
ဧတဒဂ္ရ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္မ်ား 

အမွတ္စဥ္ (၁၅)  

စ်ာန္၀င္စားသည့္အရာ အသာဆုံး စ်ာယီ ဧတဒဂ္ရ အရွင္ကခၤါေရ၀တမေထရ္ 

 ေလာကမွာရွိတဲ့ သတၱ၀ါေတြဟာ ခ်မ္းသာသခုကို မလိုခ်င္တဲ့ သူမရွိပါဘူး။ သတၱ၀ါတိုင္း 

အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနၾကတာေတြဟာ ဘာအတြကလ္ဲဆိုရင္ ခ်မ္းသာသုခရဖို႔အတြကလ္ို႔ပဲ 

ဆိုရမွာပါ။ ဒီ ခ်မ္းသာသုခနဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး “သခုႏွစ္ပါး၊ ဉာဏ္ပုိင္းျခား၊ ပြားမ်ား အဇၽၥတၱ” ဆိုတဲ့ 

မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကးီရ႕ဲ အရဏ၀ိဘဂၤသုတ္ လကၤာအရ ခ်မ္းသာျခင္းသုခဆိုတာ ကိုယတ္ြင္းကုိ 

အေျခခံၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အဇၥ်တၱသခုရယ၊္ ျပင္ပ ဗဟဒိၶအာ႐ံုငါးပါးကို အေၾကာင္းခံၿပီး ျဖစ္လာရတဲ့ 

ဗဟိဒၶသုခရယ္ဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ။္ အဒဲီထကဲ  အဇၥ်တၱသခုကို ပြားမ်ားၿပီးေနမွ ကိေလသာ 

အပူကင္းရွင္းၿပီး စိတေ္အးခ်မ္းစြာ ေနႏိုင္မယ္လို႔ ျမတ္စြာဘုရားက အရဏ၀ိဘဂၤသုတမ္ွာ ေဟာထား 

တဲ့အေၾကာင္း ဒီလကၤာေလးက ညႊန္းဆိုထားတာပါ။ တကယ့္ ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရခ်င္သူေတြဆိုရင္ 

ဗဟိဒၶသုခထက္ အဇၥ်တၱသခုကို ပိုၿပီး တန္ဖိုးထားတတဖ္ို႔ လိုအပ္ပါတယ္။  

 အခု ဒီတစ္ပတၾ္ကည္ညိဳၾကမဲ့ အရွငက္ခၤါေရ၀တမေထရ္ျမတက္ေတာ့ ဒီ အဆုံးအမေတာ္နဲ႔ 

အညီ ကိုယ္တြင္း အဇၥ်တၱသခုကို အသုံးျပဳၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္သြားခဲ့ပါတယ။္ ကိုယ္တြင္း 

အဇၥ်တၱစ်ာန္စိတက္ို အေျခခံၿပီး စ်ာန္၀င္စားကာ စ်ာန္ခ်မ္းသာကို ခံစားၿပီးေနေလ့ရွိပါတယ။္ အဒဲီလုိ 

စ်ာန္၀င္စားၿပီး ေနတဲ့ေနရာမွာ အရွင္ကခၤါေရ၀တ မေထရ္ျမတ္ဟာ အသာဆုံးပါ။ ေနာက္ၿပီး 

အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ ထူးဆန္းတဲ့ ၾကည္ညိဳစရာ ေနာက္အခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ ၀န္တိုမႈမစၦရိယစိတ္ထား 

ေၾကာင့္ ၿပိတၱာဘ၀ ေရာက္သြားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးၿပိတၱာမ တစ္ဦးကို ကုသိုလျ္ပဳၿပီး အမွ်အတမ္းေ၀ကာ 

ကၽြတ္လြတ္ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ။္ ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ အတုယူက်င့္သုံးစရာနဲ႔ သတိထား 

သံေ၀ဂပြားၿပီးလုိကန္ာက်င့္သုံးရမယ့္ ထူးျခားခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ အရွင္ကခၤါေရ၀တမေထရ္ျမတ္ 

အေၾကာင္းကို  ၾကည္ညိဳ သဒၶါပြားၾကပါမယ္။  

စ်ာယ ီဧတဒဂ္ အဓိပၸါယ္ 

 အရွင္ကခၤါေရ၀တမေထရ္က စ်ာယီဧတဒဂ္ရ အရွင္ျမတ္ပါ။ စ်ာယီ ဆိုတာ စ်ာန္ရပုဂၢိဳလ္, စ်ာန္ 

သမာပတ္၀င္စားၿပီး ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ။္ အရွင္ကခၤါေရ၀တမေထရ္က ျမတ္စြာဘုရား 

၀င္စားတဲ့စ်ာန္သမာပတေ္တြထကဲ သူမ၀င္စားႏုိင္တဲ့ စ်ာန္သမာပတ္ဆိုလို႔ နနဲေဲလာက္ပဲ ရွိတာပါ၊ 

