
ဧတဒဂ္ရ ပုဂၢိဳလ္ထးူမ်ား 

အမွတ္စဥ္ (၁၀)  

အက်ဥ္းေဟာတဲ့တရားကို အက်ယ္ခ်႕ဲေဟာတဲ့အရာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ရ 

အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ 

 ဘ၀တစ္ခုရလာတဲ့အခါ ဘယ္သနူဲ႔မွ ျငင္းခုံခုိက္ရန္ေတြ မျဖစ္ရဘ ဲ ေအးခ်မ္းစြာေနရဖုိ႔၊ 

ကိေလသာ အပူေတြကေန လြတေ္ျမာကၿ္ပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနႏိုင္ဖို႔န႕ဲ ေနာကၿ္ပီး ဓမၼ နဲ႔ အဓမၼ၊ အတၳ နဲ႔ 

အနတၳေတြ ခြဲျခားၿပီး အျပစ္ကင္းကင္း ေနတတ္ဖို႔ သိပ္ကို အေရးႀကးီလွပါတယ္။ ဒီလို အဖိုးတန္တ့ဲ 

ဘ၀ေနနည္းမ်ိဳးနဲ႔ မေနခ်င္တဲ့သူလဲ ရွိမွာ မဟုတပ္ါဘူး။ ဘယ္လို ႏွလုံးသြင္းၿပီးေနရင္ ခုေဖာ္ျပခဲ့တ့ဲ 

ဘ၀ေနနည္းေတြ ျပည့္စုံမလဆဲိုတ့ဲ အဖိုးတန္ႏွလုံးသြင္း က်င့္ႀကနံည္းေတြကို ခုတစ္ပတ္ ၾကည္ညိဳ 

ၾကမဲ့ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ျမတ္က ေဟာၾကားထားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

ဒါ့အျပင္ အရွင္ျမတႀ္ကီးရ႕ဲ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုက ဆရာေပါင္းမွားၿပီး သတၱ၀ါေတြရ႕ဲ အသကန္ဲ႔ 

ယဇ္နတ္ပူေဇာ္၊ ရာဇ၀တသ္ားလို႔ ဖမ္းၿပီးလာပို႔တဲ့သေူတြကိုလဲ ေသခ်ာမစစ္ေဆးပဲ မေပးသင့္တဲ့ 

ျပစ္ဒဏ္ေတြ ေပး၊ တရားစီရင္ေတာ့လဲ မတရားတဲ့နည္းနဲ႔တရားစီရင္ အဒဲီလို တရားလက္လြတ္ 

ျဖစ္ေနတဲ့ မင္းၾကမ္း စ႑ပေဇၨာတမင္းကို အိပ္မက္ေပးၿပီး တရားေဟာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ။္ ဒီလို 

ထူးျခားတဲ့ အရွင္ျမတ္ႀကးီရ႕ဲ ပါရမီျဖည့္ခဲ့ပုံန႕ဲ အရွင္ျမတ္ႀကးီ ေဟာခဲ့တဲ့ က်င့္စဥ္ေတြကို ၾကည္ညိဳ 

ၾကပါမယ္။  

 အရွင္မဟာကစၥည္းေထရ္ဆိုတာ ျမတ္စြာဘုရားက အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဟာထားတဲ့ တရားကုိ 

အက်ယ္တ၀င့္ ျပန္ေဟာျပႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ အရွင္ျမတပ္ျဲဖစ္ပါတယ။္ အခ်ိဳ႕ရဟန္းေတာ္မ်ားက ျမတ္စြာ 

ဘုရားအက်ဥ္းေဟာထားတဲ့ တရားကို အနက္အဓိပၸါယ္အေနနဲ႔ပဲ ျဖည့္စြက္ၿပီး အက်ယ္ေဟာႏိုင္တယ၊္ 

အခ်ိဳ႕ရဟန္းေတာ္မ်ားက သဒၵါအေနနဲ႔ပဲ ျဖည့္စြကၿ္ပီး အက်ယေ္ဟာႏိုင္တယ၊္ ဒီ အရွင္မဟာ 

ကစၥည္းမေထရ္ကေတာ့ အနက္အဓိပၸါယ္အေနနဲ႔ေရာ၊ သဒၵါအေနနဲ႔ေရာ ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ ျဖည့္စြက္ၿပီး အက်ယ္ 

ေဟာႏိုင္တာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အက်ဥ္းတရားကို အက်ယ္ခ်႕ဲေဟာတဲ့ရဟန္းေတာ္ေတြထမဲွာ အသာဆုံး 

ဧတဒဂ္ရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ။္ ဒီလို ေနာက္ဆုံးဘ၀မွာ ဒီဧတဒဂ္ရခဲ့တာဟာ ေရွးကဆုေတာင္းၿပီး 

ကုသိုလေ္ကာင္းမႈျပဳခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လပဲဲ ျဖစ္ပါတယ။္   
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(က) အတတ္ိဘ၀ ဆေုတာင္း ပါရမီျဖည့္ပုံ 

 အရွင္ျမတ္အေလာင္းဟာ ပဒုမုတရၱာျမတစ္ြာဘရုားရွင္လကထ္က္ေတာ္မွာ သူၾကြယမ္်ိဳးမွာ 

ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အရြယ္ေရာက္လို႔ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားေက်ာင္းေတာ္သြားၿပီး ပရိသတ္အစြန္ကေန 

ထိုင္ကာ တရားနာရင္း ျမတစ္ြာဘရုားရွင္ အက်ဥ္းေဟာတဲ့တရားကို အက်ယ္ခ်႕ဲေဟာတဲ့ ေနရာမွာ 

အသာဆုံး ရဟန္းတစ္ပါးကို ဧတဒဂ္အရာထား ခ်ီးေျမႇာက္တာကို  ဖူးေတြ႕လိုကရ္ပါတယ။္  အဒီဲ 

အခါမွာ အရွင္ျမတ္အေလာင္းသေူဌးသားဟာ “ေၾသာ္.. ဒီရဟန္းဟာ အလြန္ျမင့္ျမတ္တဲ့ ရဟန္းျဖစ္ပါ 

ေပတယ္၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ပရိသတ္အလယမ္ွာ ဒီရဟန္းကို ခ်ီးက်ဴးတယ္၊ ငါလပဲဲ ေနာင္အနာဂတ္ 

တစ္ဆူေသာ ဘရုားသာသနာေတာ္မွာ ဒီရဟန္းလိုမ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္လုိက္တာ”လို႔ စိတ္ဆႏၵေတြ ျဖစ္ေပၚ 

လာၿပီး ျမတ္စြာဘုရားကို ပင့္ဖိတ္ကာ ခုနစ္ရက္ ခုနစ္လီ အလွဴႀကီး ေပးလွဴၿပီးတဲ့ေနာက္ “အရွင္ 

ဘုရား…ယခုလို လွဴဒါန္းပူေဇာ္ သကၠာရမႈျပဳရတဲ့ ေကာင္းမႈကုသိုလရ္႕ဲ အက်ိဳးေၾကာင့္ အျခားဘ၀ 

စည္းစိမ္ေတြကို မေတာင့္တပါဘုရား၊ ဒါေပမဲ့ ေနာင္အနာဂတ္ တစ္ဆူေသာဘရုားရွင္ရ႕ဲ သာသနာ 

ေတာ္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ခုနစ္ရက္က အရွင္ဘုရားတို႔ ဧတဒဂ္အရာထား ခ်ီးေျမႇာကတ္ဲ့ ရဟန္းလို 

တပည့္ေတာ္လပဲဲ အဒဲီဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထူးမ်ိဳးကို ရလိုပါတယဘ္ရုား” လို႔ ဆုပန္စကား ေလွ်ာက္ထား 

ပါတယ္။   

 ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားရွင္လဲ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုကတ့ဲ္အခါ ဒီသူေဌးသား 

ဆုေတာင္းျပည့္မွာကို ျမင္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ “အေမာင္ အမ်ိဳးေကာင္းသား….ေနာင္အနာဂတ္ ကမၻာ 

တစ္သိန္းကာလအဆုံးမွာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူလိမ့္မယ္၊ သင္ဟာ အဒဲီဘရုားရွင္ရဲ႕ 

သာသနာေတာ္မွာ အက်ဥ္းေဟာတဲ့တရားကို အက်ယခ္်႕ဲေဟာႏိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလေ္တြထမဲွာ အသာဆုံး 

ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လိမ့္မယ္” လို႔ ဗ်ာဒိတ္စကား မိန္႔ၾကားေတာ္မူကာ အႏုေမာဒနာတရားေဟာၿပီး ေက်ာင္း 

ေတာ္ကို ျပန္ၾကြသြားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

သုေမဓဘုရားရွင္လကထ္က္ ပါရမီျဖည့္ပုံ 

 အရွင္ျမတ္ေလာင္းလ်ာ အမ်ိဳးေကာင္းသားလဲ အသက္ထကဆံု္း ဒါန၊ သီလစတဲ့ ေကာင္းမႈ 

ကုသိုလေ္တြ ျပဳၿပီး နတ္ျပည္၊ လူ႔ျပည္ေတြမွာ က်င္လည္ရင္းက သုေမဓဘုရားရွင္ လက္ထကမ္ွာေတာ့ 

၀ိဇၨာဓိုရ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ခဲ့ကာ ေကာင္းကင္ခရီး သြားေနရင္းက သုေမဓျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္က 

ေတာအုပ္တစ္ခုမွာ သတီင္းသုံးထိုင္ေနေတာ္မူတာကို ဖူးေတြ႕လုိက္ရတဲ့အတြက္ ၾကည္ညိဳ စိတ္ေတြ 

ျဖစ္ေပၚလာၿပီး မဟာေလွကားပန္းေတြနဲ႔ ပူေဇာ္ခဲ့ပါတယ။္ ဘုရားရွင္ကို ပူေဇာ္ရတဲ့ ဗုဒၶပူဇာ ေကာင္းမႈ 
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ကုသိုလေ္ၾကာင့္ အရွင္ျမတ္အေလာင္းဟာ သံသရာက်င္လည္ရတဲ့အခါ လူ႔ဘုံ၊ နတ္ဘုံဆိုတ့ဲ သုဂတိ 

ႏွစ္ဘုံမွာပဲ က်င္လည္ခဲ့ရၿပီး၊ လူ႔ဘုံ လူ႔ဘ၀ရတဲ့အခါတိုင္းမွာလဲ မင္းမ်ိဳးနဲ႔ ၊ ပညာရိွမ်ိဳးႏြယ္ ေတြမွာပဲ 

ျဖစ္ခဲ့ရတယ၊္ နိမ့္က်တဲ့ ဆင္းရတဲဲ့မ်ိဳးႏြယေ္တြမွာ မျဖစ္ခဲ့ရပါဘူး။  

ကႆပဘုရားရွင္လကထ္က္ ပါရမီျဖည့္ပုံ 

 အရွင္ျမတ္အေလာင္း ၀ိဇၨာဓိုရ္ဟာ ပန္းလွဴရတဲ့ ေကာင္းမႈကုသိုလေ္ၾကာင့္ သုဂတိဘုံဘ၀ေတြ 

မွာ အႀကမိ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ကႆပဘုရားရွင္လက္ထက္ ေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဗာရာဏသျီပည္က 

သူေဌးမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကႆပဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးလို႔ ေရႊေစတတီည္ထားကိုးကြယ္ၾကတဲ့အခါ 

အရွင္ျမတ္ေလာင္း သူေဌးသားဟာ တစ္သိန္းတန္ ေရႊအုတန္ဲ႔ပူေဇာ္ၿပီး “ျမတ္စြာဘုရား…ျဖစ္ေလရာ 

ဘ၀တိုင္း ဘ၀တိုင္းမွာ တပည့္ေတာ္ရ႕ဲ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ေရႊအဆင္းရွိတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ျဖစ္ပါရေစဘုရား” 

လို႔ ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။  

(ခ) ပစၥဳပၸန္၀တၳဳ ျမတ္စြာဘုရားထံ ရဟန္းျပဳပုံနဲ႔ ဧတဒဂ္ရပံု 

 အရွင္ျမတ္အေလာင္းဟာ အဒဲီဘ၀မွာလဲ အသက္ထကဆံု္း ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား ျပဳလုပ္ကာ 

ကႆပျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားႏွစ္ဆူအၾကား နတ္ျပည္၊ လူ႔ျပည္ေတြမွာ က်င္လည္ 

ခဲ့ၿပီး အကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဂါတမျမတစ္ြာဘရုားရွင္လကထ္က္ ေရာက္တဲ့အခါ ဥေဇၨနီျပည္က စ႑ပေဇၨာတ 

မင္းရ႕ဲ ပညာရိွပုေရာဟိတအ္မတႀ္ကီးအိမ္မွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ။္ အဒီဲသားေလးကို နာမည္ ေပးၾကတဲ့အခါ 

သူ႔ရ႕ဲမိဘမ်ားက “ေၾသာ္…ငါတို႔သားေလးဟာ တစ္ကိုယ္လုံး ေရႊလုိ၀င္း၀ါေနတဲ့အဆင္း ရွိတဲ့သပူ၊ဲ 

သူဟာ ကိုယ့္နာမည္ကို ကိုယ္ကိုယတုိ္င္ပဲ ယလူာတဲ့သူပါလား” လို႔ သားေလးရ႕ဲ ကိုယေ္ရ အဆင္းက 

ေရႊလို ၀င္း၀ါေနတာကို ေတြးေတာေထာကဆ္ၿပီး “ကဥၥနလုလင္” လို႔ နာမည္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ 

ကဥၥနလုလင္ အရြယ္ေရာက္လို႔ ေဗဒင္သုံးပုံပညာ သင္ယူတတေ္ျမာက္ခဲ့ၿပီး သူ႔ရ႕ဲဖခင္ ကြယ္လြန္တဲ့ 

အခါ ဖခင္ရ႕ဲ ပညာရွိပုေရာဟိတ္ရာထူးကို ဆကလ္က္ခံယူ ရရွိခဲ့ပါတယ။္ အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ သူဟာ 

မ်ိဳး႐ိုးအႏြယန္ာမည္ျဖစ္တဲ့ “ကစၥာန-ကစၥည္း” ဆိုတဲ့နာမည္နဲ႔ ပိုၿပီး ထင္ရွားလာခဲ့ပါတယ္။  

စ႑ပေဇၨာတမင္းက ပုေရာဟိတ္ ကစၥည္းပုဏၰားကို ဘုရားပင့္ ေစလႊတခ္န္း 

 တစ္ေန႔မွာေတာ့ စ႑ပေဇၨာတမင္းဟာ အမတ္ေတြကို စုေ၀းေစၿပီး “အမတ္ႀကးီတို႔…. 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေလာကမွာ ထင္ရွားပြင့္ထြန္းေနပါတယ၊္ သင္တို႔ထကဲ စြမ္းႏိုင္တဲ့သူ တစ္ဦးဦးက 

ျမတ္စြာဘုရားကို သြားပင့္ေပးပါ”လို႔ မိန္႔ၾကားပါတယ။္ ဒီအခါ အမတႀ္ကးီေတြက “အရွင္မင္းႀကီး…. 
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ျမတ္စြာဘုရားကို တစ္ျခားသူေတာ့ ပင့္ႏုိင္စြမ္းရွိမွာ မဟုတဘ္းူ၊ ပုေရာဟိတပ္ညာရိွဆရာႀကီးျဖစ္တဲ့ 

ကစၥည္းပုဏၰားပဲ စြမ္းႏိုင္ပါတယ၊္ ဒါ့ေၾကာင့္ သူ႔ကို ေစလႊတေ္တာ္မူပါ”လို႔ ျပန္လည္သံေတာ္ဦး 

တင္ၾကတဲ့အတြက္ စ႑ပေဇၨာတမင္းက ကစၥည္းပုဏၰားကို “အေမာင္ကစၥာန….ျမတ္စြာဘုရားထံ 

သြားေရာက္ ပင့္ေဆာင္ေပးပါ”လို႔ မိန္႔ဆိုခဲ့ပါတယ။္ ပုေရာဟိတ္ ကစၥည္းပုဏၰားက “အရွင္မင္းႀကီး…. 

အကၽြႏု္ပ္ ရဟန္းျပဳခြင့္ ရခဲ့မယ္ဆိုရင္ သြားေရာက္ ပင့္ေဆာင္ေပးပါမယ္” လို႔ ျပန္လည္ သံေတာ္ဦး 

တင္တဲ့အခါ စ႑ပေဇၨာတမင္းက “အေမာင္ကစၥာန….အသင္ဆႏၵရွိတဲ့ အမႈခပ္သမိ္း ႏွစ္သကရ္ာ 

လုပ္ၿပီးတဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားကိုသာ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ပါေလာ့” လို႔ မိန္ၾကားခဲ့ပါတယ။္  

 ပုေရာဟိတ္ ကစၥည္းပုဏၰားဟာ ေနာက္ပါ ခုနစ္ေယာက္နဲ႔အတူ ျမတစ္ြာဘရုားထံ သြားေရာက္ 

ခဲ့ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားက သတူို႔ကုိ တရားေဟာေတာ္မူပါတယ။္ တရားေတာ္အဆုံးမွာ ေနာက္ပါ 

ခုနစ္ေယာကန္ဲ႔အတူ ပုေရာဟတ္ိ ကစၥည္းပုဏၰားဟာ ပဋိသမၻိဒါဉာဏ္ေလးပါးနဲ႔တကြ အရဟတဖၱိုလ္ 

ရရွိကာ ကိေလသာ အာသေ၀ါကုန္ခမ္း ရဟႏၱာအျဖစ္သို႔ ေရာကခ္ဲ့ပါတယ။္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က 

“ရဟန္းတို႔… လာၾကကနု္ေလာ့” လို႔ လက္ေတာ္ကို ဆန္႔တန္းလိုကပ္ါတယ။္ အဒဲီခဏမွာပဲ သူတို႔ 

ရွစ္ဦးလုံးဟာ ဆမံုတ္ဆတိေ္တြ ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီး တန္ခိုးနဲ႔ၿပီးတဲ့ သပိတ္သကၤန္းမ်ား ၀တ္ဆင္ျမန္း 

လ်က ္၀ါေတာ္ေျခာက္ဆယရ္ မေထရ္လို “ဧဟိ ဘိကၡဳ”ရဟန္းမ်ား ျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ။္  

 အရွင္ကစၥည္းမေထရ္ဟာ မိမိရ႕ဲ ရဟန္းကိစၥ အရဟတဖၱိုလ္အထြတ္အထိပ္ေရာက္ ၿပီးေျမာက္ 

သြားတဲ့အခါ ျမတ္စြာ ဘုရားဆီ လာရင္းကိစၥ မခၽြတ္ယြင္းေစဘ ဲကာဠဳဒါယမီေထရ္က ျမတစ္ြာဘရုားကို 

ေမြးရပ္ေျမျဖစ္တဲ့ ကပိလ၀တ္ကို ၾကြဖို႔ ဂါထာမ်ားနဲ႔ စီကာပတ္ကုံး သီက်ဴးကာ ပင့္ေလွ်ာက္သလို 

အရွင္ကစၥည္းမေထရ္လဲ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဥေဇၨနီျပည္ ၾကြဖို႔ရန္အတြက္ ဥေဇၨနီျပည္ရ႕ဲတင့္တယ္ 

သာယာပုံကို ဂါထာမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕ဆုိသီက်ဴးကာ ပင့္ေလွ်ာက္ပါတယ။္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ အရွင္ကစၥည္း 

မေထရ္ရ႕ဲ စကားသံကို ၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ “ကစၥာနဟာ သူ႔ရ႕ဲ ေမြးရပ္ေျမျဖစ္တဲ့ ဥေဇၨနီကို ငါ့ကို 

ၾကြေစခ်င္ေနတာပဲ” လို႔ သိေတာ္မူၿပီး အရွင္ကစၥည္းမေထရ္ကို “အို ရဟန္း….သင္ပဲ ၾကြသြားလိုကပ္ါ၊ 

သင္ သြားရင္လဲ စ႑ပေဇၨာတမင္းက ၾကည္ညိဳပါလိမ့္မယ္” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။  

