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စာေရးသူ၏အမွာ

ဤကမၻာေလာက၌ ေလာကလူသားမ်ားသည္ ႐ွည္ျမင္႕စြာေသာ ကာလကပင္ မိမိတို႕၏ စိတ္
အယူအဆျဖင္႔ အားကိုး အားထားရာ ေရာ္ရမ္း မွန္းဆျပီး အားကိုးမွႉ၊ ဆည္းကပ္မွူ၊ ကိုးကြယ္မွႉစသည္တို႔ကို မိမိတို႔
ဆႏၵ အေလ်ာက္ လက္ခံ ယံုၾကည္ခဲ႔ၾကေလသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မဇၥ်ိမေဒသ ေဂါတမ သမၼာသမၺဳဒၶ ဘုရားရွင္
ဘုရားအျဖစ္ကို ရရွိေတာ္မူ၍ လူ-နတ္-ျဗဟၼာ-သတၱ၀ါ တို႔အားမဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င္႔တရားမ်ားျဖင္႔ နည္းမွန္ လမ္းမွန္
ၫႊန္ျပ ေဟာေတာ္မူကာ တပည္႔ ရဟန္း သံဃာမ်ားအား ဓမၼ၀ိနယ တရားေတာ္တို႔ျဖင္႔ ဆံုးမေတာ္မူ၍
သက္ေတာ္(၈၀) ၀ါေတာ္(၄၅)၌ ပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ေတာ္မူခဲ႔ျပီးေနာက္ သရီရိကကိုယ္ေတာ္၏ ခႏၶာေတာ္မွ
ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ဘုရားကိုယ္စား ေစတီပုထိုးေတာ္မ်ားအတြင္း၌ ဌာပနာထည္႔၍ တည္ထား
ကိုးကြယ္ခဲ႔ပါသည္။ ႐ုပ္ပြားေတာ္ ေစတီေတာ္မ်ားကို အိႏိၵယႏုိင္ငံ မဇၨိ်မေဒသမွ တဆင္႔ကမၻာအႏံွ႕
ျမန္မာႏိုင္ငံအထိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ကိုးကြယ္ခဲ႔ၾကေလသည္။ ကိုးကြယ္မွႉႏွင္႔ ပတ္သတ္၍ ဆင္းတုေတာ္ ေစတီေတာ္
ပုထိုးေတာ္မ်ားကိုလည္း ကိုးကြယ္ခံအျဖစ္ ဘုရားကိုယ္စားျပဳ၍ ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ေတာ္ မူၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိ
ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္႔ ရခိုင္ေဒသ၌ မ်ားျပားလွေသာ ေစတီေတာ္မ်ား၊ ပုထိုးေတာ္မ်ား၊
ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ရခိုင္ဘုရင္မ်ားက တည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ႔ၾကသည္ကို သမိုင္းအရ
သိရိွရသည္။ ဗုဒၶပါဒ ေျခေတာ္ရာမ်ားကိုလည္း အထင္အရွား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ၾကည္ညိဳမွႉကို ေတြ႕ရိွရသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ထင္ရွားေသာ ေျခေတာ္ရာေလးဆူရိွခ႕ဲရာ ယခုဖူးေတြ႕ရသည္႔ ေျခေတာ္ရာသည္ သမိုင္း၀င္
ဗုဒၶ၏ ပါဒေျခေတာ္ရာ ျဖစ္သည္ကို ခိုင္မာေသာ သမုိင္းတစ္ရပ္အေနျဖင္႔ ေဖၚျပျခင္းကို ေလ႔လာ ၾကည္ညိဳႏိုင္
ၾကေစရန္ အက်ိဳးငွာ ဤပါဒသုေတသန စာအုပ္ငယ္ျဖင္႔ ၾကည္ညိဳသဒၶါပြားမ်ား ႏိုင္ၾကေစရန္ အတြက္ တင္ျပ
လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပူေဇာ္ထိုက္ေသာေစတီေလးမ်ိဳး

၁။ သရီရိကေစတီ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ကိုယ္ျဒပ္ေတာ္မွျဖစ္ေပၚလာေသာ ဓာတ္ေတာ္မ်ား။
၂။  ပရိေဘာဂေစတီ ေဗာဓိပင္ႏွင္႔ သပိတ္ေတာင္ေ၀ွး စေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား။
၃။ ဥဒၵိႆေစတီ လကၡဏာေတာ္ၾကီးငယ္ အသြယ္သြယ္တို႔ႏွင္႔ ရည္မွန္း၍ထုလုပ္ထားေသာ ဘုရားဆင္း

   တုေတာ္မ်ား ေျခေတာ္ရာမ်ား။
၄။ ဓမၼေစတီ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္စေသာ တရားေဒသနာေတာ္မ်ားကို ဌာပနာထည္႔၍ထားအပ္ေသာ ေစတီေတာ္အ
        ျဖစ္ ေလးမ်ိဳးရိွခဲ႔ပါသည္။
                                                                              (သရကၠဒီပနီဋီကာအလို)

        ေစတီတည္ထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး

၁။     သမၼာသမၺဳဒၶ ဘုရားရွင္၊ ၂။ ပေစၥကဗုဒၶဘုရားငယ္မ်ား၊ ၃။ ကိေလသာကုန္စင္ေသာ ရဟႏၱာမ်ား၊
၄။     စၾကာမင္း ဤပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ခြင္႔ျပဳေတာ္မူခဲ႔သည္။

                   (သုတ္မဟာ၀ါပါဋိေတာ္မ်ား ပရိနိဗၺာနသုတ္)
        ယခု ရေသ႔ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မုန္စကဲၽြန္း၌ ပါဒေျခေတာ္ရာသည္ ေစတီေလးမ်ိဳးတို႔တြင္ ဥဒၶိႆေစတီျဖစ္သည္။
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ေစတီေခၚရျခင္းအေၾကာင္း

      လူနတ္ျဗဟၼာသတၱ၀ါတို႕၏ မွီခိုကိုးကြယ္ အားထားရာေနရာဌာနတစ္ခုကို သကၠတက်မ္းမ်ားက စတဲ် ပါဠိ
ေတာ္မ်ားမွာ ေစတီယအသံုးစကားတို႔အျဖစ္ျဖင္႔ ဆင္းသက္လာခဲ႔ရာ အဘိဓာန္က်မ္းအခ်ိဳ႕၌ ေစတီယ=ဟူသည္
မွာ လူတို႔၏အရိုအေသ ျပဳအပ္ေနရာႏွင္႔ ပူေဇာ္ျခင္းငွာ ထိုက္သည္႕ေနရာဟူ၍ဆိုထားသည္။
         ျမန္မာအဘိဓာန္ေ၀ါဟာရအခ်ိဳ႕႔၌ကား ေစတီ=ေစတီဘုရားကိုယ္စားေတာ္အျဖစ္ျဖင္႔ ရိုေသျခင္းပူေဇာ္ျခင္း
ေနရာ ဟုဖြင္႔ဆိုထားသည္။ ဗုဒၶသာသနာမတိုင္မီ သကၱမၺေစတီ၊ စာပါလေစတီ၊ ဥေဒနေစတီ စသည္အားျဖင္႔ ဘု
ရားပြင္႔ေတာ္မမူမီ ကိုးကြယ္မွႉအသီးသီးျဖင္႔ နတ္ကြမ္းဘုရားေက်ာင္း သစ္ပင္ၾကီးမ်ားေတာေတာင္မ်ားစသည္မ်ား
ရိွခဲ႔သည္ဟုပါဠိေတာ္မ်ားမွာထင္ရွားစြာျပထားသည္။
         ဗုဒၶေခတ္မတိုင္မီ ေရွးျဖစ္ေစတီေတာ္မ်ား မဇၥ်ိမေဒသ၌ ျဗဟၼဏမ်ား၏ ကိုးကြယ္ခဲ႔ၾကေသာ ေစတီမ်ားမွာ
ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္တံုးမ်ားျဖင္႔ စုပံုၿပီးျပဳလုပ္ကိုးကြယ္ခဲ႔ၾကသည္ဟု သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေဖၚျပၾက
သည္။ ယင္းကဲ႔သို႔ ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္တံုးမ်ား စုပုံၿပီး ေတာင္ထိပ္ေတာင္ကုန္းမ်ားေပၚတြင္ အမွတ္အသား
ျပဳ၍ စုိက္ထူခဲ႔ေသာ ေနရာမ်ားကို ေစတီယ(ေစတီ)ဟုေခၚၾက၏။ ဗုဒၶပြင္႔ေတာ္မူၿပီးသည္႔ေနာက္ ေႏွာင္းေခတ္လူ
သား ပညာရွင္မ်ားအသြင္ပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ ဗိသုကာလက္ရာပံုစံမ်ား ထည္႔သြင္းကာ ၾကည္ညိဳသပၸါယ္ေအာင္ အ
ေဆာင္အေယာင္မ်ားျဖင္႔ ျပဳလုပ္ၿပီး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ခဲ႔ၾကေလသည္။

ဓာတုေစတီ ဥဒၵိႆေစတီ ဓမၼေစတီ ပရိေဘာဂေစတီ

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႐ွိခိုးပူေဇာ္ ႐ိုေသေလးစားထိုက္ေသာ ဗုဒၶ၏ေစတီေတာ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပူ
ေဇာ္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္လူသားတို႔အားအက်ိဳးျပဳေပလိမ္႔မည္။

