ၿငိမး့ခ္မး့ေပ္ားရႊငးဓမၼေရာငး်ခညးခရီ့စဥး

ဓမၼာေလာကသဵဃာေတားသုဵ့ပါ့သညး ေအာကးတိုဘာလ (ှ၁) ရကးေန႔က ဓမၼေရာငး်ခညး ခရီ့စဥးအမြတ(း ှ)အေနအာ့်ဖငးံ အရီဇို့
နာ့်ပညးနယး ဖီ့နစးၿမိဳ႕က အလိုေတား်ပညးံဓမၼရိပးသာေက္ာငး့ ကထိနးအလြဴေတားပျဲ ၾကျေရာကးခဲံၾကပါသညး။ အလိုေတား်ပညးံဆ
ရာေတားႏြငးံ ဦ့ေကလာသတို႔ကလညး့ ေမတၱာေစတနာႀကီ့မာ့စျာ်ဖငးံ အစစအရာရာ လိုေလေသ့မရြိေအာငး ်ပဳစုေစာငးံေရြာကး
ၾကပါသညး။ အလိုေတား်ပညးံ ဓမၼရိပးသာေက္ာငး့၏ ပစၥညး့ေလ့ပါ့ ဒကာ ဒကာမမ္ာ့ကလညး့ ခ္ိဳရႊငးေသာအ်ပဳဵ့ ေဖားေရျေသာစ
ကာ့တို႔်ဖငးံ ႏႈတးချနး့ဆကးသ ႀကိဳဆိုၾကပါသညး။ အရီဇို့နာ့်ပညးနယးက အထငးကရ ေနရာေတျကလ
ို ညး့ မေမာမပမး့ လိုကးပို႔ေပ့
ၾကပါသညး။ အရီဇို့နာ့်ပညးနယးက ေတာငးေတျေပၚမြာ အေလံက္ေပါကးေလံရြိေသာ (cactus)ေခၚေသာ တနးေဆာငး့ပငးႀကီ့မ္ာ့
ကိုလညး့ ေလံလာေတျ႔ရြိခဲံရသညး။ တစးႏြစးလုဵ့မြ မို့က ၂ႀကိမးေလာကးသာ ရျာေလံရြိေသာ အရီဇို့နာ့်ပညးနယးတျငး ယငး့သစးပငး
ႀကီ့မ္ာ့က အပူဒီဂရီ (၉ွ)ေလာကးကိုပငး ၾကဵံၾကံဵခဵ အဵတုေနႏိုငးစျမး့ရြိသညးကိုလညး့ အဵၾသဘျယးရာ ေတျ႔ရြိခဲံရပါသညး။ ေဒသခဵ
်မနးမာမ္ာ့က ေ်ပာပါသညး။ယငး့အပငးမ္ာ့သညး ၂ႏြစးမြ တစးေတာငးခနး႔သာ အေပၚသို႔တကးေလံရြိေၾကာငး့၊ ရကးအငးဒီ့ယနး့ေတျ
က ထိုအပငးမ္ာ့ကိုပငး ဓာ့်ဖငးံထကးပိုငး့ ပိုငး့၍ ယငး့အပငးအတျငး့ရြိ ေရမ္ာ့ကို ေသာကးၾကခ္ိဳ့ၾကေလံရြိေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပၾက၏။
ထိုသစးပငးမ္ာ့အတျငး့၌ ေရအို့လိုပငး အေပါကးအေခါငး့ရြိကာ ေရအ်ပညးံရြိေနတတးေၾကာငး့ကိုလညး့ ရြငး့်ပၾကပါသညး။ စာေလ့
မ္ာ့ကပငး ထိုတနးေဆာငး့ပငးႀကီ့မ္ာ့ကို ေဖာကးထျငး့ကာ အသိုကးဖျဲ႔ၾကသညး။ တနးေဆာငး့ပငး အတျငး့က ေရမ္ာ့ကို ေသာကး
သုဵ့ၾကသညးဟုဆိုသညး။ ေႏျေခါငးေခါငး ကႏၱာရလို ပူ်ပငး့လြသညးံ သဘာွအပူေဘ့ဒဏးကို ရဲွဵံစျာ ရငးဆိုငးႏိုငးစျမး့ရြိေသာ ထို
တနးေဆာငး့ပငးႀကီ့မ္ာ့လို ကၽျႏးုပးတို႔အာ့လုဵ့ ဆငး့ရဲဒုကၡအပူမီ့မ္ာ့ကို ခဵႏိုငးစျမး့ရြိလြ္ငး ေကာငး့မြာပဲဟု မဆီမဆိုငး ေတျ့ၾကညးံမိ
ပါေသ့သညး။ ဆငး့ရဲဒုကၡကို ၾကဵံၾကဵံခဵႏိုငးစျမး့ရြိေန်ခငး့ထကး ထိုဆငး့ရဲဒုကၡမ္ာ့ကို အ်မတး်ပတး သုတးသငးႏိုငး်ခငး့က ပို၍ေကာငး့
မြာအမြနးပငး်ဖစးပါသညး။ ဆငး့ရဲဒုကၡကို အ်မစး်ပတးသုတးသငးလိုလြ္ငး ဆငး့ရဲဒုကၡ၏ အေၾကာငး့ရငး့ကို သိရြိရမညး။ ယငး့သို႔ ဒုကၡ
၏ ဇစး်မစးကသ
ို ိမြ ဒုကၡၿငိမး့ေၾကာငး့တရာ့ကို စျမး့စျမး့တမဵ ႀကိဳ့စာ့အာ့ထုတးႏိုငးမညး်ဖစးပါသညး။

