
ဧတဒဂ္ရပုဂၢိဳလထူ္းမ်ား 

အမွတ္စဥ္(၂) 

ပညာအရာ ဧဒတဂ္ရ အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ 

 လဆုိူတာ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ေယာကထ္ေဲနၾကတာ မဟုတ္ပါဘးူ၊ မိသားစုေတြ အေပါင္းအသင္း 

မိတေ္ဆြေတြ စသျဖင့္ အမ်ားန႕ဲ ေနၾကရတာျဖစ္တယ္။ အမ်ားနဲ႔ေနၾကတဲ့အခါ ကိုယ့္အေပၚ ေကာင္းသူေတြ 

ရွိသလုိ မေကာင္းသူေတြနဲ႔လ ဲ ႀကဳံၾကရတာပါပ။ဲ  တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အခန္႔မသင့္လုိ႔ စိတ္ဆင္းရဲ 

ကိုယ္ဆင္းရဲျဖစ္ၿပီး စိတန္ာက်ည္းစရာေတြ အာဃာတျဖစ္စရာေတြလဲ ႀကဳံတတၾ္ကရတာ ဓမၼတာပါ။ သို႔ေသာ္လဲ 

စိတန္ာက်ည္းတာ၊ ရန္ၿငိဳး အာဃာတေတြဆုိတာ ဒီဘ၀လဲ ပူေလာင္ရ၊ ေနာင္သသံရာအတြက္လဲ ေကာင္းက်ိဳး 

မျပဳႏုိင္ဘးူဆုိတာ သတိထားမိသတိုူင္း သိၾကမွာပါ။ ဒီလို ခုေရာေနာင္ပါ ေကာင္းက်ိဳးမေပးတဲ့ ရန္ၿငိဳးအာဃာတ 

ေတြကို ဘယ္လို ဖယရ္ွားရမလဆဲုိတာကုိ အရွင္သာရိပုတရၱာ အရွင္ျမတႀ္ကီးက ေဟာခ့ဲပါတယ္။ ဒီတပတ္ေတာ့ 

ဒီတရားေတာ္နဲ႔ အရွင္ျမတႀ္ကီးရ႕ဲ အေၾကာင္းကုိ စတင္ၾကည္ညိဳသဒၶါ ပြားၾကပါစုိ႔။ 

ရန္ၿငိဳးအာဃာတပယ္ေဖ်ာက္နည္း ၅-မ်ိဳး 

 ေလာကမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြက ကိုယ့္အေပၚ ကိုယ္အမူအရာနဲ႔ ႐ိုင္းပ်စြာ ဆက္ဆတံတၾ္ကေပမ့ဲ 

ႏႈတက္ေတာ့ အေျပာခ်ိဳခ်ိဳနဲ႔ ေျပာဆုိဆကဆ္ံတတ္ၾကတယ၊္ ကာယကံ မစင္ၾကယ္ဘဲ ၀စီကံသာ ျဖဴတဲ့ 

ပုဂၢိဳလေ္တြေပါ့။ အဲဒီလို ပုဂၢိဳလေ္တြအေပၚ အာဃာတပယ္ေဖ်ာက္ ဖုိ႔ကေတာ့  သာသနာေတာ္မွာ အမႈိက္ပံုေတြ၊ 

သသုာန္ေတြကေန ေျမမႈံေတြ အလမိ္းလိမ္းကပ္ေနတဲ့ အ၀တစ္ ေတြကို ေကာကယူ္ၿပီး ဖြတ္ေလွ်ာ္၊ 

သကၤန္းပံုစံခ်ဳပ္၊ သကၤန္းေရာင္ဆုိးၿပီး၀တ္ၾကတ့ဲ ပံသုကဓူုတင္ေဆာင္ ရဟန္းေတြ ရွိၾကတယ၊္ 

အဒီဲရဟန္းေတြဟာ အ၀တ္စေကာကတ္ဲ့အခါ အသံုးမက်တဲ့ ေဆြးရိေနတဲ့အပုိင္းေတြကုိ ခ်န္ထားၿပီး 

သကၤန္းအတြက္ သုံးလုိ႔ရမဲ့ ေကာင္းတဲ့အပုိင္းကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေကာက္ၾကသလုိ အဲဒီပုဂၢိဳလရ္႕ဲ မေကာင္းတဲ့ 

ကာယကံအပုိင္းကို ႏွလုံးမသြင္းပ၊ဲ ေကာင္းတဲ့ ၀စီကံပုိင္းကိုပဲ ၾကည့္ၿပီး သူ႔အေပၚထားတ့ဲ ရန္ၿငိဳးအာဃာတကုိ 

ေျဖေဖ်ာက္ရမယလ္ို႔ အရွင္ျမတႀ္ကီးက ရဟန္းေတာ္ေတြကို ေဟာၾကားဆုံးမပါတယ္။  

 တစ္ခ်ဳိ႕ၾကေတာ့ အေျပာဆုိးၿပီး ကိုယအ္မူရာန႕ဲေတာ့ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာနဲ႔ ဆက္ဆံတတ္ၾကတယ္။ 

၀စီကမံျဖဴဘဲ ကာယကံသာ ေကာင္းတဲ့သမူ်ိဳးေပါ့။ အဒဲီလို ပုဂၢိဳလကုိ္ေတာ့ ေႏြေခါင္ေခါင္ ေနပူထဲ ေျခက်င္ခရီး 

ပင္ပင္ပန္းပန္း ခရီးႏွင္ၿပီး အစာေရစာ မြတ္သပိ္ဆာေလာင္ေနတဲ့ ခရီးသည္တစ္ေယာကဟ္ာ ေမွာ္ေတြ၊ 

ေရညႇိေတြ အျပည့္ဖံုးေနတဲ့ ေရကန္ႀကီးတစ္ကန္ ေတြ႕လိုက္တ့ဲအခါ ေရကန္ထဆဲင္းၿပီး လကက္ေလးနဲ႕ 

ေမွာ္ေရညႇိေလးေတြကုိ ေဘးကိုအသာအယာဖယၿ္ပီး ေရၾကည္ေအးေအးေလးကို ေသာကသံု္းလိုက္ရလုိ႔ 

ပူေလာင္မႈေတြ၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယမ္ႈေတြ၊ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈေတြ တစ္ခဏခ်င္း ၿငိမ္းေအးသြားသလို 

အဒီဲပုဂၢိဳလ္ရ႕ဲ ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့ ၀စီကံကို ႏွလံုးမသြင္းပ၊ဲ သိမ္ေမြ႕ေကာင္းမြန္တ့ဲ ကိုယ္အမူရာကိုပဲ ၾကည့္ၿပီး 
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သည္းခံခြင့္လႊတ္ကာ အာဃာတကို ေျဖလုိက္ပါတ့ဲ။ ဒါဆို ရင္ထရဲွိေနတဲ့ ပူေလာင္မႈေတြ မေက်နပ္မႈေတြ  

တစ္ခဏခ်င္း ၿငိမ္းသြားမွာပါ။ 

 တစ္ခါတစ္ေလေတာ့လဲ အေျပာေရာ ကိုယ္အမူရာပါ ႐ိုင္းစုိင္းၾကမ္းတမ္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေတြ႕ႀကဳံ 

ၾကရမွာပါ။ ကာယကံေရာ ၀စီကံပါ မစင္ၾကယ္မျဖဴတဲ့သူေတြေပါ့။ ဒါေပမ့ဲ အဒီဲပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ တစ္ခါတစ္ခါ 

ရွားရွားပါးပါး စိတ္ၾကည္လင္စရာ ေကာင္းကြက္ေလးေတြ တစ္ကြကႏ္ွစ္ကြကေ္လာက္ေတာ့ ေတြ႕ရတတ္ 

ပါတယ္။ အဒီဲလိုပုဂၢိဳလမ္်ဳိးအေပၚ အာဃာတေျဖနည္းကိုလဲ အရွင္ျမတ္ႀကးီက ခုလို ေဟာခ့ဲပါတယ္။ ကႏၱာရ 

ခရီးခဲလမ္းက ႏြားေျခရာခြက္ေလးထမွဲာ ေရေလး အနည္းငယ္ ရိွေနတယ။္ ေနပူထဲ ေမာေမာပန္းပန္း 

ခရီးၾကမ္းႏွင္လာတဲ့ ခရီးသြားတစ္ေယာကလ္ဲ အဒီဲႏြားေျခရာခြက္နား ေရာကလ္ာလုိ႔ စဥ္းစားတယ၊္ “ ငါ ဒီႏြား 

ေျခရာခြက္ထကဲ ေရကို ခြကန္ဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ လက္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ခပ္ေသာက္လုိကရ္င္ အနည္ထၿပီး ေသာက္ျဖစေ္တာ့မွာ 

မဟတ္ုဘူး၊ ေလးဘကေ္ထာကၿ္ပီး ႏြားေရေသာကသ္လို ပါးစပ္နဲ႔ အသာအယာ ငုံ႕ေသာက္လုိက္ရင္ေတာ့ 

ေရငတေ္ျပၿပီး အေမာအပန္းေတြ ေျပသြားမွာပဲ ’’ လို႔ စဥ္းစားၿပီး ႏြားေျခရာခြကန္ား ေလးဘက္ေထာက၊္ ေရကုိ 

အသာေလး ငုံ႕ေသာကက္ာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို ေျဖလိုက္ပါတယ္။ ဒီဥပမာလိုပဲ 

ကိုယ္ေရာႏႈတပ္ါ ၾကမ္းတမ္းၿပီး တစ္ခါတစ္ေလမွ စိတေ္က်နပ္စရာ စိတ္ၾကည္လင္စရာေတြ႕ရတတ္တဲ့သူမ်ား 

အေပၚလဲ ရွားရွားပါးပါးေတြ႕ရခတဲဲ့ အဒဲီစိတ္ေက်နပ္စရာေလးေတြကုိပဲ ၾကည့္ၿပီး ခြင့္လႊတစ္ိတ္နဲ႕ ကိုယ့္ရ႕ဲ 

ပူေလာင္လတ့ဲွ ရန္ၿငိဳးအာဃာတကုိ ေျဖရပါမယ္။ 

 လ႕ူမႈ၀န္းက်င္မွာ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကုိယ္ေရာႏႈတပ္ါ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ 

ကိုလဲ ေတြ႕ေနၾကမွာပါ။ ေကာင္းကြက္ဆိုလို႔ ဘာမွကို ျပစရာမရိွေလာက္ေအာင္ ႐ိုင္းစိုင္းယတ္ုမာတဲ့သေူတြေပါ့။ 

ဒီလုိပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ တုဖက္ၿပီး စိတ္ဆိုး အာဃာတျဖစ္ေနရင္လဲ ကုိယ္ပဲ ထပ္နစ္နာဆုံး႐ႈံးရမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ 

အဒီဲလို ပုဂၢိဳလ္ေတြအေပၚလဲ ရန္ၿငိဳးအာဃာတမထားပဲ ကုသိုလ္ရေအာင္ပဲ ႏွလုံးသြင္းၿပီး ကုိယ့္အတြက္ 

အျမတ္ထြက္မဲ့နည္းကို ခုလို ဥပမာန႕ဲတကြ ညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္ အရွင္ျမတႀ္ကီးရ႕ဲ ဥပမာက 

ခရီးရွည္သြားေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ လမ္းခုလတ္ခရီးသြားရင္း အျပင္းအထန္ မက်န္းမာျဖစ္ၿပီး ဒုကၡေရာကေ္န 

တယ္၊ ေရွ႕ဆက္သြားဖုိ႔ကလဲ ၿမိဳ႕ေတြ၊ ရြာေတြန႕ဲ အလွမ္းေ၀း၊ ေနာကေ္ၾကာင္းျပန္လို႔ကလဲ ခရီးတာ ပိုေ၀းကြာ 

ေနတဲ့အေျခအေန၊ လမူမာနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ အစားစာ၊ ေဆး၀ါးနဲ႕ ကူညီျပဳစုေပးမ့ဲသကူလဲ မရွိ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ 

ေနာကထ္ပ္ခရီးသြားတစ္ေယာကက္လဲ အဒီဲလူနား ေရာကလ္ာတယ္။ ဒီေရာက္လာတ့ဲခရီးသြားကလဲ 

တစ္ေယာက္ထဆဲိုေတာ့ ဘယ္လိုမွ ျပည့္စုံေအာင္ မကညူီႏိုင္တဲ့အခါ “ ေအာ္….ဒီလူမမာေတာ့ ဒီလမ္းမွာတင္ 

ေရတမိ္မနစ္ပါေစနဲ႔၊ ကူညီမဲ့သူေတြ အျမန္ေရာက္လာပါေစ၊ သင့္ေတာ္တ့ဲ ေဆး၀ါးေတြ အစားအေသာက္ေတြ 

အျမန္ရပါေစ။ ’’ လို႔ သနားညႇာတာတဲ့ ဒုကၡအျမန္လြတ္ေစခ်င္တဲ့ က႐ုဏာစိတ္ထားနဲ႕ လူမမာေဘးနား 

ေနေပးေနရတယ္။ ဒီဥပမာလိုပဲ ေကာင္းကြက္ဆိုလို႔ ဘာတစ္ခုမွ် ရွာမရဘဲ ဆိုးသြမ္းလတ့ဲွ လ႕ူဗာလ 

