
ေမးခြန္းျဖစ္လာရတ့ဲ ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ 

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ကစၿပီး ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ၀ါဆုိတယ္။ ဦးပၪၥင္း ၀ါဆုိသီတင္းသံုးေနတဲ့ေက်ာင္းနဲ႔ ရြာသခ ႋ်ဳင္းနဲ႔ နီးတယ္။ 

ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ကလည္း ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတာဆုိေတာ့ ေန႔တိုင္းလိုလုိ အသုဘခ်ဖုိ႔ ေခါင္းေသတၱာ အလွဴခံတဲ့သူ၊ 

လူေသအေလာင္းသယ္ဖို႔ ကားအလွဴခံတဲ့လူေတြ လာၾကတယ္။ သခ ႋ်ဳင္းထဲမွာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အဆုံးသတ္တာေတြကုိ စိတ္၀င္စားေနတဲ့ 

ဦးပၪၥင္းအတြက္ ဒီ၀ါတြင္းကာလအခ်ိန္ေလးမွာ ထိေရာက္တဲ့ က်င့္စဥ္တစ္ခုခုကိုေတာ့ အေျဖမွန္ အတိအက် ထြက္တဲ့အထိ ရွာေဖြေလ့လာ 

ၾကည့္မယ္လုိ႔ စိတ္ထဲမွာ ေတးထားတယ္။ 

အဲဒီေန႔က ေခါင္းေသတၱာ အေပးအယူ စာရင္းလုပ္တဲ့ စားပြဲမွာ ဦးပၪၥင္း ထုိင္ေနတုန္း အေခါင္းေသတၱာ အလွဴခံတဲ့ အုပ္စုေရာက္ 

လာတယ္။ ဦးပၪၥင္းကုိျမင္ေတာ့ သူတို႔အားလုံး အ့ံၾသသြားၾကတယ္။ အဲဒီထဲက ၿမိဳ႕သားပုံေပါက္တဲ့လူက ဒီရြာမွာ အလွဴကိစၥ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ဖို႔ 

လာရင္း အသုဘတစ္ခုနဲ႔ ၾကံဳေနလုိ႔ အေတြ႕အၾကံဳသေဘာနဲ႔ လိုက္လာေၾကာင္း သူ႔ကိုယ္သူ မိတ္ဆက္တယ္။ ဦးပၪၥင္းကုိ ေတြ႕ေတာ့ ေမးစရာ 

ေတြ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္လာလုိ႔ ေမးေလွ်ာက္ ခြင့္ျပဳပါ ေျပာၿပီး၊ သူ ေမးေလွ်ာက္ခဲ့သမွ် ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ဦးပၪၥင္း ေျဖခ့ဲသမွ်ကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ 

ေမး - ဦးပၪၥင္းႀကီး သခ ႋ်ဳင္းဓူတင္ေတြ က်င့္ေနတယ္လို႔ ရြာထဲမွာ ေျပာေနၾကတယ္။ အဲဒီသတင္းက ဟုတ္ပါသလား ဘုရား? 

ေျဖ - မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ေလ့လာေနတာပါ။ 

ေမး - စိတ္ေလ့က်င့္ခန္းဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ လူေတြရိွတဲ့ေနရာလုိက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေနတာ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္မ်ိဳးလ ဲဘုရား? 

ေျဖ - ေသျခင္းတရားကုိ ျပင္ဆင္ထားႏုိင္ရင္၊ စိတ္ကို ပစၥဳပၸန္မွာတည့္တည့္ထားႏုိင္ရင္၊ ခံစားေနတဲ့စိတ္ကို စြန္႔လႊတ္ႏုိင္ရင္ အသက္ရွင္ေနသ 

မွ် ကာလပတ္လုံး၊ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ လုပ္သမွ် အလုပ္ေတြ ပိုၿပီး ပီျပင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိတဲ့ ဒႆနကုိ သေဘာေပါက္သြားလုိ႔ 

မေသခင္ ကုိယ္သိသလုိ သူမ်ားေတြလည္း သိေစခ်င္တဲ့ ေစတနာနဲ႔ ကုိယ္ႏိုင္သေလာက္ တာ၀န္တစ္ခု၊ ကုိယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ တာ၀န္ယူ 

ထမ္းေဆာင္လုိက္တဲ့သေဘာပါ။ 

ေမး - ေသျခင္းတရား ဆိုတဲ့စကားကုိ ခဏခဏ မိန္႔ေနတယ္။ ဦးပၪၥင္းေသရမွာ ေၾကာက္လာလုိ႔ မေၾကာက္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး မိန္႔ေနတာ 

လား? ဘယ္လုိရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ရွိေနလုိ႔ပါလ ဲ ဘုရား။ လူ႔ဘ၀တုန္းကလည္း ဆုိတဲ့သီခ်င္းေတြထဲမွာ ေသတ့ဲအေၾကာင္းေတြ ခဏခဏ 

ပါတယ္။ အခုလည္း ေသတ့ဲအေၾကာင္း ပါလာျပန္ၿပီ။ 

ေျဖ - ေသျခင္းတရား ကုိယ့္ဘ၀ထဲကို တကယ္ ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္က်င့္ထားတဲ့ က်င့္စဥ္နဲ႔ လုံေလာက္ရဲ႕လား။ က်င့္ေနတ့ဲ က်င့္စဥ္ 

