၁။ ရတနာမြ တ်သုံးပါး၏ ဂုဏ်တေတာ် ျားကို တေန့စဉ်အကြကိ ် ျားစွာ
ရွတ်ဆို နှလုံးသွင်း ရှိခိုး ပူတေ%ာ်တေတာ် ူမြခင်း

ဟာစည်တေကျာင်းတေတာ်အတေပါ်ထပ်တွင် ဆရာတေတာ်ကြကီး သီတင်းသုံးတေတာ် ူရာ အခန်းနှင့်တဆက်တည်း ဘုရား
ခန်း၌ ဥဒ္ဒိဿစေတေစတီတေတာ် မြ တ်ဘုရားဆင်းတု ကိန်းဝပ်စ ္ပယ်တေတာ် ူလျက်ရှိပါသည်။
ဆရာတေတာ်ကြကီးသည် မြ တ်ဘုရားဆင်းတုတေတာ်ကို တေန့စဉ်အကြကိ ် ျားစွာ ဘုရားဂုဏ်တေတာ် ၉-ပါးရှိခိုး, တရားဂုဏ်
တေတာ် ၆-ပါးရှိခိုး, သံဃာ့ဂုဏ်တေတာ် ၉-ပါးရှိခိုး, ဉာဏ်စဉ် ၁၆-ပါးဘုရားရှိခိုး, ပဋိပတ္တိပူ%နာကာရ ဘုရားရှိခိုးတို့
မြ<င့် ကြကည်လင်မြပတ်သားစွာ ရွတ်ဆိုနှလုံးသွင်း ရှိခိုးပူတေ%ာ်တေတာ် ူတေလ့ရှိတေလသည်။
ဆရာတေတာ်ကြကီး၏တေ ွးတေန့တေတာ် ဒုတိယဝါဆိုလမြပည့်တေကျာ် ၃-ရက်တေန့ ကျတေရာက်တိုင်း တပည့်ဒကာ ျားနှင့် အတူ
တေရ?တိဂုံတေစတီတေတာ်မြ တ်ကြကီးသို့ ကြွကတေရာက်တေတာ် ူကာ ရာဟုတေထာင့်ရှိ သံတန်တေဆာင်းကြကီး ှတေန၍ ပန်း, ဆီ ီး,
အတေ ?းတိုင် ျားမြ<င့် တေလးမြ တ် တေကာ်တေရာ် ပူတေ%ာ်တေတာ် ူမြ ဲမြ<စ်တေလရာ လွန်တေတာ်

ူ ီ ၇-ရက်အလို သက်တေတာ် ၇၈-

နှစ် မြပည့် တေ ွးတေန့တိုင်တေအာင်ပင် မြ<စ်သည်။
ဝတ်မြပုပူတေ%ာ်တေတာ် ူမြပီးတေနာက် တေစတီတေတာ်မြ တ်ကြကီးကို လကျာ်ရစ်လှည့်လည်၍ ပူတေ%ာ်တေတာ် ူတေလသည်။ ရံခါ လက်
<ူးပဒုံပန်းကြကာငုံမြ<င့် ပူတေ%ာ်တေတာ် ူသည်။ ရံခါ လက်အုပ် ဟုတ်ဘဲ

ျက်လ?ာတေတာ်တေအာက်ချလျက် သ ္မာသ ္ဗုဒ္ဓ

မြ တ်စွာဘုရား၏ ဘုန်းတေတာ်, ကံတေတာ်, ဉာဏ်တေတာ်, အနန္တဂုဏ်တေတာ်နှင့် တေကျး%ူးတေတာ် အတေပါင်းတို့ကို ဆင်မြခင်
စဉ်းစား ပွား ျားကြကည်ညိုတေတာ် ူတေလသည်။
၁၃၄၃-ခုနှစ်၊ နတ်တေတာ်လမြပည့်တေန့တွင် ချီးမြ ှင့်တေသာ ကြသဝါဒတေတာ်၌ “သူ ျား အမြပစ်တင်စရာ ရှိတေအာင် သီလကို
အထူးဂရုစိုကကြ် က ှပဲ၊ သ ာဓိ၊ ပညာတေတွကို မြပည့်စုံသင့်သတေလာက် မြပည့်စုံတေအာင် အားထုတ်ကြကရ တယ်။ အားထုတ်
မြပီးတေတာ့လည်း တေနာက်တေတာ့ အား ထုတ်ဘဲ ဒီအတိုင်းတေနရင် တေနရာ ကျဘူး၊ ဆက်မြပီး အားထုတ်တေန ှ တေကာင်း
တယ်။ အားထုတ်နိုင်<ို့ အတေရးကြကီးတယ်။ ပရိသတ် ရှိလည်း ကိုယ့်ဟာကို တစ်ပါးတည်း အားထုတ်<ို့ပဲ၊ ဒီကတေတာ့
သွားစရာရှိလို့ တမြခားတပါး တေရာက်တေနလဲပဲ ရွတ်တန်တာတေလးတေတွ အတိုချုပ်တေပါ့တေလ ရွတ်မြပီးတေတာ့ တေ တ္တာလည်း
ပွား ျား၊ ဝိပဿစေနာလည်းပဲ တေရာက်တဲ့တေနရာ ှာ တတ်နိုင်သ ျှ အားထုတ်ရတာပဲ။
ဟိုအတေနာက်နိုင်ငံတေတွ တေရာက်သွားတဲ့အခါ ှာလည်း ပရိသတ်တေတွဘာတေတွ စုတေဝးစရာ သိပ် ရှိလှပါဘူး။ အဲလိုအခါ ှာ
လည်း ကိုယ့်ဟာကို တစ်ပါးတည်းပဲ၊ တစ်ချို့ တေနရာကျတေတာ့လည်း ဒီကပါလာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တေတွနဲ့ အတူတကွ
ဘုရားရှိခိုး၊ နှလုံးသွင်းကြက အားထုတ်ကြကတယ်။ ကိုယ်တစ်ပါးတည်းရှိတဲ့အခါ ှာလည်း ကိုယ်တစ်ပါးတည်းပဲတေပါ့။
အဲဒီလို အချိန်ရသလို အားထုတ်ရတာပဲ၊ အမြ ဲ မြပတ် နှလုံးသွင်း အားထုတ်တေနတာပါပဲ၊ အဲဒါ အထူးအတေရးကြကီးပါ
တယ်။ အဲဒါတေတွ တေပါ့တေလျာ့မြပီးတေတာ့ တေနတတ်တယ်။ အခု ဒီနှစ်ပတ်လည်ပူတေ%ာ်ပွဲ လာတေရာက်တဲ့အခါ ှာ ဒီက

အတေလ့အထတေတွကို တေလ့လာကြကရတယ်။ တေလ့လာမြပီးတေတာ့ ိ ိတို့တေနရာ မြပန်တေရာက်တဲ့အခါကာလ ဒီလိုပဲ ရိုရိုတေသတေသ
တေလးတေလးစားစား အားထုတ်<ို့ပါပဲ” စသည်မြ<င့် ိနကြ့် ကားတေတာ် ူပါသည်။
“ရဟန်း ျား အမြ ဲနှလုံးသွင်းရ ည့် ပဗ္ဗ%္ဇိတ အဘိဏှသုတ် တရားဆယ်ပုဒ်ကို တေတာ်တေတာ်ဆီက တစ်ခါတေမြပာမြပီးခဲ့မြပီ၊
ပဗ္ဗ%္ဇိတေတန အဘိဏှံ ပစ္စတေဝက္ခိတဗ္ဗံ- ရဟန်းဟာ အမြ ဲနှလုံးသွင်းရ ယ်တဲ့။ အဲဒါ နှလုံးသွင်းရ ည့်တရား ၁၀-ပါးထဲ
ှာ ‘အတ္ထိ နု တေခါ တေ ဥတ္တရိ နုဿစေဓတေ ္မာ အလ ရိယဉာဏ ဒဿစေနဝိတေသတေသာ အဓိဂတေတာ’ တဲ့ အဲဒီအချက်လည်း
ပါပါတယ်။ အဲဒါက အတေရးကြကီးပါတယ်။ ဆယ်ပုဒ်ထဲက တေနာက်ဆုံး ဆင်မြခင် နှလုံးသွင်း<ို့ တေဟာကြကားထားတဲ့
အချက်ပဲ၊ ငါ့အား ဥတ္တရိ နုဿစေဓ ္မဆိုတဲ့ ဈာန်၊ ဂ်၊ <ိုလ်တရားရှိသလားဆိုတာ၊ အဘိဏှံ ပစ္စတေဝက္ခိတဗ္ဗံ– မြပတ်
နှလုံးသွင်းရ ယ်တဲ့၊ ဥတ္တရိ

နုဿစေဓ ္မဆိုတာ ‘အလ ရိယဉာဏဒဿစေနဝိတေသသ- ကိတေလသာကို <ျက်ဆီးမြခင်း၌

စွ ်းနိုင်တေသာ စင်ကြကယ်တဲ့ဉာဏ်အထူး’ တဲ့။ အဲဒီဉာဏ်အမြ င်ကလဲ ျက်စိနဲ့မြ င်သလို တေသတေသချာချာ သိမြ င်နိုင်တဲ့
ဉာဏ်ပါပဲ။
နည်း ှန်လ ်း ှန်နဲ့

မြပတ်အားထုတ်တေနလို့ရှိရင် အဲဒီဉာဏ်အမြ င်အထူးနဲ့တကွ ဥတ္တရိ နုဿစေဓ ္မဆိုတဲ့ ဈာန်၊

ဂ်၊

<ိုလ်တရားကို ရနိုင်ပါတယ်။ တကယ်ရမြပီဆိုလို့ရှိရင် လဲ ကိုယ့် ှာ ဒီတရားတေတွ ရှိ ရှိ တကယ်သိနိုင်တာပဲ၊ ဒီဉာဏ်
ဒီတရားတေတွ ရတေသးလို့ရှိရင်လည်း ရတေအာင်၊ ရှိတေအာင် အားထုတ်<ို့ လိုပါတယ်” စသည်မြ<င့်လည်း ၁၃၄၂ -ခုနှစ်၊
တေတာ်သလင်းလကွယ် ဥပုသ်မြပုရာ၌ ကြသဝါဒတေပးတေတာ် ူပါသည်။

၂။ ဝိနည်းသီလကို အသက်တ ျှ တေလးစားမြ တ်နိုးတေတာ် ူမြခင်း
ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် ငယ်စဉ်ကပင် သီလကို အညစ်နွ ်း ခံခဲ့တေပ။ ရဟန်းမြ<စ်မြပီးစ တေလးလ ှာပင်
ရုက္ခ ူဓုတင်, ပိဏ္ဍပါတ်ဓုတင်, ဧကာသနိက်ဓုတင်, ပတ္တပိုဏ်ဓုတင်တို့ကို တေဆာက်တည်ကျင့်သုံး ခဲ့တေလသည်။
သက်တေတာ်၂၈-နှစ်အရွယ် ပဋိပတ္တိခရီးအစ ဘုန်းကြကီးဦးအုန်းခိုင်တေကျာင်း၌လည်း သုသာန်ဓုတင်ကို တေလးညတိတိ
တေဆာက်တည်ခဲ့ပါသည်။
သက်တေတာ် ၇၅-နှစ်အရွယ်တေတာ်က ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် မြပည်ပသာသနာမြပုခရီးစဉ်တွင် သီတင်းသုံးခဲ့ရတေသာ
ဟိုတယ် ျား၌ တစ် ိုးတစ်ရံတည်းအတွင်း အ ျိုးသ ီး ျားရှိနိုင်ရာ တစ်ည ျှကျိန်းခဲ့တေသာ သဟတေသယျသိက္ခာပုဒ်မြ<
င့် အာပါတ် ှ လွတ်တေစမြခင်းငှာ နိသ%္ဇိဓုတင်တေဆာက်တည်၍ နိုင်ငံ ၆-ခုတို့၌ ညတေပါင်း ၂၀-ထက် နည်း တေလျာင်း
အိပ်စက်မြခင်းအလျှင်း မြပုဘဲ ထိုင်လျက်သာ သီတင်းသုံးတေတာ် ူခဲ့ တေလ၏။
မြ န် ာနိုင်ငံ ှ သာသနာတေရး စ်ရှင်အ<ွဲ့သည် ၁၃၁၉-ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်းတွင် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ကြွကတေရာက်တေတာ် ကြူ က
သည်၊ ထိုအ<ွဲ့တွင် တေဝဠုဝန်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး၊ အဂ္ဂ ဟာပဏ္ဍိတ အနီးစခန်းဆရာတေတာ်၊ အဂ္ဂ ဟာပဏ္ဍိတ
ဟာစည်ဆရာတေတာ်၊ အဂ္ဂ ဟာပဏ္ဍိတ ဝိ%္ဇာလကdာရဆရာတေတာ် အရှင်ဝိသုဒ္ဓါဘိဝံသ၊

မြ င်းမြခံ ကိုးတေဆာင်တိုက်

ဆရာတေတာ် အရှင်တေသာဘိတ၊ ဂျပန်သာသနာမြပုဆရာတေတာ် အရှင်တေခ ိန္ဒတို့ ပါဝင်သည်။ ဂျပန်မြပည်အတွင်း
သာသနာမြပုရာ ညလုံးတေပါက် ီးရထားခရီးစဉ်၌ ဟာစည်ဆရာတေတာ်သည်သာ ငိုက် ျဉ်းမြခင်းအလျှင်း ရှိတေကြကာင်း၊
ဝိနည်း၌ အထူးတေလးစားလိုက်နာတေကြကာင်း၊ အနီးစခန်းဆရာတေတာ် အရှင်ပဏ္ဍိတ (၁၂၆၁-၁၃၃၄)က ထုတ်တေ<ာ်
ချီးကျူးခဲ့တေလသည်။
သက်တေတာ် ၇၇-နှစ်အရွယ်ရှိတေတာ် ူစဉ် ဟာစည်ဆရာတေတာ်ကြကီးသည် အထက် မြ န် ာမြပည်သာသနာမြပု ခရီးတွင်
၁၃၄၃-ခုနှစ် နယုန်လမြပည့်တေန့ ညတေန ၃-နာရီအချိန် ုံရွာမြ ို့ စန်းမြ တေရာင်မြခည် သာသနာ့ရိပ်သာ၌ တေကျာင်းတေရစက်ချ
အနုတေ ာဒနာတရား တေဟာတေတာ် ူမြပီးလျှင် ထို ှတဆင့် တေရဦးမြ ို့ ပါဠိဝိ%္ဇာသာသနာ့ရိပ်သာသို့ ညတေန ၅-နာရီ ခွဲအချိန်
တေရာက်ရှိတေတာ် ူပါသည်။ ထိုတေန့ ည ၇-နာရီ၌ တရားတေဟာကြကားတေတာ် ူရာ ည ၁၀-နာရီတွင် ှ မြပီးဆုံး၏။ ထိုတေန့ည၌
ဥပုသ်မြပုရန် တေ ့တေလျာ့ခဲ့သည်ကိုသတိရလျှင် ကျိန်းစက်ရာ ှထမြပီး အရုဏ် တိုင် ီ နံနက် ၃-နာရီ၌ ကိုယ်တေတာ်တိုင်
ပါတိတေ ာက် မြပ၍ ဥပုသ်မြပုမြခင်းသည် ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး၏ ဝိနယဂရုကဂုဏ်နှင့် မြပည့်စုံတေတာ် ူ မြခင်းပင် မြ<စ်ပါတေပ
သည်။
ဆရာတေတာ်ကြကီးသည်

ိ ိထံ အမြခားတေသာဆရာတေတာ်ကြကီး ျား ကြွကလာလျှင် လှူဒါန်းရန်ရည်ရွယ်၍ တိစီဝရိတ်

သကdန်း ၁-စုံ, ၂-စုံခန့် အနီးတွင် အလွယ်ထားတေတာ် ူသည်။ အားလုံးရသ ျှ တေဝယျာဝစ္စတေဆာင်သူ ျားအား
အမြပီးအပ်နှံ စွန့်ထားတေတာ် ူသည်။ အကပ္ပိယအသမြပာ ျား ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟ အ<ွဲ့အား အမြပီးသတ် အာလယမြပတ် စွ
န့်တေတာ် ူသည်။ ပစ္စည်းသို ှီးမြခင်း အလျှင်း ရှိ။ သို့မြ<စ်၍ ဆရာတေတာ်ကြကီးအား အနီးကပ်ကြကာရှည် <ူးမြ င်ရသူတိုင်း
ကြကည်ညိုယို<ိတ် သဒ္ဓါစိတ်တိုးကြကတေလသည်။
သာသနာ့ဒါယကာဝန်ကြကီးချုပ်ဦးနု အသက် ၅၀-မြပည့်အထိ ်းအ ှတ်ဆွ ်းကပ်ရာ ဆွ ်းဘုဉ်းတေပးစဉ် ဆရာတေတာ်
ကြကီးအနီး လာတေရာက်ကြကည်ညိုတေလသည်။ ဆရာတေတာ်ကြကီးသည် တစ်ခွန်းတစ်ပါဒ ျှ ိန့်တေတာ်

ူဘဲ ပစ္စတေဝက္ခဏာ

ဆင်မြခင်၍လည်းတေကာင်း၊ အာဟာတေရပဋိကူလသညာမြ<င့် လည်းတေကာင်း၊ ပရ တ်ရုပ်နာ ် အစဉ်တို့ကို ရှု ှတ်၍
လည်းတေကာင်း၊ ဘုဉ်းတေပးတေတာ် ူသည်။ အချိန်အနည်းငယ်ကြကာတေသာ် ဦးနုက မြပန်ရန် ဝတ်မြပု၍ ထတေသာအခါတွင်
လည်း “ဒကာကြကီး မြပန်တေတာ့ လို့လား” စသည်မြ<င့် ိနကြ့် ကားတေတာ် ူမြခင်း ရှိခဲ့ပါတေပ။
တစ်ခါက ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် ဂdလာဦးတေအာင်မြ င့်နှင့် သာသနာတေရးကိစ္စ ျား တိုင်ပင်တေဆွးတေနွးတေတာ် ူစဉ်
ဝန်ကြကီးချုပ်ဦးနု တေရာက်လာသည်။ ဆရာတေတာ်ကြကီးသည် တေမြပာဆိုလက်စသာသနာမြပုကိစ္စကို ရပ်တန့်တေတာ်
တေဆွးတေနွးမြ တေဲ ဆွးတေနွးတေတာ် ူသည်။ “ဒကာကြကီး ခဏဆိုင်းအုံး စကား မြပတ်တေသးဘူး” ဟူ၍လည်း ိန့်ကြကားတေတာ်

ူဘဲ
ူ

ပါတေချ။ တကယ့်, သီလ, သ ာဓိ, ပညာပိုင်ရှင် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးပါတေပတည်း။
ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် အသက်ဟူတေသာ အတေကြကာင်းတေကြကာင့်လည်း ဝိနည်း သိက္ခာပုဒ်ကို

လွန်ကျူး၊ အထူး

တေရှာင်ကြကဉ်တေတာ် ူ၏။ တပည့် ျားကိုလည်း ဝိနည်းတေလးစားကြကရန် အစဉ်အမြ ဲ ဆုံး ကြသဝါဒ တေပးတေတာ် ူ၏။

တေ ာ်လမြ ိုင် တေတာင်ဝိုင်းကတေလး တိက
ု ်တေကျာင်းဆရာတေတာ်ကြကီး လွန်တေတာ် ူစဉ်က ဟာစည်ဆရာတေတာ် တေလာင်းလျာ
အရှင်တေသာဘနသည် တေကျာင်းထိုင်အမြ<စ် လက်ခံရ ည်မြ<စ်တေသာ်လည်း ဝိနည်းတေတာ်အရ ၁၀-ဝါ မြပည့်ရ ည်ဟူတေသာ
တေကျာင်းထိုင်အဂdါနှင့် ညီညွတ်တေသးတေသာတေကြကာင့် တေကျာင်းထိုင်အမြ<စ် လက် ခံဘဲ တေကျာင်းတေစာင့်အမြ<စ်သာ တေနထိုင်
ကာ စာဝါပို့ချတေပးလျက် ၁၀-ဝါ မြပည့် ှသာ တေကျာင်းထိုင်အမြ<စ် သီတင်းသုံးတေလသည်။
တေရ?ဘိုမြ ို့

ဆိပ်ခွန် ဟာစည်တေကျာင်း ှ

ရန်ကုန်သာသနာ့ရိပ်သာသို့

သာသနာမြပုရန်

ပင့်တေဆာင်စဉ်ကလည်း

ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် သပိတ်တစ်လုံး သကdန်းသုံးထည် ပရိက္ခရာသာပါသည်။ အမြခားအပိုပစ္စည်း ဘာတစ်ခု ျှ
ပါတေပ။ သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ရိပ်သာအတွင်းရှိ အတေဆာက်အဦ ျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်း ဘာတစ်ခုကို ျှ

