဳးကို ဒီလို
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AသံုးAႏႈန္းေတြက ေက်းကၽြန္စိတ္ ကိန္း၀ပ္ေစတယ္-လို႔ သံုးသပ္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့Aျမင္မွားယြင္း
ေနရင္လည္း ရူပ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။
ဆိုလိုခ်င္ပံုက ခုနကေျပာခဲ့တဲ့ ရဟန္း Aလုပ္ မဟုတ္တဲ့ ကိစၥေတြကို (၂လံုးဂဏန္းေပးျခင္း ေဗဒင္
ေဟာျခင္း) လုပ္ေနသူမ်ားလားျခင္းကို ဆိုလိုပံုရပါတယ္။
ဒီလို စရိုက္ဆိုးရွိတဲ့ လူတန္းစားကေတာ့ ဘာသာတိုင္း လူမ်ိဳးတိုင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာတစ္
တည္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘိကၡဴလူတန္းစား တစ္ရပ္ကို ဘုရားတစ္ဆူ ဂူတစ္လံုး သတ္မွတ္မိေနတဲ့ ဓေလ့
ကို AစU္AလာAျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရတဲ့ ျမန္မာျပည္က ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကေတာ့ ပိုခံရတာေပါ့။ Aဲ့ဒီ
ဘိကၡဴလို Aေရာင္ကိုျမင္တာနဲ႔ သူ႔ချမာေတြက Uီးခ်ၿပီးသား ျဖစ္သြားတယ္ေလ။ (ပညာတတ္ Aနည္းစု
ကေတာ့ ဆင္ျခင္ႏိုင္တာေပါ့- ဒါေတာင္ မိရိုးဖလာကို မနဲ Aံတုေနရတယ္) ဒီေတာ့ Aတု A ေယာင္
စရိုက္ပ်က္ေတြ ပိုၿပီးလႈပ္ရွား က်က္စားရ Aခြင့္သာတာေပါ့။ Aဲ့ဒီက တစ္ဆင့္ သာသနာသိကၡာ က်မႈေတြ
ျဖစ္ကုန္တာေပါ့ဗ်ာ။
ဒါေပမယ့္ ၀ိနည္း စည္းကမ္းလိုက္နာၾကတဲ့ သူေတာ္ေကာင္း ရဟန္း မ်ားလဲရွိပါတယ္၀ိနည္းစည္းကမ္းနဲ႔ ညီမညီေတာ့ မသိဘူးဗ်ာ- တကယ့္သူေတာ္စU္ သူေတာ္ေကာင္းေတြကေတာ့ ဘာ
သာတိုင္း လူမ်ိဳးတိုင္းမွာ ရွိေနတယ္ ဆိုတာကို ေထာက္ခံပါတယ္။ ေစာေစာက ကၽြန္ေတာ္ေယဘုယ်
ေထာက္ျပခဲ့တဲ့ ဘိကၡဴလူတန္းစားထဲမွာလည္း ရွိကိုရွိေနပါတယ္။ လူတစ္ရာမွာ တစ္ရာလံုးေတာ့ လူဆိုး
ေတြ၊ လုပ္စားသူေတြခ်ည္း ဘယ္ဟုတ္ပါ့မလဲ။
ဒါေပမယ့္ Aဲ့ဒီ Aခ်က္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ သံုးသပ္တာကေတာ့- Aျခားပညာရပ္ေလာကမ်ားလိုပါပဲ။
Uပမာ- လူေတြ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေဘာ္လံုးကစားၾကတယ္- ကစားေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပီလီ၊ ေရာ္နယ္ဒ၊ို
မာရာဒိုနာ၊ ဘက္ဟမ္း၊ ဇီဒိန္း- လိုလူမ်ိဳးျဖစ္လာဘို႔ ရာႏႈန္းAားျဖင့္ Aလြန္နည္းပါတယ္။ တကမၻာလံုး
ကလူေတြ သီခ်င္းဆိုၾကတယ္ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ့္ေျငာင္းတဲ့ သံစU္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၾကတယ္- ဒါေပမယ့္
မိုက္ကယ္ဂ်စ္ဆင္လို ျဖစ္တဲ့ လူက ရာႏႈန္း Aလြန္နည္းပါတယ္။ Aလားတူပါပဲ- တကမၻာလံုး လူသား
ေတြက သူေတာ္စင္ျဖစ္ဘို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဘိကၡဴလုပ္လိုက္ရင္လည္း သူေတာ္စင္-စစ္စစ္ျဖစ္လာဘို႔ ရာ ႏႈန္း
