
ဧတဒဂ္ရ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ား 

အမွတ္စဥ္ (၅)  

ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္အရာ ဧတဒဂ္ရ အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ 

 အခုေခတမ္ွာ တရားအားထတ္ုၾကတဲ့ ေယာဂီေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားလာပါတယ္။ တရားျပတဲ့ပုဂၢိဳလေ္တြ 

ကလဲ မ်ိဳးစံုဆိုေတာ့ ဘယ္တရားဟာ အစစ္အမွန္လ၊ဲ ဘယ္လိုအေျခအေနေတြ ျပည့္စုံမွ တရားရႏုိင္မလစဲတဲ့ 

အေၾကာင္းအရာေတြကို ေသခ်ာေ၀ခြဲႏိုင္ဘို႔ကေတာ့ စာေပပရိယတ္ အေျခခံ မရိွရင္ ခက္ပါလမိ့္မယ။္ ဒိဗၺစကၡဳ  

အဘိညာဥ္အရာ ဧတဒဂ္ရ အရွင္အႏု႐ုဒၶါ အရွင္ျမတ္အေၾကာင္းကုိ ေသခ်ာသိရရင္ေတာ့ တရားထူး ရႏုိင္တဲ့ 

ပုဂၢိဳလဆုိ္တာ ဘယလ္ိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးဆုိတာ သနိားလည္သြားၿပီး ေယာဂီပုဂၢိဳလေ္တြအေနနဲ႔ ကိယု့္ကုိယကုိ္ အဒီဲလို 

အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ျပည့္စံုမႈ ရိွ၊ မရိွ စိစစ္ႏိုင္မွာပါ။ ဒါဆိုရင္ ဘယ္လိုကမၼ႒ာန္းဆရာမ်ိဳးကျဖစ္ျဖစ္ မိမိကုိ 

တရားထးူရၿပီလုိ႔ ဆုံးျဖတ္ေပးလုိက္တဲ့အခါ၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တရားထးူရေနၿပီလုိ႔ ထင္ေနတဲ့အခါ 

မ်ိဳးမွာ  ဒီအရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ျပည့္စုံကိုက္ညီရ႕ဲလားလုိ႔ စစ္ေဆးၾကည့္လုိကတ္ာနဲ႕ ကိုယ္ဘယလုိ္ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးလဲ 

ဆိုတာ ကိုယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မွာပါ။ ဒီလို အဖုိးတန္တဲ့ အက်ိဳးတရားေတြ ရဘုိ႔အတြက္ အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ 

ျမတအ္ေၾကာင္း ၾကည္ညိဳၾကည့္ ၾကရေအာင္ပါ။  

 အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ျမတ္ဟာ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္အရာမွာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထူူးရခဲ့သူပါ။ ဒိဗၺစကၡဳ 

အဘိညာဥ္ဆိုတာ နတ္မ်က္စိလို အေ၀းမွာရွိတဲ့ တစ္ခုခုနဲ႔ဖုံးကြယ္ေနတဲ့ အဆင္း႐ူပါ႐ုံကိုပျဲဖစ္ျဖစ္ အလြန္ 

ေသးငယတ့ဲ္ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့တဲ့ ႐ူပါ႐ံုကိုပျဲဖစ္ျဖစ္ ဘယ္အဆင္း႐ူပါ႐ံုမ်ိဳးကိုမဆို ျမင္ႏိုင္တဲ့ဉာဏ္အျမင္ကို ဆိုလုိ 

တာပါ။ သတၱ၀ါေတြ မေကာင္းမႈ အကသုိုလ္ဒုစ႐ုိက္္ေတြ ျပဳလပု္လို႔ပျဲဖစ္ျဖစ္၊  မေကာင္းတဲ့မွားယြင္းတ့ဲအျမင္ 

ေတြ ကိုယ္တိုင္လရဲွိ, သူတစ္ပါးကိုလ ဲအျမင္မွားေတြျဖစ္ေအာင္ ေဆာကတ္ည္ေစလို႔ပျဲဖစ္ျဖစ္၊ သူေတာ္ေကာင္း 

ေတြကို မဟတ္ုမတရားစြပ္စြဲလို႔ပျဲဖစ္ျဖစ္ အပါယ္ေလးပါးေရာကၿ္ပီး ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနတာေတြကိုလဲ ျမင္ႏိုင္ 

တယ္။ ေနာက္ၿပီး သုစ႐ုိက္ကုသိုလ္ေတြကို ျပဳလို႔၊ မွန္ကန္တဲ့ အျမင္ရိွလို႕၊ သတူပါးကိုလဲ မွန္တဲ့ အျမင္ေတြ 

ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေပးလို႔နဲ႔ သူေတာ္ေကာင္းေတြကို မစြပ္စြဲမဖ်က္ဆးီတဲ့သူေတြ  ေသၿပီးတဲ့ေနာက္ လူ႔ျပည္၊ 

နတျ္ပည္မွာ သြားျဖစ္ၾကတာေတြကုိလည္း ဒီဉာဏ္နဲ႔ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ အတုိခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ေကာင္းက,ံ 

မေကာင္းကအံားေလ်ာ္စြာ ေကာင္းတဲ့ဘံုနဲ႔ မေကာင္းတဲ့ဘံုေတြမွာ စံစား၊ ခံစားေနရတဲ့ သတၱ၀ါ ေတြကုိ ဒိဗၺစကၡဳ  

ဉာဏ္နဲ႔ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။  

 အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ဟာ ဆြမ္းစားခ်ိန္ကလြဲရင္ က်န္တဲ့အခ်ိန္တုိင္းမွာ အေရာင္အလင္းအာေလာက 

ကသုိဏ္းကို ျဖစ္ပြာေစၿပီး ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ဉာဏ္မ်က္စိနဲ႔ သတၱ၀ါေတြကုိ ၾကည့္ေနတာပါ၊ ဒီလို အၿမဲမျပတ္ 

ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ဉာဏ္ကို အသံုးျပဳေလရ့ွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္ဟာ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္ရတဲ့ တပည့္ေတြ 

ထမွဲာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ကို ရခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ကမၻာတစ္သိန္းကာလက ေကာင္းမႈျပဳၿပီး 

ဆေုတာင္းခဲ့လို႔လဲ ဒီ ဒိဗၺစကၡဳနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထးူနဲ႔ ခ်ီးေျမႇာကခံ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ။္  



ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္အရာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ရ အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ 
 

2 | P a g e  
 

အရွင္အႏု႐ုဒၶါ မေထရ္ဟာ သကေ္တာ္ ၁၅၀ ရွည္ခဲ့ၿပီး၊ ပထမသဂၤါယနာတင္ပြဲမွာလဲ အရွင္မဟာ 

ကႆပမေထရ္နဲ႔အတူ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳခဲ့တဲ့ မေထရ္ျမတ္တစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမသဂၤါယနာတင္ပြဲအၿပီးမွာ 

နိကာယင္ါးရပ္ထကဲ အဂၤုတၱရနိကာယ္ကို အရွင္အႏု႐ုဒၶါနဲ႔ တပည့္ေတြက အဓိကတာ၀န္ယပူို႔ခ်ဖုိ႔အတြက္ 

သဂၤါယနာတင္မေထရ္ေတြရ႕ဲ တာ၀န္ေပးတာကုိလဲ လက္ခံၿပီး ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ။္ အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ဟာ 

ျမတစ္ြာဘုရားရွင္နဲ႔ အရွင္သာရိပုတရၱာအရွင္ျမတ္တို႔ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူတဲ့အခ်ိန္မွာလဲ ေသာကျဖစ္ေနတဲ့ လူရွင္ 

ရဟန္းေတြကုိ တရားေရေအး အၿမိဳကေ္ဆး တုိက္ေကၽြးၿပီး ေစာင့္ေရွာကေ္ပးခ့ဲပါတယ။္  

သာသနာ့သမုိင္းမွာ ထးူျခားတဲ့ဂုဏ္ရည္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ျမတ္ရဲ႕ အတတ္ိဘ၀က 

ပါရမီျဖည့္ခဲ့ပုံ၊ ပစၥဳပၸန္ဘ၀အေၾကာင္းနဲ႔ အရွင္ျမတန္ဲ႔ဆကစ္ပ္ၿပီး ေဟာထားတဲ့ တရားေတာ္စတ့ဲ အေၾကာင္း 

အရာေတြကို ၾကည္ညိဳၾကရေအာင္ပါ။  

(က) အတတ္ိဘ၀ ပါရမီျဖည့္ခဲ့ပုံမ်ား 

(၁) ပဒုမုတၱရာျမတစ္ြာဘရုားလက္ထက္ ေကာင္းမႈျပဳၿပီး ဆုေတာင္းပုံ 

 အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ကမၻာတစ္သိန္းကာလ ပဒုမုတရၱာျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္ 

ေတာ္တနု္းက သူၾကြယ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အမည္နာမကေတာ့ သပိ္မထင္ရွားခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ အရြယ္ 

ေရာကလုိ္႔ တစ္ေန႔မွာေတာ့ တရားနာဖုိ႔သြားတဲ့ အျခားပရိတ္သတ္ေတြနဲ႔အတူ ျမတ္စြာဘုရားသတီင္းသုံးရာ 

ေက်ာင္းေတာ္ကို လုိက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ျမတစ္ြာဘုရားကို ကန္ေတာ့ၿပီး ပရိသတ္အစြန္မွာ ထုိင္ကာ တရားနာ 

ခဲ့ပါတယ္။ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားလဲ ေဒသနာေတာ္ကို အႏုသေႏၶအတိုင္း ဆက္စပ္ေဟာၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ 

ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ရတဲ့ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကို ဧတဒဂ္အရာ ထားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

ဒီအခါ အဒီဲသူၾကြယ္ရ႕ဲ စိတ္ထမွဲာ “ဒီရဟန္းေတာ္ဟာ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူပါေပတယ္၊  ျမတစ္ြာ 

ဘရုားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဒီရဟန္းကို ဒိဗၺစကၡဳအဘညိာဥ္ရတဲ့သူေတြထမဲွာ အသာဆုံးအရာထားၿပီး ခ်ီးေျမႇာက္ 

ေတာ္မူပါေပတယ္၊ ငါလပဲဲ ေနာင္ပြင့္ေတာ္မူမဲ့ တစ္ဆူေသာဘရုားရွင္ရ႕ဲ သာသနာေတာ္မွာ ဒိဗၺစကၡဳ  အဘညိာဥ္ 

ရရွိသေူတြထမဲွာ အသာဆုံးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရရင္ ေကာင္းမွာပဲ” လို႔ ေတြးႀကံမိၿပီး ပရိသတအ္စြန္ကေန ျမတ္စြာဘုရား 

ရွင္ရိွရာ သြားခဲ့ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားကို ေနာကပ္ါသံဃာေတာ္ေတြနဲ႔အတူ မနကဖ္န္ ဆြမ္းစားၾကြဖို႔ ပင့္ေလွ် ာက္ 

ပါတယ္။  

 ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ပဒုမုတရၱာျမတ္စြာဘုရားရွင္နဲ႔ သံဃာေတာ္ေတြဟာ သူၾကြယအ္ိမ္ၾကြၿပီး ဆြမ္း 

ဘဥု္းေပးခ့ဲၾကတယ္။ သူၾကြယ္လ ဲ ႀကီးက်ယတ့ဲ္ဆကုို ရခ်င္ခဲ့သူပီပီ တစ္ေန႔ထဲ ဆြမ္းကပ္ရတာ အားမရတာနဲ႔ 

ေနာကရ္က္၊ ေနာက္ရက္ေတြပါဆက္ၿပီး ခုနစ္ရကတ္ိတိ ဆြမ္းေတြဆကက္ပ္၊ ေကာင္းျမတ္တဲ့အ၀တသ္ကၤန္း 

ေတြလွဴကာ  ႀကးီက်ယတ္ဲ့ အလွဴ ေတာ္ႀကီးကို ေပးလွဴခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ “ျမတ္စြာဘရုား…. တပည့္ေတာ္ ဤမွ် 

ႀကးီက်ယ္တဲ့အလွဴကို နတစ္ည္းစိမ္ကို ေတာင့္တၿပီး လွဴခဲ့တာလမဲဟုတ္ပါ၊ လူ႔စည္းစိမ္ကို ေတာင့္တၿပီး လွဴ ခ့ဲ 
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တာလမဲဟုတ္ပါဘရုား။ အရွင္ဘုရားတို႔ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ခုနစ္ရက္က ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကို ဒိဗၺစကၡဳအဘညိာဥ္ 

အရာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ရာထူး ေပးၿပီး ခ်ီးေျမႇာကခ္ဲ့ပါတယ္၊ တပည့္ေတာ္လဲ ေနာင္အနာဂတ္ တစ္ဆူေသာ 

ဘရုားရွင္ရ႕ဲ သာသနာေတာ္မွာ အဒီဲရဟန္းလို ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ရတဲ့သေူတြထမွဲာ အသာဆုံးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ရ 

ပါလို၏ဘုရား” လို႔ ဆုေတာင္းၿပီး ျမတစ္ြာဘုရားေျခေတာ္ရင္းမွာ ၀ပ္စင္းၿပီး ေနခဲ့ပါတယ္။  

 ဒီအခါ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘရုားလဲ အနာဂတက္ို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေတာ္မူၿပီး သၾူကြယ္ရဲ႕ ဆုေတာင္းျပည့္ 

မွာကို ျမင္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ “အု ိ ဒါယကာ….ေနာင္အနာဂတ္ ကမၻာတစ္သိန္းၾကာတဲ့အခါ ေဂါတမျမတစ္ြာ 

ဘရုား ပြင့္လိမ့္မယ္၊ သင္ဟာ အဲဒီဘုရားသာသနာေတာ္မွာ အႏု႐ုဒၶါဆိုတဲ့ အမည္နဲ႔ ဒိဗၺစကၡဳအဘညိာဥ္အရာ 