ိ ိပိုင်

ပုဂ္ဂလိကအမြ<စ် အလှူခံထားသည်ဟူ၍ ရှိ။ ရိပ်သာအတွင်း တေကျာင်း၊ %ရပ် စသည့် တေဆာက်လုပ်တေရးလုပ်ငန်း ျားနှ
င့်စပ်လျဉ်း၍လည်း ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် ိ ိနှင့် ဆိုင်ဟုသာ ှတ်ယူထားတေတာ် ူ၏။
မြပည်ပသာသနာမြပုခရီးစဉ်တွင်လည်း ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် “ဘုန်းကြကီးတို့ အတေနနဲ့ အစကတည်းက ပစ္စည်း
တေတွအလှူခံ<ို့ သွားတာ ှ ဟုတ်ဘဲ၊ သာသနာမြပု သက်သက် သွားတာမြ<စ်တဲ့အတွက် ဘုန်းကြကီးတို့ ှာ ဘာ ှယူခဲ့
စရာ

ရှိပါဘူး။ ဘုန်းကြကီးကတေတာ့ ရသ ျှပစ္စည်းကိုလည်း ဟို ှာပဲ သူ့တေနရာနဲ့သူ အသုံးချ<ို့ မြပန်လှူပစ်တာပါပဲ”

စသည်မြ<င့် ိန့်ကြကားတေတာ် ူပါသည်။
“၁၉၇၇-၇၈ ခုနှစ်ကစမြပီး ဒကာဒကာ

ျား တေဆာင်ရွက်လုပ်ကိုင်တေနတာ အားထုတ်တေနတာဟာ ဘုန်းကြကီးတို့ရဟန်း

သံဃာ ျားအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတေလးပါး တေကြကာင့် ကြက တေတာင့် တရဘဲ လိုတာထက်ပိုတေနပါတယ်။ အမြခား
အတေထွတေထွ အတေထာက်အပံ့ ျားကိုလည်း ဘုန်းကြကီးတေမြပာစရာ ရှိတေလာက်တေအာင်ပဲ လိုတေလတေသး ရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒကာကြကီး
တို့ အလှူဒကာဒကာ

ျားဘက်က တေဆာင်ရွက်တေနတာ လိုအပ်တာထက် အဆ တန်ပိုလျှံတေနတဲ့အတွက် ဘုန်းကြကီး

တို့လက်ခံရတဲ့ နဝက ္မတေတွကို လိုအပ်တာရှိရင် သုံးစွဲ<ို့ ခွင့်မြပုပါတယ်။ ပိုတေနတဲ့ ကထိန်ရံပုံတေငွတေတွကို သံဃက
ိ ပစ္စည်း
တေတွကို သုံးစွဲ<ို့ရှိ ယ်ဆိုရင်တေတာ့ ဘုန်းကြကီးကို ကြကိုတင်တေလျှာက်ထားပါ။ ဘုန်းကြကီးက သံဃာ့ အစည်းအတေဝး ှာ ခွင့်
ပန်တေပးပါ့ ယ်။
မြ န် ာမြပည် ှာရှိတဲ့ ဒကာဒကာ တေတွဘက်ကတေတာ့ တေနရာတိုင်း ှာ တာဝန် တေကျပွန်တဲ့အမြပင် လိုအပ်တာထက် ပိုမြပီး
အပိုအလျှံလှူဒါန်းတေနတာကို တေတွ့တေနရပါတယ်။ အချို့တေနရာတေတွ ှာ ကထိန်ခင်းတာကိုတေတာင် သိန်းတေပါင်း ျားစွာ
အကုန်ခံမြပီး ခင်းကြကတာ ျိုး၊ တေကျာင်းကြကီးတေတွ တန်တေဆာင်းကြကီးတေတွ တေဆာက်ကြကတာ ျိုး၊ အဆ တန် ကြကီးကျယ်တဲ့
တေငွကုန်တေကြကးကျအလွန် ျားတဲ့ အတေဆာက်အအုံတေတွ တေဆာက်မြပီးတေတာ့ သံဃာတေတာ် ၂-ပါး ၃-ပါးသာ သီတင်းသုံးတေန
တယ်။ ..အချို့ရဟန်းသံဃာ သာ တေဏတေတွလည်း လိုတာထက်ပိုမြပီး စည်းစိ ်ဥစ္စာတေတွနဲ့ ဒကာဒကာ တေတွက
အဆ တန် ချီးတေမြ ှာက်တေထာက်ပကြံ့ ကတဲ့အတွက် အတေမြခခံ တေကာင်း ကြကတဲ့ အချို့ရဟန်းငယ် ရှင်ငယ်တေလးတေတွ ပျက်စီး
ရတဲ့အမြ<စ် တေရာက်တာလည်း ရှိပါတယ်”ဟူ၍ ိန့်တေတာ် ူ တေလသည်။

၁၃၄၃-ခုနှစ် ၃၂-ကြကိ ်တေမြ ာက် ကြသဝါဒခံယူပူတေ%ာ်ပွဲ၌ ဤသို့လည်း ကြသဝါဒတေပး တေတာ် ူပါသည်။ “တေနာက်မြပီးတေတာ့
တချို့ဌာနက

ိ ိတို့ဌာန၌ တေကျာင်းတေဆာင်စသည်အတွက် ကိုယ်တိုင်အလှူခံမြပီးတေတာ့ မြ<စ်တေစ၊ တေကျာင်းစသည်ကို

မြပုလုပ်ကြက မြပည့်စုံတေစကြက တာလဲ ရှိတတ်ကြကပါတယ်။ အဲဒီလိုအလှူခံ တေတာင်းခံတာ ျိုးလည်း မြပုလုပ်ရန် ည?နကြ် ကား
တိုက်တွန်းတေပးရန် ရဟန်း ျား ှာ သင့်ပါဘူး။ အဲဒါ ျိုးလည်း ကင်းတေအာင် အထူးသတိမြပုသင့်ပါတယ်။ ဒီရန်ကုန်
မြ ို့က

ဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ ှာ တေကျာင်း၊ အတေဆာက်အဦစသည် အသစ်အသစ် တိုးတက်မြ<စ်တေပါ်တေအာင်

ဘုန်းကြကီးတို့က ကိုယ်တိုင်လည်း အလှူခံမြခင်း၊ တိုက်တွန်းမြခင်းကို မြပုခဲ့ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟ အ<ွဲ့ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်
တို့အားလည်း အကြကံတေပးမြခင်း၊ တိုက်တွန်းမြခင်းကို မြပုခဲ့ဘူး။ နုဂ္ဂဟအ<ွဲ့ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တေတွကလည်း အလှူခံတိုက်တွန်း
မြခင်းကို အထူးတလည်

မြပုခဲ့ကြကပါဘူး။ အတေဆာက်အဦ စသည်အတွက် လှူဒါန်းနိုင်ကြကတေကြကာင်း တေ<ာ်မြပရုံ ျှသာ

တေ<ာ်မြပခဲကြ့ ကပါတယ်။ အဲဒီလိုတေ<ာ်မြပတာကိုပင် သတေဘာကျမြပီး သူတို့အလိုလို စွ ်းနိုင်သ ျှ လှူဒါန်းကြကတာပါပဲ”
စသည်မြ<င့် ကြသဝါဒတေပးတေတာ် ူသည်။
၁၃၄၂-ခုနှစ်၊ မြပာသိုလမြပည့်တေန့၌ချီးမြ ှင့်တေသာ ကြသဝါဒတွင်လည်း တေအာက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်း ိန့်ကြကားတေတာ် ူ
ပါသည်။ “လာဘ်လာဘတေတွကို ဒီတေလာက်တေ ျှာ်လင့် တေနလို့ ဘယ်တေတာ်ပါ့ လဲ၊ ကိုယ့်တရားကို အားထုတ်တေပါ့။
လာဘ်လာဘဆိုတာ ဒကာ၊ ဒကာ တေတွ သူတို့ဟာသူတို့ လှူသင့်သတေလာက် လှူတာတေတွ ရှိ ှာပါ။ စား<ို့ရယ် ဟုတ်
ဘဲ တစ်ချို့က အဲဒါတေတွကို တေကျာင်းတေဆာက်ရတာနဲ့၊ ဘာလုပ်ရတာနဲ့၊ ဒီလို လုပ်တာ တေကာင်းပါဘူး၊ တေတာ်တေတာ်
တေနရာ ကျတာပဲ။ က ္မဋ္ဌာန်းဘုန်းကြကီးဆိုမြပီး အမြခားသူတေတွက စီးပွားတေရးအတေနနဲ့ မြ င်တေနကြကလိ ့် ယ်၊ က ္မဋ္ဌာန်း
ဘုန်းကြကီးဆိုတာ သန္တုဋ္ဌီ၊ သတေလnခ ရရသ ျှနဲ့ တေရာင့်ရဲသင့်တယ်။

ဟာစည်က ္မဋ္ဌာန်းဘုန်းကြကီးဆိုမြပီး ဒီလိုလုပ်ရင်

က ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုပါ အထင်တေသးမြပီး နာ ည်ပျက် ယ်၊ ဆရာ့ဆရာကိုပါ ထိခိုက်မြပီးတေတာ့

ရို တေသမြ<စ်လာနိုင်

တယ်၊ ဒီတေတာ့ အကုသိုလ်ကံ မြ<စ်ရုံသာ က တရားတေတာ်ပါ ဆုတ်ယုတ်သွား ှာပဲ။ ဒါဟာ တေတာ်တေတာ်ကို တေနရာ ကျ
တာဘဲ။ ဒကာ ဒကာ တေတွ သဒ္ဓါရှိရင် သူတို့ဟာသူတို့ လှူကြက ှာတေပါ့။ ဘာလုပ်<ို့ ဒီလို တရားသမြ<င့် အလှူခံရတာ
လဲ၊ တေတာ်ပါဘူး”စသည်မြ<င့် ကြသဝါဒတေပးပါသည်။
မြ ိတ်၊ ထားဝယ်မြ ို့ဘက် ရိပ်သာ<ွင့်ပွဲသို့ ကြွကတေရာက်စဉ်အခါ ဦးစီးဦးတေဆာင် လုပ်သူ ဒကာတို့သည်

ိ ိတို့အိ ်ကို

အန္တရာယ်ကင်းတေစရန် ရည်ရွယ်မြပီး ဆရာတေတာ် ဘုရားကြကီးနှင့် အမြခားသံဃာတေတာ် ျားကို အရုဏ်ဆွ ်း ပင့်ကပ်တေလ
သည်။ ဆရာတေတာ် ဘုရားကြကီးသည် ခဏတေစာင့်ရန်တေမြပာမြပီး ထိုင်ရာ ှထ၍

ိနစ် ၃၀-ကြကာခန့် စကြကoတေလျှာက် တေန

ပါသည်။ ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် လက်<ဝါးကြကား ှ အလင်းတေရာင် ထွက်လာ သည်ကို မြ င်ရသည့်အချိန်တွင်
“ကဲ ကပ်လို့ရပါမြပီ၊ ဒီအချိန်တေလးကို တေစာင့်ရင် ကိုယ့် ှာ အမြပစ်တေတွ သင့်ကုန် ယ်၊ ဒီအချိန်အနည်းငယ်တေလးကို
သည်းခံတေစာင့်လိုက်တဲ့အတွက်တေကြကာင့် ကိုယ့် ှာ အမြပစ်အာပတ် တေတွကလွတ်တယ်၊ ကိုယ့်သီလသန့်ရှင်း စင်ကြကယ်
တယ်” ဟု အရုဏ်တက်ချိန်နှင့်စပ်မြပီး ိန့်တေတာ် ူပါသည်။

“တေနာက်မြပီးတေတာ့ အကပ်ခံတဲ့တေနရာ ှာ ကပ်တဲ့စားတေသာက်<ွယ်၏ တည်ရာ ပန်းကန်ခွက်စားပွဲခုံ စသည်ကို လက်နဲ့
သွားတို့တာ၊ ကပ်တေသးခင်က ဆွဲယူတာ ဒီလို ကိုယ်က သွားကိုင်တာ ျိုး မြ<စ်တေစရဘူး၊ တေရှးရှုတေဆာင် ကပ်တေပးမြခင်း
ဆိုတဲ့ အဂdါနှင့် အညီ တေပးကပ်တဲ့သူက ရဟန်း၏လက်ထဲသို့ ထည့်တေပးမြခင်းသာ မြ<စ်တေစရတယ်။ ကပ်သူ နှင့်အကပ်ခံ
သူ အကွာအတေဝးကတေတာ့ ၂-တေတာင့်ထွာ၊ ဟတ္ထပါသ်အတွင်း ှာ တည်ရှိတေစ ရ ယ်တဲ့၊ အဲဒီ ၂-တေတာင့်ထွာ ပ ာဏကို
လည်း အကပ်ခံသူက ထိုင်တေနရင် အကပ်ခံသူ ၏ တေနာက်<က် ှစမြပီး ယူရ ယ်၊ ရပ်တေနရင်လည်း <တေနာင့်အစွန်း ှစမြပီး
ယူရ ယ်၊ ကပ်သူ၏ဘက် ှတေတာ့ လှ ်းမြပီးကပ်တဲ့လက် ှတပါး အနီးဆုံးကိုယ်အဂdါ၏ အတွင်းဘက် ှ ယူရ ယ်တဲ့။
၂-တေယာက်၊ ၃-တေယာက်ကပ်ရင် တစ်တေယာက်ကတေတာ့ အဲဒီဟတ္ထပါသ် အတွင်းတေရာက်<ို့ လိုပါတယ်။ အတေလးချိန်
ကတေတာ့ အလယ်အလတ်အားရှိသူ ပင့် နိုင်တဲ့ အရာဝတ္ထုမြ<စ်ရ ယ်တဲ့။ ဒါတေကြကာင့် အားအလယ်အလတ်ရှိသူ ပင့်
နိုင် တေလာက်ဘူးထင်ရင် တချို့ကို ချထားတေစမြပီး ှ အကပ်ခံရတယ်။ အဲဒါဟာ အကပ်ခံ ှုနဲ့ စပ်မြပီး သတိမြပု<ို့ပါပဲ”
စသည်မြ<င့်လည်းတေကာင်း ဝိနည်းသီလဆိုင်ရာ ျားကို အကျယ် တဝင့် ကြသဝါဒတေပးတေတာ် ူပါသည်။ ဆရာတေတာ်ဘုရား
ကြကီးက ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအ<ွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌကြကီးဦးပွင့်တေကာင်းကို “ ုန့်ဟင်းခါးစတဲ့ ဟင်းတေတွချက်တဲ့အခါ ှာ ငါးအရှင်
တေတွ ပါတေနတယ်လို့ ဘုန်းကြကီးတို့ဆီ ဒကာဒကာ အချို့ လာတေလျှာက်ကြကလို့ ဘုန်းကြကီး စုံစ ်းကြကည့်တေတာ့လည်း ဟုတ်
တေနတာသိရတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ သင့်တေတာ်တဲ့အတွက် ဆွ ်းစားတေကျာင်းကို သန့်ရှင်းတေအာင် တေဆာင်ရွက်တေပးတေစလိုပါ
တယ်”
ဤကိစ္စနှင့်တစ်ဆက်တည်း တေနာက်တစ်ခု ိန့်သည် ှာ “ရိပ်သာ ှ တစ်ချို့လူတေတွ ဟာ ကြကက်သားဒံတေပါက်တေတွပါ
လှူဒါန်းတေကqးတေ ွးကြကတယ်လို့ သိရတယ်၊ တစ်ချို့ဒကာ ဒကာ ကြကီးတေတွ တေမြပာတာ ‘ဒံတေပါက်ထ င်း ျားဟာ ဒံတေပါက်
ချက်တဲ့လူ ျားက

ှာတဲ့သူရှိ ှ ကြကက်အရှင်လတ်လတ်ကိုသတ်မြပီး ချက်တေလ့ရှိတယ်’လို့ ကြကားရပါတယ်။ အဲဒီ

ဒံတေပါက်ဆွ ်းကို လက်ခတေံ ကqးတေ ွးရင် အလှူရှင်က သွားတေရာက် ှာကြကားရ ှာပဲ။ လှူဒါန်း <ို့ရည် ှန်းမြပီး ှာကြကားတဲ့
အတွက်

ှာကြကားတာနဲ့အ ျှ သတ္တဝါတေတွ အသတ်ခံရ ည့် သတေဘာသက်တေရာက်တေနပါတယ်။ ဒံတေပါက်ဆွ ်း ျားကို

ရိပ်သာကြကီး ှာ

လှူဒါန်း

တေကqးတေ ွးဧည့်ခံတာကို

လက်ခံ<ို့ တေကာင်းပါဘူး။

တကယ်စင်စစ်

စဉ်းစားရင်

သာသနာ့ရိပ်သာလိုတေနရာ ျိုးနဲ့ အပ်စပ်ပါဘူး။ ဒါတေကြကာင့် ဒံတေပါက်ဆွ ်းလှူဒါန်းတေကqးတေ ွးမြခင်း ကိုပါ တစ်ခါတည်း
ထည့်စဉ်းစားမြပီး ပိတ်ပင်ထားသင့်ပါတယ်”ဟု ိန့်တေတာ် ူပါသည်။

၃။ ကတညုတ ကတတေဝဒီ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးမြ<စ်တေတာ် ူမြခင်း
ဟာစည်ဆရာတေတာ်ကြကီးသည် ိ ိအတေပါ် တေကျး%ူးဂုဏ်ကြကီး ားလှတေသာ, အထူးအားမြ<င့် တရားအတေ ွ တေပးအပ်တေတာ်
ူခကြဲ့ ကတေသာ, ဆရာအရှင်မြ တ်တို့၏ ဂုဏ်တေကျး%ူး ျားကို ဂရုမြပုတေအာက်တေ ့လျက် တေကျး%ူးဆပ်တေတာ် ူခဲ့သည်။
တေရ?ကျင်သာသနာပိုင်

ဟာဝိသုဒ္ဓါရာ ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး၏

အတေ ွခံတပည့်ရင်းမြ<စ်သူ

တွဲ<က်

တေရ?ကျင်

သာသနာပိုင် အဘယာရာ ဆရာတေတာ်ကြကီးအရှင်အဂ္ဂဓ ္မ (၁၂၄၀-၁၃၀၅)၏ ပရိယတ္တိတေကျး%ူးဂုဏ်ကို တေ<ာ်ည?န်း၍
တေကျး%ူးဆပ်တေတာ် ူခဲ့သည် ှာ “ဦးသီလာနန္ဒထံ ှစာတွင် အဘယာရာ

ူ တေ ာဂ္ဂလာန်နိဿစေယ စသည်တို့ကို ထပ် ံ

ပုံနှိပ်မြ<န့်မြ<ူးရန် စီ ံအားထုတ်တေနကြကတေကြကာင်းတေတွ့ရ၍ ျားစွာဝ ်းတေမြ ာက်ပါသည်။ အတေကြကာင်း ူကား အဘယာရာ
ဆရာတေတာ်၏ တေ ာဂ္ဂလာန်နိဿစေယကို ကြကည့်ရှုတေလ့လာရမြခင်းတေကြကာင့် သဒ္ဒါအရာ၌ အတေမြခအမြ စ်နှင့်တကွ တေကာင်းစွာ
သိနားလည်မြပီဟု ရဲရဲရင့်ရင့် ဆုံးမြ<တ်နိုင်တေသာအတေမြခသို့ ိ ိကိုယ်တိုင်တေရာက်ခဲ့သလိုပင် ယခုတစ်<န်ထပ် ံ၍ ပုံနှိပ်
ည့် ယင်းနိဿစေယစာအုပ်တို့ကို ကြကည်ရ
့ ှုတေလ့လာ မြခင်းမြ<င့်လည်း မြ န် ာမြပည်သား ပညာရှိ ျားစွာပင် သဒ္ဒါအရာ၌
ခိုင် ာမြပည့်စုံတေသာအသိဉာဏ်နှင့် မြပည့်စုံသွားကြကလိ ့် ည်ဟု တေမြ ာ်မြ င် ိတေသာတေကြကာင့်မြ<စ်ပါသည်။ သို့မြ<စ်၍ ယင်းကိစ္စ
ထတေမြ ာက်ရန်အတွက် ရည်စူး၍ ယင်းနိဿစေယစာအုပ် ျား ပုံနှိပ်တေရးရံပုံတေငွ၌ ဝတ္ထုတေငွတစ်တေထာင်ကို ပါဝင်လှူဒါန်း
ရန်

ိ ိတပည့် ဒကာတို့အား ည?န်ကြကားတေပးပါ ည်။ အလိုရှိတေသာအခါ အတေကြကာင်းကြကားတေစလိုပါ၏။

ဟာစည်

ဆရာတေတာ် (၃-၂-၁၉၆၉)” ဟူ၍မြ<စ်ပါသည်။
၁၃၀၂-ခုနှစ်၌ အဘယာရာ ဆရာတေတာ်ကြကီးသည် တေ ာ်လမြ ိုင်တေတာင်ဝိုင်းကြကီး အဘယာရုံတေကျာင်း၌ ဝါကပ်တေတာ် ူ
ရာ တေတာင်ဝိုင်းကတေလးဆရာတေတာ် အရှင်တေသာဘန ( ဟာစည်ဆရာတေတာ်တေလာင်းလျာ)သည် အဘယာရာ
ဆရာတေတာ်ကြကီးထံ ကြကာ ကြကာကြွကတေရာက်၍ စာတေပဆိုင်ရာအခက်အခဲ ျားကို တေလျှာက်ထား တေ းမြ န်းခဲ့တေလသည်။ သို့
ပါ တေသာ်လည်း