သူေဌးသမီး ႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္း 

 မေထရ္ျမတဟ္ာ “ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေတြမွာ စကားႏွစ္ခြ စကားႏွစ္မ်ိဳး ေျပာဆို႐ိုး မရွိဘူး”လုိ႔ 

ေတြးေတာဆင္ျခင္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခုိးဦးခ် ကန္ေတာ့ကာ မိမိန႕ဲအတူလာခဲ့ၾကတဲ့ ရဟန္း 

ခုနစ္ပါးနဲ႔အတူ ေမြးရပ္ဇာတိျဖစ္တဲ့ ဥေဇၨနီျပည္ကို ျပန္ၾကြခဲ့တယ္။ လမ္းခရီးအၾကား လမ္းခုလတ္က 



တရားအက်ယ္ေဟာတဲ့အရာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ရ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ 

 

5 | P a g e  
 

ေတလပနာဠိ ဆိုတဲ့ နိဂုံးရြာႀကီး တစ္ရြာမွာ ဆြမ္းခံလညွ့္လည္ေတာ္မူပါတယ။္ အဒီဲ နိဂုံးရြာႀကးီမွာလဲ 

သူေဌးသမီးႏွစ္ေယာက္ ရွိၾကတယ။္ တစ္ေယာက္က စီးပြားပ်က္သြားတဲ့ သေူဌးမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ၿပီး မိဘမ်ား 

ကြယလ္ြန္တဲ့အခါ အထိန္းေတာ္ႀကီးကို အားကိုးအမွီျပဳၿပီး အသကရ္ွင္ ရပ္တည္ေနရတယ္။ ဒါေပမ့ဲ 

အဒဲီသမီးရ႕ဲ ကိုယခ္ႏၶာက အလြန္တင့္တယ္ ျပည့္ၿဖိဳးလပွတယ၊္ ဆံပင္ေတြကလ ဲ အျခားအမ်ိဳးသမီး 

ေတြရ႕ဲ ဆံပင္ေတြထက္ ရွည္လရဲွည္၊ ႏုလဲ ႏု၊ ေျပလဲ ေျပျပစ္ၿပီး ပိတုန္းအေရာင္ ညိဳေမွာင္တ့ဲ 

အဆင္းလဲ ရွိတယ္။ အဒဲီနိဂုံးရြာႀကီးမွာပဲ ေနာက္သူေဌးသမီးတစ္ဦးကေတာ့ ဆံပင္ပါးၿပီး ဆပံင္ 

မေကာင္း ဆံပင္မလွတဲ့ သူျဖစ္ပါတယ္။ အဒဲီသေူဌးသမီးက အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ မၾကြလာခင္ 

ေရွ႕နားတုန္းက ဆပံင္ေကာင္းတဲ့ အထည္ႀကီးပ်က္ သူေဌးသမီးထံ လူလႊတၿ္ပီး “တစ္ရာနဲ႔ပျဲဖစ္ျဖစ္ 

တစ္ေထာင္နဲ႔ပျဲဖစ္ျဖစ္ ဆံပင္ကို ေရာင္းေပးပါ၊ ေတာင္းသေလာက္ အဖိုးအခ ေပးပါမယ္” လို႔ ေတာင္းခံ 

၀ယ္ယူ ေျပာဆိုေပမဲ့ ဆပံင္ရွင္ သေူဌးသမီးက မေရာင္းတဲ့အတြက္ ဆံပင္ရေအာင္ မယူႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။  

 အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ ဆြမ္းခံၾကြတဲ့ေန႔မွာေတာ့ အဒဲီဆံပင္ရွင္ သူေဌးသမီးက အရွင္ 

မဟာကစၥည္းမေထရ္ကို ရဟန္းခုနစ္ပါး ၿခံရံၿပီး သပိတ္ထမဲွာ ဆြမ္းမပါေသးပဲ ၾကြလာတာကို ဖူးျမင္ 

လိုကရ္ၿပီး “ေၾသာ္ …ေရႊေရာင္အဆင္းရိွတဲ့ ျဗဟၼာႏြယ္ဖြား ရဟန္းတစ္ပါးဟာ ေဆးၿမတဲိုင္း ဆြမ္းမပါ 

ေသးတဲ့သပိတန္ဲ႔ပဲ ၾကြလာေနတယ၊္ ငါ့မွာလဲ အျခားဘာပစၥည္းဥစၥာမွ မရွိဘူး၊ ဟိုသူေဌးသမီးကေတာ့ 

ငါ့ဆံပင္ေတြ ရဖို႔ရန္အတြက္ အရင္က လူလႊတခ္ဲ့ဖူးတယ။္ အခုအခ်ိန္ေတာ့ ငါ့ဆံပင္ကေန ရလာမဲ့ 

တန္ဖိုးဥစၥာပစၥည္းနဲ႔ မေထရ္ျမတက္ုိ ဆြမ္းစတဲ့လွဴ ဖြယ္၀တၳဳေတြ လွဴႏိုင္ေလာက္တယ္” လို႔ ဆင္ျခင္ 

စဥ္းစား ေတြးေတာကာ အထိန္းေတာ္ႀကီးကို လႊတၿ္ပီး မေထရ္ျမတ္ေတြကို ပင့္ဖိတ္ကာ 

အိမ္အတြင္းမွာ သီတင္းသုံး ထိုင္ေနေစပါတယ။္  

 သေူဌးသမီးဟာ မေထရ္ျမတေ္တြ ထိုင္ေနၿပီဆိုရင္ပဲ အိမ္ခန္းတြင္း၀င္ၿပီး အထိန္းေတာ္ႀကီးကုိ 

သူ႔ဆပံင္ေတြ ျဖတခ္ိုင္းကာ “အို မိခင္…ဒီဆပံင္ေတြကို ဟို သေူဌးသမီးဆီ သြားေပးလိုကပ္ါ၊ အဒီဲ 

သူေဌးသမီး ေပးသေလာက္ အဖိုးဥစၥာ ယူခဲ့ပါ၊ အရွင္ျမတ္ေတြကို ဆြမ္း လွဴဒါန္းရေအာင္”လို႔ ေျပာဆို 

လႊတလ္ိုက္ပါတယ။္ အထိန္းေတာ္ႀကးီလဲ စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ပဲ လက္ဖမိုးနဲ႔ မ်က္ရည္ကို သုတ္၊ 

က်န္လကတ္စ္ဖက္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ရင္ကို မ-ခ်ီၿပီး မေထရ္ျမတေ္တြ မျမင္ရေအာင္ ဖုံးကြယ္ကာ အဒဲီဆံပင္ေတြ 

ယူလာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ အရင္က ဆပံင္အ၀ယလ္ႊတ္ဖူးတဲ့ သေူဌးသမီးထံ သြားခဲ့ပါတယ။္   

 ေရာင္းကုန္ဆိုတာ ဘယေ္လာက္ပဲ ေကာင္းေကာင္း၊ ဘယေ္လာက္ပဲ အဖုိးတန္တန္ ပစၥည္းရွင္ 

ကိုယတ္ုိင္ ၀ယသ္ူ႔ဆီ ပို႔ရရင္ေတာ့ ၀ယ္မဲ့သူက ေစ်းႏွိမ္တတတ္ာဟာ ေလာကဓမၼတာပဲ ျဖစ္ပါတယ။္ 

ဒါ့ေၾကာင့္ ဆံပင္မေကာင္းတဲ့သေူဌးသမီးက “ငါဟာ အရင္က တန္ဖိုးႀကးီႀကီး ေပးၿပီး ၀ယ္ခဲ့ေပမ့ဲ 



တရားအက်ယ္ေဟာတဲ့အရာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ရ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ 

 

6 | P a g e  
 

ငါလိုခ်င္တဲ့ ဆံပင္ေတြ မရခဲ့ဘူး၊ အခုလို ျဖတ္ထားၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ သူဟာ ငါ အရင္က ေပးတ့ဲ 

ေစ်းအတုိင္း မရႏိုင္ေတာ့၊ ငါဆိုသေလာကန္ဲ႔ပဲ သူ လက္ခံရမွာပဲ” လို႔ ေတြးေတာႀကံစည္ၿပီး အထိန္း 

ေတာ္ႀကီးကို “အို အထိန္းေတာ္ႀကးီ….ကၽြန္မဟာ အရင္က အထိန္းေတာ္ႀကီးရ႕ဲ သခင္မကို ေစ်း 

ေကာင္းေကာင္း ေပးၿပီး ဆံပင္ေတြ ၀ယ္ခဲ့ေပမဲ့ မရခဲ့ပါဘးူ၊ ခုေနခါ ေခါင္းကေနရိပ္ပယ္ထားၿပီး 

က်လိုရာ က်ထားတဲ့ သကမ္ဲ့ဆံပင္ေတြဟာ အသျပာေငြ ရွစ္က်ပ္ပဲ တန္ပါတယ္” လို႔ ေျပာဆိုေစ်းႏိွမ္ 

ကာ အထိန္းေတာ္ႀကးီ ေငြရွစ္က်ပ္ပဲ ေပးလိုက္ပါတယ္။  

  အထနိ္းေတာ္ႀကီးလ ဲ ေငြရွစ္က်ပ္ကိ ု ယူခဲ့ၿပီး သူ႔သခင္မသူေဌးသမီးကို ေပးလိုကပ္ါတယ္။ 

သူေဌးသမီးဟာ တစ္ပါးတစ္ပါးအတြက္ တစ္က်ပ္တန္၊ တစ္က်ပ္တန္ ဆြမ္းေတြ ခ်က္ျပဳတစ္ီမံၿပီး 

အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ အမွဴးျပဳတဲ့ အရွင္ျမတ္ရွစ္ပါးကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ။္ အရွင္မဟာ 

ကစၥည္းမေထရ္ျမတလ္ ဲ ဆင္ျခင္လုိကတ့ဲ္အခါ သူးေဌးသမီးရ႕ဲ အားႀကးီတဲ့ေကာင္းမႈကို ျမင္ေတာ္မူတဲ့ 

အတြက္ “အခု သူေဌးသမီး ဘယမ္ွာလဲ” လို႔ ေမးေတာ္မူပါတယ္။ အထိန္းေတာ္ႀကီးက “အိပ္ခန္းထမဲွာ 

ပါ အရွင္ဘရုား” လို႔ ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ မေထရ္ျမတ္က “ဆြမ္းဒကာမ သူေဌးသမီးကို ေခၚခဲ့ပါ”လို႔ 

မိန္႔ေတာ္မူပါတယ။္ ဆြမ္းဒကာမ သူေဌးသမီးလဲ မေထရ္ျမတ္ေတြအေပၚ ႐ိုေသေလးစားတဲ့အတြက္ 

စကားတစ္ခြန္းထနဲဲ႔ပဲ မေထရ္ျမတေ္တြေရွ႕ ေရာကလ္ာၿပီး ရွိခုိးဦးခ်ကန္ေတာ့ကာ အားႀကီးတဲ့ 

ၾကည္ညိဳသဒၶါစိတ္ကိ ုတစ္ဖြားဖြား ျဖစ္ပြားေစခဲ့ပါတယ။္ လယ္ယာေျမေကာင္းနဲ႔တူတဲ့ ဒီသာသနာေတာ္ 

မွာ သဒၶါၾကည္ျဖဴ ႀကခဲ်လွဴဒါန္းတဲ့ ဆြမ္းအလွဴဒါနမ်ိဳးေစ့ဟာ မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာပဲ အက်ိဳးေပးပါတယ။္ 

ဒါ့ေၾကာင့္ မေထရ္ျမတေ္တြကုိ ရွိခိုးလိုကတ္ာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆြမ္းဒကာမ သူေဌးသမီးရ႕ဲ ဆံပင္ေတြ 

မူလပကတအိတိုင္း ျပန္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ မေထရ္ျမတေ္တြလ ဲ ဆြမ္းအလွဴခံေတာ္မူၿပီး သူေဌးသမီး 

ေရွ႕မွာတင္ပဲ ေကာင္းကင္ေပၚ ပ်ံတက္ၾကြသြားၾကကာ စ႑ပေဇၨာတမင္းရ႕ဲ ကဥၥန၀နလို႔ ေခၚတဲ့ 

ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထမဲွာ သက္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ၾကတယ။္  

 ဥယ်ာဥ္ေတာ္ေစာင့္က မေထရ္ျမတက္ို ျမင္ေတြ႕ၿပီး ရွင္ဘုရင့္ထံ သြားေရာက္ကာ “အရွင္ 

မင္းႀကီး….အကၽြႏ္ုပ္တို႔ရ႕ဲ ပုေရာဟတိ္ အရွင္ကစၥည္းဟာ ရဟန္း၀တ္ၿပီး ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ေန 

ပါတယ္”လို႔ သံေတာ္ဦးတင္လိုကပ္ါတယ္။ စ႑ပေဇၨာတမင္းလဲ ဥယ်ာဥ္ေတာ္သို႔ သြားၿပီး ဆြမ္းစား 

ၿပီးတဲ့ မေထရ္ျမတ္ကို ထိျခင္းငါးပါးနဲ႔ ရွိခုိးဦးခ်ကန္ေတာ့ကာ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာမွာ ထိုင္ေနရင္း 

“အရွင္ဘုရား… ျမတစ္ြာဘရုားရွင္ အဘယ္မွာပါလဘဲုရား” လို႔ ေမးျမန္းေလွ် ာကထ္ားပါတယ။္ ဒီအခါ 

မေထရ္ျမတ္က “ျမတေ္သာမင္းႀကီး….ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ကိုယတ္ိုင္ ၾကြေတာ္မမူဘဲ ငါ့ကို ေစလႊတ ္

လိုကပ္ါတယ္” လို႔ ေျဖၾကားပါတယ။္ ရွင္ဘရုင္က “အရွင္ဘုရား…ဒီေန႔အတြက္ ဆြမ္းကို အဘယ ္
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အရပ္က ရခဲ့ပါသလဘဲရုား” လို႔ ေမးျမန္းေလွ် ာကထ္ားတဲ့အခါ မေထရ္ျမတ္က မင္းႀကီး အေမးနဲ႔ 

လိုကေ္လ်ာညီညြတ္စြာပဲ ဆြမ္းဒကာမသူေဌးသမီး ခခဲယဲဥ္းယဥ္း ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ 

အေၾကာင္းကို အကုန္လုံး ျပန္လည္မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ။္  

 စ႑ပေဇၨာတမင္းႀကီးဟာ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္အတြက္ သီတင္းသုံးဖို႔ ေနရာဌာနကုိ 

စီစဥ္ေပးကာ မေထရ္ျမတက္ို ေနာက္တစေ္န႔ဆြမ္းအတြက္ ပင့္ဖိတၿ္ပီးေနာက္ ေရႊနန္းေတာ္ကို ျပန္သြား 

ခဲ့ပါတယ္။ နန္းေတာ္ေရာက္တဲ့အခါ ဆြမ္းဒကာမသူေဌးသမီးကို မင္းအာဏာနဲ႔ ေခၚယူၿပီး အဂၢမေဟသီ 

မိဖုရားေခါင္ႀကီးအရာထားကာ ေျမႇာက္စားခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဆြမ္းဒကာမသူေဌးသမီးရ႕ဲ 

ဆြမ္းလွဴဒါန္းစဥ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ကုသိုလေ္စတနာေတြထကဲ ပထမေဇာေစတနာအတြက္ အခု 

မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာျဖစ္တဲ့ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို ရရွိမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ။္  

 အဒဲီအခ်ိန္ကစၿပီး စ႑ပေဇၨာတမင္းႀကးီဟာ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ကို ႀကီးက်ယတ့ဲ္ 

ပူေဇာ္သကာၠရမႈကို ျပဳပါတယ။္ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ရ႕ဲ တရားစကားအေပၚ ၾကည္ညိဳၾကတဲ့ 

အတြက္ အမ်ိဳးေကာင္းသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မေထရ္ျမတ္ထမံွာ ရဟန္းျပဳခဲ့ၾကတယ။္ 

အဒဲီအခ်ိန္ကစၿပီး ဥေဇၨနီျပည္မွာ သကၤန္းေရာင္ေတြလႊမ္းၿပီး သာသနာ ထြန္းကားခဲ့ပါတယ္။  

 အဒဲီမိဖုရားလဲ ကိုယ္၀န္ရၿပီး ဆယလ္လြန္ေျမာက္တဲ့အခါ သားေလး ဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ။္ 

ဒီသားေလးရ႕ဲ အမည္ေပးတဲ့ေန႔မွာ အဖုိးျဖစ္တဲ့ ေဂါပါလသေူဌးရ႕ဲ အမည္အတိုင္း ေဂါပါလမင္းသား လို႔ 

အမည္ေပးခ့ဲၾကတယ္။ မိဖုရားႀကီးလဲ သားရ႕ဲနာမည္နဲ႔ဆကစ္ပ္ၿပီး ေဂါပါလရ႕ဲ မိခင္လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ 

ေဂါပါလမာတာ မိဖုရားလို႔ အမည္ထင္ရွားခဲ့တယ။္ ေဂါပါလမာတာမိဖုရားႀကီးဟာ အရွင္မဟာကစၥည္း 

မေထရ္အေပၚ အလြန္ၾကည္ညိဳတဲ့အတြက္ မင္းႀကီးထံ ခြင့္ပန္ၿပီး ကဥၥန၀နဥယ်ာဥ္ေတာ္ထမဲွာ 

မေထရ္ျမတ္အတြက္ ေက်ာင္းတုိကႀ္ကီး ေဆာက္လပု္လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ။္  

ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေနၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို တရားေဟာပုံ 

 အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ဟာ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ရဟန္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တရား 

အားထုတတ့ဲ္အလပု္ကို ပယစ္ြန္႔ၿပီး အလုပ္ကိစၥမ်ား၊ အေပါင္းအသင္းမ်ား၊ အစားက်ဴးကာ ေမ့ေမ့ 

ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေနေနၾကတာကို ျမင္ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ဂါထာႏွစ္ပုဒ္နဲ႔ ခုလို ဆုံးမတရား ေဟာခဲ့ပါတယ္။  

 ၁။ ေယာဂီရဟန္းဆိုတာ အလုပ္ကိစၥမမ်ားရဘူး၊ လူသူေလးပါးကိုလဲ ေရွာင္ရမယ္၊ ပစၥည္းေလးပါး ရဘို႔အတြက္ 

အားမထုတ္ရဘူး၊ ပစၥည္းေလးပါး ရဘို႔အတြက္ပဲ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး အစားအေသာကအ္ရသာေတြမွာ တပ္မက္ေမာတဲ့ 

သူဆိုတာ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ သီလ၊ သမာဓိအက်င့္ေတြကို စြန္႔လႊတ္ထားသူျဖစ္တယ္။  
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  ၂။ လူေတြရ႕ဲ ရွိခိုးမႈေတြ၊ ပူေဇာ္မႈေတြဟာ ဘုရားစတဲ့အရိယာသူေတာ္ေကာင္းေတြရ႕ဲအျမင္မွာေတာ့ ပကၤ-ရႊံ႕ညြန္ 

ေတြပါပ။ဲ အႏႈတ္ရခက္တဲ့ ဆူးေျငာင့္ေတြပါပ။ဲ မသူေတာ္ေတြကေတာ့ ဒီလို ရွိခိုးမႈ ပူေဇာ္မႈစတဲ့ သကၠာရ-အ႐ိုအေသေပးမႈ 

ေတြကို ပယ္စြန္႔ဖို႔ရန္ ခက္ခလဲွပါတယ္။  

 ဒီဂါထာႏွစ္ပုဒ္က ေထရဂါထာပါဠိေတာ္မွာ မွတတ္မ္းတင္ထားတာပါ၊ ဒီဂါထာ ႏွစ္ပုဒ္ရ႕ဲ 

အဓိပၸါယ္ကို ေထရအ႒ကထာ ဒုတိယအုပ္မွာ ခုလိ ုရွင္းျပထားပါတယ။္ အလုပ္ကိစၥ မမ်ားရဘူးဆုိတာ 

ရဟန္းတရား အားထတ္ုဖို႔အတြက္ အေႏွာက္အယွကျ္ဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသစ္ ကန္သစ္ေဆာက္ျခင္းစတ့ဲ 

