
           ကထိန္ဒါန ဘယ္ကစ? 
 

ကထိန္ေခတ္ နီးလာၿပီျဖစ္ေတာ့ ကထိန္သကၤန္း အလွဴရွင္မ်ား သဒၶါတရား တုိးပြားေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး 

ကထိန္သကၤန္း ျဖစ္ေပၚလာပံုနဲ႔ ကထိန္သကၤန္းသည္ ရဟန္းေတာ္တုိ႔အဖုိ႔ အလြန္အေရးပါ အရာေရာက္၍ 

ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာရပုံ အလွဴရွင္မ်ားအတြက္လဲ တူေသာအက်ိဴးမ်ားကုိ ခံစားရပုံမ်ား တင္ျပေပးလုိပါတယ္။ 

                     “အႏုဇာနာမိ ဘိကၡေ၀ ၀ႆံ၀ု႒ာနံ ဘိကၡဴနံ ကထိနံ အတၴရိတံု”(၀ိနယ-ပါဠိေတာ္) 

“ရဟန္းတုိ႔ ၀ါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ၀ါဆုိ၍ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႔ ပ၀ါရဏာျပဳၿပီးူလ်ွင္ ၀ါမွ 

ထေတာ္မူၾကေသာ ရဟန္းေတာ္တုိ႔အား အာနိသင္ငါး၀ အက်ိဳးရသည့္ ကထိန္သကၤန္း အလွဴေတာ္ကုိ ငါဘုရား 

ခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္” ဟု ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူလုိ႔  (၁၄)၀ါေျမာက္ သာ၀တိၱျပည္ 

ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူခိုက္မွာ ခြင့္ျပဳေတာ္မူခ့ဲပါတယ္။ 

ကထိန္သကၤန္း ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္းဟာ အေၾကာင္းမ့ဲမဟုတ္ပါဘူး၊ ပါေ၀ယ်က အမည္ရတ့ဲ ရဟန္းေတာ္ 

သံုးက်ိပ္တုိ႔သည္  ေျခာက္ယူဇနာ ကြာေ၀းတ့ဲေနရာမွ ျမတ္စြာဘုရား သီတင္းသံုးေတာ္မူတ့ဲ သာ၀တိၴျပည္သုိ႔ 

ရြ႕ံေတြညြံေတြ ေရေတြထဲမွာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကရတယ္၊ အထပ္ထပ္ခ်ဳပ္စပ္ထားတ့ဲ ပံ႔သကူသကၤန္းေတြက 

ေရေတြစုိလုိ႔ ဖိုသီဖတ္သီနဲ႔ ပင္းပန္းႀကီးစြာ ဘုရားထံလာၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္ သံုးက်ိပ္ရဲ႕ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈကုိ 

သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူလုိ႔ ဘုရားရွင္က ကရုဏာႀကီးစြာ ကထိန္သကၤန္းကုိ ခြင့္ျပဳေတာ္မူတာပါ။ 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေရႊလက္ထက္ေတာ္ အခါတံုးက ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ ၀ါဆုိရန္ နီးကပ္လာၿပီဆုိရင္ 

ဘယ္အရပ္မွာပဲေနေန ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ရိွေတာ္မူရာကုိ လာေရာက္ဖူးေမ်ွာ္ ကန္ေတာ့ျခင္းအေလ့ 

ရွိၾကပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္နဲ႔ ၀ါတြင္းေလးလ ကာလပတ္လံုး ကင္းကြာ ေနၾကရမွာျဖစ္လို႔ ျမတ္စြာဘုရားထံ 

လာေရာက္ဖူးေျမာ္ လုိသူတုိ႔ကဖူးေျမာ္ - ကမၼ႒ာန္း ေတာင္းလုိသူတုိ႔က ကမၼ႒ာန္းတရား ေတာင္းၾကဖုိ႔ပါပဲ။  

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က သင့္ေလ်ာ္တ့ဲၾသ၀ါဒ ေပးသင့္သူကို ၾသ၀ါဒေပး- ကမၼ႒ာန္းတရား ေပးသင့္သူကုိ ကမၼ႒ာန္း 

