
ဧတဒဂ္ရ ပုဂၢိဳလ္ထးူမ်ား 

အမွတ္စဥ္ (ဂ) 

ျခေသၤ့လို ရရဲေဲတာကစ္ကားေျပာတဲ့အရာ အသာဆုံး 

သီဟနာဒိက ဧတဒဂ္ရ အရွင္ပိေ႑ာလ ဘာရဒြါဇ မေထရ္ 

  “၀ိပႆနာ႐ႈတ့ဲပုဂၢိဳလ္ဟာ မိမိရဲ႕ကိုယ္မွာ မၿမဲျခင္းအနိစၥသေဘာကုိ ဉာဏ္နဲ႔ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး 
စူးစမ္းဆင္ျခင္ကာ အေဖာ္မပါ တစ္ဦးတည္း သတိပ႒ာန္တရားအာ႐ံုအတြင္းမွာ ေနရတယ္။” 

 အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇမေထရ္ရ႕ဲ ဒီဆုံးမစကားေတာ္ကို ကိုးကားၿပီး အရွင္နာဂသိန္ရဟႏၱာ 

မေထရ္က မိလိႏၵမင္းႀကီးကို ၀က္ဥပမာေပးၿပီး ဆုံးမခဲ့ဖူးတယ္။ “ဒကာေတာ္မင္းျမတ္….၀က္ေတြဟာ 

အလြန္ပူျပင္းတဲ့ေႏြကာလ ေရာက္တဲ့အခါ ေရရိွတဲ့ေနရာသြားၿပီး ေရထ ဲဆင္းေနသလို ကမၼ႒ာန္းတရား 

စီးျဖန္းအားထုတေ္နတဲ့ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္ဟာလဲ အမ်က္ေဒါသေၾကာင့္  စိတ္ေတြေနာက္က်ဳ ပူေလာင္လာ 

တဲ့အခါ အလြန္ေအးျမတဲ့ ေမတၱာဘာ၀နာဆီ ကပ္ေရာက္ၿပီး ေမတၱာေရထဲ စိမ္ေနရတယ။္ ဒကာေတာ္ 

မင္းျမတ…္.ဒ့ီအျပင္ ၀က္ေတြဟာ ရြံ႕ညြန္ေရထဲ ေရာကတ့ဲ္အခါ ႏွာေခါင္းနဲ႔ ေျမႀကီးကို တူးၿပီး 

က်င္းဖြဲ႕ကာ ခြက္က်င္းထဲမွာ အိပ္ေနသလို ကမၼ႒ာန္းစီးျဖန္းေနတဲ့ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္ဟာလ ဲ စိတထ္မဲွာ 

ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံုထည့္ထားၿပီး ကမၼ႒ာန္းအာ႐ုံဆိုတဲ့ ခြက္က်င္းထမဲွာပဲ ေနရတယ။္”လို႔ ၀က္က်င့္ထုံး 

ႏွစ္ရပ္ ဥပမာနဲ႔ကပ္ၿပီး မိလိႏၵမင္းႀကီးကို ခုလို ဆုံးမခဲ့တာပါ။ ဘ၀ထမဲွာ ေနၾကရတဲ့ မိမိတို႔မွာ ေလာဘ၊ 

ေဒါသစတဲ့ ကိေလသာအပူမီးေတြ ေတာက္ေလာင္လာၿပီဆိုရင္ ေမတၱာကမၼ႒ာန္း၊ ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္း 

ဆိုတဲ့ ကမၼ႒ာန္းတရားႏွလုံးသြင္းၿပီးေနမွပဲ ေအးခ်မ္းမယ္လို႔ ဆိုလိုခ်င္တာပါ။  

 “တရားက်င့္တ့ဲသူဆုိတာ ငရဲမွာ ေၾကာက္စရာ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္စရာေဘးေတြ ရိွပံုနဲ႔ နိဗၺာန္မွာ  
က်ယ္ေျပာ မ်ားျပားလွတ့ဲ ခ်မ္းသာသုခရိွပံု  ဒီအက်ိဳးတရားႏွစ္မ်ိဳးကုိ သူတစ္ပါးေတြကုိ ေဟာျပသင့္တယ္။” 

 ဒီဆုံးမစကားကလဲ အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇမေထရ္ရ႕ဲ ဆုံးမစကားပါပ။ဲ ဒါကို ကိုးကားၿပီး 

အရွင္နာဂသနိ္က မိလိႏၵမင္းႀကီးကို “ဒကာေတာ္မင္းျမတ္…ေခါကရ္ွာငွကဟ္ာ အသံတြန္မည္ၿပီး အျခား  

ငွက္ေတြကို ေဘးရန္အႏၱရာယ္ ရိွတယ္၊ မရွိဘူးဆိုတာကို အခ်က္ေပးသလို တရားက်င့္ေနတဲ့ေယာဂီ 

ပုဂၢိဳလ္ဟာလဲ အျခားပုဂၢိဳလ္ေတြကို တရားေဟာေပးၿပီး အပါယ္ေလးဘုံရ႕ဲ ေၾကာက္စရာေကာင္းပုံ 

ထိတလ္န္႔တုန္လႈပ္စရာေကာင္းပုံနဲ႔ နိဗၺာန္ရ႕ဲ ဆင္းရဒဲုကၡ မွန္သမွ် အားလုံးေအးၿငိမ္းပုံကို ေဟာျပသင့္ 

တယ။္” လို႔ ေခါက္ရွာငွက္ ဥပမာေပးၿပီး ဆုံးမခဲ့ပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ကကံဆံုေပးလိုက္လို႔ 

အတူေနရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြအေပၚမွာ တတႏ္ိုင္သေလာက္ တရားနဲ႔ေဖးမကညူီေပးဖို႔ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
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လူေတြဟာ အပါယ္ေဘးနဲ႔ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို မသိၾကတဲ့အတြက္ ေလာကအာ႐ုံ ကာမဂုဏ္ေတြထမဲွာ 

ပဲ ကိေလသာအပူမီးေတြ ေတာကေ္လာင္ၿပီး ပင္ပင္ပန္းပန္း ဆင္းဆင္းရရဲဲ ေနေနၾကရတာပါ။ 

အပါယ္ေဘးနဲ႔ နိဗၺာနခ္်မ္းသာအေၾကာင္း သိနားလည္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဘ၀မွာ အပါယ္ေဘးက 

လြတေ္အာင္ႀကိဳးစားဖို႔နဲ႔ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ရေရးကသာ အဓိကဆိုတာ လကခ္ံယုံၾကည္လာၿပီး စိတ္ေအး 

စရာ ကုသိုလေ္တြနဲ႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနတတ္လာေတာ့တာပါပ။ဲ   

 ဒီတစ္ပတ္ေတာ့  အရွင္နာဂသိန္ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္ေတာင္ အကိုးအကားျပဳခဲ့ရတဲ့ အဖုိးတန္ 

ဘ၀ေနနည္း တရားေတာ္ေတြကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ အရွင္ပိေ႑ာလ ဘာရဒြါဇမေထရ္ျမတ္ 

အေၾကာင္းကို ၾကည္ညိဳၾကပါမယ္။  

 အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇ မေထရ္ျမတ္ဟာ အရဟတဖၱိုလ္ရၿပီး ရဟႏၱာျဖစ္တဲ့ေန႔မွာပဲ 

သံေကာက္လို႔ေခၚတဲ့ေသာ့ကို ယူကာ တစ္ေဆာင္၀င္ တစ္ေဆာင္ထြက္၊ တစ္ေက်ာင္း၀င္ တစ္ေက်ာင္း 

ထြက္ အေဆာင္တိုင္း ေက်ာင္းတိုင္းကို သြားၿပီး “အဘယပ္ုဂၢိဳလမ္ွာ မဂ္နဲ႔ပျဲဖစ္ျဖစ္ ဖိုလ္နဲ႔ပျဲဖစ္ျဖစ္ 

