ေမးခြန္းျဖစ္လာရတဲ့ ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္
ၿပီးခဲ့တ့ဲ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ကစၿပီး ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ၀ါဆိုတယ္။ ဦးပၪၥင္း ၀ါဆိုသီတင္းသံုးေနတဲ့ေက်ာင္းနဲ႔ ရြာသခ်ႋဳင္းနဲ႔ နီးတယ္။
ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ကလည္း ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတာဆိုေတာ့ ေန႔တိုင္းလိုလို အသုဘခ်ဖို႔ ေခါင္းေသတၱာ အလွဴခံတ့ဲသူ၊
လူေသအေလာင္းသယ္ဖို႔ ကားအလွဴခံတ့လ
ဲ ူေတြ လာၾကတယ္။ သခ်ႋဳင္းထဲမွာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အဆံုးသတ္တာေတြကို စိတ္၀င္စားေနတဲ့
ဦးပၪၥင္းအတြက္ ဒီ၀ါတြင္းကာလအခ်ိန္ေလးမွာ ထိေရာက္တ့ဲ က်င့္စဥ္တစ္ခုခုကိုေတာ့ အေျဖမွန္ အတိအက် ထြက္တ့အ
ဲ ထိ ရွာေဖြေလ့လာ
ၾကည့္မယ္လို႔ စိတ္ထဲမွာ ေတးထားတယ္။
အဲဒီေန႔က ေခါင္းေသတၱာ အေပးအယူ စာရင္းလုပ္တ့ဲ စားပြဲမွာ ဦးပၪၥင္း ထိုင္ေနတုန္း အေခါင္းေသတၱာ အလွဴခံတ့ဲ အုပ္စုေရာက္
လာတယ္။ ဦးပၪၥင္းကိုျမင္ေတာ့ သူတို႔အားလံုး အံ့ၾသသြားၾကတယ္။ အဲဒီထက
ဲ
ၿမိဳ႕သားပံုေပါက္တ့လ
ဲ ူက ဒီရြာမွာ အလွဴကိစၥ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ဖို႔
လာရင္း အသုဘတစ္ခုန႔ဲ ၾကံဳေနလို႔ အေတြ႕အၾကံဳသေဘာနဲ႔ လိုက္လာေၾကာင္း သူ႔ကိုယ္သူ မိတ္ဆက္တယ္။ ဦးပၪၥင္းကို ေတြ႕ေတာ့ ေမးစရာ
ေတြ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္လာလို႔ ေမးေလွ်ာက္ ခြင့္ျပဳပါ ေျပာၿပီး၊ သူ ေမးေလွ်ာက္ခ့သ
ဲ မွ် ေမးခြန္းေတြန႔ဲ ဦးပၪၥင္း ေျဖခဲ့သမွ်ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
ေမး - ဦးပၪၥင္းႀကီး သခ်ႋဳင္းဓူတင္ေတြ က်င့္ေနတယ္လို႔ ရြာထဲမွာ ေျပာေနၾကတယ္။ အဲဒီသတင္းက ဟုတ္ပါသလား ဘုရား?
ေျဖ - မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ေလ့လာေနတာပါ။
ေမး - စိတ္ေလ့က်င့္ခန္းဆိုတ့ဲ ေခါင္းစဥ္န႔ဲ လူေတြရွိတ့ေ
ဲ နရာလိုက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေနတာ ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္မ်ိဳးလဲ ဘုရား?
ေျဖ - ေသျခင္းတရားကို ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ရင္၊ စိတ္ကို ပစၥဳပၸန္မွာတည့္တည့္ထားႏိုင္ရင္၊ ခံစားေနတဲ့စိတ္ကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ရင္ အသက္ရွင္ေနသ
မွ် ကာလပတ္လံုး၊ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ လုပ္သမွ် အလုပ္ေတြ ပိုၿပီး ပီျပင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတ့ဲ ဒႆနကို သေဘာေပါက္သြားလို႔
မေသခင္ ကိုယ္သိသလို သူမ်ားေတြလည္း သိေစခ်င္တ့ဲ ေစတနာနဲ႔ ကိုယ္ႏိုင္သေလာက္ တာ၀န္တစ္ခု၊ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ တာ၀န္ယူ
ထမ္းေဆာင္လိုက္တ့သ
ဲ ေဘာပါ။
ေမး - ေသျခင္းတရား ဆိုတ့စ
ဲ ကားကို ခဏခဏ မိန္႔ေနတယ္။ ဦးပၪၥင္းေသရမွာ ေၾကာက္လာလို႔ မေၾကာက္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး မိန္႔ေနတာ
လား? ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ရွိေနလို႔ပါလဲ ဘုရား။ လူ႔ဘ၀တုန္းကလည္း ဆိုတ့သ
ဲ ီခ်င္းေတြထဲမွာ ေသတဲ့အေၾကာင္းေတြ ခဏခဏ
ပါတယ္။ အခုလည္း ေသတဲ့အေၾကာင္း ပါလာျပန္ၿပီ။
ေျဖ - ေသျခင္းတရား ကိုယ့္ဘ၀ထဲကို တကယ္ ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္က်င့္ထားတဲ့ က်င့္စဥ္န႔ဲ လံုေလာက္ရဲ႕လား။ က်င့္ေနတဲ့ က်င့္စဥ္
ကေရာ မွန္ရဲ႕လား။ စိတ္ထဲမွာ ဘာမွမရွိသင့္တ့ဲ က်င့္နည္းကို က်င့္လို႔ရၿပီလား။ က်င့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ထပ္ျဖစ္ျခင္းေတြ တကယ္မရွိေတာ့
ေအာင္ က်င့္လို႔ရရဲ႕လား။ အဲဒီ က်င့္စဥ္ေတြကို ကိုယ့္ဟာကိုယ္ စမ္းသပ္ေနတယ္။ လူျဖစ္ရျခင္းဒုကၡ၊ သံသရာလည္ေနရတဲ့ ဒုကၡေတြကို
သိသြားၿပီေလ။ မေသခင္ေလး သိတ့အ
ဲ တိုင္း က်င့္ႏိုင္မွ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ သိေနလို႔ပါ။
ေမး - အသုဘ လိုက္ပို႔တာနဲ႔ အသုဘ႐ႈတ့ဲ အဓိပၸာယ္မ်ိဳး ျဖစ္ေစပါသလား ဘုရား?
ေျဖ - ႐ႈတတ္ရင္ ရတယ္။ ေတာနဲ႔ၿမိဳ႕နဲ႔ မတူဘူး။ ေတာမွာက ေျမျမႇဳပ္တ့စ
ဲ နစ္ကို သံုးစြဲေနၾကတုန္းပဲ။ အသုဘခ်တာကို လိုက္ပို႔ရင္ သိႏိုင္တာ
ေတြက ေသဆံုးသြားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သက္ရွိထင္ရွား ရွိစဥ္တုန္းက ဘယ္ေလာက္ပဲခ်စ္ခ်စ္၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ
ခ်မ္းသာ ခ်မ္းသာ၊ ေသၿပီဆိုတာနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ အားလံုးထားခဲ့ၿပီး သခ်ႋဳင္းထဲကို သြားပို႔ေတာ့တာပဲ။ သခႋ်ဳင္းထဲေရာက္ရင္ မီးသၿဂႋဳဟ္တ့ဲ
အေလာင္းမ်ိဳးကလြဲရင္ ဘယ္လိုလူတန္းစားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အနံ တစ္ေပခြဲ၊ အလ်ား ေျခာက္ေပ၊ အနက္ ေျခာက္ေပရွိတ့ဲ ေျမတစ္ကြက္ကို ေနာက္ဆံုး

အေနနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ေပးလိုက္ၾကတယ္။ ဒါေတာင္ အဲဒီ ပိုင္ဆိုင္မႈက အ႐ိုးက်တဲ့ အခ်ိန္ထိပဲ။ ၾကာလာလို႔ ေသတဲ့လူမ်ားလာရင္ သူ႔ေနရာမွာ
ေနာက္ထပ္ တစ္ေလာင္း ျမႇဳပ္ဖို႔ အတူးခံရဦးမွာ။ ဒါ အသုဘ လိုက္ပို႔ဖူးတဲ့လူတိုင္း သိႏိုင္တ့ဲ ဗဟုသုတ။
ေနာက္တစ္ခုက ေတာရြာဓေလ့အရ အသုဘခ်ဖို႔ သခ်ႋဳင္းထဲကို ၀င္လာရင္ အေလာင္းသယ္လာတဲ့ အုပ္စုကို သခ်ႋဳင္းထဲႀကိဳၿပီး
ေရာက္ႏွင့္ေနတဲ့ အုပ္စုက ေျမႀကီးခဲေတြန႔ဲ ေပါက္ၾကတယ္။ ေနာက္လာဦးမလားလို႔ ေမးၾကတယ္။ အေလာင္းသယ္လာတဲ့ အုပ္စုကလည္း
မလာေတာ့ပါဘူးလို႔ ေျဖၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ မလာခိုင္းတာလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ မလာေစခ်င္တာလဲ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တစ္အိမ္တည္း တူတူေန
လာၾကတဲ့ မိသားစု၀င္တစ္ေယာက္ ေသဆံုးသြားတာနဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔ အဲဒီလို ခဲေတြန႔ေ
ဲ ပါက္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ၾကတာလဲ။ ေသသြားတာနဲ႔ ဘ၀ျခား
သြားၿပီလို႔ သတ္မွတ္လိုက္ၾကတာဟာ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရလား။ သက္ရွိထင္ရွား ရွိစဥ္တုန္းက သံေယာဇဥ္ေတြကို ငဲ့ညႇာေထာက္ထား
တာေတြ မရွိေတာ့ဘူးလား။ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ျပန္လာတာကိုမွ လက္မခံႏိုင္ေတာ့လို႔ ႏွင္ထုတ္ၾကတာမ်ိဳးလား။ အဲဒီလို ႏွင္ထုတ္ေနတဲ့ ထံုးတမ္း
စဥ္လာကို မေသေသးတဲ့လူေတြ အလွည့္က်ရင္ေရာ ခံႏိုင္ပါ့မလားလို႔ ေတြးၾကည့္တယ္။
ၿပီးေတာ့ အေလာင္းသယ္လာတဲ့ အုပ္စုက အေလာင္းကို ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ မသယ္ဘူး။ ဟိုေျမႇာက္၊ ဒီေျမႇာက္န႔ဲ ေအာ္ဟစ္ေနၾက
တယ္။ အေလာင္းကစားတာတဲ့။ ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္လဲလို႔ ေမးေတာ့ အေျဖက တိတိက်က် မရဘူး။ ေျမျမႇဳပ္မယ့္ေနရာကို ေရာက္လာေပမယ့္
ခ်က္ခ်င္း မျမႇဳပ္ေသးဘဲ အေလာင္းထည့္ထားတဲ့ ေခါင္းကို သံုးပတ္လွည့္ၾကတယ္။ အဲဒါလည္း ထံုးစံအရ လုပ္တာတဲ့။ အဲဒီေန႔က ဦးပၪၥင္း
သတိထားမိတ့ဲ အခ်က္က ပရဟိတဆရာေတာ္ ဦးကိတၱိဆီက အလွဴခံၿပီး ယူလာတဲ့ ေခါင္းေသတၱာနဲ႔ အေလာင္းက မဆံ့ေတာ့ဘူး။ ပုပ္ပြ
ေနလို႔ ႀကိဳးေတြန႔ဲ ခ်ည္ထားတာ ေကာက္ညႇင္းထုပ္လို ျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ အေလာင္းက ေတာ္ေတာ္ေလးပံုရတယ္။ ထမ္းတဲ့လူေတြ
