
ဧတဒဂ္ရ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္မ်ား 

အမွတ္စဥ္ (၁၃) 

ကိေလသာကင္းၿပီး ခ်မ္းသာစြာေနတဲ့အရာ အသာဆုံး အရဏ၀ိဟာရီ ဧတဒဂ္ ႏွင့္ 

ျမတ္တဲ့အလွဴ ကို ခံယထူိုက္တဲ့အရာ အသာဆုံး ဒကၡိေဏယ် ဧတဒဂ္ 

ဧတဒဂ္ ႏွစ္မ်ိဳးရ အရွင္သုဘတိူမေထရ္ 

 ဘ၀တစ္ခု ရလာတဲ့အခါ ကိေလသာအပူကင္းၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနခ်င္ၾကမွာပါ။ ဒါေပမ့ဲ  

စိတ္ေအးခ်မ္းသာေအာင္ ဘယ္လိုေနရမလဆဲိုတဲ့ ဘ၀ေနနည္းကိုေတာ့ လူတိုင္း အတိအက် သိဖို႔ 

မလြယ္ကလူပွါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီနည္းလမ္းေတြ သိဖို႔အတြက္ တရားေတာ္ေတြကို နာယၾူကရ၊ သင္ယူ 

ၾကရပါတယ။္ တရားေတာ္ေတြ နာရသင္ရတဲ့အခါ မသိေသးတာေတြ သလိာတယ၊္ သိၿပီးသားေတြ 

ပိုၿပီး မွတ္မိလာတယ၊္ ယုံမွားသံသယေတြ ကင္းလာတယ၊္ အယူအဆေတြ ပိုၿပီး မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္ 

လာတယ္၊ စိတ္လဲ ပိုၿပီး ၾကည္လင္လာပါတယ။္ ခု ဒီတစ္ပတမ္ွာေတာ့ ကိေလသာ အပူ ကင္းကင္းနဲ႔ 

တစ္သကလ္ုံး ေအးခ်မ္းစြာ ေနေတာ္မူသြားတဲ့ အရွင္သုဘူတိ အရွင္ျမတ္အေၾကာင္း ၾကည္ညိဳၾကမွာပါ။ 

အရွင္ျမတ္လို ကိေလသာ အပူကင္းၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္းသာ ေနႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လို ႏွလုံးသြင္း 

က်င့္ႀကံ ေနထိုင္ၾကမလဲ ဆိုတာ သိရေအာင္ အရွင္ျမတ္ႀကးီ အေၾကာင္းကို ၾကည္ညိဳၾကည့္ၾကပါစို႔။ 

အရဏ၀ိဟာရီ ဧတဒဂ္ 

 အရွင္သုဘတူမိေထရ္ဟာ ဧတဒဂ္ႏွစ္မ်ိဳးရ မေထရ္ျဖစ္ပါတယ။္ ပထမ ဧတဒဂ္က အရဏ-

၀ိဟာရီ ဧတဒဂ္ပါ။ “ရဏ” ဆိုတာက ငိုေၾကြးမည္တမ္းရျခင္းရ႕ဲ အေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ ရာဂစတ့ဲ 

ကိေလသာေတြကို ဆိုလိုတာပါ၊ ရာဂစတဲ့ ကိေလသာ ေတြမရွိဘဲ ေနတာကို “အရဏ၀ိဟာရ” လို႔ 

ေခၚၿပီး၊ ကိေလသာအပူေတြကင္းရွင္းၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိတဲ့ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္ေတြကို 

“အရဏ၀ိဟာရီ” လို႔ ေခၚပါတယ။္ အဒဲီလို ကိေလသာကင္းရွင္းစြာနဲ႔ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိတ့ဲ 

ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္ေတြထမဲွာ အရွင္ျမတ္ဟာ အသာဆုံးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လို႔ “အရဏ၀ိဟာရီ ဧတဒဂ”္ ကိ ုရခဲ့တာ 

ျဖစ္ပါတယ။္ အျခားရဟႏၱာအရွင္ျမတ္ေတြလ ဲ ကိေလသာကင္းၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနၾကတာ 

ခ်ည္းပါဘ၊ဲ ဒါေပမ့ဲ အျခားေသာ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္ေတြက တရားေဟာတဲ့အခါ ပုဂၢလာဓိ႒ာန္ 

ဓမၼေဒသနာနည္းနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္ကို ရည္ညႊန္းထုတေ္ဖာ္ၿပီး သူ႔ရ႕ဲ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ျဖစ္ျဖစ္, 

အျပစ္ကိုျဖစ္ျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ေဟာေတာ္မူၾကပါတယ။္ ဆိုလိုတာက အျခားပုဂၢိဳလ္ေတြ တရားေဟာ 
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တဲ့အခါ “ဒီပုဂၢိဳလက္ေတာ့ သီလမရွိဘူး၊ ေကာင္းေကာင္းမက်င့္ဘူး” “ဒီပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ သီလရိွတဲ့သူပ၊ဲ 

ေကာင္းမြန္စြာ က်င့္တဲ့သူပဲ”စသျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ကို သုံးသပ္ထတုေ္ဖာ္ၿပီး  ေျပာေဟာေလ့ရွိတယ္။ အရွင္ 

သုဘတူမိေထရ္ျမတ္ကေတာ့ “ဒါဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အက်င့္ပဋပိတပ္၊ဲ ဒါကေတာ့ မေကာင္းတဲ့ 

အက်င့္ပဲ”လို႔ ဓမၼာဓိ႒ာန္နည္းနဲ႔သာ ျမတ္စြာဘုရားေဟာတဲ့ တရားေတာ္ သက္သကက္ိုပဲ ဓမၼာဓိ႒ာန္ 

က်က် ေဟာေတာ္မူပါတယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိေလသာကင္းကင္းနဲ႔ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိတ့ဲ 

တပည့္သာ၀ကေတြထမဲွာ အသာဆုံး အျမတဆ္ုံး ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထးူ ရေတာ္မူတာ ျဖစ္ပါ တယ။္   

ဒကၡိေဏယ် ဧတဒဂ္ 

 အရွင္ျမတ္ရတဲ့ ေနာကဧ္တဒဂ္တစ္ခုက ဒကၡိေဏယ် ဧတဒဂ္ပါ။ ျမတ္ေသာအလွဴ ကုိ 

ခံယူထိုကသ္ေူတြထမဲွာ အသာဆုံးလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ တျခား ရဟႏၱာအရွင္ျမတေ္တြလ ဲျမတ္ေသာ 

အလွဴကို ခံယူထိုက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြခ်ည္းပါပ။ဲ ဒါေပမဲ့ အရွင္သဘုတိူမေထရ္ျမတ္ကေတာ့ ဆြမ္းခံ 

ၾကြတဲ့အခါ အိမ္တိုင္း အိမ္တုိင္းရ႕ဲေရွ႕မွာ  “ေမတၱာစ်ာန္၀င္စားၿပီး အလွဴခံရင္ ဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ားမွာ 

ႀကီးမားတဲ့ အက်ိဳးတရား ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္” လို႔ ဆင္ျခင္ေတာ္မူၿပီး ေမတၱာစ်ာန္၀င္စားကာ အဒဲီေမတၱာ 

စ်ာန္မ ွ ထၿပီးကာမွ ဆြမ္းကို အလွဴခံေတာ္မူေလ့ရွိပါတယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမတ္ေသာအလွဴကို ခံယူထိုက္ 

တဲ့ တပည့္ရဟႏၱာေတြထမဲွာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ ရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္တင့္တယ္သပၸါယ္ 

ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာေကာင္းတဲ့ ခႏၶာကိုယရ္ွိတဲ့အတြက္ “သုဘတူိ”  လို႔ ေခၚၾကတာျဖစ္ပါတယ္။  

(က) အတတ္ိဘ၀က ပါရမီျဖည့္ ဆေုတာင္းခဲ့ပုံ 

  အရွင္သဘုတိူမေထရ္ျမတအ္ေလာင္းဟာ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မမူမီ အခ်ိန္က 

ဟံသာ၀တီမင္းေနျပည္ ပုဏၰားသေူဌးမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔နာမည္ကုိ နႏၵလုလင္လို႔ မွည့္ေခၚ 

ခဲ့ၾကတယ။္ နႏၵလုလင္ အရြယ္ေရာက္တဲ့အခါ ေဗဒင္သုံးပုံ သငယ္ၿူပီးေနာက္ ဒီ ေဗဒင္သုံးပုံ အတတ္ 

ပညာမွာ အႏွစ္သာရ ရွာမေတြ႔တာနဲ႔ သူ႔အေျခြအရံလုလင္ ေလးေသာင္းေလးေထာင္နဲ႔အတူ 

ဟိမ၀ႏၱာေတာင္ေျခသြား ရေသ့ရဟန္း၀တ္ကာ အဘိညာဥ္ငါးပါးနဲ႔ သမာပတ္ရွစ္ပါးတုိ႔ကို ရေအာင္ 

အားထုတႏ္ိုင္ခဲ့ပါတယ။္ တပည့္ေတြကိုလ ဲ သူ႔လိုပဲ စ်ာန္၊ အဘိညာဥ္တရားထူးေတြ ရေအာင္ ေစာင့္ 

ေရွာက ္ေပးခဲ့ပါတယ္။  

 အဒဲီအခ်ိန္မွာ ပဒုမုတရၱာျမတစ္ြာဘရုား ေလာကမွာ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ဟံသာ၀တီမင္းေနျပည္ကို 

အမွီျပဳကာ သီတင္းသုံးေတာ္မူေနခိုက္ တစ္ေန႔မွာ မနက္ေစာ အ႐ုဏ္တကခ္ါနီးအခ်ိန္ ေလာကဓာတ္ 

တစ္ခုလုံးကို ဉာဏ္ေတာ္နဲ႔ ျဖန္႔ၾကကၾ္ကည့္ေတာ္မူပါတယ။္ ဒီအခါ နႏၵရေသ့ရ႕ဲ တပည့္ေတြ 
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အရဟတၱဖိုလ္ရၿပီး ကၽြတတ္မ္း၀င္မည့္အေရးနဲ႔ နႏၵရေသ ့ ဧတဒဂ္ ႏွစ္ဆုပန္မည့္အေရးကို ျမင္ေတြ႔ 

ေတာ္မူတဲ့အတြက္ မနက္ေစာေစာမွာပဲ ကိုယ္လကသု္တ္သင္ ျပင္ဆင္ၿပီး သပိတ္သကၤန္းယကူာ 

နႏၵရေသ့ရ႕ဲ ေက်ာင္းသခၤမ္းကို ၾကြေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒီနႏၵရေသရ့႕ဲ ေက်ာင္းသခၤမ္းမွာ နႏၵရေသ့နဲ႔ 

တပည့္ေတြက ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားကို သစ္သီးဆြမ္း ကပ္လွဴတာ၊ ပန္းပလႅင္ ပန္းေနရာ 

ထိုင္ခင္းမ်ား လွဴ ဒါန္းတာနဲ႔ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ တပည့္သံဃာေတြ နိေရာဓသမာပတ္ 

၀င္စားတာ စတာေတြကေတာ့ အရွင္သာရိပုတၱရာ၀တၳဳအတိုင္း မွတ္ဖို႔ အဂၤုတၱဳိရ္အ႒ကထာမွာ ညႊန္းဆို 

ထားပါတယ္။  

 အရွင္သာရိပုတၱရာ၀တၳဳနဲ႔မတူတဲ့အခ်က္ေတြကို ဆကလ္က္ရွင္းျပပါ့မယ္။ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာ 

ဘုရားရွင္ဟာ နိေရာဓသမာပတ္၀င္စားရာကေန ထေတာ္မူၿပီးေနာက္ ကိေလသာကင္းၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ 

ေနတတ္တဲ့ဂုဏ္၊ ျမတ္ေသာအလွဴကို ခံထုိက္တဲ့ ဂုဏ္ ၊ ဒီဂုဏ္အဂၤါ ႏွစ္ခုနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ တပည့္ရဟန္း 

တစ္ပါးကို နႏၵရေသအ့မွဴးျပဳတဲ့ ရေသ့ေတြ ပန္းလွဴတာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အႏုေမာဒနာ တရားေဟာဖုိ႔ 

တာ၀န္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခါ အဒဲီရဟန္းက ပိဋကတေ္တာ္ကို ေမႊေႏွာက္သုံးသပ္ၿပီး ပန္းအလွဴ  

အႏုေမာဒနာတရား ေဟာေတာ္မူပါတယ္။ ဒ့ီေနာက္ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထပ္ၿပီး 

သစၥာေလးပါး တရားေဟာေတာ္မူလိုကတ္ာ ေဒသနာေတာ္အဆုံးမွာပဲ နႏၵရေသရ့႕ဲ တပည့္ရေသ့ 

ေလးေသာင္းေလးေထာင္ အရဟတဖၱိုလ္ရၿပီး ရဟႏၱာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ၾကတယ။္ နႏၵရေသ့ 

ကေတာ့ အႏုေမာဒနာတရားေဟာတဲ့ အရွင္ျမတအ္ေပၚ ၾကည္ညိဳအားက်စိတ္ေတြ ျဖစ္ေနလို႔ ျမတ္စြာ 

ဘုရား ေဟာတဲ့တရားေတာ္အေပၚမွာ ဉာဏ္မသက္၀င္ႏိုင္ဘ ဲျဖစ္ခဲ့ပါတယ။္ ပဒုမုတၱရာ ျမတ္စြာဘုရား 

ရွင္က “ရဟန္းတို႔ …. လာခဲ့ၾကေလာ့”လို႔ လက္ယာဖက္ လက္ကို ဆန္႔တန္းၿပီး ေခၚေတာ္မူလိုကတ့ဲ္ 

အတြက္ နႏၵရေသ့ရ႕ဲ တပည့္ရေသ့ေတြ အကုန္လုံး  ဆံမုတ္ဆိတက္်င္စြယ္ေတြ အကုန္ေပ်ာက္ၿပီး 

တန္ခိုးနဲ႔ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သကၤန္းသပိတ္ပရိကၡရာမ်ား ၀တ္ၿပီးသား၊ ဆင္ျမန္းၿပီးသား ၀ါေတာ္ 

ေျခာက္ဆယ္ရ မေထရ္မ်ားလို ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ။္ “ဧဟိ ဘိကၡဳ” ရဟန္းေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကတာပါ။  

 နႏၵရေသ့ဟာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးဦးခ်ၿပီး ေရွ႕ေမွာကေ္တာ္မွာ ရပ္တည္ကာ “ျမတ္စြာ 

ဘုရား…ပန္းအႏုေမာဒနာတရား ေဟာၾကားတဲ့ ရဟန္းဟာ အရွင္ဘုရားတို႔ရ႕ဲ သာသနာေတာ္မွာ 

ဘယလ္ိုရဟန္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသလဘဲရုား”လို႔ ေမးေလွ်ာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က 

