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 “ ငါတုိ႔က ေနာင္တရတတ္ၾကတဲ့သူေတြ မဟုတ္ဘူး၊ ငါတုိ႔မွာ . . . ေနာင္တဆိုတာ 
မရွိဘူး”  ဟု ဆိုတတ္ၾကသူမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။
             ထိုသူမ်ားအတြက္ ဤစာအုပ္သည္ မရည္ၫႊန္းပါ။ 
အခ်ိဳ႕က . . .
ေနာင္တ ရတတ္ၾကသည္။
ေနာင္အခါ ေနာင္တရမႈနည္းေအာင္ ျပဳျပင္လိုၾကသည္။
ဤစာအုပ္သည္ . . .
ထိုသူမ်ားကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။

စဥ္။   အေၾကာင္းအရာ။
၁။   ဇန္န၀ါရီသို႔...
၂။   သူတစ္ပါးကို ကူညီရင္းနဲ႔ ...
၃။   တြင္းနက္နဲ႔ ၀ဲအလွည့္
၄။   ရတနာေကာင္းရဖုိ႔
၅။   အျပစ္တင္လိုလွ်င္
၆။   ကိုယ္ေလွ်ာက္မည့္လမ္း
၇။   ေနာင္မွတတဲ့ ေနာင္တ
၈။   ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးမ်ားေစဖုိ႔...
၉။   အခ်ိန္မီ
၁၀။   မအိုေဆး
၁၁။   ၾကမၼာကို ႐ိုးမယ္ဖြဲ႔ၾကသူမ်ား 
၁၂။   ၾကက္ဥခြဲသူမ်ား
၁၃။   ပရိယာယ္
၁၄။   ေ႐ြး မေ႐ြး
၁၅။   ၿပီးေတာ့မွ ...
၁၆။   အရင္းႏွစ္ခု

ဇန္န၀ါရီသို႔...
 ျပကၡဒိန္ကို လွမ္းၾကည့္မိရာက ေၾသာ္ ... ခရစ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ကုန္ဦးေတာ့မယ္ဆို
တဲ့ညည္းညဴတဲ့အေတြးက ျဖစ္လာတယ္။ အခ်ိန္ေတြက အကုန္ျမန္ေနသလိုပဲ။ ရက္ေတြ 
တိုမ်ားလာေလသလား၊ အလုပ္ေတြက မၿပီးေသး။ ရက္ေတြက အကုန္ဆံုးျမန္။
 ဒါေၾကာင့္ထင္ပါရဲ႕ Time is flying အခ်ိန္ေတြ အျမန္ပ်ံသန္းေနတယ္လုိ႔ေျပာတာျဖစ္မ
ယ္ ထင္ပါရဲ႕။
 ႐ႈပ္လိုက္တဲ့အလုပ္ေတြ၊ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ လုပ္က္ိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနရတဲ့ သူ႔ 
အတြက္၊ ကိုယ့္အတြက္၊ ဟိုလူ႔အတြက္ သည္လူ႔အတြက္ အလုပ္ေတြ၊ အခ်ိန္မီ အခ်ိန္ကိုက္ 

ေဆာင္႐ြက္ေပးရတဲ့အလုပ္ေတြ၊ ၿပီးျပတ္တယ္ရယ္လည္း မရွိ။ ဒီေလာက္ေတာင္ အလုပ္ 
ေတြ႐ႈပ္ေနတာ ... “ ေသဖုိ႔ေတာင္ အခ်ိန္မရႏုိင္ေတာ့ဘူးလား” ဆိုတဲ့အေမးကို သတိရတယ္၊ 
ထိတ္လန္႔လဲ သြားမိသလိုပဲ။ ဒီအေမးက ... ေရွးအခါက သီဟိုဠ္မွာ မဟာသီ၀ဆိုတဲ့က်မ္းတတ္ 
ပုဂၢိဳလ္ မေထရ္ျမတ္ႀကီးကို သူ႔တပည့္က ေမးေလွ်ာက္လုိက္တဲ့ အေမးစကား...
 မဟာသီ၀မေထရ္ျမတ္ႀကီးက အင္မတန္ ထက္ျမက္တဲ့က်မ္းတတ္ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္ႀကီးဆို 
ေတာ့ သူ႔ထံမွာ လာေရာက္ၿပီး ပညာ ဆည္းပူူးေနၾကတဲ့ ရဟန္းတပည့္ေတြက အမ်ားႀကီး၊ 
အမ်ားႀကီးမွ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ အဲဒီ မေထရ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕အဆံုးအမ ၾသ၀ါဒကုိ ခံယူၿပီး 
တရားအားထုတ္တဲ့အတြက္ ရဟန္းတပည့္မ်ားစြာဟာလည္း အရဟတၱမဂ္ဖိုလ္ပညာေတြကို 
ထုိးထြင္းသိျမင္ ကုန္ၾကတယ္။ တစ္ေန႔မွာ ... အဲဒီအရဟတၱမဂ္ဖိုလ္ကို ထိုးထြင္းသိျမင္တဲ့ရဟ
န္းေတာ္ေတြအနက္က တပည့္ရဟန္းတစ္ပါးဟာ ဒီလိုေတြးမိတယ္။ “ ငါ့ရဲ႕ဆရာ မဟာသီ၀ 
မေထရ္ျမတ္ႀကီးဟာ ငါ့အေပၚမွာ ေက်းဇူးႀကီးမားလွေပတယ္၊ သူ႔အဆံုးအမ ၾသ၀ါဒေပၚမွာ 
အမွီျပဳၿပီး ငါဟာ စ်ာန္အဘိညာဥ္နဲ႔တကြ အရဟတၱမဂ္ဖုိလ္ပညာကို ရခဲ့တယ္၊ ငါ့ဆရာ 
မဟာသီ၀မေထရ္ျမတ္ႀကီးေကာ... ဘယ္လုိအဆင့္အတန္းမ်ိဳး ရွိပါလိမ့္...လုိ႔ဆင္ျခင္ၿပီးေတာ့ 
အဘိညာဥ္နဲ႔သူ႔ဆရာ မဟာသီ၀မေထရ္ႀကီးရဲ႕အဆင့္ အတန္းကို ၾကည့္တယ္။ ၾကည့္ေတာ့ 
... သူ႔ဆရာ မဟာသီ၀မေထရ္ႀကီးဟာ က်မ္းဂန္စာေပေတြကုိသာ တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ 
တတ္သိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ႀကီးသာ ျဖစ္တယ္၊ အဆင့္အတန္းအားျဖင့္ေတာ့ ပုထုဇဥ္ အဆင့္အတန္းမွ်သာပဲ 
ရွိေသးသူျဖစ္တယ္” ဆိုတာ ကို ျမင္သိတယ္၊ “ ငါတုိ႔ဆရာ မဟာသီ၀မေထရ္ႀကီးဟာ သူတစ္ပါးတုိ႔
ရဲ႕မွီခုိအားထားရာျဖစ္ေပမယ့္ သူကိုယ္တုိင္မွာေတာ့ သူတစ္ပါးရဲ႕မီွခုိအားထားရာ မရေသး ပါလား၊ 
ငါသြားၿပီး ဆရာ့ကို ဒီအခ်က္နဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး သတိေပးမယ္” လုိ႔တပည့္ရဟန္းဟာ ၾကံစည္ၿပီးေတာ့ 
မဟာသီ၀မေထရ္ျမတ္ ႀကီးရွိရာ ေက်ာင္းေတာ္ကို ႂကြသြားတယ္။ ေရာက္တဲ့အခါမွာ မဟာသီ၀ 
မေထရ္ႀကီးက ...
 “ ငါ့ရွင္ ... အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ လာေရာက္သလဲ” လုိ႔ေမးတယ္။ တပည့္ရဟန္းက 
“တရားတစ္ပုဒ္ေလာက္ ဆရာ့ထံမွာ သင္ယူလိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လာခဲ့ပါတယ္” 
လုိ႔ေလွ်ာက္တယ္။ ဒီလိုေလွ်ာက္ေတာ့ မဟာသီ၀မေထရ္ႀကီးက...
 “အခြင့္ရႏုိင္မယ္ မဟုတ္ဘူး ငါ့ရွင္” လုိ႔ျပန္ေျပာတယ္။ မေထရ္ျမတ္ႀကီးမွာက 
စာသင္သား တပည့္ေတြ အမ်ားႀကီးမွ အမ်ားႀကီးရွိေနတာ၊ သင္ၾကားေပးရမယ့္ 
အခ်ိန္ေတြက အျပည့္ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ အခုလာတဲ့တပည့္အတြက္ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ဘူး 
ျဖစ္ေနတယ္။ တပည့္ျဖစ္သူက မေထရ္ျမတ္ႀကီးကို “အရွင္ဘုရားမွာ ဒီေလာက္ေတာင္ 
အခ်ိန္ပိုမရႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနရင္ ယေန႔ငါ ဘယ္အရပ္ကို ဆြမ္းခံႂကြရပါ့မလဲ’ 
လုိ႔ၾကံစည္စဥ္းစားရာ တန္ေဆာင္း၀န္းမွာ အရွင္ဘုရား ရပ္ေတာ္မူတဲ့ အခုိက္မွာ တပည့္ေတာ္ 
သင္လိုတဲ့တရားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းပါရေစ” လုိ႔ေတာင္းပန္တယ္။ ဒီလိုေတာင္းပန္တာကို 
မေထရ္ျမတ္ႀကီးက ...
 “ အဲဒီေနရာမွာလည္း အျခားရဟန္းေတြက ေစာင့္ၿပီး ငါ့ကို ျပႆနာတင္ၾက၊ 
ေမးျမန္းၾကတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ငါ့ရွင္အတြက္ အခ်ိန္ရႏုိင္မယ္ မဟုတ္ဘူး” လုိ႔ေျပာတယ္။
   “ ဒီလိုဆို ... အရွင္ဘုရား ဆြမ္းခံႂကြရာ လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္မွာ လို္က္ပါေမးျမန္းပါရေစ”
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   “ ငါ ဆြမ္းခံႂကြရာ လမ္းခရီးမွာလည္း အျခားရဟန္းေတြက ျပႆနာ ေမးေလွ်ာက္ၾကတာပဲ”
   “ ၿမိဳ႕ထဲမွာ ဆြမ္းခံၿပီးလုိ႔ျပန္ႂကြလာတဲ့လမ္းမွာေကာ ဘုရား”
   “ အျပန္လမ္းမွာလည္း ရဟန္းေတြက ျပႆနာ ေမးေလွ်ာက္ၾကတာပဲ”
   “ ဆြမ္းစားေက်ာင္းမွာ ... အရွင္ဘုရား ဆြမ္းဘုန္းေပးျခင္းကိစၥၿပီးတ့ဲအခ်ိန္မွာေကာ တပည့္ေတာ္ 
ေမးျမန္းခြင့္ရပါ့မလားဘုရား”
   “ အဲဒီ အခ်ိ္န္မွာလည္း ျပႆနာေမးေလွ်ာက္မည့္ ရဟန္းေတြ ရွိေနၾကတယ္”
 တပည့္ရဟန္းက အားလပ္တဲ့အခ်ိန္ကို စံုစမ္းတုိင္း ဆရာျဖစ္သူ မဟာသီ၀မေထရ္ႀကီးမွာ 
အခ်ိန္တုိင္း မအားမလပ္တာခ်ည္း ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဒီအခါမွာ တပည့္ျဖစ္သူက 
ဆရာျဖစ္သူ မဟာသီ၀မေထရ္ႀကီးကို
 “ဒီအတုိင္းသာဆုိရင္ အရွင္ဘုရားမွာ ေသရမယ့္အခ်ိန္ကိုေတာင္ 
မရႏုိင္ေတာ့ဘူးလားဘုရား” တဲ့။
 မဟာသီ၀မေထရ္ႀကီးအတြက္ သတိသံေ၀ဂ ရသြားေစတဲ့စကားျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 
တပည့္ရဟန္းေတြက ဆရာမေထရ္ ျမတ္ႀကီးကို 
 “အရွင္ဘုရားမွာ ကမၼ႒ာန္းတရားအားထတုဖ္ုိ႔အခ်ိန္ေတာ ့ရသင့္ပါတယ။္ ယသူင့္ပါတယ။္ 
အရွင္ဘုရားဟာ ‘ တံကဲပ်ဥ္’ နဲ႔ တူေန ပါတယ္။ အရွင္ဘုရားဟာ သူတစ္ပါးရဲ႕မွီခုိရာသာျဖစ္ေပမဲ့ 
အရွင္ဘုရားကိုယ္တုိင္မွာေတာ့ မွီရာ၊ အားကိုးရာ မရွိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အရွင္ဘုရားဟာ 
သံသရာမွာ ေထာက္တည္မွီခုိရာျဖစ္တဲ့တရားဓမၼကို ထုိးထြင္းသိျမင္မႈ မရွိေသးပါဘူး၊ 
တပည့္ေတာ္ အရွင္ဘုရားဆီ လာတာ အရွင္ဘုရားထံမွ တရားဓမၼ သင္ယူဖုိ႔လာတာမဟုတ္ပါဘူး” 
လုိ႔ေျပာၿပီးေတာ့ တပည့္ ျဖစ္သူက စ်ာန္အဘိညာဥ္နဲ႔ ျပန္ႂကြ သြားတယ္။ မဟာသီ၀မေထရ္ႀကီးဟာ 
သတိတရားရၿပီး ကမၼ႒ာန္းတရားကို မရပ္မနား အားထုတ္လုိက္တာ ေနာက္ဆံုးမွာ အရဟတၱ 
မဂ္ဖိုလ္ဆိုတဲ့ဓမၼရိပ္ကို ခိုခြင့္ရသြားတယ္။ တကယ့္မွီခုိရာကို ရသြားျခင္းပါပဲ။
 “ ေသရမယ့္အခ်ိန္ကိုေတာင္ မရႏုိင္ေတာ့ဘူးလား” ဆိုတဲ့ၾကားေယာင္လာတဲ့စကားသံရဲ႕ 
အေခ်ာက္အလွန္႔ကို ခံေနရတာေတာ့ အမွန္ပဲ။
 ႏွစ္ေဟာင္းကို ျပန္ၾကည့္လုိက္ရင္ ႐ႈပ္ခဲ့တဲ့အလုပ္ေတြက ဓမၼရိပ္နဲ႔ေ၀းတဲ့ 
အလုပ္ေတြခ်ည္း။ ဓမၼရိပ္နဲ႔ေ၀းရတဲ့အထဲမွာ ... အမွားမွား၊ အယြင္းယြင္းေတြက အမ်ားႀကီး။ 
ေတြးေတာၾကံစည္၊ ေျပာတာဆုိတာ၊ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္တာေတြမွာ အခၽြတ္အေခ်ာ္ အတိမ္း 
အပါးေတြနဲ႔ဆိုေတာ့ ရလိုက္တဲ့ေနာင္တေတြကလည္း အမ်ားႀကီးမွ အမ်ားႀကီး...။ 
ကိုယ္လိုလူေတြကလည္း ေလာကႀကီးမွာ အမ်ား ႀကီး ရွိေနမွာပါ၊ ရွိလည္းရွိခဲ့မွာပါလုိ႔ 
ကိုယ္တစ္ေယာက္ထည္း မမွားခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ သူမ်ားေတြကိုပါ မွားေဖာ္မွားဖက္ 
ရွာမိတာဟာ သတိေတာ့ထားမိပါရဲ႕၊ ႏွစ္ေဟာင္းေတြဆီ ျပန္ၾကည့္လုိက္ရင္ အခ်ိန္မွန္မွန္ 
လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကို မလုပ္ခဲ့မိလို႔ နစ္နာဆံုး႐ႈံး သြားတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။
 ျပကၡဒိန္ၾကည့္ရင္း ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေတြးစဥ္မွာ ကမာၻေက်ာ္႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး မာရီလင္မြ
န္႐ိုးေျပာတဲ့စကားကိုလည္း အမွတ္ရ လာပါတယ္။ မြန္႐ိုးက ေျပာတယ္၊ “ ကၽြန္မ ျပကၡဒိန္ေပၚေတာ့ 
ခဏခဏေရာက္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ကၽြန္မကေတာ့ အခ်ိန္ မမွန္တတ္ ပါဘူး” တဲ့၊ ဟုတ္မွာေပါ့။ 
သူ႔ပံုနဲ႔ျပကၡဒိန္မ်ိဳးစံု ထုတ္ခဲ့တာပဲ၊ ျပကၡဒိန္ေပၚကို သူခဏခဏေရာက္ခဲ့တာ ဟုတ္တာေပါ့။ 

ေျပာတဲ့အတုိင္းပဲ မြန္႐ိုးဟာ ဘယ္ေနရာမွာမွ အခ်ိန္မမွန္တတ္ဘူး၊ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကြင္းကို 
သြားရာမွာလည္း အခ်ိန္မမွန္ဘူး၊ သူ သီခ်င္းဆုိျပရမယ့္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ျပရမယ့္ အခမ္းအနားေတြကို 
သြားရာမွာလည္း အခ်ိန္မမွန္ဘူး၊ အိပ္တာ၊ စားတာေတြမွာလည္း အခ်ိန္မမွန္ဘူး၊ သူ႔ဘ၀မွာ 
စနစ္တက် ဘာမွမရွိဘူး၊ အခ်ိန္မမွန္တာ၊ ပံုမွန္မလုပ္တာ၊ စနစ္တက်မရွိတာေတြနဲ႔ 
ထင္ရာစိုင္းခဲ့တဲ့မြန္႐ိုးဟာ ငယ္ငယ္ ႐ြယ္႐ြယ္နဲ႔ဘ၀ဆံုးသြားတယ္။ အခ်ိန္မွန္မွန္၊ စနစ္ရွိရွိနဲ႔ 
ဘ၀ကို အေလးအနက္မေနတတ္လုိ႔ ဒီလိုျဖစ္ရတာလုိ႔ မွတ္ခ်က္ခ်သူေတြ ရွိတယ္။
 ပုထုဇဥ္ေတြဆုိေတာ့လည္း မွားတာယြင္းတာ ခၽြတ္ေခ်ာ္တာေတြ ရွိမွာပဲ၊ ဒါေပမဲ့... 
တခ်ိဳ႕ေသာ အမွားေတြက ဘ၀ပ်က္ေလာက္ ေအာင္ မွားတဲ့အမွားမ်ိဳးေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ တစ္ခါမွာ 
ေလထီးခုန္ေတာ့မယ့္ ေလထီးတပ္သားတစ္ဦးက သူ႔ဆရာကို “ ဆရာ... ကၽြန္ေတာ့္ေလထီးကို 
ေနာက္အသစ္တစ္ခုနဲ႔ လဲခ်င္တယ္၊ အခု ေလထီးရဲ႕အေျခအေနက သိပ္စိတ္မခ်ရဘူး” 
လုိ႔ေျပာေတာ့ ဆရာက ဘယ္ႏွယ္ျပန္ေျပာလဲဆိုေတာ့... “ ခုန္ခ်ၾကည့္လိုက္ေပါ့ကြာ၊ 
မေကာင္းေတာ့လည္း ျပန္လဲေပ့ါ”  တဲ့။
 ခုန္ခ်ၿပီး ေလထီးမပြင့္လုိ႔ေအာက္မွာ အသက္ကုန္ၿပီျဖစ္မွေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ ေလ
ထီးအသစ္နဲ႔လာၿပီးလဲႏုိင္ေတာ့မွာလဲ။ ဒီအျဖစ္ အပ်က္က လုပ္ၾကံၿပီးေျပာတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ 
တကယ့္လက္ေတြ႔ဘ၀မွာေတာ့ သူ႔ဆရာေျပာတဲ့စကားအတုိင္း ခုန္ခ်မယ့္ ေလထီး တပ္သား 
မရွိေလာက္ပါဘူး။
 ဒါေပမဲ့ မဟုတ္တာေျပာမိမွားလုိ႔ ဘ၀ပ်က္သြားတာေတြ၊ ကိုယ့္၀န္းက်င္က 
လူေတြကို ထိခုိက္နစ္နာေစတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပထားတာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ၊ ဟို ... 
လြန္ခဲ့တဲ့၅ ကမာၻေလာက္က ဘုရားအေလာင္း ႐ြဲကုန္သည္နဲ႔ ေဒ၀ဒတ္အေလာင္း ႐ြဲကုန္သည္ 
ျပႆနာျဖစ္ၾကတာကို သတိရၾကည့္။
 ေျမးမေလးက ႐ြဲလိုခ်င္လုိ႔အဘြားျဖစ္သူက ႐ြဲနဲ႔ရသေလာက္ လဲေပးပါဆိုၿပီး 
ျပလာတဲ့မည္းညစ္ေနတဲ့ခြက္ကို ေဒ၀ဒတ္အေလာင္း အလ်ာ ႐ြဲကုန္သည္က ေ႐ႊခြက္မွန္းသိလ်က္
နဲ႔ဘာမွတန္ဖိုးမရွိတဲ့ခြက္လုိ႔လိမ္ေျပာတယ္။ မမွန္စကားကို ဆိုတယ္။ ေဒ၀ဒတ္ အေလာင္းအလ်ာ 
႐ြဲကုန္သည္ကို ေလာဘေတြဖံုးေနတယ္၊ ေဒ၀ဒတ္အေလာင္းအလ်ာကို ေလာဘအေမွာင္ 
ဖံုးလႊမ္းေနတယ္။
 ေ႐ႊခြက္ႀကီးကို အလကားနီးပါး လိုခ်င္ေနတယ္။ နည္းနည္းကေလးေပးၿပီး 
မ်ားမ်ားႀကီး လိုခ်င္ေနတယ္။ အေမွာင္ထဲမွာ အျဖဴအမည္း မသဲကြဲဘူးဆို မဟုတ္လား။ 
ေလာဘဆိုတဲ့အေမွာင္၊ ေဒါသဆိုတဲ့အေမွာင္၊ ေမာဟဆိုတဲ့အေမွာင္ေတြ ဖံုးၿပီဆိုရင္  လူဟာ 
အမွား အမွန္၊ အေကာင္းအဆိုး ခြဲျခားမျမင္ေတာ့ဘူး၊ ေဒ၀ဒတ္အေလာင္းအလ်ာ ႐ြဲကုန္သည္ဟာ 
ေ႐ႊခြက္ကို ေ႐ႊခြက္ပါလုိ႔အမွန္မေျပာဘဲနဲ႔ အဘြားႀကီးထံကေန ထြက္သြားတယ္၊ သူ႔အၾကံက... 
ေနာက္တစ္ေက်ာ့ ျပန္လာၿပီးမွ ႐ြဲအနည္းဆံုးေပးၿပီး ေ႐ႊခြက္ႀကီးကို ယူမယ္ ဆိုတဲ့အၾကံနဲ႔ျဖစ္မွာေပါ့။
   ဘုရားေလာင္း ႐ြဲကုန္သည္ အခုန ေျမးအဘြားဆီေရာက္ေတာ့ ဘုရားေလာင္း 
႐ြဲကုန္သည္ကေတာ့ အမွန္အတိုင္းေျပာတယ္၊ ေ႐ႊခြက္ကို ေ႐ႊခြက္ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ 
သူ႔မွာ ပါသမွ် ႐ြဲေတြကို အကုန္ ေျမးအဘြားကိုေပးတယ္၊ တန္ရာတန္ေၾကးအားျဖင့္သူ႔ဘက္က 
႐ြဲေတြထပ္ေပးဖုိ႔လိုေသးတယ္လုိ႔ ႐ုိး႐ိုးသားသား မွန္မွန္ကန္ကန္ေျပာတယ္။ အဘြားႀကီးက 
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ေက်ေက်နပ္နပ္နဲ႔ ေ႐ႊခြက္ကိုဘုရားေလာင္း ႐ြဲကုန္သည္ရဲ႕လက္ထဲထည့္လုိက္တယ္။
 ဘုရားေလာင္း ႐ြဲကုန္သည္ ေ႐ႊခြက္ကို ရသြားတာကိုသိေတာ့ ေဒ၀ဒတ္ေလာင္းလ်ာ 
႐ြဲကုန္သည္ဟာ အႀကီးအက်ယ္ ေဒါသေတြ ျဖစ္တယ္။ ေလာဘအေမွာင္ေတြ ဖံုးေနရာက 
အခု ေဒါသအေမွာင္ေတြ ေဒ၀ဒတ္ေလာင္းလ်ာ ႐ြဲကုန္သည္ကို ဖံုးလႊမ္းတယ္။ ေဒါသ 
ေတြနဲ႔အာဃာတေတြနဲ႔ ေဒ၀ဒတ္ေလာင္းလ်ာ ႐ြဲကုန္သည္ဟာ ဘုရားေလာင္းကို 
ရန္ညႇိဳးေတြဖြဲ႔တယ္။ ေဒါသအာဃာတေတြ ျပင္းထန္ လြန္းေတာ့ ေဒ၀ဒတ္ေလာင္းလ်ာ 
႐ြဲကုန္သည္ဟာ ေသြးေတြအန္ၿပီး ဘ၀ပ်က္သြားတာပဲ။ ခြက္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ 
ရန္ညႇိဳးေဒါသေတြနဲ႔ေဒ၀ဒတ္ေလာင္းလ်ာဟာ ဘုရားေလာင္းနဲ႔ဆံုေတြ႔တဲ့ဘ၀တုိင္းမွာ 
ဘုရားေလာင္းကို ဘ၀မပ်က္ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္ဖုိ႔အားထုတ္ေတာ့တာပဲ။
 တစ္ခုေသာဘ၀မွာ ဘုရားေလာင္းဟာ ေမ်ာက္ေတြရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ 
ေမ်ာက္မင္းျဖစ္တယ္၊ ေဒ၀ဒတ္အေလာင္းအလ်ာဟာလည္း ေမ်ာက္မင္းရဲ႕ေနာက္လိုက္ 
ေမ်ာက္ေတြထဲမွာ အပါအ၀င္ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ျဖစ္လာတယ္။ တစ္ခါမွာ... 
ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္မင္းနဲ႔ ေနာက္လိုက္ေမ်ာက္ေတြဟာ သရက္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ေပၚတက္ၾကၿပီး 
အင္မတန္ခ်ိဳၿမိန္တဲ့ သရက္သီးမွည့္ေတြကို စားေနၾကတယ္။ ေန၀င္ခ်ိန္ေလာက္မွာ 
ဒီသရက္ပင္ႀကီးေအာက္ကို ဘုရင္နဲ႔သူ႔ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါေတြ ေရာက္လာတယ္။ ဒီလို 
လူေတြ သရက္ပင္ ေအာက္ ေရာက္လာတာကို ေမ်ာက္ေတြသိေတာ့ ထိတ္ထိတ္လန္႔လန္႔ေတြ 
ျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ေမ်ာက္ေခါင္းေဆာင္ ေမ်ာက္မင္းကို လူေတြေရာက္ေနတဲ့အေၾကာင္း 
ေျပာၾကတယ္။ ေနေမွာင္သြားလုိ႔ ေမ်ာက္ေတြ အသတ္မခံရေသးတာ။ ေနာက္ေန႔မုိးလင္းရင္ေတာ့ 
ေမ်ာက္ေတြဟာ ဘုရင္ရဲ႕ေနာက္ေတာ္ပါ ေလးသည္ေတာ္ေတြရဲ႕အပစ္အခတ္ အသတ္အျဖတ္ 
ခံရေတာ့မွာ ေသခ်ာတယ္။ ဒါကို သိေနတဲ့ ေမ်ာက္မင္းဟာ သူ႔ေနာက္လုိက္ေမ်ာက္ေတြကို 
ကယ္ဖုိ႔သရက္ပင္ႀကီးကေနၿပီး ျမစ္ကိုခုန္ေက်ာ္ခဲ့တယ္။ ခုန္တဲ့အခါ မွာလည္း 
သရက္ပင္ကေန အကြာအေ၀းကို အေသအခ်ာ တြက္ဆၿပီး ခုန္ခဲ့တာပဲ။ သူ႔အၾကံက 
ႏြယ္ႀကိဳးရွာမယ္၊ ေတြ႔ရင္သူတြက္ဆ ခဲ့တဲ့အလ်ားအတုိင္း ျဖတ္ေတာက္ၿပီးေတာ့ 
ႏြယ္တစ္စကို ခုိင္ခံ့တဲ့ေနရာတစ္ခုမွာ ခ်ည္တုပ္ခဲ့မယ္၊ က်န္တဲ့ႏြယ္ႀကိဳးစကို ခါးမွာ 
ပတ္ခ်ည္ၿပီးေတာ့သရက္ပင္ႀကီးဆီကို ျပန္ခုန္မယ္၊ ေရာက္တဲ့အခါ သရက္ကုိင္းမွာ 
ႏြယ္တစ္စကိုခ်ည္ၿပီး တန္းလိုက္မယ္၊ အဲဒီ ႀကိဳးတန္းကေနၿပီး ေအာက္ကေစာင့္ 
ဆုိင္းေနတဲ့ ရန္သူေတြလက္က လြတ္ေအာင္ ေမ်ာက္ေတြအားလံုးကို ဆင္းခုိင္းမယ္ဆိုတဲ့ 
အၾကံအစည္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
   ေမ်ာက္မင္းဟာ သူ ၾကံစည္ထားတဲ့အတုိင္း ႀကိဳးရွာတယ္။ ရတဲ့အခါမွာ 
သူတြက္ဆထားတဲ့အတုိင္း ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ခုိင္ခံ့တဲ့ေနရာမွာ ႀကိဳးတစ္စကိုခ်ည္တယ္၊ 
က်န္ႀကိဳးတစ္စကိုေတာ့ ခါးမွာပတ္ခ်ည္ၿပီးေတာ့ သရက္ပင္ႀကီးရွိရာကို ျပန္ၿပီးခုန္ တယ္။
 ဒီ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္စဥ္မွာ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္မင္းအတြက္ ေၾကကြဲစရာျဖစ္မယ့္ 
အခ်က္တစ္ခု ပါ၀င္ေနတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ ေမ်ာက္မင္းဟာ သူ႔ခါးမွာ 
ပတ္ခ်ည္မည့္ႀကိဳးရဲ႕အလ်ားကို ထည့္မတြက္မိဘဲ ေမ့ေလ်ာ့သြားတဲ့အခ်က္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ 
ျပန္ခုန္လာတဲ့အခါမွာ သရက္ပင္ႀကီးေပၚ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္မေရာက္ဘဲ သရက္ကုိင္းတစ္ကိုင္းကို 

ဆြဲမိ႐ံံုပဲ ေရာက္သြားရတဲ့အျဖစ္ပါပဲ။
 ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္မင္းဟာ ႀကိဳးအသစ္လဲဖုိ႔ျပန္ၿပီးခုန္လုိ႔ျဖစ္ေတာ့ ျဖစ္မွာပဲ၊ 
ဒါေပမဲ့ ... အင္မတန္ ခြန္အားႀကီးတဲ့ သူဆိုေတာ့ သူ႔ေက်ာေပၚကတစ္ဆင့္ ႀကိဳးတန္းအတုိင္း 
ေမ်ာက္ေတြအားလံုး ကုန္ဆင္းသြားသည္အထိ သူေတာင့္ခံႏုိင္တယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ပံုရတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္လည္း ေနာက္တစ္ေခါက္ ႀကိဳးယူဖုိ႔ျပန္မခုန္ေတာ့ဘဲ သူ႔ေက်ာေပၚကတစ္ဆင့္ 
ႀကိဳးတန္းအတိုင္း ဆင္းသြားၾကဖုိ႔ သူကအမိန္႔ေပးလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း 
ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို မိုးမလင္းမီ လုပ္ေဆာင္ရမွာဆိုေတာ့ အခ်ိန္မကုန္ခ်င္လုိ႔ ေနာက္တစ္ေခါက္ 
ႀကိဳးယူဖုို ့ျပန္မခုန္တာလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
 ေမ်ာက္ေတြဟာ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္မင္း ၫႊန္ၾကားတဲ့အတုိင္း ေက်ာေပၚမွတစ္ဆင့္ 
ႀကိဳးတန္းအတုိင္း ဖက္တြယ္နင္းေလွ်ာက္ၿပီး ဆင္းၾကတယ္။
 ေနာက္ဆံုးက်န္ေနတဲ့ ေမ်ာက္ကေတာ့ ေဒ၀ဒတ္အေလာင္းေမ်ာက္ျဖစ္တယ္။ 
ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္မင္းကို မနာလို မုန္းတီးတဲ့ ဒီေဒ၀ဒတ္ေလာင္းေမ်ာက္အဖုိ႔ အခုလို ဘု
ရားေလာင္းေမ်ာက္မင္းသစ္ကိုင္းကို ဆြဲထားလ်က္ရွိေနရတဲ့ အေျခအေနဟာ သူ႔အတြက္ 
ယုတ္မာတဲ့အလုပ္ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္မင္းအေပၚ လုပ္ဖုိ႔အခြင့္ေကာင္းႀကီးတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ေနတယ္။
 ေဒ၀ဒတ္အေလာင္းအလ်ာေမ်ာက္ ဘာလုပ္သလဲဆိုေတာ့... ဘုရားေလာင္း 
ေမ်ာက္မင္းရဲ႕ ခါးေပၚကို တမင္သက္သက္ အရွိန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ ခုန္ခ်ုလိုက္တယ္။ ဒီလုိခုန္ခ်လုိက္လုိ႔ 
ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္မင္းရဲ႕ခါးဟာ သြင္သြင္က်ိဳးသြားတယ္။ ဒီဒဏ္ရာနဲ႔ပဲ ေမ်ာက္မင္းဟာ 
သရက္ပင္ႀကီးေပၚကက်ၿပီး အသက္ကုန္ခဲ့ရတယ္။ တကယ္လုိ႔သာ ခါးကိုပတ္မည့္ႀကိဳး 
အလ်ားကို သတိျပဳခဲ့မယ္၊ ေတြးသိမိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒီလိုေၾကကြဲဖြယ္အျဖစ္မ်ိဳးကို ေမ်ာက္မင္း 
ၾကံဳရမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီလိုယုတ္မာတဲ့ ေနာက္လိုက္ေမ်ာက္မ်ိဳး သူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ 
ပါလာႏုိ္င္တယ္ဆိုတာကို ထည့္မတြက္မိလုိ႔ ခုလိုၾကံဳရတာလဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
 တစ္ခုေသာ ဘ၀မွာလည္း ေဒ၀ဒတ္ေလာင္းလ်ာက ဘုရင္ျဖစ္ေနတယ္၊ 
ဘုရားေလာင္းကေတာ့ ခႏၲီ၀ါဒီရေသ့ျဖစ္တယ္။ သည္းခံႏုိင္တဲ့ရေသ့ ဟုတ္မဟုတ္ 
သိရေအာင္ဆိုၿပီး ခႏၲီ၀ါဒီရေသ့ရဲ႕ေျခေတြကို ျဖတ္ဖုိ႔ခုိင္း၊ လက္ေတြကို ျဖတ္ဖုိ႔ခုိင္း၊ နား႐ြက္ေတြကို 
ျဖတ္ခုိင္းနဲ႔ ေသြးသံရဲရဲနဲ႔အသက္ကုန္သည္အထိ ေဒ၀ဒတ္ေလာင္းလ်ာဟာ ရေသ့ရဲ႕ဘ၀ကို 
ဖ်က္ဆီးပစ္ရဲသူ ျဖစ္တယ္။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ဘုရားအျဖစ္ ေရာက္လာေတာ့လည္း 
ေဒ၀ဒတ္ဟာ ဘုရားရွင္ကို သတ္ဖုိ႔အႀကိမ္ႀကိမ္ အားထုတ္တယ္။
 ေဒ၀ဒတ္ဟာ ေလာကီစ်ာန္ အဘိဉာဏ္တန္ခုိ္းေတြ ရတယ္လုိ႔အဆိုရွိတယ္၊ 
အဇာတသတ္မင္းသားငယ္ကို လူငယ္ အသြင္ ဖန္ဆင္းျပတာ၊ ေႁမြသတၱ၀ါေတြကုိ 
ပံုသဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဖန္ဆင္းျပတာေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဟိုလြန္ခဲ့တဲ့၅ ကမာၻက 
သူနဲ႔ဘုရားအေလာင္း ေ႐ႊခြက္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာျဖစ္တာေတြကို ျပန္ၿပီးသိျမင္ႏုိ္င္တဲ့ 
အဘိဉာဏ္ မရွိဘူးလားေတာ့ မသိဘူး၊ တကယ္လုိ႔မ်ား အဲဒီ ၅ကမာၻေလာက္က 
ေ႐ႊခြက္နဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို အဘိဉာဏ္နဲ႔အေသအခ်ာ ျပန္ၿပီး ျမင္ႏုိင္ရင္  
ေနာင္တရမႈေတြျဖစ္ႏိုင္မလား မဆိုႏိုင္ဘူး၊ ေ႐ႊခြက္ကို ေ႐ႊခြက္ပါလုိ႔အမွန္မဆိုခဲ့မိလုိ႔ 
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မလိုလားအပ္တဲ့ျပႆနာေတြ ဘုရားေလာင္းနဲ႔ သူ႔ၾကားျဖစ္ခဲ့တာကုိ ေနာင္တရႏုိင္ေလမလား။ 
ထူထူပိန္းပိန္း ေဒါသအာဃာတေတြ ဖံုးလႊမ္းေနရင္ေတာ့ အမွန္ကိုျမင္ဖုိ႔က မလြယ္၊ 
အမွန္ကိုျမင္လာလုိ႔ အမွားကိုျပင္မယ္ၾကံေတာ့လည္း အခ်ိန္ေတြက သိပ္ေနာက္က်သြား 
တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။
 ေဒ၀ဒတ္ဟာ ေနာက္ဆံုးမွာ ဗုဒၶဘုရားရွင္အေပၚ ျပဳခဲ့မိတာေတြကို ေနာင္တ 
အႀကီးအက်ယ္ရၿပီး ဘုရားဆီကုိ ဖူးေျမႇာ္ရေအာင္ လာတယ္။ ေဒ၀ဒတ္ဟာ ၉ လၾကာ 
မနာမက်န္းျဖစ္ၿပီးမွ ခုလိုေနာင္တေတြရၿပီး ဘုရားရွင္ထံ ဖူးေျမႇာ္ရေအာင္လာတာ။ 
သူ႔တပည့္ေတြက သူ႔ကို ေညာင္ေစာင္းေပၚမွာတင္ၿပီး ဘုရားရွင္ဆီ ပို႔ဖုိ႔သယ္ယူလာၾကတယ္။ 
ဒီလို ေဒ၀ဒတ္ ဘုရားရွင္ဆီ လာေနတဲ့အေၾကာင္းကို ရဟန္းေတာ္ေတြက ဘုရားရွင္ကို 
သတင္းေပးေလွ်ာက္ထားၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ဘုရားရွင္က ရဟန္းေတာ္ေတြကို “ ငါဘုရားရွင္ကို 
ေဒ၀ဒတ္ ဖူးေျမႇာ္ခြင့္မရႏိုင္ေတာ့ဘူး” လုိ႔မိန္႔ဆိုတယ္။
 ေဒ၀ဒတ္ဟာ အမွားကုိျမင္လုိ႔ျပင္ခ်င္ေပမယ့္ အခ်ိန္က သိပ္ေနာက္က်သြားၿပီ။ 
သူျပဳခဲ့တဲ့မေကာင္းမႈေတြက သူ႔ကို ျပင္ဆင္ခ်ိန္မရေအာင္ ဖန္တီးတယ္လုိ႔ဆိုရမွာပဲ။ 
ေဒ၀ဒတ္ကို သယ္ယူလာၾကတဲ့သူေတြဟာ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းတုိက္အနီးမွာရွိတဲ့ ေရကန္နားကို 
ေရာက္တဲ့အခါမွာ ေညာင္းေစာင္းကို ေခတၱခ်ၿပီး ေရကန္တြင္းကို ဆင္းၾကတယ္။ ဒီအခုိက္မွာ 
ေဒ၀ဒတ္က ေညာင္ေစာင္းေပၚကထၿပီး ေျခႏွစ္ဖက္နဲ႔ေျမႀကီးေပၚခ်ရင္း ထုိင္ေနတယ္။ 
အဲဒီလိုထုိင္ေနတုန္း ေဒ၀ဒတ္ရဲ႕ေျခေတြဟာ ဆြဲႏႈတ္ လုိ႔မရေအာင္ ေျမႀကီးထဲကို ၀င္သြားတယ္။ 
နစ္၀င္တာမွ ... အစဥ္အတုိင္း ဖမ်က္တို္င္ေအာင္ .. ပုဆစ္ဒူးတုိင္ေအာင္ ... ခါးတုိင္ ေအာင္ 
... ရင္၀တုိင္ေအာင္ ... လည္ပင္းတုိင္ေအာင္ ... ေနာက္ဆံုး ... တစ္ကိုယ္လံုး ေျမႀကီးထဲကို 
၀င္သြားတယ္။ ေမး႐ိုး ေျမႀကီးထဲ၀င္လုဆဲဆဲမွာ ေဒ၀ဒတ္က ႏႈတ္က ဘုရားရွင္ရဲ႕ဂုဏ္ပုဒ္ေတြကိုေ
ဖာ္ၿပီး ဘုရားရွင္ကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ဂါထာကို ႐ြတ္ဆိုသြားတယ္။ ေဒ၀ဒတ္ဟာ 
ဘုရားရွင္ မိန္႔ဆုိတဲ့အတုိင္း ေဇတ၀န္ေက်ာင္းက ဘုရားရွင္ထံကို ေရာက္မလာႏုိင္ေတာ့ဘူး။
 ေတြးၾကံမိ မွားတာေတြ၊ ဆိုမိေျပာမိမွားတာေတြ၊ ျပဳမိေဆာင္႐ြက္မိ မွားတာေတြကို 
မွားမွန္းသိလုိ႔ျပင္မယ္ၾကံတဲ့အခါ ျပင္လုိ႔မရေအာင္ အခ်ိန္ေတြ သိပ္ေနာက္က်သြားၿပီျဖစ္တဲ့အ
ျဖစ္မ်ိဳးဟာ သိပ္ကို ေၾကကြဲစရာေကာင္းမွာပါပဲ။ ဆရာႀကီး မင္းသု၀ဏ္က ‘ ေနာင္တသံသရာ’ 
ဆိုတဲ့ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ေရးဖူးတယ္။
   ၾကံမိမွား၍
   တရားေနာင္တ၊ ေနျခည္ပသုိ႔
   ရခဲ့သည္လည္း မ်ားခဲ့ၿပီ။
   ဆိုမိမွား၍
   တရားေနာင္တ၊ ေနျခည္ပသုိ႔
   ရခဲ့သည္လည္း မ်ားခဲ့ၿပီ။
   ျပဳမိမွား၍ 
   တရားေနာင္တ၊ ေနျခည္ပသုိ႔
   ရခဲ့သည္လည္း မ်ားခဲ့ၿပီ။

