
မူလပဏ္ဏာသပါဠိေော် 

သသပမ္မဝဂ် 

ဝမ္မိကသုေ္တန ်

 

မမတ်စွာဘုရာဵသည် သာဝတ္ထမိပည် ေဇတဝနေ် ျောင်ဵ၌ သီတင်ဵသဳုဵေနေတာ်မူစဉ် အရှင် 

 ုမာရ ဿပသည် အန္ဓဝနေ်တာ၌ေန၏။ ထုိအခါ အမျေ ို ဵအမည် မထင်ရှာဵေသာ 

နတ်မဗဟ္မာတဥဵသည် ညသန်ဵ ေခါငယဳ်၌ အေရာင်အဝါတို္ဓမဖင်ဴ တစ်ေတာလဳုဵထွန်ဵလင်ဵ 

ေတာ ်ပ ာ အရှင် ုမာရ ဿပထဳသုိ္ဓ ချေဉ်ဵ ပ်လျှ ် ဣသုိ္ဓေလျှာ ်ထာဵေလ၏။ 

“ရဟန်ဵ ရဟန်ဵ  … ဣေတာင်ပုိ္ဓသည် ည၌ အခုိဵလွှတ၏်၊ ေန့၌ ေတာ ်ပ၏၊ ဆရာ 

ပုဏ္ဏာဵ  တပည်ဴပညာရှိ ုိ ‘ပညာရိှ … ဓာဵလ ်န ် ုိ ယူ၍တူဵေလာဴ’ဟု ေမပာဆုိ၏။ 

ပညာရှိသည် ဓာဵ ုိယူ၍တူဵေသာ် တဳခါဵ ျေင်(မင်ဵတုပ်) ုိ ေတွ့မမင်သမဖငဴ် ‘အရှင် … 

တဳခါဵ ျေင်(မင်ဵတုပ်)ပါတည်ဵ’ ဟု ေမပာဆုိ၏။ ပုဏ္ဏာဵ  ‘ပညာရှိ … တဳခါဵ ျေင် 

(မင်ဵတုပ်) ုိ ဖယ်ပစ်ေလာဴ၊ ဓာဵမဖင်ဴ အဆင်ဴဆငဴ် တူဵေလာဴ’ဟု ေမပာဆုိ၏။ ထုိသို္ဓ 

ဆ ်တူဵ ေသာ် ဖာဵ ုိ ေတွ့မမင်သမဖငဴ် ‘အရှင် … ဖာဵပါတည်ဵ’ဟု ေမပာဆိ၏ု။ ပုဏ္ဏာဵ  

‘ပညာရှိ … ဖာဵ ုိ ဖယ်ပစ်ေလာဴ၊ ဓာဵမဖငဴ် အဆင်ဴဆငဴ် တူဵဥဵေလာဴ’ဟု ေမပာဆိ၏ု။ 



အဆင်ဴဆင်ဴတူဵေသာ် လမ်ဵနစှခ်ွ ုိ ေတွ့မမင်သမဖင်ဴ ‘အရှင် … လမ်ဵနစှခ်ွပါတည်ဵ’ဟု ေမပာ 

ဆိ၏ု။ ပုဏ္ဏာဵ  ‘ပညာရိှ … လမ်ဵနစှခ်ွ ုိ ဖယ်ပစ်ေလာဴ၊ ဓာဵမဖင်ဴ အဆင်ဴဆငဴ် တူဵဥဵ 

ေလာဴ’ဟု ေမပာဆိ၏ု။ အဆင်ဴဆင်ဴဆ ်၍ တူဵေသာ် ဆပ်မပာ ေရစစ ုိ် ေတွ့မမင်သမဖင်ဴ 

‘အရှင် … ဆပ်မပာ ေရစစ်ပါတည်ဵ’ဟု ေမပာဆိ၏ု။ ပုဏ္ဏာဵ  ‘ပညာရှိ … ဆပ်မပာ ေရစစ ်

 ုိ ဖယ်ပစ်ေလာဴ၊ ဓာဵမဖငဴ် အဆင်ဴဆင်ဴ တူဵဥဵေလာဴ’ဟု ေမပာဆိ၏ု။ ဆ ်၍တူဵေသာ် 

လိပ် ိ ု ေတွ့မမင်သမဖငဴ် ‘အရှင် … လိပ်ပါတည်ဵ’ဟု ေမပာဆိ၏ု။ ပုဏ္ဏာဵ  ‘ပညာရိှ … 

လိပ် ိ ု ဖယ်ပစ်ေလာဴ၊ ဓာဵမဖငဴ် အဆင်ဴဆငဴ် တူဵဥဵေလာဴ’ဟု ေမပာဆိ၏ု။ ဆ ်၍တူဵေသာ် 

သနလ်ျေ ်နှငဴ် စဉ်ဵတီဵတုဳဵ ုိ ေတွ့မမင်သမဖင်ဴ ‘အရှင် … သနလ်ျေ ်နှငဴ် စဉ်ဵတီဵတုဳဵ ပါ 

တည်ဵ’ဟု ေမပာဆိ၏ု။ ပုဏ္ဏာဵ  ‘ပညာရှိ … သနလ်ျေ ်နှငဴ် စဉ်ဵတီဵတုဳဵ ုိ ဖယ်ပစ်ေလာဴ၊ 

ဓာဵမဖငဴ် အဆင်ဴဆင်ဴ တူဵဥဵေလာဴ’ ဟု ေမပာဆိ၏ု။ ဆ ်၍တူဵေသာ် သာဵတစ် ုိ ေတွ့မမင် 

သမဖင်ဴ ‘အရှင် … သာဵတစ်ပါတည်ဵ’ ဟု ေမပာဆိ၏ု။ ပုဏ္ဏာဵ  ‘ပညာရိှ … သာဵတစ် ုိ 

ဖယ်ပစ်ေလာဴ၊ ဓာဵမဖငဴ် အဆင်ဴဆင်ဴ တူဵဥဵေလာဴ’ ဟု ေမပာဆုိ၏။ ဆ ်၍တူဵေသာ် နဂါဵ ုိ 

ေတွ့မမင်သမဖငဴ် ‘အရှင် … နဂါဵပါတည်ဵ’ ဟု ေမပာဆိ၏ု။ ပုဏ္ဏာဵ  ‘နဂါဵသည် တည်ရိှပါ 

ေစ၊ နဂါဵ ုိ မထိခိ ်ုလငဴ်၊ နဂါဵ အာဵ ရှိခိုဵမခင်ဵ ုိ မပုေလာဴ’ဟု ေမပာဆိ၏ု။” 

ရဟန်ဵ  … သင်သည် ဣမပဿနာတို္ဓ ုိ မမတ်စွာဘုရာဵထဳချေဉ်ဵ ပ်၍ ေမဵေလာဴ၊ မမတ်စွာ 

ဘုရာဵေမဖေတာ်မူသည်ဴအတုိင်ဵ မှတသ်ာဵေလာဴ။ မမတ်စွာဘုရာဵ, မမတ်စွာဘုရာဵ၏ တပည်ဴ 

သာဝ , ငါ္ဓအထဳမှ က ာဵနာဖူဵသူမှတပါဵ ဣမပဿနာ၏အေမဖမှန် ုိ ေမဖဆုိနုိင်သူ ုိ 

ကသ ာသေလာ နငှဴ် သတ္တေလာ ၌ ငါမမမင်ေတွ့ဟု ေလျှာ ်ထာဵ ာ ထုိအရပ်၌ပင် 

 ွယ်ေပျော ်ေလ၏။  

ဝမ္မိကေရာဵေော်ေောင်ပုဒ် 

မီဵခိုဵညခါ၊ ေန့မှာ မီဵပျ ို ့၊ ေောင်ပ့ုိမမင်လေ်၊ ေရာမမေ်က၊ ေပည်ဴလှအာဵ၊ 

ေပါကေူ်ဵသွာဵမဖင်ဴ၊ ခွဲမခာဵေေရာ၊ ေပါ်လာ မင်ဵေုပ်၊ ဖာဵမပုပ်ေေွ့ရ၊ လမ်ဵနှေ်ခွမှာ၊ 



ေပ်မပာ ေရေေ်၊ လိပ်ညေ် ေလီ၊ ဓာဵ, ေဉ်ဵေီဵနှင်ဴ၊ ေေွ့ ပပီ အသာဵ၊ နေ်နဂါဵ၊ 

ေယ်ဴငါဵဝှက်ော အေဉ်ေည်ဵ။ (မဟာေည်ေရာေော်) 

