
ဧတဒဂ္ရပုဂၢိဳလထူ္းမ်ား 

အမွတ္စဥ္ (၄) 

ဓုတင္အက်င့္အရာ အသာဆံုး ဧတဒဂ္ရ အရွင္မဟာကႆပ မေထရ္ 

 ေလာကလသူားေတြဟာ ကိုယ့္မ်ိဳး႐ုိးရ႕ဲ ႀကးီက်ယ္ျမင့္ျမတမ္ႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဇာတမိာန္ ႀကးီတတ္ 

ၾကတယ။္ ရရိွထားတဲ့ ဘြ႕ဲဒီဂရီေတြ သင္ယူထားတ့ဲပညာရပ္ေတြနဲ႔ ပတသ္ကၿ္ပီးေတာ့လဲ ပညာမာန္ ေထာင္ 

တတ္ၾကတယ္။ ႐ုပ္ရည္အဆင္း လျွပန္ရင္လဲ အဆင္းမာန္တကတ္တ္ၾကတယ္။ ဒီမာန္ေတြဟာ ေလာက 

နယပ္ယမ္ွာေတာ့ စိတ္ေက်နပ္စရာလို႔ ထင္ရေပမ့ဲ ကိေလသာအပူမီးေတြ ၿငိမ္းေအးရာ သံသရာလြတလ္မ္းကို 

လမွ္းမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒီမာန္ေတြက ဆးူေျငာင့္ခလုတ ္ အတားအဆးီေတြပါ။  ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီမာန္သုံးမ်ိဳး ၿငိမ္း 

ေအာင္ က်င့္ႏုိင္ဖို႔ ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္မဟာကႆပကို ဆုံးမၾသ၀ါဒစကားသုံးခြန္း မိန္႔ခဲ့ပါတယ္။ ျမတစ္ြာ 

ဘရုားမိန္႔တဲ့ ဆုံးမၾသ၀ါဒေတာ္အတုိင္း က်င့္ပါမည္ဘုရားလုိ႔ အရွင္မဟာကႆပက ၀န္ခံကတိေပး လိုကတ္ာနဲ႔ 

အရွင္ျမတ္ဟာ ရဟန္းျဖစ္သြားပါတယ္။ အရွင္ျမတ္ႀကးီရ႕ဲ ဒီလုိ ၾသ၀ါဒလုိကန္ာပါမယ္ဘရုားလို႔ ၀န္ခံလိုက္႐ံုန႕ဲ  

ရဟန္းျဖစ္တာကုိ ၾသ၀ါဒပဋိဂၢဟဏူပသမၸဒါလို႔ ေခၚပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္မွာ ဒီလိုနည္းနဲ႔ 

ရဟန္းျဖစ္ခဲ့တာဆိုလုိ႔ အရွင္ျမတႀ္ကီးတစ္ပါးပဲ ထးူျခားစြာ ရွိခဲ့တာပါ။ ဒီတပတမ္ွာေတာ့ အဖိုးတန္ ဘ၀လမ္းညႊန္ 

ဆုံးမစကား သံုးခြန္းနဲ႔ ရဟန္းျဖစ္ခဲ့တ့ဲ အရွင္ျမတႀ္ကီးအေၾကာင္းကို ၾကည္ညိဳၾကည့္ၾကပါမယ္။  

 အရွင္ျမတႀ္ကီးဟာ ဘုရားသာသနာေတာ္မွာ  ဓုတင္အရာမွာ အသာဆံုးဧတဒဂ္ ရရွိခဲ့သ ူ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဓုတင္ဆိုတာ ကိေလသာေတြကို ခါတြကတ္ဲ့အက်င့္ေတြကုိ ဆိုလိုတာပါ။ ဓုတင္အက်င့္ေပါင္း ၁၃ မ်ိဳးရိွပါတယ။္ 

အဒီဲ ဓုတင္ ၁၃ မ်ိဳးကို ကုိယ္တိုင္လဲ က်င့္၊ တပည့္ေတြကိုလဲ လုိက္နာက်င့္သံုးေအာင္ ေဟာေျပာဆံုးမတ့ဲ 

ေနရာမွာ အရွင္ျမတ္ႀကီးက အသာဆံုး အျမတ္ဆုံးပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီ ဧတဒဂ္ကိ ုရခဲ့တာပါ။ စာလိုေတာ့ ဓုတ၀ါဒ 

ဧတဒဂ္လို႔ ေခၚပါတယ္။  ဒါ့အျပင္ အရွင္ျမတႀ္ကီးဟာ သက္ေတာ္(၁၂၀) ရွည္ခဲ့ၿပီး ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံၿပီးတဲ့ 

အခါမွာ ပထမသဂၤါယနာတင္ပြဲႀကီးကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ အရွင္ျမတ္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အရွင္ျမတႀ္ကီး ဦးေဆာင္ၿပီး 

သဂၤါယနာတင္ခဲ့တဲ့အတြကေ္ၾကာင့္ မိမိတို႔တေတြဟာ စစ္မွန္တဲ့ ေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္နဲ႔ ႀကဳံေနၾကရတာပါ။ 

အရွင္ျမတ္ႀကီးရ႕ဲ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတြဟာ ဒီတစ္ခုထနဲဲ႔ပင္ တန္ဖိုးမျဖတႏ္ိုင္ပါဘးူ။ ေနာကၿ္ပီး သာသနာေတာ္မွာ 

အရွင္သာရိပုတရၱာနဲ႔ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္တို႔ၿပီးရင္ တတိယအေရးပါးဆုံး မဟာသာ၀ကတပည့္ႀကီးတစ္ပါးလဲ 

ျဖစ္ပါတယ။္  

 အရွင္ျမတႀ္ကီးရ႕ဲ ဘ၀ျဖစ္ရပ္ကို ပိဋကတ္ေတာ္မွာ မွတ္တမ္းတင္ထားတ့ဲအတိုင္း ပါရမီျဖည့္ခဲ့တဲ့ 

ဘ၀ေတြထကဲ ငါးဘ၀ပါရမီျဖည့္ခဲ့ပုံ အပုိင္းရယ၊္ ေနာကၿ္ပီး ပစၥဳပၸန္ဘ၀ ေရာကလ္ာၿပီး ျမတစ္ြာဘုရားထံမွာ 

ရဟန္းျပဳကာ  ဓုတင္အရာ ဧတဒဂ္ရခဲ့ပံုရယန္႕ဲ ေနာက္ဆုံး အရွင္ျမတႀ္ကီးနဲ႔ဆကစ္ပ္ၿပီး ေဟာထားတဲ့ မွတသ္ား 

ဖြယရ္ာ တရားေတာ္ အပုိင္းဆိုၿပီး သုံးပုိင္းခြဲ ၾကည္ညိဳၾကပါမယ္။ ပထမဆုံး အတိတ္ကာလ ငါးဘ၀ ပါရမီျဖစ္ခဲ့ပံု 

အေၾကာင္းနဲ႔ စၾကပါစုိ႔။  



ဓုတင္အက်င့္အရာ ဧတဒဂ္ရ အရွင္မဟာကႆပ 

2 | P a g e  
 

(က) ပါရမီျဖည့္ခဲ့ရာ ငါးဘ၀ 

(၁) ပဒုမုတၱရာဘရုားရွင္လက္ထက္ ဧတဒဂ္ဆုပန္ပုံ 

 အရွင္မဟာကႆပဟာ လြန္ခဲ့တ့ဲ ကမၻာတစ္သိန္းကာလ ပဒုမုတရၱာျမတစ္ြာဘုရားလက္ထက္ ဟံသာ 

၀တ ီ မင္းေနျပည္မွာ ေ၀ေဒဟဆိုတဲ့အမည္နဲ႔ ကေုဋရွစ္ဆယ္ၾကြယ္၀တဲ့ သူေဌးသၾူကြယတ္စ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူဟာ 

ရတနာသုံးပါးကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္တဲ့ ဥပါသကာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။  ဥပုသ္ေန႔တစ္ေန႔မွာ ဥပုသ္ေဆာက္ 

တည္ကာ ပန္းနံ႔သာစတဲ့လွဴဖြယတ္န္းဖြယ္မ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းေတာ္ကိုသြား ျမတစ္ြာဘရုားကုိ ဦးခ်ကန္ေတာ့ၿပီး 

သင့္ေတာ္တ့ဲေနရာမွာ ထိုင္ေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ပဒုမုတၱရာျမတစ္ြာဘရုားက မဟာနိသဘမေထရ္ကို 

ဓုတင္အက်င့္အရာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ရာထးူ ခ်ီးျမႇင့္ပါတယ္။ ဒါကို ေ၀ေဒဟသူၾကြယ္ အားက်ၿပီး ျမတ္စြာ 

ဘရုားကုိ ေနာက္တစ္ေန႔ သူ႔အိမ္မွာ ေနာက္ပါသဃံာေတာ္မ်ားနဲ႔အတူ ဆြမ္းစားၾကြဖုိ႔ ပင့္ေလွ်ာကပ္ါတယ။္ 

ျမတစ္ြာဘုရားရွင္လဲ လက္ခံၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ ေ၀ေဒဟသူၾကြယအ္ိမ္ ဆြမ္းစားၾကြသြားၿပီး ေနာကပ္ါ 

သဃံာေတာ္မ်ားနဲ႔အတူ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးပါတယ္။ သူၾကြယ္လဲ ေ၀ယ်ာ၀စၥျပဳလုပ္ရင္း ဘုရားရွင္အနီးမွာ ရွိေန 

ပါတယ္။  

 ဒီအခ်ိန္မွာ အရွင္နိသဘမေထရ္ဟာ အိမ္စဥ္အတိုငး္ ဆြမ္းခံၾကြရင္းကေန ေ၀ေဒဟသၾူကြယ္ရ႕ဲအိမ္ေရွ႕ 

လမ္းထေဲရာက္လာပါတယ္။ ဒါကို  သူၾကြယ္က လွမ္းျမင္ၿပီး အရွင္ျမတထံ္ သြားကာ ဆြမ္းေလာင္းဖို႔အတြက္ 

သပိတက္ို လွမ္းယူပါတယ။္ ၿပီးေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္လဲ အိမ္ထမဲွာ ဆြမ္းဘုဥ္ေပးေနပါတယ္၊ အမိ္ထဲ 

ၾကြပါဘုရားလုိ႔ ပင့္ေလွ် ာက္တဲ့အခါ အရွင္ျမတ္က မအပ္စပ္လို႔ပါ ဒကာလို႔ ျပန္လည္မိန္႔ၾကားတ့ဲအတြက္ 

သၾူကြယက္ သပိတထ္ဲ ဆြမ္း၊ ဆြမ္းဟင္းေတြ ေလာင္းလွဴ လိုက္ပါတယ္။ အဒီဲေနာက္ သၾူကြယဟ္ာ ျမတစ္ြာ 

ဘရုားအနား ျပန္ေရာက္လာၿပီး “အရွင္ဘရုား မဟာနိသဘမေထရ္ကို အရွင္ဘရုားလဲ ရွိေနပါတယ္၊ အိမ္ထဲ 

ၾကြပါလုိ႔ ပင့္တာ  ပင့္မရဘူးဘရုား၊ ဒီအရွင္ျမတမ္ွာ အရွင္ဘုရားတို႔ထက္ သာလြန္တဲ့ဂုဏ္ေတြ ရွိေနလုိ႔လား 

ဘရုား” လို႔ ျမတစ္ြာဘရုားကို ေမးေလွ်ာက္ပါတယ္။ ဒီလိုေမးေလွ်ာကေ္တာ့ ျမတစ္ြာဘုရားရွင္ေတြမွာ သတူပါး 

ဂုဏ္နဲ႔ပတ္သကတ္ဲ့ မနာလို၀န္တိုမႈ မစၦရိယစိတ္မရွိတာေၾကာင့္ ျမတစ္ြာဘုရားက “ငါတို႔ကမွ လေူတြပင့္ရင္ 

အိမ္ၾကြၿပီး ဆြမ္းဘုဥ္းေပးတယ္၊ ဒီရဟန္းက အဒီဲလို အိမ္ကို ပင့္ကပ္တဲ့ဆြမ္း မဘဥု္းဘူး၊ ဆြမ္းခံၿပီးပဲ 

ဘဥု္းေပးတယ္။ ငါတို႔ကမွ ရြာနီးေက်ာင္းမွာ ေနေသးတယ္၊ သူက ေတာေက်ာင္းမွာပဲ ေနတယ။္ ငါတို႔ကမွ 

အမုိးပါတ့ဲ ေက်ာင္းမွာ ေနေသးတယ္၊ သူက လြင္တီးေခါင္မွာပဲ ေနတယ”္ စသျဖင့္ အဒီဲမဟာနိသဘမေထရ္ရ႕ဲ  

ဓုတင္အက်င့္ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတြကို ခ်ီးက်ဴးမိန္႔ၾကားပါတယ။္  

 ေ၀ေဒဟသူၾကြယလ္ဲ အလြန္၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ၿပီး မဟာနိသဘမေထရ္ကို အားက်တဲ့အတြက္ 

ျမတစ္ြာဘုရားကို ေနာကထ္ပ္ ခုနစ္ရကတုိ္င္တုိင္ ေနာကပ္ါသံဃာေတာ္ေတြန႕ဲအတူ ဆြမ္းအလွဴ ခံ ၾကြဖို႔ ပင့္ 

ေလွ် ာက္ၿပီး ခုနစ္ရကခ္ုနစ္လီ အလွဴႀကီးေပးပါတယ္။ ခုနစ္ရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာ ဘုရားအမွဴးရိွတဲ့ သဃံာ 

ေတာ္ေတြကုိ ဆြမ္းဆက္ကပ္ၿပီး တိစီ၀ရိတ-္သကၤန္းသုံးထည္စီ လွဴဒါန္းကာ “တပည့္ေတာ္ ခုလို လွဴဒါန္းရတ့ဲ 
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ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေၾကာင့္ နတ္မင္း၊ ျဗဟၼာမင္း၊ သိၾကားမင္းစတဲ့ ေလာကီဆုေတြကုိ မေတာင့္တပါဘုရား၊ 

ေနာင္အနာဂတ္ တစ္ဆူေသာဘရုားထံမွာ အရွင္ဘုရားရဲ႕တပည့္ မဟာနိသဘမေထရ္လို ဓုတင္ တဆယ့္သုံးပါး 

အက်င့္နဲ႔ပတသ္က္ၿပီး အသာဆုံးဧတဒဂ္ဆုကို ရရပါလို၏”လုိ႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ဒီအခါ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာ 

ဘရုားကလဲ အနာဂတံသဉာဏ္ေတာ္န႕ဲ ၾကည့္လုိက္ၿပီး ေနာင္ေဂါတမဘုရားလက္ထက္ေရာက္ရင္ သင့္ 

ဆေုတာင္း ျပည့္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္စကား မိန္႔ၾကားပါတယ္။ ေ၀ေဒဟသူၾကြယလ္ဲ သူ႕ဆေုတာင္း ေနာက္ 

တစ္ေန႔ဆိုရင္ပဲ ျပည့္ေတာ့မွာလို စိတထဲ္မွာ ၾကည္ႏူး၀မ္းသာအားရျဖစ္ၿပီး တစ္သက္ပတလ္ုံး ဒါနျပဳ၊ သီလ 

ေဆာကတ္ည္၊ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈေတြ ျပဳလပ္ုကာ အဒီဲကဘ၀ကေန ေသၿပီးတဲ့ေနာက္ နတ္ျပည္ေရာက္ခ့ဲ 

ပါတယ္။  

(၂) ၀ိပႆီျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ ပါရမီျဖည့္ပုံ 

 အရွင္ျမတအ္ေလာင္းဟာ လူ႔ျပည္နတ္ျပည္ က်င္လည္ရင္းက ဒီကမၻာကေန ေနာကျ္ပန္ေရတြက္ရင္ 

လြန္ခဲ့တဲ ့ ၉၁ ကမၻာထက္မွာ ၀ိပႆီျမတစ္ြာဘရုား ပြင့္ေတာ္မူၿပီး ဗႏၶဳမတီမင္းေနျပည္မွာ သတီင္းသုံးေနတဲ့ 

အခ်ိန္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးတ့ဲ ပုဏၰားမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ ဘယေ္လာကဆ္င္းရသဲလဆဲိုရင္ ဒီပုဏၰားနဲ႔ သူ႔ဇနီးပုေဏၰးမ 

မွာ ေအာက္ပိုင္းအတြက္ ၀တ္စရာ အ၀တ္တစ္ထည္စီ ရွိေပမ့ဲ အထက္ပိုင္းအတြက္ေတာ့ ႏွစ္ေယာက္မွ 

၀တစ္ရာ တစ္ထည္ပဲ ရွိတာပါ။ ပုေဏၰးမအျပင္သြားစရာရွိလို႔ အေပၚပိုင္းအ၀တကုိ္ ၀တသ္ြားရင္ ပုဏၰားက 

အိမ္မွာပဲ ေနခဲ့ရတယ္။ ပုဏၰားက ၀တ္သြားျပန္ရင္လဲ ပုေဏၰးမ အိမ္မွာ ေနခဲ့ရတယ္။ အဒဲီလို လင္မယား 

ႏွစ္ေယာကမ္ွ အေပၚပိုင္း၀တ္စရာ တစ္ထည္ပရဲွိတာမုိ႔ ဒီပုဏၰားရ႕ဲ နာမည္ကို ဧကသာဋကပုဏၰားရယလ္ို႔ 

ေခၚၾကတယ္။  

 အဒီဲေခတက္ာလက လူေတြက သတိအားေကာင္းၾကလုိ႔ ကိေလသာေတြ သိပ္မမ်ားတဲ့အတြက္ ၀ိပႆီ 

ျမတစ္ြာဘုရားက ခုနစ္ႏွစ္မွ တစ္ခါပ ဲ တရားေဟာပါတယ္။ ခုနစ္ႏွစ္တစ္ခါ တရားေဟာခါနီးရင္ နတ္ေတြက 

တရားပြဲရွိေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ အသိေပးၾကတယ။္ အဒီဲတုန္းက တရားပြဲကုိ ေန႔ပိုင္း၊ ညပုိင္း ႏွစ္ခ်ိန္ ေဟာပါ 

တယ္။ ေန႔ပိုင္းအတြက္ ညေနပုိင္းမွာ ေဟာၾကားၿပီး၊ ညပိုင္းအတြက္ေတာ့ တစ္ညလံုးေဟာပါတယ္။ 

တရားပြဲရွိတဲ့အေၾကာင္း ပုဏၰားႀကးီ သိတဲ့အခါ အေပၚပုိင္း၀တ္စရာ အ၀တက္လဲ တစ္ထည္ပဲ ရွိတာမုိ႔ 

ႏွစ္ေယာက္အတ ူ တရားနာသြားဖုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဘယ္သူက ဘယ္အခ်ိန္သြားနာမလဲ တိုင္ပင္ၾကတယ္။ 

