
၁။ ရတနာမြ	တသံု်းပါး၏ ဂဏုတ်ေတာ်	ျားကို တေနစ့ဉအ်ကြက	ိ	်ျားစာွ 

ရတွဆ်ို နလှုံးသွငး် ရှိခိုး ပတူေ%ာ်တေတာ်	မူြခငး်

	ဟာစညတ်ေကျာငး်တေတာ်အတေပါ်ထပတ်ငွ်  ဆရာတေတာ်ကြကးီ  သီတငး်သံုးတေတာ်	ရူာ  အခနး်နငှ့်တဆကတ်ညး်  ဘရုား

ခနး်၌ ဥဒ္ိဒဿစေတေစတတီေတာ် မြ	တဘ်ရုားဆငး်တု ကနိး်ဝပစ်	္ပယတ်ေတာ်	လူျကရ်ှိပါသည။် 

ဆရာတေတာ်ကြကးီသည် မြ	တဘ်ရုားဆငး်တတုေတာ်ကို တေနစ့ဉအ်ကြကိ		်ျားစွာ ဘရုားဂဏုတ်ေတာ် ၉-ပါးရှိခိုး,  တရားဂဏု်

တေတာ် ၆-ပါးရှိခိုး, သံဃာ့ဂဏုတ်ေတာ် ၉-ပါးရှိခိုး, ဉာဏစ်ဉ် ၁၆-ပါးဘရုားရှိခိုး, ပဋပိတ္ိတပ%ူနာကာရ ဘရုားရှိခိုးတို့

မြ<င့် ကြကညလ်ငမ်ြပတသ်ားစွာ ရတွဆ်ိုနလှုံးသွငး် ရှိခိုးပတူေ%ာ်တေတာ်	တူေလရ့ှိတေလသည။်  

ဆရာတေတာ်ကြကးီ၏တေ	းွတေနတ့ေတာ်  ဒတုယိဝါဆိုလမြပည့်တေကျာ်  ၃-ရကတ်ေန့  ကျတေရာကတ်ိုငး်  တပည့်ဒကာ	ျားနငှ့်  အတူ

တေရ?တဂိုံတေစတတီေတာ်မြ	တက်ြကးီသ့ုိ  ကြွကတေရာကတ်ေတာ်	ကူာ  ရာဟုတေထာင့်ရှိ  သံတနတ်ေဆာငး်ကြကးီ	တှေန၍  ပနး်,  ဆ	ီးီ,

အတေ	?းတိုင	်ျားမြ<င့် တေလးမြ	တ် တေကာ်တေရာ် ပတူေ%ာ်တေတာ်	မူြ	မဲြ<စတ်ေလရာ လနွတ်ေတာ်			ူီ ၇-ရကအ်လို သကတ်ေတာ် ၇၈-

နစှ ်မြပည့် တေ	းွတေနတ့ိုငတ်ေအာငပ်င် မြ<စသ်ည။် 

ဝတမ်ြပုပတူေ%ာ်တေတာ်	မူြပးီတေနာက် တေစတတီေတာ်မြ	တက်ြကးီကို လကျာ်ရစလ်ညှ့်လည၍် ပတူေ%ာ်တေတာ်	တူေလသည။် ရံခါ လက်

<းူပဒုံပနး်ကြကာငုံမြ<င့်  ပတူေ%ာ်တေတာ်	သူည။်  ရခံါ  လကအ်ပု	်ဟုတဘ်ဲ  	ျကလ်?ာတေတာ်တေအာကခ်ျလျက်  သ	္မာသ	္ဗ ဒ္ဓ

မြ	တစ်ာွဘရုား၏ ဘနုး်တေတာ်,  ကံတေတာ်,  ဉာဏတ်ေတာ်,  အနန္တဂဏုတ်ေတာ်နငှ့်  တေကျး%းူတေတာ် အတေပါငး်တိ့ုကို ဆငမ်ြခင်

စဉး်စား ပာွး	ျားကြကညည်ို တေတာ်	တူေလသည။် 

၁၃၄၃-ခနုစှ၊်  နတတ်ေတာ်လမြပည့်တေနတ့ငွ်  ချးီမြ	ငှ့်တေသာ ကြသဝါဒတေတာ်၌ “သူ	ျား  အမြပစတ်ငစ်ရာ 	ရှိတေအာင်  သီလကို

အထးူဂရစုိုကက်ြက	ပှ၊ဲ သ	ာဓ၊ိ ပညာတေတကွို မြပည့်စုံသင့်သတေလာက် မြပည့်စုံတေအာင် အားထတုက်ြကရ တယ။် အားထတု်

မြပီးတေတာ့လညး်  တေနာကတ်ေတာ့  အား	ထတုဘ်ဲ  ဒအီတိုငး်တေနရင်  တေနရာ	ကျဘးူ၊  ဆက်မြပးီ  အားထတုတ်ေန	ှ  တေကာငး်

တယ။် အားထတုန်ိုင<်ိ့ု  အတေရးကြကးီတယ။် ပရသိတ	်ရှိလညး် ကိုယ့်ဟာကို တစပ်ါးတညး် အားထတု<်ိ့ုပ၊ဲ ဒကီတေတာ့

သွားစရာရှိလိ့ု  တမြခားတပါး  တေရာကတ်ေနလပဲဲ  ရတွတ်နတ်ာတေလးတေတ ွအတိုချုပတ်ေပါ့တေလ ရတွမ်ြပးီတေတာ့  တေ	တ္တာလညး်

ပာွး	ျား၊ ဝပိဿစေနာလညး်ပဲ တေရာကတ်ဲ့တေနရာ	ာှ တတန်ိုငသ်	ျှ အားထတုရ်တာပ။ဲ 

ဟုိအတေနာကန်ိုငင်တံေတ ွတေရာကသွ်ားတဲ့အခါ	ာှလညး် ပရသိတတ်ေတဘွာတေတ ွစတုေဝးစရာ သိပ	်ရှိလပှါဘးူ။ အလဲိုအခါ	ာှ

လညး်  ကိုယ့်ဟာကို  တစပ်ါးတညး်ပ၊ဲ  တစခ်ျို ့  တေနရာကျတေတာ့လညး်  ဒကီပါလာတဲ့  ပဂု္ိုဂ လတ်ေတနွဲ့  အတတူကွ

ဘရုားရှိခိုး၊  နလှုံးသွငး်ကြက အားထတုက်ြကတယ။်  ကိုယတ်စပ်ါးတညး်ရှိတဲ့အခါ	ာှလညး်  ကုိယတ်စပ်ါးတညး်ပတဲေပါ။့

အဒဲလီို  အချနိရ်သလို  အားထတုရ်တာပ၊ဲ  အမြ		ဲမြပတ်  နလှုံးသွငး်  အားထတုတ်ေနတာပါပ၊ဲ  အဒဲါ  အထးူအတေရးကြကးီပါ

တယ။်  အဒဲါတေတ ွ တေပါ့တေလျာ့မြပးီတေတာ့  တေနတတတ်ယ။်  အခု  ဒနီစှပ်တလ်ညပ်တူေ%ာ်ပွဲ  လာတေရာကတ်ဲ့အခါ	ှာ  ဒကီ



အတေလအ့ထတေတကွို တေလလ့ာကြကရတယ။် တေလလ့ာမြပးီတေတာ့ 		ိတိိ့ုတေနရာ မြပနတ်ေရာကတ်ဲ့အခါကာလ ဒလီိုပဲ ရိုရိုတေသတေသ

တေလးတေလးစားစား အားထတု<်ိ့ုပါပ”ဲ စသညမ်ြ<င့် 	နိ့်ကြကားတေတာ်	ပူါသည။် 

“ရဟနး်	ျား အမြ	နဲလှုံးသွငး်ရ	ည့် ပဗ္ဗ%္ိဇတ အဘဏိသုှတ် တရားဆယပ်ဒုက်ို တေတာ်တေတာ်ဆကီ တစခ်ါတေမြပာမြပးီခဲ့မြပ၊ီ

ပဗ္ဗ%္ိဇတေတန အဘဏိှံ ပစ္စတေဝက္ိခတဗ္ံဗ- ရဟနး်ဟာ အမြ	နဲလှုံးသွငး်ရ	ယတ်ဲ့။ အဒဲါ နလှုံးသွငး်ရ	ည့်တရား ၁၀-ပါးထဲ

	ာှ ‘အတ္ိထ နု တေခါ တေ	 ဥတ္တရ	ိနဿုစေဓတေ	္မာ အလ	ရယိဉာဏ ဒဿစေနဝတိေသတေသာ အဓဂိတေတာ’ တဲ့ အဒဲအီချကလ်ညး်

ပါပါတယ။်  အဒဲါက  အတေရးကြကီးပါတယ။်  ဆယပ်ဒုထ်ကဲ  တေနာကဆ်ုံး  ဆငမ်ြခင်  နလှုံးသွငး်<ိ့ု  တေဟာကြကားထားတဲ့

အချကပ်၊ဲ ငါ့အား ဥတ္တရ	ိနဿုစေဓ	္မဆိုတဲ့  ဈာန၊် 	ဂ၊် <ိုလတ်ရားရှိသလားဆိုတာ၊ အဘဏိှံ ပစ္စတေဝက္ိခတဗ္ံဗ– 	မြပတ်

နလှုံးသွငး်ရ	ယတ်ဲ့၊  ဥတ္တရိ  	နဿုစေဓ	္မဆိုတာ  ‘အလ	ရယိဉာဏဒဿစေနဝတိေသသ-  ကတိေလသာကို  <ျကဆ်းီမြခငး်၌

စ	ွး်နိုငတ်ေသာ စငက်ြကယတ်ဲ့ဉာဏအ်ထးူ’ တဲ့။ အဒဲဉီာဏအ်မြ	ငက်လဲ 	ျကစ်နိဲ့မြ	ငသ်လို တေသတေသချာချာ သိမြ	ငန်ိုငတ်ဲ့

ဉာဏပ်ါပ။ဲ 

နညး်	နှလ်	း်	နှန်ဲ့  	မြပတအ်ားထတုတ်ေနလိ့ုရှရိင်  အဒဲဉီာဏအ်မြ	ငအ်ထးူနဲ့တကွ  ဥတ္တရ	ိနဿုစေဓ	္မဆိုတဲ့  ဈာန၊်  	ဂ၊်

<ိုလတ်ရားကို ရနိုငပ်ါတယ။် တကယရ်မြပဆီိုလိ့ုရှိရင် လဲ ကိုယ့်	ာှ ဒတီရားတေတ ွရှိ 	ရှိ တကယသိ်နိုငတ်ာပ၊ဲ ဒဉီာဏ်

ဒတီရားတေတ ွ	ရတေသးလိ့ုရှိရငလ်ညး် ရတေအာင၊် ရှိတေအာင်  အားထတု<်ိ့ု  လိုပါတယ”် စသညမ်ြ<င့်လညး် ၁၃၄၂ -ခနုစှ၊်

တေတာ်သလငး်လကယွ် ဥပသ်ုမြပုရာ၌ ကြသဝါဒတေပးတေတာ်	ပူါသည။် 

၂။ ဝနိညး်သီလကို အသကတ်	ျှ တေလးစားမြ	တန်ိုးတေတာ်	မူြခငး်

	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည်  ငယစ်ဉက်ပင်  သီလကို  အညစန်	ွး်	ခခံဲ့တေပ။  ရဟနး်မြ<စမ်ြပးီစ  တေလးလ	ာှပင်

ရုက္ခ	ဓူတုင်, ပဏိ္ဍပါတဓ်တုင်, ဧကာသနကိဓ်တုင်, ပတ္တပိုဏဓ်တုငတ်ိုက့ို တေဆာကတ်ညက်ျင့်သံုး ခဲ့တေလသည။်  

သကတ်ေတာ်၂၈-နစှအ်ရယွ်  ပဋပိတ္ိတခရးီအစ  ဘနုး်ကြကးီဦးအနုး်ခိုငတ်ေကျာငး်၌လည်း  သုသာနဓ်တုငက်ို  တေလးညတတိိ

တေဆာကတ်ညခ်ဲ့ပါသည။်  

သကတ်ေတာ် ၇၅-နစှအ်ရယွတ်ေတာ်က ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည် မြပညပ်သာသနာမြပုခရးီစဉတ်ငွ် သီတငး်သံုးခဲ့ရတေသာ

ဟုိတယ	်ျား၌ တစ	်ိုးတစရ်တံညး်အတငွး် အ	ျို းသ	းီ	ျားရှိနိုငရ်ာ တစည်	ျှကျနိး်ခဲ့တေသာ သဟတေသယျသိက္ခာပဒုမ်ြ<

င့်  အာပါတ	်ှ  လတွတ်ေစမြခငး်ငာှ  နသိ%္ိဇဓတုငတ်ေဆာကတ်ည၍် နိုငင်ံ  ၆-ခတုိ့ု၌ ညတေပါငး်  ၂၀-ထက် 	နညး် တေလျာငး်

အပိစ်ကမ်ြခငး်အလျှငး်	မြပုဘဲ ထိုငလ်ျကသ်ာ သီတငး်သံုးတေတာ်	ခူဲ့ တေလ၏။ 

မြ	န	်ာနိုငင်	ံှ  သာသနာတေရး	စရ်ငှအ်<ွ့ဲသည် ၁၃၁၉-ခနုစှ၊်  နယနုလ်ဆနး်တငွ်  ဂျပနန်ိုငင်သ့ုိံ  ကြွကတေရာကတ်ေတာ် 	ကူြက

သည၊်  ထိုအ<ွ့ဲတငွ်  တေဝဠုဝနဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ၊  အဂ္ဂ	ဟာပဏ္ဍတိ  အနးီစခနး်ဆရာတေတာ်၊  အဂ္ဂ	ဟာပဏ္ဍတိ

	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်၊  အဂ္ဂ	ဟာပဏ္ဍတိ  ဝ%ိ္ဇာလကdာရဆရာတေတာ်  အရငှဝ်သုိဒ္ဓါဘဝိံသ၊   မြ	ငး်မြခံ  ကိုးတေဆာငတ်ိုက်



ဆရာတေတာ်  အရငှတ်ေသာဘတိ၊  ဂျပနသ်ာသနာမြပုဆရာတေတာ်  အရငှတ်ေခ	နိ္ဒတိ့ု  ပါဝငသ်ည။်  ဂျပနမ်ြပညအ်တငွး်

သာသနာမြပုရာ ညလုံးတေပါက် 	းီရထားခရးီစဉ၌် 	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်သညသ်ာ ငိုက	်ျဉး်မြခငး်အလျှငး်	ရှိတေကြကာငး်၊

ဝနိညး်၌  အထးူတေလးစားလိုကန်ာတေကြကာငး်၊  အနးီစခနး်ဆရာတေတာ်  အရငှပ်ဏ္ဍတိ  (၁၂၆၁-၁၃၃၄)က  ထတုတ်ေ<ာ်

ချးီကျူးခဲ့တေလသည။် 

သကတ်ေတာ် ၇၇-နစှအ်ရယွရ်ှိတေတာ်	စူဉ်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ကြကးီသည်  အထက် မြ	န	်ာမြပညသ်ာသနာမြပု  ခရးီတငွ်

၁၃၄၃-ခနုစှ် နယနုလ်မြပည့်တေန့ ညတေန ၃-နာရအီချနိ် 	ုံရာွမြ	ို ့ စနး်မြ	တေရာငမ်ြခည် သာသနာ့ရပိသ်ာ၌ တေကျာငး်တေရစကခ်ျ

အနတုေ	ာဒနာတရား တေဟာတေတာ်	မူြပးီလျှင် ထို	တှဆင့် တေရဦးမြ	ို ့ ပါဠဝိ%ိ္ဇာသာသနာ့ရပိသ်ာသုိ့ ညတေန ၅-နာရီ ခွဲအချနိ်

တေရာကရ်ှိတေတာ်	ပူါသည။် ထိုတေန့ ည ၇-နာရ၌ီ တရားတေဟာကြကားတေတာ်	ရူာ ည ၁၀-နာရတီငွ	်ှ မြပးီဆုံး၏။ ထိုတေနည့၌

ဥပသ်ုမြပုရန် တေ	တ့ေလျာ့ခဲ့သညက်ိုသတရိလျှင် ကျနိး်စကရ်ာ	ထှမြပးီ အရဏု	်တိုင	်ီ  နနံက် ၃-နာရ၌ီ ကုိယတ်ေတာ်တိုင်

ပါတတိေ	ာက ်မြပ၍ ဥပသ်ုမြပုမြခငး်သည် ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ၏ ဝနိယဂရကုဂဏုန်ငှ့် မြပည့်စုံတေတာ်	ူ မြခငး်ပင ်မြ<စပ်ါတေပ

သည။် 

ဆရာတေတာ်ကြကးီသည်  		ိထိံ  အမြခားတေသာဆရာတေတာ်ကြကးီ	ျား  ကြွကလာလျှင်  လှူ ဒါနး်ရနရ်ညရ်ယွ၍်  တစိဝီရတိ်

သကdနး်  ၁-စုံ,  ၂-စုံခန့်  အနးီတငွ်  အလယွထ်ားတေတာ်	သူည။်  အားလုံးရသ	ျှ တေဝယျာဝစ္စတေဆာငသူ်	ျားအား

အမြပးီအပန်ှံ စနွ့်ထားတေတာ်	ူသည။် အကပ္ိပယအသမြပာ	ျား ဗဒု္ဓသာသနာနဂု္ဂဟ အ<ွ့ဲအား အမြပးီသတ ်အာလယမြပတ ်စွ

န့်တေတာ်	သူည။်  ပစ္စညး်သုိ	ှီးမြခငး်  အလျှငး်	ရှိ။  သ့ုိမြ<စ၍်  ဆရာတေတာ်ကြကးီအား အနးီကပက်ြကာရညှ်  <းူမြ	ငရ်သူတိုငး်

ကြကညည်ို ယို<တိ် သဒ္ဓါစတိတ်ိုးကြကတေလသည။် 

သာသနာ့ဒါယကာဝနက်ြကးီချုပဦ်းနု  အသက်  ၅၀-မြပည့်အထ	ိး်အ	တှဆ်	ွး်ကပရ်ာ  ဆ	ွး်ဘဉုး်တေပးစဉ်  ဆရာတေတာ်

ကြကီးအနးီ  လာတေရာကက်ြကညည်ို တေလသည။်  ဆရာတေတာ်ကြကးီသည်  တစခ်နွး်တစပ်ါဒ	ျှ 	နိ့်တေတာ်		ဘူဲ  ပစ္စတေဝက္ခဏာ

ဆငမ်ြခင၍်လညး်တေကာငး်၊  အာဟာတေရပဋကိလူသညာမြ<င့်  လညး်တေကာငး်၊  ပရ	တရ်ပုန်ာ	်  အစဉတ်ိ့ုကို  ရှု	တှ၍်

လညး်တေကာငး်၊  ဘဉုး်တေပးတေတာ်	သူည။်  အချနိအ်နညး်ငယက်ြကာတေသာ်  ဦးနကု  မြပနရ်န်  ဝတမ်ြပု၍  ထတေသာအခါတငွ်

လညး် “ဒကာကြကးီ မြပနတ်ေတာ့	လိ့ုလား” စသညမ်ြ<င့် 	နိ့်ကြကားတေတာ်	မူြခငး် 	ရှိခဲ့ပါတေပ။ 

တစခ်ါက ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည် 	ဂdလာဦးတေအာငမ်ြ	င့်နငှ့်  သာသနာတေရးကစိ္စ	ျား တိုငပ်ငတ်ေဆးွတေနးွတေတာ် 	စူဉ်

ဝနက်ြကးီချုပဦ်းနု  တေရာကလ်ာသည။်  ဆရာတေတာ်ကြကးီသည်  တေမြပာဆိုလကစ်သာသနာမြပုကစိ္စကို  ရပတ်န့်တေတာ်		ဘူဲ

တေဆးွတေနးွမြ	တဲေဆးွတေနးွတေတာ်	ူသည။် “ဒကာကြကးီ ခဏဆိုငး်အုံး စကား	မြပတတ်ေသးဘးူ” ဟူ၍လညး် 	နိ့်ကြကားတေတာ် 		ူ

ပါတေချ။ တကယ့်, သီလ, သ	ာဓိ, ပညာပိုငရ်ငှ် ပဂု္ိုဂ လထ်းူပါတေပတညး်။

ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည်  အသကဟူ်တေသာ  အတေကြကာငး်တေကြကာင့်လညး်  ဝနိညး်  သိက္ခာပဒုက်ို  	လနွက်ျူး၊  အထးူ

တေရာှငက်ြကဉတ်ေတာ်	၏ူ။ တပည့်	ျားကိုလညး် ဝနိညး်တေလးစားကြကရန ်အစဉအ်မြ	 ဲဆုံး	ကြသဝါဒ တေပးတေတာ်	၏ူ။ 



တေ	ာ်လမြ	ို င် တေတာငဝ်ိုငး်ကတေလး တိုကတ်ေကျာငး်ဆရာတေတာ်ကြကးီ လနွတ်ေတာ်	စူဉက် 	ဟာစညဆ်ရာတေတာ် တေလာငး်လျာ

အရငှတ်ေသာဘနသည် တေကျာငး်ထိုငအ်မြ<စ် လကခ်ရံ	ညမ်ြ<စတ်ေသာ်လညး် ဝနိညး်တေတာ်အရ ၁၀-ဝါ မြပည့်ရ	ညဟူ်တေသာ

တေကျာငး်ထိုငအ်ဂdါနငှ့် 	ညညီတွတ်ေသးတေသာတေကြကာင့် တေကျာငး်ထိုငအ်မြ<စ် လက	်ခဘံဲ တေကျာငး်တေစာင်အ့မြ<စသ်ာ တေနထိုင်

ကာ စာဝါပိ့ုချတေပးလျက် ၁၀-ဝါ မြပည့်	သှာ တေကျာငး်ထိုငအ်မြ<စ် သီတငး်သံုးတေလသည။် 

တေရ?ဘိုမြ	ို ့  ဆပိခ်နွ	်ဟာစညတ်ေကျာငး်	ှ  ရနက်နုသ်ာသနာ့ရပိ်သာသို့  သာသနာမြပုရန်  ပင့်တေဆာငစ်ဉက်လညး်

ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည် သပတိတ်စလ်ုံး သကdနး်သံုးထည် ပရကိ္ခရာသာပါသည။် အမြခားအပိုပစ္စညး် ဘာတစခ်	ုျှ

	ပါတေပ။  သာသနာ့ရပိသ်ာ၊  ရပိသ်ာအတငွး်ရှိ  အတေဆာကအ်ဦ	ျားနငှ့်စပလ်ျဉး်၍လညး်  ဘာတစခ်ကုို	ျှ 		ိပိိုင်

ပဂု္ဂလကိအမြ<စ် အလှူ ခထံားသညဟူ်၍ 	ရှိ။ ရပိသ်ာအတငွး် တေကျာငး်၊ %ရပ် စသည့် တေဆာကလ်ပုတ်ေရးလပုင်နး်	ျားနှ

င့်စပလ်ျဉး်၍လညး် ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည် 		ိနိငှ့်	ဆိုငဟု်သာ 	တှယ်ထူားတေတာ်	၏ူ။ 

