
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ယခုတေလာ ေရာဘတ္ Aမည္ရွိ Aေမရိကန္ လူျဖဴတစ္ေယာက္ 
သီးျခား တစ္ပတ္ႏွစ္ရက္ တရားထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ေရာဘတ္သည္ ျမန္ 
မာျပည္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပုဂံေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ဖူးသည္။ Aမွတ္ 
တရ ႐ိုက္ခဲ့သည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ယူလာၿပီး ျပရာတြင္ Aိမ္ Aေပၚထပ္မွ 
လမ္းဖက္သို႔ ဝါးလုံးတန္း ထိုးၿပီး Aဝတ္Aစားမ်ား တြဲေလာင္းခ်ိတ္ လွန္း 
ထားပုံ၊ သကၤန္းဝတ္ႏွင့္ သပိတ္ကို ပိုက္ၿပီး ထမင္းဆိုင္တြင္ ေတာင္းခံေန 
ၾကပုံ၊ ေစ်းတန္းက ငါးပိ ငါးေျခာက္ပုံ၏ ေဘးတြင္ လူလတ္ပိုင္းAရြယ္ 
Aမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ သနပ္ခါး ပါးကြက္ႏွင့္ ေဆးလိပ္ကို ခဲၿပီး ေဆာင့္ 
ေၾကာင့္ ထိုင္ေနပုံ၊ လူေတြ ဘုန္းႀကီး ေတြ ကားေခါင္မိုးေပၚတြင္ ႁပြတ္သိပ္ 
တက္စီးေနၾကပုံ၊ ေရတုံကင္ေဘးတြင္ လူႀကီးေရာ ကေလးပါ AလုA 
ယက္ ေရခပ္ေနၾကပုံႏွင့္ ယင္းႏွင့္ Aလားတူ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ေနတဲ့ ဓာတ ္
ပုံ Aမ်ားAျပား ေတြ႕ရသည္။ 
 ''ရန္ကုန္မွာ ေ႐ႊတိဂုံဘုရားကို ေရာက္ခဲ့လား”  

“Aုိး၊ ေရာက္ခဲ့တာေပါ့၊ Eရာမ ဘုရားႀကီး”  
“ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ခဲ့ေသးလား''  
''မရိုက္ခဲ့မိဘူး၊ Aင္တာနက္မွာ ရွာရင္ ရတယ္။ Aခု ေတြ႕ရတဲ့ 

ပုံေတြက ပိုစိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းၿပီး ရွားပါးတယ္'' 
''ေရာဘတ္ေရ .. မင္းလို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ပြင့္လင္းတဲ့ ႏိုင္ငံသား 

တစ္ေယာက္Aေနနဲ႕ နိမ့္က် စုတ္ခ်ာတာကိုေရာ၊ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ တာ 
ကိုပါ ျမင္ေတြ႕ရတဲ့Aတိုင္း မွတ္တမ္းတင္မွ မွ်တမွာေပါ့ကြာ” 

 ေရာဘတ္က ဘာမွ်မေျပာဘဲ ျပံဳးစိစိႏွင့္ ပခုံးကို တြန္႔ၿပီး လက္ဝါးႏွစ္ 
ဖက္ကို လွန္ျပသည္။ ဘာကို ဆိုလိုသည္ေတာ့ မသိလိုက္ပါ။ 

ထို႕ေနာက္ ေမးခြန္း တစ္ခုေမးသည္ - 

 

''ဗုဒၶဟာ တရားAားလုံးကို သိၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
သူကိုယ္တိုင္ ခြင့္မျပဳဘူးလို႕ တားျမစ္ၿပီးမွ သူတစ္ပါးက တိုက္တြန္းလို႕ 
လိုက္ေလ်ာေပးရတာမ်ဳိး ေတြ႕တယ္။ ဒါက ဘာသေဘာလဲ'' 

''ဘယ္ကိစၥမ်ဳိးမွာ Aဲဒီလို လုပ္ခဲ့တာလဲ၊ သိရင္ ေျပာပါလား'' 
''Uပမာေပါ့ေလ၊ သူ႕ေမြးစားမိခင္ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)က ရဟန္း 

မိန္းမ(ဘိကၡဳနီ)ျပဳခြင့္ ေတာင္းတဲ့Aခါ Aႀကိမ္ႀကိမ္ ျငင္းၿပီးမွ ရဟန္းတစ္ 
ပါး (Aရွင္Aာနႏၵာ)က ေမြးစားမိခင္ ကိုယ္စား ေတာင္းပန္ေပးလုိ႕ ခြင့္ျပဳ 
လိုက္တယ္။ ဒီလို သူတစ္ပါးရဲ႕ ဖိAားနဲ႔ Aေလွ်ာ့ေပးတာမ်ဳိးကို က်ဳပ္ သ 
ေဘာ မက်ႏိုင္ဘူး။ တရားAားလုံးကို တကယ္သိခဲ့ရင္ Aစကတည္းက 
တိတိက်က် ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မွာေပါ့၊ ခြင့္ျပဳတယ္ မျပဳဘူး ဒီႏွစ္မ်ဳိးပဲ ရွိတယ္'' 

