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မမ္တ်ဗုဒဒ
ဓ ဒသနာနှင် ယဒနေ့ကမ္ဘာ
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာွ လူ့လလွာကြွာ လ ေါ်ထွန််းလွာခတ
ဲ့ ွာဟွာ အြ ွာ်းသတတဝါလတွရဲ့
“ဟတသုခ”အလင
ုို့ ွာလ ေါ် ထွန်း် လွာခတ
ဲ့ ွာ မြစ် ါတယ်။ "ဟတ” ဆတ
ု ွာ အလမခအလန
လကွာင််းလတွကု လခေါ် ါတယ်။ “ဟတ” ဆုတဲ့ အလမခ အလနလကွာင််းလတွ ရြသွာလျှင်
“သုခ”လလ
ုို့ ခေါ်တဲ့ ကုယ်ခ ြ််းသွာြှု၊ စတ်ခ ြ််းသွာြှု၊ ဘဝြွာအဆင်လမ ြှု၊ ဘဝသံသရွာ
က လွတ်လမြွာက်ြှု၊ ဆင််းရဒ္ုကခလတွကု လက ွာ်လွာ်းနုင်ြှု ဆတ
ု ဲ့ အက ်းတရွာ်းလတွကု
ရနုင်ြွာ ါ။ "ဟတ” ဆတ
ု ွာ အလ ကွာင််းတရွာ်း၊ “သုခ” ဆုတွာ အက ်းတရွာ်း။
အလ ကွာင််းတရွာ်းနငဲ့် အက ်းတရွာ်း နစ်ြ ်းစံု မြစ်လ ေါ်လစြသွာလျှင် တည်မြတဲ့
ခ ြ််းသွာသုခဆုတွာ မြစ်နုင် ါတယ်။ အလမခအလနလကွာင််းလတွ ြရဘနငဲ့် ခ ြ််းသွာ
သုခ ရရနုင်တယ်, ခ ြ််းသွာသုခတည်ရနင
ု တ
် ယ်ဆတ
ု ွာ ြမြစ် ါဘ်း။
ဒ္ါလ ကွာငဲ့်ြုို့

ဗုဒ္ဓမြတ်စွွာ င
ွ ဲ့်လတွာ်ြလွာတွာနငဲ့်

တ်သက်မ ်းလတွာဲ့

“အတထာယ ဟတာယ သုခါယ ဒဒဝမ္နုဿာနံ” လုို့ လဟွာတွာ ါ။ မြတ်စွွာဘုရွာ်းဟွာ
သတတဝါလတွရဲ့အက ်းအတွက်၊ သတတဝါလတွရဲ့အလမခအလနလကွာင််းလတွရရြုအ
ို့ တွက်၊
သတတဝါလတွ ကယ
ု ်စတ်နစ်မြွာခ ြ််းသွာလရ်းအတွက် င
ွ ဲ့်လွာတယ်။ င
ွ ဲ့်လွာမ ်းလတွာဲ့
လဟွာ ကွာ်းတတ
ဲ့ ရွာ်းလတွဟွာလည််း

အလမခအလနလကွာင််းလတွကု မြစ်လ ေါ်လစမ ်း

“သုခ” ဆုတဲ့ ကယ
ု ်ခ ြ််းသွာြှု၊ စတ်ခ ြ််းသွာြှုလတွကု မြစ်လ ေါ်လစတွာ ါ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွွာရဲ့လဒ္သနာလတွာ်လတွဟွာ လူ့ဘဝရရထွာ်းတဲ့ ုဂ္ လ်လတွအတွက်
အလမခအလနလကွာင််းလတွကု မြစ်လ ေါ်လစမ ်းြ ခ ြ််းသွာသုခကု ရရလစတတ
ဲ့ ရွာ်းြ ်း
မြစ် ါတယ်။ ၃၈-မြွာြဂဂလွာတရွာ်းလတွာ်ဆတ
ု ဲ့လနရွာြွာ ြဂဂလွာဆုတွာ လကွာင််းက ်း
ခ ြ််းသွာလတွနို့ အရွာရွာြွာ လအွာင်မြင်ြှုလတွကု ဆတ
ု ွာ ါ။ ဘယ်ကစစြွာြဆု အရံှု်း
ြရဘနို့ အရွာရွာလအွာင်မြင်နင
ု ်တွာကု လမ ွာတွာ။ ဒ္ါလ ကွာငဲ့်ြုို့ ြဂဂလသုတ်ထြွာ
“သဗဗတထ မ္ပရာဇတာ၊ သဗဗတထ ဒသာတထိံ ဂစ္ဆနတ” အရံှု်းြရ အရွာရွာြွာ လအွာင်မြင်
တယ်၊ ခ ြ််းသွာသုခရနင
ု တ
် ယ်လုို့ လဟွာတွာ ါ။ ဒ္ါ ြဂဂလွာရဲ့အက ်းသရု ်ကု လြွာ်မ
တွာ ါ။ ထုကဲ့သုို့ အရွာရွာလအွာင်မြင်ြို့န
ု ငဲ့် အရွာရွာခ ြ််းသွာြဆ
ုို့ ုတွာ ၃၈-ြ ်းလသွာ
အလမခအလနလကွာင််းလတွကု ရရြသွာ မြစ် ါတယ်။ လြုကလ
် တွနို့ ြလ ါင််းမခင််း၊
ညွာရနို့ လ ါင််းမခင််းဆုတွာ အလမခအလနလကွာင််းလတွကု ြန်တ်းလ ်းတွာ။ အဒ္လု
လြုကလ
် တွနို့ ြလ ါင််းဘ

ညွာရလတွနငဲ့် လ ါင််းမခင််းလဆ
ုို့ ုတဲ့ အလမခအလနလကွာင််း
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ြရဘ်း ဆုလရ
ုို့ ရင် ခ ြ််းသွာသုခဆုတဲ့ ြဂဂလွာအက ်းတရွာ်း ြရနုင် ါဘ်း။
မြတ်စွွာဘုရွာ်းလဟွာတတ
ဲ့ ရွာ်းလဒ္သနာလတွဟွာ သံသရွာဝဋ်က လွတ်မ ်း
လတွာဲ့ နဗဗွာန်ခ ြ််းသွာကုရြုို့ ဆုတွာခ ည််း တစ်ခတ
ု ည််း ြဟုတ် ါဘ်း။ သံသရွာထ
က င်လည်လနတဲ့အခ န်ြွာလည််း

အရွာရွာအဆင်လမ မ ်း အလမခအလနလကွာင််းလတွ

ရရမ ်း ခ ြ််းသွာသုခရြ၊ုို့ တစ်ဘဝကလန တစ်ဘဝ သံသရွာထလည်တဲ့အခါြွာလည််း
ဆင််းရဒ္ုကခ နည််းနင
ု ်သြျှနည််းမ ်း ခ ြ််းခ ြ််းသွာသွာရြုို့ တရွာ်းဓြမလတွကု လဟွာ
ထွာ်းတွာ မြစ် ါတယ်။ ဒ္ါက တစ် ုင််း ါ။ လနာက်ဆု်းံ သံသရွာဝဋ်ကလနလွတ်မ ်း
အုမခင််း၊ နာမခင််း၊ လသမခင််း လဆ
ုို့ ုတဲ့ ဒ္ဆင််းရဒ္ုကခလတွကလန လံု်းဝလွတ်လမြွာက်တဲ့၊
ထွာဝရမငြ််းခ ြ််းတဲ့ အမငြ််းဓွာတ်ကု ရရခ င်တယ်ဆုလည််း မြတ်စွွာဘုရွာ်းလဟွာတဲ့
တရွာ်းလတွာ်က ထလ
ု နာက်ဆံု်းအဆငဲ့်မြစ်တဲ့ နဗဗွာန်ခ ြ််းသွာကုလည််း လရွာက်ရလစ
တဲ့နည််းလြ််းလတွကု လြွာ်မ ထွာ်းတယ်။
ဒ္ကလနို့ မြန်ြွာနင
ု ်ငံြွာရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘွာသွာဝင်သလတွာ်စင်လတွအြ ွာ်းစုက ဗုဒ္ဓ
မြတ်စွာွ လဟွာထွာ်းတဲ့ ‘ ဋကတ်သံု်းသွယ၊် နကွာယ်ငါ်းမြွာ၊ ဓြမကခနာဓ လ ါင််း ရစ်လသွာင််း
လလ်းလထွာင်’ဆုတဲ့ ဒ္တရွာ်းလတွဟွာ လလွာကုတတရွာတရွာ်းလတွ မြစ်တယ်, ဘုန််းကက်း
စွာလတွမြစ်တယ်, တန
ုို့ ို့ ြဆုင်ဘ်း ဒ္လုထင် ကတယ်။ မြတ်စွွာဘုရွာ်းလဟွာတဲ့တရွာ်း
လတွဟွာ လလွာကုတတရွာကု ဦ်းတည်တွာ ြန်လသွာ်လည််း လလွာကြွာ လနလရ်းထုင်လရ်း,
စ်း ွွာ်းလရ်း, လြှုဆက်ဆံလရ်း, နုင်ငလ
ံ ရ်းဆုတွာ အဆင်တလမ ရြုို့ နည််းလြ််းအြ ်းြ ်း
ကု မြတ်စွွာဘုရွာ်းလဟွာထွာ်းခတ
ဲ့ ွာ ါ။ ဒ္ါလ ကွာငဲ့်ြုို့

