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ပ ိုပပင်အတွေဟော သမ ိုင််းမဟိုတ်အပမယ ်၊ သမ ိုင််းက ို အပြေရောအကောက်တ  အေရောမ ော  အတော် သ ို်းဝင်တ   ရောအတွေ 

ပြစ်ပါတယ်။ လူအတွေဟော လူူ့ ြွေ ွဲ့ စည််း တွေင််းမ ော စတ ိုရ ီ(ပ ိုပပင်) အတွေ အပပောပပီ်း၊ က ိုယ ်ပတ်ဝေ််းကျင် အ ကောင််းက ို 

ေ ်းလည်အ ောင် လက်ဆင ်ကမ််းြေ   ကတယ်။ ပ ိုပပင်အတွေဟော လူူ့ ြွေ ွဲ့ စည််းရ ွဲ့  တွေင််းစ တဓ်ောတ်ြေ က ို ညွှေ်ပပအေ 

ပါတယ်။ သမ ိုင််းက ို အလ လောတ  အေရောမ ော၊  ြေျက် လက်မ တ်တမ််းအတွေက ိုြေျည််းပ  မအလ လောဘ ၊  တ တသ်မ ိုင််းမ ော 

ပြစ်ပျက်ြေ  တ  လူူ့ ြွေ ွဲ့ စည််းရ ွဲ့ ဝ ညောဉ်က ိုလည််း ရ ောြ ိုို့ လ ိုပါတယ်။ သမ ိုင််းက ို အလ လောတ   ြေါ က ိုယ်အလ လောတ   

ပြစ်ရပ်တွေင််းက ဝ ညောဉ်ဓောတ်က ို ရ ောမအတွေွဲ့ရင် မပပည ်စ ိုပါဘူ်း။  

လူူ့ ြွေ ွဲ့ စည််းရ ွဲ့သအဘောဟော  ပမ တမ််း အပပောင််းလ အေပါတယ်။  တ တေ် ို့ ပစစု ပပေ် မတူပါဘူ်း။ ပစစု ပပေ်ေ ို့ 

 ေ ဂတ်လည််း မတူန ိုင်ပါဘူ်း။ သ ိုို့အသော်လည််း ဓောတ်သအဘောက ိုအတော   ေ ဂတ် ထ  သယ်လောန ိုင်တ  သဘောဝ 

ရ  ပါတယ်။ ဒါ  အ ကောင ် သမ ိုင််းက ိုအလ လောတ   ြေါမ ော၊  ကျင ်က ို သ အ ောင်၊ ဓအလ က ို သ အ ောင်၊ စရ ိုက်က ို သ အ ောင်၊ 

ထ ို်းတမ််း စဉ် လောက ို သ အ ောင်၊ မူလဗီဇက ို သ အ ောင ်ေ ်းလည်အ ောင် လိုပ်ရပါတယ်။ ဒါမ သမ ိုင််းအလ လောပြေင််း 

မ ော ပ ိုလ ိုို့ အပါက်အပမောက်ပါတယ်။ ပ ိုပပင်အတွေ၊ ဒဏ္ဍောရီအတွေ၊ ဆ ိုရ ို်းစကော်းအတွေေ ို့ စကော်းပ ိုအတွေက ို အပြေရောအကောက်ပပီ်း 

မ တ်တမ််းမတင်ထော်းတ  သမ ိုင််းပြစရ်ပ်အတွေက ို ြေျည််းကပ်အလ လောရပါတယ်။ ပ ိုပပင်ေ ို့ ဒဏ္ဍောရီအတွေဟော ယိုတတ ေည််း 

 ော်းပြင ် ယထောဘူတကျတ   စတ ိုရီ မျ  ု ်း စော်းအတွေ ပြစြ်ေျင်ပြစ်မယ်။ သဘောဝ မကျတော၊  လွေေ် ကျ ်းြေ်တီ်း 

ထော်းတော၊ သဘောဝေ ို့ မ ပ်စပ်တော -- စတောအတွေ ရ  အကောင််း ရ  ပါလ မ ်မယ။် ဒါအပမယ ် ပ ိုပပင်ေ ို့ ဒဏ္ဍောရီအတွေက ို 

ယိုတတ အဗဒေည််း ော်းပြင ် မတ ိုင််းတောဘ  သအဘော ေက်၊ သဘောဝ ေက်၊ စ တ်အေသအဘောထော်း၊ ဓအလ စရ ိုက်၊ 

စ တ် ြေ ၊ ြေ စော်းြေျက်၊ ဝ ညောဉ် -- စတ   ရောအတွေ အပေါ်လွေင်အ ောင်  ကည ်ြ ိုို့ လ ိုပါတယ်။ ပ ိုပပင်ေ ို့ ဒဏ္ဍောရီ ပြစ် ပျက် 

အတွေက ညွှေ််းဆ ိုထော်းတ   အေ က်ကွေယ်က  ညွှေ််းြေ ဒဿေက ို အတွေွဲ့အ ောင် ရ ောြ ိုို့ ပြစ်ပါတယ်။  

လူထိုဦ်းလ  အရ်းသော်းပပုစိုထော်းတ   တ ိုင််းရင််းသော်းရ ို်းရောပ ိုပပင်စို စော ိုပ်အတွေ  မျော်း ပပော်း ရ  ပါတယ်။   သည ် ထ မ ော 

လူမျ  ု ်းတစ်မျ  ု ်းရ ွဲ့ စ တ်အေသအဘောထော်းက ို   သည ်လူမျ  ု ်းအတွေကအေ  အပြေြေ ပပီ်း အပေါ်ထွေက်လောတ   ပ ိုပပင်အတွေက ို 

အလ လောပပီ်း သ ပမင်ြေ စော်းလ ိုို့ ရပါတယ်။ ဦ်းလ ရ ွဲ့  ညောအကျ်းလက်ပ ိုပပင်မျော်း စော ိုပ်က ို ြတ်မ တ   ြေါ၊ ဗမောအတွေရ ွဲ့ 

e 



မင ်းသ ေ့  ဗမ ေ့စတိ ထ ်း 

 ကျင ်စရ ိုက်တြေျ  ု ွဲ့က ို ပ ိုပပင်အတွေထ ကအေ သ ပမင်ရတယ်။ ဗမော စ တ်ထော်း၊ ဗမော စ တ်အေသအဘောထော်းလ ိုို့ အပပောရင် 

ပ ိုမ ေ်ပါလ မ ်မယ်။ ဒါက ို  ေည််းငယ်တင်ပပလ ိုပါတယ်။  

 ညောအကျ်းလက်ဆ ိုတော ပပည်မက ဗမောလူမျ  ု ်း မျော်းစို အေထ ိုင်ရော အဒသက ို ညွှေ််းဆ ိုပါတယ်။  ညောသော်း၊ 

အတောသော်း လ ိုို့ အြေေါ်အလ တယ်။  ညော  အ ကလ ိုို့ သ ို်းနှုေ််း ကပပီ်း၊  ညောအဒသဟော ပပည်မက ဗမော မျော်းစိုအေတ   

ပမေ်မောပပည်  ထက်ပ ိုင််းက ို ညွှေ််းဆ ိုပါတယ်။  အ ကသော်း၊  အ ကအဒသဆ ိုတောကအတော  ပမေ်မောပပည် 

အ ောကပ် ိုင််းမ ော အေထ ိုင်တ  သူအတွေက ို ညွှေ််းပါတယ်။  ညောအကျ်းလက်အဒသက ပ ိုပပင်အတွေက ို အလ လော ကည ်ရင််း 

 ထက်ပမေ်မောပပည်က ဗမောအတွေမ ောဘယ်လ ို စ တ်အေသအဘောထော်းရ  သလ ဆ ိုတောက ို  ေည််းငယ ်အတွေွဲ့ပမင်ရပါတယ်။ 

ဗမော စ တ်ထော်းမ ောအတွေွဲ့ရတ    အပြေြေ  စ တ်ထော်း (၄) ြေိုက ို တင်ပပြေျင်ပါတယ်။  

က   ားဝါတတ်မှု  

ဗမော အတော်မျော်းမျော်းဟော ကကွေော်းတတ်ဝါတတ်တယ်။ ကကွေော်းဝါပြေင််းဆ ိုတော  ရ  ထက် ပ ိုမ ိုလွေေ်က စွေော အပပောတော၊ 

 ရ  တရော်းထက် ပ ိုမ ိုလွေေ်က စွေော သူမျော်းတကောက ို  ထင်အရောက်အစတော ပြစ်ပါတယ်။  ထူ်းသပြင ် တပါ်းသူရ ွဲ့ 

 ထင်ကကီ်းမှုက ို ဗမောအတွေက သ ပ်ရြေျင် ကတယ်။ သူတ ိုို့မ ော ရ  ထော်းတ   တစ်စ တ်က ို တစ်  တ်လိုပ်ပပီ်း 

အပပော ကအလ ရ  တယ်။ သူြေ ို်းအရွှေရ တပပပပ ဆ ိုတော ဗမောစကော်းပ ိုထ မ ော၊ ထင်ရ ော်းပါတယ်။ ဗမောအတွေဟော ကကွေော်းဝါတတ် 

တယ်။ သ ိုသ ိုသ ပ်သ ပ်အေအလ  မရ  ဘူ်း။ ဒါ  အ ကောင ် လ  ု ွဲ့ဝ က်လိုပ်က ိုင်ရမယ ် ရောအတွေမ ော မအ ောင်ပမင်တတ်တော 

အတွေွဲ့ရတယ်။  ပမီ်းသ မ််း မတတ်ဘူ်း၊ လက်စလက်ေ ြေျေ်ထော်းတတ်တယ်ဆ ိုတော အေ က်ဆက်တွေ  ကျင ်စရ ိုက်အတွေ 

ပြစ်ပါတယ်။  

ကကွေော်းတတ်လွေေ််းလ ိုို့ သူမျော်းတကော မျက်စ ဆ ပင်အမွှ်း ဆူ်းတော ြေ ရတယ်။ ကကွေော်းတတ်လွေေ််းသူက ို အတွေွဲ့တ   ြေါ 

 ပမင်ကပ်၊ မန စ်ပမ ုွဲ့တောလည််း ဗမောအတွေရ ွဲ့  ကျင ်ပြစ်ပါတယ်။ ကကွေော်းတတ်သူက ို  ြေွေင ်ကက ုရင် သ ပ်လ ိုက်မယ်၊ 

ေ ပ်လ ိုက်မယ်ဆ ိုတ   ကျင ်လည််း ဗမောအတွေမ ော ရ  ပါတယ်။ အြေတ်စကော်းေ ို့ ဆ ိုရင်  ြေျွေ်ေ ို့ မ တော၊  ဆင််း 

ဘီ်းတပ်အပ်းတ   ကျင ်လည််း အေ က်ဆက်တွေ  အေေ ို့ ဗမောအတွေရ ွဲ့  ကျင ်မ ော အတွေွဲ့န ိုင်တယ်။  

ရိ ားတယ် - အ တယ ် 

ရ ို်းလွေေ််းအတော   တ  ဘက်က ို အရောက်သွေော်းတောမျော်းပါတယ်။ ရ ို်းတယ် ဆ ိုတော ပြ စင်ပြေင််းက ို ညွှေ််းဆ ိုပါတယ်။ 

 တယ်ဆ ိုတောကအတော  မပါ်းေပ်ဘူ်း၊ ပါ်းရည်ေပ်ရည် မရ  ဘူ်း၊  ကင််းမပါ်းဘူ်းဆ ိုတ  သအဘောပြစ်ပါတယ်။ 

တ ို်းတယ်ဆ ိုတ  သအဘောက ိုလည််း ပပပါတယ်။ ဗမောအတွေ ရ ို်းတယ်ဆ ိုတော ပွေင ်လင််းလောတ   ဒီအေို့အြေတ် ထ အတွေွဲ့ရတ   

စရ ိုက်သကေ်ပြစပ်ါတယ်။ လူရ ို်း - သြေျခုင််းမ ောပ  ရ  တယ်… ဆ ိုတ  စကော်းဟော ဗမောအတွေ ရ ို်းအ ကောင််းက ို တေ်ပပေ်  တိုတ   

စကော်းပြစပ်ါတယ်။ ဒီအေို့အြေတ်မ ော လူရ ို်းဆ ိုတော ရ ော်းသွေော်းတယ်လ ိုို့ ထင်ရအပမယ ၊် တကယ ် အ ောက်အပြေလူူ့ ြွေ ွဲ့ 

 စည််း တွေင််းမ ော ရ ို်းတ  ဓောတ်သတတ အတွေက ို ြေပ်မျော်းမျော်းအတွေွဲ့န ိုင်ပါအသ်းတယ်။ ဒါဟော ဗမောအတွေရ ွဲ့ ဗီဇဓောတ်ြေ  

လက်ဆင ်ကမ််း အမွေလ ိုို့လည််း အပပောန ိုင်တယ်။ ဗမောအတွေရ ွဲ့ လူမှုဓအလ မ ော  အတွေွဲ့မျော်းတ   ရ ို်းပြေင််း -  ပြေင််း 

သရိုပ်သကေ်အတွေ ပြစ်ပါတယ်။  



မင ်းသ ေ့  ဗမ ေ့စတိ ထ ်း 

ရ ို်းပြေင််း ပြေင််းက ို  ပပုသအဘော ော်းပြင ်  ကည ်ရင် - ရ ို်းအပြောင ်တော ပြစ်ပြေင််းအ ကောင ် ဗမောအတွေဟော သူတပါ်းဒိုကခ 

အရောက်တောက ို မ ကည ်ဝ  ဘူ်း။ က ိုယ ်အ ကောင ် တပါ်းသူ ဒိုကခအရောက်တောက ို  လ ိုမရ  ဘူ်း။ သူမျော်း ဒိုကခအရောက်အ ောင် 

မလိုပ်ဘူ်း။ မယိုတမ်ောဘူ်း။ မအကောက်ကျစ်ဘူ်းဆ ိုတ    ကျင ်က ို အတွေွဲ့ရတယ်။  ပျက်သအဘော ော်းပြင ်အတော  

ဗမောအတွေ ရ ို်းလွေေ််း လွေေ််းတ   ြေါ သူမျော်းက  လွေယ်တကူ  သ ို်းြေျြေ ရတောက ို ကက ု ကရတယ်။ တပြေော်းသူက 

