
ဧတဒဂ္ရပုဂၢိဳလ္ထးူမ်ား 

အမွတ္စဥ္ (၆) 

အမ်ိဳးျမတ္ျခင္းအရာ အသာဆုံး ဥစၥာကလုကိ ဧတဒဂ္ရ အရွင္ဘဒၵိယ 

  ပညာရွင္မ်ားက ဘ၀ရ႕ဲ အလွ ခုနစ္မ်ိဳးရွိတယလ္ုိ႔ ညႊန္းဆိုၾကတယ္။  အသက္ရွည္ရွည္ 

ေနရတာ၊ က်န္းက်န္းမာမာေနရတာ၊ ႐ုပ္ဆင္းအဂၤါလွပတာ၊ အသုိင္းအ၀ိုင္း ျပည့္စုံတာ၊ ျမင့္ျမတ္တ့ဲ 

မ်ိဳး႐ုိးမွာ ျဖစ္ရတာ၊ ပစၥည္းဥစၥာ ျပည့္စုံခ်မ္းသာတာနဲ႔ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး ထကျ္မကေ္ကာင္းမြန္ 

တာေတြဟာ ဘ၀ရ႕ဲ အလွတရားေတြပါ။ လူတိုင္း ဒီအလဂွုဏ္ေတြနဲ႔ ျပည့္စုံခ်င္ၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့လဲ 

သူ႔အလွနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြ ရွိပါမွ အလွဂုဏ္ဆိုတာလဲ ပိုင္ဆုိင္ရတာမ်ိဳးပါ။ ဒီတပတ္မွာ 

ေတာ့ ဘ၀အလွေတြထမဲွာ တစ္ခုပါ၀င္တဲ့ မ်ိဳး႐ုိးျမတျ္ခင္းဂုဏ္နဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး အသာဆုံး ဧတဒဂ္ရတ့ဲ 

အရွင္ဘဒၵိယမေထရ္ျမတ္အေၾကာင္းကို ၾကည္ညိဳၾကပါမယ္။ ဘယလုိ္ အေၾကာင္းကံေတြ ျပဳခဲ့တဲ့ 

အတြက္ေၾကာင့္ အရွင္ဘဒၵိယမေထရ္ မ်ိဳး႐ိုးျမင့္ျမတ္ျခင္းနဲ႔သကဆ္ိုင္တဲ့ အသာဆုံး ဥစၥာကုလကိ 

ဧတဒဂ္ရခဲ့တယဆုိ္တာ အတယုလိုူက္နာက်င့္သုံးဖြယအ္ျဖစ္ သတုပြား မွတ္သားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။  

မေထရ္ျမတ္ရ႕ဲ ဥစၥာကုလိကဧတဒဂ္ဘြဲ႕အေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ 

 အရွင္ဘဒၵိယမေထရ္ဆိုတာ အႏု႐ုဒၶါမေထရ္နဲ႔အတူ ရဟန္းျပဳခဲ့တဲ့ သာကီ၀င္မင္းပါ။ သူ႔ရ႕ဲ 

မယ္ေတာ္က ကာဠိေဂါဓာ လို႔ ေခၚတဲ့ သာကီ၀င္မင္းသမီးႀကီးပါ။ နာမည္ရင္းကေတာ့ ေဂါဓာ ပါ၊ 

သူမအသားက နနဲဲ မလဲို႔ ကာဠိေဂါဓာသာကီ၀င္မင္းသမီး လို႔ ေခၚတာျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း 

အဂၤုတၱိဳရ္အ႒ကထာမွာ ရွင္းျပထားပါတယ။္ သာသနာေတာ္မွာ ဘဒၵိယ အမည္ပါတဲ့ မေထရ္ေတြက 

မ်ားတာမို႔ ဒီမေထရ္ကို “ကာဠိေဂါဓာပုတၱဘဒၵိယမေထရ္”လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။ ကာဠိေဂါဓာသာကီ၀င္ 

မင္းသမီးရ႕ဲသား  အရွင္ဘဒၵိယမေထရ္ေပါ့။  

 အရွင္ျမတ္ရ႕ဲမိခင္က သာကီ၀င္မင္းသမီးေတြထမဲွာ အရြယ္အေနနဲ႔ အႀကီးဆုံးမင္းသမီး ျဖစ္ပါ 

တယ။္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဘုရားျဖစ္ၿပီးလို႔ ကပိလ၀တ္ျပည္ကို ျပန္ၾကြတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမတစ္ြာဘရုားရ႕ဲ 

ဖခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဓနမင္းႀကီးက အသကကို္းဆယအ္ရြယေ္လာက္ရွိေနပါၿပီ။ အဒဲီအခ်ိန္မွာ ထးီေမြ 

နန္းေမြ ဆက္ခံဖို႔ကလ ဲ ျမတ္စြာဘုရားေရာ၊ ညီေတာ္နႏၵမင္းသားေရာ၊ ေျမးေတာ္ရာဟုလာပါ ရဟန္းျပဳ 

ကုန္ၾကၿပီမို႔ ဘဒၵိယမင္းသားက အႀကီးဆုံးမင္းသမီးရ႕ဲ သားျဖစ္တာမို႔ သူ႔ကိုပဲ သက်သာကီ၀င္ ေရွ႕ 

ေဆာင္မင္းအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့အခ်ိန္ပါ။ ဘဒၵိယမင္းသားဟာ မိမိရရွိထားတဲ့ သက်သာကီ 

ေရွ႕ေဆာင္မင္းဘ၀ကို ပယ္စြန္႔ၿပီး ရဟန္းျပဳခဲ့သျူဖစ္ပါတယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအမ်ိဳးအျမတ္ဆုံး ဧတဒဂ္ 



အမ်ိဳးအျမတ္ဆုံး ဥစၥာကုလိန ဧတဒဂ္ရ အရွင္ဘဒၵိယမေထရ္ 
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ရာထူးအပ္ႏွင္းခံရျခင္းျဖစ္ပါတယ။္ ဒါ့အျပင္ အရွင္ဘဒၵိယမေထရ္ဟာ ေရွးကပန္ဆင္ခဲ့တဲ့ ဆေုတာင္း 

ပတၳနာရ႕ဲ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္  ဘ၀ငါးရာဆက္တုိက္ မင္းမ်ိဳးမွာျဖစ္ၿပီး ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 

ဒါ့ေၾကာင့္လ ဲ  မ်ိဳးႏြယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့သေူတြအထမဲွာ အသာဆုံး ဥစၥာကုလကိဧတဒဂ္ကို ရခဲ့တာျဖစ္ပါ 

တယ။္   

အရွင္ဘဒၵိယမေထရ္ရ႕ဲ ေရွးေကာင္းမႈ 

 အရွင္ဘဒၵိယမေထရ္ျမတ္လ ဲ လြန္ခဲ့တဲ့ ကမၻာတစ္သနိ္းကာလ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားရွင္ 

လကထ္က္ေတာ္မွာ ပစၥည္းဥစၥာ ျပည့္စုံၾကြယ္၀တဲ့အမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အရြယ္ေရာက္လို႔ တစ္ေန႔ 

ေသာအခါမွာ ျမတ္စြာဘုရားေက်ာင္းေတာ္သြားေရာက္ကာ တရားနာယူပါတယ။္ အဒဲီတရားပြဲမွာ 

ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားရွင္က ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကို အမ်ိဳးအျမတဆ္ုံးအရာ အသာဆုံး ဥစၥာကုလကိ 

ဧတဒဂ္ရာထးူ ခ်ီးျမႇင့္တာကို အရွင္ျမတအ္ေလာင္း သေူဌးသား ေတြ႔ျမင္ၿပီး “ငါလပဲဲ ေနာင္အနာဂတ္ 

ဘုရားတစ္ဆူလကထ္က္မွာ ဒီရဟန္းလို အမ်ိဳးအျမတ္ဆုံးအရာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ရမွ သင့္ေတာ္ 

မယ္”လို႔ အႀကံျဖစ္ကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပင့္ဖိတၿ္ပီး ဘရုားအမွဴးရွိတဲ့သံဃာေတာ္ေတြကို ခုနစ္ 

ရက္တိုင္တိုင္ အလွဴႀကီး ေပးလွဴခဲ့ပါတယ။္ သေူဌးသားလဲ အလွဴႀကီးၿပီးတဲ့အခါ “ျမတ္စြာဘုရား… 