ၾကည့္ရတာ မႏိုင္မနင္း ျဖစ္ေနပံုရတယ္။ သခႋ်ဳင္းတာ၀န္ခံ ေမာင္သူကေတာ့ အေခါင္းေသတၱာ ခ်ည္ထားတဲ့ႀကိဳးကို ဓားနဲ႔ ျဖတ္ခ်လိုက္တယ္။
႐ုပ္အေလာင္းရဲ႕ ပုပ္ပြေနတဲ့ အရွိန္ေၾကာင့္ အေခါင္းေသတၱာက ပြင့္ထြက္သြားတယ္။ ဖံုးထားတဲ့ အဖံုးကို ေဘးဆြဲခ်ၿပီး သက္ဆိုင္သူေတြကို
ကန္ေတာ့ဖို႔ ေမာင္သူက သတိေပးတယ္။ အပုပ္နံ႔ေတြကေတာ့ ေထာင္းကနဲ အရွိန္ျပင္းစြာ ထြက္လာတယ္။ အဲဒီအနံ႔ေတြ ၾကားထဲမွာ ကန္
ေတာ့တ့ဲ လူေတြ အားလံုးလိုလိုဟာ အပုပ္နံ႔ကို မခံႏိုင္တ့ပ
ဲ ံုစံပဲ။ ေမာင္သူကေတာ့ သူ႔အလုပ္သူ ဆက္လုပ္တယ္။ ေသၿပီး ပုပ္ပြေနတဲ့ လက္မ
ႏွစ္ခုန႔ဲ ေျခမႏွစ္ခုကို ခ်ည္ထားတဲ့ ႀကိဳးေတြျဖတ္။ အခြံႏႊာထားတဲ့ အုနး္ သီးကိုခြဲ၊ ေသဆံုးသူရဲ႕ မ်က္ႏွာေပၚ အုန္းရည္ေတြ ေလာင္းခ်။ ၿပီးေတာ့
အုန္းသီးကို ေနာက္ျပန္ လႊင့္ပစ္လိုက္တယ္။ ဒါလဲ ထံုးစံအရ လုပ္တာတဲ့။
ဦးပၪၥင္း ႐ႈမွတ္ေနတုန္း ေသဆံုးသူရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ဟန္တူသူကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေသသူရဲ႕ပါးစပ္ထဲကို အရက္ေတြ ေလာင္း
ထည့္ေနတယ္။ အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္လပ
ု ္သမွ် ၾကည့္ေနမိတ့ဲ ဦးပၪၥင္းရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ သူ႔ရဲ႕အျပဳအမူေတြေၾကာင့္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေခါင္းေသတၱာထဲက ေသဆံုးသူရဲ႕ မ်က္ႏွာဟာ ေတာ္ေတာ္ပံုပ်က္ေနၿပီ။ အပုပ္နံ႔ကလည္း ေတာ္ေတာ္ထြက္ေနၿပီ။ နဖူး
နဲ႔ ပါးႏွစ္ဖက္က မူလ႐ုပ္ မေပၚေတာ့ေအာင္ ေဖာင္းပြေနတယ္။ ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္ခုရဲ႕ပံုစံက ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္တ့ဲ ပန္းကန္လံုးေလာက္ အေန
အထားမ်ိဳး ဟျပဲေနၿပီး ၾကည့္ရတာ ေတာ္ေတာ္ အေျခအေနဆိုးတယ္။ မေသခင္တုန္းက အရက္ေတြ ေသာက္လြန္းလို႔ ခႏၶာကိုယ္ထဲက
ကလီစာေတြ မေကာင္းေတာ့ဘူးတဲ့။ ေသခါနီး ေလကျဖတ္၊ ၿပီးေတာ့ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ ျပတ္ၿပီး ေသတာဆိုေတာ့ ေသၿပီးတဲ့ ေနာက္တစ္
ေန႔မွာပဲ မ်က္ႏွာေတြေရာ၊ လက္ေတြေရာ ေရာင္ကိုင္း ေဖာင္းပြလာတယ္လို႔ အသုဘ လိုက္ပို႔တ့သ
ဲ ူေတြထဲက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုၾကတယ္။
သူတို႔ေျပာတာေတြ နားေထာင္ရင္း ေသသူရဲ႕မ်က္ႏွာကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီးၾကည့္ေတာ့ အနက္ေရာင္ မ်က္လံုးအိမ္က မရွိေတာ့ဘူး။ အတြင္း
ဖက္ လွည့္၀င္သြားၿပီး မ်က္လံုးေနာက္ဖက္က အျဖဴသားေတြက ေရွ႕ကို လည္ၿပီး ေရာက္လာတယ္လို႔ အရက္ေလာင္းထည့္ေနသူက ဦးပၪၥင္း