က ိုယ ် အပေါ် အြေါင််းပ ိုပြတ် ပမတ်ထိုတ်တောက ို ြေ ရတယ်။ ဒီလ ို သူမျော်း သ ို်းြေျြေ ပြစ်သွေော်းရင် ပြစ်ပြစ၊် သူမျော်း 

အြေါင််းပ ိုပြတ်ြေ ရတောပြစ်ပြစ် ကက ုရရင်လည််း ဗမောအတွေရ ွဲ့ န လ ို်းသွေင််းမှုဟော - မအကောင််းတော လိုပ်တ  သူ မအကောင််းတော 

 ကျ  ု ်းအပ်းလ မ ်မယ၊် သူူ့  ော်းေ ို့ သ ူ သွေော်းလ မ ်မယ။် သူူ့ ကိုသ ိုလ်ေ ို့ သ ူ  ကျ  ု ်းအပ်းလ မ မ်ယ် လ ိုို့ ထင်ပမင်ယူဆ 

အလ ရ  ပပီ်း ြေပ်အ ်းအ ်းသော အေအလ ရ  တယ်။ ပပေ်လည် တ ိုို့ပပေ်တောက ို လိုပ်ြေ တယ်။  

အ ှ အ် သ    ် အ ားက  ားတ   

ဗမောအတွေရ ွဲ့ ရ ို်းလွေေ််း ၊  လွေေ််းပြေင််းက ို  ရ က် အ ကောက်ကကီ်းတောေ ို့ တွေ ြက်ပပီ်း အတွေွဲ့ရပါတယ်။ ရ ို်းပြေင််း အပြောင ်ပြေင််း 

 ရ က် အ ကောက်  ော်းကကီ်းတယ်ဆ ိုတော ထင်ထင်ရ ော်းရ ော်းပပန ိုင်တ   စကော်းလ ို်းကအတော  -  ော်းေ တယ်ဆ ိုတ   

စကော်းပြစပ်ါတယ်။ ဗမောအတွေဟော  ရ က် အ ကောက် ော်းကကီ်းတောအ ကောင ်  လိုပ်တစ်ြေို လိုပ်ရင် တွေေို့်ဆိုတ် 

တွေေို့်ဆိုတ်ပြစ်တယ်။ မဝ  မရ ပြစ်တယ်။ မရ ရင ်ဘူ်း။ မ မ က ိုယ်က ို ယ ို ကည်မှု မရ  ဘူ်း။ ငါ  က ို တပြေော်းသူက ဘယ်လ ို 

ထင်သွေော်းမလ ဆ ိုတောက ို  ပမ တမ််း စ ို်းရ မ်တယ်။   သည်လ ို သူမျော်းရ ွဲ့  ထင် ပမင်က ို ဂရိုစ ိုက်လွေေ််းတ   ြေါ ဘောက ိုမ  

ရ ရ ဝ  ဝ   မလိုပ်မက ိုင်ရ ဘ ေ ို့ တွေေို့်ဆိုတ်တွေေို့်ဆိုတ်ေ ို့ က ိုယ ်က ိုယ်က ို ယ ို ကည်မှု မရ  သလ ို၊ က ိုယ်စွေမ််းက ိုယ်စ 

မရ  သူအတွေလ ို  ထင်ြေ ရတယ်။ သူမျော်းတကောရ ွဲ့  ထင် ပမင်က ို ဂရိုစ ိုက်လွေေ််းတော ဗမောအတွေရ ွဲ့  ကျင ်ပြစ်ပါတယ်။ 

ဒီလ ို  မျော်းရ ွဲ့  ထင် ပမင်အတွေကပ  လူတစဦ််းရ ွဲ့ ဘဝက ို ပပဌောေ််းစီရင်န ိုင်တောအတွေွဲ့ရပါတယ်။ ဗမော အတော်မျော်းမျော်း 

ကလည််း လူ မျော်းရ ွဲ့  ထင် ပမင်က ို သ ပ် မဆေို့်ကျင်ရ တောမျော်းတယ်။  စဉ် လောက ို မြေျ  ု ်းမအြောက်ဘ ေ ို့ အရ ်းထ ို်း၊ 

 မျော်းသအဘောဆ ိုတောအတွေက ို အလ်းစော်းလ ိုက်ေ  ကတယ်။ ဗမော လူူ့ ြွေ ွဲ့ စည််းထ မ ော  သ ိုင််း ဝ ိုင််းစ တ် ြေ  

 ော်းကကီ်းတယ်။ အရ ်းထ ို်းက ိုလည််း မပယ်ေ ို့….. ဆ ိုတ   စကော်းဟော ဗမောအတွေက ို  စဉ် လော အရ ်းထ ို်းပပဌောေ််းြေျက် 

အတွေက ို မအြောက်ြျက်ြ ိုို့ သတ အပ်းအေပါတယ်။ ဗမောအတွေဟော အမွေ်းြွေော်းတ   ြေျ  ေ်ကအေ အသဆ ို်းတ   ြေျ  ေ် ထ  

 မျော်းသအဘော၊  မျော်းထင်ပမင်ြေျက်က ို  ကည ်ပပီ်း  လ ိုက် ထ ိုက်အေထ ိုင်သွေော်း ကတ  သူအတွေသော မျော်းတယ်။ 

က ိုယ ်က ို တပါ်းသူက တမျ  ု ်းထင်မ ောက ို ဗမောအတွေ သ ပ်စ ို်းရ မ်အ ကောင ် ကတယ်။ ဒီ ကျင ်စရ ိုက်ကပ  ဗမောအတွေရ ွဲ့ 

 ရည် ြေျင််းအတွေက ို လူလူသူသူ မပြစ်အ ောင် ထပ်မ ထ ေ််းြေျုပ်ထော်းပါတယ်။ ဒါအတွေက ို ဗမော အ ောက်အပြေလူူ့ ြွေ ွဲ့ 

 စည််းမ ော  ြေိုထက်ထ အတွေွဲ့အေပါအသ်းတယ်။  

 ံ၊  ံ၏ အ    ိား ိ  ယံ တ   

ဗမောအတွေရ ွဲ့ ဓအလ ၊  ကျင ်စရ ိုက်မ ော ဗိုဒဓဘောသောထ ို်းတမ််း စဉ် လော ယဉ်အကျ်းမှုရ ွဲ့ လွှမ််းမ ို်းပပုပပင်မှုအတွေ 

 မျော်းဆ ို်းြေ ရပါတယ်။ ဒီ ကျ  ု ်းဆက်ဟော က ၊ က ၏  ကျ  ု ်းက ို ယ ို ကည်သက်ဝင်တယ်ဆ ိုတ    ပမင် ယူ ဆက 

ဗမော လူူ့ ြွေ ွဲ့ စည််းထ မ ောက ေ််းအ ောင််းအေပါတယ်။ ဒါဟော ဆင်ပြေင်တ ိုတရော်းေ ို့ အသြေျောေ ်းလည်သအဘောအပါက်ထော်း 

ရင ် က ၊ က ၏  ကျ  ု ်း ရှုအထောင ်ဟော  င်မတေ် သဘောဝကျပါတယ်။ သ ိုို့အသော်လည််း  သ ဉောဏ်န ိုို့ေ လွေေ််းတ  သူ 



မင ်းသ ေ့  ဗမ ေ့စတိ ထ ်း 

အတွေ ြ ိုို့ က ၊ က ၏  ကျ  ု ်း အပေါ်ယ ိုတောက ဆ ို်းပပစက် ိုအတောင် သက်အရောက်သလ ိုပြစသ်ွေော်းပါတယ်။ ဒီအေရောမ ော က  

ဆ ိုတောက ို ဘယ်လ ို ေ ်းလည်သလ ဆ ိုတောေ ို့ ဆ ိုင်ပါလ မ ်မယ။် က  ဆ ိုတ   မူလ ေက်ဟော  လိုပ် ပြစ်ပါတယ်။ 

 လိုပ် အပေါ်မ ော ယ ို ကည်တောပြစ်ပါတယ်။ က ိုယ်လိုပ်တ   လိုပ်က က ိုယ ်က ို  ကျ  ု ်းအပ်းမယ်လ ိုို့ ယ ို ကည်လက်ြေ  

တောပြစ်ပါတယ်။ ဒါအပမယ ် က ဆ ိုတောက ို မပမင်ရတ   (intangible)  ရောလ ိုို့ မ တ်ယူပပီ်း၊ မပမင်ရတ   က  ကျ  ု ်းအပ်းက ို 

အမ ော်လင ်က ို်းစော်းအေတတ်တ    ကျင ်က ို ဗမောအတွေဆီမ ော ြေပ်မျော်းမျော်းအတွေွဲ့ရပါတယ်။ အစတေ သည် က  လ ိုို့ 

ယ ိုမ တ် ကတယ်။ ငါတ ိုို့ ပပုအသော အစတေ   ကျ  ု ်းအပ်းလ မ ်မယ။် အစတေ မ ေ်ရင်  ကျ  ု ်းအပ်းလ မ ်မယ၊် အစတေ  

ဆ ိုတော  အဟောသ က  မပြစ်ဘူ်း။ ဒီဘဝမ ော  ကျ  ု ်းမအပ်းရင် အေ င်ဘဝမ ော  ကျ  ု ်းအပ်းလ မ ်မယ။် ဒီဘဝ 

အကောင််းတောလိုပ်ရင် အကောင််းတောပြစ်မယ်။ ဒီဘဝမ ော အကောင််းတော မပြစအ်သ်းြေ  ရင်လည််း အေ က်ဘဝမ ောအတော  

 ကျ  ု ်းအပ်းလ မ ်မယလ် ိုို့ ယ ို ကည်လက်ြေ ထော်း ကတယ်။ ဗမောအတွေထ မ ော က ၊ က ၏  ကျ  ု ်းက ို စစ်စစမ် ေ်မ ေ် 

ေ ်းလည်သအဘောအပါက်ထော်းတ  သူဟော ေည််းပါ်းတယ်။ တြေါတရ  ဒီဘဝမ ော အကောင််းမှုအတွေ လိုပ်အပမယ ် 

အကောင််းကျ  ု ်းအတွေ မအပ်းတ   ြေါမ ောလည််း အရ ွဲ့ဘဝက ငါတ ိုို့ ပပုြေ  တ  မအကောင််းမှု က အတွေ ဒီဘဝမ ော လော ကျ  ု ်းအပ်းတော 

ပြစ်မယလ် ိုို့ ယူဆပပီ်း လက်ရ  ဘဝမ ောကက ုအေတ   ပြစ်ရပ်ဆ ို်းအတွေအ ောက်မ ော အြေါင််းင ိုို့ြေ လ ိုက် ကတောမျော်းတယ်။  

ဒါဟော က ၊ က ၏  ကျ  ု ်းက ို ယ ို ကည်လက်ြေ ပြေင််းက စစ ေ ို့ မဆ ိုင်ဘူ်း။ က ၊ က ၏  ကျ  ု ်းက ို အသြေျောသအဘောအပါက် 

ေ ်းမလည်ထော်းလ ိုို့ ပပုပပင်စီရင်တတ်တ   သြေခါရသအဘောက ို ေ ်းမလည်တောသောပြစ်တယ်။ သြေခါရဆ ိုရင် ပြစ်ပပီ်းရင် 

ပျက်မယ်လ ိုို့သော အတွေ်း ကတောမျော်းတယ်။ သြေခါရရ ွဲ့ ေက်သအဘောဟော ပပုပပင်စီရင်တတ်တ  သအဘော စို ပြစ်တယ် 

လ ိုို့ မပမင်ဘူ်း။ ဒီအတော  ဆ ို်းပပစအ်တွေရ ွဲ့ သက်အရောက်မှုအ ောက်မ ော၊ က  ကျ  ု ်းအပ်းအတွေပ လ ိုို့ မ တ်ယူပပီ်း အြေါင််းင ိုို့ြေ အေ က 

တ   ဗမောအတွေ  မျော်းကကီ်း ရ  အေပါတယ်။  

ဒါအတွေဟော ဗမော စရ ိုက်အတွေထ ကအေ  ေည််းငယ်ထိုတ်နှုတ်တင်ပပတ   စ တ်ထော်း၊  ကျင ်ဓောတ်ြေ တြေျ  ု ွဲ့ပြစ်ပါတယ်။ 

မင််းအသ   

ည ၈်း၅၃ 

၂၇၊ အ ောက်တ ိုဘော၊ ၂၀၂၁။ 
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ဗမ ာ့စတိ်ထ ား - (၂) 

 

မင်ားသ ာ့ - သ ားတယ် 

8 န ိုဝင်ဘော 2021 

 

ဗမောအတွေထ မ ော အတွေွဲ့ရအလ ရ  တ   စ တ်အေစ တ်ထော်းအလ်းအတွေက ို ထပ်ပပီ်း တင်ပပြေျင်ပါအသ်းတယ်။  

အဘိဓမမ လိ  ခန ်ငင ားတ ာ့စ  ားလံ ားသတ မှ  သ   ် 

ဗမောအတွေဟော  ဘ ဓမမောက ို သ ပ်န စ်ပြေ ုက်တတ်၊ သ ပ်ြေ တွေင််းလ ိုက်တတ်တယ်လ ိုို့ - သမ ိုင််းပညောရ င် အဒါက်တော 

အမောင်အမောင်ကကီ်းက ဆ ိုပါတယ်။  ထူ်းသပြင ်၊ စောလောအပလော ကျမ််းဂေ်လောလ ိုို့ ဆ ိုရင်  ထင်ကကီ်းတတ် ကတယ်။ 

တြေျ  ေ်က ဗမောပပည်မ ော  ဘ ဓမမောပငင််းြေိုေ်ပွေ အတွေ သ ပ်အြေတ်ထြေ  ြူ်းတယ်လ ိုို့ ဆ ိုတယ်။ တကယ်အတော  ဗမောအတွေဟော 

 ဘ ဓမမောေ ို့  အတွေ်း အြေေါ် ဒဿေအရ်းရောအတွေမ ော ြေ ိုမင်န စ်ပြေ ုက်တတ်တ  လူမျ  ု ်းပြစပ်ါတယ်။ ဝါဒအရ်းရောအတွေက ို 

ပငင််းြေ ို မယ်ဆ ိုရင် ထမင််းမစော်းရလည််း အရအသောက်ပပီ်း ထ ိုင်ပငင််းရအလောက်အ ောင် ဇွေ ေပ ကကီ်းတယ်လ ိုို့အတောင် 