“အဒဲီရဟန္းဟာ ကေိလသာကင္းၿပီး ေအးခ်မ္းစြာေနတတ္တဲ့အေၾကာင္းအဂၤါ, ျမတ္ေသာအလွဴကုိ 

ခံထိုက္တဲ့အေၾကာင္းအဂၤါ  ဒီအေၾကာင္းအဂၤါႏွစ္ခ်က္အရာ အသာဆုံးျဖစ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ပဲ” လို႔ ေျဖၾကား 

ေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္ နႏၵရေသ့က “ျမတ္စြာဘုရား….တပည့္ေတာ္လဲ ဒီ ခုနစ္ရကလ္ုံး ဆည္းပူးျပဳလပု္ 
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အားထုတရ္တဲ့ အဓိကာရေကာင္းမႈကုသိုလ္ရ႕ဲ အက်ိဳးေၾကာင့္ အျခားေသာ ေလာကီဆေုတြကုိ 

မေတာင့္တပါဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ေတာင့္တလုိတာကေတာ့ ေနာင္အနာဂတ္ တစ္ဆူေသာ ဘုရား 

ရွင္ရ႕ဲ သာသနာေတာ္မွာ ဒီရဟန္းလို အေၾကာင္းအဂၤါ ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ ဧတဒဂ္ ႏွစ္မ်ိဳးရ ရဟန္း 

ျဖစ္ရပါလို၏ဘရုား” လုိ႔ ဆုပန္ခဲ့ပါတယ္။  

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က အႏၱရာယ္မရွိ ျပည့္စုံမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဗ်ာဒိတစ္ကား မိန္႔ၾကားေတာ္မူၿပီး 

ေက်ာင္းေတာ္ကို ျပန္ၾကြသြားေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္ နႏၵရေသ့လဲ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျမတ္စြာဘုရားထံ 

တရားေတာ္ နာယူၿပီး စ်ာန္မေလ်ာဘဲ ကြယ္လြန္ကာ ျဗဟၼာ့ျပည္မွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ။္ အဒဲီ ေနာကပ္ိုင္း 

ကေန ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားပြင့္တဲ့ ၾကားကာလအတြင္း အေၾကာင္းအရာကိုေတာ့ မဟာအ႒ကထာမွာ 

မျပဆိုခဲ့ပါဘူး။ ဒါကေတာ့ အဂၤုတၱိဳရ္အ႒ကထာ ပထမတြဲမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့အတိုင္း ေဖၚျပ 

ထားခ်က္ပါ။  

ဗုဒၶါႏုႆတကိမၼ႒ာန္း ပြားမ်ားရက်ိဳး 

အရွင္ျမတ္ကိုယတို္င္ ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ ဂါထာေတြကုိ မွတ္တမ္းတင္ ေဖၚျပထားတဲ့ အပဒါန္ 

ပါဠိေတာ္အရဆိုလွ်င္ အရွင္ျမတအ္ေလာင္း နႏၵရေသ့ကို ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားရွင္က ဗုဒၶါႏုႆတိ 

ကမၼ႒ာန္းစီးျဖန္း ပြားမ်ားအားထုတ္ဖို႔ ဆုံးမေတာ္မူခဲ့တဲ့အတြက္ နႏၵရေသ့ဟာ ဗုဒၶါႏုႆတိ 

ကမၼ႒ာန္းကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာနဲ႔ အၿမတဲမ္း ပြားမ်ားအားထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဒဲီလို ဗုဒၶါႏုႆတ ိ

ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းခဲ့တဲ့ ေကာင္းမႈကုသိုလေ္ၾကာင့္ အရွင္သဘုတိူအေလာင္းေတာ္ဟာ ပဒုမုတၱရာ 

ဘုရားရွင္ လက္ထကေ္တာ္မွ အကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဂါတမျမတစ္ြာဘရုား ပြင့္တဲ့တိုင္ေအာင္ ကမၻာတစ္သိန္း 

ကာလအတြင္း အပါယ္ေလးပါး မလားမေရာက္ခဲ့ဘဲ သၾိကားမင္း အႀကိမ္ ရွစ္ဆယ၊္ စၾက၀ေတးမင္း 

အႀကိမ္ တစ္ေထာင္၊ ပေဒသရာဇ္မင္း အႀကမိ္မေရမတြကႏ္ိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္းမွာ 

စည္းစိမ္ဥစၥာနဲ႔ ျပည့္စုံခဲ့ၿပီး ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးတယ္ဆိုတာ မရွိခဲ့ဘးူ။ ဒါဟာ ဗုဒၶါႏုႆတိကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္း 

ပြားမ်ားခဲ့တဲ့ အက်ိဳးေၾကာင့္လို႔ အရွင္ျမတ္ကိုယတ္ိုင္ မိန္႔ခဲ့ပါတယ္။  

(ခ) ပစၥဳပၸန္ဘ၀ ရဟန္းျပဳေတာ္မူပုံ 

 အရွင္သုဘတူမိေထရ္ေလာင္း အမ်ိဳးေကာင္းသားဟာ ကမၻာတစ္သိန္း လြန္ေျမာက္တဲ့အခါ 

သာ၀တၳိျပည္က သုမနသူေဌးရ႕ဲ အိမ္မွာ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရ႕ဲနာမည္ကို “သုဘတူိ”လို႔ မွည့္ေခၚ 

ခဲ့ၾကတယ။္ အနာထပိဏ္သူေဌးရ႕ဲ ညီအရင္း ျဖစ္ပါတယ။္ ေနာက္ပိုင္းကာလ ေရာက္တဲ့အခါ 

အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဂါတမျမတစ္ြာဘရုား ေလာကမွာ ထင္ရွားပြင့္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕ကို အမီွျပဳကာ 
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သီတင္းသုံးေနခဲ့ပါတယ။္ အဒဲီအခ်ိန္ အနာထပိဏ္သေူဌးဟာ သာ၀တၳိျပည္ထြက္ ကုန္ပစၥည္းေတြ 

ယူေဆာင္ၿပီး ရာဇၿဂိဳဟမ္ွာ ေရာင္းဖို႔ သူ႔သူငယခ္်င္း ရာဇၿဂိဳဟ္သေူဌးအိမ္ ေရာက္တဲ့အခါ ျမတ္စြာ 

ဘုရား ပြင့္ေတာ္မူေနၿပီဆိုတဲ့အေၾကာင္း သရိွိလုိကၿ္ပီးေနာက္ ရာဇၿဂိဳဟၿ္မိဳ႕အနီးက ယင္းတိုကေ္တာ 

မွာ သီတင္းသုံးေနတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားထံ သြားေရာက္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ ပထမဦးဆုံး ဖူးေတြ႕ လိုက္ရ 

ခ်ိန္မွာပဲ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကို ရရွိကာ ေသာတာပန္အရိယာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ။္  

 အနာထပိဏ္သူေဌးဟာ ျမတ္စြာဘုရားကို သာ၀တၳိၾကြဖို႔ ပင့္ဖိတ္ေလွ်ာကထ္ားၿပီးေနာက္ 

ေလးဆယ့္ငါးယဇူနာ အကြာအေ၀း ပမာဏရိွတဲ့ ရာဇၿဂိဳဟန္ဲ႔ သာ၀တၳိျပည္ၾကား လမ္းခရီးမွာ 

ျမတ္စြာဘုရား ေျခလ်င္ခရီးၾကြတဲ့အခါ တစ္ေန႔ တစ္ယူနာႏႈံးနဲ႔ သက္ေတာင့္သက္သာ ၾကြႏိုင္ဖို႔ တစ္ယူ 