န၀ကမၼ အမႈသစ္ကိစၥႀကးီေတြကို မေဆာင္ရြက္ရဘူးလို႔ ဆိုလိုတာပါ၊ အေသးစားကိစၥေတြျဖစ္တဲ့ 

တံမ်က္လညွ္းျခင္း၊ ေက်ာင္းေဟာင္းျပင္ဆင္ျခင္း၊ က်ိဳးတာ ပဲ့တာေတြကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းစတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ 

ကေတာ့ ဘုရားရွင္က မျဖစ္မေန လုပ္ကို လုပ္ရမယ္လို႔ ပညတ္ထားတဲ့အတြက္ တရား အားထုတ္ 

ေနတဲ့သူဆိုေပမဲ့လဲ ဘရုားရွင္ရ႕ဲစကားကို ပူေဇာ္တဲ့ အေနနဲ႔ မျဖစ္မေန လုပ္ရမွာပါ။ လူသူေလးပါးကုိ 

ေရွာင္ရမယ္ ဆိုတာ အေပါင္းအေဖာ္ေတြနဲ႔ တ႐ုံး႐ုံး သြားလာေပါင္းသင္း ေနထိုင္တာကို ေရွာင္ရမယ္၊ 

ေနာက္ၿပီး အၾကင္ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေပါင္းေဖာ္မွီ၀ဆဲည္းကပ္တဲ့အတြက္ ကုိယ့္မွာ အကုသိုလေ္တြ 

တိုးမယ္၊ ကုသိုလေ္တြ ဆတုယု္တ္မယဆ္ိုရင္ အဒီဲလုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၊ အေပါင္းအသင္းမ်ိဳးေတြကုိ 

ေရွာင္ၾကဥ္ရမယလ္ို႔ ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ။္ ပစၥည္းေလးပါး ရလုိမႈအတြက္ အားမထုတ္ရဘူးဆုိတာ 

ဆြမ္း၊ သကၤန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးဆိုတဲ့ ပစၥည္းေလးပါး ရရွိေရးအတြက္ လူေတြကို ေအာက္က်ိဳ႕ျခင္း၊ 

လူ႕အက်ိဳး လူ႔ကစိၥေတြကို ေဆာင္ရြကေ္ပးျခင္းစတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို မလပု္ရဘးူလို႔ ဆိုလိုတာပါ။ 

 မေထရ္ျမတက္ ပထမဂါထာနဲ႔ အလုပ္ကိစၥမ်ားတာ၊ အေပါင္းအေဖာ္ေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေမြ႕ၿပီးေနတာ၊ 

ပစၥည္းေလးပါးအေပၚမွာ တပ္မကတ္ာေတြကို  ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ ဆုံးမေတာ္မူၿပီး ဒီ ဒုတယိဂါထာကိုေတာ့ 

ရွိခိုးတာ၊ ပူေဇာ္တာ၊ လွဴ ဒါန္းတာ စတဲ့ အ႐ုိအေသေပးမႈသကာၠရေတြအေပၚ သာယာတပ္မကေ္န 

တာကို  ကဲ႔ရ႕ဲလိုတဲ့အတြက္ ေဟာခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယဂါထာရဲ႕ အဓ္ိပၸါယ္က “ဆြမ္းခံၾကြလာတဲ့ 

ရဟန္းေတာ္ေတြကို လေူတြက ခ်ီးက်ဴးၾက၊ ရွိခိုးၾက၊ ပူေဇာ္ၾက၊ လွဴဒါန္းၾကတယ္။ ဒါေတြကို အ႐ိုအေသ 

ေပးျခင္း-သကၠာရ လို႔ေခၚပါတယ္။ ဒီ သကၠာရအမႈေတြကို ဘုရားစတဲ့အရိယာသူေတာ္ေကာင္းေတြက 

ပကၤ-ရႊံ႕ညြန္နဲ႔တတူယ္တဲ့၊ ဘာလို႔လဆဲုိေတာ့ တရားကို တကယတ္မ္း တရားအားမထုတ္ထားတဲ့ 

ပုဂၢိဳလ္ေတြ အတြက္ေတာ့ ဒီ သကၠာရမႈေတြဟာ ေအာက္ကို နစ္ျမဳပ္ေစတတတ္ယ္၊ ကိေလသာ 

အညစ္အေၾကးေတြကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ညစ္ႏြမ္းသြားတတတ္ယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီ သကၠာရမႈေတြကို ပကၤ-

ညြန္န႕ဲတူတယ္ လို႔ မိန္႔ၾကတာျဖစ္တယ္။ တရားကို တကယတ္မ္း ပိုင္းျခားမသိေသးတဲ့ အႏၶပုထုဇဥ္ 

ေတြအတြကေ္တာ့ ဒီ သကၠာရမႈေတြဟာ အႏႈတ္ရခက္တဲ့ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ဆူးေျငာင့္ေတြနဲ႔တတူယ္လို႔လ ဲ

အရိယာသူေတာ္ေကာင္းေတြက မိန္႔ၾကပါတယ။္ ပကတိ သမိ္ေမြ႕တဲ့ ဆူးေျငာင့္ေတြ စူးရင္ စူးမွန္းလ ဲ
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႐ုတတ္ရက္ မသိေနဘူး၊ သိလို႔ ႏႈတ္ျပန္ရင္လဲ အႏႈတ္ရခက္ၿပီး ဆူးက ပိုလို႔ အသားထဲ စိုက္၀င္ တိုး၀င္ 

သြားတယ။္ နာက်င္မႈကိုလဲ ျဖစ္ေစတယ္။  ဒီသေဘာလိုပဲ လူေတြရ႕ဲ ပူေဇာ္မႈေတြ၊ ရွိခိုးမႈေတြစတဲ့ 

အ႐ိုအေသျပဳျခင္း-သကၠာရကို သာယာေနျခင္းဟာလ ဲ တရားလပု္ေနတဲ့ပဂုၢိဳလေ္တြအတြက္ အႏႈတ္ရ 

ခက္တဲ့ သမိ္ေမြ႔တဲ့ ဆးူေျငာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ။္ ဒီလို သကၠာရမႈမ်ိဳးကို အႏၶပုထုဇဥ္လူညံ့ေတြ ကေတာ့ 

မပယ္ႏိုင္ဘူး၊ ပယ္စြန္႔ဖုိ႔ ခက္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီ သကၠာရကို သာယာတဲ့ တဏွာကို ပယ္ဖို႔ ႀကိဳးစား 

ၾကပါ” လို႔ ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ။္  

စ႑ပေဇၨာတမင္းႀကးီအား ဆုံးမေတာ္မူပုံ 

 စ႑ပေဇၨာတမင္းဆိုတာ ရကစ္ကၾ္ကမ္းၾကဳတ္တဲ့မင္း ျဖစ္ပါတယ။္ ဒီမင္းဟာ ပုဏၰားေတြ 

အေပၚ ယုံၾကည္ၿပီး သူတို႔ေျပာတဲ့အတိုင္း သားေကာင္ေတြ သတ္ျဖတၿ္ပီး ယဇ္နတပ္ူေဇာ္တာေတြကို 

ျပဳလုပ္ ခုိင္းေလ့ရွိပါတယ။္ ေသခ်ာမစံုစမ္း မစစ္ေဆးဘဲ သူခိုးဓားျပမဟတုသူ္ေတြကိုလ ဲသူးခိုးဓားျပလို႔ 

သတမ္ွတၿ္ပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးတတတ္ယ္၊ တရားဆုံးျဖတ္ရာမွာလဲ ပစၥည္းပိုင္ရွင္မဟုတ္တဲ့သေူတြကုိ 

ပစၥည္းပိုင္ရွင္အျဖစ္၊ ပစၥည္းပိုင္ရွင္ေတြကိုေတာ့ ပစၥည္းပိုင္ရွင္မဟုတသ္အူျဖစ္ တလြဲေျပာင္းျပန္ 

မတရားဆုံးျဖတ္တတတ္ယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလို တရားမဲ့ အဓမၼက်င့္မႈေတြကေန ေရွာင္ေစခ်င္တဲ့အတြက္ 

အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ျမတ္က စ႑ပေဇၨာတမင္းကို ဂါထာ ေျခာက္ဂါထာနဲ႔ ဆုံးမေတာ္မူခ့ဲ 

ပါတယ္။  

 ၁။ သူတစပ္ါးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ယုတ္ညံ့တဲ့အကုသိုလ္အမႈေတြကို သူတစ္ပါးကို အျပဳမခုိင္းရာ၊ ကိုယ္တိုင္လဲ 

မျပဳလုပ္ရာ၊ သတ၀ၱါေတြဟာ ကံသာလွ်င္ေဆြမ်ိဳးရိွၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ (ကိုယ္ျပဳလုပ္တဲ့ကံရ႕ဲ ေကာငး္က်ိဳး 

ဆိုးျပစ္ကို ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ပဲ တာ၀န္ယူရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။) 

 ၂။ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူတပါး စကားမွ်နဲ႔ ခိုးသူ သူယုတ္  မျဖစ္ပါ၊ သူတစ္ပါး စကားမွ်နဲ႔ စင္ၾကယ္တ့ဲ 

သူေတာ္ေကာင္းလဲ မျဖစ္ပါ။ မိမိဟာ လူေကာင္းလား၊ လူယုတ္မာလားဆိုတာ မိမိကိုယ္တိုင္ အသိဆုံးျဖစ္သလို နတ္ေတြ၊ 

သူတစ္ပါးစိတ္ကို သိႏိုင္တဲ့ တန္းခိုးရွင္ေတြကလဲ သိၾကတယ္။  

 ၃။ ပညာမဲ့တဲ ့ လူ႔ဗာလေတြဟာ “သတၱ၀ါေတြဟာ အၿမမဲျပတ္ ေသမဲ့ဖက ္ သြားေနၾကတယ္”လို႔ မသိၾကဘူး၊ 

ဒါ့ေၾကာင့္ ျငင္းခုံခိုက္ရန္ျဖစ္ၾကတယ္၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြကို ျပဳၾကတယ္။  ပညာရွိတဲ့ သူေတာ္စင္ေတြကေတာ့ 

ေသရမယ္ဆိုတာ သိတဲ့အတြက္ ရန္ျဖစ္တာေတြ၊ ျငင္းခုံတာေတြ၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္တာေတြ ၿငိမ္းေအးေအာင္ပဲ 

က်င့္ၾကတယ္။  

 ၄။ ပစၥည္းဥစၥာ ကုန္ဆုံးေစကာမူ အသိပညာန႕ဲအသက္ေမြး အသက္ရွင္ ရပ္တည္သူမွ ရွင္သူ ျဖစ္တယ္။ ပစၥည္း 

ဥစၥာေတြ ဘယ္ေလာက္ပရဲွိရွိ အသိဉာဏ္ ကင္းမဲ့ေနရင္ေတာ့ ဒီလူဟာ အသက္ရွင္ေနသူ ျဖစ္ေနဦးေတာ့ ရွင္သူ 

မဟုတ္ဘူး၊ ေသသူ ပ ဲျဖစ္တယ္။  
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 ဒီေလးဂါထာရ႕ဲ အဓိပၸါယ္ကို ေထရဂါထာအ႒ကထာအဖြင့္အတိုင္း ရွင္းျပပါဦးမယ္။ ပထမ 

ဂါထာရ႕ဲ ဆုိလိုရင္းက “သတၱ၀ါေတြဆိုတာ ကံရ႕ဲအေမြခံေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတစ္ပါး 

ေျပာတာ နားေထာင္ၿပီး သူတစ္ပါးခုိင္းတဲ့အတိုင္း ယုတ္ညံ့တဲ့ မေကာင္းမႈအကုသိုလမ္ႈေတြကို 

သူတစ္ပါးကိုလ ဲ မလပု္ခုိင္းရဘူး၊ ကိုယကုိ္ယ္တိုင္လ ဲ မလုပ္ရဘူး”လို႔ ဆိုလုိတာပါ။ ကိုယ္လုပ္ထားတဲ့ 

ေကာင္းကံ၊ ဆိုးကံေတြရ႕ဲ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးျပစ္ေတြကို ကိုယ္ကိုယတုိ္င္ပဲ တာ၀န္ယရူတာ ျဖစ္လို႔ပါ။  

 ဒုတိယဂါထာကေတာ့ “ကိုယက္ မခုိးဘနဲဲ႔ သူမ်ားက ကိုယ့္ကို သူခိုးပလဲို႔ စြပ္စြဲေျပာဆုိ႐ုံနဲ႔ 

ေတာ့ ကိုယ္က သူခုိး ျဖစ္မသြားပါဘူး။ ကိုယ္က တကယစ္င္ၾကယ္တဲ့ သူေတာ္ေကာင္းမဟုတ္ဘနဲဲ႔ 

သူမ်ားက ကိုယ့္ကို ကိုယ္ႏႈတစ္ိတ္ ကံသုံးပါးလုံး စင္ၾကယတ္ဲ့ သူေတာ္ေကာင္းပလဲို႔ ခ်ီးမြမ္းေျပာဆို႐ုံနဲ႔ 

လဲ ကိုယက္ တကယ့္သူေတာ္ေကာင္း ျဖစ္မသြားပါဘူး။ ငါဟာ သူေတာ္ေကာင္းလား၊ သူယုတမ္ာ 

လား ဆိုတာ ကိုယက္ိုယ္တိုင္ သိသလို နတေ္တြ၊ သူတစ္ပါးစိတ္ကို သတိဲ့ တန္ခိုးရွင္ေတြကလဲ 

သိၾကပါတယ္” လို႔ ဆုိလိုတာ ျဖစ္ပါတယ။္  

 တတယိဂါထာအေနနဲ႔ေတာ့ “ကုသိုလန္ဲ႔ အကသုိုလ္၊ ျပစ္ရွိနဲ႔ ျပစ္မဲ့၊ ကံနဲ႔ ကံအက်ိဳးစတာေတြ 

ကိ ု ခြဲျခားနားမလည္တဲ့ ပညာမဲ့ လူ႔ဗာလေတြဟာ ငါတို႔ ေသရမွာပါလားဆိုတာ မသၾိကတဲ့အတြက္ 

သူတစ္ပါးကို ညႇင္းဆၾဲက၊ သတ္ျဖတၾ္က၊ ျငင္းခုံၾက၊ ရန္ျဖစ္ၾကတယ။္ ေၾကာင္းက်ိဳးခြဲျခားနားလည္တဲ့ 

ပညာရွိသေူတာ္ေကာင္းေတြကေတာ့ ေသၾကရမယဆ္ိုတာ သတိဲ့အတြက္ မေသခင္ ဘ၀တစ္ခု 

ခဏရတဲ့အခ်ိန္ေလးအတြင္းမွာ သူတပါးကို မညႇင္းဆ၊ဲ မသတျ္ဖတၾ္ကဘူး၊ မျငင္းမခံုၾကဘးူ၊ 

ရန္မျဖစ္ၾကဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ပဲ က်င့္ႀကံႀကိဳးစားၾကတယ။္”လို႔ ဆုံးမလိုတာ ျဖစ္ပါတယ။္ အရွင္ 

မဟာကစၥည္းမေထရ္က စ႑ပေဇၨာတမင္းကို “သင္ဟာ အသိပညာမဲ့တဲ့အတြကေ္ၾကာင့္ သင့္ရ႕ဲ 

အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သူခိုးမဟုတ္တဲ့သူကို သခူိုးလို႔ စြပ္စြဲၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေပး ညႇင္းပန္း 

ႏွိပ္စက္တယ္၊ တရားဆုံးျဖတတ္ဲ့ေနရာမွာလဲ ပစၥည္းရွင္ကို ပစၥည္းရွင္မဟုတလ္ို႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီး ဓနဥစၥာ 

ကုန္ဆုံးေစတဲ့ နည္းနဲ႔ ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္တယ္” လုိ႔ မိန္႔ခ်င္တဲ့ သေဘာပါ။  

 စတတုဂၳါထာမွာေတာ့ “အဒဲီလို ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈေတြ မျပဳဘဲ ပညာနဲ႔ အသကေ္မြးပါ၊ 

ပစၥည္းဥစၥာေတြ ကုန္ဆုံးလို႔ ဓနမဲ့တဲ့သူ ျဖစ္ပါေစ အသိဉာဏ္ေလးနဲ႔ယဥွ္ၿပီး ကိုယ့္ရွိတာေလးနဲ႔ ေရာင့္ရဲ 

တင္းတိမ္ကာ အျပစ္ကင္းတဲ့ အသက္ေမြးမႈနဲ႔ အသကရ္ွင္ ရပ္တည္ပါ။ ဒါမွ ရွင္သ ူ ျဖစ္ပါမယ။္ 

အသိဉာဏ္ကင္းမဲ့တဲ့ လူ႔ဗာလေတြကေတာ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြ ဘယေ္လာက္ပဲ ျပည့္စံုျပည့္စုံ၊  

ဉာဏ္ပညာမရွိတဲ့အတြက္ ဒီဘ၀ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ေနာင္တမလြန္အက်ိဳးစီးပြားေတြ ဆုတ္ယတုလ္ြေဲခ်ာ္ 
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ေစၿပီး ရွင္လ်က္ ေသသေူတြ ျဖစ္ၾကတယ။္” လို႔ ပညာနဲ႔အသကေ္မြးျခင္းကသာ အျမတ္ဆုံး 

ျဖစ္ေၾကာင္းကို သေိစလိုတာပါ။  

အိပ္မက္ေပးၿပီး တရားေဟာခဲ့ 

 အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ျမတ္ဟာ ဒီဂါထာေလးပုဒ္ကို စ႑ပေဇၨာတမင္းႀကီးကို အိပ္မက္ 

ေပးၿပီး အိပ္မက္ထမဲွာ ေဟာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ။္ ဒီမင္းက ၾကမ္းတမ္းတဲ့့ မင္းဆိုေတာ့ တိုက္႐ိုကေ္ဟာ 

ရင္ စိတ္ဆိုးအမ်က္ထြက္သြားႏိုင္လို႔ ထင္ပါရ႕ဲ။ စ႑ပေဇၨာတမင္းဟာ အိပ္မက္ ျမင္မက္ၿပီး မေထရ္ 

ျမတ္ကို ရွိခိုးရင္းနဲ႔ပဲ ႏိုးလာပါတယ္။ မနကမ္ိုးလင္းတဲ့အခါ မေထရ္ျမတ္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ရွိခိုးကန္ေတာ့ 

ကာ သူ ညကအိပ္မက္ မက္တဲ့အတိုင္း မေထရ္ျမတ္ကို ေလွ် ာက္ထားခဲ့ပါတယ္။ အဒီဲအခါက်မွ အရွင္ 

မဟာကစၥည္းမေထရ္လဲ အဒဲီေလးဂါထာကို ထပ္မံေဟာၾကားၿပီး ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ဂါထာကို ဆက္ေဟာ 

ပါတယ္။  

 ၅။ နားနဲ႔ အကုန္လုံး ၾကားရမွာပ၊ဲ မ်က္စိနဲ႔ အရာအားလုံးကို ျမင္ေတြ႕ေနမွာပ။ဲ ဒါေပမ့ဲ ပညာရွိဆိုတာ ၾကားသမွ် 

ျမင္သမွ် အရာအားလုံးကို ပယစ္ြန္႔ရမွာလဲ မဟုတ္ဘူး၊ လက္ခံရမွာလဲ မဟုတ္ဘူး။  

 ၆။ အက်ိဳးမရိွတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ မ်က္စိအျမင္ေကာင္းေပမဲ့ ကန္းသူလို က်င့္ရတယ္။ နားေကာင္းေပမဲ့ 

နားပင္းသူလို က်င့္ရတယ္။ စကားေျပာႏုိင္ေပမဲ့ စကားမေျပာႏိုင္တဲ့ အအလို က်င့္ရတယ္။ အားေကာင္းေပမဲ့ အားႏြဲ႕သူလုိ 

