
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဗုဒၶဝါဒဟူသည္ကို ဘာသာတရား၊ ဒႆန (ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ)၊ ဘဝေနနည္း၊ ဘဝ 
သံသရာကို ရွင္းျပျခင္းဟု Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆိုႏိုင္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားမွစ၍ Aေမရိ 
ကန္တို႔သည္ ဗုဒၶဝါဒ Aေၾကာင္းကို ပိုမို စိတ္ဝင္စားလာၾကၿပီး ဗုဒၶဝါဒဆိိုင္ရာ စာေပတို႔ကို 
ဖတ္႐ႈလာၾကသည္ဟု ဆိုသည္။  
 စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားျပားလွသည့္ ေလာကလူ႔ေဘာင္တြင္ လူAေပါင္းသည္ မိမိတို႔၏ ေန႔ 
စU္ဘဝAတြက္ လမ္းၫႊန္မႈ Aမွန္တကယ္ လိုAပ္သည္။ ယင္းကို ရွာေဖြသူမ်ားAား 
ဗုဒၶဝါဒသည္ စိတ္ပိုင္းဘဝတည္ ၿငိမ္မႈႏွင့္ တုိးတက္မႈကို ျဖန္႔ေဝသည္။ စိတ္ဖြ႕ံၿဖိဳးလာ 
သည့္Aခါ ကုိယ္ခႏၶာ ေကာင္းစြာ Aလုပ္လုပ္သည္။ စိတ္Aားနည္းပါက ကိုယ္လည္း 
Aားနည္းသည္။ ေဆးပညာရွင္တို႔က စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္သည္ ေသြးကို သန္႔စင္ေစၿပီး 
ေသြးသန္႔လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္သည္ ၎၏ Aင္မ်ဴးစနစ္ကို Aားရွိေစေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။ 
စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္သည္ ခႏၶာကိုယ္Aတြင္းရွိ  သဘာဝ ဓာတုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို မညီမၫြတ္ 
ျဖစ္ေစၿပီး ယင္းသည္ ေရာဂါ မ်ားစြာတို႔ ဝင္ေရာက္လာေစရန္ လမ္းဖြင့္ထားသကဲ့ ျဖစ္ 
သည္ဟု ဆိုသည္။  

လူသား တစ္ေယာက္Aေနျဖင့္ ေန႔စU္ဘဝတြင္ ျပႆနာ Aေထြေထြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾက 
ရၿပီး ယင္းသည္ ေနာက္ဆုံး၌ စိတ္ဖိစီးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ Aလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ရျခင္း 
ေၾကာင့္ Aလုပ္ကို စိတ္မခ်ရျခင္းသည္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ AရာAားလုံး 
သည္ မိမိ၏ဝင္ေငြAေပၚတြင္ တည္မွီေနသည္။ ႐ုတ္တရက္ Aလုပ္ျပဳတ္သြား၍ A ိမ္ 
Aေႂကြး လစU္ မေပးဆပ္ႏိုင္ပါက ဝယ္ယူထားသည့္A ိမ္ ဆုံး႐ႈံးရမည့္ Aေရးေၾကာင့္ 
စိုးရိမ္ေသာက ျဖစ္ရသည္။ ယင္းမွ တစ္ဆင့္ မိသားစု ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚသည္။ ဆင္းရဲ 
ခ်မ္းသာမဟူ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ေလာင္းကစား၊ AသုံးAျဖဳန္း၊ AစားAေသာက္ ၾကဴးႏွင့္ 
လူ႔ဘဝကို AႀကီးAက်ယ္ ပ်က္စီးေစသည့့္ ကာမဂုဏ္Aာ႐ုံ ႏႈိးဆြမႈတို႔ေၾကာင့္ ျပႆနာ 
ႏွင့္ ႀကံဳၾကရသည္။  

သို႔ျဖစ္၍ ပညာရွင္တို႔သည္ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကို ခံႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို သုေတ-
သနျပဳစူးစမ္းလာ ၾကသည္။ မန္ခ်က္ခ်ဴးဆက္စ္ ယူနီဗာစီတီ ေဆးသိပၸံဌာနရွိ စိတ္ဖိစီးမႈ 
ေလ်ာ့က်ေရး ကုသမႈဌာနက စိတ္ဖိ စီးမႈေလ်ာ့ပါးရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းမွာ ကမၼ႒ာန္း 
ထုိင္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ Aခ်ဳိ႕သည္ ကမၼ႒ာန္းထုိင္႐ုံ သက္သက္ျဖင့္ ကင္ဆာ 
လိုေရာဂါကို  ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္မည္လားဟု  Aမွန္ပင္  သံသယရွိႏိုင္သည္။  ေဒါက္တာ 
 

