၃-၂ ေမးခြန္း ၃က မရွင္းဘူးျဖစ္သြားမယ္ထင္ပါတယ္
ခရစ္ယာန္မွာ သံသရာမရွိ မညႊန္းဆိုထားလို႔ Aစ ဟာ ဒီကမာၻAစကိုသာကၽြန္ေတာ္ ဆိုလိုခဲ့တာပါ။
ဗုဒၶဘာသာမွာ သံသရာရွိလို႔ Aစဆိုတာ သံသရာAစကို မသိAပ္လို႔ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။
ကမာၻAစကို မသိAပ္လို႔ မေဟာခဲ့ပါ။ ကမာၻAစေဟာခဲ့ပံုကို လဲ ေလ့လာဖူးပါတယ္။
ေမးခြန္းမရွင္းလင္းျဖစ္သြားတဲ့Aတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။
ရွင္းျပခ်က္Aခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။
၁။ ေဂါတမဘုရားက သံသရာAစလဲသိပါတယ္ ေဟာၾကားရင္ Uာဏ္မမွီဘူးဆိုတဲ့ ေခတ္AေျခAေန ေၾကာင့္
ျဖစ္ဟန္တူတယ္ဆိုေပမယ့္။ သံသရာAစ Aေၾကာင္း သိစရာမလိုပဲ (သိ)ု႔ ေဟာစရာ မလိုAပ္ပ.ဲ နိဗၺာန္ ေရာက္ႏိုင္
ေသာ က်င့္ၾကံစရာနည္းလမ္းမ်ား ေဟာၾကားသြားပါတယ္။
ထို႔ေၾကာင့္ Aကယ္လို႔သာ ရွင္ေဂါတမဟာ မိုဟာမက္ကဲ့သို႔ Uာဏ္စU္ေတာ္ေဆာင္တစ္ပါးသာဆိုရင္ သူဟာ
Aလႅာဟ္Aေၾကာင္း တလံုးတပါဒမွ မပါပဲ နိဗၺာန္ေရာက္ေAာင္ပို႔ခဲ့ပါဘီ။ ဒါဆို Aခု Aစၥလာမ္ ဘာသာမွာ ဘာ
ေၾကာင့္ Aလႅာဟ္ကို ရွိခိုးဖို႔ ယံုၾကည္ဖို႔ လိုAပ္ေနတာလဲ။ Aခုတစ္ခါမွာက Aလႅာဟ္က ကယ္မွာလား.. (Aစၥလာမ္
က ကယ္တင္ရွင္ ၀ါဒ မဟုတ္ဘူးလို႔လဲ ျငင္းထားပါတယ္ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးစရာမ်ား က်န္ေနပါ တယ္)
ဒီေနရာမွာ နိဗၺာန္ဆိုတာကို ရူပ ဘယ္လိုနားလည္ထားသလဲ သိပါရေစ။ နိဗၺာန္ကို ဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႔ Aလႅာဟ္၏ Aရိပ္
(Aာရ္ဗီလ-ို ေဆြဖတ္) ထံသို႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း ဆိုတာကို နားလည္မယ္ ဆိုရင္ Aလႅာဟ္ဆိုတဲ့ Aာရ္ဗီ
ေ၀ါဟာရကို ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမ ေျပာမသြားေပမယ့္ Aဓိပၸါယ္တူတာကို ေျပာသြားတယ္လို႔ ရူပ နားလည္သြား
မွာပါ။
ရူပ Aေနနဲ႔ နားလည္မႈေတြ၊ ခံစားမႈေတြ ကြာဟေနမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳသိခဲ့ပါတယ္။ ဒီAတြက္ လည္း
ရူပAပါA၀င္ ဗုဒၶဘာသာ ေတြမွာ Aျပစ္မရွိဘူး၊ ျမန္မာစကား၊ ျမန္မာစာနဲ႔ ျမန္မာဘာသာေရး ေ၀ါဟာရေတြကို
မႏိုင္နင္းခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ Aစၥလာမ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႔ Aားနည္းခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ Aခ်ိဳ႔ ျမန္မာ့ ေသြး
စစ္စစ္ ပညာရွင္ႀကီးေတြ ရွိခဲ့ေပမယ္-့ သူတို႔ချမာေတြ Aိႏၵိယႏြယ္ဘြားေတြ ကို မေက်ာ္လြန္ႏိုင္ခဲ့ဘူးေလ။
တကယ္ေတာ့- ဒီAခ်က္ဟာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြAတြက္ နစ္နာခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီAတြက္လည္း ကၽြန္
ေတာ္တို႔ Aစၥလာမ္ျမန္မာAုပ္စုက ႀကိဳးစားေနတာပါ။ ညီAစ္ကိုသားခ်င္းေတြAတြက္ ေစတနာ သက္သက္နဲ႔ ပါ။
ညီAစ္ကိုသားခ်င္းေတြ Aခ်င္းခ်င္းမႈ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ A၀ိုင္းA၀ိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေစ
ခ်င္ပါတယ္။
၂။ ေနာက္တစ္ခုက ရွင္ေဂါတမေရာ ေယရႈေရာ စသျဖင့္ ဘာသာမ်ားက ေနာက္မွာ ပြင့္ေပၚရန္ Uာဏ္ စU္ေတာ္
တစ္ပါး က်န္တယ္ေဟာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗုဒၶေခတ္နဲ႔ ေယရႈေခတ္ကႏွစ္ ၅၀၀ ေက်ာ္ ကြာပါတယ္။ Aျခား