အသာဆံုးဧတဒဂ္ ရလိမ့္မယ္”လို႔ မိန္႔ေတာ္မူကာ ဆြမ္းအႏုေမာဒနာတရားေဟာၿပီးတဲ့ေနာက္ ေက်ာင္းေတာ္ကို 

ျပန္ၾကြသြားခဲ့ပါတယ္။  

 သၾူကြယလဲ္ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရိွသမွ် ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး ေကာင္းမႈ 

ကသုိုလ္အၿမဲမျပတ္ ျပဳခဲ့ၿပီး  ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူလုိ႔  ခုနစ္ယူဇနာျမင့္တဲ့ ေရႊေစတႀီကီး တည္ထား 

ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ ရဟန္းေတာ္ေတြထ ံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ရဖို႔ရန္အတြက္ ဘယ္လိုေကာင္းမႈ ျပဳသင့္ 

ပါသလဲလို႔ ေမးေလွ်ာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခါ ရဟန္းေတာ္ေတြက ဆီမီးအလွဴကို ေပးလွဴ သင့္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကား 

ခဲ့ၾကတယ။္ ဒီအခါမွာ အဒဲီသၾူကြယဟ္ာ ဆမီီးတိုင္ တစ္ေထာင္စီ တစ္ေထာင္စီပါတဲ့ ဆမီီးတုိင္သစ္ပင္ႀကီးေပါင္း 

တစ္ေထာင္စီမံၿပီး လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆီမီးတိုင္ပါတ့ဲ သစ္ပင္လတေ္တြ၊ သစ္ပင္ငယေ္တြကိုလဲ 

အမ်ားႀကီးစီမံၿပီး လွဴ ဒါန္းခဲ့႐ုံမက က်န္တဲ့ ႐ိုး႐ုိး ဆီမီးေတြ ျပဳလပု္ၿပီး လွဴဒါန္းခဲ့တာလဲ အေျမာကအ္မ်ားပါပဲ။  

(၂) ကႆပျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ ေကာင္းမႈျပဳပံု 

  အရွင္အႏု႐ုဒၶါေလာင္း သူၾကြယဟ္ာ အသကထ္ကဆံု္း ေကာင္းမႈကုသုိလ္ေတြ ျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္ လူ႔ျပည္ 

နတျ္ပည္ က်င္လည္ရင္းက ကမၻာတစ္သနိ္း လြန္ေျမာကလုိ္႔ ဒီဘဒၵကမၻာ ကႆပဘုရားရွင္လက္ထကေ္တာ္ 

ေရာကတ့ဲ္အခါ ဗာရာဏသျီပည္မွာ သၾူကြယပ္င္ ျဖစ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ကႆပျမတစ္ြာဘရုား ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးတဲ့အခါ 

လေူတြဟာ ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ ဓာတ္ေတာ္ေတြကို တစ္ယူဇနာျမင့္တဲ့ ေရႊေစတႀီကီး ျပဳလပု္ၿပီး တည္ထား 

ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကတယ္။ အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ေလာင္း သူၾကြယ္လဲ  ေရႊခြကေ္ပါင္းမ်ားစြာ သြန္းခိုင္းၿပီး ေထာပတ္ 

ဆၾီကည္ေတြထည့္ကာ ေရႊေစတီေတာ္ႀကီးရင္ျပင္မွာ ေစတီေတာ္ႀကီးကုိ ပတမ္ိေအာင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ဆမီီး 

ညႇိထြန္းကာ ပူေဇာ္ခဲ့ပါတယ။္ ပူေဇာ္ထားတဲ့ ေရႊဆမီီးခြက္ေတြဟာ တစ္ခြကန္ဲ႔တစ္ခြက္ အနားခ်င္းကို ထစိပ္ 

ေနတာပါပဲ။ သူကိုယ္တုိင္ကလဲ ေထာပတဆီ္အျပည့္ထည့္ထားၿပီး  အလယတ္ည့္တည့္မွာ မီးစာတိုင္အႀကီး 

တစ္ခုနဲ႔ ေဘးပတပ္တ္လည္မွာ မီးစာေပါင္းတစ္ေထာင္ ထြန္းညႇိထားတဲ့ ေရႊခြက္ႀကးီကို ေခါင္းေပၚရြကက္ာ 

တစ္ယဇူနာရွိတဲ့ ေရႊေစတီႀကးီကို တစ္ညလုံး လွည့္ပတ္ၿပီး ပူေဇာ္ခဲ့ပါတယ။္ သူၾကြယ္ဟာ အဒီဲဘ၀မွာလဲ 

ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြ ျပဳလပု္ခဲ့ၿပီး ေသတ့ဲအခါ နတျ္ပည္မွာ နတ္သားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။  
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(၃) ကႆပျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားႏွစ္ဆူၾကား ၾကားကာလ ပါရမီျဖည့္ပုံ 

 အရွင္ျမတအ္ေလာင္းဟာ တစ္ဖန္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မမူမီ ဗာရာဏသီျပည္ 

မွာပဲ ဆင္းရဲသားတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး သုမနသူေဌးႀကးီကို အမွီျပဳကာ ေနခဲ့ရတယ္။ သူ႔နာမည္က အႏၷဘာရ လို႔ ေခၚ 

ပါတယ္။ သုမနသူေဌးႀကးီကေတာ့ ခုိကိုးရာမဲ့သူေတြ၊ ခရီးသြားေတြနဲ႔ ဆင္းရဲသားေတြကို သူ႔ရ႕ဲ အိမ္တခံါး၀မွာ 

ေန႔တိုင္း အလွဴ ႀကးီ ေပးလွဴ ပါတယ။္ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ဂႏၶမာဒနေတာင္မွာ သတီင္းသုံးတဲ့ ဥပရိ႒ အမည္ရွိတဲ့ 

ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတတ္စ္ပါးဟာ နိေရာဓသမာပတ္၀င္စားရာမွ ထေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဒီေန႔ ဘယ္သူ႔ကို 

ခ်ီးေျမႇာက္ရမလလုိဲ႔ ဆင္ျခင္ေတာ္မူပါတယ္။ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတေ္တြဟာ ဆင္းရတဲဲ့သူေတြကို အစဥ္သနား 

ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူေလ့ရွိပါတယ္။ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတဟ္ာ “ဒီေန႔ေတာ့ အႏၷဘာရကို ခ်ီးေျမႇာကသ္င့္တယ္”လို႔ 

ဆင္ျခင္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ အႏၷဘာရ ေတာထဲက ျပန္လာေလာကတ္ဲ့အခ်ိန္ကို မွန္းၿပီး သပိတသ္ကၤန္းကုိ 

ယေူဆာင္ကာ ဂႏၶမာဒနေတာင္ကေန ေကာင္းကင္ခရီးနဲ႔ ၾကြလာပါတယ။္ ရြာတခံါး၀အေရာက္ အႏၷဘာရ 

ဆင္းရသဲားရ႕ဲ ေရွ႕မွာတင္ ေကာင္းကင္ကေန သကဆ္င္းေတာ္မူလုိက္ပါတယ္။   

အႏၷဘာရဆင္းရသဲားလဲ ပေစၥကဗုဒၶါရ႕ဲ ဘာဆြမ္းမွမပါေသးတဲ့ သပိတကုိ္ ျမင္လိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ 

အရွင္ျမတ္ကုိ ဦးခ်ကန္ေတာ့ကာ အရွင္ျမတ္ ဆြမ္းရပါၿပီလားဘရုားလုိ႔ ေမးေလွ်ာက္ပါတယ္။ “ရပါလမိ့္မယ္ 

ဒကာ”လုိ႔ အရွင္ျမတက္ ျပန္မိန္႔ေတာ္မူတဲ့အခါ “အရွင္ဘုရား…ဒီေနရာမွာ ေခတခၱဏမွ် ရပ္ေတာ္မူပါဦးဘရုား” 

လို႔ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားၿပီး သူ႔ရ႕ဲ အိမ္ကို ခပ္သတ္ုသုတ္ေလး ျပန္သြားၿပီးေတာ့ သူ႔အတြက္ ခ်န္ထားတဲ့ 

ေ၀ပံုက် ထမင္းရိွ၊ မရိွ အိမ္ရွင္မကို ေမးပါတယ္။ အိမ္ရွင္မက ရွိတဲ့အေၾကာင္း ျပန္ေျဖလုိက္တဲ့အခါ 

အႏၷဘာရဆင္းရသဲားလဲ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္ထံ ျပန္သြားၿပီး သပိတက္ို ယူေဆာင္ကာ ျပန္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ 

သူ႔ရ႕ဲဇနီးသည္ အိမ္ရွင္မကို “ႏွမ…ငါတုိ႔ဟာ ေရွးဘ၀ေတြက ေကာင္းမႈကုသုိလ္ မျပဳခဲ့ၾကလုိ႔ ထမင္းအတြက္ 

တေတာင့္တတနဲ႔ ေနေနရတယ၊္ ငါတို႔မွာ လွဴခ်င္တဲ့ေစတနာရိွေပမဲ့ လွဴ စရာပစၥည္း၀တၳဳက မရွိ၊ လွဴဖြယ္ 

ပစၥည္း၀တၳဳ  ရွိျပန္ေတာ့လဲ အလွဴခံက မရိွ ျဖစ္ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ ငါတို႔ဟာ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတကုိ္ 

ဖူးေတြ႕ေနရၿပီ၊ ငါ့အတြက္ ေ၀ပုံက် ထမင္းလဲ ရွိေနတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ငါ့အတြက္ ေ၀ပံုက် ထမင္းကို ဒီသပိတထ္ဲ 

ေလာင္းထည့္ပါ”လို႔ ေျပာလုိက္တယ္။  

 ဒီအခါ လိမၼာေရးျခားရိွတဲ့ သူ႔ရ႕ဲ အိမ္ရွင္မကလဲ “ငါ့အရွင္သခင္က သူ႔အတြက္ ေ၀ပုံက်ထမင္းကုိ 

ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတကုိ္ လွဴ ဒါန္းေနေတာ့ ငါလဲ ဒီအလွဴ ဒါနမွာ ေ၀စုရသူ ျဖစ္သင့္တယ္” လို႔ ႀကံစည္စဥ္းစားၿပီး 

သမူအတြက္ ေ၀စုထမင္းကိုပါ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္ရ႕ဲ သပိတ္ထဲ ေလာင္းလွဴ လိုက္တယ။္ အႏၷဘာရ 

ဆင္းရသဲားလ ဲ ဆြမ္းသပိတ္ကို ျပန္ယလူာၿပီး ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတရ္႕ဲ လက္ထဲ ဆက္ကပ္လွဴ ဒါန္းၿပီးတဲ့အခါ 

“တပည့္ေတာ္ဟာ အခုလုိ ဆင္းရပဲင္ပနး္စြာ အသက္ေမြးရျခင္းကေန လ်င္ျမန္စြာ လြတ္ေျမာကရ္ပါလို၏ 

ဘရုား” လို႔ ဆုေတာင္းစကား ေလွ်ာက္ထားခ့ဲပါတယ္။ ဒီအခါ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတက္ “ဘုန္းကႀံကီးတဲ့ ဒကာ… 

ယခုသင္ဆုေတာင္းတဲ့အတိုင္း ျပည့္ပါေစ”လို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အႏၷဘာရဆင္းရသဲားဟာ သူ႔ရ႕ဲ 
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အေပၚ႐ံုအ၀တကုိ္ တစ္ေနရာမွာခင္းၿပီး ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္ကို သူခင္းထားတဲ့အခင္းေပၚမွာ ထိုင္ၿပီး ဘုဥ္းေပး 

ရန္ ေတာင္းပန္ေလွ်ာကထ္ားပါတယ္။ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတလဲ္ အႏၷဘာရခင္းေပးတဲ့ ေနရာမွာ ထုိင္ၿပီး 

အာဟာေရပဋကူိလသညာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းကာ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေတာ္မူပါတယ္။ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္ ဆြမ္း 

ဘဥု္းေပးၿပီးတဲ့အခါ အႏၷဘာရက သပိတေ္ဆးေရ ဆက္ကပ္ပါတယ္။  

ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတလဲ္ ဆြမ္းဘုဥ္းေပး ျခင္းကစိၥၿပီးတဲ့ေနာက္--- 

 ဣစၦိတံ ပတၳိတံ တုယွံ၊ ခိပၸေမ၀ သမိဇၥ်တု။  

 သေဗၺ ပူေရ ႏၱဳ သကၤပၸါ၊ စေႏၵာ ပႏၷရေသာ ယထာ။  

 တယံွု - သင္၏၊ ဣ စၦိတံ - အလုိရွိအပ္ေသာ၊ ပတၳိတံ - ေတာင့္တအပ္ေသာဆသုည္၊ ခိပၸေမ၀ - 

လ်င္ျမန္စြာသာလွ် င္၊ သမိဇၥ်တု - ျပည့္ပါေစသတည္း။ ပႏၷရေသာ စေႏၵာ ယထာ - လဆန္းပကၡ တဆဲ့ငါးရက္ 

ေကာင္းကင္ထက္မွာ သာေနေသာ လျပည့္၀န္းႀကီးကဲ့သုိ႔၊ တုယွံ - သင္၏၊ သေဗၺ - အလံုးစုံကုန္ ေသာ၊ သကၤပၸါ 

- ေကာင္းျမတ္ေသာ အႀကံအစည္မွန္သမွ်တို႔သည္၊ ပူေရ ႏၱဳ - ျပည့္ပါေစသတည္း” လို႔ အႏုေမာဒနာျပဳေတာ္ 

မူခဲ့ၿပီး ခရီးဆကၾ္ကြသြားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ သမုနသေူဌးရဲ႕ ထးီေစာင့္နတ္သမီးက “ဥပရိ႒ပေစၥက 

ဗုဒၶါအရွင္ျမတကုိ္ လွဴဒါန္းလိုက္တဲ့အလွဴ ဟာ အလြန္ျမင့္ျမတ္ပါေပတယ္”လို႔ သံုးႀကမိ္ရြတဆ္ိုၿပီး သာဓုေခၚ 