ဆ ိုန ိုင်ပါတယ်။  ထူ်းသပြင ် စောလောအပလောစကော်းအတွေဆ ိုရင် ဗမောအတွေ သ ပ်အဝြေ်ဆေ််းစစမ်အေအတော ဘ  

ယ ို ကည်အလ ရ  ပါတယ်။ ဗိုဒဓက၊ ကောလောမသိုတတေ်က ို အဟောအပမယ ် - ဒီ န စ် သော်းဟော ဗမော လူူ့ ြွေ ွဲ့ စည််းရ ွဲ့ 

အ ောက်အပြေ တွေင််းမ ော ပျ ွဲ့န  ို့ မအေပါ။ ေီ်းစပ်ရော စောတတ်အပတတ်၊ ကျမ််းတတ် ပိုဂ္ ုလ်အတွေရ ွဲ့ စကော်းအတွေမ ောသော 

 ဘ ဓမမော ပြေင််း ရောအတွေဟော ဗော်းရ င််းတစ်မျ  ု ်းစီ က ေ််းဝပ်အေပါတယ်။ စောအပက ညွှေ််းတယ်၊ ကျမ််းဂေ် ရ 

က ို်းကော်းထော်းတယ်လ ိုို့ သ ရင် ဗမော အတွေက သ ပ် မပငင််းဆေ် ကပါဘူ်း။ “ဪ … ဟိုတ်မ ောအပါ  ” ဆ ိုတ  စ တ်ထော်းပပီ်း ၊ 

အစောဒက မတက်တောက ိုလည််း အတွေွဲ့ရတယ်။ ဒါဟော စောလောအပလောေ ို့ ကျမ််းဂေ်စောအပေ ို့ပတ်သက်ရင် 

 ထင်ကကီ်းအလ်းစော်းတတ်တ   ဗမောအတွေရ ွဲ့ စ တ်ပြစ်ပါတယ်။ ဒါက ို ဒီအေို့အြေတ်မ ောလည််း ပ ိုအပပောင််းပပီ်း 

ဆက်လက်အတွေွဲ့ရ  ရပါတယ်။ စောအပလ ိုက်စော်းသူအတွေက ဘယ်ကျမ််းက ဘယ်လ ို ဆ ိုတယ်၊ ဘယ်စော ိုပ်မ ော 

ဘယ်လ ိုအြော်ပပထော်းတယ်လ ိုို့ က ို်းကော်းပပီ်း အပပောရင်၊ ေ ြေ သူက အတော်ရ ိုေ ို့ အစောဒက မတက်ဝ  တောအတွေွဲ့ရတယ်။ 

အပပောသူကလည််း ၊ ကျမ််းေ ို့ ြ ထော်းတယ်။ စောအပလ ိုက်စော်းသူ ြေျင််း ြေျင််း ဆ ို ကရင်အတော  မသ မသော ပညောစမ််းတော၊ 

တီ်း ကည ်အြေါက် ကည ်တောအတွေ လိုပ်အလ ရ  တယ်။ တြေါတရ   ြေွေင ် သင ်လ ိုို့  အ ကောင််း ညီညွေတ်ရင် 

ဒဿေအရ်းရောပငင််းြေိုေ်ပွေ အလ်း ပြစ်အ ောင် လိုပ်အလ လိုပ်ထရ  အသ်းတယ်။ “ငါလည််း မင််းအလောက်အတော  တတ်တယ်” 

လ ိုို့ ဆ ိုလ ိုြေျင်ဟေ်တူတယ်။ ဒါဟော ဗမောအတွေထ မ ော  ြေိုထ အတွေွဲ့ရတတ်တ  စ တ်ထော်း သဘောဝထ က တြေျ  ု ွဲ့ပြစ်ပါတယ်။ 

e 



မင ်းသ ေ့  ဗမ ေ့စတိ ထ ်း 

ဒီအေရောမ ော ထပ်ပပီ်းအတွေွဲ့ရတောက - ဗမောအတွေဟော တကယ ် ဘ ဓမမော ဒဿေ  ယ ူ  ဆအတွေက ို 

ကက ုက်န စ်သက်တယ်ဆ ိုတောထက်၊  ဘ ဓမမောလ ိုလ ို ဒဿေလ ိုလ ို စကော်းလ ို်းကကီ်းကကီ်း အဝါဟောရ ြေေို့်ြေေို့် ေ ို့ 

စောလောအပလော ကျမ််းဂေ်လောအတွေထ က ကူ်းယ ူ သ ို်းစွေ ရတောက ို လူ ကော်းသူ ကော်းထ မ ော  ထင်ကကီ်းအလ်းစော်းြေ လ ိုတ   

စ တ်က အေ က်ကွေယ်မ ော ပ ိုလ ိုို့ တွေေ််း ော်းအပ်းအေမယ်လ ိုို့ ယူဆရတယ်။ ဒါကလည််း  ဗမောအတွေထ မ ော - “ငါ အပပောတော 

က ို လူအတွေ ဘယ်အလောက်ေ ြေ သလ ” ဆ ိုတ   ဘဝင် စ တ်က ို ရလ ိုဟေ်လည််း ရ  အကောင််း ရ  လ မ ်မယ်။  

အ ားနာတ တ် ူသတ   

ဗမောအတွေဟော  ည ောလွေယ်တယ်၊ ဆွေယ်ြ ိုို့ လွေယ်တယ်၊  စွေ  လမ််းကကီ်းတယ်၊ ေ ်းဝင်လွေယ်တယ်လ ိုို့ အပပောရင် ရန ိုင်ပါ 

အသ်းတယ်။  ထူ်းသပြင ် ဗမောအတွေ မျော်းစိုမ ော  ရ ို်းြေ စရ ိုကရ်  အတော ၊ တစ်ြက်သော်းက ို သ သယေ ို့  ကည ်ပမင်မှုဟော 

ေည််းတယ်။ ဒီအတော   ယ ိုလွေယ်တယ်၊  ည ောလွေယ်တယ်၊ ဆွေယ်ြ ိုို့ လွေယ်တယ်လ ိုို့အတောင် အပပောန ိုင်တယ်။ ဗမော 

 မျော်းစိုဟော - က ိုယ ်စ တ်ထ မ ော မန စ်ပမ ုွဲ့ရင်အတောင် စ တ်ထ မ ောပ  ထော်းတတ် ကတယ်။  ပပင်က ို သ ပ်ထိုတ်အြော် 

မအပပောတတ်ဘူ်း။  ထူ်းသပြင ် က ိုယ် မန စ်ပမ ုွဲ့တောက ို က ိုယ်မန စ်သက်တ  သူအရ ွဲ့မ ော တ ိုက်ရ ိုက်မအပပောဘူ်း။  ော်းေ  

တောလည််း ပါမယ်။ တစြ်က်သော်း စ တ်ကွေက်သွေော်းမ ောလည််း စ ို်းဟေ်တူတယ်။ ဒါအပမယ ် မအေန ိုင်ရင် အေ က်ကွေယ်မ ော 

အတော   တင််းတိုပ်တတ်တယ်။ အရ ွဲ့မ ောဆ ိုရင်အတော  မမ  ုထော်းတတ် ကတော ဗမောအတွေရ ွဲ့သဘောဝ ပြစ်တယ်။ ဒါက ို 

တြေျ  ု ွဲ့က ဗမောအတွေဟော  တွေင််းမ ော ကက တ်ကက အေတတ်တယ်၊  တွေင််းအကောက်ပြစ်တယ်လ ိုို့အတောင် အပပော ကတောအတွေွဲ့ 

ရတယ်။ ဗမောအတွေရ ွဲ့ စရ ိုက်ထ မ ော မမ  ုစ စ  လိုပ်ထော်းတတ် ကတောလည််း  အ ကောင််း ရင််းတစ်ြေိုပြစ်တယ်။ 

တစ်ြက်မ ော ရ ို်းသော်းပွေင ်လင််းတယ်လ ိုို့ ထင်ရအပမယ ်၊ တစြ်က်မ ောလည််း မအကျေပ်တော မန စ်သက်တော မကက ုက်တော 

က ို ပွေင ်ပွေင ်လင််းလင််း ထိုတ်မအပပောဘ  မမ  ုထော်းတတ်တ   ကျင ်ဟော - တြေျ  ေ်ကျအတော   ပင ု်း အတ်းအတွေ  ပြစအ်သော် 

လည််းအကောင််း၊  ောဃောတအတွေ ပြစ်အသော်လည််းအကောင််း ပွေင ်ထွေက ်  ိုကကွေ အပါက်ထွေက်လောတောလည််း အတွေွဲ့ရတယ်။ 

ဒါဟော ပြစ်သင ်တောထက်အတောင် ပပဿေ အတွေက ပ ိုကကီ်းလောအတွေ အတွေွဲ့ရတယ်။  

ဥ ါဒါန်အစ  အလမ်ားက  ား ူ သတ  

ဗမောအတွေဟော  စွေ  လမ််းကကီ်းတယ်လ ိုို့ အပပောရင ် မ ေ်တယ်။ ဗမောဝတထု မျော်းစိုက ို  ကည ်ရင်လည််း ပြစ်ပပီ်းြေ  တော၊ 

ပျက်ပပီ်းြေ  တော၊ ကက ုြေ  ပပီ်းတောက ို တမ််းတမ််းတတ မက်မက်အမောမော လွေမ််းဆွေတ်အေရတ  ဇောတ်ကွေက်အတွေက ို ြေပ်မျော်းမျော်း 

အတွေွဲ့ရလ မ ်မယ်။ ဗမောရိုပ်ရ င်အတွေလည််း ထ ိုေည််းလည််းအကောင််းပ ။ ဗမောအတွေဟော ဗိုဒဓဘောသောက ို က ို်းကွေယ်လင ်ကစော်း 

ဥပါဒါေ် စွေ  လမ််းပြစရ်တောက ိုအတော   အတော်န စ်ပြေ ုက် ကတ  လူမျ  ု ်းလ ိုို့ အပပောရင် ရန ိုင်တယ်။ ဗမောအတွေဟော အမတတော 

 ပမ တမ််း ပွေော်းအေတတ်ပပီ်း၊ ဥအပကခောအတော  သ ပ်မပွေော်းတတ် ကဘူ်း။  စွေ  လမ််းကကီ်းတောက ိုလည််း တစြ်က်မ ော 

အမတတောကကီ်းတယ်လ ိုို့ ထင်အေတတ် ကပပေ်တယ်။ တြေါတရ  ဥပါဒါ စွေ ရ  တောက ို “ငါဟော ယ ို ကည်ြေျက်ပပင််းထေ်တ   

လူတစ်အယောက်” လ ိုို့ က ိုယ ်က ိုယ်က ို ထင်မ တ်အေပပေ်တယ်။  စွေ  လမ််းကကီ်းတောေ ို့ ယ ို ကည်ြေျက်ထက်သေ်တောက ို 

ဉောဏ် ော်းပြင ် ြေွေ ပြေော်းပ ိုင််းပြတ် ကည ်ြ ိုို့၊ ဗမောအတွေမ ော သတ မရ  တောအတွေွဲ့ရတယ်။  

သခ ားသငခ  ် သ နှ ားပ  ား စ ားမမ ံ ြှုံ့င န်သင  တတ်   



မင ်းသ ေ့  ဗမ ေ့စတိ ထ ်း 

 တ တ်က ို လွေမ််းအေတတ်တော ဗမောအတွေရ ွဲ့ သအဘောဝပြစတ်ယ်။ ဗမောအတွေရ ွဲ့ အေို့စဉ်စကော်းမ ော ရ  တယ်။ ဒါအတွေ 

ပပေ်ပပေ် အပပောပပီ်း အြေျ်းအပြေောက်အရန  ်းမအေစမ််းပါေ ို့ … ဆ ိုတ  စကော်း။ အြေျ်းအပြေောက်က ို အရပပေ်န  ်းန  ်းပပီ်း   သည ်အြေျ်း 

ဘယ်အလောက် ေ အ ကောင််း၊ ဘယ်အလောက် ရ  စရောအကောင််းအ ကောင််း တြွေြွေ ပပေ်ပပေ် အပပောတတ်တော ဗမောအတွေရ ွဲ့  ကျင ် 

ပြစ်တယ်။ အေ က်ထပ်စကော်းတစြ်ေွေေ််းကအတော  စော်းမမ  ုွဲ့ပပေ်တော။ စော်းမမ  ုွဲ့ပပေ်တယဆ် ိုတော နွေ ်းအတွေ လိုပ်တတ်တ   

 ကျင ်ပြစ်တယ်။ စော်းပပီ်းသော်း စောက ို  စော  မထ် က ပပေ်ပပေ်ထိုတ်ပပီ်း  ထပ်ထပ် ပပေ်ပပေ် ဝါ်းတော။ ဗမောအတွေဟော 

 အြော်အကောင််းရင် အရ ်းအဟောင််းအန  င််းပြစအ်တွေ ပပေ်ပပေ် အပပောပပီ်း စော်းမမ  ုွဲ့ပပေ်တတတ်   ကျင ် ရ  တယ်။ ဒါက ိုလည််း 

ဗမောအတွေက ကက ုက်တယ် သအဘောကျတယ်။ ဗမော မျော်းစိုက အတောင်ယောလယ်လိုပ်ဘဝအတွေကအေ ဆင််းသက်လော 

တ  လူမျ  ု ်းအတွေ ပြစ်လ ိုို့၊ ကျွ အတွေ နွေ ်းအတွေေ ို့ လိုပ်က ိုင်စော်းအသောက် ကရင််း နွေ ်းအတွေရ ွဲ့  ပပု မူပြစ်တ   စော်းမမ  ုွဲ့ပပေ်တောက ို 

ဗမောစကော်းမ ော ယူသ ို်းလ ိုက်တောပြစ်မယ်။   သည်လ ို အြေျ်းအပြေောက်အရန  ်းပပီ်း ပြစ်ပပီ်းြေ  တောအတွေက ို တြွေြွေ  စော်းမမ  ုွဲ့ပပေ် 

အပပောရင်လည််း  ော်းလ ို်းဟော “မီ်းြေ ို်းကကွေက်အလ ောက်” ပါကိုေ်တယ်။ မဆ ို်းန ိုင်အတော ဘူ်း။ “တစန်ွေယ်ငင် တစ်စင်ပါ” 

ဆ ိုသလ ို ပြစ်ကိုေ်အတော တယ်။  

မ  ်နှာ နာတတ်   ူသတ  

အေ က်ထပ်ဗမောလူမျ  ု ်းအတွေမ ော အတွေွဲ့ရအလ ရ  တောကအတော  - သူစ မ််းသူရ ေ ို့ ဆက်ဆ ထ အတွေွဲ့ရရင်အတော   ော်းတ ိုို့ ော်းေ  

