
ဧတဒဂ္ရပုဂၢိဳလထူ္းမ်ား 

အမွတ္စဥ္ (၃) 

တန္ခုိးအရာ အသာဆံုးဧတဒဂ္ရ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္မေထရ္ 

တန္ခိုးဆိုလုိက္တာနဲ႔ သာမန္လေူတြအတြက္ေတာ့ ေျမသွ်ိဳး မုိးပ်ံႏိုင္တာ၊ ကိုယျ္ဖစ္ခ်င္တာေတြကို  

ရေအာင္ ဖန္ဆင္းႏိုင္တာ၊ ကိုယ့္စိတ္ေက်နပ္မႈေတြ ရဖို႔အတြက္ အရာရာကို စီမံဖန္တီးႏိုင္တာ စတဲ့အရာေတြလို႔ 

စိတထ္ဲ ေပၚလာမွာပါ။ အရွင္ျမတႀ္ကီးရတဲ့ တန္ခိုးကေရာ ဘယ္လုိတန္ခိုးလ၊ဲ သူလိုငါလို ကုိယ့္အတြက္ ေက်နပ္ 

ဖို႔အတြက္ပ ဲအသုံးခ်တ့ဲ တန္ခိုးမ်ိဳးလား၊ တန္းခုိးကို ဘာအတြက္သုံးတာလ၊ဲ  တန္ခိုးအသုံးျပဳတ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္ 

ဘာအက်ိဳးရလဒ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့သလ၊ဲ တန္ခုိးရွင္တိုင္း တန္ခုိးန႕ဲ အရာရာ အကနု္လုံး ေျဖရွင္းႏိုင္သလား စသျဖင့္ 

သခိ်င္တာေတြလဲ တစ္သႀီကီး ရွိေနၾကမွာပါ။ ဒါေတြရ႕ဲ အေျဖကို သိဖို႔ အရွင္ျမတ္ႀကီးရ႕ဲ ဘ၀ျဖစ္ရပ္ အတၳဳပၸတ ္

ကေန ရွာေဖြ ၾကည့္ၾက ရေအာင္ပါ။ 

အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္အရွင္ျမတႀ္ကီး အေနာမဒႆီျမတစ္ြာဘရုားလက္ထကမ္ွာ ေကာင္းမႈျပဳၿပီး 

လက္၀ေဲတာ္ရံ အဂၢသာ၀ကဆုပန္ခဲ့တာနဲ႕ ယခုေဂါတမျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ သံေ၀ဂျဖစ္ပုံ၊ ေသာတာပန္ 

ျဖစ္ပံု၊ ျမတ္စြာဘုရားထံ ေရာကရ္ွိလာခ့ဲပုံေတြကုိ အရွင္သာရိပုတရၱာ၀တၳဳ မွာ ရွင္းျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ အရွင္ျမတ္ဟာ 

ျမတစ္ြာဘုရားဆီ ေရာက္လာၿပီး ခုနစ္ရကအ္တြင္းမွာပဲ အထက္မဂ္ဉာဏ္ဖိုလဉ္ာဏ္ေတြရၿပီး အဂၢသာ၀က 

ပါရမီဉာဏ္ ရရွိခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ တန္ခိုးအဘိညာဥ္ရွိတဲ့ တပည့္ရဟန္းေတြထဲမွာ အသာဆုံး အျမတ္ဆံုးဆုိတဲ့ 

ဣဒၶိမႏ ၱဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထူးကိုပါ ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ။္ အရွင္ျမတ္ဟာ တန္ခိုးအရာ ဧတဒဂ္ ရထားသပူီပီ လိုအပ္တဲ့ 

အခါ လုိအပ္တဲ့အေျခအေနေတြမွာ တန္ခိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး သုံးခဲ့တာေတြ ပိဋကတ္ေတာ္မွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 

ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရွင္ျမတ္ႀကီးက သူ႔ရ႕ဲ ဘ၀အျဖစ္ရပ္ အတၳဳပၸတ္ကို ေဟာတဲ့အခါမွာေတာ့ ထင္ရွားတဲ့ 

တန္ခိုးအသုံးျပဳခဲ့ပံု ေလးမ်ိဳးကုိပဲ ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါကုိ အပဒါန္ပါဠိေတာ္မွာ မွတတ္မ္း တင္ထားပါတယ္။  

(၁) ပုဗၺာ႐ုံေက်ာင္းေတာ္ႀကးီကုိ ေျခမျဖင့္ တုန္လႈပ္ေစျခင္း 

 အဒီဲေလးမ်ိဳးထကဲ ပထမတစ္ခုက ၀ိသာခါေက်ာင္းအမႀကီး ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ သာ၀တၳိၿမိဳ႕ရ႕ဲ 

အေရွ႔ဘက္မွာရွိတဲ့ ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကုိ ေျခမနဲ႔ ယမိ္းထိုးေနေအာင္ လႈပ္ေစျခင္းပါပ။ဲ ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္း 

ဆိုတာ ေအာက္ထပ္ အခန္း ငါးရာ၊ အထက္ထပ္ အခန္းငါးရာနဲ႔ တည္ေဆာကထ္ားတဲ့ အခန္းတစ္ေထာင္ရွိတ့ဲ 

ႏွစ္ထပ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကးီပါ။ တစ္ခါေတာ့  ျမတစ္ြာဘရုား ပုဗၺာ႐ုံေက်ာင္းမွာ သီတင္းသံုးေနတ့ဲအခ်ိန္ အထက္ 

ထပ္မွာေနၾကတ့ဲ ခုမွရဟန္း၀တ္ခါစ ရဟန္းငယေ္လးေတြ ေအာကထ္ပ္မွာ ျမတစ္ြာဘုရားရွိေနတယ္ 

ဆိုတာေတာင္ ထည့္မတြက္ ဂ႐ုမစုိက္ေတာ့ဘဲ ရပ္စကား ရြာစကား တဟားဟားေျပာၿပီး တရားလက္လြတ္ 

ေနေနၾကတယ္။ ဒါကုိ ျမတ္စြာဘရုား ၾကားတဲ့အခါ ဒီရဟန္းငယ္ေတြကို ထိတ္လန္႔သံေ၀ဂျဖစ္ေစၿပီးမွ 

တရားေဟာလိုတ့ဲအတြက္ ျမတ္စြာဘုရားက “ေမာဂၢလာန္…ရဟန္းသစ္ေလးေတြ တရားႏွလုံးမသြင္းဘဲ 
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အက်ိဳးမရွိတဲ့စကားေတြ ေျပာေနတာ ျမင္ရ႕ဲလား ’’ လို႔ အရွင္ေမာဂၢလာန္ကို ေမးပါတယ္။ ဒီလို မိန္႔လုိက္ရင္ပဲ 

အရွင္ေမာဂၢလာန္က ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ အလိုေတာ္ကိုသၿိပီး တန္ခိုးအဘိညာဥ္ရ႕ဲ အေျခခံအေနနဲ႔ အာေပါ 

ကသုိဏ္းလို႔ေခၚတဲ့ ေရကသိုဏ္း႐ႈၿပီး စတတၳုစ်ာန္ကို ၀င္စားလုိက္တယ္။ စ်ာန္သမာပတမ္ွ ထၿပီးတ့ဲအခါ 

ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္းႀကးီရဲ႕ ေအာကတ္ည္ရာအေျခမွာ ေရေတြျပည့္ေစသတည္းလို႔ အဓိ႒ာန္လုိက္တယ္။ အဲဒီလို 

အဓိ႒ာန္လိုက္တယ္ဆိုရင္ပဲ ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္းႀကီးဟာ ေရေပၚမွာ ေပါေလာေပါေလာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအခါမွာ 

အရွင္ျမတ္ႀကီးက ေက်ာင္းႀကးီရ႕ဲ ထိပ္ဆံုးအပုိင္းက အထြတ္ထုပိကာကို ေျခမနဲ႔ တြန္းၿပီး တစ္ဖက္ေစာင္း 

သြားေအာင္ လပု္လုိက္ပါတယ။္ ေနာက္တစ္ခါ ေနာက္တစ္ဖက္ေစာင္းသြားေအာင္ ေျခမနဲ႔ အထြတ္ထုပိကာကို 

တြန္းလုိက္ျပန္တယ္။ ဒီအခါ ေက်ာင္းႀကီးက ေနာက္တစ္ဖက္ကုိ ယိမ္းသြားျပန္တယ။္ ပုဗၺာ႐ုံေက်ာင္းႀကီး 

ဘယ္ယိမ္းလုိက္၊ ညာယိမး္လိုက္ ယိမ္းထုိးေနတာေပါ့။  

 အဒီဲအခါမွာ ရဟန္းငယ္ေလးေတြ ေက်ာင္းေပၚကေန လိမ့္က်မွာ ေၾကာကကု္န္ၾကၿပီး ထိတ္ထိတ္လန္႔ 

လန္႔ တုန္တုန္လႈပ္လႈပ္နဲ႔  သံေ၀ဂျဖစ္ၿပီး ျမတစ္ြာဘုရားထံ သြားကုန္ၾကတယ္။ ျမတစ္ြာဘရုားက သူတို႔ရ႕ဲ 

အတြင္းအဇၥ်ာသယကို ၾကည့္ၿပီး သတူို႔စ႐ုိက္နဲ႔ ကုိက္ညီမဲ့ တရားေဟာၾကားလိုက္တယ။္ ျမတ္စြာဘုရား 

တရားနာၿပီး သူတုိ႔ထကဲ တစ္ခ်ိဳ႕ရဟန္းငယေ္တြက ေသာတာပန္ျဖစ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕က သကဒါဂါမ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕က 

အနာဂါမ္နဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႕က ရဟႏၱာျဖစ္သြားၾကတယ။္  

(၂) သၾိကားမင္းရ႕ဲ ေ၀ဇယႏၱာျပသာဒ္ကို ေျခမျဖင့္ တုန္လႈပ္ေစျခင္း 

 အရွင္ျမတႀ္ကီး ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ ဒုတိယတန္ခိုးကေတာ့ တာ၀တ ိ ံသာနတျ္ပည္က သၾိကားမင္းရ႕ဲ 

ေ၀ဇယႏၱာျပသာဒ္ႀကီးကို ေျခမနဲ႔ လႈပ္ေစတာပါပဲ။ ေ၀ဇယႏၱာျပသာဒ္ဆုိတာ သိၾကားမင္း အသုရာေတြကို 

