
တံခါး၀က တရားျပတ့ဲ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း 

အရွင္ဉာဏိကာဘ၀ံိသ 
(ကာလီဖုိးနီးယားတကၠသိုလ)္ 

 

ကြယ္သြားတဲအ့ရာေတြကို တြယ္တာေနျခင္းဟာ 

မေကာင္းသလို မေပၚလာေသးတာေတြကို ေမွ်ာ္ကာ 

ေတြးလို႔ ေငးေနရင္လည္း ပစၥဳပၸန္ကာလရဲ့  သာယာဖြယ္အလွကို ဘယ္မာွရွာေတြ႔ႏုိင္ပါ့မလဲ။  

 

တခါတရ ံ ကိုယ္စိတ္ဆႏၵရွိရာေနရာေလးေတြကို ေရြးခ်ယ္လို႔ ေပးလွဴျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေရြးတယ္ဆို 

ရာမွာလည္း ကိုယ္ကုသိုလ္ျဖစ္ေစဖုိ႔ဆိုတာထက္ ကိုယ့္အလွဴက ဘယ္သူ႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္ 

အက်ိဳးမ်ားမ်ား ျဖစ္သြားေလမလဲ၊ ကုသိုလ္အက်ိဳး သူဘယ္ေလာက္ခံစားသြားေစႏုိင္မလဲဆိုတာမ်ိဳး 

ကိုပ ဲ ဦးစားေပးစဥ္းစားျဖစ္ပါတယ္။ လွဴၿပီဆိုလ်င္လညး္ လြတ္လြတ္စတ္ိထားနဲ႔လွဴျဖစတ္ာပါပဲဲ။ ဒါ 

ေၾကာင္ ့ကိုယ့္အလွဴကို ဘယ္လိုသုးံတယ္၊ ဘယ္မာွသံုးတယ္စတာေတြကို ျပန္လည္စဥ္းစားေနတာမ်ိဳး 

ျဖစ္ေလ့မရွိပါဘူး။ ဒါက ကိုယ္ျပဳလုပ္တာကို ေျပာျပတာပါ။ ဒီလိုလိုက္လုပ္ပါဆိုတာေျပာလိုတာ မဟုတ္ 

သလို ဒါမွအမွန္ဆိုတာမ်ိဳးကိုလည္း ေျပာခ်င္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

မၾကာမီက ရင္းႏွီးသူထဲကတစ္ဦး ျမန္မာျပည္သြားမယ္၊ ဟိုေရာက္လ်င္ ရန္ကုန္မွာရွိတ့ဲ နာေရးကူည ီ

မႈအသင္းဆီကိုလည္းေရာက္မယ္၊ အဒဲီမွာလည္း ကုသိုလ္ျပဳမယ္ဆိုတာနဲ႔ သူ႔ကုသိုိလ္အတြက္ တငၾ္ကိဳ 

၀မ္းေျမာက္မိသလို ကိုယ္လည္းကုသိုလ္ျပဳလုပ္ဖုိ႔ စိတ္ကူူးေပၚလာပါတယ္။ အရငက္လညး္ နာေရးကူ 

ညီမႈအသင္းကို ခုလိုပဲ ရင္းႏီွးသူေတြဆီကတဆင့္ လွဴဒါန္းခဲ့ဘူးတယ္။လွဴဒါန္းတိုင္းလည္း နာေရးကူည ီ

မႈအသင္းဆီကေန အမတ္ွတရ စာအုပ္ေလးေတြလက္ေဆာငရ္ယ္၊ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းရယ္ကို ျပန္လည ္

ရရွိပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကိုေတာ့ ကိုယ္ဖတ္ၿပီး ေက်ာင္းမွာရွိတ့ဲ စာၾကည့္တိုက္ထကိုဲ ထည္ထ့ားလိုက္ 

ေတာ့ ဟိုလူဒီလူဖတ္ျဖစၾ္ကလို႔ အက်ိဳးမ်ားတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ 

သို႔ေပမယ့္ နာေရးကူညီမႈအသင္းကေန အလွဴရွင၀္မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ေစႏုိင္ဖုိ႔ ေပးပုိ႔လိုက္တ့ဲ ဂုဏ ္

ျပဳမွတ္တမ္းကေတာ့ ကိုယ္အ့တြက္ ဘယ္ေနရာမ ွအသံုးမ၀င္တာေၾကာင္ ့သိမ္းမထားခဲ့လို႔ ဒီလိုပ ဲေမ့ 

ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္နဲ႔ ဘယ္ေရာက္သြားမွန္း မသိေတာ့ပါဘူး။ နာေရးကူညီမႈအသင္းက အမတ္ွတရ 

ျပန္လည္ေပးတ့ဲ မွတ္တမ္းမွသာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဟိုေနရာဒီေနရာ လွဴဒါန္းခဲ့လို႔ တခါခါမွာ ရတတ္တဲ့ 



အျခားအျခား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းေတြလည္း ခုလိုပ ဲ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ အစေပ်ာက္သြားစၿမပဲါပ။ဲ 

ကိုယ့္အလွဴကို ျပန္လည္ေအာင့္ေမ့ၿပီး စာဂါႏုႆတိပြားတတ္တ့ဲဖက္မွာ အားနည္းသူလို႔ ဆိုႏုိင္မလား 

ေပါ့ေလ။ 

နာေရးကူညီမႈ အသင္းမွာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနၾကတ့ဲသူေတြရဲ ့ ျမင့္ျမတ္တ့ဲစိတ္ထားေၾကာင့္ ခုရက္ပုိင္း 

မွာေတာ ့ နာေရးကူညီမႈအသင္းရဲ့အေၾကာင္းက မၾကာမၾကာ အမွတ္ရစရာျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့

အလ်င္က တခါမ ွက်က်နန မၾကည့္ဖူးတ့ဲ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းကို ခုတခါမွာေတာ ့ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့မ ွ မွတ္တမ္းရဲ့ေအာက္ေျခမွာေရးထားတ့ဲ ဆရာၾကီးဦးသုခရဲ့ စာေလးကို သတိ 

ထားျဖစလို္ကတ္ယ္။ 

အာသီသ ပတၳနာ 

သေဗၺ သခၤါရာ အနိစၥာ။  အနိစၥာယ မရိႆေရ။ 

မရဏႏၲ ံဂမိတြာန။  ဣမကံာယံ ခိပိႆေရ။ 

ျမင္ျမငသ္မွ်  သခၤါရ မုခ်ေသမည ္မွန္လွသည္။ အာဒီန၀ ဤကာယ စြန္႔ခ်သၿဂႌဳဟ္ၾကရမည္။ 

အေလာင္းျပာက် စ်ာပန ေသာကမ်ိဳးစုံ ႀကဳံရၿပီ။ ပရိေဒ၀ ထိုဒုကၡ ေဖးမကူညီၾကပါမည္။ 

ဆင္းရခဲ်မ္းသာ ဘာသာမေရြး ကိစၥေအး အားေပးေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ 

အသုဘသညာ အနိစၥာ ဒုကၡာ အနတၱာ ျမင္ရမည္။ 

မေသရာမွန ္အမတံ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ဆိုကေ္စသတညး္။ 

သုခီအတၱာနံ ပရိဟရႏၲဳ  

သုခ   

ဆရာႀကီးရဲ့ ဒီစာေလးက ဘ၀မွာျဖစ္ေလ့ရွိတ့ဲ အုိနာေသသေဘာတရားကို အမွတ္ရေစဖုိ႔ သတိေပးေန 

သလို အျပစ္ေတြ ဗရပြ(အာဒီန၀)နဲ႔ အႏွစ္သာရ ခုိင္ခုိင္မာမာ မရွိလွတ့ဲ ခႏၶာကိုယ္(ကာယ)ရဲ့ သေဘာ 

မွန္ကိုလည္း ဆင္ျခင္မိေစဖုိ႔ ထပ္ေလာင္း ေျပာျပေနသလိုပါပ။ဲ ေသသူအေလာင္း ခႏၶာျပာက်ေစဖုိ႔ 

ျပာခ်တ့ဲအလုပ္ကို လုပ္ရခ်ိ္န္ေရာက္ျပန္လ်င္လည္း ခ်စ္သူေတြနဲ႔ ထာ၀ရ ခြဲခြာရလို႔ နာက်င္စြာ ေၾကကြဲ 

ရမႈအေပၚမွာ ေသသူအေလာင္းေကာင္ ေျမက်ႏုိင္ ျပာခ်ႏုိင္ေရး စိတ္ရတက္မေအးႏုိင္ ျဖစ္ၾကရွာမယ့္ 

ဘ၀ႏြမ္းပါးသူေပါင္းမ်ားစြာရဲ ့ဆင္းရဒဲုကၡကိုလည္း ေတြးမလိုိကက္ာ စာစာနာနာ ညွာတာစြာပ ဲ ရင္နာ 

