သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
------------------၁၅၊ ၈၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ထာဝရ ဓမၼရိပ္သာ

ဆရာေတာ္ (၁၉) ပါးႏွင့္အတူ သင္တန္းက်င္းပသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္း
စတင္၍

ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္

မိတ္ဆက္သည္။

ထုိ႔ေနာက္

ဘံုသေဘာတူညီမႈကုိ

မိတ္ဆက္သည္။

ဥပမာမ်ားေပး၍ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ထုတ္ယူသည္။ Facebook ေပၚ တင္သည့္ကိစၥမ်ားကုိ မည္က့သ
ဲ ုိ႔
ယူဆသနည္း စသျဖင့္ အစကုိ ဆြထ
ဲ ုတ္သည္။
ဆရာခ်န္ခ်ိန္းမွ ေလ့လာသူ ဦးပဇင္း (၂) ပါးေရာက္ေနျခင္း ကိစၥအေပၚ အဆင္ေျပမႈ ရွိ မရွိ ေမးပါသည္။
နံနက္အခ်ိန္တြင္ ေျပာခဲ့ေသာ သင္တန္းကုိ ဘာေၾကာင့္ ေရာက္လာခဲ့သလဲ ဆုိသည္ကုိ ျပန္လည္ ေဆ
ေဆြးေႏြးရန္အတြက္

တဖြဲ႕ကုိ ေလးပါး

ဖြဲ႕သည္။

သံုးေလးႀကိမ္မွ် ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား

လုပ္မည္။

မေမးခင္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ စဥ္းစားထားေစသည္။ ႏွစ္မိနစ္ေလာက္ စဥ္းစားေစသည္။
မိမိအဖြဲ႕ထဲတြင္ တဦးလွ်င္ ေမးခြန္းတစ္ခုစီ ရွိ၍ အျခားသူအား ေမးႏိုင္သည္။ ေမးလာသည့္ ေမးခြန္းကုိ
မေျဖပဲ ေနႏုိင္သည္။

အဆင္ေျပသလုိ ေလးပါးတြထ
ဲ ုိင္ေစသည္။

ထုိ႔ေနာက္

ထုိေလးပါးကုိ

၁၅

မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးေစၿပီးေနာက္ ဝုိင္းလွည့္ေစသည္။ အတူ မထုိင္ဖူးသည့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ထပ္မံ၍
တြဲေစကာ

၁၅

မိနစ္

ေမးခြန္းအသစ္ျဖစ္ေစ ေမးခြန္းေဟာင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ

ထပ္ေဆြးေႏြးေစသည္။

သံုးႀကိမ္ျပဳလုပ္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ အားလံုးဝုိင္းထုိင္ေစသည္။ ထုိ႔ထြင္ အဖြဲ႕အတြင္း ေမးခြန္းမ်ား ေမးျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္ တအံ့တၾသ
ျဖစ္လုိက္ရတဲ့ အခ်က္။ ထူးျခားၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သိလာတဲ့ အခ်က္။ အႀကံဉာဏ္ရတဲ့အခ်က္မ်ားကုိ
ထပ္မံ၍ ေဆြးေႏြးေစသည္။ အားလံုးဝုိင္းထုိင္ရင္း ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ပေပ်ာက္ဖိ႔၊ု ယဥ္ေက်းမႈ မပေပ်ာက္ဖုိ႔၊
ကေလးေတြ စာဖတ္ဖုိ႔ စသည္တုိ႔ကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကသည္။
ဆရာေတာ္

တပါးမွ

ေမးခြန္းကုိ

အျခားဆရာေတာ္မ်ားအားလည္း
1

ခ်ျပၿပီးေနာက္

မိမိေမးခြန္းကုိ

အေျဖကုိလည္း

ခ်ျပခ်င္သလားဟု

ခ်ျပသျဖင့္

ေမးသည္။

ဆရာခ်န္ခ်ိဳင္းမွ

ခ်န္ခ်ိန္းႏွင့္
(JQY)

ခ်င္းမွ

သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
အတူတထ
ဲြ ုိင္၍ ပံ့ပုိးၾကသည္။ ဆရာေတာ္တပါးမွ ကုိရင္ေလးမ်ား နည္းလာသည့္ကိစၥကုိ တင္ျပသည္။
ထုိအခါ

အခ်ိဳ႕

အေျဖကုိ ေျဖျပခ်င္လာ ေျဖႏုိင္သည္ဟု ေျပာပါသည္။

ဆရာေတာ္မ်ားမွ ေခတ္လူငယ္ႏွင့္

သံဃာမ်ားအခန္းက႑ကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ဆရာေတာ္တပါးမွ ပါဠိျဖင့္ ဘြဲ႕ရသူ အလုပ္မရ
ဟုေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ဆရာမမွ ႐ုပ္လံုးေပၚလာသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ထုိအခ်က္အေပၚ ေဆြးေႏြးလုိသူမ်ား
ရွိပါသလားဟု ေမးပါသည္။ အဖြဲ႕ငယ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနရာမွ အဖြဲ႕ႀကီးျဖင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အဖြဲ႕ငယ္တြင္
မေျပာခဲ့ရသည္မ်ား ရွိပါက ေျပာႏုိင္ပါသည္။
ဆရာမွ နည္းလမ္းေလး တခု သံုးခ်င္ပါသည္။ စကားလက္ဆံုက်ျခင္း ဆိုသည့္ နည္းျဖင့္ သြားမည္ အဆင္ေျပ
မလားဟု

ေမးပါသည္။

ဆရာေတာ္တပါးမွ ျမန္မာရဟန္းေတာ္အေပၚ

ဆရာေတြ

ဘယ္လုိ ျမင္သလဲဟု ေမးပါသည္။ ဆရာမွ ျမန္မာကုိ ေလးႀကိမ္ေရာက္ဖူးသည္။ ထုိင္းဘုန္းႀကီးႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္
ျမန္မာဘုန္းႀကီးက

သေဘာေကာင္းသည္။

ဘာသာေရးအေပၚ ေလ့လာလုိက္စားမႈ

အားေကာင္းသည္။

လူဝတ္ေၾကာင္ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈအေပၚလည္း အတားအဆီး သိပ္မရွိေပ။ ရပ္ရာြ အမႈကိစၥတြင္လည္း ပါဝင္သည္။
ထုိင္းတြင္ေတာ့

ဘုန္းႀကီးမ်ား

ေနာက္တပုိင္းတြင္ ျမန္မာ
ကမာၻ႕ယဥ္ေက်းမႈမ်ား

သည္ဟာ

သည္ဟာ

ဘုန္းႀကီးမ်ား
ဝင္ေရာက္

မလုပ္ရ

ဆုိသည့္

စည္းကမ္းမ်ား

မ်ားသည္။

စိန္ေခၚမႈမွာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေျပာင္းလဲေနမႈ ျဖစ္သည္။
လာေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘုန္းႀကီးမ်ား ျပင္ပအေၾကာင္းကုိ

ပုိမုိေလ့လာသင့္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ထုိင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာက က႑ေပါင္းစံု က်ဆင္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ဘုန္းႀကီးမွ

ဦးေဆာင္မႈ

မေပးႏုိင္သည့္

အျပင္

ဘုန္းႀကီးအခ်င္းခ်င္း

ျပသနာႀကီးျဖစ္ေနရသျဖင့္ ျမန္မာဘုန္းႀကီးမ်ား

က႑တြင္လည္း ျပ

ျပင္ပ

ဗဟုသုတ

ပုိမုိေလ့လာသင့္သည္။ ေနာက္တခုမွာ ျမန္မာဘုန္းႀကီးမ်ား ေလ့လာသင္ယူနည္းမ်ား ေျပာင္းလဲ
လဲသင့္ပါသည္။ ျမန္မာတြင္ အစဥ္အဆက္ ခံယူလာခဲ့ၾကသည့္ သင္နည္းကုိ လက္ခံထားတုန္း ျဖစ္သည္။
ထုိသင္နည္းမ်ား လည္းေကာင္းပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ေလ့လာသင့္ယူနည္းကုိ

သင္ၾကားသင့္ပါသည္။

ထုိင္းတြင္ ဆရာေတာ္ ပလႅင္ေပၚ ေရာက္သည္ႏွင့္ တရားနာသူမ်ား အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
သင္ၾကားနည္း ကုိ သင္သင့္ပါသည္။
ဆရာမမွ ျမန္မာဘုန္းႀကီးမ်ားကုိ အမြန္းတင္ခ်င္သည့္ အခ်က္မွာ ျမန္မာဘုန္းႀကီးမ်ားက ဆက္ဆံရလြယ္
သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ျမန္မာဘုန္းႀကီးေတြက ေတာ္ေတာ္ၾကင္နာတတ္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။
ေမးခြန္းေမးသည့္ ဆရာေတာ္မွ ထုိင္းတြင္ ဘုန္းႀကီးႏွင့္လူ ဘာေၾကာင့္ ကြာဟမႈ ျမင့္မားသြားရသလဲဟု ေမ
ေမးသည္။

ထုိင္းတြင္

သံဃ

အဖြဲ႕အစည္းမႈစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရပါသည္။

ထက္ေအာက္

အဖြဲ႕အစည္းစနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘြဲ႕တံဆိပ္ရျခင္းအေပၚ မူတည္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္အလုိက္
ရသည့္ဘဲြ႕ေၾကင့္
2

အဆင့္အတန္းမ်ား

ကြဲျပားလာသည္။

နာမည္ႀကီးမႈႏွင့္လည္းဆုိင္ပါသည္။
(JQY)

သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
နာမည္ႀကီးေလေလ သူမ်ားထက္ အဆင့္ျမင့္သည္ဟု ထင္လာေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး အနတၱ
သေဘာတရားကုိပင္ မေအာက္ေမ့ႏုိင္ေတာ့ေပ။ ျမန္မာမွာေကာ ရွိပါသလားဟု ေမးသည္။ အခ်ိဳ႕က ရွိၿပီး
အခ်ိဳ႕က

မရွိဟု

ေျဖပါသည္။

ဤတြင္

ဆရာေတာ္ႀကီးတပါးအား

သာမာန္အရပ္သား

ဝတ္ခ်လည္း

စကားျပန္ေျပာေလ့ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘုန္းႀကီးေတြ အဆင့္ကဲြသြားေအာင္ တကာ တကာမေတြက
သာခြဲေလ့ရွိပါသည္။ ျမန္မာတြင္ေတာ့ စာထက္ ဝါကုိ ပုိအေရးေပးပါသည္။
ျမန္မာဘုန္းႀကီးမ်ားလည္း ထုိင္းဘုန္းႀကီးမ်ားထံ သင္ခန္းစာ ယူႏုိင္ပါသည္။ ထုိင္းဘုန္းႀကီးမ်ားကလည္း
သခၤန္းစာ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ေပးႏုိင္သည္ဟု

ထင္ပါသည္။

ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္တြင္

ထုိင္းဗုဒၶ

ဘာသာလုိ အျဖစ္မခံၾကဖုိ႔ ေျပာပါသည္။ ထုိင္းတြင္ လူငယ္မ်ား ဗုဒၶဘာသာအေပၚ စိတ္ဝင္စားလာေစဖုိ႔
မည္က့သ
ဲ ုိ႔

လုပ္ေနသနည္းဟု ေမးရာ

ဆရာခ်န္ခ်ိဳင္းလည္း

အေတာ္အားနည္းသည္ဟု ေျပာပါသည္။

တကၠသုိလ္မွ

အလုပ္ထက
ြ ္ခ့သ
ဲ ည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္
ေအာက္ဆံုးထိ

က်သြားလွ်င္ေတာ့ ျပန္တက္လာမည္ဟု ထင္ပါသည္။
ပံံ့ပုိးသည့္

အစီအစဥ္မွာ

Dialogue

ဟု

ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း

အျပန္အလွန္ေမးခြန္းေမးျခင္းသုိ႔ ေရာက္သြားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆရာေတာ္တပါးမွ ထုိင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာ
တုိးတက္လာေအာင္ မည္က့သ
ဲ ုိ႔ လုပ္ေနၾကသည္ကုိ ဆက္လက္ရွင္းျပပါသည္။ ဆရာမွ သူေျပာခဲ့သည့္
ဘြဲ႕အထပ္ထပ္

ရသည့္

ဆရာေတာ္

အေၾကာင္းကုိ ျပန္လည္

ဆက္ေျပာပါသည္။

ထုိဆရာေတာ္ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ စာအုပ္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထုိဆရာေတာ္မ်ိဳး ရွိေနျခင္းက ထုိင္းဗုဒၶဘာသာ
ထပ္မံတုိးတက္လာႏုိင္ပါသည္။

ထုိင္းတြင္

ဘုန္းႀကီးမ်ားက

You

Tube

တြင္

တရားေဟာပါသည္။

ထုိတရားမ်ားကုိ နာႏုိင္ပါသည္။ ယခုေခတ္တြင္ ထုိက့သ
ဲ ုိ႔ ျပဳ၍ သာသနာျပဳႏုိင္ပါသည္။ Facebook ေပၚတြင္
တရားမ်ား

ေျဖၾကားေပးသည့္

ဆရာေတာ္မ်ား

တရားေဟာသည္။ ေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း

စေနေန႔

ရွိသည္။

တပတ္

တႀကိမ္

မတုိင္ခင္အထိ ေမးျမန္းထားႏုိင္သည္။

ထုိက့သ
ဲ ုိ႔ ျပဳလုပ္ျခ္င္းအားျဖင့္လည္း သာသနာျပဳႏုိင္ပါသည္။

ေန႔လည္ပုိင္း ေခတၱနားၿပီးေနာက္ ေမးခြန္းမ်ားအာလံုးကုိ ေခတၱရပ္နားလုိက္ေၾကာင္း
ဆရာခ်န္ခ်ိဳင္းမွ ေျပာသည္။ ေဆြးေႏြးလုိက္သည့္ အခ်က္မ်ားထဲတြင္ အခ်က္မ်ားစြာ ပါပါသည္။ ထုိထဲမွ
အခ်က္က်သည့္

အခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးလုိသည္။

လူငယ္ႏွင့္

ဘာသာေရး၊

မူးယစ္ေဆးဝါး

စသည္ကုိ

ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခ်င္သည္။ အရွင္ဘုရားတုိ႔ ေဆြးေႏြးထားသည့္အတုိင္း မ်က္ေမွာက္ေခတ္ေရာက္ေအာင္
မည္က့သ
ဲ ုိ႔ ေဆြးေႏြးမည္နည္းကုိ သိခ်င္ပါသည္။

