
ဧတဒဂ္ရ ပုဂၢိဳလ္ထးူမ်ား 

အမွတ္စဥ္ (၉) 

ဓမၼကထိက ဧတဒဂ္ရ အရွင္ပုဏၰမေထရ္ 

 ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ ကသုိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳတဲ့အခါတုိင္း “ဣဒံ ေမ ပုညံ နိဗၺာနႆ ပစၥေယာ 

ေဟာတု - အကၽြႏ္ုပ္၏ ဤေကာင္းမႈသည္ နိဗၺာန္၏ အေထာကအ္ပံ့ျဖစ္ပါေစ”လို႔ ဆိုၿပီး နိဗၺာန္ရည္မွန္း 

ကာ လွဴဒါန္းေလရ့ွိပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ နိဗၺာန္ရေအာင္ ဘယ္လိုက်င့္ရမလဆဲိုတဲ့ အေသးစိတ္ က်င့္စဥ္ 

နိဗၺာန္သြားေျမပုံကိ ု ၾကည့္ၿပီး မိမိဟာ နိဗၺာန္နဲ႔ေ၀းသလူား၊ နီးသူလားဆိုတာကို  သိတဲ့သကူေတာ့ နဲပါ 

လိမ့္မယ္။ ေနာကၿ္ပီး နိဗၺာန္ရေအာင္ က်င့္တဲ့ေယာဂီေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုအရည္အခ်င္းေကာင္းေတြ 

ရွိသင့္တယဆ္ိုတာလ ဲအမ်ားစုက သပိ္သိၾကမယ္မဟတုပ္ါဘူး။  

ဒီလို မိမိတို႔ရည္မွန္းတဲ့ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ ဘယ္တရားေတြ ျဖည့္က်င့္ရမယ္ဆိုတဲ့ နိဗၺာန္ 

သြား လမ္းျပေျမပုံ၊ ေနာက္ၿပီး ဒီတရားေတြျဖည့္က်င့္ထားမႈကို ၾကည့္ၿပီး မိမိဟာ နိဗၺာန္နဲ႔ နီးတဲ့သူလား၊ 

ေ၀းတဲ့သူလားဆိုတာ ဆုံးျဖတ္တိုင္းတာႏိုင္ဖို႔နဲ႔ နိဗၺာန္ရည္မွန္း က်င့္ေနတဲ့ ေယာဂီေတြမွာ ရွိရမဲ့ 

အရည္အခ်င္းေတြကို အရွင္ပုဏၰမေထရ္က အက်ယ္တ၀င့္ ေဟာျပထားပါတယ။္ ေနာက္ၿပီး 

ဘာေတြကို စြဲမွီၿပီး တဏွာစြဲ၊ မာနစြဲ၊ ဒိ႒ိစြဲဆိုတဲ့ အစြဲသုံးပါးျဖစ္ေနသလ၊ဲ ဒီအစြဲေတြကို ပယ္သတခ္်င္ 

တယဆ္ိုရင္ ဘယလုိ္ ႏွလုံးသြင္းရမလဲ ဆိုတာေတြကိုလဲ အရွင္ျမတ္က ေဟာခဲ့ပါတယ။္  ဒီလို 

အဖိုးတန္ တရားေတြကို ေဟာၾကားခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္  အရွင္ပုဏၰမေထရ္ဟာ ဓမၼကထိက-တရား 

ေဟာေကာင္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဧတဒဂ္ရခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ။္  

 ဒီတပတ္မွာေတာ့ ဓမၼကထကိဧတဒဂ္ရ အရွင္ပုဏၰမေထရ္အေၾကာင္းကို ၾကည္ညိဳၾကပါမယ္။ 

ထုံးစံအတိုင္း အတိတ္က ဆေုတာင္းပါရမီျဖည့္ခဲ့ပုံ၊ ပစၥဳပၸန္ဘ၀ ရဟန္းျပဳပုံနဲ႔ ေနာက္ၿပီး အရွင္ျမတ္နဲ႔ 

ဆကစ္ပ္တဲ့ တရားေတာ္အပိုင္းဆိုၿပီး သုံးပိုင္းခြဲ ၾကည္ညိဳၾကပါမယ္။  

 အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ အမည္ေတာ္ရင္းက ပုဏၰ ျဖစ္ပါတယ၊္ မႏၱာဏီ ဆိုတဲ့ ပုေဏၰးမရ႕ဲသား ျဖစ္တာမို႔ 

မႏၱာဏိပုတပၱုဏၰမေထရ္ လို႔ အမည္တြင္ခဲ့ပါတယ။္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ မႏၱာဏီရ႕ဲသား ပုဏၰမေထရ္ 

ေပါ့။ အရွင္ျမတ္ရ႕ဲမယ္ေတာ္က ပဥၥ၀ဂၢီငါးပါးထမဲွာ အႀကီးဆုံး အရွင္ေကာ႑ည မေထရ္ျမတႀ္ကီးရ႕ဲ 

ႏွမျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အရွင္ပုဏၰဟာ အရွင္ေကာ႑ညမေထရ္နဲ႔ တူ၀ရီး ေတာ္စပ္ပါတယ။္ 
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(က) ၀ိပႆီျမတ္စြာဘုရားလကထ္က္ ဆုပန္ပုံ 

 အရွင္ျမတ္အေလာင္းဟာ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မမူမီ ေရွ႕မတိုင္ခင္မွာပဲ ဟံသာ- 

၀တီေနျပည္ေတာ္က ပုဏၰားသူေဌးမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ။္ နာမည္ေပးတဲ့ေန႔မွာ သူ႔ကို မိဘေဆြမ်ိဳး 

ေတြက ေဂါတမ လို႔ အမည္ေပးခ့ဲၾကတယ။္ ေဂါတမပုဏၰားသူေဌးေလး အရြယ္ေရာက္တဲ့အခါ 

ေဗဒင္သုံးပုံ သင္ယူၿပီး အတတ္ပညာအားလုံး တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္ခဲ့ကာ အၿခံအရံ တပည့္ပုဏၰား 

လုလင္ငါးရာနဲ႔ လွည့္လည္ေနထုိင္ခဲ့ပါတယ။္ ေဂါတမသေူဌးဟာ သူတတေ္ျမာကထ္ားတဲ့ ေဗဒင္ပညာ 

ေတြကို ၾကည့္ၿပီး သံသရာလြတေ္ျမာက္ေၾကာင္းတရားကို မေတြ႔ရတဲ့အတြက္ “ဒီေဗဒင္သုံးပုံဆိုတာ 

ငွက္ေပ်ာတုံးလိုပဲ အျပင္ကေခ်ာၿပီး အတြင္းက အႏွစ္သာရမရိွဘူး၊ ဒီေဗဒင္သုံးပုံကို အျမတ္တႏိုး 

စြဲယူၿပီး ငါရ႕ဲလွည့္လည္ေနျခင္းဟာ ဖြဲကို ဆန္ရႏိုးႏိုးနဲ႔ ေထာင္းထုေနတာလို ျဖစ္ေနတယ။္ ငါ့အတြက္ 

ဒီေဗဒင္သုံးပုံနဲ႔ ဘာအက်ိဳးရွိမွာလဲ”လို႔ စဥ္းစားမိခဲ့တယ။္ ေနာက္ၿပီး “ငါရေသ့ရဟန္း၀တ္ၿပီး 

ျဗဟၼ၀ိဟာရစ်ာန္ေတြ ရေအာင္အားထုတ္မယ၊္ စ်ာန္မေလွ်ာက်ေစဘဲ ျဗဟၼာ့ျပည္မွာ ပဋသိေႏၶေနႏိုင္ 

တဲ့သျူဖစ္ေအာင္ အားထတ္ုမယ”္ လို႔ ေတြးေတာႀကံစည္ကာ တပည့္လုလင္ငါးရာနဲ႔အတူ ေတာင္ေျခ 

သြားၿပီး ရေသ့ရဟန္း၀တလ္ိုက္တယ။္ သူ႔မွာ အၿခံအရံ ဆံက်စ္ရေသ့ တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ ရွိခဲ့ပါ 

တယ။္ ဒီေနရာမွာ ျဗဟၼ၀ိဟာရစ်ာန္ဆိုတာ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ ျဗဟၼစိုရ္တရား 

ေလးပါးကို  ပြားမ်ားလုိ႔ ရလာတဲ့ ႐ူပစ်ာန္ကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ။္ ေဂါတမရေသ့ဟာ အဘညိာဥ္ 

ငါးပါးနဲ႔ စ်ာန္သမာပတ္ရွစ္ပါးကို ရေအာင္ အားထုတခ္ဲ့ၿပီး၊ တပည့္ရေသ့ တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ကိုလ ဲ

ပထ၀ီ ကသိုဏ္းစတဲ့ သမထကမၼ႒ာန္း႐ႈမွတန္ည္း ကသိုဏ္းပရိကံကို ေဟာၾကားျပသေပးခဲ့ပါတယ္။ 

တပည့္ ရေသ့ေတြလ ဲ ေဂါတမရေသ့ ေဟာၾကားဆုံးမတဲ့အတိုင္း ပြားမ်ားအားထုတၾ္ကတဲ့အတြက္ 

အဘိညာဥ္ ငါးပါး၊ သမာပတရ္ွစ္ပါး အကုန္ရခဲ့ၾကပါတယ္။  

 ဒီလိုနဲ႔ အခ်ိန္ကာလေတြ ၾကာေညာင္းလို႔ ေဂါတမရေသ့ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာတဲ့အခါ 

ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူလာၿပီး တရာဦးဓမၼစၾကာတရားေဟာၿပီးတဲ့ေနာက္ ရဟႏၱာ 

တစ္သိန္းၿခံရံကာ ဟံသာ၀တေီနျပည္ေတာ္ကို အမွီျပဳၿပီး သတီင္းသုံးေနေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ပဒုမုတၱရာ 

ျမတ္စြာဘုရားဟာ တစ္ေန႔မွာ နံနကမ္ုိးေသာက္ အလင္းေရာက္ခါနီးအခ်ိန္ ေလာကဓာတ္တစ္ခုလုံးကုိ 

ဉာဏ္ေတာ္နဲ႔ ျဖန္႔က်က္ၾကည့္ေတာ္မူတဲ့အခါ ေဂါတမရေသ့ရ႕ဲ တပည့္ရေသေ့တြ အရဟတၱဖိုလ္ 

ရမည့္အေရးနဲ႔ ေဂါတမရေသ့ ဓမၼကထိကဧတဒဂ္ဆုပန္မည့္အေရးကို ေတြ႔ျမင္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္ ဒီအခါ 

ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားဟာ နံနက္ေစာေစာမွာပင္ ကိုယ္လကသု္တ္သင္မႈကစိၥေတြကို ျပဳေတာ္မူၿပီး 

သပိတ္သကၤန္းကို ကိုယ္တိုင္ပင္ ယူေဆာင္ကာ မထင္မရွား သာမန္ရဟန္းတစ္ပါးအသြင္နဲ႔ ေဂါတမ 
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ရေသ့ရ႕ဲ သစ္ခက္မိုးေက်ာင္း တံခါး၀မွာ သြားၿပီးရပ္ေတာ္မူေနခဲ့ပါတယ။္ ဒီအခ်ိန္မွာ ေဂါတမရေသ့ရ႕ဲ 

တပည့္ရေသ့ေတြက ေတာထသဲြားၿပီး သစ္သီးသစ္ရြက္ သစ္ဥသစ္ဖု အရွာထြက္ေနၾကတယ္။  

 ေဂါတမရေသ့ဟာ ျမတစ္ြာဘရုား ပြင့္ေနတယဆ္ိုတာ ႀကိဳတင္မသိခဲ့ေပမဲ့ အေ၀းကေနပဲ 

ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္လိုက္တာနဲ႔ “ဒီေယာက်္ားျမတ္ဟာ ေလာကမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးတဲ့သူ 

ျဖစ္မယ္၊ သူ႔ရ႕ဲ ကိုယက္ာယျပည့္စုံမႈကို ေထာက္႐ႈရရင္ ဒီလိုလကၡဏာႀကအံင္နဲ႔ျပည့္စုံသူဆိုတာမ်ိဳးဟာ 

ေလာကလူ႔ေဘာင္မွာေနရင္ စၾက၀ေတးမင္း ျဖစ္တဲ့ပုဂၢိဳလပ္၊ဲ လူ႔ေဘာင္ခြါေရွာင္ၿပီး ရဟန္းျပဳေနသူ 

ဆိုရင္လဲ ကိေလသာအမိုးကို လွစ္ခြါဖ်က္ဆီးၿပီးတဲ့ သဗၺညဳဘုရားစစ္စစ္ ျဖစ္သူပဲ” လို႔ မဟာပုရိသ-

လကၡဏာက်မ္းဂန္အရ ျမတ္စြာဘုရားပဆဲိုတာ သရိွိလိုက္ပါတယ။္ အဒီဲလို သိလုိကၿ္ပီး ပထမဦးဆုံး 

ျမင္လွ်င္ျမင္ခ်င္းပဲ ျမတ္စြာဘုရားကို အလြန္႐ုိေသစြာ ရွိခိုးဦးခ်ကန္ေတာ့ၿပီး “ျမတ္စြာဘုရား…. 