က်င့္ရတယ္။ အက်ိဳးရွိတဲ့ ေကာင္းတဲ့ကုသိုလ္မႈ ကိစၥေတြ ဆိုရင္ေတာ့ ေသတဲ့အထိ မျဖစ္မေန ႀကိဳးစားအားထုတ္ရတယ္။  

အကန္းလို၊ နားပင္းလုိ၊ အ,အလို၊ အားမရိွသူလို႔ က်င့္ပါ 

ဒီႏွစ္ဂါထာလုံးရ႕ဲ ဆိုလုိရင္းအဓိပၸါယ္ကေတာ့ “နားဆ ီေရာက္လာတဲ့ အသံမွန္သမွ် ေကာင္းတဲ့ 

စကားသံေရာ၊ မေကာင္းတဲ့စကားသံေတြပါ နားမပင္းတဲ့သဆုိူ နားနဲ႔ အကုန္လုံး ၾကားေနရမွာပ၊ဲ 

မ်က္စိနဲ႔လဲ မ်က္စိေရွ႕ေရာက္လာတဲ့ ေကာင္းတဲ့အဆင္းေရာ၊ မေကာင္းတဲ့အဆင္းေတြပါ အကုန္လုံး 

မ်က္လုံးမကန္းရင္ ျမင္ေတြ႕ေနရမွာပ။ဲ ဒါေပမ့ဲ ဉာဏ္ပညာနဲ႔ျပည့္စုံတဲ့ ပညာရွိပုဂၢိဳလ္ဟာ ဒီ ျမင္ျမင္ 

သမွ်၊ ၾကားၾကားသမွ် အရာေတြအားလုံးကို ပယ္စြန္႔ရမွာလဲ မဟုတသ္လို လကခ္ံရမွာလဲ 

မဟုတ္ပါဘူး။ အက်ိဳးရွိ၊ မရိွ ဉာဏ္နဲ႔စဥ္းစားႏိႈင္းခ်ိန္ၿပီး ပယ္စြန္႔သင့္တဲ့အရာေတြကို ပယ္စြန္႔ရမွာ 

ျဖစ္တယ္၊ လကခ္ံသင့္တဲ့အရာကို လက္ခံရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မ်က္စိအျမင္ေကာင္းသူ ျဖစ္ေပမဲ့ 

ပယ္စြန္႔သင့္တဲ့ အာ႐ံုေတြကို ျမင္ရရင္ မ်က္စိကန္းေနသူလို က်င့္သုံးရမွာ ျဖစ္တယ၊္ ႏွလုံးမသြင္းပဲ 

ပယ္စြန္႔ထိုက္တဲ့ မေကာင္းတဲ့စကားသံေတြကို ၾကားရတဲ့အခါ နားမပင္းေပမဲ့ နားပင္းသလူို က်င့္ရမယ္၊  

မေျပာသင့္ မေျပာထုိကတ္ဲ့အခါ စကားေျပာတတ္ေပမဲ့ စကားမေျပာတတ္တဲ့ အ,ေနတဲ့သလူို က်င့္ရ 
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မယ္၊ မလုပ္သင့္မလုပ္ထိုကတ္ဲ့ အကုသိုလအ္လုပ္ေတြဆိုရင္ အားအင္နဲ႔ျပည့္စုံသူျဖစ္ေပမဲ့ အားမရိွ 

သူလို က်င့္ရမယ္။ မိမိကုိယ္တိုင္ အားထုတရ္မဲ့ ေကာင္းတဲ့ကသုိုလ္ေရးကစိၥေတြ ေဆာင္ရြကဖ္ို႔ 

လိုလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေသခါနီးလို႔ အိပ္ရာထေဲရာကေ္နရင္ေတာင္ ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ရမယ္၊ မခၽြတ္ယြင္း 

ေစရပါဘူး။ မလုပ္သင့္ မလုပ္ထိုက္တဲ့ ဒုစ႐ုိက္အကုသုိလ္အမႈေတြ လုပ္ဖို႔ ႀကဳံလာရင္ ေသရာ 

ေညာင္ေစာင္း ေလ်ာင္းစက္ေနရတဲ့အခါ ျဖစ္ေစဦးေတာ့ အဒီဲကိစၥမ်ိဳးေတြကို လပု္ကို မလုပ္ရပါဘူး။ 

ပညာရွိသဆူိုရင္ မသင့္တဲ့ကိစၥမ်ိဳးကို မလုပ္ထိုကလုိ္႔ပါဘ။ဲ” လို႔ ဆိုလုိတာ ျဖစ္ပါတယ။္ 

အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္က ဒီဂါထာေျခာက္ပုဒ္နဲ႔ ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးလုိက္တဲ့အခါ စ႑-

ပေဇၨာတမင္းလဲ မလုပ္သင့္မလုပ္ထိုကတ္ဲ့ အကုသိုလ္မႈကစိၥေတြကို ပယ္စြန္႔ၿပီး လုပ္သင့္လပု္ထုိက္တ့ဲ 

ေကာင္းျမတ္တဲ့ ကိစၥေတြကိုသာ မျပတ္တမ္း ေဆာင္ရြက္လပု္ကိုင္ကာ ေနခဲ့ပါေတာ့တယ။္ အရွင္ 

မဟာကစၥည္းမေထရ္ျမတလ္ ဲ ဥေဇၨနီျပည္သူျပည္သားေတြကို သာသနာေတာ္မွာ သက္၀င္ၾကည္ညိဳ 

ေစၿပီး ျမတ္စြာဘုရား အထံ ျပန္ၾကြသြားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

 ျမတစ္ြာဘရုားရွင္ဟာ ေနာင္တခ်ိန္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းမွာ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူၿပီး ရဟန္း 

ေတာ္ေတြကို ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထူး အပ္ႏွင္းေတာ္မူတဲ့အခါ မဓုပိ႑ိကသတ္ု၊ ကစၥာယနေပယ်ာလသတု္ ေခၚ 

ဘေဒၵကရတသၱတ္ု၊ ပါရာယနသုတ္  ဒီသုတနၱ္သုံးခုကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး “ရဟန္းတို႔…အက်ဥ္း 

ေဟာၾကားတဲ့ တရားစကားရ႕ဲ အနက္အဓိပၸါယ္ကို အက်ယေ္၀ဘန္ ခြဲျခားစိတ္ျဖာၿပီး ေဟာၾကား 

တတတ္ဲ့ ငါဘုရားရ႕ဲ တပည့္ရဟန္းေတြထမဲွာ မဟာကစၥာနရဟန္းဟာ အသာဆုံး အျမတ္ဆုံး ျဖစ္ပါေပ 

တယ္” လို႔ ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူကာ ဧတဒဂ္အရာ ထားေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္  

(ဂ) အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ အက်ယခ္်႕ဲေဟာတဲ့ တရားေတာ္မ်ား 

(၁) မဓုပိ႑ိကသုတ္ 

 တစ္ခါမွာေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား ေန႔ဆြမ္းစားၿပီးလို႔ ကပိလ၀တ္ျပည္ မဟာ၀ုန္ေတာမွာ သီတင္း 

သုံးေနတဲ့အခ်ိန္ ေဒ၀ဒတရ္႕ဲဘက္ေတာ္သား ဒ႑ပါဏိအမည္ရတဲ့ သာကီ၀င္မင္းသားတစ္ေယာက္ 

မဟာ၀ုန္ေတာလာရင္းက ဘုရားရွင္ကို ျမင္တာနဲ႔ “အရွင္ရဟန္းဟာ အဘယ္အယရူွိပါသလဲ၊ 

အဘယ္ကို ေျပာၾကားေလ့ရွိပါသလ”ဲ လို႔ ေမးပါတယ္၊ သကူ သိခ်င္လို႔ ေမးတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ 

ပက္ပင္းေတြ႔လို႔ ေျပာစရာစကား မရွိတာနဲ႔ ေမးတာပါ၊ သာကီမ်ိဳးျဖစ္ေပမဲ့ အရွင္ေဒ၀ဒတက္ မဆဲြယ္ 

ထားေတာ့ တစ္ဖက္သတ္နားေယာင္ အထင္လြဲေနလို႔ ဘုရားကို ရိွခိုးဦးခ်မႈေတာင္ မလုပ္ပါဘူး။ 

မတ္တပ္ရပ္ရင္း အဂါရ၀အမူအရာနဲ႔ ေမးတာပါ။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေမးတာေတာင္ မေျဖဘူးလို႔ 
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ေျပာစရာလမဲျဖစ္ေအာင္ သူနားမလည္ႏိုင္တဲ့ အေျဖကို ခုလို ေျဖလုိကပ္ါတယ။္ “ငါ့ရွင္…ငါဟာ 

တစ္ေလာကလုံးမွာ ဘယသ္နူဲ႔မွ မျငင္းခံုဘဲ ေျပာေလ့ရွိတဲ့ အယူရွိတယ။္ ကာမဂုဏ္ေတြကေန 

ကင္းဆိတၿ္ပီးေတာ့လေဲန, သံသယ ၀ိစိကိစၦာနဲ႔ ေနာင္တပူပန္မႈ ကုကၠဳစၥလမဲရွိ, ဘ၀ႀကးီငယအ္ေပၚမွာ 

တပ္မက္မႈလဲ ကင္း, ရဟႏၱာျဖစ္ၿပီးတဲ့ ငါ့မွာ သံသရာနယခ္်႕ဲ ပပဥၥသညာတရားစုေတြျဖစ္တဲ့ 

ကိေလသာေတြ မကနိ္းႏိုင္ မတည္ႏိုင္ဘူး၊ အဒီဲ ပပဥၥသညာတရားစု-ကေိလသာေတြ မကနိ္းႏိုင္ 

မတည္ႏိုင္ျခင္းရ႕ဲ အေၾကာင္းတရားကို ငါ ေျပာၾကားေလ့ရွိတယ္” လို႔ ေျဖၾကားလုိကပ္ါတယ။္ 

ဒ႑ပါဏိလဲ ေခါင္းညိတ္ လွ်ာထုတ္ နဖူးေရတြန္႔ၿပီး ဘာမွနားမလည္ဘ ဲ ဘုရားေရွ႕ကေန ထြကသ္ြား 

ခဲ့ပါတယ္။ 

  ဒီအေၾကာင္းကို ညေနခ်မ္းအခ်ိန္ ျမတ္စြာဘုရား ကပိလ၀တျ္ပည္ နိေျဂာဓာ႐ံုေက်ာင္း 

ျပန္ေရာက္တဲ့အခါ ရဟန္းေတာ္ေတြကို ျပန္လည္မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ္။ ဒီအခါ ရဟန္းတစ္ပါးက 

“အရွင္ဘုရား….ဘယလုိ္အယူ၀ါဒရွိလို႔ ျမတစ္ြာဘုရားဟာ တစ္ေလာကလုံးမွာ မည္သူနဲ႔မွ် မျငင္းခုံရ 

တာပါလဘဲုရား၊ ဘယလ္ိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ကာမဂုဏ္ေတြကေန ကင္းဆိတ္ၿပီးေတာ့လေဲန, သံသယ 

၀ိစိကိစၦာနဲ႔ ေနာင္တပူပန္မႈ ကုကၠဳစၥလမဲရွိ, ဘ၀ႀကးီငယအ္ေပၚမွာ တပ္မကမ္ႈလ ဲကင္း, ရဟႏၱာျဖစ္ၿပီး 

တဲ့ အရွင္ဘုရားမွာ သသံရာနယ္ခ်႕ဲ ပပဥၥသညာတရားစု-ကေိလသာေတြ မကနိ္းႏိုင္ မတည္ႏိုင္တာပါ 

လဲ ဘရုား” လို႔ ေမးေလွ်ာက္ပါတယ။္  

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရ႕ဲ အေျဖအက်ဥ္း 

 ဒီအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “အုိ ရဟန္း….. အၾကင္အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ သံသရာနယ္ခ်႕ဲ 

ပပဥၥသညာတရားစု-ကိေလသာေတြဟာ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါအေပၚမွာ လႊမ္းမိုးၿပီးျဖစ္လာတယ၊္ အဒဲီ 

အေၾကာင္းတရားအေပၚမွာ မစြဲလမ္း မႏွစ္သက္ မတပ္မကေ္တာ့ဘူးဆိုရင္ အဒဲီလို မစြဲလမ္း မႏွစ္သက္ 

မတပ္မက္ျခင္းသည္ပင္ အႏုသယဓာတေ္တြရ႕ဲ အဆုံးျဖစ္တယ။္ တတုဆ္ြဲ ဓားဆြၿဲပီး ရန္ျဖစ္တာေတြ, 

သေဘာထား ကြဲလြဲတာေတြ, ျငင္းခုံတာေတြ, ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဆဆဲို ေျပာဆိုတာေတြ, 

လိမ္ညာတာေတြရ႕ဲ အဆုံးျဖစ္တယ။္ ဒီ ပပၪၥသညာ တရားစု-ကေိလသာေတြ ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း  

တရားမွာပဲ ယုတ္ညံ့တဲ့ အကသုိုလ္မွန္သမွ် အၾကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၾကတယ္” လို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ။္  

ဒီအေျဖတရားအက်ဥ္းကို မိန္႔ေတာ္မူၿပီးတာန႕ဲ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ေနရာမွ ထေတာ္မူကာ ေက်ာင္း 

ေတာ္ထဲ ၀င္ၾကြသြားပါတယ။္  
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 ျမတစ္ြာဘရုား ၾကြသြားလို႔ မၾကာခင္မွာပဲ ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ “ငါ့ရွင္တုိ႔….ျမတ္စြာဘုရားက 

တရားေတာ္ကို အက်ဥ္းေဟာထားခဲ့ၿပီ၊ ဒီတရားေတာ္ကို ဘယ္သမူ်ား အက်ယ္ခ်႕ဲ ေဟာႏိုင္ပါလိမ့္ 

မလဲ” လို႔ စဥ္းစား တုိင္ပင္ၾကတယ္။ ဒီအခါ “ ဒီအရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ကေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား 

ခ်ီးမြမ္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ၊္ ပညာရွိသတီင္းသုံးေဖာ္ေတြကလ ဲ သူ႔ကို ေျမႇာက္စားၾကတယ၊္ ျမတ္စြာ 

ဘုရား အက်ဥ္းေဟာတဲ့ တရားကို အက်ယခ္်႕ဲေဟာႏိုင္စြမ္းလဲ ရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တုိ႔တေတြ 

အရွင္မဟာကစၥည္းထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ေမးျမန္းရရင္ ေကာင္းမယ္” လို႔ သေဘာတူ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၾက ၿပီး 

အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ထံ ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္းေဟာခဲ့တဲ့ တရားကို အက်ယ္ခ်႕ဲေဟာေပးဖို႔ 

ေတာင္းပန္ေလွ် ာက္ထားၾကတယ္။  

 ဒီအခါ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္က “အႏွစ္လိုခ်င္လို႔ အႏွစ္ရွာေနတဲ့သူတစ္ေယာက္က 

အႏွစ္ရွာရင္း အႏွစ္ရွိတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးရ႕ဲ အျမစ္ေတြ၊ ပင္စည္ေတြကို ေက်ာ္ၿပီး အကိုင္းအခက္မွာ အႏွစ္ 

ရွာသင့္တယ္လို႔ မွတထ္င္သလို သင္တို႔လ ဲ ျမတ္စြာဘုရား မ်က္ေမွာက္ေတာ္ျဖစ္ပါလ်က္ ျမတ္စြာ 

ဘုရားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ငါ့ကိ ု ေမးသင့္တယလုိ္႔ ထင္မွတေ္နၾကတယ္၊ ျမတ္စြာဘုရားကိုသာ ေမး 

ေလွ်ာက္ပါ”လို႔ ရဟန္းေတာ္ေတြကို မိန္႔ၾကားပါတယ္။ အဒဲီလို မိန္႔ၾကားေပမဲ့လ ဲ ရဟန္းေတာ္ေတြက 

အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ပဲ အက်ယ္ေ၀ဖန္ေဟာေပးဖုိ႔ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားတဲ့အတြက္ အရွင္ျမတ္ 

က ခုလို အက်ယ္ခ်႕ဲ ေဟာခဲ့ပါတယ။္  

အက်ယ္ေ၀ဖန္ ေဟာၾကားပုံ 

 ငါ့ရွင္တို႔…မ်က္စိနဲ႔ အဆင္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျမင္သိစိတျ္ဖစ္တယ၊္ မ်က္စိ, အဆင္း, ျမင္သိ 

စိတ္ သုံးမ်ိဳးေပါင္းဆုံမိျခင္းေၾကာင့္ အာ႐ုံကိုေတြ႔ထျိခင္း-ဖႆျဖစ္တယ၊္ ဖႆေၾကာင့္ ခံစားျခင္း-

ေ၀ဒနာျဖစ္တယ္၊ ခံစားၿပီးတဲ့အာ႐ုံကို သညာနဲ႔မွတသ္ားတယ၊္ မွတ္သားၿပီးတဲ့အာ႐ုံကို ၀ိတက္နဲ႔ 

ႀကံစည္တယ္၊ ႀကစံည္ၿပီးတဲ့အာ႐ုံအေပၚမွာ တဏွာစြဲ၊ မာနစြဲ၊ ဒိ႒ိစြဲဆိုတဲ့ သံသရာနယခ္်႕ဲ ပပဥၥတရား 

ေတြ ျဖစ္လာတယ္၊ ပပၪၥတရားေတြ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ မ်က္စိနဲ႔ျမင္ေတြ႕ရတဲ့ အတိတ၊္ အနာဂတ၊္ 

ပစၥဳပၸန္ အဆင္း႐ူပါ႐ံုေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး သံသရာနယ္ခ်႕ဲ ပပဥၥတရားစု-ကေိလသာေတြဟာ 

အဒဲီပုဂၢိဳလ္ အေပၚမွာ အဆက္မျပတ္ လႊမ္းမိုးၿပီး ျဖစ္ေနေတာ့တယ။္  

 ငါ့ရွင္တို႔…နားနဲ႔ အသံကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ၾကားသိစိတျ္ဖစ္တယ၊္ နား, အသံ, ၾကားသစိိတ္ 

သုံးမ်ိဳးေပါင္းဆုံမိျခင္းေၾကာင့္ အာ႐ုံကိုေတြ႔ထျိခင္း-ဖႆျဖစ္တယ၊္ ဖႆေၾကာင့္ ခံစားျခင္း-ေ၀ဒနာ 

ျဖစ္တယ္၊ ခံစားၿပီးတဲ့အာ႐ုံကို သညာနဲ႔မွတ္သားတယ၊္ မွတ္သားၿပီးတဲ့အာ႐ုံကို ၀ိတက္နဲ႔ ႀကံစည္ 
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တယ၊္ ႀကစံည္ၿပီးတဲ့အာ႐ုံအေပၚမွာ တဏွာစြဲ၊ မာနစြဲ၊ ဒိ႒ိစြဲဆိုတဲ့ သသံရာနယခ္်႕ဲ ပပဥၥတရားေတြ 

ျဖစ္လာတယ္၊ ပပၪၥတရားေတြ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ နားနဲ႔ၾကားရတဲ့ အတိတ၊္ အနာဂတ၊္ ပစၥဳပၸန္ 

အသံသဒၵါ႐ုံေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး သံသရာနယ္ခ်႕ဲ ပပဥၥတရားစု-ကေိလသာေတြဟာ အဒဲီပုဂၢိဳလ္ 

အေပၚမွာ အဆကမ္ျပတ္ လႊမ္းမိုးၿပီး ျဖစ္ေနေတာ့တယ။္ 

 ငါ့ရွင္တို႔…ႏွာေခါင္းနဲ႔ အနံ႕ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး နံသစိိတျ္ဖစ္တယ၊္ ႏွာေခါင္း, အနံ႕, နံသစိိတ္ 

သုံးမ်ိဳးေပါင္းဆုံမိျခင္းေၾကာင့္ အာ႐ုံကိုေတြ႔ထျိခင္း-ဖႆျဖစ္တယ၊္ ဖႆေၾကာင့္ ခံစားျခင္း-ေ၀ဒနာ 

