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မာတိကာ
ေခါင္းေဆာင္မႈ က်င့္စဥ္ ၇ ပါး ၃

ဘဝ အရည္အေသြး ၇

စာအုပ္မ်ား၊ လူမ်ား ၁၂

ရန္သူမွ မိတ္ေဆြသုိ႔ ၁၉

စာညႊန္းမ်ား၊ ဖတ္ညႊန္းမ်ား ၂၃

ပညာ့ျဖစ္စဥ္ ၃၀

သီအုိရီ ၂၄ ၃၅

အတိတ္ရဲ႕ ျမစ္ ၃၉

လြတ္ေျမာက္ျခင္းဆီ ၄၃

တရာ့လက္က အဇၥ်တမ်ား ၄၈
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ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းလ်ာမ်ားအတြက္ က်င့္စဥ္ (၇) ပါး

ေလာက္ေလာက္လားလား သူေတြ ေခါင္းေဆာင္မွ၊ ေကာင္း
သည္။ ေခတ္တုိင္း စနစ္တုိင္းမွာ၊ ေခါင္းေဆာင္သူ ေတြ ရိွၾက
သည္။ က်ေနာ္တို႔လုိလားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရာ၊ မလုိ
လားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရာ သမုိင္း၌ ၾကံဳသည္။ အစပိုင္း
ေကာင္းျပီး၊ ေနာက္ပိုင္း အဖ်ားရွဴးသြားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
လည္း ၾကံဳရသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေကာင္းေသာ္လည္း၊
ေနာက္လုိက္မ်ား ည့ံဖ်င္း၍၊ ပ်က္စီးသြားေသာ လူ႕အသုိင္း
အဝုိင္းလည္း ရိွခဲ့ဖူးသည္။ ေနာက္လုိက္မ်ား ေတာ္ေသာ္လည္း၊
ေခါင္းေဆာင္၏ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္၊ ဆုံးရံႈးသြားေသာ လူ႕အရင္း
အျမစ္မ်ားကလည္း ဒု ႏွင့္ ေဒး။

ထုိမွ်မက၊ ဆုံးရံႈးသြားရေသာ လုပ္အားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာ
ေငြမ်ားကလည္း မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ရိွခဲ့ဖူး သည္။ ရိွလည္း
ရိွေနသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ရွိေနအံုးမည္လည္းျဖစ္သည္။

က်ေနာ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝက၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပက္
သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ရွာခဲ့ေဖြခဲ့ဖူး သည္။ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ ကြာျခားခ်က္ကုိ
သိေအာင္ၾကည့္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ မွာ ဘာေတြကြဲသလဲ၊ ဘာေတြ ထပ္သလဲ ဆုိတာကုိ
ျမင္ေအာင္ၾကည့္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈ က်င့္စဥ္တရားမ်ား ကုိ မွတ္စုထမဲွာ၊ ထူထပ္ေအာင္ ေရးခ့ဲဖူးသည္။

ေလ့က်င့္ထားရမည့္ အရာ

ညီညီႏိုင့္စာအုပ္က၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ က်င့္စဥ္ ၇ ပါးကုိ ညႊန္းသည္။
 လင္းယုန္ငွက္လုိ စြမ္းရည္
 ပုရြက္ဆိတ္လုိ အက်င့္
 ျခေသၤ့၏ အဂၤါရပ္
 လိပ္လုိ အျပဳအမူ
 အုိးထိန္းသည္လုိ အတတ္
 လယ္သမားလုိ အလုပ္
 သုိးထိန္းသမားလုိ စိတ္ဓာတ္ စသည္ျဖင့္၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပသည္။
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ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္အခ်ိန္မွာ၊ ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ ဘာလဲ၊ ေနာက္လုိက္ဆုိတာ ဘာလ၊ဲ သခင္ဆိုတာ ဘာလဲ၊
ကၽြန္ဆုိတာ ဘာလဲဆုိတာကုိ ဂဃနဏ သိစြမ္းျခင္းက၊ အရာေရာက္ေသာ အေထာက္အပ့ံျဖစ္သည္။ သူမ်ား
တကာထက္ ပို၍ ေစာစီးစြာ တည္ေဆာက္ထားႏုိင္ေလေလ၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အထြဋ္အထိပ္ကို ေစာေစာစီးစီး
ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ေလေလျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္ေနရာကုိ၊ မွန္းဆသူမ်ားက၊ သူမ်ားတကာထက္ ေခါင္းတစ္လုံးမက ပိုသာထားမွ ရမည္။ အထူး
သျဖင့္၊ ေခါင္း ႏွစ္လံုး သုံးလုံး သာလြန္ထားမွ ပိုေကာင္းသည္။

ၾကိဳတင္ျဖစ္ထားျခင္း

ေခါင္းေဆာင္ဗီဇစိတ္ရိွသူမ်ားမွာ ေတြ႕ရတတ္သည့္၊ အမူအက်င့္မ်ားရွိသည္။

ေခါင္းေဆာင္ဗီဇစိတ္ရိွသူမ်ားက
o သူမ်ားတကာထက္ အရင္ သိေအာင္ လုပ္သည္။
o သူမ်ားတကာထက္ ပိုနားလည္ေအာင္ လုပ္သည္။
o သူမ်ားကကာထက္ ပိုေလ့က်င့္ထားသည္။
o ပို တည္ေဆာက္ထားသည္။
o သူ႕လုိအင္ ဆႏၵမ်ားကို ပိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရိွၾကသည္။
o သူတကာထက္ ခြင့္လႊတ္နားလည္မႈလည္း ပိုျမင့္ၾကသည္။
o ေလ့လာမႈ၊ ဆည္းပူးမႈ၊ သင္ယူမႈကုိ ဖြင့္ထားေသာ စိတ္ျဖင့္ အျမေဲလ့က်င့္ေနတတ္သည္။
o လက္ေတြ႕ဆန္ဆန္ၾကည့္တတ္သည္။
o အရွိတရားကုိ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္မႈနဲ႔ တိညိွႏိုင္မႈ ကၾဲကသည္။
o အနစ္နာခံမႈ၊
o ခံစားခ်က္မ်ားကုိ မွ်ေဝတတ္မႈက အျမဲ ရွင္သန္ေနတတ္သည္။

လူကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာေစသည္က၊ ဗီဇႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္၊ ေခါင္းေဆာင္
ေနရာကုိ ေရွးရႈသူမ်ားက၊ ကုိယ့္ဗီဇကုိ ကုိယ္ျပဳျပင္ယူတတ္ၾကသည္။ အျမဲ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေနသည္ဟုပင္
ဆုိႏိုင္သည္။

အသိ ၊ သတိၱ

ညီညီႏိုင့္ ဘာသာျပန္စာအုပ္က၊ ခပ္ပါးပါး။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ့္ ဗီဇတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ျပဳျပင္ဖို႔အတြက္ က်င့္စဥ္ေကာင္း
ရခဲ့သည္။ လင္းယုန္ငွက္လို စူးရွထက္ျမက္တဲ့ မ်က္စိေတြ ပိုင္ဆုိင္ဖို႔ ဘယ္လုိ ၾကဳိးစားရမယ္ဆုိတာ က်ေနာ္
နားလည္လုိက္သည္။ ပုရြက္ဆိတ္လို ဆက္သြယ္ေရးလက္တံမ်ားကုိ ထိေရာက္ေအာင္ ဘယ္လုိ အသုံးခ်ရမလဲ
ဆုိသည့္ အက်င့္ကုိ က်ေနာ္ သတိထားလုိက္မိသည္။ ကြန္ယက္ဆက္သြယ္ေရးေတြျဖင့္၊ ကမာၻကုိ ျဖန္႔က်က္
လႊမ္းျခံဳသည့္ အေရးပါပုံကုိ က်ေနာ္ ဆက္စပ္ၾကည့္ႏိုင္ခဲ့သည္။
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ယခု အဖြဲ႕အစည္း၊ အသင္းအဖြဲ႕ေတြမွာ၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္၊ ဆက္သြယ္ေရးပုံစံ နည္းနာ၏ အေရးပါမႈကုိ
က်ေနာ္ ပို၍ သိသိလာသည္။ သဘာဝထဲမွာ၊ သင္ယူစရာေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနပါ့လားလုိ႔ က်ေနာ္ ယံုၾကည္မိ
သည္။

က်ေနာ္ စာသင္လွ်င္၊ အျမဲ ေျပာေနက် စကားတစ္ခုရိွသည္။ “သ” သုံးလုံးကုိ ေဆာင္ရမည္ ဟူ၍။
(၁) အသိ
(၂) သတိၱ
(၃) သတိ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္မွာ၊ လင္းယုန္လုိ စူးရွေျမာ္ျမင္တတ္သည့္ ဥာဏ္မ်က္စိရိွဖို႔၊ သားရဲျခေသၤ့လို ရစဲြမ္း
သတိၱရိွဖို႔ ေလ့က်င့္တည္ေဆာက္ရမည္ ဆုိတာကုိ က်ေနာ္ နားလည္လာသည္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ၊
အမွန္ကုိ သိရမည္။ သိသည့္ အတုိင္းလည္း က်င့္သုံးရသဲည့္ သတိၱလုိသည္။ အမွန္သိသူတိုင္း၊ အမွန္အတုိင္း
မလုပ္ႏိုင္ၾကသည္ကုိ အခု က်ေနာ္ ပို၍ သိသိလာသည္။

အျမဲ တကုပ္ကုပ္ လုပ္ေနပါ

က်ေနာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္သင္ခဲ့ရသည့္၊ ယုန္ႏွင့္ လိပ္ ပံုျပင္ကုိ မွတ္မိၾကလိမ့္မည္။ လိပ္ဟာ၊ ဇြဲသန္သည္။ တစ္စိုက္
မတ္မတ္ လုပ္တတ္သည္။ သက္လံုေကာင္းသည္။ ခံႏုိင္ရည္ ရိွသည္။ ေအာင့္အီးသည္းခံျပီး၊ အျမဲ တကုပ္ကုပ္
ၾကဳိးစားေနတတ္သည္။ အလုပ္တစ္ခုကုိ လုပ္လွ်င္ ဖင္ျမသဲည္။ သူက ေႏွးခ်င္ ေႏွးလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ အျမဲ
တလွဳပ္လွဳပ္ လုံ႔လထုတ္သည့္ အေလ့ရိွသည္။ ဟိုစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္ စရိုက္ျဖင့္၊ ဘယ္ၾကီးမားသည့္ အလုပ္ကိုမွ်
မလုပ္ႏိုင္ဘူး လုိ႔ က်ေနာ္ ယုံၾကည္မိသည္။

လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ဦးစီး ဥေသွ်ာင္ျဖစ္ဖို႔၊ ရွိထားရမည့္ အရည္အေသြးမ်ားကုိ က်ေနာ္ ဒီစာအုပ္ကေန ရခဲ့ဖူး
သည္။ စပ္စုေလ့လာမႈ စလုပ္ေနသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ခ်ာတိတ္အဖုိ႔ ၊ က်င့္စဥ္ သေဘာတရားတုိင္းက အထူး
အဆန္းခ်ည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထူးဆန္းလုိ႔လည္း၊ အေသးစိတ္ကေလးကုိပင္ ဂရုတစုိက္ ၾကည့္မိျခင္း ျဖစ္ဟန္တူ
သည္။

အက္ဒမန္ဘက္ခ္ က ေျပာသည္။
“ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မပ်က္ပါႏွင့္။ အကယ္၍ စိတ္ပ်က္လွ်င္လည္း၊ စိတ္ပ်က္သည့္ ၾကားကပင္ ဆက္လုပ္ပါ…”
ဟူ၍။
လရဲင္၊ ျပန္ထ ဒါ ဘဝ….
စိတ္ဓာတ္က်ရင္၊ ေကာက္တင္လုိက္…
လုပ္ရင္ မွားမွာပ၊ဲ
သြားရင္ ခလုတ္တုိက္မွာပ၊ဲ
ထရင္ လဲမွာပဲ….
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သုိ႔ေပသိ… ဘာျဖစ္သလဲ…. အမွားကုိ အမွန္ျပင္ေပါ့။ လရဲင္ ျပန္ထေပါ့။ ဒဏ္ရာရရင္ ေဆးထည့္ေပါ့။
ဘဝဆုိတာ တုိတိုေလးပဲ…. ေၾကာင့္ရြံ႕ေၾကာင့္ရြံ႕နဲ႔ ရွင္သန္ေနရတ့ဲ ဘဝကုိ မုန္းတီးလုိက္စမ္းပါ….

ဒီလုိ စကားလုံးမ်ားကုိ က်ေနာ့္ မွတ္စုထဲ၌ ေရးခဲ့သည္။ စာအုပ္က ရသည့္ ဆက္စပ္သေဘာတရားမ်ားက၊
က်ေနာ့္အတြက္ အသုံးဝင္သည္။
စြန္႔ထြင္ဦးစီး

ေခါင္းေဆာင္မွန္ရင္၊ သမာရိုးက် လမ္းကုိ မေလွ်ာက္ဘူး… သူမ်ားတကာ လုပ္သလုိ လုိက္မလုပ္ဘူး။
ေဖာက္ထြက္သည္။ လမ္းသစ္ေဖာက္သည္။ ထူးခၽြန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လူအုပ္ၾကီးေနာက္ မလုိက္
တတ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ ဗီဇစိတ္ ကဲလွသည္။ ေရွးရုိးစြဲေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အျမဲၾကံဳေန
ရေသာ၊ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိ က်ေနာ္ အနည္းငယ္ ျပန္ၾကည့္မိသည္။

တီထြင္ဖန္တီးတတ္ေသာ၊ စြန္႔ထြင္ ဦးစီးတတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးေဆာင္ၾကရင္ျဖင့္၊ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာ
ျပည္က ႏိုင္ငံတကာမွာ လူလုိသူလို ဆက္ဆံခံရမည္ ထင္သည္။ အခုဟာက က်ေနာ္တုိ႔က အျမဲ ေနာက္မွာ
ေရာက္ေနရုံမက ဘိတ္ဆုံးမွာ ပန္းဝင္ဖို႔ ၾကဳိးစားလ်က္။ ရံဖန္ရံခါ ေအာက္က် ေနာက္က် ႏုိင္လွသည္ကုိပင္၊
မာနျပဳ လက္မေထာင္ေနသးသည္။ ဆရာ ေအာ္ပီက်ယ္က ကာတြန္းတစ္ပုဒ္ေရးဖူးသည္။ အဲ့ကာတြန္း ေနာက္
ဆုံး အကြက္မွာ ေဖာ္ျပထားသည္က၊ “ဘာျဖစ္လဲ ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့…. ကုိယ့္ထမင္းကုိယ္စားတာ… ဘယ္သူ႔
ဂရုစုိက္ရမွာတုန္း… ဟူ၍။

တခါတရံ ကိုယ္ညံ့တာကုိပင္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ရေဲသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေတြ႕ရလွ်င္၊ က်ေနာ္ အျမဲသတိရ
တတ္ေသာ အေတြးျဖစ္သည္။ စာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၇ တြင္၊ အုိးထိန္းသည္ သေဘာတရားကုိ ထည့္ေရး
သည္။ ကုိင္တြယ္ရန္ပင္ မေကာင္းလွသည့္ ရြံ႕ေျမၾကီးကုိ အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္အားေပါင္းထည့္
သည့္ ျဖစ္စဥ္က၊ ဥပမာေကာင္းျဖစ္သည္။ တန္ဖိုး မရိွ၊ ရႈခ်င္ဖြယ္ မတင့္သည့္ ေျမၾကီးကုိ အသုံးဝင္ေအာင္၊
အႏုပညာလက္ရာျဖစ္ေအာင္ပင္ တီထြင္ဖန္တီးမႈ ျမင့္ေသာ အုိးထိန္းသည္လုိ စြမ္းရည္မ်ဳိး…။

ကုိယ့္အျမင္က ကုိယ့္ေလာကကုိ ျပဌာန္းတယ္

အျမဲ အပ်က္ေတြး၊ အပ်က္ခ်ည္း ျမင္ေနသူက၊ မည္သည့္အရာကုိမွ် ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စြမ္းႏုိင္ျခင္း မရိွဟု
က်ေနာ္ လက္ခံထားသည္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္မွာ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေတြး၊ အေကာင္းျမင္
စိတ္မ်ား ၾကံ႕ခိုင္စြာ ရွိထားျခင္းက၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သိပ္ အသုံးဝင္သည္။ လယ္သမားလုိ ကုိယ့္
ေကာက္ပဲ သီးႏံွေတြအတြက္ အျမအဲရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ အေကာင္းျမင္စိတ္ေတြကုိ အျပတ္ စုိက္ပ်ဳိးႏိုင္ဖုိ႔
က်င့္စဥ္တစ္ရပ္ကုိ ေပးသည္။

လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အျမင္က၊ သူ႕ဘဝကုိ ဖန္တီးသည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ စရုိက္က၊ ထုိလူ႕အဖြဲ႕အစည္း
၏ ၾကမၼာကုိ ျပဳျပင္စီရင္သည္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၏ အျမင္သေဘာထားက၊ သူေခါင္းေဆာင္သည့္
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အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူ႕ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္းသည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ား၏
အဆက္အစပ္ကုိ က်ေနာ္ နားလည္လုိက္သည္။

အၾကီးစား ပရဟိဟ စိတ္
ကရုဏာတရားဟာ ၾကီးျမတ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ကို ေမြးဖြားႏုိင္တယ္ ဆိုတာ က်ေနာ္ယုံၾကည္သည္။ ယုံၾကည္ရ
ေသာ အေၾကာင္းရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေျပာဖူးသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆုိတာ ပရဟိတ အၾကီးစားပဲ
ဆုိတာ။ ကရုဏာတရား၊ ၾကင္နာမႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေဖးမမႈ၊ ကာကြယ္တားဆီးေပးမႈ၊ ျပဳစုယုယမႈ၊
ထိန္းေက်ာင္း ပဲ့ျပင္မႈ၊ ကုိယ္ခ်င္းစာမႈ စေသာ စိတ္ဓာတ္အရည္အေသြးမ်ားကုိ သုိးထိန္းသည္လုိ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး
ျဖင့္၊ ပမာျပဳသည္။

ႏူးည့ံေသာ စိတ္ထား၊ ၾကင္နာတတ္ေသာ အျပဳအမူ၊ ခ်စ္တတ္ေသာ စိတ္က ေခါင္းေဆာင္စိတ္၏ အရင္းအျမစ္
မွာ အခရာက်ေသာ စိတ္ထားျဖစ္သည္။ သူ႕အက်ဳိးလုိလားစိတ္မရိွဘဲ၊ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ရိုးထုံးစံ မရွိ။ ယုံၾကည္
ေလးစားထုိက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရိုး ထုံးစံ မရိွဟု ဆုိလုိရင္းျဖစ္သည္။

ဘာပဲေျပာေျပာ၊ လူငယ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝမွာ၊ အမူအက်င့္ေကာင္းေတြကုိ ေစာေစာစီးစီး ေလ့က်င့္ထားတာ
ေကာင္းသည္။
သူတကာထက္ တစ္ႏွစ္ေစာသိလွ်င္၊ တစ္ႏွစ္ ေစာျပီး ေလ့က်င့္ျဖစ္လိမ့္မည္။
တစ္ႏွစ္ေစာျပီး သိျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္းက၊ သူတကာထက္ ေရွ႕ကုိ ၾကဳိေစာေရာက္ေနမည့္ လကၡဏာျဖစ္သည္။
သူတကာထက္ ငါး ႏွစ္ေစာသိထားလွ်င္၊ ငါး ႏွစ္ပို ေရွ႕ေရာက္သည္။
သူတကာထက္ ၁၀ ႏွစ္ ေစာၾကဳိသိထားလွ်င္၊ ၁၀ ႏွစ္ ပို ေရွ႕ေရာက္သည္။

က်င့္ရမည့္တရား၊ သိထားရမည့္ အရာမ်ားကုိ ေစာေစာၾကဳိတင္ သိထား က်င့္ထားလွ်င္၊ လူတကာထက္ ပို၍
ေရွ႕ကုိ ေစာေရာက္ေနမည္။ ဤအခ်က္က၊ ေအာင္ျမင္မႈ၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ဟု က်ေနာ္ နားလည္ထားသည္။

က်ေနာ္တုိ႔၏ သိမႈ၊ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ေနာက္က်ေလေလ၊
ေအာင္ျမင္မႈကုိ ေနာက္က်မွ ရေလေလျဖစ္သည္။
ေအာင္ျမင္မႈသည္ အသိႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈ၏ လက္ဦးမႈျဖစ္သည္။

လက္ဦးမႈ ရယူစြာ၊ သိၾက၊ ေလ့လာၾက၊ ေလ့က်င့္ႏိုင္ၾကပါေစကုန္….။

နံနက္ ၇ း ၄၀
၃၀ ၊ ဇူလိုင္ ၊ ၂၀၁၇
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ဘဝ၏ အရည္အေသြး

“ ဒီစာအုပ္ကိုသာ ေစာေစာစီးစီး မဖတ္မိဘူးဆုိရင္၊
က်ေနာ္ဟာ အခုအခ်ိန္ထိ လူလားေျမာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ”

 ရင့္က်က္တယ္ဆိုတာ အသက္နံပါတ္နဲ႔ မဆုိင္ဘူး။
 အသိဥာဏ္နဲ႔ ဆုိင္တယ္။
 ရင့္က်က္တယ္ဆိုတာ လူၾကီးဆန္တာပဲ။
 သတိရိွေနရင္၊ ရင့္က်က္တယ္။
 သတိရိွေနတ့ဲ အခ်ိန္က ရင့္က်က္တယ္။
 သတိမရိွရင္ ရင့္က်က္မႈ မရွိဘူး။
 ေလာဘရဲ႕ သဘာဝက လုိအပ္တာနဲ႔ လိုခ်င္တာကို

မခြဲႏိုင္ဘူး။
 ဘဝဆုိတာ စိတ္ရ႕ဲေရာင္ျပန္ဟပ္မႈ။

“လူက၊ အခ်ိန္တိုင္း၊ ရင့္က်က္မႈ မရွိႏိုင္ဘူး။ အေၾကာင္းက၊ အခ်ိန္တိုင္း သတိကပ္မထားႏုိင္လို႔ေလ။
သုိ႔ေပသိ… သတိအျမကဲပ္ထားႏုိင္ေအာင္ အစဥ္မျပတ္ သတိထားေနရမယ္။

သတိကို သတိကပ္ထား။
ရင့္က်က္တာ၊ မရင့္က်က္တာ အပထား….

ေျပာသမွ် ၊ လုပ္သမွ်၊ ေတြးသမွ် ၊ ၾကံသမွ်ေတြမွာ သတိကပ္ထားႏုိင္ရင္ အေကာင္းဆုံး..။ ”

လူတစ္ေယာက္ဟာ၊ အသက္အရြယ္နဲ႔ ထပ္တူ လူလားေျမာက္ဖုိ႔၊ လုိသည္။ အသက္ကိန္းဂဏန္းအရ၊ အသက္
အရြယ္ႏွင့္ ထုိက္တန္ေသာ၊ အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္း ခ်ဳိ႕တ့ဲျခင္းသည္၊ လူလားမေျမာက္ျခင္း၏ သေကၤတ
ျဖစ္သည္။ လူလားေျမာက္ျခင္း၊ လူၾကီးျဖစ္ျခင္း၊ ႏုနယ္မႈမွသည္ ရင့္က်က္ခိုင္မာမႈအဆင့္ကုိ တက္လွမ္းျခင္း၊ ေျခ
လွမ္းက လူတစ္ေယာက္အတြက္၊ အေရးၾကီးသည္။ အေရးပါသည္။ အေလးထားစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္လည္း
ျဖစ္သည္။

လူေတြက ထင္သည္။ အသက္အရြယ္ၾကီးလာသည့္ႏွင့္အမွ်၊ ရင့္က်က္မႈ၊ ျပည့္ဝမႈ၊ လူလားေျမာက္မႈေတြက၊
အလုိအေလွ်ာက္ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ယူဆၾကပုံရသည္။ ေလာကမွ၊ ဘယ္အရာမွ အလကားမရ။ အလကား
မျဖစ္။ သူ႕ခ်ည္း အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ ဘယ္အရာမွ ျဖစ္တည္မလာ။ အေၾကာင္းရိွ၍ အက်ဳိးျဖစ္သည္သာ။
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စိတ္လားေျမာက္ျခင္း

အသက္အရြယ္အရ၊ ၾကီးျမင့္လာလုိ႔၊ ခႏၶာကုိယ္အရ လူလားေျမာက္လာေသာ္လည္း၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လူလား
မေျမာက္သူ၊ ေျမာက္ျမားစြာရိွသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ လူလားေျမာက္ဖို႔ လုိသည္။ အသက္
အရြယ္ႏွင့္ အပ္စပ္ေသာ၊ စိတ္အဆင့္အတန္း၊ အသိဥာဏ္အဆင့္အတန္း ရိွထားမွ ေကာင္းသည္။

အသက္အရြယ္တစ္ခုအရ၊ ရိွသင့္ေသာ စိတ္အဆင့္အတန္းရိွျခင္းကုိ၊ စိတ္လားေျမာက္ျခင္းဟု က်ေနာ္သံုးခ်င္
သည္။ လူလားေျမာက္ျပီး၊ စိတ္လားမေျမာက္သူမ်ားကား၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဒုႏွင့္ ေဒး။ ကမာၻၾကီးတြင္လည္း၊
စိတ္လားမေျမာက္သူမ်ား အလႊာအလုိက္ရိွေနသည္။ ထုလုိက္ထည္လုိက္ ရိွေနသည္။

စိတ္လားေျမာက္ျခင္းသည္၊ ရင့္က်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရင့္က်က္မႈသည္၊ အျမဲ မရ။ သတိရိွသည့္အခ်ိန္သည္ ရင့္
က်က္သည္။ ရင့္က်က္ခ်င္လွ်င္၊ သတိကုိ လက္ကိုင္ထား။ ရင့္က်က္မႈသည္၊ မ်ားစြာေသာ အဓိပၸာယ္ကုိ ေဆာင္
သည္။ အထူးသျဖင့္၊ ရင့္က်က္မႈ ဟူသည္ စိတ္အဆင့္အတန္း တစ္ခုဟု က်ေနာ္ နားလည္လုိက္သည္။

အဆင့္အတန္းဆုိတာ၊ အလုိလုိ ရိွလာတာ မဟုတ္။ လုပ္ယူမွ၊ တည္ေဆာက္ယူမွ၊ ေလ့က်င့္ယူမွ၊ အထုံဝါသနာ
ကုိ ေရေလာင္းေပါင္းသင္ပါမွ ျဖစ္ေျမာက္လာေသာ သေဘာရွိသည္။ စိတ္အဆင့္အတန္းအတြက္၊ အထပ္ တစ္
ဆင့္ကုိ၊ လွမ္းဖုိ႔ လြန္ခဲ့ေသာ ၇ ႏွစ္ေလာက္က၊ က်ေနာ္ အခြင့္ရခဲ့သည္။

