
 1 

ြမန်မာ ေကာဇာသကရာဇ် ၁၃၈၄-ခုစှ်၊ ကဆနု်လြပည်ေ့ကျာ် (၁)ရက်၊ 

ခရစ်စှ် ၂၀၂၂ ခုစှ်၊ ေမလ (၁၅)ရက်၊ တနဂေေွန 

အေမရကိန်ြပည်ေထာင်စ၊ု ကာလဖီိုးနးီယားြပည်နည်၊ ဆန်ဖရန်ဆစကို ေဗးဧရယိာမာှရှိတဲ ့

ေထရဝါဒဓမအသင်းက ဆင်ယင်ကျင်းပေသာ အပတ်စ် ဓမသင်တန်း 

********* 

ဗဒုေခတ် တစ်မိုးေအာက်တစ်ေယာက်ပဂုိလ်ေကျာ်များ 

(ဧတဒဂ်ရပဂုိလ်ေကျာ်များ) 

ဝနိည်းပဋိက က*မ်းကျင်တဲအ့ရာ အသာဆံးု 

ဝနိယဓရ ဧတဒဂ်ရ ပဋာစာရာ ေထရီ 

(သင်တန်မတှ်စ ုအကျ်း) 

(က) အတတိ်ဘဝပါရမ ီြဖည်ပ့ံု 

 - ပဒမုတုရာ ြမတ်စာွဘရုားထံမာှ ကသုိုလ်ေကာင်းမ ြပပးီ ဝနိယဓရ ဧတဒဂ်ရလိုပါေကာင်း 

ဆပုန်ခဲ၊့  

 - ကဿပြမတ်စာွဘရုားလက်ထက်မာှ ကကိမီင်းကးီရဲ တတယိသမးီေတာ် ြဖစ်ခဲ့ပးီ 

ေကာမာရြီဗဟစရယိအကျင်က့ို ကျန်တဲည့မီေတနွဲအတ ူအစှ် စှ်ေသာင်းကျင်ခ့ဲ။့  

 

(ခ) ပစပန်ဘဝြဖစ်ရပ် အတပတ် 

 - သာဝတြိပည်မာှ သေူဌးသမးီြဖစ်ခဲ၊့ အမိ်မာှခိုင်းေစတဲ ့ကန်နဲ ထကွ်ေြပး။ သား စှ်ေယာက် 

ထနွ်းကား။ မဘိရပ်ထံြပန်ရင်း လမ်းမာှတင် သားငယ်ကို ဖာွးြမင်၊ လင်ေယာက်ျားြဖစ်သ ူ ေမကွိုက် 

ေသဆံးု။ သားငယ်ကို စွန်ချ၊ီ သားကးီက ေရေြမာ။ 

 မဘိနဲ ေမာင်ြဖစ်သကူ ေလးကးီမိုးကးီကျပးီ အမိ်ပိကျလို အမိ်ပိပးီ ေသဆံးုခဲ။့  

 ဒေီလာကဓံေတေွကာင် ့ပဋာစာရာ အဝတ်မကပ်ိုင်ေလာက်ေအာင် သကွ်သကွ်ခါ းူသာွးခဲ။့  

 - ြမတ်စာွဘရုားတန်ခိုးေတာ်နဲ ေဇတဝန်ေကျာင်းေတာ်ေရာက် 

ပဋာစာရာ အAးူမ ေသာတာပန်ြဖစ် 

 ြမတ်စာွဘရုားရငှ်က "ချစ်သမးီ... သင် ဘာမ ှ ြကံစည်ေတးွေတာမေနပါနဲ။ သင့်ရဲ အားထား 

မှီခိုရာ ြဖစ်ိုင်တဲသ့ထူံ သင်ချစ်သမးီ ေရာက်လိုေနပါပ။ီ သင်ချစ်သမးီ ယခလုို သား၊ လင်၊ မဘိ၊ 