ဒီအခါ ပုေဏၰးမက သကူ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ညေနပုိင္း တရားသြားနာမယ္ဆိုၿပီး ညေနပုိင္းတရားပြဲ 

သြားနာပါတယ္။ ျပန္လာတဲ့အခါ ပုေဏၰးမ ခၽြတေ္ပးတ့ဲ အေပၚပုိင္းအ၀တ္ကို ပုဏၰားက ၀တ္ၿပီးမွ ညပုိင္း တရားပြဲ 

သြားရပါတယ္။  

 ပုဏၰားလဲ ၀ိပႆီျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တရားေတာ္ကို နာလိုက္ရတဲ့အခါ ပီတိေတြ တဖြားဖြား ျဖစ္ေပၚ 

လာၿပီး အေပၚပုိင္းကုိယ္႐ုံအ၀တကုိ္ ျမတစ္ြာဘုရားအား လွဴခ်င္တဲ့စိတေ္တြ ျဖစ္ေပၚလာတယ။္ ဒီအခါမွာ “ငါနဲ႔ 

ငါ့ဇနီး ႏွစ္ေယာကေ္ပါင္းမွ ၀တစ္ရာကိုယ္႐ုံက ဒီတစ္ထည္ပဲ ရွိတာ၊ ဒါလွဴလိုက္ရင္ ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး 
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အိမ္ျပင္ေတာင္ ထြက္လုိ႔ရေတာ့မွာ မဟတ္ုဘူး၊ လွဴလို႔ မျဖစ္ေသးပါဘူးေလ”လုိ႔ေတြးမိၿပီး မလွဴ ျဖစ္ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ 

တရားဆက္နာရင္း ညရ႕ဲ ညဦးပုိင္းညဥ့္ဦးယာမ္ကနု္လို႔ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ ေရာက္ျပန္ေတာ့လဲ ေစာေစာကလုိ 

ပီတေိတြျဖစ္ၿပီး လွဴခ်င္စိတ္ေတြ ေပါက္လာျပန္ေရာ၊ ဒီအခါလဲ လွဴလုိ႔ မျဖစ္ေသးပါဘူးေလ ဆိုၿပီး တြန္႔ဆုတ္ 

သြားျပန္တယ္။ မုိးေသာကယံ္အခ်ိန္ ဆက္ၿပီး တရားနာေနရင္းက ေနာက္တစ္ခါ လွဴခ်င္စိတေ္တြ ျဖစ္လာတဲ့ 

အခါမွာေတာ့  ေသခ်င္လေဲသ၊ ရွင္ခ်င္လဲ ရွင္၊ ျဖစ္ခ်င္ရာ ျဖစ္ပါေစေတာ့လို႔ ဆုံးျဖတခ္်က္ခ်ၿပီး လွဴဖုိ႔ရာ 

တြန္႔ဆုတတ္ြန္႕ဆုတ္ ျဖစ္ေနတဲ့ မစၦရိယစိတေ္တြကို အႏုိင္ယတူြန္းလန္ွဖယ္ရွားၿပီးေတာ့ သူ႕ရဲ႕ အေပၚ႐ံု 

အ၀တ္ကို ေသခ်ာေခါကၿ္ပီး ျမတ္စြာဘုရားကို သကၤန္းအျဖစ္ ဆက္ကပ္လွဴ ဒါန္းလုိက္ပါတယ္။ လွဴၿပီးတဲ့အခါ 

လက္ယာလက္ကို ဆန္႔တန္းၿပီး “ဇိတ ံ ေမ - ငါေအာင္ၿပီ၊ ဇိတံ ေမ - ငါေအာင္ၿပီ” လို႔ သုံးႀကမိ္သုံးခါ 

လက္ခေမာင္းခတ္ ေၾကြးေၾကာ္ လုိက္ပါတယ္။ 

 ဒီအခါ ဗႏၶဳမတီေနျပည္ေတာ္ရ႕ဲျပည့္ရွင္ ဗႏၶဳမာမင္းႀကးီကလဲ တရားေဟာပလႅင္ရ႕ဲ ေနာက္နားကေန 

ကန္႔လန္႔ကာေလး ကာၿပီး တရားနာေနရင္းက အဲဒီဆင္းရသဲားပုဏၰား ေၾကြးေၾကာ္လိုက္တဲ့ ဇိတ ံ ေမ ဆိုတ့ဲ 

အသံကုိ ၾကားလိုက္တယ။္ ရွင္ဘရုင္ေတြအတြက္ တျခားသတူစ္ေယာကေ္ယာကက္ ဇိတံ ေမ - ငါေအာင္ၿပီ လို႔ 

ရြတတ္ဲ့အသကံို မႏွစ္သက္ၾကပါဘးူ။ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ကသာ ဇိတံ ေမ လို႔ ဆိုခ်င္သူေတြပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရွင္ဘရုင္ 

က မင္းေစလုလင္တစ္ေယာကကုိ္ ပုဏၰားထ ံ သြားၿပီး စံုစမ္းေမးျမန္းခုိင္းပါတယ္။ ဒီအခါ ပုဏၰားက “ဆင္တပ္၊ 

ျမင္းတပ္၊ ရထားတပ္၊ ေျခလ်င္တပ္ဆိုတဲ့ စစ္အဂၤါေလးပါးနဲ႔ တစ္ဖကရ္န္သကုိူ အႏုိင္ယူတယ္ဆိုတာ သိပ္အံ့ၾသ 

စရာ ေကာင္းတဲ့အရာမဟတ္ုပါဘူး၊ အကၽြႏ္ုပ္ဟာ ဥပမာအားျဖင့္ ေနာက္က လိုကလ္ာတဲ့ ႏြား႐ိုင္းကို တင္းပုတန္ဲ႔ 

ဦးေခါင္းကို ႐ုိက္ၿပီး ေနာကျ္ပန္ေျပးေစႏုိင္တဲ့ပုဂၢိဳလလ္ိုမ်ိဳး မလွဴလိုမေပးလုိတဲ့ မစၦရိယစိတထ္ားကုိ အႏုိင္ယူၿပီး  

အကၽြႏ္ုပ္ရ႕ဲ တစ္ခုတည္းေသာအေပၚ႐ံုအ၀တ္ကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္၊ အကၽႊႏ္ုပ္ရ႕ဲ ဒီ 

မစၦရိယစိတထ္ားကုိ အႏုိင္ယူႏိုင္ျခင္းကသာ အံ့ၾသစရာေကာင္းပါတယ္’’လို႔  ေျဖၾကားပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ရွင္ 

ဘရုင္ကုိ ျပန္လည္ သေံတာ္ဦးတင္ျပတဲ့အခါ ရွင္ဘုရင္ သေဘာက်သြားၿပီး ပုဏၰားအတြက္ ၀တစံု္တစ္စံု 

ဆခု်တဲ့အေနနဲ႔ ပို႔ေပးလိုက္တယ္။  

 ဆင္းရသဲားပုဏၰားလဲ ရွင္ဘရုင္ဆခု်လုိက္တဲ့ ၀တစ္ုံကို ၾကည့္ၿပီး  “ ေအာ္ ဒီရွင္ဘုရင္က ငါ ေစာေစာက 

ၿငိမ္ၿပီး တရားနာေနတနု္းက ဘာတစ္ခုမွ အပုိ႔မခုိင္းခဲ့ဘူး၊ ခု ျမတ္စြာဘုရားဂုဏ္ကို ေျပာလိုကမ္ွ ဒီ၀တ္စံုကို 

ပို႔ခုိင္းခဲ့တယ၊္ ဒီ၀တစ္ုံက ျမတစ္ြာဘုရားေၾကာင့္ရတာ ျဖစ္လို႔ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ပဲ သင့္ေတာ္ပါတယ္” လို႔ စဥ္းစား 

ၿပီး အဒဲီ၀တစ္ုံကို ျမတစ္ြာဘုရားအား လွဴလုိက္ပါတယ။္ ဒီအေၾကာင္းကို ရွင္ဘရုင္သသိြားေတာ့ ေနာကထ္ပ္ 

၀တစ္ုံ ႏွစ္စုံ ပုိ႔ခိုင္းျပန္တယ၊္ ဒီအခါမွာလဲ ပုဏၰားက ျမတ္စြာဘုရားကိုပဲ လွဴလိုက္ျပန္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ရွင္ဘရုင္က 

သေဘာက်လို႔ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ဆႏွစ္ဆ တိုးတိုးၿပီး ပုဏၰားထံ ေလးစံု၊ ရွစ္စုံ၊ ဆယ့္ေျခာက္စုံ၊ သုံးဆယ့္ႏွစ္စုံ 

ပို႔ခိုင္းျပန္တယ္။ ဒီအခါမွာေတာ့ ပုဏၰားလဲ “ေအာ္ ပိုပိုလိုခ်င္လို႔ လွဴတဲ့အေန ေရာကေ္နၿပီ၊ မေတာ္ေတာ့ 

ပါဘူးေလ” လို႔ ေတြးၿပီး ေနာက္ဆံုးပို႔လုိက္တဲ့ သံုးဆယ့္ႏွစ္စုံထဲက သူ႕အတြက္ တစ္စုံနဲ႔ သူ႔ဇနီး ပုေဏၰးမ 

အတြက္ တစ္စု ံ ေပါင္း ႏွစ္စုံပဲ ယထူားလိုက္ၿပီး က်န္တဲ့အစံု သုံးဆယ္ကို ျမတစ္ြာဘုရားရွင္ကိုပဲ လွဴဒါန္း 
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လိုက္ပါတယ္။ အဒီဲအခ်ိန္ကစၿပီး ဆင္းရသဲားပုဏၰားနဲ႔ ၀ိပႆီျမတစ္ြာဘုရားရွင္တို႔ဟာ အေတာ္ေလး ရင္းႏီွး 

ကၽြမ္း၀င္ျဖစ္သြားပါတယ္။  

 ဒီ့ေနာက ္ရွင္ဘုရင္ႀကးီဟာ အလြန္ခ်မ္းေအးတဲ့တစ္ေန႔မွာ ျမတစ္ြာဘုရားဆီမွာ တရားနာေနတဲ့ ဆင္းရဲ 

သားပုဏၰားကို ေတြ႕လို႔ သူ၀တလ္ာတဲ့ ကမၺလာနီ အေပၚၿခဳံထည္ႀကးီကို ေပးလိုက္ျပန္တယ္။ ဒီအခါ ပုဏၰားက 

ဒီလိုအဖုိးတန္တဲ့ကမၺလာၿခဳံထည္နဲ႔ ငါ့ရ႕ဲအပုပ္ေကာင္ ခႏၶာကိုယမ္ွာ ၀တ္႐ုံလို႔ ဘာမွအက်ိဳးမထူးပါဘးူေလလို႔ 

ေတြးၿပီး ဘုရားရွင္သီတင္းသုံးတဲ့ ဂႏၶကဋီုတိုက္ေတာ္ထကဲ ကတုင္ေညာင္ေစာင္းအထက္မွာ မ်ကႏ္ွာၾကက္ လပု္ 

ၿပီး ပူေဇာ္လုိက္ပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ရွင္ဘုရင္ႀကီး ေက်ာင္းေတာ္ကို ေရာက္လာၿပီး ဘုရားရွင္သီတင္း 

သုံးတ့ဲ ဂႏၶကဋုတုိီက္ေတာ္ထဲ၀င္ကာ ဘုရားရွင္အနီးမွာ ထုိင္ေနပါတယ္။ ဘရုားရွင္ရ႕ဲ ေရာင္ျခည္ေတာ္နဲ႔ 

အေပၚက မ်ကႏ္ွာၾကကက္မၺလာအနီေရာင္ ႏွစ္ခုဟပ္မိၿပီး အေတာ္ေလးကို တင့္တယသ္ပၸါယ္ေနပါတယ္။ ဒီအခါ 

ရွင္ဘရုင္က အေပၚကုိ ေမာ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ကမၺလာနီကို ေကာင္းေကာင္းမွတ္မိၿပီး ျမတစ္ြာဘုရားကို အက်ိဳး 

အေၾကာင္း ေမးေလွ်ာကတ္ဲ့အခါ ဆင္းရသဲားပုဏၰား လွဴ ထားမွန္းသိသြားၿပီး “ေအာ္ ပုဏၰားဟာ သင့္တင့္ 

ေလွ်ာက္ပတသ္ည္ကို သပိါေပတယ၊္ ငါတို႔သာ ဘာမွ မသနိားမလည္ပါလား”ဆိုၿပီး ပုဏၰားကို အေတာ္ေလး 

သေဘာက်သြားၿပီး ေကာင္းေပ့ဆိုတဲ့ လူ႔အသုံးေဆာင္မွန္သမွ်ကို တစ္မ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို ေျခာကဆ္ယ့္ေလးခုစီ 

ေျခာကဆ္ယ့္ေလးခုစီ စီမံကာ ပုဏၰားႀကးီကို ခ်ီးေျမႇာက္ေပးသနားေတာ္မူၿပီး ပုေရာဟတ္ိရာထးူ ခန္႔အပ္ခ့ဲ 

ပါတယ္။ ပုဏၰားလည္း ေျခာကဆ္ယ့္ေလးမ်ိဳးေသာ စာေရးတဆံြမ္းကို မျပတ္ျဖစ္ေစၿပီး အသကထ္ကဆံု္း 

ဒါနေကာင္းမႈ၊ သလီေကာင္းမႈေတြျပဳကာ အဒီဲဘ၀ကေန ကြယ္လြန္တဲ့အခါ နတ္ျပည္မွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။  

(၃) ဘရုားႏွစ္ဆူအၾကား သၾူကြယဘ္၀ျဖင့္ ပါရမီျဖည့္ပုံ 

 တစ္ခါ နတ္ျပည္ကေန စုေတျပန္ေတာ့ ဒီ ဘဒၵကမၻာမွာ ေကာဏဂံုျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ ကႆပျမတ္စြာ 

ဘရုားႏွစ္ဆူအၾကား ၾကားကာလတစ္ခုမွာ  အရွင္မဟာကႆပအရွင္ျမတ္ႀကီးဟာ ဗာရာဏသျီပည္က 

သၾူကြယမ္်ိဳးမွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အရြယေ္ရာကလုိ္႔ အမိ္ေထာင္ရက္သားက်ၿပီး တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူၾကြယ္ဟာ 

ျမစ္ကမ္းနား အေညာင္းေျပ လမ္းေလွ်ာကသ္ြားရင္းက ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္တစ္ပါး သကၤန္းခ်ဳပ္ေနရင္း 

အ၀တ္စမေလာကလုိ္႔ ျပန္ေခါက္သိမ္းေနတာကို ျမင္ေတြ႕လုိက္ပါတယ္။ ဒီအခါ အဒီဲသူၾကြယ္ဟာ ပေစၥကဗုဒၶါ 

အရွင္ျမတ္ထံ သြားၿပီး သူ႕ရ႕ဲ အေပၚ႐ံုအ၀တ္ပိုင္းကုိ အရွင္ျမတ္သကၤန္းခ်ဳပ္လို႔ မေလာကမ္င ျဖစ္ေနတ့ဲ 

အနားပတ္ေနရာမွာ ထည့္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဖုိ႔ လွဴလိုက္ပါတယ။္ လွဴၿပီးတဲ့အခါမွာလဲ ျဖစ္ေလရာဘ၀တုိင္းမွာ ဘယ္လုိ 

ပစၥည္းအသုံးအေဆာင္နဲ႔မွ် ခ်ိဳ႕ငဲ့တဲ့သူ မျဖစ္ပါရေစနဲ႔လို႔ ဆုေတာင္းလိုကပ္ါတယ္။ 

 အဒီဲေနာက္ သၾူကြယ္ရ႕ဲ အိမ္မွာလဲ သၾူကြယ္ရ႕ဲႏွမနဲ႔ သၾူကြယ္ရ႕ဲဇနီးတို႔ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ေနခုိက္ 

ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတတ္စ္ပါး အိမ္ေရွ႕ဆြမ္းခံေရာက္လာပါတယ္။ ဒီအခါ သူၾကြယ္ရဲ႕ႏွမက ပေစၥကဗုဒၶါ 

အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ သပိတ္ကို ဆြမ္းအျပည့္ ေလာင္းလွဴ ကာ သူၾကြယရ္႕ဲဇနီးကို ရည္ညႊန္းေစာင္းေျမာင္းၿပီး “ဒီလုိ 

သမူိုက္မမ်ိဳးကို ယူဇနာတစ္ရာကပင္ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္တဲ့သူ ျဖစ္ရပါလုိ၏”လို႔ ဆုေတာင္းလုိကပ္ါတယ္။ ဒါကို 
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သၾူကြယရ္႕ဲဇနီးၾကားလိုက္တဲ့အခါ ပေစၥကဗုဒၶါေနာက္ လိုကသ္ြားၿပီး သပိတ္ကို လွမ္းယူကာ “ဒီအမိုကမ္ လွဴ တဲ့ 

ဆြမ္းကို အရွင္ျမတ္ မဘဥု္းေပးပါေစနဲ႔” ဆိုၿပီး ဆြမ္းေတြ သြန္ပစ္လိုကပ္ါတယ။္ ဒ့ီေနာက္ ရႊံ႕ညြန္ေတြ 

အျပည့္ထည့္ၿပီး ပေစၥကဗုဒၶါကို သပိတျ္ပန္ကပ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါကို သၾူကြယ္ရ႕ဲႏွမက သိတ့ဲအခါ “ဟယ္ 

အမုိက္မ နင္စိတ္ဆိုးရင္ ငါ့ကို ႐ုိကခ္်င္႐ိုက္၊ ဆခဲ်င္ဆဲပါ။ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္ရ႕ဲ သပိတ္ထကဲ ဆြမ္းကုိ 

သြန္ပစ္လိုက္ၿပီးေတာ့ ႐ႊံ႕ညြန္ေတြ ထည့္လွဴလိုက္တာေတာ့ မသင့္ေတာ္ပါဘးူ” လို႔ ဆုံးမစကား ေျပာလိုက္ 

တယ္။ ဒီအခါ သူၾကြယ္ရ႕ဲဇနီးလဲ ဆင္ျခင္တုံတရားရၿပီး ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတကုိ္ ရပ္ေတာ္မပူါရန္ 

ေလွ်ာက္ထားၿပီး သပိတက္ို ယူ၊ သပိတ္ထဲက သေူလာင္းထားတဲ့ ရႊံ႕ညြန္ေတြကို သြန္ပစ္ကာ သပိတ္ကို 

နံ႕သာမႈန္႔ေတြနဲ႔ က်က်နန ပြတတို္က္ေဆးေၾကာၿပီး စတုမဓုဆြမ္း အျပည့္ထည့္ကာ အေပၚကေန ေထာပတ္ေတြ 

အေရာင္တလက္လက္ ထြက္ေနေအာင္ ေလာင္းထဲ့လိုက္ပါတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါ ထိုသူၾကြယ္မယားလဲ ဒီအေရာင္ 

