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နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ 

----------- 

ဧတဒဂ္ရ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ား 

အမွတ္စဥ္ (၁)  

ရတညၱဴဧတဒဂ္ (ရဟန္းသိကၡာ ၀ါ အႀကီးဆုံး ဧတဒဂ္)ရ အရွင္ေကာ႑ညေထရ္ 

 ျမတစ္ြာဘရုားရွင္က သူ႕ရ႕ဲသာသနာေတာ္မွာ သတူပါးတို႔ထက္ ထူးျခားစြာ ပါရမီျဖည့္ခဲ့ၿပီး  

ဆေုတာင္းနဲ႔လာခ့ဲၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကိ ု သူတုိ႔ ဆုေတာင္းေတြန႕ဲ သက္ဆိုင္တဲ့ ဧတဒဂ္ဘြ႕ဲထူးန႕ဲ ခ်ီးေျမႇာက္ 

ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဧတဒဂ္ ဆိုတာ အျမတဆ္ုံးပုဂၢိဳလ္ အသာဆံုးပုဂၢိဳလ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။  ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထးူ 

ရခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္အေရအတြက္ကို အဂၤုတၱဳိရ္ပါဠိေတာ္ ဧကကနိပါတမ္ွာ မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပထားတာက 

အမ်ိဳးသားရဟန္း ၄၇ ပါး၊ အမ်ိဳးသမီးရဟန္းမ ၁၃ ပါး၊ အမ်ိဳးသားဥပါသကာ ၁၀ ဦး န႕ဲ အမ်ိဳးသမီး ဥပါသိကာမ 

၁၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ဦးေရ ၈၀ ရွိပါတယ္။  

 အဒီဲထကဲ ပထမဆုံး ေျပာျပလိုတာကေတာ့ အရွင္ေကာ႑ညေထရ္အေၾကာင္းပါ။ အရွင္ေကာ႑ည 

ဆုိလုိက္တာနဲ႕ ပဥၥ၀ဂၢ ီငါးဦးထကဲ အႀကးီဆုံးမေထရ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အားလုံးသၾိကမွာပါ။ ျမတ္စြာဘုရားၿပီးရင္ 

သာသနာေတာ္မွာ ပထမဦးဆုံး ရဟန္းအျဖစ္ ခံယခူဲ့တဲ့ပုဂၢိဳလ္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သာသနာေတာ္မွာ သကိၡာ ၀ါ 

အႀကီးဆုံး ဧတဒဂ္ျဖစ္တဲ့ ရတၱညဴဧတဒဂ္ကို ရရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ရတညၱဴ ဆုိတာ ရတိၱ န႕ဲ ညဴ ကို 

ေပါင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရတၱိ က ရဟန္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေန႔ရက္ေပါင္း လို႔ အဓိပၸါယရ္ၿပီး ညဴ ဆုိတာက သသူိလို႔ 

အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ရဟန္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေန႔ရက္ေတြ တစ္နည္းေျပာရရင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား လုိက္နာက်င့္သုံးရတ့ဲ 

အက်င့္သကိၡာေတြ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ေန႔ရကေ္တြကို သတ့ဲိသလူို႔ ဆိုလုိတာပါ။ အဲဒီလို ရဟန္းသကိၡာ က်င့္သုံးခဲ့တ့ဲ 

ေန႔ရကေ္တြကုိ သိတ့ဲရဟန္းေတာ္ေတြအထမဲွာ အရွင္ေကာ႑ညဟာ အသာဆုံး၊ အျမတဆ္ုံး ပုဂၢိဳလျ္ဖစ္လို႔ ဒီ 

ရတညၱဴ ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထးူကို ရခဲ့တာပါ။  

 ဤအရွင္ျမတ္ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီရတၱညဴဧတဒဂ္ ရခဲ့တယဆ္ိုတာ ရွင္းမျပခင္ အရွင္ျမတ္ႀကီးရ႕ဲ  အတု 

ယစူရာေကာင္းတဲ့ ေလာကအေပၚ ႐ႈျမင္ပံုရယ၊္ ကေိလသာအပူေတြကေန လြတေ္ျမာက္ႏိုင္တဲ့ႏွလုံးသြင္း 

ဆင္ျခင္နည္းရယ္၊ ေနာက္ၿပီး အေပါင္းအသင္းမွားၿပီး လမ္းမွားေရာက္သြားတဲ့ အေျပာခက္ အဆုိခက္ တပည့္ 

တစ္ပါးကိ ုဆုံးမပံုေတြကို အရင္ဆုံး ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ 

ေလာကအေပၚ ႐ႈျမင္ပံု 

 တစ္ခါေတာ့ အရွင္ျမတ္ႀကီးဟာ မေကာင္းတဲ့အေတြးအႀကေံတြ ဖိစီးႏွိပ္စက္ခံေနရတဲ့ အခ်ိဳ႕လေူတြရ႕ဲ 

မေကာင္းတဲ့စိတ္ေနစိတ္ထား ျဖစ္ေနပံုေတြ၊ အေတြးအႀကံ မွားယြင္းေနပုံေတြကုိ ဆင္ျခင္မိပါတယ။္ အဲဒီအခါမွာ 
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ဒီမေကာင္းတ့ဲအေတြးအႀကေံတြက လြတေ္ျမာက္ေအာင္ ဘယ္လိုေတြးႀကံ ဘယ္လို ႏွလုံးသြင္းရ မယ္ဆိုတာကို 

သတိထားမိလို႔ရယ္၊ ေနာကၿ္ပီး မိမိကုိယ္တိုင္လဲ ဒီလို အေတြးမွား အႀကမံွားအျဖစ္ကေန အၿမဲ လြန္ေျမာက္ၿပီး 

ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ဆင္ျခင္မိလုိ႔ရယ္ ေဖာ္ျပပါ ဂါထာႏွစ္ပုဒ္ကို ေဟာခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ေထရဂါထာပါဠိေတာ္မွာ 

မွတတ္မ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။  

 ဗဟူနိ ေလာေက စိၾတာနိ၊ အသၼိ ံ ပထ၀ိမ႑ေလ။ 

 မေထႏိၱ မေည သကၤပၸံ၊ သုဘံ ရာဂူပသံဟိတံ။ 

“ ဤလူ႕ေလာက၌ လူတို႔သည္ ဆန္းက်ယေ္သာ အာ႐ုံမ်ိဳးစုံကုိ တင့္တယ္ပါေပ၏ , ေကာင္းျမတ္ပါေပ၏ဟု 

တပ္မကမ္ႈရာဂႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနသည့္  မွားယြင္းသည့္အေတြးမ်ားျဖင့္ လံုးေထြးေနၾကေလေယာင္တကား။’’ 

 ရဇ`မုဟတဥၥ ၀ါေတန၊ ယထာ ေမေဃာ`ပသမၼေယ။ 

 ဧ၀ ံသမၼ ႏၱ ိသကၤပၸါ၊ ယဒါ ပညာယ ပႆတိ။  

“ ေကာင္းကင္တခြင္ တစ္ေႏြလုံး ေလေၾကာင့္ တကေ္နေသာ မီးခုိး၊ ဖုန္စေသာ ျမဴမႈန္အညစ္အေၾကးကို 

ေႏြကာလေနာက္ဆုံး မုိးဦးက်အခါ သည္းထန္စြာရြာသြန္းေသာ မိုးႀကးီသည္ တစ္ခဏျခင္း ၿငိမ္းေပ်ာက္ 

သန္႔ရွင္းသြာေစသက့ဲသို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာသေူတာ္ေကာင္းတပည့္သည္ ေကာင္းစြာႏွလုံးသြင္းအပ္ေသာ 

ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ထိုဆန္းက်ယေ္သာ အာ႐ံုမ်ိဳးစံုကို ဟတ္ုတိုင္းမွန္စြာ သိျမင္၏၊ ထိုအခါ ထိုအာ႐ံုမ်ားအေပၚ 

ရာဂႏွင့္ယဥွ္သည့္ မေကာင္းသည့္အေတြးမ်ား တစ္ခဏခ်င္း ၿငိမ္းသြားကုန္၏။’’ 