တပည့္ေတာ္ဟာ ဒီဒါနရဲ႕အက်ိဳးေၾကာင့္ အျခားစည္းစိမ္ကို မေတာင့္တပါ၊ ေနာင္ေသာအခါ တစ္ဆူ 

ေသာ ဘုရားရွင္ရ႕ဲ သာသနာေတာ္မွာ အမ်ိဳးျမတ္တဲ့ရဟန္းေတာ္ေတြထမဲွာ အသာဆုံး အျမတ္ဆုံး 

ဥစၥာကုလကိဧတဒဂ္ရ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရပါလို၏” ဆေုတာင္းၿပီး ျမတ္စြာဘုရား ေျခေတာ္ရင္းမွာ ၀ပ္စင္းေနခဲ့ 

ပါတယ္။  

 ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ အနာဂတ္ကို ၾကည့္ေတာ္မူလိုက္တဲ့အခါ သူေဌးသားရ႕ဲ 

ဆုေတာင္းျပည့္စုံမွာကို ျမင္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ “သင့္ရ႕ဲဆေုတာင္း ျပည့္စုံပါလမိ့္မယ္၊ ေနာင္ကမၻာ 

တစ္သိန္းအဆုံးေရာက္တဲ့အခါ ေဂါတမျမတစ္ြာဘရုား ပြင့္ေတာ္မူလိမ့္မယ္၊ သင္ဟာ အဒီဲဘုရား 

သာသနာေတာ္မွာ အမ်ိဳးျမတတ္ဲ့ရဟန္းေတြထမဲွာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ရပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လမိ့္မယ္”လုိ႔ ဗ်ာဒိတ ္

မိန္႔ၾကားေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဆြမ္းအႏုေမာဒနာတရားေဟာကာ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ျပန္ၾကြေတာ္မူ 

ခဲ့ပါတယ္။  

အမ်ိဳးျမတ္ေၾကာင္း ေကာင္းမႈကသုိုလ္မ်ား 

 ထိုသေူဌးသားလဲ ဗ်ာဒိတ္ရၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမင့္ျမတ္တဲ့အမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းေကာင္းမႈကုသိုလ္ 

ေတြကို ေမးျမန္းေလွ် ာက္ထားကာ တရားေဟာဖုိ႔ရာ ဓမၼာသနပလႅင္မ်ား ျပဳလုပ္ခုိင္းၿပီး လွဴဒါန္း ပါတယ္။ 



အမ်ိဳးအျမတ္ဆုံး ဥစၥာကုလိန ဧတဒဂ္ရ အရွင္ဘဒၵိယမေထရ္ 
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ပလႅင္ေပၚမွာ ခင္းဖုိ႔ ထိုင္ခင္းမ်ား၊ တရားေဟာတ့ဲေနရာမွာ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ယပ္ လွဴဒါန္း တ့ဲအျပင္ 

တရားေဟာဓမၼကထိကကုိ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ျခင္းနဲ႔ ဥပုသ္ျပဳရာ သိမ္တန္ေဆာင္းမွာ ဆီမီးညႇိထြန္း 

လွဴဒါန္းျခင္းစတ့ဲ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ားကုိ အသက္ထကဆံု္း ျပဳလပု္ကာ အဒဲီသူေဌးဘ၀က ေသတဲ့ 

ေနာက ္နတ္ျပည္၊ လူ႔ျပည္ေတြမွာ စုန္ခ်ည္ဆနခ္်ည္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ။္ အဒီဲလို သံသရာ က်င္လည္ရင္းက 

ကႆပျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ႏွစ္ဆူအၾကား ၾကားကာလမွာ ဗာရာဏသျီပည္က 

သူေဌးသူၾကြယအ္ိမ္မွာ သူၾကြယသ္ား ျဖစ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။  

 အဒဲီအခ်ိန္က ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္ေတြဟာ ဂႏၶမာဒနေတာင္ကေန ၾကြလာၿပီး ဗာရာဏသီ 

ျပည္၊ ဂဂၤါျမစ္ကမ္းနား ဆြမ္းစားဖို႔အဆင္ေျပတဲ့ေနရာမွာ ထိုင္ၿပီး ဆြမ္းဘဥု္းေပး ေနၾကပါတယ္။ အဒီဲ 