ေပးေတာ္မူပါတယ္။ ဒီလုိ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျပဳေတာ္မူၾကၿပီးမွ မိမိတုိ႔ဆုိင္ရာ ၀ါဆုိ ၀ါကပ္မူၾကမည့္ 

၀ါဆုိေက်ာင္းရိွရာသုိ႔ ၾကြေရာက္ ၀ါကပ္ေတာ္မူေလ့ ရွိၾကပါတယ္။  

သီတင္းကြ်တ္လုိ႔ ပ၀ါရဏာ ျပဳၿပီးၿပီဆုိေတာ့လဲ ဒီလိုပါပဲ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သီသင္းသံုး ေနထုိင္ေတာ္မူရာသုိ႔ 
လာေရာက္ဖူးေျမာ္ ကန္ေတာ့ေလ့ ရိွၾကျပန္ပါတယ္။ သီတင္း၀ါလ ကြ်တ္တဲ့အခါ  လာေရာက္ဖူးေျမာ္ 
ကန္ေတာ့ၾကတာကေတာ့    မိမိတုိ႔ ၀ါတြင္းေလးလ ကာလပတ္လံုး ေနထုိင္က်င့္သံုး ခ့ဲ့ဲၾကရတ့ဲ 
အေၾကာင္းအရာနဲ႔တကြ အားထုတ္ရႈမွတ္ ပြားမ်ားခဲ့ၾကတ့ဲ ကမၼ႒ာန္းတရားမ်ားကုိ ေလ်ွာက္ၾကားၾကရန္ 
ျဖစ္ပါတယ္။   ယခု ကထိန္ခြင့္ျပဳရန္ ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲရတ့ဲ ပါေ၀ယ်က ရဟန္းေတာ္ သံုးက်ိပ္မွာလဲ ဒီလုိပါပဲ 
သီတင္း၀ါလကြ်တ္လုိ႔ ဘုရားရွင္ထံ ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ရန္ ေရာက္လာၾကတ့ဲအခါ ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာ 



လာၾကရတာကုိ ဘုရားရွင္ သိေတာ္မူလုိ႔ ထုိရဟန္းေတာ္တုိ႔အား သနားျခင္း ကရုဏာႀကီးစြာ ျဖစ္ေတာ္မူသျဖင့္ 
အနာဂါတ္ သာသနာမွာ ရဟန္းေတာ္မ်ား သကၤန္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ ပင္ပန္းမႈ မျဖစ္ၾကရေလေအာင္ ခ်မ္းသာမည့္ 
နည္းလမ္းကုိ ဘုရားရွင္ ဆင္ျခင္ေတာ္မူတ့ဲအခါ  အာနိသင္ငါးပါး အက်ိဳးရႏိုင္မည့္ ကထိန္ကုိ ခြင့္ျပဳလ်ွင္ျဖင့္  
ခ်မ္းသာၾကမည္ကုိ ျမင္ေတာ္မူပါတယ္။ ေရွးဘုရားရွင္တုိ႔ ဒီလုိကထိန္ ခြင့္ျပဳရုိးရိွ- မရွိကုိ ဆင္ျခင္ေတာ္ 
မူျပန္တဲ့အခါ ေရွးေရွးဘုရားရွင္ တုိ႔သည္လဲ ခြင့္ျပဳေတာ္မူရုိး ရိွတာကုိ ျမင္ေတာ္မူတ့ဲအတုိင္း “ အႏုဇာနာမိ 
ဘ္ိကၡေ၀” စတ့ဲ အထက္မွာ ျပဆုိခ့ဲတဲ့အတုိင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ အမိန္႔ေတာ္ကုိ  မိန္႔ဆိုပညတ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး 
ရဟန္းေတာ္မ်ား ရရိွႏိုင္တဲ့ ကထိန္အာနိသင္ ငါးပါးကုိ ထုိရဟန္းေတာ္ သံုးက်ိပ္ အေၾကာင္းျပဳ၍ 
ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့ပါတယ္။  
“အတၳတ ကထိနာနံ ေ၀ါ ဘိကၡေ၀ ပဥၥ ကပၸိႆႏၱိ၊ အနာမႏၱစာေရာ အသမာဒါနစာေရာ ဂဏေဘာဇနံ 