အရီဇို့နာ့်ပညးနယးက Grand Canyon အသူတရာေခ္ာကးႀကီ့မ္ာ့၊ Sidona ဆိုေသာ အေမရိကနးေအာငးေ်မမ္ာ့သို႔ လိုကးပို႔ေပ့
ၾကပါသညး။ ထို႔ေနာကး ေအာကးတိုဘာလ (ှ၇)ရကးေန႔တျငး ကာလီဖို့နီ့ယာ့်ပညးနယး အဇူဇာၿမိဳ႕က သုႏၵရာရာမ ်ဗဟၼွိဟာရ
ေက္ာငး့ အသဵမစဲမဟာပ႒ာနး့ပျဲသို႔ ခရီ့ဆကးခဲံၾကပါသညး။
(ှှ)ႀကိမးေ်မာကး အဇူဇာပ႒ာနး့ပျဲႀကီ့ကာ အလျနးပငး အဵံၾသစရာေကာငး့ေလာကးေအာငး စညးကာ့လြပါသညး။ ဗုဒၶဘာသာ ်မနးမာ
ေတျခ္ညး့သာ အမ္ာ့စု ေနထိုငးၾကေသာ ်မနးမာႏိုငးငဵက ပ႒ာနး့ပျဲထကးပငး ပို၍ စညးကာ့သညးဟု ဆိုႏိုငးပါသညး။ ပ႒ာနး့ပျဲၾကျလာ
ေထရးသဵဃာမ္ာ့ကလညး့ (၁၇)ပါ့ၾကျေရာကးလာၾကသလို ေန႔စဥးပ႒ာနး့တရာ့ေတားကို လာေရာကးနာၾကာ့သူမ္ာ့ကလညး့ အ
ထူ့ပငး စညးကာ့လြပါသညး။ ပ႒ာနး့ပျဲဖျငးံပျဲ ပ႒ာနး့သိမး့ေအာငးပျဲအခမး့အနာ့မ္ာ့တျငး ၾကျလာသူ လူပရိသတးသုဵ့ရာထကးပငး
ေက္ားေနပါေသ့သညး။ ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူတစးပါ့တို႔ တိုငး့်ပညးႀကီ့မြာ ယခုလို ်မနးမာေတျကို တစးစုတစးေွ့တညး့ ်မငးလိုကးရ
သညးံအခါ စာေရ့သူ ရငးထဲႏြလုဵ့သာ့ထဲမြာ တစိမးံစိမးံ လိႈကးလိႈကးလြဲလြဲ ေပ္ားရႊငးၾကညးႏူ့မိပါသညး။ “ၾကညးႏူ့စရာအရမး့ေကာငး့
လိုကးတာ ငါတို႔်မနးမာႏိုငးငဵမြာလုိပဲ ဘာသာေရ့အခမး့အနာ့ေတျကို စညးစညးကာ့ကာ့ သိုကးသိုကးၿမိဳကးၿမိဳကး က္ငး့ပချငးံရတယး၊
်မနးမာေတျကလညး့ တကးညီလကးညီနဲ႔ ေပ္ားေပ္ားပါ့ပါ့ လာၿပီ့ေတာံ လြဴဒါနး့ေနလိုကးၾကတာကလညး့ အာ့က္စရာေကာငး့
လိုကးတာ’’လို႔ မိမိဘာသာေတျ့ၿပီ့ ၾကညးႏူ့ွမး့သာေနမိပါသညး။ အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုရြိ ်ပညးနယး အသီ့သီ့က သဵဃာ
ေတားမ္ာ့ကလညး့ ထိုပ႒ာနး့ပျဲကို မေရာကး ေရာကးေအာငးကို ၾကျေတားမူလာၾကသညး။ အဘယးံေၾကာငးံဆိုေသား အဇူဇာပ႒ာနး့