ကေရာ မွန္ရဲ႕လား။ စိတ္ထဲမွာ ဘာမွမရိွသင့္တဲ့ က်င့္နည္းကုိ က်င့္လုိ႔ရၿပီလား။ က်င့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ထပ္ျဖစ္ျခင္းေတြ တကယ္မရိွေတာ့ 

ေအာင္ က်င့္လုိ႔ရရဲ႕လား။ အဲဒီ က်င့္စဥ္ေတြကုိ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ စမ္းသပ္ေနတယ္။ လူျဖစ္ရျခင္းဒုကၡ၊ သံသရာလည္ေနရတဲ့ ဒုကၡေတြကို 

သိသြားၿပီေလ။ မေသခင္ေလး သိတဲ့အတုိင္း က်င့္ႏိုင္မွ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ သိေနလုိ႔ပါ။ 

ေမး - အသုဘ လုိက္ပုိ႔တာနဲ႔ အသုဘ႐ႈတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ိဳး ျဖစ္ေစပါသလား ဘုရား? 

ေျဖ - ႐ႈတတ္ရင္ ရတယ္။ ေတာနဲ႔ၿမိဳ႕နဲ႔ မတူဘူး။ ေတာမွာက ေျမျမႇဳပ္တဲ့စနစ္ကုိ သံုးစြဲေနၾကတုန္းပဲ။ အသုဘခ်တာကုိ လုိက္ပုိ႔ရင္ သိႏုိင္တာ 

ေတြက ေသဆုံးသြားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သက္ရိွထင္ရွား ရွိစဥ္တုန္းက ဘယ္ေလာက္ပဲခ်စ္ခ်စ္၊ ဘယ္ေလာက္ပ ဲ

ခ်မ္းသာ ခ်မ္းသာ၊ ေသၿပီဆုိတာနဲ႔ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြ အားလုံးထားခဲ့ၿပီး သခ ႋ်ဳင္းထဲကို သြားပုိ႔ေတာ့တာပဲ။ သခႋ်ဳင္းထဲေရာက္ရင္ မီးသၿဂႋဳဟ္တဲ့ 

အေလာင္းမ်ိဳးကလြဲရင္ ဘယ္လုိလူတန္းစားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အနံ တစ္ေပခြဲ၊ အလ်ား ေျခာက္ေပ၊ အနက္ ေျခာက္ေပရိွတဲ့ ေျမတစ္ကြက္ကုိ ေနာက္ဆုံး 



အေနနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ေပးလုိက္ၾကတယ္။ ဒါေတာင္ အဲဒီ ပုိင္ဆုိင္မႈက အ႐ုိးက်တဲ့ အခ်ိန္ထိပဲ။ ၾကာလာလုိ႔ ေသတ့ဲလူမ်ားလာရင္ သူ႔ေနရာမွာ  

ေနာက္ထပ္ တစ္ေလာင္း ျမႇဳပ္ဖို႔ အတူးခံရဦးမွာ။ ဒါ အသုဘ လုိက္ပုိ႔ဖူးတဲ့လူတုိင္း သိႏိုင္တဲ့ ဗဟုသုတ။ 

ေနာက္တစ္ခုက ေတာရြာဓေလ့အရ အသုဘခ်ဖုိ႔ သခ ႋ်ဳင္းထဲကုိ ၀င္လာရင္ အေလာင္းသယ္လာတဲ့ အုပ္စုကုိ သခ ႋ်ဳင္းထဲႀကိဳၿပီး 

ေရာက္ႏွင့္ေနတဲ့ အုပ္စုက ေျမႀကီးခဲေတြနဲ႔ ေပါက္ၾကတယ္။ ေနာက္လာဦးမလားလုိ႔ ေမးၾကတယ္။ အေလာင္းသယ္လာတဲ့ အုပ္စုကလည္း 

မလာေတာ့ပါဘူးလို႔ ေျဖၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ မလာခုိင္းတာလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ မလာေစခ်င္တာလဲ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တစ္အိမ္တည္း တူတူေန 

လာၾကတဲ့ မိသားစု၀င္တစ္ေယာက္ ေသဆုံးသြားတာနဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔ အဲဒီလုိ ခဲေတြနဲ႔ေပါက္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ၾကတာလဲ။ ေသသြားတာနဲ႔ ဘ၀ျခား 

သြားၿပီလို႔ သတ္မွတ္လိုက္ၾကတာဟာ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရလား။ သက္ရိွထင္ရွား ရိွစဥ္တုန္းက သံေယာဇဥ္ေတြကုိ ငဲ့ညႇာေထာက္ထား 

တာေတြ မရိွေတာ့ဘူးလား။ ဘယ္လုိပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ျပန္လာတာကုိမွ လက္မခံႏိုင္ေတာ့လို႔ ႏွင္ထုတ္ၾကတာမ်ိဳးလား။ အဲဒီလို ႏွင္ထုတ္ေနတ့ဲ ထုံးတမ္း 

စဥ္လာကုိ မေသေသးတ့ဲလူေတြ အလွည့္က်ရင္ေရာ ခံႏိုင္ပါ့မလားလုိ႔ ေတြးၾကည့္တယ္။ 

ၿပီးေတာ့ အေလာင္းသယ္လာတဲ့ အုပ္စုက အေလာင္းကုိ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ မသယ္ဘူး။ ဟုိေျမႇာက္၊ ဒီေျမႇာက္နဲ႔ ေအာ္ဟစ္ေနၾက 