ဋကတ်တရွာ်းလတွာ်လတွဟွာ

နဗဗွာန်လရွာက်လ ကွာင််းတရွာ်းခ ည််း ြဟုတ် ါဘ်း။ နဗဗွာန်ြလရွာက်ခင် စ ် ကွာ်း
သံသရွာလည်လနတအ
ဲ့ ခ န်ြွာ စ်း ွွာ်း ဘယ်လုရွာရြယ်၊ ကုယ်က ငဲ့တ
် ရွာ်းလကွာင််း
လအွာင် ဘယ်လုလု ်ရြယ်၊ ဆင််းရဒ္ုကလ
ခ တွ သက်သွာလအွာင် ဘယ်လုလနထင
ု ်ရ
ြယ်၊ အရွာရွာလအွာင်မြင်လအွာင် ဘယ်လုက ငဲ့်သံု်းရြယ်ဆုတွာ အလမခခံကစမ ်းလတွာဲ့
ရင််းလင််းထွာ်းတွာ ဋကတ်ထြွာ လမြွာက်မြွာ်းစွွာ ရ ါတယ်။
မြတ်စွွာဘုရွာ်းက အဂဂုတတရနကွာယ် အနဓသတ
ု တန်ြွာ လဟွာထွာ်းတွာက
လလွာကြွာ လရယ်လုို့ မြစ်လွာရင် အသဉွာဏ်ြ က်စ ၂-ြ ်း ရရြယ်တဲ့၊ စ်း ွွာ်းရွာ
တတ်တဲ့ြ က်စလည််း ရရြယ်။ ကုယ်က ငဲ့်တရွာ်းနငဲ့် တ်သက်မ ်း အလကွာင််း အဆု်း,
အလ ကွာင််းအက ်း ခွမခွာ်းသတတ်တဲ့ ဓြမြ က်စလည််း ရရြယ်။ လလွာကလသွာ်းလတွ
ဟွာ ြ က်စနစ်လံု်းရြ မ ညဲ့စ
် သ
ံု လု

လူ့ဘဝရလွာလရ
ုို့ ရင်လည််း

ဒ္ ညွာြ က်စ

နစ်ြ ်း ရရြယ်။ လမြစ်လွာရင် စ်း ွွာ်းရွာတတ်ရြယ်, ကုယ်က ငဲ့တ
် ရွာ်း လကွာင််း
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လအွာင် က ငဲ့်သံု်းတတ်ရြယ်။ ဒ္ါြ မ ညဲ့စ
် ံုတဲ့လသွာ်း (Ideal person) လုို့ အလကွာင််းဆံု်း
လသွာ်းတစ်လယွာက်မြစ်ြအ
ုို့ တွက် မြတ်စွွာဘုရွာ်းလြ််းညန်ထွာ်းတွာ ။
စ်း ွွာ်းလရ်းြ က်စဆတ
ု ွာ ြရလသ်းတဲ့ စည််းစြ်ဥစစွာလတွ ရလအွာင်၊ ရမ ်းသွာ်း
စည််းစြ်ဥစစွာလတွကု တု်း ွွာ်းလအွာင် လု ်တဲ့နည််း ညွာလတွ တတ်ကျွြ််းတွာကု
လမ ွာတွာ။ ထုသုို့ တတ်ကျွြ််းြသွာလျှင် လလွာကြွာ ြ င်ြ န််း ခ ြ််းခ ြ််းသွာသွာနို့
လနနုင်ြွာ မြစ် ါတယ်။ ကုသလ
ု ်လကွာင််းြှုလတွ လု ်နင
ု ်ြွာ မြစ် ါတယ်။
လနာက်တစ်ြက်ကလည််း စ်း ွွာ်းလရ်းဘက်က တု်းတက်ရတ
ံု င် ြမြစ်ဘ်း။
ကုယ်က ငဲ့တ
် ရွာ်းလကွာင််းြုို့၊ စတ်ဓွာတ်မြငဲ့်ြွာ်းြဆ
ုို့ ုတဘ
ဲ့ က်ကလည််း အင်ြတန်ြ
အလရ်းကက်း ါတယ်။ စ်း ွွာ်းတစ်ခတ
ု ည််းသွာ ရွာတတ်မ ်း ကယ
ု ်က ငဲ့်တရွာ်း ြ ါဘ်း၊
ကုယ်က ငဲ့တ
် ရွာ်းနငဲ့် တ်သက်တဲ့အသ ြရဘ်းဆုလရ
ုို့ ရင် ထု ုဂ္ လ်ြ ်းဟွာ ြ က်စ
တစ်လံု်းကွယ်လနတဲ့ ဂ
ု ္ လ်နို့ တတယ်။
စ်း ွွာ်းကု ရွာတတ်မ ်းလတွာဲ့ ကုယ်က ငဲ့တ
် ရွာ်းဘက်က အသဉွာဏ်ြရဘ်း
ဆုရင် ဒ္ ုဂ္ လ်ြ ်းဟွာ စ်း ွာွ ်းကု ရတဲ့နည််းနို့ ရွာတတ်တယ်။ ုကဆ
် ံရမ ်းလရွာဆတ
ု ဲ့
အလနအထွာ်းြ ်းလ ကွာငဲ့် ထု ုဂ္ လ်ဟွာ ကယ
ု က
် ငဲ့တ
် ရွာ်းကင််းြဲ့သ မြစ်လွာတယ်။
သရလွာတဲ့စည််းစြ်ဥစစွာလည််း ကွာရည်ခတ
ံ ဲ့စည််းစြ်ဥစစွာ ြမြစ် ါဘ်း။ တစ်ခဏတွာ
ြျှ စ်း ွွာ်းလရ်းလအွာင်မြင်လသွာ်လည််း ြ ကွာခင် ထုစ်း ွွာ်းလရ်းဟွာ လက်လွတ် ဆံု်းရံှု်း
သွွာ်းနုင် ါတယ်။ ကုယ်က ငဲ့တ
် ရွာ်းနငဲ့် ထန််းြထွာ်းလရ
ုို့ ရင် စ်း ွွာ်းဥစစွာတု်းတက်ြှု
ဟွာ ထု ုဂ္ လ်အတွက် အနတရွာယ်ကက်း မြစ် ါတယ်။ ဒ္ါလ ကွာငဲ့်ြုို့ မြတ်စွွာဘုရွာ်းက
အသ ညွာ ၂-ြ ်း ရလအွာင် လု ်ရြယ်။ ဒ္ါ အလမခအလနလကွာင််းလတွ ။ မြတ်စွွာ
ဘုရွာ်းက အလမခအလနလကွာင််းလတွကု လဟွာလ ်းတွာ။ ဒ္ဘဝြွာ ခ ြ််းသွာသုခလတွ ရ
ြဆ
ုို့ ုတဲ့အလ ကွာင််းလတွနို့ တ်သက်မ ်း, စ်း ွွာ်းလရ်းနငဲ့် တ်သက်မ ်း ဒ္ဘဝြွာ မ ညဲ့်စံု
ရြညဲ့အ
် ခ က်အလက်လတွကု မြတ်စွွာဘုရွာ်းက လဟွာတွာ။
လူ့လလွာကဟွာ ဒ္ဘဝမ ညဲ့စ
် ရ
ံု ံုနငဲ့် ြမ ်းလသ်းဘ်း၊ လလတွြွာ ဘဝသံသရွာ
ဆုတွာ ရလနသညဲ့်အတွက်လ ကွာငဲ့် ဒ္ဘဝလကွာင််းရံုလလ်းနို့ ြမ ်းလသ်းဘ်း၊ လနာင်ဘဝ
အတွက် အနာဂတ်လရ်းဆတ
ု ွာကု ထညဲ့်သွင််းစဉ််းစွာ်းမ ်း မ င်ဆင်သငဲ့တ
် ယ်။ ဒ္ါလ ကွာငဲ့်
ြလ
ုို့ ုို့ လနာင်ဘဝလကွာင််းြအ
ုို့ တွက်ကုလည််း ခုလနက ကက ကက တင်တင် မ င်မ င်ဆင်
ဆင်ဆတ
ု ွာ ရရ ါတယ်။ စ်း ွွာ်းလရ်းနို့ တ်သက်လတွာင်ြ အခုလခတ်ြွာ အနာဂတ်
လမြွာ်ြန််းခ က်လတွနို့ စြံကန််းကက်းလတွ ခ မ ်းလတွာဲ့ လဆွာင်ရွက် ကရတွာ ြဟုတ်
လွာ်း။ ထုို့အတ ါ ကုယရ
ဲ့် ဲ့ဘဝြွာ ဒ္ဘဝတစ်ခတ
ု ည််း လအွာင်မြင်လုို့ ြမြစ် ါဘ်း။
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လနာင်ဘဝအတွက်ကုလည််း လြျှွာ်လငဲ့်ခ က်နငဲ့် စြံကန််းလတွထွာ်းြုို့ လုအ ် ါလသ်း
တယ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာွ လက်ထက်လတွာ်ကွာလတုန််းက လကွာလယတုင််း ကကကရ တတ
ဆုတဲ့မြ ဲ့ြွာ မြတ်စွွာဘုရွာ်းလရွာက်ရလနတအ
ဲ့ ခ န် ုင််းလလ်းြွာ အဒ္ကကကရ တတက
ဒ္ဃဇွာဏုဆုတအ
ဲ့ ြ ်းသွာ်း ဦ်းလဆွာင်မ ်းလတွာဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွွာထံ ဝင်လရွာက်ခ ဉ််းက ်
ကတယ်။ သတက
ုို့ မြတ်စွွာဘုရွာ်းကု လလျှွာက်တယ်- “အရင်ဘုရွာ်း တ ညဲ့လ
် တွာ်
တဟ
ုို့ ွာ ဒ္ဘဝြွာလည််း ခ ြ််းခ ြ််းသွာသွာ လ ွာ်လ ွာ်ရွှင်ရင
ွှ ် ြသွာ်းစုနို့ သုင််းသုင််း
ဝုင််းဝုင််းလနခ င် ါတယ်။ လနာင်ဘဝြွာလည််း လကွာင််းရွာဘံုဘဝကု လရွာက်ခ င်
တယ်။ အဒ္လု မြစ်နင
ု ်တဲ့ အလမခအလနလကွာင််းလတွြ ွာ်း ရ ါသလွာ်း” တဲ့။
မြတ်စွွာဘုရွာ်းက “ရတယ်၊ ဒ္ဘဝအတွက် ဟတသုခ အလမခအလနလကွာင််း
လတွနို့ ခ ြ််းသွာသုခကု ရလစနုင်တအ
ဲ့ ခ က် လလ်းြ ်းရတယ်။ လနာင်ဘဝအတွက်
လည််း