ၾကြေတာ္မူပါဘုရား” လို႔ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ဘုရားရွင္အတြက္ ေနရာခင္းေပးခဲ့ပါတယ။္ ပဒုမုတၱရာ 

ျမတ္စြာဘုရားလဲ ခင္းထားတဲ့ေနရာမွာ ထိုင္ေတာ္မူၿပီး ေဂါတမရေသ့ကို တရားေဟာေတာ္မူပါတယ။္  

 ဒီအခ်ိန္မွာ တပည့္ရေသ့ေတြဟာ “အလြန္ေကာင္းျမတတ္ဲ့ သစ္ျမစ္ သစ္သီး ႀကီးငယေ္တြကုိ 

ဆရာႀကီးကို ေပးလွဴၿပီး က်န္တာ ဒုိ႔စားမယ္”ဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔ ေတာထကဲ ျပန္လာတဲ့အခါ 

ျမင့္တဲ့ေနရာမွာ ျမတ္စြာဘုရားထိုင္ေနပုံနဲ႔ နိမ့္တဲ့ေနရာမွာ သူတို႔ဆရာရေသ့ ထိုင္ေနပုံကို ျမင္ေတြ႔ 

လုိကတ္ယ္ဆိုရင္ပဲ “ၾကည့္ၾကစမ္း၊ ေလာကမွာ ငါတို႔ဆရာထက္ ႀကးီျမတ္သဆူိုတာ မရွိဘးူလို႔ ထင္ေန 

ခဲ့တာ၊ ခုေတာ့ ငါတို႔ဆရာကို ေအာက္မွာထားၿပီး အထကျ္မင့္တဲ့ေနရာမွာ ထိုင္ေနသူတစ္ေယာက္ 

ေတာ့ ရိွေနပါေပါ့လား၊ ဧကန္စင္စစ္ေတာ့ ဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ အလြန္ျမင့္ျမတ္တဲ့သူ ျဖစ္ပါလမိ့္မယ္”လို႔ 

ႀကံစည္ေတြးေတာရင္း သစ္သးီျခင္းေတာင္းေတြ ယူေဆာင္ကာ ေရာက္လာခဲ့ၾကတယ္။ ေဂါတမ 

ရေသ့လဲ သူ႔တပည့္ေတြက ဘုရားေရွ႕မွာ သူ႔ကို ရွိခိုးမွာ စိုးတဲ့အတြက္ အေ၀းကေနပဲ “တပည့္တို႔… 

ငါ့ကို ရွိမခိုးၾကနဲ႔၊ တစ္ေလာကလုံးမွာ အျမတ္ဆုံးျဖစ္ၿပီး တစ္ေလာကလုံးက ဦးခိုက္ပူေဇာ္ထုိက္တဲ့ 

ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ ဒီမွာ ထိုင္ေနေတာ္မူပါတယ၊္ ဒီပုဂၢိဳလ္ကို ရွိခိုးၾကပါ” လို႔ တုိက္တြန္းစကား ေျပာၾကား 

လုိကပ္ါတယ။္  တပည့္ရေသ့ေတြလဲ “ငါတို႔ဆရာက ဘာမွမသိဘနဲဲ႔ေတာ့ ဒီလို ေျပာမွာမဟုတ္ဘူး” 

ဆိုၿပီး အကုန္လုံး ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ေျခေတာ္ကို ရွိခုိးဦးခုိကခ္ဲ့ၾကတယ္။ “တပည့္တို႔…ဒို႔မွာ 

ျမတ္စြာဘုရား အတြက္ အျခားလွဴ စရာ ဆြမ္းေဘာဇဥ္ေတြ မရွိဘူး၊ ဒီ သစ္ျမစ္ သစ္သီးေတြကိုပဲ 

လွဴၾကစို႔”ဆိုၿပီး ေဂါတမရေသ့နဲ႔တပည့္ေတြဟာ အလြန္ေကာင္းျမတ္တဲ့ သစ္ျမစ္ သစ္သီးေတြကို 

ဘုရားရွင္ရ႕ဲ သပိတေ္တာ္ထဲ ေလာင္းလွဴခဲ့ၾကတယ္။ ျမတစ္ြာဘရုားရွင္လဲ ရေသ့ေတြ ေလာင္းလွဴ တဲ့ 
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သစ္သီးသစ္ျမစ္ေတြ ကို ဘုဥ္းေပးသုံးေဆာင္ေတာ္မူပါတယ္။ အဒဲီေနာက္မွ ေဂါတမရေသ့လဲ 

တပည့္ေတြနဲ႔အတူ သစ္သးီ သစ္ျမစ္ေတြကို သုံးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။  

 ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားက “အဂၢသာ၀ကတပည့္ႀကီးႏွစ္ပါးတို႔ဟာ ေနာက္ပါရဟန္း တစ္သနိ္း 

ကိ ု ေခၚေဆာင္ၿပီး လာေစသတည္း” လို႔ အဓိ႒ာန္လိုက္ပါတယ။္ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ အဂၢသာ၀ကျဖစ္တ့ဲ 

မဟာေဒ၀လမေထရ္ဟာ “ျမတစ္ြာဘရုားရွင္ ဘယ္အရပ္ ၾကြေနသလ”ဲလို႔ ဆင္ျခင္လိုက္လို႔ “ျမတစ္ြာ 

ဘုရားရွင္က ငါ့တို႔ကို လာေစခ်င္တာပဲ”ဆိုတာ သလုိိက္တယဆုိ္ရင္ပဲ ရဟန္းတစ္သနိ္းကို ေခၚေဆာင္ 

ကာ ျမတ္စြာဘုရားထံ လုိက္သြားၿပီး ရွိခိုးဦးခ်ကန္ေတာ့ကာ ျမတစ္ြာဘရုားေရွ႕မွာ ရပ္တည္ေနလိုက္ 

ပါတယ္။  

 ဒီအခါ ေဂါတမရေသ့က တပည့္ေတြကို “တပည့္တို႔…ငါတုိ႔မွာ သံဃာေတာ္ေတြကို ပူေဇာ္ဖို႔ 

အျခားပူေဇာ္ဖြယ္ မရွိဘူး၊ သံဃာေတာ္ေတြလ ဲဆင္းဆင္းရရဲဲ ရပ္ေနရတယ၊္ ဘုရားအမွဴးရိွတဲ့ ရဟန္း 

သံဃာေတာ္ေတြအတြက္ ထိုင္ဖို႔ရာ ပန္းေနရာေတာ္ ခင္းလွဴၾကစုိ႔၊ ေရပန္း ကုန္းပန္း ေဆာင္ယခူဲ့ၾက” 

လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ။္ တပည့္ရေသ့ေတြလဲ တစ္ခဏခ်င္းပဲ ေတာင္ေျခကေန အဆင္းအနံ႔နဲ႔ ျပည့္စုံတ့ဲ 

ပန္းေတြကို တန္ခိုးနဲ႔ေဆာင္ယူၿပီး ပန္းေနရာေတြ ျပင္ဆင္ခင္းက်င္း လွဴဒါန္းၾကပါတယ။္ ပဒုမုတၱရာ 

ဘုရားရွင္နဲ႔ သံဃာေတာ္ေတြဟာ ရေသ့ေတြ အက်ိဳးမ်ားေစဖုိ႔အတြက္ အဒဲီပန္းအခင္းေတြမွာ ထုိင္ၿပီး 

ခုနစ္ရက္ နိေရာဓသမာပတ္၀င္စားေတာ္မူၾကပါတယ။္ ရေသ့ေတြလ ဲ ၾကည္ညိဳသဒၶါစိတ္ေတြ ျဖစ္ၿပီး 

ဘုရားရွင္နဲ႔ သဃံာေတာ္ေတြကို ပန္းထီးေတြ ေဆာင္းမိုးေပးၿပီး ပူေဇာ္ေနခဲ့ၾကတယ။္  

 ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ နိေရာဓသမာပတ္၀င္စားရာမွ 

ထေတာ္မူတဲ့အခါ အနားမွာ ၀န္းရံထုိင္ကာပူေဇာ္ေနတဲ့ ရေသေ့တြကုိ ျမင္ေတာ္မူၿပီး ဓမၼကထိကအရာ 

ဧတဒဂ္ရထားတဲ့ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကို “ရဟန္း….ဒီရေသ့ေတြဟာ ပူေဇာ္မႈေတြကို အႀကးီအက်ယ္ 

ျပဳခဲ့ၾကတယ၊္ သူတို႔ကို ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ပန္းအႏုေမာဒနာတရား ေဟာၾကားပါေလာ့” လို႔ မိန္႔ေတာ္ 

မူလုိက္ပါတယ။္ ဒီရဟန္းလဲ ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ တာ၀န္ေပးခ်ကက္ို လက္ခံၿပီး ပိဋကသုံးပုံကို သုံးသပ္ 

ကာ အႏုေမာဒနာတရား ေဟာၾကားေတာ္မူပါတယ။္ ဒီရဟန္း တရားေဟာၿပီးတဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ 

ကိုယေ္တာ္တိုင္ ထပ္မံၿပီး တရားေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ တရားေဒသနာေတာ္အဆုံးမွာ ေဂါတမ 

ရေသ့ကလြၿဲပီး က်န္တဲ့ရေသ့ တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္တို႔ဟာ အရဟတမၱဂ္ အရဟတဖၱိုလ္ရၿပီး ရဟႏၱာ 

အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ၾကပါတယ။္  

 ေဂါတမရေသ့ဟာ ဒီဘ၀ခႏၶာနဲ႔ သစၥာေလးပါးတရားကို ထိုးထြင္းသိဖို႔ရာ မစြမ္းႏုိင္ဘဲ 

ျမတ္စြာဘုရားကို “ျမတ္စြာဘုရား….ခုနက တရားေဟာတဲ့ ရဟန္းဟာ အရွင္ဘုရားတို႔ သာသနာမွာ 
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ဘယလ္ိုရဟန္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသလဘဲရုား” လို႔ ေမးျမန္းေလွ် ာကထ္ားခဲ့ပါတယ။္ ဒီအခါ ျမတစ္ြာဘရုားက 

“ေဂါတမရေသ့….အဒဲီရဟန္းဟာ ငါဘရုားရ႕ဲ သာသနာေတာ္မွာ ဓမၼကထကိအရာ ဧတဒဂ္ရထားတဲ့ 

ရဟန္းျဖစ္တယ္”လုိ႔ ေျဖၾကားေတာ္မူပါတယ။္ ဒီအခါ ေဂါတမရေသက့ “ျမတ္စြာဘုရား….ဒီ ခုနစ္ရက ္

လုံးလုံး ပူေဇာ္ရတဲ့ ေကာင္းမႈကုသိုလရ္႕ဲ အက်ိဳးေၾကာင့္ ဒီရဟန္းကဲ့သို႔ ေနာင္အနာဂါတ္ ဘုရားတစ္ဆူ 

ရ႕ဲသာသနာေတာ္မွာ ဓမၼကထိကပုဂၢိဳလေ္တြထမဲွာ အသာဆုံးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ရပါလို၏”လို႔ ဆပုန္ခဲ့ပါတယ။္  

 ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ အနာဂတ္ကို ဉာဏ္ေတာ္နဲ႔ၾကည့္ေတာ္မူၿပီး ေဂါတမရေသ့ရ႕ဲ 

ဆုေတာင္း အႏၱရာယမ္ရွိ ျပည့္စုံမွာကို သိေတာ္မူတဲ့အတြက္ “အိုရေသ့ျမတ္….အနာဂတ္ ကမၻာ 

တစ္သိန္းကာလမွာ ေဂါတမအမည္ရွိတဲ့ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူလိမ့္မယ္၊ သင္ဟာ အဒဲီဘုရားရွင္ရ႕ဲ 

သာသနာေတာ္မွာ ဓမၼကထိကပုဂၢိဳလ္ေတြထမဲွာ အသာဆုံးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လိမ့္မယ္” လို႔ ဗ်ာဒိတ္စကား 

မိန္႔ၾကားေတာ္မူၿပီး အရဟတဖၱိုလ္ရကာ ရဟႏၱာျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ ရေသ့တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ကို “ ဧထ 

ဘိကၡေ၀ါ = ရဟန္းတို႔…. လာၾကကနု္ေလာ့” လို႔ ေခၚေတာ္မူလိုကပ္ါတယ။္ ဒီအခါ ရေသ့ေတြ 

အကုန္လုံး ဆံမုတ္ဆတိ္ေတြ အလိုလိုကြယ္ေပ်ာက္ၿပီး တန္ခိုးနဲ႔ျဖစ္ေပၚလာတဲ့သပိတ္သကၤန္းမ်ား 

၀တ္႐ုံဆင္ျမန္း ေဆာင္ထားလ်က္ ၀ါေတာ္ေျခာက္ဆယရ္ မေထရႀ္ကးီမ်ားလို ရေသ့အသြင္ေပ်ာက္ကာ 

ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ။္ ပဒုမုတၱရာဘုရားရွင္လဲ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကို ေခၚၿပီး 

ေက်ာင္းေတာ္ကို ျပန္ၾကြသြားခဲ့ပါတယ။္  

(ခ) ပစၥဳပၸန္ဘ၀ ရဟန္းျပဳပုံ နဲ႔ ဓမၼကထိက ဧတဒဂ္ရပုံ  

 ေဂါတမရေသ့လ ဲ အသက္ထက္ဆုံး ျမတစ္ြာဘရုားကို ျပဳစုလုပ္ေကၽြးၿပီး စြမ္းအားရွိသေလာက္ 

ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား ျပဳကာ ကမၻာတစ္သိန္းကာလပတလံု္း နတျ္ပည္လူ႔ျပည္ေတြမွာ က်င္လည္ခဲ့ၿပီး 

ေနာက ္အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဂါတမဘရုားရွင္လကထ္က္ ေရာက္တဲ့အခါ ကပိလ၀တ္ၿမိဳ႕အနီးက ေဒါဏ၀တၳဳ 

ပုဏၰားရြာက ပုဏၰားသူေဌးမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ။္ သူ႔ကို နာမည္ေပးတဲ့ေန႔မွာ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားက 

ပုဏၰလုလင္လို႔ နာမည္ေပးခဲ့ၾကတယ။္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူၿပီး တရားဦး 

ဓမၼစၾကာေဟာၿပီးတဲ့ေနာက္ အစဥ္အတုိင္း  ၾကြလာေတာ္မူကာ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕ကို အမွီျပဳၿပီး သတီင္းသုံး 

