
ဧတဒဂ္ရ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္မ်ား 

အမွတ္စဥ္ (၁၄)  

ေတာေက်ာင္းေနတဲ့အရာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ရ 

 ရွားေတာေက်ာင္းေန အရွင္ေရ၀တမေထရ္ 

 ဘ၀မွာ စိတ္ေအးစရာ ကုသိုလတ္ရားေတြ တိုးပြားဖို႔ဆိုရင္ ေယာနိေသာ မနသိကာရ ဟာ 

မရွိမျဖစ္ လိုအပ္လွပါတယ။္   ‘ေယာနိေသာ မနသိကာရ’ ဆိုတာ ‘အသင့္အားျဖင့္ ႏွလုံးသြင္းျခင္း၊ 

အမွန္အတိုင္း သျိမင္ျခင္း’လို႔ ဆိုလုိတာပါ။ “ေယာနိေသာ မနသိကာရ ရိွတဲ့သူမွာ မျဖစ္ေသးတဲ့ 

ကုသိုလတ္ရားေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ၊္ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ အကုသိုလ္ တရားေတြ ဆုတ္ယုတ္တယ္”လို႔ ျမတ္စြာ 

ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားခဲ့တာကို အဂၤုတၱိဳရ္ ဧကကနိပါတ္ပါဠိေတာ္မွာ မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ ခု 

ဒီတစ္ပတ္ နာယူၾကည္ညိဳၾကမ့ဲ အရွင္ျမတ္ အရွင္ေရ၀တမေထရ္ဟာ မိဘေတြက သနူဲ႔ အိမ္ေထာင္ 

ခ်ေပးမဲ ့အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးနဲ႔ အသက္တစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္ရွိၿပီ ျဖစ္တဲ့ သူ႔အဖြား၊  ဒီ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးရ႕ဲ 

႐ုပ္ဆင္းအဂၤါ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အေျခအေနကို ေယာနိေသာ မနသိကာရ - ဉာဏ္မ်က္စိနဲ႔  ျမင္ေအာင္ 

ၾကည့္ၿပီး သံေ၀ဂယူလိုကႏ္ိုင္တဲ့အတြက္ မျဖစ္ေသးတဲ့ ကုသိုလ္တရားေတြ တိုးပြားၿပီး, ျဖစ္ၿပီးတဲ့ 

အကုသိုလတ္ရားေတြ ကုန္ဆုံးကာ သသံရာလြတ္လမ္းကို တက္လမွ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ။္  

 ဒီလို ေယာနိေသာ မနသိကာရႏွလုံးသြင္းနည္းမ်ိဳးနဲ႔ ႏွလုံးသြင္း က်င့္ႀကံတတေ္စဖို႔ အေထာက္ 

အကူျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အရွင္ျမတ ္အရွင္ေရ၀တမေထရ္ရ႕ဲ ဘ၀ျဖစ္ရပ္ အတၳဳပၸတ္ကို ဒီတစ္ပတသ္င္တန္း 

မွာ နာယူၾကည္ညိဳ အသိပြားၾကပါ့မယ္။  

အာရညကင္ ဓုတင္ ဧတဒဂ္ အဓိပၸါယ္ 

 အရွင္ေရ၀တ မေထရ္ဆိုတာ အရွင္သာရိပုတၱရာ မေထရ္ျမတ္ႀကီးရ႕ဲ ညီအငယ္ဆုံး ျဖစ္ပါ 

တယ။္ အာရညကင္ - ေတာေက်ာင္းမွာေနတဲ့ ဓုတင္အရာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ရ အရွင္ျမတ္ ျဖစ္ပါ 

တယ။္ အရည ဆိုတာက ေတာ၊ ၀ါသီ - ဆိုတာက ေနေလ့ရွိသူ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္ဟာ အရည၀ါသီ 

ေတာေက်ာင္းမွာ ေနေလ့ရွိတဲ့ အရွင္ျမတပ္ါ။ အျခားရဟန္းေတာ္မ်ားလဲ ေတာေက်ာင္းမွာ ေနၾကတာ 

ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျခားရဟန္းေတာ္မ်ား ေတာေက်ာင္းေနၾကတဲ့အခါ ေတာလဲ သပၸါယျဖစ္မွ၊ ေရလဲ 

အဆင္ေျပ၊ ဆြမ္းခံရြာလဲ ျပည့္စုံမွ အဒဲီလို ေရြးခ်ယၿ္ပီးမွ ေတာေက်ာင္းမွာ ေနၾကတာ မ်ားပါတယ။္ 

အရွင္ေရ၀တမေထရ္ကေတာ့ အဒဲီလို မဟုတ္ပါဘူး။ သပၸါယျဖစ္တာေတြ မေရြးခ်ယဘ္ဲ က်တ္တးီ 
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ေျမျပင္လျဲဖစ္၊ ေက်ာက္စရစ္ခေဲတြ ေက်ာက္ျပား ေက်ာကတ္ုံးေတြလဲ ေပါ၊ ေျမျပင္ကလဲ မညီညာတဲ့ 

ရွားေတာမွာ သီတင္းသုံးေတာ္မူပါတယ။္ ဒ့ါေၾကာင့္ ဒီအရွင္ျမတ္ကိုပဲ အာရညက-ေတာေက်ာင္းေနတဲ့ 

အရာမွာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္အရာ ထားေတာ္မူတာျဖစ္ပါတယ။္  

(က) အရွင္ေရ၀တမေထရ္ရ႕ဲ ပါရမီျဖည့္ပုံ အတိတ္၀တၳဳ 

 အရွင္ေရ၀တမေထရ္ေလာင္း သူေတာ္ေကာင္းဟာ ေရွးလြန္ေလၿပီးကာလ ပဒုမုတရၱာျမတ္စြာ 

ဘုရားလက္ထကေ္တာ္က ဟံသာ၀တမီင္းေနျပည္မွာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုကာလ ဂဂၤါျမစ္ႀကီးရ႕ဲ  ပယာဂ 

ဆိပ္ကမ္းရွိတဲ့ေနရာမွာ ေလကွးူတို႔ပို႔တဲ့ လုပ္ငန္းနဲ႔ အသကေ္မြး ရပ္တည္ေနခဲ့ပါတယ။္ အဲဒီအခ်ိန္က 

ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ရဟန္းတစ္သနိ္းၿခံရံၿပီး ေဒသစာရီခရီး လွည့္လည္ရင္းက 

ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္း ကူးဖို႔ရန္အတြက္ ဂဂၤါျမစ္ဆိပ္ ေရာကလ္ာပါတယ။္ အဒဲီေလွကးူတို႔သမား 

ေလွသူႀကးီဟာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို ဖူးေတြ႕လိုက္ရတာနဲ႔ “ငါ့အတြက္ အၿမတဲမ္း ဘုရားဖူးရဖို႔ဆိုတာ 

မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ ဒီအခ်ိန္ဟာ ငါ့အတြက္ ေကာင္းမႈကုသိုလျ္ပဳလုပ္ဖို႔ အခြင့္ေကာင္း အခါေကာင္းပဲ” လုိ႔ 

ေတြးႀကံၿပီး ေနာက္ ေလွေတြကို တြစဲပ္ကာ အဒီဲေလွတြႀဲကီးရ႕ဲ အထက္မွာ အ၀တ္မ်က္ႏွာၾကက္အျဖဴ 

ဖြဲ႕ၾကက္, နံ႔သာပန္းဆိုင္းေတြ တြေဲလာင္းခ် တန္ဆာဆင္ ပူေဇာ္ၿပီး ေအာက္ၾကမ္းျပင္မွာလဲ ဆန္းၾကယ္ 

တဲ့အခင္းေတြ ခင္းက်င္းေစကာ ဘုရားအမွဴးျပဳတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြကို ဂဂၤါျမစ္တစ္ဖက္ကမ္း ကသုိုလ္ 

ယ ူပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ။္  

 ဒီအခါ ျမတစ္ြာဘရုားရွင္က ေတာေက်ာင္းေနရဟန္းတစ္ပါးကို အာရညကင္ဓုတင္ အရာ 

အသာဆုံး ဧတဒဂ္အရာထားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ေလွသူႀကးီက ဖူးျမင္ေတြ႕လိုကရ္ၿပီး “ငါလပဲဲ 

