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ေအာင္သင္း၏ အေတြးစကား 

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း 

ေယာကၤ် ားတစ္ေယာက္  အိမ္ေထာင္ျပဳလုိက္ျခင္းဟာ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထဲက 

အေရးႀကီးတ့ဲ ကိစၥတစ္ခုကုိျပဳလုိက္တာပဲ။  

(ျမန္မာတုိ႔ရဲ ့လူ႔အဖြဲအစည္း ျပဠာန္းခ်က္အရ) မိန္းမတစ္ေယာက္ အိမ္ေထာင္ျပဳလုိက္တာဟာ အေရး 

အႀကီးဆုံး ကိစၥတစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္လုိက္ရတာ ျဖစ္ေနတယ္။  

သင့္ဘ၀၊ ဇန္န၀ါရီ၊ ၉၄ 

အသိပညာႏွင့္ ထ္ိန္းကြပ္ေသာအလွ 

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ဟာ ေမြးသည္ကစၿပီး ေသသည္အထိ သုံးစြဲသြားႏုိင္တာဟာ ႐ုပ္ရည္ 
မဟုတ္ဘူး။  

အသိပညာသာလွ်င္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိလည္းသိတယ္။ 

လွပတဲ့႐ုပ္ရည္ကုိ ပညာနဲ႔ကြပ္ေပးလုိက္တ့ဲအခါမွာ 

အလွဟာပုိၿပီးေတာက္ေျပာင္လာတယ္ဆုိတာကုိလည္းသိတယ္။  

ဒါေၾကာင့္ အေပါင္းအသင္းပတ္၀န္းက်င္ကစၿပီး သတိႀကီးစြာနဲ႔ဆင္ျခင္ေနထုိင္တယ္။  

အဒီဲမိန္းကေလးမ်ဳိးဟာ ရွားတာေတာ့အမွန္ပ။ဲ  

ဒါေပမ့ဲပတ္၀န္းက်င္ကကုိပ ဲျပန္ၿပီးေလးစားရုိေသျခင္း၊  
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ခ်စ္ခင္ျခင္းခံရတာကေတာ့ အဒီဲမိန္းကေလးမ်ဳိးေတြသာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။ 

မ်ဳိးဆက္သစ္ 

လူ႔ဘ၀တြင္ အရာေရာက္လွေသာအရာ 

ျပန္ၿပီးတစိမ့္စိမ့္ စဥ္းစားၾကည့္လုိက္ေတာ့  

လူ႔ဘ၀တြင္ဘယ္သူကမွ တရား၀င္အခြင့္အေရးမပါဘဲလွ်က္  

အရာေရာက္ေနသည္မွာ အခ်စ္ဆိုေသာကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ 

     မအုိေသးတဲ့ သူ 

ေပဖူးလႊာ၊ ႏုိ၀င္ဘာ၊ ၈၆ 

အခ်စ္ႏွင့္မ်က္စိ  

အခ်စ္မွာ မ်က္စိမရိွဘူးေနာ္၊  မွန္တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ဦးေႏွာက္မွာေတာ့ျဖင္ ့ မ်က္စိရိွရလိမ့္မယ္။ 

အေမြ 

အခ်စ္ကုိ  အခ်ဳိသတ္ထားပါ 

ပညာသင္ေနတ့ဲအခါမွာ  အိမ္ေထာင္က်မသြားေအာင္ 

အခ်စ္ကုိ အခ်ဳိသတ္ထားပါ။ 

အေမြ 

ေဒါင္းၿမီးေတြရဲ ႔အလွ 

ေဒါင္းၿမီးရ ဲ ႔အလွဟာ ေဒါင္းေတြရ ဲ႔အသက္ကုိ အႏၲရာယ္ျပဳေနတယ္ ၊  

ေဒါင္းသားကုိစားခ်င္တာထက္ ေဒါင္းၿမီးကုိလိုခ်င္ၾကလုိ႔ေဒါင္းေတြကိုသတ္ေနၾကတာ မဟုတ္လား။  

မိန္းကေလးေတြမွာလည္း လွရင ္အဒဲီအလွဟာ အႏၲရာယ္တစ္ခုလုိ ျဖစ္လာတက္တယ္။ 

မ်ဳိးဆက္သစ္ 

ငယ္ငယ္မွာ စန္းပြင့္လြန္းရင္ 

လွရင ္စန္းပြင့္စၿမေဲပါ့ ။  

ဒါေပမယ့္ ငယ္ငယ္မွာ‘စန္းပြင္႔’ လြန္းရင္  

ဘ၀မွာ လာဘ္တိတ္သြားတက္တာကုိ သတိျပဳသင့္တယ္။ 

မ်ဳိးဆက္သစ္ 

အမွားနဲ႔ ခဲဖ်က္ 

မွားတာေတာ့ရွိၾကစၿမဲေပါ့ ၊  

လူတုိင္းမွားတက္ၾကလုိ႔လည္း ခတဲံေတြမွာ ခဖဲ်က္တပ္ထားရတာေပါ့ ၊  

ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ အမွားေတြကခဲဖ်က္နဲ႔ဖ်က္လုိ႔မရဘူးေနာ္။ 

စာေပထဲက လူငယ့္သမုိင္း 

မန္း၊ ဓမၼသာလာစာေပ ေဟာေျပာပြဲ 
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ရည္းစားႏွင့္  ထဘီ 

(နင္တုိ႔မိန္းကေလးေတြဟာ) တစ္သက္လုံးေပါင္းရမယ့္ လင္ေလာင္းလ်ာ ရည္းစားထားတာက်ေတာ့    
ထဘီေရြးသေလာက္မ ွအပင္ပန္းခံၿပီး ေရြးပါရ ဲ႔လားလုိ႔ ေအာက္ေမ့မိတယ္။  

ထဘီက်ေတာ့ ကုိယ္နဲ႔လုိက္ရ ဲ ႔လား၊ အိမ္မွာရွိတ့ဲ အကႌ်ေတြ ၊ လက္ကုိင္အိတ္ေတြနဲ႔ လုိက္ပါ ့မလား 
ဆုိတာ စဥ္းစားၾကတယ္။  

ရည္းစားထားလုိက္ေတာ့ ငါ့စိတ္ေနစရုိက္နဲ႔သင့္ပါ့မလား၊ ငါ့မိဘေဆြမ်ဳိး၀န္းက်င္နဲ႔ သူနဲ႔  အဆင္ေျပ 
ပါ့မလား ဆုိတာမ်ဳိး စဥ္းစားၾကပါရဲ ႔လားလုိ႔ေတြးမိတယ္။  

         ထဘီသင္ခန္းစ 

             (တစ္ခါတုန္းကတပည့္ေတြ)  ႐ုပ္ရွင္ေၾကးမုံ 

မိခင္ေတြ အသိပညာျမင့္မွ 

နပိုလီယန္ႏွင္ ့မဒမ္ကင္ပန္ဆုိေသာအမ်ဳိးသမီးႀကီးတုိ႔၏အေမးအေျဖကုိ သြားၿပီးသတိရလုိက္မိသည္။ 

 “ျပင္သစ္လူငယ္ေတြကုိ ျမႇင့္္တင္ဖို႔ အလုိအပ္ဆံုးဟာဘာျဖစ္မယ္ထင္ပါသလဲ”  

“မိခင္ေကာင္းေတြပါပရဲွင္”  

“ေအာင္မေလး၊ စကားတစ္လုံးတည္းနဲ႔ စနစ္ႀကီးတစ္ခုၿပီး သြားတာပါပဲလား က႐ုိ႕ ”   

မွန္ပါသည္။ မိခင္ေတြ (အမ်ဳိးသမီးေတြ)အသိပညာျမင့္မလာဘဲ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေတြ ျမင့္မလာ 
ႏိုင္ပါ။  

သုိ႔မွသာ “အေမ့သားေကာင္းမ်ား” ေျမာက္ျမားစြာေပၚထြက္လာမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါသည္။ 

               အေမ့သား      

               သရဖူ၊ ဇူလိုင္၊ ၉၅ 

မိမိကုိယ္သာ ကုိးကြယ္ရာ 

လူငယ္ဘ၀တြင္ျဖစ္ေစ၊   

လူႀကီးဘ၀ေရာက္ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ ၊  

မိသားစုတစ္ခု အေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ ၊  

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္င ံအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ ၊  

နိဗၺာန္မဂ္ဖိုလ္ ရရာရေၾကာင္း၌  ျဖစ္ေစ ၊   

“မိမိကိုယ္သာ ကုိးကြယ္ရာ”  ဟုေသေသခ်ာခ်ာ ႏွလံုးပုိက္ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

          စာစီစာကုံး 

အခ်ိန္ ျဖဳန္းတီးမႈ 

အထူးသျဖင့္ (ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူငယ္မ်ား) ရက္ရက္ေရာေရာ ျဖဳန္းတီးေနသည့္အရာမွာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 

လူငယ္တိုင္းသည္ အခ်ိန္ကုိဘယ္ေလာက္ပင္သုံးသုံး ထာ၀ရမကုန္ခန္းႏိုင္ေသာအရာႀကီးဟု အမွတ္မထင ္

ေအာက္ေမ့ေနတက္ၾကပါသည္။ 

စင္စစ္အားျဖင့္ အခ်ိန္ဆုိသည္မွာ ဘယ္ေတာ့မွျပန္မရႏုိင္ေအာင္ဆုံးရံႈးတက္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း 

ႏိုးႏုိးၾကားၾကားသတိျပဳသင့္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားသာမက ႏိုင္င၀ံန္ထမ္းအခ်ဳိ႕ပင္လွ်င္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ 

အခ်ိန္မ်ားကုိ ျဖဳန္းတီးေနတက္ၾကပါသည္။ 

          စာစီစာကုံး 
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ေခၽြတာၿခိဳးၿခံမႈ 

ကမာၻေျမႀကီးမွထုတ္ေပးလုိက္ေသာ အစားအေသာက္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဤကမာၻေျမႀကီးေပၚတြင ္

မွီတင္း ေနထုိင္ေသာ လူသား၊ သတၱ၀ါအားလုံး အတြက္ျဖစ္္သည္ဟု သေဘာပိုက္သင့္ပါသည္။ ေငြေၾကး 