အလမခအလနလကွာင််းလတွ လ ်းမ ်းလတွာဲ့ ခ ြ််းသွာသုခကု ရလစနုငတ
် ဲ့

အလ ကွာင််းတရွာ်း လလ်းြ ်းရတယ်” ဆုမ ်း အဂဂတ
ု တရနကွာယ်ြွာ

မြတ်စွွာဘုရွာ်း

လဟွာထွာ်းတဲ့ သုတ်တစ်သုတက
် ု ြတ်တြ််းတင်ထွာ်းတွာ ရ ါတယ်။ အဒ္သုတ်ြွာ
မြတ်စွွာဘုရွာ်းက ဒ္ဘဝအတွက် ‘ဟတသုခ’ အလမခအလနလကွာင််းနို့ ခ ြ််းသွာကု
ရလစတတ်တဲ့ အခ က်ကလတွာဲ့ -

၁။ ဥဋ္ဌာနသမ္ပဒါ
ကုယ်လု တ
် ဲ့လု ်ငန််းနို့

တ်သက်မ ်းလတွာဲ့ ကက ်းကက ်းစွာ်းစွာ်းလု ်ကင
ု ်ရ

ြယ်။ အဒ္ ဥဋ္ဌွာနသြပဒ္ါ တက်တက်ကကွကကွ ကက ်းကက ်းစွာ်းစွာ်းလု ်တယ်ဆတ
ု ဲ့လနရွာ
ြွာ မြတ်စွွာဘုရွာ်းက ထ ်မ ်းလတွာဲ့ ရင််းထွာ်းတယ်။ ကက ်းစွာ်းတုင််း ရသလွာ်း ဆုလတွာဲ့
ကက ်းစွာ်းတုင််း ြရနုင်ဘ်း။ ကက ်းစွာ်းတယ်ဆတ
ု ဲ့အခ က်ထြွာ ဘွာလတွ ါတုန််းဆုလုို့
ရရင် ဒကခ - လု ်ငန််းကျွြ်း် က င်ြှုရရြယ်။ အနလသ - ဇွလကွာင််းြှု ရရြယ်။
ဥပါယဝီမ္ံသ - နည််း ညွာ ရရြယ်။
ကက ်းစွာ်းြှုရရံု တစ်ခတ
ု ည််းနငဲ့လ
် တွာဲ့ ြရဘ်း။ ကက ်းစွာ်းြှုဆုတဲ့ထြွာ အလရ်း
ကက်းတဲ့အခ က် ၃-ခ က်

ါတယ်။ အလရ်းကက်းတအ
ဲ့ ခ က် ၃-ခ က်က လု ်ငန််းကျွြ်း်

က င်ြှု၊ ကက ်းလတွာဲ့ ကက ်းစွာ်းတယ် လု င
် န််းြကျွြ်း် က င်ဘ်းဆုရင် ြလအွာင်မြင်နုင်
ဘ်း။ ကက ်းလတွာဲ့ ကက ်းစွာ်းတယ် ဇွြလကွာင််းဘ်းဆုရင် ြလအွာင်မြင်ဘ်း။ ကက ်းလတွာဲ့
ကက ်းစွာ်းတယ် နည််း ညွာနြဲ့်က လနတယ်, စြံခ နို့်ခွနုင်တဲ့ စွြ််းအွာ်းလတွ ြရဘ်း
ဆုရင် ြလအွာင်မြင်နုငဘ
် ်းတဲ့။
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ဒ္ါ လွန်ခဲ့တဲ့နစ်လ ါင််း ၂၅ဝဝ-လက ွာ်က မြတ်စွွာဘုရွာ်းက စ်း ွွာ်းလရ်းနို့ တ်
သက်မ ်းလတွာဲ့ လအွာင်မြင်ြို့ု နည််းလြ််းတစ်ခု လ ်းထွာ်းတွာ ါ။ ဒ္ါက မြတ်စွွာဘုရွာ်း
လဟွာတဲ့ ဋကတ်လတွာ်လတွထြွာ ါတဲ့တရွာ်း ါ။ လု ်ငန််းကျွြ််းက င်ြှု၊ ဇွလကွာင််းြှု၊
နည််း ညွာ - အဒ္ ၃-ရ ် လ ါင််းစ ်ထွာ်းတဲ့ ကက ်း ြ််းအွာ်းထုတ်ြှုဆုတွာ ရရြယ်တဲ့။

၂။ အာရကခသမ္ပဒါ
ထန််းသြ််းလစွာငဲ့လ
် ရွာက်ြှုရရြယ်။ လလွာကြွာ စ်း ွွာ်းဥစစွာလတွနို့ လငွလ က်း
ဓန လမြွာက်မြွာ်းစွွာ ရလွာတယ်။ ကုန် စစည််းလတွ လမြွာက်မြွာ်းစွွာ ထုတ်နင
ု တ
် ယ်။
သလ
ုို့ သွာ် ြထန််းသြ််းဘ်းဆုရင် အလလအလွငလ
ဲ့် တွ ြ ွာ်းမ ်းလတွာဲ့ စ်း ွာွ ်းဥစစွာ တု်းသငဲ့်
သလလွာက် ြတု်းဘ်း။ ဒ္ါလ ကွာငဲ့်ြလ
ုို့ ုို့ ထန််းသြ််းြုို့ နည််း ညွာတတ်ရတယ်။ အလု ်
လု ်မ ်း ရလွာတဲ့ စစည််းကု လရလ ကွာငဲ့် ြ က်စ်းလအွာင်၊ ြ်းလ ကွာငဲ့် ြ က်စ်း
လအွာင်၊

စစည််းကု ြ က်ဆ်းတတ်တဲ့ ရန်သြ ်းငါ်း ါ်းထက တစ်ခုခုနြ
ို့ ြ က်စ်းရ

လအွာင်၊ အလလအလွငဲ့်ြရရလအွာင် လသခ ွာလစွာငဲ့လ
် ရွာက်ြဆ
ှု ုတဲ့ အွာရကခသြပဒ္ါ
တရွာ်းရြုို့ လလ
ု သ်းတယ်။ ဒ္ါလည််း ဒ္ုတယအခ က်အလနနို့ အခုလက်ရဘဝြွာ
စ်း ွွာ်းတု်းတက်ြအ
ုို့ တွက် မြတ်စွွာဘုရွာ်းက လဟွာထွာ်းတွာ။ ဒ္ါလည််း အင်ြတန်
လုအ ်တဲ့အလ ကွာင််းတရွာ်းတစ်ခု ါ။

၃။ ကလ ာဏမ္တတတာ
ြတ်လကွာင််းလဆွလကွာင််း ရရြယ်။ စ်း ွွာ်းလရ်းနို့ တ်သက်မ ်း အကကံလ ်း
ြညဲ့် ုဂ္ လ်၊ အက ငဲ့်စွာရတတလကွာင််းတဲ့ ုဂ္ လ်၊ အသ ညွာရတဲ့ ုဂ္ လ်၊ စွနို့်လတ်နင
ု ်ြှု
ရတဲ့ ုဂ္ လ်၊ ယံု ကည်ြှုရတဲ့ ဂ
ု ္ လ်၊ ကုယ်က ငဲ့တ
် ရွာ်းလကွာင််းတဲ့ ဂ
ု ္ လ် - အဒ္လု
ြတ်လကွာင််းလဆွလကွာင််းလတွလည််း အင်ြတန်ြ လုအ ် ါတယ်။
ဒ္ကလနို့လခတ် ကညဲ့-် စ်း ွာွ ်းဥစစွာတု်းတက်လနတဲ့