Aလြန္နည္းမွာပါ။ ထမင္းငတ္လို႔ မေကာင္းေက်ာင္းပို႔ (သူေတာ္စင္ျဖစ္ဘို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ ဘိကၡဴ
ျဖစ္လာသူ)ေတြထဲကဆို ရာႏႈန္းက ဒီထက္ပိုၿပီး နည္းသြားႏိုင္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ တစ္Uီးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ရာႏႈန္းAလြန္တရာ Aနည္းစုသာ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ လူတန္းစား
တစ္ရပ္မွာ Aဲ့ဒီ တစ္ေထာင္တစ္ေယာက္၊ တစ္ေသာင္းတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ က်န္တဲ့ ၉၉၉ ေယာက္
၉၉၉၉ ေယာက္ကို သူေတာ္စင္တစ္Uီး Aဆင့္နဲ႔ Aတူထားမိေနတာေတာ့ ျပန္မစU္းစားသင့္ဘူးလား။
ျဖစ္သင့္တာက (ကၽြန္ေတာ့AေတြးAေခၚေနာ္) Aဲ့ဒီလူတန္းစားကို စာသင္မယ့္ေက်ာင္းေတြ ဖြင့္ေပး
လုိက္သင့္တယ္။ Aဲ့ဒီမွာ သူတို႔ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ပါဠိဘာသာ ျဖစ္ျဖစ္ သကၠထဘာသာျဖစ္ျဖစ္၊ ယU္ေက်း
မႈသင္တန္းျဖစ္ျဖစ္မွာ ဆရာေတြAျဖစ္ ခန္႔Aပ္သင့္တယ္။ ဟိုေရွးက ျမန္မာစာဆိုတာကို ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္းေတြကသင္ေပးခဲ့တာ။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး စာတတ္ဘို႔ ေက်းဇူးျပဳေပးတဲ့ သူေတြက ဘုန္ႀကီးေတြ
ျဖစ္ခဲ့တယ္။ Aဲ့ဒီ ဘုန္းႀကီးေတြကို ေလးစားရတာ။ စား၀တ္ေနေရး ေျဖရွင္းေပးရတာ- လူထုAေနနဲ႔
လုပ္သင့္တဲ့ Aလုပ္ကို လုပ္ခဲ့တာပါ။
Aဲ့ဒီမွာ လူထုAတြက္ စာေပပညာရွင္ေတြ ေပၚထြန္းခဲ့တယ္။ ရွင္မဟာသီလ၀ံသ၊ မုံေရြးဆရာေတာ္ ရွင္
Aာဒိစ၀
ၥ ံသီ၊ ေရြဘို ရွင္သီရိမာလာ၊ ေနာက္ပိုင္း ရွင္Uတၱမေက်ာ္၊ Uီးပုည၊ ဒုတိယေက်ာ္ေAာင္စံထား၊
ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္--- Aမ်ားႀကီးပါ။ ကဲ လူထုဘက္က Aလုပ္Aေကၽြးျပဳေပးရတာ မတန္ဘူးလား။
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ရပ္တိုင္းရြာတိုင္းက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြဟာ နာမည္မေက်ာ္ေပမယ္-့ ရပ္တိုင္းရြာတိုင္းရဲ႔ စာေပပညာ
ကို Aနည္းဆံုး သင္ပုန္းႀကီးသင္ေပးခဲ့တယ္ေလ။
Aခုေခတ္က ဘုန္းႀကီးေတြ (Aမ်ားစု) ဘာလုပ္သလဲ။- ဒီလိုေမးရင္ ေစာ္ကားတယ္ထင္Uီးမယ္။ Aနည္း
စုေလာက္ေတာ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ပညာေရးဆိုၿပီး ဖြင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ Aဲ့ဒီေက်ာင္းထြက္ေတြ Aတြက္
Aသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာမရခဲ့ႏိုင္ဘူး။ Aဲ့ဒီေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားေလးေတြ စာသင္ လိုက္ရတဲ့