ယာ၀ဒတၱစီ၀ရံ ေယာစတတၳ စီ၀ရုပၸါေဒါ ၊ ေသာ ေနသံ ဘ၀ိႆတီတိ၊ အတၳတ ကထိနာနံ ေ၀ါ ဘိကၡေ၀ 

ဣမာနိ ပဥၥ ကပၸိႆႏၱိ” (၀ိနယ-ပါဠိေတာ္)   ဒါကေတာ့ ဘုရားေဟာပါဠိေတာ္ကုိ ၾကည္ညိဳရေအာင္ 

ေဖၚျပေပးတာပါ။ 

ျမန္မာျပန္ကေတာ့….. ကထိန္သကၤန္း အလွဴခံၿပီး ကထိန္ခင္းတ့ဲ ရဟန္းေတာ္တုိ႔ ရအပ္တ့ဲ ကထိန္အက်ိဳး 

ငါးပါးဆုိတာ…  

(၁) ေဘာဇဥ္ျဖင့္ ပင့္ဖိတ္သည္ကို လကၡံထားေသာ ရဟန္းေတာ္တုိ႔မွာ  ထင္ရွားေသာ ရဟန္းအား 

ပန္ၾကားၿပီးမွသာ  တစ္ျခားေသာ ဒါယကာအိမ္သုိ႔ သြားလုိက သြားရတယ္၊ မပန္ၾကားပဲသြားရင္ စာရိတၱ 

သိကၡာပုဒ္အရ အာပတ္သင့္တယ္။ ကထိန္ခင္းထားတဲ့ ရဟန္းဆုိရင္ ပန္ၾကားစရာ မလုိပဲ သြားလုိရာကုိ 

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားခြင့္ရသြားတယ္၊ အျပစ္မသင့္ေတာ့ဘူး။ (လြတ္လပ္စြာ သြားႏုိင္တ့ဲ အက်ိဳးတစ္ခုေပါ့)။ 

(၂)  တိစီ၀ရိတ္ (အေပၚရံုသကၤန္း+ခါး၀တ္သကၤန္း+ ႏွစ္ထပ္သကၤန္း) ဓူတင္ေဆာင္ထားတ့ဲ ရဟန္းေတာ္တုိ႔မွာ 

ထုိသကၤန္း သံုးထည္တုိ႔တြင္ တစ္ထည္နဲ႔မွ ညဥ့္ကင္းၿပီး မေနေကာင္းဘူး၊ တစ္ထည္ထည္နဲ႔ ညဥ့္ကင္းသြားရင္ 

ဒုတိယ ကထိနသိကၡာပုဒ္အရ အာပတ္သင့္တယ္။  ကထိန္ခင္းထားတ့ဲ ရဟန္းဆုိရင္ ဘယ္သကၤန္းနဲ႔ 

ညဥ့္ကင္းကင္း အျပစ္မရိွေတာ့ဘူး။ (ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေနႏိုင္သြားႏိုင္တ့ဲ အက်ိဳးတစ္ခုေပါ့)။ 

(၃)  မပင့္ဖိတ္တတ္တ့ဲ ဒါယကာက အရွင္ဘုရား ထမင္းစားၾကြပါ၊ မုန္႔စားၾကြပါ.. စသည္ျဖင့္ ေဘာဇဥ္အမည္နဲ႔ 

ပင့္ဖိတ္ရင္ ေလးပါး ေလးပါးထက္အလြန္ တစ္ေပါင္းတည္း သံုးေဆာင္က ဂဏေဘာဇန သိကၡာပုဒ္အရ 

အာပတ္သင့္တယ္။ ကထိန္ခင္းထားတ့ဲ ရဟန္းဆုိရင္ ဘယ္လုိေျပာပင့္ပင္ ့ စားႏိုင္တယ္ အျပစ္မရိွဘူး 