ုဂ္ လ်လတွ

ုဂ္ လ်လတွ

တုင််းဟွာ ဒ္အလမခအလနလကွာင််းလတွ ရလနတယ်။ ခုနက ကက ်း ြ််းအွာ်းထုတ်ြှု
လ ကွာငဲ့် စစည််းဥစစွာလတွ ရလွာနုငတ
် ယ်။ ထန််းထန််းသြ််းသြ််းလတွ ရတတ်လုို့ စုြ
လဆွာင််းြ ရလွာတယ်။ သလ
ုို့ သွာ် ြတ်လကွာင််းလဆွလကွာင််း ြရဘ်းဆုလရ
ုို့ ရင် ထု
စစည််းလတွဟွာ သထြွာ လရသွန်လုကသ
် လု , အသံု်းအမြ န််းနို့ တစ်ခါတည််း
က်စ်းဆံု်းရံှု်းမ ်းလတွာဲ့ သွွာ်းနင
ု ်တယ်။ ဒ္ါလ ကွာငဲ့်ြုို့ ြတ်လကွာင််းလဆွလကွာင််း ရြုို့
ဆုတွာ အင်ြတန်ြ အလရ်းကက်း ါတယ်။
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လနာက်ဆံု်း စ်း ွွာ်းလရ်းနို့

တ်သက်မ ်း တကယဲ့်ကု အလရ်းကက်းတဲ့အခ က်

တစ်ခက
ု လတွာဲ့ ၄။ သမ္ဇီဝတာ
ရလွာတဲ့စည််းစြ်ဥစစွာ, ကယ
ု ထ
် ုတ်လု ်တဲ့ စစည််း, ကယ
ု ဲ့်ရဲ့ဝင်လငွထက
ွ လ
် ငွ
နို့ တ်သက်လွာလရ
ုို့ ရင် စွာရင််းဇယွာ်း ခင
ု ်ခင
ု ်ြွာြွာထွာ်းမ ်းလတွာဲ့ ဝင်လငွနငဲ့် ထွက်လငွ
အမြတြ််းြျှြျှတတမြစ်လနြုို့ အလရ်းကက်းတယ်။ သြဇဝတွာဆုတဲ့သလဘွာက ဝင်လငွ
နငဲ့် ထွက်လငွ အမြတြ််းညမ ်းလတွာဲ့ သံု်းစွတဲ့ အခုလခတ်စ်း ွာွ ်းလရ်း ညွာလု ။ ဝင်လငွ
လတွက ြ ွာ်းမ ်းလတွာဲ့ သံု်းလငွနည််းလနလုို့ ြမြစ်ဘ်း။ သံု်းလငွလတွက ြ ွာ်းမ ်းလတွာဲ့ ဝင်လငွ
လတွက နည််းလနလလ
ုို့ ည််း ြမြစ်ဘ်း။ ထုနစ်ခဟ
ု ွာ ဝင်လငွနို့ ထွက်လငွ ြျှြျှတတ
သံု်းတတ်ြတ
ုို့ ဲ့။ ဒ္ါလ ကွာငဲ့်ြုို့ ဒ္ကလနို့လခတ် စ်း ွာွ ်းလရ်း ညွာရ ်လတွဟွာလည််း ဒ္ါ
အဓကထွာ်း ကတွာ။ ဝင်လငွထွက်လငွညမ ်းလတွာဲ့ လဆွာင်ရက
ွ ်တွာ။ ဒ္ါလ ကွာငဲ့်ြုို့
ဘတ်ဂ က်စွာရင််းလတွ ဘွာလတွ ရင််းတယ်ဆတ
ု ွာ ဒ္ သြဇဝတွာ ကု လမ ွာတွာ ါ။
ဝင်လငွက ဘယ်လလွာက်ရလနတယ်၊ ထွကလ
် ငွက ဘယ်လလွာက်ရတယ်၊ လလ
ု ငွက
ဘယ်လလွာက်မ လနတယ်၊ ုလငွက ဘယ်လလွာက်မ လနတယ်။

မြတ်စွွာဘုရွာ်းက လွန်ခတ
ဲ့ ဲ့နစ်လ ါင််း ၂၅ဝဝ လက ွာ်ကတည််းက ကက ်း ြ််း
အွာ်းထုတ်ြှု၊ အလလအလွငဲ့် ြရလအွာင် ထန််းသြ််းြှု၊ ြတ်လကွာင််းလဆွလကွာင််းရြှု၊
ဝင်လငွထွကလ
် ငွ ြျှြျှတတသံု်းစွြှုဆုတဲ့ ဒ္အခ က်ကက်း ၄-ခ က်ကု လဟွာခတ
ဲ့ ွာ မြစ်
တယ်။ ဘယ် ုဂ္ လ် မြစ်မြစ် ဗုဒ္ဓဘွာသွာဝင်ြ ြဟုတ်ဘ်း၊ ဒ္စည််းကြ််းအတုင််း
လဆွာင်ရွက် ကြယ်ဆုလရ
ုို့ ရင် စ်း ွွာ်းလရ်းက တု်းတက်လွာြွာ ။ အြ ွာ်းကက်း ြတု်း
တက်လတွာင်

က်စ်းြသွွာ်းနုင်ဘ်း။ ဒ္ါ ဒ္ဘဝြွာ လကွာင််းတအ
ဲ့ လမခအလနလတွနို့

လကွာင််းတခ
ဲ့ ြ််းသွာသုခကု လ ်းစွြ််းနုင်တဲ့အခ က် ၄-ခ က် ။ တြလွန် ဘဝအတွက်
ကလတွာဲ့ ဒ္ဘဝကလု ်တဟ
ဲ့ ွာလတွ ါ။
အဒ္တြလွန်ဘဝအတွက် ရသငဲ့်ရထုကတ
် အ
ဲ့ ရည်အလသွ်းကလတွာဲ့ အမခွာ်း
ြဟုတ်ဘ်း ဓြမနငဲ့် တ်သက်တဲ့အသဉွာဏ်။ အခုက ကယ
ု က
် ငဲ့တ
် ရွာ်းနို့ တ်သက်
တဲ့ သတဲ့ ြ က်စ ရရြယ်။ ကယ
ု ်က ငဲ့်တရွာ်းနို့ တ်သက်လွာလရ
ုို့ ရင် နံပါတ်(၁) သီလသမ္ွဒါ - ကယ
ု ်က ငဲ့တ
် ရွာ်း လကွာင််းရြယ်လုို့ ဆုလုတယ်။
နံပါတ်(၂) သဒဓါသမ္ပဒါ - ယံု ကည်ခ က်ရရြယ်။ ယံု ကည်ခ က်ဆတ
ု ွာ ဘွာသွာ
တရွာ်းနို့

တ် သ က် မ ်းလတွာဲ့ ဗု ဒ္ဓ မြတ် စွွာ ရဲ့ြ န် စွွာ သတဲ့ အ သ ဉွာဏ် ကု လက် ခံ လုို့

သုတဓမ္မဒီပလုမ္ာ
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ယံု ကည်ြှုရရြယ်။

ယံု ကည်ြှုရသလု ကုယက
် ငဲ့တ
် ရွာ်းလကွာင််းရြယ်။
နံပါတ်(၃) စ္ာဂသမ္ပဒါ - စွနလ
်ို့ တ်နင
ု ်ြှု ရရြယ်။ လဟွာ ြြရလွာတဲ့အခွငဲ့်အလရ်း
ကု တစ်လယွာက်တည််း ြသံု်းဘ ကုယတ
် စ်လယွာက်တည််း ြခံစွာ်းဘ ြြ တ်ဝန််းက င်
နငဲ့် ြျှလဝခံစွာ်းတတ်ရြယ်။ ဒ္ါကု စွာဂသြပဒ္ါ လုို့ လခေါ်တယ်။ ကုယ်ရလွာတဲ့ ဘယ်
အခွငဲ့်အလရ်းကုြ ကယ
ု တ
် စ်လယွာက်တည််း သြ််း ုကထ
် ွာ်းတွာြ ်း ြရဘ အွာ်းလံု်း
လလွာက လသွာ်းလတွနငဲ့် ြျှလဝခံစွာ်းတတ်တဲ့ စွာဂသြပဒ္ါြ ်း ရရြယ်။
နံပါတ်(၄) ပညာသမ္ပဒါ - အလ ကွာင််းအက ်း အလကွာင််းအဆု်း ခွမခွာ်းသတွာက အစ
လလွာကြွာရတဲ့ သဘွာဝတရွာ်းလတွဟွာ ဘယ်ဟွာြ ြမြဘ်းဆုတွာကု သရ နာ်း
လည်ထွာ်းတဲ့ ညွာြ ်း ရရြယ်။