ခ်မ္းသာသူတို႔ ထင္သလိုျဖဳန္းတီးပစ္ရန္၊ အေပ်ာ္လႊင္႔ပစ္ရန္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိပိုင္ပစၥည္းပါပဲဟ ု

ထင္သလိုျဖဳန္းတီး ေနသူတုိ႔သည္ လူ႔ေလာကႀကီးကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာေရာက္သည့္အျပင္ မိခင္ေျမႀကီး၏ 

ေက်းဇူးတရားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္သည္ဟု  ဆုိခ်င္ပါေတာ့သည္။  

          စာစီစာကုံုး 

လူငယ္ေတြ ခုိင္ခုိင္မာမာ သိထားဖုိ႔ 

(မိန္းကေလး လူငယ္မ်ားအပါအ၀င္)  ယေန႔လူငယ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ဘ၀၊ မိမိတုိ႔ေခတ္၊ မိမတိို႔ 

ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ က႑သစ္ဖြင့္ရမည္။ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာဘာေတြျဖစ္ခဲ ့ ျဖစ္ခဲ့၊ ဘယ္အေျခအေနကုိပ ဲ

ေရာက္ေနေန ငါတုိ႔ေခတ္ကုိ ငါတုိ႔ဖန္တီးမည္။ ဖန္တီးႏို္င္ေအာင္လည္း  ႀကိဳးစားမည္ဟူေသာစိတ္မ်ဳိး 

လူငယ္မ်ား၏ ႏွလံုးသားတြင ္ ကိန္း၀ပ္ေနေစခ်င္ သည္။ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္၊ ဘယ္၀ါေၾကာင့္၊ ဘယ္စနစ္ 

ႀကီးေၾကာင့္ စသည္ျဖင့္ ဟိုဟာလႊခဲ်၊ ဒီဟာလႊခဲ်ႏွင္ ့ ဆင္ေျခကန္ၿပီး ေယာင္ေပေပ လုပ္ေနသည့္အျဖစ္မ်ဳိးမ ွ

လြတ္ေျမာက္ေစခ်င္သည္။ အေရးႀကီးသိထားဖုိ႔ (အမွတ္ထင္ထင္၊ ခိုင္ခိုင္မာမာႀကီး သိထားဖုိ႔) လုိအပ္သည္က 

လူႀကီးဆုိသည္မွာ ေသဖုိ႔နီးလာေသာသူမ်ားကုိေခၚေၾကာင္း(မတွ္မိေနၾကဖုိ႔) ပင္ျဖစ္သည္။  

အေမ့သား 
သရဖူ၊ ဇူလုိင္၊ ၉၅ 

ေလာကဓံ 

လူဆင္းရေဲပမယ့္ စိတ္မဆင္းရေဲစနဲ႔။ စီးပြားက်ေပမယ့္ စိတ္မက်ေစနဲ႔။ ခ်မ္းသာျခင္းဟာ သခၤါရပဲလို႔ 

ေျပာၾကတယ္။ ဆင္းရျဲခင္းဆုိတာလည္း သခၤါရပဲဆိုတာၿမၿဲမဲမွတ္ထား။ နင္တို႔လင္မယား အၿမဲႏြမ္းပါးေနမွာ 

မဟုတ္ဘူး။  

ပိငု္ရွင္မရွိတ့ဲ ေခြးေလေခြးလြင့္ေတာင္မ ွ သူ႕ဘ၀မွာေန႔ေကာင္းရက္သာ ရက္ရာဇာဆုိတာ ရွိစၿမပဲ။ဲ 

ဘာမွအားမငယ္နဲ႔ အခိုက္အတန္႔လုိ႔သေဘာထားၿပီးႀကိဳးစားၾက ၊ လင္မယားခ်င္း စကားမမ်ားေအာင္ေနၾက ။ 

                ကေလးေတြမုန္႔ဖိုး  

         (တခါတုန္းကတပည့္ေတြ) 

ႀကီးပြားမႈႏွင့္ေဗဒင္ 

ကုိယ္ဖတ္ဖူးတဲ့ အတၳဳပၸတၱိေတြကို မွတ္မိသေလာက္ျပန္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္လုိက္ေတာ့ ေဗဒင္ 

လကၡဏာက ေဟာလုိက္တဲ့ အတုိင္းေဆာင္ရြက္လုိ႔ ႀကီးပြားလာခ့ဲရတယ္ဆုိတာမ်ဳိး တစ္ခါမွ်မေတြ႔ဖူးပါဘူး။ 

စိတ္ဆႏၵျပင္းျပလြန္းလုိ႔ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားသြားတယ္ဆိုတာမ်ဳိးကုိပ ဲေတြ႔ရတက္ေလ့ရွိပါတယ္။  

ေဗဒင္ႏွင့္ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္  

     သင့္ဘ၀၊ ဇူလိုင္၊ ၉၄ 
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ေဗဒင္ေမးမယ့္အစား 

ေဗဒင္လကၡဏာဆရာကုိ တုိင္ပင္မယ့္အစား ဗဟုသုတဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႀကီးေသာ၊ သမာဓိလည္း 

ရွိေသာ၊ မိမိအေပၚတြင္လည္း ေမတၱာထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကုိတုိင္ပင္ၾကည့္တာက ပိုၿပီးေကာင္းက်ဳိး သက္ 

ေရာက္စရာရိွပါတယ္။  

ေဗဒင္ႏွင့္ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ 

    သင့္ဘ၀၊ ဇူလုိင္၊ ၉၄ 

ေဗဒင္ဆရာက တာ၀န္မယူ 

ေဗဒင္ေဟာတဲ့အတုိင္းလုပ္လုိက္လို႔ အေမွာက္ေမွာက္အမွားမွားျဖစ္သြားရင္ ဘယ္ေဗဒင္ဆရာကုိမ ွ

တရားစြဲလုိ႔မရဘူး၊ ဘယ္ေဗဒင္ဆရာကမွလ ဲသူ႔မွာတာ၀န္ရွိပါတယ္လုိ႔ေျပာမွာမဟုတ္ဘူး။  

ေဗဒင္ႏွင္ ့ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္  

     သင့္ဘ၀၊ ဇူလိုင္၊ ၉၄   

အေပါင္းအသင္း ပတ္၀န္းက်င္ 

လူဆုိတာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုထဲမွာေတာ့ အၿမဲေရာက္ေနရတာမဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ . . .  

(၁) “ အေပါင္းအသင္း ပတ္၀န္းက်င္ဟာသိပ္အေရးႀကီးတယ္ ” ဆုိတာကုိ ခိုင္ခိုင္မာမာ လကၡံထားသင့္ 
ပါတယ္။ 

(၂) မိမိပတ္၀န္းက်င္ကုိ မၾကာခဏ ႏုိးႏိုးၾကားၾကားစစ္ေဆးေနသင့္တယ္။ 

(၃) မေကာင္းတ့ဲ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ စြဲလမ္းတြယ္တာေနမိၿပီဆုိရင ္ . . . “ ငါဘ၀ နစ္မြန္းဖုိ႔ေသခ်ာေနၿပီ ” 
ရယ္လုိ႔ ရရဲ၀့ံဲ၀့ံ ခိုင္ခိုင္မာမာ သတ္မွတ္သင့္ပါတယ္။  

(၄)   မေကာင္းတဲ့အစြဲ၊ မေကာင္းတ့ဲ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ  ေကာင္းတ့ဲအစြဲ၊ ေကာင္းတဲ့ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ 
အစားထုိးၿပီး  ျဖတ္ဖို႔ ႏိုးႏုိးၾကားၾကား ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။  

           မ်ဳိးဆက္သစ္  

ရဲေဆးတင္တယ္ ဆုိတာ 

အရက္ကေလးနည္းနည္း ၀င္သြားလုိက္ေသာအခါ သာမန္အခါထက္ ေျပာရဆုိဲရ၊ဲ လုပ္ရကုိဲင္ရ ဲ

ျဖစ္လာတက္ေသာေၾကာင့္ “ ရေဲဆးတင္သည္ ” ဟုအရက္ကိုပင္ ဂုဏ္တင္ေျပာဆုိတက္ၾကသည္။ စင္စစ ္

အရက္၀င္သြားေသာေၾကာင့္  ဆင္ျခင္ဥာဏ္အားနည္းသြားျခင္း၊ အရွက္အေၾကာက္နည္းသြားျခင္းသာျဖစ္၍ 

“ရေဲဆးတင္သည္ ” ဟုဆုိျခင္းထက္ “ ရွက္ေၾကာက္ကင္းေဆးတင္သည္ ” ဟုဆိုမွ ပို၍မွန္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

          စာစီစာကုံး 

လူမုိက္ႏွင့္ လူလိမၼာ 

လူလိမၼာတုိ႔သည္ တစ္ပါးသူ၏အမွားမွ သင္ခန္းစာကုိယူတတ္၏ ။  

လူမိုက္တို႔ကား ကုိယ္တိုင္မွားမ ွသင္ခန္းစာကုိရၾက၏ ။  

ပို၍မုိက္မေဲသာသူတို႔ကား  ကုိယ္တိုင္မွားပါလ်က္ႏွင့္ပင ္သင္ခန္းစာမယူတက္ၾကကုန္။  
            

          မ်ိဳးဆက္သစ္ 
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သိသူမသိသူ 

၁။ အၾကင္သူသည္ မသိ။ မိမိမသိေၾကာင္းကုိလည္း မသိ။ ထိုသူကား လူမုိက္တည္း။ ေရွာင္ပါ။ 

၂။ အၾကင္သူသည္ မသိ။ မိမိမသိေၾကာင္းကုိကားသိ၏။ ထုိသူကား လူ႐ိုးတည္း။ ကူညီလုိက္ပါ။ 

၃။ အၾကင္သူသည္ သိ၏။ မိမိသိေၾကာင္းကုိကား မသိ။ ထုိသူကား အိပ္ေပ်ာ္ေနသူတည္း။ ႏႈိးလုိက္ပါ။ 