အခြင့္အေရးရက္စြဲမ်ား

၂၀၁၀ သၾကၤန္မတုိင္မွီ၊ မတ္လ ထဲမွာျဖစ္သည္။ က်ေနာ့္ အစ္ကုိၾကီးက၊ အကူအညီေတာင္းလုိ႔ သူတို႔ အိမ္မွာ ၅
ရက္/ တစ္ပတ္ေလာက္ အိမ္ေစာင့္ေပးရသည္။ သူတုိ႔က ခရီးရက္ရွည္သြား၍ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ အိမ္က ျမိဳ႕သစ္
ထမွဲာ။ က်ေနာ္က၊ ႏွစ္ဝက္စာေမးပြဲ ေျဖဖို႔ ရက္နီးသည့္ ကာလ။ သူ႕ကုိ အကူအညီေပးတာ က်ေနာ္က၊ အက်ဳိးရွိ
သည္။ က်ေနာ္ ပတ္ဝန္းက်င္အေႏွာက္အယွက္ကင္းကင္းျဖင့္၊ အိမ္ထဲတြင္ တစ္ေယာက္တည္း၊ ေက်ာင္းစာ
က်က္မွတ္ခြင့္ရသည္။ ကုိယ္သိကၽြမ္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ မဟုတ္၍၊ ဗာဟီရမ်ားစရာ အေၾကာင္းလည္း မရိွ။
က်ေနာ့္အတြက္၊ ကုိယ္ပုိင္အခ်ိန္မ်ားကုိ တစ္ကုိယ္တည္း ျဖတ္သန္းရင္း၊ အခ်ိန္ ငါးရက္ တစ္ပတ္ေလာက္ကုိ၊
သုံးစြဲလို႕ ရခဲ့သည္။

သည္အခ်ိန္မွာ၊ က်ေနာ့္အတြက္ အေျပာင္းအလဲ စျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းစာေတြ လုပ္ရင္း၊ လူက ၾကာေတာ့
ျငီးေငြ႕ လာသည္။ စေရာက္ျပီး၊ ေနာက္ ၃ ရက္ေလာက္ၾကာေတာ့၊ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ရွာျပီး အမွတ္မထင္
ေကာက္ဖတ္မိသည္။ အ့ဲမွာ စသည္။

လူက၊ ေက်ာင္းစာကုိပါ ပစ္ထားလုိက္ျပီး အဲ့သည့္စာအုပ္ႏွင့္ နပန္းလုံးေတာ့သည္။ စာအုပ္ထကဲ၊ စကားစု၊
ေဝါဟာရမ်ားကုိ တစ္လုံးခ်င္း ေကာက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပြတ္သပ္ၾကည့္သည္။ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကည့္သည္။ စကား
လုံးေတြ၏ ေနာက္ကြယ္က၊ အင္အားကုိ ရွာေဖြသည္။ အဲ့သည့္အထဲက ေမးခြန္းေတြကုိ ကိုယ့္ဘာသာေျဖၾကည့္
သည္။ သည္လုိ ႏွင့္ က်ေနာ့္ ကုိယ္တြင္းက အဇၥ်တ တစ္ခ်ိဳ႕ကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရိွႏိုင္ခဲ့သည္။
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ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိ ကိုယ္သိျခင္းက၊ က်ေနာ့္ အနာဂတ္ကုိ ပီပီျပင္ျပင္ ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္ဖို႔ ေကာင္းစြာေသာ
အေၾကာင္းေကာင္းျဖစ္ခဲ့သည္။

ထုိစာအုပ္

“ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးျမင့္မားေစရန္၊ သတိျဖင့္ေနထုိင္ျခင္း”
ဦးေဇာတိက (မဟာျမဳိင္ေတာရ)

စာမ်က္ႏွာ (၂၁) / ဆရာေတာ္ငယ္စဥ္က၊ သူ႕ကုိယ္သူ ေမးသည့္ ေမးခြန္းမ်ား။
ငါ ဘယ္သူလဲ။
ငါ လူ႕ဘဝကုိ ေရာက္လာတာ ဘာလုပ္ဖုိ႔လ။ဲ
ငါ့ရ႕ဲ အဓိကအလုပ္က ဘာလ။ဲ
ငါ ဘယ္လုိ အလုပ္မ်ဳိးကုိ အခ်စ္ဆံုးလဲ။ အျမတ္ႏုိးဆုံးလ။ဲ
မလုပ္ရရင္ မေနႏုိင္တဲ့ အလုပ္ဟာ ဘယ္အလုပ္လ။ဲ
ငါ့မွာ ဘယ္လို အရည္အခ်င္းေတြ ရိွသလ။ဲ
ငါ့ရ႕ဲ အေကာင္ဆုံး အရည္အခ်င္းဟာ ဘာလ။ဲ
ဘယ္သူ႕ကုိမွ တုစရာ မလုိ၊ ျပဳိင္စရာမလုိဘနဲဲ႔ ငါ့စိတ္နဲ႔ငါ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္
ဟာ ဘာလဲ။
ငါ ေသခါနီးမွာ ငါ တစ္သက္လုံး လုပ္ခဲ့တာေတြကုိ ျပန္ေတြးမိရင္ ဘယ္အလုပ္ကုိ စိတ္ထမဲွာ ေက်နပ္မႈ
အရဆုံးျဖစ္မလဲ။
ဒီအလုပ္ လုပ္ခဲ့ရလုိ႔ ငါ လူျဖစ္ရက်ဳိးနပ္ျပီ၊ ေသေပ်ာ္ျပီလုိ႔ ေျပာႏုိင္ေလာက္တဲ့ အလုပ္ဟာ ဘယ္အလုပ္
မ်ဳိး ျဖစ္မလ။ဲ
ငါေသျပီးေနာက္ ငါ့ကို လူေတြက အမွတ္ရလုိ႔ ငါ့အေၾကာင္း ေျပာၾကမယ္ဆုိရင္ ငါ့အေၾကာင္း ဘယ္
အခ်က္ေတြကုိ ေျပာတာမ်ဳိး ျဖစ္ေစခ်င္သလဲ။
ဒီအလုပ္ကုိ လုပ္ဖို႔ ငါ လူျဖစ္လာတာပါ လို႔ ေျပာႏုိင္ေလာက္တဲ့ အလုပ္က ဘယ္အလုပ္လဲ။

သည္ေမးခြန္းမ်ားက၊ မတုန္မလွဳပ္ က်ေနာ့္ႏွလုံးသားကုိ ေရွာ့ခ္ရိႈက္ လွဳပ္ႏိုးပစ္လုိက္သည္။ က်ေနာ္ ဤေမးခြန္း
မ်ားကုိ ေျဖၾကည့္သည္။ က်ေနာ္ တစ္ခုမွ မေျဖႏိုင္။ ေျဖႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကလည္း၊ အေျဖမွာ တိတက်က်
မဟုတ္။ ေရာေရာေထြးေထြး၊ ေယာင္ဝါးမွ်သာ။ က်ေနာ္ လန္႔သြားသည္။ က်ေနာ္ လန္႔သြားသည္။ ထုိ႔ေနာက္
က်ေနာ္ စိုးရိမ္သည္။ ပူပန္သြားသည္။ ေၾကာင့္ၾကစိတ္မ်ား က်ေနာ့္ စိတ္ထဲ အလုံးအရင္း ဝင္ေရာက္လာသည္။
ထုိေၾကာင့္ၾကမႈက၊ အနာဂတ္မွာ ေၾကာင့္ၾကကင္းေစသည္ကုိ က်ေနာ္ အခုက်မွ သတိထားမိသည္။ ကံေကာင္း
ေပစြ။ ေၾကာင့္ၾကမႈေၾကာင့္၊ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ေန႕ရက္မ်ား ရိွလာခ့ဲသည္ မဟုတ္လား။

ေၾကာင့္ၾကကင္းခ်င္၊ ေၾကာင့္ၾကစုိက္
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သတိထားမိရ႕ဲလား။ သည္ေမးခြန္းေတြ ရိွသည့္ စာမ်က္ႏွာက စာမ်က္ႏွာ (၂၁) ဆုိတာ။ ၂၁ ရာစုမွာ၊ လူလုပ္ေန
ေသာ လူသားမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းမ်ား ေပလား မသိ။ မထူးဆန္းဘူးလား။ စာစီသမားႏွင့္ ဆရာေတာ္တာက
ေတာ့၊ သည္ေမးခြန္းမ်ားကုိ သည္စာမ်က္ႏွာအေရာက္ထည့္ရမယ္ဆုိသည့္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွမယ္ မထင္။ တုိက္
ဆုိင္မႈကုိ က်ေနာ့္ အတၱေနာမတိျဖင့္၊ ခ်ည္းကပ္သည္ပဲ ေျပာခ်င္ေျပာ။ ၂၁ ရာစု အတြင္းက လူသားျဖစ္သူ
က်ေနာ့္အဖုိ႔၊ ဘဝတစ္သက္လုံး ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ မဟာေမးခြန္းမ်ားကုိ ရလုိက္သည္။

ေမးခြန္းမ်ားေၾကာင့္၊ က်ေနာ္ ဘာလ၊ဲ က်ေနာ္ ဘယ္လ၊ဲ က်ေနာ္ ဘယ္လုိလဲ ဆုိတာကုိ ဂဃနဏေအာင္ လုပ္
ႏိုင္ခဲ့သည္။ အခုလည္း လုပ္ေနသည္။ ေနာက္လည္း လုပ္ေနရအုံးမည္။ လူဆုိတာ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ တစ္သက္လံုး
သိေအာင္ လုပ္ေနရေသာ သတၱဝါဟု က်ေနာ္ ေျပာဖူးသည္။ ထိုအခ်က္ကလုိလည္း၊ ဆရာေတာ့္ စာအုပ္ေတြ
ဖတ္ျပီး၊ က်ေနာ္ ရခဲ့ေသာ ဒႆနမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္သာ။

ေနာက္ က်ေနာ္ ရခ့ဲသည္က၊ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ခြန္အားေတြ၏ အဆက္အစပ္။

“ျပတ္သားတ့ဲ ဦးတည္ခ်က္သာ ရိွရင္၊ နည္းလမ္းရမွာပ၊ဲ ဆရာနဲ႔လည္း ေတြ႕မွာပဲ”။

က်ေနာ္တုိ႔ လမ္းေပ်ာက္ေနတာ၊ နည္းနာေတြ ရွာမေတြ႕တာ ျပတ္သားသည့္ ဦးတည္ခ်က္ မရိွလုိ႔ ေပ်ာက္ေနလုိ႔
ဟု က်ေနာ္ ခံယူသည္။

o ျပတ္သားလုိက္တာႏွင့္ အလုိလုိ နည္းလမ္းေတြ ေတြ႕လာရသည္။
o ျပတ္သားလုိက္တာႏွင့္ ခြန္အားေတြ အလုိလုိ ရလာသည္။
o ျပတ္သားသည့္ စိတ္ႏွင့္သာ လုပ္ၾကည့္ ျဖစ္ကို ျဖစ္သည္။
o လူမွာ အင္မတန္ ၾကီးမားသည့္ စြမ္းအင္ေတြ ရိွသည္။

က်ေနာ္တုိ႔မွာျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွသည္က၊ လုပ္မႈ၊ ေျပာမႈ ဆိုမႈ၊ ေတြးၾကံမႈ ၊ ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားကုိ အခ်ိန္တိုင္း၊ ေန႔တုိင္း
လုပ္ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ က်ေနာ္တုိ႔၏ ေျပာဆုိ၊ ျပဳမႈမႈမ်ားက မျပတ္မသားေတြသာ မ်ားသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
တုိင္းသည္ ျပတ္သားစြာ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သလား ဆုိတာကုိ ေမးရမည္။ ဘယ္ေလာက္
ရာခိုင္ႏွဳန္းေလာက္အထိ၊ က်ေနာ္တုိ႔ ျပတ္သားႏုိင္ခဲ့ျပီလဲ။

က်ေနာ္တုိ႔က ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားက မျပတ္သားတာ မ်ားသည္။ ျပတ္သား
မႈက၊ ခြန္အားကုိ အလုိလုိ ရလာေစသည္။ ဤအခ်က္ကုိ ဆရာေတာ့္စာအုပ္ဖတ္ရင္း၊ က်ေနာ္ယုံၾကည္လာ
သည္။ သည္စိတ္က တစ္ေန႔တစ္ျခား ထက္သန္လာသည္။ ျပင္းျပလာသည္။ ျပတ္သားခ်င္ေသာ စိတ္ေဇာတုိ႔
အားၾကီးလာသည္။ ျပတ္သားေသာစိတ္ေဇာ အားၾကီးလာေလေလ၊ ခြန္အားေတြက ပိုရလာေလေလ။ ဤ
အခ်က္သည္၊ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားကုိ ေလ့က်င့္သည့္ နည္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

“ေအာင္ျမင္တယ္ဆုိတာ သူမ်ားထက္ သာသြားတာကုိ မဆုိလုိဘူး”
“ေအာင္ျမင္မႈဆုိတာ မွန္ကန္တဲ့ သေဘာထား”
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ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ပက္သက္ျပီး၊ က်ေနာ္ တက္က်မ္းေပါင္းမ်ားစြာထဲက ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ ဖတ္ၾကည့္၊ ရွာေဖြၾကည့္
ဖူးသည္။ ေအာင္ျမင္မႈဆုိတာ မွန္ကန္တဲ့သေဘာထား…. ေအာင္ျမင္တယ္ ဆိုတာ သူမ်ားထက္သာသြားတာကုိ
မဆုိလုိဘူး… ဆုိသည့္ ဝါက်ႏွစ္ေၾကာင္းတည္းႏွင့္၊ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ပက္သက္ေသာ က်ေနာ့္ အေတြးမ်ားကုိ
ေသာင္းတုိက္သုိ႔၊ ျဖန္႔က်က္ပစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထုိအေတြးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး၊ ရခဲ့ေသာ အေတြးမ်ားလည္းရွိသည္။
o ေအာင္ျမင္မႈကုိ ေပးလုိ႔ မရဘူး။
o ေပးလုိ႔ ျဖစ္တ့ဲ ေအာင္ျမင္မႈကလည္း၊ သူတုိ႔ ျပန္ယူသြားတဲ့တစ္ေန႔ ျပန္ဆံုးရံႈးမွာပ။ဲ
o တကယ့္ေအာင္ျမင္မႈဆုိတာ၊ ေပးစရာလည္း မလိုဘူး။ ယူစရာလည္း မလုိဘူး။
o ေပးလို႔ ၊ ယူလုိ႔ ရတ့ဲ ေအာင္ျမင္မႈက၊ အျပင္မွာပဲ ရိွတယ္။ အတြင္းမွာ မရိွဘူး ။
o အတြင္းမွာ ရိွမေနတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈဟူသမွ်ဟာ၊ ပ်က္လြယ္တယ္။ ေပ်ာက္လြယ္တယ္။

ႏွလုံးသြင္းမႈ

မွန္ကန္သည့္ သေဘာထားဆုိတာကုိ၊ က်ေနာ္ ႏွလုံးသြင္းၾကည့္သည္။ သတိဟာ မွန္ကန္တ့ဲ သေဘာထားေတြ
အတြက္ အေျဖဆုိတာက က်ေနာ္ နားလည္လုိက္သည္။ ဘဝရဲ႕ အရည္အေသြးကုိ စိတ္ရ႕ဲ အရည္အေသြးနဲ႔ပဲ
တုိင္းတယ္…တဲ့။ စိတ္ရ႕ဲအရည္အေသြးဟာ သတိေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္…တဲ့။ ဘဝနဲ႔ စိတ္၊ စိတ္နဲ႔ သတိ၊ သတိ
နဲ႔ ရင့္က်က္မႈ၊ ရင့္က်က္မႈႏွင့္ အသိဥာဏ္ တုိ႔၏ ဆက္စပ္ျဖစ္တည္မႈကို သိနားလည္ျခင္းက၊ ဘဝကုိ တစ္ဆင့္
ျမင့္ေအာင္ ျမွင့္ေပးလုိက္သည္။

စိတ္ေတြ ဆန္းျပားရင္၊ ဘဝေတြ ဆန္းျပားတယ္။ စိတ္ေတြ ဆန္းက်ယ္ရင္ ဘဝ ေတြ ဆန္းက်ယ္တယ္။

ေရြးခ်ယ္မႈ

ဘဝ၏ အရည္အေသြးကုိ စိတ္၏ အရည္အေသြးျဖင့္ တုိင္းတာရေကာင္းမွန္း က်ေနာ္ နားလည္လုိက္သည္။
သတိေကာင္းတ့ဲလူဟာ ပုိျပီးေတာ့ Quality ေကာင္းေတြကုိ ေရြးခ်ယ္လာတယ္…တ့ဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ေန႔စဥ္၊ ေန႔
တုိင္း၊ အခ်ိန္တိုင္း၊ စကၠန္႔တုိင္း ေရြးခ်ယ္မႈေတြကို အျမဲ ျပဳေနၾကရသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ကုိယ့္ဘဝျဖစ္လာ
သည္။ ေရြးခ်ယ္မႈတုိင္းက ကုိယ့္ဘဝကုိ ျပဌာန္းသည္။ ဆုံးျဖတ္မႈတုိင္းက ေရြးခ်ယ္မႈတုိင္းအတြက္ အေရးၾကီး
သည္။

ေလာကဓံရိုက္ခတ္ခ်က္မ်ားကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ၾကံဳရမည္။ မည္သုိ႔ မည္ပံု တံု႔ျပန္မလဲ ဆုိတာ အေရးၾကီးသည္။
ကုိယ့္ ဘယ္လုိ တုံ႔ျပန္မလဆုိဲသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ကုိယ့္ဘဝကုိ ပံုေဖာ္သည္။ အရည္အေသြးဆုိတာ သတိ
တရားအေပၚ အျမဲ မူတည္ေနသည္ဆုိတာ က်ေနာ္ သိလိုက္သည္။

သတိနဲ႔ အရည္အေသြးေကာင္းတာေတြကုိ ေရြးခ်ယ္မည္၊ ပိုေကာင္းေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မည္။ ဆုံးျဖတ္
ခ်က္ေတြက ဘဝျဖစ္လာသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားသည္ ဘဝျဖစ္လာသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ညံ့လွ်င္ ဘဝည့ံ
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မည္။ ေရြးခ်ယ္မႈေတြ ဆုိးလွ်င္ ဘဝည့ံမည္။ သတိက၊ ပိုေကာင္းသည့္ အရည္အေသြးေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔
အတြက္ ျဖစ္သည္။

အ့ံဩရေပစြ။ သည့္ေနာက္ပိုင္း၊ က်ေနာ္ေျပာသည့္ စကား၊ ျပဳမူသည့္အျပဳအမူ၊ စဥ္းစားသည့္ အေတြးမ်ားကုိ
အျမဲ သတိလိုက္ပါႏုိင္ေအာင္၊ သတိထားသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တုိင္း၊ ေရြးခ်ယ္မႈတိုင္းမွာ သတိျဖင့္ အျမယွဲဥ္တြဲ
ေနဖုိ႔ က်ေနာ္ အားထုတ္သည္။ သတိကပဲ၊ ဘဝအရည္အေသြးကုိ ျမွင့္ေပးႏုိင္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္ ယုံၾကည္ထား
သည္။

လူစဥ္မမီွေသာ စိတ္ မျဖစ္ဖုိ႔ သတိ အျမဲ ကပ္ႏုိင္မွ ရမည္။
စိတ္ သက္ၾကီးပု ျဖစ္တာ အသိဥာဏ္ အရည္အေသြး နိမ့္လုိ႔။

 ဘဝအရည္အေသြးကုိ တည္ေဆာက္နည္း၊
 စိတ္ထားနည္း၊

ေန႔စဥ္ ေျပာတာဆုိတာ၊ ေနတာထုိင္တာ၊ သြားတာလာတာ၊ စားတာေသာက္တာ၊ ေတြးတာေခါတာ က အစ
သတိတရားႏွင့္ ဘဝကုိ တျဖည္းျဖည္း ျမွင့္တင္သြားသည့္ နည္းကုိ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝမွာတင္ က်ေနာ္
ရလုိက္သည္။

ဤေတြ႕ရိွခ်က္သည္၊ လမ္းေပ်ာက္ေနသည့္ ေတာၾကီးမ်က္မည္းထဲမွာ၊ လမ္းျပေျမပုံတစ္ခ်ပ္ကို ေကာက္ရလုိက္
သဖြယ္၊ က်ေနာ့္ ဘဝ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုတုိင္၊ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက၏ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ျမင့္မားေစရန္ စာအုပ္ကုိ က်ေနာ္ ဖတ္ေနဆဲ။
မၾကာခဏ ေကာက္လွန္ဆ။ဲ
က်ေနာ့္အသိ ႏွင့္ သတိမ်ားကုိ ေလ့က်င့္တည္ေဆာက္ဖို႔ လမ္းျပေျမပုံအျဖစ္ ရိွေနဆဲ။

က်ေနာ္က စာအုပ္တိုင္း မဖတ္။
ဖတ္သမွ်တုိင္းလည္း မၾကဳိက္။
ၾကဳိက္မိျပီဆုိလွ်င္လည္း၊ အျမဲ အာသာငမ္းငမ္းႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္
စြာ စားသုံးေနတတ္သည္။

ဤစာအုပ္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး ေရးစရာမ်ားက၊ မကုန္။
သုိ႔ေသာ္… ဤမွာတင္၊ နိဂံုးသတ္လိုက္ပါသည္။

စာညႊန္း - ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးျမင့္မားေစရန္ /သတိျဖင့္ ေနထုိင္ျခင္း - ဦးေဇာတိက (မဟာျမဳိင္ေတာရ)

ညေန ၄ း ၅၈
၃၀ ၊ ဇူလိုင္ ၊ ၂၀၁၇
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စာအုပ္မ်ား လူမ်ား

တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ က်ေနာ့္မွာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ျပီး၊
ေျပာစရာေတြ တုိးတုိးလာသည္။

o စာအုပ္မ်ားအေၾကာင္း
o စာသမားမ်ား အေၾကာင္း
o စာဂ်ပုိးမ်ား အေၾကာင္း
o စာေရးဆရာမ်ား အေၾကာင္း
o စာဖတ္သူမ်ား အေၾကာင္း
o စာမုန္းတီးေရး ဝါဒီမ်ား အေၾကာင္း
o စာအုပ္စုေဆာင္ေရးသမားမ်ား အေၾကာင္း
o စာၾကည့္တုိက္မ်ားအေၾကာင္း
o စာအုပ္ေတြ႕လွ်င္ အလာ့ဂ်စ္ ထသူမ်ားအေၾကာင္း

စသည္ျဖင့္…။

က်ဴစာလိပ္ေတြ၊ ေပစာေတြ၊ ပုရပိုက္ေတြ၊ စကၠဴေတြ၊ ဖန္သား
ျပင္ေတြက တစ္ဆင့္ တျဖည္းျဖည္း ေရြ႕လ်ား လာေသာ၊ စာအုပ္
သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ဆရာေဖျမင့္စာအုပ္၌၊ က်ေနာ္ အလုံး
လုိက္ အခလုိဲက္ ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ စာသမားတုိ႔၏ သဘာဝႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားကုိ အကဲခတ္ခြင့္ရခဲ့သည္။
ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားမွ၊ စာသမား တစ္ေယာက္၏ အသြင္သ႑ာန္ကုိ က်ေနာ္မွန္းဆႏုိင္ခဲ့သည္။

သည္လုိႏွင့္၊ က်ေနာ့္ စာသမားဘဝက ပို၍ ပီျပင္လာသည္။ စာကုိေလာက္ေလာက္လားလား ဖတ္ျခင္း၏အက်ဳိး
ကုိ ခံစားရသည္။ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ကိုယ္တုိင္က လင္ႏွင့္ မယားလုိ အျမဲ ဖက္လွတဲကင္းျဖစ္လာသည္။ လူ႕
ပတ္ဝန္းက်င္တြင္၊ က်ေနာ့္နာမည္ၾကားလုိက္လွ်င္ စာအုပ္ကုိ ေျပးျမင္ၾကသည္အထိ ျဖစ္လာသည္။ စာအုပ္ ႏွင့္
က်ေနာ္ အသားက်ျခင္း ေန႔စြဲမ်ားသည္ စာအုပ္ကမာၻမွာ က်င္လည္က်က္စားေသာ ေန႔စြဲမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။

စာအုပ္မ်ားက စိတ္ဝင္စားစရာ။ စာအုပ္ကုိ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ။ စာသမား အမ်ဳိးအစား
ေပါင္းမ်ားစြာ ရိွသည္။ စာသတၱဝါအေပါင္း အျပားျပားရွိသည္။ စာသမားမ်ားမွာ ေယဘုယ်တူသည့္အခ်က္မ်ား ရိွ
ၾကေသာ္လည္း၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္က တစ္မ်ဳိး တစ္ဘာသာစီ ထူးဆန္းေနသည္။ ဤအခ်က္ကုိ၊
က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္ ျပင္ပ၌ ေတြ႕ဖူးသည္။ စာအုပ္ေတြထမွဲာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ စာသမားအစုအေဝးကုိ
ေလ့လာၾကည့္ရင္း ေတြ႕ဖူးသည္။

စာသမားဟူသည္ ထူးဆန္းေပစြ။
ရံဖန္ရံခါ ေဂါက္ေၾကာင္ေၾကာင္ လူသားမ်ား စာရင္း၌၊ စာသမားမ်ားက ထိပ္ဆုံးက ပါဝင္သည္။
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စာသတၱဝါမ်ား

စာသမားမ်ားေၾကာင့္၊ ကမာၻၾကီး ေျပာင္းခ့ဲသည္။ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားရွိသလုိ၊ လူ႕အသုိင္း
အဝုိင္းၾကီး ပ်က္စီးဖုိ႔လည္း စာသမားမ်ားက လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စာျပဳသူမ်ား စာရင္း၌လည္း၊ ဆိုးယုတ္မႈအတြက္
ျပဳစုေရးသားခဲ့ေသာ က်မ္းရွင္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ဥပမာ - မက္ၡီယာဗယ္လီ။

၁။ လင္ကြန္း
၂။ ဘက္ဂ်မင္ ဖရန္ကလင္
၃။ နပိုလီယံ
၄။ ဟစ္တလာ
၅။ အီမာဆင္
၆။ ရီွဝမ္တီ
၇။ ေမာ္စီတုန္း
၈။ ဟမဲင္းေဝ
၉။ ယန္းေပါလ္ဆာ့တ္ (ရ)
၁၀။ ေဂ်ာ့ေအာ္ဝလဲ္
၁၁။ ရိွတ္စပီးယား စသည္ျဖင့္၊
စာသမား၊ စာျပဳသူ၊ စာဆန္႔က်င္သူ ႏွင့္အနီးကပ္ ေပါင္းသင္းခြင့္ရသက့ဲသုိ႔၊ ျဖစ္ခဲ့သည္။

က်ေနာ့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုက၊ စာအုပ္ကမာၻမွာ က်င္လည္သည့္ စာသတၱဝါ
တစ္ေကာင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေတာၾကီးမ်က္မည္းထတဲြင္၊ ေတြ႕ရသမွ် သစ္ပင္ ပန္းမန္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအားလုံးက
က်ေနာ့္အတြက္ အထူးအဆန္းခ်ည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမက္ပင္ေလးေတြ၊ ေရညွိစိမ္းစိမ္းေတြ၊ သစ္ကပ္ပင္ေလးေတြ၊
စမ္းေခ်ာင္းေလးေတြ၊ မိႈပြင့္ေလးေတြ အားလံုးက က်ေနာ့္အတြက္ ေလ့လာစရာေတြ ခ်ည္းျဖစ္ခဲ့သည္။

စာအုပ္ကမာၻထဲမွာ၊ က်င္လည္က်က္စားရသည္က ရင္ခုန္စရာ ေကာင္းလွသည္။ စာအုပ္ကမာၻထဲက၊ အထူး
အဆန္း သတၱဝါမ်ားကုိ က်ေနာ္ ေတြ႕ခ့ဲသည္။ စာသမားအဖုံဖံုက၊ စာအုပ္ကမာၻကို လည္ေအာင္ လွည့္ခဲ့သည္။

