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 ဧတဒဂ္ရ ပုဂၢိဳလ္ထးူမ်ား 

အမွတ္စဥ္ (၇)  

အသံအခ်ိဳသာဆုံး မဥၨဳႆရ ဧတဒဂ္ရ အရွင္လကု႑က ဘဒၵိယမေထရ္ 

  ဘယ္သူပျဲဖစ္ျဖစ္ ေလာကမွာ အေကာင္းဆုံးအရာေတြကိုပဲ ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ၾကတာပါ။  ဒါဟာ 

လူ႔သဘာ၀ပါ။ ဒါေပမ့ဲ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵအတိုင္းေတာ့ လူတုိင္းျဖစ္ခြင့္ မရေနဘးူဆိုတာလဲ လူသား 

ကမၻာေလာကႀကးီက ထင္ရွားျပေနပါတယ။္  ဒါဆို ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တဲ့ ေကာင္းတဲ့အရာေတြ ရဖို႔၊ 

ျပည့္စုံဖို႔ ဘာက အခရာက်သလ ဲစိစစ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေလာကလူသားေတြ သူတို႔ျပဳထားတဲ့ ကေံတြ 

အတုိင္း ျဖစ္ေနရတာမို႔ ကံကပဲ အရင္းပဓာနဆုိတာလ ဲ ထင္ရွားလွပါတယ။္ ဒါဟာ ျမတ္ဗုဒၶရ႕ဲ “ကမံၼ 

သေတၱ ၀ိဘဇတိ - သတၱ၀ါေတြကို တစ္ေယာကန္ဲ႔တစ္ေယာက္ မတူကြျဲပားေအာင္ ကံကပဲ ခြဲျခား 

ထားတယ္” ဆုိတဲ့ ေဒသနာေတာ္နဲ႔လဲ ကိုက္ညီေနပါတယ။္   

  ေကာင္းကံေတြေၾကာင့္ ေကာင္းတဲ့အရာေတြကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရေနသလုိ မေကာင္းတဲ့ကေံတြ 

ေၾကာင့္လဲ ကိုယမ္လိုခ်င္တာေတြကို မလိုခ်င္လဲပဲ ေရွာင္လႊမဲရဘ ဲ ရေနၾကတာပါ။ ကိုယ့္ပတ္၀န္း 

က်င္ကို ဉာဏ္နဲ႔ျဖန္႔က်က ္ ၾကည့္လိုက္ရင္ ဒီျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေတြက သိသာထင္ရွားလြန္းလွပါတယ။္  

အခုေတာ့ ကံေတြရ႕ဲ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးျပစ္ေတြေပးပုံကို အရွငလ္က႑ုကဘဒၵိယမေထရ္ရ႕ဲ ဘ၀ 

ျဖစ္စဥ္နဲ႔ကပ္ၿပီး သတထိား သံေ၀ဂပြားၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။  ကံေတြရ႕ဲ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးျပစ္ေတြဟာ 

ဘယအ္ထိ လုိက္အက်ိဳး ေပးႏိုင္သလဆဲုိတာလ ဲအသပိိုရွင္းသြားပါလမိ့္မယ။္   

မၪၨဳႆရ ဧတဒဂ္ရ အရွင္ လက႑ုကဘဒၵိယမေထရ္ 

 အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ ဘြဲ႔အမည္ေတာ္မွာ “ဘဒၵိယ”ဆိုတာ က မူရင္းအမည္ျဖစ္ပါတယ၊္ ေရႊ႐ုပ္ေလး လို 

ေကာင္းျမတ္တဲ့ခႏၶာကိုယ္ ရွိတဲ့အတြကေ္ၾကာင့္ သူ႔နာမည္ကို မိဘေတြက ဘဒၵိယ-လို႔ မွည့္ေခၚခဲ့တာ 

ျဖစ္ပါတယ။္ ဒါေပမဲ့ အရပ္အေမာင္းကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေသးေကြးပုကြေနပါသတဲ့၊ ဒါ့ေၾကာင့္ 

ဘဒၵိယရ႕ဲ ေရွ႕မွာ “လကု႑က” လို႔ ထည့္ေခၚၾကသတဲ့။ ျမန္မာလိုဆိုရင္ေတာ့ လူပုေလး ေမာင္ 

ေကာင္းျမတ္လို႔ ေခၚရမွာပါပ။ဲ အရွင္ျမတ္က သာယာခ်ိဳၿမိန္တဲ့အသံရွိတဲ့ တပည့္ရဟန္းေတြထမဲွာ 

အသာဆုံး မၪၨဳႆရ ဧတဒဂ္ကို ရခဲ့တာပါ။ အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ အေၾကာင္းကိုလဲ အတိတဆ္ေုတာင္း 

ပါရမီျဖည့္ပုံအပိုင္း၊ ပစၥဳပၸန္ဘ၀အပိုင္းနဲ႔၊ အရွင္ျမတ္နဲ႔ဆကစ္ပ္တဲ့ တရားေတာ္အပိုင္းဆိုၿပီး သုံးပိုင္းခြဲ 

ၾကည္ညိဳၾကပါမယ္။  
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(က) အတိတ္ဘ၀ ဆေုတာင္း ပါရမီျဖည့္ပုံအပိုင္း 

(၁) ၀ိပႆီဘုရားရွင္လကထ္က္ ဆုေတာင္းကုသိုလ္ျပဳပုံ 

 အရွင္ျမတ္အေလာင္းေတာ္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ကမၻာတစ္သနိ္းကာလ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားရွင္ 

လကထ္က္ေတာ္က ဟသံာ၀တီေနျပည္ေတာ္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာတဲ့သေူဌးမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ။္ တစ္ေန႔ 

မွာေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားေက်ာင္းေတာ္ တရားသြားနာတဲ့အခါ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားရွင္က အသံ 

ခ်ိဳသာေကာင္းျမတ္တဲ့ ရဟန္းတစ္ပါးကို ဧတဒဂ္အရာ ထားေတာ္မူတာကို ျမင္ေတြ႕ၿပီး “ငါလပဲဲ ေနာင ္

အနာဂတ ္ ဘုရားတစ္ဆူရဲ႕သာသနာေတာ္မွာ ဒီရဟန္းလို အသံသာယာေကာင္းျမတ္တဲ့ ရဟန္းေတြ 

ထမဲွာ အသာဆုံး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရရင္ ေကာင္းမွာပဲ” လို႔ အႀကံျဖစ္ေပၚလာခဲ့တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တရားနာ 

ၿပီးတဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ ရွိခိုးဦးခ်ကန္ေတာ့ၿပီး ေနာက္ေန႔မွာ သူ႔အိမ္ဆြမ္းစားၾကြဖို႔ 

ပင့္ေလွ်ာကက္ာ ခုနစ္ရက္တိုင္တိုင္ ဘရုားအမွဴးရွိတဲ့သံဃာေတာ္ေတြကို အႀကီးအက်ယ္ လွဴဒါန္း 

ပါတယ္။  အလွဴပြဲေနာက္ဆုံးေန႔မွာေတာ့ “ျမတ္စြာဘုရား…တပည့္ေတာ္ ယခုလိုလွဴ ဒါန္းရတဲ့ ဒါနရ႕ဲ 

အက်ိဳးေၾကာင့္ အျခားေလာကီခ်မ္းသာ ျပည့္စုံမႈေတြကို မေတာင့္တပါဘရုား၊ ေနာင္အနာဂတ္ တစ္ဆူ 

