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ြမန်မာ ေကာဇာသကရာဇ် ၁၃၈၄-ခုစှ်၊ ကဆနု်လြပည်ေ့ကျာ် (၈)ရက်၊ 

ခရစ်စှ် ၂၀၂၂ ခုစှ်၊ ေမလ (၂၂)ရက်၊ တနဂေေွန 

အေမရကိန်ြပည်ေထာင်စ၊ု ကာလဖီိုးနးီယားြပည်နည်၊ ဆန်ဖရန်ဆစကို ေဗးဧရယိာမာှရှိတဲ ့

ေထရဝါဒဓမအသင်းက ဆင်ယင်ကျင်းပေသာ အပတ်စ် ဓမသင်တန်း 

********* 

ဗဒုေခတ် တစ်မိုးေအာက်တစ်ေယာက်ပဂုိလ်ေကျာ်များ 

(ဧတဒဂ်ရပဂုိလ်ေကျာ်များ) 

တရားေဟာတဲအ့ရာ အသာဆံးု   ဓမ0ကထကိ ဧတဒဂ်ရ ဓမ0ဒ8ိ9: ေထရ ီ

(သင်တန်မတှ်စ ုအကျ်း) 

(က) အတတိ်ဘဝပါရမ ီြဖည်ပ့ံု 

 - ပဒမုတုရာ ြမတ်စာွဘရုားလက်ထက်မာှ သေူဌးအမိ်တစ်အမိ်မာှ အမိ်ေစေလး ြဖစ်ခဲ့ပးီ 

အဂသာဝက ြဖစ်ေတာ်မတူဲ ့ အရငှ်သဇုာတမေထရ်ကို မနု်ဆမွ်းလှခဲ။့ ဆံပင် ြဖတ်ေရာင်းပးီ 

ဆမွ်းေလာင်းလှခဲ။့ အခလုို အလှရက်ေရာတာကို သေူဌးက သိပးီ သေဘာကျလို သားနဲ ေပးစားလို 

သေူဌးေခးမြဖစ်ခဲ။့ သေူဌးေခးမ ြဖစ်တဲအ့ခါ ြမတ်စာွဘရုားတရားေတာ်ကို နာရပးီ ဓမကထကိ 

ဧတဒဂ်ရ ေထရမီတစ်ပါးကို အားကျကာ ဓမကထကိ ဧတဒဂ်ရလိုပါေကာင်း ဆပုန် ဆေုတာင်းခဲ။့ 

 -  ဖဿုြမတ်စာွဘရုားရငှ် လက်ထက်ေတာ်မာှ ြမတ်စာွဘရုားရဲ ဖတမူကိွဲ ညေီတာ် ၃ ဦးတိုရဲ 

ဘာေတာ်ေတကွို ထနိ်းသမိ်းေစာင်ေ့ရာှက်ရတဲ ့ ဘာစိုးရဲ ဇနးီြဖစ်ခဲ။့ ြမတ်စာွဘရုားရငှ်ရဲ 

ညေီတာ် ၃ ေယာက်တိုက ြမတ်စာွဘရုားအမှးရှိတဲ ့ သံဃာေတာ်ေတကွို မဟာဒါနအလှကးီ 

ေပးလှတဲအ့ခါ ဘာစိုး ဇနးီေမာင်ှံ ၃-ေယာက်ဟာ လိုတာထက် ပိုပးီ လှဖယွ်ပစည်းဝတေတကွို 

ရက်ရက်ေရာေရာ ထတု်ေပးခဲ။့ 

 - ကဿပြမတစာွဘရုားလက်ထက်ေတာ်မာှ ကကိမီင်းကးီရဲ သမးီ ခနုစ်ေဖာ်အနက် ေြခာက် 

ေယာက်ေြမာက် သမးီေတာ်ြဖစ်ခဲ။့ အပျိစင်ဘဝနဲ ရစှ်ပါးသလီ ေစာင်ထ့နိ်းပးီ အစှ် စှ်ေသာင်း 

ကာေအာင် ေကာမာရြီဗဟစရယိအကျင်က့ို ကျင်သ့ံးုခဲ။့  

 

(ခ) ပစEuပGန်ဘဝြဖစ်ရပ် အတIuပGတ် 

 ရာဇဂိဟ်မာှ သေူဌးသမးီ ြဖစ်လာခဲ၊့ ဓမဒိာလို အမည်တငွ်။  အရယွ်ေရာက်တဲအ့ခါ 

ဝသိာခသေူဌးသားနဲ အမိ်ေထာင်ကျ။ ဝသိာခ သေူဌးနဲ ဓမဒိာ သေူဌးကေတာ်တို အခလုို ဆံဆုည်း 

ကတာဟာ ဖဿုဘရုားရငှ်လက်ထက်တနု်းက ဘာစိုး ဇနးီေမာင်ှံဘဝနဲ ကသုိုလ်ေကာင်းမေတကွို 

ထက်ထက်သန်သန် အတြူပခဲလ့ို ြဖစ်။  

 ဝသိာခ သေူဌးဆိုတာ ရာဇဂိဟ်ြပည်ရ့ငှ် ဘရုင် ဗမိသိာရနဲ အလနွ်ရင်းှီးကမ်းဝင်တဲသ့ ူြဖစ်။  

ြမတ်စာွဘရုား  ဘရုားအြဖစ်သို ေရာက်ေတာ်မူပးီ ြပာသိုလမာှ ဗမိသိာရမင်းရဲ ပင်ေ့လာက်ချက်အရ 