 ဒီႏွစ္ဂါထာရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကုိ နားလည္ေအာင္ ေထရဂါထာ အ႒ကထာဖြင့္အတုိင္း ရွင္းျပပါ့မယ။္ ေလာက 

လသူားေတြဟာ မိမိတို႔ ေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အဆင္း၊ အသစံတဲ့ အာ႐ံုမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေယာက်္ားမိန္းမစတ့ဲ 

အာ႐ံုေတြအေပၚမွာ လလွုိကတ္ာ၊ ေကာင္းလိုက္တာ၊ ခ်စ္ခင္စရာ၊ ျမတ္ႏိုးစရာေတြပဆဲိုၿပီး တပ္မက္မႈေတြ 

ခင္တြယ္မႈေတြျဖစ္ၿပီး သေံယာဇဥ္ေတြန႔ဲ ၿငိတြယ္လုံးေထြး ရစ္ပတ္ေနၾကတယ။္ ကိုယခ္်စ္ခင္ စြဲလန္းထားတဲ့ 

သက္ရွိသကမ္ဲ့ အရာေတြ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ေဖာကျ္ပန္ပ်က္စီးသြားတ့ဲအခါ သေံယာဇဥ္ ၿငိတြယမ္ႈ အားႀကီးရင္ 

အားႀကီးသေလာက ္ ေသာကပရိေဒ၀မီးေတြ ေတာက္ေလာင္ၾကရတယ။္  ဒီ သက္ရွိသကမ္ဲ့ အာ႐ံုေတြရ႕ဲ 

သေဘာမွန္ကုိ အေၾကာင္းရယ္၊ သာယာဖြယ္ရယ္၊ အားနည္းခ်က္ အျပစ္ရယ္၊ လြတ္ေျမာကေ္ၾကာင္းရယ္ 

ဒီေလးခ်ကန္ဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး မွန္ကန္တ့ဲ အသဉိာဏ္နဲ႔ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ႏုိင္ရင္ေတာ့ ဆိုခဲ့တ့ဲ သက္ရွိသကမ့ဲ္ 

အာ႐ံုေတြအေပၚမွာ တပ္မက္မႈ ကိေလသာနဲ႔ယဥွ္တြဲၿပီး ေတြးျမင္တတတ္ဲ့ အေတြးမွား အႀကမံွားေတြဟာ 

တစ္ခဏခ်င္း ၿငိမ္းသြားေတာ့တာပါပဲ။ ဥပမာ တစ္ေဆာင္းတြင္းလုံး တစ္ေႏြလုံး ေလ႐ူးေတြေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ 

တခြင ္တကေ္နတဲ့ ဖုန္မႈန္႔၊ မီးခိုးစတဲ့ ျမဴအညစ္အေၾကးေတြဟာ မိုးဦးက် မိုးအႀကီးအက်ယရ္ြာလိုက္တယ္ဆိုရင္ 

ပဲ တစ္ခဏခ်င္း ရွင္းလင္းသြားသလိုပါပ။ဲ  

 မိမိတုိ႔ ပတ၀္န္းက်င္မွာ ေန႔စဥ္ေတြ႕ႀကဳံေနရတဲ့ သကရ္ွိသက္မဲ့ အာ႐ံုမ်ိဳးစုံေတြဟာ ကံ စိတ ္ ဥတ ု

အာဟာရစတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြေပၚမွာ ရပ္တည္ေနၾကတ့ဲအရာေတြခ်ည္းပါပ။ဲ အေၾကာင္းတစ္ခုခု 

ေဖာကျ္ပန္သြားရင္ အခ်ိန္မေရြး တစ္ခဏခ်င္း ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနၾကတာပါ။ ဒီသေဘာကို သိျမင္ထားရင္ 
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ေဖာကျ္ပန္ခ်ိန္ေရာက္လို႔ ေဖာက္ျပန္သြားတာပဲ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့သဘာ၀မုိ႔ ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးသြားတာပဲလို႔ 

ဉာဏ္နဲ႔ေတြးဆင္ျခင္လုိကရ္င္ ေသာကအပူမီးေတြ ေတာကေ္လာင္မႈ သက္သာပါတယ္။ ဒီအာ႐ံုေတြကို 

အေၾကာင္းျပဳၿပီး မိမိတုိ႔မွာ ေက်နပ္မႈေတြ၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈေတြ ရႏုိင္သလုိ ဒီအာ႐ုံေတြေၾကာင့္ပဲ အပူမ်ိဳးစံု 

ခ်က္ခ်င္းေတာက္ေလာင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုလဲ ဉာဏ္နဲ႔ ဆင္ျခင္ရပါမယတ္ဲ့။ ကုိယ့္ကအံားေလ်ာ္စြာ ရရွိေနတဲ့ 

သက္ရွိသကမ္ဲ့အရာေတြေၾကာင့္ မိမိတို႔ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ျဖစ္ရတ့ဲအခါ  ကိုယ္မွန္းတိုင္း ေပါက္တဲ့အခါ 

ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ၾကည္ႏူးမႈေတြ စိတေ္အးခ်မ္းသာမႈေတြ ရၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့လဲ ဒီသကရ္ွိသက္မဲ့ 

အာ႐ံုမ်ိဳးစံုေၾကာင့္ပဲ မိမိမွာ စိတ္ဆင္းရဲကိုယ္ဆင္းရဲျဖစ္ၿပီး ဒုကၡေတြေရာက္ အပူမီးေတြ ေတာကေ္လာင္ 

ေနၾကရတာလဲ ဒုနဲ႔ေဒးပါ။ သာယာမႈနဲ႔ ပူေလာင္မႈေတြဟာ ဒီအာ႐ုံေတြကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျဖစ္တတတ့ဲ္ 

သဘာ၀ေတြလို႔ နားလည္ထားရင္ေတာ့ သာယာဖြယ္စိတ္ေအးခ်မ္းသာျဖစ္မႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မာန္မတက္ 

ေတာ့သလုိ ပူေလာင္မႈေတြ အလိုမက်မႈေတြန႕ဲ ႀကဳံရျပန္ေတာ့လဲ ေသာကကို ဆင္ျခင္သိနဲ႔ ေျဖသိမ့္ၿပီး 

ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာ ေနတတလ္ာပါမယ္။ ကိုယ္ႀကဳံေတြ႕ခြင့္ရေနတ့ဲ အာ႐ံုတုိင္းမွာ ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းတရား 

ေတြရွိတယ္၊ သာယာေက်နပ္ဖြယ္ေတြလရဲွိတယ္၊ စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရျဲဖစ္စရာေတြလဲ ရွိတယလုိ္႔ 

ျမင္ေအာင္ၾကည့္ထားႏုိင ္ ဆင္ျခင္ႏွလုံးသြင္းႏိုင္ရင္ ဒီျမင္ေအာင္ၾကည့္ႏုိင္ျခင္း ဆင္ျခင္ႏိုင္ျခင္းဟာ အပူဒုကၡ 

ေတြကေန လြတေ္ၾကာင္းတရား ျဖစ္ေတာ့တာပါပဲ။  ဒါေၾကာင့္ အာ႐ံုတုိင္းကုိ အေၾကာင္းရယ္၊ သာယာဖြယ္ရယ္၊ 

အားနည္းခ်က္ရယန္႕ဲ လြတေ္ျမာက္ေၾကာင္းရယ္ဆိုၿပီး   ျမင္ေထာင့္ ေလးခုနဲ႔ ၾကည့္တတ္ ျမင္တတ္ေအာင္ 

ႀကိဳ းစားရမွာ ျဖစ္တယ။္ ဒီေလးခုနဲ႔ ျမင္ေအာင္ မၾကည့္တတ္သေရြ႕ေတာ့ အာ႐ံုတိုင္းက ႏွိပ္စက္တာကို 

မ်က္ရည္ေပါက္ႀကီးငယက္်ၿပီး ျပားျပား၀ပ္ ခံေနၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အရွင္ေကာ႑ညမေထရ္က  