တလကလ္က္ ထြက္ေနတဲ့ဆြမ္းလို တပည့္ေတာ္မလပဲဲ အေရာင္တလကလ္က္ ထြက္ေနတဲ့ခႏၶာကုိယ္ကို 

ရပါရေစလို႔ ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ။္ ဒီသူၾကြယ္နဲ႔ သူ႔မယားတို႔ဟာ အသကထ္က္ဆံုး ေကာင္းမႈကသုိုလ္ျပဳၿပီး 

ကြယလ္ြန္တဲ့အခါ နတ္ျပည္ကုိ ေရာက္ကနု္ၾကပါတယ္။  

(၄) ကႆပဘုရားရွင္လက္ထက္ ဗာရာဏသသူီေဌးဘ၀ျဖင့္ ပါရမီျဖည့္ပုံ 

 တစ္ခါ  နတ္ျပည္ကေန စုေတၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ သူၾကြယ္က ကႆပျမတ္စြာဘရုားရွင္ လက္ထက္ 

ကာလ ဗာရာဏသျီပည္မွာ ကုေဋရွစ္ဆယ္ၾကြယ္၀တဲ့သူေဌးသား လာျဖစ္ၿပီး၊ သူၾကြယ္ရ႕ဲဇနီးလဲ  ကုေဋ 

ရွစ္ဆယ္ၾကြယ္၀တဲ့ သူေဌးသမီး လာျဖစ္ပါတယ။္ အရြယ္ေရာက္လို႔ သူေဌးသားအတြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႔ရာ 

အဒီဲသူေဌးသမီးကို သူေဌးသားအိမ္ဆီ ေခၚလာတဲ့အခါ အိမ္၀ေရာကတ္ယဆ္ိုရင္ပဲ အတိတ္က အကသုိုလက္ံ 

ေႏွာကယွ္ကအ္က်ိဳးေပးလာတဲ့အတြက္ သူေဌးသမီးခႏၶာကုိယ္ကေန မစင္တြင္းကို ဖြင့္လုိက္သလိုမ်ိဳး အနံ႕ဆိုး 

ေတြ ထြကလ္ာပါတယ္။ ဒီအခါ သူေဌးသားက သူေဌးသမီးကို သူ႔မိဘအိမ္ ျပန္ပို႔ခုိင္းလုိက္ပါတယ။္ သေူဌးသမီး 

လ ဲ ဒီလိုမ်ိဳး သတိုးသားအိမ္ေပါက္၀ေရာကမ္ွ ျပန္လႊတ္ခံရတာခ်ည္း ခုနစ္ခါေတာင္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အကုသုိလ္ကံ 

မ်ား အလြန္ေၾကာကစ္ရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ 

 အဒီဲအခ်ိန္အခါက ကႆပျမတ္စြာဘရုားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူလုိ႔ ဘရုားရွင္အတြက္ လေူတြက 

အဖုိးတစ္သိန္းတန္ ေရႊအုတ္ခ်ပ္ေတြနဲ႔ တစ္ယဇူနာျမင့္တဲ့ ဓာတေုစတီႀကးီတည္ဖို႔ရန္ စီမံေနၾကပါတယ။္ အဲဒီလို 

ေစတတီည္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သေူဌးသမီးလဲ “ငါဟာ သတုိးသားအိမ္ေပါက္၀ကေန ခုနစ္ခါေတာင္ ေနာက္ျပန္လာ 

ခဲ့ရတယ္၊ ငါ့အတြက္ အသက္ရွင္ေနလို႔လဲ ဘာမွ မထးူေတာ့ပါဘးူ”လို႔ ေတြးၿပီး  သူ႔ရ႕ဲ လက္၀တရ္တနာ ေတြကို 

ထခုြဲေရာင္းခ်ၿပီး ေရႊအုတ္တစ္လုံး စီမံျပဳလုိက္ခုိင္းပါတယ္။ အဒီဲေနာက္ အုတစ္ီတဲ့ေနရာမွာ သံုးတ့ဲ 

ေဆးဒါန္းျမင္းသီလာမႈန္႔န႕ဲ ေရႊအုတက္ို ယူၿပီး ၾကာပန္းရွစ္လက္န႕ဲအတူ ေစတီတည္တဲ့ေနရာကို သြားခဲ့တယ္။ 

အဒီဲအခ်ိန္မွာ ပန္းရံဆရာေတြလဲ ေရႊအုတ္ခ်ပ္ေတြ စီေနရင္း ေနာက္ဆုံး အုတ္တစ္ခ်ပ္ လိုေနတ့ဲအခ်ိန္ပါ။ 

သေူဌးသမီးလ ဲ ပန္းရံဆရာႀကီးထသံြားၿပီး သူယူလာတဲ့ ေရႊအုတ္ကို ေနာကဆ္ုံးလုိေနတဲ့ေနရာမွာ စီေပးဖုိ႔ 

ေမတာၱရပ္ခံ လိုကတ္ယဆ္ိုရင္ပဲ ပန္းရံဆရာႀကးီက သူေဌးသမီးကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ကိုယ့္လကန္ဲ႔စီဖုိ႔ တိုက္တြန္း 
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တာနဲ႕ သေူဌးသမီးလဲ ဆနီဲ႔ ေဆးဒါန္းျမင္းသီလာမႈန္႔ေတြကုိ အဂၤေတအျဖစ္ အသုံးျပဳၿပီး သူ႔ရ႕ဲ ေရႊအုတ္ခ်ပ္ကို 

ကိုယ္တိုင္ပဲ စီလုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ၾကာပန္းရွစ္လကကုိ္ အဒဲီေပၚမွာတင္ၿပီး “ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း သူ႔ရ႕ဲ 

ခႏၶာကိုယ္ကေန စႏၵကူးနံ႕သာနံ႕ေတြ သင္းပ်ံ႕ႀကိဳင္ေနပါေစ၊ ခံတြင္းကေန ၾကာညိဳပန္းရနံ႔ေတြ သင္းပ်ံ႕လႈိင္ေန 

ပါေစ” လုိ႔ ဆုေတာင္းၿပီး ေစတေီတာ္ကို ရွိခိုးကန္ေတာ့ အ႐ုိအေသျပဳကာ အိမ္ျပနသ္ြားခ့ဲပါတယ္။  

 ဒီအခ်ိန္ခါမွာပဲ သေူဌးသားက သူျပန္ပို႔ခုိင္းခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီသူေဌးသမီးေလးကုိ ျပန္အမွတရ္ၿပီး ဘယမွ္ာ 

ရွိတယ္ဆိုတာ သူ႔လူေတြကုိ စံုစမ္းခုိင္းပါတယ္။ သူေဌးသမီးေလး သူ႔မိဘမ်ားအိမ္မွာပင္ ရွတိဲ့အေၾကာင္း 

သေူဌးသား သိရတဲ့အခါ ပြဲလန္းသဘင္ အတူသြားလည္ၾကဖုိ႔ သေူဌးသမီးကို သြားေခၚခိုင္းပါတယ္။ အဒီဲ 

အခ်ိန္မွာ ဗာရာဏသီျပည္မွာ ပြဲလန္းသဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပေနတဲ့အခ်ိန္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါ သူေဌးသမီးက 

လက္၀တ္ရတနာေတြ အကုန္လုံး ကႆပဘရုားရွင္ရဲ႕ဓာတေုစတီေတာ္ႀကီးကို လွဴလိုက္တဲ့အတြက ္ သူ႔မွာ 

၀တဆ္င္စရာ လက္၀တရ္တနာမရိွလို႔ မလုိကလ္ိုေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း သူေဌးသား သိတဲ့အခါ 

လာသာလာခ့ဲပါ၊ လက၀္တရ္တနာ အကုန္ဆင္ျမန္းေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၿပီး ေခၚခုိင္းတဲ့အတြက္ သူေဌး 

သမီးလ ဲ မျငင္းသာေတာ့ပဲ သူေဌးသားအိမ္ကို လုိက္လာခဲ့ပါတယ။္ သူေဌးသားအိမ္၀ ၀င္လုိက္တယ္ ဆိုရင္ပဲ 

သေူဌးသမီး ခႏၶာကုိယ္က စႏၵကူးနံ႔သာနံ႕ေတြ၊ ခံတြင္းကေန ၾကာညိဳပန္းရနံ႔ေတြ တစ္အိမ္လုံး ေမႊးႀကိဳ င္ သြားပါ 

တယ္။  

 ဒီအခါ သူေဌးသားလဲ အ့ံအားသင့္သြားၿပီး သေူဌးသမီးကို “အုိရွင္မ…ဟိုအရင္က သင့္ရ႕ဲခႏၶာကိုယက္ 

မေကာင္းတဲ့အနံ႕ေတြ နံေနခဲ့တာပါ၊ ခုေတာ့ သင့္ရ႕ဲခႏၶာကိုယ္က စႏၵကူးနံ႔သာနံ႔နဲ႔ သင့္ရ႕ဲခံတြင္းက ၾကာညိဳ 

ပန္းနံ႔ေတြ သင္းေနပါေပါ့လား၊ ဘယ္လိုေၾကာင့္ပါလဲ”လို႔ ေမးပါတယ္။ ဒီအခါ သူေဌးသမီးက သကူုသုိလ္ျပဳ 

ဆေုတာင္းပုံကို အစကေန ျပန္ေျပာျပပါတယ။္ ဒီအခါ သူေဌးသားလဲ “ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲသာသနာေတာ္ဟာ 

၀ဋဆ္င္းရကဲေန တကယ့္ကို ကယ္တင္ေပးႏုိင္တဲ့ သာသနာေတာ္ပါလား” လို႔ ၾကည္ညိဳစိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး 

တစ္ယဇူနာရွိတဲ့ ကႆပျမတစ္ြာဘုရားရွင္ရ႕ဲ ဓာတုေရႊေစတီေတာ္ႀကီးကို ကမၺလာသင္တိုင္း(ကမၺလာ၀တ္႐ုံ 

ထည္)ေတြနဲ႔ ရစ္ပတ္လႊမ္းၿခဳံကာ ပူေဇာ္ၿပီး ေစတီေတာ္၀န္းက်င္မွာလဲ လညွ္ဘးီပမာဏရွိတဲ့ ေရႊပဒုမၼာၾကာပန္း 

ေတြနဲ႔ အဆန္းတၾကယ္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ တန္းဆာဆင္ၿပီး ပူေဇာ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဘ၀ကေန 

ကြယလ္ြန္တဲ့အခါ သူတို႔ႏွစ္ေယာကလ္ုံး နတျ္ပည္မွာ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။  

(၅) နႏၵမင္းဘ၀ျဖင့္ ပါရမီျဖည့္ပုံ 

 နတ္ျပည္ကေန စုေတၿပီးတဲ့အခါ သေူဌးသားက ဗာရာဏသျီပည္နဲ႔ တစ္ယဇူနာေလာက္ေ၀းတဲ့ 

အရပ္က အမတမ္်ိဳးႏြယ္မွာ အမတသ္ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူေဌးသမီးကေတာ့ ဗာရာဏသီမင္းရ႕ဲ နန္းေတာ္မွာ မင္းသမီး 

ျဖစ္ခဲ့တယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္အရြယေ္ရာက္တဲ့အခါ အမတသ္ား နႏၵလလုင္ေနတဲ့ရြာမွာ နကၡတ္ေပ်ာ္ပြဲသဘင္ 

ရွိတဲ့အတြက္ နႏၵလုလင္က မိခင္ကို ပြဲသြားဖို႔ အ၀တ္အစားထတ္ုေပးရန္ ေတာင္းပါတယ္။ အေမျဖစ္သကူ 

ေလွ်ာ္ၿပီးဖြတၿ္ပီးသား အ၀တ္စားတစ္စုံ ထုတ္ေပးတဲ့အခါ ၾကမ္းတယ္ဆိုၿပီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးေတာင္းလုိ႔ ေနာက္ 
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တစ္စုံထတ္ုေပးပါတယ္။ ဒါကိုလဲ မႀကိဳက္ျပန္ဘးူလို႔ ျငင္းျပန္တယ။္ ဒီအခါ မိခင္ျဖစ္သူက ငါတုိ႔မွာေတာ့ ဒီ့ထက္ 

ေကာင္းတဲ့ ႏူးညံ့သမိ္ေမြ႕တ့ဲအ၀တ္အစား ရိွထိုကတ့ဲ္ ဘနု္းကံမရိွဘူးလို႔ ေျပာတာနဲ႔ ေမာင္နႏၵက ႏူးည့ံတဲ့အ၀တ္ 

ေတြရွိတဲ့အရပ္ အကၽြႏု္ပ္သြားခ်င္တယ္လို႔ ေျပာလိုကတ္ယ္။ ဒီအခါ မိခင္က နႏၵလုလင္ကို အေမ့ဆႏၵ 

ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီေန႔ပဲ သားကုိ ဗာရာဏသီျပည္ရ႕ဲ ရွင္ဘုရင္ႀကီး ျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့ သားရယ္လို႔  ခြင့္ျပဳတဲ့ 

နိမိတစ္ကား ေျပာပါတယ္။ နႏၵလလုင္လ ဲ မိခင္ကို ရွိခုိးဦးခ် ကန္ေတာ့ၿပီး ခရီးထြက္လာခ့ဲတဲ့အခါ ကသုိုလက္ံ 

ႏႈိးေဆာ္ခ်က္နဲ႔ သူ႔ရြာကေန ထြကလ္ာခ့ဲၿပီး ဗာရာဏသမီင္းေနျပည္ကို သြားကာ  ဘရုင့္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲ ၀င္ၿပီး 

မဂၤလာေက်ာက္ျဖာေပၚမွာ ေခါင္းၿမီးျခဳံအိပ္ေနလုိကတ္ယ။္ အဲဒီေန႔ဟာ တုိကတို္ကဆုိ္င္ဆုိင္ ဗာရာဏသီမင္း 

နတရ္ြာစံၿပီးလို႔ ခုနစ္ရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔လဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။  

 အမတေ္တြဟာ ဘရုင္ရ႕ဲစ်ာပနကစိၥကို စီမံေဆာင္ရြက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ မင္းနန္းေတာ္ ယင္ျပင္မွာ 

ရွင္ဘရုင္တင္ေျမႇာကဖ္ို႔ရန္အတြက္ စည္းေ၀းတိုင္ပင္ၾကတယ္။ ဗာရာဏသမီင္းမွာက အေမြဆကခ္ံမည့္ သား 

မရွိဘ ဲ သမီးေတာ္တစ္ေယာက္ပဲ ရွိတာပါ။ ဒီအခါ ပုေရာဟတ္ိပုဏၰားႀကီးက မင္းေလာင္းရွာတဲ့ ဖုႆရထား 

ေစလႊတ္ၿပီး ရွာဖို႔ ဆုံးျဖတ္စကား ေျပာလိုက္တယ။္ အမတေ္တြလဲ သေဘာတူၾကၿပီး ကုမုျဒာၾကာျဖဴလို ျဖဴေဖြး 

ေနတဲ့ သေိႏၶာျမင္းေလးေကာင္ ကထားတ့ဲ မဂၤလာဖုႆရထားေပၚ မင္းေျမာက္တန္ဆာငါးပါးတင္ၿပီး ရထားကုိ 

လႊတ္လိုကၾ္ကကာ ေနာကက္ေန တူရိယာငါးမ်ိဳး တီးမႈတေ္စၿပီး စစ္အဂၤါေလးပါးနဲ႔ လုိကပ္ါလာၾကတယ္။ 

ဖုႆရထားဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္အေရွ႕တံခါးကေန ထြကလ္ာခ့ဲၿပီး ဥယ်ာဥ္ေတာ္တြင္း၀င္ကာ ေက်ာကျ္ဖာေပၚ 

အိပ္ေနတဲ့ နႏၵလုလင္ကို လက္ယာရစ္လည္ အ႐ုိအေသေပးၿပီး ရပ္သြားခဲ့တယ္။ ပုေရာဟိတ္ပုဏၰားႀကီးလဲ 

နႏၵလလုင္ရ႕ဲ ၿခဳံထည္အ၀တကုိ္ အသာမၿပီး ေျခဖ၀ါးျပင္ကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ မင္းျဖစ္ထုိက္တဲ့ လကၡဏာကို 

ေတြ႔တာနဲ႔ တူရိယာေတြကုိ သံုးႀကမိ္ တီးမႈတ္ေစပါတယ္။  

 နႏၵလုလင္လဲ ႏိုးလာၿပီး ပုေရာဟတ္ိပုဏၰားေတြကို အက်ိဳးအေၾကာင္းေမးတဲ့အခါ မင္းအျဖစ္ တင္ 

ေျမႇာကလုိ္တဲ့အေၾကာင္း ေျဖၾကားၾကတာနဲ႕ လကရိွ္ဘုရင္က ဘယ္ေရာကသ္ြားလို႔လလဲို႔ ေမးျပန္ပါတယ။္ ဒီအခါ 

အမတ္ေတြက ရွင္ဘုရင္နတ္ရြာစံတာ ခုနစ္ရကရ္ွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ သမီးေတာ္တစ္ေယာက္သာ ရွိတဲ့အေၾကာင္း 

ေျဖၾကားလို႔ နႏၵလလုင္လဲ ရွင္ဘရုင္အျဖစ္ကုိ လက္ခံလိုက္ပါတယ္။ ဒီလို လက္ခံလိုက္တယ္ ဆိုရင္ပဲ အမတ္ 

ေတြလဲ ခ်က္ခ်င္းဥယ်ာဥ္ေတာ္တြင္း မ႑ပ္ကႏၷားေတြထုိး၊ မင္းသမီးကုိလဲ အလတွန္ဆာ ဆင္ယင္ေစကာ 

ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲ ေခၚလာၿပီး  နႏၵလုလင္ကို အဘိသိက္ေရစင္ သြန္းဖ်န္းကာ ဗာရာဏသမီင္း အျဖစ္ 

တင္ေျမႇာကလုိ္ကပ္ါတယ။္ အမတေ္တြက နႏၵဘရုင္ ၀တဆ္င္ဖို႔အတြက္ အဖုိးတစ္သိန္းတန္ ၀တလဲ္ေတာ္ 

၀တစ္ုံကို ထုတေ္ပးၾကတဲ့အခါ ထထူၾဲကမ္းတမ္းတယ္ဆိုၿပီး ျငင္းပယ္လိုက္တယ။္ ဒီအခါ အမတေ္တြက 

လသူားေတြ၀တတ္ဲ့အ၀တထ္မွဲာေတာ့ ဒီအ၀တ္ဟာ အေကာင္းဆုံး အႏူးညံ့ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ နတရ္ြာစံသြားတ့ဲ 

ရွင္ဘရုင္လဲ ဒီအ၀တ္ေတြကိုသာ ၀တသ္ြားပါေၾကာင္း သံေတာ္ဦးတင္ၾကတ့ဲအခါ နႏၵဘုရင္က သင္တို႔ 