ပါဒေစတီကုိးကြယ္မွႉမ်ား

ရခုိင္ရာဇ၀င္မွတ္တမ္းမ်ား၌ ရခုိင္မင္းမ်ားသည္ ေစတီေဟာင္းပုထိုးေဟာင္းမ်ားမွ ၿပိဳပ်က္ေနေသာ
ေျခေတာ္ရာမ်ားကို အသစ္တဖန္ျပဳလုပ္၍စက္လကၡဏာမ်ားျဖင္႔ မြမ္းမံကာကိုးကြယ္ၾကသည္။ ကိုးကြယ္မႈႏွင္႔
ပတ္သတ္၍ သက္ရိွထင္ရွား ျမတ္ဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို အာ႐ံုျပဳျပီး (၁၀၈)ကြက္စက္လကၡဏာရိွေသာ
ေျခဖ၀ါးေတာ္ရာကုိ သက္ရိွထင္ရွား ျမတ္ဘုရား၏ ေျခဖ၀ါးေတာ္ကို ပူေဇာ္ရသကဲ႔သို႔ ဗုဒၶရာမၼဏပီတိ
ဂြမ္းဆီထိသကဲ႔သို႔ ၾကည္ညိဳသဒၵါဓာတ္ ဆြဲေဆာင္မႈျဖင္႔ မိမိစိတ္၌ စြဲကပ္ၿပီး အာ႐ံုယူပူေဇာ္ၾက၏၊
ဤသို႔ပူေဇာ္ျခင္းသည္ အပါဒါန္ပါဠိေတာ္၌ လာရိွေသာ “တိဌေႏၱနိဗၺဴေတစာပိ သေမစိေတၱသမံဖလံ” ဟူေသာ
ပါဠိေတာ္ႏွင္႔အညီ သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္ဘုရား၌ လည္းေကာင္း၊ ပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ေလျပီးေသာ ဘုရားရွင္၏
ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္ ဆင္းတုေတာ္တို႔၌လည္းေကာင္း တူမွ်ေသာစိတ္ျဖင္႔ ၾကည္ညိဳသည္ ႐ိွေသာ္ တူမွ်ေသာ
အက်ိဳးကိုရ၍ လူႏွင္႔ နတ္ျပည္သုဂတိဘံုဘ၀ ေကာင္းစြာေရာက္႐ွိႏိုင္ေပသည္ စသည္ျဖင္႔ ေဟာေတာ္မူ
ထားေသာေၾကာင္႔ ဗုဒၶ၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ရည္မွန္းေမွ်ာ္ၿပီး ပူေဇာ္ထိုက္ပါေၾကာင္း ခိုင္ၿမေဲသာသဒၶါစိတ္ျဖင္႔
ဤအမွာစာကို ေရးသားအပ္ပါသည္။

စာေရးသူ
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က်မ္းဦးဂါထာ

ေယာ  ေနက၀ါရမၸိ  မရမၼ႑ကံ
အာဂမၼ  သဒၶမၼဇုတႎ  အကာ  စီရံ
ဇႏၱဴနမတံၱ  ဒီဃဒႆ  တႆိဒံ
ေဇာေတတု  ေမာဟႏၶ၀ိမံသိသာသနံ ။

ေယာတတာဂထာ = အၾကင္ေ႐ွးဘုရားတို႕က႕ဲသို႔ လာျခင္းေကာင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္ဘုရားသည္၊
မရမၼမ႑ကံ = သုနာပရန္ တမၸဒီပမည္ေသာ ျမန္မာတိုင္းျပည္သို႔၊ အေနက၀ါရမၸိ = အၾကိမ္မ်ားစြာလည္း၊ အာဂမၼ
= ၾကြလာေသာမူ၍၊ ဇႏၱဴနံ = ျမန္မာတိုင္းျပည္လူအေပါင္းတို႕၏ ၊ အတၳံ = အက်ိဳးစီးပြားကို၊ ဒီဃဒႆိ =
အ႐ွည္အေျမာ္ ေတြးေခၚေတာ္မူလ်က္၊ စီရံ = ၾကာျမင္႔စြာ၊ သဒၶမၼဇူတႎ = သာသနာေတာ္ျမတ္ ထြန္းလင္း
အံ႕ေသာ အေၾကာင္းကို၊ အကာ = ျပဳေတာ္မူေလၿပီ၊ တႆ တထာ ဂတႆ = ထိုေ႐ွးဘုရားတို႔ကဲ႔သို႔လာျခင္း
ေကာင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏၊ ကၠုဒံသာသနံ = ဤသာသနာေတာ္ျမတ္သည္၊ ေမာဟႏၶ၀ီဓံသီ =
ေမာဟတည္းဟူေသာ အမိုက္အေမွာင္ကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္၊ စီရံ = ရွည္ျမင္႔စြာ၊ ေဇာေတတု = စည္ပင္သန္႕ရွင္း
ထြန္းလင္းပါေစသတည္း။
                                                                                                     (သာသနာလကၤာရစာတမ္းမွ)

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ႔ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ မုန္စကဲၽြန္း
ဗုဒၶ၏ ပါဒ (ေျခေတာ္ရာ) သမိုင္းအက်ဥ္း

           ေလာကမ်က္ရႈ သဗၺၫဳျမတ္ဘုရားသည္ ဓည၀တီတိုင္းငွာနသို႔ စႏၵသူရိယမင္း ပင္႔ဖိတ္ခ်က္အရ
မဟာသကၠရာဇ္ ၁၂၃-ခုႏွစ္တြင္ ေဒသစာရီ ႁကြခ်ီေတာ္မူခဲ႔သည္ဟု ရခုိင္ရာဇ၀င္သမိုင္းမ်ားတြင္
အထင္အရွားေတြ႕ ရွိရပါသည္။ ေလာကထြဋ္ထား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၀ါေတာ္ (၂၀)က
စႏၵသူရိယမင္းပင္႔ဖိတ္ခ်က္အရ ဓည၀တီၿမိဳ႕အနီး  အဂၢၫဳတအမည္ရေသာ သီရိဂုတၱေတာင္ကုန္းေပၚ၌
မဟာျမတ္မုနိ ရွင္ေတာ္ျမတ္ကို ရတနာကိုးပါးျဖင္႔ သြန္းလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္းကိုလည္း သမိုင္းစာေပမ်ားတြင္ သက္ေသ
ခံထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
           သမိုင္းဆိုသည္မွာ ဤေလာကဗုဒၶ၏ ပြင္႔ထြန္းေတာ္မူလာသည္႔အေၾကာင္း၊ ဘုရင္တစ္ပါး၏ သက္ရိွ
ထင္ရွား ရိွခဲ႔စဥ္က ေနထိုင္ခဲ႔သည္႕ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ခဲ ႔သည္႔ အေၾကာင္းေဟာင္းမ်ား၊
ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေၾကာင္းေဟာင္းမ်ားစသည္႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္
မီးေမာင္းထိုးျပီး ေဖာ္ထုတ္ေရးသား ၫႊန္ျပသည္ကို သမိုင္းဟုဆိုလိုပါသည္။
           တစ္ခါတစ္ရံ၌ သမိုင္းသည္ မွတ္တမ္းတင္ ပုဂၢိဳလ္၏ အသိပညာေပၚမွာမူတည္ျပီး အမွားအမွန္
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေက်ာက္စာ၊ ေပ၊ ပရပုိက္ စသည္တို႔၌ လက္ေရးလက္သား ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင္႔ လည္းေကာင္း၊
မွတ္တမ္းတင္ပုဂၢိဳလ္၏ ဗဟုသုတအားနည္းေသာေၾကာင္႕လည္းေကာင္း၊ အမွားအမွန္ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားသည္႔
၀ိစာရဏဥာဏ္မရွိသျဖင္႔ အမွားသည္ အမွန္ျဖစ္၍ အမွန္သည္လည္း အမွားျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။

     ယံုၾကည္အားထားျပီး အျငင္းပြားျခင္း၊ တစ္ဖက္စြန္းေရာက္ေစေသာ စကားမ်ားကို ေျပာဆိုျခင္းမ်ားသည္
လူမ်ားအတြက္ ၀ိ၀ါဒဓိကရုဏ္း အျငင္းပြားမႈကို ျဖစ္ႏိုင္ေစပါသည္။
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ယုတိၱ ၄ မ်ိဳးျဖင္႔စဥ္းစားသင္႔

            ယုတၱိသည္ - ၁ ။ မိမိသိထားသည္႔အသိႏွင္႔ ေျပာဆိုမည္႔စကား၊ အရပ္ေဒသ၏ သဘာ၀က်မက်ကုိ
စဥ္းစားျခင္းဟူေသာ သဘာ၀ယုတၱိ။

၂ ။ သမိုင္းစာေပ သာဓကရွိပါမူလည္း ဤသာဓကသည္ ခိုင္လံုသည္႔သာဓက၊ ဘုရား
ေဟာႏွင္႔ညီၫြတ္သည္႔ သာဓက ဟုတ္ပါ၏ေလာဟု စဥ္းစားျခင္းဟူေသာ သာဓကယုတၱိ။

