
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နိဒါန္း 

 

 ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္း၌ ကမာၻ႔နိုင္ငံ မ်ားသည္ စစ္၏ အနိ႒ာရုံမ်ားကုိ ေတြ႔ၾကံဳခံစားခ့ဲၾကရသည္။ 
စစ္ျပီးေသာအခါ စစ္၏ အနိ႒ာရုံေၾကာင့္ နွလုံးတုန ္ ရင္ခုန္ျဖစ္ေနၾကေသာ ကမာၻ႔နုိင္ငံအသီးသီးမွ 
ျပည္သူျပည္သာမ်ားသည္ စိတ္ၾကည္လင္ရာ ၾကည္လင္ေၾကာင္း၊ စိတ္ေအးျငိမ္းရာ ေအးျငိမ္းေၾကာင္းကုိ 
ရွာမွီးၾကသည္။ ထုိအခါ ဗုဒၶဘာသာကုိ သြားေတြ႔ၾကေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဒုတိယကမာၻစစ ္ ျပီးခ်ိန္ေလာက္မွစ၍ 
ဗုဒၶဘာသာကုိ ေလ့လာလုိက္စားသူမ်ား၏ ဦးေရသည္ ကမာၻ႔နိုင္ငံအသီးသီး၌ တစ္နွစ္ထက္ တစ္နွစ ္
တုိးတက္မ်ားျပားလာေလသည္။ ဗုဒၶဘာသာကုိ ေလ့လာ လုိက္စားသူမ်ားျပားလာေသာ အခါ ကမာၻ႔ စာဖတ္ 
ပရိသတ္ကုိ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားထုတ္ေဝသည့္ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း စာအုပ္စာတန္းမ်ားလည္း 
ယခင္ကထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေလသည္။ အေနာက္နုိင္င ံ တုိင္းျပည္မ်ား၌၎၊ အေရွ႕နုိင္ငံမ ွ အိႏၵိယျပည္နွင္ ့
ဂ်ပန္ျပည္တုိ၌၎၊ ထုတ္ေဝေသာ ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္း စာအုပ္မ်ားသည္ ကမာၻ႔ စာအုပ္ေစ်းကြက္၌ 
အေရာင္းသြက္ေသာ စာအုပ္မ်ား ျဖစ္ေနေလသည္။ 

 တေလာက စာအုပ္ငယ္ နွစ္အုပ္ရသည္။ အဂၤလိပ ္ဘာသာျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း ေရးသားထား 
သည့္ စာအုပ္ငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေရးသူမွာ ထုိင္းနုိင္ငံမ ွ ရဟန္းတစ္ပါး ျဖစ္ျပီး စာအုပ္မ်ားမွာ ထိုင္းနိုင္င ံ
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ရုိက္နွိပ္ထားသည့္ စာအုပ္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။ စာအုပ္ပံ ု သဏၭာန္ကလည္း ကေရာ္ကမယ္ 
ပံုနိွပ္ထားျခင္းျဖစ္၍စိတ္ဝင္စားစရာမေကာင္း။ ေရးသူမွာလည္း ထုိင္းနိုင္ငံမ ွ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္၍ 
အထင္မႀကီးခဲ့။ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္၌ မ်က္နွာပန္းလွသည့္စာအုပ္မ်ားလည္း မဟုတ္ခဲ။့ သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိစာအုပ္မ်ားကို 
ေတာ္ေတာ္နွင့္ မဖတ္ျဖစ္ခဲ့ေပ။ သုိ႔ရာတြင ္ တကယ္ဖတ္ၾကည့္လုိက္သည့္ အခါတြင္ အေတာ္ပင ္
စိတ္ဝင္စားစားစရာ ေကာင္းသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 

 စာအုပ္ကုိ ေစ်းႀကီးေပးဝယ္ျပီး ဖတ္သာ ဖတ္လုိက္ရသည္။ တစ္ခါတစ္ရ ံ စိတ္ထဲ ေတြ႔မသြားသျဖင့္ 
တန္ဖိုးေပးလုိက္က်ဳိး မနပ္ဟူေသာ အထင္မ်ဳိး ေရာက္ေရာက္ သြားတတ္သည္။ ယခု ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ 
စာအုပ္နွစ္အုပ္ကား စာအုပ္တြင္တန္ဖိုးတပ္မထား။ ကြ်န္ုပ္ရသည္မွာလည္း ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးဆီက အလကားရ 
လာျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ စာအုပ္အေနျဖင့္ ဘာတန္ဖိုးမွ ရွိမေနေပ။ သုိ႔ရာတြင ္ ဖတ္ၾကည့္လိုက္သည့္ 



 အခါတြင္ကား တန္ဖုိးႀကီးႀကီး ေပးရသည့္ စာအုပ္အခ်ဳိ႕ထက္ တန္ဖိုးရိွေနသည္ကုိ
အေၾကာင္းမူကား အလြန္တရာ စိတ္ပါဝင္စားစရာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားထားေသာေၾကာင့္ျ

 အမွန္ကား ထိုစာအုပ္မွာ ဘိကၡဳဗုဒၶဒါသ အမည္ရိွ ထုိင္းဘုန္းေတာ္
ထားေသာ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ထားေသာ
 

 ၁။ စကားနွစ္မ်ဳိး  

 ၂။ ဘာသာတရား ဟူသည္ မရိွ 

 ထုိစာအုပ္ နွစ္အုပ္မွာ သေဘာအားျဖင့္ တစ္မ်ဳိးတည္းပင္ 
ဖတ္ၾကည့္ေသာအခါ စိတ္ပါ ဝင္စားစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေတြ႔ရသျ
ျမန္မာ ျပန္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ စာအုပ္ငယ္ နွစ္ခုကုိ တသေဘာတည္းျ
လုိက္ပါသည္။                       
                                          * * * * * * * * * * * * * * 

 အတတ္ပညာ နယ္ပယ္ အသီးသီး၌ အတတ္ပညာ တစ္ခုတည္းနွင့္သာ
ဘာသာ ေဝါဟာရဟူ၍ ရိွေလသည္။ ဥပမာ - ရူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ
ယင္းဘာသာရပ္မ်ားသာလွ်င္ ပတ္သက္သည့္ ဘာသာေဝါဟာရမ်ား 
အတတ္ပညာဆုိင္ရာ ေဝါဟာရဟူ၍ ေခၚေလသည္။ ရုိးရိုး အရပ္သံုးစကားမ်ားကုိ
ယင္းဘာသာရပ္မ်ားကုိ မတတ္ေျမာက္ေပ။ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ၊ အတတ္ပညာဆုိင္ရာ
နားလည္ပါမွ ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ကုိ တတ္ေျမာက္နိုင္ေပမည္။ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ
အခ်ဳိ႕မွာ သီးသန္႔ေဝါဟာရမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး အခ်ဳိ႕ ရိုးရုိးေဝါဟာရ
အနက္အဓိပၸာယ္အျပင္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ သီးျခား အနက္အဓိပၸာယ္ ထြက္ေပးသည္မ်ားလည္း

      ဘာသာတရား၌လည္း အထူးအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၌လည္း မိမိပိုင္
ရိွေလသည္။ ယင္း ေဝါဟာရ စကားမ်ားထ၌ဲလည္း သိပၸံပညာနွင့္ ပတ္သက္ေသာ
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တန္ဖိုးရိွေနသည္ကုိ ေတြ႔ရေလသည္။ 
ေရးသားထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။ 

ထုိင္းဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ထုိင္းဘာသာျဖင့္ ေဟာၾကား 
ဘာသာျပန္ထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ေလသည္။ 

 ျဖစ္ေလသည္။ ထုိစာအုပ္မ်ားကုိ 
ရသျဖင့္ ျမန္မာျပန္လုိစိတ္ ေပါက္လာျပီး 

တသေဘာတည္းျဖစ္ေနျပီး ေပါင္းျပီးထုတ္ေဝ 
                

တစ္ခုတည္းနွင့္သာလွ်င္ ပတ္သက္သည့္ သီးသန္႔ 
ဓာတုေဗဒ စေသာ သိပၸံဘာသာ ရပ္မ်ား၌ 

 ရိွေလသည္။ ယင္းေဝါဟာရမ်ားကုိ 
အရပ္သံုးစကားမ်ားကုိ နားလည္ရံုမွ်ျဖင့္ 

အတတ္ပညာဆုိင္ရာ ေဝါဟာရမ်ားကုိ 
ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေဝါဟာရမ်ားမွာလည္း 

ါဟာရ စကားလုံးတည္းကပင္ ရိုးရုိး 
ထြက္ေပးသည္မ်ားလည္း ရိွေလသည္။ 

မိမိပိုင္ သီးျခားေဝါဟာရ စကားလုံးမ်ား 
ပတ္သက္ေသာ အတတ္ပညာဆုိင္ရာ 

ေဝါဟာရမ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ အခ်ဳိ႕မွာ
တစ္မ်ဳိး ေကာက္ယူထားေသာ
တရားဆုိင္ရာ ေဝါဟာရကုိ ဤစာအုပ္၌
မသိနားမလည္ပါက ဓမၼကုိ၊ ဘာသာတရား
ေဝါဟာရကုိ နားမလည္ပါက 
ဓမၼစကားလုံးမ်ား၏ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားကုိ
သိရိွနားလည္ သေဘာေပါက္ လုိသူမ်ား

                                    

 
      ယေန႔ေျပာရမည့္ တရားစကားမွာ အေတာ္ေလး ထူးျ
 
     ဘယ္လိုပင္ ရွင္းလင္း ေျ
ခက္ခဲ နက္နဲေသာ တရားေဒသနာေတာ္၏ အခ်က္အလက္မ်ားစြာရွိသည္ ဆုိ
မၾကာခဏ သတိျပဳမိသည္။ 
ၾကားနာေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္  နားလည္သေဘာေပါက္ျ
 
     အကယ္၍ ကြ်န္ုပ္တုိ
ေတြ႔ျမင္သိရိွနိုင္ေပသည္။ ကြ် နု္ပ္တုိ
သုံးစြဲေနၾကသည့္ စကားသာလွ်င္
နွင့္ မတူကဲြျပား လုံးဝျခားနားသည့္ အလြန္တရာ ထူးျ
အေၾကာင္းကုိ ကြ် နု္ပ္တုိ႔ မသိနားမလည္ၾကေပ
ဓမၼစကားျဖစ္သည္။ 

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

မွာ အသစ္ဖန္တီးထားေသာ ေဝါဟာရမ်ားျဖစ္ျပီး အခ်ဳိ႕မွာ အနက္အဓိပၸာယ္
ေကာက္ယူထားေသာ သိေနက် သံုးေနက် ေဝါဟာရစကားလုံးမ်ားပင္ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းဘာသာ

ဤစာအုပ္၌ “ဓမၼစကား” ဟူ၍ အမည္ေပးထားသည္။ “ ဓမၼစကား ” 
ဘာသာတရားကုိ နားလည္သိျမင္နိုင္ဘို႔ရန္ မလြယ္ေပ။ အတတ္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ
 သက္ဆိုင္ရာ အတတ္ပညာကုိ နားမလည္နိုင္သကဲ့သုိ႔တည္း။ ဤစာအုပ္၌

အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားကုိ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ရွင္းရွင္းေျပာျပထားသည္ျဖစ္၍ ဓမၼကုိ
လုိသူမ်ား အတြက္ အထူးေက်းဇူး မ်ားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

                                                                                            ပါရဂူ

                                                                 ၂၈၊ ၆

ဓမၼစကားနွင့္ အရပ္စကား 
     တရားကုိ နားမလည္ျခင္းအေၾကာင္း 

ပာရမည့္ တရားစကားမွာ အေတာ္ေလး ထူးျခားပါသည္။ 

ဘယ္လိုပင္ ရွင္းလင္း ေျပာျပေသာ္လည္း လူအမ်ားစု လုံးဝနားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း မရွိသည့္ 
ခက္ခဲ နက္နဲေသာ တရားေဒသနာေတာ္၏ အခ်က္အလက္မ်ားစြာရွိသည္ ဆုိသည့္ အေၾကာင္းကုိ ကြ် နု္ပ္ 

 လူတို႔သည္ ရွင္းလင္း ေျပာျပေသာ တရားစကားကုိ အႀကိမ္မ်ားစြာ 
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မရွိေပ။ အေၾကာင္း မည္သုိ႔နည္း။ 

အကယ္၍ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ နက္နက္နဲနဲ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ၾကည့္လွ်င္ အေၾကာင္းကုိ 
ကြ် နု္ပ္တုိ႔ လူအမ်ားစုမွာ ေန႔စဥ္သံုး စကားနွင့္ သာလွ်င္၊ ရုိးရိုးလူတုိ႔ေျပာဆုိ

သုံးစြဲေနၾကသည့္ စကားသာလွ်င္၊ ရုိးရုိး အရပ္သုံးစကားနွင့္သာလွ်င္ ရင္းနွီး ကြ်မ္းဝင္ေနၾကသည္။ ယင္းစကား
ခားနားသည့္ အလြန္တရာ ထူးျခားေသာ စကားတမ်ဳိးရိွေသးသည္ ဆုိသည့္

မသိနားမလည္ၾကေပ။ ယင္းစကားကား ဘာသာတရားစကား ျဖစ္သည္
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အရပ္စကားနွင့္ ဓမၼစကား 
 
      ဓမၼစကားသည္ ေန႔စဥ္သုံးစကားနွင့္ မတူေသာ၊ ကြဲျပားျခားနားေသာစကားတစ္ခု ျ
အေၾကာင္းကုိ စိတ္ထတဲြင္ ျမဲျမဲမွတ္သားထားသင့္သည္။ ေန႔စဥ္သုံး အရပ္စကားနွင့္ ဓမၼစ
တစ္ခုနွင့္တစ္ခု အသုံးအႏႈန္းမတူေပ။ ကြဲျပားျခားနားသည္။ ေန႔စဥ္သံုးစကားသည္ အရပ္စကားျ
ေလာကီစကားျဖစ္သည္။ ဓမၼကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မရိွေသာ လူတုိ
ဓမၼစကားမွာမူ သစၥာတရားကုိ၊ ဓမၼကုိထြင္းေဖာက္ျမင္သည့္ လူတုိ႔ ေျပာဆုိသုံးစြဲေသာ စကားျ
သိျမင္သေဘာေပါက္သည္ျဖစ္၍ သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳနွင့္ ကုိက္ညီသည့္ စကားလုံးမ်ားကို 
ေျပာဆုိၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼစကားေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းထူးျ
ကြ် နု္ပ္တုိ႔ ဓမၼစကားဟု ေခၚေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ယင္းစကားသည္ ရိုးရိုးေန
လုံးဝကြဲျပားျခားနားေသာ စကားျဖစ္သည္။ 
 
ရုပ္ပုိင္းနွင့္စိတ္ပုိင္း 
 
     ထို႔ေၾကာင့္ ဓမၼစကားနွင့္ ေန႔စဥ္သုံးစကားဟူ၍ နွစ္မ်ဳိးနွစ္စားရွိေလသည္
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဝတၳဳေပၚမွာ၎၊ ရုိးရိုးလူတုိ႔ ေတြ႔ၾကံဳသည္ အေတြ႔အၾကံဳေပၚမွာ
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာထက္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအေပၚ၌ ပုိျပီး အေျခခံေသာေၾကာင့္ ေန
အရာဝတၳဳမ်ား၊ ေလာကီအရာဝတၳဳမ်ား၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား
အေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားရန္ အတြက္သာလွ်င္ အသုံးက်သည္
ေတြ႔ျမင္သိရိွရသည့္၊ ဆုပ္ကုိင္၍ရသည့္ အရာဝတၳဳမ်ားအတြက္ သာလွ်င္ အသုံး
သုံးစကားနွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ဓမၼစကားသည္ကား စိတ္ေလာကနွင့္သာလွ်င္ ဆုိင္သည္
မရေသာ၊ ရုပ္ဝတၳဳမဟုတ္ေသာ ေလာကနွင့္သာလွ်င္ ပတ္သက္သည္
နားလည္နုိင္ရန္အတြက္ကား စိတ္ေလာကတြင္းကုိ ထြင္းေဖာက္ျမင္ဘုိ႔
ျမင္ေသာ၊ သစၥာတရားကုိ ျမင္ေသာ လူမ်ားသည္သာလွ်င္ ဓမၼစကားကုိ ေျ
အလြန္တြင္ ရွိသည့္ စိတ္ေလာက စကားကုိ ေျပာၾကားၾကသည္။ 
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ခားနားေသာစကားတစ္ခု ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ 
စဥ္သုံး အရပ္စကားနွင့္ ဓမၼစကားသည္ 
စဥ္သံုးစကားသည္ အရပ္စကားျဖစ္သည္။ 

ခင္း မရိွေသာ လူတုိ႔၏ စကားျဖစ္သည္။ 
ပာဆုိသုံးစြဲေသာ စကားျဖစ္သည္။ ဓမၼကုိ 

အၾကံဳနွင့္ ကုိက္ညီသည့္ စကားလုံးမ်ားကို 
ယင္းထူးျခားေသာ အသုံးအႏႈန္းသည္ 

ယင္းစကားသည္ ရိုးရိုးေန႔စဥ္သံုး စကားနွင့္ 

စဥ္သုံးစကားဟူ၍ နွစ္မ်ဳိးနွစ္စားရွိေလသည္။ ေန႔စဥ္သံုးစကားသည္ 
အၾကံဳေပၚမွာ၎၊ အေျခခံေလသည္။ 

ခခံေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္သုံးစကားသည္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ခအေနမ်ား၊ ေလာကီ အေျခအေနမ်ား 

ပာၾကားရန္ အတြက္သာလွ်င္ အသုံးက်သည္။ ရုိးရိုးေန႔စဥ္ အေျခအေနအရ 
တၳဳမ်ားအတြက္ သာလွ်င္ အသုံးဝင္သည္။ ထုိေန႔စဥ္ 

ဖင့္ ဓမၼစကားသည္ကား စိတ္ေလာကနွင့္သာလွ်င္ ဆုိင္သည္။ ဆုပ္၍ကုိင္၍ 
တ္ေသာ ေလာကနွင့္သာလွ်င္ ပတ္သက္သည္။ ဓမၼစကားကုိ ေျပာၾကားနုိင္ရန္နွင့္ 

မင္ဘုိ႔ လုိေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼကုိ 
မင္ေသာ လူမ်ားသည္သာလွ်င္ ဓမၼစကားကုိ ေျပာၾကားၾကသည္။ ရုပ္ေလာက 

 

ရုပ္ပုိင္းနွင့္ ရုပ္ပုိင္းအလြန္ 

   အျခား နည္းတစ္ခုျဖင့္ ေျ
ခြဲျခားၾကည့္နုိင္သည္။ ရုပ္လြန္ပိုင္းဆုိင္ရာ
ထုိေၾကာင့္ ရုပ္လြန္ပိုင္းဆုိင္ရာစကားနွင့္
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရိုးရိုးစကားအျ
စကားမ်ဳိးလည္း ရိွေလသည္။ 
ရိုးရုိး အေျခအေနအရ သုံးစြဲေနေသာ
စကားျဖစ္သည္။ ရုပ္လြန္ပိုင္းဆုိင္ရာစကားသည္ကား
ယင္းစကားကုိ သင္ၾကားရသည္
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေလာကကုိ 
ယခုေလာက္ဆုိလွ်င္ ေန႔စဥ္သုံးစကားနွင့္
ကြ် နု္ပ္ေမွ်ာ္လင့္ေပသည္။ 

     အကယ္၍ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္
သိရိွနားလည္နုိင္သည့္ အေျ
မသိနားမလည္လွ်င္ ဓမၼကုိ 
ေလာကီအေျခအေန(ဒုကၡ)မွ ကြ်န္ုပ္တို
ေပါက္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

စကားနွစ္ရပ္  
    ဗုဒၶ၏ ေဒသနာေတာ္ကုိ ဓမၼစကားေ
ျပန္ဆုိဘုိ႔ရန္ အစဥ္မျပတ္လုိအပ္ေပသည္
ကြ် နု္ပ္ ယခုကုိးကားေျပာျပမည့္

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

ေျပာၾကည့္ၾကဦးစို႔။ ရိုးရိုးရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ စကားကုိ ရုပ္လြန္ပိုင္းဆုိင္ရာစကားနွင့္
ရုပ္လြန္ပိုင္းဆုိင္ရာ နယ္ပယ္သည္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာနယ္ပယ္နွင့္ လုံးဝကြဲျပားျခားနားသည္

ရုပ္လြန္ပိုင္းဆုိင္ရာစကားနွင့္ ပတ္သက္ေသာစကား တသီးတျခား ရိွေလသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍
ရိုးရိုးစကားအျပင္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာထက္ ေက်ာ္လြန္သြားေသာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာမမီွေသာ

 ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာစကားသည္ အရပ္စကားျဖစ္သည္။ ေလာကီစကားျဖစ္သည္
သုံးစြဲေနေသာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အရာဝတၳဳအေပၚ အေျခခံေသာ ေရွးရုိးစဥ္လာ

ရုပ္လြန္ပိုင္းဆုိင္ရာစကားသည္ကား စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အရာဝတၳဳေပၚ၌ အေျခခံသည္
သင္ၾကားရသည္။ ေလ့လာရသည္။ နားလည္ေအာင္ လုပ္ရသည္။ ယင္းစကားသည္

 အေျခမခံေပ။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေလာကကုိသာလွ်င္ အေျခခံသည္
စဥ္သုံးစကားနွင့္ ဓမၼစကား၏ ျခားနားခ်က္ကုိ ေတြ႔ျမင္သိရိွနုိင္ေလာက္ျ

သည္ ေန႔စဥ္သုံးစကားေလာက္သာလွ်င္ သိေနလွ်င္ကား ဓမၼကုိၾကားနာရေစကာမူ
အေျခအေန ရိွမည္မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ ဓမၼစကားကို

 နားလည္သေဘာေပါက္မည္မဟုတ္ေပ။ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္း မရွိသည့္
ကြ်န္ုပ္တို႔အား လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ျပဳသည့္ အရိယသစၥာကုိ နားလည္သေဘာ

ဓမၼစကားေဝါဟာရျဖင့္၎၊ ေန႔စဥ္သံုး စကားေဝါဟာရျဖင့္၎၊ အနက္အဓိပၸာယ္
ပတ္လုိအပ္ေပသည္။ အနက္အဓိပၸာယ္ နွစ္မ်ဳိးလုံးကုိ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ရေပလိမ့္မည္

ပမည့္ စကားအပုိဒ္မ်ားကုိ သတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။ 

 
ပးပါသည္။  

ရုပ္လြန္ပိုင္းဆုိင္ရာစကားနွင့္ 
ခားနားသည္။ 

႔ျဖစ္၍ 
ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာမမီွေသာ 

ဖစ္သည္။ 
ေရွးရုိးစဥ္လာ 

ခခံသည္။ 
ယင္းစကားသည္ 

ခခံသည္။ 
မင္သိရိွနုိင္ေလာက္ျပီဟု 

ဓမၼကုိၾကားနာရေစကာမူ 
ဓမၼစကားကိ ု

မရွိသည့္ 
နားလည္သေဘာ 

အနက္အဓိပၸာယ္ 
ခင္ရေပလိမ့္မည္။ 



  
    “အပၸမေတၱာ ဥေဘာအေတၳ အဓီဂဏာတိ ပ႑ိေတာ” (အနက္အဓိပၸာယ္
နားလည္ေသာ သူသည္ ပညာရိွမည္၏)  

       “အတၳာဘိသမယာဓီေရာ ပ႑ိေတာတိ ပဝုစၥတိ”  (အနက္အဓိပၸာယ္
ေသာ သူသည္ ပညာရွိမည္၏)  

     ယင္းအခ်က္ကား ဓမၼကုိ ေလ့လာသင္ၾကားသည့္အခါ အထက္အဆင့္ျ
လက္ကိုင္ထားရမည့္ ေယဘုယ်မူတစ္ရပ္ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းမူသည္ ႏႈ
က်င့္သုံရမည့္မူ ျဖစ္ေလသည္။အထက္၌ ေျပာျပခ့ဲသည့္စကားပုိဒ္၌
ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ မိန္႔ဆုိခ်က္ပါေလသည္။ အနက္အဓိပၸာယ္ နွစ္မ်ဳိး
နွစ္မ်ဳိးဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ အသိအလိမၼာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အနက္အဓိပၸာယ္နွစ္မ်ဳိးလုံးကုိ
ေျပာပုံေျပာနည္း နွစ္မ်ဳိးလုံးကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းရမည္။ နွစ္မ်ဳိးထကဲ
ဆင္ျခင္ျခင္း မျပဳရေပ။ အကယ္၍ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးသည္ ရုိးရိုးေန႔စဥ္သုံး
ဆင္ျခင္စဥ္းစားျပီး တျခားအနက္ အဓိပၸာယ္ကုိ၊ ဓမၼစကား ေဝါဟာရ၏
ထားမည္ဆုိလွ်င္ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ပညာရိ ွသုိ႔မဟုတ ္အသိအလိမၼာနွင့္ ျပည့္စံုေသာ
ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူသည့္အတုိင္း အသိအလိမၼာနွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ ေျပာပုံေျ
အနက္အဓိပၸာယ္ နွစ္မ်ဳိးလုံးကုိ ဆင္ျခင္စဥ္းစားသူ ျဖစ္ေလသည္။ 
အနက္အဓိပၸာယ္နွစ္မ်ဳိးကုိ ေန႔စဥ္သံုးစကားေဝါဟာရ အရ ေကာက္ယူေသာ
ေဝါဟာရအရ ေကာင္ယူရေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ကိ ုစဥ္းစားဆင္ျခင္ နိုင္ေအာင္

အရပ္သုံးစကားထဲက ဗုဒၶ 

    ကြ် န္ုပ္တုိ႔ ဆုိလုိသည့္ အခ်က္၏ သက္ေသသာဓက အခ်ဳိ႕ကုိ စဥ္းစားၾကည့္ၾကစုိ

      ပထမ သက္ေသသာဓကမွာ “ဗုဒၶ” ဟူေသာ စကားလုံးျဖစ္သည္
ဟူေသာ စကားလုံးသည္ ေန႔စဥ္သံုးစကား၌ သမုိင္းအရ ပြင့္ေတာ္ မူခဲ့ေသာ
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အနက္အဓိပၸာယ္ နွစ္မ်ဳိးလုံးကုိ သိရိွ 

အနက္အဓိပၸာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ သိရွိ နားလည္ 

အထက္အဆင့္ျဖစ္ျဖစ္၊ ေအာက္အဆင့္ျဖစ္ျဖစ္ 
ႏႈတ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားရာ၌လည္း 

ပခ့ဲသည့္စကားပုိဒ္၌ “ဥေဘာ အေတၳ” ဟူေသာ 
 နွစ္မ်ဳိး သုိ႔မဟုတ္ ေျပာပံုေျပာနည္း 

အနက္အဓိပၸာယ္နွစ္မ်ဳိးလုံးကုိ သုိ႔မဟုတ ္
ထကဲ တစ္မ်ဳိးကုိသာ ကြက္ျပီး စဥ္းစား 
စဥ္သုံး အနက္ အဓိပၸာယ္ ေလာက္ကုိသာ 
ါဟာရ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကိ ု လ်စ္လ်ဴ႐ႈ 

ပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ မေခၚထိုက္ေပ။ 
ေျပာပုံေျပာနည္း နွစ္မ်ဳိးလုံးကုိ သုိ႔မဟုတ္ 

 ယင္အခ်က္သည္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔အား 
ေကာက္ယူေသာ အနက္ အဓိပၸာယ္နွင့္ ဓမၼစကား 

နိုင္ေအာင္ သတိေပးေနေလသည္။ 

စဥ္းစားၾကည့္ၾကစုိ႔။ 

ဖစ္သည္။ အမ်ားသိၾကသည့္ အတုိင္း “ဗုဒၶ” 
မူခဲ့ေသာ ေဂါတမ ဗုဒၶကုိ ရည္ညႊန္း 

ေလသည္။ နွစ္ေပါင္း နွစ္ေထာင္
ေတေဇာဓာတ္ ေလာင္ကြ်မ္းသြားေတာ္မူခဲ့ေသာ
ရည္ညႊန္းေလသည္။ ယင္းကား
စကားလုံး၏အနက္အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေလသည္

ဓမၼစကားထဲက ဗုဒၶ 

      သုိ႔ရာတြင္ ဓမၼစကား၏
သမုိင္းဝင္ ဗုဒၶ သိျမင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ
ေၾကာင္း သိရိွရေပသည္။ ဗုဒၶက

       “ဓမၼကို သိျမင္သူသည္
ဓမၼကုိ မသိျမင္ေသာ သူသည္ ဗုဒၶ၏

      ဓမၼဟူသည္ကာ ဆုပ္၍ကုိင္၍
အရာမဟုတ္ေပ။ အရုိး၊ အသားရွိေသာ
ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ “ဓမၼကို သိျမင္သူသည္
ဓမၼကုိ မသိျမင္သူအား ဗုဒၶကို
သိဒၶတၳမင္းသားအား ဗုဒၶအျဖစ္သုိ
ထုိသစၥာတရားကုိ သိျမင္သူအား
ကုိယ္ကာယေတာ္ကုိသာ သိျမင္ျ
မျဖစ္ထြန္းေစနုိင္ေပ။ 

       ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္အခါက
ကဲ့ရဲ႕ ႐ႈပ္ခ်ၾကေလသည္။ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ပင္
သူမ်ား မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမူကား
ျဖစ္သည္။ ဗဟိဒၶအကာသာလွ်င္

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

နွစ္ေထာင္ အလြန္က အိႏၵိယ၌ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ၊ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူခဲ့ေသာ
ေလာင္ကြ်မ္းသြားေတာ္မူခဲ့ေသာ အေသြး၊ အသား၊ အရုိးရိွသည့္ မနုႆလူသား ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ကို

ယင္းကား ေန႔စဥ္သုံးစကား၏ ေဝါဟာရအရ အနက္အဓိပၸာယ္ထြက္ေသာ “ဗုဒၶ” ဟူေသာ
ျဖစ္ေလသည္။ 

ဓမၼစကား၏ ေဝါဟာရအရ စဥ္းစာဆင္ျခင္ ၾကည့္သည့္အခါ “ဗုဒၶ” ဟူေသာ စကားလုံးသည္
မင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ၊ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ သစၥာတရားကုိ၊ ဓမၼတရားကုိ ရည္ညႊန္း

ဗုဒၶက ဤသုိ႔ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ 

မင္သူသည္ ဗုဒၶကုိ သိျမင္သူ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶကုိ သိျမင္သူသည္ ဓမၼကုိ သိျမင္သူ မည္သည္
ဗုဒၶ၏ သကၤန္းကုိ ဆြဲကိုင္ထားေသာ္လည္း ဗုဒၶကုိ သိျမင္သူဟု မဆုိနိုင္ေပ။”

ဆုပ္၍ကုိင္၍ မရေသာ၊ အထည္ျဒပ္မရွိေသာ အရာျဖစ္သည္။ ရုပ္ဝတၳဳရိွေသာ
အသားရွိေသာ အရာမဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဓမၼနွင့္ ဗုဒၶ တစ္ခုတည္း
မင္သူသည္ ဗုဒၶကို သိျမင္သူမည္၏” ဟူ၍ ဗုဒၶက ေဟာၾကားထားေတာ္မူသည္
ဗုဒၶကို သိျမင္သူဟူ၍ မေခၚနုိင္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼစကား၌ ဗုဒၶသည္

ဖစ္သုိ႔ေရာက္ေစသည့္ သစၥာတရားနွင့္ တစ္ခုတည္း၊ တစ္မ်ဳိးတည္း ျဖစ္ေလသည္
မင္သူအား စစ္မွန္ေသာဗုဒၶကုိ သိျမင္သူဟူ၍ ေခၚဆုိနိုင္ေလသည္။ ဗုဒၶ၏
သိျမင္ျခင္းသည္ ဗုဒၶကုိ သိျမင္ျခင္း မမည္ေပ။ ထုိ႔ျပင္ စစ္မွန္ေသာ အက်ဳိးကုိလညူ္

ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္အခါက လူမ်ားစုမွာ ဗုဒၶအား မလုိမုန္းထား ရိွၾကေလသည္။ သူတုိ႔သည္ ဗုဒၶအား
ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ပင ္ ထိပါးၾကေလသည္။ သူတုိ႔သည္ ဗုဒၶအား နားလည္ၾက

အေၾကာင္းမူကား သူတို႔ေတြ႔ျမင္ရသည့္ အရာမွာ ဗုဒၶ၏ ကုိယ္ကာယေတာ္သာလွ်င္
ဗဟိဒၶအကာသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္သံုး စကားထကဲ ဗုဒၶသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ

 
ပးပါသည္။  

စံေတာ္မူခဲ့ေသာ၊ 
မတ္ကိ ု

ဟူေသာ 

စကားလုံးသည္ 
ရည္ညႊန္း 

မည္သည္။ 
” 

တၳဳရိွေသာ 
တစ္ခုတည္း 

ေဟာၾကားထားေတာ္မူသည္။ 
ဗုဒၶသည္ 

ဖစ္ေလသည္။ 
ဗုဒၶ၏ 

အက်ဳိးကုိလညူ္ 

ဗုဒၶအား 
နားလည္ၾက 

ကုိယ္ကာယေတာ္သာလွ်င္ 
စစ္မွန္ေသာ 



 ဗုဒၶမွာ၊ ဓမၼစကားထဲက ဗုဒၶမွာ သူ၏ စိတ္နွလုံးထဲတြင္ ရိွေနေသာ
ထုိသစၥာတရားကုိ သိျမင္ျပီမွသာသာလွ်င္ ဗုဒၶအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရျခင္းျ
သိျမင္သူသည္ ငါ့ကုိ သိျမင္သူ မည္၏၊ ငါ့ကိ ု သိျမင္သူသည္ သစၥာတရားကုိ
ေဟာၾကားသည့္ အခါဗုဒၶသည္ ဓမၼစကားကုိ ေျပာၾကားေနေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ေလသည္

        ဗုဒၶက ဤသုိ႔ ေဟာထားေတာ္မူျပန္သည္ ..... 

   “ငါ ေဟာၾကားထားခဲ့သည့္ ဓမၼနွင့္ ဝိနယ (ဝိနည္း) သည္ ငါ
ဆရာအျဖစ္နွင့္ တည္ရိွလိမ့္မည္” 

    ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶအစစ္အမွန္မွာ ခ်ဳပ္ျငိမ္းမသြားေပ။ ကြယ္လြန္မသြားေပ
ကြယ္လြန္သြားေသာ အရာမွာ ကုိယ္ကာယေတာ္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္
စစ္မွန္ေသာ ဆရာအရွင္မွာ ဓမၼ နွင့္ ဝိနယမွာ ကြ်န္ုပ္တုိ႔နွင့္ အတူရိွေနသည္
ဟူေသာ စကားလုံး၏ အနက္အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေလသည္။ ေန႔စဥ္သံုးစကားထကဲ
ေဆာင္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ ဓမၼစကားထဲက “ဗုဒၶ” မွာမူ 
ေရာက္ေစသည့္ ဓမၼျဖစ္ေလသည္။ 

အရပ္သုံး စကားထဲက ဓမၼ 

     “ဓမၼ” ဟူေသာ စကားလုံးကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ၾကဦးစုိ႔။ ေန႔စဥ္သုံးစကား၏
ဟူေသာ စကားလုံးကုိ ဘုရားေဟာ ပိဋကတ္ကုိ ပံုနိွပ္ထားသည့္ က်မ္းစာအုပ္အျ
အျဖစ္ သိရိွနားလည္ထားၾကသည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ တရားေဒသနာေတာ္ကုိ
စကားလုံးမ်ားကုိ “ဓမၼ”အျဖစ္ သိရွိနားလည္ထားၾကသည္။ ဤကာ ေန႔စဥ္သံုး
ေသာ အလွည့္စားခံေနရသူ တစ္ဦး၏ စကား၌ ရိွေသာ “ဓမၼ”၏ အနက္ အဓိပၸာယ္

*** 
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ရိွေနေသာ သစၥာတရားသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ 
ေရာက္ရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ “သစၥာတရားကို 

သစၥာတရားကုိ သိျမင္သူမည္၏” ဟု 
ဖစ္ေလသည္။ 

ငါ ပရိနိဗၺာန္စံသည့္အခါ၌ သင္တို႔၏ 

ကြယ္လြန္မသြားေပ။ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားေသာ၊ 
ဖစ္သည္။ ဗဟိဒၶအကာသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ 

သည္။ ဤကား ဓမၼစကား၌ရွိေသာ “ဗုဒၶ” 
စဥ္သံုးစကားထကဲ “ဗုဒၶ” သည္ ကုိယ္ခႏၶာ 

 သိဒၶတၳမင္းသားအား ဗုဒၶအျဖစ္သုိ႔ 

စဥ္သုံးစကား၏ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္၌ “ဓမၼ” 
က်မ္းစာအုပ္အျဖစ္၊ စာတုိက္ဘီရိုထဲရိွ “ဓမၼ” 

တရားေဒသနာေတာ္ကုိ ေဟာၾကားရာ၌ သံုးႏႈန္းေသာ 
စဥ္သံုး စကား၌ ဓမၼကုိ မသိျမင္ေသး 

အဓိပၸာယ္ ျဖစ္သည္။  

ဓမၼစကားထဲက ဓမၼ 

     ဓမၼစကား၌ ရိွေသာ 
သိျမင္ေသာသူသည္ ဗုဒၶကုိ သိျ
ဓမၼစစ္ ဓမၼမွန္ျဖစ္ေလသည္။ မူရင္းပါဠိဘာသာစကား၌
ေခၚသည့္အရာကုိ ျပဳလုပ္ဖန္တီးသည္
အသုံးျပဳေသာ စကားလုံးျဖစ္သည္
တင္ျပဘုိ႔ရန္ အေျခအေနက မေပးေပ
ဟူေသာ စကားလုံးသည္ ေအာက္ပါ

          ၁။ သဘာဝ၊ 

   ၂။ သဘာဝ၏ နိယာမမ်ား

  ၃။ သဘာဝ၏ နိယာမတရားမ်ားအတုိင္း

          ၄။ သဘာဝ၏ နိယာမတရားမ်ားအတုိင္း

       ဤကာ “ဓမၼ” ဟူေသာ
ဆုိလုိသည္ မဟုတ္ေပ။ ေပပု
မဟုတ္ေပ။ ဓမၼကား၌ အသုံးျပဳေသာ
အရာကုိသာဆုိလုိသည္။ ယင္းဓမၼသည္
ဘုိ႔ရန္ခက္ခဲျပီး အခ်ဳိ႕နားလည္ဘုိ

အရပ္သုံးစကားထဲက သံဃာနွင့္

   “သံဃာ” ဟူေသာ 
သံဃာဟူေသာ စကားလုံးသည္
ရဟန္းအစုအေဝးကုိ ညႊန္ျပေလသည္

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

 “ဓမၼ”မွာမူ ဗုဒၶနွင့္ တစ္ခုတည္း၊ တစ္မ်ဳိးတည္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼကုိ
သိျမင္သူ မည္၏။ ဗုဒၶကုိ သိျမင္ေသာ သူသည္ ဓမၼကုိ သိျမင္သူမည္၏။ ဤကာ
မူရင္းပါဠိဘာသာစကား၌ “ဓမၼ” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ သဘာ

ပဳလုပ္ဖန္တီးသည္ ရွဳပ္ေထြးနက္နဲ အသိခက္ေသာ အရာဝတၳဳ အားလုံးအတြက္
ဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ ယင္းအခ်က္နွင္ ့ ပတ္သက္၍ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္း

မေပးေပ။ သုိ႔ျဖစ္၍ အဓိက အခ်က္ကုိသာလွ်င္ ေဆြးေႏြးေျပာျပပါမည္။ “
ေအာက္ပါ အနက္ အဓိပၸာယ္မ်ားကုိ ေဟာေပသည္။ 

နိယာမမ်ား၊ 

နိယာမတရားမ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ ရေသာ လူ၏ တာဝန္၊ 

နိယာမတရားမ်ားအတုိင္း လုပ္ရေသာ အလုပ္မွရရိွသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူး၊ 

ဟူေသာ စကားလုံး၏ အနက္ အဓိပၸာယ္မ်ား ျဖစ္ေလသည္။ က်မ္းစာအုပ္ကုိသာလွ်င္
ေပပုရပိုက္ သုိ႔မဟုတ္ တရားေဟာဓမၼကထိက၏ အသံကုိသာ ဆုိလိုသည္

အသုံးျပဳေသာ “ဓမၼ” ဟူေသာ စကားလုံး၏ အနက္ အဓိပၸာယ္မွာ ရုပ္ဝတၳဳမဟုတ္သည့္
ယင္းဓမၼသည္ အားလုံးကုိ ငံုမိေလသည္။ နက္နဲေလသည္။ အခ်ဳိ႕နားလည္

နားလည္ဘုိ႔ရန္ သိပ္မခက္သည့္ အရာဝတၳဳအားလုံး ပါဝင္ေလသည္။ 

သံဃာနွင့္ ဓမၼစကားထဲက သံဃာ 

 စကားးလုံးကုိ ေဝဖန္ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ ေန႔စဥ္သံုးစကား၌
စကားလုံးသည္ သကၤန္းကုိ ဝတ္ရံုထားေသာ၊ ထုိမွဤမွ လွည့္လည္သြားလာေနၾကေသာ

ပေလသည္။ ဤကား ေန႔စဥ္သုံးစကား၌၊ သစၥာတရားကုိ မသိျမင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တုိ

 
ပးပါသည္။  

ဓမၼကုိ 
ဤကာ 

သဘာဝဟု 
လုံးအတြက ္

ရွင္းလင္း 
“ဓမၼ” 

က်မ္းစာအုပ္ကုိသာလွ်င္ 
ဆုိလိုသည္ 

တၳဳမဟုတ္သည့္ 
နားလည္ 

စဥ္သံုးစကား၌ 
လွည့္လည္သြားလာေနၾကေသာ 

ပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ 



 စကား၌၊ နားလည္ေနၾကသည့္ သံဃာျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼစကား၌ကား
အနက္အဓိပၸာယ္လည္း သစၥာတရားသာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼသာလွ်င္ျ
ဟူေသာ စကားလုံးသည္ ရဟန္းတုိ႔၏ စိတ္နွလံုးထဲတြင္ ကိန္းေအာင္းေနေသာ
သာလွ်င္ ရည္ညႊန္းေလသည္။ လူအား ရဟန္းဘဝသုိ႔ေရာက္ေစသည့္
အရည္အခ်င္းမ်ားရွိေလသည္။ ရဟန္းဘဝ၏ စိတ္နွလုံးတြင္း၌ တည္ရိွေနသည့္
အရည္အခ်င္း၏ အေပါင္းအစုသည္ သံဃာဟု ေခၚသည့္ အရာျဖစ္ေလသည္

  ေန႔စဥ္သံုးစကား၏ သံဃာသည္ ရဟန္းမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္
ရဟန္းမ်ား၏ စိတ္နွလုံးထဲတြင္ရိွေသာ ယင္းျမင့္ျမတ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားသာလွ်င္
ေလးမ်ဳိးေလးစား ရိွသည္။ (၁) ေသာတာပန္ (အလ်င္ထသုိဲ႔ ဝင္ေရာက္လာသူ
ျပန္လာသူ)။ (၃) အနာဂါမ္ (ျပန္မလာသူ)။ (၄) ရဟႏၲာ (ျပီးျပည္စံုသူ)။ 

 ယင္း ေဝါဟာရမ်ားသည္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းထက္
ပိုျပီးရည္ညႊန္းေလသည္။ အေၾကာင္းမူကား ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိုယ္ခႏၶာ
ယင္းပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ ဘာမွ်ထူးျခားမႈ မရိွေပ။ အျခား
သည့္ အခ်က္မွာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္း ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ
လူအား ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာဘဝသုိ႔ ေရာက္ေစသည့္
ဓမၼစကား၌ “သံဃာ” ဟူေသာ စကားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ပုံတည္း

အရပ္စကားထဲက သာသနာ 

       “သာသနာ” ဟူေသာစကားလုံးကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ၾကဦးစုိ
မရိွသည့္ ပညာမ့ဲသူတို႔၏ စကား၌၊ “သာသနာ” ဟူေသာ စကားလုံးသည္
ေစတီပုထုိး၊ သကၤန္းစသည္တုိ႔ကုိသာလွ်င္ ရည္ညႊန္းေလသည္။ ေနရာတကာ၌
ရိွေနလွ်င္  “တယ္.. သာသနာထြန္းကားပါကလား” ဟု လူတုိ႔ဆုိၾကသည္
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ဓမၼစကား၌ကား “သံဃာ” ဟူေသာစကားလုံး၏ 
ဓမၼသာလွ်င္ျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼစကား၌ “သံဃာ” 

ကိန္းေအာင္းေနေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္ အရည္အခ်င္းကုိ 
ရာက္ေစသည့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ 

တည္ရိွေနသည့္ ယင္းျမင့္ျမတ္ ေသာ 
ဖစ္ေလသည္။ 

ဖစ္ေလသည္။ ဓမၼစကား၏ သံဃာကား 
အရည္အခ်င္းမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ သံဃာ 

င္ေရာက္လာသူ)။ (၂) သကဒါဂါမ္ (တစ္ႀကိမ္ 

အရည္အခ်င္းထက္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းကုိ 
ကိုယ္ခႏၶာ အေနအထားနွင့္ ပတ္သက္၍မူ 

အျခား ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္မတူ ကြဲျပားထူးျခား 
ယင္းစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းသည္ 

ေရာက္ေစသည့္အရာ ျဖစ္ေလသည္။ ဤကာ 
နားလည္သေဘာေပါက္ပုံတည္း။ 

ခင္ၾကည့္ၾကဦးစုိ႔။ ေန႔စဥ္သုံးစကား၌၊ အသိအျမင္ 
စကားလုံးသည္ ဘုရား တန္ေဆာင္း၊ ေက်ာင္း၊ 

ေနရာတကာ၌ ေက်ာင္းကန္ဘုရားမ်ား 
ဆုိၾကသည္။ ဤကာ ေန႔စဥ္သုံး စကား၌ 

အဓိပၸာယ္ေကာက္ၾကေသာ 
 

ဓမၼစကားထဲက သာသနာ 

       ဓမၼစကား၌ကာ “သာသနာ
အျဖစ္ အက်ဳိးျပဳနုိင္သည့္ ဓမၼအစစ္အမွန္ကုိသာလွ်င္
မွီခိုအားထားရာ ျဖစ္နိုင္ေသာ၊ 
ဓမၼသာလွ်င္ သာသနာမည္ေလသည္
အနက္အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေလသည္
မတင္းတိမ္မေရာင့္ရဲသည့္ အေျ
လူတုိ႔အတြင္း၌ ျပန္႔ပြားထြန္းကားေနသည္ဟု
ဟု ဆုိျခင္းသည္ ေက်ာင္းကန္ဘုရားမ်ား
သာသနာသည္ လူတုိ႔အား စစ္မွန္ေသာ
သာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ 

သာသနာကုိ ေဒသနာဟု ေကာက္ယူပါက

       “သာသနာ” ဟူေသာစကားလုံးကုိ
ေက်ာင္းကန္ ဘုရားမ်ားဟု အနက္အဓိပၸာယ္
ရိွေလသည္။ တရားေဒသနာကုိ
သာသနာ တုိးတက္ျခင္းဟု ထင္မွတ္ယူဆသူတို
သုိ႔ရာတြင္ ယင္းသုိ႔အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူျ
ဘုရားေဟာေဒသနာ သက္သက္ဟု
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသာလွ်င္

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

 “သာသနာ” ဟူေသာစကားလုံး၏ အနက္အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေလသည္

သာသနာ” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ လူတို႔အား အမွန္တကယ္ မွီခိုအားထားရာ
ဓမၼအစစ္အမွန္ကုိသာလွ်င္ ရည္ညႊန္းေလသည္။ လူတုိ႔အတြက္ အမွန္တကယ္

 မတင္းတိမ္ မေရာင့္ရဲသည့္ အေျခအေန (ဒုကၡ)ကုိ အျပီးသတ္ပစ္နိုင္ေသာ
သာသနာမည္ေလသည္။ ဤကား ဓမၼစကား၌ အသုံးျပဳေသာ “သာသနာ” ဟူေသာ စကားလုံး၏

ဖစ္ေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ သာသနာ ျပန္႔ပြားထြန္းကားေနသည္ဟု ဆုိျခင္းသည္
အေျခအေန (ဒုကၡ)ကုိ အျပီးသတ္ပစ္နုိင္သည့္ ထူးျခားေသာသတိၱ ရိွေသာအရာ

ထြန္းကားေနသည္ဟု ဆုိျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ သာသနာျပန္႔ပြား ထြန္းကားေနသည္
ေက်ာင္းကန္ဘုရားမ်ား မ်ားျပားသည္ဟု ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဓမၼစကား၌ ရိွေသာ

စစ္မွန္ေသာ မွီခုိအားထားရာအျဖစ္ျဖင့္ တကယ္အက်ဳိးျပဳေသာ သစၥာတရား

ေကာက္ယူပါက 

ဟူေသာစကားလုံးကုိ “ေဒသနာ” ဟု အနက္အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူ သူတုိ႔သည္
အနက္အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူဖို႔ထက္မူ လုိရင္းအခ်က္နွင္ ့ နီးစပ္မႈရိွသေလာက္

သနာကုိ သင္အံေလ့လာျခင္း၊ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္းတုိ၌ တုိးတက္မႈရိွျခင္းကုိ စစ္မွန္ေသာ
ထင္မွတ္ယူဆသူတို႔သည္ မွန္ကန္မႈရိွသေလာက္ ရိွသေလာက္ ရိွေလသည္

အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူျခင္းသည္လည္း မျပည္စံုမလုံေလာက္ေသးေပ။ သာသနာကို
သက္သက္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ ေန႔စဥ္သုံး စကားေဝါဟာရအရ
ခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ 

 
ပးပါသည္။  

ဖစ္ေလသည္။ 

မွီခိုအားထားရာ 
အမွန္တကယ္ 

ပီးသတ္ပစ္နိုင္ေသာ 
စကားလုံး၏ 

ခင္းသည္ 
ရိွေသာအရာ 

ထြန္းကားေနသည္ 
ရိွေသာ 

သစၥာတရား 

သည္ 
ရိွသေလာက္ 
စစ္မွန္ေသာ 
ရိွေလသည္။ 
သာသနာကို 

ရအရ 



       ဓမၼစကားေဝါဟာရအရမ ူ သာသနာေတာ္သည္ ျဗဟၼစရိယအက်င့္
ဆုိလုိသည္ကား ဓမၼနွင့္အညီ ဘဝကို ကုန္ဆံုးေစျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ယင္းေနထုိင္ျ
ေကာင္းမြန္ေလသည္။ အလယ္၌လည္း ေကာင္းမြန္ေလသည္။ အဆုံး၌လည္း
ေဟာေတာ္မူခ်က္အရ “ျဗဟၼစရိယ” အက်င့္ဟူသည္ မတင္းတိမ္မေရာင့္ရဲ
တကယ္ အဆုံးသတ္ပစ္နိုင္သည္ က်င့္နည္း ျဖစ္ေလသည္။ ယင္း၏ အစေကာင္းမြန္းျ
ဆည္းပူးျခင္းျဖစ္ေလသည္။အလယ္ေကာင္းမြန္ျခင္းမွာ က်င့္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္
က်င့္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ အက်ဳိးထူးတရား ျဖစ္ေလသည္။
ျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼစကားထဲက သာသနာျဖစ္ေလသည္။ 

    ေန႔စဥ္သုံးစကား၌ “သာသနာ” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ 
အနက္အဓိပၸာယ္သာ ထြက္ေလသည္။ ဓမၼစကား၌ကား “သာသနာ
ေကာင္းမြန္ျခင္းနွင့္ျပည္စံုေသာ၊ အလယ္၏ ေကာင္းမြန္ျခင္းနွင့္ ျပည္စံုေသာ
ျပည္စုံေသာ ျဗဟၼစရိယအက်င့္ကုိ က်င့္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔ေ
အလြန္တရာျခားနားေပသည္။ 
 
အရပ္စကားထဲက အလုပ္နွင့္ ဓမၼစကားထဲက အလုပ္ 

       ကြ် နု္ပ္တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ေနမႈထုိင္မႈနွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေနေသာ
ၾကည့္ၾကဦးစို႔။ ထုိစကားလုံးကား “အလုပ္” ျဖစ္ေလသည္။ ေန႔စဥ္သံုးစကား၌
စကားလုံးသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ ေငြရေအာင္ရွာေဖြျခင္းကုိ
ကြ် နု္ပ္တုိ႔ အေနနွင့္ မေရွာင္လႊနဲိုင္ေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။ ကြ်န္ုပ္တုိ
ဝမ္းဗုိက္ျဖည့္ရန္အတြက္ ကုိယ္လိုခ်င္သည့္ အရာကုိ ရရိွရန္အတြက္
ယင္းမလႊမဲေရွာင္သာေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ လုပ္ရေသာ
စကား၌ရွိေသာ “အလုပ္”ဟူေသာ စကားလုံး၏ အနက္အဓိပၸာယ္
“အလုပ္”ယူေသာ စကားလုံးသည္ စိတ္အေလ့အက်င့္ (ကမၼ႒ာန္း အလုပ္
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ဗဟၼစရိယအက်င့္ က်င့္သုံးေနထုိင္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 
ယင္းေနထုိင္ျခင္းမ်ဳိးကာ အစ၌လည္း 

အဆုံး၌လည္း ေကာင္းမြန္ေလသည္။ ဗုဒၶ၏ 
မတင္းတိမ္မေရာင့္ရဲ႕ေသာ အေျခအေန (ဒုကၡ)ကုိ 

အစေကာင္းမြန္းျခင္းမွာ ေလ့လာျခင္း၊ 
ဖစ္ေလသည္။ အဆုံး ေကာင္းမြန္ျခင္းမွာ 

။ ဤကား စစ္မွန္ေသာ ျဗဟၼစရိယ 

 အလြန္ဆုံး “ေဒသနာ” ဟူေသာ 
သာသနာ”ဟူေသာ စကားလုံးသည္ အစ၏ 

ပည္စံုေသာ၊ အဆုံး၏ ေကာင္းမြန္ျခင္းနွင့္ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အနက္အဓိပၸာယ္နွစ္မ်ဳိးမွာ 

ပတ္သက္ဆက္စပ္ေနေသာ စကားလုံးတစ္လုံးကုိ စီစစ္ 
စဥ္သံုးစကား၌ “အလုပ္” ဟူေသာ 

ဖြျခင္းကုိ ရည္ညႊန္းေလသည္။ ယင္းမွာ 
ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ စားေသာက္ရန္အတြက္၊ 

ရရိွရန္အတြက္၊ အလုပ္ကုိ လုပ္ၾကရေလသည္။ 
လုပ္ရေသာ အလုပ္သည္ ေန႔စဥ္သုံး 

အနက္အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼစကား၌ကား 
အလုပ္) ကုိ ရည္ညႊန္းေလသည္။ ယင္း 