ပျဲမြာပငး ကိုယးံငယးေပါငး့ႀကီ့ေဖၚ သူငယးခ္ငး့မ္ာ့ႏြငးံ ်ပနးလညးဆုဵဆညး့ချငးံရသလို ်မနးမာရဟနး့ေတားအခ္ငး့ခ္ငး့ ညီရငး့အစးကို
ပမာ ရငး့ႏြီ့ခငးမငးချငးံရရြိၾကသညး။
အဇူဇာပ႒ာနး့ပျဲတျငး ေလာံစးအိနးဂ္လိစး ၿမိဳ႕နယးတစးွိုကးက ်မနးမာဆရာွနးမ္ာ့က ထကးသနးေသာေစတနာေမတၱာ ႀကီ့မာ့ေသာ
သဒၶါတရာ့တို႔်ဖငးံ သဵဃာေတားမ္ာ့အာ့ ေဆ့ကုသေပ့ကာ က္နး့မာေရ့ကုသိုလးယူၾကပါသညး။ ်မနးမာဆရာွနးမရြိေသာ အ်ခာ့
်ပညးနယးမ္ာ့တျငး မ္ကးစိစမး့သပးခ၊ သျာ့်ပဳ်ပငးခ စသညးံက္နး့မာေရ့ စစးေဆ့ကုသမႈမ္ာ့အတျကး ေဒၚလာေထာငးႏြငးံေသာငး့ႏြငးံ
ခ္ီၿပီ့ေတာံ အကုနးက္ခဵကာ စစးေဆ့ကုသရသညး။ သညးေဒၚလာေငျေၾက့အတိုငး့အတာမ္ာ့ကို သဵဃာေတားေလ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ
မညးသို႔မြ္ပငး