ေတြန႕ဲႀကဳံရတဲ့အခါ “ေအာ္ …. ဒီပုဂၢိဳလေ္တာ့ ဒီလိုသာ ဆက္ၿပီး မိုကတ္ြင္းနက္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဧကန္မုခ် 

အပါယ္ငရဲ က်ေတာ့မွာပ၊ဲ သူ႕ရ႕ဲ ရကစ္ကၾ္ကမ္းၾကဳတ္တဲ့ အျပဳအမူေတြ၊ အေျပာအဆုိေတြ၊ အေတြးအႀကေံတြ 
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လ်င္ျမန္စြာ ဖယရ္ွားႏုိင္ပါေစ၊ ၾကင္နာသနား ညႇာတာတတ္တဲ့ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိ၊ အေတြးအႀကံေတြ 

က်င့္သုံးႏိုင္ပါေစ။ ဒါမွ ဒီလူ အပါယင္ရကဲ်ၿပီး ဒုကၡေတြ မေရာက္မွာ”လုိ႔ သနားတဲ့ က႐ုဏာႏွလုံးသားနဲ႕ ေတြး 

ၿပီး သ႕ူအေပၚမွာ ရွိေနတဲ့ ရန္ၿငိဳးအာဃာတကုိ ပယ္ေဖ်ာက္လုိက္ပါလုိ႔ အရွင္ျမတႀ္ကီးက ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္ 

 ေနာက္ဆုံးတစ္ခုအေနနဲ႔ အရွင္ျမတႀ္ကီးက ကာယကံလျဲဖဴစင္၊ ၀စီကံလျဲဖဴစင္ၿပီး အၿမတဲမ္း စိတ္ေအး 

ခ်မ္းသာစရာေတြခ်ည္း ေတြ႕ေနရတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြအေပၚ တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ္က စိတ္ဆိုးၿပီး ရန္ၿငိဳးအာဃာတ 

ေတြ ျဖစ္လာခ့ဲရင္ အဒဲီပုဂၢိဳလ္ရ႕ဲ ျဖဴစင္တဲ့ ကာယကံ၊ ၀စီကံန႕ဲ စိတၾ္ကည္လင္စရာ စိတခ္်မ္းသာစရာ 

ေကာင္းကြက္ေတြကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး ေျဖေဖ်ာက္ရမယ္လို႔ ယခုလုိ ဘ၀မွာ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရမ့ဲ 

အဖုိးတန္ တရားေတြကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာကို အဂၤုတၱရနကိာယမ္ွာ မွတတ္မ္း 

တင္ထားပါတယ္။  

အရွင္သာရိပုတရၱာအရွင္ျမတ္၏ ဉာဏ္ေတာ္အေၾကာင္း 

 အရွင္သာရိပုတၱရာအရွင္ျမတ္ဟာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တပည့္ေတြထမဲွာ ဉာဏ္ပညာနဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး 

အသာဆံုး အျမတ္ဆံုး ဧတဒဂ္ရာထးူကုိ ရခဲ့ပါတယ။္  အရွင္ျမတႀ္ကီးရ႕ဲ ဉာဏ္ပညာအစြမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 

လြန္ခဲဲ့တဲ့တစ္သေခ ၤ်န႕ဲ ကမၻာတစ္သိန္းကာလေလာကက္တကဲ အေနာမဒႆီျမတ္စြာဘုရားက “ဘယ၍္ဘယ္မွ် 

ရွိတယ္လို႔ ဂဏန္းခ်ေရတြက္လို႔ မလြယ္ကူမျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ဂဂၤါျမစ္ထကဲ သေဲတြ၊ မဟာသမုဒၵရာမွာ ရွိတဲ့သေဲတြ၊ 

လႈိင္းတံပုိးေတြကို ဂဏန္းခ်ေရတြက္လို႔ ရခ်င္ရမယ္၊ သာရိပုတရၱာရ႕ဲ ဉာဏ္ပညာအပုိင္းအျခားကို ဘယ္သူမွ 

ေရတြက္တိုင္းတာလို႔ မရႏုိင္ဘူး”လို႔ အရွင္ျမတႀ္ကီးရ႕ဲ ဉာဏ္ပညာအစြမ္းကုိ ဗ်ာဒိတ္စကား မိန္႔ၾကားစဥ္ကပင္ 

ႀကိဳတင္ခ်ီးက်ဴးမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

အရွင္ျမတ္ႀကီး၏ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ဂုဏ္ရည္ ၁၆ မ်ိဳး 

အရွင္ျမတ္ႀကီးရ႕ဲ ဉာဏ္စြမ္းန႕ဲဆက္စပ္တဲ့ဂုဏ္ရည္ေတြကို အရွင္အာနႏၵာနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားတို႔ကလဲ 

ဘယ္လို မိန္႔ၾကားခ့ဲသလဆဲိုတာကို သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ ္ ပါဠိေတာ္န႕ဲအ႒ကထာကေန ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး 

ၾကည္ညိဳသဒၶါျဖစ္ဖြယ္ ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ။္ ျမတ္စြာဘုရားက တစ္ေန႔မွာေတာ့ အရွင္အာနႏၵာကို “အာနႏၵာ…. 

သာရိပုတရၱာရ႕ဲ ေနထုိင္က်င့္ႀကံပုံ၊ သြားပုံလာပံု၊ ေျပာဆုိဆက္ဆံပံုေတြကို ငါဘရုား ႏွစ္သကတ္ယ္၊ 

တပည့္ႀကီးေတြနဲ႔ လူေတြနတ္ေတြလဲ ႏွစ္သက္ၾကတယ္၊ သင္ေရာ ႏွစ္သကပ္ါရဲ႕လား”လို႔ ေမးေတာ္မူပါတယ္။ 

ဒီအခါမွာ အရွင္အာနႏၵာက “ဘာမွ နားမလည္သူေတြ၊ အမ်က္ေဒါသထြက္ေနသူေတြ၊ ေမာဟဖိစီးလို႔ 

အမွားအမွန္မေ၀ခြဲႏိုင္သူေတြ၊ စိတ္ေဖာက္ျပန္ ႐ူးသြပ္ေနသေူတြဆိုရင္ေတာ့ အရွင္ျမတ္ႀကီးကို ႏွစ္သက္ခ်င္မွ 

ႏွစ္သက္မွာပါ၊ တတ္သိနားလည္ၿပီး ေဒါသ ေမာဟမဖိစီးဘဲ ပင္ကုိယ္စိတ္ေကာင္းရိွေနသေူတြဆိုရင္ေတာ့ 

အရွင္ျမတ္ႀကီးကို မႏွစ္သက ္မၾကည္ညိဳဘဲ ရိွမယမ္ဟုတ္ပါဘရုား’’လို႔ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ ဆက္ၿပီး 

အရွင္အာနႏၵာက “ျမတစ္ြာဘုရား… အရွင္သာရိပုတၱရာအရွင္ျမတဟ္ာ ပညာရွိသပူါဘုရား၊ ႀကးီမားေသာ 

ပညာရိွသူပါ၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာပညာရိွသူပါ၊ ရႊင္ေသာပညာရိွသူပါ၊ လ်င္ျမန္ေသာပညာရိွသူပါ၊ ထက္ေသာ 
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ပညာရိွသူပါ၊ ေဖာက္ထြင္းႏိုင္ေသာပညာရိွသူပါ၊  အလုိနည္းသူပါ၊ ေရာင့္ရလဲြယ္သူပါ၊ အေပါင္းေဖာ္နဲ႔ 

ကေိလသာကာမဂုဏအ္ာရံုေတြကေန ကင္းဆတ္ိေနသပူါ၊ လရူွင္ရဟန္းတို႔နဲ႔ အာလာပသလႅာပ ေထြရာေလးပါး 

ေရာကတ္တရ္ာရာေျပာၿပီး ေရာေရာေႏွာေႏွာ မေနသပူါ၊ ႀကိဳ းစားအားထုတ္တဲ့ လုံ႕လ၀ီရိယနဲ႔ျပည့္စုံသူပါ၊ 

ေျပာဆုိဆံုးမတတသူ္ပါ၊ ကိုယက္ိုယ္တုိင္လဲ သတူပါးဆံုးမတာကို ခံႏိုင္သပူါ၊ မဟုတ္တာလပု္ေနတ့ဲ 

သူ႔တပည့္ေတြကို ေတြ႔ရင္ က႐ုဏာနဲ႔ ေၾကာင္းက်ိဳးျပ ဆုံးမတတသူ္ပါ၊ မေကာင္းတဲ့သူေတြနဲ႔ မေကာင္းတဲ့ 

အက်င့္ေတြကုိ ကဲ့ရ႕ဲ႐ႈတ္ခ်ေလရိွ့သူပါဘုရား။ ဒီလုိ ဂုဏ္ရည္ေတြနဲ႔ျပည့္စုံတဲ့ အရွင္သာရိပုတရၱာကို 

ေလာဘေဒါသကင္းစင္ၿပီး ျဖဴစင္တဲ့စိတ္ထားရိွတဲ ့ မ႐ူးမမုိကသ္တိုူင္း ဘယ္မၾကည္ညိဳ ရိွမလဘဲရုား”လို႔ 

အရွင္ျမတ္ႀကီးရ႕ဲ ဂုဏ္ရည္ ၁၆ ခ်ကက္ို ေဖာ္ျပၿပီး ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ျမတစ္ြာဘုရားက 

သာဓုေခၚၿပီး အရွင္သာရိပုတရၱာမွာ ဒီဂုဏ္ရည္ ၁၆ ခ်က္နဲ႔ ျပည့္စံုေၾကာင္း အတည္ျပဳ ထပ္ေလာင္း 

မိန္႔ၾကားပါတယ္။ ဒီလို ျမတစ္ြာဘုရားနဲ႔ အရွင္အာနႏၵာတို႔ အျပန္အလွန္ မိန္႔ၾကားေလွ်ာက္ထား 

ေျပာဆိုေနၾကတာကို ဘမုၼစိုးနတ္ေတြ ၾကားသလိုိက္ၾကပါတယ္။ ဘမုၼစိုးနတ္ေတြကေန တဆင့္ နတျ္ပည္ 

ေျခာကထ္ပ္နဲ႔ အကနိ႒ျဗဟၼာ့ဘုံအထိ အရွင္သာရိပုတၱရာရ႕ဲ ဂုဏ္ရည္ေတြ တဆင့္စကား တဆင့္နား 

ျပန္ႏံွ႕သြားၿပီး အဒီဲ နတ၊္ ျဗဟၼာေတြကလဲ အရွင္ျမတရ္႕ဲ ဂုဏ္ရည္ ၁၆ ခ်က္ကို ဆက္လကၿ္ပီး ၾကည္ညိဳ 

သဒၶါစိတ္နဲ႔ အခ်င္းခ်င္း ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုေနၾကပါတယ။္ ဒါကို လူ႔ဘ၀တုန္းက အရွင္ျမတႀ္ကီးရ႕ဲ အနီးေန 

တပည့္ျဖစ္ခဲ့ဘူးတ့ဲ သုသီမနတ္သားက ၾကားသိရၿပီး “ေအာ္ ဒီနတ္ေတြ၊ ျဗဟၼာေတြ သူတို႔ရ႕ဲကိုယ္ပုိင္ 

အေပ်ာ္ေတြကုိ ခဏေမ့ထားၾကၿပီး ငါ့ဥပဇၥ်ာယဆ္ရာ အရွင္ျမတရ္႕ဲ ဂုဏ္ရည္ေတြကုိ အားရ၀မ္းသာ ေျပာဆုိ 

ခ်ီးက်ဴးေနပါေပါ့လား၊ ဒီအေၾကာင္းကို ဘုရားရွင္သိေအာင္ သြားေလွ်ာက္ဦးမွပဲ”ဆိုၿပီး သူ႔ရ႕ဲ အၿခံအရံ နတ္ 

ပရိတသ္တေ္တြနဲ႔အတူ ျမတစ္ြာဘုရားထံေမွာက္ လာေရာက္ကာ အားရ၀မ္းသာ ေလွ် ာက္ထားပါတယ္။ ခုလို 

သသီုမနတသ္ားက အရွင္ျမတ္ႀကီးရ႕ဲ ဂုဏ္ရည္ေတြကုိ ေလွ်ာက္ထားေတာ့ သူ႔နဲ႔အတူပါလာတ့ဲ သ႕ူအၿခံ 

အရံပရိတ္သတေ္တြမွာ ၾကည္ညိဳႏွစ္သကျ္ခင္း၊ ၀မ္းသာျခင္း၊ ၾကည္ႏူးျခင္းေတြျဖစ္ၾကလို႔ ကိုယေ္ရာင္ 

ကိုယ္၀ါေတြ ပိုလို႔ေတာင္ ေတာက္ပလာၿပီး နတ္တန္ခိုးအရိွန္အ၀ါေတြ တိုးလာပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ နီျမန္းတဲ့ 

ကမၺလာေပၚမွာ အရည္အေသြး အလြန္ေကာင္းတ့ဲ ပတျၱမားန႕ဲ ဇမၺဴရာဇ္ေရႊစင္ေတြ တင္ထားလုိက္တဲ့အခါ 