ဒီရဟန္းလို ေနာင္အနာဂတ္ တစ္ဆူေသာ ဘုရားရွင္ရ႕ဲ သာသနာေတာ္မွာ ေတာေက်ာင္းေန 

ရဟန္းေတြထမဲွာ အသာဆုံး ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္မွေတာ္မယ္” လို႔  ႀကံစည္စဥ္းစားကာ ျမတ္စြာဘုရားကို 

ပင့္ဖိတ္ၿပီးေနာက္ ခုနစ္ရကၾ္ကာ မဟာဒါနအလွဴႀကီးကို ေပးလွဴခဲ့ၿပီး ျမတ္စြာဘုရား ေျခေတာ္ရင္း 

၀ပ္စင္းကာ “ျမတ္စြာဘုရား… အရွင္ဘရုားတို႔ ဧတဒဂ္အရာထား ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့တဲ့ ရဟန္းလို တပည့္ 

ေတာ္လဲ ေနာင္တစ္ဆေူသာ ဘုရားရွင္ရ႕ဲသာသနာေတာ္မွာ ေတာရဓုတင္ေဆာင္ ေတာေနရဟန္းေတြ 

ထမဲွာ အသာဆုံးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ရပါလို၏” လို႔ ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ။္ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားရွင္လဲ 

အႏၱရာယ္အေႏွာက္အယွက္မရွိ ဆုေတာင္းျပည့္မွာကို ျမင္ေတာ္မူၿပီး “ေနာင္အနာဂတ္ ေဂါတမဘရုား 

ရွင္ရ႕ဲ သာသနာေတာ္မွာ သင္ဟာ ေတာေက်ာင္းေနရဟန္းေတာ္ေတြထမဲွာ အသာဆုံးပုဂၢိဳလ္ 

ျဖစ္လိမ့္မယ္” လို႔ ဗ်ာဒိတ္စကား မိန္႔ၾကားေတာ္မူၿပီး ခရီးဆက္လက္ ၾကြခ်ီသြားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  
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(ခ) ပစၥဳပၸန္ဘ၀ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ရဟန္းျပဳေတာ္မူပုံ 

 အရွင္ျမတ္အေလာင္း ေလွသူႀကးီဟာ အသကထ္က္ဆုံး ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား ျပဳလပု္ခဲ့ၿပီး 

အပါယ္ေလးပါး မလားမေရာက္ဘဲ နတ္ျပည္ လူ႔ျပည္ေတြမွာ က်င္လည္ရင္းက အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဂါတမ 

ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္ ေရာကလ္ာတဲ့အခါ မဂဓတိုင္းက နာလကပုဏၰားရြာမွာ သာရီပုေဏၰးမ 

ႀကီးရ႕ဲ ၀မ္းၾကာတိုကမ္ွာ ပဋသိေႏၶေနခဲ့ၿပီး အကိုေတာ္သုံးေယာက၊္ အမေတာ္သုံးေယာက္တို႔ရ႕ဲ 

ညီေထြးအျဖစ္နဲ႔ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ။္ အမည္နာမအေနနဲ႔ “ေရ၀တ” လို႔ တြင္ခဲ့ပါတယ္။ အကုိေတာ္ 

သုံးေယာက္က ဥပတိႆ၊ စုႏၵ၊ ဥပေသနတို႔ျဖစ္ၿပီး၊ အမေတာ္ သုံးေယာက္က စာလာ၊ ဥပစာလာ၊ 

သီသပူစာလာတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပတိႆ ဆိုတာ အရွင္သာရိပုတၱရာရ႕ဲ ငယန္ာမည္ ျဖစ္တာမုိ႔ 

ေရ၀တဟာ အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ျမတႀ္ကီးရ႕ဲ ညီအငယ္ဆုံး ျဖစ္ပါတယ။္  

 ေရ၀တေလး နနဲဲ ႀကီးလာတဲ့အခါ မိဘေတြက “ႀကးီလာတဲ့ ကေလးတိုင္း ကေလးတိုင္းကို 

သာကီ၀င္မင္းသား ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ သားရဟန္းေတြက ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ရဟန္းျပဳေပးလိုက္ၾက 

တယ၊္ ငါတို႔ရ႕ဲ သားေလး ေရ၀တကုိေတာ့ ငယ္ငယ္ရြယရ္ြယန္ဲ႔ပဲ အိမ္ရာအေႏွာင္အဖြဲ႕နဲ႔ ေႏွာင္ဖြဲ႕ 

ထားၾကစို႔” လို႔ တုိင္ပင္ခဲ့ၾကတယ။္ အဒဲီအခ်ိန္က အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ျမတ္က သူကိုယ္တိုင္ 

ရဟန္းျပဳၿပီးတဲ့အခါ သူ႔ရ႕ဲ ႏွမသုံးေယာက္နဲ႔ ညီေတြျဖစ္တဲ့ စုႏၵ၊ ဥပေသနတို႔ကို ရွင္ရဟန္းျပဳ 

ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ။္ အိမ္မွာ အငယ္ဆုံး ေရ၀တေလးပဲ က်န္ခဲ့တာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ မိဘေတြက 

ေရ၀တကိုပါ ရဟန္းျပဳေပးမွာ စိုးရိမ္မိတဲ့အတြက္ ခုလို ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ခ်ထား ေပးဖုိ႔ 

တိုင္ပင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေရ၀တသငူယ္ရ႕ဲ ေယာနိေသာ မနသကိာရ 

 အဒဲီလို တုိင္ပင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေရ၀တရ႕ဲမိဘေတြဟာ အိမ္ေထာင္ခ်ေပးဖို႔အတြက္ ဂုဏ္ရည္ 

တူမ်ိဳးႏြယ္က အမ်ိဳးသမီးေလး တစ္ေယာက္ကို ေခၚေဆာင္လာၿပီး အသက္ တစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္ ရိွၿပီ 

ျဖစ္တဲ့ ေရ၀တရ႕ဲအဖြားကို ကန္ေတာ့ခိုင္းကာ “အို ခ်စ္သမီး….သင့္အဖြားထက္ အသကရ္ွည္တဲ့သူ 

ျဖစ္ပါေစ”လို႔ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကတယ္။ ေရ၀တဟာ မိဘေတြရ႕ဲ ဆေုတာင္းစကားကို ၾကားရတဲ့အခါ 

“ဒီသူငယမ္ဟာ ပ်ိဳမ်စ္ႏုနယ္ ငယ္ရြယ္ၿပီး ပထမအရြယ္မွာပဲ ရွိေသးတယ၊္ ဒီသူငယမ္ရ႕ဲ ပ်ိဳမ်စ္ႏုနယ္ 

တင့္တယတ္ဲ့ ႐ုပ္ေရအဆင္းဟာ ငါ့အဖြားလို ရြတ္တြယိုယြင္းၿပီး အိုမင္းတဲ့အဆင္းရွိသူ ျဖစ္လိမ့္မတဲ့၊ 

ငါ့မိဘေတြရ႕ဲ အလိုဆႏၵကို အရင္ ေမးဦးမွပဲ” လို႔ ေတြးေတာႀကစံည္ၿပီး “အိုမိခင္ဖခင္တို႔… သင္တို႔ဟာ 

ဘယလ္ိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ခုလို ေျပာဆိုခဲ့ၾကတာပါလဲ”လို႔ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ။္ ဒီအခါ မိဘေတြက “ဒီ 



ေတာေက်ာင္းေန ဧတဒဂ္ရ အရွင္ေရ၀တမေထရ္ 

 

4 | P a g e  
 

သူငယ္မေလးဟာ သင့္အဖြားလို အသက္အရြယ္ႀကီး အိုတဲ့အထိ ျဖစ္ပါေစ-လို႔ ငါတို႔က ဆုေတာင္း 

ေပးၾကတာပါ”လို႔ ေျဖၾကတဲ့အခါ ေရ၀တက “ဒီသူငယမ္ရ႕ဲ ပ်ိဳမ်စ္ႏုနယ္တဲ့ ႐ုပ္ေရအဆင္းဟာ အဖြားရ႕ဲ 

အဆင္းလို  အုိမင္းရင့္ေရာ္တဲ့အဆင္း ျဖစ္သြားမွာလား” လို႔ ေမးျပန္ပါတယ္။ ဒီအခါ မိဘေတြက 