တတးစျမး့ႏိုငးမညးမဟုတးပါ။

ထို႔ေၾကာငးံပငး

အဇူဇာပ႒ာနး့ပျဲၾကျလာေသာ

သဵဃာမ္ာ့အေန်ဖငးံ

ေဒသႏၱရ

ဗဟုသုတရသလို မိမိတို႔ဘွအတျကး အေရ့အႀကီ့ဆုဵ့ က္နး့မာေရ့ကိစ
ု စးေဆ့ကာ ေဆ့ကုသချငးံရၾကသညး။ အခ္ိဳ႕သဵဃာေတား
မ္ာ့က မ္ကးစိအာ့နညး့၍ မ္ကးစိစမး့သတးၾကသညး။ အခ္ိဳ႕သဵဃာေတားမ္ာ့က သျာ့ကိုကး၊ သျာ့နာ သျာ့ဖုနး့ေရာဂါမ္ာ့ကို စစး
ေဆ့ကုသၾကသညး။ အခ္ိဳ႕သဵဃာေတားမ္ာ့ကလညး့ အေၾကာႏြငးံပတးသကးေသာ ေရာဂါမ္ာ့ကို တရုတးအပးစိုကးပညာရြငး ေဒါကး
တာေဒၚေအ့ေအ့ခ္ိဳ ထဵတျငး စစးေဆ့ကုသၾကသညး။
စာေရ့သူပငး သျာ့ဆရာွနး ေဒါကးတာေဇားမငး့သူႏြငးံ သျာ့က္နး့မာေရ့အတျကး ်ပသခဲံပါေသ့သညး။ စာေရ့သူ၏သျာ့မြာ စာသငး
သာ့ဘွကထဲက ထိခိုကးမိ၍ နဲ႔ေနသညးမြာ ဿ၀ႏြစးခနး႔ပငးရြိေနသညး။ သျာ့ကိမ
ု ႏႈတး်ဖစးပဲ ရညးရြညးအၾကာႀကီ့ထာ့ခဲံသညးံအ
တျကး အပူကနးသညးံအခါတိုငး့ သျာ့က နာေနတတးသညး။ တစးခါတစးရဵ သျာ့ဖုနး့ပါေရာငးလာတတးသညး။ ေမာရိယမနး့ေဆ့ကို
ဘုဥး့ေပ့လိုကးမြ သကးသာချငးံရသညး။ ထိုသို႔ မၾကာခဏ်ဖစးတတး၍ ယငး့သျာ့ကို ႏႈတးခ္ငးေနသညးမြာ အလျနးၾကာေနပါသညး။
သုိ႔ေပမဲံ စာေရ့သူတို႔ ဖေလားရီဒါတျငး ်မနးမာသျာ့ဆရာွနး မရြိ၍ သျာ့ႏႈတးခ အရမး့ကို ေစ့္ႀကီ့ပါသညး။ သျာ့စိုကးခဆိုလြ္ငးကာ့
စဥး့စာ့ဖို႔ပငး မစဥး့စာ့ရဲပါေပ။ မ္ကးစိႏြငအ
းံ ်ခာ့က္နး့မာေရ့ စစးေဆ့ကုသ်ခငး့အတျကးကာ့ ပူစရာမလိုပါ။ ေဒါကးတာ ေဖသနး့
ေမာငး ေဒါကးတာလငး့ ႏြငးံ ေဒါကးတာ ေက္ားဦ့+ေဒါကးတာေထျ့ေထျ့စိန၊း ေဒါကးတာွငး့်မငးံေအာငး+ေဒါကးတာ်မငးံ်မတးေသျ့တို႔
က သဵဃာေတားမ္ာ့အတျကး လိုေလေသ့မရြိေအာငး ေဆ့ကုသေပ့ၾကပါသညး။
ေဒါကးတာေဇားမငး့သူက သျာ့ႏြငးံ သျာ့ဖုနး့ေရာဂါအတျကး ေဆ့ကုသေပ့ရုဵတငးမက သျာ့က္နး့မာေရ့အတျကး သိသငးံသိထိုကး