စာအုပ္မ်ားသည္၊ သခၤါရတရားႏွင့္ မၾကာခဏ ၾကံဳၾကရသည္။ စာအုပ္မ်ား၏ ေလာကဓံကုိ ကရုဏာသက္စြာ
ဖတ္ခဲ့ရသည္။ စာအုပ္မ်ားကုိ က်ေနာ္ ခ်စ္သည္။ စာအုပ္မ်ားက၊ ဆုိးဝါးေသာ ေလာကဓံႏွင့္ ၾကံဳရေသာအခါ
က်ေနာ္ ကုိယ္တုိင္ ၾကံဳရသလုိ၊ စိတ္၌ ဝမ္းနည္း ပူးေဆြးမႈ ျဖစ္သည္။ စာအုပ္မ်ားကုိ သနားလာသည္။ ကုိယ္
ခ်စ္ေသာ သူကုိ ေလာကဓံ အရုိက္အပုတ္ျဖင့္ ခံရသည္ကုိ၊ ေဒါမနႆျဖစ္လာသည္။

ထူးဆန္းေသာ စာဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ားကုိ ပိုျပီး ေလ့လာျဖစ္လာသည္။ သူတုိ႔၏ အတြင္း အဇၥ်တကုိ ျမင္
ေအာင္ ႏွဳိက္ၾကည့္တတ္လာသည္။ မဟာက်မ္းၾကီး က်မ္းခိုင္မ်ားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕လာရျခင္း အေၾကာင္းတရားကုိ
က်ေနာ္ ရွာေဖြ မိသည္။
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 ထုိရွာေဖြစူးစမ္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး၊ သမိုင္းကုိ က်ေနာ္ သိလာသည္။
 လူ႕စိတ္သဘာဝ ကုိ ေလ့လာျဖစ္လာသည္။
 ေခတ္စနစ္၏ ျဖစ္တည္မႈကုိ မွန္းဆလာႏုိင္ခဲ့သည္။
 အေတြးအေခၚမ်ား၏ ဩဇာတိကၠမကို သတိထားမိလာ သည္။
 ေနာက္ဆုံး က်ေနာ္ကုိယ္တိုင္ မည္သုိ႔ေသာ စာသမား စာရင္းဝင္သနည္း ဆုိသည့္ ေမးခြန္းကုိ ထုတ္

လာ ႏိုင္ခဲ့သည္ အထိျဖစ္ခဲ့သည္။

ကမာၻ႕စာေပနိဒါန္း

စာအုပ္ကမာၻက၊
ကမာၻ႕ ဂႏၱဝင္စာေပႏွင့္ ထိေတြ႕ဖုိ႔ အတြက္ တပ္လွန္႔ေပးလုိက္ေသာ စာညႊန္းတစ္အုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ကုိယ့္ျမန္မာစာေပ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစာေပကုိ ႏွဳိင္းယွဥ္ေလ့လာရန္၊ လက္တို႔ သတိေပးလုိက္ေသာ
စာအုပ္မိတ္ဆက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
နာမည္ေက်ာ္ ကမာၻ႕စာအုပ္မ်ားကုိ ရီဗ်ဴးလုပ္ေပးသည့္ စာအုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
နယ္ပယ္အသီးသီးက၊ စာသမားမ်ား၏ ဓေလ့ကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည့္ စာအုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
စာေပေတာၾကီးမ်က္မည္းထဲက၊ ထူးထူးဆန္းဆန္း စာသတၱဝါမ်ားကုိ ထုတ္ႏုတ္ျပသည့္ စာအုပ္ျဖစ္ခဲ့
သည္။
စာအုပ္မ်ား၏ သမိုင္းကုိ ျပဆုိေသာ က်မ္းစာနိဒါန္း ျဖစ္ခဲ့သည္။
စာအသုိင္းအဝုိင္းအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ၊ လူမႈႏိုင္ငံေရးလႊမ္းမုိးမႈမ်ား အျဖစ္သႏွစ္မ်ားကုိ ရွာေဖြ ေဖာ္
ထုတ္ျပေသာ စာတစ္အုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာဖုိ႔၊ အရင္းမူလ ဇာစ္ျမစ္ရွင္မ်ား၏ ဇာတိထုတ္ပတ္လည္း ျဖစ္သည္။

ဥပမာ၊ ကားမတ္ခ္၊ လီနင္၊ အီစြပ္၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္၊ ပေလတုိ၊ ဂစ္ဘြန္း၊ အီမာဆင္ စသည့္ လူမ်ား။

ေအ၊ ေဂ်၊ ဂ်က္ေကာ့ဘ္(စ)

ဂ်က္ေကာ့ဘ္ကုိၾကည့္ျပီး၊ က်ေနာ္ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းမ်ားကုိ ျဖဳိဖို႔ ၾကဳိးစားခ့ဲသည္။ ရတတ္သမွ်၊ အခ်ိန္ပိုင္း
အလုပ္ကို လုပ္ျပီး ပိုက္ဆံစုခဲ့ဖူးသည္။ ဘာမွ မသုံးမစြဲပဲ အငတ္ခံျပီး ေငြကုိ စုတတ္လာသည္။ ရသမွ် ပိုက္ဆံ
နည္းနည္းျဖင့္၊ စြယ္စံုက်မ္းအစုံလုိက္ကုိ ျခစ္ကုပ္ဝယ္ခဲ့ဖူးသည္။ ဂ်က္ေကာ့ဘ္လုိ၊ စြယ္စံုက်မ္းထဲမွ စာလုံး
တစ္လုံးမက်န္ ဖတ္ဖို႔ ၾကဳိးစားခဲ့ဖူးသည္။ စာအုပ္ကမာၻ၏ လႊမ္းမိုးမႈကုိ က်ေနာ္ အေတာ္ခံရသည္။ က်ေနာ္ကိုယ္
တုိင္က ေက်ေက်နပ္နပ္ လႊမ္းမုိး ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ကုိယ္ သေဘာက် ႏွစ္ျခဳိက္သူဆုိလွ်င္၊ ေက်ေက်နပ္နပ္ၾကီး
အလႊမ္းမိုး ခံတတ္ျခင္းက၊ က်ေနာ့္ အက်င့္ျဖစ္သည္။
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မကီၡယာဗယ္လီ

ဗယ္လီေၾကာင့္၊ ႏိုင္ငံေရး၏ ယုတ္မာညစ္ေထးမႈကို က်ေနာ္ ေလ့လာဖုိ႔ ျဖစ္လာသည္။ အာဏာေနာက္ကြယ္က၊
အေမွာင္ဘက္ အျခမ္းသည္ က်ေနာ့္အတြက္ ပုိ၍ စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္လာသည္။ ဂရိေရာမက တစ္ဆင့္
ဖေလာရင့္ျမဳိ႕သား မကီၡယာဗယ္လီက၊ က်ေနာ္ ေလ့လာျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး သတၱဝါ တစ္ေကာင္ျဖစ္လာသည္။
ဤသုိ႔ျဖင့္၊ ေလ့လာေရး လက္တံအသစ္မ်ား က်ေနာ္ ျဖန္႔က်က္ခဲ့သည္။

ဆင္ကလဲယား

နာမည္ အျပည့္အစုံက၊ အပၸတန္ ဆင္ကလဲယားျဖစ္သည္။ ဆင္ကလဲယားက၊ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒီ တစ္ေယာက္။
အရင္းရွင္စနစ္၏ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္မႈကုိ၊ အခြံလွပ္ျပလုိက္ေသာ စာအုပ္ကုိ ေရးသူ။ ဤစာအုပ္ကုိ
အေမရိကန္ နင္းျပားမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ကို ပစ္မွတ္ထားခ့ဲေသာ္လည္း၊ အစာအိမ္ကုိ ထိခဲ့ေသာ စာအုပ္။ လက္ဝါး
ၾကီး အုပ္မႈကုိ ျငင္းဖ်က္ဖို႔ ၾကဳိးစားခ့ဲသည့္ စာအုပ္။ ဒီစာအုပ္ မိတ္ဆက္ေၾကာင့္၊ အရင္းရွင္စနစ္ကို အိုင္ဒီေယာ္
လုိဂ်ီ အေနျဖင့္ မဟုတ္ဘ၊ဲ လက္ေတြ႕ျဖစ္ပ်က္မႈ အပုိင္းက ေလ့လာေစဖုိ႔၊ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

အရင္းရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား လူတန္းစားမ်ားအၾကားက၊ ပဋိပကၡသမုိင္းကုိ ေလ့လာဖုိ႔ ဘာသာရပ္ အသစ္တစ္ခု
တုိးလာသည္။ ေတာတြင္းဥပေဒအတုိင္း၊ ႏိုင္ရာစားဝါဒကုိ မုန္းတီးလာသည္။ ဘာသာျပန္စာအုပ္အျဖစ္၊ ထုတ္
ေဝထားေသာ ေရႊဥေဒါင္း ဘာသာျပန္သည့္ ေသြးစုပ္ေျမ စာအုပ္ကို ခ်က္ခ်င္း ရွာဝယ္သည္။ ဖတ္သည္။ ရြာ
သြားသည့္ ေလာ္ကယ္ရထားေပၚမွာ၊ ထိုင္ဖတ္ခဲ့သည္။ ေက်းလက္ လယ္သမား၊ ေအာက္ေျခအလုပ္သမားမ်ား
စီးနင္း လုိက္ပါလာသည့္ ခရီးသည္မ်ား အလယ္မွာ၊ ေသြးစုပ္ေျမ ဘာသာျပန္ဝတၳဳကုိ ထုိင္ဖတ္ခဲ့သည့္၊ အေတြ႕
အၾကံဳက၊ က်ေနာ့္အတြက္ မေမ့ႏုိင္စရာ အျဖစ္အပ်က္။

အန္ကယ္တြမ္

မူရင္းစာေရးသူက၊ ဟရဲိယက္ ဘီးခ်ာစတုိး။ အေမရိကန္ ကၽြန္စနစ္ကုိ ေတာ္လွန္ဖို႔၊ တပ္ဦးက လွဳံ႕ေဆာ္ႏိုင္ခ့ဲ
ေသာ စာအုပ္ကို ေရးသူ။ စာအုပ္မိတ္ဆက္မ်ားက၊ က်ေနာ့္အတြက္ ေလ့လာစရာ ဘာသာရပ္အသစ္မ်ားကုိ
တုိး၍ တိုး၍ မ်ားလာေစသည္။ အန္ကယ္တြမ္ မိတ္ဆက္မွသည္၊ လင္ကြန္း အတၳဳပၸတိၱကုိ က်ေနာ္ ဆက္ဖတ္
ျဖစ္သည္။ ျပီးေတာ့ လင္ကြန္းလက္ထပ္က၊ အေမရိိကန္ ျပည္တြင္းစစ္အေၾကာင္း ထပ္ေလ့လာသည္။ ေတာင္
ပိုင္း ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း တုိ႔ျဖစ္ေသာ၊ အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္က က်ေနာ့္အတြက္ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံေရးေလ့လာဆန္း
စစ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

ေဂ် ဒီ ဆလင္း ဂ်ား

လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးနည္းနာအတြက္ ဘာသာရပ္အသစ္ အျဖစ္ ေလ့လာျဖစ္ေသာ ကနဦး ဖတ္ရႈမႈ၊ နိဒါန္း
ျဖစ္သည္။ ျမသန္းတင့္က ေလလြင့္သူ အမည္ျဖင့္ ဘာသာျပန္သည္။ ေခတ္ ႏွင့္ စနစ္အၾကားက၊ လူမႈေရး
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အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ သတိထား ဖတ္ဖို႔၊ တုိက္တြန္းလုိက္ေသာ စာတစ္ပုဒ္ျဖစ္လာသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္၊ ပညာ
ေရးစနစ္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ထပ္တုိးေလ့လာသည္။

ေဂ်ာ့ခ်္ ေအာ္ဝလ္ဲ

ေအာ္ဝလ္ဲေရးထားေသာ၊ စာအုပ္ကုိ သခင္ဗေသာင္းက ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရးလုိ႔ ဘာသာျပန္သည္။
ကြန္ျမဴနစ္စနစ္၏ လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္မ်ားကုိ က်ေနာ္ သိနားလည္လာသည္။ မ်က္စိထဲတြင္ ကြင္းကြင္းကြက္
ကြက္ ျမင္လာသည္။ ပစၥည္းမဲ့ အာဏာရွင္စနစ္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေတြးမိလာသည္။ ဆုိဗီယက္ ၏
ေတာ္လွန္ေရး သမုိင္းကုိ ေျခဆန္႔ေလ့လာဖုိ႔ ျဖစ္လာသည္။ သေဘာတရားေရးႏွင့္ လက္ေတြ႕အရွိတရားကုိ ခြာ
ျပီး ၾကည့္တတ္လာသည္။

အာဏာ၏ သဘာဝႏွင့္ လူ႕သေဘာ၊ သဘာဝကုိ ယွဥ္တြဲေလ့လာျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ ဆက္စပ္ျဖစ္တည္မႈကုိ
သတိထားၾကည့္လာမိသည္။ အေျခခံ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား လူတန္းစားအၾကားက၊ ခံစားခ်က္မ်ားက
က်ေနာ့္ ႏွလံုးသားကုိ တစ္မ်ဳိးတစ္ဘာသာ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ အရင္းရွင္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္အၾကားက၊ ထိပ္တုိက္
ေတြ႕မႈမ်ားကုိ က်ေနာ္ ျမင္လာသည္။ လူမႈစနစ္ အေျပာင္းအလဲၾကီးတစ္ခုလုံးကုိ၊ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
စနစ္က ပံုေဖာ္ ထုဆစ္ပုံကို ေတြ႕လာသည္။

မူရင္းစာအုပ္ကုိ မဖတ္ႏိုင္ေသးသည့္၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ တစ္ေယာက္အဖုိ႔၊ သခင္ဗေသာင္း၏ ဘာသာ
ျပန္စာအုပ္ကို အငမ္းမရ၊ ဖတ္ခဲ့ရသည္။ နည္းပညာတကၠသုိလ္တက္ရင္း၊ ပစၥည္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္ကုိ သေရာ္
ေသာ ဝတၳဳရွည္ကုိ၊ ေက်ာင္းျပဌာန္းစာအုပ္ပံုအၾကားမွာ ထုိင္ဖတ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့
သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ….
ကြန္ျဖဴးရွပ္ အဆုိအမိန္႔က်မ္း
ႏုိဘယ္ဆုမ်ား၏ ျဖစ္တည္မႈ
ႏုိဘယ္ဆုကုိ ျငင္းပယ္မႈ အေၾကာင္းအရာမ်ား အပါအဝင္၊ တကယ့္ စာဂ်ပုိးၾကီး ဟာရိုးဗလြန္း ႏွင့္ ဆင္ျမဴရယ္
ဂၽြန္ဆင္တုိ႔ အထိ က်ေနာ့္ အဇၥ်ကုိ ဆြဲေခၚသြားခဲ့သည္။

အျမဲ အမွတ္ရရျဖစ္ေနသည့္ ေနာက္ဆုံး အေၾကာင္းအရာက၊
စာမသင္ရ၊ စာမဖတ္ရ၊
စာအုပ္မရိွေစရ

စာအုပ္မ်ား၏ တန္ခိုးစြမ္းအားကုိ သိသူမ်ားက၊ စာေတြ တတ္သြားမွာ၊ စာဖတ္မွာကို ေၾကာက္သည့္စိတ္ေၾကာင့္
ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ား၊ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ရွီဝမ္တီ၊ ဟစ္တလာ ႏွင့္ ေရာမ
ဧကရာဇ္ အခ်ဳိ႕….
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စာအုပ္မ်ားကုိ မီးရႈိ႕သူ၊ စာၾကည့္တုိက္မ်ားကုိ မီးတုိက္သူ၊ မလုိလားေသာ စာအုပ္မ်ားကုိ သုတ္သင္ ဖ်က္စီးသူ၊
စာအုပ္ေရးသူမ်ားကုိပင္၊ တုိက္ခိုက္ လုပ္ၾကံသူ… စသူမ်ားအေၾကာင္းက၊ အခုထက္ထိ ရင္မွာ တစ္လွပ္လွပ္။

စာဖတ္ျခင္းေၾကာင့္၊ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆင္ျခင္တုံတရားမ်ားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕စိုးထိတ္၍ စာမသင္ရ၊ စာမဖတ္ရ၊
စာအုပ္မရိွေစရဟု ျပဌာန္းသူမ်ား။

ထူးဆန္းေသာ စာအုပ္မ်ား၏ ေလာကဓံက၊ စာသမားျဖစ္သူ က်ေနာ့္ကုိ ထိခိုက္ခံစားေစခဲ့သည္။ စာအုပ္မ်ားကုိ
သနားသလုိလုိ ျဖစ္လာသည္။ စာတစ္လုံးအတြက္ အျပင္းအထန္ အားထုတ္ခဲ့ေသာ သူတုိ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ
ဖတ္မိျပီး စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ား ရလာသည္။

သည္လုိႏွင့္၊ က်ေနာ္ စာသမားလုံးလုံးျဖစ္လာသည္။
စာကုိ တစုိက္မတ္မတ္ ေရးသားလာသူျဖစ္လာသည္။

ကုိယ္သိထား၊ ျမင္ထားသည့္ သေဘာထားကို လူထုအၾကား ပံုသ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္၊ မျပတ္ ျဖန္႔ခ်ိသူျဖစ္လာ
သည္။

စာတစ္လုံး၊ စကားလုံးတစ္လုံး၏ တန္ဖိုး၊ အႏွစ္သာရကုိ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ခံစားနားလည္သူျဖစ္ဖို႔၊ ၾကဳိးစားအား
ထုတ္ေနသူျဖစ္လာသည္။

တစ္သက္လုံး စာေပေရးသားဖို႔၊ ေလ့က်င့္တည္ေဆာက္ေနသူျဖစ္လာသည္။
စာမ်ားႏွင့္၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ ထိေတြ႕ ေစဖို႔ ခ်ိတ္တစ္ခုျဖစ္ေအာင္၊ က်ေနာ္ လုပ္လာခ့ဲသည္။

ဤစာညႊန္းမွာ၊ စာသမားတစ္ေယာက္က စာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္းဟု ပညတ္ခ်င္က ပညတ္ႏိုင္သည္။

ေန႔လည္ ၁၂ း ၁၀
၃၁ ၊ ဇူလိုင္ ၊ ၂၀၁၇
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ရန္သူမွ မိတ္ေဆြသို႔

စာညႊန္း - ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ / ဒဂုန္တာရာ

ဤမဇဲာကၽြန္း
စခန္းသာေမာ၊ ေက်းလက္ေတာတြင္
ငါလွ်င္ ေမြ႕ေပ်ာ္၊ တစ္ကိုယ္ေတာ္တည့္
ေရးေဖာ္မရွိ၊ ဖတ္ေဖာ္မရိွ
ေဝဖန္သူမရွိ၊ တိုက္ခိုက္သူ မရိွ
အမိန္႔မရိွ၊ ေလွ်ာက္လႊာမရိွ
ငါ့ကုိ မသိ၊ ငါ့စာမသိ
အမုန္းမရွိ။ စစ္ပြဲ မရိွ
ပကတိထင္ဟပ္၊ စိမ္းရိုင္းလတ္ဆတ္
လြတ္လပ္နယ္ေျမ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေျမ။ ။

ဒဂုန္တာရာ / မိမိကုိယ္ကုိ မဇဲာသုိ႔ ပုိ႔ျခင္း ကဗ်ာမွ
၃-၇-၈၆ (မုိးေဝ၊ ဩဂုတ္၊ ၁၉၈၆)

“ႏိုင္ငံေရးဆုိတာ ရန္သူကို မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာ…”
“မုန္းသူမရိွ၊ ခ်စ္သူသာရွိ… ရန္သူမရိွ၊ မိတ္ေဆြသာရွိ….”

ႏိုင္ငံေရးသင္တ့ဲေက်ာင္းဆရာဘဝကုိ ေရာက္ကတည္းက၊ က်ေနာ္ အျမဲေျပာခဲ့သည္က၊ ႏိုင္ငံေရးဆုိတာ ရန္သူ
ကုိ မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာ… ဆုိသည့္ စကား။ ရန္/ငါ စည္း တင္းက်ပ္လြန္းသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဓေလ့
အတြင္းမွာ က်င္လည္က်က္စားေနသူအဖုိ႔၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ ရန္သူေတြ နည္းလြန္းမက နည္းလာေအာင္
လုပ္ရမည့္ တာဝန္ရွိသည္ဟု က်ေနာ္ျမင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဆုိတာ ျငိမ္းခ်မ္းနယ္ေျမျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္ဟု ယုံၾကည္ထားသည္။

ဒဂုန္တာရာသည္ နတ္ေနကုိင္း တစ္ခုဟု ဆရာေက်ာ္ဝင္းက၊ က်ေနာ့္ကုိ ေျပာဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္ က်ေနာ္
မရတဲရဲႏွင့္ တုိ႔ထိၾကည့္မိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတမန္ေတာ္ဟု ပညတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္၊ ဆရာၾကီး
ဒဂုန္တာရာက၊ သူ႕ႏုိင္ငံေရးသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားကုိ အတြင္တြင္ေျပာခ့ဲသူျဖစ္
သည္။ မည္သည့္ ဒႆန၊ အျမင္၊ ယူဆခ်က္၊ ရႈေထာင့္ကုိ ေျပာသည္ျဖစ္ေစ…. ေနာက္ဆုံးမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၌
နိဂံုးသတ္သြားသည္ဟု က်ေနာ္ ခံစားရသည္။
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က်ေနာ္ ဆရာၾကီး ဒဂုန္တာရာ၏ စာအုပ္မ်ားကုိ အမ်ားအစား မဖတ္ဖူးပါ။ သုိ႔ေသာ္ ရတတ္သမွ် စုေဆာင္းေလ့
ရိွသည္။ က်ေနာ္ စိတ္ဝင္စားႏုိင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ပို၍ စုေဆာင္းျဖစ္သည္။ ထုိအထဲမွ၊ က်ေနာ္
အၾကဳိက္ဆုံး စာပုဒ္မ်ား မ်ားစြာ ေတြ႕ရသည္။ ဒဂုန္တာရာ့ စာမ်ားက၊ က်ေနာ့္ ႏွလံုးသားကုိ တျဖည္းျဖည္း ႏဲွ႔ယူ
လွဳပ္ေခၽြသည့္ စြမ္းပကားမ်ားကုိ ပိုင္ဆုိင္သည္။

ဒဂုန္တာရာႏွင့္ က်ေနာ္ဘဝက၊ အင္မတန္ အလွမ္းေဝးသည္။ မ်ဳိးဆက္ခ်င္းလည္း အေတာ္ကြာသည္။
ဒဂုန္တာရာက၊ က်ေနာ္ လုိက္မမွီခဲ့သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတမန္ေတာ္…။

 အခ်စ္၊ အမုန္း
 အမုန္း၊ အခ်စ္၊
 ရန္သူမွ မိတ္ေဆြသုုိ႔
 ဆန္႔က်င္ဘက္တို႔ ညီညႊတ္ေရး
 ျငိမ္းခ်မ္းေရးဇာတ္ညႊန္း
 ခ်စ္ရနံ႔ပံုကားခ်ပ္ စသည္ျဖင့္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတရားတုိ႔ ထံုမႊမ္းထားေသာ စာအုပ္။

ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ…။
ႏိုင္ငံေရးညစ္ေထးမႈ မဟုတ္။ ႏုိင္ငံေရးယုတ္မာမႈ မဟုတ္။

အခ်စ္ကမာၻ
ဒဂုန္တာရာက၊ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈဝါဒသည္ ဗုဒၶအလုိက် ေမတၱာဝါဒ ဟု ေဟာသည္။ အခ်စ္ကမာၻၾကီးကုိ
တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ အုိင္ဒီေယာ္လုိဂ်ီဟု ေဟာသည္။

အခ်စ္ကမာၻၾကီးတည္ေဆာက္ရန္
- ယဥ္ေက်းမႈဝါဒ
- ေမတၱာဝါဒ
- ျငိမ္းခ်မ္းေရးဝါဒ လုိသည္။

အျဖဴ၊ အမည္း လမ္းေၾကာင္း၊ ရန္သူ မိတ္ေဆြ အျမင္၊ ရန္/ငါ စည္း တံတုိင္းကာမႈတုိ႔က၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမုိင္း
စဥ္တြင္၊ ထပ္တလဲလဲ ၾကံဳရသည္။ ျပည္သူမ်ား ပ်င္းလွျပီ။ အျမရဲန္ျပဳတုိက္ခိုက္၊ ထုိးႏွက္ေနရျခင္းက ျပည္သူ
ေတြ ျငီးေငြ႕ေနၾကျပီ။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကလည္း၊ လက္ညိွဳးထုိးသည့္ အလုပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္ဟု ထင္
ေနသည္။ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွသည္။

က်ေနာ္တုိ႔၊ ႏိုင္ငံေရးသည္ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္ကုိ ေရာက္ေလာက္ေအာင္၊ အဆင့္အတန္းမရိွေသးဟုပင္
ဘုေတာလုိက္ခ်င္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္ျမင့္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ၾကပါမွ၊ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္
အတန္းတစ္ရပ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရိွလိမ့္မည္။ သုိ႔မဟုတ္က၊ မလြယ္။ မလြယ္ေရးခ် မလြယ္။
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ရန္သူမရွိျခင္းသည္၊ အမုန္းမရွိ၍ မဟုတ္။
အမုန္းမရွိ၍သာ၊ ရန္သူမရွိျခင္း ျဖစ္မည္။
ထုိအခါ… အခ်စ္ပြားရမည္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်င္လာမည္။
သင့္ျမတ္ခ်င္လာမည္။

ရန္သူမရိွလွ်င္၊ အမုန္းရွိေတာ့မည္ မဟုတ္။
စစ္ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္။
ထုိအခါ…. အခ်စ္ဝင္လာမည္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာၾကမည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ကမာၻ႕လူသားတုိ႔အတြက္
တိုးတက္ေရးျဖစ္သည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္၊ ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္ဝါဒျဖစ္သည္။ လစ္ဘရယ္တို႔က၊ ပူးေပါင္းေရးကုိ လုိလား
သည္။ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္၊ ပိုမိုသာယာဝေျပာေသာ ကမာၻၾကီးျဖစ္လာမည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ကုိ
လစ္ဘရယ္ဝါဒက ကိုင္စြဲသည္။

 ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 အခ်င္းခ်င္းအၾကားအျပန္ျပန္အလွန္လွန္ မွီတင္းေနထုိင္ေရး၊
 စံတန္ဖိုး မ်ားကုိ၊ အေလးထားေရး လစ္ဘရယ္သမားမ်ား ၏ အေျခခံမူမ်ားျဖစ္သည္။

ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ၊ ပေဒသာစုံေသာ ေရာင္စံု ပန္းခင္းၾကီးက အစီအရီ ပြင့္လန္းေနတာ မေကာင္းဘူးလား။ ျမက္ရိုင္း
ေတြ၊ ခ်ဳံႏြယ္ေတြ အသီးသီး ဘုရင္လုပ္ မင္းမူေနတာထက္ စာရင္၊ ေရာင္စံုပန္းမ်ား သူ႕ေနရာနဲ႔သူ အျပဳိင္းအရုိင္း
အလွျပဳိင္ေနၾကတာ မေကာင္းဘူးလား။

