အဘိဓမၼာသင္တန္းအမွတ္ (၅)
၀၃. ၀၉. ၂၀၁၁၊ စေနေန႔မွာ သင္တန္းသား (၂၂)ေယာက္တက္ပါတယ္၊ အမ်ိဳးသား(၃)
အမ်ိဳးသမီး (၁၉)ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကို “နေမာတႆ” သုုံးႀကိမ္ရြတ္ဆို၍ ဖြင့္လွစ္ၾကပါတယ္။
ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ ေလာကီစိတ္ (၈၁)ပါးမွ အကုုသိုလ္စိတ(္ ၁၂)ပါး၊
အဟိတ္စိတ(္ ၁၈)ပါး၊ ကာမာဝစရ ေသာဘနစိတ္ (၂၄)ပါး၊ ေပါင္း-ကာမဘုုံမွာအျဖစ္မ်ားတဲ့
ကာမစိတ(္ ၅၄)ပါး၏ ျဖစ္ေၾကာင္း တရားမ်ားနဲ႔ ရူပါဝစရစိတ္ (၁၅)ပါးကို အေရအတြက္နဲ႔အတူ
စကားလုုံး အဓိပါၸ ယ္မ်ား စုုံလင္စြာ ရွင္းျပေပးပါတယ္။
သက္ရွိသတၱဝါတိုင္းမွာ

ဝမ္းနည္းျခင္း၊

ဝမ္းသာျခင္း၊

ဆင္းရဲျခင္း၊

ခ်မ္းသာျခင္း၊

အျမင္မွားျခင္း၊ အျမင္မွန္ျခင္းနဲ႔ ေတြးေတာႀကံစည္ စဥ္းစားၾကတဲ့အခါမွာ ဉာဏ္ယွဥ္မႈ မယွဥ္မမ
ႈ ်ား
ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔သည္ အဘိဓမၼာသေဘာအရ ဆန္းၾကယ္ေသာ
အရာတို႔ မဟုုတ္ၾက၊ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို နားလည္ေစပါတယ္။
ဝမ္းေျမာက္မႈ

ေသာမနႆစိတ္မ်ားသည္

အေၾကာင္း(၃)ပါးေၾကာင့္သာ

ျဖစ္ပါသတဲ့။

သဘာဝ ဣ႒ာရုုံ၊ ပရိကပၸ ဣ႒ာရုုံဟု ဣ႒ာရုုံ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္၊ ထိုႏွစ္မ်ိဳးတို႔တြင္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္
ေတြ႔ႀကဳံရျခင္း၊ ေသာမနႆ သဟဂုုတ္စိတ္ျဖင့္ ပဋိသေႏၶ ေနခဲ့ျခင္း၊ စိတ္ေနစိတ္ထား
မေလးနက္ျခင္းဆိုတဲ့ သုုံးမ်ိဳးသည္ ေသာမနႆစိတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္းလို႔ ဆိုပါတယ္။
အမ်ားအျမင္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ မဟုုတ္တဲ့ အနိ႒ာရုုံ ျဖစ္ေနေစကာမူ ထိုသူအတြက္ ႏွစ္သက္ဖြယ္
ဣ႒ာရုထ
ုံ င္ပါက ထိသ
ု ုိ႔ေသာ ထင္ျမင္မႈသေဘာသည္ ပရိကပၸ ဣ႒ာရုုံလို႔ ေခၚဆိုရပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ မစင္, ေခြးေသေကာင္ပုတ္တို႔သည္ ရြံရွာဖြယ္ အနိ႒ာရုုံ ျဖစ္ေသာ္လဲ ေခြးႏွင့္
လင္းတတို႔မွာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ဣ႒ာရုုံ ထင္မွတ္ပုံမ်ိဳးလို႔ ဆိပ
ု ါတယ္။ သဘာဝ ဣ႒ာရုုံ ဆိုတာကေတာ့
အမ်ားလက္ခံၾကတဲ့ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရိုးရုုိး ဣ႒ သေဘာေတြကို ေခၚဆိုတာပါတဲ။့
ေသာမနႆစိတ္နဲ႔