ဘာသာမ်ားမွာလဲ ေခတ္ကာလ ကြာျခားမႈရွိေနပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ရွင္ေဂါတမက မိုဟာမက္ မတိုင္ခင္ ပြင့္မယ့္
Uာဏ္စU္ေတာ္ေဆာင္ ေယရႈAေၾကာင္း မေျပာခဲ့တာလဲ. ျဖစ္သင့္တာက ႏွစ္ပါး ပြင့္ရန္က်န္တယ္လ႔ို ေျပာခဲ့
သင့္တာေပါ့။
ကိုယ္ေတာ္ ေဂါတမေျပာတာမွာ တရားေတာ္ Aလံုးစံု (ပဋိသႏိၻဒါေခတ္ မကုန္ေစႏိုင္ေသာ တရားေတာ္) ကို ေဟာ
ၾကားမယ့္ ေနာက္ဆံုး ဗုဒၶလို႔ ဆိုပါတယ္။ Aဲ့ဒီAတြက္ ၾကးမွာ ဗုဒၶAဆင့္ေတြ ရွိသူေတြ မပြင့္ရဘူးလို႔ ပိတ္ပင္တား
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ျမစ္ခဲ့ျခင္း မရွိဘူးေလ။ ေလာက Aရပ္မ်က္ႏွာတိုင္းမွာ ဗုဒၶေတြ ရွိတယ္လို႔ ေထာရာAပါဒါန္ ဗုဒ၀
ၶ ဂ္ ၆၉ မွာ ေျပာ
ထားပါတယ္။
ေမာေရွကို ျဖစ္ေစ၊ ေဂါတမကို ျဖစ္ေစ၊ ေယရႈကို ျဖစ္ေစ၊ မုဟမၼဒ္ကို ျဖစ္ေစ (ထိုကိုယ္ေတာ္မ်ားAား ေမတၱာပို႔ပါ
၏) ပုဂၢိဳလ္စြဲ မထားဘဲ Aရင္ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ေယရႈက ကိုယ္ေတာ္ ေဂါတမ ေနာက္မွ ပြင့္ခဲ့ေပ
မယ့္ သူကိုယ္တိုင္လည္း Aလံုးစံုကို ျပည့္စံုေသာ တရားကို ေဟာခဲ့သူ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သူ႔ေနာက္တင
ြ ္ သန္႔ရွင္း
ေသာ ၀ိညာU္ေတာ္တည္းဟူသည့္ Uပဇၩယ္ဆရာသည္ လာUီးမယ္၊ Aလံုးစံုေသာ တရားကို သင္တို႔Aတြက္
ေဟာ ေျပာUီးမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ (ရွင္ေယာဟန္ ၁၅း၂၆။ ၁၆း၇--၁၅)
ေမာေရွကလည္း ဓမၼေဟာင္း တရားေဟာရာက်မ္း ၁၈း၁၈ မွာ သူနဲ႔တူေသာ ပေရာ္ဖက္တစ္ပါး ပြင့္Uီးမယ္လို႔
ဆိုထားပါတယ္။
ဟိႏၵဴ ကလ္ကိပရမ္က်မ္းမွာ ေနာက္ဆံုး ဆယ္ပါးေျမာက္ ဘုရား ပြင့္Uီးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ Aဲ့ဒီက်မ္းမွာ မိဘ
Aမည္၊ ပြင့္မယ့္ေဒသ၊ ပြင့္မည့္ေခတ္၊ Aမည္ Aတိတ္နိမိတ္ Aားလံုး ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္နဲ႔ တူေနပါတယ္။
ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ရဲ႔ ေရွ႔မွာ ပြင့္ေပၚခဲ့တဲ့ ထင္ရွားတဲ့ ဘာသာတရားႀကီးေတြ Aားလံုးက ကိုယ္ေတာ္ေတြ Aား
လံုးက ေနာက္ဆံုး ျပည့္စံုေသာ တရားကို ေဟာမည့္သူ ပြင့္Uီးမယ္ဆိုတာကို Aစည္းAေ၀းထိုင္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ ခ်က္
ခ် ေျပာခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုက္ဆိုင္တယ္ဆိုလည္း တစ္ပါးႏွစ္ပါးဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ Aခုပင
ြ ့္ေပၚခဲ့ သမွ်
ကိုယ္ေတာ္ေတြက တစ္သံတည္း ေျပာခဲ့တာပါ။( Uီးေဌးလြင္Uီး ဘာသာျပန္ရဲ႔ ၄၇း၁ ေAာက္ေျခရွင္းတမ္းကို
Aနည္းငယ္ ဖတ္ၾကည့္ေစလိုပါတယ္။)
Uာဏ္စU္ေတာ္ေဆာင္ေတြဟာလဲ ေရွ႕က Uာဏ္စU္ေတာ္ေဆာင္ ဘယ္သူဘယ္၀ါ Aေၾကာင္း ေျပာၾကားထား ပါ
တယ္။ Uပမာ ကိုAာမ္က်မ္းမွာ ေယရႈ Aေၾကာင္းပါပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းနဲ႔ ကိုAာမ္ က်မ္း
ႏွစ္ခုလံုးမွာ ေမာေရွ ( ကံုAာမ္ က်မ္းေတာ္ ျမန္မာျပန္ထဲမွာ ေကာဏဂံုလို႔ ညြန္းဆိုႏိုင္တယ္လို႔ေျပာတဲ)့ Uာဏ္စU္
ေတာ္ေဆာင္သာ ပါၿပီး ရွင္ေဂါတမ ေပ်ာက္ေနပါတယ္ စသျဖင့္ Aခ်က္Aလက္မ်ား ေရွ႕ေနာက္ မညီ ျခင္းေၾကာင့္
၄င္းဘာသာ ၃ ခုဟာ တစ္ကိုင္းထဲက မဟုတ္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ယူဆပါတယ္။ (Aျခား AယူAဆမ်ား ေဟာ
ၾကားခ်က္မ်ား ျခားနားမႈမ်ား ရွိေနတာလဲပါပါတယ္။)
ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမကို ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္ (၂၁း၈၅။၃၈း၄၈) မွာ ႆာလ္ကဖ္လိ (ကပိလျပည့္ရွင)္ လို႔ ေဖၚျပပါ
တယ္။ Aက်ယ္ရွင္းလင္းခ်က္ကိုေတာ့ islammyanmar.com ထဲက Aပါတ္စU္ ဗဟုသုတမွာ ဗုဒၶကို ျမတ္ႏိုး
တန္ဘိုးထားၾက ဆိုတဲ့ ေခါင္းစU္ေလးကို ဖတ္ေစလိုပါတယ္။
ထို႔ေၾကာင့္ မိုဟာမက္က သူ႔ကိုယ္သူ ေနာက္ဆံုးUာဏ္စU္ေတာ္ေဆာင္လို႔ ေျပာတဲ့Aခါ သူေျပာတိုင္း မယံု ၾကည္ပဲ
ခ်င့္ခ်ိန္စU္းစားၾကရပါမယ္။ ဗုဒၶဘာသာက လဲသူ႔က်မ္းနဲ႔ သူ႔သေဘာတရားမ်ားနဲ႔ မိုဟာမက္ေဟာၾကား ခ်က္မ်ားနဲ႔
ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ပါမယ္။ ခရစ္ယာန္ကလဲ သမၼာက်မ္းနဲ႔ ေယရူေဟာေျပာခ်က္ေတြနဲ႔ကိုက္ၾကည့္ပါမယ္။ ထို႔Aတူ ဂ်ဴး၊
ဟႏၵဴတို႔လဲ တိုက္ၾကည့္ၾကပါမယ္။ ဒါမွသာ ဟုတ္မဟုတ္ သိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတဲ့ စူးစမ္းေလ့လာမႈလို႔ ယူဆပါတယ္။ ကုရ္Aံကလည္း Aဲ့ဒီလို ေလ့လာခ်က္မ်ိဳးကို ဖိတ္
ေခၚပါတယ္။ Aဲ့ဒီေတာ့မွ ေလာကမွ ပြင့္ေပၚခဲ့တဲ့ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြရဲ႔ တန္ဘိုးကို ပိုၿပီးနားလည္ခံစားလာမယ္
လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ Aခုမိရိုးဖလာ ေလာကသားေတြက ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ကို လက္ခံလိုက္ရင္
ကိုယ္ေတာ္ ေဂါတမကို တန္ဘိုးထားရမွန္း မသိဘူး။ Aလားတူပဲ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမကို လက္ခံထားသူေတြက
ကိုယ္ေတာ္ေယရႈနဲ႔ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္တို႔ကို ေလးစားတန္ဘိုးထားရမွန္း မသိဘူး ျဖစ္ေနၾကတယ္။ သူ႔ဘုရား
ျမတ္တယ္၊ ငါ့ဘုရားသာတယ္ ရန္ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဟာခဲ့တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ေတြရဲ႔ Aရိပ္ေAာက္
မွာ လူသားAခ်င္းခ်င္း မီးတိုက္ေနၾကတယ္ေလ-။
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၃။ ဗုဒၶက လူသားမ်ား Uာဏ္မမွီလို႔ ခ်န္ထားတဲ့ တရားမ်ားရွိတယ္ ဆိုတာ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဆို Uာဏ္မွီ
တဲ့တရားမ်ားလဲေဟာၾကားခဲ့တယ္ဆိုတာ လက္ခံႏိုင္မွာပါ။
ကုရ္Aံကို နားလည္ျခင္းျဖင့္ လက္ခံသူတိုင္း ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမဟာ သစၥာတရားကိုသာ ေဟာေျပာခဲ့တဲ့ ဉာဏ္
စU္ေဆာင္ ျဖစ္တယ္၊ ကိုယ္ေတာ္ေျပာခဲ့တာမွာ လူသားေတြAတြက္ ဒုကၡျဖစ္ေစမွာကို မေျပာခဲ့ဘူး။ ဆိုတာေတြ
ကို လက္ခံပါတယ္။ (Aမ်ားစုႀကီးကေတာ့- Aမ်ားစုႀကီးပါပဲ၊ ပါဠိတရားေတာ္ေတြကို နားမလည္ဘဲ ဗုဒၶဘာသာ
ေတြရွိသလို၊ Aရ္ဗီတရားေတာ္ေတြကို နားမလည္တဲ့ Aစၥလာမ္ေတြလည္း Aမ်ားႀကီးပါ။ သူတို႔ကိုေတာ့ နား
လည္ေပးရမွာေပါ့။)
ဗုဒၶတရားေတာ္ (သင္ေျပာေသာမူႀကိဳ သေဘာတရားမ်ား)မ်ား ကိုAာမ္က်မ္းမွာ မပါပါဘူး။
ဘယ္Aေၾကာင္းAရာေတြ မပါ၀င္တာလဲ ခင္ဗ်ာ။ (ေျဖေပးေစခ်င္ပါတယ္)
ထို႔ေၾကာင့္ Aစၥလာမ္ ဘာသာက မူႀကိဳကို ေက်ာ္ၿပီး ေAာ္ဂင္းနစ္ကို သင္ေပးေနသလို ျဖစ္မေနဘူးလား။
ဒါဆိုရင္ေတာ့ Aစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြAေနနဲ႔ မူႀကိဳ သေဘာတရားျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာကို ေလ့လာသင့္တာ
ေပါ့။