ဟာစည်ဆရာတေတာ်သည် တေ ာဂ္ဂလာန်နိဿစေယကို အဘယာရာ

ဆရာတေတာ်ကြကီးထံ စာဝါ

လိုက၍
် သင်ယူခဲ့ရသည် ဟုတ်ပါ။ နိဿစေယစာအုပ်ကိုကြကည့်၍ ဆရာ ပါဘဲ တေလ့လာသင်ယူခဲ့မြခင်းမြ<စ်ပါသည်။
တေကျး%ူးတေတာ်ရှင် ူလ င်းကွန်းတေ%တဝန်ဆရာတေတာ်ကြကီး တေရးသားတေတာ် ူတေသာ နိဗ္ဗာနကထာကျ ်း နာ ရူပ ပရိတေစrဒ
ဉာဏ်အခန်း ဓာတ် ၄-မြ<ာ တေဝဒနာနှင့် ဝိဉာဏ် လက္ခဏာတို့ ထင်ပက
ုံ ိုမြပမြခင်း တေခါင်းစဉ်မြ<င့် (စာ ျက်နှာ ၃၁၉-၃၂၀
၌) ဝါတေယာဓာတ် ှတ်ပုံနှင့် သိပုံတို့ကို တေ<ာ်မြပထားသည် ှာ ...
“ဝါတေယာ စလနလက္ခဏာ ထင်ပုံ ှာ။ လှုပ်ရှားတေသာခဏ၊ တေရွ့တေသာခဏ၊ တေချတေသာခဏ၊ တေဆာင်တေသာခဏ၊ တေရှာင်
တေသာခဏ၊ သွားလာတေသာခဏ၊ တေကွးတေသာ ခဏ၊ ဆန့်တေသာခဏ၊ တိုးတေဝှ့တေသာခဏ၊ တိုးတေဝှ့ -တိုးတေဝှ့တယ်၊ တိုးတေဝှ့
တယ် ှတ် ှတ်တယ်ဟု သိ ှတ်ပိုင်းမြခားတေသာ ဉာဏ်မြ<င့် တိုးတေဝှ့ ီက ရုပ်အစဉ်၊ တိုးတေဝှ့တေသာ ရုပ်အစဉ်၊ ကိတေလသာ
နှင့် စပ် မြပတ်တေသာအပိုင်းအမြခား ထင်၏။ တိုးတေဝှ့တေသာရုပ်အစဉ်၊ တိုးတေဝှ့တယ် ှတ်တေသာစိတ်အစဉ်၊ ကိလသာနှင့်
စပ် မြပတ်တေသာ အပိုင်းအမြခားထင်၏။ တိုးတေဝှ့-တေဝှ့တယ် ှတ်တေသာ စိတ်အစဉ်၊ တေဝှ့တယ် ှတ်- ှတ်တေသာ စိတ်အစဉ်၊

ကိတေလသာနှင့် စပ် မြပတ်တေသာအပိုင်းအမြခားထင်၏။ သိ ှတ်ပိုင်းမြခားတေသာ ဉာဏ် ှာ ဝိဉာဏ်၏အာရုံထင်တေသာ
အတိုင်း ရုပ်သက်သက် နာ ်သက်သက် ျှသာ ထင်၏။ ကိတေလသာ၏အာရုံ ပုဂ္ဂိုလ်၊ သတ္တဝါ၊ ငါ၊ သူတပါး၊
တေယာကျာ်း၊ ိန်း

ထင်” ဟူ၍ မြ<စ်တေလသည်။

ဤသို့ ပဋိပတ္တိအတေ ွတေပးအပ်တေတာ် ူခဲ့တေသာ “ ူလ င်းကွန်းတေ%တဝန်ဆရာတေတာ် ဘုရားကြကီး၏ တေကျး%ူးဂုဏ်ကား
အလွန်တရာကြကီး ားလှပါတေပ၏” ဟူ၍ တေ<ာ်ည?န်းမြပသ တေနတေသာ ဟာစည်တေကျာင်းတေတာ်ကို ူလ င်းကွန်းတေ%တဝန်
ရိပ်သာအတွင်း ိ ိ အားထုတ်ခဲ့တေသာ တေကျာင်းတေနရာ၌ တေဆာက်လုပ်တေစ၍ ၁၃၃၁-ခုနှစ် တပို့တွဲလဆန်း ၈္ထရက်တေန့
တွင် တေ ာ်ကွန်းတင်လှူဒါန်းခဲ့တေလသည်။
၁၃၁၆-ခု၊ တတေပါင်းလဆုတ် ၁၀-ရက်တေန့၌ ူလ င်းကွန်းတေ%တဝန်ဆရာတေတာ် ဘုရားကြကီး လွန်တေတာ် ူခဲ့ရာ ဟာ
စည်ဆရာတေတာ်ကြကီးကြွကတေရာက်ပူတေ%ာ်ခဲ့တေကြကာင်း၊

ဆဋ္ဌသံဂါယနာကာလမြ<စ်၍

တေလယာဉ်မြ<င့်တေန့ချင်းပင်

မြပန်ခဲ့ရ

တေကြကာင်း၊ ိ ိကတေတာ့ ၃-ရက် ပူတေ%ာ်ခွင့်ရခဲ့တေကြကာင်း၊ တေရ?တေတာင်ကုန်းဆရာတေတာ်ကြကီး မြပန်လည် ိန့်ကြကား ခဲ့ပါသည်။
ဆဋ္ဌသံဂါယနာ အဋ္ဌကထာသံဂါယနာတင်တေတာ် ူမြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချ ်းတေမြ ့ ရိပ်သာဆရာတေတာ်ထံ တေ းတေလျှာက်
တေသာအခါ “အ ျားက လက် ခံနိုင်တေသာ ကထိန်နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်ကတေလးတစ်ချက် တေကြကာင့်
ကွန်းတေ%တဝန်ဆရာတေတာ် ဘုရားကြကီး၏ အဋ္ဌကထာကျ ်းကို သံဂါယနာတင်ဘို့

မြ<စ်ခတေဲ့ ကြကာင်း

ူလ င်း
ဟာစည်

ဆရာတေတာ်ကြကီးက သံဂါယနာကာလအတွင်းက ဘုန်းကြကီးကို အ ိန့်ရှိခဲ့<ူးတေကြကာင်း” ချ ်းတေမြ ့ရိပ်သာဆရာတေတာ်က
မြပန်လည်တေမြ<ကြကားခဲ့တေလသည်။ တေကျး%ူးရှင် ဟာစည် ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး သည် ိ ိ၏ဆရာတေတာ်အတေပါ် အတေလး
အနက်ထားတေတာ် ူတေသာ သတေဘာထားကို သိမြ င်နိုင်ပါသည်။

တေကျး%ူးတေတာ်ရှင် ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် လွန်တေတာ်
ဝါအရွယ် (၁၃-၅-၁၉၇၉)ရက်တေန့က အတေ ရိကန်မြပည်

ူ ီ ၃-နှစ်ခန့် သက်တေတာ် ၇၅-နှစ် ဝါတေတာ် ၅၅-

က်ဆာချူးဆက်မြပည်နယ် ဘာရီက ္မဋ္ဌာန်းဌာန၌ ဘာရီ

ဝိပဿစေနာ က ္မဋ္ဌာန်းဆရာတို့အား ည?နကြ် ကားတေတာ် ူတေသာ ကြသဝါဒ၌ ိ ိ၏တေကျး%ူးတေတာ်ရှင် ူလ င်းကွန်း တေ%တဝန်
ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး ည?န်မြပတေတာ် ူခဲ့တေသာ လ ်းစဉ် ျားကို တေ<ာ်မြပတေတာ် ူခဲ့တေလသည်။ ဤ ျှ သက်တေတာ်ကြကီးရင့်
တေတာ် ူချိန်၊ သာသနာတွင် အလွန်ထင်ရှားတေကျာ်ကြကားတေတာ် ူချိန်၊ မြပည်ပသာသနာမြပုတေတာ်

ူချိန်၊ ဤကဲ့သို့တေသာ

အတေနအထားတွင်တေတာင် ှ ိ ဆ
ိ ရာ၏ တေကျး%ူးဂုဏ်ကို တေ ့ တေလျာ့ ထုတ်တေ<ာ်မြပသခဲ့ တေလသည်။
“ဘုန်းကြကီးတို့

က ္မဋ္ဌာန်းဆရာမြ<စ်တေတာ် ူတဲ့

ူလ င်းကွန်းတေ%တဝန်ဆရာတေတာ်

ဘုရားကြကီးကဆိုရင်

တရား

အားထုတ်တဲ့တေယာဂီအား တေကျာင်းခန်းတစ်ခု၌ တစ်ဦးစီသာ တေနတေစတယ်။ သူ့တေကျာင်းခန်းအသီးသီး ထဲ ှာသာ
စကြကoတေလျှာက်အားထုတ်တေစတယ်။ အမြပင်ဘက်ထွက်တဲ့အခါဆိုရင် လူတေတွကို မြ င်ရတေအာင် အဝတ်မြ<င့် တေခါင်းနှင့်
ျက်နှာကိုမြခုံတေစမြပီး သွားလာတေစပါတယ်။ အဲဒါဟာ သူတစ်ပါးကိုမြ င်မြပီး စိတ် ပျံ့လွင့်<ို့ အထူးအားမြ<င့်

ိန်း

တေယာကျာ်းတေတွကိုမြ င်မြပီးတေတာ့ ိန်း ပဲ တေယာကျာ်းပဲ လှပတယ် စသည်မြ<င့် ကိတေလသာတေတွ မြ<စ်ရတေအာင်လို့ ည?န်
ကြကားတာပါပဲ။ တေယာကျာ်းနှင့် ိန်း

ျား ှာ အချင်းချင်းမြ င်တေတွ့ တေနရလျှင် ကာ စrန္ဒတေခါ်တဲ့ နီဝရဏတေတွ မြ<စ်တတ်

ပါတယ်။ တေတာ် သင့်တဲ့လူကိုမြ င်ရင်လဲ ဗျာပါဒဆိုတဲ့ နီဝရဏ မြ<စ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို နီဝရဏကိတေလသာတေတွ

မြ<စ်တေနရင် စိတ္တဝိသုဒ္ဓိ စိတ်စင်ကြကယ်မြခင်း၏ အနရာယ် မြ<စ်တတ်ပါတယ်။ စိတ္တဝိသုဒ္ဓဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစတေသာ

မြ<စ်ရင်

ဝိပဿစေနာဉာဏ်တေတွလဲ မြ<စ်ပဲ ရှိတေနတတ်ပါတယ်” ဟူ၍မြ<စ်ပါသည်။
ဟာစည်ဆရာတေတာ်ကြကီးသည် ၁၃၀ဝ-ခုနှစ် ှစ၍ မြပည်တွင်းမြပည်ပ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်၌ သာသနာ့ရိပ်သာ ျား
ကို တည်တေထာင်လျက် ပဋိပတ္တိသာသနာကို ကျယ်မြပန့်စွာ ရွက်တေဆာင်တေတာ် ူခဲ့ပါတေသာ်လည်း ိ ိအား ပဋိပတ္တိအတေ ွ
တေပးအပ်တေတာ် ူခဲ့တေသာ ူလ င်းကွန်းတေ%တဝန်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး သာသနာမြပုတေတာ် ူရာဌာန သထုံမြ ို့၌ ူ ဟာ
စည်ရိပ်သာခွဲ ျားကို တည်တေထာင်ခဲ့မြခင်း ရှိပါ။ ထို ျှသာ ကပါဘဲ
ျားအား

ဟာစည် ဆရာတေတာ်ကြကီးသည်

ိ ၏
ိ တပည့်

ူလ င်းကွန်းတေ%တဝန်ဆရာတေတာ်ကြကီး၏ တေကျာင်းနှင့်စပ်လျင်း၍ အတေလးအနက်ထားတေဆာင်ရွက်ကြကရန်

ှာထားတေတာ် ူခဲ့တေကြကာင်း တဆင့်စကားကြကားသိရပါသည်။ ထိုအတေကြကာင်းကို တေရ?တေတာင်ကုန်းဆရာတေတာ်ကြကီးထံ တေ း
တေလျှာက် ိရာ “ ဟာစည်ဆရာတေတာ်ကြကီးသည် အတေမြ ာ်အမြ င်ကြကီး ားတေတာ် ူတေသာ တေကြကာင့် ဤစကားရပ် ှာ မြ<စ်နိုင်
ပါသည်” ဟုတေမြ<ကြကားပါသည်။
ူလ င်းကွန်းတေ%တဝန် ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး၏ တပည့်ရင်းမြ<စ်တေသာ က ္မဋ္ဌာနာစရိယဆရာကြကီး ဦးမြ တ်တေကျာ်
တည်တေထာင်ခဲ့တေသာ သာသနာ့ ာရ်တေအာင် က ္မဋ္ဌာန်းတေကျာင်းတိုက်သည် တေနာင်အခါ က ္မဋ္ဌာန်းဆရာအဆက်မြပတ်ခဲ့
ရာ တေစာင့်တေရှာက်သူ ျားက က ္မဋ္ဌာန်းဌာနအရှည်တည်တံ့တေစရန်

ဟာစည် ဆရာတေတာ်ကြကီးထံ ပုဂ္ဂလိကအမြ<စ်

၁၃၄၀-ခုနှစ် မြပာသိုလကွယ်တေန့က လှူဒါန်းခဲ့တေလသည်။ ယခုအခါ လှိုင် ဟာစည် သာသနာ့ရိပ်သာအမြ<စ် ရည်ရွယ်
သည့်အတိုင်း တေအာင်မြ င်စွာတည်ရှိတေနပါသည်။
ူလ င်းကွန်းတေ%တဝန်တေကျာင်းတိုက်၏ ဒုတိယဆရာတေတာ် အရှင်တိက္ခာစာရ (၁၂၇၂-၁၃၅၈)သည်ကား

ဟာ

စည်ဆရာတေတာ်ကြကီးအတေပါ်၌ အထူးအတေလးဂရုမြပုတေတာ် ူခဲ့တေလသည်။ ထင်ရှားပုံကား ဒုတိယဆရာတေတာ် အရှင်တိက္
ခာစာရ တေရးသားမြပုစုတေသာ

ူလ င်းကွန်းတေ%တဝန်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး၏ တေထရုပ္ပတ္တိကျ ်း၌ တေ<ာ်မြပထားသည်

ှာ“ယခုအခါ ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဟု ထင်ရှားတေကျာ်တေစာလျက်ရှိတေသာ..။ တေနတ္တိ ပါဠိကို တစ်ပိုဒ်စီ ရှင်းလင်းလျက်
က ္မဋ္ဌာန်းတေပးတေနသည် ှာ တစ်နာရီခန့်အချိန်ကြကာ၏။ ထိုသို့က ္မဋ္ဌာန်းတေပးတေနသည်ကို နာယူတေနတေသာ ဦးတေသာဘ
နသည် “ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး ယခုတေမြပာမြပတေနသည် ှာ စာတေတွ့သတေဘာ ဟုတ်၊ ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံး ထားသည့်
လက်တေတွ့သတေဘာမြ<စ်တေပသည်”ဟု နှစ်နှစ်မြခိုက်မြခိုက် သတေဘာကျသွား၏။ ...။
အ ှန်အားမြ<င့် ူကား

မြ<စ်တေပါ်တိုင်းတေသာရုပ်နာ ်ဟူသ ျှကို

အ ှန်အတိုင်း

ပိုင်းမြခား၍သိတေနတေသာတေကြကာင့်

ဝိပဿစေနာ၏ အစ၊ အလယ်၊ အဆုံး၊ သုံးပါးလုံးပင်မြ<စ်တေပသည်။ တမြခားနည်းမြ<င့် တေမြပာင်းလဲမြပုမြပင်၍ အားထုတ်ရန်
လိုတေတာ့မြပီဟု သတေဘာတေပါက်လာတေပသည်။...။ ဦးတေသာဘနသည် ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး၏ထံ၌ နည်းခံယူ၍ တေန့
တေရာညဉ့်ပါ မြပတ် စဲ ရှု ှတ်အားထုတ်တေနသည် ှာ ၁၂၉၄-ခုနှစ် ဝါဆိုလဆန်း (၆) ရက်အထိ ၄-လခန့် ကြကာသွား

သည်။ ထို ၄-လအတွင်း ှာ စကားတေမြပာစရာ အတေရးကြကီးတေသာ အတေကြကာင်းထူး ရှိသည့် အတွက် စကားတစ်ခွန်း ျှ
တေမြပာရဘဲ

မြပတ်အားထုတ်ရတေသာ ရက် ျားလည်း

ျားစွာပင်ရှိသည်။

အိပ် တေန အားထုတ်တေသာရက် ျား တေန့

လုံးတေပါက် စကြကoတေလျှာက်လျက် အားထုတ်တေသာရက် ျားလည်းရှိသည်” ဟူ၍ မြ<စ်တေလသည်။
ဆရာတေတာ်အရှင်တိက္ခာစာရမြပုစုတေတာ် ူတေသာ

%္ဈိ ပဋိပဒါအပ္ပ ာဒလ ်းစဉ် တရားတေတာ် အ ှတ် -၁ ၌ “လ တေန

အသွင် အလွန်ထင်ရှားတေသာ က ္ဘာ့သာသနာမြပု ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဟူ၍ လည်းတေကာင်း၊ တမြပည်လုံးတွင် အနယ်
နယ်ရှိ

င်းကွန်းတရားဌာန ျားနှင့် က ္ဘာ့သာသနာမြပု

ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးဌာနခွဲ ျားတွင်

ှတ်ရှု ှု၊

သတိပဋ္ဌာန်ကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အစဉ်ကျလျက်ရှိတေနကြကပါမြပီ။ ှတ်၍အားထုတ်တေသာ သတိပဋ္ဌာန် အလုပ်ကို စာအရ
မြ<င့် သတေဘာ ကျရှိခဲ့တေသာ် ကိုယ်တိုင်ဝင်တေရာက် တေလ့လာကြကည့်ပါဟု အထူးတိုက်တွန်း နှိုးတေဆာ်အပ်ပါသည်”
ဟူ၍လည်းတေကာင်း၊

%္ဈိ ပဋိပဒါ အပ္ပ ာဒလ ်းစဉ်တရားတေတာ် အ ှတ် -၂ တွင်လည်း

ဟာစည်ဆရာတေတာ်ကြကီး

တေဟာကြကားအပ်တေသာ ဉာဏ်စဉ်တရားတေတာ် ှ ဂ်ဉာဏ်<ိုလ်ဉာဏ်မြ<စ်ပုံ ျားကို အမြပည့်အစုံတေ<ာ်မြပ၍ ကိုးကားတေတာ် ူ
ခဲ့တေလသည်။ “ ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး၏ ဂ်<ိုလ်ဉာဏ်မြ<စ်ပုံ”ဟု တေခါင်းစဉ်တပ်၍ပင် ပူတေ%ာ်ခဲ့တေလသည်။
သထုံမြ ို့၊ ူလ င်းကွန်းတေ%တဝန် ဒုတိယဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် ဒကာရင်း ဦးတေစာတေ ာင်နှင့် သ ီးတေဒါ်ခင်လှတို့
ကို ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးထံသို့ တေစလ?တ်ကာ “ ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရား ည်သည့်ဂိုဏ်းကိုဝင်ပါသလဲ
ဘုရား”ဟု တေ းတေလျှာက်ခိုင်းတေလသည်။ သုဓ ္မာဂိုဏ်းဝင်မြ<စ်တေကြကာင်းသိရသမြ<င့် ဒုတိယဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး သည်
သုဓ ္မာဂိုဏ်းကိုဝင်ခဲ့တေလသည်။
ဒုတိယဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည်

ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး သက်တေတာ်ထင်ရှားရှိတေနစဉ်ကဆိုလျှင် နှစ်စဉ်

နတ်တေတာ်လမြပည့်ရက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပသည့် ရန်ကုန်မြ ို့

ဟာစည်ကြသဝါဒခံယူပူတေ%ာ်ပွဲကြကီး ျားသို့ပင် တပည့်

ဒကာဒကာ ပရိသတ် ျားမြခံရံလျက် ကားကြကီးမြ<င့ကြွ် ကတေရာက်မြပီး ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးနှင့် စိတ်တူ ကိုယ်
တူ ညီညီညွတ်ညွတ်ပူးတေပါင်းကာ သာသနာမြပုတေတာ် ူခဲ့တေကြကာင်းကိုလည်း သထုံ တေကျာင်းတိုက် ှ တေဒါ်ဝဏ္ဏစာရီ၊ တေဒါ်
ခင်လှတို့ထံ ှ ကြကားသိရတေပသည်။
ဆရာတေတာ်အရှင်တိက္ခာစာရသည်

ဟာစည်နှစ်ပတ်လည်ကြသဝါဒခံယူပူတေ%ာ်ပွဲသို့

ကြွကတေရာက်လျက်

ဟာစည်

ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးအား နှစ်စဉ်ပူတေ%ာ်ခဲ့တေကြကာင်း၊ ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးအား သထုံ ူလ င်းကွန်း တေ%တ
ဝန်တေကျာင်းတိုက်သို့လည်း