ျဖစ္တယ္၊ ခံစားၿပီးတဲ့အာ႐ုံကို သညာနဲ႔မွတ္သားတယ၊္ မွတ္သားၿပီးတဲ့အာ႐ုံကို ၀ိတက္နဲ႔ ႀကံစည္ 

တယ၊္ ႀကစံည္ၿပီးတဲ့အာ႐ုံအေပၚမွာ တဏွာစြဲ၊ မာနစြဲ၊ ဒိ႒ိစြဲဆိုတဲ့ သသံရာနယခ္်႕ဲ ပပဥၥတရားေတြ 

ျဖစ္လာတယ္၊ ပပၪၥတရားေတြ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ႏွာေခါင္းနဲ႔နံေတြ႕ရတဲ့ အတတိ၊္ အနာဂတ္၊ ပစၥဳပၸန္ 

အနံ႕ဂႏၶာ႐ံုေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး သံသရာနယ္ခ်႕ဲ ပပဥၥတရားစု-ကိေလသာေတြဟာ အဒဲီပုဂၢိဳလ္ 

အေပၚမွာ အဆကမ္ျပတ္ လႊမ္းမိုးၿပီး ျဖစ္ေနေတာ့တယ။္ 

 ငါ့ရွင္တို႔…လွ်ာနဲ႔ အရသာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စားသိစိတျ္ဖစ္တယ၊္ လွ်ာ, အရသာ, စားသိ 

စိတ္ သုံးမ်ိဳးေပါင္းဆုံမိျခင္းေၾကာင့္ အာ႐ုံကိုေတြ႔ထျိခင္း-ဖႆျဖစ္တယ၊္ ဖႆေၾကာင့္ ခံစားျခင္း-

ေ၀ဒနာျဖစ္တယ္၊ ခံစားၿပီးတဲ့အာ႐ုံကို သညာနဲ႔မွတသ္ားတယ၊္ မွတ္သားၿပီးတဲ့အာ႐ုံကို ၀ိတက္နဲ႔ 

ႀကံစည္တယ္၊ ႀကစံည္ၿပီးတဲ့အာ႐ုံအေပၚမွာ တဏွာစြဲ၊ မာနစြဲ၊ ဒိ႒ိစြဲဆိုတဲ့ သံသရာနယခ္်႕ဲ ပပဥၥတရား 

ေတြ ျဖစ္လာတယ္၊ ပပၪၥတရားေတြ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ လွ်ာနဲ႔လ်ကသ္ရိတဲ့ အတိတ္၊ အနာဂတ္၊ 

ပစၥဳပၸန္ ရသာ႐ုံေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး သံသရာနယခ္်႕ဲ ပပဥၥတရားစု-ကေိလသာေတြဟာ အဒီဲပုဂၢိဳလ္ 

အေပၚမွာ အဆကမ္ျပတ္ လႊမ္းမိုးၿပီး ျဖစ္ေနေတာ့တယ။္ 

 ငါ့ရွင္တို႔…ကိုယ္နဲ႔ အေတြ႕အထကိို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ထိသိစိတ္ျဖစ္တယ၊္ ကိုယ္, အေတြ႕ 

အထိ, ထိသစိိတ္ သုံးမ်ိဳးေပါင္းဆုံမိျခင္းေၾကာင့္ အာ႐ုံကိုေတြ႔ထျိခင္း-ဖႆျဖစ္တယ၊္ ဖႆေၾကာင့္ 

ခံစားျခင္း-ေ၀ဒနာျဖစ္တယ၊္ ခံစားၿပီးတဲ့အာ႐ုံကို သညာနဲ႔မွတသ္ားတယ္၊ မွတ္သားၿပီးတဲ့အာ႐ုံကုိ 

၀ိတက္နဲ႔ ႀကံစည္တယ၊္ ႀကံစည္ၿပီးတဲ့အာ႐ုံအေပၚမွာ တဏွာစြဲ၊ မာနစြဲ၊ ဒိ႒ိစြဲဆိုတဲ့ သံသရာနယခ္်႕ဲ 

ပပဥၥတရားေတြ ျဖစ္လာတယ၊္ ပပၪၥတရားေတြ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ကိုယ္နဲ႔ေတြထရိတဲ့ အတတိ၊္ 

အနာဂတ၊္ ပစၥဳပၸန္ အေတြ႕ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး သံသရာနယ္ခ်႕ဲ ပပဥၥတရားစု-

ကိေလသာေတြဟာ အဒဲီပုဂၢိဳလ္ အေပၚမွာ အဆက္မျပတ္ လႊမ္းမိုးၿပီး ျဖစ္ေနေတာ့တယ။္  



တရားအက်ယ္ေဟာတဲ့အရာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ရ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ 

 

16 | P a g e  
 

 ငါ့ရွင္တို႔…စိတ္နဲ႔ သဘာ၀ဓမၼအာ႐ံုကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အထူးသိ-မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္ျဖစ္တယ၊္ 

စိတ္, သဘာ၀ဓမၼ အာ႐ု,ံ အထူးသိ-မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္ သုံးမ်ိဳးေပါင္းဆုံမိျခင္းေၾကာင့္ အာ႐ုံကုိ 

ေတြ႔ထိျခင္း-ဖႆျဖစ္တယ္၊ ဖႆေၾကာင့္ ခံစားျခင္း-ေ၀ဒနာျဖစ္တယ၊္ ခံစားၿပီးတဲ့အာ႐ုံကို သညာနဲ႔ 

မွတ္သားတယ၊္ မွတ္သားၿပီးတဲ့အာ႐ုံကို ၀ိတက္နဲ႔ ႀကံစည္တယ္၊ ႀကံစည္ၿပီးတဲ့အာ႐ုံအေပၚမွာ 

တဏွာစြဲ၊ မာနစြဲ၊ ဒိ႒ိစြဲဆိုတဲ့ သံသရာနယခ္်႕ဲ ပပဥၥတရား ေတြ ျဖစ္လာတယ၊္ ပပၪၥတရားေတြ 

ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ စိတန္ဲ႔အထးူသရိတဲ့ အတိတ၊္ အနာဂတ၊္ ပစၥဳပၸန္ သဘာ၀ဓမၼ အာ႐ုံေတြကို 

အေၾကာင္းျပဳၿပီး သသံရာနယ္ခ်႕ဲ ပပဥၥတရားစု-ကေိလသာေတြဟာ အဒီဲပုဂၢိဳလ္ အေပၚမွာ အဆက္ 

မျပတ္ လႊမ္းမိုးၿပီး ျဖစ္ေနေတာ့တယ္။  

 ငါ့ရွင္တို႔...စင္စစ္ေတာ့ မ်က္စိရယ္ အဆင္းရယ္ ျမင္စိတ္ရယ္ သုံးမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ရင္ အာ႐ုံကို 

ေတြ႕ထိမႈ-ဖႆလို႔ သတ္မွတႏ္ိုင္မဲ့ အေၾကာင္းရွိတယ၊္ ဖႆျဖစ္ရင္ ခံစားမႈ-ေ၀ဒနာျဖစ္လာမ့ဲ 

အေၾကာင္းရွိတယ၊္ ေ၀ဒနာျဖစ္ရင္ မွတ္သားမႈ-သညာျဖစ္လာမဲ့ အေၾကာင္းရွိတယ၊္ သညာျဖစ္ရင္ 

ႀကံစည္မႈ-၀ိတကျ္ဖစ္ လာမဲ့အေၾကာင္းရွိတယ၊္ ၀ိတကျ္ဖစ္ရင္ သံသရာရွည္ေစတတတ္ဲ့ သံသရာ 

နယ္ခ်႕ဲ တဏွာစြဲ၊ မာနစြဲ၊ ဒိ႒ိစြဲ ပပဥၥသညာတရားစု-ကေိလသာေတြ လႊမ္းမိုးလာႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္း 

ရွိတယ္။ ငါ့ရွင္တို႔ … နားရယ္၊ အသံရယ္၊ ၾကားသစိိတ္ရယ္ သုံးမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ရင္ အာ႐ုံကို ေတြ႕ထိမႈ-ဖႆ 

စသည္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းရွိတယ။္ ႏွာေခါင္းရယ္၊ အနံ႕ရယ္၊ နံသိစိတရ္ယ္ သုံးမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ရင္ ----

။ လွ်ာရယ္၊ အရသာရယ္၊ စားသိစိတရ္ယ္ သုံးမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့ရင္ ----။ ကိုယရ္ယ္၊ အေတြ႕ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံရယ၊္ 

ထိသစိိတရ္ယ္ သုံးမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့ရင္----။ စိတ္ရယ၊္ သဘာ၀ဓမၼ အာ႐ုံေတြရယ၊္ ေတြးႀကံသစိိတ္ဆိုတဲ့ 

မေနာ၀ိညာဏ္ရယ္ သုံးမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့ရင္ အာ႐ုံကိုေတြ႕ထမိႈ-ဖႆလို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္မဲ့ အေၾကာင္းရွိတယ၊္ 

ဖႆျဖစ္ရင္ ခံစားမႈ-ေ၀ဒနာျဖစ္လာမဲ့အေၾကာင္းရွိတယ္၊ ေ၀ဒနာျဖစ္ရင္ မွတ္သားမႈ-သညာျဖစ္လာမ့ဲ 

အေၾကာင္းရွိတယ၊္ သညာျဖစ္ရင္ ႀကံစည္မႈ-၀ိတကျ္ဖစ္ လာမဲ့အေၾကာင္းရွိတယ္၊ ၀ိတကျ္ဖစ္ရင္ 

သံသရာရွည္ေစတတတ့ဲ္ သသံရာနယ္ခ်႕ဲ တဏွာစြဲ၊ မာနစြဲ၊ ဒိ႒ိစြဲ ပပဥၥသညာတရားစု-ကေိလသာေတြ 

လႊမ္းမိုးလာႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းရွိတယ။္ 

 ငါ့ရွင္တို႔….စင္စစ္ေတာ့ မ်က္စိရယ္၊ အဆင္းရယ္၊ ျမင္သိစိတရ္ယ္ သုံးမ်ိဳး မျဖစ္ခဲ့ရင္ အာ႐ံုကို 

ေတြ႕ထိမႈ ဖႆလို႔ သတ္မွတႏ္ိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး၊ ဖႆမျဖစ္ခဲ့ရင္ ေ၀ဒနာလုိ႔ သတ္မွတႏ္ိုင္ 

စရာအေၾကာင္းမရွိ၊ ေ၀ဒနာမျဖစ္ခဲ့ရင္ သညာလို႔ သတ္မွတႏ္ုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ၊ သညာမျဖစ္ခဲ့ရင္ 

၀ိတက္လို႔ သတမ္ွတႏ္ိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ၊ ၀ိတက္မျဖစ္ခဲ့ရင္ သံသရာနယ္ခ်႕ဲ ပပဥၥသညာတရားစု- 

ကိေလသာေတြ လႊမ္းမိုးၿပီး ျဖစ္လာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ဒီ႔အတပူဲ နားရယ၊္ အသရံယ၊္ 
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ၾကားသိစိတရ္ယ္ သုံးမ်ိဳးမျဖစ္ခဲ့ရင္ ဖႆစသည္ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိ။ ႏွာေခါင္းရယ္၊ အနံ႕ရယ္၊ 

နံသိစိတ္ရယ္ သုံးမ်ိဳး မျဖစ္ခဲ့ရင္----။ လွ် ာရယ၊္ အရသာရယ္၊ စားသိစိတ္ရယ္ သုံးမ်ိဳး မျဖစ္ခဲ့ရင္---။ 

ကိုယရ္ယ၊္ အေတြ႕ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံရယ္ သုံးမ်ိဳး မျဖစ္ခဲ့ရင္----၊ စိတ္ရယ၊္ သဘာ၀ဓမၼ အာ႐ုံေတြရယ၊္ 

ေတြးႀကံသစိိတ္ေခၚတဲ့ မေနာ၀ိညာဏ္ရယ္ သုံးမ်ိဳးမျဖစ္ခဲ့ရင္ အာ႐ုံကို ေတြ႕ထမိႈ ဖႆလို႔ 

သတမ္ွတႏ္ိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘးူ၊ ဖႆမျဖစ္ခဲ့ရင္ ေ၀ဒနာလုိ႔ သတ္မွတႏ္ိုင္ စရာအေၾကာင္းမရိွ၊ 

ေ၀ဒနာမျဖစ္ခဲ့ရင္ သညာလို႔ သတ္မွတ္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ၊ သညာမျဖစ္ခဲ့ရင္ ၀ိတကလုိ္႔ 

သတမ္ွတႏ္ိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ၊ ၀ိတကမ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ သံသရာနယ္ခ်႕ဲ ပပဥၥသညာတရားစု- 

ကိေလသာေတြ လႊမ္းမိုးၿပီး ျဖစ္လာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘးူ။ 

 ငါ့ရွင္တို႔ ….ပုဂၢိဳလ္သတ၀ၱါတစ္ေယာက္ကို တဏာွစြဲ၊ မာနစြဲ၊ ဒိ႒ိစြဲလို႔ေခၚတဲ့ သံသရာနယခ္်႕ဲ 

ပပၪၥသညာတရားစုေတြ လႊမ္းမိုးၿပီး ျဖစ္လာတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက အရင္းစစ္ေတာ့  မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ 

လွ်ာ၊ ကိုယ၊္ စိတ္ဆိုတဲ့ အတြင္းအာယတန ေျခာက္ပါးနဲ႔ အဆင္း၊ အသ၊ံ အနံ႕၊ အရသာ၊ 

အေတြ႕အထိ၊ သဘာ၀ဓမၼအာ႐ုံဆိုတဲ့ အျပင္အာယတနေျခာကပ္ါး၊ ႏွစ္ခုေပါင္း အာယတန ၁၂ - ပါး 

ျဖစ္တယ္။ ပပဥၥတရားေတြ လႊမ္းမုိးလာႏုိင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းရင္းျဖစ္တ့ဲ ဒီ အာယတန ၁၂ - ပါး 

အေပၚမွာ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ၿပီး စြဲလမ္းမႈေတြ၊တပ္မက္မႈေတြ မရိွေတာ့ဘူးဆုိရင္ ကိေလသာအငုပ္ဓာတ္ေတြ 

ျဖစ္တ့ဲ အႏုသယ ခုနစ္ပါး ကုန္ဆံုးေတာ့တာပဲ။ တုတ္ဆြဲ ဓားဆြဲ ရန္ျဖစ္တာေတြ၊ သေဘာထားကြဲလြဲ 

မႈေတြ၊ ျငင္းခံုမႈေတြ၊ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဆဲဆုိ ေျပာဆုိတာေတြ၊ ရန္တုိက္ေပးတာေတြ၊ လိမ္ညာ 

ေျပာဆုိတာေတြလဲ ကုန္ဆံုးေတာ့တာပါ။ ဒီလို အစြဲအလမ္းေတြ မရိွေတာ့တဲ့အတြက္ အာယတန ၁၂  

ပါးနဲ႔ပတ္သကတ့ဲ္ ျဖစ္လာမဲ့ ယတုည္ံ့တဲ့ အကုသိုလတ္ရားမွန္သမွ်လဲ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေတာ့တာပ။ဲ  

 ငါ့ရွင္တို႔…ငါဟာ ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္းေဟာခဲ့တဲ့တရားကို အခုလို အက်ယသိ္နားလည္ 

ပါတယ္၊ ဒါေပမ့ဲ အရွင္တို႔ လိုအပ္ခဲ့ေသးရင္ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ဒီအနကအ္ဓိပၸါယ္ေတြကုိ 

ျပန္ေမးေလွ်ာက္ပါဦး။ ျမတ္စြာဘုရားေျဖၾကားတဲ့အတိုင္း မွတ္ၾကပါ-လို ႔ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္က 

ရဟန္းေတြကို မိန္႔ခဲ့ပါတယ္။ ရဟန္းေတြလ ဲ ျမတ္စြာဘရုားထံ သြားေရာက္ၿပီး အရွင္မဟာကစၥည္း 

အက်ယ္ေ၀ဖန္ ေျဖဆိုေဟာၾကားခဲ့တဲ့တရားအားလုံးကို ေလွ်ာက္ထားပါတယ။္ ဒီအခါ ျမတ္စြာဘုရား 

ရွင္က “ရဟန္းတို႔….မဟာကစၥာနဟာ ပညာရွိပါေပတယ္၊ ဉာဏ္ပညာ ႀကီးမားပါေပတယ။္ တကယလုိ္႔ 

ဒီအနက္ အဓိပၸါယေ္တြကို သင္တို႔က ငါ့ကို ေမးခဲ့ရင္လဲ မဟာကစၥာနေျဖတဲ့အတိုင္း ေျဖမွာပါပ၊ဲ ငါ 

အက်ဥ္းေဟာၾကားခ်က္ဟာ ခု မဟာကစၥာနအက်ယေ္ျဖတဲ့အတိုင္း ျဖစ္တယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ သူေျဖတဲ့ 

အတုိင္း မွတ္ၾက” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ မဓုပိ႑ိကသုတျ္ဖစ္ပါတယ။္  
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(၂) မဟာကစၥာနဘေဒၵကရတၱသတု္ 

ေန႔ေကာင္းရက္ျမတ္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလဆ္ိုတာ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္လ ဲ

 ျမတစ္ြာဘရုား ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ တေပါဒါ႐ံုေက်ာင္းမွာ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူတဲ့အခ်ိန္ အရွင ္

သမိဒၶိ္မေထရ္ျမတဟ္ာ မနက္ေစာေစာ အ႐ုဏ္မတက္ခင္အခ်ိန္ ေရပူအုိင္ျဖစ္တဲ့တေပါဒါအိုင္မွာ 

ေရခ်ိဳးၿပီး ခႏၶာကိုယ္က ေရေျခာက္ေအာင္ ေနပူထ ဲ ေခတခၱဏ ေနလွမ္းေနပါတယ။္ အဒီဲအခ်ိန္ 

နတ္သားတစ္ေယာက္ ေရာက္လာၿပီး အရွင္သမိဒၶိမေထရ္ျမတ္ကို “အရွင္ဘုရား… ဘေဒၵကရတၱ 

သုတရ္႕ဲ အက်ဥ္းနဲ႔ အက်ယ္ကို သင္ယူပါဘုရား၊ ေလလ့ာပါဘုရား၊ ေဆာင္ထားပါဘုရား။ ဘေဒၵက-

ရတၱသုတက္ အက်ိဳးရွိတဲ့သတုေ္တာ္ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား၊ မဂၢျဗဟၼစရိယအက်င့္ရဲ႕ အမြန္အစလဲ 

ျဖစ္ပါတယဘု္ရား” လို႔ ေလွ် ာကထ္ားၿပီး အဒဲီေနရာမွာတင္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားပါတယ။္ ဘေဒၵကရတၱ 

သုတဆ္ိုတာ ေကာင္းျမတ္တဲ့ေန႔ညဥ့္ရွိတဲ့ေန႔ရက္ ျဖစ္ေအာင္ ေနနည္းကို ညႊန္ျပတဲ့ သုတ္ေတာ္ 

ျဖစ္ပါတယ။္ အရွင္သမိဒၶိမေထရ္လဲ နတ္သားလာေလွ်ာက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ကို ျမတ္စြာဘုရားထံ အက်ိဳး 

အေၾကာင္း သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားၿပီး ဒီ ဘေဒၵကရတၱသတ္ုရ႕ဲ အက်ဥ္းနဲ႔ အက်ယ္ကို ေဟာေပးဖုိ႔ 

ေတာင္းပန္ေလွ် ာက္ထားခဲ့ပါတယ။္ အဒဲီအခ်ိန္မွာ အျခားရဟန္းေတာ္ေတြလ ဲ တရားနာဖို႔ အဆင္သင့္ 

ရွိေနၾကတယ္။  ဒီအခါ ျမတ္စြာဘုရားက ဂါထာေလးပုဒ္နဲ႔ အက်ဥ္းေဟာၾကား ေတာ္မူပါတယ။္  

 “အတိတ္ခႏၶာေနာက္ကုိလဲ တဏွာဒိ႒ိနဲ႔ မလုိက္နဲ႕။ အနာဂတ္ခႏၶာကုိလဲ တဏွာဒိ႒ိနဲ႔ မေမွ်ာ္လင့္ မေတာင့္တနဲ႔။ 