ပဋိသေႏၶ

ေနခဲ့သူမ်ားမွာကေတာ့

ဘဝင္က်သည့္

အခိုက္မွာလဲ

ေသာမနႆ ဘဝင္ေတြသာ ျဖစ္ေနလို႔ ေသာမနႆ အထုုံေတြ ရေနပါသတဲ့၊ အဲဒါေၾကာင့္
အမ်ားသူတို႔ ဥေပကၡာ ျဖစ္ေလာက္ေသာ အာရုုံ၌ပင္ ထိုသူမွာ ေသာမနႆ ျဖစ္ပါတယ္လို႔
ဆိုပါတယ္။ စိတ္ေနစိတ္ထား မေလးနက္သူသည္ မည္သည့္အရာ၌မဆို သေဘာက် ဝမ္းေျမာက္

လြယ္ေသာေၾကာင့္

အေတာ္အတန္္အာရုုံကိုပင္

ေသာမနႆ

ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္တဲ့။

ဤအေၾကာင္းသုုံးပါးသည္ ေသာမနႆကို မုုခ် ျဖစ္ေစတတ္သည္လို႔ မမွတ္အပ္ေၾကာင္း၊
ျဖစ္တတ္သည္ဟု ရည္ရြယ္၍ျပေသာ အေၾကာင္းမ်ားသာဟုု မွတ္ယူရမည္လို႔လဲ ရွင္းျပေပးပါတယ္။
အဲဒီေနာက္မွာ ဥေပကၡာ စိတ္မ်ား၏ အေၾကာင္းကို ရွင္းျပပါတယ္။ ဥေပကၡာစိတ္ဆိုတာ
အလယ္အလတ္ ျဖစ္တဲ့ သေဘာပါ၊ အေကာင္းဘက္ကိုလဲ ေလာဘနဲ႔မလိုက္ အဆိုးဘက္ကိုလဲ
ေဒါသနဲ႔ မပါတဲ့ လကၡဏာပါပဲ၊ သုုခ၏ အျခားမဲ၌
့ ဒုုကၡမျဖစ္၊ ဒုုကၡ၏ အျခားမဲ့၌ သုုခ-မျဖစ္ေစေသာ
မြန္ျမတ္သန္႔စင္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ သေဘာတရားပါ။ ဒီ-ဥေပကၡာက
ျဖစ္တတ္ပုံနဲ႔ ဥေပကၡာ၏ သေဘာေတြကို ရွင္းျပေပးပါတယ္။

အေၾကာင္း(၄)ပါးေၾကာင့္

အလယ္အလတ္ျဖစ္တဲ့ အာရုုံကိုေတြ႔လွ်င္၊ ဥေပကၡာ သဟဂုုတ္စိတ္ျဖင့္ ပဋိသေႏၶ
ေနခဲ့လွ်င္၊ စိတ္ေနသေဘာထား ေလးနက္ တည္ၾကည္ခဲ့လွ်င္ ဥေပကၡာ ျဖစ္တတ္သလို၊
အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္

အာရုုံမ်ားနဲ႔

ေတြ႔ေသာ္လဲ

ဝမ္းေျမာက္ရမွန္း

မသိမူ၍

လ်စ္လ်ဴရႈ

ေနတတ္ေသာ (မူဂ ဓာတုုကထာ) ပုုဂိၢဳလ္မ်ား၌လဲ ျဖစ္တတ္တယ္လို႔ (၄)မ်ိဳး ဆိုပါတယ္။
စိတ္ဝင္စားဖြယက
္