ပြစ်အေတတ် ကပပီ်း ၊ က ိုယ်တကယရ်င််းန ီ်းကျွမ််းဝင်သွေော်းရင်အတော   ော်းမေ လ ောမကျ  ု ်း ရင််းန ီ်းစွေောအပါင််းသင််းတတ်တ   

ဗမောအတွေရ ွဲ့  ကျင ်က ို အတွေွဲ့ရပပေ်တယ။် ဗမောအတွေဟော သူစ မ််းသူရ အတွေေ ို့ အပပောဆ ို ဆက်ဆ တ   ြေါ မပွေင ်လင််းသလ ို၊ 

 ော်းတ ိုို့ ော်းေ ေ ို့ တ ိုို့ဆ ိုင််းတ ိုို့ဆ ိုင််းပြစတ်တ် ကတယ်။ အေ က်ပ ိုင််းတကယ ် ရင််း ပြေောလ ို ပြစ်သွေော်းပပီဆ ိုရင်အတော  

တစ်ြက်သော်းရ ွဲ့ ဆနဒက ို သ ပ်ဂရိုမထော်းအတော ဘ ၊  ော်းမေ လ ောမကျ  ု ်း က ိုယ ်ဘက်က တင်စီ်းတော၊  န ိုင်ကျင တ်ော၊ 

ရယူတောအတွေအတောင် ရ  တတ်တယ်။ တြေါတရ  ငယ်အပါင််းဆ ိုပပီ်း  တင််းကောအရော န ိုင်ကျင သ်လ ို ဗ ိုလက်ျတောအတွေ 

အတောင် ဗမောအတွေက လိုပ်တတ်တယ်။ အေ က် - ဒါေ ို့ ဆက်စပ်ပပီ်းအတော  အတွေွဲ့ရတ    ကျင ်ကအတော  ၊ ဗမောအတွေမ ော 

 ော်းေ တတ်တော ပပင် မျက်န  ေ တတ်တောလည််း ရ  တယ်။ ဗမောအတွေဟော ြေင်မင်ရင််းန ီ်းမှုက ို  အ ကောင််းပပုပပီ်း 

အတော်ရ ိုေ ို့ မပငင််းဆေ်တတ်တော၊ မပငင််းဆေ်န ိုင်တော အတွေွဲ့ရတယ်။ “ဟယ်… မျက်န  ပျက်စရောအတွေ ပြစ်ကိုေ်မယ်” 

ဆ ိုတ  စကော်းဟော ဗမောအတွေရ ွဲ့အေို့စဉ် သ ို်းထ မ ော ရ  တယ်။   သည်လ ို ပငင််းဆေ်ြ ိုို့ ြေက်အ ောင်လည််း တစ်ြက်လူက သူ 

တိုပ်အန  င်ြေျင်တ  သူက ို မျက်န  ေ ရအ ောင် အကျ်းဇူ်းြေ အကျ်းဇူ်းစော်း အကျ်းဇူ်းပပုထော်းတောအတွေ လိုပ်တတ်တယ်။ ဒါဟော 

လူမှုအရ်း ရ စည််းအန  င်မှုလ ိုို့လည််း အပပောလ ိုို့ ရအကောင််းရန ိုင်တယ်။ ဒီလ ိုပ  မျက်န  ေ လ ိုို့ မပငင််းဆေ်န ိုင်ဘ ၊  လ ိုမရ   

ရော ဘက်က ို တ မ််းသွေော်း ယ မ််းသွေော်း ပါသွေော်းတ   ဗမောအတွေ  မျော်းကကီ်း ရ  တယ်။ ဒါက ိုလည််း တြေျ  ု ွဲ့က  ည ောလွေယ်တယ်၊ 

 ော်းေ တတ်လွေေ််းတယ်လ ိုို့ အပပော ကတော ပြစ်မယ်။ အေို့စဉ် ဗမောအတွေရ ွဲ့ စကော်းထ မ ော “ဟိုတ်က  ” ဆ ိုတောဟော ြေပ်မျော်း 

မျော်းပါအေတတ်ပါတယ်။ ဗမော မျော်းစိုဟော how to say “no” ဆ ိုတောက ို သ ပ်မအပပောတတ် ကတောမျော်းတယ်။ 

တကယ်တမ််း အရ ွဲ့မ ောအတော  “ဟိုတ်က  ” ဆ ိုပပီ်း အေ က်မ ောအတော  လိုပ်ြေျင်သလ ို လိုပ်တောလည််း ဗမောအတွေရ ွဲ့  ကျင ်မ ော 

အတွေွဲ့ရတတ်ပပေ်တယ။် ဒါ  အ ကောင ် တြေျ  ု ွဲ့က ဗမောအတွေ “ဟိုတ်က  ” လ ိုို့ အပပောတ ိုင််း သ ပ်မယ ိုေ ို့ လ ိုို့ အပပော ကတော 

ပြစ်မယ်။  



မင ်းသ ေ့  ဗမ ေ့စတိ ထ ်း 

မ  ်နှာက  ား   ဟင်ားဖတ် ါ၊ မ  ်နှာလိ  အ  ား   

အေ က် ဗမောအတွေမ ော အတွေွဲ့အလ ရ  တ   ကျင ်တစ်ြေိုကအတော  - မျက်န  ကကီ်းရော ဟင််းြတ်ပါတတ် ကတယ်။ မျက်န  ကကီ်း 

တ  သူက ို မျက်န  လိုပ်ြေျင်တောလည််း ပါမယ်။ ဒါက ို တြေျ  ု ွဲ့က မျက်န  လ ို  ော်းရ လိုပ်တယ်လ ိုို့ ထင် ကတယ်။ 

မျက်န  ေ ပပီ်း ဘက်လ ိုက်သွေော်းတောလည််း ပြစ်အကောင််းပြစ်မယ်။ ဒါက ို ဗမောအတွေဟော တမင်တကော လိုပ်တော 

မဟိုတ်အပမယ ်၊ မျက်န  ကကီ်းရင်  ထင်ကကီ်းတတ်တ  စ တ်၊ က ိုယ ်က ို အကျ်းဇူ်းပပု ထော်းြူ်းရင် မျက်န  ေ ပပီ်း 

 လွေယ်တကူ လ ိုက်အရောတတ်တ  စ တ်အတွေဟော အရောအထွေ်း ပါဝင်အေတယ်။ ဗမောအတွေဟော ဒါအတွေက ို  ကည ်ပပီ်း 

အကျ်းဇူ်းသ တတ်တယ်၊ အကျ်းဇူ်းက ို မအမ တတ်ဘူ်းဆ ိုတ    အကောင််းအပပောြေ ရတောအတွေ ရ  အပမယ  ် တစြ်က်မ ောလည််း 

လူမှုအရ်းေ ို့ လိုပ်က ို မြေွေ ပြေော်းတတ်လ ိုို့ ဆရော - ဒကောဆက်ဆ အရ်းပြစထ်ွေေ််းတော၊ ဆရော - တပည ် ဆက်ဆ အရ်း 

ပြစ်ထွေေ််းတောကက ုရလ ိုို့၊ တကယ ် လိုပ်အတွေမ ော ပပဿေ အတွေကက ုရတော ရ  တယ်။ ဗမောအတွေဟော သူတ ိုို့က ို 

အကျ်းဇူ်းပပုြေ  ြူ်းတ   ဆရောသမော်း လူကကီ်းသူမအတွေက ို   ြေျ  ေ် ြေါ အလ ောက် သွေော်းအရောက် ကေ်အတော တော ရ   ကပါတယ်။ 

ဒါဟော အကျ်းဇူ်းက ို သ တတ်ပြေင််းလ ိုို့ ေ ်းလည်န ိုင်ပပီ်း၊ တစ်ြက်မ ောလည််း က ိုယ ် ကျ  ု ်းစီ်းပွေော်းက ို လ ိုလော်းြ ိုို့ ကေို့်အတော ြေ  

ပိုဂ္ ု လ်ဆီ သွေော်းအရောက် လောဘ်ထ ို်းတောေ ို့ တူအေတယ်။ ဒါ  အ ကောင ် သမ ိုင််းပညောရ င် အဒါက်တောသေ််းထွေေ််းဟော - 

တကယ်အတော  ကေ်အတော ်တောဟော လောဘ်ထ ို်းတောပ လ ိုို့ ယူဆပပီ်း တေ်ြ ို်းကကီ်းပစစည််းအတွေေ ို့ ကေ်အတော ရင် ပငင််းဆေ်ြေ  ြူ်း 

ပါတယ်။ ဗမောအကျောင််းသော်းအတွေမ ော အတွေွဲ့ရအလ ရ  တောကလည််း စောအမ်းပွေ ပပီ်းြေျ  ေ် ဆရောက ို ကေ်အတော တောထက် 

စောအမ်းပွေ  အပြြေါေီ်း ဆရောက ို သွေော်းကေ်အတော တောဟော ဆရောက ို လောဘ်ထ ို်းပြေင််းတစ်မျ  ု ်းပြစ်သလ ို၊ ဆရောက ို မျက်န  ေ  

အ ောင ်လိုပ်လ ိုက်တောလည််း ပြစ်တယ်။ ဒါက ို တြေျ  ု ွဲ့က သ သ ေ ို့ လိုပ်တယ်။ တြေျ  ု ွဲ့ကအတော  မသ ဘ  လိုပ်မ တယ်။ 

 စဉ် လောသအဘောပ ဆ ိုပပီ်း  စဉ် လောေ ို့ အရောြေျတ  သူအတွေလည််း ြေပ်မျော်းမျော်း ရ  တယ်။ မျော်းအသော ော်းပြင ် ဆရော - 

ဒကော ဆက်ဆ အရ်းပ ပြစပ်ြစ၊် ဆရော - တပည ်ဆက်ဆ အရ်းပ  ပြစ်ပြစ ်။ ဆရောအရော ဒကောအရော၊ ဆရောအရော တပည ်အရော 

န စ်ဦ်းစလ ို်းမ ော “ပငင််းဆေ်န ိုင်မှု တ ိုို့ဆ ိုင််းတော” အတွေွဲ့ရတယ်။ န စ်ြက်စလ ို်းက မပငင််းန ိုင်ဘူ်း။ ဒီအတော  မျက်န  ေ တော 

အတွေ ပြစ်ကိုေ်အရော။ ဗမောအတွေ  လိုပ်တစြ်ေိုလိုပ်ရင် ပအရော်ြက်ရ င်ေယ် မဆေ် ကဘူ်း ဆ ိုတောမ ော၊ ဒါအတွေလည််း ပါဝင် 

တယ်။ ဒီလ ို မျက်န  ေ စရော  အ ကောင််းတရော်းအတွေက ို န စ်ြက်စလ ို်းက ြေ်တီ်း ကလ ိုို့ ၊ ဗမောအတွေမ ော တကယ ် 

ပအရော်ြကရ် င်ေယ်ကျကျ လိုပ်ရတောအတွေဟော ပျက်ယွေင််းကိုေ်တယ။်  

ဂ  သအ ား ူူ့အသမရိ  ်၊ မ န ်လံ ား စ က   ်  

တစ်ြက်က ကည ်ရင်လည််း ဗမောအတွေက ြေျင ်ြေျ  ေ်တတ်တယ်၊  တ ိုင််း ရ ည်က ို  ကည ်တတ်တယ်လ ိုို့ ယူဆလ ိုို့ 

ရပပေ်အရော။ ဗမောစကော်းပ ိုမ ော “ရ ည ်လည််းအလ ောက်သော ပျော်းလည််း စွေ သော” ဆ ိုတ   စကော်းပ ိုရ  တယ်။ သစ်က ိုင််းတစ်က ိုင််း 

အပေါ်မ ော ပျော်းကလည််း အမောင်ပ ိုင်စီ်းမထော်းဘူ်း၊ ရ ည ်က ို အေရောအပ်းတယ်၊ ရ ည ်လည််း အပပ်းလ ိုို့ အလ ောက်လ ိုို့ ရအ ောင် 

အေရောြေျေ်ထော်းအပ်းမယ်။ ရ ည ်ကလည််း ပျော်းစွေ သောအ ောင် ြေွေင ်ပပုအပ်းထော်းတယ်။ အေ က် စကော်းပ ိုတစ်ြေိုကအတော  - 

ကျွေ််းက ိုင််းမ ီ က ိုင််းကျွေ််းမ ီ ဆ ိုတ  စကော်းပြစပ်ါတယ်။ တစ်အယောက်ေ ို့ တစ်အယောက်  ပပေ် လ ေ်  မ ီသဟ ပပု 

ရ င်သေ်ရပ်တည် ကရတယ်ဆ ိုတ  သအဘော ေက်ပြစ်ပါတယ်။ ဒါဟော လူူ့ ြွေ ွဲ့ စည််း တွေင််းမ ော  ကည ်ရင် 

မ ေ်ပါတယ်။ ဒါအပမယ ် အေရောတကော ကျွေ််းက ိုင််းမ  ီက ိုင််းကျွေ််းမ ီ အေ ကရတော မဟိုတ်မ ေ််း ဗမောအတွေ သ ပ်သတ မထော်း 



မင ်းသ ေ့  ဗမ ေ့စတိ ထ ်း 

မ  ကပါဘူ်း။ တစ်အယောက်က ို တစ်အယောက် မ ီြ ိုို့ ကက ု်းစော်းရင််း  ပပေ် လ ေ် မျက်န  အတွေေ ရ၊  ော်းေ ရ၊ 

မလွေေ်ဆေ်န ိုင်၊ မပငင််းဆေ်န ိုင်ပြစ်ပပီ်း  လိုပ်က စစအတွေဟော မပပတ်ဘ  တ ို်းလ ိုို့ တေ််းလေ််းအတွေ ပြစရ်တယ်။ အပပောသင ် 

အပပောထ ိုက်တောအတွေ၊  မိုေ််းြေ ပပီ်း အပပောရမယ ် ရောအတွေက ို မအပပောပြစ်ဘ    ိုပိုေ််း၊ ကျ  တ်ပိုေ််းအတွေ ပြစ်ရတောအတွေဟော 

ဗမော လူူ့ ြွေ ွဲ့ စည််းမ ော တပြည််းပြည််းေ ို့ ဒင််း ကမ််းပပည ်လောရအတော တယ်။ အေ က်ဆ ို်း မြေ န ိုင်တ   ဆ ို်း 