ေအာင္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဖန္ဆင္းထားတာပါ။ ဒီျပသာဒ္မွာ ဘုံေဆာင္ေပါင္း တစ္ရာ့တစ္ေဆာင္ပါၿပီး ဘုံေဆာင္ 

တစ္ခုတစ္ခုမွာ ျပသာဒ္အထြဋေ္တြ တပ္ဆင္ထားတဲ့  အခန္း ခုနစ္ရာစီ ရွိပါတယ္။ အခန္းတိုင္းမွာ 

ေခါင္းေဆာင္နတသ္မီး ခုနစ္ေယာက္စီရွိၿပီး တစ္ေယာကတ္စ္ေယာက္မွာ အလပု္အေကၽြးနတ္သမီး ခုနစ္ 

ေယာကစ္ီ ရွိပါတယ္။ ေ၀ဇယႏၱာျပသာဒ္ႀကီးတစ္ခုလုံးဟာ ရတနာခုနစ္ပါးနဲ႔ စီမံတည္ေဆာကထ္ားတာပါ။ 

အဒီဲလို ႀကီးက်ယ္တဲ့ ေ၀ဇယႏၱာျပသာဒ္ႀကးီကို အရွင္ျမတက္ ေျခမနဲ႔ သြက္သြက္ခါ ယမိ္းထုိးေနေအာင္ လႈပ္ျပ 

ခဲ့တာပါ။  

 ဘာလို႔ လႈပ္ျပရတာလ ဲဆိုတာ ဆကရွ္င္းျပပါ့မယ္။ တစ္ခါမွာေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား သာ၀တၳိျပည္ ပုဗၺာ႐ုံ 

ေက်ာင္းမွာ သတီင္းသံုးေနတဲ့အခ်ိန္ သၾိကားမင္း ေရာကလ္ာၿပီး ဘယ္လုိက်င့္ရင္ တပ္မက္မႈတဏွာကုန္ရာ 

နိဗၺာန္ကို အာ႐ံုျပဳၿပီး ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္တဲ့သူ ျဖစ္ပါသလလုိဲ႔ ေမးျမန္းေလွ် ာက္ထားပါတယ္။ 

နိဗၺာန္န႕ဲဆကစ္ပ္တဲ့ ေမးခြန္းပါ။ ဒီအခါမွာ ျမတစ္ြာဘုရားက ခုလို ေဟာျပေတာ္မူပါတယ္။ ေလာကမွာ ရွိရိွသမွ် 

႐ုပ္တရား နာမ္တရားဆိုတ့ဲ သခၤါရတရားေတြဟာ ၿမတဲယ္၊ ခ်မ္းသာတယ၊္ အႏွစ္ရွိတယလုိ္႔ ကိုယ္ထင္ထား 

စြဲလန္းထားတဲ့ အတိုင္းမဟုတ္ဘဲ မၿမတ့ဲဲတရား၊ ဆင္းရတဲဲ့တရား၊ အႏွစ္မရွိတ့ဲ တရားေတြျဖစ္လို႔ တဏွာ ဒိ႒ိနဲ႔ 
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မစြဲလန္း မတပ္မကသ္င့္ဘူးလုိ႔ နားလည္ထားတဲ့သူဟာ  အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျုဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ေၾကာင္းက်ိဳး 

ဆက္ျဖစ္စဥ္မွ်ပလဲို႔ ဉာဏ္နဲ႔ ေသခ်ာက်န  ပိုင္းျခားၿပီး သိေအာင္က်ိဳးစား။ အဒီဲေနာက္ မၿမမဲႈ၊ ဆင္းရမဲႈ၊ 

အႏွစ္သာရ ဆိတသု္ဥ္းေနမႈေတြကို သုံးသပ္ဆင္ျခင္ဉာဏ္နဲ႔ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ ရပါမယ္။ အဒဲီလို ပိုင္းျခားသိ-

ဉာတပရိညာ၊ သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္သ-ိတရီဏပရိညာႏွစ္ပါးနဲ႔  သခၤါရတရားေတြေပၚ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား၊ သံုးသပ္ 

ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ျပီဆိုရင္ ဒီသခၤါရတရားေတြကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျဖစ္ေနတဲ့ ခံစားမႈေ၀ဒနာေတြကို ဆကလ္က္ 

႐ႈရပါမယ။္ ခံစားမႈေ၀ဒနာေတြကို ႐ႈတဲ့အခါ ခ်မ္းသာစြာခံစားမႈသုခေ၀ဒနာ၊ ဆင္းရစဲြာခံစားမႈ ဒုကၡေ၀ဒနာ၊ 

အလယ္အလတ္ ခံစားမႈ ဥေပကၡာေ၀ဒနာဆိုတဲ့ ေ၀ဒနာသုံးမ်ိဳးဟာ တစ္ခုျဖစ္ေနရင္ က်န္တဲ ့ႏွစ္ခု မျဖစ္တာကုိ 

ဉာဏ္နဲ႔ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ၿပီး ေ၀ဒနာေတြရ႕ဲ မၿမျဲခင္းသေဘာကို မျပတ္႐ႈေနရပါမယ္။ မၿမတဲဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ 

တပ္မကစ္ရာမေကာင္းဘးူဆုိတာကို မျပတ႐္ႈေနရပါမယ္၊  မျပတ္တရစပ္ ျဖစ္ၿပီး ပ်ကေ္နတာကို႐ႈရင္း အပ်က္ 

ေတြခ်ည္းထင္ေအာင္  ဆက္႐ႈပြားေနရပါမယ္။ အဲဒီလုိ ႐ႈပြားေနရင္းက ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းကင္းတဲ့ နိဗၺာန္ကုိ 

ဉာဏ္န႕ဲသက္၀င္ၿပီး ထင္လာတဲ့အထိ ႐ႈရပါမယ္။ နိဗၺာန္ကို ဉာဏ္နဲ႔ေတြ႕ၿပီးၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ မည္သည့္ 

႐ုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရတရားအေပၚမွာမွ တဏွာဒိ႒ိေတြန႕ဲ မစြဲလန္းေတာ့ဘဲ လြတ္ေျမာက္သြားၿပီဆိုတာ ကိုယ္ 

ကိုယ္တုိင္ပဲ သိပါလိမ့္မယလို္႔ ျမတ္စြာဘုရားက သိၾကားမင္းကုိ ေဟာျပခ့ဲပါတယ္။  

 သၾိကားမင္းလဲ ျမတစ္ြာဘရုားေဟာတာကုိ ၀မ္းေျမာက၀္မ္းသာ သာဓုေခၚၿပီး ႐ိွခိုးကန္ေတာ့ အ႐ုိအေသ 

ေပးကာ နတ္ျပည္ကို ျပန္သြားပါတယ။္ သၾိကားမင္း ယခုလို သာဓုေခၚၿပီး ျပန္သြားတာကို ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ မနီး 

မေ၀း တစ္ဖက္ခန္းမွာ ရွိေနတဲ့ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ သလိုိကၿ္ပီး “ေအာ္ သၾိကားမင္း ျမတ္စြာဘုရားထံ 

လာၿပီး အလြန္နကန္တဲဲ့ နိဗၺာန္အေၾကာင္းအရာနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ ေမးခြန္းကုိ ေမးသြားတယ္၊ ျမတ္စြာဘုရားလည္း 

ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲတယ္၊ ဒါကုိ သိၾကားမင္း သေဘာေပါကၿ္ပီး ျပန္သြားတာလား၊ သေဘာမေပါကဘ္ဲ ျပန္သြား 

တာလား၊ ငါ နတျ္ပည္သြားၿပီး ဒီအေၾကာင္း သိေအာင္လပု္အံုးမယ္”လို႔ အႀကံျဖစ္ခဲ့တယ။္ အဒဲီလုိအႀကျံဖစ္ၿပီး 

ခ်က္ခ်င္းပဲ တန္ခိုးအဘိညာဥ္နဲ႔ တာ၀တ ိ ံသာနတျ္ပည္ လိုက္သြားၿပီး သိၾကားမင္းကို အက်ိဳးအေၾကာင္း 

ေမးပါတယ္။  

 သၾိကားမင္းလဲ နတ္ျပည္ျပန္ေရာက္ၿပီး နတ္ပရိတသ္တ္ေတြနဲ႔အတူ နတ္ဥယ်ာဥ္မွာ အတီးအမႈတ္ 

အကအခံုစတဲ့ နတ္အာ႐ံုငါးပါးနဲ႔ ေပ်ာ္ပြဲဆင္ေနခ်ိန္ဆိုေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားေဟာလုိက္တဲ့ တရားကို ေမ့ေန 

တာနဲ႕ အရွင္ေမာဂၢလာန္ေမးတဲ့ ေမးခြန္းကို မေျဖႏုိင္ပါဘူး။ သိၾကားမင္းက သူဟာ နတ္မႈေရးရာ ကစိၥေတြ 

မ်ားေနတာေၾကာင့္ ဘုရားဘာေဟာလိုက္တယ္ဆိုတာ အေသခ်ာမမွတ္မိေတာ့ဘ ဲ ေမ့သြားတဲ့အေၾကာင္း၊ သူ 

အသုရာေတြကို ေအာင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း၊ အဒီဲလို ေအာင္ၿပီးတ့ဲအခါ ေ၀ဇယႏၱာျပသာဒ္ႀကီးကုိ ခမ္းနား 

ႀကးီက်ယ္စြာ ဖန္ဆင္းထားေၾကာင္း၊ အဒဲီျပသာဒ္ႀကးီကုိ လိုက္ၾကည့္ဖုိ႔အေၾကာင္းစတာေတြ အရွက္ေျပ ေလွ်ာက္ 

ထားပါတယ္။ အရွင္ေမာဂၢလာန္လဲ အလုိက္သင့္ လကခ္ံလုိက္ၿပီး သိၾကားမင္းန႕ဲ ေ၀ႆ၀ဏ္နတမ္င္းတုိ႔ 

ေရွ႕ကဦးေဆာင္ၿပီး ေ၀ဇယႏၱာျပာသာဒ္ႀကးီကို လညွ့္လည္ျပတာကို လိုက္ၾကည့္ပါတယ္။ သိၾကားမင္းက 