ပင့်<ိတ်၍ပူတေ%ာ်ခဲ့တေကြကာင်း၊

ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး၏

အနီးကပ်

အလုပ်အတေကqးမြပုခဲ့တေသာ တေရ? င်းဝံဆရာတေတာ်၏ ကိုယ်တေတွ့ ိန့်ကြကားမြခင်းအရ သိရှိကြကည်ညိုရပါသည်။
၁၃၅၅-ခုနှစ် တတေပါင်းလဆုတ် ၂-ရက်တေန့တွင် ရန်ကုနမြ် ို့

ဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ <လ်ယဉ်ဓ ္မာရုံကြကီး၌

နိုင်ငံတေတာ်အစိုးရ၏ သာသနာတေရးဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်အလှူတေတာ်ခံယူ ရရှိတေတာ် ူကြကတေသာ ဆရာတေတာ်ကြကီး ၁၀-ပါး
အား ချီးကျူးဂုဏ်မြပုပူတေ%ာ်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဤဆရာတေတာ်ကြကီး ျားအတွင်းတွင် အဂ္ဂ ဟာက ္မဋ္ဌာနာ စရိယဘွဲ့

ခံယူတေတာ် ူတေသာ သထုံမြ ို့ ူလ င်းကွန်းတေ%တဝန်တေကျာင်းတိုက် ဒုတိယဆရာတေတာ်ကြကီး အရှင်တိက္ခာစာရ (၁၂၇၂၁၃၅၈)လည်း ပါဝင်ပါသည်။
ဤ ဒုတိယဆရာတေတာ်ကြကီး သာသနာမြပုတေတာ် ူစဉ်ကာလ၌လည်း ဟာစည်နာယက ဟံလင်းကြကီးဆရာတေတာ် အရှင်
ဝိ%ယ(၁၂၇၆-၁၃၅၀)အား ပင့်<ိတ်၍

ူလ

င်းကွန်းတေ%တဝန်တေကျာင်းတိုက်၏ ၁၀-ရက်တရားစခန်း ျား ကို

မြပသတေစခဲ့တေလသည်။
၁၃၅၈-ခုနှစ် တန်တေဆာင် ုန်းလဆန်း ၅-ရက်တွင် ူလ င်းကွန်းတေ%တဝန် ဒုတိယဆရာတေတာ်ကြကီး လွန်တေတာ် ူခဲ့ရာ
ထို ှတေနာက်ကာလတို့၌ ပဋိပတ္တိအတေ ွခံပုဂ္ဂိုလ် ရှိဘဲ အဆက်မြပတ်ခဲ့တေလသည်။ ထိုတေနာက် တေညာင်ကန်တေအး ဟာစည်
သာသနာ့ရိပ်သာ ှ က ္မဋ္ဌာနာစရိယဆရာတေတာ်၊ ချ ်းတေမြ ့ရိပ်သာ ှ က ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဆရာတေတာ် ျားက

ဟာစည်

ဆရာတေတာ်ကြကီး၏ ကြသဝါဒနှင့်အညီ ူလ င်းကွန်းတေ%တဝန်တေကျာင်း၌ ပဓာန က ္မဋ္ဌာနာစရိယအမြ<စ် ပဋိပတ္တိသာသာ
နာမြပုခဲ့ကြကတေလမြပီ။ ယခုအခါ

ဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ ှ ဆရာတေတာ် တစ်ပါးကို တေဆာင်ရွက်ရန်တာဝန်အပ်နှင်း

မြခင်းမြ<င့် ူလ င်းကွန်းတေ%တဝန်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး၏ ပဋိပတ္တိ တရားအတေ ွကို ဆက်ခံခဲ့တေလသည်။

၄။ အမြ တ်ဆုံးမြ<စ်တေသာ တရားအတေ ွခံ တေကျး%ူးတေတာ်ရှင် ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး တရားနှင့်စပ်၍ ကြသဝါဒတေပး
တေတာ် ူမြခင်း
ဆဋ္ဌသဂdါယနာသဘင် ဆင်ယင်ကျင်းပရန် ညှိနှိုင်းစဉ်ကပင်

ဟာစည်ဆရာတေတာ်သည်

ိ ိအား တာဝန်တေပးအပ်

တေတာ် ူသည့်အတိုင်း ဆဋ္ဌသဂzတိပုစrကအမြ<စ် တေဆာင်ရွက်ရန် မြပင်ဆင်ထားတေတာ် ူပါသည်။
သို့ရာတွင် လက်တေတွ့တေဆာင်ရွက်ရ ည့်အချိန်၌ ဟာစည်ဆရာတေတာ်သည် သက်တေတာ် ၅၀-နှစ် သိက္ခာ ၃၀-ဝါ ျှသာ
ရှိတေသး၍

ပုစrကတာဝန်ကို

တေလျှာက်ထားလာရာတွင်

တေထရ်ကြကီးဝါကြကီး

ဆရာတေတာ်တစ်ပါးအား

တေမြပာင်းလဲအပ်နှင်း ည့်

အတေကြကာင်း

ဟာစည်ဆရာတေတာ်သည် တည်မြငိ ်စွာပင် လက်ခံတေတာ် ူခဲ့ပါသည်။ ထို ျှ က

ိ ိ

ကြကိုတင်မြပင်ဆင်ထားတေသာ အချက်အလက် ျားကိုပင် တေထရ်ကြကီးဆရာတေတာ်ဘုရားအား လ?ဲတေမြပာင်း ဆက်ကပ်ခဲ့
ပါသည်။
ဦးဆုံးပထ တေန့ သဂdါယနာသဘင်တွင် ဝိနည်းပါဠိတေတာ် အတေ း-အတေမြ< တေဆာင်ရွက်မြခင်းမြပုတေတာ် ူကြကရာ၌ တေ ျှာ် ှန်း
ထားသကဲ့သို့မြ<စ် လာဘဲ အဆင် တေမြပ,

တေအာင် မြ င်မြ<စ်ခဲ့ရာ ထိုတေန့တွင်ပင်

ဟာစည် ဆရာတေတာ်အား ပုစrက

တာဝန်ကို မြပန်လည်တေပးအပ်ကြကမြပန်သည်။ ဆရာတေတာ်သည် သံဃာကအပ်နှင်းတေသာ တာဝန်ကို တည်မြငိ ်စွာပင်
မြပန်လည်ခံယူတေတာ် ူခဲ့ပါသည်။
ထိုအချိန်ကာလတွင်သာ က သဂdါယနာသဘင်ကျင်းပစဉ် ၇-နှစ်တေကျာ် ကာလပတ်လုံး ဆရာတေတာ် ဘုရားကြကီး၏
ပကတိတည်မြငိ ်တေတာ် ူမြခင်းသည် ခန္တီဂုဏ်ကြကီး ားမြခင်း၏မြပယုဂ်ပင်

ဟုတ်ပါတေလာ။ ဆရာတေတာ် ဘုရားကြကီးသည်

“ခန္တီ ပရ ံ တတေပါ တိတိက္ခာ၊ သည်းခံကျင့်သုံး အမြ တ်ဆုံးတေပ” ဟူတေသာ ဘုရားရှင်တိုင်း၏ အဆုံးအ ကြသဝါဒ ပါ
တိတေ ာက်ကို အသက်ထက်ဆုံးကျင့်တေတာ် ူတေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မြ တ်ကြကီး မြ<စ်တေတာ် ူပါတေပ၏။
တေရ? င်းဝံဆရာတေတာ်တေလာင်းလျာ အရှင်တေသာဘနအား ခန္တီနှင့်စပ်၍ ဆုံး တေတာ် ူခဲ့ရာတွင် “ ိ ိက ှန်လျှင် လည်း
သည်းခံပါ၊

ိ ိက ှားလျှင်လည်း သည်းခံပါ၊ ဆဋ္ဌသဂdါယနာတင်တေတာ် ူစဉ်က တပည့်တေတာ်သည်းခံခဲ့ ၍သာ

သဂdါယနာ ှတစ်ဆင့် ဟာစည်ဆရာတေတာ်၏ ပရိယတ္တိဂုဏ်, ပဋိပတ္တိဂုဏ်တို့ကို ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့ သိမြ င်ခွင့်ရကြက
သည်၊ တေရှ့တေလျှာက်သာသနာမြပုရာတွင် ကျယ်မြပန့်စွာ တေဆာင်ရွက်ခွင့်ရခဲ့တေပသည်” ဟူ၍မြ<စ်ပါ သည်။

၅။ ဉာဏ်ပဋိဘာန်အစွ ်းသတ္တိကြကီး ားတေသာ ဘာသန္တရတေကာဝိဒပုဂ္ဂိုလ်ထူး မြ<စ်တေတာ် ူမြခင်း
တေကျး%ူးရှင်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး ဘာသန္တရအရာ၌ ကq ်းကျင်တေတာ် ူပုံကို တေထရုပ္ပတ္တိကျ ်း၌ တေ<ာ်မြပထားသည် ှာ
“ရဟန်းတေတာ် ျားအ<ို့ သက္ကတ, အဂdလိပ်စတေသာ ဘာသန္တရ ျား တတ်ရန် လိုဟု ယူဆတေသာ ပုဂ္ဂိုလ်အတေတာ် ျား
ျား မြ န် ာနိုင်ငံ၌ ရှိပါသည်။ အထူးအားမြ<င့် ငယ်ရွယ်တေသာရဟန်းတေတာ် ျား သင်ယူကြကသည်ကို သာ၍ ကြကိုက်ကြက
ပါ။ အချို့ကလည်း ဤဘာသာ ျားကိုတတ်တေမြ ာက်လျှင်

ိစrာဒိဋ္ဌိမြ<စ်သွား

ည်တေလာက် ယူဆတေမြပာဆိုလျက်ရကြှိ က

သည်။
သို့တေသာ် ဟာစည်ဆရာတေတာ်သည် သက္ကတဘာသာ, အဂdလိပ်ဘာသာ ျားကို နိုင်နင်းတေအာင် တတ်ကq ်းပါက ဝိ
သုဒ္ဓိ ဂ် ဟာဋီကာနိဿစေယ သ ယန္တရပိုင်းဆိုင်ရာ၌ အဆင့်အတန်း ီတေအာင် တေရးသားနိုင်ခဲ့ ည် ဟုတ်ပါ။ ဤ
နိဿစေယကို တေရးသားတေတာ် ူမြခင်းကပင် ရဟန်းတေတာ်တို့ ဤဘာသန္တရ ျားတတ်ထိုက်တေကြကာင်း ထင်ရှား မြပတေနပါ
တေတာ့သည်။
ဟာစည်ဆရာတေတာ်သည် သာသနာ့ရိပ်သာသို့တေရာက်မြပီးတေနာက် ှ သက္ကတ ဘာသာ အဂdလိပ်ဘာသာတို့ကို တေလ့လာ
သင်ယူခဲ့သည်ဟု အ ျားကထင် ှတ်ကြကပါသည်။ ဆရာတေတာ်သည် သက္ကတဘာသာကို တေတာင်ဝိုင်း ကတေလး ှာတေနစဉ်
ရဟန်း ၅-ဝါ ခန့်ကပင် တေလ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ ပို့ချသင်ကြကားတေပး ည့်ဆရာ အနီး၌ ရှိသမြ<င့် အဘယာရာ
ဆရာတေတာ်၏ ဟိတေတာပတေဒသနိဿစေယ, ုဒ္ဓတေဗာဓနိဿစေယ, တေ ာဂ္ဂလnာန် နိဿစေယတို့ကကြို ကည့်ရှု၍ ကိုယ့်ဘာသာပင်
တေလ့လာတေတာ် ူခဲ့သည်။ အသံထွက်ကျနတေစရန်လည်း

ဟာမြ ိုင်ဆရာတေတာ်အထံသွား၍ တစ်နာရီခန့် ျှ အသံထွက်

နည်းကို တေလ့လာခဲ့သည်။
ပါဠိဘာသာ သဒ္ဒါဗဟုသုတ ကြွကယ်ဝမြပီးမြ<စ်၍ လည်းတေကာင်း , ဉာဏ်ပဋိဘာန် အစွ ်းသတ္တိ ရှိတေသာပုဂ္ဂိုလ်မြ<စ်၍
လည်းတေကာင်း,

ဟာစည်ဆရာတေတာ်သည် သက္ကတ ဘာသာကို

ပင် ပန်းပင် တတ်တေမြ ာက်တေတာ် ူခဲ့ပါသည်။

ဝိပဿစေနာရှုနည်းကျ ်း နိဒါန်း, နိဂုံးတို့ကိုကြကည့်လျှင် ထိုစဉ်ကပင် သက္ကတဘာသာကို တတ်တေမြ ာက်တေနခဲ့မြပီ
မြ<စ်တေကြကာင်း သိနိုင်ပါသည်။

ဆရာတေတာ်သည် ကိုရင်ဘဝက ချည်ပါရွာ အရှင်စန္ဒိ ာထံ အဂdလိပ်စာကို သင်ယူခဲ့ပါသည်။ န္တတေလး ှာ တေနစဉ်လည်း
ဆက်လက်တေလ့လာတေတာ် ူခဲ့သည်။ ဂျပန်တေခတ် ဆိပ်ခွန်၌တေနစဉ် ှာကား အတေသာကတေကျာက်စာ နှင့် က ္ဘာ့အံ့<ွယ်
အဂdလိပ်စာအုပ် ျား အခန့်သင့်တေတွ့၍ ကြကည်ရ
့ ှုတေလ့လာခဲ့သည်။
သာသနာ့ရိပ်သာသို့တေရာက်မြပီးတေနာက် နိုင်ငံမြခားသား ျားနှင့် ဆက်ဆံရ ျား၍ အဂdလိပ်စာ ျား ပို၍လိုအပ်လာ သည်။
ထိတေု့ ကြကာင့် အဂdလိပ်စာတတ်တေသာ ဒကာကြကီး ျား ၏အကူအညီမြ<င့် ထပ် ံတေလ့လာခဲ့သည်။ ထိုတွင် ပဲခူးတိုင်း
င်းကြကီးအပါးတေတာ်မြ ဲ

မြ<စ်ခဲ့<ူးသူ

ဦးတေ<သင်က

အ ျားဆုံးကူညီခဲ့သည်။

ဤပုဂ္ဂိုလ်ကြကီး၏

ကူညီ ှုတေကြကာင့်

ဆရာတေတာ်သည် အိန္ဒိယ<ီလိုဆို<ီကဲ့သို့တေသာ ကျ ်းကြကီးကျ ်းခိုင် ျားကို <တ်ရှုသိမြ င်နားလည် နိုင်သည်အထိ
တတ်ကq ်းခဲ့တေလသည်” ဟူ၍ မြ<စ်ပါသည်။
ဟာစည်ဆရာတေတာ်၏ ဉာဏ်ပဋိဘာန် အစွ ်းသတ္တိရှိတေတာ် ူသည်ကို တေထရုပ္ပတ္တိကျ ်း၌ မြပဆိုထားသည် ှာလည်း
“၁၉-နှစ်အရွယ် ကိုရင်ကြကီးဘဝကပင် သတေ ္မာဟဝိတေနာဓနီ အဋ္ဌကထာနှင့် ယင်း၏အ<ွင့်
လှတေသာ နာ ည်ကြကီးကျ ်းတို့ကိုပင် ဆရာ၏အတေထာက်အ

ူလဋီကာ ကဲ့သို့ ခက်ခဲ

အနည်းငယ် ျှမြ<င့် သွက်လက်စွာ စာဆိုနိုင်သူ ှာ

သာ ညဉာဏ်ရှင် ဟုတ်တေကြကာင်းကို သိနိုင်တေလာက်သည်။ ဤစွ ်းရည် ျိုးရှိသူက တစ်တေထာင်လည်း တစ်တေယာက်
ရှိ၊ တစ်တေသာင်းလည်း တစ်တေယာက် ရှိ ထွက်တေပါ်ရန် ခဲယဉ်းလှတေသာ ပုဂ္ဂိုလ် ျိုးတေပတည်း။
ဤကိုရင်ကြကီးသည် ဘုန်းကြကီးစာဟုတေခါ်တေသာ ပိဋကတ်စာတေပ ှာသာတေတာ်သည်

ျှ က၊ တေလာကီအတတ် မြ<စ်တေသာ

ဂဏန်းသခdျာအတတ်၌လည်း တေတာ်သည်ပင်မြ<စ်၏။ ဤအသက် တေရာက် ီ ၁၆-နှစ်အရွယ်ကပင် ဂဏနဂ ္ဘီရတေခါ်
ဂဏန်းသခdျာစာအုပ်ကြကီးကို ဆရာ ရှိဘဲ

ိ ိဘာသာ တွက်ချက်တေလ့လာခဲ့ရာ တစ်လအတွင်း

ှာပင် ထိုစာအုပ်ပါ

တွက်ပုံနည်းအလုံးစုံကို နားလည်ခဲ့သည်။
ကုသိုလ်တေကာင်း ှုမြပုကြကတေသာအခါ ‘အလုံးစုံတေသာ တေလာကီပညာ တေလာကုတ္တရာ ပညာတို့ကို ကြကားကာ ျှ ကြကည့်ရှုကာ
ျှမြ<င့် တစ်<က်က ်းခတ် တတ်တေမြ ာက်ရပါလို၏’ဟု ဆုတေတာင်းတေလ့ရှိကြက၏၊ ကိုရင်ကြကီးသည် တေရှးတေရှးဘဝတို့က
ဤဆု ျိုးတေတာင်းခဲ့၍ ယခုဘဝ၌ ထိဆ
ု ုတေတာင်းမြပည့်တေသာပုဂ္ဂိုလ်မြ<စ်ဟန် တူပါတေပ တေတာ့သည်” ဟူ၍မြ<စ်တေလသည်။

၆။ ကြကီး ားတေသာဉာဏ်စွ ်း၊ ထက်သန်တေသာလုံ့လဝီရိယမြ<င့်
သာသနာ့ တာဝန် ျား ရွက်တေဆာင်တေတာ် ူခဲ့မြခင်း

ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် တာဝန်ယူ ိလျှင်

ဟုဿစောဟ%ွဲလုံ့လမြ<င့် တာဝန်တေကျပွန်စွာ တေဆာင်ရွက်တေတာ် ူ သည့်

သာသနာ့ဝန်တေဆာင်ပုဂ္ဂိုလ်မြ တ်ကြကီး မြ<စ်တေတာ် ူ သည်ကို တေထရုပ္ပတ္တိကျ ်း၌ တေ<ာ်မြပထားသည် ှာ ...
“သဂdါယနာဆိုသည် ှာ
မြ<စ်၏။

ူတေကာင်း ူ ှန်

တေူ ကာင်း ူ ှန်မြ<စ်တေသာ ပိဋကတ်တေတာ် ျားကို ရဟန်းတေတာ် ျား စုတေပါင်း ရွတ်ဆမြို ခင်း
ပိဋကတ်တေတာ် ရှိလျှင်

သဂdါယနာတင်မြခင်း

ရှိနိုင်တေပ။

ထိတေု့ ကြကာင့်

သဂdါယနာ

လုပ်ငန်း၌အတေရးကြကီးတေသာ ပိဋကတ်တေတာ် သုဓ်သင်မြပင်ဆင်တေရးကို တေရှးဦးစွာ တေဆာင်ရွက်တေတာ် ူကြက သည်။
ပိဋကတ်တေတာ် ျားကို နယ်အရပ်ရပ်သို့ပို့ကာ ထိုဆိုင်ရာနယ်၌ သီတင်းသုံးတေတာ် ူကြကတေသာ ကျ ်းဂန်တတ် တေထရ်တို့
အား စွ ်းအားရှိသတေလာက် ူအ ျိုး ျိုးနှင့် တိုက်ဆိုင်၍မြပင်ဆင်တေစသည်။ ထို ူလဝိတေသာဓက ဆရာတေတာ် ျား မြပင်
မြပီး ူကို ရန်ကုန်မြ ို့၌ ပဋိဝိတေသာဓကအ<ွဲ့ဝင် ဆရာတေတာ် ျားအား ထပ် မြံ ပင်ဆင်တေစသည်။ အ ှားကင်းသည်ထက်
ကင်းတေစရန် တေကာင်းသည်ထက်တေကာင်းတေစရန်မြ<စ်၏။ ထိမြု ပင်မြပီး ူကို ှ တတ်ကq ်းတေသာ စာမြပင်ဆရာ ျားက
ကြကီးကြကပ်၍ ပုံနှိပ် ူကြက ်းအမြ<စ် တေရာက်တေစသည်။ ထို ကြူ က ်းကို အထပ်ထပ်စစ်တေဆး၍ တေနာက်ဆုံး ကြူ က ်းကို
ဆရာတေတာ် ၅-ပါးပါဝင်တေသာ ကြသသာနတေသာတေဓယျပတ္တပါဌကအ<ွဲ့က မြပင်ဆင်၍ အတည်မြပုမြပီးတေနာက် စာ ူတေချာမြ<စ်
တေအာင် ရိုက်နှိပ်တေစရသည်။
ဟာစည်ဆရာတေတာ်သည် ဤကြသသာနအ<ွဲ့တွင် ပါဝင်တေဆာင်ရွက်တေတာ် ူသည်။ စာတစ်အုပ်လုံး တေကာင်း ွန်သန့်
ရှင်းတေရး အမြပစ်ကင်းတေရးသည် ကြသသာနအ<ွဲ့၏ တာဝန်ပင်မြ<စ်သည်။ ပုဒ်ခက်ပါဌ်ခက် အဆုံးအမြ<တ်ကြကုံလာလျှင်
ဟာစည်ဆရာတေတာ်၏ အယူအဆအဆုံးအမြ<တ်ကို အမြခားဆရာတေတာ် ျားက တေလးစားနှစ်မြခိုက်တေတာ် ူကြကသည်။
ဟာစည်ဆရာတေတာ်သည် ဤကြသသာနလုပ်ငန်းကို အစ ှအဆုံးတိုင်တေအာင် တေဆာင်ရွက်တေတာ် ူခဲ့သည်။
ပါဠိတေတာ်သဂdါယနာတင်မြပီးတေနာက် အဋ္ဌကထာ ဋီကာတို့ကိုလည်း သဂdါယနာတင်မြပန်ရာ ယင်းတို့ကိုလည်း မြပင်ဆင်
ရိုက်နှိပ်ရမြပန်သည်။ ဤကိစ္စ ျားအတွက် အစီအစဉ်မြပုလုပ်တေသာ ဝိ%္ဇာလကdာရတေကျာင်းတိုက်၏