တယ္။ အေလာင္းကစားတာတဲ့။ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္လဲလုိ႔ ေမးေတာ့ အေျဖက တိတိက်က် မရဘူး။ ေျမျမႇဳပ္မယ့္ေနရာကုိ ေရာက္လာေပမယ့္ 

ခ်က္ခ်င္း မျမႇဳပ္ေသးဘ ဲအေလာင္းထည့္ထားတဲ့ ေခါင္းကို သံုးပတ္လွည့္ၾကတယ္။ အဲဒါလည္း ထုံးစံအရ လုပ္တာတဲ့။ အဲဒီေန႔က ဦးပၪၥင္း 

သတိထားမိတဲ့ အခ်က္က ပရဟိတဆရာေတာ္ ဦးကိတိၱဆီက အလွဴခံၿပီး ယူလာတဲ့ ေခါင္းေသတၱာနဲ႔ အေလာင္းက မဆ့ံေတာ့ဘူး။ ပုပ္ပြ 

ေနလုိ႔ ႀကိဳးေတြနဲ႔ ခ်ည္ထားတာ ေကာက္ညႇင္းထုပ္လို ျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ အေလာင္းက ေတာ္ေတာ္ေလးပုံရတယ္။ ထမ္းတဲ့လူေတြ 

ၾကည့္ရတာ မႏုိင္မနင္း ျဖစ္ေနပုံရတယ္။ သခႋ်ဳင္းတာ၀န္ခံ ေမာင္သူကေတာ့ အေခါင္းေသတၱာ ခ်ည္ထားတဲ့ႀကိဳးကို ဓားနဲ႔ ျဖတ္ခ်လိုက္တယ္။ 

႐ုပ္အေလာင္းရဲ႕ ပုပ္ပြေနတဲ့ အရိွန္ေၾကာင့္ အေခါင္းေသတၱာက ပြင့္ထြက္သြားတယ္။ ဖုံးထားတဲ့ အဖံုးကုိ ေဘးဆြဲခ်ၿပီး သက္ဆိုင္သူေတြကို 

ကန္ေတာ့ဖုိ႔ ေမာင္သူက သတိေပးတယ္။ အပုပ္နံ႔ေတြကေတာ့ ေထာင္းကနဲ အရွိန္ျပင္းစြာ ထြက္လာတယ္။ အဲဒီအနံ႔ေတြ ၾကားထဲမွာ ကန္ 

ေတာ့တဲ့ လူေတြ အားလုံးလုိလုိဟာ အပုပ္နံ႔ကုိ မခံႏိုင္တဲ့ပံုစံပဲ။ ေမာင္သူကေတာ့ သူ႔အလုပ္သူ ဆက္လုပ္တယ္။ ေသၿပီး ပုပ္ပြေနတဲ့ လက္မ 

ႏွစ္ခုနဲ႔ ေျခမႏွစ္ခုကို ခ်ည္ထားတဲ့ ႀကိဳးေတြျဖတ္။ အခြံႏႊာထားတဲ့ အုနး္သီးကိုခြဲ၊ ေသဆုံးသူရဲ႕ မ်က္ႏွာေပၚ အုန္းရည္ေတြ ေလာင္းခ်။ ၿပီးေတာ့ 

အုန္းသီးကုိ ေနာက္ျပန္ လႊင့္ပစ္လုိက္တယ္။ ဒါလ ဲထုံးစံအရ လုပ္တာတဲ့။ 

ဦးပၪၥင္း ႐ႈမွတ္ေနတုန္း ေသဆုံးသူရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ဟန္တူသူကုိ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ေသသူရဲ႕ပါးစပ္ထဲကုိ အရက္ေတြ ေလာင္း 

ထည့္ေနတယ္။ အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္လုပ္သမွ် ၾကည့္ေနမိတဲ့ ဦးပၪၥင္းရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ သူ႔ရဲ႕အျပဳအမူေတြေၾကာင့္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ 

ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေခါင္းေသတၱာထဲက ေသဆုံးသူရဲ႕ မ်က္ႏွာဟာ ေတာ္ေတာ္ပံုပ်က္ေနၿပီ။ အပုပ္နံ႔ကလည္း ေတာ္ေတာ္ထြက္ေနၿပီ။ နဖူး 

နဲ႔ ပါးႏွစ္ဖက္က မူလ႐ုပ္ မေပၚေတာ့ေအာင္ ေဖာင္းပြေနတယ္။ ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္ခုရဲ႕ပုံစံက ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္တဲ့ ပန္းကန္လုံးေလာက္ အေန 

အထားမ်ိဳး ဟျပဲေနၿပီး ၾကည့္ရတာ ေတာ္ေတာ္ အေျခအေနဆုိးတယ္။ မေသခင္တုန္းက အရက္ေတြ ေသာက္လြန္းလို႔ ခႏၶာကိုယ္ထဲက 

ကလီစာေတြ မေကာင္းေတာ့ဘူးတဲ့။ ေသခါနီး ေလကျဖတ္၊ ၿပီးေတာ့ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ ျပတ္ၿပီး ေသတာဆုိေတာ့ ေသၿပီးတဲ့ ေနာက္တစ္ 

ေန႔မွာပ ဲမ်က္ႏွာေတြေရာ၊ လက္ေတြေရာ ေရာင္ကိုင္း ေဖာင္းပြလာတယ္လုိ႔ အသုဘ လုိက္ပုိ႔တဲ့သူေတြထဲက ေ၀ဖန္ေျပာဆုိၾကတယ္။ 