3

(JQY)

သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
Process Work
ဗုဒၶတရားေတြကုိ ေဟာၾကားသည့္အခါ
သ႐ုပ္ျပပါမည္။ ေလ့က်င့္ခန္း

မည္က့သ
ဲ ုိ႔နည္းျဖင့္ ေဟာၾကားမည္ဆုိသည္ကုိ

နည္းနည္းျပဳလုပသ
္ ာြ းမည္။

ဘုရားေရွ႕တြင္

ဘုန္းႀကီးတပါးအေနျဖင့္

သ႐ုပ္ေဆာင္မည္။ ေအာက္တြင္ တရားနာသူမ်ားက လူငယ္တစ္ေယာက္ ဗုဒၶဘာသာကုိ မသိသူတေယာက္
ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္မည္။ လူႏွစ္ေယာက္ရွိမည္။ ထုိသ႐ုပ္ေဆာင္စဥ္အတြင္း တခ်ိဳ႕က သက္ေတာင့္ သက္သာ
ရွိခ်င္မွ ရွိမည္။ ေဘးမွ ၾကည့္ေနသူမ်ားကလည္း သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားကုိ အားေပးေနၾကမည္။
ဘုန္းႀကီးေနရာ

သ႐ုပ္ေဆာင္ရသူက

တရားနာသူက

ဘယ္လုိ

တရားဓမၼဆုိသည္မွာ

ခံစားေနရသည္ကုိ

အဘယ္နည္း

သ႐ုပ္ျပမည္။

စသည္ကုိ ေဟာျပရမည္။

သ႐ုပ္ေဆာင္သည့္

Role

ကုိ

ႀကိဳက္သလုိ ေနရာယူႏုိင္သည္။ ေဟာသည့္ေနရာ နာသည့္ေနရာ ႀကိဳက္သည့္ေနရာတြင္ ထုိင္ေနႏုိင္သည္။
မိမိႀကိဳက္သည့္ အဆုိမ်ား ရွိခ့လ
ဲ ွ်င္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ရပ္ျပႏုိင္သည္။ တရားေဟာသည့္ေနရာမွ
ႀကိဳက္လန
ြ ္းလွ်င္ တရားနာသည့္ေနရာကုိလည္း ခ်က္ခ်င္း ေနရာေရႊ႕ႏုိင္ပါသည္။
“အားလံုး အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား” ဟုေမးကာ ဘုန္းႀကီးေနရာ သ႐ုပ္ေဆာင္ရန္ ဘုန္းႀကီး သံုးပါးကုိ ပင့္သည္။
ဓာတ္ပံု႐ုိက္ျခင္း

စသည့္ျပင္ပ

အျပဳအမူမ်ား

မျပဳရန္

လုိပါသည္။

အဓိကမွာ

တရားေတာ္မ်ား

လူေတြဆီေရာက္ေအာင္ မည္က့သ
ဲ ုိ႔ လုပ္ၾကမည္ကုိ ေလ့က်င့္ရန္သာ လုိပါသည္။ တရားနာသည့္ ေနရာမွ
လူငယ္တေယာက္၊

စီးပြားေရးသမားတေယာက္၊

အရက္သမားတေယာက္

စသျဖင့္

ႀကိဳက္သလုိ

သ႐ုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ အျပင္မွ ပံ့ပုိးသူကလည္း လုိအပ္လ်ွင္ ပါဝင္ပါမည္။ ဒီကစၥေတာ္ေလာက္ၿပီ ဆုိသည့္
မ်ိဳးလည္း ပါခ်င္ပါမည္။
စီးပြးေရးသမားတေယာက္ကလည္း

စီးပြားေရးသမားသ႑ာန္သ႐ုပ္ေဆာင္ႏုိင္သလုိ

လူငယ္ကလည္း

လြတ္လပ္စာြ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးကလည္း အကူအညီလုိအပ္ပါက အျခားသူကုိ
အကူအညီေတာင္းႏုိင္ပါသည္။

ဆရာေတာ္အား

(၁)

မိနစ္တိတိ

တရားေဟာပါမည္။

တရားနာသည့္

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသမားႏွင့္ လူငယ္တေယာက္ကလည္း ဘယ္လုိ ခံစားမည္ဆုိသည္ကုိ ျပသရပါမည္။
ဆရာေတာ္တပါးမွ

ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကုိ

စတင္ေဟာၾကားသည္။

ထုိအျခင္းအရာကုိ

ဆရာမွ ေျပးလာကာ ထုိအခ်က္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာဆုိကာ သူတုိ႔၏ ခံစားခ်က္ႏွင့္ ဘာသာေရးႏွင့္
စီးပြားေရး

အဆက္အစပ္

ရွိမရွိ

ေမးသည္။

စီးပြားေရး

စိတ္မဝင္စားႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

သမားက

ထုိ႔ေနာက္

တရားေဟာစဥ္

တရားကုိ

အျခားတပါးကုိလည္း ေမးေစသည္။

ဘာသာျပန္မႈကုိ တိတိက်က် နားေထာင္သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။
စီးပြားေရးသမား၊
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လူငယ္ေနရာတြင္

ဆရာေတာ္အား

အစားထုိး ေနရာဝင္ယေ
ူ စသည္။

ထုိက့သ
ဲ ုိ႔ ျဖစ္စဥ္
(JQY)

သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
အတြင္း စီးပြားေရးသည္လည္း စီးပြားေရးသမားပီပီ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံရမည္။ လူငယ္လည္း လူငယ္ပီပီ ဝင္စား
ရမည္။

ဆရာေတာ္ကလည္း ေထရ္ႀကီး

ဝါႀကီး

ဆရာေတာ္အျဖစ္

သ႐ုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေရွးဦးစြာ

ဆရာေတာ္ကုိ တရားတမိနစ္ ေဟာၾကားေစပါသည္။
သ႐ုပ္ျပသည့္

အစီအစဥ္အတြင္း

လုိအပ္သည့္

အခ်က္ကုိ ေရာက္ခ်င္ ေရာက္ပါမည္။ ေရာက္လ်င္လည္း ေရာက္မည္။ အျပန္အလွန္ သ႐ုပ္ျပရသည့္ အတြင္း
မည္သုိ႔ ခံစားရသည္ကုိ တဦး တက႑စီေမးပါသည္။ ဆရာေတာ္တပါး၏ ခံစားခ်က္က ေဖာ္ျမဴလာအတုိင္း
တရားေဟာေန၍မရ။
လူငယ္ေတြလည္း

လုိအပ္သည့္သူကုိ

လုိအပ္သလုိသာ ေဟာၾကားေပးသင့္သည္ဟု

ဆရာေတာ္ေျပာသည္ကုိ

မိမိသ႐ုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာအလုိက္
သူတုိ႔အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္တကြ

စိတ္ဝင္စားခ်င္မွ

ထင္ပါသည္။

စိတ္ဝင္စားပါမည္။

ခံစားခ်က္ကုိ ေမးျမန္းသည္။

စသျဖင့္

ဆရာေတာ္မ်ားမွ

ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား

ကလည္း

မိမိထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ေျပာႏုိင္ပါသည္။
ညေနပုိင္း အစီအစဥ္
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊

ပလီလင္းေက်းရြာအေနာက္ဘက္ရွိ

ထာဝရ

ဓမၼရိပ္သာ

ပရိယတၱိစာသင္တုိက္တြင္

က်င္းပ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ပရိယတၱိစာခ်ဆရာေတာ္မ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္းေတာ္၏ ညပုိင္း
အစီအစဥ္ကုိ ဆရာခ်န္ခ်ိန္းႏွင့္ ဆရာမဂ်ိန္းမွ ျပန္လည္ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ေျပာဆုိ၍ ႏႈတ္ခန
ြ ္းဆက္သည္။
ေန႔လည္တြင္ ျပဳလုပ္သာြ းသည့္ Role Play သည္ အလြန္ အေျခခံက်ေသာ သင္ခန္းစာ တခု ျဖစ္သည္။
မိမိအနီးတြင္

ရွိေနေသာ ျပသနာမ်ားကုိ

လြယ္ကူစာြ

ဆရာေတာ္ ေလးပါးကုိ ေတြ႕ရ ပါမည္။

ဗုဒၶ၏

ပုိ႔ေဆာင္မည္နည္း

ဆုိသည့္

ဓမၼမ်ားကုိ

အေျဖရွာျခင္း ျဖစ္သည္။
လုိအပ္ေနေသာ

သ႐ုပ္ျပခဲ့သည့္

လူေတြထံ

မည္က့သ
ဲ ုိ႔

အခ်က္ကုိ ျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အျခားဆရာေတာ္မ်ားလည္း ေလ့က်င္ခန္းတြင္ ျမင္လုိက္သည့္ အေနအထားကုိ ေျပာေစသည္။ သ႐ုပ္ျပမႈႏွင့္
တရားေတာ္မ်ားကုိ လူမ်ားထံ မည္က့သ
ဲ ုိ႔ ေရာက္ေအာင္ ပုိ႔မည္နည္း ဆုိသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိလ်င္လည္း
စဥ္းစားေျပာဆုိေဆြးေႏြးေစသည္။

ဆရာေတာ္မ်ား ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ

ဆရာမဂ်ိဳန္းက

အနည္းငယ္ျဖည့္စက
ြ ္ ေျပာဆုိသည္။
တင္ျပမႈအၾကား

အခ်င္းခ်င္း

အနည္းငယ္မွ်

တင္းမာသေယာင္

ရွိလာသည့္အခါ

ဆရာခ်ိန္းမွ

ဝင္ေရာက္၍ ေခါင္းစဥ္ကုိ ျပန္တည့္မတ္ေပးသည္။
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သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
ဆရာမဂ်ိန္းမွ သူမထံတြင္ အႀကံႏွစ္ခုရွိသည္။ ထုိအႀကံကုိ လက္ရွိ အမ်ားေရွ႕တြင္ ေဆြးေႏြးလုိသည္ဆုိကာ
ဆရာေတာ္မ်ားအား

ဆက္ေဆြးေႏြးေစမလား။

သေဘာတရားကုိ ေျပာျပၾကရေအာင္

လားဟု

သုိ႔တည္းမဟုတ္

ျဖစ္သည္။

ခ်ိဳင္းမွ

“ငါ့မွာေတာ့

ပညာေရး
တတိယနည္းလမ္း

ရွိမယ္ထင္တယ္” ဆုိကာ နည္းစနစ္ျဖင့္ ထပ္မံေဆြးေႏြးေပးခုိင္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ဆုိကာ ပညာေရးသီအုိရီ
ခ်ျပၿပီးမွ လက္ရွိ ျဖစ္ေနေသာ အျငင္းအခုန္ကုိ ဆက္လက္၍ ေဆြးေႏြးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ေျပာဆုိ
ၿပီး၍ သီအုိရီကုိ ခ်ျပသည္။
ပညာေရး သေဘာတရား
Process work သည္ စိတ္ပညာကုိ အေျခခံကာ ေပၚထြက္လာသည္။ ဤနည္းလမ္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ခ့သ
ဲ ူသည္
အေရွ႕တုိင္း ပညာရပ္ကုိလည္း လုိက္စားခဲ့သည္။ ဤနည္းစဥ္ကုိ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။
ပထမဆံုး က်င့္သံုးခဲ့သည့္နယ္ပယ္မွာ စိတ္ကုထံုး နယ္ပယ္တြင္ ျဖစ္သည္။ ႐ႈေထာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန၍
ရွင္းျပႏုိင္သည္။ Process work သည္ ျဖစ္စဥ္ကုိ အေျခခံသည္။ ျဖစ္စဥ္ကုိ အေလးထားျခင္းဆုိသည္မွာ
အစိတ္အပုိင္းကုိ
ဥပမာ

မၾကည့္ျခင္းကုိ

ေဖာင္သည္

ဆုိလုိသည္။

ဤဘက္ကမ္းမွ

အျဖစ္အပ်က္အားလံုးကုိ ျခံဳငံုျခင္းကုိ

ဟုိဘက္ကမ္းသုိ႔

ကူးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ဆုိလုိသည္။
အင္ဂ်င္သည္

ထုိဖက္ကမ္းကုိ ေရာက္ေစႏုိင္သည့္ စြမ္းအင္ ရွိရမည္။ သုိ႔ေသာ္ လမ္းတြင္ေတာ့ ေရလိႈင္း မုန္တုိင္း စသျဖင့္
ရွိႏုိင္သည္။

ထုိအခါ ေဖာင္က

လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းကာ

အျခားေနရာသုိ႔ ေရာက္သြားႏုိင္သည္။

မူလ

ရည္ရယ
ြ ္သည့္ ေနရာသုိ႔ မေရာက္ဘဲ အျခားေနရာသုိ႔ ေရာက္သြားႏုိင္သည္။
ထုိအျခင္း အရာကုိျပၿပီးေနာက္ ဗုဒၶ ဓမၼကုိ ဤမွာဘက္ကမ္းမွ ဟုိမွာ ဘက္ကမ္းကုိ ပုိ႔သည္ဆုိပါစုိ႔။ လိႈင္း
မုန္တုိင္း ဆုိသည္မွာ ခုနက စီးပြားေရးသမား လူငယ္ တခုခု ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားေၾကာင့္
နယ္ပယ္ ေျပာင္းသြားျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဗုဒၶ၏ ဓမၼကုိပုိ႔ဖုိ႔ နည္းလမ္းတခုကုိ ထပ္မံ၍ သံုးကာ ပုိ႔ႏုိင္သည္။
ဗုဒၶ၏ ဓမၼကုိ လူေတြထံ ပုိ႔သည့္အခါ လူေတြ၏ လူငယ္ျဖစ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးသမားျဖစ္ျခင္း စသည့္ ျဖစ္ျခင္းက
မိမိလမ္းေၾကာင္းကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔

လုိအပ္ပါက ေျပာင္းလဲေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

အျခားနည္းလမ္းမ်ားစြာကုိ

လည္း စဥ္းစားရမည္။ Process work ၏ ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္မွာ အေႏွာင့္အယွက္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရပါလိမ့္မည္
ဆုိသည့္