ႏုိင္ငံေရးရႈေထာင့္

ႏိုင္ငံေရးမွာ ဧကဝါဒတုိ႔ အရာမေရာင္။ ဗဟုဝါဒတုိ႔ျဖင့္ ထုံမႊမ္းအပ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈဟူသည္ ဗဟုဝါဒ
၌သာ ေကာင္းစြာ ဖြံ႕ျဖဳိးႏိုင္သည္။ ရိုင္းရာမွ ယဥ္ရာသုိ႔ ေျပာင္းလဲလာျခင္းသည္ တုိးတက္မႈျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ျဖဳိးမႈ
ျဖစ္သည္။
တုိးတက္ျခင္း၊ ဖြံ႕ျဖဳိးျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရန္

- ရန္သူမွ မိတ္ေဆြ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းရမည္။
- ေတာ္လွန္ေရးမွ တည္ေဆာက္ေရးသုိ႔ ေျပာင္းရမည္။
- အမည္းမွ အျဖဴသုိ႔ ေျပာင္းရမည္။
- မီးခုိးေရာင္နယ္မွ ပေဒသာစုံမႈ နယ္သုိ႔ ေျပာင္းရမည္။
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- လမ္းမေပၚမွ စားပြဲဝိုင္းသုိ႔ ေျပာင္းရမည္။
- အၾကမ္းနည္းမွ အႏုနည္းသုိ႔ ေျပာင္းရမည္။
- လက္နက္နည္းမွ ညိွႏွဳိင္းေရးနည္းသုိ႔ ေျပာင္းရမည္။
- စစ္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေျမသုိ႔ ေျပာင္းရမည္။
- အမုန္းမွ အခ်စ္သုိ႔ ေျပာင္းရမည္။
- တံတုိင္းမွ တံတားသုိ႔ ေျပာင္းရမည္။
- အနည္းမွ အမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းရမည္။
- ဧကမွ ဗဟုသုိ႔ ေျပာင္းရမည္။
- ဗဟုိမွ ဗဟုသုိ႔ ေျပာင္းရမည္။
- အရုိင္းမွ အယဥ္သုိ႔ ေျပာင္းရမည္။
- စစ္မွ အခ်စ္သုိ႔ ေျပာင္းရမည္။

ဗဟုဝါဒဖြံ႕ျဖဳိးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းမည္သည္။ ဗဟုဝါဒသည္ အမ်ားႏွင့္ သက္
ဆိုင္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက၊ တစ္ကုိယ္ေတာ္က်ိတ္ဝါဒ မဟုတ္။

ႏိုင္ငံေရးဟူသည္၊ ရိုင္းရာမွ ယဥ္လာေသာ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။ ရန္သူမွ မိတ္ေဆြအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္စဥ္
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသည္ အမ်ားႏွင့္ ပက္သက္သည္။ တစ္ဦးတည္း မဟုတ္။ တစ္ကုိယ္တည္းမဟုတ္။ အမ်ား
ႏွင့္ပက္သက္ျခင္း၊ အမ်ားေကာင္းစားျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတည္း ေကာင္းစားျခင္း မဟုတ္။

ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈက၊
- ဧကဝါဒကုိ ေရွာင္သည္။
- တစ္ကုိယ္ေတာ္ ေကာင္းစားေရးကုိ ေရွာင္သည္။
- တစ္ကုိယ္ေတာ္ သူရေဲကာင္းဝါဒကုိ ေရွာင္သည္။
- လက္ဝါးၾကီးအုပ္မႈ၊
- ႏုိင္ရာစားမႈ၊
- ပုဂၢဳိစြဲ၊ အာဃာတ လႊမ္းမိုးေရးကုိ ေရွာင္သည္။

မတည့္အတူေနဝါဒ

ဒဂုန္တာရာက ဒီမိုကေရစီကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ဆုိတာ မတည့္အတူေနဝါဒ။ ဒီမိုကေရစီ ဆုိတာ
ဗဟုဝါဒ။ ပေဒသာစုံမႈကို လက္ခံတာ ဒီမုိကေရစီ။ မတူျခင္းကုိ ေပါင္းစပ္ျခင္းသည္ ညီညြတ္ေရးျဖစ္သည္ဟု
ေဟာေသးသည္။

ကမာၻၾကီးသည္ ေပါင္းစည္းေနသည္။ ေပါင္းစပ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈျဖစ္သည္။ ဒဂုန္တာရာက
“ေပါင္းစပ္ျခင္းဆုိရာတြင္ အႏု ႏွင့္ အရင့္၊ လူငယ္ႏွင့္ လူၾကီး၊ ႏွလုံးရည္ႏွင့္ လက္ရံုးရည္တုိ႔ ေပါင္းစပ္ၾကရမည္။
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ေပါင္းစပ္ခ်င္သူမ်ားကုိလည္း ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေအာင္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကရေပမည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး
ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္သည္” ဟု ေဟာသည္။

ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ စာအုပ္က၊ ဒဂုန္တာရာ ဒႆနမ်ားကုိ စုစည္းထားျခင္းဟု က်ေနာ္ မျမင္။ ႏုိင္ငံေရး
အသုိက္အဝန္းၾကီးတစ္ခုလံုး၏ ဒႆနအျမင္ဟု က်ေနာ္ယူဆသည္။ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ အသုိင္အဝန္းၾကီး
တစ္ခုလုံးကုိ တည္ေဆာက္ခ်င္ေနေသာ၊ ႏိုင္ငံေရးသတၱဝါထုအတြက္ မဟာအုိင္ဒီေယာ္လုိဂ်ီျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္း
ေသာ ေခတ္သစ္ကမာၻအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေျခလွမ္းသစ္ျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစု၊ ဂလုိဘယ္ႏုိင္ငံေရးကုိ ေမာင္းႏွင္မည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အယူအဆျဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္ ယုံၾကည္သည္။

ဒီမုိကေရစီ ဆုိတာ မတည့္အတူေနဝါဒ။
ရန္သူကုိ မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာ ႏိုင္ငံေရး။
အရုိင္းမွ အယဥ္သုိ႔ ေျပာင္းတာ ယဥ္ေက်းမႈ။
ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ ဆုိတာ ဧကဝါဒမဟုတ္။ ဗဟုိဝါဒ မဟုတ္။ ဗဟုဝါဒျဖစ္သည္။ ပေဒသာစုံေသာ ပန္းခင္းၾကီး
ျဖစ္သည္။
တစ္ကုိယ္ေတာ္က်ိတ္ဝါဒျဖင့္၊ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္ မျမင့္။
တရားေသဝါဒ၊ ငါတေကာေကာဝါဒ၊ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ဝါဒမွ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ မျဖစ္ထြန္း။
စစ္မွာ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ မရိွ။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွာသာ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ရိွသည္။

ည ၇ း ၃၅
၁ ၊ ဩဂုတ္ ၊ ၂၀၁၇
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စာညႊန္းမ်ား ၊ ဖတ္ညႊန္းမ်ား

စာဖတ္သမားမ်ားအဖုိ႔၊ စာညႊန္းမ်ားက အလြန္ အသုံးဝင္သည္။
ကုိယ့္မွာ ဘက္တူ ေဆြးေႏြးဘက္ ခ်ဳိ႕တ့ဲသူမ်ား အဖုိ႔၊ ပို၍ အသုံး
ဝင္သည္။ စာညႊန္းေတြက၊ စာသမားေတြအတြက္၊ ျမိန္လ်က္ဖြယ္
ဟင္းလ်ာက့ဲသုိ႔ ျဖစ္သည္။ စာညႊန္းေတြမွာ၊ ဒီဇိုင္းေပါင္းစံု၊
ဗားရွင္းေပါင္းစံု ရိွတယ္။ မိတ္ဆက္စာ သေဘာမ်ားလည္း
ရိွသည္။ ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပေသာ ပံုစံလည္းရိွသည္။ လမ္းညႊန္
သေဘာလည္းရိွတန္သေလာက္ ရိွသည္။

သုိ႔ေသာ္၊ ဒီ့ေနာက္ပုိင္း က်ေနာ္ စာအုပ္ အညႊန္းဆန္ဆန္
အက္ေဆးမ်ား ေရးျဖစ္သည္။ စာညႊန္းေတြက၊ စာဖတ္ ရွိန္ကုိ
ျမွင့္တင္ေပးရာ အေၾကာင္းတစ္ပါးဟု က်ေနာ္ ယူဆသည္။
ဖတ္ညႊန္းမ်ားက၊ အမွန္တကယ္ ေလ့လာ လုိက္စားသူအတြက္၊
အသုံးက်သည္။ အထူးသျဖင့္၊ ဆက္စပ္ေလ့လာေသာ ဘာသာ
ရပ္၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား၌ ပို၍ အသုံးက်သည္။

ဆရာေက်ာ္ဝင္းက၊ စာအုပ္အညႊန္းကုိ၊ လုိအပ္ခ်က္အရ ျဖည့္ေရး ရင္း၊ စာတစ္တန္ ေပတစ္တန္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု
ေျပာသည္။ ထြက္လာသည့္ စာအုပ္က၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ။ ျမန္မာျပည္မွာ၊ စာအုပ္အညႊန္းဟူ၍
ေလာက္ေလာက္လားလား သိပ္မရိွ။ ဂႏၱဝင္စာေပမ်ားကုိ တုိ႔ထိျဖစ္ ရန္၊ ေရးသားထားခ်က္ အခ်ိဳ႕သာ ရွိသည္။
က်ေနာ္ေတြ႕ဖူးဖတ္ဖူးသည္က၊ ေက်ာ္ေအာင္၏ ဂႏၱဝင္ ဝတၳဳမ်ား အညႊန္း၊ ေဖျမင့္၏ စာအုပ္ကမာၻ ႏွင့္ ယခု
ဆရာေက်ာ္ဝင္း၏ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တို႔သာ။

စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္တာ

က်ေနာ္ စာသမားဘဝေရာက္လာတာၾကာျပီ။ ၁၀ ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ေရာ့မည္။ ၁၀ ႏွစ္တာအတြင္း၊ စာအုပ္မ်ား
ႏွင့္ ပက္သက္ျပီး က်ေနာ္ ျမင္ခဲ့သည့္ အျမင္မ်ားက အဖုံဖံု၊ အစံုစုံ။ ကာလတစ္ခု ျဖတ္သန္းျပီးတုိင္း၊ ေျပာင္းလဲ
ခဲ့သည္။ စာအုပ္အေပၚ၊ စာေရးဆရာမ်ားအေပၚ၊ စာေရးသူမ်ားအေပၚ ျမင္သည့္ ရႈေထာင့္မ်ားက တစ္မ်ဳိးျပီး၊
တစ္မ်ဳိး ေျပာင္းလ်က္။

လူေတြက စာအုပ္ေတြႏွင့္တူသည္။
- တခ်ဳိ႕က၊ စာအုပ္တစ္အုပ္ႏွင့္တူသည္။
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- တခ်ဳိ႕က၊ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ႏွင့္တူသည္။
- တခ်ဳိ႕က၊ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ႏွင့္တူသည္။
- တခ်ဳိ႕က၊ ဝတၳဳတုိ တစ္ပုဒ္။
- တခ်ဳိ႕က၊ ဝတၳဳရွည္ တစ္ပုဒ္။
- တခ်ဳိ႕က၊ ဂႏၱဝင္ ဝတၳဳရွည္ၾကီးပမာ။
- တခ်ဳိ႕ကလည္း စြယ္စံုက်မ္းလုိ။
- တခ်ဳိ႕က၊ က်မ္းတစ္ဆူက့ဲသို႔….
- တခ်ဳိ႕ကလည္း၊ ညစ္ညမ္းစာအုပ္ လုိ… အျပာစာအုပ္လို။
- တခ်ဳိ႕က၊ စာေပါ့စာသြမ္း တစ္အုပ္ ပမာ။
- တခ်ဳိ႕က၊ ဟာသစာေပ….
- တခ်ဳိ႕က၊ အလြမ္းအေဆြးမ်ားႏွင့္ ခ်ယ္သထားေသာ စာပန္းခ်ီ။
- တခ်ဳိ႕က၊ အရည္မရ အဖတ္မရ …. စာအုပ္ပမာ….

သိပ္မၾကာခင္က၊ စာေပါ့သြမ္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ၊ အေဝးက မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျဖစ္ေသးသည္။
က်ေနာ္တုိ႔ အျငင္းအခုန္ျဖစ္ၾကသည္။ စာေပ့ါသြမ္းက၊ စာအဖုိးတန္မ်ားကုိ တန္ဖုိးျမွင့္ေပးေသာ သေဘာေတာင္
ေဆာင္ေသးသည္။ အေၾကာင္းမွာ… ဤသုိ႔။

လသာ ညက၊ အဘယ့္ေၾကာင့္သာယာသနည္း။ လမုိက္ည ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈက၊ အဘယ့္ေၾကာင့္
ေက်နပ္စရာ ေကာင္းသနည္း။ ဆုံးရံႈးမႈမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အခ်စ္မ်ားက အမုန္းမ်ားေၾကာင့္သာ ပိုတန္ဖိုးျမင့္
လာရသည္ မဟုတ္လား။ လသာညသည္ လမုိက္ေၾကာင့္သာ၊ ပိုေအးခ်မ္းရသည္ မဟုတ္လား။ ေအာင္ျမင္မႈက
လည္း ဆုံးရံႈးမႈမ်ားေၾကာင့္သာ၊ ပုိခ်ိဳျမိန္ရသည္ မဟုတ္လား။ စာေကာင္းမ်ားသည္လည္း၊ စာေပါ့စာသြမ္းမ်ား
ေၾကာင့္သာ၊ ပို၍ ထင္ေပၚလာသည္ မဟုတ္လား။

ရံဖန္ရံခါ၊ ေရႊတူးသမားမ်ားေၾကာင့္ ေရႊအေျမာက္အျမား ေတြ႕ရသလုိ၊ စာတူးသမားမ်ားေၾကာင့္၊ စာေကာင္းေပ
မြန္မ်ား ျမဳပ္ရာက ေပၚလာသည္။ ပုန္းရာမွ ေပၚလာသည္။ အိပ္ရာမွ ႏိုးလာသည္။ ဖတ္ညႊန္းမ်ားက၊ အိပ္ေနသူ
ကုိ ပုပ္ႏိုးသူတည္း။ ျမဳပ္ေနသည္ကုိ ေဖာ္ျခင္းတည္း။

ဆရာေက်ာ္ဝင္းစာအုပ္က၊ အလွမ္းမမွီေသာ စာမ်ားကုိ ဖတ္ရန္ ေဆာ္ဩတုိက္တြန္းသည့္ စာအုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
လူမႈ သိပၸံနယ္က၊ ကမာၻ႕စာေပကုိ အစဆြဲထုတ္ေပးသည္။ ျမန္မာစာေပထဲက၊ ဖတ္စရာ စာညႊန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပ
သည္။ က်ေနာ့္အတြက္ အသုံးဝင္သည္။

စာေတာနက္

စာေတာနက္ထဲမွာ၊ သုံး ေလး ႏွစ္ခန္႔ က်ေနာ္ ဝလဲည္လုိက္ေနဖူးသည္။ စာေပႏွင့္ပက္သက္၍၊ က်ေနာ့္မွာ၊
လမ္းျပေျမပုံ မရွိ။ လမ္းညႊန္ဆုိင္းဘုတ္မေတြ႕။ ေမးရျမန္းရမယ့္သူ မရိွ။ ဤအျဖစ္က၊ ဖတ္ညႊန္းမ်ားကုိ အလြယ္
တကူ မေတြ႕မိျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္သည္။ ဖိုးသူေတာ္ မ်က္စိလည္လွ်င္၊ ဆန္မ်ားမ်ားရသည္ ဆုိသည့္
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စကား ရိွသည္။ က်ေနာ္ကလည္း၊ စာေတာနက္၌၊ မ်က္စိလည္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ေကာင္းဆုိးညစ္ႏြမ္း
ေပါ့သြမ္း စာေပမ်ဳိးစုံကို တို႔ထိမိသည္။ တခ်ဳိ႕ကုိ ထဲထဝဲင္ဝင္ ထိစပ္မိသည္။

စာေတာနက္မွာ၊ မ်က္စိလည္ျခင္းေၾကာင့္ပင္၊ စာေကာင္း၊ စာညံ့၏ သေဘာကုိ အေတာ္အတန္ ေပါက္မိသည္
အထိ၊ အက်ဳိးမ်ားခ့ဲသည္။ အဆုိးမွ၊ ေကာင္းသုိ႔ ေျပာင္းျခင္း သေဘာျဖစ္သည္။ ဆရာေက်ာ္ဝင္း၏ စာအုပ္
အညႊန္းက၊ က်ေနာ့္ စာေပေလ့လာမႈကုိ၊ အရွိန္တင္ေပးသည္။ ထိေရာက္ေသာ ေလ့လာမႈျဖစ္ဖို႔အတြက္၊
အားကုိးရာျဖစ္ခဲ့သည္။

အက်ဳိး

ဖတ္ညႊန္းမ်ားက၊ တကယ့္ စာဖတ္သမားအတြက္၊ အက်ဳိးမ်ားတယ္ ဆိုတာ ကိုယ္တုိင္ၾကံဳဖူးမွ ပိုယုံလိမ့္မည္။ -
- ဖတ္ညႊန္းမ်ားက၊ မူရင္းစာအုပ္၏ ရႈေထာင့္သစ္ကုိ ျဖည့္သည္။ စြက္သည္။
- ကုိယ့္အျမင္ႏွင့္ ဖတ္ညႊန္းေရးသူ အျမင္ကုိ ယွဥ္စပ္ၾကည့္ရန္ အေၾကာင္းေကာင္းျဖစ္သည္။
- ဖတ္စရာ ရွားသူအတြက္၊ ဖတ္ညႊန္းက ေျမပုံျဖစ္ သည္။ လမ္းညႊန္ျဖစ္သည္။
- ဖတ္ဖို႔ အခ်ိန္မရသူအတြက္၊ အေတာ္အတန္ တို႔ျမည္းဖို႔ အခြင့္ကို ေပးသည္။
- ဖတ္အားရွိသူအတြက္၊ ထိေရာက္ေသာ ေလ့လာနည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ျပန္သည္။
- စာအုပ္အေပၚ၊ အျမင္ရႈေထာင့္တစ္မ်ဳိးျဖင့္၊ ၾကည့္ရန္ မွန္ေျပာင္းတစ္လက္လည္း ျဖစ္သည္။

ဖတ္ညႊန္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍

မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္ေသာ စာအုပ္မ်ားကုိ၊ အညႊန္းေရးရာ၌၊ မူရင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပန္လည္ေဖာ္
ထုတ္ျခင္းက အျပစ္မဟုတ္။ ဖတ္ညႊန္းမ်ားကုိ၊ ပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသည္။ က်ေနာ္က၊ ဖတ္ညႊန္း
မ်ားကုိ ရီဗ်ဴးမ်ားဟု အၾကမ္းဖ်င္း အမည္ေပးထားသည္။

- ဖတ္ဖို႔ လုိေသာ၊
- ဖတ္ဖို႔ သင့္ေသာ၊
- ဖတ္ကုိ ဖတ္ရမည့္ စာအုပ္ မ်ားကုိ ဖတ္ညႊန္းမ်ား၌၊ ေတြ႕ရသည္။

ဖတ္ဖို႔ မသင့္ေသာ စာအုပ္ဟူသည္ မရိွ။ ဘယ္လုိဖတ္ရန္ သင့္သည္ဆုိသည့္ နည္းသာ အေျပာင္းအလဲရိွသည္။

“ဘယ္စာအုပ္ကုိ ဖတ္တယ္ဆုိတာ အေရးမၾကီးဘူး….
ဘယ္လို ဖတ္တယ္ ဆုိတာ အေရးၾကီးတယ္…
ဘာ့ေၾကာင့္ဖတ္တယ္ ဆုိတာက ေတာ့ အေရးအၾကီးဆုံးပဲ…”

စာဖတ္ျခင္းသည္၊ စိတ္ကုိ ဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူအမ်ား၏ စိတ္၊ စာေရးသူ၏ စိတ္၊ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ စိတ္၊
ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား၏ စိတ္၊ ဖတ္ေနသူ၏ စိတ္… ထုိ႔ေနာက္ စိတ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာ
အဆုိမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
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စာဖတ္ျခင္းမွာ၊ စိတ္၏ မူလသေဘာကုိ မႏွဳိက္ထုတ္ႏုိင္ဘူး ဆုိရင္၊ အက်ဳိး ျပည္စံုစြာ မရ ဟု က်ေနာ္ျမင္သည္။
ဖတ္ညႊန္းမ်ားက၊ ေရးသူ၊ ဖတ္သူ၊ ျပန္ေျပာင္းထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေရးျပသူတို႔၏ သ႑ာန္ေပါင္းစုံကို၊ ခ်ည္းကပ္
ခြင့္ရသည္။

စာဖတ္သမား သုံးမ်ဳိး

ကုိယ္ၾကဳိက္ရာ ကုိယ္ဖတ္ျပီး၊ ကုိယ့္အေတြးႏွင့္ကုိယ္ စီးေမ်ာခ်င္သူမ်ားအဖို႔၊ ဖတ္ညႊန္းမ်ားႏွင့္မကုိက္။ ဤသုိ႔
ေသာသူသည္၊ အတြင္းစြဲစာဖတ္သမား။ ကိုယ္ဖတ္သမွ်ကုိ သူမ်ားတကာ လုိက္ေျပာခ်င္သူက၊ အျပင္စြဲ စာဖတ္
သမား။ ကုိယ့္အေတြးကုိ ကုိယ္ထုဆစ္ဖုိ႔၊ သူ႕ယူဆခ်က္ကုိ ႏွဳိက္ထုတ္ေလ့လာျပီး စာဖတ္သူက၊ စာရည္စာေသြး
ျမင့္ေသာ စာဖတ္သမား။

စာရည္စာေသြး

ဖတ္ညႊန္းမ်ားက၊ စာဖတ္သမား၏ စာရည္စာေသြးကုိ ျမွင့္ေပးရာ အေၾကာင္းတစ္ပါးျဖစ္သည္။

ဖတ္သူ၏ စာရည္ စာေသြး ျမင့္မားဖုိ႔၊
- ဖတ္စာကလည္း အေရးပါသည္။
- ဖတ္သူကလည္း အေရးပါသည္။
- ဖတ္ဖို႔ ေရးသူကလည္း အေရးပါသည္။
- ဖတ္ဖို႔ ေရးသည့္ အေၾကာင္းကလည္း အေရးပါသည္။
- ဖတ္ပံုကလည္း အေရးပါ သည္။
- ဖတ္ညႊန္းကလည္း အေရးပါသည္။
- ဖတ္သည့္ စိတ္သေဘာထားကလည္း အေရးပါသည္။
- ဖတ္ဖို႔ ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကလည္း အေရးပါသည္။
- ဖတ္ရန္ ျဖန္႔သည့္၊ ထုတ္ေဝသည့္ ဌာနကလည္း အေရးပါသည္။

စာရည္စာေသြးကုိ ျမွင့္တင္ရန္၊ အေၾကာင္းေပါင္းစုံရိွသည္။ အေၾကာင္းေပါင္းစုံ၊ ညီညႊတ္စြာ အက်ဳိးျပဳျခင္းျဖင့္၊
စာရည္စာေသြးကုိ တက္သည္။

ဖတ္ညႊန္းမ်ားက၊ ဖတ္သူ၏ ဓေလ့အကကုိဲ ခတ္ရန္ ေပတံျဖစ္သည္။
ဖတ္ညႊန္းမ်ားက၊ စာဖတ္အဆင့္အတန္းကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ညႊန္တံျဖစ္သည္။
ဖတ္ညႊန္းမ်ားက၊ စာဖတ္သမား၏ အေျခအေန၊ အေၾကာင္းကံကုိ ညႊန္းသည္။

စာအုပ္မ်ားႏွင့္ပက္သက္၍၊ အေရးၾကီးပုံက၊ ဤသုိ႔။
စာအုပ္မွာ -

- ဘယ္အေၾကာင္းေရးသည္ဆုိတာ အေရးၾကီးသည္။
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- ဘယ္လိုေရးသည္ ဆုိတာ အေရးၾကီးသည္။
- ဘယ္စိတ္ႏွင့္ ေရးသည္ဆိုတာ အေရးၾကီးသည္။
- ဘာ့ေၾကာင့္ေရးသည္ဆုိတာ အေရးၾကီးသည္။
- ဘယ္လိုဖတ္သည္၊ ဘာ့ေၾကာင့္ဖတ္သည္၊ ဘာစိတ္ႏွင့္ဖတ္သည္ ဆုိတာ အေရးၾကီးသည္။
- ဘယ္သူက၊ ဘာ့ေၾကာင့္ညႊန္း၍၊ ဘယ္လုိညႊန္းသည္ ဆုိတာ အေရးၾကီးသည္။
- ဖတ္ညႊန္းမ်ားျဖင့္၊ မိမိ၏ စာရည္စာေသြးကုိ ျမွင့္ႏုိင္ၾကေစ…။

စာညႊန္း - ေက်ာ္ဝင္း / စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
၂၀ ၊ ဩဂုတ္ ၊ ၂၀၁၇

( ည ၇ း ၄၀)

မုံရြာေဂဇက္ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အမွတ္ (၆)
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ပညာ့ျဖစ္စဥ္

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း စာအုပ္ေတြကုိ၊ သတိထားဖတ္မိတာ
ၾကာျပီ။ အေတြးအေခၚကုိ က်ေနာ္ ၾကဳိက္သည္။ ေတြးရတာကုိ
ၾကိဳက္သည္။ စဥ္းစားရတာကုိ ၾကဳိက္သည္။ စဥ္းစားျခင္း၊
ေဝဖန္ျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း၊ ဆက္စပ္ ၾကည့္ျမင္ျခင္းက၊ ဦးေႏွာက္
အရည္အေသြးကုိ ေက်းဇူးျပဳသည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္က ေျပာတယ္။

“စာဖတ္ျခင္းန႕ဲ ေလ့လာက်က္မွတ္ျခင္းမွာ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈ
မပါရင္ အက်ဳိးမရွိ တ့ဲ အလုပ္ပါပ။ဲ
အဒီဲလိုပဲ စာဖတ္ ျခင္းန႕ဲ ေလ့လာက်က္မွတ္ျခင္း မရိွခဲ့ရင္လည္း
အေတြးေတြဟာ ေဘးျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။”

ကြန္ျဖဴးရွပ္အဆုိအမိန္႔ကုိ က်ေနာ္ ဖတ္မိသည့္အခ်ိန္ကစျပီး၊
ပညာအတြက္၊ ခ်ည္းကပ္မႈ အသစ္ က်ေနာ္ ရသည္။ က်က္မွတ္
ျခင္းႏွင့္ ေဝဖန္စဥ္းစား ျခင္းက၊ အတြဲညီညီ ျဖစ္မွ ပညာျဖစ္ တယ္ ဆုိသည့္ သေဘာ။ မိတ္ ဆက္စာစဥ္ေတြကုိ၊
က်ေနာ္ တကူးတက စုျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္၊ မေလးမပင္ ဖတ္၍ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
လူအမ်ားနားလည္ရခက္ေသာ၊ သေဘာအယူအဆမ်ားကုိ မိတ္ဆက္စာစဥ္ မ်ားက၊ ျဖည္ထုတ္သည္။

အေတြးအေခၚကေန၊ တစ္ဆင့္ ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကုိ မွန္းဆမိလာသည္။
က်ေနာ္တုိ႔ ငယ္စဥ္က၊ ႏွဳတ္ဂံုအာဂုံေဆာင္ျခင္း အေလ့မ်ားကုိ ျပန္လွန္ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္သည့္အေတြးရလာ
သည္။ တကယ္ေတာ့၊ က်ေနာ္က မွတ္ဥာဏ္မေကာင္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ သူမ်ားတကာထက္ ပို၍ လုံ႔လစုိက္ရသည္။
ယခင္က၊ ပံုေသမွတ္ျခင္းကုိ က်ေနာ္ မၾကဳိက္။ လက္မခံ။ လူအမ်ားအၾကားတြင္ပါ၊ ေဝဖန္ ရႈတ္ခ်ခဲ့ဖူးသည္။