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို သူ၀င္စားႏိုင္ပါတယ။္ အဒဲီစ်ာန္သမာပတေ္တြကို ေန႔ေရာညဥ့္ပါ စ်ာန္၀င္စား 
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ၿပီးေနတဲ့အတြကေ္ၾကာင့္ စ်ာန္၀င္စားတဲ့ပုဂၢိဳလေ္တြထမဲွာ အသာဆုံး စ်ာယီ ဧတဒဂ္ကို ရခဲ့တာ 

ျဖစ္ပါတယ။္  

(က) အတတ္ိဘ၀ ပါရမီ 

 အရွင္ကခၤါေရ၀တမေထရ္အေလာင္းေတာ္ဟာ ပဒုမုတရၱာဘရုားရွင္ လက္ထကေ္တာ္က 

ေရွးမေထရ္အေလာင္း သူေတာ္ေကာင္းမ်ားလိုပဲ  ျမတ္စြာဘုရားေက်ာင္းေတာ္သြားၿပီး တရားနာၾကတ့ဲ 

လူေတြနဲ႔အတူ တရားသြားနာယူစဥ္မွာပဲ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားက စ်ာန္၀င္စားတဲ့အရာ အသာဆုံး 

ရဟန္းတစ္ပါးကို စ်ာယီဧတဒဂ္အရာထား ခ်ီးေျမႇာက္တာကို ျမင္ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ ဒီအခါ “ငါလပဲဲ 

ေနာင္အနာဂတ္မွာ ဒီအရွင္ျမတလ္ို ျဖစ္ရင္ေကာင္းမယ္”လို႔ အားက်စိတ္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အတြက္ 

တရားပြဲအဆုံးမွာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပင့္ဖိတ္ၿပီးေနာက္ ေရွးမေထရ္ေလာင္းေတာ္မ်ားနည္းတူ ခုနစ္ရက္ 

တုိင္တိုင္ အလွဴႀကးီေပးလွဴ ၿပီး ျမတစ္ြာဘရုားကို “ျမတ္စြာဘုရား…တပည့္ေတာ္ဟာ ဒီ အဓိကာရ 

ေကာင္းမႈကုသုိလ္ကေံၾကာင့္ အျခားေသာ ျပည့္စုံမႈေတြကို မေတာင့္တပါဘုရား၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ခုနစ္ရက္က 

အရွင္ဘုရားတို႔အေနနဲ႔ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကို စ်ာန္၀င္စားသည့္ ရဟန္းေတာ္ေတြထမဲွာ  အသာဆုံး 

စ်ာယီဧတဒဂ္အရာထား ခ်ီးေျမႇာကေ္တာ္မူခဲ့တဲ့အတိုင္း တပည့္ေတာ္လဲ အနာဂတ္ တစ္ဆူေသာ 

ဘုရားရွင္ရ႕ဲ သာသနာေတာ္မွာ အဒဲီရဟန္းလို စ်ာ၀င္စားသူေတြထမဲွာ အသာဆုံး စ်ာယီဧတဒဂ္ 

ရပုဂၢိဳလ ္ျဖစ္ရပါလို၏”လို႔ ဆပုန္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္  

 ဒီအခါ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားရွင္က အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေတာ္မူၿပီး ဆုေတာင္းျပည့္ 

မွာကို ျမင္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ “ေနာင္အနာဂတ္ ကမၻာတစ္သိန္း လြန္ေျမာက္ၿပီးတဲ့အဆုံးမွာ ေဂါတမ 

ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူလိမ့္မယ္၊ အဒီဲဘုရားရွင္ရ႕ဲ သာသနာေတာ္မွာ သင္ဟာ စ်ာန္၀င္စားသေူတြ 

ထမဲွာ အသာဆုံး စ်ာယီဧတဒဂ္ရသူ ျဖစ္လိမ့္မယ္”လို႔ ဗ်ာဒိတ္စကား မိန္႔ၾကားကာ ေက်ာင္းေတာ္ကို 

ျပန္ၾကြသြားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

(ခ) ပစၥဳပၸန္ဘ၀ျဖစ္ပုံႏွင့္ ရဟႏၱာျဖစ္ပုံ 

 ကခၤါေရ၀တမေထရ္ေလာင္း အမ်ိဳးေကာင္းသားဟာ အသကထ္က္ဆုံး ေကာင္းမႈကုသိုလေ္တြ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး နတ္ျပည္ လူ႔ျပည္ေတြမွာ က်င္လည္ခဲ့ကာ အကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဂါတမဘုရားရွင္လက္ထက္ 

ေတာ္မွာေတာ့ သာ၀တၳိျပည္က ပစၥည္းဥစၥာ အလြန္ၾကြယ္၀တဲ့ အမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသေူဌးသား 

အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ တျခား ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြနဲ႔အတူ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္သြားၿပီး ျမတ္စြာ 

ဘုရားတရားေတာ္ကို နာၾကားရတဲ့အတြက္ သဒၶါတရား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ျမတ္စြာဘုရားအထံမွာ ရွင္ 
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ရဟန္းျပဳခဲ့ပါတယ။္ ရဟန္းျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကမၼ႒ာန္းတရား အားထုတ္နည္း သင္ယူၿပီး စ်ာန္ရ႕ဲ 

အေျခခံ ပရိကံျဖစ္တဲ့ ကသိုဏ္းစတဲ့ သမထဘာ၀နာေတြကို ပြားမ်ားထုတတ့ဲ္အတြက္ စ်ာန္ရပုဂၢိဳလ္ 

ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မိမိရထားတဲ့ စ်ာန္ကိုပဲ အေျခပါဒျပဳကာ ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္း ဆကလ္က္စီးျဖန္း 

ပြားမ်ားအားထုတတ္ဲ့အတြက္ အရဟတဖၱိုလ္ရရွိကာ ရဟႏၱာျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

 အရွင္ကခၤါေရ၀တမေထရ္ဟာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၀င္စားေတာ္မူတဲ့ သမာပတ္ေတြထကဲ 

အခ်ိဳ႕သမာပတ္ အနည္းငယ္ေလာကက္ိုသာ မ၀င္စားႏုိင္ဘဲ အေတာ္မ်ားမ်ား သမာပတ္ေတြကုိ 

ဘုရားရွင္နည္းတူ ၀င္စားႏိုင္ပါတယ။္ အဒဲီလို ၀င္စားႏိုင္တဲ့ စ်ာန္သမာပတ္ေတြကို ေန႔ေရာညပါ အၿမဲ 

မျပတ္ ၀င္စားၿပီး ေနတဲ့အတြက္  ေနာက္ပိုင္းကာလတစ္ခ်ိန္မွာ ျမတစ္ြာဘရုားရွင္ဟာ အရွင္ကခၤါ 

ေရ၀တမေထရ္ကို စ်ာန၀္င္စားတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြထမဲွာ အသာဆုံးပုဂၢိဳလအ္ေနနဲ႔ စ်ာယီဧတဒဂ္ 

အရာထားကာ ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

“ကခၤါေရ၀တ” လို႔ အမည္နာမ ျဖစ္ေပၚလာပံု 

 တစ္ခါမွာေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ သာ၀တၳိျပည္ကေန ရာဇၿဂိဳဟ္ကို ေဒသစာရီ ခရီးၾကြခ်ီ 

ေတာ္မူခဲ့အခါ အရွင္ကခၤါေရ၀တမေထရ္ဟာ လမ္းခရီးအၾကား တစ္ေနရာမွာ ထန္းလ်က္(တင္လ)ဲ 

ခ်က္လုပ္ေနၾကတဲ့ တကဲုတတ္စ္ခုကို ၀င္လိုက္ပါတယ။္ ဒီအခါ မုန္႔ညကန္ဲ႔ ဖြဲေတြ ထည့္ကာ 

ထန္းလ်က္(တင္လဲ) လုပ္ေနတာကို ျမင္ေတြ႕လိုက္ရေတာ့ ထန္းလ်က္(တင္လ)ဲထမဲွာ မုန္႔ညက္ ေတြ 

ဖြဲေတြ ပါေနတဲ့အတြကေ္ၾကာင့္ ဒီ ထန္းလ်က္(တင္လ)ဲကို ေနမြန္းလြၿဲပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ သုံးေဆာင္ 

ဖို႔ဆိုတာ မအပ္စပ္ဘူး လို႔  ၀ိနည္းသကိၡာပုဒ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ယုံမွားေတြးေတာမႈ သံသယ ကုကၠဳစၥ 

ရွိတဲ့အတြက္ သူ႔တပည့္ရဟန္းေတြနဲ႔အတူ သဟူာ ထန္းလ်က္(တင္လဲ)ကို ေနမြန္းလြဲၿပီးရင္ မသုံး 

ေဆာင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီမေထရ္ရ႕ဲစကားကို ယုံၾကည္ၿပီး လိုက္နာၾကတဲ့ အျခားရဟန္းေတြလဲ 

ထန္းလ်ကက္ို မသုံးေဆာင္ၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒီလို ထန္းလ်က္မသုံးေဆာင္တာကို အျခားရဟန္းေတြက 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို ေလွ်ာက္ထားတဲ့အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ရဟန္းေတြကို “ ရဟန္းတို႔…. 

