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က်မ္းUီးAမွာ 
 
သိပၸံပညာရွင္မ်ားနဲ႔ သိပၸံကို သင္ထားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ဒီသဘာ၀ျဖစ္စU္ကို လက္ခံဖုိ႔ 
ျငင္းဆန္ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိျဖစ္ရတာလဲဆုိေတာ့ သူတို႔ဟာ ေရွးရုိးသိပၸံ 
(Classical Science) သက္သက္ကိုပဲ ကၽြမ္း၀င္ေနလို႔ Aဓိက ျဖစ္တယ္။ 
ေရွးရုိးသိပၸံဟာ လူ၀င္စားျခင္း သဘာ၀ရဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ နည္းလမ္းကုိ လက္ခံႏုိင္ျခင္း 
မရိွဘူး။ 
 
ဒီစာAုပ္ကို ေရးသားတဲ့ ေဒါက္တာ ဂရန္ဗီလာ ဓမၼ၀ါရ္ေဒန (Dr.GranVille 
Dharmawardena)ဟာ ထင္ရွားတ့ဲ သိပၸံပညာရွင္ တစ္Uီးျဖစ္တယ္။ ျဗိတိန္န႔ဲ 
Aေမရိကန္ႏိုင္ငံေတြရဲ့ Aႏုျမဴသိပၸံဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းစာA ုပ္ေတြမွာ ရည္ညႊန္ျခင္းခံရတ့ဲ 
ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္တယ္။ သူဟာ ပညာေရးနဲ႔ ေလ့က်င့္မွဳပုိင္းကို ျဗိတိန္ႏုိင္ငံ 
ကိန္းဘရစ္တကၠသိုလ္န႔ဲ Aေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္၊ ၾသစေၾတးလ် 
School of Nuclear Technology န႔ဲ ျပင္သစ္က Atomic Energy Commission မွာ 
ရယူခဲ့တယ္။ ၂၀ ရာစု ေမာ္ဒန္သိပၸံန႔ဲ ပုိAကၽြမ္း၀င္သူျဖစ္တယ္။ ဒီစာAုပ္မွာ သူဟာ 
လူ၀င္စားျခင္း နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သူ႔ေလ့လာမွဳကို တင္ျပထားတယ္။ 
 
ေဒါက္တာဓမၼ၀ါရ္ေဒနက ေရွးရုိးသိပၸံဟာ ဘာေၾကာင့္ လူ၀င္စားျခင္းကုိ 
ရွင္းမျပႏုိင္ရသလဲ ဆိုတာကို ေရွးရုိးသိပၸံမွာ မူလကတည္းက ရွိေနတဲ့ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပတယ္။ ေမာ္ဒန္သိပၸံဟာ 
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ဒီAကန္႔Aသတ္ေတြကုိ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ျပီးေတာ့ လူ၀င္စားျခင္းဟာ ေမာ္ဒန္သိပၸံရဲ့ 
နယ္ပယ္မွာ ရွိလာျပီလို႔ ဆိုတယ္။ ေမာ္ဒန္သိပၸံဟာ လူ၀င္စားျခင္းကုိ လက္ခံတယ္။ 
ဒီလုိလက္ခံတယ္ ဆိုတာဟာလည္း ေယဘုယ်လက္ခံထားတ့ဲ ေမာ္ဒန္သိပၸံျဖစ္စU္ကုိ 
သက္ေသျပတဲ့ နည္းနာေတြAတိုငး္ စမ္းသပ္ျပီးမွ လက္ခံထားတာ ျဖစ္တယ္။ 
 
ေဒါက္တာ ဂရန္ဗီလာ ဓမၼ၀ါရ္ေဒနက သိပၸံပညာဟာ Aမွန္တရားနဲ႔ 
နီးသည္ထက္နီးလာေAာင္ Aဆင့္ျမင့္လာျပီ လို႔ဆိုတယ္။ ျပီးေတာ့ သိပၸံပညာဟာ 
ဗုဒၶရဲ့ တရားေတာ္ေတြနား နီးသည္ထက္ နီးလာေAာင္ ေခၚလာတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ 
 
ေနာက္ဆံုးAေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ကၽြႏ္ုပ္ဟာ ဒီAမွာကို ေရးသားဖုိ႔ 
သီရိလကာၤႏုိင္ငံသား သိပၸံပညာရွင္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာဓမၼ၀ါရ္ေဒနရဲ့ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း 
ကိုခံရပါတယ္။ ကမာၻတလႊားက ထင္ရွားတဲ့ သိပၸံပညာရွင္Aမ်ား သုေတသန 
ျပဳေနတဲ့ၾကားက ေဒါက္တာဓမၼ၀ါရ္ေဒနဟာ လြန္ခဲ့တ့ဲႏွစ္ေပါင္း ၂၅၄၀ က ရွိလာတဲ့ 
လူ၀င္စားျခင္းAယူAဆကို သက္ေသျပႏုိင္ျပီး သူ႔ရဲ့ Uာဏ္ပညာAတြက္ 
ဂုဏ္ျပဳခံရပါျပီ။ 
 

“ေဘးဒုကၡေတြမရိွဘဲ ညီညြတ္စြာေနႏိုင္မယ့္ ကမာၻတစ္ခုကုိ ဗုဒၶတရား 
ေတာ္မ်ား က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ၾကရေAာင္” 

 
 
                                                                                                                           
Aန္.Aယ္လ္.ဘီ. ကိရိEလ 
(UရုေဝလAရပ္) 
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ဗုဒၶဘာသာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း 
 

AေတြးAေခၚပညာရွင္န႔ဲ သိပၸံပညာရွင္ ေထာင္, ရာေပါင္းမ်ားစြာဟာ သဘာ၀သစၥာ 
ရွာေဖြမွဳေနာက္ကုိ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေAာင္ လိုက္လံခ့ဲၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ေရာက္ဖုိ႔က Aေ၀းၾကီးလိုေသးတာကလား။ တစ္ဖက္မွာ ဗုဒၶဟာ သဘာ၀ရဲ့ 
တကယ့္သစၥာကို သိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ့ လမ္းေကြ႔ေကြ႔ေကာက္ေကာက္ေနာက္ကုိ 
လိုက္မေနဘဲနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ကတည္းက ထိုးထြင္းသိျမင္ခဲ့တယ္။ 
ထိုးထြင္းသိန႔ဲ ေၾကာင္းက်ိဳးသိဟာ လူ႔မေနာက ေဆာင္ရြက္တတ္တ့ဲ နည္းလမ္း 
ႏွစ္သြယ္ ျဖစ္တယ္။ ဗုဒၶဟာ သဗၺညဳတUာဏ္ ကိုရတဲ့Aခါမွာ ပရမတၱသစၥာကုိ 
ထိုးထြင္းသိျမင္ခဲ့တယ္။ သိပၸံပညာရွင္ ေတြကေတာ့ Uာဏ္Aလင္းမရတဲ့ 
စိတ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ေၾကာင္းက်ိဳးသိကို Aသံုးျပဳေနတာ ျဖစ္တယ္။ 
   
ယေန႔ေခတ္ ကမာၻတ၀ွမ္းလံုးက လူေတြAတြက္ သိပၸံနည္းက် နည္းနာေတြဟာ 
Aလြန္ေပၚျပဴလာ ျဖစ္ေနတယ္။ လူေတြဟာ သိပၸံပညာရွင္ေတြ ေျပာတဲ့ 
ဘယ္Aရာကိုမဆို လက္ခံၾကတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ရတဲ့ Aေၾကာင္းကေတာ့ သိပၸံပညာဟာ 
လူသားကို နည္းပညာေတြေပးျပီး ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းၾကြယ္၀မွဳ လူေနမွဳAဆင့္Aတန္း 
ျမင့္မားမွဳတို႔ကို ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားျပီး ေပးလုိက္ႏုိင္လို႔ပါပဲ။ 
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ေပၚျပဴလာျဖစ္လာတ့ဲ သိပၸံပညာကိုေတာ့ ေဒးကား (Descartes)၊ 
ဖရန္စစ္ေဘကြန္(Francis Bacon)၊ Aိုင္ဇက္နယူတန္(Isaac Newton) တို႔က 
တည္ေဆာက္ခ့ဲပါတယ္။ ဒီနယူတန္သိပၸံမွာ သိပၸံပညာရွင္ေတြ ပရမတၱသစၥာကုိ 
မသြားႏိုင္ေAာင္ တားဆီးထားတ့ဲ Aကန္႔Aသတ္ႏွစ္ခု ရွိတယ္။ ယင္းတုိ႔က 
သိပၸံပညာကို သံုးဖက္ျမင္ရွဳေထာင့္ထဲမွာရွိတ့ဲ ရုပ္၀တၳဳသက္သက္မွာ  
ကန္႔သတ္ထားတယ္။ ထိုးထြင္းသိလမ္းစU္မွာေတာ့ ဒီAကန္႔Aသတ္ေတြ မရွိဘူး။ 
 
ဒလုိင္လားမားက ခုလို မိန္႔ၾကားတယ္။ 

 
သိပၸံန႔ဲနည္းပညာဟာ လူ႔Aဖြ႔ဲAစည္းကို ၾကီးမားတဲ့ Aက်ိဳးေက်းဇူး 
ေပးတယ္။ သို႔ေသာ္ ျမင့္မားတ့ဲ နည္းပညာေၾကာင့္ပဲ တို႔ဟာ စိတ္လွဳပ္ရွား 
ေၾကာက္ရြံ႕မွဳေတြ ပုိရရိွတယ္။ စိတ္ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳနဲ႔ ရုပ္ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳကို 
ဟန္ခ်က္ညီေAာင္ လုပ္ရမယ္လို႔ ဘုန္းၾကီး Aျမဲခံစားရတယ္။ 
လူ႔တန္ဖုိးေတြ ဆံုးရွဳံးလိုက္ရရင္ လူေတြဟာလည္း စက္ရဲ့ တစ္စိတ္ 
တစ္ေဒသ ျဖစ္လာမယ္။ သုခ၊ ဒုကၡကေန လြတ္ေျမာက္မွာလည္း 
မဟုတ္ဘူး။ သုခ၊ ဒုကၡကေန မလြတ္ေျမာက္ရင္ Aမွန္န႔ဲ Aမွားကိုလည္း 
ပုိင္းျခားဖုိ႔ ခယဲU္းမယ္။ သုခန႔ဲဒုကၡ ဆိုတာမွာ သဘာ၀Aားျဖင့္ ေ၀ဒနာ၊ 
၀ိUာဏ္န႔ဲ သညာ တို႔ပါ၀င္တယ္။ 

 
သိပၸံန႔ဲ နည္းပညာတုိ႔န႔ဲ ယွU္ျပီးသြားေနတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြCA နားလည္က်င့္ၾကံမွဳ 
ဟာ လူသားေတြကုိ ဟန္ခ်က္ညီေAာင္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ Aတြက္ Aေရးၾကီးတယ္။ 
Aိမ္မွာ၊ လူ႔Aသုိင္းA၀ိုင္းမွာ ကမာၻၾကီးမွာ ရွိAပ္တ့ဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ဟန္ခ်က္ညီ 
လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းမွာပဲ ေပၚေပါက္ႏုိင္တာျဖစ္တယ္။ 
 
Aိုင္းစတိုင္း (Albert Einstein) နဲ႔ ထင္ရွားတဲ့ ၂၀ ရာစု သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ သိပၸံကုိ 
ဒီကန္႔သတ္မွဳေတြကေန ဆြဲထုတ္ျပီး ဗုဒၶတရားေတာ္နဲ႔ ပိုမုိနီးစပ္တ့ဲ ေမာ္ဒန္သိပၸံကို 
တည္ေထာင္ခဲ့တယ္။ ယင္းက သိပၸံကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ တင္ေပးလုိက္ျပီး 
ဗုဒၶဘာသာဟာ သိပၸံကိုလမ္းညႊန္တ့ဲ Aလင္းျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့တယ္။ 
 
Aိုင္းစတိုင္းန႔ဲ ၂၀ရာစု သိပၸံပညာရွင္ေတြ သယ္ေဆာင္လာတဲ့ သိပၸံပညာပါရာဒုိင္း 



လူ၀င္စားျခင္းကုိ သိပၸံနည္းက်လက္ခံျခင္း 

   Existence Media Group 

5

ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ထိပ္တန္း သိပၸံပညာရွင္ေတြ ၾကားမွာ ဗုဒၶဘာသာကုိ 
စိတ္၀င္စားမွဳ Aလ်င္Aျမန္ က်ယ္ျပန္႔လာတယ္။ ဒီျဖစ္စU္္မ်ိဳး Aျခားပုဂၢိဳလ္ေတြဆီ 
Aလ်င္Aျမန္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ရေAာင္၊  ဗုဒၶတရားေတာ္ေတြရဲ့ လမ္းစU္န႔ဲ Aနက္Aဓိပၸါယ္ကုိ 
သိပၸံယံုၾကည္သူေတြ နားလည္၊ လက္ခံ၊ ယံံုၾကည္မယ့္ ဘာသာစကားAျဖစ္ 
ေရာက္ရွိေAာင္ သုေတသန လုပ္ဖုိ႔ လိုAပ္တယ္။ 
 
ဗုဒၶဘာသာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ့ လုပ္ငန္းကေတာ့ ဗုဒၶတရားေတာ္ေတြကုိ 
ကမာၻသူ ကမာၻသားမ်ားန႔ဲ သိပၸံကို ဗုဒၶဘာသာထက္ ပုိမုိယံုၾကည္ေနတဲ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
ေက်ာင္းသားကေလးငယ္ေတြ နားလည္ လက္ခံျပီး Aသံုးျပဳတတ္မယ့္ လမ္းစU ္န႔ဲ 
Aနက္Aဓိပၸါယ္ရေAာင္ သုေတသန ျပဳလုပ္ဖို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ သီရိလကၤာမွာရွိတဲ့ 
ေက်ာင္းသားကေလးငယ္ေတြဟာ တရားလြန္ ရုပ္၀ါဒနဲ႔ ယႏၲယားပုံစၾကာ၀ဠာကုိ 
တင္ျပထားတဲ့ ၁၉ ရာစု သိပၸံပညာကိုပဲ သင္ေနၾကရတယ္ဆိုတာ AသိAမွတ္ 
ထားသင့္တယ္။ သူတို႔ဟာ ၂၀ ရာစု သိပၸံပညာAတြင္း ပါရာဒုိင္းေျပာင္းလဲျခင္း 
ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္ ဆိုတာကို သိဖို႔ Aခြင့္Aေရး မရၾကရွာဘူး။ 
                                                                                                                            
Aရွင္ မာဒါ၀လ Uပါလိ 
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လူ၀င္စားျခင္းကိုသိပၸံနည္းက်လက္ခံျခင္း 
  

(သိပၸံပညာတိုးတက္ေရး Aတြက္ ၂၈ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉၉၆ တြင္ က်င္းပေသာ 
သီရိလကာၤAစည္းAရုံး၏ ႏွစ္ပတ္လည္Aစည္းAေ၀း Aခမ္းAနား၌ 
တင္သြင္းေသာ သုေတသန စာတမ္းကို Aေျခခံပါသည္။ ) 