အေရာင္ေတြ ပိုေတာက္ပလာသလုိ၊ မုိးရာသီအကနု္ တန္ေဆာင္မုန္းလကာလ ဆးီႏွင္းေတြ ျမဴတိမ္ေတြ 

ကင္းစင္လို႔ ၾကည္လင္ျပာလဲ့ေနတဲ့ေကာင္းကင္ျပင္မွာ ေသာၾကာၾကယ္တို႔၊ ေနမင္းတို႔ ပုိၿပီး အေရာင္ေတာကပ္ 

လင္းလက္သလိုမ်ိဳးပါပ။ဲ  

 အရွင္ျမတရ္႕ဲ ႀကးီမားတဲ့ပညာဆိုတာ  ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဂုဏ္ေတြ 

သမာပတေ္တြ သစၥာတရားေတြကို ရေအာင္ယႏူိုင္စြမ္းရိွတဲ့ပညာကုိ ဆိုလိုတာပါ။ က်ယျ္ပန္႕တဲ့ပညာဆိုတာက 

မ်ားျပားက်ယ္ေျပာလွတဲ့ ခႏၶာ၊ အာယတန၊ ဓာတ္၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ သတပိ႒ာန္၊ သမၼပၸဓာန္၊ အဘညိာဥ္၊ 

သမာပတစ္တဲ့တရားေတြအျပင္ ဒီတရားေတြထက္ သာလြန္တဲ့ နိဗၺာန္တရားေတာ္အေပၚမွာပါ ဉာဏ္သက္၀င္ 

သႏိိုင္စြမ္းရိွတဲ့ပညာမ်ိဳးပါ။   
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ရႊင္လန္းတဲ့ပညာဆိုတာၾကေတာ့ အရွင္ျမတ္ႀကီးဟာ အဂၢသာ၀ကဆပုန္ခဲ့တဲ့ အေနာမဒႆီဘရုား 

လက္ထကက္ေန စၿပီး ရႊင္လန္းတက္ၾကြ ၀မ္းေျမာကတ္ဲ့စိတ္န႕ဲ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာေတြကို ျဖည့္က်င့္တယ၊္ 

ဒီေနာကဆ္ုံးဘ၀မွာ နိဗၺာန္ကုိ ထုိးထြင္းသိတဲ့အခါမွာလ ဲ ရႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္တဲ့စိတန္ဲ႔ပဲ သိခဲ့တယ္လုိ႔ ပိဋက 

မွတတ္မ္းေတြမွာ ျပဆုိထားပါတယ္။ ယခုလို ရႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္တဲ့စိတ္နဲ႔ တရားက်င့္၊ တရားေတြကုိ ထိုးထြင္း 

သတိဲ့ပညာကို ရႊင္လန္းတဲ့ပညာေခၚပါတယ္။ ဆိုလုိတာကေတာ့ ကုသုိလ္ပါရမီေတြ ျဖည့္က်င့္တဲ့အခါတိုင္း 

စိတမ္ပါ့တပါ့န႕ဲ ျဖည့္က်င့္တာမဟုတ၊္ ရႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္ တက္ၾကြတဲ့စိတန္ဲ႔ ျဖည့္က်င့္တယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။  

 ေနာက္ၿပီး လ်င္ျမန္တဲ့ပညာ၊ သ႕ူရ႕ဲအဓိပၸါယ္ကေတာ့ တစ္ေလာကလုံးမွာရွိတဲ့ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼသခၤါရ 

တရားေတြရ႕ဲ မၿမဲမႈ၊ ဆင္းရမဲႈ၊ အစုိးမရမႈေတြကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္သိတယ။္ ဒီသခၤါရတရားေတြဆိုတာ မၿမျဲခင္း 

သေဘာရိွတယ္၊ အေၾကာင္းတရားေတြက ေက်းဇူးျပဳေပးလိုကလုိ္႔ ျဖစ္လာရတ့ဲတရားေတြျဖစ္တယ္၊ 

အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့တရားေတြျဖစ္တယ၊္ ကနု္ခမ္းျခင္းသေဘာ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာ ေဆြးေျမ႕ျခင္း 

သေဘာ ခ်ဳပ္ေပ်ာကျ္ခင္းသေဘာရိွတဲ့တရားေတြျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ထင္ရွားရွား သိနားလည္ၿပီး အျဖစ္အပ်က္ 

ကင္းတဲ့ နိဗၺာန္ကို လ်င္ျမန္စြာပဲ သိတဲ့ပညာကို လ်င္ျမန္တဲ့ပညာလို႔ ဆုိလိုတာပါ။  

ထက္ျမက္တဲ့ပညာ ဆုိတာကေတာ့ ကိုယ့္စိတ္အစဥ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲ ကေိလသာေတြကို 

တစ္ခဏခ်င္း တမုဟုတ္ခ်င္း ပယ္ေဖ်ာကႏုိ္င္တဲ့ပညာ၊  ကာမ၀ိတကအ္ေတြးေတြ၊ စိတဆုိ္းတာေတြ၊ အမ်က္ 

ထြကတ္ာေတြ၊ မနာလို ၀န္တိုမႈေတြ၊ ဂုဏၿ္ပိဳင္လုိမႈေတြကို တစ္ခဏအတြင္း ခ်က္ခ်င္း ပယေ္ဖ်ာက္ႏိုင္တဲ့ပညာ၊ 

တစ္ထိုင္တည္း မဂ္၊ ဖုိလ္၊ အဘိညာဥ္၊ သမာပတ္စတဲ့ တရားထူးေတြကို သိႏိုင္တဲ့ပညာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

ေနာကဆံု္း ထိုးထြင္းႏိုင္တ့ဲပညာဆိုတာက သာမန္ပုဂၢိဳလေ္တြ ေဖာကထ္ြင္းဖုိ႔ မလြယ္ကူတဲ့ ေလာဘ 

အတုံးအခဲ၊ ေဒါသအတံုးအခဲ၊ ေမာဟအတုံးအခဲ စတဲ့ ကေိလသာအစုိင္အခေဲတြကုိ  ေဖာက္ထြင္းပယ္ရွင္းႏိုင္တဲ့ 

ပညာကို ဆိုလိုတာပါ။ အရွင္ျမတ္ႀကီးရ႕ဲ ဉာဏ္ပညာဟာ ဒီအရည္အေသြးေတြန႕ဲ ျပည့္စုံေတာ္မူပါတယ။္  

အရွင္ျမတ္ႀကီးဟာ ၀ီရိယလဲ အလြန္ေကာင္းသျူဖစ္ပါတယ္။ ဘယေ္လာကထ္ိ ၀ီရိယေကာင္းသလဲဆို 

ရဟန္းအျဖစ္နဲ႔ ေနခဲ့တဲ့ ၄၄ ၀ါ ကာလပတ္လံုး ခုတင္ ေညာင္ေစာင္းေတြေပၚမွာ တစ္ခါမွ ေက်ာမခင္း၊ 

လေဲလ်ာင္းအိပ္စက္ျခင္းမျပဳပဲ တရားကိုသာ အားထုတ္ခဲ့တဲ့ နိသဇ္ဓုတင္ေဆာင္ အရွင္ျမတ္ႀကီးပါ။ သူ႔ရဲ႕ 

တပည့္တပန္းေတြအေပၚလဲ ဆံုးမပဲ့ျပင္ သြန္သင္စရာရိွရင္ မနက္ဖန္ သဘက္ေရႊ႕မေနဘဲ ခ်ကခ္်င္းဆုံးမ ၾသ၀ါဒ 

ေပးတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အရွင္ျမတဟ္ာ သူတပါးကိုသာ ဆုံးမတတ္တဲ့သူ မဟုတပ္ါဘူး။  

သတူပါးက သူ႔ကိုဆုံးမလာရင္လဲ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏုိး ခံယတူတတ္ဲ့ အရွင္ျမတ ္

ျဖစ္ပါတယ။္ ေလာကမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ ဆရာေတြဆုိတာ ကိုယ္ကသာ သူတပါးကို ဆုံးမမယ္၊ သူ႔ကို ျပန္ဆုံးမ 

ရင္ေတာ့ မေက်မနပ္ စိတ္ဆိုးတတ္ၾကတယ္။ အရွင္ျမတႀ္ကီးကေတာ့ အဒဲီလို ဆရာမ်ိဳး မဟတု္ေပဘူး။ 

တစ္ခါမွာေတာ့ အရွင္ျမတ္ႀကီးကို ခုနစ္ႏွစ္အရြယ္ သာမေဏငယ္ေလးက “အရွင္ျမတဘု္ရား…. အရွင္ဘရုား 

သကၤန္း၀တတ္ာ တို႔လို႔တြဲေလာင္း ဖ႐ိုဖရျဲဖစ္ေနပါတယ္ဘုရား”လို႔ ေလွ် ာက္ေတာ့ အရွင္ျမတ္ႀကီးက 
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ကိုရင္ေလးကို ဘာမွျပန္မေျပာဘဲ သင့္ေတာ္တဲ့တစ္ေနရာသြားၿပီး သကၤန္းကို ညီေနေအာင္ ျပန္ျပင္၀တပ္ါတယ၊္ 

ၿပီးမွ ကိုရင္ေလးထံ ျပန္လာကာ “ဆရာကိုရင္….ဒီလိုဆို သင့္ေတာ္ပါၿပီလား”လို႔ လက္အုပ္ကေလးခ်ီကာ ေမးၿပီး 

ကိုရင္ေလးနား ရပ္ေနပါသတဲ့။ ဒီလို ဆံုးမလြယ္ကတူဲ့ဂုဏ္မ်ိဳးကေတာ့ အရွင္ျမတက္လြဲလုိ႔ က်န္တဲ့ပုဂၢိဳလေ္တြမွာ 

ရွာေတြ႕ဘုိ႔မလြယက္ူတဲ့ အရွင္ျမတႀ္ကီးရ႕ဲ ထးူျခားတဲ့ဂုဏ္ရည္ပါ။  

မေကာင္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္လဲ အရွင္ျမတ္ႀကးီရ႕ဲ ဆႏၵေတာ္က ဒီလို အလိုရမၼက္ႀကးီၿပီး 

ပ်င္းပ်င္းရိရိနဲ႔ ဗဟုသုတမရွိတ့ဲလူမိုက္ေတြကုိ မျမင္မေတြ႔ပါရေစနဲ႔၊ ဒီလိုပုဂၢိဳလေ္တြရ႕ဲ စကားသကုိံလဲ 

မၾကားပါရေစန႕ဲ၊ ယုတ္စြအဆုံး ဒီလုိပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးနဲ႔ တစ္စၾကာ၀ဠာထမဲွာေတာင္ အတူမေနပါရေစနဲ႔လုိ႔ 

ဆႏၵေတာ္ရိွၿပီး မေကာင္းတဲ့ပုဂၢိဳလေ္တြကုိ ကဲ့ရ႕ဲ႐ႈတခ္်ေလ့ရွိပါတယ္။ အကသုိုလေ္တြ ျဖစ္တာနဲ႕ ပတ္သက္ 

ရင္လ ဲ ရွင္ရဟန္းဆုိတာ ေလာဘအႀကိဳက္ လိုက္မလပု္ရဘးူ၊ ေဒါသ ေမာဟေတြအႀကိဳက္ ေနာက္က 

မလုိက္ရဘးူ။ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစတဲ့ အကသုိုလ္တရားဆုိးေတြကို ခ်ကခ္်င္း 

ပယရ္တယ္စသျဖင့္ အကသုိုလ္ကို ပယဖ္ို႔ ေဟာေျပာဆံုးမေလ့ရိွပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အရွင္ျမတ္ႀကီးရဲ႕ 

ႀကးီက်ယ္တဲ့ ဉာဏ္ေတာ္နဲ႔ ၾကည္ညိဳစရာ ဂုဏ္ရည္ေတြပျဲဖစ္ပါတယ္။ 

အရွင္သာရိပုတရၱာႏွင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္တို႔၏ ေရွးပါရမီေကာင္းမႈကသုိုလ္ 

 ဒီလို ႀကးီက်ယ္တဲ့ဉာဏ္ေတာ္နဲ႔ ၾကည္ညိဳစရာဂုဏ္ရည္ေတြနဲ႔ ျပည့္စုံတ့ဲ ပညာအရာ ဧတဒဂ္ရ 

အရွင္သာရိပုတရၱာ မေထရ္ျမတ္ႀကးီရ႕ဲ ေရွးပါရမီေကာင္းမႈန႕ဲဆေုတာင္းေတြကို ၾကည္ညိဳၾကပါမယ။္ အရွင္သာရိ 

ပုတရၱာအေၾကာင္းေျပာရင္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ အေၾကာင္းကိုလည္း တြဲေျပာမွ အဆင္ေျပမွာပါ။ သတူို႔ 

ႏွစ္ပါးက အတတူူ ဆုေတာင္းဆယူု ျပဳခ့ဲၾကတာမုိ႔ပါ။ ဒီဘုရားသာသနာေတာ္မွာ အရွင္သာရိပုတရၱာက 

ပညာအရာ ဧတဒဂ္ရကာ လက်္ာေတာ္ရံ အဂၢသာ၀ကျဖစ္လာၿပီး အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္က တန္ခုိးအရာ 