“ခ်စ္သား… သင္ ဘယ္လို ေျပာလိုကတ္ာလ၊ဲ ကုသိုလက္ႀံကီးတဲ့သူေတြသာ သင့္အဖြားလို အိုေအာင္ 

မင္းေအာင္ ေနရတာကြ႕ဲ” လို႔ ရွင္းျပပါတယ္။  

 ေရ၀တသငူယဟ္ာ “ဒီသူငယ္မရ႕ဲ ႐ုပ္ရည္အဆင္းဟာ အဖြားရ႕ဲ ႐ုပ္ရည္အဆင္းလို အေရေတြ 

တြန္႔၊ ဆံေတြျဖဴ၊ သြား က်ိဳးတာေတြ ျဖစ္ဦးမွာတဲ့၊ ငါဟာ ဒီလို အိုမင္းေဖာက္ျပန္တတတ့ဲ္ သေဘာရွိတဲ့ 

႐ုပ္ေရအဆငး္အေပၚ တပ္မက္ေနလို႔ ဘာအက်ိဳးရွိမလ၊ဲ ငါ့ေနာင္ေတာ္ေတြ ေလွ်ာက္တဲ့လမ္းအတိုင္း ငါ 

သြားေတာ့မယ္”လို႔ ေတြးေတာႀကစံည္ခဲ့ပါတယ။္ အဒဲီေနာက္ လူငယ္သဘာ၀ အေပ်ာ္ကစားခ်င္ 

ေယာင္ေဆာင္ၿပီး အရြယတ္ူ ကေလးေတြကို “သငူယ္ခ်င္းတို႔… လာၾက၊ ေျပးတမ္းလိုကတ္မ္း ကစား 

ၾကစို႔”လို႔ ေခၚကာ ေဆာ့ကစားၾကပါတယ။္ မိဘေတြက “ခ်စ္သား…မဂၤလာေဆာင္မဲ့ေန႔မွာ အျပင္ 

မသြားပါနဲ႔”လို႔ တားျမစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လဲ ေရ၀တဟာ သူ႔သငူယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူ ကစားေယာင္ 

ေဆာင္ၿပီး သူေျပးရမဲ့အလွ႕ဲ ေရာက္တဲ့အခါ အတန္ငယ္ေလာကပ္ဲ ေျပးသြားခဲ့ၿပီး ကိုယလ္က္သုုတသ္င္ 

တပိုတပါး သြားဟန္ျပဳကာ ျပန္လာခဲ့တယ။္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ သူ႔ ေျပးအလွဲ႔ ေရာကတ္ဲ့အခါမွာေတာ့ 

ပထမတစ္ခါထက္ ခပ္ျမန္ျမန္ေလးလို  ေျပသြားၿပီး ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ တတိယအႀကမိ္ ေရာက္တဲ့အခါ 

မွာေတာ့ “ဒီအခ်ိန္က ထြကေ္ျပးဖို႔ ငါ့အတြက္ အခြင့္ေကာင္းပဲ”လို႔ သိလိုက္ၿပီး ေျခဦးတည့္ရာ 

ထြကေ္ျပးခဲ့ကာ ပံသုကဓူုတင္ေဆာင္ ရဟန္းေတြေနတဲ့ ေတာထဲ ေရာက္သြားၿပီးေနာက္ မေထရ္ျမတ္ 

ေတြကို ရိွခိုးဦးခ် ကန္ေတာ့ၿပီး ရွင္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ။္  

ေရ၀တသငူယ္ ရွင္ရဟန္းျပဳ 

 ဒီအခါ မေထရ္ျမတေ္တြက “အို သူေတာ္ေကာင္း…သင္ ဘယ္သူ႔သားလဲ ဆိုတာ ငါတို႔ မသိၾက 

ဘူး၊ ၿပီးေတာ့ သင္ကလဲ အဆင္တန္ဆာေတြ ဆင္ယင္ထားတဲ့အတိုင္း ေရာက္လာခဲ့တယ၊္ 

ဘယပ္ုဂၢိဳလ္က သင့္ကို ရွင္ျပဳေပး၀့ံပါ့မလ”ဲ လို႔ မိန္႔ေတာ္မူၾကတဲ့အတြက္ ေရ၀တသငူယ္က လက္ 

ႏွစ္ဖက္ကို ေျမႇာက္လိုကၿ္ပီး “တပည့္ေတာ္ကို လုယကေ္နၾကပါတယဘု္ရား၊ တပည့္ေတာ္ကို လုယက္ 

ေနၾကပါတယ္ဘရုား” လို႔ အသံက်ယ္ႀကးီနဲ႔ ေအာ္ျမည္လိုက္ပါတယ။္ ဒီအခါ ဟိုကဒီက ရဟန္းေတြ 

စု႐ုံးေရာကလ္ာၿပီး “အို သူေတာ္ေကာင္း….ဒီအရပ္မွာ သင့္ရ႕ဲအ၀တ္အစားေတြ လက္၀တ္တန္ဆာ 

ေတြကို လယုက္တဲ့သလူဲ ဘယသူ္မွ မရွိပါဘူး၊ ၿပီးေတာ့ သင္က ‘တပည့္ေတာ္ကုိ လုယကေ္နပါတယ္ 

ဘုရား’ လို႔ ေအာ္ခဲ့တယ္၊ ဘယ္လို ရည္ရြယခ္်ကန္ဲ႔ ခုလို ေအာ္ရတာတုန္း” လို႔ ေမးျမန္းခဲ့ၾကတယ္။  
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 ေရ၀တက “အရွင္ျမတတ္ို႔ဘုရား…တပည့္ေတာ္ဟာ အ၀တ္တန္ဆာေတြကို ရည္ညႊန္း ၿပီး ခုလို 

ေအာ္ခဲ့တာ မဟတုပ္ါဘူး၊ တပည့္ေတာ္မွာ လူ, နတ္, နိဗၺာန္ သုံးတန္ေသာခ်မ္းသာကို လုယက္ 

ခံေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္ဘရုား၊ ဒါကို ရည္ရြယၿ္ပီး တပည့္ေတာ္ ေအာ္တာ ျဖစ္ပါတယ္ဘရုား၊ အရွင္ျမတ္ 

တို႔ အရင္ဆုံး ရွင္မျပဳေပးခ်င္ရင္လ ဲ ရွိပါေစဦး၊ တပည့္ေတာ္ရ႕ဲ ေနာင္ေတာ္ကိုေတာ့ သိၾကတယ္ 

မဟုတ္လားဘုရား” လို႔ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ။္  ဒီအခါ ရဟန္းေတာ္ေတြက “သင့္ေနာင္ေတာ္ နာမည္ 

ဘယလ္ိုေခၚလ”ဲ လို႔ ေမးၾကတဲ့အတြက္ ေရ၀တက “တပည့္ေတာ္ရ႕ဲ ေနာင္ေတာ္နာမည္က လူ႔ဘ၀ 

တုန္းကေတာ့ ဥပတိႆလို႔ ေခၚပါတယ၊္ ရဟန္းဘ၀ေရာက္ေတာ့ သာရိပုတၱရာ လို႔ ေခၚၾကတယ္ ေျပာ 

ၾကတာပဘဲရုား”လို႔ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခါ ရဟန္းေတာ္ေတြက “ငါ့ရွင္တို႔…. 