ေသာ သျာ့က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈပညာေပ့စကာ့မ္ာ့ကိုလညး့ ေမတၱာေစတနာႀကီ့မာ့စျာ ရြငး့လငး့ေ်ပာ်ပသညး။ စာေရ့သူ
တို႔်မနးမာအမ္ာ့စုက သျာ့ႏြငးံပတးသကးေသာ က္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈနညး့ပါ့ေနေသ့ေၾကာငး့၊ သျာ့ကိုကးသျာ့နာ သျာ့နဲ႔မြ
သာ သျာ့ဆရာွနးႏြငးံ်ပသတတးေၾကာငး့၊ အမြနးအာ့်ဖငးံ သျာ့ဆရာွနးႏြငးံ ေ်ခာကးလတစးႀကိမးခနး႔ ်ပသကာ သျာ့အတျငး့က
သျာ့ဂ္ိဳ့မ္ာ့၊ အညစးအေၾက့မ္ာ့ကို ေဆ့ေၾကာသငးံေၾကာငး့၊ သို႔မြသာ သျာ့ဖုနး့မ္ာ့ တိုမသျာ့ႏိုငးပဲ သျာ့ဖုနး့ေရာဂါ မ်ဖစးႏိုငး
ေၾကာငး့၊ သျာ့ဖုနး့ေရာဂါမြတစးဆငးံ သျာ့ဖုနး့မြ ဘကးတီ့ရီ့ယာ့မ္ာ့က ခႏၶာကိုယးအတျငး့သိွ
ု႔ ငးကာ ေသျ့ေၾကာထဲတျငး ပိတးဆို႔
လြ္ငး ေသျ့တို့ေရာဂါ၊ ႏြလုဵ့ေသျ့ေၾကာတျငး့ ွငးေရာကးသျာ့လြ္ငး ႏြလုဵ့ေရာဂါ၊ ဦ့ေႏြာကးေသျ့ေၾကာတျငး့ ွငးေရာကးသျာ့လြ္ငး
ေလ်ဖတးေရာဂါမ္ာ့ ရရြိႏိုငးေၾကာငး့၊ သျာ့မေကာငး့လို႔ သျာ့စိုကးရလြ္ငး အလျနးေစ့္ႀကီ့သလို ကိုယးံမူလသျာ့ေလာကး အဆငးမ
ေ်ပႏိုငး၍ ကိုယးံမူလသျာ့မ္ာ့ကို အထူ့ဂရုစိုကးသငးံေၾကာငး့၊ အစာစာ့ၿပီ့တိုငး့ႏြငးံ ညအိပးယာွငးတိုငး့ သျာ့တိုကးသငးံေၾကာငး့၊
သျာ့တိုကးရုဵတငးမက သျာ့ၾကာ့ညပးတတးသူမ္ာ့ သျာ့ၾကာ့ထဲက အသာ့စမ္ာ့၊ အစာ့အစာမ္ာ့ကို သနး႔ရြငး့ေအာငး ေဆာငးရျကး
သငးံေၾကာငး့ မ္ာ့ကို အေသ့စိပး ရြငး့လငး့တငး်ပပါသညး။
ထို႔ေၾကာငးံပငး အဇူဇာၿမိဳ႕က ပ႒ာနး့ပျဲကို အေမရိကနးေရာကးသဵဃာေတားမ္ာ့ အထူ့ႏြစးသကးၾကသညး။ ၾကျေရာကးလာေသာ
သဵဃာေတားတိုငး့ကလညး့ အဇူဇာမြာ အလျနးေပ္ားၾကပါသညး။ စာေရ့သူတို႔ ဓမၼာေလာကေက္ာငး့ဆရာေတားႀကီ့ အရြငးဇနိတ