အရှင်ကုမာရကဿပ၏ ေရှဵအေိေအ်ေသကာင်ဵ 

အရှင် မုာရ ဿပ အေလာင်ဵအလျောသည် ပဒမုုတ္တရဘုရာဵရှင်လ ်ထ ်ေတာ်အခါ 

ဟသဳာဝတီမင်ဵေနမပည်ဝယ် အမျေ ို ဵေ ာင်ဵအိမ်၌ မဖစခ်ဲ၍ဴ မမတ်စွာဘုရာဵ၏တရာဵ 

ေဒသနာ ုိ နာယူစဉ် တစ်ေန့ေသာအခါ ရဟန်ဵတစ်ပါဵ ုိ  ဆန်ဵက ယ်စွာ တရာဵစ ာဵ 

ေမပာတတ်ေသာ ရဟန်ဵတို္ဓတငွ် အသာဆုဳဵ  အမမတ်ဆုဳဵအရာ ဧေဒဂ် ေပဵသည် ုိ မမင်၏။ 

ထုိအခါ အာဵ ျေစတိ်မျောဵမဖစေ်ပ္ဒလာ ာ အဓိ ာရေ ာင်ဵမှု  ုသုိလ် ုိ မပုပပီဵလျှင် 

“ေနာင်ပွင်ဴေတာ်မူမညဴ် ဘုရာဵရှင်လ ်ထ ်တွင် ထိုရဟန်ဵ ဴဲသုိ္ဓ ဦတဒဂဘ်ွဲ့ ရပါရေစ”ဟ ု

ဆုေတာင်ဵခဲဴသည်။ ထိုဆုေတာင်ဵအတိငု်ဵမပည်ဴစဳုမည် ုိ မမင်ေတာ်မူ၍ ေဂါတမဘုရာဵရှင် 

လ ်ထ ်တွင် ဆန်ဵဆန်ဵက ယ်က ယ်တရာဵစ ာဵေမပာေ ာင်ဵသည်ဴအရာတင်ွ ဦတဒဂ် 

ေပဵမခင်ဵခဳရမည်ဟု ဗျောဒတိ်စ ာဵ မိန့်က ာဵေတာ်မူခဲဴေလ၏။ 

ထုိအမျေ ို ဵေ ာင်ဵသာဵသည် အသ ်ထ ်ဆုဳဵ  ုသုိလ်ေ ာင်ဵမှု ုိ မပု၍ နတ်မပည် 

လူ္ဓမပည်တို္ဓ၌  ျေင်လည်လျေ ်  ဿပဘုရာဵရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စဳပပီဵေသာ် သာသနာ 

ဆုတ်ယုတ်လာေသာအခါဝယ် အမျေ ို ဵေ ာင်ဵသာဵမဖစ ်ာ သာသနာဴဝနထ်မ်ဵ ရဟန်ဵမပု 

ေလ၏။ ထုိရဟန်ဵနငှဴ်အတူတ ွ အမခာဵရဟန်ဵ ေတာ်တုိ္ဓသည် သာသနာေတာ်၌ မရုိေသမှု 

မပုက သညဴ် အမခာဵသူမျောဵ ုိ မမင်ေတွ့က ရေလလျှင် “ငါတုိ္ဓသည် ဣပမို့ရွာတွင်ဵ၌ေန၍ 

အဘယ်သာသနာမှု မပုနိငု် ုန်အဳဴနည်ဵ၊ တေနရာရာ၌သွာဵေရာ ်က  ာ ရဟန်ဵ တရာဵ 

ပွာဵမျောဵက ိုဵ ုတ် အာဵထုတက် ၍ သဳသရာဝဋ ် ဒ ု္ခဆုဳဵေအာင် မပုက  ုန်စုိ္ဓ” သဳေဝဂ 

မဖစ ်ာ ေလှခါဵမဖငဴ် ေတာင်ထိပ်ေပ္ဒသုိ္ဓ တ ်၍ “မိမိ၏စိတအ်စွမ်ဵ ုိ သိသူတို္ဓသည် 

ေလှ ာဵ ုိ တွန်ဵချေလို ်က  ုန်ေလာဴ၊ အသ ်၌ တွယ်တာ ုန်ေသာသူတို္ဓသည် မပန၍် 

ဆင်ဵက  ုန်ေလာဴ”ဟု ေမပာဆိ၍ု အာဵလဳုဵညီညာစာွ ေလှ ာဵ ုိ တွန်ဵချေလျှ ် အသ ် 



 ုိ စနွ့်ပပီဵ တရာဵအာဵထုတက် ၏။ အက ီဵဆုဳဵ ရဟန်ဵ သည် ၃−ရ ်ေမမာ ်ေန့၌ 

အာသေဝါ ုန်ခန်ဵ ရဟန္တာ၍ တန်ခိုဵ မဖငဴ် ေမမာ ် ျွန်ဵမှ ဆွမ်ဵ ုိ ယူေဆာင်ပပီဵ 

 ျေနေ်သာအေဖာ်ရဟန်ဵမျောဵအာဵ ေပဵလှူေသာ်လည်ဵ မူလ  ထုိသုိ္ဓ တိ ဝတ် 

မရိှေသာေက ာငဴ် မစာဵဘဲ “အရှင်ဘုရာဵသည် မိမိ၏ေရှဵေ ာင်ဵမှု အေက ာင်ဵေက ာင်ဴ 

ေလာ ုတ္တရာတရာဵ ုိ အရဟတ္တဖိုလ်ေပါ ် ရေတာ်မူခဲပဴပီ။ တပည်ဴေတာ်တို္ဓသည်လည်ဵ 

စမွ်ဵနိုင်က ပါမ ူ သဳသရာဝဋ်ဒု ္ခအဆုဳဵ  ုိ မပုနိငု်က ပါလမ်ဴိမည်”ဟု ေလျှာ ်ထာဵလျေ ် 

ဆ ်လ ် အာဵထုတက်  ုန်၏။ ဒတုိယ အက ီဵဆုဳဵ ရဟန်ဵ သည် စတုတ္ထေမမာ ်ေန့၌ 

အနာဂါမ်တည်၍ ေရှဵမေထရ် နည်ဵတူပင် ေမမာ ် ျွန်ဵမှ ဆွမ်ဵ ုိ ယူေဆာင် 

ေပဵလှူေသာ်လည်ဵ လ ်မခဳက သမဖငဴ် အလုိရှိရာ အရပ်သုိ္ဓ က သွာဵ ာ ထုိဘဝမှ 

 ွယ်လွန်ေသာအခါ သုဒ္ဓါဝါသဘုဳ၌မဖစ၏်။  ျေနသဳု်ဵပါဵမှာ ထိုဘဝ၌ တရာဵထူဵ မရက ေပ။ 

ထုိဘဝမှ စေုတက ေလေသာ် ဗုဒ္ဓန္တရ အသေခေျေယျေ တ ပ်ပတ်လဳုဵ နတ်မပည် လူ္ဓမပည်တို္ဓ၌ 

 ျေင်လည် ျေ ်စာဵက ၍ ေဂါတမဘုရာဵရှင် ပွငဴ်ထွန်ဵေတာ်မူလာေသာ  ာလဝယ် 

ထုိထိုအမျေ ို ဵတို္ဓ၌ မဖစက် ေလ ုန်၏။ တေယာ ်သည် ဂန္ဓာရတိုင်ဵ တ ္ကသုိလ်မပည်၌ 

မင်ဵနန်ဵေတာ်ဝယ် ပု ္ကုသာတိမင်ဵမဖစလ်ာ၍ အမခာဵတေယာ ်သည် ဗာဟယိတုိင်ဵဝယ် 

သူက ယ်အိမ်၌ ဗာဟယိ မဖစလ်ာ၏။ အရှင်  ုမာရ ဿပ အေလာင်ဵ အလျော ာဵ 

ရာဇပဂို ဟ်မပည် တေယာ ်ေသာ သူေဌဵသမီဵ၏ ဝမ်ဵ၌ မဖစပ်ွာဵလာေလ၏။ ထိုသဳုဵဥဵတို္ဓ 

သည် ေနာင်အခါ၌ ာဵ ဣသာသနာေတာ်၌ ထင်ရှာဵေသာ ပု ္ကုသာတ ိ မင်ဵက ီဵ၊ 

ဗာဟယိမေထရ် နငှ်ဴ အရှင် ုမာရ ဿပ တုိ္ဓမဖစလ်ာက သည်။ (ဣ ာဵ 

မူလပဏ္ဏာသအဋ္ဌ ထာတွင် လာရိှသည်ဴအတိငု်ဵတည်ဵ။) 