ရာဇဂိဟ်ကို ကေွတာ်မခူဲ။့ ဝသိာခသေူဌးဟာ ဗမိသိာရမင်းနဲအတ ူ ြမတ်စာွဘရုားကို ခရးီဦးကိဆို 

ပင်ေ့ဆာင်ခဲ။့ ထိုအခမ်းအနားမာှ ြမတ်စာွဘရုားေဟာတဲတ့ရားေတာ်ကို နာယရူပးီရာဇဂိဟ်မိသ ူ



 2 

မိသား တစ်သနိ်းတစ်ေသာင်း ေသာတာပန်အရယိာ ြဖစ်ခဲ့က။ ထိုအထဲမာှ ဝသိာခ သေူဌးလည်း 

တစ်ဦးအပါအဝင်ြဖစ်။  

 ေနာက်ပိုင်းကာလမာှ ဝသိာခ သေူဌးဟာ ြမတ်စာွဘရုားရဲ တရားေတာ်ကို နာယူပးီ အနာဂါမ် 

အရယိာ ြဖစ်ခဲ။့  

 ဝသိာခ သေူဌး အနာဂါမ်အရယိာြဖစ်ပးီတဲေ့နာက် သေူဌးကေတာ်အေပမာှ ဆက်ဆံတဲ ့

အမအူရာေတ ွေြပာင်းသာွး။ ဇနးီမယားအြဖစ်နဲ မဆက်ဆံဘဲ မှေလးတစ်ေယာက်လို ဆက်ဆံခဲ။့  

 ဒအီခါ သေူဌးကေတာ် ဓမဒိာဟာ သေူဌးကးီကို အကျိးအေကာင်း ေမးြမန်းခဲ။့ 

ေလာကတုရာ တရားထးူ ရသာွးလို ဒလီို စတိ်ေနစတိ်ထားေတ ွ အမအူရာေတ ွ ေြပာင်းသာွးတာကို 

သရိတဲအ့ခါ အဲဒေီလာကတုရာ တရားကို အမျိးသမးီေတပွါ သခိငွ် ့ရိုင်, မရိုင် ေမးြမန်းခဲ။့ ရိုင်မနှ်း 

သတိဲအ့ခါ ဓမဒိာဟာ သေူဌးကးီထံ ဘကိနရီဟန်းြပခငွ်ေ့ပးဖို ခငွ်ေ့တာင်းပးီ ရဟန်း ြပခဲ။့  

 - ဓမဒိာေထရ ီ ရဟန်းြဖစ်ပးီတဲအ့ခါ ေတာရေကျာင်းကို သာွးပးီ တရားကျင်ြ့ကံ 

အားထတု်လိုက်တာ ရဟာ ေထရမီကးီ ြဖစ်ခဲ။့ 

 အဲဒေီနာက် ရာဇဂိဟ်ြပန်လာပးီ သတီင်းသံးုခဲ။့  

 ဒအီခါ ဝသိာခ သေူဌးက ဓမဒိာေထရမီ ဘကိနဘီဝမာှ မေပျာ်ေတာလ့ို ရာဇဂိဟ်ကို 

ြပန်လာတယ် လို ထင်ေန။  

 ဒါနဲ သာသနာေ့ဘာင်မာှ မေပျာ်လို ြပန်လာတာလားလို ေမးဖိုကလည်း ပညာရှိ မဆန်တာမို 

ဥပါယ်တံမျည်နဲ တရားသေဘာေတကွို ေမးြမန်းေလာက်ထားတယ်။ ဓမဒိာ ရဟာေထရမီကလည်း 

အချက်ကျကျ ြပန်လည် ေြဖကားခဲတ့ယ်။ အဲဒသီတုန်ကို မဇမိနကိာယ်၊ မလူပဏာသပါဠေိတာ် မာှ 

စဠူေဝဒလသတု်လို မတှ်တမ်းတင်ထားတယ်။ ေထရမီဟာ ဒသီတုန်ကို အေကာင်းြပပးီေတာပ့ဲ 

ဓမကထကိ ဧတဒဂ်ကို ရခဲတ့ာ ြဖစ်တယ်။  

 

(ဂ) ေထရမီJကးီ ေဟာKကားတဲ ့တရားေတာ်အပိုင်း  

အနာဂါမ် ဝသိာခ ဒါယကာေမးပးီ ရဟာ ဓမဒိာ ေြဖဆိုထားတဲ ့ 

စဠူေဝဒလသတု် အစှ်ချပ် 

မဇမိနကိာယ်၊ မလူပဏာသပါဠေိတာ်၊ စဠူေဝဒလသတု်လာ 

ဝသိာခသေူဌးနဲO ဓမ0ဒ8ိ9: ေထရမီ တရားေဆးွေ8းွခန်း 

(၁) "အရငှ်မ... 'သကာယ, သကာယ'လို ဆိုကတယ်၊ 'အဘယ်ကို သကာယ'လို ဘရုား 

ေဟာပါသလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... တဏာှ, ဒိဆိိုတဲ ့ ဥပါဒါန်စှ်ပါးတိုရဲ စွဲလမ်းစရာအာံြုဖစ်တဲ ့

