
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

လူ႕ဘဝ႐ႈေထာင့္တိုင္းတြင္ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈသည္ Aေရးႀကီး၏။ ျပင္ပ Aရာမ်ားက 
မိမိAား မကယ္တင္ႏိုင္ဟု သိျမင္ျခင္း၌ ဗုဒၶဝါဒီမ်ားသည္ မိမိ၏ လံု႔လAေပၚ တည္မွီ၍ 
သာ စU္းစား ဆုံးျဖတ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို Aားကိုးၿပီး မိမိကိုယ္ကို မိမိ ယုံၾကည္မႈ ရယူ 
သည္။ Aနာဂတ္ဘဝ သာယာေရးAတြက္ မိမိ Aေပၚတြင္သာ လုံးဝတည္မွီေၾကာင္း နား 
လည္ၿပီး ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္မႈကို မိမိဘာသာ ရွာေဖြႀကိဳးစားရမည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ 
 နာမက်န္းသူသည္ ဆရာဝန္ထံသြားရမည္။ ဆရာဝန္က ေရာဂါကိုရွာေဖြၿပီး ေဆး 
ၫႊန္းေပးမည္။ ထိုAခါ ေရာဂါရွင္ ကိုယ္တိုင္က ယင္းေဆးကို မွီဝဲရမည္။ ေရာဂါရွင္သည္ 
ေဆးကို မိမိAစား Aျခားသူတစ္ေယာက္ကို မွီဝဲခိုင္း၍မရႏုိင္။ ေဆးကိုခ်ီးမြမ္း႐ုံ ေဆးၫႊန္း 
ေကာင္းျခင္းAတြက္ ဆရာဝန္Aား ေက်းဇူးစကား ဆို႐ုံျဖင့္ ေရာဂါသက္သာ မည္မဟုတ္ 
ေခ်။ လူနာသည္ ေဆးၫႊန္းကို ယုံၾကည္စြာ လိုက္နာၿပီး ေဆးဝါးကို ေန႔စU္မွန္မွန္ မွီဝဲရ 
မည္ျဖစ္သည္။ 
 ထိုနည္းတူစြာပင္ ဆင္းရဲဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ လိုသူသည္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ ၫႊန္ 
ၾကားေတာ္မူသည့္ ေလာဘ(တပ္မက္မႈ)၊ ေဒါသ(Aမုန္းတရား)ႏွင့္ ေမာဟ (Aျမင္ေမွာက္ 
မွားမႈ)တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ပယ္ရွားျခင္းျဖင့္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို လိုက္နာ က်င့္သုံးရ 
မည္။ ဗုဒၶAား ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳသည့္ ေတးမ်ားကို သီဆိုေန႐ုံ၊ ဗုဒၶAား ဂုဏ္ျပဳသည့္ ပြဲလမ္း 
သဘင္မ်ား ဆင္ႏႊဲေန႐ုံျဖင့္ ဒုကၡမွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေခ်။ ယင္းတို႔မွာ Aေပၚယံ လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားသာ ျဖစ္သည္။  
 ဗုဒၶဝါဒသည္ ဆုေတာင္း႐ုံ၊ ကယ္တင္ရွင္၏ ႏွစ္သက္မႈAတြက္ ၎Aား ေတာင္း 
ပန္႐ုံ သက္သက္ျဖင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္သည္ဟု ယုံၾကည္ေသာ ဘာသာတရား 
မဟုတ္ေပ။ ဆင္းရဲဒုကၡ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရန္Aတြက္ ကိုယ္က်ဳိးဆန္ လိုAင္ဆႏၵ 
မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ လုံးဝ Aၿပီးစြန္႔ၿပီး ေကာင္းျမတ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို 
က်င့္ၾကံAားထုတ္ရမည္ဟု ၫႊန္ ၾကားေသာ ဘာသာတရားသာ ျဖစ္သည္။ 

လူသည္ မိမိေနထိုင္ရာ လူ႔Aသိုင္းAဝိုင္းAား မေႏွာင့္ယွက္ဘဲ စစ္မွန္ေသာ လူသား 
တစ္ေယာက္Aျဖစ္ ေနထိုင္ရန္ နည္းလမ္းကို သိၿပီးေသာAခါ ႏွလုံးသားတြင္ Aေၾကာက္ 
တရား မရွိဘဲ ခ်မ္းေျမ႕စြာ ေနထိုင္ႏုိင္သည္။  
  

