
 1 

ြမန်မာ ေကာဇာသကရာဇ် ၁၃၈၄-ခုစှ်၊ ကဆနု်လဆန်း(၉)ရက်၊ 

ခရစ်စှ် ၂၀၂၂ ခုစှ်၊ ေမလ (၈)ရက်၊ တနဂေေွန 

အေမရကိန်ြပည်ေထာင်စ၊ု ကာလဖီိုးနးီယားြပည်နည်၊ ဆန်ဖရန်ဆစကို ေဗးဧရယိာမာှရှိတဲ ့

ေထရဝါဒဓမအသင်းက ဆင်ယင်ကျင်းပေသာ အပတ်စ် ဓမသင်တန်း 

********* 

ဗဒုေခတ် တစ်မိုးေအာက်တစ်ေယာက်ပဂုိလ်ေကျာ်များ 

(ဧတဒဂ်ရပဂုိလ်ေကျာ်များ) 

တန်ခိုးအရာ အသာဆံးု 

ဣဒ0မိ23 ီ ဧတဒဂ်ရ ဥပ9လဝဏ=ာ ေထရ ီ

(သင်တန်မတှ်စ ုအကျ်း) 

(က) အတတိ်ဘဝပါရမီ 

 - ပဒမုတုရာြမတ်စာွဘရုားထံမာှ ကသုိုလ်ြပပးီ ဣဒမိ ီဧတဒဂ်ဆပုန်ခဲ၊့ 

 - ကားကာလ လူဘဝတစ်ခမုာှ ပေစကဗဒုါ အရငှ်ြမတ်ကို ကာညိပန်းနဲအတ ူဆမွ်းလှခဲ၊့ 

 - ဝပိဿြီမတ်စာွဘရုားလက်ထက် သေူဌးသမးီဘဝ ြမတ်စာွဘရုားနဲ သံဃာေတာ်ေတကွို 

ဆမွ်းလှဒါန်းပးီ ြမတ်စာွဘရုားကို ကာညိပန်းေတ ွလှဒါန်းခဲ။့ ကာညိပန်းလို လတှဲသ့ ူြဖစ်ဖို စတိ်နဲ 

ဆေုတာင်းခဲ။့ 

 - ကဿပြမတ်စာွဘရုားလက်ထက် ကကိမီင်းကးီရဲ သမးီ ခနုစ်ေဖအနက် ဒတုိယအကးီဆံးု 

သမဏဂတုာ မင်းသမးီ ြဖစ်ခဲ။့ ညအီစ်မ ခုနစ်ေယာက်လံးု အမိ်ေထာင်မြပဘဲ ရစှ်ပါးသလီထနိ်းပးီ 

ေကာမာရ ီြဗဟစရယိအကျင်က့ို အစှ် စှ်ေသာင်းကျင်ခ့ဲ။့ 

 - ကားကာလ ဘဝတစ်ခမုာှ အမျိးေကာင်းသမးီ ြဖစ်ခဲ့ပးီ ရဟာမေထရ် တစ်ပါးကို 

အသားူးညံေ့ပျာေ့ြပာင်းပးီ ဝင်းဝါေနတဲအ့ဆင်းရှိတဲ ့ အဝတ်ထည်တစ်ခကုို သကန်းချပ်ဖိုအတကွ် 

လှဒါန်းခဲ။့ အဲဒဘီဝကေန ေနာက်ဘဝေရာက်တဲအ့ခါ သဝိတိိုင်းက သေူဌးကးီရဲ သမးီ ဥမာဒ ီြဖစ်ခဲ။့ 

ဥမာဒဟီာ သကန်းလှခဲတ့ဲ ့ကသုိုလ်ေကာင် ့ပု်ရည်အဆင်း အလနွ်လပှတင်တ့ယ်ပးီ ြမင်သတူကာ 

ေယာကျ်ားမနှ်သမရဲ စတိ်ကို ဆွဲေဆာင်ိုင်ခဲ။့  

 - ေနာက်ဘဝမာှေတာ ့လယ်သမားသမးီ ြဖစ်ခဲ။့ တစ်ေနမာှ လယ်ေတာသာွးရင်း ကာပန်းေတ၊ွ 

ကာဖက်ေတ ွခးူ။ ေနာက်ပးီ သေလးစပါးှံေတွလည်း ခးူပးီ ေပါက်ေပါက်ေလာှ်။ ေပါက်ေပါက်ေတကွို 