ဇနာခရီး တစ္ေထာကတ္ိုင္း တစ္ေထာက္တုိင္းမွာ အသျပာတစ္သနိ္း,တစ္သိန္းစီ တန္တဲ့ တည္းခုိ 

နားေနေက်ာင္းမ်ား ေဆာကလ္ပု္ေစခဲ့ၿပီး သာ၀တၳိျပည္မွာ မင္းသုံးအတုိင္းအတာပမာဏအားျဖင့္ 

ရွစ္မင္းပယက္်ယ္၀န္းတဲ့ ေဇတမင္းသားရ႕ဲ ဥယ်ာဥ္ေျမေနရာကို အသျပာေရႊဒဂၤါး အစြန္းခ်င္း ထစိပ္ 

ေအာင္ခင္းကာ ၀ယ္ယလူုိက္ၿပီး အဒီဲဥယ်ာဥ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားအတြက္ ေက်ာင္းေဆာကလ္ပု္ လွဴဒါန္း 

ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းေရစက္ခ် ေက်ာင္းလႊတပ္ူဇာပြဲသဘင္ေန႔မွာ အနာထပိဏ္သေူဌးရ႕ဲညီ သုဘူတိ 

သူၾကြယဟ္ာ အနာထပိဏ္သူေဌးနဲ႔အတူ ေက်ာင္းေတာ္ကို သြားၿပီး တရားနာယတ့ဲူအခါ သဒၶါတရား 

ျဖစ္ပြားလာၿပီး ရွင္ရဟန္းျပဳခဲ့ပါတယ္။  

 သဘုတိူမေထရ္ဟာ ရဟန္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ႔ ရဟန္းမမ်ား 

လိုကန္ာရတဲ့ ၀ိနည္းစည္းကမး္ သကိၡာပုဒ္မ်ားကို ေဖၚျပထားတဲ့ ေဒြမာတိကာကို ေကာင္းမြန္စြာ 

သင္ယူတတေ္ျမာက္ခဲ့ၿပီး ကမၼ႒ာန္းတရား နာယူကာ ေတာေက်ာင္းမွာေနၿပီး တရားဘာ၀နာ ႀကိဳးစား 

ပြားမ်ား အားထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဒဲီလို အားထုတတ္ဲ့အခါ ေမတာၱစ်ာန္ကို အေျခပါဒကျပဳၿပီး ၀ိပႆနာ 

တရား ဆက္လကပ္ြားမ်ား အားထုတတ္ဲ့အတြက္ အရဟတၱဖိုလအ္ထိ ေပါကေ္ရာက္ကာ ရဟႏၱာ 

ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

 အရွင္ျမတ္တရားေဟာတဲ့အခါ ဓမၼာဓိ႒ာန္နည္းနဲ႔သာ တရားသကသ္က္ကိုပဲ ေဟာတယ၊္ 

ဆြမ္းခံၾကြတဲ့အခါလဲ ဆြမ္းခံအိမ္ေတြရ႕ဲ အိမ္ေရွ႕ေရာက္တုိင္း ေရာက္တိုင္း ေမတၱာစ်ာန္၀င္စားၿပီး 

အဲဒီေမတာၱစ်ာန္မွထကာ ဆြမ္းကို အလွဴခံေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ဒီ 

အေၾကာင္းႏွစ္ခ်ကက္ို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အရဏ၀ိဟာရီ - ကိေလသာကင္းၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္းသာ 

စြာေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြထမဲွာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္နဲ႔ ဒကၡိေဏယ် - ျမတ္ေသာအလွဴကို ခံထိုက္ 

သူေတြထမဲွာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ဆိုၿပီး ဧတဒဂ္ ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္  
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အရွင္သာရိပုတၱရာ နဲ႔ အရွင္သုဘူတိ မေထရ္ျမတႏ္ွစ္ပါး  က်င့္ထုံး 

 အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္က အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ဆိုတဲ့ ၀တၳဳကို စင္ၾကယ္ေစတဲ့ အရွင္ျမတ္ျဖစ္ၿပီး 

အရွင္သုဘတူ ိမေထရ္ကေတာ့ အလွဴကို စင္ၾကယ္ေစတဲ့ အရွင္ျမတ္ျဖစ္ပါတယ။္  

အရွင္သာရိပုတၱရာ ရ႕ဲ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကို စင္ၾကယ္ေစတယဆ္ိုတာ နိေရာဓသမာပတ္ ၀င္စား 

လိုကတ္ဲ့အတြက္ အက်ိဳးတရား ႀကီးျမတ္သြားေအာင္ ျပဳတာျဖစ္တဲ့အတြကေ္ၾကာင့္ အလွဴခံ 

ပုဂၢိဳလ္ဆိုတဲ့ ဒကၡိေဏယ်၀တၳဳဖက္က စင္ၾကယ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သြားတာလို႔ ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ။္ 

အရွင္ျမတ္ဟာ ဆြမ္းခံၾကြတဲ့အခါ အိမ္တခံါး၀မွာ ရပ္ေတာ္မူၿပီး ဆြမ္းေလာင္းမဲ့ပုဂၢိဳလ္ ဆြမ္းေလာင္းဖို႔ 

ဆြမ္းယူလာတဲ့အထိ အခ်ိန္ပိုင္းျခားကာ နိေရာဓသမာပတက္ို ၀င္စားေတာ္မူပါတယ။္ ဆြမ္းေလာင္း 

မဲ့သူ အနားေရာက္လာမွ နိေရာဓသမာပတ္မွထၿပီး ဆြမ္းအလွဴ ခံေတာ္မူပါတယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ အလွဴခံ 

ျဖစ္တဲ့အရွင္ျမတ္ဟာ စင္ၾကယတ့ဲ္အလွဴခံပုဂၢိဳလ္-ဒကၡိေဏယ်၀တၳဳ ျဖစ္ပါတယ္။  

အရွင္သုဘတူမိေထရ္ရ႕ဲ အလွဴကို စင္ၾကယ္ေစတယဆ္ိုတာက ေမတၱာဘာ၀နာ ပြားမ်ားလုိက္ 

တဲ့အတြက္ အလွဴ ရွင္မ်ားက အရွင္ျမတ္ႀကီးအေပၚ ႏူးညံ့တဲ့စိတထ္ား၊ လြန္စြာ ျမတ္ႏိုးတဲ့စိတ္ထားေတြ 

နဲ႔ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏုိး ႐ို႐ိုေသေသ ေပးလွဴၾကတယ္၊ အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ ေမတၱာဘာ၀နာေၾကာင့္ အလွဴရွင္ေတြ 

ဖက္မွာ စိတ္ထားစင္ၾကယ္စြာနဲ႔ လွဴဒါန္းတဲ့အတြက္ အလွဴရ႕ဲ အက်ိဳးဟာ အက်ိဳးႀကီးသြားတယ။္ 

ဒါကိုပဲ အလွဴကို စင္ၾကယ္ေစတယလ္ို႔ ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ။္ အရွင္သုဘတိူ မေထရ္ျမတဟ္ာ ဆြမ္းခံ 

ၾကြတဲ့အခါ အိမ္တံခါး၀မွာ ရပ္ၿပီး ဆြမ္းေလာင္းမဲ့သူ ဆြမ္းယူလာၿပီး အနားေရာကတ္ဲ့ အခ်ိန္အထိ 

ေမတၱာစ်ာန္၀င္စားေတာ္မူပါတယ။္ ဆြမ္းေလာင္းမဲ့သူ အနားေရာက္လာလို႔ ဆြမ္းခံေတာ့မယ္ဆိုမွ 

ေမတၱာစ်ာန္မွ ထေတာ္မူကာ ဆြမ္းကိုအလွဴခံေလ့ရွိပါတယ။္  

ဒါကေတာ့ အရွင္ျမတႀ္ကီးႏွစ္ပါးတို႔ရ႕ဲ အတယုစူရာ က်င့္ထုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ ဥပရိပဏၰာသ 