၄။ အၾကင္သူသည္ သိ၏။ မိမိသိေၾကာင္းကုိလည္း သိ၏။ ထုိသူကား ပညာရိွတည္း။ ဆည္းကပ္ပါ။ 

           (တ႐ုတ္စကားပုံ) 
           အေမြ 

စာဖတ္ ၀ါသနာ 

စာဖတ္၀ါသနာကုိ ပ်ဳိးေထာင္လုိက္မိျခင္းသည္ လူငယ္တစ္ေယာက္၏ ဘ၀ကုိ တုိးတက္သြားေစ 

ႏိုင္သည္သာမက  ပ်က္စီးျခင္းေဘးမွလည္း ကာကြယ္လိုက္ႏိုင္ပါသည္။ 

          စာစီစာကုံး 

အားလပ္ခ်ိန္၏ အႏၲရာယ္ 

အားလပ္ခ်ိန္မ်ားသည္ လူငယ္မ်ားအား ပ်က္စီးျခင္းတြင္း၀သုိ႔ပုိ႔ေပးရန္ အသင့္ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ 

ကူးတုိ႔ဆိပ ္ႀကီးမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနတက္သည္။ 

          စာစီစာကုံး 

 

ေနရိပ္အလာ ေနပူကေစာင့္ 

ယေန႔ခ်မ္းသာမႈကေလးသည္ တစ္သက္တာ ဆင္းရဲမႈႀကီးကုိ ဖန္တီးႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ယေန႔ဆင္းရျဲခင္း 

သည္လည္း တစ္သက္တာခ်မ္းသာမႈကုိ ေပးႏိုင္စြမ္းရွိခ်င္ရွိေနတက္သည္။ ခဏတျဖဳတ္အရိပ္ကေလးကုိ 

မက္ေမာေနလုိက္မိေသာ ေၾကာင့္ ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္တုိင္ေအာင္ တစ္သက္တာလုံး ဘ၀ေနပူႀကီးထ၌ဲ ေနရသည့္ 

အျဖစ္မ်ဳိးကုိ မည္သူမွ်လုိလားမည္ မဟုတ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိင္းသည္ ေရ ွ ႔ေရးကုိေမွ်ာ္ကာ ဆင္းရဲပင္ပန္းမႈကုိ 

ႀက့ံႀကံ့ခံၿပီး ရင္ဆုိင္ၾကရၿမဲျဖစ္ပါသည္။ 

          စာစီစာကုံး 

အတုလုပ္သူသည္ အသစ္မထြင္ႏုိင္ 

ကမာၻေပၚတြင ္ အတုပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရာ၌ နာမည္ႀကီးေနေသာ ၿမိဳ႕ႀကီး၊  ေဒသႀကီးမ်ားကို 

အထင္ေသးသည့္စိတ္ ေမြးပါ။ အတုလုပ္ေသာသူတုိ႔သည္ “ အသစ္ထြင ္ ”  ႏိုင္သည့္အဆင့္သုိ႔ မည္သည့္ 

အခါတြင္မွ်  မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္းကုိ သတိျပဳပါ။   

         လူငယ္ႏွင္ ့ဤပညာ 

            ဖူးသစ္ေ၀ 
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အလုိလုိ ကုသုိလ္ရေနသူမ်ား 

သီးျခားအထူးကုသုိလ္ျပဳေနစရာမလုိဘဲ မိမ၀ိတၱရားကုိ (ေကာင္းမြန္စြာ) ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ေန႐ုံႏွွင္ ့

ကုသုိလ္ရေနသူသံုးဦးရွိသည္တဲ့။ ထုိသူမ်ားကေတာ့ ရဟန္းေတာ္၊ ျပည့္ရွင္မင္းႏွင့္ အိမ္ရွင္မ (ဇနီး) 

တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

          ေစာင့္စည္းမႈ 

              သင့္ဘ၀၊ ဇြန္၊ ၉၅ 

ကေလးကုိ လူႀကီးလုိ ျပင္လုိက္ရင္ 

ကေလးဟာ ကေလးလုိလွမ ွ ခ်စ္စရာေကာင္းတာ။ ကေလးကုိ လူႀကီးလုိျပင္ေပးလုိက္ရင ္ လူႀကီးလို 

လည္း မလွဘူး၊ ကေလးလုိလည္း  မလွေတာ့ဘူး။ 

          ကုိယ္ေတြ႔ 

           စာစီစာကုံး 

ေသမင္း မခုိးႏုိင္ေသာ အရာ 

ပညာသည္ ေသျခင္းတရားကုိပင ္ မမႈေသာစြမ္းရည္ရွိသည္။ တစ္နည္းျဖင့္ဆုိေသာ ္ ေသမင္းသည္ 

လူကုိခိုးယူႏိုင္စြမ္း ရွိေသာ္လည္း ပညာကုိကား ခိုးယူႏိုင္စြမ္းမရိွပါေခ်။ ေသျခင္းသေဘာကုိ ျမတ္စြာဘုရား 

သခင္ေသာ္မလွည္း လြန္ဆန္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူရေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမတ္စြာ 

ဘုရား သခင္ကုိယ္ေတာ္တိုင ္ထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူခဲ့သည့္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း မဂၤဖိုလ္တရားပညာမူကား 

ယေန႔တုိင္က်န္ေနခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပညာတည္းဟူေသာေရႊအုိးကုိ လူမဆုိထားႏွင့ ္ မီးလည္းမခိုးႏုိင္ပါ။ 

သတၱ၀ါဟူသမွ်၏အသက္ကုိ ခုိးယူေလ့ရွိသည့္ ေသမင္းေသာ္မွမခိုးႏုိင္ပါဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။   

       (စာစီစာကုံးမ်ားႏွင္ ့ေတြးနည္း ေရးနည္း) 

          ပညာေရႊအိုးလူမခုိး 

ပညာ သင္ယူျခင္း 

ပညာသင္ယူျခင္းဆုိသည္မွာ လူသားမ်ဳိးဆက္တစ္ခုမွတစ္ခုသုိ႔ အေတြ႔အႀကံဳလက္ဆင္ကမ္းျခင္း 
ျဖစ္သည္။  

       (စာစီစာကုံးမ်ားႏွင္ ့ေတြးနည္း ေရးနည္း) 

ပညာ၏ ရည္ရြယ္္ခ်က္ 

ပညာသင္ျခင္း၏ အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိဘ၀ကုိမိမိဘာသာရပ္တည္ႏိုင္ရန ္ ေလ့က်င့္ျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္သည္။  

          (စာစီစာကုံး) 

တုိင္းျပည္ကုိ ျမႇင့္လုိလွ်င္  

လူက တိရစာၦန္ထက္သာသည္ဟုဆိုႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ တိရစာၦန္က လူထက္သာေသာေနရာ 

ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ ေခြးတစ္ေကာင္သည္ သူ႔သခင္၏အနံ႔ကုိ ခြဲျခားသိႏိုင္သည္။ ဆင္သည္လူထက္ 

အားႀကီးသည္၊ လူသည္ ငါးေလာက္ ေရမကူးႏုိင္၊ သမင္ေျပးသေလာက္ မေျပးႏ္ုိင္။ သုိ႔ေသာ္ လူကဥာဏ္ 

ပညာႀကီးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိထက္ အင္အားႀကီးေသာ ဆင္ကိုခၽြန္းေပါက္ၿပီး သစ္ဆြဲခိုင္းသည္။ သမင္ကုိ 
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ေလးျမားျဖင့္ ပစ္ခတ္စားေသာက္သည္။ ဤသုိ႔အားျဖင့္ လူသည္ဥာဏ္ပညာကုိ လက္နက္ျပၿပီး 

တိရစာၦန္မ်ားကုိ လႊမ္းမိုးႏုိင္ခဲ့သည္။  

လူကပညာႀကီးေသာေၾကာင့္ တိရစာၦန္မ်ားကုိ လႊမ္းမုိးႏို္င္ခဲ့သည္ဆုိပါလွ်င္၊ လူအခ်င္းခ်င္းတြင္လည္း 

ပညာႀကီးသူက ပညာနည္းသူကုိ လႊမ္းမိုးႏုိင္မည္မွာသဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ပညာႀကီးေသာလူမ်ဳိးက 

ပညာနည္းေသာလူမ်ဳိးကုိ လႊမ္းမိုးႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးကုိ ျမႇင့္တင္လုိ 

သည္ဆုိပါလွ်င္၊ မိမ ိ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးကုိ ေစာင့္ေရွာက္လုိသည္ဆိုပါလွ်င ္ ပညာျမင့္ေအာင္ ႀကိဳးစား 

ၾကေပလိမ့္မည္။  

            ပညာသင္ယူျခင္း (စာစီစာကုံးမ်ား) 

ပညာလုိေသာ္ မပ်င္းႏွင့္ 

ပ်င္းရိျခင္းဆုိသည္မွာ လူျမင္သူျမင္အိပ္ရာေပၚတြင ္ေက်ာဆန္႔လ်က္ အပ်င္း “တစ္” ေနျခင္းမ်ဳိးကုိသာ 

ပ်င္းရိေနသည္ဟု ဆိုႏ္ုိင္သည္မဟုတ္ပါ။ တစ္စံုတခုေသာ သင္ခန္းစာအခက္အခကုိဲ အေျဖထြက္ေအာင္ 

ကုိယ္တိုင ္ စဥ္းစားခ်င္စိတ္မရွိဘဲ အလြယ္တကူ ဆရာ၏အကူအညီကိ ု ယူလုိက္ခ်င္သူမ်ားသည္လည္း 

ပ်င္းရိသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။  

 ထုိအပ်င္းမ်ဳိးကုိ “ဦးေႏွာက္ပ်င္းျခင္း” ဟုေခၚသင့္သည္။ ဦးေႏွာက္ပ်င္းသူ တစ္ေယာက္သည္ 

ဦးေႏွာက္ကိ ုအရင္းျပဳ၍ ရွာေဖြရေသာ ပညာအရာတြင ္မည္သည့္အခါမွ် ေအာင္ျမင္ႏို္င္မည္ မဟုတ္ေခ်။ 

          (စာစီစာကုံး) 

“ပညာထီ” ဟူ၍ မရိွ 

ယေန႔ထီေပါက္လွ်င ္ေနာက္တစ္ေန႔သူေ႒းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပညာကုိမူကား  ထီေပါက္သလုိ မရႏုိင္။
           (စာစီစာကုံး) 