သူတို႔ေျပာတာေတြ နားေထာင္ရင္း ေသသူရဲ႕မ်က္ႏွာကုိ ဂ႐ုစုိက္ၿပီးၾကည့္ေတာ့ အနက္ေရာင္ မ်က္လုံးအိမ္က မရိွေတာ့ဘူး။ အတြင္း 

ဖက္ လွည့္၀င္သြားၿပီး မ်က္လုံးေနာက္ဖက္က အျဖဴသားေတြက ေရွ႕ကုိ လည္ၿပီး ေရာက္လာတယ္လို႔ အရက္ေလာင္းထည့္ေနသူက ဦးပၪၥင္း 



ဖက္ လွည့္ၿပီး ေျပာျပန္တယ္။ သိၿပီးေျပာတာလား၊ စိတ္မွန္းနဲ႔ ေျပာတာလား မသိဘူး။ ဦးပၪၥင္းကေတာ့ အေလာင္းကုိၾကည့္ရင္း အသုဘ 

ကမၼ႒ာန္း႐ႈတယ္ဆိုတာကုိ ႏွလုံးသြင္းၾကည့္လုိက္တယ္။ ေသၿပီးတဲ့ ႐ုပ္အေလာင္းရဲ႕ တစ္ရက္ၾကာ၊ သုံးရက္ၾကာ၊ ငါးရက္ၾကာ၊ တစ္ဆင့္ၿပီး 

တစ္ဆင့္ ေျပာင္းလဲသြားတာကုိ စိတ္မွန္းနဲ႔ ႐ႈၾကည့္တယ္။ ငါလည္း ေသၿပီးလုိ႔ ငါးရက္ၾကာရင္၊ တစ္ပတ္ၾကာရင္ ငါ့ေရွ႕က ႐ုပ္အေလာင္းလို ငါ့ 

ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ဟာ ပုပ္ပြလာမွာ ေသခ်ာတယ္။ အပုပ္ရည္ေတြ ထြက္လာမွာ ေသခ်ာတယ္။ ရွင္တဲ့လူေတြက ေသတဲ့လူကို ထုံးစံအရလုိ႔ေျပာၿပီး 

ဦးပၪၥင္းေရွ႕မွာ လုပ္ခ်င္ရာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္ေနတာကုိ ဘာမွတုံ႔ျပန္ခြင့္ မရိွေတာ့ဘ ဲ ၿငိမ္ခံေနရတဲ့ ေသသူရဲ႕ အဆုံးသတ္အေနအထားကုိ 

ၾကည့္ၿပီး ႐ႈမွတ္ေနတယ္။ 

ေနာက္ဆံုးေတာ့ အေလာင္းထည့္ထားတဲ့ ေခါင္းေသတၱာကုိ ေျခာက္ေပနက္တဲ့ တြင္းထ ဲမႏုိင္မနင္း ပစ္ခ်လုိက္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ 

ေရသန္႔ဘူးနဲ႔ ထည့္ထားတ့ဲ ဓာတ္ဆီေတြ အေလာင္းေပၚကုိ သြန္ခ်တယ္။ ၿပီးေတာ့ မီး႐ိႈ႕လုိက္တယ္။ ဒါလည္း ထံုးစံအရ စတိလုပ္တာတဲ့။ မီး 

ေတာက္ေတြ မၿငိမ္းခင္ အေလာင္းေပၚကုိ ေျမႀကီးေတြ ပစ္ခ်တယ္။ အသုဘလုိက္ပုိ႔ၾကတ့ဲ လူေတြအားလုံးကလည္း ပါးစပ္တစ္လႈပ္လႈပ္နဲ႔ 

တစ္စုံတစ္ရာ ရြတ္ဆိုၿပီး ေျမႀကီးခဲေတြ ပစ္ခ်ၾကတယ္။ သစ္ခက္ကေလး ကုိင္ထားတဲ့လူကေတာ့ လက္ထဲက သစ္ခက္နဲ႔ တြင္းႏႈတ္ခမ္းကုိ 

႐ုိက္ၿပီး တရားနာဖုိ႔ ျပန္လုိက္ခဲ့ဦးလုိ႔ ေခၚေနတယ္။ အားလုံးကုိ ျခံဳၾကည့္ရင္ အသုဘလုိက္ပုိ႔တဲ့ လူေတြဟာ ကုိယ့္အာ႐ုံနဲ႔ကုိယ္ 

ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ လူငယ္တစ္ေယာက္က ေခါင္းေသတၱာအဖုံးကုိ ဖုံးရဦးမယ္လုိ႔ ေအာ္ေျပာေတာ့ ဖုံးလိုက္ ဖံုးလုိက္ဆိုၿပီး အဖုံးကုိ 

တြင္းထဲပစ္ခ်လုိက္ ၾကတယ္။ အသုဘခ်ခ်ိန္ တစ္နာရီေလာက္ ၾကာၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ အသက္ (၄၄)ႏွစ္ပ ဲ ရွိေသးတဲ့ ေသဆုံးသူကို 

သခ ႋ်ဳင္းထဲမွာ ထားခ့ဲၿပီး အသုဘ ပို႔သူအားလုံး ျပန္ထြက္သြားၾကတယ္။ 

ဦးပၪၥင္းတုိ႔ကေတာ့ မီးသၿဂႋဳဟ္ဖုိ႔ ေရာက္လာဦးမယ့္ ေနာက္ထပ္ အေလာင္းတစ္ခုကို ေလ့လာခ်င္ေသးတာနဲ႔ ေစာင့္ရင္းက်န္ခဲ့တယ္။ 

