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"အနတၱလကၡဏသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ တရားေဒသနာေတာ္"
***********************************
"မွတ္တမ္း"
သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၄-ခုႏွစ္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၂-ခုႏွစ္၊ ဒုတိယဝါဆုိ လဆန္း (၃)ရက္၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊
ဇူလုိင္လ(၁၄)ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဇမၺဴ႕သီရိဗိမာန္ေတာ္အတြင္း
ဆင္ယင္က်င္းပ ျပဳလုပ္အပ္သည့္ ဓမၼသဘင္အခမ္း အနား၌ အနႏၲငါးပါး ဦးထိပ္ထားလ်က္ မိဘဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္
ဦးတင္စိုးတို႔အား ရည္စူး၍ ေဒၚလွခင္မိသားစု(ကိုေက်ာ္သင္း ေဆးဆိုင္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလာေစ်း) ၏
အမတဒါန၊ ဓမၼဒါန အျဖစ္ေဟာၾကားအပ္ေသာ "အနတၱလကၡဏသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ တရားေဒသနာေတာ္"
"ဝႏၵနာပဏာမ အာသီသဘုရားရွိခိုး"
--------------------------------------ေယာ ကပၸေကာဋီဟိပိ အပၸေမယ်ံ၊
ကာလံ ကေရာေႏၲာ အတိဒုကၠရာနိ။
ေခဒံ ဂေတာ ေလာကဟိတာယ နာေထာ၊
နေမာ မဟာကာ႐ုဏိကသာ တႆ။
ေယာနာေထာ - ေဝေနယ်မ်ားစြာ သတၱဝါ၏၊ ခ်မ္းသာစီးပြား၊ လိုလားေတာင့္တ၊ ဂုဏ္ေပါင္းခသျဖင့္၊
နာထမည္ျငား၊ အၾကင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္၊
ကပၸေကာဋီဟိပိ - ကုေဋကမၻာ၊ အေရအတြက္ သခၤ်ာတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္း၊
အပၸေမယ် - ေရတြက္တိုင္းတာ၊ ေဖာ္ျပျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ပါေသာ၊
ကာလံ - ေလးအသေခၤ်၊ သိန္းေနကမ႓ာ၊ ရွည္ၾကာေသာ ကာလပတ္လံုး၊
ေလာကဟိတာယ - သတၱေလာက၏ အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ၊
အတိဒုကၠရာနိ - ဥစၥာအသက္၊ ေျခ လက္ အဂၤါ၊ ေမတၱာႀကီးမား၊ သမီးသားႏွင့္၊ သက္ထားဇနီး၊ စြန္႔ျခင္းႀကီးဟု၊
ၾကက္သီးထဖြယ္ ငါးသြယ္အစု၊ အလြန္ခဲယဥ္းေသာအမႈတို႔ကို၊
ကေရာေႏၲာ - ဘုရား ျဖစ္ရန္၊ ရည္သန္ႀကိဳးကုတ္၊ အားထုတ္ေတာ္မူရသည္ျဖစ္၍၊
ေခဒံ - လက္ ေျခ မ်က္လံုး၊ အသက္ဆံုးလ်က္၊ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ပင္ပန္းျခင္းသို႔၊
ဂေတာ - ဘဝတန္တန္၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ၊ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ရရွာေလၿပီ၊
မဟာက႐ုဏိကႆ - သတၱဝါမ်ား၊ ရင္ဝယ္သားကဲ႔သို႔၊ သနားခ်စ္ခင္၊ မဟာက႐ုဏာရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊
တႆ နာထႆ - ေဝေနယ်မ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၏၊ ခ်မ္းသာစီးပြား၊ လိုလားေတာင့္တ၊ ဂုဏ္ေပါင္းခသျဖင့္၊
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နာထမည္ျငား၊ ထိုရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားအား၊
နေမာ - ႐ိုေသေပ်ာင္းေပ်ာ့၊ မာန္ကိုေလွ်ာ့၍၊ ကန္ေတာ့႐ိုက်ိဳး၊ ရွိခိုးျခင္းသည္၊
အတၳဳ - ဘဝတု - စင္စစ္မေသြ ျဖစ္ပါေစသတည္း။
သာဓု သာဓု သာဓု
………………………………………………………
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဟာ "သစၥေဒသနာ" ဓမၼစၾကာတရား ေဟာၾကား ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဗာရာ
ဏသီၿမိဳ႕အနီး ေဘးမဲ့ေပးထားတဲ့ ဣသိပတန ေတာမွာ ပဥၥဝဂၢီ တို႔ႏွင့္ အတူတကြ ဆက္လက္သီတင္း သံုးေတာ္မူတယ္။
"သစၥေဒသနာ"ကို ဝါဆုိလျပည့္ေန႔မွာ ေဟာၾကားၿပီး ဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္(၁)ရက္ေန႔မွာ ထို "သစၥေဒသနာ"ကိုပဲ
ဆက္လက္ ရွင္းလင္းေဟာၾကားျခင္းျဖင့္ သစၥာေလးပါးတရားကို ပဥၥဝဂၢီ ငါးပါးထဲမွာပါတဲ့ ဒုတိယ ရဟန္းေတာ္ "ရွင္ဝပၸ"
ေသာတာပန္ျဖစ္သြားတယ္။ ဆက္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားက နည္းလမ္းညႊန္ျပ ဆံုးမေဟာၾကားတဲ့အခါမွာ လျပည့္ေက်ာ္
(၂)ရက္ေန႔မွာ "ရွင္ဘဒၵိယ"၊ လျပည့္ေက်ာ္(၃)ရက္ေန႔မွာ "ရွင္မဟာနာမ" လျပည့္ေက်ာ္(၄)ရက္ေန႔မွာ "ရွင္အႆဇိ" တို႔
အသီးသီး ေသာတာပတၱိမဂ္ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကိုရၿပီး ေသာတာပန္ ျဖစ္သြားၾကတယ္။
သူတို႔ရဲ႕ သဒၶါတရားေတြ ခိုင္မာသြားၿပီ။ သစၥာေလးပါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိသြားၾကၿပီ။
သံသယဆိုတာ လံုးဝမရွိၾကေတာ့ဘူး။ မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆဆိုတာလည္း လံုးဝ မရွိၾကေတာ့ဘူး။ အျမင္မွန္ၿပီးေတာ့
သံသယကင္းသြားၾကၿပီလို႔ ဒီလို ေျပာတာျဖစ္တယ္။ အျမင္မွန္ၿပီး သံသယကင္းသြားၾကတဲ့ ပဥၥဝဂၢီငါးဦးကို သူတို႔
သႏၲာန္မွာ က်န္ေနေသးတဲ့ ကိေလသာေတြကုန္ေအာင္ ျမတ္စြာဘုရားက ဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ (၅)ရက္ေန႔မွာ ေဟာဒီ
"အနတၱလကၡဏသုတ္" ကို ဆက္ၿပီးေဟာၾကားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
"အနတၱလကၡဏသုတ္"ကို ေဟာတာဟာ ခႏၶာငါးပါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အတၱယူစြဲမႈ "အတၱဒိ႒ိ" ပဥၥဝဂၢီေတြမွာ
ရွိေနေသးလို႔လားလို႔
ကင္းသြားၿပီ၊

တခ်ဳိ႕က

ဒီလိုေမးခြန္းထုတ္ၾကတယ္။

ေသာတာပန္ျဖစ္ၿပီ။

အတၱဒိ႒ိ

ပဥၥဝဂၢီေတြဟာ

ကင္းကြာသြားတဲ့ပုဂိၢဳလ္ေတြကို

"သကၠာယဒိ႒ိ"

လို႔ဆိုတဲ့

အနတၱလကၡဏသုတ္

အတၱဒိ႒ိ

ထပ္ေဟာဖို႔

လိုေသးလားလို႔ ေမးစရာျဖစ္လာတယ္။
ဒီေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဟာၾကားေျဖရွင္းထားတာ ကေတာ့ "ဒိ႒ိ" ကိုေတာ့
အၾကြင္းမဲ့ ပယ္လိုက္တာမွန္တယ္၊ သို႔ေသာ္ "အသိၼမာန" လို႔ဆိုတဲ့ မာနတရား က်န္ေနေသးတယ္။ အဲဒီ မာနတရား
ေပ်ာက္ကင္းစိမ့္ေသာငွာ အနတၱလကၡဏ သုတ္ကို ဆက္ေဟာတယ္" လို႔ ဒီလို ေျဖထားတယ္ေနာ္။
ေနာက္တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာမယ္ဆိုရင္ "အနတၱလကၡဏ" လို႔ ေျပာေပမယ့္လို႔ အနတၱအေၾကာင္းတစ္ခု
တည္းကို ေဟာတာမဟုတ္ဘူး။ ျမတ္စြာဘုရားက အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ဝိပႆ နာဉာဏ္ကို တိုးျမွင့္ေပးတဲ့အေနနဲ႔
ေဟာၾကားေပးတာျဖစ္တယ္။

ဝိပႆနာဉာဏ္

မပါဘဲနဲ႔

ဘယ္မဂ္

ဘယ္ဖိုလ္မွ

မရႏိုင္ပါဘူး။

ေသာတာပတၱိမဂ္

ေသာတာပတၱိဖိုလ္ ရတုန္းကလည္း ဝိပႆ နာဉာဏ္နဲ႔ပဲ ရသြားတယ္။ အဲဒီ ဝိပႆနာဉာဏ္ရဲ႕ အတိုင္းအတာသည္
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သကဒါဂါမိမဂ္ အနာဂါမိမဂ္ဖိုလ္ကို ရေစႏိုင္တဲ့ ဝိပႆ နာဉာဏ္ရဲ႕ အတိုင္းအတာေလာက္ အဆင့္မျမင့္ေသးဘူးလို႔
ဒီလိုေျပာတာ ျဖစ္တယ္။
ဉာဏ္ဆိုတာက

အဆင့္ဆင့္ပဲေလ။

ပိုၿပီးရင့္က်က္လာတယ္၊

ပိုၿပီးရွင္းရွင္းလာတယ္ေပါ့။

အဲဒါေၾကာင့္မို႔

"အနတၱလကၡဏသုတ္" လို႔ ဆိုေပမယ့္လို႔ ဝိပႆ နာက်င့္စဥ္တစ္ခုကို ျမတ္စြာဘုရားက ထပ္ရွင္းၿပီး ေဟာတဲ့သေဘာပဲ။
ဝိပႆနာဆိုတာ"လကၡဏာရမၼဏိကဝိပႆနာ"။

ဝိပႆနာရဲ႕ အာ႐ံုသည္ "အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ" လို႔ဆိုတဲ့ လကၡဏာ(၃)ပါးပဲ ျဖစ္တယ္။ လကၡဏာ(၃)ပါးမွာ
အနိစၥဆိုတာ ဘယ္သူရဲ႕လကၡဏာလဲဆိုရင္ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာတို႔ရဲ႕လကၡဏာပဲျဖစ္တယ္။ ဒုကၡဆိုတာဟာလည္း ႐ုပ္ နာမ္
ခႏၶာတို႔ရဲ႕ လကၡဏာပဲ။ အနတၱ ဆိုတာဟာလည္း ႐ုပ္ နာမ္ ခႏၶာတို႔ရဲ႕ လကၡဏာပဲ ျဖစ္တယ္။ လကၡဏာ႐ႈေထာင့္ကေနၿပီး
သာဘာဝတရားကို ႐ႈျမင္သံုးသပ္ၾကရတယ္။ အဲဒီေတာ့ သဘာဝတရားကို ႐ႈတယ္ဆိုတာ လကၡဏာ႐ႈေထာင့္ကေန
႐ႈတာေပါ့။ ဒီေနရာမွာ လကၡဏာ (၂)မ်ဳိးရွိတယ္ဆိုတာ မွတ္ရမယ္။
နံပါတ္တစ္က "သာဘာဝလကၡဏာ" လို႔ေခၚတယ္။ တရားဓမၼေတြမွာ အသီးသီး ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာေလးေတြ
ရွိတယ္။ Individual characteristic လို႔ ေခၚတယ္။ ဥပမာ မာတဲ့သေဘာ၊ ေပ်ာ့တဲ့သေဘာဟာ ပထဝီဓာတ္ရဲ႕
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသား

ျဖစ္တယ္။

အာေပါတို႔

ေတေဇာတို႔

ဝါေယာတို႔နဲ႔

မတူဘူး။

အာေပါက

ယိုစီးတယ္၊

ဖြဲ႕စည္းတယ္ဆိုတဲ့ အမွတ္အသား လကၡဏာရွိတယ္။ေတေဇာက ပူမႈ ေအးမႈ ရင့္က်က္ေစမႈဆိုတဲ့ သာဘာဝလကၡဏာ
ရွိတယ္။အဲဒီလို ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသားလကၡဏာေလးေတြကို "သာဘာဝလကၡဏာ" လို႔ ေခၚတာျဖစ္တယ္၊ တရားကို
ေတြ႕တယ္ဆိုတာ ဒီ သာဘာဝလကၡဏာကိုေတြ႕တာ။
ဝိပႆ နာဉာဏ္ ျဖစ္လာၿပီဆိုတဲ့အခါ အဲဒီ သာဘာဝလကၡဏာကိုေက်ာ္ၿပီး တစ္ဆင့္တက္ၿပီး ဘာျမင္တံုးဆိုရင္
"သာမညလကၡဏာ"