ေနတဲ့အခါ အရွင္အညာသိေကာ႑ညမေထရ္ဟာ ကပိလ၀တက္ို ၾကြသြားၿပီး သူ႔ရ႕ဲတူ ပုဏၰလုလင္ကို 

ရွင္ရဟန္းျပဳေပးကာ တရားအားထုတပ္ုံ အားထုတန္ည္းကိုပါ ေဟာျပေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာကတ္စ္ေန႔မွာ 

ေတာ့ အရွင္ေကာ႑ညမေထရ္ျမတ္ဟာ ျမတစ္ြာဘရုားထံ သြားေရာက္ကာ ရွိခိုးကန္ေတာ့ ေတာင္းပန္ 

ေလွ်ာက္ထားၿပီး အၿမသဲီတင္းသုံးေနထိုင္ဖို႔အတြက္ ဟမိ၀ႏၱာက ဆဒၵန္အိုင္သို႔ ၾကြသြားေတာ္မူခ့ဲ 

ပါတယ္။  
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 မႏၱာဏီပုေဏၰးမရ႕ဲသား အရွင္ပုဏၰလဲ ဦးရီးေတာ္ အရွင္အညာသေိကာ႑ညမေထရ္နဲ႔ အတူ 

ျမတ္စြာဘုရားထံ လုိက္မသြားဘ ဲ “ငါ့ရ႕ဲ ရဟန္းကစိၥ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ ၿပီးေျမာက္မွပဲ ျမတ္စြာ 

ဘုရားထံ သြားမယ္”လို႔ စိတ္ဆုံးျဖတ္ၿပီး ကပိလ၀တ္ျပည္မွာပဲ ခ်န္ေနရစ္ကာ ဦးရီးေတာ္သင္ေပးခဲ့တဲ့ 

အတုိင္း ၀ိပႆနာတရား ႀကိဳးစားအားထတုခ္ဲ့ပါတယ။္ မၾကာခင္ဘဲ ကိေလသာအာသေ၀ါကုန္ခမ္း 

ရဟႏၱာျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အရွင္ပုဏၰထံမွာ ရဟန္း၀တ္ေနၾကတဲ့ အမ်ိဳးေကာင္းသားေတြကလဲ 

ငါးရာေတာင္ ရွိပါတယ။္ အရွင္ျမတ္ဟာ ကိုယ္တုိင္ကပင္ ကထာ၀တၳဳဆယမ္်ိဳးကို ရယူလိုကန္ာက်င့္ 

သုံးေလ့ရွိတဲ့အတြကေ္ၾကာင့္ သူ႔တပည့္ရဟန္း ငါးရာကိုလ ဲ ဒီကထာ၀တၳဳဆယ္မ်ိဳးနဲ႔ပဲ ဆုံးမေတာ္မူခဲ့ 

ပါတယ္။ ဒီရဟန္းအပါးငါးရာလဲ အရွင္ပုဏၰရ႕ဲ ဆုံးမၾသ၀ါဒမွာ တည္ၿပီး တရားအားထုတၾ္ကတဲ့အတြက္ 

မၾကာခင္မွာဘဲ ရဟႏၱာျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ၾကတယ။္  

တရားရလြယ္ေၾကာင္း ကထာ၀တၳဳ  ၁၀ မ်ိဳး 

 ကထာ၀တၳဳ ဆယ္မ်ိဳးဆိုတာက အပၸိ စၦကထာ - အလုိနမဲႈနဲ႔စပ္တဲ့ တရားစကား၊ သႏၱဳ႒ိကထာ 

- ေရာင့္ရလဲြယမ္ႈနဲ႔စပ္တဲ့ တရားစကား၊ ပ၀ိေ၀ကကထာ - ကင္းဆိတ္မႈနဲ႔ တရားစကား၊ အသံသဂၢ 

ကထာ - မေရာယွကမ္ႈနဲ႔စပ္တဲ့ တရားစကား၊ ၀ီရိယာရ မၻကထာ - ႀကိဳးစားမႈ ၀ီရိယနဲ႔စပ္တဲ့ တရား 

စကား၊ သီလကထာ - သလီနဲ႔စပ္တဲ့ တရားစကား၊ သမာဓိကထာ - သမာဓိနဲ႔စပ္တဲ့ တရားစကား၊ 

ပညာကထာ - ပညာနဲ႔စပ္တဲ့ တရားစကား၊ ၀ိမုတၱိကထာ - အရဟတဖၱိုလ္နဲ႔စပ္တဲ့ တရားစကား၊ 

၀ိမုတၱိဉာဏဒႆနကထာ - ပစၥေ၀ကၡဏာဉာဏ္နဲ႔စပ္တဲ့ တရားစကား တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ။္ အရွင္ပုဏၰ 

မေထရ္ဟာ ကိုယ္တုိင္လဲ ဒီကထာ၀တၳဳ ဆယမ္်ိဳးအတိုင္း လိုကန္ာက်င့္သုံးၿပီး တပည့္ေတြကိုလ ဲ ဒီ 

ဆယမ္်ိဳးနဲ႔ ဆုံးမေတာ္မူပါတယ္။  

 အရွင္ျမတ္ရ႕ဲတပည့္ရဟန္းငါးရာဟာ မိမိတို႔ရ႕ဲရဟန္းကိစၥ အထြတအ္ထိပ္ျဖစ္တဲ့ အရဟတ ၱ

ဖိုလ္သို႔ ဆုိက္ေရာက္တာကို သိၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာျဖစ္တဲ့့ အရွင္ပုဏၰမေထရ္ထံ 

ခ်ဥ္းကပ္ကာ “အရွင္ဘုရား…တပည့္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ ကစိၥ အၿပီးအဆုံးသို႔ ေရာက္ခဲ့ပါၿပီဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ 

တို႔ဟာ ကထာ၀တၳဳဆယပ္ါး တရားေတာ္ျမတ္ကိုလ ဲ အလြယတ္ကူ ရယူေလရ့ွိပါတယဘု္ရား၊ 

တပည့္ေတာ္တို႔အတြက္ ျမတစ္ြာဘရုားကို ဖူးေမွ်ာ္ဖုိ႔ရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီဘရုား” လို႔ ေလွ်ာက္ထားၾက 

ပါတယ္။ အရွင္ပုဏၰမေထရ္ဟာ တပည့္ရဟန္းေတြရ႕ဲ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ 

“ငါ့အတြက္ ကထာ၀တၳဳဆယပ္ါး တရားျမတ္ကို ရလြယ္ေၾကာင္းကို ဘရုားရွင္ သိေတာ္မူပါတယ္၊ ငါ 

တရားေဟာရင္လဲ ဒီကထာ၀တၳဳဆယပ္ါး တရားကို လက္မလႊတပ္ဲ ေဟာၾကားခဲ့တယ၊္ ငါ 

ျမတ္စြာဘုရားထံ သြားရင္ ဒီတပည့္ရဟန္း အပါးငါးရာကလဲ ၿခံရံၿပီး လိုကပ္ါလာၾကမွာျဖစ္တယ၊္ ဒီလို 
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ရဟန္းငါးရာၿခံရံၿပီး ျမတ္စြာဘုရားထံ သြားဖို႔ဆိုတာ ငါ့အတြက္ မသင့္ေတာ္ပါ၊ ဒီတပည့္ရဟန္းေတြပဲ 

အရင္ ေရွးဦးစြာ ျမတ္စြာဘုရားထံသြားၿပီး ဖူးေမွ်ာ္ၾကပါေစေတာ့”လို႔ ေတြးေတာဆင္ျခင္ၿပီး တပည့္ 

ရဟန္းေတြကို “ငါ့ရွင္တို႔….သင္တို႔ အရင္သြားႏွင့္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေမွ်ာ္ၾကပါ၊ ငါ့အမွာစကားနဲ႔ 

ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ ေျခေတာ္အစုံကို ရွိခိုးၾကပါ၊ ငါလပဲဲ သင္တို႔ေနာက္မွ လိုက္လာခဲ့ပါမယ္”လို႔ မိန္႔ၾကား 

ေတာ္မူခဲ့ပါတယ။္  

 ဒီရဟန္းငါးရာလုံးဟာ ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ ေမြးရပ္ေျမ ကပိလ၀တဇ္ာတသိား ရဟႏၱာေတြခ်ည္း 

ျဖစ္တဲ့အျပင္ ကထာ၀တၳဳဆယပ္ါး တရားကိုလ ဲ ရလြယတ္ဲ့ပုဂၢိဳလေ္တြျဖစ္ၾကပါတယ။္ ရဟန္းေတာ္ 

အပါးငါးရာဟာ ဆရာဥပဇၥ်ာယ္ျဖစ္တဲ့ အရွင္ပုဏၰမေထရ္ရ႕ဲ ဆုံးမၾသ၀ါဒကုိ မပယ္ဖ်က္ပဲ အစဥ္အတိုင္း 

ခရီးထြက္လာခဲ့တာ ယဇူနာေျခာက္ဆယခ္ရီး လြန္ေျမာက္လို႔ ရာဇၿဂိဳဟျ္ပည္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ကို 

သြားေရာက္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ ေျခေတာ္အစံုကို ရွိခိုးဦးခ် ကန္ေတာ့ကာ သင့္ေတာ္တဲ့ ေနရာမွာ 

ထိုင္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။  

 ေရာက္လာတဲ့အာဂႏၱဳရဟန္းေတြနဲ႔ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႏႈတ္ဆကစ္ကား ေျပာၾကားျခင္းဟာ 

ဘုရားရွင္ေတြရ႕ဲ အေလ့အက်ကဓ္မၼတာပဲ ျဖစ္ပါတယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းငါးရာကုိ 

“ရဟန္းတို႔…ဘယ္လိုလ ဲက်န္းမာၾကရ႕ဲလား” စသျဖင့္ ႏႈတ္ဆကစ္ကား ခ်ိဳၿမိန္စြာ မိန္႔ေတာ္မူၿပီးေနာက္ 

“ရဟန္းတို႔…သင္တုိ႔ အဘယ္အရပ္က လာခဲ့ၾကသလ”ဲလို႔ ေမးေတာ္မူပါတယ။္ ရဟန္းေတာ္မ်ားက 

ရွင္ေတာ္ဘရုား ေမြးဖြားရာ ကပိလ၀တအ္ရပ္က လာခဲ့ၾကပါတယဘ္ရုားလို႔ ေလွ် ာက္ထားတဲ့အခါ 

ျမတ္စြာဘုရားက “ရဟန္းတို႔….ငါဘုရားရ႕ဲေမြးဖြားရာ ကပိလ၀တ္ျပည္သား ရဟန္းေတာ္ေတြထမဲွာ 

အဘယ္ရဟန္းကိုမ်ား အတူေနသီတင္းသုံးေဖာ္ေတြက ‘ဒီရဟန္းဟာ ကိုယ္တုိင္က အလိုနည္းသူ 

ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားရဟန္းေတြကိုလ ဲအလိုနည္းမႈနဲ႔စပ္တဲ့တရားစကားကို ေဟာေျပာေလရ့ွိသူျဖစ္တယ္’ လို႔ 

ခ်ီးမြမ္းၾကပါသလ”ဲ စသျဖင့္ ကထာ၀တၳဳ ဆယပ္ါး ရလြယတ့ဲ္ ရဟန္းကို ဦးစားေပးၿပီး ေမးျမန္းေတာ္ 

မူခဲ့ပါတယ။္ ဒီအခါ ရဟန္းငါးရာလုံးက “အရွင္ဘုရား… မႏၱာဏီပုေဏၰးမရ႕ဲသားျဖစ္တဲ့ အရွင္ပုဏၰ 

မေထရ္ကို အတူေနသီတင္းသုံးေဖာ္ သံဃာေတာ္ေတြက ထိုကဲ့သို႔ ခ်ီးမြမ္းၾကပါတယဘ္ရုား”လို႔ 

ေလွ်ာက္ထားၾကပါတယ။္ ထိုစကားကို အနားမွာရွိေနတဲ့ အရွင္သာရိပုတရၱာမေထရ္ ၾကားရတဲ့အခါ 

အရွင္ျမတ္က အရွင္ပုဏၰမေထရ္ကို ေတြ႕ခ်င္တဲ့ဆႏၵေတြ အလြန္အမင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ။္  

 အဒဲီေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္လဲ ရာဇၿဂိဳဟက္ေန သာ၀တၳိျပည္သို႔ ၾကြေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ 

အခုလို ျမတ္စြာဘုရား သာ၀တၳိျပည္ ေရာက္ေနတဲ့အေၾကာင္း အရွင္ပုဏၰမေထရ္ ၾကားသိတဲ့အခါ 

“ျမတ္စြာဘုရားကို ငါ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္မယ္”ဆိုၿပီး တစ္ပါးတည္း ျမတ္စြာဘုရားထံ သြားေရာက္ကာ 
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ဖူးေမွ်ာ္ကန္ေတာ့ခဲ့ပါတယ္။ ျမတစ္ြာဘရုားရွင္က အရွင္ပုဏၰမေထရ္ကို ကထာ၀တၳဳဆယပ္ါးနဲ႔ စပ္တဲ့ 

တရားကိုပဲ ေဟာေတာ္မူပါတယ။္ အရွင္ပုဏၰမေထရ္ဟာ ျမတစ္ြာဘရုားရ႕ဲ တရားေတာ္ကို နာယူၿပီး 

ေနာက ္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခုိးကန္ေတာ့ကာ တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းရန္အတြက္ အႏၶ၀န္ေတာသို႔ 

ၾကြသြားၿပီး သစ္ပင္တစ္ပင္ေအာက္မွာ ေန႔သန္႔ေနေတာ္မူပါတယ္။ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္မ်ား တစ္ပါး 

