ဘဒၵႏၲကုသလ
(အဂၢမဟာဂႏၳဝါစကပ႑ိတ၊ သာသနဓဇဓမၼာစရိယ)
မင္းဖူးပရိယတၱိစာသင္တုိက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕

ေဟာၾကားေတာ္မူၿပီး

အရွင္ဥတၱမသာရ
[ သာသနတကၠသီလဓမၼာစရိယ - B.A(Buddhism) ]
တကၠသုိလ္ဂုဏ္ရည္ေက်ာင္းတုိက၊္ မအူခုန္ေက်းရြာ၊
သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္၊ သုံးဆယ္ၿမိဳ႕

စီစဥ္ေရးသား ပူေဇာ္အပ္ေသာ

ကံေကာင္းေအာင္ ဘယ္လို လုပ္မလဲ
ဓမၼသုတရသစာစုမ်ား

သာသနာ=
သာသနာ=၂၅၅၆
၂၅၅၆။

ေကာဇာ=
ကာဇာ=၁၃၇၄
၁၃၇၄။

ခရစ္=၂၀၁၂
၂၀၁၂။

V
ကံေကာင္းေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ

အခ်ဳိ႕က

ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ

ဆုိးက်ဳိးမ်ားႏွင့္

ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည့္အခါတိုင္း

မိမိကုိယ္ကုိမိမိ

'ငါ့ရ႕ဲ ကံက

ညံ့လုိက္တာ၊ ငါ့ကံကုိက ဆုိးပါတယ္၊ တုိ႔မ်ား ဘာလုပ္လုပ္ အက်ိဳးကုိမေပးဘူး' စသည္ျဖင့္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ညည္းတြား
တတ္ၾကသည္။
ထုိသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 'အသုံးမက်ပုံ၊ ပ်င္းရိပ၊ုံ ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မျပဳလုပ္ခ်င္ပုံ၊ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ကုိ
မျပဳလုပ္ႏုိင္ပ'ုံ တုိ႔ကုိ

ထုတ္ေဖာ္ျပသေနသည္ႏွင့္ပင္

တူေနေလေတာ့သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိလွ်င္

မိမိကုိယ္ကုိမိမိ

ကံ၏သေဘာသဘာဝကုိ ေကာင္းမြန္စြာ မသိနားမလည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံေနသည္ႏွင့္ တူေနေလသည္။
မည္သူမဆုိ ကံေကာင္းခ်င္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အသင္စာရႈသူေကာ အမွန္တကယ္ ကံေကာင္းခ်င္ပါသလား၊
ကန္႔သတ္အကုသုိလ္အလုပ္မ်ားမွ လြ၍
ဲ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ ကုသုိလ္အလုပ္တုိ႔က-ုိ
ယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္ျဖင္-့
မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲလု႔ံလဝီရိယျဖင္-့
သတိတရားျဖင္-့
တည္ၾကည္မႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈျဖင့-္
ဆင္ျခင္တုံဉာဏ္ပညာျဖင္-့
ႀကိဳးစားအားထုတ္ ျပဳလုပ္ၾကပါလွ်င္--------------------------သည္စာအုပ္ကေလးကုိ ၿပီးဆုံးေအာင္ ဆက္ဖတ္ၾကည့္ပါ။

r

J
ကံေကာင္းဖုိ႔ဆုိ ဒါေတြလုိသည္

၁။

အလုပ္ႏွစ္မ်ဳိးသုံးမ်ဳိးၿပိဳင္လာလွ်င္ မိမိ မျပဳလုပ္ခ်င္ဆုံး (ပထမျပဳလုပ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ) အလုပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး
စတင္ျပဳလုပ္ပါ။

၂။

မိမိေရြးခ်ယ္ထားေသာအလုပ္ကုိ စတင္ျဖစ္ေအာင္ စတင္ျပဳလုပ္ပါ။

၃။

လုပ္လက္စအလုပ္ကုိ စိတ္ပါလက္ပါ ျပဳလုပ္ပါ။

၄။

လုပ္လက္စအလုပ္ကုိ မပ်င္းမရိ ျပဳလုပ္ပါ။

၅။

လုပ္လက္စအလုပ္ကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ျပဳလုပ္ပါ။

၆။

လုပ္လက္စအလုပ္ကုိ ေလးေလးနက္နက္ ျပဳလုပ္ပါ။

၇။

လုပ္လက္စအလုပ္ကုိ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျပဳလုပ္ပါ။

၈။

လုပ္လက္စအလုပ္ကုိ အခ်ိန္မွန္မွန္ ျပဳလုပ္ပါ။

၉။

လုပ္လက္စအလုပ္ကုိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ျပဳလုပ္ပါ။

၁ဝ။

လုပ္လက္စအလုပ္ကုိ ၿပီးဆုံးေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။

လကၤာ

မလုပ္ခ်င္လုပ္၊ စ,ကာလုပ္၊ အလုပ္စိတ္ပါေစ။
မပ်င္း,ေပ်ာ္လ်က္၊ အေလးနက္၊ သပ္လ်က္မွန္ပါေစ။
စြဲၿမဲ,ၿပီးဆုံး၊ အက်ဥ္းရုံး၊ မရႈံးေအာင္ျမင္ေလ။

o

မာတိကာ
စဥ္။

အေၾကာင္းအရာ

စာမ်က္ႏွာ

၁။

တုိက္တြန္းစကား

၁

၂။

ႀကိဳတင္ သိေစခ်င္ပါသည္

၁

၃။

ကံဆုိသည္မွာ

၂

၄။

စိတ္ရွင္းေအာင္လုပ္မွ ဘဝအရႈပ္ကရွင္းမည္

၂

၅။

လူတုိင္းအတြက္ အေရးအပါဆုံးအရာ

၅

၆။

ေစတနာေကာင္းလွ်င္ ကံေကာင္းပါသည္

၅

၇။

အဘိဏွသုတ္ေတာ္လာ ဆင္ျခင္ဖြယ္ ကံတရား

၇

၈။

ကံဆုိတာ အေၾကာင္းတရား

၇

၉။

အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္

၈

၁ဝ။

သေဗၺသတၱာ ကမၼႆကာ

၈

၁၁။

မတူညီေသာကံတရား

၉

၁၂။

အဘိဓမၼာက်မ္းလာ ကံတရားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္သားဖြယ္

၉

၁၃။

တစ္သံသရာလုံး အက်ိဳးေပးေသာကံ

၁၁

၁၄။

ပထမေဇာေစတနာ၏ အက်ိဳးေပး ႏွစ္ပုိင္း

၁၁

၁၅။

မဃေဒဝက်မ္းလာ ကံတရားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္သားဖြယ္ရာ

၁၂

၁၆။

ပုေဗၺ စ ကတပုညတာ

၁၄

၁၇။

သံသရာႏွင့္ ကံတရား

၁၅

၁၈။

ယေန႔သူယုတ္မာ၊ ေနာက္ေန႔မွာ သူေတာ္ေကာင္း

၁၆

၁၉။

လူမုိက္ဆုိတာ

၁၆

၂ဝ။

မုဆုိးနားနီး မုဆိုး၊ တံငါနားနီး တံငါ

၁၇

၂၁။

ကုသုိလ္ကံ ျပဳလုပ္ျဖစ္ေစရန္ အေျခခံကုသုိလ္စိတ္ လုိသည္

၁၈

၂၂။

သံေဝဂရခ်ိန္

၁၉

၂၃။

အခြင့္အေရးကုိ လက္မလြတ္ေစနဲ႔

၂၀

၂၄။

ေခတၱဆုိင္းငံ့ထားလုိက္ပါ

၂၀

၂၅။

မေကာင္းမႈကုိ မထီမဲ့ျမင္ မျပဳရာ

၂၁

၂၆။

ေနာက္ေျပာင္ က်ီစယ္မိခဲ့လုိ႔

၂၁

၂၇။

မေကာင္းက်ိဳးမေပးမီ… မေကာင္းမႈက ပ်ားရည္လုိခ်ိဳ

၂၂

၂၈။

ဘဝဆက္တုိင္း ျပည့္တန္ဆာ ျဖစ္ရသည့္ကံ

၂၂

၂၉။

ပုတိဃတၱတိႆေထရ္

၂၃

၃ဝ။

တစ္ကုိယ္လုံး အဖုအပိမ့္မ်ား ေပါက္လာျခင္း

၂၃

၃၁။

ေသြးမ်ား,ျပည္မ်ားၾကားက မေထရ္ႀကီး

၂၃

၃၂။

ျမတ္စြာဘုရား သူနာျပဳအလုပ္ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း

၂၄

၃၃။

ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာေတာ္မူျခင္း

၂၅

၃၄။

အသုံးမက်ေသာ'လူသားတုိ႔၏ ႐ုပ္ကုိယ္ေကာင္'

၂၆

၃၅။

သမသီသိရဟႏၲာ

၂၇

၃၆။

ေစတီတည္ထားျခင္း

၂၇

၃၇။

တိႆမေထရ္၏ လားရာဂတိကုိ ေမးျမန္းျခင္း

၂၇

၃၈။

ေရာဂါေဝဒနာျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ရဟႏၲာျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကံမ်ား မတူၾက

၂၇

၃၉။

ရဟန္းေတာ္မ်ားက ျမတ္စြာဘုရားအား 'တိႆမေထရ္၏အတိတ္အေၾကာင္းကံကုိ
ျပန္ေျပာင္းေဟာၾကားေပးေတာ္မူပါရန္' ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၂၈

၄ဝ။

တိႆမေထရ္၏ အတိတ္အေၾကာင္း

၂၉

၄၁။

ေဒသနာေတာ္ နိဂုံးအဆုံး၌

၃ဝ

၄၂။

'သည္ဘဝ သည္ကုိယ္စ၊ံ ေနာင္ဘဝ ေနာင္ကုိယ္ခ'ံ ဟု ဆုိၾကေသာ္လည္း

၃၀

၄၃။

ကံသုံးပါး စင္ၾကယ္ေအာင္ လုပ္ပါ

၃၁

၄၄။

ေရွးကေကာင္းလုိ႔ အခုေကာင္း..

၃၂

၄၅။

ေရွးကဆုိးလုိ႔ အခုဆုိးပါသည္

၃၂

၄၆။

ေရွးကေကာင္းလုိ႔ အခုေကာင္းပါသည္… စေသာ လကၤာ၏ သမုိင္းေၾကာင္း

၃၂

၄၇။

ေရွးကေကာင္းလုိ႔ အခုေကာင္းပါသည္၊ အခုဆိုး ေနာင္ဆို္းပါလိမ့္မည္

၃၃

၄၈။

ေရွးကဆိုးလုိ႔ အခုဆိုးပါသည္၊ အခုေကာင္း ေနာင္ေကာင္းပါလိမ့္မည္

၃၃

၄၉။

ကုိယ္ျပဳသည့္ကံ ကုိယ့္ထံျပန္

၃၅

၅၀။

က်မ္းကုိးစာရင္း

၃၆

၅၁။

ရွင္မဟာရ႒သာရ၏ လကၤာ

၃၈

e

တုိက္တန
ြ ္းစကား

မိမိသည္

ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္တစ္ပါး

ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ

ကံႏွင့္ကံ၏အက်ဳိးကုိ

အႂကြင္းမဲ့

ယုံၾကည္ၿပီး

ျဖစ္လင့္ကစား သာမန္ကာလွ်ံကာသာ မွတ္ထင္ေနထုိင္လာခဲ့မိ၏။ မိမိ၏ သိကၡာဝါေတာ္ (၂ဝ)သုိ႔ ေရာက္လာေသာအခါ
'ပူတိဃတၱတိႆမေထရ္'၏ အေၾကာင္းကုိ ေဟာရင္းေျပာရင္း ကံႏွင့္ကံ၏အက်ဳိးေပးတုိ႔ကုိ ထူးထူးျခားျခား ေလးေလးနက္နက္
ရိပ္စားမိလာ၏။ စဥ္းစားမိလာ၏။
မိမိနည္းတူ အျခားသူမ်ားအားလည္း ကံႏွင့္ကံ၏ အက်ဳိးေပးတုိ႔ကုိ ေလးေလးနက္နက္ သေဘာေပါက္ နားလည္
ေစလုိရန္ႏွင့္
ေဟာတရားကုိ

ေရွာင္ရန္ေဆာင္ရန္တုိ႔ကုိ

နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာ

ေရးသားစီစဥ္စာအုပ္ျပဳလုပ္၍

လူအမ်ားအား

လုိက္နာက်င့္သုံးတတ္ေစလုိရန္
မွ်ေဝေပးရန္

ရည္ရြယ္လ်က္

တပည့္ဥတၲမသာရအား

မိမိ၏

တာဝန္ေပးအပ္ကာ

တုိက္တြန္းသမႈ ျပဳလုိက္ရေပသတည္း။
ဘဒၵႏၲကုသလ
(အဂၢမဟာဂႏၳဝါစကပ႑ိတ၊ သာသနဓဇဓမၼာစရိယ)
မင္းဖူးပရိယတၱိစာသင္တုိက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕။

ႀကိဳတင္ သိေစခ်င္ပါသည္

ဤ 'ကံေကာင္းေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ' ဓမၼသုတရသ စာစုမ်ားသည္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ မင္းဖူးပရိယတၱိ စာသင္တုိက္ႀကီး၏
ဦးစီးပဓာနနာယကဆရာေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘဒၵႏၲကုသလ (အဂၢမဟာဂႏၳဝါစကပ႑ိတ၊ သာသနဓဇဓမၼာစရိယ) ၏
နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ်င္းယားကုန္းေက်းရြာ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတုိက္၌ ေဟာၾကားသည့္ ေဟာတရားကုိ (ဆရာေတာ္၏
မူရင္းအာေဘာ္ကုိ မထိခုိက္ေစဘဲ) အနည္းငယ္ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ေရးသားထားေသာ စာစုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္စင္စစ္မူ

မိမိ၏

ပရိယတ္အေျခခံ

မျပည့္စုံမႈေၾကာင့္

တစ္စုံတစ္ရာ

မွားယြင္းသြားမည္စုိး၍

ဤစာစုမ်ားကုိ

ေရးသားရန္ ႀကီးေလးေသာ တာဝန္ႀကီးတစ္ရပ္ဟု မွတ္ယူကာ လက္မဝံ့ဘဲ ေၾကာက္ရြံ႕၊ ေနာက္တြန္႔ ေနမိပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ ဆရာေတာ္သည္ မိမိအား ပိဋကတ္ဆုိင္ရာ အေျခခံစာေပမ်ားမွစ၍ ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာစေသာ
စာေပမ်ားကုိ

သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ေသာ

ငယ္ဆရာရင္းျဖစ္၍

ဆရာ့အေပၚတြင္

ခ်စ္ေၾကာက္႐ုိေသစိတ္ျဖင့္

ဆရာသမား၏

တာဝန္ေပးခ်က္ကုိ မျငင္းဆန္ဝံ့သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ 'ဆရာသမား၏ ေက်းဇူးကုိ တုံ႔ဆပ္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးရၿပီ' ဟု ဝမ္းေျမာက္စိတ္
ျဖစ္ေနသည္က တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ 'ေရးပါမည္' ဟု တာဝန္ခံကာ အရဲစြန္႔ၿပီး ေရးသားလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ ဤစာစုမ်ားထဲတင
ြ ္ တစ္စုံတစ္ရာ ခြၽတ္ေခ်ာ္တိမ္းပါး၊ မွားယြင္းမႈမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အပုိအလြန္မ်ား
ပါရွိခဲ့ေသာ္ စီစဥ္ေရးသားသူ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္ဟုသာ မွတ္ယူေစလုိေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးပါသည္။

(ဆရာေတာ္) အရွင္ဥတၱမသာရ [ သာသနတကၠသီလဓမၼာစရိယ - B.A(Buddhism) ]
တကၠသုိလ္ဂုဏ္ရည္ေက်ာင္းတုိက၊္ မအူခုန္ေက်းရြာ၊ သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္၊ သုံးဆယ္ၿမိဳ႕။
၁

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။

ကံဆုိသည္မွာ .....
ကံဟူေသာေဝါဟာရသည္

ျမန္မာေဝါဟာရ

စစ္စစ္မဟုတ္။

ပါဠိ'ကမၼ'သဒၵါမွ

ဆင္းသက္လာေသာ

ပါဠိသက္

ျမန္မာေဝါဟာရ ျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ 'အလုပ'္ ဟူ၍ ျဖစ္၏။
ထုိ႔အျပင္ 'ေစတနာဟံ ဘိကၡေဝ ကမၼံ ဝဒါမိ' ဟူေသာ ဘုရားရွင္၏ ေဒသနာေတာ္အရ ကံကုိ 'ေစတနာ'ဟုလည္း
မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။
(ဤ၌ ေစတနာသည္ ကံျဖစ္ေအာင္လ႕ႈံ ေဆာ္ေပး ေသာအရာသာတည္း။ ေစတနာႏွင့္ကံကုိ အေၾကာင္းအက်ိဳး အျဖစ္ျဖင့္
ခြဲျခားၾကည့္လွ်င္ ေစတနာသည္ အေၾကာင္း၊ ကံသည္ အက်ဳိးဟုလည္း မွတ္ယူ၍ရႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ေစတနာျဖစ္မွ
ကံေျမာက္၍ ကံႏွင့္ ေစတနာသည္ မကြဲမျပား တသားတည္း ျဖစ္၍သြားရျခင္း ျဖစ္သည္။)
ဦးဟုတ္စိန္၏ ပါဠိ-ျမန္မာ အဘိဓာန္၌ 'ကမၼ'သဒၵါကုိ 'ျပဳျခင္း၊ အမႈ၊ အမႈသစ္၊ ႀကိယာ၊ ကုသုိလ္ အကုသုိလ္က'ံ ဟု
ဖြင့္ျပထားပါသည္။

စိတ္ရွင္းေအာင္ လုပ္မွ ဘဝအရႈပ္က ရွင္းမည္

လူသားတုိ႔၏

ေန႔စဥ္အသက္ရွင္ရပ္တည္ရင္း

ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေသာ

အျပင္းျပဆုံးဆႏၵတစ္ခုမွာ

ခ်မ္းသာ

သုခပင္ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာသုခဟုဆုိရာဝယ္ သာမန္လူသားတုိ႔ လက္လွမ္းမမီႏုိင္ေသးေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ (သႏၲိသုခ)မွတစ္ပါး
ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ

က်န္းမာခ်မ္းသာျခင္းက အစျပဳ၍ တန္ခုိး

အရွိန္အဝါ၊ ၾသဇာအာဏာ၊ အတတ္ပညာ၊

ေရႊေငြရတနာ၊

ဥစၥာပစၥည္းစသည္တုိ႔ႏွင့္ အခြင့္ေကာင္းအခါေကာင္း၊ အေျခအေနေကာင္း စသည္တုိ႔တုိင္ေအာင္ မၿပီးႏုိင္မစီးႏုိင္ လုိက္၍မဆံုး
ႏုိင္ေသာ

အရာမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္ဟု

ခ်မ္းသာၾကပါၿပီလား၊

ထင္ပါသည္။

သုိ႔တည္းမဟုတ္

ထုိအရာမ်ားႏွင့္

ခ်မ္းသာကုိ

ျပည့္စုံသူေတြေရာ

ရွာေဖြေမွ်ာ္လင့္ရင္း

မျပည့္စုံသူေတြပါ

အမွန္တကယ္

ဆင္းရဲတင
ြ ္းတြင္

နစ္ၿမဲနစ္လ်က္

မခ်မ္းမသာျဖစ္ရျခင္း၏

အေၾကာင္းရင္းကုိ

႐ုံးမထြက္ႏုိင္ၾကေသးဘူးလား၊ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း။
အခါတစ္ပါး

သိၾကားမင္းက

ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ

ျမတ္စြာဘုရားအား

ျမတ္စြာဘုရားက

ေလာကလူသားမ်ား

ေလာကလူသားမ်ား

မခ်မ္းမသာျဖစ္ရျခင္း၏

အေၾကာင္းရင္းမွာ

မနာလုိမ=
ႈ ဣႆာႏွင့္ ဝန္တုိမ=
ႈ မစၧရိယဆုိေသာ တရားဆုိး ႏွစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားေတာ္မူခဲ့ဖူးပါသည္။
ဤသည္ကုိေထာက္ဆၾကည့္ပါက

တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္

အထက္ပါ

ခ်မ္းသာသုခဟု

ထင္ရေသာ

(အထင္မွ်သာျဖစ္ေသာ) အရာမ်ားႏွင့္ မည္မွ်ပင္ ျပည့္္စႂုံ ကြယ္ဝေစကာမူ ၎၏စိတ္ထဲတင
ြ ္ ဣႆာ၊ မစၧရိယ တရားႏွစ္ပါးကုိ
သုိမွီးသိမ္းဆည္းထားပါလွ်င္ ၎ပုဂၢိဳလ္ကုိ ခ်မ္းသာသူဟု မဆုိႏုိင္ပါေပ။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ ခ်မ္းသာကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တသူတုိင္း
ဣႆာ၊

မစၧရိယ

တရားႏွစ္ပါး

ကိန္းေအာင္းတည္ရွိလာပါကလည္း

မိမိသႏၲာန္တင
ြ ္
စိတ္ထဲမွ

ကိန္းေအာင္းတည္ရွိမလာေအာင္

ဖယ္ထုတ္ရွင္းလင္းပစ္ရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

ကာကြယ္

တားဆီးရမည္ျဖစ္ၿပီး

သုိ႔ေသာ္

ထုိတရားဆုိးႏွစ္မ်ဳိးကုိ

''မင္းတုိ႔ကုိ လက္ခံထားရတာ မေကာင္းဘူး၊ သြားေတာ့''ဟု အလြယ္တကူေတာ့ ေမာင္းထုတ္ပစ္၍ ရလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။
ဤသုိ႔ဆုိလုိက္၍ 'ဖယ္ရွားပစ္၍ မရစေကာင္း' ဟုေတာ့ မဆုိလုိပါ၊ ရႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။

၂

လူသားတုိင္း အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနသမွ် မေသမခ်င္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရမည့္ အရာသည္ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏
ကုိယ္ပုိင္စိတ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိစိတ္သည္ တစ္သမတ္တည္း တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ရွိမေနပါ။ အိပ္ေနစဥ္ကလြ၍
ဲ
(အိပ္ေန
စဥ္တင
ြ ္ပင္

ဘဝင္စိတ္က

ေလာက္ေအာင္ပင္

ရွိေနေသးသည္)

ဟုိေတြးသည္ႀကံျဖင့္

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရမည့္

လူက

အားေနသည္ျဖစ္ေစ၊

အခ်ိန္တုိင္း

မိမိ၏ကုိယ္ပုိင္စိတ္သည္

မအားသည္ျဖစ္ေစ

အလုပ္မ်ားလ်က္

အခါခပ္သိမ္း

မရပ္မနား

ရွိေနေပသည္။

မိမိအလုိက်

မိိမိႏွင့္

ေကာင္းစိတ္ခ်ည္း

မအားလပ္ရ
တစ္သက္လုံး

ျဖစ္ေနသည္မဟုတ္။

အေကာင္းႏွင့္ အဆုိး တစ္လွည့္စီ ျဖစ္၍ေနေလသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာစိတ္၊ တစ္ခါတစ္ရံ ဝမ္းနည္းစိတ္၊
တစ္ခါတစ္ရံ

ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္၊

တစ္ခါတစ္ရံ

ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕စိတ္၊

တစ္ခါတစ္ရံ

ေက်နပ္ႏွစ္သက္စိတ္၊

တစ္ခါတစ္ရံ

ေဒါသစိတ္စသည္ျဖင့္ အတြင္းအျပင္ အာ႐ုံမ်ားႏွင့္ ႀကံဳခြင့္ဆုံခင
ြ ့္၊ တုိက္ဆုိင္ခင
ြ ့္မ်ား အားေလ်ာ္စြာ အမ်ဳိးမ်ဳိး လွည့္ၿပီး အလွည့္က်
အစားထုိး ေျပာင္းလဲကာ မျပတ္မလပ္ ေယာက္ယက္ခတ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ျပင္ပက အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊
ေတြ႔ထိစရာ အာ႐ုံမ်ားကလည္း နည္းေပါင္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဆြေ
ဲ ဆာင္ လႈံ႕ေဆာ္ စိန္ေခၚလ်က္ ရွိေနပါသည္။ လူသားတုိ႔သည္
၎အာ႐ုံမ်ဳိးစုံ၏ ဆြေ
ဲ ခၚရာေနာက္သုိ႔ တပ္မက္တြယ္တာရင္း၊ တုံ႔ျပန္ ျငင္းဆန္ရင္းျဖင့္ပင္ ဒရြတ္တုိက္ လုိက္ပါရွာၾကရေလသည္။
ဤသည္ကား ဆင္းရဲေစေၾကာင္း ဣႆာ၊ မစၧရိယ အပါအဝင္ တည္ၿငိမ္မႈကင္းမဲ့ေသာ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခေ
ဲ သာ စိတ္မ်ဳိးစုံ
ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း တရားခံေပတည္း။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္က စိတ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ 'ႏွိပ္ကြပ္ဆုံးမရန္ ခဲယဥ္းေသာစိတ္၊ အျဖစ္အပ်က္
လ်င္ျမန္ေသာစိတ္၊ သင့္မသင့္ မခ်င့္ခ်ိန္ဘဲ မိမိအလုိရွိရာ အာ႐ုသ
ံ ုိ႔ က်ေရာက္တတ္ေသာစိတ'္ ဟု ဝိေသသန အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္
ေဟာျပထားသည္ျဖစ္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း မွန္းဆသိႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ '၎စိတ္ကုိ ဆုံးမထားႏုိင္လွ်င္
သိပ္ေကာင္းပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္

ဆုံးမထား၍

ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေနေသာစိတ္သည္

ခ်မ္းသာအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ

ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ပါသည္' ဟု ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ဆက္၍ ေဟာၾကားထားေသာေၾကာင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မလြယ္ကူေသာ္လည္း
နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ စနစ္တက် ထိန္းခ်ဳပ္ထား၍လည္း ရႏုိင္ပါေသးသည္။

ႏိွမ္ႏိုင္ခဲစ၊ြ လ်င္ျမန္လွ၍၊ သူက်လိုရာ၊ က်တတ္ပါသည္၊ ၀ိညာဏသြမ္း၊ စိတ္သရမ္းကို၊ ေစာင့္ဖမ္း႐ႈေရး၊ ဆုံးမေပး၍၊
ယဥ္ေက်းလိမၼာ၊ သူျဖစ္လာေသာ္၊ ခ်မ္
ခ်မ္းသာ ေဆာင္ေပးတတ္သတည္း။ (မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

ခ်မ္းသာအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အလုိရွိေနသူတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္စိတ္ကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးလွ်င္ ယဥ္ေက်း
သိမ္ေမြ႔ေအာင္ ေလ့က်င့္ေနထုိင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေနေသာ စိတ္ထဲတင
ြ ္ ဣႆာ၊ မစၧရိယ တရားဆုိးမ်ား
လည္း ဝင္ေရာက္လာႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ အျခားေသာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ ဒိ႒ိ စေသာတရားမ်ားလည္း နည္းပါး
သြားႏိုင္ပါသည္။
ထိန္းခ်ဳပ္မထားေသာ စိတ႐
္ ိုင္းထဲတင
ြ ္ ဣႆာ၊ မစၧရိယစေသာ တရားမ်ားက ေနရာယူ စုိးမိုးထားပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္
ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေသာစိတ္ျဖစ္ေအာင္ မည္သုိ႔ျပဳမူ ေနထုိင္ရမည္နည္း။ ဣႆာ၊ မစၧရိယ စေသာတရားမ်ား မိမိသႏၲာန္တင
ြ ္
ဝင္ေရာက္မလာေအာင္ မည္သုိ႔ျပဳမူ ေနထုိင္ရမည္နည္း။ ဣႆာ၊ မစၧရိယ စေသာ တရားမ်ား မိမိသႏၲာန္တင
ြ ္ ဝင္ေရာက္
မလာေအာင္ မည္သုိ႔ ကာကြယ္ တားဆီးရမည္နည္း။ ဝင္ေရာက္လာပါကလည္း မည္သုိ႔ ဖယ္ထုတ္ရွင္းလင္းပစ္ရမည္နည္း။
ေျဖရွင္းရန္ နည္းစနစ္ ရွိပါသည္။
ထုိဣႆာ၊ မစၧရိယ တရားဆုိးႏွစ္မ်ဳိးသည္ စိတ္ထဲတင
ြ ္သာ တည္ရွိကိန္းေအာင္းေနေသာ တရားသာျဖစ္၍ စိတ္ႏွင့္
အထူးပင္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေနေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္ကုိအေျခခံ၍သာ ျပဳက်င့္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နည္းလမ္း လုိရင္းကုိ
၃