ဖက္ လွည့္ၿပီး ေျပာျပန္တယ္။ သိၿပီးေျပာတာလား၊ စိတ္မွန္းနဲ႔ ေျပာတာလား မသိဘူး။ ဦးပၪၥင္းကေတာ့ အေလာင္းကိုၾကည့္ရင္း အသုဘ
ကမၼ႒ာန္း႐ႈတယ္ဆိုတာကို ႏွလံုးသြင္းၾကည့္လိုက္တယ္။ ေသၿပီးတဲ့ ႐ုပ္အေလာင္းရဲ႕ တစ္ရက္ၾကာ၊ သံုးရက္ၾကာ၊ ငါးရက္ၾကာ၊ တစ္ဆင့္ၿပီး
တစ္ဆင့္ ေျပာင္းလဲသြားတာကို စိတ္မွန္းနဲ႔ ႐ႈၾကည့္တယ္။ ငါလည္း ေသၿပီးလို႔ ငါးရက္ၾကာရင္၊ တစ္ပတ္ၾကာရင္ ငါ့ေရွ႕က ႐ုပ္အေလာင္းလို ငါ့
ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ဟာ ပုပ္ပလ
ြ ာမွာ ေသခ်ာတယ္။ အပုပ္ရည္ေတြ ထြက္လာမွာ ေသခ်ာတယ္။ ရွင္တ့လ
ဲ ူေတြက ေသတဲ့လူကို ထံုးစံအရလို႔ေျပာၿပီး
ဦးပၪၥင္းေရွ႕မွာ လုပ္ခ်င္ရာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္ေနတာကို ဘာမွတံု႔ျပန္ခြင့္ မရွိေတာ့ဘဲ ၿငိမ္ခံေနရတဲ့ ေသသူရဲ႕ အဆံုးသတ္အေနအထားကို
ၾကည့္ၿပီး ႐ႈမွတ္ေနတယ္။
ေနာက္ဆံုးေတာ့ အေလာင္းထည့္ထားတဲ့ ေခါင္းေသတၱာကို ေျခာက္ေပနက္တ့ဲ တြင္းထဲ မႏိုင္မနင္း ပစ္ခ်လိုက္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့
ေရသန္႔ဘူးနဲ႔ ထည့္ထားတဲ့ ဓာတ္ဆီေတြ အေလာင္းေပၚကို သြန္ခ်တယ္။ ၿပီးေတာ့ မီး႐ိႈ႕လိုက္တယ္။ ဒါလည္း ထံုးစံအရ စတိလုပ္တာတဲ့။ မီး
ေတာက္ေတြ မၿငိမ္းခင္ အေလာင္းေပၚကို ေျမႀကီးေတြ ပစ္ခ်တယ္။ အသုဘလိုက္ပို႔ၾကတဲ့ လူေတြအားလံုးကလည္း ပါးစပ္တစ္လႈပ္လႈပ္န႔ဲ
တစ္စံုတစ္ရာ ရြတ္ဆိုၿပီး ေျမႀကီးခဲေတြ ပစ္ခ်ၾကတယ္။ သစ္ခက္ကေလး ကိုင္ထားတဲ့လူကေတာ့ လက္ထဲက သစ္ခက္န႔ဲ တြင္းႏႈတ္ခမ္းကို
႐ိုက္ၿပီး