ပါတယ္။ သမုနသေူဌးက “ငါလွဴ ဒါန္းေနတာ ၾကာလွၿပီ၊ သင္ မျမင္ဘူးလား”လို႔ ေမးပါတယ္။ ဒီလိုေမးတဲ့အခါ 

နတသ္မီးက “အို သူေဌးမင္း…ငါဟာ သင့္ရ႕ဲအလွဴကို သာဓုေခၚတာ မဟုတ၊္ အႏၷဘာရ ဆင္းရသဲားက ဥပရိ႒ 

ပေစၥကဗုဒၶါကုိ ဆြမ္းေလာင္းလွဴ လုိက္တာကို ၾကည္ညိဳလို႔ သာဓုေခၚတာပါ” လုိ႔ ေျဖပါတယ္။ 

 သမုနသေူဌးလ ဲ “ေအာ္ အံ့ၾသစရာေကာင္းလိုက္တာ၊ ငါ ဒီေလာက္ ကာလတာရွည္ လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ 

ဒါနေကာင္းမႈေတြက နတ္သမီးကို သာဓုေခၚေအာင္ မလပု္ႏိုင္ခဲ့ဘူး၊  ငါ့ကို မွီခုိၿပီး ေနရတဲ့ ဒီ အႏၷဘာရကေတာ့ 

သင့္ေလွ်ာ္ေလ်ာကပ္တ္တဲ့ အလွဴ ခံပုဂၢိဳလရ္ခဲ့တဲ့အတြက္ တစ္ႀကိမ္ဆြမ္းေလာင္းလွဴ လုိက္႐ုံနဲ႔ နတသ္မီး သာဓု 

ေခၚ ေကာင္းခ်ီးေပးေအာင္ စြမ္းႏုိင္ပါေပတယ္။ အႏၷဘာရကို သင့္ေတာ္သေလာက္ အဖုိးအခေပးၿပီး ဒီဆြမ္း 

အလွဴကို ငါ့ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သင့္တယ”္လို႔ ေတြးႀကၿံပီး အႏၷဘာရကို ေခၚကာ “ ဒီေန႔ သင္ ဘယသူ္႔ကို 

အလွဴလပု္ခဲ့တုန္း” လို႔ ေမးပါတယ္။ ဒီအခါ အႏၷဘာရက သူ႔ရ႕ဲေ၀ပံုက်ထမင္းကို ဥပရိ႒ပေစၥကဗုဒၶါကုိ ေလာင္း 

လွဴ ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ရွင္းျပပါတယ္။ သုမနသူေဌးက “အေမာင္ အႏၷဘာရ… ဒါဆုိ ပိုက္ဆံတစ္က်ပ္ ယူကြာ၊ 

မင္းလွဴခ့ဲတဲ့ ဆြမ္းအလွဴကို ငါ့ကုိ ေပးပါ” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီအခါ အႏၷဘာရက မေပးႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း ျပန္ 

ေျဖလိုက္တယ္။ သူေဌးက ဆက္ၿပီး ပိုကဆံ္တစ္ေထာင္အထိ တိုးေပးပါတယ္။ အႏၷဘာရကလဲ  တစ္ေထာင္ 

နဲ႔လ ဲမေပးႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း ျငင္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီလိုျငင္းတဲ့အခါ သူေဌးက “အေမာင္ အႏၷဘာရ… မင္းရ႕ဲ ဆြမ္း 

အလွဴကို ငါ့မေပးတာေတာ့ ရွိပါေစ၊ ဒါေပမဲ့ ပိုကဆ္ံအသျပာတစ္ေထာင္ယူၿပီးေတာ့ အလွဴရဲ႕အဖုိ႔ဘာဂကို ငါ့ကုိ 

ေပးပါ”လုိ႔ ေတာင္းဆိုျပန္ပါတယ။္  
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အမွ်ေ၀ရင္ ကုသိုလ္တုိးေၾကာင္း ဥပမာျဖင့္ ရွင္းျပပံု 

 ဒီလိုေတာင္းဆိုတ့ဲအခါ အႏၷဘာရက “သေူဌးမင္း….ကုသိုလ္အဖို႔ဘာဂကို ေပးသင့္လား၊ မေပးသင့္ 

လားဆိုတာ အကၽြႏု္ပ္ မသိပါ၊ ဒီအေၾကာင္းကို ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတကုိ္ ေမးၿပီးေတာ့မွ ေပးသင့္တယ္ ဆိုရင္ 

အကၽြႏ္ုပ္ေပးပါမယ္” လို႔ ေျပာဆိုၿပီး ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတေ္နာက္ မီွေအာင္လိုကသ္ြားၿပီး “အရွင္ဘုရား... 

သမုနသူေဌးက တပည့္ေတာ္ကုိ ပုိက္ဆတံစ္ေထာင္ေပးၿပီး အရွင္ဘရုားတုိ႔ကို လွဴ ထားတဲ့ ကုသုိလ္ရ႕ဲ 

အဖုိ႔ဘာဂကို ေတာင္းေနပါတယ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ ေပးရမလား၊ မေပးရဘူးလားဘုရား”လုိ႔ ေလွ် ာက္ထား 

ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ။္  ဒီလိုေလွ် ာက္ထားတဲ့အခါ အရွင္ျမတက္ “အို ပညာရိွဒကာ….သင့္ကို ဥပမာနဲ႔ ရွင္းျပမယ၊္ 

အိမ္ေျခတစ္ရာရိွတဲ့ ရြာမွာ အိမ္တစ္အိမ္မွာပဲ ဆီမီးထြန္းထားတာ ရွိတယဆ္ိုပါေတာ့၊ က်န္တ့ဲအိမ္ေတြက 

ကိုယ့္ဆီမီးခြက္ေလးေတြ ယလူာၿပီး မီးညႇိယသူြားၾကမယ္ဆိုရင္ မူလအိမ္မွာရိွတဲ့ ဆီမီးရ႕ဲအလင္းေရာင္ဟာ  

ရွိအံုးမလား၊ မရွိေတာ့ဘူးလား” လို႔ ေမးပါတယ။္ ဒီအခါ အႏၷဘာရက “အရွင္ဘုရား…မူလဆမီီးေရာင္ 

ေလ်ာ့မသြားတဲ့အျပင္ ဆမီီးအလင္းေရာင္ေတြဟာ ပိုလို႔ေတာင္ လင္းထန္ိသြားပါတယ္ဘုရား” လုိ႔ ျပန္ေလွ်ာက္ 

ပါတယ္။ ဒီလိုေလွ်ာက္တဲ့အခါ အရွင္ျမတက္ “အို ပညာရွိဒကာ… ဒီ့အတပူဲ ဆြမ္းတစ္ဇြန္းျဖစ္ေစ တစ္ေယာင္းမ 

ျဖစ္ေစ လွဴ ၿပီးတဲ့အခါ ဒီကုသိုလ္အဖို႔ဘာဂကို အေယာက္တစ္ရာကိုျဖစ္ျဖစ္, တစ္ေထာင္ကိုျဖစ္ျဖစ္ မွ်ေ၀ေပးရင္ 

ေပးသေလာက္ ကုသိုလ္ေတြ တိုးပြားပါတယ္။ သင္ဟာ အခု ဆြမ္းလွဴ တဲ့အခါ ဆြမ္းတစ္ခုကိုသာ လွဴခဲ့တာ 

ျဖစ္ပါတယ၊္ တကယ္လို႔ သုမနသေူဌးကို သင္က သင့္ရ႕ဲကုသိုလအ္ဖို႔ဘာဂကို မွ်ေ၀ေပးလုိက္မယ ္ ဆိုရင္ 

သင့္အတြက္ ဆြမ္းလွဴ ဒါန္းတဲ့ ရိွရင္းစြဲ ဆြမ္းဒါနက တစ္ခု၊ သေူဌးႀကီးကုိ မွ်ေ၀လိုက္တဲ့ ဆြမ္းအလွဴ ဒါန 

ကသုိုလ္ပြားက တစ္ခု၊ အဒဲီလုိ ဆြမ္းအလွဴ ဒါန ႏွစ္ခု ျဖစ္သြားပါတယ္” လုိ႔ ရွင္းလင္း ေျဖၾကားေတာ္မူပါတယ္။  

 အႏၷဘာရလ ဲ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတကုိ္ ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးဦးခ် ကန္ေတာ့ၿပးီ သုမနသူေဌးထံ သြား 

ေရာကက္ာ “အရွင္သူေဌးမင္း…အကၽြႏု္ပ္ရ႕ဲ ဆြမ္းအလွဴရ႕ဲ အဖုိ႔ဘာဂကို အရွင္သူေဌးအား ေပးပါတယ္၊ ယပူါ 

အရွင္သူေဌးမင္း”လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဒီဲအခါမွာ သူေဌးက ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ သာဓုေခၚၿပီး အႏၷဘာရကုိ 

အသျပာတစ္ေထာင္ယူဘို႔ ေျပာတယ္။ အႏၷဘာရလဲ “အရွင္သူေဌးမင္း…အကၽြႏု္ပ္က ဆြမ္းအလွဴ ကို ေရာင္းတာ 

မဟတ္ုပါ၊ တကယ္ေတာ့ သဒၶါတရားနဲ႔ အကၽြႏု္ပ္ရ႕ဲကသိုုလအ္ဖို႔ဘာဂကုိ အသင္သေူဌးမင္းအား ေပးတာျဖစ္ပါ 

တယ္”လို႔ ျပန္ေျပာျပလိုက္တယ။္ ဒီအခါ သေူဌးက အႏၷဘာရကို “အေမာင္….သင္က သဒၶါတရားနဲ႔ ကုသိုလ္ 

အဖုိ႔ဘာဂကို ငါ့အား ေပးေ၀ခဲ့တယ၊္ ငါကေတာ့ သင့္ရ႕ဲဂုဏ္ကို ပူေဇာ္တဲ့အေနနဲ႔ အသျပာတစ္ေထာင္ ေပးပါ 

တယ္၊ ယပူါ အေမာင္”လို႔ ေျပာၿပီး အသျပာတစ္ေထာင္ေပးတ့ဲအတြက္ အႏၷဘာရလ ဲမျငင္းသာေတာ့ဘဲ လက္ခံ 

လုိက္ပါတယ္။ သုမနသူေဌးက ဆကၿ္ပီးေတာ့ အသျပာတစ္ေထာင္ရတဲ့ ဒီေန႔ကစၿပီးေတာ့ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ့္ 

လက္နဲ႔ အလပု္လုပ္စရာ မလိုေတာ့ေၾကာင္း၊ လမ္းမတန္းမွာ အိမ္ေဆာကၿ္ပီးေနဖို႔နဲ႔ လိုအပ္တာမွန္သမွ် လာယူ 

ပါဆိုတ့ဲအေၾကာင္း အႏၷဘာရကို ေျပာျပခ့ဲတယ။္ နိေရာဓသမာပတမ္ွ ထခါစ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတက္ို လွဴတဲ့ 

ဆြမ္းအလွဴက အဲဒီေန႔မွာပဲ အက်ိဳးေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သုမနသူေဌးဟာ အျခားေန႔ေတြ နန္းေတာ္ 
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သြားတဲ့အခါ အႏၷဘာရကို ေခၚမသြားေပမဲ့ အဒီဲေန႔မွာေတာ့ အႏၷဘာရကုိ ေခၚၿပီးေတာ့မွပဲ ဘုရင့္နန္းေတာ္ကုိ 

သြားခ့ဲပါတယ္။  

 နန္းေတာ္ေရာက္တဲ့အခါ အႏၷဘာရရဲ႕ဆြမ္းအလွဴ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေၾကာင့္ ရွင္ဘရုင္က သူေဌးကုိ 

မၾကည့္ပ ဲ အႏၷဘာရကိုပဲ စိုကၾ္ကည့္ေနခဲ့တယ္။ သမုနသေူဌးက ရွင္ဘုရင္ကို ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီအမ်ိဳးသားကုိ 

စူးစူးစိုက္စုိက္ၾကည့္ေနတာလလဲို႔ ေမးတဲ့အခါ အျခားေန႔ေတြက မေတြ႔ဘူးတဲ့အတြက္ ၾကည့္တာျဖစ္ေၾကာင္း 

ေျဖၾကားပါတယ္။ ဒီအခါ သမုနသူေဌးက အႏၷဘာရကို ရည္ညႊန္းၿပီး ဒီေယာက်္ားဟာ ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္ 

ၾကည့္႐ႈထုိက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိစားမည့္ ေ၀ပုံက်ထမင္းကို ကိုယ္တုိင္မစားဘဲ ဥပရိ႒ပေစၥကဗုဒၶါ 

အရွင္ျမတ္ကုိ လွဴ ဒါန္းခဲ့သျူဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီအလွဴ ကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး အကၽြႏ္ုပ္ထံမွလ ဲ အသျပာတစ္ေထာင္ 

ရထားတဲ့ ပုဂၢိဳလျ္ဖစ္ေၾကာင္းန႕ဲ အႏၷဘာရလို႔ ေခၚပါေၾကာင္း ရွင္ဘုရားကို သံေတာ္ဦးတင္ ရွင္းလင္းေလွ်ာက္ 

ထားပါတယ္။ ရွင္ဘုရင္ကလဲ “ဒီေယာက်္ားဟာ သင္ထကံ အသျပာတစ္ေထာင္ရထားရင္ ငါ့ထံကလဲ 

ရထိုက္တယ၊္ ငါလဲပဲ သူ႔ကို ပူေဇာ္ပါတယ္”ဆိုၿပီး အသျပာတစ္ေထာင္ ေပးၿပီးတဲ့အခါ မင္းခ်င္းေယာက်္ားေတြကို 

ဒီအႏၷဘာရအတြက္ ေနစရာအိမ္ေဆာကဖ္ို႔ရန္ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာ ၾကည့္ၾကဖုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တယ္။ မင္းခ်င္း 