အခ်က္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

အလုပ္လုပ္သည့္အခါ

အေႏွာင့္အယွက္ကေတာ့

အၿမဲရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၏ ဓမၼကုိ လူထံပုိ႔သည့္အခါ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးေနသူ၊ အရက္သမား စသျဖင့္
အေနအထား

အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေတြ႕ႀကံဳႏုိင္သည္။

မိမိနည္းလမ္းအတုိင္းသာ

ဆက္ပုိ႔ေနပါက

ဗုဒၶ၏

တရားေတာ္သည္ လူေတြထံ မေရာက္ဘဲ ပံုပ်က္သာြ းႏုိင္သည္။ အားကလည္း အေနအထား ေျပာင္းၿပီး
ရွိႏုိင္သည္။ လူေတြထံ ဘာေၾကာင့္ မေရာက္သလဲဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ ၾကည့္ၿပီး တဖက္ကုိ အားထည့္ကာ
ၾကည့္ၾကည့္ႏုိင္သည္။
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တရားေဟာသူ ေနရာမွေနၾကည့္ျခင္းႏွင့္အတူ

တရားနာသည့္ဘက္မွ ေန
(JQY)

သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
ေနၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။

နည္းလမ္း

တုိ႔သည္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္သာြ းသည့္

နည္းလမ္း

ရွိသလုိ ေကြ႕ဝိုက္၍

သြားသည့္ နည္းလမ္းလည္း ရွိေၾကာင္း ျပသခဲ့ျခင္း ေျပာဆုိ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အဓိက

အခ်က္မွာ

ဆက္စပ္ေနသည့္

အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ေနသနည္း

အခ်က္ကုိ

ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆုိသည္ကို ျပန္ၾကည့္ဖုိ႔

မည္သည့္

လုိသည္။

ထုိ႔ေနာက္

သင္တန္းသားမ်ားအား ျပန္လည္ေဆြးေႏြး လုိသလား ေမးကာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေစသည္။ ဤနည္းသည္
ဗုဒၶ၏ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသ ည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရာဟုလာ၊ အဂုလ
ၤ ိမာလ စသည္ကုိ ဥပမာထား၍
ဗုဒၶသည္

လူအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ

တရားျပႏုိင္ခ့သ
ဲ ည္။

လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၏

ဓေလ့စ႐ုိက္ကုိ ေလ့လာႏုိင္ခ့ျဲ ခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ တရားက်င့္ႀကံခ့သ
ဲ ည့္ သမာဓိအားကလည္း ဘုရားကုိ
ပံ့ပုိးေပးလ်က္ ရွိသည္။ ဤအျခင္းအရာကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသည္ သူတရားေဟာမည့္ ပုဂၢိဳလ္ထဲသိ႔ု
ဝင္စား၍ နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီးကာမွ တရားေဟာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသည္ သူ႔အား သတ္မည့္
ပုဂၢိဳလ္၏ ေနရာကုိ ဝင္ေရာက္ ခံစားနားလည္၍ တရားကုိ ေဟာေပးႏုိင္ခ့သ
ဲ ည္။
သင္ခန္းစာ တခုဆက္လက္သာြ းရန္ ခ်ိဳင္းႏွင့္ ဦးပဇင္းတပါး သ႐ုပ္ျပပါမည္။ ကုိယ္ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ အေႏွာက္
အယွက္ႏွင့္

အားမည္က့သ
ဲ ုိ႔

ကုိယ္ႀကံဳေတြ႕ေနသည့္
နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။
ဆက္လက္

သ႐ုပ္ျပကာ

အေႏွာက္အယွက္ကုိ
မၿပီးေသးသည့္

ေဆြးေႏြး

ခဏရပ္ထားမည္

ယူရမည္ကုိ

မည္က့သ
ဲ ုိ႔

တရားေတာ္မ်ားကုိ

လုိသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ

ဆုိလွ်

သေဘာတူ

ရွိမရွိကုိလည္း ေမးသည္။

ဆက္ခ်င္ပါသည္။

ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားရမည္ကုိ ျပသမည့္
လူေတြထံ ေရာက္ေစမည့္

တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္

ပါသလားဟု

ယခုေတာ့

သင္ခန္းစာကု

ေမးသည္။

နည္းလမ္းကုိ

ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမည္
မေစာင့္ႏုိင္ဘူး

သ႐ုပ္ျပမည္။

ခုေတာ့

ဆုိသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား

သ႐ုပ္ျပခ်က္ကုိ ေနာက္ေန႔တြင္

ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ဆုိလ်င္ သေဘာတူပါသလား ဟုေမးပါသည္။
ဆရာေတာ္တပါးမွ

သူ႕အား

ၾကားျဖတ္ ေဆြးေႏြးပါသည္။

ျဖစ္ေနသည့္
ဤျပသနာကုိ

အေႏွာင့္အယွက္ကုိ

သ႐ုပ္ျပရင္း

တင္ျပေဆြးေႏြးလုိသည္ဆုိကာ

အေျဖရွာခ်င္လ်င္

ရွာႏုိင္သလုိ ေနာက္ေန႔မွ

တျခားသူမ်ားႏွင့္ အေျဖရွာၾကည့္မလား ဟုေမးသည္။ ဆရာေတာ္မွ သ႐ုပ္ေဆာင္ျပပါမည္ဟု မိန္႔ကာ
သ႐ုပ္ျပမည္ဟု ဆုိသည္။
“ေက်းဇူးပါ၊ ခုလုိ ပါဝင္ေပးတဲ့အတြက္”
“---”
“အခုလုိ ဝင္ထုိင္ေပးရေတာ့ ဘယ္လုိ ခံစားရလဲ”
“စိတ္လႈပ္ရွားပါတယ္။ နည္းလမ္းလည္း ရခ်င္တယ္”
စသျဖင့္ ေမးကာ နည္းလမ္း ရွာေပးပါသည္။ စသျဖင့္ consoling လုပ္သည္။
မ်ားကုိ ေနာက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမည္။
7

သ႐ုပ္ျပမႈအတြင္း

ထုိ႔ေနာက္ ဤအျခင္းအရာ

မည္က့သ
ဲ ုိ႔ ျဖစ္ပ်က္သြားသည့္အခ်က္
(JQY)

သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
ပါမည္။ တဦးဦးကလည္း မိမိတုိ႔ထံတြင္ မည္သည့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည္ဆိသ
ု ည့္အခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြး
ပါမည္။ ညေနပုိင္း အစီအစဥ္ ဤတြင္ၿပီး၏။
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သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၁၆ ရက္
သင္တန္း ဒုတိယေန႔
ပထမဦးစြာ ဆရာန မွ တရားထုိင္သည္။ သတိန႔ဲ ကပ္ဖုိ႔ ေျပာသည္။ ၿပီးလွ်င္ သူ႔ကုိသူ မိတ္ဆက္သည္။
ၿပီးလွ်င္

ေနာက္က်သြားသည့္

အေၾကာင္းကုိ ေျပာကာ

ခရီးစဥ္၏

ရင္ခုန္ဖယ
ြ ္အေၾကာင္းကုိ ေျပာသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒီေန႔ သင္တန္းတက္ဖုိ႔ စြမ္းအင္ကုိ စစ္ေဆးသည္။
“ဒီေန႔ သင္တန္းအတြက္ ဘယ္လုိေတြ ခံစားေနရပါသလဲ”
“အဆင္ေျပပါတယ္”
“အဆင္ေျပပါတယ္ဆုိတာ ဘယ္လုိကုိ ေျပာတာပါလဲ”
စသျဖင့္

ဆက္လက္ေမးျမန္းၿပီး

ရွိေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

ရာသီဥတုကလည္း

ဆရာနမွ

အမူအရာျဖင့္ ေျပာဆုိျပသည္။

“ဒီမနက္

လူေတြအေပၚ

ငါအဆင္ေျပပါတယ္”

ခႏၶာကုိယ္အမူအရာ

စကားနဲ႔

စြမ္းအင္သက္ေရာက္မႈ
ဟုဆုိကာ

ၿငိဳးႏြမ္းေသာ

ႏႈတ္အမူအရာစကားကလည္း

ကြာဟပါေသးသည္။ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ထုိက့သ
ဲ ုိ႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ား မ်ားစြာ ရွိပါသည္။
ဆရာန မွ
“ေဆြးေႏြးပြဲ မစခင္ စိတ္ခံစားမႈကုိ ေဝမွ်ျခင္းဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ အေရးပါပါသလဲ” ဟုေမးသည္။
အနည္းငယ္ ေျဖဆုိၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္

ဆရာနမွ

ပါဠိလုိ႔

“ေဝဒနာ”

ဟုေခၚဆုိေၾကာင္း ေျပာသည္။

အသိဉာဏ္ရဖုိ႔ ကုိယ့္ေဝဒနာကုိလည္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ဖုိ႔ လုိပါသည္။ ဆရာေတာ္မ်ား ျဖစ္သည့္
အေလ်ာက္ အားလံုးလည္း နားလည္ၿပီးသား ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
မေန႔ည Consoling အဆက္
မေန႔ညက

သ႐ုပ္ျပခဲ့ျခင္းသည္

ညအိပ္မေပ်ာ္ေစဖုိ႔ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနခဲ့လိမ့္မည္။ ေတြးစရာေတြ
ဆရာမဂ်ိန္းကုိ ေျပာစရာ

ရွိပါသလားဟု

ၾကားျဖတ္ ေမးေလ့

တဦးတေယာက္အေပၚ
ပါဝင္ပါေနလိမ့္မည္။
ရွိပါသည္။)

(ဆရာခ်ိဳင္းမွ

ထုိ႔ေနာက္

ညက

ခံစားခ်က္ကုိ ေမးသည္။ အားလံုး မေျဖသည့္ေနာက္ မေန႔ညက သ႐ုပ္ျပခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္အား ေမ
ေမးျမန္းပါသည္။ နည္းလမ္းသစ္တခုကုိလည္း ထုတ္ေျပာပါသည္။ ေနာက္ ပါဝင္သ႐ုပ္ျပခဲ့ သည့္ အျခား
ဆရာေတာ္တပါးအား ေမ
ေမးျမန္းသည္။ ေနာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကုိ ေမးျမန္းသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ တဦးမွ သူ၏
ခံစားခ်က္ကုိ ေျပာျပရာ ဆရာခ်ိဳင္းမွ ထုိသူအား ႏွစ္သိမ့္အားေပး ေဆြးေႏြးမႈတခု ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။
(ႏွစ္သိမ့္အားေပးေဆြးေႏြးသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ခ်န္ထားပါသည္)
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သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
သင္တန္းသား

ဦးပဇင္းတပါး၏

ဆရာ႕အဆိုကုိ

အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျငင္းခ်က္

ထုတ္ျပန္ပံုကို

သေဘာတူေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္သည္။
နံနက္ (၉း၁၅)
စည္းမ်ားဝုိင္းထားသည့္ ေနရာတ ခု သတ္မွတ္သည္။ ထုိေနာက္ ကုိယ့္ထုိင္သည့္ ကူရွင္ေလးကုိ ယူ၍
ထကကာ သက္ေတာင့္သက္သာ လမ္းေလွ်ာက္ေစသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိကူရွင္ကုိ ေခါက္ေစသည္။ ၿပီးလွ်င္
ထုိေပၚ ထုိင္ေစသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မ်က္စိကုိ အဝတ္စျဖင့္ မျမင္ေအာင္ ပိတ္သည္။ ၿပီးလွ်င္ ကူရွင္ကို ေခါင္းအုံး
လုပ္၍ လွဲအိပ္ေစသည္။ သက္ေတာင့္ သက္သာ အိပ္ေစသည္။ တီးလံုး တခု ဖြင့္ေပးသည္။ အိပ္ခ်င္စိတ္
မေပၚေအာင္ သတိကပ္ေနရပါမည္။ တီးလံုးတစ္ပုဒက
္ ုိ ဆံုးေအာင္ဖြင့္သည္။
လက္ရွိ ကုိယ့္ခႏၶာမွာ ဘာျဖစ္ေနသလဲဆုိတာကုိ ဘာခံစားေနရလဲ ဆုိသည့္ စကားလံုး တစ္လံုးကုိ ေရြးခ်ယ္
ထားေစပါသည္။
တျဖည္းျဖည္း

ထုိစကားလံုးကုိ
ရင္ၫႊန္႔ဆီ

ဝမ္းဗုိက္အလည္တည့္တည့္

တက္လာသည္။

ထုိစကားသည္ ေျပာခ်င္သည့္

ထားထားမည္။

ထုိစကားလံုးသည္

လည္မ်ိဳဆီ

ေရာက္လာသည္။

ထုိစကားလံုးသည္

အေနအထားကုိ ေရာက္လာသည္။

ထုိ႔ေနာက္

မ်က္လံုးပိတ္ထားသည္ကုိ

မျဖဳတ္ပဲ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ထထုိင္ေစသည္။ ကုိယ့္လက္ေခ်ာင္းေတြ လက္ေမာင္းေတြကုိ ဆန္႔ထုတ္ရင္း
လမ္းေလွ်ာက္မည္။
မိမိခုနက

လမ္းေလ်ာက္ရင္း

ေျပာခ်င္ေနသည့္

တပါးပါးနဲ႔

ထိမိပါက

စကားလံုးကုိ ေျပာေစသည္။

ကုိယ္ထိလုိက္သည့္

ထုိသူအား

သူေသခ်ာၾကားေအာင္ ေျပာေစသည္။

တုိးတုိးေလးမွ ျဖစ္ပါက တုိးတုိးေလး ေျပာပါ။ က်ယ္က်ယ္ေျပာမွ ျဖစ္ပါက က်ယ္က်ယ္ေျပာပါ။ တပါးၿပီး တပါး
ဆက္၍ လမ္းေလ်ာက္ကာ ထိေအာင္ ျပဳလုပ္ရင္း ေျပာေစသည္။
ထုိ႔ေနာက္ မ်က္စိအပိတ္လုိက္ ႏွစ္ပါးကုိ တတြဲရေအာင္ တြဲေစသည္။ ထုိႏွစ္ပါးတြင္ တပါးကုိ A တပါးကုိ B
ခြဲေစသည္။ ၿပီးလ်င္ A ကုိ မ်က္လံုးဖြင့္ေစသည္။ ၿပီးလွ်င္ A ကုိ ေထာင့္တေနရာသုိ႔ ေခၚေဆာင္ေစသည္။ ထုိ
A သမားက အတားအဆီးတစ္ခုကုိ ျဖတ္ေစသည္။ စကားလံုးဝ မေျပာရ။ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းဝုိင္းကုိ
ပတ္ေစသည္။

