‘‘ဆင္ေသေကာင္ကို ဖက္တြယ္၍ လိုက္မိေသာ က်ီးမိုက္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ သစ္တုံးကို ဖက္တြယ္၍
လိုက္ပါမိေသာ သူမိုက္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ပ်က္စီးရတတ္၍ သတိေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္”

ဓမၼသင္တန္း အမွတ္စဥ္ {၁၄}
၉. ၀၄. ၂၀၁၁၊ ဒီအပတ္ စေနမွာ အမ်ိဳးသား(၅)ေယာက္ အမ်ိဳးသမီး(၁၄)ေယာက္ သင္တန္းကို
တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။
အမွတ္စဥ္ (၁၃)က ပို႔ခ်ေပးခဲ့ေသာ သတိပ႒ာန္အက်ိဳးမ်ားကို ဆက္လက္ပို႔ခ်မႈ မျပဳေသးပဲ၊ ဆရာေတာ္က
တရားဂါထာ တစ္ပုဒ္ ရြတ္ဆို၍ စတင္ပါတယ္။ “မဏႎ မိေဂါ ပႆေႏၱာပိ တိဏံခါဒံ၀ ဂစၦတိ၊ လဒၶကာေလာ
ဒုပၸေညာပိ ကာမံဘုဥၹံ၀ ဂစၦတိ”
ေတာမွာေပ်ာ္တဲ့

ဒီတရားဂါထာက တန္ဖိုးျဖတ္မရတဲ့ တရားျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္က-

ေတာသမင္ကေလး

တစ္ေကာင္၊

ပတၱျမားတစ္လုံး က်ေရာက္ေနတယ္တဲ့။

သူစားေနက်

ျမက္ခင္းထဲမွာ

တန္ဖိုးႀကီးတဲ့

တေန႔မွာ အစာစားရင္းနဲ႔ သမင္ကေလးက ေတာက္ပေနတဲ့

ထိုပတၱျမားကို ေတြ႔လိုက္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ပတၱျမားရဲ႕ တန္ဖိုးကို

နားလည္ျခင္း မရွိသလို တန္ဖိုးကိုလဲ

သိလိုစိတ္ မရွိပါဘူး။ သူ၏အာရုံ သူ၏စိတ္- က်ေရာက္ေနတာက သူစားေနက် စိမ္းစိုတဲ့ တန္ဖိုးမဲ့ေသာ
ျမက္သစ္ရြက္မ်ားပါပဲ။ ေတာသမင္ကေလးဟာ စိမ္းစိုတဲ့ ျမက္မ်ားကို ေက်နပ္ေအာင္ စားသုံးၿပီးေတာ့
သူ၏ေနရာျဖစ္တဲ့ ၿမိဳင္ေတာႀကီးထဲကို ၀င္ေရာက္လို႔ သြားပါတယ္တဲ့။ ဒါက မဏႎ မိေဂါ ပႆေႏၱာပိ
တိဏံခါဒံ၀ ဂစၦတိ၊ ဆိုတဲ့ ပါဠိေတာ္၏ အဓိပၸါယ္ပါ။
လဒၶကာေလာ

ဒုပၸေညာပိ

ကာမံဘုဥၹံ၀

ေတာသမင္ကေလးရဲ႕ ဥပမာအတိုင္း

ဂစၦတိ၊

ပါဠိေတာ္၏

အဓိပၸါယ္က

ဒီလိုဆိုပါတယ္။

မ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္ ဗုဒၶဳပၸါဒ-န၀မ-ေခတ္၊ န၀မအခ်ိန္မွာ

မိမိမ်က္ေမွာက္၀ယ္ သတိပ႒ာန္ ဓမၼ-စိန္ေက်ာက္ႀကီး ထိန္ထိန္ေတာက္လို႔ ထင္ရွားစြာ ေရာက္ေနပါလ်ွက္
တရားေတာ္၏

တန္ဖိုးကိုမသိ၊

တရားေတာ္၏

ေကာင္းက်ိဳးကိုလဲမျမင္၊

က်င့္သုံးၾကဖို႔

အသာထား၊

နားၾကားဖို႔ကိုပင္ ေ၀းေနၾက၍ လူေလာက လူ၀န္းက်င္မွာ မ်ားစြာေပါတဲ့ အဆင္း အသံ အနံ႔ အရသာ
အေတြ႔အထိ-ဆိုတဲ့