ဧတဒဂ္ရကာ လက္၀ေဲတာ္ရံ အဂၢသာ၀ကျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။  

 ဒီကမၻာကေန ေနာကျ္ပန္ေရတြကလုိ္ကရ္င္ တစ္သေခ ၤ်နဲ႔ကမၻာတစ္သိန္းထက္မွာ အရွင္သာရိပုတရၱာက 

ပုဏၰားသေူဌးမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သရဒလုလင္လို႔ နာမည္တြင္ခဲ့တယ္။ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ကေတာ့ ကုန္သည္ 

သေူဌးမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သိရီ၀ၯနသူၾကြယ္လို႔ အမည္တြင္ခဲ့တယ။္ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာကဟ္ာ အလြန္ရင္းႏီွး 

ခ်စ္ခင္ၾကတဲ့ ေျမမႈန္႔ကစားဖက္ သငူယ္ခ်င္းမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ သရဒလလုင္ဟာ ဖခင္ကြယလ္ြန္ၿပီးလို႔ 

တစ္ေန႔မွာေတာ့ သတုိူ႔မ်ိဳး႐ုိးစဥ္ဆက္ ပိုင္ဆုိင္ခဲ့တဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြကို ၾကည့္ၿပီး ခုလိုစဥ္းစားမိတယ္။ “ငါဟာ 

ဒီဘ၀ဒီခႏၶာအေၾကာင္းေတာ့ သိတယ္၊ ေနာကဘ္၀ေနာက္ခႏၶာအေၾကာင္းေတာ့ မသိဘူး၊ ေမြးလာတဲ့ သတ၀ၱါ 

တိုင္းလဲ ေသရမွာ ဧကန္ပ။ဲ ဒါ့ေၾကာင့္ ငါ ရဟန္းတစ္ပါးထံ သြားၿပီး သံသရာကလြတ္ေၾကာင္းတရား 

ရွာသင့္တယ္’’လုိ႔ စဥ္းစားမိၿပီး သူ႕သငူယ္ခ်င္း သိရီ၀ၯနထ ံ ရဟန္း၀တ္ၾကဖုိ႔ရန္ သြားတိုင္ပင္ပါတယ။္  

သရိီ၀ၯနက  ရဟန္းမ၀တ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာလိုကတ္ဲ့အခါ သရဒလုလင္က “တမလြန္ခရီး 

သြားတယဆုိ္တာ သူငယ္ခ်င္းေတြ မိတေ္ဆြေတြကို ေခၚသြားလို႔ ရတာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္လုပ္ထားတဲ့ကံပဲ 
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ကိုယ့္အတြက္ အားကိုးရာျဖစ္တယ္၊ သူမ၀တလ္ဲ ငါတစ္ေယာကထ္ပဲဲ ၀တ္ေတာ့မယ္” လို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်လိုက္တယ္။ ဒီေနာကေ္တာ့ အိမ္မွာရွိတဲ့ ရတနာတုိကေ္တြ၊ အ၀တ္ထည္တုိက္ေတြကို ဖြင့္လစွ္ၿပီး 

ဆင္းရသဲားေတြ၊ ခရီးသြား ဧည့္သည္ေတြ၊ ေတာင္းစားသေူတြကို စြန္႔ႀကေဲပးကမ္းတဲ့ အလွဴပြဲႀကီး 

အႀကီးအက်ယ္ျပဳလပ္ုၿပီး ေတာထြကက္ာ ရေသ့ရဟန္း ျပဳလုိက္တယ။္ သရဒလုလင္ ရေသရ့ဟန္း၀တ္တာကို 

အားက်ၿပီး ပုဏၰားလလုင္ ခုနစ္ေသာင္း ေလးေထာင္လဲ ရေသ့ရဟန္း လိုက္၀တၾ္ကတယ။္ သရဒရေသဟ့ာ 

ရဟန္း၀တၿ္ပီးတဲ့ေနာက္ အဘညိာဥ္န႕ဲ သမာပတ္ရွစ္ပါးကို ရေအာင္ တရားအားထတ္ုႏိုင္ခဲ့ၿပီး သူ႔တပည့္ 

ရေသေ့တြကုိလည္း တရားျပေပးလို႔ တပည့္ေတြလ ဲသူ႔လိုပဲ အဘညိာဥ္ေတြ သမာပတေ္တြ ရခဲ့ၾကတယ။္ 

 အဒီဲအခ်ိန္မွာပဲ အေနာမဒႆီျမတ္စြာဘုရားဟာ သမၼာသမၺဳဒၶ သဗၺညဳဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာကေ္တာ္ 

မူကာ တရားဦးဓမၼစၾကာေဟာၿပီးတဲ့ တစ္ေန႔ေသာအခါမွာ သရဒရေသ့နဲ႔တပည့္ေတြကုိ ခ်ီးေျမႇာကလုိ္တဲ့အတြက္ 

အေဖာ္မပါ တစ္ပါးတည္း ေကာင္းကင္ခရီး စ်ာန္ယာဥ္စီးၿပီး သရဒရေသတုိ့႔ေနထိုင္တ့ဲ  ေတာသို႔ ၾကြၿပီး 

ေျမျပင္ေပၚ သက္ဆင္းေတာ္မူပါတယ္။ သရဒရေသ့လဲ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ မဟာပုရိသလကၡဏာေတာ္ေတြကို 

ျမင္ေတြ႔လုိက္ေတာ့ “ဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ ဧကန္မုခ် ဘုရားပဲ”ဆိုတာ သိလုိက္ၿပီး ခရီးဦးႀကိဳဆို၊ ဘုရားထိုင္ဖုိ႔ 

ေနရာခင္းေပးပါတယ္။ ျမတစ္ြာဘရုားရွင္ဟာ ရေသ့ခင္းေပးတဲ့ေနရာမွာ ထုိင္ေတာ္မူၿပီး သရဒရေသ့လဲ 

ျမတစ္ြာဘုရားအနီး လကအု္ပ္ခ်ီ အ႐ုိအေသေပးကာ ထိုင္ေနပါတယ္။  

ဒီအခ်ိန္မွာ သရဒရေသ့ရ႕ဲ တပည့္ရေသ့ ေတြဟာ ေကာင္းေပ့၊ အရသာရိွေပ့ဆိုတဲ့ သစ္သီးႀကးီငယ္ကုိ 

ခူးဆြတ္ယူေဆာင္လာၿပီး သူတို႔ဆရာနဲ႔ ျမတစ္ြာဘုရားရ႕ဲ ထိုင္ေနပံုကို ၾကည့္ကာ “အိုဆရာ…ေလာကမွာ 

အသင္ထက္ ႀကးီျမတ္တဲ့သ ူမရွိဘးူလို႔ အရင္က အကၽြႏု္ပ္တို႔ ထင္ခဲ့ပါတယ္။ ခု ဆရာေနေနပံုကို ေထာက္ေတာ့ 

ဒီပုဂၢိဳလ္က အသင္ထက္ ႀကးီျမတ္ေနတဲ့ပုံပါလား”လို႔ ေမးပါတယ္။ အဒီဲအခါ သရဒရေသ့က သူ႔တပည့္ေတြကို 

မုံညင္းေစ့န႔ဲ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ တန္းတူထားၿပီး မႏိႈင္းယဥွ္ေကာင္းသလို သူနဲ႔ ဘုရားကုိလဲ တန္တူထား 

မႏိႈင္းယဥွ္သင့္ေၾကာင္း ရွင္းျပလုိက္တဲ့အခါ တပည့္ရေသေ့တြ သေဘာေပါကၿ္ပီး အေနာမဒႆီျမတစ္ြာဘုရား 

ေျခေတာ္ရင္း ၀ပ္စင္း ဦးတုိက္ကာ ၀င္ထိုင္လိုက္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ သရဒရေသ့က ျမတစ္ြာဘုရား 

ဆြမ္းခံထြက္ခ်ိန္ႀကးီ သတုိူ႔ထံ ေရာက္လာတာကုိ  သိလို႔  ျမတ္စြာဘုရားကို သစ္သးီဆြမ္း ေလာင္းလွဴ ဖုိ႔ 

သူ႔တပည့္ေတြကို ေစခိုင္းလုိက္ၿပီး သကူိုယ္တိုင္လဲ ေရစစ္နဲ႔ ေရစစ္ျပီး ေသာကေ္တာ္ေရ ဆကက္ပ္ပါတယ္။ 

ဒီ့ေနာကေ္တာ့ ျမတ္စြာဘုရား ဆြမ္းစားၿပီး ထိုင္ေနတဲ့အခါ သရဒရေသ့နဲ႔ တပည့္ေတြလဲ ၀မ္းေျမာကဖ္ြယ္စကား 

ေတြ ေျပာဆိုၾကရင္း ျမတစ္ြာဘုရားအနီး ထိုင္လုိကၾ္ကတယ္။ ဒီအခါမွာ အေနာမဒႆီျမတ္စြာဘုရားက သူ႕ရဲ႕ 

အဂၢသာ၀ကႏွစ္ပါးကို တပည့္ေတြန႕ဲ အတ ူ လာေစသတည္းလုိ႔ အဓိ႒ာန္လုိက္ပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလိုပဲ 

အဂၢသာ၀ကႏွစ္ပါးလဲ ေနာကပ္ါ ရဟႏၱာ တစ္သိန္းနဲ႔အတူ ေကာင္ကင္းခရီးနဲ႔ ၾကြလာၿပီး ျမတ္စြာဘရုားကုိ 

ရွိခိုး၀တခ္်ကန္ေတာ့ကာ အနားမွာ ထိုင္ေတာ္ မူၾကတယ္။ 
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 သရဒရေသ့လဲ အေနာမဒႆီျမတ္စြာဘုရားနဲ႕ အဂၢသာ၀ကႏွစ္ပါး အမွဴးျပဳတဲ့ ရဟႏၱာတစ္သနိ္းကို 

ပန္းေမြ႕ရာပန္းအခင္းနဲ႔ ပူေဇာ္ဖို႔ရန္အတြက္ သူ႕ရဲ႕တပည့္ရေသ့ေတြကို ပန္းအရွာခိုင္းလုိက္ပါတယ။္ တပည့္ေတြ 

က တန္ခိုးရွင္ေတြဆိုေတာ့ တန္ခိုးနဲ႔ တစ္ခဏခ်င္းပဲ အဆင္းလလဲွ ရနံ႕လ ဲ သင္းႀကိဳငတ္ဲ့ ပန္းေတြ ခူးလာၿပီး 

ပန္းေမြ႕ရာအခင္းေတြ စီမံျပင္ဆင္ၾကပါတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါ သရဒရေသ့က ျမတစ္ြာဘရုားကုိ သူတုိ႔ကို ခ်ီးေျမႇာက္ 

တဲ့အေနနဲ႔ ပန္းေမြ႕ရာအခင္းေတြေပၚမွာ သီတင္းသုံးဖို႔ လက္အုပ္ခ်ီကာ ႐ုိ႐ုိေသေသ ပင့္ေလွ်ာကတ့ဲ္အတြက္ 

အေနာမဒႆီျမတစ္ြာဘုရားနဲ႔အတူ အဂၢသာ၀ကႏွစ္ပါးဦးေဆာင္တဲ့ ရဟႏၱာတစ္သိန္းတို႔ဟာ သ႕ူေနရာႏွင့္သူ 

သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပန္းေမြ႕ရာေတြေပၚမွာ သတီင္းသုံးၾကပါတယ။္ ပန္းလွဴ တဲ့ရေသေ့တြ အက်ိဳးမ်ားေစဖုိ႔အတြက္ 

ဘရုားရွင္ႏွင့္ရဟန္းေတာ္ေတြက နိေရာဓသမာပတကုိ္ ခုနစ္ရကတ္ိတိ ၀င္စားေတာ္မူၾကပါတယ္။ နိေရာဓ 

သမာပတ၀္င္စားတယ္ဆိုတာ အနာဂါမ္ရဟႏၱာလျဲဖစ္၊ သမာပတ္ရွစ္ပါးလဲရတဲ့ ပုဂၢိဳလမ္်ားက ခႏၶာ၀န္ထမ္းရတာ 

ေလးလတံဲ့ ဒုကၡေတြကေန ေခတၱခဏလြတ္ေစဖို႔အတြက္ စိတ္ေစတသကိ္ေတြေရာ စိတဇၱ႐ုပ္ေတြပါ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း 

ေစၿပီး ကမၼဇ၊ ဥတုဇ၊ အာဟာရဇဆိုတဲ့ ႐ုပ္သုံးမ်ိဳးထနဲဲ႔ ခနုစ္ရကတ္ိတိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနတာကုိ ဆုိလိုတာပါ။ 

ဒီနိေရာဓသမာပတက္ ျပန္ထလာတဲ့အရွင္ျမတမ္်ားကုိ လွဴ ရရင္ လွဴ သူေတြမွာ ခ်ကခ္်င္းလက္ငင္း ထးူျခားတ့ဲ 

အက်ိဳးတရားေတြ ရႏုိင္ပါတယ္။  

အဒီဲလို ဘရုားအမွဴးျပဳတဲ့ရဟန္းေတာ္ေတြ သမာပတ၀္င္စားေနတဲ့ ခုနစ္ရက ္ လုံးလံုး သရဒရေသ့ဟာ 