   ေနာင္တကင္းရာ၊ ျမတ္ခ်မ္းသာကို
   ငါလွ်င္ဘယ္နံ႔၊ ရပါအံ့ဟု
   ေမွ်ာ္ငံ့ခုိက္တြင္၊ ေနမင္း၀င္သည္
   ေမွာင္တြင္စမ္း၍၊ လွမ္းရေသာ။
 ဆရာႀကီးက သူ႔ကိုယ္သူ ႏွိမ့္ခ်စြာနဲ႔စပ္ဆိုတာပါ။ ဒါေပမဲ့ဒီကဗ်ာဟာ လူတကာနဲ႔ 
သက္ဆိုင္ေနတဲသ့တိျပဳစရာ ကဗ်ာပါ။ မမိရိ႕ဲ ညငီယ၊္ ညမီငယ္၊ အစက္ိႀုကီး၊ မအိိ၊ု ဖအိ ုစတဲသူ့ေတြကုိ 
မေျပာသင့္တာေတြ ေျပာမိ၊ မျပဳမူသင့္တာေတြ ျပဳမူမိ၊ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါလ်က္ မၾကည့္႐ႈ၊ 
မေစာင့္ေရွာက္မိ၊ သတိတရားရလုိ႔ ၾကည့္႐ႈမယ္၊ ေစာင့္ေရွာက္မယ္လုပ္ေတာ့ မိအိုဖအို၊ အစ္ကိုႀကီး၊ 
ဦးႀကီး၊ ဦးေလး ဆိုတာေတြက ကြယ္လြန္သြားႏွင့္ခဲ့ၾကၿပီ။ ညီငယ္ ညီမငယ္ကေလးေတြကိုလည္း 
မေစာင့္ေရွာက္မိ၊ မၾကည့္႐ႈမိ၊ ၾကည့္႐ႈေစာင္မဖုိ႔ အသိ၀င္လာခ်ိန္မွာေတာ့ မိမိကုိယ္တုိင္ မကူညီ 
မေစာင္မႏို္င္တဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးေတြနဲ႔ၾကံဳ၊ လူမႈ ျပႆနာေတြနဲ႔ ဘ၀ခရီးမွာ ၾကံဳတဲ့အခါမွာလည္း 
ေျဖရွင္းပံု ေျဖရွင္းနည္းေတြကမွား၊ ေျဖရွင္းပံု ေျဖရွင္းနည္း သိတဲ့အခါ က်ေတာ့လည္း 
အခ်ိန္ေတြက သိပ္ေနာက္က်သြားၿပီ။ ဒီလိုေျပာခဲ့ဆိုခဲ့မိရင္ အေကာင္းသား၊ ဒီလိုျပဳမူခဲ့၊ 
ေတြးေခၚမိခဲ့ရင္ အေကာင္းသား၊ အခုမွေတာ့ ျပင္လုိ႔မရေတာ့ဘူး... ဆိုတဲ့ေနာင္တေတြျဖစ္တယ္၊ 
အမွန္သိလုိ႔ျပင္ေတာ့မယ္ တကယ္အလုပ္လုပ္ေတာ့မယ္၊ ေဆာင္႐ြက္ေတာ့မယ္ဆုိေတာ့လည္း 
အခ်ိန္မရွိေတာ့ဘူး၊ ေန၀င္ၿပီ။ ေနက၀င္သြားၿပီ။ ေနာက္က်သြားၿပီ၊ ဒီအခါ ေနာင္တေတြထပ္ျဖစ္၊ 
‘ေမွာင္တြင္စမ္း၍ လွမ္းရေသာ’ ဆိုတဲ့အတုိင္း ေနာင္တေတြနဲ႔အတူ ဘ၀အေမွာင္ထဲမွာ 
စမ္း၀ါးေလွ်ာက္လွမ္းရင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားရတဲ့လူ႔အျဖစ္ဟာ ေၾကကြဲဖြယ္ေကာင္းမွာပါပဲ။
 ျပကၡဒိန္ကို လွမ္းၾကည့္မိရာက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေတြးစက မဆံုးႏုိင္ျဖစ္ေနတယ္၊ 
ျပကၡဒိန္နဲ႔စပ္ဆုိင္ေနတဲ့ဂ်ဲန္နပ္စ္ Janus လုိ႔ေခၚတဲ့ ေရာမနတ္ကိုလည္း သတိတရနဲ႔ 
အေတြးကဆက္ေနတယ္။
 ဒီေရာမနတ္ ဂ်ဲန္နပ္စ္(Roman god) ကို ေရာမၿမိဳ႕သားေတြက ‘ တံခါးေစာင့္နတ္’ အျဖစ္ 
သတ္မွတ္အေလးထားၾကတယ္။ ဂ်ဲန္းနပ္စ္ဟာ ေကာင္းကင္ဘံု တံခါးကိုလည္း ေစာင့္တယ္၊ 
ႏွစ္သစ္ New Year ရဲ႕အ၀င္၀ Gateway ကိုလည္း ေစာင့္တယ္လုိ႔ယံုၾကတယ္။ ႏွစ္သစ္အ၀င္ကို 
ေစာင့္တယ္ဆိုတဲ့ Janus ကို အစြဲျပဳၿပီး ႏွစ္သစ္ရဲ႕ပတမလကုိ January(ဇန္န၀ါရီ) လုိ႔ 
ေခၚေ၀ၚလာၾကတယ္လုိ႔ အဆိုရွိတယ္။ အဲဒီ ဂ်ဲန္းနပ္စ္ (ဒါမွမဟုတ္) ဇန္န၀ါရီ ႏွစ္သစ္၀င္ေပါက္ကုိ 
ေစာင့္တဲ့နတ္မွာ မ်က္ႏွာ ႏွစ္ခုရွိတယ္၊ ဦးေခါင္းရဲ႕ေနာက္မွာ မ်က္ႏွာတစ္ခု၊ ဦးေခါင္းရဲ႕ေရွ႕မွာ 
မ်က္ႏွာတစ္ခုရွိတဲ့ ႏွစ္မ်က္ႏွာပိုင္ နတ္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္မ်က္ႏွာက အတိတ္ကို ႏွစ္ေဟာင္းကို 
ျပန္လည္သံုးသပ္႐ႈျမင္ဖုိ႔ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕မ်က္ႏွာကေတာ့ အနာဂတ္ကို ရင္ဆုိင္သြားဖုိ႔ ျဖစ္တယ္တဲ့။ 
ဟုတ္ပါရဲ႕၊ အတိတ္က ... ႏွစ္ေဟာင္းက မွားခဲ့တာေတြကို ဘာေၾကာင့္မွားတယ္ဆိုတာကို 
ျပန္လည္႐ႈျမင္ သံုးသပ္ဖုိ႔ လိုမွာပဲ။ အတိတ္မွာ ... ႏွစ္ေဟာင္းဆီမွာ လူေတြဟာ မွားခဲ့ၾကမွာပဲ။ 
ကမာၻေက်ာ္သိပၸံပညာရွင္ႀကီး အိုင္းစတုိင္းက ေျပာဖူးတယ္။ “ က်ဳပ္ ၉၉% ရာခုိ္င္ႏႈန္း မွားခဲ့တယ္” 
တဲ့။ အေသအခ်ာ တြက္ခ်က္ေတြးေခၚၾကံဆတတ္တဲ့ အုိင္းစတုိင္းဟာ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး မွားေနရင္ 
သာမန္လူေတြ ဘယ္မွ်မွားမယ္ဆိုတာ မေတြးရဲစရာပဲ။ မွားတာေတြ၊ ခၽြတ္ေခ်ာ္တိမ္းပါးတာေတြ၊ 
ဆံုး႐ႈံးနစ္နာရတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြမ်ားလုိ႔ စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနရင္ေတာ့လည္း အနာဂတ္္ကို 

7 8



...
...

...
...

...
...

.. 
w

w
w

.m
m

cy
be

rm
ed

ia
.c

om
 ..

...
...

...
...

...
...

aemifwuif;&modkU (နႏၵသိန္းဇံ)

ျမ
န္မ

ာဆ
ိုက

္ဘ
ာ 

မီဒ
ီယ

ာဖ
ိုရမ

္

ရင္ဆိုင္ဖုိ႔၊ ႏွစ္သစ္၀င္ေပါက္ကို ၀င္ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ ေတြေ၀ေနႏုိင္တယ္။ အနာဂတ္္ခရီးကို 
ဆကဖ္ုိ႔ရန္ တြန္႔ဆတု္ေနႏုိင္တယ။္ ဒႆနပညာရွင္ႀကီး ေဟဂယ ္Hegel က “ အမွားကိုေၾကာကျ္ခင္း 
... မွားမွာကို ေၾကာက္ေနျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈ ေသဆံုးရပ္ဆုိင္းသြားျခင္းပဲ” Panic of error is 
the death of progress လုိ႔ေျပာဖူးတယ္။ ဒီေတာ့ ...
 ျပကၡဒိန္ အသစ္လဲရင္းနဲ႔ ဂ်ဲန္းနပ္စ္ Janus ကို အတုယူ၊ ဘာေတြမွားခဲ့သလဲဆိုတာကို 
သံုးသပ္၊ သူမ်ားေတြ ဘာေတြ မွားခဲ့သလဲဆိုတာကိုလည္း လွမ္းၾကည့္၊ သင္ခန္းစာ 
ယူသင့္တာေတြကို ယူၿပီး ေရွ႕ခရီးဆက္ဖုိ႔ ဇန္န၀ါရီ ၀င္ေပါက္ဆီကိုေတာ့ ေလွ်ာက္ရေတာ့မွာပါပဲ။ 
တကယ့္ဆႏၵကေတာ့ “ ေနာင္တကင္းရာ အနာဂတ္နဲ႔ဆံုေတြ႔ခ်င္တာ” ျဖစ္ပါတယ္။
(ဓမၼရိပ္၊ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၁)၊ ၂၀၀၆ (၁) လ)

သူတစ္ပါးကို ကူညီရင္းနဲ႔...
(၁)
      “ခ်ားစ္ဒါ၀င္(၁၈၀၉-၁၈၈၂) မတုိင္မီက အဂၤလိပ္ေတြဟာ တိရစၧာန္ေတြ 
အေကာင္ဘေလာင္ေတြကို အသတ္အျဖတ္ သိပ္ကိုမ်ားခဲ့တယ္၊ သူတုိ႔ရဲ႕အစဥ္အလာ 
ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈအရဆိုရင္ ... တိရစၧာန္သတၱ၀ါေတြမွာ အတၱ- ၀ိညာဥ္(soul of self) 
ဆိုတာ ရွိတာမဟုတ္ဘူး၊ လူမွာသာပဲ အတၱ- ၀ိညာဥ္ဆိုတာ ရွိတယ္။ ဒီလို အတၱ- ၀ိညာဥ္ 
ရွိေနလုိ႔ လူသည္သာပဲ ကမာၻႀကီးပ်က္ၿပီးတဲ့ေနာက္ တစ္ခ်ိိန္မွာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ႏုိင္တယ္၊ 
ကယ္တင္ျခင္းကို ခံရႏုိင္တယ္၊ တိရစၧာန္မွာေတာ့ အတၱ၀ိညာဥ္ဆိုတဲ့စိတ္ အေျခခံ၀တၳဳ 
mental substance မရွိလုိ႔ လူလိုရွင္ျပန္ထေျမာက္ႏုိင္မႈ၊ ကယ္တင္ခံျခင္းကို ခံရမႈ 
မရွိဘူးလုိ႔ ယံုၾကည္ေနၾကတယ္။ တိရစၧာန္မွာ အတၱ၀ိညာဥ္ မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ကို 
ဘယ္ေလာက္သတ္သတ္၊ အျပစ္မရွိဘူး၊ ပါဏာတိပါတကံ မထုိက္ဘူးလုိ႔လည္း ယံုၾကည္ၾကတယ္၊ 
ဒါေၾကာင့္လည္း တိရစၧာန္ေတြကို ထင္တုိင္းသတ္ခဲ့ျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္တဲ့ဗ်၊
 ဒါေပမဲ့... ဒါ၀င္ ေပၚေပါက္လာလုိ႔ သူ႔ရဲ႕The Origin of Species by means of 
Natural selection ဆိုတဲ့ စာအုပ္ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ တိရစၧာန္ေတြကို 
သတ္ျဖတ္မႈ သိသိသာသာႀကီး ေလ်ာ့က်သြားတယ္လုိ႔အဆုိရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ 
အဲဒီစာအုပ္မွာ လူဟာလည္း တိရစၧာန္တစ္မ်ိဳးပဲျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ လူဟာ အင္ထ႐ိုပိြဳက္လုိ႔ေခၚတဲ့ 
ေမ်ာက္မ်ိဳး႐ိုးစုကေနၿပီး အခုလို လူအျဖစ္ ေရာက္လာခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေတြ ေဖာ္ျပထားတယ္။ 
ဒီေဖာ္ျပခ်က္ကိုေထာက္ၿပီး တိရစၧာန္ေတြဟာ လူရဲ႕ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ ျဖစ္ေနပါေရာလားလုိ႔ 
ျမင္လာၾကတယ္တဲ့ဗ်...
 “ဒီအျမင္ ဒီအသိေတြျဖစ္လာလုိ႔ ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း တိရစၧာန္ေတြကို 
ၾကင္နာမႈ၊ စာနာေထာက္ထားမႈေတြ ပုိၿပီးျဖစ္လာတယ္၊ ဒီလိုျဖစ္လာလုိ႔ တိရစၧာန္ေတြကို 
အသတ္အျဖတ္ နည္းလာတယ္၊ တိရစၧာန္ေတြအေနနဲ႔ ေက်းဇူးတင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါ၀င္ကို 
ေက်းဇူးတင္သင့္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ဗ်ာ ...
 “ၾကင္နာသနားေပမယ့္ ... သတ္ပစ္ရတာမ်ိဳး တခ်ဳိ႕ေတာ့ရွိတယ္။ ျမင္းေတြနဲ႔စစ္တုိက္ရတဲ့ 
ေခတ္ကာလေတြတုန္းက ... ကိုယ္စီးလာတဲ့ျမင္းဟာ စစ္တုိက္ရင္း စစ္ေျမျပင္မွာ 

ေျခက်ိဳးသြားတာမ်ိဳး၊ ျပင္းထန္တဲ့ဒဏ္ရာရသြားတာမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ စစ္ပြဲအတြင္းဆိုေတာ့ 
ကိုယ့္ျမင္းကို ဘယ္ေလာက္ပဲ ၾကင္နာၾကင္နာ ျပဳစုကုသေပးခြင့္ ဘယ္မွာ ရႏုိင္မွာလဲ။ ဒီျမင္းကို 
သယ္ယူသြားဖုိ႔လည္း မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ... ဒဏ္ရာနဲ႔မခ်ိတင္ကဲ 
ေ၀ဒနာခံစားေနရတဲ့ ကိုယ့္ျမင္းကို အၾကာႀကီး ေ၀ဒနာခံစားေနရမွာကို မၾကည့္ရက္ႏုိင္ေတာ့လုိ႔ 
ျမန္ျမန္ေသေအာင္ သတ္ပစ္လုိက္တယ္။ ျမန္ျမန္ေသမွ ဒီျမင္းဟာ မခ်ိတင္ကဲ ၾကာရွည္ခံစားရမည့္ 
ေ၀ဒနာေတြက လြတ္မယ္လုိ႔ထင္မွတ္မႈနဲ႔ သတ္တာပဲ။ ဒါကို Mercy killing ‘ ၾကင္နာစြာနဲ႔ 
သတ္ေပးျခင္း’ လုိ႔ေခၚရမွာေပါ့...
 “မၾကာခင္ကလည္း ...ဘဂၢဒက္မွာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္ထန္ရလုိ႔ ေသလုေမ်ာပါး 
လူးလွိမ့္ခံစားေနရတဲ့ အီရတ္တစ္ေယာက္ကို အေမရိကန္ ဆာဂ်င္တစ္ဦးက ျမန္ျမန္ေသေအာင္ 
ပစ္သတ္ေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီ ဆာဂ်င္ခမ်ာ.. တရား႐ံုးတက္ခဲ့ရတယ္။ တရား႐ံုးမွာ ဒီ ဆာဂ်င္ 
ေျဖာင့္ခ်က္ေပးတာက ... သူဟာ ... ဒဏ္ရာရေနတဲ့ အီရတ္ကို မတရားသတ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ 
သူ႔ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ မခ်ိတင္ကဲ ခံစားေနရတဲ့ေ၀ဒနာေတြကေန သက္သာရာရသြားေအာင္ 
ကူညီလုပ္ေဆာင္ ေပးလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့ဗ်ာ။ တရားဥပေဒကေတာ့ သူ႔ကို 
ရာထူးခ်ၿပီး ေထာင္သံုးႏွစ္က်ခံေစဖုိ႔ အမိန္႔ခ်လုိက္တယ္တဲ့။ ဒီဆာဂ်င္ဘက္က ၾကည့္ရင္ေတာ့ 
ေစတနာေကာင္းနဲ႔ ေ၀ဒနာေတြ ျပင္းထန္စြာ ခံစားေနရသူကို အကူအညီေပးလို္က္တာ ျဖစ္မွာေပါ့”
 “ၿဗိတိသွ်ဘုရင္မႀကီး အယ္လိဇဘက္ဟာလည္း ‘ၾကင္နာစြာ သတ္ေပးျခင္းအမႈ’ 
ကို ျပဳခဲ့ဖူးတယ္ဗ်၊ ဆန္းေဒးေမရာ သတင္းစာမွာ ‘သက္သတ္ ဘုရင္မႀကီး’ 
ဆိုတဲ့ေခါင္းစီးစာလံုးႀကီးေတြနဲ႔ အယ္လိဇဘက္ ဘုရင္မႀကီးက ေသလုေမ်ာပါး ဒုကၡေ၀ဒနာ 
ခံစားေနရတဲ့ ရစ္ငွက္တစ္ေကာင္ရဲ႕လည္မ်ိဳကို ညႇစ္သတ္ေနတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြကို 
ေဖာ္ျပထားတယ္၊ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ေနာ္ေဖာ့မွာ ရွိတဲ့ဆန္ဒရင္ဘမ္ဘုရင့္နန္းေတာ္မွာ ေမြးထားတဲ့ 
ရစ္ငွက္ဟာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္တစ္ခုနဲ႔အသက္ငင္ ေနတာကို ေတြ႔ရေတာ့ ဘုရင္မႀကီးက 
သိပ္ကို သနားသြားတယ္။ ဒီရစ္ငွက္ ေ၀ဒနာခံစားေနရတာကုိ မၾကည့္ရက္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ 
ရစ္ငွက္ဟာ အသက္ျပန္ရွင္ဖုိ႔ အေျခအေနလည္း မရွိေတာ့ဘူး၊ ဒါနဲ႔... ဘုရင္မႀကီးဟာ 
ရစ္ေကာင္ကေလးရဲ႕လည္မ်ိဳကို ညႇစ္ၿပီး သတ္လိုက္တယ္။ ဘုရင္မႀကီးရဲ႕ေစတနာကေတာ့ ‘ 
ဒီရစ္ေကာင္ေလး ေ၀ဒနာျပင္းထန္စြာ ခံစားေနရျခင္းမွ ျမန္ျမန္လြတ္ေျမာက္ သက္သာသြားပါေစ’ 
ဆိုတဲ့ေစတနာနဲ႔ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
 “ဒီ ဘုရင္မႀကီးရဲ႕လုပ္ရပ္ကို တိရစၧာန္အခြင့္အေရး စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္သူေတြက 
ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ၾကတယ္၊ ဘုရင္မႀကီးကေတာ့ ဘာမွ တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိျခင္း မျပဳပါဘူးတဲ့။”
 တခ်ဳိ႕ဆရာ၀န္ေတြကလည္း အသက္ျပန္ရွင္လာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေတာ့တဲ့ 
လူနာေတြကို Mercy killing လုပ္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ ဒါကို တရားဥပေဒနဲ႔ၿငိစြန္းတယ္ဆိုၿပီး 
စြဲခ်က္တင္လုိ႔ ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔တရား႐ံုးမွာ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတဲ့အျဖစ္ေတြလည္း ရွိတယ္။ 
 လူနာတစ္ဦးဟာ ျပန္ၿပီးအသက္ရွင္ႏုိင္ေလာက္တဲ့အေျခအေနလည္း မရွိေတာ့ဘူး၊ 
လူနာရွင္ဘက္က မိဘ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြမွာလည္း အဲဒီလူနာကို ဆက္လက္ၿပီး 
ေဆးကုသစရာ ေငြေၾကးလည္း မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဆရာ၀န္ဟာ လူနာကိုေရာ၊ လူနာရွင္ဘက္က 
လူမႈေရးအေျခအေနကိုေရာ ေထာက္ထားၿပီး လူနာကို Mercy killing လုပ္ေပးသင့္သလား၊ ေစ
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တနာေကာင္းနဲ႔သတ္ေပးသင့္သလားဆိုတဲ့ျပႆနာဟာ ဒီေန႔ကိုယ္က်င့္တရားပညာနယ္ပယ္မွာ 
အေရးတႀကီးေဆြးေႏြး ၾကတယ္၊ အေျဖေတြ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးပံုေတြကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ့။
 တခ်ိဳ႕ဘာသာေရးသမားေတြကေတာ့ ဆရာ၀န္ဟာ လူနာကို Mercy kill-
ing လုပ္မေပးသင့္ဘူးလုိ႔ျမင္ၾကတယ္၊ ဒီအျမင္ဟာ ဘာသာေရးဘက္ကျမင္တဲ့အျမင္ပါ။ 
ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေပးထားတဲ့ခႏၶာကိုယ္ကို ဆရာ၀န္က ၾကား၀င္ၿပီး သတ္ေပးစရာမလုိဘူး။ 
ဒီလုိ ၾကား၀င္လုပ္ေဆာင္ေပးမႈဟာ ဘုရားသခင္ေပးအပ္ထားတဲ့ခႏၶာကိုယ္ကို ဖ်က္ဆီးရာ 
ေရာက္တယ္၊ ဒီလိုဖ်က္ဆီးတာဟာ အျပစ္ရွိတယ္လုိ႔ျမင္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့လည္း 
‘သတၱ၀ါတစ္ခု၊ ကံတစ္ခု’ ဆိုတာလို လူနာဟာ ကိုယ့္ကံနဲ႔ကိုယ္၊ ကိုယ့္ေ၀ဒနာကို ကိုယ္ပဲခံရမယ္၊ 
ဒီလူနာ ေ၀ဒနာခံစားေနရာကို မၾကည့္ရက္ႏုိင္ျဖစ္တာဟာ ... ေဒါသစိတ္တစ္မ်ိဳးသာျဖစ္တယ္၊ 
ဒါကို တခ်ိဳ႕က ေဒါသအႏုစားလုိ႔ေျပာၾကတယ္။ ဒီေဒါသစိတ္ အႏုစားနဲ႔လူနာေ၀ဒနာခံေနရ 
တာကို မၾကည့္ရက္ႏုိင္ျဖစ္ၿပီး လူနာကို သတ္လိုက္တာဟာ အျပစ္ရွိတယ္တဲ့။ ဆိုလိုတာက ... 
လူနာေ၀ဒနာခံစားေနရတာကို မၾကည့္ရက္ႏုိင္လုိ႔သနားၿပီး ေစတနာေကာင္းနဲ႔သတ္ေပးလိုက္
တာဟာလည္း ေဒါသစိတ္တစ္မ်ိဳးနဲ႔သတ္ေပးလိုက္တာျဖစ္လုိ႔ အျပစ္ရွိတယ္တဲ့...။
 “ဒါျဖင့္ လူနာရွင္နဲ႔ဆရာ၀န္ဟာ ေ၀ဒနာခံစားေနရတဲ့လူနာကို ဘယ္လိုသေဘာထား 
ရမွာလဲ။ ဒီအတုိင္းပဲ ၾကည့္ေနရမွာလား၊ အမယ္ေလးဘေလး ေအာ္ဟစ္ၿပီး ဒုကၡေ၀ဒနာ 
ခံစားေနရသူကို ဒီအတုိင္းႀကီး ၾကည့္ေနတယ္ဆိုတာ ... မရက္စက္လြန္းဘူးလား။ 
လူမႈေရးကို နားမလည္စြာနဲ႔လူနာကို ဒီအတုိင္းၾကည့္ေနတာဟာ ေကာင္းတဲ့စိတ္ထားမွ 
ဟုတ္ရဲ႕လားလုိ႔ကၽြန္ေတာ္က အမ်ိဳးစံုေတြးတယ္”။
 “တကယ္လုိ႔မ်ား လူနာကို မၾကည့္ရက္ႏုိင္လုိ႔ၾကင္နာမႈေတြ၊ လူမႈေရး 
ေထာက္ထားမႈေတြနဲ႔ လူနာကို သက္သာစြာနဲ႔ေသေစလိုက္တဲ့ဆရာ၀န္ကို အျပစ္ရွိတယ္ဆိုၿပီး 
ငရဲကိုပို႔လိုက္တယ္ဆိုပါေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္သာ ငရဲမွာ ယမမင္း ျဖစ္ေနလုိ႔အဲဒီဆရာ၀န္ရဲ႕အမႈကို 
စစ္ေဆးရမယ္ဆိုရင္ ... ဆိုရင္ေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဆရာ၀န္ရဲ႕လူမႈေရးကိုၾကည့္တတ္မႈ၊ 
တစ္ဖက္သားရဲ႕အက်ိဳးကို ၾကည့္တတ္မႈ စတဲ့အခ်က္ေတြကို ေထာက္ထားၿပီး အဲဒီ ဆရာ၀န္ကို 
အျပစ္မရွိပါေၾကာင္း အဆံုးအျဖတ္ ေပးၿပီးေတာ့ သူတစ္ပါးအက်ိဳးေဆာင္႐ြက္ဖုိ႔ သူ႔ကို 
လူ႔ေလာကဆီကိုပဲ ျပန္ပို ့ေပးမွာပဲ။ မပို႔ခဲ့မိရင္ ေနာင္တေတြ အမ်ားႀကီး ရမိေနမယ္လုိ႔ထင္တယ္။ 
ခင္ဗ်ားတုိ႔ကေကာ ... ဘယ္လို သေဘာရသလဲ ...” 

(၂)
 အထက္ပါအေၾကာင္းအရာတုိ႔ကို ေျပာျပၿပီး အထက္ပါအတုိ္င္း သူက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို 
လွမ္း၍ေမးျမန္းေနပါသည္။ “ခင္ဗ်ားတုိ႔ကေကာ ဘယ္လိုသေဘာရသလဲ....” ဆိုေသာ 
သူ႔အေမးကို ညေနက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေျဖေပးရန္ ႀကိဳးစား ေနၾကေသာေၾကာင့္ စကား၀ုိင္း၌ 
အေတာ္ၾကာ ဆိတ္ၿငိမ္မႈ ႀကီးစိုးေနသည္ကို သတိရေနပါသည္။
(ပိေတာက္ပြင့္သစ္(၆.၃.၂၀၀၆)

တြင္းနက္နဲ႔၀ဲအလွည့္ 
(၁)
 သူေျပာေနတဲ့အေၾကာင္းအရာကို ၾကားဖူးၿပီးျဖစ္ေပမဲ့ သူ႔ဇာတ္အခင္းအက်င္းက 
မူရင္းႏွင့္ အတန္ငယ္ ကြဲလဲြေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္က နားစိုက္ေထာင္ေနပါတယ္။ 
သူ႔ဇာတ္အခင္းအက်င္းက ဒီလိုပါ။
  သဲကႏၲာရႀကီးကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ခရီးသြားၾကမည့္ ခရီးသည္တစ္စုဟာ ေန႔အခ်ိန္မွာ 
ပူျပင္းလြန္းတဲ့အတြက္ အပူသက္သာတဲ့ေနရာတစ္ခုမွာ နားေနၾကတယ္။ သူတုိ႔က 
ညလထြက္လာတဲ့အခ်ိန္မွ ခရီးဆက္မယ္လုိ႔ သေဘာတူထားၾကတယ္။
 လထြက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ခရီးသည္ေတြက ခရီးထြက္ဖုိ႔ျပင္ဆင္ၾကတယ္။ အဲဒီ 
ခရီးသည္ေတြထဲက လူငယ္တစ္ဦးဟာ ခရီးမဆက္ခင္ ေျခေထာက္မွာ ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ရေနတဲ့ 
သူ႔ရဲ႕ကုလားအုပ္ကို ေကာင္းေကာင္းသြားႏုိင္ မသြားႏုိင္ စမ္းသပ္တဲ့အေနနဲ႔ အနီး၀န္းက်င္ကို 
လွည့္ၿပီးေမာင္းၾကည့္တယ္။ ခပ္လွမ္းလွမ္းအေရာက္မွာ တြင္းႀကီးတစ္တြင္းကို ေတြ႔တယ္။ 
ဒါနဲ႔ကုလားအုပ္ေပၚကဆင္းၿပီး တြင္းႀကီးထဲ ငံု႔ၾကည့္လုိက္ေတာ့ လေရာင္ေၾကာင့္ 
ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္လင္းလက္ေနတဲ့ အရာေတြကို တြင္းႀကီးေအာက္ေျခမွာ ျမင္ေနရတယ္။ 
ဒီလူငယ္က အဲဒီ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ အရာေတြဟာ အင္မတန္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ စိန္တံုးေတြ၊ 
ေက်ာက္သံပတၱျမားေတြလုိ႔ ထင္ေနတာ၊ ဒါေၾကာင့္ ကုလားအုပ္ေပၚျပန္တက္ၿပီး သူ႔လူေတြဆီကို 
အျမန္ျပန္လာၿပီး တြင္းႀကီးထဲက အရာေတြအေၾကာင္း၊ အဲဒီ တြင္းထဲဆင္းဖုိ႔ ရသမွ်ႀကိဳးေတြ 
ယူခဲ့ဖုိ႔အေၾကာင္းေျပာတယ္၊ ရသမွ်ႀကိဳးေတြယူၿပီး တြင္းႀကီးဆီကို သြားၾကတယ္။ ေစာေစာက 
လူငယ္ဟာ ရသမွ်ႀကိဳးေတြကို ဆက္ၿပီး အရင္အဦးတြင္းႀကီးထဲကို ဆင္းတယ္။ တြင္းက 
ထင္ထားတာထက္ ပိုၿပီးနက္ေနေတာ့ ႀကိဳးက ေအာက္ကို မေရာက္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ 
ဒါနဲ႔အေပၚကလူေတြက ႀကိဳးစားၿပီး ႀကိဳးကိုဆက္တယ္၊ ေနာက္ဆံုးမွာ မိမိတုိ႔၀တ္ဆင္ထားတဲ့အ
၀တ္အစားေတြကိုပါ ႀကိဳးအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကတယ္။
 မၾကာခင္ ေစာေစာက လူငယ္ဟာ တြင္းေအာက္ေျခကိုေရာက္တယ္၊ ေရာက္ေတာ့မွ 
သူထင္ထားတာနဲ႔ တကယ့္လက္ေတြ႔ဟာ တျခားစီျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ တကယ္က 
လေရာင္ေၾကာင့္ သူျမင္ခဲ့ရတဲ့ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ အရာေတြဟာ စိန္တံုးေတြ မဟုတ္ဘဲ 
လေရာင္ေၾကာင့္ လင္းလက္ေနတဲ့ေႁမြမ်က္လံုးေတြျဖစ္ေနတာတဲ့။ ဧရာမေႁမြႀကီးေတြ တြင္းရဲ႕ 
ေအာက္ေျခမွာ စုျပံဳေနၾကတာတဲ့။ အေပၚကေနၿပီး တြင္းထဲကို ငံု႔ၾကည့္ေနသူေတြကလည္း 
အဲဒီ ေႁမြမ်က္လံုးေတြကို တကယ့္ စိန္ေတြလုိ႔ထင္ၿပီး ဆင္းဖုိ႔တကဲကဲ လုပ္ေနၾကတယ္။ 
ေအာက္ေရာက္သြားတဲ့လူငယ္က အေပၚကလူေတြကို “ေဟး မဆင္းၾကနဲ႔... စိန္ေတြမဟုတ္ဘူး၊ 
ေႁမြေတြ ... ေႁမြေတြ...” လုိ႔လွမ္းေအာ္ေျပာတယ္။ ဒီလိုေအာ္တာကို အေပၚက လူေတြက 
သူတုိ႔ကို ဆင္းမလာေစခ်င္လုိ႔... စိန္ေတြကို မရေစခ်င္လုိ႔ေအာ္တာလုိ႔ထင္ၿပီး တစ္ဦးေသာသူက 
စိန္ေလာဘတက္ၿပီး ဆင္းလုိက္သြားတယ္။ ပထမဆံုး လူငယ္ရဲ႕အသံေပ်ာက္သြားတယ္၊ 
ေႁမြေပါက္ခံရလုိ႔ ေသသြားတာျဖစ္မွာေပါ့၊ ေအာ္သံမၾကားရဘဲ ဆိတ္ၿငိမ္ေနတာကိုပဲ 
တျခားလူေတြက သူတစ္ဦးထဲ စိန္ေတြကို ႀကိတ္ၿပီးယူေနတာလုိ႔ထင္ေနတယ္။ 
အေပၚကၾကည့္ေတာ့ လေရာင္မွာ တကယ္ပဲ စိန္ေတြလို ေက်ာက္သံပတၱျမားေတြလို ၿပိဳးၿပိဳးပ်က္ 
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ျမ
န္မ

ာဆ
ိုက

္ဘ
ာ 

မီဒ
ီယ

ာဖ
ိုရမ

္

လက္ေနတာ ျမင္ရေတာ့ ေအာ္ေျပာသူရဲ  ့စကားကို မယံုႏုိင္ဘူး ေပါ့။
 ဒုတိယဆင္းသြားသူကလည္း ေအာက္ေရာက္ေတာ့ တကယ့္ေႁမြေတြျဖစ္မွန္း သိရတယ္၊ 
ဒါေၾကာင့ ္ပထမ ဆင္းသြားသူလုိပဲ အေပၚကုိ ေအာ္ေျပာတယ္။ “ ဆင္းမလာၾကန႔ဲ၊ စနိ္ေတြမဟုတ္ဘူး၊ 
ေႁမြေတြ...” လုိ႔ေအာ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့လည္း အေပၚက လူေတြက ... ဒီေကာင္ေတြ တုိ႔ကို ေ၀မွ်မေပး 
ခ်င္တာနဲ႔ႀကိတ္ၿပီးစိန္ေတြကို ယူေနၾကၿပီလုိ႔ထင္တယ္။ ဒီလို အထင္နဲ႔တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ 
လိုက္ဆင္းၾကတယ္။ ဆင္းသူတုိင္းက ေအာက္ေရာက္ရင္ အေပၚက လူေတြကို “ မဆင္းနဲ႔၊ 
စိန္ေတြမဟုတ္ဘူး၊ ေႁမြေတြ...ေႁမြေတြ...” လုိ႔ေအာ္တယ္။ ေအာ္သူက ေအာ္ေျပေပမယ့္ 
ဆင္းသူကလည္း ဆင္းလုိက္တာပဲ၊ ဒါနဲ႔ေနာက္ဆံုးမွာ ခရီးသည္အားလံုးဟာ အဆိပ္ျပင္းထန္လွ
တဲ့ေႁမြေတြရဲ႕အစား အမ်ိဳခံရၿပီး အသက္ကုန္သြားၾကတယ္...တဲ့။
 ၾကားဖူးတယ္မဟုတ္လား၊ ‘ ဃရာ၀ါသ ကိစၥျမားေျမာင္ လူတုိ႔ေဘာင္’ ဆိုတာေလ။ 
အင္မတန္မွ ဒုကၡေတြ မ်ားတယ္၊ အိမ္ေထာင္က်ၿပီေဟ ့ဆိုတာနဲ႔တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔
သားကိစၥ၊ သမီးကိစၥ၊ မယားကိစၥ၊ ေယာကၡမကိစၥ၊ ဟိုလူ႔ကိစၥ၊ ဒီလူ႔ကိစၥ၊ ဟိုအေရးကိစၥ၊ 
ဒီအေရးကိစၥေတြနဲ႔ ႐ႈပ္လုိက္တာမွ အသက္ရွင္ခုိက္ ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ အဓိပၸာယ္ရွိေအာင္ 
မေနရေတာ့ဘူး။ စကားတစ္ခုရွိတယ္။ လူ႔ဘ၀ျဖစ္စဥ္မွာ အျဖစ္အပ်က္ သံုးခုရွိတယ္တဲ့၊ 
ေမြးဖြားျခင္း၊ အသက္ရွင္ေနထုိင္ျခင္းနဲ႔ေသျခင္း ဆိုတာပဲတဲ့။ “ ေမြးဖြားခဲ့တာကိုေတာ့ 
မမွတ္မိေတာ့ဘူး၊ ေသျခင္းတရားနဲ႔ၾကံဳလာေတာ့ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားလာတယ္။ ဘ၀မွာ 
အသက္ရွင္ေနခုိက္ ေနဖုိ႔ေတာ့ ေမ့သြားတယ္” ဆိုတဲ့စကားေပါ့။ အမွန္က ဘ၀အသက္ရွင္ခုိက္ 
ေနဖုိ႔ကို ေမ့တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေနဖုိ႔ကို အခ်ိန္မရ ျဖစ္သြားတာ။ သားကိစၥ၊ မယားကိစၥ၊ 
စီးပြားေရး ႀကီးပြားေရးကိစၥ ကိစၥေပါင္းစံုနဲ႔ အဓိပၸာယ္ရွိေအာင္ ေနဖုိ႔အခ်ိန္မရတာပါ။ 
ဒါေၾကာင့္ ဃရာ၀ါသဆိုတဲ့ အိမ္ေထာင္သားေမြး အလုပ္ကို မလုပ္ၾကနဲ႔၊ မိန္းမမယူၾကနဲ႔ 
အင္မတန္ဒုကၡမ်ားတယ္လုိ႔ ေရွးလူႀကီးေတြက ေျပာခဲ့ၾကတာပဲ။ ဒါေပမဲ့... ေစာေစာက 
တြင္းႀကီးထဲဆင္းတဲ့ပံုျပင္ထဲက ေအာ္ေျပာသူေတြလိုေပါ့ဗ်ာ။ ဆင္းမလာၾကနဲ႔လုိ႔ေရွ႕က 
ေအာ္ေပမဲ့ေနာက္လူကလည္း ဆင္းတာပဲ။ အဲဒီအတုိင္းပဲ၊ ေရွ႕ကလူေတြက အိမ္ေထာင္မျပဳၾကနဲ႔၊ 
မိန္းမမယူၾကနဲ႔လုိ႔ေျပာေပမယ့္... ေနာက္လူေတြ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကတာပဲ၊ မိန္းမယူျဖစ္ေအာင္ 
ယူေတာ့တာပဲ။ ဒုကၡတြင္းႀကီးအေၾကာင္း အစဥ္အဆက္ သတိေပးေျပာသူက ေျပာေပမယ့့္ 
ခုန္ခ်သူကလည္း ခုန္ခ်ေနတာပဲ။ တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦး စဥ္ဆက္ ခုန္ခ်လ်က္ေပါ့ဗ်ာ...။
 
(၂)
 သူက ဆက္ေျပာျပန္ပါတယ္။ “ က်ဳပ္တုိ႔ဗုဒၶစာေပမွာ ဥပမာတစ္ခုရွိတယ္ဗ်။ 
ဘာလဲဆိုေတာ့ သံသရာဆိုတဲ့ ေရျပင္က်ယ္ႀကီးဟာ က်ယ္၀န္းလွတဲ့အတြက္ 
ကူးေျမာက္ဖုိ႔ခက္ခဲရတဲ့အထဲ ‘ ၀ဲ ’ ဆိုတာ ရွိေသးတယ္တဲ့။ ေရျပင္က်ယ္ႀကီး မွာ 
ရွိေနတဲ့၀ဲလွည့္ေနတဲ့အထဲ ေရာက္သြားရင္ အဲဒီ၀ဲက လွည့္ပတ္စုပ္ယူ ဆြဲေဆာင္သြားတာ 
ျပင္းထန္လုိ႔အဲဒီ၀ဲထဲကေန ျပန္ထြက္ဖုိ႔ေပၚလာဖုိ႔ သိပ္ခက္ခဲတယ္။ မာတုဂါမဆိုတဲ့မိန္းမဟာ 
အဲဒီေရျပင္က်ယ္မွာ ရွိတဲ့၀ဲနဲ႔တူတယ္တဲ့ဗ်။ အဲဒီမိန္းမရဲ႕ အခ်စ္၊ အႀကိဳက္၊ အမူအႏြဲ႔ 
မူယာမာယာထဲ ေရာက္သြားလုိ႔ကေတာ့ ေယာက္်ားတစ္ဦးအဖုိ႔ ျပန္ေပၚလာဖုိ႔မလြယ္ေတာ့ဘူး၊ 

အမယ္... ဒီလိုမာတုဂါမ မိန္းမရဲ႕အဖမ္းအယူခံရၿပီး တဏွာရာဂ ၀ဲႀကီးထဲ ေရာက္ရတာကိုပဲ 
ေယာက္်ားဆိုတဲ့သူက ဂုဏ္ယူေနတတ္ေသးတယ္။ ငါ့မွာ မိန္းမေတြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့႐ုပ္လ
ကၡဏာရွိလုိ႔၊ ငါကေတာ္တဲ့တတ္တ့ဲေယာက္်ားျဖစ္လုိ႔၊ အစြမ္းအစရွိတဲ့သူမို႔လုိ႔မိန္းမေတြက ငါ့ကို 
ႀကိဳက္တာ...ဆိုၿပီး မိန္းမ၀ဲထဲ ေရာက္တာကိုပဲ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသလို႔ ထင္တတ္ေသးတယ္တဲ့ဗ်၊ 
အင္း... ရွိေစေတာ့၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အိမ္ေထာင္ေရးဆိုတဲ့ ဃရာ၀ါသ ၀ဲထဲနစ္ျမဳပ္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ 
ထြက္စရာလမ္းက အခက္သားလား၊ ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္း သားေကၽြးမႈ၊ မယားေကၽြးမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာ 
ရရွိေရးဆိုတဲ့အမႈကိစၥေတြနဲ႔ လုပ္လုိက္ရတဲ့ စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြားေရးေတြ ၿပီးႏုိင္တယ္ရယ္မရွိဘူး။ 
ဆံုးႏုိင္တယ္ရယ္ မရွိဘူး...။”