ဤဒါနအဋ္ဌ ထာ၌ ာဵ ရဟန်ဵေတာ်(၇)ပါဵ ဟဆုိ၏ု။ တေယာ ် ာဵ ပဗ္ဗေတယျေတုိင်ဵ 

(တနည်ဵ) မဇ္စျန္တိ တိငု်ဵဝယ် ပရိဗုိဇ်မဝမ်ဵ၌ သဘိယပရိဗိုဇ်မဖစလ်ာ၍ အမခာဵတေယာ ် 

 ာဵ မလ္လာတိငု်ဵ အနုပီယပမို့ဝယ် မလ္လမင်ဵတဥဵ၏နန်ဵအိမ်၌ ဒဗ္ဗမေထရ် အေလာင်ဵ 

အလျောအမဖစ်မဖင်ဴ ပဋိသေန္ဓေနလာ၏။ ဣ ာဵမူ ဲွတည်ဵ။ 



ဣ               ၌ တရာဵအာဵထုတသူ်တို္ဓအတွ ် ေသမခင်ဵတရာဵ ုိ နီဵ နီဵ  

 ပ် ပ်ထာဵပပီဵ ဆင်မခင်မခင်ဵသည် အလွန်ေ ျေဵဇူဵမျောဵေက ာင်ဵ သိသာလှေပသည်။ 

ထုိ္ဓေက ာငဴ် မမတ်စွာ ဘုရာဵ  −  

“အေဇ္ဇဝ  ိစ္စ မာတပ္ပဳ၊ ေ ာ ဇညာ မရဏဳ သုေဝ။ 

န ဟိ ေနာ သဂေရဳ ေတန၊ မဟာေသေနန မစ္စုနာ။”ဟ၍ူ ေဟာထာဵခဴဲေပသည်။ 

“အေဇ္ဇဝ  ိစ္စ မာတပ္ပဳ၊ ေ ာ ဇညာ မရဏဳ သုေဝ၊ ဘေဒ္ဒေ ရတ်၊ ရှင်ေတာ်မမတ်တုိ္ဓ၊ 

ဣလ ုိူယ်၌၊  ုသုိလ်အစုတ်၊ အာဵထုတအ်ပ်စွ၊ ဝီရိယ ို၊ က ဳရေအာ ်ေမဴ၊ ချေနိမ်ေရွှေ့ဘဲ၊ 

ယေန့ပင်သာ၊ မပုအပ်စွာ၏၊ ေသခါေသချေနိ၊် မပ ္ခဒိန်ေဝဖန၊် န ်မဖနသ်ဘ ်၊ 

ေသမည်ဴရ ် ုိ၊ ချေနိ်ဵ ချေ ်မရှိ၊ ဘယ်သူသိလိမ်ဴ။” (မာနလ်ည်ဆရာေတာ်) 

မမတ်စွာဘုရာဵသည် ေသမခင်ဵတရာဵ ုိ နီဵ နီဵ  ပ် ပ် နလဳုှဵသွင်ဵေစလုိသည်မှာ အလွန် 

ထင်ရှာဵ၏။ အခါတပါဵ၌ မမတ်စွာဘုရာဵသည် ရဟန်ဵ ပရိသတ် ုိ မရဏဿတိ ုိ ပွာဵမျောဵ 

က သလာဵဟ၍ူ ေမဵမမန်ဵ ေသာ် ရဟန်ဵ (၆)ပါဵ  သူတို္ဓပွာဵမျောဵေနပုဳ ုိ ေလျှာ ်ထာဵက  

ပါတယ်။ ပထမရဟန်ဵ  တေန့နငှဴ်တညေလာ ်အတွင်ဵ မေသေသဵဘဲ မမတ်စွာဘုရာဵ၏ 

အဆုဳဵအမ တရာဵ ုိ အာဵထုတရ်လျှင် ေ ာင်ဵမည်ဟု နလဳုှဵသွင်ဵေက ာင်ဵ ေလျှာ ်ထာဵ 

၏။ ဒတုိယရဟန်ဵ  တေန့အတွင်ဵ မေသေသဵဘဲ မမတ်စွာဘုရာဵ၏ အဆုဳဵအမ တရာဵ ုိ 

အာဵထုတရ်လျှင် ေ ာင်ဵမည်ဟု နလှုဳဵသွင်ဵေက ာင်ဵ ေလျှာ ်ထာဵ၏။ တတယိရဟန်ဵ  

ဆွမ်ဵတစ်က ိမ်စာဵသည်ဴအချေနိအ်တွင်ဵ မေသေသဵဘဲ မမတ်စွာဘုရာဵ၏ အဆုဳဵအမ တရာဵ 

 ုိ အာဵထုတရ်လျှင် ေ ာင်ဵမည်ဟု နလဳုှဵသွင်ဵေက ာင်ဵ ေလျှာ ်ထာဵ၏။ စတုတ္ထရဟန်ဵ 

  ဆွမ်ဵေလဵလုပ် ငါဵလုပ်စာဵေနချေနိ်အတွင်ဵ မေသေသဵဘဲ မမတ်စွာဘုရာဵ၏ အဆုဳဵအမ 

တရာဵ ုိ အာဵထုတရ်လျှင် ေ ာင်ဵမည်ဟု နလှုဳဵသွင်ဵေက ာင်ဵ ေလျှာ ်ထာဵ၏။ 

ဣေလဵပါဵလဳုဵ ုိ မမတ်စွာဘုရာဵ  ချေ ီဵ မွမ်ဵေတာ်မမပူါ၊ ေသမခင်ဵတရာဵ ုိ ခပ်ေနှဵ ေနှဵ 

နလှုဳဵ သွင်ဵေနသည်ဟ ု  ဴဲရဲ့ေတာ်မူ၏။ ပ္န္စမရဟန်ဵ သည် ာဵ ဆွမ်ဵတစ်လုပ် စာဵေနချေနိ် 



အတွင်ဵ မေသေသဵဘဲ မမတ်စွာဘုရာဵ၏ အဆုဳဵအမ တရာဵ ုိ အာဵထုတရ်လျှင် ေ ာင်ဵ 

မည်ဟု နလဳုှဵသွင်ဵေက ာင်ဵ ေလျှာ ်ထာဵ၏။ ဆဋ္ဌမရဟန်ဵ  အသ ်တစ်ရှူေလာ ် 

အာဵထုတရ်လျှင် ေ ာင်ဵမည်ဟု နလဳုှဵသွင်ဵေက ာင်ဵ ေလျှာ ်ထာဵ၏။ ထုိရဟန်ဵနစှပ်ါဵ 

 ုိ မမတ်စွာဘုရာဵ  ဆွမ်ဵတစ်လုပ်စာအတွင်ဵ အသ တစ်ရှူတစ်ရှို ် အတွင်ဵ ေသနိုင် 

သည်ဟ ု နလဳုှဵသွင်ဵမှ ေသမခင်ဵတရာဵ ုိ နီဵနီဵ  ပ် ပ် နလှုဳဵသွင်ဵပပီဵ မေမဴမေလျောဴေန 

သည်မည်ေက ာင်ဵ ချေ ီဵ မွမ်ဵေတာ်မူ၏။ ထို္ဓေက ာငဴ် ဘုရာဵရှင်အလို ျေမဖစေ်အာင် ေသမခင်ဵ 

တရာဵ ုိ နီဵ  ပ်နုိင်သမျှ နီဵ  ပ်ေအာင် နလှုဳဵသွင်ဵပပီဵ က ိုဵက ိုဵစာဵစာဵ အာဵထုတ်ဖို္ဓလုိ 

ေပ၏။ 

မရဏာနုဿေိ ဘာဝနာ ပွာဵမျာဵရန် 

                                   

         ဓ                         

“                                                                                

                                                   −          

                                          −                         

                                                                   

                               ” 

                                                              

                                                                    

ဘုန်ဵ  ဳက ီဵမာဵ၊  ေ ခရဳမျောဵ၍၊ ခွန်အာဵမပညဴ်မတ်၊ ဢဒ္ဓပိါဒ်နှင်ဴ၊ အတတ်ပညာ၊ က ီဵမမငဴ်ပါ 