မွတ္ဥာဏ္ ႏွင့္ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္ဥာဏ္ 

ပညာသင္တယ္ဆုိတာ မွတ္ဥာဏ္က်င့္႐ံုေလာက္နဲ႔ ၿပီးတာမွမဟုတ္ဘ။ဲ ထုိးထြင္းၿပီး 

က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္ တက္ေအာင္လည္း ေလ့က်င့္ေပးရတာမဟုတ္လား။ ဒီအတုိင္သာ သြားေနၾကလုိ႔ 

ရွိရင္ေတာ့ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ ေျပာဖူးတဲ့ဟာသေလးလုိ ျဖစ္သြားမွာေသခ်ာပါတယ္။ အဒဲီ 

ဟာသေလးက . . .  ဦးေႏွာက္ျပပြဲႀကီးတစ္ခ ု လုပ္သတ့ဲ။ ဦးေႏွာက္သီးသီးေတြရ႕ဲတန္ဖိုးကုိလည္း 

ေရးထားသတ့ဲ။ အဂၤလိပ ္ ဦးေႏွာက္၊ အေမရိကန္္ ဦးေႏွာက္၊ ဂ်ပန ္ ဦးေႏွာက္၊ တ႐ုတ္ ဦးေႏွာက္၊ ဗမာ 

ဦးေႏွာက္ စသည္ျဖင္ ့ မ်ဳိးုစံုေပါ့ေလ။ အဒဲီမွာ ထူးထူးျခားျခား ဗမာ ဦးေႏွာက္က ေစ်းအႀကီးဆုံးျဖစ္ေနဆုိပ။ဲ 

ဒီမွာတင္ လာၿပီးေလ့လာတ့ဲသူတစ္ေယာက္က ဘာေၾကာင့္ ဗမာဦးေႏွာက္က ေစ်းအႀကီးဆုံး ျဖစ္ေနပါသလဲလုိ႔ 

ေမးၾကည့္လုိက္ေတာ့ ျပပြဲတာ၀န္ခံက “ဗမာဦးေႏွာက္က အသစ္စက္စက္ပါ၊ တစ္ခါမ ွ မသံုးရေသးဘူး”  လုိ႔  

ျပန္ေျဖသတ့ဲ။  

 ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ်  

ေရႊ ၊   ဒီဇင္ဘာ၊ ၉၃ 
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ပညာ လိပ္ျပာ 

စာသင္ျခင္းဆုိသည္မွာ ဆရာက ျဖည့္ဆည္းထည့္သြင္းေပးရသည္ မွန္ေသာ္လည္း တပည့္၏  
“ပညာလိပ္ျပာ ႏုိးလာေအာင္” မလုပ္ႏိုင္လွ်င ္တကယ္ေအာင္ျမင္သည္ဟု မဆုိႏုိင္ပါ။ 

              ကုိယ္ေတြ႔ စာစီစာကုံး 

             မ်က္ - ၅၀ 

စိတ္တက္ေအာင္ စာကုိ သင္ရျခင္း 

“ စာသင္ျခင္း ”  ဆုိသည္မွာ“ စိတ္တက္ေအာင္ ” စာကုိသင္ရျခင္းျဖစ္ရာ “ စိတ္တက္ ”  မွသာလွ်င ္
စာသင္ျခင္းသည္ ပိုမုိအဓိပၸာယ္ ရွိပါလိမ့္မည္။  

         မိုးကုတ္က ရတနာ 

                                                     ဥႆာ - ၄ 

 

တကၠသုိလ္ ဆုိတာ 

တကၠသိုလ္ဆုိတာ စာတင္သင္တာမဟုတ္ဘူး၊ စဥ္းစားနည္းကုိ  ပဓာနထားၿပီးသင္တာ၊ စာသာ 

တက္ၿပီး စဥ္းစားနည္းကုိ မတက္ခဲ့ရင ္ဘာဘြဲ႔ႀကီးကုိပ ဲ ရေနေန အဓိပၸာယ္မရွိဘူး။ စဥ္းစားနည္းကုိသာရခ့ဲရင ္

ဘယ္ဘာသာယူၿပီး ဘာဘြဲ႔ကုိပရဲရ အဓိပၸာယ္ရိွတယ္။ သူမ်ားျဖစ္ရင ္ (တစ္ခါတုန္းက တပည့္ေတြ) ကိုယ္ပိုင္ 

ဥာဏ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ကုိယ္ပိုင္ဆင္ျခင ္ ဥာဏ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမွာ ပညာေရးတကာတုိ႔၏ ဦးတည္ခ်က္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ထုိဥာဏ္မ်ဳိးကုိမေပးႏုိင္လွ်င ္ ဟုိလူေျပာဟုတ္ႏိုး၊  ဒီလူေျပာဟုတ္ႏိုး စကားလုံးေျပာင္တာကုိ 

အေကာင္းထင္၊ အလကၤာကုိ  အဟုတ္မွတ္၊ ဆင္ျခင္မႈကင္းမ့ဲၿပီး တစ္မ်ဳိးသားလုံး ေအာက္တန္းက် 

သြားႏုိင္သည္။ 

         ေ၀ဖန္ ခ်င့္ခ်ိန္၍ 

      ေပဖူးလႊာ၊ ေမ။ 

မြတ္သိပ္ေသာ ႏွလုံးသား  

မည္သည့္ေက်ာင္းဆရာမွ တပည့္မ်ားအား တစ္သက္လုံးသုံးမကုန္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပညာသုတကုိ 

ေပးလုိက္ႏိုင္သည္ မဟုတ္။ ေက်ာင္းသာ၏ ႏွလံုးသားကုိ မြတ္သိပ္လာေအာင္ လုပ္ႏိုင္္သူပင္လွ်င ္အေတာ္ဆံုး 

ေသာ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္သည္ဟု “ဆာရစ္ခ်တ္ လစ္ဗင္းစတုန္း” ဆိုေသာ ပုဂၢဳိလ္ႀကီးက မိန္႔ဆိုခဲ့ဖူးပါသည္။ 

ထုိအခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ လႈိက္လႈိက္လဲွလွသဲေဘာတူပါသည္။ ပညာမြတ္သိပ္လာသူ တစ္ေယာက္သည္၊ 

ပညာကုိ သူ႔ဘာသာသူ ရွာလာပါလိမ့္မည္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆည္းပူးလာပါလိမ့္မည္။ သူ႔ဘ၀အတြက္လည္း 

စိတ္ခ်ေလာက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

      စာသင္ျခင္းႏွင္ ့စိတ္သင္ျခင္း 
   (၂)စာေပဂ်ာနယ္ 

ပညာအေမြ 

အေရးႀကီးဆုံး  “အေမြ” ကေတာ့ ပညာအေမြပါပ။ဲ အဒဲီပညာအေမြမွာေတာင္ စာရိတၱအေမြ ။  
အေရးအႀကီးဆုံးကုိ အကုန္ၿခံဳလုိက္ရင ္ဘုရားေဟာကုိျပန္ေရာက္လာတယ္။ သီလ၊  သမာဓိ၊ ပညာ ။  ။  

           အေမြ (အေျဖ) 
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အေၾကာင္းကုိ သိျခင္း 

ပညာဆုိသည္မွာ “အေၾကာင္း” ကုိ သိေအာင္ႀကိဳးစားရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တြက္ဆမိပါသည္။ 

ပန္းသီးေႂကြလုိ႔ ေျမႀကီးေပၚက်သည္ကုိ ဘာေၾကာင့္ေျမႀကီးေပၚက်သလဟုဲ “အေၾကာင္း” ကုိမနားမေန 

ႀကံဆၿပီး ကမာၻေျမႀကီး၏ ဆြဲငင္ျခင္းသေဘာကုိ နယူတန္ကေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမတ္စြာဘုရား 

သခင္သည္လည္း ဘ၀အေၾကာင္း၊ ဒုကၡအေၾကာင္းရင္းတုိ႔ကုိ စူးစမ္းၿပီး သစၥာေလးပါးကုိ ေဖာ္ထုတ္ 

ေဟာၾကားခဲ့သည္။ အရာရာတုိ႔၌ အေၾကာင္းခံရိွကုန္၏ ဟုေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤသို႔လွ်င္ “အက်ဳိး” 

တစ္ခုကုိေတြ႔လွ်င္ “အေၾကာင္းခံ” ကုိရွာျခင္းျဖင့္ ပညာတုိးပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေနၾကရသည္။  

        အက်ယ္ႀကီး မျဖစ္ခ်င္ပါ  

         ဒီလႈိင္း၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ၉၆ 

သူ႔ကၽြန္ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္း 

သူ႔ကၽြန္ျဖစ္ခဲ့တ့ဲကိစၥ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့ရသလဲ။ သံုးႀကိမ ္ အဂၤလိပ္နဲ႔စစ္တုိက္တာ သံုးႀကိမ္စလုံး 

ရႈံးတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ရႈံးလဲ ။ ပညာမတက္လုိ႔ရႈံးတာ ဒါပ။ဲ ဗႏၶဳလေလာက္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိဦးမလား။ ဗႏၶဳလထက္ 

ဘယ္သူသတိၱေကာင္းဦးမလ။ဲ ဟုိက  ‘ထုန္း’ ဆို (ပစ္လုိက္ေတာ့) ေသေရာ။ ကိုယ္ကမွ  ျပန္မ ‘ထုန္း’ ႏိုင္ဘဲ 

။ခံရတာေပါ့။  

          အေမြ 

 

အရည္အခ်င္း ႏွစ္ရပ္  

        ကၽြန္ေတာ္သာ လူငယ္ေတြကုိေလ့လာသင္ၾကားေပးရမယ္ဆုိရင ္လူငယ္ေတြကုိ အရည္အခ်င္းႏွစရ္ပ္နဲ႔ 

ျပည့္စုံေအာင္ သင္ၾကားေပးပါ့မယ္။ အဒဲါေတြက  

(၁)     သတိၱေကာင္းေအာင္    

(၂)     ကုိယ္ပိုင္ဥာဏ္ သုံးတက္ေအာင္  

(၁)   အေနနဲ႔ သတိၱေကာင္းေအာင္ဆုိတာက လက္သီးခ်င္း ထုိး၀့ံေအာင္၊ ႐ိုက္၀့ံႏွက္၀့ံေအာင္၊ သတ္ရေဲသရဲ 