(၃)
 အထက္ပါ သူ႔စကားေတြကို နားေထာင္ရင္းက ကၽြန္ေတာ့္ညာဘက္တြင္ထိုင္ရင္း 
ကၽြန္ေတာ့္လိုပဲ နားေထာင္ ေနတဲ့ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ လူပ်ိဳႀကီးကို လွမ္းၾကည့္လုိက္ေတာ့ 
သူက လႈပ္ရွားလာၿပီး အသံခပ္နိမ့္နိမ့္နဲ႔“ က်ဳပ္ကေတာ့ တြင္း နက္ႀကီးထဲ အတင္းခုန္ခ်ခဲ့တာပဲ၊ 
ဘယ္လိုျဖစ္ၿပီး မက်တာလဲ မသိပါဘူးဗ်ာ။ ၀ဲေတြစုပ္ခ်င္လည္း စုပ္ဆိုၿပီး ေမွ်ာလိုက္လာတာ 
ဘယ္၀ဲကမွလည္း က်ဳပ္ကိုယ္ကို ဆြဲယူမသြားဘူး။ အဲဒီအျဖစ္ဟာ ကံေကာင္းတာလား၊ 
ကံဆုိးတာလား ... ေျပာစမ္းပါဦး...” ဟု ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာေနပါတယ္။
 ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကို ထိုေန႔က ခ်က္ခ်င္း စကားမတံု႔ျပန္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ‘ ၀ဲ ’ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ 
အလွည့္အပတ္၊ အညာ အလိႈင္း၊ အၿဖီးအျဖန္းေတြနဲ႔မိန္းမကို ဆက္ဆံတတ္တဲ့‘ ေယာက္်ား ’ ကို 
အလကၤာျပဳရင္ေကာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလားလုိ႔ ေတြးေနမိတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
 ၿပီးေတာ့ ဃရာ၀ါသ ကိစၥျမားေျမာင္ လူတုိ႔ေဘာင္ဆိုတဲ့အတုိင္း မ်ားေျမာင္လွတဲ့ 
ျပႆနာေတြၾကားမွာ ျပဳမိမွား၊ ေျပာမိမွားျခင္းေတြနဲ႔ ရလိုက္ရတဲ့မဆံုးႏုိင္တဲ့‘ ေနာင္တ ’ ေတြ 
အေၾကာင္းကို ... အေတြးဆန္႔ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
(Perfect ႏုိ၀င္ဘာ၊ ၂၀၀၈)

ရတနာေကာင္းရဖုိ႔
(၁)
 ေဆာင္းရာသီ နံနက္ေတြမွာ မိတ္ေဆြဆရာတစ္ဦးႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ျဖစ္ပါသည္။ 
ရပ္ကြက္တစ္ခုအလြန္တြင္ မိတ္ေဆြျဖစ္သူက ေအာက္ပါကဲ့သို႔ စကားစပါသည္။
(၂)
 အို္င္ယာလန္ႏုိင္ငံသား ေသာမတ္စ္ ေရာဘတ္မားလ္သွ်ဴးစ္(Thomas Robert Maltus 
1766-1837) က လူဦးေရနဲ႔စပ္လ်ဥ္းတဲ့  သေဘာတရားတစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ၁၇ 
ရာစု၊ ၁၈ ရာစုႏွစ္ေတြမွာ ကမာၻ႔လူဦးေရေတြ တုိးတက္လာတာ ေတြ႔ရတယ္။ လူဦးေရတုိးတက္မႈနဲ႔ 
စားနပ္ရိကၡာ ရရွိႏုိင္မႈအေပၚ ေလ့လာေတြးေခၚစရာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ 
      မားလ္သွ်ဴးစက္ ကမာၻ႔လူဦးေရဟာ ေဂ်ာ္ေမထရနီည္းအရ ႏွစဆ္ႏႈန္းျဖင္ ့တုိးပြားေလ့ရိွတယ္။ ဥပမာ 
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၁-၂-၄-၈-၁၆-၃၂-၆၄-၁၂၈ စသည္ျဖင့္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့စားနပ္ရိကၡာကေတာ့ သခ်ၤာနည္းသေဘာအရ 
အေျခခံကိန္းတစ္ဆသာလွ်င္ တုိးတက္တယ္၊ ဥပမာ ၁-၂-၃-၄-၅-၆-၇-၈-၉ စသည္ အားျဖင့္ေပါ့။ 
ဒီေတာ့ လူဦးေရဟာ စားနပ္ရိကၡာထက္ အမ်ားႀကီး ေက်ာ္လြန္ေနတယ္ဆိုတာကို တြက္ျပတယ္။
 ဒီလို လူဦးေရေတြ အဆမတန္ မ်ားလာတဲ့အတြက္ ဆင္းရဲမႈေတြ၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈေတြ၊ 
ေရာဂါဘယ ထူေျပာမႈေတြဟာလည္း လိုက္ပါျဖစ္ေပၚလာတယ္။ လူဦးေရ တုိးပြားသေလာက္ 
စားနပ္ရိကၡာေတြက တုိးတက္လာတာ မဟုတ္ဘူး၊ စာနပ္ရိကၡာလံုေလာက္မႈမရွိရင္ 
အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈေတြ ျဖစ္မယ္၊ ဆိုခဲ့တဲ့ေရာဂါဘယေတြထူေျပာမယ္။ အက်င့္ စာရိတၱေတြလည္း 
ခ်ိဳ႕ယြင္းမွာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ လူဦးေရ မတိုးတက္ေအာင္၊ လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္တတ္ေအာင္ 
ပညာေပးရမယ္လုိ႔ မားသွ်ဴးက အၾကံျပဳခဲ့တယ္တဲ့ဗ်။
 လြန္ခဲ့တဲ့ရက္က အမ္အင္ေအ႐ိုက္တာသတင္းမွာ ကမာၻ႔လူဦးေရဟာ သန္း 
၆၀၀၀ ျပည့္ဖုိ႔အဆက္မျပတ္ တုိးပြားေနတယ္။ ဒါေပမဲ့မိသားစု စီမံကိန္းနဲ႔အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ တစ္ကမာၻလံုး အသံုးစရိတ္ဟာ ရည္မွန္းခ်က္ေအာက္ ေဒၚလာ 
သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ်ာ့က်ေနတယ္လုိ႔ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြ 
(ယူအင္အက္ဖ္ပီေအ) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာထားတာရွိတယ္။
 ဒီလို ေလ်ာ့က်ေနရတာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ငါးႏွစ္က ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕မွာ 
က်င္းပခဲ့တဲ့လူဦးေရဆုိင္ရာ ညီလာခံမွာ ေပးခဲ့တဲ့ ကတိေတြကို ဖြံ ့ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံေတြက 
အေကာင္အထည္မေဖာ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္တဲ့၊ ကမာၻ႔လူဦးေရဟာ တစ္ႏွစ္ကို ၇၈ သန္းႏႈန္းနဲ႔ 
တိုးပြားေနဆဲျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕လူဦးေရ တိုးတက္ႏႈန္းဟာ ပိုၿပီး 
မ်ားလာတယ္။ ကမာၻ႔လူဦးေရသန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ဟာ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ 
ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရတယ္တဲ့။ သကၠရာဇ္ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ကမာၻ႔လူဦးေရဟာ သန္း၈၉၀၀ အထိ 
ဆက္လက္တိုးပြားေနမယ္လုိ႔ ေျပာသြားတယ္တဲ့ဗ်။ 
 လူဦးေရေတြ တိုးတက္ေတာ့ အစားအစာ အလုံအေလာက္ရဖုိ႔ခယဲဥ္းမယ၊္ ၀တ္ေရးေနေရး 
ျပႆနာေတြလည္း တက္လာမယ္။ အစာအာဟာရ လံုေလာက္မႈမရွိရင္ က်န္းမာေရးေတြ 
ခ်ိဳ႕ယြင္းမယ္။ ၀တ္ေရးေနေရး မေျပလည္မႈေတြကပါ ထပ္ဆင့္လာတဲ့ အခါ က်န္းမာေရးသာမက 
ကုိယ္က်င့္တရားေရးရာေတြပါ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာမယ္။ ဆင္းရဲတဲ့မိသားစုမွာ လူဦးေရ 
တိုးတက္လာရင္ က်န္းမာေရး၊ ကိုယ္က်င့္တရားေရး ပ်က္စီးမွာစိုးတဲ့အတြက္ သားဆက္ျခားဖုိ႔၊ 
ကေလးေမြးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ပညာေပးခဲ့ၾကတာပဲ။ ဒီအလုပ္ကို ကၽြန္ေတာ့္လိုပဲ 
လုပ္ခဲ့တဲ့မိတ္ေဆြဆရာ၀န္တစ္ဦးက အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုကို ေျပာဖူးတယ္။
 ကေလး ၈ ေယာက္ ေမြးထားတဲ့ဆင္းရဲတဲ့မိသားစုနဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ ဆရာ၀န္ 
တစ္ဦးက ဆူပူတဲ့သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ဆင္းရဲပါလ်က္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္မ်ားမ်ား 
ကေလးေတြေမြးရတာလဲလုိ႔ဆိုေတာ့ သားသည္အေမ အမ်ိဳးသမီးက “ကၽြန္မတုိ႔မွာ 
ေစာင္အလံုအေလာက္ မရွိလုိ႔ပါရွင္” လုိ႔ျပန္ေျပာတယ္တဲ့ဗ်ာ။ သူက ေမးေတာ့ 
ဟုိကလည္း ေျဖတာေပါ့ဗ်ာ။ အမ်ိဳးသမီးေျဖတာကို ႐ုတ္တရက္ သေဘာမေပါက္ေတာ့ 
ဆရာ၀န္က ထပ္ၿပီး ဆူဆူပူပူေတြလုပ္တယ္။ အမ်ိဳးသမီးကလည္း ေစာင္အလံုအေလာက္ 
မရွိတာကိုပဲ ေျပာေနတယ္တဲ့။ အမ်ိဳးသမီးဆိုလိုတာက သူ႔မိသားစုက ဆင္းရဲတယ္၊ 

ဒါေၾကာင့္ ျခံဳစရာ ေစာင္အလံုအေလာက္ မ၀ယ္ႏုိင္ဘူး၊ ေစာင္အလံုအေလာက္မရွိေတာ့ 
ခ်မ္းေအးတဲ့ျခင္ကိုက္တဲ့အခါ ေယာက္်ားျဖစ္သူနဲ႔ ေစာင္တစ္ထည္ကို ႏွစ္ေယာက္ျခံဳၿပီး 
အိပ္ရတယ္။ ဒီအခါ ကာမဂုဏ္အာ႐ံုေတြကလည္း ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ကေလးေတြ ခုလို 
မ်ားမ်ားရသြားတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆိုလိုတာေပါ့။ ဒါကို ေနာင္က်မွ ဆရာ၀န္က သေဘာေပါက္သြားတဲ့ 
ဇာတ္လမ္းကေလးကို ေျပာျပတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
ေျပာမိရင္ အီစြတ္ပံုျပင္တစ္ခုကို အမွတ္ရေလ့ရွိပါတယ္။
 ဒီလိုတဲ့ဗ်၊ ျခေသၤ့မဟာ တစ္ခါေမြးရင္ တစ္ေကာင္ပဲေမြးတယ္၊ ဒါကို ေျမေခြးမက 
အထင္အျမင္ေသးတယ္။ တစ္ေကာင္တည္းပဲ ေမြးႏုိ္င္ရွာတယ္ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ 
အထင္ေသးတာျဖစ္မွာေပါ့၊ ေျမေခြးဆိုတာကေတာ့ တစ္ခါေမြးလုိက္ရင္ ေကာင္ေရ မနည္းဘူး။ 
ဒါေၾကာင့္ ေျမေခြးမက ျခေသၤ့ကေလးေမြးတဲ့ျခေသၤ့မဆီသြားၿပီး “ တစ္ေကာင္တည္းပဲလား” 
လုိ႔သေရာ္ ေျပာင္ေလွာင္စကား ဆိုတဲ့အခါမွာ ျခေသၤ့မက “ ေအး ... တစ္ေကာင္တည္းပဲ။ 
ဒါေပမဲ့... ျခေသၤ့ဟဲ့” လုိ႔ျပန္ေျပာတယ္တဲ့ဗ်။ ျခေသၤ့ဆိုတာ တစ္ေကာင္တည္းေပမယ့္ တိရစၧာန္ 
သတၱ၀ါအမ်ားႀကီးကို မင္းမူႏုိင္တဲ့၊ လႊမ္းမိုးႏုိင္တဲ့အစြမ္းသတၱိရွိတယ္။ ေျမေခြးဆိုတာကေတာ့ 
မေလးစားေလာက္တဲ့ သတၱ၀ါပဲ၊ ဟုတ္တိပတ္တိ စြမ္းေဆာင္ႏုိ္င္တဲ့သတၱ၀ါမွ မဟုတ္ဘဲကိုး၊ 
ဆိုလိုတာကေတာ့ အေရအတြက္ထက္ အရည္အခ်င္းရွိဖုိ႔က အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို 
ဒီပံုျပင္ေလးက ေဖာ္က်ဴးလိုတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီပံုျပင္ေလးက ေပးတဲ့သင္ခန္းစာကို 
စိတ္ထဲမွာထားၿပီး မိခင္ေတြကို ... ကေလးေတြ အမ်ားႀကီးမလုိပါဘူး။ မိမိအက်ိဳး အမ်ားအက်ိဳး 
သယ္ပိုးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သားသမီးမ်ိဳးကိုပဲ ရဖုိ႔လိုပါတယ္လုိ႔ေျပာမိပါတယ္။ 
ကေလးအမ်ားႀကီးယူေတာ့ အရည္အခ်င္းေကာင္းရွိတဲ့ သားသမီးျဖစ္ေအာင္၊ မထိန္းသိမ္း မေစာ
င့္ေရွာက္ႏုိင္ျဖစ္ရတတ္ေၾကာင္း ေျပာရတယ္။ အီစြတ္ပံုျပင္ကို ေျပာဖုိ႔က အခ်ိန္က ရမွမရႏုိင္ပဲဗ်ာ။

(၃)
 မိတ္ေဆြဆရာ၀န္၏ ျခံ၀သုိ႔ေရာက္လာၿပီျဖစ္၍ ႏႈတ္ဆက္ရင္း ကၽြန္ေတာ္က 
ဆက္ေလွ်ာက္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္နားက မိသားစုက သားသမီး ၉ ေယာက္ ထြန္းကားသည္။ 
၉ ေယာက္ေျမာက္ကေလးက ကံဆိုးစြာျဖင့္ ဉာဏ္ရည္မမွီျဖစ္ေနသည့္ ေရာဂါသည္ကေလးအျဖစ္ 
ေမြးဖြားလာခဲ့သည္။ ဤကေလးအတြက္ မိဘႏွစ္ဦးလံုး ေနာင္တမ်ိဳးစံု ရေနၾကသည္ကို ကၽြန္ေတာ္ 
ျမင္ေယာင္လာခဲ့ပါသည္။
(Phoenix ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၂၄)၊ (၂၄-၇-၀၉)

အျပစ္တင္လိုလွ်င္
(၁)
 “ အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္ ေျပာျပခဲ့တာကို ကၽြန္ေတာ္က ခင္ဗ်ားတုိ႔ကို ျပန္ေျပာျပမယ္။ သူက...
တစ္ေန႔... ႐ံုးကအျပန္မွာ ... ဒီေန႔ညစာကို ၾကက္သားဆီျပန္ဟင္းနဲ႔စားရရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲလုိ႔ 
ေတြးမိလာတယ္တဲ့။ အိမ္ေရာက္ေတာ့ သူ႔အိမ္ရွင္မကို ... ဘာဟင္းခ်က္သလဲလုိ႔လွမ္းေမးတယ္
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၊သူ႔အိမ္ရွင္မက ၾကက္သားဆီျပန္ဟင္း ခ်က္တယ္လုိ႔ေျဖတယ္။ အင္း... ငါ ကံေကာင္းလိုက္တာ 
... လုိ႔ေတြးမိတယ္တဲ့ဗ်။ စားခ်င္တဲ့အတုိင္း ၾကက္သားဆီျပန္ ခ်က္ထားတယ္ဆိုတာကိုး။ 
ဒါနဲ႔အ၀တ္အစားလဲ၊ ေရမိုးခ်ိဳးၿပီးေတာ့ ထမင္းစားခန္း၀င္၊ ထမင္းစားပြဲမွာထုိင္၊ ထမင္းပန္းကန္ထဲကို 
စားခ်င္ေနတဲ့ၾကက္သားကို ခပ္ထည့္ၿပီး စားလိုက္တယ္။
 ေမွ်ာ္လင့္ထားတာနဲ႔ တလြဲျဖစ္သြားတယ္၊ ၾကက္သားဟင္းက ငန္ေနတယ္။ အနံ႔လည္း 
မေကာင္းလွဘူး၊ အရသာမရိွဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ကံဆုိးတယ္လို႔ေတြးမတိယ္တဲ။့ ေမွ်ာ္လင့ထ္ားသလိ ု
မျဖစ္လာေတာ့ စိတ္ဆိုးေဒါသျဖစ္တယ္။ ၾကက္သားဟင္း အခ်က္မေကာင္းတဲ့ သူ႔အိမ္ရွင္မကို 
ျမင္ေယာင္ၿပီး စိတ္ဆိုးေဒါသျဖစ္လာတယ္၊ ဒါကို သူျပန္စဥ္းစားတယ္တဲ့၊ ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့... 
ငါအခုလို ဆီျပန္ဟင္း စားခ်င္ပါလ်က္နဲ႔ အေကာင္းမစားႏုိင္ျဖစ္ရတာဟာ စိတ္ဆင္းရဲစရာပဲ။ 
ေနဦး၊ ဒီစိတ္ဆင္းရဲစရာ ျဖစ္လာတာဟာ ေကာင္းတဲ့အက်ိဳးလား၊ မေကာင္းတဲ့အက်ိဳးလား... 
လုိ႔ေတြးၾကည့္တယ္။ ဒါဟာ မေကာင္းတဲ့ အက်ိဳးျဖစ္တယ္လုိ႔ အေျဖထြက္လာတယ္။ တစ္ခါ 
ဆက္ၿပီးေတြးတယ္။ ဒီလိုမေကာင္းတဲ့အက်ိဳးဟာ ‘ကုသလ ၀ိပါက္’ လား၊ ‘အကုသလ ၀ိပါက္’ 
လား လုိ႔ေတြးတယ္။ ႏွစ္လိုဖြယ္မဟုတ္တဲ့စိတ္ဆင္းရဲစရာ ျဖစ္လာတာဟာ အကုသလ၀ိပါက္ပဲ 
ျဖစ္ရမယ္။ စိတ္ဆင္းရဲစရာ ျဖစ္လာတဲ့ အကုသလ၀ိပါက္ဟာ ဘယ္သူ႔ရဲ႕ မေကာင္းမႈအ
ကုသိုလ္္ေၾကာင့္ျဖစ္လာတာလဲ... လုိ႔ေတြးျပန္တဲ့ အခါ ... ၾကက္သားဆီျပန္စားခ်င္သူ 
မိမိရဲ႕အကုသိုလ္ေၾကာင့္ပဲ ဒီမေကာင္းက်ိဳးျဖစ္တဲ့ အကုသလ၀ိပါက္ ျဖစ္ရတာလုိ႔ 
အေျဖေပၚလာတယ္။”
 “ကိုယ့္အကုသိုလ္ေၾကာင့္ ကိုယ့္မွာ မေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ရတာပဲလုိ႔ သေဘာေပါက္လိုက္တဲ့ 
အခါမွာ ဟင္းခ်က္သူအိမ္ရွင္မကို စိတ္ဆုိးေတာ့မည့္ ေဒါသေတြ ျပယ္လြင့္သြားတယ္တဲ့၊ 
တကယ္က... ကိုယ့္အကုသိုလ္ေၾကာင့္ ကိုယ့္မွာ ဆင္းရဲ ဒုကၡျဖစ္ရတယ္၊ ကိုယ့္မွာ 
မေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ရတယ္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ကိုယ့္မွာ ေကာင္းက်ိဳးကုသလ၀ိပါက္ 
ျဖစ္ရတာပဲ မဟုတ္လားလုိ႔ အဲဒီပုဂၢိဳလ္က ေျပာျပတယ္။”
 သူ႔သေဘာကေတာ့ ... ျဖစ္ျဖစ္သမွ်ဟာ ကိုယ့္ေၾကာင့္ခ်ည္း။ အတိတ္ကျပဳခဲ့တဲ့ကိုယ့္
ကံေၾကာင့္ခ်ည္း ျဖစ္ရတာ။ သူတစ္ပါးကို ဘာမွ အျပစ္တင္ေနစရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့သေဘာေပါ့။ 
ကုိယ့္ကိုယ္ကိုပဲ အျပစ္တင္ၿပီး သူတစ္ပါးကို အျပစ္မတင္ဘဲ ေနႏုိင္ရင္ေတာ့ လူမႈျပႆနာေတြ 
မရွိဘဲ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္မယ္လို႔ သူက ေျပာခ်င္တာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့... ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ 
ေျပာရရင္ေတာ့ ... ျပဳျပင္သင့္တာကို ျပဳျပင္ဖုိ႔ တစ္ဖက္လူကိုလည္း ေျပာသင့္ပညာေပးသင့္တ
ယ္လုိ႔ထင္တာပဲ။ ဒါဟာ ပစၥဳပၸန္ကံကုိ ထူေထာင္ရာေရာက္ပါတယ္။ ခုနက ဆားငန္ငန္ခ်က္တဲ့ 
အိမ္ရွင္မကို ဟင္းငန္ေနတယ္၊ ေပါ့သြားေအာင္ တစ္ခုခုေရာလုိက္။ ဒီလိုမေျပာခ်င္လည္း 
ေနာင္ကို ခပ္ေပါ့ေပါ့ခ်က္၊ ေပါ့တာကို ငန္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔လြယ္တယ္... စသည္ျဖင့္ေျပာတာ၊ 
ျပဳျပင္ခုိင္းတာဟာ ပစၥဳပၸန္ကံကို ျပဳတာပဲမဟုတ္လား၊ ဗုဒၶ၀ါဒဟာ အတိတ္ကျပဳခဲ့တဲ့ကံကိုခ်ည္း 
ပံုခ်တဲ့၀ါဒ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ထင္တာပဲ။
 ဟို ... ဇာတ္ေတာ္တစ္ခုရွိတယ္ မဟုတ္လား၊ တကၠသုိလ္က ျပန္လာတဲ့ မင္းသား 
ပၪၥာ၀ုဓဆိုတာေလဗ်ာ။ ေတာအုပ္တစ္ခုအလယ္ေရာက္ေတာ့ ဘီလူးႀကီးနဲ႔ေတြ႔တယ္။ 
ဘီလူးႀကီးက အႀကီးႀကီး၊ အရပ္ကလည္း အျမင့္ႀကီး၊ ဦးေခါင္းကလည္း အႀကီးႀကီး၊ 

သူ႔မ်က္လံုးႀကီးေတြက သပိတ္ေလာက္ႀကီးတာတဲ့၊ အစြယ္ႀကီးႏွစ္ေခ်ာင္းကလည္း ငွက္ေပ်ာဖူး 
ပမာဏ... ဆိုပဲ။ မင္းသားက ဘီလူးႀကီးကို သူ႔မွာပါလာတဲ့ ေလးနဲ႔ပစ္သတ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားတယ္၊ 
ျမားအစင္းငါးဆယ္ကုန္ေအာင္ပစ္တယ္။ အဲဒီ ျမားေတြအားလုံး ဘီလူးႀကီးရဲ႕အေမြးမွာ 
ကပ္ကုန္တယ္။ ျမားကုန္ေတာ့ မင္းသားက ဘီလူးကို သန္လ်က္နဲ႔ခုတ္တယ္။ သူ႔မွာ ပါသမွ် 
လက္နက္ေတြနဲ႔ ဘီလူးကို တုိက္ခုိက္တယ္၊ လက္နက္ေတြအားလံုး ဘီလူးရဲ႕အေမြးမွာ 
ကပ္ကုန္တယ္၊ ဒီလက္နက္ေတြေလာက္နဲ႔ ဘီလူးက မျဖံဳပါဘူး။ လက္နက္ေတြကုန္ေတာ့ 
လက္ေတြေျခေတြနဲ႔ တုိက္ခုိက္တယ္၊ လက္ေတြေျခေတြလည္း အကုန္ ဘီလူးႀကီးမွာ 
ကပ္ေနတယ္၊ ေနာက္ဆံုး... မင္းသားဟာ သူ႔ဦးေခါင္းနဲ႔ဘီလူးႀကီးကို တုိက္ခုိက္တယ္။ 
ဘီလူးဟာ ဒီလို ဆတ္ဆတ္ႀကဲမင္းသားလို လူမ်ိဳးကို မေတြ႔ၾကံဳဖူးေတာ့ သိပ္အံ့ၾသေနတယ္၊ 
ဒီလိုအံ့ၾသျခင္းေတြနဲ႔ဘီလူးက မင္းသားကို “ သင္... ေသရမွာ မေၾကာက္ဘူးလား” လုိ႔ေမးတယ္။ 
ဒီလိုေမးေတာ့ မင္းသားက “ ဘာလုိ႔ငါက ေၾကာက္ရမွာလဲ၊ သင္ ငါ့ကို စားရဲရင္ စားၾကည့္၊ 
ငါ့၀မ္းထဲမွာ ၀ရဇိန္လက္နက္ရွိတယ္၊ ငါ့ကို သင္စားလိုက္ရင္ ဒီ၀ရဇိန္လက္နက္က သင့္အူေတြကို 
အပို္င္းပုိင္းျဖတ္ပစ္ၿပီး သင့္ကို အေသသတ္မွာပဲ” လုိ႔ေျပာတယ္။
 ဒီ ဇာတ္ေတာ္ကို ၾကည့္ရင္ မင္းသားဟာ ငါ ကံမေကာင္းလို႔ ဒီဘီလူးႀကီးနဲ႔ၾကံဳရတာပဲလုိ႔ 
ညည္းညဴေနဟန္ မတူပါဘူး။ အတိတ္ကံအေပၚပဲ အျပစ္ပံုခ်ေနဟန္လည္း မရွိပါဘူး။ 
ဘီလူးေဘးကလြတ္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္မႈမွန္သမွ်ကို လုပ္တာပဲ။ ဒါဟာ ပစၥဳပၸန္ကံကို 
ထူေထာင္ေနတာ မဟုတ္လား၊ ၿပီးခဲ့တာေတြဟာ ၿပီးခဲ့ၿပီ။ အတိတ္ကံဆိုတာကို ျပန္သြားၿပီး 
အေကာင္းအဆိုး ျပင္လုိ႔မရႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ အခုလက္ရွိအေျခအေနမွာ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကို 
လုပ္ဖုိ႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ မင္းသားဟာ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာေတြကို အကုန္လုပ္တာပဲ။ 
စြမ္းႏုိင္သမွ်ကို သူစြမ္းေဆာင္တာပဲ။ သူ႔စြမ္းေဆာင္မႈ သူ႔လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဘီလူးက ေၾကာက္လန္႔ၿပီး 
လႊတ္လုိက္လုိ႔မင္းသားဟာ အသက္ေဘးက လြတ္သြားခဲ့တယ္ မဟုတ္လား။
 မင္းသားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈဟာ ကံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဗုဒၶ၀ါဒရဲ႕ အလိုက် စြမ္းေဆာင္မႈ၊ 
လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ထင္တာပဲ။ ဒီလိုစြမ္းေဆာင္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ 
မျပဳမိသူဟာ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ “ ငါ မျပဳခဲ့မိေလျခင္း” ဆိုၿပီး ေနာင္တအႀကီးအက်ယ္ ရႏုိင္တယ္။

(၂)
 အိမ္ ရ ွ င္ မိ တ္ေဆ ြက အထက္ပ ါအေ ၾကာင္းအရာမ ်ားကို  ေ ျပာ ျပ ၿပီးေနာက္   
“ခင္ဗ်ားတုိ႔ အျမင္ကေကာ ဘယ္လိုလဲ” ဟု အေလးအနက္ေမးေနပါသည္။ ထိုအိမ္ရွင္ 
မိတ္ေဆြတည္ခင္းေကၽြးေမြးသမွ်ကို အားပါးတရ စားေနၾကေသာ ကၽြန္ေတာ့္အနီးမွ 
မိတ္ေဆြတစ္ဦးက “ဆားငန္ငန္ခ်က္တဲ့အိမ္ရွင္မကိုလည္း ျပဳျပင္ခုိင္းဖုိ႔မႀကိဳးစား၊ 
မေျပလည္မႈေတြနဲ႔ၾကံဳတဲ့အခါ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာေတြကို အစြမ္းရွိသမွ် မလုပ္ဘဲ 
အတိတ္ကံ မေကာင္းျခင္းကိုပဲ အျပစ္ပံုခ်တတ္သူကိုေတာ့ အျပစ္တင္သင့္ပါေၾကာင္း” 
အတိတ္ကံမေကာင္းပါဘူးလုိ႔ အတိတ္ကံကို ပံုခ်တတ္သူမ်ိဳးဟာ ဘ၀ခရီးမွာ ေနာင္တေတြ 
ပတ္လည္၀ုိင္းခံရသူ ျဖစ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း ျပန္၍ေျပာလိုက္သည္ကို အမွတ္တရ ျဖစ္ေနပါသည္။
(Phoenix ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၂၂)၊ (၁၀-၇-၀၉) 
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ကိုယ္ေလွ်ာက္မည့္လမ္း
 လူမွာ ျဖစ္လာသမွ် အေကာင္းအဆိုး အမွန္အမွားဆိုတာေတြဟာ အတိတ္ကံေၾကာင့္ 
ျဖစ္ရတာလုိ႔အတိတ္ကံကိုခ်ည္း ႐ိုးမယ္ဖြဲ႔ၿပီး ေျပာဆိုယံုၾကည္ေနသူမွာ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား 
ေလ်ာ့နည္းေနၿပီလုိ႔ယူဆႏုိင္တယ္။ “ ငါ အျဖစ္ႏို္င္ဆံုး ႀကိဳးစားမယ္” ဆိုတဲ့စိတ္ရဲ႕ခုိင္ခံ့မႈ၊ 
အ႐ႈံးမေပးလိုမႈေတြ အဲဒီလိုလူမ်ိဳးမွာ ရွိလိ္မ့္မယ္လုိ႔မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။
 ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ လူေတြဟာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈေတြကို လုပ္ေနၾကတာပဲ။ ဒီအလုပ္ကို ငါ 
လုပ္မယ္လုိ႔ေ႐ြးတယ္။ ဒီလမ္းကို ငါ ေလွ်ာက္မယ္လုိ႔ေ႐ြးတယ္။ ဒါကုိ ငါရေအာင္ ႀကိဳးစားယူမယ္၊ 
ငါ့ဘ၀ကို ဒီလို တည္ေဆာက္မယ္... စသည္ျဖင့္ ေ႐ြးတယ္။ လူေတြဟာ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း 
ေ႐ြးေနၾကတယ္။ ဒီအလုပ္ကို ငါ မလုပ္ေတာ့ဘူး။ ဒီလမ္းမ်ိဳးကို ငါ မေလွ်ာက္၊ မလွမ္းေတာ့ဘူး 
ဆိုတာဟာလည္း ေ႐ြးတာပဲ။ မလုပ္တာ ... မေလွ်ာက္တာကို ေ႐ြးတာပဲ။  
 ဘ၀ျဖစ္တည္မႈ ပဓာန၀ါဒီ Existentialist ေတြက ေျပာၾကတယ္။ လူဟာ 
ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္ၿပီး ကိုယ့္ ဘ၀အဓိပၸာယ္ကို ကုိယ္ကပဲ ေဖာ္ေနရတာတဲ့။ 
ကုိယ္လုပခ္်ငတ္ဲအ့လုပကုိ္ ကုိယ္ကေ႐ြး၊ ကိုယ္သြားလုိတဲလ့မ္းကုိ ေ႐ြးၿပီး ကုိယ္ျဖစခ္်ငတ္ဲဘ့၀မ်ိဳ းကုိ 
ကိုယ္ကပဲ တည္ေဆာက္ရတာျဖစ္တယ္တဲ့။
 ငါ ဘယ္ဘ၀ကလာခဲ့တာလဲ ... ဆိုတာကို မသိႏုိင္ဘူး၊ ဟိုဘက္က အတိတ္ဘ၀ 
ရွိမရွိဆိုတာကို ၾကည့္လုိ႔ လည္း မျမင္ဘူး။ ခံစားၾကည့္ေတာ့လည္း မေတြ႔ရဘူး။ 
အနာဂတ္ဘ၀ဆိုတာလည္း ဒီလိုပဲ။ လွမ္းၾကည့္ေတာ့လည္း မျမင္ႏုိင္ဘူး၊ ခံစားၾကည့္လုိ႔လည္း 
မရႏုိ္င္ေသးဘူး။ အနာဂတ္ဘ၀ဆိုတာ ... ငါ ဘယ္ဘ၀သြားမလဲဆိုတာဟာ 
မေသခ်ာတဲ့အျဖစ္ပဲ။ သူမ်ားေတြေျပာလုိ႔သာ အတိတ္ဘ၀ဆိုတာ ရွိတယ္၊ အနာဂတ္ဘ၀ဆိုတာ 
ရွိတယ္လုိ႔ယံုၾကည္ေနၾကတာ၊ ကိုယ္တိုင္ ၾကည့္ၾကည့္ေတာ့လဲ အဲဒီဘ၀ေတြဆိုတာ 
ေတြ႔ရတာမဟုတ္ဘူး၊ ဘ၀ေတြရွိတယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပၾကေတာ့လည္း ခုိင္လံုတဲ့ 
သက္ေသျပခ်က္ရယ္လုိ႔မေတြ႔ရဘူး၊ အတိတ္ဘ၀ဆိုတာေတြ အနာဂတ္ဘ၀ဆိုတာေတြဟာ 
မေရရာ မေသခ်ာေပမယ့္... ေရရာ ေသခ်ာတာတစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္၊ အဲဒါ ဘာလဲဆိုေတာ့ 
ဒီ႐ုပ္ဒီခႏၶာနဲ႔ အခု အသက္ရွင္ေနတယ္ဆိုတာကေတာ့ ေသခ်ာတယ္။
 အဲဒီ အသက္ရွင္ေနတဲ့အျဖစ္... အဲဒီအသက္ရွင္ေနတဲ့ဘ၀ကို အေသအခ်ာ 
ၾကည့္ေတာ့လည္း ဘာအဓိပၸာယ္မွလည္း မရွိဘူး၊ ဘာအႏွစ္သာရမွလည္း မရွိဘူး။ ဒီေတာ့ 
ကိုယ့္အျဖစ္၊ ကိုယ့္ဘ၀ကို ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့အဓိပၸါယ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ကိုယ့္ဟာကိုယ္ 
အဓိပၸာယ္ရွိေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔လိုတယ္။ ကိုယ္ရခ်င္တဲ့အႏွစ္သာရကို ကုိယ္ကပဲ 
ေ႐ြးခ်ယ္ရွာယူၿပီး ကိုယ့္ဟာကိုယ္ အႏွစ္သာရကို ရွာယူရမွာပဲလုိ႔ အဲဒီျဖစ္တည္မႈ ပဓာန၀ါဒီေတြက 
ဆိုၾကတယ္။
 ဒီေနရာမွာ ... အတိတ္ကံၾကမၼာကို ႐ိုးမယ္ဖြဲ႔ေနသူ(ပုေဗၺက တေဟတု၀ါဒီ) ဟာ 
ျဖစ္တည္မႈပဓာန၀ါဒီလို ဇြဲသတၱိ မရွိႏိုင္ဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အတိတ္ၾကမၼာကို 
႐ိုးမယ္ဖြဲ႔သူမွာ ေအာင္ျမင္ျခင္းဆီကိုသြားတဲ့ လမ္းကိုေ႐ြးၿပီး ပန္းတုိ္င္ေရာက္သည္အထိ 
ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္မယ္ဆိုတဲ့ ဆႏၵေတြ၊ ၀ီရိယေတြ ရွိလိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူး။ အေျခအေနက 
ေပးထားတဲ့ အတုိင္းပဲ သူဟာ အသက္ရွင္ေနထုိင္ေနမွာပဲ။ ၿပီးေတာ့... သူတစ္ပါးအသက္ကို 