လုံး၀မထ၊ အစာေရစာ မစားပဲ အေနာမဒႆီျမတ္စြာဘရုားရွင္ကို ပန္းထးီႀကီး ေဆာင္းမိုးေပးၿပီး 

ပူေဇာ္ေနပါတယ္။ ပန္းေတြနဲ႔ ပူေဇာ္ၿပီးတဲ့အခါ သရဒရေသ့ဟာ သစ္နက္ေရကို လက္၀တဲဖက ္

ပခုံးထက္မွာတင္ၿပီး ျမတစ္ြာဘုရားကို ရွိခိုးဦးညြတက္ာ “ျမတ္စြာဘုရား….အရွင္ဘုရားဟာ သတၱ၀ါေတြကို 

သသံရာခရီးခကဲေန ထုတ္ေဆာင္ေတာ္မူပါတယဘု္ရား၊ အရွင္ဘုရားကုိဖူးျမင္ရလို႔ သတၱ၀ါေတြမွာ ယုံမွား 

သသံယ၀ိစိကိစၦာေတြ ကင္းလာၾကပါတယ္ဘုရား၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အရွင္ဘုရားဟာ သတၱ၀ါေတြရ႕ဲ ကိုးကြယ္ 

အားထားရာ ဆရာျမတ္ျဖစ္ပါတယ္ဘရုား၊ သမုဒၵရာေရကို ျပည္ေတာင္းနဲ႔ ခ်ိန္တြယ္ေရတြက္လုိ႔ ရခ်င္ 

ရႏိုင္ပါမယ၊္ ဒီမဟာပထ၀ီေျမႀကီးကုိ ခ်ိန္ခြင္ေပၚတင္ၿပီး ခ်ိန္တြယမ္ယ္ဆုိရင္ ရခ်င္ရႏိုင္ပါမယ၊္ 

မိုးေကာင္းကင္ႀကးီကုိ ေပႀကိဳးေတြ၊ လကသ္စ္ေတာင္တာေတြနဲ႔ တုိင္းတာမယဆုိ္ရင္ ရခ်င္ရႏိုင္ပါမယ္၊  ဒါေပမ့ဲ 

အရွင္ဘုရားရ႕ဲ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကုိေတာ့ ႏိႈင္းယဥွ္ဘို႔ရာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘရုား။”လို႔ ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ 

သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးက်ဴးခ့ဲပါတယ္။ သရဒရေသ့ရဲ႕ ခုလုိ ပန္းေတြနဲ႔ပူေဇာ္တာနဲ႔ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကုိ 

ခ်ီးက်ဴးပူေဇာ္တ့ဲကုသုိလ္က အရွင္ျမတ္ႀကီးအတြက္ ပညာအရာ ဧတဒဂ္ရေၾကာင္း အဓိကေကာင္းမႈကုသုိလ္ 

ျဖစ္ပါတယ္။  

က်န္တဲ့တပည့္ရေသ့ေတြကေတာ့ ဆြမ္းစားခ်ိန္မွာ သစ္သးီရွာထြက္ သစ္သီးစားၿပီးမွ ဘုရားအမွဴး 

ရွိတဲ့ရဟန္းေတာ္ေတြကုိ လက္အုပ္ကေလးေတြခ်ီကာ ပူေဇာ္ရင္း ထိုင္ေနၾကပါတယ္။ ခုနစ္ရကေ္စ့လို႔ ဘုရား 

အမွဴးျပဳတဲ့ရဟန္းေတာ္ေတြ နိေရာဓသမာပတမ္ွ ထၿပီးတဲ့အခါ ဘရုားရွင္ရ႕ဲ တုိက္တြန္းခ်က္အရ အဂၢသာ၀က 
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ႏွစ္ပါးျဖစ္တဲ့ နိသဘေထရ္န႕ဲ အေနာမေထရ္တုိ႔က ရေသ့ေတြကို ပန္းအလွဴနဲ႔ပတ္သကတ္ဲ့ ပန္းအႏုေမာဒနာ 

တရား ေဟာၾကပါတယ။္  

အဒီဲေနာကေ္တာ့ အေနာမဒႆီျမတစ္ြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တုိင္ အႏုေမာဒနာတရား 

ဆက္ၿပီးေဟာၾကားလိုကတ္ဲ့အခါ သရဒရေသက့လြဲၿပီး က်န္တဲ့ တပည့္ရေသ့ ခုနစ္ေသာင္းေလးေထာင္လုံး 

အာသေ၀ါကနု္ခမ္း ရဟႏၱာ ျဖစ္ေတာ္မူၾကပါတယ္။ ျမတစ္ြာဘုရားရွင္က ဒီရေသ့ေတြကို ဧဟဘိိကၡဳရဟန္းအျဖစ္ 

ခ်ီးျမႇင့္ေပးလုိ႔ ရေသ့အားလုံး ရေသအ့သြင္ေပ်ာက္၊ ၀ါေတာ္ ေျခာက္ဆယ္ရ မေထရ္လုိ သကၤန္း၊ သပိတ္စတ့ဲ 

ပရိကၡရာရွစ္ပါး လြယလ္်က္ ရဟန္းအျဖစ္ ေရာက္ေတာ္မူခ့ဲၾကတယ္။  

 သရဒရေသ့ကေတာ့ “ေနာင္အနာဂတ္ တစ္ဆူေသာဘရုားရွင္ရ႕ဲ သာသနာေတာ္မွာ ဒီလက်္ာေတာ္ရံ 

အဂၢသာ၀ကျဖစ္တဲ့ အရွင္နိသဘမေထရ္လို ငါလပဲဲ ပညာအရာ ဧတဒဂ္ရတဲ့ လက်္ာေတာ္ရ ံအဂၢသာ၀ကျဖစ္ရင္ 

ေကာင္းမွာပဲ”ဆိုတဲ့အေတြးေတြက ၀င္ေရာကေ္နရာယေူနလို႔ ဘာမဂ္ဖုိလ္မွ မရလိုက္ပါဘးူ။ အဒီဲေနာက္ သရဒ 

ရေသဟ့ာ အေနာမဒႆီဘရုားထံမွာ သ႕ူစိတ္အႀကံျဖစ္တ့ဲအတိုင္း ပညာအရာ ဧတဒဂ္ရ လက်္ာေတာ္ရံ 

အဂၢသာ၀ကဆ ု ပန္ခဲ့ပါတယ္။ အေနာမဒႆီျမတ္စြာဘုရားရွင္လဲ အနာဂတသံဉာဏ္ေတာ္န႕ဲ ႐ႈေမွ်ာ္ၿပီး ေနာင္ 

တစ္သေခ ၤ်န႕ဲ ကမၻာတစ္သနိ္းၾကာတဲ့အခါ ပြင့္ေတာ္မူမဲ့ ေဂါတမဘရုားရွင္လက္ထက္ေရာက္ရင္ သင္ဟာ ဆပုန္ 

ထားတဲ့အတိုင္း လက်္ာေတာ္ရံ အဂၢသာ၀ကျဖစ္လမိ့္မယ္လို႔ ဗ်ာဒိတစ္ကား ျမြကၾ္ကားေတာ္မူၿပီး အဂၢသာ၀က 

ႏွစ္ပါးအမွဴးျပဳတဲ့ရဟႏၱာတစ္သိန္းနဲ႔အတူ ေကာင္းကင္ခရီးနဲ႔ ေဒသစာရီ ၾကြခ်ီသြားေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္  

ဒီအခါမွာ သရဒရေသဟ့ာ သူ႕ရဲ႕သငူယ္ခ်င္း သိရီ၀ၯနထ ံ သြားၿပီး က်န္တဲ့ လက္၀ေဲတာ္ရံ 

အဂၢသာ၀ကဆပုန္ဖို႔ အႀကေံပးပါတယ္။ သိရီ၀ၯနသၾူကြယ္လဲ သရဒရေသအ့ႀကံေပးတာကို လက္ခံၿပီး 

အေနာမဒႆီဘရုားအမွဴးရိွတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြကို ပင့္ဖိတ္ၿပီး ခုနစ္ရကခ္ုနစ္လီ အႀကီးအက်ယ္အလွဴ ေပးကာ 

လက်္ာေတာ္ရံ အဂၢသာ၀ကဆု ပန္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကလဲ သရိီ၀ၯနသၾူကြယ္ကို ေနာင္အနာဂတ္ 

ေဂါတမဘုရားသာသနာမွာ သင္ေတာင္းတဲ့ ဆုျပည့္ၿပီး လက်္ာေတာ္ရံ ဒုတိယအဂၢသာ၀ကျဖစ္လမိ့္မယ္လုိ႔ 

ဗ်ာဒိတေ္ပးေတာ္မူပါတယ။္ သိရီ၀ၯနသၾူကြယ္လဲ အလြန္အမင္း ၀မး္ေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ၿပီး တစ္သက္တာ 

ပတလ္ုံး ကသုိုလတ္ရားေတြ ႀကိဳးစား အားထတ္ုကာ ကြယ္လြန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ နတ္ျပည္ကို ေရာက္သြားတယ္။  

သရဒရေသက့ေတာ့ ျဗဟၼစိုရ္ တရားေလးပါးကို မျပတပ္ြားမ်ားအားထတ္ုတဲ့ကသုိုလ္ေၾကာင့္ 

ေနာကဘ္၀မွာ  ျဗဟၼာ့ျပည္မွာ ျဗဟၼာျဖစ္ခဲ့တယ။္ ဒါ့အျပင္ အေနာမဒႆီဘရုားအမွဴးရိွတဲ့ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္ 

ေတြကို ပန္းေမြ႕ရာ၊ ပန္းထးီေတြနဲ႔ လွဴဒါန္းခ့ဲရတဲ့ ကုသိုလ္၊ ျမတစ္ြာဘုရားရွင္ရ႕ဲ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ကုိ 

ခ်ီးက်ဴးပူေဇာ္ခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ္ေတြေၾကာင့္ သရဒရေသ့ဟာ ဘ၀သံသရာက်င္လည္တဲ့အခါ ကမၻာတစ္သိန္း 

ကာလပတ္လုံး နတ္ျပည္မွာျဖစ္ရျခင္း၊ စၾကာမင္း အႀကမ္ိတစ္ေထာင္ ျဖစ္ရျခင္း၊ သိၾကားမင္း 

အႀကိမ္တစ္ေထာင္ ျဖစ္ရျခင္း၊ တစ္တိုင္းတစ္ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ သာမန္ပေဒသရာဇ္မင္း အႀကိမ္ မေရမတြက္ 
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ႏိုင္ျဖစ္ရျခင္း၊ ေနာင္ဆုံးဘ၀၌ ပညာအရာဧတဒဂ္ရၿပီး အဂၢသာ၀က အျဖစ္နဲ႔ ကၽြတ္တမ္း၀င္ရျခင္း စတဲ့ 

အက်ိဳးတရားေတြ ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း အေနာမဒႆီျမတ္စြာဘုရား ကိုယတုိ္င္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ 

ေနာကဆံု္းယခုဘ၀ ျဖစ္လာၾကပံု 

 အဒီဲလိ ု ဘ၀သသံရာက်င္လည္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ခု ေဂါတမျမတစ္ြာဘုရားလက္ထက္ ေရာကလ္ာတဲ့ 

အခါမွာေတာ့ သရဒရေသက့ ရာဇၿဂိဳဟၿ္မိဳ႕နဲ႔ သပိ္မေ၀းလွတဲ့ ဥပတိႆ ရြာက ႐ူပသာရီပုေဏၰးမရ႕ဲ ၀မ္းၾကာ 

တုိက္မွာ ပဋိသေႏၶလာေနပါတယ္။ အဒီဲတစ္ေန႔ထဲမွာပဲ သူ႕ရ႕ဲသူငယ္ခ်င္း သရိီ၀ၯနလ ဲ ရာဇၿဂိဳဟ္နဲ႔ သိပ္မေ၀း 

တဲ ့ ေကာလတိရြာက ေမာဂၢလပီုေဏၰးမရဲ႕ ၀မ္းၾကာတိုက္မွာ ပဋိသေႏၶေနပါတယ။္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ပဋသိေႏၶ 

ေနခဲ့ၾကတ့ဲ အဲဒီမ်ိဳးႏြယ္ႏွစ္ခုဟာ လြန္ခဲ့တဲ့အထက္ ေဆြခုနစ္ဆက္ မ်ိဳးခုနစ္ဆက္ကထကဲ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာ 

ေတြလို သပိ္ကုိ ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္ ရွိခဲ့ၾကတာပါ။ အခ်ိန္တန္လို႔ သတုိူ႔ႏွစ္ေယာက္ တစ္ေန႔ထမဲွာပဲ ေမြးဖြားလာ 

ၾကၿပီး နာမည္ေပးကင္းပြန္းတပ္ေတာ့ ႐ူပသာရီပုေဏၰးမရ႕ဲသားကိုေတာ့ ဥပတိႆရြာ အႀကီးအကရဲ႕ဲ 

သားျဖစ္တာမုိ႔ ဥပတိႆလုိ႔ နာမည္ေပးၾကၿပီး၊ ေမာဂၢလီပုေဏၰးမရဲ႕သားကိုေတာ့ ေကာလတိရြာအႀကးီအကရဲ႕ဲ 