 
သိပၸံနဲ႔သစၥာ 
 
လူ၀င္စားျခင္းဟာ ဗုဒၶဘာသာမွာ AေျခခံAက်ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ သိပၸံပညာဟာ 
သဘာ၀သစၥာကိုသိေရး လမ္းစU္Aတြက္ ပညာဗဟုသုတ ရွာေဖြျခင္းျဖစ္တယ္။ 
သိပၸံသုေတသန လုပ္ငန္းတိုင္းဟာလည္း Aနည္းဆံုး ခဏတျဖဳတ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လူသားရဲ့ 
ပညာဗဟုသုတကို  AဆိုပါUီးတည္ခ်က္Aတိုင္း သြားေစဖုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတာ 
ျဖစ္တယ္။ သဘာ၀ရဲ့ ပရမတၱသစၥာကုိ ရွာေဖြခဲ့တဲ့ မဟာပညာေက်ာ္ေတြကုိ 
ဘာသာေရး Aစြဲကင္းကင္းန႔ဲ ေလ့လာၾကည့္တ့ဲAခါ ဗုဒၶဟာ စၾကာ၀ဠာCA 
တကယ့္သဘာ၀ ကို Aျပည့္A၀နားလည္ခ့ဲတ့ဲ တစ္ပါးတည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္Aျဖစ္ 
ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗုဒၶရဲ့ ပညာရွာနည္းဟာ Aေနာက္တိုင္းသိပၸံက 
AသိAမွတ္ထားတ့ဲ နည္းေတာ့ မဟုတ္ေပဘူး။ ဗုဒၶဟာ ပညာကို ထိုးထြင္းသိန႔ဲ 
ရွာေဖြရရွိခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ Aေရွ႕တိုင္းနညး္ျဖစ္တယ္။ သိပၸံပညာရွင္ေတြကေတာ့ 
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ပညာဗဟုသုတကို ေၾကာင္းက်ိဳးသိနဲ႔ ရွာတာျဖစ္တယ္။ ဒါကို သိပၸံနည္းက်နည္းစနစ္ 
လို႔ သိထားၾကတယ္။ 
 
သိပၸံနည္းက် နည္းစနစ္မွ တဆင့္သာ ပညာကုိရွာေဖြတတ္တဲ့ Aေနာက္တုိင္းသိပၸံဟာ 
ဗုဒၶေဟာၾကားတဲ့ Aေရးၾကီးတဲ့ AယူAဆေတြ သဘာ၀ျဖစ္စU္ေတြကုိ နားလည္ဖုိ႔ 
ခက္ေနတယ္။ ရင္းနွီးေနက် Aေနာက္တိုင္းသိပၸံရ့ဲ လက္ခံႏုိင္စြမ္း Aျပင္Aပမွာ 
ရွိတာေတြကေတာ့ ဘ၀သစ္ကို ျဖစ္ေစျခင္း (ေပါေနာဗၻ၀ိကာ) ၊ မျမဲျခင္း (Aနိစၥ)၊ 
Aတၱမရွိျခင္း (Aနတၱ)၊ တန္ခုိးAဘိUာU္ (Uပမာ စိတ္ခ်င္းဆက္သြယ္ျခင္း၊ 
AၾကားAျမင္၊ Aနာဂတ္ကုိသိျခင္း၊ တန္ခုိးAမ်ိဳးမ်ိဳးဖန္ဆင္းႏိုင္ျခင္း) ေတြပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
သိပၸံပညာဟာ ၂၀ရာစု Aေစာပိုင္းမွာ Aလွမ္းက်ယ္ၾကီး ခုန္ေက်ာ္လိုက္ျပီး 
ပထမUီးဆံုးAေနနဲ႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြကုိ Aရင္ကသူတို႔နားမလည္ခ့ဲတဲ့ Aထက္က 
ကိစၥေတြကုိ နားလည္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေပးလုိက္တယ္။ ဒီစာတမ္းဟာ ၂၀ရာစု 
ေမာ္ဒန္သိပၸံက လူ၀င္စားျခင္းကို ဘယ္လိုသက္ေသျပႏိုင္သလဆိုဲတာ 
ရွင္းလင္းထားျခင္းျဖစ္တယ္။ သိပၸံပညာရဲ့ ၂၀ရာစု ခုန္ေက်ာ္မွဳဟာ Aဓိက က်တဲ့ 
ပါရာဒုိင္းေျပာင္းလဲျခင္းကို ျဖစ္ေစတယ္။ (AေတြးAျမင္၊ နားလည္ လက္ခံမွဳ၊ 
Aမွန္တရားAေပၚ သိျမင္မွဳေတြ သိသာစြာ ေျပာင္းလဲတယ္။) ဒါေတြဟာ 
သိပၸံပညာCA AေျခခံAုတ္ျမစ္ကို လံုး၀ ေျပာင္းလဲသြားေစတယ္။ ဒါ့Aျပင္ 
သိပၸံပညာကို A၀ိဇၹာ လူသားCA Aာရုံငါးပါးခံစားမွဳကေန ေက်ာ္လြန္ေAာင္ 
ျမွင့္တင္ပစ္လိုက္တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ေယဘုယ်Aျမင္ဟာ သံုးရာစုလံုးလုံး 
လႊမ္းမုိးလာတဲ့ ေရွးရုိးသိပၸံကို မွီခုိေနခဲ့တာျဖစ္တယ။္ ဒီပါရာဒုိင္းေျပာင္းလဲျခင္းက 
သိပၸံပညာရွင္ေတြCA ေယဘုယ် Aျမင္ေတြကို ရုတ္ခ်ည္း ဒုကၡေပးလုိက္တယ္။ 
သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ေမာ္ဒန္သိပၸံက ေဖာ္ထုတ္လိုက္တ့ဲ ပါရာဒုိင္းAသစ္န႔ဲ 
ကိုက္ေAာင္ ၾကိဳးစားေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။   
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ေရွးရိုးသိပၸံ (Classical Science - ၁၇ ရာစုမွ ၁၉ ရာစုထိ) 
 
သိပၸံပညာ ဆိုတာဟာ ေၾကာင္းက်ိဳး ေ၀ဖန္ႏုိင္တ့ဲ လူ႔မေနာ ရ့ဲ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚမွဳ 
ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ျပီး သိပၸံနည္းက် ေလ့လာနည္း ဆိုတာဟာ ပရမတၱသစၥာကုိ 
နားလည္ေAာင္ ၾကိဳးစားဖို႔ Aသံုးျပဳတဲ့ Aေနာက္တိုင္းနည္းစနစ္ ျဖစ္တယ္။ 
 
Aေနာက္တိုင္း မွာေတာ့ သိပၸံပညာဟာ နည္းပညာပိုင္း ကို ဖြံံ႕ျဖိဳးေစျပီး 
စက္မွဳေတာ္လွန္ေရးကို သယ္ေဆာင္လာတယ္။ ေနာက္ေတာ့ လူေတြကို ရုပ္၀တၳဳပိုင္း 
Aက်ိဳးေက်းဇူး Aေျမာက္Aျမားေပးတယ္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မွဳကိုေပးတယ္။ 
Aေနာက္တိုင္းရ့ဲ ႏုိင္ငံေရးကုိ လႊမ္းမုိးတယ္။ 
 
ဒါေတြေၾကာင့္ Aေနာက္တိုင္းကလူေတြနဲ႔ Aေနာက္တိုင္းပညာေရးကုိ 
ရထားတဲ့လူေတြAတြက္ သိပၸံပညာဟာ လက္သင့္ခံခ်င္စရာ ျဖစ္တယ္။ 
ယေန႔ေခတ္လူေတြဟာ သိပၸံနည္းက်တဲ့ Aရာကုိ ယံုၾကည္ေလ့ ရိွၾကတယ္။ 
သိပၸံနည္းက် ေလ့လာမွဳဟာ Aသိပညာကုိ ရွာေဖြဖို႔ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ 
သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ခ်U္းကပ္မွဳလို႔ AမွားမွားAယြင္းယြင္း ယံုၾကည္ၾကတယ္။ 
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Aသိပညာရဖုိ႔ သံုးတဲ့ Aေရွ႕တုိင္းCA ထိုးထြင္းသိ နည္းနာ ကို သိပ္Aာရုံ 
မစိုက္မိၾကဘူး။ 
 
Aကၽြႏု္ပ္တို႔န႔ဲ ရင္းႏီွးတ့ဲ ေၾကာင္းက်ိဳးသိ Aျမင္န႔ဲ ခ်U္းကပ္တတ္တ့ဲ ၁၇ ရာစုန႔ဲ ၁၉ 
ရာစုၾကားေပၚေပါက္ခဲ့တ့ဲ သိပၸံပညာကို ေရွးရုိးသိပၸံ (Classical Science) 
လို႔ေခၚတယ္။ စာA ုပ္Aခ်ိဳ႕ကေတာ ့ေမာ္ဒန္သိပၸံ လို႔ ရည္ညႊန္းတာလည္း ရိွပါတယ္။ 
ဒီစာတမ္းမွာေတာ့ ဒါကို ေရွးရုိးသိပၸံ လို႔ပဲ သုံးႏွဳန္းမွာ ျဖစ္တယ္။ ၂၀ ရာစု ပါရာဒုိင္း 
ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ့ ရလာဒ္ျဖစ္တဲ့ သိပၸံAသစ္ကိုေတာ့ ေမာ္ဒန္သိပၸံဆိုတ့ဲ ေ၀ါဟာရကုိ 
သံုးစြဲသြားမယ္။ 
 
ေရွးရုိးသိပၸံက ျပီးခ့ဲတ့ဲ ရာစုသံုးခုလုံးကို ကိုင္ဆုပ္လႊမ္းမိုးထားတယ္။ ေရွးရုိးသိပၸံကို 
Aေျခတည္တဲ့ တန္ဖုိး-စံျပ႒ာန္းမွဳ စနစ္ ကို လူမွဳေရးပညာရွင္ ပစ္ထရင္ ဆိုေရာ့ကင္း 
(Pitrim Sorokin) က လူမွဳေရးနဲ႔ ယU္ေက်းမွဳေျပာင္းလဲမွဳကို ေလ့လာတဲ့ 
Aခန္းေလးခန္းပါ သူ႔ရ့ဲ ထူးျခားတဲ့ က်မ္းစာA ုပ္မွာ ခံစားမွဳျပ႒ာန္းစနစ္ (A sensate 
value system) လို႔ ရွင္းျပထားတာ ရွိတယ္။ 
 
ခံစားမွဳျပ႒ာန္းစနစ္က ရုပ္၀တၳဳဟာ ပရမတၱသစၥာ ျဖစ္ျပီး စိတ္ျဖစ္စU္ေတြဟာ 
ရုပ္ရဲ့ျပ႒ာန္းျခင္းကို ခံရတယ္လို႔ ခံယူထားတယ္။ က်င့္၀တ္-စံေတြ Aားလံုးဟာ 
ႏွဳိင္းရသေဘာကုိ ေဆာင္ျပီး ခံစားခ်က္ကသာ Aသိပညာနဲ႔ Aမွန္တရားရဲ့ 
တစ္ခုတည္းေသာ Aရင္းAျမစ္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဒီစနစ္က ေဟာၾကားေလေတာ့တယ္။ 
 
လူသားရဲ့ ေရွးရုိးသိပၸံပညာ Aေပၚ ယံုၾကည္သက္၀င္မွဳဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ 
ရာစုသံုးခုAတြင္းမွာ Aေတာ္ခိုင္မာလာျပီးေတာ့ ေရွးရုိးသိပၸံက ခ်ေပးလုိက္တဲ့့ 
ခံစားမွဳျပ႒ာန္းစနစ္ ဟာ လူ႔သားရ့ဲ လုပ္ေဆာင္မွဳ Aဖုံဖံုကုိ လႊမ္းျခဳံထားခဲ့တယ္။ 
(Aေရွ႔တိုင္းAျမင္ လႊမ္းမိုးတဲ့ ေနရာေတြက လြဲရင္ေပါ့)။ (ေနာက္ပုိင္းမွာ 
ရွင္းျပသလိုပါပဲ) ေရွးရိုးသိပၸံက ျပသတဲ့ ကမၻာ့Aျမင္ဟာ Aျပစ္မကင္းျဖစ္ခဲ့ရျပီး 
ဒီAျပစ္ေဒါသေတြက လူ႔လုပ္ေဆာင္မွဳ တနံတလ်ားကုိ လႊမ္းျခဳံထားတ့ဲAျဖစ္ေၾကာင့္ 
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကပ္ေဘးၾကီးေတြကုိ Uီးတည္ခဲ့ရတယ္။ 
 
ေရွးရုိးသိပၸံကို ရီေန ေဒးကား (Rene Descartes) ရဲ့ ဒႆနAေတြးAေခၚ၊ 
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ဖရန္စစ္ေဘကြန္ရဲ့ နိႆယ (methodology) န႔ဲ Aိုင္ဇက္နယူတန္ရဲ့ သခ်ာၤန႔ဲ 
တည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။ 
 
၁၇ ရာစုတုန္းက ေဒးကား က စၾကာ၀ဠာမွာရွိတ့ဲ AရာAားလံုးကို ရက္စ္ 
Aိပ္စတန္ဆာ - Res Extensa (ရုပ္၀တၳဳ) န႔ဲ ရက္စ္ ေကာ္ဂစ္တန္စ္ - Res Cogitans 
(စိတ္) ဆိုျပီး ႏွစ္စု စုျပခဲ့တယ္။ (Fig.1) ရုပ္၀တၳဳပုိင္းကို Aေရးၾကီးတဲ့ 
Aစိတ္Aပိုင္းလို႔ ယူဆခဲ့ျပီး ဒီAပုိင္းထဲမွာတင္ Aသိပညာေတြကုိ 
စုေဆာင္းေလ့လာမွဳကို သိပၸံလုိ႔ ေခၚေ၀ၚခဲ့တယ္။ သိပၸံကို (Aသိပညာ) 
ေလ့လာမွဳAတြက္ AေလးAနက္ ျပဳAပ္တ့ဲ AထူးAစိတ္Aပုိင္း Aျဖစ္ 
ယူဆခဲ့တယ္။ AျခားAပိုင္းျဖစ္တ့ဲ စိတ္ပိုင္း ကိုေတာ့ AေလးAနက္ ျပဳစရာလုိ႔ 
မယူဆဘဲ သိပၸံပညာရွင္ေတြ ႏိႈက္ထုတ္ ရွာေဖြဖုိ႔Aထိ Aဖုိးမတန္ဘူးလုိ႔ 
ယူဆခဲ့တယ္။ 
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ဒါေၾကာင့္ စၾကာ၀ဠာရဲ့ Aေရးၾကီးျပီး AေလးAနက္ျပဳစရာ Aသိပညာေတြဟာ 
ရုပ္၀တၳဳ၊ တနည္း သိပၸံပညာAေပၚမွာပဲ ကန္႔သတ္ထားခဲ့တယ္။ သိပၸံပညာAေနနဲ႔ 
စၾကာ၀ဠာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ထိေတြ႔တိုင္းတာလို႔ရတဲ့ ရွဳေထာင့္ေတြကပဲ ေလ့လာဖုိ႔ 
ထိန္းခ်ဳပ္ခံရတယ္။ 
 