လည်ဵ၊ သတ္တဝါအာဵလုဳဵ၊  ုန် ေအာင်ချေုဳဵ၊  ေနာ ်ဆုဳဵ  ေသရမည်တ ာဵ။  



နနုယ်ရုပ်ဆင်ဵ၊ ပျေ ို မမစမ်ခင်ဵ ာဵ၊ အုိမခင်ဵ  ေနာ ်ဆုဳဵရှိပါတ ာဵ။ 

 ေရာဂါ င်ဵရှင်ဵ၊  ျေန်ဵ မာမခင်ဵ ာဵ၊ နာမခင်ဵ  ေနာ ်ဆုဳဵရှိပါတ ာဵ။  

ဝိညာဏ်ထငလ်င်ဵ၊ သ ်ရှည်မခင်ဵ ာဵ၊  ေသမခင်ဵ  ေနာ ်ဆုဳဵရှိပါတ ာဵ။  

အငှာဵခန္ဓာ၊ ရ၍လာ၊  ုိယဴ်ဟာ မဟုတပ်ပီ၊ သဳုဵ၍မဖစ်တုန်ဵ၊ တန် ေအာင်သဳုဵ၊ အသုဳဵတညဴ် 

လှသည်၊  ေသပပီဵ ာမှ၊ သဳုဵမရ၊ ဘဝ ရှုဳဵတတသ်ည်။ 

န ်မဖနဆ်ိတုာ တ ေန့တာသည် 

ဒ ီာလ ေနာ ် ညဉ်ဴ ေမှာင် ေရာ ်၍ 

 ေနာ ် ေန့နနဳ ် အရုဏ်တ ်မှ 

ဆ ်ဆ ် ေရာ ်လာ ခရီဵက ာ၏။ 

သုိ္ဓပါ ေသာ်လည်ဵ မသဲ ဲွသည် 

 ေရာ ်ပမဲဌာန  ေနာ ်ဘဝ ာဵ  

ခဏခရီဵ  ေရာ ်ဖုိ္ဓနီဵသည် 

 ေ ွဵပပီဵလ ်ဆန့် မမီတည်ဵ။ 

ငါသည် မုချေ  ေသရမည်၊ အချေနိပ်ိုင်ဵသာ လုိ ေတာဴသည်၊ အ ေသ မဥဵမီ ဿာဏ်ဥဵ ေအာင် 

ဝိပဿနာ ဘာဝနာ ုိ က ိုဵစာဵ၍ ပွာဵမျောဵအာဵထတု်မည်။ 

အရှင်ကုမာရ ကဿပ၏ မယ်ေော် 

ထုိအရှင်  ုမာရ ဿပ အေလာင်ဵအလျော အမျေ ို ဵေ ာင်ဵသာဵနတ်သာဵသည်  ဗုဒ္ဓန္တရ 

အသေခေျေယျေ တ ပ်ပတ်လဳုဵ အပါယ်သုိ္ဓ မလာဵမေရာ ်ဘဲ လူနတ်စည်ဵစမိ် ုိ ခဳစာဵလျေ ် 



ေဂါတမမမတ်စွာဘုရာဵ၏ လ ်ထ ်ေတာ် ာလဝယ် ရာဇပဂို ဟမ်ပည် သူေဋ္ဌဵသမီဵ တဥဵ 

၏ဝမ်ဵ၌ မဖစပွ်ာဵလာ၏။ အထူဵအာဵမဖငဴ် ထုိေသေဋ္ဌဵသမီဵသည် ပါရမီရငဴ်ပပီဵေသာ အဆုဳဵစနွ် 

ဘဝ၌တည်သူ (ပစ္ဆိမဘဝ ိ) မဖစ်ေသာေက ာင်ဴ ငယ်ရွယ်စဉ်  ာလမှစ၍ လူ္ဓေဘာင် 

ေလာ ၌ မေပျော်ေမွ့ဘဲ ရှင်ရဟန်ဵမပုလိုေသာ စတိ်ဆန္ဒေ အလွန်မပင်ဵမပသည်မဖစ၍် 

မိခင်ဖခင်တို္ဓအာဵ ေတာင်ဵပန်သည်မှာ- “မိခင်ဖခင်တို္ဓ … သမီဵ၏ စတိ်မှာ 

လူ္ဓေဘာင်ေလာ ၌ မေပျော်ေမွ့ပါ၊ သမီဵ ုိ မမတ်စွာဘုရာဵ၏ သာသနာေတာ်၌ ရှင်ရဟန်ဵ 

မပုေပဵက ပါေတာဴ”လုိ္ဓ ေတာင်ဵပနေ်လ၏။ “ချေစသ်မီဵဘယဴ်နှယ်ေမပာတာလဲ ွယ်။ ငါတုိ္ဓမှာ 

စည်ဵစမိ်ဤစ္စာေတွ လဲ အမျောဵက ီဵရှိေနတယ်။ သမီဵ လဲ ေဖေဖ ေမေမတုိ္ဓရဲ့ တဥဵတည်ဵ 

ေသာ သမီဵ မဟုတပ်ါလာဵ ွယ်။ သမီဵ ုိ ေဖေဖ ေမေမတို္ဓ  ဘယ်လိုလုပ်ပပီဵ 

ခွဲနုိင်ပါ္ဓမလ။ဲ ဒါေက ာငဴ် သမီဵ ုိ ေဖေဖ ေမေမတုိ္ဓ  ရှင်ရဟန်ဵမပုဘို္ဓရာ အခွငဴ်မေပဵနုိင်ပါ 

ဘူဵ သမီဵရယ်”လုိ္ဓ ေချောဴေမာဴ၍ မိခင် ဖခင်တုိ္ဓ  တာဵမမစက် ေလသည်။ 

ထုိသူေဋ္ဌဵသမီဵသည် ဣနည်ဵမဖင်ဴ အက ိမ်က ိမ်အဖန်ဖန် ေတာင်ဵပနရ်ှာေလသည်။ 

သုိ္ဓေသာ်လည်ဵ မိခင် ဖခင်တို္ဓ  ခွငဴ်မမပုဘဲ ေနာ ်ဆုဳဵ၌ သင်ဴေလျော်ေသာ သူေဋ္ဌဵသာဵ 

တဥဵနငှ်ဴ လ ်ထပထိ်မ်ဵမမာဵ ေပဵလို ်သမဖင်ဴ အိမ်ေထာင်ရှင်ဘဝသုိ္ဓ ေရာ ်ရရှာေလ 

သည်။ ထုိအခါ၌ ထိုသူေဋ္ဌဵသမီဵသည် မိမိခင်ပွန်ဵအာဵ ရိုေသစာွမပုစ၍ု ေ ျေနပ်ေလာ ် 

ေသာအခါ ရဟန်ဵမပုရန ် အခွငဴ်ေတာင်ဵ၍ ဘိ ္ခုနမီ, မပုမည်ဟူေသာ ရည်ရွယ်ချေ ်မဖင်ဴ 

ခင်ပွန်ဵလင် ုိ အိမ်ဥဵနတ်ပမာ လင်ဴဝတ္တရာဵ ေ ျေ ပနစ်ာွမဖင်ဴ ရိုေသစာွ မပုစုလုပ်ေ ျွဵ 

လျေ ် ရိှေလသည်။ ထုိစဉ်အခါ ရာဇပဂို ဟ်ပမို့၌ နစှစ်ဉ် ျေင်ဵပပမဲမဖစေ်သာ န ္ခတပဲွ် 

သဘင်က ီဵ ခမ်ဵနာဵက ီဵ ျေယ်စွာ  ျေင်ဵပလျေ ်ရှိေလသည်။ ထုိပွဲသဘင်၌ ပမို့သူပမို့သာဵ 

အေပါင်ဵ တို္ဓသည် မိမိတို္ဓ ုိယ် ုိ လပှေအာင် အစွမ်ဵ ုန် ဖီဵလိမ်ဵမပင်ဆင်က လျေ ် 

လှည်ဴလည်သွာဵလာ ာ ေပျော်ပွဲခဳက ေလသည်။ သုိ္ဓရာတွင် ထိုသူေဋ္ဌဵသမီဵသည် ာဵ 

သူ၏ ုိယ် ုိ ဖီဵလိမ်ဵ မပင်ဆင်မခင်ဵမရှိဘဲ ပ တိ အသင်ွရုိဵရိုဵ ေလဵမဖငဴ်သာ ေနလျေ ် 

ရှိေလသည်။ 



ထုိအခါသ၏ူ ခင်ပွန်ဵမဖစသူ် သူေဋ္ဌဵသာဵ  “ရှင်မေရ … တပမို့လဳုဵ လူေတွမဖငဴ်ယင် 

ဖီဵလိမ်ဵမပင်ဆင်ပပီဵေတာဴ န ္ခတသ်ဘင်ပဲွ ုိ ဆင်နွှဲပပီဵ ေပျော်ရွှေင်ေနက တယ် ဲွ့။ မင်ဵမှာ 

ေတာဴ မဖီဵမလိမ်ဵ မမပင်မဆင်ဘဲ အဖွာဵအိုက ီဵမျောဵလိုဘဲ ေနသ ုိဵ ဲွ့။ သူမျောဵလို ဖီဵလိမ်ဵ 

မပင်ဆင်ပါဥဵ ေတာဴလာဵ”လို္ဓ ေမပာေလသည်။ “အရှင်ဴသာဵေရ …  ျေမစတိ်ထဲမှာ မဖစေ်န 

တာ ုိ ဖွင်ဴပပီဵေမပာပါရေစ၊ ေဟာဒီ  ျေမရဲ့ ုိယ်က ီဵဟာ ဆဳပင်, အေမွဵ, ေမခသည်ဵ 

လ ်သည်ဵ, သွာဵ, အေရ, အသာဵ, အေက ာ, အရိုဵ,  ျေင်က ီဵ,  ျေင်ငယ်, နပှ်, တဳေတွဵ  

အစရိှတဴဲ အပုပ်ေတွနဲ့ မပညဴ်ေနတဲဴ အပုပ်ေ ာင်က ီဵပါရှင်၊ ဒအီပုပ်ေ ာင်က ီဵ ုိ ဖီဵလိမ်ဵ 