အလုပ္ကား ဓမၼကို က်င့္ၾကံျ
ေလသည္။ 

      ဓမၼကုိ မသိျမင္ေသာ 
ရရိွရန္အတြက္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္
သည္ ဓမၼကုိ က်င့္ၾကံအားထုတ္ျ
ဝီရိယနွင့္ယွဥ္၍ ဉာဏ္နွင့္ယွဥ္၍
ထေျမာက္စြာ လုပ္သည္ ဆိုပါလွ်င္

      ေန႔စဥ္သံုး စကား၏ အလုပ္ကုိ
အလုပ္သည္ ေလာကီအလုပ္ပင္
အဆုံးပိတ္၌ ထုိအလုပ္က 
ထုိအလုပ္ကစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
မတင္းတိမ္မေရာင့္ရဲျခင္း၊ အတၱမဟုတ္ျ
ကြ် နု္ပ္တုိ႔အား သစၥာတရားအနီးသုိ
စကားလုံးသည္ စိတ္နွလုံးအတြင္း၌
က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈကုိ ရည္ညႊန္းေပသည္
ေယာနိေသာမနသိကာရျဖင့္ လုပ္ပါမူကား
တစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္ေလသည္။ 

       အခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ ေန
ဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက ္ လုပ္ေသာ
အဓိပၸာယ္မွာမ ူ တရားအဆုံးအမကုိ
ဟူေသာ စကားလုံး၏ အနက္အဓိ
ဤကား ဓမၼစကား၌ ရိွေသာ “အလုပ္

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

က်င့္ၾကံျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ အမွန္တကယ္ ဓမၼကုိ က်င့္ၾကံျခင္းသည္ အလုပ္မည္

 လူတို႔သည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္၊ မိမိအလိုိရိွသည့္ အရာဝတၳဳကုိ
အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဓမၼကိ ု သိျမင္သေဘာေပါက္သူမ်ား အတြက္မူ အလုပ္ဟူ

က်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းအလုပ္မ်ဳိးကုိ ရိုးသားစြာ၊ စိတ္အားထက္သန္စြာ
ဉာဏ္နွင့္ယွဥ္၍ လုပ္ၾကရမည္ ျဖစ္ေလသည္။ အကယ္၍ ယင္းအလုပ္ကုိ ေအာင္ျ

ဆိုပါလွ်င္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အရည္အခ်င္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာမည္။ 

အလုပ္ကုိ အဆင့္ျမင့္ျမင့္အားျဖင့္လည္း စဥ္းစားဆင္ျခင္နိုင္သည္။ ကြ်န္ုပ္တုိ
ေလာကီအလုပ္ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ အကယ္၍ ထုိအလုပ္ကုိ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္စြာ လုပ္ပါမူကာ

 ကြ် နု္ပ္တုိ႔အား ညႊန္ၾကားျပသေပလိမ့္မည။္ သတိတရား ရရွိေပလိမ့္မည္
 ဘဝ၏ သဘာဝအမွန္ကုိ ကြ်န္ုပ္တုိ႔အား သိျမင္ေစလိမ့္မည္။ မျမဲျ

အတၱမဟုတ္ျခင္း (အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ) တရားတုိ႔ကုိ သေဘာေပါက္ေစလိမ့္မည္
သစၥာတရားအနီးသုိ႔ ေဆာင္ၾကဥ္းေခၚသြားလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼစကား၌ “အလုပ္” ဟူေသာ

စိတ္နွလုံးအတြင္း၌ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေသာ သစၥာတရားသုိ႔ အထိေရာက္ရွိေစသည့္
ရည္ညႊန္းေပသည္။ ကုိယ္ခႏၶာတည္ျမဲေရးအတြက္ လုပ္သည့္ အလုပ္ျဖစ္ေစကာမူ

လုပ္ပါမူကား၊ သတိဝီရိယျဖင့္ လုပ္ပါမူကား၊ ဓမၼကုိ က်င့္သုံးေဆာက္တည္ျ

ေန႔စဥ္သံုး စကား၌ရွိေသာ “အလုပ္” ၏ အနက္အဓိပၸာယ္သည္ အသက္ေမြး
လုပ္ေသာ အလုပ္ကုိဆိုလုိေပသည္။ ဓမၼစကား၌ ရိွေသာ “အလုပ္”၏ အနက္

တရားအဆုံးအမကုိ က်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ကမၼ႒ာန္း (စိတ္အေလ့အက်င့္
အနက္အဓိပၸာယ္မွာ အလုပ္ျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼ ကိုက်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္

အလုပ္”၏ ဆိုလုိရင္း အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေလသည္။ 

 
ပးပါသည္။  

အလုပ္မည္ 

တၳဳကုိ 
အလုပ္ဟူ 

စိတ္အားထက္သန္စြာ 
ေအာင္ျမင္ 

ကြ်န္ုပ္တုိ႔၏ 
လုပ္ပါမူကာ 

ရရွိေပလိမ့္မည္။ 
မဲျခင္း၊ 

သေဘာေပါက္ေစလိမ့္မည။္ 
ဟူေသာ 

အထိေရာက္ရွိေစသည့္ 
ဖစ္ေစကာမူ 

က်င့္သုံးေဆာက္တည္ျခင္း 

အသက္ေမြး 
အနက္ 

စိတ္အေလ့အက်င့္) 
ဖစ္ေလသည္။ 



 ျဗဟၼစရိယ 
 
      “ျဗဟၼစရိယ” အေၾကာင္းကုိ ထပ္ျပီး အနည္းငယ္ ေျပာၾကဦးစို
ဘာမွ မသိနားမလည္သည့္ အရပ္သား၏ စကား၌ “ျဗဟၼစရိယ” ဟူေသာ
ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းထက္ ပိုျပီး အနက္ အဓိပၸာယ္မထြက္ေပ။ သုိ႔ရာတြင္ ဓမၼစကား၌ကား
စကားလုံးသည္ စိတ္အညစ္အေၾကး (ကိေလသာ) ကို စြန္႔ပယ္သည့္ 
ရည္ညႊန္းေပသည္။ မည္သည့္တရားဓမၼကုိ က်င့္သံုးက်င့္သုံး ယင္းတရားဓမၼကုိ
ဆုပ္ကုိင္ထားပါက ကြ် နု္ပ္တုိ႔သည္ ျဗဟၼစရိယအက်င့္ကုိ က်င့္သုံးျခင္း
အနက္အဓိပၸာယ္သည္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းတစ္ခုမွ်ကုိသာ 
“ျဗဟၼစရိယ” နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေန႔စဥ္သံုးစကားနွင့္ ဓမၼသုံးစကားတုိ႔၏ ျခားနားခ်က္ျ

အရပ္စကားထဲက နိဗၺာန္ 

      နိဗၺာန (နိဗၺာန္) ဟူေသာ စကားလုံးကုိ စဥ္စားၾကည့္ၾကဦးစို႔။ 
နိဗၺာန္သည္ ေနရာဌာန တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
ဓမၼကထိကမ်ားက “အမတေရႊျပည္နိဗၺာန္” စသည္ျဖင့္ မၾကာခဏ တရားေဟာေသာေၾကာင့္
ယင္းေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ ၾကားနာရေသာေၾကာင့္ လူတုိ႔သည္ နိဗၺာန္ကုိ
နိဗၺာန္အား အမွန္တကယ္ ရွိသည့္ ျပည ္သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ဟု ထင္မွတ္ၾကေလသည္
ေကာင္းမြန္သည့္ အရာဝတၳဳ ဟူသမွ်အလွ်ံပယ္ေပါႂကြယ္ဝသည့္ေနရာ၊ ဣစၧာသယေနရာ
ဟူ၍ပင္ ေအာက္ေမ့ၾကေလသည္။ သူတုိ႔ နိဗၺာန္ေရာက္လုိသည္မွာ 
ျဖစ္ေလသည္။ ဤကား အသိအလိမၼာမရွိေသာ လူတုိ႔၏၊ ဓမၼအေၾကာင္းကုိ
ေန႔စဥ္သံုးစကား၌ ရွိေသာ နိဗၺာန္ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းက့ဲသို
ဘုရားတန္ေဆာင္းဂူေက်ာင္းအဝင္အပါ ေနရာဟူသမွ်၌ ၾကားသိနိုင္ေလသည္
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ပာၾကဦးစို႔။ ေန႔စဥ္သုံးစကား၌၊ ဓမၼအေၾကာင္း 
ဟူေသာ စကားလုံးသည္ လိင္ဆက္ဆံမႈကို 

ဓမၼစကား၌ကား “ျဗဟၼစရိယ” ဟူေသာ 
 မည္သည့္ စြန္႔ပယ္ျခင္းမ်ဳိးကုိ မဆုိ 

ယင္းတရားဓမၼကုိ မေရြ႕ရွားမေျပာင္းလဲဘ ဲစြဲျမဲစြာ 
ခင္း မည္ေလသည္။ “ျဗဟၼစရိယ”၏ 
 ဆုိလိုသည္ မဟုတ္ေပ။ ဤကား 

ခားနားခ်က္ျဖစ္ေလသည္။ 

 ရိုးရုိးအရပ္သား၏ ေန႔စဥ္သံုးစကား၌ 
 ယင္းသုိ႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ တရားေဟာ 

တရားေဟာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ 
နိဗၺာန္ကုိ အမွတ္မွားေနၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ 

ထင္မွတ္ၾကေလသည္။ ထုိမွ်သာမက နိဗၺာန္သည္ 
ဣစၧာသယေနရာ၊ လိုတရသည့္ေနရာ 
 လုိတရသည့္ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

ဓမၼအေၾကာင္းကုိ ဘာမွမသိနားမလည္ေသာသူတုိ႔၏ 
ယင္းက့ဲသို႔ေသာ စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးကို 

ၾကားသိနိုင္ေလသည္။ 

ဓမၼစကားထဲက နိဗၺာန္ 

   ဓမၼစကား၌ “နိဗၺာန္” 
မေရာင့္ရဲသည့္ အေျခအေန (
(ကိေလသာ) နွင့္ မတင္းတိမ္မေရာင့္ရဲသည့္
အခ်ိန္၌မဆုိ နိဗၺာန္ ရိွေနေပလိမ့္မည္
သည္ ထာဝရ နိဗၺာန္ မည္ေလသည္
(ဒုကၡ) မီးျငိမ္းသြားျပီး ေအးေအးျ
ေလသည္။ ေန႔စဥ္သုံးစကား၌
မတင္းတိမ္မေရာင့္ရဲမႈ (ဒုကၡ) 
ေပၚေပါက္လာသည့္ အေျခအေနျ
ဓမၼာရုံမ်ားသုိ႔ တရားနာသြားေရာက္သူ

မာရ္နတ္ 
       ထူးျခားေသာ စကားလုံးတစ္လုံး
ဟူေသာ စကားလုံး ျဖစ္သည္။
အၾကည့္တန္ အရုပ္ဆုိးေသာ ပံုပန္းသဏၭာန္ရိွသည့္
မာရ (မာရ္နတ္) ျဖစ္ေလသည္
ေကာင္းမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ၊ မတင္းတိမ္မေရာင့္ရဲေသာ
ကပ်က္ယပ်က္ လုပ္ေသာ 
ဘက္လုပ္တတ္ေသာ၊ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီး
(မာရ္နတ္) ဟုေခၚေလသည္။ 

 
 

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးဟူသမွ်၊ မတင္းတိမ္
(ဒုကၡ) မွန္သမွ် လုံးဝခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းကုိ ရည္ညႊန္းေလသည္။ စိတ္အညစ္အေၾကး

မတင္းတိမ္မေရာင့္ရဲသည့္ အေျခအေန (ဒုကၡ) မွ လြတ္ေျမာက္မႈ ရသည့္ မည္သည့္
ရိွေနေပလိမ့္မည္။ ကိေလသာ  အညစ္အေၾကး လုံးဝခ်ဳပ္ျငိမ္း ကြယ္ေပ်ာက္ သြားျ
မည္ေလသည္။ နိဗၺာန္သည္ ကိေလသာမီးနွင္ ့ မတင္းတိမ္မေရာင့္ရေဲသာ အေျခအေန
ေအးေအးျမျမ ရိွေနျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ဤကား ဓမၼစကား၌ ရွိေသာ နိဗၺာန္ျ

စဥ္သုံးစကား၌ နိဗၺာန္သည္ အိပ္မက္ထကဲ ေရႊျပည္ျဖစ္သည္။ ဓမၼစကား၌ နိဗၺာန္သည္
) ဟူသမွ် လုံးဝခ်ဳပ္ ျငိမ္းသြားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ယခုမ်က္ေမွာက္ ဘဝ

ခအေနျဖစ္ေလသည္။ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည္ပါ။ လူမ်ားစု အထူးအားျဖင့္ ေက်ာင္မ်ား
တရားနာသြားေရာက္သူ လူႀကီးသူမမ်ား နားလည္သည့္ နိဗၺာန္ မည္သည့္ နိဗၺာန္မ်ဳိး ျဖစ္သနည္း

စကားလုံးတစ္လုံး အေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ၾကဦးစုိ႔။ မာရ (မာရ္နတ္
။ ေနစဥ္သုံးစကား၌ “မာရ” သည္ ေၾကာက္မက္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ေကာင္းေသာ
ပံုပန္းသဏၭာန္ရိွသည့္ နတ္ဆုိးျဖစ္ေလသည္။ ဤကာ ေနစဥ္သံုး စကား၌ရွိေသာ

ဖစ္ေလသည္။ ဓမၼစကား၌ ရိွေသာ မာရ (မာရ္နတ)္ ကား သက္ရိွပုဂၢိဳလ္ မဟုတ္ေပ
မတင္းတိမ္မေရာင့္ရဲေသာ အေျခအေန (ဒုကၡ)ကုိ အဆုံးသတ္ေအာင္ လုပ္ရာ၌

 စိတ္အေျခအေနတစ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္ေလသည္။ တုိးတက္မႈကုိ ဆန္႔
ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီး လုပ္ေသာ ယင္းစိတ္အေျခအေနတစ္မ်ဳိးကုိ ဓမၼစကား၌ “မာရ
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မတင္းတိမ္ 
စိတ္အညစ္အေၾကး 

မည္သည့္ 
သြားျခင္း 

ခအေန 
နိဗၺာန္ျဖစ္ 
ဗၺာန္သည္ 

ဝ၌ပင္ 
ေက်ာင္မ်ား၊ 
ဖစ္သနည္း။ 

မာရ္နတ္) 
ေကာင္းေသာ၊ 

စကား၌ရွိေသာ 
မဟုတ္ေပ။ 

လုပ္ရာ၌ 
ဆန္႔က်င္ 

မာရ” 



 အရပ္စကားထဲက ေလာကနွင့္ ဓမၼစကားထဲက ေလာက 

        တဖန္ “ေလာက” ဟူသည့္ စကားလုံးနွင့္ပတ္သက္ျပီး အနည္းငယ္
စကား၌ “ေလာက” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ လံုးသည္ဟု ဆုိဆုိ
ပထဝီေျမႀကီးကုိ ရည္ညႊန္းေလသည္။ ကမာၻပထဝီေျမႀကီးအျဖစ္နွင့္ရိွေသာ
စကားထဲက “ေလာက” ျဖစ္ေလသည္။ 

       သုိ႔ရာတြင္ ဓမၼစကား၌ရွိေသာ “ေလာက” ဟူေသာ စကားလုံး၏
စပ္သည့္စိတ္အေျခအေန ျဖစ္ေလသည္။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္
အဆင့္ျဖစ္ေလသည္။ မတင္းတိမ္ မေရာင့္ရဲေသာ အေျခအေန (ဒုကၡ) 
သည္။ အနိစၥ ျဖစ္ေသာ၊ ခဏိက ျဖစ္ေသာ၊ ဒုကၡျဖစ္ေသာ 
ေလာကီအေျခအေန ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “ကမာၻေလာကသည္ မတင္းတိမ္မေရာင့္ရေဲသာ
ျဖစ္သည္။ မတင္းတိမ္မေရာင့္ရဲေသာ အေျခအေနသည္ ကမာၻေလာက 
ဗုဒၶသည္ သစၥာ (အရိယသစၥာ) ေလးပါး တရားကုိ ေဟာေတာ္မူသည့္အခါ
စကားလုံးကုိ သံုးေတာ္မူျပီး တခါတရံ မတင္းတိမ္ မေရာင့္ရေဲသာ အေျခအေန
သုံးေတာ္မူသည္။ ယင္း နွစ္မ်ဳိးမွာ အတူတူပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
ဤသုိ႔ေဟာေတာ္မူသည္။ 
 
- ေလာက 

- ေလာက ျဖစ္ေပၚျခင္း၏ အေၾကာင္း 

- ေလာက၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း 

- ေလာက ခ်ဳပ္ျငိမ္းေၾကာင္း နည္းလမ္း 
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အနည္းငယ္ ေဆြးေႏြးၾကဦးစုိ႔။ ေန႔စဥ္သံုး 
ဆုိဆုိ၊ ျပားသည္ဟု ဆိုဆုိ၊ ဤကမာၻ 

ဖစ္နွင့္ရိွေသာ ေလာကသည္ အရပ္သုံး 

စကားလုံး၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကား ေလာကီနွင္ ့
တုိးတက္မႈ အတုိင္းအတာ၌ ေလာကီ 

) ဟုဆုိလုိသည္။ ယင္း အေျခအေန 
 ယင္း အေျခအေနသည္ စိတ္၏ 
မတင္းတိမ္မေရာင့္ရေဲသာ အေျခအေန 
 ျဖစ္သည္” ဟု ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေဟာေတာ္မူသည့္အခါ တခါတရံ “ေလာက” ဟူေသာ 
အေျခအေန (ဒုကၡ) ဟူေသာ စကားလုံးကိ ု

 သာဓက ထုတ္ျပရလွ်င္ ဗုဒၶသည္ 

ယင္း၌ ဗုဒၶ ဆုိလိုေတာ္မူသည္မွာ

- မတင္းတိမ္ မေရာင့္ရဲေသာ အေျ

- မတင္းတိမ္ မေရာင့္ရဲေသာ အေျ

- မတင္းတိမ္ မေရာင့္ရဲေသာ အေျ

- မတင္းတိမ္ မေရာင့္ရဲေသာ အေျ

      ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶစကား၌
(ဒုကၡ)ကုိ ရည္ညႊန္းေလသည္။
တစ္မ်ဳိးတည္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္

      အျခား တစ္နည္းအားျ
အနွစ္သာရ မရိွေသာ၊ မနက္ေသာ
အရာဝတၳဳကုိ ေလာကီဟုေျပာသည့္
ဓမၼစကား၌ရွိေသာ “ေလာက” ဟူေ

အရပ္စကားထဲက ဇာတိ 

       ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ၾကဦးစုိ
စကားလုံးကုိေတြ႔ရလိမ့္မည္။ ေန
ကမာၻေလာက အတြင္းသုိ႔ ခႏၶာကုိယ္
တစ္ေယာက္သည္ ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုအေနျ
ေသဆုံးျပီး ေခါင္းထဲ မဝင္မခ်င္း
ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေမြးဖြားလာ
ယင္းေမြးဖြားမႈသည္ ေန႔စဥ္သုံး
ျဖစ္သည္။ 

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

ဆုိလိုေတာ္မူသည္မွာ ..... 

အေျခအေန (ဒုကၡ) 

အေျခအေန၏ အေၾကာင္း (ဒုကၡ၏ အေၾကာင္း) 

အေျခအေန၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း (ဒုကၡ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း) 

အေျခအေန၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေၾကာင္း နည္းလမ္း (ဒုကၡ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေၾကာင္း နည္းလမ္း

ဗုဒၶစကား၌ “ေလာက” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ မတင္းတိမ္ မေရာင့္ရဲေသာ အေျခအေန
။ မတင္းတိမ္မေရာင့္ရဲေသာ အေျခအေနနွင့္ ကမာၻေလာကသည္ တစ္ခုတည္း

ဖစ္ေလသည္။ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ “ေလာက” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ နိမ့္က်ေသာ၊ တိမ္ေသာ
မနက္ေသာ အရာကုိ ရည္ညႊန္းေလသည္။ဥပမာအားျဖင့္ ကြ် နု္ပ္တုိ႔ ဤမည္ေသာ

ပာသည့္ အခါ၌ ယင္းအရာဝတၳဳသည္ ဓမၼမဟုတ္ဟု ဆုိလုိေပသည္။ ဤကား
ဟူေသာ စကားလုံး၏ ဒုတိယအနက္ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေလသည္။ 

ဆက္ေလွ်ာက္ၾကဦးစုိ႔။ ေရွ႕ အနည္းငယ္ေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ဇာတိ (ေမြးဖြားျခင္း) ဟူေသာ
ေန႔စဥ္သုံးစကား၌ “ဇာတိ” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ မိခင္၏ ဝမ္းတုိက္တြင္းမွ

ခႏၶာကုိယ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာျခင္းကုိ ရည္ညႊန္းေလသည္။ လူတစ္ဦး
ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုအေနျဖင့္ တစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ ေမြးဖြားနိုင္သည္။ ေမြးဖြားလာေသာ သူသည္

င္မခ်င္း ကမာၻေလာကထ ဲအသက္ရွင္ေနသည္။ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ လူတုိင္း လူတုိင္းအတြက္
ေမြးဖြားလာမႈသည္ တစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ မိခင္၏ ဝမ္းတုိက္တြင္းမွ

စဥ္သုံး စကား၌ ရိွေသာ “ဇာတိ” ဟူေသာ စကားလုံး၏ ဆုိလုိရင္း အနက္ အဓိပၸာယ္
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နည္းလမ္း) 

ခအေန 
တစ္ခုတည္း 

တိမ္ေသာ၊ 
ဤမည္ေသာ 

ဤကား 

ဟူေသာ 
မ္းတုိက္တြင္းမွ 

လူတစ္ဦး 
သူသည္ 

လူတုိင္းအတြက္ 
မ္းတုိက္တြင္းမွ 

အဓိပၸာယ္ 



  
ဓမၼစကားထဲက ဇာတိ 

       ဓမၼစကား၌ “ဇာတိ” ဟူေသာ စကားလုံသည္ “ငါ” “ငါ့ဟာ” ဟူေသာ
ရည္ညႊန္းေလသည္။ ယင္းအစြဲသည္ ေန႔စဥ္ ေန႔တုိင္း မည္သည့္ အခ်ိန္မဆုိ
ေလသည္။ ယင္းအနက္ အဓိပၸာယ္အရ သာမန္ ရိုးရိုး ပုဂၢိဳလ္သည္
ထုိပုဂၢိဳလ္ထက္ အသိအလိမၼာရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္ကမူ ထုိပုဂၢိဳလ္ထက္ 
တရားဘာဝနာ အားထုတ္ရာ၌ တိုးတက္မႈရရွိေနေသာ သူ (အရိယာသုိ
အႀကိမ္နည္းနည္းသာ ေမြးဖြားျပီး ေနာက္ဆုံးပိတ္၌ လံုးလုံးျပန္လည္ေမြးဖြား
ပံုစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ “ငါ” ဟူေသာ သကၠာယ အစြဲ ေပၚလာျခင္းဟူသေရြ႔ကုိ 

     ထို႔ေၾကာင့္ ဇာတိ (ေမြးဖြားျခင္း) သည္ တေန႔တည္းတြင္ အ
ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ တိရိစၧာန္ေတြး ေတြးသည္နွင့္ တျပိဳင္နက္ ထုိခဏ၌
ေမြးဖြားလာေလသည္။ လူကဲ့သုိ႔ ေတြးျခင္းသည္ လူအျဖစ္ ေမြးဖြားလာျ
ေတြးျခင္းသည္ နတ္အျဖစ္ ေမြးဖြားလာျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ဘဝ၊ ပုဂၢိဳလ္
စိတ္၏ ခဏိကအေျခအေနမ်ားသာ ျဖစ္၏ဟု ဗုဒၶကေဟာၾကားထားေတာ္မူသည္
စကားလုံး၏ အနက္ အဓိပၸာယ္သည္ ဓမၼစကား၌ “ငါ” “ငါ့ဟာ” ဟူေသာ
ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္သံုး စကားမွာက့ဲသို႔ မိခင္၏ ဝမ္းတုိက္တြင္းမွ
ေမြးဖြားလာျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေပ။ 

        “ဇာတိ” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ ဗုဒၶ၏ တရားေဒသနာေတာ္၌ 
ေန႔စဥ္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အရာဝတၳဳမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
အနက္အဓိပၸာယ္ထြက္ေသာ “ဇာတိ”ကုိ အသံုးျပဳေတာ္မူသည္။ 
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အခါမ်ဳိး၌၊ ဥပမာ... အေၾကာင္းကုိစြဲ၍ ျဖစ္ေပၚမႈျ
ေဟာေတာ္မူေသာခါမ်ဳိး၌ ဗုဒၶသည္ ဓမၼစကား၏ အနက္အဓိပၸာယ္
အသုံးျပဳေတာ္မူေလသည္။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ကုိ ရွင္းလင္းေဟာၾကားေတာ္မူရာ၌
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ဟူေသာ သကၠာယအစြဲ ေမြးဖြားျခင္းကုိ 
အခ်ိန္မဆုိ စိတ္နွလုံးထတဲြင္ ျဖစ္ေပၚလာ 

ပုဂၢိဳလ္သည္ မၾကာခဏ ေမြးဖြားေလသည္။ 
 အႀကိမ္နည္းျပီး ေမြးဖြားေလသည္။ 

အရိယာသုိ႔မဟုတ္ အရိယာပုဂၢိဳလ္) သည္ကား 
ပန္လည္ေမြးဖြားမႈျဖစ္မလာေတာ့ေပ။ စိတ္နွလုံးထဲ၌ 

 “ဇာတိ” ဟုေခၚေလသည္။ 

အႀကိမ္မ်ားစြား ျဖစ္ေပၚလာနုိင္သည္။ 
ထုိခဏ၌ ထုိသူသည္ တိရိစၧာန္အျဖစ္ 

ေမြးဖြားလာျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ နတ္ကဲ့သို႔ 
ပုဂၢိဳလ္၊ ခ်မ္းသာ၊ ဆင္းရဲ စသည္မ်ားသည္ 

ဗုဒၶကေဟာၾကားထားေတာ္မူသည္။ ထုိေၾကာင့္ “ဇာတိ”ဟူေသာ 
ဟူေသာ သကၠာယစြဲ သကၠာယေတြး 

မ္းတုိက္တြင္းမွ ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခု အေနျဖင့္ 

 အသုံးမ်ားသည့္ စကားလုံးျဖစ္သည္။ 
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အခါ၌ ဗုဒၶသည္ ေန႔စဥ္သံုး 

 အဆင့္ျမင့္ေသာ ဓမၼအေၾကာင္းကုိ 
မႈျဖစ္သည့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေၾကာင္းကုိ 

အနက္အဓိပၸာယ္ ထြက္ေသာ “ဇာတိ” ကို 
ရွင္းလင္းေဟာၾကားေတာ္မူရာ၌ ဗုဒၶသည္ ကုိယ္ခႏၶာတစ္ခု 

အေနျဖင့္ အမိဝမ္တြင္းမွ ေမြးဖြားလာျ
ေမြးဖြားျခင္းကုိသာ ရည္ညႊန္းေတာ္မူပါသည္။

မရဏ 
      “မရဏ” (ေသျခင္း) 
စကားလုံးသည္ ေန႔စဥ္သုံး 
အေျခအေနကုိ ရည္ညႊန္းေလသည္
ျပဆုိခဲ့သည့္အစြဲ “ငါ” “ငါ့ဟာ
ရည္ညႊန္းေလသည္။ ယင္းအစြဲ
ေကာက္ေလသည္။ 

 
အရပ္စကားထဲက အသက္ရွင္ျခင္း

      “ဇီဝိတ” (အသက္ရွင္ျ
စကား၌၊ မရင့္က်က္ေသးေသာ
မေသေသးေသာ၊ တည္ရိွေနေသးေသာ
အသုံးျပဳသည့္ စကားလုံးျဖစ္သည္
စကားလုံးသည္ ပရိုတုိပလာဇမ္
ဆုိလုိေပသည္။ ယင္းအရာဝ
ေန႔စဥ္သံုး စကား၌ “အသက္ရွင္ျ

ဓမၼစကားထဲက အသက္ရွင္ျခင္း

      ဓမၼစကား၌ကား “အသက္ရွင္ျ
အမွန္ကင္းသည့္၊ အမတ ျဖစ္သည့္
ျဖစ္ေလသည္။ ဤကား တကယ္

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

ေမြးဖြားလာျခင္းကုိ ရည္ညႊန္းေတာ္ မမူုေပ။ “ငါ” “ငါ့ဟာ” ဟူသည္ သကၠာယစြဲ
ရည္ညႊန္းေတာ္မူပါသည္။ 

) ဟူေသာ စကားလုံးကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ၾကည့္ၾကဦးစို႔။ “မရဏ” ဟူေသာ
 စကား၌ ေခါင္းသြင္းျပီး မီးသျဂိဳဟ္ရေသာ သို႔မဟုတ္ ေျမျမွဳပ္ ရေသာ

ရည္ညႊန္းေလသည္။ ဓမၼစကား၌ကား “မရဏ” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ အထက္၌
ငါ့ဟာ” ဟူသည့္ သကၠာယစြဲ ကုန္ဆုံးသြားျခင္း၊ ေသဆုံးသြားးျခင္းကို

ယင္းအစြဲ ျပဳတ္သြားျခင္းကုိ ဓမၼစကား၌ “မရဏ” (ေသျခင္း) ဟု အဓိပၸာယ္

အသက္ရွင္ျခင္း 

အသက္ရွင္ျခင္း) ဟူေသာ စကားလုံးအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြး ၾကည့္ၾကဦးစို႔။ ေန႔စဥ္သုံး
မရင့္က်က္ေသးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ စကား၌ “အသက္ရွင္ျခင္း” ဟူေသာ စကားလုံးသည္

တည္ရိွေနေသးေသာ၊ လႈပ္ရွားသြားလာနုိင္ေသာ၊ စားနုိင္ေသာက္နိုင္ေသာ အရာအတြက္
ဖစ္သည္။ ပိုျပီး တိက်ေသာ ပါဏိေဗဒစကား၌  “အသက္ရွင္ျခင္း” ဟူေသာ

ပရိုတုိပလာဇမ၊္ ဆဲလ၊္ နယူကလီယတုိ႔ နဂိုအေျခအေနအတုိင္း အလုပ္လုပ္ျခင္းကုိ
ဝတၳဳတုိ႔၏ နဂုိအေျခအေနအတုိင္း အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ယုိယြင္းမႈမရိွျခင္းသည္

အသက္ရွင္ျခင္း” မည္ေလသည္။  

ခင္း 

အသက္ရွင္ျခင္း” ဟူေသာ စကားလုံး၏ အနက္ အဓိပၸာယ္သည္ ေသျ
ဖစ္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေလသည္။ နိဗၺာန္ျဖစ္ေလသည္။ ထာဝရအသက္ရွင္ျ

တကယ္ “အသက္ရွင္ျခင္း” ျဖစ္ေလသည္။ ေန႔စဥ္သုံးစကားကုိ ေျပာၾကားမည္ဆုိလွ်င္

 
ပးပါသည္။  

သကၠာယစြဲ 

ဟူေသာ 
ရေသာ 

အထက္၌ 
ခင္းကို 

အဓိပၸာယ္ 

စဥ္သုံး 
စကားလုံးသည္ 

အရာအတြက ္
ဟူေသာ 

ခင္းကုိ 
ခင္းသည္ 

ေသျခင္း 
ရအသက္ရွင္ျခင္း 
ၾကားမည္ဆုိလွ်င္ 



 “အသက္ရွင္ျခင္း” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ ရိုးရိုးသိေနက် နားလည္ေနက်
ထြက္ေလသည္။ ဓမၼစကားကုိ ေျပာၾကားပါမူကား “အသက္ရွင္ျ
ေသျခင္းကင္းမဲ့ေသာ၊ အမတျဖစ္ေသာ အေျခအေနကုိသာလွ်င္ 
မရဏလည္း မရိွေပ။ ယင္း အေျခအေနသည္ ဘဝသံသရာမွ
ယင္းအေျခအေနကား ကြ်န္ုပ္တုိ႔ နိဗၺာန္ဟုေခၚသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္
ထာဝရ အသက္ရွင္ေနျခင္းဟု ေခၚေလ့ရိွသည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။ 
မသြားသည့္ အသက္ရွင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တကယ္စစ္မွန္ေသာ အသက္ရွင္ျ
သိရိွနားလည္ေသာ “အသက္ရွင္ျခင္း” ျဖစ္သည္။ 

အရပ္စကားထဲကလူ နွင့္ ဓမၼစကားထဲကလူ 

       “လူ” ဟူသည္ စကားလုံးကုိ စဥ္စားၾကည့္ၾကဦးစုိ႔။ ကြ်န္ုပ္တို႔သည္
“လူ၊ လူ၊ လူ” ဟူေသာ စကားလုံးကုိ တစ္ခ်ိန္လုံး အသုံး ျပဳေနၾကသည္
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လူဟူေသာ စကားလုံး၌ အနက္အဓိပၸာယ္ 
ေမ့မထားသင့္ေပ။ ေန႔စဥ္သံုးစကား၌ “လူ” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ 
သတၱဝါကုိ ရည္ညႊန္းေလသည္။ 

       သို႔ရာတြင္ ဓမၼစကား၌ကား “လူ” ဟူေသာ စကားလုံးသည္
အသုံးျပဳသည့္ ထူးျခားေသာ အရည္အခ်င္း တစ္ခုကုိ ရည္ညႊန္းေပသည္
အရည္အခ်င္း” ကုိ ရည္ညႊန္းေပသည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ဘုိ
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား “မင္းဟာ လူမဟုတ္ ပါဘူး” ဟုေ
ဆုိလုိသနည္း။ အေဝဖန္ခံရသူသည္ ေဝဖန္သူကဲ့သုိ႔ပင္ လူခႏၶာ ရိွေနသည္
လူမဟုတ္ဘူးဟူ၍ အဘယ္ေၾကာင့္ အေဝဖန္ အစြပ္စြဲခံရသနည္း။ 
အသုံးျပဳသည္ ထူးျခားေသာ အရည္အခ်င္း ကင္းမဲ့မႈသည္ အေျခခံ
ယင္းအရည္အခ်င္း ကင္းမဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ထိုသူသည္ 
အျပစ္တင္ခံရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 
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နားလည္ေနက် အနက္အဓိပၸာယ္သာလွ်င္ 
အသက္ရွင္ျခင္း” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ 

 ရည္ညႊန္းေပသည္။ “ဇာတိမရွိလွ်င္ 
သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ျဖစ္သည္” 
ဖစ္သည္။ အျခားဘာသာတရားမ်ားအေနျဖင့္ 

 ဤကား မည္သည့္ အခါမွ ကုန္ဆုံး 
အသက္ရွင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဓမၼစကား၌ 

သည္ ဘာမွ မစဥ္းစား မဆင္ျခင္ဘနဲွင့္ 
ပဳေနၾကသည္။ ပုဂၢိဳလ္တုိင္း ပုဂၢိဳလ္တုိင္း “လူ” 

 နွစ္မ်ဳိးရွိသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကုိ 
 လူဟူ၍ ေခၚသည့္ ကိုယ္ခႏၶာရွိေသာ 

စကားလုံးသည္ “လူသား” ဟူေသာ စကားလုံး၌ 
ရည္ညႊန္းေပသည္။ အဆင့္ျမင့္ေသာ “စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
နားလည္သေဘာေပါက္ဘုိ႔ရန္ မခယဲဥ္းေပ။ အကယ္၍ 

ဟုေဝဖန္သည့္ အခါ ထိုပုဂၢိဳလ္ ဘာကုိ 
ရိွေနသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ပါလ်က္ ထုိသူသည္ 

 “လူသား” ဟူေသာ စကားလုံး၌ 
အေျခခံ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေလသည္။ 

 လူမဟုတ္ဘူး ဟူ၍ အေဝဖန္ခံ 

        ထုိေၾကာင့္ “လူ” 
ေန႔စဥ္သံုးစကား၌ “လူ” ဟူေသာ
ေလသည္။ ဓမၼစကား၌ကား 
အရည္အခ်င္းကုိ ရည္ညႊန္းသည္

အရပ္စကားထဲက ဘုရားသခင္ 

         “ဘုရားသခင္” ဟူေသာစကားလုံးကုိ
စကားလုံးသည္ ဖန္ဆင္းနုိင္သည့္
ေန႔စဥ္သံုးစကား၌ ရိွေသာ “
နက္နဲေသာ၊ လွ်ဳဝိွက္ျမဳတ္ကြယ္ေနေသာ
နတ္ျဗဟၼာလည္း မဟုတ္ေပ။အျ
ျဖစ္ေလသည္။ ဆုပ္ကုိင္ထိေတြ
ေခၚသည့္ အရာသည္ အားလုံးေသာ
ေပၚေပါက္လာမႈအတြက္ တာ
အေပၚ၌ စိုးမုိးမႈရွိေနသည္။ 

ဓမၼစကားထဲက ဘုရားသခင္ 

        ထုိေၾကာင့္ ဓမၼစကား၌
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက “ဓမၼ” ဟုေခၚသည့္
“ဓမၼ” ဟုေခၚသည္။ “ဓမၼ” ဟူေသာ
ရသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဓမၼသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏

 

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ အနက္အဓိပၸာယ္ နွစ္မ်ဳိးထြက္ေလသည္
ဟူေသာ စကားလုံးသည္ လူသားကုိယ္ခႏၶာနွင္ ့ ရိွေသာ သတၱဝါကုိ ရည္ညႊန္း

 “လူသား” ဟူေသာ စကားလုံးလုံး၌ အသုံးျပဳရသည့္ အဆင့္ျမင့္ေသာ
ရည္ညႊန္းသည္။ 

  

ဟူေသာစကားလုံးကုိ စဥ္းစားၾကည့္ၾကဦစို႔။ ေန႔စဥ္သုံးစကား၌ “ဘုရားသခင္” ဟူေသာ
ဖန္ဆင္းနုိင္သည့္ စြမ္းအား အမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွသည့္ နတ္ျဗဟၼာကုိ ရည္ညႊန္းေလသည္။ ဤကား

“ဘုရားသခင္” ျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼစကား၌ ရွိေသာ “ဘုရားသခင္” 
မဳတ္ကြယ္ေနေသာ စြမ္းအားျဖစ္ေလသည္။  ယင္းစြမ္းအားသည္ လူမဟုတ္ေပ

အျခားပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ တစ္ဦးဦးလည္း မဟုတ္ေပ။ ယင္း စြမ္းအားကား သဘာ
ဆုပ္ကုိင္ထိေတြ႔၍ ရသည့္ အရာမဟုတ္ေပ။ သာဓကအားျဖင့္ ကြ် နု္ပ္တုိ႔ သဘာဝနိယာမဟု

အားလုံးေသာ အရာဝတၳဳတုိ႔ကို ဖန္ဆင္းမႈအတြက္၊ အားလုံးေသာ အရာဝတၳဳမ်ား
တာဝန္ရိွသည့္အရာ ျဖစ္ေလသည္။ သဘာဝနိယာမသည္ အရာဝတၳဳအားလုံး

ဓမၼစကား၌ “ဘုရားသခင္” ဟူေသာ စကားလုံး၏ ဆုိလုိရင္း အနက္အဓိပၸာယ္ တစ္ခုမွာ
ဟုေခၚသည့္ သဘာဝနိယာမ ျဖစ္ေပသည္။ ပါဠိဘာသာ၌ သဘာဝနိယာမကုိ

ဟူေသာ စကားတစ္လုံးတည္းနွင့္ သဘာဝနိယာမ တရားဟူသမွ်ကုိ အသုံးဝင္ျ
ဗုဒၶဘာသာ၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေလသည္။ 

*** 

 
ပးပါသည္။  

နွစ္မ်ဳိးထြက္ေလသည္။ 
ရည္ညႊန္း 
မင့္ေသာ 

ဟူေသာ 
ဤကား 
” ကား 

လူမဟုတ္ေပ။ 
သဘာဝ 

နိယာမဟု 
တၳဳမ်ား 

တၳဳအားလုံး 

တစ္ခုမွာ 
နိယာမကုိ 

င္ျပဳ၍ 



 အပါယ္ေလးဘုံ 
  ေအာက္ဖက္ကိ ုငံု႔ ၾကည့္ဦးစုိ႔။ 

      အပါယ္ (အပါယ) ေလးပါး အေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ
ေအာက္တန္းက်သည့္ ကမာၻမ်ားျဖစ္ေလသည္။ သာမန္ အားျဖင့္ အပါယ္ေလးပါးကုိ
ၾကသည္။ 
၁။ ငရဲ (နိရယ) 

၂။ တိရိစၧာန္ဘုံ  

၃။ ငတ္မြတ္ေနေသာ နာနာဘာဝ သုိ႔မဟုတ္ ျပိတၱာဘုံ (ေပတ)  

၄။ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံေနေသာ နာနာဘာဝ သုိ႔မဟုတ္ အသူရကာယ္ဘုံ

      ယင္းေလးမ်ဳိးကုိ ေပါင္းျပီး အပါယ္ဘုံဟ ု ေခၚသည္။ ယင္းအပါယ္ဘုံကုိ
နံရံမ်ား၌ ပန္ခ်ီေဆးေရးပုံမ်ားျဖင့္ သရုပ္ေဖၚ ထားၾကသည္။ ငရဲ၊ တိရိစၧာန္
မိမိတုိ႔ အစဥ္အလာ ေတြးေခၚၾကံဆလာခ့ဲၾကသည့္အတုိင္း သရုပ္ေဖၚ
ေလးဘုံကား ေသဆုံးျပီးသည့္ေနာက္မွသာ ေရာက္ရသည့္ ဘံုမ်ားဟု
စကားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ အပါယ္ေလးဘုံကုိ ေန႔စဥ္သုံးစကား၌ ရုပ္
ေကာက္ယူၾကေလသည္။ အပါယ္ေလးဘုံသားတုိ႔ကို ဤနည္းအတုိင္း 
သတၱဝါမ်ားအျဖင့္ ယူဆခ့ဲၾကသည္။ 

အရပ္စကားထဲက ငရဲနွင့္ ဓမၼစကားထဲက ငရဲ 

      ေန႔စဥ္သံုးစကား၌ ငရသဲည္ ကမာၻပထဝီေျမႀကီး၏ ေအာက္ဘက္၌
ယမမင္းက အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ယမမင္းသည္ လူတုိ႔ကို အတင္းေခ
အျပစ္ဒဏ္ေပးေလသည္။ ငရဲကား ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ သြားေရာက္ရသည့္
ငရကဲာ အဓိပၸာယ္ တမ်ဳိးထြက္သည္။ ဓမၼစကား၌ ငရဟူဲသည္ ပူပန္
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ခင္ၾကည့္ပါ။ “အပါယ္ေလးပါး” သည္ 
အပါယ္ေလးပါးကုိ ဤသို႔ မွတ္သားထား 

အသူရကာယ္ဘုံ (အသူရ သုိ႔မဟုတ ္အသူရကာယ)  

ယင္းအပါယ္ဘုံကုိ ဘုရားတန္ေဆာင္းမ်ား၏ 
တိရိစၧာန္၊ ျပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ ပံုမ်ားကိ ု

သရုပ္ေဖၚ ထားၾကသည္။ ယင္းအပါယ္ 
ဘံုမ်ားဟု မွတ္သားလာခ့ဲၾကသည္။ တျခား 

ရုပ္ဝတၳဳအေနျဖင့္ အနက္အဓိပၸာယ္ 
 အမွန္တကယ္ နိမ့္က်ယုတ္ည့ံေသာ 

ေအာက္ဘက္၌ ရိွေသာ ဘုံျဖစ္သည္။ ငရဘုံဲတြင္ 
အတင္းေခၚသြားျပီး နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ 

သြားေရာက္ရသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ဓမၼစကား၏ 
ပူပန္မႈ (ေသာက) ျဖစ္သည္။ ေသာက 

ပူပန္မႈသည္ ကြ်န္ုပ္တို႔ကုိ မီးက့ဲသုိ
မီးက့ဲသုိ႔ ေလာင္ျမိဳက္သည့္အခါ၌
ေလသည္။ မီးျဖင့္ ေလာင္ျမိဳက္ျ
ပူပန္မႈသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အစားစား

အရပ္စကားထဲက တိရိစၧာန္ နွင့္

       တိရိစၧာန္ (တိရိစၧာန) 
စကား၌ ေခြး၊ ဝက္ စေသာ တကယ့္
ယုတ္နိမ့္ေသာ တိရိစၧာန္အျဖစ္
ျပည္လည္ေမြးဖြားျခင္းျဖစ္ေလသည္
ထုိကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ေပ။ အျခားအနက္
တစ္ေယာက္သည္ စကားမေျ
ေပါက္လာလွ်င္၊ ထုိခဏ၌ပင္
ဘဝ၌ပင္လွ်င္ တိရိစၧာန္ ျဖစ္ရေလသည္
တိရိစၧာန္အျဖစ္ ေမြးဖြားရေလသည္
အနက္အဓိပၸာယ္ထြက္ေလသည္
 
အရပ္စကားထဲက ျပိတၱာ နွင့္ ဓမၼစကားထဲက

        ေန႔စဥ္သံုးစကား၌ “ဆာေလာင္
စကားလုံးသည္ ပါးစပ္ေပါက္ 
သည္။ ေန႔စဥ္သုံးစကားထဲက 
ေဝဒနာကုိ ခံစားေနရသည္။ 
ဤကား ေန႔စဥ္သုံးစကား၌ရွိေသာ
ဓမၼစကားထဲက ျပိတၱာမွာမ ူ စိတ္အေျ

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

မီးက့ဲသုိ႔ ေလာင္ျမိဳက္ေလသည္။ ပူပန္မႈက ကြ်န္ုပ္တုိ႔ကုိ ဒုကၡေပးသည့္ အခါ၌
မိဳက္သည့္အခါ၌၊ ကြ် န္ုပ္တုိ႔သည္ ငရသုိဲ႔ ေရာက္ရေလသည္။ ဓမၼစကာ၏ ငရသဲို႔ေရာက္ရ

မိဳက္ျခင္း ခံရေသာသူသည္ ထုိခဏ၌ပင္ ငရသဲို႔ က်ေရာက္သည္ဟ ု ဆုိေလသည္
အစားစား ရိွသကဲ့သုိ႔ အလားတူပင္ ငရလဲည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး အစားစား ရိွေလသည္။ 

နွင့္ ဓမၼစကားထဲက တိရိစၧာန္ 

) ဘုံအေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကဦးစို႔။ တိရိစၧာန္အျဖစ္ ေမြးဖြားျခင္းသည္။ ေန႔စဥ္သံုး
တကယ့္ တိရိစၧာန္ေကာင္အျဖစ္ ေမြးဖြားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္

 ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္းသည္ ေန႔စဥ္သုံး စကားအဓိပၸာယ္အရ တိရိစၧာန္ဘံုတြင္း၌
ဖစ္ေလသည္။ ဓမၼစကား၌မူ တိရိစၧာန္အျဖစ္ ေမြးဖြားျခင္း၏ အနက္အဓိပၸာယ္သည္

ခားအနက္ အဓိပၸာယ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ မည္သည့္အခ်ိန္အခါ၌ မဆုိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး
စကားမေျပာတတ္သည့္ တိရိစၧာန္က့ဲသို႔ မုိက္မုိက္မဲမဲ က်င့္ၾကံလွ်င္၊ တိရိစၧာန္စိတ္

ထုိခဏ၌ပင္ ထုိသူသည္ တိရိစၧာန္ဘုံအတြင္း၌ ေမြးဖြားရေလသည္။ ယခုမ်က္ေမွာက္
ဖစ္ရေလသည္။ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ တစ္ေန႔တည္း၌ပင္ အႀကိမ္မ်ားစြာ

ေမြးဖြားရေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဓမၼစကား၌ တိရိစၧာန္အျဖစ္ ေမြးဖြားျခင္းသည္ မိုက္မဲျခင္းဟူ၍
အနက္အဓိပၸာယ္ထြက္ေလသည္။ 

ဓမၼစကားထဲက ျပိတၱာ 

ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ေနေသာ နာနာဘာဝ သုိ႔မဟုတ ္ ျပိတၱာ” (ေပတ) ဟူေသာ
 က်ဥ္းက်ဥ္းကေလးနွင့္ ဝမ္းဗုိက္ အႀကီးႀကီးရွိေသာ  သတၱဝါကုိ ရည္ညႊန္းေလ
 ျပိတၱာသည္ မည္သည့္အခါမွ ဝေအာင္မစားနုိင္ဘဲ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျ

 ျပိတၱာဘုံသည္ ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ ေရာက္ရသည့္ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္
စဥ္သုံးစကား၌ရွိေသာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနေသာ နာနာဘာဝ သုိ႔မဟုတ္ ျပိတၱာျဖစ္ေလသည္

စိတ္အေျခအေန သက္သက္သာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႀကီး

 
ပးပါသည္။  

အခါ၌၊ 
ရာက္ရ 

ဆုိေလသည္။ 

စဥ္သံုး 
ပီးေနာက္ 

တိရိစၧာန္ဘံုတြင္း၌ 
အနက္အဓိပၸာယ္သည္ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 
တိရိစၧာန္စိတ္ 

ယခုမ်က္ေမွာက္ 
မ္မ်ားစြာ 
ခင္းဟူ၍ 

ဟူေသာ 
ရည္ညႊန္းေလ 

ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း 
ဖစ္သည္။ 

ဖစ္ေလသည္။ 
ႀကီးႀကီး 



 ထားျခင္းသည္ ေလာဘအေပၚ၌ အေျခခံသည္။ ပ်ာေလာင္ခတ္ျခင္းသည္
ယင္းအရာမ်ားျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ေနျခင္းသည္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနေသာ
ျပိတၱာအျဖစ္ေမြးဖြားရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းအသြင္ လကၡဏာမ်ားကား
ေတာင္ႀကီးေလာက္ ဝမ္းဗိုက္ ရိွျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ဳိးက့ဲသို႔ပင္
ႀကီးမားျခင္းနွင့္ ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမႈ ႀကီးမားျခင္းဒဏ္ကုိ ခံေနရသူ၌ ျပိတၱာ၏
ထုိသူသည္ ယခုမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ျပိတၱာအျဖစ္ ေမြးဖြားရသူျဖစ္၏ဟု
ေနာက္ပိုင္းမွသာ ေရာက္ရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးမဟုတ္ေပ။ 

အရပ္စကားထဲက အသူရကာယ္ နွင့္ ဓမၼစကားထဲက အသူရကာယ္ 

  “ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔ေနေသာ နာနာဘာဝ သုိ႔မဟုတ္ 
စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ၾကဦးစို႔။ ေန႔စဥ္သုံးစကား၌ အသူရကာယ္သည္
တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ ကုိယ္ကိ ုလူေတြျမင္သြားမွာ အင္မတန္ စိုးရိမ္
အသူရကာယ္သည္ကား လူ၏နွလုံးထဲ၌ရိွေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္
အသူရကာယ္အျဖစ္ ေမြးဖြားဘုိ႔ရန္အတြက ္ ပထမေသဆုံးသြားဘုိ႔ရန္ မလုိေပ
သည္ ေၾကာက္ရြံ႔ထိတ္လန္႔သည့္စိတ္ ဝင္ေရာက္ လာသည္နွင့္ တျပိဳင္နက္
ေမြးဖြားရေလသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အေၾကာင္းမရွိဘနွဲင့္ ထိတ္လန္
လြန္ျခင္းသည္၊ အႏၲရာယ္မေပးသည့္ သတၱဝါ တစ္ဦးဦးကုိ အစြဲအလမ္းအရ
အသူရကာယ္အျဖစ္ ျပန္လည္ေမြးဖြားရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္
ေၾကာက္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ နိဗၺာန္ေရာက္လွ်င္ ဘဝ၏ အရသာမ်ားကုိ
မခံမရပ္နိုင္ဖြယ္ ပ်င္းရိျငီးေငြ႔ေနရလိမ့္မည္ဟု ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည္။ 
နိဗၺာန္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းမခုိင္လုံသည့္
အလန္႔မ်ဳိးျဖင့္ ဖိစီးနိွပ္စက္ျခင္း ခံေနရျခင္းသည္  ဤမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္
ေမြးဖြားရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 
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ခင္းသည္ ေလာဘအေပၚ၌ အေျခခံသည္။ 
ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနေသာ နာနာဘာဝ သို႔မဟုတ္ 

လကၡဏာမ်ားကား အပ္ေပါက္ေလာက္ပါစပ္နွင့္ 
ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ လုိခ်င္ေတာင္းတမႈ 

ပိတၱာ၏ အသြင္လကၡဏာ ရိွေနသည္။ 
ဖစ္၏ဟု ဆုိနိုင္ေလသည္။ ကြယ္လြန္ျပီး 

 အသူရကာယ္”၏ အေၾကာင္းကိ ု
အသူရကာယ္သည္ ကုိယ္ထင္မျမင္ရသည့္ သတၱဝါ 

စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔သည္။ ဓမၼစကား၌ ရွိေသာ 
ထိတ္လန္႔ျခင္းကုိ ရည္ညႊန္းေလသည္။ 

မလုိေပ။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ 
ပိဳင္နက္ အသူရကာယ္အျဖစ္ ျပန္လည္ 

ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းသည္၊ အေၾကာက ္
အစြဲအလမ္းအရ ေၾကာက္ရြံ႔ထိတ္လန္႔ျခင္းသည္ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေကာင္းမႈကုိလုပ္ရာမွာ 
အရသာမ်ားကုိ ခံစားရေတာ့မည ္မဟုတ္၊ 

 ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဤနည္းအားျဖင့္ 
အေၾကာင္းမခုိင္လုံသည့္၊ မမွန္ကန္သည့္ အေၾကာက္ 

၌ပင္ အသူရကာယ္အျဖစ္ ျပန္လည္ 

ဓမၼစကားထဲက အပါယ္ဘုံ 

       ဤကား ဓမၼစကား၌
အပါယ္ေလးဘုံသည္ ေန႔စဥ္သုံးစကားထဲက
ဆက္စပမ္ႈကုိလည္း စဥ္းစား၍ 
မက်ေရာက္ဘူးဆုိလွ်င္ ေန႔စဥ္သုံးစကားထကဲ
မွာလည္း က်ိန္းေသေပေတာ့သည္
ေနာင္တပူပန္မႈဒဏ္ မခံရေအာင္
ငရမဲက်ေအာင္ ေနထုိင္ျခင္းပင္
ငရကဲ်မွာ စိုးရိမ္စရာမလုိေတာ့ေပ
အာသာငမ္းငမ္းျဖစ္မေနလွ်င္၊ 
တိရိစၧာန္အျဖစ္ျဖင့္၎၊ ျပိတၱာအျ
အေၾကာင္းတရာမ်ား ကြ်န္ုပ္တုိ႔ထံတြင္