အ႒ကထာ အရဏ၀ိဘဂၤသတုအ္ဖြင့္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။  

အရွင္ျမတ္ ျမက္မိုးေက်ာင္းထဲ ေရာက္တာနဲ႔ ရာဇၿဂိဳဟ္မွာ မိုးရြာ 

 ယခုကဲ့သို႔ အရွင္သုဘတူိမေထရ္ျမတဟ္ာ ျဖည့္က်င့္ဆည္းပူးခဲ့တဲ့ ပါရမီေကာင္းမႈ ကုသိုလရ္႕ဲ 

အက်ိဳးအေနနဲ႔ အရဟတၱဖိုလ္ အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ၿပီး ဧတဒဂ္ႏွစ္တန္နဲ႔ ခ်ီးေျမႇာကခ္ံရၿပီးတဲ့ေနာက္ 

လူအမ်ား အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေစဖို႔ ရည္သန္ၿပီး ေဒသစာရီခရီး လွည့္လည္ၾကြခ်ီရင္းက ရာဇၿဂိဳဟ္ 

ျပည္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခါ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည့္ရွင္ ဘုရင္ ဗိမၺိသာရမင္းက အရွင္ 

သုဘတူမိေထရ္ျမတ္ ၾကြေတာ္မူလာေၾကာင္း ၾကားသိတာန႕ဲ အရွင္ျမတ္ထံ ဆည္းကပ္ခစား ရွိခုိး 
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ကန္ေတာ့ၿပီး “အရွင္ဘုရား…အရွင္ဟာ ဒီရာဇၿဂိဳဟ္မွာပဲ သီတင္းသုံးေနထုိင္ေတာ္မူပါဘုရား၊ တပည့္ 

ေတာ္ အရွင္ဘုရားအတြက္ ေနစရာေက်ာင္း စီမံေပးပါမည္ဘုရား” လို႔ ေလွ်ာက္ထားကာ နန္းေတာ္ 

ျပန္သြားခဲ့ပါတယ။္ နန္းေတာ္ေရာက္တဲ့အခါ တိုင္းေရးျပည္ေရး ကိစၥေတြေၾကာင့္ အရွင္သဘုတိူ 

မေထရ္အတြက္ ေနရာထိုင္ခင္း စီမံေပးဖို႔ ေမ့သြားပါတယ။္ ဒီအခါ အရွင္ျမတ္လ ဲေနစရာ ေက်ာင္းမရွိ 

တဲ့အတြက္ လြင္တီးေခါင္မွာပဲ သတီင္းသုံးေနထိုင္ခဲ့ပါတယ။္  

 အရွင္ျမတ္ရ႕ဲအာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ မုိးမရြာေတာ့လို႔ တိုင္းသူျပည္သားေတြက ရွင္ဘုရင့္ နန္းေတာ္ 

တံခါး၀သြားၿပီး မေက်မနပ္ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြ ဟစ္ေအာ္ခဲ့ၾကတယ။္ ဒီအခါ ဗိမၺိသာရမင္းတရားလဲ 

ဘာ့ေၾကာင့္ မိုးမရြာတာပါလိမ့္-လို႔ မိုးမရြာတဲ့အေၾကာင္းအရင္းေတြကို ေတြးေတာဆင္ျခင္တဲ့အခါ 

အရွင္သုဘတူမိေထရ္ရ႕ဲ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ မိုးမရြာတာျဖစ္ရမယ္-လို႔ သတိရ ဆင္ျခင္မိလိုက္ 

ၿပီး အရွင္ျမတအ္တြက္ သစ္ရြက္မိုးေက်ာင္းေလး ေဆာကလ္ပု္ေစကာ “အရွင္ဘုရား…ဒီ သစ္ရြက္မိုး 

ေက်ာင္းထမဲွာ သီတင္းသုံးေတာ္မူပါဘုရား”လို႔ ရွိခိုး ပင့္ေလွ်ာကပ္ါတယ။္ ဒါနဲ႔ အရွင္ျမတလဲ္ သစ္ရြက္ 

မိုးေက်ာင္းထဲ ၀င္ၿပီး ျမကအ္ခင္းေပၚ ထိုင္လုိကတ္ယဆ္ိုရင္ပဲ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း အဆက္မျပတ္ မိုးေတြ 

ရြာပါေတာ့တယ။္ ဒီအေၾကာင္းကို အပဒါန္အ႒ကထာမွာ ေဖၚျပထားပါတယ။္   

(ဂ) အရဏ၀ိဟာရ - ကေိလသာကင္းကြာ ခ်မ္းသာစြာ ေနႏိုင္ေၾကာင္းတရား ၆ - ပါး 

အရွင္သုဘတူမိေထရ္ ရတဲ့ အရဏ၀ိဟာရီ ဧတဒဂ္နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး အရဏ၀ိဟာရ တရား ၆ - 

ပါးကိုလဲ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေဟာၾကားေတာ္မူထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ေျခာက္မ်ိဳးဟာ  မွတ္သားလိုကန္ာ 

က်င့္သုံးသင့္တဲ့တရားျဖစ္တဲ့အတြက္ မဇၥ်ိမနိကာယ္ ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္ အရဏ၀ိဘဂၤသတုေ္တာ္ 

အတိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖၚျပပါဦးမယ။္   

(၁) အစြန္းႏွစ္ပါး မလိုကစ္ားျခင္း 

တကယ္ ေအးၿငိမ္းတဲ့ခ်မ္းသာအစစ္ကို လိုခ်င္တဲ့သူဆိုရင္ ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကိုပဲ တကယ့္ 

ခ်မ္းသာအစစ္ထင္ၿပီး ထပ္ကာတလလဲ ဲ ရဖုိ႔ရန္ႀကိဳ းစားအားထုတ္ျခင္း၊ ခံစားဖို႔ရန္ ႀကိဳးစား အားထတု္ 

ျခင္းဆိုတဲ့ ကာမသုခအစြန္းလမ္းကို ေရွာင္ရပါမယ္။ ဘာလို႔လဆုိဲရင္ ဒီအစြန္းလမ္းက ကိုယဆ္င္းရမဲႈ 

ကိုလ ဲ ျဖစ္ေစတယ္၊ ပင္ပန္းမႈေတြ၊ ပူေလာင္မႈေတြကိုလ ဲ ျဖစ္ေစတယ။္ ဒီကာမသုခဟာ ခ်မ္းသာ 

အစစ္ပလဲို႔ ထင္ၿပီး ထပ္တလလဲ ဲ အားထုတေ္နရင္ေတာ့ မွားယြင္းတဲ့ အက်င့္လမ္းစဥ္ပျဲဖစ္တယ္။ 

ေနာက္ေရွာင္ရမဲ့ အစြန္းလမ္းတစ္ခုက မိမိခႏၶာကိုယကုိ္ ပင္ပန္းေစတဲ့ မွားယြင္းတဲ့က်င့္စဥ္ေတြကို 

သံသရာလြတလ္မ္း ထင္ၿပီး အစဥ္မျပတ္ အားထုတျ္ခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ အတၱကလိမထက်င့္စဥ္လမ္းလို႔ 
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ေခၚပါတယ။္ ဒီလမ္းအတိုင္း ေလွ်ာက္ေနရင္လဲ ကိုယဆ္င္းရမဲႈေတြ၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈေတြ၊ ပူေလာင္ 

မႈေတြျဖစ္႐ုံကလြဲၿပီး ဘာမွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတလ္ို႔ မိစၦာပဋိပဒါ-မွားယြင္းတဲ့အက်င့္ပါပ။ဲ  