မြပညပ်သာသနာမြပုခရးီစဉတ်ငွလ်ညး်  ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည်  “ဘနုး်ကြကးီတိ့ု  အတေနနဲ့  အစကတညး်က ပစ္စညး်

တေတအွလှူ ခ<ံိ့ု  သွားတာ		ှဟုတဘ်၊ဲ  သာသနာမြပု  သကသ်က်  သွားတာမြ<စတ်ဲ့အတကွ်  ဘနုး်ကြကးီတိ့ု	ာှ  ဘာ	ယှခူဲ့

စရာ  	ရှိပါဘးူ။  ဘနုး်ကြကးီကတေတာ့  ရသ	ျှပစ္စညး်ကိုလညး်  ဟုိ	ာှပဲ  သ့ူတေနရာနဲ့သူ  အသံုးချ<ိ့ု  မြပနလ်ှူ ပစတ်ာပါပဲ”

စသညမ်ြ<င့် 	နိ့်ကြကားတေတာ်	ပူါသည။် 

“၁၉၇၇-၇၈ ခနုစှက်စမြပးီ ဒကာဒကာ		ျား တေဆာငရ်ကွလ်ပုက်ိုငတ်ေနတာ အားထတုတ်ေနတာဟာ ဘနုး်ကြကးီတိ့ုရဟနး်

သံဃာ	ျားအတကွ် လိုအပတ်ဲ့  ပစ္စညး်တေလးပါး  	တေကြကာင့်	ကြက 	တေတာင့်	တရဘဲ လိုတာထကပ်ိုတေနပါတယ။် အမြခား

အတေထတွေထ ွအတေထာကအ်ပံ့	ျားကိုလညး် ဘနုး်ကြကးီတေမြပာစရာ 	ရှိတေလာကတ်ေအာငပ်ဲ လိုတေလတေသး	ရှိခဲ့ပါဘးူ။ ဒကာကြကီး

တိ့ု  အလှူ ဒကာဒကာ		ျားဘကက် တေဆာငရ်ကွတ်ေနတာ လိုအပတ်ာထက် အဆ	တနပ်ိုလျှတံေနတဲ့အတကွ်  ဘနုး်ကြကးီ

တိ့ုလကခ်ရံတဲ့ နဝက	္မတေတကွို လိုအပတ်ာရှိရင် သံုးစွဲ<ိ့ု ခငွ့်မြပုပါတယ။် ပိုတေနတဲ့ ကထနိရ်ပံုံတေငတွေတကွို သံဃကိပစ္စညး်

တေတကွို သံုးစွဲ<ိ့ုရှိ	ယဆ်ိုရငတ်ေတာ့ ဘနုး်ကြကးီကို ကြကိုတငတ်ေလျှာကထ်ားပါ။ ဘနုး်ကြကးီက သံဃာ့ အစညး်အတေဝး	ာှ ခငွ့်

ပနတ်ေပးပါ့	ယ။် 

မြ	န	်ာမြပည	်ာှရှိတဲ့ ဒကာဒကာ	တေတဘွကက်တေတာ့ တေနရာတိုငး်	ှာ တာဝန် တေကျပနွတ်ဲ့အမြပင် လိုအပတ်ာထက် ပိုမြပးီ

အပိုအလျှလံှူ ဒါနး်တေနတာကို  တေတွ့တေနရပါတယ။်  အချို တ့ေနရာတေတ	ွာှ  ကထနိခ်ငး်တာကိုတေတာင်  သိနး်တေပါငး်	ျားစာွ

အကနုခ်မံြပးီ ခငး်ကြကတာ	ျို း၊ တေကျာငး်ကြကးီတေတ ွတနတ်ေဆာငး်ကြကးီတေတ ွတေဆာကက်ြကတာ	ျို း၊ အဆ	တန် ကြကီးကျယတ်ဲ့

တေငကွနုတ်ေကြကးကျအလနွ	်ျားတဲ့ အတေဆာကအ်အုံတေတ ွတေဆာကမ်ြပးီတေတာ့ သံဃာတေတာ် ၂-ပါး ၃-ပါးသာ သီတငး်သံုးတေန

တယ။်  ..အချို ရ့ဟနး်သံဃာ  သာ	တေဏတေတလွညး်  လိုတာထကပ်ိုမြပးီ  စညး်စ	ိဥ်စ္စာတေတနွဲ့  ဒကာဒကာ	တေတကွ

အဆ	တန် ချးီတေမြ	ာှကတ်ေထာကပ်ံ့ကြကတဲ့အတကွ် အတေမြခခ	ံတေကာငး် ကြကတဲ့ အချို ရ့ဟနး်ငယ် ရငှင်ယတ်ေလးတေတ ွပျကစ်းီ

ရတဲ့အမြ<စ ်တေရာကတ်ာလညး် ရှိပါတယ”်ဟူ၍ 	နိ့်တေတာ်	ူ တေလသည။် 



၁၃၄၃-ခနုစှ်  ၃၂-ကြက	ိတ်ေမြ	ာက်  ကြသဝါဒခယံပူတူေ%ာ်ပွဲ၌  ဤသ့ုိလညး်  ကြသဝါဒတေပး  တေတာ်	ပူါသည။်  “တေနာကမ်ြပးီတေတာ့

တချို ဌ့ာနက  		ိတိိ့ုဌာန၌  တေကျာငး်တေဆာငစ်သညအ်တကွ်  ကိုယတ်ိုငအ်လှူ ခမံြပးီတေတာ့  မြ<စတ်ေစ၊  တေကျာငး်စသညက်ို

မြပုလပုက်ြက မြပည့်စုံတေစကြက တာလဲ ရှိတတက်ြကပါတယ။် အဒဲလီိုအလှူ ခံ တေတာငး်ခတံာ	ျို းလညး် မြပုလပုရ်န် ည?နက်ြကား

တိုကတ်နွး်တေပးရန် ရဟနး်	ျား	ာှ 	သင့်ပါဘးူ။ အဒဲါ	ျို းလညး် ကငး်တေအာင် အထးူသတမိြပုသင့်ပါတယ။် ဒရီနက်နု်

မြ	ို့က  	ဟာစညသ်ာသနာ့ရပိ်သာ	ှာ  တေကျာငး်၊  အတေဆာကအ်ဦစသည်  အသစအ်သစ်  တိုးတကမ်ြ<စတ်ေပါ်တေအာင်

ဘနုး်ကြကးီတိ့ုက ကုိယတ်ိုငလ်ညး် အလှူ ခမံြခငး်၊ တိုကတ်နွး်မြခငး်ကို 	မြပုခဲ့ပါဘးူ။ ဗဒု္ဓသာသနာနဂု္ဂဟ အ<ွ့ဲဝငပ်ဂု္ိဂုလ်

တိ့ုအားလညး် အကြကတံေပးမြခငး်၊ တိုကတ်နွး်မြခငး်ကို 	မြပုခဲ့ဘးူ။ နဂု္ဂဟအ<ွ့ဲဝငပ်ဂု္ိဂုလတ်ေတကွလညး် အလှူ ခတံိုကတ်နွး်

မြခငး်ကို  အထးူတလည်  	မြပုခဲ့ကြကပါဘးူ။  အတေဆာကအ်ဦ  စသညအ်တကွ်  လှူ ဒါနး်နိုငက်ြကတေကြကာငး်  တေ<ာ်မြပရုံ	ျှသာ

တေ<ာ်မြပခဲ့ကြကပါတယ။်  အဒဲလီိုတေ<ာ်မြပတာကိုပင်  သတေဘာကျမြပးီ  သူတိ့ုအလိုလို  စ	ွး်နိုငသ်	ျှ လှူ ဒါနး်ကြကတာပါပ”ဲ

စသညမ်ြ<င့် ကြသဝါဒတေပးတေတာ်	သူည။် 

၁၃၄၂-ခနုစှ၊်  မြပာသုိလမြပည့်တေန၌့ချးီမြ	ငှ့်တေသာ  ကြသဝါဒတငွလ်ညး်  တေအာကပ်ါအတိုငး်  ထည့်သွငး်	နိ့်ကြကားတေတာ်	ူ

ပါသည။်  “လာဘလ်ာဘတေတကွို  ဒတီေလာကတ်ေ	ျှာ်လင့်  တေနလိ့ု  ဘယတ်ေတာ်ပါ့	လ၊ဲ  ကိုယ့်တရားကို  အားထတုတ်ေပါ့။

လာဘလ်ာဘဆိုတာ ဒကာ၊ ဒကာ	တေတ ွသူတိ့ုဟာသူတိ့ု လှူ သင့်သတေလာက် လှူ တာတေတ ွရှိ	ာှပါ။ စား<ိ့ုရယ် 	ဟုတ်

ဘဲ  တစခ်ျို က့  အဒဲါတေတကွို  တေကျာငး်တေဆာကရ်တာနဲ့၊  ဘာလပုရ်တာနဲ့၊  ဒလီို  လပုတ်ာ 	တေကာငး်ပါဘးူ၊  တေတာ်တေတာ်

တေနရာ	ကျတာပ။ဲ  က	္မဋ္ဌာနး်ဘနုး်ကြကးီဆိုမြပးီ  အမြခားသူတေတကွ  စးီပာွးတေရးအတေနနဲ့  မြ	ငတ်ေနကြကလ	ိ့်	ယ၊်  က	္မဋ္ဌာနး်

ဘနုး်ကြကးီဆိုတာ သန္တ ဋ္ဌ၊ီ  သတေလnခ ရရသ	ျှနဲ့  တေရာင့်ရသဲင့်တယ။် 	ဟာစညက်	္မဋ္ဌာနး်ဘနုး်ကြကးီဆိုမြပးီ  ဒလီိုလပုရ်င်

က	္မဋ္ဌာနး်တရားကိုပါ  အထငတ်ေသးမြပးီ  နာ	ညပ်ျက	်ယ၊်  ဆရာ့ဆရာကိုပါ  ထခိိုကမ်ြပးီတေတာ့  	ရို	တေသမြ<စလ်ာနိုင်

တယ၊် ဒတီေတာ့ အကသုိုလက်ံ မြ<စရ်ုံသာ	က တရားတေတာ်ပါ ဆတုယ်တုသွ်ား	ှာပ။ဲ ဒါဟာ တေတာ်တေတာ်ကို တေနရာ 	ကျ

တာဘ။ဲ ဒကာ ဒကာ	တေတ ွသဒ္ဓါရှိရင် သူတိ့ုဟာသူတို့ လှူ ကြက	ာှတေပါ့။ ဘာလပု<်ိ့ု ဒလီို 	တရားသမြ<င့် အလှူ ခရံတာ

လ၊ဲ 	တေတာ်ပါဘးူ”စသညမ်ြ<င့် ကြသဝါဒတေပးပါသည။် 

မြ	ိတ၊်  ထားဝယမ်ြ	ို ဘ့က်  ရပိသ်ာ<ငွ့်ပွဲသိ့ု  ကြွကတေရာကစ်ဉအ်ခါ  ဦးစးီဦးတေဆာင်  လပုသူ်  ဒကာတိ့ုသည်  		ိတိိ့ုအ	ိက်ို

အန္တရာယက်ငး်တေစရန် ရညရ်ယွမ်ြပးီ ဆရာတေတာ် ဘရုားကြကးီနငှ့်  အမြခားသံဃာတေတာ်	ျားကို အရဏုဆ်	ွး် ပင့်ကပတ်ေလ

သည။်  ဆရာတေတာ်  ဘရုားကြကးီသည်  ခဏတေစာင့်ရနတ်ေမြပာမြပးီ  ထိုငရ်ာ	ထှ၍  	နိစ်  ၃၀-ကြကာခန့်  စကြကoတေလျှာက်  တေန

ပါသည။်  ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည်  လက<်ဝါးကြကား	ှ  အလငး်တေရာင်  ထကွလ်ာ  သညက်ို  မြ	ငရ်သည့်အချနိတ်ငွ်

“ကဲ  ကပလ်ိ့ုရပါမြပ၊ီ  ဒအီချနိတ်ေလးကို	တေစာင့်ရင်  ကိုယ့်	ာှ  အမြပစတ်ေတ ွ သင့်ကနု	်ယ၊်  ဒအီချနိအ်နညး်ငယတ်ေလးကို

သညး်ခတံေစာင့်လိုကတ်ဲ့အတကွတ်ေကြကာင့်  ကိုယ့်	ာှ  အမြပစအ်ာပတ်  တေတကွလတွတ်ယ၊်  ကိုယ့်သီလသန့်ရငှး်  စငက်ြကယ်

တယ”် ဟု အရဏုတ်ကခ်ျနိန်ငှ့်စပမ်ြပးီ 	နိ့်တေတာ်	ပူါသည။် 



“တေနာကမ်ြပးီတေတာ့ အကပခ်တံဲ့တေနရာ	ာှ ကပတ်ဲ့စားတေသာက<်ယွ၏် တညရ်ာ ပနး်ကနခ်ကွစ်ားပွဲခုံ စသညက်ို လကန်ဲ့

သွားတိ့ုတာ၊ 	ကပတ်ေသးခငက် ဆွဲယတူာ ဒလီို ကိုယက် သွားကိုငတ်ာ	ျိုး 	မြ<စတ်ေစရဘးူ၊ တေရးှရှုတေဆာင် ကပတ်ေပးမြခငး်

ဆိုတဲ့ အဂdါနငှ့် အညီ တေပးကပတ်ဲ့သူက ရဟနး်၏လကထ်သ့ုိဲ ထည့်တေပးမြခငး်သာ မြ<စတ်ေစရတယ။် ကပသူ် နငှ့်အကပခ်ံ

သူ အကာွအတေဝးကတေတာ့ ၂-တေတာင့်ထာွ၊ ဟတ္ထပါသ်အတငွး်	ှာ တညရ်ှိတေစ ရ	ယတ်ဲ့၊ အဒဲီ ၂-တေတာင့်ထာွ ပ	ာဏကို

လညး် အကပခ်သူံက ထိုငတ်ေနရင် အကပခ်သူံ ၏ တေနာက<်က	်စှမြပးီ ယရူ	ယ၊် ရပတ်ေနရငလ်ညး် <တေနာင့်အစနွး်	စှမြပးီ

ယရူ	ယ၊် ကပသူ်၏ဘက	်တှေတာ့ လ	ှး်မြပးီကပတ်ဲ့လက	်တှပါး အနးီဆုံးကိုယအ်ဂdါ၏ အတငွး်ဘက် 	ှ ယရူ	ယတ်ဲ့။

၂-တေယာက၊်  ၃-တေယာကက်ပရ်င်  တစတ်ေယာကက်တေတာ့  အဒဲဟီတ္ထပါသ်  အတငွး်တေရာက<်ိ့ု  လိုပါတယ။်  အတေလးချနိ်

ကတေတာ့ အလယအ်လတအ်ားရှိသူ ပင့်	 နိုငတ်ဲ့ အရာဝတ္ထ မြ<စရ်	ယတ်ဲ့။ ဒါတေကြကာင့် အားအလယအ်လတရ်ှိသူ 	ပင့်

		နိုင် တေလာကဘ်းူထငရ်င် တချို က့ို ချထားတေစမြပးီ	ှ အကပခ်ရံတယ။် အဒဲါဟာ အကပခ်	ံှုနဲ့ စပမ်ြပးီ သတမိြပု<ိ့ုပါပဲ”

စသညမ်ြ<င့်လညး်တေကာငး် ဝနိညး်သီလဆိုငရ်ာ	ျားကို အကျယ် တဝင့် ကြသဝါဒတေပးတေတာ်	ပူါသည။် ဆရာတေတာ်ဘရုား

ကြကီးက ဗဒု္ဓသာသနာနဂု္ဂဟအ<ွ့ဲ  ဥက္ကဋ္ဌကြကးီဦးပငွ့်တေကာငး်ကို  “	နု့်ဟငး်ခါးစတဲ့  ဟငး်တေတခွျကတ်ဲ့အခါ	ာှ  ငါးအရငှ်

တေတ ွပါတေနတယလ်ိ့ု ဘနုး်ကြကးီတိ့ုဆီ ဒကာဒကာ	အချို ့  လာတေလျှာကက်ြကလိ့ု ဘနုး်ကြကးီ စုံစ	း်ကြကည့်တေတာ့လညး် ဟုတ်

တေနတာသိရတယ။် ဒကီစိ္စဟာ 	သင့်တေတာ်တဲ့အတကွ် ဆွ	း်စားတေကျာငး်ကို သန့်ရငှး်တေအာင်  တေဆာငရ်ကွတ်ေပးတေစလိုပါ

တယ”် 

ဤကစိ္စနငှ့်တစဆ်ကတ်ညး်  တေနာကတ်စခ်	ုနိ့်သည	်ာှ  “ရပိသ်ာ	ှ  တစခ်ျို လ့တူေတ ွ ဟာ  ကြကကသ်ားဒတံေပါကတ်ေတပွါ

လှူ ဒါနး်တေကqးတေ	းွကြကတယလ်ိ့ု သိရတယ၊် တစခ်ျို ဒ့ကာ ဒကာ	ကြကးီတေတ ွတေမြပာတာ ‘ဒတံေပါကထ်	ငး်	ျားဟာ ဒတံေပါက်

ချကတ်ဲ့လ	ူျားက  	ာှတဲ့သူရှိ	ှ  ကြကကအ်ရငှလ်တလ်တက်ိုသတမ်ြပးီ  ချကတ်ေလရ့ှိတယ’်လိ့ု  ကြကားရပါတယ။်  အဒဲီ

ဒတံေပါကဆ်	ွး်ကို လကခ်တံေကqးတေ	းွရင် အလှူ ရငှက် သွားတေရာက	်ာှကြကားရ	ာှပ။ဲ လှူ ဒါနး် <ိ့ုရည	်နှး်မြပးီ 	ာှကြကားတဲ့

အတကွ်  	ာှကြကားတာနဲ့အ	ျှ သတ္တဝါတေတ ွ အသတခ်ရံ	ည့်  သတေဘာသကတ်ေရာကတ်ေနပါတယ။်  ဒတံေပါကဆ်	ွး်	ျားကို

ရပိသ်ာကြကးီ	ာှ  လှူ ဒါနး်  တေကqးတေ	းွဧည့်ခတံာကို  လကခ်<ံိ့ု	တေကာငး်ပါဘးူ။  တကယစ်ငစ်စ်  စဉး်စားရင်

သာသနာ့ရပိသ်ာလိုတေနရာ	ျို းနဲ့ 	အပစ်ပပ်ါဘးူ။ ဒါတေကြကာင့် ဒတံေပါကဆ်	ွး်လှူ ဒါနး်တေကqးတေ	းွမြခငး် ကုိပါ တစခ်ါတညး်

ထည့်စဉး်စားမြပးီ ပတိပ်ငထ်ားသင့်ပါတယ်”ဟု 	နိ့်တေတာ်	ပူါသည။် 





၃။ ကတညုတ ကတတေဝဒ ီပဂု္ိုဂ လထ်းူမြ<စတ်ေတာ	်မူြခငး်

	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ကြကးီသည် 		ိအိတေပါ် တေကျး%းူဂဏုက်ြကးီ	ားလတှေသာ, အထးူအားမြ<င့် တရားအတေ	 ွတေပးအပတ်ေတာ်

	ခူဲ့ကြကတေသာ, ဆရာအရငှမ်ြ	တတ်ိ့ု၏ ဂဏုတ်ေကျး%းူ 	ျားကို ဂရမုြပုတေအာကတ်ေ	လ့ျက် တေကျး%းူဆပတ်ေတာ်	ခူဲ့သည။် 

တေရ?ကျငသ်ာသနာပိုင်  	ဟာဝသုိဒ္ဓါရာ	ဆရာတေတာဘ်ရုားကြကးီ၏  အတေ	ခွတံပည့်ရငး်မြ<စသူ်  တွဲ<က်  တေရ?ကျင်

သာသနာပိုင် အဘယာရာ	ဆရာတေတာ်ကြကးီအရငှအ်ဂ္ဂဓ	္မ (၁၂၄၀-၁၃၀၅)၏ ပရယိတ္ိတတေကျး%းူဂဏုက်ို တေ<ာ်ည?နး်၍

တေကျး%းူဆပတ်ေတာ်	ခူဲ့သည	်ာှ  “ဦးသီလာနန္ဒထ	ံစှာတငွ်  အဘယာရာ		ူ  တေ	ာဂ္ဂလာနန်ဿိစေယ စသညတ်ိ့ုကို  ထပ	်ံ

ပုံနှိပမ်ြ<န့်မြ<ူးရန် စ	ီအံားထတုတ်ေနကြကတေကြကာငး်တေတွ့ရ၍ 	ျားစာွဝ	း်တေမြ	ာကပ်ါသည။် အတေကြကာငး်	ကူား အဘယာရာ	

ဆရာတေတာ်၏ တေ	ာဂ္ဂလာနန်ဿိစေယကို ကြကည့်ရှုတေလလ့ာရမြခငး်တေကြကာင့် သဒ္ဒါအရာ၌ အတေမြခအမြ	စန်ငှ့်တကွ တေကာငး်စာွ

သိနားလညမ်ြပဟုီ ရရဲရဲင့်ရင့် ဆံုးမြ<တန်ိုငတ်ေသာအတေမြခသ့ုိ 		ိကိိုယတ်ိုငတ်ေရာကခ်ဲ့သလိုပင် ယခတုစ<်နထ်ပ	်၍ံ ပုံနှိပ	်

ည့်  ယငး်နဿိစေယစာအပုတ်ိ့ုကို  ကြကည့်ရှုတေလလ့ာ  မြခငး်မြ<င့်လညး်  မြ	န	်ာမြပညသ်ား  ပညာရှိ	ျားစွာပင်  သဒ္ဒါအရာ၌

ခိုင	်ာမြပည့်စုံတေသာအသိဉာဏန်ငှ့် မြပည့်စုံသွားကြကလ	ိ့်	ညဟု် တေမြ	ာ်မြ	င	်တိေသာတေကြကာင့်မြ<စပ်ါသည။် သ့ုိမြ<စ၍် ယငး်ကစိ္စ

ထတေမြ	ာကရ်နအ်တကွ်  ရညစ်းူ၍ ယငး်နဿိစေယစာအပု	်ျား  ပုံနှိပတ်ေရးရပံုံတေင၌ွ  ဝတ္ထ တေငတွစတ်ေထာငက်ို  ပါဝငလ်ှူ ဒါနး်

ရန်  		ိတိပည့်  ဒကာတိ့ုအား  ည?နက်ြကားတေပးပါ	ည။်  အလိုရှိတေသာအခါ  အတေကြကာငး်ကြကားတေစလိုပါ၏။  	ဟာစည်

ဆရာတေတာ် (၃-၂-၁၉၆၉)” ဟူ၍မြ<စပ်ါသည။် 

၁၃၀၂-ခနုစှ၌်  အဘယာရာ	ဆရာတေတာ်ကြကးီသည်  တေ	ာ်လမြ	ို ငတ်ေတာငဝ်ိုငး်ကြကးီ  အဘယာရုံတေကျာငး်၌ ဝါကပတ်ေတာ်	ူ

ရာ  တေတာငဝ်ိုငး်ကတေလးဆရာတေတာ်  အရငှတ်ေသာဘန  (	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်တေလာငး်လျာ)သည်  အဘယာရာ	

ဆရာတေတာ်ကြကးီထံ 	ကြကာ	ကြကာကြွကတေရာက၍် စာတေပဆိုငရ်ာအခကအ်ခ	ဲျားကို တေလျှာကထ်ား တေ	းမြ	နး်ခဲ့တေလသည။် သ့ုိ

ပါ  တေသာ်လညး်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်သည်  တေ	ာဂ္ဂလာနန်ဿိစေယကို  အဘယာရာ	  ဆရာတေတာ်ကြကးီထံ  စာဝါ

လိုက၍်သငယ်ခူဲ့ရသည	်ဟုတပ်ါ။ နဿိစေယစာအပုက်ိုကြကည့်၍ ဆရာ	ပါဘဲ တေလလ့ာသငယ်ခူဲ့မြခငး်မြ<စပ်ါသည။် 

တေကျး%းူတေတာ်ရငှ် 	လူ	ငး်ကနွး်တေ%တဝနဆ်ရာတေတာ်ကြကးီ တေရးသားတေတာ်	ူတေသာ နဗိ္ဗာနကထာကျ	း် နာ	ရပူ ပရတိေစrဒ

ဉာဏအ်ခနး် ဓာတ် ၄-မြ<ာ တေဝဒနာနငှ့် ဝဉိာဏ် လက္ခဏာတိ့ု ထငပ်ုံကိုမြပမြခငး် တေခါငး်စဉမ်ြ<င့် (စာ	ျကန်ာှ ၃၁၉-၃၂၀

၌) ဝါတေယာဓာတ် 	တှပ်ုံနငှ့် သိပုံတိ့ုကို တေ<ာ်မြပထားသည	်ာှ ... 