ကာမဂုဏ္(၅)ပါး

တည္းဟူေသာ

တန္ဖိုးမဲ့

ျမက္သစ္ရြက္မ်ားကိုသာ

ေက်နပ္အားရေအာင္

တစ္ဘ၀လုံး

ခံစားၿပီး၊

ငရဲ,

တိရစၦာန္,

ၿပိတၱာ,

အသူရကာယ္,

လို႔ဆိုတဲ့

အပါယ္ေလးပါး ၿမိဳင္ေတာထဲကို ၀င္ေရာက္သြားၾကပါတယ္-လို႔ ေဒသနာေတာ္က ညႊန္ျပပါတယ္။ ဗုဒၶဳပၸါဒန၀မ-ေခတ္ န၀မအခ်ိန္ဆိုတာ ယခုလို သာသနာနဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳခိုက္ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးမွ လြတ္ေသာအခါကို
ေျပာလိုတာပါ။
ဒီေနရာမွာ

ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးကို

ဗဟုသုတအျဖစ္

ေျပာရဦးမယ္။

(၁)

ငရဲ။

(၂)

တိရœာန္။

(၃)

ၿပိတၱာ+အသူရကာယ္။ (၄) အသညသတ္ျဗဟၼာဘုံ။ (၅) ပစၥ(ရာဇ္အရပ္။ (၆) မိစၦာဒိ႒ိ ၀ါဒရွိသူ။ (၇)
သာသနာတြင္း

ဣေျႏၵခိ်ဳ႕သူ(ဉာဏ္မဲ့သူ)။

(၈)

သာသနာပ

တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္။

ဒါဟာ

မျဖစ္ထိုက္

မေရာက္ထိုက္တဲ့ အရပ္ရွစ္ပါးလို႔ မွတ္ရပါတယ္။ ဒီရွစ္ပါးမွ လြတ္ေသာအခါကို ဗုဒၶဳပၸါဒ-န၀မ-ေခတ္၊
န၀မအခ်ိန္လို႔

မွတ္ရမယ္။

ေရာက္ေနေသာဘ၀နဲ႔

ကိုးခုေျမာက္ေသာ

သာသနာေတာ္တြင္း

ကာလ-လို႔

အခ်ိန္ကို

ဆိုလိုတာ။

ေခၚတာပါပဲ။

မိမိတို႔

ထို႔ေၾကာင့္

မ်က္ေမွာက္ရေန
ဤသို႔ေသာကာလ

ဤသို႔ေသာအခ်ိန္မိ်ဳးမွာ လူျဖစ္ မရႈံးၾကရေလေအာင္ သတိပ႒ာန္တရားကို က်င့္သုံးၾကဖို႔ ဘုန္းႀကီးက
တိုက္တြန္းေပးတာပါ။
အေမွာင္တိုက္ႀကီး

ေလးဆယ့္ကိုးရက္

အတြင္း၀ယ္

လုံးလုံး၊

လွ်ပ္တစ္ခ်က္လက္တဲ့

ေနမလင္း-လမသာ
တခဏအခိ်န္

ဘာအေရာင္မွမရွိတဲ့

မွ်ေလာက္မွာ

အလင္းေရာင္

ရသကဲ့သို႔ မ်ားစြာေသာ ကမၻာေတြထဲမွာ ဘုရားပြင့္တဲ့ ကမၻာက အလြန္နည္းတာျဖစ္လို႔ ဘုရားသာသနာနဲ႔
တစ္ခါေတြ႔လာ- ႀကံဳလာဖို႔က အလြန္ခဲယဥ္းလွပါတယ္။

ယခု အားထုတ္ေနၾကရတဲ့ သတိပ႒ာန္ တရားဆိုတာကလဲ ဘုရားရွင္မ်ား မပြင့္ၾကတဲ့ သုညကမၻာမ်ားမွာ
မရွိပါဘူး။

ဘုရားရွင္တို႔

ပြင့္ေတာ္မူမွ

အန ဂၣဓမၼ-လို႔ေခၚဆိုရတယ္။
မည္၍မည္မွ်

သတိပ႒ာန္တရားက

ၾကားနာခြင့္-က်င့္သုံးခြင့္

ရၾကတာျဖစ္လို႔

ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးမွာ (၈) သာသနာတြင္း တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားလို အသိဉာဏ္