အပါက်ကွေ ထွေက်အတော မ ၊  ော်းလ ို်းဟော လ ို်းဝ အစ စပလ် ိုို့ မရ၊ ည  န ှုင််းလ ိုို့ မရတ    စွေေ််းအရောက်အတွေ ပြစက်ိုေ် ကအရော။ 

ဒီလ ိုေ ို့ ဂျောအ ်းသူူ့ အမရ ိုက်ပပီ်း မိုေို့်လ ို်းစကက ကပ်ပြစ်အေ ကအတော တယ်။ ဒါ  အ ကောင ်လည််း အတော်အတော်မျော်းမျော်းအပပော 

ပပဿေ အတွေဟော “ မယ်ဘိုတ်ရ ွဲ့ ြေျည်ငင်လ ို” ရှုပ်အေတယ်၊ ဘယ်က စရ င််းရမ ေ််းအတောင် မသ ဘူ်း 

ပြစ်အေ ကတောမျော်းတယ်။ ဒါဟော ဘယ်အတော မ လည််း ဆ ို်းန ိုင်မယ် မထင်။  

မင််းအသ   

အေို့လယ် ၁်း၂၆  

၈၊ န ိုဝင်ဘော၊ ၂၀၂၁။  
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ဗမ ာ့စတိ်ထ ား - (၃) 

 

မင်ားသ ာ့ - သ ားတယ် 

14 န ိုဝငဘ်ော 2021 

• ယ ိုမ တ်လ ိုို့ ပ ို ပ်  

• ြေျစမ် ပပီဆ ို  သည််းစွေ   

• ြေျစလ် ို်းလ ို်း မိုေ််းလျော်းလျော်း 

ဗမောအတွေဟော ဥပါဒါေ် စွေ  လမ််းကကီ်းတတ်သူမျ  ု ်းအတွေပြစ်ပါတယ်။ ဒီအေရောမ ော ဗိုဒဓသွေေ်သင်တ   ဂတ   စွေ  လမ််း (၄) 

မျ  ု ်းမ ော၊ ြေျစရ်င်လည််း  ြေျစက်ကီ်း၊ မိုေ််းရင်လည််း  မိုေ််းကကီ်းတောက ို အတွေွဲ့ရပါတယ်။ ပမေ်မောစကော်းမ ော - ြေျစလ် ို်းလ ို်း 

မိုေ််းလျော်းလျော်း ဆ ိုတ   စကော်း ရ  ပါတယ်။ ြေျစ်ရင်လည််း ပ ိုပပီ်း ြေျစပ်စ်လ ိုက်တယ်။ မျက်စ က ို စ ိုမ  တ်၊  ပပစမ်ပပင်ပါဘူ်း 

… ြေျစြ်ေျင်တောပ  သ တယ်ဆ ိုတော မျ  ု ်း။   … မိုေ််းမ ပပီဆ ိုရင်လည််း ဘောမ  လောမအပပောေ ို့အတော ။ ဘယ်အလောက် 

အကောင််းအ ောင် လိုပ်အပ်း လိုပ်အပ်း၊ မရအတော ဘူ်း။ မိုေ််းပပီ်းရင််း မိုေ််းအေအတော တောပ ။ ယ ိုမ တ်လ ိုို့ ပ ို ပ်တယ်ဆ ိုတ   

စကော်း ရ  ပါတယ်။ မျော်းအသော ော်းပြင ် ဗမောအတွေဟော အမောဟ  အမ ောင်ြ ို်းပပီ်းအတော ၊ ဆင်ပြေင်တ ိုတရော်းမ  စွေော 

ယ ိုမ တ် ကတောမျော်းပါတယ်။ ဒါ  အ ကောင ်လည််း  တွေင််းသ ၊  ဆင််းသ သွေော်းတ   ြေါ မ ော ရ  မိုေ််းစ တ်အပေါ်လောပပီ်း၊ 

ယြေင်က ယ ို ကည်မှုအပ်းြေ  တောအတွေက ိုအတောင် ပပေ် မ တ်မရအတော ဘူ်း။ ပပီ်းအတော  တစြ်က်လူက ို ပပင်ဆင်ြေွေင ်အတောင် 

မအပ်းအတော ဘူ်း။ တစြ်က်လူက တတ်န ိုင်သအရ ွဲ့ အကောင််းအ ောင် ပပုပပင်တယ်ဆ ိုရင်အတောင်မ ၊ အြေွေ်းပမီ်းအတောက် 

ကျည်အတောက်စွေပ်ပါကွေော… လ ိုို့ အပပောတတ် ကတယ်။ မယ ိုဘူ်းဆ ိုရင်လည််း သ သယစ တ်ေ ို့ အတော်ရ ိုလက်မြေ တတ်တ   

အြေါင််းမောမှု မျ  ု ်းက ို ဗမောအတွေဆီမ ော အတွေွဲ့ရပပေ်တယ်။ တကယ်အတော  ဗမောအတွေရ ွဲ့စရ ိုက်ဟော  စွေေ််းန စ်ပါ်းက ို 

အရောကက ုထော်းတ    မူ ကျင ်အတွေ၊ စ တ်အေစ တ်ထော်းအတွေ ပြစအ်ေတယ်ဆ ိုတောအတွေွဲ့ရပါတယ်။ ဒါ  အ ကောင ်လည််း 

ဗမောအတွေမ ော  စွေေ််းအရောက်တ  စ တ် ြေ ရ  တယ်လ ိုို့ သမ ိုင််းပညောရ င်အတွေက သတ်မ တ် ကတောပြစ်မယ်။  

• “မဟ ” ဆိ  မ ဘူား  

• “ဘူား” ဆိ  င ်“ ဖရံ ” မ  ားဘူား 

 ြေျစက်ကီ်းတောဟော တေည််း ော်းပြင ် ယ ိုမ တ်လ ိုို့ ပ ို ပ်ထော်းတ   ဆနဒဂတ လည််း ပြစ်ပါတယ်။ ထ ိုေည််းလည််းအကောင််း၊ 

မိုေ််းမ ပပီဆ ို  မိုေ််းကကီ်း မိုေ််းတတ်တ  စ တ်ဟော - အဒါသဂတ ရ ွဲ့ ော်းအကောင််းမှုက ိုပပသအေပါတယ်။ ပမေ်မောစကော်းမ ော 

ငါတ ိုို့ကအတော  “မဟို” ဆ ို မရဘူ်းအဟ ၊ “ဘူ်း” ဆ ိုရင် “ြရ ို” မသီ်းဘူ်း … ဆ ိုတ  စကော်းအတွေက ို  ကော်းြူ်းပါလ မ ်မယ်။ 

ရပ်ထ ရ ောထ မ ော အေို့စဉ်လ ိုလ ို သ ို်းနှုေ််း အပပောဆ ို ကတ   စကော်းတြေျ  ု ွဲ့ပြစ်ပါတယ်။ ဒီအေရောမ ော ဗမောအတွေရ ွဲ့ အြေါင််းမောမှု၊ 

 အကျောမောမှုက ို ထင်ထင်ရ ော်းရ ော်းပပအေပါတယ်။ ဗမောအတွေဟော တစ်ြက်က ကည ်ရင် သစစောရ  တယ်၊ ယ ို ကည်မှု 

ြေ ိုင်မောတယ်၊ စွေ စွေ ပမ ပမ  ရ  တယ်၊ ဘက်မအပပောင််းတတ်ဘူ်း၊ မကူ်းတတ် မလူ်းတတ်ဘူ်းလ ိုို့  ေက် ဓ ပပောယရ် အပမယ ်၊ 

e 
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တစ်ြက်က  ကည ်ရင်လည််း ဗမောအတွေဟော  စွေ ကကီ်းတယ်၊ အြေါင််းမောတယ်၊  အကျောမောတယ်၊  ပ တ်စ တ်ရ  တယ်၊ 

 ောဃောတကကီ်းတယ်လ ိုို့ ထင်စရောအတွေ ရ  အေတတ်ပါတယ်။ ဒါအတွေဟော အရောအထွေ်းပပီ်း တည်ရ  အေတောပါပ ။ ဒါအပမယ ် 

ထင်ထင်ရ ော်းရ ော်း အတွေွဲ့ရတ   စ တ်အေသအဘောထော်းကအတော  “ြေျစမ် ပပီဆ ို  သည််းစွေ ” “ယ ိုမ တ်ပပီ်း ပ ို ပ်” 

ဆ ိုတောအတွေဟော ဗမော စ တ်အေစရ ိုက်မ ော  မျော်းဆ ို်းအတွေွဲ့ရတယ်။ အေ က်ထပ်ထင်ရ ော်းတောကအတော  “မိုေ််းမ ပပီဆ ိုရင် 

လည််း ဘောလိုပ်လိုပ်  အကောင််းမပမင်အတော ဘူ်း” ဆ ိုတ   ြေျက်ပြစ်ပါတယ်။  

• လိ လ ား င် “ ဘ   ားအသလ င်ား” 

• မလိ လ ား င် “ သဒဝဒတ်သလ င်ား” 

• သခ ားဇ တ်  င်ားပ  ား “နာမ်နှိမ်” 

ဒီအေရောမ ော ဗမောအတွေရ ွဲ့  ြေျစက်ကီ်း  မိုေ််းကကီ်းတ    စွေေ််းအရောက်စ တ်န စြ်ေိုဟော ဘောသောအရ်းေ ို့ ဆက်နွှယ်ပပီ်း 

ယူဆလက်ြေ ထော်း တောက ိုလည််း အတွေွဲ့ရပါတယ်။ ဗမောအတွေဟော ပိုဂ္ ု လ်အရ်း  စွေ  လမ််းကကီ်းသူအတွေ ပြစအ် ကောင််း 

အတွေွဲ့ရပါတယ်။ သူတ ိုို့ယ ို ကည်ပပီ၊ အလ်းစော်းပပီ၊ ြေျစြ်ေင်ပပီဆ ိုရင် “ဘိုရော်း အလောင််း” အလောက်ေီ်းေီ်း လက်ြေ ထော်းတောက ို 

လည််း အတွေွဲ့ရပပေ်ပါတယ်။ သူတ ိုို့ မယ ို ကည် အတော ဘူ်း၊ သူတ ိုို့ မိုေ််းတီ်းသွေော်းပပီ၊ ေ  ကည််းသွေော်းပပီ၊ လ ို်းဝ လက်ြေ လ ိုို့ 

မရအတော ဘူ်းဆ ိုရင်လည််း “အဒဝဒတ်အလောင််း” ေီ်းေီ်း သတ်မ တ်ယူဆထော်း ကတောပြစ်ပါတယ်။ ဗမောအတွေဟော 

သူတ ိုို့စ တ်ေ ို့ လ ို်းဝ ြေ တွေင််းမအတွေွဲ့အတော ရင်၊  ပင ု်း အတ်းထော်းပပီ်းအတော  အတောင် ပိုဂ္ ု လ်အရ်းပ ိုြျက်တောအတွေက ိုအတောင် 

အတွေွဲ့အေရသလ ိုပြစ်ပါတယ်။ လူတစ်အယောက်ဟော  အကောင််းကကီ်း မဟိုတ်အပမယ ်၊  ဆ ို်းကကီ်း မဟိုတ်တောက ိုအတောင် 

“အဒဝဒတ်လ ိုလ ို” သွေတ်သွေင််း ကတောအတွေွဲ့ရပါတယ်။ ဗမောအတွေဟော သူတ ိုို့စ တ်ေ ို့ လ ို်းဝ ြေ တွေင််း မအတွေွဲ့အတော တ  သူ 

အတွေက ို အဒဝဒတ်ေ ို့ တစတ်ေ််းတည််းထော်းပပီ်း လူယိုတမ်ောစောရင််းသွေင််းတတ်တောက ိုလည််း ထင်ထင်ရ ော်းရ ော်း 

အတွေွဲ့ရပပေ်ပါတယ်။ ဗမောအတွေထ မ ော  လိုပ်တတဆ် ို်း လိုပ် ကအတော  သူတ ိုို့ မန စ်ပမ ုွဲ့သူအတွေက ို “အြေွေ်းဇောတ်သွေင််းတော” 

ပြစ်ပါတယ်။ အြေွေ်းေ ို့ အပ်းစော်းတယ်။ အြေွေ်းသော်း၊ အြေွေ်းမျ  ု ်း၊ အြေွေ်းအကောင် စသည်ပြင ် အြေွေ်းေ ို့ ပူ်းတွေ  ပညတ်တောအတွေွဲ့ 

လိုပ် ကပါတယ်။ အြေွေ်းက ို ယိုတေ် မ ်အ ောက်ကျတ    တေ််း စော်းလ ိုို့ သတ်မ တပ်ပီ်း၊ သူတ ိုို့ မန စ်ပမ ုွဲ့မလ ိုလော်းတ   သူက ို 

အြေွေ်းေ ို့ တစ်တေ််းတစ်စော်း တည််း သတ်မ တ ်ကတောအတွေွဲ့ရပါတယ်။ ဗမောအတွေရ ွဲ့ ကျင ်ဟော “ေ မ်န  မ်” 

လ ိုက်တ  သအဘောလ ိုို့လည််း တွေကဆ်လ ိုက်ဟေ် တူတယ်။ ဗမောအတွေဟော လူတစ်အယောက် အပေါ် ယ ို ကည်မှုပျက်ယွေင််း 

သွေော်းပပီဆ ိုရင်၊   သည ်လူ ဘောအပပောအပပော မယ ိုအတော ပါဘူ်း။ ဗမောအတွေမ ော အပပောအလ  အပပောထရ  တ  စကော်းတစ်ြေွေေ််း 

ရ  အသ်းတယ်။ “ြေင်ဗျော်းက အြေျ်းစော်းပပမယ် …. ယ ိုပါ” လ ိုို့ အပပောရင်အတောင်၊ “ြေင်ဗျော်း အြေျ်း(ြေျ်ီး) ကက ုက်လ ိုို့စော်းတောပ ” လ ိုို့ 

သတ်မ တမ်ယ်၊ “မယ ိုဘူ်း” “ြေင်ဗျော်း အပပောတော လ ို်းဝ မယ ိုဘူ်း” ဆ ိုတ   စကော်းဟော ထင်ရ ော်းတယ်။ ဒါဟော 