        ထုိေၾကာင့္ ဤမ်က္ေမွာက္ဘ
အသူရကာယ္ဘဝတုိ႔ကုိသာလွ်င္
ေရာက္ရမည့္ အပါယ္ေလးဘုံကုိမူ
အပါယ္ေလးဘုံနွင္ ့ ပတ္သက္၍
ဤမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ဓမၼကားထဲက
ေန႔စဥ္သံုးစကားထဲက အပါယ္ေလးဘုံသုိ
ေနထုိင္ျပီး ေကာင္းမြန္စြာ က်င့္ၾကံၾကမည္ဆိုလွ်င္
ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ကြယ္လြန္ျ
က်ေရာက္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ

        မ်ားစြာေသာလူတို႔သည္
အသိအမွတ္ ျပဳၾကသည္။ 

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

ဓမၼစကား၌ နားလည္ထားအပ္သာ “အပါယ္ေလးဘုံ” ျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼစကားထဲက
စဥ္သုံးစကားထဲက အပါယ္ေလးဘုံနွင့္ အနက္အဓိပၸာယ္ မတူေပ။ ယင္းနွစ္မ်ဳိး၏

 ရသည္။ အကယ္၍ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ ဓမၼစကားထဲက အပါယ္ေလးဘုံတြင္းသုိ
စဥ္သုံးစကားထကဲ အပါယ္ေလးဘုံတြင္းသုိ႔ က်ေရာက္ေတာ့မည ္ မဟုတ္သည္

က်ိန္းေသေပေတာ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အကယ္၍ ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ အမွားကုိ မက်ဴးလြန္ဘဲ
မခံရေအာင္ ေနထုိင္ပါလွ်င္ ယင္းသုိ႔ ေနထုိင္ျခင္းသည္ ဤမ်က္ေမွာက္ဘ

ခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ တျပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ကြယ္လြန္ျပီးသည္ေနာက္၌လည္း
စိုးရိမ္စရာမလုိေတာ့ေပ။ တဖန္ အကယ္၍ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ တိရိစၧာန္က့ဲသုိ႔ မမိုက္မဲလွ်င္၊ ျပိတၱာကဲ့သို

 အသူရကာယ္ကဲ့သုိ႔ အထိတ္တလန္႔ျဖစ္မေနလွ်င္ ကြယ္လြန္ျပီးသည့္ေနာက္၌
ပိတၱာအျဖစ္ျဖင့္၎၊ အသူရကာယ္ အျဖစ္ျဖင့္၎၊ ျပန္လည္ ေမြးဖြားနုိင္သည့္

ထံတြင္ မရိွေတာ့ေပ။  

ဤမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ က်ေရာက္မွာ စိုးရိမ္ရသည့္ ငရဘဲဝ၊ တိရိစၧာန္ဘဝ၊ ျပိတၱာဘ
ကုိသာလွ်င္ သတိထားသင့္ေလသည္။ ကြယ္လြန္ျပီးသည့္ေနာက္မွ ေရာက္ေကာင္း

အပါယ္ေလးဘုံကုိမူ အာရုံမျပဳဘဲ ေနလုိက ေနနုိင္ေပသည္။ ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ ေရာက္ရမည့္
ပတ္သက္၍ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္လုပ္ေနစရာ မလုိေတာ့ေပ။ အကယ္၍ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္

ဓမၼကားထဲက အပါယ္ေလးဘုံကုိ ေရွာင္ရွားမည္ဆုိပါလွ်င္ ကြယ္လြန္ျပီးသည့္ေနာက္
အပါယ္ေလးဘုံသုိ႔ေရာက္မွာ မပူရေတာ့ေပ။ အကယ္၍ ကြ် နု္ပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းမြန္စြာ

က်င့္ၾကံၾကမည္ဆိုလွ်င္ ဤမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အပါယ္ေလးဘုံသုိ႔ က်ေရာက္
ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ ေရာက္ရမည္ဟု ယူဆထားၾကသည့္ အပါယ္ေလးဘုံသုိ႔လ

မဟုတ္ေပ။  

သည္ နတ္ဘုံနွင္ ့ ငရဘုံဲအား စိတ္ထကဲ အေျခအေနသာလွ်င္ ျဖစ္၏ဟု
 ထုိသို႔ျဖစ္ပါမူ လူ႔ဘဝ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အပါယ္ေလးဘုံ၏

 
ပးပါသည္။  

ဓမၼစကားထဲက 
ယင္းနွစ္မ်ဳိး၏ 

အပါယ္ေလးဘုံတြင္းသုိ႔ 
မဟုတ္သည္ 
မက်ဴးလြန္ဘ ဲ

ဤမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ 
ည္ေနာက္၌လည္း 

ပိတၱာကဲ့သို႔ 
ပီးသည့္ေနာက္၌ 
ေမြးဖြားနုိင္သည့္ 

ပိတၱာဘဝ၊ 
ေရာက္ေကာင္း 

ေရာက္ရမည့္ 
သည္ 

ပီးသည့္ေနာက္ 
ေကာင္းမြန္စြာ 

က်ေရာက္ 
လည္း 

ဖစ္၏ဟု 
အပါယ္ေလးဘုံ၏ 



 အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္အေကာက္လြဲေနၾကပါသနည္း
နတ္ဘုံနွင္ ့ ငရဘုံဲမွာ လူ႔ဘုံ အျပင္အပက ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္ဆုိသည္မွာ
ဘယ္ေနရာမွာ ရိွၾကသနည္းဟူ၍မူ ကြ်န္ုပ္ကုိ မေမးပါနွင့္။ ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္မွ
ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ဓမၼစကားထဲက နတ္ဘံုနွင့္ ငရဘုံဲမွာမူ 
ျဖစ္ေပသည္။ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ စိတ္သေဘာထားေပၚမွာတည္ျ
ေရာက္ရသည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ဤကား ေန႔စဥ္သုံးစကားထဲက
အပါယ္ေလးဘုံတုိ႔အနက္ အဓိပၸာယ္ကြဲျပားျခားနားပုံတည္။ 

အရပ္စကားထဲက နတ္ဘုံနွင့္ ဓမၼစကားထဲက နတ္ဘုံ 

       ေန႔စဥ္သုံး စကား၌ ရိွေသာ “နတ္ဘံ”ု ဟူေသာ စကားလုံးသည္
နွစ္သက္လုိလားအပ္ေသာ အထက္ေကာင္းကင္မွ ဘုံဗိမာန္ကုိ ဆုိလိုေပသည္
အေရအတြက္ကုိ အသုံးျပဳျပီး ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈကို ျပဳလုပ္ပါ။ နတ္ျပည္မွာ
သင္ေရာက္နိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း ရိွသြားေပလိမ့္မည္။ ဓမၼစကား၌ ရိွေသာ
ပထမအဆင့္တြင္ အထက္တန္းက်ေပ့ဆိုသည့္ ကာမဂုဏ္အာရုံမ်ားကုိ
ထုိထက္အဆင့္ျမင့္ေသာ ဘုံမွာ ျဗဟၼဘုံ (ျဗဟၼေလာက) ျဖစ္ေလသ
အာရုံကင္းျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ဒုကၡေပးသည့္ ကာမဂုဏ္ အာရုံကင္းျခင္းေၾကာင့္
အေျခအေန ျဖစ္ေလသည္။ ကာမဂုဏ္အာရုံတုိ႔ကုိ အီသြားေအာင္၊ ျငီးေငြေအာင္
ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ကာမဂုဏ္အာရုံတုိ႔ကို မတုိ႔ခ်င္ေအာင္ ျဖစ္သြားသည္။
အာရုံတုိ႔မွ ကင္းလြတ္သြားသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ျဗဟၼဘံ၊ု ျဗဟၼေလာက၏
ထုိေၾကာင့္ သာမန္ရိုးရိုး “နတ္ဘုံ” မွာ ကာမဂုဏ္အာရံုမ်ား အျပည့္အ
နတ္ဘုံထကဲ “ပရနိမၼိတဝႆဝတီဘုံ” မွာ ကာမဂုဏ္ အာရုံမ်ား အထြတ္အ
အေျခအေနျဖစ္သည္။ ျဗဟၼဘုံမွာကား ကာမဂုဏ္အာရံု ကင္းသြားသည့္ 
ယင္းအေျခအေန၌ “ငါ - ငါ” ဟူေသာ သကၠာယစြဲကား က်န္ရွိေနတုန္းပင္ျ
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အဓိပၸာယ္အေကာက္လြဲေနၾကပါသနည္း။ ေန႔စဥ္သုံးစကားထဲက 
ဖစ္သည္ဆုိသည္မွာ မွန္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္မွ ေရာက္ရသည့္ ေနရာမ်ား 
 စိတ္ထမဲွာ ေတြ႔ရသည့္ ေနရာမ်ား 

စိတ္သေဘာထားေပၚမွာတည္ျပီး မည္သည့္ အခ်ိန္ကာလ၌ မဆုိ 
စဥ္သုံးစကားထဲက အပါယ္ေလးဘုံနွင့္ ဓမၼစကားထဲက 

စကားလုံးသည္ အ့ံၾသဖြယ္ ျဖစ္ေသာ၊ အလြန္တရာ 
ဆုိလိုေပသည္။ ဤေရြ႕ ဤမွ်ေသာ 

နတ္ျပည္မွာ ရွိသည့္ ဘုံဗိမာန္ တစ္ခုခုသုိ႔ 
ရိွေသာ “နတ္ဘုံ” ဟူေသာ စကားလုံးမွာမ ူ

ကာမဂုဏ္အာရုံမ်ားကုိ အရူးအမူးခံစားျခင္းျဖစ္ေလသည္။ 
ဖစ္ေလသည္။ ျဗဟၼဘုံကား ကာမဂုဏ္ 

ခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ စိတ္၏ 
ငီးေငြေအာင္ ခံစားလုိက္သည္။ ထုိအခါ 

။ ယင္း အေျခအေနမွာ ကာမဂုဏ္ 
ဗဟၼေလာက၏ အေျခအေနျဖစ္ေလသည္။ 

ပည့္အဝရိွသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ 
အထြတ္အထိတ္ေရာက္ေအာင္ျပည့္စံုေနသည့္ 

 အေျခအေနျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
က်န္ရွိေနတုန္းပင္ျဖစ္သည္။ 

အျမိဳက္သုဓာ 
       “အျမိဳက္သုဓာ” ဟူေသာ
မေသေဆး ျဖစ္ေလသည္။ ေန႔
ဤကား ေန႔စဥ္သံုးစကားထကဲ
အဆင့္အျမင့္ဆံုး ဓမၼျဖစ္ေလသည္
(သုညတ) အမွန္တရားျဖစ္ေလသည္
ဘာမွမရိွျခင္း (သုညတ) အမွန္တရားသည္
ယင္းတရားသည္ လူအား “ငါ” 
မရိွလွ်င္ ေသျခင္းဘယ္မွာ 
အမွန္တရားသာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္
ေသာက္ေသာသူသည္ အသက္မေသဟု
ေန႔စဥ္သံုးစကားထဲက အျမိဳက္ေဆးျ
သစၥာတရားကုိ မသိမျမင္သူတုိ႔

သုညတ တရား 

    “ဘာမွ်မရွိျခင္း” သုိ႔မဟုတ္
အသုံးျပဳခ့ဲသည္။ ယခု “သုညတ
ပါဠိစကားလုံးသည္ ဘာမွ်မရိွျ
လူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္သုံးစကာလုံး၌
အဓိပၸာယ္သာရေလသည္။ ဤကား
“သုညတ” ၏ အနက္ အဓိပၸာယ္ကား
သကၠာယစြဲကုိ ခြ် င္းခ်က္ထားျပီး
စြဲကားမရွိေပ။ ယင္းခြ် င္းခ်က္တစ္ခုမွလြဲ၍

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

ဟူေသာ စကားလုံးအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြး ၾကည့္ၾကဦးစုိ႔။ အျမိဳက္သုဓာသည္
ေန႔စဥ္သံုး စကား၌ နတ္ေဒဝတာမ်ား သုံးေဆာင္သည့္ အျမိဳက္ေဆးျဖစ္ေလသည္

စဥ္သံုးစကားထကဲ “အျမိဳက္သုဓာ” ျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼစကားထကဲ “အျမိဳက္သုဓာ” 
ဖစ္ေလသည္။ ကိုယ္မဟုတ္ျခင္း (အနတၱ) အမွန္တရားျဖစ္ေလသည္။ ဘာမွ မရိွျ

ဖစ္ေလသည္။ အျမင့္ဆုံးဓမၼသည္၊ ကုိယ္မဟုတ္ျခင္း (အနတၱ) အမွန္တရားသည္
အမွန္တရားသည္ လူအားမေသေအာင္ျပဳလုပ္ေလသည္။ အေၾကာင္းမူကား
” ဟူေသာ သကၠာယစြဲျပဳတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ “ငါ

 ရိွနိုင္ေတာ့မည္နည္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼစကား၌ အျမိဳက္ေဆးမွာ အနတၱ
ဖစ္ေလသည္။ သုညတ အမွန္တရားသာျဖစ္ေလသည္။ မည္သူမဆုိ ေသာက္လွ်င္

အသက္မေသဟု ေရွးရုိးစဥ္လာ ယုံၾကည္ယူဆလာခဲ့သည့္ အျမိဳက္ေဆးမွာမူ
မိဳက္ေဆးျဖစ္သည္။ အသိပညာမရွိသူတုိ႔၏ စကားထဲက အျမိဳက္ေဆးျဖစ္သည္

မင္သူတုိ႔၏ စကားထဲက အျမိဳက္ေဆး ျဖစ္ေလသည္။ 

မဟုတ ္ “သုညတ” ဟူေသာ စကားလုံးကုိ အထက္နားတြင္ ကြ် နု္ပ္တုိ
သုညတ” ဟူေသာ စကားလုံးကုိ အနီးကပ္ ေလ့လာၾကည့္ၾကစုိ႔။ သုညတ ဟူေသာ

ဘာမွ်မရိွျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ သုညဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ သစၥာတရားကုိ မသိျမင္သည့္
စဥ္သုံးစကာလုံး၌ သုညတသည္ သာမန္ရုိးရိုး “ဘာတစ္ခုမွ်မရွိျခင္း” ဟူေသာ အနက္

ဤကား ေန႔စဥ္သံုးစကားထဲက “သုညတ” ျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼစကား၌ ရိွေသာ
အဓိပၸာယ္ကား တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေလသည္။ ဤ၌ “ငါ” “ငါ့ဟာ” ဟူေသာ တစ္ခုတည္းေသာ

ခြ် င္းခ်က္ထားျပီး မည္သည့္ အရာဝတၳဳမဆုိ ရိွေနနိုင္သည္။ “ငါ” “ငါ့ဟာ” ဟူေသာ သကၠာယ
ယင္းခြ် င္းခ်က္တစ္ခုမွလြဲ၍ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္

 
ပးပါသည္။  

မိဳက္သုဓာသည္ 
ဖစ္ေလသည္။ 

” မွာမူ 
မရိွျခင္း 

အမွန္တရားသည္၊ 
အေၾကာင္းမူကား 

ငါ” စြဲ 
အနတၱ 

ေသာက္လွ်င္ 
မိဳက္ေဆးမွာမူ 

ဖစ္သည္။ 

ကြ် နု္ပ္တုိ႔ 
ဟူေသာ 
မင္သည့္ 

အနက္ 
ရိွေသာ 

ခုတည္းေသာ 
သကၠာယ 
မည္သည့္ 



 အမ်ဳိးအစား၊ မည္သည့္အရာ ဝတၳဳမဆုိ ရိွေနနိုင္သည္။ “ငါ” “ငါ့ဟာ” ဟူ၍ကား
ဗုဒၶ၏ စကား၌ အနက္အဓိပၸာယ္ ေဖၚျပသည့္ “သုညတ” ျဖစ္ေလသည္။  

  ကမာၻေလာကသည္ သုည ျဖစ္ေလသည္။ မည္သည့္ အရာ သုည
ဆိတ္သုဥ္းေနသနည္း။ “ငါ”  “ငါ့ဟာ” သုည ျဖစ္ေနသနည္း။ “ငါ”
ယင္းခြ် င္းခ်က္မွ တစ္ပါး တျခား  မည္သည့္ အရာဝတၳဳမဆုိ ရိွေနနိုင္သည္
အသိအမွတ္မျပဳမျခင္း မည္သည့္ အရာဝတၳဳမဆုိ ရိွေနနိုင္သည္။ ဤကား
ျဖစ္ေလသည္။ “သုညတ” အေၾကာင္းကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာအခါ၌ 
ကုိသာ ေဟာၾကာေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ေလသည္။  အသိအလိမၼာမရိွသည့္ လူအႏၶမ်ားက
ေန႔စဥ္သံုး စကား၏ ဆုိလုိခ်က္ အတုိင္း ကမာၻေလာက၌ မည္သည့္အရာမွ
အနက္အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူၾကေလသည္။ အကယ္၍ “သုညတ” ဟူေသာ
အနက္အဓိပၸာယ္အတုိင္း တလြဲတေခ်ာ္ အနက္ အဓိပၸာယ္ ေကာက္မည္ဆုိလွ်င္
အဓိပၸာယ္မရိွျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ အသိပညာကင္းမဲ့သူတုိ႔သည္  ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူသည့္
တရားကုိ ဗုဒၶဆုိလုိရင္ျဖစ္သည့္ အတုိင္း အနက္ အဓိပၸာယ္ကုိ မေကာက္ယူဘဲ
ၾကေလသည္။ 

      ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္နွင့္ ပတ္သက္၍ သင္တုိ႔ စိတ္ဝ
မွတ္သားထားၾကလိမ့္မည္ဟု ကြ်န္ုပ္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ရုပ္ဝတၳဳ တရားနွင့္
“ဘာမွ်မရွိျခင္း” သုိ႔မဟုတ္ “သုညတ” ဟူေသာ စကားလုံးသည္
ရိုးရုိးထုံးစံအတုိင္း အနက္အဓိပၸာယ္ထြက္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ရုပ္လြန္တရားနွင့္
“ဘာမွ်မရွိျခင္း” သုိ႔မဟုတ္ “သုညတ” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ 
နိုင္ေသာ္လည္း “ငါ” “ငါ့ဟာ” ဟူသည္ကား လုံးဝ မရွိေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ
ေသာ္၎၊ စိတ္ေလာက၌ေသာ္၎၊ မည္သည့္ေနရာ ဌာန၌မဆုိ
မည္သည့္အရာဝတၳဳမွ မရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမာၻေလာကသည္ သုညျဖစ္၏ဟု
ယင္းသုိ႔ဆုိျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻေလာက၌ မည္သည့္အရာဝတၳဳမွ မရွိဟု ဆုိလုိျ
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ဟူ၍ကား မရိွေပ။ ဤကား ဓမၼစကား၌၊ 
 

သုည ျဖစ္ေနသနည္း။ မည္သည့္အရာ 
”  “ငါ့ဟာ” ဆိတ္သုဥ္းေနသနည္း။ 

ရိွေနနိုင္သည္။ “ငါ” “ငါ့ဟာ” ဟူ၍ 
ဤကား ဓမၼစကားထဲက  “သုညတ” 
 ဗုဒၶသည္ ဓမၼစကားထဲက  “သုညတ” 
လူအႏၶမ်ားက ယင္းေဟာေျပာခ်က္ကုိ 

မည္သည့္အရာမွ မရိွ၊ လြင္တီးေခါင္အတုိင္းျဖစ္၏ဟု 
ဟူေသာ စကားလုံးကုိ ေန႔စဥ္သုံးစကား၏ 

ေကာက္မည္ဆုိလွ်င္ ဗုဒၶ၏ “သုညတ” တရားသည္ 
ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ “သုညတ” 

မေကာက္ယူဘဲ တလြဲအဓိပၸာယ္ေကာက္ယူ 

ဝင္စားမႈရွိၾကျပီး စိတ္ထတဲြင္ ျမဲျမဲ 
တရားနွင့္ ပတ္သက္၍ အသုံးျပဳေသာ 

စကားလုံးသည္ ဘာပစၥည္းတစ္ခုမွ မရိွျခင္းဟု 
ရုပ္လြန္တရားနွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္မူ 
 မည္သည့္အရာဝတၳဳမဆုိ ထင္ရွားရိွ 

အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ ဆုိလိုေပသည္။ ရုပ္ေလာက၌ 
ဌာန၌မဆုိ “ငါ” “ငါ့ဟာ” ကဲ့သုိ႔ေသာ 

သုညျဖစ္၏ဟု ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 
ဆုိလုိျခင္း မဟုတ္ေပ။ ကမာၻေလာက၌ 

မည္သည့္ အရာဝတၳဳမဆုိ ရိွသည္
အသုံးခ်ပါ။ ယင္းအရာတၳဳမ်ားကုိ
ေမြးမထားပါနွင့္။ 

         ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼစကား၌
“သုညတ” ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ
နားမလည္သူျဖစ္ေလသည္။ 
စကားကုိသာ ေျပာဆုိေနသူျဖစ္သည္
အနက္အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူေနမည္
သေဘာေပါက္နိုင္ေတာ့မည္နည္း
အားထုတ္ပါ။ ယင္းစကားလုံးသည္
နွစ္မ်ဳိးရိွေလသည္။ 

အလင္းေရာင္ 
        ယခုကဲ့သုိ႔ ေလးနက္ေသာ
သြားၾကေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ၾကဦးစုိ႔။ မည္သည့္ စကားလုံးျ
ရိုးရုိး အေနအားျဖင့္ အလင္းေရာင္အေၾကာင္း
အလင္းေရာင္၊ လွ်ပ္စစ္မီး၏ အလင္းေရာင္
ဤကား ေန႔စဥ္သံုးစကားျဖစ္ေလသည္
အျမင္အသိ၊ အဆင့္ျမင့္ေသာအသိ
လႈိဏ္ဂူထဲ၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူသည္
ျဖစ္၍ အလင္းေရာင္ရိွေနသည္ဟုပင္
မီးေရာင္အားလုံး ျငိမ္းထားေစကာမူ
ရိွေနသည္ဟုပင္ ဆုိနိုင္ေလသည္

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

ရိွသည္။ ယင္းအရာဝတၳဳမ်ားကုိ အဆင္ျခင္ အစဥ္းစားဉာဏ္ျဖင့္ အသုံးခ်နုိင္ပါသည္
ယင္းအရာတၳဳမ်ားကုိ အသုံးခ်ပါ။ တစ္ခုဘဲ သတိျပဳရမည္။ “ငါ” “ငါ့ဟာ” ဟူေသာ သကၠာယစြဲကို

ဓမၼစကား၌ “သုညတ” သည္ မည္သည့္ အရာမွမရွိ ဟူေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ မဟုတ္ေပ
အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ “မည္သည့္အရာမွ မရိွ” ဟု ယူဆသည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဓမၼကုိ

 ဓမၼစကားကုိ နားမလည္သူ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ေန႔စဥ္သုံး
ဆုိေနသူျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဓမၼစကားကုိ ေန႔စဥ္သုံးအနက္ အဓိပၸာယ္ 

ေကာက္ယူေနမည ္ ဆုိလွ်င္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ ဓမၼ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ ဘယ္မွာ
သေဘာေပါက္နိုင္ေတာ့မည္နည္း။ ယင္းစကားလုံး၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ သိရိွနားလည္ေအာင္ အထူးႀကိဳး

ယင္းစကားလုံးသည္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု လုံးဝ ကြဲျပားျခားနားေသာ အနက္အဓိပၸာယ္

ေလးနက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိသာလွ်င္ ေဆြးေႏြးေနၾကမည္ ဆုိလွ်င္ သင္တုိ႔ ပ်င္းရိျငီးေငြ
ၾကာင့္ လြယ္ကူသည့္ စကားလုံးတစ္လုံး၏ အေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္

စကားလုံးျဖစ္သနည္း ဆုိလွ်င္ “အလင္းေရာင္” ဟူသည့္ စကားလုံး ျဖစ္သည္။ သာမန္
အလင္းေရာင္အေၾကာင္း ေျပာမည္ဆုိလွ်င္ ကြ် နု္ပ္တုိ႔သည္ မီးအိမ္၏ အလင္းေရာင္၊ ေန၏

အလင္းေရာင္၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအလင္းေရာင္ တစ္ခုခုကုိ ရည္ညႊန္းေလသည္
ဖစ္ေလသည္။ ဗုဒၶ၏ ဓမၼစကား၌ကား “အလင္းေရာင္” ဟူေသာစကားလုံးသည္

မင့္ေသာအသိ (ပညာ) ကုိ ရည္ညႊန္းေလသည္။ ဗုဒၶသည္ အေမွာင္လႊမ္းလ်က္ရိွေသာ
သီတင္းသုံးေနေတာ္မူသည္ ျဖစ္ေစကာမူ စိတ္နွလုံးေတာ္အတြင္၌ ပညာအလင္းေရာင္ ရိွေနသည္

အလင္းေရာင္ရိွေနသည္ဟုပင္ ဆိုရေပလိမ့္မည္။ ၾကယ္တာရာကင္းမဲ့ေသာ လမုိက္ညဥ့္အခါ
ငိမ္းထားေစကာမူ ေယာဂီ၏ စိတ္နွလုံးထဲ၌ ပညာအလင္းေရာင္ရိွေနပါလွ်င္ အလင္းေရာင္

ဆုိနိုင္ေလသည္။ ဤကား ဓမၼစကား၌ ရိွေသာအလင္းေရာင္ ျဖစ္ေလသည္။ 

 
ပးပါသည္။  

အသုံးခ်နုိင္ပါသည္။ 
သကၠာယစြဲကို 

မဟုတ္ေပ။ 
ဓမၼကုိ 
စဥ္သုံး 
 အရ 

ဘယ္မွာ 
ႀကိဳးစား 

အနက္အဓိပၸာယ္ 

ပ်င္းရိျငီးေငြ႔ 
ခင္ၾကည့္ 

သာမန္ 
ေန၏ 

ရည္ညႊန္းေလသည္။ 
ဟူေသာစကားလုံးသည္ 

အေမွာင္လႊမ္းလ်က္ရိွေသာ 
ရိွေနသည္ 

လမုိက္ညဥ့္အခါ 
အလင္းေရာင္ 



 အေမွာင္ 
        “အေမွာင္” ဟူေသာ စကားလုံးကုိ ၾကည့္ၾကဦးစို႔။ ရိုးရိုးေန႔စဥ္သံုးစကား၌
ျမင္ေအာင္ ျပဳနုိင္ေသာ အလင္းေရာင္၏ ဆိတ္သုဥ္းျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္
သည္ အသိပညာဆိတ္သုဥ္းျခင္း၊ အမွန္တရားကုိ နားမလည္ျခင္း၊ အတြင္း
အနက္ အဓိပၸာယ္ရသည္။ ယင္းကား အေမွာင္ ျဖစ္ေလသည္။ အသိပညာကင္းမ့ဲသည့္
ေနေရာင္ထဲတြင္ သြားထုိင္ ေနေစကာမူ အေမွာင္ထတဲြင္ ေရာက္ေနသူျ
မွန္ကန္ေသာ သဘာဝကုိ နားမလည္ျခင္း အမုိက္ေမွာင္ထတဲြင္ ေရာက္ေ
ဓမၼစကား၌ရွိေသာ “အေမွာင္” နွင့္ ေန႔စဥ္သုံးစကား၌ရွိေသာ “အေမွာင္
တစ္ခု ကြဲျပားျခားနားပုံတည္။  

အရပ္စကားထဲက ကံနွင့္ ဓမၼစကားထဲက ကံ 

   “ကမၼ”  (ကံ) ဟူေသာ စကားလုံး၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ
ရိုးရုိးအရပ္သားမ်ားက  “ကံေပါ့ကြာ” ဟု ဆုိရာ၌ ဆုိးဝါးေသာ အေျ
ျဖစ္ေလသည္။ က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ မေကာင္းမႈအတြက္ အျပစ္ဒဏ္အေနျ
အေျခအေနကုိ ရုိးရိုးအရပ္သားမ်ားက ကံဟု အနက္အဓိပၸာယ္ ေကာက္ၾကသည္
ရိွေသာ “ကမၼ” (ကံ) ဟူေသာ စကားလုံးသည္ကား အနက္အဓိပၸာယ္တစ္မ်ဳိးကုိ
ဓမၼစကား၌ရွိေသာ ကမၼ (ကံ) ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကာ အျပဳအမူ
မေကာင္းေသာ အျပဳအမူသည္ မေကာင္းေသာ၊ မဲေသာ ကံ ျဖစ္ေလသည္
ေကာင္းေသာ၊ ျဖဴေသာ ကံ ျဖစ္ေလသည္။ အျခားထူးျခားေသာ ကံ တစ္မ်ဳိးလည္း
မဲလည္း မမဲ၊ ျဖဴလည္းမျဖဴ ေပ။ ကံနွစ္ပါး၏ အၾကားတြင္ ရွိေနသည္။ ယင္းကံသည္
“အနတၱ” နွင့္ “သုညတ” ကုိ ႐ႈျမင္သုံးသပ္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းအျ
ျဖစ္ေလသည္။ စစ္မွန္ေသာ ကံ ျဖစ္ေလသည္။ ဗုဒၶေဟာၾကား 
အားလုံးေသာ ကံတုိ႔ကုိ လြန္ေျမာက္သြားေစရန္ ဗုဒၶက ေဟာၾကားထားေတာ္မူေလသည္
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စဥ္သံုးစကား၌ “အေမွာင္” သည္ မ်က္စိကုိ 
အဓိပၸာယ္ရသည္။ ဓမၼစကား၌ကား “အေမွာင္” 

အတြင္း အဇၥ်တၱ ကန္းျခင္း (အဝိဇၨာ) ဟု 
အသိပညာကင္းမ့ဲသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ 

ေရာက္ေနသူျဖစ္ေလသည္။ အရာဝတၳဳမ်ား၏ 
ေရာက္ေနသူျဖစ္ေလသည္။ ဤကား 

အေမွာင္” တုိ႔၏ အနက္အဓိပၸာယ္တစ္ခုနွင္ 

အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ၾကဦးစုိ႔။ 
အေျခအေနကုိ ရည္ညႊန္း၍ ေျပာျခင္း 

ပစ္ဒဏ္အေနျဖင့္ ရရိွေသာ ဆုိးဝါးေသာ 
ေကာက္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဓမၼစကား၌ 

အနက္အဓိပၸာယ္တစ္မ်ဳိးကုိ ရည္ညႊန္းေလသည္။ 
ပဳအမူ ျဖစ္ေလသည္။ မေကာင္းေသာ 

ဖစ္ေလသည္။ ေကာင္းေသာ အျပဳအမူသည္ 
တစ္မ်ဳိးလည္း ရိွေသးသည္။ ယင္းကံသည္ 

ယင္းကံသည္ အတၱစြဲ ျပဳတ္သြားေအာင္ 
ယင္းအျပဳအမူမ်ဳိးသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ ကံ 

 ညႊန္ျပထားေသာကံ ျဖစ္ေလသည္။ 
ေဟာၾကားထားေတာ္မူေလသည္။ 

တတိယကံ 
 သုိ႔ရာတြင္ လူတုိ႔သည္
သာလွ်င္ စိတ္ပါဝင္စားၾကသည္
မေကာင္းေသာ၊ အတၱမွ လုံးဝကင္းလြတ္ျ
စိတ္ပါဝင္စားျခင္း မရိွၾကေပ။ 
ဟူသမွ်ကုိ၎၊ ဖယ္ရွားေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ေလသည္
အတြက္ နည္းလမ္းကုိ မသိနားမလည္ၾကေပ
ယင္းထူးျခားသည့္ တတိယ အမ်ဳိးအစားကံျ
မသိနားမလည္ၾကေပ။ ယင္းနည္းလမ္းမွာ

        မဂၢင္ရွစ္ပါး လမ္းစဥ္အတုိင္း
လည္း မဟုတ္ေပ။ တတိယအမ်ဳိးအစား
အတြက္ နည္းလမ္းျဖစ္ေလသည္
“ကမၼ” (ကံ) ၏ အဓိပၸာယ္သည္
မရင့္က်က္ေသးေသာလူတုိ႔၏ 
အေျခအေနဟု အနက္အဓိပၸာယ္
ျဖစ္ေလသည္။ 

သရဏ  

 “ကုိးကြယ္ အားထားရာ
ေန႔စဥ္သံုးစကား၌ “ကိုးကြယ္
မွီခိုေနရေသာ မိမိကိုယ္၏ အျ
သာဓကအားျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္
ေသာ္၎၊ အတိတ္ေကာင္း 
မွီခိုအားထားေနရေကာင္း ေနရေပလိမ့္မည္

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

သည္ မဲေသာ ကံနွင့္ ျဖဴေသာ ကံကိုသာလွ်င္၊ ဆုိးေသာကံနွင့္ ေကာင္းေသာကံကုိ
င္စားၾကသည္။ မဲလည္း မမဲ ျဖဴလည္းမျဖဴေသာ၊ ဆုိးလည္းမဆုိး ေကာင္းလည္း

ကင္းလြတ္ျပီး နိဗၺာန္ေရာက္ရိွေရးသုိ႔ ေရွ႕႐ႈေနေသာ တတိယအမ်ဳိးအစား ကံကုိမူ
 တတိယအမ်ဳိးအစားကံသည္ ဆိုးေသာကံဟူသမွ်ကုိ၎၊ ေကာင္းေသာကံ

ဖယ္ရွားေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ေလသည္။ လူတုိ႔သည္ ကံကုိ လုံးဝဖယ္ရွားေဖ်ာက္ဖ်က္ ပစ္ရန္
မသိနားမလည္ၾကေပ။ ဗုဒၶမိန္႔မွာ ေဟာၾကားသည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း က်င့္သုံးေသာ

အမ်ဳိးအစားကံျဖင့္ ကံအားလုံးကုိ အဆုံးသတ္ပစ္ရသည္ဆုိသည္ကိ ု လူတုိ႔သည္
ယင္းနည္းလမ္းမွာ တျခားမဟုတ္ေပ။ မဂၢင္ရွစ္ပါးသာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ 

လမ္းစဥ္အတုိင္း က်င့္သုံး လုိက္နာျခင္းသည္ မဲေသာကံလည္း မဟုတ္ေပ။ ျဖဴေသာကံ
တတိယအမ်ဳိးအစား ကံျဖစ္ေလသည္။ ယင္းကံသည္ ကံအားလုံးကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ရန္

ဖစ္ေလသည္။ ဤကား ဓမၼစကား၌ ရိွေသာ ကမၼ (ကံ) ျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼစကားထကဲ
အဓိပၸာယ္သည္ “ကံေပါ့ကြာ” ဟု ဆုိရာ၌ ဆုိးဝါးေသာ အေျခအေနဟု အနက္ေကာက္သည့္

 “ကမၼ” (ကံ) ၏ အနက္အဓိပၸာယ္နွင့္မူ တျခားစီျဖစ္ေပသည္။ ဆုိးဝါးေသာ
အနက္အဓိပၸာယ္ ေကာက္သည့္ “ကမၼ” (ကံ) သည္ ေန႔စဥ္သုံးစကား၌ “ကမၼ” (

အားထားရာ” (သရဏ) ဟူေသာ စကားလုံးကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္းၾကည့္ၾကဥိးစို
ကိုးကြယ္ အားထား မွီခိုရာ” ဟူသည္မွာ အကူအညီ အေထာက္ အပ့ံအတြက္

အျပင္ဘက္မွ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ အရာဝတၳဳ တစ္ခုခု ျဖစ္ေလသည္
ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ သူ၏ အႀကီးအမႈးအေပၚ၌ ေသာ္၎၊ နာနာဘာဝမ်ားအေပၚ၌

 နိမိတ္ေကာင္းမ်ား အေပၚ၌၎၊ ေလာကပါလ နတ္မ်ားအေပၚ၌ေသာ္၎
ေနရေပလိမ့္မည။္ မိမိကိုယ္မွတပါး အျခားပုဂၢိဳလ္ တဦးဦးကုိ ျဖစ္ေစ၊ အျခားအရာ

 
ပးပါသည္။  

ေကာင္းေသာကံကုိ 
ေကာင္းလည္း 

ကံကုိမူ 
ေကာင္းေသာကံ 

ပစ္ရန္ 
က်င့္သုံးေသာ 

သည္ 

ဖဴေသာကံ 
ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ 
မၼစကားထကဲ 

အနက္ေကာက္သည့္ 
ါးေသာ 

” (ကံ) 

ခင္းၾကည့္ၾကဥိးစို႔။ 
အပ့ံအတြက္ 

ဖစ္ေလသည္။ 
မ်ားအေပၚ၌ 

နတ္မ်ားအေပၚ၌ေသာ္၎၊ 
ခားအရာ 



 ဝတၳဳ တခုခုကုိ ျဖစ္ေစ မွီခိုအားထားရာဟု ထင္မွတ္ယူဆျခင္းသည္ ေန
အားထားရာ”  (သရဏ) ဟူေသာ စကားလုံး၏ အနက္ အဓိပၸာယ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္

          ဓမၼစကား၌ရွိေသာ “ကိုးကြယ္ အားထားမီွခိုရာ” မွာမူ မိမိကုိယ္အတြင္း၌သာလွ်င္
ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃ သည္ ကြ် နု္ပ္တုိ႔၏ ကုိယ္အတြင္း၌၊ ကြ်န္ုပ္တုိ႔၏ စိတ္နွလုံးအတြင္း၌
သိျမင္ထားရေပမည္။ သုိ႔မွသာ ရတနာသုံးပါးသည္ ကြ် နု္ပ္တုိ႔အား 
အားထားရာ အျဖစ္ အေထာက္အပံ့ ေပးေပလိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္ 
ကုိယ္တြင္း၌သာလွ်င္ ေတြ႔ျမင္နိုင္ေပသည္။ ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃ
တည္ရိွေအာင္ျပဳလုပ္သည့္ အရာမွာ ကြ်န္ုပ္တို႔ကုိယ္တုိင္၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္သာလွ်င္
အလုိအရ မိမိကုိယ္သည္သာလွ်င္ မိမိ၏ မွီခိုအားထားရာ ျဖစ္ေလသည္။ 
အတြင္၌သာလွ်င္ ရိွေလသည္။ အျပင္အပ ဘယ္ေနရာမွာမွ မရိွေပ။ 

အဓိပၸာယ္နွစ္မ်ဳိး 
  ယခုထိ တင္ျပလာခ့ဲသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ သင္တုိ႔အား စကားတစ္လုံးသည္
နွစ္မ်ဳိး ထြက္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္
အသိပညာနွင့္ျပည့္စံုေသာ၊ စူးစမ္းဆင္ျခင္မႈရိွေသာ လူသည္ စကားအသုံးအႏႈ
ဆင္ျခင္နုိင္ပါလိမ့္မည္။ “အနက္အဓိပၸာယ္ နွစ္မ်ဳိးလုံးကုိ သိရိွနားလည္ရန္
မည္ေပ၏”။ စကားအသုံးအႏႈန္း နွစ္မ်ဳိးဟူသည္မွာ စကားတစ္ခြန္၏ ထြက္နုိင္ေသာအနက္အဓိပၸာယ္နွစ္
ဆုိလုိေပသည္။ တစ္မ်ဳိးမွာ စကားလုံး၏ ေန႔စဥ္သုံးစကားအနက္ အဓိပၸာယ္ျ
အခ်ဳိ႕စကားလုံး၏ ဓမၼစကား အနက္အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေလသည္။ အသိပညာနွင့္
မႈရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကြ်န္ပ္ထုတ္ေဆာင္ ေျပာျပခ့ဲသည္ သာဓကမ်ားအတုိင္း
စဥ္းစားဆင္ျခင္သင့္ေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကြ် နု္ပ္တို႔ ယခုအထိ စဥ္းစားဆင္ျ
အဆင့္ျမင့္သည့္ စကားလုံးမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ယခုတဖန္ ေျမႀကီး
အေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ၾကဦစို႔။ 

- 16 - 

ေန႔စဥ္သုံးစကား၌ ရိွေသာ “ကုိးကြယ ္
ဖစ္ေလသည္။ 

မိမိကုိယ္အတြင္း၌သာလွ်င္ ေတြ႔ရိွရေပသည္။ 
စိတ္နွလုံးအတြင္း၌ ရိွသည္ဟူ၍ ကြ်န္ုပ္တို႔ 

 တကယ္အစစ္အမွန္ ကိုးကြယ္ မွီခို 
 ယင္းမီွခိုအားထားရာမွာ ကြ်န္ုပ္တုိ႔၏ 

သံဃ ကုိ ကုိယ့္စိတ္နွလုံးအတြင္း၌ 
ပမ္းခ်က္သာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼစကား၏ 

 မိမိ၏ မီွခိုအားထားရာသည္ မိမိကိုယ္ 

စကားတစ္လုံးသည္ အနက္အဓိပၸာယ္ 
နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ လံုေလာက္ျပီဟု ကြ်န္ုပ္ထင္သည္။ 

စကားအသုံးအႏႈန္း နွစ္မ်ဳိးကုိ စဥ္းစား 
သိရိွနားလည္ရန္ သတိျပဳေသာ သူသည္ ပညာရိ ွ

ထြက္နုိင္ေသာအနက္အဓိပၸာယ္နွစ္မ်ဳိးကုိ 
အဓိပၸာယ္ျဖစ္ျပီး အျခား တစ္မ်ဳိးမွာ 

အသိပညာနွင့္ ျပည့္စံုေသာ၊ စူးစမ္းဆင္ျခင္ 
သာဓကမ်ားအတုိင္း အနက္အဓိပၸာယ္နွစ္မ်ဳိးလုံးကုိ 

စဥ္းစားဆင္ျခင္ခဲ့ၾကေသာ စကားလုံးမ်ားမွာ 
ႀကီးနွင့္ နီးသည့္ စကားလုံးအခ်ဳိ႕၏ 

အိပ္ျခင္း 
 
        “အိပ္ျခင္း” ဟူသည့္ စကားလုံးကုိ
သုိ႔မဟုတ ္ ေၾကာင္ကဲ့သုိ႔ လည္းေလ်ာင္းျ
ေန႔စဥ္သံုးစကားကုိ ေျပာဆုိျ
အသိပညာမရွိျခင္း (အဝိဇၨာ) 
ထုိင္ေနသည္ ျဖစ္ေစကာမူ 
မသိနားမလည္ပါက ထုိပုဂၢိဳလ္အား
အေနအထားျဖင့္ ရိွေနရိွေန 
မွ်သာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ 

ႏုိးျခင္း 
 
    “နိုးျခင္း” ဟူေသာ စကားလုံးသည္
ဆုိလုိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဓမၼစကား၌
လက္ကိုင္ထားျခင္းဟူေသာ အနက္
ပြားမ်ားက်င့္သုံးေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္
နိုးလာသည့္နွင့္ တျပိဳင္နက္ 
အနက္အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေလသည္

မိတ္ေဆြ 
 
        “မိတ္ေဆြ” ဟူေသာ 
အေဖာ္အေပါင္းကုိ ရည္ညႊန္းေလသည္
သည္ ဓမၼကို ရည္ညႊန္းေလသည္

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

စကားလုံးကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ၾကည့္ပါ။ “အိပ္ျခင္း” ဟူသည့္ စကားလုံးကုိ 
လည္းေလ်ာင္းျပီး အိပ္ျခင္း အနက္အဓိပၸာယ္၌ အသုံးျပဳသည့္ အခါ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္

ပာဆုိျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဓမၼစကား၌ကား ယင္းစကားလုံးသည္
) ကို ရည္ညႊန္းေလသည္။ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္သည္ မ်က္လုံးဖြင့္ျ
 အကယ္၍ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ အရာဝတၳဳမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ သဘာ

ထုိပုဂၢိဳလ္အား အိပ္ေနသည္ဟူ၍ပင္ ေခၚဆုိရေပလိမ့္မည္။ ကုိယ္ခႏၶာမည္သည့္
 အရာဝတၳဳမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာသဘာဝကုိ မသိနားမလည္ပါက အိပ္ေနျခင္း

စကားလုံးသည္ သာမန္ ရိုးရုိးအနက္အဓိပၸာယ္အားျဖင့္ အိပ္ရာမွ နိုးျခင္း၊ ထျခင္းဟု
ဓမၼစကား၌ကား “နိုးျခင္း” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ အစဥ္သျဖင့္ သတိတရား

အနက္ အဓိပၸာယ္ကုိ ေဆာင္ေလသည္။ သတိပ႒ာန္ တရားကုိ အစဥ္မျပတ္
ပုဂၢိဳလ္သည္ အခါခပ္သိမ္း သတိရိွေနသူ ျဖင့္ေလသည္။ အိပ္ေနသည္ ျဖင့္ေစကာမူ

 ခ်က္ျခင္းသတိရိွျပီးသားျဖစ္ေနသည္။ ဤကား ဓမၼစကား၌ရွိေသာ နုိးျခင္း၏
ဖစ္ေလသည္။ 

 စကားလုံးသည္ ေန႔စဥ္သုံး စကား၌ ကြ် နု္ပ္တုိ႔နွင့္ ေပါင္းေဖၚ ဆက္ဆံေနသည့္
ရည္ညႊန္းေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဓမၼစကား၌ကား “မိတ္ေဆြ” သို႔မဟုတ္ “အေပါင္းအေဖၚ

ရည္ညႊန္းေလသည္။ အထူးသျဖင့္ ကြ် နု္ပ္တုိ႔အား မတင္းတိမ္မေရာင့္ရဲသည့္ အေျခအေန (ဒုကၡ

 
ပးပါသည္။  

 ေခြး၊ 
သည္ 

ယင္းစကားလုံးသည္ 
မ်က္လုံးဖြင့္ျပီး 

သဘာဝကို 
ယ္ခႏၶာမည္သည့္ 

အိပ္ေနျခင္း 

ထျခင္းဟု 
သတိတရား 
အစဥ္မျပတ္ 
ျဖင့္ေစကာမူ 

နုိးျခင္း၏ 

ဆက္ဆံေနသည့္ 
အေပါင္းအေဖၚ” 

ဒုကၡ) 



 မွလြန္ေျမာက္ေစသည့္ ဓမၼကုိ ရည္ညႊန္းေလသည္။ ဗုဒၶသည္ အထူးအားျဖင့္
အေကာင္းဆုံးေသာ မိတ္ေဆြ (ကလ်ာဏ မိတၱ) အျဖင့္ ရည္ညႊန္းေဟာျပထားေတာ္မူသည္
“မိတ္ေဆြ” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ သမၼာဒိ႒ိ၊ သမၼာသကၤပၸ စေသာ
ဤကား ဓမၼစကား၌ ရိွေသာ “မိတ္ေဆြ” ၏ အနက္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ေလသည္

ရန္သူ 
 
       ေန႔စဥ္သုံးစကား၌ရွိေသာ “ရန္သ”ူ သည္ ကြ် နု္ပ္တုိ႔မုန္းေသာ
ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ဓမၼစကား၌ ဆုိလုိေသာ ကြ် နု္ပ္တုိ႔ ရန္သူကား
စိတ္နွလုံးျဖင့္ေလသည္။ ကြ် နု္ပ္တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္စိတ္နွလုံးနွင့္ ယင္းစိတ္နွလုံးကုိ
ကြ် နု္ပ္တုိ႔၏ ရန္သူအစစ္အမွန္ျဖစ္ေလသည္။ လမ္းလြဲေနေသာ စိတ္နွလံုးသည္
သည္။ ကြ်န္ုပ္တုိ႔၏ ရန္သူသည္ အျပင္အပက တစ္စံုတစ္ေယာက္ မဟုတ္ေပ
စြဲမွတ္ထားေသာ ရန္သူသည္ ေန႔စဥ္သုံး အရပ္သားစကားထဲက ရန္သူျဖစ္ေလသည္
ရန္သူကား လမ္းလြဲေနေသာ စိတ္နွလုံး ျဖစ္ေလသည္။ ထုိရန္သူကား စိတ္နွလုံး
စိတ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားသည္။ စိတ္နွလုံးကုိ လမ္းမွန္ ေရာက္ေအာင္
အားရုံစူးစုိက္ေစပါက ရန္သူရိွေတာ့မည္ မဟုတ္ဘ ဲရန္သူ၏ ေနရာတြင္ မိတ္ေဆြ

ျခားနာခ်က္ 
          ကြ် န္ုတုိ႔ စဥ္းစားဆင္ျခင္ခဲ့သည့္ စကားလုံးမ်ားသည္ ေန႔စဥ္သုံး စကားနွင့္
ျပဆုိရန္အတြက ္ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပလုိက္သည့္ စကားလုံးမ်ားျဖစ္သည္
နက္နက္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္လွ်င္ ယင္းျခားနားခ်က္သည္ ကြ်န္ုပ္တုိ
အေၾကာင္းျဖစ္သည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ သေဘာေပါက္ေပလိမ့္မည္
ေဒသနာေတာ္ကို၊ ဤအလြန္ခက္ခဲ နက္နဲေသာ ေဒသနာေတာ္ကို
အေၾကာင္းမွာ ဓမၼစကားကုိ မသိနားမလည္ျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္
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အထူးအားျဖင့္ မဂၢင္ရွစ္ပါးအား လူ၏ 
ရည္ညႊန္းေဟာျပထားေတာ္မူသည္။ ဓမၼစကား၌ 

စေသာ မဂၢင္ရွစ္ပါးကုိ ရည္ညႊန္းေလသည္။ 
အဓိပၸာယ္ျဖစ္ေလသည္။  

မုန္းေသာ၊ ကြ်န္ုပ္တုိ႔အား ရန္ျပဳေသာသူ 
ရန္သူကား ကြ်န္ုပ္တုိ႔၏ လမ္းလြဲေနေသာ 

ယင္းစိတ္နွလုံးကုိ တလြဲအသုံးျပဳျခင္းသည္ 
စိတ္နွလံုးသည္ ကြ်န္ုပ္တို႔၏ ရန္သူျဖစ္ေလ 
မဟုတ္ေပ။ ရိုးရုိးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး စိတ္ထတဲြင္ 

ရန္သူျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼစကားထဲက 
စိတ္နွလုံးထဲ၌ ေမြးဖြားျဖစ္ေပၚလာသည္။ 

ေရာက္ေအာင္ လမ္းညႊန္ျပီး ဓမၼအေပၚ 
မိတ္ေဆြ ေရာက္လာေပလိမ့္မည္။ 

စကားနွင့္ ဓမၼစကား၏ ျခားနားခ်က္ကို 
စကားလုံးမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းစကားလုံးမ်ားကုိ ေလးေလး 

ကြ်န္ုပ္တုိ႔ ဗုဒၶဓမၼကုိ မသိနားမလည္ျခင္း၏ 
သေဘာေပါက္ေပလိမ့္မည္။ ဤအဆင့္ျမင့္မားေသာ 

ေဒသနာေတာ္ကို ကြ် နု္ပ္တုိ႔ မသိနားမလည္ျခင္း၏ 
ျဖစ္ေလသည္။ ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္သုံးစကား၊ 

အရပ္စကားကုိသာလွ်င္ သိၾကသည္
စကားကုိ မသိနားမလည္ၾကေပ

ေနာက္ေခ်းပုိးထုိးေကာင္လုိ 
 
         အကယ္၍ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္
စကားကုိ သေဘာေပါက္လိမ့္မည္
ဟုေျပာသည္။ သူမိုက္က ထိုစကားကုိ
မျမင္သနည္း။ ေကာင္းကင္၌ ပ်ံသန္းေနေသာေၾကာင့္
ေရကုိ မျမင္” ဟုေျပာသည္ 
ထုိေၾကာင့္ ငါး ေရကုိမျမင္နိုင္ဟူေသာ
မသိေပ။ ထုိနည္းတူစြာ ေျမႀကီး
ေနာက္ေခ်းပုံထဲတြင္ ေနေသာ
ေနာက္ေခ်းပုိထုိးေကာင္သည္ ေနာက္ေခ်းပုံကုိ

        ေနာက္ဆုံး စကားကား
ေနေသာ၊ ကမာၻေလာကထမဲွာ 
ျမင္လွ်င္ ကမာၻေလာကထဲမွာ တြယ္
သစၥာတရားနွင့္အတူ ေနေပလိမ့္မည္
ကမာၻေလာကထမွဲာ ျမဳတ္နစ္ေနေသာ
ဓမၼစကားကုိ သိရိွနားလည္လိမ့္
ေနာက္ေခ်းပုံထဲက ေနာက္ေခ်းပုိးထုိးေကာင္က့ဲသုိ
၎၊ ေကာင္းကင္ေပၚက ငွက္ကဲ့သုိ
ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ လူတုိ႔သည္
ေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ ဓမၼကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

သိၾကသည္။ တရားအက်င့္၌ ေရွ႕တန္းသုိ႔ေရာက္ရိွ ေနၾကသည့္ အရိယာ ပုဂၢိဳလ္တုိ
မသိနားမလည္ၾကေပ။ 

သည္ ေန႔စဥ္သုံး စကားမွ်ကုိသာ သိရိွနားလည္လွ်င္ အရိယာ ပုဂၢိဳလ္တုိ
သေဘာေပါက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အသိပညာရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္က “ငွက္သည္ ေကာင္းကင္ကုိ မျမင္

ထိုစကားကုိ မယုံၾကည္ေပ။ ငွက္သည္ ေကာင္းကင္ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္
ပ်ံသန္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ အသိပညာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္က “ငါးသည္
 သူမိုက္က ထိုစကားကုိ မယုံၾကည္ေပ။ ငါးသည္ ေရနွင့္ဆက္သြယ္ေန၏

ေရကုိမျမင္နိုင္ဟူေသာ စကားကုိ သူမိုက္က မယုံၾကည္ေပ။ ငါးသည္ ေရအေၾကာင္းကုိ ဘာမွ
ႀကီးထဲတြင္ အျမဲမျပတ္ေအာင္းေနေသာ တီေကာင္သည္ ေျမႀကီးကုိ မျမင္ေပ

ေနေသာ၊ ေနာက္ေခ်းပုံထဲတြင္ေမြးေသာ၊ ေနာက္ေခ်ပုံထဲတြင္ ေသေသာ
ေနာက္ေခ်းပုံကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မျမင္ေပ။ 

စကားကား “လူသည္ ကမာၻေလာကကုိ မျမင္ေပ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ကမာၻေလာကထမဲွာ
 သြားလာက်က္စားေသာ လူသည္ ကမာၻေလာကကုိမျမင္ေပ။ ကမာၻေလာကကုိ
တြယက္ပ္ေနလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ကမာၻေလာကထဲမွ လြတ္ေအာင္ရုန္းထြက္ျပီး

ေနေပလိမ့္မည္။ ေနာက္ေခ်းပံုထဲ၌ ရိွေနေသာ ေနာက္ေခ်းပုိးထုိးေကာင္က့ဲသို
ျမဳတ္နစ္ေနေသာ သူသည္ ေန႔စဥ္သုံး အရပ္စကားကုိသာ သိရိွနားလည္ေနေပလိမ့္မည္