ဘာလို႔ ထန္းလ်က္(တင္လဲ)ခ်က္တဲ့အခါ လူေတြဟာ မုန္႔ညက္ေတြ ဖြဲေတြ ထည့္ၾကတာလဲ” လို႔ 

ေမးေတာ္မူပါတယ။္ ဒီအခါ ရဟန္းေတာ္ေတြက “မာေက်ာေစဖုိ႔အတြက္ ထည့္တာပါဘုရား” လို႔ ျပန္ 

ေျဖၾကလို႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “ရဟန္းတို႔… မာေက်ာေစဖို႔အတြက္ ထန္းလ်က္(တင္လဲ)ထဲ မုန္႔ညက္ 

နဲ႔ ဖြဲ ထည့္ၾကတာဆိုရင္ ဒီ မုန္႔ညကန္ဲ႔ ဖြဲဟာ စားဖြယ္အာမိသအရာ မတည္ေတာ့ဘးူ၊ ထန္းလ်က္ 

(တငလ္ဲ)အရာမွာပဲ တည္ရွိပါေတာ့တယ။္ ရဟန္းတို႔… ဒါ့ေၾကာင့္ အလိုရွိခဲ့ပါမူ ထန္းလ်က္ (တင္လဲ) 

ကိ ုေနမြန္လြၿဲပီးေနာက္ပိုင္းမွာလဲ သုံးေဆာင္ဖို႔ရန္ ခြင့္ျပဳပါတယ္” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္  
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 ေနာက္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုက အရွင္ျမတ္ဟာ လမ္းခရီးသြားရင္း က်င္ႀကီးမွာ အပင္ေပါက္ေနတ့ဲ 

ပေဲနာက္ပင္ကို ျမင္ခဲ့ၿပီး “ေၾသာ္…ပေဲနာကဟ္ာ က်ကၿ္ပီးတာေတာင္မွ အပင ္ ျပန္ေပါကႏုိ္င္တယ၊္ 

ဒါဆိုရင ္ ပေဲနာကဟ္ာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ စားဖို႔ရန္ မအပ္စပ္ဘးူ၊ (စားရင္ ဗီဇဂါမ္လို႔ေခၚတ့ဲ 

မ်ိဳးေစ့ကို ဖ်က္ဆီးရာေရာက္တဲ့အတြက္ အာပတ္သင့္ႏိုင္တယ္)” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူၿပီး ဒီလို ၀ိနည္းအရာ 

သံသယကုကၠဳစၥရွိတဲ့အတြက္ သူ႔ရ႕ဲတပည္ပရိသတေ္တြနဲ႔တကြ သူဟာ ပေဲနာက္ကို မဘုဥ္းေပး 

မသုံးေဆာင္ၾကပါဘူး။ ဒီအေၾကာင္းကို ရဟန္းေတာ္ေတြက ျမတ္စြာဘုရားကို ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ 

ဘုရားရွင္က “ရဟန္းတို႔…က်က္ၿပီးတဲ့ ပေဲနာက္ေတြဟာ အပင္ျပန္ေပါကေ္ပမဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဘဥု္း 

ေပးသုံးေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္” လို႔ ခြင့္ျပဳစကား မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ။္  

 အခုလို အရွင္ေရ၀တမေထရ္ဟာ ၀ိနည္းအရာ အပ္စပ္တဲ့ ပစၥည္း၀တၳဳေတြအေပၚမွာေတာင္ 

မအပ္စပ္ဘးူလို႔ ေတြးေတာယုံမွားမႈ ၀ိနယကကၠုဳစၥလို႔ေခၚတဲ့ ကခၤါအားႀကီးတဲ့အတြကေ္ၾကာင့္  သူ႔ရ႕ဲ 

ဘြဲ႕အမည္ေရွ႕မွာ ကခၤါ ဆိုတဲ့ စကားလုံးတစ္လုံးတိုးၿပီး ကခၤါေရ၀တမေထရ္လို႔ အမည္တြင္ခဲ့တာ 

ျဖစ္ပါတယ။္ ေတြးေတာယုံမွားမႈ အားႀကီးတဲ့ ေရ၀တမေထရ္ လို႔ ဆိုလုိတာ ျဖစ္ပါတယ။္  

(ဂ) အရွင္ကခၤါေရ၀တမေထရ္ႏွင့္ ဆကစ္ပ္သည့္တရားေတာ္အပုိင္း 

  ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးလို႔ ပထမသဂၤါယနာ တင္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ အရွင္မဟာကစၥည္း 

မေထရ္ဟာ အေဖာ္ရဟန္း တဆယ့္ႏွစ္ပါးနဲ႔အတူ ေကာသမၺီနဲ႔မနီးမေ၀းမွာရိွတဲ့ ေတာအုပ္တစ္ခုထမဲွာ 

သီတင္းသုံးေနပါတယ။္ အဒဲီအခ်ိန္မွာ ေကာသမၺီျပည္ ဥေဒနမင္းရ႕ဲ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ အမတ္ႀကီးျဖစ္တဲ့ 

ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ကြယ္လြန္သြားလို႔ သူ႔သား ဥတရၱလလုင္ကို ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အျဖစ္ ဆက္လကခ္န္႔ထားခဲ့ 