ခာ ၅ ပါးကို 'သကာယ'လို ဘရုား ေဟာပါတယ်။ အဲဒ ီခာ ၅ ပါးဆိုတာ ပု်, ေဝဒနာ, သညာ, 

သခါရနဲ ဝညိာဏ်တိုပဲ ြဖစ်တယ်။ ဒ ီစွဲလမ်းဖယွ် ခာ ၅ ပါးကို 'သကာယ'လို ေခတယ်" 
(မှတ်ချက်။ ။'သက#ာယ'ဆုိတာ ထင်ရှားြဖစ်ဆဲ ခာ ၅ ပါးကုိ ဆုိလုိတာ ြဖစ်ပါတယ်။) 
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(၂) "အရငှ်မ... 'သကာယသမဒုယ, သကာယသမဒုယ'လို ဆိုကတယ်။ 'အဘယ်ကို 

သကာယသမဒုယ'လို ဘရုား ေဟာပါသလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... 'တဏာှ'ကို 'သကာယသမဒုယ'လို ဘရုား ေဟာပါတယ်။ 

'တဏာှ' ဆိုတာ ဘဝသစ်ေတကွို ြဖစ်ေစိုင်တယ်, စှ်သက်မ စွဲလမ်းမနဲအတတူက ွ

ြဖစ်တယ်, ထိုထိုဘဝ ထိုထိုအာံေုတအွေပ အလနွ်စှ်သက်တတ်တယ်။ အဲဒတီဏာှက 

ကာမတဏာှ (ကာမဂဏု်ကို တပ်မက်မ)၊ ဘဝတဏာှ (ဘဝြဖစ်မကို တပ်မက်မ)၊ 

ဝဘိဝတဏာှ (ဘဝြပတ်မကို တပ်မက်မ)ဆိုပးီ သံးုမျိးရှိတယ်။ အဲဒတီပ်မက်မ တဏာှကို 

'သကာယ သမဒုယ'လို ဘရုား ေဟာပါတယ်" 
(မှတ်ချက်။ ။'သက#ာယသမုဒယ'ဆုိတာ 'သကာယြဖစ်ေကာင်း'ကုိ ဆုိလုိတာ ြဖစ်ပါတယ်။) 

(၃) "အရငှ်မ... 'သကာယနေိရာဓ, သကာယနေိရာဓ'လို ဆိုကတယ်။ အဘယ်ကို 

'သကာယ နေိရာဓ'လို ဘရုား ေဟာပါသလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... တဏာှ အကငွ်းမဲ ့ ချပ်ငမိ်းရာြဖစ်တဲ ့ နဗိာန်ကို 'သကာယ 

နေိရာဓ'လို ဘရုား ေဟာပါတယ်" 
(မှတ်ချက်။ ။ 'သက#ာယနိေရာဓ'ဆုိတာ 'သကာယချပ်ငိမ်းရာ'ကုိ ဆုိလုိတာ ြဖစ်ပါတယ်။) 

(၄) "အရငှ်မ... 'သကာယနေိရာဓဂါမနိ ီပဋပိဒါ, သကာယနေိရာဓဂါမနိ ီပဋပိဒါ'လို ဆိုက 

တယ်။ အဘယ်ကို 'သကာယနေိရာဓဂါမနိ ီပဋပိဒါ'လို ဘရုား ေဟာပါသလဲ" 
(မှတ်ချက်။ ။ 'သက#ာယနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ'ဆုိတာ 'သကာယချပ်ရာနိဗာန်ကုိ ေရာက်ေစုိင်တ့ဲ အကျင့်'ကုိ 
ဆုိလုိတာ ြဖစ်ပါတယ်။) 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... မဂင်ရစှ်ပါးကို 'သကာယနေိရာဓဂါမနိ ီ ပဋပိဒါ'လို ဘရုား 

ေဟာပါတယ်။ အဲဒ ီ မဂင်ရစှ်ပါးဆိုတာ သမာဒိ,ိ သမာသကပ, သမာဝါစာ, သမာကမ, 

သမာအာဇဝီ, သမာဝါယာမ, သမာသတနိဲ သမာသမာဓတိို ြဖစ်တယ်" 

(၅) "အရငှ်မ... စွဲလန်းတဲ ့ ဥပါဒါန်သည်ပင် စွဲလမ်းဖယွ် ဥပါဒါနကာ ၅ ပါးလား၊ 

ဒါမမှဟတု် စွဲလမ်းတဲ ့ဥပါဒါန်ဆိုတာ စွဲလမ်းဖယွ် ဥပါဒါနကာ ၅ ပါးမ ှတြခားလား" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... ဥပါဒါန်သည်ပင် ဥပါဒါနကာ ၅ ပါးလည်း မဟတု်၊ ဥပါဒါနကာ 

၅ ပါးမ ှတြခားလည်း မဟတု်။ တကယ်ေတာ ့စွဲလမ်းဖယွ်ရာြဖစ်တဲ ့ဥပါဒါနကာ ၅ ပါးအေပ 

လိုချင်,စွဲလမ်းတပ်မက်ေနတဲသ့ေဘာကို 'ဥပါဒါန်'လို ေခတာပါ" 

(၆) "အရငှ်မ... ဘယ်လိုရင် 'သကာယဒိ'ိ ြဖစ်ပါသလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... ထင်ရာှးြဖစ်ေပဆဲ ပု်, ေဝဒနာ, သညာ, သခါရ, ဝညိာဏ်ဆိုတဲ ့

ခာငါးပါး ပု်နာမ်တရားေတအွေပ ဘယ်ေတာမ့ ှ မပျက်စးီိုင်တဲ ့ ငါေကာင်, သေူကာင်, 

အတေကာင်, အသက်ေကာင်, ဝညိာ်ေကာင်, လပိ်ြပာေကာင်ေလးပဲလို ထင်ေနရင် 

'သကာယဒိ'ိ ြဖစ်တာပဲ"  