ဒီျမင္ေထာင့္ေလးခုနဲ႔ အာ႐ံုေတြရ႕ဲ သေဘာမွန္ကို သၿိပီဆိုရင္ ေသာကအပူမီးေတြ တိုးပြားေၾကာင္း မွားယြင္တ့ဲ 

အေတြးအျမင္ေတြ ၿငိမ္္းေအးမွာ အမွန္ျဖစ္တယ္လို႔ ေဟာတာျဖစ္ပါတယ။္  

ကေိလသာအပူမီးေတြ ၿငိမ္းေအာင္ ဆင္ျခင္နည္း 

 အရွင္ျမတႀ္ကီးက ဆကၿ္ပီး ကိေလသာအပူမီးေတြကေန အၿပီးတုိင္လြတ္ေအာင္ ႏွလံုးသြင္း ႐ႈပြား 

နည္းကို လည္း ေအာကပ္ါအတိုင္း ေဟာထားပါေသးတယ္။  

 သေဗၺ သခၤါရာ အနိစၥာတိ၊ ယဒါ ပညာယ ပႆတ။ိ 

 အထ နိဗၺိႏၵတိ ဒုေကၡ၊ ဧသ မေဂၢါ ၀ိသဒုၶိယာ။ 

သေဗၺ သခၤါရာ ဒုကၡာတ၊ိ ယဒါ ပညာယ ပႆတိ။ 

 အထ နိဗၺိႏၵတိ ဒုေကၡ၊ ဧသ မေဂၢါ ၀ိသဒုၶိယာ။ 

 သေဗၺ ဓမၼာ အနတၱာတိ၊ ယဒါ ပညာယ ပႆတိ။ 

 အထ နိဗၺိႏၵတိ ဒုေကၡ၊ ဧသ မေဂၢါ ၀ိသဒုၶိယာ။ 
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သေဗၺ-အလုံးစံုကုန္ေသာ၊ သခၤါရာ-ကံ စိတ ္ ဥတု အာဟာရတည္းဟေူသာ အေၾကာင္းတရားေလးပါး 

တို႔သည္ ျပဳျပင္အပ္ကနု္ေသာ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရတရားတို႔သည္၊ အနိစၥာ-အၿမဲမရွိကနု္၊ ဣတိ-ဤသုိ႔၊ ယဒါ-

အၾကင္အခါ၌၊ ပညာယ-၀ိပႆနာဉာဏ္ပညာျဖင့္၊ ပႆတိ-ျမင္၏။ အထ-ထုိသို႔ ျမင္ေသာအခါ၌၊ ဒုေကၡ-

သသံရာ၀ဋ္ဆင္းရ၌ဲ၊ နိဗၺိႏၵတိ-ၿငီးေငြ႕၏။ ဧသ - ဧေသာ - ဤသံသရာ၀ဋ္၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းသည္၊ ၀ိသုဒၶိယာ-

ကေိလသာမွ စင္ၾကယ္ေသာ နိဗၺာန္ကို၊ မေဂၢါ-ရျခင္း၏အေၾကာင္း ျဖစ္ပါေပ၏။  

သေဗၺ-အလုံးစံုကုန္ေသာ၊ သခၤါရာ-ကံ စိတ ္ ဥတု အာဟာရတည္းဟေူသာ အေၾကာင္းတရားေလးပါး 

တို႔သည္ ျပဳျပင္အပ္ကနု္ေသာ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရတရားတုိ႔သည္၊ ဒုကၡာ-ဆင္းရဲကနု္၏၊ ဣတိ-ဤသို႔၊ ယဒါ-

အၾကင္အခါ၌၊ ပညာယ-၀ိပႆနာဉာဏ္ပညာျဖင့္၊ ပႆတိ-ျမင္၏။ အထ-ထုိသို႔ ျမင္ေသာအခါ၌၊ ဒုေကၡ-

သသံရာ၀ဋ္ဆင္းရ၌ဲ၊ နိဗၺိႏၵတိ-ၿငီးေငြ႕၏။ ဧသ - ဧေသာ - ဤသံသရာ၀ဋ္၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းသည္၊ ၀ိသုဒၶိယာ-

ကေိလသာမွ စင္ၾကယ္ေသာ နိဗၺာန္ကို၊ မေဂၢါ-ရျခင္း၏အေၾကာင္း ျဖစ္ပါေပ၏။  

သေဗၺ-အလုံးစံုကုန္ေသာ၊ ဓမၼာ - ပညတ္ႏွင့္တကြျဖစ္ကုန္ေသာ သခၤါရတရားတို႔သည္၊ အနတၱာ-

အတၱဟုဆိုအပ္ေသာ အႏွစ္မရွိကုန္၊ ဣတိ-ဤသုိ႔၊ ယဒါ-အၾကင္အခါ၌၊ ပညာယ-၀ိပႆနာဉာဏ္ပညာျဖင့္၊ 

ပႆတ-ိျမင္၏။ အထ-ထိုသုိ႔ ျမင္ေသာအခါ၌၊ ဒုေကၡ-သသံရာ၀ဋ္ဆင္းရဲ၌၊ နိဗၺိႏၵတိ-ၿငီးေငြ႕၏။ ဧသ - ဧေသာ - 

ဤသံသရာ၀ဋ၌္ ၿငီးေငြ႕ျခင္းသည္၊ ၀ိသုဒၶိယာ-ကေိလသာမွ စင္ၾကယ္ေသာ နိဗၺာန္ကို၊ မေဂၢါ-ရျခင္း၏အေၾကာင္း 

ျဖစ္ပါေပ၏။ 

ကေိလသာအပူခပ္သိမ္းမွ စင္ၾကယ္ေစဖို႔ ကေိလသာအပူမီးေတြ အၿပီးတုိင္ၿငိမး္တဲ့ နိဗၺာန္ရဖို႔အတြက္ 

႐ႈမွတပ္ြားမ်ားပံုကိုလည္း ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ေလာကမွာရွိၾကတ့ဲ သကရ္ွိ႐ုပ္တရားေတြက ကံ စိတ ္ ဥတ ု

အာဟာရဆိုတဲ ့ အေၾကာင္းတရားေလးပါးကို အေျခခံၿပီး ျဖစ္လာၾကတာ၊ သကမ္ဲ့ ေတာ ေတာင္ ေရ ေျမမွာ 

ရွိၾကတ့ဲ ႐ုပ္တရားေတြက ပူျခင္း ေအးျခင္းဆိုတ့ဲ ဥတကုို အေၾကာင္းခံၿပီး ျဖစ္ေနၾကတာ။ စိတ္ ေစတသိကဆ္ိုတ့ဲ 

သက္ရွိေတြမွာရွိတဲ့ နာမ္တရားေတြကေတာ့ အနီးကပ္ဆုံးအေၾကာင္းအေနနဲ႔ အာ႐ုံန႕ဲ ဒြါရ ႏွစ္ပါးဆံုလို႔ 

ျဖစ္ေနၾကတာပါ။ ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ ႐ုပ္တရား နာမ္တရားမွန္သမွ်ဟာ အေၾကာင္းတရားေတြက ျပဳျပင္ေက်းဇူးျပဳေပး 

လိုက္လို႔ ေပၚလာရတာ ျဖစ္လာရတာျဖစ္လို႔ သခၤါရတရားေတြခ်ည္းပါပ။ဲ  ဒီ သခၤါရတရားမွန္သမွ်ဟာလဲ 

အခိုက္အတန္႔မွ်သာ တည္ႏိုင္တာမုိ႔ အနိစၥ-မၿမတ့ဲဲတရားေတြ ျဖစ္တယ္၊ ခုပဲ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ခုပဲ ပ်ကပ္်က္ 

သြားတတတ္ာမုိ႔ အနိစၥ-မၿမဲတဲ့တရားေတြ ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ခ်ည္ ပ်ကခ္်ည္ မျပတ္ႏွိပ္စက္ခံေနရလုိ႔ ဒုကၡ-

တရားေတြ ျဖစ္တယ၊္ အခံရ ခက္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္မို႔လဲ ဒုကၡတရားေတြျဖစ္တယ။္ သုခရ႕ဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ 