တည္း တိတ္ဆတိ္တဲ့ေနရာသြားၿပီး ေန႔သန္႔တယ္ဆိုတာ ဖလသမာပတ္၀င္စားၿပီး ေနတာကို ဆိုလုိ 

တာျဖစ္ပါတယ္။  

 အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ျမတ္လဲ အရွင္ပုဏၰမေထရ္ အႏၶ၀န္ေတာၾကြသြားေၾကာင္း သိရတ့ဲ 

အခါ မ်ကေ္ျခမျပတ္ အရွင္ပုဏၰမေထရ္ရ႕ဲ ဦးေခါင္းကို ၾကည့္႐ႈလိုက္ပါကာ အခါအခြင့္ သင့္ေလ်ာ္ 

ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ညေနခ်မ္းအခါ သမာပတ္မွထေတာ္မူတဲ့အခ်ိန္ အရွင္ပုဏၰမေထရ္ထံ သြားေရာက္ 

ကာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႏႈတ္ဆကစ္ကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ၀ိသုဒၶိခနုစ္ပါး တရားစဥ္ကို ေမးေတာ္ 

မူခဲ့ပါတယ္။ အရွင္ပုဏၰမေထရ္လဲ အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ ေမးလာတဲ့ ပုစၦာတုိင္း ပုစၦာတုိင္းကုိ 

ျပန္လည္ေျဖၾကားေတာ္မူပါတယ။္ အရွင္ျမတ္ႀကးီႏွစ္ပါး အခ်င္းခ်င္းေမးျမန္းေျပာဆိုတဲ့ တရားစကားကုိ 

၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ အႏုေမာဒနာ ျပဳေတာ္မူခဲ့ၾကတယ္။  

 ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ျမတစ္ြာဘရုားရွင္ဟာ ရဟန္းသံဃာေတြရ႕ဲ အလယ္မွာ သီတင္းသုံး 

ထိုင္ေနေတာ္မူၿပီး အရွင္ပုဏၰမေထရ္ကို “ရဟန္းတို႔….ငါဘုရားရ႕ဲ တပည့္ တရားေဟာေကာင္းၾကတဲ့ 

ဓမၼကထိကရဟန္းေတြထဲမွာ မႏၱာဏီပုေဏၰးမရ႕ဲသား ပုဏၰရဟန္းဟာ အသာဆုံး အျမတ္ဆုံး 

ျဖစ္ပါေပတယ္” လို႔ ခ်ီးက်ဴးမိန္႔ေတာ္မူၿပီး ဓမၼကထိကဧတဒဂ္အရာ ထားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  

အရွင္ျမတ္ရ႕ဲ ဥဒါန္း 

 အရွင္ပုဏၰမေထရ္ျမတ္ဟာ တစ္ေန႔ေသာအခါမွာ မိမိရ႕ဲ အရဟတၱဖိုလဆ္ိုတဲ့၀ိမုတၱိတရားကုိ 

ဉာဏ္နဲ႔ဆင္ျခင္ၿပီး “ျမတ္စြာဘုရားကို အမီွျပဳၿပီး ငါေရာ တျခားပုဂၢိဳလ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေရာ 

သံသရာ၀ဋ္ ဆင္းရကဲေန လြတေ္ျမာက္ခဲ့ရတယ္၊ ျမတစ္ြာဘရုားစတဲ့သေူတာ္ေကာင္းေတြနဲ႔ ေပါင္းေဖၚ 

ရျခင္းဟာ အလြန္ေက်းဇူးတရား ႀကီးမားပါေပတယ္”လို႔ ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာကတ့ဲ္စိတေ္တြ ျဖစ္ေပၚ 

လာကာ ေအာက္ပါအတိုင္း ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ခဲ့ပါတယ။္  

 “မိမိအက်ိဳး သူတပါးအက်ိဳးေတြကုိ သျိမင္တဲ့ ဘုရားစတဲ့ သေူတာ္ေကာင္းေတြနဲ႔သာေပါင္း 

ေဖၚမီွ၀ဆဲည္းကပ္သင့္တယ္၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဆုိဲရင္ ဘုရားစတဲ့သူေတာ္ေကာင္းေတြဟာ မေမ့မေလ်ာ့ 

မေပါ့ဆတဲ့ သတတိရားနဲ႕ ျပည့္စုံတယ္၊ ေမွ်ာ္ျမင္ဆင္ျခင္ႏိုင္တဲ့ ဉာဏ္ပညာ, ၀ိပႆနာဉာဏ္ပညာေတြနဲ႔ 
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ျပည့္စံုတယ္၊ ဒါ့အျပင္ ႀကီးျမတတ့ဲ္ နိဗၺာန္, နက္နတဲဲ့ နိဗၺာန္, ျမင္ႏိုင္ခတဲဲ့ နိဗၺာန္, ႏူးည့ံတဲ့ နိဗၺာန္, 

သမိ္ေမြ႕တဲ့နိဗၺာန္ကို ရရွိထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။” 

ဒီေနရာမွာ ဘရုားစတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းေတြနဲ႔ ေပါင္းေဖာ္မီွ၀ဆဲည္းကပ္ရမယ္ဆိုတာ 

ဒီသေူတာ္ေကာင္းေတြေဟာတဲ့ တရားကို နာယူျခင္း၊ သတူို႔က်င့္သလိုမ်ိဳး အတုလိုကၿ္ပီး က်င့္ႀကံ 

အားထုတျ္ခင္းတို႔ျဖင့္ သူတို႔နဲ႔တူတဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေအာင္ အားထတုတ္ာကို ဆိုလုိတာ ျဖစ္တယ္လို႔ 

ေထရဂါထာအ႒ကထာမွာ မွတခ္်ကခ္်ျပထားပါတယ္။ 

ဓမၼကထိကဧတဒဂ္ ရျခင္းအေၾကာင္း 

 ဘာ့ေၾကာင့္ အရွင္ပုဏၰမေထရ္ ဓမၼကထကိဧတဒဂ္ ရခဲ့တာလဆဲိုတာကို ျပန္သုံးသပ္ၾကည့္ရင္ 

အရွင္ျမတ္ဟာ ပဒုမုတၱရာဘုရားရွင္လကထ္က္ေတာ္က ေဂါတမပုဏၰားလုလင္ျဖစ္စဥ္က တပည့္ 

လုလင္ငါးရာကို ေဗဒင္သုံးပုံစတဲ့အတတေ္တြကို သင္ေပးတာ၊ ေနာက္ပိုင္း ရေသ့၀တ္ၿပီး ရေသ့ဘ၀နဲ႔ 

စ်ာန္အဘညိာဥ္ေတြကို ရေအာင္အားထတုခ္ဲ့ၿပီး တပည့္ရေသ့ တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ကိုလဲ စ်ာန ္

အဘိညာဥ္ေတြရေအာင္ ေဟာေျပာျပသ ဆုံးမေပးတာ၊ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ ဖူးေတြ႕ရၿပီးတ့ဲ 

ေနာက ္ ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားထံကေန တရားေတာ္ကို အက်ဥ္းနာယူၿပီး တပည့္ရေသ့ 

တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ကို တရားအက်ယ္ ျပန္ေဟာျပေပးကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ၾကည္ညိဳေစတာနဲ႔ 

ပဒုမုတၱရာျမတ္စြာဘုရားထံမွာ ဓမၼကထကိဧတဒဂ္ရလိုေၾကာင္း ေကာင္းမႈကုသိုလျ္ပဳၿပီး ဆုပန္ 

ဆုေတာင္း ဗ်ာဒိတ္ခံယူခဲ့တာေတြ ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒါေတြက အတိတဘ္၀ေတြက ျပဳခဲ့တဲ့ ေ၀းေသာ 

အေၾကာင္းတရားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗ်ာဒိတခ္ံၿပီး သသံရာတစ္ေလွ်ာက္ ဓမၼကထကိဧတဒဂ္ရဖုိ႔ 

ရည္မွန္းၿပီး ျပဳလုပ္အားထုတ္ခဲ့တဲ့ ကုသိုလေ္တြလ ဲရွိခဲ့ဦးမွာပါ။ ဒါေတြကိုေတာ့ ပိဋကက်မ္းဂန္ေတြမွာ 

ျပဆိုထားျခင္းမရွိပါဘူး။  

 ယခု ေဂါတမျမတစ္ြာဘရုားလကထ္က္ေတာ္မွာေတာ့ အရွင္ပုဏၰဟာ သကူိုယ္တုိင္လဲ တရား 

ထူးရေစႏိုင္တဲ့ အပၸိ စၦကထာစတဲ့ ကထာ၀တၳဳ ဆယပ္ါး တရားေတာ္နဲ႔ ျပည့္စုံေအာင္ က်င့္သုံးေနထုိင္ 

ခဲ့ၿပီး တပည့္ရဟန္း အပါးငါးရာကိုလည္း ကထာ၀တၳဳ  ဆယ္ပါးတရားနဲ႔ ေဟာေျပာျပသ ဆိုဆုံးမ ေပးခဲ့ 

တယ။္ ဒါ့ေၾကာင့္ သူကိုယတ္ိုင္ေရာ တပည့္ရဟန္းငါးရာတို႔ပါ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ မဖူးေတြ႕ရေသးခင္မွာ 

ဘဲ ကိေလသာအာသေ၀ါကနု္ခမ္း ရဟႏၱာျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ၾကတယ။္ ဒါ့အျပင္ အရွင္အာနႏၵာစတဲ့ အျခား 

ရဟန္းေတာ္ေတြကိုလ ဲတရားေဟာၾကားခဲ့ၿပီး အရွင္သာရိပုတရၱာမေထရ္ကေတာင္ အရွင္ပုဏၰမေထရ္ 

ထ ံ သြားၿပီး  မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္တရားထူး ရေရးအတြက္ အဓိကအေရးပါတဲ့ ၀ိသုဒၶိခုနစ္ပါး အစဥ္ 

တရားကို ေမးျမန္းခဲ့လို႔ အရွင္ပုဏၰမေထရ္က ဥပမာဥပေမယ်ေတြနဲ႔တကြ ရွင္းလင္း ေျဖၾကားေတာ္ 
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မူခဲ့ပါတယ။္ ဒီအေၾကာင္းအခ်က္အလကေ္တြေၾကာင့္လဲ အရွင္ပဏုၰမေထရ္ ဓမၼကထိက - တရားေဟာ 

ေကာင္းျခင္း ဧတဒဂ္ရာထူး ရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ။္ 

(ဂ) အရွင္ပုဏၰမေထရ္နဲ႔ ဆက္စပ္သည့္တရားေတာ္မ်ား 

(၁) စြဲမွီစရာရွိမွ တဏွာ မာန ဒိ႒ိ အစြဲမ်ားျဖစ္ 

 တစ္ခါမွာေတာ့ အရွင္အာနႏၵာမေထရ္က ရဟန္းေတာ္ေတြကို “ငါ့ရွင္တို႔…မႏၱာဏီပုေဏၰးမရ႕ဲ 

သားျဖစ္တဲ့ အရွင္ပုဏၰမေထရ္ဟာ ငါတို႔ရဟန္းငယ္ေတြအတြက္ ေက်းဇူးအလြန္မ်ားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါ 

တယ၊္ အရွင္ပုဏၰမေထရ္က ငါတို႔ကို ဒီၾသ၀ါဒတရားနဲ႔ ေဟာၾကားဆုံးမတယ္” လို႔ ေဟာၾကား ေတာ္မူခ့ဲ 

ပါတယ္။  

 “ငါ့ရွင္အာနႏၵာ…မီွစရာကို မွီတြယ္ရမွ တဏွာ မာန ဒိ႒ိအစြဲေတြ ျဖစ္တာ၊ မွီစရာကုိ မမွီမတြယ္ရရင္ ဒီအစြဲေတြ 

မျဖစ္ဘူး။ အဘယ္အရာေတြကို မွီတြယ္ရမ ွ ဒီအစြဲေတြ ျဖစ္တာလဲ ဆိုရင္ ႐ုပ္ကို မီွတြယ္ရမွ ႐ုပ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး 

“ငါပဲ”ဆိုတဲ့ ဒိ႒ိစြဲျဖစ္တယ္၊ “ငါ့ဥစၥာပ၊ဲ ငါက သူ႔ထက္ ပိုျမတ္တယ္”ဆိုတဲ့ တဏွာစြဲ၊ မာနစြဲေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီ့အတူပဲ 

ခံစားမႈေ၀ဒနာ၊ မွတ္သားမႈ သညာ၊ ျပဳျပင္မႈ သခၤါရ၊ သိမႈ၀ိညာဏ္ေတြကို အစြဲျပဳၿပီး “ငါပ၊ဲ ငါ့ဥစၥာပ၊ဲ ငါက ျမတ္တယ္”ဆိုတဲ့ 

အစြဲေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဏ္လို႔ေခၚတဲ့ ခႏၶာငါးပါးကို စြဲမွ ီ မွီတြယ္ရတဲ့အတြက္ တဏွာ 

မာန ဒိ႒ိဆိုတဲ့ အစြဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာ ျဖစ္တယ္။ ခႏၶာငါးပါးကို မစြဲမွီရရင္ ဒီအစြဲေတြ မျဖစ္ဘူး။  

 ဥပမာ လွလွပပ ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္ ေနတတ္တဲ့ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳသူေတြဟာ ၾကည္လင္ေနတဲ့ မွန္ထ၊ဲ ေရခြက္ထမဲွာ 

မိမိရ႕ဲမ်က္ႏွာရိပ္ကို ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္လိုက္တဲ့အခါ မွန္နဲ႔ေရခြက္ေတြကို အမွီရတဲ့အတြက္ မ်က္ႏွာရိပ္ကို ျမင္ရတယ္၊ မွန္နဲ႔ 