ဟာနာယက,

အဂ္ဂ ဟာပဏ္ဍိတ, လက်စွဲအဘိဓာန်ကျ ်းမြပု, ဆဋ္ဌသဂdါယနာအကျိုးတေတာ်တေဆာင်, ဆရာတေတာ်ဦးဝိသုဒ္ဓါ ဘိဝံသ
(၁၂၆၆-၁၃၃၁)သည်

ဟာစည်ဆရာတေတာ်၏

အရည်အချင်းကိုလည်းတေကာင်း,

လည်းတေကာင်း, အလွန်အားရသည်မြ<စ်ရကား ကျ ်းစာရိုက်နှိပ်ရန်ကိစ္စရှိတိုင်း
တေပးတေပ။

စိတ်တေနသတေဘာထားကို

ဟာစည်ဆရာတေတာ်ကို အလွတ်

ဟာစည်ဆရာတေတာ် ပါဝင်မြပင်ဆင် ှပင် အားရတေတာ့သည်။ ဤ ျှ ဟာစည်ဆရာတေတာ်ကို အားကိုး

သည်။ ဟာစည်ဆရာတေတာ်ကလည်း ိ ိကိုအားကိုး ှန်းသိသမြ<င့် အလုပ် ျားသည့်ကြကားကပင် ဆရာတေတာ်ဦးဝိသုဒ္
ဓါဘိဝံသ အပ်နှင်းတေသာတာဝန်ကို မြငင်း ပယ် တေဆာင်ရွက်တေတာ် ူသည်။

ဟာစည်ဆရာတေတာ်အတေပါ်၌ ဆရာတေတာ်ဦးဝိသုဒ္ဓါဘိဝံသ ယုံကြကည်အားကိုးပုံ ကို ထင်ရှားတေစတေသာအချက်ကား ဝိသု
ဒ္ဓိ ဂ်အဋ္ဌကထာကိုသုဓ်သင်ရန် အပ်နှင်းမြခင်းမြ<စ်၏။

ဟာစည်ဆရာတေတာ်သည် က ္မဋ္ဌာန်းဆရာတေတာ် မြ<စ်သည့်

အားတေလျာ်စွာ ဝိသုဒ္ဓိ ဂ် ကျ ်းကို အထူးနိုင်နင်းတေတာ် ူသည်ကို သိတေတာ် ူ၍ပင် မြ<စ်တေလသည်။
ဟာစည်ဆရာတေတာ်လည်း အပ်နှင်းသည့်အတိုင်းပင် တစ်ပါးတည်းမြပင်ဆင်တေတာ် ူခဲ့သည်။ ဆဋ္ဌသဂdါယနာ သ ိုင်း
တွင် ကျ ်းတစ်ခုကို တစ်ပါးတည်းမြပင်ဆင်ရန် အပ်နှင်းမြခင်းခံရတေသာပုဂ္ဂိုလ် ှာ ဟာစည်ဆရာတေတာ် တစ်ပါးတည်း
သာ ရှိခဲ့သည်။
ဟာစည်ဆရာတေတာ်သည် ကြကီး ားတေသာဉာဏ်စွ ်း ထက်သန်တေသာ လုံ့လဝီရိယမြ<င့် ဆဋ္ဌသဂdါယနာ ကျ ်းစာတို့ကို
မြပင်ဆင်တေတာ် ူခဲ့သည် ှာ ပါဠိတေတာ်, အဋ္ဌကထာ, ဋီကာ စာအုပ်တေပါင်း ၁၁၇-အုပ် မြ<စ်တေလသည်။ စာ ျက်နှာတေပါင်း
၄-တေသာင်းတေကျာ်ခန့်မြ<စ်သည်။ ဤ ျှ ျားမြပားလှတေသာ ပိဋကတ်တေတာ်ကျ ်းစာတို့ကို သုဓ်သင်မြပင်ဆင်ခွင့်ရတေသာ
ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် ကုသိုလ်ထူးတေတာ် ူပါတေပစွ။ တေနာင်လာ တေနာက်သားတို့အတွက် တေကျး%ူး
ကြကီး ားတေတာ် ူပါတေပစွ” ဟူ၍ မြ<စ်တေလသည်။
၁၃၁၂-ခုနှစ် နယုန်လတေလာက်တွင်
သည်။ အ<ျားတေရာဂါသည်

ဟာစည်ဆရာတေတာ်ကြကီးသည် တိုက်<ွိုက်တေရာဂါမြ<စ်၍ တေဆးရုံတက်ရ တေလ

ကျသမြ<င့် အ<တ်ပါသည့် ဆွ ်းခဲဘွယ်ကို

ဘုဉ်းတေပးရ။ အ<တ် ပါ အရည်ကိုသာ

တေသာက်တေနရသမြ<င့် အ<ျားနည်းနည်း သက်သာလာတေသာ်လည်း အားအင်နည်းပါးတေနတေသးချိန် ၌ပင် သဂdါယနာပွဲ
မြ<စ်တေမြ ာက်တေအာင်မြ င်နိုင်တေရးအတွက် သာသနာ့ရိပ်သာ ှ ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအ<ွဲ့ လူကြကီး ျား၊ တေတာင်ဘီလူး
ဆရာတေတာ်၊ တေမြခာက်ထပ်ကြကီးဆရာတေတာ်၊ ကြကည့်မြ င်တိုင် ဘုံပျံတေကျာင်းဆရာတေတာ်၊ အလယ်တေတာရဆရာတေတာ်ကြကီး
ျားကို တေဆးရုံကြကီးအထူးခန်းတေပါ်သို့ ပင့်<ိတ်မြပီး သီးသန့်ခန်း အတွင်း

ဟာစည်ဆရာတေတာ်၏ အိပ်ရာကုတင်ကို

ဝိုင်းထိုင်မြပီး သဂdါယနာတင်တေရးအတွက် အသက်ကို ပဓာန ထားပဲ ပိဋကတ်ကျ ်းဂန် ျား၌ စာအ ှားအယွင်း
ပါရှိတေစဘဲ သဂdါယနာတင်လျက် သာသနာတေတာ်သန့်ရှင်းတည်တံ့ မြပန့်ပွား တေရးအတွက်သာ ငဲ့ကက
ွ ်ကာ တေဆာင်ရွက်ခဲ့
တေလသည်။

ထို ျှသာ က

ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး၏ ကြကည်ညို<ွယ် ဥဋ္ဌာနဝန္တဂုဏ် နှင့် မြပည့်စုံတေတာ် ူလှသည်ကို

ထပ် ၍
ံ တေ<ာ်မြပလိုပါတေသးသည်။ “ဝိသုဒ္ဓိ ဂ် ဟာဋီကာသည် သာ ညကျ ်း ဟုတ်တေကြကာင်း တေကာင်းစွာသိတေတာ် ူ၍
ဆရာတေတာ်သည် အတတ်နိုင်ဆုံးကြကိုးပ ်းချက်မြ<င့် ဤနိဿစေယကို မြပုစုတေတာ် ူသည်။ ဟာဋီကာကို ဆဋ္ဌ သဂdါယနာ
ူအမြ<စ် ရိုက်နှိပ်ထားမြပီးမြ<စ်၏။ ထို့တေကြကာင့်

ဟာဋီကာ ူသည် အ ှားကင်း တေသာ ူမြ<စ်သည်ဟု သာ န်အားမြ<င့်

ှတ်ယူရ ည်ကဲ့သို့ရှိ၏။ သို့တေသာ် အတေသအချာ ကြကည့်ရှုတေသာအခါ ှာ ူ ထိုသို့ ဟုတ်ဘဲ အ ှားကတေလး ျားကို တေတွ့တေန
ရသည်ပင်မြ<စ်သည်။ အချို့တေနရာ၌ တေကျနပ်စရာ အားရစရာ တေကာင်းတေသာ ပါဠိ ျားကို တေတွ့တေနရ၏။ ထိုတေနရာတို့၌ ူ
ကွဲမြပထားမြခင်း ရှိ၊ အမြခား ူတို့နှင့် တိုကဆ
် ိုင်နိုင်ရန်လည်း ထို ူ ျား ဆရာတေတာ်လက်ဝယ် အမြပည့်အစုံ ရှိ၊ အထူးသ
မြ<င့် သီရိလကdာ ူ၌ ည်သို့ရှိသည်ကို ဆရာတေတာ်သိလိုသည်။
ထိတေု့ ကြကာင့် ဆရာတေတာ်သည် ိ ိသံသယရှိတေသာ တေနရာ ျားကို ှတ်သား၍ သီရိ လကdာကqန်း ကိုလံဘိုမြ ို့ ဟာဝိသုဒ္
ဓါရာ ၌ သီတင်းသုံးတေနတေသာ မြ န် ာဆရာတေတာ် အရှင်ဉာဏိန္ဒ တေထရ်ထံ စာမြ<င့်အကူအညီ တေတာင်းတေတာ် ူရသည်။
ပုံနှိပ်မြပီးစာအုပ်ရှိလျှင်လည်း ထိုစာအုပ်နှင့်တိုက်ဆိုင်တေပးပါရန် ,

ရှိလျှင်လည်း တေပ ူရှာ၍ တိုက်ဆိုင်တေပးပါရန်

ပန်ကြကားတေတာ် ူရသည်။
ဆရာတေတာ်အရှင်ဉာဏိန္ဒလည်း ခက်ခက်ခဲခဲရှာတေ<ွ၍

ဟာစည်ဆရာတေတာ် ထံသို့ မြပန်လည်တေပးပို့တေတာ် ူသည်။

ဤသို့စာတေပးပို့ရသည် ှာ (အသွားသက်သက်)ပင် ၁၀-ကြကိ ်ခန့် ျှရှိတေကြကာင်း ဟာဋီကာနိဿစေယနိဒါန်း (ဝိ)အရ သိ
ရတေပသည်။ ဟာစည် ဆရာတေတာ်သည် ူ ှန်ရရှိတေရးအတွက် ဤ ျှအားထုတ်တေတာ် ူခဲ့ရသည်။ သီရိလကdာ၌ ရှိသ ျှ
ူ ှန်ချည်း ဟုတ်တေသာ်လည်း ူကွဲ ျားကို တိုက်ဆိုငကြ် ကည့်ရှုရသမြ<င့် ူ ှန်ဆုံးမြ<တ်တေရး၌ တေကျး%ူး ျား လှတေပသည်”
ဟူ၍ မြ<စ်တေလသည်။

တေကျး%ူးတေတာ်ရှင်

ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး၏ ကြကည်ညို<ွယ်ဂုဏ် ျားကို ဝက်လက် စိုးရိ ်ဆရာတေတာ် ဦး

တိဿစေက တေ<ာ်မြပထားသည် ှာ “ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး ှာ ဉာဏ်တေတာ်အင်အားသာ ကြကီး ားထက်မြ က်တေတာ် ူ
သည် ဟုတ်၊ ဝီရိယအင်အား ှာလည်း သူ တူတေအာင်ကြကီး ားလှတေလသည်။ သာသနာ့ရိပ်သာတွင် သီတင်းသုံး တေန
တေတာ် ူရာ၌ အအား တေပးဘဲ တေရးစရာရှိတေသာကျ ်းဂန် ျားကို အချိန်ရသ ျှတေရးသားမြပုစုတေတာ် ူသည်။ သာသနာတေရး
ကိစ္စမြ<င့် တမြခားတပါးသို့ကြွကတေရာက်ရာ၌လည်း မြပင်ဆင်စရာရှိတေသာ စာ ူ ျားကို ယူတေဆာင်တေတာ် ူ လျက် ရထားတေပါ်
ှာမြ<စ်တေစ၊ သတေဘdာတေပါ် ှာမြ<စ်တေစ၊ တေရာက်ရာဌာန၌မြ<စ်တေစ၊ အနီးသို့ဆည်းကပ်တေရာက်လာ သူ ျား ကင်းရှင်းတိုင်း
ကျ ်းဂန် ျားကို ကြကည့်ရှုမြခင်း၊ မြပင်ဆင်မြခင်းတို့မြ<င့် အချိနက
် ိုအသုံးမြပုတေတာ် ူတေလ့ရှိသည်။

၁၃၃၅-ခုနှစ် သီတင်းကqတ်လဆုတ် ၅-ရက်တေန့ ှစတင်၍ သာသနာမြပုခရီးကြွက တေတာ် ူစဉ် အထက်အညာတေဒသ၌ ိုး
အလွန် ျားမြပီး စိုစွတ်ထိုင်း ိုင်းလျက်ရှိသည်။ ရာသီဥတု ည် ျှပင်ကြက ်းတ ်းသည်မြ<စ်တေစ အတေကြကာင်းအားတေလျာ်စွာ
မြ<စ်တေပါ်လာတေသာ သာသနာတေရးကိစ္စမြ<စ်သည့်အတေလျာက် ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် တေနာက်တွန့်ဆုတ်တေတာ်

ူဘဲ

ကြွကတေရာက်တေတာ် ူသည်။ ဆိပ်ခွန်၌သာသနာမြပုစဉ် ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် မြပင်းထန်တေသာအ<ျားတေဝဒနာကို
ခံစားရ၍

တေဆးကုသတေသာဆရာဝန် ျားက

ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးအား

တရား တေဟာဘဲ

အနားယူပါရန်

တေလျှာက်ထားကြက၏။
ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည်ကား သာသနာတေရးနှင့်စပ်လျင်းလာမြပီဆိုလျှင် ကျရာတာဝန်ကို %ွဲလုံ့လမြ<င့်
တေဆာင်ရွက်တေတာ် ူတတ်တေသာ ပင်ကိုယ်သတေဘာတေကြကာင့်

မြပီး တေန

ည် ျှပင်ခက်ခဲတေစကာ ူ ဆက်လက်၍ တေဆာင်ရွက်တေတာ် ူ

ပါသည်။ နတ်တေတာ် လဆန်း ၂-ရက်တေန့အထိ ရက်တေပါင်း ၄၀-တေကျာ်အတွင်း ဆိပ်ခွန်၊ စစ်ကိုင်း၊ ရွာသစ်ကြကီး၊
န္တတေလး၊ တေတာင်ငူ၊ ကqဲပွဲ၊ မြ<ူး၊ ပဲနွယက
် ုန်း၊ တေညာင်တေလးပင်၊ ပကြွကန်တန်ဆာ၊ ဒိုက်ဦး စတေသာမြ ို့ ျား၌ သတိပဋ္ဌာန်
ဝိပဿစေနာတရားတေတာ် ျားကို နှစ်ည၊ သုံးညစီ ခရီးစဉ် တတေလျှာက်လုံး တေဟာကြကားတေတာ် ူခဲ့တေလသည်၊ ဆရာတေတာ်
ဘုရားကြကီး၏ သာသနာတေတာ် ခရီးတတေလျှာက်တွင် တစ်တေထာက်တေသာခရီးတေပတည်း” ဟူ၍မြ<စ်ပါသည်။
၁၃၃၇-ခုနှစ်၊

တတေပါင်းလဆုတ်

၁-ရက်တေန့တွင်

ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည်

န္တတေလးမြ ို့ ှ

တေလယာဉ်မြ<င့်

ကချင်မြပည်နယ် မြ စ်ကြကီးနားမြ ို့သို့ တရားတေဒသနာမြ<န့်ချိရန် ကြွကတေတာ် ူတေလသည်။ တေကျး%ူးတေတာ်ရှင် ဆရာတေတာ်
ဘုရားကြကီးသည်

မြ စ်ကြကီးနား၊

ိုးတေကာင်း၊

ိုးညှင်း၊

ဟိုပင်၊

တေ ာ်လူး၊

တေဘာလယ်ရွာတို့၌

သတိပဋ္ဌာန်

ဝိပဿစေနာတရား တေတာ် ျားကို ၉-ပွဲတေဟာကြကားတေတာ် ူခဲ့တေလသည်။ တစ်မြ ို့ ှတစ်မြ ို့တေရာက်ရန် ီးရထား မြ<င့်တတန်၊
ဂျစ်ကားမြ<င့်တတန်၊

ီးရထားသံလ ်းတေမြပးကားမြ<င့်တတန်၊ ပင်ပန်းသည်ကို အ ှု ထားပဲ သည်းခံ၍ ကြွကတေတာ် ူခဲ့

တေလသည်။ လဆုတ် ၉-ရက်တေန့ ညတေန ၅-နာရီတွင် န္တတေလးမြ ို့ စိန်ပန်း ရတနာပုံသာသနာ့ရိပ်သာသို့ ကျန်း ာစွာ
မြပန်လည်တေရာက်ရှိတေတာ် ူပါသည်။ တေကျး%ူးတေတာ်ရှင် ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး ကချင်မြပည်နယ်တွင် ပင်ပန်းလာသ ျှ
န္တတေလး၌ တစ်ည ျှ တေအးချ ်းစွာ အနားယူရန် စီစဉ်ထားတေသာ်လည်း ီးရထား တစ်ညတေနာက်ကျ၍ န္တတေလးတွင်
နာရီပိုင်း ျှသာနားတေတာ် ူကာ ကြကိုတင်စီစဉ် ထားသည့်အတိုင်း တေညာင်တေလးပင်မြ ို့သို့ကြွကတေရာက်ရန် ည ၈-နာရီတွင်
ဘူတာသို့ဆင်း၍ ခရီး ဆက်တေတာ် ူ တေလသည်။ တေညာင်တေလးပင်တွင် ၂-ည၊ ပြွပန်တန်ဆာတွင် ၂-ည၊ ဒိုက်ဦးတွင် ၂ည တရားတေဟာကြကားတေတာ် ူမြပီး တန်ခူးလဆန်း ၁-ရက်တေန့တွင် ရန်ကုန်သာသနာ့ ရိပ်သာသို့ မြပန်လည်တေရာက်ရှိတေတာ်
ူပါသည်။

၁၃၄၃-ခုနှစ်၊ ကဆုန်လတေလာက်တွင် ကယားမြပည်နယ် ရှ ်းမြပည်နယ်နှင့် အထက်မြ န် ာမြပည်တစ်ခွင် ှ တရားတေဟာ
တရားမြပ ပင့်ထားကြကသမြ<င့် ၂-လကြကာ ျှကြွကရန် ခရီးစဉ်တေရးဆွဲကြကရတေလသည်။ နိုင်ငံမြခား သာသနာမြပုခရီးစဉ်လည်း
ရှိတေန၍ ကယားမြပည်နယ်ခရီးစဉ်ကို ကိုယ်စားတစ်ပါးလ?တ်ရန် တေလျှာက်ထားရာ သက်တေတာ်(၇၇)နှစ်ရှိမြပီမြ<စ်သည့်
ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးက “ဘုရားလက်ထက်က အယူဝါဒ တူဘဲ တိတ္ထိတေတွ သာရှိတေနတဲ့တေနရာကို မြ တ်စွာဘုရားကြွက
တာပဲ၊ ကိုယ်ညံ့ရင် သူတို့ဝါဒအတိုင်း တေဟာတာ ထဲ ပါသွား ှာတေပါ့တေလ၊ ကိုယ်ကတေတာ်ရင်တေတာ့ ကိုယ့်ဝါဒအတိုင်း
ကိုယ်တေဟာတဲ့အထဲ သူတို့ပါလာ ှာတေပါ့၊ ခရီးစဉ်အတိုင်းကြွကရင် တေကာင်းပါတယ်”ဟု ိန့်တေတာ် ူမြပီး အစီအစဉ်ကို
<ျက်ရပါ။