ေျပာပါဆုိလွ်င္ သမထႏွင့္ ဝိပႆနာ က်င့္စဥ္ကုိ ၫႊန္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးစြာပထမ ကုသုိလ္စိတ္ ျဖစ္ေနရပါမည္။
ကုသုိလ္စိတ္

ျဖစ္ေနခုိက္ကုိ

အေၾကာင္းရင္းမွာ

ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေသာစိတ္ဟု

အသင့္အတင့္

ေခၚဆုိ၍

ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္ျခင္းဟုဆုိေသာ

ရႏုိင္ပါသည္။

ကုသုိလ္စိတ္

ျဖစ္ရန္

ေယာနိေသာမနသိကာရ
ကာရပင္ျဖစ္သည္။
ကာ

အေျခခံ
ထုိ႔ေနာက္

စိတ္တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရပါသည္။ ၎နည္းကုိ သမထနည္းဟု ေခၚဆုိပါသည္။ အေတာ္အတန္ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ
သမာဓိ ရရွိျပီးသည့္အခါ သဘာဝအရွိတရားမ်ားကုိ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း အမွန္ကုိ အမွန္အတုိင္း ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ေပးရပါမည္။
၎နည္းကုိ ဝိပႆနာနည္းဟု ေခၚဆုိပါသည္။ (ဤသည္မွာ သမထႏွင့္ ဝိပႆနာ၏ အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းမွ် တင္ျပျခင္းသာ
ျဖစ္ပါသည္။
ဣႆာဆုိေသာ မနာလုိမႈ တရားဆုိးတစ္မ်ဳိး မိမိသႏၲာန္တင
ြ ္ ဝင္ေရာက္မလာေအာင္ ျပဳက်င့္ရမည့္ နည္းလမ္းမွာ
သူတစ္ပါးတုိ႔၏ ျပည့္စုံအဆင္ေျပေနမႈကုိ မိမိက ဝမ္းေျမာက္မႈ မုဒိတာစိတ္ကေလးထားၿပီး ေနေပးလုိက္ရုံျဖင့္ပင္ အလုိလုိ
ကာကြယ္တားဆီးၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ မုဒိတာ မထားႏုိင္၍ ဣႆာ တရားဆုိးက ေနရာယူႏွင့္ေနၿပီး ျဖစ္ေန
လွ်င္လည္း 'ထုိဣႆာဆုိေသာ မနာလုိမႈ သေဘာေလးသည္ ၾကာရွည္ တည္တံ့မေနဘဲ ဖ်တ္ခနဲေပၚလာလုိက္ ဖ်တ္ခနဲ
ေပ်ာက္သြားလုိက္ႏွင့္ တစ္ခုေပၚတစ္ခုေပ်ာက္၊ အစားထုိးၿပီး အလားတူစိတ္မ်ဳိး အသစ္ေရာက္လာတတ္သည့္ သေဘာေလး
မွ်ပါကလား'ဟု မိမိစိတ္ျဖင့္ပင္ ၎စိတ္ကုိ ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ေပးရပါမည္။ ျဖစ္ေနဆဲ အခိုက္အတန္႔ စိတ္ကုိ ပစၥဳပၸန္စိတ္ျဖင့္
တည့္တည့္စိုက္ၾကည့္ရမည္ဟု ဆုိလုိပါသည္။
၎စိတ္မ်ဳိးအပါအဝင္ အျခားမည္သည့္စိတ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္ပါေစ ျဖစ္ေပၚလာခုိက္စိတ္၏ သေဘာသဘာဝ လကၡဏာအမွန္ကုိ
ပရမတ္က်က် တည့္တည့္မတ္မတ္ ၾကည့္ေပးရပါမည္။ ယခု ဣႆာ၏ မနာလုိမႈ သေဘာေလးကုိလည္း တည့္တည့္ၾကည့္
မိေသာအခါ

လူတစ္ေယာက္ကုိ

လႊဲဖယ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္မွာ

တည့္တည့္ေစ့ေစ့ၾကည့္ပါက
အမွန္ပင္

ျဖစ္ပါသည္။

အၾကည့္မခံ
ဤနည္းျဖင့္

မ်က္ႏွာလႊသ
ဲ ြားသကဲ့သုိ႔
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ

၎စိတ္သည္လည္း

ျပဳမူေလ့က်င့္ပါမ်ားလာလွ်င္

ဣႆာစေသာ တရားဆုိးမ်ားကုိ မိမိစိတ္ထဲမွ အလုိလုိ ဖယ္ထုတ္ရွင္းလင္းၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အရည္မရ အဖတ္မရ၊
စားေသာက္သုံးေဆာင္၍လည္း မရေသာ ဣႆာ၊ မစၧရိယ စသည္တုိ႔ကုိ စိတ္တင
ြ ္းမွ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။
ထုိသုိ႔

ေနရင္းထုိင္ရင္း၊

စားရင္းေသာက္ရင္း၊

လုပ္ရင္းကုိင္ရင္း၊

အေနအထုိင္မပ်က္၊

အစားအေသာက္မပ်က္၊

အလုပ္အကုိင္မပ်က္ အခ်ိန္တုိင္းအခါတုိင္း ေန႔တုိင္းညတုိင္း ေလ့က်င့္ေနထုိင္သြားျခင္းျဖင့္ လူသားတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေန
သည့္ ေလာကီခ်မ္းသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးအျပင္ ေလာကုတၱရာ ခ်မ္းသာျဖစ္သည့္ သႏိၲသုခကုိပါ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္၍ လူသားတုိင္း
လက္ေတြ႕ လုိက္နာက်င့္သုံးသင့္ၾကေပသည္။
ေလာကလူသားတုိ႔၏ ဘဝကုိရႈပ္ေထြးေစေသာ၊ စိတ္ကုိရႈပ္ေထြးေစေသာ (ဝါ) ဆင္းရဲေစေသာ ဣႆာ၊ မစၧရိယ
စသည့္တရားဆုိးတုိ႔သည္ တန္ဖုိးမဲ့ေသာ စိတ္တင
ြ ္းအမႈိက္ သ႐ုိက္မ်ားသာ ျဖစ္၍ေနေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ကုိ စိတ္တင
ြ ္းမွ
မလြဲမေသြ ဖယ္ထုတ္ရွင္းလင္းပစ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ ဖယ္ထုတ္ရွင္းလင္းပစ္ရပါမည္နည္း ဆုိပါမူ ယခု
ခ်က္ခ်င္း (ေသသည့္တုိင္ေအာင္ မကုန္ဆုံးႏုိင္ေသာ ပစၥဳပၸန္အခ်ိန္တုိင္း)ပင္ ဖယ္ထုတ္ရွင္းလင္းပစ္ေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
မနာလိုကင္း၊ ၀န္တိုရွင္း၊ လက္ငင္း ခ်မ္းသာၾကရမည္။ (မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)





၄



လူတုိင္းအတြက္ အေရးအပါဆုံးအရာ

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတင
ြ ္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ မတူညီေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိၾက၏။ မရွိမျဖစ္
အေရးအႀကီးဆုံးအရာမ်ားလည္း လူတိုင္းလူတုိင္း လုိအပ္ၿမဲ ျဖစ္၏။ မည္မွ်အေရးႀကီးေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနပါေစ
ေသဆုံးသြားၾကေသာအခါ ထုိအေရးပါေသာအရာမ်ားသည္ မည္သုိ႔မွ် အသုံးမက်ေတာ့ပါေပ။
ယခုဘဝတြင္မက သံသရာအဆက္ဆက္တုိင္ေအာင္ အေရးပါၿပီး အက်ိဳးမ်ားေစေသာ အရာတစ္ခုရွိ၏။ ထုိအရာမွာ
သတိပင္ ျဖစ္သည္။သတိသည္ လူသားတုိင္းႏွင့္ ဆုိင္၏။ မည္သူတစ္ဦးေယာက္ႏွင့္မွ် မသက္ဆုိင္ခ်င္၍ မရ၊ သတိလက္လြတ္
ေနထုိင္သူသည္ အက်ဳိးနည္းဖုိ႔သာ ရွိသည္။ သတိရွိသူသည္ ေလာကီေလာကုတၲရာ ႏွစ္ျဖာစလုံး အက်ဳိးမ်ားလွသည္။
ျမတ္စြာဘုရားကလည္း

သတိသည္လြန္စြာ

အေရးႀကီးလွ၍

အခ်ိန္တုိင္းအခါတုိင္း

သတိရွိေနဖုိ႔

ေန႔စဥ္

ေဟာၾကားေပးေတာ္မူသည့္အျပင္ ေနာက္ဆုံးပရိနိဗၺာန္ စံခါနီးမွာပင္ 'အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ = သတိႏွင့္ ျပည့္စုံေအာင္
ေနရစ္ၾက'ဟု ဆုံးမ မွာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ 'သတိရွိေနျခင္းသည္

မေသျခင္း၏

အေၾကာင္းျဖစ္သည္၊

သတိမရွိျခင္း(ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေနျခင္း)သည္

(အဖန္ဖန္)ေသျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္သည္၊ သတိရွိသူသည္ မည္သည့္အခါမွ် မေသပါေပ(ဝါ) လူေသေသာ္လည္း ေသသည္
မမည္ပါေပ၊ သတိမရွိသူသည္ အသက္ရွင္ေနပါေသာ္လည္း ေသသည္မည္ေပေတာ့၏' ဟုလည္း ေဟာၾကားထားသည္ျဖစ္ရာ
သတိသည္ မည္မွ်ထိ အေရးပါေၾကာင္းကုိ ရိပ္စားမိေလာက္ၾကေပလိမ့္မည္။
သတိရွိေနျခင္း၏ တန္ဖုိးကုိလည္း ျမတ္စြာဘုရားက ေအာက္ပါအတုိင္း ေဟာၾကားထားပါေသးသည္။
'အပၸမတၱႆ ဘိကၡေဝ အႏုပႏၷၷာ ေစဝ ကုသလဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၲိ၊ ဥပၸႏၷာ စ အကုသလာဓမၼာ ပရိဟာယႏၲိ။'
အဓိပၸါယ္မွာ - 'သတိရွိသူသည္ မျဖစ္ေပၚေသးေသာ ကုသုိလ္တရားမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ျဖစ္သြားသည္။ ျဖစ္ေပၚၿပီးေသာ
အကုသုိလ္တရားမ်ားကုိလည္း ပယ္ျမစ္ၿပီး ျဖစ္သြား၏' ဟူ၍ျဖစ္သည္။
ဤေဟာၾကားခ်က္သည္ လူသားတုိ႔အတြက္ လြန္စြာ အားရစရာ၊ အားတက္စရာေကာင္းလွသည္။ သတိရွိေနျခင္းျဖင့္
မျဖစ္ေပၚေသးေသာ ကုသုိလ္အလုပ္ကုိလည္း လုပ္ျဖစ္ဖုိ႔ အခြင့္အေရး ရရုံတင
ြ ္မက၊ ကုသုိလ္အလုပ္ကုိ လုပ္ျဖစ္ရုံတင
ြ ္သာမက
ျဖစ္ၿပီးအကုသုိလ္အျပစ္မ်ားကုိပင္
ေကာင္းမြန္ၿပီး

ပယ္ေဖ်ာက္ႏုိင္၊

အေရးပါလွေသာသတိကုိ

ပယ္သတ္ႏုိင္သည္ဟု

အခ်ိန္တုိင္း၊အခါတုိင္း

ေဟာၾကားထားေသာေၾကာင့္

ေနရာတုိင္း၊လူသားတုိင္း

ကုိယ္ႏွင့္မကြာ

ဤမွ်ေလာက္
စိတ္ႏွင့္မကြာ

ေဆာင္ထားသင့္ပါသည္။







ေစတနာေကာင္းလွ်င္ ကံေကာင္းပါသည္

ေစတယတီတိ

ေစတနာ

=

မိမိႏွင့္အတူတကြ

ယွဥ္ေဖာ္ယွဥ္ဖက္ျဖစ္ကုန္ေသာ

ေစ့စပ္ႏႈိးေဆာ္တတ္ေသာ သေဘာတရားကုိ ေစတနာဟု ေခၚသည္။

ေစတယိတလကၡဏာ ေစတနာ၊
၅

ကုသုိလ္၊

အကုသုိလ္အာ႐ုံ၌

အာယူဟန ရသာ၊
သံဝိဒဟန ပစၥဳပ႒ာနာ၊
ဝိညာဏ ပဒ႒ာနာ။

ေစတနာ

= ေစတနာသည္၊

ေစတယိတလကၡဏာ = ေစ့စပ္ႏႈိးေဆာ္ျခင္းလကၡဏာ ရိွ၏၊
အာယူဟန ရသာ

= သမၸယုတ္တရားတုိ႔ကုိ မိမိကိစၥ၌ ဖ႐ိုဖရဲ မရိွေစမူ၍ စည္းေဝးစု႐ုံး ေစ့စပ္ႏႈိးေဆာ္ျခင္းကိစၥ ရိွ၏။

သံဝိဒဟနပစၥဳပ႒ာနာ = စီရင္တတ္ေသာ အျခင္းအရာအား ျဖင့္ ဉာဏ္အားေရွး႐ႈ ထင္တတ္၏။
ဝိညာဏ ပဒ႒ာနာ

= ဝိညာဏ္လွ်င္ နီးစြာေသာ အေၾကာင္း ရိွ၏။ (အ႒သာလိန)ီ

ေစတနာဟု ဆုိလုိက္သည္ႏွင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေကာင္းေသာအရာမ်ားတြင္သာ ေစတနာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ဟု
ထင္ၾကလိမ့္မည္။

အမွန္တင
ြ ္မူ

ေစတနာသည္

ေကာင္းေသာအရာမ်ားပါမက

မေကာင္းေသာ

ေနရာမ်ားတြင္လည္း

သက္ဆုိင္သည္။ ေစတနာေကာင္း ရိွသကဲ့သုိ႔ ေစတနာဆုိးလည္း ရွိပါသည္။
မည္သူ႔ကို 'ေစတနာ ရိွသည္' မည္သူ႔ကုိေတာ့ 'ေစတနာကုိ မရိွဘူး' စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကရာ တစ္စုံတစ္ေယာက္အား
တစ္ခုခု ရေစခ်င္၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစခ်င္၊ အခြင့္အေရး ရေစခ်င္၊ ေကာင္းေစခ်င္ေသာ အခါမ်ားတြင္ ထုိသူ႔အေပၚ၌ 'ေစတနာ
ရိွသည္'ဟု ဆုိၾကသည္။ မည္သည့္အက်ိဳး တစ္စုံတရာကုိမွ် မရေစခ်င္ေသာသူ အေပၚ၌မူကား ထုိသူအား 'ေစတနာကုိ
မရိွဘူး'ဟု ဆုိၾကသည္။
ေစတနာဟူသည္ တစ္စုံတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ျဖစ္ေအာင္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္၊ လႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ဟုဆုိလွ်င္
ဆုိ၍ ရႏုိင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေစတနာမပါလွ်င္ မည္သည့္အလုပ္ကုိမွ် ျပဳလုပ္ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္
ေပတည္း။
ကုသုိလ္အလုပ္တင
ြ ္ ျဖစ္ေစ၊ အကုသုိလ္အလုပ္တင
ြ ္ ျဖစ္ေစ ေရွ႕ေျပးအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္မည့္ အလုပ္အေပၚ စိတ္ကူး
ဉာဏ္ညြတ္၍ ျပဳလုပ္ခ်င္စိတ္က ျပင္းထန္ေနမွသာလွ်င္ ထုိအလုပ္သည္ ေအာင္ျမင္ အထေျမာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပဳလုပ္လည္း
ျပဳလုပ္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

ေစတနာႏွင့္

အလုပ္သည္

မကြဲမျပား

တစ္သားတည္းျဖစ္၍

ေနေလေတာ့သည္။

ေစတနာမပါလွ်င္ အလုပ္မျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အလုပ္ျဖစ္ျခင္းသည္လည္း ေစတနာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရပါမည္။
အလုပ္တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ဆုိပါလွ်င္ ေစတနာသည္ လြန္စြာ အေရးပါပါသည္။ ေစတနာေကာင္းမွ အလုပ္
ေကာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေစတနာမေကာင္းလွ်င္ အလုပ္ကလည္း ညံ့သြားတတ္ပါသည္။
ေစတနာႏွင့္ အလုပ္သည္ ကံပင္ျဖစ္သည္။ ၎ကံသည္ အေၾကာင္းသတၲိအစြမ္းမွ်သာ ရိွေသး၍ အက်ိဳးမေပးေသး။
အက်ိဳးေပးခြင့္ႀကံဳသည့္အခါမွသာ

အက်ိဳးေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေစတနာေကာင္း

ေစတနာဆုိးကုိ

လုိက္၍

အလုပ္ဆုိး ကြဲျပားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္း၊ အဆုိး အလုပ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ကံေကာင္း၊ ကံဆုိး ခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။
ေစတနာေကာင္းလွ်င္ ကံေကာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ကံေကာင္းမွ အက်ိဳးေပးေကာင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။




၆



အလုပ္ေကာင္း၊

အဘိဏွသုတ္ေတာ္လာ ဆင္ျခင္ဖယ
ြ ္ရာကံတရား

ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘိဏွသုတ္ေတာ္တင
ြ ္ အၿမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္ေနရမည့္ တရားငါးပါးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။
ထုိငါးပါးမွာ ၁။ အုိျခင္းသေဘာကုိ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္ရန္၊
၂။ နာျခင္းသေဘာကုိ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္ရန္၊
၃။ ေသျခင္းသေဘာကုိ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္ရန္
၄။ ရွင္က၊ြဲ ေသကြဲ ခြခ
ဲ ြါရျခင္းသေဘာကုိ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္ရန္ ႏွင့္ ထုိ႔အျပင္
၅။ ကံတရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆင္ျခင္ဖြယ္ရာ တရားတစ္ပါး အျဖစ္လည္း ေအာက္ပါအတုိင္း ထည့္သင
ြ ္းေဟာၾကားထား
ပါသည္။
ကမၼႆေကာမွိ ကမၼဒါယာေဒါ ကမၼေယာနိ ကမၼဗႏၶဳ ကမၼပၸဋိႆရေဏာ၊ ယံ ကမၼံ ကရိႆာမိ ကလ်ာဏံ ဝါ၊ ပါပကံ ဝါ၊
တႆ ဒါယာေဒါ ဘဝိႆာမီတိ အဘိဏွံ ပစၥေဝကၡိတဗၺံ။
'ငါသည္ ကံသာလွ်င္ ကုိယ္ပုိင္ဥစၥာ ရိွ၏။ ကံသာလွ်င္ အေမြခံ ရိွ၏။ ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္းရင္း ရိွ၏။ ကံသာလွ်င္
အေဆြအမ်ိဳး ရိွ၏။ ကံသာလွ်င္ ကုိးကြယ္လေ
ဲ လ်ာင္းရာ ရိွ၏။ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆုိးသည္ျဖစ္ေစ အၾကင္ကံကုိ ျပဳအံ့။
ထုိေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈကံ၏ ေကာင္းေမြ၊ ဆုိးေမြခံသည္ ျဖစ္ရအံ့။ ဤသုိ႔ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏'ဟု ေဟာၾကား
ထားပါသည္။







ကံဆိုတာ အေၾကာင္းတရား

ကံကုိ အမ်ားစုက အက်ိဳးတရားအျဖစ္ မွတ္ထင္ ေနၾကသည္။ အက်ိဳးေပးေကာင္းသူမ်ားကုိ 'သူကသိပ္ ကံေကာင္းတာပဲ၊
သူတုိ႔က ဘာပဲလုပ္လုပ္ ကံေကာင္းေတာ့ လုပ္သမွ်ေအာင္ျမင္တာပဲ' စသည္ျဖင့္ အက်ိဳးေပးဝိပါက္ကုိ အေၾကာင္းကံအျဖစ္ျဖင့္
ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းေနၾကသည္။ အေၾကာင္းကံႏွင့္ အက်ိဳးဝိပါက္ကုိ ေရာေထြးကာ အတူတူဟု မွတ္ထင္ေနၾကသည္။
အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္သည္ကုိ ႐ုတ္တရက္ မသိျမင္မိၾကေပ။ အမွန္စင္စစ္ ကံဆိုသည္မွာ အေၾကာင္းတရား
စစ္စစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးတရား မဟုတ္ပါေပ။

အေၾကာင္းကံကုိ အက်ိဳးတရားအေပၚ တင္စားေခၚေဝၚေနၾကျခင္း-

ဖလူပစာနည္းသာ ျဖစ္သည္။
ဤေလာက၌ မည္သည့္အခါမွ် အေၾကာင္းကံႏွင့္ ကင္းၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည္ဟူ၍ မရိွေပ။ အက်ိဳးတရားမွန္သမွ်
အေၾကာင္းကံႏွင့္

ဆက္စပ္ေသာ

အက်ိဳးဆက္မ်ားသာ

ျဖစ္သည္။

(အက်ိဳးတရား၏) အေၾကာင္းတရားေပတည္း။

၇

ထို႔ေၾကာင့္

ကံဟူသည္

အက်ိဳးကုိ

ျဖစ္ေစေသာ

အေၾကာင္းကံေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္သည္

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေဒသနာေတာ္အရ သခၤါရ ပစၥယာ ဝိညာဏံ = သခၤါရေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ျဖစ္ရသည္။ ဤေနရာ၌ သခၤါရသည္ အေၾကာင္းကံပင္တည္း။
ကာယသခၤါရ၊ ဝစီသခၤါရ၊ စိတၱသခၤါရဟု သခၤါရသုံးမ်ိဳး ကြဲျပားပါသည္။ ကံသုံးပါးႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။
ကံတည္းဟူေသာ

၎သခၤါရေၾကာင့္

ဝိညာဏ္စေသာ

ခႏၶာငါးပါး

အက်ိဳးတရားမ်ား

ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္အျဖစ္ျဖင့္

ေပၚေပါက္လာရပါသည္။ အေၾကာင္းကံေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးခႏၶာ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
ကမၼဘဝပစၥယာ ဇာတိ = ကမၼဘဝေၾကာင့္ ဇာတိျဖစ္ရသည္။ ကမၼဘဝဟူသည္ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံဟူေသာ
ကံသုံးပါးပင္တည္း။ ၎ ကံသုံးပါးေၾကာင့္ ဇာတိစေသာ အနာဂတ္ခႏၶာငါးပါး အက်ိဳးတရားမ်ား ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။
ဤေနရာတြင္ သခၤါရႏွင့္ ကမၼဘဝတုိ႔၏ တရားကုိယ္အရ 'ေစတနာ'ကုိ ေကာက္ရ၏။ ေစတနာဟူေသာ အေၾကာင္း
ကံေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါးဟူေသာ အက်ိဳးတရားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။







သေဗၺသတၱာ ကမၼႆကာ

''သေဗၺသတၱာ

ကမၼႆကာ

=

သတၱဝါအားလုံးတုိ႔သည္

ကံသာလွ်င္

ကုိယ္ပုိင္ဥစၥာရိွၾကကုန္၏''ဟူေသာ

ေဒသနာေတာ္အရ ၾကည့္လွ်င္ အမ်ားႏွင့္မဆုိင္ တစ္ဦးခ်င္းစီတင
ြ ္ ကုိယ္ပုိင္ကံမ်ား ကုိယ္စီရိွၾကသည္။ သူတစ္ပါး၏ ကံကုိ မိမိက
ပုိင္ဆုိင္ခ်င္၍ မရသကဲ့သုိ႔ မိမိ၏ ကံကုိလည္း သူတစ္ပါးအား ေပးခ်င္၍ မရပါေပ။
ျမန္မာမႈနယ္ပယ္တင
ြ ္ 'ကံစီမံသလို ျဖစ္ၾကရသည္'ဟူေသာ ေဝါဟာရရိွသည္။ အေပၚယံအေနျဖင့္ ေတြးၾကည့္လွ်င္
'ကံတရား၏အလုိက် သူစီမံခ်င္သလုိ စီမံလိမ့္မည္၊ ကံစီမံသလုိသာ ခံၾကရ၊ စံၾကရလိမ့္မည္၊' စသည္ျဖင့္ ကံတရားကပင္
သူထင္သလုိ ၎၏စိတ္ႀကိဳက္ စီမံဖန္တီးေနသည္ဟု ထင္မွတ္ဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။
အခ်ိဳ႕ကလည္း 'ဘဝဇာတ္ခုံေပၚတြင္ ကံဇာတ္ဆရာ အလုိက် ဆင္းရဲတစ္ခါ ခ်မ္းသာတစ္လွည့္၊ ရယ္တစ္လွည့္ ငုိတစ္ဖုံ
အမ်ိဳးမ်ိဳးစုံလင္ေအာင္ ကျပၾကရသည္'ဟုလည္း ကံတရားကုိ တင္စား၍ ေျပာၾကဆုိၾက ေရးသားၾကေသးသည္။
အမွန္စင္စစ္မူ

ကံတရားသည္

ထုိသုိ႔မဟုတ္၊

သတၱဝါ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏

မိမိျပဳလုပ္ခဲ့၊

ျပဳလုပ္ဆ၊ဲ

ျပဳလုပ္လတံ့ေသာ ကံမ်ားကသာလွ်င္ မိမိတုိ႔ျပဳလုပ္အားထုတ္သည့္ လုံ႔လပေယာဂႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ စီမံဖန္တီးျခင္း ခံရမည္
ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ကုိယ္ပုိင္ကံသည္သာလွ်င္ ကုိယ္ပုိင္ဥစၥာ ပဓာနျဖစ္သည္ကုိ သတိခ်ပ္အပ္ပါသည္။





၈



မတူညီေသာ ကံတရား

ကမၼံ သေတၱ ဝိဘဇၨတိ ယဒိဒံ ဟီန ပဏီတတာယ = တစ္ေယာက္က ညံ့၍ တစ္ေယာက္က သာလြန္ျမင့္ျမတ္သည္
ဆုိေသာ သေဘာတရားမ်ားကုိ ကံတရားက ေဝဘန္ခြဲျခားၿပီး ေပးေနပါသည္။

ဤေနရာ၌ ကံတရားက ေဝဘန္ခြဲျခားေပးသည္ ဆုိရာဝယ္ မုိးက်ေရႊကုိယ္သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ အလုိလုိ ဘြားခနဲ အေၾကာင္းမဲ့
စီမံဖန္တီးေပးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္၊ ျပဳလုပ္အား ထုတ္သည့္လံု႔လႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ (အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ) အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းျခင္းကုိ
ဆုိလုိပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အက်ိဳးေပးပုံခ်င္းလည္း မတူညီၾကေခ်။
မိဘႏွစ္ပါးက ေပါက္ဖြားလာေသာ သားသမီးမ်ားတြင္ပင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အက်ိဳးေပးပုံခ်င္း မတူညီၾက
ပါေပ။ တစ္ေယာက္ကခ်မ္းသာ၍ တစ္ေယာက္က ဆင္းရဲ၏၊ တစ္ေယာက္က ႐ုပ္ေခ်ာ႐ုပ္လွ၍ တစ္ေယာက္က ႐ုပ္ဆုိး၏။
တစ္ေယာက္က အသံေကာင္းၿပီး တစ္ေယာက္က အသံညံ့၏ စသည္ျဖင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ကံတရားခ်င္း ကြဲျပား
ျခားနားၾက၏။ အက်ိဳးေပးခ်င္း ကြဲျပားျခားနားၾက၏။
သည္မိသည္ဖက

ေပါက္ဖြားလာတာခ်င္းအတူတူ

အက်ိဳးေပးခ်င္း

တူညီၾကပါေတာ့လား။

ဤသို႔ကား

မဟုတ္။

တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အက်ိဳးေပးခ်င္း ကြာျခားလြန္းလွ၏။ ကံတရားသည္ ဆန္းၾကယ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ဆန္း
ၾကယ္ရသနည္းဟူမူ ကံျပဳလုပ္ခဲ့ပုံခ်င္း မတူညီၾကေသာေၾကာင့္ဟု အေျဖထြက္လာမည္ ျဖစ္သည္။







အဘိဓမၼာက်မ္းလာ ကံတရားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္သားဖြယ္

အဘိဓမၼာက်မ္းမ်ား၌ ကံ ေလးပါးေလးလီ ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား၏။ ၎ကံမ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီး စာရင္းလုပ္ၾကည့္
ေသာအခါ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ကိစၥအားျဖင့္
၁။

ဇနကကံ = ပဋိသေႏၶအခါျဖစ္ေစ၊ ပဝတၱိအခါျဖစ္ေစ ဝိပါက္၊ စိတ္၊ ေစတသိက္တုိ႔ႏွင့္ ကမၼဇ႐ုပ္၊ ဥတုဇ႐ုပ္တုိ႔ကုိ