၃ ။ သမိုင္းကလည္းမွန္ေနသည္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားအပ္ေသာ ပိဋကတ္ေတာ္ထဲ
မွာ အခုိင္အမာရွိေနသည္ကို ကိုးကားျပီး ယံုၾကည္ေျပာဆိုျခင္းဟူေသာ အာဂမယုတၱိ။

၄ ။ ရာဇ၀င္သမိုင္းမ်ားက မွန္ေနသည္ဟု သက္ေသရိွေနေသာ္လည္း အေၾကာင္းအက်ိဳး
ညီၫြတ္မႈရိွမရွိ စီစစ္ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းဟူေသာ ကာရဏယုတၱိအားျဖင္႔ (၄) မ်ိဳးရွိပါသည္။
            အထပ္ပါယုတၱိ(၄)မ်ိဳးျဖင္႔ မည္သည္႔သမိုင္းရာဇ၀င္ကိုမဆို ခ်ိန္ထိုးႏိႈင္းယွဥ္ၾကည္႔ႏိုင္ရမည္။

ထင္ရွားေသာယုတိၱမ်ား စဥ္းစားဖြယ္

ပိဋကတ္စာေပ၊ ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္ ပုေဏၰာ၀ါဒသုတၱန္ကို အေျခခံျပီး ေရးသားၾကရာ၌ သုနာပရႏၱ
တိုင္းဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ မေကြးတိုင္း မင္းဘူးခ႐ိုင္ ေလကိုင္းေက်ာင္းေတာ္ရာ ေဒသဟု ျမန္မာေ႐ႊစက္ေတာ္
သမိုင္းကို ေဖၚျပထားပါသည္။ ရခုိင္ရာဇ၀င္မ်ားကလည္း သုနာပရႏၱတိုင္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ႕ေတာင္ျမိဳ႕၊
မုန္စကဲၽြန္းအပါအ၀င္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားေလသည္။
              ရခိုင္ရာဇ၀င္မ်ား ေဖၚျပသည္႔အခ်က္မ်ားြမွာ ကာရဏယုတၱိ သာဓကယုတၱိ အေထာက္အထား
ျပည္႔စံုသည္ဟု ယူဆပါသည္။ ၀ါဏိဇၨဂါမကို ရာဇ၀င္ကေဖၚျပရာ၌ မုန္စကဲၽြန္း ယခုျဖဴေခ်ာင္း႐ြာအနီး
ေဒသျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။ မကုလကာရာမေက်ာင္းဆိုသည္မွာလည္း ပန္းငံု၊ ပန္းဖူး၊ ပန္းေတြေပါေသာ
ေတာေက်ာင္းကို ဆိုလိုသည္ဟု အဓိပၸါယ္ ဖြင္႔ဆိုျပသည္။ အဇၨဳနဟတၴေတာင္ဆိုသည္မွာ ဦးကင္းေတာင္ပင္
ျဖစ္ေလသည္။

အႏၱရကပ္(၁၁)ကပ္ေျမာက္ အဆက္အႏြယ္ျဖစ္ေသာ ကပိလ၀တ္ျပည္႔ရွင္ အဇၨဳဏကပိလ မည္ေသာ
မင္း၏သားေတာ္ၾကီးျဖစ္ေသာ ဓမၼေသနမင္းသားအား ထီးနန္းကို လႊအဲပ္၍ ဟိမ၀ႏၱာသို႔၀င္၍ ရေသ႕ျပဳေနေလ၏။
ထိုအဇၨဳနရေသ႕သည္ ဟိမ၀ႏၱာမွ တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ျဖင္႔ သုနာပရႏၱတိုင္းသို႔ ေရာက္ၿပီး ယခုရေသ႔ေက်ာင္းရာဟု ေခၚတြင္
လ်က္ရိွေသာေနရာ၌ ေက်ာင္းသခၤမ္းျပဳ၍ေနေလ၏။ ထိုရေသ႔၏ေနျခင္းကို အစြဲျပဳ၍ ၄င္းေနရာကို ယခု
တိုင္ေအာင္ပင္ ရေသ႔ေက်ာင္းဟု ေခၚတြင္လ်က္ရိွေလသည္။

ထိုအဇၨဳနရေသ႔ေနေသာေတာင္ကို အဇၨဳနရေသ႔၏ေနရာေတာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ‘အဇၨဳနဟတၱေတာင္’
ဟုေခၚတြင္ေလသည္။ ကာလၾကာေသာ္ အဇၨဳန၌ ‘န’ ေပ်ာက္၍ ‘အဇၨဳဟတၱေတာင္’ ဟုေခၚတြင္ေလသည္။
               ေနာက္ကာလ၌ ႐ွႉခ်င္စဖြယ္တင္႔တယ္ေသာေတာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ဓာရပဗၺဟုတြင္လာသည္။
ေနာက္ပုိင္း ကာလ၌ အမည္ေျပာင္းလ၍ဲ ေခၚတြင္ေလသည္။
               သမုဒၵဂိရိ၀ိဟာရကာ၊ သမုဒၵရာအနီး၌ရိွေသာ ေတာင္ကိုဆိုလိုသည္။ ရခိုင္ရာဇ၀င္ရွင္မ်ားက စစ္ေတြ
ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ဗုေဒၶါေမာ္ ေက်ာက္ေတာင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ရွင္ပုဏၰ၏ညီျဖစ္သူ စူဠကပုဏၰ ေရာက္ခဲ႔
ေသာ စႏၵကူးေတာဟူသည္ ယခု ဘဂၤလားပင္လယ္အတြင္း ေမယုေတာင္တန္း အေနာက္ဘက္နံ႕သာကၽြန္းကို
ဆိုလိုသည္။ ကာလအၾကာတြင္ မလယေတာင္၊ ေမယူေတင္၊ ေမယုေတာင္ဟု တြင္လာသည္၊
ေခၚေ၀ၚလာခဲ႔သည္။ ၄င္းေတာင္တန္းအနီး၌ ျမစ္ကို ေမယုျမစ္ဟုေခၚေ၀ၚၾကေလသည္။
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ျမန္မာ႔သမိုင္းမွတ္တမ္းႏွင္႔ ရခိုင္သမိုင္းမွတ္တမ္း

ျမန္မာ႔သမိုင္းႏွင္႔ ရခိုင္သမိုင္းတို႔သည္ သံတူေၾကာင္းကြသဲေဘာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက
ျမတ္ဗုဒၶ၏ ပါဒေျခေတာ္ရာ ႏွစ္ဆူသည္ (သုနာဟုႏၱတိုင္း) ယခု မေကြးတိုင္း ေလကိုင္းေက်ာင္းေတာ္ရာ
ေ႐ႊစက္ေတာ္ေဒြပါဒ ေျခေတာ္ရာ ႏွစ္ဆူကို ပုေဏၰာ၀ါဒသုတ္ကို အေျခခံျပီး အခိုင္အမာ
အေထာက္အထားမ်ားျဖင္႔ ေရးသား ထားသည္ကိုေတြ႕ရိွရပါသည္။ ေရွးရခိုင္ပညာရိွမ်ားကလည္း
ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ ဗုဒၶျမတ္စြာ ႂကြေရာက္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ေက်ာက္စာမ်ား၊ ေပထက္အကၡရာမ်ား၊ ရာဇ၀င္သမိုင္း
အကိုးအကားမ်ားစြာျဖင္႔ ေရးသား ထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသို႔
ျမတ္ဗုဒၶ၀ါေတာ္ (၂၀)ေျမာက္တြင္ ႂကြလာေတာ္မူခဲ႔သည္မွာ အထင္အရွား သက္ေသအျဖစ္ ယခုမႏၱေလး
မဟာျမတ္မုနိ ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ကို ကိုးကားေျပာရလွ်င္ အေထာက္အထား သက္ေသခိုင္လံုသည္ဟု
ယူဆရပါလိမ္႔မည္။

ေျခေတာ္ရာမ်ား ေလ႕လာသုံးသပ္ခ်က္

 သ႐ုပ္ျပအဘိဓာန္က်မ္း၌ ေျခေတာ္ရာ(၃)ဆူကို လကၤာဒီပ ေခၚ သီဟိုဠ္ကၽြန္း(သီရိလကၤာႏိုင္ငံ)
သမႏၱဥထေခၚ သုမနေတာင္ထိပ္၌ မဏိအကၡိကနဂါးမင္း ေတာင္းပန္၍ တစ္ဆူ ခ်ထားေတာ္
မူခဲ႔ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဇမၺဴဒီပ မ႑လဟုဆိုအပ္ေသာ ေယာနရဌ ေခၚနမၼဒါျမစ္ကမ္း၌ နဂါးမင္းၾကီး
ေတာင္းပန္၍ တစ္ဆူခ်ထားေတာ္မူခဲ႔သည္ကို၄င္း၊ သစၥဗႏၶရေသ႔ၾကီး ေတာင္းပန္၍ နမၼဒါျမစ္
ကမ္းေျခေတာင္ထိပ္၌ “တိဏိေခါပန ဘဂ၀ေတာပါဒ ေစတိယာနိ လကၤာဒီေပဧကံ၊ ဇမၸဴဒီေပ ေယာနရေဌေဒြတိ”
ဟူ၍ ေရးသားေဖၚျပထားေပသည္။ ေကစိဆရာမ်ားက“ဇမၺဴမွာေဒြ၊ ရံမွာဧ” ဟုစပ္ဆိုခဲ႔ပါသည္။
                 ဆရာၾကီးဦးသုခ၏ မွတ္စုပေဒသာ၌ကား သမဗ ၱေတာင္ထိပ္၌ မဏိအကၡိတ နဂါးမင္း ေတာင္းပန္၍
တစ္ဆူ၊ ဇမၺဴဒီပကၽြန္း နမၼဒါျမစ္ကမ္းနား၌ နမၼဒါ နဂါးမင္းႀကီး ေတာင္းပန္၍ တစ္ဆူ၊ သစၥာဗႏၶာေတာင္ထိပ္၌
သစၥဗႏၶ ရေသ႕ႀကီးေတာင္းပန္၍ တစ္ဆူ၊ ဤသို႕အားျဖင္႕ ေျခေတာ္ရာ (၃)ဆူ ခ်ထားေတာ္မူခ႕ဲသည္ဟု ေရးသား
ထားေပသည္။