“ဝါတေယာ စလနလက္ခဏာ ထငပ်ုံ	ာှ။  လှုပရ်ာှးတေသာခဏ၊  တေရွ့တေသာခဏ၊ တေချတေသာခဏ၊ တေဆာငတ်ေသာခဏ၊  တေရာှင်

တေသာခဏ၊ သွားလာတေသာခဏ၊ တေကးွတေသာ ခဏ၊ ဆန့်တေသာခဏ၊ တိုးတေဝှ့တေသာခဏ၊ တိုးတေဝှ့-တိုးတေဝှ့တယ၊် တိုးတေဝှ့

တယ	်တှ် 	တှတ်ယဟု် သိ	တှပ်ိုငး်မြခားတေသာ ဉာဏမ်ြ<င့် 	တိုးတေဝှ့	ကီ ရပုအ်စဉ၊် တိုးတေဝှ့တေသာ ရုပအ်စဉ၊် ကိတေလသာ

နငှ့်	စပ် မြပတတ်ေသာအပိုငး်အမြခား ထင၏်။ တိုးတေဝှ့တေသာရပုအ်စဉ၊်  တိုးတေဝှ့တယ	်တှတ်ေသာစတိအ်စဉ၊် ကလိသာနငှ့်	

စပ် မြပတတ်ေသာ အပိုငး်အမြခားထင၏်။ တိုးတေဝှ့-တေဝှ့တယ	်တှတ်ေသာ စတိအ်စဉ၊် တေဝှ့တယ	်တှ်-	တှတ်ေသာ စတိအ်စဉ၊်



ကိတေလသာနငှ့်	စပ်  မြပတတ်ေသာအပိုငး်အမြခားထင၏်။  သိ	တှပ်ိုငး်မြခားတေသာ  ဉာဏ	်ာှ  ဝဉိာဏ၏်အာရုံထငတ်ေသာ

အတိုငး်  ရုပသ်ကသ်က်  နာ	သ်ကသ်က	်ျှသာ  ထင၏်။  ကတိေလသာ၏အာရုံ  ပဂု္ိုဂ လ၊်  သတ္တဝါ၊  ငါ၊  သူတပါး၊

တေယာကျာ်း၊ 	နိး်	 	ထင”် ဟူ၍ မြ<စတ်ေလသည။် 

ဤသ့ုိ  ပဋပိတ္ိတအတေ	တွေပးအပတ်ေတာ်	ခူဲ့တေသာ  “	လူ	ငး်ကနွး်တေ%တဝနဆ်ရာတေတာ်  ဘရုားကြကးီ၏  တေကျး%းူဂဏုက်ား

အလနွတ်ရာကြကးီ	ားလပှါတေပ၏” ဟူ၍ တေ<ာ်ည?နး်မြပသ တေနတေသာ 	ဟာစညတ်ေကျာငး်တေတာက်ို 	လူ	ငး်ကနွး်တေ%တဝန်

ရပိသ်ာအတငွး် 		ိိ အားထတုခ်ဲ့တေသာ တေကျာငး်တေနရာ၌ တေဆာကလ်ပုတ်ေစ၍ ၁၃၃၁-ခနုစှ် တပိ့ုတွဲလဆနး် ၈္ထရကတ်ေန့

တငွ ်တေ	ာ်ကနွး်တငလ်ှူ ဒါနး်ခဲတ့ေလသည။် 

၁၃၁၆-ခ၊ု တတေပါငး်လဆတု် ၁၀-ရကတ်ေန၌့ 	လူ	ငး်ကနွး်တေ%တဝနဆ်ရာတေတာ် ဘရုားကြကးီ လနွတ်ေတာ်	ခူဲ့ရာ  	ဟာ

စညဆ်ရာတေတာ်ကြကးီကြွကတေရာကပ်တူေ%ာ်ခဲ့တေကြကာငး်၊  ဆဋ္ဌသံဂါယနာကာလမြ<စ၍်  တေလယာဉမ်ြ<င့်တေနခ့ျငး်ပင်  မြပနခ်ဲ့ရ

တေကြကာငး်၊ 		ိကိတေတာ့ ၃-ရက ်ပတူေ%ာ်ခငွ့်ရခဲ့တေကြကာငး်၊ တေရ?တေတာငက်နုး်ဆရာတေတာ်ကြကးီ မြပနလ်ည	်နိ့်ကြကား ခဲ့ပါသည။် 

 ဆဋ္ဌသံဂါယနာ အဋ္ဌကထာသံဂါယနာတငတ်ေတာ်	မူြခငး်နငှ်စ့ပလ်ျဉး်၍ ချ	း်တေမြ	့  ရပိသ်ာဆရာတေတာ်ထံ  တေ	းတေလျှာက်

တေသာအခါ  “အ	ျားက  လက	်ခနံိုငတ်ေသာ  ကထနိန်ငှ့်  ပတသ်ကသ်ည့်  အချကက်တေလးတစခ်ျက်  တေကြကာင့်  	လူ	ငး်

ကွနး်တေ%တဝနဆ်ရာတေတာ်  ဘရုားကြကးီ၏  အဋ္ဌကထာကျ	း်ကို  သံဂါယနာတငဘ်ိ့ု  	မြ<စခ်ဲ့တေကြကာငး်  	ဟာစည်

ဆရာတေတာ်ကြကးီက  သံဂါယနာကာလအတငွး်က  ဘနုး်ကြကးီကို  အ	နိ့်ရှိခဲ့<းူတေကြကာငး်”  ချ	း်တေမြ	ရ့ပိသ်ာဆရာတေတာ်က

မြပနလ်ညတ်ေမြ<ကြကားခဲ့တေလသည။် တေကျး%းူရငှ် 	ဟာစည် ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ သည် 		ိ၏ိဆရာတေတာ်အတေပါ် အတေလး

အနကထ်ားတေတာ်	ူတေသာ သတေဘာထားကို သိမြ	ငန်ိုငပ်ါသည။် 



တေကျး%းူတေတာ်ရငှ	်ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည် လနွတ်ေတာ်			ူီ ၃-နစှခ်န့် သကတ်ေတာ် ၇၅-နစှ် ဝါတေတာ် ၅၅-

ဝါအရယွ်  (၁၃-၅-၁၉၇၉)ရကတ်ေနက့  အတေ	ရကိနမ်ြပည်  	ကဆ်ာချူးဆကမ်ြပညန်ယ်  ဘာရကီ	္မဋ္ဌာနး်ဌာန၌  ဘာရီ

ဝပိဿစေနာ က	္မဋ္ဌာနး်ဆရာတိ့ုအား ည?နက်ြကားတေတာ်	တူေသာ ကြသဝါဒ၌ 		ိ၏ိတေကျး%းူတေတာ်ရငှ် 	လူ	ငး်ကနွး် တေ%တဝန်

ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ  ည?နမ်ြပတေတာ်	ခူဲ့တေသာ  လ	း်စဉ	်ျားကို  တေ<ာ်မြပတေတာ်	ခူဲ့တေလသည။်  ဤ	ျှ သကတ်ေတာ်ကြကးီရင့်

တေတာ်	ခူျနိ၊်  သာသနာတငွ်  အလနွထ်ငရ်ာှးတေကျာ်ကြကားတေတာ်	ခူျနိ၊်  မြပညပ်သာသနာမြပုတေတာ်  	ခူျနိ၊်  ဤကဲ့သ့ုိတေသာ

အတေနအထားတငွတ်ေတာင	်ှ 		ိဆိရာ၏ တေကျး%းူဂဏုက်ို 	တေ		့တေလျာ့ ထတုတ်ေ<ာ်မြပသခဲ့ တေလသည။် 

“ဘနုး်ကြကးီတိ့ု  က	္မဋ္ဌာနး်ဆရာမြ<စတ်ေတာ်	တူဲ့  	လူ	ငး်ကနွး်တေ%တဝနဆ်ရာတေတာ်  ဘရုားကြကးီကဆိုရင်  တရား

အားထတုတ်ဲ့တေယာဂအီား  တေကျာငး်ခနး်တစခ်၌ု  တစဦ်းစသီာ  တေနတေစတယ။်  သ့ူတေကျာငး်ခနး်အသီးသးီ  ထ	ဲာှသာ

စကြကoတေလျှာကအ်ားထတုတ်ေစတယ။်  အမြပငဘ်ကထ်ကွတ်ဲ့အခါဆိုရင်  လတူေတကွို	မြ	ငရ်တေအာင်  အဝတမ်ြ<င့်  တေခါငး်နငှ့်

	ျကန်ာှကိုမြခုံတေစမြပးီ  သွားလာတေစပါတယ။်  အဒဲါဟာ  သူတစပ်ါးကိုမြ	ငမ်ြပးီ  စတိ	်ပျံ့လငွ့်<ိ့ု  အထးူအားမြ<င့်  	နိး်	

တေယာကျာ်းတေတကွိုမြ	ငမ်ြပးီတေတာ့ 	နိး်	ပဲ တေယာကျာ်းပဲ လပှတယ် စသညမ်ြ<င့် ကတိေလသာတေတ ွ	မြ<စရ်တေအာငလ်ိ့ု ည?န်

ကြကားတာပါပ။ဲ တေယာကျာ်းနငှ့် 	နိး်		ျား	ာှ အချငး်ချငး်မြ	ငတ်ေတွ့ တေနရလျှင် ကာ	စrန္ဒတေခါ်တဲ့ နဝီရဏတေတ ွမြ<စတ်တ်

ပါတယ။် 	တေတာ်	သင့်တဲ့လကူိုမြ	ငရ်ငလ်ဲ ဗျာပါဒဆိုတဲ့ နဝီရဏ မြ<စတ်တပ်ါတယ။် အဒဲလီို နဝီရဏကတိေလသာတေတွ



မြ<စတ်ေနရင်  စတိ္တဝသုိဒ္ိဓ  စတိစ်ငက်ြကယမ်ြခငး်၏  အနရာယ်  မြ<စတ်တပ်ါတယ။်  စတိ္တဝသုိဒ္ဓဒဋိ္ဌဝိသိဒု္ိဓစတေသာ  	မြ<စရ်င်

ဝပိဿစေနာဉာဏတ်ေတလွဲ 	မြ<စပ် ဲရှိတေနတတပ်ါတယ”် ဟူ၍မြ<စပ်ါသည။် 

	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ကြကးီသည် ၁၃၀ဝ-ခနုစှ	်စှ၍ မြပညတ်ငွး်မြပညပ် အနယန်ယ် အရပရ်ပ၌် သာသနာ့ရပိသ်ာ 	ျား

ကုိ တညတ်ေထာငလ်ျက် ပဋပိတ္ိတသာသနာကို ကျယမ်ြပန့်စာွ ရကွတ်ေဆာငတ်ေတာ်	ခူဲ့ပါတေသာ်လည်း 		ိအိား ပဋပိတ္ိတအတေ	ွ

တေပးအပတ်ေတာ်	ခူဲ့တေသာ 	လူ	ငး်ကနွး်တေ%တဝနဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ သာသနာမြပုတေတာ	်ရူာဌာန သထုံမြ	ို ၌့	ူ  	ဟာ

စညရ်ပိသ်ာခွဲ	ျားကို  တညတ်ေထာငခ်ဲ့မြခငး်	ရှိပါ။  ထို	ျှသာ	ကပါဘဲ  	ဟာစည်  ဆရာတေတာ်ကြကးီသည်  		ိ၏ိတပည့်

	ျားအား  	လူ	ငး်ကနွး်တေ%တဝနဆ်ရာတေတာ်ကြကးီ၏  တေကျာငး်နငှ့်စပလ်ျငး်၍  အတေလးအနကထ်ားတေဆာငရ်ကွက်ြကရန်

	ာှထားတေတာ်	ခူဲတ့ေကြကာငး် တဆင့်စကားကြကားသိရပါသည။် ထိုအတေကြကာငး်ကို တေရ?တေတာငက်နုး်ဆရာတေတာ်ကြကးီထံ တေ	း

တေလျှာက	်ရိာ “	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ကြကးီသည် အတေမြ	ာ်အမြ	ငက်ြကးီ	ားတေတာ်	တူေသာ တေကြကာင့် ဤစကားရပ	်ာှ မြ<စန်ိုင်

ပါသည”် ဟုတေမြ<ကြကားပါသည။် 

	လူ	ငး်ကနွး်တေ%တဝန်  ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ၏  တပည့်ရငး်မြ<စတ်ေသာ  က	္မဋ္ဌာနာစရယိဆရာကြကးီ  ဦးမြ	တတ်ေကျာ်

တညတ်ေထာငခ်ဲ့တေသာ သာသနာ့	ာရတ်ေအာင်  က	္မဋ္ဌာနး်တေကျာငး်တိုကသ်ည်  တေနာငအ်ခါ  က	္မဋ္ဌာနး်ဆရာအဆကမ်ြပတခ်ဲ့

ရာ  တေစာင့်တေရာှကသူ်	ျားက  က	္မဋ္ဌာနး်ဌာနအရညှတ်ညတ်ံတ့ေစရန်  	ဟာစည်  ဆရာတေတာ်ကြကးီထံ  ပဂု္ဂလကိအမြ<စ်

၁၃၄၀-ခနုစှ် မြပာသုိလကယွတ်ေနက့ လှူ ဒါနး်ခဲ့တေလသည။် ယခအုခါ လှိုင	်ဟာစည် သာသနာ့ရပိသ်ာအမြ<စ် ရညရ်ယွ်

သည့်အတိုငး် တေအာငမ်ြ	ငစ်ာွတညရ်ှိတေနပါသည။် 

	လူ	ငး်ကနွး်တေ%တဝနတ်ေကျာငး်တိုက၏်  ဒတုယိဆရာတေတာ်  အရငှတ်ကိ္ခာစာရ  (၁၂၇၂-၁၃၅၈)သညက်ား  	ဟာ

စညဆ်ရာတေတာ်ကြကးီအတေပါ်၌ အထးူအတေလးဂရမုြပုတေတာ် 	ခူဲ့တေလသည။် ထငရ်ာှးပုံကား ဒတုယိဆရာတေတာ် အရငှတ်ကိ္

ခာစာရ တေရးသားမြပုစတုေသာ  	လူ	ငး်ကနွး်တေ%တဝနဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ၏ တေထရပု္ပတ္ိတကျ	း်၌  တေ<ာ်မြပထားသည်

	ာှ-

“ယခအုခါ  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဟု ထငရ်ာှးတေကျာ်တေစာလျကရ်ှတိေသာ..။ တေနတ္ိတ  ပါဠကိို  တစပ်ိုဒစ်ီ  ရငှး်လငး်လျက်

က	္မဋ္ဌာနး်တေပးတေနသည	်ှာ  တစန်ာရခီန့်အချနိက်ြကာ၏။  ထိုသ့ုိက	္မဋ္ဌာနး်တေပးတေနသညက်ို  နာယတူေနတေသာ  ဦးတေသာဘ

နသည်  “ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ  ယခတုေမြပာမြပတေနသည	်ာှ  စာတေတွ့သတေဘာ	ဟုတ၊်  ကိုယတ်ိုငက်ျင့်သံုး  ထားသည့်

လကတ်ေတွ့သတေဘာမြ<စတ်ေပသည”်ဟု နစှန်စှမ်ြခို ကမ်ြခို က် သတေဘာကျသွား၏။ ...။

အ	နှအ်ားမြ<င့်	ကူား  မြ<စတ်ေပါ်တိုငး်တေသာရပုန်ာ	်ဟူသ	ျှကို  အ	နှအ်တိုငး်  ပိုငး်မြခား၍သိတေနတေသာတေကြကာင့်

ဝပိဿစေနာ၏ အစ၊ အလယ၊် အဆုံး၊ သံုးပါးလုံးပငမ်ြ<စတ်ေပသည။် တမြခားနညး်မြ<င့် တေမြပာငး်လမဲြပုမြပင၍် အားထတုရ်န	်

လိုတေတာ့မြပဟုီ  သတေဘာတေပါကလ်ာတေပသည။်...။ ဦးတေသာဘနသည်  ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ၏ထ၌ံ နညး်ခယံ၍ူ  တေန့

တေရာညဉ့်ပါ 	မြပတ	်စဲ ရှု	တှအ်ားထတုတ်ေနသည	်ာှ ၁၂၉၄-ခနုစှ် ဝါဆိုလဆနး် (၆) ရကအ်ထိ ၄-လခန့် ကြကာသွား



သည။် ထို ၄-လအတငွး်	ာှ  စကားတေမြပာစရာ အတေရးကြကးီတေသာ အတေကြကာငး်ထးူ	ရှိသည့် အတကွ်  စကားတစခ်နွး်	ျှ

	တေမြပာရဘဲ  	မြပတအ်ားထတုရ်တေသာ  ရက	်ျားလညး်  	ျားစာွပငရ်ှိသည။်  	အပိ	်တေန အားထတုတ်ေသာရက	်ျား  တေန့

လုံးတေပါက ်စကြကoတေလျှာကလ်ျက ်အားထတုတ်ေသာရက	်ျားလညး်ရှိသည”် ဟူ၍ မြ<စတ်ေလသည။် 

ဆရာတေတာ်အရငှတ်ကိ္ခာစာရမြပုစတုေတာ်	တူေသာ  	%္ဈ	ိပဋပိဒါအပ္ပ	ာဒလ	း်စဉ်  တရားတေတာ်  အ	တှ်-၁  ၌  “လ  တေန

အသွင် အလနွထ်ငရ်ာှးတေသာ က	္ဘာ့သာသနာမြပု 	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဟူ၍ လညး်တေကာငး်၊ တမြပညလ်ုံးတငွ် အနယ်

နယရ်ှိ  	ငး်ကနွး်တရားဌာန	ျားနငှ့်  က	္ဘာ့သာသနာမြပု  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီဌာနခွဲ	ျားတငွ်  	တှရ်ှု	ှု၊

သတပိဋ္ဌာနက်ို လပုထ်ုံးလပုန်ညး် အစဉက်ျလျကရ်ှိတေနကြကပါမြပ။ီ 	တှ၍်အားထတုတ်ေသာ သတပိဋ္ဌာန် အလပုက်ို စာအရ

မြ<င့်  သတေဘာ	ကျရှိခဲ့တေသာ်  ကိုယတ်ိုငဝ်ငတ်ေရာက်  တေလလ့ာကြကည့်ပါဟု  အထးူတိုကတ်နွး်  နှိုးတေဆာ်အပပ်ါသည”်

ဟူ၍လညး်တေကာငး်၊  	%္ဈ	ိပဋပိဒါ  အပ္ပ	ာဒလ	း်စဉတ်ရားတေတာ်  အ	တှ်-၂  တငွလ်ညး်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ကြကးီ

တေဟာကြကားအပတ်ေသာ ဉာဏစ်ဉတ်ရားတေတာ်	ှ 	ဂဉ်ာဏ<်ိုလဉ်ာဏမ်ြ<စပ်ုံ	ျားကို အမြပည့်အစုံတေ<ာ်မြပ၍ ကိုးကားတေတာ်	ူ

ခဲ့တေလသည။် “	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ၏ 	ဂ<်ိုလဉ်ာဏမ်ြ<စပ်ုံ”ဟု တေခါငး်စဉတ်ပ၍်ပင် ပတူေ%ာ်ခဲ့တေလသည။် 

သထုံမြ	ို ၊့ 	လူ	ငး်ကနွး်တေ%တဝန် ဒတုယိဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည် ဒကာရငး် ဦးတေစာတေ	ာငန်ငှ့် သ	းီတေဒါ်ခငလ်တှိ့ု

ကုိ 	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီထသ့ုိံ တေစလ?တက်ာ “	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုား 	ညသ်ည့်ဂိုဏး်ကိုဝငပ်ါသလဲ

ဘရုား”ဟု တေ	းတေလျှာကခ်ိုငး်တေလသည။် သုဓ	္မာဂိုဏး်ဝငမ်ြ<စတ်ေကြကာငး်သိရသမြ<င့် ဒတုယိဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ သည်

သုဓ	္မာဂိုဏး်ကိုဝငခ်ဲ့တေလသည။်

ဒတုယိဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ  သကတ်ေတာ်ထငရ်ာှးရှိတေနစဉက်ဆိုလျှင်  နစှစ်ဉ်

နတတ်ေတာ်လမြပည့်ရကပ်ိုငး်တငွ်  ကျငး်ပသည့်  ရနက်နုမ်ြ	ို ့  	ဟာစညက်ြသဝါဒခယံပူတူေ%ာ်ပွဲကြကးီ	ျားသိ့ုပင်  တပည့်

ဒကာဒကာ	 ပရသိတ	်ျားမြခရံလံျက် ကားကြကးီမြ<င့်ကြွကတေရာကမ်ြပးီ 	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီနငှ့်  စတိတ်ူ  ကုိယ်

တူ ညညီညီတွည်တွပ်းူတေပါငး်ကာ သာသနာမြပုတေတာ်	ခူဲ့တေကြကာငး်ကိုလညး် သထုံ တေကျာငး်တိုက	်ှ တေဒါ်ဝဏ္ဏစာရ၊ီ တေဒါ်

ခငလ်တှိ့ုထ	ံှ ကြကားသိရတေပသည။် 

ဆရာတေတာ်အရငှတ်ကိ္ခာစာရသည်  	ဟာစညန်စှပ်တလ်ညက်ြသဝါဒခယံပူတူေ%ာ်ပွဲသ့ုိ  ကြွကတေရာကလ်ျက်  	ဟာစည်

ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီအား နစှစ်ဉပ်တူေ%ာ်ခဲ့တေကြကာငး်၊ 	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီအား သထုံ	လူ	ငး်ကနွး် တေ%တ

ဝနတ်ေကျာငး်တိုကသ့ုိ်လညး်  ပင့်<တိ၍်ပတူေ%ာ်ခဲ့တေကြကာငး်၊  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ၏  အနးီကပ်

အလပုအ်တေကqးမြပုခဲ့တေသာ တေရ?	ငး်ဝဆံရာတေတာ်၏ ကိုယတ်ေတွ့	နိ့်ကြကားမြခငး်အရ သိရှိကြကညည်ို ရပါသည။် 

၁၃၅၅-ခနုစှ်  တတေပါငး်လဆတု်  ၂-ရကတ်ေနတ့ငွ်  ရနက်နုမ်ြ	ို ့  	ဟာစညသ်ာသနာရ့ပိသ်ာ  <လယ်ဉဓ်	္မာရုံကြကးီ၌

နိုငင်တံေတာ်အစိုးရ၏ သာသနာတေရးဆိုငရ်ာ  ဘွ့ဲတဆံပိအ်လှူ တေတာ်ခယံူ  ရရှိတေတာ်	ကူြကတေသာ ဆရာတေတာ်ကြကးီ ၁၀-ပါး

အား ချးီကျူးဂဏုမ်ြပုပတူေ%ာ်ပွဲ  ကျငး်ပခဲ့ပါသည။် ဤဆရာတေတာ်ကြကးီ	ျားအတငွး်တငွ်  အဂ္ဂ	ဟာက	္မဋ္ဌာနာ စရယိဘွ့ဲ



ခယံတူေတာ်	တူေသာ သထုံမြ	ို ့ 	လူ	ငး်ကနွး်တေ%တဝနတ်ေကျာငး်တိုက် ဒတုယိဆရာတေတာ်ကြကးီ အရငှတ်ကိ္ခာစာရ (၁၂၇၂-

၁၃၅၈)လညး် ပါဝငပ်ါသည။် 

ဤ ဒတုယိဆရာတေတာ်ကြကးီ သာသနာမြပုတေတာ်	စူဉက်ာလ၌လညး် 	ဟာစညန်ာယက ဟံလငး်ကြကးီဆရာတေတာ် အရငှ်

ဝ%ိယ(၁၂၇၆-၁၃၅၀)အား  ပင့်<တိ၍်  	လူ  	ငး်ကနွး်တေ%တဝနတ်ေကျာငး်တိုက၏်  ၁၀-ရကတ်ရားစခနး်	ျား  ကို

မြပသတေစခဲ့တေလသည။် 

၁၃၅၈-ခနုစှ် တနတ်ေဆာင	်နုး်လဆနး် ၅-ရကတ်ငွ် 	လူ	ငး်ကနွး်တေ%တဝန် ဒတုယိဆရာတေတာ်ကြကးီ လနွတ်ေတာ်	ခူဲ့ရာ

ထို	တှေနာကက်ာလတိ့ု၌ ပဋပိတ္ိတအတေ	ခွပံဂု္ိုဂ လ	်ရှိဘဲ အဆကမ်ြပတခ်ဲ့တေလသည။် ထိုတေနာက် တေညာငက်နတ်ေအး 	ဟာစည်

သာသနာ့ရပိသ်ာ	ှ  က	္မဋ္ဌာနာစရယိဆရာတေတာ်၊  ချ	း်တေမြ	ရ့ပိသ်ာ	ှ  က	္မဋ္ဌာနာစရယိ  ဆရာတေတာ်	ျားက  	ဟာစည်

ဆရာတေတာ်ကြကးီ၏ ကြသဝါဒနငှ့်အညီ 	လူ	ငး်ကနွး်တေ%တဝနတ်ေကျာငး်၌ ပဓာန က	္မဋ္ဌာနာစရယိအမြ<စ် ပဋပိတ္ိတသာသာ

နာမြပုခဲ့ကြကတေလမြပ။ီ  ယခအုခါ  	ဟာစညသ်ာသနာ့ရပိသ်ာ	ှ  ဆရာတေတာ်  တစပ်ါးကို  တေဆာငရ်ကွရ်နတ်ာဝနအ်ပန်ငှး်

မြခငး်မြ<င့် 	လူ 	ငး်ကနွး်တေ%တဝနဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ၏ ပဋပိတ္ိတ တရားအတေ	ကွို ဆကခ်ခံဲ့တေလသည။် 

၄။ အမြ	တဆ်ုံးမြ<စတ်ေသာ တရားအတေ	ခွံ တေကျး%းူတေတာ်ရငှ	်ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ တရားနငှ့်စပ၍် ကြသဝါဒတေပး

တေတာ်	မူြခငး်

ဆဋ္ဌသဂdါယနာသဘင်  ဆငယ်ငက်ျငး်ပရန်  ညှိနှိုငး်စဉက်ပင်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်သည်  		ိအိား  တာဝနတ်ေပးအပ်

တေတာ်	သူည့်အတိုငး် ဆဋ္ဌသဂzတပိစုrကအမြ<စ် တေဆာငရ်ကွရ်န် မြပငဆ်ငထ်ားတေတာ်	ပူါသည။် 

သ့ုိရာတငွ် လကတ်ေတွ့တေဆာငရ်ကွရ်	ည့်အချနိ၌် 	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်သည် သကတ်ေတာ် ၅၀-နစှ် သိက္ခာ ၃၀-ဝါ	ျှသာ

ရှိတေသး၍  ပစုrကတာဝနက်ို  တေထရက်ြကီးဝါကြကးီ  ဆရာတေတာ်တစပ်ါးအား  တေမြပာငး်လအဲပန်ငှး်	ည့်  အတေကြကာငး်

တေလျှာကထ်ားလာရာတငွ်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်သည်  တညမ်ြင	ိစ်ာွပင်  လကခ်တံေတာ်	ခူဲ့ပါသည။်  ထို	ျှ	က  		ိိ

ကြကိုတငမ်ြပငဆ်ငထ်ားတေသာ  အချကအ်လက	်ျားကိုပင်  တေထရက်ြကီးဆရာတေတာ်ဘရုားအား  လ?ဲတေမြပာငး်  ဆကက်ပခ်ဲ့

ပါသည။် 

ဦးဆုံးပထ	တေန့ သဂdါယနာသဘငတ်ငွ် ဝနိညး်ပါဠတိေတာ် အတေ	း-အတေမြ< တေဆာငရ်ကွမ်ြခငး်မြပုတေတာ်	ကူြကရာ၌ တေ	ျှာ်	နှး်

ထားသကဲ့သ့ုိမြ<စ	်လာဘဲ  အဆင	်တေမြပ,  	တေအာင	်မြ	ငမ်ြ<စခ်ဲ့ရာ  ထိုတေနတ့ငွပ်င်  	ဟာစည်  ဆရာတေတာ်အား  ပစုrက

တာဝနက်ို  မြပနလ်ညတ်ေပးအပက်ြကမြပနသ်ည။်  ဆရာတေတာ်သည်  သံဃာကအပန်ငှး်တေသာ  တာဝနက်ို  တညမ်ြင	ိစ်ာွပင်

မြပနလ်ညခ်ယံတူေတာ်	ခူဲ့ပါသည။် 

ထိုအချနိက်ာလတငွသ်ာ	က သဂdါယနာသဘငက်ျငး်ပစဉ်  ၇-နစှတ်ေကျာ်  ကာလပတလ်ုံး  ဆရာတေတာ် ဘရုားကြကးီ၏

ပကတတိညမ်ြင	ိတ်ေတာ်	မူြခငး်သည်  ခန္ီတဂဏုက်ြကးီ	ားမြခငး်၏မြပယဂုပ်င်  	ဟုတပ်ါတေလာ။  ဆရာတေတာ် ဘရုားကြကးီသည်



“ခန္ီတ ပရ	ံ တတေပါ တတိကိ္ခာ၊ သညး်ခကံျင့်သံုး အမြ	တဆ်ုံးတေပ” ဟူတေသာ ဘရုားရငှတ်ိုငး်၏ အဆုံးအ	 ကြသဝါဒ ပါ

တတိေ	ာကက်ို အသကထ်ကဆ်ုံးကျင့်တေတာ်	တူေသာ ပဂု္ိုဂ လမ်ြ	တက်ြကးီ မြ<စတ်ေတာ်	ပူါတေပ၏။ 

တေရ?	ငး်ဝဆံရာတေတာ်တေလာငး်လျာ  အရငှတ်ေသာဘနအား  ခန္ီတနငှ့်စပ၍်  ဆုံး	တေတာ်	ခူဲ့ရာတငွ်  “		ိကိ	နှလ်ျှင်  လညး်

သညး်ခပံါ၊  		ိကိ	ာှးလျှငလ်ညး်  သညး်ခပံါ၊  ဆဋ္ဌသဂdါယနာတငတ်ေတာ	်စူဉက်  တပည့်တေတာ်သညး်ခခံဲ့  ၍သာ

သဂdါယနာ	တှစဆ်င့်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်၏ ပရယိတ္ိတဂဏု်,  ပဋပိတ္ိတဂဏုတ်ိ့ုကို  ပညာရှိပဂု္ိုဂ လတ်ိ့ု  သိမြ	ငခ်ငွ့်ရကြက

သည၊် တေရှ့တေလျှာကသ်ာသနာမြပုရာတငွ် ကျယမ်ြပန့်စာွ တေဆာငရ်ကွခ်ငွ့်ရခဲ့တေပသည”် ဟူ၍မြ<စပ်ါ သည။် 

၅။ ဉာဏပ်ဋဘိာနအ်စ	ွး်သတ္ိတကြကးီ	ားတေသာ ဘာသန္တရတေကာဝဒိပဂု္ိဂုလထ်းူ မြ<စတ်ေတာ်	မူြခငး်

တေကျး%းူရငှဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ  ဘာသန္တရအရာ၌  ကq	း်ကျငတ်ေတာ်	ပူုံကို  တေထရပု္ပတ္ိတကျ	း်၌  တေ<ာ်မြပထားသည	်ာှ

“ရဟနး်တေတာ်	ျားအ<ိ့ု  သက္ကတ,  အဂdလပိစ်တေသာ ဘာသန္တရ	ျား  တတရ်န	်လိုဟု ယဆူတေသာ ပဂု္ိုဂ လအ်တေတာ်	ျား

	ျား မြ	န	်ာနိုငင်၌ံ ရှိပါသည။် အထးူအားမြ<င့် ငယရ်ယွတ်ေသာရဟနး်တေတာ်	ျား သငယ်ကူြကသညက်ို သာ၍	ကြကို ကက်ြက

ပါ။  အချို က့လညး်  ဤဘာသာ	ျားကိုတတတ်ေမြ	ာကလ်ျှင်  	စိrာဒဋိ္ဌမိြ<စသွ်ား  	ညတ်ေလာက်  ယဆူတေမြပာဆိုလျကရ်ှိကြက

သည။် 

သ့ုိတေသာ် 	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်သည် သက္ကတဘာသာ,  အဂdလပိဘ်ာသာ	ျားကို နိုငန်ငး်တေအာင	်တတက်q	း်ပါက ဝိ

သုဒ္ိဓ	ဂ	်ဟာဋကီာနဿိစေယ  သ	ယန္တရပိုငး်ဆိုငရ်ာ၌  အဆင့်အတနး်	တီေအာင်  တေရးသားနိုငခ်ဲ့	ည	်ဟုတပ်ါ။  ဤ

နဿိစေယကို  တေရးသားတေတာ်	မူြခငး်ကပင်  ရဟနး်တေတာ်တိ့ု  ဤဘာသန္တရ	ျားတတထ်ိုကတ်ေကြကာငး်  ထငရ်ာှး  မြပတေနပါ

တေတာ့သည။် 

	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်သည် သာသနာ့ရပိသ်ာသ့ုိတေရာကမ်ြပးီတေနာက	်ှ သက္ကတ ဘာသာ အဂdလပိဘ်ာသာတိ့ုကို တေလလ့ာ

သငယ်ခူဲ့သညဟု် အ	ျားကထင	်တှက်ြကပါသည။် ဆရာတေတာ်သည် သက္ကတဘာသာကို တေတာငဝ်ိုငး် ကတေလး	ာှတေနစဉ်

ရဟနး်  ၅-ဝါ  ခန့်ကပင်  တေလလ့ာသငယ်ခူဲ့သည။်  ပိ့ုချသငက်ြကားတေပး	ည့်ဆရာ  အနးီ၌	ရှိသမြ<င့်  အဘယာရာ	

ဆရာတေတာ်၏ ဟိတေတာပတေဒသနဿိစေယ, 	ဒု္ဓတေဗာဓနဿိစေယ, တေ	ာဂ္ဂလnာန် နဿိစေယတိ့ုကိုကြကည့်ရှု၍ ကုိယ့်ဘာသာပင်

တေလလ့ာတေတာ်	ခူဲ့သည။်  အသံထကွက်ျနတေစရနလ်ညး်  	ဟာမြ	ို ငဆ်ရာတေတာ်အထသွံား၍ တစန်ာရခီန့်	ျှ အသံထကွ်

နညး်ကို တေလလ့ာခဲ့သည။် 

ပါဠဘိာသာ  သဒ္ဒါဗဟုသုတ  ကြွကယဝ်မြပးီမြ<စ၍်  လညး်တေကာငး်,  ဉာဏပ်ဋဘိာန်  အစ	ွး်သတ္ိတ  ရှိတေသာပဂု္ိဂုလမ်ြ<စ၍်

လညး်တေကာငး်,  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်သည်  သက္ကတ  ဘာသာကို  	ပင	်ပနး်ပင်  တတတ်ေမြ	ာကတ်ေတာ်	ခူဲ့ပါသည။်

ဝပိဿစေနာရှုနညး်ကျ	း်  နဒိါနး်,  နဂိုံးတိ့ုကိုကြကည့်လျှင်  ထိုစဉက်ပင်  သက္ကတဘာသာကို  တတတ်ေမြ	ာကတ်ေနခဲ့မြပီ

မြ<စတ်ေကြကာငး် သိနိုငပ်ါသည။် 



ဆရာတေတာ်သည် ကိုရငဘ်ဝက ချညပ်ါရာွ အရငှစ်န္ိဒ	ာထံ အဂdလပိစ်ာကို သငယ်ခူဲ့ပါသည။် 	န္တတေလး	ာှ တေနစဉလ်ညး်

ဆကလ်ကတ်ေလလ့ာတေတာ်	ခူဲ့သည။်  ဂျပနတ်ေခတ်  ဆပိခ်နွ၌်တေနစဉ	်ာှကား  အတေသာကတေကျာကစ်ာ  နငှ့်  က	္ဘာ့အံ့<ယွ်

အဂdလပိစ်ာအပု	်ျား အခန့်သင့်တေတွ့၍ ကြကည့်ရှုတေလလ့ာခဲ့သည။်  

သာသနာ့ရပိသ်ာသ့ုိတေရာကမ်ြပးီတေနာက် နိုငင်မံြခားသား	ျားနငှ့် ဆကဆ်ရံ	ျား၍ အဂdလပိစ်ာ	ျား ပို၍လိုအပလ်ာ သည။်

ထိ့ုတေကြကာင့်  အဂdလပိစ်ာတတတ်ေသာ  ဒကာကြကးီ	ျား  ၏အကအူညမီြ<င့်  ထပ	်တံေလလ့ာခဲ့သည။်  ထိုတငွ်  ပခဲးူတိုငး်

	ငး်ကြကးီအပါးတေတာ်မြ	ဲ  မြ<စခ်ဲ့<းူသူ  ဦးတေ<သငက်  အ	ျားဆုံးကညူခီဲ့သည။်  ဤပဂု္ိုဂ လက်ြကးီ၏  ကူည	ီှုတေကြကာင့်

ဆရာတေတာ်သည်  အနိ္ိဒယ<လီိုဆို<ကီဲ့သ့ုိတေသာ  ကျ	း်ကြကးီကျ	း်ခိုင	်ျားကို  <တရ်ှုသိမြ	ငန်ားလည်  နိုငသ်ညအ်ထိ

တတက်q	း်ခဲ့တေလသည”် ဟူ၍ မြ<စပ်ါသည။် 

	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်၏ ဉာဏပ်ဋဘိာန် အစ	ွး်သတ္ိတရှိတေတာ်	သူညက်ို တေထရပု္ပတ္ိတကျ	း်၌ မြပဆိုထားသည် 	ာှလညး်

“၁၉-နစှအ်ရယွ်  ကိုရငက်ြကးီဘဝကပင်  သတေ	္မာဟဝတိေနာဓနီ  အဋ္ဌကထာနငှ့်  ယငး်၏အ<ငွ့်  	လူဋကီာ  ကဲ့သ့ုိ  ခကခ်ဲ

လတှေသာ  နာ	ညက်ြကးီကျ	း်တိ့ုကိုပင်  ဆရာ၏အတေထာကအ်	  အနညး်ငယ	်ျှမြ<င့်  သွကလ်ကစ်ာွ  စာဆိုနိုငသူ်	ှာ

သာ	ညဉာဏရ်ငှ	်ဟုတတ်ေကြကာငး်ကို သိနိုငတ်ေလာကသ်ည။် ဤစ	ွး်ရည် 	ျို းရှိသကူ တစတ်ေထာငလ်ညး် တစတ်ေယာက	်

ရှိ၊ တစတ်ေသာငး်လညး် တစတ်ေယာက	်ရှိ ထကွတ်ေပါ်ရန် ခယဲဉး်လတှေသာ ပဂု္ိုဂ လ	်ျို းတေပတည်း။ 

ဤကိုရငက်ြကးီသည်  ဘနုး်ကြကးီစာဟုတေခါ်တေသာ  ပဋိကတစ်ာတေပ	ာှသာတေတာ်သည်  	ျှ	က၊  တေလာကအီတတ်  မြ<စတ်ေသာ

ဂဏနး်သခdျာအတတ၌်လညး်  တေတာ်သညပ်ငမ်ြ<စ၏်။  ဤအသက	်တေရာက	်ီ  ၁၆-နစှအ်ရယွက်ပင်  ဂဏနဂ	္ီဘရတေခါ်

ဂဏနး်သခdျာစာအပုက်ြကးီကို  ဆရာ	ရှိဘဲ  		ိဘိာသာ  တကွခ်ျကတ်ေလလ့ာခဲ့ရာ  တစလ်အတငွး်  	ာှပင်  ထိုစာအပုပ်ါ

တကွပ်ုံနညး်အလုံးစုံကို နားလညခ်ဲ့သည။် 

ကုသုိလတ်ေကာငး်	ှုမြပုကြကတေသာအခါ ‘အလုံးစုံတေသာ တေလာကပီညာ တေလာကတု္တရာ ပညာတိ့ုကို ကြကားကာ	ျှ ကြကည့်ရှုကာ

	ျှမြ<င့်  တစ<်ကက်	း်ခတ်  တတတ်ေမြ	ာကရ်ပါလို၏’ဟု ဆုတေတာငး်တေလရ့ှိကြက၏၊ ကိုရငက်ြကးီသည်  တေရးှတေရးှဘဝတိ့ုက

ဤဆ	ုျို းတေတာငး်ခဲ၍့ ယခဘုဝ၌ ထိုဆတုေတာငး်မြပည့်တေသာပဂု္ိုဂ လမ်ြ<စ်ဟန် တပူါတေပ တေတာ့သည”် ဟူ၍မြ<စတ်ေလသည။် 





၆။ ကြကီး	ားတေသာဉာဏစ်	ွး်၊ ထကသ်နတ်ေသာလု့ံလဝရီယိမြ<င့် 

သာသနာ့ တာဝန	်ျား ရကွတ်ေဆာငတ်ေတာ်	ခူဲ့မြခငး်

ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည်  တာဝနယ်	ူလိျှင်  	ဟုဿစောဟ%ွဲလု့ံလမြ<င့်  တာဝနတ်ေကျပနွစ်ာွ  တေဆာငရ်ကွတ်ေတာ်	ူ  သည့်

သာသနာ့ဝနတ်ေဆာငပ်ဂု္ိုဂ လမ်ြ	တက်ြကးီ မြ<စတ်ေတာ်	ူ သညက်ို တေထရပု္ပတ္ိတကျ	း်၌ တေ<ာ်မြပထားသည	်ာှ ... 