သိရိွနားလည္လိမ့္မည ္ မဟုတ္ေပ။ ဓမၼစကားကုိ သိရွိနားမလည္ျခင္းမွာ ထုိသူသည္
ေနာက္ေခ်းပုိးထုိးေကာင္က့ဲသုိ႔၎၊ ေျမႀကီးထဲက တီေကာင္ကဲ့သုိ႔၎၊ ေရထဲက ငါးက့ဲသုိ

ငွက္ကဲ့သုိ႔၎၊ ကမာၻေလာကထမွဲာ ျမဲျမံစြာတြယ္ကပ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္
သည္ ဓမၼစကားကုိနားမလည္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼစကားကုိ နားမလည္ျခင္း

နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မရိွေပ။ 

 
ပးပါသည္။  

ပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ 

ပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ 
မျမင္” 

အဘယ္ေၾကာင့္ 
ငါးသည္ 

ဆက္သြယ္ေန၏။ 
ဘာမွ 

မျမင္ေပ။ 
ေသေသာ 

လာကထမဲွာ 
လာကကုိ 

လြတ္ေအာင္ရုန္းထြက္ျပီး 
ေနာက္ေခ်းပုိးထုိးေကာင္က့ဲသို႔ 
သိရိွနားလည္ေနေပလိမ့္မည္။ 

ထုိသူသည္ 
ငါးက့ဲသုိ႔ 

ျဖစ္ေလသည္။ 
နားမလည္ျခင္း 



 သြားလွ်င္မေရာက္ ရွာလွ်င္မရ  

         ဓမၼစကား၏ သာဓကတစ္ခုကုိ ၾကည့္ပါဦး။ “ေလွ်ာက္ေနပါက ဘယ္ေတာ့မွ
ယင္းစကား၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ ရိုးရုိးလူတုိ႔သည္ မသိနားမလည္ၾကေပ
တစ္ခုခုကုိ လိုလား ေတာင္းတသည္ ျဖစ္၍ လိုလားေတာင္းတသည့္
ရည္ညႊန္းေပသည္။ “ဘယ္ေတာ့မွ ေရာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္” ဟူေသာ
မေရာက္နုိင္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ နိဗၺာန္ကို ရည္ညႊန္းေပသည္။ 
ေတာင္းတျခင္းအားျဖင့္၎၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအားျဖင့္၎၊ ရည္မွန္းျခင္းအားျဖင့္၎
မဟုတ္ေပ။ ထိုေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ေနရန္ လုံးဝမလုိေပ။ မေလွ်ာက္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္
နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ရိွေပလိမ့္မည္။ ေလွ်ာက္ေနပါက ဘယ္ေတာ့မွ ေရာက္လိမ့္မည္
အရာဝတၳဳတစ္ခုခုကုိ ေတာင္းတေလေလ၊ ထုိအရာဝတၳဳနွင့္ ေဝးေ
လုိခ်င္ေတာင္းတမႈကုိ အျပီးအပုိင္စြန္႔လႊတ္ရမည္။ သို႔မွသာ ထုိအရာဝတၳဳကုိ

ေျပာလွ်င္မၾကား၊ တိတ္တိတ္ေနမွၾကားသည္  

         “ေျပာျခင္း” နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဓမၼစကား၌ ဤသို႔ ဆုိထားသည္။ “ေျပာလွ်င္
မဟုတ္ေပ။ တိတ္တိတ္ေနလွ်င္ သင္ၾကားလိမ့္မည”္။ အနက္ အဓိပၸာယ္ကား
စိတ္ကုိတည္ျငိမ္ေအာင္ ထားလွ်င္  သမာဓိရေအာင္လုပ္လွ်င္၊ ဓမၼ၏
ဤသုိ႔လည္းဆုိျပန္သည္။ ေျပာ၍ရသည့္ အရာသည္ စစ္မွန္ေသာ ဓမၼအေၾကာင္းမဟုတ္ေပ
အေၾကာင္းမွာေျပာ၍ရသည့္ အရာမဟုတ္ေပ။ စစ္မွန္ေသာအရာ မဟုတ္ေပ
မည္သုိ႔မည္ပုံ ေရာက္ရိွနိုင္သည္ ဆုိသည္ကိ ု ရွင္းလင္းရန္အတြက္ အသုံးျ
ဘာမွ် မဟုတ္ေပ။ စစ္မွန္ေသာ အရာဝတၳဳ၏ အေၾကာင္းကုိ စကားျဖင့္
ကြ် နု္ပ္တုိ႔ ေျပာေလေလ၊ ဓမၼသည္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔နွင့္ ခရီးအလွမ္းေဝးေလေလ
ေျပာနုိင္သေရြ႔မွာ ကြ် နု္ပ္တုိ႔အား လမ္းညႊန္မည့္၊ ကြ်န္ုပ္တုိ႔အား စစ္မွန္ေသာ
ယထာဘူတက်သည့္ ဓမၼသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္အတြက္ မည္သုိ႔မည္ပံ ုေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု
အေၾကာင္းသားလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိေၾကာင့္ အေျပာကုိရပ္ျခင္းသားလွ်င္
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ဘယ္ေတာ့မွ ေရာက္လိမ့္မည္ မဟုတ”္။ 
မသိနားမလည္ၾကေပ။ ဤ၌ “ေလွ်ာက္ျခင္း” သည္ 

လိုလားေတာင္းတသည့္ အရာကုိ အရွာထြက္ျခင္းကုိ 
ဟူေသာ စကားသည္ မရနုိင္သည့္၊ 
 နိဗၺာန္သည္ လုိလားျခင္းအားျဖင့္၎၊ 

ရည္မွန္းျခင္းအားျဖင့္၎ ရရိွအပ္ေသာ အရာ 
မေလွ်ာက္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္၊ မေလွ်ာက္မွသာလွ်င္၊ 

ေရာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ကြ် နု္ပ္တုိ႔သည္ 
ဝးေလေလ ျဖစ္မည္။ ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ 
တၳဳကုိ အျပည့္အဝ ရရွိေပလိမ့္မည္။ 

ေျပာလွ်င္ သင္ ဘာကုိမွ ၾကားလိမ့္မည္ 
အဓိပၸာယ္ကား ဤသုိ႔တည္း။ အကယ္၍ 

ဓမၼ၏ အသံကုိ ၾကားရလိမ့္မည္။ 
ဓမၼအေၾကာင္းမဟုတ္ေပ။ စစ္မွန္ေသာဓမၼ၏ 

မဟုတ္ေပ။ စစ္မွန္ေသာ အရာဝတၳဳသို႔ 
အသုံးျပဳထားေသာ စကားလုံးထက္ပိုျပီး 

စကားျဖင့္ ေျပာျပ၍ မရေပ။ ဓမၼအေၾကာင္းကုိ 
လေလ ျဖစ္မည။္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔အစြမ္းကုန္ 

စစ္မွန္ေသာ အရာဝတၳဳသုိ႔ ေရာက္ရန္ အတြက္  
ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေျပာျပမည့္ နည္းလမ္း 

အေျပာကုိရပ္ျခင္းသားလွ်င္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေပမည္။  

ဓမၼကုိ နားမလည္သူတုိ႔ 

  ထုိေၾကာင့္ ေန႔စဥ္သုံးစကားနွင့္
ရပ္လုိက္ၾကစုိ႔။ ကြ်န္ုပ္အၾကံေပးလုိသည္
ဓမၼကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း
မတူဘူးလား ဆိုသည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ၾကပါ
စကားမ်ားကုိ၊ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ
သုိ႔ရာတြင္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ ဓမၼကုိ
မစူးဝင္နိုင္ေသးေပ။ အေၾကာင္းမွာ
ကြ် နု္ပ္တုိ႔အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းလမ္းမွန္မွန္
ဓမၼစကားနွင့္ မရင္းနီွးေသာေ
အနက္အဓိပၸာယ္ကုိမူ ေန႔စဥ္သုံးစကားအရသာ
ေန႔စဥ္သံုးစကားအရ အဓိပၸာယ္ေကာက္လ်က္
စကားမ်ားကုိ လုိက္ေျပာေနသည့္

    ဤကား ေန႔စဥ္သုံးစကား
ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ
ညႊန္ၾကားေဟာျပထားေတာ္မူသည့္

    အနက္ အဓိပၸာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ
နွစ္မ်ဳိးလုံးကုိ သိရိွနားလည္ေသာ

ဘာသာတရား ဟူသည္ပုံစံစကား

  ဤေနရာသုိ႔ ကြ် နု္ပ္ 
မဟုတ္ေပ။ ရိုးရိုးစကားကုိ ေျပာၾကားရန္
လက္ခံၾကလိမ့္မည္ဟု ကြ်န္ုပ္ေမွ်ာ္လင့္ေပသည္

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

စဥ္သုံးစကားနွင္ ့ ဓမၼစကားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားည့္ ကြ် နု္ပ္တုိ႔၏ စကားကို
ကြ်န္ုပ္အၾကံေပးလုိသည္။ သင္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္စဥ္းစား ဆင္ျခင္ပါ။ ျပီးေတာ့

သေဘာေပါက္ျခင္း မရိွမႈနွင့္ ပတ္သက္ျပီး သင္တို႔ ကြ်န္ုပ္နွင့္ သေဘာတူသလား
ဆုံးျဖတ္ၾကပါ။ ကြ် နု္ပ္တုိ႔ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဓမၼနွင့္ ပတ္သက္သည့္ တရား

ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ ဆယ္နွစ္၊ အနွစ္ နွစ္ဆယ္၊ အနွစ္ သံုးဆယ္ နာၾကားလာခ့ဲၾကသည္
ဓမၼကုိ နားမလည္ၾကေသးေပ။ ဓမၼကုိ မျမင္ၾကသးေပ။ ဓမၼအတြင္းကုိ မထြင္းေဖာက္

အေၾကာင္းမွာ ကြ် နု္ပ္တုိ႔နည္းလမ္း မွန္မွန္မနာၾကားတတ္ျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္
နည္းလမ္းမွန္မွန္ မနာၾကားတတ္သနည္း။ ေန႔စဥ္သုံးစကားနွင့္သာ ရင္းနွီးျပီး

မရင္းနီွးေသာေၾကာင့္တည္း။ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ ဓမၼစကားကုိ နားေထာင္သည္။ သို႔ရာတြင္
စဥ္သုံးစကားအရသာ ေကာက္ယူၾကသည္။ ဘာမွမရွိျခင္း (သုညတ) စကားလုံးကုိ

အဓိပၸာယ္ေကာက္လ်က္ တလြဲတေခ်ာ္ နားလည္ သေဘာေပါက္ျပီး ေပါက္ကရ
လုိက္ေျပာေနသည့္ သူမို္က္တုိ႔နွင့္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ ဘာမွ် မထူးေပ။  

စဥ္သုံးစကား၊ ဓမၼစကား နွစ္ခုစလုံးနွင့္ မရင္းနွီးျခင္း၏ ဝမ္းနည္းဖြယ္ အက်ဳိးဆက္
သာ အေျခအေနတြင္ ရိွေနေသာ သူသည္ အသိပညာမဲ့သူ ျဖစ္သည္။ 

ညႊန္ၾကားေဟာျပထားေတာ္မူသည့္.....  

အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ သိရိွနားလည္းေသာ သူသည္ ပညာရွိမည္၏။ အနက္ အဓိပၸာယ္
သိရိွနားလည္ေသာ သူသည္ ပညာရွိမည္၏ ... ဟူေသာ အရည္အခ်င္းမ့ဲသူျဖစ္ေလသည္။ 

ဟူသည္ပုံစံစကား မဟုတ္ 

 ေရာက္ရိွလာျခင္းမွာ တရား ေဒသနာကုိ ေဟာၾကားရန္ ေရာက္ရိွလာျခင္း
ေျပာၾကားရန္ အတြက္သာေရာက္ရိွလာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းအခ်က္ကိ ုသင္တို

ကြ်န္ုပ္ေမွ်ာ္လင့္ေပသည္။ အေၾကာင္းမူကား “ပံုစံ” စကားကုိ မေျပာဘဲ “ရုိးရိုး” စကားကုိ

 
ပးပါသည္။  

စကားကိ ု
ျပီးေတာ့ 

သေဘာတူသလား၊ 
တရား 

နာၾကားလာခ့ဲၾကသည္။ 
မထြင္းေဖာက္ 
ျဖစ္ေလသည္။ 

ရင္းနွီးျပီး 
ရာတြင္ 

စကားလုံးကုိ 
ေပါက္ကရ 

အက်ဳိးဆက္ 
 ဗုဒၶ 

အဓိပၸာယ္ 

ရိွလာျခင္း 
သင္တို႔ 

စကားကုိ 



 ေျပာမွသာလွ်င္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာနုိင္ၾကေပလိမ့္မည္
နားေထာင္နိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။ ကြ် နု္ပ္တုိ႔၏ စကားလည္း သမားရုိးက်
လာေပလိမ့္မည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ ကြ် နု္ပ္သည္ အလုိအပ္ဆုံး အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍သာလွ်င္
ခက္ခဲနက္နဲသည္ဟ ု ယူဆရေသာ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္
ေျပာၾကားမည္ဟု ရည္ရြယ္ထားေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ သင္တို႔
နားလည္သေဘာေပါက္ဘို႔ရန္ အခက္အခဲေတြ႔ေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔ျပင္ 
လိမ့္မည္။ အထူးအားျဖင့္ အခုေဟာေျပာခ်က္နွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ယခင္က
ဆက္စပ္ေနသည့္ ယခင္က ကြ်န္ုပ္၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ နားမေထာင္ရသည့္
ယင္းအေျခအေနမ်ဳိးနွင့္ ပိုျပီး ေတြ႔ရေကာင္းေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။ 

ဘာသာတရား 
 
  အမွန္စင္စစ္ကား ကြ်န္ုပ္အတြက္လည္း အခက္အခဲရိွေပသည္။
အသစ္ကိ ု ေျပာတုိင္း ေျပာတုိင္း ကြ်နု္ပ္အေနနွင့္ ယခင္ေဟာေျပာခ်က္မ်ားနွင့္
မျဖစ္သလုိ ျဖစ္ေနေပသည္၊ ျပီးခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္က ကြ်န္ုပ္တုိ
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယခုအႀကိမ္တြင္ “ဘာသာတရား” အေၾကာင္းကုိေျပာဘုိ
သင္တုိ႔သည္ ထုိအေၾကာင္းအရာကုိ ဆန္းသည္ဟု ထင္လွ်င္ ေသာ္၎
မလြယ္ဟု ထင္လွ်င္ေသာ္၎၊ သုိ႔မဟုတ ္လက္ခံလိုစိတ္ မရွိလွ်င္ေသာ္၎
စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည္ပါ။ ကြ်န္ုပ္ေျပာျပသည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ တန္းျ
 
စကားနွစ္မ်ဳိး 
 
       ယခုတစ္ႀကိမ္ သင္တုိ႔နွင့္ ေတြ႔ဆုံရာ၌ ကြ် နု္ပ္ေတြးမိသည့္ အခ်က္
ကြ် နု္ပ္တုိ႔ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး နားလည္မႈ မရိွေအာင္ ဟန္႔တားထားသည့္
ဘာသာစကား ျပႆနာမွ တပါး အျခားမဟုတ္ေပ။ အစဥ္အလာအားျဖင့္
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ေျပာနုိင္ၾကေပလိမ့္မည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
သမားရုိးက် မဟုတ္ဘ ဲ တမူထူးျခား ကြဲျပား 

အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍သာလွ်င္၊ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍သာလွ်င္ 

သင္တို႔သည္ ဂရုစိုက္ျပီး နားမေထာင္ပါလွ်င္ 
 အမွတ္မွားသြားခ်င္လည္း သြားေပ 

ယခင္က ကြ် နု္ပ္၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားနွင့္ 
နားမေထာင္ရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာမူ 

။ အေၾကာင္းမူကား ေဟာေျပာခ်က္ 
ယခင္ေဟာေျပာခ်က္မ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ မႈကုိ မျပဳဘဲေန၍ 

ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ “သုညတ” အေၾကာင္းကုိ 
ကုိေျပာဘုိ႔ ရည္ရြယ္ေပသည္။ အကယ္၍ 
ေသာ္၎၊ နားလည္သေဘာေပါက္ဘုိ႔ရန္ 

မရွိလွ်င္ေသာ္၎၊ တခဏတာမွ် ေလးေလးနက္နက္ 
တန္းျပီး ယုံၾကည္ဘုိ႔ လက္ခံဘုိ႔ မလိုေပ။ 

အခ်က္ တစ္ခုရိွေပသည္။ ထိုအခ်က္မွာ 
တားထားသည့္ အရာ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိအရာမွာ 
အစဥ္အလာအားျဖင့္ သုံးစြဲေျပာဆုိလာခ့ဲၾကေသာ 

စကားကုိ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ “လူသုံးစကား
အမ်ဳိးအစား စကားျဖစ္ေပသည္
သစၥာတရားကုိ အဆုံးစြန္ အနက္အဓိပၸာယ္ျ
ရိွေသးသည္။ ယင္းစကားကား
အနည္းငယ္မွ်ေလာက္ကုိသာ 
ေလသည္။ နားေထာင္သူပုဂၢိဳလ္က
သိျမင္သြားသည္။ ရိုးရိုး အရပ္သုံးစကားနွင့္
သြားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခါခပ္သိမ္း
သတိျပဳေစခ်င္သည္။ 

အဇၥ်တၱစကား 
 
         “လူသုံးစကား” သုိ႔မဟုတ္
အသုံးျပဳၾကသည္။ ေလာကီနယ္တြင္းက
သနည္းဆုိလွ်င္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ
အကန္းျဖစ္ေနၾကသည္။ ထုိမွတပါး
စကားလည္း ရိွေလသည္။ 
မတူကြဲျပားျခားနားေသာ စကားတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေလသည္
ဟုေခၚေလသည္။ အဇၥ်တၱစကားဟူသည္မွာ
ဆုိလုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္တုိ
သတိထားသင့္ေပသည္။  

          သစၥာတရား (ဓမၼ) နွင့္
ရိုးရုိးလူတို႔ အစဥ္အလာသုံးစြဲ 
အဆုံးစြန္ေသာ သစၥာတရား 

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

လူသုံးစကား” သို႔မဟုတ္ “အရပ္စကား” ဟုေခၚေပသည္။ ယင္းစကားကား ပထမ
စကားျဖစ္ေပသည္။ သစၥာတရား (ဓမၼ) ကုိ သိရိွနားလည္ေသာသူတုိ႔၊ အထူးအားျဖင့္

အနက္အဓိပၸာယ္ျဖင့္ သိရိွနားလည္ေသာသူတုိ႔ ေျပာဆုိေသာ စကားတစ္မ်ဳိးလည္း
ယင္းစကားကား ဒုတိယအမ်ဳိးအစားစကားျဖစ္ေလသည္။ တစ္ခါတရံ၌ စကားလုံး

 သုိ႔မဟုတ္ အကၡရာ အနည္းငယ္မွ်ေလာက္ကုိသာ ရြတ္ဆုိေျပာၾကားလုိက္
နားေထာင္သူပုဂၢိဳလ္က ထုိစကားလုံး ထုိအကၡရာကုိ ရုိးရိုးလူတုိ႔၏ စကားနွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ဟု

အရပ္သုံးစကားနွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အနက္အဓိပၸာယ္ထြက္သည္ဟ ု သေဘာေပါက္
အခါခပ္သိမ္း စကားနွစ္မ်ဳိးကုိ သုံးစြဲေနၾကသည္ ဆုိသည့္ အေၾကာင္းကုိ

မဟုတ္ “အရပ္သုံးစကား” ကုိ ဓမၼကုိ သိရိွနားလည္ျခင္း မရိွသည့့္ ပုဂၢိဳလ္တို
ေလာကီနယ္တြင္းက ထုိပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္။ ဘယ္ေလာက္ မိန္းေမားေတြေဝေ

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အရာဝတၳဳမ်ားမွ တပါး အျခားအရာမ်ားနွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ထုိပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္
ထုိမွတပါး အရိယသစၥာတရား (ဓမၼ) ကို အမွန္တကယ္ သိရိွနားလည္ေသာ သူတုိ

 ယင္းစကားကား “လူသုံးစကား” သုိ႔မဟုတ ္ “အရပ္သုံးစကား” 
စကားတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေလသည္။ ယင္းစကားကုိ “ဓမၼစကား” သုိ႔မဟုတ ္ “အဇၥ်တၱစကား

အဇၥ်တၱစကားဟူသည္မွာ နွလံုးသားတြင္းမွ အမွန္တရားကုိ ညႊန္ျပသည့္ စကားဟု
သင္တုိ႔သည္ ဘယ္စကားကုိ ေျပာဆုိေနသည္ဆုိသည္ကုိ ခြဲခြဲျခားျခားသိရိွရန္

နွင့္ ပတ္သက္၍ အကန္းျဖစ္ေနၾကေသာ သူတုိ႔သည္ “လူသုံးစကား” ကုိသာလွ်င္
 လာခ့ဲသည့္ စကားကုိသာလွ်င္ ေျပာဆုိ ၾကေလသည္။ အျခားတဖက္၌ကား
 (စစ္မွန္ေသာ ဓမၼ) ကို အေသအခ်ာ သေဘာေပါက္ေသာ သူတုိ႔

 
ပးပါသည္။  

ပထမ 
အထူးအားျဖင့္ 

စကားတစ္မ်ဳိးလည္း 
စကားလုံး 

ရြတ္ဆုိေျပာၾကားလုိက ္
က်င္ဘက္ဟ ု

သေဘာေပါက္ 
အေၾကာင္းကုိ 

ပုဂၢိဳလ္တို႔က 
ဝေနၾက 

သည္ 
သူတုိ႔၏ 
” နွင့္ 

အဇၥ်တၱစကား” 
စကားဟ ု

ခြဲခြဲျခားျခားသိရိွရန္ 

ကုိသာလွ်င္၊ 
အျခားတဖက္၌ကား 

သူတုိ႔ကမူ 



 စကားနွစ္မ်ဳိးလုံးကုိ ေျပာဆုိနိုင္ေလသည္။ သူတုိ႔သည္ “လူသုံးစကား” ကိုလည္း
“အဇၥ်တၱ (ဓမၼ) စကား” ကိုလည္း အသုံးျပဳၾကသည္။ အထူးအားျဖင့္ အမွန္တရားကုိ
(ဓမၼ) ကုိနားလည္သေဘာေပါက္ေသာ အျခားသူမ်ားနွင့္ စကားေျပာရာ၌
အသုံးျပဳၾကေလသည္။ ထိုအခ်ိန္အခါ၌ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ
(ဓမၼ) သာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ အသုံးျပဳေသာစကားမွာ “အဇၥ်တၱစကား” 
မသိနားမလည္သည့္ “ဓမၼစကား” သာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ “အဇၥ်တၱစကား
ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သာလွ်င္ နားလည္သည့္ စကားျဖစ္ေလသည္။ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္
အသံထုတ္ေျပာရန္ပင ္ မလုိသည့္ စကားျဖစ္သည္။ လက္ညႇဳိးေထာက္လုိက္ရံုမွ်ျဖင့္
အမွန္တရား၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ သိရိွနားလည္သေဘာေပါက္သြားနုိင္သည့္
“လူသုံစကား” နွင့္ “အဇၥ်တၱစကား” ဟူ၍ စကားနွစ္မ်ဳိးနွစ္စား
စိတ္ထမွဲာစြဲမွတ္ထားၾကရန္ ကြ် နု္ပ္ သင္တုိ႔အား ေတာင္းပန္လုိေပသည္။  

ရုိးရုိးအျမင္  
 
    သာဓက ထုတ္ျပၾကဦးစို႔။ အသိပညာမ့ဲေသာ ေလာကီနယ္ထကဲ
သေဘာတရား၊ ထုိမည္ေသာ သေဘာတရားမ်ားရွိၾကသည္။ ထုိဘာသာတရားမ်ားသည္
မတူၾက။ ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ ဘယ္ေလာက္ကြဲျပားျခားနားသနည္းဟူမူ
ျဖစ္ေလာက္ေအာင္၊ မလုိမုန္းထား ရန္ျငိဳးပြားေလာက္ေအာင္ ကြဲျပားျခားနားၾကသည္
ယူဆသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အသိပညာမ့ဲေသာ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ
တုိ႔အား တစ္ခုနွင့္တစ္ခု မတူဟူ၍၎၊ ရင္ဆုိင္မရဟူ၍၎၊ ေျပာေလသည္
ရန္ျငိဳးထားၾကသည္ ဟူ၍ပင ္ ေျပာေလသည္။ ယင္းက့ဲသုိေသာ စကားမွာ
စကား ျဖစ္ေလသည္။ ရိုးရိုးအရပ္သားတုိ႔ ေတြးေခၚယူဆသည့္ အတုိင္း
ထုိကဲ့သုိေသာ စကားမ်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု မလုိမုန္းထားေသာ
ကြဲျပားျခားနားစြာ ရိွေနၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။  
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ကိုလည္း ေကာင္းစြာေျပာနုိင္ၾကသည္။ 
အမွန္တရားကုိ သိျမင္ေသာ၊ သစၥာတရား 

စကားေျပာရာ၌ အဇၥ်တၱ (ဓမၼ) စကားကုိ 
အေၾကာင္းအရာမွာ အဇၥ်တၱ အမွန္တရား 

” သာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ ရိုးရိုးလူတို႔ 
အဇၥ်တၱစကား” ကားအသိပညာရိွေသာ 

ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ “အဇၥ်တၱစကား” ဟူသည္မွာ 
လက္ညႇဳိးေထာက္လုိက္ရံုမွ်ျဖင့္၊ မ်က္ခံုးပင့္လုိက္ရိုမွ်ျဖင့္ 

သိရိွနားလည္သေဘာေပါက္သြားနုိင္သည့္ စကားမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ 
စကားနွစ္မ်ဳိးနွစ္စားရွိသည္ ဆုိသည့္အေၾကာင္းကုိ 

 

ေလာကီနယ္ထကဲ ရိုးရုိးလူသည္  “ဤမည္ေသာ 
ထုိဘာသာတရားမ်ားသည္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု 

ဘယ္ေလာက္ကြဲျပားျခားနားသနည္းဟူမူ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္ဘက္ 
ကြဲျပားျခားနားၾကသည္” ဟုပင္ ထင္မွတ္ 

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ 
ေျပာေလသည္။ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု မတူ 

စကားမွာ ရိုးရုိးအရပ္သားတုိ႔ ေျပာဆုိေသာ 
အတုိင္း ေျပာဆုိေသာ စကား ျဖစ္သည္။ 

မလုိမုန္းထားေသာ၊ ဆန္႔က်င္ေသာ ဘာသာတရားမ်ား 

ဓမၼအျမင္ 
 
        အကယ္၍ ဘာသာတရား၏
ၾကည့္လွ်င္ကား ယင္းသုိ႔ ၾကည့္သည့္
မျဖစ္ၾကဟု ထင္မွတ္ယူဆေပလိမ့္မည္
ဤကား ဟိႏၵဴဘာသာဟူ၍ 
အေျခခံအနွစ္သာရအားျဖင့္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု
ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ဓမၼ၏ အတြင္းသုိ
အထိ သိရိွနားလည္းသြားမည္
ဗုဒၶဘာသာဟူ၍၎၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဟူ၍၎
သြားေပလိမ့္မည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္
မည္းသုိ႔ျဖစ္နိုင္ေတာ့မည္နည္း။
အခ်က္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း
နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း 
ဘာသာတရားနွင့္ မည္သုိ႔မွ် မပတ္သက္ေပ

ေရ ဥပမာ 

       လူသံုးအရပ္စကားျဖင့္
စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အရုိးဆုံး အလြယ္ဆုံး
ေရအမ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာရိွသည္ဟု
ယူဆေလသည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္
မိလႅာပိုက္ထဲကေရ၊ အိမ္သာထဲကေရ
ျမင္ေလသည္။ ရုိးရိုးအရပ္သားမ်ားသည္
ျမင္ေလသည္။ ယင္းသုိ႔ျမင္ျခင္းမွာအျပင္ပ

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

ဘာသာတရား၏ အေျခခံသဘာဝ (ဓမၼ) အတြင္းကုိ ထြင္းေဖာက္ ဝင္ေရာက္
ၾကည့္သည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဘာသာတရားမ်ားသည္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္ဘက္

ထင္မွတ္ယူဆေပလိမ့္မည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ဤကား ဗုဒၶဘာသာ၊ ဤကား ခရစ္ယာန္ဘာသာ
 ဆိုေကာင္းဆုိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းဘာသာတရား အားလုံးသည္

တစ္ခုနွင့္တစ္ခု မဆန္႔က်င္ဟူ၍လည္း ဆုိေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ အကယ္၍
အတြင္းသုိ႔ နက္သထက္ နက္ေအာင္ ေရာက္သြားျပီး ပရမတၳသစၥာ (အျမင့္ဆုံးေသာဓမၼ

သိရိွနားလည္းသြားမည ္ ဆုိပါလွ်င္ကား ဘာသာတရားဟုေခၚရသည့္ အရာဟူ၍ မရိွေၾကာင္း
ခရစ္ယာန္ဘာသာဟူ၍၎၊ ဟိႏၵဴဘာသာဟူ၍၎၊ မရိွေၾကာင္းကုိ သိျမင္နားလည္

ယင္းအေျခအေနတြင္ ထုိဘာသာတရားမ်ားသည္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု တူညီမႈလည္း
။ ဆန္႔က်င္ဘက္လည္း မည္သုိ႔ျဖစ္နုိင္ေတာ့မည္နည္း။ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ေပ။ ယင္း

နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း ရိွမရိွဟူသည္မွာမ ူ တစ္ျခားျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမူကား ယင္းသုိ
 ရွိမရိွဟူသည္မွာ နားေထာင္သူ၏ အေပၚ၌ တည္ရိွေနေပသည္။ ဓမၼ သုိ႔မဟုတ္

မပတ္သက္ေပ။ 

လူသံုးအရပ္စကားျဖင္၊့ ရုပ္ဝတၳဳ စကားျဖင့္ သာဓက တစ္ခုကုိထုတ္ျပ ေျပာဆုိပါမည္။ “ေရ” 
အလြယ္ဆုံး အရာဝတၳဳမ်ား အေၾကာင္းကုိပင ္ က်က်နန မသိသည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္

ေရအမ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာရိွသည္ဟု ထင္မွတ္ေလသည္။ ယင္း ေရအမ်ဳိးမ်ဳိး၌ တူညီသည့္ အရာဟူ၍ ဘာမွ်မရိွဟု
ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ မိုးေရ၊ တြင္းေရ၊ ကန္ထကဲေရ၊ ေခ်ာင္းထဲကေရ၊ ေျမာင္းထဲကေရ၊ ႏြံထဲကေရ

အိမ္သာထဲကေရ၊ က်င္ငယ္ေရ၊ က်င္ႀကီးေရ၊ ဘာေရ၊ ညာေရ စသည္ျဖင့္ ေရအမ်ဳိးမ်ဳိး
ရုိးရိုးအရပ္သားမ်ားသည္ ယင္းေရမ်ားအား တစ္ခုနွင့္တစ္ခု လုံးဝကြဲျပားျခားနားသည္ဟု

မင္ျခင္းမွာအျပင္ပ ဗဟိဒၶအျမင္ေပၚ၌ တည္ေနသည့္ ထူိသူ၏ အေပၚယံဆံုးျဖတ္

 
ပးပါသည္။  

င္ေရာက္ 
က်င္ဘက္ 

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ 
အားလုံးသည္ 

အကယ္၍ 
အျမင့္ဆုံးေသာဓမၼ) 

မရိွေၾကာင္း၊ 
သိျမင္နားလည္ 

တူညီမႈလည္း 
ယင္း 

ယင္းသုိ႔ 
မဟုတ ္

” ကို 
ပုဂၢိဳလ္သည္ 
ဘာမွ်မရိွဟု 

ကေရ၊ 
ေရအမ်ဳိးမ်ဳိး 

ကြဲျပားျခားနားသည္ဟု 
ၚယံဆံုးျဖတ ္



 ခ်က္ေၾကာင့္ သာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဗဟုသုတ အသင့္အတင့္ရိွေသာ
ေရမ်ဳိးျဖစ္ျဖစ္ ထုိေရထဲ၌ ေရစစ္စစ္ကိုေတြ႔ရိွနုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ စစ္ယူ၍
မိုးေရကုိ ယူျပီး စစ္ၾကည့္လွ်င္ ေရစစ္စစ္ကို ရနိုင္ေပသည္။ ျမစ္ေရကုိယူျ
ရရိွနုိင္ေပသည္။ ေခ်ာင္းေရ၊ ေျမာင္းေရ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္သာထကဲ ေရကုိ
ရရိွနုိင္ေပသည္။ 

    ထုိနည္းအတုိင္း စဥ္းစားဆင္ျခင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ယင္းအားလုံးေသာ
ေရအျဖစ္နွင့္မူ တစ္ခုတည္း တစ္မ်ဳိးတည္းသာလွ်င္ ျဖစ္ၾက၏ဟု 
မသန္႔ေအာင္ မစစ္ေအာင္လုပ္ေသာ၊ တစ္မ်ဳိးစီတျခားစီျမင္ရေသာ 
ယင္းအရာမ်ားသည္ ေရျဖင့္ ေရာစပ္၍ရသည္။ ေရကုိ ေျပာင္းလပဲစ္နိုင္သည္
ေရမဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ ေရကုိ ညစ္ညမ္းေစတတ္သည့္ အရာကုိ ေက်ာ္၍
ေရအမ်ဳိးအစား၌ မဆုိ တစ္ခုတည္း တမ်ဳိးတည္းေသာ ေရကုိ ေတြ႔ျမင္နိုင္ေပလိမ့္မည္
မည္သည့္ေရအမ်ဳိးအစား၌မဆုိ ေရ၏ အရင္းခံသဘာဝမွာမူ တစ္ခုတည္း
ေၾကာင့္တည္း။ 

       အကယ္၍ သင္သည္ ယင္းအဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားမည္ဆိုလွ်င္
သုံးသပ္ ၾကည့္ေပလိမ့္မည္။ ထုိအခါ သင္သည္ ေရဆုိသည့္အရာမွာ
ေအာက္စီဂ်င္တစ္ဆသာ ျဖစ္သည္၏ ဟူ၍ ဆုံျဖတ္ခ်က္က်သြားေပလိမ့္မည္
ဓာတ္တုိ႔သည္ ေရမဟုတ္ေပ။ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ ေရဟု ေခၚသည့္ အရာမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေပလိမ့္မည္
ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ ဤကား သုည သေဘာျဖစ္ေလသည္။ သုညတ သေဘာျဖစ္ေလသည္

       ဤသုိ႔အားျဖင့္ “ေရ” ၏ အားလုံးေသာ ယင္းပံုသဏၭာန္မ်ားသည္
အခ်က္မွာ ပိုမိုျပီး ထင္ရွားသြားေလသည္။ ဟုိင္ဒရိုဂ်င္ နွစ္ဆ ေအာက္စီဂ်င္တစ္ဆတုိ
ေနရာ၌မဆုိ တစ္မ်ဳိးတည္းသားလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္၌ ျဖစ္ေစ
ဓာတ္သေဘာတုိ႔ကို ေတြ႔ရသည့္ မည္သည့္ေနရာ၌မဆုိ တစ္မ်ဳိးတည္းသားလွ်င္
ဟူေသာ စကားလုံးကုိ မသုံးေတာ့သည္နွင့္ တျပိဳင္နက္ အာေပါဓာတ္ 
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အသင့္အတင့္ရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္ကမူ ဘယ္လိ ု
စစ္ယူ၍ ရသည္ဟု သိေလသည္။ အကယ္၍ 
ျမစ္ေရကုိယူျပီးစစ္ၾကည့္လွ်င္ ေရစစ္စစ္ကုိ 

ေရကုိ ယူျပီး စစ္ၾကည့္လွ်င္ ေရစစ္စစ္ကုိ 

ယင္းအားလုံးေသာ ေရအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔သည္ 
 ထင္မွတ္ယူဆေလသည္။ ေရကုိ 

 အရာမ်ားသည္ကား ေရမဟုတ္ေပ။ 
ေျပာင္းလပဲစ္နိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းအရာမ်ားသည္ 

ေက်ာ္၍ ၾကည့္လုိက္လွ်င္ မည္သည့္ 
႔ျမင္နိုင္ေပလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား 

တစ္ခုတည္း တမ်ဳိးတည္း ျဖစ္ေသာ 

န္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ထုိေရအစစ္ကုိ ထပ္မံစူးစမ္း 
ေရဆုိသည့္အရာမွာ လံုဝမရိွဘဲ ဟုိက္ဒရိုဂ်င္နွစ္ဆနွင့္ 

ဆုံျဖတ္ခ်က္က်သြားေပလိမ့္မည္။ ဟုိက္ဒရိုဂ်င္နွင့္ ေအာက္စီဂ်င္ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားေပလိမ့္မည္။ သုည 

သေဘာျဖစ္ေလသည္။ 

ယင္းပံုသဏၭာန္မ်ားသည္ တစ္ခုတည္းျဖစ္၏ ဟူေသာ 
ေအာက္စီဂ်င္တစ္ဆတုိ႔သည္ မည္သည့္ 

ျဖစ္ေစ၊ ေျမႀကီး၌ ျဖစ္ေစ၊ ယင္း 
တစ္မ်ဳိးတည္းသားလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ကြ် နု္ပ္တုိ႔ “ေရ” 

 ေရဓာတ္သည္ တည္ရိွေနေတာ့မည ္

မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္တရားကုိ
ေရက့ဲသုိ႔ေသာအရာဝတၳဳ ဟူ၍
သူသည္လည္း ဘာသာတရားက့ဲသုိ
တစ္မ်ဳိးသာလွ်င္ ရိွေလသည္။ 
ေပးနုိင္သည္။ “ဓမၼ” ဟု ေခၚခ်င္ေခၚနုိင္သည္
သုိ႔မဟုတ ္ ယင္း “သစၥာတရား
တသီးတျခား မသတ္မွတ္ မပိုင္းျခားသင့္ေပ
တံဆိပ္တစ္ခုခုတပ္ျပီး ေဘာင္ခတ္ထားသင့္သည့္
ဟူ၍၎၊ ဟိႏၵဴဘာသာ ဟူ၍၎
သစၥာတရားကုိ မသိနားမလည္ေသာေၾကာင့္
အကာကုိသာလွ်င္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကေသာေၾကာင့္
ေခၚေဝၚျခင္းတုိ႔၌ က့ဲသို႔တည္။ 

ဗုဒၶဘာသာ တံဆိပ္ 

    ဗုဒၶသည္ ကြ် နု္ပ္တုိ႔အား
ဟူ၍ နားလည္သေဘာေပါက္ေစလုိသည့္
ဤမည္ေသာဘာသာတရား၊ 
“ဗုဒၶဘာသာ” ဟူေသာ တံဆိပ္မွာ
ဘာသာတရားမ်ားလည္း ထုိနည္းအတုိင္းျဖစ္သည္
စတင္ ေဟာၾကားသည့္ပုဂၢိဳလ္မွ
ဘဝတေလွ်ာက္လံုး ကြ်န္ုပ္တုိ႔ 
ေဟာၾကားသြားခဲ့ေလသည္။ 

 
*** 

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

အမွန္တရားကုိ ယင္းအဆင့္မ်ဳိးျဖင့္ ထြင္းေဖာက္သိျမင္ေသာ သူအတြက္မွာမူ
ဟူ၍ မရွိေတာ့ေပ။ ထုိနည္းတူစြာ ပရမတၳသစၥာကုိ သိျမင္သေဘာေပါက္

ဘာသာတရားက့ဲသုိ႔ေသာ အရာဝတၳဳဟူ၍ မရွိဟ ုသိရိွနားလည္သြားေပသည္။ သဘာဝတရား
 ယင္းသဘာဝတရားကုိ သင္ ေခၚခ်င္သလုိ ေခၚနုိင္သည္။ အမည္ေပးခ်င္သလို

ေခၚခ်င္ေခၚနုိင္သည္။ “သစၥာတရား” ဟု ေခၚခ်င္ေခၚနုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္း “
သစၥာတရား” ကုိ ဗုဒၶဘာသာဟူ၍၎၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဟူ၍၎၊ ဟိႏၵဴဘာသာဟူ၍၎

မပိုင္းျခားသင့္ေပ။ ယင္း “ဓမၼ” သုိ႔မဟုတ ္ ယင္း “သစၥာ” တရားသည္
ေဘာင္ခတ္ထားသင့္သည့္ အရာ မဟုတ္ေပ။ ဗုဒၶဘာသာ ဟူ၍၎၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ

ဟူ၍၎၊ တသီးတျခား တကြဲတျပားစီ ျဖစ္ေနရျခင္းမွာ အမွန္တရား သုိ႔မဟုတ္
မသိနားမလည္ေသာေၾကာင့္ သာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ ဗဟိဒၶအသြင္ သုိ႔မဟုတ္

စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ေခ်ာင္းေရ၊ ေျမာင္းေရ၊ ရႊံ႔ေရ စသာ္
 

အား ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါဟူ၍မရွိ၊ ဓမၼသာလွ်င္ ရိွသည္၊ သဘာဝဓမၼသာလွ်င္ ရွိသည္
နားလည္သေဘာေပါက္ေစလုိသည့္ စိတ္ဆႏၵရိွေတာ္ မူသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ုပ္တို႔သည္

 ထိုမည္ေသာဘာသာတရားဟူေသာ အစြဲကို ဆုပ္ကုိင္ မထားသင့္ေပ
တံဆိပ္မွာ ေနာက္မွ တပ္ျခင္းသာျဖစ္ေလသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာနွင့္ အျခား
ထုိနည္းအတုိင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ဘာသာတရားဆုိင္ရာ တရားေဒသနာကုိ

ေဟာၾကားသည့္ပုဂၢိဳလ္မွ မိမိတုိ႔၏ တရားေဒသနာကုိ အမည္နာမ မတပ္ၾကေပ။ သူတုိ႔သည္ သူတုိ
 မည္သုိ႔ ေနသင့္ေနထုိက္သည္ ဆုိသည့္ အေၾကာင္းကုိ ေဟာၾကားရုံသာလွ်င္

 
ပးပါသည္။  

သူအတြက္မွာမူ 
သိျမင္သေဘာေပါက္ 

တရား 
အမည္ေပးခ်င္သလို 

“ဓမၼ” 
ဟိႏၵဴဘာသာဟူ၍၎ 

တရားသည္ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာ 

မဟုတ ္
မဟုတ ္
စသာ္ 

ရွိသည္ 
သည္ 

မထားသင့္ေပ။ 
အျခား 

တရားေဒသနာကုိ 
သူတုိ႔၏ 

ေဟာၾကားရုံသာလွ်င္ 



 ေနာက္ဆုံးအဆင့္ 
    ယင္းအခ်က္ကုိ မွန္ကန္စြာ သိရိွနားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ 
အခ်ိန္၌ကား၊ ေနာက္ဆံုးအသိကုိ သိသည့္အခ်ိန္၌ကား ပုဂၢိဳလ္သတၱဝ
သဘာဝသာလွ်င္ ရိွေလသည္။ ဓမၼသာလွ်င္ ရိွေလသည္။ တစုံတခုေသာ
ျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼမွတပါး အျခားတစုံတခုေသာ အရာမျဖစ္နိုင္ေပ။ 
မျဖစ္နိုင္ေပ။ အမဲဟူ၍၎၊ အျဖဴဟူ၍၎၊ အေရွ႕တုိင္းသားဟး၍၎
မျဖစ္နိုင္ေပ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဟူ၍၎၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ဟူ၍၎၊ 
မျဖစ္နိုင္ေပ။ ထိုေၾကာင့္ ထိုဓမၼသုိ႔ေရာက္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ အေၾကာင္းမူကား
အားလုံးေသာ သဘာဝတရားတုိ႔၏ နွလုံး သုိ႔မဟုတ ္ အနွစ္သာရသုိ႔၊ အားလုံးေသာ
သုိ႔မဟုတ ္ အနွစ္သာရသုိ႔ ေရာက္ရိွသြားေပလိမ့္မည္။ ထိုေနာက္ 
ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရိွသြားေပလိမ့္မည။္  

ဗဟိဒၶအသြင္ 
 ကြ် နု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဟု ေခၚေသာ္လည္း
ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၏ အမွန္တရားသုိ႔ အထိ မေရာက္ရိွေသးေပ
မိမိတုိ႔ဗုဒၶဘာသာ၏ မေျပာပေလာက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္သာလွ်င္
ေလသည္။ ကြ် နု္ပ္တုိ႔သည္ ရဟန္းျဖစ္ျဖစ္၊ ရွင္သာမေဏ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူဒါယကာျဖစ္ျဖစ္
ျဖစ္ျဖစ္ ဗုဒၶဘာသာ၏ ဗဟိဒၶအသြင္ျဖစ္ေသာ အကာကုိသာလွ်င္ သိရိွနားလည္ၾကသည္
သုိ႔မဟုတ ္အကာသည္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔အား ဗုဒၶဘာသာသည္ အျခား ထုိဘာသာတရား
ကြဲျပားျခားနားသည္၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္ဟူ၍ ထင္ျမင္ယူဆေစေလသည္
ဘာသာတရာ၏ အေျခခံသဘာဝကုိ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း
ဘာသာတရားကုိသာလွ်င္ ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ျပီး မိမိတို႔ကုိယ္ကုိ သီးျခားအုပ္စု
ထင္မွတ္ယူဆ ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ တျခား ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာမူ
မဟုတ္ၾက။ သူတုိ႔ကမွားသည္။ ကြ် နု္ပ္တုိ႔ကမွန္သည္။ ယင္း အယူအဆမ်ားသည္
မရိွေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပေနေလသည္။ ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ဝမ္းဗုိက္ေလာက္ကုိသာလွ်င္
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 ေနာက္ဆုံးအဆင့္ကုိ ေရာက္သည့္ 
ဝါဟူ၍ပင္ မရိွေတာ့ေပ။ ထုိအခ်ိန္၌ 

တစုံတခုေသာ အရာျဖစ္နိုင္ေသာေၾကာင့္ 
 ယုိးဒယားဟူ၍၎၊ တရုတ္ဟူ၍၎ 

တုိင္းသားဟး၍၎၊ အေနာက္တုိင္းသားဟူ၍၎ 
 အျခားဘာသာဝင္တစ္ဦးဦး ဟူ၍၎ 

ကာင္းမူကား ထုိဓမၼသုိ႔ ေရာက္ပါက သင္သည္ 
အားလုံးေသာ အရာဝတၳဳတုိ႔၏ နွလံုး 

 အျပီးသတ္၌ ဒုကၡ၏ အျပည့္အဝ 

ေခၚေသာ္လည္း၊ ဗုဒၶဘာသာကုိ သက္ဝင္ယုံၾကည္ 
မေရာက္ရိွေသးေပ။ အေၾကာင္းမူကား ကြ် နု္ပ္တုိ႔သည္ 

အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္သာလွ်င္ အကြ်မ္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္ 
လူဒါယကာျဖစ္ျဖစ္၊ အျခား မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ 
သိရိွနားလည္ၾကသည္။ ယင္းဗဟိဒၶအသြင္ 

ထုိဘာသာတရား၊ ဤဘာသာတရားနွင့္မတူ 
ထင္ျမင္ယူဆေစေလသည္။ ယင္းသုိ႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ မိမိတုိ႔ 

နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မရွိဘ ဲ မိမိတုိ႔၏ 
သီးျခားအုပ္စ ု သီးျခားအစုအေဝး တစ္ခုဟု 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာမူ ကြ်န္ုပ္တုိ႔၏ အေပါင္းအသင္း 
အယူအဆမ်ားသည္ ကြ် နု္ပ္တို႔ အသိပညာ 

မ္းဗုိက္ေလာက္ကုိသာလွ်င္ သိသည့္ 

ကေလးငယ္မ်ား အတုိင္း ျဖစ္သည္
ေရခ်ဳိးခိုင္းသည့္အခါ ကေလးငယ္သည္
စင္သြားေအာင္ ေခ်းတြန္းဘုိ႔သူမသိေပ
မစဥ္းစားေပ။ ေျခေခ်ာင္းကေလးမ်ားၾကားထဲက
အျခားေနရာမ်ားက ေခ်းကုိ တြန္းရန္လည္း
ေခ်းတြန္းေနေပလိမ့္မည္။ 

ယူဘုိ႔ေလာက္နွင့္ ရဘုိ႔ေလာက္ 

        ထိုနည္းအတုိင္းပင္ ဗုဒၶဘာသာ
သိရိွနားလည္းၾကေလသည္။ 
ေက်ာင္းမ်ားနွင့္ ဘုန္းႀကီးမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္း
တစ္ခုခုကုိရလုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္
ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုသာလွ်င္
မိမိတုိ႔ေပးကမ္းလွဴဒါန္းသည္ထက္
ျပန္ရလုိၾကသည္။ အခ်ဳိ႔မွာမူ 
ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္
အေၾကာင္းမူကား သူတို႔သည္ 
ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္
ဘာသာတရားသာလွ်င္ျဖစ္သည္
ထုိပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျ
ဗုဒၶဘာသာမွာမူ ရျခင္းမပါဘဲ
ယူရမည္ဆုိသည္ကုိ၎ သိရိွနားလည္ျခင္း
စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ျခင္း ကင္းရွ

 

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

ျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္တစ္ဦးအား ေခ်းမ်ားအားလုံး စင္သြားေအာင္ ဆပ္ျပာတုိက္ျပီး
ကေလးငယ္သည္ သူ၏ ဝမ္းဗုိက္ကုိသာ ဆပ္ျပာတုိက္ေပလိမ့္မည္။ တစ္ကုိယ္လုံး

သူမသိေပ။ ကေလးငယ္သည္ သူ၏ နားေနာက္က ေခ်းကုိ တြန္းရန္လည္း
ေျခေခ်ာင္းကေလးမ်ားၾကားထဲက ေခ်းကုိ တြန္းရန္လည္း မစဥ္းစားေပ။ အလားတူ

တြန္းရန္လည္း မစဥ္းစားေပ။ သူသည္ သူ႔ဝမ္းဗိုက္ကုိသာ ဆပ္ျပာတုိက္ျပီး တအား

 

ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားမွာလည္း အနည္းငယ္မွ်ေသာ အရာဝတၳဳတုိကုိသာလွ်င္
 ယူဘို႔ေလာက္နွင့္ ရဘုိ႔ေလာက္သာလွ်င္ သိရိွနားလည္ၾကသည္။ ဘုန္း

မ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္း၊ သီတင္းသီလေစာင့္သုံးျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ၾကသည့္ အခါ၌ပင္
ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုသာလွ်င္ ရွိေလသည္။ မိမိတုိ႔ ေပးသည္ထက္ ပိုျပီး ျပန္ရလုိသည့္

တစ္ခုသာလွ်င္ ရိွေနေလသည္။ အလွဴဒါနျပဳလုပ္ၾကသည့္ အခါ၌ အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္
ပးကမ္းလွဴဒါန္းသည္ထက္ ဆယ္ဆျပန္ရဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ၾကေလသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ အဆတစ္ရာ

 အဆတစ္ေထာင္၊ အခ်ဳိ႕ကား အဆတစ္ေထာင္မက ျပန္ရလုိၾကသည္
ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဘာကုိမွ မသိနားမလည္ၾကဟုဆုိလွ်င္ ပို၍မွန္ကန္ေပလိမ့္မည္

 ဘယ္လုိ ရမည္၊ ဘယ္လုိ ယူမည ္ ဆုိသည္ေလာက္ကုိသာ သိရွိနားလည္
ယင္းသည္ ရေအာင္လုပ္သည့္ ဘာသာတရားသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ယူသည့္

ဘာသာတရားသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ခုကုိ မရနုိင္လွ်င္ တစ္စံုတစ္ခုကုိ မယူနိုင္လွ်င္
တ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျပီး စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္သြားၾကေပလိမ့္မည္။ စစ္မွန္ေသာ

ရျခင္းမပါဘဲ မည္သုိ႔မည္ပံ ု ရရမည္ဆုိသည္ကို၎၊ ယူျခင္းမပါဘဲ မည္သို႔မည္ပံု
သိရိွနားလည္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ သို႔မွသာ စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့ျခင္း

ကင္းရွင္းေပလိမ့္မည္။  

 
ပးပါသည္။  

ဆပ္ျပာတုိက္ျပီး 
တစ္ကုိယ္လုံး 

တြန္းရန္လည္း 
အလားတ ူ

တအား 

တၳဳတုိကုိသာလွ်င္ 
ဘုန္းႀကီး 
အခါ၌ပင္ 

ျပန္ရလုိသည့္ 
မ်ားသည္ 

အဆတစ္ရာ 
ျပန္ရလုိၾကသည္။ 

ပို၍မွန္ကန္ေပလိမ့္မည။္ 
သိရွိနားလည္ 

ယူသည့္ 
မယူနိုင္လွ်င္ 
စစ္မွန္ေသာ 

မည္ပံု 
အားေလ်ာ့ျခင္း၊ 



 ဗုဒၶဘာသာ၏ နွလုံးသား 

 ဗုဒၶဘာသာ၏ နွလံုးသားျဖစ္သည့္ “ သံေယာဇဥ္ ကင္းျခင္း 
တစုံတခုကုိ တြယ္တာကပ္ျငိမေနေစရန္၊ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ မိမိတုိ
တြယ္တာမေနေစရန္၊ ေနာက္ဆုံးပိတ္ အဆင့္တြင္ ဗုဒၶဘာသာဟူ၍ပင္
ေရာက္ရိွေစရန္ အထက္ပါ သေဘာတရားကုိ မၾကာခဏ ေျပာဆုိေနရေပလိမ့္မည္

  အကယ္၍ လူတို႔သည္ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကမည္ ဆုိပါက 
အျဖစ္ျဖင့္သာျမင္ေပလိမ့္မည္။ ဓမၼအျဖစ္ျဖင့္သာ ျမင္ေပလိမ့္မည္။ 
အျဖစ္ျဖင့္သာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သုိ႔မဟုတ ္ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ အရာဝတၳဳ တစ္ခုခု
ထုိပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ထိုအရာဝတၳဳကုိ သီးျခားအရာဝတၳဳတစ္ခု အျဖင့္၊
တစ္ခုအျဖစ္ ဆုပ္ကုိင္မထား၍ မျဖစ္ဟု ေတြးေတာၾကေတာ့မည ္ မဟုတ္ေပ
ဓမၼသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ အစစ္အမွန္ဆုံးေသာ အေျခအေန၌ ရိွေသာ သဘာ
သင္ေခၚခ်င္သလုိ ေခၚနုိင္သည့္ အရာဝတၳဳသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ 