ေယာက်္ားေတြလဲ အႏၷဘာရအတြက္ အိမ္ေဆာကဖ္ို႔ ေနရာရွာၿပီး သုတ္သင္ရွင္းလင္းတဲ့အခါ ေပါကတ္ူး 

တးူလုိက္တဲ့့ေနရာတိုင္းမွာ တစ္အုိးနဲ႔တစ္အိုးထိစပ္ၿပီး တည္ေနတ့ဲေရႊအိုးေတြကို ေတြ႕ခ့ဲၾကတယ္။ ဒီအေၾကာင္း 

ရွင္ဘရုင္ထံ သံေတာ္ဦး တင္လိုက္တ့ဲအခါ ရွင္ဘုရင္က တူးၾကဖုိ႔ မိန္႔တ့ဲအတြက္ မင္းခ်င္းေယာက်္ားေတြ 

ဆက္တူးတဲ့အခါ ေရႊအိုးေတြက တူးတိုင္းတူးတိုင္း ေျမႀကးီထဲ ေအာကကုိ္ပဲ ၀င၀္င္သြားကနု္ၾကတယ္။  

ဒါကိုလ ဲ ရွင္ဘုရင္ထံ တင္ျပတဲ့အခါ ရွင္ဘုရင္က ဒါဆုိလဲ အႏၷဘာရရဲ႕ေစခုိင္းခ်ကေ္ၾကာင့္ တူးတာ 

ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး တူးၾကဖုိ႔ မိန္႔လိုက္ပါတယ္။ အဒဲီလုိ ရွင္ဘရုင္မိန္႔တဲ့အတိုင္း တူးလိုက္ၾကတဲ့အခါ မႈိေတြ 

ေျမႀကးီထဲက ထြက္လာသလို ေပါက္တူး တူးလိုက္တဲ့ေနရာတိုင္းမွာ ေျမႀကးီထကဲေန ေရႊအုိးေတြ ထြကလ္ာ 

ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေရႊအိုးေတြကုိ သယ္ယူၾကၿပီး ဘုရင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္မွာ စုပံုထားလိုကတ္ဲ့အခါ ရွင္ဘုရင္က ေရႊအိုး 

ေတြကို ျပၿပီး “ဒီၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဒီေရႊအုိးေတြေလာကမ္်ားတ့ဲ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆိုင္တဲ့ အျခားသ ူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ 

ရွိရဲ႕လားလို႔ အမတ္ေတြကုိ ေမးပါတယ္။ မရိွတဲ့အေၾကာင္း အမတ္ေတြက ျပန္လည္ ေလွ် ာက္တင္တဲ့အတြက္ 

ရွင္ဘရုင္က “ဒီေန႔ကစၿပီး အႏၷဘာရဟာ ဓနေသ႒ိဆိုတဲ့ အမည္တြင္ေစ” ဆိုၿပီး သူူေဌးရာထးူ အပ္ႏွင္းခဲ့ 

ပါတယ္။ အႏၷဘာရ ဆင္းရသဲားကေန ဓနေသ႒ိ သူေဌးျဖစ္လာတယ္ေပါ့။ သူေဌးေတြရ႕ဲ အေဆာင္အေယာင္ 

ထးီျဖဴေတာ္ကုိလဲ ရခ့ဲပါတယ္။  

(ခ) ယခုေနာက္ဆုံးဘ၀ ရဟန္းျပဳျခင္း 

 အႏၷဘာရလ ဲ ဓနေသ႒ိသေူဌးျဖစ္တဲ့ေန႔ကစၿပီး အသက္ထကဆ္ုံး ေကာင္းမႈကုသုိလ္ေတြ ျပဳလုပ္ကာ 

အဒီဲဘ၀ကေန ကြယ္လြန္တဲ့အခါ နတ္ျပည္မွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဒီဲလုိနဲ႔ သံသရာက်င္လည္တဲ့အခါ လူ႔ျပည္၊ 

နတျ္ပည္ေတြမွာ က်င္လည္ရင္း ယခု ေဂါတမျမတစ္ြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူတဲ့အခါ ကပိလ၀တ္က အမိေတာၱဒန 
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သာက၀ီင္မင္းရဲ႕အိမ္မွာ ပဋိသေႏၶေနခဲ့ပါတယ။္ အမည္ေပးတဲ့ေန႔မွာ သူ႔ကို အႏု႐ုဒၶါလို႔ အမည္မွည့္ခဲ့ၾကတယ္။ 

အႏု႐ုဒၶါဟာ သာကီ၀င္မင္းသား မဟာနာမ္ရ႕ဲ ညီေထြးျဖစ္ၿပီး၊ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ဘေတြးေတာ္ရ႕ဲသားလဲ ျဖစ္ပါ 

တယ္။ ျမတစ္ြာဘုရားနဲ႔ ညီအကုိ တစ္၀မ္းကြဲ ေတာ္စပ္ပါတယ္။ သူဟာ အလြန္သမိ္ေမြ႕သျူဖစ္ၿပီး ဘနု္းကံအလြန္ 

ႀကးီသူလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အတြက္ ထမင္းဆိုလဲ ေရႊခြက္ထမွဲာ အရံသင့္ပါပ။ဲ  

အႏု႐ုဒၶါမင္းသားေလးဟာ မရွိဆိုတ့ဲ စကားကုိေတာင္ မၾကားဖူးတဲ့သပူါ။ တစ္ေန႔မွာ မင္းသားငယ္ 

ေျခာကေ္ယာက္ ကေလးသဘာ၀ ကစားၾကတဲ့အခါ ႐ႈံးတဲ့သကူ မုန္႔ေၾကြးတမ္းဆိုၿပီး ကစားၾကတယ္။ ဒီကစားပြဲ 

မွာ အႏု႐ုဒၶါမင္းသားေလး ခဏခဏ ႐ႈံးတဲ့အတြက္ သူ႔အိမ္ကေန မုန္႔ေတာင္းၿပီး ေၾကြးရတယ။္ သုံးခါေလာက္ 

အထိေတာ့ သူ႔အေမက အိမ္မွာရွိတဲ့ မုန္႔ေပးပါေသးတယ္။ ေလးခါေလာက္က်ေတာ့ အိမ္မွာမုန္႔မရိွ ေတာ့ဘူးလုိ႔ 

လာေတာင္းသကုိူ ေျပာလႊတ္ပါတယ။္ ဒီ မရွိဘးူဆုိတဲ့စကားကို အႏု႐ုဒၶါ မင္းသားေလး ၾကားလိုက္တယ္ဆိုရင္ပဲ 

အရင္က မရိွဆိုတ့ဲစကား မၾကားဘူးေလေတာ့ မရွိဆိုတာ မုန္႔တစ္မ်ိဳးပဲ ျဖစ္ရမယ္လို႔ေတြးၿပီး သူ႔အထိန္းေတာ္ 

ေတြကို အဲဒီ မရွိဆိုတဲ့မုန္႔ အေမ့ဆကီေန ေတာင္းခဲ့ပါလုိ႔ဆိုၿပီး ခုိင္းလုိကတ္ယ္။  အႏု႐ုဒၶါမင္းသားေလးရ႕ဲ 

မိခင္လ ဲ မရိွမုန္႔ေပးပါလို႔ လာေတာင္းတဲ့အခါ “ေအာ္ ငါ့သား မရွိဆုိတဲ့ စကားေတာင္ မၾကားဘူးပါပလဲား၊ 

မရွိဆိုတာကုိ နားလည္ေအာင္ ဥပါယ္တံမ်ည္နဲ႔ သေိစမွပဲ”လို႔ ေတြးၿပီး ဘာမွမပါတဲ့ေရႊခြကတ္စ္ခုကို အျခား 

ေရႊခြကတ္စ္ခုနဲ႔ ဖံုးၿပီး ပို႔ခုိင္းလုိကပ္ါတယ္။  

ဒီအခါ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတေ္တြဟာ “အႏု႐ုဒၶါသာကီ၀င္မင္းသားေလးဟာ အႏၷဘာရဆင္းရသဲားျဖစ္စဥ္က 

သူ႔အတြက္ ေ၀ပုံက်ထမင္းကို ဥပရိ႒ ပေစၥကဗုဒၶါအား လွဴဒါန္းလိုက္ၿပီး မရွိဆုိတဲ့စကားကို မၾကားပါရေစနဲ႔၊ 

ထမင္းျဖစ္ရာအရပ္ကို သိသူလ ဲ မျဖစ္ပါရေစနဲ႔လုိ႔ ဆုေတာင္းခဲ့သူျဖစ္တယ္။ ဘာမွမပါတဲ့ ေရႊခြက္ကိ ု

မင္းသားေလး ေတြ႕သြားရင္ ငါတုိ႔ေတာ့ နတ္သဘင္ အစည္းအေ၀းကိုလဲ တက္ခြင့္ရမွာမဟုတဘူ္း၊ ဦးေခါင္းလဲ 

ခုနစ္စိတ္ ကြသဲြားႏုိင္တယ”္လို႔ ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ခဲ့ၾကၿပီး ေရႊအုပ္ထမဲွာ နတ္မုန္႔ေတြ အျပည့္ထည့္ေပး 

လိုက္ၾကတယ္။ အႏု႐ုဒၶါမင္းသားေလးထံ ေရာက္လို႔ ေရႊအုပ္ကို ဖြင့္လုိကတ္ာနဲ႕တၿပိဳင္နက္ မုန္႔နံ႕ေတြဟာ 

တစ္ၿမိဳ႕လုံး ေမႊးႀကိဳင္သြားတယ္၊ မုန္႔ပိုင္းေလးတစ္ခုကို ပါးစပ္ထဲ ထည့္လိုက္ တာန႕ဲ အရသာေၾကာခုနစ္ေထာင္ 

အကုန္ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားခ့ဲ တယ္။  

အႏု႐ုဒၶါမင္းသားလဲ “ငါ့အေမက ငါ့ကို မခ်စ္ဘးူ၊ ဒီအရြယ္အထိ မရိွမုန္႔ဆိုတာကုိ မေၾကာ္ေကၽြးဖူးဘးူ။ 

ဒီေန႔ကစၿပီး ငါ တျခားမုန္႔မစားေတာ့၊ မရိွမုန္႔ဘဲ စားေတာ့မယ္”လို႔ ႀကစံည္ ဆုံးျဖတ္လိုကတ္ယ္။ အိမ္ျပန္ေရာက္ 

လို႔ ဒီအေၾကာင္း သူ႔အေမကို ေျပာျပတ့ဲအခါ သူ႕အေမလဲ အ့ံၾသၿပီး မင္းသားေလးရဲ႕ အထိန္းေတာ္ေတြကို 

အက်ိဳးအေၾကာင္း ျပန္ေမးၾကည့္လို႔ အေၾကာင္းစုံသရိတဲ့အခါ  “ေအာ္ငါ့သားက ဘုဥ္းကရံွိသ၊ူ ဆုေတာင္းနဲ႔ 

လာသျူဖစ္မယ္၊ နတ္ေတြက ေရႊအုပ္ထဲ နတမ္ုန္႔ေတြ ထည့္ေပးလိုက္တာျဖစ္မယ္” လို႔ နားလည္သြားၿပီး သူ႔သား 

အႏု႐ုဒၶါမင္းသားေလးက မရွိမုန္႔ေတာင္းတဲ့အခါတိုင္း ဘာမွမပါတဲ့ ေရႊခြကက္ို တျခားေရႊခြက္နဲ႔ ဖံုးအုပ္ၿပီး 

ေပးလိုက္တယ။္ အဒဲီလိုအခါတုိင္း နတ္ေတြက မုန္႔ေတြ ထည့္ေပးခ့ဲၾကတယ္။ အႏု႐ုဒၶါမင္းသားေလးဟာ 
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ဒီေလာကအ္ထိ ေရွးဘနု္းေရွးကံႀကးီတဲ့သပူါ။ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း ဥတုသုံးလနီဲ႔ ေလ်ာကပ္တ္တဲ့ ျပသာဒ္ 

သုံးေဆာင္မွာ အဆင္တန္ဆာေတြ ဆင္ျမန္းထားတဲ့ ကေခ်သည္အမ်ိဳးသမီးေတြ ၿခံရံၿပီး နတ္သားတစ္ေယာက္ 

ပမာ စည္းစိမ္းကို ခံစားရတ့ဲသူလ ဲျဖစ္ပါတယ္။  

သေုဒၶါဓနမင္းႀကးီရဲ႕ ပင့္ေလွ်ာက္ခ်ကအ္ရ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဘရုားျဖစ္ၿပီး ကိုးလေက်ာ္ ဆယ္လ 

ေရာကတ့ဲ္ မဟာသကရၠာဇ္ ၁၀၃-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁-ရကေ္န႔မွာ ရဟႏၱာေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းၿခံရံၿပီး 

ကပိလ၀တ္ေနျပည္ေတာ္ကို ၾကြခဲ့ပါတယ္။ ကပိလ၀တေ္နျပည္ေတာ္မွာ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ေတြကို ခ်ီးေျမႇာက္ 

ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ရာဟုလာမင္းသားေလးကို ကိုရင္၀တေ္ပးၿပီးလို႔ မၾကာခင္မွာဘဲ ကပိလ၀တ ္ ေနျပည္ေတာ္ 

ကေန မလႅတိုင္းကုိ ေဒသစာရီခရီးၾကြရင္းက မလႅာမင္းတုိ႔ရ႕ဲ အႏုပိယသရက္ဥယ်ာဥ္ကို ေရာက္ေတာ္မူကာ 

သတီင္းသုံးေနခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီအခ်ိန္မွာ သုေဒၶါဓနမင္းတရားႀကီးက သာကီ၀င္မင္းသားေတြကို ျမတစ္ြာဘရုားထံမွာ ရဟန္း၀တၿ္ပီး 

ၿခံရံေပးၾကဖုိ႔တုိက္တြန္းၾကတဲ့အတြက္ သာက၀ီင္မင္းသား တစ္ေထာင္ ရဟန္းျပဳခ့ဲၾကတယ။္ ဒီလို သာက၀ီင္ 