သားျဖစ္လို႔ ေကာလိတလုိ႕ နာမည္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ အရွင္သာရိပုတၱရာေလာင္းက ဥပတိႆ ျဖစ္ၿပီး အရွင္မဟာ 

ေမာဂၢလာန္အေလာင္းကေတာ့ ေကာလတိေပါ့။  

ဥပတိႆ န႕ဲ ေကာလိတတို႔ သငူယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာကဟ္ာ အသိုင္းအ၀ုိင္းႀကးီတဲ့ မ်ိဳးႏြယ္ေတြမွ 

ျဖစ္ခဲ့ၾကတ့ဲသူေတြပီပီ အေျခြအရံမ်ားစြာနဲ႔ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ႀကးီျပင္းခဲ့ၾက ၿပီး ေခတ္အားေလ်ာ္စြာ 

တတ္သင့္တတ္ထိုက္တဲ့ ေဗဒင္သုံးပံုကုိလဲ တစ္ဖကက္မ္းခတ္ တတ္ေျမာကခ္ဲ့ၾက ပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ 

သတုိူ႔သူငယခ္်င္းႏွစ္ေယာက္ဟာ ေနာက္ပါလလုင္ငါးရာနဲ႔အတူ ရာဇၿဂိဳဟက္ နာမည္ႀကးီ ေတာင္ထိပ္ပြဲသဘင္ 

သြားၾကည့္ၾကရင္း ဉာဏ္ေတြကလဲ ရင့္က်က္လာၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ “ယခု ပြဲၾကည့္ေနၾကတဲ့သူေတြ 

အကုန္လုံး ႏွစ္တရာအတြင္းမွာပဲ ေသၾကမ့ဲသူေတြခ်ည္းပါလား”လုိ႔ သံေ၀ဂဉာဏ္ ျဖစ္ၿပီး မေသရာတရားကို 

ရဖို႔အတြက ္ ေဟာျပႏုိင္တဲ့ ရဟန္းတစ္ပါးေတာ့ ရွာမွပလဲို႔ ဆံုးျဖတခ္်က္ ခ်လိုကၾ္ကတယ္။ အဒီဲေနာက္ 

သတုိူ႔ႏွစ္ေယာကဟ္ာ ေနာကပ္ါလုလင္ငါးရာနဲ႕အတူ ရာဇၿဂိဳဟ္က ကုိယ့္ကိုယ္ကို ဘုရားအမည္ခံထားတဲ့ 

သဥိၥည္းပရိဗိုဇ္ဆရာႀကးီထံ သြားၿပီး ပရိဗိုဇ္ရဟန္း ၀တလုိ္က္ၾကတယ္။  

သတုိူ႔လို ပညာတတ္ နာမည္ႀကီးလငူယေ္တြ ပရိဗိုဇ္ရဟန္း ၀တ္လုိက္တယ္ဆိုရင္ပဲ 

သဥိၥည္းဆရာႀကးီလဲ တစ္ခါထ ဲ နာမည္ ပိုႀကးီသြားၿပီး လွဴသူတန္းသေူတြမ်ားလို႔ လာဘလ္ာဘေတြ 

ေပါမ်ားလာခ့ဲတယ္။ ဥပတိႆ နဲ႔ ေကာလတိတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ဟာ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ေလာကဆုိ္ရင္ပဲ 

သဥိၥည္းဆရာႀကးီမွာ သူတို႔လုိခ်င္တဲ့ အႏွစ္ သာရရိွတဲ့တရား မရွိဘးူဆိုတာ သိလုိက္ၿပီး အျခားပညာရိွ 

အမည္ခံထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဆီကိုလဲ သူတုိ႔ လိုခ်င္တဲ့တရားကို လိုက္လံေမးျမန္းပါတယ္။ သတုိူ႔ေမးလိုက္တဲ့ 

သတုိူင္းဟာ ေမးတဲ့ေမးခြန္းကို မေျဖႏုိင္တဲ့အျပင္ အဒီဲပုဂၢိဳလေ္တြက ေမးခြန္းေတြ ျပန္ေမးၾကလို႔ သတူို႔ကခ်ည္းပဲ 

ျပန္ျပန္ေျဖေပးခ့ဲၾကရတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ မေသရာတရား ရွာရင္း “ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ထကဲ 
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မေသရာတရား အရင္ေတြ႕တဲ့သကူ က်န္တဲ့ပုဂၢိဳလကုိ္ ျပန္ေျပာစတမ္း”လို႔ အျပန္အလန္ွ ကတျိပဳ 

လိုက္ၾကတယ္။ 

အရွင္အႆဇိနဲ႔ေတြ႕ၿပီး ေသာတာပန္ျဖစ္ 

 အဒီဲအခ်ိန္မွာ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေဂါတမျမတစ္ြာဘုရားလဲ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူၿပီးလုိ႔ တရားဦး 

ဓမၼစၾကာတရားေဟာ၊ ေနာက္ အနတၱလကၡဏသုတေ္ဟာ၊ အဒီဲလိုန႕ဲ လာလိုက္တာ ဥ႐ုေ၀လေတာတန္းက 

ရေသတ့စ္ေထာင္ကိုပါ တရားေဟာေခ်ခၽြတဆံု္းမေတာ္မူၿပီးလို႔ ရာဇၿဂိဳဟ္မွာ သီတင္းသုံးေနပါတယ။္ ဒီအခ်ိန္မွာ 

ဥပတိႆ ပရိဗိုဇ္လဲ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕ထဲ တည္ၾကည္ၿငိမ္သက္တဲ့ဣေျႏၵနဲ႔ ဆြမ္းခံၾကြေနတဲ့ အရွင္အႆဇိ 

အရွင္ျမတ္ကုိ ျမင္ေတြ႕လုိက္ရရင္ပဲ “ဒီလို ၾကည္ညိဳစရာေကာင္းတဲ့ အရွင္ျမတမ္်ိဳး ငါတစ္ခါမွ မေတြ႕ဖူးဘူး၊ 

ငါရွာေနတဲ့ မေသရာတရား ဒီရဟန္းရဲ႕သႏၱာန္မွာ ဧကန္ရွိႏိုင္ေလာက္တယ္”ဆိုတဲ့ ၀မ္းသာအားရအေတြးနဲ႕ 

အရွင္အႆဇိဆြမ္းခံတဲ့ေနာက္ တေကာက္ေကာက္ လုိက္သြားေတာ့တယ္။  

အရွင္အႆဇိဆိုတာ ပဥၥ၀ဂၢီငါးပါး ထဲက အငယဆံု္း အရွင္ျမတပ္ါ။ အရွင္ျမတက္ ဆြမ္းခံၿပီး 

သင့္ေတာ္တ့ဲေနရာေရာက္လုိ႔ ဆြမ္းစားဖုိ႔ ဟန္ျပင္လိုက္တဲ့အခါ ဥပတိႆ ပရိဗိုဇ္က သူ႔ပါလာတဲ့ အခင္းေလး 

ခင္းေပးပါတယ။္ အရွင္ျမတဆ္ြမ္းစားၿပီးတဲ့ အခါ သူ႔ပါလာတဲ့ ေရကရားထကဲ ေရငွ႕ဲၿပီး ေသာက္ေတာ္ေရ 

ဆက္ကပ္ပါတယ။္ အရွင္ျမတအ္တြက္ လိုအပ္တဲ့ ၀တႀ္ကီး၀တင္ယကုိ္ ျပဳစုေပးရင္း ႏႈတဆ္က္ 

ပဋသိႏၳာရစကားေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္ ဥပတိႆ ပရိဗိုဇ္က အရွင္ျမတကုိ္ “အသင္ရ႕ဲ ဆရာ ဘယ္သူပါလ၊ဲ 

အဘယ္ဆရာရဲ႕ တရားကို ႏွစ္သကပ္ါသလဲ” လို႔ ေမးေလွ်ာက္ ပါတယ။္ ဒီအခါ အရွင္အႆဇိက 

ျမတစ္ြာဘုရားဟာ သူ႕ရဲ႕ဆရာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ျမတ္စြာဘရုားရ႕ဲ တရားကို ႏွစ္သကေ္ၾကာင္းျပန္ေျဖပါတယ္။ 

ဒီအခါမွာ ဥပတိႆပရိဗိုဇ္က တရားအက်ဥ္း ေဟာေပးဖုိ႔ အရွင္အႆဇိကုိ ေတာင္းပန္တဲ့အတြက္ 

အရွင္ျမတ္က - 

 ေယ ဓမၼာ ေဟတပုၸဘ၀ါ၊ ေတသံ ေဟတုံ တထာဂေတာ အာဟ။ 

 ေတသဥၥ ေယာ နိေရာေဓာ၊ ဧ၀ံ၀ါဒီ မဟာသမေဏာ။ 

ဆိုတဲ့ ဒီဂါထာကို ေဟာလုိက္ပါတယ္။ ဒီဂါထာရဲ႕ ပထမ ႏွစ္ပိုဒ္ဆုံးရင္ပဲ ဥပတိႆပရိဗုိဇ္ ေသာတာပန္တည္ၿပီး 

ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းမရွိတဲ့ မေသရာနိဗၺာန္တရားထူးကို ပထမအႀကမ္ိ ေတြ႕ျမင္သြားပါတယ္။ ဒီဂါထာရဲ႕ 

အဓိပၸါယ္ကို သိေအာင္ ဂါထာရ႕ဲ အနကကုိ္ ေဖာ္ျပပါဦးမယ။္  

 ေယ ဓမၼာ - အၾကင္ ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္တရားလို႔ေခၚတဲ့ ဒုကၡသစၥာတရားတို႔သည္၊ ေဟတုပၸဘ၀ါ - 

အေၾကာင္းတဏွာဆိုတ့ဲ သမုဒယသစၥာလွ်င္ အမြနအ္စရွိကနု္၏။ ေတသံ - ထိ ု ခႏၶာငါးပါး ဒုကၡသစၥာတရား 

တို႔၏၊ ေဟတံု - အေၾကာင္းတဏွာ သမုဒယသစၥာကို၊ တထာဂေတာ - ဘုရားရွင္သည္၊ အာဟ - ေဟာေတာ္ 

မူၿပီ။ ေတသံ - ထိုခႏၶာငါးပါးအက်ိဳး ဒုကၡသစၥာႏွင့္ အေၾကာင္းတဏွာ သမုဒယသစၥာတို႔၏၊ ေယာ နိေရာေဓာ - 



ပညာအရာ ဧတဒဂ္ရ အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ 

12 | P a g e  
 

အၾကင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာနိဗၺာန္ဆိုတဲ့နိေရာဓသစၥာႏွင့္ ထိုနိေရာဓသို႔ဆိုက္ေရာကေ္ၾကာင္း မဂၢင္ရွစ္ပါး မဂၢသစၥာ 

တရားသည္၊ အတိၳ - ထင္ရွားမေသြ ရွိပါေပ၏၊ တဥၥ - ထိုနိေရာဓသစၥာႏွင့္ မဂၢသစၥာကိုလည္း၊ တထာဂေတာ - 

ဘရုားရွင္သည္၊ အာဟ - ေဟာေတာ္မူၿပီ။ မဟာသမေဏာ -  ငါတို႔ဆရာ ရဟန္းျမတသ္ည္၊ ဧ၀ံ၀ါဒီ - ဤသို႔ 

အယူရိွေတာ္မူ၏။  

 အဓိပၸါယအ္က်ဥ္းကေတာ့ ေလာကမွာရွိတ့ဲ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ခႏၶာငါးပါးဆုိတဲ့ ဒုကၡသစၥာတရားေတြဆုိတာ 

လိုခ်င္တပ္မက္မႈ တဏွာသမုဒယေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာျဖစ္တယ္၊ အေၾကာင္းမ့ဲ ျဖစ္လာတာ မဟတ္ုဘးူ။ ဒုကၡ 

ေတြရ႕ဲ လက္သယ္တရားခံအေၾကာင္းတရားဆိုတာ တဏွာေခၚတဲ့ သမုဒသစၥာပလဲို႔ ဘရုားရွင္က ေဟာပါတယ္၊ 

ဒီ ဒုကၡသစၥာန႕ဲ သမုဒယသစၥာေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္လို႔ေခၚတဲ့ နိေရာဓသစၥာ ဆိုတာရယ၊္ နိေရာဓသို႔ 

ဆုိက္ေရာကဖ္ို႔အတြက္ ပြားမ်ားဖုိ႔ မဂၢသစၥာဆိုတာရယ ္ ဒီ သစၥာေလးပါးတရားကို ငါတို႔ ျမတစ္ြာဘုရားက 

ေဟာျပပါတယ-္လုိ႔ ဆုိလိုတာပါ။ 

 ဒီဂါထာဆုံးတာနဲ႔ ဥပတိႆပရိဗုိဇ္ဟာ ေသာတာပန္နဲ႔တင္ရပ္သြားၿပီး အထက္မဂ္ဉာဏ္ ဖုိလ္ဉာဏ္ 

ေတြဆကမ္ျဖစ္တာနဲ႔  ဒီလိုဆုိ အေၾကာင္းထးူေတာ့ ရွိရမယ္လုိ႔ေတြးၿပီး အရွင္အႆဇိက ဆက္ၿပီး တရားေဟာ 