        သုိ႔ရာတြင္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ ယင္းက့ဲသို႔ မေတြးေခၚ မၾကံဆဝ့ံ ၾကေပ
အတင္း စဥ္းစားဆင္ျခင္ခိုင္းသည္ ျဖစ္ပါမူလည္း၊ သို႔မဟုတ္ ထုိအတုိင္း
ျဖစ္ပါမူလည္း ထုိသူတုိ႔သည္ နားလည္သေဘာေပါက္နိုင္ၾကမည္ 
ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကေပလိမ့္မည္။ 
 
ငါးစာအျဖင့္ျပရန္ 
    သုိျဖင့္၍ ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန ္ စံျပီးသည့္ေနာက္ တရားအဆုံးအမကုိ
စနစ္သစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ ပံုစံသစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေပၚေပါက္လာျခင္း
ပံုစံမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာၾကေလသည္။ အကယ္၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္
ေကာင္းမႈထက္ အဆမ်ားစြာ သာလြန္သည့္ အက်ဳိးတရားကုိ ျပရဘုိ႔
ျပဳလုပ္နုိင္ေလသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ဳိးကုိ စီစဥ္ရျခင္းမွာ 
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 ” နွင့္ ရင္းနီွးကြ် မ္းဝင္သြားေစရန္၊ 
မိမိတုိ႔၏ ဘာသာတရားကုိပင္လွ်င္ 

ဗုဒၶဘာသာဟူ၍ပင္ မရိွဟု သိျမင္သည္ အထိ 
ေျပာဆုိေနရေပလိမ့္မည။္ 

 ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃ တို႔အား တစ္ခုတည္း 
 သုိ႔မဟုတ ္ စစ္မွန္ေသာ သဘာဝ 
တစ္ခုခု အျဖစ္ျဖင့္သာ ျမင္ေပလိမ့္မည္။ 
၊ သုိ႔မဟုတ္ သီးျခားအေတြးအေခၚ 
မဟုတ္ေပ။ ယင္းအရာ ဝတၳဳသည္ 

သဘာဝသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ ္

ၾကေပ။ အကယ္၍ လူတုိ႔အား ထုိအတုိင္း 
ထုိအတုိင္း စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္ညႊန္ၾကားသည္ 

 မဟုတ္ေပ။ ထိုအယူအဆမ်ဳိးကိ ု

တရားအဆုံးအမကုိ လုိက္နာက်င့္ၾကံသည့္ 
ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ အဆင့္နိမ့္သည့္ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ မိမိျပဳသည့္ ကုသုိလ ္
ျပရဘုိ႔ရန္ အတြက္ အလွဴဒါနျပဳလုပ္ပါက 

 လူတုိ႔အား စိတ္ပါဝင္စားလာေစရန္ 

ကုသုိလ္၏ အက်ဳိးကုိ “ငါးစာ
ဆြဲသြင္းရန္အတြက္ မ်ဥ္းေၾကာင္းအျဖစ္
အက်ဳိးကုိ တြယ္တာမက္ေမာေနစရာမလုိဟူေသာ
တြယ္တာမက္ေမာမႈမ်ဳိးမဆုိ ေနာက္ဆုံးပိတ္၌
ဟူေသာ အျမင္မ်ဳိး မေပၚေပါက္လာမီ
ေကာင္းမႈကိုျပဳလုပ္ေစလ်က္ 
လုိက္နာက်င့္ၾကံျခင္းသည္ အဦးဆုံး
အေျခခံရသည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္း

        ဓမၼ၏ လမ္းေၾကာင္းေပၚ၌
ဝတၳဳေၾကာင့္မွ ယစ္မူးေတြေဝျ
ျဖစ္ေလသည္။ ဤ၌ ယင္းဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္း
ရိွေနတုန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဓမၼလမ္းေၾကာင္း၌ အျမင့္ဆုံးအဆင့္

        ဓမၼလမ္းေၾကာင္း၌ ရိွေသာ
မက်န္ေတာ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္
ဘာမွ မက်န္ေတာ့သည့္ အဆင့္ျဖစ္သည္
စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္မ်ားလည္းမျဖစ္ေတာ့ေပ
မရိွေတာ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္
ေျပာရလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ သုခ
ေျပာရလွ်င္ကား ဘာတစ္ခုမွ မရွိေပ
ယင္းအေျခ အေနကုိ “သုညတ
ထင္ရွားတည္ရွိေနေပသည္။ 
သိျမင္ျခင္းသည္ လုံးလုံး မရိွေတာ့ေပ

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

ငါးစာ” အျဖစ္ျပရန္နွင့္ ပထမ ေျခလွမ္းအေနျဖင့္ လူတုိ႔ကုိ ဘာသာတရားထဲ
မ်ဥ္းေၾကာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကုသုိလ္၏

တြယ္တာမက္ေမာေနစရာမလုိဟူေသာ အျမင္မ်ဳိး မေပၚေပါက္လာမီ အခ်ိန္ကာလအထိ၊ မည္သည့္
ေနာက္ဆုံးပိတ္၌ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲမႈ မျဖစ္ေစဘဲ ဒုကၡကုိသာလွ်င္ ေရွ႕ရႈသည္

မေပၚေပါက္လာမီ အခ်ိန္ကာလအထိ သူတုိ႔အား ေကာင္းမႈ၏ အက်ဳိးကုိ ေမွ်ာ္ကုိျ
 မေကာင္းမႈကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ ေစခ့ဲေလသည္။ ဤကား တရားအဆုံးအမကုိ
အဦးဆုံး အေစားဆုံးအဆင့္၌ အဘယ္ေၾကာင့္ အက်ဳိးဖလကုိ ရယူမႈ အေပၚ၌

အေၾကာင္း ျဖစ္ေလသည္။ 

လမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ ရိွေသာ ေနာက္ေျခလွမ္းမွာ ဒုစရိုက္မႈကုိ မျပဳလုပ္ဘဲ၊ မည္သည့္ အရာ
ဝျခင္း မရွိဘ ဲ မိမိ၏ စိတ္ဆႏၵရင္းျဖင့္ ရုိးသားစင္ၾကယ္စြာ ေနထုိင္ျခင္း

မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းမႈ၊ ယင္း သုခကုိ ခံစားေသာ “ ငါ ” ဟူေသာ အတၱစြဲ အတၱအသိ

အျမင့္ဆုံးအဆင့္ 

ရိွေသာ ထုိထက္ျမင့္ေသာ အဆင့္မွာမ ူ “ငါ” ဟူေသာ အစြဲ လုံး
ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းအဆင့္ကား လုံးဝ ျပီးစီးသြားသည့္ အဆင့္ျဖစ္ေလသည္။ လုပ္စရာ

အဆင့္ျဖစ္သည္။ စိတ္ထ၌ဲ “ငါ” စြဲ “အတၱ” စြဲ မရိွေတာ့ေပ။ စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ့ျခင္း
စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္မ်ားလည္းမျဖစ္ေတာ့ေပ။ အေၾကာင္းမူကား စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ရမည္၊ ဒုကၡျဖစ္ရမည္ 

ျဖစ္ေလသည္။ ထုိအေျခအေန၊ ထုိအဆင့္၌ အရပ္သံုး စကား၊ လူသုံးစကားျဖင့္
သုခ ရိွေလသည္။ အျမင့္ဆုံးသုခ ရိွေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဓမၼစကားျဖင့္
မရွိေပ။ ရစရာလည္း မရိွေပ။ ရိွစရာလည္း မရိွေပ။ ဘာတစ္ခုမွ် မရိွေတာ့ေပ

သုညတ” (သုည၏ အျဖစ္)ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္ေလသည္။ အရာဝတၳဳ ဟူသမွ်
 သုိ႔ရာတြင္ ယင္းအရာဝတၳဳမ်ားကူိ “ငါ” “ငါ့ဟာ” ဟူေသာ အစြဲျဖင့္

မရိွေတာ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “သုည” ဟုေခၚျခင္းျဖစ္ေလသည္။  

 
ပးပါသည္။  

ဘာသာတရားထဲ 
ကုသုိလ္၏ 
မည္သည့္ 

ရႈသည္ 
ေမွ်ာ္ကုိျပီး 

တရားအဆုံးအမကုိ 
အေပၚ၌ 

အရာ 
ေနထုိင္ျခင္း 
အတၱအသိ 

လုံးဝ 
လုပ္စရာ 

စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ့ျခင္း၊ 
 “ငါ” 

လူသုံးစကားျဖင့္ 
ဓမၼစကားျဖင့္ 
မရိွေတာ့ေပ။ 

ဟူသမွ် 
အစြဲျဖင့္ 



        အရာဝတၳဳ ဟူသမွ်ကုိ သုညဟု ျမင္ျခင္းသည္ “ငါ” သုိ႔မဟုတ္ 
ျဖစ္ေလသည္။ “ငါ ပိုင္” မဟုတ္ဟု ျမင္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ မသိနားမလည္ေသာ
“သုည” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ ဘာတစ္ခုမွ် မရိွဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။
ဟူေသာ စကားလုံး၏ အဓိပၸာယ္မွာ ဤသို႔တည္း။ အရာဝတၳဳဟူသမွ်
ယင္းအရာဝတၳဳမ်ားထဲက မည္သည့္ အရာဝတၳဳကုိမဆုိ “ငါ” “ငါ့ဟာ” ဟူေသာ
မရိွေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိအရာဝတၳဳမ်ားသည္ “သုည” ျဖစ္ေလသည္
တြယ္တာကပ္ျငိျခင္းမွ လံုးဝ လြတ္ကင္းေလသည္။ 

       “ သုည” ဟူေသာ စကားလုံးကုိ ထုိနည္းျဖင့္ အသုံးျပဳလွ်င္ 
ျဖစ္ေလသည္။ ဘာတစ္ခုမွ် မရွိဟူေသာ အနက္ အဓိပၸာယ္ျဖင့္ 
အရပ္သားတုိ႔၏ စကားျဖစ္သည္။ ရုပ္ဝတၳဳစကားျဖစ္သည္။ ရိုးရုိးလူတို
ရိုးရုိးလူတို႔၏ စကားျဖစ္သည္။ ဤကား ရိုးရုိးလူသံုးစကားနွင့္ ဓမၼစကား၏ျခားနားျခင္းကုိ
သာဓကတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။ ယင္း အခ်က္ကုိ စိတ္ထတဲြင္ ျမဲျ
လူသုံးစကားနွင့္ ဓမၼစကား၏ ျခားနားခ်က္ကုိ သိရိွနားလည္ေအာင္
သာဓကတစ္ခုကုိ ထုတ္ျပပါဦးမည္။ ဗုဒၶက..... 

           “သင္၏ ဖခင္ကို သတ္ပစ္လုိက္ပါ။ သင္၏ မိခင္ကုိ  သတ္ပစ္လုိက္ပါ
ဖခင္ နွင့္ မိခင္ကုိ သတ္ျပီး ေက်းဇူးကန္းသူ (အကတညဴ) တစ္ဦးျဖစ္ေအာင္
ရရိွေပလိမ့္မည”္ ဟု ေဟာၾကားထားေတာ္မူသည္။  

    ယင္းေဟာၾကားခ်က္ကုိ တုိက္ရိုက္ အနက္အဓိပၸာယ္ေကာက္ျပီး
သတ္ပစ္ရမည္ဟု ဗုဒၶဆုိလုိေတာ္မူျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဆိုလုိေတာ္မူသည္မွာ
တဏွာသည္ မိခင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ကြ် နု္ပ္တို႔သည္ ယင္း ဖခင္တည္းဟူေသာ
ဟူေသာ တဏွာကုိ ေက်းဇူးတင္ဘုိ႔ မလုိေပ။ ေက်းဇူးတင္မည့္အစား ဖ်က္ဆီး
နိဗၺာန္ရရိွေပလိမ့္မည္။ 
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 “အတၱ” နွင့္ မပတ္သက္ဟ ု ျမင္ျခင္း 
မသိနားမလည္ေသာ ရိုးရုိးအရပ္သားတုိ႔၏ စကား၌ 

။ သုိ႔ရာတြင္ ဗုဒၶ၏ စကား၌မူ “သုည” 
တၳဳဟူသမွ် ရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

ဟူေသာ အစြဲျဖင့္ တြယ္တာကပ္ျငိျခင္း 
ျဖစ္ေလသည္။ “ငါ” “ငါ့ဟာ” အျဖစ္ျဖင့္ 

 “သုည” သည္ ဓမၼစကား၏ သုည 
 အသုံးျပဳလွ်င္ကား “သုည” သည္ 

ရိုးရုိးလူတို႔၏ အတြင္၌ ေခတ္စားေသာ 
ဓမၼစကား၏ျခားနားျခင္းကုိ ေဖၚျပေသာ 

ျမဲျမဲမွတ္ထားျပီးလွ်င္ ကြ် နု္ပ္တို႔သည္ 
သိရိွနားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ေလသည္။ အျခား 

သတ္ပစ္လုိက္ပါ။ သင္ နိဗၺာန္ကို ရရိွေပလိမ့္မည္။ 
တစ္ဦးျဖစ္ေအာင္ လုပ္လုိက္ပါ။ သင္ နိဗၺာန္ကို 

အနက္အဓိပၸာယ္ေကာက္ျပီး ကြ် နု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ မိဖကုိ 
ဆိုလုိေတာ္မူသည္မွာ-အဝိဇၨာသည္ ဖခင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ 

ဖခင္တည္းဟူေသာ အဝိဇၨာ နွင့္ မိခင္တည္း 
ဖ်က္ဆီး သုတ္သင္ပစ္ရမည္။ သုိ႔မွသာ 

         ယင္းသုိ႔ ေျပာဆုိျခင္းသည္
တုိ႔သည္ နားမလည္သေဘာမေပါက္နိုင္ေပ
အဆုံးစြန္ေသာ အသိအျမင္ကုိ
ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ကား၊ ဓမၼကို ထြင္းေဖာက္
သေဘာေပါက္ၾကေလသည္။စကားလုံး
နားလည္ သေဘာေပါက္ ၾကေလသည္
ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ ရွင္းလင္းေျပာျပခ်က္
သေဘာေပါက္ ထားၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္

ဇာတိ နွင့္ မရဏ 

          “ဇာတိ” နွင့္ “မရဏ” 
“ဇာတိ” ဟူေသာ စကားလုံးသည္
ဓမၼစကား၌ကား “ဇာတိ” ဟူေသာ
ေမြးဖြားျခင္းကုိ ဆုိလိုသည္။ 
ထင္တယ္” “ငါလုပ္တယ္” စသည္ျဖင့္
ကြ် နု္ပ္တုိ႔တြင္ ေပၚေပါက္လာေလ့ရိွသည္

 ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူတစ္ေယာက္ကဲ့သုိ
က်ဴးလြန္သူတစ္ေယာက္ အျဖစ္ေမြးဖြားလာရေပလိမ့္မည္
ေပ်ာက္သြားျပီး သင္ ရိုးရုိးလူတစ္ေယာက္ကဲ့သုိ
ေမြးဖြား လာရေပလိမ့္မည။္ ေနာက္
မိုက္မဲေသာ အေတြးမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာလွ်င္
မိုက္မဲေသာ၊ ထံုအေသာ အေတြးမ်ဳိး
ေမြးဖြားလာရေပလိမ့္မည္။ တြယ္တာက
ယင္းသံေယာဇဥ္စိတ္က သင္၏ကုိယ္အတြင္၌

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

ေျပာဆုိျခင္းသည္ ဓမၼစကားကုိ ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ယင္းဓမၼစကားကုိ ရိုးရိုးလူ
နားမလည္သေဘာမေပါက္နိုင္ေပ။ ရိုးရိုးလူသည္ ေလ့လာရမည္။ စူးစမ္းရမည။္ ေတြးေတာရမည္

အသိအျမင္ကုိ သိျမင္သေဘာေပါက္သည္အထိ ေတြးေတာၾကံဆရမည။္ သုိ႔ရာတြင္ အရိယာ
ထြင္းေဖာက္ သိျမင္ျပီး ျဖစ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ကား ဓမၼစကားကုိ နားလည္
စကားလုံး အနည္းငယ္ကုိသာ ဆုိေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ ရွင္းလင္းခ်က္မလုိဘဲ
ၾကေလသည္။ စကားတစ္လုံးမွ်ကုိသာ ဆိုပါ။ သူတုိ႔ နားလည္သေဘာေပါက္

ရွင္းလင္းေျပာျပခ်က္ မလုိေပ။ အေၾကာင္းမူကား သူတုိ႔သည္ ဓမၼကုိ သိျမင္
ထားၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

” ဟူေသာ စကားမ်ား၌လည္း ဤနည္းနွင္နွင္ ျဖစ္သည္။ လူသုံးအရပ္သုံးစကား၌
စကားလုံးသည္ မိခင္၏ ဝမ္းတုိက္တြင္းမွ ေမြးဖြားျခင္းကုိ ဆုိလိုသည္။ သုိ႔ရာတြင္

ဟူေသာ စကားလုံးသည္ တြယ္တာ ကပ္ျငိမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ပါဝင္ေနသည့္ အေတြးတစ္ခုခု
ခဏတုိင္း ခဏတုိင္း၊ အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္တိုင္း၌ “ငါ” “ငါ့မွာ ရိွတယ္” “

စသည္ျဖင့္ အတၱစြဲပါေနေသာ၊ အတၱကုိ တြယ္တာကပ္ျငိေနေသာ အေတြးမ်ဳိး
ေပၚေပါက္လာေလ့ရိွသည္။ 

က်ဴးလြန္သူတစ္ေယာက္ကဲ့သုိ႔ သင္ေတြးၾကည့္ပါ။ ထုိခဏ၌ပင္ သင္သည္ ရာဇဝ
အျဖစ္ေမြးဖြားလာရေပလိမ့္မည္။ ေနာက္မၾကာခင္ ခ်က္ခ်င္း ယင္းအေတြး

ရိုးရုိးလူတစ္ေယာက္ကဲ့သုိ႔ ေတြးၾကည့္ပါ။ သင္သည္ တစ္ခါျပန္ျပီး လူတစ္ေယာက္အျဖစ္
ေနာက္ မၾကာခင္ မိုက္မဲေသာ အေတြးမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာလွ်င္ သင္သည္ မၾကာခင္

ေပၚေပါက္လာလွ်င္ သင္သည္ လူမိုက္ အျဖစ္ေမြးဖြား လာရေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍
အေတြးမ်ဳိး ႀကီးမားစြာ ေပၚေပါက္လာပါလွ်င္ သင္သည္ ထိုခဏ၌ပင္ တိရိစၧာန္အျဖစ္

တြယ္တာကပ္ျငိမႈစိတ္၊ သံေယာဇဥ္စိတ ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေပၚေပါက္လာျ
သင္၏ကုိယ္အတြင္၌ မီးအပူျဖင့္ေလာင္ျမိဳက္ပါက သင္သည္ ငရဘုံဲ၌ ငရခံဲရသူအျဖစ္

 
ပးပါသည္။  

ရိုးရိုးလူ 
ေတြးေတာရမည္။ 

အရိယာ 
နားလည္ 

ရွင္းလင္းခ်က္မလုိဘဲ 
နားလည္သေဘာေပါက္ 

သိျမင္ 

လူသုံးအရပ္သုံးစကား၌ 
ရာတြင္ 

အေတြးတစ္ခုခု 
” “ငါ 

အေတြးမ်ဳိး 

ဝတ္မႈ 
ယင္းအေတြး 

လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ 
မၾကာခင္ 

အကယ္၍ 
တိရိစၧာန္အျဖစ္ 

ေပၚေပါက္လာျပီး 
ငရခံဲရသူအျဖစ္ 



 ေမြးဖြားလာရေပလိမ့္မည္။ ဘယ္ေတာ့မွ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲသြားသည့္
ေလာက္ေအာင္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနလွ်င္ သင္သည္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနေသာ
ျပိတၱာ) အျဖစ္ ေမြးဖြားလာရေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍ အေၾကာင္း မခိုင္လံုဘဲနွင့္
သင္သည္ အေၾကာက္လြန္ေနသည့္ နာနာဘာဝ (အသူရာ) အျဖစ္
ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ တစ္ေန႔တည္း၌ပင္ သင္သည္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အႀကိ
အခ်ိန္မေရြး ဇာတိျဖစ္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ တစ္ခုခုကုိ တြယ္တာကပ္ျငိေသာ
ေပၚေပါက္လာေလသည္။ “ငါျဖစ္သည္” “ငါျဖစ္ခဲ့သည္” “ငါျဖစ္လိမ့္မည္
ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ တျပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ဇာတိျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေပသည္
“ဇာတိ” ဟူေသာ စကားလုံး၏ အနက္ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိေၾကာင့္
ေတြ႔ျမင္ၾကားသိရသည့္ အခါ၌ သင္တို႔သည္ အထူးသတိျပဳသင့္ေပသည္။

         “ဇာတ္ိသည္ ဒုကၡ ျဖစ္၏” (ေမြးဖြားရျခင္းသည္ ဆင္းရဲမႈျဖစ္၏)
အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အတုိင္း ေမြးဖြားျခင္းသည္ ဒုကၡျဖစ္၏ဟု ဆုိလိုေပသည္
“အတၱ” ကုိ၊ “ငါ” ကုိ ေမြးဖြားခြင့္ေပးလွ်င္ ဒုကၡသည္ မေရွ႕မေနွာင္း ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္
မည္က့ဲသုိ႔ေသာ “ငါ” အစြဲ၊ “အတၱ” အစြဲမ်ဳိးမွ မရိွဘဲ တည္ျငိမ္စြာ 
ရႈျမင္သံုးသက္လွ်င္ ယင္းသုိ႔ ေနျခင္းသည္ မေမြးဖြားဘဲ ေနျခင္းနွင့္၊ ဇာတိကင္းျခင္းနွင့္
ဒုကၡလည္း ဘယ္ေတာ့မွ ေပၚလာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

     “ငါ” အစြဲ၊ “အတၱ” အစြဲပါေသာ အေတြးမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာသည္နွင့္
လိမ့္မည္။ ဒုကၡသည္ ယင္း “ငါ” ဟူေသာ အစြဲ၊ “အတၱ” ဟူေသာ
လုိက္ဖက္ကုိက္ညီေလသည္။ အကယ္၍ “ငါ” သည္ လူျဖစ္လွ်င္ လူက့ဲသို
သုိ႔မဟုတ ္ “အတၱ” အစြဲ အမ်ဳိးအစားအလုိက္ ငရခဲံရသူအျဖစ္ ေမြးဖြားလာနုိင္သည္
ေမြးဖြားလာနုိင္သည္။ ျပိတၱာအျဖစ္ေမြးဖြားလာနုိင္သည္။ အသူရကာယ္
တစ္ေန႔တည္း၌ပင္ သင္သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေမြးဖြားလာနုိင္သည္။ 
ယင္းနည္းျဖင့္ ေမြးဖြားေသာ ေမြးဖြားမႈမွန္သမွ်သည္၊ ဇာတိဟူသမွ်သည္
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တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲသြားသည့္ အေျခအေနသုိ႔ မေရာက္နိုင ္
ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနေသာ နာနာဘာဝ (ေပတ - 

မခိုင္လံုဘဲနွင့္ အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေနလွ်င္ 
အျဖစ္ ေမြးဖြားလာရ ေပလိမ့္မည္။ 
ႀကိမ္မ်ားစြာ ေမြးဖြားလာရ ေပလိမ့္မည။္ 
ငိေသာ အေတြးသည္၊ အတၱအစြဲသည္ 

ငါျဖစ္လိမ့္မည္” စေသာ အတၱအစြဲတစ္ခုခု 
ဇာတိျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ဤကား ဓမၼစကား၌ ရိွေသာ 

ထုိေၾကာင့္ “ဇာတိ” ဟူေသာ စကားလုံးကုိ 
။ 

) ယင္းစကား၏ အနက္ အဓိပၸာယ္မွာ 
ဆုိလိုေပသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ 

ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည။္ အကယ္၍ သင္သည္ 
 ဣေျႏၵရစြာ ေနထုိင္လွ်င္၊ အနတၱကိ ု

ဇာတိကင္းျခင္းနွင့္ သေဘာ တူေလသည္။ 

ေပၚေပါက္လာသည္နွင္ ့ တျပိဳင္နက္ ဒုကၡျဖစ္ေပၚလာ 
ဟူေသာ အစြဲတစ္ခုခုနွင့္ အခါခပ္သိမ္း 

လူက့ဲသို႔ ဒုကၡခံစားရမည္။ “ငါ” အစြဲ 
ေမြးဖြားလာနုိင္သည္။ တိရိစၧာန္အျဖစ္ 

အသူရကာယ္ အျဖစ္ေမြးဖြားလာနုိင္သည္။ 
 ဇာတိအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေပၚလာနုိင္သည္။ 

ဇာတိဟူသမွ်သည္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲမႈ မရိွေပ။ 

စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္း၊ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ျခင္း
ယင္းေမြးဖြားမႈ အစဥ္ကုိ ဇာတိအစဥ္ကုိ
နိုင္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္ျဖစ္ေလသည္

တမလြန္ဘဝ မစဥ္းစားနွင့္ 

        ကြယ္လြန္ေသဆုံးသြားျ
စရာ မလုိေပ။ ေျမႀကီးထတဲြင္
ဘာလုိသနည္း။ ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္
မဟုတ္ေပ။ လုံးဝမလုိသည့္ အရာျဖစ္သည္
လက္ငင္းျပႆနာျဖစ္ေလသည္
ရေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ယင္းေမြးဖြားမႈအစဥ္
မည္မဟုတ္ေပ။ ဤကား “အတၱ
အစြဲသည္၊ “အတၱ” အစြဲသည္
ေျပရွင္းသြားလိမ့္မည္။ သင္သည္
အဓိပၸာယ္မရိွ ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္
ေနာက္ထပ္တဖန္ ျဖစ္ေပၚမလာေစရန္
တျပိဳင္နက္ အခ်ိန္ကာလနွင့္ 
“ေမြးဖြားမႈမရိွျခင္း”၊ သုိ႔မဟုတ္ 

        အရပ္သုံးစကားနွင့္ ဓမၼစကား၌ရွိေသာ
တစ္ခုနွင့္ တစ္ခု ဆန္႔က်င္ဘက္
တရာမ်ား၏ က်မ္းစာ၌လည္း 
ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
သကဲ့သုိ႔ပင္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ
ထုိအုပ္စုနွစ္ခု ရင္ဆုိင္ ေတြ႔ၾက

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဒုကၡမွ မကင္းလြတ္ေပ။ အကယ္၍ သင္သည္
ဇာတိအစဥ္ကုိ သုတ္သင္ဖ်က္ဆီးပစ္နိုင္လွ်င္ကား ယင္းသုိ႔ သုတ္သင္ဖ်က္ဆီးပစ္

နိဗၺာန္ျဖစ္ေလသည္။ 

ကြယ္လြန္ေသဆုံးသြားျပီးေနာက္ မည္သို႔ျဖစ္မည ္ ဆိုသည့္အခ်က္နွင္ ့ ပတ္သက္ျပီး စကားေျပာေန
ထတဲြင္ ေျမျမႇဳပ္သျဂိဳဟ္လုိက္ရေသာ အေျခအေနနွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး စကားေျပာေနစရာ

ပီးေနာက္ အေၾကာင္းကုိ စကားလုပ္ေျပာေနျခင္းသည္ အေရးပါသည့္ အလုပ္
အရာျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆုံး ကုိင္တြယ္ရမည့္အရာမွာ မေမြးဖြားေအာင္ လုပ္ရမည့္

လက္ငင္းျပႆနာျဖစ္ေလသည္။ အကယ္၍ ထုိက့ဲသုိ႔ ျပဳလုပ္နုိင္ပါလွ်င္ သင္သည္ ေနာက္ထပ္ ဒုကၡခံ
ယင္းေမြးဖြားမႈအစဥ္ မရိွေတာ့လွ်င္ “ငါ” သုိ႔မဟုတ္ “အတၱ” လည္း ရိွေတာါ

အတၱ” မွ၊ “ငါ” မွ၊ “သကၠာယဒိ႒ိ” မွကင္းျငိမ္းလႊတ္ေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
အစြဲသည္ ဆိတ္သုဥ္း သြားလိမ့္မည္။ သုည ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ ျပႆနာ

သင္သည္ ဘဝတသက္တာ၌ က်န္ရိွေနေသးသည္။ အခ်ိန္ကာလ အေရးအတြက္မွာ
ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား “ငါ” ၏ ေမြးဖြားမႈ၊ “အတၱ”၏ ေမြးဖြားမႈ

ျဖစ္ေပၚမလာေစရန္ ကာကြယ္ဟန္႔တားပုံ ဟန္႔တားနည္းကုိ သင္ သိျမင္သြားသည္နွင့္
 အနာဂတ္သည္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားေပလိမ့္မည္။ ယင္းအေျခအေနကုိ
 “ဇာတိကင္းျခင္း” ဟု ေခၚနိုင္ေပသည္။  

ဓမၼစကား၌ရွိေသာ “ဇာတိ” ဟူေသာ စကားလုံး၊ “မရဏ” ဟူေသာ စကားလုံးမ်ား
က်င္ဘက္ အနက္ အဓိပၸာယ္ ထြက္ၾကပုံကုိ သင္တုိ႔ သိရိွၾကျပီ။ အျခားဘာသာ

 အထူးအားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ ဓမၼက်မ္းစာ၌လည္း ထုိနည္းနွင္းနွင္း
 ဗုဒၶဘာသာဝင္ အေတာ္မ်ားမ်ား ပိဋကတ္က်မ္းစာမ်ားကုိ မသိနားမလည္

ဘာသာဝင္ အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း သူတို႔၏ သမၼာက်မ္းစာကုိ မသိနားမလည္ၾကေပ
ၾကသည့္ အခါ၌ အျငင္းအခုန္ ျဖစ္ၾကသည္မွာ ထိန္းမနိုင္ သိမ္းမရ ျဖစ္တတ္

 
ပးပါသည္။  

သင္သည္ 
သုတ္သင္ဖ်က္ဆီးပစ ္

စကားေျပာေန 
စကားေျပာေနစရာ 

အလုပ္ 
လုပ္ရမည့္ 

ဒုကၡခ ံ
ရိွေတာါ 

 “ငါ” 
ျပႆနာ 

အေရးအတြက္မွာ 
ေမြးဖြားမႈ 

သိျမင္သြားသည္နွင့္ 
ယင္းအေျခအေနကုိ 

စကားလုံးမ်ား 
အျခားဘာသာ 

ထုိနည္းနွင္းနွင္း 
မသိနားမလည္ 

မသိနားမလည္ၾကေပ။ 
ျဖစ္တတ္ 



 ၾကေလသည္။ 
 
ခရစ္ယာန္ဘာသာ၌လည္း 

    ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ အရပ္သုံးစကား၊ ဓမၼစကားနွင့္ 
တစ္စံုတစ္ခုေသာ အတုိင္းအတာအထိ နားလည္မႈရိွေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ၾကေပသည္
အတုိင္း ခရစ္ယာန္ဘာသာ၌လည္း အလားတူအေျခအေနရွိေနသည္
အျပစ္အေပ်ာက္သြားေစရန္ သူ၏အသက္ သူ႔ဘဝကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ေလသည္
“သင္တုိ႔သည္ အသက္ရွင္ေနမႈ လူ႔ဘဝသုိ႔ ေရာက္လာလွ်င္ ပညတ္ေတာ္မ်ားကုိ
(ရွင္မႆဲ ခရစ္ဝင္ ၁၉ - ၁၇) ဟု ေဟာၾကား ထားေလသည္။ 
ေနမႈဟူေသာ စကားလုံးသည္။ အနက္ အဓိပၸာယ္ တမ်ဳိးမကရွိသည္ ဆုိသည့္

       “ခရစ္ေတာ္သည္ လူသတၱဝါမ်ားအတြက ္ သူ၏ အသက္ကုိ 
(ရွင္မႆဲ ခရစ္ဝင္ ၂ဝ - ၂၈)။ ဤ၌ “အသက္” ဟူေသာ စကားလုံးကုိ
အဓိပၸာယ္ျဖင့္ အသုံးျပဳထားျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား
အပ္နွံခဲ့ေလသည္။ ဤကားရိုးရုိးအရပ္သားတုိ႔ သုံးစြဲေျပာဆုိၾကေသာ “အသက္
အနက္ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေလသည္။ “သင္တုိ႔သည္ အသက္ရွင္ေနမႈလူ႔ဘ
မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းၾကေလာ့” ဟူေသာ စကားဝါက်၌ ပါရွိေသာ “အသက္ရွင္ေနမႈ
ရိုးရုိးအရပ္သားတုိ႔ သုံးစြဲေျပာဆုိေသာ “အသက္” ဟူေသာ စကားလုံးနွင့္
သုိ႔ရာတြင္ ဤ၌ ေသ၍ ရသည္၊ ေသရသည့္ အသက္ကုိ မရည္ညႊန္းေပ။
ေသျခင္းကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မသိသည့္ အသက္ျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ ေထာက္၍
စကားလုံးေလး၌ပင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ နွစ္မ်ဳိးရွိေနသည္
သိရိွနိုင္ေပသည္။ 
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 ပတ္သက္ျပီး တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး 
စားသင့္ၾကေပသည္။ ကြ်န္ုပ္ ေျပာခဲ့သည့္ 

အလားတူအေျခအေနရွိေနသည္။ ေယရႈခရစ္သည္ လူသားတုိ႔၏ 
လႊတ္လုိက္ေလသည္။ ထုိ႔ျပင္ ခရစ္ေတာ္က 

ပညတ္ေတာ္မ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္းၾကေလာ့” 
 ယင္းမိန္႔ဆုိခ်က္သည္၊ အသက္ရွင ္

ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ ညႊန္ျပေနေပသည္။ 

 ေရြးယူတန္ဘုိးျဖစ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္”  
စကားလုံးကုိ ယူသုံး အရပ္စကားအနက္ 
အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား သူ႔အသက္ကိ ု သတ္ရန ္

အသက္” ဟူေသာ စကားလုံး၏ ရိုးရိုး 
ဘဝသုိ႔ ေရာက္လာလွ်င္ ပညတ္ေတာ္ 

အသက္ရွင္ေနမႈ” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ 
စကားလုံးနွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 

။ ဤစကားဝါက်၌ပါေသာ အသက္မွာ 
ေထာက္၍ ရိုးရုိး “အသက္” ဟူေသာ 

နွစ္မ်ဳိးရွိေနသည္ ဟူသည့္ အခ်က္ကိ ု

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ ေသျခင္းတရား

        ေနာက္ထပ္ သာဓကတစ္ခုကုိ

  လူသုံးအရပ္စကား၌ 
ျဖစ္သည့္အတုိင္း ေသျခင္း၊ 
စကား၌ရွိေသာ၊ ေအဒင္ဥယ်ာဥ္၌
ဟူေသာ စကားလုံးသည္ကား
ဘုရားသခင္သည္ အာဒံအား 
ကမာၻဦးက်မ္း (၂ - ၁၇) ဟု အမိန္
သုိ႔ရာတြင္ ထုိေန႔၌ သူတုိ႔မေသေၾကာင္း
သုိ႔ရာတြင္ ဓမၼစကား၏ အနက္အဓိပၸာယ္အရမူ
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေသျခင္းမွာမူ
သူတုိ႔၏ စိတ္နွလုံးထဲ၌ ေတာင္ေလာက္
ေလသည္။ အေၾကာင္းမူကား 
အေကာင္း အဆုိး၊ ေယာက္်ား 
စဥ္းစားလာၾကသည္မွာ သူတုိ
ခါးသီးျပင္းထန္သည့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားျဖင့္
ဆင္းသက္လာျပီး ယခုမ်က္ေမွာက္
ထုိ႔ေၾကာင့္ “အစဦးအျပစ္” ဟူေသာ
ေပၚေပါက္လာခ့ဲေသာ အျပစ္အတြက္
ယခုေခတ္သူတုိ႔၏ ေနာင္လာေနာင္သားအားလုံးသုိ
ဘုရားသခင္ဆုိလုိသည့္ “ေသျခင္း
အသီးကုိ (အေကာင္းအဆုိး အသိ

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

ေသျခင္းတရား 

သာဓကတစ္ခုကုိ ၾကည့္ပါဦး။ 

 ရိွေသာ “ေသျခင္း” (မရဏ) ဟူေသာ စကားလုံးသည္ အမ်ားသိျ
 သုိ႔မဟုတ္အသတ္ခံရျခင္းကုိ ဆိုလုိေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္၏

ေအဒင္ဥယ်ာဥ္၌ အာဒံ နွင့္ ဧဝကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး ဘုရားသခင္အသုံးျပဳေသာ “ေသျခင္း
စကားလုံးသည္ကား အရပ္သံုးနွင့္ မတူကြဲျပား ျခားနားေသာ အဓိပၸာယ္ ရိွေလသည္

 “ထုိဥယ်ာဥ္တြင္းရွိ အပင္၏ အသီးမစားရ။ စားသည့္ေန႔၌ သင္ေသလိမ့္မည္
အမိန္႔ရိွေလသည္။ ေနာက္ဆုံး၌ အာဒံ နွင့္ ဧဝ တို႔သည္ ထိုအသီးကုိ စားၾကသည္

မေသေၾကာင္း ကြ်န္ုပ္တုိ႔ သိရိွရသည္။ သူတို႔၏ ကုိယ္ခႏၶာမ်ားကမူ မေသၾကေပ
အနက္အဓိပၸာယ္အရမူ သူတုိ႔ေသၾကသည္။ ဓမၼစကားအနက္ အဓိပၸာယ္အရ ေသျခင္း

ေသျခင္းမွာမ ူ ေခါင္းသြင္းျပီး ေျမျမႇဳပ္ သျဂိဳဟ္ျခင္းထက္ပင ္ ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္
ေတာင္ေလာက္ ထုထယ္ႀကီးမားေသာ အျပစ္သည္ အသစ္ေမြးဖြားေပၚေပါက္

 သူတုိ႔သည္ ေဝါဟာရနွစ္ခြျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ လာၾကေသာ ေၾကာင့္တည္း
 မိန္းမ၊ အဝတ္ဝတ္ျခင္း၊ ကုိယ္လံုးတီးေနျခင္း၊ လင္မယား၊ ယင္းသုိ႔ စသည္ျဖင့္

သူတုိ႔၏ စိတ္နွလုံးသည္ စိတ္နွလုံးသည္ ေျပာျပ၍ မရနုိင္ေလာက္ေအာင္ပင္
ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားျဖင့္ ပိ၍ေနေလသည္။ ယင္းအရာ အားလုံးသည္ အစဥ္အဆက္

ယခုမ်က္ေမွာက္ ေခတ္ရိွလတုိူင္း၊ လူတုိင္းတြင္ အေမြအနွစ္အျဖင့္ တည္ရွိေနေပသည္
ဟူေသာ စကားေဝါဟာရသည္ ပထမဆုံးေသာ လင္မယား၏ စိတ္နွလုံးထဲတြင္

အျပစ္အတြက္ သုံးနွဳန္းေသာ ေဝါဟာရ စကားလုံးျဖစ္သည္။ ယင္းအစဦးအျပစ္သည္
ေနာင္လာေနာင္သားအားလုံးသုိ႔ အထိ ဆင္းသက္ျပန္႔ပြားလာခဲ့ေလသည္။ ဤကား

ေသျခင္း” ဟူေသာ စကားလုံး၏ အနက္ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းနွစ္ခြ
အသိ တည္းဟူေသာ အပင္မွ) စားလွ်င္ စားသည့္ ခဏ၌ သင္ေသလိမ့္မည္။ 

 
ပးပါသည္။  

အမ်ားသိျပီး 
ဘုရားသခင္၏ 

ေသျခင္း” 
ရိွေလသည္။ 

သင္ေသလိမ့္မည္” 
စားၾကသည္။ 
မေသၾကေပ။ 

ေသျခင္း၊ 
ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္။ 

အသစ္ေမြးဖြားေပၚေပါက္ 
ေၾကာင့္တည္း။ 

စသည္ျဖင့္ 
မရနုိင္ေလာက္ေအာင္ပင္ 

အစဥ္အဆက္ 
တည္ရွိေနေပသည္။ 

စိတ္နွလုံးထဲတြင္ 
ယင္းအစဦးအျပစ္သည္ 

ဤကား 
ယင္းနွစ္ခြ 

 



           ဤကား ခရစ္ယာန္ဘာသာတရား၌ ရိွေသာ “ေသျခင္း” ၏ အ
စကား၌ရွိေသာ “ေသျခင္း” သည္လည္း အလားတူ အနက္အဓိပၸာယ္သာလွ်င္
အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ တစ္ခုတည္းေသာ အယူအဆ၊ တစ္ခုတည္းေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ သံေယာဇဥ္တြယ္တာမႈနွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမွန္တရား
အမွန္တရားကုိ ေဟာၾကားထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ “နွစ္ခြ အေတြး” 
ဒုကၡေရာက္မည္မွာ က်ိန္းေသျဖစ္ေတာ့သည္။ ယင္းအေျခအေနမွာ 
ေကာင္းျခင္းဟူသမွ် ကုန္ဆုံးသြားျခင္း၊ ခ်မ္းေျမ့ေအးျငိမ္းမႈ ပ်က္စီးသြားျခင္း
ဟူသမွ် အျပီးသတ္သြားျခင္း၊ ယင္းအေျခအေနသည္ ေသျခင္းျဖစ္ေလသည္
“ေသျခင္း” ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼစကား၏ အနက္အဓိပၸာယ္၌
ေန႔တုိင္း ေသဆုံးျပီး ေျမျမႇဳပ္မသျဂိဳဟ္ဘဲ ေနရသည္။ 

    ယင္း အေျခအေနကုိ ေသျခင္းဟုေခၚေလသည္။ အေၾကာင္းမူကား
စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ျခင္းမ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အတုိင္းအတာအထိ
ေၾကာင့္တည္း။ ထုိ႔ျပင္ ေၾကာင္းၾကျခင္း၊ ပူပန္ျခင္း၊ ဂဏာမျငိမ္ျခင္းမ်ားလည္း
ေၾကာင့္တည္း။ တတ္သိနားလည္မႈ ရိွေလေလ၊ ပါးနပ္လိမၼာေလေလ၊
အျဖစ္မ်ားဘုိ႔ ရိွေလေလျဖစ္သည္။ ပိုျပီး ေၾကာက္မက္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ေသျခင္းျဖစ္ဘို
ျဖစ္သည္။ တတ္သိနားလည္မႈ ရွိေလေလ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ဳိး၏ ေသျခင္းသည္
ေသျခင္းထက္ ထူးေလေလျဖစ္သည္။ 

မေသေအာင္ ႀကိဳးစား 

       သင္တုိ႔သည္ မေသေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည္။ သုိ႔မွသာ
ညီညြတ္မည။္ ဗုဒၶဘာသာ၏ ရည္မွန္းခ်က္နွင္ ့ကိုက္ညီမည။္ ယင္း “အစဦးအျပစ္
သင္၏ နွလံုး၊ သင္၏ စိတ္အေပၚတြင္ မစိုးမိုးေစပါနွင့္။ ယင္း “အစဦး အျပစ္
ထာဝစဥ္ တြန္းလွန္ပစ္ပါ။ သင္တုိ႔သည္ ဓမၼ၏ စစ္မွန္ေသာ သဘာ
ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည္။ မည္သည့္ “နွစ္ခြ”၊ မည္သည့္ နွစ္မ်ဳိးနွစ္စားမွ 
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အနက္အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေလသည္။ ဗုဒၶ၏ 
အနက္အဓိပၸာယ္သာလွ်င္ ထြက္ေလသည္။ 

 အမွန္တရားကုိ ေဟာၾကားထားေသာ 
အမွန္တရား၊ “နွစ္ခြ” နွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

 ေပၚေပါက္လာသည္နွင္ ့ တျပိဳင္နက္ 
 “ေသျခင္း” နွင့္ ဘာမွမထူးေပ။ 

ပ်က္စီးသြားျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အခ်င္း 
ေသျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ဤကား ဓမၼစကား၌ရွိေသာ 

အနက္အဓိပၸာယ္၌ လူတိုင္း လူတုိင္းသည္ 

အေၾကာင္းမူကား စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္း၊ 
အတုိင္းအတာအထိ အျမဲမျပတ္ျဖစ္ေနေသာ 

ဂဏာမျငိမ္ျခင္းမ်ားလည္း အျမဲမျပတ္ ျဖစ္ေနေသာ 
၊ ထုိပုဂၢိဳလ္အတြက္ ပိုျပီး ေသျခင္း 

ဖြယ္ေသျခင္းျဖစ္ဘို႔ အလားအလာ ရွိေလေလ 
ေသျခင္းသည္ ရိုးရုိးမသိနားမလည္သူ၏ 

မွသာ ဗုဒၶ၏ တရား ေဒသနာေတာ္နွင္ ့
အစဦးအျပစ္” သင့္အေပၚမလႊမ္းမိုးပါနွင့္။ 

အျပစ္” မလႊမ္းမုိး မအုပ္စိုးနုိင္ေအာင္  
သဘာဝကုိ သိျမင္ေအာင္ အစဥ္သျဖင့္ 

 မရိွေပ။ အရႈံး အျမတ္ဟူ၍မရွိ။ သုခ 

ဒုကၡဟူ၍မရွိ။ အေကာင္း အဆုိးဟူ၍
တသီးတျခားလုပ္၍ရသည့္ မည္သည့္
သေဘာသည္ သံေယာဇဥ္ဟူသမွ်၏
မထားပါနွင့္။ သံေယာဇဥ္ျဖတ္ပါ
တြယ္တာထား၍ မရသည့္ အရာ
ႀကိဳးစားပါ။ အေၾကာင္းမူကား
(ယင္းအရာဝတၳဳမ်ားသည္ တခဏသာခံသည့္
နွစ္ခြသေဘာကုိ တြယ္တာဆုပ္ကုိင္ထားျခင္းမရိွသည့္
လုပ္ကုိင္ၾကပါ။ ဘာကုိမွ တြယ္တာတပ္ျငိျခင္းမရွိဘဲ
လုပ္ၾကပါ။ ယင္းသုိ႔လုပ္ျခင္းကုိ

အလုပ္ လုပ္ရင္းနွင့္လည္း 

 ရံုး၌ျဖစ္ေစ၊ အိမ္၌ျဖစ္ေစ
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေလသည္
ေလသည္။ အျမဲမျပတ္ သံေယာဇဥ္ကင္းေနေသာ
ေလသည္။ အကယ္၍ ဂဏာမျငိမ္ျဖစ္ေနေသာ
အလုပ္လုပ္ပါက သင္တုိ႔သည္
ေမြးဖြားၾကရ ေပလိမ့္မည္။ ထုိခဏ
လိမ့္မည္။ အသူရကာယ္ဘုံ၌
အေလးအနက္ဆုံးေသာ ျပႆနာျဖစ္ေလသည္
ေသျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ေနထုိင္သင့္သည္။ တစ္စံုတစ္ခုေသာ
မွီခိုမေနသင့္ေပ။  
 

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

အဆုိးဟူ၍ မရွိ။ အက်ဳိးအျပစ္ဟူ၍ မရွိ။ မိန္းမ ေယာက္်ားဟူ၍ မရွိ။ ခြဲ၍ရသည့္
မည္သည့္ အရာဝတၳဳမွ မရိွ။ ယင္း “နွစ္ခြ” သေဘာသည္၊ နွစ္မ်ဳိး နွစ္စား

သံေယာဇဥ္ဟူသမွ်၏ အေျခခံျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းနွစ္ခြ အျမင္ကုိ တြယ္တာဆုပ္ကုိင္
သံေယာဇဥ္ျဖတ္ပါ။ ယင္း အရာဝတၳဳမ်ားသည္ မည္သည့္ အခါမွ ဆုပ္ကုိင္ထား၍ မရသည့္

အရာဝတၳဳမ်ား ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္
အေၾကာင္းမူကား ယင္း အရာဝတၳဳမ်ားသည္ အနိစၥတရားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း

တခဏသာခံသည့္ ခဏိကတရားမ်ားသာျဖစ္ၾက၏) ယင္းနွစ္ခြ အျမင္
တြယ္တာဆုပ္ကုိင္ထားျခင္းမရိွသည့္ စိတ္နွလံုးျဖင့္ မိမိလုပ္ငန္း ကုိင္ငန္းမ်ားကုိ

တြယ္တာတပ္ျငိျခင္းမရွိဘဲ သံေယာဇဥ္ ရွင္းရွင္း သံေယာဇဥ္ကင္းကင္းနွင့္ အလုပ္
လုပ္ျခင္းကုိ သုညစိတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းဟုေခၚေလသည္။ 

အိမ္၌ျဖစ္ေစ၊ သင္တုိ႔သည္ မည္သည့္ အလုပ္ကိစၥမ်ဳိးကုိ မဆုိ သုညစိတ္ျဖင့္
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေလသည္။ အနားယူျခင္း၊ အပန္းေျဖျခင္းမ်ားကုိပင္ သုညစိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သင့္

သံေယာဇဥ္ကင္းေနေသာ၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ျဖစ္ေနေသာ စိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သင့္
ဂဏာမျငိမ္ျဖစ္ေနေသာ စိတ္နွလုံးျဖင့္၊ သံေယာဇဥ္ ဝန္ပိေနေသာ စိတ္နွလုံးျဖင့္
သည္ ဒုကၡေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။ ထိုခဏ၌ပင္ သင္တုိ႔သည္ အပါယ္ေလးဘုံတြင္
ထုိခဏ ထုိအခ်ိန္၌ပင္ ငရဘုံဲ၌ ေမြးဖြားရေပလိမ့္မည။္ တိရိစၧာန္ဘုံ၌ ေမြးဖြားရေပ

အသူရကာယ္ဘုံ၌ ေမြးဖြားရေပလိမ့္မည္။ ဤကားလူသားအေနနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ
ျပႆနာျဖစ္ေလသည္။ ဤကား “အစဦးအျပစ္”ျဖစ္သည္။ ဓမၼစကား၌ ရိွေသာ

ၾကာင့္ သင္တုိ႔သည္ သံေယာဇဥ္ ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ အလုပ္လုပ္သင့္သည္
တစ္စံုတစ္ခုေသာ အရာကုိ တြယ္တာကပ္ျငိ မေနသင့္ေပ။ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အရာေပၚမွာ

 
ပးပါသည္။  

ခြဲ၍ရသည့္၊ 
နွစ္စား 

တြယ္တာဆုပ္ကုိင္ 
မရသည့္၊ 

နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ 

အျမင္၊ 
ကုိင္ငန္းမ်ားကုိ 

အလုပ္ 

သုညစိတ္ျဖင္ ့
ျပဳလုပ္သင့္ 
ျပဳလုပ္သင့္ 

စိတ္နွလုံးျဖင့္ 
အပါယ္ေလးဘုံတြင ္

ေမြးဖြားရေပ 
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ 

ရိွေသာ 
အလုပ္လုပ္သင့္သည္။ 

အရာေပၚမွာ 



 သုညစိတ္   
         ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ရိွသည္။ ထုိကဗ်ာ၏ အဖြင့္အပုိဒ္မွာ ဤသို႔တည္း...

   “သုညစိတ္ျဖင့္ အလုပ္ဟူသမွ်ကုိ လုပ္ပါ” 

  အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဤကဗ်ာ၏ အဓိပၸာယ္ကုိ လုံးလုံး 
ထုိကဗ်ာကုိ ေရးသူအား အရူးဟု စြပ္စြဲလာခဲ့ၾကေလသည္။ ကဗ်ာ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ
ရွင္းလင္းေျပာျပ နိုင္ေပသည္.....  

         သင္တုိ႔သည္ အလုပ္ဟူသမွ်ကုိ သုညစိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သင့္ၾကေလသည္
သည္ကား ဂဏာမျငိမ္ေသာ၊ လႈပ္ရွားေသာစိတ္ရိွၾကသည္။ ယင္းစိတ္သည္
တစ္ခုျပီးတစ္ခု ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားျပီး ဆုပ္ကုိင္ေနသည္။ တြယ္တာကပ္ျ
ေမွာင္မဲေနေသာ ေမာဟမုိးတိမ္တုိ႔ ဖံုးလႊမ္းျခင္း ခံေနရသည့္ စိတ္အေနအထားကုိ
ဆုိလုိသည္ကား ထိုပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ေၾကာင့္ၾကပူပန္ေနၾကသည္။ ဂဏာမျ
လႊမ္းေနၾကသည္။ မလုံျခံဳစိတ္မခ်ျဖစ္ေနၾကသည္။ အကယ္၍ ထုိနည္းအတုိင္း
သူတုိ႔သည္ နွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း၌ အာရုံေၾကာေရာဂါရဘုိ႔ ေသခ်ာသည္
ထိတ္လန္႔ဖြယ္ အျခား စိတ္ေရာဂါရဘုိ႔ ေသခ်ာသည္။ ယင္းေရာဂါမ်ားသည္
ပို႔လိမ့္မည္။ အေရးပါ အရာေရာက္သည့္ လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ျပီး ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား
အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ပညာတတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေစကာမူ စိတ္နွလုံး
ပူပန္မႈ၊ ေၾကာင့္ၾကမႈ လြန္ကေဲသာေၾကာင့္၎  အာရုံေၾကာ ေရာဂါျဖစ္၎
အျခားေရာဂါ တစ္ခုခုျဖင့္၎၊ အိပ္ရာထဲလေဲနဘုိ႔ က်ိန္းေသေနေပသည္
အေက်ာ္အေစာ၊ ေငြက့ဲသို႔ေသာ အရာဝတၳဳတုိ႔ကုိ သသဲဲမဲမဲဆုပ္ကုိင္ထားၾကေသာေၾကာင့္
အျမတ္၊ သုခ ဒုကၡ၊ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲ၊ ကရဲ႔ဲ ခ်ီးမြမ္း စေသာ အရာမ်ားျဖင့္
ျဖစ္ေလသည္။ 
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... 