ကို

ျမင္တယ္။"သာမညလကၡဏာ"

Universal

characteristic

လို႔ေခၚတယ္။

အမ်ားဆိုင္ျဖစ္တယ္။ ဆိုပါစို႔၊ အနိစၥဆိုတာ ပထဝီနဲ႔လည္း ဆိုင္တယ္၊ ေတေဇာနဲ႔လည္း ဆိုင္တယ္၊ အာေပါနဲ႔လည္း
ဆိုင္တယ္၊

ဝါေယာနဲ႔လည္း

ဆိုင္တယ္၊

က်န္တဲ့

နာမ္တရားေတြနဲ႔လည္း

ဆိုင္တယ္။

ဒုကၡဆိုတာလည္းပဲ

သာဘာဝတရားအားလံုးနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ အနတၱဆိုတာလည္းပဲ သာဘာဝတရား အားလံုးနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔
အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱဟာ သာမညလကၡဏာ။ အားလံုးဆိုင္တဲ့ အမွတ္အသားလို႔ ဒီလိုေျပာလိုတာေပါ့။
အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ လို႔ေခၚတဲ့ ဒီ သာမညလကၡဏာကို ႐ႈျမင္ၿပီဆိုတဲ့အခါက်မွ ဝိပႆ နာဉာဏ္ဟာ သာဘာဝ
လကၡဏာကေန သာမညလကၡဏာကို တက္ေရာက္ၿပီလို႔ ေျပာတာျဖစ္တယ္။
ဝိသုဒၶိမဂ္မွာ

ဘယ္လိုျပထားလဲဆိုရင္

ပထမမွာ

ဝိပႆနာလုပ္ငန္းကို

စၿပီး

အားထုတ္တဲ့အခါမွာ

"ပစၥတၱလကၡဏာ" အသီးသီးေသာ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာေတြကို ႐ႈျမင္ရတယ္။ အဲဒါက ႐ုပ္ကိုေတြ႕တာ၊ နာမ္ကိုေတြ႕တာ။
႐ုပ္နာမ္ကို ေတြ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ မၿမဲတဲ့သေဘာ၊ ဆင္းရဲတဲ့သေဘာ၊ အစိုးမပိုင္တဲ့ အနတၱသေဘာေတြကို မေတြ႕ေသးဘူး။
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ပထမ စစခ်င္းေတြ႕တာက "ပစၥတၱလကၡဏာ"။ အသီးသီး ကိုယ္ပိုင္ သာဘာဝလကၡဏာကိုသာ ေတြ႕တာ
ျဖစ္တယ္။ ၿပီးတဲ့အခါမွ သာမညလကၡဏာဘက္ကို ကူးေျပာင္းသြားတာလို႔ ဒီလိုေျပာတာေပါ့။ ေျပာင္းသြားတယ္ဆိုတာ
အသိဉာဏ္ေရာက္သြားတာ။

သာဘာဝလကၡဏာကို

ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး

သာမညလကၡဏာထိေအာင္

အသိဉာဏ္

ေရာက္ရွိသြားတယ္။ အဲဒီက်ေတာ့မွ ေယာဂီဟာ ဝိပႆ နာလမ္းေၾကာင္းေပၚ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေရာက္ရွိသြားတယ္လို႔
ဒီလိုဆိုလိုတာ ျဖစ္တယ္။
ဉာဏ္စဥ္နဲ႔ေျပာမယ္ဆိုရင္ နာမ႐ူပပရိေစၦဒဉာဏ္၊ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ ဆိုတဲ့ ဒီဉာဏ္ႏွစ္ခုအဆင့္မွာ သာဘာဝ
လကၡဏာကိုသာ သိတယ္၊ သာမညလကၡဏာကို မသိေသးဘူး။႐ုပ္နဲ႔နာမ္ကို သာဘာဝ႐ႈေထာင့္ကပဲ ျမင္ေသးတယ္၊
အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ မျမင္ေသးဘူး။ သာဘာဝ႐ႈေထာင့္က ႐ုပ္၊ နာမ္၊ ဓမၼေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကိုပဲ သိေသးတယ္။
မၿမဲတဲ့သေဘာ၊ ဆင္းရဲတဲ့သေဘာ၊ အစိုးမပိုင္တဲ့သေဘာေတြကို မျမင္ေသးဘူး။
သမၼသနဉာဏ္

ေရာက္တဲ့အခါက်မွ

မၿမဲတဲ့သေဘာကို

သံုးသပ္မိလာတယ္။

ဆင္းရဲတဲ့သေဘာကို

သံုးသပ္မိလာတယ္။ အစိုးမပိုင္တဲ့သေဘာကို သံုးသပ္မိလာတယ္။
သမၼသနဉာဏ္က ထပ္တလဲလဲ သံုးသပ္ေပးလိုက္တဲ့အခါ ဥဒယဗၺယဉာဏ္ကိုရတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ပိုၿပီးေတာ့
ျပတ္ျပတ္သားသား အျဖစ္အပ်က္ ျမင္လာတယ္။
ဉာဏ္စဥ္က အဲဒီလို တက္သြားတာ။ အျဖစ္အပ်က္ ျမင္လာတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ "လကၡဏာရမၼဏိက ဝိပႆ
နာ" ေခၚ သာဘာဝတရားေတြကို အမွတ္အသား လကၡဏာ႐ႈေထာင့္ကျမင္တဲ့ အသိဉာဏ္တစ္မ်ဳိးကို ဝိပႆ နာလို႔
ေခၚတာေပါ့။
အဲဒီမွာ ေသာတာပန္ျဖစ္ေစတဲ့ ဝိပႆ နာကို က်င့္ႀကံအားထုတ္လို႔ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ေသာတာပတၱိမဂ္၊
ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကို ဆိုက္ေရာက္တယ္။ အဲဒီလို ဆိုက္ေရာက္တဲ့အခါ သကဒါဂါမိမဂ္၊ သကဒါဂါမိဖိုလ္ ကိုတက္ဖို႔
ဘာလုပ္ရတံုးဆိုရင္ ဒီ ဝိပႆနာလမ္းေၾကာင္းေပၚကိုပဲ ျပန္ေလွ်ာက္ရတယ္။ ဒီ ဝိပႆနာက ေသာတာပတၱိမဂ္၊
ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကို ရေစတတ္တဲ့ ဝိပႆနာထက္ ပိုအဆင့္ျမင့္တယ္။ ဆိုလိုတာက ပိုၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ
ျမင္တယ္ေပါ့။ သကဒါဂါမ္မိမဂ္၊ သကဒါဂါမ္မိဖိုလ္ကို ရၿပီးတဲ့အခါ ဝိပႆ နာျမွင့္ရင္ အနာဂါမ္မိမဂ္၊ အနာဂါမ္မိဖိုလ္ကို
ေရာက္တယ္။ ေအး၊ အနာဂါမ္ ျဖစ္ၿပီးတဲ့အခါ အနာဂါမ္ပုဂိၢဳလ္ရဲ႕ ဝိပႆ နာကို ဆက္ၿပီးျမွင့္ရတယ္။ အဲဒီလို
ျမွင့္လိုက္ေတာ့မွ အဲဒီ ဝိပႆ နာရဲ႕ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ အရဟတၱမဂ္၊ အရဟတၱဖုိလ္ရၿပီး ကိေလသာေတြအားလံုး
ကုန္သြားတာ ျဖစ္တယ္။
အဲဒီေတာ့ ပဥၥဝဂၢီေတြဟာ ေသာတာပန္အဆင့္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သကဒါဂါမ္အဆင့္၊ အနာဂါမ္အဆင့္၊
ရဟႏၲာအဆင့္ ေရာက္ဖို႔ရန္အတြက္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုရင္ ဒီ ဝိပႆ နာအလုပ္ပဲ ဆက္ၿပီးအားထုတ္ရမယ္ေပါ့။ ဝိပႆ
နာ ဆိုတာဟာ လကၡဏာကိုသိျမင္တဲ့ အသိဉာဏ္တစ္မ်ဳိးပဲ။ ဒီ လကၡဏာေတြ ပိုၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ျမင္လာေအာင္
ျမတ္စြာဘုရားက "အနတၱလကၡဏသုတ္" ကို ထပ္ေဟာတာျဖစ္တယ္။
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အဲဒီေတာ့ သာမညလကၡဏာဆိုတာ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ လို႔ (၃)မ်ဳိးပဲ ရွိတာကိုး။ ဒီ(၃)မ်ဳိးပဲ ထပ္ၿပီး
ရွင္းလင္းေဟာၾကားတယ္လို႔ ေျပာရမယ္။ အဲဒီလို ရွင္းလင္းေဟာတဲ့အခါမွာ ေခါင္းစဥ္ကို "အနတၱလကၡဏာ" လို႔
ဘာျဖစ္လို႔

တပ္သလဲဆိုရင္

ဆိုတာကေနစတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားက

ဘာျဖစ္လို႔

ဒီတရားေတာ္ကို

ဒီစကားလံုးကေန

စၿပီးေဟာတဲ့အခါ"႐ူပံ

စသလဲဆိုရင္

အနိစၥ

ဘိကၡေဝ

ဒုကၡတို႔ဆိုတာက

အနတၱာ"

ဘုရားမပြင့္လည္း

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိသာတယ္ေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္တဲ့ အနိစၥ ျမင္တာေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ဘူးေပါ့ေနာ္။
မၿမဲတဲ့ သေဘာေလးေတြကို သာမန္အားျဖင့္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္မ်က္စိေအာက္မွာပဲ မၿမဲဘူး ဆိုတာေလးေတြကို
စဥ္းစားလို႔

ရလာတယ္ေပါ့။

ေနာက္ၿပီးေတာ့

အဆင္မေျပဘူး

ဆင္းရဲတယ္ဆိုတဲ့

သေဘာေလးေတြကိုလည္း

စဥ္းစားလို႔ရတယ္။
သို႔ေသာ္ အနတၱဆိုတဲ့ ဒီအဆင့္ကိုေရာက္ဖို႔ရန္ အလြန္ခဲယဥ္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ "အနတၱလကၡဏာ"ဆိုတာ
ဘုရားပြင့္မွ သိခြင့္ရတယ္။
ျမတ္စြာဘုရား

မပြင့္ခင္တုန္းက

ဘာသာေရး

ေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးဟာ

အတၱဆိုတဲ့

အစြဲႀကီးေပၚမွာ

ရပ္တည္ေနၾကတယ္။
အတၱဆိုတဲ့ အယူအဆႀကီးတစ္ခုကို ယူဆထားၿပီးေတာ့ ေဟာဒီ အတၱနဲ႔ပဲ သံသရာကို ရွင္းျပတယ္။ ကံကိုလည္း
ရွင္းျပတယ္။
တခ်ဳိ႕က "သံသရာတို႔ ကံတို႔ အယူအဆေတြဟာ ဟိႏၵဴဝါဒ မွာလည္းပါတယ္။ ဗုဒၶတရားေတြဟာ အဲဒီကေန
ကူးထားတယ္၊ ယူထားတယ္" လို႔ ဒီလို ေျပာၾကတယ္။ အႏွစ္သာရခ်င္း မတူဘူးဆိုတာကို မစဥ္းစားမိၾကဘူးေပါ့။
ဟိႏၵဴဝါဒ တို႔ ျဗဟၼဏဝါဒ တို႔က အတၱေပၚမွာမွီၿပီးေတာ့ ကံနဲ႔သံသရာကို ရွင္းျပတာ။
ဗုဒၶက အတၱ ဆိုတာ မရွိဘူးဆိုတာကို အတိအက်ေျပာတာ။ အတၱ မရွိဘဲနဲ႔၊ အတၱေပၚမွာ အေျခမျပဳဘဲနဲ႔ ကံတို႔
သံသရာတို႔ ရွင္းျပတာဆိုေတာ့ လံုးဝမတူဘူး။ ကံဆိုတဲ့ စကားလံုးေလး တူတာနဲ႔၊ သံသရာဆိုတဲ့ စကားလံုးေလး တူတာနဲ႔
တူတယ္လို႔

ဒီလိုမေအာက္ေမ့နဲ႔။

အေျချပဳတာခ်င္းက

အလြန္ကို

ကြဲလြဲတယ္။

အတၱဆိုတာ

မရွိဘူးလို႔

တိတိပပျငင္းၿပီးေတာ့ အေျဖထုတ္တာဟာ ျမတ္စြာဘုရားတစ္ပါးပဲ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အနတၱဆိုတာ အေရးႀကီးလို႔
ဒီေနရာမွာ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ေဟာထားတာ ျဖစ္တယ္။
အနတၱတရား