ေနာက္ထပ္ေရာက္လာမယ့္ အေလာင္းက ရဟန္းအမႀကီးတဲ့။ အသက္က (၈၀)တဲ့။ သူ႔အေလာင္း သယ္လာေတာ့လည္း ထံုစံအတုိင္း ေနာက္ 

လာဦးမလားဆုိၿပီး ခဲ့နဲ႔ေပါက္ၾကျပန္တယ္။ အေလာင္းသယ္လာတ့ဲ အုပ္စုကလည္း မလာေတာ့ပါဘူးလုိ႔ ေျပာၾကျပန္တယ္။ သခ ႋ်ဳင္းတာ၀န္ခံ 

ေမာင္သူကလည္း အုန္းသီခြဲၿပီး ရဟန္းအမႀကီးရဲ႕ မ်က္ႏွာေပၚကုိ အုန္းရည္ေတြ ေလာင္းခ်ျပန္တယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ဦးပၪၥင္း မ်က္ႏွာေပၚကုိ 

ေလာင္းခ်ခံလိုက္ရသလုိ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္သြားတယ္။ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာလုိ မီးသၿဂႋဳဟ္စက္ထ ဲထည့္ၿပီး မီး႐ႈိ႕တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ ရဟန္းအမႀကီးရဲ႕ 

ေခါင္းေသတၱာကုိ ေမွာက္ခ်လုိက္တယ္။ ပက္လက္အေနအထားနဲ႔ ဘာျဖစ္လုိ႔ မီးမ႐ႈိ႕တာလဲလုိ႔ ေမာင္သူ႔ကုိေမးေတာ့ အသုဘလုိက္ပို႔တဲ့ 

လူေတြ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေအာင္ ေမွာက္ခုံ႐ိႈ႕တာပါတဲ့။ ေမွာက္ခံုအေနအထားနဲ႔ မီး႐ိႈ႕ေတာ့ မီးအပူရွိန္ေၾကာင့္ အေလာင္းက ကုန္းၿပီး 

ထသလုိ ပံုစံမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေအာင္ ႐ိႈ႕တာလုိ႔လည္း ေျပာတယ္။ 

ဒီရဟန္းအမႀကီးဆုိသူကုိ မီး႐ိႈ႕တာကေတာ့ သစ္တုံးေတြ၊ ကားတာယာ အေဟာင္းေတြ၊ စက္ဘီးတာယာ အေဟာင္းေတြ ပံုၿပီး 

မီး႐ိႈ႕တာ။ တာယာအစုတ္ေတြက မီးေလာင္အား ေကာင္းတယ္တဲ့။ အသက္(၈၀) ရဟန္းအမႀကီးကေတာ့ ေလာင္အားေကာင္းစြာ ေတာက္ 

ေလာင္ေနတဲ့ မီးခုိးအမည္းေတြ ၾကားထဲမွာ မလႈပ္မယွက္ ၿငိမ္သက္စြာ ခံေနရွာတယ္။ မီးသၿဂႋဳဟ္စက္ထဲမွာ ႐ိႈ႕တာမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ အ႐ုိးေတြ 

ပါေလာင္ေအာင္ (၄)နာရီေလာက္ ေစာင့္ၾကည့္ရတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ မီးခိုးေတြနဲ႔အတူ ရဟန္းအမႀကီးရဲ႕ ႐ုပ္ခႏၶာဟာ မီးေသြးခဲဘ၀ 

ေရာက္သြားတယ္။ က ဲကိုယ့္အလွည့္က်ရင္လည္း ဒီအတုိင္းပ ဲျဖစ္မွာ ေသခ်ာတ့ဲ အေျဖကုိ ႐ႈတတ္ရင္ ရတာေပါ့ ဒကာေလးရဲ႕။ 

 



ေမး - ဦးပၪၥင္းရဲ႕ သက္ေတာ္က (၆၀)ေက်ာ္လာၿပီလုိ႔ ေၾကညာခဲ့တာ တပည့္ေတာ္ ၾကားဖူးတယ္။ အသက္ (၆၀)ေက်ာ္လာတ့ဲ ဒီလုိအခ်ိန္ 

မ်ိဳးမွာ ဦးပၪၥင္းရဲ႕ မိမိကုိယ္မိမိ သတိေပး ႏိႈးေဆာ္ေနတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးျဖစ္မလ ဲဘုရား? 

ေျဖ - ဦးပၪၥင္း သိေနတာေတြက ဘ၀လြတ္ေျမာက္ျခင္း တရားအစစ္ေတြ ျဖစ္ရဲ႕လား။ တကယ္သိေနတာေရာ ဟုတ္ရဲ႕လား။ သိတဲ့အတုိင္း 

ေရာ တကယ္ က်င့္ႏိုင္ၿပီလားလုိ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ တစ္ခ်ိန္လုံး စာေမးပြဲ စစ္ၾကည့္ေနပါတယ္။ 

ေမး - ဦးပၪၥင္း သိတယ္ဆိုတာေတြက ဘယ္လုိ အသိမ်ိဳးေတြလ ဲဘုရား? 