ေရခြက္ကိုသာ မမွီရရင္ ကိုယ့္မ်က္ႏွာရိပ္ကို မေတြ႔ႏိုင္ဘူး။ ဒီဥပမာလိုပဲ ခႏၶာငါးပါးဆိုတဲ့ မွီတြယ္ရာကို ရတဲ့အတြက္ တဏွာ 

မာန ဒိ႒ိဆိုတဲ့ အစြဲရိပ္ဟာ ထင္ေပၚလာတာျဖစ္တယ္။ ခႏၶာငါးပါးဆိုတဲ့ မွီတြယ္ရာကို မရရင္ ဒီအစြဲရိပ္ဟာ မထင္ႏိုင္ပါဘူး။  

 ငါ့ရွင္ အာနႏၵာ….ဘယ္လို ထင္ပါသလ၊ဲ ႐ုပ္ဟာ ၿမတဲဲ့တရားလား၊ မၿမတဲဲ့တရားလား။ ငါ့ရွင္ ပုဏၰ….႐ုပ္ဟာ မၿမဲတဲ့ 

အနိစၥတရားပါဘုရား။ ဒါဆို ငါ့ရွင္ အာနႏၵာ……ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဏ္တို႔ေရာ ၿမတဲဲ့တရားေတြလား၊ 

မၿမဲတဲ့တရာားေတြလား။ င့ါရွင္ ပုဏၰ….ဒီတရားေတြလဲ မၿမဲတဲ့တရားေတြပါဘုရား။ ငါ့ရွင္ အာနႏၵာ…. ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ဒီ ႐ုပ္၊ 

ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဏ္ဆိုတဲ့ ခႏၶာငါးပါးတရားေတြကို “ငါ မဟုတ္ပါတကား၊ ငါ၏ ဥစၥာ မဟုတ္ပါတကား၊ ငါ၏ 

အတၱေကာင္ မဟုတ္ပါတကား” လို႔ ၀ိပႆနာ႐ႈ ပြားပါ၊ အဒဲီလို ႐ႈပြားေနရင္ ၿငီးေငြ႔တဲ့ နိဗၺိဒါဉာဏ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာမယ္၊ 

ၿငီးေငြ႕လာရင္ ဒီ ခႏၶာငါးပါးအေပၚမွာ တပ္မက္မႈေတြ ကင္းလာမယ္၊ တပ္မက္မႈေတြ ကင္းလာရင္ ကိေလသာေတြကေန 

လြတ္ေျမာက္လာမယ္။ ကိေလသာေတြကေန လြတ္ေျမာက္ၿပီးတဲ့အခါ “ပဋသိေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို 

က်င့္သုံးျခင္းကိစၥၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ကိစၥေတြ ျပဳၿပီးၿပီ၊ ေနာက္ထပ္က်င့္စရာ မလိုေတာ့ၿပီ”လို႔ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဉာဏ္န႕ဲ သိလာ 

မွာျဖစ္တယ္။”   
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ဒီၾသ၀ါဒတရားနဲ႔ ငါတို႔ကို ဆုံးမေတာ္မူတယ္။ အရွင္ပုဏၰမေထရ္ရ႕ဲ ဒီတရားေတာ္ကို ၾကားနာ 

ရတဲ့အတြက္ ငါတို႔ရဟန္းငယ္ေတြဟာ သစၥာေလးပါးတရားကို သိျမင္ၿပီး တရားထူးေတြရၾကတယ္ 

ဆိုတဲ့အေၾကာင္း အရွင္အာနႏၵာက ရဟန္းေတြကို ေဟာျပထားတာကို ခႏၶ၀ဂၢသံယတုပ္ါဠိေတာ္မွာ 

ေဖၚျပထားပါတယ။္  

(၂) ရထ၀ိနီတသတ္ုလာ ၀ိသဒုၶိခုနစ္ပါး က်င့္စဥ္တရား 

   အရွင္ပုဏၰမေထရ္ ေဟာခဲ့တဲ့ ရထ၀ိနီတသုတက္ို ေဖာ္ျပပါဦးမယ္။ ဒီတရားကို မေဖာ္ျပခင္ 

ဒီတရားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ၀ိသုဒၶိခုနစ္ပါးသ႐ုပ္နဲ႔ အဓိပၸါယအ္က်ဥ္းကို  အရင္ဆုံး ရွင္းျပပါမယ္။ ၀ိသဒုၶိ 

ခုနစ္ပါးဆိုတာ သီလ၀ိသုဒၶိ၊ စိတၱ၀ိသုဒၶိ၊ ဒိ႒ိ၀ိသုဒၶိ၊ ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶိ၊ မဂၢါမဂၢဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶိ၊ 

ပဋိပဒါဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶိနဲ႔ ဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶိတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ။္  အဓိပၸါယ္အက်ဥ္းကို “သီလ၀ိသဒုၶိ-

သီလစင္ၾကယျ္ခင္း၊ စိတၱ၀ိသုဒၶိ-စိတ္စင္ၾကယျ္ခင္း၊ ဒိ႒ိ၀ိသုဒၶိ-အျမင္စင္ၾကယ္ျခင္း၊ ကခၤါ၀ိတရဏ-

၀ိသုဒၶိ-ယုံမွားမႈကိုလြန္ေျမာက္ေၾကာင္းဉာဏ္ စင္ၾကယ္ျခင္း၊ မဂၢါမဂၢဉာဏဒႆန၀ိသဒုၶိ-လမ္းမွန္ ဟုတ ္

တယ၊္ လမ္းမွန္ မဟုတ္ဘးူလို႔ ခြဲျခားသိတဲ့ ဉာဏ္အျမင္ စင္ၾကယ္ျခင္း၊ ပဋပိဒါဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶိ-

မဂ္ဖိုလ္သို႔ေရာကေ္ၾကာင္းအက်င့္ ဉာဏ္အျမင္စင္ၾကယ္ျခင္း၊ ဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶိ-သစၥာဆုိကသိ္ မဂ္ 

ဉာဏ္အျမင္ စင္ၾကယ္ျခင္း” လို႔ မွတ္သားထားဖို႔ပါ။ ဒီ၀ိသုဒၶိ ခုနစ္ပါး က်င့္စဥ္ကို က်င့္သုံးတဲ့အတြက္ 

ရလာတဲ့ တရားကို အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္-လို႕ ေခၚပါတယ။္ အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္ဆိုတာ ဥပါဒါန္ အစြဲ 

အလမ္းေတြကင္းတဲ့ ထက္၀န္းက်င္ ၿငိမ္းေအးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ။္  

 အရွင္ပုဏၰမေထရ္ဟာ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းကို ၾကြလာၿပီး ျမတ္စြာဘုရားကို 

ရွိခိုးကန္ေတာ့ကာ ျမတ္စြာဘုရားထံကေန တရားနာယူၿပီးတဲ့ေနာက္ ေန႔သန္႔စင္ရန္အတြက္ အႏၶ၀န္ 

ေတာဆီ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ အႏၶ၀န္ေတာ ေရာက္တဲ့အခါ သစ္ပင္တစ္ပင္ေအာကမ္ွာ ဖလသမာပတ္ 

၀င္စားရင္း ေန႔သန္႔စင္ေတာ္မူပါတယ။္  အရွင္ပုဏၰမေထရ္ ခုလို အႏၶ၀န္ေတာဆီ ၾကြသြားတာကို 

အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္သိတဲ့အတြက္ အရွင္ျမတ္လ ဲ အရွင္ပုဏၰမေထရ္ေနာက္ လိုက္လာခဲ့ၿပီး 

အႏၶ၀န္ေတာထကဲ သစ္ပင္တစ္ပင္ေအာက္မွာ ဖလသမာပတ္၀င္စားရင္း ေန႔သန္႔စင္ေတာ္မူပါတယ။္ 

ညေနခ်မ္းကာလ ေရာက္တဲ့အခါ အရွင္ျမတ္ႏွစ္ပါးလုံး ဖလသမာပတ္၀င္စားရာမွ ထေတာ္မူၾကၿပီး 

တဲ့ေနာက္ အရွင္သာရိပုတရၱာမေထရ္က အရွင္ပုဏၰမေထရ္ရွိရာ ၾကြသြားကာ ႏႈတ္ဆကစ္ကား 

ေျပာဆိုၿပီး ခုလို အျပန္အလနွ္ ေမးျမန္းေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ။္   
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အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္နဲ႔ အရွင္ပုဏၰမေထရ္တို႔ ေဆြးေႏြးခန္း 

အရွင္သာရိပုတၱရာကေမးၿပီး အရွင္ပုဏၰက ေျဖပါတယ။္  

အေမး ။ ။ ငါ့ရွင္… ျမတ္စြာဘုရားထံမွာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သုံးပါသလား။ 

အေျဖ ။ ။ ငါ့ရွင္… မွန္ပါတယ။္ 

အေမး ။ ။ ငါ့ရွင္… သီလ၀ိသုဒၶိျဖစ္ဖို႔အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သုံး 

ပါသလား။  

အေျဖ ။ ။ ငါ့ရွင္… မဟုတ္ပါ။ 

အေမး ။ ။ ငါ့ရွင္… စိတ၀ၱိသုဒၶိျဖစ္ဖို႔အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သုံး 

ပါသလား။  

အေျဖ ။ ။ ငါ့ရွင္… မဟုတ္ပါ။ 

အေမး ။ ။ ငါ့ရွင္ …. ဒိ႒ိ၀ိသုဒၶိျဖစ္ဖို႔အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သုံး 

ပါသလား။  

အေျဖ ။ ။ ငါ့ရွင္… မဟုတ္ပါ။ 

အေမး ။ ။ ငါ့ရွင္…ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶိျဖစ္ဖို႔အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွာ ျမတေ္သာအက်င့္ကုိ 

က်င့္သုံး ပါသလား။  

အေျဖ ။ ။ ငါ့ရွင္… မဟုတ္ပါ။ 

အေမး ။ ။ ငါ့ရွင္…မဂၢါမဂၢဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶိျဖစ္ဖို႔အတြက္ ျမတစ္ြာဘရုားထမံွာ ျမတေ္သာအက်င့္ 

ကိ ုက်င့္သုံး ပါသလား။  

အေျဖ ။ ။ ငါ့ရွင္… မဟုတ္ပါ။ 

အေမး ။ ။ ငါ့ရွင္… ပဋိပဒါဉာဏဒႆန၀ိသဒုၶိျဖစ္ဖို႔အတြက္ ျမတစ္ြာဘုရားထံမွာ ျမတ္ေသာအက်င့္ 

ကိ ုက်င့္သုံးပါသလား။  

အေျဖ ။ ။ ငါ့ရွင္… မဟုတ္ပါ။ 
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အေမး ။ ။ ငါ့ရွင္…ဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶိျဖစ္ဖို႔အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ 

က်င့္သုံးပါသလား။  

အေျဖ ။ ။ ငါ့ရွင္… မဟုတ္ပါ။ 

အေမး ။ ။ ငါ့ရွင္…ဒါဆုိ အဘယအ္တြက္ ျမတစ္ြာဘရုားထမံွာ ျမတေ္သာအက်င့္ကို က်င့္သုံး 

ပါသလဲ။  

အေျဖ ။ ။ ငါ့ရွင္… ဥပါဒါန္အစြဲအလမ္းမရွိဘ ဲထက၀္န္းက်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္အတြက္ 

ျမတ္စြာဘုရားထံမွာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သုံးပါတယ။္  

အေမး ။ ။ ငါ့ရွင္….သီလ၀ိသုဒၶိဟာ အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္ ျဖစ္ပါသလား။ 

အေျဖ ။ ။ ငါ့ရွင္….မဟုတပ္ါ။ 

အေမး ။ ။ ငါ့ရွင္….စိတ၀ၱိသုဒၶိဟာ အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္ ျဖစ္ပါသလား။ 

အေျဖ ။ ။ ငါ့ရွင္….မဟုတပ္ါ။  

အေမး ။ ။ ငါ့ရွင္….ဒိ႒၀ိိသုဒၶိဟာ အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္ ျဖစ္ပါသလား။ 

အေျဖ ။ ။ ငါ့ရွင္….မဟုတပ္ါ။ 

အေမး ။ ။ ငါ့ရွင္….ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶိဟာ အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္ ျဖစ္ပါသလား။ 

အေျဖ ။ ။ ငါ့ရွင္….မဟုတပ္ါ။ 

အေမး ။ ။ ငါ့ရွင္….မဂၢါမဂၢဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶိဟာ အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္ ျဖစ္ပါသလား။  

အေျဖ ။ ။ ငါ့ရွင္….မဟုတပ္ါ။ 

အေမး ။ ။ ငါ့ရွင္….ပဋိပဒါဉာဏဒႆန၀ိသဒုၶိဟာ အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္ ျဖစ္ပါသလား။  

အေျဖ ။ ။ ငါ့ရွင္….မဟုတပ္ါ။ 

အေမး ။ ။ ငါ့ရွင္….ဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶိဟာ အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္ ျဖစ္ပါသလား။  

အေျဖ ။ ။ ငါ့ရွင္….မဟုတပ္ါ။ 
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အေမး ။ ။ ငါ့ရွင္…ဒါဆုိရင္ ဒီ ၀ိသုဒၶ ိ ခုနစ္ပါးကို ဖယ္ထားၿပီး အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္ဟာ ျဖစ္ႏိုင္ပါ 

သလား။  

အေျဖ ။ ။ ငါ့ရွင္… မျဖစ္ႏုိင္ပါ။  

 ဒီအခါ အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္က “ငါ့ရွင္… သင့္အေျဖစကားရ႕ဲ အနကအ္ဓိပၸါယ္ကို 