မွန္တာေပါ့။ ကုရ္Aံက ေလ့လာဘို႔ က်က္မွတ္ဘို႔၊ ေရွးကကိုယ္ေတာ္ေတြကို တန္ဘိုးထားဘို႔။ ကုရ္Aံက်မ္းရဲ႔ ေန
ရာ Aမ်ားႀကီးမွာ ေျပာဆိုထားပါတယ္။ ခက္တာက လူေတြေလဗ်ာ- ေနာက္ဆံုးေပၚကားေတြ စီးေနရေတာ့ ပထမ
ကမၻာစစ္က ကားကို လွည့္ေတာင္ မၾကည့္ခ်င္တဲ့ သေဘာပါ။ တကယ္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးေပၚဆိုတာ ပထမ Uီးဆံုး
ေပၚခဲ့တာက ျဖစ္တည္လာတာပါ။ ဒါေတြကို လူသားAမ်ားစုႀကီးက ဘယ္လို ျပန္လွန္ေစာေၾကာေနမွာလဲ- ဒီ
ကိစၥက ပညာရွင္ေတြရဲ႔ ကိစၥသာ ျဖစ္ေနေတာ့တယ္ေလ။
Aလံုးစံု တရားေဟာမယ့္ ေနာက္ဆံုးUာဏ္စU္ေတာ္ေဆာင္ျဖစ္ပါကလဲ. ေရွ႕ေနာက္Aလည္ တရားမ်ားကို စု
စည္းၿပီး ကိုက္ညွိေပးျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့သင့္တာေပ့ါ။
ဒီAတြက္ေတာ့ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္က တာ၀န္ေက်ပါတယ္။ ကုရ္Aံကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ပိဋကတ္ေတာ္ နဲ႔
သမၼာက်မ္းစာကိုပါ ဖတ္ထားဘို႔ေတာ့လိုပါတယ္။ ပိဋကတ္ေတာ္နဲ႔ သမၼာက်မ္းစာကို မဖတ္ဘူးသူက ကုရ္Aံ
က်မ္းဟာ ေရွးေနာက္က်မ္းေတြနဲ႔ စပ္ဟပ္မႈ ရွိမရွိ ဘယ္လို နားလည္ႏိုင္မွာလဲ။
Aမွန္တကယ္ဆို ကၽြန္ေတာ္ဒီေလာက္ျပန္ရွင္းျပစရာမလိုဘူးထင္ပါတယ္။ ကိုထြန္းထြန္းေAာင္လဲ Aေတာ္ A
တန္ ေလ့လာၿပီးသူပါပဲ. သင္ၾကားတဲ့ တရားသေဘာမ်ား (Aႏွစ္သာရ သေဘာတရား )မ်ား မတူတာကို သိမွာ ပါ။
ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔သေလာက္ေတာ့ Aႏွစ္သာရေတြ တူေနပါတယ္။ Aဲ့ဒီAႏွစ္ကို Aျပင္က ကာရံထားတဲ့ Aကာ
ေတြ Aခြံေတြ မတူတာကိုပဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ ေလ့လာခ်က္Aားနည္းေနတာ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာပါ။ ရူပ
Aေနနဲ႔ Aႏွစ္သာရ မတူတာေတြကို နည္းနည္းေလာက္ ရွင္းျပပါလား။
Uပမာ- ရွင္ေဂါတမဟာ ေလာကမွာ Aေၾကာင္းမဲ့ျဖစ္တာ ဘာမွ မရွိေဟာၾကားခဲ့သလို Aေၾကာင္းက ဘာလဲဆို
တာကိုလဲ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ (ေၾကာင္းက်ိဳးတရား ပဋိစၥသမုပဒ္) တရားကို ၾကည့္ပါ၊ Aေၾကာင္းတရားAမ်ား
Aျပားေဟာသြားခဲ့ပါတယ္။ Aစၥလာမ္က Aေၾကာင္း Aားလံုးကိုစုၿပီး ဇစ္ျမစ္ဟာ Aလႅာဟ္လို႔ဆိုပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာက ၄င္း Aေၾကာင္းတရားေတြကို ျဖတ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးတရားေတြေဟာခဲ့တယ္။
ေနာက္ဆံုးဇစ္ျမစ္နဲ႔ ပထမဆံုးဇစ္ျမစ္ဟာ တစ္ထပ္တည္း တူမေနဘူးဆိုရင္ သံသရာဆိုတာ ေဒါင္လိုက္လား၊
လည္ပတ္မႈလား Aရင္စU္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ Aစၥလာမ္ကေတာ့ ေနာက္ဆံုးနဲ႔ ပထမဆံုးဟာ တစ္ထပ္တည္း
တူေနပါတယ္။ ဘံုAဆင့္ဆင့္ဆိုတာက Aလည္က သီးျခားပါ။ ပဋိစၥသမုပဒ္ကို ရူပဘယ္လိုနားလည္သလဲ ရွင္း
ျပေပးႏိုင္မလား။ A၀ိဇၹာဆိုတာ မဖံုးလိုက္ရင္- စိတ္ဟာ နဂိုပထမ ျဖဴစင္ေနတဲ့ ပကတိ Aတိုင္းပဲ မဟုတ္လား။
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Aဲ့ဒီ မူလပကတိAတိုင္း Aျဖဴထည္ကို Aျဖဴထည္Aတိုင္း သန္႔စင္ထားႏိုင္ရင္ ၾကားက ဘံုေတြကို ျဖတ္သန္း ဘို႔
လိုပါေသးသလား။-- A၀ိဇၨာဆိုတာ မဖံုးမီွ ပကတိ AေျခAေနနဲ႔၊ ေနာက္ဆံုး ပကတိ AေျခAေနကို နား လည္
သူAတြက္ Aလႅာဟ္ဆိုတာကို နားလည္သြားမွာပါ။ (ေ၀ါဟာရ Aရ မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ Aဲ့ဒီAေျခAေနကို Aခ်ိဳ႔က