တရားနာဖို႔

ျပန္လိုက္ခ့ဥ
ဲ ီးလို႔

ေခၚေနတယ္။

အားလံုးကို

ျခံဳၾကည့္ရင္

အသုဘလိုက္ပို႔တ့ဲ

လူေတြဟာ

ကိုယ့္အာ႐ံုန႔က
ဲ ိုယ္

ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ လူငယ္တစ္ေယာက္က ေခါင္းေသတၱာအဖံုးကို ဖံုးရဦးမယ္လို႔ ေအာ္ေျပာေတာ့ ဖံုးလိုက္ ဖံုးလိုက္ဆိုၿပီး အဖံုးကို

တြင္းထဲပစ္ခ်လိုက္ ၾကတယ္။ အသုဘခ်ခ်ိန္ တစ္နာရီေလာက္ ၾကာၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ အသက္ (၄၄)ႏွစ္ပဲ ရွိေသးတဲ့ ေသဆံုးသူကို
သခ်ႋဳင္းထဲမွာ ထားခဲ့ၿပီး အသုဘ ပို႔သူအားလံုး ျပန္ထြက္သြားၾကတယ္။
ဦးပၪၥင္းတို႔ကေတာ့ မီးသၿဂႋဳဟ္ဖို႔ ေရာက္လာဦးမယ့္ ေနာက္ထပ္ အေလာင္းတစ္ခုကို ေလ့လာခ်င္ေသးတာနဲ႔ ေစာင့္ရင္းက်န္ခ့တ
ဲ ယ္။
ေနာက္ထပ္ေရာက္လာမယ့္ အေလာင္းက ရဟန္းအမႀကီးတဲ့။ အသက္က (၈၀)တဲ့။ သူ႔အေလာင္း သယ္လာေတာ့လည္း ထံုစံအတိုင္း ေနာက္
လာဦးမလားဆိုၿပီး ခဲ့န႔ေ
ဲ ပါက္ၾကျပန္တယ္။ အေလာင္းသယ္လာတဲ့ အုပ္စုကလည္း မလာေတာ့ပါဘူးလို႔ ေျပာၾကျပန္တယ္။ သခ်ႋဳင္းတာ၀န္ခံ
ေမာင္သူကလည္း အုန္းသီခြဲၿပီး ရဟန္းအမႀကီးရဲ႕ မ်က္ႏွာေပၚကို အုန္းရည္ေတြ ေလာင္းခ်ျပန္တယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ဦးပၪၥင္း မ်က္ႏွာေပၚကို
ေလာင္းခ်ခံလိုက္ရသလို စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္သြားတယ္။ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာလို မီးသၿဂႋဳဟ္စက္ထဲ ထည့္ၿပီး မီး႐ႈိ႕တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ ရဟန္းအမႀကီးရဲ႕
ေခါင္းေသတၱာကို ေမွာက္ခ်လိုက္တယ္။ ပက္လက္အေနအထားနဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔ မီးမ႐ႈိ႕တာလဲလို႔ ေမာင္သူ႔ကိုေမးေတာ့ အသုဘလိုက္ပို႔တ့ဲ
လူေတြ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေအာင္ ေမွာက္ခံု႐ိႈ႕တာပါတဲ့။ ေမွာက္ခံုအေနအထားနဲ႔ မီး႐ိႈ႕ေတာ့ မီးအပူရွိန္ေၾကာင့္ အေလာင္းက ကုန္းၿပီး
ထသလို ပံုစံမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေအာင္ ႐ိႈ႕တာလို႔လည္း ေျပာတယ္။
ဒီရဟန္းအမႀကီးဆိုသူကို မီး႐ိႈ႕တာကေတာ့ သစ္တံုးေတြ၊ ကားတာယာ အေဟာင္းေတြ၊ စက္ဘီးတာယာ အေဟာင္းေတြ ပံုၿပီး
မီး႐ိႈ႕တာ။ တာယာအစုတ္ေတြက မီးေလာင္အား ေကာင္းတယ္တ့။ဲ အသက္(၈၀) ရဟန္းအမႀကီးကေတာ့ ေလာင္အားေကာင္းစြာ ေတာက္
ေလာင္ေနတဲ့ မီးခိုးအမည္းေတြ ၾကားထဲမွာ မလႈပ္မယွက္ ၿငိမ္သက္စြာ ခံေနရွာတယ္။ မီးသၿဂႋဳဟ္စက္ထဲမွာ ႐ိႈ႕တာမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ အ႐ိုးေတြ
ပါေလာင္ေအာင္ (၄)နာရီေလာက္ ေစာင့္ၾကည့္ရတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ မီးခိုးေတြန႔အ
ဲ တူ ရဟန္းအမႀကီးရဲ႕ ႐ုပ္ခႏၶာဟာ မီးေသြးခဲဘ၀
ေရာက္သြားတယ္။ ကဲ ကိုယ့္အလွည့္က်ရင္လည္း ဒီအတိုင္းပဲ ျဖစ္မွာ ေသခ်ာတဲ့ အေျဖကို ႐ႈတတ္ရင္ ရတာေပါ့ ဒကာေလးရဲ႕။