ယုံမွားသံသယ ရွိေနသလဲ၊ အဒီဲလို မဂ္ဖိုလ္နဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး ယုံမွားသံသယရိွတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ ေမးခ်င္တဲ့ 

ေမးခြန္း ငါ့ကို ေမးပါ”လို႔ ျခေသၤ့လို ရရဲေဲတာက္စကား ေျပာဆိုရင္း လွည့္လည္ေနခဲ့ပါတယ။္ ေနာကၿ္ပီး 

ဘုရားရွင္ရ႕ဲ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ သြားၿပီးေတာ့လဲ “အရွင္ဘုရား...ဒီသာသနာေတာ္မွာ ျပဳသင့္ ျပဳထုိက္တ့ဲ 

ကိစၥမွန္သမွ် တပည့္ေတာ္အတြက္ အထြတအ္ထိပ္ေရာက္ ၿပီးေျမာက္ပါၿပီဘုရား” လို႔ ျခေသၤ့ပမာ 

ရရဲင့္စြာ ေလွ် ာကထ္ားခဲ့ပါတယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ ျခေသၤ့လို ရရဲေဲတာက္ စကားေျပာၾကား တတသ္ေူတြထမဲွာ 

အသာဆုံး ဧတဒဂ္ ရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။  

(က) အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ ေရွးေကာင္းမႈ 

ျခေသၤ့ဘ၀နဲ႔ ပါရမီျဖည့္ပုံ 

 အရွင္ျမတ္ဟာ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားရွင္ လက္ထကေ္တာ္က ဟိမ၀ႏၱာေတာင္ေျခမွာ 

ေနထိုင္တဲ့ ျခေသၤ့မ်ိဳးႏြယ္မွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ။္ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားဟာ နံနက္ 

မိုးေသာက္ အလင္းေရာက္ခါနီးအခ်ိန္ ေလာကဓာတ္ကို ဉာဏေ္တာ္နဲ႔ ျဖန္႔က်က္ၾကည့္လိုကတ္ဲ့အခါ 

ဒီျခေသၤ့အတြက္ မဂ္ဖိုလအ္ေထာက္အပံ့ အေၾကာင္းေကာင္းမႈျပည့္စုံမွာကို ျမင္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ 

ဟံသာ၀တီမင္းေနျပည္မွာ ဆြမ္းခံလညွ့္လညွ္ေတာ္မူၿပီး ေန႔လည္ဆြမ္းစားၿပီးခ်ိန္ ျခေသၤ့အစာရွာ ထြက္ 

ေနတုန္းမွာပဲ ျခေသၤ့ေနတဲ့ ဂူထဲ၀င္ၿပီး ေကာင္းကင္မွာ တင္ပလငႅ္ေခြကာ နိေရာဓသမာပတ္ ၀င္စားၿပီး 

ထိုင္ေနေတာ္မူပါတယ။္   
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 ျခေသၤ့လ ဲ အစာရွာထြက္ရာက ျပန္လာၿပီး ဂူတံခါး၀မွာ ရပ္ေနရင္းက ဂူထမဲွာ ျမတ္စြာဘုရား 

သီတင္းသုံးေနတာကို ျမင္လုိကရ္တဲ့အခါ “ငါ့ဂူထလဲာၿပီး ထိုင္ေနဖို႔ ရစဲြမ္းသတၱိရွိသူဆိုတာ 

အျခားပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္တစ္ေလမွ် မရွိပါ၊ ဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ အလြန္ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ 

ျဖစ္ပါေပတယ္၊ ဂူထ ဲအထကေ္ကာင္းကင္မွာ တင္ပလႅင္ေခြ ထုိင္ေနတယ္၊ သူ႔ရ႕ဲ ကိုယေ္ရာင္ကိုယ္၀ါ 

ေတြကလ ဲ တစ္ဂူလုံး ျဖာထြက္ လင္းလကေ္နတာပ၊ဲ ဒီလို အ့ံၾသစရာေကာင္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ငါ 

အရင္က တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးဘးူ။ ဒီပုဂၢိဳလဟ္ာ ဒီေလာကမွာရွိတဲ့ ပူေဇာ္ထိုက္သူေတြထမဲွာ အျမတ္ဆုံး 

ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေလာက္တယ၊္ ငါလပဲဲ ဒီပုဂၢိဳလအ္ေပၚ စြမ္းအားသတၱိရွိသေလာက္ ပူေဇာ္သကၠာရအမႈကို 

ျပဳသင့္တယ။္” လို႔ အေတြးအႀကျံဖစ္ေပၚလာၿပီး ေရမွာပြင့္တဲ့ပန္း၊ ကုန္းမွာပြင့္တဲ့ပန္း  ပန္းမ်ိဳးစံု ရွာေဖြ 

ေဆာင္ယူကာ ေျမျပင္ကေန ျမတ္စြာဘုရား တင္ပလႅင္ေခြ ထုိင္ေနတဲ့အထိ ပန္းအခင္း ပန္းပလႅင္ 

ျပင္ဆင္ခင္းက်င္းၿပီး တစ္ညလုံး ျမတစ္ြာဘရုားေရွ႕ကေန ရွိခိုးလ်က္ ထိုင္ေနပါတယ။္  

 ေနာက္ေန႔ေရာက္တဲ့အခါ အရင္ေန႔က လွဴ ထားတဲ့ပန္းေတြကို အကုန္ဖယ္ရွားစြန္႔ပစ္လိုကၿ္ပီး 

ပန္းအသစ္ေတြနဲ႔ ပန္းေနရာပန္းပလႅင္ ျပင္ဆင္ကာ လွဴဒါန္းပါတယ။္ ဒီနည္းအတုိင္း ခုနစ္ရက္လုံးလုံး 

ပန္းေမြ႕ရာပလႅင္ ျပင္ဆင္ခင္းက်င္း လွဴဒါန္းၿပီး အလြန္၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာတဲ့ ပီတိေသာမနႆနဲ႔ 

အျခားသားရတဲိရ စၦာန္ေတြ ၀င္မလာေအာင္ ဂူတံခါး၀မွာ ေစာင့္ေနခဲ့ပါတယ။္ ခုနစ္ရကျ္ပည့္ေျမာက္ 

တဲ့ေန႔မွာ ျမတ္စြာဘုရားဟာ နိေရာဓသမာပတ္၀င္စားရာမွ ထေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဂူတံခါး၀မွာ ထိုင္ေန 

ေတာ္မူပါတယ္။ ျခေသၤ့လ ဲ ျမတစ္ြာဘရုားကို သုံးႀကမိ္သုံးခါ လက္်ာရစ္ လညွ့္လည္ပူေဇာ္ၿပီးေနာက္ 

အရပ္ေလး မ်က္ႏွာကေန ေလးႀကိမ္ လွည့္ပတ္ရွိခိုးဦးခ်ကန္ေတာ့ၿပီး ထုိင္ေနလိုက္တယ။္ ပဒုမုတၱရာ 

ဘုရားရွင္လဲ “ဒီျခေသၤ့အတြက္ ဒီေလာက္ဆုိရင္ မဂ္ဖိုလ္အတြက္ အားေကာင္းတဲ့ အေထာကအ္ပံ့ 

အေၾကာင္း ျဖစ္ေလာကၿ္ပီ” လို႔ ေတြးႀကံေတာ္မူၿပီး တန္ခိုးနဲ႔ ေကာင္းကင္ေပၚ ပ်ံတက္လိုကၿ္ပီး 

ေက်ာင္းေတာ္ကို ျပန္ၾကြသြားခဲ့ပါတယ။္  

သူေဌးသားဘ၀ ပါရမီျဖည့္ ဆေုတာင္းပုံ 

ျခေသၤ့လဲ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ ခြဲခြါရတဲ့အတြကေ္ၾကာင့္ ပူေဆြးေသာကေရာက္ကာ ကြယလ္ြန္ခဲ့ၿပီး 