ဘဝနဲ႔

လက္ေတြ႔

အက်ဆုုံးျဖစ္တဲ့

ဒိ႒ိကို

အေၾကာင္း

(၂)ပါးေၾကာင့္သာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတာပါပဲ။ သႆတဒိ႒ိ၊ ဥေစ ၦဒ ဒိ႒ိဟူေသာ အယူဝါဒႏွစ္မ်ိဳးမွာ
တစ္မ်ိ္ဳးမ်ိဳး၌ “အာသယ” ရွိျခင္း၊ မိစၦာအယူရွိၾကတဲ့ တိတၳိမ်ားကို ေလးစားျမတ္ႏိုးလွ်က္ ထိုသူတို႔ႏွင့္
တြဲဘက္ ေပါင္းသင္းျခင္း၊ ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္း(၂)ပါးတို႔ေၾကာင့္ ဒိ႒ိ(အယူမွား) ျဖစ္ရတယ္လို႔
ရွင္းေပးပါတယ္။
သံသရာမွ
ပုုထုဇဥ္မ်ား၏

လြတ္လမ္းကိုမရွာ၊

စိတ္ေနစိတ္ထားသည္

လြတ္ေျမာက္မႈကို
ၿမဲ၏ဟုုယူေသာ

မေျမွာ္လင့္ၾကတဲ့
သႆတဒိ႒ိ၊

(ဝဋၬနိႆိတ)

ျပတ္စဲ၏ဟုုယူေသာ

ဥေစၦဒဒိ႒ိ၊
ထိုဒိ႒-ိ တစ္ပါးပါး၌
သက္ဝင္ခိုေအာင္းလွ်က္
ေနတတ္ပါသတဲ့။
ေတာေတာင္
ေခ်ာက္ၾကား၌ ေနၾကေသာ ျခေသၤ့ သစ္က်ားတို႔သည္ အရပ္တစ္ပါးသို႔ အစာရွာ သြားေသာ္လဲ
အခ်ိန္ေရာက္ပါက မိမိတို႔ေနရာသို႔ ျပန္လာၾကသလိုပါပဲတဲ့၊ ယခုုေလာေလာဆယ္ မိစၦာအယူကို
မယူေစကာမူ
ေရွးေရွးဘဝမ်ားက
မိစၦာအယူကိုစြဲၿမဲသူ
ျဖစ္ပါလွ်င္
ဆင္ျခင္စဥ္းစားတိုင္း
ထိုမိစၦာအယူကပင္ မွန္သလို္လို ထင္တတ္တဲ့ (အာသယ)ဓာတ္ခံေၾကာင့္ ဒိ႒ိအမိ်ဳးမ်ိဳး (ဒိ႒ိဂတ
သမၺယုတ္စိတ)္ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္လို႔ အေၾကာင္းျပ ေျပာဆိုပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က ကံကံ၏အက်ိဳးကို ယုုံၾကည္မႈ မရွိၾကတဲ့လူမ်ိဳး၊ တနည္းေျပာရလွ်င္
ကုုသိုလ္၊ အကုုသိုလ္ကိုနဲ႔ ထိုကုသိုလ္ အကုုသိုလ္တို႔၏ အက်ိဳးေပး သက္ေရာက္မႈတို႔ကို ယုုံၾကည္
လက္ခံျခင္း မရွိၾကတဲ့ (မိစၦာအယူ၌ ယွဥ္သ-ူ အယူမွားသူ- တစ္ပါးေသာ အယူဝါဒ ရွိေသာသူ)
ထိသ
ု ူတက
ို႔ ို (တိတၳိယ) တိတလ
ၴိ ို႔ ေခၚရပါတယ္။ ထိုသို႔ေသာ အယူဝါဒရွိသူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ
ေပါင္းသင္းေနထိုင္ပါက သတၱိ ဂု မၻ ဇာတ္ေတာ္မွာ လာတဲ့ ၾကက္တူေရြး ငွက္ငယ္သည္ သူခိုး
ဓားျပေတြနဲ႔အတူ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရလို႔ သူခိုး ဓားျပတို႔၏ အမူအက်င့္ေတြ ရခဲ့ရသလို ဓာတ္ခံညံ့သူကို
မဆိုလင့္၊ ဓာတ္ခံေကာင္းၾကတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ပင္ အေပါင္းေၾကာင့္ ဂုုဏ္ပ်က္ရတဲ့
ဘဝေတြ အသေခ်ၤ ရွိခဲ့ပါတယ္။ “တမာေႏွာလွ်က္၊ ေရာဖက္စိုက္က၊ သရက္ပင္မင္း၊ သီးခ်ိဳကင္း၏”
တဲ့။ ဒီစကားက အဝိညာဏက သက္မဲ့ရုပ္ တို႔သည္ပင္ ေရာစိုကလ
္ ွ်င္ ပ်က္စီးတတ္ပုံကို
ေျပာတာပါ။
မိ္စၦာအယူရွိသူႏွင့္ ေပါင္းသင္းမႈ မ်ားပါက ဒိ႒ိ-ျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု
ျဖစ္ပါေၾကာင္းကို သေဘာသြားေတြနဲ႔ ေျပာျပ ရွင္းျပေပးပါတယ္။