မပင်ဆင်ပပီဵ အလှအပ ချေယ်သေနလုိ္ဓေ ာ ဘာအ ျေ ို ဵရှိဥဵမှာတဲလဴဲ၊ ထူဵဥဵမှာတဲလဴာဵ။ ဒ ီ

 ုိယ်ေ ာင်က ီဵဟာေလ အလှအပ မပင်ဆင်ချေယ်သရေအာင်လုိ္ဓ နတ်ေတွ  ဖနဆ်င်ဵ 

ထာဵတာလဲ မဟုတဘ်ူဵရှငဴ်၊ ပပီဵေတာဴ မဗဟ္မာမင်ဵက ီဵ  ဖနဆ်င်ဵထာဵတာလဲ မဟုတဘ်ူဵ 

ရှငဴ်၊ ဒ ုိီယ်ဟာ ေရွှေမဖင်ဴပပီဵတဲဴ ေရွှေ ုိယ်လဲ မဟတု်ဘူဵရှငဴ်၊ ပတ္တမမာဵနဲ့ ပပီဵတဲဴ ပတ္တမမာဵ ုိယ် 

လဲ မဟတု်ဘူဵရှင်ဴ၊ ေမွှဵက ိုင်သင်ဵပျေ ဳ့လှတဲဴ စန္ဒေ ူဵနဳ့သာနဲ့ ပပီဵတဲဴ နဳ့သာတုဳဵ   ုိယ်လဲ 

မဟုတဘ်ူဵရှငဴ်၊ ပုဏ္ဍရိတက် ာ,  ုမုမဒာက ာတိ ်ုခန်ဵမှ ေမွဵဖွာဵလာတဲ ဴ သေန္ဓသူလဲ 

မဟုတဘ်ူဵရှငဴ်။ အမှန် ေတာဴ အင်မတန ် ပုပ်ညှီတဲ ဴ အမိဝမ်ဵထဲမှ မဖစလ်ာတဴဲ  ုိယ်သာ 

မဖစပ်ါတယ်၊ ပပီဵေတာဴ မိဘနစှပ်ါဵတို္ဓရဲ့ သုတေ်သွဵ အညစ်အေက ဵ မဖစလ်ာတဴဲ  ုိယ်က ီဵ 

မဖစပ်ါတယ်။ ေရာဂါအမျေ ို ဵမျေ ို ဵေတွရဲ့ မဖစေ်ပ္ဒရာ ေရာဂါအုိဵက ီဵ မဖစပ်ါတယ်။ သူတပါဵတုိ္ဓရဲ့ 

နှိပ်စ ်မှု ( မ္မ ရဏ)ေတွ ုိ ခဳရတဲ ဴ ုိယ်က ီဵ မဖစပ်ါတယ်။ အတွင်ဵ လဲ အပုပ်ေတွနဲ့ 

မပညဴ်ေနပပီဵေတာဴ အမပင် ုိလဲ အပမဲတမ်ဵ ယိုစီဵ ထွ ်ေနတဴဲ  ုိယ်က ီဵ မဖစပ်ါတယ်။ ပိုဵ 

အမျေ ို ဵမျေ ို ဵတို္ဓရဲ့ ေနရာအိမ်က ီဵလဲ မဖစ်ပါတယ်။ ေနာ ်ဆုဳဵမှာ သင်ဵချေ ို င်ဵ ုိ ေရာ ်ရမဲ ဴ

 ုိယ်က ီဵ မဖစပ်ါတယ်။ ေသမခင်ဵလျှင် အဆုဳဵရှိတဲ ဴ  ုိယ်က ီဵမဖစပ်ါတယ်။ ဒေီတာဴ 

အရှင်ဴသာဵရယ် ဒအီသုဘေ ာင်က ီဵ ုိ ဖီဵလိမ်ဵမပင်ဆင်ေနလုိ္ဓေ ာ ဘာအ ျေ ို ဵ ရှိဥဵမှာ 

လဲ။ ဒ ုိီယ်က ီဵ ုိ ဖီဵလိမ်ဵမပင်ဆင်တာဟာ မစင်အိုဵက ီဵ ုိ အမပင်ဘ ်  ပန်ဵချေေီဆဵ 

ေရဵပပီဵ အလှအပ မပုမပင်တာနဲ့  တူေနမှာပါဘဲ”လုိ္ဓ သူေဋ္ဌဵသမီဵ  မပနေ်မပာသည်။ 



ထုိစ ာဵ ုိ က ာဵရေတာဴ သူေဋ္ဌဵသာဵ  “ရှင်မေရ … မငဴ်စိတထဲ်မှာ ဒ ုိီယ်က ီဵရဲ့ 

အမပစေ်တွ ုိ ဒါေလာ ်ေတာင် မမင်ေနယင် ရှင်ရဟန်ဵမပုပါေတာဴလာဵ ွယ်၊ ဘာေက ာင်ဴ 

ရှင်ရဟန်ဵ မမပုပါသလဲ”လုိ္ဓ ေမပာ၏။ “အရှငဴ်သာဵရယ် …  ျေမ ရှင်ရဟန်ဵမပုချေင်ေနတာ 

 ေတာဴ က ာလှပါပပီ။ အခွငဴ်ရယင် ဒ ီေန့ဘဲ ရှင်ရဟန်ဵ မပုချေင်ပါတယ်”။ “ေ ာင်ဵပပီ၊ 

ဒါမဖငဴ် မငဴ်သေဘာ အတုိင်ဵဘဲ ရှင်ရဟန်ဵ မပုရေစမယ်”လုိ္ဓ ေမပာဆိပုပီဵ သူေဋ္ဌဵသာဵ  

က ီဵစာွေသာ အလှူပွဲသဘင် ုိ ဆင်ယင် ျေင်ဵပ ာ အက ီဵအ ျေယ် ပူေဇာ်မခင်ဵ ုိလဲ 

မပုပပီဵေတာဴ မျောဵစာွေသာအေ ခအရဳ အခမ်ဵအနာဵနငှ်ဴတ ွ ဘိ ္ခုနမီေ ျောင်ဵသုိ္ဓ ပို္ဓေဆာင် 

ပပီဵ ရှင်ရဟန်ဵမပုေစပါသည်။ ထုိသူေဋ္ဌဵသမီဵသည် ရှင်ရဟန်ဵ အမဖစ ုိ်ရပပီဵ အက ဳအစည် 

ေအာင်မမင်တဲဴအတွ ် အလွန် ဝမ်ဵသာ ရွှေင်ပျေမဖစပ်ပီဵ ေနေပသည်။ 

ရ ်လအနည်ဵငယ်က ာေသာအခါ လူ္ဓဘဝ ပါလာခဲဴေသာ  ုိယ်ဝန ်ရင်ဴ ျေ ်လာသည်ဴ 

အတွ ် ထိုသူေဋ္ဌဵသမီဵ ဘိ ္ခုနမီေလဵ၏ မျေ ်စိမျေ ်နှာ ဢေ န္ဒေေတွ  အေမခအေန 

တမျေ ို ဵမဖစလ်ာေလသည်။ ေမခဖမိုဵ လ ်ဖမိုဵ  ေလဵေတွ လည်ဵ ေဖာင်ဵက လာသည်။ 

ဝမ်ဵဗို ် လည်ဵ မို္ဓမုိ္ဓ ေမာ ်ေမာ ် မဖစလ်ာသည်။ ထုိအခါ သီတင်ဵသဳုဵေဘာ ်ဘိ ္ခုနမီ 

ေတွ  “အရှင်မ သငဴ် ုိယ်အေမခအေန   ုိယ်ဝနရ်ှိတာနဲ့  တူေနပါလာဵ၊ ဘာေက ာင်ဴ 

ဒလီို မဖစ်လာတာလဲ”လုိ္ဓ စုဳစမ်ဵေမဵမမန်ဵ က ေလသည်။ “အရှင်မတုိ္ဓ ဘုရာဵ … ဘာေဴက ာင်ဴ 

ဒလီိုမဖစလ်ာတယ်ဆိတုာ ုိ တပညဴ်ေတာ်မေတာဴ မသိပါဘုရာဵ၊ ဒါေပမဴဲ တပညဴ်ေတာ်မရဲ့ 

သီလ ေတာဴ မပည်ဴစုစဳင်က ယ်ေနပါတယ် ဘုရာဵ”လုိ္ဓ ေသေဋ္ဌဵသမီဵ ဘိ ္ခုနမီ ေလဵ  

စတိ်အာဵငယ်စွာနငှ်ဴ ေမပာရှာေလသည်။ 

ထုိဘိ ္ခုနမီေတွ  အရှင်ေဒဝဒတ်၏ ကသဝါဒခဳေတမွဖစသ်ညဴ်အတွ ် ထိုအမှု ုိ အရှင် 

ေဒဝဒတ်အာဵ ေလျှာ ်ထာဵ တင်မပက ေလသည်။ “အရှင်က ီဵ ေဒဝဒတ်ဘုရာဵ … ေဟာဒ ီ

အမျေ ို ဵသမီဵ ေလဵဟာ သဒ္ဓါတရာဵ ေ ာင်ဵမွန်စွာနဲ့ ခင်ပွန်ဵလင် ုိ ေတာင်ဵပနပ်ပီဵ ခဲခ ဲ