သူၾကြယလ္ဲ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္ေတြ အၿမဲမျပတ္ ဆြမ္းထုိင္ဘုဥ္ေပးတ့ဲေနရာမွာ ေက်ာက္ဖ်ာႀကီး 

ရွစ္ခ်ပ္ ခင္းလွဴခ့ဲၿပီး အသက္ဆုံးတဲ့အထိ ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတေ္တြကုိ ျပဳစုလုပ္ေကၽြး ပူေဇာ္ခဲ့ပါ 

တယ။္ အဒဲီေနာက္ ကႆပျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ ေဂါတမျမတစ္ြာဘရုားႏွစ္ဆူအၾကား ကာလတေလွ်ာက္  

အပါယ္ေလးပါး မလားမေရာက္ဘဲ ယခုေဂါတမျမတ္စြာဘုရားလကထ္က္မွာ ကပိလ၀တ္ျပည္ သက် 

သာကီ၀င္မင္းမ်ိဳးမွာ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ နာမည္ေပးကင္ပြန္းတပ္တဲ့ေန႔မွာ မိဘမ်ားက သူ႔ကို ဘဒၵိယ 

မင္းသားလို႔ အမည္ေပးခဲ့ၾကတယ။္ ဘဒၵိယမင္းသား အရြယေ္ရာကတ္ဲ့အခါ အရွင္အႏု႐ုဒၶါ၀တၳဳပါ 

အတိုင္း အႏု႐ုဒၶါ၊ အာနႏၵာ၊ ဘဂု၊ ကမိိလ၊ ေဒ၀ဒတၱမင္းသားနဲ႔ ဆတာၱသည္ ဥပါလိတို႔နဲ႔အတူ မလႅတုိင္း 

အႏုပိယသရက္ဥယ်ာဥ္မွာ သီတင္းသုံးေနတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားထံ သြားေရာက္ကာ  ရဟန္းျပဳခဲ့ၾကတယ္။ 

အဒဲီႏွစ္ ၀ါတြင္းမွာပဲ အရွင္ ဘဒၵိယမေထရ္ဟာ ရဟႏၱာျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္  

  တစ္ခါေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား ကပိလ၀တျ္ပည္ၾကြၿပီးလို႔ ကပိလ၀တ္ကေန ရာဇၿဂိဳဟ္အသြား 

လမ္းခုလတ္ မွာရွိတဲ့ မလႅာမင္းတို႔ရ႕ဲ အႏုပိယာနိဂုံးအနီးက သရကဥ္ယ်ာဥ္မွာ သီတင္းသုံးေနပါတယ။္ 

အဒဲီအခ်ိန္မွာ အရွင္ဘဒၵိယမေထရ္လဲ ေတာထမဲွာျဖစ္ျဖစ္, သစ္ပင္ေအာက္မွာျဖစ္ျဖစ္, ဆိတၿ္ငိမ္တဲ့ 

ေနရာမွာျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ ေရာက္တဲ့ေနရာတုိင္းမွာ “အေဟာ သုခံ - ေၾသာ္ ခ်မ္းသာ 

ေပစြ၊ အေဟာ သုခံ - ေၾသာ္ ခ်မ္းသာေပစြ” လို႔ အၿမမဲျပတ္ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေနတတပ္ါတယ။္ အရွင္ 

ဘဒၵိယမေထရ္ ခုလိ ု ဥဒါန္းက်ဴးရင့္တာကို ၾကားရတဲ့ရဟန္းေတာ္ေတြက “ဧကႏၱ အရွင္ဘဒၵိယ 

သာသနာ့ေဘာင္မွာ ေပ်ာ္ပုံမရဘူးနဲ႔တူတယ၊္ လူ႔ဘ၀တနု္းက ခံစားခဲ့ရတဲ့ မင္းစည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို 

ေအာက္ေမ့အမွတ္ရၿပီး ေရာက္တဲ့ေနရာတိုင္းမွာ အေဟာ သုခံ၊ အေဟာ သုခံ-လို႔ အၿမမဲျပတ္ 

ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေနတယ္”လို႔ ထင္ေနၾကတယ။္ ဒီရဟန္းေတြဟာ အဒဲီလိုထင္႐ုံတင္မက ျမတ္စြာဘုရား 