သိပၸံပညာရွင္ေတြက စၾကာ၀ဠာကုိ ၀တၳဳပစၥည္းလို႔ပဲ လက္ခံထားၾကျပီးေတာ့ 
စၾကာ၀ဠာရဲ့ တကယ့္ပရမတ္သစၥာဟာ သက္မဲ့ျဖစ္တယ္ သက္ရွိေတြမဟုတ္ဘူးလို႔ 
ယံုၾကည္ထားခ့ဲၾကတယ္။ သဘာ၀မွာရိွတဲ့ စိတ္၊ ေတြးေခၚျခင္းန႔ဲ Aသက္ဇီ၀ 
AပါA၀င္ AရာAားလံုးကို ရုပ္၀တၳဳေတြရဲ့ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ႏႊယ္ ဆင္ျခင္မွဳ 
သေဘာတရား (Rationalism)  န႔ဲ ရွင္းျပႏုိင္ရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ခ့ဲၾကတယ္။ 
 
ေဒးကား (Descartes) ရဲ့ ခြဲျခမ္းမွဳမွာကုိက သိပၸံCA Aျမစ္Aေျခမွာ 
ေမြးရာပါAဂၤါခ်ိဳ႔တ့ဲမွ ျဖစ္ေနတယ္။ Aမွန္တရားရဲ့ တစ္ဖက္ျခမ္းကို ဖုံးပိတ္ကာထားျပီး 
သိပၸံပညာရွင္ေတြကိုလည္း ပရမတၱကုိ ရွာေဖြတဲ့ေနရာမွာ က်န္တ့ဲတစ္ျခမ္းတည္းန႔ဲ 
ရွာပါလို႔ လုပ္တယ္ေလ။ 
 
ဒီေဘာင္ကန္႔သတ္မွဳထဲမွာ ဖြံ႕ျဖဳိးလာရတဲ့ သိပၸံနည္းက် ေလ့လာမွဳဆိုတာမွာ 
ဘာတစ္ခု ပါသလဲဆုိေတာ့ သိပၸံနည္းက်ပါတယ္လို႔ လက္ခံႏုိင္ဖို႔Aတြက္ 
AဒဲီAျဖစ္Aပ်က္ဟာ Aရင္ဆံုးAားျဖင့္ သိပၸံပညာရွင္ေတြ နားလည္ႏုိင္တ့ဲကိစၥျဖစ္ဖုိ႔ 
လိုAပ္တယ္ ဆိုတာပါတယ္။ 
 
သိပၸံပညာရွင္ ေတြဟာ Aျဖစ္Aပ်က္ တိုင္းရဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြကုိ သူတုိ႔ဖာသာ 
နားလည္မဲ့ တန္ဖုိး-စံ တစ္ခု သတ္မွတ္တယ္။ ျဖစ္ရပ္ Aမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွင္းျပဖုိ႔ 
ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ ထားတဲ့ ေၾကာင္းက်ိဳး ျဖစ္စU္ေတြကို တင္ျပၾကတယ္။ ျဖစ္ရပ္န႔ဲ 
ေၾကာင္းက်ိဳးျဖစ္စU္တို႔ Aခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္မွဳေတြကုိ သိပၸံAဖြဲ႔Aစည္းက 
နားလည္ၾကရတယ္။ "သိပၸံပညာရွင္ေတြက နားလည္ရျခင္း" ဆိုတ့ဲ ဒီစာေမးပြကဲုိ 
မေAာင္ျမင္တ့ဲAရာ မွန္သမွ်ကိုေတာ့ သိပၸံနည္းမက်ဘူးလို႔ ဆိုၾကတယ္။ 
 
ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ သိပၸံပညာကို ဖ်က္ဆီးတ့ဲ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳ တစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္။ 
သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ လူသားေတြသာလွ်င္ ျဖစ္ျပီးေတာ့ သူတို႔CA 
နားလည္ႏုိင္စြမ္းဟာလည္း လူသားရဲ ့ Aာရုံငါးပါး Aကန္႔Aသတ္မွာ 
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ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း ခံေနရတာကပဲ။ Aကၽြႏု္ပ္တို႔CA Aာရံုငါးပါးဟာ သုံးဖက္ျမင္ 
(Three dimensions) Aထိပဲ လက္ခံထိေတြ႔ႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ Aထက္က 
ျဖစ္ရပ္ဟာ သိပၸံရဲ့ျမင္ကြင္းကို သံုးဖက္ျမင္မွာ ကန္႔သတ္ထားတယ္။ သံုးဖက္ျမင္ကေန 
ေက်ာ္လြန္ ထုိးထြက္လာတဲ့ Aျဖစ္Aပ်က္ကို က်ေတာ့ သိပၸံနယ္လြန္လို႔ ဆိုျပီး 
သိပၸံပညာရွင္ေတြ နားလည္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားေနတဲ့ Aမွန္တရား သစၥာကေန 
ထုတ္ပယ္ပစ္သတဲ့ဗ်ာ။ 
 
ဒါေၾကာင့္ ေရွးရုိးသိပၸံဟာ သဘာ၀တရားAေပၚထားတဲ့ Aျမင္နဲ႔ သံုးဖက္ျမင္ကေန 
ေက်ာ္လြန္တ့ဲ ရွဳေထာင့္ေတြ၊ ရုပ္၀တၳဳမဟုတ္တဲ့ (နာမ္တရား) ရွဳေထာင့္ေတြ Aတြက္ 
မျမင္မကန္းျဖစ္ေနတယ္။ ပရမတၱသစၥာကို နားလည္ဖို႔ ၾကိဳးစားရာမွာ ဒီခ်ဳပ္ခ်ယ္ 
ကန္႔သတ္မွဳေတြ ၾကားမွာညပ္ေနတ့ဲ သိပၸံပညာဆိုတာၾကီးနဲ႔ ၾကိဳးစားရတာဟာ 
Aလဟသ Aားထုတ္မွဳရယ္ပါ။ 
 
ဗုဒၶရဲ့ သစၥာရွာေဖြေရး လမ္းစU္ မွာေတာ့ ဒီAတားAဆီးေတြ မရွိဘူး။ ဒါဟာ 
ဘာေၾကာင့္ သိပၸံပညာ ရွဳံးနိမ့္ တ့ဲ ေနရာမွာ ဗုဒၶ က ေAာင္ျမငသ္လဲဆုိတာကုိ 
ရွင္းျပေနတာ။ သိပၸံဟာ သူ႔လမ္းနဲ႔သူရိွေနေသးေတာ့ ဘယ္သူ တစ္Uီးတစ္ေယာက္ 
ရယ္ ကမွေတာ့ သိပၸံပညာ လံုး၀Uႆံု က်ရံႈးသြားျပီလို႔ေတာ့ မဆိုႏုိင္ေသးပါဘူး။ 
 
ေၾကာင္းက်ိဳးသိနဲ႔ ထိုးထြင္းသိ တို႔ဟာ လူ႔မေနာလုပ္ငန္းေတြမွာ ႏွစ္လႊာေပါင္းတစ္ရြက္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သိပၸံပညာရဲ့ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ ေတြးေခၚျခင္း ဟာ တစ္ေၾကာင္းဆြျဲဖစ္ျပီး 
Aေသးစိတ္တယ္။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတယ္။ သူ႔တာ၀န္က စိတ္ျဖာမယ္၊ တုိင္းတာမယ္၊္ 
မ်ိဳးတူရာစုမယ္ ဆိုတ့ဲ ဆင္ျခင္စU္းစားျခင္း(တကိၠက) နယ္ပယ္ ထဲမွာ ပါတယ္။ 
ေၾကာင္းက်ိဳးသိဟာ Aပုိင္းပုိင္းက်ိဳးႏုိင္တယ္။ 
 
ထိုးထြင္းသိ (ဗဒုၶAသံုးျပဳတဲ့နည္း) ကေတာ့ တုိက္ရိုက္ျဖစ္ျပီးသကာလ ပရမတၱတရား 
ဆိုတာကိုလည္း Uာဏ္Aလင္းရမွဳေၾကာင့္ ျပန္႔ေျပာလာတဲ့ Aသိတရားကတဆင့္ 
ျဖစ္ေသာ (စU္းစားဆင္ျခင္ျခင္း မဟုတ္တဲ့) ေတြ႔ၾကဳံသိ ေပၚမွာ Aေျခခံတယ္။ 
ထိုးထြင္းသိဟာ ေပါက္ဖြားျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ ျမင့္ျမတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ 
တစ္လမ္းသြား မဟုတ္ဘူး။ ေၾကာင္းက်ိဳးသိက မိမိကိုယ္ကို ဗဟိုျပဳသေလာက္ 
ထိုးထြင္းသိကေတာ့ သဘာ၀နဲ႔ တသားတည္း ျဖစ္ေလတယ္။ 
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ေရွးရုိးသိပၸံ (Classical science) ကေန ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ကမၻာ့Aျမင္ဟာ 
Aိုင္ဇက္နယူတန္ရဲ့ Aဓိက ဖန္တီးခ်က္လက္ရာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမယ္ 
စၾကာ၀ဠာဟာ ၾကီးမားတ့ဲ ယႏၲယား Aဖြ႔ဲAစည္းတစ္ခု ျဖစ္ျပီး သခ်ာၤနိယာမေတြနဲ႔ 
လည္ပတ္ေနတယ္။ သူ႔ကို သံုးဖက္ျမင္Aာကာသနဲ႔ Aၾကြင္းမဲ့Aခ်ိန္ Aတြင္းက 
ေသးငယ္ျပီး Aစုိင္Aခဲျဖစ္တ့ဲ၊ ဖ်က္ဆီးလို႔မရေသာ Aမွဳန္ေတြျဖစ္တ့ဲ၊ ရုပ္၀တၳဳေတြနဲ႔ 
ဖြဲ႔စည္းထားတယ္။ ဒီAမွဳန္ေတြကို တူညီတ့ဲ ရုပ္ပစၥည္းန႔ဲ တည္ေဆာက္ထားတယ္။ 
ထုတ္ယူစိတ္ျဖာမႈဝါဒ (Reductionism)၊ ျပ႒ာန္းခံဝါဒ (Determinism) န႔ဲ 
Aၾကြင္းမဲ့မွန္ကန္ေသာ သခ်ၤာ၏ေသခ်ာမွဳသေဘာ (Absolute mathematical 
certainty) ေတြဟာ ေရွးရုိးသိပၸံပညာရ့ဲ ေထာက္တိုင္ၾကီးေတြ ျဖစ္တယ္။ 
 
 

ထုတ္ယူစိတ္ျဖာမႈဝါဒ (Reductionism) 
 
ရီဒက္ရွင္းနစ္ဇင္Aရ ရုပ္ေလာကမွာ AေျခခံAားျဖင့္ Aာကာသဟင္းလင္းျပင္၊ 
Aခ်ိန္န႔ဲ ရုပ္မွဳန္ေလးေတြ သာလွ်င္ ရွိတယ္လို႔ ယူဆတယ္။ စၾကာ၀ဠာAတြင္းက 
ဒီAမွဳန္ေလးေတြဟာ နယူတန္ေျပာတဲ့ "Aား" ေတြေၾကာင့္ ပူးကပ္ျပီး စုစည္း 
ေနတယ္။ 
 
နယူတန္ရဲ့နိယာမမ်ား (Newton's laws) Aရ ဒီ၀တၳဳေတြဟာ Aဆံုးမဲ့ 
Aာကာသဟင္းလင္းျပင္ ထမွဲာ ေျမာေနၾကတယ္။ AရာAားလံုးရဲ့ AျပဳAမူကို 
သခ်ာၤပညာနဲ႔ တြက္ခ်က္ၾကည့္လို႔ရျပီး ဒီAမွဳန္ေတြ ဘယ္လိုျပဳမူတယ္ ဆုိတာကုိ 
ေလ့လာတာဟာ ရူပေဗဒပဲ။ သူတို႔ေတြ စုစည္းေပါင္းစပ္ျပီး ဘယ္လိုၾကီးမားတဲ့ 
Aမွဳန္ေတြ ျဖစ္လာတယ္ဆုိတာကို ေလ့လာတာက ဓာတုေဗဒ။ ဒီAမွဳန္ေတြ 
ဘယ္လိုစုစည္းျပီး သက္ရွိေတြ ျဖစ္လာတယ္ဆိုတာကုိ ေလ့လာတာက ဇီ၀ေဗဒ။ 
ဒီAမွဳန္ေတြ ဘယ္လိုစုေပါင္းျပီး ခံစားတတ္တ့ဲ Aရွဳပ္ပံုၾကီး ျဖစ္လာသလဲဆုိတာကုိ 
ေလ့လာတာက ဇီ၀ကမၼေဗဒ။ ပုိရွဳပ္ေထြးတဲ့ သိမွဳလမ္းစU္က AျပဳAမူကုိ 
ေလ့လာတာက စိတ္ပညာ။ 
 
ေရွးရုိးသိပၸံ ထြန္းကားခ်ိန္က Aႏုျမဴသိပၸံ (Nuclear science) ဆိုတာ မရွိေသးဘူး။ 
Aက္တမ္ရဲ့ ညဴကလိယပ္စ္ (Nucleus) ဆုိတ့ဲ AယူAဆေတာင္ AဒဲီAခ်ိန္တုန္းက 
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ေပၚေသးတာ မဟုတ္ဘူး။ ေရွးရုိးသိပၸံပညာရ့ဲ Aက္တမ္န႔ဲ ဆိုင္တဲ့ 
Aျဖစ္Aပ်က္ေတြAေပၚ ရွင္းျပႏုိင္စြမ္း Aားနည္းမွဳဟာ သိပၸံပညာရွင္ေတြကို 
ေမာ္ဒန္သိပၸံ (Modern science) ရွာေတြ႕မွဳဆီ ေမာင္းႏွင္သြားေတာ့တယ္။ 
Aႏုျမဴသိပၸံဟာ ပုိမုိျပန္႔ေျပာ Aေျခခံက်ေလတဲ့ ၂၀ ရာစုရ့ဲ စည္းကမ္းသစ္ျဖစ္တယ္။ 
 
 

ျပ႒ာန္းခံဝါဒ (Determinism) 
 