(အျပစ္မရိွတ့ဲ- ေဘးကင္းတ့ဲ အက်ိဳးတစ္ခုေပါ့)။ 

(၄) မိမိ ရထားတဲ့သကၤန္းကုိ အဓိ႒ာန္+ ၀ိကပၸနာ မျပဳပဲ ဆယ္ရက္ထက္လြန္ၿပီး မထားအပ္ဘူး။  ထားခ့ဲရင္ 

ပထမ ကထိနသိကၡာပုဒ္အရ အာပတ္သင့္တယ္။ ကထိန္ခင္းထားတ့ဲ ရဟန္းဆုိရင္ေတာ့ သကၤန္း 

ရၿပီးတ့ဲေနာက္ ငါးလအတြင္း အဓိ႒ာန္+၀ိကပၸနာ မျပဳပဲ ထားခြင့္ရိွတယ္၊ အျပစ္မသင့္ဘူး (ကုိယ့္ပစၥည္းကုိ 

လြတ္လပ္စြာ သိမ္းထားပုိင္ခြင့္ အက်ိဳးတစ္ခုေပါ့)။ 



(၅) “သံဃႆ ေဒမ” လုိ႔ဆုိၿပီး သံဃာအား လွဴဒါန္းေသာ အပ္စပ္သည့္ ပစၥည္းေလးပါး, ႏႈတ္မွရြတ္ဆုိျခင္း 

မျပဳေသာ္လဲ လွဴသူ၏ စိတ္ထဲမွာ သံဃာအား ညြတ္ၿပီး လွဴဒါန္းေသာ အပ္စပ္ေသာပစၥည္း, အတူေန 

ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာ ရဟန္း၏ မတက ပစၥည္း, ကထိန္ေခတ္အတြင္း ေက်ာင္းအသံုး အေဆာင္ပစၥည္းအျဖစ္ 

လွဴဒါန္းေသာ အပ္စပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ   ကထိန္ခင္းထားတ့ဲ ရဟန္းဆုိရင္ အလုိလုိ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ 

ရသြားပါတယ္။ (ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပစၥည္းမွန္သမ်ွ ရပိုင္သည့္ အက်ိဳးတစ္ခုေပါ့)။ 

ယခုျပဆုိခဲ့တ့ဲ အက်ိဳးငါးပါးသည္ ကထိန္သကၤန္း အလွဴခံရၿပီး ကထိန္ခင္းေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ရအပ္ေသာ 

အက်ိဳးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကထိန္သကၤန္း လွဴဒါန္းသူ ဒါယကာတုိ႔ အဖုိ႔မွာလဲ “သုတၱာႏုေလာမ” ေဒသနာအရ  

ရဟန္းေတာ္မ်ား ရတ့ဲအတုိင္း တူေသာအက်ိဳးငါးပါးကုိ ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကထိန္ဆုိတာ ဒါယကာက 

ခင္းရတာမဟုတ္ပဲ ရဟန္းကသာ ခင္းရတာပါ။ အခ်ိဳ႕က ကထိန္ခင္းတယ္ဆုိတာ ဒါယကာေတြက 

ခင္းရတယ္လုိ႔ သကၤန္းလွဴရတာကုိပင္ ကထိန္ခင္းတာပဲလုိ႔ ထင္မွတ္ ေနတတ္ၾကပါတယ္္။ ဒါယကာေတြက 

ကထိန္သကၤန္းကုိပဲ ရဟန္းေတာ္မ်ား ကထိန္ခင္းႏုိင္ေအာင္ လွဴဒါန္းေပးရုံ သက္သက္ပါ။ ဒါယကာေတြ 

လွဴထားတ့ဲ သကၤန္းထဲက မ်ားရင္လဲ တစ္ထည္ပဲ၊ နည္းရင္လဲ တစ္ထည္ပဲ၊ နည္းနည္းမ်ားမ်ား တစ္ထည္ပဲ 