“သဂdါယနာဆိုသည	်ှာ  	တူေကာငး်		ူနှမ်ြ<စတ်ေသာ  ပဋိကတတ်ေတာ်	ျားကို  ရဟနး်တေတာ်	ျား  စတုေပါငး်  ရတွဆ်ိုမြခငး်

မြ<စ၏်။  	တူေကာငး်		ူနှ်  ပဋိကတတ်ေတာ်	ရှိလျှင်  သဂdါယနာတငမ်ြခငး်  	ရှိနိုငတ်ေပ။  ထိ့ုတေကြကာင့်  သဂdါယနာ

လပုင်နး်၌အတေရးကြကးီတေသာ ပဋိကတတ်ေတာ် သုဓသ်ငမ်ြပငဆ်ငတ်ေရးကို တေရးှဦးစာွ တေဆာငရ်ကွတ်ေတာ်	ကူြက သည။် 

ပဋိကတတ်ေတာ်	ျားကို နယအ်ရပရ်ပသ့ုိ်ပိ့ုကာ ထိုဆိုငရ်ာနယ၌် သီတငး်သံုးတေတာ်	ကူြကတေသာ ကျ	း်ဂနတ်တ် 	တေထရတ်ိ့ု

အား စ	ွး်အားရှိသတေလာက် 	အူ	ျို း	ျို းနငှ့်  တိုကဆ်ိုင၍်မြပငဆ်ငတ်ေစသည။် ထို 	လူဝတိေသာဓက ဆရာတေတာ်	ျား မြပင်

မြပီး	ကူို  ရနက်နုမ်ြ	ို ၌့  ပဋဝိတိေသာဓကအ<ွ့ဲဝင်  ဆရာတေတာ်	ျားအား  ထပ	်မံြပငဆ်ငတ်ေစသည။်  အ	ာှးကငး်သညထ်က်

ကငး်တေစရန်  တေကာငး်သညထ်ကတ်ေကာငး်တေစရနမ်ြ<စ၏်။  ထိုမြပငမ်ြပးီ	ကူို	ှ  တတက်q	း်တေသာ  စာမြပငဆ်ရာ	ျားက

ကြကီးကြကပ၍်  ပုံနှိပ	်ကူြက	း်အမြ<စ်  တေရာကတ်ေစသည။်  ထို	ကူြက	း်ကို  အထပထ်ပစ်စတ်ေဆး၍  တေနာကဆ်ုံး	ကူြက	း်ကို

ဆရာတေတာ် ၅-ပါးပါဝငတ်ေသာ ကြသသာနတေသာတေဓယျပတ္တပါဌကအ<ွ့ဲက မြပငဆ်င၍် အတညမ်ြပုမြပးီတေနာက် စာ	တူေချာမြ<စ်

တေအာင ်ရိုကန်ှိပတ်ေစရသည။် 

	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်သည်  ဤကြသသာနအ<ွ့ဲတငွ်  ပါဝငတ်ေဆာငရ်ကွတ်ေတာ်	သူည။်  စာတစအ်ပုလ်ုံး  တေကာငး်	နွသ်န့်

ရငှး်တေရး  အမြပစက်ငး်တေရးသည်  ကြသသာနအ<ွ့ဲ၏  တာဝနပ်ငမ်ြ<စသ်ည။်  ပဒုခ်ကပ်ါဌခ်က်  အဆုံးအမြ<တက်ြကုံလာလျှင်

	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်၏  အယအူဆအဆုံးအမြ<တက်ို  အမြခားဆရာတေတာ်	ျားက  တေလးစားနစှမ်ြခို ကတ်ေတာ်	ကူြကသည။်

	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်သည် ဤကြသသာနလပုင်နး်ကို အစ	အှဆုံးတိုငတ်ေအာင် တေဆာငရ်ကွတ်ေတာ်	ခူဲ့သည။် 

ပါဠတိေတာ်သဂdါယနာတငမ်ြပးီတေနာက် အဋ္ဌကထာ ဋကီာတိ့ုကိုလညး် သဂdါယနာတငမ်ြပနရ်ာ ယငး်တိ့ုကိုလညး် မြပငဆ်င်

ရုိကန်ှိပရ်မြပနသ်ည။်  ဤကစိ္စ	ျားအတကွ်  အစအီစဉမ်ြပုလပုတ်ေသာ  ဝ%ိ္ဇာလကdာရတေကျာငး်တိုက၏်  	ဟာနာယက,

အဂ္ဂ	ဟာပဏ္ဍတိ,  လကစ်ွဲအဘဓိာနက်ျ	း်မြပု,  ဆဋ္ဌသဂdါယနာအကျို းတေတာ်တေဆာင်,  ဆရာတေတာ်ဦးဝသိဒု္ဓါ  ဘဝိသံ

(၁၂၆၆-၁၃၃၁)သည်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်၏  အရညအ်ချငး်ကိုလညး်တေကာငး်,  စတိတ်ေနသတေဘာထားကို

လညး်တေကာငး်,  အလနွအ်ားရသညမ်ြ<စရ်ကား  ကျ	း်စာရိုကန်ှိပရ်နက်စိ္စရှိတိုင်း  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ကို  အလတွ်

	တေပးတေပ။  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်  ပါဝငမ်ြပငဆ်င	်ပှင်  အားရတေတာ့သည။်  ဤ	ျှ 	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ကို  အားကိုး

သည။် 	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ကလညး် 		ိကိိုအားကိုး	နှး်သိသမြ<င့် အလပု	်ျားသည့်ကြကားကပင် ဆရာတေတာ်ဦးဝသိဒု္

ဓါဘဝိသံ အပန်ငှး်တေသာတာဝနက်ို 	မြငငး်	ပယ ်တေဆာငရ်ကွတ်ေတာ်	သူည။် 



	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်အတေပါ်၌ ဆရာတေတာ်ဦးဝသုိဒ္ဓါဘဝိသံ ယုံကြကညအ်ားကိုးပုံ ကို ထငရ်ာှးတေစတေသာအချကက်ား ဝသုိ

ဒ္ိဓ	ဂအ်ဋ္ဌကထာကိုသုဓသ်ငရ်န်  အပန်ငှး်မြခငး်မြ<စ၏်။  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်သည်  က	္မဋ္ဌာနး်ဆရာတေတာ်  မြ<စသ်ည့်

အားတေလျာ်စာွ ဝသုိဒ္ိဓ	ဂ် ကျ	း်ကို အထးူနိုငန်ငး်တေတာ်	သူညက်ို သိတေတာ်	၍ူပင် မြ<စတ်ေလသည။် 

	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်လညး် အပန်ငှး်သည့်အတိငုး်ပင် တစပ်ါးတညး်မြပငဆ်ငတ်ေတာ်	ခူဲ့သည။် ဆဋ္ဌသဂdါယနာ သ	ိုငး်

တငွ် ကျ	း်တစခ်ကုို တစပ်ါးတညး်မြပငဆ်ငရ်န် အပန်ငှး်မြခငး်ခရံတေသာပဂု္ိဂုလ	်ာှ 	ဟာစညဆ်ရာတေတာ် တစပ်ါးတညး်

သာ ရှိခဲ့သည။်  

	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်သည် ကြကးီ	ားတေသာဉာဏစ်	ွး်  ထကသ်နတ်ေသာ လု့ံလဝရီယိမြ<င့် ဆဋ္ဌသဂdါယနာ ကျ	း်စာတိ့ုကို

မြပငဆ်ငတ်ေတာ်	ခူဲ့သည	်ှာ ပါဠတိေတာ်, အဋ္ဌကထာ, ဋကီာ စာအပုတ်ေပါငး် ၁၁၇-အပု် မြ<စတ်ေလသည။် စာ	ျကန်ာှတေပါငး်

၄-တေသာငး်တေကျာ်ခန့်မြ<စသ်ည။်  ဤ	ျှ	ျားမြပားလတှေသာ  ပဋိကတတ်ေတာ်ကျ	း်စာတိုက့ို  သုဓသ်ငမ်ြပငဆ်ငခ်ငွ့်ရတေသာ

	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည်  ကုသုိလထ်းူတေတာ်	ပူါတေပစ။ွ  တေနာငလ်ာ  တေနာကသ်ားတိ့ုအတကွ်  တေကျး%းူ

ကြကီး	ားတေတာ်	ပူါတေပစ”ွ ဟူ၍ မြ<စတ်ေလသည။် 

၁၃၁၂-ခနုစှ်  နယနုလ်တေလာကတ်ငွ်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ကြကးီသည်  တိုက<်ွို ကတ်ေရာဂါမြ<စ၍်  တေဆးရုံတကရ်  တေလ

သည။်  အ<ျားတေရာဂါသည်  	ကျသမြ<င့်  အ<တပ်ါသည့်  ဆ	ွး်ခဘဲယွက်ို  	ဘဉုး်တေပးရ။  အ<တ	်ပါ  အရညက်ိုသာ

တေသာကတ်ေနရသမြ<င့်  အ<ျားနညး်နညး်  သကသ်ာလာတေသာလ်ညး်  အားအငန်ညး်ပါးတေနတေသးချနိ်  ၌ပင်  သဂdါယနာပွဲ

မြ<စတ်ေမြ	ာကတ်ေအာငမ်ြ	ငန်ိုငတ်ေရးအတကွ်  သာသနာ့ရပိသ်ာ	ှ  ဗဒု္ဓသာသနာနဂု္ဂဟအ<ွဲ့  လကူြကးီ	ျား၊  တေတာငဘ်လီးူ

ဆရာတေတာ်၊  တေမြခာကထ်ပက်ြကးီဆရာတေတာ်၊  ကြကည့်မြ	ငတ်ိုင်  ဘုံပျတံေကျာငး်ဆရာတေတာ်၊  အလယတ်ေတာရဆရာတေတာ်ကြကးီ

	ျားကို  တေဆးရုံကြကီးအထးူခနး်တေပါ်သ့ုိ  ပင့်<တိမ်ြပးီ  သီးသန့်ခနး်	အတငွး်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်၏ အပိရ်ာကတုငက်ို

ဝိုငး်ထိုငမ်ြပးီ  သဂdါယနာတငတ်ေရးအတကွ်  အသကက်ို  ပဓာန	ထားပဲ  ပဋိကတက်ျ	း်ဂန	်ျား၌  စာအ	ာှးအယငွး်	

ပါရှိတေစဘဲ သဂdါယနာတငလ်ျက် သာသနာတေတာ်သန့်ရငှး်တညတ်ံ့ မြပန့်ပာွး တေရးအတကွသ်ာ ငဲ့ကကွက်ာ တေဆာငရ်ကွခ်ဲ့

တေလသည။်





ထို	ျှသာ	က  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ၏  ကြကညည်ို <ယွ်  ဥဋ္ဌာနဝန္တဂဏု်  နငှ့်  မြပည့်စုံတေတာ်	လူသှညက်ို

ထပ	်၍ံတေ<ာ်မြပလိုပါတေသးသည။် “ဝသုိဒ္ိဓ	ဂ် 	ဟာဋကီာသည် သာ	ညကျ	း်	ဟုတတ်ေကြကာငး် တေကာငး်စာွသိတေတာ် 	၍ူ

ဆရာတေတာ်သည် အတတန်ိုငဆ်ုံးကြကို းပ	း်ချကမ်ြ<င့် ဤနဿိစေယကို မြပုစတုေတာ်	သူည။် 	ဟာဋကီာကို ဆဋ္ဌ သဂdါယနာ

	အူမြ<စ်  ရိုကန်ှိပထ်ားမြပးီမြ<စ၏်။  ထိ့ုတေကြကာင့်  	ဟာဋကီာ	သူည်  အ	ာှးကငး်  တေသာ	မူြ<စသ်ညဟု်  သာ	နအ်ားမြ<င့်

	တှယ်ရူ	ညက်ဲ့သ့ုိရှိ၏။ သ့ုိတေသာ် အတေသအချာ ကြကည့်ရှုတေသာအခါ	ာှ	ူ ထိုသ့ုိ	ဟုတဘ်ဲ အ	ာှးကတေလး	ျားကို တေတွ့တေန

ရသညပ်ငမ်ြ<စသ်ည။် အချို တ့ေနရာ၌ တေကျနပစ်ရာ အားရစရာ	တေကာငး်တေသာ ပါဠ	ိျားကို တေတွ့တေနရ၏။ ထိုတေနရာတိ့ု၌ 	ူ

ကဲွမြပထားမြခငး်	ရှိ၊ အမြခား	တူိ့ုနငှ့် တိုကဆ်ိုငန်ိုငရ်နလ်ညး် ထို		ူျား ဆရာတေတာ်လကဝ်ယ် အမြပည့်အစုံ	ရှိ၊ အထးူသ

မြ<င့် သီရလိကdာ	၌ူ 	ညသ့ုိ်ရှိသညက်ို ဆရာတေတာ်သိလိုသည။် 

ထိ့ုတေကြကာင့် ဆရာတေတာ်သည် 		ိသံိသယရှိတေသာ တေနရာ	ျားကို 	တှသ်ား၍ သီရိ လကdာကqနး် ကိုလဘံိုမြ	ို ့ 	ဟာဝသုိဒ္

ဓါရာ	၌ သီတငး်သံုးတေနတေသာ မြ	န	်ာဆရာတေတာ် အရငှဉ်ာဏနိ္ဒ	တေထရထ်ံ စာမြ<င့်အကအူညီ တေတာငး်တေတာ်	ရူသည။်

ပုံနှိပမ်ြပးီစာအပုရ်ှိလျှငလ်ညး်  ထိုစာအပုန်ငှ့်တိုကဆ်ိုငတ်ေပးပါရန်,  	ရှိလျှငလ်ညး်  တေပ	ရူာှ၍  တိုကဆ်ိုငတ်ေပးပါရန်

ပနက်ြကားတေတာ်	ရူသည။်

ဆရာတေတာ်အရငှဉ်ာဏနိ္ဒလညး်  ခကခ်ကခ်ခဲရဲာှတေ<၍ွ  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်  ထံသ့ုိ  မြပနလ်ညတ်ေပးပိ့ုတေတာ်	ူသည။်

ဤသ့ုိစာတေပးပို့ရသည	်ှာ (အသွားသကသ်က်)ပင ်၁၀-ကြကိ	ခ်န့်	ျှရှိတေကြကာငး် 	ဟာဋကီာနဿိစေယနဒိါနး်(ဝိ)အရ သိ

ရတေပသည။် 	ဟာစည် ဆရာတေတာ်သည် 		ူနှရ်ရှိတေရးအတကွ် ဤ	ျှအားထတုတ်ေတာ်	ခူဲ့ရသည။် သီရလိကdာ၌ ရှိသ	ျှ

		ူနှခ်ျညး်	ဟုတတ်ေသာ်လညး် 	ကူွဲ	ျားကို တိုကဆ်ိုငက်ြကည့်ရှုရသမြ<င့် 		ူနှဆ်ုံးမြ<တတ်ေရး၌ တေကျး%းူ	ျား လတှေပသည”်

ဟူ၍ မြ<စတ်ေလသည။် 



တေကျး%းူတေတာ်ရငှ်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ၏  ကြကညည်ို <ယွဂ်ဏု	်ျားကို  ဝကလ်က	်စိုးရ	ိဆ်ရာတေတာ်  ဦး

တဿိစေက  တေ<ာ်မြပထားသည	်ာှ  “ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ	ာှ  ဉာဏတ်ေတာ်အငအ်ားသာ  ကြကးီ	ားထကမ်ြ	ကတ်ေတာ်	ူ

သည	်ဟုတ၊်  ဝရီယိအငအ်ား	ာှလညး်  သူ	တတူေအာငက်ြကးီ	ားလတှေလသည။်  သာသနာ့ရပိ်သာတငွ်  သီတငး်သံုး  တေန

တေတာ်	ရူာ၌ အအား	တေပးဘဲ တေရးစရာရှိတေသာကျ	း်ဂန	်ျားကို အချနိရ်သ	ျှတေရးသားမြပုစတုေတာ်	ူသည။် သာသနာတေရး

ကိစ္စမြ<င့် တမြခားတပါးသ့ုိကြွကတေရာကရ်ာ၌လညး် မြပငဆ်ငစ်ရာရှိတေသာ စာ		ူျားကို ယတူေဆာငတ်ေတာ်	ူ လျက် ရထားတေပါ်

	ာှမြ<စတ်ေစ၊  သတေဘdာတေပါ်	ာှမြ<စတ်ေစ၊  တေရာကရ်ာဌာန၌မြ<စတ်ေစ၊  အနးီသ့ုိဆညး်ကပတ်ေရာကလ်ာ  သူ	ျား  ကငး်ရငှး်တိုငး်

ကျ	း်ဂန	်ျားကို ကြကည့်ရှုမြခငး်၊ မြပငဆ်ငမ်ြခငး်တိ့ုမြ<င့် အချနိက်ိုအသံုးမြပုတေတာ	်တူေလရ့ှိသည။် 





၁၃၃၅-ခနုစှ် သီတငး်ကqတလ်ဆတု် ၅-ရကတ်ေန	့စှတင၍် သာသနာမြပုခရးီကြွက တေတာ်	စူဉ် အထကအ်ညာတေဒသ၌ 	ိုး

အလနွ	်ျားမြပးီ စိုစတွထ်ိုငး်	ိုငး်လျကရ်ှိသည။် ရာသီဥတု 	ည	်ျှပငက်ြက	း်တ	း်သညမ်ြ<စတ်ေစ အတေကြကာငး်အားတေလျာစ်ာွ

မြ<စတ်ေပါ်လာတေသာ  သာသနာတေရးကစိ္စမြ<စသ်ည့်အတေလျာက်  ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည်  တေနာကတ်နွ့်ဆတုတ်ေတာ်		ဘူဲ

ကြွကတေရာကတ်ေတာ်	သူည။်  ဆပိခ်နွ၌်သာသနာမြပုစဉ်  ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည်  မြပငး်ထနတ်ေသာအ<ျားတေဝဒနာကို

ခစံားရ၍  တေဆးကသုတေသာဆရာဝန	်ျားက  ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီအား  တရား	တေဟာဘဲ  အနားယပူါရန်

တေလျှာကထ်ားကြက၏။ 

ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသညက်ား  သာသနာတေရးနငှ်စ့ပလ်ျငး်လာမြပဆီိုလျှင်  ကျရာတာဝနက်ို  %ွဲလု့ံလမြ<င့်  	မြပးီ	တေန

တေဆာငရ်ကွတ်ေတာ်	တူတ်တေသာ  ပငက်ိုယသ်တေဘာတေကြကာင့်  	ည	်ျှပငခ်ကခ်တဲေစကာ	ူ  ဆက်လက၍် တေဆာငရ်ကွတ်ေတာ်	ူ

ပါသည။်  နတတ်ေတာ်  လဆနး်  ၂-ရကတ်ေနအ့ထိ  ရကတ်ေပါငး်  ၄၀-တေကျာ်အတငွး်  ဆိပခ်နွ၊်  စစက်ိုငး်၊  ရာွသစက်ြကးီ၊

	န္တတေလး၊ တေတာငင်၊ူ ကqပဲွဲ၊ မြ<ူး၊ ပနဲယွက်နုး်၊ တေညာငတ်ေလးပင၊် ပကြွကနတ်နဆ်ာ၊ ဒိုကဦ်း စတေသာမြ	ို 	့ျား၌ သတပိဋ္ဌာန်

ဝပိဿစေနာတရားတေတာ်	ျားကို  နစှည်၊  သံုးညစီ  ခရးီစဉ်  တတေလျှာကလ်ုံး  တေဟာကြကားတေတာ်	ခူဲ့တေလသည၊်  ဆရာတေတာ်

ဘရုားကြကးီ၏ သာသနာတေတာ် ခရးီတတေလျှာကတ်ငွ် တစတ်ေထာကတ်ေသာခရးီတေပတညး်” ဟူ၍မြ<စပ်ါသည။် 

၁၃၃၇-ခနုစှ၊်  တတေပါငး်လဆတု်  ၁-ရကတ်ေနတ့ငွ်  ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည်  	န္တတေလးမြ	ို 	့ှ  တေလယာဉမ်ြ<င့်

ကချငမ်ြပညန်ယ်  မြ	စက်ြကီးနားမြ	ို သ့ိ့ု  တရားတေဒသနာမြ<န့်ချရိန်  ကြွကတေတာ်	တူေလသည။်  တေကျး%းူတေတာ်ရငှ်  ဆရာတေတာ်

ဘရုားကြကးီသည်  မြ	စက်ြကးီနား၊  	ိုးတေကာငး်၊  	ိုးညငှး်၊  ဟုိပင၊်  တေ	ာ်လးူ၊  တေဘာလယရ်ာွတိ့ု၌  သတပိဋ္ဌာန်

ဝပိဿစေနာတရား တေတာ်	ျားကို ၉-ပွဲတေဟာကြကားတေတာ်	ခူဲ့တေလသည။် တစမ်ြ	ို 	့တှစမ်ြ	ို တ့ေရာကရ်န် 	းီရထား မြ<င့်တတန၊်

ဂျစက်ားမြ<င့်တတန၊်  	းီရထားသံလ	း်တေမြပးကားမြ<င့်တတန၊်  ပငပ်နး်သညက်ို  အ	ှု	ထားပဲ  သညး်ခ၍ံ  ကြွကတေတာ်	ခူဲ့

တေလသည။် လဆတု် ၉-ရကတ်ေန့ ညတေန ၅-နာရတီငွ်  	န္တတေလးမြ	ို ့  စနိပ်နး် ရတနာပုံသာသနာ့ရပိ်သာသို့  ကျနး်	ာစာွ

မြပနလ်ညတ်ေရာကရ်ှိတေတာ်	ပူါသည။်  တေကျး%းူတေတာ်ရငှ်  ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ  ကချငမ်ြပညန်ယတ်ငွ်  ပငပ်နး်လာသ	ျှ

	န္တတေလး၌ တစည်	ျှ တေအးချ	း်စာွ  အနားယရူန်  စစီဉထ်ားတေသာလ်ညး် 	းီရထား တစည်တေနာကက်ျ၍ 	န္တတေလးတငွ်

နာရပီိုငး်	ျှသာနားတေတာ်	ကူာ ကြကိုတငစ်စီဉ် ထားသည့်အတိုငး် တေညာငတ်ေလးပငမ်ြ	ို သ့ုိ့ကြွကတေရာကရ်န် ည ၈-နာရတီငွ်

ဘတူာသ့ုိဆငး်၍ ခရးီ ဆကတ်ေတာ်	ူ တေလသည။် တေညာငတ်ေလးပငတ်ငွ် ၂-ည၊ ပြွပနတ်နဆ်ာတငွ် ၂-ည၊ ဒိုကဦ်းတငွ် ၂-

ည တရားတေဟာကြကားတေတာ်	မူြပးီ တနခ်းူလဆနး် ၁-ရကတ်ေနတ့ငွ ်ရနက်နုသ်ာသနာ့ ရပိသ်ာသ့ုိ မြပနလ်ညတ်ေရာကရ်ှိတေတာ်

	ပူါသည။် 







၁၃၄၃-ခနုစှ၊် ကဆနုလ်တေလာကတ်ငွ် ကယားမြပညန်ယ် ရ	ှး်မြပညန်ယန်ငှ့် အထကမ်ြ	န	်ာမြပညတ်စခ်ငွ	်ှ တရားတေဟာ

တရားမြပ ပင့်ထားကြကသမြ<င့် ၂-လကြကာ	ျှကြွကရန် ခရးီစဉတ်ေရးဆွဲကြကရတေလသည။် နိုငင်မံြခား သာသနာမြပုခရးီစဉလ်ညး်

ရှိတေန၍ ကယားမြပညန်ယခ်ရးီစဉက်ို  ကိုယစ်ားတစပ်ါးလ?တရ်န်  တေလျှာကထ်ားရာ  သကတ်ေတာ်(၇၇)နစှရ်ှိမြပမီြ<စသ်ည့်

ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီက “ဘရုားလကထ်ကက် အယဝူါဒ	တဘူဲ တတိ္ိထတေတ ွသာရှိတေနတဲ့တေနရာကို မြ	တစ်ာွဘရုားကြွက

တာပ၊ဲ  ကိုယည်ံ့ရင်  သူတိ့ုဝါဒအတိုငး်  တေဟာတာ ထဲ  ပါသွား	ာှတေပါ့တေလ၊  ကိုယက်တေတာ်ရငတ်ေတာ့  ကိုယ့်ဝါဒအတိုငး်

ကုိယတ်ေဟာတဲ့အထဲ  သူတိ့ုပါလာ	ှာတေပါ့၊  ခရးီစဉအ်တိုငး်ကြွကရင်  တေကာငး်ပါတယ”်ဟု  	နိ့်တေတာ်	မူြပးီ  အစအီစဉက်ို  	

<ျကရ်ပါ။

တစခ်ျနိတ်ငွ်  သံုးခမွြ	ို န့ယ်  ရာွတစရ်ာွသုိ့  ရပိသ်ာ<ငွ့်တေပးရန်  ကြွကတေတာ်	ရူာ၌  လ	း်ကလညး်  လယက်ြကား  အဆငး်

အတက	်ျားသည့်လ	း်၊ တေဆာငး်ကနုတ်ေနကွးူရာသီ <နုက် အလပိလ်ိုကအ်လုံးလိုက် တကသ်ည့်လ	း်၊ စးီရသည့်ကား

က တေခါငး်ခနး်၌ တေဘး	ှ အကာ	ပါ၊ ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ တေဘးကိုထကွ	်ကျရတေအာင် တေဘးကတေန ကြကို းကြကးီနဲ့ ချည်

မြပီး  ကာထားတေပးရသည၊်  တေနာကက်စးီသည့်ရဟနး်ကလညး်  ဆရာတေတာ်ကြကးီ၏ပခုံး  ကုိ  တေနာကက်တေန<ကက်ိုငမ်ြပးီ