ထံသြားၿပီးေတာ့ေတာင္ သူတို႔အထင္ေတြကို ေလွ်ာက္ထားလို႔ ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းတစ္ပါးကို 
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အရွင္ဘဒၵိယကို ေခၚခိုင္းလိုက္ပါတယ။္ အရွင္ဘဒၵိယလဲ အဒဲီရဟန္း လာေခၚတာနဲ႔ ျမတ္စြာ 

ဘုရားထံေမွာက္ ေရာက္လို႔ ကန္ေတာ့ၿပီး ထိုင္ေနတဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္ဘဒၵိယကို ဥဒါန္း 

က်ဴးရင့္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယလုိ္အက်ိဳးတရားေတြကို ျမင္လို႔ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ရတာလလဲို႔ ေမးေတာ္ 

မူပါတယ္။  

 ဒီအခါမွာ အရွင္ဘဒၵိယမေထရ္က “ ျမတစ္ြာဘရုား….တပည့္ေတာ္လူ႔ဘ၀ မင္းျဖစ္စဥ္အခါက 

ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္, နန္းေတာ္တြင္း နန္းေတာ္ျပင္ ေနရတိုင္းမွာ လက္နက္ကိုင္ အေစာင့္အေရွာကေ္တြနဲ႔ 

လုံလုံၿခဳံၿခဳံ ေနရေပမဲ့ ေၾကာက္ေၾကာက႐္ြံ႕႐ြံ႕ ထတိထိ္တ္လန္႔လန္႔ ယုံမွားသံသယစိတ္ေတြန႔ဲ  လန္႔လန္႔ 

ဖ်ပ္ဖ်ပ ္ေနခဲ့ရပါတယဘု္ရား။ ျမတ္စြာဘုရား…. ခုေနခါမွာေတာ့ တပည့္ေတာ္ဟာ ေတာထမဲွာပေဲနေန 

သစ္ပင္ေအာက္မွာပေဲနေန ဆတိၿ္ငိမ္တဲ့ေနရာမွာပေဲနေန ဘယေ္နရာေရာက္ေရာက္ တစ္ေယာက္ထ ဲ

မေၾကာက္မရြံ႕ ထိတ္လန္႔ျခင္းေတြ ယုံမွားသံသယေတြ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းနဲ႔ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ 

ေၾကာင့္ၾကမဲ့ ေနရပါတယ္ဘုရား။ ၾကကသီ္းေမြးညင္းလမဲထ သူတစ္ပါးလွဴတဲ့ပစၥည္းကိုမွီၿပီး အသက္ 

ရွင္ရပ္တည္ေနရတာဟာျဖင့္ သားသမင္ေလးေတြ လြတ္လြတလ္ပ္လပ္နဲ႔ စားက်က္မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ 

ရႊင္ရႊင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး က်က္စားေနသလို တပည့္ေတာ္လဲ ေပါ့ပါးလြတလ္ပ္စြာ ေနေနရပါတယ္ဘရုား။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္ အေဟာသခုံ - ေၾသာ္ ခ်မ္းသာေပစြ၊ အေဟာ သုခံ - ေၾသာ္ ခ်မ္းသာေပစြလို႔ 

ဥဒါန္းက်ဴးရင့္တာ ျဖစ္ပါတယဘ္ရုား” လို႔ ျမတ္စြာဘရုားကို ျပန္လည္ ေလွ်ာကထ္ားခဲ့ပါတယ။္  

ဒီအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္လဲ “ရာဂ ေဒါသစတဲ့ ကိေလသာအညစ္အေၾကးေတြ ကင္းေနတဲ့ 

ပုဂၢိဳလ္မွာ ျပည့္စုံျခင္းေတြ မျပည့္စုံျခင္းေတြကို လြန္ျမာက္သြားၿပီျဖစ္တယ္၊ ေၾကာကလ္န္႔ျခင္း 

ေဘးရန္ေတြလဲ ကင္းသြားၿပီ၊ ကင္းဆိတမ္ႈခ်မ္းသာ မဂ္ဖိုလ္ခ်မ္းသာေတြနဲ႔ ခ်မ္းသာလ်က္ ရွိေနၿပီ၊ 

စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ျခင္းေတြလဲ ကင္းသြားၿပီ။ ဒီလိုဂုဏ္ရည္ေတြနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္ရ႕ဲ စိတ္ကုိ 

နတ္ေတြေတာင္မွ မသိႏိုင္ၾကၿပီ” လို႔ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အရိယာ 

ပုဂၢိဳလ္ရ႕ဲစိတ္ကို ပုထုဇဥ္နတ္ေတြေသာ္မွ မသိႏိုင္၊ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္ရ႕ဲစိတ္ကို ေသကၡအရိယာနတ္ေတြ 

ေသာ္မွ မသိႏိုင္ၾကဘးူလို႔ ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီရဟန္းေတြဟာ ရဟႏၱာျဖစ္တဲ့ 

အရွင္ဘဒၵိယမေထရ္ရ႕ဲစိတက္ုိ မသႏိုိင္ၾကဘဲ အထင္လြဲေနၾကတာျဖစ္ပါတယ။္ အရွင္ဘဒၵိယ 

မေထရ္ရ႕ဲ အသိဉာဏ္ကို လိုကမ္မီဘူးလို႔ပဲ ဆိုရမွာပါ။  

ေနာက္ပိုင္းတစ္ခ်ိန္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းမွာ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူတဲ့အခ်ိန္ 

“ကာဠိေဂါဓာသာကီ၀င္မင္းသမီးရ႕ဲသား ဘဒၵိယဟာ ျမင့္ျမတ္တဲ့မ်ိဳးႏြယမ္ွာ ျဖစ္ၾကတဲ့ ငါဘရုားရ႕ဲ 
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တပည့္ရဟန္းေတြထမဲွာ အသာဆုံး အျမတ္ဆုံးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္တယ္လို႔ ခ်ီးက်ဴးၿပီး ဥစၥာကုလကိ-မ်ိဳးႏြယ္ 

ျမင့္ျမတ္တဲ့အရာမွာ အသာဆုံးဧတဒဂ္အရာ ထားေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္  

အရွင္ဘဒၵိယမေထရ္ရ႕ဲ အေၾကာင္းကို ၾကည္ညိဳၾကည့္တဲ့အခါ မ်ိဳးႏြယ္ျမင့္ျမတဖ္ို႔အတြက္ 

တရားေဟာပလႅင္လွဴတာ၊ ပလႅင္ေပၚမွာခင္းဖို႔ အခင္းလွဴ တာ၊ တရားေဟာတဲ့ေနရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ 

ယပ္လွဴတာ၊ ရဟန္းေတာ္ေတြ ဆယ့္ငါးရက္တစ္ႀကိမ္ ဥပုသ္ျပဳတဲ့ သိမ္တန္ေဆာင္းမွာ ဆီမီးလွဴတာ၊ 

ေနာက္ၿပီး ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္ေတြ ဆြမ္းစားတဲ့ေနရာမွာ ေက်ာကဖ္်ာရွစ္ခ်ပ္ လွဴဒါန္းတာစတ့ဲ 

ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြကို အထူးျပဳၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တာ သတျိပဳမိၾကမွာပါ။ ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ 

တရားေတာ္ေတြ ျပန္႔ပြားေအာင္ ပို႔ခ်ေဟာျပေပးတဲ့ပုဂၢိဳလေ္တြ၊ သင္ယူေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကို လွဴဒါန္း 

တာ၊ ေနာက္ၿပီး ေဟာေျပာပို႔ခ်တဲ့ေနရာမွာ မျဖစ္မေနလိုအပ္တဲ့ ေနရာထိုင္ခင္းစတဲ့ ပရိေဘာဂ အသုံး 

အေဆာင္ေတြ ဆီမီးေတြ လွဴဒါန္းတာ။ ဒီကုသိုလ္ေတြဟာ ျဖစ္ေလရာဘ၀ေတြမွာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ 

မ်ိဳးႏြယ္ေတြမွာ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ ကသုိုလ္ေတြပါ။  

အဓိကကေတာ့ ပညာျပန္႔ပြားေအာင္၊ ကိုယက္်င့္တရားေတြ ေကာင္းေအာင္ အေထာက္ 

အကူျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ကုသိုလ္ေတြမနွ္သမွ် အမ်ိဳးျမင့္ျမတ္ေၾကာင္း ေကာင္းမႈေတြပါ။ ဒါ့အျပင္  