ေအာင္ဆုိတဲ့ ကာယဆုိင္ရာသတိၱမ်ဳိးကုိ ဆုိလုိတာမဟုတ္ပါဘူး။ မမွန္တာကုိ မလုပ္ဘူး၊ မေတာ္ေလာဘ 

မရွိေစရဘူး၊ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကုိ မတ္ေမာၿပီး မေတာ္တာကုိ မလုပ္ဘူး၊ လွ်ာေပၚမွာ ျမက္ပင္ေပါက္ခ်င္ 

ေပါက္ပါေစေတာ့ မဟုတ္ မတရားတ့ဲနည္းနဲ႔ျဖင့္ ထမင္းရွာမစားဘူးဆုိတဲ ့စာရိတၱသတိၱမ်ဳိးကုိဆုိလုိတာပါ။     

(၂)  အေနနဲ႔ ကုိယ္ပိုင္ဥာဏ္သုံးတက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးမယ္ဆုိတာက ကုိယ္ပိုင္ဥာဏ္နဲ႔ အမွားအမွန္ကိ ု

ခ်င့္ခ်ိန္တက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးလုိက္ျခင္းပါပ။ဲ ကုိယ္ပိုင္ဥာဏ္သံုးတ့ဲ အေလ့မဖြံ႔ၿဖိဳးရင္ လူငယ္ေတြမွာ 

အႏၱရာယ္ႀကီး တက္ပါတယ္။   

                ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ် 

       ေရႊ၊ ၾသဂုတ္၊ ၉၃ 
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ဘ၀ သတိၱ 

 ေမြးရာပါဦးေႏွာက္ခ်ဳ႕ိယြင္းမႈမရွိရင္ လူေတြဟာ ဘယ္သူ႔ထက္ဘယ္သူကမွ ပုိၿပီးဥာဏ္ မေကာင္း 
ၾကပါဘူး။ သတိၱေကာင္းတ့ဲသူ၊ သတိၱပ်ဳိးေထာင္ရေကာင္းမွန္းသိတဲ့သူ၊ ၾကာရွည္ခံေအာင္ေလ့က်င့္ႏိငု္တ့ဲသူဟာ 
စာေမးပြဲလိ ုအေသးအဖြဲကိစၥမ်ဳိးမွာသာမဟုတ္ အရာရာမွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ၾကတာပါပ ဲ။   

           မ်ဳိးဆက္သစ္ 

ဦးေႏွာက္ စိန္ေခၚမႈ 

လက္ေ၀ွ႔ႀကိဳး၀ုိင္း သတိၱမ်ဳိးဆုိတာက လက္ေ၀ွ႔ထုိးႏုိင္ခ်ိန္ေလာက္မွာပ ဲ လိုအပ္တာ။ လက္ေ၀ွ႔ 

ထုိးႏိုင္ေသးတ့ဲ အခ်ိန္ေလာက္ထိသာ လုိအပ္တာ။ “ဦးေႏွာက္စိန္ေခၚမႈ”  ကုိလက္ခ၀့ံံတဲ့သတိၱဆုိတာက 

ေသသည္ အထိသံုးစြဲၾကရမွာ။ 

          မ်ဳိးဆက္သစ္ 

အားႏြဲ႔သူလား 

မိန္းကေလးေတြကုိ  “အားႏြဲ႔သူ” လုိ႔ ေအာက္ေမ့တက္ၾကတယ္။  

ခြန္အားသာ  ႏြဲ႔ခ်င္ႏြဲ႔မယ္ သတိၱေတာ့မႏြဲ႔ ၾကတာ အမွန္ပ ဲ။     

          မ်ဳိးဆက္သစ္ 

သူရသတိၱရွင္ 

ေရွးေခတ္ကဆုိရင္  “ေယာကၤ် ားေဖာင္စီး၊ မိန္းမ မီးေန” တဲ့။ မ်ဳိးဆက္သစ္ အသက္ကေလး 

တစ္ေခ်ာင္းကုိ မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းမိခင္က အသက္စြန္႔ၿပီး ေမြးလုိက္ရတာလုိ႔ဆုိသင့္တယ္။ မိခင္တစ္ေယာက္ရဲ့ 

တျခားေက်းဇူးေတြကုိ ေဘးဖယ္ထားလိုက္ဦး ။ ကေလးေမြး၀့ံတဲ့ “သူရသတိၱရွင”္ တစ္ဦးအျဖစ္ေလာက္နဲ႔ကိုပ ဲ

ဘယ္ေလာက္ အံ့ၾသၾကည္ညိဳစရာ ေကာင္းေနၿပီလဲ။ 

          မ်ဳိးဆက္သစ္ 

ယုံၾကည္ခ်က္ စြန္႔လႊတ္ဖုိ႔ 

အမွန္တရားအတြက္  ဥစၥာစည္းစိမ္အေႁခြအရံ စြန္႔လႊတ္ဖို႔အတြက္သာ သတိၱလိုအပ္တာမဟုတ္ဘူး။ 

ယုံၾကည္ခ်က္တစ္ခ ု(မွားတယ္လုိ႔ထင္လာရင္) စြန္႔လႊတ္ဖို႔ေတာင္မွ သတိၱလုိအပ္တယ္။   

          မ်ဳိးဆက္သစ္ 

စာရိတၱႏွင့္ သတိၱ 

“သတိၱရွိတဲ့လူဆုိး” ရယ္လို႔ရိွႏိုင္တယ္။  

ဒါေပမ့ဲ “သတိၱမရွိတ့ဲလူေကာင္း” ရယ္လုိ႔ဘယ္ေတာ့မွမရွိႏိုင္ဘူး။  

မေကာင္းဘဲ  ရႏဲိုင္တယ္၊ မရဲဘ ဲမေကာင္းႏုိင္ဘူး ၊  

ဒါေၾကာင့္  မင္းတုိ႔လဲ ေကာင္းခ်င္ရင ္ရၾဲက။   

          မ်ဳိးဆက္သစ္ 
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အရႈံးကုိ ရင္ဆုိင္၀့ံၿခင္း  

 (၁၉၂၀  မ ွ ၁၉၄၀ ေလာက္အထိ ျမန္မာျပည္တြင္အမႈထမ္းခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး အိုင္စီမက္စ္ 
၀န္ထမ္း ႏွစ္ဦး၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင ္ေဘာလုံးပြဲႏွင္ ့ပတ္သက္၍) ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ရရဲင့္ၾကပါ၏။ သို႔ေသာ္  
အရံႈးကုိရင္ဆုိင၀့ံ္ေသာသတိၱ နည္းပါးၾကသည္ တ့ဲ။   

                 ေအာင္သင္း၊စဥ္းစားမိသမွ်  

          ေရႊ၊  ေအာက္တုိဘာ၊ ၉၃။ 

သတိၱရိွသူေတြ ဖန္တီးထားတာ 

ေလာကႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ သတိၱနဲ႔ ဖန္တီးထားတာ။ 

သတိၱရွိတဲ့လူေတြက ဖန္တီးထားတာ။ 

           အေမြ 

အရည္အခ်င္းတကာတုိ႔ရဲ ႔ဇာစ္ျမစ္ 

သတိၱဆိုတာ အရည္အခ်င္းတစ္ခုမဟုတ္ဘူး။  

အရည္အခ်င္းတကာတုိ႔ရ ဲ ႔  ဇာစ္ျမစ္။ 

(ဆာ-၀ီလ်ံစလင္း) ေမြ 

 

 

 

ဘာမွ မျဖစ္ႏုိင္တ့ဲသူ 

 သတိၱမရွိတဲ့သူဟာ ဘာမွမလုပ၀့ံ္ဘူး။ ဘာမွမလုပ၀့ံ္ရင ္ ဘာမွမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 
သတိၱဆိုတာဟာ အရာရာတုိင္းရ႕ဲ အေၾကာင္းခံႀကီးျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ ေသခ်ာသေဘာေပါက္ထား 
သင့္ၾကပါတယ္။  

သတိၱနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စပိန္လူမ်ဳိးစာေရးဆရာႀကီး  “ဆာဗင္တီး” ေျပာဖူးတာကုိ သတိရလုိက္မိ 
ျပန္တယ္။ သူေျပာတာက . . .   

စည္းစိမ္၊ ဥစၥာ ဆုံးရႈံးလွ်င ္မ်ားစြာဆုံးရႈံး၏။  

ခင္ပြန္းေကာင္းတစ္ေယာက္  ဆုံးရႈံးလွ်င ္ပုိ၍ဆုံးရႈံး၏။  

သတိၱဆံုးရႈံးလွ်င္ကား  အားလုံးကုန္ပါေလၿပီ  တ့ဲ ။  

မ်ဳိးဆက္သစ္ 

စိတ္အား သတိၱ 

စိတ္အားသတိၱရွိတဲ့သူဟာ သက္မဲ့ပစၥည္းနဲ႔ရန္မျဖစ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး တိရစာၦန္နဲ႔ရန္မျဖစ္ဘူး။ 

ကေလးေတြနဲ႔  ရန္မျဖစ္ဘူး။ ေနာက္ေတာ့ဘယ္သူနဲ႔မွရန္မျဖစ္ဘူး။ ဒီထက္ရင့္လာေတာ့ အမ်က္ေဒါသ 

နည္းသြားတယ္။ တိရစာၦန္တုိ႔ ၊  ကေလးငယ္တုိ႔ကုိ လုိအပ္လို႔ဆုံးမရင္လည္း ရိုက္ဦး၊ ႏွက္ဦးေတာ့ အမ်က္ 

ေဒါသနဲ႔ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘူး။ 

မ်ဳိးဆက္သစ္ 
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သတိၱရိွရင္ ေနရာယူပါ 

ေလာကႀကီးမွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ေကာင္းျမတ္ေသာအရာဟူသမွ်ဟာ “ကာယသတိၱ၊ စာရိတၱသတိၱ” 