ေ၀ဇယႏၱာျပသာဒ္ႀကီးက အလြန္တင့္တယ္ၿပီး ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယေ္ကာင္းတဲ့အေၾကာင္း ဂုဏ္ယစူြာနဲ႔ပဲ ၀မ္းသာအားရ 
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ေ၀ဇယႏၱာခ်ီးမြမ္းခန္း ဖြင့္ေနပါတယ္။ ဒီအခါ အရွင္ျမတ္ႀကီးက ေအာ္…သၾိကားမင္း ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ 

ေပါ့ေပါ့ဆဆ ေနပါဘိတယ၊္ ငါ သ႕ူကုိ ထိတ္လန္႔ၿပီး သေံ၀ဂျဖစ္ေစရရင္ ေကာင္းမယ္လို႔ အႀကျံဖစ္ၿပီး အာေပါ 

ကသုိဏ္းကို ၀င္စားကာ အဘညိာဥ္တန္ခိုးနဲ႔ ေ၀ဇယႏၱာျပသာဒ္ႀကီးေအာက္ ေရေတြ ျပည့္ေစသတည္းလို႔ 

အဓိ႒ာန္လုိက္ပါတယ္။ အဒီဲလို အဓိ႒ာန္လိုက္တယ္ဆိုရင္ပဲ ေ၀ဇယႏၱာျပသာဒ္ႀကီးဟာ ေရျပင္ေပၚမွာ ေရမပါတဲ့ 

ေရအုိးလို လႈပ္လႈပ္နဲ႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအခါ အရွင္ျမတ္ႀကီးက ေ၀ဇယႏၱာျပသာဒ္ထိပ္ဖ်ားကို ေျခမနဲ႔ ဘယည္ာ 

လႈပ္လိုက္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ေ၀ဇယႏၱာျပသာဒ္ႀကီး ဘယ္ညာယမိ္းထုိးၿပီး အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္ေနေတာ့တယ။္ 

ဒီအခါ သိၾကားမင္းနဲ႔ နတ္ပရိတ္သတ္ေတြ ထိတလ္န္႔တနု္လႈပ္ကုန္ၾကၿပီး အရွင္ျမတႀ္ကီးရ႕ဲ ႀကးီက်ယ္တဲ့ 

တန္ခုိးအဘိညာဥ္ကို တအ့ံတၾသ ရင္သပ္႐ႈေမာ ျဖစ္ကုန္ၾကတယ္။ အဒီဲအခါမွာ သိၾကားမင္းက ျမတ္စြာဘုရား 

ဘယ္လို တရားေဟာလိုကသ္လဆဲိုတာကို ထပ္ေမးပါတယ္။ ခုမွပဲ သၾိကားမင္းလဲ ျမတစ္ြာဘုရား ေျဖလိုက္တဲ့ 

တရားကို တျဖည္းျဖည္း ျပန္သတိရလာၿပီး အရွင္ျမတႀ္ကီးကုိ အျပည့္အစုံ ေျဖဆိုႏိုင္ေတာ့တယ္။ 

အရွင္ျမတ္ႀကီးလ ဲ သၾိကားမင္းရဲ႕အေျဖကို အားရ၀မ္းသာျဖစ္ကာ တာ၀တိ ံသာ နတျ္ပည္ကေန ပုဗၺာ႐ံု 

ေက်ာင္းကို ျပန္လာခ့ဲပါတယ။္  

(၃) ျဗဟၼာ့ျပည္မွာ တန္ခိုးျပျခင္း 

 ေနာက္တတယိေျမာက္တန္ခိုးကေတာ့ ျဗဟၼာ့ျပည္က သဓုမၼာဇရပ္ကို ၾကြၿပီး တန္ခိုးျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ျဗဟၼာ့ျပည္ကို လာႏုိင္တဲ ့တန္ခိုးရွင ္ ရဟႏၱာေတြ ရဟန္းေတြမရိွဘးူလို႔ ယံုၾကည္ေနတဲ့ 

မဟာျဗဟၼာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းမွာ သီတင္းသံုးေနတ့ဲ အခ်ိန္ 

ျဗဟၼာျပည္က သဓုမၼာသဘင္မွာ အၿခံအရံ ျဗဟၼာပရိတ္သတ္ေတြနဲ႔ စည္းေ၀းညီမူေနတဲ့ မဟာျဗဟၼာႀကီၤးမွာ 

သတုိူ႔ ျဗဟၼာ့ျပည္ကို လာႏုိင္တဲ့ တန္ခိုးရွင္ ရဟန္းေတြ ရဟႏၱာေတြ တစ္ပါးမွမရွိဘူးလို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိေနတယ္။ 

ဒီအေၾကာင္းကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က သူတစ္ပါးစိတကုိ္သႏိိုင္တဲ့ ေစေတာပရိယအဘိညာဥ္နဲ႔ သိလိုက္တယ္။ 

ဒါန႕ဲ ျမတ္စြာဘုရားဟာ ဣဒၶိ၀ိဓအဘိညာဥ္နဲ႔ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းမွာ ကြယ္ေပ်ာက္လိုက္ၿပီး အဲဒီျဗဟၼာ့ျပည္မွာ 

ကိုယ္ထင္ရွား ဘြားကနဲ သြားေပၚလိုကပ္ါတယ္။ ေနာကၿ္ပီး မဟာျဗဟၼာရ႕ဲအထက္ ေကာင္းကင္မွာ ေတေဇာ 

ကသုိဏ္း၀င္စားၿပီး ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္ကာ တင္ပလငႅ္ေခြ ထိုင္ေနေတာ္မူပါတယ္။  

 အဒီဲအခ်ိန္မွာ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္အရွင္ျမတ္လဲ ျမတ္စြာဘုရား ဘယမ္ွာ သီတင္းသုံးေနလဆဲိုတာ 

ဆင္ျခင္လုိက္ေတာ့ ျဗဟၼာ့ျပည္မွာ ေတေဇာကသုိဏ္း၀င္စားၿပီး သီတင္းသုံးေနတာကို ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္နဲ႔ 

ျမင္လုိက္တယ္။ အရွင္ျမတ္လဲ ဣဒၶိ၀ိဓအဘိညာဥ္တန္ခိုးနဲ႔ ျဗဟၼာ့ျပည္လုိက္သြားၿပီး အဒီဲမဟာျဗဟၼာရ႕ဲ အထက္ 

ေကာင္းကင္ ျမတစ္ြာဘုရားထက္ အနည္းငယ္နိမ့္တ့ဲေနရာမွာ ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ အေရွ႕ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ 

ေတေဇာကသိုဏ္း၀င္းစားၿပီး ေရာင္ျခည္ေတာ္ေတြ လႊတက္ာ ေနရာယူထ္ုိင္ေနလိုက္တယ္။ အလားတူ အရွင္ 

မဟာကႆပ၊ အရွင္မဟာကပၸိန၊ အရွင္အႏု႐ုဒၶါတို႔လဲ ျဗဟၼာ့ျပည္လုိက္လာၾကၿပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ 

ေတာင္ဘက္၊ အေနာကဘ္က၊္ ေျမာက္ဘက္ေတြကေန ျမတ္စြာဘုရားထက္ အနည္းငယ္နိမ့္ေတြေနရာေတြမွာ 
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အသီးသးီ ေနရာယူလုိက္ၾကတယ။္ ဒီအရွင္ျမတ္ေတြလဲ ေတေဇာကသုိဏ္း၀င္စားၿပီး ျမတစ္ြာဘရုားနဲ႔ အရွင္ 

မဟာေမာဂၢလာန္တို႔ နည္းတူ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေတြလႊတက္ာ ထိုင္ေနေတာ္မူၾကတာပါ။ ဒီေရာင္ျခည္ေတြ 

ေၾကာင့္ပဲ ျဗဟၼာ့ျပည္တစ္ျပည္လုံး လင္းလက္၀င္းထနိ္ ေတာကပ္ေနေတာ့တယ္။ အဒီဲအခါက်မွပဲ ျဗဟၼာ့ျပည္ကုိ 

လာႏုိင္တဲ့ ရဟန္းေတြ၊ ရဟႏၱာေတြ တစ္ပါးမွ မရွဘိးူလုိ႔ အထင္လြဲေနတဲ့ မဟာျဗဟၼာႀကီး မာန္က်သြားၿပီး 

ၾကည္ညိဳသဒၶါစိတ္ေတြ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ဒီအခါ ျမတ္စြာဘရုားက သစၥာေလးပါးတရား ေဟာၾကားတဲ့ 

အတြက္ မဟာျဗဟၼာအပါအ၀င္ ျဗဟၼာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ေတြ ရကုန္ၾကတယ္။ 

 ျမတစ္ြာဘရုားလဲ အဒီဲမဟာျဗဟၼာကို ထိတလ္န္႔သံေ၀ဂျဖစ္ေစၿပီး ျဗဟၼာ့ျပည္ကေန ေဇတ၀န္ေက်ာင္း 

ကို ျပန္ၾကြသြားပါတယ္။ ဒီအခါ  မဟာျဗဟၼာႀကးီက သ႕ူရ႕ဲ အခုိင္းေစ ျဗဟၼာကို  အရွင္ျမတတုိ္႔ေလးပါးလုိ 

ဒီျဗဟၼာ့ျပည္ၾကြလာႏုိင္တဲ့ အျခားတန္ခိုးရိွတဲ့ ျမတစ္ြာဘုရားရဲ႕တပည့္ရဟန္းေတြ ရဟႏၱာေတြ ရွိပါေသးသလား 

လို႔ ေမးေလွ်ာက္ခုိင္းပါတယ။္ အခုိင္းေစျဗဟၼာလဲ မဟာျဗဟၼာေလွ်ာကခ္ိုင္းတဲ့အတိုင္း အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ထံ 

သြားၿပီး ေမးေလွ်ာကပ္ါတယ။္ ဒီအခါ အရွင္ျမတႀ္ကီးက ပုေဗၺနိ၀ါသအဘိညာဥ္ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ 

အာသ၀ကၡယ အဘညိာဥ္ဆိုတဲ့ ၀ိဇၨာသုံးပါးနဲ႔လျဲပည့္စုံ၊ အဘိညာဥ္တန္ခိုးလဲ ရွိ၊ သူတစ္ပါးစိတက္ိုလဲ သိႏိုင္တဲ့ 

ျမတစ္ြာဘုရားရ႕ဲ တပည့္ရဟႏၱာေတြ အမ်ားႀကးီ ရွိတဲ့အေၾကာင္း ေျဖၾကားပါတယ္။ ဒီေျဖၾကားခ်ကက္ို အေစပါး 