ဘောလ ဆ ိုအတော ၊ ဗမောအတွေရ ွဲ့ အဒါသဂတ မ ော စွေ လမ််းမှု ကကီ်းတယ်ဆ ိုတော ထင်ရ ော်းအစတ   ြေျက်ပြစ်ပါတယ်။ 

ဗမောအတွေဟော လူတစ်အယောက်က ို မယ ိုအတော ရင်၊   သည ်အလောက်အတောင် ဆ ို်းဆ ို်းရ ော်းရ ော်း ပြစသ်ွေော်းတောအတွေွဲ့ရ 

တတ်ပါတယ်။  

• “မ ှ”ိ မ န  



မင ်းသ ေ့  ဗမ ေ့စတိ ထ ်း 

 ထူ်းသပြင ် ဗမောအတွေမ ော မောေ သ ပ်ကကီ်းတောလည််း အတွေွဲ့ရပါတယ်။ ဗမောအတွေမ ော အတွေွဲ့ရတ   မောေဆ ိုတော 

ဆင်ပြေင်တ ိုတရော်းေ ို့ ယ ဉ်ပပီ်းထော်းရ  တ   မောေမျ  ု ်း မဟိုတ်တောမျော်းပါတယ်။ တြေါတရ  ဆင်ပြေင်တ ိုတရော်းက “ဒါ 

မ ော်းအေတယ်” လ ိုို့ သ ထော်းရင်အတောင်မ ၊ မောေက ို မြေျြေျငလ် ိုို့ ဝေ်မြေ တော၊  မ ော်းက ို မပပင်ဘ  ဇွေတ်အပကပ်အေတောအတွေ 

အတွေွဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟော မောေရ ွဲ့ သရိုပ်က ို  ထင်  ရ ော်းပပအေပါတယ်။ ဗမောအတွေက အပပောအလ ရ   ကတယ်။ “မရ   မောေ” 

“ရ   မောေ” တ  ။ ဆ ိုလ ိုတောက - အငွေ မရ  ၊ အ က်းမရ  ၊ ဓေဥစစော မရ  တ   ဆင််းရ သော်းမ ောလည််း မောေ ရ  တယ်။ အငွေရ   အ က်းရ   

ဓေဥစစောြေျမ််းသောတ  သူမ ောလည််း မောေရ  တယ်။ မျော်းအသော ော်းပြင ်၊ ဗမောအတွေမ ော “မရ   မောေ” ဆ ိုတောက ို ပ ိုလ ိုို့ 

အတွေွဲ့ရတယ်။ ငါတ ိုို့က ဆင််းရ အပမယ ် “မောေရ  တယအ်ဟ ” ဆ ိုတ   မောေ်ဟော ဗမောအတွေမ ော ြေပ်မျော်းမျော်းအတွေွဲ့ရပါတယ်။ 

ဒါအတွေဟော ဗမောအတွေရ ွဲ့ စ တ်ဓောတ်မောေ်က ို ပပအေတောလည််းပြစ်ပါတယ်။ ငါတ ိုို့က ဆင််းရ အပမယ ် ဘယ်သူူ့မ  

အ ောကမ်ကျ  ု ွဲ့ဘူ်း - ဆ ိုတောက ို အ ောက်အပြေတေ််းဗမောလူတေ််းစော်း လွှောမ ော ြေပ်မျော်းမျော်း အပပောဆ ို သ ို်းနှုေ််း ကတောအတွေွဲ့ 

ရပါတယ်။ ဒါ  အ ကောင ် တလွေ မောေထော်းတ   လူငယ ် လူရ ယ်အတွေက ို ဗမောလူကကီ်းသမ တြေျ  ု ွဲ့က ဆ ို်းမ ကတယ်။ 

“လူူ့အ ောက်ကျ  ု ွဲ့လ ိုို့ လူပ မအသဘူ်းကွေ ွဲ့” ဆ ိုတ  စကော်းပြစပ်ါတယ်။ တြေါတရ  ဘဝရပ်တည်န ိုင်ြ ိုို့၊ က ိုယ ်မ ော ရ  ထော်းတ   

မောေက ို ြေဝါြေျထော်းပပီ်း လက်အတွေွဲ့ကျကျ ရိုေ််းကေ် ကရတောလည််း ဗမောအတွေမ ော အတွေွဲ့အေရပါတယ်။ ဒါဟော စ တ်ဓောတ်ေ ို့ 

အလောကဓ က ို ရင်ဆ ိုင်တ   သအဘောအတွေလ ိုို့လည််း အပပောန ိုင်ပါတယ်။  

• “သ    ဇ မှန် င် ငမ ်မ စ ားဘူ ား” 

• “ဆန်” မ ှ ိ၊ “ အစ ား” က  ား  

• “သအ  ”်   လည်ားသန သ ား၊  “သ    ်ပ  လ ား” လည် ား သမားသ ား။  

• “သနာင်ခါလ  သနာင်ခါသစ ား” 

• “ဒ ဘဝ ဒ ခနဓာစံ၊ သနာ ်ဘဝ သနာ ်ခနဓာခံ” 

• “ ိှ  ူ သ ား၊ မ ှ ိ  န်မှ သအား” 

“အကသရောဇောမ ေ်ရင် ပမက်မစော်းဘူ်း” ဆ ိုတ  စကော်းကလည််း ဗမောအတွေက ို က ိုယ ်သီလ က ိုယ်ထ ေ််းအကျောင််းအ ောင် 

ပ  ပပင်အပ်းတ  စကော်းပြစပ်ါတယ်။ ြေပ်မျော်းမျော်းထက်ပပီ်းအတွေွဲ့ရတောကအတော  - ဗမော မျော်းစိုဟော “ဆေ် မရ    စော်းကကီ်း” 

 ကတောအတွေွဲ့ရပပေ်ပါတယ်။  လော်းသဏ္ဍေ်တူ ြေပ်ဆင်ဆင် စရ ိုက်ကအတော  - “အ ောက်ကအေလည််း အေအသ်းတယ်၊ 

အ ကောက်ပပီလော်းလည််း အမ်းအသ်းတယ”် ဆ ိုတ   စ တ်အေစရ ိုက်ပြစ်ပါတယ်။ ဆေ်မရ  အပမယ ်  စော်းကကီ်းတော ဗမောအတွေ 

ပြစ်အေတတ်ပါတယ်။ က ိုယ ်တ ိုင််းက ိုယ ် ထွေောေ ို့ ြေျင ်ြေျင ်ြေျ  ေ်ြေျ  ေ် လိုပ်တတြ် ိုို့ သ ပ်မစဉ််းစော်းဘူ်း။ “အေ င်ြေါလော 

အေ င်ြေါအစျ်း” ဆ ိုတ    မ တ်ေ ို့ ပပုမူတတတ်ောအတွေွဲ့ရပါတယ်။ “ဒီဘဝ ဒီြေနဓ စ ၊ အေ က်ဘဝ အေ က်ြေနဓ ြေ ” ဆ ိုတ   

လက်လွှတ် စပယ်သအဘောမျ  ု ်းအတွေက ို အတွေွဲ့ရတတ်ပါတယ်။ “ရ   ပူရအသ်း၊ မရ   ကိုေ်မ  အ ်း” ဆ ိုတောလည််း 

အဟော အဟော ရမ််းရမ််း ဒ ို်းဒ ို်းဒ ိုင််းဒ ိုင််း အရ ွဲ့အေ က် မ ကည ်ဘ ေ ို့ လိုပ်တတ်တ  ဗမောအတွေရ ွဲ့စရ ိုက်က ို အြောပ်ပအေပပေ်ပါတယ်။ 

တြေါတရ  က ိုယ်က ြ န  ပ်ြေ အေရ၊ န  ပ်စက်ြေ အေ ရအပမယ ် - က ိုယ ်က ို န  ပ်စက်သူ၊ ြ န  ပ်သူ၊ ဗ ိုလ်ကျသူက ို 

“အ ကောက်ပပီလော်း” လ ိုို့ ပပေ်အမ်းတတ်တောလည််း၊ ဗမောအတွေရ ွဲ့  ကျင ်  ပြစ်အတွေွဲ့အေရတတ်အသ်းပါတယ်။  

• အလှ သ စ  ်လ ်န   မ     



မင ်းသ ေ့  ဗမ ေ့စတိ ထ ်း 

အ ောက်အပြေလူတေ််းစော်း လူဆင််းရ  လွှောမ ော အတွေွဲ့ရတ   စ တ်အေ စ တ်ထော်းကအတော  “ငါတ ိုို့ဟော ဆင််းရ အပမယ ်၊ 

မြေ ို်းဘူ်း၊ မဝ က်ဘူ်း၊ မရ  လ ိုို့အတောင််းစော်းရင်အတောင် ြေ ို်းတောဝ က်တော လိုတောယက်တော က ို ဘယ်အတော မ  မလိုပ်ဘူ်းအဟ ” 

ဆ ိုတ   ဆင််းရ သော်းမောေ်က ို အတွေွဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟော ဗမောအတွေရ ွဲ့ သီလ အပေါ်မ ောထော်းတ   စ တ်အေ ြေ ိုင်ပမ မှုက ိုလည််း 

ပပအေပါတယ်။ ဒါ  အ ကောင ် ဗမောအတွေ မျော်းစို ဟော က ိုယ်လက်သေ်စွေမ််းလ ိုို့ပ  ပြစ်ပြစ၊် က ိုယ်လက ် မသေ်စွေမ််းလ ိုို့ပ  

ပြစ်ပြစ၊်  သက်ငယ်လ ိုို့ပ  ပြစပ်ြစ်၊  သက်  ိုမင််းလ ိုို့ပ  ပြစပ်ြစ်၊ - ရ ို်းရ ို်းသော်းသော်း အတောင််းရမ််းစော်းအသောက်သူအတွေွဲ့ရင် 

ဒါေ ော်းပြင ် လက်ြွေော ကတောအတွေွဲ့ရပါတယ်။ “ လ  အရစက် လက်ေ ို့မကွေော” ဆ ိုတော ဗမောအတွေရ ွဲ့လက်သ ို်းစကော်း 

ပြစ်ပါတယ်။ ဗမောအတွေဟော ြေ ို်းသူဝ က်သူ လိုသူယက်သူအတွေက ို  မိုေ််းကကီ်း မိုေ််းတတ်အပမယ ်၊ အတောင််းရမ််း 

စော်းအသောက်ရသူအတွေက ို ကရိုဏောသက်လွေယ်  ကတယ်။ ဒါ  အ ကောင ်  လွေယ်တက ူအငွေအ က်း စွေေို့်ကက တတ်တောအတွေွဲ့ရ 

ပါတယ်။ အငွေအ က်းစွေေို့်ကက တ  သူအတွေဟော အငွေရ  မ  မဟိုတ်ပါဘူ်း။ သူတ ိုို့လက်ထ မ ော အငွေစအငွေေမျော်းမျော်း စော်းစော်း မရ  လည််း 

၊ က ိုယ ်အရ ွဲ့မ ော အတောင််းရမ််းစော်းအသောက်သူအတွေွဲ့ရင်၊ သ ပ်ပငင််းလွှတ်အလ  မရ  ဘူ်း။ ရ  တောအလ်း အပ်းြေျင်စ တ် ရ  တတ် က 

တယ်။ အေ က်ဆ ို်း မအပ်းန ိုင်ရင်အတောင် စ တ်ထ က တန ိုို့န ိုို့ေ ို့ စ တ်မအကောင််း ပြစ်အေတတ်ပါတယ်။ ပမ ုွဲ့ပပအတွေမ ော 

အတောင််းရမ််းစော်းအသောက်သူ  အရ တွေက်ဟော  လွေေ်မျော်းပပော်းပါတယ်။ ဗမောအတွေထ မ ော အတောင််းရမ််းစော်းအသောက် 

အေသူအတွေက ို မစွေေို့်ကက တတ်တ  သူအတွေ ရ   ကအပမယ ်၊ စွေေို့်ကက တ   အရ တွေက်က ပ ိုမျော်းအေလ ိုို့သော ပမေ်မောပပည်မ ော 

အတောင််းရမ််းစော်းအသောက်သူ  အရ တွေက်က အလျော မသွေော်းတောပြစပ်ါတယ်။ supply side  ော်းအကောင််းတယ်လ ိုို့ 

အပပောရင် ရန ိုင်မယ် ထင်တယ်။ ဒါဟော ဗမောအတွေရ ွဲ့ ကရိုဏောစ တ်၊ အမတတောစ တ်က ို ပပအေသလ ို။ တစြ်က်က 

 ကည ်ရင်လည််း အမတတော၊ ကရိုဏောစ တ ်လွေေ်က လ ိုို့  ရောရောမ ော မ ီြေ ိုမှု ော်းကကီ်းတ  လူူ့ ြွေ ွဲ့ စည််းက ို အတွေွဲ့အေရတောလ ိုို့ 

လည််း အပပောန ိုင်ပါတယ်။  

• “သခ  ်လ  သ  ထိ င်” 

• “မိ ားခါားသ ”  

• “မှန်တ သင   င်”    ာ့င င်ထ တ်ခံ  

ဗမောအတွေထ မ ော ေည််းေည််း လူရည်လည်တ  သူအတွေ လိုပ်တတ်တ   ကျင ် တြေျ  ု ွဲ့ရ  ပါအသ်းတယ်။ “အြေျော်လ  အရောထ ိုင် 

လိုပ်တတ်တ    ကျင ်” ပြစ်ပါတယ်။ ဗမောအတွေ  မျော်းစိုဟော “ ိုပ်စို ော်း” က ို မလွေေ်ဆေ်န ိုင်ဘူ်း။  ိုပ်စိုရ ွဲ့သအဘော 

ထော်းက ို လွေေ်ဆေ်ရင်၊ လူ မျော်းရ ွဲ့သအဘောထော်းက ို လွေေ်ဆေ်ရင် “ရ ော ပပင်ထိုတ်ြေ ရမ ော” စ ို်းရ မ ်ကတယ်။ 

“မ ေ်တောအတွေြေျည််း အပပောတတ်သူ” ေ ို့ အတွေွဲ့ရင် ဗမော  ြေျင််းြေျင််းက သတ အပ်းတတ် ကအသ်းတယ်။ “ရ ော ပပင်ထိုတ် 

ြေ ရမယ်အေ ်” တ  ။ ဒါ  အ ကောင ်လည််း  မျော်းမ ို်းြေါ်းအရ အသောက်ရင် က ိုယ်လည််း လ ိုက်အသောက်မ  ဆ ိုတ   သအဘောရ   