ကာဖက်ေတထွဲ ထည်ထ့ား။ ဆမွ်းခံကွလာတဲ ့ ပေစကဗဒုါ အရငှ်ြမတ်တစ်ပါးကို ေပါက်ေပါက်ေတ ွ

ေရာ၊ ကာပန်းေတွပါ ေလာင်းလှ။  

 ပးီမ ှ ပန်းေတကွ ရဟန်းေတနွဲ မအပ်စပ်ပါဘးူေလဆိုပးီ သပတိ်ေပကေန ကာပန်းေတ ွ

ြပန်ယခူဲ။့ တစ်ခါ "မအပ်စပ်ဘးူဆိုရင် အရငှ်ြမတ်က သပတိ်ေပ အတင်ကို ခံမာှ မဟတု်ဘးူ။ ဘာမ ှ

မေြပာပံေုထာက်ေတာ ့ လှလိုရလို ေနမာှေပါေ့လလ"◌◌ိ◌ုေ့တးွပးီ ကာပန်းေတကွို အရငှ်ြမတ်ရဲ 

သပတိ်ေပမာှ ြပန်ေလာင်းလှခဲ။့  
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 ပးီတဲအ့ခါ ေပါက်ေပါက်ပငွ်ေ့တနွဲ ညမီစာွ သားငါးရာ ရပါရေစ၊ ေြခလမှ်းတိုင်းမာှ 

ေအာက်ကေန ပဒမုာကာပန်းေတ ွေပထွက်လာပါေစလို ေလာကဆီေုတကွိုသာ ေတာင်းခဲ။့  

 အဲဒဘီဝကေန နတ်ြပည်မာှ ြဖစ်။ သဆူုေတာင်းခဲတ့ဲအ့တိုင်း ေြခလမှ်းတိုင်း 

ပဒမုာကာပန်းေတ ွေြခေထာက်ေအာက်ကေန ပငွ်ခ့ဲ။့ 

 ေနာက်ဘဝမာှေတာ ့ လူြပည်မာှ ိုးိုး ပဋသိေမေနဘဲ ပဒမုာကာပန်းထဲမာှ သံေသဒဇ 

ပဋသိေမျိးနဲ ပဋိသေေနခဲ။့ ရေသတ့စ်ပါးေတွပးီ ေမးွစား။ သူဆေုတာင်းအတိုင်း ေြခလမှ်းတိုင်း 

ကာပန်းေတ ွ ေြမကးီထဲကေန ေပထကွ်လာခဲ။့ နာမည်က ပဒမုဝတတီဲ။့ အရယွ်ေရာက်ေတာ့ 

ဗာရာဏသမီင်းရဲ မဖိရုား ြဖစ်ခဲ။့ အပရေစတနာ ပျက်ခဲတ့ဲအ့တကွ်ေကာင် ့ အြခားမဖိရုားေတရွဲ 

မနာလိုရန်ရာှေတထွဲ ခံခဲရ့။  

 မဟာပဒမုမင်းသားကို ေမးွဖာွး၊ ကိုယ်ဝန်အညမိာှ ကပ်ငိပးီ သံေသဒဇပဋသိေမျိးနဲ အြခား 

သား ၄၉၉ ေယာက်လည်း ြဖစ်လာ။ သားငါးရာ ဆေုတာင်း ြပည့်ခဲ။့  

 ဒါေပမဲ ့ အပရေစတနာမေြဖာင့်ခဲလ့ို အြခားမဖိရုားေတကွ သားငါးရာ ဝကှ်ထားပးီ၊ ေရမှာ 

ကတ်ေတထွဲ ထည့်ပးီ ေြမာခဲ။့ နန်းေတာ်ကေနလည်း ငှ်ထတု်ခံခဲရ့။ ေနာက်ပိုင်း အြဖစ်မနှ်ကို 