ရွင္ဘရုင္လဲ ကုသိုလ္ကံနတဲဲ့ဘရုင္ပ၊ဲ ကဲ ေရႊေရကရားသာ ယလူာခဲ့ၾက၊ အ၀တ္ေကာင္းေတြ ရေစမယလုိ္႔ 

ေျပာလုိက္တယ္။  
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 နႏၵဘုရင္ဟာ လကကုိ္ ေသခ်ာက်န စင္ေအာင္ေဆး၊ ပါးစပ္ကိုလဲ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္လိုက္ၿပီး လက္နဲ႔ 

ေရကို ယကူာ အေရွ႕ဘက္အရပ္မွာ ျဖန္းလုိက္တယ္။ ဒီအခါမွာ ေျမႀကီးကုိခြဲၿပီး ပေဒသာပင္ ရွစ္ပင္ေပါကလ္ာ 

ပါတယ္။ အလားတူ ေတာင္ဘက္၊ အေနာကဘ္က၊္ ေျမာက္ဘက္အရပ္ေတြကုိလဲ ေရႊကရားထဲကေန ေရကုိ 

လက္နဲ႔ခံယူၿပီး လုိက္ျဖန္းလိုက္တာ ပေဒသာပင္ ရွစ္ပင္စီ ေျမႀကးီထကဲေန ေပၚထြက္လာပါတယ္။ 

ပေဒသာပင္ေပါင္း သုံးဆယ့္ႏွစ္ပင္ေပါ့။ နႏၵရွင္ဘုရင္ဟာ ဒီပေဒသာပင္ေတြကေန နတ္၀တတ္န္ဆာလုိ 

အလြန္ႏူးည့ံတဲ့ ၀တစ္ုံတစ္စုံ ယူကာ  အ၀တစ္ား လလဲယ္ွ၀တ္ဆင္လိုက္ၿပီး တုိင္းျပည္ကိုလဲ ဒီေန႔ကစၿပီး 

အ၀တ္ယကလု္ပ္ဖုိ႔ရန္အတြက္ မည္သူမွ် ဗုိင္းငင္၊ ခ်ည္၀င့္စရာမလို။ အလိုရွိသူမွန္သမွ် ဒီပေဒသာပင္ေတြက 

လာယႏူိုင္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း စည္တီးကာ ေၾကညာေစပါတယ္။ သူကိုယ္တိုင္လဲ ထီးျဖဴေတာ္ ေဆာင္းမိုးၿပီး 

ေသခ်ာက်န တန္ဆာဆင္ထားတဲ့ ဆင္ျဖဴေတာ္ထက္မွာ တကစ္ီးၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ထဲ၀င္ နန္းေတာ္တက္ကာ 

ရွင္ဘရုင္စည္းစိမ္ ခံစားေနခ့ဲတယ္။  

 ရွင္ဘုရင္စည္းစိမ္ခံစားလို႔ ကာလအေတာ္ၾကာလာတဲ့အခါ မိဖုရားက ရွင္ဘရုင္ရ႕ဲ ျပည့္စံုမႈကို ၾကည့္ၿပီး 

“ေအာ္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အသစ္မျပဳဘဲ ကုသိုလက္ံသစ္ ေခါင္းပါးေန႐ွာတဲ့သပူါလား”လို႔ က႐ုဏာသက္တ့ဲ 

အမူအရာပံုစံကို ျပတဲ့အတြက္ ဒီအေၾကာင္းကို ရွင္ဘရုင္က ေမးပါတယ။္ ဒီအခါ မိဖုရားက “အသင္မင္းႀကးီရ႕ဲ 

စည္းစိမ္းေတြက ႀကီးျမတ္ျပည့္စုံပါေပတယ္၊ ေရွးဘ၀ေတြက ဘုရားရွင္ေတြအေပၚ ယုံၾကည္တဲ့သဒၶါ တရားနဲ႔ 

ျပဳခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ကံရ႕ဲ အက်ိဳးေတြပျဲဖစ္ပါတယ္။ ခုဘ၀မွာေတာ့ အသင္ဟာ ေနာင္ေကာင္းက်ိဳးရေၾကာင္း 

ေကာင္းမႈကုသိုလ္က ံ မျပဳဘူး”လို႔ ေျဖၾကားပါတယ္။ ဒီအခါ နႏၵဘရုင္က ဘယ္သူ႔သြားလွဴ မလ၊ဲ လွဴဖို႔ရာ 

သလီရိွတဲ့သူလဲ မရိွဘူးလို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ မိဖုရားက ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းမွာ ရဟႏၱာမဆတ္ိသဥု္းတ့ဲအေၾကာင္း၊ 

အသင္မင္းႀကးီသာ ဒါနျပဳဖုိ႔ရန္ စီမံထားပါ၊ ရဟႏၱာရဖို႔ရန္အတြက္ သအူာမခံတဲ့အေၾကာင္း ရရဲတဲင္းတင္းပဲ ေျပာ 

လိုက္တယ။္  

ေနာကတ္စ္ေန႔မွာေတာ့ ရွင္ဘရုင္က နန္းၿမိဳ႕ရ႕ဲအေရွ႕တံခါးမွာ လွဴဖြယပ္စၥည္း၀တၳဳမ်ား စီမံ ထားလိုက္ 

တယ္။ ဒီအခါ မိဖုရားက မနကေ္စာေစာထ ဥပုသ္သတီင္းသလီ ေဆာက္တည္ၿပီး နန္းေတာ္ျပသာဒ္ ထက္ကေန 

အေရွ႕အရပ္ဖက္ မ်ကႏ္ွာမူကာ ရင္နဲ႔၀ပ္တြားၿပီး အေရွ႕အရပ္ဖက္မွာ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္မ်ား ရွိပါက အလွဴခံၾကြဖို႔ 

ပင့္ဖိတ္ပါတယ္။ အေရွ႕အရပ္မွာ ရဟႏၱာေတြ မရိွတဲ့အတြက္ အဒဲီေန႔က အလွဴ ပြဲမွာ ဆင္းရတဲဲ့ သူေတြနဲ႔ 

ေတာင္းစားသေူတြကိုပဲ လွဴလုိက္ရပါတယ္။ ေနာကေ္န႔ ေတာင္ဖကအ္ရပ္၊ ေနာက္ေန႔ အေနာကဖ္က္ 

အရပ္ေတြမွာ ဒါနပြဲစီမံၿပီး ရဟႏၱာေတြ ပင့္ေတာ့လဲ အဆင္မေျပခ့ဲျပန္ပါဘးူ။ ေနာက္ဆံုး ေျမာကဖ္က္အရပ္မွာ 

ဒါနပြဲ စမီံၿပီး ပင့္ဖိတ္တဲ့ေန႔မွာေတာ့ ဟိမ၀ႏၱာက ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္ ငါးရာ ၾကြေရာကၿ္ပီး အလွဴခံပါတယ္။  

 ရွင္ဘုရင္လဲ မိဖုရားနဲ႔အတ ူ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာ ခရီးဦးႀကိဳဆို ရွိခုိးကန္ေတာ့ၿပီး အရွင္ျမတေ္တြကုိ 

ေရႊနန္းေတာ္သို႔ ပင့္ေဆာင္ကာ အလွဴ ဒါန အႀကးီအက်ယ္ လွဴဒါန္းၿပီး ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၿပီးတဲ့အခါ  အရွင္ျမတ္ 

ေတြကို သူ႔ရ႕ဲဥယ်ာဥ္မွာ အၿမဲသီတင္းသုံးဖုိ႔န႕ဲ ပစၥည္းေလးပါးတာ၀န္ယူပါေၾကာင္း ေတာင္းပန္ေလွ်ာကထ္ား 

ပါတယ္။ ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္ေတြက လက္ခံေတာ္မူတဲ့အတြက္ နႏၵရွင္ဘရုင္လဲ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထမဲွာ အရွင္ 
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ျမတမ္်ားသီတင္းသုံးဖို႔ သစ္ခကမ္ိုးကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းငါးရာနဲ႔ စႀကၤ ံ ေလွ် ာက္ဖုိ႔ စႀကၤ ံ ငါးရာစသျဖင့္ စုံေနေအာင္ 

အားခ်င္း ေဆာကလ္ုပ္ၿပီး လွဴဒါန္းပါတယ။္ ေန႔စဥ္လဲ ဆြမ္းေလာင္းလွဴၿပီး ပစၥည္းေလးပါး လုိအပ္ရာရာ 

လွဴ ဒါန္းကာ ကုသိုလေ္တြ ျပဳခဲ့တယ္။ 

 ဒီလိုနဲ႔ ကာလအတန္ၾကာလာတဲ့အခါ တိုင္းျပည္စြန္နား ပစၥ ႏၱရာဇ္အရပ္မွာ သူပုန္ေတြ ထၾကြပုန္ကန္ 

တဲ့အတြက္ နႏၵရွင္ဘုရင္က သဟူာ သူပုန္ေတြ ႏွိမ္နင္းဖုိ႔ သြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ပေစၥကဗုဒၶါ 

အရွင္ျမတ္ေတြကို ဆြမ္းဂ႐ုစိကုေ္လာင္းလွဴဖုိ႔အေၾကာင္း မိဖုရားႀကးီကုိ မွာၾကားၿပီး ပစၥ ႏၱရာဇ္အရပ္ကို ထြက္ 

သြားပါတယ္။ ဒီအခါ မိဖုရားႀကီးလဲ ဘုရင္ႀကီးမွာတဲ့အတိုင္း  ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္ေတြကို ေန႔စဥ္ ဆြမ္း 

ေလာင္းလွဴ  ဂ႐ုစိုက္ေနရင္းက ရွင္ဘုရင္ႀကးီ စစ္တုိက္ရာကျပန္မလာခင္မွာဘဲ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတေ္တြ 

ကေံတာ္ကနု္လို႔ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူသြားၾကတယ။္ မိဖုရားလဲ အျပင္းအထန္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းၿပီး ၿမိဳ႕သၿူမိဳ႕သား 

ေတြနဲ႔အတ ူ ဥယ်ာဥ္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ကာ သာဓုကဠီနသဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပၿပီး စ်ာပနကိစၥစီမံ ေဆာင္ 

ရြကၿ္ပီးတဲ့အခါ ဓာတေ္တာ္ေတြကို ေစတီတည္ထားလိုက္ပါတယ္။  

 နႏၵရွင္ဘုရင္လ ဲ သူပုန္ရန္ ႏွိမ္နင္းေအာင္ျမင္ၿပီး နန္းေတာ္ျပန္လာတဲ့အခါ ခရီးဦးထြကႀ္ကိဳဆိုလာတဲ့ 

မိဖုရားကို ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္မ်ားကုိ ေသခ်ာျပဳစုပါရ႕ဲလား၊ ေနေကာင္းက်န္းမာရွိၾကပါရဲ႕လားလို႔ ေမးပါတယ္။ 

ဒီအခါ မိဖုရားက ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္မ်ား ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူသြားၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားလို႔ နႏၵဘုရင္ 

သလုိိက္တဲ့အခါ “ယခုလို ပညာရွိေတာ္မူၾကတဲ့ အရွင္ျမတ္ႀကးီေတြေသာ္မွ ေသျခင္းသေဘာ ျဖစ္ရပါေပတယ္၊ 

ငါတို႔လုိပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြကဆုိ္ ေသျခင္းသေဘာမွ ဘယ္မွာ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါ့မလဲ” လို႔ ဆင္ျခင္သေံ၀ဂဉာဏ္ 

ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္း မ၀င္ေတာ့ဘဲ ဥယ်ာဥ္ေတာ္သြားၿပီး သားႀကီးကိုေခၚ  ထီးနန္းလႊအဲပ္ကာ ကိုယ္တုိင္ 

ရေသရ့ဟန္း ၀တလို္က္တယ။္ မိဖုရားလဲ ရွင္ဘုရင္မွ ရဟန္းျပဳရင္ သလူ ဲ ရဟန္းျပဳေတာ့မယ္လို႔ ဆုံးျဖတၿ္ပီး 

ရေသရ့ဟန္းမ ၀တလုိ္က္တယ္။ ႏွစ္ဦးလုံး ရေသ့ရဟန္းဘ၀နဲ႔ စ်ာန္ အဘညိာဥ္ေတြရေအာင္ အားထုတ္ၿပီး အဒီဲ 

ဘ၀ကေန စုေတကြယ္လြန္တဲ့အခါ ျဗဟၼာ့ျပည္ ေရာက္ကနု္ၾကပါတယ္။  

(ခ) ေနာက္ဆံုးဘ၀ ပစၥဳပၸန္၀တၳဳ 

 သတုိူ႔ႏွစ္ဦးဟာ ျဗဟၼာျပည္မွာ သက္တမ္းအတိုင္း ေနခဲ့ၾကၿပီး အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဂါတမျမတ္စြာ 

ဘရုားလက္ထက္ ေရာက္တဲအ့ခါ အရွင္မဟာကႆပ အေလာင္းက မဂဓတုိင္း မဟာတတၳိပုဏၰားရြာက 

ကပိလပုဏၰားသူေဌးရဲ႕ သားျဖစ္လာၿပီး ပိပၸလိလုလင္လို႔ အမည္တြင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘိကၡဳနီ ရွင္မ 

ဘဒၵါကာပိလာနီျဖစ္လာမည့္အေလာင္းအလ်ာက မဒၵတိုင္း သာဂလၿမိဳ႕က ေကာသယိ ပုဏၰားသေူဌး ရ႕ဲသမီး 

ျဖစ္လာၿပီး မယ္ဘဒၵါလို႔ အမည္တြင္ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး အရြယ္ေရာကတ္ဲ့ အခါ ပိပၸလိလုလင္ရ႕ဲ မိဘမ်ားက 

ပိပၸလလုိလင္ကို အိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႔ တိုက္တြန္းနားခ်ၾကတယ္။ ဒီအခါ ပိပၸလိလလုင္က ျဗဟၼာ့ျပည္က 

လာခ့ဲသျူဖစ္တဲ့အတြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုစိတ္မရိွတာေၾကာင့္ မိဘမ်ား သကရိွ္ ထင္ရွားရွိသ၍ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးမွာ 

ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ မိဘမ်ား မရွိတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သာသနာ့ေဘာင္၀င္ၿပီး ရဟန္း၀တမ္ွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း 
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ေျပာၿပီး ျငင္းပယ္ပါတယ။္ ေနာက္အေတာ္ေလးၾကာျပန္ေတာ့ တစ္ခါ မိဘမ်ားက အိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႔ရန္ 

နားခ်ျပန္ေတာ့လဲ ေရွ႕တနု္းကလိုပဲ လက္မခံပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ ပိပၸလလုိလင္ရ႕ဲ အေမက သူ႔သားကို 

အိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႔ အခြင့္ႀကဳံတိုင္း မျပတေ္ျပာေနေတာ့တာပါပ။ဲ အဲဒီလို ခဏခဏ ေျပာဆို တိုက္တြန္းေနေတာ့ 

ပိပၸလလုိလင္လဲ သူ႔အေမကုိ သူရဟန္းျပဳမည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေစဖို႔ဆိုၿပီး ေရႊပန္းတမ္ိ 

ဆရာေတြကုိ ေရႊစင္အစစ္ေပးၿပီး လူအစစ္နဲ႔ခၽြတ္စြပ္တူတဲ့ ေခ်ာေမာလပွတဲ့ မိန္းမ႐ုပ္ သြန္းခုင္ိးလုိက္တယ္၊  

ၿပီးတဲ့အခါ အ၀တစ္ားလွလွေလးေတြ ၀တဆ္င္၊ ပန္းေတြပန္၊ လက္၀တရ္တနာေတြ ဆင္ျမန္းၿပီး သူ႔အေမကုိ 

“ဒီေရႊစင္႐ုပ္လိ ု လွပတဲ ့ မိန္းမရရင္ သူအိမ္ေထာင္ျပဳမယ၊္ မရရင္ေတာ့ မျပဳေတာ့ဘူး” လုိ႔ အေရးဆိုပါ 

ေတာ့တယ္။  

 မိခင္သူေဌးကေတာ္လဲ လမိၼာပါးနပ္သူပီပီ သူ႔သားဟာ ဘုန္းကံရွိသျူဖစ္တယ၊္ ဘနု္းကရံွိတဲ့သေူတြဟာ 

ပါရမီျဖည့္စဥ္က တစ္ဦးထဲ ျဖည့္မွာမဟုတ္၊ ဒီေရႊစင္႐ုပ္လို လပွတဲ့ပါရမီျဖည့္ဖက္ေတာ့ ရိွမွာအမွန္ပလဲို႔ စဥ္းစား 

ၿပီး ပုဏၰားပညာရိွ ရွစ္ေယာကကုိ္ ပူေဇာ္လကေ္ဆာင္ပဏၰာေတြ ေပးၿပီး ေရႊစင္႐ုပ္တကုို လွည္းေပၚတင္ခုိင္းကာ 

ေရႊစင္႐ုပ္တနုဲ႔ တူတဲ့အမ်ိဳးသမီးကို ရွာခုိင္းပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ မ်ိဳးႏြယ္ စည္းစိမ္တူတဲ့ အမ်ိဳးသမီးသာ ျဖစ္ခဲ့ရင္ 

ဒီေရႊစင္႐ုပ္ကို ကတိခံ၀န္လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးၿပီး ျပန္လာဖို႔လဲ မွာလုိကတ္ယ။္ ပုဏၰားေတာ္ရွစ္ေယာက္တုိ႔လဲ 

မဒၵတိုင္းဆိုတာ မိန္းမေခ်ာမိန္းမလွေတြ ေပါမ်ားတဲ့တုိင္းျဖစ္တယ၊္ မဒၵတိုင္း သြားရွာၾကစုိ႔လို႔ တုိင္ပင္ၾကၿပီး 

မဒၵတိုင္း၊ သာဂလၿမိဳ႕ဆီ ထြက္ခဲ့ၾကတယ္။ သာဂလၿမိဳ႕ေရာကတ့ဲ္အခါ စည္ကားတဲ့ေရခ်ိဳးဆိပ္နားမွာ 

ေရႊစင္႐ုပ္ကို ခ်ထားၿပီး မလွမ္းမကမ္း တစ္ေနရာကေန အကခဲတ္ေနၾကတယ္။  

ဒီအခါ မယဘ္ဒၵါရဲ႕ အထနိ္းေတာ္ႀကီးဟာ မယဘ္ဒၵါကုိ ေသခ်ာေရမုိးခိ်ဳး၊ ဖီးလိမ္းျပင္ဆင္ေပးၿပီး 

အိမ္ေတာ္မွာထားခဲ့ကာ သကူေတာ့ ေရခ်ိဳးဆပ္ိမွာ ေရးခ်ိဳးဖုိ႔ ေရခ်ိဳးဆပိ္ကို ထြက္လာခ့ဲတယ္။ ေရဆပိ္ေရာက္ 