တစ်ချိန်တွင် သုံးခွမြ ို့နယ် ရွာတစ်ရွာသို့ ရိပ်သာ<ွင့်တေပးရန် ကြွကတေတာ် ူရာ၌ လ ်းကလည်း လယ်ကြကား အဆင်း
အတက် ျားသည့်လ ်း၊ တေဆာင်းကုန်တေနွကူးရာသီ <ုနက
် အလိပ်လိုက်အလုံးလိုက် တက်သည့်လ ်း၊ စီးရသည့်ကား
က တေခါင်းခန်း၌ တေဘး ှ အကာ ပါ၊ ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး တေဘးကိုထွက် ကျရတေအာင် တေဘးကတေန ကြကိုးကြကီးနဲ့ ချည်
မြပီး ကာထားတေပးရသည်၊ တေနာက်ကစီးသည့်ရဟန်းကလည်း ဆရာတေတာ်ကြကီး၏ပခုံး ကို တေနာက်ကတေန<က်ကိုင်မြပီး
ထိန်းတေပးထားရသည်။ တေမြ ကြကီးတေပါ် တေအးတေစရန် သဲခင်း၊ တေရမြ<န်းထားသည့် ယာယီထန်းရွက်တဲထဲတွင် သီတင်းသုံး
လျက် ရိပ်သာအသစ်<ွင့်တေပးကာ သာသနာမြပုတေတာ် ူတေလသည်။ ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် ထိုခရီးစဉ်ကို မြငီးမြငူပဲ
“ဟိုကပုဂ္ဂိုလ်တေတွက သဒ္ဓါတရားတေကာင်းလိုက်ကြကတာ တရားအားထုတ်သူတေတွ အ ျားကြကီး” ဟုပင် ဝ ်းတေမြ ာက်
စကား ိနကြ့် ကားတေတာ် ူတေလသည်။

တေကျး%ူးတေတာ်ရှင် ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် ရှ ်းမြပည်တေမြ ာက်ပိုင်း န ့်ခ ်းမြ ို့နယ် န်တေအာင်တေကျးရွာရှိ “ ဟာစည်
ဟာသတိပဋ္ဌာန် န်တေအာင် က ္မဋ္ဌာန်းတိုက်” သို့ ၁၃၁၈-ခုနှစ် တန်ခူးလဆန်း ၄-ရက်တေန့က ကြွကတေရာက်တေတာ် ူခဲ့
ပါသည်။ န ့်ခ ်းမြ ို့ ှ တေတာင်တေပါ် န်တေအာင်က ္မဋ္ဌာန်းတိုက်သို့ တေဝါတေတာ်မြ<င့်ပင့်တေဆာင် ရာတွင် ဆရာတေတာ်ဘုရား
ကြကီးက ခွင့် မြပုတေသာတေကြကာင့် တေတာင်တေပါ်တေမြ နီလ ်းအတိုင်း ဂျစ်ကားမြ<င့် ခက်ခဲ စွာပင့်တေဆာင်ကြကတေလသည်။
ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် ပဋိပတ္တိသာသနာနုဂ္ဂဟအသင်း အ ှုတေဆာင်လကြူ ကီး

ျား၊ တေယာဂီသူတေတာ်စင် ျားနှင့်

တရားနာပရိသတ် ျားကို ကြသဝါဒတေပးတေတာ် ူ၍ သတိပဋ္ဌာန်တရား တေဟာကြကားတေတာ် ူခဲ့တေလသည်။ ဆရာတေတာ်ဘုရား
ကြကီးသည် ကြွကတေရာက်ရန်ခဲယဉ်းလှတေသာ ဤဌာနသို့ လွန်တေတာ်
ူခဲ့တေလသည်။ ဤဌာနတွင် တေကျး%ူးတေတာ်ရှင်

ူ ီ တစ်နှစ်အတွင်း ဒုတိယအကြကိ ် ကြွကတေရာက်တေတာ်

ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး၏ ရုပ်တုတေတာ်နှင့် အရိုးဓာတ်တေတာ်

တေစတီကို ရိုတေသတေလးမြ တ်စွာ ပူတေ%ာ်ထားရှိ တေလသည်။

၇။ မြပည့်စုံတေသာ ဟာစည်သတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿစေနာ ရှု ှတ်အားထုတ်ပုံနည်းစနစ်
တရားအားထုတ် ည့်တေယာဂီတို့သည် အရည်အချင်းလုံတေလာက်တေသာ ဆရာ ျားထံ ှ နည်းနိသျကြသဝါဒ ျားကို ရကြက၍
ရသင့်ရထိုက်တေသာ ဉာဏ်ထူး, တရားထူး ျားကို ချ ်းချ ်းသာသာနှင့် အမြပည့်အစုံရရှိသွားကြကတေစရန် ရည်ရွယ်၍ က
္မဋ္ဌာနာစရိယ ရဟန်းတေတာ် ျားအတွက် ချ ှတ်ထားတေသာ စည်း ျဉ်းဥပတေဒ ျား ှာ မြပည့်စုံလှသည် မြ<စ်ရာ အချို့ကို
တေကာက်နုတ်တေ<ာ်မြပအပ်ပါသည်။
“ပရိယတ္တိအရည်အချင်းကဏ္ဍတွင် ဝိပဿစေနာရှုနည်းကျ ်းနှင့် က ္မဋ္ဌာန်းဆရာတို့ ၏ ှတ်တ ်းကျ ်းတို့၌ တေကျပွန်
စွာတေလ့လာမြပီးမြ<စ်တေစရ ည်။ ပရ တ္ထသရုပ်သတေဘာတို့၌ ပိုင်နိုင်တေသာဉာဏ်ရှိသည့်မြပင် ဝိသုဒ္ဓိ ဂ် အဋ္ဌကထာကိုလည်း

တေလ့လာမြပီးမြ<စ်တေစရ ည်။
ပဋိပတ္တိအရည်အချင်းကဏ္ဍတွင်

ဟာစည်ဆရာတေတာ်၏ နည်းနိသျအတိုင်း ဝိပဿစေနာတရားကို အမြပည့်အစုံကျင့်

သုံးအားထုတ်မြပီး မြ<စ်ရ ည့်အမြပင် က ္မဋ္ဌာန်း စစ်တေ းတေရး၌လည်း ကq ်းကျင်နိုင်နင်းမြပီး မြ<စ်တေစရ ည်။
မြ တ်စွာဘုရား ပညတ်တေတာ် ူအပ်တေသာ ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တေတာ် ျားကို အသက်ပ ာထား၍ တေလးစားလုံမြခုံစွာ
လိုက်နာတေစာင့်ထိန်းရ ည်။ တေနထိုင်တေရးကဏ္ဍတွင် တည်ကြကည်တေသာဣတေ}န္ဒသိက္ခာနှင့် မြပည့်စုံတေစရ ည်။ အထူးအားမြ<
င့် အတေရးကြကီးတေသာ အတေကြကာင်းကိစ္စ ရှိဘဲ

ာတုဂါ တို့နှင့် ကြကာရှည်စွာ လက်ခံ၍စကားတေမြပာဆို တေနမြခင်း ရှိတေစရ။

သွားလာတေရးကဏ္ဍတွင် အ ှတ်သတိ ကင်းသမြ<င့် ကြကည်ညို<ွယ်တေကာင်းတေသာ သွားလာမြခင်းနှင့် မြပည့်စုံတေစရ ည်။
တေဟာကြကားတေရးကဏ္ဍတွင်

ိ ိတို့၏က ္မဋ္ဌာန်းဌာန၌ ဝိပဿစေနာလုပ်ငန်းစဉ် တရား ျားကို

ဟာစည်ဆရာတေတာ်၏

ယူဆတေဟာတေမြပာပုံအတိုင်း တေဒသနာတေတာ်နှင့်အညီ တေဟာတေမြပာရ ည်။ မြပင်ပ တရားပွဲ ျား၌ ူကား တရားနာပုဂ္ဂိုလ်
တို့၏အ%္ဈာသယကို တေထာက်ချင့်၍ သဒ္ဓါပသန္နမြ<စ်တေစမြခင်းငှါ သင့်တေလျာ်သလို တေဟာတေမြပာနိုင်ခွင့်ရှိတေပ၏။
က ္မဋ္ဌာန်းစစ်တေ းရာ၌ တေယာဂီတို့၏ဉာဏ်အဆင့်အတန်းအားတေလျာ်စွာ တိုးတက်သည်ထက် တိုးတက်တေစမြခင်းငှါ သင့်
တေလျာ်တေသာတရား ျားကိုတေဟာကြကားမြခင်း၊ တေယာဂီ၏ သန္တာန်၌မြ<စ်တေပါ်တေနတေသာ သတိ , သ ာဓိ, ဉာဏ် ျားကို
ထိုက်တန်သတေလာက်ချီးတေမြ ှာက်၍အားတေပးမြခင်း၊ ရှု ှတ် ှုမြ<င့်ပင် သီလ , သ ာဓိ, ပညာမြ<စ်လာပုံ၊ တေဗာဓိပက္ခိယ
တရား ျားမြပီးစီးသွားပုံ စတေသာအားတေပးတရား ျားကို တေဟာကြကားရ ည်။ တရားတေဟာရာ, က ္မဋ္ဌာန်းစစ်တေ းရာ တို့၌
ယဉ်တေကျးတေသာဥပ ာနှင့် ဟာသကထာတို့ကို ထည့်သွင်း၍ တေမြပာ ိတေစရန် အထူးသတိမြပုရ ည်။ က ္မဋ္ဌာန်းဆရာ
တဦးစစ်တေ းတေနတေသာ တေယာဂီအား ၎င်းဆရာကခွင့် မြပုဘဲ ဝင်တေရာက်စွက်<က်၍ စစ်တေ းမြခင်း , ဆုံးမြ<တ်မြခင်း ျားကို
မြပုရ။
ဆက်ဆံတေရးကဏ္ဍတွင် လ%္ဇီ တေပသလ သိက္ခာကာ မြ<စ်သည်ဟုယုံကြကည်ရတေသာ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနှင့် တေပါင်းသင်းဆက်ဆံ
နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
က ္မဋ္ဌာန်းစစ်တေ းရာ၌ တပည့်တေယာဂီတို့သည်

ိ ိတို့၏ သ ာဓိဉာဏ်အတေတွ့ ျားကို ဟုတ် ှန်သည့်အတိုင်း

ရွံ့

တေကြကာက်တေမြပာကြကားနိုင်တေစရန် အလို့ငှါ၎င်း, စိတ်အားတက်ကြွကလာတေစရန် အလို့ငှါ၎င်း, က ္မဋ္ဌာန်းဆရာ ှ သင့်တေလျာ်
သလိုလိုက်တေလျာ၍ တေ<ာ်တေရွစွာတေမြပာဆိုနိုင်ခွင့်ရှိတေသာ်လည်း အမြခားကာလ ျား၌ ူကား ထိုသို့တေသာ တေမြပာဆိုဆက်ဆံ ှု
ျား ရှိတေစ ူ၍ တည်ကြကည်စွာ တေမြပာဆိုဆက်ဆံရ ည်။ တပည့် ဒါယကာ, ဒါယိကာ တို့၏ သဒ္ဓါတရားအတေလျာက်
တေပးလှူမြခင်း ှတပါး ဉာတိ, ပဝါရိတ ဟုတ်တေသာပုဂ္ဂိုလ်တို့ထံ ှ အလှူခံမြခင်း အလျှင်း ရှိတေစရ” အစရှိသည်၍ မြ<စ်
ပါသည်။
တေကျး%ူးတေတာ်ရှင်

ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် တပည့် ျားအတေပါ် ဝိပဿစေနာက ္မဋ္ဌာန်း တရားတေတာ်၌

ယုကြံ ကည်လျက် အတေလးအနက်ထား တေဆာင်ရွက်ကြကရန်လည်း အစဉ် ဆုံး ည?နကြ် ကားတေတာ် ူခဲ့တေလသည်။

ပဲခူးသာသနာ့ ဏ္ဍိုင် ပါဠိတက္ကသိုလ်တိုက် ဆရာတေတာ်ကြကီး အရှင်ပညာတေ%ာတ (၁၂၇၉-၁၃၅၈)သည် ပရိယတ်တွင်
ဒသ တေရ?ကျင်သာသနာပိုင် တေမြ ာင်းမြ ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး၊ ပဋိပတ်တွင် ဟာစည်ဆရာတေတာ် ဘုရားကြကီးတို့၏ တ
ပည့်မြ<စ်၍ ပဋိပတ် ကင်းတေသာ ပရိယတ်ကို သင်ကြကားတေပးမြပီး ၁၃၃၉-ခုနှစ် ပဌ မြပန်နှင့် ဓ ္မာစရိယ စာတေ းပွဲမြပီးချိန်
တွင် တရားစခန်း<ွင့်လိုတေကြကာင်း

ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးအား သွားတေရာက် တေလျှာက်ထားရာ “ဒီလို

လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ သာသနာတေတာ်အတွက် အတေကာင်းဆုံး မြ<စ်တယ်”ဟု

ိန့်တေတာ် ူမြပီး ထူးထူးမြခားမြခား ဆရာတေတာ်

ဘုရားကြကီးကိုယ်တေတာ်တိုင် ပဲခူး ဏ္ဍိုင်စာသင်တိုက်သို့ ကြွကတေရာက်လျက် သံဃာ ၃၀ဝ-တေကျာ်ကို တရားစခန်း <ွင့်
တေပးတေတာ် ူသည်။ ဆရာတေတာ်ကြကီးဦးသု%ာတသည် စခန်းပွဲမြပီးသည်အထိ တေဟာကြကားမြပသတေပးပါသည်။

ဏ္ဍိုင်

တေကျာင်း ှ တေယာဂီသံဃာ ျား ရန်ကုန်ရိပ်သာကြကီးတွင် ဆက်မြပီး ရှု ှတ်နိုင်ရန်လည်း စီစဉ်တေပးကြကသည်။ ထိုနှစ် ှစ၍
ဏ္ဍိုင် ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် ပျံလွန်တေတာ် ူသည် အထိ နှစ်စဉ်တရားစခန်းပွဲ ကျင်းပ၍ တေဟာမြပတေပးခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၈-ခုနှစ် ပူတေ%ာ်ပွဲကျင်းပချိန် ှာ ရိပ်သာခွဲ ျား ှ လာတေရာက်ကြကတဲ့သူတေတွ တိုးတက်

ျားမြပားလာသတေလာက်

က ္မဋ္ဌာန်းတရားနဲ့ နီးစပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေတွပါလာ၍ တချို့ အရုဏ်စားမြပီး တေလျှာက်လည်တေနကြကသည်ကို ဆရာတေတာ်ကြကီး
သိတေတာ် ူတေသာအခါ “ရိပ်သာခွဲ ျား ှ လာတေရာက်ကြကတဲ့ ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူ ပုဂ္ဂိုလ် ျား အားလုံးဟာ ဝိပဿစေနာ
က ္မဋ္ဌာန်းတရားကို အားထုတ်တေနတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဆက်စပ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေတွသာ လာ တေရာက်တေစလိုမြပီး ဝိပဿစေနာ
က ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ နီးစပ် စိတ် ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေတွကို ရိပ်သာခွဲ ျားက တေခါ် လာရန် တေ တ္တာရပ်ခံပါသည်ဆိုတဲ့အချက်
ကို သတင်းစာတေကြကညာချက်တေတွ ှာတေရာ <ိတ်စာ ှာတေရာ ထည့်သွင်း ရိုက်နှိပ်ပါ”ဟု ိန့်တေတာ် ူတေလသည်။
တေကျး%ူးရှင် ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် ဦးပွင့်တေကာင်းအား ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအ<ွဲ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ “ဘုန်းကြကီးက
တရားအားထုတ်မြပီးသားပုဂ္ဂိုလ်တေတွပဲ အ ှုတေဆာင်လုပ်တေစချင်တယ်”ဟု ိန့်တေတာ် ူခဲ့<ူး တေလသည်။
၁၉၇၈-ခုနှစ် တေ လ တေန့တစ်တေန့တွင် ဥက္ကဋ္ဌဦးပွင့်တေကာင်းနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဘကတေလး တို့အား ဆရာတေတာ်ဘုရား
ကြကီးက ...
“ဒကာကြကီးတို့ တိပဋကဓရ တေရွးချယ်ပွဲကို က ္ဘာတေအးကုန်းတေမြ သို့ တေရ?့တေမြပာင်းကျင်းပသင့်တယ်လို့ ဘုန်းကြကီးယူဆ
တယ်။ တိပိဋကဓရ တေရွးချယ်ပွဲလုပ်တေနဆဲ တစ်လခွဲ တေလာက်အချိန်ဟာ တိပိဋကဓရ တေရွးချယ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာမြပန်
ယ့်တေနရာ စာတေမြ<ရ ယ့်တေနရာ ဆွ ်းကပ်ရ ယ့်တေနရာရတေအာင် တေဆာင်ရွက်တေပးတေနရတဲ့အတွက် တရား အားထုတ်ရ
ယ့် သံဃာတေတာ်တေတွနဲ့ အ ျိုးသားတေယာဂီ ျားအားလုံးကို လုံးဝ လက် ခံနိုင်တေအာင် ပိတ်ထားရပါတယ်။ အချို့
အ ျိုးသ ီးဘက်ကလည်း

အတေတာ်တေလျာ့နည်းသွားတဲ့

အတေမြခတေရာက်သွားပါတယ်။

က ္ဘာတေအးကုန်းတေမြ ရှိ

အတေဆာက်အအုံ ျားကို ကြကည့်လိုက်တေတာ့ ဘာ ှအသုံး ချဘဲ ပိတ်ထားတာကို တေတွ့ရပါတယ်။ ဒါတေကြကာင့် က ္ဘာတေအး
ှာဆိုရင်တေတာ့ အတေဆာက်အအုံတေတွကလဲ ျား၊ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းလဲ ရှိတဲ့အတွက် စာမြပန်စာအံ သံဃာတေတာ် ျား
အတွက် ကျယ်ကျယ်မြပန့်မြပန့်ရှိရန် သင့်တေတာ်လိ ့် ယ်လို့ ဘုန်းကြကီးယူဆပါတယ်။

တိပိဋကဓရ တေရွးချယ်ပွဲကို က ္ဘာတေအး ှာ တေရ?့တေမြပာင်းကျင်းပရင်

ဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာကြကီး ှာလဲ တရား

အားထုတ်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တေတွအတွက် အဆက် မြပတ် ဆက်လက်တေဆာင်ရွက်သွားနိုင်တာတေပါ့။ ပရိယတ္တိ၊ ပဋိပတ္တိ
နှစ်ဦးနှစ်ဝစလုံး အဆင်တေမြပ<ို့က တိပိဋကဓရတေရွးချယ်ပွဲကို က ္ဘာတေအးကိုတေမြပာင်းတာ အတေကာင်းဆုံးပဲ” ဟူ၍

ိန့်

တေတာ် ူခဲ့တေလသည်။
“ဝိပဿစေနာတရား အားထုတ်ရာ ှာ သက်သတ်လွတ်စားမြပီး အားထုတ်တာနဲ့ သက်သတ်လွတ် စားပဲ အားထုတ်တာ
စွဲလ ်းနှစ်သက် ှု ရှိရင် ဘာ ှ ထူးပါဘူး၊ အတူတူပါပဲ။ စွဲလ ်းခုံ င် ှု ရှိတေနရင်တေတာ့ တေရပဲတေသာက်တေသာက် တဏှာ
တေလာဘ မြ<စ်တာပါပဲ။ (ဘုန်းကြကီးတို့ သက်သတ်လွတ်စားတယ်ဆိုတာ ဘုန်းကြကီးရဲ့ နှင်းခူနာတေရာဂါ တေဝဒနာဟာ
အညှီအတေဟာက်နဲ့

တည့်တဲ့အတွက် သက်သတ်လွတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စားတေနတာပါပဲ။ ဒါတေကြကာင့် တချို့က