ဟံသာ၀တီမင္းေနျပည္က အလြန္စည္းစိမ္ဥစၥာ ေပါၾကြယ္၀တဲ့ မဟာေဘာဂသူေဌးမ်ိဳးမွာ ပဋိသေႏၶ 

တည္ေနခဲ့ပါတယ။္ သေူဌးသား အရြယ္ေရာက္တဲ့အခါ တစ္ေန႔မွာ ဟံသာ၀တၿီမိဳ႕သၿူမိဳ႕သားေတြန႕ဲ 

အတူ ေက်ာင္းေတာ္သြားၿပီး တရားနာေနတုန္းမွာပဲ ပဒုမုတရၱာျမတစ္ြာဘုရားက ရဟန္းတစ္ပါးကုိ 

ျခေသၤ့လို ရရဲေဲတာက္စကား ေျပာၾကားတဲ့ေနရာမွာ အသာဆုံး သီဟနာဒိက ဧတဒဂ္ရာထူးနဲ႔ 

ခ်ီးေျမႇာက္တာကို ေတြ႕ျမင္လိုကပ္ါတယ။္ ဒီအခါ သူေဌးသားလဲ အဒဲီအရွင္ျမတ္ကို အားက်ၿပီး 
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ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားအမွဴးရိွတဲ့ သဃံာေတာ္ေတြကို သူ႔ရ႕ဲေနအိမ္ပင့္ကာ ခုနစ္ရက္ခုနစ္လီ အလွဴ 

ေပးၿပီး သဟီနာဒိကဧတဒဂ္ ဆုပန္ခဲ့ပါတယ။္ ျမတစ္ြာဘရုားရွင္ကလ ဲ သူေဌးသားရ႕ဲ ဆုေတာင္း 

အႏၱရာယ္မရွိ ျပည့္စုံမွာကို ျမင္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ ဗ်ာဒိတစ္ကား မိန္႔ၾကားေတာ္ခဲ့ပါတယ္။ 

သူေဌးသားလဲ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ၿပီး အသကထ္က္ဆုံး ေကာင္းမႈကုသိုလေ္တြ ျဖည့္က်င့္ကာ 

အဒဲီဘ၀ကေန ကြယလ္ြန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ နတ္ျပည္၊ လူ႔ျပည္ေတြမွာ က်င္လည္ကာ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဂါတမ 

ျမတ္စြာ ဘုရားလက္ထက္ ေရာက္တဲ့အခါ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕က စည္းစိမ္ဥစၥာ ျပည့္စုံၾကြယ္၀တဲ့ ပုဏၰား 

သူေဌးမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔နာမည္ကေတာ့ မ်ိဳးႏြယ္လုိကၿ္ပီး ဘာရဒြါဇ လို႔ တြင္ခဲ့ပါတယ။္  

(ခ) ေနာက္ဆုံးဘ၀ ရဟန္းျပဳေတာ္မူၿပီး ဧတဒဂ္ရပုံ 

ပိေ႑ာလ ဘာရဒြါဇ လို႔ အမည္တြင္ခဲ့ပုံ 

ဘာရဒြါဇ ပုဏၰားေလး အရြယ္ေရာက္တဲ့အခါ ေဗဒင္သုံးပုံတတေ္ျမာကခ္ဲ့ၿပီး တပည့္လလုင္ 

ငါးရာကို ေဗဒင္သုံးပုံ ပို႔ခ်ေပးကာ ဆရာတစ္ဆူအျဖစ္နဲ႔ လွည့္လည္ေနခဲ့ပါတယ္။ သဟူာ ဆရာႀကးီ 

ျဖစ္တာမို႔ ေဗဒင္မႏၱာန္ ရြတ္ဖတ္ရတဲ့ေနရာဌာနတုိင္းမွာ ဆရာတပည့္အားလုံးအတြက္ ေပးလွဴတဲ့ 

အစားအေသာကေ္တြကုိ သူကပဲ ပိုင္စိုးပိုင္နင္းျပဳကာ လကခ္ံပါတယ။္ ဆိုလုိတာကေတာ့ သူႀကိဳကတ့ဲ္ 

အစားအေသာကေ္တြကုိ သူႀကိဳကသ္ေလာက္ ယူၿပီး က်န္တာကိုမွ တပည့္ေတြကို ေပးတဲ့ သေဘာ 

ပါ။ သူဟာ အစားအေသာက္နဲ႔ ပတ္သကၿ္ပီး ေလာဘရမၼက္ႀကီးပါတယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ သူဟာ တပည့္ 

ေတြနဲ႔အတူ ဘယေ္နရာမွာ ယာဂုရမလ၊ဲ  ဘယ္ေနရာမွာ ထမင္းရမလလဲို႔ ေတြးၿပီး ယာဂုထမင္း 

ခဖဲြယ္ေတြ ရရွိေရးကိုသာ အဓိကထားၿပီး လညွ့္လည္ေနခဲ့ပါတယ္။ အဒဲီလို ေရာက္တဲ့ေနရာတုိင္းမွာ 

ထမင္းစတဲ့အစားအေသာက္ကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တၿပီး ေနတဲ့အတြက္ သူ႔နာမည္က ဘာရဒြါဇ 

ကေန “ပိေ႑ာလ ဘာရဒြါဇ”လို႔ အမည္တြင္လာခဲ့ပါတယ။္  

ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇပုဏၰားဟာ ေနာင္တခ်ိန္မွာ စီးပြားဥစၥာ ပ်က္စီးတဲ့ အႏၱရာယန္ဲ႔ ႀကဳံေတြ႔ ၿပီး 

ဆင္းရတဲဲ့ဘ၀ ေရာက္သြားပါတယ္။ တပည့္ေတြအေပၚမွာလဲ အစားအေသာကန္ဲ႔ ပတ္သက္ရင္ 

မေတာ္မေလ်ာ္ျပဳက်င့္တဲ့အတြက္ တပည့္ေတြကလဲ သူ႔ကို စြန္႔ခြါသြားခဲ့ၾကတယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ စား၀တ ္

ေနေရး ၾကပ္တည္းလာပါတယ။္ အဒဲီအခ်ိန္က ရာဇၿဂိဳဟ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ တပည့္ရဟန္းေတြမွာ 

လာဘ္လာဘေတြ ေပါမ်ားပါတယ။္ ဒီလို လာဘ္လာဘေပါတာကို အားက်လို႔ေရာ ျမတ္စြာဘုရား 

တရားနာၿပီး သဒၶါတရားျဖစ္လာတဲ့အတြကေ္ၾကာင့္ေရာ သဟူာ သာသနာ့ေဘာင္၀င္ၿပီး ရဟန္းျပဳခဲ့တာ 

ျဖစ္ပါတယ။္  
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သာသနာ့ေဘာင္ ေရာက္လာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔ရ႕ဲ မ်ိဳးႏြယန္ဲ႔စပ္ၿပီး အမည္ 

နာမ ထင္ရွားၾကၿမပဲါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီရဟန္းမွာလဲ သူ႔မ်ိဳးႏြယ္အတိုင္း “အရွင္ဘာရဒြါဇ”လို႔ အမည ္

တြင္သင့္တာပါ။ ဒါေပမ့ဲ “အရွင္ပိေ႑ာလ ဘာရဒြါဇ”လို႔ပဲ အမည္တြင္ခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ 

ဒီရဟန္းဟာ အလြန္ႀကးီတဲ့ အိုးကင္းႀကးီကို သပိတ္အေနနဲ႔ ကိုင္ၿပီးေတာ့ ဆြမ္းခံပါတယ၊္ ယာဂု 

ဆန္ျပဳတ္ေသာကရ္င္လ ဲ အုိးကင္းအျပည့္ ေသာကပ္ါတယ။္ ဆြမ္းေတြ ခဖဲြယ္ေတြ စားရင္လဲ 

အိုးကင္းႀကီးအျပည့္ စားပါတယ။္ ဒီလို အစားႀကီးတဲ့အေၾကာင္းကို က်န္တဲ့ရဟန္းေတြက ျမတ္စြာ 

ဘုရားကို ေလွ်ာကထ္ားၾကတဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားက သူ႔အတြက္ သပိတအ္ိတ ္ ခြင့္မျပဳေသးပ၊ဲ 