ႀကီးမားေစကာမူ

ဘုရားရွင္တို႔

မပြင့္ေပၚပါက၊

သုံးဆယ့္တစ္ဘုံ ဆိုတဲ့စကားကိုပင္ ၾကားခြင့္-သိခြင့္ရဖို႔ အလြန္ပင္

ကုသိုလ္+အကုသိုလ္-ဆိုတဲ့အသံ၊
ခက္ခဲပါသတဲ့။ ကုသိုလ္တရားထက္

အကုသိုလ္က ပိုမ်ားႏိုင္ၾကတယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။
ေလာကမွာ ဘုရားရွင္တို႔ ပြင့္ေတာ္မူၿပီ ဆိုပါလွ်င္ေတာ့ ထိုဘုရားရွင္တို႔၏ ေဟာေဖာ္- ညႊန္ျပမႈတို႔ေၾကာင့္
ကုသုိလ္+အကုသိုလ္

ဆိုတာကိုလဲသိရ၊

သတၱ၀ါတို႔၏

က်င္လည္ရာ

သုံးဆယ့္တစ္ဘုံကိုလဲ

သိခြင့္

နားလည္ခြင့္ရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒါက-လမ္းေကာင္းပဲ၊ ဒါက-လမ္းဆိုးပဲ၊ ဒါက-ဘ၀ေကာင္းပဲ၊ ဒါကဘ၀ဆိုး ဆိုတာကို အမွားနဲ႔အမွန္ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကလို႔ အက်ိဳးမ်ားလွပါတယ္။
ေမးပါရေစ... ရေနၾကတဲ့ လူဘ၀ရဲ႕ တန္ဖိုးကို ဘာနဲ႔တိုင္းတာၾကမွာလဲ။ ဘယ္လို စံမ်ိဳးသတ္မွတ္ၾကမလဲ။
ေလာကီ ပညာေတြနဲ႔ တိုင္းတာမွာလား။ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားနဲ႔ တိုင္းတာမွာလား။ အမ်ိဳးဂုဏ္- ဇာတိဂုဏ္မ်ားနဲ႔
တိုင္းတာမွာလား။ ရာထူး-အာဏာေတြနဲ႔ တိုင္းတာမွာလား၊ ဘာနဲ႔တိုင္းတာလို႔
ၿခံေျမ၊ အရာ၀တၳဳတို႔၏ အက်ယ္အ၀န္း၊ အတိုအရွည္၊ အနိမ့္အျမင့္တ႔ိုကို

စံျပဳၾကမွာလဲ။ အိုးအိမ္တိုင္းတာ စံျပဳစရာေတြက

မ်ားစြာရွိၾကေပမဲ့၊ လူဘ၀တန္ဖိုးကို တိုင္းတာ စံျပဳဖို႔ ဆိုတာကေတာ့ ဘုရားသာသနာတြင္း ယခုလို
အခ်ိန္မ်ိဳး၌ ဓမၼ-မွတစ္ပါး တိုင္းတာစရာ စံျပဳစရာ အျခားမရွိပါဘူး။

လူသားကမၻာႀကီးမွာ မိမိတို႔၏ ဘ၀အတြက္ အားမာန္ျဖင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားစြာကို ၾကြယ္၀ေအာင္
လုပ္ၾကပါတယ္။

ရာထူးအာဏာ

ရေအာင္လဲ

လုပ္ၾကပါတယ္။

ရုိေသေလးစားမႈ

ခံရေအာင္လဲ

လုပ္ၾကပါတယ္။ ေက်ာ္ၾကား၍ ေမာ္ကြန္းတင္ ခံရေအာင္လဲ လုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါကို ဘ၀ျမင့္မားေရးလို႔
ေျပာၾကမွာလား။
သမုဒၵရာေရျပင္၌ ေမ်ာေနေသာ ဆင္ေသေကာင္ပုပ္ကို ဖက္တြယ္၍ ငါ့ဘ၀ ငါ့အဖို႔ရာမွာ လုံေလာက္ၿပီလို႔
ဆင္ေသေကာင္ပုပ္