ေဟာလိုက္သျဖင့္

တျခားဘာသာေတြနဲ႔

လံုးဝဆန္႔က်င္သြားတယ္။

အယူအဆေရးရာမွာ

တျခားဘာသာေတြနဲ႔ လံုးဝမတူဘူးဆိုတာကို ဒီ အနတၱ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကေန ထုတ္ေဖာ္ေျပာတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါ
ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တရားေတာ္က အနတၱလို႔ ထင္ထင္ရွားရွား ေဟာၾကားထားတာ ျဖစ္ေပမယ့္လို႔ ေလာကလူေတြ၊
ဘာသာတရားေတြအားလံုးက

အတၱ

ဆိုတဲ့

အယူအစြဲကို

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အနတၱ ဆိုတာကို လက္မခံၾကဘူး။

ခိုင္ခိုင္မာမာ

ဆုပ္ကိုင္ထားၾကတယ္။

ဒါေၾကာင့္

www.thitsarparamisociety.com

အေနာက္တိုင္းက ဗုဒၶက်မ္းစာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္ေတြ ေျမာက္ျမားစြာေရးတဲ့ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဟာ အတၱ
အယူအဆကို ၿမဲၿမဲစြဲထားတယ္။ သူက ဘာေျပာတံုးဆိုေတာ့ "အနတၱလကၡဏသုတ္ ဆိုတာ ဘုရားေဟာတာမဟုတ္ဘူး၊
ရဟန္းေတြက တီထြင္ထားတာ" လို႔ ဆိုတယ္။
အထားျပလဲဆိုရင္

"အတၱာ

ဟိ

အတၱေနာ

သူ႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ေရးတယ္။ သူက ဘာအေထာက္
နာေထာ"

ဆိုတဲ့စကားကို

အေထာက္အထားအျဖစ္

ျပတယ္။

ျမတ္စြာဘုရား ေဟာတာတဲ့။ ကဲ "အတၱာ ဟိ အတၱေနာ နာေထာ" က်ေတာ့ ဘုရားေဟာတာလို႔ သူဘာလို႔
ေျပာႏိုင္တာတံုး။ အခုေျပာတဲ့ "အနတၱလကၡဏသုတ္" က်ေတာ့ ဘုရားေဟာတာမဟုတ္ဘူးလို႔ သူ ဘာအေထာက္
အထားနဲ႔ ေျပာမွာတံုး။
အားလံုးဟာ ၂၅ဝဝ ေက်ာ္တုန္းက စကားေတြခ်ည္းပဲ။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ္ထင္ရာကိုယ္ေရးတဲ့ သေဘာပဲ။
"အနတၱလကၡဏသုတ္" ကို မယံုရင္ "အတၱာ ဟိ အတၱေနာ နာေထာ" ကိုလည္း မယံုနဲ႔ေလ။ ဘာျဖစ္လို႔တံုးဆိုေတာ့
လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ဝဝ တုန္းက ေဟာခဲ့တဲ့ တရားခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။
အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္အႀကိဳက္ေလးနဲ႔ေတြ႕ရင္ ဘုရားေဟာ။ ကိုယ့္အႀကိဳက္နဲ႔မေတြ႕ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ဘုရားေဟာတာ
မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ ဒီစကားဟာ လံုးဝအဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့တယ္။ ဒီအခ်က္ေတြဟာ အလြန္သတိထားရမယ့္ အခ်က္ေတြ
ျဖစ္တယ္။

ဗုဒၶဝါဒ

Buddhism

လို႔

နာမည္တပ္ၿပီးေတာ့

မိမိရဲ႕

အယူအဆေတြ

ထည့္ၿပီးေရးေနတာဟာ

အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားတယ္။ Buddhism လို႔ ေရးမယ့္အစား Myism လို႔ေရးတာ ပိုေကာင္းမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔တံုးဆိုေတာ့
ကိုယ့္ဝါဒ ကိုယ္ေျပာေလ။ ရွင္းရွင္းေနာ္။ ကိုယ့္ဝါဒကို ဘုရားေဟာလို႔ ဆိုင္းဘုတ္တပ္တာေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့။
"အတၱာ ဟိ အတၱေနာ နာေထာ" ဆိုတဲ့ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာလိုတဲ့ အဓိပၸာယ္မွန္က မိမိသည္သာလွ်င္ မိမိရဲ႕
ကိုးကြယ္ရာလို႔ ဆိုလိုတယ္။ဒီ သမုတိသစၥာ ႐ႈေထာင့္ကေနၿပီးေတာ့ ေျပာတဲ့စကားကို ပရမတၳ႐ႈေထာင့္ကေနၾကည့္ၿပီး
သူက ဟိႏၵဴဝါဒနဲ႔ ေရာပစ္လိုက္တယ္။
"အတၱာ =Universal soul
အတၱေနာ = Individual Soul ရဲ႕၊
နာေထာ = ကိုးကြယ္ရာဘုရားႀကီးပဲ" လို႔ ဒီလိုဘာသာျပန္လိုက္တယ္။ ဟိႏၵဴဝါဒ မွာ အတၱ က (၂)မ်ဳိးရွိတာကိုး။
ပရမတၱမ ဆိုတာတစ္ခု၊ အတၱမ ဆိုတာတစ္ခု။ ပရမတၱမ ဆိုတာ ဘာကိုေျပာတာလဲဆိုရင္ ထာဝရဘုရားႀကီးကို
ေျပာတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ထာဝရဘုရားႀကီး ဆိုတဲ့ Soul လို႔ ေျပာတာက်ေတာ့ Soul က္ို Capital Letter နဲ႔ေရးရတယ္။
ဒါေၾကာင့္မို႔ God ကို ဘယ္ေတာ့မဆို Capital Letter နဲ႔ပဲ ေရးတယ္။ ႀကီးျမတ္တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီ
Universal soul ဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုလည္း သူက Capital Letter နဲ႔ေရးတယ္။ အဲဒါဟာ ပရမတၱမ ဖန္ဆင္းရွင္ႀကီးကို
ရည္ညႊန္းတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ပရမတၱမ က ဖန္ဆင္းလိုက္တဲ့အခါမွာ လူေတြ နတ္ေတြ အားလံုးသတၱဝါေတြရဲ႕
သႏၲာန္မွာရွိတဲ့ အတၱေလးဟာ ေပၚလာတယ္။ ဒါ Individual Soul လို႔ေခၚတယ္။ အသီးသီး အသီးသီး အတၱကေလးေတြ
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ရွိၾကတယ္။

အဲဒီမွာ

"အတၱ

ဆိုတဲ့

ဖန္ဆင္းရွင္

Soul

ႀကီးဟာ

အတၱ

လို႔ေခၚတဲ့

Individual

Soul

ရဲ႕

နာေထာ- ကိုးကြယ္ရာ အရွင္သခင္ႀကီးပဲ" လို႔ ဒီလို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထားတယ္။
အလြန္

ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ေအာင္

ျမတ္စြာဘုရားေဟာတဲ့

စကားလံုးရဲ႕

အဓိပၸာယ္ကို

ဖ်က္ဆီးပစ္တာ။

ဒါေတြလည္း သတိထားဖို႔ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ေနာ္။ ဘယ္သူေတြမွားမွား ကိုယ္မမွားဖို႔ေတာ့ အေရးႀကီးတာေပါ့။
ေကာင္းၿပီ၊

"အနတၱလကၡဏသုတ္"

နဲ႔

ပတ္သက္ၿပီး

သူတို႔က

ဘုန္းႀကီးေတြ

တီထြင္ထားတဲ့သုတ္ပါလို႔

ေျပာတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားက အတၱဝါဒ ပါတဲ့၊ အနတၱဝါဒ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ဒီလို ေျပာၾကတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ေတြ
ဖတ္မိလို႔ရွိရင္

သတိထားမိဖို႔

ေျပာတာ။

မဖတ္ရင္ေတာ့

ကိစၥမရွိဘူး။

ဖတ္လို႔ရွိရင္

ေခါင္းထဲမွာ

အမႈိက္ေတြ

ေရာက္လာတတ္တယ္။ ကိုယ့္ေခါင္းႀကီးကို အမႈိက္ပံုႀကီးျဖစ္ေအာင္ မလုပ္သင့္ဘူးေပါ့ေနာ္။
"အနတၱလကၡဏသုတ္"မွာ ျမတ္စြာဘုရားက အနတၱရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ရွင္းတဲ့အခါမွာ တစ္ခါတစ္ရံ အနိစၥ
႐ႈေထာင့္က ရွင္းတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဒုကၡ ႐ႈေထာင့္ကေန ရွင္းတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲဒီေခတ္ကလူေတြရဲ႕
ေခါင္းထဲမွာ "အတၱ" ဆိုတာ စြဲေနတာကိုး။ အတၱ မဟုတ္ဘူး၊ အနတၱ ဆိုၿပီးေတာ့ Negative နဲ႔ အတၱ ကို ျငင္းပယ္တဲ့
အခါမွာ ဘယ္႐ႈေထာင့္ကေန ျမတ္စြာဘုရားက ျငင္းပယ္သလဲဆိုရင္ အနိစၥ႐ႈေထာင့္၊ ဒုကၡ႐ႈေထာင့္ကေန ျငင္းပယ္တယ္။
အဲဒီမွာၾကည့္၊ ျမတ္စြာဘုရားက ပဥၥဝဂၢီေတြကို အတၱ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ရွင္းျပတယ္။ ဘယ္လိုရွင္းျပတံုးဆိုေတာ့
ခႏၶာငါးပါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး "႐ူပံ ဘိကၡေဝ အနတၱာ" ဆိုတဲ့ စကားလံုးေလးနဲ႔စတယ္။ "ရဟန္းတို႔၊ ႐ုပ္တရားဟာ အတၱ
မဟုတ္ဘူး၊ အနတၱ ျဖစ္တယ္"
အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ထြန္းကားေနတဲ့ အေတြးအေခၚ အတၱ မဟုတ္ဘူး။ ဒါျဖင့္ အတၱဆိုတာ ဘာကိုေျပာတာတံုး။
အတၱနဲ႔