သပိတ္ကို အိပ္ရာကုတင္ေအာက္မွာ ေမွာကထ္ားဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ သူဟာ 

အိုးကင္းႀကီးကို ကုတင္ေအာက္ထားရင္လဲ အိုးကင္းႏႈတ္ခမ္း၀နဲ႔ ေအာကၾ္ကမ္းျပင္ ပြတ္တုိက္ၿပီးမွ 

ထားရတယ္။ ဆြမ္းခံသြားဖို႔ သပိတ္ကို ျပန္ထုတ္ယူျပန္ေတာ့လ ဲ ႏႈတခ္မ္း၀နဲ႔ ေအာကၾ္ကမ္းခင္း 

ပြတ္တိုကၿ္ပီးမွ ႏႈတ္ယရူတယ။္ အဒီဲလို ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ကတုင္ေအာင္ ၾကပ္ၾကပ္တည္းတည္း သြင္းပါ၊ 

ထုတပ္ါ မ်ားလာတဲ့အခါ အိုးကင္းႏႈတခ္မ္း၀နဲ႔ ၾကမ္းျပင္ ပြတ္တုိက္ပါမ်ားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 

အိုးကင္းႀကီးဟာ တျဖည္းျဖည္း တစ္ကြမ္းစား-တစ္စလယခ္်ကေ္လာက္ပဲ ဆန္႔တဲ့ အိုးအရြယ္ ျဖစ္သြား 

ပါတယ္။ အဒီဲအခါမွ ျမတ္စြာဘုရားက သူ႔အတြက္ သပိတ္အိတ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အခုလို ဆြမ္းအတြက္ 

ရည္ရြယ္ကာ ၀မ္းေရးက်ပ္လို႔ ရဟန္းျပဳသလို ျဖစ္တာေၾကာင့္ “ပိေ႑ာလ”၊ မ်ိဳး႐ုိးအႏြယ္အေနနဲ႔ 

ဘာရဒြါဇအႏြယ္ဖြားျဖစ္တာေၾကာင့္ “ဘာရဒြါဇ”၊ ဒီ နာမည္ႏွစ္မ်ိဳး ေပါင္းစပ္ၿပီး ရဟန္းဘ၀မွာလဲ 

“အရွင္ ပိေ႑ာလ ဘာရဒြါဇ” လို႔ပဲ နာမည္ တြင္ခဲ့ပါတယ္။  

သီဟနာဒအရာ ဧတဒဂ္ရပုံ 

အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇမေထရ္ဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ေသာအခါမွာ ဣၿႏၵိယဘာ၀နာတရား 

ႀကိဳးစားပြားမ်ားအားထုတ္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ အရဟတဖၱိုလ္ ဆိုက္ေရာက္ကာ အဘိညာဥ္ေျခာက္ပါးရ 

ဆဠာဘိညရဟႏၱာျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္ အရွင္ျမတ္ဟာ ရဟႏၱာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူရင္ပဲ 

သံေကာက္လို႔ေခၚတဲ့ေသာ့ကို ယူၿပီး ကမၼ႒ာန္းေဆာင္တုိင္း၊ ေက်ာင္းတိုင္းကို သြားကာ မဂ္ဖိုလ္နဲ႔ 

ပတ္သကလ္ို႔ သံသယမရွင္းသူေတြ သူ႔ကုိ ေမးၾကဖို႔ မရြံ႕မေၾကာက္ ျခေသၤ့ေဟာက္သလို ရရဲေဲတာက္ 

စကားေျပာကာ လညွ့္လည္ေနခဲ့ပါတယ။္  

ရာဇၿဂိဳဟ္သေူဌးရ႕ဲ စႏၵကူးသပိတက္ို တန္ခိုးနဲ႔ ယေူတာ္မူပုံ 

 တစ္ခါမွာေတာ့ ရာဇၿဂိဳဟသ္ေူဌးဟာ စႏၵကးူနံ႔သားတုံးႀကးီ တစ္တုံးကို သပိတ္ထြင္းၿပီး ၀ါးလုံး 

အဆင့္ဆင့္ စိုက္ထူကာ အေတာင္ ေျခာက္ဆယေ္လာက္ျမင့္တဲ့ ေကာင္းကင္မွာ စႏၵကူးသပိတကုိ္ 
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ခ်ိတ္ဆြဲထားၿပီးတဲ့ေနာက္ ေလာကမွာ တန္ခိုးရွိတဲ့ ရဟႏၱာျဖစ္တဲ့သူ မည္သမူဆို ဒီ စႏၵကူးသပိတ္ကို 

ယူႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း၊ လွဴဒါန္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ။္ ဒီအခါ ဘရုားအမည္ခံ ပူရဏ 

ကႆပစတဲ့ တိတၳိဆရာႀကးီ ေျခာကေ္ယာက္က သူတို႔ဟာ ရဟႏၱာေတြျဖစ္တယ၊္ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔ကုိ 

လွဴဖို႔အေၾကာင္း ရာဇၿဂိဳဟ္သေူဌးကို ေျပာပါတယ။္ ရာဇၿဂိဳဟသ္ေူဌးကလ ဲ တန္ခိုးရွိတဲ့ ရဟႏၱာဆို 

ကိုယတ္ုိင္ တန္ခိုးနဲ႔ တက္ယူၾကပါ၊ လွဴ ထားၿပီးသားပါလို႔ပဲ ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ။္  

 အဒဲီအခ်ိန္မွာ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ န႕ဲအရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇ အရွင္ျမတ္ႏွစ္ပါး ရာဇၿဂိဳဟ္ 

ၿမိဳ႕ထဲ ဆြမ္းခံ၀င္လာၿပီး အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇက အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ကို တန္ခိုးနဲ႔ သပိတ္ 

တကယ္ဖူို႔ ေလွ် ာကထ္ားပါတယ။္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္က အရွင္ပိေ႑ာလသာ တကယူ္ပါလို႔ 

ျပန္လည္တိုက္တြန္းတာန႕ဲ အရွင္ပိေ႑ာလဟာ ဣဒၶိ၀ိဓတန္ခိုးအဘိညာဥ္နဲ႔ စႏၵကးူသပိတက္ို 

တကယ္ၿူပီး တန္ခုိးျပေတာ္မူပါတယ။္ ရာဇၿဂိဳဟ္သေူဌးလဲ ၾကည္ညိဳအားရျဖစ္ၿပီး အရွင္ျမတ္လကထဲ္မွ 

စႏၵကူးသပိတ္ေတာင္းယူကာ သပိတ္ထ ဲ ေကာင္းျမတတ္ဲ့ ခဖဲြယ္ေတြ အျပည့္ထည့္ လွဴဒါန္းပါတယ။္ 

ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားေတြလဲ ႏွစ္သကအ္ားရ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ၾကၿပီး အရွင္ပိေ႑ာလမေထရ္ 

ေနာက ္ တ႐ုံး႐ုံး ၀ုိင္းအုံကာ လိုကေ္နၾကတယ္။ အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇမေထရ္ျမတဟ္ာ စႏၵကးူ 

သပိတ္ကို ယေူဆာင္ၿပီးေနာက္ ၀ိုင္းအုံလိုကေ္နတဲ့ လူေတြနဲ႔အတူ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ 

သြားေရာက္ကာ ျမတ္စြာဘုရားလကေ္တာ္ထဲ စႏၵကးူသပိတက္ို အပ္လိုက္ပါတယ။္  

 ျမတစ္ြာဘရုားရွင္က သေိတာ္မူလ်ကန္ဲ႔ပဲ သပိတဘ္ယက္ ရခဲ့တာလဆဲိုတဲ့အေၾကာင္း အရွင္ 

ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇကို ေမးေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္ အရွင္ျမတ္က ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ 

ထားတဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားက “သင္ဟာ သပိတအ္တြကန္ဲ႔ လေူတြကုိ တန္ခုိးျပာဋဟိာ ျပပါဘတိယ္၊ 