မင္းသားေတြ ရဟန္း၀တၾ္ကတဲ့အခ်ိန္မွာ မဟာနာမ္ သာကီ၀င္မင္းသားက  စီးပြားေရးလပု္ငန္းကိစၥေတြ လပု္ေန 

ရတဲ့ ဓနရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ မဟာနာမ္မင္းသားက သူ႔ညီေထြး အႏု႐ုဒၶါမင္းသားထသံြားၿပီး “ညီေထြး 

အႏု႐ုဒၶ….ခုေနအခါ ထင္ရွားၾကတဲ့ သာက၀ီင္မင္းသားေတြ ျမတစ္ြာဘုရားေနာက္ အတုလုိက္ၿပီး ရဟန္း၀တ္ 

ေနၾကတယ္၊ ငါတို႔အမ်ိဳးထကဲ တစ္ေယာက္မွ ရဟန္း၀တ္တဲ့သူ မရွိေသးဘးူ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ငါ့ညီရင္လဲ ရဟန္း၀တ္ 

ပါ၊ ဒါမွမဟုတ ္ငါရင္လ ဲရဟန္း၀တ္မယ္” လုိ႔ တုိင္ပင္ေျပာဆိုပါတယ္။  

အႏု႐ုဒၶါမင္းသားဟာ မရိွဆိုတဲ့စကားေတာင္ မၾကားဘးူေလေတာ့ ရဟန္း၀တတ္ယဆုိ္တာလဲ မသနိား 

မလည္တ့ဲအတြက္ “ေနာင္ေတာ္…သင္ေျပာတ့ဲ ရဟန္းျပဳတယ္ ဆိုတာ ဘယ္လိုဟာပါလဲ”လို႔ ေနာင္ေတာ္ 

မဟာနာမ္မင္းသားကို ေမးပါတယ္။ ဒီအခါ မဟာနာမ္က ရဟန္းဆိုတာ ဆံပင္၊ မုတ္ဆိတ္ေတြ ရိပ္ပယ၊္ 

ဖန္ရည္ဆိုးတဲ့အ၀တကုိ္ ၀တ္႐ုံၿပီး သစ္သားအခင္းမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊  ဒါမွမဟတ္ု ႀကိမ၀္ါးနဲ႔ခင္းထားတဲ့ ကုတင္ 

ေညာင္ေစာင္းေပၚမွာျဖစ္ျဖစ္ ေနထိုင္အိပ္စက္ကာ  အိမ္စဥ္ဆြမ္းခံလွည္လည္ၿပီး ေနရတယ္။ ဒါကို ရဟန္းျပဳ 

တယ္လို႔ေခၚတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း အႏု႐ုဒၶါမင္းသားကို ရွင္းျပတယ္။ ဒီအခါ အႏု႐ုဒၶါမင္းသားက သူဟာ သမိ္ေမြ႔ 

ႏူးည့ံသ ူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ရဟန္းမျပဳႏုိင္ပါေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။ ဒါနဲ႔ မဟာနာမ္မင္းသားက “ညီေတာ္… 

ဒါဆိုရင္လ ဲ သင္ဟာ လူမႈကစိၥေတြ နားလည္ေအာင္ သင္ယၿူပီး အိမ္ေထာင္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနပါ။  ငါတို႔ 

ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာကထဲ္က တစ္ေယာကေ္ယာကေ္တာ့ ရဟန္းမျပဳလို႔ မျဖစ္ဘူး” လို႔ ရွင္းျပပါတယ္။  

ထမင္းဘယ္က ျဖစ္တယ္ဆိုတာေတာင္ မသိၾကပံု 

ဒီအခါ အႏု႐ုဒၶါမင္းသားေလးက ေနာင္ေတာ္ျဖစ္တ့ဲ မဟာနာမ္မင္းသားကို လူမႈကိစၥေတြဆိုတာ ဘာကုိ 

ေျပာတာလလုိဲ႔ ျပန္ေမးပါတယ။္ ထမင္းဆိုတာ ဘယ္ကျဖစ္တယ္လို႔ ထမင္းရ႕ဲ ျဖစ္ရာ မူလအေၾကာင္းရင္း 

ကိုေတာင္ မသတ့ဲိ အႏု႐ုဒၶါမင္းသားေလးအတြက္ လမူႈကိစၥေတြကို ဘယမွ္ာ သႏိိုင္ပါ့မလ။ဲ ဒါကုိ ထင္ရွားေအာင္ 



ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္အရာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ရ အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ 
 

10 | P a g e  
 

ရွင္းျပပါဦးမယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ကိမိလမင္းသားရယ၊္ ဘဒၵိယမင္းသားရယ၊္ အႏု႐ုဒၶါမင္းသားရယ္ သုံးေယာက္ 

ဆုံၿပီး စကားေျပာၾကရင္းက “ထမင္းဆိုတာ ဘယ္က ျဖစ္တာလဲ”လို႔ ေဆြးေႏြးစရာ တစ္ခုျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီအခါ ကိမိလမင္းသားက “ထမင္းဆိုတာ စပါးက်ီထကဲ ျဖစ္တာ” လို႔ ေျပာပါတယ္။ သ ူ ဒီလို ေျပာတာကလဲ 

ထမင္းနဲ႔ပတသ္ကၿ္ပီး ဘရုင့္စပါးက်ီထကဲေန ဆန္စပါးေတြ ထုတယူ္ေနတာကိုသာ ျမင္ဘူးၿပီး၊ လယ္ခင္းေတြကို 

လုံး၀မျမင္ဘူးလို႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ။္ ဘဒၵိယမင္းသားက ကိမိလမင္းသားကို “မင္းက ထမင္းဘယ္က 

ျဖစ္သလဲ ဆိုတာေတာင္ မသပိါလား၊ တကယေ္တာ့ ထမင္းဆုိတာ အိုးထကဲ ျဖစ္တာကြ” လို႔ ေျပာလုိက္တယ္။ 

သဒူီလိုေျပာတာကလဲ ထမင္းအုိးထမဲွာ ထမင္းခ်ကေ္နတာကိုပဲ ျမင္ဘူးၿပီး လယခ္င္းေတြ၊ စပါးက်ီထကဲ စပါး 

ထတ္ုတာေတြကုိ မျမင္ဘးူတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ ေနာက္ဆံုးအႏု႐ုဒၶါမင္းသားေလးက “မင္းတို႔ႏွစ္ေယာကလံု္း 

ထမင္းဘယ္က ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေသခ်ာမသိပါဘူး၊ ထမင္းဆိုတာ ေရႊအုပ္ထကဲ ျဖစ္တာကြ” လို႔ က်န္တဲ့ ႏွစ ္

ေယာကကုိ္ ေျပာလိုက္တယ။္ သူလဲ စပါးက်ီထကဲ စပါးထတ္ု၊ ဆန္က်ိတ္ၿပီး ခ်ကတ္ာေတြ၊ အုိးထကဲေန ထမင္း 

ခူးတာေတြကုိ မျမင္ဖူးပါဘးူ၊ သူ ထမင္းစားေတာ့မယဆုိ္ ေရႊအုပ္ထဲ အရံသင့္ထည့္ၿပီး သူ႔ေရွ႕ခ်ထားကိုသာ 

ျမင္ဖူးလို႔ ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဒီဲေလာကကုိ္ပဲ မင္းသားသုံးေယာကလံု္းဟာ ထမင္းဘယ္က ျဖစ္တယ္ဆို 

တာေတာင္ မသိၾကတာပါ။  

ဒါ့ေၾကာင့္ အႏု႐ုဒၶါမင္းသားေလးက လူမႈကိစၥေတြဆုိတာ ဘာေတြလလဲို႔ မဟာနာမ္မင္းသားကို ေမးရ 

ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေမးတဲ့အတြက္ မဟာနာမ္မင္းသားက ညီေတာ္ကုိ လူမႈကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခုလို 

ရွင္းျပပါတယ္။ မုိးဦးက်ၿပီဆိုရင္ လယအ္ရင္ထြန္ရတယ္၊ ၿပီးရင္ ပ်ိဳးႀကရဲတယ၊္ အခ်ိန္အခါအလိုက္ ေရသြင္း 

ေရထတ္ုလပု္ရတယ၊္ ေပါင္းျမက္သုတ္သင္ရတယ္၊ ေကာက္စပါးမွည့္လာၿပီဆိုရင္ ရိတသိ္မ္း၊ လွည္းနဲ႔တလင္းကို 

ပို႔၊ ေကာက္လႈိင္းျဖန္႔၊ ေကာက္လႈိင္းနယ္၊ ေကာက္႐ိုးထတ္ု-ေကာကလ္ႈိင္းခါ၊ စပါးဖ်င္းထုတ္၊ စပါးေလွ႔၊ 

ေနာကဆံု္း စပါးက်ီထဲ ထည့္ရတယ္။ ေနာကႏွ္စ္လဲ ဒီအတုိင္းပဲ လုပ္၊ ေနာက္ႏွစ္ ေနာကႏ္ွစ္ေတြလဲ ဒီအတုိင္းပဲ 

လပု္ရတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း လမူႈကိစၥဆုိတာကို ရွင္းျပေပးတယ္။ ဒီအခါ အႏု႐ုဒၶါမင္းသားက လူမႈကိစၥေတြ 

ကလဲ မ်ားလိုက္တာ၊ ဘယ္အခ်ိန္က်မွ ကုန္မယ္မွန္းလဲ မသိ၊ ဘယ္အခ်ိန္က်မွ ကိုယေ္ပ်ာ္ခ်င္တဲ့ ကာမဂုဏ္ 

ေတြနဲ႔ စိတ္ေအးလက္ေအး ေပ်ာ္ႏိုင္ပ့ါမလဲ-လုိ႔ ၿငီးျငဴေျပာဆိုလုိက္တယ္။  

ဒီလို အႏု႐ုဒၶါမင္းသားက ၿငီးျငဴတဲ့အခါ မဟာနာမ္မင္းသားက လူမႈကစိၥဆိုတာ မကုန္ႏိုင္၊ 

မဆုံးႏိုင္ေၾကာင္း၊ လူမႈကိစၥလုပ္ငန္းေတြ မကုန္မဆုံးခင္မွာဘဲ အဖုိး၊ အဖြားေတြဟာ ကြယ္လြန္ခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္း 

ရွင္းျပတယ။္ ဒီအခါ အႏု႐ဒုၶါမင္းသားက ေနာင္ေတာ္ပဲ လမူႈကိစၥေတြ သရိွိကာ စီမံေဆာင္ရြကၿ္ပီး ေနရစ္ပါေတာ့၊ 

သကူေတာ့ ရဟန္း၀တပ္ါေတာ့မယ္-လို႔ ေျပာဆိုကာ သူ႔ရဲ႕ မယ္ေတာ္ထံသြားၿပီး ရဟန္းျပဳဖုိ႔ ခြင့္ေတာင္းပါတယ္။ 

အႏု႐ုဒၶါမင္းသားရ႕ဲ မယေ္တာ္က သူ႔သားကို သပိ္ခ်စ္ေတာ့ ရဟန္းျပဳခြင့္ မေပးပါဘးူ။ ႏွစ္ႀကမိ္ ေတာင္းပန္မရ၊ 

သုံးႀကိမ္ေျမာက္ ရဟန္းျပဳဖုိ႔ ခြင့္ေတာင္းျပန္ပါတယ။္ အဲဒီအခ်ိန္က သေုဒၶါဓနမင္းႀကးီ အသက္ရြယႀ္ကီးလာၿပီ 

ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘဒၵိယသာက၀ီင္မင္းသား မင္းျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါတယ္။ အႏု႐ုဒၶါရ႕ဲ မယေ္တာ္က 

“သာက၀ီင္မင္းလပု္ၿပီး အုပခ္်ဳပ္ေနတ့ဲ ဘဒၵိယမင္းဟာ အႏု႐ုဒၶါရ႕ဲ အလြန္ရင္းႏွီးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တယ။္ 
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ဘဒၵိယမင္းဟာ ခ ုတုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ေနရတဲ့ အတြက္ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ရဟန္းမ၀တ္ႏိုင္ေလာက္ဘးူ”လို႔ 

ေတြးေတာၿပီး သင့္ရ႕ဲသူငယခ္်င္း ဘဒၵိယမင္း ရဟန္း၀တလွ္်င္ သင္လ ဲ ရဟန္း၀တ္ပါလုိ႔ အႏု႐ဒုၶါမင္းသားကို 

ေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ အႏု႐ုဒၶါမင္းသားလဲ ဘဒၵိယမင္းထံ သြားေရာက္ကာ သူနဲ႔အတူ ရဟန္း၀တ္ဖို႔ တိုင္ပင္ 

ပါတယ္၊ ဘဒၵိယမင္းလဲ အတန္တန္ ျငင္းပါတယ။္ ဒါေပမဲ့ ေနာကဆံု္း အႏု႐ုဒၶါမင္းသားရ႕ဲ အလိုဆႏၵကုိ လိုက္ၿပီး 

ရဟန္းျပဳပါမယ္လုိ႔ ကတိေပးပါေတာ့တယ္။  

ဒီ့ေနာကေ္တာ့ ဘဒၵိယသာက၀ီင္မင္း၊ အႏု႐ုဒၶါမင္းသား၊ အာနႏၵာမင္းသား၊ ဘဂုမင္းသား၊ 

ကမိိလမင္းသားနဲ႔ ေဒ၀ဒတမၱင္းသား ဒီသာက၀ီင္မင္းသား ေျခာကဥ္ီးဟာ ဥပါလဆိတာၱသည္နဲ႔အတူ 

ျမတစ္ြာဘုရားရိွရာ အႏုပိယာသရကဥ္ယ်ာဥ္သို႔ သြားေရာကက္ာ ျမတ္စြာဘုရားအထံေတာ္မွာ ရဟန္း၀တလုိ္က္ 