ျဖစ္လို႔လဲ ဒုကၡတရားေတြ ျဖစ္တယ္။ ပညတ္တရားေတြနဲ႔တကြ သခၤါရတရားမွန္သမွ်ဟာ ထာ၀ရမပ်က္မစီး 

အၿမဲတည္ႏိုင္ျခင္းဆိုတ့ဲ အတၱအႏွစ္သာရ မရိွလို႔လဲ အနတၱတရားျဖစ္တယ္။ ကုိယ့္အလိုသုိ႔ ဘယ္ေသာအခါမွ 

မလိုက္လို႔လ ဲ အနတၱတရားေတြ ျဖစ္တယ္။  အတၱမွ ဆတ္ိသဥု္းေနတ့ဲသေဘာ  အတၱရ႕ဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ 

သေဘာရိွတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္လ ဲ အနတတၱရားေတြ ျဖစ္တယ္။  ယခုလို အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတတၱရားေတြသာ 

ျဖစ္တယ္လို႔ ၀ိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ ျမင္လာၿပီဆိုရင္  သက္ရွိသက္မဲ့ ခႏၶာေတြအေပၚမွာ ၿငီးေငြ႔တဲ့ နိဗၺိႏၵဉာဏ္ေတြ 

ရင့္သန္လာမယ္။ နိဗၺိႏၵဉာဏ္ေတြ ရင့္သန္လာတာနဲ႔အမွ် ဒုကၡသစၥာကုိ ပိုင္းျခား၍ သိျခင္း၊ သမုဒယသစၥာကုိ 
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ပယသ္တလ္ာႏုိင္ျခင္း၊ နိေရာဓသစၥာကို မ်ကေ္မွာက္ျပဳႏုိင္ျခင္း၊ မဂၢသစၥာကို ပြားမ်ားျခင္းဆုိတဲ့ သစၥာ 

ေလးခ်က္ကုိ ထိုးထြင္းသိအေနနဲ႔ သလိာမွာ ျဖစ္ပါတယ။္ ဤက့ဲသို႔ ၀ိပႆနာဉာဏ္ေတြ အဆင့္ဆင့္ 

ရင့္သန္လာျခင္းဟာ ကိေလသာအပူခပ္သမိ္း ကင္းၿငိမ္းတဲ့ နိဗၺာန္ကို မဂ္ဉာဏ္ ဖုိလဉ္ာဏ္ဆိုတ့ဲ 

အသိဉာဏ္ထူးေတြနဲ႔ မ်ကေ္မွာကျ္ပဳ သျိမင္လာဖုိ႔ အဓိကအေၾကာင္းျဖစ္တယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ ျဖစ္ဆဲ႐ုပ္နာမ္ 

သခၤါရတရားေတြကုိ အနိစၥဉာဏ္အျမင္၊ ဒုကၡဉာဏ္အျမင္၊ အနတဉၱာဏ္အျမင္ဆိုတဲ့ ၀ိပႆနာဉာဏ္အျမင္နဲ႔ 

ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳ းစားပြားမ်ား အားထုတရ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ပြားမ်ားအားထတ္ုေနျခင္းဟာ ကိေလသာအပူ 

ခပ္သမိ္း ကင္းၿငိမ္းရာ ကင္းၿငိမ္းေၾကာင္း လမ္းေကာင္းလမ္းမွန္ အစစ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အရွင္ျမတႀ္ကီးက 

သတိေပး ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။  

အေျပာခက္ အဆုိခက ္တပည့္ကုိ ဆံုးမျခင္း 

 အရွင္ျမတႀ္ကီးသည္ တစ္ေန႔ေသာအခါမွာ မိမိရ႕ဲ တပည့္ရင္းရဟန္းတစ္ပါး အေပါင္းအသင္းမွားၿပီး 

ရဟန္းတရား အားမထုတ္ ပ်င္းရိေနၿပီး စိတ္ေတြေလေနတာကို သိတဲ့အခါ ထိုရဟန္းရွိရာ ၾကြၿပီး ဆုံးမပါတယ္။ 

ငါ့ရွင္….ဤကဲ့သို႔ မျပဳက်င့္ပါနဲ႔၊ မေကာင္းတဲ့မိတေ္ဆြယတ္ုကို ပယစ္ြန္႔ၿပီး မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းေတြကို မီွ၀ဲ 

ဆည္းကပ္ပါ၊ ရဟန္းတရားကုိ ႀကိဳ းစားအားထုတ္ပါလုိ႔ ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးပါတယ။္ အဲဒီလို ဆုံးမတာကို 

တပည့္ရဟန္းျဖစ္သကူ နားမေထာင္ပါဘးူ။ ဒီလို တပည့္က နားမေထာင္တာကို  အရွင္ျမတ္ႀကီးက 

သေံ၀ဂျဖစ္ၿပီး မေကာင္းတဲ့အက်င့္ ျပဳက်င့္တာကို ကဲ့ရ႕ဲ႐ႈတ္ခ်တ့ဲအေနန႔ေဲရာ  ေကာင္းမြန္စြာ က်င့္ႀကံတာနဲ႔ 

အေဖာ္မမွီး တစ္ကုိယ္တည္းေနတာကို ခ်ီးက်ဴးလိုတဲ့အေနနဲ႔ပါ ဆံုးမတရား ေဟာခ့ဲပါတယ္။  

 ဥဒၶေတာ စပေလာ ဘိကၡဳ၊ မိေတၱ အာဂမၼ ပါပေက။ 

 သသီံဒတ ိမေဟာဃသၼိ ံ၊ ဦမိယာ ပဋိကုဇၨိေတာ။  

သမာဓိမရိွဘ ဲ စိတပ္်ံ လ့ြင့္ တနု္လႈပ္ေနေသာ, အ၀တသ္ကၤန္းႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာကိုသာ ေၾကာင့္ၾကစုိက ္

ျပဳျပင္ေနေသာ ရဟန္းသည္ မေကာင္းေသာ မိတေ္ဆြယုတ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ရဟန္းတရားကို အားမထတု္ဘဲ 

သသံရာေရလ်ဥ္ေၾကာ၌ ေျမာပါၿပီး အမ်က္ထြကျ္ခင္း အလိုမက်ပင္ပန္းျခင္း လိႈင္းတံပိုးေတြေၾကာင့္ နစ္ျမဳပ္ကာ 

၀ိပႆနာအားထတ္ုျခင္းျဖင့္ ပညာဦးေခါင္း ေထာင္ခြင့္မရဘဲ ထုိသံသရာ ေရလ်ဥ္ေၾကာ၌သာ နစ္ျမဳပ္ 

ပ်က္စီးရေလ၏။ ဥပမာအားျဖင့္ မဟာသမုဒၵရာထဲ က်သြားေသာ ေယာက်္ားသည္ သမုဒၵရာလႈိင္းတံပုိးေတြ 

လႊမ္းမိုးခံရၿပီး ဦးေခါင္းေပၚခြင့္ေတာင္မရဘဲ နစ္ျမဳပ္သလုိမ်ိဳးပါပဲ။ 

အႏုဒၶေတာ အစပေလာ၊ နိပေကာ သံ၀ုတၿိႏၵိေယာ။ 

ကလ်ာဏမိေတၱာ ေမဓာ၀ီ၊ ဒုကၡႆ ႏၱကေရာ သယိာ။ 

စိတမ္ပ်ံ႕လြင့္ စိတ္တည္ၿငိမ္ေသာ, အ၀တအ္စားႏွင့္ ခႏၶာကိုယလ္ပွေရးအတြက္ ေၾကာင့္ၾကမထား 

လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီမႈမရွိေသာ, မိမိ သတူစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးကို သိနားလည္ေသာ, မ်ကစ္ိ နား ႏွာ 

လွ် ာ ကိုယ ္စိတ္ဆိုတ့ဲ ဣေျႏၵ ၆ ပါးကို ေစာင့္ထနိ္းေသာ, မိတေ္ဆြေကာင္းရိွေသာ ပညာရွိပုဂၢိဳလ္သည္သာလွ်င္ 