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းတာက တိုက္တြန္းသူ အားေပးသူမရွိပါပဲ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ
အရာမွာ အသခၤါရိက ျဖစ္ေၾကာင္း (၆)ပါး၊ တိုက္တြန္းမႈ အားေပးမႈေၾကာင့္ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ
အရာမွာ သသခၤါရိက ျဖစ္ေၾကာင္း(၆)ပါး၊ ဗဟုုသုတ အၾကားအျမင္နည္းလိ၊ု႔ စိတ္သေဘာထား
ေသးသိမ္လို႔ ေဒါမနႆနဲ႔ ပဋိဃတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း(၄)ပါး၊ ဘာဝနာအစြမ္း ကုုသိုလ္အစြမ္းတို႔ေၾကာင့္
ညာဏသမၺယုတ္ ျဖစ္ေၾကာင္း(၅)ပါးတို႔ကို အထင္အလင္း ရွင္းေပးထားလို႔ ဘဝတစ္ခု၏
အစိတ္အပိုင္း (၁၀)ပါးကို အရြယ္နဲ႔ ပိုင္းျခားျပပုုံေတြကလဲ လက္ေတြ႔ မွတ္သားဖြယ္ေတြပါ၊
လြန္လာခဲ့တဲ့ အသက္အရြယ္ကို ေနာင္တတရား ရမေနၾကပဲ ေရာက္ဆဲအခ်ိန္မွာ အနာဂါတ္
ကာလမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုုံးျဖစ္ေအာင္ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ဘယ္လိုအသုုံးခ် သြားၾကမလဲဆိုတာ
ကိုယ္တိုင္ ဆုုံးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ လမ္းစေတြလဲ ဒီသင္တန္းမွာ ရေစခဲ့ပါတယ္။
ဗဟုုသုတ ပုစၦာကေလးကေတာ့
ျဖစ္မွန္းမသိလို႔ အေကာင္တစ္ေကာင္ကို

အျခားဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္က အကုုသိုလ္
သတ္တယ္၊ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္ကလဲ

အကုုသိုလ္ ျဖစ္မွန္းသိလွ်က္ အေကာင္တစ္ေကာင္ကို သတ္တယ္၊ ထိုသူ ႏွစ္ေယာက္တို႔တြင္
မည္သုူကပို၍ အျပစ္ႀကီးပါ မည္နည္း။
ဒီေမးခြန္း ပုုစၦာကေလးက ရွင္းေနသလိုလိုနဲ႔ အလြနပ
္ င္ ရႈတ္ေထြးေစပါတယ္၊ သင့အ
္ တြက္
အေျဖမွန္ကို္ သိႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ အဘိဓမၼာကို ေလ့လာလိုက္လွ်င္ သို႔မဟုုတ္ ပို႔ခ်ေပးေနေသာ
အဘိဓမၼာသင္တန္းကို အခိ်န္နဲနဲေပးလို႔ လာႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုပါလွ်င္ …………
အေျဖမွန္ရဖို႔ လုုံးဝ အာမခံခ်က္ ေပးပါတယ္လ…
ို႔ ….
သတၱဝါ မွန္သေရြ႕ တရားေတြ႔ ခ်မ္းေျမ့သာယာရွိၾကပါေစ….
ဘုုန္းသွ်ံ (လန္ဒန္ ဝိဟာရ)
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