ေတာ့ ေရႊစင္႐ုပ္ကုိ ေနာက္ကေန ျမင္လိုက္တာနဲ႔ သူ႔သခင္မ ထင္ၿပီး ဘယ္ႏွယ့္သခင္မက ဒီကို ေရာက္ႏွင့္ 

ေနတာပါလမ့္ိဆိုၿပီး ေက်ာဖက္ကုိ လွမ္းကိုင္လုိကတ့ဲ္ အခါ သခင္မမဟတ္ုဘဲ ေရႊစင္႐ုပ္မွန္းသသိြားၿပီး “ေအာ္… 

ငါက ငါ့သခင္မလို႔ ထင္လုိက္တာ၊ ခု ေသခ်ာၾကည့္ေတာ့ ငါ့သခင္မရဲ႕ ေနာက္လိုက္ထမိန္ကိုင္သူ 

အဆင့္ေလာကေ္တာင္ မရွိတဲ့ ေရႊစင္႐ုပ္ပါလား” လို႔ ႏႈတ္က ေျပာလိုက္တယ္။  

 ဒီအခါ ပုဏၰားေတာ္ေတြဟာ အထန္ိးေတာ္နား သြားၿပီး “သင့္သခင္မက ဒီေရႊစင္႐ုပ္လို တင့္တယ္ လပွ 

ပါသလား” ေမးၾကတယ။္ အထိန္းေတာ္က သူ႔သခင္မဟာ ဒီေရႊစင္႐ုပ္ထက္ အဆတစ္ရာ အဆတစ္ေထာင္မက 

ပိုလတွဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ဆယ့္ႏွစ္ေတာင္က်ယ္တဲ့ တိုကခ္န္းထမဲွာ မီးထြန္းစရာမလိုဘဲ လင္းထန္ိေနၾကာင္း 

ျပန္လည္ ေျပာဆိုပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပုဏၰားေတာ္ေတြဟာ အထိန္းေတာ္ႀကီးေနာက္ လိုကသ္ြားၿပီး မယ္ဘဒၵါရ႕ဲ 

မိဘေတြနဲ႔ သြားေတြ႔ပါတယ္။ မယ္ဘဒၵါရဲ႕ ဖခင္ ေကာသိယပုဏၰားသေူဌးက ဧည့္သည္ပဏုၰားေတြကို လာရင္း 

အေၾကာင္းေမးျမန္းၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္းသိရတဲ့အခါ ပိပၸလိလလုင္ရ႕ဲ ဖခင္ ကပိလပုဏၰားသေူဌးနဲ႔ သူတို႔ဟာ 

မ်ိဳးႏြယ္တူ ဂုဏ္ရည္တူေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သတူို႔သမီး မယ္ဘဒၵါကို ပိပၸလိလလုင္အတြက္ သတုိ႔သမီးအျဖစ္ 

ေပးပါမယ္လုိ႔ ကတိစကားေျပာၾကားၿပီး အဒီဲေရႊစင္႐ုပ္တုကို အာမခံလကေ္ဆာင္အျဖစ္ လကခံ္လုိကပ္ါတယ္။ 
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ပုဏၰားေတာ္ရွစ္ေယာက္လဲ ပိပၸလိလလုင္ရ႕ဲ ဖခင္ ကပိလပုဏၰားသေူဌးဆီ သတို႔သမီးရၿပီျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ 

ေဆာင္ရြကစ္ီမံစရာကစိၥမ်ားကိုသာ စီမံေဆာင္ရြက္ပါေတာ့လို႔ ၀မ္းသာအားရ သတင္းစကား ပို႔လုိက္ၾကတယ္။  

 သတုိ႔သမီးရၿပီဆိုတဲ့ ဒီသတင္းက ပိပၸလိလုလင္ဆီ ေရာက္သြားတ့ဲအခါ ပိပၸလိလုလင္က “ေအာ္ ငါက 

မျဖစ္ႏိုင္ဘးူလို႔ ထင္ေနမိတာ၊ ခုေတာ့ သတုိ႔သမီး ရလာၿပီဆိုပါလား၊ အိမ္ေထာင္မျပဳလိုတဲ့ အေၾကာင္း 

မယဘ္ဒၵါ သိေအာင္ စာေရးပို႔ဦးမွပဲ” လို႔ ေတြးႀကံၿပီး မယဘ္ဒၵါအေနနဲ႔ မိမိနဲ႔မ်ိဳးႏြယ္ဂုဏ္ရည္တူတဲ့ အျခားသင့္ 

ေတာ္သ ူ တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ လကထ္ပ္သင့္ေၾကာင္း၊ သူကေတာ့ မိဘမ်ားမရိွေတာ့တဲ့အခါ ရဟန္းျပဳမွာ 

ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္မွ စိတမ္ေကာင္းမျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း စာေရးၿပီး မယဘ္ဒၵါဆီကို လယံုူေတာ္ တစ္ေယာက္နဲ႔ 

စာပို႔ခိုင္း လုိက္ပါတယ။္ မယ္ဘဒၵါလဲ သူ႔မိဘေတြက သူေဌးသား ပိပၸလိလုလင္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ ခ်ေပးေတာ့မွာ 

ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း သိလုိက္တယ္ဆိုရင္ပဲ ပိပၸလိလုလင္ေရးတဲ့ စာလိုမ်ိဳး  စာတစ္ေစာင္ေရးၿပီး လယူုံေတာ္နဲ႔ 

ပိပၸလလုိလင္ဆ ီစာပို႔ခိုင္းလုိက္ပါတယ္။  

ဒီစာသ၀ဏ္လႊာေတြ ယူလာတဲ့ လႏူွစ္ေယာက ္ လမ္းခရီးမွာ ဆုံမိၾကလုိ႔ စကားစပ္မိၾကတဲ့အခါ 

သတုိ႔သားနဲ႔ သတုိ႔သမီးတို႔ အျပန္အလွန္ ေရးပို႔ခုိင္းတဲ့စာေတြမွန္းသိၾကၿပီး ႏွစ္ဦးသေဘာတတူုိင္ပင္ကာ စာေတြ 

ေဖာကဖ္တ္ၾကတယ။္ ဒီအခါ လူယုံေတာ္ေတြဟာ သတုိ႔သားနဲ႔ သတုိးသမီးကို ရေစခ်င္ၾကတာနဲ႔ 

သေံ၀ဂျဖစ္တဲ့စာေတြကို ဆတ္ုၿဖလဲႊတ္ပစ္လုိက္ၿပီး ျမတ္ႏိုးႏွစ္သက္ သေဘာက်ေၾကာင္းစာေတြအျဖစ္ ျပင္ဆင္ 

ေရးသားလိုက္ၾကၿပီး သ၀ဏ္လႊာေတြကို သတို႔သားနဲ႕ သတို႔သမီးေတြထံ အသးီသီး ပို႔လိုကၾ္ကတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ 

ပိပၸလလုိလင္နဲ႔ မယ္ဘဒၵါတို႔ဟာ အိမ္ေထာင္ျပဳလုိတဲ့ ဆႏၵမရိွဘဲ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။  

 ထမိ္းျမားၿပီးတဲ့ေန႔မွာပဲ သတုိူ႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ ပန္းကုံးတစ္ကုံးစီ ယလူာၿပီး အိပ္ရာအလယ္မွာ ခ်ထား 

လိုက္ၾကတယ္။ ညစာစားၿပီးလို႔ အိပ္ၾကေတာ့မယ္ဆိုရင္ပဲ ပိပၸလိသူေဌးသားက ကတုင္ရ႕ဲ ညာဖက္ျခမ္းမွာ 

ေနရာယကူာ ဘဒၵါသေူဌးသမီးက ဘယဖ္ကျ္ခမ္းမွာ ေနရာယလုိူက္ၾကၿပီး ႏွစ္ေယာကအ္လယ္မွာ ခ်ထားတဲ့ 

ပန္းကုံးႏွစ္ကံုးအနကက္ ပန္းကုံးညႇိဳးတဲ့ဖက္ကသူဟာ ရာဂစိတ္ျဖစ္သလူို႔ မွတ္ယူၾကစတမ္း၊ ပန္းကုံးေတြကို 

ဘယ္သူမွ မထစိတမ္းလို႔ ကတစိကား ေျပာထားၾကတယ။္ သတုိူ႔ႏွစ္ဦးလုံး တစ္ေယာကကုိ္ တစ္ေယာက္ ထမိွာ 

ေၾကာကတ္ဲ့စိတ္နဲ႔ အိပ္တာ တစ္ညလုံး အိပ္မေပ်ာ္ၾကပဲ မိုးလင္းခ့ဲၾကတယ္။ ဘယ္သူ႔ဖက္က ပန္းကုံးမွလဲ မညႇိဳး 

ခဲ့ၾကပါဘးူ။ ေန႔ဖက္မွာလဲ တပ္မက ္ သာယာတဲ့စိတ္ထားမ်ိဳးနဲ႔ ၿပဳံးတာရယတ္ာေတာင္ မရွိဘဲ ေမာင္ရင္းႏွမလို 

ျဖဴစင္တဲ့စိတ္ထားနဲ႔ ေနခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာကဟ္ာ မိဘေတြ သကရ္ွိထင္ရွားရိွေနတဲ့ အခါမွာ 

လယ္ယာကိုင္းကၽြန္း ကစိၥေတြကို စီမံေဆာင္ရြကစ္ရာ မလိုဘဲ ေအးေအးသာသာ ေနခ့ဲၾကၿပီး မိဘမ်ား 

မရွိေတာ့တ့ဲေနာက္ပိုင္းက်မွ လယ္ယာလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ ကြပ္ကစီဲမံ ေဆာင္ရြကရ္ေတာ့တယ္။  

သူေဌးနဲ႔ သူေဌးကေတာ္တုိ႔ သံေ၀ဂျဖစ္ၾကပံု 

ပိပၸလသူိေဌးဟာ တစ္ေန႔မွာ ျမင္းစီးၿပီး လယ္ယာလပု္ငန္းခြင္ လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈတ့ဲအခါ လယ္ထြန္ခ်ီးခဲ 

ေတြ ၾကားထကဲ ပုိးေကာင္ေလးေတြကို က်ီးငွကေ္တြက ထိုးသုတ္စားေသာကေ္နတာကို ျမင္လိုက္ပါတယ္။ 
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ဒီအခါ အလုပ္သမားေတြကုိ ဒီက်ီးငွက္ေတြျပဳတ့ဲ ပါဏာတပိါတ မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ကံဟာ ဘယ္သူ႔ 

အကုသုိလ္ကံ ျဖစ္မလဆုိဲတာ ေမးတဲ့အခါ အလုပ္သမားေတြက သူေဌးအတြက္ လယ္ထြန္ၾကတာျဖစ္လုိ႔ 

ဒီအကုသိုလ္ကံက သူေဌးနဲ႔ပဲ ဆိုင္ပါတယလုိ္႔ ျပန္ေျဖၾကတယ။္ ဒီအခါ ပိပၸလသူိေဌး သံေ၀ဂျဖစ္ကာ “ဒီက်ီးငွက္ 

ေတြျပဳတ့ဲ အကသိုုလ္ကံက တကယ္လို႔ ငါ့အကုသုိလ္ကျံဖစ္ခဲ့ရင္ ငါပုိင္တဲ့ ေရႊေတြ၊ ေငြေတြ၊ လယယ္ာ 

ဆည္ေျမာင္းေတြက ဘာတတႏ္ိုင္မလ၊ဲ ဒါေတြဟာ ဘာအက်ိဳးရွိတုန္း၊ ဒီေတာ့ ငါပိုင္တဲ့ စည္းစိမ္ ဥစၥာေတြကုိ 

ဘဒၵါသေူဌးကေတာ္ကို ေပးခဲ့ၿပီး ေတာထြက္ရဟန္းျပဳေတာ့မယ္” လို႔ ေလးေလးနကန္က္စဥ္းစားၿပီး ဆုံးျဖတ္ 

လိုက္တယ။္  

ဘဒၵါသေူဌးကေတာ္လဲ အဒဲီေန႔မွာပဲ ႏွမ္းေတြပုိးထုိးေနလို႔ အလုပ္သမေတြကို အမိ္၀ိုင္းအတြင္း 

ဖ်ားခင္းၿပီး ေနပူလနွ္းခုိင္းတဲ့အခါ က်ီးငွက္ေတြက ႏွမ္းပိုးေတြကုိ ထိုးဆြစားေသာက္ေနတာကို ေတြ႕ပါတယ္။ 

အဒီဲအခါ အလပ္ုသမေတြကုိ ဒီက်ီးငွက္ေတြရ႕ဲ ပါဏာတိပါတအကုသိုလ္ကံေတြက ဘယ္သူ႔အကသုိုလကံ္ 

ျဖစ္မလ ဲ လို႔ ေမးပါတယ္။ အလပု္သမေတြက အရွင္မအတြက္ လုပ္ရတာျဖစ္လို႔ အရွင္မရ႕ဲ အကသုိုလ္ 

ျဖစ္ပါတယလုိ္႔ ေျဖၾကေတာ့ သူေဌးကေတာ္လဲ “ေအာ္ ငါအဖုိ႔ရာ ၀တ္ဖို႔ဆိုရင္ ေလးေတာင္ေလာက္အ၀တဆို္ရင္ 

ရၿပီ၊ တစ္ခါ၀တ္ ရင္ ေလးေတာင္ထက္လဲ ပိုမ၀တ္ႏိုင္ပါဘးူ၊ စားဖုိ႔ဆိုရင္လဲ တကြမ္းစားတခြက္ခ်ကေ္လာကဆ္ို 

မွ်တပါၿပီ၊ ဒီ့ထက္လဲ ပိုမစားႏိုင္ပါဘူး၊ တကယ္လို႔ ဒီက်ီးငွက္ေတြျပဳတဲ့ အကုသိုလ္ကကံ ငါ့အကသုိုလက္ံသာ 

ျဖစ္ခဲ့ရင္ ငါဟာ ဧကန္မုခ် ဘ၀တစ္ေထာင္နဲ႔လဲ သံသရာ၀ဋဒ္ုကၡကေန ဦးေခါင္းေထာင္ႏုိင္မွာ မဟတ္ုေတာ့ဘူး၊ 

သေူဌး ေရာက္လာရင္ ရွိသမွ်စည္းစိမ္ဥစၥာေတြကုိ သေူဌးထပံဲ အပ္ႏွင္းခဲ့ၿပီး ေတာထြက္ကာ ရဟန္းမ-

ျပဳေတာ့မယ္”လို႔ ဆင္ျခင္စဥ္းစားကာ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။  

ပါရမီရွင္ႏွစ္ဦး ရဟန္းျပဳၾကပံု 

ပိပၸလသူိေဌး လယေ္တာက ျပန္ေရာကလ္ာလုိ႔ ေရခ်ိဳးၿပီးတဲ့အခါ သေူဌးနဲ႔ သူေဌးကေတာ္တုိ႔ ညေနစာ 

စားၾကတယ္။ အဲဒီေနာက္ အလုပ္သမားေတြလဲ ျပန္သြားၾကလုိ႔ ႏွစ္ဦးထဲ ေအးေအးေဆးေဆး ရွိတဲ့အခါ 

သေူဌးက သူတို႔ႏွစ္ဦးပိုင္တဲ့ပစၥည္းဥစၥာေတြ အားလံုးကုိ သူေဌးကေတာ္ကို အပ္ႏံွေၾကာင္းနဲ႔ သူရဟန္းျပဳေတာ့ 

မယဆုိ္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ဒီအခါ သူေဌးကေတာ္ကလဲ သူေဌးျပန္အလာကို ေစာင့္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

အကၽြႏ္ုပ္လဲ ရွင္ရဟန္းမ ျပဳမွာျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္ပင္ေျပာဆုိပါတယ္။ ပါရမီရွင္ ႏွစ္ဦးလုံးအတြက္ေတာ့ 

သတုိူ႔ပိုင္တဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြကို မဆိုထားနဲ႔ ကာမဘုံ၊ ႐ူပဘုံ၊ အ႐ူပ ဘုံဆုိတဲ့ ဘ၀သုံးပါးလုံးကိုေတာင ္

အလ်ံတေျပာင္ေျပာင္ မီးေတာက္ေလာင္ေနတဲ့ လယ္တအိဲမ္လို သံေ၀ဂဉာဏ္ေတြ ထင္ေနေတာ့တာပါ။ 

ပါရမီရွင္ႏွစ္ဦးလုံးဟာ ေစ်းထကဲေန သကၤန္း၊ သပိတပ္ရိကၡရာေတြ ၀ယယူ္ခုိင္းၿပီး တစ္ဦး ေခါင္းကို တစ္ဦးက 

အျပန္အလွန္ ဆံရိတပ္ယ္ေပးကာ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလေ္တြကို ရည္စူးၿပီး ရဟန္း၀တလုိ္ကၾ္ကတယ္။ ဒီ့ေနာက္ 

သပိတက္ို ပခုံးမွာလြယ္ၿပီး ျပသာဒ္ေပၚကေန ဆင္းလာတဲ့အခါ အိမ္မွာရွိတဲ့ ကၽြန္ေတြ၊ အလုပ္ သမားေတြ 

တစ္ေယာက္မွ သူတို႔ကို မမွတ္မိၾကပါဘူး။  
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အဒီဲေနာက္ မဟာတတၳိပုဏၰားရြာကေန ထြက္လာခ့ဲတဲ့အခါ နယ္မွာရွိတဲ့ ကၽြန္အလုပ္သမားေတြေနတဲ့ 

ရြာကို ျဖတသ္ြားတယဆုိ္ရင္ပဲ အဒီဲရြာမွာရွိေနတဲ့ ကၽြန္ေတြ အလုပ္သမားေတြက ပါရမီရွင္ႏွစ္ပါးကို ၾကည့္ၿပီး 

သတုိူ႔ရ႕ဲ အရွင္သခင္ေတြမွန္း သိၾကတ့ဲအခါ  သတုိူ႔ကို အားကိုးရာမဲ့ေအာင္ မလုပ္ဖို႔  ငိုယုိၿပီး ေျခေထာက္ဖက္ 

ေတာင္းပန္ၾကတယ။္ ဒီအခါ ပါရမီရွင္ ႏွစ္ပါးတို႔လည္း ငါတို႔ဟာ ဘ၀သုံးပါးကို မီးတဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ 

ေနတဲ့ သစ္ရြကမ္ိုးတပဲမာ သံေ၀ဂဉာဏ္ထင္ၿပီး ရဟန္းျပဳခဲ့ၾကတ့ဲအေၾကာင္းနဲ႔ သင္တို႔လ ဲ တစ္ဦးေခါင္း တစ္ဦး 

ေဆးေလ်ာ္ၿပီး ကၽြန္အျဖစ္မွ ကင္းလြတ္ေအာင္ျပဳကာ အသက္ေမြးၾကဖုိ႔ ေျပာဆုိၿပီး ေက်းကၽြန္ေတြ အလုပ္ 