မင်းကးီ သိသာွးပးီ၊ မဖိရုားအြဖစ်ကို ြပန်ရခဲ။့  

 သားငါးရာ ၁၆ စှ် အရယွ်ေရာက်တဲ ့ေရကန်ထဲ ေရကစား သာွးရင်း ကာပန်းေတွ ညိးတာကို 

ကည်ရ့င်းနဲ  တရားထးူရကာ ပေစကဗဒုါေတ ွ ြဖစ်ကနု်ကကာ ဂမာဒနေတာင်ကို ကသွာွးေတာ် 

မခူဲ့က။  

 မင်းသားငါးရာ သံေဝဂယပူံ ု-----  

 "ဣမဿ တာဝ အပုါဒိကဿ ဧဝပူါ ဇရာ ပါပဏုာတ၊ိ ကမိဂ ပန အမာှကံ သရရီဿ။ 

ဣဒမိ ဟ ိဧဝံဂတကိေမဝ ဘဝဿိတ"ိ  

   "ဪ... သက်မဲြ့ဖစ်တဲ ့ ဒGီကာပန်းေတေွတာင် ညKuိး2မွ်းရင်က့ာ ေMကကွျOပးီ ဇရာသေဘာ 

ေရာက်Gကပါတကား၊ ငါတိုTရဲU သက်ရှိဒခီ20Wကိုယ်Yကးီလည်း အိုမင်းရင်ေ့ရာ်တဲ ့ ဇရာေဘး ဘယ်မာှ 

မေရာက်ဘဲ ရှိပါမ့လဲ။ Gကာပန်းေတ ွ ညKuိးေခOွပးီ ေMကကွျသလို ငါတိုTကိုယ်ခ20WYကးီလည်း အိုမင်း 

ရင်ေ့ရာ်Oပးီ ေြမခ,ရမာှပါလား" 

မင်းသားငါးရာ ကာပန်းေတ ွ ကည့်ပးီ သံေဝဂဉာဏ်ြဖစ်ပံကုို မတှ်လိုလယွ်ေအာင် မင်းကနွ်း 

တပိဋိကဓရ ဆရာေတာ်ကးီက ခလုို လကာေရးစပ် သကီံးုထားပါတယ် -  

 ကံ2ငှ် ့ မသ၊ီ ေြမအဆ2ီငှ်၊့ ေရသတီာေငUွ၊ ဥတအုေတUွေGကာင်၊့ ဓေလပ့ငွ်ဆ့န်း၊ 

ဤGကာပန်းသိုT၊ ညKuိး2မွ်းရင်က့ာ၊ ေMကကွျပါေအာင်၊ ဇရာရန်ေဘး၊ ေရာက်တံေုသး၏...။ 

 ေလးရပ်ေGကာင်းစ၊ု ေပါင်း၍ြပuသား၊ 2ဖုပ်ရ_န်းစို၊ ငါတိုTကိုယ်သိုT၊ ထိုေGကာက်ဖယွ်ရာ၊ 

ေဘး ဇရာကား၊ ဘယ်မာှ မေရာက်၊ ရှိတံေုြမာက်လမိ်.့..။ 

 ညKuိးေြခာက်ယငွ်းယို၊ ငါတိုTကိုယ်လည်း၊ ထိုGကာပန်းသငွ်၊ တေနTတငွ်၌၊ 

ေရaUစင်ေလျာကျ၊ ေြမသိုT ခ-မည်။   ။ မခုျ မခbတ်ပါတကား....။ 

(မဟာဗဒုဝင်၊ ဆတွဲ၊ ဒတုယိပိုင်း၊ ၄၅။) 
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 ပဒမုဝတမီဖိရုားလည်း သားေတွနဲ ခွဲခါွရတဲေ့သာကနဲ ကယွ်လနွ်ခဲ။့  

 - ေနာက်ဘဝမာှေတာ ့ ဆင်းရဲသမေလး ြဖစ်ခဲ။့ လယ်သမားတစ်ေယာက်နဲ အမိ်ေထာင်ကျ။ 

ဘဝေဟာင်းက သားေတာ်စပ် ခဲတ့ဲ ့ ပေစကဗဒုါ အရငှ်ြမတ် ရစှ်ပါးတို မယ်ေတာ်ေဟာင်းကို 

ချးီေြမာက်လိုတဲစ့တိ်က လယ်သမားဇနးီေမာင်ှံ အမိ်ေရှမာှ ဆမွ်းရပ်။ လယ်သမားဇနးီက 

အရှင်ြမတ်ေတကွို ြမင်လိုက်တာနဲ မခိင်က သားေတအွေပမာှချစ်တဲ ့ ချစ်ြခင်းေမတာမျိးေတ ွ

ေပလာပးီ ိုအံကုေန ိုရည်ေတ ွ ပန်းထကွ်လာခဲ။့ သတူိုဇနးီေမာင်ှံဟာ ကည်ညိသဒါြဖစ်ပးီ 

သတူိုစားမယ် ့ထမင်း၊ ဟင်းေတကွို ပေစကဗဒုါ အရငှ်ြမတ် ရစှ်ပါးကို ေလာင်းလှခဲ။့ ေနာက်ေနလည်း 