သူသတ္ျဖစ္တာ၊ သူတစ္ပါး ပစၥည္းကို ခုိး၀ွက္တာ၊ သူတစ္ပါးကို လိမ္လည္ေျပာဆိုမိတာဟာလည္း 
အတိတ္က ကံၾကမၼာေၾကာင့္ သတ္ျဖစ္၊ ခုိးျဖစ္၊ လိမ္ျဖစ္သြားတာပါလုိ႔ သူေျပာမလား၊ 
တကယ္ေတာ့ ကံၾကမၼာ၏ ျပ႒ာန္းထားမႈအတုိင္း ျဖစ္ရတာပါ... ျပဳရတာပါလုိ႔ယူဆသူဟာ 
လူအျဖစ္မွ ေလွ်ာက်သြားျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ဘ၀ျဖစ္တည္မႈ ပဓာန၀ါဒီေတြကေတာ့ 
ေျပာၾကမယ္။ လူဟာ လူအျဖစ္မွ ေလွ်ာက်သြားတယ္ဆိုတာ “ လူဟာ လူမပီသေတာ့ဘဲ 
အရာ၀တၳဳအျဖစ္သုိ႔ေရာက္သြားတယ္” လုိ႔ဆိုလိုတာပဲ။
 သစ္ပင္တုိ႔၊ စားပြဲ၊ ထို္င္ခံုတုိ႔ဆိုတာ စိတ္မရွိတဲ့အရာ၀တၳဳသေဘာေတြျဖစ္ေနတ
ယ္၊ အရာ၀တၳဳေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနေပးသေလာက္ပဲ သူတုိ႔ဟာ 
တည္ေနၾကတယ္၊ ဒီစားပြဲကို ဒီေနရာကေန ဟိုေနရာကို ေ႐ႊ႕လုိ႔ရတယ္၊ ေ႐ႊ႕ၿပီးထားတဲ့ေနရာမွာ 
အဲဒီစားပြဲဟာ တည္ေနရတယ္။ ဒီလိုတည္ေနမႈသေဘာဟာ စိတ္မရွိတဲ့အရာ၀တၳဳေတြရဲ႕ 
တည္ေနရမႈကို ရည္ၫႊန္းတယ္။ လူကေတာ့ သိစိတ္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူဟာ 
စိတ္မဲ့အရာ၀တၳဳမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အရာ၀တၳဳလို ဒီေနရာကေန ဟိုေနရာကို အေ႐ႊ႕ခံ၊ 
အေ႐ႊ႕ခံရတဲ့ေနရာမွာပဲ ျဖစ္တည္ေန ... ဆိုတာမ်ိဳး လူကေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ သူ႔စိတ္ကူး၊ 
သူ႔ေ႐ြးခ်ယ္မႈနဲ႔ သူေနခ်င္သလို ေျပာင္းေနမွာပဲ။ ဒီလို သူ႔စိတ္ကုူးနဲ႔သူ၊ သူ႔ေ႐ြးခ်ယ္မႈနဲ႔သူ 
မတည္ေနဘူးဆိုရင္ အဲဒီလူဟာ လူနဲ႔မတူေတာ့ဘဲ အရာ၀တၳဳလိုျဖစ္သြားမယ္။ အရာ၀တၳဳအျဖစ္
သုိ႔ေလွ်ာက်သြားမယ္လုိ႔ဆိုလိုတာပဲ။
 ဒီေတာ့ လူဟာ လူအျဖစ္မွ မေလွ်ာက်ဘဲ လူအျဖစ္နဲ႔လူပီသစြာ 
ျဖစ္တည္ေနသူျဖစ္တယ္ဆိုရင္... မသတ္ဖုိ႔ ေရွာင္ျခင္း၊ မခုိးဖုိ႔ေရွာင္ျခင္း၊ မလိမ္ဖုိ႔ေရွာင္ျခင္းေတြကို 
ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး တကယ္ေရွာင္ႏိုင္သူျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရတာပဲ။ ဒီလိုႀကိဳးစားျပဳမူ 
လုပ္ေဆာင္ေနသူဟာ လူအျဖစ္မွ မေလွ်ာက်ဘူး၊ ဆိုခဲ့တဲ့ပုေဗၺကတေဟတု၀ါဒီ(အတိတ္ၾကမၼာကို 
႐ုိးမယ္ဖြဲ႔သူ) လို အတိတ္ၾကမၼာေၾကာင့္ သတ္ရပါတယ္၊ ခုိးရပါတယ္၊ လိမ္ရပါတယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
အဲဒီလူဟာ လူအျဖစ္မွ ... အရာ၀တၳဳ အျဖစ္သို႔ ေလွ်ာက်သူ ျဖစ္သြားၿပီလုိ႔ ဆုိရလိမ့္မယ္။
 ပုေဗၺကတေဟတု၀ါဒီ နဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္တူတဲ့သူကေတာ့ ဣႆရနိမၼာန၀ါဒီျဖစ္တယ္။ 
သူ႔အျမင္က လူဟာ ဖန္ဆင္းရွင္... တန္ခိုးရွင္ရဲ႕အလုိ္ေတာ္အတုိ္င္း ျဖစ္ေနရတာ...
တဲ့။ မိမိဘ၀ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈ၊ ေကာင္းမႈ၊ ဆိုးမႈ၊ အသက္ ရွည္မႈ၊ တိုမႈ 
စတဲ့လူ႔ဘ၀ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ႕အလိုအတုိင္း ျဖစ္ေပၚေနရတာလုိ႔ဆိုလိုပါတယ္။ 
ဒီလိုဖန္ဆင္းရွင္ရဲ႕ အလိုအတိုင္းျဖစ္ရတာလုိ႔ ယံုၾကည္တာဟာလည္း ဘ၀ျဖစ္တည္မႈ 
ပဓာန၀ါဒီေတြရဲ႕အျမငအ္ရကေတာ ့(ဒီေနရာမွာ ဘရုားမဲ ့ဘ၀ ျဖစတ္ညမ္ႈ ပဓာန၀ါဒီေတြရဲ႕အျမငက္ိ ု
ပဓာနအားျဖင့္ ဆုိလိုပါတယ္) လူ႔အျဖစ္က ေလွ်ာက်သြားသူရဲ႕အျမင္ပဲျဖစ္တယ္။ 
စိတ္မဲ့ျဖစ္တဲ့သစ္ပင္တုိ႔၊ စားပြဲ၊ ကုလားထိုင္တုိ႔ဟာ ပတ္၀န္းက်င္က ျပဳသမွ်... ျပ႒ာန္းသမွ်အတုိင္း 
ျဖစ္တည္ေနၾကရတယ္။ သူတုိ႔မွာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမရွိဘူး။ ျပ႒ာန္းခံရတဲ့အတိုင္း... ဒါမွမဟုတ္ 
ျပ႒ာန္းသူရဲ႕အလိုအတိုင္း လုပ္ေနရတယ္၊ ျဖစ္ေနရတယ္။
 ဒီေနရာမွာ ယူဆစရာရွိတာက ... ျပ႒ာန္းသူရဲ႕အလိုအတုိင္း လုပ္ေနရတာျဖစ္တယ္ဆိုရင္ 
... လုပ္တဲ့သူမွာ ဘာတာ၀န္မွ မရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္၊ ဘာအျပစ္မွလည္း မရွိဘူးလုိ႔ျဖစ္ေနတယ္။ 
သတ္ရတာ၊ ခုိးရတာ၊ လိမ္ရတာဟာ ျပ႒ာန္း သူ ရဲ႕အလိုအတိုင္းလုပ္ရတာေတြ ျဖစ္တယ္။ 
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ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ကိုယ့္ကို လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ဆႏၵနဲ႔ကိုယ္ ေ႐ြးတာမဟုတ္ဘူး။ ျပ႒ာန္းသူက 
ခုိင္းလုိ႔၊ ျပ႒ာန္းေပးလုိ႔လုပ္ရတာသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔သူ႔မွာ ဘာအျပစ္မွ မရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္။ 
အဲဒီလူမွာ ဘာတာ၀န္မွလည္း မရွိဘူးလို ျဖစ္ေနတယ္။
 တကယ္ေတာ့ အဲဒီလူမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ သတ္တာ၊ ခုိးတာ၊ လိမ္တာကို ... 
မသတ္ဖုိ႔၊ မခုိးဖုိ႔၊ မလိမ္ဖုိ႔ကို ေ႐ြးျခင္းမေ႐ြးျခင္းဟာ အဲဒီလူအေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မလုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ သူ႔မွာ တာ၀န္ရွိ တယ္။ ျပ႒ာန္းသူရဲ႕အလိုက် 
ခုိင္းလုိ႔လုပ္ရျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္ဆိုၿပီး သူ႔တာ၀န္ကို ေရွာင္လုိ႔မရဘူး၊ ျပ႒ာန္းသူအေပၚကိုလည္း 
တာ၀န္လႊဲမခ်သင့္ဘူး။ သူမ်ားေတြအေပၚလည္း အျပစ္ပံုမခ်သင့္ဘူး။
 ကိုယ့္တာ၀န္ကို ကုိယ့္တာ၀န္အျဖစ္နဲ႔သိၿပီး တာ၀န္မယူဘဲ သူတစ္ပါးအေပၚ 
ပံုခ်ျခင္းေတြနဲ႔ အသက္ရွင္တတ္တဲ့လူရဲ႕ဘ၀ကို “ မစစ္မွန္တဲ့ဘ၀” inauthentic existence 
လုိ႔ေခၚတယ္။ လူမစစ္တဲ့ျဖစ္တည္မႈဘ၀လုိ႔ ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေ႐ြးခ်ယ္ရမွာကို မေ႐ြး၊ 
တာ၀န္ယူရမွာကို မယူဘဲ ျဖစ္တည္ေနတဲ့ဘ၀မ်ိဳးဟာ လူအုပ္ႀကီးထဲမွာ ေရာေထြး ပါသြားတဲ့သူနဲ႔ 
တူတယ္လုိ႔ ဘ၀ျဖစ္တည္မႈပဓာန၀ါဒီေတြက ေျပာတတ္ၾကတယ္။ လူအုပ္ႀကီးထဲမွာ 
ေရာေထြးပါသြားၿပီး လူအုပ္ႀကီးထုိင္ရင္ လိုက္ထုိင္၊ ထရင္လုိက္ထ၊ လူအုပ္ႀကီးသြားရင္ 
လိုက္သြားနဲ႔သူ႔ကိုယ္ပုိင္ ေ႐ြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈဆိုတာေတြလည္း မရွိဘူး၊ 
ဒီေတာ့ ဘာမွ သူလိုလူမ်ိဳးရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈဟာလည္း ေပၚလြင္ပီသမႈလည္း မရွိဘူး။ အဲဒီလို 
ေပၚလြင္ပီသမႈ ... လူပီသမႈမရွိ ျဖစ္ေနတာကိုပဲ ‘ မ်က္ႏွာမရွိ တဲ့လူ’ လုိ႔ေခၚတတ္ေသးတယ္။
 ဗုဒၶကလည္း ဆိုခဲ့တဲ့ပုေဗၺကတ၀ါဒကိုေရာ၊ ဣႆရနိမၼာန၀ါဒကိုပါ လက္မခံဘူး။ 
အေၾကာင္းတရားကိုပယ္ တဲ့အေဟတုက၀ါဒက ႐ႈျမင္တဲ့... လူရဲ႕အေကာင္းအဆိုးျဖစ္ရပ္ေတြဟာ 
ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္လာႏုိင္တာပဲဆိုတဲ့ အျမင္မ်ိဳးကိုလည္း လက္မခံဘူး၊ ဗုဒၶ၀ါဒ အလိုအရကေတာ့ ... 
လူဟာ မိမိအျပဳအမူအတြက္ တာ၀န္ရွိတယ္။ မိမိ ေ႐ြးခ်ယ္ျပဳလုပ္တဲ့ ကုသိုလ္အကုသိုလ္အတြက္ 
မိမိမွာ တာ၀န္ရွိတယ္။
 ဗုဒၶဟာ လူကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္တဲ့သတၱ၀ါအျဖစ္ ႐ႈျမင္တယ္။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ႀကီးမွာ 
လူဟာ အဲဒီ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ႀကီးထဲက လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းကို ေ႐ြးႏုိင္တယ္။ ေ႐ြးၿပီး 
လြတ္ေျမာက္သည္အထိ ႀကိဳးစားႏုိင္တယ္။ အကယ္၍ လူဟာ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း(ေ၀ဒနာႏွင့္ 
တဏွာရဲ႕ၾကားကလမ္း) ကို မေ႐ြးႏိုင္ဘူး၊ ဒီလမ္းအတုိင္း မေလွ်ာက္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ ေတာ့ 
၀ဋ္သံုးပါး(ကိေလသ၀ဋ္၊ ကမၼ၀ဋ္၊ ၀ိပါက၀ဋ္)ရဲ႕ျပ႒ာန္းမႈကို ခံၿမဲခံေနရမယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ 
လူဟာ အဲဒီ၀ဋ္ေတြကေနၿပီး လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းစြမ္းေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္တယ္လုိ႔ 
ဗုဒၶ၀ါဒကျမင္တယ္။ အဲဒီအျမင္ကိုပဲ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိလုိ႔ ေခၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
 ဒီ သမၼာဒိ႒ိအျမင္နဲ႔မွ ဘ၀ခရီးကို မသြားရင္ေတာ့ ေနာင္တရစရာေတြနဲ႔ၾကံဳႏုိင္တယ္လုိ႔
ယူဆရမွာပဲ။
(ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပရိယတၱိသာသနာတကၠသိုလ္မဂၢဇင္း၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၀၇)

ေနာင္မွတတဲ့ ေနာင္တ
(၁)
 လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္က အဆိုအမိန္႔ေတြဟာ ဒီေန႔လူေတြအတြက္ 
အသံုးမွ က်ေသးရဲ႕လား... အသံုး၀င္ေနမႈရွိပါရဲ႕လားလုိ႔ကၽြန္ေတာ္က ခဏခဏ ေတြးမိတယ္။ 
အေျခအေန အခ်ိန္အခါေတြက အမ်ားႀကီးေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ မဟုတ္လား။ အခု ကၽြန္ေတာ္ 
႐ြတ္ဆိုျပမွာေတြကို ခင္ဗ်ားတုိ႔နားေထာင္ၾကည့္၊ ကၽြန္ေတာ္ ႐ြတ္ဆိုျပတဲ့အခ်က္ေတြဟာ 
ခင္ဗ်ားတုိ႔အတြက္ အသံုး၀င္ေသးရဲ႕လား၊ အသံုးမ၀င္ေတာ့ဘူးလားဆိုတာကို 
ခင္ဗ်ားတုိ႔ကိုယ္တုိင္ပဲ ဆံုးျဖတ္ေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီအဆိုအမိန္႔ေတြကို ႏွစ္သက္ 
သေဘာက်လုိ႔အလြတ္ရေအာင္ကို က်က္မွတ္ထားတယ္။ အခု ႐ြတ္ျပမည့္ အဆိုအမိန္႔ ေတြက 
ဇနသႏၶလုိ႔ေခၚတဲ့ မင္းႀကီးက သတိေပးဆိုမိန္႔ခဲ့တာေတြပဲဗ်။

(၂)
      “ ... ဤ ဆယ္ပါးေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ လုပ္ငန္းကိစၥတုိ႔ကို ေရွးအခါက မျပဳလုပ္ 
မေဆာင္႐ြက္ခဲ့မိေသာ သူသည္ ေနာင္အခါ၌ စိုးရိမ္ပူပန္ရတတ္၏။
 (၁)   ရသင့္ရထုိက္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းကို မရသည္ရွိေသာ္ စိုးရိမ္ပူပန္ရ၏။ ငါသည္ 
ငယ္႐ြယ္စဥ္အခါက ပစၥည္းဥစၥာကို မဆည္းပူး၊ မစုေဆာင္းခဲ့မိဟု အိုမင္းေသာအခါ စိုးရိမ္ပူပန္ရ၏။
 (၂)   အတတ္ပညာမရွိသူအား အသက္ေမြးရျခင္းသည္ ဆင္းရဲၿငိဳျငင္လွ၏။ ငါသည္ 
ငယ္႐ြယ္စဥ္အခါက အတတ္ပညာကို မသင္ၾကားခဲ့မိဟု အိုမင္းေသာအခါ စိုးရိမ္ပူပန္ရ၏။
 (၃)   ငါသည္ ငယ္႐ြယ္စဥ္အခါက ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာ အမႈကို ျပဳခဲ့မိ၏။ သူတစ္ပါး
၏ေက်ာကုန္းသားကိုစားသကဲ့သုိ႔ ေခ်ာပစ္ကုန္းတုိက္ေသာစကားကုိ ဆိုခဲ့မိ၏။ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ 
စကားကို ဆိုခဲ့မိ၏ဟု အိုမင္း 
      ေသာအခါ စိုးရိမ္ပူပန္ရ၏။
 (၄)   ငါသည္ ငယ္႐ြယ္စဥ္အခါက သူ႔အသတ္ကို သတ္မိ၏။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ခဲ့၏။ 
ယုတ္မာခဲ့၏။ သတၱ၀ါတုိ႔အေပၚသနားၾကင္နာျခင္းကို မျပဳခဲ့မိဟု အိုမင္းေသာအခါ စိုးရိမ္ပူပန္ရ၏။
 (၅)   ငါသည္ ငယ္႐ြယ္စဥ္အခါ သူတစ္ပါးတုိ႔မသိမ္းဆည္းအပ္ေသာ မိန္းမမ်ားရွိပါလ်က္ 
သူတစ္ပါးမယားကိုမွီ၀ဲက်ဴးလြန္မိ၏ဟု အိုမင္းေသာအခါ စိုးရိမ္ပူပန္ရ၏။
 (၆)   ငါသည္ ငယ္႐ြယ္စဥ္အခါက ထမင္းအေဖ်ာ္ ဥစၥာစီးပြားရွိပါလ်က္ အလွဴဒါနကို 
မလွဴဒါန္းမိခဲ့ဟုအိုမင္းေသာအခါ စိုးရိမ္ပူပန္ရ၏။
 (၇)   ငါသည္ ငယ္႐ြယ္စဥ္အခါက ဥစၥာအား၊ ကိုယ္အားျဖင့္ စြမ္းႏုိင္ပါလ်က္ အိုမင္းေသာ 
အမိအဖတုိ႔ကို မေကၽြးေမြးမိခဲ့၊ မျပဳစုမိခဲ့ဟု အိုမင္းေသာအခါ စိုးရိမ္ပူပန္ရ၏။
 (၈)   လက္ဦးဆရာျဖစ္၍ ဆံုးမပဲ့ျပင္လ်က္ အလံုးစံုေသာ အရာတုိ႔ကို ငါ့အားေပး၍ 
ေကၽြးေမြးျပဳစုေသာ အဖကို ငါသည္ မေထမဲ့ျမင္ျပဳခဲ့မိ၏ဟု ေနာင္အခါ စိုးရိမ္ပူပန္ရ၏။
 (၉)   သီလရွိ၍ ဗဟုသုတမ်ားေသာ ရဟန္း၊ သူေတာ္သူျမတ္တုိ႔ကို ငါသည္ ေရွးအခါက 
မဆည္းကပ္မိခဲ့ဟု ေနာင္အခါ စိုးရိမ္ပူပန္ရ၏။
 (၁၀)   ငါသည္ ေရွးအခါက ၿငိမ္သက္ေသာ၊ ဆည္းကပ္အပ္ေသာ ၿခိဳးျခံအပ္ေသာ 
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အက်င့္မ်ိဳးကို မက်င့္မိခဲ့ဟု ေနာင္အခါ စိုးရိမ္ပူပန္ရ၏။
   ... ဤဆယ္ပါးေသာ အေၾကာင္းအရာ လုပ္ငန္းကိစၥတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့မိေသာ သူသည္ ေနာင္အခါ 
စုိးရိမ္ပူပန္ျခင္း မရွိႏုိင္...။

(၃)
 အထက္ပါပုဂၢိဳလ္ရဲ႕စကားအဆံုးမွာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ‘ေနာင္တ’ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
ဆရားႀကီး ပီမုိးနင္း သတိေပးစကားေျပာခဲ့ပံုကို ေျပာျပပါတယ္။ သူက ...
 ‘အခ်နိ’္ ဆုိတာဟာ အဖိုးမျဖတႏ္ုိင္တ္ဲအ့ရင္းအနီွးျဖစတ္ယ္။ အဒီဲ အခ်နိဆုိ္တဲအ့ရင္းအႏီွးနဲ႔ 
‘က်န္းမာျခင္း’ ဆိုတဲ့အရင္းအႏွီးကို ရတဲ့သူမွာ ေငြအရင္းအႏွီး၊ ပညာအရင္းအႏွီးရဖုိ႔မခက္တဲ့ 
အေၾကာင္းကို ဆရာႀကီး ပီးမုိးနင္းက အေလးထားၿပီး ေျပာခဲ့တာ။
 နပိုလ်ံဟာ ၀ယ္လင္တန္ကိုတုိက္ဖုိ႔ ၀ါတာလူးစစ္ပြဲကို ေရာက္ေတာ့ 
ေန၀င္ေတာ့မည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေနတယ္။ နပိုလ်ံဟာ ေနာက္က်သြားတယ္။ ဒီအခါမွာ နပိုလ်ံဟာ 
စစ္ေျမျပင္မွာရပ္ၿပီး ေနလံုးႀကီးဆီ လွမ္းၾကည့္ၿပီးေတာ့ “ ဒီေန႔အတြက္ ၂ နာရီေလာက္ သင့္ကို 
ငါတားလုိ႔ရမယ္ဆိုရင္ ေလာကမွာ ဘာမဆို ငါေပးႏုိင္ပါရဲ႕” လုိ႔ညည္းတြားတယ္တဲ့၊ အဲဒီစစ္ပြဲဟာ 
နပိုလ်ံရဲ႕ေနာက္က်မွ ဘုန္းမီးကို အၿပီးတုိင္ၿငိမ္းေစတဲ့စစ္ပြဲျဖစ္တယ္တဲ့။ အဲဒီ နပိုလ်ံလို 
ေနာက္က်မွ ေနာင္တရသူေတြ ေလာကမွာ မေရမတြက္ႏို္င္ေအာင္ ရွိမွာပဲတဲ့။ အသက္လုိ႔ဆိုရ
တဲ့ေနေရာင္ရဲ႕အဆံုးနားက်ခါမွ လြန္ခဲ့ကုန္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ျပန္ေမွ်ာ္ရင္း ၀င္လုဆဲေနေရာင္မွာ 
ျမင္ေနရတဲ့ေတာင္ထြတ္ ေတာင္ထိပ္ေတြကို ငါေရာက္ေအာင္မတက္မိေလျခင္းလုိ႔ 
ေနာင္တႀကီးစြာ ရသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိမွာပဲ။ ဒီလူေတြဟာ အခ်ိန္ရွိခုိက္ လုပ္ရမည့္အရာေတြကို 
မလုပ္ျဖစ္တဲ့သူေတြဆိုေတာ့ ေနာင္ တမလြန္ဘ၀မွာလည္း ဒီလိုပဲ ေနာင္တရၾကမယ့္ 
အထံုဓေလ့ကို သူတုိ႔နဲ႔အတူ မကြဲမကြာ ေဆာင္ယူသြားၾကမွာပဲတဲ့။
 လူတစ္ဦးရဲ႕တစ္သက္တာအတြင္းမွာ ရရွိတဲ့အခ်ိန္ဟာ သိပ္မမ်ားလွဘူး။ ဥပမာ အသက္ 
၆၀ ေနရသူမွာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ဟာ အိပ္ရာမွာ ကုန္သြားတယ္၊ သက္တမ္းရဲ႕ႏွစ္ေပါင္း 
၂၀ ေလာက္ကို အိပ္ပစ္တယ္ေပါ့။
 စားတာေသာက္တာအတြက္ ကုန္တဲ့အခ်ိန္က ၃ ႏွစ္ေက်ာ္တယ္တဲ့ဗ်။
 စားပြဲမွာ စားေသာက္ရာမွာ ပြဲရံအေျပာင္းအလဲမွာ ေစာင့္ဆုိင္းရတဲ့အခ်ိန္က ၉ 
လေလာက္ကုန္ 
တယ္။
 အလုပ္အတြက္ ၁၇ ႏွစ္ခြဲေလာက္ အခ်ိန္ရတယ္။ အေပ်ာ္အပါးအတြက္ ၇ ႏွစ္ခြဲေလာက္၊
လမ္းေလွ်ာက္တာ၊ ကစားတာအတြက္ ၆ ႏွစ္နဲ႔၇ လေလာက္၊ ၀တ္စားဆင္ယင္ေရးအတြက္ ၂ 
ႏွစ္ခြဲေလာက္ကုန္တယ္။
 ဘာမွမလုပ္ဘဲေနေနတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးကလည္း ၂ ႏွစ္ခဲြေလာက္ ကုန္သြားတာပဲတဲ့။ 
က်ဳပ္အျဖစ္က ဆရာ ပီမုိးနင္း ေျပာတာထက္ အခ်ီးႏွီး အခ်ိန္ေတြ ကုန္ခဲ့တယ္ဗ်။ အခု ကၽြန္ေတာ္ 
ပင္စင္ယူ ၿပီးလုိ႔ကိုယ့္ဘ၀ရဲ႕အတိတ္ကို ျပန္ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါမွာ ... မေပ်ာ္ပိုက္တဲ့အလုပ္
ခြင္မွာခ်ည္းငါ့ဘ၀ဟာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရပါလား လုိ႔ ေနာင္တေတြ အႀကီးအက်ယ္ရမိတယ္ဗ်ာ၊ 

ေရွ႕မွာလည္း ဘယ္လိုေနာင္တေတြ ရဦးမယ္ မသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေနာင္တ သံသရာ 
ထဲမွာ တ၀ဲ၀ဲလည္ ျဖစ္ေနဦးမယ္ထင္ပါရဲ႕။

(၄)
 အထက္ပါမိတ္ေဆြရဲ႕စကားဆံုးတဲ့အခါမွာ အျခားမိတ္ေဆြတစ္ဦးက ဆရာႀကီး 
ေ႐ြႊဥေဒါင္းရဲ႕ “တစ္သက္တာမွတ္တမ္းႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ား” စာအုပ္ထဲက ဆရာႀကီးေ႐ႊဥေဒါင္း 
ငယ္စဥ္က ေက်ာင္းေျပးတဲ့အတြက္ အ႐ိုက္ခံရပံုအေၾကာင္းကို ေျပာပါတယ္။ သူ ေျပာခဲ့တာေတြကို 
ျပန္ေရးဖုိ႔အတြက္ ေသခ်ာေအာင္ ဆရာႀကီးေ႐ႊဥေဒါင္းရဲ႕ တစ္သက္တာမွတ္တမ္းႏွင့္ 
အေတြးအေခၚမ်ား စာအုပ္ပထမတြဲကို ရွာၿပီး ျပန္ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ဆရာႀကီးေရးျပပံုက 
မိတ္ေဆြေျပာတာထက္ အမ်ားႀကီး စိတ္ထိခုိက္ဖြယ္ရာေတြ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ 
ေက်ာင္းေျပးမိတဲ့အတြက္ အ႐ိုက္ခံခဲ့ရပံုကို ဆရာႀကီးက...
 “ဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္းေျပးေသာ ေက်ာင္းသားအား ၾကမ္းျပင္တြင္ 
အလ်ားေမွာက္ေစ၍ ေျခလက္မ်ားကို ေက်ာင္းသားေလးေယာက္တို႔က တစ္ဖက္စီကိုင္ထားစဥ္ 
ႀကိမ္လံုးျဖင့္ ၁၀ ခ်က္စီ ႐ိုက္ေလ့ရွိ၏။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အ႐ိုက္ခံရျခင္းကို ဖခင္ ျမင္ရေသာ္လည္း 
မေက်နပ္ေသးသျဖင့္ အိမ္သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ၌ ထပ္၍ ႐ိုက္ေသး၏။ ဖခင္၏လက္မွာ 
အသက္ႀကီးလာ ၿပီျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္၏လက္ထက္ ျပင္းေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဆသံုးဆ 
ပို၍နာ၏။ တစ္ခါက ကၽြႏု္ပ္အားဖခင္က ႐ိုက္၍ ေမာင္ပုအား (သူ႔အေဖ)က ႐ိုက္ေလရာ 
သမီးေယာက္ဖႏွစ္ေယာက္သည္ ကိုယ့္သားကို ကိုယ္႐ိုက္ၾကရာတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ 
တစ္ေယာက္ သူ႔ထက္ငါသာေအာင္ လက္စြမ္းျပၾကသည့္ လကၡဏာႏွင့္ ဖခင္က 
ကၽြန္ႏ္ုပ္လက္ေမာင္းကို ေဆးျပင္းလိပ္မီးႏွင့္ ထုိးဆဲတြင္ ဦးႀကီးက ေမာင္ပု၏ ငယ္ထိပ္ကို 
ပိန္းတန္းဖိနပ္ျဖင့္ ခုတ္လိုက္သည္ႏွင့္ ေသြးမ်ားျဖာဆင္း၍လာေတာ့သည္။ ေမာင္ပု မွာလည္း ကၽြႏ္ု
ပ္၏ေမးေစ့အမာ႐ြတ္ကဲ့သုိ႔ထိပ္လယ္တည့္တည့္တြင္ သံုးလက္မခန္႔ရွိေသာ အမာ႐ြတ္ႀကီးတစ္ခု 
ေသရာပါသြားရွာသည္။” စသည္ျဖင့္ ေရးျပထားပါသည္။
 ဆရာႀကီး အသက္ ၁၄-၁၅ ႏွစ္ေလာက္ ေရာက္သည့္အ႐ြယ္၌ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ၏ 
အဆြယ္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေနာ္မန္ေက်ာင္းသူကေလးတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ေက်ာင္းေျပးမိ၍ 
အ႐ိုက္ခံရပံုကို ဆရာႀကီးက...
 “ကၽြႏ္ုပ္ အိမ္သုိ႔ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ဖခင္ေရာ မိခင္ပါ မ်က္ႏွာထားတစ္မ်ိဳးျဖ
စ္ေနျခင္းကို ျမင္လို္က္ရသျဖင့္ ရင္ထဲ၌ ဒိတ္ခနဲျဖစ္သြား၏။ ... ကၽြန္ပ္သည္ မိဘမ်ား၏ 
မ်က္ႏွာထားမဟန္ျခင္းကို ျမင္ရ၍ ရင္ဖိုလိႈက္လ်က္ အိပ္ေပၚသုိ႔တက္ၿပီး လွ်င္ စာအုပ္ကေလးမ်ားကို 
စားပြဲေပၚသုိ႔ပစ္တင္ဆဲတြင္ မိခင္ေရာ ဖခင္ပါ လိုက္လာၾက၍ ကၽြႏ္ုပ္၏ အ၀တ္အစားမ်ားကို 
ဆြဲခၽြတ္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္က ၿငိမ္သက္စြာမခံဘဲ ႐ုန္းကန္သည္တြင္ အလုပ္သမားႏွစ္ေယာက္ 
သံုးေယာက္ကိုေခၚ၍ ၄င္းတုိ႔၏ အကူအညီျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အက်ီမ်ားေရာ လံုခ်ည္ကိုပါ 
တစ္ကိုယ္လံုး တုံးလံုးခၽြတ္ၾက၏။ ထုိ ့ေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္အား အိမ္ေပၚထပ္မွ ေအာက္သုိ႔ဆြဲခ်လာၾက၍ 
အိမ္ေရွ႕သုိ႔ဆြဲေခၚၾက၏။ အိမ္ေရွ႕၌ ေရတြင္းရွိေလရာ တံုးလုံးျဖင့္ေနေသာ ကၽြႏု္ုပ္အား 
ေရတြင္း တုိင္၌ခ်ည္ထားၾကေလ၏။ ဤနည္းျဖင့္ နာရီ၀က္ခန္႔(ကၽြႏ္ုပ္အထင္မွာ 

23 24



...
...

...
...

...
...

.. 
w

w
w

.m
m

cy
be

rm
ed

ia
.c

om
 ..

...
...

...
...

...
...

aemifwuif;&modkU (နႏၵသိန္းဇံ)

ျမ
န္မ

ာဆ
ိုက

္ဘ
ာ 

မီဒ
ီယ

ာဖ
ိုရမ

္

တစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာသည္) တုံးလံုးပစ္ထားေလရာ အရပ္ထဲမွ ကေလးလူႀကီးမ်ားသည္ 
ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ၾကည့္၍ ျပံဳးၾကရယ္ၾကေလသည္။ အလြန္ရွက္လ်က္ရွိေသာ ကၽြႏ္ုပ္ကမူ 
ခပ္နီးနီးကပ္၍ ၾကည့္ေသာသူမ်ားကို ဆဲ၍လႊတ္မိပါသည္။ ခ်ည္တုပ္ထားရာမွ ေျဖၿပီး 
အ၀တ္မ်ား၀တ္ရေသာအခါတြင္ ဆံပင္ညႇပ္ ကုလားတစ္ေယာက္ကိုေခၚ၍ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဗိုလ္ေကကို 
ျဖတ္ၿပီး ေခါင္းတံုးရိပ္ေစပါသည္။”
 ‘’ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ မိုက္မဲျခင္းကို က်ပ္ျပည့္တင္းျပည့္၀န္ခံပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ကၽြႏု္ပ္၏ အျပစ္မွာ မိဘအားမေလးမစားျပဳျခင္းလည္း မဟုတ္၊ ေစာ္ကားေမာ္ကား ေျပာမိျခင္းလည္း 
မဟုတ္၊ မ႐ိုမေသျပဳမိျခင္းလည္း မဟုတ္၊ ႐ူးမိုက္ျခင္းသက္သက္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤမွ်ေလာက္ေသာ ျပစ္ခ်က္ႏွင့္ ဤမွ်ေလာက္ စိတ္ထိခုိက္ေအာင္ ဒဏ္ေပးဆံုးမျခင္းမွာ 
မ်ားလြန္းသည္ဟုထင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ မိဘမ်ားနားမလည္ရွာၾကေသာ အခ်က္မွာ သားသမီးကို 
အရွက္ခြဲေသာနည္းျဖင့္ ဆံုးမျခင္းသည္ ေကာင္းသည္၊ လိမ္မာေစသည္၊ ေနာင္ၾကဥ္ေစသည္ဟု 
ထင္မွတ္ရွာၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ‘ေနာင္ ၾကဥ္သည္’ ဆိုျခင္းကား ဟုတ္ေလမည္ေလာ မဆိုႏုိင္၊ 
ခံရေသာ သားသမီး၏စိတ္ကို ႏံုခ်ာသြားေစျခင္းကိုမူကား ခံရဖူးေသာ ကၽြႏ္ုပ္ သိပါသည္။ 
လူဟူသည္မွာ သူ႔အ႐ြယ္ကေလးႏွင့္ သူ႔ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေလးစားမႈ self-respect ရွိၾကရမည္။ 
ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္ရာ မိဘမ်ား၏ ဆံုးမပံုမူကား ကၽြႏ္ုပ္၏စိတ္ကို အၫြန္႔ခ်ိဳးလိုက္ဘိ
သကဲ့သုိ႔ျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အရပ္ထဲ၌လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္း၌လည္းေကာင္း၊ 
ကေလးလူႀကီးမ်ား၏မ်က္ႏွာကို ရဲရဲမၾကည့္၀ံ့ေအာင္ ျဖစ္ရပါသည္။ (ကၽြႏ္ုပ္တြင္ 
သက္သာရာရေစေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ၁၅ ႏွစ္သားဆိုေသာ္လည္း ႀကီးထြားမႈေနာက္က်၍ 
ႀကီးေကာင္မ၀င္ေသးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ၄င္းဒဏ္ခ်က္သည္ ေသသည္အထိ 
ပါလိမ့္မည္ထင္၏။) ဤသုိ႔ေသာ ဆံုးမနည္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏သဘာ၀တြင္ ‘ဆူးႀကီး’ တစ္ေခ်ာင္း 
ေပၚေပါက္လာ႐ံုမွ်မက ႏံုေသာစိတ္ဓာတ္ Inferiority Complex ၀င္လာျခင္း ကိုလည္း 
သတိျပဳမိေပရာ ႀကီးျပင္းလာေသာ အခါတြင္ အေနာက္တုိင္း စာေကာင္းေပေကာင္းႀကီးမ်ားကို 
ဖတ္႐ႈကာ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ခြင့္ရေသာအခါမွ အေတာ္အတန္ ေလ်ာ့ပါးသြားသည္ဟု ထင္မိပါသည္။ 
နားမလည္ရွာၾက၍ ေစတနာေကာင္းႏွင့္(လိမၼာေအာင္) ဆံုးမၾကေသာ မိဘႏွစ္ပါးအေပၚ၌ 
စိတ္နာျခင္းမရွိေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္၌ ရံဖန္ရံခါ ေပၚတတ္သည့္ ႏံုနဲ႔ေပ်ာ့ညံ့ေသာ သဘာ၀ကို 
ေတြ႔ရသည့္အခါတုိ္င္း အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္ကို သတိရ၍ ငါ၏ ကံမေကာင္းျခင္းေပတည္း 
ဟု ေအာက္ေမ့မိပါေတာ့သည္” လို႔ေရးျပထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆရာႀကီးက ဆက္ၿပီးေတာ့ ... “ 
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ႏံုခ်ာသည္ထင္ေသာ စိတ္မူကား ဤမွ်ေလာက္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖုိ႔မလြယ္ကူသျဖင့္ 
အသက္ေလးငါးဆယ္အ႐ြယ္တုိင္ေအာင္ အစြန္းထင္လ်က္ရွိပါေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ 
ကၽြႏ္ုပ္မွာ အနည္းငယ္ စကားထစ္ခဲ့ရာမွ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ပို၍ သတိျပဳမိသည့္အတြက္ 
ပို၍ဆိုးလာပါသည္” လုိ႔ ေရးတယ္။
 အဲဒီဆရာႀကီး ေ႐ႊဥေဒါင္းရဲ႕ ငယ္စဥ္ဘ၀အေၾကာင္းေရးသားထားတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿ
ပီး ေျပာျပတဲ့ မိတ္ေဆြက ...
 “က်ဳပ္နဲ႔ရင္းႏီွးတဲဲ ့မိတ္ေဆြတစ္ဦးဟာ သူ႔ရဲ႕သားကို ဆရာႀကီးေ႐ႊဥေဒါင္း 
ငယ္စဥ္က လူေတြရဲ႕ျမင္ကြင္းမွာ အျပစ္ေပးအရွက္ခြဲတာမ်ိဳး လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္တဲ့ဗ်၊ 

အဲဒီအျပစ္ေပးခံခဲ့ရတဲ့ သားဟာ ငယ္ငယ္က သြက္လက္ခ်က္ခ်ာတဲ့ကေလး ျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့
အျပစ္ေပးခံရၿပီးေနာက္ပုိင္း တျဖည္းျဖည္း ေတြေတြေ၀ေ၀ ျဖစ္လာတာေတြ႔ရတယ္တဲ့။ 
စာဆက္သင္လုိ႔လည္း မရဘူးျဖစ္သြားတယ္။ ဆရာႀကီးလို စကားထစ္တာမ်ိဳး 
မျဖစ္ေပမဲ့အင္မတန္ စကားနည္းသြားတဲ့ကေလးျဖစ္လာတယ္။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ အဲဒီ 
သူ႔သားငယ္မွာ အင္မတန္ရက္စက္တဲ့အမူအက်င့္ေတြကို ေတြ႔လာရတာပဲတဲ့။ အိမ္က 
ေခြးကေလး ေၾကာင္ကေလးေတြ သူ႔အနားကို လာလုိ႔မရဘူး၊ လာရင္ ခုတ္ပုိ္င္းသတ္ျဖတ္တ
တ္လုိ႔အိမ္မွာ ေခြးေၾကာင္ မေမြးခဲ့ရဖူးတဲ့၊ က်ဳပ္ မိတ္ေဆြဟာ သူ႔သားကို အျပစ္ေပးခဲ့မိတာ 
မွားေလျခင္းဆိုတဲ့ေနာင္တေတြ အၿမဲရေနပံုေပၚတယ္။ သားအတြက္ အေဖ ျဖစ္သူ 
က်ဳပ္သူငယ္ခ်င္းဟာ သားအတြက္ ေနာင္တေတြနဲ႔ကြယ္လြန္ခဲ့တယ္လုိ႔ဆိုရမလားပဲ” 
လုိ႔ေျပာျပေနပါတယ္။

(၅)
 အထက္ပါပုဂၢိဳလ္၏ စကားဆံုးေသာအခါ မိတ္ေဆြမ်ားက ေနာင္တနဲ႔စပ္လ်ဥ္းတဲ့
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခု ေျပာျပဖုိ႔ကၽြန္ေတာ့္ကိုလည္း တိုက္တြန္းၾကပါတယ္။ ေနာင္တေတြ 
အမ်ားႀကီး စိတ္မွာသိုေလွာင္ထားခဲ့မိတဲ့ကၽြန္ေတာ္က “ မေျပာပါရေစနဲ႔” လုိ႔အႏူးအၫြတ္ 
ေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္။
[Phoenix ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၂၀)၊ (၂၆-၆-၀၉)] 

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးမ်ားေစဖုိ႔...
(၁)
 တာ၀န္၀တၱရားေတြအေၾကာင္း၊ ေမတၱာေစတနာေတြအေၾကာင္း ေျပာၾကရင္းမွ 
ဗုဒၶေခတ္က အဇာတသတ္မင္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ေနာင္တတရားေတြအေၾကာင္းကို ထိုေန႔က စကား၀ိုင္းမွာ 
ေျပာျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

(၂)
 ေ၀ေဒဟီ မိဖုရားရဲ႕၀မ္းမွာ အဇာတသတ္ကို ပဋိသေႏၶရိွတယ္ဆိုရင္ပဲ ဗိမၺိသာရမင္း
ႀကီးရဲ႕ညာလက္႐ံုးေသြးကို ေသာက္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့‘ခ်င္ျခင္းတပ္မႈ’ ေတြ ေ၀ေဒဟီမိဖုရားမွာ 
ျဖစ္တယ္တဲ့။ ဒီလို ခ်င္ျခင္းတပ္မႈ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲလုိ႔ ဘုရင္က သူ႔ရဲ႕ပေရာဟိတ္ေတြကို 
ေမးတယ္၊ ပေရာဟိတ္ေတြက မိဖုရားႀကီး ေ၀ေဒဟီရဲ႕၀မ္းမွာျဖစ္တဲ့သားဟာ အရွင္မင္းႀကီး 
ကိုသတ္ၿပီး မင္းအျဖစ္ကို ယူလိမ့္မယ္၊ ဒီလိုယူမွာမုိ႔လုိ႔ ဒီလိုခ်င္ျခင္းတပ္မႈျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း 
ေလွ်ာက္ထားၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဗိမၺိသာရမင္းဟာ ေမြးလာမည့္သားကို ခ်စ္တဲ့ေဇာနဲ႔ 
သူ႔ညာလက္႐ံုးကို ကိုယ္တုိင္ေဖာက္ၿပီး လက္႐ံုးေသြးကို မိဖုရားကို ေသာက္ေစခဲ့တယ္။
   ေ၀ေဒဟီမိဖုရားဟာ သူက ေမြးလာမည့္သားဟာ ဖခင္ကို သတ္မည့္သားျဖစ္လာရင္ 
ဘာအက်ိဳးရွိမွာလဲဆိုၿပီး ကုိယ္၀န္ကို ဖ်က္ခ်ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့တယ္၊ ဒါေပမဲ့ကိုယ္၀န္က 
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မပ်က္ဘူး၊ ဒါနဲ႔အဇာတသတ္ကို ေမြးေရာဆိုပါေတာ့၊ ဒီသားဟာ မေမြးဖြားမီကတည္းက 
အဘရဲ႕ရန္သူျဖစ္ေနတဲ့သူ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ‘ အဇာတသတ္’ လုိ႔အမည္တြင္ေနတယ္။ 
 ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားဟာ ဗိမၺိသာရမင္းကို သားျဖစ္တဲ့အဇာတသတ္က သတ္ၿပီး 
မင္းျပဳမွာကို သိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီး သတိတရားရေစဖုိ႔အတြက္ ဗုဒၶျမတ္စြာက 
ဇာတ္ေတာ္တစ္ခုကို ေဟာတယ္။ အဲဒီဇာတ္ေတာ္ရဲ႕ အမည္က ‘ထုသဇာတ္’ လုိ႔ေခၚတယ္။ 
 အဲဒီ ဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာတဲ့အခါမွာ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးဟာ သူ႔သား 
အဇာတသတ္ကို သူ႔ေပါင္ေပၚမွာထားၿပီး ယုယေနတယ္၊ သားကို ခ်စ္တဲ့ေဇာေတြမ်ားေနေတာ့ 
ဘုရားေဟာတဲ့တရားကို ဂ႐ုတစိုက္ မနာယူႏုိင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါကို ဗုဒၶက သတိေပးယူရတယ္။
   ထုသဇာတ္မွာ မင္းလုပ္ခ်င္တဲ့သားက မိမိရဲ႕ဖခင္ဘုရင္မင္းျမတ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးသတ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားတယ္၊ 
အဲဒီလို သတ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားတဲ့သားကို ဖခင္ဘုရင္ႀကီးက ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လိုက္တယ္
ဆိုတာကို ေဟာျပတာပဲ။ ဒီ ထုသဇာတ္ရဲ႕ဇာတ္ေၾကာင္းကို နည္းနည္းေျပာျပခ်င္တယ္။
    ဗာရာဏသီမင္းရဲ႕သားေတာ္တစ္ပါးဟာ ဒိသာပါေမာကၡဆရာႀကီးတစ္ဦးရဲ႕ထံမ
ွာ ပညာသင္တယ္၊ ပညာစံုတဲ့ အခါမွာ ျပည္ေတာ္ကို ျပန္မယ္ဆုိၿပီး ဆရာႀကီးထံသြားၿပီး 
ပန္ၾကားႏႈတ္ဆက္တယ္။ ဒီလိုပန္ၾကားႏႈတ္ဆက္လာတဲ့ တပည့္မင္းသားကို ဆရာႀကီးက 
အဂၤ၀ိဇၨာအတတ္နဲ႔ၾကည့္တယ္။ ဒီမင္းသား မင္းအျဖစ္ေရာက္မယ္။ ဒီလိုမင္းအျဖစ္ေရာက္လာတဲ့ 
အခါမွာ သူ႔ရဲ႕သားက သူ႔ကို သတ္ၿပီး မင္းလုပ္မယ္ဆိုတာကို ျမင္တယ္။ ဒီလိုသားျ
ဖစ္တဲ့သူရဲ႕သတ္ျဖတ္ျခင္း ေဘးအႏၲရာယ္က ကင္းလြတ္ေအာင္ဆိုၿပီး ဆရာႀကီးက 
ဂါထာေလးပုဒ္ကို မင္းသားကိုေပးတယ္။ ေပးၿပီးေတာ့ ဆရာႀကီးက “ မင္းသား ... (၁) 
အသင္ မင္းအျဖစ္ကိုေရာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ သင္ရဲ႕သားေတာ္ အသက္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ 
ေရာက္တဲ့အခါ သင္ပြဲေတာ္တည္စားသံုး ေနစဥ္မွာ ပထမဂါထာကို႐ြတ္ပါ။ (၂) အသင့္ကို 
အေႁခြအရံမ်ားစြာနဲ႔ပရိသတ္ေတြက အႀကီးအက်ယ္ခစားေနတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ဒုတိယဂါထာကို 
႐ြတ္ပါ။ (၃) သင္... ျပႆဒ္ကုိ တက္တဲ့အခါ ေစာင္းတန္းဦးမွာ ရပ္ၿပီး တတိယဂါထာကို 
႐ြတ္ပါ။ (၄) စတုတၳ ဂါထာကို က်က္သေရခန္း အိပ္ရာကို၀င္တဲ့အခါ တံခါး၀မွာ ရပ္ရင္း 
႐ြတ္ပါလုိ႔မွာလိုက္တယ္။
 မင္းသားဟာ ဒိသာပါေမာကၡဆရာႀကီးကို အ႐ိုအေသျပဳၿပီး ဗာရာဏသီကို ျပန္တယ္။ 
မၾကာမီပဲ မင္းအျဖစ္ကို ေရာက္တယ္။ မင္းအျဖစ္ရတဲ့ေနာက္မွာပဲ သူ႔မိဖုရားက သားေတာ္တစ္ပါး 
ဖြားတယ္။ အဲဒီမင္းသား အသက္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ အ႐ြယ္ကို ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ 
မင္းေျမႇာင္ေတြက ဖခမည္းေတာ္ကို သတ္ၿပီး နန္းလုဖုိ႔ေျမႇာက္ပင့္ေပးၾကတယ္။ မင္းစည္းစိမ္ကို 
အငမ္းမရ လိုခ်င္ေနတဲ့မင္းသားငယ္ဟာ ေျမႇာက္ေပးသူေတြ အၾကံေပးတဲ့အတိုင္း ခမည္းေတာ္ကို 
သတ္ဖုိ႔ေန႔ရွိသ၍ ၾကံစည္ေနတယ္။
 တစ္ေန႔မွာ သားေတာ္မင္းသားဟာ ဖခင္ဘုရင္မင္းျမတ္ရဲ႕စားေတာ္မွာ 
အဆိပ္ခပ္ဖုိ႔ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ပြဲေတာ္အုပ္  နားကို ကပ္လာတယ္၊ ဒီအခါမွာ ဘုရင္ႀကီးက သားေတာ္ 
အသက္တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ ျပည့္လာၿပီဆိုတာကို သတိရလာတယ္၊ ဒီလိုသတိရလာတာနဲ႔
ဆရာႀကီးရဲ႕ၾသ၀ါဒအတုိင္း သားေတာ္မင္းသားကိုၾကည့္ၿပီး ပထမဂါထာကို ႐ြတ္လုိက္တယ္၊ 
ဂါထာရဲ႕ အဓိပၸါယ္က...