သင္ဟာ မျပဳသင့္တဲ့အမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေလၿပီ”လို႔ အေၾကာင္းမ်ားစြာျပ ကဲ့ရ႕ဲေတာ္မူၿပီး တန္ခိုးျပာဋိဟာ 

မျပရန္ သကိၡာပုဒ္ပညတ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

သံဃာ့အလယ္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စကား ၃ ခြန္း 

 အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇမေထရ္ စႏၵကူးသပိတ္ယၿူပီးတဲ့ေနာက္ သံဃာ့အလယ္မွာ အရွင္ျမတ္ 

နဲ႔ပတ္သကတ္ဲ့ စကားသုံးခြန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ။္ “ (၁) ရရဲေဲတာကစ္ကား ေျပာၾကားေလ့ရွိတဲ့ အရွင္ 

ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇမေထရ္ဟာ အရဟတၱဖိုလ္ ရတဲ့ေန႔မွာပဲ ရဟန္းသံဃာအလယမ္ွာ ‘မဂ္ဖိုလ္နဲ႔ 

ပတ္သကၿ္ပီး ယုံမွားသသံယရွိတဲ့ပုဂၢိဳလဟ္ာ အကၽြႏ္ုပ္ကို ေမးေစခ်င္ပါတယ္’လို႔ ရရဲေဲတာက္ စကား 

ေျပာၾကားခဲ့တယ။္ (၂) ဘုရားရွင္ရ႕ဲမ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာလဲ မိမိ အရဟတဖၱိုလ္ ေရာက္ေၾကာင္းကို 

ေလွ်ာက္ထားတယ၊္ အျခားသာ၀ကေတြကေတာ့ တိတဆ္တ္ိစြာပဲ ေနခဲ့တယ္။ (၃) ဒီမေထရ္ဟာ 
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မိမိကိုယ္တိုင္က ရရဲေဲတာက္စကား ေျပာၾကားတတ္တဲ့အတြကေ္ၾကာင့္ပဲ လူအမ်ားရ႕ဲ ၾကည္ညိဳမႈကို 

ျဖစ္ေစၿပီး ေကာင္းကင္ပ်ံတကက္ာ ရာဇၿဂိဳဟ္သူေဌးရ႕ဲ  စႏၵကးူသပိတက္ိုလဲ ယူေဆာင္ခဲ့တယ။္”  လို႔  

ဒီစကားသုံးခြန္းဟာ သဃံာေတာ္ေတြရ႕ဲအလယ္မွာ ျဖစ္ေပၚခ့ဲပါတယ။္ ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ 

အရွင္ျမတ္နဲ႔ပတ္သကတ့ဲ္ ဒီခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳစကားသုံးခြန္းကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္ထံ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾက 

တယ။္  

 ဘရုားရွင္ေတြဆိုတာ ကဲ့ရ႕ဲသင့္တဲ့အရာကို ကဲ့ရ႕ဲေတာ္မူၿပီး ခ်ီးက်ဴးသင့္တဲ့အရာကို ခ်ီးက်ဴး 

ေတာ္မူၾကတဲ့ဓမၼတာအတိုင္း ရဟန္းေတာ္ေတြ ေျပာဆိုၾကတဲ့ ခ်ီးက်ဴးစကား သုံးခြန္းထကဲ ရဟႏၱာ 

ျဖစ္တာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ခ်ီးမြမ္းထိုကတ္ဲ့ အေၾကာင္းအရာကိုသာ ရည္ညႊန္းၿပီး ခုလို ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါတယ္။ 

“ရဟန္းတုိ႔ …..ဘာရဒြါဇဟာ သတိေျႏၵ သမာဓိေျႏၵ ပညိေျႏၵဆုိတ့ဲ ဒီဣေျႏၵသံုးမ်ိဳးကုိ ပြားမ်ားျခင္း 

ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေလ့့လာျခင္းေၾကာင့္ ‘င့ါမွာ ပဋိသေႏၶေနရမႈ ကုန္ၿပီ၊ အက်င့္ျမတ္ကုိ က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ 

ျပဳဖြယ္ကိစၥမွန္သမွ် ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဒီမဂ္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ျပဳဖြယ္ ငါ့မွာမရိွေတာ့ၿပီဆုိတာကုိ ငါ 

သိပါ၏’လုိ႔ အရဟတၱဖုိလ္ကုိ ေျပာႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေပတယ္။” လို႔ အရွင္ပိေ႑ာလမေထရ္ျမတ္ကို 

ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူၿပီး ျခေသၤ့လို ရရဲေဲတာက္စကား ေျပာၾကားတဲ့ရဟန္းေတာ္ေတြထမဲွာ အသာဆုံး 

သီဟနာဒိက ဧတဒဂ္အရာ ထားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

(ဂ) အရွင္ျမတ္နဲ႔ဆကစ္ပ္တဲ့ တရားေတာ္မ်ား 

(၁) ဘရုားရွင္တိုင္းရ႕ဲ အဆုံးအမ ၆ - မ်ိဳး 

 အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇမေထရ္ျမတ္ဟာ အာရညကင္ဓုတင္၊ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္၊ ပံသကုဓူုတင္၊ 

တိစီ၀ရိက္ဓုတင္စတဲ့ ဓုတင္အက်င့္ေတြကို ေဆာကတ္ည္က်င့္သုံးေနတဲ့ ဓုတင္ေဆာင္ အရွင္ျမတ ္

ျဖစ္ပါတယ။္ အရွင္ျမတ္ဟာ ဓုတငက္်င့္သူေတြကိုလဲ ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူေလ့ရွိၿပီး အလိုနည္းျခင္း၊ ေရာင့္ရဲ 

လြယျ္ခင္း၊ စ်ာန္သမာပတ္,ဖလသမာပတမ္်ား မျပတ္၀င္စားေလရ့ွိျခင္းစတဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ေတြနဲ႔လဲ ျပည့္စံု 

ေတာ္မူပါတယ္။ တစ္ခါေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသုံးေနတဲ့အခ်ိန္ 

အရွင္ျမတ္ဟာ ျမတစ္ြာဘရုားရွင္နဲ႔ မလွမ္းမကမ္းေနရာမွာ ထုိင္ၿပီး သမာပတ္၀င္စားေနပါတယ။္ ဒီအခါ 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ဂုဏ္ရည္ေတြကို ေတြ႕ျမင္ကာ ႏွစ္ေထာင္းအားရ 

ျဖစ္ၿပီး “မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိမွ် ႏႈတ္နဲ႔ မစြပ္စြဲ မက့ဲရဲ႕ျခင္း၊ ကုိယ္နဲ႔ ညႇင္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈ 

မျပဳျခင္း၊ သီလကုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ အစားအေသာက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အတုိင္းအရွည္ပမာဏကုိ သိျခင္း၊ 

ဘာ၀နာပြားဖုိ႔ရန္ သင့္ေလ်ာ္တ့ဲ တိတ္ဆိတ္တ့ဲေနရာမွာ ေနထုိင္ျခင္းနဲ႔ သမထ၀ိပႆနာတရား 

ပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္းဆုိတဲ့ ဒီတရားေျခာက္မ်ိဳးဟာ ဘုရားရွင္တို႔ရ႕ဲ အဆုံးအမေတာ္ ျဖစ္ပါေပတယ္” 
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လို႔ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္ ဒီအေၾကာင္းကို ဥဒါန္းပါဠိေတာ္မွာ မွတ္တမ္းတင္ထားတာ ေတြ႕ရ 

ပါတယ္။  

(၂) ဥေဒနမင္းကို သရဏဂုံတည္ေစပုံ 

ရဟန္းငယ္မ်ား ကာမဂုဏ္ဖက္ စိတ္မေရာက္ပဲ တရားက်င့္ေနႏိုင္ျခင္းအေၾကာင္း 

 တခ်ိန္မွာေတာ့ အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇမေထရ္ဟာ ေကာသမၺီျပည္ ေဃာသိတာ႐ုံေက်ာင္း 

မွာ သီတင္းသုံးေနပါတယ္။ ဒီအခါ ေကာသမၺီျပည့္ရွင္ ဘုရင္ဥေဒန အရွင္ျမတ္ဆီ ေရာက္လာၿပီး “အုိ 

အရွင္ဘာရဒြါဇ….ပ်ိဳမ်စ္ႏုနယၿ္ပီး ပထမအရြယ္နဲ႔ျပည့္စုံတဲ့ ရဟန္းငယ္ေတြဟာ ကာမဂုဏ္အာ႐ုံေတြကုိ 

ခြါေရွာင္ၿပီး တစ္သကလံု္း ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္တဲ့အက်င့္ေတြကို က်င့္ေနႏုိင္ျခင္းဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ပါလဲ 

အရွင္ဘုရား” လို႔ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ ဒီအခါ အရွင္ျမတ္က ဥေဒနမင္းကို “အို မင္းျမတ္…. 