ေျဖ - ဦးကိတၱိသာရလုိ႔ ပညတ္ထားတ့ဲ ဦးပၪၥင္းရဲ႕ ႐ုပ္ခႏၶာကုိယ္ဟာ တစ္ခ်ိန္လံုး ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲေနတယ္ဆုိတာ တကယ္သိေနတဲ့ 

အသိနဲ႔ သိေပးေနရမယ္။ ခႏၶာကုိယ္ထဲက ေ၀ဒနာဆုိတဲ့ ခံစားမႈဟာ တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး၊ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု၊ အဆက္မျပတ္ ခံစားေနရတယ္။ ဒါေပ 

မယ့္ အဲဒီခံစားမႈဟာ ခံစားမႈသက္သက္၊ ခဏေလးပဲဆုိတာ တကယ္သိတဲ့ အသိနဲ႔ သိေပးေနရမယ္။ သညာဆုိတ့ဲ မွတ္သားမႈဟာလည္း စိတ္ 

သဘာ၀အရ မွတ္သားမႈ သက္သက္ကုိပ ဲတစ္ခ်ိန္လံုး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမွတ္သားမႈဟာ ငါမွတ္သားတာ မဟုတ္ဘဲ၊ စိတ္ရဲ႕ 

သဘာ၀အရ မွတ္သားမႈသက္သက္ ခဏေလးပဲ။ ၿပီးရင္ မရိွေတာ့ဘူးဆုိတာ တကယ္သိတဲ့ အသိနဲ႔ သိေပးေနရမယ္။ သခၤါရဆုိတဲ့ အမႈကိစၥ 

အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေကာင္းအဆုိး အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ျပဳလုပ္ေနျခင္းဟာလည္း စိတ္ရဲ႕ သဘာ၀အရ သူ႔သဘာ၀နဲ႔သူ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ခဏ 

ေလးကုိ ငါျပဳလုပ္တာလုိ႔ မွားယြင္းစြာ စြဲလမ္းခြင့္ မရိွဘူးဆုိတာကုိ တကယ္သိတဲ့ အသိနဲ႔ သိေပးေနရမယ္။ ၀ိဥာဏ္ဆုိတဲ့ စိတ္ရဲ႕သိမႈေလး 

သက္သက္ဟာလည္း သိျခင္းတစ္ခုကိုပ ဲသဘာ၀အတုိင္း သိေနတတ္တဲ့ ခဏေလးကုိ ငါသိတာလုိ႔ မွားယြင္းစြာ စြဲလမ္းခြင့္ မရိွဘူးဆုိတာ 

တကယ္သိတဲ့ အသိနဲ႔ သိေပးေနရမယ္။ 

ခႏၶာငါးပါးထဲက ငါးခုလံုးဟာ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲေနတာေတြ၊ ခဏေလးျဖစ္ၿပီး မရိွေတာ့တာေတြကုိ တကယ္သိတဲ့ အသိနဲ႔ သိေပး 

ေနရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ၾကည့္ေနပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ဦးပၪၥင္း အသက္က (၆၂)ႏွစ္ေတာင္ ရိွလာၿပီဆုိေတာ့ ေသျခင္း 

ကလည္း နီးလာၿပီေလ။ မေသခင္ လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ခ်င္တာ တစ္ခုပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ လူျဖစ္ေနတုန္း ဒီက်င့္စဥ္ေတြ က်င့္ျဖစ္ေအာင္ကုိ က်င့္ႏိုင္ခ်င္ 

တယ္။ ေနာက္ဘ၀ဆုိတာ မေသခ်ာဘူး။ လူျဖစ္ရတ့ဲဒုကၡေတြ၊ သံသရာလည္ရတ့ဲ ဒုကၡေတြကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသား၊ ဦးပၪၥင္းရဲ႕ ေက်းဇူး 

ရွင္ေတြ သိေစခ်င္တယ္။ ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ အသုဘျဖစ္ရတဲ့ အလွည့္ေရာက္ရင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏုိင္တဲ့ အသိဉာဏ္ေတြ မွ်ေ၀းေပခ်င္လုိ႔ပါ။ 

ေသျခင္းတရားကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏုိင္တဲ့ လူဆုိရင္ အခုလက္ရိွအခ်ိန္မွာ ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ လြတ္ေျမာက္ေနတ့ဲ စိတ္အသိနဲ႔ လုပ္ႏိုင္ 

မွာ ေသခ်ာတယ္။ ၿပီးေတာ့ လုပ္သမွ်အလုပ္ကိုလည္း အေကာင္းဆုံးအသိနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေသခ်ာတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လ ဲ

ဆုိေတာ့ လုပ္ခဲ့သမွ်အလုပ္၊ လုပ္ေနသမွ် အလုပ္တုိင္းမွာ စြဲလမ္းေနတဲ့စိတ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ထားႏုိင္လုိ႔ပဲ။ ၿပီးေတာ့ စိတ္ကုိ ပစၥဳပၸန္မွာ တည့္တည့္ 

ထားထား လို႔ပဲ။ 

ေမး - အခုခ်က္ခ်င္း တရားက်င့္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ေပၚလာလုိ႔ ဦးပၪၥင္းေျပာတာေတြ ခ်က္ခ်င္း သေဘာေပါက္ၿပီး က်င့္လို႔ရႏုိင္မယ့္နည္းကုိ 

ေပးႏုိင္မလား ဘုရား? 