 ကတယ်။  မျော်းသအဘော လွေေ်ဆေ်တ  သူက ို  ရူ်းလ ိုို့ သတ်မ တ ်က တယ်။  ဒီအတော  က ိုယ ်စ တ်ထ မ ော သအဘောထော်း 

မတ ိုက်ဆ ိုင်အေသည ်တ ိုင်၊  မျော်းေ ို့ ဝင်အရောတော၊  မျော်းသအဘောလ ို အေထ ိုင်တောမျ  ု ်း ဗမောအတွေက လိုပ်တတ် က 

ပါတယ်။ ဗမော  လူူ့ ြွေ ွဲ့ စည််းထ မ ော  ိုပ်စိုထ က အြောကထ်ွေက် ၊ ထ ို်းထွေက၊် ြေျွေ်ထွေက်တတ်တ  ရ  ရင်လည််း 

ဗမော မျော်းစိုက   သည်လူက ို  ိုပ်စိုထ  မဝင်ဆေို့်အ ောင ် “ ကဉ်” တောမျ  ု ်းအတွေ လိုပ်တတ ်ကပါတယ်။ “ ကဉ်” 

တောမျ  ု ်းက သ ပ်မဆ ို်းဝါ်းအသ်းပါဘူ်း။  အသအရ ြျက်တော၊ ပ ိုြျက်တော၊ လူအတောမတ ို်းအ ောင် လိုပ်တော၊ ဘဝအသ 
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အ ောင ် လိုပ်တောအတွေက သ ပ်ဆ ို်းဝါ်းတ   ကျင ် ပြစ်အတွေွဲ့ရပပေ် ပါတယ်။ ဒါအတွေဟော  ောရ ဓအလ မ ောလည််း 

အတွေွဲ့ရတ   ပြေင််း ရော ဆ ိုအပမယ ် - တရိုတ်ပပည်က အမော်စီတိုေ််းအြေတ် ယဉ်အကျ်းမှု အတော်လ ေ်အရ်းမ ော ကွေေ်ပမ ေစရ် ရ ေီ 

အတွေ လိုပ်တ   လူထို ပိုတ်ြေျပွေ အတွေရ ွဲ့ စရ ိုက်သကေ်မျ  ု ်းအတွေေ ို့  လော်းသဏ္ဍောေ်တူအေပါတယ်။ ဒါက ို ဗမော  မျော်းစို 

လည််း သူတ ိုို့ လူမှုဝေ််းကျင်မ ော လိုပ်တတ် ကတ   ကျင ် ရ  ပါတယ်။ ဒါအတွေက ို  ဂခလ ပ်အဝါဟောရ ော်းပြင ် social 

punishment လိုပ်တယ်လ ိုို့ အြေေါ်လ ိုို့ ရအပမယ ်၊ ဗမောအတွေရ ွဲ့  ကျင ်ကအတော  လူမှုအရ်းဒဏ်ြေတ်တယ်ဆ ိုတ   

 ဆင ်ထက် ပ ိုပါတယ်။ တြေါတရ  ပိုဂ္ ု လ်အရ်း ပင ု်း အတ်းေ ို့မျော်း တမင်တကော ရည်ရ ယ်ပပီ်း လိုပ်အေသအယောင် 

အယောင် အတွေွဲ့အေရပါတယ်။  

ဒီအေရောမ ော ဗမောအတွေရ ွဲ့  င ိုို့စ တ်က ို ထ ို်းထ ို်းအထောင်အထောင်အတွေွဲ့ရသလ ို၊ ဗမောအတွေမ ော ကကဿောမစဆရ ယစ တ်ေ ို့ 

 ဘ ဇဈောစ တ်  ော်းကကီ်းလွေေ််းတောက ိုလည််း စ တ်မအကောင််းစွေော အတွေွဲ့အေရပါတယ်။  ိုပ်စိုသအဘောထော်းက ို 

လွေေ်ဆေ်အြောက်ထွေက်သူအတွေက ို  ိုပ်စိုထ ကလူအတွေက မန စပ်မ ုွဲ့ဘူ်း၊ က  ရ ွဲ့တယ်၊ ရှုတ်ြေျတယ်ဆ ိုတော 

လူူ့သဘောဝပြစအ်ပမယ ်၊ ဗမောအတွေရ ွဲ့  ောရ ိုညွှတ်မှုဟော   သည်ထက်ပ ိုတယ်လ ိုို့အတောင် အပပောန ိုင်ပါတယ်။ စ တ်ထ မ ော 

တန ိုို့န ိုို့ေ ို့ က ိုယ်မန စ်ပမ ုွဲ့တ  သူ  တ ဒိုကခအရောက် ရ ှု်းေ မ ်တောက ို တမင် ရသောြေ ပပီ်း စ တ် ောသောအပြ ြေျင်တ  စ တ်က 

ဗမောအတွေထ မ ော ပ ိုလွေေ်ထင်ရ ော်းတောအတွေွဲ့အေရပါတယ်။  

မင််းအသ   

အေို့လယ် ၂်း၁၀  

၁၄ ၊ န ိုဝင်ဘော၊ ၂၀၂၁။  
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ဗမ ာ့စတိ်ထ ား - (၄) 

 

မင်ားသ ာ့ - သ ားတယ် 

19 န ိုဝငဘ်ော 2021 

 

• “ ှဉာ့်လည်ား သလ   ်      ားလည်ား စ    ” 

• “ ျွန်ား  ိ င်ားမှ  ၊  ိ င်ား  ျွန်ားမှ ” 

• “ဘ   ားသတ င် အမှ   ှမိှ   ငာ့်လိ    တ ” 

• “ ါ မ ငဖညာ့်ဖ ်” ဆိ တ ာ့ အ  ံ ားအနှုန်ား 

• “အတတ ဟ ိအ တတသနာ နာသထ ” 

ဗမောအတွေဟော ဗိုဒဓ အဟောထ က ပဋ္ဌောေ််းကျမ််းလော  ယူ ဆအတွေက ို ေ ်းလည်လက်ြေ ထော်းတောအတွေွဲ့ရပါတယ်။ 

  သည ် ထ မ ော  အတွေွဲ့ရမျော်းတ   ြေျက်ကအတော  -  ညမညသအဘော ပြစ်ပါတယ်။ ပမေ်မောစကော်းပ ိုမ ော “ရ ဉ ်လည််း 

အလ ောက်သော ပျော်းလည််း စွေ သော” ဆ ိုတ   စကော်းပ ိုရ  ပါတယ်။ ထ ိုေည််းလည််းအကောင််း “ကျွေ််းက ိုင််းမ ီ က ိုင််းကျွေ််းမ ီ” ဆ ိုတ   

စကော်းပ ိုလည််း ရ  ပါတယ်။ ပမေ်မောအတွေရ ွဲ့အေို့စဉ်အပပောစကော်းမ ော “ဘိုရော်းအတောင်  မ ီရ  မ  ပွေင ်လ ိုို့ရတော” လ ိုို့ ြေပ်မျော်းမျော်း 

သ ို်းနှုေ််း ကတောက ိုလည််း အတွေွဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟော ဘောက ို ပပအေသလ ဆ ိုရင် ဗမောအတွေရ ွဲ့  ပပေ် လ ေ် မ ီသဟ ပပု 

ရပ်တည်မှုက ို ထင်ထင်ရ ော်းရ ော်းပပအေပါတယ်။ ရ ဉ ်ေ ို့ ပျော်းဟော သစ်ပင်တစ်ပင်မ ော  တ ူမ ီတင််းအေထ ိုင် ကတယ်။ ပျော်းစွေ  

သောအ ောင် ရ ဉ ်က  ြေွေင ်အပ်းသလ ို၊ ရ ဉ ်အလ ောက်သောအ ောင်လည််း ပျော်းက အမောင်ပ ိုင်စီ်းမထော်းပါဘူ်း။ သူူ့ 

အလ ောက်လမ််း က ိုယ ်အလ ောက်လမ််းက ို  ပပေ် လ ေ်အလ်းစော်း ကတ  သအဘောပြစ်ပါတယ်။ ထ ိုေည််းလည််းအကောင််း၊ 

ပမစ်ထ မ ော ရ  အေတ   ကျွေ််းအသောင်ပပင်အတွေဟော က ိုင််းပင်အတွေအပါက်အရောက်ပြေင််းအ ကောင ် ကျွေ််းဟော  လွေယ်တကူ 

အရတ ိုက်မစော်းြေ ရဘူ်း။  လွေယ်တကူ မပျက်စီ်းဘူ်း၊ မပ  အကကွေဘူ်း။ က ိုင််းပင်အတွေကလည််း ကျွေ််းက ို  မ ီပပုပပီ်း အပါက် 

အရောက်ရ င်သေ် ကတောပြစ်လ ိုို့၊ က ိုင််းပင်အတွေ တွေက်လည််း  ကျ  ု ်းရ  တယ်။ ကျွေ််း တွေက်လည််း အကောင််းကျ  ု ်းပြစ် 

တယ်။  ပပေ် လ ေ် မ ီသဟ ပပု ရ င်သေ် ကရင််း၊ win – win situation က ို ေ ်းလည်သအဘောအပါက်ပြေင််းလ ိုို့ အပပော 

န ိုင်ပါတယ်။ ဗမောတ ိုို့ မျော်းဆ ို်း က ို်းကွေယ်ယ ို ကည်တ   ဗိုဒဓဘောသောမ ော၊ ဘိုရော်းအတွေဟော သစ်ပင်အတွေအ ောက်မ ော တရော်း 

ကျင ်ကက ရင််း ဉောဏ် လင််းပွေင ်ထွေေ််း ကအလ ရ  ပါတယ်။ ဗိုဒဓအဂါတမဘိုရော်းဆ ိုရင်လည််း အဗောဓ အညောင်ပင်အ ောက်မ ော 

တရော်းကျင ်ရင််း ဘိုရော်းပြစ်ပါတယ်။ ဒါက ို  စွေ ပပုပပီ်း “ဘိုရော်းအတောင်  မ ီရ  မ  ပွေင ်တယ်” ဆ ိုတ   စကော်းက ို ဗမောအတွေက 

သ ို်းနှုေ််း ကတောပြစ်ပါတယ်။ ဒီအတော  လူတစ်အယောက်မ ော  မ ီသဟ  ဆ ိုတော  အရ်းကကီ်းတယ်လ ိုို့ ဗမောအတွေက ထင်ပမင် 

e 
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ယူဆပါတယ်။ လူူ့အလောကကကီ်းထ မ ော အေထ ိုင်တ   ြေါ၊  မ ီသဟ မရ  ဘ  အေလ ိုို့ မရဘူ်း။ အေ က်ဆ ို်း - လူတစအ်ယောက် 

ဟော အ ောင်ပမင်ကကီ်းပွေော်းြေျင်တယ်၊ အပါက်အပမောက်ြေျင်တယ်ဆ ိုရင်အတောင်မ   မ ီသဟ ဟော  အရ်းကကီ်းတယ်လ ိုို့ ဗမော 

အတွေက ပမင်ပါတယ်။ ယိုတ်စွေ ဆ ို်း - က ိုယ ်ဇေီ်းမယော်း (သ ိုို့မဟိုတ်) က ိုယ ်လင်အယောက်ျော်းက ိုအတောင်မ ၊ က ိုယ ် 

အ ောင်ပမင်မှု တွေက၊် က ိုယ်သွေော်းမယ လ်မ််း တွေက် ပါရမီပြည ်ြက် လ ိုို့ သအဘောထော်းပပီ်း တစ်ဦ်းက ို တစ်ဦ်း 

အထောက်ကေ်ထော်းတောက ို အတွေွဲ့ရပါတယ်။ ဗမော မျော်းစိုဟော ဗိုဒဓဘောသောက ို က ို်းကွေယ် ကပါတယ်။ ဗိုဒဓဘောသောမ ော၊ 

“ တတောဟ   တတအေ  ေ အထော” ဆ ိုတ   ဘိုရော်းအဟောက ို ဗမော မျော်းစိုက န လ ို်းသွေင််း ကပါတယ်။ “မ မ က ိုယ်သော 

 ော်းက ို်းရော” လ ိုို့  ေက် ဓ ပပောယ်ထွေကပ်ါတယ်။ ဗမောအတွေဟော က ိုယ်ရလ ိုတောအတွေ တွေက် “မ မ က ိုယ်က ိုယ် 

 ော်းက ို်းမ ရမယ်” လ ိုို့ ယ ို ကည်လက်ြေ ထော်း ကသလ ို၊  မ ီသဟ  တစ်ြေိုြေိုရ  မ  ရပ်တည်ရ င်သေ်န ိုင်မယ်လ ိုို့ယဆူလက်ြေ  

ထော်း ကပါတယ်။ သ ိုို့အသော်လည််း ဗမော မျော်းစိုမ ော၊ က ိုယ ် ော်းက ိုယ်က ို်း ော်းထိုတ်တောထက်  မ ီသဟ တစြ်ေိုြေို အပေါ် 

မ ော အမ ော်လင ် ော်းက ို်းစ တ်က ပ ိုမျော်းအေတော အတွေွဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟော ဗမော စ တ်ထော်းအတွေထ က တစြ်ေိုပြစ်ပါတယ်။  

• “ဆင် န်ား သတ တိ ား” 

• “   ် န်ား ဆန်အိ ားတိ ား” 

• “ဘ  မ ိ ဘ မ ိ” 

• “မ  ် န်ား တသစေမသ    ်” 

• “လမ်ားမ  ိသခ ားသနာ ်လိ  ်” 

ပမေ်မောစကော်းပ ိုမ ော “ဆင်ကေ််း အတောတ ို်း” ဆ ိုတ   စကော်းပ ိုရ  ပါတယ်။ မပမင်မကေ််းေ ို့ ထင်ရောပမင်ရော စွေတ်လိုပ်တတ်တ   

 ကျင ်က ို အြော်ပပပါတယ်။ အေ က်စကော်းပ ိုတစ်ြေိုကအတော  “ ကက်ကေ််း ဆေ်  ို်းတ ို်း” ပြစ်ပါတယ်။ ဗမောအတွေဟော 

လူတစ်အယောက် ထင်ရောပမင်ရော စွေတ်လိုပ်အေတောက ို အတွေွဲ့ရင်၊ “ဆင်ကေ််းအတောတ ို်းပါကွေော” လ ိုို့ အပပောတတ် ကတယ်။ 