ႏွစ္မ်ဳိးရွိတ့ဲသူေတြ ဖန္တီးခဲ့တာေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ ေလာကႀကီးတစ္ခုလုံးကလည္း သတိၱေကာင္းတ့ဲ 

သူေတြ ကိုသာလွ်င ္ ၾသဘာေပးၾကတယ္။ ေလာကႀကီးမွာ သတိၱေကာင္းတဲ့သူေတြအတြက္သာလွ်င ္

ေနရာရိွတယ္။ သတိၱရိွရင ္ေရွ႕ တက္ပါ။ သတိၱမရွိရင္ ေနာက္ဆုတ္ပါ။ ေနရာဖယ္ေပးပါ။  

သစ္သားထဲကို သံခၽြန ္ ႐ုိက္သြင္းလုိက္ေတာ့ ၀င္သြားတာဟာ သစ္သားက ေပ်ာ့လို႔ မာတဲ့ 

သံခၽြန္အတြက္ ေနရာဖယ္ေပးလုိက္ရတာ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိသတိျပဳပါ။ မင္းဟာ မာသလား၊ ေပ်ာ့သလား။ မာရင ္

ေနရာယူပါ။ ေပ်ာ့ရင ္ေနရာ ဖယ္ေပးလုိက္ပါ။ 

            မ်ဳိးဆက္သစ္ 
(နိဂံုးစကား) 

စိတ္အလုိ မလုိက္မွားမႈ 

အေမရိကန္ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး “ အာရ္ဒီ၊ ဟစ္ခ်္ေကာ့” ေျပာဖူးတဲ့စကားေလးဟာ 

တယ္ၿပီးမွတ္သားဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။ “ေအာင္ျမင္မႈဟူသမွ်၏  ေသာ့ခ်က္ကား စိတ္အလုိကုိ မလုိက္မွား 

မႈေပတည္း။ သင့္ကုိယ္သင္သာလွ်င ္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းရိွပါေစ၊ သင္သည္ ပညာတက္ တစ္ေယာက္ 

ေပတည္း။ ထုိအခ်က္ကင္းမဲ့ေနပါလွ်င ္အျခားဘာေတြကုိပ ဲတတ္ေနေန အခ်ည္းအႏီွးသာတည္း” တဲ့။ 

မ်ဳိးဆက္သစ္ 

 

ေနရဲတာလည္း သတိၱ 

ေသရဲတာမွ သတိၱ မဟုတ္ဘူး ။ ေနရတဲာလည္း သတိၱပါပဲ ။  

ေသရတာမွ ေၾကာက္စရာေကာင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး ။  

ေနရတဲာလည္း ေၾကာက္စရာေကာင္းတာပါပဲ ။  

မ်ိဳးဆက္သစ္ 

ဦးေႏွာက္ ခါးေတာင္းက်ဳိက္ပါ 

သတိၱေကာင္းရမယ္။ ဘယ္လုိသတိၱလဲ ။ စိန္ေခၚရဲတဲ့သတိၱ ျဖစ္ရမယ္။  

ဦးေႏွာက္ ခါးေတာင္းက်ဳိက္တာေနာ္။ လူခါးေတာင္းက်ဳိက္တဲ့သူ ကူလီပျဲဖစ္မွာေပါ့။  

ဦးေႏွာက္ခါးေတာင္းက်ဳိက္မ ွ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မွာ။  

အဒီဲ  ဦးေႏွာက္ခါးေတာင္းက်ဳိက္တာမွာလည္း ေရရွည္ခံတဲ့သတိၱမ်ဳိးျဖစ္ရမယ္။  

အဒီဲ  သတိၱကုိ “ဇြဲ” လုိ႔ေခၚတယ္။  

အဒီဲဇြဲက ဘယ္မွာျပန္ျဖစ္သလဆုိဲရင္ ခုနကေျပာခ့ဲတဲ ့ႀကီးပြားရမယ္ဆုိတဲ့ယုံၾကည္ခ်က္၊  

အဒီဲ  ဥစၥာကေန ဇြဲကုိ ျပန္ထိန္းတယ္။ 

ရည္မွန္းခ်က္ 

သင့္ဘ၀၊  ဇန္န၀ါရီ၊ ၉၄ 
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စိန္ေခၚမႈကုိ လက္ခံျခင္း 

ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ခ်င္တဲ့သူဟာ “စိန္ေခၚျခင္း” ကုိလက္ခံႏိုင္ရတယ္။ စိန္ေခၚျခင္းကုိ လက္ခံႏိုင္တ့ဲ 
သတိၱမရွိရင္ မႀကီးပြားခ်င္နဲ႔။ စိန္ေခၚတ့ဲဥစၥာကုိ လက္ခံႏိုင္တဲ့သတိၱရွိမ ွကုန္ကုန္ေျပာလုိက္မယ္  

 ဓားေသြးတယ္ဆုိတာ ေက်ာက္တုန္းေပၚ ေသြးရတာ၊ ကတီၱပါေပၚေသြးလုိ႔  ဓားထက္တာ မဟုတ္ဘူး။  

 စိန္ေခၚတာကုိ  လက္ခံႏိုင္မွ ေအာင္ျမင္တာ၊ ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆုိလုိ႔ ရွိရင္တုိက္ပြဲ  ရွိရတယ္။ 
ဘာတုိက္ပြဲမွမရိွဘနဲဲ႔ “ငါေအာင္ျမင္တယ္“ ဆုိရင္အရႈးျဖစ္ေနမယ္။ 

ရည္မွန္းခ်က္ 

သင့္ဘ၀၊  ဇန္န၀ါရီ၊ ၉၄ 

ရင္ဆုိင္ပါ 

တညည္းညည္း  တညဴညဴနဲ႔ “ငါေတာ့ကံဆုိးတာပ”ဲ လုိ႔ေအာက္ေမ့ေနရင္ အဒဲီလူ တကယ္ကံဆုိး 
သြားၿပီလုိ႔သာ ေအာက္ေမ့ေပေတာ့ ။ ေလာကႀကီးမွာ ႐ႈံးလုိ႔ထြက္ေျပးရင္ တစ္သက္လုံးေျပးေပေတာ့။ 
ေအာင္ျမင္မႈ ဘယ္ေတာ့မွမရဘူး။ ထြက္ေျပးတဲ့ေကာင္ ဘယ္ေတာ့မွႏိုင္႐ုိး မရွိဘူး ။ ရင္ဆုိင္ႏိုင္တ့ဲ ေကာင္မွ 
ႏိုင္တာ။  

စာေပထဲကလူငယ္သမုိင္း 

(မႏၲေလး၊ ဓမၼသာလာေဟာေျပာပြဲ) 

ေရစုန္ ေရဆန္ 

စိတ္ဟာ မေကာင္းမႈမွာ ေမြ႔ေလ်ာ္တယ္လို႔ဆုိခဲ့တယ္မဟုတ္လား။ မေကာင္းမႈဘက္ကုိ လုိက္သြား 
တာဟာ “ေရစုန”္ မွာအလုိက္သင့္ေမ်ာပါသြားတာ မဟုတ္လား။ ဘာမွမပင္ပန္းပါဘူး။ ေကာင္းရာေကာင္းမႈကိ ု

လုပ္ရတဲာကေတာ့ စိတ္ရ႕ဲ အလုိဆႏၵကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီးလုပ္ရတာ၊ ေမြ႔ေလ်ာ္မႈကိ ု စြန္႔ပစ္လုိက္ရတာ၊ ဒါ႔ေၾကာင္ ့
ေရဆန္ကုိလုိက္ရတာပဲ။ “ေရစုန္အေပါင္းအသင္း” ေတြကုိေရွာင္ၿပီး “ေရဆန္အေပါင္းအသင္း” ေတြနဲ႔ တြဲဖက္ 
ဆန္တက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ၾကပါတယ္။ 

မ်ဳိးဆက္သစ္ 

ငယ္ငယ္မွာ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ခုိင္းပါ 

ငယ္ငယ္မွာ  ကုိယ့္ကုိကိုယ္မခိုင္းရင ္ ႀကီးလာရင္ သူမ်ားခုိင္းတာ ခံရတတ္တယ္။ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ 
မက်ဳိးႏြံရင ္ သူမ်ားကုိ က်ဳိးႏြံေအာင္ဘယ္ေတာ့မ ွ မခိုင္းႏုိင္ဘူး။ မိမိကုိယ္မိမ ိ မေအာင္ႏိုင္သမွ် 
ကာလပတ္လံုးေလာကႀကီးကုိ မေအာင္ႏုိင္ဘူးဆုိတာပုံေသ ယုံပါ။  

အေမြ 

စိတ္ပ်က္ေပမယ့္ လက္မပ်က္ပါနဲ႔ 

စိတ္ပ်က္ေပမယ့္ လက္ေတာ့မပ်က္လုိက္ပါနဲ႔ ၊  

“စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္”  ဆုိတာမ်ဳိးမလုပ္လုိက္ပါနဲ႔ ၊   

ဆုိလုိတာက  ေလ့က်င့္ႀကိဳးပမ္းေနမႈကုိ ေလွ်ာ့မပစ္လိုက္ပါနဲ႔။  

သူတုိ႔ကေလးေတြရ ဲ ႔စာ 

သရဖူ၊ ဇြန္၊ ၉၄ 
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အားဆုိတာ ထုတ္မွထြက္တာ 

အားဆုိတာ  ထုတ္မွထြက္တာ ၊ အားမထုတ္ရင ္အားမထြက္ဘူး  

တသက္လုံး  အားနည္းေပ်ာ့ည့ံသူ ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ 

သူတုိ႔ကေလးေတြရ ဲ ႔စာ 

သရဖူ၊ ၾသဂုတ္၊  ၉၄ 

အားၿပိဳင္မႈ 

ဘ၀တစ္ခုလုံးဟာ ကုိယ္လုိခ်င္တာရဖုိ႔နဲ႔ ၊  

ကုိယ္မလိုခ်င္တာမရဖုိ႔ အၿမဲအားၿပိဳင္ေနရတာပဲ။  

ဒါဟာသဘာ၀ပဲ။ 

လူငယ္ႏွင့္ရသစာေပ 

ျမန္ေအာင္  ေဟာေျပာပြဲ (၈၇) 