သမားေတြငိုေၾကြး ျမည္တမ္းေနၾကတုန္းမွာပဲ ဆက္ၿပီး ထြက္လာခ့ဲၾကတယ္။  

ပါရမီရွင္ ႏွစ္ပါး လမ္းခြဲၾကပံု 

 ပိပၸလိမေထရ္ဟာ ေရွ႕ကေန ၾကြေနရင္း ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္ၿပီး “ဇမၺဴဒိပ္တစ္ကၽြန္းလုံး တန္ဖိုးႏႈန္း 

ထိုက္တန္တဲ့ မိန္းမလ ွဘဒၵါေထရီမ ငါ့ေနာကက္ေန လုိကပ္ါေနတယ္၊ ‘ဒီပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ေယာကဟ္ာ ရဟန္းျဖစ္တာ 

ေတာင္မွ တစ္ေယာကကုိ္ တစ္ေယာကမ္ခြဲႏိုင္ပါလား၊ ရဟန္းေတြနဲ႔ မေလ်ာ္ကန္တာကို လုပ္ေနၾကတာပဲ’ လို႔ 

တစ္ေယာက္ေယာကက္ အထင္မာွးမယ္ဆုိရင္လဲ မွားႏိုင္စရာရိွတယ္၊ ဒါ့အျပင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာကက္ 

ငါတို႔အေပၚ စိတျ္ပစ္မွားၿပီး အပါယေ္ရာက္မယ္ဆိုလဲ ေရာကႏ္ိုင္စရာရိွတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ငါဟာ ဘဒၵါေထရီမကို 

စြန္႔ခြာၿပီး သြားမွ သင့္ေတာ္ေပမယ္” လို႔ ဆင္ျခင္စဥ္းစားပါတယ္။  

မေထရ္ျမတဟ္ာ ေရွ႕ကေန ၾကြရင္းက လမ္းႏွစ္မႊာကို ေတြ႕တဲ့အခါ လမ္းႏွစ္ခြထပိ္မွာ ရပ္ေန 

လိုက္တယ၊္ ဘဒၵါေထရီမလဲ ေနာက္ကေန လိုက္ လာၿပီး မေထရ္ကို ရွိခုိးကန္ေတာ့ကာ ရပ္ေနလုိက္ပါ တယ္။ 

ဒီအခါ မေထရ္ျမတက္ “အုိ ဘဒၵါေထရီမ… သင္လုိ မိန္းမလတွစ္ေယာက္ ငါ့ေနာက္ကေန လုိကပ္ါေနတာကို 

ျမင္ၿပီး ‘ေအာ္ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြႏွယ္ ရဟန္းျဖစ္ေနတာ ေတာင္မွ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မခြဲႏိုင္မခြါႏိုင္ 

ျဖစ္ေနၾကပါလား’ လုိ႔ အေတြးအႀကံမွားကာ စိတ္ျပစ္မွားမိတဲ့ပုဂၢိဳလအ္ဖုိ႔ရာ အပါယ္ေလးပါးက်ၿပီး ဒုကၡေရာက္ 

ႏိုင္တယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ခုေတြ႕ေနရတဲ့ ေရွ႕က လမ္းႏွစ္မႊာမွာ သင္ႀကိဳက္ရာ တစ္လမ္းကို ေရြးပါ၊ က်န္တစ္လမ္းနဲ႔ 

ငါသြားပါမယ”္လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။  

 ဘဒၵါေထရီမလည္း “ေအာ္ ဟုတေ္ပသားပဲ၊ အမ်ိဳးသမီးမာတဂုါမဆိုတာ ရွင္ရဟန္းမ်ားအတြကေ္တာ့ 

အညစ္အေၾကး ျဖစ္ပါေပတယ္၊ ရဟန္းျဖစ္လို႔ေတာင္ မခြဲခြါႏိုင္ၾကဘူးလို႔လဲ အကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚ လူေတြက အျပစ္ 

တင္ၾကလိမ့္မယ္”လို႔ ေျပာဆိုၿပီး သုံးႀကိမ္သုံးခါ လက္ယာရစ္ လညွ့္ၿပီး၊ ေလးဖကေ္လးတန္ကေန ထိျခင္းငါးပါးနဲ႔ 

႐ိုေသစြာ ကန္ေတာ့ၿပီးေနာက္ လကအ္ုပ္ခ်ီကာ “လြန္ခဲ့တဲ့ ကမၻာတစ္သိန္းအထက္က ျပဳခဲ့ၾကတ့ဲ အေဆြခင္ပြန္း 

အျဖစ္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္မႈဟာ ယေန႔ ျပတစ္ပဲါၿပီဘုရား၊ အရွင္ျမတ္တို႔က လက္ယာဇာတ္ရွိသမူ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ 

လက္ယာလမ္းက အရွင္ျမတတုိ္႔အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္၊ တပည့္ေတာ္တို႔ မာတုဂါမမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ လက၀္ဲ 

ဇာတရ္ွိသူမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္၀လဲမ္းခရီးက တပည့္ေတာ္တို႔အတြက ္ သင့္ေလ်ာ္ပါတယဘ္ရုား” လို႔ 

ေျပာဆိုရိွခိုးၿပီး လက္၀လဲမ္းဖကအ္တုိင္း သြားခဲ့ရွာပါတယ္။ ယခုလုိ ပါရမီရွင္ႏွစ္ဦးတို႔ တစ္လမ္းစီ ခြဲထြက္ကာ 
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သြားၾကတဲ့အခါ မဟာပထ၀ီေျမႀကးီက “ငါဟာ စၾက၀ဠာေတာင္၊ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ေတြကို ေဆာင္ထားႏုိင္ေပမဲ့ 

ဒီအရွင္ျမတ္ႏွစ္ပါးတုိ႔ရ႕ဲ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုေတာ့ ေဆာင္ထားဖို႔ေတာင္ မစြမ္းႏိုင္ပါတကား”လုိ႔ ႏႈတ္ျမြက္ေျပာဆုိတ့ဲ 

အလား ပဲ့တင္သံႀကးီ ျမည္ဟီးကာ အႀကီးအက်ယ္ တနု္လႈပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္းကင္မွာလဲ မုိးႀကိဳးေတြ 

ထစ္ခ်ဳံးသလို အသံေတြ ျမည္ဟးီသြားၿပီး စၾက၀ဠာေတာင္၊ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ေတြလဲ အထကကုိ္ ျမင့္တက္လာၾက 

တယ္။  

ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ မေထရ္ျမတ္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုၾကပံု 

ပါရမီရွင္ႏွစ္ဦးတို႔ လမ္းခြဲထြကလ္ာတဲ့အခ်ိန္ဟာ ျမတ္စြာဘုရား ပထမ၀ါကၽြတ္ၿပီးလုိ႔ ရာဇၿဂိဳဟ္ေရာက္ 

ကာ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသုံးေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတစ္ြာဘုရား ဂႏၶကုဋီေက်ာင္းေဆာင္ 

ေတာ္မွာ သီတင္းသံုးထုိင္ေနေတာ္မူတနု္း မဟာပထ၀ီေျမလႈပ္သံကုိ ၾကားရတဲ့အတြက္ အေၾကာင္းရင္းကို 

ဆင္ျခင္လိုက္တဲ့အခါ “ပိပၸလိလလုင္နဲ႔ ဘဒၵါ ကာပိလာနီအမ်ိဳးသမီးတို႔ ငါဘုရားကုိ ရည္စူးၿပီး မေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ 

စည္းစိမ္ဥစၥာေတြကုိ ပယစ္ြန္႔ကာ ရဟန္းျပဳလာၾကတယ၊္ သူတို႔ႏွစ္ဦး လမ္းခြဲရာမွာ ႏွစ္ဦးလုံးရ႕ဲ ဂုဏ္ေက်းဇူး 

အရိွန္ေၾကာင့္ ေျမတနု္လႈပ္တာပါလား၊ ငါဘရုားလ ဲ သတုိူ႔ႏွစ္ဦးကို ခ်ီးေျမႇာက္မွ ေတာ္မယ္” လို႔ ႀကံေတြးေတာ္ 

မူကာ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီး ဂႏၶကဋုေီက်ာင္းေတာ္ကေန တစ္ပါးထ ဲ ထြကေ္တာ္မူခဲ့ပါတယ္။ သုံးဂါ၀ုတခ္ရီး 

ရွိတဲ့ ရာဇၿဂိဳဟန္ဲ႔ နာဠႏၵာၿမိဳ႕ၾကားက ဗဟပုုတၱကအမည္ရတဲ့ ေညာင္ပင္ရင္းမွာ တင္ပလငႅ္ေခြ ထုိင္ေနေတာ္ 

မူပါတယ္။ အဒီဲလို ထိုင္ေတာ္မူေနတဲ့အခါ သာမန္ရဟန္းတစ္ပါးအသြင္နဲ႔ ထုိင္ေနတာမဟတ္ုဘ ဲဘရုားအသြင္နဲ႔ 

ေရာင္ျခည္ေတာ္ေတြလႊတ္ၿပီး ထိုင္ေတာ္မူေနတာပါ။  

အရွင္မဟာကႆပမေထရ္ဟာ ျမတစ္ြာဘရုားကုိ ျမင္ေတြ႕လိုက္ရရင္ပဲ “ဒီအရွင္ျမတ္ဟာ ငါရဲ႕ဆရာ 

ျမတစ္ြာဘုရား ျဖစ္လမိ့္မယ္၊ ငါဟာ ဒီဘုရားျမတ္စြာကို ရည္စူးၿပီး ရဟန္းျပဳခ့ဲတာျဖစ္တယ္”လို႔ ေတြးေတာ 

ႀကစံည္ကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္ေတြ႔လိုကရ္တဲ့ေနရာကစၿပီး ခႏၶာကိုယေ္လးညြတက္ာညြတ္ကာ သြားေရာက္ 

ၿပီး ေနရာသုံးေနရာကေန ျမတစ္ြာဘုရားကို ရွိခိုးဦးခ်ကန္ေတာ့ရင္း “အရွင္ဘုရား… အရွင္ဘုရားဟာ 

တပည့္ေတာ္ရ႕ဲ ဆရာပါဘုရား၊ တပည့္ေတာ္က အရွင္ဘုရားရဲ႕ တပည့္ပါဘရုား”လို႔ သုံးႀကိမ္သုံးခါ ႏႈတ္ကထုတ ္

ေဖာ္ၿပီး တပည့္အျဖစ္ခံယူလိုက္ပါတယ္။  

ဘုရားရွင္၏ ၾသ၀ါဒစကား သံုးခြန္း 

 ဒီအခါမွာ ျမတစ္ြာဘုရားရွင္က အရွင္ျမတက္ို “ခ်စ္သားကႆပ…သင္ခ်စ္သား ယခုလို ငါဘုရားကုိ 

အလြန္႐ိုေသကိုင္း႐ႈိင္းတဲ့ အမႈမ်ိဳးကို တကယလုိ္႔ မဟာပထ၀ီေျမႀကီးကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့မယဆုိ္ရင္ ဒီမဟာပထ၀ီ 

ေျမႀကးီက သင့္ရ႕ဲ ဒီအလြန္႐ိုေသကိုင္း႐ႈိင္းမႈကို ေဆာင္ထားႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ေရွးဘရုားရွင္ေတြလို လာျခင္း 

ေကာင္းတဲ့ ျမတစ္ြာဘုရားရ႕ဲ ႀကးီျမတတ္ဲ့ဂုဏ္ေတြကို သိတဲ့သင္ခ်စ္သားက ယခုျပဳတဲ့ အလြန္႐ိုေသကိုင္း႐ိႈင္းမႈ 

ဟာ ငါဘရုားရ႕ဲ ေမြးညႇင္းတစ္ပင္ကုိေတာင္ လႈပ္ေစဖို႔ရာ မစြမ္းႏိုင္ပါ၊ ခ်စ္သားကႆပ… ထိုင္ပါ၊ သင့္ကုိ 

ငါဘုရား အေမြေပးမယ္” လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ။္ 
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 (၁) ခ်စ္သားကႆပ…သင္ ခုလုိ တပည့္ခံလုိတယ္ဆုိရင္ ဒီသာသနာေတာ္မွာ “ငါဟာ သီတင္းႀကီး၊ သီတင္းငယ္၊ 

သီတင္းလတ္ပုဂၢိဳလ္ေတြအေပၚ ဟိရီ ၾသတၱပၸကုိ ေရွး႐ႈျဖစ္ေစမယ္”လုိ က်င့္ရမယ္။  

 (၂) ခ်စ္သားကႆပ…သင္ ခုလုိ တပည့္ခံလုိတယ္ဆုိရင္ ဒီသာသနာေတာ္မွာ “ငါဟာ ကုသုိလ္နဲ႕စပ္တ့ဲ 

တရားအားလံုးကုိ နာမယ္၊ နာေတာ့လဲ လိုလုိခ်င္ခ်င္နာမယ္၊ စိတ္ႏွလံုးမွာ ထားၿပီးနာမယ္၊ စိတ္ကုိ နဲနမွဲ 

အျပင္ထြက္ခြင့္မေပးဘဲ အလံုးစုံေသာစိတ္နဲ႔ ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ၿပီး နာမယ္၊ နားစုိက္ၿပီး နာမယ္”လုိ႔ က်င့္ရမယ္။ 

 (၃) ခ်စ္သားကႆပ….သင္ ခုလုိ တပည့္ခံလုိတယ္ဆုိရင္ ဒီသာသနာေတာ္မွာ “သာယာဖြယ္သုခေ၀ဒနာနဲ႕ 

တကြျဖစ္တ့ဲ ကာယဂတာသတိဟာ ငါ့ကုိ မစြန္႔ေစအ့ံ”လုိ႔ က်င့္ရမယ္။  

ယခုလို ျမတစ္ြာဘုရားရွင္က အရွင္မဟာကႆပအား ၾသ၀ါဒစကား သံုးခြန္း မိန္႔ၾကားလိုက္ပါတယ။္ 

ပထမၾသ၀ါဒရဲ႕ ဆိုလုိရင္းကေတာ့ သာသနာေတာ္မွာ ေထရ၊ န၀၊ မဇၥ်ိမလို႔ေခၚတ့ဲ ကိုယ့္ထက္သိကၡာႀကီးတဲ့ 

ပုဂၢိဳလ၊္ သိကၡာငယ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ သကိၡာတူပုဂၢိဳလေ္တြျဖစ္တဲ့ သတီင္းသုံးေဖာ္ေတြအေပၚ အလြန္ထက္သန္တဲ ့

ဟရိီနဲ႔ ၾသတၱပၸကို အရင္လက္ဦး ျဖစ္ေစရမယ္ ထားရိွရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ ဒါကေတာ့ အရွင္ျမတက္ 

ျဗာဟၼဏဇာတမွ္ာျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက ္ဇာတိမာန္တက္တတ္လို႔ ဇာတိမာန္မေမာက္ဘဲ ႐ုိေသကိုင္း႐ႈိင္ဖို႔ ဆုံးမေတာ္ 

မူလိုရင္းပါ။  

ဒုတိယ ၾသ၀ါဒရ႕ဲ ဆုိလိုရင္းက အျပစ္ကင္းတဲ့ တရားနာတဲ့အခါ စိတ္မပ်ံ႕လြင့္ေစဘ ဲ အစ၊ အလယ္၊ 

အဆုံး သုံးဌာနလုံးမွာ ပကတိနား၊ ပညာနား ႏွစ္မ်ိဳးလုံး စိုကၿ္ပီး ႐ုိ႐ိုေသေသ တရားနာရမယလ္ို႔ ဆိုလုိတာပါ။ 

ဒါကလ ဲ အရွင္ျမတ္က အၾကားအျမင္ဗဟသုုတမ်ားသူျဖစ္တာမုိ႔ ဒါကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ပညာမာန္ခံေနမွာ စုိးတ့ဲ 

အတြက္ ဆုံးမတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ေနာကဆံု္းၾသ၀ါဒရဲ႕ ဆိုလိုရင္းက အသုဘကမၼ႒ာန္း၊ အာနာပါနကမၼ႒ာန္းေတြကို သတိကပ္ ပြားမ်ားလို႔ 

ရလာတဲ့ ပထမစ်ာန္ရယ၊္ ဒီပထမစ်ာန္မွာပါတဲ့ သုခေ၀ဒနာနဲ႔ယွဥ္တြဲျပီး ျဖစ္ေနတဲ့ ကာယဂတာသတိကို  မိမိ 

သႏၱာန္က စြန္႔ခြါမသြားေအာင္ က်င့္ရမယလုိ္႔ ဆိုလိုတာပါ။ ဒီၾသ၀ါဒကေတာ့ အရွင္ျမတ္က ဥပဓိ႐ုပ္ဆင္းအဂၤါ 

ျပည္စံုသူျဖစ္တာမုိ႔ ႐ပု္ေရအဆင္းလွပမႈအေပၚ မကေ္မာတြယ္တာတဲ့ တဏွာေလာဘကို ပယဖ္ို႔ရန္အတြက္ 

ဆုံးမရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  

အရွင္မဟာကႆပမေထရ္လ ဲဒီၾသ၀ါဒသုံးပါးကို ႐ိုေသစြာ ခံယူလုိက္တယ။္ ဒီလို ၾသ၀ါဒကို ခံယူလိုက္ 

တာသည္ပင္ အရွင္ျမတ္အတြက္ ရွင္ျပဳတာလဲျဖစ္၊ ရဟန္းခံတာလ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ရဟန္းခံတာမ်ိဳးဟာ 

သာသနာေတာ္မွာ အရွင္ျမတတ္စ္ပါးထပဲ ဲ ရခ့ဲတာပါ။ ဒီလို ရဟန္ခံနည္းမ်ိဳးကို ၾသ၀ါဒပဋိဂၢဟဏူပသမၸဒါ လို႔ 

ေခၚပါတယ္။  

ဒီ့ေနာကေ္တာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ဗဟပုုတၱကေညာင္ပင္ကေန ထြကခ္ြါခဲ့ၿပီး အရွင္မဟာကႆပ 

မေထရ္ျမတကုိ္ ေနာက္ပါရဟန္းျပဳကာ ခရီးထြက္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္မွာ သံုးဆယ့္ႏွစ္ပါး 

ေသာ ေယာက်္ားျမတ္တို႔လကၡဏာနဲ႔ ဆန္းၾကယ္ျပည့္စုံေတာ္မူၿပီး အရွင္မဟာကႆပမွာေတာ့ ခုနစ္ပါးေသာ 
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ေယာက်္ားျမတတ္ို႔လကၡဏာနဲ႔ တန္ဆာဆင္ထားတ့ဲအတြက္ အလြန္တင့္တယ္ သပၸါယ္ေတာ္မူၾကပါတယ္။  