ပါတယ္။ ဥတၱရလလုင္က ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ရာထူး လက္ခံၿပီးတာနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေဟာင္းႏြမ္းေနတ့ဲ 

အေဆာက္အဦးေတြ ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ လိုအပ္တဲ့သစ္ေတြ ရဖို႔အတြက္ လက္သမား 

ဆရာေတြကို ေခၚၿပီး ေတာထဲ ထြကလ္ာခဲ့ပါတယ။္  ေတာထေဲရာက္တဲ့အခါ သစ္ေကာင္းႏိုးရာ 

လိုကရ္ွာရင္းက အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ သီတင္းသုံးေနတဲ့ေနရာ ေရာက္သြားၿပီး ပံသုကသူကၤန္း 

၀တ္ဆင္ထားပုံနဲ႔ တိတ္ဆတိစ္ြာ တရားႏွလုံးသြင္းကာ ထိုင္ေနပုံကို ျမင္ေတြ႕လိုကရ္တဲ့အတြက္ 

အရွင္ျမတ္အေပၚ ၾကည္ညိဳစိတ္ျဖစ္ကာ ရိွခုိးဦးခ်ကန္ေတာ့ၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာမွာ ထိုင္ေနခဲ့ပါ 

တယ။္ ဒီအခါ အရွင္ျမတ္ႀကးီက ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဥတၱရကို တရားေဟာတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဟာ 

အရွင္ျမတ္ရ႕ဲတရားကို နာၾကားၿပီးတာန႕ဲ ရတနာသုံးပါးအေပၚ သက္၀င္ၾကည္ညိဳကာ သရဏဂုံ တည္ခဲ့ 

ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ သူ႔အိမ္ကို ဆြမ္းစားၾကြဖို႔ရန္လဲ ပင့္ဖိတ္ေလွ်ာကထ္ားခဲ့ပါတယ။္ 

အရွင္မဟာကစၥည္း မေထရ္ျမတ္က တိတ္ဆတိစ္ြာေနျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဥတၱရ ဆြမ္းစားပင့္တာကုိ 
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လကခ္ံလိုကတ့ဲ္အခါ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဟာ ေတာကေန ျပန္လာခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေရာက္တဲ့အခါ တစ္ျခားမိတ္ေဆြ 

ေတြကိုလ ဲ “အရွင္ မဟာကစၥည္းမေထရ္ကို မနက္ဖန္ ဆြမ္းစားၾကြဖို႔ရန္အတြက္ ပင့္ဖိတ္ထားတယ၊္ 

သင္တို႔လ ဲငါ့အလွဴ အိမ္ကို လာခဲ့ၾကပါ”လို႔ ဖိတ္ၾကားလိုကပ္ါတယ။္  

 ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဥတၱရဟာ ေနာက္တစ္ေန႔မွာေတာ့ မနက္အေစာကထကဲ မြန္ျမတ္တဲ့ ခဖဲြယ္ 

ေဘာဇဥ္ေတြ စီမံၿပီး သံဃာေတာ္ေတြဆီ ဆြမ္းစားၾကြဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီဆိုတဲ့အေၾကာင္း ပင့္ေလွ်ာက္ 

ထားတဲ့အခါ ေနာကပ္ါရဟန္းေတာ္ေတြနဲ႔အတူ ၾကြလာတဲ့ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ျမတ္ကို 

ခရီးဦးႀကိဳဆို ရွိခိုးကန္ေတာ့ၿပီး အိမ္ထပဲင့္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဟာ တခမ္းတနား စီမံ 

ခင္းက်င္းထားတဲ့ ေကာင္းျမတ္တဲ့ ေမြ႔ရာအခင္းေတြေပၚမွာ အရွင္ျမတ္ေတြကို သီတင္းသုံး ထိုင္ေစၿပီး 

ပန္းရန႔ံထုံမႊမ္းထားတဲ့ ဆီမီးတိုင္ေတြ ထြန္းညႇိပူေဇာ္ကာ မြန္မြန္ျမတ္ျမတ္ စီမံထားတဲ့ ဆြမ္း ခဖဲြယ္ 

ေတြနဲ႔ ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ခဲ့ပါတယ။္  ဆြမ္းဆကက္ပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆြမ္းအႏုေမာဒနာ တရားနာ 

ယူၿပီး အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ရ႕ဲ သပိတ္ကို ယေူဆာင္ကာ အရွင္ျမတ္ေတြ ျပန္ၾကြ သြားတာကို 

ၿမိဳ႕ျပင္ေရာကတ့ဲ္အထိ လိုက္ပို႔ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပင္ေရာကလ္ို႔ အရွင္ျမတေ္တြ ေက်ာင္းျပန္ၾကြေတာ့မဲ့အခါ 

ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က “အရွင္ဘုရားတို႔…အရွင္တို႔ဟာ တပည့္ေတာ္ရ႕ဲ အိမ္ကို အၿမတဲမ္း ၾကြေရာက္ ဆြမ္း 

အလွဴခံပါဘုရား” လို႔ ပင့္ေလွ်ာက္ခဲ့ပါတယ။္ ဒီအခါ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္က လကခ္ံေတာ္မူၿပီး 

ေက်ာင္းကို ျပန္ၾကသြားခဲ့ပါတယ။္  

 ယခုလိ ုၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဥတၱရဟာ အရွင္မဟာကစၥည္းမေထရ္ျမတ္ကို အၿမတဲမ္း ဆြမ္းေလာင္းလွဴ 

ပူေဇာ္ၿပီး၊ အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ ဆုံးမၾသ၀ါဒေတာ္အတိုင္း လိုကန္ာက်င့္သုံး က်င့္ႀကအံားထတုတ့ဲ္အတြက္ 

ေသာတာပတၱိမဂ္၊ ဖိုလ္ရရွိကာ ေသာတာပန္တည္ခဲ့ပါတယ္။ အရွင္ျမတ္ေတြ သတီင္းသုံးဖို႔ရန္အတြက္ 

လဲ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ။္ သူ႔ရ႕ဲ ေဆြမ်ိဳးေတြကိုလ ဲ သာသနာေတာ္မွာ သက္၀င္ 

ၾကည္ညိဳေအာင္ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးခဲ့ပါတယ္။  

 ဒါေပမ့ဲ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဥတၱရရ႕ဲ အေမကေတာ့ ၀န္တိုမႈမစၦရိယအညစ္အေၾကး လႊမ္းမိုးတဲ့စိတ္ 

အားႀကီးေနတဲ့အတြက္ ဥတၱရ လွဴဒါန္းတာေတြကို မႀကိဳက္ေနပါဘူး။ မႀကိဳက္႐ုံတင္မက “ငါ့ 

အလုိဆႏၵမပါဘနဲဲ႔ ရဟန္းေတြကို သင္လွဴ ဒါန္းေနတဲ့ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္ေတြဟာ ေနာက္ဘ၀မွာ 

သင့္အတြက္ ေသြးေတြ ျဖစ္ပါေစ” လို႔ေတာင္ ႀကိမ္ဆခဲဲ့ပါတယ။္ ဒါေပမ့ဲ သူ႔အေမက  ေက်ာင္းေရစက္ 

ခ်ပြဲေန႔မွာေတာ့ ဥေဒါင္အၿမီးေတြနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ေဒါင္းၿမီးအလွပန္းစည္းကို လွဴဖို႔ရာ အတြကေ္တာ့ 

ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ။္ ဥတၱရအမတ္ရ႕ဲ အေမဟာ ကြယ္လြန္သြားတဲ့အခါ ၿပိတၱာဘ၀ ေရာက္သြားပါတယ္။ 

ဥေဒါင္းၿမီး အလွပန္းစည္း လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ေတာ့ သူ႔မွာ ညိဳေမွာင္ၿပီး သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့တ့ဲ 
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ဆံပင္အလွပိုင္ရွင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ။္ သူ႔ရ႕ဲဆပံင္က အဖ်ားေလးေတြ ေကာ့ေနၿပီး အလြန္ရွည္တဲ့ဆပံင္ပါ။ 

ဒီၿပိတာၱမဟာ ေရဆာလို႔ ေရေသာက္ခ်င္တာနဲ႔ ဂဂၤါျမစ္ထဲ ဆင္းလုိက္တာနဲ႔ ဂဂၤါျမစ္ေရေတြဟာ 

ေသာက္လို႔မရတဲ့ ေသြးေတြ ျဖစ္ကုန္ပါတယ။္ အဒဲီလိုနဲ႔ အစာေရစာ ငတ္ငတျ္ပတျ္ပတ္ျဖစ္ၿပီး 

အေနဆင္းရဲ အစားဆင္းရခဲဲ့တာ ငါးဆယ့္ငါးႏွစ္ေတာင္ ၾကာလာခဲ့ပါ တယ။္  

 အဒဲီလိုနဲ႔ ဒီၿပိတာၱမဟာ အစာေရစာ လုိကရ္ွာရင္းက တစ္ေန႔မွာေတာ့ ဂဂၤါျမစ္ကမ္းနားမွာ 

တရားထိုင္ေနတဲ့ အရွင္ကခၤါေရ၀တမေထရ္ကို ဖူးေတြ႕လိုက္ရပါတယ။္ အဒဲီအခါ သူမဟာ သူ႔ရ႕ဲ 

မ်က္ႏွာနဲ႔ ခႏၶာကိုယက္ို ဆံပင္ရွည္ေတြနဲ႔ ဖုံးကြယ္ထားၿပီး မ်က္ႏွာမျပဘဲ အရွင္ကခၤါေရ၀တမေထရ္ 