(၇) "အရငှ်မ... ဘယ်လိုရင် 'သကာယဒိ'ိ မြဖစ်ပါသလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... ထင်ရာှးြဖစ်ေပဆဲ ပု်, ေဝဒနာ, သညာ, သခါရ, ဝညိာဏ်ဆိုတဲ ့

ခာငါးပါး ပု်နာမ်တရားေတအွေပ ဘယ်ေတာမ့ ှ မပျက်စးီိုင်တဲ ့ ငါေကာင်, သေူကာင်, 
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အတေကာင်, အသက်ေကာင်, ဝညိာ်ေကာင်, လပိ်ြပာေကာင်လို မဘဲ 'ပု်တရား, နာမ် 

တရား သက်သက်မသာပဲ' 'ြဖစ်ပးီ ပျက်ေနတဲသ့ေဘာမသာပဲ'လို ပာွးေနရင် 'သကာယဒိ'ိ 

မြဖစ်ပါဘးူ" 

(၈)  "အရငှ်မ... ြမတ်ေသာ အဂါရစှ်ပါးရှိတဲ ့မဂ်လိုေခရတဲ ့မဂင် ရစှ်ပါးဆိုတာ ဘာေတလွဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... မဂင်ရစှ်ပါးဆိုတာ သမာဒိ,ိ သမာသကပ, သမာဝါစာ, သမာ 

ကမ, သမာအာဇဝီ, သမာဝါယာမ, သမာသတနိဲ သမာသမာဓေိတပွဲ ြဖစ်တယ်" 

(၉) "အရငှ်မ... အဲဒမီဂင် ရစှ်ပါးဟာ အြပြပင်ခံ သခတတရားလား၊ အြပြပင်ခံ မဟတု်တဲ ့

အသခတတရားလား" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... မဂင်ရစှ်ပါးဟာ အြပြပင်ခံ သခတတရား ြဖစ်တယ်" 

(၁၀) "အရငှ်မ... အဲဒမီဂင်ရစှ်ပါးကို အစခုာသံးုပါးနဲ အကျ်းချပ်လို ရပါသလား" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... သမာဝါစာ, သမာကမ, သမာအာဇဝီ မဂင်သံးုပါးကို 'သလီက- 

သလီအစ'ု၊ သမာဝါယာမ, သမာသတ,ိ သမာသမာဓ ိ မဂင်သံးုပါးကို 'သမာဓကိ-သမာဓ ိ

အစ'ုနဲ၊ သမာဒိ,ိ သမာသကပ မဂင်စှ်ပါးကို 'ပညာက-ပညာအစု'ဆိုပးီ သမိ်းယ ူအကျ်း 

ချပ်ိုင်ပါတယ်။ (ဆုိလုိတာက မဂင်ရှစ်ပါးကုိ အကျ်းချပ်လုိက်ရင် သီလမဂင်, သမာဓိမဂင်, ပညာမဂင် 

ဆုိပီး သုံးမျိး အကျ်းမှတ်ုိင်တယ်လုိ ဆုိလုိတာ ြဖစ်ပါတယ်။) 
(၁၁) "အရှင်မ... အဘယ်အရာဟာ 'သမာဓ'ိလဲ၊ အဘယ်တရားေတကွ သမာဓြိဖစ်ေကာင်း 

'သမာဓနိမိတိ်'တရားေတလွဲ၊ အဘယ်တရားေတကွ သမာဓရိဲအြခံအရံေတ ွ ြဖစ်သလဲ၊ 

အဘယ်ဟာက သမာဓိကို ပာွးများတာ ြဖစ်ပါသလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... စတိ်ကို အာံတုစ်မျိးတည်းအေပမာှ တည်ေနေအာင် ထားိုင် 

တာဟာ 'သမာဓ'ိပဲ၊ သတပိာန်တရားေလးပါးဟာ သမာဓြိဖစ်ေကာင်း 'သမာဓနိမိတိ်' တရား 

ေတပွဲ၊ သမပဓာန်တရား ေလးပါးဟာ သမာဓရိဲ အြခံအရံေတပွဲ၊ ဒသီတပိာန်တရားေတ,ွ 

သမပဓာန်တရားေတကွို မြပတ်ပာွးများေနတာဟာ သမာဓကိို ပာွးများေနတာ ြဖစ်ပါတယ်" 

(၁၂)  "အရငှ်မ... သခါရတရားေတကွ ဘယ်စှ်ပါး ရှိပါသလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... သခါရတရားေတကွ ကာယသခါရ, ဝစသီခါရ, စတိသခါရလို 

သံးုပါး ရှိပါတယ်" 

 "အရငှ်မ... ဘယ်ဟာက ကာယသခါရ, ဘယ်ဟာက ဝစသီခါရ, ဘယ်ဟာက 

စတိသခါရလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... ထကွ်ေလ ဝင်ေလက 'ကာယသခါရ'ပါ၊ ဝတိက်နဲ ဝစိာရက 'ဝစ ီ

သခါရ'ပါ၊ သညာနဲ ေဝဒနာေတကွ 'စတိသခါရ' ြဖစ်ပါတယ်" 

 "အရငှ်မ... ဘာလို ထကွ်ေလ,ဝင်ေလကို 'ကာယသခါရ'၊ ဘာလို ဝတိက်နဲ ဝစိာရကို 

'ဝစသီခါရ'၊ ဘာလို သညာနဲ ေဝဒနာေတကွို 'စတိသခါရ' ေခရတာလဲ" 
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 "ဒါယကာ ဝသိာခ... ထကွ်ေလ,ဝင်ေလဆိုတာ ဒခီာကိုယ်မာှ ြဖစ်တာ၊ ဒခီာကိုယ်နဲ 