ၾကပါတယ္။  

အဒီဲႏွစ္၀ါတြင္းမွာပဲ ဒီရဟန္းခုနစ္ပါးထဲက ဘဒၵိယမေထရ္က အရဟတၱဖိုလရ္ၿပီး ရဟႏၱာျဖစ္ေတာ္မူခ့ဲ 

ပါတယ္။ အႏု႐ုဒၶါမေထရ္က ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ကို ရေတာ္မူခဲ့တယ္၊ ရွင္ေဒ၀ဒတ္က ေလာကစီ်ာန္သမာပတ္ 

ရွစ္ပါးကို ျဖစ္ေစၿပီး ေလာကီအဘညိာဥ္ေတြကုိ ရရိွခဲ့တယ္၊ အရွင္အာနႏၵာမေထရ္က ေသာတာပတၱိဖိုလ္ရၿပီး 

ေသာတာပန္ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ ဘဂုမေထရ္ ကမိိလမေထရ္တုိ႔ကေတာ့ ေနာင္အခါက်မွ အရဟတၱဖိုလ္ရကာ ရဟႏၱာ 

ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ၾကတယ္။ ဒီမေထရ္ေတြရ႕ဲ ဆေုတာင္းေတြ ေကာင္းမႈေတြက သူတို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ေနရာ ေရာက္ 

တဲ ့အခါမွာ ေဖၚျပပါ့မယ။္  

အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ တရားမတက္ႏိုင္ျခင္းအေၾကာင္း 

ဒီအထကဲ အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ဟာ ရဟန္းျပဳတဲ့၀ါတြင္းမွာပဲ သမာပတရ္ွစ္ပါးကုိ ရရိွေတာ္မူခဲ့ၿပီး 

ေလာကဓာတ္ စၾက၀ဠာတိုက္ေပါင္း တစ္ေထာင္ကုိ ႐ႈျမင္ႏုိင္တဲ့ ဒိဗၺစကၡဳအဘညိာဥ္ကို ရရွိခဲ့တာပါ။ အရွင္ 

အႏု႐ုဒၶါအရွင္ျမတဟ္ာ တစ္ေန႔မွာေတာ့ အရွင္သာရိပုတရၱာမေထရ္ျမတ္ထံ သြားေရာကၿ္ပီး “ငါ့ရွင္သာရိပုတၱရာ 

…(၁) အကၽြႏု္ပ္ဟာ လူ႔မ်ကစ္ိထကသ္ာလြန္ၿပီး နတမ္်က္စိနဲ႔တူတဲ့ အထးူစင္ၾကယ္တဲ့ ဒိဗၺစကၡဳအဘညိာဥ္ 

ဉာဏ္မ်က္စိနဲ႔ ေလာကဓာတ္တစ္ေထာင္ကို ျမင္ႏိုင္ပါတယ္၊ (၂) အကၽြႏု္ပ္ဟာ လုံ႕လ၀ီရယိကိုလဲ ေနာက ္

မဆတ္ုတမ္း အားထတ္ုပါတယ္၊ သတိလဲ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမရွိဘဲ ခုိင္ၿမပဲါတယ၊္ ကိုယ္လဲ ပူပန္မႈမရွိ ၿငိမ္းေအး 

ပါတယ္၊ စိတ္လဲ တည္ၾကည္ၿငိမ္သကပ္ါတယ၊္ (၃) အဒီဲလိုျဖစ္ပါလ်က္ အကၽြႏ္ုပ္ရ႕ဲစိတဟ္ာ တဏွာဒိ႒ိေတြနဲ႔ 

မစြဲလန္းဘ ဲအာသေ၀ါတရားေတြကေန မလြတ္ကင္းေသးပါဘုရား” လို႔ ေလွ်ာက္ထားခ့ဲပါတယ္။  

ဒီအခါ အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္က အရွင္အႏု႐ုဒၶါကို “(၁) ငါ့ရွင္အႏု႐ုဒၶါ… ‘ငါဟာ လူ႔မ်ကစ္ိထက္ 

သာလြန္ၿပီး နတ္မ်က္စိနဲ႔တူတဲ့ အထူးစင္ၾကယ္တဲ့ ဒိဗၺစကၡဳအဘညိာဥ္ဉာဏ္မ်ကစ္ိနဲ႔ ေလာကဓာတ္ 

တစ္ေထာင္ကုိ ျမင္ႏိုင္တယ္’လုိ႔ အႀကျံဖစ္ေနတာကိုက သင့္သႏၱာန္မွာ မာနျဖစ္ေနတာပါ၊ (၂) ငါ့ရွင္အႏု႐ုဒၶါ…. 

‘ငါဟာ လုံ႕လ၀ီရိယကိုလဲ ေနာက္မဆုတတ္မ္း အားထတ္ုတယ၊္ သတိလဲ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမရွိဘဲ ခိုင္ၿမတဲယ္၊ 
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ကိုယ္လဲ ပူပန္မႈမရွိ ၿငိမ္းေအးတယ္၊ စိတ္လဲ တည္ၾကည္ၿငိမ္သက္တယ’္လုိ႔ အႀကျံဖစ္ေနတာက သင့္သႏၱာန္မွာ 

စိတပ္်ံ႕လြင့္တဲ့ ဥဒၶစၥျဖစ္ေနတာပါ။ (၃) ငါ့ရွင္အႏု႐ုဒၶါ…. ‘အဒီဲလိုျဖစ္ပါလ်က္ ငါ့ရ႕ဲစိတဟ္ာ တဏွာဒိ႒ိေတြနဲ႔ 

မစြဲလန္းဘ ဲ အာသေ၀ါတရားေတြကေန မလြတ္ကင္းေသးပါလား’လို႔ အႀကျံဖစ္ေနတာကကိုပဲ သင့္သႏၱာန္မွာ 

ေတြးေတာမႈ သံသယ ကုကၠဳစၥေတြ ျဖစ္ေနတာပါ။ ငါသင့္ကို တိုက္တြန္းလိုတာကေတာ့ သင္ဟာ ဒီ မာန၊ ဥဒၶစၥ၊ 

ကကၠုဳစၥ တရားသုံးမ်ိဳးကို ပယစ္ြန္႔ၿပီး ဒီတရားသုံးမ်ိဳးလုံးကုိ ႏွလုံးမသြင္းဘဲ နိဗၺာန္ကိုပဲ မိမိစိတ္ကို ပို႔ေဆာင္ 

ထားေစခ်င္ပါတယ္” လို႔ ကမၼ႒ာန္းတရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

ေယာက်္ားျမတတ္ို႔ရ႕ဲ အေတြးအႀက ံ၈-မ်ိဳး 

 အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ဟာ အရွင္သာရိပုတရၱာမေထရ္ျမတ္ထံမွာ ကမၼ႒ာန္းတရား သင္ယၿူပီးတ့ဲေနာက္ 

ျမတစ္ြာဘုရားကို ပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၿပီးတဲ့အခါ  ေစတယိတုိင္း အေရွ႕၀ါးေတာအရပ္သို႔ သြားေရာကက္ာ 

ရဟန္းတရား ပြားမ်ားအားထတ္ုခဲ့ပါတယ။္ ဆယ့္ငါးရက္လုံးလုံး မအိပ္မေန စႀကၤ ံ ကမၼ႒ာန္းတရား အားထုတ ္

ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အျပင္းအထန္အားထုတ္တဲ့အတြကေ္ၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လာၿပီး ၀ါး႐ံုတစ္႐ုံ  

ေအာကမ္ွာ ေခတခၱဏအပန္းေျဖ ထုိင္ေနတနု္း အရွင္အႏု႐ုဒၶါရ႕ဲ စိတအ္စဥ္သႏၱာန္မွာ ခုေဖၚျပမဲ့ ေယာက်္ားျမတ္ 

တို႔ရ႕ဲ အေတြးအႀကံေတြ ေပၚလာခ့ဲပါတယ္။  

 (၁) ေလာကုတၱရာတရားကုိးပါးဆုိတာ အလုိနည္းတ့ဲပုဂၢိဳလ္သႏၱာန္မွာသာ ျပည့္စံုႏုိင္တယ္၊ တဏွာနဲ႔ 

အလုိရမၼက္ႀကီးတ့ဲပုဂၢိဳလ္ေတြ သႏၱာန္မွာ မျပည့္စံုႏုိင္၊ 

(၂) ေလာကုတၱရာတရားကုိးပါးဆုိတာ ေရာင့္ရဲလြယ္တ့ဲပုဂၢိဳလ္သႏၱာန္မွာသာ ျပည့္စံုႏုိင္တယ္၊ မေရာင့္ရဲ 

တ့ဲပုဂၢိဳလ္သႏၱာန္မွာ မျပည့္စံုႏုိင္၊ 

 (၃) ေလာကုတၱရာတရားကုိးပါးဆုိတာ ဆိတ္ၿငိမ္မႈရိွတ့ဲပုဂၢိဳလ္သႏၱာန္မွာသာ ျပည့္စံုႏုိင္တယ္၊ အေပါင္း 

အေဖၚေတြနဲ႔ ေမြ႕ေလ်ာ္တ့ဲပုဂၢိဳလ္သႏၱာန္မွာ မျပည့္စံုႏုိင္၊ 

 (၄) ေလာကုတၱရာတရားကုိးပါးဆုိတာ ထက္သန္တ့ဲ လုံ႔လ၀ီရိယရိွတ့ဲပုဂၢိဳလ္သႏၱာန္မွာသာ ျပည့္စံု 

ႏုိင္တယ္၊ ပ်င္းရိတ့ဲပုဂၢိဳလ္သႏၱာန္မွာ မျပည့္စံုႏုိင္၊ 

 (၅) ေလာကုတၱရာတရားကုိးပါးဆုိတာ သတိၿမဲတ့ဲပုဂၢိဳလ္သႏၱာန္မွာသာ ျပည့္စံုႏုိင္တယ္၊ သတိမၿမဲတ့ဲ 

ပုဂၢိဳလ္ သႏၱာန္မွာ မျပည့္စံုႏိုင္၊  

 (၆) ေလာကုတၱရာတရားကုိးပါးဆုိတာ သမာဓိအားေကာင္းၿပီး တည္ၾကည္တ့ဲ စိတ္ရိွတ့ဲပုဂၢိဳလ္ 

သႏၱာန္မွာသာ ျပည့္စံုႏုိင္တယ္၊ သမာဓိမရိွ စိတ္မတည္တ့ဲပုဂၢိဳလ္သႏၱာန္မွာ မျပည့္စံုႏုိင္၊  
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 (၇) ေလာကုတၱရာတရားကုိးပါးဆုိတာ ပညာရိွတ့ဲပုဂၢိဳလ္သႏၱာန္မွာသာ ျပည့္စံုႏုိင္တယ္၊ ပညာမရိွတ့ဲ 

ပုဂၢိဳလ္သႏၱာန္မွာ မျပည့္စံုႏုိင္-လို႔  ေယာက်္ားျမတတုိ္႔ရ႕ဲ ၀ိတက္အေတြးအႀကေံတြ ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္ေပၚ 

လာခ့ဲပါတယ္။   

 ဒီအခ်ိန္မွာ ျမတစ္ြာဘရုားရွင္လဲ ဘဂၢတိုင္း သုသမုာရဂိရၿမိဳ႕ ေဘသကဠာအမည္ရတဲ့ ေတာအုပ္မွာ 

သတီင္းသုံးေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အ႐ွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ျမတလ္ဲ မဟာပုရိသ၀ိတက္ ခုနစ္မ်ိဳးကို ေတြးႀကံ 

စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ရွစ္ခုေျမာက္မဟာပုရိသ၀ိတက္ကို ဆကၿ္ပီး ႀကံစည္ဖို႔ရာ ပင္ပန္းလ်က္ ရွိေန 

ပါတယ္။ ဒါဟာလဲ သာ၀ကေတြရ႕ဲ ဓမၼတာပါပ။ဲ ဒီအခါ ျမတစ္ြာဘရုားရွင္ဟာ ေဘသကဠာေတာအုပ္မွာ 

ေနေတာ္မူရင္းကပင္ အရွင္အႏု႐ုဒၶါအေနနဲ႔ ရွစ္ခုေျမာက္ မဟာပုရိသ၀ိတက္အတြက္ ပင္ပန္းလ်က္ရွိေနတာကို 

သေိတာ္မူၿပီး “ ငါဟာ အႏု႐ုဒၶါရ႕ဲ အလိုအႀကကုိံ ျပည့္ေစမယ္” လုိ႔ ႀကစံည္ေတာ္မူကာာ တန္ခုိးနဲ႔ တစ္ခဏ 

အတြင္း အရွင္အႏု႐ုဒၶါေရွ႕ေမွာက္ ၾကြေရာကေ္တာ္မူၿပီးေနာက္ ခင္းထားတဲ့ေနရာမွာ ထိုင္ေနေတာ္မူၿပီး 

အရွင္အႏု႐ုဒၶါရ႕ဲ မဟာပုရိသ၀ိတက္  ခုနစ္မ်ိဳးကုိ သာဓုေခၚကာ၊ ခ်ီးက်ဴးအသိအမွတ္ျပဳေတာ္မူၿပီး ေရႊအိုး 

ခုနစ္လုံး ရထားတဲ့သူကို ေနာက္တစ္အုိး ေပးလုိကသ္လိုမ်ိဳး အရွင္အႏု႐ုဒၶါအတြက္ ပင္ပန္းခက္ခေဲနတဲ့ 

ရွစ္ခုေျမာက္ မဟာပုရိသ၀ိတက္ကို ခုလို ျဖည့္စြက္မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ္။  

“အႏု႐ုဒၶါ…ေလာကုတၱရာတရားကုိးပါးဆုိတာ တဏွာ မာန ဒိ႒ိဆုိတ့ဲ ပပဥၥတရားေတြက ကင္းလြတ္ရာ 

နိဗၺာန္မွာ ေမြ႕ေလ်ာ္တ့ဲပုဂၢိဳလ္သႏၱာန္မွာသာ ျပည့္စံုႏုိင္တယ္၊ တဏွာ မာန ဒိ႒ိဆုိတ့ဲ ပပဥၥတရားမွာသာ ေပ်ာ္ေမြ႕ 