နာနဲ႔ သနားစိတ္ ျဖစ္မိပါတယ္။ ငုိေႂကြးျမည္တမ္း၊ လြမ္းလို႔မဆံုး ေသာကဖုံးေနသူေတြရဲ့ ဒုကၡကို ေဖးမ 

ကူညီျခင္းဟာ မေသမ ီေနၾကရသူေတြအတြက္ပါမက မေနရလို႔ ေသၾကရသူေတြ အတြက္ပါ အေသ 



လွဖုိ႔ ေဖးမရာေရာက္ပါတယ္။ အခ်ိ ႔ဳဘာသာတရားမ်ားနဲ႔ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွာဆို ေသသူေတြ 

အေသလွဖုိ႔ဆိုတာက ဘ၀အစိတ္အပုိင္း၊ သမုိင္းအစိတ္အပုိင္းရဲ ့အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္တခုပါ။  

(ဒီေန႔လယ္ခင္းကပ ဲမႏုႆေဗဒ (Anthropology) အတန္းက စီစဥ္တဲ ့ (Archaeology) ေရွး 

ေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာဘာသာရပ္နဲ႔ ပတ္သကတ္ဲ့ သင္တန္းတစ္ခုကု ိမျဖစ္မေန တက္ေရာက ္

ရလုိ႔ ႏုိင္ငံတကာမွာရွိတဲ ့ ျပတုိက္ေတြထမဲွာရွိတဲ ့လူ႔ရုပ္ႂကြင္းေတြကု ိဘာသာေရးရွဳေထာင့္၊ ယဥ္ေက်းမႈ 

ရွဳေထာင့္ကေနၾကည့္ၿပီး ျပန္လည္ျမွဳပ္ႏွံဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း ဘာသာေရးသမားအခ်ိဳ႔နဲ႔ ရုိးရာ 

အစဥ္အလာသမားတခ်ိဳ႔ ျပင္းျပင္းထနထ္န ္ ျပန္လည္ျငင္းခုံသြားတဲ ့ ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုကု ိ နားေထာင ္

လုိက္ရေသးတယ)္ 

နာေရးကူညီမႈအသင္းကို တည္ေထာင္ထားျခင္းရဲ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္တ့ဲ ဆင္းရခဲ်မ္းသာ ဘာသာမေရြး 

ကိစၥေအး အားေပးေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္ ဆိုတဲစ့ကားေလးကလညး္ မြန္ျမတ္တ့ဲ အလွကို ေဖာ္ျပေန 

သလိုပါပ။ဲေနာက္ၿပီး ဆင္းရတဲယ္၊ခ်မး္သာတယ္၊ သူကဘယ္ဘာသာ ကိုယက္ဘယ္ဘာသာ စသျဖင္ ့

အယူ၀ါဒေတြ ဘယ္လိုပဲ ကြဲျပားျခားနားေနပါေစ၊ အဆံုးက်လ်င္ေတာ့ အားလံုးဟာ ေသၾကရစၿမဆိုဲ 

တာကိုလညး္ အမွတ္ရေစလိုက္ပါတယ္။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ အာဏာတန္ခုိး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျခား နားမႈ 

ေတြဆိုတာ ေသမင္းတံခါး၀မွာေတာ့ အတူတူ အညီအမွ်ပါပေဲလ။ 

ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းေလးဖတ္ၿပီးေတာ့ ဒီမွတ္တမ္းကို အသံုး၀င္ေအာင ္ဘယ္လိုမ်ားလုပ္ႏုိင္မလဲလို႔ စဥ္း 

စားျဖစ္ပါတယ္။ အရင္အ့ရင္မွတ္တမ္းမ်ားမွာလို ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ျဖစ္မသြားေစပ ဲ အနည္းဆံုး 

တစခ္ုခုေတာ ့အက်ိဳးရွိေအာင္လုပ္ရမယ္ဆိုတ့ဲ စိတ္ကူးလည္းျဖစ္မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ကိုယ္အခန္းရဲ့ 

တံခါးရြက္ေပၚမွာ ဒီဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းေလး ကပထ္ားလိုကတ္ယ္။ အခန္းထဲကို ၀င္တိုင္း ဒီတံခါးေပၚမွာ 

ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေနရတ့ဲ ဒီမွတ္တမ္းေလးက ကိုယ့္က္ုိယ္တစ္စုံတစ္ခု သတိရေစလိုကမ္ယ္။  