၀ဋဆ္င္းရဒဲုကၡ ကနု္ဆုံးေအာင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ျပဳႏုိင္၏-လို႔ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို တရားေဟာၾကားၿပီး  “ ငါသည္ 
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ဤကဲ့သို႔ ဆုံးမလို႔ မရတ့ဲ တပည့္ႏွင့္ အတေူနသျဖင့္ ဘာအက်ိဳးရိွမလ၊ဲ တစ္ပါးတည္း ေနျခင္းကသာလွ် င္ 

ငါ့အတြက္ ပိုေကာင္းတယ”္ လုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ဟိမ၀ႏၱာေတာသို႔ ၾကြသြားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

 

အရွင္ေကာ႑ညေထရ္၏ ေရွးေကာင္းမႈ 

 ဤအရွင္ျမတ္ဟာ ေရွးေရွး ပြင့္ေတာ္မူသြားၾကတ့ဲ ဘုရားရွင္ေတြအထမွံာ သံသရာ၀ဋ္မွ လြတ္ေျမာက္ 

ေၾကာင္း ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြ ျဖည့္က်င့္ခဲ့ၿပီး ဒီကမၻာကေန ေနာကျ္ပန္ေရတြကလုိ္ကရ္င္ ကမၻာတစ္သိန္း 

ကာလမွာ ပြင့္ေတာ္မူတဲ့ ပဒုမုတၱရာျမတစ္ြာဘရုားလက္ထက္ ဟံသာ၀တမီင္းေနျပည္ေတာ္မွာ သေူဌးသား 

တစ္ဦးအျဖစ္နဲ႔ ဖြားျမင္ခဲ့တယ္။ အရြယ္ေရာက္တဲ့အခါ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ပဒုမုတရၱာျမတ္စြာဘုရားထံ တရားနာ 

ေနတနု္း ျမတစ္ြာဘုရားရွင္က ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကို သူ႕ရ႕ဲသာသနာမွာ ပထမဦးဆုံး သစၥာေလးပါးတရား 

သျိမင္တဲ့အရာမွာ အသာဆုံး ရတၱညဴဧတဒဂ္ရာထးူေပးတာကို ႀကဳံေတြ႕လုိက္ရပါတယ္။ ဒီအခါမွာ 

ဤအရွင္ျမတေ္လာင္း သေူဌးသားက အားက်ၿပီး ေနာကပ္ါရဟႏၱာတစ္သနိ္းန႕ဲအတူ ပဒုမုတရၱာျမတ္စြာ 

ဘရုားရွင္ကို မိမိအိမ္ပင့္ကာ ခုနစ္ရက္ခုနစ္လီ ဆြမ္းဆကက္ပ္၊ တိစီ၀ရိကသ္ကၤန္းအစံုစုံလွဴဒါန္း အလွဴႀကီး 

ေပးၿပီး ျမတ္စြာဘရုားထေံတာ္မွာ “ ျမတစ္ြာဘုရား….တပည့္ေတာ္သည္ ၿပီးခ့ဲတဲ့ ခုနစ္ရကက္ အရွင္ဘရုား 

ဧတဒဂ္ရာထးူေပးခဲ့သည့္ ရဟႏၱာအရွင္ျမတက့ဲ္သို႔ ေနာင္ပြင့္ေတာ္မူမည့္ ဘရုားသာသနာေတာ္မွာ ရဟန္းျပဳ၍ 

ပထမဦးဆုံး တရားသျိမင္ေသာ(ရတၱညဴဧတဒဂ္ရ)ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ရပါလို၏ ’’ လို႔ ဆုပန္ခဲ့ပါတယ္။ ပဒုမုတရၱာ 

ဘရုားရွင္ကလဲ အနာဂတသံဉာဏ္ေတာ္ျဖင့္ၾကည့္ၿပီး “ အေမာင္အမ်ိဳးေကာင္းသား….ဒီကမၻာကေန ေနာင္ကမၻာ 

တစ္သနိ္းကာလမွာ ေဂါတမျမတစ္ြာဘရုားပြင့္လိမ့္မည္၊ သင္သည္ ထိုဘရုားရွင္၏ တရားဦး ဓမၼစၾကာကို 

နာၿပီးသည့္အဆုံးမွာ နတျ္ဗဟၼာ ၁၈ ကေုဋႏွင့္အတူ ေသာတာပတိၱဖိုလ္တည္လိမ့္မည္” လို႔ ဗ်ာဒိတစ္ကား 

ျမြကၾ္ကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

 အရွင္ျမတေ္လာင္း သူေဌးသားလည္း အသက္ထက္ဆုံး ေကာင္းမႈကုသိုလေ္တြ ျပဳလပ္ုေနခဲ့ၿပီး 

ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံလုိ႔ ေစတေီတာ္တည္တဲ့အခါမွာလဲ ေစတေီတာ္အတြင္းပုိင္းမွာ 

ေရႊဓာတေ္တာ္တုိက္နဲ႕ ေစတီေတာ္ယင္ျပင္ ပတပ္တလ္ည္မွာ ၀တျ္ပဳပူေဇာ္စရာ ရတနာတန္ေဆာင္းေတြ 

ေဆာကလ္ပု္လွဴ ဒါန္းခဲ့ပါတယ။္ ဒီလုိနဲ႔ အဒဲီတစ္ဘ၀လုံး ေကာင္းမႈကသုိုလ္ေတြ ျပဳရင္း စုေတကြယ္လြန္ေတာ့ 

လူ႔ျပည္ နတျ္ပည္ေတြမွာပဲ စုံခ်ည္ဆန္ခ်ည္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၀ိပႆီျမတ္စြာဘုရား လကထ္ကမ္ွာ “ မဟာကာလ ’’ 

ဆိုတဲ့အမည္နဲ႔ သၾူကြယ ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔မွာ စူဠကာလ ဆိုတဲ့ ညီငယ္ တစ္ေယာက္လဲ ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ 

ညီအစ္ကို ႏစွ္ေယာကဟ္ာ စီးပြားမခြဲဘဲ အတလုူပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနထုိင္ၾကတယ္။ သူတို႔မွာ ၁၆ 

မင္းပယက္်ယတ့ဲ္ သေလးစပါးခင္းေတြလဲ ရွိပါတယ။္ မင္းပယ္ဆိတုာ အဲဒီေခတ္က လယ္ေျမဧကေတြကို 

တိုင္းတာတဲ့ တုငိ္းတာနည္းစံနစ္ ေ၀ါဟာရတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။  တစ္ေန႔ေတာ့ အကုိျဖစ္သူ မဟာကာလက 

ညီျဖစ္သ ူ စူဠကာလနဲ႕ ၀ိပႆီျမတစ္ြာဘရုားအမွဴးရိွတဲ့သံဃာေတြကုိ ဖုံးစလုံးစ ႏို႔ႏွစ္ရည္ျပည့္ေနတ့ဲ 

သေလးစပါးႏုႏုေလးေတြနဲ႔ ႏုိ႔ဃနာဆြမ္းခ်က္ၿပီး လွဴ ဒါန္းခ်င္တဲ့အေၾကာင္း တုိင္ပင္ပါတယ္။ ညီျဖစ္သူက 

သေလးစပါးေတြ မမွည့္မရင့္ေသးခင္ လွဴတာကိ ု သေဘာမက်ပါဘးူ၊ သကူ သေလးစပါးမွည့္ရင့္ခါမွ 
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အေသအခ်ာ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး လွဴဒါန္းခ်င္တာပါ။ ဒါေပမ့ဲလဲ အကိုႀကီး မဟာကာလက ခုလို မရင့္တရင့္ ႏို႔ႏွစ္ရည္ 

ျပည့္၀ေနတဲ ့ သေလးစပါးႏုႏုထြဋ္ထြဋ္ေလးေတြကုိ လွဴခ်င္ေနတယ။္ ဒါနဲ႕ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာကဟ္ာ သတုိူ႔ 

ႏွစ္ဦးပိုင္တဲ့ လယေ္ျမ တဆယ့္ေျခာက္မင္းပယကုိ္ ထက္၀ကစ္ီခြဲၿပီး ရွစ္မင္းပယစ္ီ ခြဲလိုကၾ္ကပါတယ။္ အကုိ 