အခါအခြင့္သင့္လွ်င္ မိမိကုိယ္တုိင္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာကံ၊
၂။ ဥပထမၻကကံ = ဇနကကံကုိလည္းေကာင္း၊ ဇနကကံ၏အက်ိဳးကုိလည္းေကာင္း ပဝတၱိအခါ၌သာ ၿမဲၿမံခုိင္ခံ့
တည္တံ့ေအာင္ ေထာက္ပံ့ကူညီတတ္ေသာကံ၊
၃။ ဥပပီဠကကံ = ဇနကကံ၏ အက်ိဳးကုိ အားနည္း ခ်ိနဲ႔သြားေအာင္ ကပ္၍ ႏွိပ္စက္တတ္ေသာကံ၊
၄။ ဥပဃာတကကံ = အားနည္းေသာ ဇနကကံ အစြမ္းသတၱိ၏ အက်ိဳးကုိ ကပ္၍ သတ္တတ္ေသာကံ - ဟူ၍
ကံေလးမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

၉

ပါကဒါနပရိယာယ (အက်ိဳးေပးေသာအစဥ္)ျဖင့္
၁။ ဂ႐ုကကံ
သည့္

အကုသိုလ္ကံ

ကုသိုလ္အရာ၌

= တစ္ပါးေသာကံမ်ားက မတားျမစ္ႏုိင္ဘဲ စုတိၿပီး အျခားမဲ့၌ အက်ိဳးေပးၿမဲျဖစ္ေသာ အလြန္အျပစ္ႀကီး
သို႔မဟုတ္

အလြနအ
္ ာႏုေဘာ္ႀကီးေသာ

မဟဂၢဳတ္(စ်ာန္)ကုသိုလ္ကံမ်ားႏွင့္

ကုသိုလ္ကံ၊

[

အကုသိုလ္အရာ၌

ေလာကုတၱရာကုသိုလ္ကံမ်ား။

ပဥၥာနႏၱရိယကံမ်ား၊

နိယတမိစၧာဒိ႒ိကံကိုလည္း

အခ်ိဳ႕က

ဂ႐ုကကံ၌ ထည့္သင
ြ ္းၾကေသး၏။]
၂။ အာသႏၷကံ = ေသခါနီးကာလ၌ ေအာက္ေမ့အပ္-ျပဳအပ္ေသာ ကုသိုလ-္ အကုသုိလ္ကံ၊
၃။ အာစိဏၰကံ = အၿမဲမျပတ္ေလ့က်က္ ျပဳလုပအ
္ ပ္ေသာ ကုသုိလ-္ အကုသုိလ္ကံ၊
၄။ ကဋတၱာကံ = အထက္ပါ ကံသုံးပါးအျဖစ္သို႔ မေရာက္တတ္ဘဲ ဤဘ၀၌ သာမန္ျပဳအပ္ေသာကံမ်ားႏွင့္ ေရွးေရွး
ဘ၀က ျပဳအပ္ခဲ့ေသာကံမ်ား - ဟူ၍ ကံေလးမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

ပါကကာလ(
ပါကကာလ(အက်ိဳးေပးရာကာလ)
းေပးရာကာလ)၏ အစြမ္းျဖင့္
၁။ ဒိ႒ဓမၼေဝဒနိယကံ

= ယခု မ်က္ေမွာက္ ပစၥဳပၸန္ဘဝ၌ အက်ိဳးေပးေသာကံ (ပထမေဇာေစတနာ)၊

၂။ ဥပေပဇၨေဝဒနိယကံ = အျခားမဲ့ျဖစ္ေသာ ဒုတိယဘဝ၌ အက်ိဳးေပးေသာကံ (သတၱမေဇာ ေစတနာ)၊
၃။ အပရာပရိယေဝဒနိယကံ = တတိယဘဝမွစ၍ နိဗၺာန္တံခါးဝအထိ အခြငရ
့္ သည္ရိွေသာ္ ပဋိသေႏၶက်ိဳး၊ ပဝတၱိက်ိဳးကုိ
ေပးေသာကံ (အလယ္ေဇာငါးခ်က္ ေစတနာ)၊
၄။ အေဟာသိကံ

= ထုိဆုိခဲ့ၿပီးေသာကံတုိ႔သည္ အေၾကာင္းမသင့္ အခြင့္မသာလွ်င္ မိမိတုိ႔ ဆုိင္ရာကာလ

အားေလ်ာ္စြာ အက်ိဳးမေပးဘဲ အလုိလို ဆိတ္သုဥ္း ပ်က္ျပယ္သြားေသာကံ (လုံးဝ အက်ိဳးမေပးေသာကံ)- ဟူ၍ ကံေလးမ်ိဳး
ျဖစ္သည္။
(ဤေနရာ၌ အေဟာသိကံဟု ၿပီးစလြယ္ ေျပာၾကေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ေျပာဆုိၾကျခင္းသည္ မျပည့္စုံေပ။ အျပည့္အစုံ
ဆုိလွ်င္ 'အေဟာသိ ကမၼံ ကမၼဝိပါေကာ နာေဟာသိ' ဟုေျပာရပါမည္။ မျပည့္စုံေသာ္လည္း အေဟာသိကံဟု ဆုိလုိက္သည္ႏွင့္
အမ်ားက နားရည္ဝ၊ နားလည္ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ပထမေဇာေစတနာသည္ ကံသာလွ်င္ ျဖစ္ၿပီး ကမၼဝိပါက မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆုိလွ်င္ အေဟာသိ ကမၼံ ကမၼဝိပါေကာ နာေဟာသိ။
ကမၼံ

= ကံသည္

အေဟာသိ

= ျဖစ္ခဲ့ေလၿပီ၊

ပန

= သုိ႔ေသာ္

ကမၼဝိပါေကာ

= ကမၼဝိပါက္သည္

နာေဟာသိ

= မျဖစ္ေတာ့ေပ။)

ပါကဌာန(
ပါကဌာန(အက်ိဳးေပးရာဌာန)
းေပးရာဌာန)၏ အစြမ္းျဖင့္
၁။ အကုသုိလ္ကံ၊
၂။ ကာမကုသုိလ္ကံ၊
၁၀

၃။ ႐ူပါဝစရကံ၊
၄။ အ႐ူပါဝစရကံ-ဟူ၍ ေလးမ်ိဳးျဖစ္သည္။

တစ္သံသရာလုံး အက်ိဳးေပးေသာ ကံ

ေဇာခုနစ္ႀကိမ္၊ ေစတနာခုနစ္တန္ ရွိရာတြင္ အလယ္ေဇာငါးခ်က္၏ ေစတနာသည္ တစ္သံသရာလုံး အက်ိဳးမေပးဘဲ
မေန၊ ေသခ်ာေပါက္ အက်ိဳးေပးမည္သာ ျဖစ္သည္။ ဘဝ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု အရွိန္ေကာင္း၊ အခြင့္သာလွ်င္ သူဝင္လာၿပီး
အက်ိဳးေပးပါေတာ့သည္။
ကမၼဝိဘဂၤက်မ္းမ်ားတြင္လည္း 'အပရာ ပရိယကမၼ ရဟိေတာ သေတၱာနာမ နတၴိ = အပရာပရိယကံမွ ကင္းေသာ
သတၱဝါမည္သည္ မရိွႏုိင'္ ဟုျပဆုိထားေသာေၾကာင့္ ဒိ႒ဓမၼေဝဒနိယကံမွ ကင္းေသာ သတၱဝါႏွင့္ ဥပေပဇၨေဝဒနိယကံမွ
ကင္းေသာသတၱဝါ ရိွႏုိင္ေသာ္လည္း အပရာပရိယဆုိေသာ အလယ္ေဇာ ငါးခ်က္ေစတနာ၏ အက်ိဳးေပးျခင္းမွ ကင္းေသာသတၱဝါ
မရိွပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလယ္ေဇာငါးခ်က္ေစတနာသည္ တစ္သံသရာလုံး အက်ိဳးေပးေသာကံဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။







ပထမေဇာေစတနာ၏ အက်ိဳးေပး ႏွစ္ပုိင္း

ပထမေဇာေစတနာက ယခုဘဝ အက်ိဳးေပးရမည္ဟု ဆုိရာဝယ္ အက်ိဳးေပးပုံ ႏွစ္ပုိင္း ကြဲျပားသြားျခင္းကုိ ခြဲျခားၿပီး
နားလည္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ထုိႏွစ္ပုိင္းမွာ ၁။ ခုနစ္ရက္အတြင္း အက်ိဳးေပးျခင္း ႏွင့္
၂။ ခုနစ္ရက္မွေနာက္ပုိင္း မေသမခ်င္း တစ္သက္လုံး အက်ိဳးေပးျခင္း ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ခုနစ္ရက္အတြင္း အက်ိဳးေပးျခင္းသည္ ဆုိင္ရာ အဂၤါရပ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စုံမွသာ အက်ိဳးေပးႏုိင္ပါသည္။
၎အဂၤါရပ္မ်ားမွာ -

ေစတနာသုံးတန္ လြန္စြာထက္ျမက္ျခင္း၊

-

လွဴဖြယ္ပစၥည္းဝတၴဳ၏ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ ဓမၼိယလဒၶ ျဖစ္ျခင္း၊

-

အလွဴခံပုဂၢိဳလ္သည္ အဘိညာဥ္ေျခာက္ပါးရ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ၿပီး နိေရာဓသမာပတ္မွ ထလာခါစ ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။
ပထမေဇာေစတနာသည္ ခုနစ္ရက္အတြင္း အက်ိဳးေပးလွ်င္ ထုိေစတနာကုိ ကမၼဝိဘဂၤသုတၱန္ (ကံေဝဘန္ခန္း)တြင္

ပရိပကၠေဝဒနိယကံ- အလြန္ရင့္က်က္၍ အရိွန္ေကာင္းေသာ ကံဟု ဆုိပါသည္။
၎ခုနစ္ရက္အတြင္း အက်ိဳးေပးႏုိင္ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားျဖင့္ မျပည့္စုံလွ်င္ ႐ုိ႐ုိးဒိ႒ဓမၼေဝဒနိယကံပင္ ျဖစ္သည္။

၁၁

မဃေဒဝလကၤာက်မ္းလာ ကံတရားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ား

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္

မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက

၎၏နာမည္ေက်ာ္

'မဟာသုတကာရီ

မဃေဒဝ

လကၤာသစ္'က်မ္းႀကီး၌ ကံတရားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္သားဖြယ္ရာ၊ လက္ေတြ႔ လုိက္နာက်င့္သုံးစရာ အဆုိအမိန္႔မ်ားကုိ
ဘုရားေဟာေဒသနာေတာ္မ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ကုိးကား၍ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား မွတ္သားလြယ္ကူေစရန္ ကဗ်ာလကၤာမ်ားျဖင့္
ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားဖြဲ႔ဆုိ ခီ်းျမႇင့္ေပးထားပါသည္။
ဘုရားရွင္တုိင္းသည္

ကံတရားကုိ

၎၏ေနာက္မွ ဉာဏ္ႏွင့္ ဝီရိယလည္း
အသုံးအေဆာင္

ပရိေဘာဂ၊

လြန္စြာအေရးပါေသာ

ပူးတြ၍
ဲ လုိက္ပါမွ

သက္ရွည္က်န္းမာ၊

အရင္းအျမစ္တရားအျဖစ္

ေဟာၾကားထားသည္ျဖစ္ရာ

လူသားတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေသာ ေလာကီေရးရာ ပစၥည္းဥစၥာ၊

ကုိယ,္ စိတ-္ ခ်မ္းသာစေသာ

ေကာင္းက်ိဳးသုခ

အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ

ရရိွႏုိင္

မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 'ကံဟုမူလ၊ သမၺဳဒၶတ၊ုိ႔
ေဟာျပသည္မွာ၊ အရင္းသာရွင။့္
ဥစၥာ ေဘာဂ၊ ဇီဝိတႏွင၊့္
သုခပြါးရန္၊ ဤလူ႔ဌာန္၌၊
ဉာဏ္ဝီရိယ၊ ပေယာဂတည္.့ ..'ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊

အခ်ိန္ကာလ၊ ေနရာေဒသ၊ ပုဂၢိဳလ္စ႐ုိက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္သုိ႔လုိက္၍ သင့္မသင့္ႏႈိင္းဆခ်င့္တြက္ကာ
ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

ကံတစ္ေၾကာင္းတည္းသာ ယုံၾကည္ခ်က္ျဖင့္

မီးပုံအတြင္းသုိ႔

မဆင္းထုိက္ေၾကာင္း၊

ေနရာတကာတြင္

ကံတစ္ခုတည္းကုိသာ ယုိးမယ္ဖြဲ႔၍ မေနသင့္ေၾကာင္းကုိ ေရွးက သူေတာ္ေကာင္းမ်ားက ဆုိဆုံးမထားေၾကာင္းကုိ 'ကာလ ေဒသ၊ ပုဂၢလကု၊ိ
ႏိႈင္းဆအပ္တုံ၊ ကံကုိယုံ၍၊
မီးပုံအတြင္း၊ မဆင္းထုိက္စြာ၊
က်ားရဲရာလည္း၊ ၾကမၼာအေၾကာင္း၊
မယုိးေကာင္းတည္။့
သူေဟာင္းေရွးက၊ ဆုိကုန္ၾက၏…' ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊

'ေကာင္းေတာ့လည္းကံေပါ့၊ မေကာင္းေတာ့လည္း ကံေပါ့' ဟူ၍ လုံ႔လဝီရိယႏွင့္ ဉာဏ္ မပါဘဲ တစ္ယူသန္စိတ္ျဖင့္
ကံတစ္ခုတည္းကုိသာ မကုိးစားသင့္ေၾကာင္း၊ သင့္မသင့္ကုိ ဉာဏ္ျဖင့္သာ ခ်င့္ခ်ိန္၍ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 'လုံ႔လမထူ၊ ဉာဏ္မကူဘ၊ဲ
အယူတစ္ေခ်ာင္း၊ ကံတစ္ေၾကာင္းမွ်၊
မေကာင္းလည္းကံ၊ ေကာင္းလည္းကံဟ၊ု
ကံကုိခ်ည္းသာ၊ မကုိးရာဘူး။
၁၂

ပညာဉာဏ္ျဖင့္၊ သင့္မသင့္က၊ုိ
အခြင့္႐ႈ၍ အျပဳလုံ႔လ၊ ရိွအပ္စြာ့တည္…
့ 'ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ လုံ႔လဝီရိယ မရိွဘဲ ပေယာဂစက္ ပ်က္ကြက္ပါမူကား လူမ်ား၊ နတ္မ်ားကလည္း မ-လိမ့္မည္
မဟုတ္သည့္အျပင္ ထုိသူမ်ားအား ဘုရားေသာ္မွ ကယ္မရႏုိင္ေၾကာင္းကုိ 'မႀကိဳးမကုတ္၊ အားမထုတ္မ၊ူ
လူမလုံ႔လ၊ နတ္ မ-မတည္၊့
ပေယာဂစက္၊ ပ်က္သည့္သူအား၊
လူကုိထား၍၊ ဘုရားေသာ္မ၊ွ
ကယ္မရဘူး…' ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊

ျပဳလုပ္အားထုတ္မႈ အေၾကာင္းရင္းကံ မပါလွ်င္ ႀကံစည္သမွ် အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ကာ မခြၽတ္ဧကန္ ပ်က္စီးတတ္လိမ့္မည္
ျဖစ္ၿပီး ဂုဏ္ေရာင္မလွမပျဖင့္ မထြန္းပႏုိင္ဘဲ လူ႔ဘဝတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ကုသုိလ္ကံႏွင့္
အကုသုိလ္ကံ တရားႏွစ္ပါးတုိ႔သည္ မယားျပဳရာတြင္ လင္ေယာက်္ားက သေဘာမတူလွ်င္ မယားသည္သာ ထုိ၏အက်ိဳးမ်ားကုိ
ရရိွခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထုိ႔အတူ လင္ေယာက်္ားက ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္လည္း မယားက သေဘာမတူလွ်င္ မယားသည္
လင္ေယာက္်ား ျပဳလုပ္သည့္ ကံ၏အက်ိဳးကုိ ရရိွခံစားရလိမ့္မည္ မဟုတ္ဘဲ လင္မယားပင္ ျဖစ္ေနပါေစ 'ဘယ္သူမျပဳ မိမိမ'ႈ
ဆုိသည့္အတုိင္း ျပဳလုပ္သူ ကုိယ္တုိင္သာလွ်င္ ပဓာနျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 'ေၾကာင္းရင္းၾကမၼာ၊ ကံမပါလွ်င္၊
ႀကံရာမၿပီး၊ အခ်ည္းႏွီးျဖင့၊္
ပ်က္စီးတတ္စြာ၊ မခြၽတ္ရာတည္၊့
ကံမြဲမေျပာင္၊ ကံမေဆာင္လွ်င္၊
ဂုဏ္ေရာင္မလွ၊ မထြန္းပဘူး။
ဒုကၡလူ႔ေဘာင္၊ ဆင္းရဲေခါင္လိမ၊့္
အကုသုိလ္ႏွင့္၊ ကုသုိလ္ႏွစ္ပါး၊
ကံတရားကား၊
မယားျပဳရာ၊ စိတ္မပါလွ်င္၊
လင္မွာမရ။
လင္ျပဳကလည္း၊
မိန္းမအိမ္သူ၊ စိတ္မတူေသာ္၊
မွတ္ယူမွန္စြာ၊ မရရာဘူး... 'ဟူ၍ လည္းေကာင္း - စသည္ျဖင့္ ေရးဖြ႕ဲ ဆုံးမထားပါသည္။




၁၃



ပုေဗၺ စ ကတပုညတာ

အရာရာကို ေအာင္ျမင္တုိးတက္ရန္အတြက္ ပစၥဳပၸန္ကံသည္ အေရးပါသကဲ့သုိ႔ အတိတ္ကံသည္လည္း လြန္စြာအေရးပါ
ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ျမတ္စြာဘုရားက စကၠသုတၱန္၌ 'ေယဟိ သမႏၷာဂတာ၊ ေဒဝမႏုႆာ၊ န စိရေႆဝ မဟႏၲတၱံ ေဝပုလႅတၱံ ပါပုဏႏၲိ၊ ေဘာေဂသု = အၾကင္သမၸတၱိစက္
ေလးပါးတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံကုန္ေသာ နတ္လူတုိ႔သည္ မၾကာျမင့္မီပင္လွ်င္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရတနာတုိ႔သည္ မ်ားျပားသည္၏အျဖစ္သုိ႔၊
ျပန္႔ေျပာသည္၏အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ကုန္၏' ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

သမၸတၱိစက္ေလးပါးဟူသည္ ၁။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာအရပ္၌ ေနျခင္း (ပဋိ႐ူပေဒသဝါသ)
၂။ သူေတာ္ေကာင္းကုိ မွီဝဆ
ဲ ည္းကပ္ျခင္း (သပၸဳရိသာဝႆယ)
၃။ မိမိ၏ ကုိယ္စိတ္ကုိ ေကာင္းစြာထားျခင္း (အတၱသမၼာပဏိဓ)ိ
၄။ ေရွးဘဝကျပဳခဲ့ဖူးေသာ ေကာင္းမႈရိွျခင္း (ပုေဗၺ စ ကတပုညတာ)တုိ႔ ျဖစ္သည္။
ထုိသမၸတၱိစက္ေလးမ်ိဳးတုိ႔တင
ြ ္ ပုေဗၺ စ ကတပုညတာစက္ဟူသည္ အတိတ္ကံပင္တည္း။ က်န္စက္သုံးပါးသာ ျပည့္စုံၿပီး
ပုေဗၺ စ ကတပုညတာဟူေသာ အတိတ္ကံ မပါလာလွ်င္ ထုိက္သင့္သေလာက္ အက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ မဟုတ္သလုိ
အတိတ္ကံကုိခ်ည္း

အားကိုးကာ

ပစၥဳပၸန္ကံတည္းဟူေသာ

က်န္စက္သုံးပါးႏွင့္

မျပည့္စုံလွ်င္လည္း

ထုိက္သင့္သေလာက္

အက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
အတိတ္ကံသည္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ မည္သုိ႔မွ် ျပဳျပင္ရန္ မတတ္ႏုိင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္ကံႏွင့္ အတိတ္ကံတုိ႔
တြဲဖက္ခ်ိတ္ဆက္မိေစရန္ ပစၥဳပၸန္ကံကုိသာ အထူးအားျပဳ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ပစၥဳပၸန္ကံကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေလေလ အတိတ္ကံ (ပုေဗၺ စ ကတပုညတာ)က ႐ုပ္လုံးေပၚေလေလ ျဖစ္လာမည္
ျဖစ္ၿပီး ပစၥဳပၸန္ကံက ခ်ိဳ႕တဲ့ေလေလ အတိတ္ကံက တိမ္ျမဳပ္ေလေလ ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုေဗၺ စ ကတပုညတာဟူေသာ အတိတ္ကံမ်ားကုိ ပစၥဳပၸန္ကံတုိ႔ျဖင့္ တူးေဖာ္လုိက္လွ်င္ သမၸတၱိစက္
ေလးပါးတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံလာမည္ျဖစ္ၿပီး အတိတ္ကံႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကံတုိ႔ ေပါင္းစပ္ခ်ိတဆ
္ က္မိကာ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ အရာရာကုိ
ေအာင္ျမင္လႊမ္းမုိးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း...။





၁၄



သံသရာႏွင့္ ကံတရား

လူသားအပါအဝင္
အတိတ္ကလည္း

သတၱဝါအားလုံးတုိ႔သည္

ဘဝေပါင္းမည္မွ်

နိဗၺာန္သုိ႔

က်င္လည္ခဲ့ၾကရသည္

မ်က္ေမွာက္မျပဳမီ

မသိခဲ့။

ေနာင္လည္း

သံသရာတြင္

က်င္လည္ၾကရသည္။

မည္မွ်ၾကာေအာင္

က်င္လည္ၾကရ

ဦးမည္ဆုိသည္ကုိ ႀကိဳတင္တြက္ဆ၍ မရပါေပ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက အဝိဇၨာနီဝရဏာနံ ဘိကၡေဝ သတၱာနႏၲရံ အေယာဂႏၲာနံ ဘဝတိ၊ ပုဗၺေကာဋိ န သညာယတိ။
ဟု ေဟာေတာ္မူခဲ့၏။
ဘိကၡေဝ

= ပရိသတ္ေလးပါးခ်စ္သား ခ်စ္သမီးတုိ႔၊

နီဝရဏာနံ

= နီဝရဏတရားမ်ား ဖိစီးကာခံ၍ ေနၾကေလကုန္ေသာ၊

နီဝရဏာနံ

= နီဝရဏတရားတုိ႔ ရိွ၍ ေနၾကကုန္ေသာ၊

တဏွာကာေယာ = တဏွာရာဂ တဏွာသံေယာဇဥ္ႀကိဳး တန္းလန္း ရိွ၍ ေနၾကကုန္ေသာ၊
သတၱာနံ

= သတၱဝါအေပါင္းတုိ႔အား၊

ဣဓသံသာရံ

= ဤသံသရာေဘးႀကီးသည္ကား၊

စိရံ

= ၾကာျမင့္စြာ၊

ဘဝတိ

= ျဖစ္ခဲ့ေလၿပီ။

ပုဗၺေကာဋိ

= မည္သည့္အခါက စခဲ့သည္ဆုိေသာ အခါကာလ ရက္အစြန္းဆုိတာသည္လည္း၊

နသညာယတိ

= မထင္ေလာက္ေအာင္ ၾကာခဲ့လွ၏။

အဓိပၸါယ္မွာ 'တဏွာသံေယာဇဥ္ ရိွေနသမွ် ကာလပတ္လုံး၊ နီဝရဏတရားမ်ား ရိွေနသမွ် ကာလပတ္လုံး သံသရာတြင္
က်င္လည္ၾကရဦးမည္။ ေရွးကလည္း က်င္လည္ခဲ့ဖူးၿပီ။ မည္မွ် ၾကာခဲ့သည္ဆုိသည္ကုိ မမွန္းဆႏုိင္ခ'ဲ့ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
သံသရာတြင္ က်င္လည္ခဲ့သည္မွာ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေရွးဘဝမ်ားစြာက ကုသုိလ္ကံ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အကုသုိလ္ကံ
အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ ေျမာက္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကဖူးၿပီ။

၎အတိတ္ကံမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္စြာပင္ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆုိးျပစ္မ်ားက အက်ိဳးေပး

ဝိပါကအေနအားျဖင့္ အက်ိဳးေပးလိမ့္ဦးမည္ ဆုိသည္မွာလည္း ေျမႀကီးလက္ခတ္ မလြေ
ဲ ပ။
မည္သည့္ဘဝ

မည္သည့္အခ်ိန္က

မည္သုိ႔ေသာ

ေကာင္းကံဆုိးကံမ်ားကုိ

မည္သုိ႔မည္ပံု

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္

ဆုိသည္မွာလည္း မည္သူမွ် တိတိက်က် မသိခဲ့ၾက၍ အက်ိဳးေပးကုိလည္း 'ေကာင္းမည္လား၊ ဆုိးမည္လား' ဆုိသည္ကုိ
ႀကိဳတင္မွန္းဆ မသိႏုိင္ၾကပါေပ။
မ်ားေသာအားျဖင့္

လူသားတုိ႔သည္

ေကာင္းက်ိဳးကုိသာ

ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တၾကသည္။

ခ်မ္းသာခ်င္ၾကသည္။

ေကာင္းစားခ်င္ၾကသည္။ မေကာင္းက်ိဳးကုိ မည္သူမွ် မလုိလား၊ မေတာင့္တၾကေပ။
သုိ႔ေသာ္ ကံျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က ေကာင္းကံႏွင့္ ဆုိးကံကုိ ဒြန္တ၍
ြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးသက္သက္ခ်ည္း
ေမွ်ာ္လင့္ၾကေသာ္လည္း

ေမွ်ာ္လင့္သည့္အတုိင္း

ျဖစ္လာလိမ့္မည္

ေပးဦးမည္သာ။
၁၅

မဟုတ္ဘဲ

ဆုိးက်ိဳးမ်ားကလည္း

ဒြန္တ၍
ြဲ

အက်ိဳး

ဘဝတစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္က ေကာင္းကံမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း မေကာင္းကံမ်ားကုိလည္း
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကဖူးေပလိမ့္မည္ဆုိသည္ကုိလည္း ထည့္တြက္ရေပဦးမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သံသရာသည္ လြန္စြာ ရွည္လ်ား
လွေသာေၾကာင့္ေပတည္း။







ယေန႔သူယုတ္မာ ေနာက္ေန႔မွာ သူေတာ္ေကာင္း

လူအမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွၾက၏။ အခ်ိဳ႕က မုိက္မ၏
ဲ ၊ ယုတ္မာတတ္၏။ အခ်ိဳ႕က လိမၼာ၏၊ ပညာရိွ၏။ မုိက္ေသာသူသည္လည္း
အၿမဲတေစ မုိက္၍ခ်ည္း မေနဘဲ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တင
ြ ္ လိမၼာႏုိင္သကဲ့သုိ႔ လိမၼာေသာသူသည္လည္း ထုိ႔အတူ အၿမဲ မလိမၼာႏုိင္။
လိမၼာေနရာမွ မုိက္ခ်င္ မုိက္တတ္ၾက၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ေနရသနည္း။
၎ေမးခြန္းကုိ

အေျဖထုတ္ၾကည့္လွ်င္

ပတ္ဝန္းက်င္

အာ႐ုံမ်ိဳးစုံတုိ႔၏

မတူညီေသာ

အေျခအေနမ်ားအေလ်ာက္

အာ႐ုံေျပာင္းလွ်င္ စိတ္ပါလုိက္၍ ေျပာင္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ လိမၼာသူ၊ မုိက္မသ
ဲ ူ စသည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ၍ ျဖစ္ေနရသည္ဟု ေျဖရမည္
ျဖစ္သည္။ (ပင္ကုိယ္ဗီဇဓာတ္ခံ အေကာင္းအဆုိးေပၚတြင္လည္း မူတည္ႏုိင္ပါသည္။)
ဥပမာဆုိရေသာ္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္၊ ေစတီပုထုိး၊ ရဟန္းသံဃာစေသာ အေကာင္းအာ႐ုံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ဖူးေတြ႕
ရသည့္အခါ ခ်က္ခ်င္းပင္ ၾကည္ညိဳစိတ္၊ ကုသုိလ္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ထုိစိတ္သည္လည္း အၿမဲတည္တံ့မေနဘဲ
အျခားေနရာသုိ႔ေရာက္၍