ထုိတြင္

ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း

အခက္အခဲကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ေစပါသည္။

တားထားသည္။

ၿပီးလ်င္

ထုိ႔ေနာက္ ေလွကားအဆင္းမ်ား၊

စကားမေျပာရေတာ့ဘဲ

အခက္အခဲမ်ား

ဖန္တီးလ်က္

တလွည့္စီ ျဖတ္ေက်ာ္ ေစပါေတာ့သည္။ အားလံုးၿပီးၿပီးသည့္ေနာက္ မိမိေဆြးေႏြးလုိသည့္သူန႔ဲ စိတ္ထက
ဲ
ျဖစ္ေပၚသည့္

ခံစားခ်က္

ေျပာခ်င္သည့္အရာမ်ားကုိ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေျပာေစသည္။

အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ထပ္မံ၍ အဝုိင္း ႀကီးျပဳလုပ္ကာ ျပန္လည္ ေျပာဆုိေစသည္။ အခ်ိန္ကုိ ၁၅
မိနစ္ယူပါသည္။
အရင္ကထက္

မိမိအေတြ႕ႀကံဳမ်ားအား ေျပာေစ
ပုိရင္းႏွီးလာတယ္လုိ႔

ခံစားရသလား

ၿပီးေနာက္
ဟုေမးကာ

ဤကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္
လက္ေထာင္ေစၿပီး

သင္ခန္းစာကုိ

အဆံုးသတ္သည္။ ခု လုပ္သာြ းသည့္ စိန္ေခၚမႈ ပါဝင္ေသာ ကစားနည္း သည္လည္း သင္ၾကားနည္း တမ်ိဳး
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သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသင္ၾကားနည္းသည္ မည္က့သ
ဲ ုိ႔ နည္းမ်ိဳး ျဖစ္သနည္း မည္သည့္ေနရာတြင္ သံုးႏုိင္သနည္း
စသျဖင့္

ႏွစ္ပါးတတြဲ

ငါးမိနစ္ခန္႔

အခ်င္ခ်င္း ေဆြးေႏြးေစသည္။

ၿပီးလ်င္

အဝိုင္းႀကီးထဲ ျပန္လည္ေဝမ်ရမည္ဟု ဆုိပါသည္။ မည္သည့္ Tool ကုိ သံုးသြားသနည္းကုိ ျပန္လည္ ေဝ
ေဝမ် ေစသည္။ ကိုယ္ေတြ႕ကုိယ္ႀကံဳသင္ယူနည္း စသျဖင့္ ဆရာတုိ႔က ျဖည့္စြက္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးသည္။
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သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
16, September, 2016, afternoon
ေတာာာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ပလီလင္းေက်းရြာ၊ ထာဝရဓမၼရိပ္သာ စာသင္တုိက္တင
ြ ္ က်င္းပ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ
သံဃာေတာ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္းတြင္ တင္ထားအပ္ေသာ မွတ္တမ္း
Who am I?
မိမိ၏

စာအုပ္ထမ
ဲ ွ

စာရြက္အလြတ္တရြက္ကုိ

ထုတ္လုိက္ပါ။

ထုိစာရြက္ကုိ

ႏွစ္ပုိင္းေခါက္လုိက္ပါ။

တဖက္ျခမ္းတြင္ ငါသည္ . . . .. . ျဖစ္သည္။ ဟု ေရးသားရပါမည္။ တဖက္ျခမ္းတြင္ ငါသည္...... မဟုတ္ ဟုမွတ္ထားရမည္။ ထုိအခ်က္ ငါးခ်က္စီ ေရးသြားမည္။ ဥပမာ ငါသည္ ဆရာေကာင္း တေယာက္ျဖစ္သည္။
ငါသည္

ၾကင္နာတတ္သည့္သူ

တေယာက္

ျဖစ္သည္။

စသျဖင့္

မိမိကုိယ္ကုိ

နာမဝိေသ

သနျဖင့္ ေဖာ္ျပေစသည္။ တဖက္တြင္ ငါက ေျမာက္ၾကြ ေျမာက္ႀကြ ပါေမာကၡ တေယာက္မဟုတ္။ ငါက
လိမ္တတ္တ့သ
ဲ ူ တေယာက္မဟုတ္။ စသျဖင့္ ေရးသားသြားမည္။
ထုိက့ဲသုိ႔ ျပဳလုပ္ေစၿပီးေနာက္ ေမးခ်င္သည့္သူမ်ား

ရွိပါက

ေမးႏုိင္သည္။

လာေရာက္ကူညီေပးပါ့မည္ဟု

ဆုိပါသည္။ ငါးမိနစ္ခန္႔ အခ်ိန္ေပးသည္။ အားလံုးၿပီးေသာ္ ႏွစ္ပါး တတြဲတဲြေစသည္။ ၿပီးလွ် ပထမဦးစြာ
“ငါသည္ …. ျဖစ္သည္” ဆုိသည့္ မိမိေရးထားသည့္ အခ်က္ကုိ ေျဖးေျဖးခ်င္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဖတ္ျပ
သြားပါမည္။

ထုိက့သ
ဲ ုိ႔ ေျပာျပသည့္အခ်ိန္တြင္

သတိထားမည္။

ေျပာသည့္သူန႔ဲအတူ

မည္က့သ
ဲ ုိ႔ ေျပာင္းလဲသာြ းသည္ကုိ

မိမိခႏၶာကုိယ္

မည္က့သ
ဲ ုိ႔ ျဖစ္သြားသည္ကုိလည္း

နားေထာင္သည့္သူကလည္း

သတိထားေစာင့္ၾကည့္မည္။

တျခမ္းတည္းသာ

ခႏၶာကုိယ္
လ်ွင္

အရင္ဖတ္ပါ။

ဖတ္ျပ႐ံုသာ ဖတ္ျပ ေစျခင္း ျဖစ္သည္။
ေျပာသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိခႏၶာကုိယ္တြင္ မည္က့သ
ဲ ုိ႔ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေမးသည္။
ေနာက္တစ္ဆင့္ … ကုိယ္ေရးထားသည့္ အခ်က္ကုိ ကုိယ့္သူငယ္ခ်င္းကုိ ျပန္လည္ ဖတ္ျပရမည္။ ခံစားခ်က္၊
ကုိယ္အေနအထားကုိ သတိထားရမည္။ ငါသည္ …... မဟုတ္။ ဆုိသည့္ အပုိင္းကုိ ဖတ္ရမည္။ သုိ႔ေသာ္
ငါသည္ မဟုတ္တြင္ မ ကုိျဖစ္ရမည္။ ဥပမာ ငါသည္ လိမ္လည္တတ္သူ တေယာက္ မဟုတ္။ တြင္ ငါသည္
လိမ္လည္တတ္သူ တေယာက္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ဖတ္သာြ းရမည္။ ထုိက့သ
ဲ ုိ႔ ဖတ္ၿပီးေနာက္ ခဏနားရမည္။
ၿပီးလွ်င္ ကုိယ့္ခံစားခ်က္ကုိ ျပန္ၾကည့္မည္။ ကုိယ့္အေနအထားကုိလည္း ျပန္ၾကည့္ရပါမည္။
ထုိ႔ေနာက္

ခံစားခ်က္ကုိ ေမးသည္။

ျဖစ္ပ်က္သည့္
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အေတြ႕အႀကံဳ

အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ေျပာၾကသည္။

ဘယ္လုိေနလဲဟု ေမးသည္။
ဆရာက

အခ်ိဳ႕က

အစမွ

မဟုတ္ကုိ ျဖဳတ္လုိက္ရသည့္အခ်ိန္
(JQY)

သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
ခံစားခ်က္ကုိ ထပ္ေမးပါသည္။
ဤေလ့က်င့္ခန္းကုိ လုပ္ျခင္းသည္ နည္းလမ္းတခုကုိ ထပ္မံ ေဖာ္ထုတ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ မူလျဖစ္စဥ္တြင္
မိမိတြင္ ေနသားတက် ျဖစ္ေနသည့္ အေနအထားကုိ ဆုိလုိသည္။ ဥပမာ ငါသည္ …. ျဖစ္သည္ ဆုိသည့္
အပုိင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ရတာ လြယ္သည္။ မိမိန႔ဲ ရင္းႏွီးၿပီးသား ျဖစ္သည္။ ေနာက္တပုိင္းတြင္ ငါသည္ … မဟုတ္
ဟု

မိမိကုိယ္ကုိ

ဆုိးတာ ေကာင္းတာ

မွတ္ယူထားသည့္
တခုခု

အပုိင္းရွိသည္။

ျဖစ္ႏုိင္သည္။

မကုိ ျဖဳတ္လုိက္ျခင္းသည္ ေပါင္း

ကူးျခင္း

ဤအပုိင္းသည္
ဤကဲ့သုိ႔

ဒုတိယ

ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယျဖစ္စဥ္တြင္

သေဘာျဖစ္သည္။

မဟုတ္တြင္

မိမိအတြင္းမွာ

ရွိသည့္

အစြန္အဖ်ားကုိ ေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤခံစား ခ်က္မ်ိဳးကုိ အစြန္းေရာက္ေနသည့္ ခံစားခ်က္
ျဖစ္သည္။

အံ့ၾသစိတ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေတြ႕ရွိခ်က္လည္း ျဖစ္

အစိတ္အပုိင္း

အမ်ားႀကီး

ရွိေနျခင္းကုိ

ဆုိလုိသည္။

လာႏုိင္သည္။

မိမိကုိယ္တြင္းတြင္

လူတေယာက္ထံတြင္
အလြန္ေတာ္တတ္သည့္

အလြန္ေကာင္းသည့္ ပုဂၢိဳလ္ရွိေနသလုိ အလြန္ဆုိးသြမ္းသည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ႏုိငသ
္ ည္။ ဥပမာ အဂုလ
ၤ ိမာလ သည္
တခ်ိန္ထတ
ဲ ြင္

လူဆုိးျဖစ္သည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္

လူေကာင္း ျဖစ္သာြ းပါသည္။

လူတုိင္းထံတြင္

အစြန္းေရာက္ေနမႈ အၿမဲရွိသည္။ လူတုိ႔သည္ ထုိက့သ
ဲ ုိ႔ အစြန္းမ်ားစြာကုိ ေက်ာ္လြားရင္း လူျဖစ္လာၾက
ရင့္က်က္လာၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တခုခုကုိ စြဲေနပါက ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနကုိ ေရာက္ျပန္သည္။
တရားကုိ လူေတြဆီ ေရာက္ေအာင္ ပုိ႔မည္ ဆုိသည့္ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္သည္ ဘုန္းႀကီးတုိ႔၏ မူလ ျဖစ္စဥ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ တရားနာသည့္သူက ပံုစံတမ်ိဳးျဖစ္ေနျခင္းသည္ ဒုတိယျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္စဥ္သည္ မိမက
ိ ုိယ္
တြင္းရွိေနေသာ ပံုသ႑ာန္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ ဗုဒၶသည္ လူေတြ၏ စိတ္ေန စိတ္ထားကုိ
ဝင္ေရာက္ခံစား နားလည္ေပးႏုိင္သည္။
ဗုဒၶတြင္ လူႀကီးသူမ ျဖစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူႀကီးသူမ ဂုဏ္ရည္ ရွိသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္၏ အေျခအေနကုိ
နားလည္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိသည္။ အကယ္၍ အစြန္းကုိ ေက်ာ္လန
ြ ္မသြားႏုိင္လွ်င္ လူႀကီးသူမ
ျဖစ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ သြားႏုိင္သည္။ အစြန္းသည္ ေတာင္တခုျဖစ္လ်င္ လူႀကီးသူမျဖစ္ျခင္းသည္ လိုဏ္တခု
ျဖစ္သည္။ (ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳေသးဘဲ ေနာက္ေလ့က်င့္ခန္းတခု ထပ္သာြ းပါသည္။)
စာသင္ရာ၌ အခက္အခဲ (သ႐ုပ္ျပျခင္း) Consoling, Coaching, Wellbeing and other
သ႐ုပ္ျပၿပီးေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္း သင္ခန္းစာမ်ား သေဘာတရားမ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ျပသည္။
ပထမ စာသင္ရာ၌ ခက္ခဲေသာ ဦးပဇင္း၏ အခက္အခဲကုိ ဦးစြာ ထုတ္ျပေစသည္။ ထုိတြင္ မူလျဖစ္စဥ္န႔ဲ
ဒုတိယ ျဖစ္စဥ္ကုိ ထုတ္ျပသည္။ ဘယ္ပံုစံကုိ အဆင္ေျပသလဲ ဘယ္ပံုစံက ကုိယ့္ကုိ အခက္ႀကံဳေစသလဲ
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သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
စသျဖင့္ ဆြထ
ဲ ုတ္သည္။

ထုိအေျခအေနတြင္ အရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

ထြက္လာသည္။ ပံုေဖာ္ရလ်င္

ဦးပဇင္းသည္ ေအးေဆးသည့္ စာခ်ဆရာေတာ္ တပါးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အခက္ႀကံဳေစသည့္ အေျခအေနမွာ
ဘုန္းႀကီးတပါးအေနျဖင့္

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ

(ဝိနည္း)

ကုိသင္ရာ၌ ျဖစ္သည္။

ထုိအေျခအေနကုိ

ပံုေျပာင္းမွ ျဖစ္မည္ဆိသ
ု ည္ကုိ သိလုိက္သည္။ ဤအရာသည္ အျခားေနရာမ်ား၌လည္း ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။
မိန္းကေလး ကုိလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ သင္ရသည့္အေနအထားသည္ အခက္ႀကံဳရသည့္ အေနအထား ျဖစ္သည္။
လက္လႈပ္ရွား ေနပံု၊ ခဲတံ ကုိင္ေနပံု စသည့္အမူအရာမ်ားသည္ အခက္ႀကံဳေနရျခင္းကုိ ျပသသည့္ လကၡဏာ
ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္