မဟာကာလက သူ႔သေလးစပါးစုိက္ခင္းကေန ႏို႔ႏွစ္ရည္ တည္ေနတဲ့ ဖုံးစလံုးစ သေလးစပါးႏံွေတြကို ရိတ္ၿပီး 

ေရမေရာတဲ့ႏို႔ရည္စစ္စစ္န႕ဲ ႏ္ုိ႔ဃနာဆြမ္းခ်က္၊ ေထာပတ္ ပ်ားရည္ တင္းလေဲတြ ထည့္စြက္ၿပီး ၀ိပႆီ 

ျမတစ္ြာဘုရားအမွဴးရိွတ့ဲ သဃံာေတာ္ေတြကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပါတယ္။ သူ႔ရ႕ဲ လွဴလိုတဲ့စိတ္ေစတနာ 

ထက္သန္မႈေၾကာင့္ သေလးစပါးခင္းကလ ဲ သ႕ူရိပ္လိုက္တဲ့ေနရာတိုင္းမွာ အႏံွ အသစ္ေတြ ျပန္ျပန္ထြက္ 

လာပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ အရွင္ေကာ႑ညမေထရ္ေလာင္း မဟာကာလသူၾကြယဟ္ာ ေကာကရိ္တ္ေတာ့ 

ရိတဥ္ီးအလွဴ ၊ စပါးထုံးေတာ့ စပါးထုံးဦးအလွဴ ၊ တလင္းမွာ စုပုံေတာ့ တလင္းဦးအလွဴ၊ စပါးတင္းေရ 

ေရတြက္ခ်ိန္တြယ္ေတာ့ ခ်င့္ဦး(ခ်ိန္ဦး)အလွဴ၊ စပါးက်ီထဲ ထည့္သြင္းေတာ့ က်ီဦးအလွဴ စသျဖင့္ 

တစ္ႀကမိ္ေပၚတဲ့ ေကာကစ္ပါးနဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး အဦးအဖ်ားအလွဴ ကုိးႀကမိ္ ကိုးခါ ျပဳလပု္လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ 

ယခုလို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား လွဴဒါန္းျခင္းဟာလဲ တရားထးူကို ပထမဦးဆုံး သိခြင့္ရဖို႔ရန္အတြက္ ပါရမီေကာင္းမႈ 

ကသုိုလ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဒီလိုန႕ဲ မဟာကာလသၾူကြယ္ဟာ ၀ိပႆီျမတစ္ြာဘရုားလက္ထက္ အသက္ရွည္သမွ်ကာလပတလ္ုံး 

ဒါန၊ သီလေကာင္းမႈေတြ ျဖည့္က်င့္ခဲ့ၿပီး အဲဒီဘ၀က စုေတကြယ္လြန္ေတာ့ နတ္ျပည္မွာ ျဖစ္၊ နတျ္ပည္ကေန 

စုေတျပန္ေတာ့ လူ႔ျပည္မွာျဖစ္ စသျဖင့္ နတျ္ပည္၊ လူ႔ျပည္ေတြမွာပဲ က်င္လည္ခဲ့ၿပီး ယခု ေဂါတမျမတစ္ြာဘုရား 

လက္ထကေ္တာ္မွာေတာ့ ကပိလ၀တ္ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ မနီးမေ၀းမွာရွိတဲ့ ေဒါဏပုဏၰားရြာက ပုဏၰားသူေဌးမ်ိဳးမွာ 

လလူာျဖစ္ပါတယ္။ သ႕ူနာမည္ကို မ်ိဳး႐ုိးအႏြယလ္ိုက္ၿပီး ေကာ႑ညလို႔ ေခၚၾကတယ္။ ေကာ႑ညပုဏၰားေလး 

အရြယ္ေရာကတ္ဲ့အခါ ေ၀ဒက်မ္းဂန္ေတြသင္ယၿူပီး ေဗဒင္သုံးပံု တစ္ဖကက္မ္းခတ္ တတေ္ျမာကပ္ါတယ။္ 

အဒီဲအခ်ိန္မွာ ေဂါတမျမတ္စြာ ဘုရားေလာင္းလဲ တုသတိာနတ္ျပည္က စုေတၿပီး ကပိလ၀တ္ျပည့္ရွင္ သေုဒၶါဓန 

မင္းႀကီးရ႕ဲ သားေတာ္အျဖစ္နဲ႔ ေမြးဖြားလာပါတယ္။ သုေဒၶါဓနမင္းက သားေတာ္ေလးဘုရားေလာင္း နာမည္ေပး 

ကင္းပြန္းတပ္မဂၤလာ ဆင္ယင္ က်င္းပတဲ့ေန႔မွာ ပုဏၰားေတာ္ပညာရိွ ၁၀၈ ေယာက ္ ဖိတ္ၿပီး အလွဴအတန္း 

လပု္ပါတယ။္ အဲဒီထကဲမွ ေကာ႑ညပုဏၰားေလး အပါအ၀င္ အေတာ္ဆုံး ပုဏၰားရွစ္ေယာက္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး 

ဘရုားေလာင္းကေလးကို လကၡဏာၾကည့္ နိမိတ္ေတာ္ ဖတခ္ုိင္းပါတယ။္ ေကာ႑ညပုဏၰားထက္ 

အသက္အရြယ္ႀကးီတဲ့ ပုဏၰား ခုနစ္ေယာကက္ေတာ့ ဒီမင္းသားေလးဟာ လူ႔ဘ၀န႕ဲေနရင္ စၾကာ၀ေတးမင္း 

ျဖစ္လမိ့္မယ္၊ ရဟန္း၀တရ္င္ေတာ့ ဘရုားျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔  ႏွစ္ခြ ေဟာခ့ဲၾကတယ္။ အငယဆ္ုံး ေကာ႑ည 

ပုဏၰားေလးကေတာ့ ဆေုတာင္းနဲ႔လာတဲ့ ပါရမီရွင္ ဒီဘ၀ ဧကန္ကၽြတတ္မ္း၀င္မဲ့ ပစၦိမဘ၀ိကပုဂၢိဳလပ္ီပီ သ႕ူရ႕ဲ 

ပညာစြမ္းနဲ႔ ၾကည့္ကာ “ဤမင္းသားေလးသည္ သစၥာေလးပါးသျိမင္၍ ဧကန္ဘုရားျဖစ္မည့္သူျဖစ္သည္။’’ လို႔ 

ရရဲေဲတာက္ တစ္ခြန္းတည္း ေဟာခ့ဲၿပီး ဘရုားေလာင္း ေတာထြက္မဲ့ေန႔ကုိ နားစြင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္ရင္း ေနခဲ့ပါတယ္။ 

 ဘရုားေလာင္း သိဒၶတမၳင္းသားလဲ ႀကီးက်ယခ္မ္းနားတဲ့ဘရုင့္အေဆာင္အေယာင္ေတြနဲ႔ ႀကီးျပင္းခဲ့ၿပီး 

ပါရမီဉာဏ္ရင့္သန္လာတဲ့ ႏွစ္ဆယ့္ကိုးႏွစ္အရြယမ္ွာေတာ့ ေတာထြက္၊ အေနာ္မာျမစ္ကမ္းမွာ ရဟန္းျပဳကာ 
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ဥ႐ုေ၀လေတာထဲမွာ သြားၿပီး တရားက်င့္ပါတယ္။ ဘုရားေလာင္း ေတာထြကၿ္ပီး ရဟန္း၀တန္ဲ႔ တရားက်င့္ေန 

ၿပီဆိုတာကုိ ေကာ႑ညပုဏၰားသိလိုကတ္ဲ့အခါ ေကာ႑ညပုဏၰားက သူနဲ႔ လကၡဏာအတူၾကည့္ဖက ္ ပုဏၰား 

ခုနစ္ေယာကရ္႕ဲ သားေတြကုိ သြားေတြ႕ၿပီး ခုလိုေျပာပါတယ္။ “ အေမာင္တို႔… ခ ုသဒိၶတမၳင္းသား ေတာထြက္  