ယဉ်ဵယဉ်ဵနဲ့  ရှင်ရဟန်ဵမပုခဲဴရရှာပါတယ်ဘုရာဵ။ ဒါေပမယ်လုိ္ဓ ယခုေတာဴ သူ္ဓမှာ  ုိယ်ဝနရ်ှိ 



ပဳု ရေနပါတယ်ဘုရာဵ။ တပညဴ်ေတာ်မတုိ္ဓေတာဴ ဒအီမျေ ို ဵသမီဵရဲ့  ုိယ်ဝနဟ်ာ လူ္ဓဘဝတုန်ဵ 

  ရခဲဴေလသလာဵ၊ ရှင်ရဟန်ဵ မဖစပ်ပီဵမှ ရေလသလာဵဆုိတာ မသိက ပါ ဘုရာဵ။ အဲဒါ ုိ 

ဘယဴ်နှယ်စမီဳရပါမလဲ ဘုရာဵ”လို္ဓ ေလျှာ ်ထာဵ တင်မပက သည်။ 

ထုိအခါ အရှင်ေဒဝဒတ်သည် မိမိ ုိယ်တိုင်  အမဖစ်မှန် ုိလည်ဵမသိ, သည်ဵခဳမခင်ဵ 

ချေမ်ဵသာေစလိုမခင်ဵ သနာဵမခင်ဵ လည်ဵ မရိှေသာေက ာင်ဴ ဣသို္ဓဆင်မခင်ေလ၏။ “အင်ဵ 

ခ ်တာဘဲ၊ ဒဘီိ ္ခုနမီ ေလဵ ုိ ဒအီတိုင်ဵ လ ်ခဳထာဵယင်ေတာဴ ေဒဝဒတ်ရဲ့ ဂိုဏ်ဵ  

ဘိ ္ခုနမီေတွမှာ  ုိယ်ဝနရ်ှိတယ်၊ ဂိုဏ်ဵဆရာက ီဵ အရှင်ေဒဝဒတ် လဲ သိလျေ ်သာဵနဲ့  

 ုိယ်ဝနရ်ှိတဲ ဴဘိ ္ခုနမီ ုိ လ ်ခဳထာဵတယ်လုိ္ဓ အမျောဵတ ာေတွ   ဴဲရဲ့က ေတာဴမှာပဲ။ 

ဒါေက ာင် ဴ ဒဘီိ ္ခုနမီေလဵ ုိ အမမန်နှင်ထုတမှ်ေတာ်မှာပ”ဲ လုိ္ဓ က ဳပပီဵ အရှင်ေဒဝဒတ်  

မစူဵ စမ်ဵမဆင်မခင်ေတာဴဘဲ “မမနမ်မနသ်ာ နငှ်ထုတလုိ် ်က ေပေတာဴ”လုိ္ဓ တချေ ်လွှတ် 

အမိန့်ချေလို ်ေလ၏။ 

ထုိအခါ ဘိ ္ခုနမီ ေလဵ  ဆရာေထရီမက ီဵေတွ ုိ “အရှင်မက ီဵတို္ဓဘုရာဵ … တပညဴ် 

ေတာ်မဟာ အရှင်ေဒဝဒတ်၏ သာသနာမှာ ရှင်ရဟန်ဵမပုတာ မဟတု်ပါဘုရာဵ၊ အမှန် 

 ေတာဴ ေလာ ၌ အမမတ်ဆုဳဵမဖစတ်ဲဴ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ မမတ်စွာဘုရာဵရဲ့ သာသနာေတာ်မှာ 

ရှင်ရဟန်ဵမပုခဲဴတာပါ ဘုရာဵ။ အလွန်ခဲယဉ်ဵစာွနဲ့ရလာတဲ ဴ ဒရီှင်ရဟန်ဵဘဝ ုိ တပညဴ် 

ေတာ်မ အဆဳုဵရှုဳဵ မခဳနုိင်ပါဘုရာဵ။ ဒါေက ာင်ဴ တပညဴ်ေတာ်မ ုိ မမတ်စွာဘုရာဵထဳ ပို္ဓေပဵ 

ေတာ်မူက ပါဘုရာဵ”လို္ဓ ေလျှာ ်ထာဵေတာင်ဵပနရှ်ာ၏။ ထုိအခါ သီတင်ဵသဳုဵေဘာေ်တွ  

ထုိဘိ ္ခုနမီေလဵ ုိ ရာဇပဂို ဟမ်ပည်မှ ၄၅-ယူဇနာ ေဝဵ ွာေသာ သာဝတ္တမိပည် ေဇတဝန် 

ေ ျောင်ဵေတာ် မမတ်စွာဘုရာဵထဳေတာ်သုိ္ဓ ပုိ္ဓေဆာင်က ပပီဵလျှင် မမတ်စွာဘုရာဵအာဵ 

အေက ာင်ဵစုဳ ုိ ေလျှာ ်ထာဵက ေလ၏။ 

 

 



ပရိသုဒ္ဓ အေုဳဵအမဖေ်ေပဵမခင်ဵ 

ထုိအခါ မမတ်စွာဘုရာဵ  ထိုသူေဋ္ဌဵသမီဵ ဘိ ္ခုနမီမှာ လူ္ဓဘဝတုန်ဵ  ရခဲဴသည်ဴ 

 ုိယ်ဝနမ်ဖစေ်က ာင်ဵ ုိ သိေတာ်မူေသာ်လည်ဵ တိတ္ထိေတမွှစ၍ အမျောဵေသာလူထုေတွမှာ 

ယုဳမှာဵသဳသယ  င်ဵရှင်ဵေစရန်အလုိ္ဓငှာ  ုိယ်ေတာ်တိုင် ဆုဳဵ မဖတ်ေတာ်မမဘဲူ ပ ေဿနဒီ 

ေ ာသလ မင်ဵက ီဵ, အနာထပိဏ် ေသေဋ္ဌဵက ီဵ , စဠူအနာထပိဏ် ေသေဋ္ဌဵ, ဝိသာခါ 

ဒါယိ ာမက ီဵနငှ်ဴတ ွ ထင်ရှာဵေသာ အမခာဵလူက ီဵလူေ ာင်ဵတို္ဓ ုိလည်ဵ စည်ဵေဝဵ 

ေစပပီဵလျှင် ပရိသတ်ေလဵပါဵအလယ်မှာ အရှင်ဤပါလိမေထရ်အာဵ စစ်ေဆဵဆုဳဵ မဖတ်ေစ 

ေတာ်မူ၏။ ထိုအခါ အရှင်ဤပါလိမေထရ်သည်လည်ဵ ပရိသတ်ေလဵပါဵအလယ်တင်ွ 

မိမိအတွ ် ခင်ဵထာဵေသာေနရာ၌ ထိုင်ေတာ်မူပပီဵလျှင် မိမိ၏ေရှ့မှာ ဝိသာခါ ဒါယိ ာမ 

က ီဵ ုိေခ္ဒ၍ ထုိအမှု ုိ စစ်ေဆဵေစ၏။ ဝိသာခါ ဒါယိ ာမက ီဵသည်  န့်လန့် ာမျောဵ 

 ုိ  ာေစပပီဵလျှင်  န့်လန့် ာအတွင်ဵ၌ ဘိ ္ခုနမီ ေလဵ၏ လ ်, ေမခ, ချေ ်, 

ဝမ်ဵဗို ် အစရိှသည်တို္ဓ ုိ က ည်ဴရှုပပီဵ လ, ရ ်တုိ္ဓ ုိ ချေင်ဴတွ ်ညှိနှိုင်ဵ က ည်ဴေသာ 