ပတ္သက္ၿပီး

အလြန္က်ယ္တယ္။

အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြးေခၚၿပီး

ေျပာၾကတယ္။

အဲဒီေတာ့

သိသာတာေတြကို

ေျပာမယ္ဆိုရင္ "အတၱ ဆိုတာ ခႏၶာကိုယ္ကို ႀကီးစိုးတဲ့အရာ၊ ခႏၶာကိုယ္ကို အုပ္စိုးေနတဲ့အရာ ျဖစ္တယ္။ ခႏၶာကိုယ္ကို
ဘယ္သူက အုပ္စိုးေနလဲဆိုရင္ အတၱ က အုပ္စိုးေနတယ္။ စိတ္က အုပ္စိုးေနတယ္ဆိုရင္ စိတ္က အတၱပဲ။ ႐ုပ္က
အုပ္စိုးေနတယ္ဆိုရင္ ႐ုပ္က အတၱပဲ။ အဲဒါဟာ "သာမီ" လို႔ေခၚတယ္။ "သာမီ" ဆိုတာ ခႏၶာကိုယ္မွာ ပိုင္ရွင္ရွိတယ္ေပါ့။
အဲဒီ ပိုင္ရွင္ဟာ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြေျပာတဲ့စကားလို လူေသသြားတဲ့အခါ လိပ္ျပာ၊ ဝိညာဥ္ေကာင္ဟာ ထြက္သြားတယ္။
ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဘဝ ကူးသြားတယ္။ ဘဝကူးသြားတယ္ ဆိုတဲ့စကားဟာ အေျပာသက္သက္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တကယ့္ကို
ခႏၶာကိုယ္ထဲက အသက္ကေလးဟာ ထြက္သြားၿပီး ေနာက္ဘဝ ဝင္စားတယ္လို႔ေျပာရင္ ဒါ အတၱဒိ႒ိ ပဲျဖစ္တယ္။
စကားအေနနဲ႔ေတာ့ ေျပာလို႔ရတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားလည္း စကားအေနနဲ႔ေတာ့ သံုးတာပဲ။ သမုတိသစၥာ ပိုင္းက
ေျပာလို႔ရတယ္ေနာ္။
တိဘက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြက လူတစ္ေယာက္ ေသသြားလို႔ရွိရင္ အဲဒီ Soul သို႔မဟုတ္ Spirit အသက္၊
ဝိညာဥ္ေကာင္၊ လိပ္ျပာက ဘဝကူးဖို႔ရာအတြက္ (၄၉)ရက္ အခ်ိန္ေစာင့္ေနရေသးတယ္။ ေနာက္ဘဝအတြက္ သြားဖို႔ရာ
အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးလို႔ေနာ္။
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ဗမာေတြက်ေတာ့ အိမ္ေပၚက (၇)ရက္မဆင္းဘူး ဆိုတာကလည္း ဒါလည္းပဲ waiting လုပ္တဲ့သေဘာပဲ။
ကေလးအေမ ေသသြားလို႔ရွိရင္ လိပ္ျပာခြဲတာတို႔ ဘာတို႔ လုပ္ၾကေသးတယ္။ ဘယ္က လိပ္ျပာမွန္းလည္း မသိဘူးေနာ္။
အဲဒီ အယူအစြဲေလးေတြက ေရွးကတည္းက ရွိေနတာ။
ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ တရားေတာ္အရဆိုရင္ ခုေသ ခုဘဝသစ္တစ္ခုကို ေရာက္သြားတာ။
ေအး၊ အိမ္ေပၚမွာ ေခ်ာက္ေခ်ာက္ ခ်က္ခ်က္ လုပ္ေနတယ္၊ အေယာင္ျပေနတယ္ဆိုရင္ ၿပိတၱာျဖစ္ေနတာေပါ့။
အဲဒါလည္း ဘဝတစ္ခုပဲေပါ့။ လူေတြကေတာ့ ဘာေျပာတံုးဆိုရင္ မကြၽတ္ေသးဘူးတဲ့။ ကိုယ္ကလည္း ကြၽတ္တာမွတ္လို႔။
ကိုယ္လည္းပဲ မကြၽတ္ေသးဘူးေနာ္။ အမွန္ကေတာ့ အဲဒီလို ျဖစ္တာဟာ ဘဝတစ္ခုကို ေရာက္သြားတာပဲ။ ဘဝတစ္ခု
အဆံုးသတ္တာနဲ႔ ေနာက္ဘဝတစ္ခုကို ေစာင့္စရာ မလိုဘူး၊ ခ်က္ခ်င္းေရာက္သြားတာ။
ဒီေနရာမွာ အတၱ ဆိုတာကို သူတို႔က ဘာေျပာတံုးဆိုရင္ ခႏၶာကိုယ္မွာ ပိုင္ရွင္ရွိတယ္။ ပိုင္ရွင္ဆိုတာ အိမ္မွာ
ရွိသလို ခႏၶာကိုယ္ကိုလည္း ပိုင္တဲ့သူ ရွိတယ္။ အဲဒီ ပိုင္တဲ့သူက ဒီခႏၶာကိုယ္ႀကီးေဟာင္းရင္ ပစ္သြားၿပီးေတာ့
ေနာက္ခႏၶာကိုယ္ အသစ္ရွိရာကို ေရာက္သြားတယ္။ သူတို႔ေတြးတဲ့ အေတြးေတြေပါ့။အဲဒါကို "သာမီ" လို႔ေခၚတယ္။
ေနာက္ "နိဝါသီ" ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ အၿမဲေနတယ္၊ အိပ္ေနလည္း ရွိတာပဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္မဆို သူအၿမဲရွိေနတယ္။
ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အိမ္ရွင္၊ အၿမဲေနထိုင္သူအျဖစ္ အတၱ ကို ရည္ညႊန္းၿပီး ေျပာၾကတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ဘာေျပာတံုးဆိုရင္
အတၱက လုပ္စရာေတြကို လုပ္တယ္။ ထမင္းစားတာ ဘယ္သူကစားလဲ၊ အဲဒီ အတၱက စားတယ္၊ တီဗြီၾကည့္တာ
ဘယ္သူကၾကည့္တာလဲဆိုရင္ အတၱကၾကည့္တာေနာ္။ ဟိုဟာဒီဟာ ေျပာတာေတြ၊ လုပ္ငန္း ကိုင္ခန္း လုပ္တာေတြ
ဘယ္သူကလုပ္တာလဲ၊ ေဟာဒီ အတၱက လုပ္တာ။ သူက အားလံုးလုပ္ေနတာေပါ့။ အတၱက မ်က္စိကို အသံုးခ်တယ္၊
နားကို အသံုးခ်တယ္၊ ႏွာေခါင္းကို အသံုးခ်တယ္၊ လွ်ာကို အသံုးခ်တယ္။ လုပ္တာမွန္သမွ် အတၱကတဲ့။ အဲဒီ အတၱကို
"ကာရက" လို႔ေခၚတယ္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ အတၱကို ျပဳလုပ္သူ "ကာရက"။ အက်ဳိးကို ခံစားသူ "ေဝဒက" လို႔ေခၚတယ္။ ခံစားသူ၊
ျပဳလုပ္သူ ဆိုတာ တကယ္ေရာရွိရဲ႕လားလို႔ဆိုရင္ "ကမၼႆ ကာရေကာ နတၳိ" ကံကို လုပ္တဲ့ပုဂိၢဳလ္ မရွိဘူး။
အေၾကာင္းတရား ျဖစ္ေပၚတာကိုပဲ လုပ္တယ္လို႔ ေျပာတာျဖစ္တယ္။
"ဝိပါကႆ စ ေဝဒေကာ"
အက်ဳိးကို ခံစားသူ (ခံစားတဲ့ အတၱဆိုတာ)လည္း မရွိဘူး။ အက်ဳိးတရား ျဖစ္ေပၚမႈသာျဖစ္တယ္။
"သုဒၶဓမၼာ ပဝတၱႏၲိ၊ ဧေဝတံ သမၼဒႆ နံ"
သေဘာတရားသက္သက္ ျဖစ္ေနျခင္းမွ်သာ ျဖစ္တယ္လို႔ျမင္မွ တကယ့္ "သမၼဒႆ န"
မွန္ကန္တဲ့အျမင္လို႔ ဒီလိုေျပာတာေနာ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ "ကာရက" ဆိုတဲ့ ျပဳလုပ္လည္း မရွိဘူး။ "ေဝဒက" ဆိုတဲ့
ခံစားသူလည္း မရွိဘူး။ "အဓိ႒ာယက" စီမံေဆာင္ရြက္သူဆိုတဲ့ ပုဂိၢဳလ္လည္း မရွိဘူးတဲ့။
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တကယ္ေတာ့ ႐ုပ္နဲ႔နာမ္ႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္မိလို႔ Energy ျဖစ္လာတာ။ ျဖစ္လာၿပီး စကားေျပာတယ္၊ ျပဳလုပ္တယ္။
အဲဒါ ဘယ္ေလာက္ထင္ရွားသလဲဆိုရင္ Robot ဆိုတဲ့ စက္႐ုပ္ကေလးကို ၾကည့္ေပါ့။ Robot ဆိုတဲ့ စက္႐ုပ္ထဲမွာ
Battery

ထည့္ထားၿပီး

လိုအပ္တဲ့

အခ်က္အလက္ေလးေတြ

အကုန္ျပည့္စံုေအာင္ထည့္ရင္

အဲဒီ

စက္႐ုပ္က

စကားေျပာတယ္၊ ႏႈတ္ဆက္တယ္။ ဒီလိုကိုး။ ဘုန္းႀကီးတို႔ အေမရိကန္ေရာက္တုန္းက ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္က
ဆိုင္တစ္ဆိုင္ထဲကို

ဝင္သြားလိုက္တဲ့အခါ

အဲဒီဆိုင္ဝမွာ

လူႀကီးတစ္ေယာက္

ရပ္ေနတယ္။

ဘုန္းႀကီးတို႔

အနားနားေရာက္ေတာ့ welcome လို႔ ႏႈတ္ဆက္တယ္။ ေနာက္ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ စက္႐ုပ္ႀကီးက
ေျပာတာ ျဖစ္ေနတယ္။
ဒါျဖင့္ စက္႐ုပ္ကေျပာရင္ စက္႐ုပ္ထဲမွာ ဘာရွိသလဲ ဖ်က္ၾကည့္လိုက္။ ဘာမွမရွိဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔ စကားေျပာ
သလဲဆိုရင္

စီမံဖန္တီးထားတာေတြ

ေပါင္းစပ္လိုက္လို႔

Energy

ျဖစ္လာတာ။

ၾကည့္၊

နာရီေလးကလည္း

စကားေျပာတာပဲ။ အခုေခတ္ဆိုရင္ Talking clock ဆိုတာေတြ ရွိတယ္။ အခ်ိန္က်ရင္ စကားေျပာတယ္။ အဲဒီသေဘာပဲ၊
ဘုန္းႀကီးတို႔သႏၲာန္မွာ ႐ုပ္နဲ႔နာမ္ ေပါင္းစပ္လိုက္တဲ့အခါ စကားလည္းေျပာတယ္၊ စားလည္းစားတယ္၊ သြားလည္း
သြားတယ္၊ လုပ္လည္းလုပ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ သတၱဝါလို႔ မွတ္ထင္တဲ့အထင္ ျဖစ္ေနတာ။ တကယ္ကေတာ့ ႐ုပ္နဲ႔နာမ္
ေပါင္းစပ္မိလို႔ ျဖစ္ေနတာသာျဖစ္တယ္။ နာရီေလးက လွည့္ပတ္သြားေနၿပီး အခ်ိန္က်တဲ့အခါ အခ်ိန္ကို ေျပာတယ္။
"ဘယ္ႏွစ္နာရီရွိၿပီ" လို႔။ ဒီနာရီထဲက ဘယ္အေကာင္က ေျပာေနတာလဲလို႔ဆိုၿပီး ဖ်က္ၾကည့္ရင္ ေတြ႕မလားအေကာင္၊
ဘယ္ေတြ႕မလဲေနာ္။
ေအး၊ အဲဒါလိုပဲ၊ ဘုန္းႀကီးတို႔သႏၲာန္မွာ တကယ္စူးစိုက္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အေကာင္ဆိုတာ ေတြ႕မွာ
မဟုတ္ဘူးတဲ့။ အတၱဆိုတာ ေတြ႕မွာမဟုတ္ဘူး။ စီမံဖန္ဆင္းတဲ့ပုဂိၢဳလ္ဆိုတာ ေတြ႕မွာမဟုတ္ဘူး။ အားလံုး အခ်ဳိးက်
ေပါင္းစပ္လိုက္တဲ့အခါမွာ Energy ျဖစ္လာၿပီး စကားေျပာတာေတြ၊ လႈပ္ရွားတာေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာသာ ျဖစ္တယ္။
အဲဒီလို ျမင္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ေျပာတာေနာ္။
အဲဒီေတာ့ ဘုန္းႀကီးတို႔တစ္ေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္မွာ ဘယ္လိုပဲ စကားေျပာေျပာ၊ ဘယ္လိုပဲ ရယ္ရယ္၊ ဘယ္လိုပဲ
ငိုငို၊

ဘယ္ေတြပဲ

လုပ္ေနေန

အလုပ္လုပ္သူဆိုတာ မရွိဘူး။
႐ုပ္နဲ႔နာမ္ႏွစ္ရပ္

ေပါင္းစပ္ၿပီး

စကားေျပာသူဆိုတာ

မရွိဘူး၊

ရယ္သူဆိုတာ

မရွိဘူး၊

ငိုသူဆိုတာ

မရွိဘူး၊

အတၱဆိုတာဟာ မရွိတဲ့အတြက္ "သုည" လို႔ ေျပာတာျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့
ျဖစ္ေနျခင္းမွ်သာ

ျဖစ္တယ္။

ခႏၶာကိုယ္ကို

ဖ်က္ၿပီးရွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္

ဘာမွ

ေတြ႕မွာမဟုတ္ဘူးတဲ့။ စက္႐ုပ္ကိုဖ်က္ရွာသလို၊ Talking Clock ကိုဖ်က္ရွာသလို ဘာမွေတြ႕မွာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။
သဘာဝေတြပဲ ေတြ႕လိမ့္မယ္။ စကားေျပာသူကို ရွာေတြ႕မွာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ အဲဒါေၾကာင့္ "သုည" ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႔
အနတၱ ကို နားလည္ရတယ္။
ေအး၊ ေကာင္းၿပီ၊ အနတၱလကၡဏသုတ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားက အနတၱကို ဘယ္႐ႈေထာင့္က ေဟာသလဲဆိုရင္ ဒုကၡ
႐ႈေထာင့္က ေဟာတယ္။ "႐ူပံ ဘိကၡေဝ အနတၱာ- ရဟန္းတို႔၊ ႐ုပ္ဟာ အနတၱ၊ အတၱ မဟုတ္ဘူး" တဲ့။ စဥ္းစားဖို႔ နည္း
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ေပးလိုက္တယ္။ "႐ူပဥၥဟိဒံ ဘိကၡေဝ အတၱာ အဘဝိႆ " ႐ုပ္ဟာ အတၱ လို႔ဆိုရင္တဲ့ "နယိဒံ ႐ူပံ အာဗာဓာယ
သံဝေတၱယ်- ဒီ႐ုပ္ဟာ ဖ်ားတာ နာတာ ထိခိုက္တာ နစ္နာတာ ဘယ္ေတာ့မွမရွိရဘူး" တဲ့။
ဒီေနရာမွာ "အာဗာဓာယ" ဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္ၿမိဳ႕ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက "ဖ်ားနာျခင္း"။
ေရွးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေတြက

"နာက်င္ျခင္း"

လို႔

ဘာသာျပန္ၾကတယ္။

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက

"အာဗာဓာယ" ရဲ႕ အဲဒီ အဓိပၸာယ္ေတြကို သူ႔စိတ္ထဲမွာ မွန္တယ္လို႔မထင္ဘူး။ "အာဗာဓာယ"ကို "ႏွိပ္စက္ျခင္းငွာ" လို႔
မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ျပန္ဆိုတယ္။
အဲဒီေတာ့ "အာဗာဓာယ" ဆိုတာ ဖ်ားနာတာလား၊ ထိခိုက္နစ္နာတာလား သို႔မဟုတ္ ႏွိပ္စက္တာလား ဆိုတာ
ေရြးရလိမ့္မယ္။
"အာဗာဓ" ဆိုတာ အနာေရာဂါဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပဲေနာ္။ ႐ုပ္ဟာ နာက်င္တတ္တယ္၊ ဖ်ားနာတတ္တယ္။ ဒါဟာ
အဓိပၸာယ္

တစ္ခု။

႐ုပ္ဟာ

ႏွိပ္စက္တတ္တယ္ဆိုတာ

အဓိပၸာယ္

တစ္ခု။

အဲဒီေတာ့

အဓိပၸာယ္(၂)ခုလံုး

မမွားဘူးလို႔ေျပာရမယ္။ သို႔ေသာ္ "အာဗာဓ" ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ "ေတာ ၄ဝ" ထဲမွာလည္းပါတယ္။ (ေတာ ၄ဝ ဆိုလို႔
ဘာေတာညာေတာေတြ

သြားေအာက္ေမ့မေနနဲ႔)

ဝိပႆ

နာဉာဏ္နဲ႔

ပတ္သက္ၿပီး

"အနိစၥေတာ၊

ဒုကၡေတာ၊

အနတၱေတာ" ဆိုတဲ့ "ေတာ ၄ဝ" ကို ေျပာတာေနာ္။
အဲဒီမွာ "အာဗာဓေတာ" ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ဖြင့္ဆိုတဲ့အခါ ဘယ္လိုဖြင့္တံုး ဆိုတာၾကည့္။
ေလာကလူေတြမွာ "အာဗာဓာ" ဆိုတဲ့ ေရာဂါျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မပိုင္ေတာ့ဘူး။ ကိုယ္သြားခ်င္ရာ
သြားလို႔မရဘူး၊ ေနမေကာင္းျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ကိုယ္သြားခ်င္ရာ သြားလို႔မရဘူး။ နာက်င္ကိုက္ခဲထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရွိေနၿပီဆိုရင္
ကိုယ္သြားခ်င္ရာ သြားလို႔မရေတာ့ဘူး။ အဲဒီအဓိပၸာယ္ကိုယူၿပီးေတာ့ "အေသရိဘာဝဇနကတာယ" လို႔ အေၾကာင္းျပ
ဖြင့္တယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အေသရိ ဆိုတာ ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္လို႔မရဘူး၊ ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာ မလုပ္ႏိုင္ျခင္းကို
ျဖစ္ေစတတ္တာကို "အာဗာဓ" လို႔ေခၚတာ။ "ေရာဂါ" ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပဲ။
ေနာက္တစ္ခုက ဘာတံုးဆိုရင္ "အာဗာဓပဒ႒ာနတာယ" နာက်င္ျခင္း ထိခိုက္ျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္း
ျဖစ္လို႔ပါပဲတဲ့။ ႐ုပ္ရွိေနရင္ နာမွာပဲ၊ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ ရွိေနရင္ နာမွာပဲ။ အဲဒီေတာ့ "အာဗာဓ" ဆိုတဲ့
အဓိပၸာယ္က ဒုကၡလို႔ ေျပာတာျဖစ္တယ္။ ဒုကၡကို ရည္ညႊန္းတာ။
အဲဒီေတာ့

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

နာက်င္တယ္ဆိုတာလည္း

ဒုကၡပဲ။

ဒါေပမယ့္

ေျပာသလို

ႏွိပ္စက္တယ္ဆိုတာလည္း

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက

ဒုကၡပဲ၊

နာက်င္တယ္ဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္ကို

မမွန္ဘူးလို႔ တိတိလင္းလင္း ဆိုထားတယ္။ ဘုန္းႀကီးတို႔သေဘာေျပာရရင္ "အာဗာဓေတာ" ဟာ "ေတာ ၄ဝ"
ထဲမွာပါသည့္အတိုင္း နာက်င္တယ္ေျပာလည္း မွန္တယ္။ ထိခိုက္နစ္နာတယ္၊ ႏွိပ္စက္တယ္ ေျပာရင္လည္း မွန္တယ္လို႔
ေျပာခ်င္ပါတယ္။
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မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ကိုယ္တိုင္ ဘာသာျပန္ထားတဲ့ ဝိသုဒၶိမဂ္ဘာသာျပန္မွာ "အာဗာဓေတာ" ကို
နာက်င္ျခင္း၊ ေရာဂါေဝဒနာျဖစ္ျခင္းလို႔ ျပန္ထားတယ္။ အဲဒီ စကားလံုးပဲ။ အနတၱ ကို ဒုကၡ ႐ႈေထာင့္ကေနၿပီး
ေဟာတာဆိုေတာ့ ႐ုပ္ဟာ "အာဗာဓ" နာတယ္။ ႐ုပ္ဟာ ပင္ကိုက မစြမ္းႏိုင္ဘူး၊ စြမ္းရည္သတၱိမရွိဘူး။ နာက်င္တယ္၊
ဖ်ားနာေနတာနဲ႔ အလားတူတယ္။ ေဟာဒီအဓိပၸာယ္နဲ႔ ယူမယ္ဆိုရင္ အဓိပၸာယ္ျပန္ဆိုခ်က္ ႏွစ္ခုလံုးကို မွားတယ္လို႔
ေျပာလို႔ မရဘူးေနာ္။
အဲဒီေတာ့ နာက်င္တယ္ လို႔ပဲျပန္ျပန္၊ ဖ်ားနာတယ္လို႔ပဲျပန္ျပန္၊ ႏွိပ္စက္တယ္လို႔ပဲျပန္ျပန္ "အာဗာဓ"ဆိုတာဟာ
ဒုကၡရဲ႕ သေဘာကို ျပတယ္လို႔ပဲမွတ္ရမယ္။ ဝိသုဒၶိမဂ္လာ "ေတာ ၄ဝ" ကိုၾကည့္။ အဲဒီအထဲမွာ "အာဗာဓေတာ" ဆိုတဲ့
အဓိပၸာယ္ ရတယ္။
ေအး၊ ေကာင္းၿပီ၊ "အာဗာဓာယ" ကို ေရွးဆရာေတာ္ႀကီးေတြ ျပန္ဆိုတဲ့အတိုင္း "နာက်င္ျခင္းငွာ"၊ ႐ုပ္ဟာ
အကယ္၍ အတၱဆိုရင္ မနာရဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔တံုးဆိုရင္ အတၱ ဆိုတဲ့ သဘာဝတရားက ပိုင္စိုးတာကိုး။ သူကိုယ္တိုင္
စီမံခန္႔ခြဲတာ၊

ပိုင္စိုးတာ

ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္

နာက်င္မႈဆိုတာ

မျဖစ္ေစရဘူး။

႐ုပ္ဟာ

သူ႔ကိုယ္သူ

စိုးပိုင္ဖို႔ေနေနသာသာ သူ႔ဟာသူပဲ နာေနရတာဆိုေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ စိုးပိုင္မွာလဲ၊ မစိုးပိုင္ဘူး။ ခႏၶာငါးပါးဟာ သူ႔ဟာသူ
နာေနတာ။ ကိုယ္နာတာေတာင္ ကိုယ္ေပ်ာက္ေအာင္ မကုႏိုင္တာ၊ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး သူမ်ားကို ကုေပးႏိုင္မွာတံုး။
ဒါေၾကာင့္ "အာဗာဓ" ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ဟာ နာက်င္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏွိပ္စက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဓိပၸာယ္အားျဖင့္ေတာ့
ဆီေလ်ာ္ပါတယ္လို႔ပဲ မွတ္ရမယ္။ ႐ုပ္ဟာ နာက်င္တတ္တယ္၊ ႏွိပ္စက္တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အကယ္၍ အတၱ လို႔ဆိုရင္
ဒီ႐ုပ္ဟာ မနာရဘူး၊ မႏွိပ္စက္ရဘူး၊ မဖ်ားနာရဘူး။
ဒါတင္မကေသးဘူးတဲ့။

"လေဗ႓ထ စ ႐ူေပ ဧဝံ ေမ ႐ူပံ ေဟာတု၊ ဧဝံ ေမ ႐ူပံ မာ အေဟာသိ"

႐ုပ္တရားဟာ ဒီလိုျဖစ္၊ ဒီလိုမျဖစ္နဲ႔လို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိရမယ္တဲ့။ နာရင္ မနာရဘူးေပါ့၊ ဖ်ားရင္ မဖ်ားရဘူး၊
မပ်က္စီးရဘူး၊ ဒုကၡမေရာက္ရဘူး၊ ငါ့႐ုပ္ကေလးဟာ သန္သန္မာမာပဲ။ ဒီလို ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ရမလား၊ မရႏိုင္ပါဘူး။
႐ုပ္တရားဟာ ပ်က္စီးမယ္၊ ဖ်ားနာမယ္၊ ဒုကၡျဖစ္စရာႀကံဳရင္ႀကံဳမယ္။ ဒီလိုျဖစ္တာဟာ ဒုကၡ႐ႈေထာင့္ပဲေလ။

႐ုပ္ဟာ

နာတတ္တယ္၊ က်င္တတ္တယ္၊ နာတတ္ က်င္တတ္႐ံုတင္မကဘူး၊ မနာေအာင္၊ မက်င္ေအာင္ လုပ္လို႔မရဘူး။ ဒီလို
ေျပာတာေနာ္။ အဲဒါ ဒုကၡ႐ႈေထာင့္ကေန အနတၱ ကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။
"႐ူပံ ဘိကၡေဝ အနတၱာ" ႐ုပ္ဟာ အနတၱ တဲ့။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ႐ုပ္ဟာနာတယ္၊ ႏွိပ္စက္တယ္။ ႐ုပ္ကေလးကို
ကိုယ့္ဆႏၵအတိုင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္လို႔လည္းမရဘူး။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို႔လည္း မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အနတၱ ျဖစ္တယ္။
ဒါ ဒုကၡ ႐ႈေထာင့္ကေန ျမတ္စြာဘုရား ေဟာတဲ့ အနတၱပဲ။
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"ေဝဒနာ အနတၱျဖစ္ပံု"
***************
ထို႔အတူပဲ

ေဝဒနာကိုလည္း

႐ုပ္အတိုင္းပဲ

ေဟာတယ္။

"ေဝဒနာ

အနတၱာ"

ေဝဒနာဆိုတာ

အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း စိတ္ရဲ႕ခံစားမႈတစ္မ်ဳိးပဲ ျဖစ္တယ္။ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းဟာလည္း
ခံစားတာပဲ၊

ဝမ္းနည္းတာလည္း

ခံစားတာပဲ၊

ခ်မ္းသာတာလည္း

ခံစားတာပဲ၊

ဆင္းရဲတာလည္း

ခံစားတာပဲ။

ခ်မ္းသာမႈလည္းမဟုတ္ဘူး၊ ဆင္းရဲမႈလည္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာဟာ ခံစားတာပဲ။ အဲဒီခံစားမႈ ေဝဒနာေတြဟာလည္းပဲ အတၱ
မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ ဘာျဖစ္လို႔တံုးဆိုရင္ ေဝဒနာဟာ ဒီအတိုင္း တည္ၿမဲေနတာမွ မဟုတ္ဘဲကို။ ေဝဒနာဟာလည္း
ထိခိုက္နစ္နာ

ပ်က္စီးတတ္တဲ့

သဘာဝတရားႀကီးပဲ။

အဲဒီေဝဒနာဟာလည္း

ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ရလားဆိုေတာ့

မရဘူး။

ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့အတိုင္း မျဖစ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အနတၱ။

"သညာ အနတၱျဖစ္ပံု"
****************
သညာ

ဆိုတာကိုလည္း

ျမင္လိုက္တာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္

ၾကည့္ဦး။
အာ႐ံုကို

"သညာ

အနတၱာ"