မွတ္မိျခင္းအတြက္ မိတ္ဆက္စာစဥ္က၊ မွတ္ဥာဏ္၏ သေဘာကုိ သိဖုိ႔ ျဖစ္လာသည္။ ထုိကစ၍၊ အရင္ကလုိ
မွတ္သားျခင္းအေပၚ က်ေနာ္ အဆုိးမျမင္ေတာ့။ သူ႕၏ မူလတန္ဖိုးကုိ မွန္းဆလာႏုိင္ခဲ့သည္။ ေဝဖန္စဥ္းစားမႈ၌၊
မွတ္မိျခင္း၏ အေရးပါပုံကုိ က်ေနာ္ ဆက္စပ္ နားလည္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ျပႆနာမ်ားကုိ စဥ္းစားသုံးသပ္
ရာ၌ ထိေရာက္သည္။ အသုံးဝင္သည္။

မွတ္မိျခင္းကုိ၊ စာသားေတြ၊ စကားလုံးေတြနဲ႔ခ်ည္း လုပ္လုိ႔ရတာ မဟုတ္ဟု က်ေနာ္ နားလည္လာသည္။ ပံုကား
ခ်ပ္မ်ား၊ ပန္းခ်ီမ်ား၊ ရုပ္ပံုမ်ား၊ အသံမ်ား၊ ထိေတြ႕ခ်က္မ်ားကလည္း မွတ္မိျခင္းကုိ ျဖစ္ေစသည္။ အသိဥာဏ္ ထဲ
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က မွတ္သားျခင္း စြမ္းရည္၏ အလုပ္လုပ္ပံုက ဆန္းၾကယ္သည္။ သူ႕သေဘာ၏ အနက္ကုိ နားလည္လွ်င္၊ သူ႕
ကုိ ေကာင္းေကာင္း စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္။

က်ေနာ္တုိ႔က၊ ဦးေႏွာက္၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို ေလ့လာရမည္။ မွတ္ဥာဏ္၏ သေဘာအထာကုိ မွန္းဆတတ္ရ
မည္။ ေလ့လာနည္း၊ နည္းစဥ္ကုိ ေလ့လာရမည္။ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ၏ ျဖစ္မႈ၊ ပ်က္မႈကုိ ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ရမည္။
အခ်က္အလက္မ်ားကုိခ်ည္း၊ ေခါင္းထဲ ျပဳံ၍ ထည့္ျခင္းကုိ က်ေနာ္ လက္မခံ။ သေဘာလည္း မက်။ တကယ့္
ေလ့လာအားထုတ္မႈစနစ္ ဟု လည္း မျမင္။

“ မွတ္မိျခင္းဟာ အေျခခံသုံးရပ္ အေပၚမွာပဲ တည္ေနတယ္။ အ့ဲဒါေတြကေတာ့၊ ေလ့လာျခင္း ၊ စီစဥ္ျခင္း၊
ဂရုစုိက္ျခင္း”

(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ / စာ - ၅၃)

ဘာမွ မစဥ္းစားဘဲ၊ ႏွဳတ္ဂံုအာဂုံေဆာင္မႈကုိ၊ ျမန္မာ့ဓေလ့က အားေပးသည္။ ပညာေရး၌၊ အာဂုံရမွ အာဂလူဟု
ပညတ္သည္။ အာဂလူ ျဖစ္ခ်င္၊ အာဂုံေဆာင္ႏိုင္မွ ဟူေသာ ေလာဂ်စ္ကုိ အေသယူသည္။ ဤယူဆခ်က္က၊ ႏွစ္
ေပါင္းအေတာ္ၾကာျပီ။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးစနစ္က၊ ဆင္းသက္လာခ့ဲေသာေၾကာင့္ထင္သည္။ ျမန္မာ့
ဓေလ့၌ ပိဋိကတ္မ်ားကုိ အာဂံုေဆာင္ႏုိင္သူကို၊ သာသနာ့အာဇာနည္ဟု သမုတ္ၾက၊ ျပဌာန္းၾကသည္။ ဤဓေလ့
သည္ မမွား။ သို႔ေသာ္ မမွန္။

အာဂုံရမွ၊ အာဂလူ မဟုတ္

ေလ့လာသင္ယူျခင္းမွာ၊ ပညာအတြက္ အေထာက္အကူမျဖစ္ရင္၊ ဘာအတြက္ေလ့လာေနသလဲ။ မွတ္သားျခင္း၊
မွတ္မိျခင္းက၊ ပညာအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အရာေရာက္သလဲ ဆုိတာကုိ ျပသည္။ မည္သို႔မည္ပံု၊ ျဖစ္တည္
တတ္သည္ကုိ ျပသည္။

- အစီအစဥ္ က်နစြာ ေလ့လာျခင္း ႏွင့္
- သတိထား ေလ့လာျခင္းက မွတ္မိျခင္းကုိ ျဖစ္ေစသည္။

ပံုကားခ်ပ္မ်ားက၊ ေလ့လာစူးစမ္းမႈ၌ အေရးပါသည္။ အခ်က္အလက္မရွိေသာ ေတြးေခၚမႈက အရာမေရာက္။
ေတြးေခၚမႈ မရိွေသာ အခ်က္အလက္ ပိုင္ဆိုင္မႈက၊ ပညာ မဟုတ္။ ေလ့လာသင္ယူျခင္း၌၊ သေဘာအစဥ္ကုိ သိ
ေအာင္ လုပ္မေပးလွ်င္၊ ပညာမျဖစ္။ ပညာ၏ သေဘာအနက္ကုိလည္း ႏွဳိက္ထုတ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္။ သင္ၾကားေရး
၌လည္း အရာမေရာက္။

အရာမေရာက္ေသာ သင္ၾကားေရးက၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ တန္ဖိုးမျဖစ္။
အဆိပ္ပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္။
သီအိုရီမ်ား အေတာင့္လိုက္ျမဳိခ်မႈက၊ ေပါ့သြမ္းေသာ ပညာတတ္မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးသည္။
အျမဲ ေဟာင္ဖြာ၊ ေဟာင္ဖြာ၊ စြာက်ယ္က်ယ္ ပညာတတ္မ်ားကုိ ေမြးဖြားေပးသည္။
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ပညာမွန္လွ်င္၊ တည္ျငိမ္ရမည္။ ေျဖာင့္မတ္ရမည္။ ခိုင္ရမည္။ အေၾကာင္းအက်ဳိးညီရမည္။ အသုံးခ်ႏိုင္ရမည္။
စနစ္က်နရမည္။ အစဥ္သေဘာကုိ ပိုင္ႏုိင္စြာ ဆုပ္ကုိင္ႏိုင္ျပီး၊ ျပႆနာမ်ားကုိ ထြင္းေဖာက္ဖို႔ အေၾကာင္း
ေကာင္းျဖစ္ရမည္။

မွတ္မိဖုိ႔

မွတ္မိျခင္းက၊ အလုိအေလ်ာက္ ျဖစ္မွ ေကာင္းသည္။ တမင္တကာ၊ လုပ္ယူ အားထုတ္ျခင္းသည္၊ ပညာ
အတြက္ အေထာက္အကူ မျဖစ္။ အဟန္႔အတားပင္ျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္။ အလုိအေလ်ာက္ မွတ္မိျခင္း သေဘာ
တရားကုိ၊ အေတြးအေခၚရွင္တုိ႔က အလင္းျပသည္။
ကဗ်ာေတြက မွတ္မိျခင္းကုိ ျပဌာန္းစီရင္သည္။
ဟုတ္သည္။ အင္မတန္ ရြတ္လုိ႔၊ ဖတ္လုိ႔ ေကာင္းေသာ ကဗ်ာမ်ားကုိ က်ေနာ္တုိ႔ မွတ္မိလြယ္ၾကသည္။

ဆန္းျပားေသာ စကားလုံးမ်ားက မွတ္မိျခင္းကုိ ျပဳသည္။
ဟုတ္သည္။ ေန႔စဥ္ ထိေတြ႕မႈထက္ ပိုေသာ လြယ္ကူေျပျပစ္၍ အဓိပၸာယ္နက္ေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ
က်ေနာ္တုိ႔ မွတ္မိၾကသည္။ ထူးဆန္းေသာေၾကာင့္ ပို၍ ဂရုထားသည္။ ဂရုစိုက္ျခင္းေၾကာင့္၊ မွတ္မိသည္။

ရွင္းလင္းမႈ၊ အစီအစဥ္က်နမႈက မွတ္မိျခင္းကုိ ေက်းဇူးျပဳသည္။
ဟုတ္သည္။ စကားပုံမ်ား၊ စာခ်ဳိးမ်ားက လုိရင္းအနက္ကုိ အလြယ္တကူ ဗဟုိျပဳႏုိင္၍ မွတ္သားျခင္း၌၊ အသုံးဝင္
သည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေခါင္းထဲတြင္၊ စကားပုံေပါင္းမ်ားစြာ ကိန္းေအာင္းေနသည္။ ဒါကုိ ရုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္း
ထုတ္၍ ရခ်င္မွရမည္။ သုိ႔ေသာ္ အေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္လွ်င္ ေပၚလာသည္။ ခ်က္ခ်င္း ေခါင္းထဲက အလုိလုိ ေပၚ
လာသည္။ ဤသေဘာက၊ ပညာေရး၌ ထိေရာက္သည္။

“မွတ္မိျခင္းကုိ လုပ္တာ၊ ဦးေႏွာက္တစ္ခုတည္းက လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး”

ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလုံးက မွတ္မိျခင္းကုိ လုပ္သည္။ အထူးသျဖင့္၊ ခႏၶာအႏံွ႔ျပန္႔ႏွံ႔ေနေသာ အာရုံေၾကာစနစ္ တစ္ခု
လုံးက ဦးေႏွာက္ႏွင့္ တြဲ၍ အလုပ္လုပ္သည္။

လူက ပညာသင္ယူရာ၌၊ ဦးေႏွာက္တစ္ခုတည္းကုိ သာအသုံးျပဳသည္ မဟုတ္။ ႏွလုံးသားပါ ပါသည္။
ခႏၶာကုိယ္ တစ္ခုလုံးပါသည္။
ေလ့လာသင္ယူေရး၌၊ စာလုံး၊ စကားလုံးေတြႏွင့္သာ မဟုတ္။ ပံုကားခ်ပ္မ်ား ၊ ရုပ္ပုံမ်ားပါသည္။
အျမင္အာရုံျဖင့္သာ၊ ေလ့လာ၍ မရ။ အၾကားအာရုံႏွင့္ပါ အားျပဳရန္ လုိသည္။
ထုိ႔ေနာက္၊ လက္ေတြ႕ ထိေတြ႕ လုပ္ကုိင္ေသာ သင္ၾကားေရးစနစ္ျဖင့္၊ လူ႕ဗီဇ အစြမ္းကုိ ျမွင့္ရမည္။

ျပင္ညာယိွ
က်ေနာ္တုိ႔ ပညာေရးစနစ္က၊ မဟာဒိသာပါေမာကၡစနစ္ကုိ က်င့္သံုးသည္။ ဆရာၾကီးတစ္ပါးတည္းက၊ ပညာ
မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ေသာ စနစ္ကုိ လုပ္သည္။ ဆရာၾကီး တစ္ပါးတည္းက၊ ေက်ာင္းသားအားလုံးကုိ ပုိ႔ခ်သည္။
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အထက္မွ ေအာက္ကုိ သြားသည္။ ေအာက္က၊ အထက္ကုိ ျပန္လွန္လုိ႔ မရ။ အထက္ႏွင့္ ေအာက္ အျပန္အလွန္
ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ျပတ္ေနသည္။

မွတ္မိဖို႔ အာဂုံက်က္ျခင္းျဖင့္သာ အားစုိက္ေစသည္။ အျခားနည္းကုိ အားမထုတ္။ ရွာလည္း မရွာ။ ရွာရေကာင္း
မွန္းလည္း မသိ။ ရွာခ်င္သည့္ ဗီဇစရိုက္ရိွသူေတြ႕လွ်င္လည္း၊ သင္းသတ္ပစ္လုိက္သည္။

ဤသုိ႔ေသာ၊ စနစ္၊ ဓေလ့တုိ႔ အားၾကီးေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက၊ သူ႕ကၽြန္ျဖစ္တာ အဆန္းမဟုတ္။ ေဖာက္ထြက္
မႈ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈကုိ လက္မခံေသာ လူကအဖြဲ႕အစည္းက၊
ဆင္းရဲ နိမ့္က်တာ… သိပ္အဆန္းတက်ယ္ မဟုတ္။ အထူးအဆန္း မဟုတ္။

အေတြးအေခၚကေနရသည့္၊ စဥ္းစားမႈ နည္းစဥ္၊ ခ်ည္းကပ္မႈ နည္းနာမ်ားက၊ ပညာေရးအတြက္ အသုံးဝင္
သည္။ ေလာက္ေလာက္လားလား ပညာတတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ တြန္းအားေပးသည္။ ေက်းဇူးျပဳ ေထာက္ပ့ံ
သည္။ ဤအခ်က္သည္ပင္၊ ပညာျဖစ္စဥ္ကုိ အားျပဳရာ အေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။

ျမန္မာတုိ႔၏ ဓေလ့ထုံးက၊ ျပင္ညာယိွၾကီးမ်ားကုိ အဆက္မျပတ္ေမြးထုတ္ေနသည္။ အမ်ားအျမင္၊ အမ်ား
အၾကားမွာေတာ့…. “ပညာ” … သို႔ေသာ္ တကယ့္ ပညာ မဟုတ္။ “ျပင္ညာ” ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ျပင္ညာမ်ားကုိ
ပိုုင္ဆုိင္သူက “ျပင္ညာယိွ” ျဖစ္သည္။

ျမန္မာက၊ အဆုိပါ ျပင္ညာယွိၾကီးမ်ားျဖင့္၊ ေမာင္းႏွင္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေနသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ဤသို႔ ဤပံု လူ႕အဆင့္အတန္းကုိ ေရာက္ေနရသည္။

ပညာ့သေဘာ၊
စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ အစဥ္၊
ေလ့လာဆည္းမႈမႈ နည္းနာ ႏွင့္
သင္ၾကား သင္ယူမႈ ျဖစ္စဥ္သေဘာမ်ားကို ေရေရလည္လည္ နားလည္တတ္စြမ္းေသာ၊
နားလည္သေလာက္ အသုံးခ်ႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ေပၚထြန္းႏိုင္ၾကပါေစကုန္….။

စာညႊန္း -
ပညာရွာျခင္းႏွင့္ မွတ္မိျခင္း / ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း
မံုေရြးမိတ္ဆက္ စာစဥ္
Introducing Learning and Memory

၂၁ ၊ ဩဂုတ္ ၊ ၂၀၁၇
နံနက္ ၇ း ၃၅
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၂၄

“အရြတ္ပဲ စားရင္… အာဟာရ မျဖစ္ဘူး…
အသားစားမွ အာဟာရ ျဖစ္မယ္….”

ရြာလယ္ ဓမၼာရံုမွ အသံမစဲ ပ႒ာန္းရြတ္သံၾကားတုိင္း၊ က်ေနာ့္
နားထဲ ဒီစကားကုိ အျမဲၾကားေနမိသည္။ က်ေနာ္ ကိုယ္တုိင္ မိရုိး
ဖလာ ဗုဒၶဘာသာမွ လြတ္ေျမာက္ရန္၊ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ
ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ခဲ့ရသည္။ ေတာ္လွန္ ေရးတုိင္းက ၾကမ္းတတ္
ရမ္းတတ္စျမ။ဲ အထူးသျဖင့္၊ ကုိယ့္အဇၥ်တမွာ ကိန္းေအာင္း
ေနသည့္ အယူစြဲကုိ ကုိယ့္ ဘာသာ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ဖို႔
ခက္သည္။ ပုထုဇဥ္လူသားအဖုိ႔ ပုိခက္သည္။ ဤအခက္ကုိ၊
မေက်ာ္ႏုိင္လွ်င္ လည္း ပုထုဇဥ္ ဘဝက ကၽြတ္ဖို႔ မျမင္။

ဗုဒၶစာေပကုိ၊ သီအိုရီေတြ စုေပါင္းထားေသာ ဘာသာရပ္အစုံစံု
ေပါင္းစည္းထားသည့္ ပညာရပ္ ပင္လယ္ၾကီးဟု က်ေနာ္ျမင္
သည္။ အထူးသျဖင့္၊ ဗုဒၶစာေပေတြကုိ ပညာရပ္ဆန္ဆန္ ေလ့လာခ့ဲသည္။ ဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္၊
ေဂါတမကုိ ၾကည္ညိဳသည္ထက္၊ လူသားဆန္ဆန္ ေလးစားဦးညႊတ္မိျခင္းက ပိုသည္။ ေဂါတမ၏ ဓမၼ မ်ားက၊
က်ေနာ့္အတြက္ ေလ့လာစရာ ပညာရပ္ၾကီးတစ္ခု။

က်ေနာ္ ဘာသာေရးစာေပဖတ္လွ်င္၊ လူေတြက ဘာသာေရးကုိင္းရႈိင္းသူ တစ္ေယာက္ဟု ပညတ္လိမ့္မည္။
တကယ္လည္း ပညတ္ခံရသည္။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္က ဘာသာေရး ကိုင္းရႈိင္းသူ စာရင္းမဝင္ပါ။ ဓမၼေရးရာ
မ်ားကုိ၊ စူးစမ္းလုိစိတ္ျဖင့္ စိတ္ဝင္တစား ဖတ္ရႈေလ့လာသူသာျဖစ္သည္။ တရားဂုဏ္ေတာ္ ျဖစ္ေသာ
“ဧဟိပႆိေကာ” ကို ေလးစားသည္။ အစမ္းသပ္ခံႏိုင္ေသာ၊ စိန္ေခၚရဲေသာ၊ လာပါ၊ ၾကည့္ပါ၊ ရႈပါ၊ လုပ္ၾကည့္
စမ္းပါ လုိ႔ အျမဲ ဖြင့္၍ ၾကဳိဆိုျခင္းကုိ ၾကိဳက္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္၊ က်ေနာ္ လက္မွာ ကုိင္ႏိုင္သည့္ တူမ်ားျဖင့္၊ ဘာသာေရးစာေပထဲက သီအုိရီမ်ားကုိ ထုၾကည့္သည္။
အထုခံရေသာ သီအိုရီက မခုိင္လွ်င္ ေၾကသြားမည္။ ဤသုိ႔နည္းျဖင့္၊ ရဟန္းပုဂၢဳိလ္၊ လူပုဂၢဳိလ္တုိ႔ ေရးသား၊ ေဟာ
ၾကားထားေသာ ဓမၼမ်ားကုိ၊ ဝိဘဇၨဝါဒ အၾကီးအမွဴးထား၍ ေလ့လာသည္။ စူးစမ္းသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ပ႒ာန္းကုိ
ဗားရွင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္၊ ေလ့လာမိသည္။

ဆရာေတာ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဟာထားေသာ၊ ပ႒ာန္းအနက္ဖြင့္ တရားမ်ားကုိ စီဒီခ်ပ္ျဖင့္ နားေထာင္သည္။
တိတ္ေခြျဖင့္ နားေထာင္သည္။ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ၾကီး ေဒါက္တာ နႏၵမာလာ၊ ဒယ္အုိးဆရာေတာ္
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ဦးသုမဂၤလ၊ သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီး ဦးဥာဏိႆရ၊ ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ ရွင္ေဆကိႏၵ၊ မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္
ၾကီး ရွင္ဇနကာဘိဝံသ စသူတုိ႔ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားကုိ နားေထာင္သည္။

က်ေနာ္ ငယ္စဥ္ကတည္းက၊ ၾကားေနရသည့္ ဓမၼသံကုိ က်ေနာ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝမွာ၊ နားလည္ခ်င္စိတ္
ျပင္းျပျပျဖင့္ စူးစမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဲ့သည့္တုန္းက၊ တရားဆိုတာ က်ေနာ္ နားမလည္။ ၾကည္ညိဳတယ္၊ ကုိး
ကြယ္တယ္ဆုိတာလည္း မရိွ။ သိခ်င္၊ နားလည္ခ်င္သည့္ အရာမ်ားကုိ သိေအာင္၊ နားလည္ေအာင္ လုပ္ခ်င္စိတ္
သာ ကဲေနသည္။

လုပ္ပါမ်ားလာေတာ့၊ အိမ္က မိသားစုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာင္၊ သာသနာ့ဝန္ထမ္း ဦးဇင္းရဟန္း လုပ္
ေတာ့မည္ ထင္ၾကသည္ အထိ။ က်ေနာ္က သိသည္။ က်ေနာ့္မွာ သာသနာ့ဝန္ေဆာင္ဖို႔ ပါရမီ မပါေသး။
က်ေနာ္က သံသရာမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး တာဗုိအင္ဂ်င္တပ္၍ ဂ်င္ဂ်င္လည္အုံးမည့္သူ ျဖစ္သည္။ ထားေတာ့။

ဒီလုိႏွင့္၊ ဓမၼစၾကာတုိ႔၊ အနတၱလကၡဏသုတ္တုိ႔၊ ပရိတ္ၾကီး၊ ပ႒ာန္း စသည္တုိ႔ကုိ ထူးထူးျခားျခား စိတ္ဝင္စား
လာမိသည္။ ျမန္မာစာေပမွာ ကံေကာင္းသည္က၊ ဘာသာေရးစာေပ ထြန္းကား လြန္းသည့္ အခ်က္။ ဝိနိစၦယ
စာေပလည္း ထြန္းကားသည္။ ဝိနိစၦယ အလုပ္ခံရသည့္ ယူဆခ်က္မ်ားကုိလည္း၊ တရားဝင္ေလ့လာလုိ႔ရသည္။
က်ေနာ္တုိ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိၾကသည္။ လူေသလူျဖစ္ တို႔၊ မိုးကုတ္ဝိနိစၦယ တုိ႔ စသည္ျဖင့္။

ဗုဒၶဘာသာ၌၊ က်မ္းစာ မီးရႈိ႕သည့္ ဓေလ့ မထြန္းကား။ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈ၊ မွားမႈ၊ မွန္မႈ၊ အေထာက္အထား
ခိုင္မႈ၊ ခ်ဳိ႕မႈ ကုိ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေလ့လာခြင့္ရွိသည္။ ဤအခ်က္ကပင္၊ ေလးစားဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ဆန္႔
က်င္ဘက္မ်ားကုိ ျဖစ္တည္ခြင့္ေပးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို၊ ဗုဒၶဘာသာက ေပးထားသည္။ ဗုဒၶဘာသာကုိ ဆက္
လက္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္မည့္ ေလာက္ေလာက္လားလား ပုဂၢဳိလ္မ်ား ရိွေနျခင္းသည္ပင္၊ ဝမ္းသာစရာျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဝါဒက၊ အရမ္းယုံ၊ အကန္းယုံဝါဒ မဟုတ္။
ေဝဖန္ပိုင္းျခား စိစစ္ျပီးမွ ယုံၾကည္သည့္ ကုိးကြယ္ရာ ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶက၊ သဘာဝ သီအုိရီၾကီးမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶက၊ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္သူ (Discoverer) သာျဖစ္
သည္။ ဖန္ဆင္းသူ မဟုတ္။ အရွိတရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူသာ။ အရွိတရားကုိ ေဖာ္ထုတ္သည့္ ေနရာမွာလည္း၊
သဘာဝကုိ မလြန္ဆန္။ သဘာဝတရားဆုိသည့္၊ နယ္မွ မလြတ္။ သဘာဝဆုိသည္ကုိက အဆုံးမရွိ (အနတၱ)
သေဘာရွိသည္ မဟုတ္လား။ မည္မွ်ပင္ အဆုံးမရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အေၾကာင္းအက်ဳိးကင္းလြတ္မႈျဖင့္၊ မေျပာ၊
မေဟာ။ မညႊန္ျပ။ အေၾကာင္း၊ အက်ဳိးဆက္စပ္မႈျဖင့္သာ၊ ေဖာ္ထုတ္ စီရင္ခဲ့သည္သာ။

ပ႒ာန္း၌၊ သီအုိရီ အစုအေဝးကုိ က်ေနာ္ ေတြ႕လုိက္ရသည္။ ပ႒ာန္းကုိ အႏၱရာယ္ကင္း ဂါထာဟု က်ေနာ္
မသတ္မွတ္။ ဟုတ္လည္း မဟုတ္။ ႏွဳတ္က တစ္တြတ္တြတ္ရြတ္ျပီး၊ ဘုရားေရွ႕မွာ ဆုေတာင္းနားပူတုိက္ရန္
လည္း မဟုတ္။ အမ်ားၾကားေကာင္းေအာင္၊ ေလာ္ၾကီးနဲ႔ ဖြင့္ျပစရာလည္း မဟုတ္။ ဖြင့္ခ်င္ဖြင့္။ သုိ႔ေသာ္ ၾကား
ေကာင္းေအာင္ မဖြင့္ႏွင့္။ က်ေနာ့္မွာ ဤသုိ႔ ယူဆခ်က္ရိွသည္။
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ပညာကုိ ငမ္းငမ္းတက္လုိလားသူအဖုိ႔၊ ဗုဒၶ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ေတြကုိ မေလ့လာလွ်င္၊ လူလားမေျမာက္ဟုပင္ ဆုိ
ႏိုင္သည္။ ပ႒ာန္းကုိ သာသနာေတာ္၏ ခံတပ္လုိ႔ေတာင္ ဆိုၾကေသးသည္။ သာသနာ စ၍ ကြယ္လွ်င္၊
အဘိဓမၼာက စ၍ ကြယ္မည္ဟု ဆုိသည္။

အဘိဓမၼာ (၇) က်မ္းရိွသည္။
- ဓမၼသဂၤဏီ၊
- ဝိဘင္း၊
- ဓာတုကထာ၊
- ပုဂၢပညတ္၊
- ကထာဝတၳဳ၊
- ယမုိက္၊
- ပ႒ာန္း ဟူ၍။

အဘိဓမၼာဆုိတာ၊ အေတြးအေခၚျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္၊ သီအိုရီမ်ားကုိ စုေပါင္းေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
ေလာက၊ သဘာဝ၊ ဓမၼတုိ႔၏ အဆက္အစပ္ကုိ ျပသည္။ ပ႒ာန္းက၊ သံသယျဖစ္စရာ အေမးပုဒ္စာမ်ားကုိ ရွင္း ျပ
သည္။ ရွင္းထုတ္ႏိုင္စြမ္းလည္းရွိသည္။ ေလာက၏ အေၾကာင္းအက်ဳိးႏွင့္ ျပႆနာအေထြေထြ၏ အေၾကာင္း
တရား ကို နားလည္ဖို႔ စြမ္းသည္။

ေဩာ္… ပ႒ာန္းဆုိတာ အင္မတန္ အေျပာက်ယ္တ့ဲ ပင္လယ္ၾကီးပါလား လုိ႔ မွတ္ယူမိလုိက္သည္။ အင္မတန္
ၾကီးမားေသာ ငါးၾကီးမ်ားက၊ သမုဒၵရာ၊ ပင္လယ္ျပင္မွာ ကူးခတ္မွ၊ က်င္လည္က်က္စားသာ သက့ဲသုိ႔ပမာ။ ထု
လုိက္ထည္လုိက္၊ နက္နဲ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသိတုိ႔သည္၊ ပ႒ာန္းဆုိသည့္ နယ္ပယ္သီအုိရီတုိ႔၌၊ ကူးလူးက်က္စား
မွ၊ လူးသာ လြန္႔သာ လြတ္လပ္စြာ ကြန္႔ျမဴးႏုိင္သလုိ ျဖစ္သည္။