 “ ႂကြက္ေတြဟာ ေမွာင္ထဲမွာလည္း ဖြဲနဲ႔ဆန္ကို ခြဲျခားၿပီး သိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ဖြဲကိုဖယ္ၿပီး ဆန္ကိုစားၾကတယ္” အဓိပၸာယ္ရတယ္။ ဒီဂါထာကိုၾကားေတာ့ မင္းသားငယ္က ... 
ငါ ၾကံစည္ေနတာကို ငါ့ခမည္းေတာ္ ကြဲကြဲျပားျပား ေသေသခ်ာခ်ာ သိသြားၿပီလုိ႔ထင္ၿပီးေတာ့ 
အဆိပ္မခပ္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။
 ေနာက္တစ္ႀကိမ္ကေတာ့ ဘုရင္ႀကီးဟာ ဥယ်ာဥ္ေတာ္မွာ 
ပရိသတ္အမ်ားႀကီးရဲ႕အခစားကို ခံေတာ္မူခ်ိန္မွာ သားေတာ္ မင္းသားက 
ဖခင္ကိုသတ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားတယ္၊ ဒီလို ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထြက္ၿပီး ခစားခံေနခ်ိန္မွာ ဖခင္ဘုရင္ႀကီးဟာ 
ဒုတိယ ဂါထာကို ႐ြတ္ဖုိ႔သတိရလာတယ္။ ဒီလိုသတိရၿပီး ႐ြတ္တဲ့ဂါထာက...
 “ဥယ်ာဥ္မွာ၊ ႐ြာမွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္တုိင္ပင္ၿပီး ငါ့ကိုသတ္ဖုိ႔ၾကံစည္ေနတယ္၊ 
ဒီလိုၾကံစည္ေနတာကို ငါသိတယ္” လုိ႔အဓိပၸါယ္ရတယ္။ ဒီလို ဂါထာ႐ြတ္တာကို ၾကားတဲ့အခါမွာ 
မင္းသားငယ္ဟာ “ ငါ့ အၾကံကို ဖခင္သိသြားျပန္ၿပီ” လုိ႔ယူဆၿပီး မလုပ္ၾကံျဖစ္ျပန္ဘူး။
 ေနာက္တစ္ခါကေတာ့ ... ျပႆဒ္တန္ေဆာင္းေလွကားရင္းနားမွာ မင္းသားငယ္ကို 
လွမ္းျမငလ္ုကိရ္တယ္။ မင္းသားငယ္ဟာ သံလ်ကက္ိ ုလွ်ိဳ ႕၀ွက္သယ္ေဆာငထ္ားၿပီး ခမည္းေတာက္ိ ု
လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ဖုိ႔ေစာင့္ေနတာ၊ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရင္ႀကီးဟာ ဒိသာပါေမာကၡဆရာႀကီးရဲ႕စကားကို 
သတိရလာၿပီးေတာ့ တတိယဂါထာကို ႐ြတ္လုိက္တယ္။ ဂါထာက...
 “အေဖျဖစ္တဲ့ေမ်ာက္ဟာ သားျဖစ္တဲ့ေမ်ာက္ငယ္ရဲ႕ မ်ိဳးေစ့ကို ငယ္စဥ္ကတည္းက 
သြားနဲ႔ကိုက္ျဖတ္ၿပီးေတာ့ မိမိရဲ႕ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာေတြကို မလုမယက္ႏုိင္ေအာင္ 
အဖိုသတၱ၀ါအျဖစ္ကို ဖ်က္ဆီးတယ္” လုိ႔အဓိပၸာယ္ရတယ္။
 ဒီဂါထာ႐ြတ္သံကို ၾကားတဲ့အခါမွာလည္း မင္းသားငယ္ဟာ သူ႔အၾကံအစည္ကို 
ခမည္းေတာ္သိသြားၿပီအထင္နဲ႔ မလုပ္ၾကံျဖစ္ျပန္ဘူး။
 ခမည္းေတာ္ကိုသတ္ဖုိ႔ မင္းသားငယ္ဟာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ႀကိဳးစားျပန္တယ္။ 
ဒီတစ္ခါ ဘယ္လုိလုပ္သလဲ ဆိုေတာ့ ... ဖခင္အိပ္ေပ်ာ္ေနုခ်ိန္မွာ အဆံုးစီရင္မယ္ၾကံၿပီး 
ခုတင္ေညာင္ေစာင္းေအာက္မွာ ပုန္းေအာင္းေနတယ္။ ခမည္း ေတာ္ဘုရင္ႀကီးဟာ အခ်ိန္ေရာက္လုိ႔
စက္ေတာ္ေခၚဖုိ႔က်က္သေရခန္း အိပ္ရာကို၀င္လာတဲ့အခါမွာ ဆရာႀကီးရဲ႕စတုတၳေျမာက္ဂါထာကို 
သတိရလာလုိ႔အ၀င္၀မွာ ရပ္ၿပီး ႐ြတ္ဆိုလုိက္တယ္။ ဒီစတုတၳဂါထာက...
 “သင္သည္ မုန္ညင္းခင္းသုိ႔၀င္လာေသာ ဆိတ္ကန္းကဲ့သုိ႔ေၾကာက္လန္႔ျခင္းေ
တြနဲ႔ တုန္လႈပ္ေနတယ္။ ငါ့ကို သတ္မယ္ၾကံၿပီး ေညာင္ေစာင္းေအာက္မွာ ပုန္းေနတာကို 
ငါသိတယ္” လုိ႔အဓိပၸာယ္ရတယ္။ ဒီဂါထာ႐ြတ္သံလည္း ဆံုးေရာ မင္းသားဟာ ေၾကာက္႐ြံ႕ 
ထိတ္လန္႔စြာနဲ႔ေညာင္ေစာင္းေအာက္က ထြက္လာတယ္၊ သန္လ်က္ကို ဖခင္ဘုရင္ႀကီးေရွ႕မွာ 
ခ်ထားၿပီး ေတာင္းပန္တိုးလွ်ိဳးတယ္၊ ဘုရင္ႀကီးက မွဴးႀကီးမတ္ရာေတြကို အေရးေပၚဆင့္ေခၚၿပီး 
မင္းသားကို သံေျခခ်င္္းခတ္၊ ေႏွွာင္အိမ္သြင္းေစ...လုိ႔အမိန္႔ေပးလိုက္တယ္။
 ဘုရင္ႀကီးဟာ မိမိအသက္အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ေပးတဲ့ ဒိသာပါေမာကၡဆရာႀကီးရဲ႕ 
ေက်းဇူးဂုဏ္ေတာ္ကို ရွိခုိးလိုက္တယ္။ ဘုရင္ႀကီးဟာ သူ႔သားေတာ္ကို မိမိ နတ္႐ြာစံသည္အထိ 
အက်ဥ္းခ်ထားေစ၊ ငါမရွိေတာ့မွ သားေတာ္ကို မင္းေျမႇာက္ေစလို႔ အမိန္႔ေတာ္ခ်မွတ္တယ္။ 
ဘုရင္ႀကီးဟာ အႏၲရာယ္ျပဳမည့္ သားေတာ္မင္းသားငယ္ကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ေနရာမွာ 
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အက်ဥ္းခ်ၿပီးတဲ့ေနာက္ တရားနဲ႔အညီ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူတယ္။
 ဇာတ္ေပါင္းတဲ့အခါ “ ဒိသာပါေမာကၡဆရာႀကီးဟာ ယခု ငါ ဘုရား 
ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီ” လုိ႔ေဟာၾကားတယ္။ ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရားဟာ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးကို 
သားေတာ္အဇာတသတ္နဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဘယ္လိုျပဳမူ သေဘာထားသင့္တယ္ဆိုတာကို အခ်ိန္မီ 
ေတြးသိႏုိင္ေအာင္ ဒီထုသဇာတ္ကုိ ေဟာခဲ့တာလုိ႔ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့သားကိုခ်စ္တဲ့အခ်စ္ေတြ၊ 
သားကိုစြဲတဲ့ အစြဲ ေတြဟာ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးကို ဖံုးလႊမ္းထားေတာ့ အဇာတသတ္ကို 
ဘယ္လိုအခ်ိန္ေရာက္ရင္ အက်ဥ္းခ်ထားရမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာဟန္မတူဘူး။ 
အဇာတသတ္အ႐ြယ္ေရာက္လာရင္ နန္းစည္းစိမ္ဟူသမွ်ကို လႊဲေပးၿပီး ဘုရင္လုပ္ခုိင္းမယ္၊ 
ဒါဆိုရင္ သူ႔အသတ္ကို ရန္ရွာမွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ေတြးထားတာလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္လုိ႔တခ်ိဳ႕က 
ထင္ျမင္ခ်က္ေတြေပးတတ္ၾကတယ္။ သားအေပၚ အခ်စ္ေတြပိုေနေတာ့ ဖခင္ရဲ႕တာ၀န္ေတြ 
ပ်က္တယ္။ တကယ္လုိ႔သာ ထုသဇာတ္ထဲက မင္းသားငယ္ကုိ အက်ဥ္းခ်ထားလိုက္သလို 
အဇာတသတ္ကိုလည္း အက်ဥ္းခ်သင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ အက်ဥ္းခ်ထားလိုက္မယ္ဆိုရင္ 
မိမိအတြက္ေရာ အဇာတသတ္အတြက္ပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာပဲ။ အဇာတသတ္ကို 
အက်ဥ္းခ်ထားလိုက္ရင္ ဖခင္ကိုသတ္တဲ့ကံႀကီးမ်ိဳး အဇာတသတ္မွာ ထုိက္စရာမရွိဘူး။ ဖခင္ကို 
မသတ္မိရင္ ငရဲကို ေရာက္စရာလည္းမရွိဘူး၊ ေ၀ေဒဟီမိဖုရားႀကီးေရာ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးေရာ 
ေသာကဗ်ာပါရေတြ၊ ေနာင္တရစရာေတြ ၾကံဳရမွာမဟုတ္ဘူး။
   အဇာတသတ္ဟာ ဖခင္ဗိမၺိသာရကို သတ္မိတဲ့အတြက္ ေနာင္အခါမွာ ေနာင္တေတြ 
ႀကီးစြာရတယ္။ ေနာင္တတရားေတြနဲ႔ညအခါေတြမွာ အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္တဲ့ေရာဂါေတြရတယ္။ 
ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကိုလည္း သူ သြားၿပီးဖူးေမွ်ာ္ လိုေပမယ့္လည္း ဖခင္ကိုသတ္ထားသူဆိုေတာ့ 
သြားေရာက္ဖုိ႔မ၀ံ့မရဲျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့တစ္ခုေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ ညမွာ သမားေ
တာ္ဇီ၀ကရဲ႕အေလွ်ာက္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားထံ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္မယ္လုိ႔ 
အဇာတသတ္မင္းဟာ ဆံုးျဖတ္လုိက္တယ္။ အဲဒီညမွာ ဆင္အစီးငါးရာနဲ႔ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ေတြ 
ထြန္းညႇိေစၿပီးေတာ့ အဇာတသတ္ဟာ ဗုဒၶကို ဖူးေတြ႔ဖို႔လာခဲ့တယ္။ သူ႔ေဘးမွာ 
သမားေတာ္ဇီ၀ကကမွလြဲ၍ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္မွ မပါဘူး။ ဆင္အစီးငါးရာေပၚမွာ 
စစ္သည္ေတာ္ေတြအျဖစ္ လိုက္ပါလာသူေတြဟာလည္း နန္းေတာ္သူ မိန္းမေတြျဖစ္တယ္။ 
လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း အႏၲရာယ္က ကင္းေ၀းေအာင္ ဒီလိုမိန္းမေတြကိုပဲ စစ္သည္ေတာ္အျဖစ္ 
လို္က္ပါေစတာျဖစ္မယ္။ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ေတြ ထြန္းညႇိၿပီး ဆင္ေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္မွထြက္ၿပီး 
ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား သီတင္းသံုးေနတဲ့သရက္ဥယ်ာဥ္အနီးကို ေရာက္တဲ့အခါမွာ 
အဇာတသတ္မင္းဟာ ေၾကာက္႐ြံ႕သလိုျဖစ္လာတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ သရက္ဥယ်ာဥ္မွာ 
ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားန႔ဲအတူ ရဟန္းသဃံာ ေထာင့ႏွ္စရ္ာေက်ာ္ သီတင္းသုံးေနတယ္လုိ႔ဆုိေပမယ့္ 
လူသူတစ္ေယာက္မွ မရွိသလို သရက္ဥယ်ာဥ္ႀကီးက တိတ္ဆိတ္ေနတယ္၊ ဒါကို အဇာတသတ္က 
ထိတ္လန္႔လာတာျဖစ္တယ္။ သူ႔အနားမွာ သမားေတာ္ဇီ၀ကမွလြဲ၍ တျခားေယာက္်ားလည္း 
မပါဘူး၊ ၿပီးေတာ့... သရက္ဥယ်ာဥ္က သမားေတာ္ဇီ၀ကပိုင္တ့ဲဥယ်ာဥ္ဆိုေတာ့ ဇီ၀ကဟာ 
ဥယ်ာဥ္ထဲေခၚလာၿပီး သူ႔ကို လုပ္ၾကံမွာေလလား ဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔ထိတ္လန္႔မိတာျဖစ္မယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ သူက ဇီ၀ကကို...

   “ ဘယ္လိုလဲ... အေဆြဇီ၀က၊ သင္ ငါ့ကို လွည့္စားၿပီးေခၚလာတာလား၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြ 
တစ္ေထာင့္ ႏွစ္ရာေက်ာ္ ဒီဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ရွိတယ္ဆိုတယ္၊ ဒီေလာက္မ်ားတဲ့ရဟန္းေတြဆီက 
ေခ်ာင္းဟန္႔သံ၊ ခ်ီဆတ္သံေတာင္မွ မၾကားရပါလား၊ စကားသံဆိုလို႔လည္း ဘာမွမၾကားရပါလား” 
လုိ႔ေျပာတယ္။ ဒီအခါမွာ သမားေတာ္ဇီ၀က က...
 “ ေၾကာက္႐ြံ႕ေတာ္မမူပါနဲ႔မဟာရာဇာ... အရွင္မင္းႀကီးကို ကၽြႏ္ုပ္ လွည့္စားျဖားေယာင္းၿပီး 
ေခၚလာခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ရန္သူ႔လက္အပ္ဖုိ႔လည္း မဟုတ္ပါဘူး၊ ေရွ႕ကို ဆက္ၿပီးသာ 
ႂကြေတာ္မူပါ၊ ေရွ႕က တန္ေဆာင္း၀န္းမွာ မီးေတြ လင္းေနပါတယ္၊ အဲသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔
သံဃာေတြရွိေနပါတယ္” လုိ႔ေလွ်ာက္တယ္။ အဇာတသတ္မင္းဟာ ဆင္နဲ႔သြားလုိ႔ ရႏုိင္တဲ့ေန
ရာအထိသြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆင္ေပၚက ဆင္းတယ္၊ ဆင္းၿပီးတဲ့ေနာက္ သမားေတာ္ဇီ၀ကနဲ႔အတူ 
တန္းေဆာင္း၀န္းဆီကို ေလွ်ာက္လာတယ္၊ တန္ေဆာင္း၀န္းတံခါးအနီးကိုေရာက္ေတာ့ 
အဇာတသတ္မင္းက ဇီ၀ကကို “ဘုရားရွင္ ဘယ္မွာလဲ” လုိ႔ေမးတယ္။ သမားေတာ္ဇီ၀က က-
   “ မဟာရာဇာ... အေရွ႕ဘက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီး... ရဟန္းေတာ္ေတြ ၀ုိင္းရံထုိင္ေနတဲ့အလယ္... 
တန္ေဆာင္း၀န္းရဲ႕အလယ္တုိင္ကိုမွီၿပီး သီတင္းသံုးထုိ္င္ေနတဲ့သူဟာ ျမတ္စြာဘုရားျဖစ္ပါတယ္” 
လုိ႔ေလွ်ာက္တယ္။
 ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားဟာ သမားေတာ္ဇီ၀က ေလွ်ာက္တဲ့အတုိင္း အလယ္တုိင္ကိုမွီၿပီး 
ထုိင္ေနတယ္။  အေရွ႕ဘက္ကုိ မ်က္ႏွာမူၿပီး သီတင္းသံုးေနေတာ္မူတာျဖစ္တယ္။ ဒီလို 
သီတင္းသံုးေနတဲ့ျမတ္စြာဘုရားကို ရဟန္းေတာ္ေတြက ႐ိုေသစြာနဲ႔၀ို္င္းရံၿပီး ထုိ္င္ေနၾကတယ္။
   အဇာတသတ္မင္းဟာ ျမတ္စြာဘုရားဆီ ခ်ဥ္းကပ္သြားၿပီးေတာ့ ရွိခုိ္းရင္ တစ္ေနရာမွာ ရပ္တယ္၊ 
ဒီလိုရပ္ၿပီး ေတာ့... ၾကည္လင္တဲ့အိုင္ႀကီးလို ၿငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္ေနၾကတဲ့ရဟန္းေတာ္ေတြကို 
ႏွစ္လိုစြာနဲ႔အႀကိမ္ႀကိမ္ၾကည့္ၿပီးေတာ့...
   “ယခုအခါ ရဟန္းသံဃာသည္ အၾကင္ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ငါ၏သား 
ဥဒယဘဒၵမင္းသားသည္ ဤ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုပါေစသတည္း” လုိ႔ဥဒါန္းက်ဴးတယ္။ 
အခု သူျမင္ေတြ႔ရတဲ့ ရဟန္းသံဃာေတာ္ထဲက ရဟန္းေတာ္ တစ္ဦးလို သူ႔သားကိုလည္း 
ၿငိမ္သက္တည္ၾကည္သူ ျဖစ္စမ္းေစခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ႏႈတ္က က်ဴးရင့္လိုက္မိတာပဲ။
 အဇာတသတ္မင္းဟာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခုိးၿပီး ရဟန္းသံဃာေတာ္ 
ေတြကိုလည္း လက္အုပ္ခ်ီရင္း သင့္တင့္တဲ့ေနရာမွာ ထုိ္င္တယ္။ အဲဒီေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားကို 
သူသိလိုတဲ့ရဟန္းျပဳျခင္းျဖင့္ ယခုဘ၀မွာပဲ ဘယ္လိုအက်ိဳးရႏုိင္သလဲဆိုတာကို 
ေမးေလွ်ာက္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားကလည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု လိုေလးေသးမရွိ ျပန္ၿပီး 
အေျဖေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဇာတသတ္ဟာ မဂ္ဖိုလ္တရားထူးကိုေတာ့ မရခဲ့ရွာဘူး။ ဖခ
င္ကိုသတ္ခဲ့မိတယ္ဆိုတဲ့ေနာင္တေတြနဲ႔ဆိုေတာ့ မဂ္ဖိုလ္ ဉာဏ္အျမင္ကို ျဖစ္ေစတဲ့စိတ္ရဲ႕ 
ခုိင္ခံ့တည္ၾကည္မႈကို မရလုိ႔ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အဇာတသတ္မင္း ဘုရားထံမွေနၿပီး ျပန္သြားတဲ့အခါမွာ 
ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားက အဇာတသတ္မင္းတရားမရႏုိင္ျခင္းနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရဟန္းေတာ္ေတြကို...
 “ရဟန္းတုိ႔...ဤမင္းသည္ မိမိတည္ရာကို မိမိတူးၿဖိဳခဲ့သူျဖစ္တယ္။ ဤမင္းသည္ 
တရားသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ခမည္းေတာ္ကို မသတ္ခဲ့ဘူးဆိုလွ်င္ ဤေနရာမွာပဲ ကိေလသာ 
အညစ္အေၾကးကင္းတဲ့ တရားမ်က္စိ(ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္) ျဖစ္ေပၚႏုိင္တယ္” 
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လုိ႔မိန္႔ေတာ္မူတယ္။

(၃) 
 အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာကိုေျပာျပသူကက ပၪၥာနႏၲရိယကံရဲ႕ႀကီးေလးပံုေတြ 
အေၾကာင္းကို ဆက္ၿပီး ရွင္းျပ ေနပါတယ္။ သူေျပာတာေတြကို နားေထာင္ေနၾကသူေတြထဲက 
တစ္ေယာက္က “ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ အဇာတသတ္ ကို အေဖသတ္တဲ့သားဆိုၿပီး 
အမ်ားအားျဖင့္ အဇာတသတ္ကို ႐ြံ႕မုန္းတဲ့စကားေျပာတတ္ၾကတယ္။ က်ဳပ္ကေတာ့ 
ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးေၾကာင့္ အဇာတသတ္ရဲ႕ဇာတ္လမ္းက မေကာင္းဘူးျဖစ္သြားရတာလုိ႔ထင္တ
ယ္။ အဇာတသတ္ကို အက်ဥ္းခ် ထားလုိက္ရင္ ဖခင္ကိုသတ္တဲ့ကံႀကီးမ်ိဳး အဇာတသတ္မွာ 
ထိုက္စရာမရွိဘူး၊ ဖခင္ကို မသတ္မိရင္ ဘုရားနဲ႔ေတြ႔လုိ႔တရားနာ ရတဲ့အခါမွာ အဇာတသတ္ဟာ 
မဂ္ဖိုလ္ဉာဏ္ေတြကို ရသြားမွာပဲ။ ငရဲကိုေရာက္သည္အထိ အဇာတသတ္ရဲ႕ဘ၀ဇာတ္လမ္း 
ညံ့ ဖ်င္းသြားရျခင္းမွာ တာ၀န္အရွိဆံုးသူဟာ ဖခင္ ဗိမၺိသာရပဲလုိ႔က်ဳပ္ကေတာ့ ဆိုခ်င္တယ္” 
လုိ႔ေျပာေနပါတယ္။ သူ႔စကားအဆံုးမွာ “ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကေကာ ဘယ္လိုထင္လဲ” လုိ႔လွမ္းေမးၿပီး 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေတာင္းေနျပန္ပါတယ္။
 မိတ္ေဆြေတြကို ၾကည့္လုိက္ေတာ့ “ ဖခင္ေတြ” မ်ားေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ 
ဘယ္သူကမွ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးတာ မေတြ႔ရဘဲ တိတ္ဆိတ္စြာနဲ႔အဲဒီေန႔က သူတုိ႔ထုိင္ေနၾကပံုကို 
ျမင္ေယာင္ေနပါတယ္။
(Perfect ဇူလို္င္၊ ၂၀၀၉)

အခ်ိန္မီ
  “ ကၽြန္ေတာ္ မူးေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ဒႆနကေတာ့ မမူးပါဘူး” တဲ့။ မူးလာရင္ ဒီစကားကို 
သူက ေျပာေနက်...။
 “ကၽြန္ေတာ္ ေသာက္တာက ႀကိဳက္လုိ႔ေသာက္တာပါ၊ ႀကိဳက္တာကလည္း 
ေကာင္းလုိ႔ေပါ့၊ ေကာင္းလုိ႔ ႀကိဳက္တာပဲျဖစ္ရမွာေပါ့။ ေကာင္းတယ္ထင္လုိ႔လူေတြလုပ္ၾကတာပဲ၊ 
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေကာင္းမွန္းသိလုိ႔ကို ေသာက္တာ၊ ေကာင္းတယ္ဆိုၿပီး လုပ္ခဲ့တာေတြဟာပဲ 
အခုေတာ့ မေကာင္းတာေတြျဖစ္လာၿပီ”
  ဒီစကားေတြကလည္း မူးလာရင္ သူေျပာေနက်။
 ဟုတ္ပါရဲ႕၊ သူ႔မ်က္ႏွာ၊ သူ႔အသားအရည္ေတြက အရင္ကလုိ စိုစိုျပည္ျပည္မရွိၾကေတာ့... 
သူ႔မ်က္စိေတြက အရင္တစ္ခါေတြ႔တုန္းကထက္ ပုိၿပီးမႈန္၀ါးသြားတာ ေသခ်ာတယ္။
 “ ေျပာဖူးတယ္... ဟုတ္၊ အဲဒီတုန္းက ဟသၤာႏွစ္ေကာင္နဲ႔သစ္ပင္ေစာင့္နတ္ႀကီးၾကားက 
ဒို္င္ယာေလာ့ကို ဒီေလာက္အေရးႀကီးမွန္းမသိခဲ့ဘူး။
  ဒီစကားကိုလည္း မူးလာလုိ႔ေတြ႔ၾကရင္ သူေျပာေနၾကစကား...။
 သူ ေျပာတဲ့သစ္ပင္ေစာင့္နတ္ႀကီးဆိုတာက ေရခံတက္ပင္ေစာင့္ ႐ုကၡစိုးကို ဆိုလိုတာပါ။
 ေရကန္ႀကီးတစ္ခုအနားမွာ ေရခံတက္ပင္တစ္ပင္ရွိတယ္။ အဲဒီ ေရခံတက္ပင္ကို 

အမွီျပဳၿပီး ႐ုကၡစိုးနတ္က ဘံုဗိမာန္လုပ္ေနရတယ္။ အဲဒီ ေရခံတက္ပင္ေပၚကို ဟသၤာႏွစ္ေကာင္က 
လာလာၿပီးနားေလ့ရွိတယ္။ လာၿပီး နားေနပါမ်ားေတာ့ ႐ုကၡစိုးနဲ႔ဟသၤာႏွစ္ေကာင္က 
ရင္းႏွီးသူေတြျဖစ္လာတယ္။ တစ္ေန႔မွာ ေညာင္ပင္ငယ္ကေလးတစ္ပင္ အဲဒီေရခံတက္ပင္ရဲ႕ 
အကိုင္းခြၾကားတစ္ခုမွာ ေပါက္ေနတာကို ဟသၤာေတြက ျမင္တယ္၊ ျမင္ေတာ့... 
အေျမာ္အျမင္ရွိၾကတဲ့ ဟသၤာေတြက ႐ုကၡစိုး ကို သတိေပးတယ္။ အဲဒီေညာင္ပင္ကို 
ျမန္ျမန္ရွင္းပစ္လုိက္၊ အခ်ိန္မီ မရွင္းလုိ႔ ေနာင္ ႀကီးထြားလာရင္ ေရခံတက္ပင္ကို ၿမိဳသြားမယ္။ 
ဒီအခါမွာ ႐ုကၡစိုးအတြက္ ေနစရာဗိမာန္ ေပ်ာက္သြားမယ္လို႔ေျပာျပၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့.. 
႐ုကၡစိုးက အေလးအနက္လည္း မထားတတ္ဘူး။ ဒီေတာ့... ေညာင္ပင္ငယ္ကို ငယ္တုန္း 
ဖယ္ရွားမပစ္မိဘူး။ ဒီေတာ့ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေညာင္ပင္ငယ္ဟာ ႀကီးထြားခြင့္ရလာတယ္။ 
ေနာက္ဆံုးမွာ ႀကီးမားတဲ့ေညာင္ပင္ႀကီးဟာ ေရခံတက္ပင္ကို အကုန္လံုး ၀ါးမ်ိဳပစ္လိုက္လုိ႔ ႐ုကၡစိုး 
ခမ်ာ ဘံုေပ်ာက္ခဲ့ရတယ္။
 အက်င့္စ႐ုိက္ဆိုးဆိုတာကိုလည္း ႏုတုန္းငယ္တုန္းမွာ ဖယ္ရွားပစ္ရတယ္။ မဖယ္ရွားဘဲ 
ႀကီးထြားခြင့္ေပးလုိက္ရင္ အဲဒီအက်င့္ဆိုးဟာ ဘ၀တစ္ခုလံုး ၿမိဳေတာ့တာပဲ၊ ႐ုကၡစိုးဟာ 
ဘံုေပ်ာက္႐ံုေပ်ာက္တာ၊ အက်င့္ဆုိး အၿမိဳခံရသူကေတာ့ ဘ၀ တစ္ခုလံုးဆံုးမွာ။
 ႐ုကၡစိုး ဘံုေပ်ာက္သြားတဲ့ေနရာအထိ ေျပာလာၿပီးရင္ သူက... “ ကၽြန္ေတာ့္ဒႆနက 
မမူးပါဘူး” လုိ႔ ေျပာျပန္ေရာ။ ဟသၤာႏွစ္ေကာင္နဲ႔သစ္ပင္ေစာင့္နတ္ႀကီးၾကားက ဒိုင္ယာေလာ့ကို 
ဒီေလာက္အေရးႀကီးမွန္း မသိခဲ့ဘူး” လုိ႔ေျပာ ျပန္ေရာ။ ၿပီးေတာ့...
 ကၽြန္ေတာ့္ကို အခုအရက္က ၿမိဳေနၿပီ၊ သိတယ္၊ ၿမိဳခြင့္ေပးခဲ့မိတာကိုး၊ သိတယ္၊ 
ဒီေသာက္တဲ့အက်င့္ကို ဖယ္ခဲ့ရမွန္းသိတယ္... ဖယ္ရမွန္းသိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ဒႆန မမူးပါဘူး၊ 
သိတယ္၊ သိေပမယ့္ ဖယ္လုိ႔က မရေတာ့ဘူး၊ မရႏုိင္ ေတာ့ဘူး....
 ဒီစကားေတြကလည္း သူ မူးယစ္ေနခ်ိန္ ေတြ႔လိုက္ရင္ ေျပာေနက်စကားေတြပါ။
 လကုန္ရက္ေတြမွာ သူ ေရာက္လာေလမလားလုိ႔ေမွ်ာ္မိပါေသးတယ္။
 သူ ေရာက္မလာေတာ့ပါ။
 သူ.. ေနာင္တကင္းရာ ဘ၀ကို ေရာက္ပါေစလုိ႔ပဲ ဆုေတာင္းရပါတယ္။
(အင္တာဗ်ဴးဂ်ာနယ္၊ ဇူလိုင္ ၂၀၀၂)

မအိုေဆး
 လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္က ပုဂံေလ့လာေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ လိုက္ပါသြားျဖစ္တယ္။
 ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕သုိ႔အေရာက္တြင္ အဖြဲ႔၌ပါလာေသာ ေပါင္းတည္သူ ဆရာမက 
အိမ္သုိ႔ေခတၱ၀င္သည္။ အိမ္သူ အိမ္သားေတြက ၀မ္းပန္းတသာျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႔ကို 
ဆီးႀကိဳၾကသည္။ ေကၽြးေမြးလိုက္သည္မွာလည္း အလွ်ံပယ္။
 အိမ္မွျပန္အထြက္တြင္ ဆရာမ၏ လက္ထဲတြင္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ဖ႐ံုၫြန္႔ေတြ 
တစ္ေပြ႔ႀကီးပါလာသည္ကို ျမင္လုိက္မိသည္။ 
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 စိတ္ဆိုသည္မွာ ဆန္းသည္။ ဖ႐ံုၫြန္႔ေတြကို ျမင္ရာမွ ေ၀းလံေသာ အတိတ္ဆီသုိ႔ 
စိတ္က လြင့္ပ်ံေျပးလႊား သြားသည္။ အဘြားခ်က္ေကၽြးသည့္ ခ်ဥ္ေပါင္းဟင္းဆီသုိ႔...။
 ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းထဲတြင္ ဖ႐ံုပြင့္ႏွင့္ ဖ႐ံုၫြန္႔ကေလးမ်ားကို ခ်ိဳးဆစ္၍ အေျမႇးသင္၍ 
ထည့္ထားသည္။ ေကာက္႐ိုးပံုက ယူလာသည့္ ေကာက္႐ိုးမႈိ အငံုေရာအပြင့္ပါ ထည့္ထားသည္။ 
ငပိစိမ္းစားက ခ်ဥ္ေပါင္႐ြက္အခ်ဥ္ကို ေသာက္၍ ေကာင္း႐ံု ထိန္းေပးထားသည္။ 
ေလးစိပ္ကြဲ႐ံု ေထာင္း၍ထည့္ထားေသာ မိုးေမွ်ာ္င႐ုတ္သီးလည္းပါသည္။ အဘြားခ်က္သည့္ 
အေငြ႔တေထာင္းေထာင္းႏွင့္ ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းကို ခပ္၍ေသာက္လိုက္တုိင္း ငပိစိမ္းစားနံ႔ကို 
ေဖ်ာက္ေပးထားသည့္ ပင္စိမ္းနံ႔က တသင္းသင္းျဖစ္ေနသည္။
 အဘြား၏ ဤသုိ႔ေသာ ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းႏွင့္တြဲထားေသာ ရွမ္းနံနံအနံ႔လႊမ္းေနသည့္ 
အမဲႏွပ္...။
 ဤဟင္းပြဲဆီသုိ႔စိတ္က ေရာက္သည္။
 အတိတ္ဆီသုိ႔စိတ္ကေရာက္ေနတုန္း ကား၏ေနာက္ပုိင္းမွ “ ယမကာ ပါလာရင္ 
ပိုၿပီးေပ်ာ္ရမွာ” ဟူေသာ စကားသံကို ၾကားလိုက္ရသည္။
 ကၽြန္ေတာ့္ေဘးတြင္ ထိုင္ေနေသာ ဆရာေက်ာ္၀ဏၰက သူ၏ေ၀းလံေသာ ေမြးရပ္ေျမ 
တည္ေနရာကို ေျပာျပၿပီးေနာက္....
 “ဆရာ... ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အရပ္ေဒသမွာ ယမကာကို မအိုေဆး လုိ႔ေခၚတယ္” ဟု 
ဆိုပါသည္။
 ကၽြန္ေတာ္က ဆရာေက်ာ္၀ဏၰ၏ စကားကို နားမလည္ေသာေၾကာင့္ သူ႔မ်က္ႏွာကို 
ေငးၾကည့္သည္။ ဤတြင္မွ သူက...
 “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ မအိုေဆးလုိ႔ေျပာလိုက္ရင္ အားလံုးသေဘာေပါက္သြားတာပဲ။ 
မအိုေဆးဆိုတာ ယမကာကို မွီ၀ဲတာ။ ယမကာမွီ၀ဲတယ္ဆိုတာ အရက္ေသာက္တာကိုေျပာတာ”
      သူေျပာသည့္ မအိုေဆးဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ကၽြန္ေတာ္က သေဘာမေပါက္ေသာေၾကာင့္ 
သူ႔ကို ေငးၿမဲ ေငးၾကည့္ေနသည္။ ဤသည္ကို ဆရာေက်ာ္၀ဏၰက အလုိက္သိစြာႏွင့္...
 “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီက ခ်က္အရက္ေတြက သိပ္ျပင္းတယ္။ မီးတုိ႔ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ 
မီးထေတာက္တဲ့အရက္ေတြ။ အဲဒီေလာက္ျပင္းတဲ့အရက္ေတြကို ေသာက္ေနၾကတာ။ 
အရက္ေသာက္ရင္း စြဲစြဲလာ။ စြဲစြဲလာေတာ့ ေသာက္ျဖစ္။ ညေနတုိင္း ေသာက္ျဖစ္ရာက 
ၾကာလာေတာ့ ေန႔တုိင္း၊ ေန႔တုိင္း တစ္ေန႔လံုးေသာက္ျဖစ္။ ဒီလိုေသာက္ရင္း ေသာက္ရင္းနဲ႔အသက္ 
၄၀ ေက်ာ္ ၅၀ တြင္းလည္း၀င္လာေရာ၊ ခႏၶာကိုယ္မွာ ေရာဂါစံု၀င္လာေတာ့တာေပါ့။ 
အျခံဳအ႐ံု အကာအကြယ္မရွိတဲ့ ေနရာမွာ မူးမူးယစ္ယစ္နဲ႔အိပ္မိလုိ႔ ေလျဖတ္သူ ျဖတ္။ 
အေသာက္၀ါရင့္လာတာနဲ႔အမွ် အသည္းႂကြပ္သူေတြ ႂကြပ္၊ အသည္းေျခာက္သူ ေတြ ေျခာက္၊ 
ၿပီးေတာ့ တျခားေရာဂါေတြလည္း ရၿပီး အဲဒီ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ ၅၀ ၀န္းက်င္ေလာက္မွာပဲ 
ေသတဲ့သူေတြက မ်ားတယ္။ အိုမင္းတဲ့အ႐ြယ္ေရာက္ေအာင္ မေနလို္က္ၾကရဘူးေပါ့။ 
ဒါေၾကာင့္ အသက္မႀကီးရင့္ခင္ မအိုရမီ အဲဒီအေသာက္ သမားေတြ ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္နဲ႔ 
ေသသြားတတ္ၾကလုိ႔ယမကာကို ‘ မအိုေဆး’ လုိ႔ေခၚတာ”

 ဆရာေက်ာ္၀ဏၰ စကားကို နားေထာင္ရင္း ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းႏွင့္ ယမကာကို တြဲၾကည့္မိပါ၏။ 
အတြဲက မကိုက္လွ။
 ဗီဒီယုိကင္မရာျဖင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနေသာ ပန္းခ်ီဆရာ ေမာင္ရင္ေသြးက ယမကာႏွင့္ 
သခြားသီးႏု သိပ္ကို လိုက္ဖက္ေၾကာင္းေျပာေနသည္။ သူ႔စကားအဆံုးတြင္ ေနာက္ခံုတန္းဆီမွ...
ယမကာႏွင့္ ထုိသခြား
ေသ႐ြာ ျမန္ျမန္သြား
ဟူေသာ စကားသံထြက္ေပၚလာျခင္းႏွင့္အတူ ရယ္ေမာသံမ်ားကုိလည္း ၾကားလိုက္ရသည္။ 
ထိုအခိုက္ ကဗ်ာ ဉာဏ္႐ႊင္ေနပံုရသည့္ ကဗ်ာ၀ါသနာရွင္ ေနလင္းေအာင္က ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ေရးၿပီး 
ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပသည္။ သူ႔ကဗ်ာက ကားသြား ေနတုန္း ေရးရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
လက္ေရးေတြက ဖတ္ရန္မလြယ္။
 ေနလင္းေအာင္က သူ႔ကဗ်ာကို ျပန္ယူ၍ အသံထည့္ၿပီး ဖတ္ျပသည္။ ကဗ်ာေခါင္းစဥ္က 
“ က်န္းမာေရး” ။
      က်န္းမာေရး
      လိုအပ္ခ်က္နဲ႔
      ျဖည့္စြမ္းႏုိင္မႈဆံုမွတ္တုိ႔
      ကြာဟခ်က္
      တျဖည္းျဖည္း
      အားျပင္းအလာ
      ေ၀ဒနာက
      ႐ုတ္တရက္သည္းလာေပါ့
      ၾကမၼာသမားေတာ္ေရ
      ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေနမ၀င္ခင္
      မီးအိမ္ဆီျဖည့္ဖုိ႔
      ငါ အေမာဆို ့ေနၿပီ။
 သူ႔ကဗ်ာကို တခ်ဳိ႕က ေခတ္ေဟာင္းကဗ်ာဟု ဆိုေနၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ေခတ္ေဟာင္းက မီးအိမ္ႀကီးပါေနေသာေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္းျပၾကသည္။ ကဗ်ာကို နားေထာင္ရင္း 
မီးစာကုန္ဆီခမ္းျဖစ္ေနသည့္ မီးအိမ္ကို ျမင္ ေယာင္၍ရပါသည္။ မီးၿငိမ္းကာနီးေနၿပီ။ မီးအိမ္ကို 
ဆီျဖည့္ေပးမည့္သူကိုလည္း ၾကည့္ပါဦး။ ဆီျဖည့္မည့္သူကိုယ္တုိင္က မီးအိမ္ ကဲ့သုိ႔ပင္ 
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကာနီးေနၿပီ။ ယမကာေတြ စဥ္ဆက္မွီ၀ဲခဲ့မိ၍ ယခု ေရာဂါကၽြမ္းေနၿပီ။ အေမာဆုိက္ေနၿပီ။ 
ေလာကမွာ လုပ္စရာ စြမ္းေဆာင္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသာ္လည္း ဘာကိုမွ် စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း 
မရွိေတာ့ၿပီ။ ကဗ်ာထဲမွ အေမာဆိုက္ေနသူ၏ အျဖစ္ကို ေၾကကြဲစြာႏွင့္ ၾကည့္ရင္း ယမကာ၏ 
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာေတြကို ေတြးမိရာမွ အမွတ္တမဲ့ပခံုးတစ္ခ်က္ တြန္႔လုိက္မိပါ၏။
 ကၽြန္ေတာ္ ပခံုးတြန္႔လိုက္သည္ကို ျမင္သြားေသာ ဆရာမတစ္ဦးက
 “ ဆရာ ခ်မ္းလုိ႔လား” ဟု လွမ္း၍ေမးပါသည္။ ေၾသာ္ ... ဘာမွ မဆုိင္ပါလား။
 မဆိုင္တာေတြဆီ စိတ္က ေရာက္တတ္သည္။ အတိတ္အနာဂတ္တုိ႔ဆီ စိတ္က 
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လူးလာေခါက္ျပန္ ေျပးလႊားႏုိင္သည္။ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ ေဒါသအာဃာတ တရားမ်ားျဖင့္ စိတ္က လႈ
ပ္လႈပ္ရွားရွားေတြလုပ္ႏုိင္စြမ္းသည္။ ႀကီးရင့္လာေလ၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြက မ်ားလာေလႏွင့္ 
စိတ္ကရပ္ေနသည္ဟူ၍မရွိ။ စိတ္ကေတာ့ အိုမင္းမစြမ္းျဖစ္ပံုမေပၚ...။
 မွတ္ခ်က္။           ။ အရက္ကို အလြန္အကၽြံေသာက္၍ မအိုခင္ေသသူမွာ ေနာင္တရခ်ိန္ 
မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ အရက္ကို ေနာင္တမရေဆး ဟု ေခၚသင့္ပါေၾကာင္း တစ္ဦးေသာ သူက 
အၾကံေပးဖူးပါသည္။
႐ုပ္ရွင္အျမဳေတ[ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၁)၊ ၂၀၀၄ ဧၿပီလ ]