ဒီလိုဆုိရင္ ဒီသငူယ္ေလးက ငါတို႔ရ႕ဲညီငယ္ေလးပ၊ဲ ငါတုိ႔ရ႕ဲ ေနာင္ေတာ္ႀကးီျဖစ္တဲ့ တရားစစ္သူႀကးီ 

သာရိပုတၱရာမေထရ္ျမတ္က ေရွးတုန္းကထကဲ ‘ငါ့ရ႕ဲ ေဆြမ်ိဳးေတြ အားလုံးက မိစၦာဒိ႒ိ အယူရွိသူေတြ 

ခ်ည္းျဖစ္ၾကတယ္၊ တစ္ေယာကေ္ယာက္က ငါတုိ႔ရ႕ဲ ေဆြမ်ိဳးပလဲို႔ ေျပာၿပီး ေရာက္လာရင္၊ အဒီဲသူကုိ 

ျဖစ္ႏိုင္တဲ့နည္းနဲ႔ ရွင္ရဟန္းျပဳေပးလိုက္ပါ’လို႔ ႀကိဳတင္ၿပီး မိန္႔ေတာ္မူထားခဲ့တယ္။ ဒီသူငယ္ဟာ အရွင္ 

သာရိပုတၱရာမေထရ္ျမတႀ္ကီးရ႕ဲ အတြင္းက်တဲ့ ညီအရင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီသူငယ္ 

ကိ ု တို႔ ရွင္ျပဳေပးၾကပါစို႔” လို႔ အားလုံး တိုင္ပင္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး ေရ၀တကို တစပဥၥက ကမၼ႒ာန္း 

သင္ေပးကာ ရွင္ျပဳေပးလိုကၾ္ကတယ။္ အဒီဲေနာက္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ ျပည့္တဲ့အခါ ရဟန္းခံေပးၾကၿပီး 

ကမၼ႒ာန္းတရားအာထုတ္နည္း သင္ေပးကာ တရားအလုပ္ အားထုတ္ေစခဲ့ၾကတယ္။  

ရဟႏၱာျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ 

အရွင္ေရ၀တမေထရ္ဟာ ကမၼ႒ာန္း သင္ယူၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆရာဥပဇၥ်ာယေ္တြနဲ႔ သိပ္မေ၀းတဲ့ 

ေနရာ မွာရွိတဲ့ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ရွားေတာထသဲြားၿပီး ရဟန္းတရား အားထုတေ္တာ္မူခဲ့ပါတယ္။ 

အရွင္ျမတ္ဟာ ေမတၱာကမၼ႒ာန္းကို အၿမမဲျပတ္ အားထုတခ္ဲ့တယ္။ သတၱ၀ါေတြ ညႇင္းဆခဲံရပါေစ၊ 

အသတ္ခံရပါေစ၊ ဒုကၡေရာက္ပါေစဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳး ဘယ္ေသာအခါမွ မေတြးခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒီလို 

ေမတၱာကမၼ႒ာန္း အၿမတဲမ္းစီးျဖန္းၿပီး ေနတဲ့အတြကေ္ၾကာင့္ သားရတဲိရ စၦာန္ေတြ ေပါတဲ့ေတာထမဲွာ 

အႏၱရာယ္မရွိ သီတင္းသုံးေနႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ။္ အရွင္ေရ၀တ မေထရ္ဟာ “အရဟတၱဖိုလ္မရဘနဲဲ႔ 

ျမတ္စြာဘုရားကိုေရာ ေနာင္ေတာ္မေထရ္ကိုပါ မဖူးေမွ်ာ္ေသးဘူး”ဆိုတဲ့ အဓိ႒ာန္ခ်က္နဲ႔ တရားႀကိဳးစား 

အားထုတခ္ဲ့တာ သုံးလေတာင္ လြန္ေျမာက္လာခဲ့ပါတယ္။ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ၿပီး ခ်မ္းခ်မ္း သာသာေနခဲ့ရတ့ဲ 

သူျဖစ္တာမို႔ ၾကမ္းတမ္းတဲ့အစာအာဟာရ ေဘာဇဥ္ေတြ စားရတဲ့အတြက္ သူ႔ရ႕ဲ စိတ္ေတြဟာလဲ 

အေရေတြ တြန္႔လိပ္သလို တြန္႔ဆတုေ္နခဲ့ပါတယ၊္ အားထုတ္ေနတဲ့ ကမၼ႒ာန္းဟာ ကိေလသာကေန 
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လြတေ္ျမာက္ရာျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ကို မေရာကပ္ဲ ျဖစ္ေနပါတယ။္ အရွင္ေရ၀တမေထရ္ဟာ ၀ါတြင္း 

သုံးလလြန္ေျမာကလ္ို႔ ပ၀ါရဏာျပဳၿပီး ၀ါကၽြတခ္ဲ့ေပမဲ့ ဘယ္မွ မသြားဘဲ အဒဲီ ရွားေတာမွာပဲ ဆက္လက္ 

ေနထိုင္ကာ ရဟန္းတရား အားထတုေ္တာ္ မူခဲ့ပါတယ္။ အဒဲီလို ရဟန္းတရား ႀကိဳးစားအားထုတ္ 

ေနရင္းက သူ႔ရ႕ဲစိတေ္တြဟာ တည္ၾကည္ ၿငိမ္သကလ္ာၿပီး သမာဓိေတြ တကလ္ာခဲ့တယ္၊ သူဟာ 

၀ိပႆနာဉာဏ္ကို ဆက္လက္ပြားမ်ား အားထုတခ္ဲ့တဲ့အတြက္ အရဟတဖၱိုလ္ကို ရရိွခဲ့ၿပီး ကေိလသာ 

အာသေ၀ါကုန္ခမ္း ရဟႏၱာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ 

အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ဟာ ညီငယ္ေရ၀တ ရွင္ရဟန္းျပဳတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ျမတ္စြာဘုရားကုိ 

“ျမတ္စြာဘုရား…တပည့္ေတာ္ရ႕ဲညီေထြး ေရ၀တ ရွင္ရဟန္းျပဳပါၿပီတဲ့ဘုရား၊ သူ သာသနာ့ေဘာင္မွာ 

ေပ်ာ္ခ်င္လ ဲ ေပ်ာ္ေနမယ္, မေပ်ာ္ခ်င္လ ဲ မေပ်ာ္ ျဖစ္ေနမယထ္င္ပါတယဘ္ရုား၊ တပည့္ေတာ္ သြားၿပီး 

ေတာ့ သူ႔ကို ေတြ႔ပါရေစဘရုား” လို႔ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က အရွင္ေရ၀တ 

၀ိပႆနာတရား ႀကိဳးစားအားထုတေ္နတာကို ျမင္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ ႏွစ္ႀကမိ္တိုင္တိုင္ တားျမစ္ေတာ္ 

မူခဲ့ၿပီး၊ သုံးႀကိမ္ေျမာက္ ေတာင္းပန္တဲ့အခါ အရွင္ေရ၀တ ရဟႏၱာျဖစ္ၿပီးတာကို သိေတာ္မူတဲ့အတြက္ 

“သာရိပုတၱရာ…ငါလပဲဲ လုိက္မယ၊္ ရဟန္းေတြကို ေဒသစာရီခရီး ၾကြမည့္အေၾကာင္း ေျပာၾကားေခ်” 

လို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ဟာ ရဟန္းသံဃာေတြကို စုေ၀းေစၿပီးေနာက္ 

“ငါ့ရွင္တို႔…ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဒသစာရီခရီး ၾကြခ်ီေတာ္မူလုိပါတယ၊္ လိုက္လိုတဲ့သမူ်ား လာခဲ့ၾက” လို႔ 

ရဟန္းအားလုံးကိုပဲ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ။္  

ျမတ္စြာဘုရား ေဒသစာရီ ခရီးၾကြခ်ီတဲ့အခါ မလိုကဘ္ ဲေနရစ္တဲ့ ရဟန္းကေတာ့ အနည္းငယ္ 

ေလာက္ပဲ ရွိတာပါ၊ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့  “ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရ႕ဲ ေရႊအဆင္းနဲ႔တူတဲ့အဆင္းရွိေတာ္မူတ့ဲ 

႐ူပကာယေတာ္ကိုလ ဲ ဖူးေမွ်ာ္ရလိမ့္မယ္၊ ခ်ိဳၿမိန္တဲ့တရားစကားေတာ္ကိုလ ဲ နာၾကားရလမိ့္မယ္”ဆိုတဲ့ 

အေတြးနဲ႔ လိုက္လိုတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကပဲ  မ်ားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ရဟန္းေတာ္ 

အမ်ားအျပား ၿခံရံကာ “ေရ၀တကို ေတြ႔ေတာ္မူမယ္” ဆိုၿပီး ေက်ာင္းေတာ္ကေန ခရီးထြကေ္တာ္ မူခဲ့ 

ပါတယ္။  

အဒဲီလို ခရီးၾကြေတာ္မူတဲ့အခါ တစ္ေနရာမွာ အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ဟာ လမ္းဆုံလမ္းႏွစ္ခြ 