ျဗဟၼာေလးက မဟာျဗဟၼာႀကီးထံ ျပန္လည္ေျပာျပတဲ့အခါ  မဟာျဗဟၼာႀကီးလဲ အားရ၀မ္းသာ ျဖစ္ေနပါေတာ့ 

တယ္။  

(၄) နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္းကို ဆံုးမေတာ္ျခင္း 

 ေနာက္ဆုံးတန္ခိုးကေတာ့ နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္းကို ဆုံးမေတာ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခိ်န္မွာေတာ့ 

ေဇတ၀န္ေက်ာင္းဒကာ အနာထပိဏသူ္ေဌးဟာ ေက်ာင္းေတာ္ကုိ ေရာက္လာၿပီး ျမတ္စြာဘုရားထမံွာ တရား 

နာယကူာ ေနာက္တစ္ေန႔ သူ႔အမ္ိကို ေနာက္ပါသံဃာ အပါးငါးရာနဲ႕အတူ ဆြမ္းစားၾကြပါဘုရားလုိ႔ ျမတစ္ြာ 

ဘရုားကုိ ပင့္ေလွ်ာကၿ္ပီး ျပန္သြားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔ အ႐ုဏမ္တကခ္င္ ျမတ္စြာဘုရားက ေလာကဓာတ္ 

တစ္ခုလုံးကို ဉာဏ္ေတာ္နဲ႔ ျဖန္႔က်ကၿ္ပီး ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ဉာဏ္ေတာ္ကြန္ယက္ထမွဲာ နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္း 

လာထင္ေနပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားလဲ “ငါ့ရ႕ဲဉာဏ္ကြန္ယက္ထမဲွာ ဒီနဂါးမင္း လာထင္ေနပါ့လား၊ အေၾကာင္း 

ဘယ္လုိ ရွိပါလမိ့္”လို႔ ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါတယ္။ ဒီအခါ နဂါမင္း သရဏဂံုတည္မည့္အေရး ျမင္ေတြ႕ၿပီး “ေအာ္ 

ဒီနဂါးမင္း ယုံၾကည္ခ်က္အယူအဆေတြ လြဲေနတယ္၊ ရတနာသုံးပါးအေပၚမွာလဲ မၾကည္ညိဳဘူး၊ သူ႔ကုိ 

ဘယ္သူကမ်ား ဒီမွားယြင္းတဲ့အယူဆကေန လြတ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါ့မလဲ”လို႔ ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါတယ္။ ဒီအခါ 

အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ကုိ ျမင္ေတြ႔ေတာ္မူပါတယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ျမတစ္ြာဘရုားက အ႐ုဏ္တက္ၿပီးလို႔ 

ကိုယ္လကသု္တ္သင္ၿပီးတဲ့အခါ အရွင္အာနႏၵာကို ေနာက္ပါရဟန္းငါးရာနဲ႕အတူ နတျ္ပည္ ေဒသစာရီခရီး 

ၾကႊခ်ီမည့္အေၾကာင္း ရဟန္းေတြကို ေျပာထားဖုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ 
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 အဒီဲေန႔မွာပဲ နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္းလဲ အရကေ္သာက္ပြဲ အႀကီးအက်ယဆ္င္ႏႊဖဲို႔ စီမံျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ 

နဂါးမင္းဟာ နတ္ကေခ်သည္မေလးေတြ အေျခြအရံေတြ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ စားဖြယေ္သာက္ဖြယ္ေတြကို 

နတထီ္းေတြ ေဆာင္းမိုးထားတဲ့ ရတနာပလငႅ္ထက္ကေန ၾကည့္ရင္း ထိုင္ေနပါတယ္။ နဂါးဆုိေပမ့ဲ 

နတသ္ားအသြင္ ဖန္ဆင္ၿပီး ေနႏုိင္တဲ့ တန္ခိုးရွိပါတယ္။  အဒီဲအခ်ိန္မွာပဲ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ နေႏၵာပနႏၵ 

နဂါးမင္း ျမင္ေစသတည္းလို႔ အဓိ႒ာန္ၿပီး သူ႔ရ႕ဲဘုံဗိမာန္အထကက္ေန ရဟန္းငါးရာနဲ႔အတူ ျမင္းမုိးရေ္တာင္ 

ထပိ္မွာရွိတဲ့ တာ၀တ ိ ံသာနတျ္ပည္ကို ၾကြခ်ီေတာ္မူပါတယ္။ ဒီလို ၾကြတာကို နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္း ျမင္လိုက္ 

တယ္ဆိုရင္ပဲ အမ်ကေ္ဒါသထြက္ၿပီး “ဒီ ဦးျပည္းကတုံး ရဟန္းယုတ္ေတြ ငါ့ဗိမာန္အထက္ကေန တာ၀တိ ံသာ 

ကို ၀င္လုိကထ္ြက္လိုက္ လုပ္ေနတယ္၊ ငါ့ေခါင္းေပၚ သူတုိ႔ ေျခေထာကက္ ေျမမႈန္႔ေတြ ႀကခဲ်ၿပီး ျဖတ္သြား 

ျဖတလ္ာ လုပ္ေနတဲ့ ဒီရဟန္းယုတ္ေတြ ဒီေန႔ကစၿပီး ငါ့ဗိမာန္ေပၚ ကေန ျဖတ္မသြားေအာင္ လုပ္မယ”္ ဆိုၿပီး 

နတအ္သြင္ကေန နဂါးအသြင္ေျပာင္းၿပီး သူ႔ရ႕ဲနဂါးခႏၶာကိုယ္ႀကီးနဲ႔ ျမင္းမုိရ္ေတာင္ကို ခုနစ္ပတ္ ရစ္ပတ္ဖံုးကြယ္ 

ထားၿပီး ပါးပ်ဥ္းႀကးီနဲ႔ ေတာင္ထိပ္မွာရိွတဲ့ တာ၀တ ိ ံသာနတျ္ပည္ကို ရဟန္းေတြ မေတြ႔ေအာင္ အုပ္ထားလုိက္ 

ပါတယ္။  

 ဒီအခါမွာ ေနာကပ္ါသံဃာေတာ္ေတြထကဲ အရွင္ရ႒ပါလ အရွင္ျမတ္က ျမတ္စြာဘုရားကို အရင္က 

ဆိုရင္ ယခုေရာကေ္နတဲ့ ေနရာကေန ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ျမင္းမုိရ္ေတာင္နဲ႔ ေတာင္ရဲ ႔ပတ္၀န္းက်င္ေတြ၊ တာ၀ 

တ ိ ံသာနတ္ျပည္နဲ႔ ေ၀ဇယႏၱာျပသာဒ္ေတြ၊ ျပသာဒ္ထပိ္မွာ လႊင့္ထူထားတဲ့ အလတံံခြန္ေတြကို လမွ္းျမင္ရတဲ့ 

အေၾကာင္း၊ ခုေတာ့ ဒါေတြ တစ္ခုမွလဲ မျမင္ရတဲ့ေၾကာင္း၊ ဘာ့ေၾကာင့္ မေတြ႕ရတာလဲ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို  

ေလွ် ာက္ထားပါတယ္။ “ခ်စ္သားရ႒ပါလ… နေႏၵာပနႏၵနဂါမင္းက အသင္တို႔ကို စိတ္ဆိုးလို႔ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ကို 

သူ႔ရ႕ဲနဂါးကိုယ္ႀကးီနဲ႔ ခုနစ္ပတ္ ရစ္ပတ္ထားၿပီး ေတာင္ထပိ္ကိုလဲ ပါးပ်ဥ္းနဲ႔ ဖုံးကြယထ္ားလို႔ မျမင္ရတာ 

ျဖစ္တယ္” လို႔ ျမတ္စြာဘုရားက ရွင္းျပပါတယ္။ ဒီအခါ အရွင္ရ႒ပါလက နဂါးမင္းကုိ သူဆုံးမမည့္အေၾကာင္း 

ခြင့္ေတာင္းေတာ့ ဘရုားရွင္က ခြင့္မျပဳပါဘးူ။ အလားတူ အရွင္ဘဒၵိယ၊ အရွင္ရာဟလုာ စသျဖင့္ ရဟန္းေတာ္ 

ေတြ အစဥ္လိုက္ ခြင့္ေတာင္းၾကတဲ့အခါလဲ ျမတ္စြာဘုရား ခြင့္မျပဳခ့ဲပါဘူး။  

 ေနာက္ဆုံး အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ ခြင့္ေတာင္းမွပဲ ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အရွင္ျမတဟ္ာ အဘိညာဥ္ 

တန္ခုိးနဲ႔ လူ႔အသြင္ပုံစံေဖ်ာကက္ာ အလြန္ႀကးီတဲ့ နဂါးႀကးီ အသြင္ဖန္ဆင္းၿပီး နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္းခႏၶာကိုယ္ 

အထက္ကေန တစ္ဆယ့္ေလးပတ္ ရစ္ပတ္ထားရင္း နဂါးမင္းရ႕ဲ ပါးပ်ဥ္းထက္ႀကီးတဲ့ ပါးပ်ဥ္းႀကးီနဲ႔ အေပၚကေန 

ထပ္ဆင့္ အုပ္မိုးၿပီး ျမင္းမိုရ္ေတာင္နဲ႔ ညႇစ္ထားလိုက္ပါတယ္။ ဒီအခါ နဂါးမင္း စိတဆုိ္းၿပီး အခိုးေတြ လႊတ္ၿပီး 

တုိက္ခုိက္ပါတယ။္ အရွင္ျမတက္လဲ မင္းမွာသာ အခိုးေတြ ရွိတာမဟုတ္၊ ငါ့လဲ ရိွသကြဆိုၿပီး အခုိးေတြ ျပန္လႊတ္ 

လုိက္ပါတယ္။ နဂါးရဲ႕အခုိးေတြက အရွင္ျမတက္ို မထိခုိက္ႏိုင္ပ၊ဲ အရွင္ျမတ္လႊတ္တ့ဲ အခုိးကသာ နဂါးကို ထ ိ

ခိုကပ္ါတယ။္ ဒါနဲ႔ နဂါးလဲ ပိုလို႔စိတ္ဆိုးလာၿပီး မီးလွ် ံေတြ လႊတ္ၿပီး တုိကခ္ုိက္ျပန္တယ္။ အရွင္ျမတ္ကလဲ မီးလွ်ံ 