ရဟန္း၀တၿ္ပီး တရားက်င့္ေနၿပီ၊ သင္တို႔ ဖခင္ေတြမ်ား ခုေနခါ ရွိခဲ့လွ်င္ သူတို႔လဲ သဒိၶတၳေနာက္ လုိက္ကာ 

ရဟန္း၀တၿ္ပီး ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္ကုိ ေစာင့္မွာျဖစ္တယ။္ ခု သူတို႔ေတြ မရွိၾကေတာ့ ေမာင္ရင္တို႔တေတြ ငါနဲ႔အတ ူ

သဒိၶတၳေနာက္လုိက္ၿပီး ရဟန္းျပဳၾကရေအာင္’’လို႔ တိုင္ပင္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ သတူို႔ထဲက ေကာ႑ည 

ပုဏၰားနဲ႕အတူ ေလးေယာက္ပဲ လုိက္ၿပီး ဘုရားေလာင္းေနာက္လုိက္ကာ ရေသရ့ဟန္း ၀တ္ၾကၿပီး ဒုကၠရစရိယာ 

က်င့္ေနတဲ့ ဘုရားေလာင္းကို ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ျပဳစုရင္း ဘရုားျဖစ္ခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနခ့ဲၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ 

ဘရုားအေလာင္းေတာ္ဟာ အစာေရစာ ျဖတ္၊ ႏွမ္းတစ္လုံး ဆြမ္းတစ္ေစ့ ေရတစ္ေပါကေ္လာကပ္ဲ အစာေရစာ 

မွီ၀စဲားေသာကၿ္ပီး ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကို က်င့္လိုက္တာ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာသြားတယ။္ ေကာ႑ညတို႔ငါးဦးကလဲ 

ဘရုားေလာင္း ဒီလို အျပင္းအထန္က်င့္ေနတာကို သိပ္ၿပီးေက်နပ္အားရ ျဖစ္ေနၾကတယ္။  ဒီပုံစံနဲ႔ ဆက္သြားရင္ 

ဘရုားမျဖစ္ပဲ ေသဖို႔ရာသာရိွေတာ့တဲ့အတြက ္ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ ထုိအက်င့္ကို စြန္႔လႊတ္၊ အစာေရစာ 

မွ်တေအာင္ ျပန္စားၿပီး ခႏၶာကုိယ္ အားအင္ျပည့္၀က်န္းမာလာေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ 

ေကာ႑ညတို႔ငါးဦးက “ ေအာ္ သဒိၶတၳ… ဒီလို အျပင္းအထန္က်င့္တာေတာင္ ဘရုားမျဖစ္တာ၊ ခုလို စားကာ 

ေသာကက္ာေနရင္ေတာ့ ဘယ္မွာ ဘရုားျဖစ္ေတာ့မလ၊ဲ ခုေတာ့ သဒိၶတၳဟာ တရားမဖက္ အစားမက္တ့ဲ 

ကမၼ႒ာန္းလထူြက္ ျဖစ္ပါေပ့ါလား” ဆိုၿပီး ဘရုားေလာင္းကို ထားခ့ဲကာ ဗာရာဏသီ  မိဂဒါန္၀ုန္ေတာဖက္ကို 

ထြကခ္ြာသြားေတာ့တယ။္ ဧကန္းမုခ် ဘရုားျဖစ္မယ့္သူလုိ႔ ေဗဒင္ ေဟာခ့ဲတဲ ့ရွင္ေကာ႑ည သေူဟာတဲ ့ေဗဒင္ 

သမူယုံေတာ့တဲ့ သေဘာေပါ့။  

 ဘရုားေလာင္းလဲ က်န္းမာေရးေကာင္းလာၿပီး မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာ 

ေဗာဓိပင္ေအာကက္ အပရာဇိတပလငႅ္ေတာ္ထက္မွာ မာရ္နတ္ရန္ကို ေအာင္ျမင္ၿပီး အာနာပါနကမၼ႒ာန္းကုိ 

အေျခခံထား ပြားမ်ားအားထတ္ုလိုကတ္ာ သစၥာေလးပါးသိျမင္ကာ သဗၺညဳဘရုားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္ 

မူခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားျဖစ္ၿပီး ခုနစ္ရက္ခုနစ္လ ီ ေလးဆယ့္ကိုးရက္တုိင္တုင္ိ မဟာေဗာဓိပင္န႔ဲ အနီးတ၀ုိက္မွာ 

ဖလသမာပတ္၀င္စားကာ သီတင္းသုံးေနခဲ့ၿပီး အရွင္ေကာ႑ညအမွဴးျပဳတဲ့ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးတို႔အား တရားဦး 

ေဟာရန္အတြက္ ဗာရာဏသီ ျပည္ မိဂဒါ၀ုန္ေတာသို႔ ၾကြခ်ီေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ညခ်မ္းအခ်ိန္ 

ဗာရာဏသီျပည္ မိဂဒါ၀ုန္ေတာမွာ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးတို႔အား တရားဦး ဓမၼစၾကာတရား ေဟာၾကားပါတယ။္ 

တရားေတာ္အဆုံးမွာ အရွင္ေကာ႑ည တစ္ပါးထဲ နတ္ျဗဟၼာ တစ္ဆယ့္ရွစ္ကေုဋနဲ႕အတူ ေသာတာပန္ 

ျဖစ္ခဲ့ပါတယ။္ လသူားထကဲ ပထမဦးဆုံး သစၥာေလးပါးတရား သိျမင္ၿပီး ေသာတာပန္ျဖစ္ခဲ့သပူါ။ ဆက္ၿပီး 

ျမတစ္ြာဘုရားက “ဧဟိ ဘကိၡဳ” လုိ႔ ေခၚေတာ္မူလိုက္လို႔ ဧဟဘိိကၡဳ  ရဟန္းအျဖစ္နဲ႔ ပထမဦးဆုံးရဟန္းျဖစ္သူလဲ 

ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ပထမဦးဆုံးတရားသိ၊ ပထမဦးဆုံး ရဟန္းျဖစ္ခြင့္ရခဲ့တာဟာ အရွင္ျမတ္ ဆုပန္ၿပီး ပါရမီ 

ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြ ျဖည္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ ၀ါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ ေလးရက္ေန႔မွာေတာ့ အရွင္ေကာ႑ည 

အပါအ၀င္ ပဥၥ၀ဂၢီ ငါးဦးလုံး ကေိလသာအာသေ၀ါကန္ုခမ္း ရဟႏၱာ ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ၾကပါတယ။္  
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ဧတဒဂ္ဘြ႕ဲထူး ရေတာ္မူျခင္း 

 ျမတစ္ြာဘရုားရွင္က အရွင္ေကာ႑ညကို ေနာကပ္ိုင္း ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွာ သံဃာ့ 

ပရိတသ္တအ္လယ္ သာသနာေတာ္မွာ ပထမဦးဆုံး တရားသိျမင္ခဲ့တာကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး “ ဧတဒဂၢံ ဘိကၡေ၀ 

မမ သာ၀ကာနံ ဘိကၡဴနံ ရတၱညဴနံ ယဒိဒံ အညာသိ ေကာ႑ေညာ - ရဟန္းတို႔… ရဟန္းျဖစ္တဲ့ 

ေန႔ရကအ္ပုိင္းအျခားကို သိတဲ ့ငါဘုရား၏ တပည့္ရဟန္ေတာ္မ်ားတြင္ အညာသ ိေကာ႑ညသည္ အျမတဆံု္း 

အသာဆံုးပုဂၢိဳလျ္ဖစ္တယ္” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူၿပးီ ဧတဒဂ္အရာထား ရတၱညဴဧတဒဂ္ဘြ႕ဲႀကးီ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္ 

မူခဲ့ပါတယ္။ 

 

စံထားအတုယူစရာ အရွင္ျမတႀ္ကီး၏ စိတ္ေနစိတထ္ား 

 အရွင္ျမတဟ္ာ ဘရုားၿပီးလွ်င္ ပထမဦးဆုံးရဟန္းျဖစ္သူျဖစ္တာေၾကာင့္ ရဟန္းသကိၡာ၀ါ အႀကးီဆံုး 