သက္ျပင္းခ်လုိက္ျခင္းသည္လည္း

အခ်က္ျပမႈ ျဖစ္သည္။

ထုိအရာကုိ

ဆရာက

ဆြထ
ဲ ုတ္လုိက္သည္။ ထုိအခ်က္ကုိ ပံုေပၚေအာင္ လုပ္ေစသည္။ ပံုႀကီးခ်ဲ႕လုပ္ေစသည္။ အျခား အမူရာမ်ားကုိ
မလုပ္ေတာ့။ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္လာသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ဦးပဇင္းက ေျပာသည္။
အစြန္းသ႐ုပ္က ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိသည္။ သူတပါးက မိမိကုိ မတည္ၿငိမ္ဘူး ဟုထင္ေစသည့္ မည္သည့္
အခ်က္ကုိမွ မေဖာ္ျပရ။ ဘုန္းႀကီးက သက္ျပင္းခ်ျခင္း၊ ေတာင့္တင္းေနျခင္းသည္ သိပ္မတတ္သည့္ အေျခ
အေနကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ စာခ်ရင္း တရားေဟာရင္း သက္ျပင္းခ်ရင္ သူမ်ားက ကုိယ့္ကုိ အထင္ေသး
လိမ့္မည္ဟု ေခါင္းထဲက အသံက အသိေပးေနတာမ်ိဳး ရွိေနလိမ္မ
့ ည္။ အစြန္းကုိ ေက်ာ္သည့္အခါ သက္ျပင္း
ခ်ရင္း

သက္ျပင္းကုိ

အားပါပါခ်ရင္း

စာခ်လုိက္သည့္အခါ

အဆင္ေျပပါလား

ဟုသိလုိက္လွ်င္

အစြန္းကုိ ေက်ာ္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တခ်ိဳ႕အေျခအေနတြင္ လုပ္လုိ႔မရ။ အဇၩတၱတြင္း ခံေနသည့္
အခ်က္က

မိမိကုိ

ထုိအမူအရာမ်ိဳး

လုပ္ဖုိ႔

တားျမစ္ေနပါလိမ့္မည္။ ေခါင္းကေနပဲ ေတြးေနသ ည့္အခါ

ခႏၶာကုိယ္က ျဖစ္ပ်က္ေန သည္ကုိ သတိမမူလုိက္မိျခင္း ရွိတတ္သည္။ တခါခါ ႏွလံုးသားက စကားကုိ
နားေထာင္သင့္ပါသည္။
အစြန္းေက်ာ္ဖုိ႔

ပထမအေရးႀကီးသည့္အခ်က္က

သတိကပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

သက္ျပင္းခ်ျခင္းကုိလည္း

သတိကပ္ကာ လုပ္ဖိ႔လ
ု ုိသည္။ ေနာက္တနည္းမွာ အခန္းက႑အမ်ိဳးမ်ိဳးဆီသုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
တေန႔က

လုပ္ခ့သ
ဲ ည့္ ေလ့က်င့္ခန္းလုိ

ဆရာေတာ္ေနရာ

လူငယ္ေနရာ

စသျဖင့္

ႏွစ္ေနရာ

သ႐ုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖစ္သည္။
တရားေဟာေနျခင္းသည္
ထုိအခ်ိန္ ေနရာလဲလုိက္သည္။

မူလျဖစ္စဥ္။

စီးပြားေရးသမားႏွင့္

ထုိက့သ
ဲ ုိ႔ ေနရာလဲျခင္းသည္

လူငယ္သည္
သူတုိ႔

ဒုတိယျဖစ္စဥ္။

ဘယ္လုိမ်ား ျဖစ္ေနမလဲဟု

စမ္းၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဆရာေတာ္မွ

အစြန္းဆုိသည့္အခ်က္ကုိ

အဂုလ
ၤ ိမာလႏွင့္

အလြန္ဆုိးသည့္အစြန္း၊ အလြန္ေကာင္းသည့္အစြန္း

ဥပမာေပး၍ ေမးသည္။

ခ်က္ခ်င္ကူးေျပာင္းသြားသည္။

အဂၤုလိမာလသည္
လယ္တီက

ယေန႔

ပညာရွိ ေနာက္ေန႔ လူမုိက္ဆုိသည့္အေနအထားကုိ ေျပာင္းသြားႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ Edge အစြန္း ဆုိသည့္
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သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
စကားလံုးအေပၚ ရွင္းတမ္းထုတ္သည္။
ညေနပုိင္း
ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္ဆင့္
၁) မိမိ၏ သင္ၾကားေရး/နည္း ပံုစံ (တစ္ဦးခ်င္၊ လူႏွစ္ဦး၊ လူတစ္စု) ကုိ ေဖာ္ျပပါ။
၂) မိမိ၏ စြမ္းရည္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ လႈပ္ရွားမႈကုိ သ႐ုပ္ျပပါ။
၃)

ဆရာတစ္ဆူအေနျဖင့္

အခက္ႀကံဳရျခင္း၊ ေၾကာက္ရျခင္း

အေၾကာင္းအရာမ်ားက

မည္သည့္

အရာျဖစ္ပါသနည္း။ ေဖာ္ျပပါ၊ သ႐ုပ္ျပပါ။
၄) ထုိအေျခအေနတြင္/ အေနအထားတြင္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္က မိမိကုိ အခက္ေတြ႕ေစသနည္း၊
စိန္ေခၚမႈ ျပဳသနည္း။ ပံုစံ/လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ သ႐ုပ္ျပပါ။
၅) အေဖာ္ျဖစ္သူ အေနျဖင့္ ထုိအခက္အခဲ/ စိန္ေခၚမႈကုိ သ႐ုပ္ျပပါ။ သ႐ုပ္ျပပါ။
၆) မိမိအေဖာ္ကုိ ထုိအေျခအေနႏွင့္ သင္ၾကားမႈ စနစ္
၇)
သတိေပးခ်က္။ နားေထာင္ေနစဥ္မွာ စိစစ္တာမ်ိဳး မလုပ္ရပါ။ သည္အလုပ္မ်ိဳးက လူတုိင္း လုပ္ေလ့ရွိ သျဖင့္
ႏွလံုးသားက

ရတဲ့ခံစားခ်က္ႏွင့္

ခႏၶာကုိယ္လႈပ္ရွားမႈ

ကုိ

သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

စဥ္းစားျခင္း

မလုပ္ရပါ။ ေျပာေနခ်ိန္ ဘာေတြ ခံစားေနရသလဲ ဆုိသည္ကိုသာ ဆြထ
ဲ ုတ္သြားပါမည္။
၁။ လုပ္ေလ့ရွိတ့ဲ သင္ၾကားမႈ ပံုစံကုိ ေျပာျပပါ။
၂။ သ႐ုပ္ျပပါ။
၃။ ကုိယ့္အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္တ့ဲ ပံုစံက ဘာလဲ။ (ႀကံဳဖူးခ်င္မွ ႀကံဳဖူးမည္)
၄။ အခက္အခဲသည္ မည္သည့္အခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္မည္နည္း။ သ႐ူပ္ျပပါ။
၅။ နားေထာင္သူက ျပန္လည္ သ႐ုပ္ျပပါ။ ခ်ဲ႕ကား လုပ္ျပပါ။ ထပ္ကာထပ္ကာ လုပ္ျပပါ။
၆။ ခက္ေနသည့္ ပံုစံကုိ သင္ျပပါ။
၇။ လက္ရွိ အေတြ႕အႀကံဳမွ မည္သည့္အသိသစ္မ်ား ရလာပါသနည္း။
၆။ မိမိအခက္ေတြ႕ပံုကုိ သ႐ုပ္ျပပါ။ ခ်ဲ႕ကားပါ။ အားစုိက္ပါ။ ထပ္ကာ ထပ္ကာ လုပ္ျပပါ။ အေဖာ္မွလည္း
ကူညီပါ။
၁ ႏွင့္ ၂ သည္ မူလ ျဖစ္စဥ္။ ၃ ႏွင့္ ၄ သည္ ဒုတိယျဖစ္စဥ္။ က်န္သည့္ အခ်က္မ်ားသည္ အစြန္း
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သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
အခက္အခဲမ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
မိမိႀကိဳက္သည့္ သူႏွင့္တဲြေစသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လက္ခ်င္းတြဲ၍ လမ္းေလွ်က္ေစသည္။ ေနရာေရြးေစသည္။
ထုိ႔ေနာက္

ထုိေနရာတြင္

ထိုင္ၿပီးေနာက္

အထက္ပါ

ေမးခြန္းကုိ

တေယာက္

နာရီဝက္စီ

ေျဖၾကပါေတာ့သတည္း။
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သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
၂၀၁၆၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၁၇ ရက္၊ စေနေန႔
ထာဝရဓမၼရိပ္သာ စာသင္တုိက္၊ ပလီလင္းရြာ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္
စာခ်ဆရာေတာ္မ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
တရားထုိင္ျခင္း၊

ဤအဝန္းအဝုိင္းအတြင္း

ရွိသသူကုိ ေမတၱာပုိ႔ျခင္း၊

အလွဴရွင္မ်ားကုိ ေမတၱာပုိ႔ျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ အားလံုး အဆင္ေျပ၊ မေျပ ႏႈတ္ဆက္သည္။ ၿပီးလွ်င္
စြမ္းအင္ကုိ

လက္မေထာင္၍

စစ္ေဆးသည္။

၅၀%

ေလာက္ေထာင္ထားသည့္သူမ်ားကုိ

မိမိကုိယ္ကုိ

ဂ႐ုစုိက္ပါ။ မိေက်ာင္းအကြက္၊ ျခေသၤ့အကြက္၊ ေဘးေစာင္းလဲွအိပ္အကြက္ ျဖင့္ သင္တန္းကုိ လြတ္လပ္စြာ
ေနထုိင္ႏုိင္ေၾကာင္း ပံုႏွင့္တကြ ျပသ၍ ေနေစသည္။
ယမန္ေန႔ညက အဆက္
မတ္တပ္ရပ္ေစသည္။

မေန႔ညက

ျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ

သင္ခန္းစာ

အေၾကာင္း ျပန္ႏိႈးေပးသည္။

ၿပီးလ်င္

အားလံုးကုိ ၾကည့္ေစသည္။ ေနာက္ မိမိအာ႐ံုရသည့္ သူတပါးပါးႏွင့္ တြဲေစသည္။ ႏွစ္ပါးတတြတ
ဲ ၿဲြ ပီးေနာက္
မေန႔ည အေတြ႕အႀကံဳကုိ အခ်င္းခ်င္း ငါးမိနစ္ ေဝမ်ေစသည္။
ဆက္လက္၍ ထုိေနရာတြင္ ထုိင္ရင္း အားလံုး သိခ်င္ေစသည့္ အခ်က္မ်ား ရွိလ်င္ ေဝမွ်ပါ ဟု ေျပာေစသည္။
တပါးမွ

စာသင္ရင္း ေတြ႕ရွိေၾကာင္း

အခက္အခဲကုိ ျပန္လည္တင္ျပသည္။

စာသင္ေပးသည့္

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ေဝမ်ၾကသည္။ သင္ခန္းစာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္ပံု၊ ေမးလာသည့္ ေမးခြန္းကုိ စိတ္ရွည္
လက္ရွည္

ျပန္သင္သင့္ပံု၊

မိမိကေလးဘဝက

မိမိသင္ခ်င္ခ့သ
ဲ ည့္

ပံုစံကုိ ျပန္စိတ္ကူး၍

သင္သင့္ပံု၊

ကေလးမ်ားကုိ အလုိလုိက္သင့္ေၾကာင္း၊ စည္းနဲ႔ ကမ္းနဲ႔ အလုိက္လုိက္သင့္သည့္ပံုစံ၊ ဖုန္းကုိ အသံုးျပဳခြင့္
ပိတ္ျခင္းအားျဖင့္

စာသင္တုိက္တတုိက္တြင္

စာသင္သားမ်ား

ၿပိဳက်သြားသည့္ပံု၊

လြတ္လပ္မႈမ်ားလွ်င္

အစည္းေျပႏုိင္သလုိ၊ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္လ်င္ မြန္းၾကပ္ႏုိင္သလုိ စသျဖင့္ Yin and Yang ကုိ ျပခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္

စာခ်ဆရာေတာ္မ်ား ေမးခြန္းကုိ ေၾကာက္ၾကပံုကုိ

ဆရာေတာ္တပါးမွ

အျခားသူမ်ားအား ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚ၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ဆရာကေတာ့ မေန႔ည ေလ့က်င့္ခန္းကုိ ေျပာျပခ်င္သည့္သူမ်ား ရွိသလားဟု ေမးရာ ဆရာေတာ္တပါးမွ
စာသင္ရအလြန္ခက္ေသာ

တပည့္အား

႐ုိက္ခ်င္

ႏွက္ခ်င္ ျဖစ္လာသည့္အခါ

မည္က့သ
ဲ ုိ႔

လုပ္ရမည္နည္းဟု ေမးပါသည္။
---GDP ကုိ ေဖာ္ာ္
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သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
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သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
ေန႔လည္ပုိင္း
ေယာဂျဖင့္ အိပ္ခ်င္ေျပ ကစားၿပီးေနာက္ လူႏွစ္ေယာက္တဲြ ေစသ ည္။ ၿပီးလွ်င္

a b ခြဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္

အားလံုးကုိ တိတ္ဆိတ္ေစသည္။ အသံျမည္ေစႏုိင္သည့္ အရာအားလံုးကုိ အသံပိတ္ေစသည္။ ေအ ကုိ
ပက္လက္အိပ္ေစသည္။ ဘီကုိ ေခါင္းရင္းတြင္ ထုိင္ေစသည္။ ေနာက္ နားႏွစ္ဖက္ကုိ အုပ္၍ ဘယ္ညာ အစမ္း
လွည့္ေစသည္။ ၿပီးလွ်င္ နားထင္ေလာက္ကေန၍ တီလံုးအလုိက္ ဘယ္ညာလွည့္ေစသည္။ ထုိ႔ေနာက္
ဘယ္လုိ