ဆက်စပ်ေနတာ၊ ဒါေကာင် ့ထကွ်ေလ,ဝင်ေလကို ကိုယ်နဲ ြပစရီင်ရတဲ ့'ကာယသခါရ'လို ေခ 

တာြဖစ်တယ်။  

 စကားမေြပာခင် ဝတိက်နဲ အရင်ြကံစည်ရတယ်၊ ဝစိာရနဲ အရင် စ်းစားရတယ်၊ ပးီမ ှ

စကားေြပာရတာ ြဖစ်တယ်။ အဲဒလီို ဝတိက်နဲ ဝစိာရက တ်နဲစကားေြပာတာကို ြပစမီံ 

တတ်လို ဝတိက်နဲ ဝစိာရကို 'ဝစသီခါရ'လို ေခတာ ြဖစ်တယ်။  

 ေနာက်ပးီ သညာနဲ ေဝဒနာေတဆွိုတာ စတိ်ငှ်ယ့ှ်တွဲပးီ ြဖစ်ကတာ၊ စတိ်နဲ 

ကင်းကာွပးီ ြဖစ်လိုမရဘးူ။ ဒါေကာင် ့ သညာနဲ ေဝဒနာေတကွို စတိ်နဲ ြပြပင်ရတဲ ့ 'စတိ 

သခါရ'လို ေခတာ ြဖစ်တယ်" 

 (မတှ်ချက်။ ။ ဝသိာခသေူဌးက ဓမဒိာေထရမီကို စျာန်သမာပတ်ေတ ွ ရထားတဲ့ 

အနာဂါမ်နဲ ရဟာမသှာ ဝင်စားိုင်တဲ ့နေိရာဓသမာပတ်အေကာင်း ဆက်ပးီေမးခဲပ့ါတယ်။ 

ေမးတဲ ့ ေမးခနွ်းတိုင်းကိုလည်း ဓမဒိာေထရမီက မဆိုင်းမတ ွ ဟတု်တိုင်းမနှ်စာွ ေြဖဆိုခဲ့ 

ပါတယ်။  

 သေူဌးနဲ ေထရမီတို ခေုမးက, ေြဖကမည် ့ အေမး,အေြဖေတကွို နားလည်ိုင်ဖို 

အတကွ် နေိရာဓသမာပတ်အေကာင်း အနည်းငယ် ရငှ်းြပပါမယ်။ နေိရာဓသမာပတ်ကို စျာန် 

သမာပတ်ေတလွည်း ရပါမှ, အနာဂါမ်နဲ ရဟာလည်း ြဖစ်ပါမ ှ ဝင်စားိုင်ပါတယ်။ ဘာလို 

ဒသီမာပတ်ကို ဝင်စားကတာလဲဆိုရင် ပု်နာမ်ဓမ သခါရတရားေတအွေပမာှ ငးီေငွေနက 

တဲ ့စျာန်ရ အနာဂါမ်, ရဟာပဂုိလ်ေတဟွာ ခနုစ်ရက်ေလာက် စတိ်, ေစတသကိ် နာမ်တရား 

ေတမွရှိဘဲ ချမ်းချမ်းသာသာ ေနလိုတဲအ့တကွ် ဝင်စားကတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒလီို 

နာမ်တရားေတ ွ ချပ်ပးီ ေနေနရတဲ ့ ချမ်းသာကို "လက်ေတွရတဲန့ဗိာန်-ဒိဓမနဗိာန်"လို 

ေခပါတယ်။ ဒသီမာ ပတ်ဝင်စားေနသမ သမာပတ်ရငှ်မာှ စတိ်,ေစတသကိ်ဆိုတဲ ့နာမ်ခာ 

ေလးပါး ချပ်ငမိ်း ေနတယ်။ စတိ်, ေစတသကိ်ေတ ွချပ်ေနတာေကာင် ့စတိ်ေကာင်ြ့ဖစ်တဲ ့

စတိဇပု်ေတလွည်း ချပ်ငမိ်းေနပါတယ်။ ကမဇပု်, ဥတဇုပု်, အာဟာရဇပု်ဆိုတဲ ့ပု်ခာ 

တချိတဝက်နဲပဲ အသက်ရငှ်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်။  

 နေိရာဓသမာပတ်ဝင်စားေတာမ့ယ်ဆိုရင် မဝင်စားခင် မမိရိဲ သက်တမ်းကို ဆင်ြခင် 

ကည်ရ့သလို ဘရုားနဲ သံဃာက ေခရင် အလိုလို သမာပတ်က ထပးီသား ြဖစ်ေအာင်၊ 

မမိခိာကိုယ်နဲ သကန်းသပတိ် ပရကိရာေတ ွမးီမေလာင်ေအာင်နဲ ဘယ်အချနိ်မာှ သမာပတ် 

ကေန ထမယ်ဆိုတာေတ ွကိတင်ပးီ အဓိာန် ထားရတယ်။  

 အဓကိ မတှ်ေစချင်တာက "ဒနီေိရာသမာပတ် ဝင်စားေနတဲပ့ဂုလိ်မာှ သစိတိ်ေတ၊ွ 

ခံစားမေတ ွလံးုဝ ရှိမေနဘးူဆိုတာနဲ သမာပတ်ကေန ြပန်ထပဆီိုရင်လည်း အနာဂါမ်ပဂုိလ် 

ဆိုရင် အနာဂါမဖိိုလ်စတိ်၊ ရဟာ ဆိုရင် အရဟတဖိုလ်စတိ် အရင်ဆံးု စပးီ ြပန်ြဖစ်ေပ 

လာတယ်"ဆိုတာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒေီလာက်ဆိုရင် ေရှဆက်ဖတ်ရမည် ့ေမးခနွ်းနဲ အေြဖေတ ွ