ၾကမၼာကို ႐ိုးမယ္ဖြဲ႔ၾကသူမ်ား
 ဗုဒၶ၀ါဒီေတြဟာ ေလာကႀကီးကို ဒုကၡဘံုႀကီးအျဖစ္ ျမင္တတ္ၾကတယ္။ လုပ္သမွ်ဟာ 
ဒုကၡပဲလုိ႔လည္း ျမင္ၾက တယ္။ ဒီလို ေလာကႀကီးကို အပ်က္ဘက္၊ မေကာင္းတဲ့ဘက္ကခ်ည္း 
႐ႈျမင္တယ္လုိ႔ဗုဒၶ၀ါဒကို အဆုိးျမင္၀ါဒ Pessimism လုိ႔ ေ၀ဖန္ၾကတယ္။ ေလာကႀကီးကို 
အပ်က္ဘက္က ျမင္တတ္တဲ့ ဗုဒၶ၀ါဒီေတြကို အမွီျပဳၿပီး ဗုဒၶ၀ါဒီကို ဒီလို ‘ အဆုိးျမင္၀ါဒျဖစ္တယ္’ 
လုိ႔ေ၀ဖန္တာျဖစ္ႏုိင္ေကာင္းပါတယ္။
 ဗုဒၶ၀ါဒဟာ အဆုိးဘက္ကေနၿပီး လူ႔ဘ၀ လူ႔ေလာကႀကီးကို ျမင္တတ္တဲ့၀ါဒ 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဗုဒၶ၀ါဒီေတြရွိတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ေလာကေရးရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
တုိးတက္မႈမရွိျဖစ္ရတယ္။ လူမႈစီးပြားေရးေတြ ဆုတ္ယုတ္ၿပီး ေအာက္တန္းေနာက္တန္းက်ေနရတဲ့ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေနရတယ္လုိ႔လည္း စြပ္စြဲေျပာဆိုလာတာေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ရွိေနဆဲလည္း 
ျဖစ္ပါတယ္။
 မိတ္ေဆြတစ္ဦးကေျပာျပဖူးတယ္။ အလုပ္တာ၀န္တစ္ခုနဲ႔ နယ္က ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ကို 
သူ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားခဲ့ ရတယ္။ အဲဒီ မွာ သူေနရတဲ့အိ္မ္က ရိပ္သာတစ္ခုနဲ႔နီးတယ္။ မနက္ေစာေစာ 
အ႐ုဏ္တက္အခ်ိန္မွာ နိဗၺာန္ေဆာ္တစ္ဦးက အသံခ်ဲ႕စက္နဲ႔ နိဗၺာန္ေဆာ္တဲ့အခါမွာ... “ သင္ 
မုခ်ေသရအံ့၊ အခ်ိန္ပုိင္းသာလိုေတာ့သည္” ဆိုတဲ့စကားကို အသံျမႇင့္ျမႇင့္ၿပီး ေအာ္တယ္။ ဒီ 
နိဗၺာန္ေဆာ္ကေတာ့ နိဗၺာန္အက်ိဳးေျမႇာ္ၿပီး ေစတနာနဲ႔တရားဓမၼျမန္ျမန္အားထုတ္ခ်င္ေအာင္ 
တိုက္တြန္းတာေပါ့ ဗ်ာ။ ေကာင္းပါေပတယ္။ ဒါေပမဲ့ “ ငါ ေသရမွာမုခ်၊ မၾကာခင္ေသသြားႏုိင္တယ္” 
ဆိုတဲ့အေတြး၀င္၀င္လာေတာ့ အလုပ္သြားခ်င္ စိတ္ေတြပါ ကုန္သြားတယ္။ ဘာတိုးတက္ရာ 
တိုးတက္ေၾကာင္းကိုမွလည္း မရွာခ်င္ေတာ့ဘူးျဖစ္သြားတယ္။ ဟုတ္ပါရဲ႕၊ ေသျခင္း 
တရား ဖန္ဖန္ပြား၊ ပယ္ရွားမာနမီး ... ပယ္ရွားရာဂမီး ဆိုတာေတြ ဟုတ္ေတာ့ ဟုတ္ပါရဲ႕။ 
ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ရဲ႕တုိးတက္ခ်င္စိတ္ေတြပါ ေပ်ာက္ကြယ္ေပ်ာက္ကြယ္သြား
လြန္းလုိ႔ မျဖစ္ေခ်ဘူးဆိုၿပီး အဲ့ဒီရိပ္သာနဲ႔ေ၀းတဲ့အရပ္က အိမ္ကို ေျပာင္းေနခဲ့ရတယ္တဲ့။
 အမွန္ကေတာ့ လူဟာ အခ်ိန္မေ႐ြး ေသႏုိင္တယ္မဟုတ္လားဗ်ာ။ ဒီေတာ့ 
သာသနာနဲ႔ၾကံဳေနတုန္းမွာ လြတ္ေျမာက္ေရးတရားကို အားထုတ္ေစခ်င္လို႔ သံသရာ 
ဇာတ္လမ္းႀကီးကို အဆံုးသတ္ေစခ်င္လုိ႔သတိေပးတဲ့ စကားပါ။ ဒါေပမဲ့ ပုထုဇဥ္ေတြျဖစ္တဲ့ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒီသတိေပးစကားကို အေရးႀကီးတယ္လုိ႔လည္း မထင္ႏုိင္ဘူး။ ႏွစ္သက္ဖြယ္ 
စကားအျဖစ္ အေနနဲ႔လည္း မယူဆႏုိင္ဘူး၊ တရားျမန္ျမန္ရေစခ်င္လုိ႔အားေပးတဲ့စကား 

ျဖစ္တယ္ရယ္လုိ႔လည္း ဘယ့္ႏွယ္မွ မထင္ျမင္ႏုိင္ ၾကဘူး။
 တကယ္ေတာ့ ဗုဒၶ၀ါဒဟာ အဆိုးဘက္က၊ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ဘက္က ႐ႈျမင္တဲ့၀ါဒေတာ့ 
မဟုတ္ဘူး။ ဗုဒၶ၀ါဒကို ေလ့လာသူ ရႈျမင္သူတုိ႔ရဲ႕ဘက္ကသာ အဆုိးဘက္ ႐ႈျမင္တယ္၊ 
စိတ္ပ်က္ဖြယ္ဘက္က ႐ႈျမင္တယ္ဆိုတာေတြ ျဖစ္သြားတာလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဗုဒၶ၀ါဒဟာ 
လူမႈတိုးတက္ေရးေတြကို ဟန္႔တားတဲ့၀ါဒျဖစ္တယ္။ ဗုဒၶ၀ါဒေၾကာင့္ စီးပြားေရးေတြ၊ 
နည္းပညာဆုိင္ရာေတြ မတုိးတက္ဘဲ ဆုတ္ယုတ္ေစတဲ့ ၀ါဒျဖစ္တယ္ဆိုတာေတြဟာလည္း 
ဗုဒၶ၀ါဒအေပၚ႐ႈျမင္ အနက္ေကာက္သူေတြရဲ႕စိတ္မွာ ထင္တာပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဗုဒၶ၀ါဒဟာ 
ေလာကီေရးရာ တုိးတက္မႈအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာလည္း ဟုတ္ဟန္ 
မတူပါဘူး။ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ေျပာေဟာဆံုးမခဲ့တဲ့ ဗုဒၶရဲ႕အဆုိအမိန္႔အဆံုးအမေတြကို ခြဲျခားၿပီး 
မ႐ႈျမင္၊ မလုိက္နာတတ္တာေၾကာင့္ ဒီလိုထင္ျမင္သြားတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
 ဗုဒၶလက္ထက္အခါက မကၡလိေဂါသာလဆိုတဲ့ ဒႆနပညာရွင္ႀကီးတစ္ဦးရွိတယ္။ 
သူက ... ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ဆိုတာ ပကတိအားျဖင့္ မရွိဘူး။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ၊ အကုသိုလ္ မေ
ကာင္းမႈျပဳျခင္းရဲ႕အက်ိဳးဆိုတာလည္း မရွိဘူး၊ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ ၀ီရိယအက်ိဳးဆုိတာလည္း 
မရွိဘူးလုိ႔ေျပာေလ့ရွိတယ္။ သူ႔အေျပာအရဆုိရင္ ဘာလုပ္လုပ္ အက်ိဳးမရွိဘူးလုိ႔ဆို 
လိုရာေရာက္ေနတယ္။ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနလည္း ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ဆိုလိုရာလည္းေရာ
က္ေနတယ္။ မကၡလိေဂါသာလရဲ႕အဆိုအရ ... လူဟာႀကိဳးစားအားထုတ္ေနလည္း အပိုပဲ။ 
ျဖစ္ခ်ိန္တန္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္၊ ရခ်ိန္တန္ ရလာလိမ့္မယ္။ ျဖစ္ခ်ိန္တန္ရင္ လူတစ္ဦးအတြက္ 
ျဖစ္လာစရာေတြဟာ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္၊ ရစရာေတြ ရလာလိမ့္မယ္၊ ဒီလုိျဖစ္ဖုိ႔ ရဖုိ႔ လူတစ္ဦးရဲ႕ဘ၀ကို 
အစကတည္းက ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္တယ္။ ဘာမွ အထူးအေထြ ၀ီရိယစိုက္ထုတ္ၿပီး 
လုပ္မေနနဲ႔ဆိုတဲ့သေဘာေပါ့။ လြတ္ေျမာက္ေရးတရားဆိုတာကိုလည္း အားထုတ္မေနနဲ႔တဲ့၊ 
လြတ္ခ်ိန္တန္ေတာ့ လြတ္လိမ့္မယ္တဲ့၊ ခ်ည္လံုးကို ဒီဘက္က အစတစ္စကိုကိုင္ၿပီး ပစ္လုိက္ရင္ 
ခ်ည္ရွိသ၍ ေျပလ်က္ေျပးသြားသကဲ့သုိ႔ပဲတဲ့၊ လူမုိက္ျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာရွိျဖစ္ျဖစ္ တစ္ဘ၀ကေန 
တစ္ဘ၀ကို ေျပးသြားက်င္လည္ၿပီးေတာ့ (ခ်ည္ကုန္ေတာ့ ရပ္သြားသလို) ဆင္းရဲကုန္ျခင္းဆိုတာ 
ျဖစ္သြားမယ္၊ လြတ္ေျမာက္ေရးဆိုတာကို ရသြားမယ္တဲ့။
 တကယ္ေတာ့ မကၡလိေဂါသာလေျပာတဲ့ “ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္” 
ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့ အခ်ိန္တန္မွန္းမွ မသိဘဲ။ တေမွ်ာ္လင့္လင့္ ျဖစ္ေနရမွာပဲ။ တကယ္ပဲ 
ရလာမလား၊ မရေတာ့ဘူးလားဆိုတာ ေ၀ခြဲမရဘဲ သံသယအေထြး အ႐ႈပ္ေတြနဲ႔ေစာင့္ေနရတဲ့ 
ဘ၀ဟာ အဲဒီ မကၡလိေဂါသာလရဲ႕အျမင္မ်ိဳး အယူအဆ အေျပာအဆိုမ်ိဳးကို လံုး၀လက္မခံဘူး၊ 
ဗုဒၶ အလိုအရကေတာ့ သတိနဲ႔၊ ၀ီရိယနဲ႔၊ အသိနဲ႔တကယ္လက္ေတြ႔မိမိျဖစ္ခ်င္ရခ်င္တာကို 
ႀကိဳးစားအားထုတ္ယူရမယ္၊ ႀကိဳးစားရင္ ရမယ္၊ ႀကိဳးစားရမယ္လုိ႔အၿမဲအားေပးတယ္၊ စိတ္ပ်က္
အားေလ်ာ့ေနဖုိ႔ေျပာတာမ်ိဳး ဗုဒၶစာေပေတြမွာ မရွိပါဘူး။
 တစ္ခါတစ္ခါမွာ ... တခ်ိဳ႕လူေတြဟာ ဘာမွ မယ္မယ္ရရမႀကိဳးစားဘဲနဲ႔ 
ခ်မ္းသာေနၾကတယ္။ အေရးပါတဲ့ေနရာေတြကိုေရာက္ေနတတ္တယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြ 
ၾကေတာ့လည္း အေသအလဲ ႀကိဳးစားတယ္၊ ဒါေပမဲ့... ဆင္းရဲၾကတယ္၊ ေအာက္တန္း 
ေနာက္တန္းက်ေနၾကတယ္၊ ဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့လူေတြရဲ႕ အျဖစ္သနစ္ေတြကို ၾကည့္ၿပီး   
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“ႀကိဳးစားလည္း ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္တာပါ၊ ကုသိုလ္ေတြလုပ္လည္း ေကာင္းတာျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္တာ...” 
လုိ႔ခံယူမိသြားတယ္။ ဆင္းရဲျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ က်႐ံႈးျခင္းေတြဆိုတာ 
ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္တတ္ၾကတာပဲလို႔လည္း သေဘာထားမိသြားတယ္။ ဒီအခါမွာ “ အက်ိဳးတရားျဖစ္ 
ေပၚဖုိ႔ အေၾကာင္းတရားမရွိဘူး” ဆိုတဲ့ ‘ အေဟတုက ဒိ႒ိ’ ကို ခံယူမိသြားမိတာမ်ိဳးလည္း ရွိတယ္။ 
ခုိင္လံုတဲ့အေၾကာင္းမရွိဘဲ ျဖစ္ခ်င္သလို ဘ၀အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ျဖစ္ပ်က္ေနၾကတာပဲလုိ႔ခံ
ယူလိုက္ရင္ လူမွာ ျပင္းထန္တဲ့ဆႏၵေတြ၊ ႀကိဳးစားခ်င္တဲ့ ၀ီရိယေတြ ရွိႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး၊ 
အားမာန္သတၱိဆိုတာလည္း လူမွာ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ အားမာန္သတၱိကို ေလ်ာ့ေစတဲ့ အဲဒီ ‘ 
အေဟတုက ဒိ႒ိ’ ၀ါဒမ်ိဳးကိုလည္း ဗုဒၶ၀ါဒက လက္မခံဘူး။
 ၿပီးေတာ့ ... ဗုဒၶလက္ထက္က ေလာကယတ၀ါဒီေတြ(ခ်ာ၀ကလို ႐ုပ္၀ါဒီေတြ) 
က ေျပာတတ္ၾကတယ္။ လြတ္ေျမာက္ေရးတရားေတြကို အပင္ပမ္းခံၿပီး အပတ္တကုတ္ 
ႀကိဳးစားအားထုတ္မေနပါနဲ႔တဲ့။ ဒီလို ႀကိဳးစားျခင္းဟာ အခ်ည္း ႏွီးပဲေပ့ါ။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ 
သူတုိ႔လို ႐ုပ္၀ါဒီေတြအတြက္ ေနာင္ဘ၀ဆိုတာ ရွိမွ မရွိဘဲ၊ ဘ၀သံသရာဆိုတာ ရွိမွ မရွိဘဲ။ ဒီေတာ့ 
သံသရာက လြတ္ေျမာက္ေရးတရား အားထုတ္တယ္ဆိုတာ သူတုိ႔အျမင္ကေတာ့ အခ်ည္းႏွီးေသာ 
ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္ေနမွာပဲ။ ပါရမီေတြ ျဖည့္ေနတာ၊ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားၿပီး ေကာင္းမႈေတြျပဳေနတာဟာ 
ဘ၀သံသရာကို မယံုတဲ့သူတုိ႔အဖုိ႔ဘာမွ အဓိပၸါယ္မရွိဘူး။ သူတုိ႔အမ်ားအားျဖင့္ ေျပာတာကေတာ့ 
“ တစ္ေန႔ေသမည့္အတူတူ ... မေသခင္ကေလးမွာ ေပ်ာ္သလိုေန” တဲ့။ သက္သာသလိုေနတဲ့။ 
ဒီလိုအေျပာမ်ိုဳးနဲ႔ သက္သာသလိုေနေနတဲ့႐ုပ္၀ါဒီေတြပဲရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေတာ္ပါေသးရဲ႕။ 
အကယ္၍မ်ား... “ ဒီ တစ္ဘ၀ပဲ အသက္ရွင္ရမွာဆိုေတာ့ အေကာင္းဆံုးကာမဂုဏ္အာ႐ံုေတြကို 
ခံစားမယ္၊ ဒီလိုခံစားဖုိ႔အတြက္ ပစၥည္းဥစၥာရတနာေတြကို ရတဲ့နည္းနဲ႔လုပ္ယူမယ္” 
ဆိုတဲ့႐ုပ္၀ါဒီမ်ိဳးေတြ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတုိ႔ရွိေနတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ အလြန္မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ 
အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သြားမွာပဲ။
 ဗုဒၶ၀ါဒီကေတာ့ အစြန္းေရာက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔အဆံုးသတ္ႏုိင္တဲ့႐ုပ္၀ါဒမ်ိဳးကိုေ
ရာ၊ လုံ႔လ၀ီရိယနဲ႔ ဆႏၵအားေတြေလ်ာ့ေစႏုိင္တဲ့ သက္သာသလိုေနလုိတဲ့ ႐ုပ္၀ါဒီေတြရဲ႕အျမင္၀ါဒ
မ်ိဳးကိုေရာ လက္မခံပါဘူး။ မိမိေရာ မိမိ ေနထုိင္ အသက္ရွင္ရာ လူမႈ၀န္းက်င္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုပါ 
အက်ိဳးရွိေစႏုိင္တဲ့ဘ၀ေနနည္းမ်ိဳးနဲ႔ေနဖုိ႔ကိုပဲ ဗုဒၶ၀ါဒက အၿမဲလမ္းၫႊန္ထား တာေတြကို 
ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ 
 ၿပီးေတာ့... ဗုဒၶမတုိ္င္မီကတည္းက လက္ခံယံုၾကည္ခဲ့ၾကတဲ့၀ါဒတစ္ခုရွိတယ္၊ 
အဲဒါကေတာ့ ဣႆရနိမၼာန ဒိ႒ိ ဆိုတဲ့အယူ၀ါဒပါပဲ။ ဒီ၀ါဒရဲ  ့ဆိုလုိရင္းကေတာ့ ... မဟာျဗဟၼာ 
ဒါမွမဟုတ္ ဖန္ဆင္းရွင္ တန္ခိုးရွင္က လူသတၱ၀ါကို ဖန္ဆင္းတယ္၊ အဲဒီဖန္ဆင္းရွင္က 
သူဖန္ဆင္းလိုက္တဲ့လူသတၱ၀ါကို ဟုိအခ်ိန္မွာ ဟိုလိုျဖစ္ဖုိ႔၊ သည္အခ်ိန္မွာ သည္လိုျဖစ္ဖုိ႔ဖန္ဆင္း 
လုိက္ကတည္းက ႀကိဳတင္ ျပ႒ာန္းေပးလိုက္ၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒီလူသတၱ၀ါရဲ႕သုခဒုကၡ 
ေအာင္ျမင္မႈ က်႐ံႈးမႈေတြကုိ အစကတည္းက ျပ႒ာန္းေပးလုိက္ၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ယူဆတဲ့၀ါဒ
ပါပဲ။ လူသတၱ၀ါဟာ ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ႕ အလိုအတုိင္း သက္ရွင္လႈပ္ရွားေနရတဲ့သေဘာ ပါပဲ။ 
ေဂါတမဗုဒၶက ဒီအယူ၀ါဒ ကို ယုံၾကည္တဲ့သူကို ... “ လူဟာ ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ႕အလိုအတုိ္င္း 
ျဖစ္ပ်က္လုပ္ကုိင္ေနရတာ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သူမ်ားအသက္ သတ္မိတာ၊ သူတစ္ပါးရဲ႕ပစၥည္းကို 

ခိုးတာ၊ လိမ္ညာၿပီး ေျပာလိုက္မိတာေတြဟာလည္း ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ႕ အလိုအတို္င္း သတ္ရတာ၊ 
ခုိးရတာ၊ လိမ္ညာေျပာရတာေတြလား” လုိ႔ေမးတတ္ပါတယ္။ ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ႕ အလိုအတုိင္း 
ျဖစ္ရတာ၊ ျပဳရတာပါဆိုရင္ သတ္တာ၊ ခုိးတာ၊ လိမ္တာအတြက္ သတ္သူ၊ ခုိးသူ၊ လိမ္သူမွာ 
အျပစ္မရွိဘူးလုိ႔ေတာင္ ျဖစ္ေနတယ္။
 ဗုဒၶ၀ါဒအလိုအရကေတာ့ လူဟာ ဘယ္သူ႔ရဲ႕ဖန္ဆင္းမႈေၾကာင့္မွ 
လူျဖစ္လာတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ဘယ္သူ႔ရဲ႕ ႀကိဳတင္ျပ႒ာန္းမႈကိုမွလည္း ခံခဲ့ရသူ မဟုတ္ပါဘူး။ 
အေကာင္းအဆိုး ကုသိုလ္ အကုသို္လ္လုပ္တာဟာ လုပ္တဲ့သူနဲ႔ပဲ ဆုိင္တယ္၊ လုပ္တဲ့သူမွာပဲ 
တာ၀န္ရွိတယ္၊ ဗုဒၶအလိုအရ ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္သူျဖစ္တယ္၊ ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ 
ေကာင္းေအာင္ ျမင့္ျမတ္ေအာင္၊ ေအာင္ျမင္ေအာင္၊ အားမာန္သတၱိေတြနဲ႔တည္ေဆာက္ယူႏုိင္တ
ယ္။ ဗုဒၶ၀ါဒဟာ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့စရာေတြကို မၫႊန္ျပပါဘူး။ အားမာန္သတၱိနဲ႔ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ 
အဓိပၸာယ္ေကာင္း ေဖာ္ယူဖုိ႔ကိုပဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဖာ္ျပထားတာေတြကိုပဲ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။
 ေျပာခဲ့တဲ့ ဣႆရနိမၼာန၀ါဒနဲ႔ဆင္ဆင္တူတဲ့၀ါဒတစ္ခုကေတာ့ ‘ ပုေဗၺကတေဟတုဒိ႒ိ’ 
ဆိုတာပါပဲ။ ဒီ၀ါဒ အလိုအရကေတာ့ “လူတစ္ဦးရဲ႕အခုလက္ရွိ ဘ၀က ေအာင္ျမင္မႈ၊ 
ဆံုး႐ံႈးမႈ၊ ခ်မ္းသာမႈ၊ ဆင္းရဲမႈ၊ အသက္ရွည္မႈ၊ အသက္တိုမႈ စတဲ့ဘ၀ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ 
အတိတ္ၾကမၼာရဲ႕ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလုိ႔” ခံယူတဲ့၀ါဒျဖစ္တယ္။
 ျမန္မာဗုဒၶ၀ါဒီေတြဟာ ဗုဒၶ၀ါဒီေတြလုိ႔အမည္ခံၾကေပမဲ့ ပုေဗၺကတေဟတုဒိ႒ိ ဆိုတဲ့၀ါဒကို 
လက္ခံေနတတ္ ၾကတာကို ေတြ႔ရမယ္။ ေကာင္းတာျဖစ္လာရင္ ... ေကာင္းတာနဲ႔ၾကံဳလာရင္ “ 
ကံေကာင္းလုိ႔” လုိ႔ေျပာတတ္ၾကတယ္။ မေကာင္းတာေတြ၊ မေအာင္ျမင္တာေတြ၊ ျဖစ္ခ်င္တာ
ျဖစ္မလာတာေတြနဲ႔ၾကံဳရရင္ “ ကံမေကာင္းလုိ႔” လုိ႔ေျပာတတ္ၾကတယ္။ သူတုိ႔သံုးႏႈန္းေနတဲ့“ 
ကံေကာင္းလုိ႔” “ ကံမေကာင္းလို႔” ဆိုတဲ့စကားေတြဟာ အတိတ္က ကံၾကမၼာကို ရည္ၫႊန္းၿပီး 
ေျပာေနတဲ့စကားေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုေျပာသူေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ... အေကာင္းအဆိုး 
ၾကံဳေတြ႔ရျခင္းဟာ အတိတ္က ကံရဲ႕ျပ႒ာန္းေပးမႈေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႔ရတာလုိ႔ထင္ေနတတ္တယ္။ 
ဒီလိုထင္ျမင္ေနရင္... မေကာင္းတာေတြနဲ႔ၾကံဳရင္ ေကာင္းတာေတြနဲ႔ၾကံဳေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔၊ 
အခက္အခဲေတြနဲ႔ၾကံဳေတြ႔ရင္ ဒီအခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားလြန္ေျမာက္ေအာင္ 
အားထုတ္ဖုိ႔ဆိုတဲ့ အားမာန္သတၱိေတြ ေလ်ာ့သြားေစႏုိင္တယ္။
 ဗုဒၶ၀ါဒဟာ အဲဒီလို အားမာန္သတၱိကို ေလ်ာ့ေစတဲ့ပုေဗၺကတေဟတုဒိ႒ိ၀ါဒမ်ိဳး၊ 
အျမင္မ်ိဳးကိုလည္း လက္မခံဘူး။
 မွားယြင္းတဲ့အျမင္ေတြနဲ႔အားမာန္သတၱိကို ေလ်ာ့ေစတဲ့၀ါဒေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗုဒၶက 
တစ္ေနရာမွာ...
      “ မွားေသာအယူ၀ါဒ သုံးမ်ိဳ းဟူသညက္ား အလံုးစံုေသာ ခ်မ္းသာမႈ၊ ဆင္းရမဲႈတို႔သည ္ေရွးအတိတ္ကံ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္ သာလွ်င္ျဖစ္ရသည္ဟူေသာ အယူ၀ါဒတစ္ပါး(ပုေဗၺကတေဟတုဒိ႒ိ)၊ 
အလံုးစံုေသာ ခ်မ္းသာမႈ၊ ဆင္းရဲမႈတို႔ သည္ ေလာကကို အစိုးရေသာ ျဗဟၼာဘုရားဖန္ဆင္းမႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ရသည္ဟူေသာ အယူ၀ါဒတစ္ပါး(ဣႆရနိမၼာနဒိ႒ိ)၊ ထို ခ်မ္းသာမႈ၊ ဆင္းရဲမႈတုိ႔သည္ 
အေၾကာင္းမဖက္၊ သက္သက္ အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚသည္ဟူေသာ အယူ၀ါဒတစ္ပါး 
(အေဟတုက ဒိ႒ိ) ဤသံုးပါးတုိ႔တည္း၊ ဤအယူ၀ါဒမ်ား မွန္သည္ဆိုပါက 
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လူတုိ႔အဖုိ႔ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ ႀကိဳးပမ္းရန္ကိစၥရွိေတာ့မည္ မဟုတ္။ မွန္ကန္ေသာ ဆႏၵ ႀကိဳးပမ္းမႈ 
လံု႔လ၀ီရိယတုိ႔လည္း ျဖစ္ေပၚေတာ့မည္မဟုတ္၊ သူေတာ္သူျမတ္ သမဏတုိ႔၏ အယူ၀ါဒလည္း 
ျဖစ္ေပၚေတာ့မည္မဟုတ္” လုိ႔ေဖာ္ျပခဲ့တာရွိတယ္။ (အဂၤုတၱရနိကာယ္၊ တိကနိပါတ္၊ 
တိတၳာယတနသုတ္)။
 ဗုဒၶလက္ခံတဲ့အယူ၀ါဒက “ ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိ” ျဖစ္တယ္။ ကမၼႆကတာ 
သမၼာဒိ႒ိရဲ႕လိုရင္း အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ယံုၾကည္မႈ(သဒၶါ)၊ ေတြးျမင္သိရွိမႈ(ပညာ)၊ စိတ္ရဲ႕ခုိင္
ခံ့တည္ၾကည္မႈ(သမာဓိ)၊ မေလ်ာ့ဘဲ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈ(၀ီရိယ)နဲ႔ အၿမဲသတိထားမႈ(သတိ) 
ဆိုတဲ့အေၾကာင္းတရား ၅ ခုကို အသံုးျပဳရမယ္လုိ႔ဆိုလ္ုိပါတယ္။ သတိက သဒၶါနဲ႔ပညာ၊ 
သမာဓိနဲ႔၀ီရိယကို ညီၫြတ္ေအာင္ ညႇိေပးရင္းနဲ႔အျပဳအမူတစ္ရပ္ကို လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ရင္ 
ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးတဲ့လုပ္ရပ္အျဖစ္ ေရာက္သြားမယ္လုိ႔ ခံယူတဲ့အယူ သုိ႔မဟုတ္ ၀ါဒကို 
‘ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိ’ လုိ႔ေျပာရင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
 ဗုဒၶ၀ါဒအလိုအရ အတိတ္ကံဆိုတာကို မပစ္ပယ္ေသာ္လည္း တကယ္လုပ္ရမည့္ကံက ... 
ဆိုခဲ့တဲ့အေၾကာင္း တရား ၅ ပါးနဲ႔ ပစၥဳပၸန္လက္ရွိဘ၀မွာ ေဆာင္႐ြက္သင့္ ေဆာင္႐ြက္ထိုက္တာကို 
ေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ဖုိ႔ပါပဲ။ ဒီလို လုပ္ကုိင္ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရင္ ေလာကီဆုိင္ရာ လူမႈစီးပြားေရးေတြ 
တုိးတကမွ္ာပ။ဲ အရိယာသူေတာစ္င္ေတြကေတာ ့လူမႈစီးပြားေရးေတြ တိုးတက္ေအာငျ္မငဖ္ုိ႔အတြက ္
လုပ္ေဆာင္ရတာထက္ အဆအရာ၊ အေထာင္မက ခက္ခဲတဲ့မဂ္- ဖိုလ္ ဉာဏ္ပညာေတြကို ေတာင္ 
အားမာန္သတၱိအျပည့္နဲ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ေဆာင္သြားခဲ့ၾကတာပဲ။
 ဒါေၾကာင့္ ဒီမွာေျပာခ်င္တာက... တခ်ိဳ႕လူေတြ ထင္သလို ဗုဒၶ၀ါဒဟာ 
ေလာကီတိုးတက္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားမျဖစ္ပါဘူး။ ဆိုခဲ့တဲ့ေအာင္ျမင္ေရးအေျခခံအခ်က္ 
၅ ခ်က္နဲ႔ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ရင္း ေလာကေအာင္ျမင္ေရးကို ရေအာင္လည္း လုပ္လုိ႔ျဖစ္တယ္။ 
ဒီအေျခခံ ၅ ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ရင္း ေလာကုတၱရာေအာင္ေရးကိုလည္း 
ရေအာင္လည္း လုပ္လုိ႔ျဖစ္တယ္... ဆိုတာကိုပါပဲ။
 မလုပ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ ဘ၀မွာ ေနာင္တေတြရေနႏုိုင္တယ္။
[ ဓမၼရိပ္ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၃)၊ ၂၀၀၆၊ မတ္လ။]

ၾကက္ဥခြဲသူမ်ား 
 တစ္ေန႔ကုန္သြားတုိင္း ျပန္ျပန္ေတြးမိတတ္ပါရဲ႕။ ေၾသာ္ … ဒီေန႔ငါ့အတြက္ 
ဘာအက်ိဳးရလဒ္ရွိပါလိမ့္… ဘာမွ မယ္မယ္ရရျပစရာမရွိပါဘူး။ “ တစ္ေနကုန္ရင္ 
ျပန္ၿပီးၾကည့္ရတယ္၊ ကုသိုလ္ တစ္ခုခု ငါ့မွာ ရခဲ့ရဲ႕လား၊ ပညာဗဟုသုတ တစ္ခုခုေကာ 
တုိးခဲ့ရဲ႕လား၊ စီးပြားဥစၥာအေနနဲ႔ေကာ… ျပန္ၾကည့္၊ ျပန္ၾကည့္”  လုိ႔ အဘိုးရွိစဥ္တုန္းက ခဏခဏ 
ဆံုးမဖူးတာ သတိရပါတယ္။
 ညေနက အိမ္ကိုျပန္အလာ… လမ္းမွာ မိတ္ေဆြတစ္စုနဲ႔ ဆံုပါတယ္။ 
ထံုးစံအတုိင္း သူတုိ႔က ညေနခ်ိန္မွာ ေပ်ာ္ေနၾကၿပီ၊ အင္း… သူတုိ႔ကမွ ေပ်ာ္ႏုိင္ေသးရဲ႕လုိ႔ 
ေတြးလိုက္မိပါရဲ႕။ ေတြးလုိ႔မွ မဆံုးခင္…မိတ္ေဆြတစ္ဦးက…” ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္တုိ႔ကို မအိုေဆး 

သံုးေဆာင္သူမ်ားလုိ႔ေရးတယ္ဆို၊ အဲဒါ အမွန္ပဲလား” တဲ့၊ ေမးခြန္းထုတ္ေနတယ္။
 အရက္ေသာက္ရင္းနဲ႔ႀကိဳက္ႀကိဳက္လာ၊ ႀကိဳက္ႀကိဳက္လာေတာ့ ေသာက္ျဖစ္၊ 
ေသာက္ရင္း… ေသာက္ရင္းနဲ႔အသက္ ေလးဆယ္ေက်ာ္.. ငါးဆယ္ေက်ာ္ေလာက္မွာ 
ေရာဂါေတြရ၊ အသဲႂကြပ္တဲ့ေရာဂါေတြနဲ႔ အသက္ကုန္သြားတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြရွိတ
ယ္၊ သူတုိ႔ေတြ မအိုခင္ ပ်ိဳတုန္းက အရက္ကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေသာက္ရင္း မအိုမမင္းခင္ဘဲ 
ေသကုန္ၾကလုိ႔… အရက္ကို “ မအိုေဆး” လုိ႔ေရးျပခဲ့မိတာကို ရည္႐ြယ္ၿပီး အထက္ပါမိတ္ေဆြက 
ေမးခြန္းထုတ္ေနတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ မအိုေဆးအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ေရးတာက 
မအိုခ်င္သူမ်ားအတြက္ ေရးတာသာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ခင္ဗ်ား မအိုခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့လည္း 
အဲဒီေဆး ေသာက္သံုးသူေတြထဲမွာ အပါအ၀င္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကသာ 
ေျပာျပေနတာ၊ သူက ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာကို ၾကားပံုေတာင္မေပၚပါဘူး၊ သူ စိတ္၀င္စားတာေတြ 
ေလွ်ာက္ေျပာေနေလရဲ႕၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္ႏွာၾကည့္ၿပီး…
 “သူမ်ားေတြက စုန္ေရတုိ႔၊ ဆန္ေရတုိ႔ ႐ုပ္ရွင္ေတြ႐ိုက္ၾကတယ္။ က်ဳပ္ကေတာ့ ‘ဒီေရ’ 
ကို ႐ိုက္မယ္” လို႔ေျပာေနတုန္း ေနာက္တစ္ေယာက္က၀င္ၿပီး “ အဲဒါၿပီးရင္ ‘ေသေရ’ ဆိုတာကို 
႐ုိက္သင့္တယ္” လုိ႔ေျပာလုိက္ေတာ့ ရယ္ၾကပါတယ္၊ ပိုၿပီး စကား ေျပာရတာ စိုစိုျပည္ျပည္နဲ႔ 
စိတ္ညစ္ညဴးခဲ့တာေတြေတာင္ ေပ်ာက္သြားသလိုပဲ။
 ဒီေရအေၾကာင္း ေျပာရင္းက … ဘယ္လိုကေန ဘယ္လိုပင္လယ္၀အေၾကာင္း၊ 
ပင္လယ္ျပင္အေၾကာင္းေတြဆီ ေရာက္သြားၿပီး ကိုလံဘတ္စ္ အေမရိကတိုက္ဆီ 
႐ြက္လႊင့္တဲ့အေၾကာင္းဆီကိုပါ ေရာက္သြားတယ္၊ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ … ကိုလံဘတ္စ္ 
ၾကက္ဥေထာင္ျပတာဆီကို ေရာက္သြားတယ္၊ ၾကက္ဥကို ေထာင္ဖုိ႔ဆိုတာ 
မလြယ္ဘူးေလ၊ ၾကက္ဥရဲ႕အခၽြန္ဘက္ အေပၚဘက္ကို ေအာက္မွာထားၿပီး ေထာင္ဖုိ႔က 
ပိုခက္တယ္မဟုတ္လား၊ ကိုလံဘတ္စ္က ၾကက္ဥကို စားပြဲမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ အခြံေၾက႐ံု 
ထုေခ်ၿပီး ေထာင္ျပလုိက္တယ္။ ဒီလို သူေထာင္ျပလိုက္ေတာ့မွ တျခားသူေတြက 
ဒီလိုထုေခ်ၿပီး ေထာင္ရင္ တုိ႔လည္းေထာင္လုိ႔ရတာေပါ့လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ 
သူတစ္ပါးက ေရွ႕ကလုပ္ျပလုိက္ၿပီးမွ ေနာက္လူေတြက ဒီလိုလုပ္ရင္ေတာ့ တုိ႔လည္း 
ျဖစ္တာေပါ့လုိ႔အၾကံရၾကတာ မဟုတ္လား၊ ဒါကိုေျပာခ်င္လုိ႔ ကုိလံဘတ္စ္က ၾကက္ဥကို 
ခုလိုေထာင္ျပလိုက္တာ၊ သူသြားသလို သူ႔ခရီးစဥ္ကိုသြားရင္ သူေရာက္သလို ေရာက္မွာေပါ့။ 
အဆန္းမဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ ကိုလံဘတ္စ္ရဲ႕ခရီးကို သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ခဲ့ၾကတဲ့သူေတြကို 
ကိုလံဘတ္စ္က ပညာေပးလိုက္တာပဲ။ ကိုလံဘတ္စ္ သြားျပလုိက္ေတာ့မွ တျခားသူဟာ အခုလို 
စိတ္ကူးေပၚလာတာ မဟုတ္လား။ လူမိုက္ေနာက္မွ အၾကံရ… ဆိုတဲ့သူေတြေလ။ 
 ေအာင္ျမင္သူနဲ႔ မေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြရဲ႕ျခားနားခ်က္ဟာ ကိုလံဘတ္စ္ရဲ႕ 
ၾကက္ဥေထာင္ျပတဲ့ အျဖစ္အပ်က္အတုိင္းပဲ။ တျခားသူတစ္ဦး ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္း 
ေက်ာ္ၾကားသြားတဲ့အခါမွာ “ ဟာ တုိ႔လည္ း ဒီလိုလုပ္ဖုိ႔ စိတ္ ကူးရသားပဲ” လ္ ို ့ေျပာတတ္ၾက 
တယ္။ ေအာင္ျမင္သူနဲ႔မေအာင္ျမင္သူ ျခားနားတာက ဘာလဲဆုိေတာ့ ေအာင္ျမင္သူဟာ 
သူရတဲ့စိတ္ကူးအၾကံအစည္ကို တကယ္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တျခားသူေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး သူက ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသြားတာ၊ 
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ကိုလံဘတ္စ္ကိုလည္း ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔အထိ နယ္သစ္ေတြ႔သူအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားထင္ေပၚဆဲ 
ျဖစ္ေနတာ မဟုတ္လား။
 ၾကက္ဥေထာင္ျခင္းအေၾကာင္း ေျပာေနတုန္းမွာ ေနာက္တစ္ဦးက 
ၾကက္ဥခြဲရျခင္းအေၾကာင္း ၀င္ေျပာျပန္ပါေရာ…၊ တစ္စံုတစ္ရာကို လိုခ်င္ရင္ တစ္စံုတစ္ရာကို 
စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံလိုက္ရတာမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ ၾကက္ဥေမႊေက်ာ္ စားခ်င္ရင္ ၾကက္ဥခြံ 
ကိုေတာ့ ခြဲလိုက္ရတာပဲ မဟုတ္လားလုိ႔ဆိုေတာ့ ေနာက္တစ္ဦးက ဘုရားၿပီးတဲ့အခါမွာ 
ျငမ္းကေတာ့ အဖ်က္ခံရတဲ့သေဘာနဲ႔ မတူဘူး လား… လုိ႔၀င္ေျပာၿပီး သူနဲ႔သေဘာတူမတူကို 
အတင္းစံုစမ္းေနျပန္ပါတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး ၿပီးဖုိ႔အတြက္ ဟီ႐ိုရွီးမားနဲ႔နာဂါဆာကီ 
ၿမိဳ႕ေတြ အဖ်က္ခံရေသးတယ္ မဟုတ္လားလုိ႔လည္း သူက ထပ္ဆင့္ဆင္ေျခလဲေနျပန္တယ္။ 
စကားလံုးအႀကီးႀကီးေတြနဲ႔ေလာကလူမႈ ျပႆနာႀကီးေတြ အေၾကာင္းကို သူက 
စကားတန္ရွည္ေနေတာ့… ေနာက္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက…
 “ခင္ဗ်ားဟာေတြ ေတာ္ပါေတာ့ဗ်ာ၊ သူလည္း အက်ိဳးရိွ ကိုယ္လည္းအက်ိဳးရွိတဲ့ျပ
ႆနာေျဖရွင္းမႈမ်ိဳးကို ေ႐ြးၿပီးေျပာရင္ မေကာင္းဘူးလား” လုိ႔စကားစတယ္၊ ဒီလုိစၿပီးေတာ့  
“ပန္းခင္းႀကီးထဲကို ပ်ားေတြေရာက္လာၾကတဲ့အခါမွာ ပ်ားေတြနဲ႔ပန္းေတြနဲ႔ ေတာ့ 
ျပႆနာတက္ေတာ့မွာပဲ၊ ပန္းေတြေတာ့ ပ်က္စီးကုန္ေတာ့မွာပဲလုိ႔ထင္ဖြယ္ရာရွိတယ္၊ ဒါေပမဲ့… 
တကယ္က ပ်ားေတြ ၀တ္ရည္ ယူရင္းနဲ႔ ၀တ္မႈန္ေတြကူးေတာ့ ပန္းခင္းႀကီးက အပြင့္ေတြနဲ႔ပိုၿ
ပီးေ၀ဆာလွပသြားတယ္။ ပ်ားေတြလည္း သူတုိ႔သယ္ယူလိုတဲ့ ပန္း၀တ္ရည္ေတြ ရသြားတယ္။ 
အဲဒီလို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ျပႆနာေျပလည္သြားတာေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္ဗ်ာ” 
ဆိုၿပီး စိတ္လိုလက္ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေတြကို သူက တစ္ေထြးတစ္ေပြ႔ႀကီး ေျပာတယ္။ 
သူ႔စကားေတြက ရွည္လြန္းေနလုိ႔ျဖတ္ခ်င္တဲ့ အေနနဲ႔လား မသိပါဘူး။
 ၾကက္ဥေထာင္တဲ့အေၾကာင္းေျပာတဲ့ မိတ္ေဆြက ၀င္ေျပာတယ္။ “ ၾကက္ဥကို 
အမွီျပဳၿပီးေတာ့လည္း ခင္ဗ်ားရဲ႕အယူ အဆမ်ိဳးေတြ ရႏုိင္ပါတယ္ဗ်” တဲ့။ ဒီလိုေျပာၿပီး သူက 
ရွင္အဂၢသမာဓိရဲ႕အေရးအဖြဲ႔ကို ႐ြတ္ဆိုတယ္၊ သူ႔မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းတုန္းပဲကို။
      လူတုိ႔၌တြင္
      မယားလင္ကား
      အၾကင္ၾကက္ဥ
      ခြဲစမႈလ်က္
      ေရာ႐ုတကြ
      ညီၫြတ္မွဟု
      မိဘစကား၊ ေရွးစဥ္လ်ားျဖင့္…
 ဒီလို႐ြတ္ဆုိၿပီး သူက “ ၾကက္ဥကေလးခြဲတာေတာင္ လင္နဲ႔မယား ညီၫြတ္ရမယ္တဲ့ဗ်။ 
တျခားလူမႈကိစၥေတြ၊ လူမႈ ျပႆနာေျဖရွင္းရာေတြမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ 
ညီၫြတ္ဖုိ႔ဟာ အေရးႀကီးၿပီေပါ့ဗ်ာ၊ ႀကီးမွ ႀကီးေပါ့။ ညီၫြတ္ရင္ ဘက္စံု အက်ိဳး ရွိႏုိင္ပါတယ္ဗ်ာ “ 
တဲ့၊ အားပါးတရ ေျပာေနတယ္။
 မိတ္ေဆြေတြရဲ႕စကားေတြထဲမွာ ယူတတ္ရင္ ယူစရာေတြရွိႏုိင္ပါတယ္ဆိုတဲ့ 