ဟာ့က္ လို႔ေခၚတယ္။ ပရမတၳသစၥာေပါ့။)
Aစၥလာမ္က ၄င္း Aေၾကာင္းတရားေတြရ႕ဲ ဇစ္ျမစ္ (Aလႅာဟ္)ကို ယံုၾကည္ခိုင္းတယ္ ရွိခိုးကိုးကြယ္ခိုင္းပါတယ္။
က်ိဳး၊ေၾကာင္း ေ၀ါဟာရမဲ့ နိဗၺာန္ ဆိုတာ ရွိတယ္လို႔ မယံုၾကည္ရင္ နိဗၺာန္ကို ေရာက္ေAာင္ ဘယ္လိုခ်ည္းကပ္
မလဲ။ နိဗၺာန္ဆိုတာကို Aရင္ခံစားမိသည္ထိ နားလည္ေAာင္ႀကိဳးစားပါ။ Aလႅာဟ္ကို နားလည္လာပါလိမ့္မယ္။
ဒီေတာ့ ယံုၾကည္ခိုင္းတယ္ဆိုတာ- မွန္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ကိုးကြယ္ခိုင္းတယ္ဆိုတာ စကားလံုးနည္းနည္း Aားနည္းေနပါတယ္။ ဒီစကားလံုးကို မရွင္းမွ-ီ ကိုး
ကြယ္တယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာ စကားကို ရူပ ဘယ္လိုနားလည္ပါလဲ- ေဆြးေႏြးေပးႏိုင္မလား။ ရူပဆိုလိုတဲ့ ကိုးကြယ္
တယ္ဆိုတာ သရဏဂံုတည္တာလား။ ပူေဇာ္တာလား။ နာထ (နာေထာ) လုပ္တာလား၊ ဂစၧာမိ လုပ္တာလား
တာေတြ Aားလံုး ေရာႁပြန္းၿပီးေျပာတာလားေပါ့။၊
၄။ သံသရာ လည္ပတ္ပံုကို ဟိႏၵဴနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ ေတြက ဘ၀ မ်ိဳးစံု က်င္လည္ေနၾကတယ္လို႔ Aဆိုျပဳၾကပါ တယ္။
၄င္းက လက္ေတြ႔ မျမင္ရတဲ့Aတြက္ သက္ေသျပဖို႔ခက္တယ္ဆိုတာ မွန္ေပမယ္.့ Aလႅာဟ္ရွိျခင္း ထာ၀ရ ဘုရား
ရွိျခင္းကိုေတာင္ သက္ေသမရွိပဲ လက္ခံႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီAဆို ျပဳခ်က္ (Assume) တစ္ခုAေနနဲ႔ လက္ခံစU္းစား
ႏိုင္ပါတယ္။
Aလႅာဟ္ဆိုတဲ့ ဉာဏ္စU္ဇစ္ျမစ္ရွိတယ္ဆိုတာ က်ိဳးေၾကာင္း ယုတၱိနဲ႔ လက္ခံတာပါ။ (ကၽြန္ေတာ့ ခံစားခ်က္ကို
ေျပာတာေနာ္)။ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ေတြ ဆြတ္ခူးဆိုက္ၿမိဳက္တဲ့ ဉာဏ္စU္ဆိုတာကို နားလည္ဘို႔ေတာ့ လိုလိမ့္မယ္။
Uပမာ- ကုရ္Aံထဲမွာ

۞ﺎﺎﻫﻀﺤ
 ﻭ ﺱ
 ﹺﺸﻤ
ﺍﻝ ﱠﻭ

ေန၊ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္Aလင္းAားျဖင့္။

۞ﺎﻤ ﹺﺭ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺘﻠﹶﺎﻫ ﺍﻝﹾ ﹶﻘﻭ

လ၊ သူမ

သည္ သူ႔ထံမွ ေခ်းငွားေတာက္ပျခင္းျဖင့္- လိ႔ု (၉၁း၁၊၂) မွာ ဆိုထားပါတယ္။ ဒီစကားဟာ ဘာ သိပၸံပညာမွ မထြန္း
ကားမွီ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ နီးပါးက စကားျဖစ္ပါတယ္။ Aလားတူပဲ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမေခတ္က ဘာသိပၸံမွ
မထြန္းကားေသးမွီ ႀကိဳေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကို သူတို႔ ဘယ္လို သိပါသလဲ။ ကိုယ္ေတာ္
မုဟမၼဒ္ေရာ၊ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမေရာ စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက သူတို႔ဟာ Aမွန္ကုိေျပာတာ။ သူတို႔ဟာ လိမ္ လည္တာ
မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ Aဲဒ
့ ီလို Aသိမ်ားကို သဗၺညဳဉာဏ္ျဖင့္ သိတယ္လို႔ ၀န္ခံပါတယ္။ သူတို႔ကို
ပုဂၢိဳလ္ေရး Aရ မယံုရင္ေတာင္- ပကတိAမွန္ကို ေျပာတဲ့ စကားေတြကို ဘယ္လိုျငင္းမလဲ။ ဘယ္ ေလာက္ မွန္မွန္
ခင္ဗ်ားတို႔ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးAရ လက္မခံႏိုင္ဘူးလို႔ ျငင္းရင္၊ ျငင္းတဲ့ သူဟာ လူမိုက္ပဲ ျဖစ္မွာပါ။ ျငင္းခ်င္ရင္လည္း
ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါပဲ။
ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာက ဉာဏ္စU္ ဆိုတာကိုပါ။ ကၽြန္ေတာ့ AေတြးAေခၚကို ေျပာရရင္ ဉာဏ္စU္ရ
ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ ေရဒီယို တစ္လံုးနဲ႔တူတယ္။ Aဲ့ဒီ ေရဒီယိုက Aသံထြက္လာလို႔ Aသံထြက္လာရာ ေရဒီယိုကို
ဂိတ္ဆံုးလို႔ မထင္သင့္ဘူးေလ။ Aသံထြက္ရျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မံသမ်က္စိနဲ႔ မျမင္ႏိုင္တဲ့ Aသံလႈိင္းေၾကာင့္
ပါ။ Aဲ့ဒီ Aသံလိႈင္းကလည္း ျမစ္လဇစ္ျမစ္ Aသံပင္မဌာန မရွိရင္ လာလို႔မွာ မရတာ။
တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္။ Aသံပင္ဌာနက လာခဲ့တဲ့ Aသံလိႈင္းေတြဟာ ဟလာနယ္ထဲမွာ ပ်ံေနၿပီး Aသံစီးေၾကာင္း
တိုင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aသံဖမ္းႏိုင္Aား၊ Aသံဖမ္းလိုင္း၊ Aသံျပန္ထုတ္မယ့္ ကရိယာေတြ မရွိရင္ Aဲ့
ဒီေရဒီယိုဟာ Aသံုး၀င္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူတိုင္းကေတာ့ ေရဒီယိုတစ္လံုးခ်င္းနဲ႔ တူညီတဲ့ ဂုဏ္ရည္ကို ပိုင္
ဆိုင္ပါတယ္။ ေစာေစာက ေျပာတဲ့ Aသံဖမ္းႏိုင္Aား၊ Aသံဖမ္းလိုင္း၊ Aသံထုတ္ျပန္ႏိုင္မယ့္ Aစြမ္းေတြကို ေတာ့
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မိမိရဲ႔ က်င့္ေဆာင္Aား Aေလွ်ာက္ ရႏိုင္ပါတယ္။ Aခ်ိဳ႔က Aသံဖမ္းႏိုင္Aား ရွိေပမယ့္ Aသံျပန္မထုတ္ ႏိုင္ဘူး
တနည္းAားျဖင့္ ပေစၥကဗုဒၶလို ျဖစ္ပါတယ္။
ဗုဒၶျဖစ္ျခင္းဆိုတာ- ေလာကဓမၼကို ဉာဏ္Aားျဖင့္ ဖတ္ႏိုင္ျခင္း၊ စၾကာ၀ဠာAနႏၱမွ သိလိုရာ၊ လူေတြသား A
တြက္ တရားျဖစ္ေစမယ့္Aရာေတြကို ဉာဏ္Aားျဖင့္ ဖတ္ႏိုင္ျခင္းလို႔ နဲနဲပိုၿပီး နားလည္ေစခ်င္တယ္။ ဉာဏ္ရယ္
ဉာဏ္စU္ရယ္၊ ဉာဏ္ကိုဖတ္ႏိုင္Aားရယ္တည္မွီ ေနတယ္ဆိုတာကို ဆင္ျခင္ေစခ်င္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္Aျမင္တစ္ခုေျပာပါရေစ။ လူ၀င္စားဆိုတာ သံသရာလည္ျခင္းကို ရွင္းႏိုင္မယ့္ လက္ေတြ႔တစ္ခုျဖစ္ပါ
တယ္။ လူ၀င္စားဆိုတာ ၀တၳဳေရာင္းေကာင္းေAာင္ ေရးထားတာေတြ မ်ားေပမယ့္ တကယ္ Aစစ္ ရွိတာကို A
ေနာက္တိုင္းကပါလက္ခံပါတယ္။
လူ၀င္စား ဆိုတဲ့ ကိစၥက ဗုဒၶဘာသာေလာကမွေတာင္ ရွင္းလို႔ မၿပီးေသးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ရူပ စာမ်က္ႏွာေတြ
Aမ်ားႀကီး ရွင္းရမွာပါ။ (ပေစၥကကမၼဗုဒၶေတြက လက္မခံဘူးျဖစ္ေနတယ္)။ ထားပါေတာ့- ဒါေတြက Aမ်ားႀကီး
သုေတသနလုပ္ရUီးမွာပါ။ လူ၀င္းစား မရွိလို႔ ဗုဒၶသီAိုရီ ပ်က္စီးသြားမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မယံုၾကည္သလို၊ လူ
၀င္စား ရွိတယ္ဆိုလို႔လည္း Aစၥလာမ့္သီAိုရီ ပ်က္စီးသြားမွာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ေလာကရဲ႔ Aစနဲ႔ Aဆံုးဟာ ဌာန
သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ခုတည္းလို႔ လက္ခံထားတဲ့ ဘာသာတရားေတြမွာ Aစနဲ႔ Aဆံုးတူၿပီဆိုကတည္းက လည္
ပတ္မႈ တစ္ခုေတာ့ ရွိေနၿပီေပါ့။ ေပတံတစ္ေခ်ာင္းလို Aစက တစ္ဘက္၊ Aဆံုးက တစ္ဘက္ ဆိုရင္ လည္ပတ္ မႈ
သို႔မဟုတ္ စက္၀ိုင္းပံု ျဖစ္ႏိုင္ဘူး-။ Aစ Aဆံုး တစ္ခုတည္းဆိုရင္ ေပတံတစ္ေခ်ာင္းလို မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ ရူပ
ခံစားမိေစခ်င္တယ္။
ဗုဒၶဘာသာက်မ္း Aခ်ိဳ႕(မွန္မမွန္မသိႏိုင္ေသာ) မွာ ဆိုခဲ့တဲ့ Aတိုင္း ယခု ကမာၻ Aစဟာ ခရစ္ယာန္က်မ္းမ်ားနဲ႔
Aလြန္နီးစပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aမွန္Aမွား သံုးသပ္ဖို႔လိုေနေသးတယ္လို႔ယူဆရတဲ့ Aခ်က္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။