ေသာဘုရားရွင္ရ႕ဲ သာသနာေတာ္မွာ အသံသာယာခ်ိဳၿမိန္ေကာင္းျမတ္တဲ့ ရဟန္းေတြထမဲွာ အသာဆုံး 

မၪၨဳႆရ ဧတဒဂ္ရသူ ျဖစ္ရပါလို၏” လို႔ ဆုပန္ခဲ့ပါတယ္။ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားရွင္လဲ အနာဂတ္ကို 

ၾကည့္ေတာ္မူကာ သူၾကြယေ္တာင္းတဲ့ဆု ျပည့္စုံမဲ့အေရးကို ျမင္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ “ဒါယကာ… 

သင့္ရ႕ဲ ဆုေတာင္းျပည့္ပါလိမ့္မယ္၊ အခုအခ်ိန္ကေန ေနာင္ကမၻာတစ္သိန္းၾကာတဲ့အခါ ေဂါတမ 

ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူလိမ့္မယ္၊ သင္ဟာ အဒဲီဘုရားရ႕ဲ သာသနာေတာ္မွာ အသခံ်ိဳၿမိန္သာယာတဲ့ 

တပည့္ရဟန္းေတြထမဲွာ အသာဆုံး ဧတဒဂ္ရလိမ့္မယ္”လို႔ ဗ်ာဒိတ္စကား မိန္႔ၾကားေတာ္မူၿပီး ေက်ာင္း 

ေတာ္ကို ျပန္ၾကြသြားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

(၂) ဖုႆျမတ္စြာဘရုားလကထ္က္ ပါရမီျဖည့္ပုံ 

သူၾကြယလ္ဲ ဗ်ာဒိတ္စကား ရၿပီးေနာက္ အသက္ထကဆံု္း ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး 

အဒဲီဘ၀က ကြယလ္ြန္တဲ့အခါ တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္မွာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဒီဲလိုနဲ႔ လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္ေတြမွာ 

စုန္ခ်ည္ဆနခ္်ည္ က်င္လည္ရင္းက လြန္ခဲ့တဲ့ ကိုးဆယ့္ႏွစ္ကမၻာထက္ကာလ ဖုႆျမတ္စြာဘုရား 

လကထ္က္ေတာ္မွာ ဘုရင္ရ႕ဲေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္ေတာ္မွာ စိတၱပတၱ အမည္ရွိတဲ့ ဥၾသငွက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 

တစ္ေန႔မွာေတာ့ ဥၾသငွက္ေလးဟာ ဟမိ၀ႏၱာကေန သရကသ္းီမွည့္ေလးတစ္လုံးကို ႏႈတ္သီးနဲ႔ ကိုကခ္်ီ 

ၿပီး ျပန္လာတဲ့အခါ ရဟန္းသံဃာေတြ ၀န္းရံေနတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေတြ႕လုိက္ရေတာ့ “ငါဟာ 

အျခားေန႔ရကေ္တြမွာဆိုရင္ ငါ့မွာဘာမွမရိွဘဲ ဘုရားကို ဖူးေတြ႕ရတယ၊္ ဒီေန႔မွာေတာ့ ဒီသရက္သီး 
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မွည့္ကိ ု သားသမီးေတြအတြကဆ္ိုၿပီး ငါယေူဆာင္လာခဲ့တယ၊္ သားသမီးေတြအတြက္ အျခားသစ္သီး 

ကိ ု ေနာက္မွ ေဆာင္ယူေပးေတာ့မယ္၊ ငါ ခု ယူလာတဲ့သရက္သးီကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို ေပးလွဴ 

ေတာ့မယ္”လို႔ ေတြးႀကံၿပီး အထက္အျမင့္ကေန ေအာက္ကိုနိမ့္ဆင္းလာကာ ေကာင္းကင္မွာ တ၀ဲ 

လည္လည္ ပ်ံသန္းေနခဲ့တယ္။  

ဒီအခါ ဖုႆျမတစ္ြာဘရုားက ဥၾသငွက္ေလးရ႕ဲ စိတ္ကိ ု သိလိုကၿ္ပီး ေနာက္ကပါလာတဲ့ 

အလုပ္အေကၽြး အေသာကမေထရ္ကို လွမ္းၾကည့္ေတာ္မူပါတယ္။ အေသာကမေထရ္လ ဲ သပိတ္ကို 

အိတထ္ကဲ ထုတ္ၿပီး ဖုႆျမတ္စြာဘုရား လကေ္တာ္ကို ကပ္လိုကတ္ယ္။ ဒီအခါ ဥၾသငွက္ေလးဟာ 

ရႊင္လန္း၀မ္းေျမာကတ္ဲ့စိတ္နဲ႔ သရက္သးီမွည့္ေလးကို ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ သပိတ္ေတာ္ထဲ ေလာင္းလွဴ 

လိုကပ္ါတယ။္ ဖုႆဘရုားရွင္လဲ ဥၾသငွက္ေလး ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ ဥၾသငွက္ေလး 

ရ႕ဲ ေရွ႕မွာတင္ပဲ သရက္သးီမွည့္ကို ဘုဥ္ေပးေတာ္မူလိုကတ္ယ္။ ဘုရားရွင္ အဒဲီလို ဘုဥ္ေပးတာကုိ 

ၾကည့္ၿပီး ဥၾသငွက္ကေလးဟာ ၾကည္ညိဳတဲ့စိတ္ေတြ၊ ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာကတ့ဲ္စိတေ္တြ အဆကမ္ျပတ္ 

ျဖစ္ေပၚကာ သူ႔ရ႕ဲ ေတာင္ပံႏွစ္ဖကန္ဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးကန္ေတာ့တယ။္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာ 

သာယာခ်ိဳၿမိန္တဲ့ ဥၾသသံေလး တြန္က်ဴးၿပီးေတာ့လဲ ျမတ္စြာဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေတြကို ေအာက္ေမ့ကာ 

အဆက္မျပတ္ ပူေဇာ္ခဲ့ပါတယ။္ ဥၾသငွက္ေလးအေနနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ ဂုဏ္ေတာ္ကို ပြားတယ္ 

ဆိတုာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရ႕ဲ တင့္တယသ္ပၸါယပ္ုံ, ၾကည္ညိဳဖြယ္အမူအရာနဲ႔ ျပည့္စုံပံုနဲ႔ သူ သရကသ္းီ 

လွဴခ်င္တာကို ဘုရားရွင္က သိၿပီး အလွဴခံ,ဘဥု္ေပးသုံးေဆာင္ပုံေတြကို ဆင္ျခင္တာပါ။  အဒဲီလို 

ပူေဇာ္ၿပီးတဲ့အခါ သူ႔ရ႕ဲ အသိုက္ကို ျပန္သြားၿပီး ခုနစ္ရက္လုံးလုံး ၀မ္းသာပီတိေတြနဲ႔ စိတ္ေအး 

ခ်မ္းသာစြာေနခဲ့ပါတယ။္ ဖုႆ ျမတ္စြာဘုရားကို သရက္သးီလွဴ ဒါန္း ပူေဇာ္ရတဲ့ ကုသိုလေ္ၾကာင့္ 

ဥၾသငွက္ဘ၀ကေန တုသိတာ နတျ္ပည္မွာ ႀကီးက်ယတ္ဲ့ နတ္စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာကို ရရွိခဲ့ပါတယ။္ 