 

ေဂၚလာကမူ ကင္ဆာေရာဂါကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ဓာတုမညီမွ်မႈကို စင္ၾကယ္ တည္ၿငိမ္ 
သည့္စိတ္က ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။ ဗုဒၶဝါဒ၌ ကိေလသာ Aညစ္ Aေၾကးမ်ား 
ဟု ေဖာ္ျပသည့္ ေဒါသ၊ Aဘိဇၩာ၊ ေကာဓ၊ Iႆာ စသည္တို႔သည္ စိတ္ကို ညစ္ညမ္းေစ 
သည္။ ညစ္ညမ္းသည့္ စိတ္သည္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစ၏။ ယင္းသည္ Aင္မ်ဴးစနစ္ကို 
Aႏၲရာယ္ျပဳၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ပ်က္စီးေစသည္။ သို႔ျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ ဓာတုညီၫြတ္မႈ 
ေဖာက္ျပန္ၿပီး ေရာဂါ မ်ားျဖစ္လာေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ရသည္။  

ဗုဒၶနည္းAရ ကမၼ႒ာန္း ထိုင္ျခင္းျဖင့္ ကုိယ္ေရာ စိတ္ပါ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ 
သြားသည္။ တည္ၿငိမ္သည့္ စိတ္သည္ ပုံမွန္ဓာတုညီမွ်မႈကို ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
ပုံမွန္ သဘာဝညီၫြတ္မႈ AေျခAေနတြင္ ခႏၶာကိုယ္သည္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္း ျပဳျပင္ 
ရန္ Aားေကာင္းသည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ စြမ္းရည္ရွိသည္။ ကမၼ႒ာန္းထိုင္ျခင္း တစ္ခုတည္းက 
နာမက်န္းျဖစ္မႈကို ကုစားႏိုင္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ဆရာဝန္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ ကင္းမရ 
ႏိုင္သည္ကိုမူ နားလည္သင့္သည္။ ကမၼ႒ာန္းထိုင္သူသည္ စိတ္၏ Aညစ္Aေၾကးကို ပယ္ 
ရွားႏိုင္သည္။ ကိေလသာ Aညစ္Aေၾကး ကင္းေဝးသည္ႏွင့္  စိတ္ဖိစီးမႈ ကင္းေဝးၿပီး Aင္ 
မ်ဴးစနစ္သည္ ပုံမွန္ Aလုပ္လုပ္သည္။  

ကမၼ႒ာန္းထိုင္သူ တစ္ေယာက္သည္ Aာ႐ုံငါးပါးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေလ့က်င့္ရသည္။ 
စိတ္ခံစားမႈ Aေျပာင္းAလဲမ်ားႏွင့္ Aတူ သိသာထင္ရွားသည့္ လုိAင္ဆႏၵမ်ားကို ထိန္း 
ခ်ဳပ္ရန္ ျပင္းျပသည့္ စည္းမ်U္း စည္းကမ္းမ်ား ရွိရမည္။ စိတ္လွည့္စားမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ 
ရမည္။ မိမိတို႔၏ Aသိပညာျဖင့္ Aာ႐ုံငါးပါးျဖင့္ Aေပ်ာ္ၾကဴးလိုမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။  

လူ႔စိတ္သည္ ဆႏၵစြမ္းAား၊ ဝီရိယႏွင့္ Aသိပညာကို Aသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ 
Aရာကိုမဆို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရန္ စြမ္းရည္သတၱိ ရွိသည္။ 'စိတ္သည္ AေတြးAၾကံ 
Aားလုံးကို Uီးေဆာင္၏။ ေဆာင္႐ြက္မႈ Aားလုံးကို စိတ္က Uီးစီး၏။ စိတ္က ဖန္ဆင္း၏။ 
Aကယ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ မစင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုျပဳလုပ္မူ ဒုကၡသည္ 
ေနာက္မွ လိုက္လာ၏။ Uပမာ ဝန္တင္လွည္းကို ဆြဲေသာႏြား၏ ေနာက္သို႔ ဘီးသည္  
ထက္ၾကပ္မကြာ လုိက္သကဲ့သို႔တည္း။ Aကယ္၍ သန္႔ရွင္းေသာ စိတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုျပဳ 
လုပ္မူ ခ်မ္းေျမ႕မႈသည္ မိမိေနာက္သို႔ လုိက္၏။ Uပမာ Aရိပ္သည္ မိမိေနာက္သို႔ လုိက္ 
သကဲ့သို႔တည္း'ဟု ဗုဒၶတရားေတာ္က ဆုံးမသည္။ 