 နားမလည္ၾကေပ။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားက 
အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း 

ျပဳလုပ္သင့္ၾကေလသည္။ မ်ားစြာေသာ လူတုိ႔ 
ယင္းစိတ္သည္ အျမဲမျပတ္ အရာ ဝတၳဳမ်ားကုိ 
တြယ္တာကပ္ျငိေနသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ 

စိတ္အေနအထားကုိ ေဖၚျပေနေပသည္။ 
ဂဏာမျငိမ္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ အေမွာင္ 
ထုိနည္းအတုိင္း ဆက္လက္သြားပါက 

ေသခ်ာသည္။ သုိ႔မဟုတ ္ ေၾကာက္မက္ 
ယင္းေရာဂါမ်ားသည္ သူတုိ႔အား လူမမာအိပ္ရာသို႔ 

ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား ရွာေဖြရရွိေနၾကေသာ 
စိတ္နွလုံး ပံုမမွန္ျခင္းေၾကာင့္ ၎၊ စိတ္မခ်မႈ၊ 

ေရာဂါျဖစ္၎၊ အစာအိမ္ ေရာဂါျဖင့္၎၊ သုိ႔မဟုတ္ 
က်ိန္းေသေနေပသည္။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ 

သသဲဲမဲမဲဆုပ္ကုိင္ထားၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ အရႈံး 
အရာမ်ားျဖင့္ ဖမ္းမိေနၾကေသာေၾကာင့္ 

       ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္တုိ႔
ယင္းက့ဲသို႔ေသာ တြယ္တာမႈ 
စိတ္ႏွလုံးသည္ သုညျဖစ္လာလိမ့္မည္
ျဖစ္လာေပလိမ့္မည။္ အေၾကာင္းမူကား
လာေပလိမ့္မည္။ ထက္ျမက္လာေပလိမ့္မည္
လုိအပ္မႈမွန္သမွ်သည္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲလာလိမ့္မည္
ျဖစ္ျခင္းလည္းရွိေတာ့မည ္ မဟုတ္ေပ
အားထုတ္ျခင္းပင္ျဖစ္၍ အဆင္အေျပဆုံး
“ ေက်ာင္းကန္ဘုရားထဲ၌ 
ဘယ္အစြန္းနွစ္ဘက္မွ မပါဝင္ေသာေၾကာင့္တည္း
မရိွသူတုိ႔ လုပ္သည့္ အလုပ္ျဖစသည္

          ဓမၼစကား၏ အလုိအရ
ကုိယ္စိတ္နွစ္ပါး၌ လုပ္သည္။
နွစ္မ်ဳိးလံုး တစ္ေနရာတည္း၌
အားထုတ္ရင္း အလုပ္လုပ္၍ရသည္
အျခားတစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္
လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ တရားဓမၼကုိ

        ထုိေၾကာင့္ သံေယာဇဥ္ကင္းေအာင္
ဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကုိ
သုညစိတ္ျဖင့္ လုပ္ပါမႈကား ရံုးမွာျဖစ္ျဖစ္
က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈ ျဖစ္ေနမည္သာ
အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ “အလုပ္ဟူသမွ်

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

သင္တုိ႔သည္ ယင္းအရာဝတၳဳမ်ားနွင့္ ေရာေထြးယွက္တင္ ျဖစ္မေနသင့္ေပ
 အေပါင္းမွ၊ သံေယာဇဥ္အေပါင္းမွ လြတ္ကင္းေအာင္ ေနပါလွ်င္ သင္၏

သုညျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ထုိအခါ သင္သည္ အသိအလိမၼာႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္
အေၾကာင္းမူကား သင္၏ စိတ္ႏွလုံးသည္ တတ္နုိင္သမွ် ၾကည္လင္သန္

ထက္ျမက္လာေပလိမ့္မည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ သုညစိတ္မ်ဳိးျဖင့္ အလုပ္ကုိ လုပ္ပါက သင္၏
တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲလာလိမ့္မည။္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာျခင္း၊ စိတ္မခ်မ္းမသာ
မဟုတ္ေပ။ ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္ပလုပ္ျခင္းသည္ တရားဓမၼကုိ က်င့္ၾကံ

အဆင္အေျပဆုံး နည္းတနည္း ျဖစ္ေလသည္။ အေၾကာင္းမႈကား ယင္းနည္းလမ္းသည္
 တရားအားထုတ္ျခင္းႏွင့္ အိမ္၌ အလုပ္လုပ္ျခင္းအစြန္းနွစ္ဖက္ခြဲျခားရာ၌
င္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ယင္းက့ဲသုိ႔ အစြန္းနွစ္ဘက္ ခြဲျခားျခင္းမွာ နားလည္မႈ

အလုပ္ျဖစသည္။ လူသံုးအရပ္စကား၏ အနက္အဓိပၸာယ္အရ လုပ္ေသာအလုပ္ျဖစ္သည္

အလုိအရ တရားဓမၼကုိ က်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္း အလုပ္မွာ ကုိယ္စိတ္ နွစ္ပါးက လုပ္သည္
။ ရိုးရုိး အလုပ္ကုိလည္း ကုိယ္စိတ္နွစ္ပါးကသာ လုပ္သည္။ ယင္းအလုပ္

တစ္ေနရာတည္း၌ သာလုပ္သည္။ တစ္ခုတည္း၌သာ လုပ္သည္။ တရားဓမၼကို က်င့္ၾကံ
အလုပ္လုပ္၍ရသည္။ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ တရားဓမၼက်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္းျဖစ္နိုင္သည္

ေျပာရလွ်င္ သံေယာဇဥ္ တြယ္တာကပ္ျငိျခင္း မရိွဘဲ မည္သည့္ အလုပ္ကုိ 
တရားဓမၼကုိ က်င့္ၾကံအားထုတ္သည့္ နည္းလမ္းတစ္လမ္းပင္ျဖစ္သည္။  

သံေယာဇဥ္ကင္းေအာင္၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈရေအာင္ ဘာဝနာပြားမ်ားအားထုတ္ေနေန၊ အသက္ေမြး
လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကုိ လုပ္ကုိင္ေနေန၊ အကယ္၍ သင္သည္ သံေယာဇဥ္ျပတ္ေသာ

ရံုးမွာျဖစ္ျဖစ္၊ စက္ရုံ အလုပ္ရံုမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ မည္သည့္ေနရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ တရားဓမၼကုိ
ျဖစ္ေနမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ တျခားအေတြးမ်ား၏ ေနွာက္ယွက္မႈမခံရဘဲ ယင္းက့ဲသို

အလုပ္ဟူသမွ် သုညစိတ္ျဖင့္ လုပ္ပါ” ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ေလသည္။ 

 
ပးပါသည္။  

ျဖစ္မေနသင့္ေပ။ 
သင္၏ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ 
ၾကည္လင္သန္႔ရွင္း 

သင္၏ 
စိတ္မခ်မ္းမသာ 

က်င့္ၾကံ 
ယင္းနည္းလမ္းသည္ 

အလုပ္လုပ္ျခင္းအစြန္းနွစ္ဖက္ခြဲျခားရာ၌ 
နားလည္မႈ 

လုပ္ေသာအလုပ္ျဖစ္သည္။ 

လုပ္သည္။ 
ယင္းအလုပ္ 

က်င့္ၾက ံ
တရားဓမၼက်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္းျဖစ္နိုင္သည္။ 

 မဆုိ 

အသက္ေမြး 
ပတ္ေသာ 

တရားဓမၼကုိ 
ယင္းက့ဲသို႔ 



          ယင္းသုိ႔ လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးတရား မည္သုိ႔ရိွလာနုိင္သနည္းဆုိလွ်င္
စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိလာေပလိမ့္မည္။ သင္သည္ မိမိ၏ အလုပ္၌ စိတ္ပါ
စိတ္နွလုံးသည္ အလြန္တရာ ၾကည္လင္စင္ၾကယ္ျပီး ထက္ျမက္လာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ေျမာက္ေအာင္ျမင္မည္မွာ က်ိန္းေသျဖစ္ေပသည္။ ထုိမွ်သာမက ေငြတည္းဟူေသာ
မည္က့ဲသုိ႔ေသာ ဒုကၡမ်ဳိးမွ ျဖစ္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ေပ။ သင္၏ လိုအပ္မႈမွန္သမွ်သည္လည္း
ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈ ရိွလာေပလိမ့္မည္။ ယင္းအရာ အားလုံမွာ သံေယာဇဥ္တြယ္တာမႈ
ျဖစ္နုိင္ေပသည္။  
 
သုညအားေပးပါ 
 
        ကဗ်ာ၏ ဒုတိယအပုိဒ္မွာ ဤသုိ႔တည္း.... 

  “ထို႔ေနာက္ရရိွသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးဟူသေရြ႔ကို သုညအားေပးလုိက္ပါ

        သင္၏ အလုပ္သည္ ေၾကးေငြအျဖစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာ္ၾကားမႈအျဖစ္ျဖင့္
အျဖစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာပါလွ်င္ ယင္းအက်ဳိး
ေပးလုိက္ပါ။ ယင္းအရာ ဝတၳဳမ်ားသည္ “ငါပိုင္ ျဖစ္သည္”၊ ယင္းအရာသည္
သုိ႔မဟုတ ္ “ငါ၏ ႀကီးျမင့္မႈျဖစ္သည္” သုိ႔မဟုတ္ “ငါ၏ ဘာျဖစ္သည္ - 
မိုက္မဲစြာ ဆုပ္ကုိင္မထားပါနွင့္။ သင္တုိ႔လုပ္သည့္ အလုပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ထြန္းလာသည့္
အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ တြယ္တာ ကပ္ျငိမေနပါနွင့္ဟု ဆိုလုိေပသည္။ 

ေရာဂါသည္ ဘဝ 

 မ်ားစြာေသာ သူတုိ႔သည္ ယင္းအခ်က္နွင္ ့ ပတ္သက္ျပီး အလွည့္စားခံေနၾကရသည္
မွားမွား ျဖစ္ေနၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ မိမိတို႔ကုိယ္ကုိ ေအာင္ျမင္မႈ အရသာ
တပ္မက္စြဲလမ္းေနေစၾကသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ စိတ္နွလုံးတြင္း၌ 
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ရိွလာနုိင္သနည္းဆုိလွ်င္ သင္သည္ မိမိ၏ အလုပ္၌ 
စိတ္ပါဝင္စားမႈရိွလာေပလိမ့္မည္။ သင္၏ 

လာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္လည္းျပီး 
ေငြတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း 
လိုအပ္မႈမွန္သမွ်သည္လည္း ထံုးစံအတုိင္း 

သံေယာဇဥ္တြယ္တာမႈ ကင္းျပတ္ပါမွ 

သုညအားေပးလုိက္ပါ”  

ေက်ာ္ၾကားမႈအျဖစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားတစ္ခုခု 
ယင္းအက်ဳိး ေက်းဇူးအားလုံးကုိ သုညကိ ု

ယင္းအရာသည္ “ငါ၏ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္သည္” 
 ညာျဖစ္သည္” စသည့္ အေတြးမ်ဳိးကုိ 

ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ အသီးအပြင့္ သို႔မဟုတ္ 

အလွည့္စားခံေနၾကရသည္။ ေမွာက္ေမွာက္ 
အရသာ၊ ရရိွသည့္ ဆုလာဒ္၏ အရသားကုိ 

 ရိွေသာ ေမွာင္မုိက္ျပီး မစင္မၾကယ္ 

ျဖစ္ေနေသာ ေလာဘစိတ္မ်ားကုိ
ၾကည့္ပါ။ သံေယာဇဥ္နွင့္ ေၾကာင္းၾကဗ်ာပါဒ
ဘုံးဘုံးလဲက်ေပလိမ့္မည္။ စင္စစ္
ျဖစ္သည္။ မ်ားမၾကာမီ ယင္းနာက်င္
၌လည္း ေပၚလာ ေပလိမ့္မည္
စိတ္ေရာဂါျဖစ္လာၾကသည္။ အခ်ဳိ
ေရာဂါတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္လာၾကသည္
ပုဂၢိဳလ္ပင္ျဖစ္ေစကာမူ၊ ဘယ္လုိပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးပင္
ျဖစ္ရျခင္းမွာ ကမာၻေပၚရွိ လူမ်ားသည္
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
 
တျခားဘာသာတရားမ်ား၌လည္း
 သံေယာဇဥ္တြယ္တာမႈ
မမွတ္သင့္ေပ။ အမွန္စင္စစ္ကား
ေတြ႔ရိွနိုင္ေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္
အဓိပၸာယ္သည္ နက္နဲသည္။ 
အလြယ္တကူ မျမင္ရေပ။ 
ကင္းျပတ္ေရးတရားအနက္ အဓိပၸာယ္ကုိ
ျဖစ္ေလသည္။ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ ေစာ္ေစာ္ကားကား
ဘာသာတရားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း
စကားဝါက်တစ္ခုကုိ ေတြ႔ရသည္
ေရာက္သူမ်ားသည္ ပူေဆြးေသာက
ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းမေနသကဲ့ေနရမည္
ဟူေသာ စကားဝါက်ျဖစ္သည္

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

ေလာဘစိတ္မ်ားကုိ ပို၍ တုိးပြားမ်ားျပားေစေလသည္။ တခဏတာကေလး သတိ လက္လြတ္ျဖစ္
ေၾကာင္းၾကဗ်ာပါဒဝန္ အေလးႀကီးပိေသာေၾကာင့္ ခ်က္ျခင္းနာက်င္ဖြယ္ အျပည္နွင့္

စင္စစ္ ယင္းနာက်င္မႈသည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ နာက်င္မႈျဖစ္သည္။ စိတ္ေဝ
ယင္းနာက်င္မႈသည္၊ ယင္းေဝဒနာသည္ ကုိယ္ပိုင္းဆုိင္ရာျဖစ္သည့္ ကုိယ္ကာယ

ေပလိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႔ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အာရုံေၾကာ ေရာဂါ ျဖစ္လာၾကသည္။ သုိ႔မဟုတ္
အခ်ဳိ႔မွာ ယေန႔ ကမာၻေပၚတြင္ အျဖစ္မ်ားေနေသာ အေၾကာေရာဂါမ်ားထဲက

ျဖစ္လာၾကသည္။ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ပင္ျဖစ္ေစကာမူ၊ ဥစၥာေပါမ်ားသည့္
ဘယ္လုိပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ယင္းအျဖစ္မ်ဳိးသုိ႔ ေရာက္ရသည္။ ယင္းသုိ

လူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ဘာသာတရားကုိ အထင္မွား အျမင္မွားေနၾကေသာ

ဘာသာတရားမ်ား၌လည္း 
သံေယာဇဥ္တြယ္တာမႈ ကင္းရွင္းေရး တရားသည္ ဗုဒၶဘာသာထမဲွာသာ ေတြ႔ရိွရသည္ဟု ကြ်န္ုပ္တုိ

အမွန္စင္စစ္ကား သံေယာဇဥ္တြယ္တာမႈ ကင္းရွင္းေရးတရားကုိ ဘာသာတရားအားလုံး၌ပင္
ရာတြင္ ယင္းတရားကုိ ဓမၼစကားျဖင့္သာေဖၚျပထားၾကသည္။ ယင္းတရား၏ အနက္

 အေပၚယံ၏ ေအာက္ဖက္၌သာ ရွိေလသည္။ ယင္းအနက္ အဓိပၸာယ္ကို
 ယင္းဘာသာတရားမ်ားကုိ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကသူမ်ားသည္ သံေယာဇဥ္
အဓိပၸာယ္ကုိ အမွန္အကန္ အတိအက် သေဘာမေပါက္ၾကသည္မွာ မၾကာခဏ
ေစာ္ေစာ္ကားကား ေျပာဆုိျခင္း မဟုတ္ပါ။ မ်ားစြာေသာလူတုိ႔မွာ မိမိတုိ

နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မရွိၾကေသးေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာ၌ ကြ် နု္ပ္တို
ရသည္ “မယားရွိသူမ်ားသည္ မရိွသက့ဲသို႔ ေနရမည္။ ပူေဆြးေသာက

ဆြးေသာက ေရာက္မေနသက့ဲသုိ႔ ေနရမည္။ ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းသူမ်ားသည္
မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းမေနသကဲ့ေနရမည္။ ပစၥည္းဝယ္ခ်မ္းသူမ်ားသည္ ဘာပစၥည္းမွ မရိွသက့ဲသို႔ ေနရမည္

ါက်ျဖစ္သည္။ ထုိမွ်သာမက ေနာက္ထပ္အလားတူ စကားဝါက်လည္း ရိွေသးသည္။ ယင္း

 
ပးပါသည္။  

လက္လြတ္ျဖစ္ 
အျပည္နွင့္ 

ဝဒနာ 
ကုိယ္ကာယ 

မဟုတ ္
အေၾကာေရာဂါမ်ားထဲက 

ဥစၥာေပါမ်ားသည့္ 
ယင္းသုိ႔ 

အျမင္မွားေနၾကေသာ 

ကြ်န္ုပ္တုိ႔ 
ဘာသာတရားအားလုံး၌ပင္ 

အနက္ 
အဓိပၸာယ္ကို 
သံေယာဇဥ္ 
မၾကာခဏ 

မိမိတုိ႔၏ 
ကြ် နု္ပ္တို႔ 

ပူေဆြးေသာက 
ရႊင္လန္းသူမ်ားသည္ 

ေနရမည္” 
ယင္း 



 စကား ဝါက်မွာ သမၼာက်မ္းစာ၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ပါသည့္  စကား
ဖတ္ၾကည့္နိုင္ေပသည္။ ယင္းစကားဝါက်၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကိ ု
သံေယာဇဥ္ကင္းျပတ္ေရးတရား၏ အေျခခံမူတည္ခ်က္အတုိင္း မွတ္ယူရမည္
ဆုိလုိရင္းကား အကယ္၍ သင့္မွာ မယားရွိလွ်င္ မယားတစ္ေယာက္ရိွသည္ဟူ၍
မေနပါနွင့္။ အကယ္၍ သင္သည္ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ေနလွ်င္ ဒုကၡျဖစ္ေနလွ်င္
စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္မေနပါနွင့္ ဟု ဆိုလုိသည္။ 

ခရစ္ယာန္နွင့္ ဗုဒၶဘာသာ 

        အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနၾကသည္မွာကား - မ်ာစြာေသာ လူတုိ႔သည္
ခံေနၾကရသည္။ သူတုိ႔သည္ ေနာက္ဆုံးပိတ္တြင္ ဦးေႏွာက္ပ်က္သြားၾကသည္
သတ္ေသၾကသည္ အထိ၊ တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး သတ္ၾကသည္ အထိ ထိုကိစၥမ်ားနွင့္
ဒုကၡခံေစၾကေလသည္။ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေစၾကေလသည္။ ကြ် နု္ပ္တုိ
မျဖစ္သလုိ ဆက္လက္ေနထုိင္ရမည။္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ ဒုကၡဘယ္ေတာ့မွ
ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္သလုိ ေနထုိင္ရမည။္ ယင္းသုိ႔လွ်င္ ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ ယခင္အတုိင္း
မည္သည့္ အရာဝတၳဳကုိမွ ရယူျခင္းမရွိဘဲနွင္ ့ ကြ် နု္ပ္တုိ႔သည္ ပစၥည္းဝတၳဳမ်ားကုိ
ဝယ္ယူရရိွသည့္ အရာဝတၱဳမ်ားကုိ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ တြယ္တာ
ကြ် နု္ပ္တို႔သည္ ပစၥည္းဝတၳဳကုိ ဝယ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘာပစၥည္းကုိမွ မဝ
အရာဝတၳဳတစ္ခုခုကုိ မိမိပိုင္သည္ဟူေသာ အယူအဆမ်ဳိး ကြ်န္ုပ္တို႔တြင္ ေပၚမလာေစသင့္ေသာေၾကာင့္တည္း
ဤကား “သင့္မွာဘာပစၥည္းမွ မရိွသက့ဲသို႔ ပစၥည္းကုိ ဝယ္ပါ။ ေနပါ
အဓိပၸာယ္ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သင္တုိ႔သည္ ယင္းစကားဝါက်နွင့္ 
အေတာ္မ်ားမ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးၾကည့္လွ်င္ သူတုိ႔ ထုိစကားဝါက်ကုိ 
သိရိွရေပလိမ့္မည္။ ယင္းစကားဝါက်၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ လက္ေတြ
သူတုိ႔သည္ ရွင္းလင္းခ်က္ ထုတ္ျပၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူတုိ႔၏ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားမွာ
မေရာက္ၾကေပ။ အမွန္စင္စစ္ကား ယင္းစကား ဝါက်သည္ “အလုပ္ဟူသမွ်ကုိ
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စကားဝါက်ျဖစ္သည္။ သင္ကုိယ္တုိင္ 
 ကြ်န္ုပ္တို႔ဘာသာတရား၌ ရိွေသာ 

မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္ေလသည္။ အဓိပၸာယ္ 
တစ္ေယာက္ရိွသည္ဟူ၍ သံေယာဇဥ္တြယ္တာ 

ဒုကၡျဖစ္ေနလွ်င္ ဘာမွမျဖစ္သလုိေနပါ။ 

သည္ ယင္း အရာမ်ား၏ လႊမ္းမိုးျခင္းကုိ 
ဦးေႏွာက္ပ်က္သြားၾကသည္ အထိ၊ ကုိယ့္ကိုယ္ကိ ု

ထိုကိစၥမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး မိမိတို႔ကုိယ္ကိ ု
ကြ် နု္ပ္တုိ႔ျပဳလုပ္သင့္သည္မွာကား - ဘာမွ 

ဒုကၡဘယ္ေတာ့မွ ေပၚမလာသလုိ၊ စိတ္မခ်မ္းသာ 
ယခင္အတုိင္း ဣေျႏၵမပ်က္ ေနရမည္။ 
တၳဳမ်ားကုိ ဝယ္ခ်မ္းရမည္။ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ 

တြယ္တာ မက္ေမာမႈမရွိရဟု ဆုိလုိသည္။ 
ဝယ္သလုိေနရမည္။ အေၾကာင္းမူကား 
ေပၚမလာေစသင့္ေသာေၾကာင့္တည္း။ 

ေနပါ” ဟူေသာ စကားဝါက်၏ အနက္ 
 ပတ္သက္ျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ 

 လုံးဝ နားမလည္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ 
လက္ေတြ႔က်က် ေကာက္မျပတတ္ၾကေပ။ 
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားမွာ လုိရင္းသုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ 

အလုပ္ဟူသမွ်ကုိ သုညစိတ္ျဖင့္လုပ္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ 

ရရိွသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ အားလုံးကုိ
အဓိပၸာယ္ အတူတူပင္ ျဖစ္ေလသည္

သုညအစားအစာ 
 ကဗ်ာ၏ တတိယ အပိုဒ္ကား

   “သူေတာ္ သူျမတ္မ်ား

          ဤ၌ အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားက
အကယ္၍ အရာဝတၳဳ ဟူသမွ်
ေပးအပ္ရမည္ဆုိလွ်င္၊ ကြ်န္ုပ္တို
သူျမတ္မ်ားျပဳလုပ္သည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း
သင္သည္ သုညစိတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျ
ယင္းအက်ဳိးအျမတ္ကုိ သုညက
သုညသုိေလွာင္ သိမ္းဆည္းထားသည့္

 ဆုိၾကပါစုိ႔။ သင္သည္
ေလသည္။ ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
ေလသည္။ ယင္းေငြကို သင္တြယ္တာ
မလုိေပ။ “ဤေငြသည္ ငါ့ေငြျဖစ္သည္
မစဥ္းစားပါက ထုိေငြကုိ သင္
အသုံးစရိတ္အတြက္ အသုံးျပဳလုိသည့္
အျခားလုိအပ္သည့္ ပစၥည္းကုိ
သူျမတ္မ်ား၏ နည္းလမ္းအတုိင္း
အဓိပၸာယ္ အတုိင္းျပဳလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

အားလုံးကုိ သုညအားေပးပစ္လုိက္ပါ” ဟူေသာ ကဗ်ာအပုိဒ္မ်ားနွင့္ အနက္
ျဖစ္ေလသည္။ 

အပိုဒ္ကား ဤသုိ႔တည္း.... 

သူျမတ္မ်ား ျပဳလုပ္သကဲ့သုိ႔ သုညအစားအစာကုိ စားပါ”  

ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ကြ် နု္ပ္တုိ႔ဘာကုိစားရမည္နည္း.... ဟူေသာ ေမးခြန္းကုိ ေမးၾကေလသည္
ဟူသမွ် သုညျဖစ္သည္ဆုိလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ အရာဝတၳဳဟူသမွ်ကုိ သုညအား
ကြ်န္ုပ္တို႔ ဘာကုိ စားရမည္နည္း။ အေျဖကား ဤသုိ႔တည္း။ သူေတာ္

နည္းလမ္းအတုိင္း သုညပိုင ္ ျဖစ္သည့္ အရာဝတၳဳကုိ စားသုံးရမည္။ ဆုိလုိသည္မွာ
အလုပ္လုပ္ျပီး ရရွိသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ကုိ သုညအား ေပးအပ္လုိက္ပါလွ်င္

သုညက သုိေလွာင္ သိမ္းဆည္းထားေပလိမ့္မည္။ စာခ်ိန္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္
သိမ္းဆည္းထားသည့္ အထဲက အခ်ဳိ႕ကုိ စားသုံးနိုင္သည္။ 

သင္သည္ အလုပ္လုပ္ျပီး ေငြတစ္သန္းရသည့္ အခါ ယင္းေငြကုိ ဘဏ္၌ အပ္နွံထား
ပဳလုပ္ျခင္းသည္ အလုပ္လုပ္၍ ရသည့္ေငြကုိ သုညအား ေပးအပ္သည့္ သေဘာျဖစ္သင့္

သင္တြယ္တာ ကပ္ျငိေနစရာမလုိေပ။ ယင္းေငြ အေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားေနဘုိ႔
ငါ့ေငြျဖစ္သည္။ ဤေငြသည္ ငါပိုင္ျဖစ္သည္” ဟု မစဥ္းစားပါနွင့္။ ယင္းသုိ

သင္ သံေယာဇဥ္ တြယ္တာေနေတာ့မည ္ မဟုတ္ေပ။ ထုိေငြကုိ 
အသုံးျပဳလုိသည့္ အခ်ိန္တြင္ သုညစိတ္ျဖင့္ အသုံးျပဳပါ။ ထုိေငြကုိ စားဖြယ္ပစၥည္းနွင့္
ပစၥည္းကုိ ဝယ္ဘို႔ရန္အတြက္သာ သံုးစြဲပါ။ ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သူေတာ္

နည္းလမ္းအတုိင္း “သုညအစား အစာကုိ စားပါ” ဟူေသာ စကား ဝါက်၏ ဆုိလုိရင္း အနက္
အတုိင္းျပဳလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

 
ပးပါသည္။  

အနက္ 

ေမးၾကေလသည္။ 
သုညအား 

သူေတာ္ 
ဆုိလုိသည္မွာ ... 

ေပးအပ္လုိက္ပါလွ်င္ 
အခ်ိန္တြင္ 

အပ္နွံထား 
သေဘာျဖစ္သင့္ 

စဥ္းစားေနဘုိ႔ယင္ 
ယင္းသုိ႔ 
 သင္ 

စားဖြယ္ပစၥည္းနွင့္ 
သူေတာ္ 
အနက္ 



 သူေတာ္သူျမတ္ 
           ဤစကား ဝါက်၌ “သူေတာ္သူျမတ္” ဟူသည္မွာ အသိပညာရိွေသာ
ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ကုိ ဆိုလုိေပသည္။ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ ထိုလြတ္ေျမာက္မႈ ရရွိျပီး
အစားအစာကုိ စားသုံးသင့္ေပသည္။ ဗုဒၶသည္ အစားအစာကုိ ဘုဥ္းေပး
ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အားလုံးပင ္ အစားအစာကုိ သုံးေဆာင္ၾကေလသည္။ 
ပုဂၢိဳလ္သည္ အစားအစာကုိ သုံးေဆာင္ေတာ္မူရန္ မလုိေတာ့ဟု 
လက္ခံရရိွသည့္ အစားအစာျဖစ္ျဖစ္ ဗုဒၶနွင့္ အရိယာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ အစားအစာမွာ
အစာသာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ အေၾကာင္းမူကား ထုိပုဂၢိဳလ္ျမတ္တုိ႔သည္
တြယ္တာမႈအသိမရိွဘဲ၊ မိမိတုိ႔ ဘာကုိ စားသည္၊ ဘယ္ေလာက္စားသည္ဟူေ
မေပၚေတာ့ဘဲ အစားအစာကုိ စားသုံးၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။ သို
စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္ အလွ်ံပယ္ရိွသည္။ သူတုိ႔သုံးေဆာင္နိုင္သည္ထက္ပင္
“သူေတာ္သူျမတ္မ်ား၏ နည္းလမ္းအတုိင္း သုည အစားအစာကုိ စားပါ
အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေလသည္။ 

သုညအားေပးလုိက္သည့္အခါ 
        ယင္းနည္းအတုိင္း ကြ်န္ုပ္တို႔ မလုပ္နိုင္စရာမရွိေပ။ မိမိလုပ္ကုိင္ရရိွသည့္
သုညအား ေပးလုိက္သည့္အခါ ယင္းအက်ဳိးအျမတ္မ်ားသည္ အျခားတစ္ေနရာသုိ
ဆုံးရံႈးေပ်ာက္ပ်က္မသြားေပ။ ရုပ္ဝတၳဳအေနအားျဖင့္မူ ရိွျမဲရိွေနေပလိမ့္မည္
လုံျခံဳစြာတည္ရိွေနေပလိမ့္မည္။ တရားဥပေဒက ထုိပစၥည္းအား သင့္ပစၥည္းအျဖစ္
အကယ္၍ အျခား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ထိုပစၥည္းကုိ ခိုးယူလွ်င္ သင္သည္
အေနျဖင့္ ရုံးတြင္ တရားစြဲဆိုနုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္သုညစိတ္ျဖင့္ အားလုံးျပဳလုပ္ရမည္
စိတ္ဆုိးေနဘုိ႔ မလုိေပ။ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေနဘုိ႔ မလုိေပ။ ထုိအမႈတြင္
မမွတ္သင့္ေပ။ သံေယာဇဥ္တြယ္တာမႈ လံုးဝကင္းရွင္းစြာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရမည္
မိမိအမႈတြင္ ပို၍ပင္ ေလွ်ာက္လခဲ်က္ေပးနိုင္ေပလိမ့္မည္။ မိမိအတြက္
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အသိပညာရိွေသာ၊ ဉာဏ္အလင္းေရာင္ ရရိွျပီးေသာ 
ရရွိျပီး ပုဂၢိဳလ္တုိ႔စားသုံးသည့္နည္းအတုိင္း 

ဘုဥ္းေပး သုံးေဆာင္ေတာ္မူသည္။ အရိယာ 
 ဗုဒၶအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူျပီးေသာ 

 ဆုိလုိရင္းမဟုတ္ေပ။ ဘယ္သူ႔ထံမွ 
အစားအစာမွာ အခါခပ္သိမ္း သုညအစား 
သည္ ပိုင္ဆုိင္သည္ဟူေသာ အသိမရိွဘဲ၊ 

ဘယ္ေလာက္စားသည္ဟူေသာ အေတြးမ်ဳိးပင္ 
သို႔ေသာ္လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ားတြင္ 

သုံးေဆာင္နိုင္သည္ထက္ပင္ ပုိေနသည္။ ဤကား 
စားပါ”  ဟူေသာ စကားဝါက်၏ အနက္ 

မိမိလုပ္ကုိင္ရရိွသည့္ အက်ဳိးအျမတ္အားလုံးကုိ 
အျခားတစ္ေနရာသုိ႔ ေရာက္မသြားေပ။ 

မဲရိွေနေပလိမ့္မည။္ ကမာၻေပၚရွိ တေနရာရာ၌ 
သင့္ပစၥည္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပလိမ့္မည္။ 
သင္သည္ မိမိအခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္သည့္ 

အားလုံးျပဳလုပ္ရမည။္ သင့္အေနျဖင့္ 
ထုိအမႈတြင္ ပတ္သက္ပါဝင္ေနသည္ဟု 

အလုပ္လုပ္ရမည္။ ယင္းသုိ႔လုပ္ပါက သင္သည္ 
မိမိအတြက ္ မလုိလား အပ္သည့္ မည္သည့္ 

ျပႆနာမ်ဳိးကုိ မဆုိ မဖန္တီး 
ကာကြယ္နိုင္ေပ လိမ့္မည္။    

        အနည္းငယ္ထပ္ျပီး ေျပာရလွ်င္
သင္သည္ မိမိကိုယ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရမည္
ရိွမသြားေအာင္ သုိ႔မဟုတ ္ စိတ္လုိက္မာန္ပါ
ေျပာရလွ်င္ - ပထမတြင္ မိမိ၏စိတ္
ေလွ်ာက္လဲပါ။ အမႈအနုိင္ရသည္
အေၾကာင္းရိွသည္။ အေၾကာင္းမူကား
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ သင္သည္
အမွန္မုခ် ျဖစ္ေလသည္။ 

 အကယ္၍ သင္သည္
စကားလုံးမ်ားကုိ သုံးနုိင္သည္
လက္ေတြ႔ လုပ္၍မရပါဟု 
ျဖစ္နုိင္သည္။ ယင္းအရာအားလုံးကား
အက်ဳိးအျမတ္ကုိ စိတ္ပါလက္ပါ
ထားသည့္ ပစၥည္းထဲက အစားအစာကုိ

မေမြးခင္က ေသျပီး 

          ကဗ်ာ၏ ေနာက္ဆုံးနွင့္

   “မိမိကုိယ္ကုိ ျပန္ၾကည့္ပါ

         သင္သည္ အဇၥ်တၱသႏၲာန္အတြင္၌
ပထမဦးဆုံး ခဏကပင္ ကြယ္လြန္ျ
သတိသမၸဇဥ္နွင့္ ယွဥ္လ်က္ အတိတ္ကုိ

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

 မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ သင္သည္ မိမိ၏ အခြင့္အေရးကုိ အထိေရာက္ဆုံးနည္းျဖင့္

ေျပာရလွ်င္ - အကယ္၍ တရားစြဲဆိုသည့္ အမႈတြင္ သင္ပါဝင္ေနပါကလည္း
ထိန္းခ်ဳပ္ထားရမည္။ အခ်ိန္နွင္ ့ အမွ် မိမိကုိယ္ကုိ သတိျပဳရမည္။ တြယ္တာမႈ
စိတ္လုိက္မာန္ပါ ျဖစ္မသြားေအာင္ အထူးသတိထားရမည္။ အျခား စကားလုံးျဖင့္
မိမိ၏စိတ္ သုည ျဖစ္သြားေအာင္လုပ္ပါ။ ေနာက္မွ လုပ္စရာရွိသည္ကိ ု လုပ္ပါ

အမႈအနုိင္ရသည္ အထိ တုိက္ပြဲဝင္ပါ။ ယင္းသုိ႔လုပ္ပါက သင့္ဘက္က အသာရရွိနိုင္လာစရာ
အေၾကာင္းမူကား သင့္ဘက္က ကြ်မ္းက်င္လိမ္မာစြာ ေခ်ပေလွ်ာက္လဲ နိုင္မည္

သင္သည္ တျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားထက္သာေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွမည္မွာ

သင္သည္ လိုအပ္သည္ထင္ပါက မာန္မဲႀကိမ္းေမာင္းနိုင္သည္။ ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်သည့္
။ သို႔ရာတြင္ သုညစိတ္ျဖင့္သာလွ်င္ လုပ္ရမည္။ ယင္းသုိ႔ တကယ့္ တကယ္
ထင္ေကာင္းထင္မည။္ သုိ႔ရာတြင္ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ လုပ္၍ရနုိင္သည္

ယင္းအရာအားလုံးကား သုညစိတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ အလုပ္လုပ္ျပီး ရရွိသည့္
စိတ္ပါလက္ပါ သုညအား ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ သုည သိုေလွာင္ သိမ္းဆည္း

အစားအစာကုိ စားသုံးျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 

ေနာက္ဆုံးနွင့္ စတုတၳအပိုဒ္ကား ဤသုိ႔တည္း....... 

ၾကည့္ပါ။ သင္သည္ မဆြကတည္းက ေသျပီးျဖစ္ေနသည္” 

အဇၥ်တၱသႏၲာန္အတြင္၌ ေသျပီးေနျပီ။ ယင္းအဖုိးတန္အတြင္းသား “သင္” သည္
ကြယ္လြန္ျပီးေနျပီ။ ဆုိလုိသည္မွာကား .... သင္သည္ အတိတ္ဆီသုိ႔ျပန္သြားျ

အတိတ္ကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား အာရုံျပဳၾကည့္လုိက္လွ်င္ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ မရိွေၾကာင္း

 
ပးပါသည္။  

အထိေရာက္ဆုံးနည္းျဖင့္ 

င္ေနပါကလည္း 
တြယ္တာမႈ 

စကားလုံးျဖင့္ 
လုပ္ပါ။ 

အသာရရွိနိုင္လာစရာ 
နိုင္မည ္

ရရိွမည္မွာ 

ရႈတ္ခ်သည့္ 
တကယ ္

လုပ္၍ရနုိင္သည္။ 
ရရွိသည့္ 

ဆည္း 

သည္ 
ပန္သြားျပီး 

မရိွေၾကာင္း၊ 



 “သင္” ဟူ၍ မရွိေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ျမင္ သိရိွရေပလိမ့္မည္။ ခႏၶာငါးပါးသာလွ်င္
ေျခာက္ပါးသာလွ်င္ ရွိေၾကာင္း ဓာတ္ဆယ့္ရွစ္ပါးသာလွ်င္ ရွိေၾကာင္း
ရိွေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ျမင္သိရိွရေပလိမ့္မည္။  

    ကြ် နု္ပ္တုိ႔သည္ ယင္းသဘာဝတရားမ်ားကုိ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ကုိယ္၏
အစိတ္အပိုင္းမ်ား အျဖစ္ ယူဆလ်က္ တပ္မက္တြယ္တာ ေနေသာ္လည္း
“ကုိယ္” သည္၊ ယင္း “အတၱ” သည္ ကြယ္လြန္သြားျပီး။ အစကတည္းက
မရိွ။ “ငါ့ဟာ” ဟူ၍မရွိ “ငါ့ကုိ ” ဟူ၍ မရိွ။ ယခင္က ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ 
အဓိပၸာယ္ျဖင့္ အထင္မွားအျမင္မွားခဲ့ၾကသည္။ ယစ္မူးခဲ့ၾကသည္။ ေသြး
ဟူ၍ အမွန္တကယ္ရိွသည္ျဖစ္၍ ယင္း “ငါ” သည္ အရာဝတၳဳမ်ားကုိ ပိုင္ဆုိင္နိုင္သည္ဟူ၍
အရာဝတၳဳမ်ားကုိ ပိုင္ဆုိင္နိုင္သည္ဟူေသာ အစြဲကို ဆုပ္ကုိင္ တြယ္တာခ့ဲၾကသည္
ကြ် နု္ပ္တုိ႔သည္ အမွန္တရားကုိ သိရိွေလျပီ။ “ငါ” ဟူ၍ မရိွ။ “ငါ့ဟာ” 
ဘာမွ်မရွိ။ “ငါ” သည္ အစကတည္းက ေသေနသည္မွာ ယခု အခ်ိန္အထိ
ဆက္လက္၍ေသေနေပလိမ့္ဦးမည္။ “ငါ” ဟူေသာ စကားလုံး၏ 
မစဥ္းစားပါနွင့္။ 

    ယင္းသုိ႔ဆုိသျဖင့္ သင္သည္ ရုပ္ဝတၳဳ အေနျဖင့္ ရိွေနေသာ
အနက္အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူရန ္ မဟုတ္ေပ။ ယင္းသုိ႔ အနက္အဓိပၸာယ္
ကုိယ္ကာယသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ အျပင္အပအကာသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။  

ဓမၼစကားထဲက ေသျခင္း 

        “ငါ” သုိ႔မဟုတ ္ “အတၱ” သည္ကား အဆက္အသြယ္ ျပဳရာ၌ အဆင့္ေျပမႈရွိေစရန္
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အမွတ္အသားမွ်သာ ျဖစ္ေလသည္။ ယင္း “ငါ” သုိ႔မဟုတ္
အမာခံအရာဝတၳဳမွ မရိွေပ။ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ျမဲေသာ နိစၥျဖစ္ေသာ
နိစၥျဖစ္ေသာ   “ငါ” သုိ႔မဟုတ္ “အတၱ” အျဖစ္အမွတ္မွားေနေသာ
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ခႏၶာငါးပါးသာလွ်င္ ရိွေၾကာင္း၊ အာယတန 
ရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝဓမၼသာလွ်င္ 

ကုိယ္၏ အစိတ္အပုိင္း၊ သုိ႔မဟုတ ္
ေနေသာ္လည္း အမွန္ကား ထုိသို႔မဟုတ္ေပ။ ယင္း 

အစကတည္းက ကြယ္လြန္ေသဆုံးသြားျပီ။ “ငါ” ဟူ၍ 
 “ငါ” ဟူေသာ စကားလုံး၏ အနက္ 

ေသြးႂကြခဲ့ၾကသည္။ အဇၥ်တၱသႏၲာန္၌ “ငါ” 
ပိုင္ဆုိင္နိုင္သည္ဟူ၍ ယင္း “ငါ” သည္ 

တြယ္တာခ့ဲၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ကား 
” ဟူ၍မရွိ။ “ငါပုိင္သည့္ အရာ” ဟူ၍ 

အခ်ိန္အထိ ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္လည္း 
 အနက္အဓိပၸာယ္ျဖင့္ စဥ္းစားပင္ 

ရိွေနေသာ မိမိကုိယ္ကိ ု သတ္ပစ္ရမည္ဟ ု
အနက္အဓိပၸာယ္ ေကာက္ရန ္ မလုိေပ။ ထုိအရာကား 

အဆင့္ေျပမႈရွိေစရန္ ဖန္တီးထားေသာ 
မဟုတ္ “အတၱ” အေျခခံေသာ၊ မည္သည့္ 

ဖစ္ေသာ အရာဝတၳဳမွ် မရိွေပ။ ျမဲေသာ 
အျဖစ္အမွတ္မွားေနေသာ အစဥ္ထာဝရ ေျပာင္လေဲနသည့္ 

ခႏၶာသာလွ်င္ ရိွေလသည္။ “ငါ
အသိမ်ဳိး ေပၚေပါက္မလာပါေစနွင့္
(ပဥၥကၡႏၶာ) ၏ အေပါင္းအစုသာလွ်င္
သတ္သတ္ျဖစ္သည္။ ယင္း၌ 
ကပ္ျငိမႈ မရိွေပ။ တြယ္တာမႈ
တာဝန္ရိွေသာ ကိေလသာမွာမူ
ထုိအျမင္၊ ထုိအသိ၊ ထုိအမွတ္အသား
ထုိအမွတ္အသားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္
သင္၏ “ငါ” ကို၊ သင္၏ “အတၱ
ကိေလသာ အျပီးအပုိင္ ကုန္ဆုံးသြားျခင္းအားျဖင့္
အစြဲသည္ သင္၏ အေတြး၊ သင္၏
“ငါ့ဟာ” ျဖင့္ ပံုမေပၚပါေစနွင့္
ေရာက္လွ်င္ကား “ငါ” အျဖစ္ျဖင့္
တြယ္တာကပ္ျငိစရာလည္း ဘာမွ
ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ
သုိ႔ျဖစ္၍ “ငါ” “ငါဟာ” ဟူေသာ
ျဖစ္ေလသည္။ ယင္း အျမစ္ရင္းကုိ
ကုစားခ်က္ ျဖစ္ေလသည္။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ
မဟုတ္ေပ။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ သုိ႔
စိတ္မခ်မ္းသာမႈျဖစ္သြားေလသည္

နွစ္ခြအျမင္ 
    အသိပညာနည္းပါးသူတုိ
တြယ္တာ တပ္မက္ၾကေလသည္
စိတ္မခ်မ္းသာမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဒုကၡ၏

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

ငါ” သုိ႔မဟုတ္ “ငါ့ဟာ” ဟူေသာ သကၠာယ အစြဲေပၚ အေျခခံသည့္ အေတြးမ်ဳိး
ေပၚေပါက္မလာပါေစနွင့္။ ကုိယ္ကာယသည္ အနွစ္သာရရွိသည့္ အရာမဟုတ္ေပ။ ခႏၶာငါးပါး

အေပါင္းအစုသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ခႏၶာငါးပါးသည္ သဘာဝအားျဖင့္ သီးျခားျဖစ္သည္
 ကိေလသာႏွင့္ တဏွာ ေရာမေနေပ။ ခႏၶာငါးပါးသည္ ဘာကုိမွ တြယ္တာ

တြယ္တာမႈ (ဥပါဒါန္)၏ အေျခခံလည္း မဟုတ္ေပ။ တြယ္တာမႈ (ဥပါဒါန္) အတြက္
ကိေလသာမွာမူ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအျမင္၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အသိသာျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္

ထုိအမွတ္အသား ေမြးဖြားမလာေစရန္ ဟန္႔တားပိတ္ပင္ထားပါ။ ထုိအျမင္၊ ထုိအသိ
ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚမလာပါေစနွင့္။ ဤနည္းအားျဖင့္ သင္သည္

အတၱ” ကုိ ေသသြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္ေပသည္။ သုိ႔မဟုတ္ သင္သည္
ကုန္ဆုံးသြားျခင္းအားျဖင့္ ေသဆုံး သြားနုိင္ေပသည္။ “အတၱ” အစြဲ၊ “သကၠာယ

သင္၏ အသိေပၚတြင္ ၾသဇာမလႊမ္းပါေစနွင့္။ သင္၏ အသိ။ သင္၏ အျမင္ကို 
 ဤကား ဓမၼစကား၌ ေခၚေသာ “ေသျခင္း” ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းအဆင့္သို

အျဖစ္ျဖင့္ ေတြးေတာစရာလည္း ဘာမွ ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ “ငါ့ဟာ” အျဖစ္ျဖင့္
ဘာမွ ရွိမည ္ မဟုတ္ေပ။ ထုိအခါတြင္ စိတ္မခ်မ္းမသာမႈ သို႔မဟုတ္ ဒုကၡလည္း

မဟုတ္ေပ။ စိတ္မခ်မ္းမသာမႈ သုိ႔မဟုတ ္ ဒုကၡသည္ “ငါ”  ၌သာ ျဖစ္ေလသည္
ဟူေသာ အစြဲသည္ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဒုကၡ၏ အျမစ္ရင္း အစစ္မွန္ပင္
အျမစ္ရင္းကုိ ဆြဲႏႈတ္ပစ္ပါ။ ယင္းသုိ႔ အျမစ္ကိ ု ႏႈတ္ပစ္ျခင္းသည္သာ စစ္မွန္ေသာ

စိတ္ခ်မ္းသာမႈ သုိ႔မဟုတ္ သုခကိ ု ရွာမီွးျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ကုစားခ်က္
သုိ႔မဟုတ ္သုခကုိ တက္မက္တြယ္တာသည္နွင္ ့တျပိဳင္နက္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈသည္

စိတ္မခ်မ္းသာမႈျဖစ္သြားေလသည္။ သုခသည္ ဒုကၡ ျဖစ္သြားေလသည္။ 

အသိပညာနည္းပါးသူတုိ႔သည္ အရာဝတၳဳဟူသမွ်ကုိ အျမဲအျပတ္ တစ္နည္း မဟုတ္ တစ္နည္း
တပ္မက္ၾကေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နွစ္သက္လိုခ်င္သည့္ အရာဝတၳဳမ်ားသည္ အားလုံးပင္

ဒုကၡ၏ အေၾကာင္းအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားၾကေလသည္။ ေကာင္းျခင္းသည္လည္း

 
ပးပါသည္။  

အေတြးမ်ဳိး 
ခႏၶာငါးပါး 

သီးျခားျဖစ္သည္။ 
တြယ္တာ 
အတြက ္

ၾကာင့္ 
ထုိအသိ၊ 

သင္သည္ 
သင္သည္ 
သကၠာယ” 

 “ငါ” 
ယင္းအဆင့္သို႔ 

အျဖစ္ျဖင့္ 
ဒုကၡလည္း 

ျဖစ္ေလသည္။ 
အစစ္မွန္ပင္ 
စစ္မွန္ေသာ 
ကုစားခ်က္ 

စိတ္ခ်မ္းသာမႈသည္ 

တစ္နည္း 
အားလုံးပင္ 

င္းျခင္းသည္လည္း 



 စိတ္မခ်မ္းသာမႈ သို႔မဟုတ္ ဒုကၡ၏ အသြင္ သဏၭာန္သုိ႔ေျပာင္းလ ဲသြားေလသည္
ရက္စက္ျခင္း၊ ဂုဏ္ရွိျခင္း စသည္ အားလုံးတုိ႔သည္လည္း ယင္းအရာမ်ားကုိ
တျပိဳင္နက္ စိတ္မခ်မ္းသာမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဒုကၡ၏ အသြင္သဏၭာန္အျဖစ္သုိ
ဆုပ္ကုိင္ျခင္း၊ တြယ္တာျခင္း၊ တပ္မက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အားလုံးေသာ 
မရသည့္အရာမ်ား ျဖစ္သြားၾကေလသည္။ အားလုံးသည္ ညီတူညီမွ်
ျဖစ္သြားၾကေလသည္။ အေကာင္းျဖစ္ျဖစ္ အဆုိးျဖစ္ျဖစ္၊ အက်ဳိးျဖစ္ျဖစ္
ဒုကၡျဖစ္ျဖစ္၊ အျမတ္ျဖစ္ျဖစ္၊ အရႈံးျဖစ္ျဖစ္၊ အားလုံးေသာ နွစ္ခြအျမင္၊ နွစ္ခြ
တစ္ခုခုကုိ သင္တြယ္တာကပ္ျငိသည္နွင့္ တျပိဳင္နက္ စိတ္မခ်မ္းသာမႈ
ျဖစ္သြားၾကေလသည္။  
 
မယားရွိသူ မယားမရွိသလုိ 

        အကယ္၍ အသိပညာနွင့္ ျပည္စံုသည္ျဖစ္၍ မည္သည့္ နွစ္ခြအရာကုိမွ
မတြယ္တာ မကပ္ျငိဘူးဆုိလွ်င္ သင္သည္ ယင္းအရာဝတၳဳမ်ားေၾကာင့္
မဟုတ္ေပ။ ဒုကၡေရာက္ရေတာ့မည ္ မဟုတ္ေပ။ အေကာင္းျဖစ္ျဖစ္၊ အဆုိးျဖစ္ျ
အက်ဳိးျဖစ္ျဖစ္၊ အျပစ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ယင္းအရာမ်ားကုိ သင္သည္
ျမင္ေပလိမ့္မည္။ သဘာဝ၏ ရိုးရုိးအစိတ္ပုိင္းတစ္ခု အျဖစ္ျဖင့္သာလွ်င္ ျမင္ေပလိမ့္မည္
အားလုံးပင ္သဘာဝအားျဖင့္ သုည ျဖစ္ၾကေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ယင္းအရာမ်ားထဲက
စိတ္မခ်မ္းသာမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဒုကၡ မရိွေပ။ 

        ယင္းသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ “အတၱ” သုိ႔မဟုတ္ “ငါ” အစြဲကင္းေသာေၾကာင့္
“အတၱ” ကုိ တြယ္တာကပ္ျငိမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။ မည္သည့္
စကားလုံး၏ အနက္အဓိအပၸာယ္ျဖင့္ ဆက္စပ္မႈမျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္
ဟူေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ အသုံးျပဳနုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းစကားလုံးမ်ားကုိ
စိန္႔ေပါ မိန္႔ဆုိသကဲ့သုိ႔ ယင္းစကားလုံးမ်ားကုိ သင္၏ စိတ္နွလုံးထဲတြင္
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သြားေလသည္။ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ေက်ာ္ေစာျခငး၊ 
ယင္းအရာမ်ားကုိ ဆုပ္ကုိင္တြယ္တာမႈျပဳသည္နွင္ ့

ဏၭာန္အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားၾကေလသည္။ 
 အရာတုိ႔သည္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္၍ 

ညီတူညီမွ် စိတ္မခ်မ္းသာစရာ၊ ဒုကၡျဖစ္စရာ 
အက်ဳိးျဖစ္ျဖစ္၊ အျပစ္ျဖစ္ျဖစ္၊ သုချဖစ္ျဖစ္၊ 

နွစ္ခြ အသိတုိ႔သည္ ယင္းအရာမ်ားထကဲ 
စိတ္မခ်မ္းသာမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဒုကၡအေၾကာင္း 

နွစ္ခြအရာကုိမွ၊ မည္သည့္ နွစ္ခြအျမင္ကုိမွ 
တၳဳမ်ားေၾကာင့္ စိတ္မခ်မ္းသာမႈ ျဖစ္ရေတာ့မည ္

အဆုိးျဖစ္ျဖစ္၊ သုချဖစ္ျဖစ္၊ ဒုကၡျဖစ္ျဖစ္၊ 
သင္သည္ သဘာဝဓမၼအျဖစ္ျဖင့္သာလွ်င္ 

ျမင္ေပလိမ့္မည္။ ယင္းအရာမ်ားသည္ 
ယင္းအရာမ်ားထဲက မည္သည့္အရာတြင္မွ 

အစြဲကင္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ “ငါ” သို႔မဟုတ္ 
မည္သည့္ အရာဝတၳဳကုိမွ “ငါ” ဟူေသာ 

ျဖစ္ေပသည္။ သင္သည္ “ငါ” “ငါ့ဟာ” 
ယင္းစကားလုံးမ်ားကုိ အျပင္အပ၌သာထားရမည္။ 

စိတ္နွလုံးထဲတြင္ တည္ရိွမေနပါေစနွင့္။ စိန္႔ေပါက 

ဤသုိ႔မိန္႔ဆုိထားသည္ - 
ေရာက္သူမ်ားသည္ ပူေဆြးေသာက
ထုတ္ျပမိန္႔ဆုိထားျပီး ေနာက္ဆုံးတြင္
ဟူေသာ စကားဝါက်ျဖင့္ အဆုံးသတ္ထားသည္

 ယင္းမိန္႔ဆိုခ်က္၏ ဆုိလုိရင္း
အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပဳမူသက့ဲသုိ
အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား အလုပ္လုပ္သကဲ့သုိ
စကားေျပာသင့္ေလသည္။ “ဤကား
စကားမ်ဳိးကုိပင ္ အသုံးျပဳရမည္ဟု
အတြက္ သက္သက္မူသင့္ေလ်ာ္ေပသည္
မျဖစ္ေပၚသင့္ေပ။ ယင္းသုိ႔ေနနိုင္ေအာင္
စိတ္က တစ္လမ္း” (အေျပာတစ္မ်ဳိး
လိမ္သူ၊ ညာသူ၊ လွည့္ပတ္သူမ်ားအား
ဤေနရာ၌ အသုံးမျပဳျခင္းသာလွ်င္
ေနထုိင္သူအတြက္လည္း အသုံးျပဳ၍
အျပင္အပ၌ တစ္မ်ဳိးျပျပီး အတြင္း၌

ပါးစပ္တစ္လမ္း စိတ္တစ္လမ္း 

       ဥပမာအားျဖင့္ အျပင္ဘမ္းအားျဖင့္
ဂုဏ္သိကၡာနွင္ ့ အျခားအလားတူ
မရိွေပ။ သူ၏ စိတ္နွလံုးအတြင္း၌ကား
ယင္းသေဘာကုိ “ပါစပ္ကတစ္လမ္း
ေျပာရလွ်င္ - အျပင္ဘမ္းအေနအာျဖင့္
လုံးလုံးကြဲျပားျခားနားသည္။  

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

 “မယားရွိသူမ်ားသည္ မယားမရွိသက့ဲသို႔ေနရမည။္ ပူေဆြးေသာက
ပူေဆြးေသာက ေရာက္မေနသကဲ့သုိ႔ေနရမည္” အလားတူ သာဓကမ်ားကို