ဆမွ်းခံကေွပးဖို ပင်ေ့လာက်၊ ပေစကဗဒုါအရငှ်ြမတ်ေတကွ ရှစ်ပါးစာပဲ ေလာင်းလှရန် 

ြပင်ခိုင်းထားပးီ ေနာက်ေနမာှ ပေစကဗဒုါ ငါးရားလံးု ဆမွ်းခံ ကေွတာ်မခူဲ။့ ရစှ်ပါးစာအတကွ် အလှ 

ဆမွ်း၊ ဆမွ်းဟင်းေတဟွာ အရငှ်ြမတ်ေတွရဲ တန်ခိုးေကာင် ့ငါးရားလံးုအတကွ် ေလာင်းလှိုင်ခဲ။့  

အဲဒအီချနိ်မာှလည်း အရငှ်မအေလာင်း အမျိးသမးီဟာ သံသရာမာှ ကာညိပန်းအဆင်းလို လပှသသူာ 

ြဖစ်ပါရေစလို ေလာကဆီကုိုသာ ေတာင်းခဲြ့ပန်။  

(ခ) ပစပန်ေနာက်ဆံးု ဘဝြဖစ်ရပ် အတပတ် 

 သာဝတြိပည်မာှ ဥပလဝဏာ ဆိုတဲ့ အမည်နဲ သေူဌးသမးီ ြဖစ်လာခဲ။့  

 သူဆေုတာင်းအတိုင်း လလှနွ်းလို လက်ထပ်လိုသေူတ ွ များေနတာေကာင် ့ ဖခင်ြဖစ်သကူ 

သမးီ ဥပလဝဏာကို ရဟန်းမ အဝတ်ခိုင်းခဲ။့  

 ရဟန်းမ ြဖစ်ပးီ မကာခင် ဥပသု်ေနမာှ သမိ်အတငွ်း သန်ရငှ်းဖိုနဲ ဆမီးီညထိနွ်းဖို အလှည့်က 

တာေကာင် ့သမိ်အြပင်ကို တံြမက်လညှ်း၊ သိမ်အတငွ်းမာှ ဆမီးီ ညထိနွ်း။   

 - ထနွ်းညထိားတဲ ့ ဆမီးီကို ကည့်ပးီ ေတေဇာကသိုဏ်း ကမာန်း မတှ်ကာ စျာန်၊ 

အဘညိာ်ေတ ွရခဲ။့ ဝပိဿနာဖက်ကးူပးီ ြဖစ်ပျက်လို ရဟာြဖစ်ခဲ။့  

တန်ခိုးအရာ အသာဆံးု ဧတဒဂ်ရ 

 ြမတ်စာွဘရုား ခနုစ်ဝါေြမာက် ေရာက်တဲအ့ခါ တတိေိတကွို ှိမ်နင်းဖို ေရမးီအစံ ု တန်ခိုး 

ြပာဋဟိာ ြပတဲေ့နမာှ ဥပလဝဏာ ရဟာေထရမီက "ြမတ်စာွဘရုား... တပည်ေ့တာ်မ တန်ခိုး 

ြပာဋဟိာ ြပပါရေစဘရုား။ တပည်ေ့တာ်မဟာ ၁၂ ယဇူနာအတိုင်းအရညှ်ရှိတဲ ့ပရသိတ်ကို ဖန်ဆင်း 

ယေူဆာင်ပးီ၊ ၃၆ ယဇူနာ အဝန်းအဝိုင်းရှိတဲ ့ စကဝေတးမင်းရဲ ပရသိတ်ေတ ွ ဝန်းရံကာ စက 

ဝေတးမင်းအသငွ် ဖန်ဆင်းပးီ အရငှ်ဘရုားထံ လာေရာက်ရှိခိုးပါမည်ဘရုား"လို မေကာက်မရွံ ြခေသ ့

ေဟာက်သလို ရဲရဲေတာက်စကား ေလာက်ထားခဲ။့ ဒါကို အေကာင်းြပပးီ ြမတ်စာွဘရုားရငှ်က 

ေနာင်တစ်ချနိ် ေဇတဝန်ေကျာင်းတိုက် သံဃာ့ အစည်းအေဝးမာှ ဥပလဝဏာ ေထရမီကို အမျိးသမးီ 

ဘကိနရီဟန်းမေတထွဲမာှ တန်ခိုးအဘညိာ်အရာ အသာဆံးု ဧတဒဂ်နဲ ချးီေြမာက်ေတာ်မခူဲပ့ါတယ်။  

 