ထ ိုေည််းလည််းအကောင််း  နတရောယ်က ို မသ ၊  အ ကောက် လေို့်လည််း မရ  ဘ  မ ိုကရ်ူ်းရ  ဇွေတ်တ ို်း လိုပ်အေတ  သူအတွေက ို 

အတွေွဲ့ရင်လည််း “မျက်ကေ််း တအစဆမအ ကောက်” လ ိုို့ အပပောတတ် ကတယ်။ ဒီလ ို ဇွေတ်တ ို်းလိုပ်ရင််း၊ သ ကကီ်းမ ကကီ်းေ ို့ ရူ်းရူ်း 

မ ိုကမ် ိုက် စွေေို့်စော်းလိုပ်အေရင််း အ ောင်ပမင်သွေော်းြေ  သည်ရ  အသော် ဗမောအတွေက “ ကက်ကေ််းဆေ်  ို်းတ ို်းပါကွေော” လ ိုို့ 

အပပောတတ် ကအသ်းတယ်။ ဗမောအတွေဟော လူတစ်အယောက်က ို အဝြေ်ထ ို်းန က်တ   ြေါမ ော၊ စကော်းလ ို်း အပါအပါမျော်းမျော်း 

ရ ောကက တတ်တောက ို အတွေွဲ့ရပါတယ်။ ထ ိုေည််းလည််းအကောင််း ဥပမော၊ ဥပအမယအတွေေ ို့ စ ိုစ ိုလင်လင် ဋီကောြေျ ွဲ့ အပပောဆ ို 

တတ်တောက ိုလည််း အတွေွဲ့ရတယ်။  

အေို့စဉ်လ ိုလ ို ဗမောအတွေ ကော်းထ မ ော အပပောအလ  အပပောထရ  တ   စကော်းတြေျ  ု ွဲ့ ရ  ပါအသ်းတယ်။ “ဘို မသ  ဘ မသ ေ ို့ကွေော” 

ဆ ိုတ   စကော်းပြစပ်ါတယ်။ ဒီဘက်အြေတ်မ ောအတော  လူငယ်အတွေက  အပပောင် ပျက် အေေ ို့ “ဘ ူမသ  က ို်း မသ ” လ ိုို့ 

အပပောတတ် ကတယ်။ “ဘ”ူ တ ိုို့ ၊ “က ို်း” တ ိုို့ဆ ိုတော ြ ဝ ိုင််းမ ော သ ို်းတ  စကော်းပြစပ်ါတယ်။ “ဘို မသ  ဘ မသ ” ဆ ိုတောေ ို့ 

 ေက်သအဘောဆ ိုလ ိုရင််း  တူပြစပ်ါတယ်။ တစြ်ေိုြေိုက ို ဂဃေဏ ေ ်းမလည်ဘ ၊ ထင်ရော ပမင်ရော ဇွေတ်လိုပ်အေရင် 

ဗမောအတွေဟော “ဘို မသ  ဘ မသ ေ ို့”လ ိုို့ အပပောတတ ်ကတယ်။ ဆ ိုလ ိုြေျင်တောက “အလ ောက်အပပော” “အလ ောက်လိုပ်” 

အေတောက ို ဆ ိုလ ိုတောပြစ်ပါတယ်။ ဗမောအတွေ ကော်းထ မ ော ဂဃေဏ ရ င််းရ င််းလင််းလင််း ပပတ်ပပတ်သော်းသော်း မသ ပါဘ  
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ေ ို့ အရောအယောင်လိုပ်တ  သူအတွေ၊ အရောယ မ််းလ ိုက် ဘသော်းယ မ််းလ ိုက်ေ ို့ ယ မ််း က ကတတ်သူအတွေ၊ အယောင်လည်လည် 

 ူတူတူေ ို့ လူ ိုပ်ကကီ်းထ  အရောအယောင်ပါသွေော်းသူအတွေက ို ဗမောအတွေဟော  ြေိုလ ိုအတွေ အပပောတတ် ကတယ်။ လူတစ် 

အယောက်ဟော ရပ်ထ ရ ောထ မ ော ဘော လိုပ်မ   တည်တကျ မရ  ဘ ၊ အလအလအပအပ ပြစ်အေရင်လည််း ဒီလူက ို “အယောင် 

အပြေောက်ဆယ်” ပါကွေော လ ိုို့ အပပောတတ် ကတယ်။  လိုပ်တစ်ြေိုက ို  တည်တကျ မလိုပ်ဘ  ဟ ိုစပ်စပ ် ဒီစပ်စပ် 

လိုပ်အေသူအတွေက ိုအတော  “တစ်ရော က ို်း တစ်ရော တစ်ဆယ် (၁၀၉ - ၁၁၀)” ပါကွေောလ ိုို့ အပပောတတ် ကပပေ်တယ်။  

အေ က် ဗမောအတွေမ ော “လမ််းမသ  အြေွေ်းအေ က်လ ိုက်” ဆ ိုတ   စကော်းလည််း ရ  အသ်းတယ်။ လမ််းအပျောက်လ ိုို့ ရ ောမအတွေွဲ့ရင်၊ 

အတွေွဲ့တ   အြေွေ်းအေ က်သော လ ိုက်။ မိုြေျ ရ ောက ိုအတွေွဲ့လ မ ်မယ်ဆ ိုတ   စကော်းလ ိုို့ ယူဆပါတယ်။ တြေါတရ  ဗမောအတွေဟော 

အြေါင််းထ ကလည််း စဉ််းစော်းလ ိုို့  ကက ဉောဏ်မထွေက်၊ ေ အဘ်းက လူသူအလ်းပါ်း  ကူ ညီလည််း မရ  ဘ  အဘ်းကျပ် 

ေ ကျပ်ေ ို့ ဘယ်သွေော်းလ ိုို့ ဘယ်လောရမ ေ််းမသ ။ လမ််းအပျောက်အေတ   အပြေ အေမျ  ု ်းမ ော ကက ုအလ ရ  ပါတယ်။ ဒီလ ို 

ကက ုတ ိုင််း ဗမောအတွေဟော “လမ််းမသ  အြေွေ်းအေ က်လ ိုက်” လ ိုို့ အပပောအလ ရ  ပါတယ်။ ဒီအတော  စဉ််းစော်းလ ိုို့လည််း 

 ကက မထွေက်၊ လူသူအလ်းပါ်း ကူ ညီလည််း မရ  ဘ  အဘ်းကျပ်ေ ကျပ်  ပြစ်မျ  ု ်းအတွေ ကက ုလောြေ  ရင်၊ ဗမောအတွေဟော 

အြေွေ်းက ို လမ််းပပ အေေ ို့အတောင် ယ ိုမ တ် ကတယ်ဆ ိုတော ပပသအေပါတယ်။ တြေါတရ လည််း  ော်းတင််းတ   အေေ ို့ 

လမ််းဆ ို်းရင် ရ ောအတွေွဲ့မ ောအပါ   လ ိုို့ အပပော ကတယ်။ ဒီအတော  လမ််းဆ ို်းအ ောင် အလ ောက ်- အတွေအဝမအေေ ို့ ဆ ိုတ   စကော်းမျ  ု ်း 

အတွေလည််း ဗမောအတွေက အပပောတတ် ကပါတယ်။  

• “နိဗဗ န်မဂ်ဖိ လ်   ်တိ တိ ” 

• “အသလ  ံ ားဆယ်” 

• “မစ ား အလ င်ား စ ား  ဆ ထ မင်ား” 

• “အ ားလံ ားမ ှမ  င် တစခ် မှ မယူဘူား” 

• “မစ ား တ ာ့ အ မ   န     ”် 

• “ငါ မင်ား  ားက  ား မလ  ်  င်  တ်မက  ား ထိ ားသဖ  ်မယ်” 

ဗမော မျော်းစိုဟော ပြစ်ြေျင်စ တ် ော်းကကီ်းအလ ရ  ပါတယ်။ တစ်ြေိုြေိုက ို လ ိုြေျင်တယ ် ရြေျင်တယဆ် ိုရင် ပမေ်ပမေ် ရြေျင် 

တယ်။ မျော်းမျော်းရြေျင်တယ်။ လ ိုြေျင်တ   ရောအတွေက ိုလည််း ထ ိုက်တေ်ရ ွဲ့  ရင််း န ီ်းပပုပပီ်းမ  ရြေျင်တောမျ  ု ်း  ော်းေည််း 

တယ်။ ထ ိုက်တေ်တ   ရင််းန ီ်းပမ ုပ်န  မှု မလိုပ်ဘ ၊ ြေပ်ပမေ်ပမေ် ြေပ်သွေက်သွေက် ရြေျင်၊ အရောက်ြေျင်စ တ်  ော်းကကီ်းတယ်။ 

ဒါအတွေဟော ဗမောအတွေရ ွဲ့ စ တ်မရ ည်ဘူ်း၊ မအ ောင ်န ိုင် မ ီ်းန ိုင်မှုက ိုပပအေပါတယ်။ မအစောင ်န ိုင်ဘူ်းလ ိုို့ အပပောရပါလ မ ်မယ်။ 

အလောကကီ်းတယ်ဆ ိုတ   စကော်းရ  ပါတယ်။ ဒီလူ “ အလောသ ို်းဆယ်”ေ ို့ ဘောအတွေ ပြစအ်တောလ လ ိုို့ အပပောအလ ရ   ကတယ်။ 

အလောတောမ  ရ ို်းရ ို်း မဟိုတ်ဘူ်း။ “ အလောသ ို်းဆယ်” ။ ဘိုေ််းကကီ်းသ ဃောေ ို့ အစတီပိုထ ို်းရိုပ်ပွေော်းအတော်အတွေအရ ွဲ့မ ော ဗမော 

အတွေဟော ဘိုရော်းရ  ြေ ို်းရင််း “ေ ဗဗောေ်မဂ်ြ ိုလ် ရက်တ ိုတ ို” ရရ၊ အရောက်ရပါလ ို၏ လ ိုို့ ဆိုအတောင််းတတ် ကတယ်။ ဒီအေရောမ ော 

ေ ဗဗောေ်အရောက်ြ ိုို့ ရက်တ ိုတ ိုေ ို့  လ ိုရ   ကတယ်ဆ ိုအပမယ ်၊ တကယ ်လက်အတွေွဲ့မ ော ဘယ်ေ ဗဗောေ်က ိုမ  ရအ ောင် တကယ် 

 ော်းမထိုတ်တောက ိုလည််း အတွေွဲ့ရပါတယ်။ ဗမော မျော်းစိုဟော က ိုယ်ရြေျင်တောဆ ိုရင်  ကိုေ်ရမ  အကျေပ်တယ်။  ကိုေ် 

မ  မရရင် တစ်ြေိုမ  မယူဘူ်းဆ ိုတ   သအဘောရ  တယ်။ ဒါဟော  စွေေ််းအရောက်တ   စရ ိုက်လကခဏောပြစအ် ကောင််း ပပအေပါ 
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တယ်။ “မစော်းရ လျင််း စော်းရ ဆီထမင််း” ဆ ိုတ   စရ ိုက်အတွေလည််း ရ  တယ်။ စော်းရရင်  အကောင််းစော်းမ ။  အကောင််းစော်း 

မ  မစော်းရရင်  ငတ်ြေ မယ်ဆ ိုတ   စ တ် ဗမောအတွေမ ော ရ  တယ်။ သောမေ် ရ က် ကမ််းအရကျ  ုအလောက်ေ ို့ မတင််းတ မ်ဘူ်း။ 

 အကောင််းစော်းက ိုမ  လ ိုြေျင်တယ်၊  ော်းလ ို်းမ  ရြေျင်တယ်ဆ ိုတ  စ တ် ဗမောအတွေမ ော ရ  တယ်။ အေ က်ထပ်အတွေွဲ့ရတောက 

အတော  - မေ လ ို ဝေ်တ ို မစဆရ ယစ တ်ပြစပ်ါတယ်။ ဗိုဒဓ အဟောမ ော  ကိုသ ိုလ်အစတသ က်အတွေရ ွဲ့ ဆ ို်းပပစက် ို ထပ်ြေ် 

တလ လ  အဟော ကော်းအပမယ ်၊ ဗမော မျော်းစိုဟော မေ လ ို ဝေ်တ ို မစဆရ ယစ တ်က ို မအြျောက်န ိုင် ကဘူ်း။  ထူ်းသပြင ် 

သူတစပ်ါ်းကကီ်းပွေော်းတောက ို မိုဒ တော မပွေော်းန ိုင် ကဘူ်း။ ဗမော မျော်းစိုဟော က ိုယ ်အ ောက် ေ မ ်ကျတော ၊ ဆင််းရ တောက ို 

ကရိုဏောသက်ပပီ်း အမတတောထော်းန ိုင် ကအပမယ ်၊ က ိုယ ်ထက် ကကီ်းပမင ်သွေော်းရင် မိုဒ တော မပွေော်းန ိုင် ကတောမျော်းတယ်။ 

ဒါ  အ ကောင ်လည််း ပမေ်မောစကော်းပ ိုမ ော “ငါ မင််းသော်းကကီ်း မလိုပ်ရရင် ပတ်မကကီ်းထ ို်းအြောက်မယ်” ဆ ိုတ   စ တ်၊ “မစော်းရတ   

 မ  သ ေ ို့ ပက်” ဆ ိုတ   စကော်းပ ိုအတွေ အတွေွဲ့အေရတောပြစ်ပါတယ်။ ဒီအေရောမ ော ဗမောအတွေရ ွဲ့ အေို့စဉ် သ ို်းမ ော “ြျက်လ ို 

ြျက်ဆီ်း” လိုပ်တယ၊် “ကြျက် ယြျက်” လိုပ်တယဆ် ိုတ   စကော်းအတွေလည််း ရ  ပါအသ်းတယ်။ က ိုယ်မ  မရတ   ြေါ၊ 

တပါ်းသူလည််း မရအစရဘူ်း-- ဆ ိုတ  စ တ်အေစရ ိုက်က ို အတွေွဲ့ရပါတယ်။ ဒီအေို့အြေတ် ထ  အေရော န  ို့ ပပော်းမ ော 

အတွေွဲ့အေရအသ်းတ   ဗမောအတွေရ ွဲ့ စရ ိုက်လကခဏောအတွေထ က တစ်ြေိုပြစပ်ါတယ်။  

မင်ားသ ာ့  

နံန ် ဝား၅၅ 

၁၉၊ နိ ဝင်ဘ ၊ ၂၀၂၁။  

 

 