ေတြလႊတၿ္ပီး ျပန္တိုကခ္ုိကပ္ါတယ္။ နဂါးလႊတ္တဲ့ မီးလွ်ံေတြက အရွင္ျမတက္ို မညႇင္းဆႏဲိုင္ပဲ အရွင္ျမတ ္

လႊတ္တဲ့ မီးလွ်ံကသာ နဂါမင္းကို ညႇင္းဆႏဲိုင္ပါတယ္။ ဒီအခါ နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္းက သူ႔ကုိ တုိက္ခိုက္ေနတာ 
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ဘယ္သူလ ဲလို႔ ေမးလုိ႔ အရွင္ျမတ္ႀကီးက “ ငါ ေမာဂၢလာန္ပဲ ” လို႔ ေျဖပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ ရဟန္း 

အသြင္ကုိ ျပပါလုိ႔ နဂါးမင္းက ေတာင္းဆိုပါတယ္။  

 ဒီလိုေတာင္းဆိုတ့ဲအခါ အရွင္ျမတႀ္ကီးက နဂါးအသြင္ေဖ်ာက္  ရဟန္းအသြင္ျပန္ယူၿပီး အဘိညာဥ္ 

တန္ခိုးနဲ႔ နဂါးႀကးီရဲ႕ ညာဘက္နားေပါက္ကေန၀င္ ဘယဘ္က္နားေပါက္ကထြက္၊ ဘယဘ္က္နားေပါက္ 

ကေန၀င္ ညာဘကန္ားေပါက္ကေနထြက္၊ ညာဘက္ႏွာေခါင္းေပါကက္ေန ၀င္ၿပီး ဘယ္ဘကႏ္ွာေခါင္းေပါက္ 

ကေနထြက္၊ ဘယ္ဘက္ႏွာေခါင္းေပါကက္ေန ၀င္ၿပီး ညာဘက္ႏွာေခါင္းေပါက္ကေန ထြက္ အဲဒီလို ၀င္ခ်ည္ 

ထြကခ္်ည္ လပု္ေနပါတယ္။  အဒဲီေနာက္ နဂါးႀကီးက ပါးစပ္ဖြင့္လုိက္တယ၊္ ဒီအခါမွာ အရွင္ျမတဟ္ာ နဂါးႀကီးရဲ႕ 

ပါးစပ္ေပါက္ကေန ၀မ္းဗုိက္ထအဲထိ ၀င္သြားၿပီး ၀မ္းဗိုကထ္မဲွာ အေရွ႕ေလွ်ာက္လိုက္ အေနာက္ေလွ်ာက္ 

လိုက္နဲ႔ လးူလားေခါက္တံု စႀကၤ ံေလွ်ာကေ္နပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္ေမာဂၢလာန္ကို နဂါးက 

တန္ခိုးႀကးီတ့ဲအတြက္ သတိထားဖုိ႔ မိန္႔ၾကားပါတယ။္ အရွင္ျမတလ္ဲ ျမတ္စြာဘုရားကို “ တပည့္ေတာ္ 

ဣဒၶိပါဒ္ေလးပါးကို အစြမး္ကနု္ ပြားမ်ားထားပါတယ္ဘုရား၊ နေႏၵာပနႏၵကို ထားပါဦး၊ သူ႔လို နဂါးမ်ိဳး တစ္ရာ 

တစ္ေထာင္ ျဖစ္ပါေစ၊ တပည့္ေတာ္ဆုံးမႏုိင္ပါတယ္ဘုရား” လို႔ ျပန္ေလွ်ာက္ပါတယ္။  

 နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္းလဲ အင္း ပါးစပ္ထ ဲ ၀င္လာလိုက္တာ မျမင္လုိက္လို႔သာေပါ့၊ ထြက္လာရင္ေတာ့ 

သြားၾကားထ ဲထည့္ၿပီး ၀ါးစားပစ္လိုက္မယ့္ဆိုတဲ့ အေတြးအႀကနံဲ႔ “အရွင္ျမတ ္ အျပင္ထြကပ္ါ၊ အကၽြႏ္ုပ္ဗိုက္ထဲ 

လးူလားေခါက္တုန္႔ ေလွ် ာက္ၿပီး မညႇင္းဆပဲါနဲ႔” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီလိုေျပာတဲ့အခါ အရွင္ျမတ္က အျပင္ဘက္ 

ထြကလ္ာၿပီး သူ႔ေရွ႕ ရပ္ေနလုိကတ္ယ္။ နဂါးမင္းလဲ စိတဆုိ္းမာန္ဆိုးနဲ႔ သူ႔ႏွာေခါင္းထကဲေန ေလေတြ မႈတ ္

ထတ္ုၿပီး အရွင္ျမတ္ႀကီး လြင့္ထြကသ္ြားေအာင္ တိုက္ခုိကပ္ါတယ္။ ဒီအခါမွာ အရွင္ျမတက္ စတတၳုစ်ာန္ 

၀င္စားၿပီး ကာကြယ္လိုက္ပါတယ္။ ေလေတြက အရွင္ျမတ္ႀကီးကုိ မဆိုထားနဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ေပၚက ေမြးညႇင္းေလး 

တစ္ပင္ကိုေတာင္ မလႈပ္ေစႏိုင္ခဲ့ပါဘးူ။ ဒီေနရာမွာ က်န္တဲ့ရဟန္းေတြဆို စ်ာန္၀င္စားခ်ိန္ကို ရလိုက္မွာ 

မဟတ္ုဘဲ လြင့္စင္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ေစာေစာပုိင္း အျပန္အလန္ွ တုိကခ္ိုက္တ့ဲ တန္ခိုးေတြေလာကအ္ထေိတာ့ 

က်န္တဲ့ရဟန္းေတြလဲ စြမ္းၾကပါတယ္။ နဂါးမင္းရ႕ဲ ႏာွေခါင္းကေန ေလေတြ မႈတထု္တ္ၿပီး ႐ုတ္တရက္ 

တိုက္ခုိက္တာကုိေတာ့ အျမန္စ်ာန္၀င္စားၿပီး ကာကြယ္ဖို႔ဆိုတာ အရွင္ျမတႀ္ကီးလို စ်ာန္အဘိညာဥ္ သမာပတ္ 

ေတြကို အ၀ါး၀ေအာင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ၀င္စားထားႏုိင္မွ ျဖစ္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ျမတစ္ြာဘုရားက နေႏၵာပနႏၵ 

နဂါးမင္းကို ဆုံးမဖို႔အတြက္ က်န္တဲ့ရဟန္းေတြကို ခြင့္မျပဳဘဲ အရွင္ေမာဂၢလာန္ကိုသာ ခြင့္ျပဳတာ ျဖစ္တယ္လို႔ 

အပဒါန္အ႒ကထာမွာ မွတခ္်က္ေပးထားပါတယ္။  

နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္းလဲ “ ေအာ္ ငါ ဒီရဟန္းကို ငါ့ရ႕ဲႏွာေခါင္းေလေတြနဲ႔ တုိက္ခုိက္တာ သူ႔ရ႕ဲ ေမြးညႇင္း 

တစ္ပင္ကိုေတာင္ မလႈပ္ေစႏိုင္ပါဘလဲား၊ ဒီရဟန္း ေတာ္ေတာ္ တန္ခိုးႀကီးတာပဲ” ဆိုၿပီး မာန္နနဲဲ က်စ 

ျပဳလာပါတယ။္ ဆက္ၿပီး အရွင္ျမတ္ႀကးီက ဂဠဳန္အသြင္ ဖန္ဆင္ၿပီး နဂါးႀကးီကုိ လိုကဖ္မ္းတဲ့ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ 

တုိက္ခုိက္တဲ့အခါ နဂါးႀကီးလဲ နဂါးအသြင္ေဖ်ာက္ၿပီး လုလင္ငယ္တစ္ေယာကအ္သြင္ ဖန္ဆင္းကာ 
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“အရွင္ဘုရား… အရွင္ဘုရားကို တပည့္ေတာ္ရ႕ဲ ကိုးကြယ္အားထားရာပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ကိုးကြယပ္ါတယဘု္ရား” လို႔ 

ေလွ် ာက္ထားရင္း အရွင္ျမတႀ္ကီးရ႕ဲ ေျခေတာ္ကို ရိွခိုးဦးတုိက္ ကန္ေတာ့လုိကပ္ါေတာ့တယ္။ ဒီအခါ 

အရွင္ျမတ္ႀကီးက နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္းကို မာန္က်ေအာင္ တရားစကား ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူၿပီး ျမတစ္ြာဘုရား 

ဆကုိီ ေခၚလာခဲ့ပါတယ္။ ဘရုားထံေမွာက္ ေရာက္တယ္ဆိုရင္ပဲ နဂါးမင္းလဲ ျမတ္စြာဘရုားကို ရွိခုိးဦးခ် 

ကန္ေတာ့ၿပီး “အရွင္ဘရုားတို႔အား တပည့္ေတာ္ရ႕ဲ အားထားကိုးကြယ္ရာပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ အသအိမွတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ 

ပါ၏ဘရုား” ဆိုၿပီး သရဏဂုံေဆာကတ္ည္ပါတယ။္ ျမတစ္ြာဘုရားက အသင္နဂါးမင္းလဲ ခ်မ္းသာပါေစလို႔ 

ဆေုတာင္းေပးၿပီး ေနာကပ္ါသံဃာေတာ္ေတြနဲ႔အတူ လူ႔ျပည္ခရီး ျပန္လည္ၾကြခ်ီၿပီး အနာထပိဏ္သူေဌးအိမ္ 

ဆြမ္းစား ၾကြသြားခဲ့ပါတယ္။  

အရွင္ျမတ္ႀကီး အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ တန္ခုိးေလးမ်ိဳးကို ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္တ့ဲအခါ အရွင္ျမတႀ္ကီး ရတဲ့ 

တန္ခိုးဆိုတာ ကံသက္သက္ေၾကာင့္ ရတ့ဲ ကမၼဇိဒၶိတန္ခိုးမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဣဒၶိပါဒ္ေလးပါးကို အစြမ္းကနု္ ပြားမ်ား 

အားထုတထ္ားတဲ့အတြကေ္ၾကာင့္ ရတဲ့ အဘိညာဥ္တန္ခိုးမ်ိဳးဆိုတာ ေတြ႕ရမွာပါ။ ေနာကၿ္ပီး အရွင္ျမတႀ္ကီး 