ဒီတာမင္းနစ္ဇင္ကေတာ့ သက္ရွိေတြAပါA၀င္ Aကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႔ၾကဳံရတဲ့ 
Aရာတိုင္းဟာ Aမွဳန္ေတြရဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳျဖစ္ျပီး ဒီAမွဳန္ေတြဟာလည္း တိက်တဲ့ 
မေျပာင္းလဲတ့ဲ နိယာမ ေတြကို လိုက္နာၾကတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ Aကယ္၍ 
သတ္မွတ္ထားတဲ့ Aခ်ိန္တစ္ခုAတြင္းက Aမွဳန္Aားလုံးရဲ့ AေနAထားကုိ သိခဲ့ရင္ 
Aနာဂတ္ Aခ်ိန္တစ္ခုခု မွာျဖစ္မဲ့ စၾကာ၀ဠာရဲ့ AေနAထားကို တြက္ခ်က္ၾကည့္လို႔ 
ရတယ္။ သဘာ၀ျဖစ္စU္Aားလံုးရ့ဲ Aေျခခံကို Aတူတူ ထားျပီး စU္းစားတဲ့Aတြက္ 
ဒီျဖစ္စU္ေတြ Aားလံုးဟာ ၾကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ ထားျပီးသားလို ျဖစ္ေနတယ္။ လူသားရဲ့ 
Uာဏ္ပညာ၊ Aသိတရား၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ Aၾကင္နာန႔ဲ ရည္မွန္းခ်က္ 
ဆႏၵေတြကုိေတာ့ ေရွးရုိးသိပၸံရဲ့ ဒီယႏၲယား စၾကာ၀ဠာထဲမွာ ေနရာမေပးထားဘူး။ 
စိတ္သေဘာထား ၾကီးျမတ္ျခင္းဟာ သူစိမ္းတရံစာ။ 
 
ဖရန္စစ္ေဘကြန္ (Francis Bacon)ရ့ဲ သဘာ၀တရားAေပၚ Aျမင္ျဖစ္တဲ့ "သဘာ၀ 
တရားဟာ လြတ္လပ္စြာ ေလွ်ာက္ရင္း ေတာေျခာက္ ခံရတယ္၊ တာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္ရင္း Aေစခံ ျဖစ္ရတယ္" ဆိုတ့ဲAျမင္ဟာ ေရွးရိုးသိပၸံ-
နည္းနာနိႆရည္းေတြ Aတြက္ AဓိကAခ်က္ပါ။ သိပၸံပညာရွင္ ေတြက 
သဘာ၀တရားရဲ့ လွ်ိ ႔ဳ၀ွက္ခ်က္ေတြကို သဘာ၀တရား ထံကပဲ ႏိႈက္ထုတ္ၾကတယ္။ 
သိပၸံပညာရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ သဘာ၀ကုိ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္ ဖုိ႔ရန္ Aသိပညာေတြ 
ဆည္းပူးရယူဖုိ႔ ျဖစ္ေနတယ္။ ယေန႔ေခတ္ Aထိကေတာ့ ေရွးရုိးသိပၸံန႔ဲ သူ႔ရဲ့ဆင့္ပြား 
နည္းပညာရပ္ေတြဟာ ပတ္၀န္းက်င္ေဂဟစနစ္ကို AၾကီးAက်ယ္ ပ်က္စီးေစေAာင္ 
Aသံုးျပဳျခင္း ခံေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒီ ေၾကာင္းက်ိဳးသိ AေတြးAေခၚ ေတြက Aေနာက္တိုင္းကို လႊမ္းမုိး 
ထိုးေဖာက္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိပၸံပညာရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ သဘာ၀ကုိ 
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လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ Aေနာက္တိုင္း လူ႔Aဖြ႔ဲAစည္းက 
ယံုၾကည္ၾကတယ္။ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ သဘာ၀ကို ပုိငဆ္ုိင္သူ Aရွင္သခင္ေတြ Aျဖစ္ 
ေရာက္ေAာင္ သိပၸံဗဟုသုတ ေတြကုိ Aသံုးျပဳႏုိင္တယ္ လုိ႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။ 
သဘာ၀တရားဟာ “မ” သဘာ၀ေဆာင္တ့ဲ တရားျဖစ္ျပီး သူ႔Aတြက္ စြန္႔စားဖုိ႔ 
ထိုက္တန္တယ္ လုိ႔ ထင္ျမင္ၾကတယ္။ 
 
ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ AေတြးAေခၚက သက္ရွိေတြ Aားလံုးကုိ စက္ယႏၲယား သဖြယ္ပဲ 
ဆက္ဆံခဲ့တယ္။ ဒီတလြဲ ရီဒက္ရွင္းနစ္ AေတြးAေခၚရဲ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးကုိ 
ေဆးပညာမွာ Aဓိက သြားေတြ႔ရတယ္။ ကာတက္စီန႔ဲ နယူတန္ ပံုစံ (Courtesian-
Newtonian model) ျဖစ္တ့ဲ လူ႔ခႏၶာကုိယ္ကို စက္နာရီAသြင္ ယူဆထားေသာ 
AေတြးAျမင္ဟာ ဆရာ၀န္ေတြကို Aဓိကေရာဂါၾကီး ေတြကို ရွာလုိ႔မေတြ႔ေAာင္ 
ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့တယ္။ Aခု ေရွးရုိးသိပၸံပညာCA Aဓိပၸါယ္မဲ့ Aကန္႔Aသတ္ေတြ နဲ႔ 
Aသက္ခႏၶာရဲ့ စက္ယႏၲယား AယူAဆကို စြန္႔လႊတ္လိုက္တဲ့ Aခါမွသာ 
ဒီAဓိကေရာဂါၾကီးေတြကုိ သိလာရတာျဖစ္တယ္။ 
 
ေရွးရုိး သိပၸံပညာက Aေနာက္တိုင္း လူ႔Aဖြ႔ဲAစည္းကို Aခုလို ယံုၾကည္ေစတယ္။ 
ဘ၀ဟာ ျဖစ္တည္ျခင္းAတြက္ ယွU္ျပိဳင္ ရုန္းကန္ ေနရတာ။ နည္းပညာ ဖြ႔ံျဖိဳးမွဳရွိရင္ 
Aကန္႔Aသတ္မဲ့ ေAာင္ျမင္ တိုးတက္မွဳေတြ ရရိွႏုိင္ပါတယ္ ဆိုပဲ။ 
Aရစၥတိုတယ္လ္ရဲ့ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ သီ၀ရီက သိပၸံနည္းက် 
ေၾကာင္းက်ိဳးသမားေတြကုိ Aခြင့္ေပးတယ္။ မိန္းမေတြကုိ တဆင့္နိမ့္ 
Aခြင့္Aေရးမွာထားဖုိ႔၊ ေယာက်ာ္းေတြAတြက္ Aျဖည့္ခံ ျဖစ္ေစဖုိ႔ တ့ဲေလ။ 
ဒီသီ၀ရီကလည္း ေရွးရိုးသိပၸံပညာနဲ႔Aတူ ရုပ္လႊမ္းမုိးတ့ဲ လူ႔Aဖြ႔ဲAစည္းဆီကုိ 
ေရာက္ရွိလုိ႔ လာတယ္။ 
 
ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေAာင္ ဒီသီ၀ရီက မိန္းမေတြကုိ ျပဳသမွ်ႏုသူ၊ 
လက္သင့္ခံတတ္သူ Aေနမွာထားျပီး ေယာက်ာ္းေတြကို ႏိုးၾကားထၾကြသူ 
တီထြင္ဖန္တီးတတ္သူ AေနAထားမွာ ထားတယ္။ ဒီAယူAဆေတြဟာ 
Aႏုျမဴသိပၸံ ေမာင္းႏွင္တဲ့ ေမာ္ဒန္သိပၸံက လူမွဳAဖြ႔ဲAစည္းကို လႊမ္းမိုးလာတ့ဲ 
AခါသမယAထိ တည္ရွိေနခဲ့တယ္။ 
 
ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ AေတြးAေခၚေတြ စက္ယႏၲယားဆန္ဆန္ AေတြးAေခၚေတြက 
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Aေနာက္တိုင္း လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းကို လႊမ္းမိုး ထားရျခင္းဟာ AေတြးAေခၚ 
ပညာရွင္ေတြျဖစ္တ့ဲ ေသာမတ္စ္ေဟာ့ဘ္စ္ (Thomas Hobbs) န႔ဲ ဂၽြန္ေလာ့ခ္ (John 
Locke)တို႔ရဲ့ ပေယာဂ မကင္းဘူး။ ေဟာ့ဘ္စ္က Aသိပညာ Aားလံုးဟာ 
ခံစားသိAေပၚ မူတည္တယ္လို႔ ေၾကညာတယ္။   
 
ေဟာ့ဘ္စ္ရဲ့က်မ္းန႔ဲ ေရွးရုိးသိပၸံပညာရဲ့ လႊမ္းမိုးမွဳေတြက တဆင့္ ေလာ့ခ္က 
ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ AေတြးAေခၚကို လူသားရဲ့ျပႆနာ ေတြAထိ ဆန္႔ထုတ္ခ့ဲတယ္။ 
သူက ရီဒက္ရွင္းနစ္ဇင္ ကို လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းထဲ ေျခဆန္႔ထုတ္ လိုက္ျပီး ၀တၳဳပစၥည္းန႔ဲ 
Aဖြဲ႔Aစည္းၾကားက တူညီမွဳေတြကုိ ဆြဲထုတ္ျပတယ္။ Aမွဳန္ဟာ ၀တၳဳပစၥည္းကုိ 
တည္ေဆာက္တ့ဲ AေျခခံAုတ္ျမစ္ ျဖစ္သည့္နည္းတူ လူတစ္Uီးခ်င္းဟာလည္း 
လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းကုိ တည္ေဆာက္တ့ဲ AေျခခံAုတ္ျမစ္မ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ တင္ျပတယ္။ 
 
ဒီAတိုင္းပါပ။ဲ ၀တၳဳပစၥည္းတစ္ခုရဲ့ စြမ္းရည္သတိၱဟာ သူ႔မွာပါ၀င္တဲ့ 
Aမွဳန္ေတြစုစုေပါင္းရဲ့ စြမး္ရည္သတိၱ ျဖစ္သည့္နည္းတူ Aဖြဲ႔Aစည္းတစ္ခုရဲ့ 
AျပဳAမူပံုစံဟာ လူတစ္Uီးခ်င္းစီရဲ့ AျပဳAမူပုံစံျဖစ္ပါသတ့ဲ။ 
 
ေလာ့ခ္က သူ႔AေတြးAေခၚေတြကုိ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြဆီ 
ဆန္႔ထုတ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ သူက ေမြးကင္းစ ကာလတုန္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူ႔Aသိစိတ္ကုိ 
ဗလာျဖစ္ေနတဲ့ ေက်ာက္သင္ပုန္းနဲ႔ ႏွဳိင္းယွU္ျပခဲ့တယ္။ ဘာ Aသိပညာမွ မရွိတဲ့ 
ေက်ာက္သင္ပုန္းေလးဟာ ခံစားမွဳ Aေတြ႔Aၾကဳံေတြ စြန္းထင္းရင္းန႔ဲ Aသိပညာေတြ 
ရလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါသတဲ့။ 
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ေမာ္ဒန္သိပၸံ 
 
ပရမတၱသစၥာ ဟာ သူ႔Aေပၚမွာထားတဲ့ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳႏွစ္ခုေၾကာင့္ ေရွးရုိးသိပၸံကေန 
ရုန္းထြက္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့တယ္။ Aႏုျမဴသိပၸံ (Nuclear science) ဟာ 
ဒီခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳေတြ ၾကားမွာ မထြန္းကားႏိုင္ခဲ့ဘူးေလ။ 
 
၁၉ ရာစုAလယ္ပုိင္းမွာ ေရွးရုိးသိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ သဘာ၀တရားရဲ့ 
တကယ့္သစၥာကို သူတုိ႔ Aျပည့္A၀နားလည္ခဲ့ျပီလုိ႔ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကတယ္။ သိပၸံဆိုင္ရာ 
ေတြ႔စရာရွိတာေတြAားလံုး ရွာေတြ႔ခဲ့ျပီ။ သုေတသန Aသစ္ေတြ႔ရိွမွဳေတြဟာ 
ရွိရင္းစြကဲုိ Aျပစ္ရွာ ဖာေထးရုံသာလို႔ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ ၁၉ ရာစု 
ရူပေဗဒ ပညာရွင္ မိုက္ကယ္ဆန္ (A. A. Michaelson) က ၁၉ ရာစုAကုန္မွာ 
Aနာဂတ္ ရူပဗဒ Aေၾကာင္းကို ခုလို ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ “ယခုရျပီးသား Aေျဖကို ဒသမ 
Aနည္းငယ္ ျဖည့္စြက္ရံုန႔ဲ ျပီးပါတယ္” တ့ဲ။ AဒဲီAခ်ိန္တုန္းက ေလာ့ဒ္ကယ္လ္ဗင္ 
(Lord Kelvin) က ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ ရူပေဗဒရဲ့ Aျမင္မွာ တိမ္တိုက္မည္းမည္း ႏွစ္ခုက 
လြဲရင္ AရာAားလုံးဟာ ျပည့္စံုေနပါျပီတဲ့။ 
 
ျဖစ္ႏုိင္တာက Aႏုျမဴရူပေဗဒ (Nuclear physics)ရဲ့ လံုး၀သစ္လြင္တ့ဲ ကမာၻဟာ 
ေရွးရုိးသိပၸံရဲ့ ျမင္ကြင္းရ့ဲ Aျပင္မွာ ရွိေနခ့ဲျပီး Aဒဲီကာလတုန္းက 
ျမင္ေတြ႔ျခင္းခံခဲ့ရဖူးဟန္ မတူဘူး။ Aဖန္ဖန္ေမြးဖြားျခင္းန႔ဲ Aနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ Aနတၱ ဆိုတဲ့ 
သံုးဖက္ျမင္က လြန္ေျမာက္ေနတ့ဲ ျဖစ္ရပ္ေတြကို ေရွးရုိးသိပၸံက လက္သင့္မခံတဲ့ 
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နည္းတူ Aႏုျမဴသိပၸံဆိုတဲ့ သံုးဖက္ျမင္လြန္ ျမင္ကြင္းကိုလည္း ေရွးရုိးသိပၸံက 
လက္သင့္မခံခဲ့ပါဘူး။ 
 
၁၉ ရာစုAကုန္မွာ Aႏုျမဴသိပၸံ ျဖစ္ရပ္Aခ်ိ ႔ဳဟာ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာျပီး သကာလ 
ေရွးရုိးသိပၸံရဲ့ ျပည့္စုံျပီးသား ေလာကမွာ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြရွာဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးလို႔ 
သိပၸံပညာရွင္မ်ား ေတြ႔လာၾကတယ္။ ၁၈၉၆ မွာ ဟင္နရီ ဘက္ကြာေရး (Henry 
Becquerel) ရဲ့ ေရဒီယိုသတိၱၾကြေတြ႔ရွိမွဳက ေရွးရုိးသိပၸံေလာကကုိ ေျခမႊပစ္ခဲ့တယ္။ 
ေနကုိ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိင္ ပူေAာင္၊ ေတာက္ပေAာင္ လုပ္ေပးတဲ့ Aႏုျမဴ 
သတိၱၾကြျခင္းဟာ ေရွးရုိးသိပၸံပညာရွင္ ေတြကုိ စိတ္ရွဳပ္ေထြးေစတယ္။ 
 