မွတ္သားၿပီးသား

လူေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ
ျဖစ္ေနတယ္။

အာ႐ံုတစ္ခုကို

မွတ္မိလြယ္လို႔ရွိရင္

အမွတ္သညာေကာင္းလိုက္တာလို႔ ေျပာၾကတယ္။ အာ႐ံုတစ္ခုကို ျမင္လိုက္တာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ မွတ္လိုက္တယ္။ အဲဒီ
မွတ္မႈ သညာဟာလည္းပဲ အတၱ မဟုတ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔တံုးဆိုရင္ အဲဒီ သညာေလးဟာ ဒီအတိုင္းေနတာ မဟုတ္ဘူး။
သူဟာလည္း "အာဗာဓ" ဒုကၡေရာက္ေနတယ္။ ႏွိပ္စက္ခံေနရတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ႏွိပ္စက္ခံရလဲဆိုရင္ ျဖစ္ၿပီးလာလို႔ရွိရင္
သူဟာ

ၿမဲေနတာ

မဟုတ္ဘူး၊

ပ်က္သြားတာ။

ဒါေၾကာင့္

အႏွိပ္စက္ခံရတာလို႔

ဆိုတာေပါ့။

အဲဒီ

သညာကိုပဲ

ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့အတိုင္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လို႔ မရဘူးတဲ့။ သူ႔ဟာသူလည္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိဘူးတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ သညာ
ဟာ အနတၱ ျဖစ္တယ္။

"သခၤါရ အနတၱျဖစ္ပံု"
****************
သခၤါရ ဆိုတဲ့ သဘာဝတရားေတြကို ၾကည့္လိုက္ဦး။

ေတြးတာ ႀကံတာတို႔၊ ေစ့ေဆာ္တာတို႔ ဒီသဘာဝ

တရားေတြ၊ ေစတသိက္ေတြ အားလံုးဟာ အနတၱပဲ ျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔တံုးဆိုေတာ့ သူတို႔လည္း ၿမဲေနတာ မဟုတ္ဘူး၊
ျဖစ္မႈပ်က္မႈေတြက ႏွိပ္စက္ေနၾကတာပဲ။ သူတို႔လည္း ႏွိပ္စက္ေနၾကရတာပါပဲ။ အကယ္၍ အတၱ ဆိုရင္ အႏွိပ္စက္
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မခံရဘူးေပါ့။ ေအး၊ အႏွိပ္စက္ မခံရဘူးဆိုမွ အတၱ။ ခုေတာ့ အႏွိပ္စက္ခံေနရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အနတၱ ျဖစ္တယ္။
သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ျဖစ္ခ်င္တိုင္းမျဖစ္ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သခၤါရ ဟာလည္း အနတၱ။

"ဝိညာဏ အနတၱျဖစ္ပံု"
******************
အသိစိတ္ဆိုတဲ့ ဝိညာဥ္ေလးလည္း ၾကည့္ဦး။ "ဝိညာဏံ အနတၱာ" ဝိညာဏဟာလည္းပဲ အႏွိပ္စက္ခံေနရတာပဲ။
ဘာက ႏွိပ္စက္တာလဲဆိုေတာ့ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တာက ႏွိပ္စက္ေနတာပဲ ျဖစ္တယ္။ သူကိုယ္တိုင္က အႏွိပ္စက္ခံေနရတယ္။
"အာဗာဓ" ပဲ။ အဲဒီလို အႏွိပ္စက္ခံေနရ႐ံုတင္ မကဘူး၊ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့အတိုင္း ဒီဝိညာဏ္ေလးဟာ ျဖစ္ခြင့္မရွိဘူး။
ဒါေၾကာင့္ အနတၱ။
ျမတ္စြာဘုရားက ပဥၥဝဂၢီရဟန္းေတြကို အထက္မဂ္ေတြရဲ႕ ဝိပႆ နာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေအာင္လို႔
ဒုကၡ႐ႈေထာင့္ကေန အနတၱကို ရွင္းျပေနတာ ျဖစ္တယ္။
ေနေပမယ့္လို႔
(၃)မ်ဳိးလံုး

အဲဒီလို ျမတ္စြာဘုရားက အနတၱကို ဦးတည္ၿပီးေတာ့ ရွင္းျပ

ဝိပႆ ဆိုတာ အနိစၥလည္း ျမင္ရမယ္၊

ျမင္မွျပည့္စံုမယ္ေနာ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔

ဒုကၡလည္း ျမင္ရမယ္၊

ေမးခြန္းေတြထုတ္တယ္။

အနတၱလည္း ျမင္ရမယ္။

ေမးခြန္းထုတ္တာကို

ေျဖတယ္ဆိုတာ

သင္ထားတဲ့အတိုင္းေျဖတာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ အေလးအနက္ စဥ္းစားၿပီးေတာ့မွ တကယ္သေဘာက်လို႔ ေျဖတဲ့အေျဖ
ျဖစ္တယ္ေနာ္။
ျမတ္စြာဘုရားက "တံ ကႎ မညထ ဘိကၡေဝ"
ကဲ၊ ငါေမးမယ္၊ ဘယ္လို ယူဆၾကသလဲ၊ ဘယ္လို ေျပာၾကမလဲ။
"႐ူပံ နိစၥံ ဝါ အနိစၥံ ဝါတိ" ႐ုပ္တရားဟာ နိစၥလား အနိစၥလားဆိုေတာ့ သူတို႔စဥ္းစားတယ္။ အေလးအနက္
စဥ္းစားၿပီးမွ ေျဖတဲ့အေျဖက "အနိစၥပါဘုရား" တဲ့။ က်က္ထားလို႔ ေျဖတဲ့အေျဖမ်ဳိး မဟုတ္ေစရဘူး။ ႐ုပ္တရား
ေတြမၿမဲတာကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဝိပႆ နာဉာဏ္နဲ႔႐ႈၿပီး ေျဖတာ။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔စိတ္ထဲမွာ ၿမဲတဲ့႐ုပ္ဆိုတာ ဘယ္မွာမွ
ရွာမေတြ႕ဘူး။ မျဖစ္ခင္ကလည္း ရွိေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာလည္း တစ္ေနရာမွာ စုေဝးတည္ရွိေနတာ
မဟုတ္ဘူး။ နဂိုကရွိေနတာ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းတရားေတြေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာ။ ဘယ္ေနရာမွာမွ ရွိေနတာ မရွိဘူး။
ဆိုပါစို႔၊ ေစာင္းသံဟာ ေစာင္းအိုး၊ ေစာင္းႀကိဳးထဲမွာ နဂိုက ရွိေနတာ မဟုတ္ဘူး။ လက္နဲ႔ ေစာင္းအိုးမွာ
တပ္ဆင္ထားတဲ့

ေစာင္းႀကိဳးေလးကို

တီးလိုက္ေတာ့မွ

ဒီအသံေလးဟာ

ထြက္ေပၚတာျဖစ္တယ္။

ၿပီးေတာ့

ေစာင္းသံေလးဟာ ေစာင္းထဲျပန္ဝင္သြားတာ မဟုတ္ဘူး။ သို႔မဟုတ္ တစ္ေနရာမွာ သြားစုၿပီး တည္ေနၾကတာလည္း
မဟုတ္ဘူး။ နဂိုကရွိေနတာ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္လို႔ ျဖစ္လာတယ္။ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္လို႔ ျဖစ္လာၿပီးတဲ့
ေနာက္မွာလည္း လံုးဝ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။ အနိစၥဆိုတာ အဲဒါကိုေျပာတာေနာ္။ စာေပက်မ္းဂန္မွာေတာ့ ျဖစ္လာၿပီး
တဲ့ေနာက္မွာ မရွိေတာ့တာဟာ "အနိစၥ"၊ ျမန္မာလိုေတာ့ မၿမဲဘူး၊ မၿမဲဘူးနဲ႔ ေျပာၾကတယ္။
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ကဲ၊ ေကာင္းၿပီ၊ "နိစၥလား အနိစၥလား" ဆိုေတာ့ ႐ုပ္တရားေတြကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ပဥၥဝဂၢီေတြက ျဖစ္ၿပီးရင္
ပ်က္သြားၾကတာပဲဆိုတာ သူတို႔ သေဘာက်ၿပီးျဖစ္လို႔ "အနိစၥပါဘုရား" လို႔ ေျဖၾကတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားက ဆက္ေမးတယ္။ "အဲဒီ မၿမဲတဲ့ ႐ုပ္ဟာ သုခလား၊ ဒုကၡလား" "ဒုကၡပါဘုရား" လို႔ ေျဖတယ္။
ထာဝရၿမဲေနရင္

ဒါဟာ

ေက်နပ္စရာခ်ည္းပဲေပါ့။

မၿမဲေတာ့

ေက်နပ္စရာ

မေကာင္းလို႔

ဒုကၡ။

ဘာေၾကာင့္

ဒုကၡလို႔ေျပာရသလဲဆိုရင္ ျဖစ္မႈပ်က္မႈက ကပ္ၿပီးေတာ့ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနလို႔ ဒုကၡ လို႔ ေျပာရတာ။ အေႏွာင့္အယွက္
ေပးေနတာခ်ည္းပဲေလ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ "ဥဒယဗၺယပၸဋိပိဠနေ႒နဒုကၡံ" လို႔ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထားတာ။ ျဖစ္မႈပ်က္မႈက
အၿမဲတမ္း အေႏွာင့္အယွက္ေပးတာကို ခံေနရလို႔ "ဒုကၡ" လို႔ ဒီလိုေျပာတာေနာ္။ ဒီဒုကၡဟာ ဘယ္ကလာတဲ့ဒုကၡလဲဆိုရင္
အနိစၥ ႐ႈေထာင့္ကလာတဲ့ ဒုကၡ။ မၿမဲလို႔ ဒုကၡ။ ဒုကၡလကၡဏာကို ထင္ရွားေစတယ္။ အနိစၥကိုသိရင္ ဒုကၡကိုသိတယ္ေပါ့။
ဒါေၾကာင့္မို႔ စာေပက်မ္းဂန္ေတြမွာ ဆိုထားတယ္။

"အနိစၥကိုျမင္ရင္ ဒုကၡကိုျမင္တယ္၊ အနတၱလည္း ျမင္တယ္"

ကြင္းဆက္ကို ျပထားတာေနာ္။
ေနာက္တစ္ခါ ျမတ္စြာဘုရားက ေမးျပန္တယ္။
"ယံ ပနာနိစၥံ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမဓမၼံ၊ ကလႅံႏုတံ သမႏုပႆိ တံု။ ဧတံ မမ၊ ဧေသာဟ မသိၼ၊ ဧေသာေမ အတၱာ" တိ။
အဲဒီလို မၿမဲဘူး ဆင္းရဲတယ္၊ ေျပာင္းလဲတဲ့သေဘာရွိတဲ့ ႐ုပ္တရားကို ငါ့ဟာလို႔႐ႈလို႔ သင့္ေတာ္ပါ့မလား၊
ငါလို႔ေရာ႐ႈလို႔ သင့္ေတာ္ပါ့မလား၊ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။
ေျဖထားတယ္။

ငါ့ရဲ႕အတၱလို႔႐ႈလို႔ သင့္ေတာ္ပါ့မလား၊ မသင့္ေတာ္ပါဘူးလို႔ ဒီလို

ဒါကလည္း အနိစၥ႐ႈေထာင့္ကေန အနတၱလကၡဏာကို ေဖာ္က်ဴးေပးတာ။ ခုနက ဒုကၡ႐ႈေထာင့္ကေန

ၿပီးေတာ့ အနတၱကို ျမတ္စြာဘုရားက ေဖာ္က်ဴးေပးတာျဖစ္တယ္။ အခုစကားက်ေတာ့ အနိစၥ႐ႈေထာင့္ကေနၿပီး အနတၱကို
ရွင္းလင္းထင္ရွားေစတာျဖစ္တယ္။ ရွင္းတာကေတာ့ အနတၱ ပဲေပါ့။ အဲဒီမွာ

"ဧတံ မမ" ဆိုတာ တဏွာရဲ႕အေတြး၊

"ဧေသာဟ မသိၼ" ဆိုတာ မာနရဲ႕အေတြး၊ "ဧေသာေမ အတၱာ" ဆိုတာ ဒိ႒ိရဲ႕အေတြး ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ အေတြးသံုးပါး
"ပပဥၥတရားသံုးမ်ဳိး"ရဲ႕ အျမင္ကို ဒီေနရာမွာ ဒီလိုရွင္းျပတာေနာ္။
႐ုပ္တရားနဲ႔

ပတ္သက္ၿပီးေတာ့

အဲဒီလို

ေဟာသလိုပဲ

ေဝဒနာ

သညာ

သခၤါရ

ဝိညာဏ္တို႔နဲ႔

ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္းပဲ ျမတ္စြာဘုရားက တစ္ခုစီ တစ္ခုစီ ေမးတယ္။ ေမးလိုက္တဲ့အခါမွာ သူတို႔သေဘာက်တဲ
အတိုင္း

ပဥၥဝဂၢီေတြက

ေျဖၾကတယ္။

"အနိစၥပါဘုရား"

"အနိစၥဆိုရင္

ဒုကၡလား၊

သုခလား"

"ဒုကၡပါဘုရား"