အက ဉ််းခ ်လမ ွာရလရ
ုို့ ရင် သဒဓါသမ္ပဒါ - ယံု ကည်ြှု ရရြယ်။ သီလသမ္ပဒါ ကုယ်က ငဲ့တ
် ရွာ်းနငဲ့် မ ညဲ့စ
် ံုရြယ်။ စ္ာဂသမ္ပဒါ - ြျှလဝခံစွာ်းြ,ုို့ ကုယဲ့်ရဲ့ င
ု ်ဆင
ု တ
် ဲ့
စစည််းကု စွန်လ
ို့ တ်မ ်း အြ ွာ်းကု ြျှလဝခံစွာ်းနင
ု ်ြို့ု စွန်ို့ကကတတ်ြှု ရရြယ်။ ပညာ
သမ္ပဒါ - အသ ညွာရရြယ်လုို့ လဟွာသညဲ့အ
် လ ကွာင််းတရွာ်း ၄- ါ်းဟွာ ခ ြ််းသွာ
လတွကု လြွာ်လဆွာင်လ ်းနင
ု တ
် ဲ့ အလမခအလနလကွာင််းလတွလုို့ လခေါ်တယ်။ အဒ္အလမခ
အလနလကွာင််း ၄-ြ ်း ရလနလရ
ုို့ ရင် ‘သုခ’ လဆ
ုို့ တ
ု ဲ့ အရွာရွာြွာ အဆင်လမ ြှု, ကယ
ု ်
ခ ြ််းသွာြှု စတ်ခ ြ််းသွာြှု ဆတ
ု ွာလတွ မြစ်လ ေါ်လွာြွာ ါ။
ဟတြရဘ သုခဆတ
ု ွာကု ြရနုင် ါဘ်း။ ဟတြရဘနို့ သုခဆုတွာ
ြတည်မြ ါဘ်း။ ဒ္ါလ ကွာငဲ့်ြုို့ ဒ္စကွာ်းလံု်းနစ်ခုကု အမြတွမ ်းလတွာဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွွာရဲ့
တရွာ်းလတွာ်လတွထြွာ ‘ဟတာယ သုခါယ’ လုို့ လြွာ်မ ထွာ်းတယ်။ အလမခအလန
လကွာင််းလတွ ရရြယ်။ အလမခအလနလကွာင််းလတွရြ ထုအလမခအလနလကွာင််းလတွ
လ ကွာငဲ့် မြစ်လ ေါ်လွာြယဲ့် ခ ြ််းသွာသုခကု ရရနုင်ြွာ မြစ်တယ်။
ဒ္လု ဗုဒ္ဓမြတ်စွွာရဲ့

ဋကတ်သံု်းသွယ် နကွာယ်ငါ်းမြွာ ဓြမကခနာဓ ထြွာ

လူ့ဘဝရရလွာတဲ့ ုဂ္ လ်တင
ု ်း် ုဂ္ လ်တင
ု ််း လုကန
် ာက ငဲ့သ
် ံု်းရြယဲ့်အခ က် အြ ွာ်း
အမ ွာ်း လြွာ်မ ထွာ်းတွာ လတွဲ့ရလုို့ ဗုဒ္ဓဘွာသွာဝင် သလတွာ်စင်လတွအလနနို့ ဗုဒ္လ
ဓ ဟွာ
တဲ့တရွာ်းအတုင််း လုကန
် ာမ ်း စ်း ွွာ်းလရ်းကု လဆွာင်ရက
ွ ် ကြယ် ဆုလရ
ုို့ ရင် စ်း ွွာ်း
လည််း တု်းတက်နုင် ါတယ်၊ လြှုလရ်းလဆွာင်ရွက် ကြယ်ဆုလရ
ုို့ ရင်လည််း လြှုလရ်း
ဘက်က တု်းတက် ကြယ်။

Book-2 မမ္တ်ဗုဒဓဒဒသနာနှင် ယဒနေ့ကမ္ဘာ
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လတွာ်လတွာ်ြ ွာ်းြ ွာ်းက

ဗုဒ္ဘ
ဓ ွာသွာဝင်မြစ်လ ြဲ့လုို့

ဗုဒ္လ
ဓ ဟွာ ကွာ်းတဲ့

တရွာ်းနငဲ့် တ်သက်လွာလရ
ုို့ ရင် အဆငဲ့်မြငဲ့်တဘ
ဲ့ က်ကု ကညဲ့်မ ်းလတွာဲ့ မြတ်စွွာဘုရွာ်း
ဟွာ အနစစ ဒ္ုကခ အနတတ စသမြငဲ့် လဟွာတယ်, သံသရွာက မင်းလငွဲ့ြရ
ုို့ ွာ လဟွာတယ်။
သစစွာလလ်း ါ်းထြွာ ဆုလရ
ုို့ ရင် ဒ္ုက,ခ ဒ္ုကခသြုဒ္ယ ဆင််းရြှုကု ဦ်းတည်လဟွာတယ်
ဆုမ ်းလတွာဲ့ တခ ဲ့က Pessimism ‘အဆု်းမြင်ဝါဒ္’ လုို့ အထင်အမြင် လွ ကတွာ ရ
တယ်။ ြဟုတ် ါဘ်း - သံသရွာဝဋ်က လွတ်လမြွာက်ြအ
ုို့ တွက် တွယ်တွာြှုကု ယ်
ြရ
ုို့ ွာက ဒ္နည််းလြ််း

ရ ါတယ်။ သံသရွာထြွာ အဆင်လမ လမ လနြရ
ုို့ ွာအတွက်

မြတ်စွွာဘုရွာ်းလဟွာထွာ်းတတ
ဲ့ ရွာ်းလတွ လမြွာက်မြွာ်းစွွာ ရတယ်။
လြှုလရ်းနို့ တ်သက်လွာလုို့ရရင် မြတ်စွွာဘုရွာ်းလဟွာထွာ်းတွာ သဂဂါလလွာ
ဝါဒ္သုတ်ြွာ အလု ်ရင်နငဲ့် အလု ်သြွာ်း ဆက်ဆလ
ံ ရ်း၊ ြသွာ်းစုအတွက် ဆက်ဆံ
လရ်း၊ တစ်ဦ်းနငဲ့် တစ်ဦ်း လ ါင််းသင််းဆက်ဆံလရ်းဆတ
ု ွာလတွ လဟွာထွာ်းတယ်။
ခုန စ်း ွွာ်းလရ်းနို့

တ်သက်တဲ့ အခ က်အလက်လတွဟွာ ကက်း ွွာ်းတု်းတက်

လနတဲ့ ုဂ္ လ်လတွ၊ ကက်း ွွာ်းတု်းတက်လနတဲ့နုငင
် ံလတွ၊ ကက်း ွွာ်းတု်းတက်လနတဲ့ကုြပဏ
လတွ မြတ်စွာွ ဘုရွာ်းလဟွာတတ
ဲ့ ရွာ်းကု ြသလသွာ်လည််း မြတ်စွွာဘုရွာ်းလဟွာထွာ်း
တဲ့ အခ က်အလက်လတွနို့ မ ညဲ့်စတ
ံု ယ်လုို့ လမ ွာနုင် ါတယ်။ သတြ
ုို့ ွာ ဥဋ္ဌွာနသြပဒ္ါ
ရတယ်။ လု ်ငန််းကျွြ်း် က င်တယ်, နည််း ညွာလကွာင််းတယ်, ကက ်းစွာ်းတယ်။ လဟွာ
ဒ္အခ က်အလက်လတွဟွာ မငင််းလုို့ ြရတဲ့ အခ က်အလက်လတွ ။ သတြ
ုို့ ွာ အွာရကခ
သြပဒ္ါ ရတယ်။ အလလအလွငဲ့်ြရလအွာင် ထန််းသြ််းတတ်တယ်, ြတ်လကွာင််း လဆွ
လကွာင််း ရတယ်, စ်း ွွာ်းလရ်းအကကံလ ်းြယဲ့် ုဂ္ လ်လတွ၊ အက ငဲ့လ
် ကွာင််းတဲ့ ုဂ္ လ်
လတွ ရတယ်။ သြဇဝတွာလဆ
ုို့ ုတဲ့ ဝင်လငွထက
ွ လ
် ငွ ြျှတလအွာင် သံု်းတယ်။ ဒ္
အခ က်အလက်လတွနို့ မ ညဲ့စ
် လ
ံု ုို့ စ်း ွွာ်းလရ်းတု်းတက်တွာ ါ။
ဗုဒ္ဓလဟွာ ကွာ်းတအ
ဲ့ တင
ု ််းသွာ လုကန
် ာလဆွာင်ရက
ွ ် ကြယ်ဆုရင် လလွာက
ြွာ စ်း ွွာ်းလရ်းဘက်ကလည််း တု်းတက်နင
ု ် ါတယ်။ လြှုလရ်းဘက်ကလည််း မ ဿနာ
လတွ နည််းနုင်သြျှ နည််းမ ်းလတွာဲ့ အဆင်တလမ မြစ်နင
ု ် ါတယ်။ အလမခအလနလကွာင််း
လတွ, အလ ကွာင််းတရွာ်းလတွကု မြတ်စွွာဘုရွာ်းလဟွာထွာ်းတယ်။ အ ရဟွာနယ
တရွာ်း ြမ တ်စည််းလဝ်း ါ, ညညညွတည
် ွတ် စည််းလဝ်း ါ, ညညညွတ်ညတ
ွ ် စည််း
လဝ်းမ ်း ဆံု်းမြတ် ါ, ဆံု်းမြတ်ခ က်အတုင််း တစ်ညတည််း အလကွာင်အထည်လြွာ် ါ
ဆုတွာကု အလမခခံထွာ်းတွာ ါ။