ဗုဒၶဝါဒီတို႔၏ Uီးေႏွာက္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို တိုး 
ပြားေစေသာ Aိတ္(lobe)မ်ားAတြင္း ထူးျခားသည့္ လႈပ္ရွားမႈကို ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ Aေမရိ 
ကန္ႏိုင္ငံ၌ သုေတသန ျပဳခ်က္မ်ားAရ Uီးေႏွာက္၏ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ ထုတ္ေပးသည့္ ဌာနသည္ 

1 

ဗုဒၶဝါဒ သူတို႔Aျမင္ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aေတြ႔Aႀကဳံ ရင့္က်က္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၌ လွ်ပ္စစ္လႈိင္းမ်ားႏွင့္ Aတူ AစU္Aၿမဲ 
ရွင္သန္ လႈပ္ရွားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ယင္းေတြ႕ရွိခ်က္က ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ တည္ 
ၿငိမ္မႈႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ AျပဳAမူတို႔ကို ေဖာ္ျပသည္။ Aာ႐ုံေၾကာ သိပၸံပညာရွင္ 
မ်ားAေနျဖင့္ Aဆိုပါ ေရွးUီးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ဘာသာတရား၏ သင္ၾကားခ်က္က 
ပတ္ဝန္းက်င္ Aေၾကာင္းတရားAခ်ဳိ႕ Aေပၚ Uီးေႏွာက္၏ တုံ႔ျပန္ပုံကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ 
ေၾကာင္း ပထမဆုံးေသာ သက္ေသျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 

 

 မဒ္ဒီဆင္ၿမိဳ႕၊ ဝစ္စ္ကြန္ဆင္ တကၠသိုလ္မွ ေလ့လာေရးAဖြဲ႕ တစ္ခုသည္ ဗုဒၶဝါဒ 
က်င့္စU္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္ၾကံခဲ့သူမ်ား၏ Uီးေႏွာက္မ်ားကို စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ ၎ 
Aဖြဲ႔သည္ ထိုဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ စိတ္Aာ႐ုံခံစားမႈ၊ စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္ Aႀကိဳက္ 
စ႐ုိက္တို႔Aတြက္ Aေရးပါသည့္ Uီးေႏွာက္ Aစိတ္Aပိုင္းမ်ားကို Aထူးျပဳ ေလ့လာခဲ့ 
ၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားတြင္ Uီးေႏွာက္၏ ဘယ္ဘက္ျခမ္းရွိ 'ေပ်ာ္႐ႊင္မႈျဖစ္ ေပၚရာ 
ဌာန'သည္ AစU္Aၿမဲ Aဆင့္ျမင့္စြာ လႈပ္ရွားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ 

 

'ကြၽႏ္ုပ္တို႔ Aေနျဖင့္ ဓမၼသာလာ (ဒလိုင္းလားမား၏ေက်ာင္း၊ A ိႏၵိယ)ကဲ့သို႔ေသာ 
ေနရာဌာနမ်ား၌ ေတြ႔ရၿမဲ ျဖစ္သည့္ ေပ်ာ္႐ႊင္တည္ၿငိမ္မႈ ထင္ရွားသူ ဗုဒၶဝါဒီမ်ားသည္ Aမွန္ 
ပင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ ခ်မ္းေျမ႕ၾကေၾကာင္း ယခုAခါ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ သုေတသနျပဳႏိုင္သည္' ဟု 
ေျမာက္ကာ႐ုိလိုင္းနား ျပည္နယ္၊ ဒတ္ကီတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ A ိုဝင္ဖလန္ နာဂန္က 
နယူးဆိုင္းယင့္တစ္စ္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ 

 