ဘယလ္ို မွတ္သားရပါမလဲ”လို႔ ေမးပါတယ္။ အရွင္ပုဏၰမေထရ္က “ငါ့ရွင္…သီလ၀ိသုဒၶိစတဲ့ ၀ိသုဒၶိ 

ခုနစ္ပါးဟာ အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္ျဖစ္တယလုိ္႔ သတမ္ွတ္ပညတ္မယ္ဆိုရင္ ဥပါဒါန္အစြဲအလမ္း မကင္းတ့ဲ 

တရားကို ဥပါဒါန္အစြဲအလမ္းကင္းတဲ့ အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္ျဖစ္တယလုိ္႔ သတ္မွတရ္ာေရာက္ေတာ့မွာ 

ေပါ့။ ငါ့ရွင္… ေနာကၿ္ပီး ဒီ ၀ိသုဒၶိခုနစ္ပါးကို ဖယ္ထားၿပီး အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္ ျဖစ္ႏုိင္တယဆ္ိုရင္ ၀ိသုဒၶိ 

ခုနစ္ပါးမရိွတဲ့  ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္ေတြလ ဲ အလိုလို အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္ရၿပီးသူေတြလို႔ ဆုိလုိရာ ေရာက္ 

သြားမွာေပါ့။ ဥပမာနဲ႔ေျပာရင္ ပိုနားလည္ႏိုင္မွာမို႔ ဥပမာနဲ႔ ရွင္းျပပါမယ္” လို႔ အရွင္ပုဏၰမေထရ္က 

ရွင္းလင္းေျဖဆိုၿပီး ေအာက္ပါ ဥပမာနဲ႔ ဆကလ္က္ရွင္းျပပါတယ္။  

ရထား ခုနစ္စင္း ဥပမာ 

 ငါ့ရွင္….ဥပမာအေနနဲ႔ သာ၀တၳိျပည့္ရွင္ ဘုရင္ ပေသနဒီေကာသလမင္းဟာ သာ၀တၳိျပည္မွာ 

ရွိေနစဥ္မွာပဲ သာေကတၿမိဳ႕မွာ ႀကီးပြားေရးအတြက္ အေရးတႀကးီ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ကစိၥ ျဖစ္ေပၚ 

လာတယဆ္ိုပါေတာ့။ အဲဒီမင္းအတြက္ သာ၀တၳိျပည္နဲ႔ သာေကတၿမိဳ႕အၾကားမွာ ေသခ်ာသြန္သင္ 

ဆုံးမထားတဲ့ အာဇာနည္ျမင္းေတြကထားတဲ့ ျမင္းရထားခုနစ္စီးလဲ စီမံထားတယ္ေပါ့။ ငါ့ရွင္…ပေသနဒီ 

ေကာသလမင္းဟာ သာ၀တၳိျပည္ကေန ထြကတ္ဲ့အခါ နန္းေတာ္တံခါး၀ကေန ပထမျမင္းရထားကို 

တကစ္ီးၿပီး ခရီးထြက္လာခဲ့တာ ဒုတိယျမင္းရထားဆီ ေရာက္လာတယ။္ ဒီအခါ ပထမျမင္းရထား 

ေပၚကေန ဆင္းၿပီး ဒုတယိျမင္းရထားေပၚတကက္ာ ဒုတိယျမင္းရထားနဲ႔ ခရီးဆက္ခဲ့တဲ့အခါ တတယိ 

ျမင္းရထားဆီ ေရာကလ္ာတယ္၊ ဒီလုိန႕ဲ စတုတၳျမင္းရထား၊ ပဥၥမျမင္းရထား၊ ဆ႒မျမင္းရထား ဆီ 

အစဥ္အတိုင္း ေရာက္လာတယ။္ ဆ႒မျမင္းရထားဆီေရာက္တဲ့အခါ ပဥၥမျမင္းရထားေပၚကေန 

ဆင္းၿပီး ဆ႒မျမင္းရထားနဲ႔ ခရီးဆကထ္ြကလ္ာလိုက္တာ သတမၱျမင္းရထားဆီ ေရာက္လာတယ။္ 

သတမၱျမင္းရထားဆီ ေရာက္တဲ့အခါ ဆ႒မျမင္းရထားေပၚကေနဆင္းၿပီး သတမၱျမင္းရထားေပၚတက္ 

ကာ အဲဒီျမင္းရထားနဲ႔ပဲ ခရီးဆကထ္ြက္လာတဲ့အခါ သာေကတၿမိဳ႕က နန္းေတာ္တခံါး၀ ဆိုက္ 

ေရာက္လာတယ။္ နန္းေတာ္တံခါး၀ ေရာက္လာတဲ့ ပေသနဒီေကာသလမင္းကို ခင္မင္ရတဲ့ မိတ္ေဆြ 

ေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြက ခရီးဦးႀကိဳဆိုၾကၿပီး “အရွင္မင္းႀကီး…ဒီရထားနဲ႔ သာ၀တၳိျပည္ကေန 

သာေကတၿမိဳ႕ နန္းေတာ္တံခါးေရာက္တဲ့အထိ လာခဲ့ပါသလား” လို႔ ေမးတယဆ္ိုပါေတာ့၊ ဒီအခါ 
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ပေသနဒီေကာသလမင္းအေနနဲ႔ ဘယ္လိုေျဖရင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖရာေရာက္မလဲ-လို႔ အရွင္ပုဏၰ 

မေထရ္က အရွင္သာရိပုတၱရာကို ေမးခ့ဲပါတယ။္  

 အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္က အရွင္ပုဏၰမေထရ္ကို “ငါ့ရွင္…ပေသနဒီေကာသလမင္းအေနနဲ႔ 

သူလာခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္အတိုင္း ျမင္းရထား ခုနစ္စင္း တစ္စင္းၿပီးတစ္စင္း ေျပာင္းေျပာင္း စီးလာၿပီး 

ေနာက္ဆုံး သတမၱျမင္းရထားနဲ႔ သာေကတၿမိဳ႕က နန္းေတာ္တံခါး၀ ေရာကလ္ာတဲ့အေၾကာင္း 

အျပည့္အစံုေျဖဆို မယ္ဆိုရင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖရာေရာက္ပါမယ္”လို႔ ျပန္လည ္ေျဖၾကားပါတယ။္  

 ဒီအခါမွာ အရွင္ပုဏၰမေထရ္က အရွင္သာရိပုတၱရာကို “ငါ့ရွင္… ဒီဥပမာလိုပါပဲ သီလ၀ိသဒုၶိ 

ဆိုတာ စိတၱ၀ိသုဒၶိ-စိတ္စင္ၾကယဖ္ို႔အတြကျ္ဖစ္တယ္၊ စိတၱ၀ိသုဒၶိဆိုတာ ဒိ႒ိ၀ိသုဒၶိ-ဉာဏ္အျမင္ 

စင္ၾကယ္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္တယ၊္ ဒိ႒ိ၀ိသုဒၶိဆိုတာ ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶိ-ယုံမွားသသံယကို လြန္ေျမာက္ 

ေၾကာင္းဉာဏ္ စင္ၾကယ္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္တယ၊္ ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶိဆိုတာ မဂၢါမဂၢဉာဏဒႆန၀ိသဒုၶိ- 

ဒါဟာ လမ္းမွန္ပ၊ဲ ဒါဟာ လမ္းမွားပလဲို႔ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ဉာဏ္အျမင္ စင္ၾကယဖ္ို႔အတြက္ ျဖစ္တယ၊္ 

မဂၢါမဂၢဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶိဆိုတာ ပဋိပဒါဉာဏဒႆန၀ိသဒုၶိ-မဂ္ဖိုလ္ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ ဉာဏ္ 

အျမင္ စင္ၾကယ္ဖို႔အတြက္ျဖစ္တယ၊္ ပဋိပဒါဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶိဆုိတာ ဉာဏဒႆန၀ိသဒုၶိ-မဂ္ဉာဏ္ 

အျမင္ စင္ၾကယ္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္တယ္။ ဉာဏဒႆန၀ိသဒုၶိဆိုတာ အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္ - အစြဲအလမ္း 

ဥပါဒါန္ေတြ ကင္းစင္ၿပီး ထက္၀န္းက်င္ ၿငိမ္းေအးျခင္းအတြက္ ျဖစ္တယ။္ ငါ့ရွင္… ဒါ့ေၾကာင့္ 

အကၽြႏ္ုပ္ဟာ အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္ရဖုိ႔အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သုံးျခင္း 

ျဖစ္ပါတယ”္လို႔ ရွင္းလငး္ေလွ်ာကထ္ား ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ။္  

 အဒဲီေနာကမွ္ာေတာ့ ရဟႏၱာအရွင္ျမတႀ္ကီးႏွစ္ပါးတို႔ဟာ တစ္ပါးနဲ႔တစ္ပါး အျပန္အလွန္ နာမည္ 

ေတြ ေမးျမန္းၾကၿပီး အခ်င္းခ်င္း ေမးခဲ့ၾက၊ ေျဖခဲ့ၾကတဲ့ တရားေတာ္ကို အျပန္အလနွ္ ၀မ္းေျမာကႏ္ုေမာ္ 

သာဓုေခၚခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို မဇၥ်ိမနိကာယ္၊ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္မွာ ရထ၀ိနီတ 

သုတဆ္ိုတ့ဲ နာမည္နဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ။္  

ဥပမာနဲ႔ ဥပေမယ် ႏႈိင္းယွဥ္ႏွီးေႏွာခ်က္ 

 အရွင္ပုဏၰမေထရ္ ရွင္းျပခဲ့တဲ့ ဥပမာနဲ႔ ဥပေမယ်ကို ပိုၿပီးရွင္းလင္းနားလည္ေစဖို႔ မူလပဏၰာသ-

အ႒ကထာမွာ ခုလို ႏႈိင္းယွဥ္ႏွီးေႏွာျပထားပါတယ။္ အုိနာေသေၾကာကတ္ဲ့ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္က သာ၀တိၳ 

ျပည့္ရွင္ ဘုရင္ပေသနဒီ ေကာသလမင္းနဲ႔တပူါတယ။္ ထင္ရွားရွိေနတဲ့ သကၠာယခႏၶာ့ျဖစ္စဥ္က 

သာ၀တၳိၿမိဳ႕နဲ႔တူတယ။္ နိဗၺာန္က သာေကတၿမိဳ႕န႕ဲတူတယ။္ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္က သစၥာေလးပါး တရားထူး 
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ထိုးထြင္းသဖိို႔ရန္အတြက္ က်င့္ႀကစံရာကစိၥနဲ႔ ရွင္ဘုရင္ရ႕ဲ သာေကတၿမိဳ႕မွာ ႀကီးပြားေရးအတြက္ 

အေဆာတလ်င္ ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥနဲ႔တူတယ။္ ၀ိသုဒၶိခုနစ္ပါးက ရထားခုနစ္စင္းနဲ႔တတူယ္။ 

သီလ၀ိသဒုၶိမွာ တည္ေနတာက ပထမျမင္းရထားကို တက္စီးတာနဲ႔တူတယ္။ သီလ၀ိသဒုၶိအစရွိတဲ့ 

ေရွးေရွး၀ိသဒုၶိေတြနဲ႔ စိတၱ၀ိသုဒၶိစတဲ့ေနာက္ေနာက္၀ိသုဒၶိေတြမွာ တဆင့္တဆင့္ ေျပာင္းေျပာင္း 

တည္သြားတာနဲ႔  ပထမျမင္းရထားအစရိွတဲ့ ျမင္းရထားေတြနဲ႔ ဒုတိယျမင္းရထားစတဲ့ ေနာက္ျမင္း 

ရထားေတြဆီ သြားတာ တပူါတယ္။ ဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶိဆိုတဲ့ မဂ္ဉာဏ္နဲ႔ ကိေလသာေတြကို အျမစ္ 

ျပတ္ ပယ္သတၿ္ပီး အရဟတဖၱိုလဆ္ိုတ့ဲ တရားျပသာဒ္အထြတအ္ထိပ္အထိ ေရာက္ၿပီးတဲ့ ေယာဂီ 

ပုဂၢိဳလ္ရ႕ဲ နိဗၺာန္ကို အာ႐ုံျပဳၿပီး ဖလသမာပတ္၀င္စားကာ ေလာကုတၱရာခ်မ္းသာကို ခံစားေနတာက 

သတမၱျမင္းရထားနဲ႔ သာေကတၿမိဳ႕ နန္းေတာ္အတြင္း သက္၀င္ကာ နန္းေဆာင္ျပသာဒ္ထကမ္ွာ 

ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြေတြနဲ႕အတူ အရသာရိွတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို သုံးေဆာင္ခံစားတာနဲ႔ တူပါ 

တယ။္ 

ရထ၀ိနီတသုတရ္႕ဲ ဆိုလိုရင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ 

 ဆိုလိုတာကေတာ့ အိုနာေသဒုကၡေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ခႏၶာသကာၠယၿမိဳ႕ကေန 

မအိုမနာမေသတဲ့ နိဗၺာန္ၿမိဳ႕ကို သြားလိုတဲ့ အုိနာေသက လြတလုိ္ေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ 

ပထမျမင္းရထားနဲ႔တူတဲ့ သီလ၀ိသုဒၶိကို က်င့္သုံးပါ။ သီလစင္ၾကယလ္ာတာန႕ဲအမွ် ဒုတိယျမင္းရထား 

နဲ႔တူတဲ့ စိတၱ၀ိသုဒၶိ ျဖစ္လာပါမယ္။ သမာဓိေၾကာင့္ စိတ၀ၱိသုဒၶိအားေကာင္းလာတာနဲ႔အမွ် 

တတယိျမင္းရထားနဲ႔တတူဲ့ ဒိ႒ိ၀ိသုဒၶိ ျဖစ္လာပါမယ္။ ပညတ္ ပရမတ္ကြလဲို႔ ႐ုပ္နာမ္မွ်သာ ရွိပါလားလုိ႔ 