မိမိကုိ

ေစာ္ကားေမာ္ကား

ရန္စကားေျပာလာသူမ်ား၊

မိမိကုိ

ရန္မူသူမ်ားကုိ

ေတြ႔ရ၊

ျမင္ရ၊

ႀကံဳရသည့္အခါတြင္မူ ေဒါသစိတ္က ဘယ္က ဘယ္လုိေရာက္လာသည္မသိဘဲ ဝုန္းခနဲ ထလာမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။
ဤသည္မွာ မတူညီေသာအာ႐ုံမ်ားေၾကာင့္ (ဝါ) အေကာင္းအာ႐ုံႏွင့္ အဆုိးအာ႐ုံတုိ႔ေၾကာင့္ ၎အာ႐ုံတုိ႔ႏွင့္ ေလ်ာ္စြာပင္
ေကာင္းစိတ္၊ မေကာင္းစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာပုံ၊ လိမၼာသူ, မိုက္မသ
ဲ ူ ျဖစ္ေပၚလာပုံ သာဓကပင္တည္း။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔သူေတာ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ေနာက္ေန႔တင
ြ ္ သူယုတ္မာ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ယေန႔ သူယုတ္မာ
ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေနာက္ေန႔တင
ြ ္ သူေတာ္ေကာင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါေသးသည္။

လူမုိက္ဆုိတာ

ေယာ ဗာေလာ မညတိ ဗာလ်ံ၊
ပ႑ိေတာဝါ ပိ ေတနေသာ။
ဗာေလာဝ ပ႑ိတမာနီ၊
သ ေဝ ဗာေလာတိ ဝုစၥတိ။ (ဓမၼပဒ၊ ဂါထာ-၆၃)

အၾကင္လူမုိက္သည္ မိမိမိုက္ေသာ အျဖစ္ကုိ သိ၏။ ထုိသုိ႔သိျခင္းေၾကာင့္ (ထိုသုိ႔ မုိက္ေသာသူ ျဖစ္လ်က္လည္း ပညာရိွ
မည္၏) ပညာ႐ွိ ျဖစ္ႏုိင္ေသး၏။ အၾကင္လူမုိက္သည္ကား မုိက္လ်က္လွ်င္ မိမိကုိယ္ကုိ ပညာရိွဟု ထင္၏။ ထိုသူကုိသာလွ်င္
စင္စစ္ လူမုိက္ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။
၁၆

ပုထုဇဥ္လူသားတုိ႔၏သေဘာအရ မသိမႈ

(အဝိဇၨာ)က စခဲ့သည္ျဖစ္၍

တစ္ရံတစ္ခါ မုိက္တတ္ၾကေသး၏။ ဤ၌

သာမညမုိက္မဲျခင္းႏွင့္ ကမ္းကုန္ေအာင္မုိက္မဲျခင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားၿပီး မွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။
သာမညမုိက္မဲျခင္းဟူသည္

အမ်ားတကာနည္းတူ

သာမညေနထုိင္ကာ

မိမိသူတစ္ပါး

ႏွစ္ဦးသားတုိ႔အတြက္

ထိခုိက္နစ္နာစရာ အက်ိဳးတစ္စုံတရာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးေလာက္ေအာင္ မုိက္မဲျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ မုိက္မဲလုိက္၊ သိသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း
ျပင္ဆင္လုိက္၊ ထုိ႔ေနာက္ ထပ္မုိက္လုိက္ျဖင့္ပင္ အဆုိးအေကာင္း သံသရာလည္ေနျခင္းမ်ိဳးကုိ ဆုိလုိပါသည္။
ဤသူမ်ိဳးသည္ မိမိမုိက္သည္ကုိ မိုက္မွန္း သိေနႏုိင္သည္ျဖစ္၍ အသိတစ္ခ်က္ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ ဝင္လုိက္လွ်င္မူကား
ထုိအသိျဖင့္ပင္ မိမိမိုက္မသ
ဲ ည္၏အျဖစ္ကုိ လုံးဝ စြန္႔လႊတ္သြားႏုိင္ပါသည္။
ကမ္းကုန္ေအာင္မုိက္မဲျခင္းဟူသည္ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတုိ႔၏အက်ိဳးစီးပြါးကုိ ထိခုိက္ေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္သည့္
အျပင္

မိမိကုိယ္ကိုမိမိ

မုိက္မသ
ဲ ည္၏အျဖစ္ကုိ

သတိပင္မရဘဲ

ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ဆုိသည္မွာလည္း

ပုိ၍ပင္ေဝးလ်က္

မုိက္တင
ြ ္းနက္သထက္ နက္၍ေနျခင္းမ်ိဳးကုိ ဆုိလုိပါသည္။ ဤသူမ်ိဳးသည္ မည္သည့္အခါမွ် အသိတရားျဖင့္ သတိမထားမိႏုိင္ဘဲ
မိမိမုိက္မသ
ဲ ည္၏အျဖစ္ကုိ မစြန္႔လႊတ္ႏုိင္သည္ျဖစ္၍ မုိက္မဲျခင္းျဖင့္ပင္ ဘဝကုိအဆုံးသတ္သြားၾကရရွာေလသည္။
လူသည္ မသိမႈကုိအေျခခံထားသည္ျဖစ္၍ သိလ်က္ႏွင့္ မုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မသိဘဲ မုိက၍
္ ေသာ္လည္းေကာင္း
မို္က္မဲတတ္ၾကသည္မွာ ဓမၼတာပါေပ။
သုိ႔ေသာ္

မိမိမုိက္သည္၏အျဖစ္ကုိ သိေနလွ်င္ 'လူမုိက'္ အမည္မတြင္ေသး၊ ပညာရိွပင္မည္ႏုိင္ေသး၍ မုိက္မွန္း

သိေအာင္ အသိျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အခ်ိန္မီ ထိန္းခ်ဳပ္ ျပဳျပင္ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
မုိက္လည္း မုိက္၍ေန၏။ မိမိကုိယ္ကုိ မုိက္မွန္းလည္း မသိသည့္အျပင္ ပညာရိွဟူ၍ပင္ ထင္ေနပါမူကား ထုိသူမ်ိဳးကုိ
'လူမုိက'္ ဟူ၍ တိတိက်က် အမည္တပ္ရမည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
[ ကိုယ္မိုက္ မိုက္မွန္းသိ၊ လိမၼာလာဖို႔ရွိ။ မိုက္ပါလ်က္ပင္ လိမၼာတယ္ထင္၊ မိုက္ၿမဲ မိုက္မည္ပင္။ ]

မုဆုိးနားနီး မုဆုိး၊ တံငါနားနီး တံငါ

ေကာင္းကံႏွင့္ဆုိးကံ

ႏွစ္မ်ိဳးကုိ

ခြဲျခားနားလည္ၿပီး

မေကာင္းကံကုိ

ေရွာင္ျဖစ္ရန္ႏွင့္

ေကာင္းကံကုိ

ေဆာင္ျဖစ္၊

လုပ္ျဖစ္ရန္မွာ ဗီဇႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးပင္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆုိရပါမည္။
ဤေနရာ၌

အခ်ိဳ႕က

ဗီဇသာ

အေရးအႀကီးဆုံးဟု

ဆုိၾကသူမ်ားရိွသကဲ့သုိ႔

အခ်ိဳ႕ကလည္း

ပတ္ဝန္းက်င္သာ

ပဓာနျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသူမ်ားလည္း ရိွပါသည္။
ေယဘုယ်သေဘာျဖင့္ မွတ္ခ်က္ျပဳရလွ်င္ 'ဗီဇေရာ ပတ္ဝန္းက်င္ပါ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ေကာင္းမြန္မွ

ေကာင္းကံ ျပဳလုပ္ရန္

အခြင့္သာႏုိင္မည္'ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။
ဗီဇကမည္မွ်ပင္ေကာင္းေနပါေစ
ေကာင္းေနေစကာမူ

ပတ္ဝန္းက်င္

ဗီဇမေကာင္းလွ်င္လည္း

မေကာင္းလွ်င္

ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းက

မျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔
မည္သုိ႔မွ်

ပတ္ဝန္းက်င္

မည္မွ်ပင္

ေကာင္းကံျဖစ္ေအာင္

မေဆာင္ၾကဥ္း

ပင္ကုိယ္အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္

႐ုန္းထြက္သြား

ေပးႏုိင္ပါေပ။
သုိ႔ေသာ္
ႏုိင္ၾကၿပီး

ပတ္ဝန္းက်င္

ေကာင္းကံျဖင့္

မေကာင္းသည့္ၾကားမွပင္

လြတ္ေျမာက္သူမ်ား

ဗီဇေကာင္းသူတုိ႔

ရိွႏုိင္ပါေသာ္လည္း

၁၇

ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းအတြင္းက

ဗီဇညံ့သူသည္ကား

ေကာင္းကံ ျပဳလုပ္ျဖစ္ေစရန္ အလားအလာ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးသည္ျဖစ္၍ မေကာင္းကံ ျပဳလုပ္ျဖစ္ရန္သာ အတြင္းဗီဇက
တြန္းအားေပးေနမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဗီဇဟူသည္ ပဋိသေႏၶစိတ္ႏွင့္ အတူတကြ ေမြးဖြားလာခဲ့သည္ျဖစ္၍ ျပဳျပင္ရန္ ခဲယဥ္းေသာ
ေၾကာင့္ေပတည္း။
'မုဆုိးနားနီးမုဆုိး၊

တံငါနားနီးတံငါ'ါ'ဟူေသာ

ျမန္မာစကား

တစ္ခုရိွ၏။

၎စကားသည္

'ဗီဇေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊

ညံ့သည္ျဖစ္ေစ ပတ္ဝန္းက်င္ အေကာင္းအဆုိးအေပၚမူတည္၍ အတုျမင္ အတတ္သင္ သေဘာျဖင့္သာ ေကာင္းကံ၊ဆုိးကံမ်ား
ခြဲျခားျပဳလုပ္ျဖစ္ၾကသည္'ဟု ဆုိလုိခ်င္ဟန္ တူပါသည္။







ကုသုိလ္ကံ ျပဳလုပ္ျဖစ္ေစရန္ အေျခခံကုသုိလ္စိတ္ လုိသည္

လူသားတုိ႔သည္ ခ်မ္းသာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေန႔စဥ္ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနရင္းျဖင့္ပင္ အခ်ိန္ေတြ ကုန္မွန္းမသိ ကုန္ၾက
ရသည္။ ဤသည္ကုိ 'ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ရွင္ၾကသည္' ဟုလည္း ဆုိၾကသည္။
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ (ဝါ) အသက္ရွင္ရပ္တည္ ေနႏုိင္ေရးအတြက္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္ကုိ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္အ
့ ျပင္ ၎အတြက္မဟုတ္ေသာ အျခား အလုပ္မ်ားက
လည္း အက်ိဳးရိွေသာ/မရိွေသာ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ပင္ လြန္စြာမွ မ်ားျပားလြန္းလွပါသည္။
ဤမွ်မ်ားျပားလွေသာအလုပ္မ်ားၾကားက

လူသားတုိ႔သည္

ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်

ကုိယ္ေရာႏႈတ္ပါ

မအားရ

မနားရ

ေလာက္ေအာင္ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္၊ ေယာက္ယက္ခတ္လ်က္ မအားမလပ္ရိွေနေသာ ၾကားမွပင္ အဇၩတၱသႏၲာန္က စိတ္သည္လည္း
ကုိယ္ႏႈတ္တုိ႔ထက္ပင္ သာ၍ အလုပ္မ်ားလ်က္ ရိွေနၾကပါသည္။
ထုိအလုပ္မ်ားထဲတင
ြ ္

တစ္ေန႔တစ္ေန႔

ကုသုိလ္

ျဖစ္ေစမည့္

အလုပ္ႏွင့္

အကုသုိလ္ျဖစ္ေစမည့္

အလုပ္တုိ႔ကုိ

ခ်ိန္ခင
ြ ္တင
ြ (္ ခ်ိန္တြယ္စရာ ကိရိယာတစ္ခုခုတင
ြ )္ ထည့္၍ ခ်ိန္စက္ၾကည့္ပါလွ်င္ မည္သည့္အလုပ္က သာေလမည္နည္း။
မ်ားေသာအားျဖင့္ အကုသိုလ္ျဖစ္ေစမည့္အလုပ္ (အကုသုိလ္အလုပ)္ ကသာ သာ၍ မ်ားေလမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေလာဘ၊ ေဒါသစေသာ ကိေလသာတုိ႔ မုိးမႊန္ေအာင္ မ်ားျပားလ်က္ရိွေနေသာ ပုထုဇဥ္လူသားတုိ႔သည္
မေကာင္းေသာ

အာ႐ုံမ်ားဘက္သုိ႔သာ

အေလးသာ

အားျပဳေနေသာေၾကာင့္

(ပါပသၼႎ

ရမတိ

မေနာ)

ကုသိုလ္အလုပ္

လုပ္ျဖစ္ေစရန္ အေျခခံကုသုိလ္စိတ္ ေမြးျမဴတတ္မႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ဟု ေျဖရမည္ ျဖစ္သည္။
မည္မွ်ပင္အလုပ္မ်ားေနသည္ျဖစ္ေစ ေန႔စဥ္ ကုသုိလ္အလုပ္ကုိ လုပ္ျဖစ္ေအာင္ အထူး ဝါယာမစုိက္ထုတ္ရမည္မွာ
လူသားအားလုံးတုိ႔၏

ေမြးရာပါတာဝန္

တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ထုိတာဝန္ကုိ

မေက်ပြန္ဘဲ

လူ႔ေလာကမွ

ထြက္ခြါသြားရလွ်င္

လူမပီသေသာလူ ျဖစ္ရေခ်ေတာ့မည္။ ထုိသို႔မျဖစ္ေစရန္ ကုသုိလ္စိတ္ကုိ မျဖစ္မေန ေမြးျမဴရမည္ျဖစ္သည္။
ကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ခ်င္ေသာ္လည္း ေန႐ုိးေနစဥ္ အလုိလုိ ေနရင္းျဖင့္ေတာ့ ကုသိုလ္စိတ္က ျဖစ္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္၊
ကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ေစမည့္ အေျခခံအေၾကာင္းကုိ သိျမင္ကာ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးပါမွ ကုသုိလ္စိတ္က ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။
ကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ေစမည့္

နီးကပ္ေသာ

အေျခခံအေၾကာင္းဟူသည္

ေတြ႔ႀကံဳလာသမွ်

အသင့္အတင့္ ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္ျခင္းဟူေသာ ေယာနိေသာမနသိကာရပင္
ာရ တည္း။
၁၈

အာ႐ုံအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔

အေပၚ၌

ေယာနိေသာမနသိကာရ ရိွမွ ကုသုိလ္စိတ္ ျဖစ္မည္၊ ကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္မွ ကုသုိလ္အလုပ္ကုိ လုပ္ျဖစ္မည္, လုပ္ႏုိင္မည္။
ကုသုိလ္အလုပ္ကုိ လုပ္ျဖစ္၊ လုပ္ႏုိင္မွ အကုသုိလ္ အလုပ္မွ ေဝးကြာသြားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ လူပီသေသာ
လူအျဖစ္ျဖင့္ လူသား၏တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရာ ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး တာဝန္ေက်ပြန္စြာျဖင့္ လူ႔ေလာကမွ ထြက္ခြါသူအျဖစ္
မိမိကုိယ္ကုိ

မိမိ

မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္မည့္အျပင္

အမ်ားကလည္း

အျပစ္ကင္းစင္

ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္သူအျဖစ္

အသိအမွတ္ျပဳ

က်န္ရစ္ခဲ့ၾကမည္ ျဖစ္သည္။







သံေဝဂရခ်ိန္

လိမၼာသူ (ဝါ) ပညာရိွသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ လိမၼာေနရာမွ မုိက္မဲ မသြားရေလေအာင္၊ သူေတာ္ေကာင္းဘဝမွ
သူယုတ္မာဘဝသုိ႔ ျပန္မေရာက္ရေလေအာင္ မိမိ၏ သတိဉာဏ္တုိ႔ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ေနထုိင္ေလ့ရိွၾက၏။ ထုိသူမ်ားအဖုိ႔
လိမၼာရာမွ မုိက္မဲမသြားႏုိင္ပါေပ။ သူေတာ္ေကာင္းဘဝမွ သူယုတ္မာဘဝသုိ႔ ျပန္ေျပာင္းမသြားႏုိင္ပါေပ။ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္
ျမင့္ျမတ္ေသာဘဝမ်ားသုိ႔သာ တက္လွမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိမွ နိဗၺာန္သုိ႔တုိင္ေအာင္ပါေပ။
အထူးသတိျပဳရန္မွာ ပညာရိွသူေတာ္ေကာင္းပင္ ျဖစ္လင့္ကစား တစ္ရံတစ္ခါတြင္ သတိ၊ ဉာဏ္ကင္းမဲ့သြားပါလွ်င္
'ပညာရိွလူမုိက္၊ စ႐ုိက္က်င့္ဆုိး၊ ထုိသူမ်ိဳးကား၊ ျပစ္က်ိဳးမသိ၊ ျပဳမိျပဳရာ၊ ျပဳတတ္စြာ၏' ဆုိသည့္အတုိင္း ကမ္းကုန္ေအာင္
မုိက္တတ္ၾကေလသည္။
မုိက္မသ
ဲ ူ၊ သူယုတ္မာတုိ႔သည္လည္း ၎တုိ႔၏ မေကာင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ သတိထားမိလာပါလွ်င္ အခ်ိန္မီ
ျပင္ဆင္ပါက

လူလိမၼာ၊

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

သူေတာ္ေကာင္းအျဖစ္သုိ႔

သိလ်က္ႏွင့္

တက္လွမ္းႏုိင္ပါေသာ္လည္း

ဆက္မုိက္ေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

မုိက္မသ
ဲ ည္၏အျဖစ္ကုိ

သတိမျပဳမိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း

မသိ၍
မုိက္တင
ြ ္း

နက္ရင္းျဖင့္ပင္ မုိက္ၿမဲ မုိက္၍ေနလွ်င္ မုိက္၍ပင္ ဆုံးႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။
သုိ႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱဝါတုိ႔မည္သည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တင
ြ ္ သံေဝဂရခ်ိန္ဆုိတာ ရိွပါသည္။ ထုိအခ်ိန္သည္ သတိျပဳဆင္ျခင္၍
ျပင္ဆင္မိေသာအခ်ိန္ပင္ ျဖစ္သည္။
သတိမျပဳမိပါက သံေဝဂမည္မွ်ပင္ရေစကာမူ ဆင္ျခင္မိရန္၊ ျပင္ဆင္မိရန္ လြန္စြာခက္ခေ
ဲ ပလိမ့္မည္။ သတိထားမိ၍
အသိဉာဏ္ ဝင္လာေသာအခါမွသာ ကုသုိလ္စိတ္ အေျခခံျဖင့္ ေကာင္းစိတ္ဝင္လာကာ လွဴခ်င္ တန္းခ်င္စိတ္မ်ား ေပါက္လာျခင္း၊
သီလ ေဆာက္တည္ခ်င္စိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ တရားထုိင္ခ်င္စိတ္၊ တရား ဘာဝနာ ပြါးမ်ားခ်င္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း
စေသာ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ရန္ လမ္းစမ်ား ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကုိ သံေဝဂရခ်ိန္ဟု ဆုိ၍ရႏုိင္ပါသည္။





၁၉



အခြင့္အေရးကုိ လက္မလြတ္ေစႏွင့္

သံေဝဂရခ်ိန္ႏွင့္ႀကံဳလာ၍ ေကာင္းစိတ္ဝင္လာလွ်င္ ကံေကာင္းသည္ဟု မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎ေကာင္းကံကုိ
အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင့္ မေကာင္းကံဟူေသာ ေနာက္ေၾကာင္းသို႔ ျပန္ေျပာင္းမလွည့္မိေစရန္

သတိထား ျပဳလုပ္ရ

မည္ျဖစ္သည္။
လွဴခ်င္တန္းခ်င္စိတ္ေပါက္လာလွ်င္

'ငါ

ကံေကာင္းလာၿပီ၊

ဒီကံေလး

အထေျမာက္ေအာင္

ငါ

လွဴေပးဦးမွ'၊

သီလေဆာက္တည္ခ်င္စိတ္ ေပါက္လာလွ်င္ 'ငါ ကံေကာင္း လာၿပီ၊ သီလေလး ေဆာက္တည္ၿပီး ေနဦးမွ'၊ ဘုရားရိွခုိးခ်င္စိတ္
ေပါက္လာလွ်င္

'ငါ

ကံေကာင္းလာၿပီ၊

ဘုရားရိွခုိးၿပီးေတာ့

ပူေဇာ္လုိက္ဦးမွ'၊

ဘာဝနာကမၼ႒ာန္း

ပြါးမ်ားခ်င္စိတ္၊

တရားအားထုတ္ခ်င္စိတ္ ေပါက္လာလွ်င္ 'ငါ ကံေကာင္းလာၿပီ၊ ပြါးမ်ားျဖစ္ေအာင္ ပြါးမ်ားလုိက္ဦးမွ၊ အားထုတ္ျဖစ္ေအာင္
အားထုတ္လုိက္ဦးမွ'

စသည္ျဖင့္

ေကာင္းစိတ္မ်ားေပၚလာၿပီး

ေကာင္းကံမ်ား

ေကာင္းကံမ်ားကုိ

အထေျမာက္

ျပဳလုပ္အားထုတ္

ေအာင္ျမင္ေစရန္
ျဖစ္လွ်င္

ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမည္

အခြင့္အေရးေကာင္း၊

ျဖစ္သည္။

အေျခအေနေကာင္းမ်ား

ရလာၿပီဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎အခြင့္ေကာင္း၊ အေျခအေနေကာင္းမ်ားကုိ လက္မလြတ္ေစရန္ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္။







ေခတၱ ဆုိင္းငံ့ထားလုိက္ပါ

ေကာင္းစိတ္ဝင္လာခ်ိန္တင
ြ ္

ေကာင္းကံမ်ားကုိ

ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္

အခြင့္အေရးမ်ား

ရရိွသကဲ့သုိ႔

မေကာင္းစိတ္

ဝင္လာခ်ိန္တင
ြ ္ မေကာင္းကံမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ရရိွႏုိင္ေသးသည္ကုိ သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။
ေကာင္းကံျပဳလုပ္ရန္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ္လည္း

အခြင့္အေရးရရိွခ်ိန္တင
ြ ္

မေကာင္းကံျပဳလုပ္ရန္

ေကာင္းကံကုိ

အခြင့္အေရး

ခ်က္ခ်င္းပင္

ရရိွခ်ိန္တင
ြ ္မူ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္

မေကာင္းကံကုိ

ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္

ေဖာ္ေဆာင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ပါေပ။ ၎မေကာင္းကံကုိ မျပဳလုပ္မိေစရန္ မိမိကုိယ္ကို မိမိ စည္းကမ္းခ်မွတ္ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားရမည္သာ ျဖစ္သည္။
မေကာင္းကံမ်ားျပဳလုပ္ရန္

အခြင့္အေရးႀကံဳလာလွ်င္

'အခုျပဳလုပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္မရေသးဘူး၊

ေနာက္ထပ္

ငါးမိနစ္ေနမွ

ျပဳလုပ္မယ္၊ တစ္နာရီ၊ တစ္ရက္၊ တစ္လ၊ တစ္ႏွစ္ေနမွ ျပဳလုပ္မယ္' စသည္ျဖင့္ အခ်ိန္ကုိ ေနာက္ဆုတ္ ေရႊ႕ဆုိင္းထားလုိက္လွ်င္
ျပဳလုပ္ျဖစ္လိမ့္မည္လည္း မဟုတ္၊ အလုိလုိ တားျမစ္ၿပီးလည္း ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။
'သူ႔အသက္သတ္ျဖတ္ခ်င္စိတ္ ေပါက္လာလွ်င္ အခ်ိန္ကုိ ေခတၱ (သုိ႔မဟုတ)္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရိွ ေနာက္သုိ႔
ေရႊ႕ဆုိင္းထားလုိက္ပါ။ သူ႔ဥစၥာခုိးယူခ်င္စိတ္ ေပါက္လာလွ်င္ အခ်ိန္ကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းထားလုိက္ပါ။ သတ္ဖုိ႔၊ ခုိးဖုိ႔ အခ်ိန္မရေသးဘူး၊
မအားေသးဘူး' စသည္ျဖင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားလာလွ်င္ မေကာင္းကံမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္မသာႏုိင္ေတာ့ဘဲ ေကာင္းကံဘက္သုိ႔
သာ ဦးတည္လာႏုိင္ပါသည္။




၂၀



မေကာင္းမႈကုိ မထီမ့ျဲ မင္မျပဳရာ

မေကာင္းမႈကုိ အနည္းငယ္ပင္ျဖစ္ပါေစ 'ဘာမွမျဖစ္ ေလာက္ပါဘူး'ဟုဆုိကာ မထီမဲ့ျမင္ မျပဳလုပ္သင့္ေပ။
ေရအုိးထဲသုိ႔ မုိးေရေပါက္မ်ား က်ဖန္မ်ားလာေသာအခါ ေရမ်ားျပည့္လာသကဲ့သုိ႔ ထုိ႔အတူ လူမုိက္သည္ မေကာင္းမႈ
အကုသုိလ္ကံမ်ားကုိ
အနည္းငယ္ပင္

နည္းနည္းခ်င္းျပဳ၍

ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း

ၾကာလာေသာ္

အက်ိဳးမေပးဟု

၎အကုသုိလ္ကံမ်ားကလည္း

မထင္မွတ္သင့္ေပ။

ျပည့္လာ,

အက်ိဳးေပးႏုိင္ပါသည္။

မ်ားလာပါလိမ့္မည္၊
အက်ိဳးေပးေသာအခါ

သက္သာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
တစ္ခါတစ္ရံ ေနာက္ေျပာင္က်ီစယ္ေသာ စကားကလည္း ေနာက္ေျပာင္က်ီစယ္သည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မ်က္ႏွာသာ
မေပး၊ အက်ိဳးမေပးဘဲ မေန၊ အက်ိဳးေပးမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေျပာင္က်ီစယ္၍လည္း မေျပာသင့္၊ မစသင့္ေပ။

ေနာက္ေျပာင္က်ီစယ္မိခ့လ
ဲ ုိ႔

ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးသခင္

ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး

သက္ေတာ္ထင္ရွား

ရိွေတာ္မူစဥ္က

လိစၧဝီမင္းတုိ႔၏

တုိင္းျပည္၌ သူေဌးတစ္ေယာက္ ရွိခဲ့ဖူး၏။ ၎သူေဌးသည္ စိတ္ထားႏွလုံးထား ေကာင္းမြန္၏။ ငါးပါးသီလ ၿမဲ၏။
သူ၏အိမ္ေရွ႕က လမ္းကေလးသည္ လူသြားလူလာ မ်ားလွ၏။ ထုိလမ္းကေလးသည္ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္၍
ေန၏။ ထုိခ်ိဳင့္ခြက္မ်ားေၾကာင့္ လမ္းသြားလမ္းလာ၊ ခရီးသြား ခရီးလာမ်ားအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ၾကရရွာ၏။
ထုိလုိအပ္ခ်က္ကုိ သူေဌးက ေတာမွ ယူလာေသာ ႏြားဦးေခါင္း႐ိုးျဖင့္ တံတားခင္းကာ ျဖည့္ဆည္းေပးလုိက္၍ လမ္းသြားလမ္းလာ၊
ခရီးသြား၊ ခရီးလာမ်ားအတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရသည္။
သုိ႔ေသာ္ ဤမွ်စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္းရိွ၍ အမ်ားကုိ ကူညီလုိစိတ္ရိွေသာ သူေဌးတြင္ မေကာင္းေသာ အမူအက်င့္
တစ္ခုလည္း ရိွေန၏။ ထုိအမူအက်င့္မွာ သူတစ္ပါးကုိ ေနာက္ေျပာင္ကီ်စယ္တတ္ေသာ အက်င့္ပင္ျဖစ္သည္။
တစ္ေန႔တင
ြ ္