သိေတာ္မူ, ျမင္ေတာ္မူ, ကိေလသာၿငိမ္းေတာ္မူ, တရားအားလုံးကို အမွန္အတိုင္း ထိုးထြင္းသိေတာ္ 

မူၿပီးတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ရဟန္းေတာ္ေတြကို ‘ရဟန္းတုိ႔…မိခင္အရြယ္ရိွတ့ဲအမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚမွာ 

အေမဆုိတ့ဲစိတ္ကုိ ႏွလံုး သြင္းပါ၊ ႏွမအရြယ္ရိွတ့ဲအမ်ိဳးသမီးေတြန႔ေဲတြ႕တ့ဲအခါ ႏွမဆုိတ့ဲစိတ္ကုိ 

ႏွလံုးသြင္းပါ၊ သမီးအရြယ္ရိွတ့ဲ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚမွာ သမီးဆုိတ့ဲစိတ္ကုိ ႏွလံုးသြင္းၿပီး ေနၾက’လို႔ 

ဆုံးမေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ရဟန္းငယ္ေတြဟာ ျမတစ္ြာဘရုားဆုံးမတဲ့အတိုင္း ႏွလုံးသြင္းၿပီး ေနၾကတ့ဲ 

အတြက္ ေဖာက္ျပန္တဲ့ ရာဂစိတ္ေတြ မျဖစ္ပြားဘဲ ျမင့္ျမတ္တဲ့အက်င့္ေတြကို တစ္သကလ္ုံး က်င့္သုံး 

ေနႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ။္” လို႔ ေျဖၾကားေတာ္မူပါတယ။္  

 ဒီအခါ ဥေဒနမင္းက အရွင္ျမတ္ကို “အရွင္ဘာရဒြါဇ….စိတဆ္ိုတာ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္တ့ဲ 

သေဘာရွိပါတယ္၊ တစ္ခါတေလ အေမအရြယ္အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚမွာလဲ တပ္မက္တဲ့စိတ္ေတြ 

ျဖစ္လာတတ္ပါတယ၊္ တစ္ခါတေလ ႏွမအရြယ္၊ သမီးအရြယအ္မ်ိဳးသမီးေတြ အေပၚမွာလဲ တပ္မကတ္ဲ့ 

စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာတတပ္ါတယ္ဘုရား။ ရဟန္းပ်ိဳရဟန္းငယ္ေတြ ကာမဂုဏ္ဖက္ စိတ္မယိုင္ပဲ 

တရားအားထုတ္ ေနႏိုင္တဲ့ အျခားအေၾကာင္းမ်ား ရွိပါေသးသလားဘုရား” လို႔  ေမးျမန္းခဲ့ျပန္ပါတယ္။ 

ဒီလိုေမးတဲ့အခါ အရွင္ျမတ္က ဥေဒနမင္းကို “အို မင္းႀကီး….သိေတာ္မူ, ျမင္ေတာ္မူ, ကိေလသာၿငိမ္း 

ေတာ္မူ, တရားအားလုံးကို အမွန္အတိုင္း ထိုးထြင္းသေိတာ္မူၿပီးျဖစ္တဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က 

ရဟန္းေတြကို ‘ရဟန္းတုိ႔…လာၾက၊ သင္တုိ႔တေတြဟာ ေျခဖ၀ါးကေန အထက္ဆံဖ်ားတုိင္၊ ဆံဖ်ားက 

ေန ေအာက္ေျခဖ၀ါးတုိင္ေအာင္ အေရျပားအဆံုးရိွတ့ဲ ဒီခႏၶာကုိယ္ကုိ မစင္မၾကယ္ ရြံစဖြယ္ေတြနဲ႔ 

ျပည့္ေနတ့ဲ စက္ဆုပ္ဖြယ္ခႏၶာကုိယ္အျဖစ္ ဉာဏ္နဲ႔ ခုလုိ ဆင္ျခင္ၾက၊ တစ္လံမွ်ရိွတ့ဲ ဒီခႏၶာကုိယ္မွာ 

ဆံပင္၊ ေမြးညႇင္း၊ ေျခသည္း လက္သည္း၊ သြား၊ အေရ။ အသား၊ အေၾကာ၊ အ႐ုိး၊ ႐ုိးတြင္းျခင္ဆီ၊ 
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အညႇဳိ႕(ေက်ာက္ကပ္)။ ႏွလံုး၊ အသည္း၊ အေျမႇး၊ အဖ်ဥ္း၊ အဆုတ္။ အူမ၊ အူသိမ္၊ အစာသစ္၊ 

အစာေဟာင္း၊ ဦးေႏွာက္။ သည္းေျခ၊ သလိပ္၊ ျပည္၊ ေသြး၊ ေခၽြး၊ အဆီခဲ။ မ်က္ရည္၊ ဆီၾကည္၊ တံေတြး၊ 

ႏွပ္၊ အေစး၊ က်င္ငယ္ - ဒီ သံုးဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ ရြံစရာေတြနဲ႔သာ ျပည့္ေနတ့ဲ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ရြံရွာဖြယ္ 

ခႏၶာကုိယ္ႀကီးပါတကားလုိ႔ ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္ၿပီး ေနၾက’လို႔ ဆုံးမေတာ္မူခဲ့တယ္။ ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ 

ျမတ္စြာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင္း ဒီ ၃၂-ေကာ႒ာသကမၼ႒ာန္းနဲ႔ အသုဘဘာ၀နာကို ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္ၿပီး 

ေနၾကတဲ့အတြကေ္ၾကာင့္ ရဟန္းပ်ိဳရဟန္းငယ္ေတြဟာ ကာမဂုဏ္အာ႐ုံေတြဖက္ စိတမ္ယိုင္ပဲ 

တစ္သကလ္ုံး တရားဘာ၀နာကို က်င့္ႀကေံနႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျဖၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

 ဒီလို ေျဖၾကားတဲ့အခါ ဥေဒနမင္းက အရွင္ျမတ္ကို “အရွင္ဘာရဒြါဇ….သလီ၊ သမာဓိ၊ ပညာ 

သိကၡာသုံးရပ္အက်င့္ျမတ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ပြားမ်ားအားထုတ္ထားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြအတြကေ္တာ့ 

အသုဘကမၼ႒ာန္းကို ႏွလုံးသြင္းဖို႔ လြယ္ကမူွာပါဘုရား၊ ထထိေိရာက္ေရာက္ အားမထတုရ္ေသးတ့ဲ 

ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာေတာ့ အသုဘကမၼ႒ာန္းကို ႏွလုံးသြင္းဖို႔ ခက္ပါလိမ့္မယ္ဘုရား၊ တစ္ခါတေလ အသုဘ 

မတင့္တယတ္ဲ့အာ႐ုံပါလားလို႔ ႏွလုံးသြင္းေနေပမဲ့ သုဘ-တင့္တယေ္ကာင္းျမတ္တဲ့ အာ႐ုံအျဖစ္နဲ႔ 

ထင္လာတတပ္ါတယဘ္ရုား။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရွင္ရဟန္းငယ္ေတြ ကာမဂုဏ္အာ႐ုံေတြဖက္ စိတမ္ညြတဘ္ ဲ