ကို နားလည်ိုင်ပါပ။ီ) 
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(၁၃) "အရငှ်မ... 'နေိရာဓသမာပတ်' ဝင်စားတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုပါလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... နေိရာဓသမာပတ် ဝင်စားေနသမူာှ 'ငါ နေိရာဓသမာပတ် ဝင်စား 

ဦးမယ်, ငါ နေိရာဓသမာပတ် ဝင်စားေနတယ်, ငါ နေိရာဓသမာပတ် ဝင်စားပးီသာွးပ'ီဆိုတဲ ့

စတိ်ေတာင် မြဖစ်ေတာပ့ါဘးူ။ တကယ်ေတာ ့ဒသီမာပတ်မဝင်စားခင်ကတည်းက သမာပတ် 

ဝင်စားချနိ်မာှ စတိ်ချပ်ေနဖိုအတကွ် စမွ်းေဆာင်ိုင်တဲ ့စျာန်စတိ်ကို အရင်ပာွးထားရပါတယ်" 

(၁၄) "အရငှ်မ... နေိရာဓသမာပတ် ဝင်စားေနတဲပ့ဂုိလ်မာှ ဘယ်တရားက အရင်ချပ် 

ပါသလဲ။ ကာယသခါရက အရင် ချပ်ပါသလား၊ ဒါမမှဟတု် ဝစသီခါရက အရင် ချပ်ပါသလား၊ 

ဒါမမှဟတု် စတိသခါရက အရင် ချပ်ပါသလား" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... နေိရာဓသမာပတ် ဝင်စားေနတဲပ့ဂုိလ်သာန်မာှ ဝတိက်, 

ဝစိာရလိုေခတဲ ့ ဝစသီခါရက အရင်ချပ်တယ်၊ ဒေီနာက်မာှေတာ ့ ထကွ်ေလ, ဝင်ေလလို 

ေခတဲ ့ ကာယသခါရနဲ သညာ, ေဝဒနာလို ေခတဲ ့ စတိသခါရေတ ွ အစ်အတိုင်း ချပ်က 

တယ်" 

(၁၅) "အရငှ်မ... 'နေိရာဓသမာပတ်ကေန ထတယ်'ဆိုတာ ဘယ်လိုပါလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... နေိရာဓသမာပတ်ကေန ထေနတဲပ့ဂုိလ်သာန်မာှ 'ငါ နေိရာဓ 

သမာပတ်ကေန ထေတာမ့ယ်, ငါ နေိရာဓသမာပတ်ကေန ထေနတယ်, ငါ နေိရာဓသမာပတ် 

ကေန ထပးီသာွးပ'ီဆိုတဲ ့စတိ် မြဖစ်ေနပါဘးူ။ (တကယ်ြဖစ်ေနတာက နေိရာဓသမာပတ်က 

ေန ထတာနဲ အနာဂါမ်ဆိုရင် အနာဂါမဖိိုလ်စတိ်နဲ ရဟာဆိုရင် အရဟတဖိုလ်စတိ် ြဖစ်ပးီ 

နဗိာန်ကို အာံြုပေနတဲအ့ခိုက်ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။) တကယ်စင်စစ်ေတာ ့သမာပတ်ကေန ထတဲ့ 

အခါ အနာဂါမ်ဆိုရင် အနာဂါမဖိိုလ်စတိ်နဲ ရဟာဆိုရင် အရဟတဖိုလ်စတိ်ေတ ွြဖစ်လာေစဖို 

သမာပတ် မဝင်စားခင်ကတည်းက ကိတင်ပိုင်းြခား ပာွးများထားရတာ ြဖစ်ပါ တယ်" 

(၁၆)  "အရငှ်မ... နေိရာဓသမာပတ်ကေန ထပးီတဲပ့ဂုိလ်မာှ ဘယ်တရားေတကွ အရင် 

ြဖစ်ပါသလဲ။ ကာယသခါရက အရင် ြဖစ်ပါသလား၊ ဒါမမှဟတု် ဝစသီခါရက အရင် ြဖစ်ပါ 

သလား၊ ဒါမမှဟတု် စတိသခါရက အရင် ြဖစ်ပါသလား" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... နေိရာဓသမာပတ်ကေန ထပးီတဲပ့ဂုိလ်မာှ သညာ, ေဝဒနာ လို 

ေခတဲ ့ စတိသခါရက အရင် ြဖစ်တယ်၊ ပးီမှ ထကွ်ေလ, ဝင်ေလေခတဲ ့ ကာယသခါရနဲ 

ဝတိက်, ဝစိာရလိုေခတဲ ့ဝစသီခါရေတ ွဆက်တိုက် ြဖစ်ေပလာတယ်" 

(၁၇) "အရငှ်မ... နေိရာဓသမာပတ်ကေန ထပးီတဲပ့ဂုိလ်ကို အဘယ် ဖဿတရားေတကွ 

ေတွထပိါသလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... နေိရာဓသမာပတ်ကေန ထပးီတဲပ့ဂုိလ်ကို အနာဂါမဖိိုလ်စတိ် 