သာယာတဲ့အသနံဲ႔ တြန္က်ဴးကာ ပူေဇာ္ခဲ့တဲ့ကသုိုလ္ေၾကာင့္ သာယာခ်ိဳၿမိန္တဲ့အသရံွင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။  

(၃)ကႆပျမတ္စြာဘုရားလကထ္က္ လက္သမာဆရာႀကီးျဖစ္ခဲ့ရ 

 ကႆပဘုရားရွင္လက္ထက္မွာေတာ့ အရွင္လက႑ုကဘဒၵိယမေထရ္အေလာင္းေတာ္ဟာ 

လကသ္မားဆရာႀကးီျဖစ္ခဲ့ပါတယ။္ ကႆပဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူတဲ့အခါ ၾကြင္းက်န္ရစ္တ့ဲ 

သရီရဓာတ္ေတာ္ကို ေရႊေစတတီည္ၿပီး တည္ထားကိုးကြယဖ္ို႔ လူေတြ စီမံတိုင္ပင္ၾကတဲ့အခါ တစ္ခ်ိဳ႕ 

လူေတြက ခုနစ္ယူဇနာပမာဏရိွတဲ့ ေရႊေစတီတည္မယ္လို႔ အဆိုျပဳၾကတယ္၊ တစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့ 

ေျခာက္ယဇူနာ ပမာဏေလာကရ္ွိတဲ့ေစတဆုိီရင္ သင့္လပွါၿပီလို႔ အႀကံျပဳၾကတယ၊္ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ 

ငါးယူဇနာ၊ ေလးယူဇနာ၊ သုံးယူဇနာ၊ ႏွစ္ယဇူနာ၊ တစ္ယူဇနာေလာက္ပဲ တည္ၾကပါစို႔လို ႔ စသျဖင့္ 
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ေျပာဆိုၾကတယ္။ အဒီဲလို ေစတီတည္ဖို႔ပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္ မဆုံးျဖတႏ္ိုင္တဲ့အေနအထား ျဖစ္ေန 

တဲ့အခါ အရွင္ျမတေ္လာင္း လက္သမားဆရာႀကးီက “အခ်င္းတို႔….ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ျပဳျပင္ဖို႔ လြယ္ကတူဲ့ 

ပမာဏေလာကပ္ဲ တည္သင့္တယ္”လို႔ ေျပာဆုိၿပီး တိုင္းတာတဲ့တမံ်ဥ္းႀကိဳ းယူကာ ေစတီတည္မဲ့ 

ေနရာကို ပတ္လည္ တိုင္းတာၿပီးေနာက္ တစ္ဂါ၀ုတ္ပမာဏရိွတဲ့ေနရာမွာ ရပ္တည္ကာ “မုခ္ဦး 

တစ္ခု,တစ္ခုကို တစ္ဂါ၀ုတ၊္ တစ္ဂါ၀ုတ္ပမာဏေလာက္ပဲ ရွိပါေစ၊ ဒါဆုိရင္ ေလးဖက္ေလးတန္ 

ေစတီရ႕ဲပတ္ပတ္လည္ အ၀န္း အ၀ုိင္းဟာ တစ္ယူဇနာပမာဏျဖစ္ပါလမိ့္မယ၊္ အထကဉ္ာဏ္ေတာ္ 

အျမင့္လ ဲ တစ္ယူဇနာပမာဏ ရိွပါလိမ့္မယ္”လို႔ အဆုံးအျဖတ္စကား ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ။္ က်န္တ့ဲ 

လူေတြလ ဲ လကသ္မားဆရာႀကးီရ႕ဲ အဆုံးအျဖတ္ကိုပဲ အတည္ျပဳလကခ္ံလိုကၾ္ကရပါတယ။္ အရွင္ 

ျမတ္အေလာင္း လက္သမားဆရာႀကီးဟာ မႏႈိင္းယွဥ္အပ္ မႏႈိင္းယဥွ္ႏိုင္တဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ရွင္ 

ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ ေစတေီတာ္တည္ရန္အတြက္ အတုိင္းအတာပမာဏကို သတ္မွတေ္ျပာဆုိမိခဲ့တယ။္ 

ဒီကေံၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ေလရာျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္းမွာ က်န္တဲ့လေူတြထက္ပိုၿပီး ပုကြယတုန္ိမ့္တဲ့ ကိုယ္ 

ခႏၶာရွိသူ ျဖစ္ခဲ့ရတယ။္ ဒါေပမဲ့ ေစတီတည္ခဲ့တဲ့ ကသုိုလ္ေစတနာေၾကာင့္ေတာ့ အဒဲီဘ၀ကေန 

စုေတကြယလ္ြန္ၿပီးတဲ့အခါ တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္မွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။  

(ခ) ပစၥဳပၸန္၀တၳဳအပိုင္း 

 အရွင္လက႑ုက ဘဒၵိယမေထရ္ေလာင္းဟာ ယခုေနာက္ဆုံးဘ၀ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဂါတမ 

ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေရာက္တဲ့အခါ သာ၀တၳိျပည္က စည္းစိမ္ဥစၥာ ေပါၾကြယ္၀တဲ့ မဟာေဘာဂ 

သူေဌးမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ သူ႔ရ႕ဲအမည္ကိုေတာ့ ေဆြမ်ိဳးေတြက ေရႊ႐ုပ္ေလးလို႔ လွပလို႔ “ဘဒၵိယ” လို႔ 

မွည့္ေခၚခ့ဲၾကတယ။္ ဒါေပမဲ့ ခႏၶာကိုယ္က အေတာ္ကိုပုကြေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ “လကု႑က 

ဘဒၵိယ”လို႔ ထင္ရွားခဲ့ပါတယ။္ သူဟာ အရြယ္ေရာက္လို႔ ျမတ္စြာဘုရား ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွာ 

သီတင္းသုံးေနေတာ္မူခိုက္ တစ္ေန႔မွာ ေက်ာင္းေတာ္ကို သြားေရာက္တရားနာယူရင္းက သဒၶါတရား 

ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ရဟန္းျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဒဲီေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားအထံေတာ္မွာ ကမၼ႒ာန္းတရား 

သင္ယူၿပီး ၀ိပႆနာတရား ႀကိဳးစားအားထုတတ္ဲ့အတြက္ ပထမဆုံး ေသာတာပတၱိမဂ္,ဖိုလ ္ ဆိုက္ 

ေရာက္ၿပီး ေသာတာပန္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။  

 တစ္ေန႔မွာေတာ့ ပုဏၰားတစ္ဦးနဲ႔အတူ လွည္းရထားေလးနဲ႔ ခရီးသြားေနတဲ့ ျပည့္တန္ဆာမ 

တစ္ေယာက္က မေထရ္ျမတ္ကို ျမင္လိုက္ရလို႔ သြားေပၚေအာင္ ၿပဳံးျပပါတယ။္ ဒီအခါ မေထရ္ျမတက္ 

အဒဲီအမ်ိဳးသမီးရ႕ဲ သြားအ႐ိုးနိမိတအ္ာ႐ုံကို ယူၿပီး ကာယဂတာသတကိမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းလိုကတ္ာ စ်ာန္ 

ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒ့ီေနာက္ ရလာတဲ့စ်ာန္ကို အ႐ႈခံထားၿပီး ၀ိပႆနာတရား ႐ႈပြားလိုကတ္ာ 
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အနာဂါမိမဂ္ဖိုလ္အထိရၿပီး အနာဂါမ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ။္ ဒီလို အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာကက္ ၿပဳံးျပတဲ့ေနရာမွာ 