အရွင္ဉာဏိကေရ၊ ဘ၀ဆိုတာ ခဏမွွ်သာေနာ္။ ဘာမွ ခုိင္မာလွတာ မဟုတ္သလို ရညွၾ္ကာလွတာ 

လဲ မဟုတ္ဘူး။ ဒေီတာ ့အခ်ိန္ေလးရွိခုိက္ လုပသ္င္တ့ာေလး လုပထ္ားေနာ။္ စာနာသနားထိုကသူ္ 

ေတြကိုလည္း ေမ့ပစ္မထားနဲ႔ဦး။ ေနာက္ၿပီး သင့္ခႏၶာကိုယ္က ရြံရွာဖြယ္ အနာဗရပြနဲ႔ အစကတည္းက 

ညစ္ပတ္ေပေရ ေနႏွင့္ၿပီးသား။ ဒီအေပၚမွာ  ရရွိေနတ့ဲ ဘ၀ခႏၶာကိုမွီၿပီး ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ အတၱမာန ္

မာန၊ ဒဏ္ရာအနာတရေတြ ထပ္ဆင့္လို႔ မေပေရေစနဲ႔ဦးလို႔လညး္ အထူးသတိေပးေပးသလို ျဖစ္ 

ေကာင္းလည္းျဖစ္မယ္။တစရ္က္တစည္ တစဘ္၀လံုး မဟုတ္ခဲ့ေတာင္ တစ္စကၠန္႔ တစ္ဗီဇနာ တခဏ 

ေလးမွ်  ဆင္ျခင္မိေအာင္ သတိေပးသလိုမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ရင္ကိုယ္ပဲ ကိုယ့္အတြက္၊ ကိုယ္ေနထိုင္ရာ ကမၻာ 

ေလာကအတြက္ ေကာင္းတ့ဲအခ်က္ပဲ မဟုတ္လား။  



ေနာက္ၿပီး ကိုယ္ေနတ့ဲအခန္းနဲ႔ ဘုရားခန္းက ဆက္လ်က္မုိ႔ ကိုယ္တင္မက ဘုရားခန္းထဲကို လာ 

ေရာက္သူေတြလညး္ ဒီမွတ္တမ္းေလးကို ျမင္မိေကာင္းျမင္မိ၊ဖတ္မိေကာင္း ဖတ္မိလိမ့္မယ္။ ဖတ္မသူိ 

တစ္ဦးထဲကမ်ား ခုလိုကိုယေ္တြးသလို ေတြးမိသြားမယ္ဆိုရင္ ဒီဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းေလးက ဘာမ ွအက်ိဳး 

တစ္စုံတစ္ရာ မရွိပ ဲေပ်ာက္ဆံုးသြားတာနဲ႔စာလ်င္ ဘယ္ေလာက္တနဖ္ုးိတက္သြားလိမ္မ့လဲ။ 

ဒီထက္ပုိကာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပျဲဖစ္ျဖစ္၊ အျခားသူေတြပျဲဖစ္ျဖစ္၊ ဂုဏ္ျပဳမတ္ွတမး္ထဲကလို အနိစၥ ဒကုၡ 

အနတၱအသိဉာဏ္ေတြ ထင္ႏုိင္ေအာင ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လိုစိတ္ေတြျဖစ္လို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္သြား 

မယ္ဆိုလ်င္ ဒီမွတ္တမ္းေလးက အမတေရႊျပည္အသြား တံခါး၀ေလး ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္ေလ။ အဒဲီလို 

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင္ ့မေသရာအမွန ္ ျမတ္နိဗၺာန္ကို ဆိုက္ေရာက္သြားမယ္ဆိုလ်င္ေတာ့ ေဟာ 

ဒီ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေလးဟာ ဘယ္လိုမွ တန္ဖုိးသတ္မွတ္မရႏုိင္တ့ဲ အနဂၣ ရတနာေလး ျဖစ္သြား 

ပါလိမ့္မယ္။  

ေဆာင္းပါးေလး ဒီမွာဆံုးမယ္လို႔ လုပက္ာမွ- 

မေနရလို႔ ေသရတ့ဲခါ။ 

ကိုယ့္ေနာက္ကိုကား ဘာမွ်မပါ။ 

ကိုယ္ျပဳလုပ္ထား ကံမ်ားသညသ္ာ။ 

အစဥ္ၿမ ဲ ယွဥ္တြဲလိုက္လို႔လာ- ဆိုတဲ့ လကၤာေလးက စတ္ိထကိုဲ ေပၚျဖစ္ေအာင ္ ေပၚလာ 

လိုက္ပါေသးရဲ့ေလ။ ။ 