အဲဒီလို မၿမဲဆင္းရဲတတ္တဲ့၊ ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ တရားကို "ငါ့ဟာ၊ ငါ၊ ငါ့ရဲ႕အတၱ" ပဲလို႔႐ႈရင္ သင့္ေတာ္ပါ့မလား၊
"မသင့္ေတာ္ပါဘုရား" လို႔ ေျဖၾကတယ္။
အဲဒီ

ေမးေျဖေနၾကတာကိုက

သူတို႔ရဲ႕

ဝိပႆ

နာဉာဏ္ကို

ရင့္သန္ေစတာ။

ဒါကို

ျမတ္စြာဘုရားက

အေလးအနက္ထားၿပီး ေမးစစ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါ ဝိပႆ နာက်င့္စဥ္တစ္ခုကို က်င့္ေနတာလို႔ပဲ မွတ္ယူရမယ္။
အဆင့္ျမင့္တဲ့ ဝိပႆ နာတစ္ခုကို ရွင္းသထက္ရွင္းေအာင္ ျမတ္စြာဘုရားက အဲဒီလိုေဟာထားတာ။
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ျမတ္စြာဘုရားက

ေကာင္းၿပီတဲ့၊

႐ုပ္၊

ေဝဒနာ၊

သညာ၊

သခၤါရ၊

ဝိညာဏ္

ခႏၶာငါးပါးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

႐ုပ္တရားေတြဟာ ဘယ္တုန္းက ႐ုပ္တရားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
(၁) အတိတ္က ႐ုပ္တရားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
(၂) အခု ပစၥဳပၸန္ ရွိေနတဲ့ ႐ုပ္တရားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
(၃) အနာဂတ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ႐ုပ္တရားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
(၄) ကိုယ့္သႏၲာန္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ႐ုပ္တရားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
(၅) သူမ်ားသႏၲာန္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ႐ုပ္တရားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
(၆) ၾကမ္းတမ္းတဲ့႐ုပ္တရား၊ သိသာထင္ရွားတဲ့ ႐ုပ္တရားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
(၇) သိမ္ေမြ႕တဲ့၊ မသိသာ မထင္ရွားတဲ့ ႐ုပ္တရားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
(၈) ေအာက္တန္းက်တဲ့ ႐ုပ္တရားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
(၉) အထက္တန္းက်တဲ့ ႐ုပ္တရားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
(၁ဝ) ေဝးတဲ့ေနရာမွာရွိတဲ့ ႐ုပ္တရားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
(၁၁) နီးတဲ့ေနရာမွာရွိတဲ့ ႐ုပ္တရားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊

႐ုပ္ဆိုတာ ဘယ္႐ုပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ "ေနတံ မမ ေနေသာဟမသၼိ န ေမ ေသာ အတၱာ"
ငါ့ဟာ မဟုတ္ဘူး၊ ငါလည္း မဟုတ္ဘူး၊
ငါ့ရဲ႕အတၱလည္း မဟုတ္ဘူးလို႔
"ယထာဘူတံ သမၼပညာယဒ႒ဗၺံ"။

ဝိပႆ နာဉာဏ္နဲ႔ ႐ႈျမင္ပါ။ ျမတ္စြာဘုရားက guide line ေပးေနတာေပါ့။ ဒီအတိုင္းျမင္ေအာင္ၾကည့္လို႔ ေျပာတာ။
မွန္ကန္တဲ့ ဉာဏ္အျမင္နဲ႔ ႐ႈရမယ္။
ထို႔အတူပဲ

ေဝဒနာဟာလည္း

အတိတ္ကေဝဒနာပဲျဖစ္ျဖစ္

အခုပစၥဳပၸန္ကို

သိလိုက္တာနဲ႔

နည္းယူၿပီး

အတိတ္ကဟာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အနာဂတ္လာမယ့္ဟာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္သႏၲာန္ကဟာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူမ်ားသႏၲာန္က ဟာပဲျဖစ္ျဖစ္
အတူတူပဲ။ အဲဒါေတြအားလံုးကို "ငါ့ဟာ၊ ငါပဲ၊ ငါ့ရဲ႕အတၱ" လို႔ မျမင္ဘဲ "ငါ့ဟာ မဟုတ္ဘူး၊ ငါ မဟုတ္ဘူး၊
ငါ့ရဲ႕အတၱ မဟုတ္ဘူး" လို႔ မွန္ကန္တဲ့အျမင္နဲ႔ ႐ႈျမင္ရမယ္။
အဲဒီလို ရွင္းရင္း ရွင္းရင္းနဲ႔ သူတို႔ဟာ ႐ုပ္အေၾကာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ အေသးစိတ္ သေဘာက်ေအာင္
တရားနာတယ္။ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ဝိညာဏ္တို႔ကိုလည္း သေဘာက်ေအာင္ အဲဒီလို တရားနာတယ္။ ေကာင္းၿပီ၊
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ငါ့ဟာလည္း မဟုတ္ဘူး၊

ငါလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ငါ့ရဲ႕အတၱလည္း မဟုတ္ဘူးလို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမင္လာၿပီဆိုလို႔ရွိရင္

အဲဒီလို မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမင္လာျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးက ဘာလဲဆိုတာကို ျမတ္စြာဘုရားက ဆက္ေဟာထားတယ္။

"ဧဝံပႆံ ဘိကၡေဝ သုတဝါ အရိယ သာဝေကာ"

သုတဝါ ဆိုတာ ဘုရားဆီကတရားကို ၾကားထားတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ကို ေျပာတာေနာ္။ ဘယ္သာဝကပဲျဖစ္ျဖစ္ မၾကားဖူးဘဲနဲ႔
ဘယ္အရာကိုမွ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္နဲ႔ မသိႏိုင္ဘူး။ ရွင္သာရိပုတၱရာလို ဉာဏ္ႀကီးတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတာင္မွပဲ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္နဲ႔
ထိုးထြင္းသိႏိုင္တာ မဟုတ္ဘူး။
ဒါေၾကာင့္မို႔ "သုတဝါ" ေရွးဦးစြာ တရားကို နာယူမွတ္သားရမယ္၊ သင္ယူရမယ္။ "သုတဝါ အရိယ သာဝေကာ"
ၾကားဖူးနားဝရွိၿပီး သင္ယူထားတဲ့ အရိယာတပည့္ဟာ (ဓမၼစၾကာတုန္းက ျမတ္စြာဘုရားက "အနႏုႆု ေတသု ဓေမၼသု"
သူမ်ားဆီက သင္ထားတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ၾကားလည္း မၾကားဖူးဘူးေနာ္။ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္နဲ႔ ထိုးထြင္းသိတာကို
ေျပာတာ ျဖစ္တယ္။) အခုက်ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားေဟာလို႔ ၾကားဖူးနားဝရွိထားတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ဟာ ဘာျဖစ္တံုးဆိုေတာ့

"႐ူပသိၼမၸိ နိဗၺိႏၵတိ"
႐ုပ္တရားေတြ
ၿငီးေငြ႕လာတယ္။

ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့

ၿငီးေငြ႕တယ္ဆိုတာ

သေဘာေတြကို
သာယာမႈကို

ေကာင္းေကာင္းျမင္လာတဲ့အခါ

ရွာမေတြ႕ေတာ့တာ။

မသာယာေတာ့ဘူး။

႐ုပ္တရားအေပၚမွာ
မလိုခ်င္ေတာ့ဘူး။

လိုခ်င္ေနလို႔ ခက္တာကိုး။ တြယ္တာမႈေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ သာယာမႈ ေက်နပ္မႈေတြဟာ ႐ုပ္တရားေပၚမွာ မရေတာ့ဘူး။
ခါတိုင္းက ႐ုပ္ကေလးနဲ႔ေပ်ာ္ၿပီး ႐ုပ္ကေလးနဲ႔ ေက်နပ္ေနတာကိုး။ အခုေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ေက်နပ္မႈ မရေတာ့ဘူး။ အဲဒါကို
ၿငီးေငြ႕တယ္လို႔ ေျပာတာေနာ္။
(အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ "ၿငီးေဝ့" ဆိုတာ ရွိေသးတယ္။ ပါးစပ္ကေတာ့ "ၿငီး" ေနတာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ "ေဝ့" ေနတယ္။
ဒီနားပဲ၊ ဒီ႐ုပ္ကေလးထဲပဲ၊ လွည့္ၿပီးေတာ့ ေဝ့ေနတာ။ အဲဒါက်ေတာ့ ၿငီးေငြ႕တာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ၿငီးၿပီးေတာ့ ေဝ့ေနတာ
ျဖစ္တယ္။ ၿငီးတယ္ေဟ့၊ ဒုကၡ ဒုကၡနဲ႔ ၿငီးၿပီးေတာ့ ဒီနားပဲ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ လုပ္ေနတာ) ၿငီးေငြ႕တယ္ဆိုတာ
ေက်နပ္စရာ၊

သာယာစရာ

ရွာမေတြ႕ေတာ့ဘူးဆိုတာ

ေျပာတာေပါ့။

ေက်နပ္စရာ

မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္

ပစ္လိုက္ခ်င္တာေပါ့။ ဘယ္ေနရာမွ ေက်နပ္စရာ ရွာမေတြ႕ဘူးဆိုရင္ ပစ္ေတာ့မွာေပါ့။
"နိဗၺိႏၵံ

ဝိရဇၨတိ"

ၿငီးေငြ႕လာသည့္အတြက္ေၾကာင့္

အဲဒီ

႐ုပ္တရားေပၚမွာ၊

ေဝဒနာ

သညာ

သခၤါရ

ဝိညာဏ္ေတြေပၚမွာ မတြယ္ေတာ့ဘူး။ အတိုခ်ဳပ္က ဝိပႆ နာဉာဏ္ အဆင့္ျမင့္ဆံုး ေရာက္သြားတာကို ေျပာတာ။
ဝိပႆ နာဉာဏ္ အားလံုးကို ရည္ညႊန္းၿပီးေတာ့ "နိဗၺိႏၵတိ" သခၤါရေတြအေပၚမွာ လံုးဝၿငီးေငြ႕သြားၿပီ၊ သာယာမႈေတြ
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ရွာမေတြ႕ေတာ့ဘူး၊

သခၤါရကင္းသြားတဲ့၊

သခၤါရမရွိေတာ့တဲ့ေနရာ၊

သခၤါရေတြ

ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားတဲ့ေနရာသာလွ်င္

ႏွစ္သက္စရာေကာင္းတယ္ဆိုတာကို ေတြ႕တယ္ေပါ့ေနာ္။
အဲဒီေတာ့ "နိဗၺိႏၵံ" သာယာမႈကို မေတြ႕တဲ့အခါ "ဝိရဇၨတိ" မတြယ္တာေတာ့ဘူး။ တပ္မက္စိတ္ေတြ မရွိေတာ့ဘူး။
အဲဒါက မဂ္စိတ္ေပၚတာကိုေျပာတာ။ "နိဗၺိႏၵတိ" က ဝိပႆ နာဉာဏ္ ရင့္သန္တာကိုေျပာတာ။ "ဝိရဇၨတိ" ဆိုတာ
မဂ္အဆင့္ကို ေျပာတာ။ "ဝိရာဂါ ဝိမုစၥတိ" တပ္မက္စိတ္ေတြ ကင္းသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ လြတ္ေျမာက္သြားတယ္။
ဖိုလ္စိတ္ျဖစ္တာကိုေျပာတာ။ ဆိုလိုတာက ဝိပႆ နာဉာဏ္ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ကို ရသြားၿပီတဲ့။ "နိဗၺိႏၵတိ" ဝိပႆ
နာဉာဏ္၊ "ဝိရဇၨတိ" မဂ္၊ "ဝိမုစၥတိ" ဖိုလ္၊ ဒီဟာကိုေျပာတာေနာ္။
"ဝိမုတၱသၼႎ ဝိမုတၱမီတိ ဉာဏံ အေဟာသိ" ကိုယ္လြတ္တာကို လြတ္တယ္လို႔သိတဲ့ဉာဏ္ ျဖစ္သြားတယ္။
ေလာကလူေတြက

အလုပ္ကေလးတစ္ခု

ၿပီးသြားတဲ့အခါမွာ

Freedom

ျဖစ္သြားၿပီလို႔

ေျပာၾကတယ္။

ဘယ္ဟုတ္မလဲ၊ ႀကိဳးတန္းလန္းနဲ႔ပဲ။ သားေတြ သမီးေတြနဲ႔ လြတ္လပ္သြားၿပီလို႔ ေျပာၾကတယ္ေလ။ သားကလည္း
စာေမးပြဲၿပီးသြားလို႔ ရာထူးေတြရၿပီး သူ႔ဟာသူေနတယ္၊ သမီးကလည္း ဒီလိုပဲ။ အကုန္ လြတ္လပ္သြားၿပီ၊ ဘယ္ဟုတ္မလဲ၊
ေတာ္ၾကာက်ေတာ့