ထနိး်တေပးထားရသည။် တေမြ	ကြကးီတေပါ် တေအးတေစရန် သဲခငး်၊ တေရမြ<နး်ထားသည့် ယာယထီနး်ရကွတ်ထဲတဲငွ် သီတငး်သံုး

လျက် ရပိသ်ာအသစ<်ငွ့်တေပးကာ သာသနာမြပုတေတာ်	တူေလသည။် ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည် ထိုခရးီစဉက်ို 	မြငးီမြငူပဲ

“ဟုိကပဂု္ိုဂ လတ်ေတကွ  သဒ္ဓါတရားတေကာငး်လိုကက်ြကတာ  တရားအားထတုသ်တူေတ ွ အ	ျားကြကးီ”  ဟုပင်  ဝ	း်တေမြ	ာက်

စကား 	နိ့်ကြကားတေတာ်	တူေလသည။် 



တေကျး%းူတေတာ်ရငှ် ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည် ရ	ှး်မြပညတ်ေမြ	ာကပ်ိုငး် န	့်ခ	း်မြ	ို န့ယ် 	နတ်ေအာငတ်ေကျးရာွရှိ “	ဟာစည်

	ဟာသတပိဋ္ဌာန်  	နတ်ေအာင် က	္မဋ္ဌာနး်တိုက”် သ့ုိ ၁၃၁၈-ခနုစှ်  တနခ်းူလဆနး် ၄-ရကတ်ေနက့ ကြွကတေရာကတ်ေတာ်	ခူဲ့

ပါသည။် န	့်ခ	း်မြ	ို 	့ှ  တေတာငတ်ေပါ် 	နတ်ေအာငက်	္မဋ္ဌာနး်တိုကသ့ုိ် တေဝါတေတာ်မြ<င့်ပင့်တေဆာင်  ရာတငွ်  ဆရာတေတာ်ဘရုား

ကြကီးက  ခငွ့်	မြပုတေသာတေကြကာင့်  တေတာငတ်ေပါ်တေမြ	နလီ	း်အတိုငး်  ဂျစက်ားမြ<င့်  ခကခ်ဲ  စာွပင့်တေဆာငက်ြကတေလသည။်

ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည်  ပဋပိတ္ိတသာသနာနဂု္ဂဟအသငး်  အ	ှုတေဆာငလ်ကူြကးီ  	ျား၊  တေယာဂသူီတေတာ်စင	်ျားနငှ့်

တရားနာပရသိတ	်ျားကို ကြသဝါဒတေပးတေတာ်	၍ူ သတပိဋ္ဌာနတ်ရား တေဟာကြကားတေတာ်	ခူဲ့တေလသည။် ဆရာတေတာ်ဘရုား

ကြကီးသည် ကြွကတေရာကရ်နခ်ယဲဉး်လတှေသာ ဤဌာနသ့ုိ လနွတ်ေတာ်			ူီ တစန်စှအ်တငွး် ဒတုယိအကြက	ိ် ကြွကတေရာကတ်ေတာ်

	ခူဲ့တေလသည။် ဤဌာနတငွ်  တေကျး%းူတေတာ်ရငှ်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ၏ ရုပတ်တုေတာ်နငှ့်  အရိုးဓာတတ်ေတာ်

တေစတကီို ရိုတေသတေလးမြ	တစ်ာွ ပတူေ%ာ်ထားရှိ တေလသည။် 

၇။ မြပည့်စုံတေသာ 	ဟာစညသ်တပိဋ္ဌာနဝ်ပိဿစေနာ ရှု	တှအ်ားထတုပ်ုံနည်းစနစ်

တရားအားထတု	်ည့်တေယာဂီတိ့ုသည် အရညအ်ချငး်လုံတေလာကတ်ေသာ ဆရာ	ျားထ	ံှ နညး်နသိျကြသဝါဒ	ျားကို ရကြက၍

ရသင့်ရထိုကတ်ေသာ ဉာဏထ်းူ, တရားထးူ	ျားကို ချ	း်ချ	း်သာသာနငှ့် အမြပည့်အစုံရရှိသွားကြကတေစရန် ရညရ်ယွ၍် က

	္မဋ္ဌာနာစရယိ ရဟနး်တေတာ်	ျားအတကွ်  ချ	တှထ်ားတေသာ စညး်	ျဉး်ဥပတေဒ	ျား	ှာ  မြပည့်စုံလသှည်  မြ<စရ်ာ  အချို က့ို

တေကာကန်တုတ်ေ<ာ်မြပအပပ်ါသည။် 

“ပရယိတ္ိတအရညအ်ချငး်ကဏ္ဍတငွ်  ဝပိဿစေနာရှုနညး်ကျ	း်နငှ့်  က	္မဋ္ဌာနး်ဆရာတိ့ု  ၏	တှတ်	း်ကျ	း်တိ့ု၌  တေကျပနွ်

စာွတေလလ့ာမြပးီမြ<စတ်ေစရ	ည။် ပရ	တ္ထသရပုသ်တေဘာတိ့ု၌ ပိုငန်ိုငတ်ေသာဉာဏရ်ှိသည်မ့ြပင် ဝသုိဒ္ိဓ	ဂ် အဋ္ဌကထာကိုလညး်



တေလလ့ာမြပးီမြ<စတ်ေစရ	ည။်  

ပဋပိတ္ိတအရညအ်ချငး်ကဏ္ဍတငွ်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်၏  နညး်နသိျအတိုငး်  ဝပိဿစေနာတရားကို  အမြပည့်အစုံကျင့်

သံုးအားထတုမ်ြပးီ မြ<စရ်	ည့်အမြပင ်က	္မဋ္ဌာနး် စစတ်ေ	းတေရး၌လညး် ကq	း်ကျငန်ိုငန်ငး်မြပးီ မြ<စတ်ေစရ	ည။် 

မြ	တစ်ာွဘရုား  ပညတတ်ေတာ်	အူပတ်ေသာ  ဝနိညး်သိက္ခာပဒုတ်ေတာ်	ျားကို  အသကပ်	ာထား၍  တေလးစားလုံမြခုံစာွ

လိုကန်ာတေစာင့်ထနိး်ရ	ည။် တေနထိုငတ်ေရးကဏ္ဍတငွ် တညက်ြကညတ်ေသာဣတေ}န္ဒသိက္ခာနငှ့် မြပည့်စုံတေစရ	ည။် အထးူအားမြ<

င့်  အတေရးကြကီးတေသာ  အတေကြကာငး်ကစိ္စ	ရှိဘဲ  	ာတဂုါ	တိ့ုနငှ့်  ကြကာရညှစ်ာွ  လကခ်၍ံစကားတေမြပာဆို  တေနမြခငး်	ရှိတေစရ။

သွားလာတေရးကဏ္ဍတငွ် အ	တှသ်တ	ိကငး်သမြ<င့် ကြကညည်ို <ယွတ်ေကာငး်တေသာ သွားလာမြခငး်နငှ့် မြပည့်စုံတေစရ	ည။် 

တေဟာကြကားတေရးကဏ္ဍတငွ်  		ိတိိ့ု၏က	္မဋ္ဌာနး်ဌာန၌  ဝပိဿစေနာလပုင်နး်စဉ်  တရား	ျားကို  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်၏

ယဆူတေဟာတေမြပာပုံအတိုငး်  တေဒသနာတေတာ်နငှ့်အညီ  တေဟာတေမြပာရ	ည။်  မြပငပ်  တရားပွဲ	ျား၌	ကူား  တရားနာပဂု္ိဂုလ်

တိ့ု၏အ%္ဈာသယကို တေထာကခ်ျင့်၍ သဒ္ဓါပသန္နမြ<စတ်ေစမြခငး်ငါှ သင့်တေလျာ်သလို တေဟာတေမြပာနိုငခ်ငွ်ရ့ှိတေပ၏။  

က	္မဋ္ဌာနး်စစတ်ေ	းရာ၌ တေယာဂတီိ့ု၏ဉာဏအ်ဆင့်အတန်းအားတေလျာ်စာွ တိုးတကသ်ညထ်က် တိုးတကတ်ေစမြခငး်ငါှ သင့်

တေလျာ်တေသာတရား	ျားကိုတေဟာကြကားမြခငး်၊  တေယာဂ၏ီ  သန္တာန၌်မြ<စတ်ေပါ်တေနတေသာ  သတိ,  သ	ာဓိ,  ဉာဏ	်ျားကို

ထိုကတ်နသ်တေလာကခ်ျးီတေမြ	ာှက၍်အားတေပးမြခငး်၊  ရှု	တှ	်ှုမြ<င့်ပင်  သီလ,  သ	ာဓိ,  ပညာမြ<စလ်ာပုံ၊  တေဗာဓပိက္ိခယ

တရား	ျားမြပးီစးီသွားပုံ စတေသာအားတေပးတရား	ျားကို တေဟာကြကားရ	ည။် တရားတေဟာရာ, က	္မဋ္ဌာနး်စစတ်ေ	းရာ တိ့ု၌

	ယဉတ်ေကျးတေသာဥပ	ာနငှ့်  ဟာသကထာတိ့ုကို ထည့်သွငး်၍ 	တေမြပာ	တိေစရန်  အထးူသတမိြပုရ	ည။် က	္မဋ္ဌာနး်ဆရာ

တဦးစစတ်ေ	းတေနတေသာ တေယာဂအီား ၎ငး်ဆရာကခငွ့်	မြပုဘဲ ဝငတ်ေရာကစ်ကွ<်က၍် စစတ်ေ	းမြခငး်, ဆုံးမြ<တမ်ြခငး်	ျားကို

	မြပုရ။ 

ဆကဆ်တံေရးကဏ္ဍတငွ် လ%္ီဇ တေပသလ သိက္ခာကာ	 မြ<စသ်ညဟု်ယုံကြကညရ်တေသာ ပဂု္ိုဂ လတ်ိုင်းနငှ့် တေပါငး်သငး်ဆကဆ်ံ

နိုငခ်ငွ့်ရှိသည။် 

က	္မဋ္ဌာနး်စစတ်ေ	းရာ၌  တပည့်တေယာဂတီိ့ုသည်  		ိတိိ့ု၏  သ	ာဓဉိာဏအ်တေတွ့	ျားကို  ဟုတ	်နှသ်ည့်အတိုငး်  	ရွ့ံ	

တေကြကာကတ်ေမြပာကြကားနိုငတ်ေစရန် အလိ့ုငါှ၎ငး်, စတိအ်ားတကက်ြွကလာတေစရန် အလိ့ုငါှ၎ငး်, က	္မဋ္ဌာနး်ဆရာ	ှ သင့်တေလျာ်

သလိုလိုကတ်ေလျာ၍ တေ<ာ်တေရစွာွတေမြပာဆိုနိုငခ်ငွ့်ရှိတေသာ်လညး် အမြခားကာလ	ျား၌	ကူား ထိုသ့ုိတေသာ တေမြပာဆိုဆကဆ်	ံှု

	ျား 	ရှိတေစ	၍ူ တညက်ြကညစ်ာွ တေမြပာဆိုဆကဆ်ရံ	ည။် တပည့် ဒါယကာ, ဒါယကိာ	တိ့ု၏ သဒ္ဓါတရားအတေလျာက်

တေပးလှူ မြခငး်	တှပါး ဉာတိ, ပဝါရတိ 	ဟုတတ်ေသာပဂု္ိုဂ လတ်ို့ထ	ံှ အလှူ ခမံြခငး် အလျှငး်	ရှိတေစရ” အစရှိသည၍် မြ<စ်

ပါသည။် 

တေကျး%းူတေတာ်ရငှ်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည်  တပည့်	ျားအတေပါ် ဝပိဿစေနာက	္မဋ္ဌာနး်  တရားတေတာ်၌

ယုံကြကညလ်ျက် အတေလးအနကထ်ား တေဆာငရ်ကွက်ြကရနလ်ညး် အစဉ ်ဆုံး	ည?နက်ြကားတေတာ်	ခူဲတ့ေလသည။် 



ပခဲးူသာသနာ့	ဏ္ဍို င် ပါဠတိက္ကသုိလတ်ိုက် ဆရာတေတာ်ကြကးီ အရငှပ်ညာတေ%ာတ (၁၂၇၉-၁၃၅၈)သည် ပရယိတတ်ငွ်

ဒသ	တေရ?ကျငသ်ာသနာပိုင် တေမြ	ာငး်မြ	ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ၊ ပဋပိတတ်ငွ် 	ဟာစညဆ်ရာတေတာ် ဘရုားကြကးီတိ့ု၏ တ

ပည့်မြ<စ၍် ပဋပိတ် 	ကငး်တေသာ ပရယိတက်ို သငက်ြကားတေပးမြပးီ ၁၃၃၉-ခနုစှ် ပဌ	မြပနန်ငှ့် ဓ	္မာစရယိ စာတေ	းပွဲမြပးီချနိ်

တငွ်  တရားစခနး်<ငွ့်လိုတေကြကာငး်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီအား  သွားတေရာက်  တေလျှာကထ်ားရာ  “ဒလီို

လပုင်နး်စဉဟ်ာ  သာသနာတေတာ်အတကွ်  အတေကာငး်ဆုံး  မြ<စတ်ယ”်ဟု  	နိ့်တေတာ်	မူြပးီ  ထးူထးူမြခားမြခား  ဆရာတေတာ်

ဘရုားကြကးီကိုယတ်ေတာ်တိုင်  ပခဲးူ  	ဏ္ဍို ငစ်ာသငတ်ိုကသ့ုိ်  ကြွကတေရာကလ်ျက် သံဃာ ၃၀ဝ-တေကျာ်ကို  တရားစခနး် <ငွ့်

တေပးတေတာ်	သူည။်  ဆရာတေတာ်ကြကးီဦးသု%ာတသည်  စခနး်ပွဲမြပးီသညအ်ထိ  တေဟာကြကားမြပသတေပးပါသည။်  	ဏ္ဍို င်

တေကျာငး်	ှ တေယာဂသံီဃာ	ျား ရနက်နုရ်ပိသ်ာကြကးီတငွ် ဆက်မြပးီ ရှု	တှန်ိုငရ်နလ်ညး် စစီဉတ်ေပးကြကသည။် ထိုနစှ	်စှ၍

	ဏ္ဍို င် ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည် ပျလံနွတ်ေတာ်	သူည် အထ ိနစှစ်ဉတ်ရားစခနး်ပွဲ ကျငး်ပ၍ တေဟာမြပတေပးခဲ့ပါသည။် 

၁၉၇၈-ခနုစှ်  ပတူေ%ာ်ပွဲကျငး်ပချနိ	်ာှ  ရပိသ်ာခွဲ	ျား	ှ  လာတေရာကက်ြကတဲ့သူတေတ ွ တိုးတက်  	ျားမြပားလာသတေလာက်

က	္မဋ္ဌာနး်တရားနဲ့ 	နးီစပတ်ဲ့ပဂု္ိဂုလတ်ေတပွါလာ၍ တချို ့ အရဏုစ်ားမြပးီ တေလျှာကလ်ညတ်ေနကြကသညက်ို ဆရာတေတာ်ကြကးီ

သိတေတာ်	တူေသာအခါ  “ရပိသ်ာခွဲ	ျား	ှ  လာတေရာကက်ြကတဲ့  ရဟနး်၊  ရငှ၊်  လူ  ပဂု္ိုဂ လ	်ျား  အားလုံးဟာ  ဝပိဿစေနာ

က	္မဋ္ဌာနး်တရားကို အားထတုတ်ေနတဲ့ပဂု္ိုဂ လ၊် ဆကစ်ပစ်တိဝ်ငစ်ားတဲပ့ဂု္ိဂုလတ်ေတသွာ လာ တေရာကတ်ေစလိုမြပးီ ဝပိဿစေနာ

က	္မဋ္ဌာနး်နဲ့  	နးီစပ် စတိ	်ဝငစ်ားတဲ့ပဂု္ိုဂ လ်တေတကွို ရပိသ်ာခွဲ	ျားက တေခါ်	လာရန် တေ	တ္တာရပခ်ပံါသညဆ်ိုတဲ့အချက်

ကုိ သတငး်စာတေကြကညာချကတ်ေတ	ွာှတေရာ <တိစ်ာ	ာှတေရာ ထည့်သွငး် ရုိကန်ှိပပ်ါ”ဟု 	နိ့်တေတာ်	တူေလသည။်

တေကျး%းူရငှ်  ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည်  ဦးပငွ့်တေကာငး်အား  ဗဒု္ဓသာသနာနဂု္ဂဟအ<ွ့ဲနငှ့်စပလ်ျဉး်၍  “ဘနုး်ကြကးီက

တရားအားထတုမ်ြပးီသားပဂု္ိုဂ လတ်ေတပွဲ အ	ှုတေဆာငလ်ပုတ်ေစချငတ်ယ”်ဟု 	နိ့်တေတာ်	ခူဲ<့းူ တေလသည။် 

၁၉၇၈-ခနုစှ် တေ	လ တေနတ့စတ်ေနတ့ငွ် ဥက္ကဋ္ဌဦးပငွ့်တေကာငး်နငှ့် ဒတုယိဥက္ကဋ္ဌ ဦးဘကတေလး တိ့ုအား ဆရာတေတာ်ဘရုား

ကြကီးက ... 

“ဒကာကြကးီတိ့ု  တပိဋကဓရ  တေရးွချယပ်ွဲကို  က	္ဘာတေအးကနုး်တေမြ	သ့ုိ  တေရ?့တေမြပာငး်ကျငး်ပသင့်တယလ်ိ့ု  ဘနုး်ကြကးီယဆူ

တယ။် တပိဋိကဓရ တေရးွချယပ်ွဲလပုတ်ေနဆ ဲတစလ်ခွဲ တေလာကအ်ချနိဟ်ာ တပိဋိကဓရ တေရးွချယပ်ွဲနဲ့ပတသ်ကတ်ဲ့ စာမြပန်

	ယ့်တေနရာ စာတေမြ<ရ	ယ့်တေနရာ ဆွ	း်ကပရ်	ယ့်တေနရာရတေအာင် တေဆာငရ်ကွတ်ေပးတေနရတဲ့အတကွ် တရား အားထတုရ်	

ယ့်  သံဃာတေတာ်တေတနွဲ့  အ	ျို းသားတေယာဂ	ီျားအားလုံးကို  လုံးဝ  လက	်ခနံိုငတ်ေအာင်  ပတိထ်ားရပါတယ။်  အချို ့

အ	ျို းသ	းီဘကက်လညး်  အတေတာ်တေလျာ့နညး်သွားတဲ့  အတေမြခတေရာကသွ်ားပါတယ။်  က	္ဘာတေအးကနုး်တေမြ	ရှိ

အတေဆာကအ်အုံ	ျားကို ကြကည့်လိုကတ်ေတာ့ ဘာ	အှသံုး	ချဘဲ ပတိထ်ားတာကို တေတွ့ရပါတယ။် ဒါတေကြကာင့် က	္ဘာတေအး

	ာှဆိုရငတ်ေတာ့  အတေဆာကအ်အုံတေတကွလ	ဲျား၊  ကျယက်ျယဝ်နး်ဝနး်လဲ  ရှိတဲ့အတကွ်  စာမြပနစ်ာအံ  သံဃာတေတာ်	ျား

အတကွ ်ကျယက်ျယမ်ြပန့်မြပန့်ရှိရန် သင့်တေတာ်လ	ိ့်	ယလ်ိ့ု ဘနုး်ကြကးီယဆူပါတယ။် 



တပိဋိကဓရ  တေရးွချယပ်ွဲကို  က	္ဘာတေအး	ာှ  တေရ?့တေမြပာငး်ကျငး်ပရင်  	ဟာစညသ်ာသနာ့ရပိသ်ာကြကးီ	ာှလဲ  တရား

အားထတုရ်တဲ့  ပဂု္ိုဂ လတ်ေတအွတကွ်  အဆက	်မြပတ်  ဆကလ်ကတ်ေဆာငရ်ကွသွ်ားနိုငတ်ာတေပါ့။  ပရယိတ္ိတ၊  ပဋပိတ္ိတ

နစှဦ်းနစှဝ်စလုံး  အဆငတ်ေမြပ<ိ့ုက  တပိဋိကဓရတေရးွချယပ်ွဲကို  က	္ဘာတေအးကိုတေမြပာငး်တာ  အတေကာငး်ဆုံးပ”ဲ  ဟူ၍  	နိ့်

တေတာ်	ခူဲ့တေလသည။် 

“ဝပိဿစေနာတရား အားထတုရ်ာ	ာှ သကသ်တလ်တွစ်ားမြပးီ အားထတုတ်ာနဲ့ သကသ်တလ်တွ	်စားပဲ အားထတုတ်ာ

စွဲလ	း်နစှသ်က	်ှု	ရှိရင် ဘာ		ှထးူပါဘးူ၊ အတတူပူါပ။ဲ စွဲလ	း်ခုံ	င	်ှု ရှိတေနရငတ်ေတာ့ တေရပတဲေသာကတ်ေသာက် တဏာှ

တေလာဘ  မြ<စတ်ာပါပ။ဲ  (ဘနုး်ကြကးီတိ့ု  သကသ်တလ်တွစ်ားတယဆ်ိုတာ  ဘနုး်ကြကးီရဲ့  နငှး်ခနူာတေရာဂါ  တေဝဒနာဟာ

အညှီအတေဟာကန်ဲ့  	တည့်တဲ့အတကွ်  သကသ်တလ်တွ်  ဟငး်သီးဟငး်ရကွ်  စားတေနတာပါပ။ဲ  ဒါတေကြကာင့်  တချို က့

အထငတ်စ	်ျို း တေရာကတ်ေနကြကပါတယ။် ဘနုး်ကြကးီ က အဓဋိ္ဌာနန်ဲ့စားတာ 	ဟုတပ်ါဘးူ။) 

ရဟနး်ဝတမ်ြပးီတေတာ့  ဝပိဿစေနာတရားအားထတုတ်ာနဲ့  လဝူတတ်ေကြကာငအ်မြ<စ်  တရားအားထတုတ်ာဟာ  အနာဂါ	်

ထတိေအာင ်	ထးူပါဘးူ။ ရဟန္တာမြ<စ	်သှာ လဝူတတ်ေကြကာငန်ဲ့ ဆကတ်ေနလိ့ု 	ရတာပဲ ထးူမြခားတာပါပ။ဲ 

	ရိိုး<လာ ဒလုnဘရဟနး်ခတံာတေတကွတေတာ့ ဝနိညး်ကိုနား	လညရ်င် အမြပစမ်ြ<စပ်ါတယ။် ဝပိဿစေနာ 	မြပတရ်ှု	တှတ်ေန

ရငတ်ေတာ့  ဝပိဿစေနာတရား  အမြ	ရဲှု	တှတ်ေနရငတ်ေတာ့  အတေကာငး်ဆုံးပါပ။ဲ  ဘနုး်ကြကးီအတေနနဲ့တေတာ့  ရဟနး်အမြ<စန်ဲ့

အားထတုအ်ားထတု၊် လဝူတတ်ေကြကာငအ်မြ<စန်ဲ့  အားထတုအ်ားထုတ် စတိသ်နသ်လို ယုံကြကညခ်ျကရ်ှိသလို အားထတု်