ေရာက္လို႔ ျမတ္စြာဘုရားကို “ျမတ္စြာဘုရား…ဒီေနရာမွာ လမ္းႏွစ္လမ္း ျဖစ္ေနပါတယဘ္ရုား၊ သဃံာ 

ေတာ္ေတြကို ဘယလ္မ္းက ၾကြေစခ်င္ပါသလဘဲရုား” လို ႔ ေမးေလွ်ာက္ပါတယ။္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က 

“အာနႏၵာ… ဘယလ္မ္းက ပိုေျဖာင့္လဲ”လို႔ ေမးေတာ္မူတဲ့အတြက္ အရွင္အာနႏၵာမေထရ္က “ျမတစ္ြာ 

ဘုရား….မေကြ႔မေကာက္ ေျဖာင့္တဲ့လမ္းက ခရီးအကြာအေ၀းအေနနဲ႔ေတာ့ ယူဇနာသုံးဆယပ္ဲ 
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ရွိပါတယ္ဘုရား၊ ဒါေပမဲ့ နတ္ဘီလးူေတြ အုပ္စိုးၿပီး အစာေရစာ ရွားပါးတဲ့ လမ္းခရီး ျဖစ္ပါတယဘု္ရား။ 

ေကြ႕ေကာက္ၿပီး ပုံမွန္သြား႐ုိးလမ္းကေတာ့ ယူဇနာေျခာက္ဆယ္ ခရီးရွိၿပီး ေဘးရန္လဲ ကင္းတယ္၊ 

အစာေရစာလဲ ေပါမ်ားပါတယဘ္ရုား”လို႔ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ။္  

ရွင္သီ၀လိမေထရ္ရ႕ဲ ဘုန္းကံအစြမ္း 

ဒီအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “အာနႏၵာ….သီ၀လိရဟန္းဟာ ငါတို႔နဲ႔အတူ ပါရ႕ဲလား” လို႔ ေမး 

ေတာ္မူလိုက္ပါတယ။္ အရွင္သီ၀လိမေထရ္ ပါတဲ့အေၾကာင္း အရွင္အာနႏၵာက ျပန္ေလွ်ာက္လိုကတ္ယ္ 

ဆိုရင္ပဲ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “အာနႏၵာ….ဒါျဖင့္ရင္ သံဃာေတြဟာ အေျဖာင့္လမ္းျဖစ္တဲ့ ျဖတ္လမ္း 

ကိုပဲ ဆက္ခရီးသြားဖို႔ ေရြးခ်ယလုိ္က္ေတာ့၊ သီ၀လိရဟန္းရ႕ဲ ေကာင္းမႈဘုန္းကတံန္ခိုးကို စုံစမ္းသိရ 

တာေပါ့” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူလိုကပ္ါတယ္။ ျမတစ္ြာဘုရားရွင္ဟာ ရဟန္းသံဃာေတြ ၿခံရံၿပီး အရွင္သီ၀လိ 

မေထရ္ရ႕ဲ ဘုန္းတန္ခိုးကို စူးစမ္းေတာ္မူလိုတဲ့အတြက္ ေဘးရန္ေတြေပါၿပီး အစာေရစာ ရွားပါးတဲ့ 

ေတာအုပ္လမ္းခရီးကို ၾကြခ်ီေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

ေတာအုပ္လမ္းဖက္ စတက္ၿပီးၾကြခ်ီတဲ့အခ်ိန္ကစလို႔ ေတာအုပ္ထမဲွာရွိၾကတဲ့ နတ္ေတြဟာ 

တစ္ယူဇနာ တစ္ယူဇနာရွိတဲ့အရပ္တိုင္းမွာ ၿမိဳ႕ျပဖန္ဆင္းၿပီး ဘုရားအမွဴးရွိတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြ 

သီတင္းသုံးေနထိုင္ဖို႔ ေက်ာင္းေတြ စီမံဖန္ဆင္းထားၾကတယ္။ နတ္သားေတြဟာ ရွင္ဘုရင္က 

ေစလႊတ္ထားတဲ့ အမႈေတာ္ထမ္းေတြလို ယာဂုခဖဲြယေ္တြ ကိုင္ထားၾကၿပီး “အရွင္သီ၀လိမေထရ္ 

ဘယမ္ွာပါလ၊ဲ အရွင္သီ၀လိမေထရ္ ဘယ္မွာပါလဲ” လို႔ ေမးျမန္းကာ လိုကပ္ါခဲ့ၾကတယ္။ အရွင္သီ၀လိ 

မေထရ္ဟာ နတ္ေတြ လွဴဒါန္းတဲ့ ယာဂုခဖဲြယ္စတဲ့ လွဴဖြယ္၀တၳဳ အစုစုကို ခံယူေစၿပီး ျမတ္စြာဘုရားထံ 

သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ။္ ျမတစ္ြာဘရုားရွင္ဟာ ရဟန္းသံဃာေတြနဲ႔အတူ အဒဲီယာဂုခဖဲြယ္ေဘာဇဥ္ 

ေတြကို ဘဥု္းေပးသုံးေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္  

ဒီနည္းနဲ႔ပဲ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ နတေ္တြက ရွင္သီ၀လိမေထရ္ကို လွဴဒါန္းတဲ့ လွဴ ဖြယ္၀တၳဳ 

အစုစုကိ ုသုံးေဆာင္ေတာ္မူကာ ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္ တစ္ယူဇနာခရီး ၾကြခ်ီေတာ္မူခဲ့ၿပီး၊ ယဇူနာသုံးဆယရ္ွိတဲ့ 

ကႏၱာရခရီးခကဲို တစ္လနဲ႔ လြန္ေျမာက္ခဲ့ကာ အရွင္ေရ၀တမေထရ္ရ႕ဲ ရွားေတာေက်ာင္းကို ေရာက္ 

ေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္ ဒီ အရွင္ေရ၀တကို အျခားအမည္တူ အရွင္ေရ၀တေတြနဲ႔ ခြဲမွတ္လို႔ လြယေ္အာင္ 

ရွားေတာမွာ ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ “ခဒိရ၀နိယ”လို႔ ေရွ႕ကျဖည့္စြက္ၿပီး အရွင္ခဒိရ၀နိယေရ၀တ 

မေထရ္လို႔ ပိဋကတ္ေတာ္ေတြမွာ သုံးႏႈံးထားပါတယ္။  
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အရွင္ေရ၀တမေထရ္လဲ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၾကြေတာ္မူမယ္ဆိုတာကို ႀကိဳသိျမင္ထားတဲ့ 

အတြက္ ရွားေတာေက်ာင္းတုိက္ေျမေနရာကို တန္ခိုးနဲ႔ ညီညာေအာင္ ျပဳျပင္ထားၿပီးေနာက္ ဘုရား 

အမွဴးရွိတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြ အားလုံးဆန္႔တဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးရယ၊္ ျမတ္စြာဘုရား သီတင္းသုံးဖို႔ 

ဂႏၶကုဋိတုိကေ္တာ္ ရယ္၊ ေန႔သန္႔စဥ္ရာဌာန, ညဥ့္သန္႔စင္ရာဌာနစတာေတြကို တန္ခိုးနဲ႔ ဖန္ဆင္းထား 

ႏွင့္ကာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို ခရီးဦးႀကိဳဆိုဖို႔ ထြက္ၾကြခဲ့ပါတယ။္ ျမတစ္ြာဘရုားရွင္ဟာ တန္ဆာဆင္ 

သပ္ယပ္စြာျပင္ထားတဲ့လမ္းအတိုင္း ေက်ာင္းတိုကထ္ကုိဲ ၾကြ၀င္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အဒဲီေနာက္ ျမတ္စြာ 

ဘုရားရွင္ ဂႏၶကုဋတုိီက္ေတာ္ထ ဲ ၾကြ၀င္သြားေတာ္မူၿပီးတဲ့အခါ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြလဲ မိမိ ၀ါစဥ္ 

အတိုင္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေက်ာင္းအိပ္ရာ ေနရာဌာန အသီးသးီသို႔ ၾကြ၀င္သြားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ 

နတ္ေတြက “ဒီအခ်ိန္ဟာ ဆြမ္းအာဟာရခ်ိန္ လြန္သြားၿပီ”လို႔ သရိွိၾကၿပီး အပ္စပ္တဲ့ ေဖ်ာ္ရည္ ရွစ္မ်ိဳး 