အရွင္ျမတ္လဲ ေရႊေလႀွကီးေနာက္ ေရႊေလွငယ္ေလး လိုကပ္ါေနတဲ့အလား ျမတ္စြာဘုရားေနာကက္ ဖ၀ါးေျခထပ္ 

ထက္ၾကပ္မကြာ လိုက္ပါၾကြသြားပါတယ္။ အတန္ငယခ္ရီး ၾကြၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားက လမ္းမခရီးကေန 

ေဘးကိုထြကခ္ြါလိုက္ၿပီး အနီးရိွ သစ္ပင္တစ္ပင္ေအာက္မွာ ထိုင္ေတာ္မူမည့္ဟန္ ျပင္လုိက္ပါတယ္။ ဒီအခါ 

အရွင္မဟာကႆပမေထရ္က သူ႔ရ႕ဲအလြန္ႏူးည့ံတဲ့ ႏွစ္ထပ္ဒုကုဋသ္ကၤန္းႀကီးကုိ ေလးေခါက္ ေခါက္လိုက္ၿပီး 

အခင္းအျဖစ္ ခင္းၿပီးတဲ့အခါ သူ႔ကိုခ်ီးေျမႇာက္တဲ့အေနနဲ႔ ဒီအခင္းေပၚ ထိုင္ေတာ္မူပါရန္ ျမတ္စြာဘုရားကို 

ေလွ် ာက္ပါတယ္။  

သကၤန္းခ်င္း လဲေတာ္မူပံု 

ျမတစ္ြာဘုရားရွင္လ ဲ အရွင္ျမတ္ခင္းေပးတဲ့ အခင္းမွာ ထိုင္ေတာ္မူၿပီး အဲဒီအခင္း ဒုကဋ္ုသကၤန္းကုိ 

လက္နဲ႔ ကိုင္ၾကည့္ကာ “ခ်စ္သားကႆပ….သင့္ရ႕ဲ အ၀တ္ေဟာင္း ဒုကဋုသ္ကၤန္းႀကီးက ေတာ္ေတာ္ႏူးညံ့ပါ 

ေပတယ္”လို႔ ခ်ီးက်ဴးစကား မိန္႔ေတာ္မူပါတယ။္  

ဒီလို ခ်ီးက်ဴးစကား မိန္႔ဆုိရျခင္းဟာ အရွင္ျမတန္ဲ႔ သကၤန္းခ်င္း လလဲိုတဲ့အတြကေ္ၾကာင့္ပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမတစ္ြာဘုရားက ခုလို မေထရ္ျမတန္ဲ႔ သကၤန္းခ်င္း လလဲိုရျခင္းဟာလဲ မေထရ္ျမတကုိ္ ကိုယ့္ေတာ့္အရာ 

ကိုယ္ေတာ္နဲ႔ထပ္တ ူ ထားေတာ္မူလိုတဲ့အတြကေ္ၾကာင့္ပါ။ ဒါကလ ဲ အေၾကာင္းရိွပါတယ္။ အရွင္မဟာကႆပ 

အျပင္ အရွင္သာရိပုတရၱာ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္တို႔ ရွိၾကေပမ့ဲ ဒီအရွင္ျမတ္ေတြက ျမတစ္ြာဘုရားရဲ႕ အရင္ 

ပရိနိဗၺာန္စံမည့္ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အရွင္ျမတက္ေတာ့ အသက္ ၁၂၀ အထိ ရွည္မည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ၿပီး 

ဘရုားရွင္ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးတဲ့အခါ သာသနာငါးေထာင္ အရွည္တည္တ့ံေစႏိုင္မဲ့ ပထမသဂၤါယနာတင္ပြဲႀကီးကို 

ဦးေဆာင္ၿပီး သဂၤါယနာတင္မဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလုိ ျမတ္စြာဘုရားက သကၤန္းခ်င္းလလဲယ္ွၿပီး ကိုယ္ 

ေတာ္နဲ႔ ထပ္တူျပဳ ခ်ီးေျမႇာက္ထားတဲ့အတြက္ က်န္တဲ့ ရဟန္းေတြက အရွင္ျမတႀ္ကီးအေပၚ ႐ုိေသက်ိဳးႏြံၾကၿပီး 

အရွင္ျမတ္စကားကို ေလးစားလုိက္နာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေရးကို ေမွ်ာ္ေတြးဆင္ျခင္မိလို႔ ဘုရားရွင္ဟာ 

မေထရ္ျမတန္ဲ႔ ခုလုိ သကၤန္းခ်င္း လဲလိုရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို သယုံတ္ အ႒ကထာမွာ ရွင္းျပထားပါတယ္။ 

အရွင္မဟာကႆပမေထရ္ျမတ္လ ဲ ျမတစ္ြာဘုရားရွင္က ငါ့ရ႕ဲသကၤန္းကို ခ်ီးက်ဴးေနတယ္၊ ျမတစ္ြာ 

ဘရုား ငါ့ရ႕ဲသကၤန္းကို ၀တ႐္ုံလိုတဲ့သေဘာရိွတယ္ဆိုတာ သိလိုက္ၿပီး သူ႔ရ႕ဲ ႏွစ္ထပ္ဒုကုဋသ္ကၤန္းႀကီး ျမတစ္ြာ 

ဘရုားရွင္အား လွဴလိုက္ပါတယ္။ ဒီအခါ ျမတ္စြာဘုရားက မေထရ္ျမတကုိ္ သင္က ဘာ၀တ္႐ုံမလဲလို႔ မိန္႔ေတာ္ 

မူပါတယ္။ အရွင္ျမတက္လဲ အရွင္ဘုရားတုိ႔ရ႕ဲ ႏွစ္ထပ္သကၤန္းကို ရမယဆုိ္ရင္ တပည့္ေတာ္ အဲဒီ သကၤန္းကို 

၀တပ္ါမယ္ဘရုားလို႔ ျပန္လည္ေလွ် ာက္ထားလိုက္ပါတယ္။  

အဒီဲအခါ ျမတစ္ြာဘုရားက “ခ်စ္သား ကႆပ…. ငါဘရုား၀တ္႐ုံထားလို႔ ေဟာင္းေနတဲ့ 

ဒီပံသုကသူကၤန္းကို ေဆာင္ႏိုင္ပါ့မလား။ ငါဘရုား ဒီသကၤန္းကို ပံသုကူသကၤန္းအျဖစ္ ေကာကတ္ဲ့ေန႔က 

မဟာပထ၀ီေျမႀကီးဟာ ေရေျမဆုံးတ့ဲအပုိင္းအျခားအထိ တနု္လႈပ္ခဲ့တယ။္ ဘုရားရွင္ေတြ၀တ႐္ုံ သံုးေဆာင္ၿပီး 
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သားျဖစ္တဲ့ ဒီလိုသကၤန္းမ်ိဳးကို ဂုဏ္ငယ္တဲ့ပုဂၢိဳလေ္တြ ၀တ႐္ုံဖို႔ရာ မထိုက္တန္ဘူး၊ အက်င့္ပဋိပတ္ဂုဏ္ကို 

ထမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ပင္ကို ပံသုကဓူုတင္ေဆာင္ ပုဂၢိဳလေ္တြမွ ၀တ႐္ုံ ထုိက္တယ”္ လို႔ မိန္႔ေတာ္မူၿပီး 

မေထရ္ျမတန္ဲ႔ သကၤန္းခ်င္း လလဲယ္ွေတာ္မူပါတယ္။  

ၿပီးတဲ့အခါ အရွင္မဟာကႆပရ႕ဲ ႏွစ္ထပ္သကၤန္းကို ျမတစ္ြာဘုရားက ၀တ္႐ုံေတာ္မူလိုကၿ္ပီး၊ 

ျမတစ္ြာဘုရားရ႕ဲ ႏွစ္ထပ္ သကၤန္းကုိ မေထရ္ျမတက္ ၀တ္႐ံုလိုက္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ စိတ္ေစတနာမရိွတဲ့ 

သက္မဲ့ေျမႀကီးက “ျမတ္စြာဘုရား….အရွင္ဘုရားတို႔ဟာ ျပဳႏုိင္ခတဲဲ့အမႈကိစၥကုိ ျပဳေတာ္မူလိုကၾ္ကပါၿပီဘုရား၊ 

မိမိ၀တ႐္ုံထားတဲ့ သကၤန္းေဟာင္းကို တပည့္နဲ႔ သကၤန္းခ်င္းလတဲယဆုိ္တာ ေရွးက မျဖစ္ခ့ဲဘူးပါဘုရား၊ 

တပည့္ေတာ္ဟာ အရွင္ဘုရားတို႔ရ႕ဲ ဂုဏ္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ထားဘို႔ရာ မစြမ္းႏုိင္ေတာ့ပါဘုရား” လုိ႔ 

ေလွ် ာက္တင္တဲအ့လား  ေျမရ႕ဲအဆုံး ေရထေိအာင္ အပုိင္းအျခားျပဳၿပီး တုန္လႈပ္ခဲ့ပါတယ္။   

အရွင္မဟာကႆပမေထရ္ ဧတဒဂ္ရာထူး ရေတာ္မူျခင္း 

အရွင္မဟာကႆပမေထရ္ျမတ္လ ဲ “ငါဟာ ျမတစ္ြာဘုရားရွင္ဆီက သကၤန္းရေပၿပီ၊ ငါ့အဖုိ႔ရာ 

အထက္မဂ္ဖိုလ္အတြက္ ျပဳက်င့္စရာ မရိွေတာ့”လို႔ သကၤန္းရ႐ုံကေလးနဲ႔ မာန္တကမ္ေနဘ ဲျမတ္စြာဘုရားထမံွာ 

ဓုတင္ ၁၃ ပါး ေဆာကတ္ည္ အဓိ႒ာန္လုိက္ၿပီး ရဟန္းတရား ပြားမ်ားအားထုတေ္တာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ရဟန္းျဖစ္ၿပီး 

ပုထဇုဥ္အျဖစ္ နဲ႔ ခုနစ္ရက္မွ်ပ ဲ ေနခ့ဲၿပီး ရွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔ အ႐ုဏတ္ကခ္်ိန္မွာ ပဋသိမၻိဒါဉာဏ္ေလးပါးနဲ႔အတူ 

အရဟတဖုိၱလ္ သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

ျမတစ္ြာဘုရားရွင္လ ဲ အရွင္မဟာကႆပမေထရ္ျမတကုိ္ “ရဟန္းတို႔….ဒီကႆပမေထရ္ဟာ လလုိ 

ေအးျမတဲ့ေမတာၱစိတန္ဲ႔ ဒကာ၊ ဒကာမေတြရ႕ဲ အိမ္ေတြကုိ ခ်ဥ္းကပ္တယ္၊ ကုိယ္နဲ႔စိတကုိ္ အၿမတဲမ္း ထန္ိးခ်ဳပ္ 

ၿပီး  ခ်ဳပ္ခ်ယ္မာန္မူျခင္း ကိုယ္ႏႈတၾ္ကမ္းတမ္းျခင္း လုံး၀မရွိဘ ဲအၿမဲဧည့္သည္စိတဓ္ာတမ္်ိဳးနဲ႔ လူဒကာ၊ ဒကာမ 

ေတြရ႕ဲ အိမ္ကို ခ်ဥ္းကပ္တတ္တယ္”စသျဖင့္ သုတၱန္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလ အခ်ိန္ 

တစ္ခ်ိန္မွာ မေထရ္ျမတရ္႕ဲ ဓုတင္အက်င့္ပဋိပတ္ဂုဏ္ကို အေၾကာင္းျပဳကာ အရိယာပုဂၢိဳလ္ေတြရ႕ဲအလယ္မွာ 

“ရဟန္းတို႔…..ကိေလသာကုိ ခါတြက္ေၾကာင္း ဓုတင္အက်င့္ပဋိပတ္ကို ကုိယ္တိုင္လ ဲက်င့္သံုးၿပီး သတူပါးကိုလဲ 

ေဟာၾကားဆုံးမၾကတဲ့ ငါ့တပည့္ေတြထမွဲာ မဟာကႆပမေထရ္ဟာ အျမတ္ဆုံး အသာဆံုး ျဖစ္ေပတယ္” လို႔ 

မိန္႕ၾကားေတာ္မူၿပီး ဓုတင္အက်င့္အရာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္အရာ ထားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

(ဂ) အရွင္မဟာကႆပမေထရ္နဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ေဟာထားသည့္ တရားေတာ္မ်ား 

 ျမတစ္ြာဘရုားရွင္ အရွင္မဟာကႆပနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ေဟာခဲ့တဲ့ တရားေတာ္မ်ားကို သံယုတ္ပါဠိေတာ္ 

မွာ မွတတ္မ္းတင္ထားပါတယ္။ အဒဲီထကဲ အခ်ိဳ႕ကို အရွင္ျမတ္ႀကးီရ႕ဲ ဂုဏ္ရည္ေတြ သရိွိၾကည္ညိဳၿပီး သံဃာ့ 

ဂုဏ္ေတာ္အေပၚမွာ သက္၀င္ယုံၾကည္တဲ့ သဒၶါတရား ခုိင္ၿမေဲစဖုိ႔ ေဖၚျပပါဦးမယ္။  
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(၁) ေရာင့္ရဲလြယ္သည့္ အရွင္ျမတ္ 

ျမတစ္ြာဘုရားက ရဟန္းေတာ္ေတြကို “ရဟန္းတို႔…ကႆပဟာ ရတတ္သမွ်ေသာ သကၤန္းနဲ႔ ေရာင့္ 

ရသဲ ူ ျဖစ္တယ၊္ ဒီလို ရတတ္သမွ်ေသာ သကၤန္းနဲ႔ ေရာင့္ရျဲခင္းရ႕ဲ ဂုဏ္ကိုလဲ ခ်ီးက်ဴးေလ့ရွိတယ၊္ သကၤန္းနဲ႔ 

ပတသ္ကၿ္ပီးေတာ့လဲ ရဟန္းေတာ္ေတြအတြက္ မအပ္စပ္တဲ့နည္းေတြနဲ႔ မရွာေဖြ၊ သကၤန္းကို မရခဲ့ရင္လဲ 

ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တၿပီး မေန၊ ရျပန္ရင္လဲ မကေ္မာမႈမရွိ၊ မမက္ေမာ မတပ္မက္ဘဲ အျပစ္နဲ႔အက်ိဳးကုိ ႐ႈဆင္ 

ျခင္ၿပီး သုံးေဆာင္ေလရ့ွိသူ ျဖစ္တယ္။ ဆြမ္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးပစၥည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လာရင္လဲ ခုလိုပဲ ေရာင့္ရဲ 

လြယသူ္ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင္ခ်စ္သားတို႔လဲ ပစၥည္းေလးပါးနဲ႔ပတသ္ကၿ္ပီး ေရာင့္ရလဲြယ္သူျဖစ္ေအာင္ 

က်င့္ရမယ”္ လုိ႔ အရွင္မဟာကႆပကို ဥပမာအရာထားၿပီး ဆံုးမခဲ့ပါတယ္။  

(၂) စႏၵာလမင္းပမာက်င့္သည့္ အရွင္ျမတ္ 

ရဟန္းတို႔....ဥပမာအားျဖင့္ ေရတြင္းပ်ကန္ား၊ ေတာင္ကမ္းပါးနဲ႔ ျမစ္ကမ္းပါးမွာ သြားတဲ့သူဟာ ကိုယ္နဲ႔ 

စိတကုိ္ ေသခ်ာေစာင့္ေရွာက္ထနိ္းခ်ဳပ္ၿပီး ဂ႐ုတစုိက္ ၾကည့္သြားရသလိ ု ဒကာ၊ ဒကာမေတြရ႕ဲ အိမ္ကို သင္တုိ႔ 

သြားလာခ်ဥ္းကပ္ၾကရင္လဲ ေငြစႏၵာလမင္းပမာ ခ်ဥ္းကပ္ရမယ၊္ ကုိယ္နဲ႕စိတ္ကုိ ေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္ 

ထနိ္းသိမ္းၿပီး ခ်ဥ္းကပ္ရမယ္၊ အၿမတဲမ္းဧည့္သည္စိတ္ထားနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ရမယ၊္ ကိုယႏ္ႈတစ္ိတ္သုံးမ်ိဳးလုံး 

မၾကမ္းတမ္းဘဲ ယဥ္ေက်းသမိ္ေမြ႔စြာနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ရမယ္။ ကႆပဟာ ဒီလုိ စိတ္ထားမ်ိဳးနဲ႔ ဒကာ၊ ဒကာမေတြရ႕ဲ 

အိမ္ကိ ုထြက၀္င္ ခ်ဥ္းကပ္သူျဖစ္တယ္။  

လလုိက်င့္ရမယဆုိ္တာ ေငြစႏၵာလမင္းဟာ ေကာင္းကင္ျပင္မွာ သြားေနတဲ့အခါ ဘယပု္ဂၢိဳလ္နဲ႔မွ 

ေပါင္းေဖာ္ျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ တြယ္တာျခင္း၊ တပ္မက္ျခင္း၊ ေတာင့္တျခင္းမျပဳပါ။ ဒါေပမဲ့ လတူိုင္းက သူ႕ကုိ 

မခ်စ္ဘဲ မေနႏုိင္၊ မႏွစ္သက္ဘဲ မေနႏုိင္၊ အလြန္ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက ္ ျမတ္ႏိုးၾကတယ။္ ဒီဥပမာလို သင္တို႔လပဲဲ 

မည္သနူဲ႔မွ ေပါင္းေဖၚျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ တြယ္တာျခင္း၊ တပ္မကျ္ခင္း၊ ေတာင့္တျခင္းမျပဳဘဲ လအူမ်ားက 

ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးတဲ့ ေငြစႏၵာလမင္းပမာ ဒကာ၊ ဒကာမေတြအိမ္ ခ်ဥ္းကပ္ရမယ္ ဆကဆံ္ရမယ္။ ဒါ့အျပင္ ေငြစႏၵာ 

လမင္းဟာ အေမွာင္ကို ပယ္ေဖ်ာကေ္ပးတယ္၊ ေအးျမတဲ့အလင္းေရာင္ကို ေပးတယ္၊  သင္တုိ႔လဲ ေငြစႏၵာလ 

မင္းလို ဒကာ၊ ဒကာမေတြအိမ္သြားလာဆက္ဆံတဲ့အခါ ကိေလသာအမိုကေ္မွာင္ကို ပယ္ေဖ်ာကေ္ပးရမယ္၊ 

ဉာဏ္အလင္းေရာင္ေတြ ရေအာင္ ေဟာေျပာဆုံးမေပးရမယ္။ ကႆပဟာ ေငြစႏၵာလမင္းပမာ က်င့္သူ 

ျဖစ္တယ္။  

(၃) အရွင္ျမတ္ရဲ႕ ဒကာ၊ ဒကာမေတြအိမ္ ခ်ဥ္းကပ္တ့ဲအခါ ထားသည့္စိတ္ထား 

တစ္ခါေတာ့ ျမတစ္ြာဘရုားက ရဟန္းေတြကုိ “ရဟန္းတို႔ ….ဘယ္လို ရဟန္းမ်ိဳးဟာ ဒကာ၊ ဒကာမေတြ 