ျပည္တြင္း ျပည္ပ ထင္ရွားေသာေျခေတာ္ရာမ်ား

ယိုးဒယားႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶပါဒေျခေတာ္ရာတစ္ဆူ၊
လာအိုႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶပါဒေျခေတာ္ရာတစ္ဆူ၊
သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶပါဒေျခေတာ္ရာတစ္ဆူ၊

              ျမန္မာႏုိင္ငံ မေကြးတိုင္း မင္းဘူးခ႐ိုင္ ေစတုတၱရာျမိဳ႕နယ္ စက္ေတာ္ရာ(၂)ဆူ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊
ေတာင္ကုတ္နယ္ မအီေခ်ာင္း စက္ေတာ္ရာ(၂)ဆူ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ႔ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ မုန္စကဲၽြန္း နမၼဒါျမစ္ကမ္း
၌ ပါဒစက္ေတာ္ရာ တစ္ဆူႏွင္႔ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ ဖ႐ံုကာကၽြန္း၌တစ္ဆူ တို႔ျဖစ္ၾကေလသည္။
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ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခဖ၀ါးေတာ္ ၅-မ်ိဳး

          စက္လကၡဏာႏွင္႔ျပည္႔စံုေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခဖ၀ါးေတာ္သည္ ၅-မ်ိဳး ရိွေၾကာင္းထင္ရွား၏။

၁။ သုပတိဌိတပါဒ ညီၫြတ္ေသာ ေျခဖ၀ါးေတာ္ရွိျခင္း။
၂။ စကၠပုရိသပါဒ တစ္ေထာင္ေသာ အကန္႔အကြက္တို႔ႏွင္႔ ျပည္႔စံုေသာ ေျခဖ၀ါးေတာ္။
၃။ အာယတပဏိ ေျခကုိ ၄-ပံု ပံု၍ ၁-ပံုမွ်ေလာက္ေျခေသြျပည္႔ျဖိဳးေသာ ဖေႏွာင္႔ေတာ။
၄။ ဒီကကၤုလိ သြယ္ေပ်ာင္းလ်က္ တင္႔တယ္ေသာ ေျခဖ၀ါးေတာ္ စသည္ျဖင္႔ ေျခဖ၀ါးေတာ္၏ လကၡဏာေတာ္မ်ား
ကို မဟာပုရိသ လကၡဏာေတာ္ၾကီး၌ ေဖၚျပထားေလသည္။

ဗုဒၶ၏ေျခေတာ္ရာတုိင္း စက္လကၡဏာထင္ရွား မထင္ရွား ေျခေတာ္ရာႏွစ္မ်ိဳး

ေျခေတာ္ရာသည္ စုတိပါဒေျခေတာ္ရာ၊ အစုတိပါဒေျခေတာ္ရာ ဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးရိွျပီး၊ ဓမၼပဒအဌကထာ
မာဂ႑ိပုဏၰား ဇနီးေမာင္ႏွံ အနာဂါမ္ဖိုလ္သို႔ ေရာက္မည္႔အေၾကာင္းကိုျမင္၍ ေျမအျပင္၌ ခ်နင္းေတာ္ မူအပ္ေသာ
ေျခေတာ္ရာသည္ စုတိပဒေျခေတာ္ရာ ျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းေျခေတာ္ရာ၌ (၁၀၈)ပါးေသာ စက္လကၡဏာ
မဟာပုရိသ လကၡဏာေတာ္ၾကီး ၃၂-ပါး အျပည္႔အစုံပါရွိေလသည္။
               အစုတ္ပါဒ ေျခေတာ္ရာကား ကာလၾကာရွည္ တည္တံ႔ခိုင္ျမေဲစရန္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏
အဓိဌာန္ျဖင္႔ နင္းခ်ေတာ္မူအပ္ေသာ ေျခေတာ္ရာမ်ိဳးကို အစုတိပါဒေျခေတာ္ရာ ဟုေခၚသည္။ အစုတိပါဒ
ေျခေတာ္ရာမ်ိဳးကို ေနာင္အနာဂတ္ လူသားမ်ားအတြက္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္ဘုရားအား
လြယ္လင္႔တကူအာ႐ံုျပဳျပီး ဖူးေတြ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ လူႏွင္႔နီးစပ္ေသာ အရပ္ေဒသမ်ား၌ ခ်ထားေတာ္မူခဲ႔ေလသည္။

မဇၩိမေဒသအိႏိၵယႏိုင္ငံ၌ ဘုရားေျခေတာ္ရာ ႐ွိမ႐ွိစီစစ္ခ်က္

                ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းကို မဇၥ်ိမေဒသဟူ၍၄င္း၊ ပစၥႏၱေဒသဟူ၍၄င္း၊ ၂-မ်ိဴးခြဲျခားထားသည္ကိုေတြ႕ရ၏။
‘အ၀န္းကိုးရာမဇၥ်ိမာ’ ဟူေသာစကားကို နယ္နမိတ္ငါးရပ္ျဖင္႔ သတ္မွတ္လိုက္သည္ရိွေသာ္ မဇၥ်ိမမ႑လ၊ မဇၥ်ိမ
တိုက္နယ္၏ အပိုင္းအျခားကား အေရွ႔ကိုလားေသာ္ ဇဂၤမနိဂံုး၊ အေရွ႔ေတာင္ကိုလားေသာ္ သလႅာ၀တီျမစ္၊ ေတာင္
ကိုလားေသာ္ ေသဌကႏၱနိဂံုး၊ အေနာက္ကိုလားေသာ္ သူနာနိဂံုး၊ ေျမာက္ကိုလားေသာ္ ဥသိရဌ
ေတာင္တန္းဟူေသာ နိမိတ္ ၅-ပါးျဖင္႔ သတ္မွတ္ပိုင္းျခားထားသည္႔ေဒသကို မဇၥ်ိမေဒသ ဟုေခၚေလသည္။
                အခ်ိဳ႕အရပ္၌ ယူဇနာ (၈၀)က်ယ္၀န္းျပီး အခ်ိဳ႕အရပ္မွာ ယူဇနာ (၁၀၀)ခန္႔ရိွေလ၏။ တစ္ခ်ိဳ႕အရပ္၌
မူ ယူဇနာ (၃၀၀) ရိွ၍ အ၀န္းယူဇနာ(၉၀၀)က်ယ္၀န္းေၾကာင္းကို သုတ္သီလကၡန္ အဌကထာအဖြင္႔၌ ေဖၚျပ
ထားေလသည္။ယင္းမဇၥ်ိမတိုက္မွ အျပင္က်သည္႕အရပ္ကို ပစၥႏ ၱဇနပဒ (ဇနပုဒ္) ဟုေခၚသည္။
                 အဌကနိပါတ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ၀ီသာဥေပါသထသုတ္တို႔၌ တိုင္းၾကီးေသာဠသကို ေဖၚျပ၍
မဇၥ်ိမေဒသ ဆိုသည္မွာတိုင္းၾကီး ၁၆တိုင္းအားလံုးပင္အက်ံဳး၀င္သည္ မဟုတ္ပါ၊ အခ်ိဳ႕ေသာတိုက္မွာ
မဇၥ်ိမေဒသ၌ မပါ၀င္ေသာ္လည္း အနီးအနားတြင္ တည္ရိွေနၾကသည္။ ဥပမာ- သုနာပရႏ ၱတိုင္း၊ ေယာနကတိုင္း၊
သု၀ဏၰဘူမိတိုင္း တို႔သည္ မဇၥ်ိမေဒသ၌ မပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။
                 ထို႔ေၾကာင္႔ ျမတ္စြာဘုရားေျခေတာ္ရာ တည္ရိွရာဌာနျဖစ္ေသာတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္အခါက
ပစၥႏၱရစ္တိုင္းသာျဖစ္သည္။ ထို္႔ေၾကာင္႔ ပါဠိအဌကထာဋီကာတို႔ႏွင္႔ ႏွိႉင္းယွဥ္ၾကည္႔ေသာ္ သုနာပရႏၱ ဇနပ
ပုဒ္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရႏွင္႔ တြဲစပ္၍ဆိုထားေလသည္။
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ဗုဒၶပါဒ ေျခေတာ္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား

                  ယခုေတြ႕ရိွေနေသာ ေျခေတာ္ရာသည္ သံယုတ္အဌကထာ ဥပဏၰသအဌကထာတို႔၌
သုနာပရတိုင္း ဂါဏိဇၨဂါမ႐ြာသို႔ ၾကြေတာ္မူ၍ အျပန္တြင္ နမၼဒါနဂါးမင္းေတာင္းပန္၍ နမၼဒါျမစ္အနီး
ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚ၌ ခ်ေတာ္မူခဲ႔ေသာ ေျခေတာ္ရာသည္ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္၏ ေျခေတာ္ရာျဖစ္ပါသနည္း။
သုနာပရႏၲတိုင္းဆိုသည္မွာ ယခု ကာလ အဘယ္ေနရာ ျဖစ္ပါသနည္း။ ယင္းအခ်က္ ၂-ခ်က္ႏွင္႔ပတ္သတ္၍
မဟာေဗာဓိမဂၢဒီပနီ၌ က်မ္းဆရာက သုနာပရႏၱတိုင္း၊ ေယာနကတိုင္း၊ သု၀ဏၰဘူမိတိုင္း၊ သံုးတိုင္းသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းကို ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
                   ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပါ၀င္ေနေသာ ဓည၀တီျပည္သည္လည္း သုနာပရႏၲတိုင္းဟုေဖၚျပထားပါသည္။
ကာလရွည္ၾကာ ယခုအခါ၌ သုနာပရႏၲတိုင္းကို ႐ိုးမေတာင္မွ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္၍ မဟာဟံသတိုင္း၊ ရကၡပူရတိုင္း၊
ဓည၀တီတိုင္းဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ၾကသည္။ ေဗာဓိမဂၢဒီပနီက ေဖၚျပပါ အယူအဆသည္ ဓည၀တီရခုိင္ျပည္ကို
သုနာပရႏၲတိုင္းဟု ရည္ၫႊန္းထားသည္။ ဥပရိပဏၰသ အဌကထာတြင္ သုနာပရႏၲတိုင္း၌ နမၼဂါျမစ္ေျခေတာ္ရာ၊
၀ါဏိဇၨဂါမရြာ ရိွသည္ဟု ဖြင္႔ဆိုထားသည္။ ၄င္းအေသးစိပ္ေလ႔လာသံုးသပ္ခ်က္ျပဳလွ်င္ သုနာပရႏၲတိုင္း၏
တည္ေနရာ အမွန္ကို သိႏိုင္ပါလိမ္႔မည္။ နမၼဒါျမစ္ကို ယခုအခါနရမ္းျမစ္၊ ရမ္းဒါးျမစ္အျဖစ္ျဖင္႔
ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေခၚေ၀ၚၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
                   အဂၢဓမၼာလကၤာရ က၀ိဓဇ မဟာဓမၼာဒိရာဇဂု႐ု တံဆိပ္ေတာ္ရေသာ သဂၤဇာဆရာေတာ္ၾကီးသည္
၁၂၄၀-ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ တရားေဟာ ၾကြလာစဥ္ၾကီးျမတ္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင္႔ ဤပါဒေျခေတာ္ရာကို
အထူးပင္ ၾကိဳးစားရွာေဖြခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက ပါဒေျခေတာ္ရာကို နမၼဒါျမစ္ကမ္း၌ အမွန္တကယ္
ေတြ႕ခဲ႔လွ်င္ ဗုဒၶေျခေတာ္ရာအစစ္ကို ေတြ႕ရျပီဟု ယံုၾကည္မွတ္ယူျပီးျဖစ္ေၾကာင္႔ အမိန္႕ရိွခဲ ႔ေလသည္။
ယခုေျခေတာ္ရာကို သံသယရွင္းလင္းစြာျဖင္႔ ဆင္ေကာင္ၾကီးကိုေတြ႕က ဆင္ေျခရာကို ရွာစရာမလုိသကဲ႔သို႔
ဗုဒၶေျခေတာ္ရာကုိ ထင္႐ွားစြာ ဖူးေတြ႕ရျပီျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္သုိ႕ ဘုရား႐ွင္ ႂကြေရာက္ေတာ္မူဖူးေၾကာင္း ထင္႐ွားေစေသာ အခ်က္သက္ေသ

မဟာျမတ္မုနိ သမိုင္း၌ ဘုရား႐ွင္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၂၃ ခု၊ ၀ါေတာ္ (၂၀)တြင္ စႏၵသူရိယမင္း၏
ပင္႕ဖိတ္ခ်က္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယင္းႏွစ္ကဆုန္လဆန္း ၁၄ ရက္၊ အဂၤါေန႕ ႂကြေတာ္မူလာၿပီးလွ်င္၊ ၎လဆုတ္
၁၅ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႕ မဟာျမတ္မုနိ ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို သြန္းလုပ္ေတာမူေၾကာင္း ေန႕စြဲရက္စြဲ တကြပင္
ေသေသခ်ာခ်ာ ေဖာ္ျပထား၏။

ရခုိင္ျပည္သို႕ ဘုရားသခင္ ႂကြေတာ္မူဖူးေၾကာင္းကို ထင္႐ွားေစေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားမွာ
ဒုတိယကမာၻစစ္ မျဖစ္မီ ဆယ္ႏွစ္ခန္႕က ေက်ာက္စာ၀န္ ဦးစံေ႐ႊဘုႏွင္႕ ရာဇ၀င္ဆရာ ပ႑ိတ ဦးသာထြန္းတို႕
ေက်ာက္ေတာ္ေတာင္ေပါက္မွ ရ႐ိွေသာ ျဗဟၼီအကၡရာျဖင္႕ ပါဠိဘာသာေရးထိုးထားေသာ ေက်ာက္စာပင္
ျဖစ္ေပသည္။ ၎ေက်ာက္စာကို ေတာင္ေပါက္ႀကီးေက်ာက္စာဟု ေက်ာက္စာ၀န္ ဆရာတို႕ အမည္
ေပးထားၾက၏။

၎ေက်ာက္စာပါဠိမွာ -
အထေခါဘဂ၀ါ ဘိကၡဳသံေဃန ပါသာဒံ အဘိ႐ုဟိတြာ အဥၥသတ ပါသဒ ပရိ၀ုေတာ ဓည၀တီရဌံ

အာကာသမေဂၢန စာရိကံ စရမာေန ဓည၀တီ မဟာနဂရႆ ပစၦိမ ဒိသာဘာေဂ ကစၦပနဒီယာ ပုရတၱိမတိေရ
ေသလာဂီရိ ပဗၺတမုဒၶမွိ ၾသေရာဟိတြာ ပတိဌာသိ။
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အဓိပၸာယ္ကား - ထိုအခါ ကာလ အခါသမယ၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္း၊ သံဃာႏွင္႕ တကြ
ျပသာဒ္ကိုယ္စီ ငါးရာေသာ ျပႆာဒ္ အၿခံအရံတို႕ျဖင္႕ ၿခံရံလ်က္ ဓည၀တီျပည္သို႕ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင္႕
ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီေတာ္မူေသာ္ ဓည၀တီ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၏ အေနာက္မ်က္ႏွာ အဖို႕၌ ကစၦပနဒီျမစ္၏ အေ႐ွ႕ဘက္
ကမ္းပါး၌ ေသလာဂီရိ အမည္႐ွိေသာ ေတာင္ထိပ္၌ သက္ဆင္း၍ ရပ္တည္ေတာ္မူေလ၏။

ဤကား ေက်ာက္စာအေထာက္အထားတည္း။
ရကၡပူရ ေၾကးမုံက်မ္း၌ ရေသ႕ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မုန္စကဲၽြန္း႐ွိ နမၼဒါျမစ္ကမ္းအနီး ထား႐ွိခ႕ဲေသာ

ေျခေတာ္ရာသည္ ဗုဒၶပါဒ ေျခေတာ္ရာ တစ္ဆူျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထား၏။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါးရာေသာ ယာဥ္ျပသာဒ္တို႕ျဖင္႕ ရဟႏၱာငါးရာႏွင္႕ တကြ ဂါဏိဇၨ ဂါမ႐ြာသို႕

ႂကြခ်ီေတာ္မူေသာ လမ္းခရီးတြင္ မုန္စကဲၽြန္း (ယခု ရမ္းဒါးျမစ္ သကၠတဘာသာ၌ နျဒမ္းမဒါ၊ ဟိႏၵီ အသံထြက္
နရမ္းမဒါးဟု ေခၚေသာ) ျမစ္ေပၚမွ ခရီးေဒသစာရီ ႂကြခ်ီေတာ္မူလာသည္႕ အခ်ိန္တြင္ နမၼဒါျမစ္အတြင္း၌
ေတာင္ကိုမွီ၍ ေနၾကကုန္ေသာ ေရနဂါးတို႕က ျမဴးထူးေပ်ာ္ပါး ေရကစားေနစဥ္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ နီလပီတ
စသည္႕ ေရာင္ျခည္ေတာ္တို႕ကို ဖူးေမွ်ာ္ရသျဖင္႕၊ ယခင္က နဂါးမ်ားထမဲွ ေခါင္းေမွ်ာ္၍ ဖူးေမွ်ာ္သည္႕ ေနရာ (ယခု
နဂါးေမာက္႐ြာ) အနီး နဂါးအိုင္၌ ျမဴးထူးေပ်ာ္ပါးေနေသာ နမၼဒါ နဂါးမင္းႀကီးႏွင္႕ နဂါးအေပါင္းတို႕သည္
ၾကည္ညိဳသဒၶါ ဖရဏာပီတိ ဂြမ္းဆီထိသို႕ ပီတိေသာမနႆ ျဖစ္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားအား နမဒၵါျမစ္၌ ေနေသာ နဂါး
အေပါင္းတို႕က ခရီးဦးႀကိဳ၍ ေရနဂါးတို႕၏ ဘံုဗိမၼာန္ အတြင္းသို႕ ပင္႕ဖိတ္၍ ႀကီးျမတ္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာရကို
ျပဳၿပီး နမဒၵါ နဂါးမင္းႀကီးက ျမတ္စြာဘုရားအား ကၽြန္ဳပ္တို႕အား အၿမမဲျပတ္ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ျခင္းကို ျပဳႏိုင္ရန္
အလို႕ငွာ တစ္စံုတစ္ခု ေပးသနားေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင္႕ က႐ုဏာ႐ွင္ ျဖစ္ေသာ
ျမတ္စြာဘုရားသည္ လက္၀ေဲျခဖ၀ါးေတာ္ရာကုိ မေနာစိတ္ႀကံ ဓိဌာန္ခ်က္ျဖင္႕ ေနာင္လာေနာက္သား
လူအမ်ားတို႕ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ႏိုင္ရန္ အလို႕ငွာ ပါဒေျခေတာ္ရာ တစ္ဆူကို နရမ္းျမစ္ ေခၚေသာ
နမၼဒါျမစ္ကမ္းအနီး ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚ၌ ေပးသနားေတာ္ မူခ႕ဲပါသည္။