ဒါ့ေၾကာင့္ တကယခ္်မ္းသာအစစ္ကို လိုခ်င္သူဆိုရင္ေတာ့ ဒီ ကာမသုခအစြန္းလမ္းနဲ႔ အတၱ 

ကိလမထအစြန္းလမ္း ႏွစ္လမ္းကို ေရွာင္ၿပီး မဇၥ်ိမပဋိပဒါ-အလယလ္မ္းက်င့္စဥ္ အတိုင္း က်င့္သုံးရမွာ 

ျဖစ္ပါတယ။္ မဇၥ်ိမပဋိပဒါက်င့္စဥ္ဆိုတာက သမၼာဒိ႒ိ - မွန္ကန္တဲ ့ ဉာဏ္အျမင္၊ သမၼာသကၤပၸ - 

မွန္ကန္တဲ့အေတြးအႀကံ၊ သမၼာ၀ါစာ - မွန္ကန္တဲ့ အေျပာ၊ သမၼာ ကမၼ ႏၱ - မွန္ကန္တဲ့ အျပဳအမူ၊ 

သမၼာအာဇီ၀ - မွန္ကန္တဲ့ အသကေ္မြးမႈ၊ သမၼာ၀ါယာမ - မွန္ကန္တဲ့ ႀကိဳ းစားမႈ၊ သမၼာသတိ - မွန္ကန္ 

တဲ့ ေအာက္ေမ့မႈ၊ သမၼာသမာဓိ - မွန္ကန္တဲ့ တည္ၾကည္မႈတို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါကို မဂၢင္ရွစ္ပါးလို႔လဲ 

ေခၚပါတယ။္ ဒီ မဇၥ်ိမပဋပိဒါလမ္းစဥ္အတိုင္း က်င့္သုံးရင္ေတာ့ ဆင္းရကဲင္းမယ္၊ ပင္ပန္းမႈေတြ၊ 

ပူေလာင္မႈေတြ ၿငိမ္းေအးမယ္။ ဉာဏ္မ်က္စိေတြ၊ ဉာဏ္အလင္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေအးၿငိမ္းဖို႔ 

အတြက္၊ အသိထးူရဖို႔အတြက၊္ သစၥာတရား သိျမင္ဖို႔အတြက၊္ ေအးၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္ကို မ်ကေ္မွာက္ 

ျပဳဖို႔အတြက ္ ျဖစ္ပါမယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီ မဂၢင္ရွစ္ပါး မဇၥ်ိမပဋိပဒါလမ္းစဥ္ကပဲ ကိုယလုိ္ခ်င္တဲ့ ခ်မ္းသာ 

အစစ္ကိ ု ရေစႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သမၼာပဋပိဒါ - မွန္ကန္တဲ့အက်င့္လမ္းစဥ္ျဖစ္တယ္လို႔ ျမတ္စြာ 

ဘုရားရွင္က ေဟာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ။္ ဒီလို အစြန္းလမ္း ႏွစ္ပါးကို ပယ္စြန္႔ၿပီး အလယလ္မ္း မဇၥ်ိမ 

ပဋိပဒါက်င့္စဥ္ကို က်င့္သုံးျခင္းဟာ အရဏ၀ိဟာရ - ကေိလသာအပူ ကင္းရွင္းၿပီး စိတေ္အးရတဲ့ 

ေနနည္း ျဖစ္ပါတယ။္  

(၂) မေျမႇာက္ပင့္၊ မခ်ိဳးႏွိမ္ျခင္း 

 စိတေ္အးခ်မ္းစြာ ေနလိုတဲ့သူဟာ ေျမႇာက္ပင့္ျခင္း နဲ႔ ခ်ိဳးႏွိမ္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးကို ေကာင္းမြန္စြာ ခြဲျခား 

နားလည္ၿပီး ထိုႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ၊္ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသာ ေျပာဆုိရပါမယ္။ တရား 

ေဟာတဲ့အခါျဖစ္ျဖစ္ စကားေျပာတဲ့အခါျဖစ္ျဖစ္ ေဟာေျပာနည္းဟာ ပုဂၢလာဓိ႒ာန္ - ပုဂၢိဳလ္ကို ဦးတည္ 

အမည္နာမတပ္ၿပီး ေဟာေျပာနည္း၊ ဓမၼာဓိ႒ာန္ - ဓမၼအေၾကာင္းအရာကုိသာ ဦးတည္ေဟာေျပာနည္း 

ဆိုၿပီး ႏွစ္နည္းရွိပါတယ။္ “ဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ စိတ္ထားေကာင္းတယ၊္ ကိုယ္က်င့္သလီ ေကာင္းတယ၊္ 

ခ်ီးက်ဴးထိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္” စသျဖင့္ ေျပာေဟာတာဟာ ပုဂၢိဳလ္ကို ဦးတည္ၿပီး ေျမွာက္စား 

ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္တယ။္ “ဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ စိတထ္ားမေကာင္းဘးူ၊ ကိုယက္်င့္မေကာင္းဘးူ၊ ကဲ့ရ႕ဲထိုက္တဲ့ 

သူပဲ”စသျဖင့္ ေဟာေျပာတာဟာ ပုဂၢိဳလ္ကို ဦးတည္ၿပီး ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ခ်ိဳးႏွိမ္ျခင္းျဖစ္တယ။္ ဒီလို ပုဂၢလာ 

ဓိ႒ာန္နည္းနဲ႔ ေဟာမယ္၊ ေျပာမယဆုိ္ရင္ ဒုကၡမီးေတြ ပြားတတတ္ယ၊္ စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရမဲႈေတြ 

ျဖစ္ရတတ္တယ။္  
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 “ဒါနျပဳတာ ေကာင္းတယ္၊ သီလက်င့္သုံးတာ သေူတာ္ေကာင္းအက်င့္ပ၊ဲ မိဘလုပ္ေကၽြး 

ျပဳစုတာ၊ တရားမပ်က္တဲ့နည္းနဲ႔ မိသားစုကို လုပ္ကိုင္ေကၽြးေမြးတာေတြဟာ ႀကးီပြားေၾကာင္း 

မဂၤလာတရားက်င့္စဥ္ျဖစ္တယ္။ သမူ်ားအသကသ္တ္တာ မေကာင္းဘူး၊ ခိုးတာ ၀ွကတ္ာ၊ လိမ္တာ 

ေကာက္တာေတြက အကုသိုလျ္ဖစ္တယ္” စသျဖင့္ ဓမၼကိုသာ ဦးတည္ၿပီး ေဟာေျပာျခင္းဟာ 

သူတစ္ဖကသ္ားကို ေျမႇာက္ပင့္တာလဲ မဟုတဘ္းူ၊ ခ်ိဳးႏွိမ္တာလဲ မဟုတဘ္းူ၊ ဒါကို ဓမၼာဓိ႒ာန္ 

ေဟာေျပာနည္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီလို ဓမၼာဓိ႒ာန္နည္းနဲ႔ ေဟာေျပာတာက ဒုကၡမီးလဲ မပြားေစဘူး၊ 

ကိုယပ္င္ပန္းမႈ စိတ္ပင္ ပန္းမႈေတြကိုလဲ မျဖစ္ေစဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာ ေနခ်င္ၾကရင္ျဖင့္ 

ေန႔စဥ္ဘ၀ထမဲွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ စကားေျပာၾကဆိုၾကတဲ့အခါ၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ 

ေဟာၾကေျပာၾကရတဲ့ အခါ ပုဂၢလာဓိ႒ာန္နည္းနဲ႔ ေျမႇာက္ပင့္တာေတြ၊ ခ်ိဳးႏွိမ္တာေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး 