တန္ခိုးအသုံးျပဳတာကလဲ တရားလက္လြတ ္ ေပါကတ္တ္ကရစကားေတြနဲ႔ ေမ့ေလ်ာ့ေနတ့ဲရဟန္းေတြကို 

သတိသံေ၀ဂရေစဖုိ႔၊ နတအ္ာ႐ံု ကာမဂုဏ္ေတြနဲ႔ တရားလက္လြတျ္ဖစ္ေနတဲ့ သၾိကားမင္းကို အပၸမာဒ 

သတိတရား ျပန္ရေစဖုိ႔၊ ျဗဟၼာ့ျပည္ကုိ လာႏုိင္တဲ့ တန္ခိုးရိွတဲ့ ရဟန္းေတြ ေလာကမွာ မရိွဘူးလို႔ အထင္မွား 

ေနတဲ့ မဟာျဗဟၼာကို သူ႔ရ႕ဲအယူမွား ပယရ္ွားဖုိ႔နဲ႔ နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္းႀကီးကုိ မာန္က်ၿပီး သရဏဂံု တည္ေစဖို႔  

အတြက္ တန္ခုိးအဘိညာဥ္ကို သုံးတယ္ဆိုတာလဲ ၾကည္ညိဳရမွာပါ။ ဒီလို တန္ခိုးအသုံးျပဳတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 

ဆိ္ုင္ရာပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ ရည္ရြယရ္င္း အက်ိဳးေတြရခဲ့ၾကတ့ဲအတြက္ အရွင္ျမတႀ္ကီးက သူ႔ရ႕ဲတန္ခိုးနဲ႔ ေလာကသား 

တို႔အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးေတြ သယ္ပိုးခဲ့တယ္ဆိုတာလဲ ထင္ရွားေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘယ္သူ႔ အတြက ္တန္ခိုး 

အသုံးျပဳတာလဲ ဆုိတဲ့ သံသယလဲ ရွင္းသြားေလာက္ပါၿပီ။  

၀ိပါကၾ္ကမၼာ မလြတ္သာ 

 အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္မေထရ္ဟာ တန္ခိုးအရာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ ရခဲ့ေပမ့ဲ ပရိနိဗၺာန္စံတဲ့အခါ 

ပါရမီျဖည့္စဥ္ ဘ၀တစ္ခုတနု္းက ပါပမိတၱျဖစ္တဲ့ ဇနီးသည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကာမရာဂ ကာမတဏွာ 

အလိုေနာက္လုိကက္ာ လြန္က်ဴးခ့ဲတဲ့ အကသုိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးလာတဲ့အတြက ္ ခုိးသားဓားျပေတြ သတျ္ဖတ္ 

တာခံရၿပီး ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူခဲ့ရတာပါ။ ဒီအေၾကာင္းကို အပဒါန္ပါဠိေတာ္န႕ဲ အ႒ကထာမွတ္တမ္းေတြမွာ 

ေတြ႕ရပါတယ္။ 

 တစ္ခါမွာေတာ့ တိတၳိတကၠတြန္းေတြဟာ သူတို႔မွာ လာဘ္လာဘ ပူေဇာ္သကၠာရေတြ နည္းလာၿပီး 

ျမတစ္ြာဘုရားသာသနာမွာ  လာဘ္လာဘေတြေပါမ်ားေနတာနဲ႔ ပတ္သကၿ္ပီး စည္းေ၀းတိုင္ပင္ၾကတယ္။  

ဒီအခါမွာ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္က တန္ခိုးနဲ႔ နတ္ျပည္သြား နတေ္တြရ႕ဲ ေကာင္းမႈေတြကို ေမးျမန္ၿပီး 

လ႕ူျပည္မွာ ျပန္ေဟာတာနဲ႔ တခါတေလ ငရဲျပည္ကို ၾကြၿပီး ငရသဲားေတြရ႕ဲ အတတိ္က လုပ္ခဲ့တဲ့ အကုသုိလ္က ံ
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ေတြကို ေမးျမန္းၿပီး လူ႔ျပည္မွာ ျပန္ေဟာတာေၾကာင့္ ျမတစ္ြာဘုရား သာသနာေတာ္မွာ ၾကည္ညိဳဆည္းကပ္ 

ကိုးကြယ္သူေတြ၊ လွဴ ဒါန္းသေူတြ ေပါမ်ားေနတာကုိ တိတၳိေတြ သိလိုကၾ္ကတယ္။ ဒါနဲ႕ သူတို႔က အရွင္ 

မဟာေမာဂၢလာန္ကို ရွင္းလုိက္ႏိုင္ရင္ သတူို႔မွာ လာဘ္လာဘေတြ ျပန္ေပါလာမွာပ၊ဲ ဒါ့ေၾကာင့္ လူသတ္သမား 

ငွားၿပီး အရွင္ေမာဂၢလာန္ကို သတ္ခိုင္းၾကစုိ႔ဆိုၿပီး သေဘာတူ ဆုံးျဖတလုိ္ကၾ္ကတယ္။ ဒါနဲ႔ တိတိၳေတြဟာ 

ခိုးသားဓားျပငါးရာကုိ အသျပာ တစ္ေထာင္ေပးၿပီး အရွင္ေမာဂၢလာန္ကုိ သတ္ဖို႔ ေစခုိင္း လုိက္ၾကတယ။္ 

ခိုးသားဓားျပေတြလဲ အရွင္ျမတႀ္ကီးေနတဲ့  ေက်ာင္းနားသြားၿပီး အရွင္ျမတ္ကို သတ္ဖို႔ သြားေခ်ာင္းၾကတယ။္ 

ဒီအခါ အရွင္ျမတ္က ဓားျပေတြ ၀ိုင္းထားမွန္း သိလိုက္တာနဲ႔ တန္ခိုးနဲ႔ ေက်ာင္းေခါင္ကုိ ေဖာက္ထြက္သြားၿပီး 

ေရွာင္တိမ္းေနလိုက္တယ။္ ဒီလိုနဲ႔ ပထမတစ္လ လာေခ်ာင္းတဲ့အခါ တစ္ႀကမိ္၊ ဒုတယိတစ္လ 

လာေခ်ာင္းတဲ့အခါ တစ္ႀကမိ္  ႏွစ္ႀကမိ္ေတာ့ အရွင္ျမတႀ္ကီးဟာ တန္ခိုးနဲ႔ ခုိးသားဓားျပေတြ ရန္ကေန 

ေရွာင္တိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။  

 ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ခုိးသားဓားျပေတြ လာ၀ုိင္းတဲ့အခါမွာေတာ့ အရွင္ျမတႀ္ကီးက အတိတက္ က်ဴးလြန္ 

ခဲ့တဲ့အကုသုိလ္ အက်ိဳးေပးခ်ိန္ေရာကလ္ာတ့ဲအတြက္ တန္ခိုးနဲ႔ ေရွာင္ထြကလုိ္႔ မရေတာ့ပါဘးူ။ အကသုိုလကံ္ 

အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ပ်ံတကဖ္ို႔ မစြမ္းႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။  ဒီအခါ ခုိးသားဓားျပေတြဟာ အရွင္ျမတ္ 

ႀကးီကုိ အ႐ုိးေတြ ဇကြမဲႈန္ေလာက္ ျဖစ္တဲ့အထ ိ က်ိဳးေၾကေအာင္ ေထာင္းထ႐ုိုက္ႏွက္ၿပီး အရွင္ျမတ္ကုိ 

ေသၿပီအထင္နဲ႔ ခ်ဳံပုတတ္စ္ခုေပၚ ပစ္တင္ၿပီး ထြကသ္ြားၾကတယ္။ အရွင္ျမတႀ္ကီးလဲ ျမတစ္ြာ ဘုရားကို 

ကန္ေတာ့ၿပီးမွ ပရိနိဗၺာန္ျပဳမယဆုိ္ၿပီး သူ႔ရ႕ဲ ခႏၶာကုိယ္ကို စ်ာန္အဘိညာဥ္ နဲ႔ ရစ္ပတထ္ားၿပီး ေကာင္းကင္ခရီးနဲ႔ 

ျမတစ္ြာဘုရားထံ သြားေရာက္ကန္ေတာ့ကာ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ့မည့္ အေၾကာင္း ေလွ်ာကထ္ားပါတယ္။ 

ျမတစ္ြာဘုရားရွင္လဲ အရွင္ေမာဂၢလာန္ကို တရားေဟာၿပီးမွ သြားဖုိ႔န႕ဲ၊ သင္လို တပည့္မ်ိဳးကို ဒါ ေနာကဆံု္း 

အႀကိမ္ ေတြ႕ျခင္းပလဲို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ အရွင္ျမတ္လဲ ျမတစ္ြာဘရုား မိန္႔တဲ့အတိုင္း ျမတစ္ြာဘုရားကို ရွိခိုး၊ 

တန္ခိုးနဲ႔ ေကာင္းကင္ျပန္တက္၊ ၿပီး တစ္ခါ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခုိး၊  ေကာင္းကင္ကို တန္ခိုးနဲ႔ ျပန္တကလို္က္ 

အႀကိမ္ႀကမိ္ျပဳလုပ္ၿပီး တန္ခိုးျပာဋိဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ တရားေဟာေတာ္မူပါတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားကုိ 

ကန္ေတာ့ၿပီး ကာဠသိလာအရပ္မွာ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူခဲ့တယ။္  

 ခုလုိ အရွင္ျမတ္ႀကးီကို ခိုးသားဓားျပေတြ သတ္သတဲ့ဆုိတဲ့ သတင္းက ဇမၺဴဒိပ္တစ္ကၽြန္းလုံး ျပန္႔ႏွံ႕ 

သြားပါတယ္။ ရာဇၿဂိဳဟျ္ပည့္ရွင္ အဇာတသတ္မင္းက ဒီခုိးသားဓားျပေတြကို ဖမ္းမိဖို႔အတြက္ စံုေထာကေ္တြ 

လႊတ္ၿပီး စုံစမ္းေထာကလွ္မ္းခဲ့တယ္။ ခိုးသားဓားျပေတြလဲ ရတဲ့ပိုကဆ္ံ ေ၀စုခြဲရင္း အရကဆုိ္င္မွာ အရက ္

ေသာကရ္င္း စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။ ရန္ျဖစ္ရင္းက ငါက အရွင္ေမာဂၢလာန္ကုိ အရင္ဆံုး႐ုိက္ခဲ့ 

တဲသ့ဆူိုတာ မင္းမသိဘူးလား၊ မင္းကမ်ား ငါ့ကို လာစမ္းေနေသးတယ္ စသျဖင့္ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ 