အာဵမဖငဴ် လူ္ဓဘဝတုန်ဵ  ရခဲဴသည်ဴ  ုိယ်ဝနမ်ဖစေ်က ာင်ဵ မှန် နစ်ာွ သိရသမဖင်ဴ 

အရှင်ဤပါလိ မေထရ်အာဵ အေက ာင်ဵစုဳ ုိ မပန်က ာဵေလျှာ ်ထာဵေလသည်။ ထုိအခါ 

အရှင်ဤပါလိမေထရ်  ပရိသတ်ေလဵပါဵအလယ်တင်ွ ထုိဘိ ္ခုနမီ ေလဵ ုိ သီလ 

စင်က ယ် သန့်ရှင်ဵသညဴ် ပရိသုဒ္ဓမဖစေ်က ာင်ဵ အဆုဳဵအမဖတ် ေပဵေတာ်မူလုိ ်ေလသည်။ 

ထုိဘိ ္ခုနမီ ေလဵသည် ေနာ ် ာလ  ုိယ်ဝနရ်င်ဴသည်ဴအချေနိ၌် ပဒမုုတ္တရမမတ်စွာ 

ဘုရာဵ လ ်ထ ်ေတာ်  ေတာင်ဵခဲဴသည်ဴ ဆုထူဵ ပါရမီနှင်ဴမပညဴ်စဳု၍ ဘုန်ဵ တန်ခိုဵ က ီဵမာဵ 

ေသာ သာဵရတနာ ုိ ဖွာဵမမင်ေလသည်။ 

ကုမာရကဿပ အမည်ရပဳု 

တေန့ေသာအခါ ပေဿနဒီေ ာသလမင်ဵက ီဵသည် ဘိ ္ခုနမီေ ျောင်ဵတိ ်ုအနီဵမှ မဖတ် 

သန်ဵ သွာဵခို ်မှာ  ေလဵငုိသဳက ာဵရ၍ အမတ်တုိ္ဓ ုိ ေမဵေတာ်မူ၏။ အမတ်တို္ဓ လည်ဵ 



ထုိအေက ာင်ဵ ုိ သိပပီဵမဖစ၍် “အရှင်မင်ဵ က ီဵ … ဟိုေတာ်ေတာ်ဆတီုန်ဵ  ပရိသဒု္ဓ အဆုဳဵ 

အမဖတ်ေပဵထာဵတဴဲ ဘိ ္ခုနမီ  ေလဵဟာ သာဵေယာ ျော်ဵ ေလဵ တပါဵဖွာဵမမင်ပါတယ်။ 

အဲဒသူီငယ် ေလဵ ရဲ့ ငိုသဳ မဖစပ်ါတယ်”လုိ္ဓ သဳေတာ်ဥဵတင်က ၏။ 

ထုိအခါ မင်ဵက ီဵ  “ဘိ ္ခုနမီမှာ  ေလဵ ုိလဲ မပုစုရ, ဆွမ်ဵခဳလဲ သွာဵရနဲ့ အလွန် 

ဒ ု္ခမျောဵမယ်ဆိတုာ ုိ ေမျှာ်ေတွဵပပီဵ ထုိ ေလဵ ုိ မိခင်ဘိ ္ခုနမီထဳမှ ေတာင်ဵယူေစ 

ခဲဴပပီဵလျှင် နန်ဵေတာ်တွင်ဵမှာဘဲ ေ ျွဵေမွဵ ေစာင်ဴေရှာ ်ရန် အထိန်ဵေတာ်တို္ဓအာဵ အပ်နှင်ဵ 

လုိ ်၏။ ထိုသူငယ် ေလဵရဲ့ အမည် ုိ မူလရင်ဵ   ဿပလုိ္ဓ ေခ္ဒပါသည်။ ယခု 

ေမပာခဲဴသည်ဴအတုိင်ဵ ဘုရင်မင်ဵမမတ်  ေမွဵမမူေတာ်မူသည်ဴအတွ ် ‘ ုမာရ’ ဆုိသည် ဴ

ဝိေသသနနှင်ဴ တ ွ ‘ ုမာရ  ဿပ’ လုိ္ဓ ေခ္ဒက ပါသည်။ 

ထုိသူငယ်သည် ခုနစန်စှအ်ရွယ်သုိ္ဓ ေရာ ်ေသာအခါ ဗုဒ္ဓသာသနာေတာ်မှာ ရှင်သာမေဏ 

မပုပပီဵ အသ ်နှစ်ဆယ်မပညဴ်ေသာအခါ ရဟန်ဵ အမဖစသုိ်္ဓ ေရာ ်ခဲေဴပသည်။ ရဟန်ဵ မဖစပ်ပီဵ 

ေသာ အခါ၌လည်ဵ အရှင် ုမာရ  ဿပမေထရ် လုိ္ဓ ေခ္ဒက ေလသည်။ ဣအရှင် မုာရ 

 ဿပမေထရ်သည် ဣဝမ္မိ သုတတ်ရာဵေတာ်၌ ေဖာ်မပထာဵသညဴ်အတိငု်ဵ ဝိပဿနာ 

ဘာဝနာ ုိ ပွာဵမျောဵ၍ အရဟတ္တဖုိလ်သုိ္ဓ ေရာ ်ေတာ်မူေပသည်။ အရဟတ္တဖုိလ်သုိ္ဓ 

ေရာ ်၍ ရဟန္တာမဖစပ်ပီဵသည်ဴေနာ ် ဆန်ဵက ယ်ေသာ တရာဵစ ာဵ ုိ ေဟာက ာဵ 

ေတာ်မူတတ်သည်ဴအတွ ် မမတ်စွာဘုရာဵ  ဦတဒဂ်ဘွဲ့ထူဵမဖငဴ် ချေ ီဵ  ျေူဵမခင်ဵ ုိလည်ဵ 

ခဳယူရရိှေတာ်မူေပသည်။ 

မယ်ေော်လဲ ရဟန္တာမဖေပ်ုဳ 

အရှင်  ုမာရ ဿပမေထရ်၏ မယ်ေတာ်မဖစေ်သာ ဘိ ္ခုနမီမှာမူ ာဵ သာဵနဲ့ ဲွ ွာရ 

သည်ဴ ေန့မှစ၍ ေသာ ပရိေဒဝ မီဵေတာ ်ေလာင်လျေ ် ရိှေနခဲဴေလရာ တေန့ေသာ 

အခါ၌ ဆွမ်ဵခဳက ေနစဉ် အရှင် ုမာရ  ဿပမေထရ် ုိ ေတွ့မမင်၍ “ချေစသ်ာဵ ချေစသ်ာဵ” 

ဟု ဟစ်ေအာလ်ျေ ် အရှင် ုမာရ  ဿပမေထရ်၏ ေနာ ်သုိ္ဓအေမပဵအလွှာဵ လို ်သွာဵ 



ပပီဵလျှင် မေထရ်၏ သ ေန်ဵ ုိ ဆွ ုိဲင်ေလသည်။ ထိုအခါ အရှင် ုမာရ ဿပ မေထရ် 

သည် “အ ယ်၍ ငါ္ဓထဳမှ ချေ ို သာေသာစ ာဵ ုိ က ာဵရလျှင် မယ်ေတာ်သည် သဳေယာဇဉ် 

က ိုဵဖဲွ့တွယ်လျေ ် အ ျေ ို ဵမဲဴ မဖစသွ်ာဵရှာလိမဴ်မည်”ဟု နလဳုှဵသွင်ဵပပီဵလျှင် “ဘာလုပ်ေန 

သလဲ အမယ်က ီဵ … ချေစခ်င်မခင်ဵ  ေလဵ ုိမျှ ယခုထ ်ထိ မမဖတ်နုိင်ဘဲ ရိှေနေသဵ 

သလာဵ”လုိ္ဓ ခပ်ထန်ထနေ်မပာဆိလုို ်ေလ၏။ ထုိအခါ မယ်ေတာ်ဘိ ္ခုနမီမှာ ထိတလ်န့်  

မခင်ဵ သဳေဝဂ ုိ ရ၍ သာဵဟေူသာချေစမ်ခင်ဵ ုိ ပယ်မဖတ်ပပီဵလျှင် တရာဵနလှုဳဵသွင်ဵ 

အာဵထုတန်ိုင်သမဖင်ဴ ထုိေန့၌ပင်လျှင် အရဟတ္တဖုိလ်သုိ္ဓေရာ ်သွာဵေလသတည်ဵ။ 

                                                      