ဘာ့ေၾကာင့္လဆဲိုရင္ အတိတ္ခႏၶာေတြဆိုတာ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ကုန္ဆုံးသြားၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊  အနာဂတ္ခႏၶာ 

ေတြဆိုတာလဲ မေရာက္လာေသး မျဖစ္ေပၚေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္တယ္။” 

 “ပညာရွိတဲ့ရဟန္းဟာ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ဆဲ တရားကုိပဲ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာတုိင္း ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာတုိင္း ၀ိပႆနာ 

႐ႈမွတ္တယ္။ အဒဲီလို ႐ႈမွတ္ေနတဲ့ ပညာရိွရဟန္းဟာ တဏွာဒိ႒ိနဲ႔လဲ မဆြဲငင္ထားတဲ့, တဏွာဒိ႒ိေတြေၾကာင့္ 

ပ်က္စီးျခင္းလဲ မရိွတဲ့ ဒီ ၀ိပႆနာဉာဏ္ကိုပဲ  အဖန္ဖန္  ပြားမ်ား အားထုတ္ရမယ္။” 

 “ယေန႔ပဲ လုပ္စရာအလုပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ႀကိဳးစားမႈလုံ႕လကို ျပဳလပု္အားထုတ္ရတယ္။ အဘယ္မည္တဲ့ပုဂၢိဳလ္မွ 

မနက္ဖန္ ေသမယ္ရွင္မယ္ သိႏိုင္ပါ့မလ။ဲ မွန္တယ္, သတၱ၀ါေတြမွာ စစ္သည္မ်ားစြာရွိတဲ့ ရွင္ေသမင္းနဲ႔အတ ူ

ဘယ္ေန႔ဘယ္ခါမွ ေသပါရေစလို႔ အခ်ိန္းအခ်က္ လုပ္ထားတာမ်ိဳး မရွိ။” 

 “ခုလို အတိတ္ခႏၶာအေပၚလဲ မစြဲလမ္း၊ အနာဂတခ္ႏၶာအေပၚလဲ မေမွ်ာ္မွန္းဘဲ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ဆခဲႏၶာမွာ ၀ိပႆနာ 

႐ႈၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနကာ တစ္ေန႔တစ္ညဥ့္ပတ္လုံး မပ်င္းမရိတဲ့ ဒီရဟန္းကို “ဘေဒၵကရတၱ - ေကာင္းျမတ္ေသာ 

ေန႔ညဥ္႔ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္” လို႔ ေအးၿငိမ္းၿပီးတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာၾကားေတာ္မူတယ္။” 

 (ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္၊၂၃၃။) 
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 ျမတစ္ြာဘရုားဟာ ဒီဂါထာေလးပုဒ္န႕ဲ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဟာၾကားၿပီး ေနရာမွ ထေတာ္မူကာ 

ေက်ာင္းေတာ္ထဲ ၀င္ၾကြသြားေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္ ဒီအခါ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ျမတစ္ြာဘရုား အက်ဥ္း 

ေဟာၾကားခဲ့့တဲ့ ဒီတရားေတာ္ကို အဘယ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အက်ယ္ခ်႕ဲေဟာႏိုင္ပါ့မလလဲို႔ စဥ္းစားတိုင္ပင္ၾက 

ရင္း “အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ဟာ ဒီလို အက်ဥ္းတရားေတြကို အက်ယခ္်႕ဲေဟာႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ 

အရွင္ျမတ္ျဖစ္တယ၊္ သူ႔ထံသြားၿပီး ေမးေလွ်ာက္ၾကစုိ႔”လို႔ ဆုံးျဖတခ္်က္ခ်ကာ အရွင္မဟာကစၥည္းထံ 

သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဘေဒၵကရတၱသတု္ အက်ဥ္းဂါထာေတြကို  အက်ယေ္ဟာေပးဖို႔ ေတာင္းပန္ 

ေလွ်ာက္ထားၾကတယ္။  ဒီအခါ အရွင္ျမတ္က ခုလို အက်ယေ္ဟာခဲ့ပါတယ။္  

(၁) ငါ့ရွင္တို႔…ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ႏွလံုးသြင္းရင္ အတိတ္ခႏၶာေနာက္ တဏွာဒိ႒ိေတြနဲ႔ အစဥ္လိုက္ရာ 

ေရာက္သလဲဆုိရင္ ---အတိတ္ကာလတုန္းက ငါ့မွာ ဒီလို မ်က္လုံးနဲ႔၊ ဒီလို အဆင္းမ်ိဳး ျဖစ္ဖူးတယ္-လို႔ ႏွလုံးသြင္းရင္ 

လိုခ်င္တပ္မက္တဲ့တဏွာနဲ႔ယွဥ္တဲ့ ေလာဘမူစိတ္ျဖစ္တယ္၊ စိတ္မွာ တဏွာေလာဘကပ္ၿငိေတာ့ ဒီမ်က္စိနဲ႔ 

အဆင္း႐ူပါ႐ံုကို အလြနစ္ြဲလမ္းႏွစ္သက္တယ္။ အဒီဲလို အတိတ္က ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ မ်က္စိနဲ႔အဆင္း႐ူပါ႐ုံကို အလြန္ႏွစ္သက္ရင္ 

အတိတ္ခႏၶာအေပၚ တဏွာဒိ႒ိနဲ႔ စြဲလမ္းျခင္းျဖစ္တယ္။  

ငါ့ရွင္တို႔ …. ဒ့ီအတူပဲ အတိတ္က မိမိမွာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ နားနဲ႔ အသံသဒၵါ႐ုံ၊  ႏွာေခါင္းနဲ႔ အနံ႔ဂႏၶာ႐ုံ၊ လွ်ာ န႕ဲ အရသာ-

ရသာ႐ုံ၊ ကိုယ္နဲ႔ အေတြ႕ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု၊ စိတ္နဲ႔ အေတြးအႀကံဓမၼ အာ႐ုံေတြအေပၚ ငါ့မွာ ‘အတိတ္ကာလတုန္းက ဒီလို နားေတြ၊ 

အသံေတြ ျဖစ္ခဲ့ဘူးတယ္’ လို႔ စသျဖင့္ သာယာတပ္မက္တဲ့ ေလာဘစိတ္ျဖစ္တယ္၊ ေလာဘမူစိတ္နဲ႔  

သာယာတပ္မက္ေတာ့ အဒဲီ အတိတ္က ျဖစ္ခဲ့တဲ့ နားေတြ၊ အသံေတြစတဲ့ တရားေတြအေပၚ အလြန္စြဲလမ္း ႏွစ္သက္ 

သေဘာက် သြားတယ္။ အဒဲီလို အတိတ္က မိမိမွာ ျဖစ္ခဲ့တယ္ တရားေတြအေပၚ စြဲလမ္းမႈေတြ၊ တပ္မက္မႈေတြ ျဖစ္ေနရင္ 

အဒဲါ အတိတ္ခႏၶာေတြအေပၚမွာ တဏွာဒိ႒ိနဲ႔ စြဲလမ္းတမ္းတေနျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။  

(၂) ငါ့ရွင္တုိ႔….ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ႏွလံုးသြင္းရင္ အတိတ္ခႏၶာေတြအေပၚ တဏွာဒိ႒ိနဲ႔ လုိက္ရာမေရာက္သလဲ 

ဆုိရင္---အတိတ္ကာလတုန္းက ငါ့မွာ ဒီလို မ်ကစ္ိ၊ ဒီလို အဆင္းေတြ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ ႏွလုံးမသြင္းရင္ လိုခ်င္တပ္မက္တ့ဲ 

တဏွာနဲ႔ယွဥ္တဲ့ ေလာဘမူစိတ္မျဖစ္၊ အဒဲီလို ေလာမူစိတ္မျဖစ္ရင္ အတိတ္ မ်က္စိန႕ဲ အဆင္း႐ူပါ႐ုံေတြအေပၚ မလိုခ်င္ 

မတပ္မက္ေတာ့၊ အဒဲီလို မလိုခ်င္ မတပ္မက္ရင္ အတိတ္ခႏၶာအေပၚ တဏွာဒိ႒ိနဲ႔ လိုက္ရာ မေရာကေ္တာ့၊ စြဲလမ္းရာ 

မေရာက္ေတာ့။   

ငါ့ရွင္တို႔ …. ဒ့ီအတူပဲ   အတိတ္က ငါ့မွာ ဒီလို နားေတြ၊ အသံသဒၵါ႐ံုေတြ။  ႏွာေခါင္းေတြ အန႔ ံ ဂႏၶာ႐ံုေတြ။ 

လွ်ာေတြ ရသာ႐ုံေတြ။ ကုိယ္ေတြ၊ အေတြ႕ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံေတြ။ စိတ္ေတြ အေတြးအာ႐ုံေတြ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ ႏွလုံးမသြင္းရင္ 

အတိတ္က နား၊ အသံစတဲ့ တရားေတြအေပၚ စြဲလမ္းတပ္မက္တဲ့ တဏွာယွဥ္တဲ့ ေလာဘမူစိတ္ေတြ မျဖစ္၊ 

ေလာဘမူစိတ္ေတြ မျဖစ္ရင ္ အတိတ္က နားေတြ ၊ အသံေတြ စတဲ့တရားေတြအေပၚ မလုိခ်င္ မတပ္မက္ေတာ့။ အဒဲီလို 

မလိုခ်င္ မတပ္မက္ေတာ့ရင္ အတိတ္ခႏၶာေတြအေပၚ တဏွာဒိ႒ိနဲ႔ လိုက္ရာ မေရာက္ေတာ့။  

(၃) ငါ့ရွင္တုိ႔…ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ႏွလံုးသြင္းရင္ အနာဂတ္ခႏၶာေတြအေပၚ တဏွာဒိ႒ိနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တရာ 

ေရာက္သလဲဆုိရင…္.”ေနာင္အနာဂတ္မွာ ငါ့ရ႕ဲ မ်ကစ္ိက ဒီလိုေလး ျဖစ္မွာပ၊ဲ ငါ့ရ႕ဲ အဆင္း႐ူပါ႐ုံက ဒီလိုေလး ျဖစ္မွာပဲ” လို႔ 
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မရေသးတဲ့ မ်ကစ္ိနဲ႔ အဆင္း႐ူပါ႐ံုကို ရဖုိ႔ရန္အတြက္ စိတ္ကို ေဆာက္တည္ထားမယ္ဆုိရင္ စိတ္ေတာင့္တမႈေၾကာင့္ပဲ အဒီဲ 

မ်က္စိနဲ႔ ႐ူပါ႐ုံအေပၚမွာ အလြန္စြဲလမ္းတပ္မက္မႈ ႏွစ္သက္သာယာမႈျဖစ္ေပၚလာတယ္၊ အဒဲီလို စြဲလမ္းတပ္မက္မႈ ႏွစ္သက္ 

သာယာမႈျဖစ္ေနရင္ အနာဂတ္ခႏၶာအေပၚ တဏွာဒိ႒ိနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တရာ ေရာက္တယ္။  

ငါ့ရွင္တို႔….ဒီ့အတူပဲ “ေနာင္အနာဂတ္မွာ ငါ့ရ႕ဲ နားနဲ႔ အသံသဒၵါ႐ံုေတြ၊ ႏွာေခါင္းနဲ႔ အနံ႔ဂႏၶာ႐ံုေတြ။ လွ်ာနဲ႔ 

ရသာ႐ုံေတြ။ ကိုယ္နဲ႔ အေတြ႕ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံေတြ။ စိတ္ နဲ႔ အေတြးဓမၼ အာ႐ုံေတြ ဒီလိုေလး ျဖစ္မွာပ၊ဲ ဒီလိုေလး ျဖစ္မွာပဲ” လို႔ 

မရေသးတဲ့ နား၊ အသံစတဲ့တရားေတြအေပၚ ရဖုိ႔ရန္အတြက္ စိတ္ကို ေဆာက္တည္ထားမယ္ဆိုရင္ ဒီစိတ္ေတာင့္တမႈ 

ေၾကာင့္ပ ဲ အဒဲီတရားေတြအေပၚ အလြန္အမင္း စြဲလမ္းျခင္း၊ တပ္မက္ျခင္း၊ ႏွစ္သက္သာယာျခင္းေတြ ျဖစ္လာေတာ့တာ။ 

အဒဲီလိ ုျဖစ္ေနရင ္ဒါ အနာဂတခ္ႏၶာေတြအေပၚ တဏွာဒိ႒ိနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တရာ ေရာက္တယ္။  

(၄) ငါ့ရွင္တုိ႔…ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ႏွလံုးသြင္းရင္ အနာဂတ္ခႏၶာေတြအေပၚ တဏွာဒိ႒ိနဲ႔ မေမွ်ာ္လင့္ မေတာင့္တရာ 

ေရာက္သလဲဆိုရင-္--….”ေနာင္အနာဂတ္မွာ ငါ့ရ႕ဲ မ်က္စိက ဒီလိုေလး ျဖစ္မွာပ၊ဲ ငါ့ရ႕ဲ အဆင္း႐ူပါ႐ံုက ဒီလိုေလး ျဖစ္မွာပဲ” 

လို႔ မရေသးတဲ့ မ်ကစ္ိနဲ႔ အဆင္း႐ူပါ႐ံုကို ရဖို႔ရန္အတြက္ စိတ္ကို မေဆာက္တည္ထားရင္ စိတ္ေတာင့္တမႈ မရိွတဲ့အတြက္ 

ေၾကာင့္ပ ဲ အဒဲီ မ်က္စိနဲ႔ ႐ူပါ႐ုံအေပၚမွာ အလြန္စြဲလမ္းတပ္မက္မႈ ႏွစ္သက္သာယာမႈေတြ မျဖစ္ေတာ့ဘူး၊  အဒဲီလို 

စြဲလမ္းတပ္မက္မႈ ႏွစ္သက္ သာယာမႈေတြ မျဖစ္ေတာ့ရင္ အနာဂတ္ခႏၶာအေပၚ တဏွာဒိ႒ိနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တရာ 

မေရာက္ေတာ့ဘူး။  

ငါ့ရွင္တို႔….ဒီ့အတူပဲ “ေနာင္အနာဂတ္မွာ ငါ့ရ႕ဲ နားနဲ႔ အသံသဒၵါ႐ံုေတြ၊ ႏွာေခါင္းနဲ႔ အနံ႔ဂႏၶာ႐ံုေတြ။ လွ်ာနဲ႔ 

ရသာ႐ုံေတြ။ ကိုယ္နဲ႔ အေတြ႕ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံေတြ။ စိတ္ နဲ႔ အေတြးဓမၼ အာ႐ုံေတြ ဒီလိုေလး ျဖစ္မွာပ၊ဲ ဒီလိုေလး ျဖစ္မွာပဲ” လို႔ 

မရေသးတဲ့ နား၊ အသံစတဲ့တရားေတြအေပၚ ရဖို႔ရန္အတြက္ စိတ္ကိ ု မေဆာက္တည္ထားရင္ ဒီစိတ္ေတာင့္တမႈ 

မရိွတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ဘဲ အဒဲီတရားေတြအေပၚ အလြန္အမင္း စြဲလမ္းျခင္း၊ တပ္မက္ျခင္း၊ ႏွစ္သက္သာယာျခင္းေတြ 

မျဖစ္ေတာ့။ အဒဲီလို မျဖစ္ေတာ့ရင္ အနာဂတ္ခႏၶာေတြအေပၚ တဏွာဒိ႒ိနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တရာ မေရာကေ္တာ့။  

(၅) ငါ့ရွင္တုိ႔….ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ႏွလံုးသြင္းရင္ ျဖစ္ဆဲပစၥဳပၸန္ ခႏၶာေတြအေပၚမွာ တဏွာဒိ႒ိေတြနဲ႔ ဆြဲငင္ ကပ္ၿင ိ

သလဲဆိုရင-္--ယခုျဖစ္ဆဲ ျဖစ္ေနတဲ ့ မ်က္စိနဲ႔ အဆင္း႐ူပါ႐ုံေတြအေပၚ (ျဖစ္ပ်က္မထင္ ၀ိပႆနာမ႐ႈပြားတဲ့အတြက္) ဆႏၵ 

ရာဂေတြနဲ႔ ၿငိကပ္တဲ့ ေလာဘမူစိတ္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အဒဲီ ျဖစ္ဆမဲ်က္စိနဲ႔ အဆင္း႐ူပါ႐ုံေတြအေပၚ သာယာမႈေတြ၊ စြဲလမ္း 

မႈေတြ၊ အလြန္အမင္းႏွစ္သက္မႈေတြ ျဖစ္ေတာ့တာ။ အဒဲီလို သာယာစြဲလမ္း ႏွစ္သက္ေနရင္ ျဖစ္ဆပဲစၥဳပၸန္ခႏၶာေတြ အေပၚ 

တဏွာဒိ႒ိနဲ႔ ဆြဲငင္ၿငိကပ္ေတာ့တာ ျဖစ္တယ္။  

ငါ့ရွင္တို႔ … ဒီ့အတူပဲ ျဖစ္ဆဲ နားနဲ႔ အသံသဒၵါ႐ုံေတြ၊ ႏွာေခါင္းနဲ႔ အနံ႔ဂႏၶာ႐ုံေတြ၊ လွ်ာနဲ႔ ရသာ႐ုံေတြ၊ ကိုယ္နဲ႔ 

အေတြ႕ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံေတြ၊ ျဖစ္ဆဲ စိတ္နဲ႔ အေတြးဓမၼ အာ႐ုံေတြအေပၚမွာ (ျဖစ္ပ်က္မထင္ ၀ိပႆနာမ႐ႈပြားတဲ့အတြက္) ဆႏၵ 

ရာဂေတြနဲ႔ ၿငိကပ္တဲ ့ ေလာဘမူစိတ္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အဒီဲျဖစ္ဆဲ ့ နား၊ အသံစတဲ့ ပစၥုဳပၸန္တရားေတြအေပၚ သာယာမႈေတြ၊ 

စြဲလမ္း မႈေတြ၊ အလြန္အမင္းႏွစ္သက္မႈေတြ ျဖစ္ေတာ့တာ။ အဒဲီလို သာယာစြဲလမ္း ႏွစ္သက္ေနရင္ ျဖစ္ဆပဲစၥဳပၸန္ခႏၶာေတြ 

အေပၚ တဏွာဒိ႒ိနဲ႔ ဆြဲငင္ၿငိကပ္ေတာ့တာ ျဖစ္တယ္။ 

(၆) ငါ့ရွင္တုိ႔….ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ႏွလံုးသြင္းရင ္ ျဖစ္ဆဲပစၥဳပၸန္ခႏၶာေတြအေပၚ တဏွာဒိ႒ိေတြနဲ႔ ဆြဲငင္ ကပ္ၿငိမႈ 

မျဖစ္သလဲဆိုရင…္.ျဖစ္ဆျဲဖစ္ေနတဲ့ မ်က္စိနဲ႔ အဆင္း႐ူ့ပါ႐ုံေတြအေပၚ (ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး ၀ိပႆနာ႐ႈပြားေနမယ္ 



တရားအက်ယ္ေဟာတဲ့အရာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ရ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ 
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ဆုိရင)္ ဆႏၵရာဂနဲ႔ ၿငိကပ္တဲ့ ေလာဘမူစိတ္ မျဖစ္ေတာ့၊ အဲဒီလို စိတ္မွာ ဆႏၵရာဂေတြ မကပ္ၿငိရင္ ဒီ ျဖစ္ဆဲ မ်က္စိနဲ႔ 

အဆင္း႐ူပါ႐ံုေတြအေပၚ သာယာမႈေတြ၊ စြဲလမ္းမႈေတြ၊ အလြန္အမင္း ႏွစ္သက္မႈေတြ မျဖစ္ေတာ့။ ဒီလို ျဖစ္ဆဲ မ်က္စိနဲ႔ 

အဆင္း႐ူပါ႐ံုေတြအေပၚ သာယာ၊ ႏွစ္သက္၊ စြဲလမ္းမႈေတြ မျဖစ္ေတာ့ရင္ ျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ခႏၶာေတြအေပၚမွာ တဏွာဒိ႒ိနဲ႔ 