တစ္သကလ္ုံး တရားက်င့္ေနႏိုင္ျခင္းရ႕ဲ အျခားအေၾကာင္း ရွိပါေသးသလာဘုရား” လို႔ ေမးေလွ်ာက္ 

ျပန္ပါတယ။္  

 ဒီအခါမွာ အရွင္ပိေ႑ာလအရွင္ျမတ္က ဥေဒနမင္းကို “အုိ မင္းႀကီး….သိေတာ္မူ, ျမင္ေတာ္မူ, 

ကိေလသာၿငိမ္းေတာ္မူ, တရားအားလုံးတို႔ကို ကိုယ္တိုင္ထိုးထြင္းသေိတာ္မူၿပီးတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားက 

ရဟန္းေတြကို ခုလို ေဟာခဲ့ပါတယ၊္ ‘ ရဟန္းတုိ႔….လာၾက၊ မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာ ကုိယ္ စိတ္ဆုိတ့ဲ 

ဣေျႏၵေတြမွာ တံခါးကုိ လံုေအာင္ေစာင့္ေရွာက္ၾက၊ မ်က္စိနဲ႔ အဆင္းကုိ ျမင္ရတ့ဲအခါ ေယာက်္ားပဲ၊ 

မိန္းမပဲလုိ႔ နိမိတ္ပံုစံေပၚတ့ဲအထိ ႏွလံုးမသြင္းမိေစနဲ႔၊ ဒါက မ်က္ႏွာပဲ၊ ႏႈတ္ခမ္းပဲ၊ ေခါင္းပဲ၊ လက္ပဲ 

စတ့ဲအေသးစိတ္ အဂၤါအစိတ္အပုိင္းပုံစံအထိ စိတ္ကုိ မေရာက္ေစနဲ႔။ ျမင္ကာမွ်ေလးပဲ ႏွလံုးသြင္းပါ။ 

မ်က္စိဆုိတ့ဲ စကၡဳေျႏၵကုိ မေစာင့္ထိန္းႏုိင္ရင္ ျမင္လုိက္ရတ့ဲအာ႐ံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အလြန္အမင္း လုိခ်င္မႈ 

အဘိဇၥ်ာနဲ႔ မေက်နပ္တ့ဲ ေဒါမနႆစတ့ဲ အကုသုိလ္တရားေတြဟာ မေစာင့္ထိန္းတ့ဲပုဂၢိဳလ္ကုိ လႊမ္းမုိး 

လာႏုိင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မ်က္စိဆုိတ့ဲ စကၡဳေျႏၵကုိ ႏုိင္ေအာင္ေစာင့္ထိန္းၾက။ အလားတူပဲ နားနဲ႔ အသံကုိ 

ၾကားတ့ဲအခါ၊ ႏွာေခါင္းနဲ႔ အနံ႕ကုိ နမ္း႐ွဴရတ့ဲအခါ၊ လွ်ာနဲ႔ အရသာကုိ လ်က္တ့ဲအခါ၊ ကုိယ္နဲ႔ 

အေတြ႕အထိေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကုိ ထိေတြ႔ရတ့ဲအခါ၊ စိတ္နဲ႔ အာ႐ံုမ်ိဳးစံုကုိ ေတြးႀကံသိရတ့ဲအခါေတြမွာလဲ 

ေယာက်္ား မိန္းမအာ႐ံုအထိ၊ လက္ ေျခစတ့ဲ အဂၤါအစိတ္အပုိင္းေတြအထိ ႏွလံုးမသြင္းဘဲ ၾကားကာ 
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မတၱ၊ နံကာ မတၱ၊ လ်က္ကာ မတၱ၊ ထိကာ မတၱ၊ ေတြးႀကံသိကာ မတၱေလာက္ပဲ ႏွလံုးသြင္းပါ။ အဲဒီလုိမွ 

မေစာင့္ထိန္းရင္ အလြန္လုိလားတပ္မက္ျခင္း အဘိဇၥ်ာနဲ႔ အလုိမက် မေက်နပ္ျခင္း ေဒါမနႆစတ့ဲ 

အကုသုိလ္ေတြဟာ မေစာင့္ထိန္းတ့ဲပုဂၢိဳလ္ကုိ လႊမ္းမုိးဖိစီးလာမွာျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေသာတိေျႏၵ၊ 

ဃာနိေျႏၵ၊ ဇိ၀ိွေျႏၵ၊ ကာယိေျႏၵ၊ မနိေျႏၵဆုိတ့ဲ ဣေျႏၵေတြကုိ ေစာင့္ထိန္းပါ။’ လို႔ ရဟန္းေတြကုိ 

ေဟာခဲ့ပါတယ္။ ရဟန္းေတြဟာ ျမတစ္ြာဘုရားရွင ္ ေဟာတဲ့အတိုင္း ဣေျႏၵေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သကၿ္ပီး 

အကုသိုလမ္ျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ထနိ္းႏိုင္ၾကတဲ့အတြကေ္ၾကာင့္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳၾကေပမဲ့ ကာမဂုဏ္ေတြ 

အေပၚမွာ စိတ္မညြတ္ေအာင္ ေစာင့္ထနိ္းၿပီး ကမၼ႒ာန္းတရားကို တစ္သက္လုံး က်င့္သုံး ေနႏိုင္ျခင္း 

ျဖစ္ပါတယ။္” လို႔ ေျဖၾကားေတာ္မူပါတယ။္  

 ဒီအခါ ဥေဒနမင္းက အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇမေထရ္ျမတ္ကို “အရွင္ ဘာရဒြါဇ….အလြန္ 

အံ့ၾသေလာက္ပါေပတယ၊္ မျဖစ္ဘူးတဲ့အျဖစ္ထူး ျဖစ္ပါေပတယ္။ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ ကိေလသာ 

ကင္းစင္ေတာ္မူ တရားအားလုံးသိိေတာ္မူတဲ့ ျမတစ္ြာဘရုားရွင္ရ႕ဲ ေဟာေျပာခ်က္က အလြန္ကို 

ေကာင္းမြန္စြာ ေဟာၾကားအပ္တဲ့တရားေတာ္ ျဖစ္ပါေပတယ။္ ငယ္ငယ္ရြယရ္ြယန္ဲ႔ ကာမဂုဏ္အာ႐ုံ 

အေပ်ာ္ေတြဖက္ စိတ္မေရာက္ဘဲ တစ္သကလံု္း တရားက်င့္ႏိုင္ၾကတာဟာ ဒီ ဣေျႏၵေျခာက္ပါးကို 

ေစာင့္ထိန္းလို႔ပါဘရုား။ တပည့္ေတာ္လဲ ကုိယ္ ႏႈတ္ စိတ္သုံးမ်ိဳးလုံးကို မေစာင့္ေရွာက္, သတိလြတ္ 

ကင္းၿပီး, ဣေျႏၵေတြကို မေစာင့္ထိန္းဘဲ နန္းေတာ္ထဲ ၀င္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ တပ္မကတ္ဲ့တဏွာရာဂ 

စိတ္ေတြက တပည့္ေတာ္ကို လႊမ္းမိုးႏိွပ္စက္ပါတယ္ဘုရား။ ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး 

သတလိထဲား ဣေျႏၵေတြ ေစာင့္ထနိ္းၿပီးမွ နန္းေတာ္ထဲ ၀င္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာေတာ့ တပ္မက္တဲ့တဏာွရာဂ 

စိတ္ေတြ တပည့္ေတာ္မွာ မျဖစ္ပါဘရုား။ အရွင္ဘုရား ဘာရဒြါဇ…. အလြန္ႏွစ္သက္ထိုကပ္ါေပတယ၊္ 

အလြန္ျမတ္ႏိုးထိုကပ္ါေပတယ။္ အရွင္ဘုရားဟာ ေမွာက္ထားတဲ့ အိုးကို လွန္ျပသလို၊ တစ္ခုခုနဲ႔ 