ကိုAာမ္ က်မ္းက ေျပာဆိုတာကို နားလည္မႈမ်ား။ (Aဆိုျပဳခ်က္မ်ားလို႔လဲ ဆိုခ်င္ပါတယ္) ကၽြန္ေတာ္ယူဆပံု
မွားခဲ့ရင္ ျပန္ျပင္လို႔ရေAာင္ပါ။
၁။ ျဖစ္တည္ေစတယ္၊၊ ဆိုတဲ့စကားAရ Aလႅာဟ္က ျဖစ္တည္ေစတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဖန္ဆင္းတာနဲ႔
ကြာျခားမႈ မရွိဘူးလို႔လဲ ယူဆရပါတယ္။ (ကြာျခားရင္ ဘယ္လိုကြာေၾကာင္း ရွင္းေစလိုပါတယ္) ထာ၀ရ ဘုရား က
Aမ်ားကိန္း နဲ႔ Aလႅာဟ္က Aနဲကိန္း တစ္ပါးတည္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သိပါဘီ။
AရာAားလံုးရဲ႕ Aေၾကာင္းက Aလႅာဟ္ ျဖစ္တယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာက တစ္Uီးတစ္ေယာက္ (သိ)ု႔ Aမ်ားက ဖန္
ဆင္းတယ္ ျဖစ္ေစတယ္ မဟုတ္ပဲ ဘယ္Aရာေတြက ဘယ္လိုျဖစ္လာတယ္ ဆိုတာသာ ေတြ႔ရတဲ့ Aတြက္ ေျဖ
ရွင္းပံု ျခင္း ကြားျခားၾကပါတယ္။
ဖန္ဆင္းတယ္ ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ ျဖစ္တည္တယ္ဆိုတဲ့ စကားဟာ တူသလိုလို ရွိေပမယ့္ ကြဲျပားပါတယ္။ ဖန္ဆင္း
တာမွာ ျမန္မာစကားAရ ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာမိသေလာက္ Aဓိပၸါယ္ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ (၁) နတ္မင္းႀကီးက
လူကဲ့သို႔ ဖန္ဆင္း၍ ေလာကကိုႂကြလာသည္- ဆိုရင္ ဒီ၀ါက်က ဖန္းဆင္းတယ္ဆိုတာ ပံုေျပာင္းတာကိ
တာ ု ဆိုလို
ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခု ဖန္ဆင္းတယ္ ဆိုတာကေတာ့ Aခုရူပ နားလည္ထားတဲ့Aတိုင္း ျဖစ္ေစဆိုၿပီး ျဖစ္လာေAာင္
ျပဳလုပ္ျခင္း သေဘာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ ကားတစ္စီးကို ထုတ္လုပ္ျခင္းသေဘာ၊ Aိမ္တစ္ခုကို AစAဆံုး
ေဆာက္ျခင္းသေဘာထက္ ပိုၿပီး Aလွ်င္Aျမန္ ၿပီးေျမာက္ေAာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း Uံဳဖြ သေဘာ ပါ၀င္ပါတယ္။
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ျဖစ္တည္ေစသည္ ဆိုတာကေတာ့ Aရာတစ္ခုကို တစ္စျခင္း ျဖစ္တည္လာေစဘို႔ နိယာမ၊ Uပေဒ၊ ေလာကဓမၼ
Aဆင့္ဆင့္ကို ျပဌာန္းျခင္း သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ Uပမာ- Aိမ္တစ္လံုး ျဖစ္တည္လာေစမယ္ဆိုရင္၊ Aဲ့ဒီAိမ္ ျဖစ္
လာေစမယ့္ သစ္သား၊ ၀ါး၊ သံ၊ သစ္ကယ္၊ လက္သမား၊- Aဲ့ဒီAထဲက သစ္သား- ဆိုရင္ ပ်U္ျပား ျဖစ္လာဘို႔
လိုAပ္တဲ့ လႊ၊ လႊစက္၊ တဖန္ လႊ၊ လႊစက္ ျဖစ္လာေစမယ့္ သံ၊ သံရည္ႀကိဳစက္၊ သံရည္ႀကိဳစက္ကို တီထင
ြ ္သူ၊
တီထင
ြ ္သူေမြးဘို႔ မိ၊ဘ- Aဲ့ဒီ မိဘ ေမြးဘို႔ ပထ၀ီ၊ေတာေဇာ၊ Aာေပါ၊ ၀ါေယာ- စသည္ျဖင့္ နိယာမ Aဆင့္ေပါင္း
မ်ားစြာဟာ ေလာကဓမၼမွာ ျပဌာန္းၿပီးသား ရွိေနပါတယ္။ သစ္သားေနာက္ကို ျပန္လိုက္ရင္လည္း- Aဲ့ဒီ Aပင္
ေပါက္မယ့္ ရာသီUတု၊ ေရ။ ေျမ၊ ေလ၊ Aပူ- Aပင္ရွင္သန္ေစမယ့္ လိုAပ္ခ်က္Aတိုင္းAတာ၊ Aပင္ကို သံုးလို႔
ရမယ့္ ႏွစ္ကာလ----- မဆံုးႏိုင္ေAာင္ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က Aဆင္သင့္ စုပံုထားတဲ့ Aိမ္ကို ျမင္ၿပီး- Aိမ္မွာပါ
၀င္တဲ့ Aရာ၀တၳဳတစ္ခုခ်င္းရဲ႔ ေနာက္ေၾကာင္းဇစ္ျမစ္ Aားလံုးကို မဆန္းစစ္ေတာ့ဘူး ဆိုေတာ့။ ျဖစ္တည္ေစ
တယ္ဆိုတဲ့ Aဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာကို လုိက္မယ့္Aစား - ျမႇားလာရာကို ၾကည့္မေနနဲ႔ လူနာကို Aရင္ကုလို႔ ေျပာ
လိုက္ရတာေပါ့။