 

 
 

ဗုဒၶဝါဒAရ လူသည္  မိိမိၾကမၼာကိုိ မိမိကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးသည္။ လူတြင္ မိမိ၏ ေကာင္းျခင္း 
ဆိုးျခင္းAတြက္  Aျပစ္တင္ရန္ ျပင္ပေလာက၌ မည္သူမွ်မရွိ။ Aေၾကာင္းမူ  မိမိသည္သာ 
မိမိဘဝAတြက္ တာဝန္ရွိသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ မိမိသည္ မိမိဘဝကို ေကာင္း 
ေAာင္ဆိုးေAာင္ ဖန္တီးသည္။ မိမိသည္သာ မိမိ ဘဝ၏ ဖန္တီးရွင္ျဖစ္သည္။ 

ေသာကပင္လယ္ေဝရျခင္း၊ Aႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ၾကဳံေတြ႕ရျခငး္၊ ၾကမၼာဆိုးျခင္း 
တုိ႔ဟူသည္ လူသားကိုယ္တိုင္၏ ဖန္တီးခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ ဘဝ၏ 
ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ားသည္ လူသားကိုယ္တိုင္၏ ႏွလုံးသား မျပည့္စုံျခင္းမွ တစ္ပါး Aျခား 
မည္သည့္ Aေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် ျဖစ္ေပၚလာသည္ မဟုတ္။ လူဟူသည္ တစ္ခ်ိန္က ၎ 
ကိုယ္တိုင္ Aဝိဇၨာ တဏွာလႊမ္းမိုးၿပီး ျပဳမူခဲ့ေသာ Aေကာင္းAဆိုး AျပဳAမူမ်ား၏ 
Aက်ဳိးဆက္သာ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ ဘဝထဲသို႔ ယင္းေကာင္းေမြ ဆိုးေမြမ်ားကို မိမိကုိယ္ 
တိုင္ ေဆာင္က်U္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူသည္ Aဆိုပါ မေကာင္းေသာ Aက်ဳိး 
ဆက္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ႏွင့္ ေကာင္းေသာAေျခAေနကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရန္လည္း 
စြမ္းရည္သတၱိရွိသည္။ 
 လူ႔စိတ္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ တိရစၧာန္မ်ား၏ စိတ္ကဲ့သို႔ A႐ိုင္းသဘာဝ လႊမ္းမိုး၏။ 
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ မယU္ေက်းေသးေသာ လူ႔စိတ္သည္ ကမၻာေလာကတြင္ ဒုကၡ 
ေပါင္း မ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔စိတ္မွာ တစ္ခါတစ္ရံ တိရစၧာန္ Aမူ 
Aက်င့္ထက္ပင္ ပို၍ ႐ိုင္းျပသည္။ တိရစၧာန္ ႏွင့္မတူေသာ Aခ်က္မွာ လူ႔စိတ္ကို တန္ဖိုး 
ပိုျမင့္ေAာင္ ျပဳျပင္၍ ရျခင္းျဖစ္သည္။  
 တိရစၧာန္မ်ားတြင္ ဘာသာေရးပဋိပကၡ၊ ဘာသာစကားျပႆနာ၊ ႏိုင္ငံေရး ထိပ္တိုက္ 
ေတြ႔ဆုံမႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ Aသားေရာင္ျပႆနာမရွိ။ ၎တို႔၏ AစားAစာ၊ ေနရာႏွင့္ ဖိုမ 
သဘာဝ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္သာ တိုက္ခိုက္ ရန္သတၱ႐ု ျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လူဖန္တီး 
ေသာ ျပႆနာမ်ားကား ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာရွိသည္။ 

လူသည္ မိမိ၏Aားနည္းခ်က္ႏွင့္ ခြၽတ္ယြင္း ယုတ္မာမႈမ်ားကို ဝန္ခံလိုျခင္း မရွိ။ မိမိ 
၏ A႐ႈံးAတြက္ သူတစ္ပါးကို လက္ၫႈိးထိုး Aျပစ္ပုံခ်လိုသည္မွာ လူ႔သဘာဝ ျဖစ္သည္။ 
Aကယ္၍ လူသည္ မိမ္၏ AျပဳAမူAတြက္ တာဝန္သိလာလွ်င္ ေလာက၏ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ 