႐ုိေသေလးစား တန္ဖုိးထားရမဲ့ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ ဆရာ၊ မိဘစတဲ့ ေက်းဇူးရွင္ပုဂၢိဳလေ္တြအေပၚ 

႐ိုေသေလးစားျခင္း၊ ပူေဇာ္ျခင္း၊ ႐ို႐ိုေသေသ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးျခင္းေတြဟာလ ဲ အမ်ိဳးျမင့္ျမတ္ေၾကာင္း 

ကုသိုလေ္တြပါပ။ဲ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကေတာ့ ႐ိုေသေလးစားရမဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြအေပၚ ႐ိုေသေလးစား 

တန္ဖိုးထားထဲ့သေူတြဟာ ျဖစ္ေလရာ ဘ၀တိုင္းမွာ သူ႔ကံနဲ႔ညီမွ်တဲ့ ႐ိုေသေလးစား တန္ဖိုးထားခံရတဲ့ 

ျမင့္ျမတ္တဲ့မ်ိဳးႏြယ္ေတြမွာ ျဖစ္ရတယ္။ ကိုယ္က သူမ်ားအေပၚ မာန္မာနေတြန႕ဲ ေမာက္မာၿပီး မ႐ိုေသ၊ 

မေလးစားတတတ့ဲ္ပုဂၢိဳလေ္တြဟာ သံသရာမွာလဲ သူတို႔ျပဳခဲ့တဲ့ ကအံတိုင္း သတူို႔ကုိ ဘယ္သူကမွ 

အ႐ုိအေသလဲ မေပး၊ ေလးလ ဲ မေလးစားၾကပါဘူး။ လူ႕ေအာက္တန္းက နင္းျပားမ်ိဳးႏြယ္ေတြမွာ 

ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္လို႔ စူဠကမၼ ၀ိဘဂၤသတုမ္ွာလဲ ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

ဘယသ္ူပျဲဖစ္ျဖစ္ သံသရာခရီး မဆုံးေသးလို႔ သံသရာလည္ၾကရဦးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျမင့္ျမတ ္

တဲ့မ်ိဳးႏြယ္ေတြမွာ ျဖစ္ခ်င္ၾကမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ မ်ိဳး႐ိုးျမင့္ျမတေ္စဖို႔အတြက္ မာန္မာနေတြကို ဖယ္ရွားၿပီး 

ဂါရ၀နိ၀ါတမဂၤလာနဲ႔ ျပည့္စုံေအာင္ ေနႏိုင္ၾကပါေစ၊ မ်ိဳး႐ုိးျမင့္ျမတ္ေၾကာင္း ကသုိုလ္ေကာင္းမႈေတြကို 

ျဖည့္က်င့္ႀကိဳးစား အားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ၊ အရွင္ဘဒၵိယမေထရ္ျမတ္လို အေဟာ သုခံ၊ အေဟာ သခုံလို႔ 

ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ႏိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္ေအာင္လဲ တရားဘာ၀နာေတြကုိ က်င့္ႀကံႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္း 

ရင္း ဒီတပတ္သင္တန္းကို နိဂုံးခ်ဳပ္လိုကပ္ါတယ္။  



အမ်ိဳးအျမတ္ဆုံး ဥစၥာကုလိန ဧတဒဂ္ရ အရွင္ဘဒၵိယမေထရ္ 
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က်မ္းကိုး--- 

၁။ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ ၎အ႒ကထာ ပထမတြဲ၊  

၂။ စူဠ၀ါပါဠိေတာ္  

၃။ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္     

၄။ အပဒါန္ပါဠိေတာ္     

၅။ ေထရဂါထာပါဠိ  

၆။ မဟာဗုဒၶ၀င ္တတိယတြ၊ဲ ဆ႒မတြဲ။ 

 

အရွင္ေနမိႏၵာဘိ၀ံသ၊  

ေခတ ၱ- သရီိမဂၤလာေက်ာင္း၊ ေပါ့တလန္ၿမိဳ႕၊ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ။  

 ၁၃၈၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ကဆနု္လဆန္း(၆)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔။ (၁၈၊ ၄၊ ၂၀၁၈)။ 10:17 AM. 