မမေ်ေွာဘုရာဵအာဵ              

ေနာ ်တေန့တွင် အရှင်  ုမာရ ဿပသည် မမတ်စွာဘုရာဵအာဵ ထိုအေက ာင်ဵစုဳ ို 

ေလျှာ ်ထာဵ ာ မပဿနာ၏အေမဖ ုိ ေမဵေလေသာ် မမတ်စွာဘုရာဵ  ေအာ ်ပါ 

အတုိင်ဵ ေမဖက ာဵေတာ်မူခဲေဴလ၏။ 

ရဟန်ဵ  “ေတာင်ပို္ဓ”ဟေူသာ ဣအမည်သည် အမိအဖတုိ္ဓ၏ သု ်ေသွဵေက ာငဴ်မဖစေ်သာ, 

ထမင်ဵ မုေယာမုန့်တို္ဓေက ာငဴ် က ီဵပွာဵေသာ, မပမဲမခင်ဵ ပွတသ်ပ်ေပဵရမခင်ဵ ဆုပ်နယ်ေပဵရ 

မခင်ဵ ပပို ဲွမခင်ဵ ပျေ ်စီဵမခင်ဵသေဘာရှိေသာ, မဟာဘုတေ်လဵပါဵတို္ဓေက ာငဴ်မဖစေ်သာ 

ဣ ုိယ်၏အမည်တည်ဵ။ 

ရဟန်ဵ  ေန့အခါတွင်မပုထာဵေသာအမှု ုိ အာရဳုမပု၍ ည၌ က ဳစည်၏၊ စဉ်ဵစာဵ၏။ 

ဣက ဳစည်စဉ်ဵစာဵမခင်ဵသည် ည၌ အခိုဵလွှတမ်ခင်ဵတည်ဵ။ 

ရဟန်ဵ  ညအခါတွင် က ဳစည်စဉ်ဵစာဵ၍ ေန့တွင် အမှုတို္ဓ ုိ  ုိယ,် နှုတ,် စတိ်အာဵမဖင်ဴ 

အာဵထုတ၏်။ ဣအာဵထုတမ်ခင်ဵသည် ေန့၌ေတာ ်ပမခင်ဵတည်ဵ။ 



ရဟန်ဵ  “မဗာဟ္မဏ=ပုဏ္ဏာဵ”ဟေူသာ ဣအမည်သည်  ိေလသာရန်သူ ုိ ပယ်သတ်ပပီဵ 

ေသာ, တရာဵအာဵလုဳဵ ုိ အလုိလိ ု  ုိယ်တိုင် မှန် နစ်ာွ သိေတာ်မူေသာ မမတ်စွာဘုရာဵ 

၏အမည်တည်ဵ။ “ပညာရိှ” ဟေူသာ ဣအမည်သည်  ျေငဴ်ဆဲ(ေသ ္ခ)ရဟန်ဵ ၏ အမည် 

တည်ဵ။ “ဓာဵ လ ်န ်” ဟေူသာ ဣအမည်သည် အရိယာမဂပ်ညာ၏ အမည်တည်ဵ။ 

“အဆင်ဴဆင်ဴတူဵမခင်ဵ” ဟေူသာ ဣအမည်သည် လုဳ္ဓလအာဵထုတမ်ခင်ဵ၏ အမည်တည်ဵ။ 

တဳခါဵ ျေင်(မင်ဵတုပ်)”ဟေူသာ ဣအမည်သည် မသိမှု အဝဇိ္ဇာ၏ အမည်တည်ဵ။ “ဖာဵ” 

ဟေူသာ ဣအမည်သည် အာဵက ီဵေသာအမျေ ်ထွ မ်ခင်ဵ၏ အမည်တည်ဵ။ “လမ်ဵနစှခ်ွ” 

ဟေူသာ ဣအမည်သည် ေတွဵေတာယုဳမှာဵမခင်ဵ၏ အမည်တည်ဵ။  

“ဆပ်မပာ ေရစစ”် ဟေူသာ ဣအမည်သည်  ာမ၌လိုချေင်မခင်ဵဟူေသာ အပိတအ်ပင်, 

ပျေ ်စီဵေစလိုမှုဟူေသာ အပိတအ်ပင်, ထုိင်ဵမှိုင်ဵမခင်ဵဟူေသာ အပိတအ်ပင်, ပျေ ဳ့လွငဴ်မခင်ဵ 

ေနာင်တရမခင်ဵဟေူသာ အပိတအ်ပင်, ေတွဵေတာယုဳမှာဵမခင်ဵဟူေသာ အပိတအ်ပင်, ဣ 

အပိတ်အပင် ငါဵမျေ ို ဵတို္ဓ၏ အမည်တည်ဵ။ 

“လိပ်” ဟေူသာ ဣအမည်သည် ရပု်ဟူေသာ စွဲယူအပ်ေသာ ခန္ဓာ၊ ခဳစာဵမခင်ဵဟူေသာ စွဲယူ 

အပ်ေသာ ခန္ဓာ၊ မှတသ်ာဵမခင်ဵဟူေသာ စွဲယူအပ်ေသာ ခန္ဓာ၊ မပုမပင်စီရင်မှုဟူေသာ 

စွဲယူအပ်ေသာ ခန္ဓာ၊ အထူဵသိမှုဟူေသာ စွဲယူအပ်ေသာ ခန္ဓာ၊ ဣ စွဲယူအပ်ေသာ ခန္ဓာ 

ငါဵပါဵတို္ဓ၏ အမည်တည်ဵ။ 

“သဳလျေ ်နှင်ဴ စဉ်ဵတီဵတုဳဵ”ဟေူသာ ဣအမည်သည် အလုိရှိအပ် နစှသ် ်အပ်ေသာ 

စတိ် ုိ ဆွေဲဆာင်တတ် ုန်ေသာ ချေစခ်င်အပေ်သာ သေဘာရိှ ုန်ေသာ  ာမရာဂမဖင်ဴ 

တပ်မ ်အပ် ုန်ေသာ စ ္ခုဝိညာဏ်မဖင်ဴ အထူဵသိအပ် ုန်ေသာ အဆင်ဵ၊ ေသာတ 

ဝိညာဏ်မဖငဴ် အထူဵသိအပ် ုန်ေသာ အသဳ၊ ဃာနဝိညာဏ်မဖင်ဴ အထူဵသိအပ် ုန်ေသာ 

အနဳ့၊ ဇိဝှါဝညိာဏ်မဖင်ဴ အထူဵသိအပ် ုန်ေသာ အရသာ၊  ာယဝညိာဏ်မဖင်ဴ အထူဵ 

သိအပ် ုန်ေသာ အေတွ့အထိဟူ ုန်ေသာ  ာမဂဏ်ုငါဵပါဵတုိ္ဓ၏ အမည်တည်ဵ။  



“သာဵတစ်” ဟေူသာ ဣအမည်သည် နစှသ် ်တပ်စွန်ဵမခင်ဵ ‘နန္ဒေီရာဂ’၏အမည်တည်ဵ။ 

“နဂါဵ” ဟေူသာ ဣအမည်သည် ရဟန္တာရဟန်ဵ ၏ အမည်တည်ဵ။  

အေမဖေောင်ပုဒ်မျာဵ 

(၁) ေောင်ပို့ေိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

ဤရုပ်ကိုယ်ကကီဵပဲ။ 

(၂) မီဵခုိဵေိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

ညမာှကကဳေေွဵေနောပ။ဲ 

(၃) မီဵလျှေဳိေုာ ဘယ်ဟာလဲ။ 

ေန့ခင်ဵကျေောဴ မပုောပဲ။ 

(၄) ေရာေိေုာ ဘယ်သူလဲ။ 

ငါေ့ုိမမေ်ေွာဘုရာဵပဲ။ 

(၅) ေပညဴ်ေိေုာ ဘယ်သူလဲ။ 

ရှုမှေေ်နေဲ ဴေယာဂီပဲ။ 

(၆) ေပါက်ေူဵ ေိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

မှေသိ်ေနေဲဴ ပညာပဲ။ 

(၇) ေူဵေယ်ေိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

ေသကာငဴ်သကေိုက်ေဲဴ လ့ဳုလပဲ။ 



(၈) မင်ဵေုပ်ေိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

ရှုမှေန်ည်ဵကုိ မသိောပဲ။ 

(၉) ဖာဵမပုပ်ေိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

ေေိ်ေုိဵေေေ်ဲ ဴေဒါသပဲ။ 

(၁ဝ) လမ်ဵခွေိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

ေဝဖနေ်ဉ်ဵောဵ ယဳုမှာဵပဲ။ 

(၁၁) ေရေေ်ေိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

နဝီရဏငါဵပါဵေရာဵပဲ။ 

(၁၂) လိပ်ညေ်ေုိော ဘယ်ဟာလဲ။ 

ခန္ဓာငါဵပါဵေရာဵပဲ။ 

(၁၃) ေဉ်ဵေီဵေုိော ဘယ်ဟာလဲ။ 

ငါဵပါဵအာရုဳ ကာမဂုဏ်ပဲ။ 

(၁၄) သာဵေေ်ေိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

နှေသ်က်ေပ်ေွ ဲရာဂပဲ။ 

(၁၅) နဂါဵေိုော ဘယ်ဟာလဲ။ 

အာသေဝါကင်ဵကွာ ရဟန္တာပ။ဲ 



မမတ်စွာဘုရာဵသည် ဣသို္ဓေဟာက ာဵေတာ်မူ၏။ အရှင် ုမာရ ဿပသည် မမတ်စွာ 

ဘုရာဵ ေဟာေတာ်မူေသာတရာဵ ုိ နစှပ်ခို ်ဝမ်ဵေမမာ ်စွာ ခဳယူေလ၏။ 