ပါ၊ ဝရီယိရှိရှိ အဆက	်မြပတ် ကြကိုးကြကို းစားစား ယုံယုံကြကညက်ြကည် အားထတုတ်ဲ့အတေပါ်	ာှသာ 	တူညမ်ြပးီ ထးူမြခားပါ

လ	ိ့်	ယ”် ဟူ၍မြ<စပ်ါသည။် 

တေကျး%းူရငှ် 	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီက-

“မြ	န	်ာမြပည	်ာှရှိကြကတဲ့ ဗဒု္ဓဘာသာဝငတ်ေတကွ အဆက	်မြပတ် ကသုိုလတ်ေကာငး်	ှုတေတ ွမြပုတေနတာတေကြကာင့် တေနာကဘ်ဝ

အကျို းတေပးတဲ့အခါ တမြခားတိုးတကတ်ဲ့ နိုငင်ကံြကးီတေတ	ွာှ သူတေဌးကြကးီတေတ၊ွ စက	်ှုလပုင်နး်ရငှက်ြကးီ တေတ၊ွ မြ<စန်ိုငက်ြကတဲ့

သတေဘာရှိပါတယ။် အဒဲီ 	ာှ လသွူားမြ<စမ်ြပးီတေတာ့ သူတိ့ုဆ	ီာှရှိတဲ့ အတေလအ့ကျင့်အတိုငး် ကာ	ဂဏုတ်ေတ ွခစံား စစံား

ရတဲ့  အတေမြခအတေနတေပါ်တညမ်ြပးီ  အကသုိုလတ်ေတကွ  ဟုိဘဝ	ာှ  ဆကတ်ိုကမ်ြ<စက်ြက	ာှ	ိ့ု  အဒဲအီကသုိုလတ်ေတတွေကြကာင့်ပဲ

တေနာငဘ်ဝတေတတွေရာကမ်ြပနတ်ေတာ့လဲ အပါယတ်ေလးပါး 	ခုျ လားကြကရ	ယဆ်ိုတာ ယုံကြကညသ်င့်တယ။် 

အခဘုဝ	ာှ ဒါန၊ သီလ ကသုိုလတ်ေကာငး်	ှုချညး်ပ	ဲဟတုဘ်ဲ  ဝပိဿစေနာတရားကို ဆရာသ	ားတေကာငး်နဲ့  စနစတ်ကျ

အားထတုလ်ိ့ု  အဆင့်တေတာ်တေတာ်မြ	င့်တဲ့  သခdါရတုေပက္ခဉာဏ်  (သ့ုိ	ဟုတ်)  အနညး်ဆုံး ဥဒယဗ္ဗဉာဏ် အဆုံးတေလာက်

ထတိေအာင် တေကျတေကျ လညလ်ည် အားထတုန်ိုင	်ယဆ်ိုရင် ဝပိဿစေနာပညာဦးစးီတဲ့  ဉာဏတ်ေကြကာင့် တေနာကဘ်ဝတေတ	ွာှ

တေ	တ့ေ	တ့ေလျာ့တေလျာ့	မြ<စပ်ဲ 	နှက်နတ်ဲ့သတတိရားလဲ ရလာတဲ့အတကွ် အကသုိုလ် ကာ	ဂဏုအ်ာရုံတေတကွို 	လိုကစ်ား



ချငပ်ဲ  နညး်လ	း်	နှက်နတ်ဲ့အကျင့်တေတကွို  ရာှတေ<တွတတ်ဲ့သတေဘာ  မြ<စတ်ေပါ်လာတတပ်ါတယ။်  အဒဲလီို  ဝပိဿစေနာ

ကုသုိလတ်ေကြကာင့် တချို န့ိုငင်မံြခားသားတေတဟွာ ရပိသ်ာကြကးီလို တေနရာတေတ	ွာှ ဝပိဿစေနာတရားကို အားထတုမ်ြ<စက်ြကပါ

တယ၊်  ဝပိဿစေနာဉာဏတ်ေကြကာင့်  ရရှိလာတဲ့  ပညာဉာဏဟ်ာ  ဘဝဆကတ်ိုငး်  	တေပျာက	်ပျကဘ်ဲ  တမြ<ညး်မြ<ညး်

တိုးတကသွ်ားနိုငပ်ါတယ်” ဟူ၍ 	နိ့်တေတာ် 	ခူဲ့တေလသည။် 

၈။ ချးီတေမြ	ာှကသ်င့်တေသာ ပညာရှိပဂု္ိုဂ လ	်ျားကို ချးီတေမြ	ာှကတ်ေတာ်	မူြခငး်

“အတေ	ရကိနန်ိုငင်ံ ဟားဗဒတ်က္ကသုိလ	်ှ ပုံနှိပထ်တုတ်ေဝတေသာ ဝသုိဒ္ိဓ	ဂစ်ာအပုက်ြကးီတငွ် ဓ	္မာနန္ဒတေကာသ	္ီဗ၏နဒိါနး်၌

အဋ္ဌကထာကျ	း်မြပု  အရငှ	်ဟာဗဒု္ဓတေဃာသ  	တေထရက်ို  	တရားစပွစ်ွဲပတုခ်တ၍်  တေရးသားထားသည။်  ထိ့ုအတကွ်

၁၃၁၉-ခနုစှတ်ငွ် က	္ဘာတေအး၌ ဝနတ်ေဆာငသံ်ဃာအ<ွ့ဲ အစညး်အတေဝးတစခ်ု ကျငး်ပ၍ ဓ	္မာနန္ဒတေကာသ	္ီဗ၏ စပွစ်ွဲချက်

	ျားကိုတေချပလျက် အရငှ	်ဟာဗဒု္ဓတေဃာသ	တေထရမ်ြ	တ၏် စစ	်နှတ်ေသာ ဂဏုသ်တ္ိတတိ့ုကို တေပါ်လငွတ်ေစတေသာ ဝသုိဒ္ိဓ	ဂ်

နဒိါနး်တေရးသားရနဆ်ုံးမြ<တ၍် ထိုသ့ုိတေရးသားသည့်တာဝနက်ို အနးီစခနး်ဆရာတေတာ်၊ 	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်၊ အရငှဝ်စိိ

တ္တသာရာ  ဘဝိသံဆရာတေတာ်နငှ့်  အရငှသီ်လာနန္ဒဘဝိသံတိ့ုအား  တာဝနလ်?ဲအပရ်န်  တညတီညတွတ်ညး်  ဆံုးမြ<တ်

တေတာ်	ကူြကသည။် ထိ့ုတေနာက် နဒိါနး်တေရးအ<ွ့ဲဝငဆ်ရာတေတာ် ၃-ပါးတိ့ုလညး် 	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်အား နဒိါနး်	ကူြက	း်

တေရးသားရန် တာဝနလ်?ဲအပက်ြကသည။် 

	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်သည်  သကဆ်ိုငရ်ာ  ပါဠိ,  အဋ္ဌကထာ,  ဋကီာတိ့ုကို  လညး်တေကာငး်၊  သာသနာ့သ	ိငုး်ဆိုငရ်ာ

ဒပီဝင်,  	ဟာဝင်,  စဠူဝင်,  နကိာယ,  သဂdဟ  စတေသာကျ	း်တိ့ုကိုလညး်တေကာငး်၊  ဤနဒိါနး်နငှ့်သကဆ်ိုင	်ည့်

တေရးှတေဟာငး်သုတေတသနဆိုငရ်ာ  တေရးသားချကတ်ိ့ုကိုလညး်တေကာငး်၊  	ျားစာွတေသာ  အဂdလပိဘ်ာသာတေရးကျ	း်  တိ့ုကို

လညး်တေကာငး်၊  အထပထ်ပက်ြကည့်ရှုစစိစတ်ေလလ့ာ၍ အချနိယ်ကူာ တေရးသားတေတာ	်တူေလသည။် ထိ့ုတေနာက် နဒိါနး်မြပုစု

တေရးအ<ွ့ဲသ့ုိ  တငမ်ြပတေတာ်	သူည။်  နဒိါနး်	ကူြက	း်	ာှ  အလနွမ်ြပည့်စုံတေနမြပမီြ<စရ်ာ  မြပငဆ်ငန်တုပ်ယ်  မြ<ည့်စကွ<်ယွ	်ရှိ

မြ<စ၍် ဆရာတေတာ် တေရးသားတေတာ်	သူည့်အတိုငး်ပင် အတညမ်ြပုလိုကက်ြကတေလသည။်

ဆရာတေတာ်သည်  ဤ	ျှမြ<င့်တေကျနပတ်ေတာ်		တူေသးဘဲ  ပါဠအိတေရးအသားတငွ်  နာ	ညက်ြကးီလသှည့်  သတေမြပကန်

ဆရာတေတာ် အရငှဝ်ါတေသဋ္ဌာဘဝိသံထသုိံပ့ိ့ု၍ လိုအပသ်ည	်ျားကိုမြပငဆ်င၍် အနဂုတီဂိါထာ	ျားပါ တေရးသားတေပးပါရန်

တိုကတ်နွး်ခဲ့တေလသည။် သတေမြပကနဆ်ရာတေတာ်သည် နဒိါနး်	ကူြက	း်ကို<တရ်တေသာအခါ မြပငစ်ရာဟူ၍လညး် 	တေတွ့ရ၊

ဝ	း်တေမြ	ာကဝ်	း်သာလသှမြ<င့်  အထးူရ?ငမ်ြပသွကလ်ကတ်ေသာဉာဏမ်ြ<င့်  အနဂုတီဂိါထာတေပါငး်  ၇၄-ဂါထာ	ျှ တေရးသား

တေတာ်	ခူဲ့တေလသည။်” 

ဤသ့ုိ  ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည်  		ိထိကသ်ကတ်ေတာ်  ၆-နစှ	်ျှငယတ်ေသာ်လညး်  သတေမြပကန်  ဆရာတေတာ်ကြကးီအား

အထးူချးီတေမြ	ာှကတ်ေတာ်	ခူဲ့တေလသည။် ဤ ဝသုိဒ္ိဓ	ဂ္ဂနဒိါနကထာမြ<င့် 	ျကတ်ေ	ာှကတ်ေခတ် မြ	န	်ာနိုငင်တံငွ်  အရငှ	်ဟာ



ဗဒု္ဓတေဃာသဆရာတေတာ်တိ့ု  တေရး	တူေရးဟနက်ို	တီေအာင်  တေရးစ	ွး်နိုငတ်ေသာ  ပဂု္ိုဂ လ	်ျား  ထငရ်ာှးရှိတေကြကာငး်  တေကြကညာမြပးီ

မြ<စတ်ေလသည။် ပဋိကတက်ျ	း်သကသ်က	်ျှသာ	က သ	ိုငး်ဆိုငရ်ာ,  အယဝူါဒဆိုငရ်ာ ကျ	း်တိ့ု၌လညး် ကq	း်ကျင်

မြခငး်၊ 	ညသ်ည့်အယအူဆ	ဆို သ	ာသ	တစ်တိထ်ားမြ<င့် တေဝ<နစ်စိစန်ိုငမ်ြခငး် စသညတ်ိ့ုတေကြကာင့်ပင် ဝသုိဒ္ိဓ	ဂ္ဂနဒိါန

ကထာကို အနိ္ိဒယနိုငင်ရံှိ ပါဠပိညာရငှတ်ိ့ုကပင် ချးီကျူးစကား တေမြပာကြကားကြကတေလသည။် 

၉။ ကြကညည်ို <ယွ် နဝိါတဂဏု်, န	ိာနဂဏုန်ငှ့် မြပည့်စုံတေတာ်	မူြခငး်

“ကထာဝတ္ထ  အနဋုကီာလာ နျာသသုတ္တ	ယှ၍ူမြပဆိုသည့် နဂိ္ဂဟဌာန၂၂-ပါးကို အလယွတ်ကူ သိနားလညတ်ေနတေစလို

တေသာ  မြပငး်မြပစာွမြ<စတ်ေပါ်ခဲ့သည့်  ထိုစတိဆ်န္ဒ၏  တိုကတ်နွး်ချကအ်ရ  သင့်တေလျာ်တေသာ  ကျ	း်တခမုြပုစရုန်  ကြကံ	ိ

တေသာအခါ 		ိကိိုယတ်ိုင် မြပုစမုြခငး်ထက် အရငှသီ်လာနန္ဒာဘဝိံသအားမြပုစရုန် တေတာငး်ပနတ်ိုကတ်နွး်မြခငး်က ပို	ို၍မြပ

ည့်စုံခိုငလ်ုံတေသာအားမြ<င့် အထးူပငတ်ေကျး%းူ	ျားလ	ိ့်	ညဟု် တေမြ	ာ်မြ	င	်ိ တေသာတေကြကာင့် ထိုအရငှအ်ား တေရးသားမြပုစရုန်

တေတာငး်ပနတ်ိုကတ်နွး်ခဲ့ပါသည။် 

ထိုတိုကတ်နွး်ချကအ်ရအားမြ<င့်  အရငှသီ်လာနန္ဒာဘဝိံသသည်  ဝ	း်တေမြ	ာကဝ်	း်သာ  စတိဆ်န္ဒထကသ်နစ်ာွမြ<င့်

သကဆ်ိုငရ်ာကျ	း်	ျား	ှ  တေ<ာ်မြပသင့်တေသာအချက်  အလကဟူ်သ	ျှကို  လိုတေလတေသး	ရှိတေအာင်  အမြပည့်အစုံ  တေ<ာ်မြပ၍

ဤဝါကျာဝယဝ,ဝဏ္ဏနာ ကျ	း်ကို မြပုစခုဲ့တေပသည”် ဟု ကျ	း်ဦး၌ချးီမြ	ငှ့်တေတာ	်ခူဲ့တေသာ အ	ာှစကား၌ 		ိကိိုယက်ို

နှိ	့်ချ၍  	ာနကငး်စငတ်ေတာ်	တူေသာ  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ၏ဂဏုက်ို  သိမြ	ငန်ိုငပ်ါသည။်  အတေကြကာငး်ကား

ထိုစဉအ်ချနိက် အရငှသီ်လာနန္ဒာဘဝိသံသည် သကတ်ေတာ် ၄၀-တေကျာ်	ျှရှိ၍ 	ဟာစည် ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီတေအာက်

၂၃-နစှခ်န့်ငယတ်ေပသည။် 



ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ 	န္တတေလးသ့ုိတေရာကရ်ှိစဉ်  အရငှသီ်လာနန္ဒာဘဝိသံ သီတငး်သံုးရာတေကျာငး်တိုကသ့ုိ် ကြွကတေတာ်	ူ

ရနစ်စီဉခ်ိုက်  ဒကာဦးစနိဝ်ငး်  (ဝငး်လိုကရ်ပုရ်ငှ်)က  ထိုအရငှအ်ား  သွားတေရာကပ်င့်တေပးပါ	ည့်  အတေကြကာငး်

တေလျှာကထ်ားလာတေလသည။် ထိုအခါတငွ် “စာတေပနငှ့်ပတသ်ကမ်ြပးီသိလို၍ တေ	းမြ	နး်	ည့်သူကသာ တေမြ<ကြကား တေပး	ည့်

ပဂု္ိုဂ လထ်ံ သွားရတေပ	ည”် ဟု	နိ့်ကြကားမြပးီ ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ ကိုယတ်ေတာ်တိုငပ်င် ကြွကသွားတေတာ	်ခူဲ့တေလသည။် 





၁၀။ ဥ%ကုဂဏု်, သုဟု%ကုဂဏုတ်ိ့ုနငှ့် မြပည့်စုံတေတာ်	မူြခငး်

သကတ်ေတာ်-၆၀၊  ဝါတေတာ်  ၄၀-ခန့်ရှိမြပမီြ<စ၍်  အရယွတ်ေတာ်အားမြ<င့်လညး်တေကာငး်,  သာသနာတေရး  တေဆာငရ်ကွခ်ျက်

	ျားအရလညး်တေကာငး်, ဆဋ္ဌသဂzတပိစုrက, အဂ္ဂ	ဟာ ပဏ္ဍတိအစရှိတေသာဘွ့ဲထးူဂဏုထ်းူ	ျား အရလညး်တေကာငး်,

သာသနာတငွ်  တေန,  လအလား  ထငရ်ာှးတေတာ်	လူတှေသာ  တေကျး%းူရငှဆ်ရာတေတာ်ကြကးီသည်  		ိကိိုယတ်ေတာ်တိုင်

က	္မဋ္ဌာနး်တရားအတေပါ်၌ ယုံ	ာှး	ှု,  ဝစိကိစိrာမြ<စတ်ေနခဲ့၍ တရား	တိုးတကဘ်ဲ ရှိခဲ့သည	်ျားကို အရယိာဝါသတရား

တေတာ်ကြကးီ(၁၃၂၄-ခနုစှ်)တငွ ်<ငွ့်ဟဝနခ်တံေတာ်	ခူဲ့သည	်ှာ... 

“ည?နက်ြကားတဲ့အတိုငး်  တကယအ်ားထတုက်ြကည့်ရင်  ကိုယတ်ိုငတ်ေတွ့	ယဆ်ိုတာကိုတေတာ့  ဘနုး်ကြကးီတိ့ုက  ရရဲကဲြကးီ

တာဝနခ်ပံါတယ။် ဒါတေပ	ဲ့ အား	ထတုရ်တေသးလို့ 	ယုံတဲ့သူကိုတေတာ့ အမြပစ	်တငပ်ါဘးူ၊ ဘာတေကြကာင့်တုံး ဆိုတေတာ့ သူ

က	ှ ကိုယတ်ိုင် 	တေတွ့တေသးဘဟဲာကိုး။ ပငွ့်ပငွ့်လငး်လငး်တေမြပာရရင် ဘနုး်ကြကးီတိ့ုကိုယတ်ိုငလ်ဲ  အစက 	ယုံခဲ့ပါဘးူ။

ဘနုး်ကြကးီ ရဟနး်ရစှဝ်ါတနုး်က 	ငး်ကနွး်တေ%တဝနဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီထံ သတပိဋ္ဌာန် က	္မဋ္ဌာနး်တရား အားထတု်

ခဲ့ပါတယ။် 

အဒဲတီနုး်က ဘနုး်ကြကးီ စဉး်စားတေဝဘနက်ြကည့်ခဲ့ပါတယ။် သွားလျှင် သွားတယလ်ိ့ု 	တှရ်	ယ် ဆိုပါတေကာ။ ရပလ်ျှငလ်ဲ

ရပတ်ယ၊် ထိုငလ်ျှငလ်ဲ ထိုငတ်ယ၊် အပိလ်ျှငလ်ဲ အပိတ်ယလ်ိ့ု 	တှရ်	ယ် ဆိုပါတေကာ။ တေကးွလျှငလ်ဲ တေကးွတယ၊် ဆန့်

လျှငလ် ဲဆန့်တယ၊် စားလျှငလ်ဲ စားတယလ်ိ့ု 	တှရ်	ယ ်ဆုိပါတေကာ။ ရပုတ်ရား နာ	တ်ရားဆိုတဲ့ သဘာဝ ဓ	္မအ	ည်

လဲ 	ပါဘးူ။ အနစိ္စ ဒကု္ခ အနတ္တ ဆိုတာတေတလွဲ 	ပါဘးူ။ တေတာ်တေတာ်ဆနး် တာပလဲိ့ု တေဝဘနမ်ြပးီတေတာ့ 	ယုံကြကညဘ်ဲ

ရှိတေနခဲ့ပါတယ။် 	ယုံတာက ယုံ	ာှး	ှု ဝစိကိစိrာနဝီရဏပ၊ဲ သူက ဝပိဿစေနာဉာဏပ်ညာ 	မြ<စန်ိုငတ်ေအာင်  	ဂ<်ိုလက်ို

	တေရာက ်နိုငတ်ေအာင် တားမြ	စတ်တပ်ါတယ၊် အဒဲါကို ပယရ်ာှးနိုငဘ်ိ့ုရာ အလနွအ်တေရးကြကးီပါတယ။် 

ဘနုး်ကြကးီ	ာှတေတာ့ အဒဲတီနုး်က ယုံ	ာှး	ှုကို  အတေကာငး်ထငတ်ေနလိ့ု တေလျှာကမ်ြပးီ တေတးွတေတာတေနခဲ့ပါတယ။် သွားတယ်

တေကးွတယ်  ဆန့်တယ်  ဒလီို	တှတ်ေနရတာတေတကွ ပညတတ်ေတပွ၊ဲ  အထညမ်ြဒဗ်  ပညတတ်ေတကွို  ရှုတေနတာပ၊ဲ  ပရ	တက်ို

	တေရာကတ်ေသးပါဘးူ။ ဒါတေတကွို	တှ<်ိ့ု  ဆရာတေတာ်ကြကးီက အတေမြခခအံတေနနဲ့ တေပးထားတာမြ<စ	်ာှပ။ဲ တေနာကက်ျ တေတာ့	ှ

ရုပတ်ေတနွာ	တ်ေတ ွအတေသးစတိခ်ွဲမြပဦး	ာှနဲတ့တူယ်  စသညမ်ြ<င့်  တေ	ျှာ်တေတးွစဉး်စား  တေနခဲ့ပါတယ။်  တေကာငး်တေကာငး်လဲ

အား	ထတုခ်ဲ့ပါဘးူ။ ဒါတေကြကာင့် ရက ်၂၀-တေကျာ် တစလ်တေလာကက်ြကာတေပ	ယ့်လိ့ု ဘာ	ထှးူထးူမြခားမြခား	မြ<စခ်ဲ့ဘးူ။  

တေနာကက်ျ	ှ အားထတုရ်ငး်အားထတုရ်ငး်နဲ့ အလိုလို သတေဘာတေပါကလ်ာတယ။် ‘အငး် သွားတယ် တေကးွတယ် ဆန့်

တယ် စသညမ်ြ<င့်  ကိုယအ်	အူရာ စတိအ်	အူရာတေတကွို  မြ<စတ်ိုငး်မြ<စတ်ိုငး်  လိုက	်တှတ်ေနတာဟာ အစအတေမြခခတံင်

	ဟုတဘ်းူ၊ အစလဲ ဟုတတ်ယ၊် အလယလ်ဲ ဟုတတ်ယ၊် အဆုံးအထလိဲ ဟုတတ်ယ၊် သိစရာတေတ ွအားလုံး ကနုတ်ေန

မြပီ၊  ဘာ	ျှ	ကျနတ်ေတာ့ဘးူ။  ဒါတေကြကာင့်  မြ	တစ်ာွဘရုားက ဒသီတပိဋ္ဌာနက်ို  “ဧကာယတေနာ 	တေဂ္ဂါ”  တခတုညး်တေသာ

လ	း် တတေကြကာငး်တညး်တေသာလ	်းလိ့ု တေဟာထားတေပတာပ’ဲလို့ သတေဘာတေပါကလ်ာပါတယ”် ဟူ၍ မြ<စတ်ေလသည။် 