သူေဌးသည္

သူ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ

ျမစ္ဆိပ္သုိ႔

ေရခ်ိဳးသြားၾက၏။

သူ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ား

ေရကန္ထဲတင
ြ ္ ေရဆင္းခ်ိဳးေနခုိက္ သူတုိ႔၏ အက်ႌ အဝတ္အစားမ်ားကုိ သူေဌးက ဝွက္ထားလုိက္၏။ ေနာက္ေျပာင္က်ီစယ္
လုိေသာစိတ္ျဖင့္ ရယ္စရာျဖစ္ေအာင္ ဝွက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ေရခ်ိဳးၿပီးၾက၍ အက်ႌ အဝတ္အစား
မ်ားကုိ လဲမည္ျပဳရာ အဝတ္မ်ားကုိ ရွာမေတြ႔၍ မလဲရဘဲ ခ်မ္းတုန္၍ ေနၾကကုန္၏။ ခ်မ္းတုန္ေနေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏
အမူအရာကုိၾကည့္ၿပီး သူေဌးက သေဘာက်မိ၏။ ရယ္စရာဟု မွတ္ထင္ကာ ရယ္ေမာ၍ ေနေလ၏။
၎အကုသုိလ္ကံသည္ ရယ္စရာအျဖစ္ က်ီစယ္ေနာက္ေျပာင္ၿပီး ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ဤဘဝကစုေတ ေသလြန္
သြားေသာ္ ပုဆုိးအဝတ္ မဝတ္ရေသာ၊ ပုဆုိးအဝတ္မပါေသာ ႐ုကၡစုိးနတ္ဘဝသုိ႔ ေရာက္ရေလသည္။
စိတ္ထားေကာင္းၿပီး

ငါးပါးသီလ

ၿမဲခဲ့ေသာေၾကာင့္

႐ုကၡစုိးနတ္ျဖစ္ၿပီး

ဆြတဆ
္ ြတ္ျဖဴေသာ

မေနာဇီဝျမင္းႀကီး

တစ္ေကာင္ကုိ စီးရေသာ္လည္း သူတစ္ပါးကုိ ေနာက္ေျပာင္က်ီစယ္မိခဲ့ေသာ အကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ ႐ုကၡစုိးနတ္ျဖစ္တာေတာင္
အဝတ္ပုဆုိး မဝတ္ရဘဲ ျဖစ္ေနေလသည္။
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မေကာင္းက်ိဳးမေပးမီ မေကာင္းမႈက ပ်ားရည္လုိ ခ်ိဳ

မဓုဝါ မညတိ ဗာေလာ၊ ယာဝ ပါပံ န ပစၥတိ။
ယဒါ စ ပစၥတိ ပါပံ၊ အထ ဒုကၡံ နိဂစၧတိ။ (ဓမၼပဒ၊ ဂါထာ-၆၉)

သူမုိက္သည္

အၾကင္မွ်ေလာက္

ေအာက္ေမ့မွတ္ထင္တတ္၏။

မိမိျပဳေသာ မေကာင္းမႈသည္ အက်ိဳးမေပးေသး၊ ထုိမွ်ေလာက္

အၾကင္အခါ၌ကား

မိမိျပဳေသာ

မေကာင္းမႈသည္

အက်ိဳးေပး၏။

ပ်ားရည္ကဲ့သုိ႔

ထုိအခါ၌

ဆင္းရဲျခင္းသုိ႔

ေရာက္ရေလေတာ့၏။

ဘဝဆက္တုိင္း ျပည့္တန္ဆာ ျဖစ္ရသည့္ ကံ

သုံးေလာကထြတ္ထား

သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရားရွင္

လက္ထက္ေတာ္အခါက

အမၺပါလီဆုိေသာ

ျပည့္တန္ဆာမ

တစ္ေယာက္ ရိွခဲ့ဖူး၏။ သူသည္ ဘဝတုိင္း ဘဝတုိင္း ျပည့္တန္ဆာမဘဝခ်ည္း ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သုိ႔
မေကာင္းေသာဘဝျဖင့္ခ်ည္း က်င္လည္ခဲ့ရပါသနည္း။ အတိတ္ဘဝတစ္ခုက ေျပာမွားခဲ့မိေသာ ဝစီကံ မေကာင္းမႈ တစ္ခု
ေၾကာင့္ဟု အေျဖေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
မွန္ပါသည္။

သူသည္

ေရွးအတိတ္ကာလ

ကႆပျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္က

ဘိကၡဴနီမ

ဝတ္ခဲ့ဖူးသည္။

ကႆပျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ စံဝင္ေတာ္မူေသာအခါ ဘုရားေစတီေတာ္ႀကီး တည္ထားၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဘုရားဖူး
သြား၏။ ဘိကၡဴနီမေတြတန္းစီကာ ေစတီေတာ္ႀကီးကုိ လက္ယာ ရစ္ၿပီး ပူေဇာ္ၾက၏။ ထုိဘိကၡဴနီမအမ်ားစုထဲတင
ြ ္ အခ်ိဳ႕က
ရဟႏၲာ၊ အခ်ိဳ႕ကအနာဂါမ္၊ အခ်ိဳ႕က သကဒါဂါမ္၊ အခ်ိဳ႕က ေသာတာပန္၊ အခ်ိဳ႕က ပုထုဇဥ္ စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ပါၾက၏။
ရဟႏၲာေထရီမႀကီးတစ္ပါးက 'ဟတ္ခ်ိဳး'ဟု ေခ်လုိက္မိ၍ တံေတြးသလိပ္မ်ား ေစတီသုိ႔ စင္ၿပီး ကပ္ၿငိေပက်ံသြား၏။
ထုိရဟႏၲာေထရီမႀကီးသည္ တံေတြးေထြးစဥ္က 'စင္ပါေစ၊ ကပ္ၿငိေပက်ံပါေစ' ဟူေသာ ေစတနာ မပါပါေပ။ မေတာ္တဆ
ေခ်လုိက္မိ၍ မေတာ္တဆ ေပက်ံသြားျခင္းျဖစ္သည္။
၎တံေတြး၊ သလိပ္မ်ားကုိ အမၺပါလီေလာင္း ဘိကၡဴနီမက ျမင္၍ ႐ုတ္တရက္ 'အလု.ိ ..ဟယ္ ဘုရားေစတီေတာ္မွာ
တံေတြး၊ သလိပ္ေတြေပေနတာ ဘယ္ျပည့္တန္ဆာမကမ်ား ေထြးသြားတယ္မသိဘူး'ဟု ေျပာလုိက္မိ၏။ ဝစီေဘဒ ထိတုိင္းရွ
ဆုိသကဲ့သုိ႔

၎အကုသုိလ္ကံေၾကာင့္

အမၺပါလီ

အမ်ိဳးသမီးေလာင္းသည္

ျဖစ္ေလရာဘဝတုိင္း၊

ဘဝတုိင္းတြင္

ျပည့္တန္ဆာမခ်ည္း ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ ေျပာလုိက္ရစဥ္က ကံသည္ အနည္းငယ္မွ်ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘဝတုိင္း ျပည့္တန္ဆာမ
ျဖစ္ရသည့္အက်ိဳးက မ်ားျပားလြန္းလွပါသည္။
ေနာင္အခါတြင္

ဘုရားရွင္၏သာသနာေတာ္တင
ြ ္းသုိ႔

ဝင္ေရာက္ၿပီး

တရားအားထုတ္လုိက္ကာမွ

မဂ္ဉာဏ္၊

ဖုိလဉ
္ ာဏ္ရကာ နိဗၺာန္ဝင္သြား၍ ေတာ္ေသးသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ၎အကုသုိလ္ကံက မည္မွ်ၾကာေအာင္ အက်ိဳးေပး
ေနေလဦးမည္ မသိပါေပ။
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ပုတိဃတၱတိႆေထရ္

မေကာင္းကံေၾကာင့္ မေကာင္းက်ိဳးေပးပုံ အျခားသာဓက ဇာတ္လမ္းတစ္ခုလည္း ရိွေသးသည္။ ၎မွာ ပုတိဃတၱတိႆ
မေထရ္အေၾကာင္းပင္ျဖစ္၏။
ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္

သက္ေတာ္ထင္ရွား

ရိွေတာ္မူစဥ္အခါက

သာဝတၴိၿမိဳ႕၌

တိႆအမည္ရိွေသာ

သူငယ္

တစ္ေယာက္ ရိွခဲ့ဖူးေလ၏။ သူသည္ အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ ဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္တင
ြ ္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာ၏။
စာေပပရိယတၱိ တတ္ေျမာက္ကြၽမ္းက်င္လွ၍ အေဟာအေျပာေကာင္းသည္သာမက စာခ်ဘက္တင
ြ ္ပါ ထူးခြၽန္ေျပာင္ေျမာက္စြာ
အပုိ႔အခ် အသင္အျပ ေကာင္းမြန္လွပါသည္။
အသက္ေလးဆယ္အရြယ္သုိ႔

ေရာက္လာေသာအခါ

က်န္းမာေရးက

တစ္စတစ္စေဖာက္ျပန္

ခ်ိဳ႕ယြင္းလာ၏။

က်န္းမာေရးညံ့စတြင္ ဆုိးဆုိးရြားရြား မျဖစ္ေသး၍ စာေပမ်ားကုိ ပုိ႔ခ်ေပးေနဆဲ၊ ပဋိပတၱိ ဘာဝနာကမၼ႒ာန္းမ်ားကုိလည္း
အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္ ပြါးမ်ားအားထုတ္ေနဆဲပင္ ရိွေနပါသည္။

တစ္ကုိယ္လုံး အဖုအပိမ့္မ်ား ေပါက္လာျခင္း

သုိ႔ႏွင့္ အသက္ေလးဆယ္ ေက်ာ္လာေသာအခါ ခႏၶာကုိယ္က သိသိသာသာ ျပလာေပၿပီ။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ဟုိေနရာက
ယားလာလုိက္၊ သည္ေနရာက နာလာလုိက္ႏွင့္ မည္သည့္ေဆးႏွင့္မွ် သက္သာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသ၍ မရသည့္အျပင္
ေရာဂါက ႀကီးထြား၍ ႀကီးထြား၍သာ လာေလ၏။
ေနာက္ဆုံးတြင္ ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလုံး အပ္ခ်စရာ ေနရာလြတ္ မရိွေလာက္ေအာင္ပင္ ေနရာမလပ္ အဖုအပိမ့္မ်ား
ေပၚထြက္လာေလေတာ့သည္။ အဖုအပိမ့္မ်ားက ငယ္ရာမွ ႀကီးလာလုိက္သည္မွာ ဥသွ်စ္သီးလုံးမွ်ပင္ ျဖစ္၍လာေလသည္။
ၾကာလာေသာအခါ ထုိအဖုအပိမ့္မ်ားသည္ ျပည္မ်ား ေအာင္းလာၿပီး ေပါက္ထြက္ကုန္၏။ ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလုံး ေသြးမ်ား
ျပည္မ်ားျဖင့္

ကပ္ၿငိေပက်ံေနသည္မွာ

ရြြံစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္

ျဖစ္ေန၏။

ဝတ္ထားသည့္

သကၤန္းမ်ားသည္လည္း

ေသြးမ်ားျပည္မ်ားျဖင့္ စုိရ၍
ႊဲ သာ ေနေလေတာ့သည္။

ေသြးမ်ားျပည္မ်ားၾကားက မေထရ္ႀကီး

အိပ္ရာထဲသုိ႔ လဲသည့္ေန႔မွစ၍ မေထရ္သည္ သူ၏ အညစ္အေၾကးမ်ားကုိ သူကုိယ္တုိင္ မသုတ္သင္ မေဆးေၾကာႏုိင္
ရွာေတာ့ေပ။ ေသြးမ်ားျပည္မ်ား စုိရေ
ႊဲ နသည့္ ၾကားထဲမွာပင္ အလိမ္းလိမ္း ကပ္ၿငိလူးလွိမ့္ေနရရွာေလသည္။
ေရာဂါက မေပ်ာက္သည့္အျပင္ တျဖည္းျဖည္း ဆုိးရြား၍ဆုိးရြား၍သာ လာေနေသာေၾကာင့္ ေျခသလုံး႐ုိး၊ ေပါင္႐ုိး၊ ခါး႐ုိး၊
လက္႐ုိးမ်ားပင္ အားလုံး က်ိဳးေၾကကုန္၏။ နာက်င္မႈဒုကၡေဝဒနာတုိ႔သည္လည္း မခံမရပ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ႏွိပ္စက္ၾကေလကုန္၏။ အလြန္အမင္း နာက်င္လြန္းလွ၍ အံႀကိတ္၍သာ ခံေနရရွာေလသည္။
တိႆမေထရ္ႀကီးသည္ ယခုေတာ့ အုိလည္း အုိခဲ့ၿပီ၊ နာလည္း နာခဲ့ၿပီ၊ က်ိဳးလည္း က်ိဳးခဲ့ၿပီ။ အုိနာက်ိဳးကန္း အျဖစ္မ်ိဳးသုိ႔
ပင္ ေရာက္၍ေနေလ၏။ မေထရ္၏ အနာမ်ားက ၾကာလာေသာ္ အပုပ္နံ႔မ်ားပင္ ထြက္၍လာေလ၏။ အပုပ္နံ႔မ်ားကလည္း

၂၃

မေထရ္ေနသည့္ တစ္ေက်ာင္းလုံး လႈိင္၍ သာေနေလ၏။ တစ္ကုိယ္လုံး ပုပ္ေစာ္မ်ား နံေန၍ 'ပုပ္ေစာ္နံတဲ့ တိႆမေထရ္ႀကီး'ဟု
အမ်ားကေခၚေဝၚၾက၏။ ပါဠိလုိ 'ပူတိဃတၱတိႆမေထရ္'ဟူ၍ ျဖစ္၏။
ၾကာလာေသာအခါ

တပည့္မ်ားကလည္း

မည္သူမွ်

အနားသုိ႔

မကပ္ခ်င္ၾကေတာ့ေပ။

မျပဳစုခ်င္ၾကေတာ့ေပ။

မေထရ္သည္ မိမိအနားသုိ႔ မည္သူမွ် မကပ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ ရြံရွာဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ မိမိ၏အျဖစ္ကုိ မည္သုိ႔မွ် မတတ္ႏုိင္သည့္
အဆုံး ကမၼ႒ာန္းတရားမ်ားခ်ည္း ေပ၍ ႐ႈမွတ္ေနေလေတာ့သည္။







ျမတ္စြာဘုရား သူနာျပဳအလုပ္ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က

ကြၽတ္သင့္ကြၽတ္ထုိက္ေသာ

ေဝေနယ်သတၱဝါမ်ားကုိ

ေရႊဉာဏ္ေတာ္စကၡဳျဖင့္

ၾကည့္႐ႈလုိက္

ေသာအခါ တိႆမေထရ္၏ ကြၽတ္တမ္းဝင္မည့္ အေရးကုိ ျမင္ေတာ္မူေလ၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္ နံနက္မုိးေသာက္ အလင္းေရာက္ေသာအခါ ေဇတဝန္ေက်ာင္းတြင္းရိွ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားကုိ လွည့္လည္
ၾကည့္႐ႈလာရာ တိႆမေထရ္၏ ေက်ာင္းေဆာင္သုိ႔ ေရာက္လာေတာ္မူ၏။
တိႆမေထရ္ကုိ

ေတြ႕သည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္

တိႆမေထရ္၏

က်န္းမာေရးအေျခအေနကုိ

ေမးျမန္းေတာ္မူ၏။

တိႆမေထရ္ကလည္း မိမိ၏ ေဝဒနာျဖစ္အင္ကုိ ကုန္စင္ေအာင္ ေလွ်ာက္တင္လုိက္ေလသည္။
ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားက တိႆမေထရ္၏ ေရာဂါေဝဒနာအေျခအေနကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ျမင္ေတြ႔သိရိွလုိက္ ရၿပီျဖစ္၍
မီးတင္းကုပ္သုိ႔ ႂကြသြားၿပီး ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေရေႏြးႀကိဳေတာ္မူပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားက တိႆမေထရ္၏ အနာမ်ားကုိ ေရေႏြးျဖင့္

ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေဆးေၾကာသုတ္သင္ေပးေတာ္မူလုိ၍

တိႆမေထရ္၏ ခုတင္ကုိ မီးတင္းကုပ္ရိွရာသုိ႔ ဆြ၍
ဲ ေရႊ႕ေတာ္မူ၏။
ထုိအခါက်မွ

သံဃာေတာ္မ်ားကလည္း

မေနသာေတာ့ဘဲ

'ျမတ္စြာဘုရား၊

ဖယ္ေတာ္မူပါဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တုိ႔

ထမ္းပါ့မယ္ဘုရား၊ မ,ပါ့မယ္ဘုရား၊ သယ္ပါ့မယ္ဘုရား'ဟုဆုိကာ တိႆမေထရ္ ကိ်န္းစက္ေသာ ခုတင္ကုိ ဝုိင္း၍ မ,ၾက
ေလသည္။ ေရေႏြးအုိးတည္ရာ မီးတင္းကုပ္ရိွရာအရပ္သုိ႔ တိႆမေထရ္ကုိ ထမ္းလာၾက၏။
မီးတင္းကုပ္ထသ
ဲ ုိ႔ ေရာက္လာေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားက အနီးအပါးတြင္ရိွေနေသာ သရက္ပင္မွ သရက္အေခါက္မ်ား
ကုိ အခြါခုိင္းၿပီး ၎သရက္ေခါက္မ်ားကုိ ေရေႏြးအုိးထဲသုိ႔ ထည့္လုိက္၏။ ဖန္ရည္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိဖန္ရည္ျဖင့္ မေထရ္၏
အနာမ်ားကုိ ဖန္ေဆးေပးမည္ ျဖစ္သည္။
'ခ်စ္သားတုိ႔ . . .
ဒီပူတိဃတၱမေထရ္ႀကီးရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ေပၚက ဧကသီကုိ ခြါခ်ၾကစမ္း'ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သံဃာေတာ္မ်ားက ျမတ္စြာဘုရား
မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတုိင္း မေထရ္ႀကီး၏ကုိယ္ေပၚမွ ဧကသီသကၤန္းကုိ ခြါခ်လုိက္ၾက၏။ ဧကသီသည္ ျပည္မ်ားေသြးမ်ားျဖင့္
ေစးကပ္ေန၍ မနည္းခြါခ်ၾကရသည္။
ေစးကပ္ေနေသာ ဧကသီႀကီးကုိ ျမတ္စြာဘုရားက ေရေလာင္းေပးၿပီး ရဟန္းမ်ားက ေလွ်ာ္ေပးၾက၏။ ေလွ်ာ္ၿပီးသည္ႏွင့္
ထုိဧကသီႀကီးကုိ ေနလွမ္းထားလုိက္၏။

၂၄

ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ တိႆမေထရ္၏ ကုိယ္ေပၚမွ အနာမ်ားကုိ ဖန္ရည္ျဖင့္ေဆးေၾကာ သုတ္သင္
ေပးေတာ္မူၾကပါသည္။ ပြတ္သည့္ကုိယ္ေတာ္က ပြတ္ခ်ႏွင့္မို႔ အ႐ိုးမ်ားက တေဂ်ာင္းေဂ်ာင္းျမည္ေန၏။ အ႐ုိးမ်ား က်ိဳးေၾကေန
ေသာေၾကာင့္ ဤကဲ့သုိ႔ ျမည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
အနာမ်ားကုိ ဖန္ရည္ေဆးၿပီး သန႔္ရွင္းသြားသည္ႏွင့္ ေနလွမ္းထားေသာ ဧကသီသကၤန္းလည္း ေျခာက္ေသြ႕သြားၿပီမို႔
ျပန္ဝတ္ေပးလုိက္၏။
ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဧကသီကုိ လႊမ္းေပးၿပီးေနာက္ ေအာက္ကသင္းပုိင္ကုိလည္း ဧကသီနည္းတူ ေလွ်ာ္ဖြတ္ၾက
ျပန္၏။ ေအာက္ပုိင္းေျခေထာက္၊ ေျခသလုံးက ျပည္မ်ားေသြးမ်ားကုိလည္း

ျမတ္စြာဘုရားက ေရေလာင္းေပးၿပီး ရဟန္းေတာ္

မ်ားက ပြတ္တုိက္ေပးၾကသည္။
ခႏၶာကုိယ္ေအာက္ပုိင္း စင္ၾကယ္သြားေသာအခါ ေျခာက္ေသြ႔ေနၿပီျဖစ္ေသာ သင္းပုိင္ကုိလည္း မေထရ္အား ျပန္လည္၍
ဖုံးလႊမ္း၊ ဝတ္ဆင္ေပးလုိက္ၾကျပန္၏။
ထုိအခါက်မွ

တိႆမေထရ္ႀကီးလည္း

ခႏၶာကုိယ္

သန္႔ရွင္းသြား၍

ေနသာထုိင္သာရိွကာ

စိတ္လက္မ်ားလည္း

ၾကည္လင္ရႊင္ပ်၊ ေပါ့ပါးသြားေလေတာ့သည္။

ျမတ္စာြ ဘုရား တရားေဟာေတာ္မူျခင္း

တိႆမေထရ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ျပဳစုကုသမႈေၾကာင့္ အေတာ္အသင့္ သက္ေသာင့္ သက္သာ
ရိွလာေသာအခါ စိတ္လက္မ်ားလည္း ၾကည္လင္လာၿပီျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တိႆမေထရ္၏ ခုတင္ ေခါင္းရင္းမွ ေနကာ
မတ္တတ္ရပ္ၿပီး တရားေဟာေတာ္မူပါသည္။

အစိရ ဝတ ယံ ကာေယာ၊
ပထဝႎ အဓိေသႆတိ။
ဆုေဒၶါ အေပတ ဝိညာေဏာ၊
နိရတၴံဝ ကလိဂရ
ၤ ံ။
ဘိကၡဳ

= သံသရာထြက္လမ္း ရည္ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ အုိ . . . တိႆရဟန္း၊

အယံကာေယာ

= ေက်းဇူးမမ်ား ပုိးေလာက္စားခုိ ဤခႏၶာကုိယ္သည္၊

ဝတ

= စင္စစ္ဧကန္ အမွန္အားျဖင့၊္

အစိရံ

= အခ်ိန္တြက္ခ်င့္ မၾကာျမင့္မီ၌၊

အေပတဝိညာေဏာ= ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ကင္း ခႏၶာထင္း ျဖစ္သည္ျဖစ္၍၊
ဆုေဒၶါ

= မခင္မုန္းကာ စြန္႔ပစ္ခြါသည္ရိွေသာ္၊

နိရတၴံ

= ေက်းဇူးမပြါး က်ိဳးမမ်ားေသာ၊

ကလိဂရ
ၤ ံဣဝ

= အႏွစ္သာရ မုခ်မရိွလ်င္း ဖြဲထင္းကဲ့သ၊ုိ႔

ပထဝႎ

= လူေသျမႇဳပ္ႏွံ ေျမသုသာန္၌၊
၂၅

အဓိေသႆတိ

= အေဖာ္မမွီး တစ္ကုိယ္တည္းသာ ငုိၿငီးသံတိတ္ အိပ္လည္း အိပ္ရေပေတာ့အံ့။

ျမတ္စြာဘုရားက ဤကဲ့သုိ႔ ခႏၶာကုိယ္ေကာင္ အတၱေဘာႀကီး၏ အသုံးမက်ပုံႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ သုသာန္ေျမ၌သာ
ျမႇဳပ္ႏွံလႊတ္ပစ္ရပုံတုိ႔ကုိ ေဟာျပေသာအခါ တိႆမေထရ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သတိေပးခ်က္ကုိ ဖ်ပ္ခနဲရိပ္မိၿပီး ကမၼ႒ာန္း
တရားကုိ အားခဲ၍သာ ႐ႈမွတ္ပြါးမ်ားပါေတာ့သည္။







အသုံးမက်ေသာ 'လူသားတုိ႔၏ ႐ုပ္ကုိယ္ေကာင္'

လူသားတုိ႔၏႐ုပ္ကုိယ္ေကာင္ႀကီးသည္
ရိွေနၾကသည္။

အသက္ရွင္ေနသမွ်

႐ုပ္ႏွင့္နာမ္

ကာလေလးတြင္သာ

တြဲစပ္ေနသမွ်

အခုိက္အတံ့ကာလေလးတြင္သာ

အဖုိးတန္ေနၾကသည္။

႐ုပ္ႏွင့္နာမ္

အုိးစားကြသ
ဲ ြားလွ်င္

တန္ဖုိး
(ဝါ)

ေသသြားလွ်င္ တန္ဖုိးမရိွ၊ အသုံးမက်ေတာ့ေပ။
အဘယ္မွ် တန္ဖုိးမရိွ အသုံးမက်သနည္းဟူမူ ၾကက္ေသေကာင္၊ ငွက္ေသေကာင္ေလာက္မွ်ပင္ တန္ဖုိးမရိွ အသုံးမက်
ေတာ့ေပ။ ၾကက္ေသေကာင္၊ ငွက္ေသေကာင္မ်ားကုိ ခ်က္စား၍ရေသာေၾကာင့္ ေရာင္းလွ်င္လည္း ဝယ္သည္။ အလကား
ေပးလွ်င္လည္း ယူသည္။ လူေသေကာင္ကုိက်ေတာ့ ဝယ္ယူဖုိ႔ေနေနသာသာ အလကားေပးလွ်င္ပင္ ယူမည့္သူ မရိွေပ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ လူေသေကာင္သည္ ၾကက္ေသေကာင္ ငွက္ေသေကာင္ထက္ပင္ သာ၍ ဆုိးေသး၊ တန္ဖုိး မဲ့ေသး၏။
ထုိ႔အျပင္ ခရီးသြားခုိက္၊ လမ္းသြားခုိက္ ႐ုတ္တရက္ ဖိနပ္ျပတ္သြားလွ်င္ အနီးအနားရိွ အိမ္တစ္အိမ္၌ 'ဖိနပ္ျပတ္ေလး
ခဏထားခဲ့ပါရေစ၊ ေခတၱခဏ သိမ္းထားေပးပါ၊ အျပန္က်မွဝင္ယူပါမယ္'ဟု ေျပာကာအပ္ႏွံထားခဲ့လွ်င္ မည္သည့္အိမ္ကမဆုိ
ဖိနပ္ျပတ္ေလးကုိ

အအပ္ခံပါသည္။ လက္ခံေပးႏုိင္ပါသည္။ သိမ္းထားေပးႏုိင္ပါသည္။ မေပ်ာက္မရွရေအာင္ အေသအခ်ာပင္

ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္ပါေသးသည္။
သုိ႔ေသာ္ လူေသေကာင္ကုိက်ေတာ့ တစ္အိမ္အိမ္၌ အပ္ႏွံထားခဲ့၍ မရ။ မည္သည့္အိမ္ကမွလည္း လက္ခံသိမ္းဆည္း
ေပးထားလိမ့္မည္မဟုတ္။

ခြင့္မျပဳသည့္အျပင္

ဆဲဆုိ

ႀကိမ္းေမာင္းျခင္းကုိပင္

ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း

လူေသေကာင္သည္ ဖိနပ္ျပတ္ေလးမွ်ပင္ အဖိုးမတန္ေတာ့ပါေပ။ ေၾသာ္လူသားတုိ႔၏ ကုိယ္ေကာင္ အတၱေဘာႀကီးသည္ကား
ေသသည္၏ အျခားမဲ့၌ ဖိနပ္ျပတ္ေလးေလာက္မွ် တန္ဖုိးမရိွေတာ့ေခ်သည္တကား။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္က တိႆမေထရ္ႀကီးကုိ ''သင့္ရ႕ဲ ခႏၶာကုိယ္ဟာ မၾကာေတာ့ပါဘူး၊ ေသေတာ့မယ္၊ အသက္
ဝိညာဏ္္ ကင္းေပ်ာက္သြားလုိ႔ရိွရင္ သင္ခ်စ္သားရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ႀကီးကုိ မီး႐ိႈ႕ပစ္ၾကလိမ့္မယ္၊ သုသာန္ေျမမွာ ျမႇဳပ္ႏွံပစ္ၾကလိမ့္မယ္။
ထင္းဖြေ
ဲ လာက္ေတာင္မွ အသုံးမက်တဲ့ ဒီခႏၶာကုိယ္ႀကီးကုိ ခ်စ္သား ျမင္ေအာင္႐ႈပါ''ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္။
ပင္ကုိဓာတ္ခံက ဝိပႆနာတရား အားထုတ္ခဲ့ဖူးသည့္ အေထာက္အပ့ံေကာင္းမ်ား ရိွခဲ့သည္ျဖစ္၍ တရားေတာ္၏
အဆုံးတြင္ တိႆမေထရ္သည္ ရဟႏၲာျဖစ္သြားေတာ္မူပါသည္။





၂၆



သမသီသိရဟႏၲာ

တိႆမေထရ္ႀကီးသည္ ရဟႏၲာျဖစ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ပရိနိဗၺာန္ စံဝင္ေတာ္မူပါသည္။ ရဟႏၲာလည္းျဖစ္၊ ပရိနိဗၺာန္လည္း
စံသည့္ ရဟႏၲာမ်ိဳးကုိ သမသီသိရဟႏၲာဟု ေခၚသည္။ အဝိဇၨာဦးေဆာင္သည့္ တရားဆုိးမ်ားလည္း ျပတ္၊ စုတိစိတ္လည္း
က်(အသက္လည္း ထြက)္ သည္ဟု ဆုိလုိသည္။