ခံစားရလဲဟု

ေမးသည္။

ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဘာင္မ်ားကုိ

ဤေလ့က်င့္ခန္းသည္ ေခါင္းထဲတြင္

အသက္န႔အ
ဲ မ်

ခ်ိဳးဖ်က္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ေဘာင္မ်ားသည္

ထိန္းခ်ဳပ္ထားတတ္သည္။

လုပ္ၾကည့္ျခင္းသည္ ေဘာင္ကုိ

မိမိစိတ္ကူးကို

လႈပ္ခါၾကည့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ပီတိကုိ ျဖတ္လမ္းနည္းျဖင့္ ရေအာင္ယူျခင္း နည္းလမ္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
GDB (Gross Domestic Product) ကစားနည္း
နံနက္ပုိင္းတြင္ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ငါးဦးစီပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ ေလးဖြဲ႕ ဖန္တီးေပးၿပီးေနာက္ ထုိအဖြ႔က
ဲ ုိ ႏုိင္ငံ
တခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေစသည္။ ထုိႏုိင္ငံမ်ားအား ကာကြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဘ႑ာေရး၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သယံဇာတ စသျဖင့္ က႑အသီးသီးကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္သည့္ ကစားနည္းကုိ
ကစားခဲ့ၾကသည္။ ကစားနည္းက သခ်ၤာေပၚ မူတည္သည္။ ဤသုိ႔ ကစားခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ . . .
ကစားေနရင္းျဖင့္

ကစားနည္းက

မိမိအေပၚ

မည္က့သ
ဲ ုိ႔

သက္ေရာက္ခ့ဲသနည္း၊

စသည္ကုိ ျပန္လည္ ေတြးေစသည္။
ေျဖဆုိခ်က္မ်ား။

။

ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံတြင္ ေရရွည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းက

အေရးႀကီးသည္။

ကစားေနစဥ္

အတြင္း စိတ္ေအးေအးထားဖုိ႔ လုိသည္။ စိတ္လႈပ္ရွားသည္။ သဘာဝ သယံဇာတက ႏုိင္ငံကုိ ေထာက္ပံ့ႏုိင္
သည္ဟု

စစ္တမ္းေတြ႕ရွိသကဲ့သုိ႔

သယံဇာတကုိ

အလြန္အကြ်ံ

သံုးစြဲ၍ ေနာင္တရပံု၊

ကစားရင္း ေခါင္း႐ႈပ္ရသည္ စသျဖင့္...
ပထမေမးခြန္း။ ကစားေနစဥ္အတြင္း ခႏၶာကုိယ္တင္းၾကပ္ေနတာမ်ိဳး၊ စိတ္က်ဥ္းၾကပ္တာမ်ိဳး ႀကံဳရပါသလး
ဟု ေမးသည္။
ဒုတိယေမးခြန္း။ ေခတ္သစ္လူေနမႈ စနစ္၏ တန္ဖုိး ဘယ္ေလာက္ ဘယ္လုိ အေလးထားေနသလဲ။
“ႏုိင္ငံတုိင္း သူမ်ားထက္ သာလုိ႔သည္ကုိ တန္ဖုိးထားသည္။ ႐ုပ္ဝတၳဳကုိ တန္ဖုိးထးၾကသည္။ ႐ုပ္ဝတၳဳကုိ
အေျခခံေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

စသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
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ရွာေဖြေနမႈျဖစ္ေနသည္။
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက

လံုၿခံဳမႈ၊

လူေတြကုိ

ယဥ္ၿပိဳင္မႈ၊

ကုိယ္က်ိဳးကုိ

အမ်ားထက္သာရမည္၊

ဦးစားေပးမႈ
ေတာ္ရမည္၊

(JQY)

သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
တံဆိပ္ေကာင္းေကာင္း သံုးႏုိင္ရမည္ စသျဖင့္ ေခတ္သစ္တခုဆီသုိ႔ အၿမဲတမ္းသြပ္သြင္းေနသည္။ ဆရာနမွ
ဘုရားအႀကီးႀကီးတည္တယ္။ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္ တင္ခ်င္တယ္။ ေငြေနာက္လုိက္ရင္း ေငြမွ ဖန္တီးလုိက္ေသာ
အဓမၼမႈမ်ား ေပၚလာပါတယ္ စသျဖင့္ ေျပာက သင္ခန္းစာကုိ အဆံုးသတ္သည္။
ဆရာခ်န္ခ်ိန္းမွ “ခင္ဗ်ား မေတာ္ေသးဘူး၊ ခင္ဗ်ား မတတ္ေသးဘူး၊ မလံုေလာက္ေသးဘူး” စသည္တုိ႔သည္
လူတဦးတေယာက္တည္းတြင္ပင္ ျဖစ္ေနသည္။ မိသားစု အလုိက္ဆုိလ်င္ ကားပိုင္ရမည္။ အိမ္ပုိင္ရမည္။
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဆုိလ်င္လည္း ေက်ာင္းႀကီးရမည္။ ဘုရားႀကီးရမည္။ ႏုိင္ငံကလည္း GDP တုိးတက္ရမည္။
ႏုိင္ငံတုိင္း ထုိက့သ
ဲ ုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။
ငါးႀကီးႀကီး ငါးေသးေသး ဂိမ္းကုိ ကစားၿပီးေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခု ျပဳလုပ္သည္။
ညီမွ်ျခင္း သင္ခန္းစာ
စကားမေျပာရ၊ မေနႏုိင္လုိ႔ ရယ္လုိက ရယ္ႏုိင္သည္။ မိမိခႏၶာကုိယ္ အတြင္းအျပင္ မည္က့သ
ဲ ုိ႔ ျဖစ္ေနသည္ကုိ
သတိျပဳမိႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္သည္။ အဝုိင္းလုိက္ မတ္တပ္ရပ္သည္။ ၿပီးေတာ့ လူႏွစ္ေယာက္ကုိ ေရြးသည္။
ၿပီးလွင္ ထုိလူႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီသည့္ အေနအထား ေရာက္ေအာင္ ေနရာေရႊ႕ေစသည္။ တီးလံုးဖြင့္လုိက္သည္
ႏွင့္ မိမိေရြးလုိက္သည့္သူႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီသည့္ အေနအထားကုိ ရွာေဖြရပါမည္။ စိတ္မွတ္ျဖင့္ လူႏွစ္ေယာက္
ကုိေရြးမည္။ ေရြးၿပီးေၾကာင္း လက္ေထာင္ေစသည္။ လူမေျပာင္းရ။ မိမိအယူအဆျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီေနဖုိ႔သာ
လုိပါသည္။ အတန္းလိုက္၊ ႀတိဂံ စသျဖင့္ မိမိသေဘာျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီေနဖုိ႔သာ လုိပါသည္။ နာရီဝက္ခန္႔
ဟန္ခ်က္ညီဖုိ႔ လမ္းေလ်ာက္ေစပါသည္။ ေနာက္တြင္ ေခါင္းေလာင္း သံုးခ်က္တီးသည္။ ထုိသံုးခ်က္အတြင္း
ဟန္ခ်က္

အညီဆံုးေနရာကုိ

ယူေစသည္။ ေခါင္းေလာင္းသံုးခ်က္တီးသံက

တသံနဲ႔

တသံ ျခားပါသည္။ ေခါငး္ေလာင္း ၂ ခ်က္တြင္ တခ်က္ စစ္ေဆးပါသည္။ အားလံုးကုိ စစ္ၿပီးေနာက္ တပါးကို
အျပင္ဆထ
ဲြ ုတ္သည္။ ေပ်ာ္ပစ
ဲြ ား ထြက္သြားသည္ဟု သံုးပါသည္။ ေနာက္ ေခါင္းေလာင္း တခ်က္တီးကာ
မိမိဟန္ခ်က္ကုိ ျပန္ညႇိခုိင္း ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ခံစားခ်က္ကုိ ေမးသည္။
ေလာဘေဒါသေမာဟ တခုခုမွကုိ မေတြးမိေတာ့။ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္ပုိင္း ေျပာဆုိ
ခ်က္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕ဘဝနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသြားပါသည္။ သင္ခန္းစာကုိလည္း ေမးပါသည္။ မဇၩိမပဋိပဒါနဲ႔
ခ်ိတ္ျပသကဲ့သုိ႔ ဣႏၵိပါတ္ေလးပါးနဲ႔လည္း ခ်ိတ္ျပပါသည္။ Idapaccayata ႏွင့္ ထပ္မံခ်ိတ္ျပသည္။
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သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
2016, September, 18th Sunday ၿငိမ္းခ်မ္းေေရး သင္တန္း (ေနာက္ဆံုးေန႔)
နံနက္ပုိင္းတြင္ တရားထုိင္ရာတြင္ မိမိစိတ္ပ်ံ႕လႊင့္သာြ းသည့္အတုိင္း

အသံထက
ြ ္ ေျပာဆုိရန္ ျဖစ္သည္။

(ထုိအတြက္ ဘယ္လုိခံစားရသနည္းဟု ေမးပါသည္၊ ဘယ္လိုေနလဲ၊ ဘာအက်ိဳးရလဲဟု ေမးပါသည္။)
အခ်ိဳ႕က သမာဓိမရ၊ အာ႐ံုကုိ ျဖတ္သည္၊ ေဘးကလူကုိ အားနာသည္။ ေျပာသည့္အခ်ိန္တြင္ စိတ္က တျခား
သုိ႔ထပ္ေရာက္သာြ းသည္။

မေျပာသင့္သည့္

အာ႐ံုလည္း ေပၚ

သည္။

မိမိကုိယ္ကုိ

သတိန႔က
ဲ ပ္သြားသည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္။ သမား႐ုိးက်ထက္ ပုိအာ႐ံု စုိက္ႏုိင္သည္။ စတင္ေလ့လာသူမ်ား
ပုိအဆင္ေျပႏုိင္သည္။

ဤတြင္

စာေတြ႕လက္ေတြ႕ရွိသူမ်ား ျဖစ္ေနသျဖင့္

သိပ္မဆန္းေသာ္လည္း

အျခားသူအတြက္ အဆင္ေျပႏုိင္သည္။
ဤကဲ့သုိ႔

စမ္းသပ္ျခင္းသည္

တရားထုိင္ေလ့

ရွိသူမွပင္

ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္

မိမိကုိယ္ကုိ

သတိထားမိေလမလားဟု

စိတ္ပ်ံ႕လႊင့္ေလ့ရွိသျဖင့္
လုပ္ငန္းတြင္

တနည္းတဖံုမ်ား

စမ္းသပ္ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။
နည္းရေလမလားဟု

သတိထားမိေနေအာင္

ဘယ္လုိ

စမ္းသပ္

လုပ္ေနမလဲဟု

စမ္းၾကည့္ေနသင့္သည္။
မေန႔ညက ၾကည့္ခ့ဲေသာ The Cup ဇာတ္ကားကုိ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသည္။ ႐ုပ္ရွင္မွာ ကုိယ့္ကုိ ေစ့ေဆာ္
သြားေစႏုိင္တ့အ
ဲ ပုိင္း၊

ႀကိဳက္မိတ့အ
ဲ ပုိင္းေလးကုိ ေျပာေစသ

တေယာက္ၿပီးတေယာက္

ေျပာေစသည္။

ည္။

“႐ုပ္ရွင္ထတ
ဲ ြင္

အလုိက္သင့္ေလး
အားၿပိဳင္ေနသည့္

အရာႏွစ္ခုအၿမဲပါသည္။ ျမင္သာသည့္အရာ မျမင္သာသည့္ အရာ၊ မူလျဖစ္စဥ္ ဒုတိယျဖစ္စဥ္၊ တိဗက္
တ႐ုတ္၊ လူႀကီး လူငယ္၊ ေရွး႐ုိးစြဲ ေခတ္မီသူ၊ ေဘာလံုးပြဲ စာဝါ စသျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္တြင္ ပါဝင္ခ့သ
ဲ ည္။
ဆရာေတာ္က ေခတ္လူငယ္အေပၚ

နားလည္ေအာင္

ႀကိဳးစား

သည္။

ဤအျဖစ္သည္

မိမိအစြန္းကုိ ေက်ာ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသည္။
ရန္သူကုိ ေအာင္ႏုိင္ျခင္းသည္ ရန္သူကုိ သုတ္သင္လုိက္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ရန္သူကုိ ေအာင္ႏုိင္ျခင္းသည္
ရန္သူကုိ နားလည္ေအာင္ လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇာတ္လမ္းအဆံုးတြင္ အေၾကာက္တရား၊ အမုန္း၊ ဒုကၡ
စသည္ တုိ႔သည္ ငါကုိ စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္သူထံမွ လႊတ္ေျမာက္ေစခ်င္လ်င္ ငါကုိ ေအာင္
ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္၏ ရင့္က်က္ျခင္း ျပည့္ဝျခင္း စသည့္ အမူအရာမ်ားကုိ လူႀကီးသူမ
ပီသျခင္းဟု ေျပာႏုိင္သည္။ ေရွး႐ိုးဆန္မႈအတုိင္းလည္း ေနႏုိင္သည္။ ေခတ္ကုိလည္း မီေအာင္ ေနႏုိင္သည္။
Win Win Theory ကုိ ျပသသြားပါသည္။
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(JQY)

သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
လူႏွစ္ေယာက္ပံု ဆြထ
ဲ ားသည္။ ထုိလူပံုက Head , Heart and Need Value စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ စာရြက္ တရြက္ေဝသည္။ စာရြက္တြင္ ေက်နပ္တ့အ
ဲ ခါ လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိတ့ဲ အခ်က္ စသည္
ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္

ဦးေခါင္းသည္

စဥ္းစားျခင္းကုိ

လုပ္သည္။

လူတုိင္း

သူတပါး

ေလးစားမႈကုိ

လုိအပ္သည္။ ကေလးတုိင္း ခ်စ္ျခင္းကုိ လုိအပ္သည္။ ဆရာတေယာက္အေနနဲ႔ ထိေရာက္သည့္ သင္ၾကားမႈ
ကုိလုိအပ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေပးထားသည့္ စာရြက္ ေအာက္ျခမ္းတြင္ရွိ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျပသည္။
လူႏွစ္ေယာက္ ျပသ