 Aေပါင္း လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားတြင္ 
ကမၼ႒ာန္း ထုိင္ေနခ်ိန္မ်ား၌သာမက တစ္ခ်ိန္လုံး Aၿမဲတမ္း ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ဆိုသည္။ 
Aဓိပၸာယ္မွာ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္တို႔၏ လူေနမႈဘဝက ၎တို႔၏ Uီးေႏွာက္ Aလုပ္လုပ္ပုံကို 
သက္ေရာက္ေစသည္ဟု ျဖစ္သည္။ Aျခား သုေတသနျပဳမႈ တစ္ရပ္Aရ ဗုဒၶဘာသာဝင္ 
မ်ားတြင္ Aေၾကာက္ႏွင့္ စိုးရိမ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ Uီးေႏွာက္၏ Aစိတ္Aပိုင္း၌ လႈပ္ 
ရွားမႈ ပုံမွန္ထက္ နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ယင္း ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားက ေနာက္ဆုံးတြင္ 
သုေတသန ပညာရွင္မ်ားAား ကမၼ႒ာန္း ႐ႈမွတ္ျခင္းကို စိတ္ပင္ပန္းမႈ ေရာဂါကုသေရး 
နည္းလမ္းAျဖစ္ ယုံၾကည္ေစခဲ့သည္။ 

 

လန္ဒန္ ဗုဒၶဘာသာစင္တာကို တည္ေထာင္သူ စတီဗင္ ဂ်ိမ္းမ္စ္က Aဆိုပါ ေတြ႔ရွိ 
ခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာက လူသားတို႔Aား ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို တိုးပြားေစေသာ Aေထာက္ 
Aထားမ်ားကို ရရွိေစေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဗုဒၶဘာသာAဖြဲ႔ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးျဖစ္သူ ေပါလ္ 
ေဆတိုကမူ 'ယခု ေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူေတြ စိတ္ထက္သန္ေနေၾကာင္း၊  သို႔ရာ 

 
ရာတြင္ မိမိတို႔Aေနျဖင့္ ယခင္ကပင္ သိရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သိပၸံနည္းက် သက္ေသ 
ျပႏိုင္ရန္ ဗုဒၶဝါဒက ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္ မဟုတ္၊ ဗုဒၶဝါဒသည္ လက္ေတြ႔ Aသုံးက် 
ေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ သိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း' ဆိုသည္။ 
 ဗုဒၶဝါဒီတို႔သည္ Aာဏာ၊ ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ျဖားေယာင္း၍ မိမိတို႔ ဘာသာတရားကို 
ယုံၾကည္ရန္ စည္း႐ုံးျခင္း မရွိေသာ္လည္း ရစ္ခ်တ္ဂီယာ၊ စတီဗင္ ဆီးဂဲလ္၊ ေဂၚဒီဟုန္း၊ 
တီနာတာရ္နာႏွင့္ ယူမာသာရ္မန္တို႔လို Aႏုပညာေလာက၌ ေက်ာ္ၾကားသူ Aခ်ဳိ႕ႏွင့္ 
ဘဂၢီယိုတို႔လို Aားကစားေလာက၌ ထင္ေပၚသူမ်ားလည္း ဗုဒၶAဆုံးAမကို လုိက္နာ 
က်င့္သုံးၾကသည္။  

သူတို႔Aျမင္ကို Aႏွစ္ခ်ဳပ္ေသာ္ ၎တို႔၏ လူမႈေရး လိုAပ္ခ်က္ကို Aေျချပဳ၍ သူတို႔ 
၏ ေန႔စU္ဘဝႏွင့္ လူေနမႈစနစ္Aတြက္ Aသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ 
ႏိုင္သည္။ သုိ႔တေစ ၎တို႔ သုေတသနျပဳ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ လူAမ်ား ဓမၼကို က်င့္ 
သုံးလိုစိတ္ ျပင္းျပလာမည္ဟုကား ဆိုႏိုင္ရာသည္။ ယင္းမွ တစ္ဆင့္ လက္ေတြ႕ က်င့္ 
ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ဓမၼကို ပိုမို နားလည္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
 ဗုဒၶ ရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ ေလးဆယ့္ငါးဝါ ပတ္လုံး ဓမၼကို ေဟာၾကားရျခင္းမွာ 
ပစၥကၡေရာဂါ ေဝဒနာကို ကုသရန္ မဟုတ္ဘဲ သစၥာဉာဏ္ကို ရၿပီးေနာက္ လူသားတို႔ 
သႏၲာန္၌ ရွိေသာ ဇာတိ၊ ဇရာ၊ ဗ်ာဓိ၊ မရဏစေသာ မီးေတာက္ မီးလွ်ံတို႔ကို Aၿပီးတိုင္ 
ႁငိွမ္းသတ္ရန္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရကား ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ား Aေနျဖင့္ ဓမၼကို က်င့္ 
သုံးခြင့္ ရၿပီးေနာက္ ဓမၼရသကို ခံစားႏိုင္ၾကပါေစဟုသာ ဆႏၵျပဳလိုပါသည္။  � 

 

 

 

 

 

 

2 