အမ်ိဳးသမီးကို အာ႐ုံမျပဳမိပဲ သူ႔ရ႕ဲ သြားကိုပဲ အာ႐ုံယူၿပီး တရား႐ႈပြားႏိုင္တယဆ္ိုတာ သုံးဆယ့္ႏွစ္ 

ေကာ႒ာသလို႔ေခၚတဲ့ ကာယဂတာသတကိမၼ႒ာန္းကို မျပတ္တမ္း စီးျဖန္းေနလို႔ပါ။ အရွင္ျမတ္ဟာ 

ကာယဂတာသတကိမၼ႒ာန္း အၿမမဲျပတ္ အားထုတ္ေနရင္းက တစ္ေန႔မွာ အရွင္သာရိပုတရၱာေဟာတ့ဲ 

တရားေတာ္ကို နာယူရင္း ၀ိပႆနာတရား ပြားမ်ားအားထုတတ္ဲ့အခါ အရွင္သာရိပုတၱရာရ႕ဲ 

တရားေဒသနာအစြမ္းအာႏုေဘာ္ရယ္၊ အရွင္ျမတ္ရဲ႕ ေရွးဘ၀ေတြက ဆည္းပူးျပဳလပု္ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ 

ရယ္၊ ဒီအေၾကာင္းႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ အရဟတမၱဂ္၊ အရဟတဖၱိုလရ္ရွိကာ ကိေလသာ 

အာသေ၀ါကုန္ခမ္း ရဟႏၱာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

 အရွင္ျမတ္ဟာ တရားဗဟုႆုတ ျပည့္၀ေတာ္မူတဲ့ ဓမၼကထကိတစ္ပါး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သာယာ 

ခ်ိဳၿမိန္တဲ့အသေံတာ္နဲ႔ ပရိသတေ္တြကို တရားေဟာေလ့ရွိပါတယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေဇတ၀န္ေက်ာင္း အရိယာသဃံာမ်ားရ႕ဲအလယမ္ွာ ထိုင္ေနတဲ့ အရွင္လက႑ုက 

ဘဒၵိယအရွင္ျမတ္ကို “ရဟန္းတို႔…သာယာခ်ိဳၿမိန္တဲ့အသရံွိတဲ့ ငါဘုရားရ႕ဲတပည့္ရဟန္းေတြထမဲွာ 

လက႑ုကဘဒၵိယဟာ အသာဆုံး အျမတ္ဆုံးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္” လို႔ ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူၿပီး မၪၨဳႆရ 

ဧတဒဂ္အရာ ထားေတာ္မူပါတယ။္  

အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ ဆႏၵေတာ္နဲ႔ သူ႔ဘ၀ကို ေကာက္ခ်ကခ္် သံုးသပ္ျပပုံ 

 အရွင္ျမတ္က ကာယဂတာသတိကမၼ႒ာန္းအေျခခံၿပီး ရဟႏၱာျဖစ္ခဲ့တာမို႔ သူ႔လိုပဲ အျခားပုဂၢိဳလ္ 

ေတြကို တရားထူးရေစခ်င္တဲ့အတြက္ “ေၾသာ္…ျမတ္စြာဘုရားကလ ဲ သူ႔ကို ဆုေပးခဲ့မယ္၊ သကူလဲ 

အဒဲီေတာင္းတဲ့ဆကုို ရမယ္ဆိုရင္ ‘တစ္ေလာကလုံးမွာရွိတဲ့ လူေတြဟာ အၿမမဲျပတ္ ကာယဂတာ 

သတကိမၼ႒ာန္းကို ပြားမ်ားပါေစ’ဆိုတဲ့ဆကုိုသာ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္”လို႔  သူ႔ဘ၀ျဖစ္ရပ္ အပဒါန္မွာ 

ေဖၚျပထားပါတယ။္ 

 အရွင္ျမတ္က သူ႔ရ႕ဲအေၾကာင္းအတၳဳပၸတက္ို ျပန္ေဟာျပခဲ့တဲ့ေနရာမွာ “သဟူာ တိုင္းတာ 

ႏႈိင္းယွဥ္လို႔ မရတဲ့ဂုဏ္ေတာ္ရွင္ ကႆပျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ ေစတီေတာ္တည္ထားတဲ့ေနရာမွာ အတိုင္း 

အတာပမာဏကို သတ္မွတေ္ျပာဆိုခဲ့မႈေၾကာင့္ အ႐ုပ္ဆုိုး ပုကြၿပီး ေသးငယ္တဲ့ခႏၶာကိုယ္ ရရိွခဲ့တယ။္ 

ဖုႆဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္ ဥၾသငွကျ္ဖစ္စဥ္အခါက သာယာခ်ိဳၾကည္တဲ့ ဥၾသငွကအ္သနံဲ႔ 

ပူေဇာ္ခဲ့တဲ့ကသုိုလ္ေၾကာင့္ အသံအခ်ိဳအသာဆုံး ဧတဒဂ္ကို ရရွိခဲ့တယ္။ ျမတ္စြာဘုရားကို 

သစ္သီးဆြမ္းနဲ႔ လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ကသုိုလ္နဲ႔ ဘရုားဂုဏ္ေတာ္ေတြကို အစဥ္ေအာက္ေမ့ပြားမ်ားတဲ့ ကုသုိလ္ 
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ေၾကာင့္ အာသေ၀ါကုန္ခမ္း ရဟႏၱာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရပါတယ္” လို႔ သူ႔ဘ၀ေကာကေ္ၾကာင္းကို 

ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

(ဂ) အရွင္ျမတ္နဲ႔ ဆကစ္ပ္ၿပီး ေဟာထားသည့္ တရားေတာ္အပိုင္း 

(၁) ေကဠိသီလဇာတ္ 

  ၁။ ဟသၤာေတြ၊ ႀကိဳးၾကာေတြ၊ ဥေဒါင္းေတြ၊ ဆင္ေတြ၊ သားသမင္ေတြစတဲ့ တရိ စၦာန္ေတြ 
အားလုံးဟာ ျခေသၤ့ကို ေၾကာကၾ္ကတယ္။ ဘာလို႔လဆဲိုေတာ့ ခႏၶာကုိယ္မွာရွိတဲ့ အားအစြမ္း၊ 
အရိွန္အ၀ါပမာဏခ်င္း မတမူွ်တ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။  

  ၂။ ဒ့ီအတူပဲ လူေတြထမဲွာလဲ ဒီ လကု႑ကဘဒၵိယဟာ ခႏၶာကိုယ္ပမာဏေသးငယ္ေပမဲ့ သူ႔မွာ 
ႀကးီမားတဲ့ အသဉိာဏ္ပညာစြမ္းအင္ ရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူဟာ ႀကီးက်ယျ္မင့္ျမတ္သူ ျဖစ္တယ္။ အသိဉာဏ္ 
ကင္းမဲ့ေနတဲ့သူကို ခႏၶာကိုယအ္ရြယ္အစားပမာဏႀကးီ႐ုံမွ်နဲ႔ ႀကီးျမတသူ္လို႔ မေခၚႏုိင္ပါဘးူ။  

 ဒီတရားဂါထာ ႏွစ္ပုဒ္ကို ျမတ္စြာဘုရား ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသုံးေနစဥ္အခါက 

အရွင္လကု႑ကဘဒၵိယမေထရ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေဟာခဲ့ပါတယ။္ ဒါကို ေကဠိသီလဇာတ္ အမည္နဲ႔ 

ဇာတကပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာေတြမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ။္ အက်ယ္ခ်႕ဲေျပာရရင္ေတာ့ ဒီအရွင္ 

ျမတ္ဟာ သာသနာေတာ္မွာ ခ်ဳိသာတဲ့အသံရွိသူ၊ ခ်ိဳသာေကာင္းျမတ္တဲ့အသံနဲ႔ တရားေဟာတတ္သ၊ူ 

ပဋိသမၻိဒါေလးပါးရ ရဟႏၱာတစ္ပါးအေနနဲ႔ မဟာသာ၀ကမေထရ္ ရွစ္ဆယ္ထမဲွာ တစ္ပါးအပါအ၀င္ 

လကေ္ရြးစင္တပည့္တစ္ပါးျဖစ္သူ၊ ဒါေပမ့ဲ ခႏၶာကုိယအ္ရြယ္အစား ပမာဏအေနနဲ႔ေတာ့ က်ီစယ္ 

ေနာက္ေျပာင္စရာ ကိုရင္ေလး တစ္ပါးလို ပုကြေသးေကြးသရူယလုိ္႔ ထင္ရွားခဲ့ပါတယ။္ 

  တစ္ေန႔မွာေတာ့ အရွင္လက႑ုဘဒၵိယမေထရ္ဟာ ျမတစ္ြာဘုရားကို ဦးခ်ကန္ေတာ့ၿပီး 

ေဇတ၀န္ေက်ာင္းမုခ္၀ဖက္ကို ထြက္လာခဲ့ပါတယ။္ ဒီအခ်ိန္မွာ နယ္ကရဟန္းေတာ္အပါးသုံးဆယ္ 

ကလ ဲ ျမတ္စြာဘုရားကို ကန္ေတာ့ဖို႔ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းထကဲို ၀င္လာၿပီး ေက်ာင္းေတာ္မုခ္၀မွာ 

မေထရ္ျမတ္ကို ေတြ႕လိုကတ္ယ္ဆိုရင္ပဲ ကိုရင္ကေလးမွတလ္ို႔ မေထရ္ရ႕ဲ သကၤန္းကို ဆြဲသူက ဆြဲ၊ 

လကဆ္ြဲသူက ဆြဲ၊ ေခါင္းကိုင္သကူ ကိုင္၊  ႏွာေခါင္းညႇစ္သူက ညႇစ္၊ နားရြက္ဆြလဲမိ္သူက လိမ္နဲ႔ 

ခ်စ္စႏိုး ေနာက္ေျပာင္က်ီစယ္ၾကတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါ ဒီရဟန္းေတာ္ေတြက ျမတ္စြာဘုရားထံ 

သြားေရာက္ကန္ေတာ့ၿပီး မာေၾကာင္းသာေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားကာ “ျမတ္စြာဘုရား…အရွင္ဘုရား 

တို႔ရ႕ဲတပည့္ အရွင္လက႑ုကဘဒၵိယေထရ္ဆိုတာ အသံခ်ိဳသာစြာနဲ႔ တရားေဟာဓမၼကထကိလုိ႔ 

နာမည္ႀကးီေနပါတယဘု္ရား။ ခု အဒဲီအရွင္ျမတ္ ဘယ္မွာပါလဘဲရုား” လို႔ ေမးျမန္းေလွ် ာကထ္ားခဲ့ 



အသံ အခ်ိဳအသာဆုံး မၪၨဳႆရဧတဒဂ္ရ အရွင္လကု႑ကဘဒၵိယမေထရ္ 
 

7 | P a g e  
 

ၾကတယ။္ ဒီအခါ ျမတ္စြာဘုရားက သင္တို႔ သူ႔ကုိ ျမင္ေတြ႕ခ်င္လို႔လားလို႔ ေမးေတာ္မူလို႔ ရဟန္းေတြ 

ကလ ဲျမင္ေတြ႕ခ်င္တဲ့အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားတဲ့အတြက္ “သင္တို႔ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း မုခ္၀ေရာက္တဲ့ 

အခါတုန္းက သကၤန္းဆြ၊ဲ လကဆ္ြ၊ဲ ေခါင္းကိုင္၊ နားရြကက္ိုင္ၿပီး က်ီစယ္ေနာက္ေျပာင္ခဲ့သူဟာ 

သင္တို႔ေမးတဲ့ လကု႑ကဘဒၵိယပဲ” လို႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ျပန္လည္မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

ရဟန္းေတာ္ေတြကလဲ “ျမတ္စြာဘုရား….ခုလု ိ ဆုေတာင္းနဲ႔လာခဲ့သူလျဲဖစ္၊ ပါရမီျဖည့္က်င့္ထားသူလဲ 

ျဖစ္တဲ့ တပည့္သာ၀ကတစ္ပါးအေနနဲ႔ ဘယ့္ႏွယေ္ၾကာင့္ အရွိန္အ၀ါ နပဲါးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေနရတာပါလဲ 

ဘုရား” လို႔ ေမးျမန္းေလွ်ာကထ္ားျပန္ပါတယ။္  

 ဒီလိုေမးျမန္းတဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က မိမိကိုယတ္ိုင္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ 

ကံကို အမွီျပဳၿပီး ခုလို အရွိန္အ၀ါ နပဲါးသူ ျဖစ္ရတာျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။  ရဟန္းေတြက 

အတိတ္ဇာတ္ေၾကာင္းကို အက်ယတ္၀င့္ ေဟာေပးဖို႔ ေတာင္းပန္ၾကတ့ဲအတြက္ ျမတ္စြာဘုရားက 

အတိတ္ဇာတ္ေၾကာင္း ေဆာင္ၿပီးေဟာၾကားခဲ့ပါတယ။္  

အတိတ္ဇာတ္ေၾကာင္း 

 အတတိတု္န္းက ဗာရာဏသျီပည္မွာ ျဗဟၼဒတ္မင္း မင္းအျဖစ္ အုပ္စုိးေနစဥ္အခ်ိန္က ဘရုား 

အေလာင္းဟာ တာ၀တိ ံသာနတျ္ပည္မွာ သိၾကားမင္း ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ။္ အဒဲီအခ်ိန္က ျဗဟၼဒတ္ 

မင္းဟာ အသကအ္ရြယ္ ႀကီးရင့္ေနတဲ့ ဆင္အိုေတြ၊ ျမင္းအိုေတြ၊ ႏြားအိုေတြကို  ျမင္လိုကတ္ာနဲ႔ အဒီဲ 

ဆင္အို၊ ျမင္းအို၊ ႏြားအုိေတြေနာက္ အမႈထမ္းေတြကို အတင္းေျပးအလုိကခ္ိုင္းၿပီး ရယေ္မာေနာက္ 

ေျပာင္ေနေတာ့တာပါ။ လွည္းအုိေတြ ေတြ႕ရင္လ ဲ ခ်ကခ္်င္း ဖ်က္ခုိင္းတယ္။ အသကႀ္ကီးေနတဲ့ 

အဖြားအိုေတြ ေတြ႕ရင္လဲ ေခၚခိုင္းၿပီး ရင္၀ေဆာင့္ကန္ လွခဲ်၊ ၿပီးရင္ ျပန္ထခုိင္းၿပီး ေၾကာက္ေအာင္ 

ၿခိမ္းေျခာက္ပါတယ္။ အဖိုးအိုေတြ ေတြ႕ရင္လဲ ကၽြမ္းသမားေတြလို ေျမေပၚမွာ ကၽြမ္းထိုးခိုင္းပါတယ္။ 