၁၁။ တေဒါသ 	ာန ကငး်စငတ်ေတာ်	၍ူ စာနာတေသာစတိထ်ား ရှိတေတာ်	မူြခငး်

တချနိက် 	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီကို  အင	်တန	်ာနကြကးီသညဟု် စပွစ်ွဲ  မြပီး  သတငး်လ?င့်ခဲ့ကြက<းူသည။် ထို

ကိစ္စအတေပါ် တေတာငတ်နး်သာသနာမြပုဆရာတေတာ်ကြကးီ အရငှဥ်တ္တ	သာရ (၁၉၀၉-၁၉၉၅)က သူ၏ကိုယတ်ေတွ့ မြ<စရ်ပ်

နငှ့်ယဉှမ်ြပမြပးီ တေအာကပ်ါအတိုငး် မြပနလ်ညတ်ေရးသားတငမ်ြပခဲ့ပါသည။်

“	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီကို 	ာနကြကးီသညဟု် တေမြပာသံဆိုသံ တစက်ြက	ိ	်က ကြကားခဲ့ရ<းူ၏။ 		ိနိငှ့်  နးီကပ်

စာွဆကဆ်ခံဲ့သ	ျှ အချနိက်ာလ	ျားတငွ်  တေဒါသ 	ာနနငှ့်စပတ်ေသာ အ	အူရာ၊ အတေမြပာအဆို၊ အမြပုအ		ူျို း  တစက်ြက	ိ်

တစခ်ါ	ျှ 	တေတွ့မြ	ငခ်ဲ့ရ<းူပါ၊ လတူိ့ု အမြပစတ်ငတ်တတ်ေသာ ဝါသနာအတေလျာက် အသားလတွ် တေမြပာတေသာ ကဲ့ရဲ့စကား

တေတသွာမြ<စ	်ညဟု် 		ိယိဆူပါသည။် 

	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ  (၁၉၀၄-၁၉၈၂)  <လ	း်မြ	ို သ့ုိ့  ကြွကတေရာကလ်ာစဉက် အချငး်ချငး်  အသကအ်ရယွ်

တေ	းကြက၍ အမြပနအ်လနှတ်ေမြပာခဲ့ကြက<းူ၏။ ထိုအချနိက် 	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ကြကးီ	ာှ သကတ်ေတာ် ၇၁-နစှမ်ြ<စ၍် 		ိကိ

၆၅-နစှမ်ြ<စ၏်။ ဆရာတေတာ်ကြကးီက ‘တေကြသာ်၊ ကျနး်	ာတေရး တယတ်ေကာငး်ပါလား၊ အရငှဘ်ရုားတိ့ုအလပုက် ပငပ်နး်

ဆငး်ရလဲတှယ၊် တေနတေရးစားတေရးလညး် ဆငး်ရကဲြကတယ၊် တပည့်တေတာ်တိ့ု အလပုထ်က် ခကခ်ကဲြက	ာှပ’ဲဟု 	နိ့်တေတာ်	ူ

ပါသည။် 

ထိ့ုတေနာက် တေငတွေကြကးကိုလညး် အလှူ 	ခ၊ံ မြ<စသ်လိုနငှ့် ရတတသ်	ျှ တေရာင့်ရဲ တေနတေကြကာငး် တစဆ်င့်စကား ကြကား၍တေပ

တေလာ၊ ‘သကdနး်တစစ်ုံနငှ့်  ဝတ္ထ  ၅၀-ကျပက်ို  ကြကုံကြကိုကခ်ိုက်  တေထာကပ်ံ့ပါတယ’်ဟု ကပ္ိပယ	တှဆင့်တေထာကပ်ံ့၍

လကခ်ယံလူိုကရ်၏။ ကိုယခ်ျငး်စာတတပ်ုံ၊ တေထာကထ်ားညာှတာတတတ်ေသာ စတိတ်ေကာငး်တေစတနာရှိပုံ တေပါ်လငွမ်ြခငး်

	ာှ လကတ်ေတွ့မြ<စသ်ည”် ဟူ၍ မြ<စပ်ါသည။် 

တေတာငတ်နး်သာသနာမြပုဆရာတေတာ်သည်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ကြကးီထတံေတာ်၌  ဆဋ္ဌသဂdါယနာ  	တိုင	်ကီ  တစလ်

ကြကာ တရားအားထတု<်ူးတေလသည။် 



တေကျး%းူတေတာ်ရငှ	်ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီအနးီ ဝတက်ြကးီဝတင်ယတ်ိ့ုကို ၈-နစှက်ြကာ	ျှ မြပုစခုငွ့်ရရှိခဲ့တေသာ တေရ?

	ငး်ဝဆံရာတေတာ်သည်  ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ၏  တေ	တ္တာတရားကြကးီ	ားပုံ၊  တပည့်	ျားအတေပါ် ငဲ့ညာှပုံ	ျားကို

မြပနလ်ညတ်ေမြပာကြကားခဲ့သည	်ှာ 

 “ဆရာတေတာ်ကြကးီကို  အလပုတ်ေကqးမြပု<ိ့ု  အနား	ာှတေနရတေပ	ယ့် ဆရာတေတာ်ကြကးီဟာ သူလိုအပတ်ာကို ကုိယတ်ိုငလ်ပု်

တေလရ့ှိပါတယ။် ဆရာတေတာ်ကြကးီက သ့ူအချနိန်ဲ့သူ စာကြကည့်တေလရ့ှိတယ၊် အဒဲအီခါ	ျို း	ာှ ကျုပတ်ိ့ု အနား	ာှရှိတေနတေပ	

ယ့် ဘာစာအပု	်ှ ယတူေပးရတယလ်ိ့ု	ရှိဘးူ၊ လိုတဲ့စာအပုတ်ေတကွို ဆရာတေတာ်ကြကးီကိုယတ်ိုငပ်ဲ သွားယ၊ူ သွားထားတတ်

တယ။် 	းီ<ငွ့်လိုကစ်	း်ပါလိ့ုလညး် တစခ်နွး်		ှခိုငး်ဘးူ၊ ဆရာတေတာ်ကြကးီ ကိုယတ်ိုငပ်ဲ ထ<ငွ့်တယ၊် ပတိတ်ယ။် ကုိယ်

က  အလိုကတ်သိနဲ့  ထမြပီးလပုရ်ငလ်ပု၊်  ဆရာတေတာ်ကြကးီကတေတာ့  ခိုငး်တေလ	့ရှိဘးူ။  တေနလ့ညပ်ိုငး်  ဆရာတေတာ်ကြကးီ

အနားယတူဲ့ အခါ ‘ဦး%ငး်၊ သပတိထ်ကဲ အပန်ဲ့အပခ်ျညယ်ခူဲ့ပါ၊  လ<ဲိ့ုရာ သကdနး်တေလးတေရာတေပးပါဦး’ ဆိုလိ့ု ကျုပ်

လညး်  သကdနး်တစထ်ညထ်တုမ်ြပးီ  ကပလ်ိုကတ်ယ၊်  ‘သကdနး်က  ချုပရ်ိုးတေတ ွ 	ခိုငဘ်းူ’  ဆိုမြပးီ  ချုပ<်ိ့ုမြပငတ်ယ။်

ကျုပက် ‘တပည့်တေတာ် ချုပပ်ါ့	ယဘ်ရုား’ ဆိုတေတာ့ ‘ဒတီေလာကက်တေတာ့ ကိုယ့်ဟာကိုယလ်ညး် လပုတ်တပ်ါတယ’်

တဲ့။ ချုပမ်ြပးီတေတာ့	ှ အဒဲီ သကdနး်ကို မြပနလ်လဲိုကတ်ယ။် ဆရာတေတာ်ကြကးီ ဆွ	း်ဘနုး်တေပးမြပးီလိ့ု သပတိတ်ေဆး	ယ် မြပင်

ရင ်ကျုပက်ဝငတ်ေဆး<ိ့ုလပုတ်ယ၊် အဒဲအီခါ	ျို း	ှာ ‘ကိုယ့်သပတိက်တေလးတေတာ့ ကုိယ ်တေဆး	 ှသင့်တေတာ်	ှာတေပါ့’ တဲ့။ 

ဆရာတေတာ်ကြကးီ 	နကတ်ိုငး် နာယကတေတ၊ွ ဝနတ်ေဆာငသံ်ဃာတေတနွဲ့ ဘရုားဝတ် တကတ်ယ၊် မြပးီရငတ်ရားထိုငတ်ယ၊်

အဒဲါ  ဆရာတေတာ်ကြကးီရဲ့  တေနာကဆ်ုံးအချနိထ်ပိ၊ဲ  	နကဆ်ိုရင်  ဆရာတေတာ်ကြကးီက  အခနး်ထ	ဲာှ  စကြကoတေလျှာကတ်ေနမြပ။ီ

ဆရာတေတာ်ကြကးီတေမြခသံ ကို ကြကားတေနရတယ၊် တေနာက် ‘ဒငဒ်င’်နဲ့ တေလးချကလ်ညး်တေခါကတ်ေရာ ‘တေဒါက’်ဆို တခံါးကို <ွ

င့်မြပးီ ထကွလ်ာတယ၊် ကျုပတ်ိ့ု ဦးပဉ္စငး်ငယတ်ေတကွ တေနာကက်ျတတတ်ယ၊် အပိတ်ေပျာ် တေနလိ့ု တေနာကက်ျတတတ်ာကို

သိသွားတေတာ့  ဆရာတေတာ်ကြကးီက  ကျုပက်ို  နှိုးစကခ်ျလိ့ုရတဲ့  နာရတီေလးတေပးတယ၊်  မြပီးတေတာ့  ‘တရားထိုငလ်ာတာ

တေနာက	်ကျတေအာင် နှိုးစကခ်ျထား’ လိ့ု 	နိ့်တယ”် စသည၍် မြ<စပ်ါသည။် 



၁၉၇၇-ခနုစှထ်ကဲ  တေကျး%းူရငှ်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီရဲ့  တရားစာအပု်  	ျားကို  ယခငက်  က	္ဘာတေအး

ဗဒု္ဓသာသနာအ<ွ့ဲ	ာှ  ရုိကန်ှိပတ်ေနရာ	ှ  စက္က အခကအ်ခဲ  တေကြကာင့်  အမြပင	်ာှ  စက္က တေလျှာကထ်ားမြပးီ  ရုိကန်ှိပရ်န်

အတေကြကာငး်ကြကားချကအ်ရ ဓာတပ်ုံနငှ့် စာတေရးကရိယိာတေကာ်ပိုတေရးရငှး်ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ	်ှူ းသာနိုးအား သွားတေရာက် တေတွ့ဆုံ

မြပီး စက္က  အခကအ်ခကဲို တငမ်ြပခဲ့ပါတယ။် 

စက္က 	ရှိတေတာ့လိ့ု  အတေရးကြကီးတဲ့  ဝပိဿစေနာရှုနညး်ကျ	း်  အစရှိတဲ့  တေကျး%းူရငှ်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ  ရဲ့

ကျ	း်စာအပု် ၁၀-အပုတ်ေလာက် မြပတလ်ပတ်ေနခဲ့တာ အချနိ် တစန်စှခ်န့်ကြကာခဲ့ပါမြပ။ီ ဒါတေကြကာင့် ဦးသာနိုးအတေနနဲ့ စာအပု်

	ျားကို ရိုကန်ှိပ ်တေပးရန် အထးူကစိ္စတစရ်ပအ်တေနနဲ့ အကအူညတီေပး<ိ့ု တေ	တ္တာရပခ်မံြခငး်မြ<စပ်ါတယ။် 

ဥိးသာနိုးကလဲ  <တိက်ြကားခဲ့တဲ့အတိုငး်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီအား  လာတေရာက<်းူတေမြ	ာ်ကနတ်ေတာ့ရငး်

ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီရဲ့  ကျ	း်စာအပု	်ျား  ရိုကန်ှိပရ်ာ	ာှ  စက္က အခကအ်ခတဲေကြကာင့်  မြပတလ်ပတ်ေနတဲ့အတကွ်  ရဟနး်၊

သံဃာ၊ စာသငသ်ား 	ျားနငှ့်တက ွလဒူကာ၊ ဒကာ		ျားပါ 	ျားစာွအဆင	်တေမြပမြ<စခ်ဲ့တဲ့အတေကြကာငး် တေဆးွတေနးွ ကြကရငး်

ယငး်စာအပု	်ျား ရိုကန်ှိပန်ိုငရ်နအ်တကွ် စက္က ကို မြ<စတ်ဲ့နညး်နဲ့ ရရှိတေအာင် တေဆာငရ်ကွတ်ေပး<ိ့ု တေ	တ္တာရပခ်ခံဲ့တေကြကာငး်

နငှ့်  ဦးသာနိုးကလဲ  အထးူတေဆာငရ်ကွတ်ေပးပါ့  	ယဆ်ိုတေကြကာငး်  ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီအား  တေလျှာကထ်ားပါတယ။်

ဆရာတေတာ်ကြကးီကလ ဲအလနွတ်ေကာငး်ပါတယလ်ိ့ု 	နိ့်ကြကားပါတယ။် 

“ဒတီရားစာအပု	်ျား ရုိကန်ှိပတ်ေရးအတကွ် စက္က ရရှိတေရး	ာှ အလနွအ်တေရးကြကီး တာ 	နှတ်ေပ	ယ့်လဲ ဒကာကြကးီတိ့ုနဲ့ အ<ွ့ဲ

	ာှ အခကအ်ခအဲလနွတ်ေတွ့မြပးီ အထအိခိုက် ရှိ	ယ့်ကစိ္စ	ျို း တေတွ့	ယဆ်ိုပါက 	တေဆာငရ်ကွတ်ေစလိုပါ”လို ကြသဝါဒတေပးပါ

တယ။် 

“ကိုယ် အင	်တနအ်လိုရှိတေနတဲ့ ပစ္စညး်တစခ်အုတကွ် ဒကာကြကးီတိ့ု	ာှ အခကအ်ခ	ဲျားတေတွ့မြပးီ ထခိိုက	်ယ် ဆုိပါက



	လပုက်ြက<ိ့ု  ကြကားသိရတဲ့အတကွ်  အလနွအ်ံ့ကြသကြကညည်ို 	ပိါတယ။် ဒလီို  အရယိာ သူတေတာ်တေကာငး်ကြကးီတေတအွတကွ်

ဆိုရင် ကqနတ်ေတာ့် တာဝနပ်ိုငး်ကတေတာ့မြ<င့် 	မြ<စမ်ြ<စတ်ေအာငတ်ေဆာငရ်ကွတ်ေပး<ိ့ု ယခပုဲ စတိထ်ကဲ ဆံုးမြ<တလ်ိုကပ်ါမြပ”ီ

ဆိုမြပးီ  ဦးသာနိုးသည်  သူတာဝနယ်စူဉက်ာလအတငွး်  အမြ	တဲ	း်  တေချာတေ	ာ  တေမြပမြပစတ်ေအာင်  တေဆာငရ်ကွတ်ေပးသွားပါ

တေတာ့တယ”် ဟူ၍မြ<စတ်ေလသည။် 

၁၂။ စတိသ်တေဘာထားမြပည့်ဝတေတာ်	၍ူ အတေမြ	ာ်အမြ	ငက်ြကးီ	ားတေတာ်	မူြခငး်

ဒကာကြကးီဦးပငွ့်တေကာငး်သည် ၁၉၈၁-ခနုစှ် ဂိုဏး်တေပါငး်စုံ သံဃာ့အစညး်အတေဝးကြကးီသ့ုိ ကြွကတေရာကတ်ေတာ်	လူာ တေသာ

တေရ?ဟသdာဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီအား  တေတွ့ဆုံ<းူတေမြ	ာ်မြပးီတေနာက်  	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ကြကးီအား  “တပည့်တေတာ်အား

တေရ?ဟသdာဆရာတေတာ် ဘရုားကြကးီက တေညာငတ်နုး် တေရ?ဟသdာတေတာရတေကျာင်းတိုကက်ြကးီကို အစစအရာရာ စညး်စညး်ရုံး

ရံုးမြ<စတ်ေအာင်  မြပနလ်ညတ်ေဆာငရ်ကွက်ြက<ိ့ု  တာဝနတ်ေပး	နိ့်ကြကားတေတာ်	မူြခငး်ကို  	ညသ့ုိ်စဉး်စားရ	ည	်သိ၍  တာဝန	်

ယခူဲ့တေသးတေကြကာငး်” တေလျှာကထ်ားတေလရာ .. 

	ဟာစညဆ်ရာတေတာ်ဘရုားကြကးီက  “ငယစ်ဉက်တညး်က  တေကျး%းူ	ျားခဲ့တဲ့  ဆရာသ	ားရငး်ချာတေတလွည်းမြ<စ၊်

ဒကာကြကးီတိ့ုကိုးကယွတ်ဲ့  တေကျာငး်တိုကက်ြကးီလညး်မြ<စတ်ေတာ့  တေတာ်တနရ်ုံ	အားလပတ်ေပ	ယ့်  တတန်ိုငသ်	ျှတေတာ့

သွားတေရာကတ်ေဆာငရ်ကွ် တေပး<ိ့ုသင့်ပါတယ၊် ဒီ 	ဟာစညရ်ပိသ်ာကြကးီရဲ့လပုင်နး်တေတကွ တေရရညှလ်ပုင်နး်တေတမွြ<စ် တေတာ့

ယာယတီေခတ္တရပထ်ားမြပးီ  ဟုိ	ာှသွားတေရာကတ်ေဆာငရ်ကွတ်ေပးရင်  မြ<စန်ိုငပ်ါလ	ိ့်	ယ၊်  ဟုိ	ာှ  ဒကာကြကးီ  	ျကန်ာှမြပ<ိ့ု

အတေရးကြကးီပုံရပါတယ၊် ဒကာကြကးီကိုယတ်ိုင် တေညာငတ်နုး် မြ	ို သူ့မြ	ို သ့ားတေတနွဲ့ တေဆာငရ်ကွလ်ိုကရ်င် အားတကသ်တေရာ

မြ<စမ်ြပးီ စညး်စညး်လုံးလုံးမြ<စလ်ာ	ယ့် အတေမြခအတေနရှိဟနတ်ပူါတယ၊် အဒဲလီိုဆိုရင် ဒကာကြကးီအတေနနဲ့ ဘယန်ညး်နဲ့	

ဆို တေဆာငရ်ကွ<်ိ့ုတေကာငး်ပါတယ်” ဟူ၍ 	နိ့်ကြကားတေတာ်	ခူဲ့တေလသည။် 

“ဒလီိုအ	နိ့်ရှိတာကြကားရတေတာ့  ကqနတ်ေတာ့်စတိထ်ဲ  တေကျး%းူတေတာ်ရငှ်  	ဟာစည်  ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီဟာ

သတေဘာထားအလနွမ်ြပည့်ဝမြပးီ အတေမြ	ာ်အမြ	ငသိ်ပက်ြကးီတေတာ်	တူာပါပ၊ဲ ပရယိတ္ိတတေရာ ပဋပိတ္ိတပါ သာသနာတေတာ် နစှရ်ပ်

လုံးအတကွ်  အ<က<်က	်ှ  တေဆာငရ်ကွတ်ေပးတေစလိုတဲ့တေစတနာနဲ့  တိုကတ်နွး်တေနတာပဟုဲနားလညက်ာ  ကqနတ်ေတာ့်	ာှ

ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီအား အလနွပ်ဲ တေလးတေလးစားစား အံ့အံ့ကြသကြသ ထပတ်လလဲဲ ကြကညည်ို 	မိြပန် ပါတယ”် ဟူ၍ ဦး

ပငွ့်တေကာငး်က ပတူေ%ာ်ခဲ့တေလသည။် 

၁၃။ ခို	ှီချဉး်ကပလ်ာသူ	ျားအပါ် ခွဲမြခားနှိ	ခ်ျမြခငး် အလျှငး်	ရှိဘဲ 

ကရုဏာ ထားတေတာ်	မူြခငး်

ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည် ခို	ှီချဉး်ကပလ်ာသူ	ျားအပါ် ခွဲမြခားနှိ	ခ်ျဆကဆ်မံြခငး် အလျှငး်	ရှိဘဲ  ကရဏုာတရား



ကြကီး	ားတေတာ်	လူသှည။် 

တစခ်ါတငွ်  ရနက်နုမ်ြ	ို ့  တေထာကက်ြကန့်အနာကြကးီတေရာဂါအထးူကတုေဆးရုံသ့ုိ  ကြွကတေရာက၍် တရားတေဟာကြကား  တေပးပါရန်

ထိုတေဆးရုံ၏တာဝနခ်ဆံရာဝနက်ြကးီ	ှ  လာတေရာကတ်ေလျှာကထ်ားရာ၌  ဦးပငွ့်တေကာငး်က  “ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီ

တေနထိုင	်တေကာငး်လတှေကြကာငး်, သကတ်ေတာ်လညး်ကြကးီမြပမီြ<စ၍် အမြခားဆရာတေတာ်တစပ်ါး ကြွကတေရာကန်ိုင<်ိ့ု စစီဉထ်ားပါ

သည့်အတေကြကာငး်” တေလျှာကထ်ားရာ .. 

ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီက “ဘယတ်ေတာ့ကြွကရ	ာှလ၊ဲ တေန	တေကာငး်လညး်လိုက	်ယ၊် 	ိုးတငွး်အခါ	ို့ ရာသီဥတ	ုတေကာငး်

လညး် လိုက	်ယ၊် အနာကြကးီတေဆးရုံလိုတေနရာ	ျို းကို ကြွကတေပး<ိ့ု ဘနုး်ကြကးီက အမြ	အဲဆငသ်င့် ရှိတယ၊် အပင့်ကိုတေစာင့်

တေနတာပါ” ဟူ၍ 	နိ့်ဆိုခဲ့တေလသည။်

ဆရာတေတာ်ဘရုားကြကးီသည်  အနာကြကးီတေဆးရုံရှိ  သံဃာတေဆာငသ့ုိ်တေရာကလ်ျှင်  မြ	တစ်ာွဘရုားကို  တေရးှဦးစာွ  ဦးချရှိခိုး

မြပီး	ှ  ပလnငတ်ေပါ်သ့ုိကြွက၍  တရားတေဟာကြကားတေတာ်	သူည။်  လူ့ဘဝကိုရတေနစဉအ်ခါ  သတပိဋ္ဌာနတ်ရား  အားထတု<်ိ့ု

အတေရးကြကးီလှတေကြကာငး်နငှ့်  တရားရှု	တှန်ညး်	ျားကိုပါ  မြပည့်စုံစာွတေဟာကြကားတေတာ်	ခူဲ့တေလရာ  ၃-နာရခီန့်  ကြကာမြ	င့်ခဲ့

တေလသည။် ထိုတေနက့ား ၁၉၇၉-ခနုစှ် ကြသဂတုလ် ၂၅-ရကတ်ေန့ မြ<စပ်ါသည။် တေနာငတ်ငွ် ရတေသ့တေယာဂတီစဦ်းက 	ဟာ

စညဆ်ရာတေတာ်ကြကးီထနံညး်နာခယံ၍ူ  ၁၀-ရကတ်ရားစခနး်	ျားကို  အကြကိ	က်ြက	ိ်  <ငွ့်လစှက်ာ  အနာကြကးီတေဆးရုံ၌

တရားမြပသခဲ့တေလသည။် 