''ဒီမွာ ေရာဘတ္ .. မၾကာခင္က သတင္းစာထဲမွာ ပညာရွင္ တစ္ 
ေယာက္  ကမၻာေပၚမွာ  Aႀကီးဆုံးႏွင့္ Aျပည့္စုံဆုံး ဒိုင္ႏိုေဆာ ႐ုပ္ႂကြင္း 
ႀကီးတစ္ခု တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိေတာ့ ခ်ီကာဂိုျပတိုက္က ဒီ႐ုပ္ႂကြင္းကို ေဒၚလာ 
၈-သန္းေပးၿပီး ဝယ္သြားတဲ့သတင္း မင္း ဖတ္ရတယ္ မဟုတ္လား'' 
 ''တီဗီြသတင္းမွာ ၾကားလိုက္ရပါတယ္'' 
''ေAး၊ ရေတာင့္ရခဲ ပစၥည္းဟာ သိပ္တန္ဖိုးရွိတယ္ေနာ္။ ဒီလုိပါပဲ၊ 
ခဲခဲယU္းယU္း ရရွိတဲ့ ရဟန္းမိန္းမ(ဘိကၡဳနီ)Aျဖစ္ဟာ ပိုမို တန္ဖိုးျမင့္ပါ 
တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေမြးစားမိခင္ ကိုယ္စား ရဟန္းေတာ္က ထပ္ၿပီးေတာင္း 
ပန္တဲ့Aခါ ဗုဒၶက စည္းကမ္းရွစ္ခုကို လိုက္နာႏိုင္ရင္ ဘိကၡဳနီ(ရဟန္း 
မိန္းမ) ျပဳခြင့္ေပးမယ္လို႕ မိန္႕ေတာ္မူတယ္။ ဒီေတာ့ ေမြးစားမိခင္က ခ် 
မွတ္တဲ့  စည္းကမ္းကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ AေလးAနက္ လိုက္နာပါမယ္လို႔ A 
လြယ္တကူ ကတိေပးပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ လာမွာကို ဗုဒၶဟာ ႀကိဳၿပီး သိျမင္ 
ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ တရားAားလုံးကို သိလို႔ပဲေပါ့'' 

ေရာဘတ္သည္ မည္သို႔မွ် ျပန္မေျပာဘဲ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္Aား စိုက္ 
ၿပီး  ၾကည့္ေနသည္။  ေရာဘတ္ကို  Aကဲခတ္ရသည္မွာ  Aေတာ္Aတန္ 
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နားလည္သြားၿပီး လက္ခံလိုပုံပဲဟု ယူဆရသည္။ သူတို႕ဆီက ႏွစ္သက္ 
ဖြယ္တစ္ခုမွာ ေၾကာင္းက်ဳိး ဆီေလ်ာ္ေAာင္ ရွင္းျပသည္ကို နားလည္ 
သြားေသာAခါ စကားမကပ္ဘဲ ေက်နပ္ လက္ခံသြား တတ္သည့္ သ 
ဘာဝ ျဖစ္သည္။  
 ''ေရာဘတ္၊ မင္းဟာ ပညာတတ္ပဲ။ ပညာတတ္ဆိုတာ စU္းစား 
ဉာဏ္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါလည္း မင္းကို ေမးစရာရွိတယ္'' 
 ''ဟုတ္ကဲ့၊ ရပါတယ္'' 

''ဖန္ဆင္းရွင္ သို႕မဟုတ္ Aနႏၲတန္ခုိးရွင္က လူ႕AစားAစာ Aေနနဲ႔ 
တိရစၧာန္ေတြကို သတ္ဖို႕ လူသားကို ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုရင္ ဒီ ခြင့္ျပဳခ်က္ဟာ 
မွန္ကန္ပါ့မလား'' 
 ''ဒါကေတာ့ Aခ်ဳိ႕ တိရစၧာန္ေတြကို လူ႕AစားAစာ Aတြက္ ရည္ 
ရြယ္ၿပီး တမင္သက္သက္ ဖန္ဆင္းေပးထားတာပဲ Uစၥာ'' 
 ''ေကာင္းၿပီ၊ ဒါျဖင့္ လူကိုလည္း လူသားစားတဲ့ တိရစၧာန္ေတြ A 
တြက္ တမင္ ဖန္ဆင္းေပးထားတယ္လို႕ ဆိုႏိုင္တဲ့ Aတြက္ လူသား 
စားတဲ့ တိရစၧာန္ေတြကိုလည္း လူသတ္ခြင့္ ေပးရမယ္” 
 ''Aင္း၊ ဒါမ်ဳိး က်ဳပ္ေတာင္ မစU္းစားမိခဲ့ဘူး၊ ကပ္သီးကပ္သပ္'' 
 ''တို႕ဘုရားကေတာ့ ဘယ္သက္ရွိသတၱဝါကိုမွ မသတ္ရဘူးလို႕ တား 
ျမစ္တယ္။ စU္းစားၾကည့္ေလ။ ဘယ္သူ႕မွာမွ သူတစ္ပါး Aသက္ကို 
သတ္ျဖတ္ဖို႕ Aခြင့္Aေရး မရွိဘူး မဟုတ္လား။ ေနာက္ၿပီး သူတစ္ပါး 
Aသက္ကို  သတ္တယ္၊ သတ္ျဖတ္ခြင့္ ျပဳတယ္၊ သတ္ျဖတ္ခိုင္းတယ္ ဆို 
ရင္ေကာ ဒီလိုျပဳမူသူမွာ စစ္မွန္တဲ့ ေမတၱာတရားဆိုတာ ရွိႏိုင္ပါ့လား'' 
 ေရာဘတ္သည္ Aမွတ္တမဲ့ဟန္ျဖင့္ ဆတ္ကနဲ ေခါင္းႏွစ္ခ်က္ ညိတ္ 
ရင္း White Board ေပၚတြင္ ျမန္မာAကၡရာျဖင့္ ေရးထားသည့္ စာ 
ေၾကာင္းမ်ားကို လက္ၫႈိးထိုးၿပီး Aဓိပၸာယ္ကို ေမးသည္။  