တကယလုိ္႔ အဖိုးအိုေတြ မေတြ႕ရင္လ ဲ ဘယ္အိမ္မွာ အဖိုးအို ရွိသတဲ့လို႔ ၾကားတာနဲ႔ သြားေခၚခိုင္းၿပီး 

ကၽြမ္းထိုးခိုင္းကာ ေဆာ့ကစားက်ီစယ္ေနေတာ့တာပါ။  

 အဒဲီအခါ လူေတြဟာ ရွကၾ္ကတဲ့အတြက္ သတူို႔ရဲ႕အေမအေဖေတြကို တုိင္းတစ္ပါး ပို႔ထား 

ၾကတယ။္ ဒီေတာ့ မိအိုဖအိုလပု္ေကၽြးတဲ့ လမူႈက်င့္၀တ္ေတြ ဆိတသ္ဥု္းကုန္ၾကတယ။္ မင္းမႈထမ္းေတြ 

ကလ ဲ မင္းလိုပဲ အတုလိုက္ၿပီး ေနာက္ေျပာင္က်ီစယ္ၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဒဲီအခ်ိန္ ေသသြားၾကတ့ဲ 

သူတိုင္းဟာ အပါယ္ေလးပါးေရာက္ကုန္ၾကတဲ့အတြက္ နတျ္ပည္မွာ နတ္ပရိသတအ္ေရအတြက္ 

ဆုတယ္တ္ုလာခဲ့တယ။္ သၾိကားမင္းဟာ နတ္သား၊ နတသ္မီးအသစ္ေတြ ေရာက္လာတာ မျမင္ရတဲ့ 

အတြက္ အေၾကာင္းကို စူးစမ္းလိုကတ္ဲ့အခါ လႀူကီးမိဘေတြကို ေစာ္ကားတာေတြ၊ မိဘ၀တတ္ရားေတြ 
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ခ်ိဳ႕တဲ့ေနၾကတာေတြကို သိရွိသြားၿပီး ဒီမင္းမိုက္ ျဗဟၼဒတ္ကို ဆုံးမမယ္ဆိုတဲ့ အႀကျံဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ 

ဒီအခါ သိၾကားမင္းဟာ သူ႔ကိုယ္သူ လအူိုေယာင္ဖန္ဆင္းၿပီး ေဟာင္းႏြမ္းအုိျမင္းေနတဲ့ လွည္းေပၚမွာ 

ရက္တကေ္ရအိုးႀကးီ ႏွစ္လုံးတင္၊ ႏြားအိုႏွစ္ေကာင္ ကၿပီး တစ္ခုေသာ ပြဲလမ္းသဘင္ရွိတဲ့ေန႔မွာ 

အလွအပတန္ဆာဆင္ထားတဲ့ စီးေတာ္ဆင္စီးၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းလွည့္လည္ေနတဲ့ ျဗဟၼဒတ္မင္းရ႕ဲ 

ေရွ႕တည့္တည့္ကေန ေဟာင္းႏြမ္းေဆြျမည့္ေနတဲ့ အ၀တ္အစား ၀တ္ၿပီး လညွ္းအိုကို ေမာင္းခဲ့ပါတယ္။  

 ဒီအခါ ျဗဟၼဒတ္မင္းက အမႈထမ္းေတြကို “ဒီလညွ္းအိုႀကးီ ဖယ္လိကုၾ္ကစမ္း”လို႔ အမိန္႔ေပး 

လိုကပ္ါတယ္။ အမႈထမ္းေတြက “အရွင္မင္းႀကီး လညွ္းအိုက ဘယမ္ွာပါလ၊ဲ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ မျမင္ပါ” လုိ႔ 

သံေတာ္ဦး ျပန္တင္ၾကတယ။္ တကယေ္တာ့ သိၾကားမင္းက သူ႔ရ႕ဲတန္ခိုးအာႏုေဘာ္နဲ႔ ရွင္ဘုရင္ 

တစ္ေယာက္ထပဲဲ ျမင္ေအာင္ ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ။္ လပူရိသတ္ အစုံညီဆုံး ေနရာေရာကတ္ဲ့အခါ 

သိၾကားမင္းလဲ လွည္းအိုကို ျဗဟၼဒတ္မင္းရ႕ဲ အထကက္ေန ေမာင္းႏွင္လိုကၿ္ပီး ရက္တကရ္ည္အိုး 

တစ္လုံးကို ခြဲခ်လုိကပ္ါတယ။္ ျဗဟၼဒတ္မင္း ေနာက္ဆတုလုိ္က္တဲ့အခါမွာလဲ ေနာက္အိုးတစ္လုံးကို 

ခြဲခ်လုိက္ျပန္တယ။္ ရက္တကရ္ည္ေတြဟာ ဘရုင့္အေပၚမွာ အကုန္လုံးစီးက်ၿပီး စိုရႊကဲုန္ပါတယ။္ 

ရက္တကရ္ည္ဆုိတာ အလြန္ပုပ္ၿပီး နံေစာ္ေနတဲ့ ကေဇာ္ရည္ေတြပါ။ ဒီအခါ ျဗဟၼဒတ္မင္းလ ဲ

ရက္တကပ္ုပ္ရည္ေတြေၾကာင့္ ရွက္လရဲွက္၊ စိတ္လညဲစ္ၿပီး ရြံရွာစကဆ္ုပ္ေနခဲ့ပါတယ။္  

ဒီအခါ သိၾကားမင္းလဲ ျဗဟၼဒတ္မင္း စိတ္ဆင္းရကဲိုယဆ္င္းရျဲဖစ္သြားတာကို သျိပီးတဲ့ေနာက္ 

လွည္းအိုကို ကြယ္ေဖ်ာက္လုိကၿ္ပီး သၾိကားမင္းအသြင္ ျပကာ ၀ရဇိန္လကန္က္ ကိုင္စြဲထားရင္း 

ေကာင္းကင္ကေန “တရားမေစာင့္တဲ့ အို မင္းယုတ…္.သင္ေကာ မအိုေတာ့ဘးူလား၊ အုိျခင္းဇရာက 

သင့္ခႏၶာကိုယ္ဆီ မလာေတာ့ဘးူလား၊ သင္ဟာ ေပ်ာ္ခ်င္တာနဲ႔ လူအိုေတြကို ညႇင္းဆတဲာေတြ လပု္ခဲ့ 

တယ၊္ သင္တစ္ေယာက္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး က်န္တဲ့လူေတြကလ ဲ အဒီဲလို လိုကလု္ပ္ကနု္ၾကတဲ့ 

အတြက္ ေသတဲ့ပုဂၢိဳလ္တိုင္း ပုဂၢိဳလ္တိုင္း အပါယ္ေရာက္ကုန္ၾကၿပီ၊ လေူတြလဲ ကိုယ့္မိဘကို ျပဳစုလုပ္ 

ေကၽြးခြင့္ေတြ မရၾကေတာ့ဘူး။ သင္ ခုလို လုပ္တာေတြကေန မေရွာင္ၾကဥ္ရင္ ၀ရဇိန္လကန္က္နဲ႔ 

သင့္ဦးေခါင္းကို ခြဲရလိမ့္မယ္။ ဒီေန႔ကစၿပီး ဒီအလပု္ေတြ မလုပ္ပါနဲ႔ေတာ့” လို႔ ၿခိမ္းေျခာကၿ္ပီး မိဘ 