ေစတီတည္ထားျခင္း

ပရိနိဗၺာန္စံဝင္ေတာ္မူသြားေသာ

တိႆမေထရ္ႀကီး၏

႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကုိ

မီး႐ိႈ႕ပစ္ၾကသည္။

ျမတ္စြာဘုရားက

က်လာေသာ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကုိ ဌာပနာသြင္း၍ ေစတီငယ္ တစ္ဆူ တည္ထားခုိင္းေတာ္မူပါသည္။

တိႆမေထရ္၏ လားရာဂတိကုိ ေမးျမန္းျခင္း

တိႆမေထရ္၏ဓာတ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ ဌာပနာသြင္း၍ ေစတီငယ္တစ္ဆူ တည္ထားၿပီးေသာအခါ ရဟန္းေတာ္မ်ားက
ျမတ္စြာဘုရားအား 'ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ယခုအခါ တိႆမေထရ္သည္ ဘယ္ဘဝသုိ႔ ေရာက္သြား
ပါၿပီလဘ
ဲ ုရား'ဟု ေမးျမန္းေတာ္မူၾကသည္။ တိႆမေထရ္ ရဟႏၲာျဖစ္သြားသည္ကုိ ရဟန္းေတာ္မ်ားက မသိလုိက္ၾက၍ ဤကဲ့သုိ႔
ေမးျမန္းေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမတ္စြာဘုရားက 'ပရိနိဗၺဳေတာ ဘိကၡေဝ တိေႆာ ဘိကၡဳ = ခ်စ္သားတုိ႔ တိႆမေထရ္ဟာ ရဟႏၲာျဖစ္ၿပီးတာနဲ႔ ပရိနိဗၺာန္ စံသြားျခင္း
ျဖစ္တယ္'ဟု ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ေျဖၾကားေတာ္မူပါသည္။







ေရာဂါေဝဒနာျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ရဟႏၲာျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကံမ်ား မတူၾက

ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ တိႆမေထရ္၏ မယုံႏုိင္စရာ ဤအျဖစ္သနစ္ အလွည့္အေျပာင္းကုိ မ်က္စိလည္ အံ့ၾသသြား
ၾကရသည္။ နားမလည္ႏုိင္ဘဲ ရိွေနၾကသည္။ ကံတရား၏ ဆန္းၾကယ္ပုံကုိလည္း အံ့အားသင့္ေစၾကရသည္။
ရဟႏၲာျဖစ္ေစမည့္ ကံတရားမ်ား ပါရိွလာပါလ်က္ႏွင့္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဆုိးရြားလြန္းလွသည့္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ားျဖင့္
ႏွိပ္စက္ရေကာင္းလားဟုပင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ စိတ္ထဲတင
ြ ္ ေက်နပ္ဟန္ မတူၾကေခ်။
ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ရဟန္းေတာ္မ်ားက 'ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား တိႆမေထရ္သည္ ရဟႏၲာျဖစ္မည့္
ကံတရားမ်ား ပါပါလ်က္သားနဲ႔ ဘာေၾကာင့္မ်ား သူ႔ရ႕ဲ ခႏၶာကုိယ္ေပၚမွာ အဖုအပိမ့္ယားနာ၊ အနာစိမ္းမ်ားေပါက္ၿပီး အ႐ုိးေတြ
က်ိဳးေၾကတဲ့အထိ ဒုကၡေဝဒနာေတြ ခံစားရပါသလဲဘုရား'ဟု ေမးျမန္းၾကျပန္သည္။

၂၇

ဤေနရာတြင္ ကံႏွစ္မ်ိဳးတုိ႔ မတူညီၾကပါေခ်။ ယားနာမ်ားေပါက္ၿပီး အ႐ုိးမ်ားက်ိဳးေၾကသည့္တုိင္ေအာင္ ႏွိပ္စက္သည့္
အေၾကာင္းကံက တစ္မ်ိဳး၊ ရဟႏၲာျဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္းကံက တျခား၊ ကံႏွစ္မ်ိဳး ကြဲျပားျခားနားပါသည္။
ဤအေၾကာင္းကုိ ျမတ္စြာဘုရားက 'ဘိကၡေဝ

= ပရိသတ္ေလးပါး ခ်စ္သား ခ်စ္သမီးတု၊ိ႔

တိေႆာဘိကၡဳ = တိႆရဟန္းသည္၊
အတၱေနာ

= မိမိသည္၊

ကေထန

= ျပဳအပ္ေသာ၊

ကေမၼေနဝ

= ကံသည္သာလွ်င္၊

ဧဝ႐ူပံ

= ဤကဲ့သုိ႔ ဆန္းၾကယ္ေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားကု၊ိ

လဒၶံ

= ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်စ္သားတုိ႔ တိႆမေထရ္ ဒီလုိျဖစ္ခဲ့တာက ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ ဆုိတဲ့ သေဘာတရားအတုိင္းပါပဲ၊ သူမ်ားလုပ္လုိ႔
ျဖစ္တာမဟုတ္။ ကုိယ,္ ကုိယ္တုိင္လုပ္လုိ႔ ျဖစ္တာ၊ ကုိယ္ျပဳတဲ့ကံ ကုိယ့္ထံျပန္တဲ့ သေဘာအရ တိႆမေထရ္ ခံစား စံစားရတာပါ
ခ်စ္သားတု'ိ႔ ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားေတာ္မူပါသည္။
တိႆမေထရ္၏ ယားနာမ်ားေပါက္ၿပီး အ႐ုိးမ်ား က်ိဳးေၾကသည့္ ဒုကၡေဝဒနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ သူကုိယ္တုိင္
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကံေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရဟႏၲာျဖစ္ျခင္းသည္လည္း သူကုိယ္တုိင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ျပဳလုပ္ ဆည္းပူးခဲ့သည့္
ကံေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ေတာနက္ႀကီးထဲတင
ြ ္ ဟစ္သံေအာ္သံ ေပးလုိက္လွ်င္ မိမိေပးလုိက္သည့္ ဟစ္ေအာ္သံႏွင့္ ထပ္တူ တူညီေသာ
အသံမ်ားကုိ

ျပန္ၾကားရမည္

ျဖစ္သည္။

၎ကို

ပဲ့တင္သံဟု

ေခၚသည္။

ထုိ႔အတူ

မိမိျပဳလုပ္ထားေသာ

ကံတရား၏

ပဲ့တင္သံသည္လည္း မိမိထံသုိ႔သာ ျပန္လာတတ္သည္မွာ သဘာဝနိယာမတရားပင္တည္း။
[ ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံ ျပန္လာမည္။ ]







ရဟန္းေတာ္မ်ားက ျမတ္စာြ ဘုရားအား
'တိႆမေထရ္၏ အတိတ္ကံအေၾကာင္းကုိ ျပန္ေျပာင္း ေဟာၾကားေပးေတာ္မူပါရန္'
ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

''ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၊
အေၾကာင္းကံက

ဘာပါလဲဘုရား''ဟု

တိႆမေထရ္ရ႕ဲ

ရဟန္းေတာ္မ်ားက

ခႏၶာကုိယ္မွာ

ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားေသာေၾကာင့္

တိႆမေထရ္၏ အတိတ္အေၾကာင္းကုိ ျပန္ေျပာင္း၍ ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္။

၂၈

အ႐ုိးေတြက်ိဳးၿပီး

ပုပ္ေဆြးနံေစာ္ရတဲ့
ျမတ္စြာဘုရားသည္

တိႆမေထရ္၏ အတိတ္အေၾကာင္းကံ
အတိတ္ေဝးကြာ ေရွးအခါက ဗာရာဏသီျပည္၌ ျဗဟၼဒတ္မင္း မင္းျပဳစဥ္အခါ ယခုလက္ရိွဘဝတြင္ ရဟႏၲာျဖစ္ၿပီး
ဒုကၡဇာတ္သိမ္း ခႏၶာဝန္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေတာ္မူေသာ တိႆမေထရ္ႀကီးသည္ မုဆုိးဘဝျဖင့္ အသက္ေမြးခဲ့ရ၏။
မုဆုိးဘဝတြင္ မုဆုိးတုိ႔၏ထုံးစံအတုိင္း ပုိက္ကြန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ငွက္မ်ားကုိ ေထာင္ဖမ္းရသည့္အလုပ္ကုိ တစ္သက္လုံး
စြဲစြဲၿမဲၿမဲ လုပ္ကုိင္ရေလသည္။
မုဆုိးသည္ ဖမ္းဆီး၍ရရိွေသာ ငွက္မ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ ဗာရာဏသီမင္းထံသုိ႔ ဆက္သရသည္။ ငွက္သားဆက္သ
ရေသာအမႈကုိ

ထမ္းရြက္ရသည့္အတြက္

မင္းမႈထမ္းပင္

ျဖစ္ေသာ္လည္း

သူ႔ရာထူးက

ပါဏာတိပါတရာထူး

ျဖစ္ေန၏။

အျခားမင္းမႈထမ္း ရာထူးရာခံမ်ားကဲ့သုိ႔ ကုသုိလ္လည္းရ ဝမ္းလည္းဝသည့္ ရာထူးရာခံမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ ဝမ္းေတာ့ ဝပါ၏။
သုိ႔ေသာ္ ကုသုိလ္ကား မရေခ်။ ကုသိုလ္မရသည့္အျပင္ အကုသုိလ္ေတာင္ ရသည့္ ရာထူး ျဖစ္ေနသည္။
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ဗာရာဏသီမင္းထံသုိ႔

ငွက္သားမ်ား ေန႔စဥ္ ေရာက္ရိွေရးသည္သာ အစဥ္ဦးစုိက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္

သူ၏ ေန႔စဥ္အလုပ္ ျဖစ္၍ေနသည္။ ဗာရာဏသီမင္းထံသုိ႔ ပုိ႔ၿပီး၍ ပုိလွ်ံေသာ ငွက္မ်ားကုိသာ အျခားသူမ်ားအား ေရာင္းခ်ရ၏။
ဤသုိ႔ျဖင့္ ေန႔စဥ္ပင္ ငွက္သားမ်ားကုိ ဗာရာဏသီမင္းထံသုိ႔ ပုိ႔တန္ ပုိ႔၊

ပုိလွ်ံသည္ကုိ ေရာင္းတန္ ေရာင္း၊ စားတန္

စား၍မွ ပုိေနေသးေသာ ငွက္အရွင္မ်ားကုိ သတ္ပစ္လွ်င္လည္း ပုပ္ကုန္မွာစုိး၊ ဒီအတုိင္းထားလွ်င္လည္း ထြက္ေျပး၊ ပ်ံေျပးမည္
စုိးေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္စြာ အထားခံႏုိင္ေစရန္ ငွက္ကေလးမ်ား၏ အေတာင္မ်ား၊ ေျခေထာက္မ်ားကုိ ႐ုိက္ခ်ိဳးၿပီး ထားလုိက္၏။
ဤနည္းျဖင့္

ငွက္ကေလးမ်ားကုိ

မေသ,

မပုပ္ေအာင္

စီမံထားရသည့္

အေတာင္က်ိဳး၊

ေျခက်ိဳးငွက္မ်ားသည္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ပင္ မ်ားျပားလြန္းလွသည္။
(ထုိအကုသုိလ္ကံေၾကာင့္

တိႆမေထရ္ဘဝတြင္

ခႏၶာကုိယ္

ပုပ္ေဆြးနံေစာ္ရသည္အထိ

အ႐ုိးမ်ား

က်ိဳးေၾက

ပုပ္ပရ
ြ သည့္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ိဳးကုိ နာက်င္ပင္ပန္းႀကီးစြာ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ခံစားရျခင္း ျဖစ္သည္။ သူျပဳခဲသ
့ ည့္ကသ
ံ ည္ ပဲ့တင္သံပမာ
သူ႔ထံသုိ႔ ျပန္သည့္သေဘာပင္ ျဖစ္၏။)
သုိ႔ႏွင့္ ဗာရာဏသီမင္းလက္ထက္တင
ြ ္ မုဆုိးဘဝျဖင့္ ဘုရင္မင္းထံသုိ႔ ငွက္သားမ်ားဆက္သရင္း က်င္လည္လာရာမွ
တစ္ေန႔ေသာအခါ ငွက္သားဟင္းမ်ားကုိ အက်အန ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ထမင္းစားမည္ဟု ထမင္းဝုိင္းတြင္ ထုိင္လုိက္စဥ္ ကံေကာင္း
ခ်င္၍ ျဖစ္မည္၊ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႀကီးတစ္ပါးသည္ မုဆုိး၏ အိမ္ေရွ႕၌ ဆြမ္းရပ္ေတာ္မူလာ၏။
အရွင္ျမတ္ႀကီးကုိ မုဆုိးကျမင္ေလေသာ္ မုဆုိးႀကီး၏ စိတ္ထဲတင
ြ ္

႐ုတ္တရက္ သံေဝဂရသြား၏။ ''ေၾသာ္-ရဟႏၲာ

အရွင္ျမတ္ႀကီးတစ္ပါး ငါ့အိမ္ေရွ႕မွာ ဆြမ္းခံႂကြေတာ္မူလာတယ္၊ ဆြမ္း လာရပ္ေနတယ္။ ငါဟာ မုဆုိးဘဝနဲ႔ က်င္လည္လာ
ခဲ့ရတာ အခ်ိန္အခါကာလေတြ ႏွစ္ေတြေတာင္ မနည္းေတာ့ပါလား၊ ဒါနကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ဘာတစ္ခုမွလည္း မျပဳလုပ္မိခဲ့ဖူးဘူး။
ေက်ာင္းကန္ဘုရား

သြားၿပီးေတာ့လည္း

ဘာသီလမွ

မေဆာက္တည္ျဖစ္ခဲ့ဘူး။

တရားပြေ
ဲ တြကိုလည္း

တစ္ခါမွ

သြားၿပီး

တရားမနာမိခဲ့ဖူးဘူး။ တရားလည္း တစ္ခါမွ အားမထုတ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးဘူး။ ငါ့မွာ အကုသုိလ္ကံေတြသာ သိပ္မ်ားလြန္းေနတယ္။
အခုေတာ့ ငါတစ္ခါမွ မျပဳလုပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ျဖစ္ဖုိ႔ အေၾကာင္းဖန္လာၿပီ အခြင့္အခါေတာ့ ႀကဳံၿပီ၊ ငါစားဖို႔
အသင့္ခ်က္ျပဳတ္စီမံထားတဲ့ ငွက္သားဟင္းကလည္း အဆင္သင့္ရိွေနတုန္း အရွင္ျမတ္ကုိ ဆြမ္းေတြ၊

ဟင္းေတြ ေလာင္းလွဴမွ

ျဖစ္မယ္''ဟု ေတြးကာ ဆြမ္း၊ ဆြမ္းဟင္းမ်ားကုိ ခူးခပ္ၿပီး ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႀကီး၏ သပိတ္ထသ
ဲ ုိ႔ ရိွသမွ်ဆြမ္း၊ ဆြမ္းဟင္းမ်ား
အားလုံးကုိ ေစတနာ၊သဒၶါတရားထက္သန္စြာ ေလာင္းလွဴလုိက္ေလသည္။
ဆြမ္းေလာင္းၿပီးလွ်င္ မုဆုိးသည္ အရွင္ျမတ္ႀကီးအား ထိျခင္းငါးပါးျဖင့္ ရိွခုိးကာ ''အရွင္ျမတ္ဘုရား၊ ဘုရားတပည့္
ေတာ္သည္

ဤကဲ့သုိ႔

ဆြမ္းႏွင့္ငွက္သားဟင္းမ်ားကုိ

ေလာင္းလွဴရတဲ့

၂၉

ကုသုိလ္ကံအစြမ္းေၾကာင့္

အရွင္ဘုရားတုိ႔

သိတဲ့

တရားထူးတရားျမတ္ကုိ

သိရပါလုိ၏ဘုရား''ဟု

ဆုေတာင္းေလသည္။

ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႀကီးကလည္း

''ဒကာေတာ္

ေတာင္းသည့္ဆုႏွင့္ ျပည့္စုံေစ''ဟု ဆုေပးၿပီး ေရွ႕ဆက္ ႂကြသြားေတာ္မူပါသည္။
(ထုိကုသုိလ္ကံ၏

အေထာက္အပံ့ႏွင့္

အျခားမ်ားစြာေသာ

ကုသုိလ္ကံမ်ား၏

အေထာက္အပံ့တုိ႔

အပါအဝင္

ယခုလက္ရွိဘဝ၏ ဝိပႆနာလုပ္ငန္းရပ္တုိ႔ေၾကာင့္ တိႆမေထရ္ဘဝတြင္ ရဟႏၲာျဖစ္ရျခင္းဟူေသာ အက်ိဳးကုိ ရရိွပါသည္။)

ေဒသနာေတာ္ နိဂုံးအဆုံး၌

ျမတ္စြာဘုရားက ထုိကဲ့သုိ႔ တိႆမေထရ္၏ အတိတ္အေၾကာင္းကုိ ေဟာျပလုိက္ရာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္လည္း
တိႆမေထရ္၏ မတူညီေသာ ကံအက်ိဳးေပး ႏွစ္မ်ိဳးအေၾကာင္းကုိ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္သြားၾကေလသည္။
ေဒသနာေတာ္ နိဂုံးအဆုံး၌ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကုိ နာၾကားၾကရကုန္ေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဒါယကာ၊
ဒါယိကာမမ်ားတုိ႔တင
ြ ္ အခ်ိဳ႕မွာ အာသေဝါကင္းကြာ ရဟႏၲာျဖစ္ၾက၍ အခ်ိဳ႕မွာ အနာဂါမ္၊ အခ်ိဳ႕မွာ သကဒါဂါမ္၊ အခ်ိဳ႕မွာ
ေသာတာပန္ စသည္ျဖင့္ အသီးသီး တည္သြားၾကကုန္၏။
မဂ္ဉာဏ္၊ ဖုိလဉ
္ ာဏ္ မရရိွၾကေသာ တရားနာပရိတသ
္ တ္၏
္ အက်ိဳးရလဒ္ကုိလည္း အ႒ကထာက -

''အခ်ိဳ႕မဂ္ဉာဏ္၊

ဖုိလဉ
္ ာဏ္ မရေသာ္လည္း တရားပြသ
ဲ ုိ႔ လာၿပီး တရားနာရျခင္းေၾကာင့္ အလကားမျဖစ္ဘဲ အက်ိဳးရိွသြားၾကကုန္၏။'' ဟု
ဆုိထားပါသည္။







သည္ဘဝ သည္ကုိယ္စ၊ံ ေနာင္ဘဝ ေနာင္ကုိယ္ခ'ံ ဟု ဆုိၾကေသာ္လည္း....
အခ်ိဳ႕က အကုသုိလ္ကံကုိ ၿမိန္ရည္ရွက္ရည္ ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည့္အျပင္ ၎တုိ႔၏ ႏႈတ္မွလည္း 'ဒီဘဝ ဒီကုိယ္စံ၊
ေနာင္ဘဝ ေနာင္ကုိယ္ခ'ံ ဟုပင္ ေျပာဆုိတတ္ၾကေသးသည္။
၎တုိ႔၏ အဆုိအရ ယခုဘဝက ဆုိးျပစ္ ဆုိးကံမ်ား၏ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ေနာင္ဘဝေရာက္ေသာအခါ ယခုဘဝ၏
ခႏၶာကုိယ္ မဟုတ္ေတာ့သည့္အတြက္ မိမိႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေတာ့၍ မိမိက ခံစရာမလုိဘဲ ေနာက္ထပ္ရသည့္ ခႏၶာကုိယ္ကသာ
ခံေပလိမ့္မည္။ ခႏၶာကုိယ္အသစ္က ခံရျခင္းသည္ ယခုဘဝ ခႏၶာကုိယ္က ခံရျခင္းမဟုတ္၍ မိမိက ခံရာမေရာက္ဟု ဆုိလုိခ်င္ဟန္
တူပါသည္။
၎တုိ႔၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္သည္ မိမိျပဳလုပ္ေနသည့္ အကုသုိလ္ကံကုိ မသိက်ိဳးကြၽံျပဳလုိသည့္ (ဝါ) မိမိ၏အျပစ္ကုိ
မ်က္စိမွိတ္ ဖုံးကြယ္လုိသည့္ ေရွာင္လႊဲစကားသာ ျဖစ္သည္။
၎တုိ႔၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မွန/္ မမွန္ ေအာက္ပါ မဟာဂႏၶာ႐ုံဆရာေတာ္ဘုရား၏ ကံပုိင္းဆုိင္ရာ မွတ္ခ်က္စကားရပ္ျဖင့္
ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ထုိး ၾကည့္ပါက သိသာလွ၍ ကြက္ကြက္ကင
ြ ္းကြင္း၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အေျဖေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။
ဆရာေတာ္က ''သတၱဝါတုိ႔

တစ္ဘဝမွတစ္ဘဝ

ေျပာင္းၾကရေသာ္လည္း

ေရွးဘဝက

မိမိ၏အဝိဇၨာ၊

တဏွာကံစြမ္းအတြက္

ေနာက္ဘဝအသစ္၌ ျဖစ္ရေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဘဝျဖစ္သူသည္ သူမ်ားမဟုတ္ မိမိပင္တည္း။ ျပဳခဲ့သမွ်ေသာ ေစတနာ
ကံတရားတုိ႔သည္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားေသာ္လည္း ထုိကံ၏ အရွိန္သတၱိေတြ အက်ိဳးမေပးရေသးသမွ် မေပ်ာက္မပ်က္ လုိက္ပါလ်က္
ရိွေသာေၾကာင့္ မိမိျပဳေသာကုသုိလ္ကံ၏ သတၱိသည္ မိမိသႏၲာန္မွာ (လူသြားရာသုိ႔ လူရိပ္ လုိက္ပါသလု)ိ မိမိကုိ ေစာင့္ေရွာက္
၃၀

ဖုိ႔ရန္ အၿမဲလုိက္ပါေန၏။ မိမိျပဳအပ္ေသာ အကုသုိလ္ကံ၏ သတၱိမ်ားလည္း (လွည္း၌ တပ္အပ္ေသာ ႏြား၏ ေနာက္သုိ႔ လွည္းဘီး
လိုက္ပါသကဲ့သ)ုိ႔ မိမိကုိ ႏွိပ္စက္ဖုိ႔ရန္ အၿမဲ လုိက္ပါေန၏။ မိမိျပဳအပ္ေသာ အကုသုိလ္ကံ၏ အက်ိဳးကုိ မိမိသာ တုိက႐
္ ုိကရ
္
ေသာေၾကာင့္ ''ဒီဘဝဒီကုိယ္စံ၊ ေနာက္ဘဝ ေနာက္ကုိယ္ခံလိမ့္မည္''ဟု အခ်ိဳ႕ကေျပာေသာ္လည္း

ေနာင္ဘဝ ေနာင္ကုိယ္မွာ

သူမ်ားမဟုတ္၊ မိမိပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းႀကီး နားလည္ၾကပါကုန'္ 'ဟု မိန္႔ဆုိ ေရးသားထားပါသည္။
(အမရပူရ မဟာဂႏၶာ႐ုံဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ ၏ ကုိယ္က်င့္အဘိဓမၼာ-မွ)

ကံသုံးပါး စင္ၾကယ္ေအာင္ လုပ္ပါ

ကံသုံးပါးရိွ၏။ ၎တို႔မွာ၁။ ကာယကံ၊
၂။ ဝစီကံ ၊
၃။ မေနာကံ - ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထုိတင
ြ ္ ကာယကံ သုံးပါး၊ ဝစီကံ ေလးပါး၊ မေနာကံ သုံးပါး- ဟူ၍ အားလုံးေပါင္း ဆယ္ပါး
ရိွပါသည္။

ကာယကံ သုံးပါး
၁။ ပါဏာတိပါတ

= သူ႔အသက္ကုိ သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

၂။ အဒိႏၷာဒါန

= ပုိင္ရွင္က ကုိယ္ႏႈတ္တုိ႔ျဖင့္ မေပးသည့္ ပစၥည္းဥစၥာကုိ ပုိင္ရွင္ မသိေအာင္ ခုိးယူျခင္းမွ
ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

၃။ ကာေမသုမိစၧာစာရ = သူ႔သားမယားကုိ

က်ဴးလြန္

ေစာ္ကားျခင္းမွ

ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

--

ဤသုံးပါးကုိ

ကာယကံသုံးပါးဟု ေခၚသည္။

ဝစီကံ ေလးပါး
၁။ မုသာဝါဒ

= မဟုတ္မမွန္ေသာစကားကုိ လိမ္ညာ၍ ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

၂။ ပိသုဏဝါစာ

= သူႏွစ္ဦးတုိ႔ ညီညြတ္ခ်စ္ ခင္ေနသည္ကုိ ကြဲကြာ ပ်က္ျပားသြားေအာင္ ကုန္းတုိက္သည့္ စကားမ်ား
ကုိ ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

၃။ ဖ႐ုသဝါစာ

= ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စကား မ်ားကုိ ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ရပါမည္။

၄။ သမၹပၸလာပဝါစာ= စပါးပိန္ စပါးဖ်င္းကဲ့သုိ႔ေသာ အႏွစ္မရိွ၊ အက်ိဳးမဲ့ေသာ စကားမ်ားကုိ ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါ
မည္။ -- ဤေလးပါးကုိ ၀စီကံေလးပါးဟု ေခၚသည္။

မေနာကံ သုံးပါး
၁။ အဘိဇၩာ = သူတစ္ပါးတုိ႔၏ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကုိ မတရားလုိခ်င္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ (ဝါ) တဏွာေလာဘ မျဖစ္
ေအာင္ ေနထုိင္ရပါမည္။
၃၁

၂။ ဗ်ာပါဒ = သူတစ္ပါးတုိ႔၏ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကုိ ပ်က္စီးေအာင္ႀကံေဆာင္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ (ဝါ) ေဒါသမျဖစ္
ေအာင္ ေနထုိင္ရပါမည္။
၃။ မိစၧာဒိ႒ိ = ရတနာသုံးတန္၊ ကံႏွင့္ ကံ၏အက်ိဳးေပးကုိ ယုံၾကည္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး မွားယြင္းေသာ အယူအဆမ်ားကုိ
လက္ခံ၊ ယုံၾကည္၊ က်င့္သုံးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ -- ဤသုံးပါးကုိ မေနာကံသုံးပါးဟု ေခၚသည္။
၎ဆယ္ပါးကုိ (မေကာင္းေသာ အမူအက်င့္မ်ား ျဖစ္၍ ) ဒုစ႐ုိက္ဆယ္ပါးဟု ေခၚသည္။ ၎ဒုစ႐ုိက္ဆယ္ပါးကုိ ေရွာင္
ၾကဥ္လုိက္လွ်င္ ကံသုံးပါး စင္ၾကယ္ေနပါသည္။ ၎ဆယ္ပါးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ သုစ႐ုိက္တရား ဆယ္ပါးကုိ က်င့္သုံးၿပီး
ျဖစ္သြားပါသည္။







ေရွးကေကာင္းလုိ႔ အခုေကာင္းပါသည္၊ အခုေကာင္း ေနာင္ေကာင္းပါလိမ့္မည္

လခုလက္ရိွဘဝတြင္ စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပၿပီး က်န္းမာေရးလည္း ေကာင္း၊ ဉာဏ္ပညာလည္း ထက္ျမက္၊ တန္ခုိး
ၾသဇာအာဏာလည္း တက္၊ ႐ုပ္ရည္႐ူပကာယကလည္း ေခ်ာေမာလွပ၊ အသံကလည္း ေကာင္း စသည္ျဖင့္ အဘက္ဘက္မွ
ျပည့္စုံေနလွ်င္ ေရွးအတိတ္က ေစတနာေကာင္းခဲ့၍၊ ကံေကာင္းခဲ့၍ ျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရိွဘဝတြင္လည္း စိတ္ေကာင္း
ေစတနာေကာင္းထားၿပီး ကံေကာင္းေကာင္းျပဳလုပ္လွ်င္ ေနာင္ အနာဂတ္ကာလ ဘဝမ်ားစြာတြင္ ေကာင္းမြန္ ျပည့္စုံလာပါ
လိမ့္မည္။ ယခုပစၥပၸန္ဘဝသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ ေရွးအတိတ္ဘဝမ်ားစြာက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာကံမ်ားသည္ ေကာင္းသည္
ျဖစ္ေစ၊ ဆုိးသည္ျဖစ္ေစ ျပဳျပင္မရေတာ့သည္ျဖစ္၍ မည္သုိ႔မွ် မတတ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ အေရးႀကီးသည္မွာ ယခု ပစၥဳပၸန္ဘဝတြင္
ေကာင္းကံမ်ားကုိ မ်ားမ်ား ျပဳလုပ္ျဖစ္ဖုိ႔သာ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။