သတိၱရွိ မိုက္ေၾကာင္းၿပိဳင္ ေျပာတာကို စုံေထာကေ္တြ သရိွိသြားတယ။္ စုံေထာကေ္တြက ဒီအေၾကာင္း 

ရွင္ဘရုင္ထံ သေံတာ္ဦးတင္လုိက္တဲ့အခါ အဒဲီခိုးသားဓားျပေတြ အကန္ုလုံးကို ဖမ္းခုိင္းၿပီး စစ္ေဆးခဲ့တယ္။ 

ဒီအခါ ေနာက္ကြယက္ေန တိတၳိတကၠတြန္း ငါးရာက ေစခိုင္းတယ္ဆိုတာ ရွင္ဘုရင္သိသြားၿပီး အဒဲီ ခိုးသား 
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ဓားျပ ငါးရာေရာ တတိၳိတကၠတြန္းငါးရာကိုပါ နန္းေတာ္ရင္ျပင္မွာ ခ်က္ပမာဏအထိ တးူထားတဲ့ ေျမတြင္းထဲ 

ထည့္၊ အေပၚက ေကာက႐္ိုးေတြ ဖုံးၿပီး မီးတုိက္ပါတယ္။ အဒီဲေနာကမ္ွာ သံထယ္သြားတပ္ထားတဲ့ ထြန္နဲ႔ 

အပုိင္းပိုင္းျပတ္ေအာင္ ထြန္ခုိင္းခဲ့တယ္။  

 ဒီအေၾကာင္းကို ရဟန္းေတာ္ေတြက ဓမၼသဘင္မွာ “ေအာ္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္အရွင္ျမတႀ္ကီးခမ်ာ 

သနူဲ႔ ဘယ္လိုမ ွ မေလ်ာ္မေလ်ာကပ္တတ္ဲ့ ေသနည္းမ်ိဳးနဲ႔ ေသရရွာေပတယ္” လို႔ ယူက်ဳံးမရျဖစ္တဲ့ စကား 

ေျပာဆိုေနၾကတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သတိဲ့အခါ “ရဟန္းတို႔ ေမာဂၢလာန္အေနနဲ႔ ခုရတဲ့ 

ခႏၶာအတြက္ေတာ့ ဒီေသျခင္းဟာ မေလ်ာ္မေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ေသျခင္းပါ၊ ဒါေပမဲ့ အရင္တုန္းက သူျပဳခဲ့တ့ဲ 

ကအံရ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီေသျခင္းဟာ သူ႔အတြက္ ေလ်ာ္ကန္လေွပတယ္” လုိ႔ မိန္႕ၾကားေတာ္မူပါတယ္။ ဒီအခါ 

ရဟန္းေတာ္ေတြက အရွင္ျမတ္ႀကီးရ႕ဲ အတိတ္ကံအေၾကာင္းကို အက်ယေ္ဟာျပေပးဖုိ႔ ေလွ်ာကထ္ားၾကလုိ႔ 

ျမတစ္ြာဘုရားက အက်ယေ္ဟာၾကားခ့ဲပါတယ။္  

 ဒီအေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖၚျပရရင္ အရွင္ေမာဂၢလာန္ဟာ အတတ္ိကာလ ဘ၀တစ္ခုတနု္းက 

ဗာရာဏသီျပည္မွာ မ်ကမ္ျမင္မိဘႏွစ္ပါးကုိ လယ္ယာလပု္ငန္း လပု္ၿပီး ေကၽြးေမြးျပဳစုခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးေကာင္းသား 

တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ အရြယ္ေရာက္ေပမဲ့ အိမ္ေထာင္မျပဳခဲ့ပါဘးူ။ ဒီအခါ သူ႔မိဘေတြက 

သားတစ္ေယာက္ထဲ ေတာင္သလုူပ္ငန္းလဲ လပု္ရ၊ အိမ္မႈကိစၥေတြလဲ ပင္ပင္ပန္းပန္း ေဆာင္ရြက္ေနရတာကုိ 

မၾကည့္ရက္ႏိုင္တာနဲ႔ သားကို အိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႔ နားခ်ၾကတယ။္ သားကလဲ မိဘေတြ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနသေရြ႕ 

သကုိူယ္တုိင္ပဲ မိဘေတြကုိ လုပ္ေကၽြးမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာၿပီး အိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ။္ 

ေနာကဆံု္းေတာ့ သားျဖစ္သကူ အႀကမိ္ႀကိမ္ ဘယလို္ပင္ ျငင္းေနေပမဲ့ မိဘေတြက အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္န႕ဲ 

သ႕ူတုိ႔သားကို အတင္း အိမ္ေထာင္ခ်ေပးလုိကၾ္ကတယ္။  

 အဒီဲအမ်ိဳးသမီးက ႏွစ္ရက္သုံးရကေ္လာကေ္တာ့ ေယာကၡမေတြကို လုပ္ေကၽြးျပဳစုခဲ့ၿပီး ေနာကေ္တာ့ ဒီ 

ေယာကၡမေတြနဲ႔  အတမူေနႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း သူ႕ေယာက်္ားကို ေျပာတယ္။ ေယာက်္ားျဖစ္သူက သူ႔စကား 

အေရးမလုပ္တာနဲ႔ ေယာက်္ားအျပင္သြားေနတုန္း တစ္အိမ္လုံး ထမင္းလုံးေတြ အမိႈကေ္တြ ျပန္႔က်ဲေနေအာင္ 

လပု္ထားၿပီး ေယာက်္ားျပန္လာတဲ့အခါ ေယာကၡမေတြ လပု္ထားတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒီလို စည္းမရွိကမ္းမရိွသေူတြန႕ဲ 

အတူမေနႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ေယာက္် ားျဖစ္သလူဲ တစ္ခါ ႏွစ္ခါေတာ့ မယုံေပမဲ့ ၾကာလာေတာ့ 

မိန္းမစကား နား၀င္လာတယ္။ ဒီလို အဂၢသာ၀ကဆပုန္ၿပီး ပါရမီျဖည့္လာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကးီေတာင္ ပါပမိတၱဆိုတ့ဲ 

မိတေ္ဆြယုတ္အမ်ိဳးသမီးစကား နားေယာင္ၿပီး မိဘေတြအေပၚ အထင္လြဲ အျမင္လြဲျဖစ္သြားတယ္။ ဒါနဲ႔ 

ဒီေယာက်္ားဟာ မိဘႏွစ္ပါးကို အျခားရြာက ေဆြမ်ိဳးေတြက ေတြ႕ခ်င္လို႔ ေခၚသြားတ့ဲဟန္နဲ႔ လွည္းေပၚတင္ 

ေခၚသြားတယ၊္ ရြာ့အျပင္ ေတာအုပ္ထဲ ေရာကတ္ဲ့အခါ ေအာက္ကိကုစိၥရိွလို႔ ဆင္းဟန္ျပဳၿပီး သူ႔ရ႕ဲ မိဘႏွစ္ပါးကုိ 

ေတာထကဲ သူခိုးဓားျပေတြက ဓားျပတုိက္တဲ့ပုံစံနဲ႔ အသဖံ်က္၊ ႐ိုကပ္ုတ္ေထာင္းထု သတဖ္ို႔ က်ိဳးစားတယ္။ 

ဒီအခါ မ်က္မျမင္ မိဘႏွစ္ပါးက တကယ့္ဓားျပအစစ္ေတြက ဓားျပတုိက္တယ္ထင္ၿပီး “သားေရ လြတ္ေအာင္ 
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ေျပး၊ အေမတုိ႔အေဖတို႔ေတာ့ ဓားျပေတြန႕ဲ ေတြ႕ေနၿပီ”လို႔ သားအေပၚ စုိးရိမ္စိတ္နဲ႔ ေျပာရွာၾကတယ္။ ဒါေပမ့ဲ 

သားျဖစ္သူလ ဲ မိန္းမေဇာမႊန္ေနတဲ့သူဆိုေတာ့ သူ႔မိဘေတြကို အဆုံးစီရင္၊ အေလာင္းေတြ ေတာအုပ္ထ ဲ

ပစ္ထားခဲ့ၿပီး အိမ္ျပန္လာခ့ဲတယ္။ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ဟာ ဒီကံေၾကာင့္ပဲ ငရမဲွာ ႏွစ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ 

က်ခံခဲ့ရၿပီး ဘ၀တစ္ရာတတိိ သူမ်ားသတလုိ္႔ ေသခဲ့ရတယ္။ ခုေနာကဆ္ုံး ဘ၀မွာလဲ အဒီဲအကသုိုလ္ 

အၾကြင္းအက်န္က လာၿပီး အက်ိဳးေပးတ့ဲအတြက္ သူ႔ျပဳခဲ့တဲ့ကအံားေလ်ာ္စြာပဲ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရတာျဖစ္တဲ့ 

အေၾကာင္း ျမတစ္ြာဘရုားက အက်ယတ္၀င့္ ရွင္းလင္းေဟာၾကားခ့ဲပါတယ။္ ဒီလုိ ခုိးသားဓားျပေတြရ႕ဲ 

လက္ခ်က္ေၾကာင့္ အရွင္ျမတႀ္ကီး ပရိနိဗၺာန္စံရတာကို ၾကည့္ၿပီး အကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးခ်ိန္တန္လာၿပီဆိုရင္ 

ဘယ္ေလာကစ္ြမ္းတဲ့ တန္ခိုးနဲ႔ေသာ္မွ တားမရတာကို သင္ခန္းစာ အေနနဲ႔ မွတ္ယူရပါမယ္။ က်န္တ့ဲ ဘာမွ 

မေျပာပေလာက္တဲ့ ရာထးူအာဏာေတြ၊ ေငြေၾကးဓနပိုင္ဆိုင္မႈေတြ၊ ဘြဲ႕ထးူဂုဏ္ထးူေတြနဲ႔ တားလို႔ရဖို႔ 

ဆိုတာကေတာ့ ေျပာဖြယရ္ာ ေတာင္မရိွပါဘူး။  

မျပစ္မွားထုိက္သူကို ျပစ္မွားက ဒဏ္ဆယပ္ါး ထုိ္က္တတပ္ုံ 

 ခုိးသားဓားျပ ငါးရာနဲ႔ တတိၳိတကတၠြန္း ငါးရာေတြကေတာ့ မျပစ္မွားသင့္တဲ့ အရွင္ျမတႀ္ကီးအေပၚ 