ခင္းရတာပါ။ တထည္ရရင္ကုိပဲ ကထိန္ခင္းႏိုင္ေနပါၿပီ။ ခင္းးပံုခင္းနည္းေတြကုိေတာ့ မေျပာေတာ့ပါဘူး၊ 

မွတ္သားရတာ ရႈပ္ေထြးကုန္မွာ စုိးရပါတယ္။ ဒါက ရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ႔သာ ဆုိင္တာမို႔ ထားခဲ့ပါမယ္။ 

အဲဒါေၾကာင့္ ကထိန္သကၤန္းဆုိတာ အျခားေသာ အခ်ိန္ေတြမွာ ေပးလွဴၾကသည့္ သကၤန္းအလွဴ အက်ိဳးတုိ႔ထက္ 

အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာလြန္လွပါတယ္။ အျခားေသာ အခ်ိန္မွာ ေပးလွဴၾကသည့္ သကၤန္းတုိ႔သည္ 

လွဴဒါန္းသူတုိ႔အတြက္ ေကာင္းကိ်ဳး ကုသိုလ္ရလ်က္ အလွဴခံ ရဟန္းေတာ္တုိ႔မွာ ခ်မ္းသာစြာ ၀တ္ရရံုမ်ွသာ 

အက်ိဳးရိွပါတယ္၊ သကၤန္း  အက်ိဳးကုိ ထူးထူးျခားျခား မရႏိုင္ပါဘူး။ အလွဴရွင္တုိ႔၏ မ်က္ေမွာက္ဘ၀ႏွင့္ 

သံသရာဘ၀ အဆက္ဆက္ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ဆက္ႏိုင္ဖို႔ သကၤန္းအလွဴ သက္သက္မ်ွသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု 

ေျပာေနတ့ဲ ကထိန္သကၤန္းမွာကေတာ့ အဲဒီအက်ိဳးေလာက္သာ မဟုတ္ပါဘူး၊ သကၤန္းကုိ အလွဴခံရတ့ဲ 

ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ အက်ိဳးတရား အထူးေတြရႏိုင္ဖို႔ အဓိကထား လွဴၾကရတာပါ။ ဘယ္လုိပံုစံ မ်ိဳးနဲ႔မွ 

ေပးလုိ႔မရတ့ဲ၊ လွဴလုိ႔မရတ့ဲ… နားလည္လြယ္ေအာင္ ေျပာရရင္.. တန္ခုိးဣဒိၶပါတ္ ျပည့္စုံၾကတ့ဲ နတ္ေတြ 

ျဗဟၼာေတြႏွင့္ ဘုရာရွင္တုိ႔သည္ပင္ မေပးစြမ္းႏိုင္တ့ဲ ေကာင္းက်ိဳးေတြရဖို႔ ေပးလွဴၾကရတာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ 

နားလည္ၾကဖုိ႔ပါ။  ထူးျခားေသာ အက်ိဳးငါးပါး ရရွိတ့ဲသကၤန္း အလွဴျဖစ္ပါတယ္။   ေပးလွဴသူ ဒါယကာတုိ႔မွာလဲ 

သကၤန္းအလွဴ အက်ိဳးေတြနဲ႔အတူ ရဟန္းေတာ္မ်ား ရအပ္တ့ဲ အက်ိဴးငါးပါးလဲ ရၾကတာျဖစ္လုိ႔  

ထူးျခားျမင့္ျမတ္တ့ဲ သကၤန္းအလွဴလုိ႔ ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းအလွဴမွာ “သိမ္”   သကၤန္းအလွဴမွာ 

“ကထိန္” ဆုိတ့ဲ  ေရွးဆရာ အရွင္သူျမတ္တုိ႔ မိန္႔ဆုိခဲ့ၾကတ့ဲ မွတ္သားစရာ သကၤန္းအလွဴေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 

တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 

                                                                                                  မုဒုံဆရာေတာ္ 