ေနတ့ဲပုဂၢိဳလ္ေတြ သႏၱာန္မွာ  မျပည့္စံုႏုိင္” လို႔  

ဒီရွစ္ခုေျမာက္ ေယာက်္ားျမတတုိ္႔ရ႕ဲ အႀကံကိုလည္း ဆကႀ္ကံဖို႔ တိုက္တြန္းေတာ္မူပါတယ။္ ဒီ ေယာက်္ားျမတ္ 

တို႔ရ႕ဲ အႀကေံတြကို ပါဠိလို မဟာပုရိသ၀ိတကၠလို႔ ေခၚပါတယ္။ အခုလို တုိကတ္ြန္းေတာ္မူၿပီးတဲ့ေနာက္ 

ျမတစ္ြာဘုရားရွင္ဟာ အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ျမတ္အား ဒီေယာက်္ားျမတ္တို႔ရ႕ဲ အႀကံႀကးီ ရွစ္ခုကို ႀကံစည္ေန 

မယဆုိ္ရင္ ေလာကပီထမစ်ာန္၊ ဒုတိယစ်ာန္၊ တတိယစ်ာန္၊ စတတုၳစ်ာန္ေတြကုိ အလြယ္တက ူ ရယ၀ူင္စား 

ေနႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဒီေလာကီစ်ာန္ေတြကို အလြယ္တကူ ၀င္စားေနႏုိင္ရင္ သကၤန္းအေပၚမွာ ေရာင့္ရဲလြယတ္ာ 

ရယ၊္ ဆြမ္းအေပၚမွာ ေရာင့္ရလဲြယ္တာရယ္၊ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာေတြအေပၚမွာ ေရာင့္ရဲ လြယ္တာရယ္နဲ႔ 

ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာအလပု္ေတြအေပၚမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕လာတာရယ္  ဒီအရိယ၀ံသပဋပိဒါလုိ႔ ေခၚတ့ဲ အရိယာ 

သေူတာ္ေကာင္းေတြ က်င့္သံုးတဲ့ အက်င့္ေလးပါးကို အလြယန္႕ဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ယေ္ဟာၾကားေတာ္ 

မူပါတယ္။  

 ျမတစ္ြာဘရုားရွင္လဲ အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ျမတကို္ မဟာပုရိသ၀ိတက္ရွစ္မ်ိဳး ေဟာၾကားေတာ္မူၿပီး 

ေနာက ္ အရွင္အႏု႐ုဒၶါအတြက္ ၀ါးေတာမွာေနမွသာ သပၸါယျဖစ္မွာမို႔ လက္ရွိေနထိုင္ေနတဲ့ ၀ါးေတာမွာပဲ 

၀ါကပ္ဖုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူၿပီး ေကာင္းကင္ခရီးနဲ႔ ေဘသကဠာေတာအုပ္သို႔ ျပန္ၾကြသြားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ 

အုပ္ကိ ု ျပန္ေရာက္တဲ့အခါမွာလဲ ျမတ္စြာဘုရားဟာ ရဟန္းေတာ္ေတြကို ဒီမဟာပုရိသ၀ိတက္ရွစ္မ်ိဳး အက်ယ္ 

ေဟာၾကားေတာ္မူျပန္ပါတယ္။  
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 အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ျမတ္လဲ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၾကြသြားေတာ္မူတာနဲ႔ တစ္ခါထဲ ရဟန္းတရား မျပတ္ 

ပြားမ်ား အားထုတ္ေတာ္မူလိုက္တာ မၾကာခင္ ေနာက္ႏွစ္၀ါတြင္းမွာပဲ ၀ိဇၨာသုံးပါးနဲ႔ျပည့္စုံတဲ့ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္ 

ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ေနာကပ္ိုင္းတစ္ခ်ိန္မွာေတာ့  ျမတစ္ြာဘရုားဟာ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသုံး 

ေနတနု္း ရဟန္းေတာ္ေတြကို သက္ဆုိင္ရာ ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထူးေတြေပးတဲ့ ဓမၼသဘင္မွာ အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ 

ျမတကုိ္ “ရဟန္းတို႔…ဒိဗၺစကၡဳအဘညိာဥ္ရတဲ့ ငါဘုရားရ႕ဲတပည့္ရဟန္းေတြထမဲွာ အႏု႐ုဒၶါဟာ အသာဆုံး 

အျမတ္ဆုံးျဖစ္တယ္”လို႔ ခ်ီးက်ဴးစကား မိန္႔ၾကားၿပီး ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္အရာမွာ ဧတဒဂ္အရာ ထားေတာ္မူခ့ဲ 

ပါတယ္။  

ေလာကတၱုရာ တရားနဲ႔ ထုိက္တန္သူ 

  အရွင္အႏု႐ုဒၶါရ႕ဲအေၾကာင္းအရာကို ၾကည္ညိဳၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ အလုိနည္းသူျဖစ္မွ၊ ေရာင့္ရဲလြယ္သူ 

ျဖစ္မွ၊ ကိေလသာနဲ႔အေပါင္းအေဖာ္ေတြကေန ကင္းဆိတ္သူျဖစ္မွ၊ ၀ီရိယရိွသူျဖစ္မွ၊ သတိၿမဲသူျဖစ္မွ၊ သမာဓိရိွ 

သူျဖစ္မွ၊ ပညာရိွသူျဖစ္မွ၊ ကိေလသာကင္းဆိတ္တ့ဲ နိဗၺာန္မွာ ေပ်ာ္ေမြ႕သူျဖစ္ပါမွ မဂ္ဉာဏ္,ဖုိလ္ဉာဏ္ဆုိတ့ဲ 

တရားထူး ရႏုိင္တယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရမွာပါ။ ဒါဆိုရင္ ဒီရွစ္ခ်က္နဲ႔ ျပည့္စုံမႈ ရွိ၊ မရိွ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ 

႐ုံနဲ႔တင္ ကိုယ္ဘာလဆုိဲတာေတာ့ သႏိိုင္ပါတယ္။ ေနာကၿ္ပီး အရွင္အႏု႐ုဒၶါ မာနျဖစ္ေနလို႔ တရားထးူမရ 

ျဖစ္ေနတာကိုလဲ ေတြ႔ရမွာပါ။  ခုေခတ္ တစ္ခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလမ္်ား ဒီေလာကႀ္ကိဳးစားအားထုတ္ပါလ်က္ တရားထးူလဲ 

မရပါလားဆိုၿပီး ကုိယ့္ကိုယ္ကို အားမလုိအားမရ ျဖစ္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလေ္တြအတြက္ေတာ့ ဒီအျဖစ္က သတထိားစရာ 

အခ်က္ပါ။ ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္အလုပ္ကို ၀ီရိယနဲ႔ မွန္မွန္လုပ္ေနဖို႔က အဓိကပါ။ ပန္းတိုင္ေရာကၿ္ပီလား 

မေရာကေ္သးဘးူလားဆိုတာ ကုိယ့္အလုပ္မဟုတပ္ါဘူး။ အခ်ိန္တန္ရင္ေတာ့ ပန္းတိုင္က ေရာက္ကုိ ေရာကမ္ွာ 

ပါ။ ဒါကို ယုံၾကည္ၿပီး လပု္ေနဖို႔ပါပ။ဲ  

 ေလာကုတရၱာတရားနဲ႔ ထုိကတ္န္သူနဲ႔ ပတသ္က္ၿပီး အဂၤုတၱိဳရ္အ႒ကထာနဲ႔ ဋကီာေတြမွာ ဖြင့္ဆိုထားတဲ့ 

အဓိပၸါယ္ေတြကလဲ မွတ္သားစရာမုိ႔ ဒီေနရာမွာ ေဖၚျပပါဦးမယ။္ အလုိနည္းသူဆိုတာ ပစၥည္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 

အလုိနည္းသူ၊ တရားထးူနဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး အလိုနည္းသူ၊ ပရိယတိၱနဲ႔ပတသ္က္ၿပီး အလိုနည္းသူ၊ 

ဓုတင္အက်င့္နဲ႔ပတသ္ကၿ္ပီးု အလုိနည္းသဆူိုၿပီး ေလးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။  

ပစၥည္းနဲ႔ပတသ္က္ၿပီးအလိုနည္းသူဆိုတာက မ်ားမ်ားေပးလွဴရင္ နနဲပဲဲ လက္ခံတယ၊္ နနဲပဲဲ ေပးလွဴ ရင္ 

မဆိုစ ေလာက္ဘဲ လက္ခံတယ္၊ ေပးသမွ် လွဴသမွ် အကနု္မယူတဲ့သူကုိ ဆုိလုိတာပါ။  

တရားထးူနဲ႔ပတ္သကတ္ဲ့ အလိုနည္းသူဆိုတာ ကိုယ္တရားထူးရထားတာကို သမူ်ားကုိ သိခြင့္မေပးတဲ့ 

သျူဖစ္ပါတယ္။ (သူမ်ားက မေမးပဲ မိမိတရားထးူရေနၿပီ လို႔ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ တစ္ဖကလူ္ သေိအာင္ေျပာတာ၊ 

ေရးတာေတြကေတာ့ စဥ္းစားစရာပါ။ ေမးလာရင္လဲ ၾကြား၀ါတဲ့အေနနဲ႔ ေျပာခြင့္မရွိပါဘးူ။ တကယရ္တဲ့သူ 

ဆိုရင္လဲ ၾကြား၀ါလိုစိတ္ မရွိေတာ့ပါဘးူ။ မိမိနဲ႔အတူ တကယအ္ားထုတ္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ အားတကေ္အာင္ 

ေတာ့ ဥပါယ္တံမ်ည္အေနနဲ႔ ေျပာရင္ အျပစ္မျဖစ္ဘးူလို႔ က်မ္းဂန္မ်ားမွာ ျပဆိုထားပါတယ္။)  
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  ပရိယတၱိနဲ႔ပတသ္က္ၿပီး အလိုနည္းသူဆိုတာက ပိဋကတ္သုံးပုံ ေဆာင္ထားႏုိင္တ့ဲသူ ျဖစ္ေနေစကာမူ 

မိမိဗဟသုုတရိွေၾကာင္း၊ တတ္ေၾကာင္း သူတစ္ဖကသ္ားကို မသိေစလိုတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဓုတင္အက်င့္နဲ႔ 

ပတသ္ကတ့ဲ္အလိုနည္းသူဆိုတာလည္း မိမိဓုတင္က်င့္ေနေၾကာင္း သမူ်ားကုိ သိခြင့္မေပးတဲ့သကူို ဆိုလိုတာပါ။   

မဂ္ဖုိလ္လို႔ေခၚတဲ့ ေလာကုတၱရာတရားဆိုတာ မိမိမွာ တကယ္ရွိေနတဲ့ဂုဏ္ကိုေတာင္ လွ်ိဳ႕၀ွကၿ္ပီး 

ေနတတ္တဲ့ အလုိနည္းသူ၊  အလွဴ ခံတ့ဲေနရာမွာ အတုိင္းအရွည္ပမာဏကို သတိတတ္ဲ့ အလိုနည္းသူျဖစ္ပါမွ 

ျပည့္စံုႏိုင္၊ ရႏိုင္တာမ်ိဳးပါ။ အလိုရမၼကႀ္ကးီတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ေတာ့ လားလားမွ မထိုကတ္န္တ့ဲ တရားေတြ 

ျဖစ္ပါတယ။္  

 ေရာင့္ရလဲြယ္သူဆိုတာက အစားနဲ႔ပျဲဖစ္ျဖစ္၊ အ၀တ္သကၤန္းနဲ႔ပျဲဖစ္ျဖစ္၊ ေနစရာ အိမ္ေက်ာင္းနဲ႔ပဲ 

ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဆး၀ါးနဲ႔ပျဲဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ရွိတာနဲ႔ ေရာင့္ရႏဲိုင္တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ။္ ဆိတ္ၿငိမ္သူဆိုတာက ကေိလသာ 

အာ႐ံုေတြ၊ အေပါင္းအေဖၚေတြကေန ကင္းဆတ္ိၿပီး ကိုယ္တစ္ေယာက္ထဲ ကိုယ့္ႏွလုံးသြင္းေနက် တရားနဲ႔ 

ေနတဲ့သူကို ဆိုလုိပါတယ္။ သတိေကာင္းသူဆိုတာက သတိပ႒ာန္ေလးပါး အမွတ္တရားတစ္ခုခုနဲ႔ မွတ္ေနတ့ဲ 

သ ူျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရိွသူဆိုတာက အနည္းဆံုး ကံနဲ႔ ကံရ႕ဲအက်ိဳးကို ယံုၾကည္တဲ့အသိဉာဏ္ရွိသူကို ဆုိလိုတာ 

ျဖစ္ပါတယ။္ ကံနဲ႔ ကံရ႕ဲအက်ိဳးကို ယုံၾကည္တဲ့သူဆုိတာ ကံေတြေၾကာင့္ ဘ၀ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳး ရေနတာေတြဟာ 

အက်ိဳးမရွိဘးူဆုိတဲ့အထိ သိတဲ့အတြက္ ကံေတြကို ကုန္ေစတတ္တဲ့ မဂ္ဉာဏ္ေတြကို ေတာင့္တလာတတ ္

ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အနည္းဆုံး ကနံဲ႔ ကံရ႕ဲအက်ိဳးကို ယုံၾကည္တဲ့ ဉာဏ္ပညာနဲ႔ျပည့္စုံပါမွ ေလာကတုၱရာ 

တရားကို ရႏိုင္တာပါ။ ဒီေတာ့ကာ တရားထးူရခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေျခခံအေနနဲ႔ ဒီ မဟာပုရိသ၀ိတက္ရွစ္မ်ိဳးနဲ႔ 

ျပည့္စံုမႈ ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရပါမယ။္  

(ဂ) အရွင္ျမတန္ဲ႔ဆကစ္ပ္ၿပီး ေဟာထားတဲ့ တရားေတာ္ 

ေနာကၿ္ပီး အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ျမတက္ ျမတ္စြာဘုရားထံ ေမးေလွ် ာက္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ 