ျပစ္မွားၾကလုိ႔ သတုိူ႔ျပဳတဲ့ကနံဲ႔ ေလ်ာ္ညီစြာပဲ ေသသြားရတာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကိုလဲ ျမတစ္ြာဘုရားက ဆက္ၿပီး 

ေဟာျပပါတယ။္ မျပစ္မွားသင့္တဲ့သေူတြကို ျပစ္မွားရင္ ေ၀ဒနာအျပင္းအထန္ျဖစ္ရျခင္း၊ ကိုယ္လက္အဂၤါေတြ 

ပ်က္စီးတတ္ျခင္း၊ ေရာဂါအႀကးီအက်ယ္ ျဖစ္ျခင္း၊ စိတေ္ဖါက္ျပန္ ႐ူးသြပ္တတျ္ခင္း၊ မင္းေဘး ႀကဳံရျခင္း၊ မဟတ္ု 

မတရား စြပ္စြဲခံရျခင္း၊ ေဆြမ်ိဳးေတြ ပ်က္စီးတတ္ျခင္း၊ စီးပြားဥစၥာ ပ်ကစီ္းတတ္ျခင္း၊ အိမ္ မီးေလာင္ျခင္းနဲ႔ 

ေသၿပီးတဲ့အေနာက္ အပါယေ္လးပါး ေရာက္ရျခင္းဆိုတ့ဲ ဒဏ္ဆယ္ပါး သင့္တတ္တဲ့ အေၾကာင္းကိုပါ အက်ယ္ 

တ၀င့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ 

အရွင္ျမတ္အေလာင္း ဒူသီမာရ္နတ္ ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရားတပည့္ အဂၢသာ၀ကကို ျပစ္မွားခဲ့ပုံ 

 အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ရ႕ဲ ဘ၀ဟာ အရွင္သာရိပုတၱရာေလာက္ ေခ်ာေမြ႔ခဲ့ပုံ မရပါဘးူ။ မိတ္ေဆြယုတ္ 

ဇနီးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မိဘေတြသတ္ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ္ကံလဲ က်ဴးလြန္ၿပီး အပါယေ္ရာက္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီး 

အရွင္ျမတ္ဟာ ကကသုန္ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္တုန္းက တန္ခိုးႀကီးတဲ့ ဒူသ ီ အမည္ရတဲ့ မာရ္နတျ္ဖစ္ခဲ့ 

ပါတယ္။ အဒဲီ ဒူသမီာရ္နတ္ဘ၀တုန္းက လူငယတ္စ္ေယာက္ကို ၀င္ပူးၿပီး ကကုသန္ျမတ္စြာ ဘုရားရ႕ဲ 

လက္ယာေတာ္ရံ အဂၢသာ၀ကျဖစ္တဲ့ အရွင္၀ိဓုရမေထရ္ကို  ခနဲဲ႔ ပစ္ေပါကလုိ္ကလုိ္႔ အရွင္၀ိဓုရ ဦးေခါင္း 

ေပါကၿ္ပီး ေသြးသရံရဲဲ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအကုသိုလကံ္ေၾကာင့္ အ၀ီစိငရကဲို က်ခ့ဲျပန္တယ္။ အကသုိုလေ္တြဟာ 

အရွင္ျမတ္ႀကီးလို အဂၢသာ၀ကေလာင္းကုိေတာင္ အလြတ္မေပးပါဘူး။ သာမန္႐ိုး႐ိုး သူလိုငါလို ပုထုဇဥ္ကို 

ေတာ့ အကသုိုလ္ေတြက သိပ္ေၾကာက္လမိ့္မယ္ မဟတ္ုဘးူဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္။  ဒါ့ေၾကာင့္ ဘရုား 

သာသနာနဲ႔ ႀကံဳႀကိဳ က္တနု္းမွာ အကသုိုလ္ဓာတေ္တြ ပါးသထကပ္ါး နည္းသထက္နည္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ 

လပွါတယ။္  
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အရွင္ျမတ္၏ ေရွးေကာင္းမႈ 

 အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္အရွင္ျမတႀ္ကီး အဂၢသာ၀က ပါရမီဉာဏ္ရၿပီး လက္၀တဲာ္ရံအေနနဲ႔ တန္ခိုးအရာ 

အသာဆံုး ဣဒၶိမႏၱ ဧတဒဂ္ရခဲ့တာဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္သေခ ၤ်နဲ႔ ကမၻာတစ္သိန္းကာလ အေနာမဒႆီ ျမတစ္ြာ 

ဘရုားလက္ထက္ အရွင္သာရိပုတၱရာေလာင္း သရဒရေသ့ရဲ႕ တိုက္တြန္းအႀကျံပဳခ်က္အရ အေနာမဒႆီ 

ျမတစ္ြာဘုရားနဲ႔ သံဃာေတာ္ေတြကို ပူေဇာ္ခဲ့တဲ ့ ေကာင္းမႈကသိုုလ္ေၾကာင့္ပါ။ အဲဒီကုသုိလ္ေၾကာင့္ပဲ 

သၾိကားမင္း ၇၇ ႀကမိ္၊ စၾကၤ၀ေတးမင္း ၅၅ ႀကမိ္၊  သာမန္ရွင္ဘုရင္ ၁၀၈ ႀကိမ္နဲ႔ ေလာကီခ်မ္းသာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို 

ရရွိခဲ့တယ္။ အေနာမဒႆီျမတ္စြာဘုရားလက္ထကတု္န္းက သက္တမ္းအလြန္ရွည္တဲ့အတြက္ သူဟာ ၀႐ုဏ 

နဂါးမင္းဘ၀နဲ႔လဲ အေနာမဒႆီျမတ္စြာဘုရားကုိ မီလိုကၿ္ပီး နဂါးျပည္ကို ပင့္ကာ ဆြမ္းဆကက္ပ္ လွဴဒါန္းၿပီး 

အဂၢသာ၀က ဆပုန္ခဲ့ပါေသးတယ္။ အေနာမဒႆီျမတ္စြာဘုရားတစ္ဆတူည္းထံမွာပဲ  သိရီ၀ၯန သူၾကြယ္ 

ဘ၀နဲ႔ တစ္ႀကမိ္၊ နဂါးမင္းဘ၀နဲ႔ တစ္ႀကမိ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ အဂၢသာ၀ကဆုပန္ခဲ့ၿပီး ဗ်ာဒိတ္ႏွစ္ႀကမိ္ ရခဲ့ပါတယ္။ 

 ဒီလို ပါရမီေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ေတြေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္ႀကီးဟာ ဒီေနာကဆံု္းဘ၀မွာ တန္ခိုးအရာ 

အသာဆံုးျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့ မာန္မာနမႀကီးဘဲ ငယရ္ြယတ္ဲ့ ရွင္သာမေဏေလးေတြကိုပင္ သူ ေလးစားတန္ဖိုး ထားတ့ဲ 

စိတန္ဲ႔ ေနခဲ့ေၾကာင္းကိုလဲ အရွင္ျမတ္ႀကီးက ေဟာခ့ဲပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ခႏၶာကိုယ္ရ႕ဲ သေဘာမွန္ကို ျမင္ေအာင္ 

ၾကည့္ဖို႔အတြကလဲ္ “အ႐ုိးေတြကို စိုက္ေထာင္ၿပီး အသားနဲ႔ျဖည့္ အေၾကာ ေတြနဲ႔ ဆုိင္းတတ္ုထားတဲ့ ခႏၶာကိုယ၊္ 

အေရပါး အေရထူေတြနဲ႔ ဖုံးအုပ္ထားတဲ့ မစင္ထတ္ုျဖစ္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္၊ ကိုးေပါကဒ္ြါရ အမာ၀ေတြ ကေန 

အပုပ္ေရေတြ တသြင္သြင္ ယိုစီးက်ေနတဲ့ ခႏၶာကိုယ၊္ မပ်ကပ္ဲ အၿမတဲည္တဲ့ အရာေတြ ႏွစ္သက္ဖြယ္ 

ေကာင္းတဲ့အရာေတြ လုံး၀မရွိတ့ဲ ခႏၶာကိုယ္”စသျဖင့္  သံသရာလြတ္လမ္းကို ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ 

ဒီခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ သေဘာမွန္ကို ယခုလို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး စကဆု္ပ္ၾကဖုိ႔ မခင္တြယၾ္ကဖုိ႔ မတပ္မက္ၾကဖုိ႔န႔ဲ 

ကေိလသာေတြကို ပယ္သတၾ္ကဖုိ႔ကိုလဲ ေဟာၾကားဆုံးမေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။   

ယခုလို အရွင္ျမတ္ႀကီးဟာ တရားဓမၼေတြလဲ ေဟာၾကားဆုံးမၿပီး နတျ္ပည္ၾကြတာ ငရျဲပည္ၾကြတာစတဲ့ 

သူ႔ရ႕ဲတန္ခုိးျပာဋဟိာေတြနဲ႔ အျခားသာ၀ကတုိ႔ထက္ ထူးကၿဲပီး ေလာကသားတို႔ အက်ိဳးစီးပြား ေဆာင္ရြကရ္င္း 

အရွင္သာရိပုတရၱာပရိနိဗၺာန္စံၿပီး ႏွစ္ပတ္အၾကာ တန္ေဆာင္မုန္းလကြယ္ေန႔မွာပဲ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ဣသိဂိလိ 

ေတာင္ယကံ ကာဠိသလိာေက်ာက္ျဖာေပၚမွာ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ 
က်မ္းကိုး-- 

၁။ အဂၤုတိၱဳရ္ပါဠိေတာ္၊ ၎အ႒ကထာ၊      ၂။ အပဒါန္ပါဠိေတာ္၊ ၎အ႒ကထာ၊ 

၃။ ေထရဂါထာပါဠိ၊ ၎အ႒ကထာ၊          ၄။ သံယတ္ုပါဠိေတာ္၊ ၎အ႒ကထာ၊ 

၅။ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္၊ ၎အ႒ကထာ၊   ၆။ ဓမၼပဒ႒ကထာ ဒုတယိအုပ္။  

၇။ မဟာဗုဒၶ၀င္ ဆ႒မတြဲ ပထမပိုင္း၊ 

အရွင္ေနမိႏၵာဘိ၀ံသ၊ 
 ေမတာၱနႏၵ၀ိဟာရဓမၼရိပ္သာ၊  35691, Palomares Road, Castro Valley, CA, USA.  
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