Aခ်ိန္ပဲကုန္သြားတယ္။ Aရြယ္ေရာက္လို႔ ေက်ာင္းကထြက္လာရင္ သူတတ္လာတာနဲ႔ လုပ္စားဘို႔ ေနရာ
မရွိဘူး ျဖစ္ရတယ္။- တစ္စံုတစ္ခုေတာ့ ဆင္ျခင္သင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ
တို႔လည္း လူသားေတြပဲ Aမုန္းတရားနဲ႔ေတာ့ မဆင္ျခင္မိဘို႔လိုပါတယ္။ သူတို႔ေတြလည္း AစU္ Aလာ
ေAာက္မွာ စီးေျမာရင္း ရည္ရြယ္မရွိဘဲ Aျဖဴထည္သက္သက္ မွားေနသူေတြမ်ားပါတယ္။
မွန္ပါတယ္ ရဟန္းမ်ား (Aမ်ားကိန္း)ကို သံဃာ ေခၚတာပါ။ (AတိAက် ေလးပါးနဲ႔ Aထက္ကိုေခၚတာ
ဟုတ္ မဟုတ္ေတာ့ မသိဘူးဗ်)
ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာမိသေလာက္ေတာ့- ဘိကၡဴက ဘိကၡဴပါပဲ၊ ဘိကၡဴနီက ဘိကၡဴနီပါပဲ။ သံဃာဆိုတာ
Aဖြဲ႔Aစည္းAမည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။- မဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္ သံဃိကသကၤန္းျဖစ္ေပၚျခင္း ဆိုတဲ့ ေခါင္းစU္
ေAာက္မွာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ Aနည္းဆံုး ေလးပါးAစုရွိမွ သံဃာမည္၏ ဟု ပညတ္ေတာ္မူ၏ လို႔ ဆို
ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမထံတင
ြ ္ တပည့္ခံယူေသာ ဘိကၡဴ (Aျခားဂိုဏ္းက ဘိကၡဴမ်ား
မပါ)မ်ားမွ ေလးပါးထက္မ်ားတဲ့ ဘိကၡဴAစုဟာ သံဃာေပါ့ဗ်ာ။ ငယ္ငယ္က ေက်ာင္းမွာ Aသင္းခြသ
ဲ လိ-ု
က်န္စစ္သားAသင္း၊ ဗႏၶဳလ Aသင္းေပါ့။ က်န္စစ္သား Aသင္း၀င္ေတြကေတာ့ က်န္စစ္သားေတြ ျဖစ္
ႏိုင္ပါ့မလား။
သံဃာနဲ႔ ရဟန္း AေခၚAေ၀ၚမ်ားကို Aဓိပၸါယ္ေသခ်ာ မသိၾကလို႔ မွားယြင္းေခၚဆိုၾကသာ ျဖစ္ပါတယ္။
မွန္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း ေသခ်ာစြာ သိႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ရိုးရိုးသားသား လိႈက္လိႈက္လဲလဲ ဆု
ေတာင္းပါတယ္။
ပြင့္ပင
ြ ့္လင္းလင္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aစၥလာမ္ျမန္မာ Aဖြ၀
ဲ႔ င္ေတြကေတာ့-ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမ၊ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ Aပါ
A၀င္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ကိုယ္ေတာ္မ်ား Aားလံုးကို ကိုယ္ႏွတ္ႏွလံုး သံုးပါးလံုးနဲ႔ ေလးစားၾကည္ညိဳပါ
တယ္။ ဘယ္ေသာAခါ၊ ဘယ္ေနရာမွာ မဆို ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံနဲ႔ေတာင္ ျပစ္မွားခြင့္မရွိဘူးလို႔
Aဖြ၀
ဲ႔ င္ေတြAားလံုး Aတြက္ စည္းမ်ည္းခ်မွတ္ထားပါတယ္။ တကယ္လို႔ Aဖြ၀
ဲ႔ င္တစ္UီးUီးက ျပစ္မွားခဲ့
ေသာ္- ပါရာဇိကံ ေပါ့ဗ်ာ။ သူက Aဖြဲ႔Aစည္းနဲ႔ ပတ္သက္ခင
ြ ့္ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့။
ေလးစားစြာျဖင့္
ထြန္းထြန္းေAာင္
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