ရူပေျပာသလို ဗုဒၶဘာသာမွာ ဘယ္Aရာေတြက- ဘယ္လိုျဖစ္လာတယ္ဆိုတာကိုပဲ ေတြ႔ရတယ္ဆိုတာ- လူနာ
ကို Aရင္ကုေနရလို႔ပါ။ သစၥာေလးပါးက ဘယ္လိုျဖစ္လာတာလဲ။ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမ ပြင့္ၿပီးမွ ျဖစ္လာတာလား၊
Aရင္ကတည္းက ရွိေနတာလား၊ ဘယ္တံုးက စရွိေနတာလဲ။ Aဲ့ဒီ သစၥာေလးပါးဆိုတာ သဘာ၀Aတိုင္း A ထိမ္း
Aကြပ္ သို႔မဟုတ္ သူ႔ကို စည္းခ်ိန္ျပဌာန္းထားခ်က္ မရွိဘဲ ဒီAတိုင္း ရွိေနတာလား။ ဒါဆို ဘာျဖစ္လို႔ တစ္ ခါတစ္ရံ
မွာ သစၥာသံုးပါး ျဖစ္သြားလိုက္၊ တစ္ခါတစ္ရံမွာ သစၥာငါးပါး ျဖစ္သြားလိုက္ ျဖစ္မေနတာလဲ။---Aလားတူပ-ဲ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုက တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဘံုသံုးဆယ္ျဖစ္လိုက္၊ တစ္ခါတစ္ရံမွာ သံုးဆယ့္ႏွစ္ဘံု ျဖစ္
လိုက္ ဘာျဖစ္လို႔ မျဖစ္ဘဲ တစ္သမတ္တည္း တည္ေနတာလဲ--- နဲနဲစU္းစားေပးပါလား။
၂။ ကမာၻႀကီးကို သက္ရွိ Aျဖစ္ ယူဆပါတယ္။ (Aျခား ဘာသာAားလံုးနဲ႔ ကြာျခားတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္)
Aခ်ိဳ႔ကိစၥေတြမွာ ကြာျခားတယ္လို႔ ထင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ေရွ႔က ကိုယ္ေတာ္ေတြက Aလံုးစံုကို
ေျပာၿပီးသားျဖစ္ရင္ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္ ပြင့္စရာ မလိုေတာ့ဘူးေလ။ ကိုယ္ေတာ္ေဂါတမက ကမၻာကို သက္ရွိလို႔
မေျပာခဲ့ေပမယ့္။ သက္မဲ့လို႔လည္း မေျပာခဲ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ကြာျခားေပမယ့္ ဆန္႔က်င္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ မရေကာင္း
ဘူးထင္တယ္။
၃။ Aာဒံ ေရွ႕ သမိုင္းမတင္မွီ ကာလမွာလဲ လူမ်ားရွိတယ္လို႔ ကိုAာမ္က ဆိုျခင္းကို နားလည္ပါဘီ။ ေနာက္
Aာဒံကို စြန္းUီး တီထင
ြ ္သူမ်ား လူေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေခၚတယ္လို႔လဲ ရွင္းထားပါတယ္။
Aာဒံဆိုတာ သမိုင္းတစ္ခုကို စတင္မွတ္တမ္းတင္ခံရသူ ျဖစ္တယ္။ သူ႔ေရွးကလည္း လူသားေတြ ရွိေနတာပဲ။
Uပမာ Aေနာ္ရထာလိုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီUပမာကို ကၽြန္ေတာ္ေပးၿပီးၿပီထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆက္ေျပာပါရေစAေနာ္ရထာ မတိုင္မွီက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုတဲ့ နယ္ေျမထဲမွာ လူေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aေနာ္ရထာဟာ ထင္
ရွားတဲ့ ျမန္မာEရိယာကို စတင္သတ္မွတ္သူလို႔ ဆိုႏိုင္တယ္။ ဒီေတာ့ သူဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ Aာဒံ ျဖစ္ပါတယ္။
ထင္ရွားစြာ စတင္ သမိုင္း၀င္သူေပါ့- တကယ္လို႔ ဒြတ္တေဘာင္မင္းသာ လက္ရွိျမန္မာ Eရိယာ Aတြက္ စတင္
ထင္ရွားခဲ့ရင္ ဒြတ္တေဘာင္မင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ Aာဒံ ျဖစ္မွာပါ။ ဒါက သီAိုရီပိုင္းပါ။ သာမန္လူေတြက ေတာ့
ဒီAဆင့္ထိ နားလည္ရမွာကို ခက္ေနမွာပါ။ တနည္းAားျဖင့္ Aရာတစ္ခုရဲ႔ ဖခင္ေပါ့ဗ်ာ။
၄။ Aလႅာဟ္ဟာ ပံုသဏာန္ AတိAက် မရွိပါ။ ထာ၀ရဘုရားကေတာ့ လူနဲ႔တူတယ္ဆိုတာ နားလည္ရပါတယ္။
ပံုသ႑ာန္AတိAက် မရွိဘူးဆိုတာထက္ Aသေကၤတ ျဖစ္တယ္လို႔ ခံစားေစခ်င္ပါတယ္။ နိဗၺာန္ကို ဘယ္လို
ခံစားပါသလဲ၊ Aဲ့ဒီAတိုင္း ခံစားရင္ Aလြန္႔Aလြန္နီးကပ္ပါတယ္- ခင္ဗ်ာ။
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