လနာက် ဓြမ ဒ္ြွာ ကညဲ့်ြယ်ဆုလရ
ုို့ ရင် မြတ်စွာွ ဘုရွာ်းက -

သုတဓမ္မဒီပလုမ္ာ

9

န ဟ ဒဝဒရန ဒဝရာန၊ သမ္မနဓ
တီ ကုဒါစ္နံ၊
အဒဝဒရန စ္ သမ္မန၊တ ဧသ ဓဒမ္မာ သနနတဒနာ။
{၅။ ဤလလွာက၌ ရန်တို့ြ
ံု မခင််းမြငဲ့် ရန်တို့သ
ု ည် အဘယ်အခါြျှ ြလမ မငြ််းနုင်ကုန်၊
ရန်တို့ြ
ံု ြမခင််းမြငဲ့်သွာလျှင် ရန်လမ မငြ််းနုင်ကုန်၏၊ ဤသလဘွာကွာ်း အစဉ်အလွာ ဓြမတွာ
သလဘွာ င်တည််း။}

မငြ််းခ ြ််းတဲ့နည််းဟွာ လြတတွာတရွာ်းသွာ မြစ်တယ်လုို့ လဟွာထွာ်းတွာ မြစ်
ါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွွာလဟွာထွာ်းတဲ့အတင
ု ််း လုကန
် ာြယ်ဆလ
ု ရ
ုို့ ရင် ကြဘွာကက်းဟွာ
လည််း မငြ််းခ ြ််းသွွာ်းြွာ ါ။ စ်း ွွာ်းလရ်းတု်းတက်ြှုလည််း မြစ်နုင် ါတယ်။ ကြဘွာကက်း
မငြ််းခ ြ််းလအွာင်လည််း ဗုဒ္ဓတရွာ်းလတွာ်က လြွာ်လဆွာင်လ ်းနုငတ
် ယ်။ စ်း ွွာ်းလရ်း၊
လြှုလရ်းအွာ်းလံု်း အဆင်တလမ မြစ်မ ်းလတွာဲ့ မငြ််းခ ြ််းတဲ့ကြဘွာကက်းတစ်ခြ
ု န်တ်း
နုင်ြအ
ုို့ တွက် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာွ လဟွာထွာ်းတဲ့ တရွာ်းလဒ္သနာလတွာ်လတွ ရ ါတယ်။
ဘုရွာ်းတရွာ်းလတွာ်လတွဟွာ လလွာကုတတရွာတရွာ်းလတွ ၊ ဒ္ုို့နြ
ို့ ဆင
ု ်ဘ်းလုို့
ထင်လန ကတယ်။ ဒ္လု စ်း ွွာ်းလရ်းဘက်ြွာ ဘုရွာ်းတရွာ်းလတွာ်အတင
ု ််း အသံု်းခ ရြယ်
ဆုတွာ အင်ြတန်ြ အသနည််း က ါတယ်။ တခ ဲ့က ြသရံတ
ု င် ြကဘ်း, ဒ္ဗုဒ္ဓဘွာသွာ
တရွာ်းလတွာ်လတွအတင
ု ််း လု လ
် ရ
ုို့ ရင် စ်း ွွာ်းလရ်းြတု်းတက်နုင်ဘ်းလလ
ုို့ တွာင် ထင်
ကတယ်။
၂ဝဝဝ မ ညဲ့န
် စ်က ဘုန််းကက်းတဆ
ုို့ ြွာ ကုရ်းယွာ်းဘကခ နတစ်ဦ်း အကအည
လတွာင််းမ ်းလတွာဲ့ ါရဂဘွဲ့ Ph.D Thesis လွာလု ်သွာွ ်းတွာ ရ ါတယ်။ သနို့ စကွာ်း
စ ်ြလလ
ုို့ မ ွာလတွာဲ့ “သတက
ုို့ ရ
ု ်းယွာ်းြွာတဲ့ လလတွာ်လတွာ်ြ ွာ်းြ ွာ်းြွာ ဗုဒ္ဓဘွာသွာ
မြစ်လရ
ုို့ ရင် တုင််းမ ည်ြကက်း ွာွ ်းနုင်ဘ်းလုို့ အမြင်ရ ကတယ်တဲ့”။ အဒ္အမြင်က ဗုဒ္ဓ
တရွာ်းလတွာ်ကု ြသလ။ုို့ သတက
ုို့ ဘွာကု ကညဲ့တ
် ုန််းလဆ
ုို့ ုလရ
ုို့ ရင် ‘ ါဏွာတ ါတွာ
လဝရြဏ’ သူ့အသက်ကု ြသတ်ရဘ်း၊ သူ့ဥစစွာြခ်းု ရဘ်း စသမြငဲ့် ငါ်း ါ်းသလြွာ
ြလု ်ရဘ်း, လရွာင်ရြယ် ဆတ
ု ွာလတွကု ကညဲ့်မ ်းလတွာဲ့ လလွာကကက်းြွာ ဒ္ါလတွ
လရွာင်လနလုို့ စ်း ွာွ ်းလရ်းလု လ
် ုို့ ြမြစ်ဘ်းလုို့ ဒ္လု ယဆ ကတွာ ရ ါတယ်။
အြန်ြွာ စ်း ွွာ်းလရ်းမြစ်နင
ု ်တန
ဲ့ ည််းလြ််းလတွ အြ ွာ်းကက်းရတယ်။ မြတ်စွာွ
ဘုရွာ်းက ြလု ်ရဘ်းလုို့ လမ ွာတဲ့ဟွာက ဝါရတတ, လု ်ရြယ်လုို့ လမ ွာတွာက စွာရတတ။
ဝါရတတသလ နငဲ့် စွာရတတသလ နစ်ြ ်း ရတယ်။ ြလု ်ရဘ်းလုို့ ဆုတွာလတွသွာ
လရဲ့တန််းတင်မ ်းလတွာဲ့ လု ်ရြယ်ဆုတွာလတွ ကလတွာဲ့ လြဲ့ထွာ်း ကတယ်။
လု ်သငဲ့်တယ်ဆတ
ု ွာကု ခုနဟွာ ကညဲ့်။ ဥဋ္ဌွာနသြပဒ္ါ - လံလ
ုို့ ဝရယရရ
ြယ်။ အွာရကခသြပဒ္ါ - ထန််းသြ််းလစွာငဲ့လ
် ရွာက်ြှုနငဲ့် မ ညဲ့စ
် ံုရြယ်။ ကလ ွာဏြတတ
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တွာ - ြတ်လကွာင််းလဆွလကွာင််းလတွ ရလအွာင် ကက ်းစွာ်းရြယ်။ သြဇဝတွာ - ဝင်လငွ
ထွက်လငွ ြျှတလအွာင် သံု်းစွတတ်ရြယ်ဆတ
ု ဲ့ ဒ္အလမခအလနလကွာင််းလတွ လု ်ရြယ်
ဆုတွာနို့ တ်သက်လွာလရ
ုို့ ရင် လြဲ့ထွာ်း ကတယ်။
အဒ္ါလ ကွာငဲ့် ယလနို့ကြဘွာြွာ တခ ဲ့က ဗုဒ္တ
ဓ ရွာ်းလတွာ်အလ ေါ် အထင်
အမြင်လလနတွာလလ်းလတွ
ွ
ရတယ်ဆုတွာ သရတယ်။ ဘုန််းကက်းတုို့မြန်ြွာနုငင
် ံြွာ
လည််း ဗုဒ္ဓဘွာသွာအြ ွာ်းစုက လလွာကုတတရွာစွာလတွ, ဘုန််းကက်းစွာလတွ, လလွာကကစစ
နငဲ့်ြဆုင်ဘ်းလုို့ ဒ္လယ
ု ဆခ က်လတွ ရလနတယ်။ တကယ်က အဒ္လုြဟုတ် ါဘ်း။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာွ ရဲ့တရွာ်းလတွာ်လတွြွာ နစ် ုင််းရတယ်။ တစ် င
ု ််းက သံသရွာထ
ြွာ ဘဝတစ်ခုရလွာတဲ့အခါ အလမခအလနလကွာင််းလတွ မြစ်လ ေါ်လစမ ်းလတွာဲ့ ခ ြ််းခ ြ််း
သွာသွာ လူ့ဘဝတစ်ခု မြတ်သန််းလနထုင်သွာွ ်းြ၊ုို့ တစ်ဘဝကလန လနာက်တစ်ဘဝ
လည် တ်တဲ့အခါြွာလည််း