အေတြးနဲ႔ညေနက အခ်ိန္ကုန္ခဲ့တာေတြ ကို ေနာင္တရမေနေတာ့ေအာင္ ေျဖသိမ့္လိုက္ပါတယ္။
( ႐ုပ္ရွင္အျမဳေတ၊ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၄)၊ ဇူလိုင္လ ၂၀၀၄)

ပရိယာယ္
(၁)
 “ သူ တစ္ပါး၏ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးစီးပြားေၾကာင့္ မိမိိ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို (အနည္းငယ္မွ်) 
မဆုတ္ယုတ္ေစရာ၊ မိမိ အက်ိဳးစီးပြားကိုသိ၍ မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို တုိးပြားေအာင္ 
ေလ့က်က္အားထုတ္ရာ၏” ၊ (၁၆၆၊ ဓမၼပဒ) ဆိုတဲ့စကားရွိတယ္။ သူမ်ား အတြက္ေၾကာင့္ 
ကိုယ့္ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို မပ်က္စီးေစရဘူးလုိ႔ဆိုလိုတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
 ဟုတ္တယ္။ ကိုယ့္ဘ၀မွာ တျခားတန္ဖုိးရွိတဲ့အလုပ္ေတြ 
အမ်ားႀကီးလုပ္စရာရွိေသးတယ္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ဆုိင္ရာေတြကုိလည္း လုပ္ေဆာင္စရာေတြ 
ရွိေနေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတစ္ပါးရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ့္ဘ၀ကို ထိခုိက္ပ်က္
စီးသြားေစတာမ်ိဳးကိုေတာ့ ေရွာင္ဖုိ႔လိုမွာပဲ။
 ကုိယ့္ကို ဒုကၡေပးမည့္၊ ကိုယ့္ဘ၀ကို ဖ်က္ဆီးမည့္သူေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳရတဲ့အခါမွာလည္း 
ကိုယ့္ဘ၀ကို အခ်ည္းႏွီး ထိခုိက္ပ်က္စီးမသြားရေအာင္ အဲဒီလူမ်ိဳးေတြလက္က လြတ္ေအာင္ 
စြမ္းေဆာင္ရေတာ့မွာပဲ။ တခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာ ကိုယ့္ဘ၀ကို ပ်က္စီးေအာင္ ဖန္တီးမ
ည့္သူမ်ိဳးေတြနဲ႔ရင္ဆုိင္ရတဲ့အခါမွာ ႐ုတ္တရက္ တုိက္႐ိုက္ရင္ဆုိင္ အံတုၿပီး ေျခမႈန္းမပစ္ႏုိင္တာမ်ိဳး 
ရွိတတ္တယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာ ပရိယာယ္သံုးၿပီး ေက်ာ္လႊားလြန္ေျမာက္ေအာင္ 
လုပ္ရတာမ်ိဳးလည္း ရွိမွာပဲ။
 ကိုယ့္ဘ၀ကို ပ်က္စီးေစမည့္သူမ်ိဳးေတြရဲ႕အႏၲရာယ္က လြတ္ႏုိင္တဲ့ပရိယာယ္အေၾကာင္း 
ေျပာတဲ့အခါမွာ ဇာတ္ေတာ္ မွာလာတဲ့ ’၀ါနရိႏၵ’ ဆိုတဲ့ဇာတ္ကို ေရွးေရွးလူႀကီးသူမေတြက 
အကိုးအကားျပဳၿပီး ေျပာေလ့ရွိတယ္။ အဲဒီဇာတ္ထဲက ဇာတ္ေကာင္ေတြ က လူသတၱ၀ါေတြေတာ့ 
မဟုတ္ၾကပါဘူး၊ တိရစာၦန္ဇာတ္ေကာင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားေလာင္း ေမ်ာက္မင္းရယ္၊ 
ေဒ၀ဒတ္ အေလာင္း အလ်ာ မိေက်ာင္းဖိုနဲ႔စိၪၥမာနအေလာင္းျဖစ္တဲ့မိေက်ာင္းမ … အားလံုး 
ဇာတ္ေဆာင္သံုးဦးပဲ ပါပါတယ္။
 ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္မင္းက ျမစ္ကမ္းနားမွာေနတယ္။ အဲဒီျမစ္ရဲ႕အလယ္မွာ 
ကၽြန္းတစ္ခုရွိေနတယ္၊ အဲဒီကၽြန္းမွာ သရက္ပိႏၷဲ အစရွိတဲ့ထူးထူးျခားျခား 
စားေသာက္ခ်င္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သစ္သီး၀လံေတြရွိတယ္။ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္ဟာ ေန႔တုိင္းပဲ 
အဲဒီကၽြန္းကို သြားၿပီး ႏွစ္သက္ရာရာ သစ္သီး၀လံေတြကို စားေလ့ရွိတယ္။ ကၽြန္းေပၚကို 
ဘုရားေလာင္း သြားပံုသြားနည္းကို ေျပာရဦးမယ္။ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္ေနတဲ့ ဒီမွာဘက္ျမ
စ္ကမ္းနဲ႔ေျပာခဲ့တဲ့ကၽြန္းၾကားမွာ ျမစ္ေရထဲက ေပၚထြက္ေနတဲ့ေက်ာက္ေဆာင္တစ္ခု ရွိတယ္။ 
ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္ သြားပံုက … ဒီမွာဘက္ျမစ္ကမ္းမွေနၿပီး ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚေရာက္ေအာင္ 
ခုန္တယ္၊ တစ္ခါ… ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚကေနၿပီး ကၽြန္းေပၚကို ေရာက္ေအာင္ခုန္တယ္။ အဲဒီလို 
ႏွစ္ဆင့္ခုန္ၿပီး ကၽြန္းေပၚေရာက္ေအာင္သြားသလို အျပန္မွာလည္း ကၽြန္းမွ ေက်ာက္ေဆာင္၊ 
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ေက်ာက္ေဆာင္မွ ဒီဘက္ကမ္းေရာက္ေအာင္ ႏွစ္ဆင့္ခုန္ၿပီး ျပန္လာေလ့ရွိတယ္။
 အဲဒီလို ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္ အသြားအျပန္ လုပ္တာကို အဲဒီျမစ္မွာေနတဲ့မိေက်ာင္းမက 
ျမင္တယ္။ ျမင္ၿပီးေတာ့ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္ရဲ႕ႏွလံုးသားကို စားခ်င္တဲ့စိတ္ေတြျဖစ္တယ္။ 
ဒီလို စားခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို သူ႔လင္မိေက်ာင္းဖိုကို ေျပာျပတယ္။ မိေက်ာင္းဖိုက 
သူ႔မယား မိေက်ာင္းမရဲ႕စားခ်င္ဆႏၵကို ျဖည့္ဆီးေပးမည့္အေၾကာင္း ေျပာတယ္။
 ဒါနဲ႔တစ္ခုေသာ ညေနမွာ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္ ကၽြန္းကေနၿပီး ျပန္ခုန္အလာမွာ 
အဆင္သင့္ဖမ္းမယ္ဆိုတဲ့အၾကံနဲ႔ မိေက်ာင္းဖိုဟာ ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚမွာ သြားၿပီး၀ပ္ေနတယ္။
 ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္ဟာ အရင္ရက္ေတြကလုိပဲ သစ္သီး၀လံေတြကို လိုသေလာက္ 
စားေသာက္ၿပီးလုိ႔ ညေနခ်မ္း ေရာက္တဲ့အခါမွာ ဒီမွာဘက္ကမ္းကို ျပန္ဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္းမွေနၿပီး 
ေက်ာက္ေဆာင္ဆီကို ခုန္မယ္ဆိုၿပီး ေက်ာက္ေဆာင္ဆီကို လွမ္းေမွ်ာ္ ၾကည့္လိုက္တယ္။ 
ေက်ာက္ေဆာင္မွာ ထူးျခားခ်က္ရွိေနတာကို ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္ သတိထားမိေနတယ္။ 
ေက်ာက္ေဆာင္ဟာ ခါတိုင္းနဲ႔မတူဘဲ ပိုၿပီးျမင့္ေမာက္ေနတယ္ဆိုတ့ဲအခ်က္ကို ေတြ႔ေနတယ္။ 
ျမစ္ေရဟာ ေလ်ာ့လဲမေလ်ာ့ တိုးလည္းမတိုးဘဲ ရွိပါလ်က္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ဒီေက်ာက္ေဆာင္ဟာ 
ခါတုိင္းထက္ပိုၿပီး ႀကီးေနျမင့္ေနသလို ျဖစ္ေနတာလဲလုိ႔စူးစမ္းတယ္။ ငါခုန္လာရင္ ဖမ္းဖုိ႔အတြက္ 
မိေက်ာင္းဟာ ၀ပ္ေနေလသလားလုိ႔လည္း စူးစမ္းၾကည့္တယ္။ မွန္ မမွန္သိရေအာင္ဆိုၿပိး 
ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္ဟာ ကၽြန္းေပၚကေန ၿပီး “အို အခ်င္းေက်ာက္ေဆာင္” 
လုိ႔လွမ္းၿပီးေခၚၾကည့္တယ္၊ ေက်ာက္ေဆာင္က ဘယ္ထူးလိမ့္မတုန္း၊ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္က 
ေက်ာက္ ေဆာင္ကို သံုးႀကိမ္တုိင္တုိင္ လွမ္းေခၚလုိ႔ျပန္မထူးတဲ့အခါမွာ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္က 
“ဒီေန႔ငါ့ကို သင္ေက်ာက္ေဆာင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ ျပန္ၿပီး စကားမတံု႔လွယ္တာလဲ” 
လုိ႔ေက်ာက္ေဆာင္နဲ႔အရင္ကလည္း စကားလက္ဆံုက်တဲ့သေဘာနဲ႔ေျပာေနတယ္။ ဒါကို 
၀ပ္ေနတဲ့ မိေက်ာင္းက … အရင္ရက္ေတြက ေက်ာက္ေဆာင္ဟာ ေမ်ာက္နဲ႔စကားတံု ့ျပန္ 
ေျပာဆိုပံုေပၚတယ္၊ ဒီေတာ့ ငါ့ကိုလည္း ေက်ာက္ေဆာင္ အမွတ္အေနနဲ႔မွတ္ယူေအာင္ 
စကားတံု႔ျပန္မွပဲ ဆိုၿပီး …
 “ အို … အရွင္ေမ်ာက္၊ ဘာေျပာမွာလဲ” လိ္ု႔တံု႔ျပန္လုိက္တယ္။ ဘုရားေလာင္ းေမ်ာက္ဟာ 
ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚမွာ ၀ပ္ေနတာဟာ မိေက်ာင္းပဲလုိ႔အေသအခ်ာ သိသြားၿပီေပါ့။ ဒါနဲ႔” 
ဘာေၾကာင့္ ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚမွာ အခုလိုလာၿပီး ၀ပ္ေနတာလဲ” လိ္ု႔ေမးတယ္။ မိေက်ာင္းက 
“ငါ့မယား မိေက်ာင္းက သင့္ႏွလံုးသားကို စားလိုတယ္ဆုိလို႔သင့္ကို ဖမ္းဖုိ႔၀ပ္ေနတာ” 
ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာတယ္။
 ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္ရဲ႕အျဖစ္ကိုၾကည့္ရင္ ... ေနကလည္း ေမွာင္စျပဳလာၿပီ၊ 
ဒီကၽြန္းကေနၿပီး မိေက်ာင္းရန္ကလြတ္ေအာင္ တျခားလမ္းလည္းမရွိဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ 
ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္က ပရိယာယ္နဲ႔မိေက်ာင္းကို “ အေဆြမိေက်ာင္း၊ သင့္မယားရဲ႕ 
အလိုဆႏၵျပည့္ေအာင္ ငါဟာ ငါ့ခႏၶာကိုယ္ကို စြန္႔ပါမယ္၊ ကဲ ... သင့္ခံတြင္းကို ဟထားပါ၊ ငါ 
ခုန္လာတဲ့အခါ ငါ့ကို ဖမ္းလိုက္ေပေတာ့”  လုိ႔ေျပာေတာ့ သူ႔ပါးစပ္ထဲ ခုန္၀င္မည့္ေမ်ာက္ကို 
အသင့္ဖမ္းဖုိ႔ပါးစပ္ကို ဟထားတယ္။ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္ဟာ မိေက်ာင္းရဲ႕ဦးေခါင္း 
ေပၚတည့္တည့္က်ေအာင္ ခုန္တယ္။ မိေက်ာင္းရဲ႕ဦးေခါင္းေပၚကို ေထာက္စရာရၿပီးတဲ့ေနာက္ 

လွ်ပ္ျပက္သလို လ်င္ျမန္မႈနဲ႔ျမစ္ကမ္းဆီ ကို ဆက္ၿပီးခုန္သြားတယ္။
 ဒီနည္းအားျဖင့္ ဘုရားေလာင္းဟာ မိေက်ာင္းရဲ႕အႏၲရာယ္ကေနၿပီး 
လြတ္ေျမာက္လာခဲ့တယ္။
 ဆိုခဲ့တဲ့အတုိင္း လူႀကီးသူမေတြဟာ ဒီအျဖစ္အပ်က္ကို ကုိးကားၿပီး 
ေဘးရန္အႏၲရာယ္ေတြ ျပဳလာမည့္သူေတြကို ေအာင္ႏုိင္လႊမ္းမိုးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ပရိယာယ္ကို 
သံုးအပ္တဲ့အေၾကာင္း ၾသ၀ါဒေပးေလ့ရွိတယ္။ ဒီမွာ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္ မိေက်ာင္းရဲ႕ 
အႏၲရာယ္က လြတ္ခဲ့တာဟာ ပရိယာယ္ေလးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္တဲ့။
 ပရိယာယ္ဆိုတာကို ‘ ဥပါယ္ ’ လုိ႔လည္း သံုးႏႈန္းၾကေသးတယ္။ ပရိယာယ္ဆိုတာ ‘ 
ရန္ေအာင္ေၾကာင္းနည္း’ ရန္သူကုိ ေအာင္ႏုိင္ေစတဲ့နည္းလုိ႔အနက္ဖြင့္ၾကတယ္။ လတ္တေလာ 
ဉာဏ္သံုးၿပီး အႏၲရာယ္ျပဳသူကို လႊမ္းမိုးေအာင္ႏုိင္ျခင္း နည္းလမ္းလုိ႔လည္း ဆိုတတ္ၾကတယ္။
      ေျပာခဲ့တဲ့ ၀ါနရိႏၵဇာတ္ကိုၾကည့္ရင္ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္ဟာ ပရိယာယ္ ၄ မ်ိဳးကို သံုးခဲ့ရာ 
ေရာက္တယ္တဲ့။ ဘယ္လိုေလးမ်ိဳးလဲဆိုေတာ့ (၁) သစၥာ၊ (၂) ဓမၼ၊ (၃) ၀ီရိယ၊ (၄) စာဂ 
ဆိုတာေတြပဲတဲ့။
(၁) သစၥာဆိုတာကို ဒီဇာတ္မွာေတာ့ သူတစ္ပါး ယံုၾကည္လာေအာင္ က်သြားေအာင္ 
ေျပာႏုိင္တာကို ဆိုလိုတယ္။ မိေက်ာင္းယံုသြားေအာင္ ေျပာႏုိင္တဲ့အတြက္ မိေက်ာင္းဟာ 
ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ပါးစပ္ဟၿပီး ေစာင့္ေနတာ...
 (၂) ဓမၼဆိုတာက ဘယ္လိုလုပ္ရင္ေတာ့ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မယ္ဆိုတာကို သိတဲ့ဉာဏ္ကို 
ဆိုလိုတာ၊ အၾကံေကာင္း ဉာဏ္ေကာင္းရွိတာ၊ အေျမာ္အျမင္ရိွတာ၊ ၾကံရည္ဖန္ရည္ရွိတာ 
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္ဟာ မိေက်ာင္း ပါးစပ္ဟ ေနတဲ့ အခါ 
သူ႔ဦးေခါင္းေပၚက်ေအာင္ ခုန္ရမယ္၊ ဒါမွ ေထာက္တည္ရာရၿပီး ျမစ္ကမ္းဆီကို ဆက္ခုန္ႏိုင္မယ္...
စသျဖင့္ ေျမာ္ျမင္တတ္တာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။
(၃) ၀ီရိယကေတာ့ မေလ်ာ့တဲ့စိတ္၊ မေၾကာက္မ႐ြံ႕ မတြန္႔ဆုတ္တဲ့စိတ္နဲ႔ 
ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္တာျဖစ္မယ္၊ ဘုရားေလာင္းဟာ စိတ္ခုိင္ၾကည္ ရဲရင့္စြာနဲ႔မိေက်ာင္းရဲ႕ဦးေခါ
င္းေပၚက်ေအာင္ ခုန္ခဲ့တာပဲ။ ေခါင္းေပၚက်ပါမွ ေထာက္ၿပီး တစ္ဖက္ျမစ္ကမ္းကို ဆက္ခုန္ႏုိင္မွာ 
မဟုတ္လား။
(၄) စာဂ ဆိုတာကို ဒီဇာတ္မွာေတာ့ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားျခင္းကို ဆုိလုိတယ္လုိ႔ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က 
ဆိုၾကတယ္။ တျခား ေနရာ တျခားအေျခအေနေတြမွာေတာ့ ေပးကမ္းျခင္းအားျဖင့္ လူေတြအေပၚ 
အႏုိင္ယူျခင္း သေဘာရွိတယ္။ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္ဟာ တကယ္ေတာ့ မိေက်ာင္းရဲ႕ဦးေ
ခါင္းေပၚေရာက္ေအာင္ ခုန္ရတယ္ဆိုတာဟာ တကယ့္ စြန္႔စားခ်က္ပါပဲ။ လြဲေခ်ာ္သြားရင္ 
ဒုကၡေတြ အမ်ားႀကီးေရာက္စရာရွိတယ္ မဟုတ္လား။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရန္သူေတြကေပးလာတဲ့ 
အႏၲရာယ္ေတြကို ေက်ာ္လႊားရာမွာ စြန္႔စားဖုိ႔က လိုတာပဲ။
 ဘရုားေလာင္းဟာ မိေက်ာင္းရဲ႕အႏၲရာယက္ေန လြတ္ခဲတ့ာဟာ ဆိခုဲတ့ဲပ့ရယိာယ္ေလးခ ု
ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ဒီမွာ ... တခ်ိဳ႕က ပရိယာယ္သံုးတာဟာ လိမ္ညာလွည့္စားျခင္း မဟုတ္ဘူးလား။ 
လိမည္ာျခင္းဟာ အျပစျ္ဖစ္ေစတယ္၊ အကသုိုလျ္ဖစ္ေစတယ္ မဟတ္ုပါလားလုိ႔ေမးတတၾ္ကတယ္။ 
တစ္ဖက္သားကို ေသေၾကေလာက္ေအာင္၊ ဘ၀ပ်က္ေလာက္ေအာင္ မထိခုိက္ေစဘဲ 
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ဒီတစ္ဖက္ သားရဲ႕ရက္စက္ယုတ္မာမႈကေနၿပီး လြန္ေျမာက္ေအာင္ ပရိယာယ္သံုးျခင္းဟာ 
အျပစ္ႀကီးေလးမႈ မရွိႏုိင္ဘူးလုိ႔ထင္ပါတယ္။ ပရိယာယ္ သုံးတဲ့အခါမွာ ေစတနာက 
တစ္ဖက္သားကို ေသေစ၊ ပ်က္စီးေစရယ္လုိ႔ သေဘာမထားရင္ ႀကီးေလးတဲ့အကုသိုလ္မျဖ
စ္ႏုိင္ဘူး။ ကိုယ့္ကို သူကေသေအာင္၊ ဘ၀ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးမည့္အျဖစ္က လြတ္ေအာင္ 
ကိုယ္ကစြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့အတြက္ သူ႔အတြက္ အက်ိဳးျပဳရာ ေတာင္ေရာက္တယ္လုိ႔ဆိုရမယ္။ 
ကိုယ့္ေၾကာင့္ သူ႔မွာ ပါဏာတိပါတ စတဲ့ႀကီးေလးတဲ့အကုသိုလ္ျပဳျခင္းမွ သူ႔ကို လြတ္သြားေစခဲ့ 
တယ္မဟုတ္လား။
 ေစတနာအလိုဆိုးနဲ႔ ပရိယာယ္သံုးရင္ေတာ့ အျပစ္ရွိတယ္လုိ႔ပဲ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။
 လူ႔ေလာကမွာ လူမႈျပႆနာေတြက အ႐ႈပ္သားလား။ နီတိဆရာေတြ 
ေျပာတတ္တာရွိတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ေတာႀကိဳေတာင္ၾကားမွာ ျမက္ကုိစားရင္းနဲ႔ေအးခ်မ္းစြာေန 
ေနတဲ့သားသမင္ကို သတ္ျဖတ္မည့္ မုဆိုးက ရွိေနတတ္တယ္တဲ့၊ ဟုတ္မွာပဲ။ 
ဘာရန္ညႇိဳးမွ မုဆုိးအေပၚမွာ မရွိရွာတဲ့သားသမင္ကို မုဆုိးကလာၿပီး ရန္ရွာတာ၊ 
အေသသတ္ဖုိ႔ေရာက္လာတတ္တာလိုပဲတဲ့ လူ႔ေလာကမွာလည္း ကိုယ့္လမ္းကိုယ္သြား၊ 
ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ေနေပမဲ့ကိုယ့္ကို ရန္ရွာလာသူေတြ ေပၚလာတတ္တာပဲ။ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာလည္း ဒီအတုိင္းပဲ။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ဟာ သူတုိ႔နည္း သူတုိ႔ဟန္နဲ႔ 
ေအးခ်မ္းစြာ ေနေနေပမဲ့အဲဒီအဖြဲ႔အစည္း ကို အႏုိင္ယူခ်င္တဲ့သူေတြ၊ အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ 
ေနရာေဒသကို ပုိင္ဆုိင္ခ်င္သူေတြ ေပၚလာတတ္တာပဲ။ ဒီလိုေပၚလာၿပီး မိမိအဖြဲ႔အစည္းကို 
ၿဖိဳခြဲအႏုိင္ယူခ်င္သူေတြဟာ ၿဖိဳခြဲနည္း ပရိယာယ္ေတြကို သုံးၾကတာပဲ။ ေရွးေခတ္က 
...အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက အျခားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ကို အႏုိင္ယူခ်င္ရင္ ‘ ေဘဒဥပါယ္’ ဆိုတာကို 
သံုးၾကတယ္တဲ့။ ေဘဒဥပါယ္ဆိုတာက .. အႏုိင္ယူလိုတဲ့အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို 
ၿပိဳကြဲေအာင္ ၿဖိဳခြဲတဲ့နည္းကို ဆုိလုိတာ။ ‘ ေဘဒဥပါယ္’ ကလည္း အမ်ိဳးအစား ၃ မ်ိဳးရွိတယ္။ 
ပထမအမ်ိဳးအစားကေတာ့ အခ်စ္ပ်က္ျပယ္ေအာင္လုပ္တဲ့ ပရိယာယ္ကို ဆိုလိုတယ္။ 
အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ အခ်င္းခ်င္း သင့္တင့္ ညီၫြတ္ေနရင္ စည္းလံုးေနရင္ အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းကို 
အႏုိင္ယူဖုိ႔မလြယ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအဖြဲ႔အစည္း အင္အားဆုတ္ယုတ္သြားေအာင္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး 
အထင္အျမင္ေတြလြဲေအာင္၊ သေဘာထားေတြ ကြဲလြဲေအာင္ ကုန္းတုိ္က္စကားေတြနဲ႔ 
ေသြးခဲြတဲ့နည္းျဖစ္တယ္။ ဗုဒၶစာေပေတြမွာ ေတြ႔ဖူးမွာပဲ။ ဘာလဲဆိုေတာ့ မင္းျဖစ္သူက 
၀ႆကာရပုဏၰားကို ေစလႊတ္ၿပီး ေ၀သာလီမင္းသားေတြကို အခ်င္းခ်င္း၊ အခ်စ္ပ်က္ေအာင္၊ 
ညီၫြတ္ျခင္းပ်က္စီးေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။
 ဒုတိယနည္းကေတာ့ ဗိုလ္ပါအင္အား၊ လက္နက္အင္အား၊ ဓနအင္အား စသည္တုိ႔ကို 
ျပၿပီး အရွိန္နဲ႔တစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းက လူေတြကို ေၾကာက္လန္႔ေစတာ၊ ဒီလိုေၾကာက္လန္႔ၿပီး 
သူတုိ႔ဘက္ကုိ ၀င္ေရာက္လာေစျခင္းျဖင့္ တစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ စည္းလံုးမႈကို ပ်က္ေစတဲ့ 
နည္းျဖစ္တယ္။ တတိယနည္းကေတာ့ ႀကိမ္း၀ါးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ိဳးစံုနဲ႔တစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း
ရဲ႕ညီၫြတ္မႈကို ပ်က္ေစတဲ့နည္းျဖစ္တယ္။
 ေရွးေခတ္က နီတိစာေပေတြမွာ ပရိယာယ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပထားတာေတြ 
အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ပရိယာယ္ ေတြကလည္း အမ်ိဳးကို စံုေနတာပဲ။

 ဒီေခတ္ႀကီးမွာလည္း တစ္ဦးက တစ္ဦးကို အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္က 
အျခားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ကို ပရိယာယ္ေတြသံုးၿပီး လႊမ္းမိုးအႏုိင္ယူတာမ်ိဳးေတြ ရွိေနမွာပါပဲ။ 
ကိုယ့္ကို ထိပါးလာတဲ့အခါ၊ ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္းကို ထိပါးလာတဲ့အခါမွာ တံု႔ျပန္ရတာမ်ိဳးေတြ 
ရွိတာပါပဲ။ ကိုယ့္ကို အႏုိင္မယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္၊ ကုိယ့္အဖြဲ႔အစည္းကို အႏုိင္မယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ 
ထိပါးလာသူေတြထက္သာတဲ့ ပရိယာယ္ေတြ၊ အသိသတိေတြ ရွိေနဖုိ႔လည္း လိုမွာပါပဲ။ 
ကိုယ္က်င့္တရား႐ႈေထာင့္ကေန ၾကည့္ရင္ေတာ့ ေစတနာအလိုဆုိးနဲ႔တစ္ဖက္သူေတြ 
ပ်က္စီးေအာင္ အသံုးျပဳလာတဲ့ နည္းေတြကေတာ့ အလြန္အကုသို္လ္မ်ားတယ္လိုယူ
ဆရမွာပဲ။ မိမိဘက္ကလည္း ေစတနာအလိုဆုိး မျဖစ္ဖုိ႔၊ ေနာင္တရလုိ႔မဆံုးႏုိင္ေအာင္ 
မွားယြင္းတဲ့နည္းပရိယာယ္ေတြကို မသံုးမိဖုိ႔ကိုေတာ့ သတိထားရမွာ ျဖစ္တယ္။

(၂)
 အထက္ပါအေၾကာင္းအရာတုိ႔ကို ေျပာျပသူ၏ စကားဆံုးေသာအခါ 
အျခားမိတ္ေဆြတစ္ဦးက “ ၀ဓဒ႑ဥပါယ္” အေၾကာင္း စကားဆက္ပါသည္။ ၀ဓဒ႑ဥပါယ္ 
၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို သူက အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းျပသည္။ ထို ့ေနာက္ ဤ ၀ဓဒ႑ဥပါယ္ 
ကို ေစတနာအလိုဆုိးျဖင့္ မွားယြင္းစြာ အသံုးျပဳမိပါက အသံုးျပဳမိသူ၌ အကုသိုလ္အျပစ္ 
ႀကီးေလးစြာက်ေရာက္ႏုို္င္ေၾကာင္း၊ ေနာင္အခါ၌  လည္း မိမိမွားယြင္းစြာျပဳခဲ့မိျခင္းကို 
ေျဖဆည္လုိ႔မရေလာက္ေအာင္ ေနာင္တတရားတုိ႔ရေနႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းျပေနပါသည္။
      ကၽြန္ေတာ္က ပရိယာယ္ေတြအေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားရင္း ... ကိစၥမ်ားေျမာင္ လူတုိ႔ေဘာင္ 
ဆိုသည့္စကား၊ ျပႆနာ႐ႈပ္လွ လူ႔ဘ၀ ဆုိသည့္စကားမ်ားအေၾကာင္းကို တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚ 
ထိုေန႔က ေတြးေတာမိေနပါသည္။
[ Perfect ၾသဂုတ္၊ ၂၀၀၉ ]

ေ႐ြး မေ႐ြး
(၁)
 ရွိတ္စပီးယားေရးတဲ့ ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာျပဇာတ္မွာ ဘ႐ုတပ္စ္(Brutus) ကို 
ကက္ဆီးယပ္စ္(Cassius) ေျပာလိုက္တဲ့ စကားတစ္ခုရွိတယ္။ သူေျပာတာက လူေတြဟာ 
တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ့ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကို ကိုယ္လိုသလို ဖန္တီးႏုိင္တဲ့အရွင္သခင္ေတြလုိ 
ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ Men at sometimes are masters of their fate တဲ့။ စာသင္ခန္းနဲ႔ေ၀းခဲ့တာ 
ၾကာၿပီဆိုေတာ့ ဒီစကားကို ခင္ဗ်ားတုိ႔ေမ့ခ်င္ေမ့ေနမယ္။
 အသက္ေတြႀကီးလာတဲ့အက်ေတာ့မွ အဲဒီ ကက္ဆီးယပ္စ္ရဲ႕စကားကို ကၽြန္ေတာ္က 
ခဏခဏ ၾကားေယာင္ၿပီး ေတြးစရာေတြလည္း အမ်ားႀကီးျဖစ္လာတယ္။
 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ တကယ့္ကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ကံၾကမၼာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အလိုက် 
ေစစားျပ႒ာန္းႏုိင္သလား၊ ဒါမွ မဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္သမွ်ကို တစ္ခုတစ္ခုက 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ျပ႒ာန္းထားတာေလလား ဒီလုိေတြးစရာေတြ ျဖစ္လာတယ္။
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 တခ်ိဳ႕ကေတာ့ လူသတၱ၀ါေတြရဲ႕အျပဳအမူေတြကို ဖန္ဆင္းရွင္ တန္ခုိးေတာ္ရွင္က 
မူလအစကတည္းက ျပ႒ာန္းပုိင္းျခားေပးလိုက္ၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကတယ္။ ဒီမွာလည္း 
ေတြးစရာတစ္ခု ရွိလာတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ...
      လူေတြရဲ႕အျပဳအမူမွန္သမွ် လုပ္ရပ္ဟူသမွ်ကို အစမူလကတည္းက တန္ခိုးေတာ္ရွင္က 
အဲဒီလိုျပဳမူဖုိ႔အဲဒီလို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ဖုိ႔ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ... 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူသတၱ၀ါေတြမွာ ဘာမွေ႐ြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ မရွိဘူးလို ျဖစ္ေနတယ္။ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာကို 
လုပ္ႏုိင္တဲ့စိတ္ဆႏၵလြတ္လပ္မႈ(freedom of will) ဆိုတာ မရွိေတာ့ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။
      အဲဒီလုိသာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္တဲ့လြတ္လပ္မႈမရွိဘဲ တန္ခုိးေတာ္ရွင္ ျပ႒ာန္းသမွ်ကိုသာ 
ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ေနရတယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အျပဳအမူလုပ္ရပ္ေတြအ
တြက္ ဘာမွတာ၀န္(responsibility) ယူစရာမလိုေတာ့ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ တျခားသူတစ္ဦးကို 
လိမ္ေျပာလုိက္မိတာ၊ သူ႔သိကၡာကို ႏွစ္ျပားမွ မတန္ေအာင္ခ်လိုက္မိတာ၊ အဲဒီလူကို တျခားလူေတြနဲ႔ 
ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ ကုန္းေခ်ာစကားေတြ ေျပာလိုက္မိတာဟာ ကၽြန္ေတာ့္ကို တန္ခုိးေတာ္ရွင္က 
ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့အတုိင္း ဒီလိုေျပာရမယ့္ အခ်ိန္က်လုိ႔ ေျပာျဖစ္သြားတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ဆႏၵအတုိင္း 
ေျပာရတာမဟုတ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အေကာင္းအဆိုး ဘာမွတာ၀န္မရွိဘူးလို ျဖစ္မေနဘူးလား။
 သူမ်ားရဲ႕ပစၥည္းကို ခုိးမိတာ၊ ေငြလိမ္ယူျဖစ္သြားတာ၊ သူတစ္ပါးကို 
ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမိတာ၊ သူတစ္ပါးရဲ႕သားမယားကို ေစာ္ကားေမာ္ကား ျပဳမိတာဟာလည္း 
အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဲဒီလုိလုပ္မိဖုိ႔ကၽြန္ေတာ့္မွာ ျပ႒ာန္းခံခဲ့ရလုိ႔ျပဳမူျဖစ္၊ လုပ္ျဖစ္သြားတာပဲ။ ေနာက္ဆံုး 
သူတစ္ပါးအသက္ကို သတ္တာဟာလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို အဲဒီတန္ခိုးရွင္က ျပ႒ာန္းထားခဲ့လုိ႔ 
သတ္မိတာ ျဖစ္မေနေပဘူးလား။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ဆႏၵအတုိ္င္း လုပ္ရတာမဟုတ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္မွာ 
ဘာတာ၀န္မွ မရွိဘူးလိုျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဘာအျပစ္မွ မရွိဘူးလို ျဖစ္ေနတယ္။
 တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဖန္ဆင္းရွင္ တန္ခုိးေတာ္ရွင္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ‘ ၾကမၼာ’ 
ဆိုတဲ့နိယာမတစ္ရပ္ကို အရွိတရားအျဖစ္ လက္ခံ ထားတယ္။ အဲဒီ ၾကမၼာဆုိတဲ့နိယာမ က 
လူကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုျပဳမူဖုိ႔၊ ဘယ္လိုဘ၀မ်ိဳးအျဖစ္မ်ိဳးကို ေရာက္ဖုိ႔၊ ရဖုိ႔အတြက္ 
ျပ႒ာန္းေပးထားတယ္လုိ႔ယံုၾကည္တယ္။ အိႏၵိယက ဂ်ိမ္း၀ါဒကို လက္ခံသူေတြဟာ 
ဘယ္လိုယံုၾကသလဲဆိုရင္ လူကို ကံၾကမၼာက ဘယ္ဘ၀မ်ိဳးကိုေရာက္မယ္၊ အဲဒီေရာက္တဲ့ဘ၀မွာ 
အဲဒီလူရဲ႕႐ုပ္ရည္လွပမႈ၊ မလွပမႈ၊ ခ်မ္းသာမႈ၊ ဆင္းရဲမႈေတြကိုလည္း ကံၾကမၼာက 
ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္တယ္။ အသက္တမ္း ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ေနရမယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ 
ဘယ္လိုေသရမယ္ဆိုတာေတြကိုလည္း ကံၾကမၼာက ျပ႒ာန္းၿပီးသား ျဖစ္တယ္တဲ့။ ဒီလိုသာ လူဟာ 
ျပ႒ာန္းခံထားရတဲ့သတၱ၀ါျဖစ္တယ္ဆိုရင္ မိမိရဲ႕ဉာဏ္ပညာေတြ၊ ၀ီရိယစြမ္းအားေတြကို ထုတ္ၿပီး 
ေကာင္းႏုိးရာရာ ေ႐ြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ေနဖုိ႔မလုိေတာ့ဘူးလုိ႔ယူဆရာ ေရာက္သြားႏုိင္တယ္။
 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာေတြဟာလည္း ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္တယ္ဆိုေပမယ့္ 
ေန႔စဥ္ဘ၀ထဲမွာ အဆင္ေျပတာေလးေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရင္ ‘ ကံေကာင္းတယ္’ လုိ႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ 
အဆင္မေျပတာေတြ ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္မလာတာနဲ႔ၾကံဳေတြ႔တ့ဲအခါ ‘ကံမေကာင္းဘူး’ 
လုိ႔ေျပာတတ္ၾကတယ္။ ဒီအေျပာအဆိုမ်ိဳးဟာ ေစာေစာက ေျပာခဲ့တဲ့ျပ႒ာန္းခံ၀ါဒမ်ိဳး၊ 
အယူအဆမ်ိဳးကို လက္ခံေနတဲ့ သေဘာထားမ်ိဳးသက္ေရာက္ေနတယ္။ ကိုယ့္ဉာဏ္စြမ္း၊ 