- ပ႒ာန္းသည္၊ ပညာအတြက္၊ အကူးအလူး နယ္ပယ္ျဖစ္သည္။
- ပ႒ာန္းသည္၊ ဥာဏ္ၾကီးက်ယ္သူတို႔ က်က္စားရာ စားက်က္ျဖစ္သည္။
- ပ႒ာန္းသည္၊ ဒိြဟ သံသယေမးခြန္းမ်ားကုိ ရွင္းထုတ္ရာ အေျဖျဖစ္သည္။
- ပ႒ာန္းသည္၊ ေလာကဓမၼ၏ ဆက္စပ္မႈ အေၾကာင္းအက်ဳိးျပရာ ေဒႆနာ ျဖစ္သည္။
- ပ႒ာန္းသည္၊ ဒႆနိကနယ္ပယ္၏ နက္ရႈိင္းမႈ အေျချပဳရာ ေဒသျဖစ္သည္။
- ပ႒ာန္းသည္၊ သဘာဝတရား၏ ဇာစ္ျမစ္ကို ျပရာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္ ရွင္ဇနကာဘိဝံသက၊ ပ႒ာန္းတရားကုိ ေဟာတရားျဖင့္ စီရင္သည္။ ေဟာခ်က္မ်ားကုိ အကၡရာတင္
သည္။ ပ႒ာန္း၏ လုိရင္းအႏွစ္ကုိ၊ ပ်င္းရိစရာမေကာင္းဘဲ နာႏုိင္၊ ဖတ္ႏိုင္ဖုိ႔ ေဟာသည္။ အင္မတန္ေလးနက္
ေသာ အဘိဓမၼာကုိ၊ နားလည္လြယ္ေသာ သုတၱံသာဓကျဖင့္၊ ကြပ္ညွပ္၍ စီရင္ေဟာသည္။

ပ႒ာန္းဟူသည္ ပ႒ာန ဟူေသာ ပုဒ္မွ ဆင္းသက္သည္။ “ပ” က အမ်ဳိးမ်ဳိး ဟူေသာ အနက္။ “ဌာန”က
အေၾကာင္း ကုိ ျပသည္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတရားတုိ႔ စုေဝးစီရင္ရာ က်မ္းကုိ ပ႒ာန္းက်မ္းဟု ပညတ္
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သည္။ ပညာတုိ႔၏ အခ်ဳပ္မွာ၊ အေၾကာင္းကုိ သိျခင္းျဖစ္သည္။ ေလာကအတြင္းက၊ ျဖစ္မႈ၊ ပ်က္မႈ၊ တည္မႈ၊
အေၾကာင္းတရားအားလုံးကုိ အေၾကာင္းတရားကုိ ျပ၍ ရွင္းထုတ္ၾကရသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊
က်ေနာ္က ပ႒ာန္းက်မ္းကုိ၊ သီအိုရီအားလုံး၏ အခ်ဳပ္တရားဟု သမုတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကား၊ က်ေနာ့္
အတၱေနာမတိ ျဖစ္သည္။

အေျချပဳ ပ႒ာန္း ကုိ ေလ့လာရင္း၊
o သာသနာ့ အသက္ကုိ မွန္းဆမိသည္။
o သာသနာကြယ္ျခင္း အေၾကာင္းတရား ကုိ သတိထားမိလာသည္။
o သာသနာ့ ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ကိုးကြယ္သူမ်ားအၾကားက အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ၊ သိလာ ရသည္။
o ေလာကၾကီး၏ ျဖစ္တည္မႈ၊ ဆက္စပ္မႈ အေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ နားလည္လာသည္။
o အေၾကာင္း အက်ဳိး၏ ကြင္းဆက္ကို၊ ထထဲဲဝင္ဝင္နားလည္လာရသည္။
o စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွလုံးသြင္းမႈ နက္နလဲာသည္။
o ဦး ေႏွာက္ ၏ ဆက္စပ္ ေတြးေခၚမႈ၊ စိစစ္ပုိင္းျခား ၾကည့္တတ္မႈ စြမ္းရည္ ျမင့္လာသည္။

ပ႒ာန္းက၊ အေၾကာင္းတရား အားလုံး၏ အစုအပံုျဖစ္သည္။
ပ႒ာန္းက၊ အေၾကာင္းတရား အားလုံး၏ အစုအေဝးျဖစ္သည္။
ပ႒ာန္းက၊ ေလာကနိယာမကုိ ဆက္စပ္ နားလည္ျခင္း အေၾကာင္းတရားတုိ႔ ျပဆုိရာ က်မ္းျဖစ္သည္။

ရွင္ဇနကာဘိဝံသက၊ ပ႒ာန္းတရား ေဟာရျခင္း အမွာ၌၊ သာသနာေရး စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားက မ်ားစြာပါဝင္သည္။
အထူးသျဖင့္၊ သာသနာေရးဆုတ္ယုတ္လာမႈကုိ ၾကဳိတင္ သိျမင္ေနသည္။ အနာဂတ္ကုိ ေတြးဆျပီး၊ စုိးရိမ္ခ်က္
ၾကီးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ သာသနာ့အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေအာင္၊ ပ႒ာန္းတရားကုိ အစဥ္လုိက္၊ ရက္ဆက္ ေဟာ
ရန္၊ ဆႏၵရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အသံမစဲ ပ႒ာန္းပြဲမ်ားက၊ သာသနာေရးတာဝန္ကုိ ထမ္းျခင္း မည္ပါေပသည္။
သုိ႔ေသာ္… မလုံေလာက္။ မျပည့္စံု။ ထိေရာက္ေသာ နည္းစဥ္ မဟုတ္ေသး။
ထုိ႔ထက္၊ ပို အားထုတ္ရန္ လုိသည္။

ပ႒ာန္းတရား နိဒါန္း၌၊ ဆရာေတာ္ ရွင္ဇနကာဘိဝံသက သာသနာ အားနည္းခ်က္ရျခင္း အေၾကာင္း (၅) ခ်က္
ကုိ ထုတ္ျပသည္။

(၁) သာသနာ့ဝန္ေဆာင္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ ဝန္ေဆာင္ပံု အားနည္းမႈ၊
(၂) ကုိးကြယ္သူတုိ႔အား လိမၼာယဥ္ေက်းေအာင္ မသင္ျပ မေဟာေျပာႏုိင္မႈ၊
(၃) သာသနာကိစၥ၌၊ အတုအေယာင္ေတြ ေပါမ်ားမႈ၊
(၄) တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔ စီးပြားေရး ၾကပ္တည္းမႈႏွင့္ အေပ်ာ္အပါး အားၾကီးမႈ၊
(၅) စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္ခံရမႈ။

(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ စာ - ဃိ)
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က်ေနာ့္အေနျဖင့္၊ ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၵသကုိ၊ နားလည္ေအာင္ ျပဳစြမ္းျခင္းသည္ သာသနာ့ ဝန္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္
သည္ဟု ျမင္သည္။ သာသနာ့ဝန္ကို ထမ္းျခင္းဟု ျမင္သည္။ သာသနာျပဳျခင္း အစစ္ဟုလည္း ယုံၾကည္သည္။
သာသနာေတာ္ ထြန္းကားစည္ပင္ ျပန္႔ပြားျခင္းကုိ၊ အရြတ္မ်ားျဖင့္ မထမ္းေဆာင္အပ္။ ေလမ်ားျဖင့္သာ မတည္
ေဆာက္အပ္။

ေျမအုတ္တုိ႔ ျပဳိေလရာ၊ ေက်ာက္အုတ္တုိ႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ၾကအ့ံ။
ေလအုတ္တုိ႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ရပ္ၾကကုန္ေလာ့။
ပ႒ာန္းတရားတို႔သည္ ေလလွဳိင္းထဲမွသည္…
ႏွလုံးသားတုိင္ေအာင္ ကိန္းဝပ္ တည္ရွိပါေစ။
အရြတ္မွသည္ အႏွစ္အသားဆီသုိ႔ ကူးေျပာင္းတုိးတက္ပါေစ။

ေန႔လည္ ၃ း ၃၇
၂၁ ၊ ဩဂုတ္ ၊ ၂၀၁၇ ။
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အတိတ္ရဲ႕ ျမစ္

“ဝတၳဳဖတ္တာေတာင္၊
မ်ဥ္းသား မင္နီတုိ႔ မွတ္စုထုတ္ျပီး ဖတ္တတ္တ့ဲ
အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္ကုိ ေတြ႕ရင္ မင္းဘာေျပာမလဲ”

က်ေနာ္ဖတ္သည့္ ဝတၳဳတုိင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္၊ အေၾကာင္း
အရင္းကုိယ္စီရိွသည္။ တကယ္ေတာ့၊ က်ေနာ္က ရသစာေပဖတ္
သည့္အက်င့္ အင္မတန္ ေခါင္းပါးေသာ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ က်ေနာ္ ဝတၳဳအခ်ဳိ႕ကုိ ၾကဳိက္ခဲ့သည္။ က်ေနာ္
ၾကဳိက္သည့္ ဝတၳဳထဲတြင္၊ ဂ်ဴး ဝတၳဳမ်ားက အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

က်ေနာ္ ဂ်ဴးဝတၳဳမ်ားကုိ ၾကဳိက္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ဴးဝတၳဳ ဖတ္
ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ မၾကဳိက္ပါ။ သုိ႔ေပသိ… ၎အမ်ဳိးသမီး
မ်ားကုိ က်ေနာ္ ေလးစားပါသည္။ ဂ်ဴးဝတၳဳကုိ ႏွစ္ျခဳိက္စြာ
ဖတ္တတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ က်ေနာ္ သိကၽြမ္းမိ သည္။
သူတုိ႔၏ စကားမ်ားထဲက သူတုိ႔ကုိ အကခဲတ္ခြင့္ရခဲ့သည္။
၎တုိ႔မွာ၊ ေလးစားစရာ အခ်က္မ်ား၊ မ်ားစြာ ေတြ႕ရသည္။
သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔က ရင္ခုန္ထုိက္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မဟုတ္။ က်ေနာ္ အျမင္၊ ၎အမ်ဳိးသမီးမ်ားက
ရင္ခုန္စရာဆုိသည္ထက္၊ ေၾကာက္စရာ ပိုေကာင္းေနသည္။ ဤကား၊ က်ေနာ့္ အတၱေနာမတိမွ်သာ။

ျမစ္တုိ႔၏ မာယာကုိ၊ ျမစ္ေရယဥ္ေၾကာတြင္ လူးလြန္႔ေခါက္တြန္႔သြားျပီး က်ေနာ္ အကခဲတ္မိသည္။ မာယာတုိ႔၏
သေဘာကုိ တုိ႔ထိၾကည့္သည္။ ဆန္းၾကယ္လွစြာတကား။ ဂ်ဴးက ထပ္ေရးေသးသည္။ ပင္လယ္ႏွင့္တူေသာ
မိန္းမမ်ား ဟူ၍။ မိန္းမတုိ႔သည္၊ ျမစ္မက၊ ပင္လယ္လုိပါ ဆန္းၾကယ္ေသာ ၾကန္အင္လကၡဏာကုိ ပိုင္ဆုိင္ေသာ
သတၱဝါ မ်ဳိးစိတ္ပါတကား။

အခ်စ္ေၾကာင့္၊ က်ေနာ္ မ်က္ရည္ မက်ခဲ့ဖူးပါ။ သို႔ေသာ္… အတိတ္မွာ မ်က္ရည္ဝစဲရာမ်ားၾကံဳခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ၊
အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္၊ ႏွလုံးသား ခံစားမႈ အဆင့္တစ္ဆင့္ကုိ ကူးေျမာက္သြားျခင္းဟု က်ေနာ္ ယုံၾကည္သည္။

ႏွလုံးသားတုိ႔ ရင့္က်က္ဖုိ႔၊ ဒဏ္ရာအနာေတြ ရိွဖုိ႔ လိုသည္။ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္၊ အနာမ်ားျဖစ္လာသည္။ အနာ
မ်ားေၾကာင့္၊ အမာရြတ္ရလာသည္။ အမာရြတ္မ်ား ထပ္ခါ၊ ထပ္ခါ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အေရထူလာသည္။ အေရထူ
ျခင္းသည္၊ ခံႏုိင္ရည္ ရိွျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ ခံႏိုင္ရည္ ရိွခ်င္၊ ဒဏ္ရာမ်ားမ်ားရမွ ျဖစ္မည္။
ႏွလုံးသား ဒဏ္ရာမ်ားကုိ က်ေနာ္ ၾကဳိဆုိခ်င္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မဝ့ံရပဲါ။
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ေယာက္်ားမ်ား၏ ႏွလံုးသားသည္၊ မာယာလွဳိင္းတံပိုးကုိ ခုခံႏိုင္စြမ္းမရိွေလာက္ေအာင္ ႏူးည့ံလြန္းလွပါသည္။
ေယာက္်ားမ်ားက၊ အညွာမလြယ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္…. ပုရိသတုိင္းကုိ၊ မိန္းမမ်ားက ဤသုိ႔ ထင္ၾကသည္။ တကယ္ ခံ
စားရတာ၊ အမ်ဳိးသားေတြပါ။ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္၊ အသဲကြဲဒဏ္ကို မခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္၊ ခံႏိုင္ရည္မဲ့ၾကသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ၎သေကာင့္သားတုိ႔က ႏွလုံးသား၏ ခိုနားရာကုိ အျမဲ ရွာေဖြေနၾကဟန္တူသည္။ ထားေတာ့။

အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ ဘဝဟာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ သိပ္နည္းတယ္ဆုိတာကုိ က်ေနာ္ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ဖူးသည္။ အဆုိပါ လ်စ္လ်ဴရႈ
မႈေၾကာင့္၊ က်ေနာ့္ ႏွလုံးသားနာက်င္ရသည္။ “ငါဟာ အျပစ္သားပါလား” လုိ႔ ရင္နင့္စြာ ခံစားဖူးခဲ့သည္။
ဤခံစားခ်က္က၊ ကာလေတာ္ၾကာထိ၊ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ မေပ်ာက္။ ျမစ္တစ္စင္းက၊ က်ေနာ့္ကုိ ပင္လယ္ဆီသုိ႔ ပို႔
ေဆာင္ဖူးသည္။ ပင္လယ္သည္ ဆန္းၾကယ္ေပစြ။ သုိ႔ေသာ္ က်ေနာ့္မွာ ျမစ္ကုိ တစ္သသ။

“ေရြးခ်ယ္ခြင့္ သိပ္နည္းတ့ဲ
မိန္းမသားေတြရ႕ဲဘဝမွာ
တတ္ႏိုင္သမွ် ၾကဳိးစားအားထုတ္မႈကို
ျဖားေယာင္းမႈလုိ႔
နာမည္တပ္ရက္တ့ဲအတြက္
ကၽြန္မ ရွင့္ကုိ ခ်ီးက်ဴးပါတယ္…”

မုိးေဝ

တကယ္ေတာ့၊ “မုိးေဝ” ကုိ က်ေနာ္ မသိ။ က်ေနာ့္ႏွလုံးသားကုိ ေနရာတက် ျပန္ထားေပးသူႏွင့္မွ ေတြ႕ျဖစ္
သည္။ သည္ေတာ့မွ၊ မိုးေဝကုိ က်ေနာ္ အကဲခတ္မိသည္။

အလုပ္၊ စီးကရက္၊ စာအုပ္၊ ေကာ္ဖီၾကမ္း…. တုိ႔ျဖင့္သာ၊ ရွင္သန္ေနေသာ ေယာက္်ား။ စာသမား မုိးေဝ။
မိုးေဝ၏ ရုပ္ပံုလႊာက ဒီလုိ။

- လုိက္ေလ်ာညီေထြ ဟူေသာ စကားႏွင့္ လုံးဝမရင္းႏွီးသူ
- မိုးလင္းမွ မိုးခ်ဳပ္အထိ၊ အလုပ္တာဝန္မ်ားႏွင့္သာ ႏွစ္ပါးသြားသူ
- ဧည့္ေထာင့္ခံ လက္ခံေတြ႕စုံျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္မျဖဳန္းတတ္သူ
- လူဂြစာ ဟု ပညတ္ခံရသူ
- အတၱၾကီးသူ
- ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ ခ်စ္သူ
- ေလာကၾကီးမွာ၊ ဘာရႏုိင္သလဲ ဆုိသည့္အက်ဳိးစီးပြားကုိ မျပတ္ႏွလုံးသြင္းသူ
- မည္သူ႕အေပၚမွာမွ် စိတ္မရွည္သူ
- အလုပ္၌သာ စိတ္ရွည္သူ
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မိုးေဝကုိ ေတြ႕လုိက္ေတာ့မွ၊ အံ့ဩရသည္။ မိုးေဝ စရိုက္က၊ က်ေနာ္ကုိ မွန္ေထာင္ျပလုိက္သလုိ။ သုိ႔ေသာ္
ေနာက္က်သြားျပီ။ ေနာက္က်သြားျပီ။ အရာရာ ျပီးဆုံးသြားျပီ။ က်ေနာ့္ကိုယ္ကုိ က်ေနာ္ ျပန္ေတြ႕လုိက္ခ်ိန္တြင္၊
ႏွလုံးသားဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ၊ အစက ျပန္၍ စမရေတာ့။

“လူဆုိတာ ကုိယ့္အနီးအနားမွာ ရိွေနေသာ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ တန္ဖိုးမထားျဖစ္သည့္ အရာတစ္ခုကုိ အျပဳိင္
အဆုိင္ လုိခ်င္သူ တစ္ေယာက္တေလ ေပၚလာမွ၊ လိုခ်င္ရေကာင္းမွန္း သိလာတတ္ဟန္ တူပါသည္။”

(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ / စာ - ၆၁)

ဆရာ ဦးရန္ႏိုင္၊ ေကသီ၊ မိုးေဝ တုိ႔ စရိုက္က၊ က်ေနာ့္ကုိ လႊမ္းမိုးသြားသည္။ ဝတၳဳမ်ားကုိ တစ္ခုတ္တရ မဖတ္
တတ္သည့္ က်ေနာ္ ေၾကြသြားသည္။ ျမစ္တုိ႔၏ မာယာမွာ စီးေမ်ာသြားသည္။ ျမစ္မွာ စီးေမ်ာရင္း၊ ညသန္းေခါင္
ၾကယ္ေရာင္ေတြ ေတာက္သည့္ ညမ်ားကုိ က်ေနာ္ ျဖတ္ခဲ့သည္။ ရံဖန္ရံခါ ျမစ္ေရကုိ ျဖတ္တုိက္လာသည့္ ေလ
က အေအး စိမ့္စိမ့္။ ထုိအေအးဒဏ္ေၾကာင့္ပင္၊ က်ေနာ္ ရင္ဘတ္ အေအးပတ္ခဲ့ရဖူးသည္။

က်ေနာ့္ဘဝရဲ႕ ျမစ္တစ္စင္း

ျမစ္တုိ႔သည္၊ ေကြ႕ေကာက္တတ္ေသာ သေဘာရွိသည္။
ျမစ္တုိ႔သည္၊ မျပတ္ စီးဆင္းေနေသာ အေလ့ရွိသည္။
ျမစ္တုိ႔သည္၊ ဘယ္သူ႕ကုိမွ မေစာင့္စားတတ္။
သူတုိ႔ ဦးတည္ရာကုိသာ စီးဆင္းသြားတတ္စျမ။ဲ
တြန္းတုိက္ စရာရွိလွ်င္၊ တြန္းတုိက္ သြားတတ္ျပီး၊ အခုအခံၾကီးပါက၊ ေကြ႕ေရွာင္သြားသလုိလိုႏွင့္၊ ေကြ႕မေရွာင္
တတ္သည္။ တျဖည္းျဖည္း တုိက္စားတတ္ေသာ အေလ့ရိွပါ၏ တကား။

ျမစ္ေရလ်ဥ္၏ တျဖည္းျဖည္း တုိက္စားမႈကို က်ေနာ္ ခံရသည္။ ဤအခ်က္ကုိ မာယာဟု က်ေနာ္ နာမည္တပ္
လုိက္သည္။ က်ေနာ္မွားသည္။ သို႔ေသာ္ ျပန္မျပင္ႏိုင္ေတာ့။ ျမစ္က က်ေနာ့္ကုိ ဒဏ္ခတ္လုိက္သည္။ က်ေနာ္
ယုိင္နဲ႔သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္…. သူမ… က်ေနာ့္ကုိ မစြပ္စြဲရက္ပါ။ သူမ နားလည္ပါသည္။ သူမက က်ေနာ့္ထက္
ပို၍ ရင့္က်က္ပါသည္။ အခ်စ္၌ ရင့္က်က္သည္ဟု ဆုိလွ်င္ ပုိ၍ မွန္ပါလိမ့္မည္။

သူမ… က်ေနာ္ အေပၚေက်းဇူး ရိွသည္။ က်ေနာ္ ခ်စ္တတ္ေအာင္၊ က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္ ေဘးဖယ္ထားခ့ဲေသာ
ႏွလုံးသားကုိ ေနရာတက် ျပန္ထား ေပးခ့ဲသည္။ ထုိႏွလုံးသားျဖင့္၊ က်ေနာ့္ ခံစားခ်က္မ်ား တျဖည္းျဖည္း
အသက္ဝင္လာသည္။ ခံစားခ်က္တုိ႔ အသက္ဝင္ခ်ိန္၌၊ က်ေနာ့္ နေဘး သူမ,မရိွေတာ့။ က်ေနာ္ဟာ သူမကုိ
လြမ္းရံုမွ အပ… ဘာမွ်မတတ္စြမ္းႏိုင္ေတာ့။
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လူသားဆန္ဆန္ ခ်စ္တတ္ျခင္း

ရင့္က်က္တ့ဲ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ၊ က်ေနာ္သေဘာက်သည္။ ကေလးဆန္မႈကုိ က်ေနာ္ ၾကဳိက္သည္။ ကေလးဆန္
ႏွင့္ႏွင့္ လူၾကီးဆန္မႈကုိ အခ်ဳိးညီညီေရာစပ္ထားသည့္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ရင္ခုန္စရာေကာင္းသည္။ အတၱၾကီး
လြန္းတဲ့ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကုိ၊ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္က ရင္ခုန္တယ္ ဆုိတာ၊ တကယ္ ဟုတ္ပါ့မလား။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားဟာ၊ အခ်စ္ခံရတ့ဲ သတၱဝါလုိ႔ က်ေနာ္ တရားေသ ပညတ္ဖူးသည္။
ဒဏ္ရာအနာတုိ႔ရခ့ဲေသာ က်ေနာ္အဖို႔၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ သံသယႏွင့္ ၾကည့္တတ္သည့္အက်င့္က၊ ႏွစ္ကာလ
အေတာ္ၾကာၾကာအထိ ရိွေနခဲ့ဖူးသည္။ ဤအက်င့္ကုိ၊ ႏွလုံးသားေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏြဲလိုက္သည့္ အမ်ဳိးသမီး
ကုိ က်ေနာ္ မေမ့။ သူမဟာ က်ေနာ္ လူသားဆန္ဖုိ႔အတြက္၊ တတ္စြမ္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ဂ်ဴး ဝတၳဳေတြက ခံစားခ်က္သက္သက္မွ်သာ မဟုတ္။
အားမာန္ကို ေပးသည္။
ရိုးသားမႈကုိ ေပးသည္။
ၾကဳိးစားအားထုတ္မႈ ကုိ ေပးသည္။
လူ႕စရိုက္မ်ား၏ ရုပ္ပံုလႊာကုိ အတိအက် ေဖာ္ညႊန္းႏုိင္လြန္းသည္။
ဂ်ဴး၏ ဇာတ္ေကာင္မ်ားက၊ ထူးဆန္းသည္။ ဂ်ဴးကုိယ္တုိင္က၊ အထူးအဆန္း သတၱဝါ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္လိမ့္မည္။
သုိ႔ေသာ္၊ ယခုေတာ့ မဟုတ္ေတာ့။ ဂ်ဴးဟာ ရင့္က်က္တည္ျငိမ္သည့္ ျဖတ္သန္းမႈကုိ ကာလအေတာ္ၾကာ
ျဖတ္သန္းျပီးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီး စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္အျဖစ္၊ ပန္းတုိင္ကုိ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ျပီးျပီ။

ဂ်ဴး ဝတၳဳေတြထမွဲာ၊ ပညာ၊ အလုပ္၊ တာဝန္၊ အခ်စ္၊ ငဲ့ညွာမႈ၊ ၾကင္နာမႈ၊ ရိုးသားမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈ၊ လူ႕သဘာဝ
ဆန္မႈ အားလုံးကုိ အခ်ဳိးညီညီေတြ႕ရသည္။

ခံစားခ်က္ဓာတ္ခံ ျပင္းျပျပရွိမွ ဂ်ဴး ဝတၳဳေတြ ဖတ္တာေကာင္းသည္။ အမွန္တကယ္ဆုိ၊ ေပ့ါရႊတ္ရႊတ္ႏိုင္လွမည္
ထင္သည္။ ဒါက၊ က်ေနာ့္ အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္၍ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ဤယူဆခ်က္သည္ မတရား။ သုိ႔ေသာ္ ခံစား
ခ်က္မ်ားပါမွ၊ က်ေနာ္ ဂ်ဴးေတြ ေကာက္ကုိင္ေလ့ရိွသည္။ က်ေနာ့္အဖို႔၊ ခံစားခ်က္မ်ားက၊ ေတာ္ရံုႏွင့္မျဖစ္။ အတၱ
ၾကီးၾကီးကုိ ႏွလံုးသားတြင္၊ အျငိဳးၾကီးစြာ ျမဳပ္ႏွံထား၍ ျဖစ္သည္။

ျမစ္တုိ႔ႏွင့္ ထိေတြ႕၍၊ ပုဂံကုိ က်ေနာ္ သိလာသည္။ ဓမၼရံၾကီးကုိ က်ေနာ္ သေဘာက်လာသည္။ ဘာမွန္းမသိတ့ဲ
ပုဂံက ေက်ာက္စာေတြကုိ စိတ္ဝင္စားလာမိသည္။ ပုဂံကို စိတ္ဝင္စားမႈက၊ သည္တြင္ မရပ္ေသး။ တိုး၍ တုိး၍
ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္စာ မင္ကူးျခင္းကုိ၊ ျမစ္တုိ႔၏ မာယာထဲ၌ ေတြ႕လုိက္သည္။ တကယ္ေတာ့၊ ေဒါက္တာသန္းထြန္းစာ
ေတြ ဖတ္ရင္း၊ ေတြ႕ဖို႔ေကာင္းသည္။ မိုင္းကုိင္စကၠဴေတြနဲ႔ ေက်ာက္စာ မိတၱဴကူးျခင္းအတတ္ကုိ စိတ္ဝင္စား
သြားသည္။ မုိင္းကုိင္စကၠဴကုိ ကုိင္ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးကုိပါ စိတ္ဝင္စားသြားသည္။ ေကသီ၏ စရိုက္ကို
က်ေနာ္ ရွာမိသည္။ ေကသီဟာ၊ အျပင္မွာ ရွိပါ့မလားလုိ႔ ဝတၳဳဖတ္ရင္း၊ က်ေနာ္ ေတာင္းတမိသည္။
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ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဆန္ျခင္းကုိ၊ လူထုစိန္ဝင္းစာေတြထဲမွာ ဖတ္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္၊ ဂ်ဴးဇာတ္ေကာင္မ်ားထံက၊
ရုပ္လုံးထင္ထင္ ေတြ႕ရသည္။ က်ေနာ္ကိုယ္တုိင္၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဘဝကုိ တပ္မက္လြန္းသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊
ဂ်ဴးဇာတ္ေကာင္မ်ားဟာ၊ က်ေနာ့္အတြက္ တပ္မက္ခ်င္စရာ။ ဂ်ဴးဖတ္သူမ်ားက၊ က်ေနာ့္အတြက္ စိတ္ဝင္စား
စရာ။

အခ်စ္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး၊ က်ေနာ္ဟာ စကားကုိ ရိုင္းျပစြာ ေျပာဖူးသည္။
မ်က္စိမိွတ္ျပီး၊ ျငင္းဆန္ဖူးသည္။

ခံစားခ်က္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈသည့္ေနရာ၌၊ က်ေနာ္က အေခါင္အထြတ္ျဖစ္သည္။

ခံစားခ်က္မ်ားကုိ စေတး၍၊ ဘဝလမ္းေၾကာင္းကုိ အတၱၾကီးစြာ ေလွ်ာက္သူ စာရင္း၌ က်ေနာ္ပါသည္။

ေလသံမာမာျဖင့္၊ အခ်စ္ကို တံု႔ျပန္ဖူးသည္။

အခ်စ္က၊ က်ေနာ့္ေၾကာင့္ မ်က္ရည္က်သည္။
က်ေနာ္က၊ သူမ ေၾကာင့္ မ်က္ရည္က်သည္။
သူမ လက္ကုိ က်ေနာ္ ေနာက္ဆုံး ဆုပ္ကုိင္လုိက္သည္။
က်ေနာ့္ဝန္ခံခ်က္ဟာ၊ သူ႕အတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ ေျဖသာမႈျဖစ္ႏိုင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ျပီး၊ က်ေနာ္ ဖြင့္ဟ
လုိက္သည္။

က်ေနာ္တုိ႔ လမ္းခြဲလိုက္သည္။
အခုေတာ့၊ ဘယ္သူမွ မေမးဘဲ ကြယ္ဝွက္ခဲ့ေသာ အခ်စ္ကုိ၊ ဖြင့္ဟႏိုင္ျပီ။

ျမစ္ေရ၏ တုိက္စားမႈကုိ၊ က်ေနာ့္ ႏွလုံးသားက အခ်ိန္ၾကာၾကာ အံမတုႏိုင္ခဲ့။

ျမစ္ရ႕ဲပန္းခ်ီကားကို၊ ၾကည့္ရင္း… အေတြးတစ္ခုရလုိက္သည္။ သံသယနဲ႔အတၱဟာ၊ ျမစ္ေရေတြကိုေတာင္
မလြန္ဆန္ႏိုင္ၾကပါလား… ဒါကုိ က်ေနာ့္ရ႕ဲျမစ္ မသိ။ သူမ… ကေတာ့ စီးဆင္းျမ။ဲ စီးဆင္းဆဲ။

ည ၁၁ း ၀၈
၂၇ ၊ ဩဂုတ္ ၊ ၂၀၁၇
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လြတ္ေျမာက္ျခင္းဆီ….