ဉာဏ္အျမင္စင္ၾကယ္တဲ့ ဒိ႒ိ၀ိသုဒၶိအားေကာင္းလာတာနဲ႔အမွ် စတုတျၳမင္းရထားနဲ႔တတူဲ့ ကခၤါ၀ိတရဏ 

၀ိသုဒၶိ ျဖစ္လာပါမယ္။ ႐ုပ္နာမ္တရားေတြရ႕ဲ အေၾကာင္းကို သိမ္းဆည္းႏိုင္လို႔ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ 

ျဖစ္စဥ္မွ်သာပလဲို႔ တရားနဲ႔ပတ္သကတ့ဲ္ ယုံမွားသသံယေတြ ရွင္းလာတဲ့အခါ ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသဒုၶိ 

အဆင့္ကို ေရာက္လာပါၿပီ။ ဒီ သီလ၀ိသုဒၶိ၊ စိတၱ၀ိသုဒၶိ၊ ဒိ႒ိ၀ိသုဒၶိ၊ ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶိဆိုတဲ့ 

၀ိသုဒၶိအဆင့္ေလးဆင့္ကို ေရာက္ၿပီဆိုရင္ ဒီပုဂၢိဳလ္ကို စူဠေသာတာပန္လို႔ ေခၚပါတယ။္  

စူဠေသာတာပန္ 

 စူဠေသာတာပန္ဆိုတာ ေသာတာပန္အငယ္စားလို႔ ဆိုလိုတာပါ။ ေသာတာပန္အစစ္ျဖစ္သူ 

ကေတာ့ ဒိ႒ိနဲ႔ ၀ိစိကိစၦာကို မိမိသႏၱာန္မွာ မၾကြင္းက်န္ရေအာင္ ပယ္ႏိုင္ပါတယ။္ ဒီ ကခၤါ၀ိတရဏ 

၀ိသုဒၶိအဆင့္အထိ ေရာက္လာတဲ့ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္လ ဲ ဒီ ဒိ႒ိနဲ႔ ၀ိစိကိစၦာကို အၾကြင္းမဲ့ မပယ္ႏိုင္ေပမ့ဲ 

အေတာ္ၾကာေအာင္ ခြါထားႏိုင္ပါၿပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေသာတာပန္အစစန္ဲ႔ အလားတူလို႔ စူဠေသာတာပန္ - 
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ေသာတာပန္အငယ္စား ျဖစ္ၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္တာပါ။ သလီ၀ိသုဒၶိ စိတၱ၀ိသုဒၶိေတြနဲ႔  စင္ၾကယၿ္ပီး တည္တံ့ 

ခိုင္ၿမတဲဲ့ သီလ သမာဓိရွိေနတဲ့အတြက္ ကမၼပထေျမာကတ္ဲ့ ဒုစ႐ိုက္အကုသိုလ္ေတြလ ဲကင္းေနပါၿပီ၊ ဒီ 

၀ိသုဒၶိေလးမ်ိဳးကေန မဆုတ္နစ္ခဲ့ရင္ မဂ္ဖိုလ္ကို မရေသးေပမဲ့ ဒုတိယဘ၀တြက္ အပါယ္ေလးပါး 

မလားဘဲ သဂုတိဘ၀ကို ဧကန္ရႏိုင္ပါတယ။္  

လမ္းမွားနဲ႔ လမ္းမွန္ကို ခြဲျခားႏိုင္ဖုိ႔ အေရးႀကးီ 

ဒီ ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶိ အားေကာင္းလာတာနဲ႔အမွ် ပဥၥမျမင္းရထားနဲ႔တူတဲ့ မဂၢါမဂၢဉာဏ-

ဒႆန၀ိသုဒၶိ ျဖစ္လာပါမယ္။ ႐ုပ္နာမ္ေတြရ႕ဲ အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ိဳးကို သိမ္းဆည္းလာႏိုင္တဲ့အတြက္ 

႐ုပ္ နာမ္ေတြရ႕ဲ အျဖစ္နဲ႔ အပ်က္ေတြကို သုံးသပ္လာႏိုင္တယ၊္ ေနာက္ ျဖစ္မႈ၊ ပ်က္မႈေတြ 

ပိုထင္ရွားလာတယ္။ အဒဲီအခါမွာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္ရ႕ဲသႏၱာန္မွာ တစ္ခါမွာ မျဖစ္ဘူးတဲ့ ပီတိေတြ၊ 

အလင္းေရာင္ေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြ၊ ခ်မ္းသာမႈေတြ စတဲ့ ထူးျခားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာတတပ္ါတယ။္ 

ဒီအခါမွာ နည္းမွန္ကို ညႊန္ျပေပးမဲ့ ဆရာေကာင္း မရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ အမွားနဲ႔ အမွန္ကို ခြဲျခား 

နားလည္တဲ့ အသိဉာဏ္မရွိခဲ့ရင္ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္က အဒဲီလို တစ္ခါမွ မျဖစ္ဖူးတဲ့ ထူးျခားမႈေတြကို မဂ္ပ၊ဲ 

ဖိုလ္ပလဲို႔ အထင္ေရာက္ သြားတတ္ပါတယ။္ အဒဲီလို အထင္ေရာက္ေနျခင္းဟာ တကယ့္ မဂ္တရား 

အစစ္၊ ဖုိလ္တရားအစစ္အထိ မက်င့္သုံးျဖစ္ေအာင္ ေႏွာက္ယွကတ္တ္လို႔ ဒါဟာ နိဗၺာန္ရလိုသေူတြ 

အတြက္ လမ္းမွားပါပ။ဲ  

ဆရာေကာင္းေတြရ႕ဲ လမ္းမွန္ညႊန္ျပမႈ ဒါမွမဟုတ္ နာယူထား သင္ယူထားတဲ့ အသေိၾကာင့္ 

ဒီလုိ ထူးျခားမႈျဖစ္စဥ္ေတြဟာ တရားထူး မဟုတေ္သးဘူး ၊ ငါ့ရ႕ဲအလုပ္က ႐ုပ္ နာမ္ေတြရ႕ဲ ျဖစ္မႈနဲ႔ 

ပ်က္မႈကိုပဲ ဆက္မွတၿ္ပီး အားထုတ္ရမွာ ပါလားလို႔ သိၿပီး ဆက္အားထုတေ္နရင္ အဒဲါ လမ္းမွန္ပါပ။ဲ  

အဒဲီလို လမ္းမွားနဲ႔ လမ္းမွန္ကို ခြဲျခားသိႏိုင္တဲ့ ဉာဏ္အျမင္လို႔ ေခၚတဲ့ မဂၢါမဂၢဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶိေတြ 

အားေကာင္းလာတာန႕ဲအမွ် ဆ႒မျမင္းရထားနဲ႔တတူဲ့ ပဋိပဒါဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶိ ျဖစ္လာမွာပါ။ မဂၢါမဂၢ-

ဉာဏဒႆန၀ိသဒုၶိအခိုက္ သမၼသနဉာဏ္နဲ႔ ဥဒယဗၺယဉာဏ္ေတြ အားေကာင္းလာေအာင္ ႀကိဳးစား 

႐ႈမွတ္ႏိုင္မွ ပဋပိဒါဉာဏဒႆန၀ိသဒုၶိအဆင့္ ေရာက္မွာကို ဆိုလိုတာပါ။  

၀ိပႆနာဉာဏ္စဥ္ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ပုံ 

ပဋိပဒါဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶိဆိုတာ ရင့္က်က္လာတဲ့ ၀ိပႆနာဉာဏ္အဆင့္ဆင့္ကို ေခၚတာပါ။ 

ဒီ ၀ိပႆနာဉာဏ္အဆင့္ဆင့္ကသာ မဂ္၊ ဖိုလဆ္ိုတဲ့ တရားထူးကို ရေစႏိုင္တဲ့ အက်င့္ပဋိပတ္ ဉာဏ္ 

အျမင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ။္ ႐ုပ္နာမ္ေတြရ႕ဲ ျဖစ္မႈ ပ်က္မႈေတြ ထင္ရွားလာတဲ့အထိ ႐ႈမွတႏ္ိုင္လာတဲ့အခါ 
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ဥဒယဗၺယဉာဏ္ အားေကာင္းလာတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပ်က္ေတြဟာ ၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္း ျမန္လြန္းတ့ဲ 

အတြက္ အျဖစ္ကို အာ႐ုံမျပဳမိေတာ့ဘဲ အပ်ကကုိ္ပဲ ျမင္လာပါတယ၊္ ဒါကို ဘဂၤဉာဏ္လို႔ ေခၚတယ။္ 

႐ုပ္ နာမ္တရားတစ္ခုခုရ႕ဲ အပ်ကက္ို အာ႐ုံျပဳ ႐ႈမွတ္ ေနတဲ့ ဘဂၤဉာဏ္ရ႕ဲ အပ်ကက္ိုပဲ ေနာကထ္ပ္ 

ဆကၿ္ပီး ဉာဏ္တစ္ခုက အာ႐ုံျပဳႏုိင္တဲ့အခါ ဘဂၤဉာဏ္ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒီဘဂၤ 

ဉာဏ္ အားေကာင္းလာတဲ့အခါ ႏွမ္းအိုးကင္းထက္ ႏွမ္းေတြ တဖ်စ္ဖ်စ္ ပ်က္ေနသလို အဆက္မျပတ္ 

တရစပ္ပ်က္ေနတဲ့ ႐ုပ္ နာမ္ေတြဟာ ေၾကာကစ္ရာေတြခ်ည္းပါလား လို႔ ထင္ျမင္လာတဲ့ ဘယဉာဏ္ 

ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။  

ဒီ ဘယဉာဏ္ေပၚလာတဲ့အခါ ႐ုပ္နာမ္တရားေတြအေပၚ အျပစ္ျမင္တဲ့ အာဒီန၀ဉာဏ္လဲ 

ေပၚလာေတာ့မွာပါ။ အျပစ္ျမင္မိရင္ ဒီ႐ုပ္နာမ္တရားေတြအေပၚမွာ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ၿငီးေငြ႕တဲ့ 

နိဗၺိဒါဉာဏ္လ ဲ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလာမွာပါ။ အဒီဲလို ၿငီးေငြ႔ရာကေန ဒီ ႐ုပ္ နာမ္ေတြကေန လြတ္ 

ေျမာက္လိုတ့ဲ မုစၥိတုကမ်တာဉာဏ္လဲ ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဉာဏ္ျဖစ္လာတဲ့အခါ အဒီဲ 

႐ုပ္နာမ္ေတြကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔အတြက္ ဒီ ႐ုပ္နာမ္ေတြရ႕ဲ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ လကၡဏာေတြကိုပဲ ထပ္မံ 

႐ႈပြားရပါတယ။္ ဒါကုိ ပဋိသခၤါဉာဏ္လို႔ ေခၚတယ။္ ပဋသိခၤါဉာဏ္နဲ႔ ႐ုပ္နာမ္ေတြကို စြန္႔လႊတၿ္ပီး 

တဲ့ေနာက္ ဒီ ႐ုပ္နာမ္တရားေတြအေပၚ လ်စ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္တဲ့ ဉာဏ္ ေပၚလာမွာပါ။ ဒါကို သခၤါ႐ုေပကၡာ 

ဉာဏ္လို႔ ေခၚပါတယ။္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈတယဆုိ္တာ ႐ုပ္တရား နာမ္တရားေတြကို အာ႐ုံျပဳမိတဲ့အခါ သာယာ 

ႏွစ္သက္တယဆုိ္တာလဲ မရွိ၊ ေၾကာက္စရာလို႔လဲ ဂ႐ုမစိုကဘဲ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတလၱို႔ 

ဆင္ျခင္ေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒီ သခၤါ႐ုေပကၡာဉာဏ္နဲ႔ ႐ုပ္နာမ္သခၤါရတရားေတြအေပၚ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ 

အနတၱလို႔ ႐ႈမွတ္ဖန္မ်ားလာတဲ့အခါ ႐ုပ္နာမ္သခၤါရတရားေတြကို အာ႐ုံမျပဳလိုေတာ့ဘဲ ႐ုပ္နာမ္သခၤါရ 

မွ လြတ္ကင္းရာျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ကိုပဲ စိတ္ညြတ္ေနေတာ့တယ္၊ ဒါေပမဲ့ နိဗၺာန္ကို တိုက္႐ိုက္လဲ မျမင္ရ 

ေသးေတာ့ နိဗၺာန္ကို ရွာေဖြရင္းနဲ႔ပဲ ဒီ ႐ုပ္နာမ္သခၤါရတရားေတြကိုပဲ အာ႐ုံျပဳ ႐ႈမွတ္ေနရပါေသးတယ။္ 

နိဗၺာန္ကို ျမင္ေလာကတ္ဲ့အထိ ရင့္က်ကလ္ာတဲ့အခါ ပရိက၊ံ ဥပစာ၊ အႏုလုံ ဆိုတဲ့ အႏုေလာမဉာဏ္ 

ျဖစ္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ။္ အဒဲီၿပီးရင္ေတာ့ ေဂါၾတဘဉုာဏ္နဲ႔ နိဗၺာန္ကို အာ႐ုံစျပဳလာႏိုင္မွာပါ။ 

ဥဒယဗၺယဉာဏ္ကေနစလို႔ ဒီအႏုေလာမဉာဏ္အထိ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္လာတဲ့ ၀ိပႆနာဉာဏ္ ၉ 