ေရွးကဆုိးလုိ႔ အခုဆုိးပါသည္၊ အခုဆုိး ေနာင္ဆုိးပါလိမ့္မည္

လက္ရွိဘဝတြင္ စားဝတ္ေနေရး မျပည့္စုံသည့္အျပင္ က်န္းမာေရးကလည္း ခ်ဴခ်ာ၊ ဉာဏ္ပညာကလည္း ထုံထုိင္း၊
တန္ခုိးၾသဇာအာဏာကလည္း နည္းပါး၊ ႐ုပ္ရည္႐ူပကာယကလည္း ဆုိးရြား၊ အသံကလည္း ညံ့ဖ်င္း စသည္ျဖင့္ အဘက္ဘက္မွ
ခ်ိဳ႕ယြင္းႏုံခ်ာေနလွ်င္ …. ေသခ်ာပါသည္၊ ေရွးဘဝက မေကာင္းကံမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့၍သာ ျဖစ္သည္။ ေရွးက ေစတနာ မေကာင္း၊
ကံ မေကာင္းခဲ့၍ ယခုဘဝတြင္

အက်ိဳးေပး မေကာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွးက ဆုိးခဲ့၍ ယခုဘဝတြင္ ည့ံရ ဆုိးရပါသည္။ ယခု

ဆုိးေနလွ်င္ျဖင့္ ယခုဘဝကဲ့သုိ႔ ေနာင္ဘဝတြင္လည္း ဆုိးေန ည့ံေနေပလိမ့္ဦးမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကံသုံးပါးကုိ ျဖဴစင္ေအာင္၊
သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ (ဝါ) ဒုစ႐ုိက္ဆယ္ပါးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး သုစ႐ုိက္ဆယ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေအာင္ ႀကိဳးစားျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါ
သည္။

'ေရွးကေကာင္းလုိ႔ အခုေကာင္းပါသည္' စေသာ လကၤာ၏ သမုိင္းေၾကာင္း

ေရွးအခါကာလက “ေရွးကေကာင္းလုိ႔ အခုေကာင္းပါသည္” စေသာ လကၤာကုိ သူေတာင္းစားမ်ား မၾကာခဏ ႐ြတ္ဆို
၃၂

ေလ့ ရိွပါသတတ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏွေျမာေစးႏွဲ အေပးအကမ္းနည္းေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၌ အရြတ္အဆုိမ်ားၾကသည္
ဟု ဆုိပါသည္။
ေရွးအခါက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ ဘုန္းကံလြန္စြာႀကီးမားေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါး သီတင္းသုံး ေနထုိင္
လ်က္ရိွ၏။ ထုိဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ဘုန္းကံႀကီးမားသည့္အေလ်ာက္ လွဴဒါန္းသူမ်ား လြန္စြာမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ပစၥည္း
ေလးပါး အလွ်ံပယ္ ေပါမ်ားလွ၏။
တစ္ေန႔သ၌

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ စားပြေ
ဲ ပၚတြင္ ဆြမ္း၊ ဆြမ္းဟင္းမ်ား အျပည့္အလွ်ံျဖင့္

သူေတာင္းစားတစ္ေယာက္သည္

ဆရာေတာ္ႀကီး

ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေသာေနရာႏွင့္

မလွမ္းမကမ္း

ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေနစဥ္

ေျခရင္းေနရာမွ

ထုိင္ကာ

ဆရာေတာ္ႀကီး ဆြမ္းဘုဥ္းေပးအၿပီး ဆြမ္းက်န္၊ ဟင္းက်န္မ်ား ရလုိရျငား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေစာင့္ေနေလ၏။
ဆရာေတာ္ႀကီးက ၎သူေတာင္းစားအား ''ေအာင္မာ ဘာလဲက၊ြ မင္းက ဆြမ္းက်န္၊ဟင္းက်န္ေလးမ်ားရိွရင္ စြန္႔ပါ
ဘုရား-လုိ႔ ေတာင္းမလုိ႔ ေစာင့္ေနတာမဟုတ္လားကြ၊ ငါေတာင္ မစားရေသးဘူး၊ မင္းကေရာက္ေနတယ္။ တို႔ဘုန္းႀကီးေတြ
ေတာင္ သူမ်ားေပးမွ၊ လွဴမွ စားရတာကြ၊ သြား သြား သြား''ဟု ေငါက္ငမ္းၿပီး ႏွင္ထုတ္၊ ႏွင္ထုတ္ေလ့ ရိွပါသတတ္။
သူေတာင္းစားကလည္း မေပးမွန္းသိလ်က္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း လာေတာင္းေလ့ရိွၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း ေရွးနည္းအတူ
ႏွင္ထုတ္၊ ႏွင္ထုတ္၍သာ ေနသျဖင့္ သူေတာင္းစားခမ်ာမွာ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲမႈကုိ တစ္ေန႔မွ မရရိွဘ၊ဲ မစားရဘဲ
ျဖစ္ေနေလသည္။
သူေတာင္းစားသည္

လက္မေလွ်ာ့ဘဲ

ဇြေ
ဲ ကာင္းေကာင္းျဖင့္

ေန႔စဥ္

ေတာင္း၍ေတာင္း၍သာ

ေနသျဖင့္

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ သည္းမခံႏုိင္ေတာ့ဘဲ စိတ္ဆုိးမာန္ဆုိးျဖင့္ ႀကိမ္လုံးကုိဆြဲကာ ''ေဟ့-သူေတာင္းစား၊ ေဟာဒီမွာ ႀကိမ္လုံး
ေတြ႕လား၊ မင္း-ေနာင္ကုိ ငါ့ဆီလာၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ မေတာင္းပါနဲ႔၊ ေနာက္ေန႔ လာေတာင္းရင္ ေဟာဒီႀကိမ္လုံးစာ ေတြ႔သြား
မယ္''ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေျပာဆုိ ေငါက္လႊတ္လုိက္ျပန္သည္။
ထုိအခါ သူေတာင္းစားက ''မွန္ပါဘုရား၊ အရွင္ဘုရား မလာနဲ႔ဆုိလည္း ေနာက္ဘယ္ေတာ့မွ မလာေတာ့ပါဘူးဘုရား၊
ဒါေပမယ့္ ဆရာေတာ္ဘုရားကုိေတာ့ တပည့္ေတာ္ ကဗ်ာေလး တစ္ပုဒ္နဲ႔ ပူေဇာ္ခဲ့ပါရေစဘုရား''
''ကဲ-ကဲ-ဒီလုိဆုိလည္း ျမန္ျမန္ပူေဇာ္ၿပီး ျမန္ျမန္ျပန္ကြာ''
''မွန္ပါ၊ ျမန္ျမန္ပူေဇာ္ၿပီး ျမန္ျမန္ျပန္ပါ့မယ္ဘုရား''ဟု ေျပာေျပာဆုိဆုိပင္ သူေတာင္းစားက

ေအာက္ပါကဗ်ာကုိ

အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ရြတ္ဆုိပူေဇာ္ပါေလေတာ့သည္။

* ေရွးကေကာင္းလုိ႔ အခုေကာင္းပါသည္၊ အခုေကာင္း ေနာင္ေကာင္းပါလိမ့္မည္။
* ေရွးကဆုိးလို႔ အခုဆုိးပါသည္၊ အခုဆုိး ေနာင္ဆုိးပါလိမ့္မည္။

ဤသုိ႔ရြတ္ဆုိျပလုိက္ေသာအခါ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ သူေတာင္းစားရြတ္ဆုိျပလုိက္ေသာ ထုိကဗ်ာကုိ ဆြမ္းစားရင္း
စဥ္းစားေနေလ၏။ စဥ္းစားရင္း ကဗ်ာ၏အဓိပၸါယ္ကုိ သေဘာေပါက္သြားဟန္ျဖင့္ - ''ေအး-ဟုတ္တယ္၊ မင္းဆုိတဲ့ ကဗ်ာက
သိပ္မွန္တယ္က'ြ 'ဟု ေျပာၿပီး ေနာက္ထပ္ ဘာစကားမွ မမိန္႔ဆုိေတာ့ေပ။
သူေတာင္းစားကလည္း ''ငါ့ကဗ်ာေတာ့ ေနရာက်ၿပီ၊ ဟန္က်လုိက္တာ၊ ဒီေန႔ေတာ့ ငါ့ကဗ်ာေလးက အက်ိဳးေပးၿပီ ထင္ပါ
ရဲ႕''ဟု စိတ္ထဲမွ ေတြးၿပီး ကဗ်ာေလးကုိ ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္၍ ရြတ္ဆုိျပန္ေလသည္။

၃၃

ဤအႀကိမ္ ရြတ္ဆုိအၿပီးတြင္လည္း ဆရာေတာ္ႀကီးက သူေတာင္းစား၏ ကဗ်ာကုိ ဟုတ္ေၾကာင္း၊ မွန္ေၾကာင္း၊
ေကာင္းေၾကာင္း ခ်ီးမြမ္းစကားဆုိကာ ေထာက္ခံျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဘာစကားမွ် ထပ္မေျပာသလုိ ဘာ
အစားအစာမွလည္း မေပးေသးေပ။
သူေတာင္းစားကလည္း ဇြဲမေလွ်ာ့၊ လက္မေလွ်ာ့ဘဲ ကဗ်ာကုိသာ သုံးႀကိမ္ေျမာက္ ထပ္၍ ရြတ္ဆုိျပန္သည္။
ဤတစ္ႀကိမ္တင
ြ ္ေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးက 'ကဲ-ကဲ- မင္းရဲ႕ ခြက္ယူခ'ဲ့ ဟုဆုိကာ သူေတာင္းစား၏ခြက္ထသ
ဲ ုိ႔ မ်ားစြာေသာ
ဆြမ္း၊ ဆြမ္းဟင္းမ်ားကုိ အျပည့္အလွ်ံ ထည့္ေပးလုိက္ေလသည္။
သူေတာင္းစား၏ကဗ်ာအစြမ္းေၾကာင့္

ဆရာေတာ္ႀကီးလည္း

ထုိေန႔မွစကာ

ေနာက္ေနာင္တင
ြ ္

မည္သည့္အခါမွ်

မႏွေျမာေတာ့ဘဲ အေပးအကမ္း၊ အလွဴအတန္း ရက္ရက္ေရာေရာျဖင့္ အသက္ထက္ဆုံး သီတင္းသုံး ေနထုိင္သြားေတာ္မူ
ေလ၏။







ေရွးကေကာင္းလုိ႔ အခုေကာင္းပါသည္၊ အခုဆိ
ဆုးိ ေနာင္ဆိ
ဆု္းိ ပါလိမ့္မည္

ေရွးက ေကာင္းကံမ်ားျပဳခဲ့ၿပီး ထိုကံမ်ားကလည္း အက်ိဳးေပးခြင့္သာေနကာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ေပးေနေစကာမူ မိမိက
ယခုဘ၀ ပစၥဳပၸန္ကာလ၌ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားကို ျပဳ-ေျပာ-ႀကံေနပါမူ ယခုဆိုးေနျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္တင
ြ ္
ဆိုးက်ိဳးမ်ား ခံရဦးမည္မွာ မုခ်မလြဲပါေပ။ သာဓကျပရေသာ္ ဒု-သ-န-ေသာ၀တၳဳ၌ သူေဌးသားေလးေယာက္သည္ ေရွးက
ေကာင္းခဲ့၍ သူေဌးသားဘ၀ ေရာက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပါပမိတၱႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္မိၾကသျဖင့္ ကာမဂုဏ္အေပ်ာ္အပါး
လိုက္စားကာ

ေရွာင္ရွားအပ္သူမ်ား၌

ေပ်ာ္ပါးမိခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္

ငရဲသို႔က်ကာ

၀ဋ္ဆင္းရဲႀကီး

ခံေနရျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

ေနာင္အနာဂတ္ကာလ၌ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အလိုမရွိပါမူ ယခုပစၥဳပၸန္တင
ြ ္ ဒုစ႐ိုက္ကိုေရွာင္၊ သုစ႐ိုက္ကို ေဆာင္ကာ ကုသိုလ္
ေကာင္းမႈမ်ား မ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ားျပဳၾကရပါမည္။

ေရွးကဆုိးလုိ႔ အခုဆုိးပါသည္၊ အခုေကာင္း ေနာင္ေကာင္းပါလိမ့္မည္

ေရွးက ဆိုးခဲ့သျဖင့္ ယခုအက်ိဳးေပးမေကာင္းျဖစ္ေနပါလွ်င္ ‘ငါ့မွာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ နည္းခဲ့ေလျခင္း’ဟု စိတ္ဓါတ္က်ၿပီး
‘ျဖစ္ခ်င္ရာ ျဖစ္ပါေစေတာ့၊ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေတာ့မည္’ဟု ဆိုကာ စိတ္အလိုလိုက္ ထင္ရာစိုင္းျခင္းမ်ိဳး မျပဳသင့္ေပ။ ေရွးက
ဆိုးခဲ့၍ ယခုဆိုးက်ိဳး ခံေနရသည္။ ယခုတစ္ဖန္ ဆိုးေနျပန္လွ်င္ ေနာင္ ယခုထက္ပင္ ပို၍ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕
ရေပဦးမည္။ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ ယခုပစၥကၡတင
ြ ္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား
မ်ားမ်ားျပဳဖို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ သာဓကထုတ္ေဆာင္ရေသာ္ သုပၸဗုဒၶသည္ ေရွးဘ၀တစ္ခု၌ တဂရသိခီပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္သူျမတ္အား
ျပစ္မွားခဲ့ေသာ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ကာလၾကာရွည္စြာ ငရဲ၌ ခံခဲ့ရၿပီး ယင္းကံ၏ အက်ိဳးေပး အႂကြင္းအက်န္ေနျဖင့္
ကိုယ္အေရျပားေရာဂါ(ႏူနာ)သည္ႀကီး ျဖစ္လာရသည္။ ျမတ္စြာဘုရား ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ တရားေဟာေတာ္မူစဥ္ ပရိသတ္
အစြန္မွ

ေနလ်က္

တည္းဟူေသာ

တရားေတာ္ကို

သူေတာ္ေကာင္းဥစၥာ

႐ို႐ိုေသေသ
ခုနစ္ျဖာႏွင့္

နာယူ

ႏွလုံးသြင္းမႈေၾကာင့္

ျပည့္စုံၿပီး
၃၄

သဒၶါ,သီလ,သုတ,စာဂ,ပညာ,ဟိရ,ီ ဩတၱပၸ

ေသာတာပန္အရိယာအျဖစ္သို႔ေရာက္၊

အပါယ္တံခါးပိတ္၊

နိဗၺာန္တံခါးပြင့္ကာ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္၌ ေကာင္းက်ိဳးသုခမ်ား စံစားေနရၿပီျဖစ္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ
ေရွးကဆိုးခဲ့သျဖင့္

ယခု

အက်ိဳးေပးညံ့ေနေစကာမူ

ယခု

ပစၥဳပၸန္ကာလ၌

ေကာင္းကံမ်ား

မ်ားမ်ားျပဳျခင္းျဖင့္

အဆိုး

ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ခ်မ္းသာသုခ တစ္ဖန္စံၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ကုိယ္ျပဳသည့္ကံ ကုိယ့္ထံျပန္

ယာဒိသံ ဝပၸေတ ဗီဇံ၊ တာဒိသံ ဟရေတ ဖလံ။

ယာဒိသံ = အၾကင္သုိ႔သေဘာရိွေသာ၊
ဗီဇံ

= မ်ိဳးေစ့က၊ုိ

ဝပၸေတ = စုိက္ပ်ိဳးေလ၏။
တာဒိသံ = ထုိသုိ႔သေဘာရိွေသာ၊
ဖလံ

= အသီးကု၊ိ

ဟရေတ= ေပၚေပါက္ေအာင္ေဆာင္လာ၏။
အခ်ိဳပင္ကုိ စုိက္ပ်ိဳးလွ်င္ အခ်ိဳသီးစားရ၏။ အခ်ဥ္ပင္၊ အခါးပင္ကုိ စုိက္ပ်ိဳးလွ်င္ အခ်ဥ္သီး၊ အခါးသီးကုိ စားရ၏။
သဒိသံ ပါကံ ဇေနတိ = တူေသာအက်ိဳးကုိ ေပးပါသည္။
ေကာင္းမႈတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မည္သည့္အခါမွ် မေကာင္းက်ိဳးကုိ ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ဘဲ မေကာင္းမႈ
ေၾကာင့္လည္း မည္သည့္အခါမွ် ေကာင္းက်ိဳးေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ကံျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က အေကာင္းကံ၊ အဆုိးကံႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ
ပင္ တူညီေသာအက်ိဳးကုိ ေပးမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။
ကမၼႆကတသမၼာဒိ႒ဉ
ိ ာဏ္ အျမင္မွန္ရၿပီးျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိင္းကလည္း 'ကုသုိလ္ကံသည္ ေကာင္းက်ိဳး
ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အကုသုိလ္ကံသည္ မေကာင္းက်ိဳးေပးလိမ့္မည္'ဟု ၎တုိ႔ယုံၾကည္ လက္ခံထားၾကသည့္အတုိင္း အမွန္ပင္ တူညီ
ေသာ အက်ိဳးကို ေပးမည္ျဖစ္သည္။
ကမၻာေက်ာ္သိပၸံပညာရွင္ႀကီး ႏ်ဴတန္ကလည္း 'သက္ေရာက္မႈတုိင္းတြင္ တူညီေသာ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ ရိွသည္'ဟု
သဘာဝနိယာမ အမွန္တရားတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရွိမိပါသတတ္။ ၎ေတြ႕ရိွမသ
ႈ ည္လည္း ကမၼသတၱိႏွင့္ ကမၼဝိပါကတုိ႔၏ တူညီမႈ
သေဘာတရားကုိ အျပည့္အဝ ေထာက္ခံခ်က္ ေပးလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
သုိ႔ဆုိလွ်င္ မိမိ ျပဳလုပ္အားထုတ္သည့္ ေကာင္းကံ၊ ဆုိးကံသည္(ဝါ) ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆုိးျပစ္သည္(အေဟာသိကံက လြ၍
ဲ )
အလဟႆ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္မသြားဘဲ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တင
ြ ္ (ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္စပ္မႈတို႔ ႀကံဳဆုံတုိက္ဆုိင္မည့္ အခြငအ
့္ ခါႏွင့္ ႀကဳံလာ
လွ်င္) မိမိထံသုိ႔ ေသခ်ာဧကန္ အမွန္ပင္ ျပန္လာမည္မွာ မုခ်မလြဲ အက်ိဳးေပးၿမဲ ဓမၼတာပါေပ။
သေဗၺသတၱာ ကမၼႆကာ။
ကာ။ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

ဘဒၵ ႏၱကုသလ(
လ(ပဓာနနာယကဆရာေတာ္)
မင္းဖူးပရိယတၲိစာသင္တုိက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕။
၃၅

က်မ္းကုိးစာရင္း

၁။

ဓမၼပဒပါဠိ၊ အ႒ကထာ

၂။

အဘိဓမၼတၴသဂၤဟပါဌ္

၃။

အေျချပဳသၿဂႋဳဟ္

၄။

ဋီကာေက်ာ္ပါဌ္

၅။

အ႒သာလိနီအ႒ကထာ

၆။

အဂၤုတၱရပါဠိေတာ္

၇။

မန္လည္ဆရာေတာ္၏ မဃေဒဝလကၤာက်မ္း

၈။

မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္၏ ကုိယ္က်င့္အဘိဓမၼာ

၉။

သီတဂူဆရာေတာ္၏ ေဟာတရားမ်ား

၁၀။

ဦးဟုတ္စိန္၏ ပါဠိ-ျမန္မာ အဘိဓာန္







ဆိတ္ကယ
ြ ္ရာ

မေကာင္းမႈျပဳသူ၏ ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္မည္သည္မရွိ၊
မွားသည္လည္းျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္လည္းျဖစ္ေစ
အၾကင္အမႈကုိ သင္ျပဳ၏၊
ထုိသင္ျပဳေသာအမႈကုိ
သင္ကိုယ္တုိင္ကပင္ သိ၏။

။ (အဓိပေတယ်သုတ)္





၃၆



လြတ္လမ္း

*

တစ္စုံတစ္ရာကုိ ေမွ်ာ္လင့္၍၊
ဘုရားသခင့္ထံမွာ ဆုေတာင္း၊
အဲဒါ...
လူပ်င္းတုိ႔၏ မွားယြင္းသည့္လမ္းေဟာင္း။

*

အတၱာ ဟိ အတၱေနာ နာေထာ၊
ေကာ ဟိ နာေထာ ပေရာ သိယာ၊
က်မ္းလာအရွိ ဆင္ျခင္ၾကည္၊့
သတိႏွင့္ ဉာဏ္ပညာ၊
ၿမဲၿမံစြာဆုပ္ကုိင္ထား၊
အေျပာသမားလည္း မျဖစ္ေစနဲ၊႔
သေဘာတရားလည္း မညစ္ေစနဲ၊႔
ကုိယ္ျဖစ္ကုိယ္ခ၊ံ
ကုိယ္စံခ်င္လွ်င္ ကုိယ္ႀကိဳးစား၊
ဒါ...
ျမတ္ဗုဒၶရ႕ဲ အမွန္တရား။ ။ (တကၠသုိလ္ဂုဏ္ရည္ အရွင္ဥတၱမသာရ)







သူ မသာ,
မသာ, ကုိယ္ မသာ

*

ငါ ဆုိတာ တကယ္မရွ၊ိ
ငါ ပုိင္တာ သာ၍မရွ၊ိ
ႏွစ္ျဖာ႐ုပ္နာမ္ၾကည့္။

*

မရွိသည့္ငါ၊
မပုိင္တာ၊
ေသခ်ာေနပါ၏။

*

တန္ခိုး,အာဏာ၊
တတ္ပညာ၊
ဥစၥာဘယ္မွာရွိ။
၃၇

*

တဒဂၤသာ၊
ဆုိင္ၾကရွာ၊
ပုိင္တာ ဘယ္မရွိ။

*

ငါ-ငါ့ဥစၥာ၊
စြ၍
ဲ သာ၊
ေနတာဆင္းရဲ၏။

*

ငါ-ငါ့ဥစၥာ၊
မစြခ
ဲ ါ၊
အဲဒါ ခ်မ္းသာ၏။

။ (တကၠသုိလ္ဂုဏ္ရည္ အရွင္ဥတၱမသာရ)
သာရ)

n

n

n

ျပင္ေတာ္မူပါေလ

က်ေရာက္ျမဴသြင၊္
အျပစ္ျမင္က၊
တင္၍ႏႈတ္သာ၊
ကဲ့ရ႕ဲ ပါႏွင၊့္
လ်င္စြာေလွာက္က၊ူ
ျပင္ေတာ္မူရွင့္ ။

n

။ (ရွင္မဟာရ႒သာရ)

n n

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ “ကံေကာင္းေထာက္မျခင္း ဆိုင္ရာ စကား” စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကိုလည္း
ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ [ ပညာဒီပ - စီစဥ္သူ ]

၃၈

ပစၥဳပၸန္သည္ ဘာမဆို လိုသလို ရေသာ အခိ်န္ေကာင္း
ပစၥဳပၸန္သည္ တိုက္႐ိုက္ထိ ဘ၀ကို ဆိုေခ်ရာ ယခုလက္ရိွ မ်က္ျမင္ဘ၀သည္လည္း ပစၥဳပၸန္အမည္ရ၏။ လက္ရိွဘ၀၏
ေရာက္ဆဲ အခိ်န္ အရြယ္ အခိုက္ဟူေသာ ကာလ၀ယ္ ခဏမ်ားသည္လည္း ပစၥဳပၸန္ပင္ အမည္ရ၏။ တကယ္တိုက႐
္ ိုက္ ထိကား
ဤ ေရာက္ဆအ
ဲ ခိုက္ပင္တည္း။
မ်က္စိအားျဖင့္ တစ္မိွတ္မွ်ေသာ ထိုအခိုက…
္
စကၠန႔အ
္ ားျဖင့္ တစ္ခ်က္မွ်ေသာ ထိုအခိုက…
္
ထိုမွ် တိုေတာင္းလွေသာ အခိုက္ကေလးမ်ားသည္…
ငါးျပားေစ႔သည္ သူ႔ခ်ည္းထား သူ႔တန္ဖိုးထား နားမလည္ေသာ္လည္း တစ္ေစ႔ႏွင့္တစ္ေစ႔ ထပ္၍ထပ္၍ ငါးေစ႔၊ ဆယ္ေစ႔၊ အေစ႔
ႏွစ္ဆယ္မွသည္ ႏွစ္ရာ၊ ႏွစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေသာင္း၊ ႏွစ္သိန္းမွ သိန္းႏွစ္ဆယ္အထိ ထိုငါးျပားေစ႔ တန္းစီတန္းစီ၊ စုမိသြားပါေသာ္ကား
မတ္မွက်ပ္၊ က်ပ္မွဆယ္၊ ဆယ္မွရာ၊ ရာမွေထာင္၊ ေထာင္မွေသာင္း၊ ေနာက္ဆံုး သိန္းေပါင္းႀကီး ျဖစ္သြားေတာ့ကာ တန္ဖိုး
တက္တက္လာသည့္ပမာ . . .
ဤအခိုက္ကေလးမ်ားသည္လည္း တစ္ခုလွ်င္တစ္ခု ထိစက္၊ အခိုက္ကေလးမ်ား တဲြလ်က္တဲြလ်က္ တိုးတက္လာၾက
ပါမူကား ႀကီးမားေသာ ေကာင္းကံ အေဆာက္အဦႀကီးမ်ားလည္း ျဖစ္လာႏိင
ု ္၏။
က်င္းျပည့္၊ ကံျပည့္၊ ပင္လယ္ျပည့္မိုး မရိွ။ စက္တန္းက်မွ ျပည့္ေစျခင္းပင္ မဟုတ္ေလာ။ ထိုမွ် တန္ဖိုးႀကီးလွေသာ
အခိုက္ကေလးမ်ားအတြင္း

သင္သည္လည္းေကာင္း၊

ငါသည္လည္းေကာင္း၊

အမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊

အေကာင္းၾကံ၊

အမွန္လုပ္၊ အဟုတ္ေျပာ သံုးခ်က္ ဇယ္ဆက္ဘိသ႔ို စက္တန္းက် ခ်ေပးႏိင
ု ္ၾကမူကား . . .
ထိုကံမ်ားကပင္ အတိတ္ကံေကာင္းမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းေပးထားၿပီး ျဖစ္ေခ်သည္။
ထိုကံမ်ားကပင္ လက္ငင္းကံေကာင္းက်ိဳး ကန္သင္းခ်ိဳး၍ တိုးယူၿပီး ျဖစ္ေနမည္။
ထိုကံမ်ားကပင္ လက္ငင္း၀ယ္ အလွည့္မရ၊ ေနာင္မွ ေနာင္ကာလျဖင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကမည္။ ကံသင
ြ ္းေစတနာသည္
အဆိပ္တ႔၏
ို အဆိပ္ထက္ အဆမ်ားစြာ ထိပ္တက္ေနတတ္ေခ်ရာ…
ကံေကာင္းေစတနာ တစ္ခ်က္ထိကလည္း ကာလသုံးစုံ အကုန္ ျပည္၀
့ ေစႏိုင္သည္။ ဘုရားရွင္၏ ဘုန္းေတာ္ကံေတာ္အနႏၱ
ထိုေစတနာ၏ ထိခ်က္မွ ထသည္ခ်ည္းသာ။
ကံဆိုးေစတနာ တစ္ခ်က္ထိကလည္း ကာလသံုးစံု အကုန္လွ်င္ ဆုတ္ယုတ္ေစနိုင္သည္။ ဘုရားရွင္၏ ၀ိပါက္ေတာ္မ်ား
ထိုေစတနာ၏ ထိခ်က္မ်ား အခ်ခံရျခင္းသာ။
ကန္သည္ ငါးေမြးသူတ႔အ
ို တြက္ မရိွမျဖစ္ေသာ အရာတည္း။ (မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္)
၃၉