ေမး - ဦးပၪၥင္းရဲ႕ သက္ေတာ္က (၆၀)ေက်ာ္လာၿပီလို႔ ေၾကညာခဲ့တာ တပည့္ေတာ္ ၾကားဖူးတယ္။ အသက္ (၆၀)ေက်ာ္လာတဲ့ ဒီလိုအခ်ိန္
မ်ိဳးမွာ ဦးပၪၥင္းရဲ႕ မိမိကိုယ္မိမိ သတိေပး ႏိႈးေဆာ္ေနတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးျဖစ္မလဲ ဘုရား?
ေျဖ - ဦးပၪၥင္း သိေနတာေတြက ဘ၀လြတ္ေျမာက္ျခင္း တရားအစစ္ေတြ ျဖစ္ရဲ႕လား။ တကယ္သိေနတာေရာ ဟုတ္ရဲ႕လား။ သိတ့အ
ဲ တိုင္း
ေရာ တကယ္ က်င့္ႏိုင္ၿပီလားလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တစ္ခ်ိန္လံုး စာေမးပြဲ စစ္ၾကည့္ေနပါတယ္။
ေမး - ဦးပၪၥင္း သိတယ္ဆိုတာေတြက ဘယ္လို အသိမ်ိဳးေတြလဲ ဘုရား?
ေျဖ - ဦးကိတၱိသာရလို႔ ပညတ္ထားတဲ့ ဦးပၪၥင္းရဲ႕ ႐ုပ္ခႏၶာကိုယ္ဟာ တစ္ခ်ိန္လံုး ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲေနတယ္ဆိုတာ တကယ္သိေနတဲ့
အသိန႔ဲ သိေပးေနရမယ္။ ခႏၶာကိုယ္ထဲက ေ၀ဒနာဆိုတ့ဲ ခံစားမႈဟာ တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး၊ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု၊ အဆက္မျပတ္ ခံစားေနရတယ္။ ဒါေပ
မယ့္ အဲဒီခံစားမႈဟာ ခံစားမႈသက္သက္၊ ခဏေလးပဲဆိုတာ တကယ္သိတ့ဲ အသိန႔ဲ သိေပးေနရမယ္။ သညာဆိုတ့ဲ မွတ္သားမႈဟာလည္း စိတ္
သဘာ၀အရ မွတ္သားမႈ သက္သက္ကိုပဲ တစ္ခ်ိန္လံုး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမွတ္သားမႈဟာ ငါမွတ္သားတာ မဟုတ္ဘဲ၊ စိတ္ရဲ႕
သဘာ၀အရ မွတ္သားမႈသက္သက္ ခဏေလးပဲ။ ၿပီးရင္ မရွိေတာ့ဘူးဆိုတာ တကယ္သိတ့ဲ အသိန႔ဲ သိေပးေနရမယ္။ သခၤါရဆိုတ့ဲ အမႈကိစၥ
အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေကာင္းအဆိုး အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ေနျခင္းဟာလည္း စိတ္ရဲ႕ သဘာ၀အရ သူ႔သဘာ၀နဲ႔သူ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ခဏ
ေလးကို ငါျပဳလုပ္တာလို႔ မွားယြင္းစြာ စြဲလမ္းခြင့္ မရွိဘူးဆိုတာကို တကယ္သိတ့ဲ အသိန႔ဲ သိေပးေနရမယ္။ ၀ိဥာဏ္ဆိုတ့ဲ စိတ္ရဲ႕သိမႈေလး
သက္သက္ဟာလည္း သိျခင္းတစ္ခုကိုပဲ သဘာ၀အတိုင္း သိေနတတ္တ့ဲ ခဏေလးကို ငါသိတာလို႔ မွားယြင္းစြာ စြဲလမ္းခြင့္ မရွိဘူးဆိုတာ
တကယ္သိတ့ဲ အသိန႔ဲ သိေပးေနရမယ္။
ခႏၶာငါးပါးထဲက ငါးခုလံုးဟာ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲေနတာေတြ၊ ခဏေလးျဖစ္ၿပီး မရွိေတာ့တာေတြကို တကယ္သိတ့ဲ အသိန႔ဲ သိေပး
ေနရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ၾကည့္ေနပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ဦးပၪၥင္း အသက္က (၆၂)ႏွစ္ေတာင္ ရွိလာၿပီဆိုေတာ့ ေသျခင္း
ကလည္း နီးလာၿပီေလ။ မေသခင္ လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ခ်င္တာ တစ္ခုပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ လူျဖစ္ေနတုန္း ဒီက်င့္စဥ္ေတြ က်င့္ျဖစ္ေအာင္ကို က်င့္ႏိုင္ခ်င္
တယ္။ ေနာက္ဘ၀ဆိုတာ မေသခ်ာဘူး။ လူျဖစ္ရတဲ့ဒုကၡေတြ၊ သံသရာလည္ရတဲ့ ဒုကၡေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား၊ ဦးပၪၥင္းရဲ႕ ေက်းဇူး
ရွင္ေတြ သိေစခ်င္တယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ အသုဘျဖစ္ရတဲ့ အလွည့္ေရာက္ရင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္တ့ဲ အသိဉာဏ္ေတြ မွ်ေ၀းေပခ်င္လို႔ပါ။
ေသျခင္းတရားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္တ့ဲ လူဆိုရင္ အခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ လြတ္ေျမာက္ေနတဲ့ စိတ္အသိန႔ဲ လုပ္ႏိုင္
မွာ ေသခ်ာတယ္။ ၿပီးေတာ့ လုပ္သမွ်အလုပ္ကိုလည္း အေကာင္းဆံုးအသိန႔ဲ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ေသခ်ာတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ
ဆိုေတာ့ လုပ္ခ့သ
ဲ မွ်အလုပ္၊ လုပ္ေနသမွ် အလုပ္တိုင္းမွာ စြဲလမ္းေနတဲ့စိတ္ကို စြန္႔လႊတ္ထားႏိုင္လို႔ပဲ။ ၿပီးေတာ့ စိတ္ကို ပစၥဳပၸန္မွာ တည့္တည့္
ထားထား လို႔ပဲ။
ေမး - အခုခ်က္ခ်င္း တရားက်င့္ခ်င္တ့စ
ဲ ိတ္ေတြ ေပၚလာလို႔ ဦးပၪၥင္းေျပာတာေတြ ခ်က္ခ်င္း သေဘာေပါက္ၿပီး က်င့္လို႔ရႏိုင္မယ့္နည္းကို
ေပးႏိုင္မလား ဘုရား?
ေျဖ - တရားက်င့္တယ္ဆိုတာ ဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ခ်င္လို႔ပါဆိုတ့ဲ ယံုၾကည္ခ်က္န႔ဲ က်င့္မယ္ဆိုရင္ေပါ့။ ဟုတ္ၿပီလား။ ကဲ လက္ေတြ႕ လုပ္
ၾကည့္မယ္။ အခု ဒကာေလး ဒုကၡေရာက္ေနတယ္ ဆိုပါစို႔။ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ဆင္းရဲေနတယ္ ဆိုပါစို႔။ ငါဘာျဖစ္လို႔ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနတာလဲ
ဆိုတာကို စံုစမ္းပါ။ စိတ္ဒုကၡျဖစ္မႈကို ျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းကို ငါစဥ္းစားေနမိလို႔လား။ ငါေတြးေနတဲ့အေၾကာင္းက ငါ့ကို ဒုကၡျဖစ္ေနေစတာ
လား။ အဲဒီအေျဖကို သိေအာင္ ရွာၾကည့္လိုက္။ ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းေတြ လုပ္ေနလို႔ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနတာပဲဆိုတာ ေသခ်ာရင္ေတာ့ အဲဒီ