ဆီမွာ “အရွင္ဘုရား…. တပည့္ေတာ္မဟာ  ငါးဆယ့္ငါးႏွစ္ပတလ္ုံး စားစရာဆိုတာလ ဲ မသခိဲ့ရပါ၊ 

ေသာက္ေရဆိုတာလ ဲ တစ္ေပါကေ္လးေတာင္မွ မေသာက္ခဲ့ရပါ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ေသာကေ္ရေလး 

တုိကေ္ကၽြးပါဘရုား”လို႔  ေသာကေ္ရေပးဖို႔ ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခါ အရွင္ျမတ္က “ဟိမ၀ႏၱာကေန 

စီးဆင္းလာတဲ့ ဒီဂဂၤါျမစ္ႀကးီဟာ ေရၾကည္ေရေအးေတြ တသြင္သြင္ စီးဆင္းေနတာပ၊ဲ သင္ေသာက္ 

ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အဒီဲ ဂဂၤါျမစ္ေရ ခပ္ေသာက္လို႔ ရသားပ၊ဲ ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္ ငါ့ဆီလာၿပီး ေသာက္ေရ 

ေတာင္းေနရတာလဲ” လို႔ ေမးခဲ့ပါတယ္။  

 ဒီလိုေမးေတာ့ ၿပိတၱာမက “အရွင္ဘရုား…တပည့္ေတာ္ ဂဂၤါျမစ္ေရကို ေသာက္ဖို႔ ခပ္လိုက ္

တာနဲ႔ ေရေတြဟာ ေသြးအျဖစ္ ေျပာင္းသြားပါတယဘု္ရား၊ ဒါ့ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္မဟာ 

အရွင္ဘုရားထံ ေသာက္ေရေတာင္းရျခငး္ ျဖစ္ပါတယဘ္ရုား”လို႔ ေျဖဆိုခဲ့ပါတယ။္ ဒီအခါ အရွင္ ကခၤါ 

ေရ၀တမေထရ္ျမတက္ “သင္က ကိုယ္၊ ႏႈတ၊္ စိတ္ဆိုတဲ့ ကသံုံးပါးနဲ႔ ဘာ မေကာင္းတာေတြ လပု္ခဲ့ 

လို႔လ၊ဲ ဘယလုိ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကံရ႕ဲ အက်ိဳးေၾကာင့္ ဂဂၤါျမစ္ေရေတြက ေသြးအျဖစ္ ေျပာင္းလသဲြားရတာလ”ဲ 

လို႔ ေမးျပန္ပါတယ။္ ဒီလိုေမးတဲ့အခါ ၿပိတၱာမက “အရွင္ဘုရား… တပည့္မမွာ ဥတရၱဆိုတဲ့ သား 

တစ္ေယာက္ရွိခဲ့ပါတယဘ္ုရား၊ သူဟာ ရတနာသုံးပါး အေပၚ သက္၀င္ယုံၾကည္တဲ့ သဒၶါတရား ရွိခဲ့ၿပီး 

ရတနာသုံးပါးကိုလဲ ဆည္းကပ္သတူစ္ေယာကပ္ါဘရုား၊ သူဟာ တပည့္ေတာ္မ အလိုမတူပါဘနဲဲ႔ 

ရဟန္းေတြကို ဆြမ္း၊ သကၤန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး ပစၥည္းေလးပါး လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယဘ္ရုား၊ ဒီအခါ 

တပည့္ေတာ္က နင္ လွဴသမွ်ပစၥည္းေတြဟာ နင့္အတြက္ ေနာက္ဘ၀မွာ ေသြးေတြျဖစ္ပါေစလို႔ ႀကိမ္ 

ဆခဲဲ့ပါတယ္ဘရုား၊ ၀န္တိုတဲ့ မစၦရိယစိတေ္တြလဲ တပည့္ေတာ္အေပၚ လႊမ္းမိုးခဲ့ပါတယ္ဘရုား၊ ဒီလုိ 

ႀကိမ္ဆတဲဲ့ အကသုုိလ္ကံရ႕ဲအက်ိဳးေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္မ ေရေသာက္ဖို႔ ခပ္လိုကတ္ိုင္း ဂဂၤါျမစ္ေရ 

ေတြဟာ ေသြးအျဖစ္ ေျပာင္းလသဲြားတာ ျဖစ္ပါတယဘ္ရုား” လို႔ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေလွ်ာက္ထား 

ေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။  
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အရွင္ကခၤါေရ၀တ ၿပိတာၱမအတြက္ ကညူီတဲ့အေနနဲ႔ ကုသိုလျ္ပဳ အမွ်ေ၀ပံု 