ပါဒေျခေတာ္ရာ အလ်ား၊ အနံ၊ အက်ယ္အ၀န္း

ဤနရမ္းမဒါးျမစ္ဟု ေခၚေသာ ရမ္းဒါးျမစ္သည္ သမုဒၵရာမွ တိုက္႐ိုက္လာေသာ ျမစ္ျဖစ္၍ နဂါးမ်ား
ျမဴးတူးေပ်ာ္ပါးျခင္းငွာ က်ယ္ျပန္႕႐ွည္လ်ားၿပီး စိမ္းစိုနက္ေမွာင္ေသာ ေရ႐ွိ၍ သမုဒၵရာမွလာေသာ
ေရလိႈင္းမ်ားသည္ ကမ္းနဖူးတြင္ ႐ိုက္ပုတ္လ်က္႐ွိသည္။ ပါဒေျခေတာ္ရာ၏ လိႈင္း႐ုိက္ပုတ္ျခင္း ဒဏ္ကို
ကာကြယ္ထားေသာ ကမ္းနဖူးေက်ာက္ဖ်ာႀကီးသည္ နမဒၵါျမစ္အတြင္းသို႕ ဆင္းသက္၍ တည္႐ွိေနသည္ကုိ
ေတြ႕႐ွိရသျဖင္႕ ဥပရိပဏၰာသ အဌကထာ၌ ဖြင္႕ဆိုထားေသာ အေနအထားႏွင္႕ ကိုက္ညီေနသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။

ပါဒေျခေတာ္ရာ၏ သ႑ာန္အေနအထားမွာ နမၼဒါျမစ္ထိပ္ ကမ္းနဖူး၌ ခ်ထားအပ္ေသာ ပါဒေစတီကုိ
အဌကထာက ဖြင္႕ဆိုျပ၏။ ပါဒေျခေတာ္ရာသည္ သုပၸတိ တိဌ တပါေတာ သုပၸတိဌိ တပါေဒါ အဂၤါရပ္ႏွင္႕
ညီၫြတ္ေနေၾကာင္းကိုလည္ း ေတြ႕ရသည္။

ေ႐ႊေျခနင္းက႕ဲသို႕ ညီမွ်ေသာ ေျခဖ၀ါးေတာ္႐ိွၿပီး မဟာပုရိသ ေယာက္်ားျမတ္တို႕၏ ၃၂ - ပါးေသာ
လကၡဏာတြင္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္းကို ေတြ႕ရ၏။ လူသာမာန္တို႕၏ ေျခဖ၀ါးသည္ ဖေနာင္႕မွ ေျခဖ်ားအထိ
ညီၫြတ္မႈ မ႐ိွဘဲ အလယ္၌ ခ်ိဳင္႕၀င္ထင္ေနသည္ကို ေတြ႕႐ွိရသည္။ ေျဖာင္႕တန္းျခင္း မ႐ွိသည္ကုိ
ေတြ႕႐ွိရသည္။ ဤ ပါဒေျခေတာ္ရာသည္ အစ၊ အလယ္၊ အဆံုး၊ သံုးပါးလံုး ညီၫြတ္ေသာ လကၡဏာေတာ္ ႐ိွၿပီး၊
အနိမ္႕အျမင္႕မ႐ိွဘ ဲ တေျဖာင္႕တည္းတန္းလ်က္ ႐ွိေနသည္။ သာရတၱ သဂၤဟက်မ္း၌လည္း ျမတ္စြာဘုရား
နမၼဒါျမစ္ကမ္း၌ ေျခေတာ္ရာတစ္ဆူခ်ခဲ႕ေၾကာင္း ျပဆိုထားေပသည္။ အိႏၵိယ ေၾကးမံုက်မ္း၌လည္း ျမတ္စြာဘုရား
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၀ါေတာ္ (၂၀)၌ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္မွ ပထမ ေဗာဓိ၀ါေတာ္ ၂၀ - မတိုင္မီ သုနာပရႏၱတိုင္းသို႕ ႂကြလာဖူးေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။

ေျခေတာ္ရာ အလ်ားမွာ ၃၂ လက္မ ႐ိွသည္။ အနံ ၁၅ လက္မ႐ွိၿပီး အေစာက္ ၃ ၁/၄ လက္မ႐ွိသည္။
သက္ေတာ္ထင္႐ွား ျမတ္စြာဘုရား၏ ပကတိ ေျခဖ၀ါးေတာ္၏ အ႐ွည္ပမာဏကို က်မ္းဂန္မ်ား၌ အတိအက်
ျပဆိုထားျခင္း မ႐ွိေပ။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပါဒေျခေတာ္ရာမ်ား

၁။ အဥၨနနဒီ အမ္းေခ်ာင္းအနီး လမုေခ်ာင္း ေရအိုင္ပတ္၀န္းက်င္ ေတာင္ထိပ္ တစ္ခု၌ လက္၀ပဲါဒ ေျခေတာ္ရာ
တစ္ဆူ။
၂။ လမုေခ်ာင္း ေရအိုင္ကမ္းေဘး၌ မအီစက္ေတာ္ရာဟု ဆိုအပ္ေသာ ပါဒ ေျခေတာ္ရာ တစ္ဆူ။
၃။ ဖ႐ုကစိၦကကၽြန္း၌ တစ္ဆူ။
၄။ ယခု နရမ္းျမစ္ ေခၚေသာ နမၼဒါ ျမစ္ကမ္းနေဘး ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚ၌ တစ္ဆူအားျဖင္႕ ထင္႐ွားေသာ
ေျခေတာ္ရာ (၄)ဆူ ႐ွိေၾကာင္းကို သမိုင္းမ်ားက သက္ေသခံ ေဖာ္ျပထားေလသည္။

မုန္စကဲၽြန္း ပါဒေျခေတာ္ရာ၏ ထူးဆန္းအံ႔ဖြယ္မ်ား

၁။ သမုဒၵရာ ပင္လယ္မွလာေသာ လိႈင္းတံပုိးမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ ေလမုန္တိုင္းေၾကာင္႕ ႀကီးစြာေသာ
လိႈင္းလံုးမ်ား ႐ိုက္ခတ္ျငားေသာ္လည္း၊ ေျခရာေတာ္ေပၚသို႕ ေက်ာ္လြန္၍ မသြားျခင္း။
၂။ ေလမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္၍ လိႈင္းတံပိုး သည္းထန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျခေတာ္ရာ အနီး၌ ၎လိႈင္းတံပိုးမ်ားသည္
ေရပန္းမ်ား အသြင္ ပါဒေျခေတာ္ရာကို ဖူးေမွ်ာ္ျခင္း။
၃။ မၾကာခဏ အဆိပ္ျပင္းထန္ေသာ နီေသာ အဆင္း႐ွိေသာ ေႁမြႀကီးမ်ား ေျခေတာ္ရာသို႕ လာေရာက္ၿပီး
ပတ္ေခြကာ အထင္အ႐ွား ဖူးေမွ်ာ္ျခင္းကို ေတြ႕ရျခင္း။
၄။ ပင္လယ္မွ စက္ေလွ၊ သေဘၤာမ်ား ခုတ္ေမာင္းသြားသည္႕အခါ ေရမ်ားကြဲၿပီး လိႈင္းတံပိုး ျဖစ္သက႕ဲသို႕
ေျခေတာ္ရာ အနီး၌ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရနဂါးမ်ား ျမဴးတူးေပ်ာ္ပါးသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရျခင္း။
၅။ မိမိ၏ ခိုင္ၿမဲ စိတ္ႀကံ အဓိဌာန္ျဖင္႕ ယံုၾကည္ခ်က္ တစ္ခုကို အဓိဌာန္ျပဳပါက ေအာင္ျမင္ျခင္း စသည္႕
အံ႕ဖြယ္မ်ားကို ယခုထက္တိုင္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