သံသရွာလည်တဲ့အခါြွာလည််း

ခ ြ််းခ ြ််းသွာသွာ

ဒ္လုမြစ်ြုို့ အလမခအလနလကွာင််းလတွကု မြတ်စွွာဘုရွာ်းက လဟွာ ကွာ်းထွာ်းတွာ မြစ်
ါတယ်။
လနာက်ဆံု်း ြည်သညဲ့်ဘွာသွာတရွာ်းြွာြ ြ ါတဲ့ ဒ္ုကခလတွ လံု်းဝခ ်မငြ််းရွာ
ကုယ်က ငဲ့တ
် ရွာ်းနို့ အသ ညွာတစ်ရ ်ကလ
ု ည််း မြတ်စွွာဘုရွာ်းက လဟွာထွာ်း
တယ်။ အဒ္တရွာ်းက ဘွာလလုို့ ဆုလရ
ုို့ ရင် ဝ ဿနာက ငဲ့စ
် ဉ်တရွာ်း ။
လူ့လလွာကြွာ လရယ်လုို့ မြစ်လွာတအ
ဲ့ ခါ ဘဝအလ ေါ်ြွာ တွယ်တွာြှုဆတ
ု ွာ
ရ ကတယ်။ ြြဘဝကု တွယတ
် ွာတယ်, ြြဘဝကု တွယ်တွာသညဲ့်အတွကလ
် ကွာငဲ့်
ကုယဲ့်ရဲ့ တ်ဝန််းက င်ကု တွယ်တွာတယ်။ အဒ္အတွယအ
် တွာလတွက ဘွာကု မြစ်
လစသလဆုရင် Worry လဆ
ုို့ ုတဲ့ စု်းရြ်ြှု လသွာကလတွကု မြစ်လစတယ်။ အတွယ်
အတွာရတလ
ဲ့ နရွာြွာ စု်းရြ်ြှုဆုတွာ လ ေါ်လွာတယ်။ အတွယ်ြရရင် စု်းရြ်ြှု ြရ
ါဘ်း။ ကုယ်ြ ုင်ဆုငတ
် ဲ့ စစည််းတစ်ခအ
ု လ ေါ်ြွာ ြည်သြ လသွာကြမြစ် ါဘ်း။
ကုယ် ုငတ
် ဲ့ စစည််းတစ်ခလ
ု ေါ်ြွာသွာ လသွာကမြစ်တယ်။ ကုယ်နငဲ့်ြသတဲ့လတစ်
လယွာက်အလ ေါ်ြွာ လသွာကြမြစ် ါဘ်း။ ကုယ်နငဲ့်သတဲ့လတစ်လယွာက်အလ ေါ်ြွာ
သွာ လသွာကမြစ်တွာ ါ။ လသွာကလဆ
ုို့ ုတဲ့ Worry ဟွာ တွယ်တွာြှုလ ေါ်ြွာ အလမခခံ
တယ်။ အဒ္လု လသွာကရလနလသ်းသြျှ ြည်သြ စတ်ခ ြ််းသွာြှုဆုတွာ အမ ညဲ့အ
် ဝ
ြရနုင် ါဘ်း။ စတ်ခ ြ််းသွာြှုအမ ညဲ့အ
် ဝရခ င်လရ
ုို့ ရင် လသွာကဆတ
ု ဲ့တရွာ်းကု ြယ်
ရွာ်း စ်ရြွာ မြစ် ါတယ်။ အတွယအ
် တွာကု ြြယ်ရွာ်းဘနို့ လသွာကကု ြယ်ရွာ်းြုို့
ဆုတွာ လံု်းဝြမြစ်နင
ု ် ါဘ်း။ တွယတ
် ွာြှုကု ြယ်ရွာ်းြသွာ မြစ် ါတယ်။
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ဒ္ါမြငဲ့် တွယတ
် ွာြှုကု ြယ်ရွာ်းြအ
ုို့ တွက် ဘွာလု ်ရြလ ဆုလရ
ုို့ ရင်
သဘွာဝတရွာ်းလတွကု ရင််းရင််းလင််းလင််း မ တ်မ တ်သွာ်းသွာ်းမြင်တဲ့ သမ္မာဒဿန
ဆုတဲ့ သြမွာဒ္ဋ္ဌ Right Understanding ဆတ
ု ဲ့ ထ်းမခွာ်းတဲ့ အသဉွာဏ်တစ်ခု ရရ
ြယ်။ အဒ္ထ်းမခွာ်းတဲ့အသဉွာဏ်ဟွာ ဝ ဿနာဉွာဏ်လုို့ လခေါ်တွာ ါ။ ြန်ကန်တဲ့
အမြင် ရရြယ်။

သဘွာဝတရွာ်းလတွကု သူ့အတုင််းမြင်တွာ အြန်တင
ု ််းမြင်တွာ

သြမွာဒ္ဿန၊ ြန်ကန်တအ
ဲ့ တင
ု ််း မြင်ရြယ်။ အဘဓြမွာသဘွာဝတရွာ်းလတွက ဒ္ါကု
ရင််းမ တွာ။ ဒ္ါ သံသရွာဝဋ်က လွတ်ြအ
ုို့ တွက် လြ််းလ ကွာင််း ။
ငါရယ် သရယ်ဆုတွာ တကယ်ဆန််းစစ် ကညဲ့်လုကရ
် င် ြရဘ်း။ ရု ်နငဲ့် နာြ်
နစ်ြ ်းသွာ ရတယ်။ အ ကြ််းြ င််းလမ ွာြယ်ဆုရင် လြွာ ရု ်ခနဓာကယ
ု ်ကက်း ရတယ်၊
စတ်ရတယ်၊ အဒ္နစ်ခလ
ု ါင််းစ ်မ ်းလတွာဲ့ လှု ်ရွာ်းမြစ်လ ေါ်လနတယ်။ Body and
mind လ ါ ဲ့။ အဒ္နစ်ခစ
ု လံု်းဟွာ ဆုင်ရွာဆုင်ရွာအလ ကွာင််းကု အလမခခံမ ်း မြစ်ရတွာ။
Body ဆုတဲ့ ရု ်တရွာ်းဟွာလည််း တစ်ခတ
ု ည််း ြဟုတ်ဘ်း၊ စုလ ါင််းမ ်းလတွာဲ့ မြစ်လ ေါ်
လနတဲ့အရွာတစ်ခု မြစ်တယ်။ ရု ်နို့ နာြ် ဒ္နစ်ခဟ
ု ွာ အမ န်အလန် ဆက်သယ
ွ ်မ ်း
လတွာဲ့ လလတွြွာ လှု ်ရွာ်းြှုမြစ်လွာမ ်း လယွာက် ွာ်းသဏဌွာန်၊ ြန််းြသဏဌွာန်၊ သတတဝါ
သဏဌွာန် ဒ္လုထင်မြင်လနရတယ်။ ထင်မြင်လနရသညဲ့အ
် တွကလ
် ကွာငဲ့် ငါလုို့ ထင်
တယ်, သလုို့ ထင်တယ်၊ လယွာက် ွာ်းလုို့ ထင်တယ်၊ ြန််းြလုို့ ထင်တယ်။ လဟွာဒ္
အထင်အမြင်လတွဟွာ တကယ်ထင်တဲ့အတုင််း ဟုတ်ရဲ့လွာ်း ... အသဉွာဏ်နငဲ့်
ကညဲ့်လုကလ
် ရ
ုို့ ရင် တကယ်ထင်တအ
ဲ့ တင
ု ််း ြဟုတ် ါဘ်း။
ရု ်တရွာ်းဟွာ ရု တ
် ရွာ်းသက်သက် မြစ် ါတယ်, “ငါ” လုို့ လမ ွာစရွာ ြရ
ါဘ်း။ နာြ်တရွာ်းဟွာ နာြ်တရွာ်းသက်သက်ြျှ မြစ် ါတယ်, “ငါ” လုို့ လမ ွာစရွာ ြရ
ါဘ်း။ ရု ်နငဲ့်နာြ် နစ်ခုခထွာ်းလ
ွ
ုက်ြယ် ဆုလရ
ုို့ ရင် လှု ်ရွာ်းြှုတုို့ လမ ွာဆုြတ
ှု ုို့ ဒ္ါ
လတွဟွာ အကုန်လံု်းရ ်သွွာ်းြွာ မြစ် ါတယ်။ အဒ္လု ရု ်နငဲ့် နာြ်ကု ခွမခွာ်းမ ်းလတွာဲ့
သမြင်လွာတွာဟွာ နာမ္ရူပပရဒစ္ဆဒဉာဏ် Analytical Knowledge of Mind and
Matter လုို့ လခေါ်တယ်။ အဒ္အသဉွာဏ်ကု အဘဓြမွာလလဲ့လွာမခင််းမြငဲ့် ရနင
ု တ
် ယ်။
ထုြတစ်ဆငဲ့် လက်လတွဲ့ဝ ဿနာက ငဲ့်စဉ်တစ်ခက
ု ု က ငဲ့်သံု်းမခင််းမြငဲ့် လဆတ
ု ွာ
တကယ်က အလခေါ်အလဝေါ် ညတ် (Concept) အယအဆတစ်ရ ်သွာ မြစ်တယ်။
တကယ်ကလတွာဲ့ အလသ်းစတ် တစ်ခစ
ု ခွမခွာ်း ကညဲ့်လုကြ
် ယ် ဆုလရ
ုို့ ရင် လဆုတွာ
ြရလတွာဲ့ဘ်း၊ ရု ်တရွာ်း နာြ်တရွာ်းသက်သက်ြျှ မြစ်တယ်လုို့ - လဟွာ ဒ္လုမြင်သွာွ ်း
တွာဟွာ သြမွာဒ္ဿန ြန်ကန်တဲ့အမြင်လုို့ လခေါ် ါတယ်။ ဝသုဒ္ဓြဂ်ြွာ “နာမ္ရူပါနံ
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Book-2 မမ္တ်ဗုဒဓဒဒသနာနှင် ယဒနေ့ကမ္ဘာ