ေနာက္ဆုံးတြင္ “ပစၥည္းဝယ္ခ်မ္းသူမ်ားသည္ ဘာပစၥည္းမွ မရိွသက့ဲသို႔ ေနရမည္
အဆုံးသတ္ထားသည္။  

ဆုိလုိရင္း အနက္အဓိပၸာယ္ကား .... အျပင္ဘမ္းအားျဖင့္မူ ကြ်န္ုပ္တို႔သည္
ျပဳမူသက့ဲသုိ႔ပင္ ျပဳမူသင့္ေလသည္။ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားစားသကဲ့သုိ႔ပင္ စားသင့္ေလသည္

ပ္သကဲ့သုိ႔ပင္ အလုပ္လုပ္သင့္ေလသည္။ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား စကားေျပာသက့ဲသုိ
ဤကား ငါ့အိမ္ျဖစ္သည္”  “ဤအရာကား ငါ့ဟာျဖစသည္” ဟူေသာ သူတုိ

အသုံးျပဳရမည္ဟု ဆုိလုိရင္းျဖစ္ေလသည္။ ယင္းအနက္အဓိပၸာယ္သည္ စကားေျပာဆုိ
လ်ာ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ စိတ္နွလုံးအတြင္း၌ကား ယင္းအနက္အဓိပၸာယ္မ်ဳိး

နနိုင္ေအာင္ အေလ့အက်င့္ ျပဳလုပ္ပါ။ ယင္းသုိ႔ေနျခင္းကုိ “ပါစပ္က တစ္လမ္း
အေျပာတစ္မ်ဳိး၊ အလုပ္တစ္မ်ဳိး) ဟု ေခၚေလသည္။ အမွန္စင္စစ္ကား ယင္းစကားသည္

လွည့္ပတ္သူမ်ားအား ရႈတ္ခ်ကဲ့ရဲ႕ရာ၌ အသုံးျပဳေသာ စကားျဖစ္သည္။ ယင္းစကားကို
အသုံးမျပဳျခင္းသာလွ်င္ ေကာင္းေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤစကားသည္ တရားဓမၼအတုိင္း

အသုံးျပဳ၍ ရသည့္စကားျဖစ္ေလသည္။ ဆုိလုိသည္ကား - ထိုပုဂၢိဳလ္သည္
တြင္း၌ ျပထားသည့္အရာနွင့္ လုံးဝကြဲျပားျခားနားေနသည္။ 

 

အျပင္ဘမ္းအားျဖင့္ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ဥစၥာဓန၊ အိမ္ေထာင္မိသားစု၊ အေက်ာ္အေစာ
အျခားအလားတူ အရာမ်ား ရိွသည္ဟု ထင္ေနရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အတြင္း၌ကား ဘာမွ

စိတ္နွလံုးအတြင္း၌ကား ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ မည္သည့္ အရာဝတၳဳကုိမွ ပိုင္ဆုိင္မႈမရိွေပ
ပါစပ္ကတစ္လမ္း၊ စိတ္က တစ္လမ္း” ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္ေလသည္။ အျခားစကားလုံးျဖင့္

အျပင္ဘမ္းအေနအာျဖင့္ တစ္မ်ဳိးတစ္နည္းဟု ထင္ရေသာ္လည္း အတြင္း၌မူ အျပင္ဘမ္းနွင့္

 
ပးပါသည္။  

ပူေဆြးေသာက 
သာဓကမ်ားကိ ု

ေနရမည္” 

သည္ 
စားသင့္ေလသည္။ 

စကားေျပာသက့ဲသုိ႔ပင္ 
သူတုိ႔၏ 

စကားေျပာဆုိရန္ 
ယင္းအနက္အဓိပၸာယ္မ်ဳိး 

တစ္လမ္း၊ 
ယင္းစကားသည္ 

ယင္းစကားကိ ု
တရားဓမၼအတုိင္း 

ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ 

အေက်ာ္အေစာ၊ 
ဘာမွ 

ပိုင္ဆုိင္မႈမရိွေပ။ 
အျခားစကားလုံးျဖင့္ 

အျပင္ဘမ္းနွင့္ 



     “ပါးစပ္ကတစ္လမ္း၊ စိတ္ကတစ္လမ္္း” ဟူေသာ ယင္းစကား
အသုံးျပဳလုိက္သည့္အခါ အစဥ္အလာအားျဖင့္ မေကာင္းေသာအျပဳအမူအတြက္
သည္ အလြန္တရာအဖုိးတန္ေသာ အျပဳအမူအတြက္ အနက္အဓိပၸာယ္ထြက္ေသာ
ေျပာင္းလဲသြားေလသည္။ ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ ယင္းစကားဝါက်ကုိ အစဥ္အလာအားျဖင့္
အျပဳအမူအတြက္ အသုံးျပဳလာခ့ဲၾကေလသည္။ အေၾကာင္းမူကား ပါးစပ္က
ျခင္းသည္၊ အေျပာတစ္မ်ဳိး၊ အလုပ္တစ္မ်ဳိးလုပ္ျခင္းသည္ လွည့္စားျခင္းသေဘာျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း
လိမ္ျခင္းညာျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ မရိုးသားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း
နွစ္မ်ဳိးလုံးရိုးသားေျဖာင့္မတ္ပါဟု၍၎၊ ပါးစပ္က ဘုရား၊ လက္က
အတြင္းအျပင္ ရွင္းရွင္းဘြင္းဘြင္းျဖစ္ပါေစဟူ၍၎၊ အျခားအလားတူ စကား
ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းစကားဝါက်မ်ားသည္ အရပ္သုံး
ဓမၼစကားမဟုတ္ေပ။ ရိုးရုိးအရပ္သားတုိ႔သည္ ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ စကားဝ
သုိ႔ရာတြင္ ယင္းစကားဝါက်သည္ ဗုဒၶ၏စကားအရ အနက္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူလွ်င္ကား
“ပါးစပ္ကတစ္လမ္း၊ စိတ္ကတစ္လမ္း” ဟူေသာ နည္းလမ္းအတုိင္း
အနက္အဓိပၸာယ္ ထြက္လာေလသည္။ အျခားစကားလုံးျဖင့္ ေျပာရလွ်င္
ထင္ေနရေသာ္လည္း အတြင္း၌ကား ယင္းအျပင္ဘမ္းက နည္းနွင့္မတူကြဲျပား
ေနရမည္ျဖစ္ေလသည္။ အျပင္ဘမ္း၌ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အရာဝ
သုိ႔ရာတြင္ စိတ္နွလုံးအတြင္း၌ကား ဘာတစ္ခုမွ် မရိွရေပ။ ဘာကုိမွ်
ယင္းစကားပုံ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ အရပ္စကား၏ အနက္အဓိပၸာယ္ျဖင့္
အနက္အဓိပၸာယ္ ျဖင့္ ေကာက္ယူရန ္သတိမေမ့ၾကပါနွင့္။ 

ကုသုိလ္ကုိ တုိးတုိး တိတ္တိတ္လုပ္ 

  ဗုဒၶသည္ ကြ်န္ုပ္တို႔အား ဟိတ္ဟန္မျပရန္၊ သိပ္သိပ္သည္းသည္းေနရန္
ေလသည္။ ယင္းအခ်က္နွင့္ပတ္သက္၍ ခရစ္ေတာ္လည္း အမ်ားအျပားေဟာၾကားထား
ယင္းအခ်က္နွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာ၌
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ယင္းစကားဝါက်ကုိ ဤအနက္အဓိပၸာယ္၌ 
မေကာင္းေသာအျပဳအမူအတြက္ အသုံးျပဳေသာ ယင္းစကား 

အနက္အဓိပၸာယ္ထြက္ေသာ စကားဝါက်အျဖစ္ 
အစဥ္အလာအားျဖင့္ မေကာင္းေသာ 

ပါးစပ္က တစ္မ်ဳိး၊ စိတ္ထဲက တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေန 
လွည့္စားျခင္းသေဘာျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ 

မရိုးသားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ စကားနွင့္ စိတ္နွလံုး 
လက္က ကားယားမျဖစ္ပါေစနွင့္ဟူ၍၎၊ 

စကားဝါက်မ်ားျဖစ္၎၊ ဆုိဆုံးမထား 
အရပ္သုံး လူသံုး စကားမ်ားသာျဖစ္သည္။ 

ဝါက်မ်ားကုိ ေျပာဆုိေနၾကေလသည္။ 
အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူလွ်င္ကား ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ 

နည္းလမ္းအတုိင္း ေနထုိင္သင့္သည္ဟူေသာ 
ေျပာရလွ်င္ အျပင္ဘမ္း၌ တနည္းတဖုံဟု 

နည္းနွင့္မတူကြဲျပား လုံးဝျခားနားသည့္ နည္းျဖင့္ 
ဝတၳဳအားလုံးကုိ ပိုင္ဆုိင္ေနေလသည္။ 

ဘာကုိမွ် ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိရေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အနက္အဓိပၸာယ္ျဖင့္ မေကာက္ယူဘ ဲ ဓမၼစကား၏ 

သိပ္သိပ္သည္းသည္းေနရန္ ဆုံးမေဟာၾကားေတာ္မူ 
အမ်ားအျပားေဟာၾကားထား ေလသည္။ 

သမၼာက်မ္းစာ၌ အမ်ားအျပားရွိေလသည္။ 

ေတာင္ေပၚတရား၌ ခရစ္ေတာ္သည္
အေၾကာင္းကုိ ေဟာျပေတာ္မူသည္
အေၾကာင္းမူကား အကယ္၍
ယင္းသေဘာထားသည္ ဟိတ္ဟန္လုပ္လိုျခင္း
တြယ္တာတပ္မက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္

       “ဥပုသ္ ေစာင့္သုံးသည့္အခါ
အေမႊးနံသာမ်ားကုိ လိမ္းက်ံထားပါ
       ဟု ညႊန္ၾကားထားေလသည္
နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အေလးအနက္ေဟာၾကားထားေလသည္
ရိွခိုးပူေဇာ္သည္ဆုိလွ်င္ သင္ 
အကယ္၍ သင္သည္ အလွဴဒါနျပဳသည္
ဒါနရွင္ မည္သူဆိုသည္ကုိ အျခားသူမ်ား

ဆင္းတုေတာ္ ေက်ာဘက္ေရႊခ်ျခင္း

  ယင္းတရားေဒသနာေတာ္၏
ျဖစ္ေလသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္
ကိေလသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကုိ
ေဟာေျပာေတာ္မူ လုိရင္း ျဖစ္ေလသည္
တိတ္တိတ္ ၏အလွဴဒါနျပဳျခင္းသည္
ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျပီး) အလွဴဒါနျပဳျခင္းမ်ားနွင့္မတူဘဲ
အညစ္အေၾကးတုိ႔ကို ဖယ္ရွားေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္နုိင္သည္ဟူ၍
ေခတ္စားေနေသာ စကားပံုတစ္ခုရိွသည္
စကားပုံကိုျဖစ္သည္။ ယင္းစကားပုံကို
အရပ္သားတုိ႔ နားလည္သည့္

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ မည္သည့္ အခါတြင္မည္သုိ႔မည္ပုံ ကုသုိလ္ျပဳ႕သင့္သည္ဆုိသည့္
ေဟာျပေတာ္မူသည္။ ကုသုိလ္ျပဳသည့္အခါ သူတစ္ပါးမျမင္ေအာင္ လွ်ဳိ႔ဝွက္စြာျပဳပါ

အကယ္၍ သင္သည္ သင္ကုသုိလ္ျပဳသည္ကို သူတပါး ျမင္ေတြ႔ေစလုိလွ်င္
ဟိတ္ဟန္လုပ္လိုျခင္း၊ ပကာသနလုပ္လုိျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယင္းသည္

ျဖစ္ေလသည္။ ခရစ္ေတာ္က ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားအား .... 

ေစာင့္သုံးသည့္အခါ မိမိ ဥပုသ္ေစာင့္သုံးေနေၾကာင္း လူသူတပါး မသိရိွေစရန္ နဂိုအတုိင္း
လိမ္းက်ံထားပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဥပုသ္ကုိမူ တင္းၾကပ္စြာ ေစာင့္ထိန္းပါ

ညႊန္ၾကားထားေလသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ တရားေတာ္၌ ယင္းအခ်က္နွင္ ့ စပ္လ်ဥ္းျ
အေလးအနက္ေဟာၾကားထားေလသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ဘုရားသခင္အား

 ရိွခိုးပူေဇာ္ေနသည္ဆုိသည့္ အေၾကာင္းကုိ အျခားသူ မျမင္ပါေစနွင့္ ဟူ၍၎
အလွဴဒါနျပဳသည္ ဆိုလွ်င္ တိုးတုိးတိတ္တိတ ္ ျပဳလုပ္ပါ။ လွ်ဳိ႕လွ်ဳ႕ိဝွက္ဝွက္ ျပဳလုပ္ပါ

အျခားသူမ်ား မသိပါေစနွင့္ ဟူ၍၎၊ ညႊန္ၾကားေဟာေျပာထားေလသည္။ 

ေက်ာဘက္ေရႊခ်ျခင္း 

ယင္းတရားေဒသနာေတာ္၏ အေျခခံဦးတည္ခ်က္မွာ သံေယာဇဥ္ကင္းေရး၊ ဥပါဒါန္ကင္းေရးပင္
ခရစ္ေတာ္သည္ ယင္းကဲ့သုိ႔ “ငါ” စြဲ၊ “အတၱ” စြဲကင္းသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ျပဳမူျခင္းသည္

အညစ္အေၾကးမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးရွင္းလင္းပစ္ရာ၌ အကူအညီ အေထာက္အပ့ံေပးသည္ဟု
ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းဆုိလုိခ်က္အရ တျခားသူမ်ားအား အသိမေပးဘဲ တိုးတုိး

အလွဴဒါနျပဳျခင္းသည္၊ အျခားသူမ်ားအား သိေစျပီး (ပကာသန အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရပ္သိရြာသိ
အလွဴဒါနျပဳျခင္းမ်ားနွင့္မတူဘဲ ဒါနရွင္အလွဴရွင္စိတ္တြင္းမွ ကိေလသာ

ဖယ္ရွားေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္နုိင္သည္ဟူ၍ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ နားလည္သေဘာေပါက္သင့္ေပသည္
စကားပံုတစ္ခုရိွသည္။ “ဆင္းတုေတာ္၏ ေက်ာဘက္တြင္ ေရႊခ်ျခင္း” ဟူေသာ
ယင္းစကားပုံကိ ု အနက္အဓိပၸာယ္နွစ္မ်ဳိး ေကာက္နိုင္သည္။ အသိအလိမၼာမရွိသည့္

နားလည္သည့္ အနက္အဓိပၸာယ္အရ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆင္းတုေတာ္၏

 
ပးပါသည္။  

သင့္သည္ဆုိသည့္ 
က္စြာျပဳပါ။ 

စလုိလွ်င္ 
ယင္းသည္ 

နဂိုအတုိင္း 
ေစာင့္ထိန္းပါ”  

စပ္လ်ဥ္းျပီး 
ဘုရားသခင္အား 

ဟူ၍၎၊ 
ျပဳလုပ္ပါ။ 

ဥပါဒါန္ကင္းေရးပင္ 
စြဲကင္းသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ျပဳမူျခင္းသည္ 

အေထာက္အပ့ံေပးသည္ဟု 
တိုးတုိး 

ရပ္သိရြာသိ 
ကိေလသာ 

နားလည္သေဘာေပါက္သင့္ေပသည္။ 
ဟူေသာ 

အသိအလိမၼာမရွိသည့္ 
ဆင္းတုေတာ္၏ 



 ေက်ာဘက္တြင္ ဘယ္ေတာ့မွ ေရႊမခ်ေပ။ အေၾကာင္းမူကား 
ေရႊခ်ျခင္းအားျဖင့္ ေရႊခ်သူသည္ ထုိက္တန္သည့္ ဂုဏ္သိကၡာ သုိ
မဟုတ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ဒုတိယအနက္အဓိပၸာယ္အရမူ အသိအလိမၼာနွင့္
ေက်ာဘက္၌ ေရႊခ်ျခင္းသည္ ျပဳသင့္ျပဳအပ္သည့္အလုပ္ ျဖစ္၏ဟူ၍ 
ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ လူအေပါင္း၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အထင္ႀကီး
ျပဳလုပ္ျခင္း၌ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ဆင္းတုေတာ္၏ မ်က္နွာေတာ္ သုိ႔မဟုတ္
ပိုမိုသည့္ေကာင္းမႈကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 

 ထုိေၾကာင့္ “ဆင္းတုေတာ္၏ ေက်ာဘက္၌ ေရႊခ်ျခင္း
တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ျပဳျခင္း” တုိ႔သည္ အနက္တူ အဓိပၸာယ္တူျဖစ္ၾကေလသည္
သူတစ္ပါးအား အသိမေပးဘ၊ဲ မေက်ညာဘဲ အခါခပ္သိမ္း တြယ္တာမႈကုိ
ျဖစ္ေလသည္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္၌ ဘာမရာဝတၳဳမွ မရိွဟူ၍ ေျပာနုိင္သည္
အေကာင္းဟူ၍ မရိွ၊ အဆုိးဟူ၍လည္း မရိွ၊ အက်ဳိးဟူ၍လည္း မရွိ၊ အျပစ္ဟူ၍လည္း
ဒုကၡဟူ၍လည္း မရွိ၊ ေနာက္ဆုံး ဘာသာတရားဟူသည္ပင ္ မရိွဟူ၍ 
သံေယာဇဥ္ကုိ အျမစ္ပါျဖဳတ္ပစ္ျဖင္းျဖစ္ေလသည္။ ယင္းအဆင့္ 
ဘာမွမရိွသည့္ အဆင့္) သည္ သံေယာဇဥ္ျပတ္ျခင္း၏၊ တြယ္တာမႈ 
အျမင့့္ဆုံးေသာ အဆင့္ ျဖစ္ေလသည္။ 

        အျမင့္ဆုံးေသာ ဓမၼျဖစ္သည့္ သံေယာဇဥ္ ျပတ္ျခင္း၊ တြယ္တာမႈ
အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းသည္၊ အလြန္တရာ အဖုိးထုိက္တန္သည္၊ အထူးျခားဆုံးျဖစ္သည္
စဥ္းစား ၾကည့္ၾကဦးစုိ႔။ သံေယာဇဥ္ျပတ္ျခင္းသည္၊ တြယ္တာမႈကင္းျခင္းသည္
ဘာသာတရားဟူသမွ်၏ နွလုံးသည္ပြတ္ျဖစ္သည္။ ဓမၼ၏ အနွစ္သာရ
ဘုရားသခင္ရွိသည္ ဆုိလွ်င္ ယင္း၌ ဘုရားသခင္ကုိ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ေလသည္
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 ဆင္းတုေတာ္၏ ေက်ာဘက္တြင ္
သုိ႔မဟုတ ္ တစ္ခုခုကုိ ရရိွလိမ့္မည္ 

အသိအလိမၼာနွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ ဆင္းတုေတာ္၏ 
 နားလည္ သေဘာေပါက္ေလသည္။ 
ႀကီးခံရျခင္းကုိ အလုိမရိွေပ။ ယင္းသုိ႔ 

မဟုတ္ ေရွ႕ဘက္၌ ေရႊခ်ျခင္းထက္ 

ေရႊခ်ျခင္း” နွင့္ “ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိ 
အဓိပၸာယ္တူျဖစ္ၾကေလသည္။ ဆုိလုိသည္ကား 
တြယ္တာမႈကုိ၊ သံေယာဇဥ္ကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း 

ေျပာနုိင္သည္ အထိ၊ “ငါ” ဟူ၍ မရွိ၊ 
အျပစ္ဟူ၍လည္း မရွိ၊ သုခဟူ၍လည္း မရွိ၊ 

 ေျပာနုိင္သည္ အထိ တြယ္တာမႈကိ၊ု 
 (မီွခိုစရာ၊ ဆုပ္ကိုင္တြယ္တာစရာ 

 ကင္းျခင္း၏၊ ဥပါဒါန္ ကင္းျခင္း၏ 

တြယ္တာမႈ ကင္းျခင္း၊ ဥပါဒါန္ ကင္းျခင္းသည္ 
အထူးျခားဆုံးျဖစ္သည္ ဆုိသည့္ အေၾကာင္းကုိ 

တြယ္တာမႈကင္းျခင္းသည္၊ ဥပါဒါန္ ကင္းျခင္းသည္ 
အနွစ္သာရ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 

ျဖစ္ေလသည္။ 

 

အခမ့ဲ နိဗၺာန္  

 ယင္းသည္ အမွန္တကယ္
မည္သူမဆုိ အရင္းမစိုက္ရဘဲ
အရင္းမစုိက္ဘဲ ဘာမွ မရရိွနုိင္ေပ
အက်ဳိးအျမတ္တစ္ခုခုကုိ အလုိရွိ
ဆုိသည္ကိ ု ၾကားရေပလိမ့္မည္
ၾကားရေပလိမ့္မည္။ နိဗၺာန္ကုိ အခမဲ့
မတည္ရင္းနီွးျခင္း မလုပ္ရဘနွဲင့္
မိန္႔ဆုိထားေလသည္။ သုံးႀကိမ္ထက္မနည္း
ဟု မိန္႔ဆုိ ထားေလသည္။
မိန္႔ဆုိေလသည္။ ယင္း၏ အဓိပၸာယ္မွာ
အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ အားထုတ္ပါဟု

       “ေရမြတ္သိပ္ေနေသာသူ
ေသာက္ပါေစ” (ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၂၂

       ခရစ္ေတာ္၏ ဖိတ္ေခၚသံ
ျမင့္ျမတ္ေသာ အက်ဳိးထူးတရား
ဗုဒၶကေဟာၾကားထားေတာ္မူသည္
ေနထုိင္ျခင္းသည္ ဤအရာ ထိုအရာမ်ားကုိ
သမွ်ကုိ စြန္႔ပယ္ျပီး အဓိပၸာယ္ပင္
ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းနည္းလမ္းအတုိင္းေနထုိင္ဘုိ

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

အမွန္တကယ္ အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းေပသည္။ အေၾကာင္းမူကား ယင္းသုိ႔ ရယူလုိသည့္
အရင္းမစိုက္ရဘဲ ရယူနုိင္ေပသည္။ ေငြမလုိေပ။ လူသုံးအရပ္သုံး စကားအရဆုိလွ်င္

မရရိွနုိင္ေပ။ အရပ္သုံးလူသုံးစကားကုိ နားေထာင္လွ်င္ အကယ္၍ သင္သည္
အလုိရွိပါက ေငြေၾကးကုိ ေပးရမည္ သုိ႔မဟုတ ္ လုပ္အားကုိ အရင္းတည္ရမည္

ၾကားရေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဓမၼစကားကုိ နားေထာင္လွ်င္ကား လုံးဝ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ကို
အခမဲ့ ရနုိင္သည္ဟု ဗုဒၶက ေဟာထားေတာ္ မူသည္။ ေငြေၾကး ဘယ္ေလာက္မွ

မလုပ္ရဘနွဲင့္ နိဗၺာန္ကုိ ရနုိင္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ ခရစ္ေတာ္ကလည္း အလားတူပင္း
မ္ထက္မနည္း “လာလွည့္၊ အဖုိးအခမေပးဘဲနွင့္ အသက္ေရကုိ ေသာက္လွည့္
။ ထိုေနာက္ ထာဝရ အသက္ရွင္ေနမႈ၊ ထာဝရဘဝသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္

အဓိပၸာယ္မွာ ဘုရားသခင္နွင့္ အတူ ရွိေနျပီး ဘယ္ေတာ့မွ မေသေတာ့သည့္
အားထုတ္ပါဟု ဆုိလုိသည္။ 

ေရမြတ္သိပ္ေနေသာသူ လာပါေစ၊ ေတာင္းတလုိလားေနေသာသူ အသက္ေရကုိ အဖိုးအခ မေပးဘဲ
၂၂၊ ၁၇)       

ဖိတ္ေခၚသံသည္ ဗုဒၶမိန္႔ၾကားခ့ဲသည့္ အတုိင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာ လမ္းစဥ္
အက်ဳိးထူးတရား၊ နိဗၺာန္တို႔သည္ အဖုိးအခမရွိကုန္၊ ေငြေၾကးအရင္းအနီွး မလုိဟု

တာ္မူသည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာလမ္းစဥ္ျဖစ္သည့္ မဂၢင္ရွစ္ပါး လမ္းစဥ္အတုိင္း ကြ် နု္ပ္တုိ
ထိုအရာမ်ားကုိ ကြ်န္ုပ္တုိ႔စြန္႔ပစ္ျခင္း အဓိပၸာယ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ အရာဝတၳဳဟူ

အဓိပၸာယ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ အရာဝတၳဳ ဟူသမွ်ကုိ စြန္႔ပယ္ျပီး ဘာကုိမွ မယူျခင္း
ယင္းနည္းလမ္းအတုိင္းေနထုိင္ဘုိ႔ရန္အတြက္ ဘာကုိမွ ေပးလုိ႔မလုိေပ။ သင္သည္

 
ပးပါသည္။  

ရယူလုိသည့္ 
စကားအရဆုိလွ်င္ 

သင္သည္ 
အရင္းတည္ရမည္ 

ကြဲျပားျခားနားခ်က္ကို 
ဘယ္ေလာက္မွ 
အလားတူပင္း 

ေသာက္လွည့္” 
င္ေရာက္ရန္ 

မေသေတာ့သည့္ 

မေပးဘဲ 

လမ္းစဥ္၊ 
မလုိဟ ု

ကြ် နု္ပ္တုိ႔ 
တၳဳဟူ 

မယူျခင္း 
သင္သည္ 



 ျမင့္ျမတ္ေသာ လမ္းစဥ္ကုိရနိုင္သည္။ ျမင္းျမတ္ေသာ အက်ဳိးထူးတရားကုိ
ရနိုင္သည္။  

        ဤကား အဖုိးအခ တစုံတရာေပးဖုိ႔ မလိုဘဲ နိဗၺာန္အရသားကုိ 
ဆုိသည့္ အေၾကာင္းကုိ ျပဆုိျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တကယ္ လက္ေတြ
ဝယ္ယူရန္အတြက္ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား သုံးစြဲၾကသည္။ ထိုက့ဲသုိ႔ေ
မိမိတုိ႔ဖ်က္ဆီးေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းက့ဲသုိ႔ျပဳျခင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘုံကုိ
နတ္ျပည္ကုိ သြားရန္အတြက္ ေငြအရင္းအနီွးမတည္ ျမႇဳပ္နွံေနၾကသည္နွင့္တူေလသည္
ေကာင္းေပသည္။ ေငြေၾကးမတည္ ျမႇဳပ္နွံျခင္းနွင္း နိဗၺာန္ ရရိွေရးသည္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု
မရိွေပ။ အကယ္၍ သင္သည္ အလွဴဒါန ေပးကမ္းလွဴဒါန္းလုိသည္ ျဖစ္ပါမူ
ရိုးသားစြား ေပးကမ္းလွဴဒါန္းသင့္ေပသည္။ နိဗၺာန္သည္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔
အရာျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္သည္ ေငြေၾကးနွင့္ မေရာယွက္ေပ။ 

    ယင္းသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ကြ်န္ုပ္တို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းေနသနည္း
ကြ် နု္ပ္တုိ႔၏ လူသားအခ်င္းခ်င္းအား ေငြေၾကးအရင္းအနီွး မစိုက္ရဘဲ ရရိွသည့္
အကူအညီေပးရန္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ ကြ် နု္ပ္တုိ
မွန္ကန္ေသာ လမ္းမေပၚ ေလွ်ာက္သြားနုိင္ေစရန္၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ အဖုိးအခမေပးဘဲ
အရာဝတၳဳသုိ႔အထိ ေရာက္ရိွသြားနိုင္ေစရန္ ေက်ာင္းအရမ္မ်ား ေဆာက္ဘုိ
ေဆာက္ဘုိ႔အတြက ္ေငြေၾကး လွဴဒါန္းၾကေလသည္။ 

ခရစ္ယာန္၌လည္း အခမ့ဲ 

    ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ ဥစၥာဓနအင္အားျဖင့္ အက်ဳိးဖလရရွိရန္
သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ စိတ္ထားကုိ ေျပာင္းလဲၾကရန္ အၾကံဉာဏ္ေပးလုိက္ပါသည္
အကယ္၍ သင္တို႔သည္ ယင္းသေဘာထားကုိ မေျပာင္းလပဲါက အျမတ္ထက္
မိမိတုိ႔အသုံးျပဳထားသည့္ ေငြနွင့္ ညီမွ်ေသာ ရင္းစားကုိပင္ ျပန္ရဘုိ
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အက်ဳိးထူးတရားကုိ ရနုိင္သည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္ကို 

 သင္ မည္သို႔မည္ပံ ု စားသုံးနိုင္သည္ 
လက္ေတြ႔၌ကား လူတုိ႔သည္ နိဗၺာန္ကို 
႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ 
ေကာင္းကင္ဘုံကုိ သြားရန္အတြက၊္ 

ျမႇဳပ္နွံေနၾကသည္နွင့္တူေလသည္။ အလြန္ရယ္ဖြယ ္
တစ္ခုနွင့္တစ္ခု မည္သုိ႔မွ ဆက္စက္မႈ 

ျဖစ္ပါမူ တျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္ 
ကြ်န္ုပ္တုိ႔၏ ပထမဦးဆုံး အေရးႀကီးေသာ 

လွဴဒါန္းေပးကမ္းေနသနည္း။ အလွဴဒါန ျပဳျခင္းမွာ 
ရရိွသည့္ အရာဝတၳဳကုိ ရရွိေရးအတြက ္

ကြ် နု္ပ္တုိ႔၏ လူသား အခ်င္းခ်င္းအား 
အဖုိးအခမေပးဘဲ ရရိွသည့္ နိဗၺာန္ေခၚသည့္ 

ေဆာက္ဘုိ႔ရန္နွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား 

အက်ဳိးဖလရရွိရန၊္ ကုသုိလ္ရရိွရန ္ အၾကံျပဳၾကေသာ 
အၾကံဉာဏ္ေပးလုိက္ပါသည္။ အေၾကာင္းမူကား 

အျမတ္ထက္ မရႈံးေပၚဘုိ႔ ေသခ်ာေပသည္။ 
ျပန္ရဘုိ႔ မလြယ္ကူေပ။ အျမတ္မရွိလွ်င္ 

အရႈံးသာလွ်င္ အဖတ္တင္ေနလိမ့္မည္
တရားေတာ္နွင့္ ဖီလာျဖစ္သည္
ဟုေဟာၾကားထားေလသည္။ ခရစ္ေတာ္ကမူ
(ရွင္မႆဲ ခရစ္ဝင္ ၁ဝ) ဟူ၍ပင္
ေဟာၾကားထားပုံကား မရေပ
ေထာက္ရႈလွ်င္ ယင္းစကားမ်ဳိးကုိ
အခမ့ဲရရိွသည္ ျဖစ္ပါလွ်င္ 
ေပးေဝသင့္ေလသည္။ စိတ္ စေနာင့္စနင္း
အေနနွင့္ တပည့္ထံမွ ေက်းဇူး
မသင့္ေလ်ာ္ေပ။ သင္သည္ အရာ
အဖုိးအခ မယူဘနွဲင့္သာ စြန္႔
အဖုိးအခမေပးဘဲနွင့္ ရရွိနိုင္သည့္အရာျဖစ္ေလသည္
အဖုိးအခမယူဘနွဲင့္ ျဖန္႔ေဝရေပလိ
တစ္ခုခုျပန္ရေရး အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္

 ဘာသာေရးကိစၥ တစ္ခုခုအတြက္
တျခားရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုခုအတြက္
အမွန္စင္စစ္ကား အလွဴဒါနျပဳျခင္းသည္
အခမ့ဲရရိွနိုင္သည့္ အရာကုိ ရရိွနိုင္ရန္အတြက္
အျပီးသတ္အဆင့္၌ကား ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း
ရရိွၾကေပလိမ့္မည။္  
  
ထာဝရအသက္ရွင္ေနမႈ 
  အကယ္၍ သင္သည္ 
အရာသည္၊ ယင္း အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားအနက္

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

အဖတ္တင္ေနလိမ့္မည္။ ထုိနည္းအတုိင္း ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဗုဒၶေဟာၾကားထားေသာ
ဖီလာျဖစ္သည္။ ဗုဒၶက “အခမ့ဲ” ဟု ေဟာၾကားထားေလသည္။ ခရစ္ေတာ္ကလည္း “အခမဲ့

ခရစ္ေတာ္ကမူ “အဖုိးအခ မေပးရဘဲ ရရိွသည့္အရာကုိ အဖူုိအခမယူဘ ဲေပးပါ
ဟူ၍ပင္ ထပ္ျပီးေဟာၾကားထားေလသည္။ ဗုဒၶသည္ ယင္းစကားမ်ဳိးအတုိင္း

မရေပ။ သုိ႔ရာတြင္ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ သြယ္ဝိုက္ေသာ ဆုိလိုရင္းအဓိပၸာယ္ကို
ယင္းစကားမ်ဳိးကုိ ဗုဒၶလည္း မေဟာၾကားနုိင္စရာ အေၾကာင္း မရွိေပ။ အကယ္၍

 ထုိအခမဲ့ ရရိွသည့္ အရာကုိ သင္သည္ အဖုိးအခမယူဘသဲာလွ်င္
စေနာင့္စနင္း ျဖစ္မေနပါနွင့္။ တြန္႔ဆုတ္တြန္႔ဆုတ ္ လုပ္မေနပါနွင့္။ ဆရာတစ္ဦး

ေက်းဇူး သုိ႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္မေနပါနွင့္။ ယင္းသုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းျခင္းမွာ
အရာဝတၳဳတစ္ခုခုကိ ု အဖုိးအခမေပးရဘဲ ရရိွသည္ ျဖစ္ပါမူ ထုိအရာဝတၳဳကုိ

စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းလုိက္ပါ။ အရာဝတၳဳမ်ားထဲက အျမင့္ျမတ္ဆုံးျဖစ္သည့္ ဓမၼသည္
ရရွိနိုင္သည့္အရာျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼကုိသင္ရရိွလွ်င္ သင္၏ လူသားအခ်င္းခ်င္းအား

ရေပလိမ့္မည္။ အဖိုးအခရေရးအတြက ္ စိတ္လႈပ္ရွားမေနပါနွင့္။ ဘစဲား ဘဲေခ်
ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင္းတ မေနပါနွင့္။ 

တစ္ခုခုအတြက္ အလွဴဒါနျပဳလုပ္သည့္ အခါ၌ကား ယင္းသုိ႔ အလွဴဒါနျပဳျခင္းသည္
တစ္ခုခုအတြက္ ျဖစ္ေလသည္။ နိဗၺာန္ရရွိေရးနွင့္မူ မည္သုိ႔မွ် မပတ္သက္ေပ

အလွဴဒါနျပဳျခင္းသည္ လမ္းေပ်ာက္ေနသူမ်ားအား လမ္းေတြ႔နိုင္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုး
ရရိွနိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီ အေထာက္အပ့ံ ေပးျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္

ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း အဖုိးအခ မေပးဘဲနွင္ ့ ရရိွနုိင္သည့္ အရာကုိ

   

 သတိထားျပီး ၾကည့္ရႈသုံးသပ္မည ္ ဆုိပါလွ်င္ ယင္းအလြန္အဖုိးထုိက္တန္သည့္
အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားအနက္ အံ့ၾသဖြယ္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည့္ အရာသည္၊ ယင္းအခမဲ့

 
ပးပါသည္။  

ဗုဒၶေဟာၾကားထားေသာ 
အခမဲ့” 
ေပးပါ” 

ယင္းစကားမ်ဳိးအတုိင္း 
ဆုိလိုရင္းအဓိပၸာယ္ကိ ု

အကယ္၍ 
အဖုိးအခမယူဘသဲာလွ်င္ 

ဆရာတစ္ဦး 
ေမွ်ာ္မွန္းျခင္းမွာ 

တၳဳကုိ 
ဓမၼသည္ 

လူသားအခ်င္းခ်င္းအား 
ဘဲေခ် 

အလွဴဒါနျပဳျခင္းသည္ 
မပတ္သက္ေပ။ 

ေနာက္ဆံုး 
ျဖစ္ေပသည္။ 

အရာကုိ 

   

ယင္းအလြန္အဖုိးထုိက္တန္သည့္ 
ယင္းအခမဲ့ 



 ရရိွနုိင္သည့္ ၾကက္သေရ မဂၤလာနွင့္ ျပည့္စံုေသာ အရာသည္ နိဗၺာန္ ေခၚသည့္
သင္ေခၚခ်င္သလုိေခၚနုိင္သည့္အရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္သိရိွရေပလိမ့္မည္
“အသက္ရွင္ေနမႈ” ဟု ေခၚေလသည္။ ကြ်န္ုပ္တို႔ ယခုတည္ရိွေနသည့္ အေျခအေနကုိ
မသတ္မွတ္ မယူဆေပ။ အေၾကာင္းမူကား ေသဆုံးေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္
ေသေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ ထံသုိ႔ မေရာက္ၾကေပ
မေရာက္ၾကေပ။ အကယ္၍ ခရစ္ေတာ္၏ တရားေဒသနာကုိ လုိက္နာက်င့္သံုးမည္ဆုိပါက
တဖန္ ေမြးဖြားလာေပလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင့္တုိင္းျပည္ကုိ
ေမြးဖြားလာဘုိ႔ရန္ လုိအပ္ေပသည္။ သင္သည္ ပထမဦးစြာ ေသရမည္
ျပန္လည္ေမြးဖြားလာရေပလိမ့္မည္။ အသစ္တဖန္ျပန္လည္ေမြးဖြားလာသည့္
အသက္ရွင္ေနမႈ၊ စစ္မွန္ေသာ ဘဝျဖစ္သည့္ ထာဝရဘဝတြင္ ေမြးဖြားလာရေပလိမ့္မည္

 ဗုဒၶကလည္း အလားတူပင ္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ အကယ္၍
တူ၏ဟု မသိနားမလည္လွ်င္ သင္သည္ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ရေပလိမ့္မည္
ေဟာၾကားထားေလသည္။ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ ျပတ္ျပတ္သားသား နားလည္ရမည္
နိုးနုိးၾကားၾကား ေနရမည္။ ထိုအခါ စိတ္မခ်မ္းမသာမႈ ရပ္သြားေပလိမ့္မည္
သြားေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဒုကၡမွ မလြတ္ကင္းမီ ကြ် နု္ပ္တုိ႔၏ အေျခအေနကုိ
သေဘာေပါက္ရေပလိမ့္မည။္ 

စင္ၾကယ္ေသာခႏၶာ 
  အတိတ္ကာလ၌ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ေသျခင္းျဖစ္သည္။ “ငါ” “
စိတ္မခ်မ္းမသာျခင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒုကၡျဖစ္ခဲ့သည္။ ေသျခင္းျဖစ္ခဲ့သည္
ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ယခုအခါတြင္ ကြ် နု္ပ္တုိ႔သည္ ထာဝရအသက္ရွင္ေနမႈ၊
ၾကသည္။ နိဗၺာန္ဘဝတြင္ အသစ္ေမြးဖြားလာၾကသည္။ ေသျခင္းကင္းသည့္
ၾကသည္။ ေသျခင္းကင္းသည့္ အေျခအေနတြင္ အသစ္ေမြးဖြားလာၾကသည္
မည္သည့္ေနရာဟု သင္ဆုိခ်င္သလုိဆုိနိုင္သည့္ ေနရာတြင္ အသစ္ေမြးဖြားလာၾကသည္
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ေခၚသည့္ အရာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
မင္သိရိွရေပလိမ့္မည္။ ခရစ္ေတာ္က ယင္းကို 

အေျခအေနကုိ အသက္ရွင္ေနျခင္းဟု 
ေသဆုံးေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။ လူတုိင္းလူတုိင္း 

မေရာက္ၾကေပ။ အဆုံးစြန္း အေျခအေနသုိ႔ 
လုိက္နာက်င့္သံုးမည္ဆုိပါက သင္သည္ ခ်က္ျခင္း 

ဘုရားသခင့္တုိင္းျပည္ကုိ ရႈျမင္ရန္အတြက္ တဖန္ျပန္လည္ 
ေသရမည္။ ထုိ႔ေနာက္မွ အသစ္တဖန္ 

အသစ္တဖန္ျပန္လည္ေမြးဖြားလာသည့္ အခါ၌ သင္သည္ စစ္မွန္ေသာ 
ေမြးဖြားလာရေပလိမ့္မည္။ 

အကယ္၍ ဤဘဝသည္ ေသျခင္းနွင့္ 
ျဖစ္ရေပလိမ့္မည္။ ဒုကၡျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု ဗုဒၶက 

နားလည္ရမည္။ ဘဝ အသစ္အတြက ္
ရပ္သြားေပလိမ့္မည္။ ဒုကၡ အဆုံးသတ္ 

အေျခအေနကုိ ကြ်နိုပ္တို႔ နားလည္ 

” “ငါ့ဟာ” ဟူေသာ အစြဲေၾကာင့္ 
ေသျခင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ မၾကာခဏပင္ ေသျခင္း 

၊ ထာဝရဘဝတြင္ အသစ္ေမြးဖြားလာ 
ေသျခင္းကင္းသည့္ ဘဝတြင္ အသစ္ေမြးဖြားလာ 

အသစ္ေမြးဖြားလာၾကသည္။ ေသျခင္းကင္းသည့္ 
အသစ္ေမြးဖြားလာၾကသည္။ ယင္း 

အေျခအေနကား “ငါ” “ငါ့ဟာ” 
စကားလုံး၏ အဓိပၸာယ္သည္ 
မေသနုိင္သည့္၊ ေသ၍ မျဖစ္နုိင္သည့္
စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းသြားျပီး “စင္ၾကယ္ေသာ
ေရာက္သြားသည္။ ဆိုလုိသည္ကား
အိမ္ေဂဟာ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ 
ဟူေသာ အစြဲျဖင့္ အျမဲမျပတ္ 
တပ္မက္မႈမ်ားျဖင့္ စြန္းထင္းညစ္ေပလာခဲ့ေလသည္

          ယင္း အေျခအေနကား
နွင့္ တဏွာကိေလသာ အညစ္အေၾကးမ်ား
ကင္းေပ်ာက္ သြားသည့္ အခါ၌ကား
“အရိယာပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ ကမာၻေလာက၌
ေဖၚျပသည့္ စကားျဖစ္သည္။
ဟုေခၚေလသည္။ သုညသာလွ်င္

           အကယ္၍ ကြ် နု္ပ္တို႔သည္
အရိယာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ က
ထာဝရအသက္ရွင္ေနရျခင္းဟူ၍၎
ယင္းစကားကုိ ဓမၼစကားျဖင့္ ဘာသာျပန္လုိက္လွ်င္
စကားတစ္ခုက “အသစ္တဖန္
“လုံးဝခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း” ကုိ ေျပာေလသည္
ကြ် နု္ပ္တုိ႔သည္ “အသစ္ျပန္လည္
“လုံးဝခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း” အေၾကာင္းကုိ

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

” ဟူေသာ အစြဲ၏ နိဂံုးျဖစ္သည္။ “အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း” ဟူေသာ
 “အတၱ” စြဲ မရိွေသာ၊ “ငါ” စြဲ မရိွေသာ အသက္ရွင္ေနမႈကိ ု ဆုိလုိသည္

မျဖစ္နုိင္သည့္ အသက္ရွင္ေနမႈကုိ ဆုိလိုသည္။ ခႏၶာ ငါးပါးသည္ ထုိအခါတြင္
စင္ၾကယ္ေသာ ခႏၶာ ငါးပါး” (ဝိသုဒၶိခႏၶာ) ဟုေခၚနုိင္သည့္ အဆင့္သုိ

ဆိုလုိသည္ကား ကိုယ္နွင့္ စိတ္သည္ ေလာဘနွင့္ တဏွာတည္းဟူေသာ ကိေလသာတုိ
 ယင္းအဆင့္သုိ႔ မေရာက္မီ ကာလအတြင္း၌ကား ခႏၶာငါးပါးသည္ “ငါ” “ငါ့ဟာ
 တြယ္တာ တပ္မက္ဖြယ္ ျဖစ္လာခ့ဲေလသည္။ ယင္းေဖာက္ျပန္သည့္ တြယ္တာ

စြန္းထင္းညစ္ေပလာခဲ့ေလသည္။  

အေျခအေနကား ေသေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေသျခင္းသည္ အခါခပ္သိမ္း ရိွေနခ့ဲသည္။ ေလာဘ
အညစ္အေၾကးမ်ား၊ လုိခ်င္တပ္မက္မႈ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးမ်ား လုံး

အခါ၌ကား အရိယာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ ကမာၻေလာက၌ အသစ္ေမြးဖြားလာရေလသည္
လာက၌ အသစ္တဖန္ ေမြးဖြားျခင္း” ယင္းစကားကား လူသုံးအရပ္သုံး စကားျဖင့္
။ ယင္းအနက္ အဓိပၸာယ္ကုိ ဓမၼစကားျဖင့္ “ငါ စြဲ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားျခင္း

သုညသာလွ်င္ က်န္ေတာ့သည္။ ဤကား ဓမၼစကားျဖင့္ ေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 

သည္ ခရစ္ေတာ္မိန္႔ၾကားသကဲ့သုိ႔ လူသုံး အရပ္သံုးစကားျဖင့္ ေျပာရမည္ ဆိုလွ်င္
ကမာၻေလာက၌ အသစ္ေမြးဖြားျခင္းဟူ၍၎၊ ဘုရားသခင္၏ တုိင္းျပည္၌

ရအသက္ရွင္ေနရျခင္းဟူ၍၎ ေျပာဆုိရေပလိမ့္မည္။ ဤကား လူသုံး အရပ္သုံး စကားျဖစ္ေလသည္
ဘာသာျပန္လုိက္လွ်င္ ယင္းအဓိပၸာယ္ တမ်ဳိးတည္းသာလွ်င္ ထြက္ေလသည္

အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ေမြးဖြားလာျခင္း” ကုိ ေျပာျပီး အျခားစကားတစ္ခုက
ေျပာေလသည္။ စကားလုံးသာလွ်င္ ကြဲျပားျခားနားသည္။ လူသုံးအရပ္သုံး စကားျဖင့္

အသစ္ျပန္လည္ ေမြးဖြားျခင္း” အေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကသည္။ ဓမၼစကားျဖင့္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္
အေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကသည္။  

 
ပးပါသည္။  

ဟူေသာ 
ဆုိလုိသည္။ 
ထုိအခါတြင္ 

အဆင့္သုိ႔ 
ကိေလသာတုိ႔၏ 

ငါ့ဟာ” 
တြယ္တာ 

ေလာဘ 
လုံးဝ 

အသစ္ေမြးဖြားလာရေလသည္။ 
စကားျဖင့္ 

ငိမ္းသြားျခင္း” 

ဆိုလွ်င္ 
တုိင္းျပည္၌ 

စကားျဖစ္ေလသည္။ 
ထြက္ေလသည္။ 

အျခားစကားတစ္ခုက 
စကားျဖင့္ 

သည္ 



  ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ် နု္ပ္တုိ႔သည္ လံုးဝ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသည့္ ဘဝျဖင့္ 
အပူျငိမ္းေသာ ဘဝျဖင့္ ေနထုိင္ၾကပါစုိ႔။ အကယ္၍ သင္သည္ ေလာင္ကြ်မ္းေနသည္
ျဖစ္ေပသည္။ အတြင္၌ ပူေလာင္ေနေသာသူသည္ ငရဘုံဲေရာက္ေနသူနွင့္
ေရာက္ေနသူနွင့္ တူေလသည္။ ျပိတၱာဘုံ ေရာက္ေနသူနွင့္ တူေလသည္
တူေလသည္။ ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ လူသည္ အခါခပ္သိမ္းေသေနသူျဖစ္ေလသည္
တြယ္တာေနေသာသူ၏ တြယ္တာတပ္မက္မႈသည္၊ သံေယာဇဥ္သည္ 
အစြဲသည္၊ သူ၏ “ငါ” အစြဲသည္ သူ႔ကုိ စိုးမုိးေနတုန္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
ေလာင္ျမႇိဳက္ေနတုန္းပင ္ ျဖစ္ေလသည္။ အပူရွိန္က်ျပီး လုံးဝ ေအးျငိမ္းသြားေစရန္
ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖယ္ရွားပစ္ရေပလိမ့္မည္။ 

နိဗၺာန္၏ အဓိပၸာယ္ 

        ယင္းအနက္အဓိပၸာယ္ ေပၚလြင္ထင္ရွားေစရန္အတြက္ “နိဗၺာန္
အဓိပၸာယ္ကုိ သိဖို႔လုိသည္။ “နိဗၺာန” ဟူေသာ စကားလုံး၏ တုိက္ရိုက္အနက္မွာ
အိႏၵိယျပည္၌ ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္ အခါက ယင္းစကားလုံးကုိ 
အျခားေနရာတကာတုိ႔၌၎ ေျပာဆုိသုံးစြဲေလ့ရိွၾကသည္။ အမ်ားသုံးသည့္
ပူေသာ အရာဝတၳဳတစ္ခုခု ေအးသြားသည့္ အခါ၌ ယင္းအေျခအေနကုိ 
စကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၾကသည္။ ဟင္းပူရာမွ ေအးသြားသည့္အခါ “ဟင္းနိဗၺာနျဖစ္
ေျပာဆုိၾကေလသည္။ 

       “နိဗၺာန” ဟူေသာ စကားလုံးသည္ ရိုးရုိးေန႔စဥ္သံုးစကားလုံးျဖစ္ေပသည္
ဆုိေနက် အသုံးအနွဳန္းျဖစ္ေပသည္။ ပူေသာအရာဝတၳဳ တစ္ခုခု ေအးသြားျခင္းကုိ
ျဖစ္သည္။ သာဓကအားျဖင့္ ရဲရဲေတာက္ပူေနေသာ ေက်ာက္မီးေသြးသည္
ယင္းအေျခအေနကုိ “နိဗၺာန္” ျဖစ္သြားျပီဟု ကြ်န္ုပ္တုိ႔ေျပာနိုင္သည္။ 
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 ေနထုိင္ၾကစုိ႔။ မီးအလွ်ံျငိမ္းေသာ၊ 
ေလာင္ကြ်မ္းေနသည္ ျဖစ္ပါမူ ေသေနသည္သာ 

ငရဘုံဲေရာက္ေနသူနွင့္ တူေလသည္။ တိရိစၧာန္ဘံ ု
တူေလသည္။ အသူရကာယ္ဘံ ု ေရာက္ေနသူနွင္ ့

အခါခပ္သိမ္းေသေနသူျဖစ္ေလသည္။ “ငါ” ကိုတပ္မက္ 
 မခ်ဳပ္ျငိမ္းေသးေပ။ သူ၏ “အတၱ” 
 သူ၏ အတြင္း သႏၲာန္၌ မီးအပူျဖင့္ 

ငိမ္းသြားေစရန္ “ငါ” စြဲ၊ “အတၱ” စြဲကုိ 

န္” ဟူေသာ စကားလုံး၏ တုိက္ရိုက ္
တုိက္ရိုက္အနက္မွာ “ေအးျခင္း” ျဖစ္ေလသည္။ 

 အိမ္မ်ား၌၎၊ လမ္းမ်ား၌၎၊ 
အမ်ားသုံးသည့္ ေန႔စဥ္သုံးစကားလုံး ျဖစ္သည္။ 

 ေဖၚျပရန္အတြက္ “နိဗၺာန” ဟူေသာ 
ဟင္းနိဗၺာနျဖစ္ (ေအး) သြားျပီ” ဟု 

စဥ္သံုးစကားလုံးျဖစ္ေပသည္။ ေျပာေနက်ဆုိေနက် 
ေအးသြားျခင္းကုိ ဆုိလုိသည့္ စကားလုံး 

ေက်ာက္မီးေသြးသည္ မီးအရိွန္ေသျပီး ေအးသြားပါက 

    ကြ် နု္ပ္တုိ႔ တဆင့္တက္ျ
အသုံးျပဳၾကည့္ၾကဦးစုိ႔။ ပူေလာင္ျခင္း
စကားကုိ အသုံးျပဳနုိင္သည္။ ဤ၌
တိရိစၧာန္၏ ပူေလာင္ျခင္း ျငိမ္းေအးသြားမႈကို
ဖမ္းဆီးျပီး ယဥ္ေအာင္ လုပ္လုိက္ပါက
အာခံခ်င္စိတ္၊ ေဘြဆိုးေသာစိတ္
“နိဗၺာန” ျဖစ္သြားျပီဟု ကြ်န္ုပ္တုိ

 တဖန္ လူ႔အေၾကာင္း
ေလာင္ကြ်မ္းေနလွ်င္ “ထုိသူသည္
မိမိကုိယ္ကုိ ေအးေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္
ထုိသူသည္ “နိဗၺာန္” ျဖစ္လာေလသည္
နိဗၺာန္ျဖစ္သြားေလသည္။ အဆုံးစြန္ေသာ

  ယခုအခ်ိန္၌ပင္ ကြ် နု္ပ္တုိ
သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္သာလွ်င္ 
ေနနုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ စာဖတ္ေနသူမ်ားအတြက္
အတြင္းသႏၲာန္၌ အခု မီးအလွ်ံမ်ား
မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္သည္
ထုတ္သည့္ ဝင္သက္ထြက္သက္က့ဲသုိ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသင့္ေပသည္
ရိွမေနပါမူကား - နိဗၺာန္မရွိျခင္းေၾကာင္း
ေသဆုံးသြားဖုိ႔သာ ရိွေလသည္
အရွိသေဘာအားျဖင့္ နီးနီးကပ္ကပ္
ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည္။ ကြ်န္ုပ္တုိ

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

တဆင့္တက္ျပီး ယင္း “နိဗၺာန” ဟူေသာ စကားလုံးကုိ တိရိစၧာန္နွင့္ ဆက္စပ္၍
ပူေလာင္ျခင္း မရိွေတာ့သည့္ တိရိစၧာန္မ်ားအား ရည္ညႊန္း၍လည္း “နိဗၺာန” ဟူေသာ

ဤ၌ ဆုိးေသာ၊ ရိုင္းေသာ၊ စိတ္ထန္ေသာ၊ လူတုိ႔ကို အႏၲရာယ္ျပဳတတ္ေသာ
ငိမ္းေအးသြားမႈကို ဆုိလုိသည္။ အကယ္၍ ဆင္ရိုင္းကုိ ျဖစ္ေစ၊ ႏြားရိုင္းကုိ ျဖစ္ေစ

လုပ္လုိက္ပါက ယင္းဆင္ရိုင္း၊ သုိ႔မဟုတ ္ ႏြားရုိင္း၏ အရုိင္းစိတ္သည္ ယဥ္သြားျ
သာစိတ္၊ ေသြးဆုိးေသာစိတ္သည္ ျငိမ္က်သြားေလသည္။ ယင္းအေျခအေနကို