အထင်တစ် ျိုး တေရာက်တေနကြကပါတယ်။ ဘုန်းကြကီး က အဓိဋ္ဌာန်နဲ့စားတာ ဟုတ်ပါဘူး။)
ရဟန်းဝတ်မြပီးတေတာ့ ဝိပဿစေနာတရားအားထုတ်တာနဲ့ လူဝတ်တေကြကာင်အမြ<စ် တရားအားထုတ်တာဟာ အနာဂါ ်
ထိတေအာင် ထူးပါဘူး။ ရဟန္တာမြ<စ် ှသာ လူဝတ်တေကြကာင်နဲ့ ဆက်တေနလို့ ရတာပဲ ထူးမြခားတာပါပဲ။
ရ
ိ ိုး<လာ ဒုလnဘရဟန်းခံတာတေတွကတေတာ့ ဝိနည်းကိုနား လည်ရင် အမြပစ်မြ<စ်ပါတယ်။ ဝိပဿစေနာ မြပတ်ရှု ှတ်တေန
ရင်တေတာ့ ဝိပဿစေနာတရား အမြ ဲရှု ှတ်တေနရင်တေတာ့ အတေကာင်းဆုံးပါပဲ။ ဘုန်းကြကီးအတေနနဲ့တေတာ့ ရဟန်းအမြ<စ်နဲ့
အားထုတ်အားထုတ်၊ လူဝတ်တေကြကာင်အမြ<စ်နဲ့ အားထုတ်အားထုတ် စိတ်သန်သလို ယုကြံ ကည်ချက်ရှိသလို အားထုတ်
ပါ၊ ဝီရိယရှိရှိ အဆက် မြပတ် ကြကိုးကြကိုးစားစား ယုံယုံကြကည်ကြကည် အားထုတ်တဲ့အတေပါ် ှာသာ ူတည်မြပီး ထူးမြခားပါ
လိ ့် ယ်” ဟူ၍မြ<စ်ပါသည်။
တေကျး%ူးရှင် ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးက“မြ န် ာမြပည် ှာရှိကြကတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တေတွက အဆက် မြပတ် ကုသိုလ်တေကာင်း ှုတေတွ မြပုတေနတာတေကြကာင့် တေနာက်ဘဝ
အကျိုးတေပးတဲ့အခါ တမြခားတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငကြံ ကီးတေတွ ှာ သူတေဌးကြကီးတေတွ၊ စက် ှုလုပ်ငန်းရှင်ကြကီး တေတွ၊ မြ<စ်နိုင်ကြကတဲ့
သတေဘာရှိပါတယ်။ အဲဒီ ှာ လူသွားမြ<စ်မြပီးတေတာ့ သူတို့ဆီ ှာရှိတဲ့ အတေလ့အကျင့်အတိုင်း ကာ ဂုဏ်တေတွ ခံစား စံစား
ရတဲ့ အတေမြခအတေနတေပါ်တည်မြပီး အကုသိုလ်တေတွက ဟိုဘဝ ှာ ဆက်တိုက်မြ<စ်ကြက ှာ ို့ အဲဒီအကုသိုလ်တေတွတေကြကာင့်ပဲ
တေနာင်ဘဝတေတွတေရာက်မြပန်တေတာ့လဲ အပါယ်တေလးပါး ုချ လားကြကရ ယ်ဆိုတာ ယုကြံ ကည်သင့်တယ်။

အခုဘဝ ှာ ဒါန၊ သီလ ကုသိုလ်တေကာင်း ှုချည်းပဲ ဟုတ်ဘဲ ဝိပဿစေနာတရားကို ဆရာသ ားတေကာင်းနဲ့ စနစ်တကျ
အားထုတ်လို့ အဆင့်တေတာ်တေတာ်မြ င့်တဲ့ သခdါရုတေပက္ခဉာဏ် (သို့ ဟုတ်) အနည်းဆုံး ဥဒယဗ္ဗဉာဏ် အဆုံးတေလာက်
ထိတေအာင် တေကျတေကျ လည်လည် အားထုတ်နိုင် ယ်ဆိုရင် ဝိပဿစေနာပညာဦးစီးတဲ့ ဉာဏ်တေကြကာင့် တေနာက်ဘဝတေတွ ှာ
တေ ့တေ ့တေလျာ့တေလျာ့ မြ<စ်ပဲ ှန်ကန်တဲ့သတိတရားလဲ ရလာတဲ့အတွက် အကုသိုလ် ကာ ဂုဏ်အာရုံတေတွကို လိက
ု ်စား

ချင်ပဲ နည်းလ ်း ှန်ကန်တဲ့အကျင့်တေတွကို ရှာတေ<ွတတ်တဲ့သတေဘာ မြ<စ်တေပါ်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဝိပဿစေနာ
ကုသိုလ်တေကြကာင့် တချို့နိုင်ငံမြခားသားတေတွဟာ ရိပ်သာကြကီးလို တေနရာတေတွ ှာ ဝိပဿစေနာတရားကို အားထုတ်မြ<စ်ကြကပါ
တယ်၊ ဝိပဿစေနာဉာဏ်တေကြကာင့် ရရှိလာတဲ့ ပညာဉာဏ်ဟာ ဘဝဆက်တိုင်း

တေပျာက် ပျက်ဘဲ တမြ<ည်းမြ<ည်း

တိုးတက်သွားနိုင်ပါတယ်” ဟူ၍ ိန့်တေတာ် ူခဲ့တေလသည်။

၈။ ချီးတေမြ ှာက်သင့်တေသာ ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ် ျားကို ချီးတေမြ ှာက်တေတာ် ူမြခင်း
“အတေ ရိကန်နိုင်ငံ ဟားဗဒ်တက္ကသိုလ် ှ ပုံနှိပ်ထုတ်တေဝတေသာ ဝိသုဒ္ဓိ ဂ်စာအုပ်ကြကီးတွင် ဓ ္မာနန္ဒတေကာသ ္ဗီ၏နိဒါန်း၌
အဋ္ဌကထာကျ ်းမြပု အရှင် ဟာဗုဒ္ဓတေဃာသ

တေထရ်ကို

တရားစွပ်စွဲပုတ်ခတ်၍ တေရးသားထားသည်။ ထို့အတွက်

၁၃၁၉-ခုနှစ်တွင် က ္ဘာတေအး၌ ဝန်တေဆာင်သံဃာအ<ွဲ့ အစည်းအတေဝးတစ်ခု ကျင်းပ၍ ဓ ္မာနန္ဒတေကာသ ္ဗီ၏ စွပ်စွဲချက်
ျားကိုတေချပလျက် အရှင် ဟာဗုဒ္ဓတေဃာသ တေထရ်မြ တ်၏ စစ် ှန်တေသာ ဂုဏ်သတ္တိတို့ကို တေပါ်လွင်တေစတေသာ ဝိသုဒ္ဓိ ဂ်
နိဒါန်းတေရးသားရန်ဆုံးမြ<တ်၍ ထိုသို့တေရးသားသည့်တာဝန်ကို အနီးစခန်းဆရာတေတာ်၊ ဟာစည်ဆရာတေတာ်၊ အရှင်ဝိစိ
တ္တသာရာ ဘိဝံသဆရာတေတာ်နှင့် အရှင်သီလာနန္ဒဘိဝံသတို့အား တာဝန်လ?ဲအပ်ရန် တညီတညွတ်တည်း ဆုံးမြ<တ်
တေတာ် ူကြကသည်။ ထို့တေနာက် နိဒါန်းတေရးအ<ွဲ့ဝင်ဆရာတေတာ် ၃-ပါးတို့လည်း ဟာစည်ဆရာတေတာ်အား နိဒါန်း ူကြက ်း
တေရးသားရန် တာဝန်လ?ဲအပ်ကြကသည်။
ဟာစည်ဆရာတေတာ်သည် သက်ဆိုင်ရာ ပါဠိ, အဋ္ဌကထာ, ဋီကာတို့ကို လည်းတေကာင်း၊ သာသနာ့သ ိုင်းဆိုင်ရာ
ဒီပဝင်,

ဟာဝင်, စူဠဝင်, နိကာယ, သဂdဟ စတေသာကျ ်းတို့ကိုလည်းတေကာင်း၊ ဤနိဒါန်းနှင့်သက်ဆိုင် ည့်

တေရှးတေဟာင်းသုတေတသနဆိုင်ရာ တေရးသားချက်တို့ကိုလည်းတေကာင်း၊

ျားစွာတေသာ အဂdလိပ်ဘာသာတေရးကျ ်း တို့ကို

လည်းတေကာင်း၊ အထပ်ထပ်ကြကည်ရ
့ ှုစိစစ်တေလ့လာ၍ အချိန်ယူကာ တေရးသားတေတာ် ူတေလသည်။ ထို့တေနာက် နိဒါန်းမြပုစု
တေရးအ<ွဲ့သို့ တင်မြပတေတာ် ူသည်။ နိဒါန်း ူကြက ်း ှာ အလွန်မြပည့်စုံတေနမြပီမြ<စ်ရာ မြပင်ဆင်နုတ်ပယ် မြ<ည့်စွက်<ွယ် ရှိ
မြ<စ်၍ ဆရာတေတာ် တေရးသားတေတာ် ူသည့်အတိုင်းပင် အတည်မြပုလိုကကြ် ကတေလသည်။
ဆရာတေတာ်သည်

ဤ ျှမြ<င့်တေကျနပ်တေတာ်

ူတေသးဘဲ

ပါဠိအတေရးအသားတွင်

နာ ည်ကြကီးလှသည့်

သတေမြပကန်

ဆရာတေတာ် အရှင်ဝါတေသဋ္ဌာဘိဝံသထံသို့ပို့၍ လိုအပ်သည် ျားကိုမြပင်ဆင်၍ အနုဂီတိဂါထာ ျားပါ တေရးသားတေပးပါရန်
တိုက်တွန်းခဲ့တေလသည်။ သတေမြပကန်ဆရာတေတာ်သည် နိဒါန်း ူကြက ်းကို<တ်ရတေသာအခါ မြပင်စရာဟူ၍လည်း တေတွ့ရ၊
ဝ ်းတေမြ ာက်ဝ ်းသာလှသမြ<င့် အထူးရ?င်မြပသွက်လက်တေသာဉာဏ်မြ<င့် အနုဂီတိဂါထာတေပါင်း ၇၄-ဂါထာ ျှ တေရးသား
တေတာ် ူခဲ့တေလသည်။”
ဤသို့ ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည်

ိ ိထက်သက်တေတာ် ၆-နှစ် ျှငယ်တေသာ်လည်း သတေမြပကန် ဆရာတေတာ်ကြကီးအား

အထူးချီးတေမြ ှာက်တေတာ် ူခဲ့တေလသည်။ ဤ ဝိသုဒ္ဓိ ဂ္ဂနိဒါနကထာမြ<င့် ျက်တေ ှာက်တေခတ် မြ န် ာနိုင်ငံတွင် အရှင် ဟာ

ဗုဒ္ဓတေဃာသဆရာတေတာ်တို့ တေရး ူတေရးဟန်ကို ီတေအာင် တေရးစွ ်းနိုင်တေသာ ပုဂ္ဂိုလ် ျား ထင်ရှားရှိတေကြကာင်း တေကြကညာမြပီး
မြ<စ်တေလသည်။ ပိဋကတ်ကျ ်းသက်သက် ျှသာ က သ ိုင်းဆိုင်ရာ, အယူဝါဒဆိုင်ရာ ကျ ်းတို့၌လည်း ကq ်းကျင်
မြခင်း၊ ည်သည့်အယူအဆ ဆို သ ာသ တ်စိတ်ထားမြ<င့် တေဝ<န်စိစစ်နိုင်မြခင်း စသည်တို့တေကြကာင့်ပင် ဝိသုဒ္ဓိ ဂ္ဂနိဒါန
ကထာကို အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ပါဠိပညာရှင်တို့ကပင် ချီးကျူးစကား တေမြပာကြကားကြကတေလသည်။

၉။ ကြကည်ညို<ွယ် နိဝါတဂုဏ်, နိ ာနဂုဏ်နှင့် မြပည့်စုံတေတာ် ူမြခင်း
“ကထာဝတ္ထု အနုဋီကာလာ နျာသသုတ္တ ှယူ၍မြပဆိုသည့် နိဂ္ဂဟဌာန၂၂-ပါးကို အလွယ်တကူ သိနားလည်တေနတေစလို
တေသာ မြပင်းမြပစွာမြ<စ်တေပါ်ခဲ့သည့် ထိုစိတ်ဆန္ဒ၏ တိုက်တွန်းချက်အရ သင့်တေလျာ်တေသာ ကျ ်းတခုမြပုစုရန် ကြကံ ိ
တေသာအခါ ိ ိကိုယ်တိုင် မြပုစုမြခင်းထက် အရှင်သီလာနန္ဒာဘိဝံသအားမြပုစုရန် တေတာင်းပန်တိုက်တွန်းမြခင်းက ပို ို၍မြပ
ည့်စုံခိုင်လုံတေသာအားမြ<င့် အထူးပင်တေကျး%ူး ျားလိ ့် ည်ဟု တေမြ ာ်မြ င် ိ တေသာတေကြကာင့် ထိုအရှင်အား တေရးသားမြပုစုရန်
တေတာင်းပန်တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။
ထိုတိုက်တွန်းချက်အရအားမြ<င့်

အရှင်သီလာနန္ဒာဘိဝံသသည်

ဝ ်းတေမြ ာက်ဝ ်းသာ

စိတ်ဆန္ဒထက်သန်စွာမြ<င့်

သက်ဆိုင်ရာကျ ်း ျား ှ တေ<ာ်မြပသင့်တေသာအချက် အလက်ဟူသ ျှကို လိုတေလတေသး ရှိတေအာင် အမြပည့်အစုံ တေ<ာ်မြပ၍
ဤဝါကျာဝယဝ,ဝဏ္ဏနာ ကျ ်းကို မြပုစုခဲ့တေပသည်” ဟု ကျ ်းဦး၌ချီးမြ ှင့်တေတာ် ူခဲ့တေသာ အ ှာစကား၌ ိ ိကိုယ်ကို
နှိ ့်ချ၍

ာနကင်းစင်တေတာ် ူတေသာ

ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး၏ဂုဏ်ကို သိမြ င်နိုင်ပါသည်။ အတေကြကာင်းကား

ထိုစဉ်အချိန်က အရှင်သီလာနန္ဒာဘိဝံသသည် သက်တေတာ် ၄၀-တေကျာ် ျှရှိ၍ ဟာစည် ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးတေအာက်
၂၃-နှစ်ခန့်ငယ်တေပသည်။

ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး န္တတေလးသို့တေရာက်ရှိစဉ် အရှင်သီလာနန္ဒာဘိဝံသ သီတင်းသုံးရာတေကျာင်းတိုက်သို့ ကြွကတေတာ် ူ
ရန်စီစဉ်ခိုက် ဒကာဦးစိန်ဝင်း

(ဝင်းလိုက်ရုပ်ရှင်)က ထိုအရှင်အား သွားတေရာက်ပင့်တေပးပါ ည့် အတေကြကာင်း

တေလျှာက်ထားလာတေလသည်။ ထိုအခါတွင် “စာတေပနှင့်ပတ်သက်မြပီးသိလို၍ တေ းမြ န်း ည့်သူကသာ တေမြ<ကြကား တေပး ည့်
ပုဂ္ဂိုလ်ထံ သွားရတေပ ည်” ဟု ိန့်ကြကားမြပီး ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး ကိုယ်တေတာ်တိုင်ပင် ကြွကသွားတေတာ် ူခဲ့တေလသည်။

၁၀။ ဥ%ုကဂုဏ်, သုဟု%ုကဂုဏ်တို့နှင့် မြပည့်စုံတေတာ် ူမြခင်း
သက်တေတာ်-၆၀၊ ဝါတေတာ် ၄၀-ခန့်ရှိမြပီမြ<စ်၍ အရွယ်တေတာ်အားမြ<င့်လည်းတေကာင်း , သာသနာတေရး တေဆာင်ရွက်ချက်
ျားအရလည်းတေကာင်း, ဆဋ္ဌသဂzတိပုစrက, အဂ္ဂ ဟာ ပဏ္ဍိတအစရှိတေသာဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူး ျား အရလည်းတေကာင်း,
သာသနာတွင် တေန, လအလား ထင်ရှားတေတာ် ူလှတေသာ တေကျး%ူးရှင်ဆရာတေတာ်ကြကီးသည်

ိ က
ိ ိုယ်တေတာ်တိုင်

က ္မဋ္ဌာန်းတရားအတေပါ်၌ ယုံ ှား ှု, ဝိစိကိစrာမြ<စ်တေနခဲ့၍ တရား တိုးတက်ဘဲ ရှိခဲ့သည် ျားကို အရိယာဝါသတရား
တေတာ်ကြကီး(၁၃၂၄-ခုနှစ်)တွင် <ွင့်ဟဝန်ခံတေတာ် ူခဲ့သည် ှာ...
“ည?န်ကြကားတဲ့အတိုင်း တကယ်အားထုတ်ကြကည့်ရင် ကိုယ်တိုင်တေတွ့ ယ်ဆိုတာကိုတေတာ့ ဘုန်းကြကီးတို့က ရဲရကြဲ ကီး
တာဝန်ခံပါတယ်။ ဒါတေပ ဲ့ အား ထုတ်ရတေသးလို့ ယုံတဲ့သူကိုတေတာ့ အမြပစ် တင်ပါဘူး၊ ဘာတေကြကာင့်တုံး ဆိုတေတာ့ သူ
က ှ ကိုယ်တိုင် တေတွ့တေသးဘဲဟာကိုး။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတေမြပာရရင် ဘုန်းကြကီးတို့ကိုယ်တိုင်လဲ အစက ယုံခဲ့ပါဘူး။
ဘုန်းကြကီး ရဟန်းရှစ်ဝါတုန်းက င်းကွန်းတေ%တဝန်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးထံ သတိပဋ္ဌာန် က ္မဋ္ဌာန်းတရား အားထုတ်
ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက ဘုန်းကြကီး စဉ်းစားတေဝဘန်ကြကည့်ခဲ့ပါတယ်။ သွားလျှင် သွားတယ်လို့ ှတ်ရ ယ် ဆိုပါတေကာ။ ရပ်လျှင်လဲ
ရပ်တယ်၊ ထိုင်လျှင်လဲ ထိုင်တယ်၊ အိပ်လျှင်လဲ အိပ်တယ်လို့ ှတ်ရ ယ် ဆိုပါတေကာ။ တေကွးလျှင်လဲ တေကွးတယ်၊ ဆန့်
လျှင်လဲ ဆန့်တယ်၊ စားလျှင်လဲ စားတယ်လို့ ှတ်ရ ယ် ဆိုပါတေကာ။ ရုပ်တရား နာ ်တရားဆိုတဲ့ သဘာဝ ဓ ္မအ ည်
လဲ ပါဘူး။ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ ဆိုတာတေတွလဲ ပါဘူး။ တေတာ်တေတာ်ဆန်း တာပဲလို့ တေဝဘန်မြပီးတေတာ့ ယုကြံ ကည်ဘဲ
ရှိတေနခဲ့ပါတယ်။ ယုံတာက ယုံ ှား ှု ဝိစိကိစrာနီဝရဏပဲ၊ သူက ဝိပဿစေနာဉာဏ်ပညာ မြ<စ်နိုင်တေအာင် ဂ်<ိုလ်ကို
တေရာက် နိုင်တေအာင် တားမြ စ်တတ်ပါတယ်၊ အဲဒါကို ပယ်ရှားနိုင်ဘို့ရာ အလွန်အတေရးကြကီးပါတယ်။
ဘုန်းကြကီး ှာတေတာ့ အဲဒီတုန်းက ယုံ ှား ှုကို အတေကာင်းထင်တေနလို့ တေလျှာက်မြပီး တေတွးတေတာတေနခဲ့ပါတယ်။ သွားတယ်
တေကွးတယ် ဆန့်တယ် ဒီလို ှတ်တေနရတာတေတွက ပညတ်တေတွပဲ၊ အထည်မြဒဗ် ပညတ်တေတွကို ရှုတေနတာပဲ၊ ပရ တ်ကို
တေရာက်တေသးပါဘူး။ ဒါတေတွကို ှတ်<ို့ ဆရာတေတာ်ကြကီးက အတေမြခခံအတေနနဲ့ တေပးထားတာမြ<စ် ှာပဲ။ တေနာက်ကျ တေတာ့ ှ
ရုပ်တေတွနာ ်တေတွ အတေသးစိတ်ခွဲမြပဦး ှာနဲ့တူတယ် စသည်မြ<င့် တေ ျှာ်တေတွးစဉ်းစား တေနခဲ့ပါတယ်။ တေကာင်းတေကာင်းလဲ
အား ထုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါတေကြကာင့် ရက် ၂၀-တေကျာ် တစ်လတေလာက်ကြကာတေပ ယ့်လို့ ဘာ ှထူးထူးမြခားမြခား မြ<စ်ခဲ့ဘူး။
တေနာက်ကျ ှ အားထုတ်ရင်းအားထုတ်ရင်းနဲ့ အလိုလို သတေဘာတေပါက်လာတယ်။ ‘အင်း သွားတယ် တေကွးတယ် ဆန့်
တယ် စသည်မြ<င့် ကိုယ်အ ူအရာ စိတ်အ ူအရာတေတွကို မြ<စ်တိုင်းမြ<စ်တိုင်း လိုက် ှတ်တေနတာဟာ အစအတေမြခခံတင်
ဟုတ်ဘူး၊ အစလဲ ဟုတ်တယ်၊ အလယ်လဲ ဟုတ်တယ်၊ အဆုံးအထိလဲ ဟုတ်တယ်၊ သိစရာတေတွ အားလုံး ကုန်တေန
မြပီ၊ ဘာ ျှ ကျန်တေတာ့ဘူး။ ဒါတေကြကာင့် မြ တ်စွာဘုရားက ဒီသတိပဋ္ဌာန်ကို “ဧကာယတေနာ

တေဂ္ဂါ” တခုတည်းတေသာ

လ ်း တတေကြကာင်းတည်းတေသာလ ်းလို့ တေဟာထားတေပတာပဲ’လို့ သတေဘာတေပါက်လာပါတယ်” ဟူ၍ မြ<စ်တေလသည်။