ကပ္ၿငိမႈေတြ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။  

ငါ့ရွင္တို႔….ဒီ့အတူပဲ ျဖစ္ဆဲ နားနဲ႔ အသံသဒၵါ႐ုံေတြ၊ ႏွာေခါင္းနဲ႔ အနံ႔ဂႏၶာ႐ုံေတြ၊ လွ်ာနဲ႔ ရသာ႐ုံေတြ၊ ကိုယ္နဲ႔ 

အေတြ႕ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံေတြ၊ ျဖစ္ဆဲ စိတ္နဲ႔ အေတြးဓမၼ အာ႐ုံေတြအေပၚမွာ (ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး ၀ိပႆနာ႐ႈပြား 

ေနမယ္ဆိုရင္) ဆႏၵ ရာဂေတြနဲ႔ ၿငိကပ္တဲ့ ေလာဘမူစိတ္ မျဖစ္ေတာ့။ အဒဲီလို စိတ္မွာ ဆႏၵရာဂေတြ မကပ္ၿငိရင္ ဒ ီျဖစ္ဆဲ 

နား၊ အသံစတဲ့ တရားေတြအေပၚ သာယာမႈေတြ၊ စြဲလမ္းမႈေတြ၊ အလြန္အမင္း ႏွစ္သက္မႈေတြ မျဖစ္ေတာ့။ ဒီလို သာယာ၊ 

ႏွစ္သက္၊ စြဲလမ္းမႈေတြ မျဖစ္ေတာ့ရင္ ျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ခႏၶာေတြအေပၚမွာ တဏွာဒိ႒ိနဲ႔ ကပ္ၿငိမႈေတြ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ 

ငါ့ရွင္တို႔ …. ျမတ္စြာဘုရားအက်ဥ္းေဟာခဲ့တဲ့ အက်ဥ္းေလးဂါထာရ႕ဲ အနက္အဓိပၸါယ္အက်ယ္ကို ငါေတာ့ ယခုလို 

အက်ယ္နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ငါ့ရွင္တို႔အေနနဲ႔ လိုအပ္ေသးရင ္ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေတာ့လဲ ထပ္ၿပီးေတာ့ 

ေမးေလွ်ာက္ၾကပါ၊ ျမတ္စြာဘုရားေဟာတဲ့အတိုင္း မွတ္သားၾကပါ။ 

ယခုလို အရွင္မဟာကစၥည္းက အက်ယ္တ၀င့္ ေဟာၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ အဒဲီရဟန္းေတာ္ေတြ 

လဲ ျမတ္စြာဘုရားထံ သြားေရာက္ၿပီး အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ အက်ယ္ေဟာတာကို အစအဆံုး 

ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားၾကတယ။္ ဒီအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “ရဟန္းတို႔….မဟာကစၥည္းဟာ 

ပညာရွိပါေပတယ၊္ ႀကီးက်ယတ္ဲ့ အသဉိာဏ္ရွိပါေပတယ္။ သင္တို႔ ငါ့ကို အက်ယ္ေဟာဖို႔ ထပ္မံ 

ေလွ်ာက္ထားရင္လဲ ငါလပဲဲ ဒီအတိုင္းပဲ ေျဖဆိုေဟာၾကားမွာျဖစ္တယ္။ မဟာကစၥည္းေဟာတဲ့အတိုင္း 

မွတ္ထားၾက” လို႔ ခ်ီးက်ဴးစကား မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒါက ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္မွာ မွတ္တမ္း 

တင္ထားတဲ့ မဟာကစၥာနဘေဒၵကရတၱသုတ္ ျဖစ္ပါတယ။္  

 (၃) ဓမၼ နဲ႔ အဓမၼ၊ အတၳ နဲ႔ အနတၳ ခြဲျခားေ၀ဖန္ ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္း 

 တစ္ေန႔မွာေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ရဟန္းေတြကို “ ရဟန္းတို႔…အဓမၼကိုလ ဲ သိရမယ္၊ 

ဓမၼကိုလဲ သိရမယ္၊ အနတၳ-အက်ိဳးမဲ့ေတြကို သယ္ေဆာင္လာတတတ့ဲ္တရားကိုလ ဲသိရမယ္၊  အတၳ-

အက်ိဳးစီးပြား ေတြကို သယ္ေဆာင္လာတတတ္ဲ့တရားကိုလ ဲ သရိမယ။္ အဓမၼနဲ႔ ဓမၼ၊ အနတၳ နဲ႔ 

အတၳကို ေသခ်ာစြာ ခြဲျခားနားလည္သိရွိၿပီး ဓမၼအတိုင္း က်င့္ရမယ၊္ အတၳ-က်ိဳးရွိတရားကို က်င့္ရမယ္” 

လို႔ တရား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဟာေတာ္မူၿပီး ေနရာမွထကာ ေက်ာင္းေတာ္ထဲ ၾကြသြားေတာ္မူခဲ့တယ။္  
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 ဒီအခါမွာလ ဲရဟန္းေတာ္ေတြဟာ တရားေတာ္ရ႕ဲ အက်ယအ္နကအ္ဓိပၸါယ္ကို မသိနားမလည္ 

ၾကတဲ့အတြက္ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး အက်ယ္ခ်႕ဲေဟာေပးဖို႔ ေတာင္းပန္ေလွ် ာက္ 

ထားၾကတယ။္ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္က ခုလို အက်ယ္ခ်႕ဲ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္  

 “ ငါ့ရွင္တို႔….ပါဏာတိပါတ-သတၱ၀ါရ႕ဲအသက္ကို သတ္ျခင္းဟာ အဓမၼ ျဖစ္တယ္၊ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏီ - 

သတၱ၀ါရ႕ဲအသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းဟာ ဓမၼ ျဖစ္တယ္။ သတၱ၀ါကိ ုသတ္တဲ့ ပါဏာတိပါတေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ 

အကုသိုလ္တရားေတြဟာ အက်ိဳးမဲ့ေတြကို သယ္ေဆာင္လာတတ္တဲ့အတြက္ အနတၳ - က်ိဳးမ့ဲတရား ျဖစ္တယ္၊ သတၱ၀ါရ႕ဲ 

အသက္ကို သတ္တာမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ ကုသိုလ္တရားေတြက ေကာင္းက်ိဳးေတြကို သယ္ေဆာင္ 

လာတတ္တဲ့အတြက္ အတၳ - က်ိဳးရိွ တရားျဖစ္တယ္။  

 ငါ့ရွင္တို႔….အဒိႏၷာဒါန-သူတစ္ပါးမေပးတဲ့ပစၥည္းဥစၥာေတြကို ခိုးယူျခင္းဟာ အဓမၼ ျဖစ္တယ္။ အဒိႏၷာဒါနာ 

ေ၀ရမဏိ - ခိုးတာမွာ ေရွာင္ၾကဥ္တာဟာ ဓမၼ ျဖစ္တယ္။ အဒိႏၷာဒါန-ခုိးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ အကုသိုလ္တရားေတြက 

ကိုယ္မလိုခ်င္တဲ့ အက်ိဳးမဲ့ေတြကို သယ္ေဆာင္လာတတ္တဲ့အတြက္ အနတၳ-က်ိဳးမ့ဲတရား ျဖစ္တယ္၊ အဒိႏၷာဒါန-ခုိုးမႈမွ 

ေရွာင္ၾကဥ္တဲ့ အတြက္ ျဖစ္ပြားတဲ့ ကုသိုလ္တရားေတြက ေကာင္းက်ိဳးေတြကို သယ္ေဆာင္လာတတ္တဲ့အတြက္ အတၳ-

က်ိဳးရိွတရား ျဖစ္တယ္။  

 ငါ့ရွင္တို႔….ကာေမသု မိစၦာစာရ - ကာမဂုဏ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မွားယြင္းစြာ ျပဳက်င့္ျခင္းဟာ အဓမၼ ျဖစ္တယ္၊ 

ကာေမသ ု မိစၦာစာရာ ေ၀ရမဏိ - ကာမဂုဏ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မွားယြင္းစြာျပဳက်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္တာဟာ ဓမၼ 

ျဖစ္တယ္။ ကာေမသု မိစၦာစာရအမႈ ျပဳတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပြားလာတဲ့ အကုသိုလ္တရားေတြက အက်ိဳးမဲ့ကို သယ္ေဆာင္လာ 

တတ္တဲ့အတြက္ အနတၳ - က်ိဳးမဲ့တရား ျဖစ္တယ္။ ကာေမသု မိစၦာစာရအမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ပြားလာတဲ့ 

ကုသိုလ္တရားေတြက ေကာင္းက်ိဳးေတြကို သယ္ေဆာင္လာတတ္လို႔ အတၳ - က်ိဳးရိွတရား ျဖစ္တယ္။  

 ငါ့ရွင္တို႔….မုသာ၀ါဒ-လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္းဟာ အဓမၼ ျဖစ္တယ္၊ မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိ - လိမ္ညာေျပာတာမွ 

ေရွာင္ၾကဥ္တာဟာ ဓမၼ ျဖစ္တယ္။ မုသာ၀ါဒ-လိမ္ညာေျပာတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပြားလာတဲ့ အကုသိုလ္တရားေတြက အက်ိဳးမဲ့ကို 

သယ္ေဆာင္လာတတ္တဲ့အတြက္ အနတၳ - က်ိဳးမ့ဲတရား ေတြ ျဖစ္တယ္၊ မုသာ၀ါဒ-လိမ္ညာေျပာတာမွ ေရွာင္ၾကဥ္တဲ့ 

အတြက္ ျဖစ္ပြားလာတဲ့ ကုသိုလ္တရားေတြက ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ေကာင္းက်ိဳးေတြကို သယ္ေဆာင္လာတတ္လို႔ အတၳ - 

က်ိဳးရိွတရား ျဖစ္တယ္။  

 ငါ့ရွင္တို႔…..ပိသုဏ၀ါစာ - ဂုံးေခ်ာတာ၊ ရန္တိုက္ေပးတာဟာ အဓမၼ ျဖစ္တယ္၊ ပိသုဏ၀ါစာ ေ၀ရမဏိ - 

ဂုံးေခ်ာတာ ရန္တိုက္ေပးတာမွ ေရွာင္ၾကဥ္တာဟာ ဓမၼ ျဖစ္တယ္။ ပိသုဏ၀ါစာ - ဂုံးေခ်ာ ရန္တိုက္လို႔ ျဖစ္တဲ့ အကုသုိလ္ 

ေတြက အက်ိဳးမဲ့ေတြကို သယ္ေဆာင္လာတတ္တဲ့အတြက္ အနတၳ - က်ိဳးမဲ့တရား ျဖစ္တယ္၊ ဂုံးေခ်ာ ရန္တိုက္တာမွ 

ေရွာင္ၾကဥ္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ပြားလာတဲ့ ကုသိုလ္တရားေတြက ေကာင္းက်ိဳးေတြကို သယ္ေဆာင္လာတတ္လို႔ အတၳ - က်ိဳးရွ ိ

တရား ျဖစ္တယ္။  

 ငါ့ရွင္တို႔….ဖ႐ုသ၀ါစာ - ဆေဲရးတိုင္းထြာ နားမခံသာ ၾကမ္းတမ္းတဲ့စကားေတြ ေျပာဆုိျခင္းဟာ အဓမၼ ျဖစ္တယ္၊ 

ဖ႐ုသ၀ါစာ ေ၀ရမဏိ - ဆေဲရးတုိင္းထြာ နားမခံသာ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ စကားေတြ ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္တာဟာ ဓမၼ 
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ျဖစ္တယ္။ ဖ႐ုသ၀ါစာ - ၾကမ္းတမ္းတဲ့စကားေတြ ေျပာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာတဲ့ အကုသိုလ္တရားေတြဟာ 

ကိုယ္မလိုခ်င္တဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြကိ ုသယ္လာတတ္လို႔ အနတၳ - က်ိဳးမဲ့တရားေတြ ျဖစ္တယ္။ ၾကမ္းတမ္းတဲ့စကားေျပာျခင္းမွ 

ေရွာင္ၾကဥ္တဲ့အတြက္ တိုးပြားလာတဲ့ကုသိုလ္တရားေတြက ေကာင္းက်ိဳးေတြကို သယ္ေဆာင္လာတတ္လို႔ အတၳ - က်ိဳးရိွ 

တရား ျဖစ္တယ္။  

 ငါ့ရွင္တို႔….သမၹပၸလာပ - အက်ိဳးမရိွစကားေတြ ေျပာဆိုေနျခင္းဟာ အဓမၼ ျဖစ္တယ္၊ သမၹပၸလာပါ ေ၀ရမဏိ - 

အက်ိဳးမရိွစကားေတြ ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္တာဟာ ဓမၼ ျဖစ္တယ္။ သမၹပၸလာပ - အက်ိဳးမရွိစကား ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပြားလာတဲ့အကုသိုလ္တရားေတြက အက်ိဳးမဲ့ေတြကို သယ္ေဆာင္လာတတ္လို႔ အနတၳ - က်ိဳးမ့ဲတရား ျဖစ္တယ္၊ အက်ိဳး 

မရိွစကားေတြ ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ပြားလာတဲ့ကုသိုလ္တရားေတြက ေကာင္းက်ိဳးေတြကို သယ္ေဆာင္ 

လာတတ္လို႔ အတၳ - က်ိဳးရွိတရား ျဖစ္တယ္။  

 ငါ့ရွင္တို႔….အဘိဇၥ်ာ - စိတ္နဲ႔ သူမ်ားပစၥည္းေတြကို ကိုယ့္ပစၥည္းျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလလဲို႔ မတရား 

ႀကံစည္ေနျခင္းဟာ အဓမၼ ျဖစ္တယ္၊ အနဘိဇၥ်ာ - သူမ်ားပစၥည္း မတရားအေခ်ာင္ရဖုိ႔ မႀကံစည္တာဟာ ဓမၼ ျဖစ္တယ္။ 

အဘိဇၥ်ာေၾကာင့္ တိုးပြားလာတဲ ့ အကုသိုလ္တရားေတြက ဆိုးက်ိဳးေတြကို သယ္လာတတ္လို႔ အနတၳ - က်ိဳးမ့ဲတရား 

ျဖစ္တယ္၊ အနဘိဇၥ်ာ - သူမ်ားပစၥည္း အေခ်ာင္ရဖို႔ မႀကံစည္တဲ့အတြက္ တိုးပြားလာတဲ့ ကုသိုလ္တရားေတြဟာ 

ေကာင္းက်ိဳးကို သယ္လာတတ္လို႔ အတၳ - က်ိဳးရွိတရား ျဖစ္တယ္။  

 ငါ့ရွင္တုိ႔….ဗ်ာပါဒ - စိတ္နဲ႔ သူတစ္ပါး ေသေၾကေအာင္၊ ပ်က္စီးေအာင္ ႀကံစည္ေနတာဟာ အဓမၼ ျဖစ္တယ္၊ 

အဗ်ာပါဒ - သူတစ္ပါး ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း မႀကစံည္ဘဲ ေမတၱာစသည္ထားတာဟာ ဓမၼ ျဖစ္တယ္။ ဗ်ာပါဒေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပြားလာတဲ့ အကုသိုလ္တရားေတြက အက်ိဳးမဲ့ေတြကို သယ္လာတတ္လို႕ အနတၳ - က်ိဳးမဲ့တရားေတြ ျဖစ္တယ္၊ 

အဗ်ာပါဒ-လို႔ေခၚတဲ ့ေမတၱာစသည္ေၾကာင့္ တိုးပြားလာတဲ့ ကုသိုလ္တရားေတြဟာ ေကာင္းက်ိဳးေတြကို သယ္လာတတ္လို႔ 

အတၳ - က်ိဳးရွိတရား ျဖစ္တယ္။  

 ငါ့ရွင္တို႔…မိစၦာဒိ႒ိ - မွားယြင္းတဲ့ အျမင္၊ မွားယြင္းတဲ့အယူအဆေတြဟာ အဓမၼ ျဖစ္တယ္၊ သမၼာဒိ႒ိ - မွန္ကန္တဲ့ 

အျမင္၊ မွန္ကန္တဲ့အယူအဆေတြဟာ ဓမၼ ျဖစ္တယ္။ မိစၦာဒိ႒ိေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ အကုသိုလ္တရားေတြက ဆိုးက်ိဳးေတြကို 

သယ္လာတတ္လို႔  အနတၳ - က်ိဳးမဲ့တရား ေတြ ျဖစ္တယ္၊ သမၼာဒိ႒ိေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ ကုသိုလ္တရားေတြက ေကာင္းက်ိဳး 

ေတြကို သယ္လာေပးလို႔ အတၳ - က်ိဳးရိွတရားေတြ ျဖစ္တယ္။  

 ငါ့ရွင္တို႔…ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္းေဟာခဲ့တဲ့ တရားကို ငါေတာ့ အခုလို အက်ယ္အဓိပၸါယ္အေနနဲ႔ နားလည္ 

ပါတယ္။ သင္တို႔အေနနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားထံ သြားေရာက္ၿပီးေတာ့လဲ ထပ္ေမးပါဦး၊ ျမတစ္ြာဘုရားမိန္႔တဲ့အတုိင္း မွတ္ၾကပါ” 

လို႔ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္က ရဟန္းေတြကို မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ရဟန္းေတြလဲ ျမတ္စြာဘုရားထံ 

သြားေရာက္ကာ အရွင္မဟာကစၥည္း ယခုလို အက်ယ္ခ်ဲ႕ေဟာတာကိ ု အေသးစိတ္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ သာဓု  

ေခၚေတာ္မူၿပီး၊ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ကို ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူကာ ငါ့ကို သင္တို႔ ထပ္ေမးခဲ့ရင္လဲ မဟာကစၥည္းေျဖတဲ့ 

အတိုင္းပဲ ေျဖမွာျဖစ္တယ္လို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒါက အဂၤုတရၱနိကာယ၊္ ဒသကနိပါတ္မွာ မွတ္တမ္း 

တင္ထားတဲ့ ဒုတိယအဓမၼ သတုျ္ဖစ္ပါတယ။္  
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(၄) ေလာကတုရၱာတရား ရႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း အႏုႆတိ ၆-ပါး တရားေတာ္ 

 တစ္ခါမွာေတာ့ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္က ရဟန္းေတာ္ေတြကို “ငါ့ရွင္တို႔… သိေတာ္မူ, 

ျမင္ေတာ္မူ, ကိေလသာၿငိမ္းေတာ္မူ, တရားအားလုံးကို သိေတာ္မူတဲ့ ငါတို႔ျမတစ္ြာဘရုားက 

အာ႐ုံငါးပါး ကာမဂုဏ္တရားနဲ႔ ၾကပ္တည္းက်ဥ္းေျမာင္းစြာ ေနရတဲ့ ေလာကလသူားေတြရဲ႕ 

ေလာကုတၱရာ တရားရႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း ေျခာက္မ်ိဳးကို ေကာင္းမြန္စြာ သိေတာ္မူတယ။္ ဒီအခြင့္ 

အလမ္းေျခာက္မ်ိဳးဟာ ကိေလသာနဲ႔ညစ္ႏြမ္းေနတဲ့သူေတြကို စင္ၾကယေ္စႏိုင္တယ၊္ စိုးရိမ္ပူေဆြး 

ငိုေၾကြးရမႈေတြကိုလဲ လြန္ေျမာက္ေစႏိုင္တယ၊္ ကိုယ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရျဲဖစ္ေနတာေတြလဲ ၿငိမ္းေစႏိုင္ 

တယ၊္ မဂ္ဉာဏ္ကိုလ ဲ ရေစႏိုင္တယ၊္ နိဗၺာန္ကိုလဲ မ်က္ေမွာက္ျပဳေစႏုိင္တယ္။” လို႔ ေဒသနာနိဒါန္း  

အစခ်ီၿပီး အႏုႆတိ ၆-ပါး တရားကို ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္   