ေျခေတာ္ရာမ်ား၏ သုေတသန

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ေဖာ္ျပပါ သမိုင္း၀င္ ထင္႐ွားေသာ ေျခေတာ္ရာမ်ားသည္ အ႐ြယ္အစား၊ ပမာဏ
တစ္ခုႏွင္႕ တစ္ခု ပုံစံ တူမွ်ျခင္း မ႐ိွသည္ကို ေတြ႔႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပါဒေျခေတာ္ရာမ်ားမွာ စက္လကၡဏာမ်ား
ပါသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ယင္းပါဒေျခေတာ္ရာမ်ားကုိ ပံုစံေလးမ်ိဳးျဖင္႕ စိစစ္သံုးသပ္ၾကည္႕မည္ ဆိုလွ်င္ သဘာ၀
တည္႐ွိေနေသာ ေက်ာက္တံုး၊ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား၌သာ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

ပါဒေျခေတာ္ရာမ်ားမွာ သာမာန္လူသားတစ္ဦး၏ ေျခရာထက္ ႐ွည္လ်ား က်ယ္ျပန္႕ေနသည္ကုိ
ေတြ႕႐ွိရပါသည္။ သမုိင္းသုေတသီတို႕က သဘာ၀ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျခေတာ္ရာမ်ားကုိ
ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားဟူ၍ ယူဆၾကသည္။
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ဘာသာေရး သုေတသီ အခ်ိဳ႕က တန္ခိုးဣဒၶိပါတ္ႏွင္႕ ျပည္႕စံုေသာ ဘုရား ရဟႏၱာမ်ားက ေနာင္လာ
ေနာက္သား လူအမ်ားအား ဖူးေမွ်ာ္ ၾကည္ညိဳခြင္႕ရၿပီး နတ္႐ြာ နိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္းမွန္သည္႕ အေျခခံ
သဒၶါတရားမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေအာင္ ခ်ထားခ႕ဲသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဟန္း႐ွင္ပ႑ိမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္

ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၂၃ ခု၊ ၀ါေတာ္ ၂၀၊ ဘီစီ ၅-ရာစု၊ စႏၵသူရိယမင္းလက္ထက္
ဓည၀တီရခိုင္ျပည္သို႕ ေရာက္႐ွိခ႕ဲၿပီး၊ အျပန္ခရီးတြင္ နမၼဒါ ျမစ္ကမ္းနေဘး၌ ခပ္ႏွိပ္ခ်ထားခ႕ဲေသာ ဗုဒၶပါဒ
ေျခေတာ္ရာသည္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ခိုင္ၿမဲေသာ သဒၶါ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင္႕ လက္ခံၿပီး ကိုးကြယ္
ဆည္းကပ္ၾကျခင္းမွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီး ဦးသာထြန္း၏ ရခိုင္တန္ေဆာင္ ေဆာင္းပါး၌ ဤပါဒ
ေျခေတာ္ရာမ်ိဳးကို သမိုင္းတြင္ တန္ဖိုးထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘာသာေရး အယူအဆ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အလြန္ ေ႐ွးက်ေသာ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေျခေတာ္ရာမ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရခိုင္သမိုင္းျဖင္႕ မီးေမာင္း
ထိုးျပခ႕ဲေပသည္။

ေျခေတာ္ရာပုံစံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေလ႕လာေတြ႕႐ွိခ႕ဲရာမွ ႏွစ္မ်ိဳး ကြဲျပားေနသည္ကို ေလ႕လာ
သံုးသပ္ ၾကည္ညိဳႏိုင္ပါသည္။
၁။ ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္သားေပၚ၌ ပကတိ ထင္႐ွားေသာ စက္လကၡဏာ ဘာမွ မပါ႐ိွဘ ဲ လူေျခရာက႕ဲသုိ႕
တည္႐ွိေနေသာ ေျခေတာ္ရာ၊ ဤ ေျခေတာ္ရာမ်ိဳးကို ေျမာက္ဦး နိပူဇာဘုရားေစတီ အနီး၌ ေလ႕လာ
ေတြ႕႐ွိႏိုင္သည္။
၂။ စက္လကၡဏာေတာ္ ပါ႐ိွၿပီး ေတြ႕ရေသာ ေျခေတာ္ရာမ်ားမွာ ယခု ေ၀သာလီနယ္ေျမ၌ ႐ွိေနသည္ကို ရခိုင္
တန္ေဆာင္ မဂၢဇင္းက ၫႊန္ျပထားသည္ကို ေလ႕လာၾကည္႕သင္႕ပါသည္။

ေျခေတာ္ရာမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ စက္လကၡဏာ အျပည္႕အစံုျဖင္႕ တန္ဆာဆင္ၿပီး
အမႊန္းတင္ကာ ျပဳလုပ္ၿပီး ၾကည္ညိဳတတ္ၾကသည္။ ဆရာႀကီး ဦးသာထြန္းက ‘မုနိသက် ေဂါတမ၏ ပါဒ
ျမတ္ေက်ာ္ ဖ၀ါးေတာ္မွာ’ စသည္႕ ဘုရား႐ွိခိုးကို ကိုးကားၿပီး တစ္ရာ႕႐ွစ္ကြက္ စက္လကၡဏာေတာ္မ်ားကို
ပန္းခ်ီေဆးမ်ားျဖင္႕ ေရး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုတ္ခြက္မ်ားျဖင္႕ ျပဳလုပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယြန္းထည္ျဖင္႕
ေဆးေရး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စက်င္ေက်ာက္သားမ်ားေပၚ၌ တစ္ရာ႕႐ွစ္ကြက္ စက္လကၡဏာ အျပည္႕အစံု
ထုလုပ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာမ်ား၏ သဒၶါတရားကို တိုးပြားေစႏိုင္ခ႕ဲပါသည္။

(၁၀၈) ကြက္စက္လကၡဏာ အမွတ္အသားမ်ား

မစၩိမ ပဏၰာသ အဌကထာ၌ ေျခေတာ္ရာ၌ ပါ႐ိွေသာ (၁၀၈)ကြက္ စက္လကၡဏာမ်ားကို ေဖာ္ျပကာ၊
၎တို႕မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ေပသည္။

သတၱိ=လွံမပံု၊ သိရိ၀စၦ = က်က္သေရတိုက္ပံု (အိမ္မြန္ဟူ၍လည္း ေခၚ၏) နႏၵိယသ႗= ဇလပ္ပြင္႕ပံု၊
ေသာ၀တၱိက = လည္ေရးငံုးဆင္႕၊ ၀႗ံသက = ဦးေဆာက္ပန္း၊ ၀ဂစုမာန = ထမင္းပြဲ၊ ဘဒၵပိဌ = ေ႐ႊအင္းပ်ဥ္
ေ႐ႊသလြန္း၊ အကုၤသ = ေ႐ႊခၽြန္းေတာင္း၊ ပါသာဒ = ေ႐ႊျပသာဒ္။ (၁၀)

ေတာရဏ = ေ႐ႊတုဂုိဏ္တိုင္ပံု၊ ေသတစၦတၳ = ထီးျဖဴေတာ္ပံု၊ ခဂၢ= သန္လ်က္၊ တာလ၀႑ =
ထန္း႐ြက္ယပ္၀န္း၊ မယူရဟတၱ = ဥေဒါင္းၿမီးစည္းယပ္၊ စာမရီဟတၱ = စာမရီသားၿမီးယပ္၊ ဥဏွိသ =
ေ႐ႊသင္းက်စ္၊ ပတၱ = ျမသပိတ္၊ မဏိပတၱ = ပတၱျမားရတနာ၊ သုမနဒါမ = မေလးပန္း။ (၂၀)
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နိလုပၸတ = ၾကာညိဳပန္း၊ ေသတုပၸလ = ၾကာျဖဴပန္း၊ ရတၱဳပၸလ = ၾကာနီပန္း၊ ပဒုမ = ပဒုမၼာၾကာနီပန္း၊
ပု႑ရိက = ၾကာပု႑ာရိတ္၊ ပုဏၰဃရ = ေရျဖည္႕အိုး၊ ပုဏၰပါတိ = ေရျဖည္႕ဖလား၊ သမုဒၵ = သမုဒၵရာေလးစင္း၊
စကၠ၀ါဠ = စၾကာ၀ဠာေတာင္၊ ေမ႐ု = ျမင္႕မိုရ္ေတာင္။ (၃၀)

သူရိယ မ႑လ = ေနစက္၀န္း၊ စႏၵမ႑လ = လစက္၀န္း၊ နကၡတၱ = နကၡတ္၊ ပုဗၺ၀ိေဒဟ =
အေ႐ွ႕ကၽြန္း၊ အပရေဂါဟာန = အေနာက္ကၽြန္း၊ ဇမၺဳဒိဗၺ = ေတာင္ကၽြန္း၊ ဥတၱဂု႐ု = ေျမာက္ကၽြန္း၊ စကၠ၀တၱိ =
စၾကာရတနာ ၇ ပါးႏွင္႕ တကြေသာ စၾကာ၀ေတးမင္း ႐ုပ္ပုံ၊ ဒကၡိဏာသ႗သခၤ = လက်ၤာရစ္ ခ႐ုသင္း၊
သု၀ဏၰမစၦယုဂ = ေ႐ႊငါးၾကင္း ႐ုပ္ပံု။ (၄၀)