ေနေရာင္ျခည္ဟာ Aခ်ိန္တိုAတြင္းမွာ Aကၽြႏ္ုပ္တို႔ AသားAရည္ကုိ 
ညိဳေမွာင္သြားေစတယ္။ ဒါေပမဲ့ မီးဟာ ကာလAၾကာၾကီး ေတြ႔ထိေနရတာေတာင္ 
AသားAရည္ကို ညိဳေမွာင္ေAာင္ မျပဳႏုိင္ဘူး။ ေနေရာင္ျခညရဲ့ 
Aသားညိဳေမွာင္ေစတဲ့ Aက္တမ္ ဆိုင္ရာ ျဖစ္စU္ဟာ ေရွးရုိးသိပၸံက လက္ခံထားတဲ့ 
Aကန္႔Aသတ္ရဲ့ Aလြန္မွာ ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႔ခ့ဲရတယ္။ 
 
ေရွးရုိးသိပၸံရဲ့ Aားနည္းခ်က္ေတြဟာ ပုိမုိသိသာလာတ့ဲ တိုင္ေAာင္ သူ႔ရဲ့AကာAရံကုိ 
ထိုးေဖာက္ ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔က မလြယ္ပါဘူး။ သိပၸံပညာရွင္ေတြကုိ မရဏလမ္းဆံုးမွာ 
တုပ္ေႏွာင္ထားတ့ဲ ေရွးရုိးသိပၸံရဲ့ (ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ) Aဓိကခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳ နွစ္ခု 
မရိွေတာ့ျပီျဖစ္တ့ဲ ေမာ္ဒန္သိပၸံကမာၻ ကို ေခၚေဆာင္ဖုိ႔ရန္ Aတြက္ A ုိင္းစတိုင္း 
(Albert Einstein) ထက္မညံ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္Uီး ထြက္ေပၚလာဖုိ႔လိုပါတယ္။ 
 
ေမာ္ဒန္သိပၸံက Aာရုံငါးပါး ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ Aကန္႔Aသတ္ကို ေက်ာ္လြန္ရင္း 
Aကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ့ ပညာဗဟုသုတကို ျမွင့္တင္ေပးျပီးတဲ့ေနာက္ သိပၸံပညာရဲ့ 
လုပ္နည္းကိုင္နည္းေတြထဲမွာ သိသာထင္ရွားတ့ဲ Aေျပာင္းAလြဲေတြနဲ႔ 
မိတ္ဆက္ေပးေတာ့တယ္။ 
 
မေနာဒြါရမွာ ပံုေဖာ္ၾကည့္တဲ့ လမ္းစU္န႔ဲ AရာAားလံုးကို နားလည္ဖုိ႔ လုပ္ရတာျဖစ္တ့ဲ့ 
Aကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မွဳဟာ ခ်ိ ႔ဳင့ဲေနတယ္။ Aကၽြႏု္ပ္တို႔န႔ဲ မကၽြမ္း၀င္ေသာ 
(ကမာၻေပၚမွာ ဘက္တူရာေနာက္တစ္မ်ိဳး မရိွေတာ့သလို ျပဳမူတတ္ေသာ) 
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Aစိတ္Aပိုင္းေတြရဲ့ ပုံစံ (model) ကို ပုံေဖာ္ၾကည့္ဖုိ႔ လိုAပ္လာခဲ့ျပီ။ ဒီပံုစံေတြရဲ့ 
ျဖစ္စU္ေတြဟာ Aမ်ားAားျဖင့္ လက္ခံသံုးသပ္ျခင္း မျပဳႏုိင္ဖြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒါ့Aျပင္ ဒီပုံစံမွာ(ကၽြႏု္ပ္တို႔ ငါးပါးAာရံုန႔ဲ ထိေတြေနရတဲ့ ) ကမာၻေလာကမွာ 
နားမလည္ခ့ဲဖူးတဲ့ လမ္းစU္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ Aစိတ္Aပုိင္းေတြ 
ပါ၀င္ပါတယ္။ လက္မခံမီ နားလည္ရျခင္း ဆိုတာ ျပဳတ္က်သြားခဲ့ျပီ။ 
(ဒီပုံေဖာ္ျခင္းေျပာင္းလဲတဲ့) Aခ်က္က သံုးရာစုလံုးလံုး Aကၽြႏု္ပ္တို႔ကို 
ထိုးစိုက္ထားခဲ့တဲ့ သိပၸံနည္းက်ေယဘုယ်Aျမင္ (Scientific common sense) ကို 
ဆိုးဆိုးရြားရြား လိုAပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ဟာ ျဖစ္သြားေစတယ္။ 
 
UပမာAားျဖင့္ Aီလက္ထရြန္တစ္လံုးဟာ Aက္ေတာမစ္ပတ္လမ္း တစ္ခုမွ 
Aျခားတစ္ခုသို႔ သူတို႔လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုၾကားက ဟင္းလင္းျပင္ကုိ 
ျဖတ္ကူးစရာမလိုဘဲ ေျပာင္းေရႊ႔ႏုိင္ပါတယ္။ (Fig.2) 
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ဒီေနရာမွာ A ီလက္ထရြန္ဟာ ပတ္လမ္းတစ္ခုကေန ေပ်ာက္ကြယ္ျပီး 
Aျခားပတ္လမ္းတစ္ခုမွာ သြားေပၚပါတယ္။ Aီလက္ထရြန္CA လွဳပ္ရွားမွဳဟာ 
လူ၀င္စားသလုိပါပဲ။ ေရွးရိုးသိပၸံရဲ့ Aလြန္မွာရွိပါတယ္။ ဒါကို ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ 
(Quantum mechanics) က ရွင္းျပႏိုင္တယ္။ ဒီျဖစ္စU္ေတြဟာ Aကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
စိတ္ကူးပုံေဖာ္ႏုိင္ျခင္းရဲ့ Aထက္မွာ ရိွတယ္။ Aကၽြႏု္ပ္တုိ႔န႔ဲ ကၽြမ္း၀င္ေနတဲ့ 
သာမန္AသိAျမင္ (Common sense) ဟာ ဒီျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္း မရွိပါဘူး။ 
ကိန္းဂဏန္းမပါတဲ့ သခ်ာၤပုံစံေတြဟာ ေမာ္ဒန္သိပၸံရဲ့ ျပယုဂ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေရွးရုိးသိပၸံက Aၾကြင္းမဲ့ ေသခ်ာမွဳကို လိုခ်င္တယ္။ ေမာ္ဒန္သိပၸံက Aၾကြင္းမဲ့ 
ေသခ်ာမွဳဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆိုတာန႔ဲ ရပ္တည္ျပေနပါတယ္။ 
 
ေမာ္ဒန္သိပၸံက Res Extensa (ရုပ္)န႔ဲ Res Cogitans (စိတ္) ႏွစ္ခုကုိ 
ေပါင္းစည္းျမွင့္တင္ေပးတယ္။ စၾကာ၀ဠာကုိ AမွီAခုိကင္းတ့ဲ Aမာခံ 
Aစိတ္Aပိုင္းမ်ား ျဖစ္ေAာင္ ခြဲစိတ္လို႔ မရႏုိင္ပါဘူး လို႔ နားလည္ေစတယ္။ 
ေမာ္ဒန္သိပၸံ ေပၚထြန္းလာေတာ့ ရုပ္ (Res Extensa) ပုိင္းဆိုင္ရာနဲ႔ 
သိပ္Aေစးမကပ္တ့ဲ (ယခင္က သိပၸံပညာရွင္ေတြ စကားထဲ ထည့္ေျပာဖုိ႔ 
မထိုက္တန္ဘူးလို႔ ယူဆခဲ့ၾကတဲ့) သဘာ၀ေတြကုိ AေလးAနက္ထားလာၾကတယ္။ 
လူ၀င္စားျခင္း (Aဖန္ဖန္ေမြးဖြားျခင္း)ဟာ ဒီေခါင္းစU္ေAာက္မွာ ပါလာတယ္။ 
 
ေမာဒ္န္သိပၸံAရ ဆိုရရင္ Aရာ၀တၳဳတစ္ခုဟာ သူ႔ရ့ဲAစိတ္Aပုိင္းေတြ 
ေပါင္းထားတာထက္ ပုိပါတယ္။ UပမာAားျဖင့္ လူသားဟာ သူ႔ကိုဖြ႔ဲစည္းထားတဲ့ 
Aက္တမ္ေတြ ေပါင္းထားတာထက္ ပုိတယ္။ ေမာ္ဒန္သိပၸံဟာ ခံစားမွဳစံထားျခင္း 
စနစ္ (Sensate value system) ကို မ်က္ကြယ္ျပဳတယ္။ သူက ပရမတၱကုိ 
ရုပ္ေလာကရဲ့ Aလြန္မွာ ထားတယ္။ ထိုးထြင္းသိန႔ဲ ပညာဗဟုသုတရွာတာကုိ 
ျမွင့္တင္တယ္။ တရားစီရင္ေရး၊ Aမွန္တရား န႔ဲ AလွAပ တို႔ရဲ့ 
တကယ့္Aဆင့္Aတန္းဟာ Aစုိးရနဲ႔ ရဲေတြ လုပ္တာထက္ ျမင့္မားပါတယ္။ သိပၸံမွာ 
Aၾကြင္းမဲ့ Aမွန္တရားဆုိတာ မရွိဘူးလို႔ ျပသခဲ့တယ္။ Aကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ့ AယူAဆန႔ဲ 
သီ၀ရီေတြဟာလည္း ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြ၊ Aကန္႔Aသတ္ခံေတြသာ ျဖစ္တယ္။ 
 
ေမာ္ဒန္သိပၸံပညာဟာ သစၥာတရားAေပၚျမင့္ျမတ္တဲ့ AယူAဆေတြနဲ႔ 
မိတ္ဆက္တယ္။ ရုပ္ခုိင္မာမွဳန႔ဲ စက္ယႏၲယား AယူAဆေတြကေန 
ေျပာင္းလြဲလာေစတယ္။ ထြက္ေပၚလာတဲ့ Aျမင္သစ္မွာ Aသက္ဇီ၀ (ဘ၀)၊ စိတ္န႔ဲ 



လူ၀င္စားျခင္းကုိ သိပၸံနည္းက်လက္ခံျခင္း 

   Existence Media Group 

21

တိုးတက္ျခင္းတရားေတြ ပါ၀င္ျပီးေတာ့ က်န္းမာျခင္းန႔ဲ Aနာကင္းေရးဆီသုိ႔ 
ျမင့္ျမတ္ေသာ ခ်U္းကပ္မွဳျပဳတယ္။ Aေရွ႔တိုင္းနဲ႔ Aေနာက္တိုင္းAျမင္ေတြကို 
ေပါင္းစည္းေစတယ္။ စီးပြားေရး၊ နည္းပညာ၊ ေဂဟေဗဒနဲ႔ Iထိယသဘာ၀ 
Aျမင္ေတြကုိ သစ္လြင္တဲ့ မူေဘာင္ေတြ ခ်ေပးတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ေဂဟစနစ္နဲ႔ 
Aမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ တလြဲAသံုးမခ်ေAာင္ ဆင္ျခင္စU္းစားလာတယ္။ 
 
ေမာ္ဒန္သိပၸံ လႊမ္းမိုးမွဳဟာ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းကို ေႏွးေကြးစြာပဲထုိးေဖာက္ေနပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ထိုးေဖာက္ေနတာေတာ့ Aမွန္ပဲ။ ခံစားမွဳစံေတြကေတာ့ က်ဆင္းလာတယ္။ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ေဂဟစနစ္ေတြ ဟန္ခ်က္ညီေAာင္ ထိန္းသိမ္းေရး 
ေတြကို AသိAမွတ္ ထားလာၾကတယ္။ Aမ်ိဳးသမီးေတြကုိ ေနရာေပးေရးဟာလည္း 
AသိAမွတ္ျပဳခံရလာတယ္။ သိပၸံပညာရ့ဲ ပါရာဒုိင္းေျပာင္းလျဲခင္းဟာ 
လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းကုိ Aက်ိဳးျပဳေစတဲ့ နည္းလမ္းန႔ဲ လႊမ္းမိုးလာပါတယ္။ 
 
Aႏုျမဴသိပၸံပညာရွင္ Fritjof Capra ရ့ဲ စကားAတုိင္းဆိုရရင္ 

 
ေရွးရုိးသိပၸံရဲ့ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္လမ္းစU္ဟာ သိပၸံပညာရွင္ေတြကုိ 
Aႏုျမဴဗုံးဆီ ေခၚသြားခဲ့ျပီး လူသားဆန္ ျမင့္ျမတ္တ့ဲ ေမာ္ဒန္သိပၸံကေတာ့ 
သိပၸံပညာရွင္ေတြကို ဗုဒၶေဟာၾကားတဲ့ဓမၼေတြဆီ ေခၚသြားျပီျဖစ္ပါတယ္။ 
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သိပၸံနည္းက်လက္ခံျခင္း 
 

သိပၸံန႔ဲဆိုင္တ့ဲ သီ၀ရီတစ္ခုကို လက္ခံႏိုင္ဖုိ႔ဆိုတာ သူရ့ဲမွန္ကန္မွဳ၊ Aခ်က္Aလက္ေတြ 
ကိုက္ညီမွဳသက္သက္ Aေပၚ မူတည္မေနဘူး။ Aေရးၾကီးတဲ့ Aခ်က္တစ္ခု ကေတာ့ 
ပထ၀ီ ပဲ။ 
 
ဆိုလိုတာက Aဲဒီသီ၀ရီ စတင္ေပါက္ဖြားတဲ့ ေနရာပဲ။ ဒီသီ၀ရီဟာ Aေရွ႔တုိင္း 
ဒါမွမဟုတ္ တတိယ ကမာၻက ေပါက္ဖြားလာတာ ဆုိရင္ ဒီသီ၀ရီကို လက္ခံဖုိ႔ 
Aခြင့္Aလမ္းဟာ ေယဘုယ်Aားျဖင့္ နည္းပါးပါတယ္။ သာဓကေတြAေနန႔ဲ 
တတိယကမာၻ တကၠသိုလ္ေတြက တင္လိုက္တ့ဲ သုေတသန စာတမ္းေတြ 
Aပယ္ခံရတာ ၾကည့္ေလ။ ဒီဂ်ာနယ္ေတြကိုပဲ နာမည္ၾကီး Aေနာက္ႏုိင္ငံ 
တကၠသိုလ္ေတြကေနတဆင့္ ျပန္တင္ေတာ့ လက္ခံၾကတယ္ဗ်ာ။ 
 
Aခု လူ၀င္စားျခင္းကို သိပၸံနည္းက် လက္ခံျခင္းAတြက္ ပထမ 
AတားAဆီးကေတာ့ ဒီAယူAဆဟာ Aေရွ႔တိုင္းမွာ စတင္တ့ဲ AယူAဆ 
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ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာပဲ။ ေနာက္ ဒီဘာသာေတြကုိ ကိုးကြယ္သူေတြဟာလည္း 
Aေရွ႔တိုင္းသားေတြ ျဖစ္ေနတယ္ေလ။ 
 