အဓိဌာန္ မရိွသမွ် 

ကုိယ့္စိတ္ထဲမွာ၊ ဘ၀မွာတုိးတက္ရမယ္ဆိုတ့ဲ အဓိဌာန္မရွိသမွ် ကာလပတ္လုံး တိုးတက္ခ်င္တ့ဲစိတ္ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္မရိွသမွ် ကာလပတ္လုံး မင္းဘယ္ေတာ့မွမတုိးတက္ႏိုင္ဘူး။ ဒါကိုပံုေသ ယုံပါ။ 

အေမြ 

 

ဆုမေတာင္းနဲ႔ ဆုပန္ပါ  

ေယာကၤ် ားေကာင္းတုိ႔မည္သည္ ဆုမေတာင္းရဘူး၊ ဆုပန္ရတယ္။ မင္းတုိ႔ယုံၾကည္ ကုိးကြယ္ရာ 
ဘုရားေရွ႕မွာ တရုိတေသ၊ အေလးအနက္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၿပီး “တပည့္ေတာ္ဟာ မိဘထက္ 
တဆင့္ျမင့္တ့ဲမ်ဳိးဆက္သစ္ကုိ ထူေထာင္ႏိုင္တ့ဲ ေယာကၤ် ားေကာင္း (မိန္းမျမတ္) ျဖစ္ေအာင္ ဒီကေန႔ကစၿပီး 
မျဖစ္မေနအသက္ပေဲသေသ ႀကိဳးပမ္းပါေတာ့မည္လုိ႔ အရွင္ဘုရားေရွ႕ မွာကတိျပဳဆုပန္ပါတယ္ဘုရား” 
လုိ႔သစၥာျပဳ၀့ံသလား။ သစၥာျပဳ၀့ံတယ္ဆုိတ့ဲ အတုိင္းအတာႀကီးထိ မဟုတ္ရင္ေတာင္မ ွ အေလးအနက္ 
ႏႈတ္ကႁမြက္ၿပီးဆုပန၀့ံ္သလား။ အဒီဲ ျပဒါးတုိင္နဲ႔မင္းရဲ ႔ ဆႏၵျပင္းအားကုိ တုိင္းတာၾကည့္ေပေတာ့ကြာ။ 

မ်ဳိးဆက္သစ္ 

“ဇြဲ” ဆုိတာ 

“ဇြဲ” ဆုိတာ တျခားမဟုတ္ပါဘူး၊ ၾကာရွည္ခံႏိုင္တဲ ့သတိၱပါ။  

သတိၱမ်ားတ့ဲလူက  ၾကာရွည္ေတာင့္ခံႏုိင္တယ္။   

သတိၱနည္းတ့ဲလူက ခဏေလးနဲ႔ကုန္သြားတတ္တယ္။  

မ်ဳိးဆက္သစ္ 

ႏုရာက ရင့္ၾကရသည္  

“ႏုျခင္းသည္ ရင့္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတည္း” ဆိုတ့ဲ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရ ဲ ႔ၾသ၀ါဒစကားလုိေပါ့ 
၊ မရင့္ေသးခင္ ႏုရမွာပ၊ဲ မႏုဘနဲဲ႔ ရင့္ခ်င္လို႔မရဘူး။ ဘုရားတည္တာမွာ ထီးေတာ္ကစၿပီး တည္လုိ႔မရႏိုင္သလုိ 
ေရတြင္း တူးတာမွာလည္း ေအာက္ေျခကစၿပီး တူးလုိ႔မရႏိုင္ဘူး။ ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ အစဆုိတာရိွတာ 
ခ်ည္းပါပဲ။ ကၽြဲေတာင္မ ွ ေမြးကတည္းက ခ်ဳိပါေနရင္ ေမြးလုိ႔မရႏုိင္ဘူးဆုိတာကုိ သေဘာေပါက္ရမွာေပါ့။ 
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ဒီေတာ့မင္းတုိ႔တေတြဟာလည္း အေသးစားအဓိဌာန္ေလးေတြကစၿပီး ခိုင္မာေအာင္စိတ္အားသတိၱေမြးၿပီး 
ထူေထာင္သြားမယ္ဆုိရင ္ႏုရာကရင့္လာၾကမွာ ယုံမွားစရာ မရွိပါဘူး။ 

မ်ဳိးဆက္သစ္ 

ျမားကုိ ပစ္လုိက္သလုိ 

ျမားကုိေလးေပၚတင္ၿပီး ပစ္လုိက္ရင ္ ေနာက္ကုိျပန္မလွည့္ေတာ့ဘဲ တုံ႔ဆိုင္းျခင္းမရိွ ေရွ႕သုိ႔ေျပးဘိ 
သကဲ့သုိ႔ မိမိႏွလုံးသားအဓိဌာန္ကုိ စိတ္အင္အားသတိၱတည္းဟူေသာ ေလးေပၚသုိ႔တင္ၿပီးပစ္ႏုိင္ပါလွ်င ္
ဘယ္မွ်ခက္ခေဲသာ အရာႀကီးျဖစ္ပါေစ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္မွာအမွန္ျဖစ္ပါသည္။  

 ႏွလုံးသားကုိ  ေလးေပၚတင္၍ပစ္ေသာအခါ သင့္ဘ၀စရုိက္ၾကမ္းျခင္းႏွင္ ့စရိုက္ပ်က္ျခင္း၊   

စရိုက္ၾကမ္းတာနဲ႔ စရိုက္ပ်က္တာ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ကြာတယ္ကြ။ ဆိုလုိတာက  ခိုးတာ၊ ၀ွက္တာ၊ 
လုတာ ယက္တာမဟုတ္ဘူး၊ ထစ္ခနဆုိဲရင ္ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ၿပီး တဆုံးတဆလုပ္ပစ္လုိက္တာမ်ဳိး၊ အဒီဲလို 
စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးကုိ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တ့ဲဘက္မွာ အသုံးခ်လုိက္ရင ္ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ျဖစ္သြားတာ။ 

မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း 

သရဖူ၊  စက္တင္ဘာ၊ ၉၅ 

ႀကီးပြားခ်င္တ့ဲ စိတ္ 

ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ဆုိတာ သူ႔ဟာနဲ႔သူ (ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနအရ) ေျပာင္းလသဲြားတက္တာ 
ကေလးေတြ ရွိတာပါပ။ဲ သုိ႔ေသာ္ မူလကႀကီးပြားခ်င္တဲ့စိတ္ရိွထားရင္ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ တနည္းနည္းနဲ႔ 
ႀကီးပြားေအာင္ လုပ္လာမွာပ။ဲ အဒဲီ ႀကီးပြားခ်င္တဲ့စတ္ိသာလွ်င ္အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။   

ရည္မွန္းခ်က္ (သင့္ဘ၀၊  ဇန္န၀ါရီ၊ ၉၄) 

တကယ့္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း 

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ပါပဟုဲ ျဖစ္လာလုိက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ မိမိကုိယ္ပုိင္ဘ၀ကုိ ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ 
ပါေလၿပီ။  မိမိအားေခါင္းေဆာင္ တင္ေျမႇာက္ထားသူတုိ႔၏ (၀ါ) ေနာက္လုိက္တို႔၏ ဘ၀သာလွ်င္ မိမိဘ၀ 
ကိစၥကုိျပ႒ာန္းလုိက္ေလၿပီဟု  သေဘာထားႏုိင္မွသာလွ်င ္တကယ့္ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါ 
လိမ့္မည္။  

စစ္မဲ့သူရေဲကာင္း(ရသစာတမ္းငယ္) 

ေရႊ၀တ္မႈန္၊  ႏုိ၀င္ဘာ၊ ၉၃ 

ည့ံဖ်င္းေသာေခါင္းေဆာင္ ေစာလူးမင္းက့ဲသို႔ေသာ သေဘာထားေသး သိမ္ည့ံဖ်င္းသည့္ ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ဳိး တစ္ခ်ီေမႊလုိက္ၿပီဆုိလွ်င ္ေနာက္ဆက္ခံရမည့္ မင္းဧကရာဇ္တုိ႔အဖုိ႔ ဖာလုိ႔ေထးလုိ႔ မဆုံးႏိုင္ေအာင္ 
ျဖစ္ၾကရသည္မွာ ဓမၼတာဟု ဆုိရမည္ထင္ပါသည္။  

စစ္မဲ့သူရေဲကာင္း (ရသစာတမ္းငယ္္) 

ေရႊ၀တ္မႈန္၊  ႏိ၀ုင္ဘာ၊ ၉၃ 

႐ုိေသအပ္ေသာ ရကၡိဳင္ဧကရာဇ္ 

ေရပုိင္၊ ေျမပုိင၊္ ျပည္သူတုိ႔ကိ ု ပင္ပိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ ရကၡိဳင္ဘုရင ္
‘မင္းဖေလာင္းႀကီး’ သည္ တရားဥပေဒကုိကား မိမိပုိင္သည္ဟုမခံယူဘ ဲ တရားဥပေဒေအာက္မွာသာလွ်င္ 
စံျမန္းလ်က္မိမိကုိယ္ကိုအမႈသည္ တစ္ဦးအျဖစ္ ခံယူ၍ တရားသူႀကီး မဟာပညာေက်ာ္ထ ံ အပ္ႏွံႏုိင္စြမ္း 
ရွိေပေသာ ဘုရင္မင္းျမတ္၏  ‘စိတ္ႏွလုံးေတာ္ ရတနာ’ သည္ကား ‘ရတနာထက္က ရတနာ’ ျဖစ္ပါေပသည္။  

ရတနာထက္က  ရတနာ (ရသစာတမ္းငယ္) 

ေရႊ၀တ္မႈန္၊  မတ္၊ ၉၄ 
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အတၳဳပၸတၱိ ျပဳတယ္ဆုိတာ 

ေမြးလာ႐ုံ၊ ေသသြား႐ံုနဲ႔ေတာ့ျဖင္ ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဘယ္သူ႔ကိုမ ွ အတၳဳပၸတၱိတစ္ခုရယ္လုိ႔ ေရးႀကီး 
ခြင္က်ယ္လုပ္ၿပီး မွတ္တမ္းျပဳမိၾကမယ္မဟုတ္ပါဘူး။ သူအသက္ရွင္စဥ္မွာ လူ႔ေလာကႀကီးေကာင္းေအာင္ 
(သုိ႔မဟုတ္)ဆုိးေအာင္ ထူးထူးျခားျခားလုပ္ခဲ့လုိ႔သာ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကတာပါပဲ။  