ဓမၼာဓိ႒ာန္နည္းနဲ႔ တရားလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသာ ေျပာဆိုၾက၊ ေဟာေျပာၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ။္ အရွင္ 

သုဘတူမိေထရ္ဟာ ဒီနည္းအတိုင္း တစ္သကလံု္း က်င့္သုံးေတာ္မူတဲ့အတြက္ အရဏ၀ိဟာရီဧတဒဂ္ 

ရခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။  

(၃) ဗဟဒိၶသခုကို ပယၿ္ပီး အဇၥ်တၱသခုကို ပြားမ်ားျခင္း 

 ခ်မ္းသာဆိုတာ ကိုယတ္ြင္းခ်မ္းသာ-အဇၥ်တၱသခုနဲ႔ ျပင္ပခ်မ္းသာ-ဗဟိဒၶသုခဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါ 

တယ။္ မိမိကိုယ္တိုင္ သူေတာ္ေကာင္းတရားေတြ၊ သမထ၀ိပႆနာတရားေတြ ပြားမ်ားအားထတုလ္ို႔ 

ရလာတဲ့ ခ်မ္းသာကို အဇၥ်တၱသခု-လို႔ ေခၚၿပီး၊ အျပင္အပ ဗဟိဒၶ အာ႐ုံငါးပါးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး 

ရလာတဲ့ ခ်မ္းသာကိုေတာ့ ဗဟိဒၶသုခလို႔ ေခၚပါတယ။္ ကာမသုခဆိုတဲ့ ဗဟဒိၶသုခကိုေတာ့ 

ျမတ္စြာဘုရားက မစင္နဲ႔တူတဲ့ခ်မ္းသာ၊ ပုထုဇဥ္ေတြ လိုကစ္ားခုံမင္တဲ့ ခ်မ္းသာ၊ အရိယာမဟုတ္တဲ့ 

သူေတြရ႕ဲ ခ်မ္းသာျဖစ္တယ္လို႔ ေဟာေတာ္မူပါတယ။္ ဘာလို႔လဆဲိုေတာ့ ဒီကာမခ်မ္းသာက ဒုကၡအပူ 

မီးေတြ ၀န္းရံေနလို႔၊ ပူေလာင္မႈေတြ ပင္ပန္းမႈေတြကို ျဖစ္ေစတတ္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိေလသာက 

လြတေ္ျမာက္မႈ-ေနကၡမၼခ်မ္းသာျဖစ္တဲ့ အဇၥ်တၱသခုကိုေတာ့ ဒုကၡမျဖစ္ေစဘူး၊ ပင္ပန္းမႈ၊ ပူေလာင္မႈကုိ 

မျဖစ္ေစဘူး၊ ေအးၿငိမ္းမႈကိုသာျဖစ္ေစတဲ့ ခ်မ္းသာလို႔ ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာေတာ္ မူပါတယ။္ 

ဒါ့ေၾကာင့္ တကယတ္န္း စိတ္ေအးခ်မ္းသာ ေအးခ်မ္းစြာေနခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီသုခႏွစ္ပါးကို ဉာဏ္နဲ႔ ခြဲျခား 

နားလည္ၿပီး ဒုကၡေတြ ၀န္းရံေနတဲ့ ဗဟိဒၶသုခကို ပယ္စြန္႔ၿပီး အပူဒုကၡေတြ အၿပီးတိုင္ ၿငိမ္းေစႏိုင္တ့ဲ 

အဇၥ်တၱသုခကိုပဲ ထပ္ကာတလလဲဲ ပြားမ်ားအားထုတရ္မွာ ျဖစ္ပါတယ။္ ဒါမွသာ ကေိလသာ အပူေတြ 

ကင္းၿငိမ္းၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ။္  
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(၄) မွန္ကန္ၿပီး အက်ိဳးရွိမွ ေျပာဆိုျခင္း 

 စိတေ္အးခ်မ္းစြာ ေနလိုတဲ့သူဟာ လူတစ္ေယာက္ရ႕ဲအေၾကာင္းကို သူ႔ရ႕ဲ မ်က္ကြယမ္ွာလဲ 

အျပစ္ မေျပာရဘူး၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေျပာေနတဲ့အခါလ ဲ ညစ္ညမ္းတဲ့စကား၊ ၾကမ္းတမ္းတဲ့စကား 

ဘယေ္တာ့မွ မေျပာရပါဘူး။ ဒီႏွစ္မ်ိဳး မေရွာင္ႏုိင္ရင္ စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယဆ္င္းရေဲတြျဖစ္ၿပီး 

ဒုကၡအပူမီးေတြ ပြားရတတပ္ါတယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရ႕ဲ အေၾကာင္းကို 

ေရွ႕တြင္မွာေရာ ကြယရ္ာမွာပါ မဟုတ္၊ မမွန္၊ အက်ိဳးမရွိရင္ လုံး၀ကို မေျပာရဘူး။ ဟုတေ္တာ့ 

ဟုတတ္ယ္၊ မွန္ေတာ့ မွန္တယ၊္ အက်ိဳးမရိွဘူးဆိုရင္လ ဲ မေျပာရဘူး။ ဟုတ္လ ဲ ဟုတတ္ယ္၊ 

မွန္လမဲွန္တယ္၊ အက်ိဳးလဲ ရွိတယဆ္ိုရင္ေတာင္ အခ်ိန္အခါ အေျခအေနကို ၾကည့္ၿပီး ေျပာသင့္မွ 

ေျပာရမယ-္လို႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာကရ္႕ဲ 

အေၾကာင္းကို မွန္ကန္ၿပီး အက်ိဳးရွိတာေတာင္မွ ကာလ၊ ေဒသ အခ်ိန္အခါ အေျခအေနကို ၾကည့္ၿပီး 

ေျပာမွသာ အရဏ၀ိဟာရ - စိတေ္အးခ်မ္းသာစြာ ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ။္  

(၅) ျဖည္းျဖည္းသက္သာ ေျပာဆိုျခင္း 

 ပၪၥမေျမာက္ အရဏ၀ိဟာရ-စိတေ္အးခ်မ္းသာစြာ ေနရေၾကာင္းတရားက စကားေျပာတ့ဲ 

ေနရာ၊ တရားေဟာတဲ့ေနရာေတြမွာ အလ်င္အျမန္ႀကီး မေဟာေျပာဘ၊ဲ ျဖည္းညင္းသာယာစြာ ေျပာ 

ေဟာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ။္ အျမန္ႀကီး ေဟာမယ္ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္လ ဲပင္ပန္းတယ္၊ စိတ္လဲ ဆင္းရဲ 

တယ၊္ အသံလ ဲ ပ်ကတ္ယ္၊ လည္ေခ်ာင္းလဲ နာတယ၊္ ေဟာေျပာခ်က္ကလ ဲ မသန္႔ရွင္း မၾကည္လင္ 

မျပတ္သားေတာ့ဘူး၊ သူ႔စကား သူ႔ေဟာေျပာခ်က္ကိုလဲ ဘယသူ္မွ နားမလည္ဘူး ျဖစ္တတပ္ါတယ။္ 

ျဖည္းျဖည္းသကသ္ာ ေဟာမွ ေျပာမွပဲ ကိုယ္လ ဲမပန္း၊ စိတ္လဲ မႏြမ္း၊ အသံလ ဲမပ်က၊္ လည္ေခ်ာင္းလဲ 

မနာ၊ ေျပာမႈ ေဟာမႈဟာလဲ သန္႔ရွင္း ျပတ္သား ၾကည္လင္ၿပီး နားေထာင္သူေတြလ ဲ အလြယတ္ကူ 

သိလြယ၊္ နားလည္လြယ္ပါတယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက စိတ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနလိုသဆုိူရင္ 