သိပၸံသီ၀ရီ တစ္ခုဟာ Aေနာက္တိုင္းမွာ လူၾကိဳက္မ်ားတ့ဲ ဘာသာေတြရဲ့ 
တရားဓမၼေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒီသီ၀ရီဟာ Aေနာက္တိုင္းမွာ ေပါက္ဖြားတာ 
ျဖစ္သည့္တိုင္ေAာင္ သူ႔ကို လက္ခံဖို႔ ခဲယU္းျပန္တယ္။ ဒါမ်ိဳးၾကဳံခဲ့ရတာက ဒါ၀င္ရဲ့ 
ဆင့္ကဲျဖစ္စU္ (Evolution) သီ၀ရီန႔ဲ ဂယ္လီလီယိုရဲ့ ေနကိုဗဟိုျပဳျခင္း 
(Heliocentric) သီ၀ရီေတြပဲ။ လူ၀င္စားျခင္းကို သိပၸံနည္းက် လက္ခံျခင္းဟာလည္းပဲ 
Aလြန္ၾကီးမားတဲ့ AတားAဆီးၾကီးကို ရင္ဆုိင္ရတယ္။ 
 
လူ၀င္စားျခင္းကို Aစြဲကင္းတဲ့ သိပၸံရွဳေထာင့္က ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုး 
သိပၸံနည္းမက်တဲ့ ဒြိဟျဖစ္မဲ့ AတားAဆီးေတြကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ဖုိ႔လိုတယ္။ ဒါကုိ 
ေမာ္ဒန္သိပၸံဆိုင္ရာ သီ၀ရီေတြAတြက္ AခုAသံုးျပဳေနတဲ့ စံမီ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေAာက္ပါ နည္းလမ္းAတိုင္း 
လူ၀င္စားျခင္းကို စမ္းသပ္သြားမယ္။ 
 
ဂ်ရမီေဟး၀ပ္ (Geremy Hayward) က သီ၀ရီAသစ္တစ္ခုန႔ဲ ညိွႏွုိင္းဖို႔ ဘယ္လို 
ေဆာင္ရြက္ရမလဲ ဆိုတာကို ရွင္းျပတယ္။ သူက နည္းလမ္းကို သိပၸံနည္းက် 
လုပ္ငန္းစU္ Aဆင့္ေလးဆင့္န႔ဲ ေဖာ္ျပတယ္။ 
 
Aဒဲါေတြကေတာ့  
(a) သက္ဆိုင္ရာ သဘာ၀ျဖစ္စU္ကို ေလ့လာပါ။ 
(b) သီ၀ရီAသစ္တစ္ခု ထုတ္ပါ။ 
(c) ေလ့လာမွဳစူးစမ္းမွဳေတြမွာ ေဟာကိန္းထုတ္ဖို႔ Aဒဲီသီ၀ရီကို သံုးပါ။ 
(d) ေဟာကိန္းထုတ္ထားတ့ဲ ေလ့လာစူးစမ္း္မွဳေတြကုိ သံုးသပ္ပါ။ 
 
ရူပဗဒႏိုဘယ္ဆုရရွင္ ရစ္ခ်တ္ေဖးမန္း (Richard Feynman) C ဒီလုပ္ငန္းစU္ကို 
Aေသးစိတ္ ရွင္းျပတယ္။ သူကေတာ ့ Aဆင့္ a န႔ဲ b ကုိေပါင္းျပီး သံုးဆင့္ပါတဲ့ 
လုပ္ငန္းစU္Aျဖစ္ ရွင္းျပတယ္။ 
 
Aကယ္၍ ေနာက္ဆံုးAဆင့္မွာ လုပ္တ့ဲ ေလ့လာစမ္းသပ္မွဳေတြက UီးဆံုးAဆင့္ 
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ေတြက ေဟာကိန္း ထုတ္ထားတာေတြနဲ႔ မကိုက္ညီရင္ သီ၀ရီဟာ လက္သင့္ခံဖြယ္ 
မရိွဘူး။ ကိုက္ညီရင္ သီ၀ရီကို လက္ခံတယ္။ Aကယ္၍ ပုိ၍ပုိ၍ 
ေလ့လာမွဳစမ္းသပ္မွဳေတြ လုပ္လို႔မွ ကိုက္ညီတာေတြ ျပႏုိင္ရင္ ဒီသီ၀ရီဟာ 
ပုိမိုခုိင္မာတဲ့ သိပၸံနည္းက် လက္ခံမွဳကို ရမယ္။ သီ၀ရီတစ္ခုကုိ 
စမ္းသပ္နည္းတစ္ခုAရ သိပၸံနည္းက်တယ္လို႔ လက္ခံျပီးသြားရင္ 
Aျခားတစ္ေယာက္ေယာက္က ဒီသီ၀ရီ လက္သင့္ခံဖြယ္ မေကာင္းဘူးလုိ႔ 
Aခ်က္Aလက္Aသစ္ေတြနဲ႔ သက္ေသမျပမခ်င္း သူ႔Aတိုင္းပဲ ရိွေနမယ္။ 
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လူ၀င္စားျခင္းသဘာ၀ျဖစ္စU္ 
 

လူ၀င္စားျခင္းဟာ Aလြန္ေရွးက်တ့ဲ ယံုၾကည္မွဳျဖစ္ျပီးေတာ့ ကမၻာ့လူUီးေရရဲ့ 
Aမ်ားစုက Aဲဒါကုိ ယံုၾကည္ၾကတယ္။ UပမာAားျဖင့္ ေဒးကား (Rene Descartes) 
ရဲ့ ၁၆၄၁ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ "စိတ္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္ဆီးျပီးေနာက္ 
ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မသြားဘူး ဆုိတာေတြ၊ ေသျပီးေနာက္ ဘ၀သစ္ျဖစ္ဖုိ႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရိွတယ္ ဆိုတာေတြကို ေဖာ္ျပဖို႔ က်ဳပ္စကားေတြက 
လံုေလာက္ပါတယ္။" ဆုိတ့ဲစကားက သူ႔ရဲ့ လူ၀င္စားျခင္းAေပၚ ယံုၾကည္မွဳကုိ 
သက္ေသျပတယ္။ Aေနာက္ကမာၻမွာ လူ၀င္စားျခင္းကိုေရွာင္ၾကU္ထားတဲ့ 
ဘာသာေတြထဲက လူ ၂၀ရာခုိင္ႏွဳန္းဟာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူ၀င္စားျခင္းကို ယံုတယ္။ 
ထင္ျမင္ခ်က္ မဲဆႏၵေကာက္ယူမွဳAရ ဒီရာခိုင္နွဳန္းဟာ တိုးတက္လို႔လာတာ 
ေတြ႔ရတယ္။ 
 
ဒါေၾကာင့္ လူ၀င္စားျခင္းသဘာ၀ျဖစ္စU္ဟာ Aကၽြမ္း၀င္ျပီးသားျဖစ္ျပီးေတာ့ Aဆင့္ a 
န႔ဲ b တို႔ ဟာ Aဒဲီမွာတင္ ပါသြားျပီ။ ဒါေၾကာင့္ လူ၀င္စားျခင္းကို သိပၸံနည္းက် 
လက္ခံျခင္းကို စမ္းသပ္ရာမွာ Aထက္က သိပၸံနည္းက် လုပ္ငန္းစU္ေတြထဲက 
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ေနာက္ဆံုးႏွစ္ဆင့္ကို ျဖတ္သန္းရမယ္။ ဒါကို ေAာင္ျမင္ေAာင္ လုပ္ႏိုင္ရင္ 
Aျခားေသာ ေမာ္ဒန္သိပၸံသီ၀ရီကို သက္ေသျပသလုိပဲ လူ၀င္စားျခင္းကုိ 
သက္ေသျပျပီးျဖစ္မယ္။ 
 
ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း ဆိုတာကို ကာလတို သို႔မဟုတ္ ကာလရွည္Aတြင္း လူတစ္Uီးရဲ့ 
နာမ္တရားက ခႏၶာAသစ္မွာ ျပန္လည္ဖြ႔ဲတည္ျပီး ဘ၀သစ္ျဖစ္ျခင္း လို႔ 
ဖြင့္ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ Aဒဲီကာလမွာ Aနည္းန႔ဲAမ်ားဆုိသလို Aတိတ္က 
Aေၾကာင္းAရာ ေတြကို ေမ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Aတိတ္ဘ၀ Aေၾကာင္းတရားရဲ့ 
Aႏွစ္ခ်ဳပ္ကေလး ကေတာ့ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဒီAႏွစ္သာရကေလးဟာ သူ႔CA 
စရိုက္လကၡဏာနဲ႔ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ပါမယ္။  
 
ဒါေၾကာင့္ ကမာၻေျမကို ေရာက္လာၾကတဲ့ ေမြးကင္းစကေလးဟာ ကမာၻသစ္ရဲ့ 
မွတ္တမ္းကိုတင္မဲ့ ဗလာေက်ာက္သင္ပုန္းေလး တစ္ခ်ပ္ မဟုတ္ပါ။ ဘိုးေဘးပုိင္ 
သမုိင္းေတြ ေရးမွတ္ထားတဲ့ သင္ပုန္းတစ္ခ်ပ္ရယ္ပါ။ Aခ်ိဳ႕က ပစၥဳပၸန္က 
ရွဳခင္းေတြကုိ သေဘာက်မယ္္။ Aမ်ားစုကေတာ့ သေဘာမက်ဘဲ မၾကာမတင္ခင္က 
Aတိတ္ကို ျပန္လည္ေျခဆန္႔ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
လူ၀င္စားျခင္းဟာ AေရးAၾကီးဆုံး ကိစၥျဖစ္သလို သာမန္ Aမ်ိဳးသား၊ Aမ်ိဳးသမီးန႔ဲ 
ကေလးသူငယ္ ေတြAတြက္ Aလြန္သိမ္ေမြ႔ျပီး လက္လွမ္းမမီတ့ဲ ကိစၥလည္း 
ျဖစ္တယ္။ ရာဇ၀တ္မွဳ စာရင္းဇယားေတြAရ ျပစ္မွဳစီရင္ခံရတဲ့ လူေတြထဲမွာ 
လူ၀င္စားျခင္းကို ယံုၾကည္သူက Aျခားလူေတြထက္ ပုိနည္းပါးတယ္လို႔ သိရတယ္။ 
သိပၸံနည္းက်သာ လက္ခံၾကျပီဆုိရင္ လူ၀င္စားျခင္းဟာ ၂၁ ရာစု လူ႔Aမွတ္Aသားကို 
သတ္မွတ္တဲ့ လက္၀ါးကပ္ တိုင္ကေလး ျဖစ္လို႔ေနလိမ့္မယ္။ 
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လူ၀င္စားျခင္းကိုသိပၸံနည္းက် စမ္းသပ္ျခင္း 
 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ႏွစ္ခု ရိွပါတယ္။ လူ၀င္စားျခင္းမရိွတာနဲ႔ လူ၀င္စားျခင္းရိွတာ။ လူသားကုိ 
ရုပ္ပုိင္းန႔ဲ နာမ္ပုိင္းဆိုျပီး ဖြဲ႔စည္းထားတယ္။ ခႏၶာကုိယ္ၾကီးက ရုပ္ပုိင္း။ ဒါကုိ 
ေကာင္းေကာင္း နားလည္ၾကတယ္။ ဒါဟာ ေရွးရုိးသိပၸံရ့ဲ ရုပ္ပိုင္း (Res Extensa) 
ဆိုတာထဲမွာ ပါတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ရုပ္ပိုင္းကို ေကာင္းေကာင္း 
စူးစမ္းထားၾကတယ္။ နာမ္ပိုင္းကိုေတာ့ သိပၸံပညာရွင္ေတြက မစူးစမ္းရေသးဘူး။ 
ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဒါဟာ ေရွးရုိးသိပၸံရဲ့ နာမ္ပိုင္း (Res Cogitans) Aတြင္းမွာ 
ရွိလို႔ ျဖစ္တယ္။ ေဆးပညာမွာေတာင္မွ ေစာေစာပုိင္း ဆရာ၀န္ေတြဆုိရင္ 
သာမန္ကာလွ်ံကာ ဖ်ားတာနာတာ ေလာက္ကိုုေတာင္မွ ရုပ္၀တၳဳေတြ ေဖာက္ျပန္လို႔ 
ျဖစ္ရတာလို႔ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကတာကလား။ Aေနာက္တိုင္း ေဆးပညာထဲက စိတ္ေရာဂါ 
ဘာသာရပ္ဟာ မၾကာခင္္ကမွ ေပၚလာခဲ့တာ ျဖစ္တယ္ေလ။ 
 
လူ၀င္စားျခင္းမရိွ (Fig.3) ဆုိတ့ဲ Aဆိုမွာ ေသျခင္းတရားဟာ တြင္းနက္ထဲက 
Aေတြ႔Aၾကဳံ ျဖစ္ရပ္ မ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ဒီAေတြ႔Aၾကဳံ ျဖစ္ရပ္ကို ျဖတ္သန္းျခင္းဟာ 
တစ္လမ္းသြားသာလွ်င္ ျဖစ္ျပီး ဒါကို ျဖတ္သန္းျပီးတဲ့Aခါ ဘာမွ 
ျပန္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ Aလင္းေရာင္ေတာင္ ျပန္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒီေနရာမွာ 
ရုပ္ခႏၶာဟာ ေသျပီးတဲ့ေနာက္ ျပိဳကြဲသြားတဲ့Aခါ နာမ္တရားဟာ ဖ်က္ဆီးခံရတယ္၊ 
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သို႔တည္းမဟုတ္ လုံး၀မသိနားမလည္ႏုိင္တ့ဲ AေျခAေနကို ေရာက္သြားျပီး 
AဒဲီAတိုင္း ထာ၀ရတည္ေနမယ္။ ဆုိလိုတာက လူတိုင္းဟာ ေမြးဖြားတယ္၊ 
ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ေနထိုင္တယ္၊ ေနာက္ဆံုးမွာ ေသျခင္းAေတြ႔Aၾကဳံကို 
ေက်ာ္လႊားရမယ္။ ျပန္မလာေတာ့မဲ့ AေျခAေနကို ရာက္သြားမယ္။ 
 

 
 