စီမံကာ ဆက္ကပ္ခဲ့ၾကလို႔ ျမတစ္ြာဘရုားရွင္ဟာ သံဃာေတြနဲ႔အတူ အေဖ်ာ္ေရ ဘုဥ္းေပး သုံးေဆာင္ 

ေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္ ဒီလိုနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ အရွင္ေရ၀တမေထရ္ရ႕ဲ ရွားေတာေက်ာင္းမွာ သီတင္း 

သုံးရင္း တစ္လထက္၀က္ ဆယ့္ငါးရကေ္လာက္ အခ်ိန္ကာလ ကုန္လြန္ခဲ့ပါတယ္။  

သတလိက္လြတရ္ဟန္းေတြ အထင္လြဲၾက 

 အဒဲီတုန္းက တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ စိတ္မတည္ၿငိမ္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေနၾကတဲ့ ရဟန္းေတြက တစ္ေနရာ 

မွာ ထိုင္ၿပီး “ျမတစ္ြာဘရုားရွင္ဟာ ‘ငါ့ အဂၢသာ၀ကရ႕ဲ ညီေထြးပဲ’ ဆုိၿပီး ဒီလို အလုပ္မ်ားတဲ့ ရဟန္းကုိ 

ေတြ႔ဖို႔ ၾကြလာခဲ့တာပ၊ဲ ဒီ အရွင္ေရ၀တရ႕ဲ ေက်ာင္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လိုကရ္င္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းတို႔၊ ေ၀ဠဳ၀န္ 

ေက်ာင္းတို႔ ဆုိတာ စကားေတာင္ ထည့္ေျပာစရာ မလိုေတာ့ဘးူ။ ဒီကိုယ္ေတာ္ေလးဟာ ဒီလို ေက်ာင္း 

ႀကီး ၊ ကန္ႀကးီေတြ တည္ေဆာက္ေနၿပီး အလပု္ကိစၥမ်ားတဲ့ ရဟန္းပ၊ဲ ဘယမ္ွာလာ ရဟန္းတရား 

အားထုတႏ္ိုင္ပါ့မလဲ” လို႔ အတင္းအဖ်ဥ္းစကား ေျပာဆိုေနခဲ့ၾကတယ္။  

ဒီအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ “ငါ ဒီမွာ ၾကာၾကာေနရင္ ဒီအရပ္ဌာနဟာ လူသူေလးပါး မ်ားျပား 

တဲ့ ေနရာျဖစ္ေတာ့မယ၊္ ေတာေနရဟန္းေတြဆိုတာ လသူေူလးပါး ကင္းဆတိတ္ာကိုပဲ လိုလား 

ၾကတယ၊္ ေရ၀တအတြက္ မခ်မ္းမသာေနရတာ ျဖစ္လိမ့္မယ္” လို႔ ဆင္ျခင္ေတာ္မူၿပီး အရွင္ေရ၀တ 

ေန႔သန္႔စဥ္ရာ အရပ္ဌာနကို ၾကြေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အရွင္ေရ၀တမေထရ္ဟာ စႀကအႍစြန္းမွာ ရွိတဲ့ 

မွီရာတံကပဲ်ဥ္ကို မွီၿပီး ေက်ာက္ျဖာထကမ္ွာ ထိုင္ေနရင္းက ျမတ္စြာဘုရား ၾကြေတာ္မူလာတာကို 

အေ၀းကေန ျမင္လိုကတ္ာနဲ႔ ထၿပီး ခရီးဦးႀကိဳဆိုကာ ရိွခုိးကန္ေတာ့ခဲ့ပါတယ။္  
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ဒီအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က အရွင္ေရ၀တမေထရ္ကို “ခ်စ္သား ေရ၀တ….ဒီအရပ္ ဒီေဒသဟာ 

ၾကမ္းတမ္းတဲ့ သားရတဲရိ စၦာန္ေတြ ေနတဲ့ ေနရာဌာနျဖစ္တယ္၊ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ဆင္ေတြ၊ ျမင္းေတြစတဲ့ 

သားရတဲိရ စၦာန္ေတြရ႕ဲ အသံ ၾကားရတဲ့အခါ သင္ ဘာ လုပ္သလ”ဲ လို႔ ေမးေတာ္မူပါတယ္။ အရွင္ 

ေရ၀တမေထရ္က “ျမတစ္ြာဘရုား…အဒီဲလို ဆင္းၾကမ္း၊ ျမင္းၾကမ္းစတဲ့ သားရတဲိရ စၦာန္ေတြရ႕ဲ အသံ 

ၾကားတဲ့အခါ တပည့္ေတာ္အဖုိ႔ရာ ေတာမွာ ေနရတာ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းဆိုတဲ့ အရညရတိတရားေတြ 

ထပ္တလလဲဲ ျဖစ္ေပၚလာပါတယဘု္ရား”  လို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ အဒဲီ 

ေနရာမွာပဲ အရွင္ေရ၀တမေထရ္ကို ဂါထာ ငါးရာနဲ႔ ေတာမွေနရျခင္းရ႕ဲ အက်ိဳးအာနိသင္ကို ေဟာၾကား 

ေတာ္မူၿပီး၊ ေနာက္တစ္ေန႔မွာေတာ့  ေတာေက်ာင္းနဲ႔ မနီးမေ၀း ေနရာမွာ ဆြမ္းခံ ၾကြေတာ္မူၿပီး 

အရွင္ေရ၀တမေထရ္ကို ေနရစ္ဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူကာ အျပန္ခရီး စတင္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခါ  

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ အရွင္ေရ၀တမေထရ္ကို ကဲ့ရ႕ဲစကားဆိုခဲ့ၾကတဲ့ ရဟန္းေတြရ႕ဲ ေတာင္ေ၀ွး၊ ဖိနပ္၊ 

ထီးစတဲ့ ပရိကၡရာေတြ ေမ့က်န္ရစ္ေနေစဖုိ႔ တန္ခိုးနဲ႔ စီမံေတာ္မူလိုက္ပါတယ။္  

အထင္လြဲတဲ့ ရဟန္းေတြ အျမင္မွန္ရ 

အျပန္လမ္းခရီးေရာကမ္ွ မိမိတို႔ ပစၥည္းပရိကၡရာေတြ ေမ့က်န္ခဲ့မွန္း သိၾကတဲ့ အဒဲီရဟန္းေတြ 

ဟာ လာလမ္းအတိုင္း အရွင္ေရ၀တမေထရ္ရ႕ဲ ေတာေက်ာင္းကို ျပန္သြားခဲ့ၾကေပမဲ့ သူတို႔ ေနခဲ့တဲ့ 

ေနရာကို မမွတ္မိႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဟတုပ္ါတယ၊္ အဒဲီရဟန္းေတြဟာ အရင္ေန႔ေတြကေတာ့ 

အရွင္ေရ၀တမေထရ္ တန္ခိုုးနဲ႔ဖန္ဆင္းထားတဲ့ တန္ဆာဆင္ယင္ထားတဲ့ လမ္းန႕ဲ သြားခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါ 

တယ။္ သူတို႔ ပစၥည္းေတြ ျပန္ၿပီး သြားယူခ်ိန္မွာေတာ့ အရွင္ေရ၀တမေထရ္က တန္ခိုးကို ျပန္႐ုပ္သိမ္း 

ၿပီးျဖစ္တာမို႔ မူလပကတိရွိခဲ့တဲ့ လမ္းၾကမ္းအေနအထားအတိုင္း ပင္ပင္ပန္းပန္း သြားခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါ 

တယ။္ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေလးဖကေ္ထာက္ သြားရတယ၊္ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေဆာင့္ေၾကာင့္ 

ထိုင္ ငုံ႔သြားရတယ။္ အဒဲီရဟန္းေတြဟာ သစ္ပင္ငယ္ေတြ၊ ခ်ဳံပပု္ေတြ၊ ဆးူေျငာင့္ခလုပ္ေတြကို 

နင္းနယ ္ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးခါမွ မိမိတို႔ ေနခဲ့တဲ့ ေနရာနဲ႔တူတဲ့ ေနရာကို ေရာကခ္ဲ့ၾကၿပီး ဟိုဟိုဒီဒီ ရွားငုတ္ 