အိမ္ ခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ပါသလဲ” လို႔ ေမးပါတယ္။ ရဟန္းေတြက အရွင္ဘရုားပဲ အက်ယရ္ွင္းျပေပးပါဘရုားလို႔ 

ျပန္ေလွ် ာက္တဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားက လက္ေတာ္ကို ေျမႇာက္ၿပီး ေကာင္းကင္ျပင္မွာ ေ၀ွ႕ယမ္းျပပါတယ။္ 

ဆက္ၿပီး  “ရဟန္းတို႔….ဒီလကဟ္ာ ေကာင္းကင္ျပင္မွာ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မၿငိကပ္ မထိခုိက္သလုိ သင္တို႔လဲ 
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ဒကာ၊ ဒကာမေတြထ ံခ်ဥ္းကပ္တဲ့အခါ ‘လာဘ္လုိခ်င္သူေတြ လာဘ္ရၾကပါေစ၊ ေကာင္းမႈျပဳလုိသူေတြ ေကာင္းမႈ 

ျပဳႏုိင္ၾကပါေစ’ဆုိတဲ့ စင္ၾကယ္တဲ့စိတထ္ားရိွရတယ္၊ ဒကာဒကာမအေပၚမွာေရာ ပစၥည္းအေပၚမွာေရာ မတြယ္ 

တာရဘးူ၊ ဘယ္သူ႔ကိုမွလဲ မထိပါးရဘးူ။ မိမိလာဘ္ရတဲ့အတြက္ ႏွစ္သက၀္မ္းေျမာကသ္လို သူမ်ား လာဘရ္ 

ရင္လ ဲ ႏွစ္သက၀္မ္းေျမာကရ္တယ။္ ဒီလို စိတ္ထားရိွသမူ်ိဳးမွ ဒကာ၊ ဒကာမေတြအိမ္ ခ်ဥ္းကပ္သင့္တယ္။ 

ကႆပဟာ ဒီလို စိတ္ထားမ်ိဳးနဲ႔ ဒကာ၊ ဒကာမေတြအိမ္ ခ်ဥ္းကပ္သူျဖစ္တယ္။  

(၄) မစင္ၾကယ္တ့ဲ တရားေဟာနည္းနဲ႔ စင္ၾကယ္တ့ဲတရားေဟာနည္း 

 တစ္ခါမွာေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ရဟန္းေတြကို မစင္ၾကယတ့ဲ္တရားေဟာနည္းနဲ႔ စင္ၾကယ္တ့ဲ 

တရားေဟာနည္းကုိလဲ ေဟာျပပါတယ္။ ခုေခတ္ ဓမၼကထိကမ်ားအတြက္ေတာ့ အေတာ္ေလးကို လုိက္နာမွတ ္

သားစရာပါ။  

“ငါေဟာတဲ့ တရားကို လူေတြ နာယၾူကရင္ ေကာင္းေလစြ၊ တရားနာၿပီး ငါ့ကို ၾကည္ညိဳၾကပါမူ 

ေကာင္းေလစြ၊ ၾကည္ညိဳသေူတြကလဲ ၾကည္ညိဳတဲ့အမူအရာ ျပၾကပါမူ ေကာင္းေလစြ” ဆိုတဲ့ စိတ္ထားမ်ိဳးနဲ႔ 

သတူပါးကို တရားေဟာရင္ ဒီတရားေဟာျခင္းဟာ မစင္ၾကယ္တဲ့ တရားေဟာျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။  

“ျမတစ္ြာဘုရားေဟာထားတဲ့တရားေတာ္ဟာ အစ,အလယ္,အဆံုး ေကာင္းမြန္စြာ ေဟာထားတဲ့ တရား 

ျဖစ္တယ္၊ ကိုယ္တိုင္သျိမင္ႏိုင္တဲ့တရားျဖစ္တယ၊္ ခ်ိန္ခါမလင့္ ခ်က္ခ်င္းအက်ိဳးေပးႏုိင္တဲ့ တရားျဖစ္တယ္၊ 

လာပါ, ႐ႈၾကည့္ပါလို႔ တိုကတ္ြန္းထုိက္တ့ဲ တရားေတာ္ျဖစ္တယ္၊ မိမိရဲ႕ ကိုယထဲ္ စိတထ္ဲ ေဆာင္ထားထုိ္က္တဲ့ 

တရားေတာ္ျဖစ္တယ္၊ ပညာရွိေတြ ကိုယ္စီ သိျမင္ႏိုင္တဲ့ တရားေတာ္ျဖစ္တယ။္ ငါေဟာတ့ဲ တရားကုိ လူေတြ 

နာယူၾကပါမူ ေကာင္းေပစြ၊ တရားနာၿပီးရင္လဲ သိနားလည္ၾကပါမူ ေကာင္းေပစြ၊ သိၿပီးရင္လဲ သိတ့ဲအတုိင္း 

က်င့္ႀကံႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကပါမူ ေကာင္းေပစြ” လို႔ ယခုလို တရားေတာ္ရ႕ဲ စစ္မွန္တဲ့တရားျဖစ္ပုံကို သိေစ 

ခ်င္တဲ့စိတထ္ား၊ တရားရေစခ်င္တဲ့ က႐ုဏာစိတ္ထားေတြနဲ႔ သူတပါးကုိ တရားေဟာရင္ စင္ၾကယတ့ဲ္ တရား 

ေဟာနည္းျဖစ္တယ္လို႔ ျမတစ္ြာဘုရားရွင္က ရဟန္းေတြကို ရွင္းျပပါတယ္။ အရွင္မဟာကႆပဟာ ဒီ 

စင္ၾကယ္တဲ့ တရားေဟာနည္းမ်ိဳးနဲ႔ တရားေဟာသူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အရွင္မဟာကႆပလို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ 

က်င့္ႀကႀံကိဳ းစားၾကဖုိ႔ ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းေတြကို တုိက္တြန္းေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ 

(၅) အရွင္မဟာကႆပ ဓုတင္ က်င့္ရျခင္းအေၾကာင္း 

တစ္ခါမွာေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က အရွင္မဟာကႆပကို “ခ်စ္သားကႆပ…ယခု သင္ 

အုိမင္းလာၿပီ၊ ပိုက္ဆံေလွ်ာ္လုိ႔ေခၚတဲ့ ခ်ည္ၾကမ္းနဲ႔ ရကထ္ားတဲ့ သင့္ရ႕ဲ ပံသုကူသကၤန္းကလဲ ေဟာင္းႏြမ္း 

ေလးလလွံပါတယ၊္ ဒါ့ေၾကာင့္ သင္ဟာ ဒကာ,ဒကာမေတြလွဴ တဲ့ သကၤန္းကုိ ၀တ္ပါ၊ ပင့္ဖိတက္ပ္တဲ့ ဆြမ္းကိ ု

သုံးေဆာင္ပါ၊ ေတာမွာမေနဘဲ ငါရဲ႕အနီးနားမွာ ေနပါ” လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ ဒီအခါ အရွင္ျမတက္ သူဟာ 

ပံသကူုဓုတင္၊ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္စတဲ့ ဓုတင္အက်င့္ေတြကုိ က်င့္လာတာလ ဲ ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔  ဒီလိ ု ဓုတင္ 

က်င့္တဲ့သူေတြရ႕ဲ ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးမြမ္းေလရ့ွိပါေၾကာင္းစသျဖင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာကထ္ားပါတယ။္ ဒီလိုေလွ်ာက္ 
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တဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားက ဘယလ္ို အက်ိဳးတရားေတြကို ျမင္လို႔ သင္ခုလိ ု ဓုတင္ အက်င့္ကို က်င့္ရတာလလုိဲ႔ 

ေမးေတာ္မူပါတယ္။ ဒီအခါ အရွင္ျမတက္ မ်ကေ္မွာက္ယခုဘ၀မွာပင္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရတာကို ေတြ႕ျမင္ရလို႔ 

ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေနာင္လာေနာက္သားေတြ သူ႔ကုိ အတုယၿူပီး ဓုတင္အက်င့္ေတြ က်င့္ပါေစဆိုတဲ့ ေနာကလ္ာ 

ေနာကသ္ားေတြအေပၚ သနားလို႔ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိၿပီး သူ ဓုတင္အက်င့္ က်င့္ရျခင္းရ႕ဲ အေၾကာင္းႏွစ္ခ်ကကုိ္ 

ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ ဒီအခါ ျမတ္စြာဘုရားက သာဓုေခၚေတာ္မူၿပီး “ခ်စ္သား ကႆပ…သင္ဟာ 

လအူမ်ား အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ဖို႔၊ လူအမ်ားခ်မ္းသာဖုိ႔၊ လေူတြနတ္ေတြ အက်ိဳးရွိၿပီး ခ်မ္းသာဖုိ႔ အတြက္ 

က်င့္သျူဖစ္ပါေပတယ၊္ ဒါ့ေၾကာင့္ သင္ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့အတိုင္း ပံသကုူသကၤန္းေတြကို ၀တ္ပါ၊ ဆြမ္းခံ 

လညွ့္လည္ၿပီး ဘုဥ္းေပးပါ၊ ေတာမွာလဲ ေနပါ” လို႔ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္  

(၆) တရားတုေတြ ေပၚလာလွ်င္ သာသနာကြယ္မည္ 

ျမတစ္ြာဘုရား သာ၀တိၳျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းမွာ သီတင္းသုံးေနတဲ့အခ်ိန္ အရွင္မဟာကႆပမေထရ္ 

ဟာ ျမတစ္ြာဘရုားထံ သြားေရာက္ၿပီး ႐ုိေသစြာ ရိွခိုးကန္ေတာ့ကာ “ ျမတ္စြာဘုရား….အရင္ကဆုိရင္ ပညတ္ 

ထားတဲ့သိကၡာပုဒ္က နဲပါတယ္၊ ဒါေပမ့ဲ ရဟႏၱာျဖစ္သကူ မ်ားပါတယ္၊ ဒီလိုျဖစ္ရတာ ဘာ့ေၾကာင့္ပါလဘုဲရား။ 

ခုေနခါမွာေတာ့ ပညတ္ထားတဲ့ သကိၡာပုဒ္ေတြမ်ားလာသေလာက္ ရဟႏၱာျဖစ္သူကေတာ့ နသဲြားပါတယ္ 

ဘရုား။ ဒီလိုျဖစ္ရတာလဲ ဘာ့ေၾကာင့္ပါလဘဲရုား”လုိ႔ ေမးေလွ်ာက္ပါတယ္။  

ဒီအခါျမတစ္ြာဘရုားက “ခ်စ္သား ကႆပ…သတၱ၀ါေတြ ဆုတယု္တလ္ာရင္ သေူတာ္ေကာင္း 

တရားေတြလဲ တျဖည္းျဖည္း ဆတု္ယုတ္လာတာပဲ၊ ဒီလိုအခါမွာ သိကၡာပုဒ္ေတြ ပညတရ္တာ မ်ားလာၿပီး 

အရဟတဖုိၱလ္တည္ၿပီး ရဟႏၱာျဖစ္သူကေတာ့ နသဲြားတယ္။ ကႆပ…တရားတုေတြ မေပၚေသးရင္ေတာ့ 

သူေတာ္ေကာင္းတရားေတြ မကြယ္ေသးပါဘူး။ တရားတုေတြ ေပၚလာၿပီဆုိရင္ေတာ့ သူေတာ္ေကာင္းတရား 

အစစ္အမွန္ေတြ ကြယ္ေပ်ာက္ေတာ့တာပဲ။ ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ေရႊအတုေတြ မေပၚေသးသေရြ႕ေတာ့ 

ေရႊအစစ္ေတြ မေပ်ာကက္ြယေ္သးဘဲ ေရႊအတုေတြ ေပၚလာၿပီး ေပါမ်ားလာရင္ေတာ့ ေရႊအစစ္ေတြ ကြယ္ရတာ 

လိုပါပဲ”လို႔ ေျဖေတာ္မူပါတယ္။ 

ဆက္ၿပီး ျမတစ္ြာဘုရားက “ခ်စ္သားကႆပ…သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ပထ၀ီဓာတ၊္ အာေပါဓာတ္၊ 

ေတေဇာဓာတ္၊ ၀ါေယာဓာတဆုိ္တဲ့ ဓာတႀ္ကီးေလးပါးတို႔က ကြယေ္စႏုိင္တာမဟတ္ုဘူး၊ တကယ္စင္စစ္ေတာ့ 

သူေတာ္ေကာင္းတရားကုိ ကြယ္ေစႏုိင္တ့ဲ အခ်ည္းႏီွး တန္ဖုိးမ့ဲသူေတြဆုိတာ ဒီသာသနာေတာ္တြင္းမွာ ရိွေန 

ၾကတာပါ”လို႔လ ဲ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ သကံေနျဖစ္လာတဲ့ သေံခ်းကပဲ သကုိံ ျပန္ဖ်ကသ္လိုပါပလုိဲ႔ သယုံတ ္

အ႒ကထာမွာ မွတခ္်က္ေပးထားပါတယ္။  

ဒီေနရာမွာ တရားတနုဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သံယတ္ုအ႒ကထာလာတဲ့အတိုင္း ေဖာ္ျပပါ့မယ္။ တရားတု ဆိုတာ 

ပရိယတိၱတရားတနုဲ႔ ပဋိပတၱိတရားတဆုိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ပရိယတိၱတရားတုဆိုတာက သဂၤါယနာသုံးတန္ 

တင္ထားတာလဲမဟုတ္၊ ဘရုားစကားေတာ္လဲ မဟတ္ုတဲ့ စာေပက်မ္းဂန္ေတြကုိ ဆိုလုိတာပါ။ ဘုရားေဟာ 
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မဟတ္ုတာကို ဘရုားေဟာလို ေဟာေျပာမႈေတြဟာလဲ ပရိယတိၱတရားတုေတြပါပ။ဲ ပဋိပတိၱတရားတုဆိုတာက 

၀ိပႆနာတရား အားထုတလုိ္႔ ျဖစ္ပ်က္ျမင္တဲ့ ဥဒယဗၺယဉာဏ္ေတြ ရင့္သန္လာတဲ့အခါ ျဖစ္ေပၚလာတတ္တဲ့ 

အေရာင္အလင္း ထြကတ္ာ၊ ပီတေိတြ ထူးျခားစြာျဖစ္ေပၚလာတာ၊ ၿငိမ္းေအးမႈေတြ အိမ့္ခနဲ သမိ့္ခနဲ 

ျဖစ္ေပၚလာတာစတာေတြကို တရားထူးလို႔ ထင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ထင္ၿပီး ဆက္အားမထုတ္ေတာ့ 

တရားစစ္တရားမွန္ေတြ မရေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီ ၀ိပႆနာညစ္ညဴးေၾကာင္း ဆယ္မ်ိဳးကုိ ပဋိပတၱိတရားတု 

လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီလို  ပရိယတ္၊ ပဋပိတတ္ရားတေုတြ ထြန္းကားလာရင္ တရားစစ္ေတြ ကြယ္ေတာ့တာပါပဲ။ 

(၇) သာသနာကြယ္ေၾကာင္းတရားနဲ႔ သာသနာတည္ေၾကာင္းတရား 

ဆက္ၿပီး ျမတစ္ြာဘုရားရွင္က အရွင္မဟာကႆပကို သာသနာကြယေ္ၾကာင္းတရားနဲ႔ သာသနာတည္ 

ေၾကာင္းတရားတို႔ကို ဆက္ၿပီးေဟာပါတယ။္ သာသနာကြယ္ေၾကာင္းတရားက ငါးမ်ိဳးပါ။ ရဟန္းေတြ၊ 

ရဟန္းမေတြ၊ ဥပါသကာေတြ၊ ဥပါသကိာမေတြဟာ ျမတစ္ြာဘရုားအေပၚ ႐ုိေသေလးစားမႈ မရွိျခင္း၊ တရားေတာ္ 

အေပၚ ႐ိုေသေလးစားမႈ မရွိျခင္း၊ သံဃာအေပၚ ႐ိုေသေလးစားမႈ မရိွျခင္း၊ သိကၡာသုံးပါးအေပၚ ႐ုိေသေလးစား 

မႈမရိွျခင္းနဲ႔ စ်ာန္သမာဓိအေပၚ ႐ိုေသေလးစားမႈ မရွိျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

သာသနာတည္ေၾကာင္းတရားလဲ ငါးမ်ိဳးပါပဲ။ ရဟန္းေတြ၊ ရဟန္းမေတြ၊ ဥပါသကာေတြနဲ႕ 

ဥပါသကိာမေတြဟာ ျမတစ္ြာဘုရားအေပၚ ႐ုိေသေလးစားျခင္း၊ တရားေတာ္အေပၚ ႐ိုေသေလးစားျခင္း၊ သဃံာ 

အေပၚ ႐ိုေသေလးစားျခင္း၊ သိကၡာသုံးပါးအေပၚ ႐ိုေသေလးစားျခင္းနဲ႔ စ်ာန္သမာဓိအေပၚ ႐ိုေသေလးစားျခင္းတို႔ 

ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

ခုေဖာ္ျပခဲ့တာေတြကေတာ့ ျမတစ္ြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တုိင္ အရွင္မဟာကႆပအရွင္ျမတႀ္ကီးကို 

ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူခဲ့တဲ့ ၾကည္ညိဳဖြယရ္ာဂုဏ္ရည္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဓုတင္အရာ ဧတဒဂ္ရေတာ္မူခဲ့တ့ဲ အရွင္မဟာကႆပအရွင္ျမတ္ႀကီးရ႕ဲ အတတ္ိဘ၀၊ 

ပစၥဳပၸန္ဘ၀ ပါရမီျဖည့္ပုံေတြနဲ႔ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာဂုဏ္ရည္ေတြကို သရိွိၾကည္ညိဳၿပီး ပါရမီေကာင္းမႈေတြ ျဖည့္ႏိုင္ 

ၾကပါေစ၊ အရွင္ျမတ္ႀကီးက့ဲသို႔ ေရာင့္ရႏဲိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ၊္ တပ္မကတ္ြယ္တာမႈေတြ နည္းပါးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ၊ 

တရားစစ္န႔ဲ တရားတခုြဲျခားႏိုင္ၿပီး တရားစစ္ေတြကို ထိုးထြင္းသႏိိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရင္း ဒီတစ္ပတ ္

သင္တန္းကို နားလုိက္ပါတယ။္  

က်မ္းကိုး---  

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

 ၃။ ေထရဂါထာပါဠိေတာ္၊ ၎အ႒ကထာ။ ၄။ သယုံတပ္ါဠိေတာ္၊ ၎အ႒ကထာ။  

 ၅။ မဟာဗုဒၶ၀င္ ဆ႒တြဲ၊ ပထမပုိင္း။  
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