(ဂ) ေထရမီနဲ ဆက်စပ်တဲတ့ရား 
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 တစ်ချနိ်မာှ ဥပလဝဏ် ေထရမီ ဆမွ်းခံအြပန် လူဘဝကတည်းက ေထရမီကို 

စှ်သက်ြမတ်ိုးခဲတ့ဲ ့ နလလုင်ရဲ အဓမမ ြပကျင်တ့ာ ခံခဲရ့။ ေထရမီဆကီေန ထကွ်သာွးပးီ 

မကာခင်မာှဘဲ ေထရမီကို ြပစ်မာှးတဲအ့ကသုိုလ်ကံေကာင် ့နလလုင် ေြမမျိခဲ။့  

  

ဒြီဖစ်ရပ်ကို အေကာင်းြပပးီ ြမတ်စာွဘရုားက --- 

"မဓဝုါ မညတိ ဗာေလာ, ယာဝ ပါပံ န ပစတ။ိ  

ယဒါ စ ပစတ ိပါပံ၊ ဗာေလာ ဒကုံ နဂိစတိ" 

 "ရဟန်းတိုT... ေလာကမာှ မည်သည် ့လမူိုက်မဆို မေကာင်းမe အကသုိုလ်ေတ ွြပuရင် ချuိOမနိ်တဲ ့

ပျားရည်, သGကား စားရတဲသ့လူို ေပျာ်ေပျာ်ရ_င်ရ_င် တက်တက်MကMွက ွလပု်တတ် Gကတယ်။  

 ဒလီမူိုက်အတကွ် သြူပuတဲအ့ကသုိုလ်ေတ ွ အကျuိးမေပးေသးခင်ေတာ ့ ပျားရည်လို 

သGိကားလို ချuိေနမာှပါ။ 

 သြူပuတဲ ့ အကသုိုလ်ကံေတ ွ အကျuိးေပးချနိ်ေရာက်လိုT မေကာင်းကျuိး ေပးလာခဲရ့င် 

ေတာ ့ဒနီ2fလလုင်လို ဆင်းရဲဒကုgေတကွို ခါးသးီစာွ ခံစားရမာှြဖစ်တယ်" 

လို အဓပိါယ်ရတဲ ့ဂါထာတစ်ပဒု်နဲ တရားေဟာေတာ်မခူဲ့။ 

 - ဒြီဖစ်ရပ်ကိုပဲ အေကာင်းြပပးီ အချိလေူတကွ ရဟာေတဟွာ ကာမဂဏု် ခံစားေသးတယ် 

ဆိုတဲ ့အယအူဆြဖစ်ခဲ။့ ဒါကို အေကာင်းြပပးီ ြမတ်စာွဘရုားက -- 

 ဝါရ ိေပါကရပေတဝ၊ အာရေဂရဝိ သာသေပါ။ 

 ေယာ န လမိတ ိကာေမသ၊ု တမဟံ ြဗမ ိြဗာဟဏံ။  

 "ရဟန်းတိုT... ရဟ23Wေတဟွာ ကာမချမ်းသာကို မသာယာGကေတာပ့ါ၊ ကာမဂဏု်ကို 

မမှီဝဲေတာပ့ါ။  

 မနှ်တယ်။ ပဒမုhာGကာဖက်ေပi ကျတဲေ့ရေပါက်ဟာ Gကာဖက်နဲT မOငကိပ်, မလမိ်းကျံဘဲ 

တခါတည်း ေလျာကျသာွးေတာတ့ာပါ။ ေဆာက်ဖျားေပiမာှ မံညုင်းေစေ့လး တင်လိုက်ရင် 

တင်ထားတဲအ့တိုင်း မတည်2ိုင်ဘဲ တခါတည်း ေလျာကျသာွးေတာတ့ာပါ။ 

 ဒဦပမာေတလွိုပဲ ရဟ23WေတရွဲU သ23Wန်မာှ ကေိလသာအညKဓီာတ်ေတ ွ မကနိ်း 

ေတာပ့ါ၊ မတည်ေတာပ့ါ" 

လို အဓပိါယ်ရတဲ ့ ဂါထာတစ်ပဒု်နဲ ရဟာေတ ွ ကာမဂဏု် မခံစားတတ်ပံကုို သသိာထင်ရာှးေအာင် 

ေဟာြပေတာ်မခူဲ့။ (ဓမပဒအကထာ၊ ပထမတွဲ၊ ၃၁၀။) 

************* 

 

အရငှ်ေနမိာဘဝိံသ 

(၇-၅-၂၀၂၂) 