လူတြင္ မ်ားစြာေသာAတြင္းAျပင္ AတားAဆီး Aတုပ္Aေႏွာင္ဟူေသာ ဖိAား 
မ်ားရွိသည္။ Aစိုးရ ျပ႒ာန္းထားေသာ Uပေဒကို လိုက္နာရသည္။ ဘာသာတရား၏ သြန္ 
သင္မႈကို  နာယူရသည္။  ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ  လူ႔စည္းကမ္းမ်ား၊  မိမိေနထိုင္ရာ  လူ႔  
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Aသိုင္းAဝိုင္း၏ လူမႈေရး သြင္ျပင္မ်ားႏွင့္Aညီ ေနထိုင္ရသည္။ Aမ်ဳိးသားေရး မိသားစု 
Aေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ AစU္Aလာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို လိုက္နာရသည္။ မိမိေနထိုင္ရာ 
ေဒသ၏ ရာသီUတု AေျခAေန လႊမ္းမိုးျခင္း ခံရသည္။ ႐ုပ္Aေျခခံမ်ားကိုေရာ စိတ္ပုိင္း 
ဘဝကိုပါ ဂ႐ုတစိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရသည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လူသည္ မိမိ၏Aလိုဆႏၵ ေနာက္သို႔ မလိုက္ဘဲ ဖန္ဆင္းသူ 
ဘုရားသခင္၏ AလိုဆႏၵAတိုင္း လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟုလည္း ယုံၾကည္ႏိုင္ရာ 
သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လူသည္ မိမိ၏ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဆန္႔က်င္သည့္ Aေျခခံသဘာဝမ်ား 
လႊမ္းမိုးေနေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ AေတြးAျမင္ AၾကံAစည္ Aားလုံးကို လြတ္လပ္စြာ 
Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္ သို႔မဟုတ္ မိမိ စိတ္ထင္ တိုင္း ျပဳမူေနထိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ 

လူ၏လက္ရွိ AေျခAေနကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ေသာAခါ 'မိမိႏွစ္သက္ရာကို (စိတ္ထင္ 
တိုင္း) ျပဳမူရန္ လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိရမည္ဟူေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္ မွန္ကန္ပါသေလာ'ဟူ၍ 
ေစာေၾကာရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိAခြင့္Aေရးေၾကာင့္ Aျခားသူ တစ္ေယာက္ကို မထိခုိက္ 
ျခင္းသည္သာ မွန္ေသာ လမ္းစU္ ျဖစ္သင့္သည္။  
 လူသည္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ Aဘယ္ေၾကာင့္ သည္မွ် ခိုင္ၿမဲစြာ ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားရပါသ 
နည္း။ Aေၾကာင္းမွာ မိမိတို႔၏ Aဇၩတၱသႏၲာန္၌ Aမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဆိုး႐ြား ယုတ္မာသည့္ A 
ေျခခံသဘာဝမ်ား ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းလူ႔သဘာဝ Aေျခခံဆိုးမ်ားသည္ 
သက္ရွိAားလုံးကို Aႏၲရာယ္ျပဳေနဆ ဲ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ 
သုံးေထာင္ Aခ်ိန္ကစ၍ ဘာသာတရား Aားလုံးသည္ Aဆိုပါ ႐ုိင္းျပေသာ လူ႔သဘာဝ 
စ႐ိုက္ဆိုးမ်ားကို ဆုံးမရန္ႏွင့္ ျမင့္ျမတ္ ေသာဘဝေနနည္းကို သင္းၾကားေပးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ 
ၾကၿပီး ျဖစ္၏။ သင္ၾကားခ်က္မ်ားမွာ မည္မွ်ပင္ ေကာင္းမြန္ပုံရေစကာမူ  လူသည္  စိတ္ခ် 
ရသည့္ Aဆင့္သို႔ မေရာက္ႏိုင္ေသးဘဲ လူ႔သဘာဝ စ႐ိုက္ဆိုးမ်ားကို Aတြင္းသႏၲာန္၌ 
ထိန္းသိမ္း ထားၾကဆဲျဖစ္သည္။ လူသားတို႔တြင္ရွိသည့္ Aဆိုပါ Aဆိုးတရားမ်ားကို ျပင္ပ 
ေလာကမွ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပၚေစသည္ သို႔မဟုတ္ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ ထားသည္ 
မဟုတ္ဘဲ လူသားကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ယင္း စ႐ုိက္ဆိုးမ်ားသည္ 
လူသား ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္သည့္ လူလုပ္သဘာဝ မ်ားျဖစ္၍ လူသည္ မိမိ၏ Aႏၲရာယ္ကို 
သိျမင္ၿပီး ယင္းတို႔ကို မိမိသႏၲာန္မွ မိမိကိုယ္တိုင္ ဖယ္ရွားပစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။   