ေတြရ႕ဲ ဂုဏ္ေက်းဇူးႀကးီမားပုံနဲ႔ ကိုယ့္ထကအ္သက္အရြယႀ္ကီးတဲ့ပုဂၢိဳလေ္တြကို ႐ိုေသစြာ ျပဳစုလုပ္ 

ေကၽြးရတဲ့ ကုသိုလကံ္ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးရပုံေတြကို ေဟာေျပာဆုံးမၿပီးတဲ့ေနာက္ တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္ 

ကိ ု ျပန္သြားခဲ့ပါတယ။္ ျဗဟၼဒတ္မင္းလဲ အဒဲီအခ်ိန္ကစၿပီး မိအိုဖအိုေတြကို က်ီစား ေနာကေ္ျပာင္တ့ဲ 

အလုပ္ေတြ လုပ္ဖို႔ စိတ္ေတာင္မွ မကူးခဲ့ေတာ့ပါဘူး။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ခုလို အတိတဇ္ာတ္ 

ေၾကာင္းေဆာင္ျပၿပီး အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ တရားဂါထာႏွစ္ပုိဒ္ကို ေဟာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္ေပါင္း 
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လိုကတ္ဲ့အခါ အရွင္လကု႑က ဘဒၵိယမေထရ္က အဒဲီတနု္းက ျဗဟၼဒတ္မင္း ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ျမတစ္ြာဘရုား 

ကေတာ့ သိၾကားမင္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။  

အရွင္လက႑ုကဘဒၵိယမေထရ္ဟာ ျဗဟၼဒတ္မင္းျဖစ္ခဲ့စဥ္က မိအိုဖအိုေတြကို က်ီစားေနာက္ 

ေျပာင္ခဲ့တဲ့အတြကေ္ၾကာင့္ ခုလို မဟာသာ၀ကတစ္ပါးျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာလဲ အျခားရဟန္းေတြရ႕ဲ က်ီစယ္ 

ေနာက္ေျပာင္မႈကို ခံေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ျပဳထားတဲ့အကုသိုလ္ကံေၾကြးကို အရွင္ျမတ္ကိုယတို္င္ 

ေပးဆပ္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ 

(၂) ဘယလုိ္ပင္ စၾကေနာက္ၾကေပမဲ့ စိတ္မဆိုးအမ်က္မထြက္ 

 တစ္ခါတေလ ပုထုဇဥ္ကိုရင္ေတြက အရွင္ျမတက္ို ျမင္တဲ့အခါ ေခါင္းကိုင္လိုက္ 

နားရြက္ဆြလဲိုက္နဲ႔ “ညီငယ္ေလး…..ဘယလ္ိုလ၊ဲ သာသနာ့ေဘာင္မွာေနရတာ မပ်င္းဘူးမဟုတလ္ား၊ 

ေပ်ာ္တယမ္ဟုတလ္ား” စသျဖင့္ ေျပာင္ၾက ေနာကၾ္ကတယ။္ မေထရ္ျမတ္ကေတာ့ အဒီဲကုိရင္ေတြ 

အေပၚမွာ အမ်က္လမဲထြက္ဘူး၊ စိတ္လမဲဆိုးပါဘးူ။ ဒီအေၾကာင္းကို တရားပြဲေရာက္တဲ့အခါ 

တရားမနာခင္ “ငါ့ရွင္တို႔….လက႑ုကဘဒၵိယေထရ္ကို ကိုရင္ေတြက ေတြ႕တဲ့အခါ ေဟာဒီလို 

ေဟာဒီလို ညႇင္းဆၾဲက၊ ေနာကၾ္က၊ ေျပာင္ၾကတယ။္ ဒါေပမဲ့ အဒဲီကိုရင္ေတြအေပၚ မေထရ္က စိတလ္ ဲ

မဆိုးဘူး၊ ေဒါသလမဲထြက္ဘးူ” လို႔ စကားစပ္မိၿပီး ေျပာဆိုေနၾကတယ။္ ဒီအေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရား 

သိတဲ့အခါ “ရဟန္းတို႔ ….ေက်ာက္အတိၿပီးတဲ့ ေက်ာကေ္တာင္ႀကးီကို အရပ္ေလးမ်ကႏ္ွာက 

လာတဲ့ေလေတြက မတုန္လႈပ္ေစႏုိင္သလို ရဟႏၱာေတြဆိုတာ ကဲ့ရဲ႕ဲေနာက္ေျပာင္ၾကတာေတြ၊ 

ခ်ီးက်ဴးၾကတာေတြအေပၚမွာ စိတဆ္ိုးတယ္ စိတ္ပ်က္တယ္ ႏွစ္သကတ္ယ္ဆိုတာ မရွိေတာ့ဘူး” လို႔ 

မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္  

(၃) အသကႀ္ကီး႐ုံ လူႀကးီေနရာထိုင္ေန႐ံုနဲ႔ေတာ့ လႀူကီးလို႔ မေခၚႏိုင္ေသး 

တစ္ေန႔မွာေတာ့ အရွင္လကု႑ကဘဒၵိယမေထရ္ ျမတ္စြာဘုရားထံ ဆည္းကပ္ၿပီး ျပန္ထြက္ 

သြားခါစအခ်ိန္ ေတာရဓုတင္ေဆာကတ္ည္တဲ့ ရဟန္းေတြ ျမတ္စြာဘုရားေရွ႕ေမွာက္ ေရာကလ္ာၿပီး 

ရွိခိုးဦးခ် ကန္ေတာ့ကာ ထိုင္ေနၾကပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားက ဒီရဟန္းေတြရ႕ဲ အရဟတၱဖိုလရ္ႏိုင္တဲ့ 

ေရွးေကာင္းမႈအေၾကာင္း ျမင္ေတာ္မူၿပီး “ရဟန္းတို႔…ငါဘုရားထံကေန ခုပဲ ထသြားတဲ့ မေထရ္တစ္ပါး 

ကိ ု ျမင္လိုကၾ္ကလား” လို႔ ေမးေတာ္မူပါတယ။္ ဒီအခါ ေတာရရဟန္းေတြက မျမင္ပါဘရုားလုိ႔ 

ျပန္ေလွ်ာက္တဲ့အတြက္ “ဒါဆို ဘာကို ျမင္လိုက္ၾကလဲ” လို႔ ေမးေတာ္မူျပန္ပါတယ။္ အဒဲီအခါ 

ရဟန္းေတာ္ေတြက “ကိုရင္ေလးတစ္ပါးေတာ့ ျမင္ခဲ့ပါတယဘု္ရား”လို႔ ျပန္ေလွ်ာက္ၾကတ့ဲအတြက္ 
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ျမတ္စြာဘုရားက “အဒဲါ ကိုရင္မဟုတ္ဘးူ၊ သင္တို႔ျမင္ခဲ့တဲ့သဟူာ မေထရ္ျမတသ္ာ ျဖစ္တယ္”လို႔ 

ေျဖၾကားေတာ္မူပါတယ။္ ရဟန္းေတြက “အေတာ္ေလးကိုပဲ ေသးေကြးပုကြလြန္းလပွါတယဘု္ရား” လို႔ 

ျပန္ေလွ်ာက္ထားတဲ့အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားက “ရဟန္းတို႔….အရြယ္ႀကီး႐ုံ၊ ခႏၶာႀကီး႐ုံ၊ အသက္ႀကးီ႐ုံ၊ 

လူႀကးီေနရာ ထုိင္ေန႐ုံနဲ႔ေတာ့ လူႀကီး-မေထရ္ လို႔ မေခၚဘးူ။ သစၥာေလးပါးတရားကို ထိုးထြင္းၿပီး 