(ဒါမှ မဟတု်) အရဟတဖိုလ်စတိ်နဲ ယှ်တဲ ့သညုတဖဿ, အနမိတိဖဿ, အပဏဟိတိဖဿ 

ဆိုတဲ ့ဖဿတရား သံးုပါးက ေတွထပိါတယ်" 

(၁၈)  "အရငှ်မ... နေိရာဓသမာပတ်ကေန ထပးီတဲပ့ဂုိလ်ရဲ စတိ်ဟာ အဘယ်ေပမာှ တွ် 

ေနပါသလဲ" 
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 "ဒါယကာ ဝသိာခ... နေိရာဓသမာပတ်ကေန ထပးီတဲပ့ဂုိလ်ရဲ စတိ်ဟာ နဗိာန်အာံ ု

အေပမာှ တွ်ေနပါတယ်" 

(၁၉) "အရငှ်မ... ေဝဒနာ ဘယ်စှ်ပါး ရှိပါသလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... သခုေဝဒနာ, ဒကုေဝဒနာ, ဥေပကာေဝဒနာဆိုပးီ ေဝဒနာ ၃ ပါး 

ရှိပါတယ်" 

 "အရငှ်မ... သခုေဝဒနာဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဒကုေဝဒနာဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဥေပကာေဝဒနာ 

ဆိုတာ ဘာလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... ကိုယ်မာှြဖစ်ေစ, စတိ်မာှြဖစ်ေစ ချမ်းသာတဲ,့ သာယာေကာင်းမနွ် 

တဲ ့ ခံစားမသေဘာကို 'သခုေဝဒနာ'လို ေခတယ်။ ကိုယ်မာှြဖစ်ေစ, စတိ်မာှြဖစ်ေစ ဆင်းရဲ 

ငိြငင်စာွ ခံစားတဲသ့ေဘာကို 'ဒကုေဝဒနာ'လို ေခတယ်။ ကိုယ်မာှြဖစ်ေစ, စတိ်မာှြဖစ်ေစ 

သာယာတာလည်း မဟတု်, မသာယာတာလည်း မဟတု်တဲ ့ ခံစားမသေဘာကို 'ဥေပကာ 

ေဝဒနာ'လို ေခတယ်" 

(၂၀)  "အရငှ်မ... သခုေဝဒနာဆိုတာ ဘယ်လိုြဖစ်ရင် ချမ်းသာပါသလဲ, ဘယ်လိုြဖစ်ရင် 

ဆင်းရဲပါသလဲ။ ဒကုေဝဒနာကေကာ ဘယ်လိုြဖစ်ရင် ဆင်းရဲပးီ, ဘယ်လိုြဖစ်ရင် ချမ်းသာပါ 

သလဲ။ ဥေပကာေဝဒနာလည်း ဘယ်လိုြဖစ်ရင် ချမ်းသာပးီ, ဘယ်လိုြဖစ်ရင် ဆင်းရဲပါသလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... သခုေဝဒနာဆိုတာ တည်ေနရင် ချမ်းသာတယ်၊ ပျက်သာွးရင် 

ေဖာက်ြပန်သာွးရင် ဆင်းရဲတယ်။ ဒကုေဝဒနာက တည်ေနရင် ဆင်းရဲပးီ, ပျက်သာွးရင် 

ေဖာက်ြပန်သာွးရင် ချမ်းသာတယ်။ ဥေပကာေဝဒနာက သေိနရင် ချမ်းသာပးီ, မသေိနရင် 

ဆင်းရဲပါတယ်" 

(၂၁) "အရငှ်မ... သခုေဝဒနာမာှ အဘယ်အသုယ၊ ဒကုေဝဒနာမာှ အဘယ်အသုယ၊ 

ဥေပကာေဝဒနာမာှ အဘယ်အသုယဓာတ်ေတ ွကနိ်းပါသလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... သခုေဝဒနာမာှ ရာဂါသုယ၊ ဒကုေဝဒနာမာှ ပဋဃိာသုယ၊ 

ဥေပကာေဝဒနာမာှ အဝဇိာသုယဓာတ်ေတ ွကနိ်းပါတယ်" 

(၂၂) "အရငှ်မ... သခုေဝဒနာတိုင်းမာှ ရာဂါသုယ ကနိ်းပါသလား၊ ဒကုေဝဒနာတိုင်းမာှ 

ပဋဃိာသုယ ကနိ်းပါသလား၊ ဥေပကာေဝဒနာတိုင်းမာှ အဝဇိာသုယ ကနိ်းပါသလား" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... သခုေဝဒနာတိုင်းမာှ ရာဂါသုယ မကနိ်းပါ၊ ဒကုေဝဒနာတိုင်းမာှ 

ပဋဃိာသုယ မကနိ်းပါ၊ ဥေပကာေဝဒနာတိုင်းမာှ အဝဇိာသုယ မကနိ်းပါ" 

(၂၃) "အရငှ်မ... သခုေဝဒနာမာှ အဘယ်ကို ပယ်ရမလဲ၊ ဒကုေဝဒနာမာှ အဘယ်ကို ပယ် 

ရမလဲ၊ ဥေပကာေဝဒနာမာှ အဘယ်ကို ပယ်ရမလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... သခုေဝဒနာမာှ ရာဂါသုယကို ပယ်ရမယ်၊ ဒကုေဝဒနာမာှ 