တိုေတြမွာ သူတို႔ရ႕ဲ ထီးေတြ၊ ဖိနပ္ေတြ၊ ေရဗူးေတြ၊ ေတာင္ေ၀ွးေတြ ခ်ိတ္လ်က္အေနအထား၊ 

ေထာင္လ်က္အေနအထားနဲ႔ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ အဒီဲအခါက်မွပဲ အဒီဲရဟန္းေတြဟာ “ေၾသာ္… 

အရွင္ေရ၀တမေထရ္ဟာ တန္းခိုးရွင္ရဟန္းေပပဲ” လို႔ အမွန္အတိုင္း သရိွိလိုက္ၾကၿပီး သတူို႔ရ႕ဲ 

ပရိကၡရာေတြ ယူေဆာင္ခဲ့ၾကကာ “ေၾသာ္…ဒီအရွင္ေရ၀တ ျမတ္စြာဘုရားအတြက္ စီမံထားတဲ့ 

ပူေဇာ္သကာၠရအမႈေတြဟာ အေတာ္ကို အ့ံၾသစရာေကာင္းပါေပတယ္”လို႔ ခ်ီးက်ဴးစကား ေျပာဆိုရင္း 

သာ၀တၳိျပည္ကို ျပန္လာခဲ့ၾကတယ္။  
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ေရွ႕ကေန သြားႏွင့္ၾကလို႔ သာ၀တၳိျပည္ကို ေရာက္ႏွင့္ေနၾကတဲ့ ရဟန္းေတြကို ေနာကတ္စ္ေန႔ 

၀ိသာခါေက်ာင္းအမႀကးီက သူ႔အိမ္မွာ ဆြမ္းစားပင့္ထားလို႔ ထိုင္ေနၾကတဲ့အခါ “အရွင္ဘုရားတို႔… 

အရွင္ေရ၀တရ႕ဲ ေက်ာင္းက ႏွစ္သကသ္ာယာဖြယ္ ရွိပါရ႕ဲလားဘရုား”လို႔ ေမးေလွ်ာက္ပါတယ္။ ဒီအခါ 

အရင္ေရာကႏ္ွင့္ေနၾကတဲ့ ရဟန္းေတြက “ဒကာမႀကီး… အရွင္ေရ၀တရ႕ဲေက်ာင္းတိုကက္ ႏွစ္သက္ 

သာယာဖြယ္ ရွိပါတယ၊္ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္က နႏၵ၀န္ဥယ်ာဥ္တို႔၊ စိတၱလတာဥယ်ာဥ္တို႔လို႔ပါပဲ” လို႔ 

ေျဖခဲ့ၾကတယ။္ အဒဲီေနာက္ ၀ိသာခါ ေက်ာင္းအမႀကီးဟာ ရဟန္းအားလုံးရ႕ဲ ေနာက္မွ ေရာက္လာတဲ့ 

ပစၥည္းေမ့က်န္ေနၾကတဲ့ရဟန္းေတြကို “အရွင္ဘုရားတို႔…အရွင္ေရ၀တရ႕ဲ ေက်ာင္းတိုက္က ႏွစ္သက္ 

သာယာဖြယ္ ေကာင္းပါရ႕ဲလားဘုရား” လို႔ ေမးေလွ်ာက္ျပန္ပါတယ္။ ဒီအခါ အဒီဲရဟန္းေတြက 

“ဒကာမႀကီးရာ… မေမးပါနဲ႔၊ စကားထထဲည့္ေျပာဖို႔ေတာင္ မသင့္တဲ့ အရပ္ေဒသျဖစ္ပါတယ္၊ အရွင္ 

ေရ၀တေနတဲ့အရပ္ဟာ က်ပ္တီးကနု္းေျမ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ေက်ာကစ္ရစ္ခေဲတြ၊ ေက်ာက္ခေဲတြနဲ႔ 

အေတာ့္ကို မညီညာတဲ့ ရွားေတာအရပ္ ျဖစ္ပါတယ။္ အရွင္ေရ၀တဟာ အဒီဲအရပ္မွာ ေနရွာပါတယ္” 

လို႔ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ။္   

ေပ်ာ္ေမြ႔ဖြယေ္ကာင္းတဲ့ အရပ္ေဒသ 

၀ိသာခါေက်ာင္းအမႀကးီဟာ အရင္ရဟန္းေတြနဲ႔ ေနာက္ရဟန္းေတြရ႕ဲ ေျဖၾကားတဲ့ စကား မတူ 

တာကို ၾကားရၿပီးေနာက္ “အဘယ္ရဟန္းေတြရ႕ဲစကားက အမွန္ ျဖစ္မလဲ” လို႔ ေတြးၿပီး အမွန္သရိွိဖို႔ 

အတြက္ ေနမြန္းလြဲၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ပန္းနံ႔သာေတြ ယၿူပီး ျမတစ္ြာဘရုားေက်ာင္းေတာ္ သြားေရာက္ခဲ့ပါ 

တယ။္ ေက်ာင္းေရာက္တဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားကို ရိွခိုးကန္ေတာ့ၿပီး “ျမတ္စြာဘုရား…အရွင္ေရ၀တ 

မေထရ္ရ႕ဲ ေနရာအရပ္ကို အခ်ိဳ႕အရွင္ျမတ္ေတြက ခ်ီးက်ဴးၾကတယ၊္ အခ်ိဳ႕အရွင္ျမတေ္တြက ကဲ့ရ႕ဲ 

ၾကပါတယ၊္ အဒဲီလို အေျဖႏွစ္မ်ိဳး ကြဲျပားေနရတာဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ပါလဲဘရုား” လို႔ ေမးေလွ်ာက္ 

ပါတယ္။ ဒီအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “၀ိသာခါ…ေမြ႕ေလ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ အရပ္ဟုတသ္ည္ျဖစ္ေစ၊ 

မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ အၾကင္အရပ္ေဒသမွာ အရိယာပုဂၢိဳလ္ေတြရ႕ဲ စိတ္ဟာ ေမြ႕ေလ်ာ္တယ၊္  အရိယာ 

ပုဂၢိဳလ္ေတြ စိတ္ေမြ႕ေလ်ာ္ရာျဖစ္တဲ့ အဒဲီအရပ္ေဒသမ်ိဳးသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္အရပ္ ျဖစ္ေပတယ္”လို႔ 

မိန္႔ေတာ္မူၿပီး ေအာက္ပါဂါထာကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္-- 

၀ိသာခါ…. ရြာမွာျဖစ္ျဖစ္, ေတာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ စိမ့္စမ္းေတြ ေရေတြနဲ႔ စိမ္းလန္းစိုေျပတဲ့ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းမွာျဖစ္ျဖစ္, 

သစ္ပင္မရွိတဲ့ ကုန္းေခါင္ေခါင္အရပ္မွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ အၾကင္အရပ္မွာ ကိေလသာ အာသေ၀ါကုန္ခမ္းတဲ့ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္ေတြ 

သီတင္းသုံး ေနထိုင္ၾကတယ္။ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္ေတြ သီတင္းသုံးတဲ့ အဒဲီလို ေနရာအရပ္ေဒသမ်ိဳးကသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ 

ေကာင္းတဲ့ အရပ္ေဒသျဖစ္ေပတယ္။  
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အာရညကင္ ဧတဒဂ္ ရရိွေတာ္မူပုံ 

ေနာက္ပိုင္းကာလ တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ အရွင္ေရ၀တမေထရ္ဟာ ျမတစ္ြာဘရုားရွင္နဲ႔ ေနာင္ေတာ္ 

ႀကီးျဖစ္တဲ့ အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ကို ဖူးေမွ်ာ္ဖို႔ရန္အတြက္ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာေတြ သုိမွီး 

သိမ္းဆည္းၿပီး သပိတ္သကၤန္းယူေဆာင္ကာ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းကို ေရာက္လာခ့ပဲါတယ။္ 

ေဇတ၀န္ေက်ာင္းကို ေရာကလုိ္႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္နဲ႔ အရွင္သာရိပုတရၱာမေထရ္တို႔ကို ရွိခိုးဦးခ် 