စကၠ၀ုဓ = စက္လက္နက္၊ သုပဏၰရာဇာ = ဂဠဳန္ငွက္မင္း၊ သံသုမာရ = မိေက်ာင္းမင္း၊ ဓဇပဋာက =
တံခြန္ ကုကၠားမုေလးပြား၊ သု၀ဏၰ သီ၀ိကာ = ေ႐ႊသံက်င္း၊ သု၀ဏၰ၀ါဠဗီဇာနီ = ေ႐ႊျဖင္႕ၿပီးေသာ သားၿမီးယပ္၊
ေကလာသ ပဗၺက = ေကလာသ ေငြေတာင္ႀကီး၊ သီဟရာဇာ = ေကသရီ ျခေသၤ႕မင္း၊ ဗ်ဂၣရာဇာ = က်ားမင္း၊
၀လာဟက အႆရာဇာ = ၀လာဟကျမင္းပ်ံ။ (၅၀)

ဥေပါသထ ဆဒၵႏၱနာဂရာဇာ = ဥေပါသထ ဆင္မင္း၊ ဆဒၵန္ဆင္မင္းပံု၊ ဗာသုကီနဂရာဇာ =
ဗာသုကီနဂါးမင္း၊ ဟံသရာဇာ = ေ႐ႊဟသၤာမင္း၊ ဥသဘရာဇာ = ႏြားလားဥသဘ၊ ဧရာ၀ဏ = ဦးေခါင္း ၃၃
လံုး႐ွိေသာ စက၀ဏ္ ဆင္မင္း၊ သု၀ဏၰမာကာရ = ေ႐ႊမကား႐ုပ္၊ စတုမုခ = ေလးကၽြန္းမင္းတို႕၏ မ်က္ႏွာ ၄ မ်ိဳး၊
သု၀ဏၰနာ၀ါ = ေ႐ႊေလွယွဥ္၊ သ၀စၦရေဓႏု= သားငယ္ႏွင္႕တကြေသာ ႏြားမ၊ ကိ ံပုရိသ = ကိႏၷရာဖုိ႐ုပ္။ (၆၀)

ကိ ံပုရိသ = ကိႏၷရာမ႐ုပ္၊ ကရ၀ိက = ကရ၀ိတ္ငွက္မင္း၊ မယုရရာဇာ = ေ႐ႊဥေဒါင္းမင္း၊ ေကာဥၨရာဇာ
= ႀကိဳးၾကာငွက္မင္း၊ စတုမဟာရာဇိကာ = စတုမဟာရစ္နတ္ျပည္၊ တိ၀တိ ံသာ = ၎နတ္ျပည္၊ ယာမာ =
၎နတ္ျပည္၊ တုသိတာ = ၎နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼပါရိသစၥာ = ၎ျဗဟၼျပည္၊ ျဗဟၼာပုေရာဟိတာ = ၎ျဗဟၼာျပည္၊
မဟာျဗဟၼာ = ၎၊ ပရိတၱဘာ = ၎၊ အပၸမာဏဘာ = ၎၊ အဘာသရာ = ၎၊ ပရိတၱသုဘာ = ၎၊
အပၸမာဏာသုဘာ = ၎။ (၈၀)

သုဘကိဏွာ = ၎၊ ေ၀ဟပၹလာ = ၎၊ အသညသတၱာ= ၎၊ အ၀ိဟာ = ၎၊ အတၱပါ = ၎၊
သုဒႆာ = ၎၊ သုဒႆီ = ၎၊ အကနိဌာ = ၎ျဗဟၼာျပည္၊ ယုဂႏၶရ = ယုဂႏၶိဳရ္ေတာင္၊ ဤသံဓရ =
ဤသံဓရေတာင္။ (၉၀)

ကရ၀ိက = ၎ေတာင္၊ သုဒႆန = ၎ေတာင္၊ ေနမိႏၵရ = ၎ေတာင္၊ ၀ိနတက = ၎ေတာင္၊
အႆကဏၰ = အႆကဏၰေတာင္၊ အေနာတကၠ = အေနာတက္အိုင္၊ ကဏၰမု႑ = ၎အုိင္။ (၁၀၀)

မႏၵာကိနီ = ၎အိုင္၊ သီဟပၸတ = ၎အိုင္၊ လ၀ဏသီတာ = ဆားငံေရသီတာ၊ ဥစ ၦရသီတာ =
ႀကံရည္သီတာ၊ သုရာသီတာ = ေသရည္သီတာ၊ သာဓိသီတာ = အပူခပ္သိမ္းကို ၿပီးေစႏုိင္ေသာ သီတာ၊
ဒဓိသီတာ = ႏုိ႕ဓမ္းသီတာ၊ မလိႈင္သီတာ၊ နႏၵသီတာ = ႏုိ႕ရည္သီတာ၊ (၁၀၈) ဇလသီတာ = ေရခ်ိဳသီတာ
တို႕ျဖစ္သည္။

ပါဒေျခေတာ္ရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလ႕လာၾကည္႕ပါက (တစ္နည္းအားျဖင္႕) ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ထင္ျမင္
ယူဆခ်က္၊ ေတြးေခၚမႈမ်ားျဖင္႕ ေလ႕လာၾကည္႕ပါက အမွန္တကယ္ နက္႐ိႈင္းၿပီး သိမ္ေမြ႕လွပါသည္။

ဘုရား႐ွင္၏ ေျခေတာ္ရာမ်ားသည္ အဘယ္ႏွစ္ဆူ႐ွိသနည္း၊ အမွန္တကယ္ပင္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ပါ
သေလာ၊ ေျခေတာ္ရာမ်ားသည္ ယခုထိတိုင္ေအာင္ မပ်က္မစီး ႐ွိေနသည္မွာ ဟုတ္ပါသေလာ၊ စသည္ျဖင္႕
ေတြးေခၚမႈ မိစာၦသကၤပၸ အႀကံအစည္ျဖင္႕ သို႕ေလာ သို႕ေလာ ျဖစ္ႏုိင္သည္႕ တခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေ၀ဖန္
ေျပာဆုိမႈမ်ား ႐ွိေကာင္း ႐ွိပါလိမ္႔မည္။

ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕သည္ ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရားကို ေ႐ွ႕တန္းတင္ၿပီး အေၾကာင္းအက်ိဳး
အေပၚမွာ စဥ္းစား ေ၀ဖန္ျခင္း ျပဳၿပီး ဘာသာေရး ေလ႕လာလိုက္စားတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္သည္ႏွင္႕ အညီ
သမိုင္းရာဇ၀င္ ေလ႕လာလိုက္စားတတ္သည္႕ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အမွန္တကယ္ပင္ ပါဒေျခေတာ္ရာမ်ားကို ယံုၾကည္
လက္ခံမႈ ႐ွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မ႐ိွသည္ ျဖစ္ေစ၊ ပါဒေျခေတာ္ရာႏွင္႕ ပတ္သက္၍ ဘုရား႐ွင္ ေဟာေတာ္မူခ႕ဲေသာ
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ပါဠိေတာ္မ်ား အထင္အ႐ွား သက္ေသခံလ်က္႐ွိေနသည္။ ထို႕ျပင္ ရာဇ၀င္ သမိုင္း ေက်ာက္စာမ်ားကို
အေသးစိတ္ ေလ႕လာၾကည္႕ပါက ထင္႐ွားစြာ သိႏိုင္ပါလိမ္႕မည္။ မည္သို႕ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ဓည၀တီ
ရခုိင္ျပည္သို႕ ျမတ္ဗုဒၶေဒသစာရီ ႂကြခ်ီခ႕ဲဖူးေၾကာင္း မဟာျမတ္မုနိ ႐ုပ္႐ွင္ေတာ္ျမတ္ကို သြန္းလုပ္ခ႕ဲျခင္း
အဆိုမ်ားကို သမိုင္း အေစာင္ေစာင္မွ သက္ေသခံလ်က္ ႐ွိပါသည္။ သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ျမတ္စြာဘုရား
ေဟာေတာ္မူခ႕ဲေစာ ပါ၀စန ပါဠိေတာ္ ဘုရားစကားေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ဓည၀တီ ရခုိင္ျပည္သို႕
ဗုဒၶျုမတ္စြာ ႂကြခ်ီျခင္းႏွင္႕ ပတ္သက္၍ ခိုင္မာေသာ သမုိင္းမ်ား ထင္႐ွားေနသျဖင္႕ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗုဒၶပါဒ
ေျခေတာ္ရာကို ကိုးကြယ္ခ႕ဲေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အေတြးအေခၚ၊ အေျမာ္အျမင္မွာ
တကယ္ ႀကီးျမတ္လွေၾကာင္း သဘာ၀က်က် ေလ႕လာ သံုးသပ္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ကိုးကားေသာ က်မ္းစာမ်ား

၁။ သာသနာ လကၤာရ စာတမ္း
၂။ ဥပရိပဏၰာသ ပါဠိေတာ္ ပုေဏၰာဂါသ သုတၱန္
၃။ ပါဒတၱယ ၀ိဘာ၀နီက်မ္း
၄။ သ႐ုပ္ျပ အဘိဓာန္က်မ္း
၅။ သီဟာလ မဟာ၀င္က်မ္း
၆။ ဆရာႀကီး ဦးသုခ၏ မွတ္စု ပေဒသာ
၇။ ေဗာဓိမဂၢဒီပနီ
၈။ အိႏၵိယ ေၾကးမံုက်မ္း
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