ေမာင်ေတ ွေသရတဲအ့တကွ် မျက်ရည်ကျပးီ ငိုေကးွခဲရ့သလို, အနမတဂ သံသရာတစ်ခငွ်မာှလည်း 

သား၊ လင်၊ မဘိ၊ ေမာင်ေတ ွေသတဲအ့တကွ် ကျခဲရ့တဲမ့ျက်ရည်ေတဆွိုတာ မဟာသမဒုရာေလးစင်းမာှ 

ရှိတဲ ့ေရစက်ေရေပါက်ေတထွက် များလပှါပကီယွ်"လို တရားစကား မနိ်ကားပးီ ေဖြပပါ အဓပိါယ်ရ 

တဲ ့ဂါထာနဲ မျက်ရည်ထနိ်း၊ ေသာကငမိ်းတရား ေဟာေတာ်မခူဲပ့ါတယ် - 

 "ချစ်သမးီ ပဋာစာရာ... သမဒုFရာ ေလးစင်းထဲမာှ ရှိတဲ ့ေရစက်ေရေပါက်ေတဆွိုတာ 

သတKဝါတစ်ဦးတစ်ေယာက်ရဲM သံသရာတေလNာက်က မျက်ရည်ေပါက်ေတနွဲO PQိင်းစာလိုက်ရင် 

နည်းပါေသးတယ်။ 
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 ကိုယ်ဆင်းရဲနဲO စတိ်ဆင်းရဲဆိုတဲ ့ ဒကုSPစှ်မျuိး Pှိပ်စက်ခံရတဲ့ သတKဝါတစ်ဦး 

တစ်ေယာက်ရဲM ေသာကအပမူးီေUကာင် ့ငိုခဲရ့, ကျခဲရ့တဲ ့မျက်ရည်ေတဆွိုတာ မဟာသမဒုFရာ 

ေလးစင်းမာှရှိတဲ ့ေရစင်ေရေပါက်ေတထွက် PQိင်းဆမရ များလပှါေပတယ်။  

 ချစ်သမးီ ပဋာစာရာ... သင်ဟာ ဘာလိုO ေမေ့လျာေ့ပါဆ့ သတလိက်လတွ် ေနေနရ 

တာလဲ။ သတတိရား လက်ကိုင်ထားXပးီ ေနပါ" 

အခလုို ြမတ်စာွဘရုား တရားေဟာလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ပဋာစာရာရဲ စတိ်လှံးုမာှ ေသာကမးီ ေတ ွ

တြဖည်းြဖည်း ငမိ်းေအးပးီ နည်းသာွးတယ်။ ဒအီခါ ြမတ်စာွဘရုားက ပဋာစာရာရဲ စတိ်အစ်မာှ 

ေသာကေတ ွနည်းပါးသာွးတာကို သြိမင်ေတာ်မတူဲအ့တကွ် "ချစ်သမးီ ပဋာစာရာ... သား၊ လင်၊ မဘိ၊ 

ေမာင်ေတဆွိုတာ တကယ်ေသရေတာ့မည်သ့အူတကွ်ေတာ ့ အေစာင်အ့ေရာှက်လည်း မြဖစ်ိုင်၊ မှီခို 

အားထားရာလည်း မြဖစ်ိုင်ကဘးူ။ ဒါေကာင်မ့ို ဒ ီသား၊ လင်၊ မဘိ၊ ေမာင်ဘာွးစတဲသ့ေူတဆွိုတာ 

သက်ရှိ ထင်ရာှး ရှိေနကေပမဲ ့ တကယ်ေသရေတာမ့ည်သ့အူတကွ်ေတာ ့ မရှိတာနဲ အတတူပူါဘဲ။ 

ဒါေကာင် ့ ဉာဏ်ပညာရှိတဲသ့ဆူိုတာ ကိုယ်သ့လီကို စင်ကယ်ေအာင် ကိးစားပးီ, နဗိာန်ေရာက် 

ေကာင်း အကျင်ေ့ကာင်းေတကွိုသာ ြပည်စ့ံေုအာင် အားထတု်သင်တ့ယ်"လို တရားစကား မနိ်ကားပးီ 

ေဖြပပါ အဓပိါယ်ရတဲ ့ဂါထာ စှ်ပဒု်ကို ဆက်လက်ေဟာကားခဲပ့ါတယ် - 

 န သ ိပတုာ တာဏာယ၊ န ပတိာ နာပ ိဗဝါ။  

 အေကနာဓပိဿ၊ နတ ိဉာတသီ ုတာဏတာ။  

 ဧတမတဝသံ ဉတာွ၊ ပေိတာ သလီသံဝေုတာ။  

 နဗိာနဂမနံ မဂံ၊ ခပိေမဝ ဝေိသာဓေယ။  

 "ချစ်သမးီ ပဋာစာရာ... ေနYက်ဆံးု ေသချနိ်ေရာက်ေနသအူတကွ်ေတာ ့ သားေတ ွ

သမးီေတကွလည်း မေသေအာင် မတားPိုင်, မေစာင်ေ့ရာှက်Pိုင်ပါ။ မဘိေတ,ွ ေဆမွျuိး 

သားချင်းေတကွလည်း မေသေအာင် မတတ်Pိုင်Uကပါ။ သိုOအတကွ်ေUကာင် ့မဘိ၊ သား၊ သမးီ၊ 

ေဆမွျuိးသားချင်းေတမွာှ ေသမင်းရန်ကို တနွ်းလနှ်ေစာင်ေ့ရာှက်Pိုင်တဲ ့အားကိုးရာ, အားထား 