ပဋဃိာသုယကို ပယ်ရမယ်၊ ဥေပကာေဝဒနာမာှ အဝဇိာသုယကို ပယ်ရမယ်" 
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(၂၄) "အရငှ်မ... သခုေဝဒနာအားလံးုမာှ ရာဂါသုယကို ပယ်သင်ပ့ါသလား၊ ဒကုေဝဒနာ 

အားလံးုမာှ ပဋဃိာသုယကို ပယ်သင်ပ့ါသလား၊ ဥေပကာေဝဒနာအားလံးုမာှ အဝဇိာသုယ 

ကို ပယ်သင်ပ့ါသလား" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... သခုေဝဒနာအားလံးုမာှ ရာဂါသုယကို မပယ်ရပါ၊ ဒကုေဝဒနာ 

အားလံးုမာှ ပဋဃိာသုယကို မပယ်ရပါ၊ ဥေပကာေဝဒနာအားလံးုမာှ အဝဇိာသုယကို 

မပယ်ရပါ" 

(၂၅) "အရငှ်မ... သခုေဝဒနာရဲ ပိင်ဘက်က ဘာလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... သခုေဝဒနာရဲ ပိင်ဘက်က ဒကုေဝဒနာပဲ" 

 "အရငှ်မ... ဒကုေဝဒနာရဲ ပိင်ဘက်က ဘာလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... ဒကုေဝဒနာရဲ ပိင်ဘက်က သခုေဝဒနာပဲ" 

 "အရငှ်မ... ဥေပကာေဝဒနာရဲ ပိင်ဘက်က ဘာလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... ဥေပကာေဝဒနာရဲ ပိင်ဘက်က မသမိ အဝဇိာပဲ" 

(၂၆) "အရငှ်မ... မသမိ အဝဇိာရဲ ပိင်ဘက်က ဘာလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... မသမိ အဝဇိာရဲ ပိင်ဘက်က သမိ ဝဇိာပဲ" 

 "အရငှ်မ... သမိ ဝဇိာရဲ ပိင်ဘက်က ဘာလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... သမိ ဝဇိာရဲ ပိင်ဘက်က လတွ်ေြမာက်မ ဝမိတုပိဲ" 

 "အရငှ်မ... လတွ်ေြမာက်မ ဝမိတုရိဲ ပိင်ဘက်က ဘာလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... လတွ်ေြမာက်မ ဝမိတုရိဲ ပိင်ဘက်က ငမိ်းေအးမ နဗိာန်ပဲ" 

 "အရငှ်မ... ငမိ်းေအးမ နဗိာန်ရဲ ပိင်ဘက်က ဘာလဲ" 

 "ဒါယကာ ဝသိာခ... ဒအီေမးကေတာ ့လနွ်သာွးပ၊ီ ဒလီိုသာ ဆက်ေမးေနရင် ဆံးုမာှ 

မဟတု်ေတာဘ့းူ။ ဘာလိုလဲဆိုေတာ ့ တရားကျင်တ့ာမနှ်သမရဲ ဦးတည်ချက်ပန်းတိုင် 

လမ်းဆံးုက နဗိာန်ြဖစ်လိုပဲ။  

 ဒါယကာ ဝသိာခ... သင် အလိုရှိေသးရင် ြမတ်စာွဘရုားထံသာ သာွးပးီ ေမးေလာက် 

ပါေတာ။့ ြမတ်စာွဘရုား ေြဖေတာ်မတူဲအ့တိုင်းသာ မတှ်ပါေတာ"့ 

 

 ဓမဒိာ ေထရမီဟာ အခလုို မနိ်ပးီ အေမးအေြဖကို အဆံးုသတ်လိုက်ပါတယ်။ ဝသိာခ 

သေူဌးလည်း ေထရမီရဲ ေြဖဆိုချက်ေတကွို ေကျနပ်အားရ ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာြဖစ်ခဲတ့ယ်။ ဒေီနာက် 

ေတာ ့ေထရမီကို ရှိခိုးဦးချ အိုအေသြပပးီ ြမတ်စာွဘရုားထံ ချ်းကပ်ခဲတ့ယ်။ ြမတ်စာွဘရုား အထံ 

ေတာ်မာှ သနူဲ ဓမဒိာ ေထရမီတို အြပန်အလနှ် တရားစကား ေမးြမန်းေဆးွေးွ ေြပာဆိုခဲတ့ာေတကွို 

အားလံးု ေလာက်ထားလိုက်တယ်။  
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 ဒအီခါ ြမတ်စာွဘရုားရငှ်က ဝသိာခ သေူဌးကို "ဝသိာခ... ဓမဒိာဟာ ေကာင်းကျိး ြမင်သ ိ

ပညာရှိ ြဖစ်ပါေပတယ်၊ ဓမဒိာဟာ ကးီြမတ်တဲပ့ညာရှိ ြဖစ်ပါေပတယ်။ ဒအီေကာင်းအရာေတကွို ငါ ့

ေမးခဲရ့င်လည်း ငါလည်းပဲ ဓမဒိာ ေြဖတဲအ့တိုင်း ေြဖမာှ ြဖစ်တယ်။ သင်ေ့မးခနွ်းေတရွဲ အေြဖဟာ 

ဓမဒိာ ေြဖတဲအ့တိုင်း ြဖစ်တယ်။ ဒါေကာင် ့အဲဒီအတိုင်းသာ မတှ်ပါေတာ"့လို မနိ်ေတာ်မခူဲပ့ါတယ်။  

 

အရငှ်ေနမိာဘဝိံသ 

(၂၀-၅-၂၀၂၂) ေသာကာေန။ 

 