ေတာ့လသဲိ၊ ကေိလသာအညစ္အေၾကးမွလဲ ကင္းစင္ကာ၊  သတၱ၀ါေတြအေပၚမွာ မညႇင္းဆျဲခင္း, 

ၾကင္နာျခင္းဆိုတဲ့ ေမတၱာတရား ထားတတေ္အာင္ လူေတြကို ေဟာေျပာေပးတဲ့ပုဂၢိဳလက္ိုသာ လူႀကးီ-

မေထရ္ေခၚရတယ္”လို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူတာကို ဓမၼပဒအ႒ကထာမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ပါတယ္။  

(၄) ျပစ္မွားသူေတြ အကသုိုလ္ျဖစ္မွာ စုိးတဲ့အတြက္ တစ္ပါးတည္းေန 

 တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား ေဇတ၀န္ေက်ာင္းမွာ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူပါတယ္။ အဒဲီ 

အခ်ိန္မွာ အရွင္လကု႑ကဘဒၵိယမေထရ္ဟာ နယ္ကရဟန္းေတာ္ေတြနဲ႔အတူ ျမတ္စြာဘုရားထံ 

ကမၼ႒ာန္းတရား ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားဖို႔အတြက္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ဆီ ဦးတည္လာေနပါတယ။္ 

က်န္တဲ့ရဟန္းေတြက သူ႔ကို စၾက၊ ေနာက္ၾက၊ က်ီစယ္ၾကရင္ အဒဲီရဟန္းေတြမွာ အကုသိုလျ္ဖစ္မွာ 

စိုးတဲ့အတြက္ အရွင္ျမတ္ဟာ ေနာက္ဆုံးကေန တစ္ပါးတည္း သတပိ႒ာန္တရားအမွတ္နဲ႔ လိုကလ္ာ 

ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ရဟန္းေတြရ႕ဲေနာက္ကေန တစပ္ါးတည္း ျဖည္းျဖည္းလာေနတာကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္ 

ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေပၚကေန လွမ္းျမင္ေတာ္မူလိုက္ရင္ပဲ “ရဟန္းတို႔….ေဇတ၀န္ေက်ာင္းထကဲို ၀င္လာ 

ေနၾကတဲ့ ရဟန္းေတြရ႕ဲ ေနာက္ပါးကေန တစ္ပါးတည္း ပုပုေသးေသးေလးနဲ႔ ၀င္လာတဲ့သူကို ျမင္ 

ၾကရ႕ဲလား” လို႔ ေမးေတာ္မူပါတယ္။  

ရဟန္းေတြက ျမင္တဲ့အေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက “ရဟန္းတို႔….. 

အဒဲီရဟန္းဟာ သာမညရဟန္းမဟုတဘ္းူ၊ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကးီမားတဲ့ ရဟန္းျဖစ္တယ္၊ သူမ၀င္စား 

ဖူးတဲ့ သမာပတ္ဆိုတာလ ဲ မရွိဘူး၊ သူဟာ ဖလသမာပတ၊္ အဘိညာဥ္ စ်ာန္သမာပတ၊္ နိေရာဓ 

သမာပတ္စတဲ့ သမာပတ္ေတြ အားလုံးကို ၀င္စားႏိုင္တယ။္ ေနာက္ၿပီး ရဟန္း၀တ္လာၾကသေူတြရ႕ဲ 

ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ျဖစ္တဲ့ အရဟတဖၱိုလကုိ္လဲ ရၿပီးတဲ့ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ 

သင္တို႔ဟာ သူ႔ကို ေက်ာက္ထီးကဲ့သို႔ အေလးဂ႐ုျပဳၿပီး ၾကည့္ၾကပါ၊ ဒါမွ သင္တို႔အတြက္ ေကာင္းက်ိဳး 

ခ်မ္းသာျဖစ္လိမ့္မယ္။” လို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ္။ ဒီလို မိန္႔ေတာ္မူရျခင္းဟာ အထင္ေသး 

အျမင္ေသးနဲ႔ ေနာက္ေျပာင္က်ီစယ္ၾကတဲ့သူေတြ အကုသိုလျ္ဖစ္ၿပီး ဒုကၡေရာက္မွာ စိုးတဲ့အတြက္ 

ေၾကာင့္ မိန္႔ေတာ္မူရျခင္းျဖစ္ပါတယ။္ ဒီအေၾကာင္းကို ဥဒါန္းပါဠိေတာ္နဲ႔ အ႒ကထာမွာ ေဖာ္ျပထား 

ပါတယ္။  
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အရွင္လက႑ုက ဘဒၵိယမေထရ္ျမတ္ရ႕ဲ ဘ၀ျဖစ္ရပ္ အတၳဳပၸတက္ို နာယရူတဲ့အတြက္ 

ေကာင္းတဲ့ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရပုံနဲ႔ မေကာင္းတဲ့အကသုိုလ္ကံေၾကာင့္ ကာလ၀ိပါက္ 

ေနာက္ပိုးတကပ္ုံေတြဟာ ရဟႏၱာျဖစ္တဲ့ဘ၀အထိ သကေ္ရာက္မႈရွိေနတာကို သတိထား သေံ၀ဂပြားမိ 

ၾကမွာပါ။ “ေၾသာ္ ရဟႏၱာအရွင္ျမတႀ္ကီးေတြေသာ္မွ ေလာကဓံ အကုသိုလ္၀ဋ္ေကၽြးက မလြတ္ကင္း 

ေသးပါလား၊ ငါတို႔လို သာမန္ပုထုဇဥ္မ်ားအတြကေ္တာ့ ေလာကဓံေတြနဲ႔ ႀကဳံေနရတာေတြဟာ  

ဘာထူးဆန္းသလ”ဲလို႔ ေတြးၿပီးေတာ့လဲ ေသာကအပူမီးေတြကို ၿငိႇမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။  ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကို 

သင္ခန္းစာယူၿပီး မေကာင္းမႈေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ၾကပါေစ၊ ေကာင္းမႈေတြလဲ ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစ၊ 

ကာယဂတာသတစိတဲ့ ကမၼ႒ာန္းေတြနဲ႔ စိတ္ထားေတြလဲ ျဖဴစင္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္ၾကပါေစလို႔ 

အာသီသျပဳရင္း ဒီတပတသ္င္တန္းကို နိဂုံးခ်ဳပ္ လိုက္ပါတယ။္  

က်မ္းကိုး-- 

၁။ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ ပထမတြဲ၊ 

၂။ ေထရာပဒါန္ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ၊ 

၃။ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ၊ 

၄။ ေထရဂါထာပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ၊ 

၅။ သယံတ္ုပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ၊ 

၆။ ဇာတကအ႒ကထာ၊ 

၇။ ဓမၼပဒအ႒ကထာ၊ ဒုတိယတြ။ဲ  

၈။ မဟာဗုဒၶ၀င္ ဆ႒မတြဲ၊ ပထမပိုင္း။ 

အရွင္ေနမိႏၵာဘိ၀ံသ၊ 

ေခတၱ - သီတဂူသံဃ၀ိဟာရေက်ာင္း၊ 

5200 Club Road, Haverhill, F L 3341, U.S.A 

၁၃၈၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ကဆနု္လဆန္း(၁၂)ရက၊္ (၂၆၊၄၊၂၀၁၈)၊ ၾကာသပေတးေန႔။ ည ၁၁း၃၅။ 