ေမ်ာရာကို

လိုက္မိေသာ

က်ီးမိုက္သည္၊

ထိုဆင္ေသေကာင္ပုပ္ႀကီး

လွိဳင္းဒဏ္

ေလဒဏ္တို႔ေၾကာင့္ ဖရိုဖရဲ ၿပိဳကြဲသြားေသာအခါ သမုဒၵရာ ေရျပင္၌ ပ်က္စီးရသလို။ သစ္တုံးကို ဖက္တြယ္၍
သစ္တုံးေမ်ာရာ

လိုက္မိေသာသူသည္

သစ္တုံးေဆြးေျမ့

ၿပိဳကြဲသြားေသာအခါ

သမုဒၵရာေရျပင္၌

ပ်က္စီးရသလို။

မိမိ- ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ဆိုရေသာ ရာထူးအာဏာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းစုမ်ားစြာကို

အားကိုးအထင္ႀကီး၍ ဒီဘ၀မွာ ခိုင္ၿမဲမည္ ထင္မွတ္မွားေနတဲ့ သူမ်ားသည္၊ ေလာကဓံ တရားတို႔ေၾကာင့္
ထာ၀စဥ္ မခိုင္မၿမဲဘဲ ဖရုိဖရဲ ပ်က္စီးသြားေသာအခါ၊ ဆင္ေသေကာင္ကို ဖက္တြယ္၍ လိုက္မိေသာ
က်ီးမိုက္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊

သစ္တုံးကို

ဖက္တြယ္၍

လိုက္ပါမိေသာ

သူမိုက္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊

၀မ္းနည္းေၾကကြဲစြာျဖင့္ ပ်က္စီးရတတ္၍ သတိေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္။
ဆင္ေသေကာင္ပုပ္သည္ လည္းေကာင္း၊ သစ္တုံးသည္ လည္းေကာင္း၊ ထာ၀စဥ္ မခိုင္မၿမဲ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊
မိမိလက္၀ယ္ ရရွိထားေသာ သက္ရွိသက္မဲ့မ်ား၊ ရာထူး-အာဏာ၊ ေက်ာ္ၾကားမႈ၊ ရိုေသေလးစား ခံရမႈ
အားလုံးတို႔သည္လဲ၊
ျဖစ္ပါတယ္။

ထာ၀စဥ္

မခိုင္မၿမဲၾကသည္၏

ကုသိုလ္အရွိန္အဟုန္

ရွိသေရြ႕သာ

အျဖစ္ကို

မိမိအသိ

ခိုင္ၿမဲၿပီးလွ်င္၊

မိမိမ်က္ျမင္

ထိုမွေနာက္

ဖရိုဖရဲ

ကိုယ့္ေတြ႔ပင္
ၿပိဳကြဲပ်က္စီး

တတ္ေသာေၾကာင့္ ဘယ္အရာမ်ိဳးမဆို အခိုင္အမာႀကီးထား၍ နိစၥ သုခ အတၱလို႔ လြဲမွားစြာ မယူမိၾကရန္
အေရးႀကီးလွပါတယ္။
ေဖာက္ျပန္-ေျပာင္းလဲ

ၿပိဳကြဲ

ပ်က္စီးတတ္ေသာ

ထုိအရာတို႔ျဖင့္၊

မိမိဘ၀ကို

တိုင္းတာခဲ့ၾကမည္

ထိုအရာတို႔ျဖင့္ စံျပဳၾကမည္ ဆိုပါလွ်င္ ေလွ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ ပါမည္ေလာ.. စဥ္းစားၾက ေစလိုပါတယ္။
ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္

ေဆးဘက္၀င္

မည္သည့္ပစၥည္းကိုရရ

ဆိုသည့္စကားအတိုင္း

ေဆးဖက္၀င္ေအာင္

အဆိပ္သင့္ေသာသူအား ကုစားႏိုင္ရန္

လုပ္တတ္၏။

သမားေကာင္းတို႔မည္သည္
အဆိပ္ပင္

ျဖစ္လင့္ကစား

ထိုအဆိပ္ကို ေဆးအျဖစ္ အသုံးျပဳ တတ္ပါတယ္။ ထိုအတူ

ကံအားေလ်ာ္စြာ ဉာဏ္အားေလ်ာ္စြာ ၀ီရိယအားေလ်ာ္စြာ ရွာေဖြရရွိေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားစြာႏွင့္
ရာထူး-အာဏာ၊ ရုိေသေလးစားမႈ၊ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားမႈတို႔ကို မ်က္ေမွာက္- သံသရာ၊ ဘ၀မ်ားစြာအတြက္
ေကာင္းကိ်ဳးမ်ားျဖစ္ေအာင္ အသုံးျပဳတတ္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။
အားလုံး