ကန္ေတာ့ၿပီး ႏွစ္ရက္သုံးရကေ္လာက္ ေနေနတဲ့အခ်ိန္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ အရိယာသံဃာအေပါင္း 

ရ႕ဲအလယ္မွာ ထုိင္ေနေတာ္မူရင္းက  “ခ်စ္သားရဟန္းတို႔…ငါဘုရားရ႕ဲ တပည့္ ေတာေက်ာင္းေန 

ရဟန္းေတာ္ေတြထမဲွာ ခဒိရ၀နိယေရ၀တ-ရွားေတာေန ေရ၀တရဟန္းဟာ အျမင့္ဆုံး အသာလြန္ဆံုး 

ျဖစ္ပါေပတယ္”လို႔ အာရညကင္ ဓုတင္အရာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္အရာထား ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူခဲ့ပါ 

တယ။္  

 အဒဲီေနာကမွ္ာေတာ့ အရွင္ေရ၀တမေထရ္ဟာ ေမြးရပ္ဇာတိေျမကို ျပန္ၾကြေတာ္မူခဲ့ၿပီး စာလာ၊ 

ဥပစာလာ၊ သသီပူစာဆိုတဲ့ အမသုံးေယာကရ္႕ဲ သားေတြျဖစ္တဲ့ တူ သုံးေယာက္ကို ရွင္ျပဳေပးၿပီး 

ကမၼ႒ာန္းတရား အားထုတ္ေစခဲ့ပါတယ္။ အရွင္ျမတရ္႕ဲ တသူာမေဏသုံးပါးတို႔ဟာလဲ အရွင္ျမတ္ 

သင္ျပေပးတဲ့အတိုင္း ကမၼ႒ာန္းတရား ႀကိဳးစားပြားမ်ား အားထုတခ္ဲ့ၾကပါတယ။္ အဒီဲအခါမွာပဲ 

အရွင္ေရ၀တမေထရ္မွာ ေရာဂါေ၀ဒနာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အရွင္ေရ၀တမေထရ္ မမာမက်န္း 

ျဖစ္တာကို ၾကားသိရတဲ့အတြက္ အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ျမတ္ဟာ “လူမမာေမးဖုိ႔နဲ႔ တရားထူးနဲ႔ 

ပတ္သကတ္ာေတြ ေမးဖို႔ဆိုၿပီး အရွင္ေရ၀တမေထရ္ထံ ၾကြလာခဲ့ပါတယ။္  

 အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ ၾကြလာတာကို အရွင္ေရ၀တ အေ၀းကေန ျမင္လိုက္တာနဲ႔ သူ႔ရ႕ဲ 

တူတပည့္သုံးပါးတို႔ကို “အလြန္ထကျ္မက္တဲ့ဉာဏ္ ထြင္းေဖာက္ႏိုင္တဲ့ဉာဏ္ေတြနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ သင္တို႔ရ႕ဲ 

ဦးရီးေတာ္မေထရ္ ၾကြလာေနၿပီ၊ ဒါ့ေၾကာင့္  သမဏသညာကို ျဖစ္ေစၿပီး သတသိမၸဇဥ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီးေတာ့ 

ေနၾက” လို႔ တရားလကလ္ြတ္မေနဖို႔ရန္ ဆုံးမၾသ၀ါဒ သတေိပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

အရွင္ေရ၀တမေထရ္ရ႕ဲ ဆုံးမစကားကို နာၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ တူသာမေဏ သုံးပါးတို႔ဟာ အရွင္သာရိ 

ပုတၱရာမေထရ္ျမတႀ္ကီးကို ခရီးဦးႀကိဳဆိုျခင္းစတဲ့ ၀တၱရားေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဦးရီးေတာ္မေထရ္ 

ႏွစ္ပါး အျပန္အလွန္ ပဋိသႏၳာရ ႏႈတ္ဆကစ္ကား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနတဲ့အခါ မနီးမေ၀း တစ္ေနရာမွာ 

သမာပတ္၀င္စားၿပီး တရားသတနိဲ႔ ထိုင္ေနခဲ့ၾကတယ္။ အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္လဲ အရွင္ေရ၀တနဲ႔ 

ႏႈတ္ဆကစ္ကား ေျပာၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ တူရွင္သာမေဏသုံးပါးထံ ၾကြၿပီး “ကိုရင္တို႔ ဘယ္လိုေနျခင္း 

မ်ိဳးနဲ႔ ေနေနၾကသလဲ”လို႔ ေမးေတာ္မူပါတယ။္ ဒီအခါ တူရွင္သာမေဏသုံးပါးက ဦးရီးေတာ္ 
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အရွင္ေရ၀တ မေထရ္ ဆုံးမတဲ့အတိုင္း အၿမတဲမ္း သတိကပ္ၿပီး တရားႏွလုံးသြင္းကာ ေနထိုင္တဲ့ 

အေၾကာင္း ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထား ေျဖဆိုခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအခါ အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ဟာ “ေၾသာ္ 

ဒီလို ငယ္ရြယ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုေတာင္ ယခုလို တရားထးူေတြ ရေအာင္ ဆုံးမႏိုင္တဲ့ ငါ့ညီေတာ္မွာ 

ေလာကုတၱရာတရားကိုးပါးအား ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာကပ္တတ္ဲ့ အက်င့္ျမတ္ ထင္ရွားရွိေနပါၿပီ” လို႔ 

ေက်နပ္အားရေတာ္မူကာ အရွင္ေရ၀တမေထရ္ကို ခ်ီးက်ဴးစကား ေျပာၾကားၿပီး ျပန္ၾကြသြားေတာ္မူခဲ့ 

ပါတယ္။  

နိဂုံး 

 “ႏုနယ႐္ုပ္ဆင္း၊ ပ်ဳိျမစ္ျခင္းကား၊ အိုျခင္းေနာက္ဆုံး၊ ရွိေခ်၏။” ဆိုတဲ့ သံေ၀ဂလကၤာနဲ႔အညီ 

ေယာနိေသာ မနိသကာရ ဉာဏ္မ်ကလ္ုံးနဲ႔ ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္ႏိုင္ခဲ့မႈကို အေၾကာင္းခံၿပီး  ရဟႏၱာျဖစ္ 

ေတာ္မူခဲ့တဲ့ အရွင္ေရ၀တမေထရ္လို မိမိတို႔ ေန႔စဥ္ႀကဳံေတြ႔ေနရတဲ့ အာ႐ုံေတြကိ ု ေယာနိေသာ 

မနသိကာရျဖင့္ မွန္ကန္စြာ ႏွလုံးသြင္းအသိပြားႏိုင္ၾကပါေစ။ ပ်ိဳျမစ္မႈမာန္၊ က်န္းမာမႈမာန္၊ အသကရ္ွင္မႈ 

မာန္ေတြကို ေယာနိေသာ မနသိကာရအျမင္နဲ႔ အမွန္ အတိုင္းျမင္ေအာင္ ၾကည့္ႏိုင္ၿပီး အတၱ နဲ႔ ပရ၊ 

ေလာက နဲ႔ သာသနာ ႏွစ္ျဖာေကာင္းက်ိဳးေတြ တိုးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္း 

အာသီသျပဳရင္း ဒီတစ္ပတ္သင္တန္းကို နိဂုံးခ်ဳပ္ လိုက္ပါတယ။္  

က်မ္းကိုး--- 

 ၁။ အဂၤုတၱဳိရ္ပါဠိေတာ္၊ ၎အ႒ကထာ၊ ပထမတြဲ။ 

 ၂။ ေထရဂါထာပါဠိ၊ ၎ အ႒ကထာ၊ ပထမတြဲ၊ ဒုတိယတြဲ။ 

 ၃။ အပဒါန္ပါဠိေတာ္၊ ၎ အ႒ကထာ ဒုတိယတြဲ။ 

 ၄။ ဓမၼပဒအ႒ကထာ၊ ဒုတိယတြ။ဲ  

 ၅။ မဟာဗုဒၶ၀င္ ဆ႒မတြဲ၊ ပထမပိုင္း။  

အရွင္ေနမိႏၵာဘိ၀ံသ 

ေခတ ၱ- ေမတၱာနႏၵ၀ိဟာရဓမၼရိပ္သာ၊ 

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