Aကယ္၍ လူသားတို႔Aား ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္တို႔ကို  မထိန္းခ်ဳပ္ဘဲ မိမိ ဆႏၵAတိုင္းသာ 
ေနထိုင္ခြင့္  ျပဳမည္ဆိုလွ်င္  Aျပစ္မဲ့သူမ်ား၏  ၿငိမ္းခ်မ္း  ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို Eကန္ပင္ ပ်က္ျပား 
 
 

 
 
 

ေစေပလိမ့္မည္။ ေလးစား ဂုဏ္ယူထိုက္သည့္ ဘဝတစ္ခုကို ရရွိရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္႐ႊင္ 
ႏိုင္ေရးAတြက္ လူကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးရန္ ဘာသာတရား လိုAပ္သည္။  

ဘာသာေရးဘဝႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဘဝ တိုးတက္မႈတို႔Aတြက္ Aျခားေသာ Aေႏွာင့္ 
Aယွက္တစ္ခုမွာ လူမ်ဳိးေရး Aစြန္းေရာက္Aျမင္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာကမူ ဘာသာ 
ေရးကို လိုက္နာက်င့္ သုံးၾကၿပီဆိုလွ်င္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် Aမ်ဳိးဇာတ္ကို ေရွ႕တန္း 
မတင္ၾကရန္၊ လူမ်ဳိးေရး AေျခခံAမ်ဳိး ဇာတ္ႏွင့္ Aဆင့္Aတန္းခြဲျခားမႈကုိ ေဖ်ာက္ပစ္ 
ၾကရန္ ၫႊန္ၾကားေတာ္မူသည္။ 
 ဘာသာတရားAားလုံးမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေရွး႐ိုးစU္လာ လူမႈဘဝကို ေရွ႕ 
တန္း တင္ၿပီး A ုပ္စုမကြဲသင့္ေပ။ ဘာသာေရးနယ္တြင္ လူတိုင္းကို တူမွ်စြာ ႐ႈျမင္သင့္ 
သည္။ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ တစ္ရပ္မွာ Aခ်ိဳ႕သည္ မိမိတို႔ဘာသာ တရားဆိုင္ရာကို ေဆာင္႐ြက္ 
ၾကေသာAခါ Aျခား ဘာသာဝင္မ်ားAား ခြဲျခား႐ႈျမင္မႈႏွင့္ ရန္ေစာင္မႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ 
ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 လူတစ္ေယာက္၏ မေကာင္းေသာ စံနမူသည္ ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ကူးစက္တတ္ၿပီး 
မိမိ၏ သားသမီမ်ား Aေပါင္းAသင္းမ်ားသို႔တိုင္ ဆင္းသက္ သြားတတ္သည္။ မိမိ၏ Aျပဳ 
Aမူသည္ Aလားတူ ဆႏၵရွိသူမ်ားAား မိမိႏွင့္Aတူ ပူးေပါင္းလာေစႏိုင္သည္။ လူသား 
တစ္Uီးစီ၌ ကာမဂုဏ္ Aာ႐ုံဟူေသာ မီးလွ်ံမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနၿပီး ယင္းသည္ Aျခား တစ္ 
ေယာက္Aား Aလိုရမၼက္ႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးဆန္လိုျခင္းမ်ားကိုလည္း ထြန္းၫွိ ေပးတတ္ 
သည္။ လူတစ္Uီးစီ၏ Aမုန္းတရားသည္ Aျခားပုဂၢဳလိ္မ်ားAား Aမုန္းတရားႏွင့္ Aၿငိဳး 
မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ 
 Aခ်ဳပ္Aားျဖင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႕Aသုိင္း Aဝိုင္းတစ္ခုလုံး၏ ေကာင္းက်ဳိးကုိ 
ဖန္တီးရန္ မိမိတို႔ ကိုယ္စီသည္ ဖန္ဆင္းရွင္္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သင့္ပါသည္။  � 
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