ကလညး့ ေရာကးရရ
ြိ ာ အရပးေဒသတိုငး့မြာ ်မနးမာမိသာ့စုမ္ာ့ တို့တကးႀကီ့ပျာ့ေၾကာငး့၊ ညီညျတးေပ္ားရႊငးေၾကာငး့၊ နိဗၺာနးေရာကး
ေၾကာငး့တရာ့မ္ာ့ကို ေဟာေ်ပာ်ပသဆုဵ့မေပ့သညး။ အမ္ိဳ့ဘာသာ သာသနာကို ခ္စး်မတးႏို့ၾကရနး၊ ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ တိုငး့တစးပါ့
တျငး အနႏၱငါ့ပါ့ကို အထူ့မေမံၾကရနး၊ ်မနးမာအခ္ငး့ခ္ငး့ စညး့လုဵ့ညီညျတးစျာ ရိုငး့ပငး့ကူညီၾကရနး သျနးသငးဆုဵ့မေပ့ပါသညး။

အလျနးရခဲလြေသာ လူ႔ဘွတျငး ရခဲလျနး့ေသာ သူေတားေကာငး့တရာ့ေဟာၾကာ့ေပ့သညးံ သာသနာေတားႀကီ့ႏြငးံ ႀကဳဵေတျ႔ခိုကး
တျငး ဘုရာ့အလိုေတားက္ တကယးံအႏြစးသာရ အ်မတးဆုဵ့ကုသိုလး ွိပႆနာတရာ့ပျာ့မ္ာ့ၾကရနး အထူ့တလညး မြာၾကာ့ဆုဵ့မ
ေပ့ေတားမူခဲံပါသညး။ စာေရ့သူတို႔ဘွေတျမြာ အချငးံသာတုနး့ အချငးံသာခိုကးမြာ သဵသရာွဋးႀကီ့ထဲမြာ ်ပနးနစးမသျာ့ေစရနး
သညးွိပႆနာကုသိုလးႀကီ့သာလြ္ငး အမြတးတကယး အာ့ကို့အာ့ထာ့ရာ်ဖစးပါသညး။ သာမနး ဒါနကုသိုလး၊ သီလကုသိုလး၊
သမထကုသိုလးကေတာံ ဘုရာ့မပျငးံေသာ သုညကမၻာေတျမြာလညး့ က္ငးံသုဵ့ေဆာကးတညးချငးံရၾကသညး။ အ်ခာ့ေသာ ဘာသာ
ေတျမြာလညး့ အထိုကးအေလြ္ာကးရြိေနၾကသညး။ ဗုဒၶဘာသာ၏ တကယးံအႏြစးသာရကုသိုလးသညးကာ့ ွိပႆနာတရာ့ပျာ့မ္ာ့
အာ့ထုတး်ခငး့ကုသိုလးႀကီ့သာလြ္ငး်ဖစးပါသညး။ သာမနး ဒါနကုသိုလး၊သီလကုသိုလး၊သမထကုသိုလးတို႔ေၾကာငးံ လူ႔စညး့စိမး၊ နတး
စညး့စိမး၊ ်ဗဟၼစညး့စိမမ
း ္ာ့ကိရ
ု ႏိုငးပါသညး။ သို႔ေသား ထိုစညး့စိမးခ္မး့သာမ္ာ့သညး အို်ခငး့ဆငး့ရဲ၊ နာ်ခငး့ဆငး့ရဲ၊ ေသ်ခငး့ဆငး့ရဲ
တို႔၏ အုပးစို့မႈ၊ ခ္ယးလြယးမႈေအာကးမြာ ထမငး့တစးလုပး ဒုတးတစးခ္ကး လိုပငးခဵစာ့ေနၾကရသညး။ ခ္မး့သာစစး ခ္မး့သာမြနးမဟုတး
ေသာေၾကာငးံ ခ္မး့သာစစးခ္မး့သာမြနး နိဗၺာနးခ္မး့သာ်မတးႀကီ့ကို အရယူႏိုငးရနး ွိပႆနာတရာ့ကို အခ္ိနးရတိုငး့ ႀကိဳ့စာ့ပျာ့မ္ာ့
သငးံလြပါေၾကာငး့ နိဗၺာနးအက္ိဳ့ေမြ္ား၍ ႏိႈ့ေဆားတိုကးတျနး့လိုကးပါသတညး့။

အရြငးဇွန(ကုနး့ေဇာငး့)