ကံေကာင္းခ်င္လွ
လ်ွ င္ ေကာင္းကံကို ဆယ္တင္ေပးရမည္
လူသားတိုင္း ေမာင္ကံေကာင္း၊ မယ္ကံေကာင္း ျဖစ္လိုသူခ်ည္းသာ။ သိ႔စ
ု ဥ္လ်က္ ကံမေကာင္းၾကသည္မွာ ေနာက္ေၾကာင္း
ေကာင္းကံကို လက္ရိွ ဆိုးကံျဖင့္ ပိတ္ဖမ္း ဖမ္းမိေနၾကေသာေၾကာင့္တည္း။
ေနာက္ေၾကာင္းေကာင္းစ လက္ရိွေကာင္းျပတို႔ျဖင့္ မေထာက္မၾကေသာေၾကာင့္တည္း။
ဓာတ္ကကူးသည္။ ဓာတ္မွန္သမွ် အရိွန္ျဖင့္ႏွဴး ကူးသည္ခ်ည္းသာ။
နတ္က ပူးသည္၊ နတ္မွန္သမွ် ကေတာ္ျဖင့္ႏွဴး ပူးသည္ခ်ည္းသာ။
ဇာတ္က ႐ူးသည္။ ဇာတ္မွန္သမွ်လည္း မဟုတ္က ဟုတ္ကျဖင့္ျမဴး အ႐ူးခ်ည္းသာ။
ထိုပညာရိွတ႔ို

ဆိုစကားအရလွ်င္

အတိတ္က

စုေဆာင္းၿပီးခဲ့သမွ်ေသာ

ေကာင္းဓာတ္မ်ားကိုလည္း

ဤ

ပစၥဳပၸန္

ေကာင္းဓာတ္မ်ားျဖင့္ မွ်ားကူးကူး မႏူးမရိၿွ ပီ။
အတိတ္ေခတ္ ကံေကာင္းျပဳစဥ္က စိတ၀
္ ယ္ တဏွာမသြင္း, ငါမသြင္းနွင,့္ မသြင္းမာန, ပ-ပဥၥနွင,့္ သူမွေထာက္ပြား,
ေဒါသ ေမာဟ စသည္ အယုတ္တရားတိ႔ု မ၀င္၊ ပကတိ စင္ၾကယ္ေနပါသည္။
ဤမွာေခတ္ ကံေကာင္းေဖာ္ထုတ္ရာ၌လည္း ငါ့ဖ႔မ
ို ဆို သူ႔ကမ
ို ခ်ဥ္း အၿပိဳင္အဆိုင္လည္း ကင္းလ်က္က စိတ္ရင္း
သက္သက္ ေစတနာအလ်င္စက္တို႔ျဖင့္ စိတ္သန္႔ သက္သက္ခ်ည္း ျဖစ္၍ ေနပါၿပီ။
အတိတ္၏ စင္ၾကယ္စိတ္ထားရာ အရိပ္ႏင
ွ ့္ လက္ရိွ စင္ၾကယ္စိတ္ ထိပ္တိုက္ရိွေနစဥ္…
အတိတ္၏ ေစတနာသန္႔ ကိန္းရာအရိပ္ႏင
ွ ့္ လက္ရိွ ေစတနာသန္႔ကိန္းစိတ္ ထိပ္တိုက္မိေနစဥ္…
ေတာင္က်ေရသည္ တမင္ တူးေျမာင္းေဖာက္ေပးစရာ မလို။ က်ေရ၏ ေရွ႕သြားလမ္းေတြ႕သည္နွင့္ တခဏတြင္း လိွမ့္ဆင္း
ဆင္းသည့္ပမာ . . .
အတိတ္ကံမ်ားသည္လည္း
ဘုရားကိုးဆူပင့္ျခင္း

စသည္တို႔ျဖင့္

ကံေကာင္းေထာက္မရန္
တမင္

ယၾတာေခ်ျခင္း၊

ေမွ်ာ္ေစာင့္ေနစရာ

မလို။

ဓာတ္႐ိုက္ျခင္း၊

ထိုေမွ်ာ္ေစာင့္ျခင္း၌ပင္

ဗလိနတ္စာေကြ်းျခင္း၊
ရလိုမ=
ႈ တဏွာရမၼက္

ကန္႔လန္႔ထြက္ေနရကား ေထာက္မမည့္ကံပင္ ျပန္လည္ ငုပ္ေစႏိင
ု ္သည္။
ေ၀ဘူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ကံေတာ္မ်ားသည္ ပစၥကၡစိတ္ အထူးသန္႔ျပန္႔စင္ၾကယ္ရာမွ ထပြင့္ေသာ အတိတ္စု
ကံေတာ္ေကာင္း အေဟာင္းမ်ားခ်ည္းတည္း။
မိုးကုတဆ
္ ရာေတာ္ဘုရားႀကီး၊ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးတိ၏
ု႔ ကံေတာ္မ်ားသည္လည္း ပစၥကၡစိတ္ အထူးသန္႔ျပန္႔
စင္ၾကယ္ရာမွ ထပြင့္လာၾကေသာ အတိတ္စု ဘုန္းကံမ်ားပင္တည္း။
ထိုထိုဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားက ေလာကသားမ်ားကို ကံေကာင္းခ်င္လွ်င္ ငါတိ႔လ
ု ို လုပ္ရသည္။ ၾကည့္ထားၾက
ေလကုန္ ဟူ၍ နႈတ္ေတာ္ မထြက္။ ကာယေရွ႕ လက္ေတြ႕ျပကြက္ျဖင့္ ေဟာၾကားသြားၾကေလကုနၿ္ ပီ။
ထိုထိုဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးမ်ားသည္ကား

အတိတ္မွစု

ေကာင္းကံထုကို

ကိုယ္က်င့္သန္႔ရွင္း၊ ႏႈတ္သန္႔ရွင္းလ်က္၊ သန္႔ရွင္းစိတ္ထား ေကာင္းကံမ်ားျဖင္…
့
အမွားေတြ႕ေသာ္ သြားလမ္းရွင္း၊ လူစိတ္သက္ မပ်က္မယြင္း ေစၾကရာ၊ …
အမွန္ေတြ႕ေသာ္ သြားလမ္းေဖာ္၊ သူေတာ္သက္ လက္ယွက္သင
ြ ္းေပးထားၾကရာ၊ …
အတိတ္ကံေကာင္း ထိုအေကာင္း ေပါင္းစုဟုန္းထိုး တိုးခဲၿ့ ပီ။

၄၀

ယခုပစၥကၡ

ေကာင္းကံတ႔တ
ို င
ြ ္

ထိုထိုဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားသည္

ကံမဲ့ေနေသာ

ေနာက္လိုက္ေ၀ေနယ်တိ႔က
ု

၎တိ႔က
ု ိုအားက်

၎တိ႔လ
ု ို

ျဖစ္လိုေနၾကေသာ္ . . .
ငါလိုျဖစ္ခ်င္ ငါလိုလုပ္ဟူ၍

လက္ေတြ႕သ႐ုပ္က မိန႔ဟ
္ ထုတ္ေဖာ္ေနၾကၿပီ။ အကယ္တိတိ ေနာက္လိုက္တ႔က
ို
၎တိ႔ု

ကံ မ,ေနသည္ကို တစ္ဖက္ၾကည္၊့ မိမိတ႔ို ကံမဲ့ေနသည္ကို တစ္ဖက္ၾကည့္ကာ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေနၾကပါေသာ္…
ငါ့လို လုပ္လွ်င္ ငါ့လိုပင္ ျဖစ္မည္ဧကန္ပင္ဟူ၍ အသြင္ဘုတ္က နႈတ္ဟေနၾကၿပီ။ ကန္လံုလွ်င္ ေရမ၀င္မရိွ၊ ကန္ျပည့္မက
လံွ်၍ပင္ က်ေစခဲၿ့ ပီ မဟုတ္ေလာ။ သင့္၌လည္း ကံသာလံုေစ၊ ကံေဟာင္းရိွက ေတာက္ထ,ထ၊ ကံေကာင္းမိက ေထာက္မ,မဖိ႔ု
ေသခ်ာသည္။ (မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္)







ကံမေကာင္းသည္ကို နတ္သံေနွာ၊ လူေရွ႕ သြားမေျပာမိေစနွင့္
သင္သည္ လူေရွ႕သူေရွ႕သြား၍ က်ဳပ္ ကံမေကာင္းလိုက္တာဗ်ာမ်ား သြားမညည္းတြားမိေစႏွင့္။
သင္သည္ လူေရွ႕သူေရွ႕သြား၍ က်ဳပ္ကံကိုက ဆိုးလြန္းလွပါသေကာမ်ား သြားမညည္းတြားမိေစႏွင့္။
ထိုနွယ္ေသာ ကံမေကာင္းစကား လူၾကားသြား၍

ညည္းတြားျပေနျခင္းသည္ ကိုယ္လုပ္တာ မေကာင္းေသးေၾကာင္းျဖင့္

ကိုယ့္ေပါင္ ကိုယ္လွန္ေထာင္း၍ ကိုယ္မေကာင္းေၾကာင္း အေပါင္းသိ႔ု သြားေရာက္ေႂကြးေၾကာ္ေနျခင္းပင္။
ကံမေကာင္းဟူေသာစကား မိမိလုပ္ရပ္ မွားေနေသးေၾကာင္း၏ ၀န္ခံစကားတည္း။
ကံမေကာင္းဟူေသာစကား ေကာင္းေသာအလုပ္ မလုပ္မိေသးျခင္း၏ ၀န္ခံစကားတည္း။
လူသားတိုင္း၌ ရိကၡာထုပ္ ႏွစ္ထုပ္ အျမဲပါေနၾက၏။
တစ္ထုပ္ကား သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏင
ွ ့္ ေပါင္း၍ ရွာမီွးခဲ့ၾကေသာ ေကာင္းထုပ၊္ …
တစ္ထုပ္ကား သူယုတ္မာမ်ားႏွင့္ ေပါင္း၍ စုေဆာင္းခဲ့ၾကေသာ မေကာင္းထုပ္။
တစ္ဖန္ ထိုႏွစ္ထုပ္ကို ဖြင့္ထုတ္ယူရန္ ခလုတ္ကလည္း ႏွစ္ခုပင္။
တစ္ခုကား သုစ႐ိုက္တရား ဆယ္ပါး။ သဒၶါ၊ သတိ … စသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားတည္း။
တစ္ခုကား ဒုစ႐ိုက္တရား ဆယ္ပါး။ ကာမစၦႏၵ၊ ဗ်ာပါဒ … စသည္ သူယုတ္မာတရားတည္း။
ထိသ
ု ႔ို သူ႔အထုပ္ႏင
ွ ့္ သူ႔ခလုတ္ အတည့္ထားရိွေခ်ရာ…
ေကာင္းထုပ္ကို ႀကိဳက္စိတ္၊ မေနာဒုစ႐ိုက္ စသည္တို႔ျဖင့္ ႐ိုက္ခ်ိဳးဖြင့္လွစ္၍ မပြင့္ေစႏိင
ု ္။
(ေကာင္းထုပ္ကို ဒုစ႐ိုက္တရားဆယ္ပါးျဖင့္ ဖြင့္၍ မရႏိုင၊္ ေကာင္းထုပ္ကို သုစ႐ိုက္တရား ဆယ္ပါးျဖင့္ ဖြင့္ရမည္ - ဟူလို။)
မေကာင္းထုပ္ကိုလည္း ဟိရီ ၾသတၱပၸစသည္ သုစ႐ိုက္တို႔ျဖင့္ ထိုးဖြင့္ ဖြင့္၍ မပြင့္ေစႏိင
ု ္။
ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လိုက္ေသာ အာမခံေသာ့သည္ ထုတ္လုပ္ကတည္းက ေသာ့တံႏင
ွ ့္ ေသာ့အိမ္ ခိ်န္တည့္၍
ထုတ္လုပ္ေပးထားရာ ထိုေသာ့အိမ္ကို ထိုေသာတံမွတစ္ပါး အျခားအျခားတို႔ျဖင့္ အစားထိုးဖြင့္ ဖြင့္၍ မရေခ်။
ထိုေသာ့တသ
ံ ည္လည္း ထိုေသာ့အိမ္မွတစ္ပါး အျခားအျခားတိ႔ု အေပါက္ သြားေရာက္၍ မပြင့္ေစေခ်။
သည့္ပမာလွ်င္...
ငါခ်မ္းသာသလို

သူတ႔လ
ို ည္းပဲ

ခ်မ္းသာရန္

ငါ႔သုခ

ေမတၱာပြားျဖင့္ ေ၀စားမွ်စား ျပဳက်င့္ခဲ့ေသာ ဒါနကံ၊ …
၄၁

တစ္၀က္မွ်ေပးမည္ဟူေသာ

ေမတၱာ၊

ကိုယ္ခ်င္းစာထား

ငါမဆင္းရဲသလို ခမ်ာတိ႔လ
ု ည္းပဲ မဆင္းရဲေစရ။ သူ႕ဒုကၡ တစ္၀က္မွ်ယူမည္ ဟူေသာ က႐ုဏာ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာထား
ေမတၱာပြားျဖင့္ ေရွာင္လားတိမ္းလား ေစာင့္စည္းခဲ့ေသာ သီလကံ၊ …
ထိုေကာင္းကံမ်ားမွ ရေသာ ဤလူ႔ဘ၀နွင့္ လူ႔ေဘာဂတိ႔က
ု ို ကံ၊ ဉာဏ္၊ ၀ီရိယတိ႔အ
ု စား တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ ငါဖိ႔ု
ႀကိဳးစားမည္ - ဒိ႒ိ၊ ငါေကာင္းစားေစရမည္- တဏွာ။ ငါၾကံ ဘာခံႏင
ို ္မွာလဲ-မာန။ ေရွ႕တန္းခ်၍ မရ,မက ဇ,ျပေနပါေသာ္ကား ...
ၾကက္တ႔သ
ို ည္ အိပ္တန္းဆင္းမွ အိပ္တန္းတက္ထိ အစာထုပ္ကို ယက္ယက္၍ ကုတ္ထုတ္ေနၾကေသာ္မွလည္း ဇလုပ္
မျပည့္တတ္။
ထိုၾကက္တ႔သ
ို ည္ ...
အစာကို ေကာင္းစြာမရွာ။ မာန္စိတ္မႊန္လွ်င္ တြန္၊ မ,စိတ္မႊန္လွ်င္ ကုပ္၊ ငါစိတ္မႊန္လွ်င္ ရန္လုပ္ျဖင့္ ယုတ္စိတ္
၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္တည္း။
လူသားမ်ားသည္လည္း ေဟာင္းကံကို ေကာင္းကံျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္ စိတ္ကို ပူပန္ေစတတ္၊ ႏိွပ္စက္တတ္ေသာ
တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိစသည္ ဒုစ႐ိုက္ အယုတ္တရားမ်ားအစား စိတ္ကို ေအးေစတတ္ေသာ သဒၶါ၊ သတိတ႔တ
ို င
ြ ္ ကံ၊ ဉာဏ္၊ ၀ီရိယ
တန္ဆာဆင္၍ လႊတ္ေပးတတ္ပါမူကား …။
စမ္းေရမည္သည္ ယမန္ႏွစ္ မိုးတြင္းႂကြင္း ေျမေအာင္းေရမ်ားပင္။ ထိုစမ္းေရသည္ ပူလြန္းေသာေဒသ၊ အရိပ္မဲ့ေသာ
ေဒသ၊ မာေၾကာေသာ ၾကပ္တီးျပင္ စသည္တ႔၌
ို မစီးဆင္း။ တစ္စက္ေအာင္း၊ ႏွစ္စက္ေအာင္းျဖင့္လည္း မစီးဆင္း။
စင္စစ္

စမ္းေရမွန္သမွ်

ေအးေဆးေသာ၊

အရိပ္ခိုခင
ြ ့္ရေသာ

ႏူးညံ့ေသာ

ေနရာေဒသတိ႔ရ
ု ိွ

မ်ားျပားေသာ

ေျမေအာင္းေရမ်ိဳးမွသာ စီးဆင္း႐ိုး ရိွေခ်သည္။ ေရခိုးကို ေႏြခိုးမႈတ္၊ ေရခိုး ေရခိုးခ်င္း လႈပ္ေပးမွ ဆင္းေသာအမ်ိဳးတည္း။
လူတိုင္းပင္

ကံေကာင္းခ်င္ၾက၏။

ေကာင္းခ်င္ၾကသျဖင့္လည္း

ေကာင္းမည္ထင္ေသာအလုပ္

ေရြးလုပ္ေနၾက၏။

သိ႔တ
ု ေစလည္း ထိုလူသားတိုင္း ေကာင္းသင့္သေလာက္ မေကာင္း။
ထိုလူသားတိုင္း ဘုရားနွင့္ မေတြ႕ဖူးေသာ လူသား မရိွ။ သာသနာႏွင့္ မဆံုဖူးၾကေသာ လူသားလည္း မရိွ။ မိမိတ႔ို
ယံုၾကည္မူ ကိုးကြယ၀
္ တ္ျပဳမႈ လုပ္၍ ထုပ္ထားခဲ့ေသာ ကံရိကၡာထုပ္ မျမႇဳပ္ဖူးသူ မရိွ။
ထိုကံစုအားလံုး ပြင့္ေပၚမည္ဆိုလွ်င္ ထားစရာပင္ မရိွ၊ လုပ္စရာလည္း မလိၿု ပီ။ သို႔ေသာ္ ထိုေကာင္းကံစုမ်ားတိ႔သ
ု ည္
လူသားတိ႔၏
ု
တစ္ေန႔တာ၏ အခိ်န္ျပည့္ကို ငါ၊ ငါ့မယား၊ ငါပိုင္သည္မွပင္ တဏွာထည္လ၊ဲ မာနထည္လ၊ဲ ဒိ႒ိထည္လဲ
တည္းဟူေသာ အမိႈက,္ ခဲ, သလဲတ႔က
ို ခ်ည္းသာ ဖံုးလႊမ္းထားေလ့ရိွၾကရာ အျပဳတ္ထုတ္ဖ႔က
ို ား ဟုတ္ႏင
ို ္လြန္းမွသာ။
တစ္ဖန္ တစ္ခ်က္တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါထိန္မွ် ပြင့္ခင
ြ ့္ရေသာ ထိုကံပင
ြ ့္မ်ားတိ႔သ
ု ည္ ထိုထိုကိေလသာ အမိႈက္တ႔အ
ို ၾကား
ေခါင္းထိုးလ်က္က ျမဳပ္၀င္သြားၾကသည္ျဖစ္ရာ…
သဒၶါ-သတိ-အသိတ႔ို သန္လြန္းမွ ေပၚဖိ႔ု ျမင္သည္။
ကံ၊ ဉာဏ္၊ ၀ီရိယတိ႔ု ထက္လြန္းမွ ထြက္ဖ႔ို ျပင္သည္။ လူသားတိုင္း ကံေကာင္းခ်င္ၾက၏။ ကံေကာင္းခ်င္ၾကသျဖင့္လည္း
ေကာင္းမည္ထင္သည့္

အလုပ္

ေရြးလုပ္ေနၾက၏။

သိ႔တ
ု ေစလည္း

ထိုလူသားတိုင္း

ေကာင္းလ်က္က

မေကာင္း။

လူဆိုကတည္းက ကံေကာင္းလြန္လြန္း၍ ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ သိ႔တ
ု ေစလည္း လူျဖစ္လ်က္ႏင
ွ ့္ လူအလုပ္ မလုပက
္
ေကာင္းကံ မဆက္လာေတာ့ၿပီ။
တိရစၧာန္သည္

ႀကိဳက္လွ်င္

လိုက္၏။

မႀကိဳက္လွ်င္

တိုက္၏။ မသိလွ်င္ကား အမိုက္၌

ေတြးလွ်င္လည္း ခပ္ေရးေရးသာ။

၄၂

ေမ့၊ အေတြ႕၌

ေမွး၊

တိရစၧာန္ကား အေတြ႕၌ ေမွး၊ ထိုေရးေရးမွ် မျမင္ေၾကာင့္ အက်ိဳးရိွ (အျပစ္မ)ဲ့ ႏွင့္ (အျပစ္ရ)ိွ အက်ိဳးမဲ႔ အတဲြ - ခဲ၍
ြ
မသိတတ္။ ယူဖ႔ိုက် ေ၀း။ ႀကိဳက္၍ေကာင္းေသာ အေကာင္းႏွင့္ ေကာင္း၍ႀကိဳက္ေသာ အႀကိဳက္ နိႈက္မၾကည့္တတ္။ သိဖ႔က
ို ်
ေ၀း။
လူမွာမူကား ထိုသ႔ို မဟုတ္သင့္ၾကၿပီ။
အမွန္သိသည္ လူ၌သာ နားသက္၏။
အမွန္သိသေလာက္ အမွန္လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္လည္း လူ၌သာ နားသက္၏။
ထိုလူသား ေကာင္းေသာအၾကံ၊ မွန္ေသာအလုပ္၊ ဟုတ္ေသာအေျပာတိ႔တ
ု င
ြ ္ ကံအေပၚ၌ ယံုၾကည္ျခင္း၊ မိမိသတၱိ၌
ယံုၾကည္ျခင္း၊ နည္းေပးလမ္းျပဆရာသမားမ်ား၏ သိကၡာ၌ ယံုၾကည္ျခင္း - သဒၶါသံုးခ်က္ဆင့္တို႔ႏင
ွ ့္အတူ မိမိလက္ထသ
ဲ ႔ို
ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ေရွ႕

လာေရာက္ေတြ႕ဆံုေနၾကေသာ

လူ႔ဘ၀နွင့္

လူ႔ေဘာဂတိ႔က
ု ို

သတိတမာန္

ဉာဏ္၀ယ္ေနာက္ပါး

၀ီရိယတြန္းအားမ်ားျဖင့္ ကံရိကၡာထုပ္ အတြင္းထား ေဖာ္စားတတ္မွသာ လူ႔အရာ ၀င္ၾကမည္။
ကံအတိုးေပး ေႂကြးရွင္ေနရာမွ ေန၊ လက္ခံစားတတ္မွ လူတင
ြ ္သည္။
ကံအတိုးေပး ေႂကြးငွားေနရာမွ ေန၊ ေခ်းငွားသံုးေနက လူျဖစ္ေသာ္မွ လူအရာ မ၀င္။
သု ကေမၼ လဘမာေနန၊ ဥပတၳေမၻန သာဓုနာ။
အတီတမၸိ မာဇပၸတ၊ိ အနာဂတမၸိ မာပတၱ။ိ
တုမွသာ ဟတၳမု႒ိယာ၊ ေစတနာယ ကာယကမၼ။ံ
၀စီ ၀ါ မေနာ ကမၼက၊ံ တီဏိမာနိ ကမၼာနိေ၀။
သုဒၶိယာ သုဒၶ သုသုဒ၊ၶံ ပုနပၸဳႏၷံ ၀ိေသာေဇဟိ။
အထေခါ တီတပုေညာပိ၊ ပစၥဳပၸေႏၷာပိ ပုေညာ ေသာ။
သု႒ဳသႏၷိ ဇိကာရေကန၊ အာဂေမယ်ာသိ ပစၥက။ၡံ
သုကေမၼ လဘမာေနန- ကံေကာင္းကံမ ရလိုလွေသာ၊ သာဓုနာစ - သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ သု
ကေမၼ ဥပတၳေမၻန - ကံေကာင္းကံစ ေထာက္မလိုလွေသာ၊ သာဓုနာစ - သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အတီတမၸီ
မာဇပၸတိ - အတိတ္ေမွ်ာ္ကိုး ကံထီထိုးေနစရာ မလို။ အနာဂတမၸိ မာပတၱိ - အနာဂတ္ေကာင္းရာ ဆုေတာင္းေပးေနစရာ မလို။
ေ၀ - စင္စစ္၊ တုမွသာ ဟတၳမု႒ိယာ - သင့္လက္ထဲ အျမဲဆုပ္ကိုင္ထားေသာ၊ ေစတနာယ - ေစတနာ၏၊ ကာယကမၼံ ၀ါ
- ကိုယ္လွ်င္လႈပ္ရွား အမူအက်င့္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၀စီကမၼံ - ႏႈတ္ဖင
ြ ့္ေျပာၾကား ဆိုစကားမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ မေနာကမၼံ
၀ါ - စိတ္ျဖင့္စဥ္းစား အၾကံအစည္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သုဒၶိယာ - စင္ၾကယ္ေနရာမွ၊ သုဒၶ သုသုဒၶိ - စင္ၾကယ္သည္ထက္
စင္ၾကယ္ေအာင္၊ ပုနပၸဳႏၷံ - ထပ္ခ်ည္းတလဲ တကဲက၊ဲ ၀ိေသာေဇဟိ - ေဆးေၾကာ၍သာ ေနပါေလေတာ့။
အထေခါ

-

ထိုသ႔ို

ကံေဟာင္းျပဳျပင္

ကံသစ္ကို

တီထင
ြ ္ေနပါေသာ္၊

ေသာ

ပုေညာ

-

ယခုျပဳရ

ထိုပုဉ္းကံ

အေထာက္အမသည္ ၊ ၀ါ - (ေၾကာင္)့ ၊ အတီတ ပုေညာပိ - အတိတ္ကံေဟာင္း ပုညေဆာင္းမ်ားလည္း၊ သု႒ဳသႏၷိ ဇိကာရေကန ေကာင္းစြာစုစည္းၿပီး

အေျခအေနျဖင့္၊

ပစၥကၡံ

-

မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕

သင့္လက္၀ယ္ေရွ႕သိ႔၊ု

အာဂေမယ်ာသိ

-

ဆိုက္ေရာက္လာပါအံ့။ ပစၥဳပၸေႏၷပိ - ယခုလုပ္ရပ္ေကာင္းမႈႏင
ွ ့္စပ္ ေကာင္းက်ိဳးထပ္ အျမတ္ရကလည္း၊ သု႒ဳသႏၷိ ဇိကာရေကန ေကာင္းစြာစုစည္းၿပီး

အေျခအေနျဖင့္

(၀ါ)

တစ္လံုးတစ္ခါတည္း၊

ပစၥကၡံ

-

မ်က္ျမင္တပ္အပ္

အျမတ္သ႔(ို ၀ါ)သည္၊ အာဂေမယ်ာသိ - ဆိုက္ေရာက္၍သာ လာပါေခ်အံ့။ (မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္)

၄၃

ယံုၾကည္ႏင
ို ္ေလာက္ရာ

[ကံေကာင္းကံမ

ရလိုလွေသာ

-

ကံေကာင္းကံစ

ေထာက္မျခင္းကို

ရလိုလွေသာ

သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္

အတိတ္ေမွ်ာ္ကိုး ကံထီထိုးေနစရာ မလိုေပ။ အနာဂတ္ေကာင္းဖိရ
ု႔ ာ ဆုေတာင္းေပးေနစရာလည္း မလိုေပ။ စင္စစ္ သင့္လက္ထဲ
တြင္

အၿမဲ

ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ

ေစတနာ၏

ကိုယ္အမူအက်င့္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊

ႏႈတ္ဖင
ြ ့္ေျပာၾကား

ဆိုစကားမ်ားကို

လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္စဥ္းစား စိတအ
္ ၾကံအစည္မ်ားကိုလည္းေကာင္း စင္ၾကယ္ေနေအာင္၊ ကံသုံးပါး စင္ၾကယ္သည္ထက္
စင္ၾကယ္ေအာင္ ထပ္ခါတလဲလဲ ေဆးေၾကာ၍သာ ေနပါေလ။ ထိုသ႔ို ကံေဟာင္းျပဳျပင္ ေကာင္းကံသစ္ကို တီထင
ြ ္ေနပါေသာ္
ယခုျပဳရ ထိုကုသိုလ္ကံ အေထာက္အမေၾကာင့္ အတိတ္ကုသိုလ္ကံေဟာင္းမ်ားလည္း ေကာင္းစြာစုစည္းၿပီး အေျခအေနျဖင့္
မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕
ေကာင္းက်ိဳးထပ္

သင့္

လက္၀ယ္ေရွ႕သိ႔ု

အျမတ္ရကလည္း

ဆိုက္ေရာက္လာပါအံ၊့

ေကာင္းစြာစုစည္းၿပီး

ေကာင္းက်ိဳးေပးပါအံ့။

အေျခအေနျဖင့္

ယခုလုပ္ရပ္

တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း

ေကာင္းမႈႏင
ွ ့္စပ္
မ်က္ျမင္တပ္အပ္

မယံုၾကည္ႏင
ို ္ေလာက္စရာ အျမတ္သ႔ို /အျမတ္သည္ ဆိုက္ေရာက္၍သာ လာပါေခ်အံ့။ ]
ဤတြင္ ကံေကာင္းေထာက္မပံုစကား နားမည္။ (မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္)
ဤတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၿပီး၏။
ဖိုးကံေကာင္း မယ္ကံေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။
ေကာင္းက်ိဳး လုိရာဆႏၵ ျပည္၀
့ ၾကပါေစ။
က်န္းမာ,
မာ, ခ်မ္းသာ၊ ၀မ္းသာ ရႊင္ပ်၊ အစစ အဆင္ေျပၾကပါေစ။
(ပညာဒီပ)

၄၄