ခႏၶာဆုိတာ အေပါင္းအစု။
ဘာအေပါင္းအစုလဲ…
ဒုကၡအားလုံး၏ အစုအေပါင္း။

ျဖစ္ျဖစ္သမွ်ေသာ၊ ဒုကၡအားလုံးကုိ ခႏၶာက ျပသည္။ ခႏၶာရိွရင္၊
ဒုကၡရိွမည္။ ခႏၶာမွန္ရင္၊ ဒုကၡသစၥာ။ ဒုကၡတုိ႔ အားလုံးသည္၊
တဏွာ ဥပါဒါန္ကုိ အစျပဳ၍ ခႏၶာအသစ္အသစ္တုိ႔၊ အစဥ္ျဖစ္
တည္ျခင္းျဖင့္ လည္ပတ္ရသည္။

ေခြးမၾကီးက၊ ေခြးသားေလးကုိ စြဲျပီး၊ ေနာက္ဘဝမွာလည္း
ေခြးပဲ ျဖစ္ခ်င္သည္။ လူမၾကီးကလည္း၊ လူသားေလး ကုိ စြဲျပီး၊
ေနာက္ဘဝမွာ လူပဲ ျပန္ျဖစ္ခ်င္သည္။ ဘဝ၊ ဘဝ တုိ႔ အစဥ္
အဆက္ လည္ပတ္ျခင္းတရား၊ ဥပါဒါန္၏ သေဘာကုိ က်ေနာ္
တုိ႔က သကာအုပ္၍ ၾကည့္သည္။ အခ်စ္ေတြ၊ သံေယာဇဥ္ေတြ၊
ေမတၱာေတြျဖင့္၊ ပညတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အားလုံးသာ အႏွစ္
အသားတုိ႔သည္၊ အစြဲတရားအၾကီးစားႏွင့္ အႏုစားမွ်သာ။ ကံ
အသစ္တို႔ ျဖစ္ရာ အေၾကာင္းတရားကုိ၊ အသစ္တဖန္ ေမြးဖြား
ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ကံအသစ္တုိ႔ျဖင့္၊ ခႏၶာအသစ္ကုိ ရရန္ အားထုတ္ၾကသည္။ ခႏၶာအသစ္ျဖင့္၊ ဒုကၡအသစ္တုိ႔ကို ခံစားၾကသည္။
သံသယ ဝဩဲဃတြင္၊ ဆင္းရျဲခင္းအမွန္ရိွေၾကာင္း၊ အသိတရား၊ သတိတရားျဖင့္သာ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ႏုိင္သည္။

“ဝယ ဓမၼာ သခၤါရာ
အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ”

“ဘဝသည္ မျမဲ….
မေမ့မေလ်ာ့ေသာ ကုိယ္စိတ္ႏွလုံးရိွေစ….”

(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ / စာ - ၂၄ )
အလင္းကုိ ရွာ

သူအုိ၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္း… နိမိတ္ၾကီးေလးပါးကုိ ျမင္ျခင္းက၊ အလင္းအတြက္ ခလုတ္ႏိွပ္လိုက္ျခင္းလုိ။
ဆင္းရျဲခင္းတရားကုိျမင္ျပီး၊ ဆင္းရျဲခင္းက လြတ္ေျမာက္ရာကုိ စြန္႔စားရွာေဖြသူ လူသား၏ သတိၱတုိ႔ ရုန္းၾကြျခင္း
အစ။
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“ျငိမ္ေတာ့ က႑က၊ ျငိမ္….၊
ျမင္းသည္ေတာ္ စီးဖူးသမွ် အေဝးဆုံးခရီး၊

ငါ့ကုိ ခုပဲ သယ္ေတာ့…။
ဒီည

သစၥာရွာဖုိ႔၊ ငါျမင္းစီးမယ္….။

(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ / အခန္း (၁) ျဖစ္ေတာ္စဥ္)

အစြန္းႏွစ္ပါး လြတ္ရာ

ကာမတဏွာ၊ ဘဝတဏွာ၊ ဝိဘဝတဏွာတုိ႔ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ထုံမႊမ္းေနသည့္ ခႏၶာ။ ေသာမနႆ၊
ေဒါမနႆတုိ႔ အဖန္တလဲလဲ ျဖစ္တည္ရာ၊ ခႏၶာ။ ေဝဒနာအားလုံး၏ အစုအေပါင္း၊ သာယာမႈ၊ တပ္မက္မႈ၊
ကပ္ျငိမႈ၊ တြယ္တာမႈစေသာ အစြဲတရားတုိ႔၏ ျဖစ္တည္ရာ၊ ဤခႏၶာ။

ဆင္းရျဲခင္း အေၾကာင္းရွိရင္၊ ဆင္းရျဲခင္း ခ်ဳပ္ရာ အေၾကာင္းလည္း ရိွတန္ရာ၏။ ဆင္းရျဲခင္းရွိလွ်င္၊ ခ်မ္းသာျခင္း
လည္း ရိွရမည္။ ျငိမ္းေအးျခင္း၏ တည္ရာကုိ ရွာရမည္။
ဆင္းရျဲခင္း အမွန္၊
ဆင္းရျဲခင္း အေၾကာင္း အမွန္၊
ဆင္းရျဲခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရာ လမ္းမွန္၊
ဆင္းရျဲခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း အမွန္။

သစၥာေလးပါး ဓမၼတရားကုိ၊ သဘာဝသစၥာ အေၾကာင္းအက်ဳိးက၊ ျမင္ေအာင္ျပသည္။ အေၾကာင္း၊ အက်ဳိးတုိ႔
ျမင္ေအာင္ၾကည့္ျခင္းပင္လွ်င္၊ ပညာျဖစ္သည္။ ဝိဇၨာျဖစ္သည္။ သိမႈျဖစ္သည္။ မသိမႈ မဟုတ္။ သိျခင္း တစ္ဖုံတုိး
လွ်င္၊ ဆင္းရျဲခင္း တစ္ဖုံပါးသည္။ ကာမသည္၊ ဆင္းရျဲခင္း အစစ္အမွန္တည္း။

ကာမမွာ ရစ္ဝျဲခင္းက၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္း အမွန္မဟုတ္။
ခႏၶာကုိ ပင္ပန္းၾကီးစြာ ညွဥ္းဆျဲခင္းသည္လည္း၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္း အမွန္မဟုတ္။
ပဋိပဒါလမ္းစဥ္ကသာ၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္း လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။

“အမွားက အမွန္၊
ကာမစစ္ပြဲက ထာဝရ

ျငိမ္းမႈဆီပ်ံ၊ ဒီမွာ ျငိမ္ဆိတ္ေနသတဲ့….”

(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ / အခန္း (၂) အမွန္မြန္ေလးပါးႏွင့္ အလယ္လမ္း)
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အခ်စ္၊ အမုန္းတုိ႔ ကင္းလြတ္ရာ

ဥပါဒါန္အစြဲအလမ္းမ်ားေၾကာင့္၊ ျဖစ္တည္ရေသာ ရုပ္၊ နာမ္ ခႏၶာ အစုးအေဝး။
ခႏၶာအသစ္၊ ဒုကၡအသစ္ျဖစ္ရာ အရင္းခံအေၾကာင္းတရား (၂) ပါးမွာ၊ တဏွာႏွင့္ အဝိဇၨာ။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္
ၾကီးက၊ မူလ ႏွစ္ျဖာဟု ေဟာသည္။ စြဲလမ္းမႈ အသစ္မ်ားေၾကာင့္၊ ဒုကၡအသစ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သေဘာပါ့လား။
ေဝဒနာအသစ္မ်ားအေပၚ သာယာမႈေၾကာင့္၊ ျဖစ္မႈ ပ်က္မႈ တရားမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းပါလား။ အခ်စ္ႏွင့္ အမုန္း
တုိ႔ တစ္မ်ဳိးစီ လည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္၊ ဘဝအသစ္က အဖန္တလလဲဲ ျဖစ္တည္ရျခင္းေပလား။

“ဒုကၡ၊ ဘဝရဲ႕ အရိပ္
ဘဝေရြ႕ေလရာ လုိက္ေရြ႕တယ္…၊
ေမြးဖြားမႈ၊ ၾကီးထြားမႈ၊ ပ်က္မႈ….

အခ်စ္၊ အမုန္း…။”
(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ / အခန္း (၃) ဒုကၡ၏ ေလာကလုံးသေဘာ)

ဆုံလည္ႏြား

“ေသာက္ေလ ေသာက္ေလ ငတ္မေျပ၊ မိုးခါးေရကုိ အငမ္းမရေသာက္သူ၊ လူ သတၱဝါမ်ား၊ က်ား/မ၊ ပ်ဳိပ်ဳိ အိုအုိ၊
ၾကီးၾကီးငယ္ငယ္။ ေသာက္လုိက္ရေသာ ဆားငန္ရည္… အုိ ငတ္မေျပ။ မေသာက္ရင္ အရူး၊ ေသာက္ရင္ျမဴး၊
တဏွာဝဩဲဃမွာ ဒုစရုိက္တုိ႔ အဖုံဖံုကူး…..” ဤသုိ႔၊ စာခ်ဳိးလုိက္ခ်င္သည္။ ကာမဘုံသား ဆုံလည္ႏြား က့ဲသုိ႔၊
အဖန္ဖန္ ရစ္မူးျခင္းသေဘာ၊ အဖန္ဖန္ လည္ျခင္းသေဘာ၊ ဒုကၡတုိ႔ အဖန္တလဲလဲ ျဖစ္ျခင္းသေဘာမွာ၊ ခႏၶာ
ျဖစ္စဥ္တည္း။

“တခ်ဳိ႕ ခ်ိဳ၊ တခ်ဳိ႕ ခါး
ဘဝတုိက္ပြဲကလာတဲ့ ဒုစရုိက္ေတြ

ဒီလုိနဲ႔…. ဘဝ အာသာဟာ
ေသာက္ေလ ႏွစ္ဆတုိးငတ္ေလ…။ ”

(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ / အခန္း (၄) ဒုကၡ၏အေၾကာင္းရင္း)

“ရဟန္းတုိ႔…. သမုဒယၾကဳိးထက္ ပို၍ ခိုင္ေသာ ၾကဳိးဆုိ၍၊ ငါ မျမင္။ ဤမွ် ခိုင္ေသာ ၾကဳိးႏွင့္ တုပ္ေႏွာင္ခံထားရ
ေသာလူမွာ၊ တဏွာ၏ ခိုင္းေစရာအတုိင္း၊ စိုက္စိုက္ပါေအာင္ လုိက္ပါရင္း၊ သံသရာခရီးတြင္ တဝလဲည္လည္
က်င္လည္ေနရေတာ့သည္။ ပမာဆုိလွ်င္ ဆုံလည္ႏြားႏွယ္သာ ျဖစ္ေခ်ေတာ့သည္။”

( ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ / သုတၱန္ ပိဋိက မွ)
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ဝိဇၨာ
ခႏၶာ၏ ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္းသေဘာကုိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္တာပညာ။ ခႏၶာျဖစ္စဥ္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္တာ ဝိပႆနာ။
အသက္ရႈမႈ၊ ထုတ္မႈကို သတိရိွေနတာ၊ သမာဓိ။ ေလာကသဘာဝကုိ အသင့္အတင့္ႏွလုံးသြင္းႏုိင္တာ၊ ဝိဇၨာ။
အသိႏွင့္ သတိ မျပတ္ယွဥ္တြဲေနေအာင္ အားထုတ္တာ၊ ဓမၼ။ ရုပ္သေဘာ၊ နာမ္သေဘာကုိ နားလည္ေအာင္
လုပ္တာ၊ ပညာ။ ခႏၶာရိွရင္၊ ဒုကၡျဖစ္မယ္ဆိုတာကုိ ျမင္ျပီး ဒုကၡျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းကုိ သတ္တာ၊ မြန္ျမတ္ျခင္း။
မဂၢေဖာင္က၊ စီးရမွာ။ ကမ္းတစ္ဖက္ကုိ ေရာက္ျပီးရင္ ထားသြားရမွာ။ မဂၢင္ ရွစ္ပါး က်င့္စရာ။ မွီတြယ္ရာ
မဟုတ္။

“မေျပာင္းမလဲ စီးသြား၊
ျမစ္တစ္စင္းလုိ အဆက္အစပ္နဲ႔၊

လွဳိင္းတစ္သုတ္ေနာက္၊ လွဳိင္းတစ္သုတ္လုိက္
ေႏွးခ်ည္၊ ျမန္ခ်ည္…။”

(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ / အခန္း (၅) သိမႈျဖစ္စဥ္)

အေၾကာင္းအက်ဳိးတုိ႔ကုိ ဆက္စပ္ သိျမင္ရာ

ေမြးျခင္းရိွလွ်င္၊ ေသျခင္း ရိွသည္။ ေမြးဖြားျခင္း ဆင္းရ၊ဲ ေသဆုံးျခင္း ဆင္းရ။ဲ ဆင္းရျဲခင္း တရားတုိ႔၏ အစ၊
ေမြးျခင္းက စ။ ပဋိစသမုပၸါဒ္ ဆုိသည့္ ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္စပ္မႈ သေဘာကုိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္၊ ခႏၶာ့ျဖစ္
စဥ္ကုိ နားလည္ႏိုင္သည္။ အဝိဇၨာ ႏွင့္ တဏွာမွသည္၊ ဒုကၡအားလုံးတုိ႔၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။

“မျမင္ရတ့ဲ ဒီစက္လည္စဥ္
မရပ္မနား၊ မျငိမ္းခ်မ္း

တန္႔ရပ္ရာ မရိွ
တက္သူက်၊ က်သူ တက္…။”

(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ / အခန္း (၆) ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေပၚမႈ အယူအဆ)

ေစတနာသည္ ကံ

“ေစတနာ ဟံ။ ဘိကၡေဝ ကမၼံ ဝဒါမိ”
(ရဟန္းတုိ႔ - ေစတနာကုိပင္ ကံ - ဟု ငါ ဆုိသည္)

စိုက္သမွ် ရိတ္သိမ္းရမည္။ ကံ, ကံ၏ အက်ဳိးကုိ ခံစားရမည္။ ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္၊ ေကာင္က်ဳိးေပးမည္။
မေကာင္းတာလုပ္လွ်င္၊ မေကာင္းက်ဳိးေပးမည္။ ဘယ္အခ်ိန္ေပးမည္နည္း။ အေၾကာင္းအက်ဳိးညီညႊတ္သည့္
အခ်ိန္၌၊ ေပးမည္။ စိတ္သည္ ဘဝျဖစ္သည္။ ေစတနာသည္၊ သေဘာထားျဖစ္သည္။ ကုိယ့္သေဘာထားက၊
ကုိယ့္စိတ္ကုိ ျပဌာန္းသည္။ ကုိယ့္စိတ္က ကုိယ့္အလုပ္ကုိ ျပဌာန္းသည္။ ကုိယ့္အလုပ္က၊ ကုိယ့္ဘဝကုိ ျပဌာန္း
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သည္။ သရက္ပင္ မ်ဳိးေစ့က၊ ပိႏၷပဲင္ မေပါက္။ ပိႏၷပဲင္က၊ သရက္သီး မသီး။ စိတ္သည္ ဘဝ၏ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈ
ျဖစ္သည္။

“စိုက္တာကုိ ရိတ္တာပဲ
ဟုိ…. လယ္ေတြကိုၾကည့္၊

ႏွမ္းဟာ ႏွမ္း၊ စပါးဟာ စပါး၊
ဆိတ္ျငိမ္မႈနဲ႔ အေမွာင္ထုတို႔ သိရ႕ဲ…။”

(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ / အခန္း (၇) ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း)
ေႏွာင္ၾကဳိး

ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ ဒိ႒ိ ၊ ဝိစိကိစာၦ၊ ထိနမိဒၶ၊ ဥဒၶစၥ၊ အဟိရိက၊ အေနာတၱပၸ ဟူေသာ ကိေလသာ
ဆယ္ပါးတုိ႔၏ ေႏွာင္ဖြဲ႕ရာမွ၊ မရုန္းႏိုင္ျခင္း အေၾကာင္းတရားကုိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ပါ။ ဒုကၡ၏ အဆုံးက ဘယ္မွာ
လ။ဲ ဘယ္သို႔ နည္း။ ေႏွာင္ၾကဳိးေလးတစ္မွ်င္၏ တုပ္ေႏွာင္မႈျဖင့္၊ ဝလဲည္လုိက္ေနေသာ သံသရာ ဒုကၡက၊ ၾကီးလွ
စြာတကား။ အရဟတၱမဂ္ သုိ႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳရာ၊ ကာမရာဂ ႏွင့္ အာသေဝါတရားတုိ႔ ကင္းခ်ဳပ္ရာ၊ တည္ရာဌာန
မွာ အဘယ္မွာနည္း။ ေရာက္ဖို႔ ခယဲဥ္းစြ၊ ျမင္ဖို႔သာ အားကုန္ထုတ္ ၾကဳိးစားရသည့္ ေႏွာင္ၾကဳိးမွ ရုန္းသည့္
ကာလပါတကား။

“ဒုကၡရ႕ဲ အဆုံး၊ ဘဝနဲ႔ ေသျခင္းဝဲ
ဆီခမ္းရင္ ဆီမီး ဘယ္လုိ လင္းလက္မလဲ

ေဆြးဖြယ္ စာရင္းေဟာင္း ရွင္းျပီ
အသစ္ စင္ၾကယ္ရ႕ဲ…။”

(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ / အခန္း (၈) ဒုကၡတုိ႔ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ)

ျငိမ္းေအးျခင္း

အျငိမ္းဓာတ္ကုိ၊ မဂၢင္လမ္းစဥ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ျခင္း က်င့္စဥ္ျဖစ္သည္။ သီလလမ္း၊ သမာဓိလမ္း၊ ပညာလမ္းတုိ႔က
အျငိမ္းဓာတ္ဆီသုိ႔ ဦးတည္ရာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ေသျခင္း၊ ေမြးျခင္း တုိ႔အၾကား ဒုကၡတရားတုိ႔ကုိ၊ ေကာင္း
စြာေဆာက္တည္ျခင္း အက်င့္ျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၏။

“ျငိမ္းမႈေပးတဲ့ ရွစ္ရပ္လမ္း၊
လမ္းနိမ့္၊ လမ္းျမင့္တုိ႔နဲ႔ ေပါက္ေရာက္ႏိုင္တယ္။

စိတ္ခိုင္သူ - ျမန္၊ ခ်ည့္နဲ႔သူ - ေႏွး၊
ႏွင္းခေတာင္ထိပ္ေရာက္မယ္…”

(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ / အခန္း (၉) လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း)
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ေမြးၾက၊ ေသၾက၊
ျဖစ္ၾက၊ ပ်က္ၾက…
ဤအရာသည္ပင္၊ လူ႕ဘဝ။
သတၱဝါတုိ႔ က်င္လည္ရာ ဝဩဲဃ။

“လူေတြ ေမြးလာၾက၊ ေသသြားၾက
စမ္းေခ်ာင္းေလးက စီးျမဲပ…”

(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ / စာ - ၁၀၂)

ဗုဒၶဘာသာက၊ ကုိးကြယ္ရံု၊ ယုံၾကည္ရံု၊ ဆည္းကပ္လုိက္ရံုျဖင့္၊ အျပစ္အားလုံးတုိ႔ ပေပ်ာက္ျခင္း မရိွ။
ယုတိၱမတန္၊ အေၾကာင္းအက်ဳိးမညီဟု ယူေသာ အယူရိွ၏။ အျပစ္မ်ားကုိ ဝန္ခံလိုက္ရံုျဖင့္လည္း၊ အျပစ္မ်ား
ပေပ်ာက္မသြား။ ကံ, ကံ၏ အက်ဳိးသာ ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶက ဓမၼကုိ အခ်က္ (၃) ခ်က္ျဖင့္၊ ေပါက္ေျမာက္ရန္ ေဟာသည္။
သိမႈ၊ က်င့္မႈ၊ ထုိးထြင္းဆင္ျခင္မႈ တို႔ျဖင့္ အစဥ္တရားကုိ ေဟာသည္။ ေလ့လာဖုိ႔၊ က်င့္သုံးဖို႔၊ ထိုးထြင္းသိျမင္ဖို႔
ဆင္ျခင္ျခင္း လမ္းစဥ္ကုိ ျပသည္။ သဘာဝဓမၼထမဲွ၊ ထုတ္ႏုတ္၍ ျပသည္။ ဤျဖစ္စဥ္သည္ပင္၊ ခႏၶာ့ဒုကၡမွ လြတ္
ျခင္း လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။

သစၥာရွာဖုိ႔ ျမင္းစီးသူက၊
 က်ေနာ့္ ဘဝ၏ ကုိးကြယ္ရာ၊ မီွတည္ရာ။
 အခက္အခမဲ်ားအတြက္၊ အေျဖ။
 စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ယုတ္ေလ်ာ့မႈမ်ားအတြက္၊ အင္အား။
 ေလာကႏွင့္ သဘာဝတရား၏ ေၾကာင္းက်ဳိး ဆက္စပ္မႈကုိ နားလည္ႏိုင္စြမ္းရာ နည္းစဥ္။
 လူမႈျဖစ္စဥ္ကုိ အစဆြဲမိရာ သီအိုရီ။
 စိတ္ညစ္ညဴးမႈတုိ႔အတြက္ ထြက္ေပါက္။
 သံသယတရားတုိ႔ ေဆးေၾကာရာ ေဆးဝါး။
 ယုံၾကည္မႈမွ သိနားလည္မႈ ဆီသုိ႔ ေခၚေဆာင္ရာတရား။

စသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားျဖင့္၊ ပညတ္လုိက္ရသည့္ အလင္းတံခါး။

စာညႊန္း - သစၥာရွာဖို႔ ျမင္းစီးသူ / ေက်ာ္ဝင္း

ည ၆ း ၄၄
၃၀ ၊ ဩဂုတ္ ၊ ၂၀၁၇
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တာရာ့လက္က အဇၥ်တမ်ား

စာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ ဖတ္ပါ။
လူမ်က္ႏွာမ်ားကုိ ဖတ္ပါ။
စာမဖတ္ရင္လည္း၊ လူမ်က္ႏွာမ်ားကုိ ေကာင္းေကာင္းဖတ္ႏိုင္ဖို႔
မေသခ်ာ။

စာအုပ္ထဲတြင္၊ လူေတြ ရိွသည္။ လူေတြထဲမွာ စာျဖစ္ဖို႔
အေၾကာင္းေတြ ရိွသည္။ ဒဂုန္တာရာက၊ လူေတြကုိ၊ သူ႕ထင္ျမင္
ခ်က္နဲ႔ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးျခစ္လုိက္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္၊
ရုပ္ပုံလႊာ ေပၚခ့ဲရသည္။ ရုပ္ပံုလႊာမွာ၊ အဇၥ်တကုိ ျမင္ႏုိင္သည္။
ရုပ္ပုံလႊာထဲတြင္၊ ေအာင္ဆန္းပါသည္။ မစၥတာေမာင္မွဳိင္းပါသည္။
သန္းထြန္းပါသည္။ ကုိၾကီးႏုပါသည္။ ကုိဘဟိန္းပါသည္။
ဦးဗေဆြပါသည္။

ဒဂုန္တာရာက၊ ရုပ္ပံုလႊာမ်ားကုိ ဖြဲ႕သည့္ေနရာတြင္၊ ပံုၾကမ္းမ်ားကုိ အရင္ျခစ္သည္။ ျပီးမွ၊ နည္းနည္း အႏုစိတ္
ခ်ယ္မွဳန္းသည္။ ထို႔ေနာက္ အတြင္း အဇၥ်တကုိ ႏွဳိက္ထုတ္ျပီး၊ သူ႕အျမင္ ယူဆခ်က္ျဖင့္ စီရင္သည္။ ဒဂုန္တာရာ
၏ စာေပလက္ရာက၊ အံ့ဩစရာေကာင္းသည္။ အေရးအသားပုံစံသစ္ျဖင့္၊ စာေပနယ္၍ မ႑ိဳင္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္
အထိ ဒဂုန္တာရာက ဩဇာၾကီးခဲ့သည္။