၁၁။ တေဒါသ ာန ကင်းစင်တေတာ် ူ၍ စာနာတေသာစိတ်ထား ရှိတေတာ် ူမြခင်း
တချိန်က ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးကို အင် တန် ာနကြကီးသည်ဟု စွပ်စွဲ မြပီး သတင်းလ?င့်ခဲ့ကြက<ူးသည်။ ထို
ကိစ္စအတေပါ် တေတာင်တန်းသာသနာမြပုဆရာတေတာ်ကြကီး အရှင်ဥတ္တ သာရ (၁၉၀၉-၁၉၉၅)က သူ၏ကိုယ်တေတွ့ မြ<စ်ရပ်
နှင့်ယှဉ်မြပမြပီး တေအာက်ပါအတိုင်း မြပန်လည်တေရးသားတင်မြပခဲ့ပါသည်။
“ ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးကို ာနကြကီးသည်ဟု တေမြပာသံဆိုသံ တစ်ကြကိ ် က ကြကားခဲ့ရ<ူး၏။ ိ ိနှင့် နီးကပ်
စွာဆက်ဆံခဲ့သ ျှ အချိန်ကာလ ျားတွင် တေဒါသ ာနနှင့်စပ်တေသာ အ ူအရာ၊ အတေမြပာအဆို၊ အမြပုအ ူ ျိုး တစ်ကြကိ ်
တစ်ခါ ျှ တေတွ့မြ င်ခဲ့ရ<ူးပါ၊ လူတို့ အမြပစ်တင်တတ်တေသာ ဝါသနာအတေလျာက် အသားလွတ် တေမြပာတေသာ ကဲ့ရဲ့စကား
တေတွသာမြ<စ် ည်ဟု ိ ိယူဆပါသည်။
ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး (၁၉၀၄-၁၉၈၂) <လ ်းမြ ို့သို့ ကြွကတေရာက်လာစဉ်က အချင်းချင်း အသက်အရွယ်
တေ းကြက၍ အမြပန်အလှန်တေမြပာခဲ့ကြက<ူး၏။ ထိုအချိန်က ဟာစည်ဆရာတေတာ်ကြကီး ှာ သက်တေတာ် ၇၁-နှစ်မြ<စ်၍ ိ ိက
၆၅-နှစ်မြ<စ်၏။ ဆရာတေတာ်ကြကီးက ‘တေကြသာ်၊ ကျန်း ာတေရး တယ်တေကာင်းပါလား၊ အရှင်ဘုရားတို့အလုပ်က ပင်ပန်း
ဆင်းရဲလှတယ်၊ တေနတေရးစားတေရးလည်း ဆင်းရဲကြကတယ်၊ တပည့်တေတာ်တို့ အလုပ်ထက် ခက်ခကြဲ က ှာပဲ’ဟု ိန့်တေတာ် ူ
ပါသည်။
ထို့တေနာက် တေငွတေကြကးကိုလည်း အလှူ ခံ၊ မြ<စ်သလိုနှင့် ရတတ်သ ျှ တေရာင့်ရဲ တေနတေကြကာင်း တစ်ဆင့်စကား ကြကား၍တေပ
တေလာ၊ ‘သကdန်းတစ်စုံနှင့် ဝတ္ထု ၅၀-ကျပ်ကို ကြကုံကြကိုက်ခိုက် တေထာက်ပံ့ပါတယ်’ဟု ကပ္ပိယ ှတဆင့်တေထာက်ပံ့၍
လက်ခံယူလိုက်ရ၏။ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပုံ၊ တေထာက်ထားညှာတာတတ်တေသာ စိတ်တေကာင်းတေစတနာရှိပုံ တေပါ်လွင်မြခင်း
ှာ လက်တေတွ့မြ<စ်သည်” ဟူ၍ မြ<စ်ပါသည်။
တေတာင်တန်းသာသနာမြပုဆရာတေတာ်သည်
ကြကာ တရားအားထုတ်<ူးတေလသည်။

ဟာစည်ဆရာတေတာ်ကြကီးထံတေတာ်၌ ဆဋ္ဌသဂdါယနာ

တိုင် ီက တစ်လ

တေကျး%ူးတေတာ်ရှင် ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးအနီး ဝတ်ကြကီးဝတ်ငယ်တို့ကို ၈-နှစကြ် ကာ ျှ မြပုစုခွင့်ရရှိခဲ့တေသာ တေရ?
င်းဝံဆရာတေတာ်သည်

ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး၏

တေ တ္တာတရားကြကီး ားပုံ၊

တပည့် ျားအတေပါ် ငဲ့ညှာပုံ ျားကို

မြပန်လည်တေမြပာကြကားခဲ့သည် ှာ
“ဆရာတေတာ်ကြကီးကို အလုပ်တေကqးမြပု<ို့ အနား ှာတေနရတေပ ယ့် ဆရာတေတာ်ကြကီးဟာ သူလိုအပ်တာကို ကိုယ်တိုင်လုပ်
တေလ့ရှိပါတယ်။ ဆရာတေတာ်ကြကီးက သူ့အချိန်နဲ့သူ စာကြကည့်တေလ့ရှိတယ်၊ အဲဒီအခါ ျိုး ှာ ကျုပ်တို့ အနား ှာရှိတေနတေပ
ယ့် ဘာစာအုပ် ှ ယူတေပးရတယ်လို့ ရှိဘူး၊ လိုတဲ့စာအုပ်တေတွကို ဆရာတေတာ်ကြကီးကိုယ်တိုင်ပဲ သွားယူ၊ သွားထားတတ်
တယ်။ ီး<ွင့်လိုက်စ ်းပါလို့လည်း တစ်ခွန်း ှ ခိုင်းဘူး၊ ဆရာတေတာ်ကြကီး ကိုယ်တိုင်ပဲ ထ<ွင့်တယ်၊ ပိတ်တယ်။ ကိုယ်
က အလိုက်တသိနဲ့ ထမြပီးလုပ်ရင်လုပ်၊ ဆရာတေတာ်ကြကီးကတေတာ့ ခိုင်းတေလ့ ရှိဘူး။ တေန့လည်ပိုင်း ဆရာတေတာ်ကြကီး
အနားယူတဲ့ အခါ ‘ဦး%င်း၊ သပိတ်ထဲက အပ်နဲ့အပ်ချည်ယူခဲ့ပါ၊ လဲ<ို့ရာ သကdန်းတေလးတေရာတေပးပါဦး’ ဆိုလို့ ကျုပ်
လည်း သကdန်းတစ်ထည်ထုတ်မြပီး ကပ်လိုက်တယ်၊ ‘သကdန်းက ချုပ်ရိုးတေတွ ခိုင်ဘူး’ ဆိုမြပီး ချုပ်<ို့မြပင်တယ်။
ကျုပ်က ‘တပည့်တေတာ် ချုပ်ပါ့ ယ်ဘုရား’ ဆိုတေတာ့ ‘ဒီတေလာက်ကတေတာ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း လုပ်တတ်ပါတယ်’
တဲ့။ ချုပ်မြပီးတေတာ့ ှ အဲဒီ သကdန်းကို မြပန်လဲလိုက်တယ်။ ဆရာတေတာ်ကြကီး ဆွ ်းဘုန်းတေပးမြပီးလို့ သပိတ်တေဆး ယ် မြပင်
ရင် ကျုပ်ကဝင်တေဆး<ို့လုပ်တယ်၊ အဲဒီအခါ ျိုး ှာ ‘ကိုယ့်သပိတ်ကတေလးတေတာ့ ကိုယ် တေဆး ှ သင့်တေတာ် ှာတေပါ့’ တဲ့။
ဆရာတေတာ်ကြကီး နက်တိုင်း နာယကတေတွ၊ ဝန်တေဆာင်သံဃာတေတွနဲ့ ဘုရားဝတ် တက်တယ်၊ မြပီးရင်တရားထိုင်တယ်၊
အဲဒါ ဆရာတေတာ်ကြကီးရဲ့ တေနာက်ဆုံးအချိန်ထိပဲ၊

နက်ဆိုရင် ဆရာတေတာ်ကြကီးက အခန်းထဲ ှာ စကြကoတေလျှာက်တေနမြပီ။

ဆရာတေတာ်ကြကီးတေမြခသံ ကို ကြကားတေနရတယ်၊ တေနာက် ‘ဒင်ဒင်’နဲ့ တေလးချက်လည်းတေခါက်တေရာ ‘တေဒါက်’ဆို တံခါးကို <ွ
င့်မြပီး ထွက်လာတယ်၊ ကျုပ်တို့ ဦးပဉ္စင်းငယ်တေတွက တေနာက်ကျတတ်တယ်၊ အိပ်တေပျာ် တေနလို့ တေနာက်ကျတတ်တာကို
သိသွားတေတာ့ ဆရာတေတာ်ကြကီးက ကျုပ်ကို နှိုးစက်ချလို့ရတဲ့ နာရီတေလးတေပးတယ်၊ မြပီးတေတာ့ ‘တရားထိုင်လာတာ
တေနာက် ကျတေအာင် နှိုးစက်ချထား’ လို့ ိန့်တယ်” စသည်၍ မြ<စ်ပါသည်။

၁၉၇၇-ခုနှစ်ထဲက တေကျး%ူးရှင်

ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးရဲ့ တရားစာအုပ်

ျားကို ယခင်က က ္ဘာတေအး

ဗုဒ္ဓသာသနာအ<ွဲ့ ှာ ရိုက်နှိပ်တေနရာ ှ စက္ကူအခက်အခဲ တေကြကာင့် အမြပင် ှာ စက္ကူတေလျှာက်ထားမြပီး ရိုက်နှိပ်ရန်
အတေကြကာင်းကြကားချက်အရ ဓာတ်ပုံနှင့် စာတေရးကိရိယာတေကာ်ပိုတေရးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ် ှူးသာနိုးအား သွားတေရာက် တေတွ့ဆုံ
မြပီး စက္ကူ အခက်အခဲကို တင်မြပခဲ့ပါတယ်။
စက္ကူ ရှိတေတာ့လို့ အတေရးကြကီးတဲ့ ဝိပဿစေနာရှုနည်းကျ ်း အစရှိတဲ့ တေကျး%ူးရှင်

ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး ရဲ့

ကျ ်းစာအုပ် ၁၀-အုပ်တေလာက် မြပတ်လပ်တေနခဲ့တာ အချိန် တစ်နှစ်ခန့်ကြကာခဲ့ပါမြပီ။ ဒါတေကြကာင့် ဦးသာနိုးအတေနနဲ့ စာအုပ်
ျားကို ရိုက်နှိပ် တေပးရန် အထူးကိစ္စတစ်ရပ်အတေနနဲ့ အကူအညီတေပး<ို့ တေ တ္တာရပ်ခံမြခင်းမြ<စ်ပါတယ်။
ဥိးသာနိုးကလဲ <ိတကြ် ကားခဲ့တဲ့အတိုင်း

ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးအား လာတေရာက်<ူးတေမြ ာ်ကန်တေတာ့ရင်း

ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးရဲ့ ကျ ်းစာအုပ် ျား ရိက
ု ်နှိပ်ရာ ှာ စက္ကူအခက်အခဲတေကြကာင့် မြပတ်လပ်တေနတဲ့အတွက် ရဟန်း၊
သံဃာ၊ စာသင်သား ျားနှင့်တကွ လူဒကာ၊ ဒကာ

ျားပါ ျားစွာအဆင် တေမြပမြ<စ်ခဲ့တဲ့အတေကြကာင်း တေဆွးတေနွး ကြကရင်း

ယင်းစာအုပ် ျား ရိက
ု ်နှိပ်နိုင်ရန်အတွက် စက္ကူကို မြ<စ်တဲ့နည်းနဲ့ ရရှိတေအာင် တေဆာင်ရွက်တေပး<ို့ တေ တ္တာရပ်ခံခဲ့တေကြကာင်း
နှင့် ဦးသာနိုးကလဲ အထူးတေဆာင်ရွက်တေပးပါ့

ယ်ဆိုတေကြကာင်း ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးအား တေလျှာက်ထားပါတယ်။

ဆရာတေတာ်ကြကီးကလဲ အလွန်တေကာင်းပါတယ်လို့ ိနကြ့် ကားပါတယ်။
“ဒီတရားစာအုပ် ျား ရိုက်နှိပ်တေရးအတွက် စက္ကူရရှိတေရး ှာ အလွန်အတေရးကြကီး တာ ှန်တေပ ယ့်လဲ ဒကာကြကီးတို့နဲ့ အ<ွဲ့
ှာ အခက်အခဲအလွန်တေတွ့မြပီး အထိအခိုက် ရှိ ယ့်ကိစ္စ ျိုး တေတွ့ ယ်ဆိုပါက တေဆာင်ရွက်တေစလိုပါ”လို ကြသဝါဒတေပးပါ
တယ်။
“ကိုယ် အင် တန်အလိုရှိတေနတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် ဒကာကြကီးတို့ ှာ အခက်အခဲ ျားတေတွ့မြပီး ထိခိုက် ယ် ဆိုပါက

လုပကြ် က<ို့ ကြကားသိရတဲ့အတွက် အလွန်အံ့ကြသကြကည်ညို ိပါတယ်။ ဒီလို အရိယာ သူတေတာ်တေကာင်းကြကီးတေတွအတွက်
ဆိုရင် ကqန်တေတာ့် တာဝန်ပိုင်းကတေတာ့မြ<င့် မြ<စ်မြ<စ်တေအာင်တေဆာင်ရွက်တေပး<ို့ ယခုပဲ စိတ်ထဲက ဆုံးမြ<တ်လိုက်ပါမြပီ”
ဆိမြု ပီး ဦးသာနိုးသည် သူတာဝန်ယူစဉ်ကာလအတွင်း အမြ ဲတ ်း တေချာတေ ာ တေမြပမြပစ်တေအာင် တေဆာင်ရွက်တေပးသွားပါ
တေတာ့တယ်” ဟူ၍မြ<စ်တေလသည်။

၁၂။ စိတ်သတေဘာထားမြပည့်ဝတေတာ် ူ၍ အတေမြ ာ်အမြ င်ကြကီး ားတေတာ် ူမြခင်း
ဒကာကြကီးဦးပွင့်တေကာင်းသည် ၁၉၈၁-ခုနှစ် ဂိုဏ်းတေပါင်းစုံ သံဃာ့အစည်းအတေဝးကြကီးသို့ ကြွကတေရာက်တေတာ် ူလာ တေသာ
တေရ?ဟသdာဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးအား တေတွ့ဆုံ<ူးတေမြ ာ်မြပီးတေနာက်

ဟာစည်ဆရာတေတာ်ကြကီးအား “တပည့်တေတာ်အား

တေရ?ဟသdာဆရာတေတာ် ဘုရားကြကီးက တေညာင်တုန်း တေရ?ဟသdာတေတာရတေကျာင်းတိုက်ကြကီးကို အစစအရာရာ စည်းစည်းရုံး
ရုံးမြ<စ်တေအာင် မြပန်လည်တေဆာင်ရွက်ကြက<ို့ တာဝန်တေပး ိန့်ကြကားတေတာ် ူမြခင်းကို

ည်သို့စဉ်းစားရ ည် သိ၍ တာဝန်

ယူခဲ့တေသးတေကြကာင်း” တေလျှာက်ထားတေလရာ ..
ဟာစည်ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးက “ငယ်စဉ်ကတည်းက တေကျး%ူး ျားခဲ့တဲ့ ဆရာသ ားရင်းချာတေတွလည်းမြ<စ်၊
ဒကာကြကီးတို့ကိုးကွယ်တဲ့ တေကျာင်းတိုက်ကြကီးလည်းမြ<စ်တေတာ့ တေတာ်တန်ရုံ အားလပ်တေပ ယ့် တတ်နိုင်သ ျှတေတာ့
သွားတေရာက်တေဆာင်ရွက် တေပး<ို့သင့်ပါတယ်၊ ဒီ ဟာစည်ရိပ်သာကြကီးရဲ့လုပ်ငန်းတေတွက တေရရှည်လုပ်ငန်းတေတွမြ<စ် တေတာ့
ယာယီတေခတ္တရပ်ထားမြပီး ဟို ှာသွားတေရာက်တေဆာင်ရွက်တေပးရင် မြ<စ်နိုင်ပါလိ ့် ယ်၊ ဟို ှာ ဒကာကြကီး

ျက်နှာမြပ<ို့

အတေရးကြကီးပုံရပါတယ်၊ ဒကာကြကီးကိုယ်တိုင် တေညာင်တုန်း မြ ို့သူမြ ို့သားတေတွနဲ့ တေဆာင်ရွက်လိုက်ရင် အားတက်သတေရာ
မြ<စ်မြပီး စည်းစည်းလုံးလုံးမြ<စ်လာ ယ့် အတေမြခအတေနရှိဟန်တူပါတယ်၊ အဲဒီလိုဆိုရင် ဒကာကြကီးအတေနနဲ့ ဘယ်နည်းနဲ့
ဆို တေဆာင်ရွက်<ို့တေကာင်းပါတယ်” ဟူ၍ ိန့်ကြကားတေတာ် ူခဲ့တေလသည်။
“ဒီလိုအ ိန့်ရှိတာကြကားရတေတာ့

ကqန်တေတာ့်စိတ်ထဲ

တေကျး%ူးတေတာ်ရှင်

ဟာစည်

ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးဟာ

သတေဘာထားအလွန်မြပည့်ဝမြပီး အတေမြ ာ်အမြ င်သိပ်ကြကီးတေတာ် ူတာပါပဲ၊ ပရိယတ္တိတေရာ ပဋိပတ္တိပါ သာသနာတေတာ် နှစ်ရပ်
လုံးအတွက် အ<က်<က် ှ တေဆာင်ရွက်တေပးတေစလိုတဲ့တေစတနာနဲ့ တိုက်တွန်းတေနတာပဲဟုနားလည်ကာ ကqန်တေတာ့် ှာ
ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးအား အလွန်ပဲ တေလးတေလးစားစား အံ့အံ့ကြသကြသ ထပ်တလဲလဲ ကြကည်ညို ိမြပန် ပါတယ်” ဟူ၍ ဦး
ပွင့်တေကာင်းက ပူတေ%ာ်ခဲ့တေလသည်။

၁၃။ ခို ှီချဉ်းကပ်လာသူ ျားအပါ် ခွဲမြခားနှိ ်ချမြခင်း အလျှင်း ရှိဘဲ
ကရုဏာ ထားတေတာ် ူမြခင်း
ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် ခို ှီချဉ်းကပ်လာသူ ျားအပါ် ခွဲမြခားနှိ ်ချဆက်ဆံမြခင်း အလျှင်း ရှိဘဲ ကရုဏာတရား

ကြကီး ားတေတာ် ူလှသည်။
တစ်ခါတွင် ရန်ကုန်မြ ို့ တေထာက်ကြကန့်အနာကြကီးတေရာဂါအထူးကုတေဆးရုံသို့ ကြွကတေရာက်၍ တရားတေဟာကြကား တေပးပါရန်
ထိုတေဆးရုံ၏တာဝန်ခံဆရာဝန်ကြကီး ှ

လာတေရာက်တေလျှာက်ထားရာ၌

ဦးပွင့်တေကာင်းက

“ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီး

တေနထိုင် တေကာင်းလှတေကြကာင်း, သက်တေတာ်လည်းကြကီးမြပီမြ<စ်၍ အမြခားဆရာတေတာ်တစ်ပါး ကြွကတေရာက်နိုင်<ို့ စီစဉ်ထားပါ
သည်အ
့ တေကြကာင်း” တေလျှာက်ထားရာ ..
ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးက “ဘယ်တေတာ့ကြွကရ ှာလဲ၊ တေန တေကာင်းလည်းလိုက် ယ်၊ ိုးတွင်းအခါ ို့ ရာသီဥတု တေကာင်း
လည်း လိုက် ယ်၊ အနာကြကီးတေဆးရုံလိုတေနရာ ျိုးကို ကြွကတေပး<ို့ ဘုန်းကြကီးက အမြ ဲအဆင်သင့် ရှိတယ်၊ အပင်က
့ ိုတေစာင့်
တေနတာပါ” ဟူ၍ ိန့်ဆိုခဲ့တေလသည်။
ဆရာတေတာ်ဘုရားကြကီးသည် အနာကြကီးတေဆးရုံရှိ သံဃာတေဆာင်သို့တေရာက်လျှင် မြ တ်စွာဘုရားကို တေရှးဦးစွာ ဦးချရှိခိုး
မြပီး ှ ပလnင်တေပါ်သို့ကြွက၍ တရားတေဟာကြကားတေတာ် ူသည်။ လူ့ဘဝကိုရတေနစဉ်အခါ သတိပဋ္ဌာန်တရား အားထုတ်<ို့
အတေရးကြကီးလှတေကြကာင်းနှင့် တရားရှု ှတ်နည်း ျားကိုပါ မြပည့်စုံစွာတေဟာကြကားတေတာ် ူခဲ့တေလရာ ၃-နာရီခန့် ကြကာမြ င့်ခဲ့
တေလသည်။ ထိုတေန့ကား ၁၉၇၉-ခုနှစ် ကြသဂုတ်လ ၂၅-ရက်တေန့ မြ<စ်ပါသည်။ တေနာင်တွင် ရတေသ့တေယာဂီတစ်ဦးက ဟာ
စည်ဆရာတေတာ်ကြကီးထံနည်းနာခံယူ၍ ၁၀-ရက်တရားစခန်း ျားကို အကြကိ ်ကြကိ ် <ွင့်လှစ်ကာ အနာကြကီးတေဆးရုံ၌
တရားမြပသခဲ့တေလသည်။