ပုဂၢိဳလႀ္ကီးပါ။ သာသနာေတာ္မွာ ရဟန္းေတာ္မ်ား တစ္ပါးနဲ႔တစ္ပါး အရုိအေသေပးရတာက ရာထးူဌာနႏၱရေတြ၊ 

မ်ိဳး႐ိုးေတြ၊ အသက္ႀကီးတာငယတ္ာေတြန႕ဲ မဆုိင္ပါဘးူ။ ရဟန္းသကိၡာ၀ါႀကးီသူကို ငယ္သကူ အ႐ိုအေသ 

ေပးရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမတစ္ြာဘုရားၿပီးရင္ ပညာအႀကးီဆံုး လကယ္ာေတာ္ရံ အရွင္သာရိပုတရၱာ၊ 

တန္ခိုးအႀကီးဆုံး လက္၀ေဲတာ္ရံ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္တို႔က အဂၢသာ၀ကရာထူး ရထားေပမ့ဲ သတူို႔ထက္ 

သကိၡာ၀ါႀကီးတဲ့ အရွင္ျမတႀ္ကီးကုိ အရမ္းကို ႐ုိေသေလးစားၾက၊ ၀တ္ႀကီး၀ယ္ငယ္ေတြ ျပဳေပးၾကပါတယ္။ 

ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးအေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ အရွင္ျမတ္ႀကီးက မဟာသာ၀ကရာထးူ ေနရာမွာရိွေနၿပီး၊ အရွင္သာရိပုတၱရာ 

န႕ဲ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္တုိ႔က အဂၢသာ၀ကရာထူး ရထားသေူတြပါ။ သို႔ေသာ္ျငားလဲ အဂၢသာ၀ကႏွစ္ပါးက 

ေနာကမ္ွ ရဟန္းျဖစ္ၾကတာမို႔ သိကၡာ၀ါငယ္ေနတ့ဲအတြက္ အရွင္ျမတ္ႀကီးကို အ႐ုိအေသ ေပးရတာပါ။ 

အရွင္ျမတ္ႀကီးက သူ႔ထကရ္ာထူးဌာနႏၱရႀကးီေနတဲ့ အဂၢသာ၀ကႏွစ္ပါးက သူ႕ကုိ ေတြ႕တဲ့ေနရာတုိင္းမွာ 

အရုိအေသေပးေနရလို႔ အေနရအထိုင္ရခကမ္ွာစုိးတဲ့အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခြင့္ပန္ၿပီး ဟိမ၀ႏၱာေတာထကဲ 

ဆဒၵန္အုိင္အနီးမွာ ဆဒၵန္ဆင္မင္းေတြရ႕ဲ အေစာင့္အေရွာကကုိ္ ခံယၿူပီး သတီင္းသုံး ေနခဲ့ပါတယ။္ ဒါဟာ 

အရွင္ျမတ္ႀကီးရ႕ဲ ငယ္သူေတြအေပၚ ငဲ့ကြက္ညႇာတာတဲ့ ၾကည္ညိဳစရာ စိတ္ထား၊ စံထားစရာ စိတထ္ား 

ျဖစ္ပါတယ။္  

 အရွင္ျမတႀ္ကီးဟာ ျမတစ္ြာဘုရားအနီးက ခြာသြားေပမဲ့ လကလ္ြတ္စပယ ္ ထြကခ္ဲ့တာေတာ့ 

မဟတုပ္ါဘူး။ သူ႕ရ႕ဲကိုယ္စား ျမတ္စြာဘုရားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာကဖ္ို႔ရန္အတြက္ တျူဖစ္တဲ့ ပုဏၰလလုင္ကို 

ရဟန္းျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ေရာွက္ၿပီး ျမတစ္ြာဘုရားထံ အပ္ႏွံထားခ့ဲတာပါ။ ေနာက္ေတာ့ အရွင္ပုဏၰလဲ 

ဓမၼကထိကဧတဒဂ္ဘြ႕ဲထူး ရခဲ့ပါတယ္။  

 အရွင္ျမတႀ္ကီး လူသူမနီး ဟိမ၀ႏၱာေတာထဲမွာ ေနတာက အဂၢသာ၀ကႏွစ္ပါး အေနခကမ္ွာစိုးတ့ဲ 

အေၾကာင္းတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတပ္ါဘူး။ သူ႔ထံ ဆည္းကပ္လာတဲ့ ရွင္ရဟန္းေတြ၊ ၾကည္ညိဳ 

ဆည္းကပ္တ့ဲ ဒကာ၊ ဒကာမေတြနဲ႔ အာလာပ၊ သလႅာပေျပာၿပီးေနရမွာကိုလဲ မႏွစ္သကလုိ္႔ပါ။ 



10 
 

အရွင္ျမတ္ႀကီးဟာ သူ႕တရားသူ ႏွလုံးသြင္းၿပီး တစ္ကိုယတ္ည္း တတ္ိဆတ္ိစြာ ေနရတာကို ႏွစ္သက္ 

သေဘာက်လို႔လဲ ျဖစ္ပါတယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ အရွင္ေကာ႑ညအရွင္ျမတ္ဟာ ဟိမ၀ႏၱာေတာထမဲွာပဲ 

တစ္ဆယ့္ႏွစ္တုိင္တိုင္ သီတင္းသုံးၿပီး ပရိနိဗၺာန္၀င္စံေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

 နိဂုံးခ်ဳပ္အေနအားျဖင့္ အရွင္ျမတႀ္ကီး ေဟာၾကားတဲ့တရားအတုိင္း ေလာကအေပၚ ျမင္ေထာင့္ 

ေလးခုျဖင့္ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ႏိုင္ၿပီး အကသုိုလ္မိစၦာ၀ိတကမ္်ား ပယ္သတက္ာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနႏုိင္ၾကပါေစ၊ 

ေန႔စဥ္ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ သကရ္ွိသက္မဲ့ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရတရားမ်ားအေပၚ ၀ိပႆနာဉာဏ္ပညာျဖင့္ အနိစၥ၊ 

ဒုကၡ၊ အနတဟုၱ ျမင္ေအာင္ ပြားမ်ားအားထုတ္ႏိုင္ၿပီး သံသရာ၀ဋဒ္ုကၡေတြမွ လြတ္ေျမာက္ၾကပါေစ။ မေကာင္းတဲ့ 

အေပါင္းအသင္း မိတေ္ဆြေတြကို စြန္႔ခြါၿပီး မိတေ္ကာင္းေဆြေကာင္းေတြန႕ဲ ေပါင္းသင္းကာ သူေတာ္တရား 

က်င့္သုံးႏုိင္ၾကပါေစ။ အရွင္ျမတႀ္ကီးကဲ့သုိ႔ အတူေနပုဂၢိဳလ္ေတြအေပၚ ညႇာတာေထာကထ္ားတ့ဲစိတ္ႏွင့္ 

ျပည့္စံုၾကပါေစ၊ ကိုယ့္တရားႏွင့္ကိုယ္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနႏိုင္ၾကပါေစ-လို႔ ဆုေတာင္းရင္း ဒီေန႔ သင္တန္းကို 

နိဂုံးခ်ဳပ္လိုကပ္ါတယ္။  

 

က်မ္းကုိး--- 

၁။ အဂၤုတိၱဳရ္ပါဠိေတာ္ ပထမအုပ္ 

၂။အဂၤုတၱိဳရ္အ႒ကထာ ပထမအုပ္ 

၃။ေထရဂါထာပါဠိေတာ္ 

၄။ေထရဂါထာအ႒ကထာ ဒုတိယအုပ္ 

၅။ေထရာပါဒါန္ပါဠိေတာ္ 

၆။ေထရာပဒါနအ႒ကထာ ပထမအုပ္ 

အရွင္ေနမိႏၵာဘိ၀ံသ 

ေမတာၱနႏၵ၀ိဟာရဓမၼရိပ္သာ 

35691, Palomores Road 

Castro Valley, C A, U S A. 

 7:30 PM, 3/15/2018 

 

 

  

  

 