ပါးကို ပဋပိဒါဉာဏဒႆန၀ိသဒုၶိလို႔ ေခၚပါတယ။္  

ဆ႒မျမင္းရထားနဲ႔တတ့ဲူ ဒီ ပဋိပဒါဉာဏဒႆန၀ိသုဒၶိ အားေကာင္းလာတဲ့အခါ သတမၱ 

ျမင္းရထားနဲ႔တူတဲ့ ဉာဏဒႆန၀ိသဒုၶိ ျဖစ္ေပၚလာမွာပါ။ ဉာဏဒႆန၀ိသဒုၶိဆိုတာ အႏုေလာမဉာဏ္၊ 
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ေဂါၾတဘုဉာဏ္ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ နိဗၺာန္ကို အာ႐ုံျပဳၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ မဂ္ဉာဏ္ကိ ု ေခၚတာပါ။ 

မဂ္ဉာဏ္ဟာ ေလးမ်ိဳးရွိပါတယ။္ အဒဲီမဂ္ဉာဏ္ေလးမ်ိဳးနဲ႔ ကိေလသာအဆင့္ဆင့္ကို အၾကြင္းမဲ့ 

ပယ္သတ္လိုကတ္ဲ့အတြက္ အရဟတဖၱိုလ္ဆိုတဲ့ ေလာကတုရၱာတရားအထြတ္အထိပ္ကို ေရာက္ပါၿပီ။ 

အရဟတၱဖိုလ္နဲ႔ ဥပါဒါန္အစြဲအလမ္းေတြကင္းတဲ့၊ အိုနာေသဒုကၡေတြ အၿပီးတိုင္ၿငိမ္းေအးတဲ့ 

အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ေအးၿငိမ္းစြာ ေနႏိုင္ပါၿပီ။ ဒါကို သတၱမျမင္းရထားနဲ႔ နိဗၺာန္ 

နန္းၿမိဳ႕ကို ဆိုက္ေရာက္ၿပီး အရဟတၱဖိုလ္ဆိုတ့ဲ နန္းေတာ္ျပာသာဒ္ထက္တက္ကာ အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္ 

ဆိုတဲ့ နန္းၿမိဳ႕မွာ ေအးၿငိမ္းစြာေနတယလ္ို႔ ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ။္  

(၃) ဓာတ္တမူွ ေပါင္းဖက္လို႔ရ 

“ရဟန္းတို႔….သတၱ၀ါေတြဟာ ဓာတ္တူမွ တေပါင္းတည္းျဖစ္တယ္၊ တသားတည္းျဖစ္တယ္။ ယုတ္ညံ့တဲ့ 

ႏွလုံးသြင္းရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ယုတ္ညံ့တဲ့ ႏွလုံးသြင္းရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ပဲ တေပါင္းတည္း၊ တသားတည္းျဖစ္တယ္။ 

စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္းရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကလဲ စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္းရွိသူေတြနဲ႔ပဲ တေပါငး္တည္း၊ တသားတည္း 

ျဖစ္တယ္။  

ရဟန္းတို႔…..အတိတ္ကာလေတြကလဲ သတၱ၀ါေတြဟာ ဓာတ္တူမွပဲ တေပါင္းတည္းျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္၊ တသား 

တည္းျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ႏွလုံးသြင္းညံ့တဲ့သူေတြ စိတ္ထားညံ့တဲ့သူေတြက ႏွလုံးသြင္းညံ့သူ စိတ္ထားညံ့သူခ်င္းပဲ 

တေပါင္းတည္း၊ တသားတည္း ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္း ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကလဲ စိတ္ေကာင္း ႏွလုံးေကာင္း 

ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ပဲ တေပါင္းတည္း၊ တသားတည္း ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။  

ရဟန္းတို႔….ေနာင္အနာဂတက္ာလမွာလဲ သတၱ၀ါေတြဟာ ဓာတ္တူမွပဲ တေပါင္းတည္း၊ တသားတည္း ျဖစ္ၾကမွာ 

ျဖစ္တယ္။ ႏွလုံးသြင္းညံ့သူ စိတ္ထားညံ့သူေတြက စိတ္ထားညံ့သူ ႏွလုံးသြင္းခ်င္းပဲ တေပါင္းတည္း၊ တသား 

တည္းျဖစ္ၾကမွာ ျဖစ္တယ္။ စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္းရွိသူေတြကလဲ စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္း ရိွတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ပဲ 

တေပါင္းတည္း၊ တသားတည္း ျဖစ္ၾကမွာျဖစ္တယ္။”  

ဒီတရားေတာ္ကို သယံုတၱနိကာယ္၊ နိဒါန၀ဂၢသံယတုပ္ါဠိေတာ္မွာ စကၤမသုတ္အေနနဲ႔ 

မွတ္တမ္းတင္ထားတာပါ။ အရွင္ပုဏၰမေထရ္အပါအ၀င္ မေထရ္ျမတေ္တြနဲ႔သူတို႔တပည့္ေတြ သေဘာ 

တူရာအုပ္စုလိုက္ ေနထုိင္ၾကတာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဒီတရားေတာ္ကို ေဟာခဲ့တာပါ။ အျပည့္အစံု 

ၾကည္ညိဳၾကည့္ရေအာင္ပါ။  

တစ္ခါမွာေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ရာဇၿဂိဳဟျ္ပည္ ဂိဇၥ်ကုဋေ္တာင္မွာ သီတင္းသုံးေနပါတယ။္ 

အဒဲီအခါတုန္းက အရွင္သာရိပုတၱရာဟာ ရဟန္းမ်ားစြာနဲ႔အတူ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ မလွမ္းမကမ္း 

တစ္ေနရာမွာ စႀကၤ ံေလွ်ာက္ကာ တရား႐ႈမွတ္ေနၾကပါတယ။္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္လ ဲ ရဟန္းမ်ား 

စြာန႕ဲ အတ ူ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ မနီးမေ၀းတစ္ေနရာမွာ စႀကၤ ံၾကြ တရား႐ႈမွတ္ေနၾကပါတယ။္ ထိုနည္း 
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တူစြာ အရွင္မဟာကႆပ၊ အရွင္အႏု႐ုဒၶါ၊ အရွင္ပုဏၰ၊ အရွင္ဥပါလိ၊ အရွင္အာနႏၵာ၊ အရွင္ေဒ၀ဒတ္ 

တို႔လ ဲသတူို႔တပည့္ရဟန္းမ်ားနဲ႔အတူ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ သိပ္မေ၀းတဲ့တစ္ေနရာစီမွာ စႀကၤ ံေလွ်ာက္ေန 

ၾကတယ။္  

ဒီအခါမွာ ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းေတာ္ေတြကို ခုလို မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္--- “ရဟန္းတို႔… 

တပည့္ရဟန္းေတြနဲ႕အတူ စႀကၤ ံေလွ်ာက္ေနတဲ့ သာရိပုတၱရာကို ျမင္ၾကရ႕ဲလား” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူတဲ့ 

အခါ ရဟန္းေတာ္ေတြက “ျမင္ပါတယဘ္ရုား”လို႔ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားၾကတယ။္ ဒီအခါ ျမတ္စြာ 

ဘုရားက “ရဟန္းတို႔…အဲဒီရဟန္းေတြအားလုံးဟာ ပညာႀကီးမားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြခ်ည္း ျဖစ္တယ္။”လုိ႔ 

မိန္႔ေတာ္မူပါတယ။္ ထိုနည္းတူစြာပဲ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္န႕ဲအတူ စႀကၤ ံေလွ်ာက္ေနတဲ့ ရဟန္းေတြ 

ကိ ုျမင္ရ႕ဲလားလို႔ ရဟန္းေတြကို ေမးေတာ္မူၿပီး ရဟန္းေတြက ျမင္တဲ့အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ 

အဒဲီရဟန္းေတြ အကုန္လုံးဟာ တန္ခိုးႀကီးၾကတဲ့ ရဟန္းေတြခ်ည္း ျဖစ္တယ္လို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ။္ 

အဒဲီေနာက္ အရွင္မဟာကႆပနဲ႔အတူ စႀကၤ ံေလွ်ာက္ေနၾကတဲ့ ရဟန္းေတြက ဓုတင္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ 

ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရွင္အႏု႐ုဒၶါနဲ႔အတူ စႀကၤ ံေလွ်ာက္ေနၾကတဲ့ရဟန္းေတြက ဒိဗၺစကၡဳအဘိ-

ညာဥ္ရပုဂၢိဳလ္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မႏၱာဏီပုေဏၰးမရ႕ဲသား အရွင္ပုဏၰနဲ႔အတူ စႀကၤ ံေလွ်ာက္ေနတ့ဲ 

ရဟန္းေတြက ဓမၼကထကိပုဂၢိဳလ္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရွင္ဥပါလနိ႕ဲအတူ စႀကၤ ံေလွ်ာက္ေနတဲ့ 

ရဟန္းေတြက ၀ိနည္းေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရွင္အာနႏၵာနဲ႔အတူ စႀကၤ ံေလွ်ာက္ေနတဲ့ 

ရဟန္းေတြက ဗဟုသုတမ်ားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔၊ အရွင္ေဒ၀ဒတန္ဲ႔အတူ စႀကၤ ံေလွ်ာက္ 

ေနတဲ့ရဟန္းေတြကေတာ့ ယတ္ုမာတဲ့အလိုရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ။္  

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က အဒဲီလို မိန္႔ၾကားၿပီးတဲ့အခါမွာ သတၱ၀ါေတြအခ်င္းခ်င္းဟာ ဓာတ္တူမွ 

ဓာတ္တူရာခ်င္း ေပါင္းလို႔ရတာျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းကို အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္း ေဟာၾကားခဲ့တာ 

ျဖစ္ပါတယ။္ ဒါေတြက အရွင္ျမတ္နဲ႔ဆကစ္ပ္တဲ့ တရားေတာ္အပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

နိဂုံး 

အရွင္ပုဏၰမေထရ္အေၾကာင္းကို ၾကည္ညိဳရတဲ့အခါ ဓမၼကထိကဧတဒဂ္ရေၾကာင္း ေကာင္းမႈ၊ 

အစြဲသုံးမ်ိဳး ခြါပုံ၊ တရားအားထုတ္တဲ့ေယာဂီပုဂၢိဳလ္မွာ ျပည့္စုံရမည့္ ကထာ၀တၳဳ ဆယမ္်ိဳး၊ နိဗၺာန္သြား 

ေျမပုံျဖစ္တဲ့ ၀ိသုဒၶိခုနစ္ပါး၊ သတၱ၀ါအခ်င္းခ်င္း ဓာတ္တမူွ ေပါင္းသင္းလို႔ ရပုံေတြကို ေတြ႔ရမွာပါ။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ အရွင္ျမတက္ို အားက်ၿပီး အရွင္ျမတ္ႀကးီ က်င့္သုံးသလုိ သေူတာ္ေကာင္းတရား ျပန္႔ပြား 

ေအာင ္ ကိုယ္တိုင္လကဲ်င့္၊ သူတပါးကိုလ ဲ ေဟာေျပာႏိုင္ၾကပါေစ။ အရွင္ျမတ္ေပးတဲ့နည္းအတိုင္း 

အစြဲသုံးမ်ိဳးကိုလဲ ခြါႏိုင္ၾကပါေစ။ တရားထးူတရားျမတ္ေတြ ရေစဖို႔ ကထာ၀တၳဳဆယမ္်ိဳးနဲ႔လ ဲ
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ကိုယ့္ကိုယ္ကို စိစစ္ၿပီး ကထာ၀တၳဳဆယမ္်ိဳး ျပည့္စုံေအာင္ က်င့္သုံးႏိုင္ၾကပါေစ၊ သူတပါးေတြကိုလဲ ဒီ 

ဆယမ္်ိဳးနဲ႔ ျပည့္စုံေအာင္ ေဟာျပႏိုင္ၾကပါေစ။ နိဗၺာန္သြား ေျမပံုကို ၾကည့္ၿပီး တစ္ဆင့္ထက္ တစ္ဆင့္ 

ျမင့္တက္လာေအာင္ က်င့္သုံးႏိုင္သျဖင့္ အႏုပါဒါပရိနိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ၾကပါေစ။ သတၱ၀ါေတြ 

ဓာတ္တူရာေပါင္းေဖာ္ေနပုံကို ၾကည့္ၿပီး ေလာကဓံသဘာ၀ေတြကို ပိုမိုနားလည္ကာ အျခားသူေတြရ႕ဲ 

မေတာ္ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ အျပဳအမူေတြကို ဥေပကၡာႏွလုံးသားနဲ႔  သည္းခံခြင့္လႊတ္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ 

ဆုေတာင္းရင္း ဒီတပတ္သင္တန္းကို နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ။္  

 

က်မ္းကိုး--- 

၁။ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ပထမအုပ္၊ ၎အ႒ကထာ ပထမအုပ္၊ 

၂။ အပဒါန္ပါဠိေတာ္ ပထမအုပ္၊ ၎အ႒ကထာ ပထမအုပ္၊ 

၃။ ေထရဂါထာပါဠိ၊ ေထရဂါထာအ႒ကထာ ပထမအုပ္၊ 

၄။ ခႏၶ၀ဂၢသံယုတ၊္ နိဒါန၀ဂၢသယံုတ္ပါဠိေတာ္၊ ၎အ႒ကထာ၊ 

၅။ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္၊ ၎အ႒ကထာ ဒုတိယအုပ္၊ 

၆။ မဟာဗုဒၶ၀င္ ဆ႒မတြဲ ပထမပိုင္း၊ 

၇။ သၿဂႋဳဟ္ဘာသာဋကီာ။ 

အရွင္ေနမိႏၵာဘိ၀ံသ 

ေမတၱာနႏၵ၀ိဟာရဓမၼရိပ္သာ 

35691, Plomores Road, Castro Valley, C A 94552, U.S.A 

၁၃၈၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ကဆနု္လျပည့္ေက်ာ္(၁၁)ရက္၊ (10/5/18) ေန႔ ၂း၀၉။  

 

 

  