ကိုလဲ ဗဟုသတုျဖစ္ဖြယ္ ေဖၚျပပါဦးမယ။္ တစ္ခါေတာ့ အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ဟာ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး 

“အရွင္ဘုရား….မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကြယလ္ြန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အပါယ္ငရေဲရာက္သြားတာကုိ 

တပည့္ေတာ္ ဒိဗၺစကၡဳအဘညိာဥ္နဲ႔ ျမင္ပါတယ္ဘုရား၊ ဘယ္လုိအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ 

ကြယလ္ြန္ရင္ အပါယ္ငရဲ ေရာကရ္တာလဘဲုရား” လို႔ ေမးျမန္းေလွ်ာကထ္ားပါတယ္။ ဒီအခါျမတစ္ြာဘရုားက 

“ခ်စ္သားအႏု႐ုဒၶါ….မနက္ခင္းမွာ ၀န္တုိမႈ မစၦရိယစိတ္ထားနဲ႔၊ ေန႔ခင္းမွာ မနာလုိတ့ဲ ဣႆာစိတ္ထားနဲ႔၊ ညမွာ 

ကာမရာဂစိတ္ထားနဲ႔ ေနတ့ဲအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကြယ္လြန္တ့ဲအခါ အပါယ္ငရဲေရာက္ပါတယ္” လို႔ ေျဖၾကား 

ေတာ္မူပါတယ္။ ဒီသုတ္မွာ အပါယ္ေရာက္ေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ မစၦရိယ၊ ဣႆာ၊ ကာမရာဂ 

သုံးမ်ိဳးကို ေတြ႔ရမွာပါ။  

ဒီစိတ္ေတြ သာမန္ထက္ လြန္ကၿဲပီး အၿမမဲျပတ္ျဖစ္ေနသူရ႕ဲသႏၱာန္မွာ ကုသိုလ္စိတ္ ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ 

မလြယ္ပါဘးူ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အကသုိုလ္ကံေတြ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ျဖစ္ေနမွေတာ့ အပါယ္ေရာက္ဖို႔ ေသခ်ာ ေနတဲ့ 
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သေဘာပါ။ ဒီသတၱုန္က အမ်ိဳးသမီးနဲ႔စပ္ၿပီး ေဟာထားေပမ့ဲ အမ်ိဳးသားေတြ၊ ရွင္ရဟန္းေတြလဲ ဒီစိတ္ထား 

မ်ိဳးေတြ မိမိသႏၱာန္က မဖယရ္ွားႏုိင္ဘူးဆိုရင္ သတုိူ႔နဲ႔လဲ အပါယေ္လးဘုံက ဆိုင္ေနမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလို 

အပါယ္လားေစတတ္တဲ့ အကသုိုလ္တရားဆိုးေတြကို ပယဖ္ို႔အတြက္ ဘုရားရိွခိုးတာ၊ ဂုဏ္ေတာ္ပြားတာ၊ 

ေမတာၱပို႔တာ၊ ၀ိပႆနာတရား ႐ႈပြားတာ စတဲ့ ကုသိုလ္ေတြ လုပ္ေနၾကရတာပါ။ ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ ဒီကုသုိလ္ေတြ 

လပု္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ဣႆာ၊ မစၦရိယ၊ ကာမရာဂစိတေ္တြဟာ တဒဂၤေတာ့ ကင္းေနတာပါ။ တဒဂၤ     

ကင္းတာကေန တစထက္တစ ပါးသထကပ္ါးလာၿပီး အျမစ္ျပတ္ပယ္ႏိုင္တဲ့အထိ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သာသနာတြင္းအလွဴ နဲ႔ သာသနာပအလွဴ  အက်ိဳးေပး ကြားျခားပံု 

အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ သာသနာတြင္းအလွဴနဲ႔ သာသနာပအလွဴ ႏွစ္ခုတို႔ရ႕ဲ ကြားျခား ပုံကိုလဲ 

ေပတ၀တၳဳပါဠိေတာ္, အ႒ကထာ, ဓမၼပဒအ႒ကထာေတြကေန အလ်ဥ္းသင့္တနု္း ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။ 

ျမတစ္ြာဘုရားရွင္ ဘုရားျဖစ္ၿပီး ခုနစ္၀ါေျမာကက္ာလ တာ၀တိ ံသာနတျ္ပည္မွာ နတေ္တြကို အဘိဓမၼာတရား 

ေဟာတနု္းက ျမတစ္ြာဘရုားရ႕ဲ လက္ယာဘကအ္ျခမ္းမွာ မယေ္တာ္ျဖစ္ခဲ့ဘးူတ့ဲ သႏၱဳႆိတနတသ္ားထုိင္ေနၿပီး 

သူ႔ေနာက္မွာေတာ့ ဣႏၵကနတ္သား ထုိင္ပါတယ္။ လက္၀ဘဲကအ္ျခမ္းမွာေတာ့ အကၤုရနတ္သား ထိုင္ေန 

ပါတယ္။ ေနာကထ္ပ္ တန္ခိုးႀကီးတ့ဲနတ္ေတြ ေရာက္လာတဲ့အခါ အကၤုရနတသ္ားက ေနာကကုိ္ ဖယ္ေပး 

ရတယ္။ အကၤုရနတသ္ားဟာ သူ႔ထက္တန္ခိုးႀကးီတ့ဲနတ္ေတြ ေရာက္လာတုိင္း ဖယ္ေပးရလို႔ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ 

တစ္ဆယ့္ႏွစ္ယဇူနာေ၀းတဲ့အရပ္အထိ ေရာကသ္ြားတယ္။ သႏၱဳႆိတနတသ္ားေနာက္မွာ ထုိင္ေနတဲ့ ဣႏၵက 

နတသ္ားကေတာ့ ေနရာဖယ္ေပးစရာမလိုပဲ သူ႔မူလထုိင္ေနတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔နီးတဲ့ ေနရာမွာပဲ ထုိင္ရပါတယ။္  

ဒီနတ္သားႏွစ္ေယာက္ကို ၾကည့္ၿပီး ျမတစ္ြာဘုရားရွင္က သာသနာတြင္းမွာ လွဴရတဲ့ အလွဴရဲ႕ 

ႀကးီက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ပုံကို သိေစခ်င္တဲ့အတြက ္ အကၤုရနတ္သားကို “ အကၤုရနတ္သား… သင္ဟာ အႏွစ္ 

တစ္ေသာင္းေတာင္ အလွဴအႀကီးအက်ယ ္ေပးလွဴခ့ဲပါလ်ကန္ဲ႔  အခု ဒီတရားနာဖုိ႔ ေနရာယၾူကတဲ့အခါ သင္ဟာ 

မူလထုိင္ေနတဲ့ ေနရာကေန တစ္ဆယ့္ႏွစ္ယဇူနာေရာက္တဲ့အထိ ေနာကဆု္တေ္နရာဖယ္ေပးရတာလဲ” လို႔ ေမး 

ေတာ္မူပါတယ္။ ဒီအခါ အကၤုရနတ္သားက “ျမတ္စြာဘုရား… တပည့္ေတာ္ရ႕ဲအလွဴပြဲမွာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ 

အလွဴခံပုဂၢိဳလကုိ္ မရခ့ဲပါဘုရား၊ ျမင့္ျမတတ္ဲ့အလွဴ ခံပုဂၢိဳလမ္ွ ဆိတ္သုဥ္းခဲ့တဲ့အတြက္ တပည့္ေတာ္ အခုလုိ 

ေနရာဖယေ္ပးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား”လို႔ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။  

အခုလိ ု အကၤုရနတသ္ားက ေလွ်ာက္တ့ဲအခါ ျမတစ္ြာဘုရားရွင္က ဣႏၵကနတ္သားကို 

“ဣႏၵကနတ္သား…သင္က ငါ့ရ႕ဲ လက္ယာဘက္မွာပဲ ထိုင္ေနရၿပီး ဘာ့ေၾကာင့္ ေနရာ ဖယ္မေပးရဘဲ 

ထိုင္ေနႏိုင္တာလဲ” လို႔ ေမးေတာ္မူပါတယ္။ ဒီအခါ ဣႏၵကနတသ္ားက “ျမတ္စြာဘုရား… တပည့္ေတာ္ဟာ 

လယ္ယာေျမေကာင္းမွာ မ်ိဳးေစ့အနည္းငယ္ စိုက႐္ုံမွ်နဲ႔ ေကာကပ္သဲးီႏွံေတြ အမ်ားႀကးီ ရတဲ့ လယသ္မားလို 

တပည့္ေတာ္ရ႕ဲ အလွဴ မွာ ျမင့္ျမတ္တဲ့အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကို ရခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္ ခုလုိ ေနရာဖယ္ 

မေပးရျခင္းျဖစ္ပါတယဘု္ရား” လို႔ ေျဖၾကားပါတယ။္ ဒီ ဣႏၵကနတ္သားရဲ႕ ေကာင္းမႈက အရွင္ 
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အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ျမတ္ ရြားတြင္း ဆြမ္းခံၾကြလာတန္ုး ဆြမ္းေလးတစ္ဇြန္း ေလာင္းလွဴခ့ဲဖူးတဲ့ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ပါ။ 

လူ႔ဘ၀ဆင္းရသဲားျဖစ္စဥ္က အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ကို ဆြမ္းတစ္ဇြန္းေလာင္းလွဴ ခဲ့ဖူးတဲ့ သာသနာတြင္း 

ကသိုုလ္က အႏွစ္တစ္ေသာင္းတိတိ အလွဴ ႀကးီေပးလွဴ ခ့ဲတဲ့ အကၤုရရ႕ဲ သာသနာပကသုိုုလ္ထက္ အဆေပါင္း 

မ်ားစြာသာတဲ့အက်ိဳးကို ရခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမတစ္ြာဘုရားက အလွဴဒါနျပဳတဲ့အခါ ဉာဏ္နဲ႔ 

ေရြးခ်ယ္စိစစ္ၿပီး ေပးလွဴသင့္ေၾကာင္း၊ အဲဒီလုိ စိစစ္လွဴဒါန္းျခင္းက လယယ္ာေျမေကာင္းမွာ စိုကပ္်ိဳးတဲ့မ်ိဳးေစ့ 

လို႔ ႀကးီက်ယတ္ဲ့အက်ိဳးကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေၾကာင္း အက်ယ္တ၀င့္ ဆကၿ္ပီး တရားေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒါက 

အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္ျမတ္ကို ဆြမ္းတစ္ဇြန္းေလာင္းလွဴ႐ံုမွ်နဲ႔ ၾကးီက်ယ္တဲ့ နတစ္ည္းစိမ္ကို ရခဲတ့ဲ ့ ဣႏၵက 

နတသ္ားရဲ႕ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပါတယ္။  

အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္အေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ အဓိကေကာင္းမႈေတြအေနနဲ႔ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ 

အရာ ဧတဒဂ္ရဖုိ႔အတြက္ ဆေုတာင္းၿပီး ကုသိုလျ္ပဳတာရယ၊္ ဆီမီးလွဴ တာရယ္၊ ေနာကဆံု္းဘ၀ ေယာက်္ား 

ျမတတုိ္႔ အေတြးအႀကံရွစ္မ်ိဳး ေတြးႀကလုိံ႔ရယ္ ဒီအေၾကာင္းတရားေတြကို ေတြ႔ရမွာပါ။ ဆီမီးလွဴ ဒါန္းခဲ့တ့ဲ 

အတြက္္ေၾကာင့္ သိၾကားမင္းဘ၀ကို ကမၻာသုံးဆယ္ ရခဲ့ၿပီး စၾက၀ေတးမင္း ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ခ့ဲတယ္လို႔လဲ 

အရွင္ျမတ္ ေဟာခဲ့တာကုိ ေထရာပဒါန္မွာ မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ။္ 

 နိဂုံးခ်ဳပ္အေနအားျဖင့္ အရွင္အႏု႐ုဒၶါမေထရ္လို ေကာင္းျမတတ့ဲ္ အေၾကာင္းတရားေတြကို ျဖည္က့်င့္ 

ႏိုင္ၾကပါေစ၊ အထးူအားျဖင့္ မဟာပုရိသ၀ိတက္ရွစ္မ်ိဳးကို အၿမႀဲကစံည္ႏိုင္ၾကပါေစ၊ ပါရမီျပည့္ေသာခဏ၌ 

အရွင္ျမတ္ႀကီးတို႔သိတဲ့ သစၥာေလးပါးတရားကို မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ လ်င္ျမန္စြာ သိႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလျ္ဖစ္ၾကပါေစ 

လို႔ ဆုေတာင္းရင္း ဒီတပတ္ သင္တန္းကို နိဂံုးခ်ဳပ္လိုကပ္ါတယ္။  

က်မ္းကိုး--- 

၁။ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ ပထမတြဲ၊ တတယိတြဲ၊ 

၂။ အဂၤုတၱိဳရ္အ႒ကထာ၊ အဂၤုတၱိဳရ္ ဋီကာ ပထမတြဲ၊ တတယိတြဲ။  

၃။ အပဒါန္ပါဠိေတာ္၊ ၎ အ႒ကထာ။ 

၄။ ေထရဂါထာပါဠိ၊ ၎ အ႒ကထာ။ 

၅။ ဓမၼပဒအ႒ကထာ၊ ပထမတြဲ၊ ဒုတိယတြဲ။ 

၆။ ေပတ၀တၳဳပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ။ 

၇။ မဟာဗုဒၶ၀င ္ဆ႒မတြဲ ပထမပုိင္း။  

အရွင္ေနမိႏၵာဘိ၀ံသ 

သိရီမဂၤလာေက်ာင္း၊ ေပါ့တလန္ၿမိဳ႕၊ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ။ 

၁၃၇၉-ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္(၁၂) ရက္၊ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ(၁၂)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔။ ညေန ၆း၂၃။ 