ကြ်န္ုပ္တုိ႔ ေျပာနုိင္သည္။ ေအးျငိမ္းသြားျပီဟု ဆိုလုိသည္။ 

အေၾကာင္း ေျပာၾကဦးစုိ႔။ အကယ္၍ လူသည္ ငရခဲံေနရသူက့ဲသုိ႔ ပူေလာင္ေနလွ်င္
သည္ ပူေလာင္ေနသည္၊ နိဗၺာန္ မျဖစ္ေသး” ဟု ကြ် နု္ပ္တုိ႔ ေျပာနုိင္သည္

ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ဓမၼက်င့္ၾကံနည္းကုိ ရွာေဖြ ေတြ႔ရိွျပီးသည့္ ေနာက္မွ သာလွ်င္
ျဖစ္လာေလသည္။ ထုိေနာက္ “နိဗၺာန္” ျဖစ္ရင္း ျဖစ္ရင္းနွင့္ ေနာက္ဆံးပိတ္၌ အျပည့္

အဆုံးစြန္ေသာ ေအးျငိမ္းျခင္းသုိ႔ ေရာက္သြားေလသည္။ 

ကြ် နု္ပ္တုိ႔တြင္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အတုိင္းအတာအထိ နိဗၺာန္ ရိွေနသည္
 သင္တုိ႔ထိုင္ျပီး နားေထာင္ေနနုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ (သုိ႔မဟုတ ္ စာဖတ္

စာဖတ္ေနသူမ်ားအတြက္ - ဘာသာျပန္သူ) ထုိသို႔ မဟုတ္ဘ ဲအကယ္၍ သင္တုိ
မီးအလွ်ံမ်ား ေလာင္ျမိႇဳက္ေနပါလွ်င္ သင္တုိ႔သည္ ဤေနရာ၌ ထုိင္ေနနိုင္လိမ့္မည္
နိဗၺာန္သည္ ကြ် နု္ပ္တို႔နွင့္ အခါခပ္သိမ္း ဆက္စပ္ေနသည္။ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ ရႈသည့္

င္သက္ထြက္သက္က့ဲသုိ႔ ကြ်န္ုပ္တုိ႔နွင့္ အခါခပ္သိမ္း ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ကြ် နု္ပ္တုိ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသင့္ေပသည္။ အကယ္၍ ထုိသုိ႔ မဟုတ္ပါမူကား - နိဗၺာန္သည္ အခါခပ္သိမ္း

နိဗၺာန္မရွိျခင္းေၾကာင္း ကြ်န္ုပ္တုိ႔အားလုံးသည္ ကုိယ့္စိတ္ကုိယ ္ မထိန္းနိုင္ဘဲ
ရိွေလသည္။ အမွန္ စင္စစ္ကား နိဗၺာန္သည္ အခါ ခပ္သိမ္းလုိလုိပင ္ ကြ် နု္ပ္တုိ

နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္စပ္မႈရိွေနေပသည္။ တခါတရံ နိဗၺာန္သည္ ေခတၱအခုိက္အတန္
ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ တနည္းတလမ္းအားျဖင့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တရားမ်ား

 
ပးပါသည္။  

ဆက္စပ္၍ 
ဟူေသာ 

အႏၲရာယ္ျပဳတတ္ေသာ 
ျဖစ္ေစ 

ယဥ္သြားျပီး 
ယင္းအေျခအေနကို 

ပူေလာင္ေနလွ်င္၊ 
ေျပာနုိင္သည္။ 

သာလွ်င္ 
အျပည့္အဝ 

ရိွေနသည္။ 
စာဖတ ္

သင္တုိ႔၏ 
ထုိင္ေနနိုင္လိမ့္မည္ 

ရႈသည့္၊ 
ကြ် နု္ပ္တုိ႔ 

အခါခပ္သိမ္း 
မထိန္းနိုင္ဘဲ 
ကြ် နု္ပ္တုိ႔နွင့္ 

ေခတၱအခုိက္အတန္႔ 
တရားမ်ား 



 ျဖစ္ေပၚလာခြင့္ ေပးလုိက္ပါက နိဗၺာန္သည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြား ေပလိမ့္မည္
ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတရားမ်ား ရိွမေနပါလွ်င္ ကြ် နု္ပ္တုိ႔သည္ နိဗၺာန္အရသာကုိ
အနည္းငယ္မွ်ပင္ျဖစ္ျဖစ္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားနုိင္ေပမည္။ ကြ် နု္ပ္တုိ႔ ကုိယ့္စိတ္ကိုယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျ
ေနနုိင္ျခင္းသည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တုိ႔၏ စက္ကြက္းက လြတ္ကင္းျ
ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ နိဗၺာန္၏ စြမ္းအားျဖင့္ ကြ် နု္ပ္တုိ႔သည္
ကြ် နု္ပ္တုိ႔သည္ နိဗၺာန္ကုိ ေက်းဇူးဥပကာရ တင္သင့္ေပသည္။ တစ္စတစ္စ
တဆင့္ထက္တဆင့္ ေအးျငိမ္းသြားေအာင္ျပဳလွ်က္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္သည္ထက္
ပိုမိုရရွိလာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔၏ ေက်းဇူးတင္မႈကုိ ျပသင့္ေပသည္

         “အတၱ” အစြဲ “ငါ” အစြဲမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ျခင္းဟူသည္မွာ
မာန္နွင့္ သြားျပီး “အတၱ” အစြဲ “ငါ” အစြဲႀကီးထြားလာေအာင္ မလုပ္ဘဲ
အပုိးေသေသ ေနျခင္းအားျဖင့္၎၊ လူမႈေရး စည္းကမ္းမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္
အစြဲ “ငါ” အစြဲကို ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္
ေလ်ာ့နည္းသည္ထက္ နည္းသြားေအာင္ လုပ္ပါ။ ေနာက္ဆုံး ဘာမွ်
ကြယ္ေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္ပါ။ အေၾကာင္းမူကား “အတၱ” အစြဲ၊ “ငါ” အစြဲ
အခါ၌ သင္သည္ လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ရရိွနိုင္သည့္ အေကာင္းဆုံးေသာ အရာ

    မာနေထာင္လႊားမႈေၾကာင့္၎၊ ေခါင္းမာမႈေၾကာင့္၎၊ သင္သည္
ရန္ျဖစ္ျခင္းသည္။ နိဗၺာန္နွင့္ ထိေတြ႔မႈ လက္လြတ ္ ဆုံးရႈံးသြားသည္ 
သက္ေသသာဓကပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ဳိး၌ သင္သည္ မိမိစိတ္ကို
ယင္းသုိ႔လွ်င္ ရန္ျဖစ္ေသာသူတုိ႔သည္ ၊ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကိစၥကုိ စြက္ဖက္ေနွာက္ယွက္ေသာသူတုိ
မည္သည့္အခါ၌မဆုိ ရိုးရိုးအေၾကာင္း ကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရး
အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ မတည့္ေသာ သူတုိ႔သည္ စိတ္မူမမွန္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကေပသည္
လူသားစစ္စစ္ မဟုတ္ၾကေပ။ သင္ကုိယ္ကုိ ရန္ျဖစ္သည့္ အဆင့္အထိ
ေသးသိမ္ယုတ္ည့ံျခင္း၏ အမွတ္လကၡဏာပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
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ေပလိမ့္မည။္ ကြ် နု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္နွလုံးထဲတြင ္
နိဗၺာန္အရသာကုိ ဒီဂရီအတုိင္းအတာ 

ကုိယ့္စိတ္ကိုယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး မေသဘဲ 
လြတ္ကင္းျပီး နိဗၺာန္ကို လက္ဝယ္ရရိွ 

သည္ မေသဘဲ ေနနိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
တစ္စတစ္စ “ငါ” အစြဲကိုျဖဳတ္ျပီးလွ်င္ 
ၾကာျမင့္သည္ထက္ ၾကာျမင့္စြာ နိဗၺာန္ 

ျပသင့္ေပသည္။ 

လုပ္ျခင္းဟူသည္မွာ ဦးေခါင္းေမာ့လ်က္ ဟန္နွင့္ 
မလုပ္ဘဲ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကျဲပီး 

က်င္ဘက္ မလုပ္ျခင္း အားျဖင့္၎၊ “အတၱ” 
ျဖစ္ေလသည္။ “အတၱ” အစြဲ “ငါ” အစြဲကို 

ဘာမွ် မက်န္ေတာ့သည္အထိ လုံးဝ 
အစြဲ ထာဝစဥ္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားသည့္ 
အရာ ဝတၳဳကုိ ရရိွေပလိမ့္မည္။ 

သင္သည္ သူတပါးနွင့္ ရန္ျဖစ္ပါက ယင္းသုိ႔ 
 ဆုိသည့္အေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပသည့္ 

မိမိစိတ္ကို မနိုင္မနင္း ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ 
စြက္ဖက္ေနွာက္ယွက္ေသာသူတုိ႔သည္၊ 

ဘာသာေရး ကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ 
စိတ္မူမမွန္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ 

အဆင့္အထိ နိွမ့္ခ်ပစ္ျခင္းသည္ စိတ္ထား 
ၾကာင့္ ကြ်န္ုပ္ေျပာျပခ့ဲသည့္ အတုိင္း 

ဘာသာတရား အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္ဟူ၍၎
ကြဲျပားျခားနားျပီး ဆက္စပ္မႈ
ရန္ျငိဳးထားၾကေသာ  ညႇင္းပန္းနွိပ္စက္ၾကေသာ
အသိဉာဏ္အမ့ဲဆံုးေသာ လူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္

ကုိယ့္ငါးခ်ဥ္ ကုိယ္ခ်ဥ္ 

  ဘာသာတရားမ်ားကုိ 
ၾကလွ်င္ ယင္းသုိ႔ သေဘာထားျခင္းေၾကာင့္
ေသြးကြဲလာနုိင္ေပသည္။ လူတုိင္း
တုိ႔ကမွန္သည္” စသည္ျဖင့္ေတြးေတာၾကေလသည္
ယင္းသုိ႔ျဖစ္ျခင္းမ်ဳိးမွာ ထုိသူမ်ားမုိက္မဲေၾကာင္းကုိ
ရန္ျဖစ္ေနၾကသည္မွာ အျပင္ဘမ္း
သေဘာေပါက္သင့္ေလသည္။ 
ဗဟိဒၶအသြင္အျပင္သာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္
လူတုိ႔သည္ ဘာသာတရား၏
တစ္ဦးနားလည္မႈရရိွၾကေသာအခါ၌
အားလုံးသည္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု 
အျပင္ဘမ္းအေနအထားအားျဖင့္
အနွစ္သာရမွာမူ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာနွင့္
သေဘာေပါက္ၾကေလသည္။ အျပင္အပ
အနွစ္သာရမွာမူ တစ္မ်ဳိးတည္းသာလွ်င္
ဘယ္လိုပင္ ညစ္ပတ္နံေစာ ္
အခါခပ္သိမ္း တစ္မ်ဳိးတည္းသာလွ်င္
အရာသည္ ေရမဟုတ္ေပ။ 

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္ဟူ၍၎၊ အျခားဘာသာတရားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ဘာသာတရားနွင့္ 
ဆက္စပ္မႈ၊ တူညီမႈ လုံးဝ မရိွဟူ၍၎၊ ထင္မွတ္ယူဆျပီး တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး
ညႇင္းပန္းနွိပ္စက္ၾကေသာ၊ သုတ္သင္ ဖ်က္ဆီးၾကေသာ လူတုိ႔သည္ အမုိက္မဲဆံုးေသာ

လူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ 

 တစ္ခုနွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္ဘက္၊ တစ္ခုနွင့္ တစ္ခု ရန္ဘက္ဟု သေဘာထား
သေဘာထားျခင္းေၾကာင့္ လူတို႔သည္ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး ရန္သူျဖစ္လာနုိင္ေပသည္

လူတုိင္း လူတုိင္းသည္ “တုိ႔ကမွန္သည္၊ သူတုိ႔ကမွားသည္။ သူတို႔ကမွားသည္
စသည္ျဖင့္ေတြးေတာၾကေလသည္။ ထုိအခါမ်ဳိး၌ ရန္သတၱဳရု ျဖစ္လာေလသည္

ထုိသူမ်ားမုိက္မဲေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပသည့္ သက္ေသသာဓကပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိသူမ်ား
အျပင္ဘမ္း အကာအတြက္သာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းအခ်က္ကိ ု လူတိုင္း

 ထုိလူမ်ားခုိက္ရန္ေဒါသ ျဖစ္ရျခင္း၏ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမွာ အျပင္အပ
ျဖစ္ေလသည္။ အတြင္းသားအနွစ္သာရ မဟုတ္ေပ။ အသိပညာနင့္ွ ျပည့္စံုေသာ

ဘာသာတရား၏ အေရးပါေသာ အတြင္းသားအနွစ္သာရနွင့္ ပတ္သက္ျပီး တစ္ဦးနွင့္
တစ္ဦးနားလည္မႈရရိွၾကေသာအခါ၌၊ စည္းလုံးမႈ ရရိွၾကေသာအခါ၌ ထုိပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ဘာသာတရား

 ဆန္႔က်င္ဘက္မျဖစ္ဟု အသိအမွတ္ျပဳၾကေလသည္။ ဘာသာတရားမ်ားသည္
အျပင္ဘမ္းအေနအထားအားျဖင့္ တျခားစီျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တစ္ခုနွင့္ တစ္ခု မတူေသာ္လည္း၊ အတြင္းသား

မည္သည့္အေၾကာင္းအရာနွင့္ ပတ္သက္ ပတ္သက္ ကြဲျပားျခားနားျခင္း မရွိဟု သူတုိ႔နားလည္
အျပင္အပ ဗဟိဒၶအသြင္အျပင္မွာ ဘယ္လုိပင ္ ျခားနားေနေန၊ အတြင္းအဇၥ်

တစ္မ်ဳိးတည္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ ေရဥပမာ၌ ေတြ႔ရသကဲ့သုိ႔တည္း။ အျပင္ဘမ္း၌
 ေနသည္ဟု ထင္ရထင္ရ စစ္မွန္ေသာ အနွစ္သာရျဖစ္ေသာ သဘာဝ

တစ္မ်ဳိးတည္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ တစ္ခုတည္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ ညစ္ညမ္းေနေသာ
 ေရနွင့္ ေရာေနွာေနေသာ အျခားအရာဝတၳဳမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္

 
ပးပါသည္။  

 မတူ 
တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး 

အမုိက္မဲဆံုးေသာ၊ 

သေဘာထား 
သူျဖစ္လာနုိင္ေပသည္။ 

ကမွားသည္၊ 
ျဖစ္လာေလသည္။ 

ထုိသူမ်ား 
လူတိုင္း 

အျပင္အပ 
ျပည့္စံုေသာ 

တစ္ဦးနွင့္ 
ဘာသာတရား 

ဘာသာတရားမ်ားသည္ 
အတြင္းသား 

နားလည္ 
အတြင္းအဇၥ်တၱ 

အျပင္ဘမ္း၌ 
ဝမွာမူ 

ညစ္ညမ္းေနေသာ 
ျဖစ္ေလသည္။ 



 ကြ် နု္ပ္တုိ႔သည္ ယင္းတျခားအရာဝတၳဳမ်ားကုိ မယူသင့္ေပ။ ယင္းတျခား
ယူျခင္းသည္ ညစ္ပတ္ေသာေရကုိ ေသာက္ျခင္း မည္ေလသည္။ ဆုိလိုသည္ကား
အညစ္အေၾကးကုိ၊ က်င္ငယ္ေရ - က်င္ႀကီးေရကုိ မ်ဳိျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္
မဟုတ္ေပ။  

    လူဒါယကာမ်ား၏ အတြင္းမွာျဖစ္ေစ၊ ရဟန္း သံဃာမ်ား၏ အတြင္းမွာျဖစ္ေစ
အတြင္းမွာျဖစ္ေစ၊ ခိုက္ရန္ေဒါသျဖစ္ပြားပါက ယင္းသုိ႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ 
အညစ္အေၾကးကုိ စားသုံးေနၾကသည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္
အစြဲတည္းဟူေသာ အညစ္အေၾကးကုိ စားသုံးေနၾကသည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ပင္ျဖစ္ေလသည္
ထုိကဲ့သုိ႔ မျဖစ္သင့္ေပ။ ယင္းအေလ့အထမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ရွားစြန္႔ပစ္သင့္ေလသည္
ဟူေသာအစြဲျဖင့္ မာန္မာနမေထာင္လႊားပါနွင့္။ ေသြးမႂကြပါနွင့္။ မာန္မာနကုိ
ေဒါသမ်ဳိးကုိ မဖန္တီးမျပဳလုပ္ပါနွင့္။ ယင္းသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လိုရင္းနွင့္
ယင္း “ငါ” အစြဲ၊ “အတၱ” အစြဲျပဳတ္သြားေအာင္၊ ျငိမ္းေအးသြားေအာင္ ႀကိဳး

အသက္ႀကီး ေလ “ငါ” စြဲႀကီးေလ 

  အသက္ႀကီးေလေလ “ငါ” စြဲ၊ “အတၱ” စြဲ ပိုျပင္းထန္ေလေလ
မိုက္မဲေသာအရာ ျဖစ္ေလသည္။ ရွင္းရွင္းနွင့္ ဘြင္းဘြင္းေျပာရမွာ ျဖစ္၍
အဘယ္ေၾကာင့္ အသက္ႀကီးေလေလ “ငါ” စြဲ၊ “အတၱ” စြဲ ပိုျပင္းထန္ေလေလ
ဤသုိ႔တည္း။ လူႀကီးမ်ားသည္ သံေယာဇဥ္တြယ္တာေလ့ရိွၾကသည္။
အသက္ႀကီးလာသည္နွင့္အမွ် ထုိသူတုိ႔၏ အတြင္းသႏၲာန္၌ ထုထည္
သားရွိသည္။ သမီးရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ “အတၱ”မာန္တက္ျ
စိုးမုိးပိုင္ဆုိင္မႈ ျပၾကေလသည္။ “ငါ့သား၊ ငါ့ အခြင့္မရဘနဲွင့္ သူဘာလုပ္နိုင္မွာနည္း
သူတုိ႔သည္ ပုိျပီး  ငါ့သား၊ ငါ့ေျမးအစြဲ ျပင္းထန္လာၾကေလသည္၊ ပိုျပီး
ထုိေၾကာင့္ လူႀကီးမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားထက္ “ငါ” “ငါ့ဟာ” ဟူေသာအစြဲ
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ယင္းတျခား အရာဝတၳဳမ်ားကုိ ယူပါက ယင္းသို႔ 
ဆုိလိုသည္ကား ... ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ 

ျဖစ္ေလသည္။ ေရစစ္စစ္ကုိ ေသာက္ျခင္း 

အတြင္းမွာျဖစ္ေစ၊ ရွင္သာမေဏမ်ား၏ 
 ထိုရန္ပြဲတြင္ ပါဝင္သူမ်ား အေနျဖင့္ 

ျဖစ္ေလသည္။ “ငါ” အစြဲ၊ “အတၱ” 
အဓိပၸာယ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ အမွန္မွာ 

ေရွာင္ရွားစြန္႔ပစ္သင့္ေလသည္။ “ငါ” ဟူေသာအစြဲ၊ “အတၱ” 
မာန္မာနကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ ခိုက္ရန ္
လိုရင္းနွင့္ အလွမ္းေဝးကြာသြားေစေလသည္။ 

ကိဳးစားအားထုတ္ရမည္။ 

ပိုျပင္းထန္ေလေလ ျဖစ္သည္မွာ အလြန္တရာ 
ျဖစ္၍ ကြ် နု္ပ္ကို ခြင့္လႊတ္ၾကေစခ်င္သည္။ 

ပိုျပင္းထန္ေလေလ ျဖစ္သနည္း။ အေၾကာင္းကား 
။ ယင္းသံေယာဇဥ္တြယ္တာမႈသည္ 

ထုထည္ ႀကီးမားေနေလသည္။ သူတုိ႔တြင္ 
မာန္တက္ျပီးလွ်င္ သားသမီးတုိ႔၏ အေပၚ 

သူဘာလုပ္နိုင္မွာနည္း” ေျမးမ်ားရွိလာေသာ အခါ 
ပိုျပီး အတၱမာန္တက္လာၾကေလသည္။ 

ဟူေသာအစြဲ ပိုျပီး ႀကီးမားၾကေလသည္။ 

      ကေလးအရြယ္ငယ္စဥ္က
အင္မတန္နည္းပါးသည္ ဆိုသည့္
အေတာအတြင္း၌ “ငါ” စြဲ အမွတ္လကၡ
ေနေသာ ကေလးငယ္သည္ “ငါ
ရိွဘုိ႔ရန္ လံုးလုံး မလြယ္ကူေပ
အဖုိးအဖြား ျဖစ္လာသည့္အခါ၌ကား
အေတြးအၾကံ အသိထဲ၌ “ငါ” “
ယင္းအျမစ္သည္ ဘယ္ေလာက္စြဲျ
ျဖစ္ေလသည္။ 

       ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္တုိ႔ လူ
ကေလးဘဝ ျပန္ေရာက္ေအာင္
ညီေသာ ေနနည္း ထိုင္နည္း 
ျပတ္ေသာ၊ တြယ္တာမႈကင္းေသာ
သင္တုိ႔သည္ သက္ႀကီးရင့္ အိုမင္းလာသည္နွင့္
ေနရာသုိ႔ လြင့္စင္ေရြ႔ရွားသြားေပလိမ့္မည္

       အမွန္စင္စစ္ကား သင္တို
ျဖစ္သည္။ တျခားစကားလုံးျဖင့္
ငယ္သင့္ေလသည္။ အသက္ႀကီး
သည္နွင့္ အမွ် သင္တုိ႔သည္ 
ေပသည္။ ေတာက္ပလန္းဆန္းေနသင့္ေပသည္
အသက္မရွိသလုိလုိ ျဖစ္ေနေအာင္
မလုပ္ပါနွင့္။ 

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

ကေလးအရြယ္ငယ္စဥ္က ဘဝကုိ ျပန္ၾကည့္မည ္ ဆုိလွ်င္ ကေလးသူငယ္သည္ “ငါ” 
ဆိုသည့္ အေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ျမင္သိရိွရေပလိမ့္မည္။ ေမြးဖြားျပီးေနာက္ မၾကာခင္
အမွတ္လကၡဏာကုိ ေတြ႔ဘုိ႔ရန္မလြယ္ကူေပ။ အမိဝမ္းတုိက္တြင္း၌ ပဋိသေႏၶတည္

ငါ” “ငါ့ဟာ” ဟူေသာ ေဝါဟာရ၏ အနက္ အဓိပၸာယ္ အရ သိေသာ အသိမ်ဳိး
မလြယ္ကူေပ။ သုိ႔ရာတြက္ အသက္အရြယ္ရလာျပီး မိခင္ဖခင္ျဖစ္လာသည့္ အခါ၌ကား

ျဖစ္လာသည့္အခါ၌ကား “ငါ” “ငါ့ဟာ” ဟူေသာ အသိသည္ ႀကီးထြားလာျပီးလွ်င္ စြဲေနေတာ့သည္
” “ငါ့ဟာ” ဟူေသာ အစြဲသည္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အျမစ္တြယ္ေနေလေတာ့သည္

ဘယ္ေလာက္စြဲျမဲစြာတြယ္ေနသနည္း ဆုိလွ်င္ နႈတ္ပစ္ဘုိ႔ရန္ မလြယ္သည့္အထိပင္

လူႀကီး သူမမ်ားသည္ အထူး သတိဝီရိယထားသင့္ၾကေလသည္။ သင္တို႔သည္
ျပန္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ သင့္ၾကေပသည္။ ယင္း ေနနည္း ထုိင္နည္းသည္ ဓမၼနွင့္

 ျဖစ္သည္။ ယင္းလမ္းသည္ သုညသုိ႔ သြားရာလမ္းျဖစ္သည္။ သံေယာဇဥ္
တြယ္တာမႈကင္းေသာ၊ ဥပါဒါန္မရိွေသာ အဆင့္သုိ႔ သြားရာလမ္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ မဟုတ္ပါမူကား

အိုမင္းလာသည္နွင့္ အမွ် ဗုဒၶမွ၎၊ နိဗၺာန္မွ၎၊ အလြန္တရာ ေဝးကြာသည့္
ရွားသြားေပလိမ့္မည္။ 

သင္တို႔သည္ အသက္ႀကီးရင့္လာေလေလ ဗုဒၶအနီးသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္သင့္ေလေလ
တျခားစကားလုံးျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ - သင္တုိ႔သည္ အသက္ႀကီးလာေလေလ ပိုအရြယ္

ႀကီးသူ ျဖစ္လာေလေလ ပိုအရြယ္ငယ္သူ ျဖစ္သင့္ေလသည္ အသက္ႀကီး
 စိတ္နွလုံး ေပါ့ပါး သြက္လက္ ေနသင့္ေပသည္။ ၾကည္လင္ရႊင္ျပံဳး ေနသင့္

ေတာက္ပလန္းဆန္းေနသင့္ေပသည္။ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကိ ုထိုင္းမႈိင္း ေျခာက္ေသြ႔ေနေအာင္ မလုပ္ပါနွင့္
ျဖစ္ေနေအာင္ မလုပ္ပါနွင့္။ တျဖည္းျဖည္း တစ္စတစ္စ ႏြမ္းလ် ညႇဳိးမိွန္သြားေအာင္

 
ပးပါသည္။  

” အစြဲ 
မၾကာခင္ 

ပဋိသေႏၶတည္ 
အသိမ်ဳိး 

အခါ၌ကား၊ 
စြဲေနေတာ့သည္။ 

အျမစ္တြယ္ေနေလေတာ့သည္။ 
မလြယ္သည့္အထိပင ္

သည္ 
ဓမၼနွင့္ 

သံေယာဇဥ ္
မဟုတ္ပါမူကား 

ကြာသည့္ 

ခ်ဥ္းကပ္သင့္ေလေလ 
ပိုအရြယ္ 
ႀကီးလာ 
ေနသင့္ 

မလုပ္ပါနွင့္။ 
ညႇဳိးမိွန္သြားေအာင္ 



 ငယ္မူျပန္ပါ 
 
          လူတုိင္းလူတုိင္းသည္ အသက္အရြယ္ ႀကီးလာသည္နွင့္ အမွ် ၾကည္လင္ေတာက္ပေနသင့္ေပသည္
စိတ္နွလုံးေပါ့ပါး သြက္လက္ေနသင့္ေပသည္။ ဓမၼအေၾကာင္းကုိ 
ဓမၼအေၾကာင္းကုိ သိရိွနားလည္ေလေလ ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃာ - ရတနာ
ျဖစ္သည္။ သင္တို႔သည္ အတြင္းမီးလွ်ံမ်ားကုိ ျငိမ္းသတ္ရာ၌ ေအာင္ျမင္မႈ
ျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရိွေလေလ သင္တုိ႔သည္ စိတ္နွလုံး ေပါ့ပါး 
ေတာက္ပ ၾကည္လင္လာေလေလ ျဖစ္သည္။ ဖ်တ္လပ္သြက္လက္လာေလေလ
ေအးျငိမ္းသည့္ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရိွသည့္ အခါ၌ကား သင္တုိ႔သည္
အေရာင္ထြက္ေနေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္တုိ႔သည္ အသက္ႀကီးေလေလ
ျဖစ္သည္။ ပိုျပီး လန္းဆန္းသင့္ေလသည္။ ပိုျပီး ၾကည္လင္ေတာက္ပသင့္ေလသည္

 လူငယ္လူရြယ္၏ ကုိယ္လက္အဂၤါ သြက္လက္ဖ်က္လတ္ျခင္းနွင့္
ၾကည္လင္ျခင္းသည္ စင္စစ္ တျခားကိစၥ၊ တျခားအေၾကာင္းျဖစ္ေပသည္
ဖ်တ္လတ္ျခင္း၊ ၾကည္လင္လန္းဆန္းျခင္းသည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေတာက္ပၾကည္လင္ျခင္း
အားအင္ ျပည့္ျခင္းကုိ ရည္ညႊန္းေပသည္။ ဓမၼနွင့္ နီးကပ္သြားျခင္း၊ ဓမၼစိမ့္
အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္သည့္ အခါ၌ အပူျငိမ္းသြားျပီးလွ်င္ သင္တို႔၏
လိမ့္မည္။ ထိုအခါ သင္တုိ႔သည္ လန္းဆန္းေနသည္။ သြက္လက္ေနသည္
ထင္ရေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူႀကီး သူမမ်ားသည္ အားလုံး လန္းလန္းဆန္းဆန္း
သြက္သြက္လက္လက္ ရိွေနၾကရမည္။ ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္လတ္ ရိွေနၾကရမည္
ငယ္ရြယ္သူျဖစ္ေနၾကရမည္။ ငယ္မူျပန္ေနၾကရမည္။ သင္တုိ႔ အမည္ေပးခ်င္သလုိ
ျဖစ္ေနၾကရမည္။ သင္တို႔၏ အတြင္းသႏၲာန္၌ ယင္းအရာဝတၳဳ ႀကီးထြားလာပါေစ
ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း ျပႆနာတုိ႔သည္ ကြယ္လြန္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားၾကေပလိမ့္မည္
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ၾကည္လင္ေတာက္ပေနသင့္ေပသည္။ 
 သိရိွနားလည္ေလေလျဖစ္သည္။ 

ရတနာ သုံးပါးအနီးသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္မိေလေလ 
ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွေလေလ၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိေလေလ 

 လန္းဆန္းလာေလေလ ျဖစ္သည္။ 
ဖ်တ္လပ္သြက္လက္လာေလေလ ျဖစ္သည္။ လုံးဝ 

သည္ ေတာက္ပမႈ၊ ၾကည္လင္မႈမ်ားျဖင့္ 
လေလ ပိုျပီးအရြယ္ ငယ္သူျဖစ္သင့္ေလ 

ၾကည္လင္ေတာက္ပသင့္ေလသည္။ 

သြက္လက္ဖ်က္လတ္ျခင္းနွင့္ ပုံပန္းသဏၭာန္ လန္းဆန္း 
တျခားအေၾကာင္းျဖစ္ေပသည္။ ဓမၼစကား၌ကား သြက္လက္ 

ေတာက္ပၾကည္လင္ျခင္း၊ လန္းဆန္းျခင္း၊ 
ဓမၼစိမ့္ဝင္သြားျခင္းဟု ဆိုလုိေပသည္။ ယင္း 

၏ အေပၚတြင္ အေအးလႊမ္းသြားေပ 
သြက္လက္ေနသည္၊ ၾကည္လင္ေနသည္ဟု 

လန္းလန္းဆန္းဆန္း ရိွေနၾကရမည္။ 
ရိွေနၾကရမည္။ သင္တုိ႔သည္ အားလုံး 

အမည္ေပးခ်င္သလုိ ေပးနုိင္သည့္အရာမ်ဳိး 
ထြားလာပါေစ။ ခုိက္ရန္ေဒါသ ျဖစ္ျခင္း၊ 

ေပ်ာက္ပ်က္သြားၾကေပလိမ့္မည္။ 

ဗုဒၶဘာသာဝင္စစ္စစ္ 
          ယင္း ခိုက္ရန္ေဒါသျဖစ္ျခင္းမ်ဳိးထက္
ကဲ့ရ႔ဲရႈပ္ခ်ျခင္း (အတၱဳကံၠသန
ရန္ျငိဳးထားျခင္း၊ ဂုန္းေခ်ာ ဂုန္းတုိက္ျခင္းတုိ
ယင္းက့ဲသို႔ မျပဳမူၾကေပ။ မိမိ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္ကုိ ဘယ္သူကမွ
ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္ေနျခင္းသည္၎
ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္ေနျခင္းသည္၎
မလုံေလာက္ေပ။ ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္
ဗုဒၶဘာသာဝင္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္သင့္ေလသည္
ဟူေသာ အစြဲကို အားနည္းသြားေအာင္
သင္တုိ႔သည္ ဂုန္းေခ်ာဂုန္းတုိက္ျခင္းမွ၎
ဒုကၡေပးျခင္းမွ၎၊ ေဝးစြာေရွာင္ၾကဥ္ရေပလိမ့္မည္
သိဒၶိတင္ျခင္းနွင့္ သူတပါးကုိ ကဲ့ရဲ

        ယင္းအျပဳအမူမ်ားကုိ 
ရွာေဖြေတြ႔ရိွနိုင္ဘ္ု႔ မလြယ္ကူေပ
သူတုိ႔အတြက ္ ျမင့္ေနေသးသည္
သူငယ္တန္းထက္ပင္ နိမ့္က်သည့္
ဘယ္အတန္းမွာ ထားသင့္သည္
ေလာက္တြင္သာရွိျပီး မူလတန္းေက်ာင္း၏
မတက္ဘူးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ပင္
ယင္းအျပဳအမူမ်ားသည္ မီးလွ်ံမ်ားမွ
ဘယ္နည္းနွင့္မွ မပတ္သက္ မဆက္သြယ္ေၾကာင္းကုိ

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

ခိုက္ရန္ေဒါသျဖစ္ျခင္းမ်ဳိးထက္ ပိုဆိုးေသာ အရာမွာကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သိဒၶိတင္ျခင္း၊ သူတပါးကုိ
 ပရဝမၻန) နွင့္ ဘာမွ မဟုတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာကေလး အတြက္

ဂုန္းတုိက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶ၏ တရားကုိ သက္ဝင္ယုံၾကည္ၾကသူမ်ားသည္
 ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာရုံမွ်သည္ ဘာမွ အဓိပၸာယ္ မရိွေပ။ ထုိသူ၏

ဘယ္သူကမွ ယုံၾကည္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဇာတာရက္ခ်ဳပ္ ေရးထားေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ေနျခင္းသည္၎၊ ေက်ာင္းတုိက္တစ္ခုခု၌ ဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းထား

င္ျဖစ္ေနျခင္းသည္၎၊ ဘာမွ အသုံးမဝင္ေပ။ ယင္းအဆင့္မွ်ေလာက္နွင့္
သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဟူေသာ စကားလုံး၏ မွန္ကန္ေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ 
ျဖစ္သင့္ေလသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိျပီး နိဗၺာန္နွင့္ နီးကပ္သြားေအာင္ “ငါ” “ငါ့ဟာ

အားနည္းသြားေအာင္ လုပ္ပစ္ရမည္။ ေလ်ာ့ပစ္ရမည္ဟု ဆုိလုိေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ဂုန္းေခ်ာဂုန္းတုိက္ျခင္းမွ၎၊ ေရရြတ္ဆဆုိဲျခင္းမွ၎၊ သူတပါးကုိ အျပစ္ရွာျခင္း 

စြာေရွာင္ၾကဥ္ရေပလိမ့္မည္။ စကားတခြန္းတည္းနွင့္ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ “မိမိကိုယ္ကို
ကဲ့ရ႔ဲရႈပ္ခ်ျခင္း” (အတၱဳကံၠသန ပရဝမၻန) ပံုစံဟူသမွ် ပယ္စြန္႔ရေပလိမ့္မည။္ 

 ျပဳလုပ္သူတို႔အတြက္ကား သူတုိ႔နွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အတန္းကုိ
မလြယ္ကူေပ။ ပထမတန္းလား၊ သူငယ္တန္းလား၊ ယင္း အတန္းမ်ားသည္ပင္

ျမင့္ေနေသးသည္။ ယင္းအျပဳအမူမ်ားကုိျပဳလုပ္သူမ်ားအတြက္မွာမ ူ ပထမတန္း သို႔မဟုတ္
နိမ့္က်သည့္ အတန္းမ်ဳိး ရိွသင့္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတို႔အား သင္ၾကားေလ့လာရန္

ထားသင့္သည္ ဆုိသည္ကိုပင္ ေျပာျပဖုိ႔ရန္ မလြယ္ေပ။ သူငယ္တန္းအဆင့္
မူလတန္းေက်ာင္း၏ ပထမတန္း အဆင့္ေလာက္ျမင့္သည့္ အဆင့္သို႔အထိ တခါဘူးမွ

ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ပင္ ထုိအျပဳအမူမ်ား၏ ေအာက္တန္းက်ပုံကုိ သိၾကေလသည္
မီးလွ်ံမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ဓမၼ သုိ႔မဟုတ ္ ဗုဒၶဘာသာနွင့္

မဆက္သြယ္ေၾကာင္းကုိ သူတုိ႔ သိၾကေလသည္။ 

 
ပးပါသည္။  

သူတပါးကုိ 
အတြက ္

င္ယုံၾကည္ၾကသူမ်ားသည္ 
ထုိသူ၏ 

ေရးထားေသာေၾကာင့္ 
စာရင္းသြင္းထား 

ယင္းအဆင့္မွ်ေလာက္နွင့္ 
 အရ 

ငါ့ဟာ” 
ၾကာင့္ 
 - 

မိမိကိုယ္ကိ ု

အတန္းကုိ 
အတန္းမ်ားသည္ပင္ 

မဟုတ္ 
သင္ၾကားေလ့လာရန္ 

သူငယ္တန္းအဆင့္ 
တခါဘူးမွ 

သိၾကေလသည္။ 
ဗုဒၶဘာသာနွင့္ 



 အျမင့္ဆုံးအဆင့္ 
    အထက္တန္းအဆင့္သုိ႔ တက္သြားသည့္ အခါ၌ကား “ငါ” “
အရာဝတၳဳဟူသမွ်သည္ “ငါ” စြဲ “အတၱ” စြဲ ကင္းေသာ သုညျဖစ္ေနေလသည္
မရိွ။ “သူ” ဟူ၍ မရိွ။ ဗုဒၶဘာသာ ဟူ၍လည္း မရွိ။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဟူ၍လည္း
” ဟူ၍၎  “မည္သူမညဝ္ါ” ဟူ၍၎၊ မရွိ႔ေတာသည့္ေနာက္ ဘာသာတရား
ရိွ႔နိုင္ေတာ့မည္နည္း။ ဓမၼမွ တပါး အျခား ဘာမွ် မရိွေပ။ 

 အထက္တန္းအဆင့္သုိ႔ တက္ေရာက္ေနၾကသူတုိ႔သည္ ယင္းအခ်က္ကုိ
ေလသည္။ မူလတန္းႀကိဳနွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနၾကသူတုိ
နားလည္ သေဘာေပါက္သင့္ၾကေပသည္။ မိမိတို႔သည္ “ငါ” “ငါ့ဟာ
ႀကိဳးစားေနသူမ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာ အဆင့္အထိေလာက္မူ နားလည္
သုိ႔ျဖစ္၍ သင္တုိ႔၏ စိတ္နွလုံးကုိ အေမွာင္ လႊမ္းမသြားပါေစနွင့္။ ေမာဟဖုံးမသြားေစပါနွင့္
မေနွာက္ယွက္ပါနွင့္။ ဒုကၡမေပးပါနွင့္။ မေရရြတ္မဆဲေရးပါနွင့္။ အျပစ္မရွာပါနွင့္
ရန္မျဖစ္ပါနွင့္။ ေဒါသမျဖစ္ပါနွင့္။ “ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သိဒၶိတင္ျခင္း၊ သူတပါးကုိ
အျခားအလားတူ အျပဳအမူမ်ဳိးကုိလည္း မျပဳလုပ္ပါနွင့္။ ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ
မရိွသည့္ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ယင္းအျပဳအမူမ်ဳိးကုိ ျပဳလုပ္ပါက
တက္ေရာက္ခြင့္ မေပးထုိက္သူ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 

          သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိအရာ၊ ဤအရာကုိ တက္မက္ တြယ္တာေနသည့္
တြယ္တာတက္မက္မႈ မရိွ႕သည့္ အဆင့္သုိ႔အထိ ေရာက္ေအာင္ တြယ္တာ
တျဖည္းျဖည္းတစ္စတစ္စ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ လုပ္သင့္ေပသည္။ မည္သည့္
“ငါ” ဟူေသာ အစြဲ ဆိတ္သုဥ္းေနသည္။ “ ငါ့ဟာ ” ဟူေသာ
အားလုံးေသာအရာဝတၳဳသည္ အနွစ္သာရအားျဖင့္ သုညျဖစ္သည္။ ကိုယ္ျဖစ္ျဖစ္
သုညျဖစ္သည္ဟူ၍ သိရိွနားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ အတြင္းသားကုိ
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” “ငါ့ဟာ” ဟူေသာ အစြဲမရိွေတာ့ေပ။ 
သုညျဖစ္ေနေလသည္။ “ငါ” ဟူ၍ မရိွ။ “သင္” ဟူ၍ 

ခရစ္ယာန္ဘာသာဟူ၍လည္း မရိွ။ “ငါတုိ႔” ဟူ၍၎၊ “သူတုိ႔ 
ဘာသာတရား ဟူ၍လည္း ဘယ္မွာ 

ယင္းအခ်က္ကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ၾက 
တက္ေရာက္ေနၾကသူတုိ႔သည္လည္း ယင္းအခ်က္ကုိ 

ငါ့ဟာ” ဟူေသာ အစြဲကုိျဖဳတ္ရန္ 
နားလည္ သေဘာေပါက္ သင့္ၾကေပသည္။ 

ေမာဟဖုံးမသြားေစပါနွင့္။ သူတပါးတုိ႔ကို 
အျပစ္မရွာပါနွင့္။ ဂံုးမေခ်ာဂုံးမတုိက္ပါနွင့္။ 

သူတပါးကုိ ကဲရဲ႕ရႈတ္ခ်ျခင္း” မျပဳလုပ္ပါနွင့္။ 
သာ အျပဳအမူတုိ႔သည္ ခံရပ္နုိင္ဖြယ္ 

ျပဳလုပ္ပါက သင္သည္ အတန္းတစ္ခုခုတြင္ 

တြယ္တာေနသည့္ အဆင့္မွ စ၍ မည္သည့္အရာကုိမွ 
တြယ္တာ တက္မက္မႈကုိ သံေယာဇဥ္ကုိ 

မည္သည့္ အရာဝတၳဳမွ် မရိွ။ အားလုံး 
ဟူေသာ အစြဲ ဆိတ္သုဥ္းေနသည္။ 

ကိုယ္ျဖစ္ျဖစ္၊ စိတ္ျဖစ္ျဖစ္ အားလုံး 
အတြင္းသားကုိ လွမ္းၾကည့္ပါ။ အဇၥ်တၱအလႊာကုိ 

လွမ္းၾကည့္ပါ။ သုညအတိသာျဖစ္ေၾကာင္း
တြယ္တာမႈဟူ၍ မရွိေပ။ တြယ္တာမႈမွာ

ေရ ဥပမာ 

    ေရနွင့္ ဥပမာေပးနုိင္သည္
မိုးတိမ္ထဲတြင္ ရိွစဥ္က ေရသည္
ပတ္ဝန္းက်င္ တခြင္ကုိ ျဖတ္ျ
မိုးေရျဖစ္သြားေလသည္။ စဥ္႔
အမႈိက္သရုိက္တုိ႔နွင့္ ေရာေနွာျ
ေခ်ာင္းထဲက်သည့္ ေရသည္ကား
ခ်ဳိင့္ထဲ ေရာက္သြားသည့္ ေရကမူ
ညစ္ညမ္းေသာ အရာဝတၳဳမ်ားသည္
ဟူေသာအခ်က္ကိ ုကြ် နု္ပ္တုိ႔ သိရိွနားလည္

         ကုိယ္နွင့္စိတ္၏ စစ္မွန္ေသာ
ရိွေနသည့္ စိတ္ကိ ု (ဆိုလုိသည္မွာ
ရိွေနေသာ စိတ္ကိ)ု ေသေသခ်ာခ်ာ
အရာဝတၳဳအားလုံးကုိ သိေသာ
ေနာက္က်ဳေစေသာ၊ မစင္ၾကယ္မသန္
ကုိယ္နွင္ ့ စိတ္မွာမ ူ မညစ္ညမ္းေပ
ေဖာက္ျပန္ယိုယြင္းေစတတ္သည့္
မသန္႔ရွင္းေသာ ဧည့္သည္မ်ားသည္
ေနာက္က်ဳေအာင္၊ ညစ္ညမ္းေအာင္
အဘယ္ေၾကာင့္ “အတၱ” ဟူ၍
မွတ္ယူရမည္နည္း။ ယင္းအညစ္အေၾကးမ်ားသည္

ညီေစမင္း (mmcybermedia.com) မွ စာရုိက္ေပးပါသည္။

သုညအတိသာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရလိမ့္မည္။ အတြင္းသားထ၌ဲ၊ အဇၥ်တၱအလႊာထ၌ဲ
တြယ္တာမႈမွာ ေနာက္မွ ေပၚလာသည့္ အရာျဖစ္သည္။ 

ဥပမာေပးနုိင္သည္။ ေရသည္ အစပထမက စစ္သည္။ သန္႔ျပန္သည္။ ၾကည္လင္သည္
ေရသည္ စစ္ေသာ၊ သန္႔ျပန္႔ၾကည္လင္ေသာ အေျခအေနတြင္ ရိွသည္။ သို႔ရာတြင္

ျဖတ္ျပီး ရြာက်လာသည့္အခါ၌ကား ျမဴမႈန္မ်ားေရာေႏွာျပီး ေနာက္က်ဳသည့္
စဥ္႔အုိးထဲတြင္ က်သည့္အခါ၌မူ အုိးထတဲြင္ ရိွေနနွင့္ေသာ အညစ္အေၾကး

ေရာေနွာျပီးပို၍ ေနာက္က်ဳသည့္ ေရျဖစ္သြားေလသည္။ ေရတြင္းထဲ၊ ေရကန္ထဲ
ေရသည္ကား ပို၍ေနာက္က်ဳသြားျပီး ပိုးမႊားမ်ားခုိေအာင္းရာျဖစ္သြားေလသည္။ ေျမာင္းထဲ

ေရကမူ ပုိျပီး ညစ္ပတ္ေသာ၊ ပိုျပီး နံေစာ္ေသာေရ ျဖစ္သြားနိုင္ေလသည္
တၳဳမ်ားသည္ ေရမဟုတ္။ ေရ၏ စစ္မွန္ေသာ သဘာဝနွင့္ မည္သုိ႔မွ မပတ္သက္

သိရိွနားလည္ သင့္ေပသည္။ 

စစ္မွန္ေသာ သဘာဝကုိ သိရိွရန္အတြက္ သဘာဝရိွရင္းစြဲ အေျခအေနတြင္
ဆိုလုိသည္မွာ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးမ်ား စြန္းထင္းေပက်ံေနျခင္း မရွိသည့္ အခါ၌

ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ရႈေလ့လာသင့္ေပသည္။ ေကာင္းျခင္း၊ ဆုိးျခင္းက့ဲသုိ႔ေ
သိေသာ ဤ “ငါ” သည္ အညစ္အေၾကး တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေလသည္။ ေရကုိ

မစင္ၾကယ္မသန္႔ျပန္ေစေသာ၊ ညစ္ညမ္းေစေသာ အရာဝတၳဳမ်ားနွင့္ တူေလသည္
မညစ္ညမ္းေပ။ သုိ႔ရာတြင္ မိုက္မဲမႈေၾကာင့္၎၊ သတိလက္လြတ္မႈေၾကာင့္၎

သည့္ ဧည့္သည္မ်ား ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ ယင္းညစ္ညမ္းေသာ၊ မစင္ၾကယ္
ဧည့္သည္မ်ားသည္ စိတ္နွလံုး အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ လာၾကျပီးလွ်င္ စိတ္နွလုံးကုိ

ညစ္ညမ္းေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ယင္းအညစ္အေၾကးမ်ားကို
ဟူ၍ မွတ္ယူရမည္နည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ “ငါ” “ငါ့ကုိ” “ငါ့ဟာ” 

ယင္းအညစ္အေၾကးမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ “ငါ” မဟုတ္ေပ။ စစ္မွန္ေသာ “အတၱ

 
ပးပါသည္။  

အဇၥ်တၱအလႊာထ၌ဲ 

ၾကည္လင္သည္။ 
ရာတြင္ 

ေနာက္က်ဳသည့္ 
အညစ္အေၾကး 

ေရကန္ထဲ၊ 
ေျမာင္းထဲ၊ 

ျဖစ္သြားနိုင္ေလသည္။ 
မပတ္သက္ 

အေျခအေနတြင္ 
အခါ၌ 
႔ေသာ 
ေရကုိ 

တူေလသည္။ 
သတိလက္လြတ္မႈေၾကာင့္၎၊ 

မစင္ၾကယ္ 
စိတ္နွလုံးကုိ 

ယင္းအညစ္အေၾကးမ်ားကိ ု
” ဟူ၍ 

အတၱ” 



 မဟုတ္ေပ။ အညစ္အေၾကး သက္သက္မွ်သာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္
ဟုမွတ္ျခင္းသည္၊ “ငါ” ဟု စြဲျခင္းသည္ ရယ္ဖြယ္ သက္သက္ 
အလြန္ေျပာရလွ်င္ ညစ္ညမ္းေသာ “ငါ” သာျဖစ္ေလသည္။ ညစ္ညမ္းေသာ
သံသယျဖစ္ေနစရာမလုိေပ။ 

      ထုိ႔ေၾကာင့္ အသိအလိမၼာနွင့္ ျပည္စုံေသာ စိတ္နွလုံးသည္။ 
စိတ္နွလုံးသည္ ဘာကုိမွ မမွတ္ေတာ့ေပ။ ဘာကုိမွ မစြဲေတာ့ေပ။ ယင္းစိတ္နွလုံးသည္
အရာဝတၳဳတုိ႔ကုိ “အတၱ” ဟူ၍ “ငါ” ဟူ၍ မမွတ္ေတာ့ေပ။ 
အညစ္အေၾကးတုိ႔ကို “အတၱ” ဟူ၍ “ငါ” ဟူ၍ မစြဲေတာ့ေပ။ အကယ္၍
“ငါရွိ” ရမည္ဆုိလွ်င္ သင့္တြင္ ရိွရမည္ ျဖစ္ေသာ “ငါ” သည္
သင့္တြင္ရိွမည္ျဖစ္ေသာ “အတၱ” သည္ ကိေလသာ အညစ္အေၾကး ကင္းေသာ
သင္သည္ ကိေလသာ အညစ္အေၾကး ကင္းစင္လွ်င္ တက္မက္တြယ္တာမႈျဖစ္ေပၚေတာ့မည္
သံေယာဇဥ္ တြယ္တာမႈ ေမြးဖြားေတာ့မည ္ မဟုတ္ေပ။ ပါးစပ္က “ငါ
အတြင္း သႏၲာန္၌ ရိွေသာ စိတ္၌ကား မည္သည့္ တက္နက္တြယ္တာမႈမ်ဳိးမွ
တစ္မ်ဳိး၊ စိတ္က တစ္မ်ဳိး” သာတစ္ခ်ိန္လုံးရွိေနေပလိမ့္မည္။ ယင္းေနနည္း
သင္တုိ႔လိုက္နာ ၾကလိမ့္မည္ဟု ကြ်န္ုပ္ ေမွ်ာ္လင့္ေပသည္။ 

ဒုကၡမွ ေမာကၡသုိ႔ 

  ယခုေျပာျပသည့္ စကားမ်ားမွာ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ လူတသုိက္အတြင္းမွာသာ
အကယ္၍ လူထုကိ ု ေဟာသည့္ တရားျဖစ္ပါမူ ယခုစကားမ်ဳိးကုိ
အေရအတြက္မမ်ားသည့္ လူတစ္စု လူတသုိက္အတြင္းမွာ “ပုံစံ” စကားမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ
ေျပာျပျခင္းမွ်သာျဖစ္ေလသည္။ ယခုေရာက္ရိွေနၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္
ေဝဖန္ႏႈိင္းခ်ိန္နိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယခုလုိစကားမ်ဳိးကုိ
သင္တုိ႔အားလုံး နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကလိမ့္မည္ ဟူ၍၎
စဥ္းစားၾကလိမ့္မည္ဟူ၍၎၊ ကြ် နု္ပ္ယုံၾကည္ စိတ္ခ်သည္။ အကယ္၍
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ျဖစ္ေလသည္။ အညစ္အေၾကးကုိ “အတၱ” 
 သာလွ်င္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိထက ္

ညစ္ညမ္းေသာ “အတၱ” သာျဖစ္ေလသည္။ ဘာမွ် 

 ဉာဏ္ အလင္းေရာင္ ရရိွျပီးေသာ 
ယင္းစိတ္နွလုံးသည္ ညစ္ညမ္းေသာ 

 ယင္းစိတ္နွလုံးသည္ ကိေလသာ 
အကယ္၍ သင္သည္ “အတၱ”ရိွရမည ္ ဆုိလွ်င္၊ 

သည္ သုညျဖစ္ေသာ “ငါ” ျဖစ္ပါေစ။ 
ကင္းေသာ “အတၱ” ျဖစ္ပါေစ။ အကယ္၍ 

တက္မက္တြယ္တာမႈျဖစ္ေပၚေတာ့မည ္ မဟုတ္ေပ။ 
ငါ” “ငါ့ဟာ” ဟု ေျပာေနေသာ္လည္း 

တက္နက္တြယ္တာမႈမ်ဳိးမွ ရွိေတာ့မည ္မဟုတ္ေပ။ “ပါးစပ္က 
ယင္းေနနည္း ထိုင္နည္း က်င့္ၾကံနည္းကုိ 

လူတသုိက္အတြင္းမွာသာ ေျပာျပသည့္ စကားျဖစ္သည္။ 
ယခုစကားမ်ဳိးကုိ ေျပာျပ၍ မျဖစ္ေပ။ ယခုကား 

စကားမ်ဳိးမဟုတ္ဘ ဲ “ရိုးရုိး” စကားကုိ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ နားလည္မႈရိွၾကေသာ 

ယခုလုိစကားမ်ဳိးကုိ ေျပာျပရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ 
ဟူ၍၎၊ ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္ 
အကယ္၍ သင္တုိ႔လက္ခံနာယူၾကပါလွ်င္ 

ယခုေျပာျပသည့္အတုိင္း က်င့္သုံးေနထုိင္ရန္
သြားရာလမ္းမ၌၊ ဒုကၡမွ ေမာကၡသုိ
အဆင့္သို႔ေရြ႔လ်ားေရာက္ရိွသြားေပလိမ့္မည္
ျပဳလုပ္နုိင္ၾကေပလိမ့္မည္။ အလုပ္လုပ္၍
အပ္နိုင္ေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔ျပင္ သင္တုိ
သင္တုိ႔သည္ အစပထမကတည္းက
ျဖစ္ေလသည္။ နိဂံုး ျဖစ္သည္။ 

        လူသုံးအရပ္သုံး စကားျဖင့္
အခြင့္အေရးကုိ မဆုံးရႈံးၾကေစနွင့္
ဤသုိ႔ေျပာဆုိၾကသည္။  

    သုိ႔ရာတြင္ ယင္းအနက္အဓိပၸာယ္ကုိ
နိုင္သည္။ ယင္းအေျခအေနကား
မက်န္ေတာ့သည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္
ထာဝရအသက္ရွင္ေနမႈဟုေခၚနုိင္သည္
ဗ်ာဓိလည္း မရွိေတာ့ေပ။ မရဏလည္း
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