သတၱ၀ါတို႔သည္

သံသရာ၌

က်င္လည္၍

ေနသူမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။

သံသရာသည္

အေျပာက်ယ္ေသာ သမုဒၵရာႏွင့္ တူသျဖင့္ သံသရာကို က်င္လည္၍ ေနရျခင္းသည္လဲ သမုဒၵရာ၌
ကူးခတ္ေနရသည္ႏွင့္ တူလွပါတယ္။ သမုဒၵရာတြင္ ကူးခတ္ေနေသာသူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းရာ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔
ေရာက္ေရးအတြက္ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ ေကာင္းေသာ အေသေကာင္ပုပ္ကို ေတြ႔သည္ျဖစ္ေစ၊ သစ္တုံးကို
ေတြ႔သည္ျဖစ္ေစ တြယ္ဖက္၍ ကူးခတ္ရမည္။ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ ေကာင္းေသာ သူေသေကာင္ပုပ္သည္

အဓိက မဟုတ္သလို၊ သစ္တုံးသည္လဲ အဓိကမဟုတ္ပါ။ သမုဒၵရာ၌ ကူးခတ္ေနသူအတြက္ ကမ္းတစ္ဖက္
ေရာက္ေရးသည္သာ အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသူေသေကာင္ႏွင့္ သစ္တုံးတို႔သည္ ကူးခတ္ေနစဥ္ ကာလမွာ
အသုံးျပဳစရာ တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္ယူလ်ွက္ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ပါလွ်င္

အရာအားလုံး

ဘာမွ် အသုံးမ၀င္ေတာ့သျဖင့္၊ စြန္႔ပစ္ရမည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
ထို႔နည္းအတူ ေလာက၌ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ အေကာင္း+အဆိုး

ေလာကဓံရွစ္ပါး ထိုတရားမ်ားကို ဓမၼ-ျဖင့္

ပိုင္းျခား၍ အသုံးခ်တတ္ဖို႔ပါပဲ။ ေကာင္းသည္ဟု ႏွလုံးသြင္းလွ်က္ ႏွစ္သက္သာယာဖြယ္ ဣ႒ာရုံမ်ားကိုလဲ
ၾကာရွည္စြာ

ဖက္တြယ္

ထားရမည့္အရာ

အနိ႒ာရုံမ်ားကိုလဲ

ရြံရွာ

စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု

သတိပ႒ာန္ဓမၼျဖင့္

ျဖစ္ခိုက္မွာ

မဟုတ္သလို၊
ျပစ္ပယ္လိုက္ရန္

မၿမဲေသာတရား၊

ေတြ႔ႀကံဳလာသည့္
မလိုပါ။

ဆင္းရဲေသာတရား၊

ထို

မေကာင္းေသာ

ဣ႒ာရုံ-အနိ႒ာရုံတို႔ကို

အစိုးမရေသာ-

တရားဟု

အမွန္ကိုျမင္ရန္ ရႈမွတ္ႏိုင္ဖို႔သာ လိုအပ္လွပါတယ္။ သို႔မွသာ ဘုရားသာသနာ ပြင့္လင္းလာတဲ့အခိုက္၊
လူျဖစ္ရတဲ့ဘ၀နဲ႔ လူရဲ႕တန္ဖိုးကိုသိ၍ ဓမၼ၏ရသ၊ သာသနာ၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ခံစားခြင့္ ရၾကလွ်က္ ဓမၼသည္ပင္ ဘ၀ကို တိုင္းတာစရာ ေပတံ။

ဓမၼ-သည္ပင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ေလ့လာႏိုင္တဲ့ ေၾကးမုံ(မွန္)

ျဖစ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆရာေတာ္. ယေန႔သင္တန္းေပး ဆုံးမ ေဟာျပခဲ့တဲ့အတိုင္း
မွတ္သားမိသေလာက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။
ယခု-တင္ျပေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါက နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါရန္။
သတၱ၀ါမွန္သေရြ႕ တရားေတြ႔ ခ်မ္းေျမ့သာယာ ရွိၾကပါေစ...
က်ေနာ္... ဘုန္းသွ်ံ
၁၃. ၀၄. ၂၀၁၁။