စိတ္ဒုကၡ ေရာက္ေစတဲ့အေၾကာင္း ေတြးေနတဲ့စိတ္ကို ေမာင္းထုတ္လိုက္။ စိတ္ဒုကၡ ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္ ထြက္သြားလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္တစ္
ႀကိမ္ စိတ္ဒုကၡ ေရာက္ေနျပန္ရင္ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုတာ ထပ္ၿပီး စံုစမ္းၾကည့္။ ခုန ေမာင္းထုတ္ထားတဲ့ စိတ္ညစ္စရာ အေတြးေတြက စနစ္တက်
ေမာင္းထုတ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့၊ စိတဆ
္ င္းရဲဒုကၡျဖစ္စရာ အေတြးေတြန႔အ
ဲ တူ ကိုယ့္စိတ္ကို ဒုကၡျဖစ္ေစတာေတြ ျပန္၀င္လာတာပဲ။ ငါ့စိတ္ကို
ဒုကၡျဖစ္ေအာင္လုပ္တ့ဲ တရားခံဟာ ငါ့ရဲ႕စိတ္အေတြးေၾကာင့္ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွား သိလာလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔ မသိေသးဘူးဆိုရင္
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားၿပီး သိၾကည့္ပါ။ သိၾကည့္လို႔ရတဲ့အထိ ေနာက္ထပ္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္ေတြ႕သိၾကည့္ရင္ ကိုယ့္စိတ္ေၾကာင့္
သာ၊ ကိုယ္ဒုကၡျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကို တိတိက်က် သိလာပါလိမ့္မယ္။ ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္း မသိလို႔သာ ဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းေတြကို လုပ္မိ
ေနၾကတာပါ။ ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္း သိလုိက္ရင္ ဒုကၡမေရာက္ေတာ့ပါဘူး။
ဒုကၡဆိုတာေတြကို ဒုကၡမွန္းသိၿပီး ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းေတြကို မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ရင္၊ ဒုကၡဆိုတာေတြ ကိုယ့္ဆီမွာ မရွိႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒါ
ခ်က္ခ်င္း က်င့္လို႔ရႏိုင္တ့ဲ အလြယ္ဆံုးနည္းပဲ။ အေရးႀကီးဆံုးက ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္း သိဖို႔ပါပဲ။
ေမး - ဦးပၪၥင္းေျပာတဲ့ က်င့္စဥ္ေတြကို ပါရမီ မရွိလို႔ မက်င့္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဘုရား?
ေျဖ - ဒီလို ေျပာလိုက္တည္းကိုက ပါရမီျဖစ္ေၾကာင္း စတာပဲ။ ဒါ စိတ္၀င္စားလာလို႔၊ လုပ္ခ်င္လာလို႔ ေျပာမိတ့ဲ စကားမ်ိဳးပဲ။ စိတ္မ၀င္စားရင္
မေျပာျဖစ္ဘူးေလ။ မဟုတ္ဘူးလား။ ပါရမီျဖည့္တယ္ဆိုတ့ဲ စကားအဓိပၸာယ္ကိုက ပါရမီျပည့္ေအာင္ ျဖည့္ရတာပဲ။ ပါရမီျဖည့္တယ္ဆိုတာ
မျပည့္ေသးလို႔ ျပည့္ေအာင္ ျဖည့္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုတ့သ
ဲ ေဘာပဲ။ ျဖည့္တယ္ဆိုတာ က်င့္ၾကံအားထုတ္တာပဲ။ ဦးပၪၥင္းကေတာ့ ပါရမီဆိုတာ
တည္ေဆာက္ယူရမယ္လို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ ယံုၾကည္တယ္။ အေရးႀကီးတာက ျဖစ္ခ်င္တ့စ
ဲ ိတ္ ရွိေနဖို႔ပဲ။ ျဖစ္ခ်င္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေအာင္
ႀကိဳးစားရမယ္။ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီလို စိတ္ထက္သန္မႈန႔ဲ ျဖစ္ခ်င္တာကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား
ၿပီးလုပ္ရင္ ပါရမီဆိုတ့ဲ တစ္ခုကို ရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
ေမး - နိဗၺာန္ဆိုတာကို တပည့္ေတာ္တို႔လို လူမ်ိဳးေတြ နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လို အဓိပၸာယ္ဖြင့္မလဲ ဘုရား?
ေျဖ