ယာထာဝ ဒဿနံ ဒဋ္ဌဝသုဒဓ နာမ္” နာြ်ရု လ
် တွကု သူ့အရအတင
ု ််း မြင်တွာဟွာ
ဒ္ဋ္ဌဝသုဒ္ဓ ြန်ကန်တဲ့ မြြူစင်တဲ့အမြင်ကု လခေါ် ါတယ်။
အဒ္မြြူစင်တဲ့အမြင် ြန်ကန်တဲ့အမြင်ကု အလမခခံလုကလ
် ရ
ုို့ ရင် ဒ္ရု ်တရွာ်း
နာြ်တရွာ်းလတွဟွာ ဘွာလ ကွာငဲ့် မြစ်တယ်ဆတ
ု ဲ့ အလ ကွာင််းတရွာ်းလတွကု သမြင်တဲ့
ပစ္စယပရဂဂဟဉာဏ်ဒတွ မြစ်လွာြယ်။ နာြရ

ရလစေဒ္ဉွာဏ်နငဲ့် စစယ ရဂ္ဟဉွာဏ်

နစ်ခုအလမခခံမ ်းလတွာဲ့ ဆက်မ ်းလက်လတွဲ့က ငဲ့်သံု်းသွွာ်းနုင်ြယ်ဆုရင် ြမြတဲ့သဘွာဝ
လတွ, အစဉ် ထွာဝရလမ ွာင််းလလနတဲ့ သဘွာဝလတွ , သခဂါရတရွာ်းလတွ ရဲ့ ြတည် မြ
တဲ့

အွာ်းကု်းစရွာြရတဲ့

အလမခအလနြ ်းလတွကု

မြင်လွာလရ
ုို့ ရင်

ခုနလမ ွာတဲ့

Attachment လုို့ လခေါ်တဲ့ တွယ်တွာြှုဟွာ လလ ွာဲ့က လွာြွာ မြစ် ါတယ်။ တွယ်တွာ
ြှုလတွ လလ ွာဲ့က လွာတွာနို့ တစ်မ င်နက် Worry ဆတ
ု ဲ့ လသွာကလတွလည််း လလ ွာဲ့
က လွာြွာ မြစ် ါတယ်။ လသွာကလတွ လလ ွာဲ့က တွာနို့ တစ်မ င်နက် စတ်ခ ြ််းသွာ
မ ်း မငြ််းခ ြ််းတဲ့သဘွာဝလလ်းဟွာ မ န်မ ်းလတွာဲ့ လ ေါ်လွာြွာ ါ။
အလတွာဲ့ မြတ်စွွာဘုရွာ်းကယ
ု လ
် တွာ်မြတ် ဒ္ုတယ င
ု ််းြွာလဟွာတဲ့ သံသရွာ
ဝဋ်က လွတလ
် မြွာက်ရွာလြ််းဆုတွာ ဝ ဿနာက ငဲ့်စဉ်မြငဲ့် မ္ဇစစမ္ပဋပဒါ လလ
ုို့ ခေါ်တဲ့
Right Understanding နို့ ြန်ြန်ကန်ကန် နာ်းလည်မခင််း ။ ထုြန်ြန်ကန်ကန်
နာ်းလည်မခင််းဆုတဲ့အလမခအလနကုရလအွာင် ြန်ြန်ကန်ကန် စဉ််းစွာ်းတတ်မခင််းဆုတဲ့
သမ္မာသကကပပ Right Thought, သမ္မာဝါယာမ္ - ြန်ြန်ကန်ကန် နည််းလြ််းတက
စနစ်တက ကက ်း ြ််းအွာ်းထုတ်မခင််း Right Effort, သမ္မာသတ လလ
ုို့ ခေါ်တဲ့ အွာရံုကု
ြန်ကန်စွွာအြတ်ရမခင််း Right Mindfulness, အွာရံတ
ု စ်ခတ
ု ည််းအလ ေါ်ြွာ ြန်ကန်
တဲ့နည််းလြ််းမြငဲ့် စ်းစုကမ် ခင််း သမ္မာသမ္ာဓ Right Concentration, ဒ္ ြဂ္င်ငါ်းြ ်း
ဦ်းလဆွာင်မ ်းလတွာဲ့ လု ်သွွာ်းလရ
ုို့ ရင် ြန်ကန်စွွာသမခင််း သမ္မာဒဋ္ဌ Right Understanding ဆုတွာ လ ေါ်လွာြွာ မြစ် ါတယ်။ ထု ြန်ကန်စွာွ သမခင််း Right Understanding ကသွာလျှင် သံသရွာထြွာမြစ်လစတတ်တဲ့ ကလလသွာဆုတဲ့ အလ ကွာင််း
တရွာ်းလတွ ကံကု Support လု ်လနတဲ့ ကလလသွာဆတ
ု ဲ့ အလ ကွာင််းတရွာ်းလတွဒ္ါလတွကု ြယ်ရွာ်း စ်နင
ု ်ြွာ မြစ် ါတယ်။
ကလလသွာဆတ
ု ဲ့ အဆု်းတရွာ်းလတွ ြယ်ရွာ်း စ်လုကမ် ခင််းမြငဲ့် လကွာင််းကံ
ဆု်းကဆ
ံ ုတွာလတွဟွာလည််း အက ်းလ ်းနုင်လတွာဲ့ြွာ ြဟုတ်လတွာဲ့ ါဘ်း။ ထုကလ
ံ တွ
အွာ်းလံု်း အက ်းြလ ်းနုငလ
် တွာဲ့ဘ်း ဆုလရ
ုို့ ရင် လနာက်ဆံု်း အလ ကွာင််းတရွာ်းလတွ
မ တ်သွွာ်းမ ်း ဒ္ုကခလတွဟွာ အကုန်လံု်းခ ်မငြ််းမ ်းလတွာဲ့ ရ ်ဆုင််းသွွာ်းြွာ မြစ် ါ
တယ်။ ဒ္ါကု ထွာဝရမငြ််းတဲ့ အမငြ််းဓွာတ်နဗဗွာန်လုို့ မြတ်စွာွ ဘုရွာ်းက ဒ္ုတယ ုင််း

သုတဓမ္မဒီပလုမ္ာ
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ြွာ လဟွာတွာ ါ။
သံသရွာထြွာလနရင််း ခ ြ််းသွာသုခကု ရနုငတ
် ဲ့နည််းလြ််းလတွ၊ လနာက်ဆံု်း
ြွာ ထုခ ြ််းသွာရတယ်ဆလ
ု တွာင် အုမခင််း နာမခင််း လသမခင််းဆုတဲ့ ဒ္ုကလ
ခ တွက
ြလွတ်နင
ု ်ဘ်း။ အဒ္ အုမခင််း နာမခင််း လသမခင််း ဆုတဲ့ ဒ္ုကလ
ခ တွြ လွတလ
် မြွာက်
လ ကွာင််းမြစ်တဲ့ ြဂ္င်ရစ် ါ်းအက ငဲ့တ
် ရွာ်းကု က ငဲ့်သံု်းြသွာလျှင် လလွာကြွာရတဲ့
မ ဿနာြ ်းစံု လံု်းဝခ ်မငြ််းမ ်း လွတ်လမြွာက်ြွာ မြစ် ါတယ်ဆုတအ
ဲ့ လ ကွာင််းကု
အွာ်းလံု်းလသွာ ဗုဒ္ဓဘွာသွာဝင်သလတွာ်စင်တုို့သည် မြတ်ဗဒ္
ု လ
ဓ ဒ္သနာနငဲ့် ယလနို့ကြဘွာ
အက ်းမ နင
ု ် ံု ြတ်သွာ်းမ ်းလတွာဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွွာ လဟွာ ကွာ်းလတွာ်ြသညဲ့တ
် ရွာ်းလတွာ်
အတင
ု ််း လုကန
် ာက ငဲ့်သံု်းနုင် က ါလစကုနသ
် တည််း။