''စိတၱံ ရေကၡထ ေမဓာဝီ = ပညာရွိသည္ စိတ္ကို ေစာင့္ထိန္းရာ၏။ 

 

စိတၱံ ဂုတၱံ သုခါဝဟံ = ေစာင့္ထိန္းထားေသာ စိတ္သည္ ေစာင့္ထိန္း 
သူထံ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ပို႔၏'' 
 ''စိတ္ကို ဘယ္လို ထိန္းေစာင့္မလဲ။ Aလုပ္မွာ လူတစ္ခ်ဳိ႕ သိပ္Aတၱ 
ဆန္ၿပီး Aရမ္းလည္း ေဒါသႀကီးတာပဲ။ စိတ္ရွည္ေAာင္ ဘယ္လို လုပ္ရ 
မလဲ။ က်ဳပ္လဲ စိတ္ကို မထိန္းႏိုင္ဘူး'' 
 “တို႔ဘုရားက Aလယ္Aလတ္ လမ္းစU္ဆိုတာကို ေဟာပါတယ္။ 
Aစြန္းမေရာက္ေAာင္ေနရင္ Uပမာ Aဆိုးကို ျမင္တတ္သလို Aေကာင္း 
ကို လည္း AသိAမွတ္ ျပဳႏိုင္ရင္ေပါ့ေလ၊ ေဒါသႀကီးတာကို သာမက 
ေလာဘႀကီးတာ Aတၱဆန္တာကိုလဲ ထိန္းႏိုင္တာပဲ။ စိတ္ကို ထိန္းႏိုင္ရင္ 
စိတ္ရွည္တတ္လာတာပဲ” 

“Aဲဒီ စိတ္ထိန္းနည္း ဆိုတာကို ေျပာျပေလ” 
 ''ဗုဒၶေပးတဲ့ စိတ္ထိန္းနည္းကေတာ့ သတိပ႒ာန္ဝိႆနာ ကမၼ႒ာန္း 
႐ႈမွတ္ျခင္းပါပဲ။ ဒီနည္းနဲ႔ စိတ္ကို ေကာင္းေကာင္း ထိန္းႏိုင္႐ုံမက ဝိပႆ 
နာဉာဏ္ေတြ ရင့္သန္လာၿပီး သဘာဝAမွန္ကိုသိလို႕ ခ်မ္းသာစစ္ကို ရ 
တယ္။ မင္း ဒီကို လာေနတာဟာ ဒါAတြက္ပဲ မဟုတ္လား'' 
 ''Aင္း၊ ဆုံစည္းခြင့္ရတဲ့Aတြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္'' 
 ရွင္းျပသည္ကို လက္ခံတတ္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းသည္ကို Aေကာင္းပါ 
ဟု ဝန္ခံတတ္ျခင္းတို႔မွာ တိုးတက္မႈ၏ သေကၤတဟု ဆိုႏိုင္မလားမသိ။ 
 သူသည္ သူ႕Aလုပ္ထဲမွာ စိတ္တိုၿပီး ရန္ျဖစ္တတ္လြန္းလို႔ စိတ္ကို 
ထိန္းႏိုင္ေAာင္ တရားလာထိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဆင္းတုကို (ရွိမခိုး 
ေသာ္လည္း) လက္Aုပ္ခ်ီသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႕ပတ္ဝန္းက်င္ AေျခAေန 
Aရ ေျပာင္းလဲဖို႔ ခက္ခဲသည္။ 
 ဖန္ဆင္းရွင္ ဝါဒႏွင့္ ႐ုပ္ဝါဒ ထြန္းကားသည့္ ေဒသတြင္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ 
သိမ္ေမြ႕ နက္နဲေသာ ကမၼနိယာမ တရားေတာ္ကို ထုတ္ေဖာ္ရသည္မွာ
ကတၱရာ Aက္ေၾကာင္းထဲ ' မႈိႏု' ေပါက္သည္ႏွင့္ တူပါ၏။ □ 
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