ေျမးကေရာက္လာေရာ၊

မလြတ္လပ္ဘူးဆိုတာ

ထင္ရွားတယ္ေပါ့ေနာ္။

စိတ္ရဲ႕လြတ္လပ္မႈ

ကိေလသာေတြ အညစ္အေၾကးေတြက ကိုယ့္သႏၲာန္မွာရွိေနေသးသမွ် ဘယ္ေတာ့မွ လြတ္လပ္တယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။
ဝိမုတၱိ

ဆိုတဲ့

တယ္လို႔ေခၚတာ။

လြတ္လပ္မႈဟာ

စိတ္ထဲက

အတြယ္အတာေတြ

အားလံုး

လြတ္သြားတာမွ

လြတ္လပ္

ျပင္ပကအလုပ္ကိစၥေတြၿပီးသြားတာကို လြတ္လပ္တယ္လို႔ေခၚတာ မဟုတ္ဘူး။ ေအး၊ ေကာင္းၿပီ၊

အဲဒီလိုျဖစ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ဘာေတြကို သိလာတံုးဆိုေတာ့

ေနာက္ဘဝ ငါေမြးစရာ မရွိေတာ့ဘူး၊ ငါ့ရဲ႕ ဇာတိတရားဟာ

ကုန္သြားၿပီ။
"ဝုသိတံ ျဗဟၼစရိယံ" ျမတ္ေသာအက်င့္ကိုလည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု က်င့္ၿပီးသြားၿပီ။
"ကတံ ကရဏီယံ"လုပ္စရာေတြကိုလည္း ငါလုပ္ၿပီးသြားၿပီ။
ရဟႏၲာျဖစ္ၿပီးေတာ့မွ

အလုပ္ဟာၿပီးတာ။

ပုထုဇဥ္ေတြဟာ

ဘယ္ေတာ့မွ

အလုပ္မၿပီးဘူးလို႔

ဆိုလိုတယ္။

ေသာတာပန္ေတြလည္း အလုပ္ မၿပီးေသးဘူး။ သကဒါဂါမ္ေတြ၊ အနာဂါမ္္ေတြလည္း အလုပ္ မၿပီးေသးဘူး။ ရဟႏၲာ
က်ေတာ့မွ အလုပ္ၿပီးတာ။

ဒါေၾကာင့္ "ကာေလာ ဃသတိ ဘူတာနိ" ဆိုတဲ့ ဂါထာေလးမွာ အခ်ိန္ကလူေတြကို စားပစ္ေနတယ္။ သတၱဝါေတြကို
စားရင္း သူကိုယ္သူလည္း စားေနတယ္။ အခ်ိန္က ကုန္သြားတာကိုး။
အဲ၊ ရဟႏၲာေတြက်ေတာ့ အခ်ိန္ကို စားပစ္လိုက္တာ။ သူ႔မွာ အခ်ိန္ေတြပိုသြားၿပီ။
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လူေတြက်ေတာ့ အခ်ိန္ပိုတယ္လို႔ မရွိဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔တံုးဆိုေတာ့ လုပ္စရာ တန္းလန္းနဲ႔မို႔။

ဒါေပမယ့္

လူေတြကထင္တယ္၊ ငါ့မွာ အခ်ိန္ေတြ ပိုေနၿပီ၊ လုပ္စရာေတြ မရွိေတာ့ဘူး၊ ငါ့မွာအားေနတယ္၊ လြတ္လပ္ေနတယ္လို႔
ဒီလိုထင္တယ္။ မဟုတ္ဘူး၊ ရဟႏၲာကမွ အခ်ိန္ေတြပိုတာ။
ပုထုဇဥ္ေတြဟာ
အခ်ိန္ေတြပိုေနတာပဲ။

လုပ္စရာတန္းလန္းနဲ႔
အဲဒီေတာ့

ေနရတာ၊

ရဟႏၲာပုဂိၢဳလ္က်မွ

မလုပ္ေသးတာပဲျဖစ္တယ္။

အခ်ိန္ေတြကို

ပ်င္းတဲ့သူဆို

အႏိုင္ယူလိုက္တာပဲ။

သူ႔မွာ

အၿမဲတမ္း

လုပ္စရာေတြ

အကုန္ၿပီးသြားၿပီ။ "ဘာမွလုပ္စရာ မရွိေတာ့ဘူး" လို႔ ဒီလိုသိျမင္လာတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားက
ေဟာလိုက္တဲ့အခါမွာ

အနတၱလကၡဏသုတ္

မွာ

ပဥၥဝဂၢီေတြရဲ႕စိတ္ဟာ

ဝိပႆ

နာ

က်င့္စဥ္အေနနဲ႔

တဏွာအစြဲအလမ္းေတြ

ဒီလိုရွင္းျပလိုက္တဲ့အခါ၊

သူတို႔ရဲ႕သႏၲာန္မွာ

(ဒိ႒ိကေတာ့

ကြ်တ္ခဲ့ၿပီးသားေပါ့ေနာ္) လံုးဝကင္းသြားၿပီ။ အာသေဝါတရားေတြက စိတ္ကို လႊမ္းမိုးမထားႏိုင္ေတာ့ဘဲနဲ႔ စိတ္ဟာ
လံုးဝစင္ၾကယ္တဲ့အဆင့္ကို ေရာက္သြားတယ္၊ လံုးဝ လြတ္လပ္သြားတယ္။
"အႏုပါဒါယ အာသေဝဟိ စိတၱာနိ ဝိမုစၥႎသု"
ဆိုလိုတာက ရဟႏၲာျဖစ္သြားၾကၿပီ၊ အဲဒီအခါက်ေတာ့မွေနာ္။
အနတၱလကၡဏသုတ္ ကို နာရင္း ဝိပႆ နာ က်င့္စဥ္ကို တိုးျမွင့္ၿပီး က်င့္လိုက္ၾကတာ ပဥၥဝဂၢီငါးဦးစလံုး
တစ္ၿပိဳင္နက္ ရဟႏၲာျဖစ္သြားၾကတယ္။
ေသာတာပန္ ျဖစ္တုန္းကေတာ့ တစ္ရက္စီ တစ္ရက္စီ ျဖစ္ၾကတယ္။ ရဟႏၲာျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ရက္တည္း၊
တစ္ခ်ိန္တည္း ျဖစ္သြားတယ္။ အထက္ဝိပႆ နာမွာ သြားၿပီးေတာ့ တူၾကတာ။ ရွင္သာရိပုတၱနဲ႔ ရွင္ေမာဂၢလာန္တို႔မွာ
ရွင္သာရိပုတၱက ရွင္အႆ ဇိရဲ႕ တရားကိုနာရလို႔ ေသာတာပန္ျဖစ္တယ္။ ရွင္သာရိပုတၱ ကေနတစ္ဆင့္ ေဟာေျပာလို႔
ရွင္ေမာဂၢလာန္က ေသာတာပန္ ျဖစ္သြားတယ္။ တစ္ခ်ိန္စီ ေသာတာပန္ျဖစ္ၾကတယ္။ ေဟာ၊ ေနာက္ထပ္ ဝိပႆ နာ
က်င့္စဥ္ေတြကို က်င့္ၾကတဲ့အခါ ရွင္ေမာဂၢလာန္က (၇)ရက္နဲ႔ ရဟႏၲာျဖစ္သြားတယ္။ ရွင္သာရိပုတၱ က်ေတာ့ (၁၅)ရက္
ၾကာတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူက အေသးစိတ္လိုက္ေနလို႔။ "အႏုပဒ ဓမၼ ဝိပႆ နာ" ရွင္သာရိပုတၱရဲ႕ ဝိပႆ
နာက

အေသးစိတ္႐ႈတယ္။

ဉာဏ္ႀကီးေတာ့

ခ်ဲ႕ကားၾကည့္တဲ့အခါ

အခ်ိန္ပိုၾကာတယ္လို႔

ဒီလိုဆိုလိုတာေပါ့ေနာ္။

ရဟႏၲာေတာ့ ျဖစ္ၾကတယ္၊ တစ္ခ်ိန္စီ ျဖစ္ၾကတာေပါ့။
အဲဒီေတာ့

ပဥၥဝဂၢီငါးပါးက

တစ္ရက္စီ

တစ္ရက္စီ

ေသာတာပန္ျဖစ္လာေပမယ့္

အနတၱလကၡဏသုတ္ကို

နာယူရတဲ့အခ်ိန္မွာ သကဒါဂါမ္ျဖစ္တယ္၊ အနာဂါမ္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ရဟႏၲာျဖစ္သြားၾကတယ္။ ေအး၊ ဒါက
အနတၱလကၡဏသုတ္ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ေဟာၾကားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္မို႔ တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္ေကာင္း ပရိသတ္ အေပါင္းတို႔သည္ ဝိပႆ နာ က်င့္စဥ္တစ္ခုကို က်င့္ႀကံ
ႀကိဳးကုတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ခႏၶာငါးပါးအေပၚမွာ

"နိဗၺိႏၵတိ" ဆိုတဲ့ ဝိပႆ နာဉာဏ္ ရင့္သန္လာမယ္ဆိုရင္

"နိဗၺိႏၵံ ဝိရဇၨတိ" မဂ္ဉာဏ္ကို ရၾကမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ မဂ္ဉာဏ္ကိုရၿပီးရင္ "ဝိရာဂါ ဝိမုစၥတိ" ဆိုတဲ့ ဖိုလ္ဉာဏ္ကို
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ရၾကမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီဖိုလ္ဉာဏ္ကို ရတဲ့အခါက်ေတာ့ လြတ္လပ္တယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သိလာလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို
သိလာၿပီးတဲ့အခါ ဘဝဆိုတာကို ဇာတိကအစ အဆံုးသတ္ၿပီး လုပ္စရာရွိတာေတြ အကုန္လုပ္ၿပီးၿပီ၊ စိတ္ေလးဟာ
ကိေလသာအာသေဝါေတြကေန လြတ္ကင္းသြားတဲ့ပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ ရယူႏိုင္ၾကရေအာင္ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့
တရားဓမၼအတိုင္း က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။

သာဓု သာဓု သာဓု
………………………
"ေမတၱာပို႔"

သတၱဝါမ်ားစြာ ေဘးရန္ကြာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ
(သတၱဝါမ်ားစြာ ေဘးရန္ကြာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ)
ေမတၱာေရခ်မ္း သြန္းကာဖ်န္း ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ
(ေမတၱာေရခ်မ္း သြန္းကာဖ်န္း ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ)
သက္ရွည္က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာ လိုရာဆႏၵျပည့္ပါေစ
(သက္ရွည္က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာ လိုရာဆႏၵျပည့္ပါေစ)

"ေမတၱာပို႔"
……………......
"ဓေမၼာသဓံ ပိဝိတြာန၊
ဝိသာ သေဗၺ သမူဟတာ။
အဇရာမရံ သီတိဘာဝံ၊
နိဗၺာနံ ယႏၲဳ သာဓေဝါ။
ဓေမၼာသဓံ - ေလာဘ, ေဒါသ, ေမာဟဆိပ္ေတာက္၊ ကင္းေပ်ာက္ၾကည္ေအး တရားေဆးကို၊
ပိဝိတြာန - ဝမ္းသာရႊင္ပ်၊ ေသာက္ၾကရ, နာၾကရကုန္ေသာေၾကာင့္၊
ဝိသာသေဗၺ - ပူဆာ ညစ္ေနာက္ ကိေလသာ အဆိပ္အေတာက္ ဟူသမွ်တို႔သည္၊
သမူဟတာ

-

ပိန္းၾကာဖက္တြင္

ေရမတင္သကဲ႔သို႔၊

ကင္းစင္လြင့္ေပ်ာက္၊

ေဘးမေရာက္ေအာင္

ပယ္ေဖ်ာက္အပ္ကုန္သည္၊ ေဟာႏၲဳ - စင္စစ္မေသြ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ အဇရာမရံ - အိုျခင္းလည္းကြာ၊ နာျခင္း
လည္းကင္း၊ ေသျခင္းလည္း ရွင္းထေသာ၊ သီတိဘာဝံ - ကိေလသာဟူ အပူခပ္သိမ္း၊ ကင္းၿငိမ္းရာ အစစ္ျဖစ္ေပထေသာ၊

www.thitsarparamisociety.com

နိဗၺာနံ - နိဗၺာန္ဟုေခၚ ေအးၿမိဳ႕ေတာ္သို႔၊ သာဓေဝါ - တရားခ်စ္ခင္ စိတ္ေကာင္းဝင္ျငား၊ သူေတာ္စင္ အမ်ားတို႔သည္၊
ယႏၲဳ - ပါရမီအဆင့္ဆင့္ ျမင့္ထက္ျမင့္၍၊ မလင့္ပံုေသ၊ ဆိုက္ေရာက္ေတာ္မူၾကပါေစကုန္သတည္း။
သာဓု…သာဓု…သာဓု

အဂၢမဟာပ႑ိတ အရွင္နႏၵမာလာဘိဝံသ (Ph. D)