-

ဦးပၪၥင္း

ဖတ္ဖူးတဲ့

စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲမွာ

ေရးထားတာကေတာ့

နိဗၺာနသုခသုတ္၊

န၀ကနိပါတ္၊

အဂုၤတၱရနိကာယ္ထဲမွာတဲ့

အရွင္သာရိပုတၱရာနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားတို႔ အျပန္အလွန္ ေမးၾကတာကို ေဖာ္ျပထားတာ ရွိတယ္တ့။ဲ
‘ငါ့ရွင္ သာရိပတ
ု ၱရာ ခံစားမႈ မရွိေသာ နိဗၺာန္၌ ခ်မ္းသာျခင္းက အဘယ္ပါနည္း။’
‘ငါ့ရွင္ ခံစားမႈ မရွိေသာ ဤနိဗၺာန္၌ ဤခံစားမႈ မရွိျခင္းသည္ပင္ ခ်မ္းသာမည္၏’ တဲ့။
ေမး - အရမ္းခ်မ္းသာၿပီး ျပည့္စံုေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ခံစားမႈမရွိတ့ဲ ခ်မ္းသာျခင္းဟာ နိဗၺာန္ပဲဆိုတ့အ
ဲ ေၾကာင္းေတြ သြားေျပာရင္ လက္ခံ
ႏိုင္ပါ့မလား ဘုရား?
ေျဖ - ႐ုပ္န႔န
ဲ ာမ္န႔ဲ ရွိတ့လ
ဲ ူဆိုရင္ ဒုကၡဆိုတာရွိမွာပဲလို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ သိၾကတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္တ့လ
ဲ ူမ်ိဳး၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္ေပ
မယ့္ အုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းဆိုတ့ဲ သဘာ၀တရားေတြကို သေဘာမေပါက္ေသးတဲ့ လူမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ နိဗၺာန္အေၾကာင္းေတြကို သြားေျပာ
ေနရင္ ႐ုတ္တရက္ လက္ခံခ်င္မွ လက္ခံႏိုင္မွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ျပည့္စံုပါတယ္ဆိုတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ႐ုပ္ခႏၶာရဲ႕ အႀကီးစား ေဖာက္ျပန္မႈေတြ
အသာထား၊ တစ္ခါတေလ အေသးစား ေဖာက္ျပန္တတ္တ့ဲ ေခါင္းကိုက္တာတို႔၊ ဗိုက္နာတာတို႔၊ ညဘက္ အိပ္မေပ်ာ္တာတို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။
ျဖစ္ဖူးရင္ေတာ့ မျဖစ္ခ်င္ဘဲ ျဖစ္ေနရတဲ့ဒုကၡကို သိႏိုင္မွာပါ။ ဒုကၡကို သိတာနဲ႔ ဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ခ်င္တ့ဲ စိတ္ဟာလည္း တစ္ခ်ိန္တည္း
ျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာတယ္။ အဲဒီ ဒုကၡေတြက လြတ္ေျမာက္တ့အ
ဲ ရာမ်ား ရွိလားဆိုတ့ဲ စိတ္၀င္စားမႈ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဒုကၡဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္း

ေတြ ကုန္ဆံုးရာ ဘာလဲဆိုတာကို ထပ္သိခ်င္တ့စ
ဲ ိတ္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ အဲဒီမွာ နိဗၺာန္ဆိုတာ ဒုကၡဆင္းရဲ ျဖစ္ေၾကာင္းေတြရဲ႕ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ
ဆိုတာကို သေဘာေပါက္သြားလိမ့္မယ္။ ဒကာေလးေလွ်ာက္တ့ဲ အရမ္းခ်မ္းသာၿပီး ျပည့္စံုေနတယ္ဆိုတ့ဲ လူတစ္ေယာက္ဟာ ဒုကၡဆင္းရဲ
ျဖစ္ေၾကာင္းေတြရဲ႕ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာရွိတယ္ဆိုတာကို သိႏိုင္တ့ဲ အသိဉာဏ္မ်ိဳး ရွိလာရင္ေတာ့ နိဗၺာန္ဆိုတ့ဲ လြတ္ေျမာက္မႈ အရသာကို သူစိတ္၀င္
စားလာမွာပါ။ အဓိကကေတာ့ ဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ေစတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို အဲဒီလို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြ လက္ခံ
ႏိုင္ေအာင္ ေျပာတတ္ဖို႔ပဲလိုမွာပါ။
ေမး - တပည့္ေတာ္ ေမးသမွ်ေမးခြန္းေတြ ေျဖေပးတဲ့ ဦးပၪၥင္းရဲ႕စကားေတြေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္ ဒုကၡေတြထဲက လြတ္ေျမာက္ပါတယ္ ဘုရား?
ေျဖ - သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု။ ဦးပၪၥင္းကလည္း ဒီအေမးအေျဖ ျဖစ္စဥ္ေလး ျဖစ္လာတဲ့ ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ေျဖခြင့္ရတဲ့ အက်ိဳးကတစ္ဆင့္ ဒုကၡ
ထဲမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ဒုကၡသားေတြအားလံုးလည္း ဒုကၡအေပါင္းက လြတ္ေျမာက္ၾကပါေစလို႔ ဦးပၪၥင္းက ေမတၱာပို႔ပါတယ္။
ဦးကိတၱိသာရ