ရာဆိုတာ လံးုဝကို မရှိဘးူ။  

 ဒါေUကာင် ့ပညာရှိသဆူိုတာ အခလုို ေသချနိ်ေရာက်လာရင် မေသေအာင် တားေပးPိုင် 

မယ် ့အားကိုးစရာပဂု[uိလ် မရှိဘးူဆိုတဲသ့ေဘာကို ဉာဏ်နဲOဆင်ြခင်သိြမင်Xပးီေတာ ့ကိုယ်ကျင် ့

တရား မပျက်ယငွ်းေအာင် ေစာင်ထ့နိ်းပါ။ နဗိ_ာန်ကို ေရာက်ေစPိုင်တဲ ့ မဂ[င်ရစှ်ပါး အကျင် ့

တရားကို လျင်ြမန်စာွပဲ ြဖည်က့ျင်ပ့ါ" 

 ဒတီရားေဒသနာ အဆံးုမာှေတာ ့ ပဋာစာရာ သေူဌးသမးီဟာ ေြမမန်ပမာ အလနွ်တရာ 

များြပားတဲ ့ ကေိလသာေတကွို ေသာတာပတမိဂ်ဉာဏ်နဲ ပယ်သတ်ိုင်တဲအ့တကွ် ေသာတာပန် 

အရယိာပဂုိလ် ြဖစ်ခဲပ့ါတယ်။ 

 - အဲဒေီနာက် ြမတ်စာွဘရုားထံမာှ ဘကိနရီဟန်းမ ြပခဲ။့  
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 - တစ်ေနမာှ ေြခေထာက်ေရေဆးရင်း သံးုကမိ်ေလာင်းလိုက်တဲ ့ေရေတရွဲ ကနု်ဆံးုသာွးတာ 

မတပူံကုို ယူပးီ သတဝါေတဟွာ အရယွ် သံးုပါးမေရးွ ေသေကပျက်စးီတတ်ပါလားလို သံေဝဂဉာဏ် 

ယ။ူ  

ပဋာစာရာ ေထရမီ ရဟာြဖစ် 

အဲဒလီို ဆင်ြခင်ေနတဲ ့ ပဋာစာရာေထရမီရဲသာန်မာှ "ဒေီရသံးုမျuိးလံးု ကနု်ခမ်းပျက်စးီရ သလို 

သတKဝါေတရွဲM အာယသုခ`ါရေတဟွာလည်း ကနု်ခမ်းပျက်စးီြခင်း သေဘာရှိပါလား"လို အနစိ 

လကဏာဉာဏ်ေတ၊ွ ဒအီနစိလကဏာဉာဏ်က တစ်ဆင် ့ ဒကုလကဏာဉာဏ်နဲ အနတလကဏာ 

ဉာဏ်ေတ ွထင်ြမင်လာခဲ။့ 

အဲဒလီို ဝပိဿနာဉာဏ်နဲ မတှ်ပာွးများရင်း ဥတသုပါယ မေစဖို ကမာန်းေကျာင်းထဲ ဝင်၊ 

အလင်းေရာင်ရေစဖို ဆမီးီခကွ်ကို ထနွ်းပးီ ေနရာတကျ ထားလိုက်တယ်။ ဒေီနာက်မာှေတာ ့

ကတုင်ေညာင်ေစာင်းမာှ ထိုင်လိုက်ပးီ ဆမီးီ ငမိ်းဖိုအတကွ် ဆမီးီစာကို ဆထီဲ ဆွဲစှ်လိုက်ပါတယ်။ 

 ဒအီခါ ေထရမီရဲ သာန်မာှ "ဪ... ဆနီဲ မးီစာ ဒအီေကာင်းတရား စှ်မျိးရှိတဲ ့

အတကွ်ေကာင် ့ ဆမီးီဆိုတဲ ့ အကျိးတရား ြဖစ်ရတာပါလား။ ဆနီဲ မးီစာ မရှိေတာရ့င် ဆမီးီဆိုတာ 