နာႀကံဳလာသည္ႏွင့္

ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းမလဲဟုိ

ခ်က္ခ်င္းျဖစ္သည္။ ေျဖရွင္းနည္း

အေပၚလည္း ျပသနာတက္သည္။ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းမလဲဟု အေဆာတလ်င္ သြားလ်င္ ဘယ္လုိေျဖရွင္း မလဲ
ဆုိသည့္အေပၚ ပုိ၍ ျပသနာတက္သည္။ ခ်န္ခ်ိဳင္းမွ ရွပ္ဝါနဲ႔ ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္းပါးတပုဒ္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး
၎၏ အေတြ႕အႀကံဳကုိ ေျပာျပသည္။ ထုိ ရွပ္နီ ရွပ္ဝါ ျပသနာသည္ ႏုိင္ငံ ျပသနာထက္ မိသားစု ျပသနာ
အသြင္ ေဆာင္လာသည္။ ထုိအေျခအေနတြင္ ေပးထားသည့္ စာရြက္ထက
ဲ
မေက်နပ္သည့္ အပုိင္းအရ
ဘယ္လုိ ျဖစ္မည္ ထင္လဟ
ဲ ု ေမးသည္။ ခ်န္ခ်ိန္း၏ ခံစားခ်က္၊ ေယာကၡမ၏ ခံစားခ်က္က ဘယ္လုိ ျဖစ္ေန
မလဲ ဟု ေမးပါသည္။ ခ်န္ခ်ိန္း၏ ခံစားခ်က္ႏွင့္ ေယာက ၡမ၏ ခံစားခ်က္မ်ားျဖစ္ေနပံုကုိ ေမးၿပီးေနာက္
ခ်ိန္းမွ ေယာကၡမအေပၚ အျခားခံစားခ်က္မ်ားကုိလည္း ေမးသည္။ ေယာက ၡမ စိတ္ပူေနသည္။ ေယာကၡမ
စိတ္ပူ ေနေၾကာင္းကုိ ခံစားမိသည့္အခါ ေဒါသက နည္းနည္းေလ်ာ့လာသည္။ ထုိခံစားခ်က္သည္ တဖက္န႔ဲ
တဖက္ ေပါင္းကူးလာသည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

ျဖစ္စဥ္တခုကုိ ေျပာရင္း ေပးထားသည့္

စာရြက္တြင္

မည္သည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္မည္နည္းဟုေတာ့ ေမးေလ့

ရွိပါသည္။ မိမိဘက္မွ ေတြးမေနဘဲ တဖက္၏ လုိအင္ကုိ လွမ္းေတြးၾကည့္သည္။ ထုိအရာသည္ မိမိ၏
လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။
နားလည္

(ဤတြင္

ႏုိင္ပါေတာ့မည္။)

ခ်ိန္း၏

ဇာတ္လမ္းကုိ ျဖဳတ္ထားပါသျဖင့္

ဆရာခ်ိန္းမွ

သူ႔ဘက္

သင္တန္းသားမ်ားကသာ

ကုိယ့္ဘက္ကုိ

အျပန္အလွန္သာြ းကာ

မည္သုိ႔ ျဖစ္ေနမည္ကို ဆက္ကာ ဆက္ကာ စဥ္းစားေစပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ေခတၱနားမည္။

ထုိနားစဥ္အတြင္း

မည္သည့္

ပဋိပကၡမ်ိဳးကုိ ေဖာ္ထုတ္မလဲဆုိသည့္ ေျဖရွင္းလုိသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးထားေစသည္။
အားလံုးနားၿပီးေနာက္ ျပန္တက္လာသည့္အခါ

မတ္တပ္ရပ္ေစသည္။

မိမိေဖာ္ထုတ္လုိသည့္

ပဋိပကၡကုိ ေဖာ္ထုတ္ေစသည္။ ထုိျပသနာ ေဖာ္ထုတ္စဥ္အတြင္း လုိအပ္လ်င္ ခ်ိန္းမွ ေႏွးလုိသည့္အခါ စကား
ဝင္ေျပာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းသည္။
“ထုိင္းေတာင္ပုိင္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

ကစၥျဖစ္သျဖင့္ ေတာ္ေတာ္စံုစံုလင္လင္
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ဆရာေတာ္
သိႏုိင္ဖုိ႔

တပါးက
လုိသည္။

ေမးသည္”
ထုိ႔ေနာက္

ဆရာမွ

အလြန္ေဝးသည့္

ရကၡိဳင္ကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးမည္ဟု
(JQY)

သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
တင္ျပသည္။ သုိ႔ေသာ္ တပါးက ရကၡိဳင္ကိစၥအေပၚ သံဃာအခ်င္းခ်င္း ကြျဲ ပားေနမႈကုိ ေဆြးေႏြးမည္ဟု
ထပ္မံတင္ျပသည္။ တပါးက စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံဃာအခ်င္းခ်င္း ကြျဲ ပားေနမႈကုိ ေဆ
ေဆြးေႏြးမည္ဟု တင္ျပသည္။ သုိ႔ေသာ္ တပါးက ႏုိင္ငံေရး မပါေၾကးဟု ေျပာသည္။ သုိ႔ေသာ္ တပါးက
ႏိုင္ငံေရးက အလုိအေလ်ာက္ ပါလာမည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဖုိ႔ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကုိ ေဆ
ေဆြးေႏြးရမည္နည္းဟု စတင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေလပါေတာ့သတည္း။
ထုိက့သ
ဲ ုိ႔ ျဖစ္ေနမႈအေပၚ
ရွင္းလင္းသည္။
ခံစားရလဲဟု

ခံစားခ်က္ကုိသာ

စတင္၍

ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေျပာေစ၍

ေမးသည္။ဆရေတာ္

အျခားသူမ်ားအား
ဘုရားရွင္၏

ဆရာက

ေမးသည္။

တပါးမွ

ဉာဏ္ပညာဂုဏ္ေတာ္ကုိ
ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိ

သူ႕ခံစားခ်က္ကုိ

ေျပာသည့္

ခံစားခ်က္ကုိ

အားလံုးကုိ ေျပာေစၿပီးေနာက္

သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္

ကုိ

ေဝမွ်ေစပါသည္။

မိမိက

ဘယ္လုိ

ဆရာက

ထပ္ပုိးခံစားခ်က္ကုိ

တရားထုိင္ေစသည္။

ထုိအေတာအတြင္း

ငါးမိနစ္ခန္႔ၾကာၿပီးေနာက္

ဘုရားရွင္ထံမွ

အာ႐ံုျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ျပသနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ေအာင္

ၾကံေဆာင္ပါ။

ပြားမ်ားပါ။

အာ႐ံုျပဳေစသည္။

ထုိခံစားခ်က္မ်ားကုိ

ထုိ႔ေနာက္

မ်က္လံုးကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း

ဖြင့္လုိက္ပါ။

ထုိ႔ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းအေတြ႕အႀကံဳမွ ေျပာျပခ်င္သည္မ်ားကုိ ေမးသည္။
မတုိ႔ထိမိလုိက္ေသာ ျပသနာမ်ားကုိလည္း

ရွိေနမည္။

အျခား

စိတ္ကသိကေအာက္

ျဖစ္ေနျခင္း

မ်ိဳးလည္း

ပါဝင္ေနမည္။ သို႔ေသာ္ အားလံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုိအပ္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္
ခံစားခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ေျပာခ်င္သည့္ စကားမ်ားကုိ ေျပာေစသည္။
၂၀၁၆၊ စက္တင္တာ၊ ၁၈ ရက္ေန႔လယ္ပုိင္း
သုိင္းသံုးကြက္ ကစားနည္းျဖင့္ စြမ္းအားျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းၿပီးေနာက္ အားလံုးလမ္းေလ်ာက္ကာ သိပ္စကား
မေျပာေသာ သူတဦးကုိ ရွာ၍ အႏွိပ္ေလးက်င့္ခန္းေလး လုပ္ေစသည္။ တေယာက္ကုိ ပက္လက္အိပ္ေစ
သည္။

ၿပီးလ်င္

အိပ္ေနသူအား

ႏွိပ္နယ္ ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ

ႏွိပ္နယ္ေစသည္။

ဆန္းသစ္တီထြင္ၿပီး

အားအင္ျဖစ္ေစ ေက်နပ္ ေစသည့္ ေစတနာျဖင့္

ထုိႏွိပ္နယ္ျခင္းသည္
ႏွိပ္ရမည္။

ႏွိပ္ရပါမည္။

မိမိသိေနၿပီးသား

နည္းျဖင့္

ထုိႏွိပ္သည့္အခါ

သူငယ္ခ်င္းအား

ကလိထုိးျခင္း

နာက်င္ေစျခင္း

မျဖစ္ေစရ။ ေလ့က်င့္ခန္းကို သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ ဖြင့၍
္ ျပဳလုပ္ေစသည္။
မနက္က

ေလ့က်င့္ခန္း

လုပ္ၿပီးခ်ိန္

ဘယ္လုိ

ခံစားရလဲ၊

သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ ေျပာျပခ်င္တာ

ရွိလား၊

အေတြ႕အႀကံဳ ကုိယ့္အျဖစ္အပ်က္တုိ႔ကုိ ဆယ္မိနစ္ခန္႔ ေျပာပါ။ ေတြ႕ႀကံဳျဖစ္ပ်က္သည္မ်ား ေျပာသည့္အခါ
...
“ျပသနာကုိ ေျဖရွင္းလ်င္ ျပသနာကုိ ေျဖရွင္းလုိသည့္စိတ္ ျပင္းထန္ေနသည့္
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သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
မေျဖရွင္းသင့္ဟု ျမင္သည္၊ ဘူးသီးေတာင္၌ အဘြားႀကီးတေယာက္အား ကယ္သည့္အခါ ထုိအဖြားႀကီးက
သူမအေမကုိ ရွာ ေနမိေၾကာင္း၊ ရကၡိဳင္တေယာက္ ေမ႐ုျဖစ္ကမ္း လမ္းေလ်ာက္စဥ္ ေသြးနံ႔ရေနသည္ဟု
ထင္ေၾကာင္း၊ စသည္..၊ ရကၡိဳင္ အေၾကာင္းကုိ ေျပာရာ ဆရာက ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ေျဖရွင္းလုိစိတ္ရွိသည္ကုိ
ဝမ္းသာေၾကာင္း ေျပာဆုိ သည္။
ကုိယ္ေတာ္တပါးမွ သူ၏ အဆုိေပၚ အတင္းအဓမၼ ရပ္တည္မႈအေပၚ စာသင္ခန္းက အေတာ္အတန္ေလး
တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ ခ်ိန္းမွ အရွင္ဘုရားမွ ေမးခြန္းထုတ္လုိသည့္အေနအထားတြင္ ရွိသည္ဟု ထင္သည္။
အေျဖရွာလုိသည့္ အေနအထားမွ ေက်ာ္လြားလုိစိတ္ကုိ ျပန္ဆုတ္မိသည့္ အခါမ်ိဳး ရွိမည္။ အျဖစ္ဆုိးကုိ
လက္ခံ ရမည္။ အမွန္တရားကုိ မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ္ျငား လက္ခံရပါမည္။ ဆုိးဝါးသည့္ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ႀကံဳေတြ႕
ခဲ့ရေသာ္လည္း လူတုိင္းအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိအပ္သည္ဟု မွတ္ယူႏုိင္ေသးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္
ပါသည္ဟု

ခ်ိဳင္းမွ

ဖ်င္သည္။

အခ်ိဳ႕ကိစၥက

မယံုႏုိင္စရာ ေကာင္းေသာ္လည္း

ယံုၾကည့္ရသည္။

လက္ခံရသည္။ ခ်ိန္းမွ ထုိင္းေတာင္ပုိင္း မူစလင္အေၾကာင္း ေျပာသည္။ ထုိတြင္ မူစလင္ ၂၄ အိမ္တြင္
ဗုဒၶဘသာအိမ္ ၂ လံုးသာ ပါသည္။ မူစလင္ေၾကာင့္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အသတ္ခံရသည္။ မူစလင္လည္း
အသတ္ခံရသည္။

ဤအရာႏွင့္

မျဖစ္ႏုိင္၊ ေနရာေကာင္းက

ပတ္သက္၍

မျဖစ္ႏုိင္၊

ဉာဏ္အလင္းရဖုိ႔

မီးလ်ံ

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက္

ၾကားကသာ

ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု

ထုိင္းဘုန္းႀကီးတပါးက ေဟာထားဖူးသည္။
တပည့္ေတာ္ကုိယ္တုိင္

ႀကံဳရလွ်င္ေတာ့

ဤကဲ့သုိ႔ ေျပာႏုိင္ခ်င္မွ ေျပာႏုိင္မည္ဟု

ခ်ိဳင္းမွ ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း မိမိသိသည့္ နည္းလမ္းအတုိင္းေတာ့ ႀကိဳးစားၾကည့္မည္ဟု ထင္သည္။ နမွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္
မဟာေဂါသနႏၵႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား ခမာနီၾကား လမ္းေလ်ာက္ခ့သ
ဲ ည့္ အေတြ႕အႀကံဳကုိ အရွည္အရွည္
ရွင္းျပသည္။
ယေန႔

မနက္ပုိင္း

လုပ္သာြ းသည့္

ရွာေဖြႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာပါသ
လူေတြက ေခါင္းနဲ႔

ည္။

ကစၥက

အစၥေရး

စဥ္းစားၿပီး

လူႏွစ္ေယာက္ၾကား ျဖစ္ေနသည့္ ျပသနာကုိ

NVC

ျဖစ္ေၾကာင္း

ပါလက္စတုိင္းတုိ႔တြင္ပင္

အြန္လုိင္းေပၚတြင္

ဤနည္းကုိ

ခ်က္ခ်င္း

လုပ္ေလ့ရွိသည္။

ခဏ

ရပ္တန္႔ခုိင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သံုးၾကပါသည္။

NVC

သည္

သေဘာတရားက

တရားက်င့္စဥ္န႔ဲ တူသည္။ ျဖစ္စဥ္ကို ေႏွးေကြးသြားေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ရခုိင္ကစၥန႔ဲ ပတ္သက္၍
ဘယ္လုိ ခံစားရပါသလဲဟုသာ ေမးပါသည္။ ဤအျခင္းအရာသည္ ႏွလံုးသား ထဲကုိ ဝင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ၿပီးမွ

ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းမလဲဟု ေမးျခင္း ျဖစ္သည္။

စဥ္းစားသည္

ထုိ႔ေနာက္ ေျဖ

ရွင္းသည္ဆုိသည့္နည္းကုိသာ လူတုိ႔ သံုးေလ့ ရွိၾကသည္။
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သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
လူႏွစ္ေယာက္သည္ ျပသနာကုိ ဦးစြာ ၾကည့္ရင္း ေျဖရွင္းသည့္အခါ ေနာက္ျပသနာ တခု ထပ္ေပၚလာသည္။
NVC ကေတာ့ ဆက္ႏြယ္မႈ အရင္ရေအာင္ လုပ္သည္။ လူႏွစ္ဦး ဆက္စပ္ၿပီးမွ ျပသနာကုိ အတူတကြ
ေျဖရွင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ NVC ေဆာင္ပုဒ္က ဆက္ႏယ
ြ ္ဖုိ႔က ပထမ၊ ေျဖရွင္းဖုိ႔က ဒုတိယ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ၾကားထဲတြင္ Parking lock တြင္ ထုိးရပ္ထားေသာ ေမးခြန္းကုိ ျပန္လည္ ေျဖရွင္းသည္။ youtube တြင္
တရား နာမလားက တခု၊ Eldership နဲ႔ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥကုိလည္း ရွင္းသည္က တခု၊ Eldership သည္
ေနရာ တုိင္းတြင္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အသက္ႀကီးမွ မဟုတ္။ ကေလးမွာလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ
နားလည္လ်င္ လူႀကီးသူမ ျဖစ္ျခင္းကုိ နားလည္ပါမည္။ နမွ ထပ္မံ၍ ရွင္းျပသည္။ တေန႔တြင္ သင္ခန္းစာ
တခု အတူလုပ္တုန္းက စာသင္ရာ၌ ခက္ခဲသည္ဆုိသည့္ဦးဇင္းကုိ မိမိကုိယ္ကုိ ေပါ့ပါးကာ ေကာင္းကင္ေပၚ
သုိ႔လႊင့္တက္ေစသည္။

အျမင့္ဆံုးအျမင့္ဆံုးကုိ ျမႇင့္တက္ေစသည္။

အေပၚေရာက္သြားေသာ္ ေအာက္က

မိမိကုိ ျပန္ၾကည့္ၿပီး စကားေျပာေစသည္။
ပထမဆံုးေလ့က်င့္ခန္းက အျပန္အလွန္ေမးေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ ကြင္းျပင္ကုိ ညႇိသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ
အားလံုး ဘာလုပ္ခ်င္ၾကသနည္းဟု ေမးျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကုိ တည္ၿပီး သြားမလဲ
ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထြက္လာသည္မွာ ေ“ခတ္သစ္လူတုိ႔ထံ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားကုိ မည္က့သ
ဲ ုိ႔ ပုိ႔မည္နည္း”
ျဖစ္သည္။ ပထမေန႔တြင္ပင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚလာသည္။ ျမစ္ကုိ ျဖတ္သည့္ပံုကုိ မွတ္မိၾကေသးသလား
ဟုေမးသည္။ ေနာက္

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ယႏၲရားက

မ်က္ေမွာက္ ေခတ္တြင္

ႀကံဳေတြ႕ရသည္မ်ားကုိ

ဘာလဲဟု

ေမးၾကသည္။

ပထမေန႔တြင္

လက္ေတြ႕လုပ္သြားၾကသည္။ ေနာက္

မူလျဖစ္စဥ္

ဒုတိယျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္း သင္ခ့ၾဲ ကသည္။ အစြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ Who am I ဆုိသည့္ သင္ခန္းစာကုိ
လုပ္ခ့ေ
ဲ သးသည္။ ေနာက္

သင္ၾကားမႈန႔ဲ

ပတ္သက္သည့္

နည္းလမ္းကုိလည္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ယံုၾကည္မႈကုိ တည္ေဆာက္ သည္။ ထုိအရာကုိ ေရလိႈင္းပံုျဖင့္ ဥပမာျပသည္။ စြမ္းအားျဖင့္ ကစားနည္းမ်ား
ကစားရျခင္းသည္

လြတ္လပ္

သြားေစဖုိ႔ ျဖစ္သည္။

ဘုန္းႀကီးဘာဝ

လုပ္လုိ႔ရတာပဲ

ဆုိသည္ကုိ

သိေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျပာရင္း ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္း ပါလာသည္။ ေနာက္ သင္ၾကားနည္း ပါလာသည္။
သင္ၾကားေပးသူမ်ားကေတာ့

ဗုဒၶဘာသာနဲ႔

ပတ္သက္၍

သိပ္သိလွသည္ေတာ့

မဟုတ္။

Tool

မ်ားကုိ ေျပာသည့္အခါ တပါးက ပဋိစၥသမုဒ္ပါဒ္ကို ဥပမာျပသည္။ Edge ကုိသင္သည့္အခါ တပါးက
အဂၤုလိမာလ ကုိဥပမာျပသည္။ ေနာက္ The cups ဇာတ္ကားကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကုိျမႇင့္တင္ဖုိ႔
လုိၿပီ

ဆုိသည္

ကုိသိရမည္။

သံုးခဲ့သည္။ ေမးခြန္းေပါင္း
ဘာခံစားရလဲ

ျဖစ္သည္။

၅၀၀

ဤတြင္

ဂီတ၊

ေက်ာ္သည္။

Eldership

ေမးခြန္း၊

သုိ႔ေသာ္

ကုိလည္း

ကစားနည္း၊

သံုးေနက်
ထပ္ခါထပ္ခါ

စသည္တိ႔မ
ု ်ားစြာကုိ

ဆီသည္မလက္ႏွီးစုတ္ကေတာ့
ေျပာခဲ့သည္။

လူတေယာက္ကုိ ျပည့္ဝေစသည္။ ျပည့္ဝျခင္း

ဤအရာက
သေဘာ

ကုိ ေဆာင္ယူလာႏုိင္လ်င္ ေန႔စဥ္ဘဝကုိ ေကာင္းမြန္စာြ ျဖတ္သန္းႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။
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သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း

ဆရာမဂ်ိန္းက
ဘာမ်ား

ဝင္လာသည္။

ေနာက္

ငါးမိနစ္ခန္႔

ေရြးခ်ယ္စရာရွိလဲ။ ေရွ႕ဆက္ဘာေတြမ်ား

သတိေပးသလုိ ျဖစ္ေစရန္

ၿငိမ္သက္ထုိင္ေစသည္။ ေက်ာင္းျပန္ေရာက္လ်င္
လုပ္မလဲ

အလုိ႔ငွါ ေဝမ်ွ ေစပါသည္။

ဟူ၍

ျဖစ္သည္။

နည္းလမ္းေလး

မိမိကိယ
ု ္ကုိ

တခုျဖင့္ ေဝမွ်သည္။

ထုိင္သည့္ေနရာေလးကူရွင္ကုိ တခုစီ ယူေစ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လမ္းေလ်ာက္ေစသည္။ ခပ္တည္တည္န႔ဲ
လမ္းေလ်ာက္ေစသည္။ စက္ဝုိင္းဝုိင္းေစည္။ ေနာက္ အတြင္းဘက္ကုိ ေခါင္းစု၍ ပက္လက္အိပ္ေစသည္။
ၿပီးလွ်င္

အားမ်ေစသည္။

ဆရာေတာ္မ်ားမွ

ထုိ႔ေနာက္

သင္တန္းၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေၾကျငာသည္။ ေနာက္

ဘဝတု

သံုးဂါထာ၊

ကန္ေတာ့သည္။

သဗၺတိေယာ

ႏွစ္ဂါထာျဖင့္

အဆံုးသတ္သည္။ ေနာက္ေက်းဇူးတင္စကားေျပာသည္။ ေနာက္ အားလံုး စုေပါင္း ဓာတ္ပံု႐ုိက္သည္။
အဆံုးသတ္ျခင္း
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္

ပတ္သက္၍

အြန္လုိင္းေပၚရွိ

INEB,

BLT,

Salayam-media

သံုးခုကုိ

မိတ္ဆက္သည္။ ေနာက္
- ေပ်ာ္ရဲ႕လား၊
- အဆင္မေျပတာ ဘာမ်ားရွိလဲ
- ၿငီးေငြ႕စရာ ပ်င္းစရာေကာ ရွိလား
-နားမလည္တ့ဲ အပုိင္းေကာ ရွိလား
အက်ိဳးေကာ ရွိရဲ႕လား
အသံုးက်ရဲ႕လား
ေနာက္ထပ္ ဒီလုိေဆြးေႏြးပြလ
ဲ ုပ္ရရင္ေကာ တန္ရဲ႕လား
တျခားဘုန္းႀကီးေတြ ဆရာေတာ္ေတြအတြက္ေကာ လုိအပ္မယ္လုိ႔ထားလား
ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ ဘယ္လုိ အစီအစဥ္ ဘယ္လုိ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျပဳျပင္သင့္သလဲ
ဘယ္အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ ဘာသာရပ္ေတြ ထည့္သင့္သလဲ
လုပ္ငန္းစဥ္ပံ့ပုိးကူညီသူက ဘယ္လုိေနလဲ
အေနအထုိင္ အစားအေသာက္ အခ်ိန္ကာလကေကာ
တျခားတခုခု....

၁။ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပညာေရးကုိ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ပညာေရးႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ႏုိင္သျဖင့္ အက်ိဳး ရွိပါသည္။
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သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း
ယခုသင္တန္းကုိ အမ်ားအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးဝင္သည္။ ထပ္လုပ္သင့္သည္။ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔ေအာင္
စီစဥ္ သင့္သည္။ သင္တန္းဆင္းမ်ားေနာက္ လုိက္လံစစ္ေဆး ေမးျမန္းသင့္သည္။
၂။

စကားျပန္ကုိ

အသံုးက်ပါတယ္။
ျဖည့္စက
ြ ္

လုိတုိရွင္း

ရွင္းျပႏုိင္သူ

လုိတယ္။

အလုိက္သင့္ ေဆြးေႏြးသြားသည္ကုိ

စရာမလုိ။

ပါဠိေတာ္ကုိ ေလ့လာဖုိ႔လုိတယ္။

သေဘာက်သည္။

ပံ့ပုိးသူကုိလည္း ေျပာစရာမလုိ။

ဤသင္တန္းကုိ

အက်ိဳးရွိ

ေဘာင္ကန္႔သတ္ျခင္း

မရွိ။

ဆက္လက္ျပန္႔ပာြ းေအာင္

လုပ္သင့္သည္။ သင္တန္းေခါင္းစဥ္ ႀကိဳသိထားခ်င္ပါသည္။
၃။ သင္တန္းကုိ လာစကတည္းက ခုထိေပ်္သည္။ ညဥ္းေငြ႕စရာ မရွိ။ သီအုိရီပုိင္းတြင္လည္း အစပုိင္းသာ
ခက္သည္။ ဘာသာျပန္ဆရာအေပၚလည္း ေကာင္းစြာ နားလည္သည္။ ပံ့ပုိးသူကုိလည္း ျမတ္စြာ ဘုရား၏
တရားေတာ္ကုိ

ဘုန္းႀကီးမ်ား

လုိက္နာလာေအာင္

ပံ့ပုိးႏုိင္သူမ်ားဟု

ယူဆသည္။

ဘဝနဲ႔

အမ်ားႀကီး

ဆက္စပ္မႈ ရွိသည္။ ဟန္ခ်က္ညိမ
ႇ ႈ ေကာင္းသည္ မၾကာမၾကာ လုပ္သင့္သည္။ အျခားဆရာေတာ္ႀကီးအတြက္
အနည္းငယ္ ခက္မည္။ သီအုိရီကုိ ခပ္တုိတုိသာ ရွင္းသင့္သည္။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း ထည့္ေပးေစခ်င္သည္။
၄။ အျခား သံဃာေတာ္ကုိ မ်ားစြာ ေပးသင့္သည္။ ဘာသာျပန္ဆရာလည္းေကာင္းသည္။ ပံ့ပုိးသူမ်ား
ဘာသာေရးပုိေလ့လာသင့္သည္။ ေပ်ာ္စရာ
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းသည္။

ဖန္တီးမႈအတြက္

နမူနာယူစရာလည္း

မ်ားစြာ

ေက်းဇူးတင္သည္။ ေနရာထုိင္ခင္း

ပါဝင္သည္။

အျခားသင္တန္းရွိရင္လည္း

တက္ခ်င္ပါေသးသည္။
၅။ အလြန္အက်ိဳးရွိသည္။ ရက္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမ် ပုိအက်ိဳးရွိသည္ကုိ သိလာသည္။ ပုိမုိလုပ္သင့္သည္။
အလႊာအသီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိလည္း ပင့္သင့္သည္။ မစုိးရိမ္တုိက္သစ္၊ မဟာဝိသုဒၶါ႐ံုမွ ဆရာေတာ္
မ်ားပါသင့္သည္။

သင္တန္းရက္

နည္းသည္။ ေယဘုယ်ဆန္သည့္ ေခါင္းစဥ္ကုိ

ထည့္သင့္သည္။

သင္တန္းအမည္န႔ဲ သင္တန္းသင္မည့္ ေခါင္းစဥ္ကုိ ႀကိဳအသိေပးထားသင့္သည္။ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးကုိ
ႀကိဳေျပာထားေစခ်င္သည္။ သင္တန္းၿပီးေသာ္ ကာယကံ စသည္ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း သည္းခံခြင့လ
္ တ
ြ ္ဖုိ႔ ေျပာဆုိ
သင့္ပါသည္။
၆။ အားလံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိသည္။ ဆက္လုပ္သင့္သည္။ ဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ားကုိ သင္ၾကားသျဖင့္
သင့္ေလာ်္သည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ေစခ်င္သည္။ ေနရာထုိင္ခင္း က ဆရာေတာ္ႀကီး
မ်ားအတြက္ အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္ေပးသင့္သည္။ နာမည္ရ စာသင္တုိက္ႀကီးမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား စာခ်
ဆရာေတ္မ်ားကုိ ပင့္သင့္သည္။
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သံဃာေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္း

ပညာေရးႏွင့္

ပတ္သက္၍

ဆက္လက္ေလ့လာခ်င္ပါကာ

SEMS

ႏွင့္

ဆက္လက္

ဆက္သြယ္ေနရန္

လုိအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္ျဖင့္ သင္တန္းကုိ အဆံုးသတ္ပါသည္။
“ၿပီး”

ဤစာအုပ္ အတြက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ေပးေသာ

Sem အဖြဲ႕၊ သင္တန္းေခၚေသာ Awipi ၊

သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးေသာ နတၳ၊ ခ်န္ခ်ိန္းႏွင့္ ဂ်ိမ္းတုိ႔ကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

28

(JQY)