ေျဖ - တရားက်င့္တယ္ဆုိတာ ဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ခ်င္လို႔ပါဆုိတဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ က်င့္မယ္ဆုိရင္ေပါ့။ ဟုတ္ၿပီလား။ က ဲလက္ေတြ႕ လုပ္ 

ၾကည့္မယ္။ အခု ဒကာေလး ဒုကၡေရာက္ေနတယ္ ဆုိပါစို႔။ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ဆင္းရဲေနတယ္ ဆုိပါစုိ႔။ ငါဘာျဖစ္လုိ႔ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနတာလဲ 

ဆုိတာကုိ စုံစမ္းပါ။ စိတ္ဒုကၡျဖစ္မႈကုိ ျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းကုိ ငါစဥ္းစားေနမိလုိ႔လား။ ငါေတြးေနတ့ဲအေၾကာင္းက ငါ့ကုိ ဒုကၡျဖစ္ေနေစတာ 

လား။ အဲဒီအေျဖကုိ သိေအာင္ ရွာၾကည့္လုိက္။ ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းေတြ လုပ္ေနလုိ႔ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနတာပဲဆုိတာ ေသခ်ာရင္ေတာ့ အဲဒီ 



စိတ္ဒုကၡ ေရာက္ေစတ့ဲအေၾကာင္း ေတြးေနတဲ့စိတ္ကုိ ေမာင္းထုတ္လိုက္။ စိတ္ဒုကၡ ျဖစ္ေနတ့ဲစိတ္ ထြက္သြားလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္တစ္ 

ႀကိမ္ စိတ္ဒုကၡ ေရာက္ေနျပန္ရင္ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိတာ ထပ္ၿပီး စုံစမ္းၾကည့္။ ခုန ေမာင္းထုတ္ထားတဲ့ စိတ္ညစ္စရာ အေတြးေတြက စနစ္တက် 

ေမာင္းထုတ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့၊ စိတ္ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္စရာ အေတြးေတြနဲ႔အတူ ကုိယ့္စိတ္ကို ဒုကၡျဖစ္ေစတာေတြ ျပန္၀င္လာတာပဲ။ ငါ့စိတ္ကို 

ဒုကၡျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့ တရားခံဟာ ငါ့ရဲ႕စိတ္အေတြးေၾကာင့္ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွား သိလာလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔ မသိေသးဘူးဆုိရင္ 

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားၿပီး သိၾကည့္ပါ။ သိၾကည့္လုိ႔ရတဲ့အထိ ေနာက္ထပ္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္ေတြ႕သိၾကည့္ရင္ ကုိယ့္စိတ္ေၾကာင့္ 

သာ၊ ကိုယ္ဒုကၡျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ တိတိက်က် သိလာပါလိမ့္မယ္။ ဒုကၡကုိ ဒုကၡမွန္း မသိလို႔သာ ဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းေတြကုိ လုပ္မိ 

ေနၾကတာပါ။ ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္း သိလုိက္ရင္ ဒုကၡမေရာက္ေတာ့ပါဘူး။ 

ဒုကၡဆုိတာေတြကုိ ဒုကၡမွန္းသိၿပီး ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းေတြကုိ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ရင္၊ ဒုကၡဆိုတာေတြ ကုိယ့္ဆီမွာ မရိွႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒါ 

ခ်က္ခ်င္း က်င့္လုိ႔ရႏုိင္တဲ့ အလြယ္ဆံုးနည္းပဲ။ အေရးႀကီးဆုံးက ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္း သိဖို႔ပါပဲ။ 

ေမး - ဦးပၪၥင္းေျပာတဲ့ က်င့္စဥ္ေတြကို ပါရမီ မရိွလို႔ မက်င့္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလ ဲဘုရား? 

ေျဖ - ဒီလုိ ေျပာလုိက္တည္းကုိက ပါရမီျဖစ္ေၾကာင္း စတာပ။ဲ ဒါ စိတ္၀င္စားလာလုိ႔၊ လုပ္ခ်င္လာလုိ႔ ေျပာမိတဲ့ စကားမ်ိဳးပဲ။ စိတ္မ၀င္စားရင္ 

မေျပာျဖစ္ဘူးေလ။ မဟုတ္ဘူးလား။ ပါရမီျဖည့္တယ္ဆုိတဲ့ စကားအဓိပၸာယ္ကိုက ပါရမီျပည့္ေအာင္ ျဖည့္ရတာပဲ။ ပါရမီျဖည့္တယ္ဆုိတာ 

မျပည့္ေသးလုိ႔ ျပည့္ေအာင္ ျဖည့္ရမယ္လို႔ ဆုိလိုတဲ့သေဘာပဲ။ ျဖည့္တယ္ဆုိတာ က်င့္ၾကံအားထုတ္တာပဲ။ ဦးပၪၥင္းကေတာ့ ပါရမီဆုိတာ 

တည္ေဆာက္ယူရမယ္လုိ႔ နားလည္သေဘာေပါက္ ယံုၾကည္တယ္။ အေရးႀကီးတာက ျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္ ရိွေနဖုိ႔ပဲ။ ျဖစ္ခ်င္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေအာင္ 

ႀကိဳးစားရမယ္။ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။ ျဖစ္ကုိျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီလုိ စိတ္ထက္သန္မႈနဲ႔ ျဖစ္ခ်င္တာကုိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား 

ၿပီးလုပ္ရင္ ပါရမီဆိုတဲ့ တစ္ခုကုိ ရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ 

ေမး - နိဗၺာန္ဆုိတာကုိ တပည့္ေတာ္တုိ႔လုိ လူမ်ိဳးေတြ နားလည္ႏုိင္ေအာင္ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္မလ ဲဘုရား? 