 
လူ၀င္စားျခင္းရွိတယ္ (Fig.4) ဆိုတ့ဲ Aဆုိမွာ ေသျခင္းတရားဟာ 
လမ္းဆံုးAေတြ႔Aၾကဳံ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဒီေနရာမွာ 
ရုပ္ပုိင္းျဖစ္တ့ဲ ခႏၶာကိုယ္ကသာလွ်င္ ပ်က္စီးသြားျပီး ျပန္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပမဲ့ 
နာမ္တရားကေတာ့ သိပၸံနည္းAရ မသိမျမင္ႏုိင္မဲ့ Aေျခကို ဆိုက္ေရာက္ျပီး 
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Aခ်ိန္တစ္ခုကုန္ဆံုးတဲ့Aခါ ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚလာမယ္။ သိပၸံနည္းAရ 
သိျမင္ႏုိင္မဲ့Aေျခမွာေတာ့ သေႏၶသားရ့ဲ ကိုယ္ထဲကို ေရာက္လာမယ္။ ဒါဟာ 
Aီလက္Aက္ထရြန္က Aက္တမ္ပတ္လမ္းကေန ေပ်ာက္ကြယ္ျပီး 
ပတ္လမ္းႏွစ္ခုၾကား ကြက္လပ္ကို မျဖတ္ဘဲ Aျခားတစ္ေနရာမွာ ျပန္ေပၚလာသလုိမ်ိဳး 
ျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ျခားနားခ်က္က Aီလက္ထရြန္CA ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းန႔ဲ 
ျပန္ေပၚျခင္းမွာ Aခ်ိန္ျခားနားခ်က္ မရွိတာပ။ဲ 
 
Aထက္ေဖာ္ျပပါ လူ၀င္စားျခင္းျဖစ္စU္CA ရွင္းလင္းခ်က္မွာ သိပၸံနည္းက် လုပ္ငန္းစU္ရဲ့ 
Aဆင့္ a န႔ဲ b ပါ၀င္ျပီးသားျဖစ္တယ္။ ေနာက္လုပ္ငန္းစU္ တစ္ဆင့္ကေတာ့ ဒီျဖစ္စU္ 
တကယ္တည္ရွိတယ္ ဆိုတာကို ေဟာကိန္းထုတ္ထားႏိုင္မဲ့ ေလ့လာစူးစမ္းမွဳေတြကုိ 
ရွာေဖြဖုိ႔ပဲ။ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ စစ္ေဆးႏိုင္ေAာင္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္တဲ့ 
ေလ့လာစူးစမ္းမွဳမ်ိဳးေပါ့။ 
 
Aတိတ္က ျဖစ္ရပ္ေတြကို မွတ္မိႏုိင္တဲ့ လူသားရဲ့ စြမ္းရည္ဟာ တစ္Uီးန႔ဲတစ္Uီး 
Aေတာ္ေလး ကြာျခားပါတယ္။ Aခ်ိဳ႔ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ကာလAၾကာၾကီးက 
ျဖစ္ရပ္ေတြ Aေတြ႔Aၾကဳံေတြကုိ မွတ္မိႏုိင္တယ္။ Aခ်ိဳ႔ကေတာ့ ဒါေတြကုိ 
ႏွစ္Aနည္းငယ္ Aတြင္းမွာ Aလြယ္တကူ ေမ့ကုန္တယ္။ Aမ်ားစုကေတာ့ ထူးျခားတဲ့ 
ျဖစ္ရပ္ေတြကုိ Aျပည့္Aစုံမွတ္မိၾကတယ္။ UပမာAားျဖင့္ ကာလၾကာၾကာျဖစ္ပြားတ့ဲ 
၀မ္းနည္းဖြယ္ Aျဖစ္Aပ်က္မ်ား ကေန ေသျခင္းတရား Aထိေပါ့။ Aိပ္ေမြ႔ခ်လိုက္တ့ဲ 
Aခါမွာ လူေတြဟာ သူတို႔ လုံး၀ေမ့ေလ်ာ့သြားျပီးတ့ဲ ျဖစ္ရပ္ေတြကုိ 
ျပန္လည္စုစည္းလာႏုိင္တယ္။ Aခ်ဳိ႔ဟာ ကာလAေ၀းၾကီးက ဗဟုသုတေတြ 
Aေတြ႔Aၾကဳံေတြကို ျပန္လည္မွတ္မိႏုိင္ျပီး၊  ျပန္Aသံုးျပဳႏိုင္တ့ဲ ထူးျခားတဲ့ 
စြမ္းရည္လည္းရိွတယ္။ 
 
UပမာAားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္န႔ဲ Aဆင့္ျမင့္ရူပေဗဒ ေဆြးေႏြးဖူးတ့ဲ Aကၽြႏု္ပ္ရဲ့ 
မိတ္ေဆြတစ္Uီး။ သူဟာ GCE (A level) စာေမးပြဲAတြက္ Aၾကာၾကီး 
ေလ့လာေနတယ္။ AဒဲီAခ်ိန္Aတြင္း ဘာသိပၸံမွ သူမလုပ္ခဲ့ဘူး။ ဒီေနာက္ ဗဟိုဘဏ္ 
ဗုံးေပါက္မွဳျဖစ္တုန္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာမွ လြတ္လာျပီး Aဆင့္ျမင့္ရူပေဗဒကုိ 
ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ မွတ္Uာဏ္က ျပန္ေပၚလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရူပေဗဒကုိ မၾကာမတင္ကမွ 
ေလ့လာဖူးတ့ဲ Aျခားလူေတြ ကေတာ့ သူတို႔ ေလ့လာဖူးတာေတြ ေမ့ကုန္တယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဲ။ ေဘးAႏၲရာယ္ ျဖစ္ခါနီးကာလမွာ သတိုူ႔မွတ္Uာဏ္ကုိ 
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မသိမ္းဆည္းလိုက္ႏုိင္လို႔ပဲ။ ကၽြႏု္ပ္မိတ္ေဆြဟာ ဗုံးကြဲတဲ့Aလင္းေရာင္ကို 
သူ႔ျပတင္း၀ကေန ျမင္လိုက္ရတာနဲ႔ Aဆင့္ျမင့္ရူေပဗဒေတြကုိ သူ႔စိတ္ထမဲွာ 
ရုတ္တရက္ ျပန္သတိရခဲ့တယ္။ ျပီးမွ ဗုံးရဲ့ လွဳိင္းတိုေတြ ၀င္လာတာ။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ 
လွဳိင္းေတြက ျပတင္းမွန္ကို မခြပဲစ္မီ ၾကမ္းျပင္ေပၚကို သူပစ္လဲသြားတာ ျဖစ္တယ္။ 
 
ေစာေစာက သတ္မွတ္ထားတဲ့ လူ၀င္စားျခင္းသာ Aမွန္တကယ္ ရိွတာ ဆုိရင္ 
လူသားရဲ့ နာမ္တရားကလာတဲ့ Aဆိုပါ စြမ္းရည္ေတြဟာ ေမြးဖြားျခင္းကုိ လြန္လုိ႔ 
ျပီးခဲ့တ့ဲ ဘ၀ကု ိ ေျခဆန္႔ႏိုင္ရမွာျဖစ္တယ္။ Aဒဲီထက္ ေစာေစာ ဘ၀ေတြကုိလည္း 
ေျခဆန္႔ႏုိင္ရမယ္။ Aခ်ိဳ႔ပုဂၢိဳလ္ေတြမာွ Aတိတ္ဘ၀ ျဖစ္ရပ္ေတြကုိ 
မွတ္မိႏိုင္တဲ့Aစြမ္းရိွရမယ္။ Aိပ္ေမြ႔ခ် ျခင္းက ဒီစြမ္းရည္ကုိ Aေထာက္ကူ 
ျပဳလိုက္မယ္။ Aခ်ဳိ႔ကေတာ့ သူတို႔ရဲ့ Aတိတ္ဘ၀ေတြက ဗဟုသုတန႔ဲ 
Aေတြ႔Aၾကဳံေတြကို ျပန္လည္Aသုံးျပဳႏုိင္ရမွာျဖစ္တယ္။ 
 
ဒီေဟာကိန္းေတြနဲ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဟာ ေဟာကိန္းထုတ္ထားတဲ့ ေလ့လာစူးစမ္းမွဳေတြကုိ 
ရွာေဖြရင္း သိပၸံနည္းက် လုပ္ငန္းစU္CA ေနာက္ဆံုးAဆင့္ေတြကို သြားႏုိင္တယ္။ 
လူ၀င္စားျခင္းန႔ဲ ဆက္စပ္တ့ဲ Aခ်က္Aလက္ Aေျမာက္Aျမားကုိ ကမာၻတလႊားက 
သုေတသီေတြဆီက စုစည္းရယူခဲ့တယ္။ Aတိတ္ဘ၀ေတြကို Aလိုလုိ 
ျပန္လည္သတိရျခင္းေတြ၊ Aတိတ္ဘ၀ကုထံုးေတြ၊ ကေလးပါရမီရွင္မ်ားနဲ႔ 
Aတိတ္ဘ၀က ဗဟုသုတန႔ဲ Aေတြ႔Aၾကဳံေတြကို ျပန္လည္Aသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ 
Aျခားလူေတြဟာ သုေတသနျပဳျပီး ေလ့လာစူးစမ္းရမဲ့ က႑ေတြ ျဖစ္တယ္။ 
 
ေလ့လာစူးစမ္းမွဳဟာ - 
(၁) Aတိတ္ဘ၀ကိုAလိုလိုမွတ္မိေနျခင္း 
(၂) Aတိတ္ဘ၀ကုထံုး 
(၃) ကေလးပါရမီရွင္မ်ားနဲ႔ Aတိတ္ဘ၀က ဗဟုသုတ Aေတြ႔Aၾကဳံေတြကုိ ျပန္လည္ 
Aသံုးျပဳႏုိင္တ့ဲ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလုိ႔ ခြဲထားျပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္မယ္။ 
ဒါဟာ လုပ္ငန္းစU္ တတိယဆင့္မွာလုပ္တ့ဲ ေဟာကိန္းထုတ္ျခင္းဆိုတာ န႔ဲ 
ကိုက္တယ္။ 
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Aတိတ္ဘ၀မ်ားကိုAလိုလိုမွတ္မိေနျခင္း 
 

လူ၀င္စားျခင္းကို ကတိAျပဳဆံုး သက္ေသကေတာ့ Aတိတ္ဘ၀မ်ားကုိ 
Aလိုလုိမွတ္မိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Aထူးသျဖင့္ကေတာ့ ကေလးေတြမွာေပါ့။ 
မၾကာခဏဆုိသလို Aသက္၂ ႏွစ္Aရြယ္ေလာက္မွာ( ရံခါ ဒ့ီထက္ေတာင္ 
ငယ္ေသးတယ္) ကေလးငယ္ဟာ Aတိတ္ဘ၀က မွတ္Uာဏ္ကုိ ျပန္ရဖုိ႔ စတင္ 
ေသြးတုိးစမ္းေလ့ရွိတယ္။ ဒီကိစၥမ်ိဳးAေျမာက္Aျမားကုိ ကမာၻတလႊားမွာ 
ေလ့လာစူးစမ္းၾကတယ္။ UပမာAားျဖင့္ Aေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ 
ဗာဂ်ီးနီးယားတကၠသိုလ္က စိတ္ေရာဂါပညာ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာAိုင္ယန္ 
စတီဗင္ဆင္ (Ian Steveson) က ဒီလိုကိစၥမ်ိဳး ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေလ့လာျပဳစုျပီး 
ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ဖူးတယ္။ Aတိတ္ဘ၀မ်ားကုိ Aလိုလိုမွတ္မိေနတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကို 
ေလ့လာတဲ့ AျခားသုေတသီAေျမာက္Aျမားရွိပါတယ္။ ဒီသုေတသီေတြထဲက 
Aမ်ားAျပားဟာ လူ၀င္စားျခင္းကိုလက္မခံတ့ဲ ဘာသာေတြထဲက ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒီကေလးေတြဟာ တိတိက်က် သြက္သြက္လက္လက္ တည့္တည့္မတ္မတ္ကုိ 
သူတို႔Aတိတ္ဘ၀ေတြ Aေၾကာင္း ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာျပၾကတယ္။ ေနာက္ သူတို႔န႔ဲ 
ဆက္စပ္တ့ဲ ရာဇ၀င္ကို သက္ေသျပႏုိင္တယ္။ ကေလးAမ်ားစုဟာ သူတို႔ရဲ့ 
Aတိတ္Aေၾကာင္း မွတ္Uာဏ္ေတြကို Aသက္ ၂ ႏွစ္န႔ဲ ၅ ႏွစ္ၾကားမွာ 
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ျပန္ရရိွၾကတယ္။  Aဒဲီကာလက ငယ္္ေသးေတာ့ လက္ရိွဘ၀ Aခ်က္Aလက္ေတြက 
သူတို႔ရဲ့ မွတ္Uာဏ္မွာ ၀င္မရႈပ္ေသးလို႔ ျဖစ္တယ္။ 
 
ရံဖန္ရံခါမွာ သူတို႔ဟာ "သား (သမီး) လူၾကီးျဖစ္ခဲ့တုန္းက" ဆုိတ့ဲ စကားစုကုိ 
သံုးေလ့ရွိျပီး သူတို႔ရ့ဲ ခႏၶာကိုယ္ ေသးေသးေလးေတြAတြက္ ျငီးတြားၾကတယ္။ 
ေနာက္ျပီး Aရင္ဘ၀ကနဲ႔ လိင္မတူတာကို မႏွစ္မသက္ ေျပာတတ္ေသးတယ္။ 
မၾကာခဏဆုိသလိုပင္ သူတို႔ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ၊ သားသမီးေတြကုိ 
ျပန္တမ္းတတတ္တယ္။ ေနာက္ျပီး Aရင္ဘ၀တုန္းက AစားAေသာက္၊ 
A၀တ္Aစား၊ ဘ၀AေနAထား တစ္ခါတရံ Aရက္၊ ေဆး၀ါးနဲ႔ ေဆးရြက္ၾကီး 
ေတြကိုေတာင္ ျပန္တမ္းတေနတတ္ေသးတယ္။ Aတိတ္ဘ၀က မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ 
ေသခဲ့ရတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့Aရာ ေတြလုိ႔ ေၾကာက္ရြ့ံ ေနတတ္တယ္။ ဆိုလိုတာက 
ေရေၾကာက္တာတို႔၊ စက္တပ္ယU္ကုိေၾကာက္တာတို႔ စတာမ်ိဳးေပါ့။ Aရင္ဘ၀က 
ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ခိုင္မာတဲ့ သက္ေသခံခ်က္ကေတာ့ 
Aရင္ဘ၀က ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟမ်ားAေပၚ ထားတဲ့ Aလိုလိုျဖစ္လာတဲ့ 
ၾကီးမားတဲ့သံေယာဇU္ပါ။ ဒါဟာ ေယဘုယ်Aားျဖင့္ ဒီကိစၥေတြရဲ့ ခုိင္လံုျခင္းကို 
သက္ေသျပတာ ျဖစ္သလို လိမ္လည္မွဳ ျဖစ္ႏိုင္တာကို ပ,ထုတ္ျပီးသား 
ျဖစ္သြားတယ္။ 
 