လည်း မရှိိုင်ေတာပ့ါလား။ ဒဦပမာလိုပဲ ကေိလသဝဋ်နဲ ကမဝဋ်ဆိုတဲ ့အေကာင်းသမဒုယသစာေတ ွ

ရှိေနသေရွ ဝပိါကဝဋ်လို ေခတဲ ့ဒကုသစာ ခာြ့ဖစ်စ်ေတ ွမြပတ်ြဖစ်ေနတာပါလား။ ကေိလသဝဋ်နဲ 

ကမဝဋ် အေကာင်း သမဒုယသစာေတ ွ ချပ်ငမိ်းသာွးရင် ဝပိါကဝဋ် အကျိး ဒကုသစာတရားေတ ွ

ချပ်ငမိ်းပးီ လတွ်ေြမာက်မဆိုတာ ြဖစ်တာပါလား"လို အေကာင်းေကာင် ့ အကျိးြဖစ်တယ်, 

အေကာင်းချပ်ရင် အကျိးလည်း ချပ်တယ်ဆိုတဲ့ ပဋစိသမပုါဒ် သေဘာဉာဏ်ေတ ွထင်လာခဲပ့ါတယ်။ 

 ဒအီခါ ြမတ်စာွဘရုားရငှ်ဟာ ဂကဋုေီကျာင်းေတာ်မာှ ထိုင်ေနေတာ်မရူင်းကပဲ ေရာင်ြခည် 

ေတာ် လတ်လိုက်တယ်။ ပးီေတာ ့ ေထရမီရဲေရှမာှ ရပ်ပးီ ေဟာေတာ်မေူနသလို ေဖာ်ြပပါ အဓပိါယ် 

ရတဲ ့ဂါထာနဲ တရား ေဟာကားေတာ်မခူဲပ့ါတယ် - 

 ေယာ စ ဝဿသတံ ဇေီဝ၊  အပဿံ ဥဒယဗယံ။ 

 ဧကာဟံ ဇဝီတိံ ေသေယျာ၊ ပဿေတာ ဥဒယဗယ။ (ဓမပဒအကထာ၊ ၁။ ၄၄၂။) 

 "ချစ်သမးီ ပဋာစာရာ... သင်စa်းစားဆင်ြခင်တဲ့ အေUကာင်းအရာေတဟွာ စa်းစား 

ဆင်ြခင်တဲအ့တိုင်း မနှ်ပါတယ်။ သတKဝါမနှ်သမN ေသUကရမာှပဲ။ ဒါေUကာင် ့ခPbYငါးပါး Aပု်နYမ် 

တရားေတရွဲM အြဖစ်နဲOအပျက်ကို မြမင်ဘဲ အသက်တစ်ရာ ရညှ်ရတဲသ့ထူက် ခPbYငါးပါး 

Aပု်နYမ်တရားေတရွဲM အြဖစ်နဲO အပျက်ကို ဝပိဿနYဉာဏ်ပညာနဲO သြိမင်တဲသ့ရူဲM တစ်ရက် 

တစ်ခဏမN အသက်ရငှ်ေနရတာက ပိုXပးီ ြမတ်လပှါေပတယ်" 

 ဒတီရားေဒသနာ အဆံးုမာှ ပဋာစာရာ ေထရမီဟာ ပဋသိမဒိါေလးပါးနဲတက ွအရဟတဖိုလ် 

ဆိုက်ေရာက်ပးီ ကေိလသာ အာသေဝါကနု်ခမ်းတဲ ့ရဟာ ြဖစ်ခဲပ့ါတယ်။ 

ဝနိယဓရ ဧတဒဂ်ရ 

 ပဋာစာရာေထရမီဟာ ရဟာြဖစ်ပးီတဲေ့နာက် ြမတ်စာွဘရုားထံမာှ ဝနိည်းပဋိကတ်ကို 

အကျယ်တဝင် ့ သင်ယတူတ်ေြမာက်ခဲ့ပးီ ဝနိည်းနဲစပ်ဆိုင်တဲ ့ အေကာင်းအရာ အေရးအခင်းေတကွို 
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ဟတု်မနှ်တဲအ့တိုင်း ေဟာကားေြဖဆိုေလရ့ှိတယ်။ ဒါေကာင်ပ့ဲ ေနာင်တစ်ချနိ် ြမတ်စာွဘရုားရငှ် 

ေဇတဝန်ေကျာင်းတိုက်မာှကျင်းပတဲ ့ သံဃာအ့စည်းအေဝးသဘင်မာှ သတီင်းသံးုထိုင်ေနေတာ်မရူင်း 

ဘကိနရီဟန်းမေတကွို ဧတဒဂ် အရာထား ချးီေြမာက်တဲအ့ခါ "ဝနိည်းေဆာင် ဘကိနရီဟန်းမေတ ွ

ထဲမာှ ပဋာစာရာ ဘကိနဟီာ အသာဆံးု အြမတ်ဆံးုြဖစ်ပါေပတယ်"လို ပဋာစာရာ ေထရမီကို  

ဝနိယဓရ ဧတဒဂ်ဘွဲထးူနဲ ချးီေြမာက်ေတာ်မခူဲပ့ါတယ်။  

******** 

အရငှ်ေနမိာဘဝိံသ 

(၉-၅-၂၀၂၂) 

 
 