၀ီရိယစြမ္းကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ မထုတ္ခ်င္တဲ့သူေတြ ေျပာတဲ့စကားမ်ိဳး လည္းျဖစ္ေနတယ္။
 ဉာဏ္အား၊ ၀ီရိယအားမထုတ္ဘဲ အတိတ္ကံအေပၚပံုခ်၊ အတိတ္ကံကို ႐ိုးမယ္ဖြဲ႔ၿပီး 
ဆင္းရဲေနသူေတြကို လယ္တီ ဆရာေတာ္ႀကီးက ျမင္ၿပီး အလြန္အားမလုိအားမရ ျဖစ္ပံုေပၚပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးက သူ႔ရဲ႕ ‘ ႐ူပဒီပနီ’ စာအုပ္မွာ ဘယ္လိုေရးထားသလဲဆုိေတာ့ ...
      “ လူမ်ိဳး တစ္ပါးတုိ႔ႏွင့္ ဘာသာစကား ေျပာဆိုၾကရာ ... 
ဉာဏ္၀ီရိယကို လႊတ္ထား၍ ကံတစ္ခုတည္းႏွင့္ ေျပာၾကသျဖင့္ မိမိဘာသာဘက္၌ လူမ်ိဳးတစ္ပါး 
စိတ္သေဘာေက်လည္ေအာင္ မေျပာႏုိင္ဘဲ ေစာင္းမိေစာင္းရာ စိတ္လိုက္မာန္ပါႏွင့္သာ 
ၿပီးၾကသည္မ်ားကို ေျမာ္မိသည္ျဖစ္၍ ကံတစ္ခုတည္းကိုသာ သန္သန္ယူေသာ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ 
ဉာဏ္၀ီရိယမႈတုိ႔၌ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ မျပဳၾကသျဖင့္ စည္းစိမ္းခ်မ္းသာတုိ႔မွ ဆုတ္ယုတ္ဆြံ ့ပါး 
သည္ကို ျမင္ရသည္ျဖစ္၍ ... အာယုကပ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ အသက္တမ္းတုိ႔၏ ဆုတ္ယုတ္ပံုကို 
တရားကိုယ္ရင္းႏွင့္တကြ ျခားျခားနားနား ျမင္ခဲ့ေလလွ်င္ လူ႔႐ြာ၌ အသက္တိုမႈ၊ ရွည္မႈမ်ားမွာ 
ကံေဟာင္းသည္ ပမာဏမဟုတ္၊ အေၾကာင္းတစ္ပါးမ်ားစြာပင္ ရွိေပသည္ဟု သေဘာ ေပါက္...” 
 အဒဲလုိီ ဆရာေတာ္ႀကီး ေရးသားထားတာမွာ အတိတ္ကံကုိခ်ည္း ႐ိုးမယ္ဖြဲ႔တတ္သူေတြကုိ 
တင္းတင္းမာမာနဲ႔ဆံုးမ ေနတဲ့အသံေတြ ပါေနသလိုပါပဲ။
      ဗုဒၶရဲ႕အဆံုးအမကို လိုက္နာတဲ့ျမန္မာတုိ္င္းသာေတြ အဖို႔ေတာ့ လူရဲ႕အျပဳအမူေတြကို 
တန္ခုိးေတာ္ရွင္က ျပ႒ာန္း ေပးလိုက္တယ္ဆိုတာကို ယံုမွာမဟုတ္ဘူး။ မိမိအျပဳအမူ 
လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ မိမိတုိ႔မွာ တာ၀န္ယူစရာ မရွိဘူးလုိ႔လည္း ယံုမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
ဗုဒၶရဲ႕အဆံုးအမကုိ တကယ္လက္ခံသူေတြဆိုရင္ေတာ့ မိမိမွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ 
မိမိျပဳတဲ့အျပဳအမူအတြက္ အေကာင္း အဆိုးဟာ မိမိနဲ႔ဆုိင္တယ္လို႔ယူဆၿပီး တာ၀န္ယူရဲသူေတြ 
ျဖစ္လာမွာပဲ။ ၿပီးေတာ့ လူဟာ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ေ႐ြးခ်ယ္ေနသူ ျဖစ္တယ္။ ေ႐ြး
ခ်ယ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ေနသူျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာပဲ လူတစ္ဦးရဲ႕ဘ၀႐ုပ္လံုးကို 
ေပၚေစတာပဲ။ ေ႐ြးခ်ယ္ လုပ္ေဆာင္မႈဆိုတဲ့ အျပဳအမူေပၚမွာ မူတည္ၿပီး လူဟာ အေကာင္းအဆုိး 
ျဖစ္မွာပဲ။ လူဟာ အၿမဲေ႐ြးခ်ယ္တယ္။ ဘာကိုမွ မေ႐ြးခ်ယ္ဘူး၊ မလုပ္ဘူးဆိုၿပီး ေနတာဟာလည္း 
တကယ္ေတာ့ ‘ မေ႐ြးခ်ယ္ဘူး’ ဆုိတာကို ေ႐ြးခ်ယ္တာပဲ။ ‘ မလုပ္ဘူး’ ဆိုတာကို ေ႐ြးခ်ယ္တာပဲ။ 
မလုပ္ေတာ့လည္း မျဖစ္ေျမာက္ဘူးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဉာဏ္စြမ္း၊ ၀ီရိယစြမ္းေတြနဲ႔အကုသိုလ္ကင္း
တဲ့အလုပ္မ်ိဳးကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္ရမွာပဲ။ ဘာမွမလုပ္ဘဲေနေတာ့မယ္ဆိုတာကို မေ႐ြးခ်ယ္ဘဲ 
ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတာကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမွာပဲ။ စိတ္ဓာတ္ေတြ က်ၿပီး 
ေတြေ၀ေငးငိုင္ေနျခင္းမ်ိဳးကို မေ႐ြးခ်ယ္ဘဲ မေလွ်ာ့တဲ့စိတ္နဲ႔မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေနျခ
င္းမ်ိဳးကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမွာပဲ။ ပဓာန ေျပာခ်င္တာကေတာ့ လူဟာ ေ႐ြးခ်ယ္ရမယ္။ ဉာဏ္စြမ္း၊ ၀ီရိယ
စြမ္းေတြနဲ႔အက်ိဳးရွိတာေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ရမယ္။ ဒါမွ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈရင္ခြင္မွာ ႀကီး
ရင့္လာၾကတဲ့ျမန္မာတုိင္းရင္းသား ပီသမယ္ဆိုတာကိုပါပဲ။

(၂)
      အထက္ပါအေၾကာင္းအရာကို ေျပာသူက ေျပာဆိုမႈ ၿပီးဆံုးေသာအခါ သူႏွင့္ ရင္းႏွီးခင္မင္ပံုရသည့္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သားသမီးမ်ားကို ဘာကိုေ႐ြးခ်ယ္၍ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္မည္နည္းဟူေသာ 
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ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေမးလာလွ်င္ အဆင္သင့္ ျပန္ေျဖဖုိ႔ကိုလည္း 
ေတြးဆထားရပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိေျပာဆိုသူက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ဂ႐ုစိုက္ၿပီး 
ေမးလိုဟန္ရွိပံု မေပၚေသာေၾကာင့္ ထိုစကား၀ို္င္းမွ မသိမသာ ထိုေန႔က ထြက္ခြာလာခဲ့ပါသည္။ 
အေ႐ြးမွားၿပီး အျပဳမွားျခင္းေၾကာင့္ အေတာမသတ္ ေနာင္တေတြရႏုိင္ပံုကိုလည္း 
လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေတြးေတာလာခဲ့မိပါသည္။
[ Perfect ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ 2009 ]

ၿပီးေတာ့မွ ...
(၁)
 ေနာင္တဆိုတာ ဘာလဲ ... ေနာင္တရတယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုခံစားမႈမ်ိဳးလဲ ေမးလာရင္ 
႐ုတ္တရက္ ေျဖဖုိ႔ေတာ့ အခက္သားလား၊ တခ်ိဳ႕ကေတာ့လည္း ... ေနာင္က်မွ ‘တ’ 
ရတာျဖစ္လုိ႔‘ေနာင္တ’ တဲ့ဗ်၊ ‘တ’ တယ္၊ ‘တရတယ္’ ဆိုတာ ဘာလဲလို႔ ထပ္ဆင့္ေမးလာရင္လည္း 
ေျဖရခက္မွာပဲ။ တေတြးေတြးနဲ႔ကိုယ္ျပဳခဲ့တာေတြကို မွားတဲ့အျပဳအမူေတြပဲလုိ႔ တေရးေရးျမင္ၿပီး 
တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္ ေျပာဆိုၿငီးတြားရင္း မသာယာဖြယ္ ခံစားမႈျဖစ္ရတာကို ‘ေနာင္တ’ 
လုိ႔ေခၚရမလား၊ ေနာင္တရတယ္ဆိုတာ အဲဒီ ကိုယ္မွားခဲ့တာေတြကုိ ျမင္ေယာင္ၾကားေယာင္ၿပီး 
၀မ္းနည္းဖြယ္ ေၾကကြဲဖြယ္စတဲ့မသာယာတဲ့ခံစားမႈေတြ ျဖစ္ရတာကို ေနာင္တရတယ္ 
လုိ႔ေခၚရမလားပဲ။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေနာင္တရတယ္ဆိုတာ ... ကိုယ္ျပဳခဲ့မွားတာေတြကို 
မွားခဲ့ၿပီလုိ႔သိတယ္။ သိ႐ံုမွ်မကဘူး၊ အဲဒီ မွားခဲ့တာကို ဘယ္လိုမွ ျပဳျပင္လုိ႔မရေတာ့ဘူးလုိ႔သိတဲ့
အခါမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့မသာယာဖြယ္ ခံစားရမႈေတြ ျဖစ္လာတာ... လုိ႔ဆိုၾကတယ္။
 ကိုယ္အား...ႏႈတ္အားနဲ႔ျပဳမိမွားတာေတြက ဘ၀ခရီးတစ္ေလွ်ာက္မွာ ... 
အမ်ားႀကီးရွိႏုိင္ေတာ့ ရလိုက္မည့္ ေနာင္တ ေတြကလည္း အမ်ားႀကီးနဲ႔အမ်ိဳးစံုရွိေပမွာေပါ့။ 
ေနာင္တမရေစဖုိ႔အတြက္ ပညာရွင္ေတြဟာ အဆံုးအမ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၾကတယ္။
  “ ... မစူးစမ္း မဆင္ျခင္ဘဲ မျပဳအပ္၊ စူးစမ္းဆင္ျခင္၍သာလွ်င္ ျပဳအပ္၏။ မစူးစမ္း 
မဆင္ျခင္ဘဲ ျပဳတတ္ေသာသူသည္ ေနာင္အခါ၌ ... ႏွလံုးပူပန္ျခင္းသည္ ျဖစ္တတ္၏” 
စသည္ျဖင့္ေပါ့... ဆံုးမစကား... သတိေပးစကားေတြ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ မဆင္ျခင္ 
မစဥ္းစားဘဲ ျပဳတဲ့အျပဳအမူေတြ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြဟာ မွားတတ္တယ္။ မွားယြင္းၿပီး 
ျပဳမူေဆာင္႐ြက္မႈေတြေၾကာင့္ ေနာင္အခါမွာ ပူပန္ ေသာကေတြ ျဖစ္ရတယ္ေပါ့။
 ႐ုရွားစာေရးဆရာႀကီး ေတာ္စတိြဳင္းက ေနာင္တနဲ႔စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ပံုျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ 
ေရးျပခဲ့တာရွိတယ္။
 ဟိုးေရွးေခတ္က ႐ုရွားက ဘုရင္တစ္ပါးဟာ ေတာကစားထြက္လာတယ္။ သူနဲ႔အတူ 
သူ႔လက္ေပၚမွာနားၿပီး လုိက္လာတဲ့အမဲလိုက္ သိန္းငွက္တစ္ေကာင္ပါတယ္။ ဒီသိန္းငွက္က... 
ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့သိန္းငွက္ဆိုေတာ့ ဖမ္းခုိင္း လိုက္တဲ့သားေကာင္ကို မလြတ္တမ္း 
ဖမ္းႏုိင္တယ္။ ကိုယ့္သခင္ရဲ႕မ်က္ႏွာရိပ္၊ မ်က္ႏွာကဲကိုလည္း အင္မတန္သိတယ္တဲ့... သခင္ကို 
လည္း အင္မတန္ ခင္တြယ္တဲ့သိန္းငွက္ျဖစ္တယ္။

 သိပ္ကိုလ်င္တဲ့ျမန္တဲ့ ယုန္တစ္ေကာင္ကို ဘုရင္က အဲဒီ သူ႔သိန္းငွက္ကိုလႊတ္ၿပီး 
ဖမ္းခုိင္းၾကည့္တယ္။ သိန္းငွက္ဟာ ယုန္ကို မလြတ္တမ္း မိေအာင္ဖမ္းယူလာတယ္။ 
ဖမ္းလိုတဲ့တျခားသားေကာင္ေတြကိုလည္း သိန္းငွက္ကိုလႊတ္ၿပီး ဖမ္းခုိင္းတယ္။ ဒီလို 
ေတာကစားရင္း ဘုရင္ဟာ သူ႔ရဲ႕ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါေတြနဲ႔ အေတာ္ေ၀းကြာသြားတဲ့ 
ေနရာကို ေရာက္သြားတယ္။ မၾကာခင္ ဘုရင္ ဟာ ခ်ံဳႏြယ္ေတြဖံုးေနတဲ့ေက်ာက္ေ
တာင္အေပၚဘက္ကေနၿပီး စမ္းေရေပါက္ေတြ တစ္ေပါက္ၿပီးတစ္ေပါက္ က်ေနတာကို 
ဘုရင္က ျမင္တယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာဘုရင္ဟာ ေတာ္ေတာ္ေရဆာေနတယ္။ လမ္းမွာပဲ 
ေရကလည္းကုန္ခဲ့တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဘုရင္က သူစီးလာတဲ့ ျမင္းေပၚမွာပါလာတဲ့ေရခြက္ကိုယူၿပီး 
အဲဒီတစ္ေပါက္ၿပီးတစ္ေပါက္ က်ေနတဲ့စမ္းေရကို ခြက္နဲ႔ခံတယ္၊ ခြက္ျပည့္ခါနီးလုိ႔ေသာက္မယ္ 
လုိ႔ဟန္ျပင္လိုက္တဲ့အခါမွာ သူ႔သိန္းငွက္က ေသာက္ေရခြက္ကို အေတာင္နဲ႔ ႐ုိက္ခ်ပစ္လုိက္တယ္။ 
ဘုရင္ဟာ ေရဆာေနၿပီဆိုေတာ့ ေသာက္ရခါနီး ပါးစပ္နားေရာက္ခါမွ သိန္းငွက္ရဲ႕အေတာ
င္႐ိုက္ခ်က္ေၾကာင့္ ေရေတြ ဖိတ္သြားတဲ့အတြက္ စိတ္တုိသြားတယ္။ ခြက္ျပည့္ဖုိ႔ကလည္း 
ေတာ္ေတာ္ၾကာေစာင့္ရတယ္၊ ဘုရင္ဟာ ေနာက္တစ္ခါ ခြက္နဲ႔စမ္းေရေပါက္ေတြကို 
ခံတယ္။ ေသာက္ရခါနီးမွာ သိန္းငွက္က အေတာင္နဲ႔ခြက္ကို ႐ိုက္ခ်လိုက္ျပန္တယ္။ ခြက္ျပ
ည့္ခါနီးလုိ႔ေရကိုေသာက္မယ္လုပ္တုိင္း သိန္းငွက္က အေတာင္နဲ႔႐ိုက္လုိ႔ခ်ည္း ခ်ေနတယ္။ 
ေနာက္ဆံုးတစ္ခါမွေတာ့ ဘုရင္က အႀကီးအက်ယ္ ေဒါသထြက္လာၿပီး အေတာင္နဲ႔ခြက္ကို႐ိုက္တဲ့
သိန္းငွက္ကို ေက်ာက္တံုးနဲ႔ထုလိုက္တယ္။ သိန္းငွက္ခမ်ာ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသပါေရာ။ အဲဒီအခ်ိိန္မွာပဲ 
ဘုရင့္ရဲ႕ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါေတြ အျမန္ေရာက္လာၾကတယ္။
 ဘုရင့္ရဲ႕ေနာက္လုိက္အေစာင့္ေတြက ဘုရင္ကို စမ္းေရမေသာက္ျဖစ္ေအာင္ 
အလ်င္အျမန္ တားလုိက္ၾကတယ္။ အေၾကာင္းက ဘာလဲဆိုေတာ့ ... 
ေက်ာက္ေတာင္အေပၚဘက္က စီးလာတဲ့စမ္းေရထဲမွာ လူကို ခ်က္ခ်င္းေသေစႏုိ္င္တဲ့ေႁမြဆိပ္ေ
တြ ပါေနတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပၿပီး ဘုရင္ကို စမ္းေရမေသာက္မိေအာင္ တားၾကတာျဖစ္တယ္။
 အဲ့ဒီအခါက်ေတာ့မွ ဘုရင္က သေဘာေပါက္သြားတယ္။ သူ႔ရဲ႕သိန္းငွက္ဟာ 
သူ႔ကို အဆိပ္မေသာက္မိေအာင္ အသက္နဲ႔လဲၿပီး ကာကြယ္ေပးခဲ့တာပါလား.. 
လုိ႔သိနားလည္လုိက္တယ္။ အသက္သခင္ ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္တဲ့သိန္းငွက္ကို ငါ သတ္ခဲ့မိ 
ပါေရာလားလုိ႔ဘုရင္မွာ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈေတြျဖစ္တယ္။ မွားခဲ့တဲ့အမွားကို ဘယ္လိုမွ 
ျပင္လုိ႔မရေတာ့တဲ့အျဖစ္... ေသဆံုးခဲ့ၿပီ ျဖစ္တဲ့ သိန္းငွက္ကို ဘယ္လိုမွ ျပန္ရွင္ေအာင္ 
လုပ္လုိ႔မရေတာ့တဲ့အျဖစ္ကို ျမင္ၿပီး ဘုရင္ႀကီးဟာ ေနာင္တေတြရလုိ႔မဆံုး ျဖစ္ေနတယ္တဲ့။
 ဒီေတာ့ ေနာင္တရတယ္ဆိုတာ ျပဳမိမွားခဲ့တာေတြကို ျပန္ၿပီး ျပဳျပင္လုိ႔မရႏုိင္ေတာ့တဲ့အ
ျဖစ္ဆိုးကို သိျမင္တဲ့အတြက္ ... မသာယာဖြယ္ ေ၀ဒနာေတြ ခံစားရတာကို ဆိုလုိတာျဖစ္မွာပဲ။ 
 က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ျမန္မာရာဇ၀င္ထဲက နရပတိစည္သူမင္းဟာလည္း ေနာင္တေတြ 
အႀကီးအက်ယ္ရခဲ့တယ္ဆိုပဲ။ မယား ျဖစ္သူ ေ၀ဠဳ၀တီကို သူ႔ေနာင္ေတာ္က မတရားသိမ္းပုိ
က္ရမလားဆိုတဲ့ေဒါသေတြ နရပတိစည္သူမွာ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္တယ္။ မယား ကိုထိလာရင္ 
ျဖစ္လာတဲ့ေဒါသက ဧရာမအႀကီးႀကီး ... အျမင့္ႀကီးဆိုပဲ၊ ဒီ ေဒါသေတြနဲ႔မႊန္ေနေတာ့ 
ခင္ဗ်ားတုိ႔သိၾကတဲ့အတုိ္င္း ... သူ႔မယားသိမ္းတဲ့သတင္းကို အခ်ိန္မီ မေျပာရေကာင္းလားဆိုၿပီး 
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ကၽြန္ယံုျမင္းခံ ငျပည့္ကို သတ္တယ္။ သူ႔ေနာင္ေတာ္ မင္းယဥ္နရသိခၤကို သတ္ေပးတဲ့အမတ္ 
ငေအာင္စြာကိုလည္း မေထမဲ့ျမင္ မ႐ိုမေသ သူ႔ကို ဆက္ဆံရမလားဆိုၿပီး သတ္တယ္။ 
အဆုိးဆံုးကေတာ့ ေနာင္ေတာ္ရဲ႕အထိန္းေတာ္သား အနႏၲသူရိယအမတ္ကို သတ္တဲ့အျဖစ္ပဲ။
 သူတည္းတစ္ေယာက္၊ ေကာင္းဖုိ႔ေရာက္မူ ... အစခ်ီတဲ့မ်က္ေျဖ လကၤာ ၄ ပုဒ္ကိုေရးၿပီး 
ဘုရင္ နရပတိစည္သူကို ဆက္သခုိင္းတယ္။ လူသတ္သမားေတြက အနႏၲသူရိယကို 
သတ္ၿပီးမွ သူ႔လကၤာကို ဘုရင္ထံ ဆက္သတာျဖစ္မယ္။ ဒီလကၤာကို ၾကားနာ ရတဲ့အခါမွာ 
ဘုရင္နရပတိစည္သူက အနႏၲသူရိယကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ဖုိ႔အမိန္႔ေပးတယ္။ အနႏၲသူရိယက 
ေသႏွင့္ၿပီေလ...ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ ဒီလို ဘာမွမတတ္ႏိုင္၊ မျပဳျပင္ႏုိင္ေတာ့တာကို 
သိလုိ႔ဘုရင္ နရပတိစည္သူဟာ ေနာင္တႀကီးစြာ ရေတာ္မူတယ္...တဲ့။ ဒီမွာတင္ 
ေနာင္တကိစၥက မၿပီးေသးဘူးဗ်။ အနႏၲသူရိယကို မသတ္ခင္၊ အဲ့ဒီ မ်က္ေျဖလကၤာကို 
သူ႔ထံမဆက္သရ ေကာင္းလားဆုိၿပီး အနႏၲသူရိယကို သတ္တဲ့လူသတ္သမားေတြကိုလည္း 
သတ္ပစ္ဖုိ႔အမိန္႔ခ်လိုက္တယ္။ လူသတ္သမားေတြ ေသရတာကုိေတာ့ နရပတိစည္သူက 
ေနာင္တရေတာ္မူပံု မေပၚဘူးဗ်၊ လူသတ္သမားေတြက အနႏၲသူရိယလို တန္ဖိုးရွိတဲ့ႏွေျမာတသ 
ေလာက္တဲ့သူမ်ိဳးေတြမွ မဟုတ္ဘဲ... ဘယ္မွာ ေနာင္တရပါ့မလဲ။
 အနႏၲသူရိယကို သတ္မိတဲ့အတြက္ နရပတိစည္သူဘုရင္အတြက္ 
အက်ိဳးရွိတာတစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္ဗ်ာ။ ဘာလဲ ဆိုေတာ့ ... “ ေနာင္ကို ငါက သတ္ေစလုိ႔ 
အမိန္႔ေပးေသာ္လည္း တစ္လ၊ ေလးသီတင္းထားၿပီး စစ္ေၾကာၾက၊ ေသတန္မွ ေသပါေစ” ဆိုတဲ့ 
မနိ္႔ဆိခု်ကမ္်ိဳ း ေပးႏုငိခ္ဲျ့ခင္းပါပဲဗ်ာ။ ၿပီးေတာ ့အငမ္တနမွ္ အႏပုညာလက္ရာေျမာက္လွတဲစ့ဠူာမဏ ိ
အစရွိတဲ့ေစတီပုထုိး ေတြကို ေနာင္တရၿပီး တည္ခဲ့တယ္။

(၂)
      အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားအဆံုးမွာ စကား၀ိုင္းရဲ႕ညာဘက္ အစြန္ဆံုးမွာထုိင္ေန
တဲ့မိတ္ေဆြတစ္ဦးက “ ေလာကမွာ ျဖင့္ ဘယ္အရာဟာ မြန္ျမတ္တဲ့အရာ ျဖစ္တယ္၊ 
ဘယ္လိုအလုပ္မ်ိဳး၊ ဘယ္လိုႀကိဳးပမ္းမႈမ်ိဳးဟာ အမြန္ျမတ္ဆံုးေသာ စြမ္းေဆာင္မႈျဖစ္ 
တယ္ဆိုတာကို သိဖုိ႔ခဲယဥ္းတယ္။ ဒါေပမဲ့... တစ္ခ်ိိန္မွာ လူတစ္ဦးဟာ ေလာကမွာ 
အမြန္ျမတ္ဆံုးအရာဟာ ဘာလဲ၊ အမြန္ျမတ္ဆံုး စြမ္းေဆာင္မႈမ်ိဳးဆိုတာ ဘယ္လုိဟာလဲဆိုတာကို 
သိလာတယ္ဆိုပါေတာ့၊ ဒါေပမဲ့... သူသိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီအမြန္ျမတ္ဆံုး အတြက္ 
စြမ္းေဆာင္ရမွာကို သူ႔အေနနဲ႔စြမ္းေဆာင္ႏို္င္တဲ့ လုပ္ႏုိင္တဲ့အေျခအေနမရွိေတာ့ဘူးဆို
ပါေတာ့၊ ငါဟာျဖင့္ ဘယ္လုိမွ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္၊ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ပါကလား၊ ေစာေစာက 
စြမ္းေဆာင္ခဲ့လုပ္ခဲ့ရရင္ ဘယ္ေလာက္မ်ားေကာင္းလုိက္မလဲ၊ ခုေတာ့ ဘာမွ်မတတ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး 
လုိ႔သိျမင္ခံစားေနရျခင္းဟာ ေလာကမွာျဖင့္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး ‘ေနာင္တ’ ျဖစ္တယ္လုိ႔ထင္တာပဲ” 
လုိ႔ေျပာျပေနပါတယ္။ သူ႔စကားကို နားေထာင္ရင္းက ...
  “ ရင္၀မွာ လွံစူးတဲ့သူဟာ အဲဒီလွံကို အလ်င္အျမန္ ႏႈတ္ၿပီး ေဆးကုသဖုိ႔ႀကိဳးစားသလို၊ 
ဦးေခါင္းမွာ မီးေလာင္ေနသူ ဟာ အဲဒီ မီးကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ၿငိႇမ္းသတ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားသလို၊ မေသခင္မွာ 
သကၠာယဒိ႒ိဆိုတဲ့ေညႇာင့္ ကိေလသာဆိုတဲ့မီးၿငိမ္းေအာင္ ၀ိပႆနာတရားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ 

အားထုတ္သင့္တယ္” ဆုိတဲ့ဗုဒၶရဲ႕စကားကို ကၽြန္ေတာ္က ၾကားေယာင္လာပါတယ္၊ ေနာင္တေတြ 
မရေစဖုိ႔‘အခုပဲ’ အလ်င္အျမန္လုပ္လုိ႔သတိေပးရာေရာက္တဲ့စကားပါလားလုိ႔လဲ ျမတ္ႏိုးစိတ္ေတြ 
ျဖစ္ေနပါတယ္။
[ Phoenix အတြဲ(၁)၊ အမွတ္ ၂၃၊ (၂၇-၇-၀၉)]

အရင္းႏွစ္ခု
      မိတ္ေဆြေတြနဲ႔အတူ ထုိင္မိၾကတဲ့အဲဒီညေနက စကား၀ုိင္းမွာ “ လူ႔ဘ၀မွာ ဘယ္လုိအသ
က္ရွင္ေနထုိင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္မွ အေကာင္းဆံုးေနထုိင္ျခင္းျဖစ္သလဲ” ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာကို 
ေျပာျဖစ္ေနပါတယ္။
      ဒီအေၾကာင္းအရာထဲမွာ ရွိတဲ့စကားေတြကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုဖုိ႔က လိုေသးတယ္လုိ႔ထင္တယ္။
      လူဆိုတာ ဘာလဲ။
      လူ႔ဘ၀ဆိုတာ ဘာလဲ။
 အသက္ရွင္ေနတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ။
 ေကာင္းတယ္ဆိုတာ၊ အေကာင္းဆံုးေနထုိင္ျခင္း ဆိုတာေတြကိုလည္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ
ဖုိ႔လုိဦးမွာပဲ။
 ေန႔တုိင္း အစာစားၿပီးေတာ့ေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့စားျခင္းဆုိတာ ဘာလဲလုိ႔ေမးလာရင္ 
အေျဖေပးဖုိ႔ခက္တယ္။ မိန္းမနဲ႔ ေယာက္်ား ခ်စ္ၾကႀကိဳက္ၾကတာ လူ႔သမုိင္းစကတည္းကပဲ 
မဟုတ္လား။ ဒီမွာ လည္း ခ်စ္တယ္ဆုိတာ ဘာလဲ၊ ႀကိဳက္တယ္ဆိုတာ ဘာလဲေမးလာရင္ 
ေျဖဖုိ႔ခက္တာပဲ။
 လူဆိုတာကုိ တခ်ိုဳ႕က “ လူဆိုသည္မွာ စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္တဲ့သတၱ၀ါျဖစ္တ
ယ္” လို႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾကတယ္။ သာမန္တိရစၧာန္နဲ႔လူကို ျခားနားေစခ်င္လုိ႔ဒီလုိဖြင့္ဆုိတာ 
ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ အခုေခတ္မွာေတာ့ စဥ္းစားႏုိင္တဲ့စက္႐ုပ္ေတြေပၚလာၿပီ ဆိုေတာ့ လူနဲ႔ပ
တ္သက္တဲ့အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ အေဟာင္းေတြကို ျပင္ဆင္ရဦးမယ္ ထင္တာပဲ။ လူမွာ 
သိတတ္တဲ့စိတ္(နာမ္) နဲ႔ ႐ုပ္ခႏၶာကိုယ္ ရွိေနတယ္။ အဲဒီစိတ္နဲ႔႐ုပ္ဟာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ 
အခ်ိန္ကာလအထိ မကြဲမကြာ စဥ္ဆက္ျဖစ္တည္ေနတာကို ဘ၀လုိ႔ ဖြင့္ဆုိၾကတယ္။ သေဗၺသတၱာ 
အာဟာရဌီတိကာ ဆိုတဲ့အတုိင္း လူဟာလည္း အဲဒီစိတ္နဲ႔႐ုပ္ခႏၶာ ျဖစ္တည္ေနေအာင္ 
အစားအစာေတြ စားရင္း လႈပ္ရွားေနထုိင္ေနတာကို လူ႔ဘ၀ရဲ႕အသက္ရွင္ေနထုိင္မႈလုိ႔ေျပာရမ
လားပဲ။ ထားပါေတာ့။ လူဟာ အစာအဟာရကို အမွီျပဳၿပီး သက္ရွင္ေနၿပီ။ အသက္ေတာ့ ရွင္ေနၿပီ။ 
ဒီလုိ အသက္ရွင္ရတဲ့လူ႔ဘ၀၊ လူ႔အျဖစ္မ်ိဳးဟာ ေကာင္းသလား။ သည့္ထက္ပိုေကာင္းတဲ့၊ 
အေကာင္းဆံုးျဖစ္တဲ့အသက္ရွင္ေနတဲ့ဘ၀မ်ိဳး ရွိေသးလားလုိ႔ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြေတြက 
ေမးေနၾကတာ...။
 ေျပာခဲ့ပါေရာ... ေကာင္းတယ္ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကိုလည္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္
ဆုိဖုိ႔လိုေသးတယ္ဆိုတာေလ။ “ ေကာင္းတယ္” ဆိုတာ ဘာလဲလုိ႔ေျပာဖုိ႔ အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဖုိ႔ကလည္း ခက္မွ ခက္ ...။ ဒႆနဆရာႀကီး ဂ်ီအီးမိုး(G.E.Moore) ကေတာ့ 
ေကာင္းျခင္းဆိုတာကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုလုိ႔မရဘူးတဲ့ဗ်။ ဟိုအစာက စားလုိ႔ေကာင္းတယ္၊ 
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ဒီအရည္က ေသာက္လုိ႔ေကာင္းတယ္လုိ႔ေျပာေနၾကေပမယ့္ ေကာင္းျခင္းဆိုတဲ့ 
ေယဘုယ်သေဘာကိုေတာ့ အဓိပၸာယ္သက္မွတ္လုိ႔မရဘူးဆိုတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 
ေကာင္းတယ္ ဆိုတာ ဘာမွန္းမသိဘဲနဲ႔ဘယ္လိုအသက္ရွင္ ေနထုိင္ျခင္းဟာ 
ေကာင္းသလဲ။ ဘယ္လိုအသက္ရွင္တဲ့ဘ၀က အေကာင္းဆံုးျဖစ္သလဲ ဆိုတဲ့အေမးေတြကို 
ေမးမေနသင့္ဘူးလုိ႔ထင္တာပဲ။
 သမၼာက်မ္းစာမွာလာတဲ့အျဖစ္အပ်က္ကေလးတစ္ခုရွိတယ္။ တစ္ေန႔မွာ 
အလြန္ကပ္ေစးနည္းတဲ့သူေဌးႀကီးက သူ႔ရဲ႕သား သံုးေယာက္ကို လာခဲ့ဖုိ႔ေခၚတယ္။ သားေတြ 
သူ႔ဆီေရာက္တဲ့အခါမွာ သူေဌးႀကီးက ေ႐ႊဒဂၤါး(Ducat) ႏွစ္ျပားစီ ေပးလိုက္တယ္။
 ရက္လအတန္ၾကာတဲ့အခါမွာ အဲဒီသူေဌးႀကီးက ေ႐ႊဒဂၤါးႏွစ္ခုစီ၊ ႏွစ္ျပားစီယူသြား
တဲ့သားသံုးေယာက္ကို ေခၚတယ္။ သူ႔ဆီေရာက္တဲ့အခါမွာ ေပးခဲ့တဲ့ေ႐ႊဒဂၤါးေတြအေၾကာင္း 
ေမးေတာ့တာေပါ့။ ပထမသားက “ အေဖက ဒီေ႐ႊဒဂၤါးႏွစ္ခုကို အၾကာႀကီး ၾကာမွေပးတာ 
မဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ သံုးစရာေတြအမ်ားႀကီးရွိေနလုိ႔ အဲဒီ ေ႐ႊဒဂၤါးႏွစ္ခုလံုးကို 
သံုးပစ္လုိက္ၿပီ” လုိ႔ ေျပာတယ္။
      ဒုတိယသားကုိ ေ႐ႊဒဂၤါးအေၾကာင္းေမးေတာ့ ဒုတိယသားက ဥယ်ာဥ္ထဲကို ေျပးဆင္းသြားတယ္။ 
ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ သူက သူ႔အေဖေပးတဲ့ေ႐ႊဒဂၤါးႏွစ္ခုကို ျမႇဳပ္ထားတာ။ အဲဒီ ျမႇဳပ္ထားတဲ့ဒဂၤါးႏွစ္ခုကို 
တူးေဖာ္ၿပီး သူ႔အေဖဆီ ယူလာျပတယ္။ ဒီလိုျပရင္းနဲ႔ ဒုတိယသားက “ အေဖက ခ်မ္းသာေပမယ့္ 
သိပ္ကပ္ေစးနည္းတယ္မဟုတ္လား၊ သံုးျဖဳန္းပစ္တာမ်ိဳးေတြကို အေဖ မႀကိဳက္ဘူး၊ ၿပီးေတာ့ 
ကပ္ေစးနည္းတဲ့အေဖဟာ တစ္ေန႔ေန႔မွာ ဒီ ေ႐ႊဒဂၤါးႏွစ္ခုကို ျပန္ေတာင္းမယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ 
သိေနတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ျမႇဳပ္ထားခဲ့တာ၊ ေဟာဒီမွာ အေဖ ေပးခဲ့တဲ့အတုိင္း 
ေ႐ႊဒဂၤါးႏွစ္ခုပါ” လုိ႔ျပတယ္။
 တတိယသားကိုလည္း သူေဌးႀကီးက သူေပးခဲ့တဲ့ေ႐ႊဒဂၤါးအေၾကာင္းေမးတယ္။ 
ဒီအခါမွာ တတိယသားက အိမ္ခန္း ထဲ၀င္သြားၿပီး အထုပ္တစ္ခုကို သယ္ယူလာတယ္။ 
သူယူလာတဲ့အထုပ္ထဲမွာ ေ႐ႊဒဂၤါးေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနမွာေပါ့။ သူက 
သူ႔အေဖေပးတဲ့ ဒဂၤါးႏွစ္ခုကို အရင္းျပဳၿပီး ေနာက္ထပ္ ေ႐ႊဒဂၤါးေတြ တုိးပြားေအာင္ လုပ္တတ္သူကိုး။ 
ေ႐ႊဒဂၤါးအထုပ္ႀကီးသယ္လာသူ တတိယသားကိုေတာ့ သူေဌးႀကီးက ႏွစ္လိုျမတ္ႏုိးစြာနဲ႔ခ်ီးမြမ္းစ
ကားေတြေျပာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕လူ႔ဘ၀၊ လူ႔အျဖစ္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ကံကေပးလုိက္တဲ့နာမ္နဲ႔႐ုပ္(nama 
and rupa) ဆိုတဲ့“ နာမ-႐ူပ” ဆိုတာဟာ ေစာေစာက ေျပာခဲ့တဲ့ဒဂၤါးႏွစ္ခုစီလိုပါပဲ။ နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ခုစီကို 
ရရွိေနၾကတဲ့လူေတြဟာ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။
 ရေတာင့္ရခဲ ရခဲ့တဲ့ေ႐ႊဒဂၤါးႏွစ္ခုကို ပထမသားငယ္ဟာ သံုးျဖဳန္းပစ္လုိက္တယ္။ 
အဲဒီလိုပဲ ရေတာင့္ရခဲရလွတဲ့ လူ႔ဘ၀ဆိုတဲ့ နာမ္နဲ႔႐ုပ္ကို သံုးျဖဳန္းပစ္မလား။ ငယ္တုန္းမွာ 
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနရမယ္။ ခံစားႏုိင္တုန္း ခံစားရမယ္ဆိုၿပီး အေပ်ာ္ေတြထဲမွာ၊ သာယာမႈေတြထဲမွာ၊ 
သက္သာစြာေနထိုင္ျခင္းေတြထဲမွာ၊ ယစ္မူးေသာက္စားျခင္းေတြထဲမွာ၊ ကာမဂုဏ္ေတြထဲမွာ 
ကိုယ့္ဘ၀ဆိုတဲ့ နာမ္႐ုပ္ကို သံုးျဖဳန္းပစ္မလား။
 ဒါမွမဟုတ္ ဒုတိယသားလို ဒဂၤါးႏွစ္ျပားကို ဒဂၤါးႏွစ္ျပားအတုိင္း အတုိးအေလ်ာ့ မရွိေအာင္ 

ေျမမွာ ျမႇဳပ္ထားတာမ်ိဳး လုပ္မွာလား။
 ေညာင္ပင္သာ ဦးပုညဆုိတဲ့ပုဂၢိဳလ္က ဘ၀မွာ အၿမဲတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေနဖုိ႔အတြက္ 
အၾကံျပဳထားတယ္။ ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ “ ကုသိုလ္ပညာ၊ က်မ္းခံသာ၍၊ ဥစၥာတန္ခုိး၊ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးမွ၊ 
အက်ိဳးမထြက္၊ ထိုေန႔တြက္၊ သက္သက္၀မ္းနည္းဖြယ္” တဲ့။ လူဟာေန႔တုိင္း ကုသိုလ္ေတြ 
တုိးေနရမယ္။ ပညာကို ရွာၿပီးရင္း ရွာရင္းနဲ႔ပညာေတြ ေန႔တုိင္းတုိးေနရမယ္။ အစားအေသာက္ 
အေနအထိုင္ေတြ ျပဳျပင္ရင္း က်န္းမာေရး ေန႔တုိင္းတုိးတက္လာေအာင္လည္း ႀကိဳးစားေန
ရမယ္လုိ႔ေျပာေနတာျဖစ္မယ္။ စည္းစိမ္ ဥစၥာလည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔တိုးတက္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ႀကိဳးစားေနရမယ္။ တန္ခုိးၾသဇာေတြ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တိုးတက္ေအာင္ 
လႊမ္းမိုးႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနရမယ္တဲ့။ ကုသိုလ္ပညာ အစရိွတာေတြ တုိးတက္လာတာ 
မေတြ႔ရတဲ့ေန႔မ်ိဳး မျဖစ္ရဘူးတဲ့။ တုိးတက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ မရတဲ့ေန႔ဟာ တကယ္ကို 
၀မ္းနည္းစရာေန႔မ်ိဳး ျဖစ္တယ္တဲ့။ ဘာမွ အတိုးအပြားမရွိတဲ့ေန႔၊ ဘာမွ တိုးတက္ျခင္းမရွိတဲ့ 
ေန႔ေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ေနရသူဟာ ဒဂၤါးႏွစ္ျပားကို ေျမမွာ ျမႇဳပ္ထားတဲ့ဒုတိယသားလို 
ျဖစ္ေနမွာပဲ။ ရေတာင့္ ရခဲ ရေနတဲ့လူ႔ဘ၀၊ လူ႔အျဖစ္ဆိုတဲ့နာမ္နဲ႔႐ုပ္ကို အရင္းတည္ၿပီး 
တုိးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းေတြကို မလုပ္တဲ့ဒုတိယသားလို လူေတြ အမ်ားႀကီးရွိမွာပဲ။ 
စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမႈေတြ၊ မရမေန စြမ္းေဆာင္မႈေတြမရွိဘဲ လက္ရွိအေျခအေနကေလး 
မပ်က္သြားေအာင္ပဲ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ိဳးမွာ မူလအေျခအေနေတာ့ မပ်က္ဘူ။ ဒါေပမယ့္ 
ဘာမွလည္း တုိးတက္လာမႈမရွိဘူး။ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာျခင္းလည္း မရွိဘူး။ ဒံုရင္းဒံုရင္းပဲ ရွိေန 
ျဖစ္ေနသူမ်ိဳးျဖစ္မွာေပါ့။
 ဒါျဖင့္ ဒဂၤါးႏွစ္ခ်ပ္ကို အရင္းျပဳၿပီး တုိးပြားသည္ထက္ တုိးပြားေအာင္လုပ္တဲ့တတိယသား
ရဲ႕လမ္းစဥ္ကို လုိက္မလား။ ဒါကေတာ့ ဘယ္သားမ်ိဳးရဲ႕လမ္းစဥ္ကုိ လုိက္မယ္မလုိက္ဘူးဆိုတာ 
ကိုယ့္အေပၚမွာ မူတည္မွာေပါ့။ ႀကိဳက္တဲ့လမ္းစဥ္ကို ေ႐ြးခြင့္ရွိမွာ ေပါ့။
 တတိယသားရဲ႕လမ္းစဥ္မ်ိဳးကို ႏွစ္သက္လုိ႔ေ႐ြးခ်ယ္ရင္ေတာ့ ဆိုခဲ့တဲ့နာမ္႐ုပ္ကို 
အေျချပဳၿပီး ကုသိုလ္နဲ႔ပညာေတြ၊ က်န္းမာျခင္းနဲ႔ပစၥည္းဥစၥာေတြ၊ တန္ခိုးၾသဇာေတြ 
တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ရေတာ့မွာပဲ။ တျခားတုိးတက္စရာေတြ 
လည္း ရွိဦးမွာပဲ။ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ သူတစ္ပါးေတြအတြက္၊ ကိုယ့္လူမႈ 
ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းစရာ ေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လည္း အမ်ားႀကီးရွိေနမွာပါ။ 
အဲဒီ လုပ္ေဆာင္စရာေတြ အမ်ားႀကီးအတြက္ ဒဂၤါးႏွစ္ျပားနဲ႔တူတဲ့နာမ္နဲ႔႐ုပ္ကို အရင္းျပဳၿပီး 
တုိးပြားသည္ထက္ တိုးပြားေအာင္ လုပ္တဲ့လမ္းစဥ္ကို လိုက္သင့္တယ္ဆိုတာကေတာ့ 
သိသာထင္ရွားေနပါၿပီ။ ဒီေတာ့ တိုးပြားသည္ထက္ တုိးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့လမ္းစဥ္မွာ 
အမွားအယြင္း အခၽြတ္အေခ်ာ္ အတိမ္းအပါးေတြ နည္းပါးၿပီး “ေနာင္တ” ကင္းေ၀းစြာနဲ႔ခ်မ္းေျမ႕ဖြ
ယ္ဘ၀မ်ိဳးကို ေရာက္ၾကပါေစလုိ႔ဆႏၵျပဳပါတယ္။
 
[႐ုပ္ရွင္အျမဳေတ၊ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၂)၊ ေမလ၊ ၂၀၀၄]
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