 
Aတိတ္ဘ၀ကုထံုး 
 
Aတိတ္ဘ၀ကုထံုးဟာ Aဆိုတစ္ခုကို Aေျခခံထားတာျဖစ္တယ္။ လူAခ်ိဳ႔ဟာ 
သူတို႔ရဲ့ Aတိတ္ဘ၀ေတြက မႏွစ္သက္ဖြယ္ Aျဖစ္Aပ်က္ေတြကုိ မသိစိတ္ 
မွတ္Uာဏ္ထဲမွာ သိမ္းဆည္းထားတယ္။ မသိစိတ္ထဲက Aတိတ္ဘ၀ 
မွတ္Uာဏ္ေတြဟာ သူတို႔ရ့ဲ ပစၥဳပၸန္ဘ၀ေတြကုိ ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခုိက္ေစတယ္။ 
Aိပ္ေမြ႔ခ်လိုက္တ့ဲAခါ သူတို႔ဟာ ဇာတိရဲ့ ဟိုမွာဘက္ Aတိတ္ဘ၀ေတြဆီ၊ ရံခါ 
ဒီ႔ထက္ေစာတဲ့ ဘ၀ေတြဆီ ျပန္ေရာက္သြားတယ္။ သရုိးသရီ 
ေနထုိင္မေကာင္းတာေလးေတြ၊ ဖုိဘီးယားေတြ (Phobia - Aေၾကာင္းမဲ့ ေၾကာက္ရြံ႕မွဳ 
ေတြ) န႔ဲ ရုပ္ပုိင္း ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္တာေတြကုိ Aိပ္ေမြ႔ခ်ျခင္းနဲ႔ ကုသႏုိင္တယ္။ 
Aတိတ္ဘ၀ကုထံုးဟာ ဒီလို ေနထိုင္မေကာင္းတာမ်ိဳးAတြက္ သတ္မွတ္ထားတ့ဲ 
Aေနာက္တိုင္း ေဆးကုထံုးေတာင္ ျဖစ္ေနျပီ။ ပထမဆံုး ထုတ္ေ၀တ့ဲ A ိပ္ေမြ႔ခ်ျပီး 
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Aတိတ္ဘ၀ကို သိတ့ဲ ေက့စ္ (Case) ကေတာ့ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ 
Aေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဘရုိက္ေဒး မာဖီ (Bridey Murphy) ရဲ့ စာA ုပ္ျဖစ္ျပီး 
လူနာဟာ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒီကုထံုးမ်ိဳး ကုသဖူးတ့ဲ ေဆးပညာရွင္ေတြက ဒီဘာသာရပ္န႔ဲပတ္သက္လို႔ စာAုပ္ 
Aမ်ိဳးမ်ိဳးေရးသားၾကတယ္။ Aမ်ားစရုဲ့ စိတ္၀င္စားမွဳကေတာ့ ဒီလူနာေတြ 
ကုသဖုိ႔ျဖစ္ျပီး Aနည္းစုကေတာ့ Aတိတ္ဘ၀က သတင္း Aခ်က္Aလက္ေတြကုိ 
စစ္ေဆးဖုိ႔ စိတ္၀င္စားၾကတယ္။ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျပီး စာAုပ္ျပဳစုထားတာေတြ 
Aမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။ Aတိတ္ဘ၀ကုိ ျပန္သတိရတဲ့Aခါ မၾကာခဏဆုိသလုိ 
လက္ရွိဘ၀မွာ မတတ္ေျမာက္တ့ဲ Aတိတ္ဘ၀က ဘာသာစကားကုိ 
ေျပာေနတတ္တယ္။ UပမာAားျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်တုိက္ သူေလးတစ္Uီးဟာ 
ၾသစေၾတးလ်မွာ မရွိတ့ဲ ေရွးေဟာင္းAီဂ်စ္ဘာသာကုိ ေျပာတယ္။ ေရွးေဟာင္း 
Aီဂ်စ္ဘုရားေက်ာင္းမွာ ေရးထားတဲ့ Aီဂ်စ္Aရုပ္စာေတြကုိ ေရးျပတယ္။  
 
သူတို႔ဟာ Aတိတ္ဘ၀ Aေသးစိတ္ကို ရွင္းျပတတ္တယ္။ Aတိတ္ဘ၀ 
ကုထံုးဆရာ၀န္ ေရမြန္ေမာ္ဒီ (Raymond Moody, M.D) ဟာ သူ႔ကိုယ္သ ူ
Aိပ္ေမြ႔ခ်ျပီး Aတိတ္ဘ၀ ၉ ဘ၀ ကို ျပန္သတိရေAာင္လုပ္တယ္။ ဒီဘာသာရပ္န႔ဲ 
ပတ္သက္တဲ့ သူ႔ Aေတြ႔Aၾကဳံေတြကို စာAုပ္တစ္A ုပ္ ေရးသားခဲ့တယ္။ 
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ကေလးပါရမီရွင္မ်ားနဲ႔ Aတိတ္ဘ၀က ဗဟုသုတ 
Aေတြ႔Aၾကဳံေတြကို Aသံုးျပဳႏိုင္သူမ်ား 

 
 

ေရာမေတြးေခၚရွင္ ဆီဆာရုိ (Cicero) က "ကေလးေတြထိန္းသိမ္းထားတ့ဲ 
Aခ်က္Aလက္ Aေျမာက္Aျမားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ဟာ ဇာတိမတိုင္မီက 
Aခ်က္ေတြကုိသိဖို႔ ခုိင္လံုတ့ဲသက္ေသျဖစ္တယ္" လို႔ဆိုတယ္။ 
AဒဲီAခ်ိန္ကတည္းကစျပီး ပါရမီရွင္ဟာ Aတိတ္ဘ၀ Aေတြ႔Aၾကဳံေတြကေန 
ဖူးပြင့္လာတာ ဆိုတ့ဲ ယံုၾကည္မွဳဟာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာတယ္။ 
Aရြယ္န႔ဲမလိုက္ေAာင္ စြမ္းရည္ထူးတဲ့ ကေလးAခ်ိဳ႔ကိုေတာ့ လူ၀င္စားျခင္းန႔ဲပဲ 
ရွင္းျပလို႔ရတယ္။ UပမာAားျဖင့္ ဂီတတူရိယာေတြ တစ္ခါမွမသံုးဖူးတဲ့ ၆ ႏွစ္သား 
ကေလးေလးဟာ ေကာက္ကာငင္ကာပဲ ေျပာင္ေျမာက္တ့ဲ စႏၵယားတီးလံုးကို Aနီးက 
စႏၵယားမွာေကာက္တီးတယ္။ သံုးႏွစ္Aရြယ္ ကေလးေလးဟာ သူ႔Aေဖ 
Aလုပ္ေငြေခ်ဖုိ႔ တြက္ခ်က္ေနတာကုိ စိတ္တြက္န႔ဲ လုိက္တြက္ျပီး Aမွားေတြေတာင္ 
ရွာျပေသးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူဟာ ရာစုနွစ္ရဲ့ Aေတာ္ဆံုး သခ်ာၤပညာရွင္တစ္Uီး 
ျဖစ္လာတယ္။ ဒါကို တျခားနည္းနဲ႔ ရွင္းဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြAတြက္ 
ေနာက္ဆံုး Aစီရင္ခံစာကေတာ့ ေလးႏွစ္Aရြယ္ Aေမရိကန္မိန္းကေလး ျဖစ္တယ္။ 
သူက ဘာသာသံုးမ်ိဳးတတ္တယ္။ A ိမ္ကကြန္ျပဴတာကုိ ပရုိဂရမ္ဆြဲတယ္။ 



လူ၀င္စားျခင္းကုိ သိပၸံနည္းက်လက္ခံျခင္း 

   Existence Media Group 

35

ကေလးစာA ုပ္ေတြ ဖတ္ရမဲ့Aစား ရိွတ္စပီးယားကို ဖတ္တယ္။ 
စာAုပ္ေတြသက္သက္ကေန ဂ်ပန္ဘာသာကို သင္ခဲ့တယ္။ 
 
Aတိတ္ဘ၀က ပညာဗဟုသုတေတြကုိ Aသံုးျပဳႏုိင္တ့ဲ လူေတြထဲက Aေကာင္းဆုံး 
Aစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကေတာ့ ဂ်က္ဆန္မာ (Jetsunma) ျဖစ္တယ္။ 
Aေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဘရြတ္ကလင္းက ဂ်ဴးAိမ္တစ္Aိမ္က မိန္းကေလး။ 
ပတ္ပတ္လည္မွာ Aရက္သမားေတြ၊ Aၾကမ္းဖက္သူေတြ၊ မေတာ္မတရားျပဳမွဳေတြနဲ႔။ 
သူ႔Aေမက ဂ်ဴးလူမ်ိဳး။ ကုန္စုံဆိုင္က ေငြကုိင္စာေရး။ သူ႔ပေထြးက Aီတလီလူမ်ိဳး 
ထရပ္ကားေမာင္းသူ။ ႏွစ္ေယာက္စလံုးက Aရက္သမားေတြ ျဖစ္ျပီး ကေလးကုိ 
Aၾကင္နာကင္းကင္းန႔ဲ ေန႔တိုင္းရုိက္တယ္။ မိခင္က Aားသာတ့ဲAခါ ကေလးကုိ 
သူကိုးကြယ္တ့ဲ ဘုရားေက်ာင္းကို ေခၚတယ္။ ပေထြးက Aားသာတ့ဲAခါလည္း 
ကေလးကုိ သူကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားေက်ာင္းကို ေခၚသြားတယ္။ ဂ်က္ဆန္မာ ၁၇ 
ႏွစ္Aရြယ္ ေရာက္ေတာ့ ရဲကသူ႔ကိုAၾကံေပးတယ္။ သူ႔မိဘေတြနဲ႔ Aတူေနရတာဟာ 
Aႏၲရာယ္မ်ားလုိ႔ Aိမ္ကေန ထြက္သြားပါေပါ့။ သAိူမ္ကထြက္သြားတယ္။ 
လက္ထပ္တယ္။ ကေလးနွစ္ေယာက္ရတယ္။ 
 
သူ႔မိဘေတြနဲ႔ ေနခဲ့ရတ့ဲ ဒဏ္ရာAနာတရကေန လြတ္ေျမာက္သြားတာနဲ႔ သူမဟာ 
တိဘက္ဗုဒၶဘာသာကို Aဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေဟာၾကားႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ကိုရျပီး 
ပရိသတ္ေတြလည္း ရတယ္။ Aရင္တုန္းက သူဟာ ဗုဒၶဘာသာကို 
ထိကိုမထိေတြ႔ဖူးခဲ့ဘူး။ တိဘက္Aေၾကာင္းလည္း နကန္းတစ္လံုးမသိဘူး။ သူန႔ဲ 
သူ႔ပရိသတ္ေတြကလည္း ဗုဒၶဘာသာAေၾကာင္း သင္ၾကားေနတာရယ္လို႔ မသိခဲ့ဘူး။ 
သူတို႔က ဒါကို "ေတြ႔ရွိခ်က္နဲ႔ ဘ၀သစ္Aတြက္ ဗဟို" လို႔ နာမည္ေပးခဲ့တယ္။ 
ေနာက္ပုိင္းမွာ တိဘက္ဘုန္းၾကီးေတြကုိ ေတြ႔တယ္။ တိဘက္ကိုသြားလည္တယ္။ 
ေနာက္ေတာ့ သူဟာ တိဘက္ဘုန္းၾကီးတစ္ပါး ၀င္စားတာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရတယ္။ 
သူေဟာေနတဲ့ တရားေတြက Aတိတ္ဘ၀က တိဘက္ဘုန္းၾကီး ဘ၀က 
တရားေတြပ။ဲ ၀ါရွင္တန္ကို ေရာက္တ့ဲလူေတြAေနနဲ႔ သူ႔ရိပ္သာကုိသြားျပီး 
သူ႔ကိုေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ 
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နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္ 
 

ေဖာ္ျပခဲ့တ့ဲ Aပုိင္းေတြက ေလ့လာစူးစမ္းမွဳေတြဟာ သိပၸံလုပ္ငန္းစU္ တတိယဆင့္မွာ 
ျပဳခဲ့တ့ဲ ေဟာကိန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမွဳရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိပၸံနည္းက် 
လက္ခံဖုိ႔Aတြက္ စမ္းသပ္မွဳ ဟာ Aဆင့္ေလးဆင့္လံုး ျပည့္စံုသြားပါျပီ။ 
ကၽြႏု္ပ္Aေနနဲ႔ လူ၀င္စားျခင္းကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္တ့ဲ သိပၸံနည္းက် 
Aခ်က္Aလက္ေတြကို မေတြ႔ဖူးေသးပါဘူူး။ 

 
ဒီစမ္းသပ္မွဳေတြကုိ Aေျခခံလို႔ ခုလို ေကာက္ခ်က္ဆြဲတယ္။ 
လူ၀င္စားျခင္းကို သိပၸံနည္းက်လက္ခံျခင္းဟာ Aနည္းဆံုး တရားခြင္သံုးခုရဲ့ 
သက္ေသျပခ်က္ရျပီ။ 

 
သိပၸံႏွလံုးသားရွိတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ဟာ လူ၀င္စားျခင္းကုိ လက္ခံဖုိ႔ Aခက္ေတြ႔တတ္ပါတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ သူက လူ၀င္စားျခင္းျဖစ္စU္ကို ေခတ္ေနွာင္းေနျပီျဖစ္တဲ့ 
ေဒးကားရဲ့ ေရွးရုိးသိပၸံ နားလည္မႈထဲက ၾကည့္ေနလို႔ပဲ။ ေမာ္ဒန္သိပၸံကေတာ့ 
(AတိAက်ဆိုရရင္ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္Aရကေတာ့) သဘာ၀ျဖစစ္U္ရဲ့ 
နားမလည္ဖြယ္ ျဖစ္စU္ေတြကို လက္ခံဖို႔ တိုက္တြန္းထားတာရွိပါတယ္။ Uပမာ 
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Aီလက္ထရြန္ခုန္ကူးမွဳဗ်ာ။ ဒါကို လက္ခံဖို႔ေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မတ့ံုဆိုင္းဘူး 
မဟုတ္လား။ ဒီလိုပဲ Aခ်က္Aလက္ေတြAရကေတာ့ လူ၀င္စားျခင္းကုိ 
Aမွန္တရားAျဖစ္ လက္ခံဖုိ႔ တိုက္တြန္းေနျပီေလ။ 
 
ၾသစၾတီးယား သိပၸံပညာရွင္ ရူးေဒါ့ဖ္စတိန္းနာ (Rudolf Steiner) က 
ခုလိုေျပာခဲ့တယ္။ 

 
ေကာ္ပါးနီးကပ္စ္ရ့ဲ စၾကာ၀ဠာသီ၀ရီကို လက္ခံဖုိ႔ တစ္ေခတ္တစ္ခါက 
Aဆင္သင့္ျဖစ္ခဲ့သလို ကၽြႏု္ပ္တို႔ေခတ္မွာလည္း လူသားရဲ့ ေယဘုယ် 
Aသိတရားမွာ လူ၀င္စားျခင္း AေတြးAေခၚကုိ လက္ခံဖုိ႔ Aဆင္သင့္ 
ျဖစ္ပါျပီ။ 

 
တ့ဲ …။ 
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