မွာကို သူ႕အတြက္ ဒီေလာကဆို္ လုံေလာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၿပီး ျမတ္စြာဘုရား ခု ဘယ္မွာသီတင္း 

သုံးေနသလဆဲိုတာ ေမးေလွ်ာကပ္ါတယ။္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသုံးေနေၾကာင္း အရွင္ျမတက္ 

ေျဖၾကားလို႔ သတိယဆုိ္ရင္ပဲ ဥပတိႆ ပရိဗိုဇ္ဟာ သနူဲ႔ သ႕ူသငူယခ္်င္းေကာလတိတုိ႔ အျပန္အလန္ွ 

ကတိက၀တ ္ ျပဳထားသည့္အတြက္ ေကာလတိကို ေခၚၿပီး ေနာကက္ေနလိုက္လာခဲ့ပါမည့္အေၾကာင္း 

အရွင္ျမတ္ကုိ ေလွ် ာက္ထားၿပီး ထျိခင္းငါးပါးျဖင့္ ရွိခိုးဦးခ် ကန္ေတာ့ၿပီး ပရိဗိုဇ္ေတြရ႕ဲ ေက်ာင္းသခၤန္းကုိ 

ျပန္ခဲ့ပါတယ။္  

အေ၀းကေန ျပန္လာေနတဲ့ ဥပတိႆ ကို ေကာလတိပရိဗိုဇ္ လွမ္းျမင္လိုက္တယဆုိ္ရင္ပဲ သ႕ူစိတ္ထမဲွာ 

“ေအာ္ ငါ့သငူယ္ခ်င္းရ႕ဲမ်က္ႏွာအေရာင္အဆင္းက အရင္ေန႔ေတြကလို မဟတု္ဘူး၊ ဧကန္ေတာ့ ငါတို႔ရွာေနတဲ့ 

မေသရာတရားကုိ ေတြ႕လာၿပီျဖစ္မယ္”လို႔ ေတြးမိၿပီး ဥပတိႆ ကို အက်ိဳးအေၾကာင္း ေမးပါတယ္။ ဒီအခါ 

ဥပတိႆ က ေကာလတိကုိ မေသရာတရားကို ေတြ႕ခ့ဲၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပၿပီး အရွင္အႆဇိထံကေန 

သနူာခဲ့ရတဲ့ ေယ ဓမၼာ ေဟတပုၸဘ၀ါ-အစခ်ီတဲ ့ဂါထာေလးပုိဒ္ကို ျပန္ေဟာျပပါတယ္။ ဂါထာေလးပုိဒ္အဆုံးမွာ 

ေကာလတိ ပရိဗိုဇ္လဲ ေသာတာပန္တည္ၿပီး မေသရာအၿမိဳကန္ိဗၺာန္တရားထူးကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ 

ျမင္ေတြ႕သြားပါတယ္။ အဒီဲလို တရားထူး ရလိုက္တာန႕ဲ တရားပုိင္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဖူးေတြ႕ခ်င္ေဇာနဲ႔ 

“ငါတို႔ဆရာ ျမတစ္ြာဘုရား ဘယ္မွာလဲ”လို႔ ဥပတိႆ ကို ေမးပါတယ။္ ဥပတိႆ က 

ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွာလို႔လဲ ေျဖလိုက္ေရာ “ဒါဆို ျမတစ္ြာဘုရားဆီ သြားၾကစုိ႔၊ ျမတ္စြာဘုရားကုိ 

ဖူးေမွ်ာ္ၾကစုိ႔” လုိ႔ ေကာလကိ ေျပာပါတယ္။ ဒီအခါ ဥပတိႆက အၿမဲတေစ ဆရာကို ေလးစားျမတ္ႏိုး 

တန္ဖိုးထားတတ္သပူီပီ သိဥၥည္းဆရာႀကးီထံ သြားၿပီး ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ ဂုဏေ္တာ္ေတြကို ေျပာျပကာ 
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ဘရုားရွင္ထံ ေခၚသြားခ်င္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပတယ္။ အဒီဲေနာက္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက ္ ဆရာႀကီးထ ံ

သြားေရာကၿ္ပီး အက်ိဳးအေၾကာင္းရွင္းျပကာ ဘုရားရွင္ထံ လုိက္ခဲ့ဖို႔ ေခၚတဲ့အခါ သိဥၥည္းဆရာႀကးီက သူ 

အခုရေနတဲ့ ေက်ာ္ေစာမႈနဲ႔လာဘ္သပ္ပကာေတြကို ငဲ့ကြကၿ္ပီး ရာ၀င္အိုးႀကးီ ျဖစ္ၿပီးခါမွ စလယ္၀င္အိုးေလး 

မျဖစ္ခ်င္ေတာ့တဲ့အေၾကာင္း ေျပာၿပီး ျငင္းပယလုိ္႔ ဥပတိႆ န႕ဲ ေကာလိတတုိ႔လဲ လကေ္လ်ာ့လိုက္ၿပီး 

သတုိူ႔ႏွစ္ေယာကရ္႕ဲ ဆံုးမၾသ၀ါဒကို ႏွစ္သကသ္ေဘာက်တဲ့ တပည့္ပရိဗိုဇ္ ၂၅၀ န႕ဲအတူ ဘရုားရွင္ရွိရာ 

ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ကို လာခဲ့ပါတယ္။  

ဧတဒဂ္ဘြ႕ဲထူး ရေတာ္မူျခင္း 

ဒီလိ ု သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ တပည့္ေတြန႕ဲအတူ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ဆီ ဦးတည္လာေနတာကို ျမတ္စြာ-

ဘရုား ျမင္ေတြ႕လိုက္ရင္ပဲ ဘရုားရွင္က သူ႕နားမွာရွိေနတဲ့ ရဟန္းပရိတ္သတ္ကို ခုလာေနတ့ဲ ဥပတိႆ နဲ႔ 

ေကာလတိတုိ႔ဟာ ငါဘုရားရ႕ဲ အဂၢသာ၀ကျဖစ္မဲ့ပုဂိၢဳလေ္တြျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ္။ သူတို႔လဲ 

ေရာကၿ္ပီးတာနဲ႔ ဘုရားရွင္ကို ရွိခိုးဦးခ် ကန္ေတာ့ၿပီး ရဟန္းျပဳခြင့္ေတာင္းၾကပါတယ္။ ဒီအခါမွာ 

ျမတစ္ြာဘုရားက “ဧထ ဘိကၡေ၀ါ-ရဟန္းတို႔ လာၾကကုန္ေလာ့” မိန္႔လိုက္တယဆို္ရင္ပဲ  သူတို႔အားလုံး ပရိဗိုဇ္ 

အသြင္ေပ်ာက္ ဆံမုတ္ဆိတ္ေတြ ရိတပ္ယ္ထားၿပီး တန္ခိုးနဲ႔ျဖစ္လာတဲ့ပရိကၡရာရွစ္ပါးလြယ္လ်က္ ၀ါေတာ္ 

ေျခာကဆ္ယ္ရ အသြင္ပုံစံနဲ႔  ဧဟိဘိကၡဳရဟန္းအျဖစ္ကို ရခဲ့ၾကပါတယ။္ ဥပတိႆ က အရွင္သာရိပုတၱရာ 

ျဖစ္လာၿပီး၊ ေကာလိတက အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ ျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ ဆက္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားက သူတို႔စ႐ိုက္န႕ဲ 

ကိုက္ညီမဲ့တရားကို ေဟာေတာ္မူတဲ့အခါ အဂၢသာ၀ကႏွစ္ပါးကလြလုိဲ႔ က်န္တဲ့ ေနာကပ္ါတပည့္ ပရိဗိုဇ္၂၅၀ လုံး 

ရဟႏၱာ ျဖစ္သြားၾကပါတယ္။   

ဒီတရားပြဲမွာ တပည့္ ၂၅၀ ရဟႏၱာျဖစ္သြားၾကေပမ့ဲ အဂၢသာ၀က ေလ်ာင္းလ်ာ သူတို႔ႏွစ္ပါး 

အထက္မဂ္ဖိုလ္ေတြ မရခ့ဲၾကပါဘးူ။ အေၾကာင္းကေတာ့ သတုိူ႔ရမဲ့ သာ၀ကပါရမီ ဉာဏ္က ႀကးီက်ယ္လြန္းလို႔ 

ျဖစ္ပါတယ။္ အရွင္ေမာဂၢလာန္က ရဟန္းျပဳၿပီး ခုနစ္ရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔ မဂဓတုိင္း ကလႅ၀ါလဆုိတဲ့ရြာကေလးမွာ 

ရဟန္းတရားအားထုတ္ရင္း ထနိမိဒၶ ႏွိပ္စကေ္နလို႔ ဘရုားရွင္က ထိနမိဒၶ ပယေ္ဖ်ာက္ေၾကာင္းတရား ေဟာၿပီး 

ဓာတက္မၼ႒ာန္း ဆကေ္ဟာတာကို နာယရူင္းနဲ႔ပဲ အထကမ္ဂ္ဖိုလ္ေတြ ရၿပီး သာ၀ကပါရမီဉာဏ္အဆုံး 

အထြတ္အထပိ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အရွင္သာရိပုတရၱာကေတာ့ ရဟန္းျပဳၿပီးလုိ႔ ၁၅ ရက္အၾကာမွာ 

ျမတစ္ြာ ဘုရားန႕ဲအတူ ရာဇၿဂိဳဟ္က ၀က္တူးလိုဏ္ဂူမွာ ေနထုိင္ရင္း သူ႔ရ႕ဲတျူဖစ္တဲ့ ဒီဃနခပရိဗိုဇ္ကို ေဟာတဲ့ 

ေ၀ဒနာသမိ္းဆည္းေၾကာင္း ေ၀ဒနာပရိဂၢဟသုတၱန္ကို နာရင္း ဉာဏ္နဲ႔ ေဒသနာေတာ္သို႔အစဥ္လိုက္ကာ 

ႏွလုံးသြင္း ႐ႈပြားလုိက္တဲ့အတြက္ သမူ်ားအတြက္ ခူထားတဲ့ထမင္းကို အဆင္သင့္စားလိုက္ရတဲ့သူလိုပဲ 

အထက္မဂ္ဖိုလ္ ေတြရၿပီး သာ၀ကပါရမီဉာဏ္အဆုံးသုိ႔ ေရာက္ေတာ္ မူခဲ့ပါတယ။္  

ဒီေနရာမွာ အရွင္သာရိပုတရၱာက ဉာဏ္ႀကးီရ႕ဲသားနဲ႔ ဘာလို႔ အရွင္ေမာဂၢလာန္ေနာက္မွ သာ၀က 

ပါရမီဉာဏ္ရရတာလလုိဲ႔ ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ ဒါကုိ က်မ္းဂန္မ်ားမွာ ေျဖဆုိထားတာက အရွင္သာရိပုတၱရာ 
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အေနနဲ႔  သာ၀ကပါရမီဉာဏ္ မရခင္ ႀကိဳတင္ပရိကအံေနနဲ႔ ႐ႈပြားရတ့ဲ ၀ိပႆနာဉာဏ္ကစိၥက မ်ားျပားလြန္းလုိ႔ 

ပါတဲ့။ အရွင္ျမတက္ ၀ိပႆနာ႐ႈပြားတဲ့ေနရာမွာ ႐ႈပြားစရာအကနု္ ႐ႈပြားၿပီးမွ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္တကေ္တာ့ 

အခ်ိန္နနဲဲ ပုိယူရတဲ့ သေဘာပါ။  အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ကေတာ့ ၀ိပႆနာအက်ဥ္း ႐ႈပြားၿပီး မဂ္ဉာဏ္ 

ဖိုလဉ္ာဏ္တကေ္တာ့ ရကတုိ္တိုန႕ဲ သာ၀ကပါရမီဉာဏ္ရတယ္ေပါ့။ ဥပမာအေနနဲ႔ ဆင္းရသဲားတစ္ေယာက္ 

ခရီးထြက္ေတာ့မယဆုိ္ရင္ ဘာမွ အထူးျပင္စရာ မလုိဘဲ ေကာကခ္ါငင္ခါ အလြယ္တကထူ ထြက္သြားႏုိင္တယ။္ 

ရွင္ဘရုင္ေတြၾကေတာ့ အဒဲီလုိ မဟတ္ုေပဘူး၊ သက္ေတာ္ေစာင့္ေတြ ေရွ႕ေနာက္လုိက္ပါမဲ့ ဆင္တပ္ 

ျမင္းတပ္ေတြ စီမံေနရာခ်ေနရတာနဲ႕ ႐ုတခ္နဲ တန္းမထြက္ႏုိင္ပဲ အခ်ိန္ယျူပင္ဆင္ၿပီးမွ ထြက္ရပါတယ။္ 

ဒါ့ေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ တစ္ခါထြက္ ပႀဲကးီတစ္ေလွခ်ကလုိ္႔ေတာင္ ဆို႐ိုးစကားျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီဥပမာလုိပဲ 

အရွင္သာရိပုတရၱာက ဉာဏ္ႀကးီေတာ့ ၀ိပႆနာ႐ႈတဲ့ေနရာမွာ အေသးစိတ္က်ယက္်ယျ္ပန္႔ျပန္႔ ႐ႈမွတ္ေနရတ့ဲ 