ေဟာတဲ့ ေျပာတဲ့ေနရာမွာ အျမန္ႀကီး အေလာတႀကးီ မေဟာ မေျပာဘ၊ဲ ျဖည္းညင္းသကသ္ာ ေဟာပါ၊ 

ေျပာပါလို႔ ဆုံးမေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

(၆) အရပ္စကား မလြန္ဆန္ျခင္း 

 ေနာက္ဆုံး အရဏ၀ိဟာရ-ခ်မ္းသာစြာ ေနေၾကာင္းတရားကေတာ့ သူတစ္ပါးအရပ္ ေရာက ္

သြားလို႔ စကားေျပာၾကဆိုၾကတ့ဲအခါ ကုိယ့္ေဒသသုံးစကား ေ၀ါဟာရတစ္ခုကို အခုိင္အမာ ဆုပ္ကိုင္ 

ၿပီး မေျပာရျခင္း၊ ေလာကသတမ္ွတခ္်က္ကို မေက်ာ္လြန္ရျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ။္ ကိုယ့္အရပ္ ကိုယ့္ 
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ေဒသက ေခၚေ၀ၚသုံးစြဲတဲ့ ေ၀ါဟာရကမွ အမွန္၊ သူတစ္ပါးအရပ္က ေခၚေ၀ၚသုံးစြဲတဲ့ ေ၀ါဟာရက 

အမွားေတြပ၊ဲ ဒီ ေ၀ါဟာရကို ေျပာဆိုသုံးစြဲသူေတြဟာ ဘာမွ နားမလည္သူေတြပလဲို႔ ေျပာဆိုရင္ ဒါဟာ 

ေလာကသတမ္ွတ္ခ်က္ ေလာကပညတ္ကို ေက်ာ္လြန္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကသဘာ၀ကို 

နားမလည္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ။္ ကိုယေ္ဒသသုံးတဲ့ ေ၀ါဟာရကပဲ အမွန္၊ သူမ်ားေဒသသုံး ေ၀ါဟာရေတြ 

က အမွားေတြခ်ည္းပဲ လို႔ ေျပာဆိုရင္ေတာ့ အျငင္းအခုံေတြျဖစ္ၿပီး ဒုကၡအပူမီးေတြ ပြားဖို႔ပ ဲျဖစ္ပါတယ။္ 

ဒါ့ေၾကာင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနလိုတဲ့သတူိုင္းဟာ ေဒသအလိုကသ္ုံးႏႈံးေခၚေ၀ၚၾကတဲ့ ေဒသိယ 

ေ၀ါဟာရေတြနဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး မျငင္းခုံဘဲ ေလာကပညတ္ သတ္မွတခ္်ကအ္တိုင္း လုိကေ္လ်ာညီေထြ 

ေျပာတတဆ္ိုတတရ္မွာ ျဖစ္ပါတယ။္  

ဒီ အရဏ၀ိဟာရတရား ေျခာက္ပါးကို အက်ဥ္းမွတ္လို႔ လြယ္ေစဖို႔အတြက္ မင္းကြန္းတိပိဋက 

ဆရာေတာ္ႀကီးက ေအာက္ပါအတိုင္း လကၤာသီကုံးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

 ၁။ အယုတ္ ႏွစ္ပါး၊ မလိုကစ္ား၊ လမ္းသြား မဇၥ်ိမ။  

 ၂။ မေျမႇာက္မစား၊ မႏွိမ္ျငား၊ တရား ေဟာေဖာ္ျပ။  

 ၃။ သုခ ႏွစ္ပါး၊ ဉာဏ္ပိုင္းျခား၊ ပြားမ်ား အဇၥ်တၱ။  

 ၄။ မ်က္ေမွာက္ မ်က္ကြယ္၊ ဤႏွစ္သြယ၊္ ဆုိဘြယ္ သိတတလ္။ွ  

 ၅။ မလ်င္ မေဆာ၊ စကားေျပာ၊ ေျပေခ်ာ သမိ္ေမြ႔စြ။  

 ၆။ အရပ္စကား၊ မလြန္ျငား၊ ေျခာက္ပါး အရဏ။  

 အခု ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ၆-မ်ိဳးကေတာ့ အရဏ၀ိဟာရ - ကိေလသာအပူကင္းကြာၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္း 

သာစြာ ေနႏုိင္ေၾကာင္းတရားေျခာက္ပါးပဲ ျဖစ္ပါတယ။္ ျမတစ္ြာဘရုားက ဒီ အရဏ၀ိဘဂၤသတုကုိ္ 

အဆုံးသတတ္ဲ့အခါ “ရဟန္းတို႔….ကိေလသာအပူပြားေၾကာင္းတရားနဲ႔ ကိေလသာအပူၿငိမ္းေၾကာင္း 

တရားေတြကို ဉာဏ္နဲ႔ခြဲျခားသိျမင္ၿပီး ကိေလသာအပူၿငိမ္းေၾကာင္းအက်င့္ကို က်င့္ၾကံႀကိဳးစား 

အားထုတမ္ယ္ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ေနထုိင္ၾကရမယ္၊ ရဟန္းတို႔… သဘူုတိဆိုတဲ့ အမ်ိဳးေကာင္းသား 

ရဟန္းဟာ ကိေလသာအပူၿငိမ္းေၾကာင္း အရဏ၀ိဟာရ အက်င့္ပဋိပတ္ကို က်င့္ႀကံအားထုတ္တဲ့ 

ရဟန္းျဖစ္ပါေပတယ္” လို႔ တိုက္တြန္းမိန္႔ၾကားေတာ္မူၿပီး နိဂုံးအဆုံးသတေ္တာ္မူခဲ့ပါတယ။္  
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နိဂုံး 

 အရွင္သုဘတူအိရွင္ျမတအ္ေၾကာင္း ၾကည္ညိဳၾကရတဲ့အတြက္ အရွင္ျမတ္လို ေမတၱာႏွလုံး 

အစဥ္သုံးၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ ေနႏိုင္ၾကပါေစ။ အရွင္ျမတ္နဲ႔ဆကစ္ပ္ၿပီး ေဟာတဲ့ အရဏ၀ိဘဂၤသုတေ္တာ္ 

အဆုံးအမအတိုင္း က်င့္သုံးႏိုင္သျဖင့္ ကိေလသာအပူေတြ ကင္းေ၀းၿပီး စိတေ္အးခ်မ္းစြာ ေနႏုိင္ၾကပါ 

ေစလို႔ အာသီသျပဳ ဆေုတာင္းရင္း ဒီတစ္ပတ္ သင္တန္းကို နိဂံုးခ်ဳပ္လိုကပ္ါတယ္။  

က်မ္းကိုး--- 

 ၁။ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ ၎အ႒ကထာ ပထမတြ။ဲ  

 ၂။ ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ။ 

 ၃။ အပဒါန္ပါဠိေတာ္၊ ၎အ႒ကထာ၊ ဒုတိယတြ။ဲ  

 ၄။ ေထရဂါထာပါဠိ၊ ၎အ႒ကထာ၊ ပထမတြဲ။ 

 ၅။ မဟာဗုဒၶ၀င္ ဆ႒မတြဲ၊ ပထမပိုင္း။  

အရွင္ေနမိႏၵာဘိ၀ံသ၊ 

ေခတၱ - ေမတၱာနႏၵ၀ိဟာရဓမၼရိပ္သာ၊ 

 35691, Palomares Road, Castro Valley, C.A. 94552, U.S.A 

၁၃၈၀-ျပည့္ႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္(၆)ရက၊္ (6/4/18) ည ၁၀း၀၇။  