 အဒဲီေနာကမွ္ာေတာ့ အရွင္ကခၤါေရ၀တမေထရ္ျမတ္ဟာ အဒဲီၿပိတၱာမႀကီးကို ရည္စူးၿပီး ရဟန္း 

သံဃာေတာ္ေတြကို ေသာက္ေရေတြ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ၊္ ဆြမ္းခံ လွည့္လည္ၿပီး ဆြမ္းေတြကို 

သံဃာေတာ္ေတြအား လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ၊္ ေနာက္ၿပီး အမႈိက္ပုံေတြ လမ္းဆုံလမ္းမေတြကေန လူေတြ 

မလုိခ်င္လို႔ စြန္႔ပစ္ထားတဲ့ ေျမမႈန္႔ေတြကပ္ေနတဲ့ အ၀တ္စေလးေတြထကဲ ေကာင္းႏိုးရာရာ ေကာက္ၿပီး 

ေလွ်ာ္ဖြတ္၊ ပံသုကူသကၤန္းအျဖစ္ ခ်ဳပ္စပ္ကာ ရဟန္းေတာ္ေတြအား သကၤန္းအျဖစ္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ။္ 

အရွင္ျမတ္ဟာ အဒီဲကုသိုလ္ေတြရ႕ဲ အဖုိ႔ဘာဂကို ၿပိတၱာမအား အမွ်ေပးေ၀ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေကာင္းမႈ 

ေၾကာင့္ အဒဲီၿပိတၱာမဟာ နတ္အစားစာ၊ နတ္အ၀တ္အစား၊ နတ္အသုံးအေဆာင္စတဲ့ နတ္စည္းစိမ္ 

ေတြ ကို ရရွိခံစားခဲ့ရၿပီး၊ သူရရွိခဲ့တဲ့ နတ္စည္းစိမ္ေတြကို အရွင္ကခၤါေရ၀တမေထရ္ျမတ္ထံ လာၿပီး 

ထင္ရွား ျပခဲ့ပါတယ္။ 

 အရွင္ကခၤါေရ၀တမေထရ္ျမတ္လဲ ဒီအျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းအရာကို သူ႔ထံ ေရာက္လာတဲ့ 

ပရိသတ္ေလးပါးကို ျပန္လည္ေျပာျပကာ တရားစကား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ မ်ားစြာ 

ေသာလူအေပါင္းဟာ သံေ၀ဂေတြျဖစ္ၾကၿပီး ၀န္တိုမႈ မစၦရိယအညစ္အေၾကးကို ဖယ္ရွားကာ ဒါန၊ 

သီလစတဲ့ ကုသိုလေ္ကာင္းမႈေတြကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး ျပဳလုပ္ႀကိဳးစား အားထတ္ုခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအေၾကာင္း 

အရာ၀တၳဳကို ဒုတိယသဂၤါယနာတင္တဲ့အခါ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ေပတ၀တၳဳ အ႒ကထာမွာ 

ေဖာ္ျပထားပါတယ။္  

နိဂုံး 

 နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ခ်မ္းသာဆိုတာ ကိုယတ္ြင္းမွာပဲ ရွိတယ္ဆိုတာ သိရွိၿပီး ကိုယ္တြင္း 

အဇၥ်တၱခ်မ္းသာ ခံစားႏိုင္ေအာင္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတရားမ်ား က်င့္သုံးႏိုင္ၾကပါေစ။ ၀န္တိုမႈ 

မစၦရိယအညစ္အေၾကးရ႕ဲ ေကာင္းက်ိဳးမေပး ဆိုးက်ိဳးသာေပးတတ္ပုံကို သေံ၀ဂပြား အသိထားၿပီး 

မစၦရိယအညစ္အေၾကးကို ပယ္သတႏ္ိုင္ၾကလ်က္ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးတဲ့ ေအးခ်မ္းတဲ့စိတန္ဲ႔ ေနႏိုင္ၾက 

ပါေစလို႔ အာသီသျပဳ ဆေုတာင္းရင္ ဒီတစ္ပတ္သင္တန္းကို နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ။္  

က်မ္းကိုး-- 

၁။ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ ၎အ႒ကထာ ပထမတြဲ၊ 

၂။ ေပတ၀တၳဳ ပါဠိေတာ္၊ ၎အ႒ကထာ။ 
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၃။ အပဒါန္ပါဠိေတာ္၊ ၎အ႒ကထာ။ 

၄။ ေထရဂါထာပါဠိ၊ ၎အ႒ကထာ။ 

၅။ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္။ 

၆။ ၀ိနည္း မဟာ၀ါပါဠိေတာ္။ 

၇။ မဟာဗုဒၶ၀င္ ဆ႒မတြဲ၊ ပထမပိုင္း။  

အရွင္ေနမိႏၵာဘိ၀ံသ 

ေခတၱ - ေမတၱာနႏၵ၀ိဟာရဓမၼရိပ္သာ 

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

၁၃၈၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ပထမ၀ါဆိုလဆန္း(၂)ရက္၊ (6/14/18) ညေန ၆း၀၄။ 

  

  

 