ဒဂုန္တာရာက၊ စာေတြထကဲ လူေတြကုိ မေရး။ သူ မ်က္ျမင္၊ ကုိယ္ေတြ႕ ၾကံဳဆုံခဲ့ဖူးသည့္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ သူ႕
တုိ႔ထိမိသေလာက္၊ ေရးသည္။ ဖြဲ႕သည္။ လူမ်ားကုိ စာပန္းခ်ီ ခ်ယ္သည္ဟုပင္ ဆုိႏိုင္သည္။ ဒဂုန္တာရာ၏ ရုပ္
ပံုလႊာမွ တစ္ဆင့္၊ သမုိင္းကုိ သိရသည္။ ျမန္မာကုိ သိရသည္။ ႏုိင္ငံေရးကုိ သိရသည္။ ကိုုယ္တြင္း အဇၥ်တမ်ား
ကုိ မွန္းဆဖုိ႔ အတြက္ျဖစ္လာသည္။ လူ႕အတြင္း သဏၭာန္ကုိ ႏွဳိက္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းသည္၊ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာခ်က္
နည္းနာ ျဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္ ယူဆမိသည္။

ေအာင္ဆန္း

ဒဂုန္တာရာက ေအာင္ဆန္း (သုိ႔မဟုတ္) အရိုင္း ဟု ဖြဲ႕သည္။
“တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ လူလတ္တန္းစား၏ လကၡဏာျဖစ္ေသာ ထည္ဝါျခင္း၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ျခင္းတုိ႔
သည္ သူ႕တြင္ လုံးဝ မခိုေအာင္း။ လမ္းေပၚတြင္ ေနရာတကာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ သာမန္ ဆင္းရသဲားတစ္ဦးႏွင့္
သာတူ၏။ သူသည္ လက္ႏွစ္ဖက္ကုိ ေဘးသုိ႔ ကား၍ လွဳပ္ကာ လွဳပ္ကာ စကားေျပာ၏။ သူ၏ စကားလုံးမ်ား
ကား ေျပျပစ္ျခင္း မရိွ။ ေခ်ာေမြ႕ျခင္း မရွိ။ သုိ႔ေသာ္ အတြင္း၌ကား နက္ပါ၏။”
ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (ေအာင္ဆန္း သို႔မဟုတ္ အရုိင္း မွ)
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ဒဂုန္တာရာက၊ သူႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး၊ ကုိေအာင္ဆန္းကုိ ထပ္၍ ဖြဲ႕သည္။ အထူးသျဖင့္၊ ေအာင္ဆန္း၏ အျပဳအမူ
က ေအာင္ဆန္း၏ အဇၥ်တကုိ ႏွဳိက္ထုတ္ႏိုင္ဆုံးျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ျပီး ေရးခ့ဲဟန္တူသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ စာေရးဝါသနာပါတာကုိ ကုိေအာင္ဆန္းသိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ေရးခ့ဲေသာ ဒဂုန္မဂၢဇင္းမွ
ရတုပိုဒ္စုံ စေသာ ကဗ်ာမ်ား၊ ဝတၳဳတုိ၊ ေဆာင္းပါး စသည့္ စာေပမ်ားကုိ သူအကုန္ဖတ္ဖူးလိမ့္မည္ မထင္။
ဂရုစုိက္၍ ဖတ္မည့္ လူစားမ်ဳိးလည္း မဟုတ္။”

ဤကား၊ ေအာင္ဆန္း၏ အၾကမ္းထည္ ဘဝကုိ ျပေသာ သေကၤတျဖစ္သည္။ ေအာင္ဆန္းမွာ၊ အႏုအရြ စာေပ
မ်ားကုိ အရသာခံျပီး၊ စိတ္ကူးယဥ္ရေလာက္ေအာင္ သူ႕မွာ အခ်ိန္မရိွဟု ယူဆထားပုံရသည္။ ေတာ္လွန္ေရး
ကာလမွာ၊ ႏွလုံးသားကုိ စေတးႏုိင္ေသာ လူသားဟု က်ေနာ့္ အတၱေနာမတိျဖင့္ မွတ္ခ်က္ခ်လုိက္သည္။

ဒဂုန္တာရာက ထပ္၍ ေရးေသးသည္။ ေအာင္ဆန္း၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလက ရုန္းကန္ပံုကုိ၊ သူ႕ၾကံဳရသည့္
အျဖစ္ႏွင့္ ဖြဲ႕သည္။

“ေက်ာင္းမွ ထြက္ျပီး၊ တုိ႔ဗမာအစည္းအရုံးသုိ႔ ဝင္ေသာအခါ၊ ငတ္ျပတ္၍လား မေျပာတတ္ ဒဂုန္မဂၢဇင္းတြင္
ေရးလုိေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျပာ၏။ ကၽြန္ေတာ္လည္း တုိက္ရွင္တုိ႔ႏွင့္ စီစဥ္၍ လစဥ္ ကုိေအာင္ဆန္း ေဆာင္း
ပါးမ်ား ပါေစသည္။” ဟူ၍ ။
ဝမ္းေရးအတြက္၊ မရုန္းကန္။ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ရုန္းကန္ခဲ့ေသာ ကုိေအာင္ဆန္းကုိ ျမင္ရ၍ ၾကည္ညိဳမိ
သည္။

ေအာင္ဆန္း အဇၥ်တ

ဒဂုန္တာရာက၊ ေအာင္ဆန္း၏ မဟာေကာက္ေၾကာင္းကုိ ပံုၾကမ္းျခစ္လုိက္သည္။ သုိ႔ျဖင့္၊ ဤသုိ႔ ထြက္လာ
သည္။

“သူ႕တြင္ သိမ္ေမြ႕ျခင္း မရိွ။
အလွအပကုိ သူ မမက္ေမာ။
သူသည္ ၾကမ္းတမ္းသည္။ ရိုင္းသည္။
ဆက္ဆံေပါင္းသင္းေရးတြင္ ရိွေသာ ဧည့္ဝတ္ထုံးစံ၊ ယဥ္ေက်းျခင္း စသည္တို႔ကုိ သူသည္ လုံးဝ ဂရုမစုိက္။
ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ၊ သဘင္ စေသာ အႏုပညာရပ္မ်ားကုိ မလိုက္စား။
သူ႕ကုိယ္သူ အတင္း ယဥ္ေက်းေအာင္ မလုပ္။
သူ၏ နဂုိရ္အတုိင္း ခပ္ရုိင္းရိုင္း၊ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပင္ မျပဳမျပင္ဘဲ ေန၏။
သူ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးဝိညာဥ္ကား ျပင္းထန္လွေခ်သည္၏။
သူသည္ ႏိုင္ငံေရးတစ္ခုတည္းကုိသာ လုပ္ေသာလူ တစ္ဦးျဖစ္၏။”
ဤကား၊ ဒဂုန္တာရာ၏ ေအာင္ဆန္း (သုိ႔မဟုတ္) အရိုင္း တည္း။
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တာရာ့ကေလာင္

စာေရးဆရာမ်ားသည္၊
- ပုန္းသည္မ်ားကုိ ေပၚေစႏုိင္သည္။
- ငုပ္သည္မ်ားကုိ ေဖာ္ႏိုင္စြမ္းသည္။
- ပုပ္သည္မ်ားကုိ ေပၚေစ၍၊ ဟုတ္သည္မ်ားကုိ ေက်ာ္ေစသည္။
- ကေလာင္ဖ်ားက၊ စကားလုံးမ်ား စက္စက္ယုိက်သည့္ ဟန္ကုိ ရုပ္ပံုလႊာ၌ ၊ အပုံအပင္ ေတြ႕ရသည္။

လူဆုိတာ ေျပာင္းလဲသည္။ ဒဂုန္တာရာက၊ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ အဇၥ်တမ်ားကုိ အမိဖမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ လိုရင္း၊
အဇၥ်တအရင္းအျမစ္ကုိ ႏွဳိက္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းသည္ပင္၊ စာေရးဆရာ၏ အစြမ္းျဖစ္သည္။

စာေရးဆရာတုိ႔သည္၊
- လူ႕ အေၾကာင္းကုိ သိရသည္။
- ေလာကအၾကီးကုိ ၾကည့္တတ္ရသည္။
- စိတ္၏ အကဲကို ေလ့လာရသည္။
- အေတြးတုိ႔ က်င္လည္က်က္စားပုံကုိ တုိ႔ထိရသည္။
- အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိတုိ႔မွ၊ အေတြးအေခၚကုိ ညႊန္းရသည္။

စာေရးဆရာ၏ အလုပ္သည္၊ လူေလာကဓံကုိ၊ စီမံခန္႔ခြဲရသည့္ အလုပ္ျဖစ္သည္။ တခါတရံ၊ စာေရးဆရာမ်ား
သည္၊ စီရင္ခ်က္ ခ်သူမ်ားလည္း ျဖစ္သြားတတ္သည္။ သူတုိ႔လက္မွာ ကုိင္ေသာ ကေလာင္ကုိ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်
ခြင့္ဟု မွတ္ယူျပီး၊ ထင္ရာေရးသြားတတ္ေသးသည္။ ဒဂုန္တာရာ၏ စာ၌၊ ဤသုိ႔ မေတြ႕ရ။ ကေလာင္က
ခိုင္လြန္းသည္။ က်စ္လြန္းသည္။ ႏွံ႔စပ္၊ သမာသမတ္က်လြန္းသည္။

ရုပ္ပုံလႊာထဲမွ၊ သမုိင္းကုိ ေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္၊ သမိုင္းဆုိင္ရာ စကားလုံးမ်ားက က်ေနာ့္ကုိ လွဳပ္ႏိုးပစ္
လိုက္သည္။ ထုိစကားလုံးမ်ားကုိ အေက်အလည္ နားလည္ခ်င္သည့္စိတ္ ျပင္းထန္လာသည္။ ရုပ္ပုံလႊာထဲမွ၊
လူေတြႏွင့္ အျပင္မွာ ေတြ႕ဖူးခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔မွာ မရိွေတာ့။ ေလာကၾကီးကုိ ေက်ာမခုိင္းခ်င္ဘ၊ဲ ေက်ာ
ခိုင္းသြားသူမ်ား ရိွသည္။ ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခုံမွ ဆင္းသြားရသူမ်ားရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔၏ လုပ္ရပ္၊ သူတုိ႔၏
အျပဳအမူမ်ားကား၊ သမုိင္းမွတ္တမ္းအျဖစ္ က်ေနာ္တုိ႔ ေလ့လာေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ဘဟိန္း
ဒဂုန္တာရာက၊ ဘဟိန္းက ဤသုိ႔ ခ်ယ္သသည္။
“အကယ္၍၊ ကုိဘဟိန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးသမား မျဖစ္လွ်င္၊ ဧကန္ စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္ျဖစ္မည္ဟု
ကၽြန္ေတာ္ ထင္သည္။ သူသည္ စာေပကုိလည္း အင္မတန္ ဝါသနာပါသည္။ ကားလ္မတ္စ္၏ ကြန္ျမဴနစ္ စာေပ
ပရိယတိၱကိုသာ မဟုတ္ အႏုစာေပကုိလည္း ဖတ္သူျဖစ္သည္။ ရုရွားစာေရးဆရာၾကီး ေဂၚကီကို သူအေတာ္
ၾကဳိက္သည္။”
ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (ဘဟိန္း သုိ႔မဟုတ္ ကဗ်ာ မွ)
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ကြန္ျမဴႏွစ္ေတာ္လွန္ေရးသမားၾကီး၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုဘဟိန္းကုိ၊ လူဟု မည္သူ သတ္မွတ္
သနည္း။ ယခုေခတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေသာ၊ တက္ၾကြေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူတို႔သည္၊ ကုိဘဟိန္း
ကုိ၊ နတ္သိၾကားဟု ေအာက္ေမ့ေနလား မသိ။ က်ေနာ္ေတာ့၊ ဤသုိ႔ ဘဟိန္းကုိ ခ်ီးေျမွာက္သည္ကုိ ေတြ႕ေနရ
သည္။ တကယ္ေတာ့ ဘဟိန္းမွာ နတ္သိၾကား မဟုတ္။ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ကဲေသာ လူငယ္မ်ား ေျမွာက္ပင့္
သလုိ၊ ကုိးကြယ္ရာလည္း မဟုတ္။ ဘဟိန္းမွာ လူသားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္သည္။

ဒဂုန္တာရာက၊ သူျမင္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒီ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိဘဟိန္းကုိ
ဤသုိ႔ ညႊန္းသည္။

“ကုိဘဟိန္းသည္ လူ႕အျဖစ္ ကုန္လုံျပည့္စံုသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ လူတြင္ ခ်စ္စိတ္ ၾကိဳက္စိတ္ ရိွသည္။
ဆန္႔က်င္ဘက္ လိင္ကုိ ၾကဳိက္တတ္သည္။ ကုိဘဟိန္းသည္လည္း၊ ခ်စ္စိတ္ ၾကဳိက္စိတ္ ရိွသည္။ တကၠသုိလ္
တြင္၊ ရိွစဥ္က လွပသည့္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကုိ ေကာ္ရစ္ဒါအေကြ႕တြင္ စကားလုိက္ေျပာသည္ ဆုိေသာ သတင္း
ထူးသည္ တကၠသုိလ္နယ္တြင္ ပ်ံ႕ႏံွ႔သြား၏။ ကိုဘဟိန္းသည္ လူျဖစ္သည္။ သူတေယာက္တည္းသာမဟုတ္
ပုထုဇဥ္ အားလုံးသည္ ဥမၼာတေကာ မဟုတ္လား…”

ဒဂုန္တာရာက၊ ခ်စ္တတ္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားၾကီးကုိ ပီေအာင္ ဖြဲ႕ႏုိင္စြမ္းပါဘိ။ ေတာ္လွန္လုိေသာ စိတ္
သည္ လူသားဆန္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ပူးတြဲျဖစ္တည္တတ္ေသာ သဘာဝကုိ အကဲခတ္ရသည္။ ဒဂုန္တာရာက
ကုိဘဟိန္းကုိ စာေရးဆရာျဖစ္ေစခ်င္သည္။ ကိုဘဟိန္းက ဒဂုန္တာရာကို ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္ေစခ်င္သည္။
သုိ႔ေသာ္ မည္သူမွ်၊ မျဖစ္။ ဘဟိန္းသည္၊ ႏိုင္ငံေရးကုိ မိဘ ထက္ ပုိခ်စ္သူတည္း။ ေထာင္နံရံမ်ားကုိ၊ မိဘ
ရင္ခြင္ထက္ ပုိ၍ ခ်စ္သူတည္း။

ကုိၾကီးႏု

ရုပ္ပုံလႊာထဲမွ ထပ္ျပီးေတြ႕ရသည္က၊ ရုပ္ပံုရွင္တုိ႔၏ ထြင္းထုေသာ စာေပလက္ရာမ်ား။ ဦးႏု ေရးေသာ စာမ်ား၊
သခင္သန္းထြန္းေရးေသာ စာမ်ား၊ သခင္ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္းဋီကာမ်ား…. နဂါးနီတုိက္ထုတ္ စာေပမ်ား။ စာေပမ်ား
ကုိ အလွမ္းမွီဖို႔ ၾကိဳးစားေနသူအဖုိ႔၊ စာေပႏွင့္ ဖန္တီးရွင္မ်ား၏ လက္ရာကုိ တြဲ၍ သိသြားၾကမည္သာ။

ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ ကြာျခားခ်က္ကုိ ဒဂုန္တာရာက ႏွဳိင္းျပသည္။

“သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္ႏုမွာ မတူဟု ထင္သည္။ ေအာင္ဆန္းသည္ တစ္ေနလုံး ေနပူၾကီးထဲတြင္ တကုတ္
ကုတ္ ႏိုင္ငံေရး တုိက္ပြဲမ်ားကုိ လုပ္ျပီးေနာက္ ညတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ထမင္းလုံးတေစၦ အိပ္မက္
မ်ားႏွင့္ နပန္းလုံးေနခုိက္…. သခင္ႏုမွာ ႏိုင္ငံေရးမွ အားလပ္သည့္အခါ ႏိုင္ငံေရးဖုိင္တြဲၾကီးမ်ားကုိ ေခါင္းအုံးရင္း
ေရဒီယိုမွ ေမရွင္၏ ျမပန္းဝတ္ၾကည္ ေတးသံေလးတြင္ ျငိမ့္၍ ေနခ်င္ေပမည္။ ဒါမွမဟုတ္ ကဗ်ာ ေတးတစ္ပုဒ္
ကာရန္တစ္ခုကုိ စိတ္ကူးခ်င္း ကူးေနေပမည္။”

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (သခင္ႏု သုိ႔မဟုတ္ မုန္တုိင္းထဲက သစ္ရြက္တစ္ရြက္ မွ)
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တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမွာ၊ ေက်ာင္းသားတုိင္း ေလးစားရတ့ဲ ကိုၾကီးႏုကုိ၊ ရိုးရွင္းစြာ ႏွဳိင္းယွဥ္ျပလုိက္သည္။ အသြင္
ကြဲ စရိုက္မ်ားအၾကားမွာ ႏိုင္ငံေရးအႏုပညာမ်ားကုိ ထြင္းထုလုိ႔ ရပါ့လားဆုိတာကုိ မွန္းဆမိလုိက္သည္။ စရုိက္
ေတြက အသြင္သြင္ျခားေသာလည္း၊ ေတာ္လွန္ေရးအႏုပညာသားမ်ားပါ့လားဆုိတာ၊ သတိထားမိလုိက္သည္။
ရုပ္ပုံလႊာက၊ ျမန္မာ့စာေပ၏ အသြင္သစ္၊ အေရးအသားသစ္၊ ရႈေထာင့္သစ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဒဂုန္တာရာ၏ ရႈျမင္ခ်က္က၊ ႏိုင္ငံေရးရႈေထာင့္သစ္ တစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး ခ်ည္းကပ္ပံုအသစ္လည္း
ျဖစ္သည္။ တာရာ၏ ရုပ္ပံုလႊာကား၊ ထူးေပစြ။ ျမဴးေပစြ။

အနီ

ႏိုင္ငံေရးအရ ပံုမလာသည့္၊ အနီေၾကာင္မ်ားကုိ ေတြ႕ဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ ေလာက္ေလာက္လားလားမရွိေသာ၊
အနီဟူသည္မ်ားက၊ မူရင္းအနီတုိ႔ကို ဖံုးထားသည္။ ကြယ္ထားသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ၏ ေရေသာက္ျမစ္ကုိ ဖမ္း
ဆုပ္ျပီး၊ ျမန္မာနားႏွင့္ ကုိက္ေအာင္ေျပာသူ၊ ေရးသူမ်ား ရိွခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒီ ျဖစ္ရံုမ၊ အုိင္ဒီေယာ္လုိဂ်ီ အရ
စြန္႔ဦးတီထြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ားဟုပင္ ဆိုႏုိင္ေသးသည္။ ထိုသူထတဲြင္ ဦးစီးသူ ဦးေဆာင္သူက၊ သခင္သန္းထြန္း
ႏွင့္ သခင္စိုး။

တာရာက သူ၏ ရုပ္ပံုလႊာ၌၊ ဤသုိ႔ ခ်ယ္သခ့ဲသည္။

“သခင္စုိး၏ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ က်မ္းစာအုပ္၏ အမွာကုိ ၊ သခင္သန္းထြန္းက ေရးသည္။ သူ႕ဗမာစာမွာ တုိတို၊
လုိရင္းႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေပၚ၏။ သတင္းစာ ဆန္၏။ ဖတ္သူ ဆြဲျပီး၊ အနက္ေပၚလြင္၏။ အျဖတ္အေတာက္ကေလး
မ်ားမွာ၊ ေခတ္ဆန္၏။ ရွင္းလင္းျပီး လွပ၏။ သတင္းစာဆရာ လုပ္လွ်င္၊ သတင္းစာဆရာေကာင္း တစ္ေယာက္
ျဖစ္မည္ဟု ထင္၏။ သူသည္ နဂါးနီ စာအုပ္အသင္းကုိ၊ တည္ေထာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သခင္စိုးႏွင့္ သူသည္
ဗမာျပည္တြင္ မာက္စ္ဝါဒ၊ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကုိ ပထမ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ သခင္စုိးကား ၊ စကားလုံးအသစ္
တီထြင္၍၊ ခန္႔ညားေသာ စာၾကီးေပၾကီး ပိဋိကတ္စာေပျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပး၏။ သခင္သန္းထြန္းကား၊ ဆုိရွယ္
လစ္ဝါဒႏွင့္၊ ဗမာျပည္ ကမာၻစသည္တုိ႔ႏွင့္ ယွဥ္ကာ၊ လူအမ်ား နားလည္ေအာင္ ေျပာျပသူျဖစ္၏။ အဓိပၸာယ္ကုိ
ဖြင့္ျပကာ ရွင္းလင္း၏။ ”
ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (သခင္သန္းထြန္း သုိ႔မဟုတ္ အနီကုိ ေလ့လာၾကည့္ရႈခ်က္ မွ )

အနီ၏ သခၤါရ

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒက၊ က်ဆုံးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ အိုင္ဒီယာ၊ သေဘာတရားတုိ႔က အခုထိ အကင္းမေသေသး။
စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏံွ႔ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္ ယုံၾကည္သည္။ ျမင္လည္းျမင္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္၏ အနီ
ေခါင္းကုိင္ ဖခင္ၾကီးမ်ားမွာကား၊ ဤသုိ႔ ဇာတ္သိမ္းသြားၾကရသည္။ ႏိုင္ငံေရးသတၱဝါတုိ႔၏ သခၤါရတရားကုိ၊ ဆင္
ျခင္ႏုိင္ရန္၊ ဒဂုန္တာရာက၊ စုတ္တစ္သပ္သပ္ျဖင့္၊ ျမင္ေအာင္ ေရးခ့ဲသည္။ အနီတုိ႔၏ ေမြးသဖခင္မ်ားကား၊
ဤသုိ႔။
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“သခင္စုိး၊ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔ စြန္႔ကာ၊ စလုိက္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္လမ္းစဥ္ စာတမ္းမ်ားကုိ၊ ဖတ္ျပီး ႏိုင္ငံေရး
ဇာတ္ ခုံေပၚ ေရာက္လာၾက၏။ အာဏာေတြ ရလာၾက၏။

ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံေရးစာေပတြင္၊ ေဝါဟာရကုိ ၾကြယ္ဝေသာ သခင္စိုးကား၊ ေထာင္နံရံထတဲြင္၊ တိမ္ျမဳပ္ေန၏။
လူအမ်ားရွင္းလင္းနားလည္ေအာင္၊ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ျပေသာ သခင္သန္းထြန္းကား၊ ခ်ဳံႏြယ္ ပိတ္ေပါင္းမ်ား
အၾကားတြင္၊ ေရာက္ေနရေလျပီ…. ”

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
(အနီကို ေလ့လာရႈျမင္ခ်က္ မွ)

တာရာ့ စကားလုံးမ်ားက က်ေနာ့္ကုိ ထိသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဦးေခါင္းကုိ မွန္သည္။
ဦးေခါင္းမွ တစ္ဆင့္ အေတြးမ်ား က ႏွလုံးသားဆီသုိ႔ စက္စက္ယုိက်သည္။
ႏွလုံးသားဆီမွ ခႏၶာအႏံွ႔သုိ႔ စီးဝင္ ပ်ံ႕ႏံွ႔ ကုန္သည္။
ခႏၶာမွ တစ္ဆင့္၊ က်ေနာ့္ေနထုိင္ရာဝန္းက်င္၊
ထုိမွ… အသုိင္းအဝန္း….။
အသုိင္းအဝန္းမွသည္ ေဒသအဆင့္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ထိ တျဖည္းျဖည္း သက္ေရာက္ သြားလိမ့္မည္ဟု က်ေနာ္
ယုံၾကည္ေနသည္။

တာရာက၊ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ ေလ့လာခ့ဲသည္။ သူထင္သလုိ တုိ႔ထိၾကည့္ခဲ့ဖူးသည္။ က်ေနာ္ကလည္း တာရာ့ကုိ တိုိ႔
ထိခ်င္သည္။ တာရာႏွင့္ ထိစပ္ခဲ့ေသာ အပုိင္းမွာက၊ က်ေနာ့္ကုိ ကုိင္လွဳပ္ပစ္လုိက္သည္။ ထုိမွ်မက၊ ျမန္မာ့
စာေပ ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အျမင္၊ ရႈေထာင့္မ်ားကုိပါ၊ ကိုင္လွဳပ္ပစ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု က်ေနာ္ ျမင္ၾကည့္လုိက္မိ
သည္။

ကုိင္လွဳပ္ပစ္ႏုိင္စြမ္းသည္၊ တည္ျငိမ္စြာ ေရြ႕လ်ား၍၊ လွဳပ္ခတ္ေနေပေတာ့သည္။

စာညႊန္း / ဒဂုန္တာရာ - ရုပ္ပံုလႊာ
နံနက္ ဝ း ၄၁

၄ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၁၇

မံုရြာေဂဇက္/ အတြဲ (၂) ၊ အမွတ္ (၇) တြင္ေဖာ္ျပျပီးျဖစ္သည္။
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အမည္ရင္းမွာ ေအာင္ကုိကုိတုိး ျဖစ္သည္။ မႏၱေလးတုိင္း၊ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕၌

၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁ ရက္ေန႔ (အမ်ဳိးသားေန႔) တြင္ေမြးဖြားသည္။

အဘ ဦးဝမ္းေမာင္၊ အမိ ေဒၚက်င္သန္းတုိ႔မွ ေမြးဖြားျပီး ေမြးခ်င္း ၇ ေယာက္

အနက္ အငယ္ဆုံးသား ျဖစ္သည္။ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕၊ အထက္တန္းေက်ာင္း မွ

ဓာတုေဗဒဂုဏ္ထူးျဖင့္ တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္။

၂၀၀၇/၈ ခုႏွစ္တြင္၊ နည္းပညာတကၠသုိလ္ (မႏၱေလး) ၌ ေရနံအင္ဂ်င္နီယာ

ဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ယူခဲ့ သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္၊ တကၠသိုလ္အတြင္း

စာေပ-ယဥ္ေက်းမႈ-အႏုပညာအသင္းကုိ ထူေထာင္ခဲ့ျပီး၊ Chief Editor

တာဝန္ယူခဲ့ သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္၊ မႏၱေလးတကၠသုိလ္၌ ႏိုင္ငံတကာ

ဆက္ဆံေရးဘြဲ႕လြန္ ဒီပလုိမာ (အပတ္စဥ္-၁) ကုိ တက္ေရာက္ ရင္း၊

ျမမႏၱလာဟုိတယ္ စာၾကည့္တုိက္တြင္၊ စာၾကည့္တုိက္မွဴး အလုပ္ကိုလုပ္ကုိင္

ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ယုံၾကည္ရာ အသိပညာျပန္႔ပြားေရးအသင္းႏွင့္

အခမ့ဲစာၾကည့္တုိက္ တည္ ေထာင္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅

မွ၂၀၁၆ အထိ Step to Civilization Co, Ltd တြင္ လူ႕အရင္းအျမစ္အရာရွိ

တာဝန္ျဖင့္၊ လုပ္ကုိင္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားလူငယ္အမ်ားအျပား

ကုိ အသိပညာျဖန္႔ျဖဴးေရးသင္တန္းမ်ား၌ သင္တန္းဆရာအျဖစ္ သင္ၾကား

ေပးခ့ဲသည္။ မႏၱေလးကုိ အေျချပဳ၍ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စာေပေရးရာ

ကိစၥရပ္မ်ား ကို လူငယ္မ်ား၊ ေဒသအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လွဳပ္ရွား

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယခု ႏိုင္ငံေရး စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌

သင္တန္း ေပးျခင္း၊ လူငယ္စြမ္းရည္ျမွင့္ သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္းႏွင့္

စာတမ္းမ်ားေရးသားျခင္း၊ ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းမ်ား၌ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသား

ျခင္းကုိ တစုိက္မတ္မတ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည္။