ေျဖ - ဦးပၪၥင္း ဖတ္ဖူးတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲမွာ ေရးထားတာကေတာ့ နိဗၺာနသုခသုတ္၊ န၀ကနိပါတ္၊ အဂုၤတၱရနိကာယ္ထဲမွာတဲ့ 

အရွင္သာရိပုတၱရာနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားတုိ႔ အျပန္အလွန္ ေမးၾကတာကုိ ေဖာ္ျပထားတာ ရွိတယ္တဲ့။ 

‘ငါ့ရွင္ သာရိပုတၱရာ ခံစားမႈ မရိွေသာ နိဗၺာန္၌ ခ်မ္းသာျခင္းက အဘယ္ပါနည္း။’ 

‘ငါ့ရွင္ ခံစားမႈ မရိွေသာ ဤနိဗၺာန္၌ ဤခံစားမႈ မရိွျခင္းသည္ပင္ ခ်မ္းသာမည္၏’ တဲ့။ 

ေမး - အရမ္းခ်မ္းသာၿပီး ျပည့္စုံေနတ့ဲ လူတစ္ေယာက္ကုိ ခံစားမႈမရိွတဲ့ ခ်မ္းသာျခင္းဟာ နိဗၺာန္ပဲဆုိတဲ့အေၾကာင္းေတြ သြားေျပာရင္ လက္ခံ 

ႏုိင္ပါ့မလား ဘုရား? 

ေျဖ - ႐ုပ္နဲ႔နာမ္နဲ႔ ရွိတဲ့လူဆိုရင္ ဒုကၡဆိုတာရိွမွာပဲလုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ သိၾကတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္တဲ့လူမ်ိဳး၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္ေပ 

မယ့္ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းဆုိတဲ့ သဘာ၀တရားေတြကုိ သေဘာမေပါက္ေသးတ့ဲ လူမ်ိဳးဆုိရင္ေတာ့ နိဗၺာန္အေၾကာင္းေတြကုိ သြားေျပာ 

ေနရင္ ႐ုတ္တရက္ လက္ခံခ်င္မွ လက္ခံႏိုင္မွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ျပည့္စံုပါတယ္ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ႐ုပ္ခႏၶာရဲ႕ အႀကီးစား ေဖာက္ျပန္မႈေတြ 

အသာထား၊ တစ္ခါတေလ အေသးစား ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ ေခါင္းကုိက္တာတုိ႔၊ ဗုိက္နာတာတုိ႔၊ ညဘက္ အိပ္မေပ်ာ္တာတုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။ 

ျဖစ္ဖူးရင္ေတာ့ မျဖစ္ခ်င္ဘဲ ျဖစ္ေနရတ့ဲဒုကၡကုိ သိႏိုင္မွာပါ။ ဒုကၡကို သိတာနဲ႔ ဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဟာလည္း တစ္ခ်ိန္တည္း 

ျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာတယ္။ အဲဒီ ဒုကၡေတြက လြတ္ေျမာက္တဲ့အရာမ်ား ရိွလားဆုိတဲ့ စိတ္၀င္စားမႈ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဒုကၡဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္း 



ေတြ ကုန္ဆံုးရာ ဘာလဲဆုိတာကုိ ထပ္သိခ်င္တဲ့စိတ္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ အဲဒီမွာ နိဗၺာန္ဆုိတာ ဒုကၡဆင္းရ ဲ ျဖစ္ေၾကာင္းေတြရဲ႕ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ 

ဆုိတာကုိ သေဘာေပါက္သြားလိမ့္မယ္။ ဒကာေလးေလွ်ာက္တဲ့ အရမ္းခ်မ္းသာၿပီး ျပည့္စုံေနတယ္ဆုိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ဒုကၡဆင္းရ ဲ

ျဖစ္ေၾကာင္းေတြရဲ႕ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာရိွတယ္ဆုိတာကုိ သိႏိုင္တဲ့ အသိဉာဏ္မ်ိဳး ရိွလာရင္ေတာ့ နိဗၺာန္ဆိုတ့ဲ လြတ္ေျမာက္မႈ အရသာကုိ သူစိတ္၀င္ 

စားလာမွာပါ။ အဓိကကေတာ့ ဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ေစတ့ဲ အေၾကာင္းေတြကုိ အဲဒီလို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြ လက္ခံ 

ႏုိင္ေအာင္ ေျပာတတ္ဖုိ႔ပဲလိုမွာပါ။ 

ေမး - တပည့္ေတာ္ ေမးသမွ်ေမးခြန္းေတြ ေျဖေပးတဲ့ ဦးပၪၥင္းရဲ႕စကားေတြေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္ ဒုကၡေတြထဲက လြတ္ေျမာက္ပါတယ္ ဘုရား? 

ေျဖ - သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု။ ဦးပၪၥင္းကလည္း ဒီအေမးအေျဖ ျဖစ္စဥ္ေလး ျဖစ္လာတ့ဲ ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ေျဖခြင့္ရတ့ဲ အက်ိဳးကတစ္ဆင့္ ဒုကၡ 

ထဲမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ဒုကၡသားေတြအားလုံးလည္း ဒုကၡအေပါင္းက လြတ္ေျမာက္ၾကပါေစလုိ႔ ဦးပၪၥင္းက ေမတၱာပို႔ပါတယ္။ 

ဦးကိတိၱသာရ 