အတြက္ သာ၀ကပါရမီဉာဏ္ရတာ တပတ္ ေနာက္က်ေနခဲ့တာပါတ့ဲ။  

အရွင္သာရိပုတရၱာ သာ၀ကပါရမီဉာဏ္ရတဲ့ေန႔ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္က ေက်ာင္းအရိပ္မွာ စုေ၀းေန 

ၾကတဲ့ သာ၀ကသႏၷိပါတ-တပည့္သာ၀ကမ်ားစံုညီအစည္းအေ၀းမွာပဲ အရွင္သာရိပုတရၱာကို “ဧတဒဂၢံ ဘိကၡေ၀ 

မမ သာ၀ကာနံ ဘိကၡဴ နံ မဟာပညာနံ၊ ယဒိဒံ သာရိပုေတာၱ - ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားရဲ႕ တပည့္ရဟန္း 

ပညာဉာဏ္ႀကးီသူေတြထမဲွာ သာရိပုတၱရာဟာ အသာဆံုး အျမတဆံု္းပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္”လို႔ ပညာအရာအသာဆံုး 

ဧတဒဂ္ရာထးူ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါတယ။္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ကိုလဲ “ဧတဒဂၢံ ဘကိၡေ၀ မမ သာ၀ကာနံ ဘကိၡဴနံ 

ဣဒၶိမႏၱာနံ၊ ယဒိဒံ မဟာေမာဂၢလာေနာ - ရဟန္းတို႔  ငါဘုရားရဲ႕ တပည့္ရဟန္း တန္ခုိးႀကီးသူေတြထမဲွာ 

ေမာဂၢလာန္ဟာ အသာဆံုး အျမတ္ဆုံးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္”လို႔ တန္ခိုးအရာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ရာထးူ အပ္ႏွင္း 

ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ 

အရွင္သာရိပုတရၱာ၏ ၾကည္ညိဳစရာ ဂုဏ္ရည္မ်ား 

အရွင္သာရိပုတရၱာဟာ ဘရုားၿပီးရင္ ေလာကမွာ ဉာဏ္ပညာအႀကးီဆံုးပုဂၢိဳလပ္ါ၊ သ႕ူရ႕ဲ ဉာဏ္ပညာ 

ေတြက အေကာင္အထည္ အစုိင္အခဲသာျဖစ္ေနရင္ ဒီမဟာပထ၀ီေျမႀကီးနဲ႔ေတာင္ မဆန္႔ပါဘးူတဲ့။ အဲဒီ 

ေလာကေ္တာင္ ႀကးီက်ယ္တဲ့ဉာဏ္ပညာရိွသူပါ၊ ျမတ္စြာဘရုားကို အတလုိုက္ၿပီး တရားေဟာစြမ္းႏုိင္သပူါ။  

ယခုလို ပညာဉာဏ္ႀကီးမားၿပီး အေတာ္ဆုံးဧတဒဂ္ရာထူး ရထားေပမဲ့ မာန္မာန မႀကီးပါဘးူ၊ သဃံာ့ 

ပရိတသ္တက္ို ခ်ဥ္းကပ္တဲ့အခါ ေျခသုတ္ပုဆိုး ေျမြစြယ္က်ိဳးလို ဦးခ်ိဳးက်ိဳးေနတဲ့ႏြားလားလို မာန္မာနကို 

ႏွိပ္ခ်ၿပီး ဂါရ၀နိ၀ါတအျပည့္နဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ပါတယ္။  သခူုလို ဘုရားနဲ႔ေတြ႕ၿပီး အဂၢသာ၀ကရာထူးရခဲ့တာဟာ 

အရွင္အႆဇိရ႕ဲ တရားကို နာခ့ဲရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ဆိုတာကုိလဲ သူဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ 

အရွင္ျမတ္ႀကီးဟာ သူ႔ဆရာရင္း အရွင္အႆဇိကို အၿမဲေလးစားပူေဇာ္တဲ့အေနနဲ႔  အရွင္အႆဇိရွိရာအရပ္ကို 

အၿမဲတမ္း ဦးတုိက္ပူေဇာ္ပါတယ္။ ဒါကို မသနိားမလည္တဲ့ တခ်ိဳ႕ရဟန္းေတြက အရွင္ျမတႀ္ကီးမွာ အရပ္ေဒသနဲ႔ 

ပတသ္ကတ့ဲ္ အစြဲအလန္း မကင္းေသးဘးူလုိ႔ေတာင္ထင္ၿပီး ဘုရားကို ေလွ်ာကထ္ားၾကလုိ႔ ဘုရားရွင္ကေတာင္ 
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ရွင္သာရိပုတၱရာကို ေခၚၿပီး ဒီအေၾကာင္း ရွင္းျပခုိင္းခဲ့ရဖူးပါတယ္။  အရွင္ျမတႀ္ကီးဟာ ဒီသာသနာေတာ္ထဲ 

မေရာကခ္င္က သိဥၥည္းဆရာႀကီးအေပၚ အၿမဲတမ္း ေလးစားျမတ္ႏိုးသလုိ သာသနာထဲ ေရာကလ္ာျပန္ေတာ့လဲ 

ဆရာရင္း အရွင္အႆဇိကို အၿမဲတမ္း ေလးစားျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားတဲ့ အရွင္ျမတႀ္ကီးပါ။  

ဒါတြင္မက အရွင္ျမတ္ႀကီးဟာ သံဃာ့ပရိတ္သတ္ကိုလဲ အကိုႀကီး အဖအရာဆုိတာလုိ အၿမဲတေစ 

ေစာင့္ေရွာကေ္တာ္မူပါတယ္။ သံဃာေတာ္ေတြ မနကေ္စာ ဆြမ္းခံၾကြသြားၾကၿပီဆုိရင္ အရွင္ျမတ္ႀကီးက 

ေဇတ၀န္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းလုံး တံျမက္လွ၊ဲ ေသာကေ္ရအိုးေတြ ေရျဖည့္၊ သံဃာေတြ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ေမ့ၿပီး 

အျပင္မွာ ထားခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းအသုံးေဆာင္ ပရိကၡရာေတြေတြ႕ရင္လဲ ေရရြတ္တာေတြ၊ အျပစ္တင္တာေတြ 

မလပု္ဘဲ သူကုိယ္တိုင္ ပစၥလခတ ္ ထားခဲ့သလုိမ်ိဳး သေဘာထားၿပီး သူ႕ေနရာနဲ႕သူ စံနစ္တက်ျပန္ထားကာ 

ေ၀ယ်ာ၀စၥေတြကုိလဲ  ေအာက္ေျခသမိ္း ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူပါတယ္။ မမာမက်န္းျဖစ္ေနတဲ့ ဂိလာနေတြကုိလဲ 

လိုက္လံေမးျမန္းၿပီး သူတို႔န႕ဲ သင့္ေတာ္ေလ်ာကပ္တ္တ့ဲ ယာဂု(ဆံျပဳတ)္ဆြမ္းေတြ၊ ေဆး၀ါးေတြ ရေအာင္ 

စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးပါတယ္။ 

အရွင္ျမတ္ႀကီးက တပည့္ေတြကို ဆုံးမတဲ့အခါ သူဟာ ဘယ္ေတာ့မွ အလုိရမၼက္ႀကီးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ 

မျဖစ္ပရေစနဲ႔၊  ယုတ္မာတဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ ပ်င္းရိတဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ အၾကားအျမင္ ဗဟသုုတနည္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ ႐ိုေသေလးစားျခင္း 

ဂ႐ုဂါရ၀နည္းပါးတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး ဘယ္ေသာအခါမွ မျဖစ္ပရေစနဲ႔လုိ႔ စိတဆ္ႏၵရွိေၾကာင္းကိုလဲ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ 

ေနာကၿ္ပီး ပရိယတ္ ပဋိပတ္ ဗဟုသုတနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အသဉိာဏ္ပညာ ႀကီးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ကုိယက္်င့္ 

သလီအားေတြ သမာဓိအားေတြေကာင္းတဲ့ပုဂၢိဳလေ္တြ သ႕ူဦးေခါင္းေပၚမွာ တည္ေနပါေစ-လုိ႔ အၿမဲတမ္း 

ေတာင့္တေၾကာင္းကိုလဲ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ တပည့္ေတြကို အလိုနည္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ ေရာင့္ရလဲြယ္တ့ဲပုဂၢိဳလ္၊ သီလ 

သမာဓိ ပညာေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေမြ႕တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔လဲ တိုက္တြန္းဆုံးမပါတယ္။ 

 ယခုလို ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဂုဏ္ရည္ေတြနဲ႔ ျပည့္စုံတ့ဲ အရွင္သာရိပုတၱရာ အရွင္ျမတႀ္ကီးဟာ 

ဓမၼ၀တေ္တြ မခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့သလို အသက္တစ္ရာ၀န္းက်င္ရွိေနတဲ့ မိခင္အိုႀကးီကုိလဲ ပရိနိဗၺာန္စံခါနီး ေနာက္ဆံုး 

အခ်ိန္ ေသာတာပန္တည္ေအာင္ သြားေရာက္တရာေဟာေပးၿပီး ေမြးေက်းဇူးဆပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေလာက၀တလဲ္ 

မပ်ကယ္ြင္းခ့ဲပါဘူး။ ဤက့ဲသို႔ ၾကည္ညိဳစရာေကာင္းတဲ့ ဂုဏ္ရည္ေတြန႕ဲ ျပည့္၀ေတာ္မူၿပီး ပညာအရာ အသာဆုံး 

ဧတဒဂ္ရ အရွင္သာရိပုတရၱာ အရွင္ျမတ္ႀကီးဟာ အဂၢသာ၀ကတို႔၏ ဓမၼတာအတုိင္း ဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္မစံမီ 

ေျခာကလ္အလုိ ၀ါေတာ္ ၄၄ ၀ါအရ၊ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔မွာ ေမြးဖြားရာ 

နာလကရြာက သူ႔ကုိေမြးဖြားခဲ့တ့ဲတိုက္ခန္းမွာပဲ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီး သသံရာ၀ဋ္ဆင္းရေဲတြ အၿပီးတုိင္ 

ၿငိမ္းသြားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

အရွင္သာရိပုတရၱာအရွင္ျမတ္ႀကးီရ႕ဲ အေၾကာင္းအရာအတၳဳပၸတိၱကိ ု သင္ၾကားရ၊ နာယရူသျဖင့္ 

အရွင္ျမတ္ႀကီး ဆုံးမေတာ္မူတဲ့အတုိင္း အလိုနည္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ ေရာင့္ရလဲြယ္တဲ့ပုဂၢိဳလ၊္ ၀ီရိယေကာင္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ 

႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ တည္ၾကည္တဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ မိဘဆရာသမားေတြကို ေလးစားတန္ဖိုးထား ပူေဇာ္တတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ 
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မာန္မာနမႀကးီဘဲ ရိုေသေလးစားႏိွမ့္ခ်ျခင္း ဂါရ၀နိ၀ါတမဂၤလာနဲ႔ ျပည္စံုတဲ့ပုဂၢိဳလ၊္ ေလာက၀တ္ ဓမၼ၀တ ္

မခ်ိဳ႕ယြင္းတ့ဲပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳ းစား ႏိုင္သျဖင့္ ဉာဏ္ပညာႀကီးမားတဲ့ပုဂၢိဳလေ္တြျဖစ္ၿပီး သသံရာ 

၀ဋက္ေန ကၽြတ္လြတ္ႏိုင္ပါရေစ၊ ကၽြတ္လြတ္ႏိုင္ၾကပါေစလုိ႔ အာသသီဆႏၵျပဳ ဆေုတာင္းရင္း ဒီတပတ္ 

သင္တန္းကို နိဂံုးခ်ဳပ္လိုကပ္ါတယ္။  

က်မ္းကိုး-- 

၁။ အဂၤုတိၱရ္ပါဠိေတာ္ ပထမတြဲ၊ ဒုတိယတြဲ၊ 

၂။ အဂၤုတိၱဳရ္အ႒ကထာ ပထမတြ၊ဲ 

၃။ သံယတ္ုပါဠိေတာ္ ပထမတြဲ၊ 

၄။ သံယတ္ုအ႒ကထာ ပထမတြဲ၊ 

၅။ ဓမၼပဒအ႒ကထာ ပထမတြဲ၊ 

၆။ ေထရဂါထာပါဠိေတာ္၊ 

၇။ ေထရဂါထာအ႒ကထာ ဒုတယိတြ၊ဲ 

၈။ အပဒါန္ပါဠိေတာ္ ပထမတြဲ၊ 

၉။ အပဒါန္အ႒ကထာ ပထမတြဲ၊ 

၁၀။ မဟာဗုဒၶ၀င္ ဆ႒တြဲ ပထမပုိင္း၊ 

အရွင္ေနမိႏၵာဘိ၀ံသ 

ေမတာၱနႏၵ၀ိဟာရဓမၼရိပ္သာ 

35691, Palomares Road, 

Castro Valley, C A 94552, U S A, 

၁၃၇၉-ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း ၆ ရက၊္ 

(22/3/2018)ၾကာသပေတးေန႔။ ညေန ၇း၁၅။ 