ဖုံးကြယ္ေနတဲ့ အရာ၀တၳဳကို ျမင္ေအာင္လွစ္ျပသလို၊ မ်က္စိလည္ လမ္းမွားေနတဲ့သူကို လမ္းမွန္ဟာ 

ဒါပလဲို႔ ညႊန္ျပသလို၊ မ်က္စိအျမင္ေကာင္းသူေတြ ျမင္ပါေစဆိုၿပီး အေမွာင္ထမဲွာ မီးထြန္းျပသလို 

အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တပည့္ေတာ္ကို နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေတာ္မူခ့ပဲါတယဘု္ရား။ အရွင္ 

ဘုရား ဘာရဒြါဇ….တပည့္ေတာ္ဟာ ဒီေန႔ကစၿပီး ျမတ္စြာဘုရားကိုေရာ၊ တရားေတာ္ကိုေရာ၊ 

သံဃာေတာ္ကိုေရာ ကိုးကြယဆ္ည္းကပပ္ါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ကို အသကထ္က္ဆုံး ရတနာ 

သုံးပါးကို ကိုးကြယဆ္ည္းကပ္တဲ့ ဥပါသကာဒါယကာအျဖစ္ အရွင္ဘုရား အသိအမွတ္ျပဳေတာ္ မူပါ 

ဘုရား” လို႔ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ေလွ်ာကထ္ားကာ အ႐ိုအေသေပး ရွိခိုးဦးခ် ကန္ေတာ့ၿပီး နန္းေတာ္ကုိ 

ျပန္သြားခဲ့ပါတယ။္  ဒီအေၾကာင္းကို သဠာယတန၀ဂၢသံယတု္ ပါဠိေတာ္မွာ မွတ္တမ္းတင္ 

ေဖာ္ျပထားပါတယ။္  
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ရွင္ရဟန္းငယ္မ်ား လိုကန္ာက်င့္သုံးဖြယ္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ 

ဒီသတ္ုေတာ္မွာ အဓိကမွတ္သားစရာအခ်က္ကေတာ့ ရွင္ငယ္ရဟန္းငယ္မ်ားအေနနဲ႔ ျမတ္စြာ 

ဘုရားသာသနာေတာ္မွာ တစ္သကလံု္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ ပရိယတ၊္ ပဋပိတ္ေတြ အားထုတခ္်င္တယ္ 

ဆိုရင္ (၁) အမ်ိဳးသမီး မာတုဂါမေတြနဲ႔ ဆကဆံ္ရတဲ့အခါ အမိအရြယ္ေလာက္ရွိတဲ့သကုိူ အေမစိတ္ 

ထားဖို႔၊ ႏွမအရြယ္ရွိတဲ့သူကို ႏွမေလးလို သေဘာထားဖို႔၊ သမီးအရြယ္ရွိတဲ့သကူို သမီးလို ႏွလုံးသြင္းဖို႔  

ႀကိဳးစားရမွာပါ။ ဒီလို ႏွလုံးသြင္းလိုကရ္င္ တဏွာေပမစိတ္ေတြ မျဖစ္ေတာ့ပါဘးူ။ (၂) ဥေဒနမင္း 

ေလွ်ာက္တဲ့အတုိင္း ခုေဖာ္ျပခဲ့သလို စိတ္ထား႐ုံမွ်န႕ဲေတာ့ တဏွာေပမစိတကုိ္ ထိန္းဖို႔ ခက္ပါလိမ့္မယ္၊ 

ဒါ့ေၾကာင့္ ၃၂ ေကာ႒ာသလို႔ ေခၚတဲ့ ကာယဂတာသတကိမၼ႒ာန္းကို စီးျဖန္းၿပီး အသုဘသညာ မျပတ္ 

ေပၚေအာင္ ပြားမ်ားရပါမယ္။ ဒါမွ ၀ိသဘာဂအာ႐ုံေတြအေပၚ စိတ္မညႊြတ္ဘ ဲ သာသနာေတာ္မွာ 

ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနႏိုင္ပါလမိ့္မယ။္ (၃) ပိုၿပီး စိတ္ထနိ္းႏိုင္ေအာင္ဆိုရင္ေတာ့ ဣေျႏၵေျခာက္ပါးကုိ 

အကုသိုလမ္ျဖစ္ေအာင္ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံုတစ္ခုခုနဲ႔ ေစာင္ထ့ိန္းေပးရမွာပါ။ ျမတ္စြာဘုရားဆုံးမတဲ့ ဒီသုံး 

ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာက်င့္သုံး ႏွလုံးသြင္းၿပီး ေနႏိုင္မယဆ္ိုရင္ အလြန္ႀကဳံေတြ႕ရခတဲဲ့ သာသနာေတာ္ 

မွာ တရားဓမၼေတြကို တစ္သကလံု္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ က်င့္သုံးေနႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ။္ တရားအားထတုေ္နတဲ့ 

ေယာဂီေတြလဲ ဒီသုံးမ်ိဳးကို မၾကာမၾကာ ႏွလုံးသြင္း က်င့္သုံးေပးမယ္ဆိုရင္ ကိေလသာကာမစိတေ္တြ 

မျဖစ္ေတာ့ဘဲ အားထုတလ္က္စ တရားကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အားထုတလ္ာႏိုင္ပါလိမ့္မယ။္ အရွင္ပိေ႑ာလ 

ဘာရဒြါဇမေထရ္ျမတ္ဟာ ဒီတရားေတာ္နဲ႔ ဥေဒနမင္းကို သရဏဂုံ တည္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ပါ 

တယ။္  

နိဂုံး 

အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇမေထရ္ျမတ္အေၾကာင္းကို ၾကည္ညိဳရတဲ့အခါ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံုနဲ႔ 

ေအးခ်မ္းစြာေနတတ္ဖို႔၊ အတူေနပုဂၢိဳလ္ေတြကိုလ ဲ တတႏ္ိုင္သေလာက္ တရားသေဘာ နားလည္ 

ေအာင ္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ဖို႔နဲ႔ ကိေလသာကာမရာဂေတြ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ က်င့္ႀကံႀကိဳ းစား 

အားထုတဖ္ို႔ စတဲ့ ဘ၀ေနနည္း ဘ၀လမ္းညႊန္တရားေတြ ေတြ႔ရမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ 

အရွင္ျမတ္ ညႊန္ျပတဲ့ ဘ၀ေနနည္းအတိုင္း က်င့္သုံးေနထိုင္ႏိုင္ၿပီး အရွင္ျမတ္ကဲ့သို႔ သတေိျႏၵ၊ 

သမာဓိေျႏၵ၊ ပညိေျႏၵဆိုတဲ့ ဣေျႏၵသုံးပါးကို ထကေ္အာင္ က်င့္သုံးႏိုင္သျဖင့္ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ 

အရာမွာ ျခေသၤ့ေဟာကသ္ည့္ပမာ ရရဲေဲတာက္ ေျပာၾကားႏုိင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ၾကပါေစလို႔ 

ဆုေတာင္းရင္း ဒီတပတ္သင္တန္းကို နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ။္  
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က်မ္းကိုး--- 

၁။ အဂၤုတၱဳိရ္ပါဠိေတာ္ ပတြဲနဲ႔ ၎အ႒ကထာ ပတြဲ၊ 

၂။ စူဠ၀ါပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ။  

၃။ သံယုတပ္ါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ။  

၄။ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ။ 

၅။ ေထရာပဒါန္ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ။  

၆။ မိလိႏၵပဥႇာပါဠိ၊ 

၇။ သာရတၳဋီကာ တတယိအုပ္၊ 

၈။ မဟာဗုဒၶ၀င္ ဆ႒မတြဲ ပထမပိုင္း။ 

အရွင္ေနမိႏၵာဘိ၀ံသ 

ေခတၱ - သီတဂူသံဃ၀ိဟာရ၊ 

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

၁၃၈၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ကဆနု္လျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက၊္ (၁၊၅၊၂၀၁၈)၊ အဂၤါေန႔။ ညေန ၆း၅၇။ 

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 