အဒဲီေလာကလသူားေတြ ေလာကုတတၱရား ရေစႏိုင္တဲ့ တရား ေျခာက္ပါးဆိုတာ အႏုႆတိ 

၆-ပါးပဲ ျဖစ္တယ။္  

၁။ ဗုဒၶါႏုႆတိ - ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ၉-ပါးကို အစဥ္မျပတ္ ပြားမ်ားေအာက္ေမ့ျခင္း၊ 

၂။ ဓမၼာႏုႆတိ - တရားဂုဏ္ေတာ္ ၆-ပါးကို အစဥ္မျပတ္ ပြားမ်ားေအာက္ေမ့ျခင္း၊ 

၃။ သံဃာႏုႆတိ - သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ ၉-ပါးကို အစဥ္မျပတ္ ပြားမ်ားေအာကေ္မ့ျခင္း၊  

၄။ သီလာႏုႆတိ - မိမိစင္ၾကယ္စြာ ေဆာက္တည္က်င့္သုံးထားတဲ့ သလီကုိ အစဥ္မျပတ္ 

ပြားမ်ား ေအာက္ေမ့ျခင္း၊  

၅။ စာဂါႏုႆတိ - မိမိစြန္႔ႀကေဲပးကမ္း လွဴဒါန္းခဲ့တာေတြကုိ ျပန္လည္ၿပီး မျပတ္ပြားမ်ား 

ေအာက္ေမ့ျခင္း၊  

၆။ ေဒ၀တာႏုႆတိ - နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ရွိ နတ္ေတြဟာ သဒၶါ၊ သလီ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာ 

တရားငါးမ်ိဳး ျပည့္စုံၾကတဲ့အတြက္ နတ္ျပည္ေရာက္ၾကတာျဖစ္တယ။္ ဒီနတ္ေတြမွာ ဒီတရားေတြနဲ႔ 

ျပည့္စုံသလို ငါ့မွာလဲ ဒီတရား ငါးမ်ိဳး ျပည့္စံုပါတယ္-လို႔ နတ္ေတြကိုသကေ္သအရာထားၿပီး နတ္ေတြ 

မွာေရာ မိမိမွာေရာ ရွိေနတဲ့ သဒၶါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာေတြကုိ အစဥ္မျပတ္ ပြားမ်ားေအာက္ 

ေမ့ျခင္း-တို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။  
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အႏုႆတ ိ၆-ပါး ပြားမ်ားရက်ိဳး 

ဒီေျခာက္မ်ိဳးထကဲ တစ္ခုခုကိုပျဲဖစ္ျဖစ္၊ ႏွစ္ခု၊ သုံးခုစသည္ကိုပျဲဖစ္ျဖစ္၊ ေျခာက္မ်ိဳးလုံးကိုပဲ 

ျဖစ္ျဖစ္ ပြားမ်ားအားထုတ္ေနတဲ့သရူ႕ဲ သႏၱာန္မွာ ရာဂထၾကြေသာင္းက်န္းတဲ့ စိတ္ေတြ မျဖစ္၊ ေဒါသ 

ထၾကြေသာင္းက်န္းတဲ့ စိတ္ေတြ မျဖစ္၊ ေမာဟထၾကြ ေသာင္းက်န္းတဲ့စိတေ္တြ မျဖစ္ဘ ဲဗုဒၶါႏုႆတိ 

စတဲ့ ကိုယ္ပြားေနတဲ့ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ုံအေပၚမွာ စိတ္က ေရာက္ၿပီး ေျဖာင့္တန္းစြာ ျဖစ္ေနေတာ့တယ။္ 

အဒဲီအခ်ိန္မွာ ဒီ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ုံအေပၚမွာ စိတ္ေျဖာင့္တန္းစြာ ေရာက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရ႕ဲ စိတ္ဟာ ငါးျဖာ 

အာ႐ုံကာမဂုဏ္ေတြကေန ကင္းကြာ လြတ္ေျမာက္ေနတယ။္ ေကာင္းကင္နဲ႔တတူဲ့ စိတန္ဲ႔ လြတ္လပ္ 

ေပါ့ပါးၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနရတယ။္ ဒီ ဗုဒၶါႏုႆတိစတဲ့ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ုံကို အေၾကာင္း ျပဳၿပီး 

တစ္ခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ကိေလသာေတြ အၿပီးတိုင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းစင္ၾကယရ္ာျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ကုိ ရၾကၿပီး 

စင္ၾကယ္တဲ့ပုဂၢိဳလေ္တြ ျဖစ္ၾကတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း အက်ယတ္၀င့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္ 

ဒါက  အဂၤုတၱရနိကာယ္ ဆကၠနိပါတ္မွာ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ မဟာကစၥာနသုတ္ ျဖစ္ပါတယ။္  

(၅) လေူတြ ျငင္းခံုခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းရင္း 

တစ္ခါမွာေတာ့ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ထံ အာရာမဒ႑-လုိ႔ အမည္ရတဲ့ ပုဏၰား 

တစ္ေယာက္ ေရာကလ္ာၿပီး “အရွင္ကစၥာန…ရွင္ဘရုင္အခ်င္းခ်င္း၊ ပညာတတပ္ုဏၰားအခ်င္းခ်င္း၊ 

ကုန္သည္အခ်င္းခ်င္း၊ လူအခ်င္းခ်င္း ျငင္းခုံခိုက္ရန္ျဖစ္ၾကတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ဘာပါလဲ ဘုရား။ 

ဘာလို႔ ျငင္းခုံခုိကရ္န္ ျဖစ္ေနရၾကရတာလဲ ဘရုား” လို႔ ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းပါတယ။္ ဒီအခါ အရွင္ 

မဟာကစၥည္းမေထရ္က “ငါးပါးအာ႐ံု ကာမဂုဏ္ေတြအေပၚ အလြန္တပ္မက္ၾကလို႔၊ ကာမရာဂေတြ 

ခ်ည္ေႏွာင္ခံထားရလို႔၊ ကာမရာဂညြန္ထ ဲ နစ္ျမဳပ္ေနၾကလို႔၊ ကာမရာဂေတြ ထၾကြေသာင္းက်န္း 

ေနၾကလို႔၊ ကာမရာဂေတြက ဖမ္းခ်ဳပ္ထားလို႔  ရွင္ဘရုင္အခ်င္းခ်င္း၊ ပုဏၰားအခ်င္းခ်င္း၊ 

ကုန္သည္အခ်င္းခ်င္း၊ လူအခ်င္းခ်င္း ျငင္းခုံခုိက္ရန္ျဖစ္ေနၾကတာပါ” လို႔ ေျဖၾကားေတာ္မူပါတယ။္  

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ျငင္းခုံၾကတဲ့ အေၾကာင္းရင္း 

ေနာက္ၿပီး အာရာမဒ႑ပုဏၰားက “ အရွင္ကစၥာန…သမဏလို႔ေခၚတဲ့ ရဟန္းေတြ အခ်င္းခ်င္း 

ျငင္းခုံခုိက္ရန္ျဖစ္ၾကတာကေကာ ဘယလ္ို အေၾကာင္းေၾကာင့္ပါလဲ ဘုရား ” လို႔ ဆက္ၿပီး ေမးပါတယ္။ 

ဒီအခါ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္က “မိစၦာဒိ႒ိအယူ၀ါဒေတြနဲ႔ပတသ္က္ၿပီး ငါ့အယူကသာမွန္တယ္၊ 

သူမ်ားအယူက အမွားေတြ ျဖစ္တယဆ္ိုၿပီး မွားယြင္းတဲ့အယအူဆေတြအေပၚ အလြန္တပ္မကၾ္ကလို႔၊ 

ဒိ႒ိရာဂေတြ ခ်ည္ေႏွာင္ခံထားရလို႔၊ ဒိ႒ိရာဂညြန္ထ ဲနစ္ျမဳပ္ေနၾကလို႔၊ ဒိ႒ိရာဂေတြ ထၾကြေသာင္းက်န္း 
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ေနၾကလို႔၊ ဒိ႒ိရာဂေတြက ဖမ္းခ်ဳပ္ထားလို႔ သမဏ-လို႔ေခၚတဲ့ ရဟန္းေတြအခ်င္းခ်င္း ျငင္းၾကခုံၾက 

ခုိက္ရန္ေတြျဖစ္ၾကတာျဖစ္တယ္” လို႔ ေျဖၾကားေတာ္မူပါတယ္။  

ကာမရာဂ၊ ဒိ႒ိရာဂေတြကို လြန္ေျမာက္ၿပီးသူ 

ဒီအခါ ပုဏၰားက အရွင္ျမတ္ကို “အရွင္ကစၥာန…ဒီေလာကမွာ ကာမရာဂ, ဒိ႒ိရာဂေတြကို 

လြန္ေျမာက္ၿပီးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ရွိပါသလား” လို႔ ဆက္ေမးတဲ့အတြက္ အရွင္ျမတ္က “ ပုဏၰား… ကာမရာဂ၊ 

ဒိ႒ိရာဂေတြကို လြန္ေျမာက္ၿပီးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ေလာကမွာ ရွိပါတယ္” လို႔ ေျဖၾကားပါတယ။္ အဒဲီအခါမွာ 

ပုဏၰားက “အရွင္ကစၥာန… အဒီဲပုဂၢိဳလ္က ဘယ္သူပါလ၊ဲ ခု ဘယ္မွာ ရွိပါသလဲ” လို႔ ဆက္ေမးတဲ့ 

အတြက္ အရွင္ျမတ္က “ပုဏၰား…ဒီကေန အေရွ႕ဘက္ကို သြားရင္ သာ၀တၳိၿမိဳ႕ဆိုတာ ရွိတယ၊္ 

အဒဲီၿမိဳ႕မွာ ကိေလသာခပ္သမိ္း ကင္းၿငိမ္းၿပီးတဲ့အတြက္ အရဟ ံဂုဏ္ေတာ္၊ တရားအားလုံး ဆရာမကူ 

သယမၻဴဉာဏ္နဲ႔ ကိုယ္တုိင္ အမွန္အတိုင္း သေိတာ္မူတဲ့အတြက္ သမၼာသမၺဳဒၶဂုဏ္ေတာ္နဲ႔ ျပည့္စုံ 

ေတာ္မူတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရွိတယ။္ အဒဲီ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ကာမရာဂေတြ၊ ဒိ႒ိရာဂေတြ 

အကုန္လုံးကို လြန္ေျမာက္ၿပီးသူ ျဖစ္တယ္” လို႔ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ။္  

ဒီလို အရွင္မဟာကစၥည္းက ေျဖလိုကတ္ယ္ဆိုရင္ပဲ အာရာမဒ႑ပုဏၰားဟာ ထုိင္ေနရာကေန 

ထၿပီးေနာက္ လက္၀တဲစ္ဖက္ ပခံုးထကမ္ာွ အေပၚ႐ုံအ၀တ္ကို သိုင္းၿခဳံတင္ကာ လကက္န္ေတာ့ 

ထိုးလိုကၿ္ပီး, လကယ္ာပုဆစ္ ဒူး၀န္းကို ေျမျပင္မွာေထာက္ကာ ျမတ္စြာဘုရားရွိရာ သာ၀တၳိၿမိဳ႕ 

ဖက္ကို လက္အုပ္ေျမႇာက္ခ်ီရင္းက “နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ၊ နေမာ 

တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ၊ နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ 

သမၼာသမၺဳဒၶႆ = ကာမရာဂေတြ၊ ဒိ႒ိရာဂေတြကို လြန္ေျမာက္ၿပီးျဖစ္တဲ့ အရဟံဂုဏ္ေတာ္၊ သမၼာ-

သမၺဳဒၶဂုဏ္ေတာ္ေတြနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို အကၽြႏ္ုပ္ ရိွခိုးပူေဇာ္ပါ၏” လို႔ သုံးႀကိမ္ သုံးခါ 

ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ၿပီး ပူေဇာ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို အဂၤုတၱရနိကာယ၊္ ဒုကနိပါတ္မွာ မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပ 

ထားပါတယ္။  

(၆) ဗာလ၊ ပ႑ိတ ခြဲျခားပုံ 

 တစ္ခါမွာေတာ့ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ မဓုရာၿမိဳ႕အနီးက ပိတ္ခ်င္းနက္ေတာမွာ သီတင္း 

သုံးေနတဲ့အခ်ိန္ ကႏၵရာယနအမည္ရွိတဲ့ ပုဏၰားတစ္ေယာက္ ေရာက္လာၿပီး “ အရွင္ ကစၥာန… 

.အရွင္ကစၥာနဟာ ကိုယ့္ထကအ္သကအ္ရြယႀ္ကီးရင့္တဲ့ ပုဏၰားအုိေတြကို ရွိမခိုးဘူး၊ ခရီးဦး မႀကိဳ 

ဆိုဘးူ၊ ေနရာဦးမေပးဘူးလို႔ အကၽြႏ္ုပ္ ၾကားဖူးပါတယ၊္ အဒဲီ အကၽြႏ္ုပ္ၾကားဖူးတဲ့စကားဟာ ခု 
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အကၽြႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ ႀကဳံေတြ႕ရေတာ့ ၾကားဖူးတဲ့အတုိင္း မွန္ေနတယ၊္ ဒီလိုမ်ိဳး ကိုယ့္ထက္ႀကးီ 

သူေတြကို အ႐ိုအေသမေပးတာဟာ မသင့္ေတာ္ပါဘူး” လို႔ ေလွ်ာက္ထားပါတယ။္  

ဒီအခါ အရွင္ျမတ္က “အို ပုဏၰား…သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူတဲ့ ငါတို႔ျမတစ္ြာဘရုားက ႀကီးသလုိူ႔ 

သတမ္ွတႏ္ိုင္တဲ့ အေၾကာင္းတရား နဲ႔ ငယ္သူလို႔ သတမ္ွတ္ႏိုင္ေၾကာင္းတရားကို ခြဲျခားေဟာၾကား 

ေတာ္မူခဲ့တယ္။ အသကအ္ရြယအ္ေနနဲ႔ ရွစ္ဆယ၊္ ကိုးဆယ၊္ တစ္ရာ ရွိေနပါေစ၊ အဒီဲပုဂၢိဳလ္ဟာ 

ကာမဂုဏ္ေတြကို သုံးေဆာင္ခံစားေနမယ္၊ ကာမဂုဏ္အပူေတြနဲ႔ အေလာင္ခံေနရမယ္၊ ကာမ၀ိတက္ -

ကာမအေတြးေတြနဲ႔ပဲ ေနမယ၊္ ကာမဂုဏ္ေတြ သုံးေဆာင္ခံစားႏုိင္ဖို႔အတြက္ပဲ အားထုတေ္နမယ္ဆိုရင္ 

အဒဲီလိုပုဂၢိဳလမ္်ိဳးဟာ (ငါတို႔  ရွင္ရဟန္းေတြအတြက္) ေထရ = ေလးစားထုိက၊္ ႐ိုေသထိုက္၊ ရွိခုိးဦးခ် 

ထိုကတ္ဲ့ ပုဂၢိဳလမ္ဟတု္ဘူး။ ဗာလ-တရားသေဘာ ဘာမွ်နားမလည္တဲ့ သူငယ္ႏွပ္စားအဆင့္ပဲ 

ရွိတဲ့သူပါဘ။ဲ  အို ပုဏၰား….အၾကင္ပုဂၢိဳလတ္စ္ေယာက္ဟာ ပ်ိဳမ်စ္ႏုနယ္ ငယ္ရြယ္တဲ့ ပဌမအရြယ္ပဲ 

ျဖစ္ဦးေတာ့ သူဟာ ကာမဂုဏ္ေတြကို မခံစားဘးူ၊ ကာမဂုဏ္ညြန္မွာ နစ္မေနဘူး၊ ကာမအပူေတြ 

အေလာင္မခံရဘးူ၊ ကာမ၀ိတက္ေတြနဲ႔ မေနဘူး၊ ကာမဂုဏ္ေတြရဖို႔အတြကသ္ာ အားမထုတဘ္းူ 

ဆိုရင္ အဒီဲပုဂၢိဳလမ္်ိဳးဟာ (ငါတို႔ ရွင္ရဟန္းေတြအတြကေ္တာ့) ပ႑ိတ - တရားအသျိပည့္၀သူ၊ ေထရ 

- ေလးစားျမတ္ႏိုးထိုက္တဲ့ သီလစတဲ့ဂုဏ္ေတြနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ အ႐ုိအေသေပးထိုကသူ္ျဖစ္တယ္” လုိ႔ 

ခြဲျခား ေဟာျပပါတယ။္ ဒီအခါ ကႏၵရာယနပုဏၰားဟာ ေနရာမွထကာ လက္၀တဲစ္ဖက္ ပခုံးထက္မွာ 

အေပၚ႐ုံအ၀တ္ကို လက္ကန္ေတာ့တင္ၿပီး ရဟန္းငယ္ေတြရ႕ဲ ေျခကို သူ႔ရ႕ဲဦးေခါင္းနဲ႔ “ အရွင္ျမတ္တုိ႔ 

ဟာ တပည့္ေတာ္ထက္ သီလစတဲ့ဂုဏ္ေတြ ႀကးီရင့္တဲ့ပုဂၢိဳလေ္တြ ျဖစ္ပါတယဘု္ရား။ တပည့္ေတာ္ 

တို႔ဟာ အသကႀ္ကီးေပမဲ့ ဂုဏ္အားျဖင့္ ငယ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္ဘရုား” လို႔ ရွိခိုးဦးခိုက္ ပူေဇာ္ခဲ့ပါ 

တယ။္ ဒီအေၾကာင္းကို အဂၤုတၱရနိကာယ္ ဒုကနိပါတ္မွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ အရွင္ျမတ္နဲ႔ 

ဆကစ္ပ္တဲ့ တရားေတာ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ။္  

နိဂုံး 

 အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္အေၾကာင္းကို ၾကည္ညိဳၿပီးတဲ့အခါ အရွင္ျမတႀ္ကီးရ႕ဲ အဖုိးတန္ 

ဘ၀ေနနည္းေတြအတိုင္း က်င့္သုံးႏိုင္သျဖင့္ ဘယသ္နူဲ႔မွ ရန္မျဖစ္ရေအာင္ ေအးခ်မ္းစြာေနႏိုင္ၾက 

ပါေစ၊ ကိေလသာကာမဂုဏ္အပူေတြကေန လြတ္ေျမာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနႏိုင္ၾကပါေစ၊ ေန႔စဥ္ေန႔ 

တိုင္း ေကာင္းျမတ္တဲ့ေန႔ရက္ေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္ ေနႏိုင္ၾကပါေစ၊ ဓမၼ နဲ႔ အဓမၼ, အတၳ နဲ႔ အနတ ၳ

ခြဲျခားႏိုင္ၿပီး ဓမၼလမ္းစဥ္အတိုင္း အတၳ-က်ိဳးရွိတရားေတြကို က်င့္သုံးႏိုင္ၾကပါေစ-လို႔ ဆုေတာင္း 

အာသီသျပဳရင္း ဒီတစ္ပတ္သင္တန္းကို နိဂုံးခ်ဳပ္လိုကပ္ါတယ္။  
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က်မ္းကိုး--- 

၁။ အဂၤုတၱဳိရ္ပါဠိေတာ္၊  ၎အ႒ကထာ၊ 

၂။ မူလပဏၰာသပါဠိ၊ ၎အ႒ကထာ၊ 

၃။ ဥပရိပဏၰာသပါဠိ၊ ၎အ႒ကထာ၊ 

၄။ အပဒါနပါဠိ၊ ၎အ႒ကထာ၊ 

၅။ ေထရဂါထာပါဠိ၊ ၎အ႒ကထာ၊ 

၆။ သံယုတပ္ါဠိေတာ္၊ ၎အ႒ကထာ။ 

၇။ မဟာဗုဒၶ၀င္ ဆ႒မတြဲ၊ ပထမပိုင္း။  

 

အရွင္ေနမိႏၵာဘိ၀ံသ 

ေခတၱ - ေမတၱာနႏၵ၀ိဟာရဓမၼရိပ္သာ၊  

35691, Castro Valley, CA 94552, U.S.A 

၁၃၈၀-ျပည့္ႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း(၈)ရက္၊ (၂၂/၅/၂၀၁၈)၊ ည ၉း၂၇။ 

  