သဂၤါရ၀သုတ္ 

စံပယ္ျဖဴ၊  ဧၿပီ၊ ၈၆ 

ေလာကႀကီးက ယုံၾကည္လာရင္ 

တာ၀န္သိစိတ္ရွိတ့ဲလူေတြ ၊ တာ၀န္ထမ္းတတ္တ့ဲလူေတြ တာ၀န္ကုိထမ္းႏိုင္လာစၿမဲပါပ။ဲ  

တာ၀န္ထမ္းႏုိင္တဲ့လူေတြကုိ ေလာကႀကီးကလည္းတာ၀န္ကုိ ယုံၾကည္အပ္ႏွင္းစၿမဲပ။ဲ  

ေလာကႀကီးက ယုံၾကည္အပ္ႏွံျခင္းခံရသူေတြဟာ ႀကီးျမင့္လာစၿမဲပ။ဲ  

သူမ်ားျဖစ္ရင(္တစ္ခါတုန္းကတပည့္ေတြ) 

႐ုပ္ရွင္ေၾကးမုံ 

ျမန္မာတုိ႔၏ ပညာရိွ 

မိမိအေတြ႔အႀကံဳ ၊ သူတစ္ပါးတုိ႔၏အေတြ႔အႀကံဳတုိ႔တြင ္အေတြးအႀကံျပဳၿပီး  

ေလာကကုိေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္၊  

သူတစ္ပါးတုိ႔ခ်မ္းသာသည္ထက္ခ်မ္းသာေအာင္ ၊  

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူတုိ႔ကုိသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔ကပညာရိွ ဟုသတ္မွတ္တက္ၾကသည္ ဟုထင္မိ 
ပါသည္။  

အေတြ႔အႀကံဳႏွင္ ့ အေတြးအႀကံ 

ဥသာ၊  ႏိ၀ုင္ဘာ၊ ၉၀ 

ပညာကုိ ရေအာင္ယူ 

ကုန္သြယ္မႈတံခါးဖြင့္ေပးလုိက္ရင္၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္လုပ္လုိက္ရင္ တ႐ုတ္၊ ကုလားေတြ 
လက္ထဲ ျပန္ေရာက္ဦးမွာပဲ။ သည္လုိေျပာၾကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကေရာက္ေရာက္ေပါ့ ။ ဘာျဖစ္လဲ ျပန္ယူေပါ့ ။ 
ဤသုိ႔ခ်ည္း  ျပန္ေျပာခဲ့ပါသည္။  

ငါတုိ႔ဘုိးေဘးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ လူမ်ဳိးျခားမ်ားထံ ပါး႐ုိက္ခံၿပီးစစ္ပညာကုိ သင္ယူ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ ငါတုိ႔သည္လည္း မည္မွ်ပင္ေအာက္က် ေနာက္က်ခံရေစဦးေတာ့ ကုန္သြယ္ စီးပြားပညာ 
ရပ္ႀကီးကုိ ရေအာင္သင္ယူၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ အလုပ္အေကၽြးျပဳမည္ဟု သေဘာထားသင့္ၾကပါသည္။  

လူငယ္ႏွင့္ဤပညာ 

ဖူးသစ္ေ၀ 

စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္ 

ငါခ်မ္းသာရမည္ဟူေသာ စိတ္ႏွင္ ့မႀကိဳးစားပါႏွင့္၊ 

ငါဟာ မုခ် စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ စိတ္ႏွင္ ့ႀကိဳးစားၾကပါ။  

လူလည္းခ်မ္းသာပါလိမ့္မည္။  

စိတ္လည္း  ခ်မ္းသာပါလိမ့္မည္။  
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အမ်ားလည္း  ၀ပါလိမ့္မည္။  

သမုိင္းလည္း  လွပါလိမ့္မည္။  

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ ။  

ဖူးသစ္ေ၀ 

၀မ္းတစ္ထြာ ေခါင္းေဆာင္ 

ကုန္စည္မ်ားကုိ ေခ်ာေမြ႔စြာ လည္ပတ္ေနေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ သူမ်ားကုိလည္း 
ေခါင္းေဆာင္ဟုပင ္ ေခၚအပ္သည္မဟုတ္ပါလား။ သူတုိ႔က ၀မ္းတစ္ထြာဟူသမွ်ႏွင္ ့ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ 
ေနေသာေၾကာင့္ ၀မ္းတစ္ထြာ ဟူသမွ်တုိ႔၏ေခါင္းေဆာင္။  

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ ။  

ဖူးသစ္ေ၀ 

ရေလ လုိေလ 

တကယ့္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္လုိလွ်င္ ပထမအဆင့္မွာ ရေလလုိေလ  

တရိပ္ရိပ္တက္လာတတ္ေသာေလာဘကုိ သတိတရလွည့္လွည့္ၾကည့္ၿပီး ဇက္သတ္ဖို႔လုိသည္။ 

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း  ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ 

ဖူးသစ္ေ၀ 

မိမိကုိယ္ကုိ ေစာင့္စည္းလွ်င္ 

တရားသူႀကီးမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ စစ္သည္ေတာ္မ်ားစသည္စသည္တုိ႔မွာလည္း 

မိမိတုိ႔ကုိယ္ကိုမိမ ိ တကယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားၾကမည္ဆုိလွ်င ္ တစ္ပါးသူကုိ (ေလာကကုိ) ေစာင့္ေရွာက ္
ထိန္းသိမ္းရာ ေရာက္ေနျပန္သည္ ကုိေတြ႔ရပါသည္။  

ေစာင့္စည္းမႈ 

သင့္ဘ၀၊  ဇြန္၊ ၉၅ 

မုိးကုတ္ၿမိဳ႔က ရတနာ  

မင္းတုိ႔မုိးကုတ္က ထြက္လုိက္တဲ့ ရတနာေတြကေတာ့ အ့ံၾသေလာက္ေအာင္ပါပဲ။  

ငါက ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြ ဘာေတြကို နားမလည္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ တန္ဖိုးရွိတယ္ 
ဘာဘာညာညာ မသိပါဘူး။   

လူေတြလည္းခ်မ္းသာၾကမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ မင္းတုိ႔ၿမိဳ႔က ထြက္သမွ်ရတနာေတြထဲမွာ တန္ဖိုး အႀကီး 
ဆုံး ရတနာလုိ႔ ထင္မိတာကေတာ့ ေက်းဇူးရွင ္မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီးပ။ဲ  

ပတၱျမားတုိ႔၊ နီလာတုိ႔ေၾကာင့္ခ်မ္းသာတဲ့လူ ဘယ္ေလာက္မ်ားတယ္ဆုိတာကုိ မေျပာႏုိင္ေပမယ့္ 
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီးေၾကာင့္ ခ်မ္းသာေနတဲ့လူေတြကိုေတာ့ အၿမိဳ ႔ၿမိဳ ႔အနယ္နယ္မွာေတြ႔ေနရတာ အမွန္ပ။ဲ 

မိုးကုတ္က ရတနာ 

ဥႆာ၊  ဇန္န၀ါရီ၊ ၉၁ 

လူရတနာ 

မင္းတုိ႔လည္း အားလပ္တဲ့ အခ်ိန္ကေလးေတြကုိ အသုံးခ်ၿပီးေလာကကုိ ခ်မ္းေျမ့ေစမယ့္ အလိမၼာ 
စမ္းေရတြင္း ကေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ကုိယ္စြမ္းႏိုင္တ့ဲဘက္က ႀကိဳးစားၾကေပေတာ့။ လူႀကီး လူမုိက္ေတြကို 
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အတုမခုိးၾကနဲ႔။ ေလာကလူသားေတြက ေက်းဇူးတင္ၾကရတဲ ့ တြင္းထြက္ရတနာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္တုိင ္
လူရတနာေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကေပေတာ့။   

မိုးကုတ္က  ရတနာ 

ဥႆာ၊  ဇန္န၀ါရီ၊ ၉၁ 

မမွန္ကန္ေသာ စည္း႐ုံးမႈ 

မိမိတြင ္ အၿခံအရံေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ ေပါမ်ားေစလုိေသာ စိတ္ျဖင္ ့မွားယြင္းစြာ စည္း႐ုံး 
သိမ္းသြင္းမိျခင္းသည္ ေရရွည္တြင ္ မိမိကုိသာလွ်င ္ ဒုကၡေရာက္ေစတတ္ေၾကာင့္ကုိလည္း အဂၤုတၱိဳရ္ကပင္ 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိဆံုးမပါသည္။ 

အဂၤုတၱိဳရ္  အေပၚယံ 

ဒဂုန္၊  စက္တင္ဘာ၊ ၈၆ 

ေသေတာင္ မႏွေျမာဘူး 

ေလာကႀကီးမွာ ည့ံတဲ့သူေတြေစာေစာေသရင္ ႏွေျမာတယ္မ်ားထင္ေနသလား။  

ေကာင္းတ့ဲသူေတြေစာေစာေသရင္သာ ႏွေျမာတာ။ 

အေမြ 

 

 

 

လူတုိ႔၏ က႐ုဏာစိတ္ 

လူသည္ အတၱႀကီးမားသည္မွာမွန္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိအေပၚမီွခိုလာသည့္ ကုိးရာမဲ့သတၱ၀ါမ်ား 
အေပၚထားသည့္ က႐ုဏာစိတ္မွာလည္းမေသးလွဟ ု ယုံၾကည္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကႀကီးသည္ 
တစ္ခါတစ္ရ ံလူေတြညည္းတြား ေနၾကသေလာက္ဆုိးသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္မထင္ပါ။  

မ်က္လုံးတစ္စံုႏွင့္ နတ္႐ုပ္တစ္႐ုပ္ 

(ရသစာတမ္းငယ္) ေပဖူးလႊာ 

လွေသာ ေမႊးေသာ ပန္း 

ကုိးရာမဲ့တုိ႔အေပၚ ၾကင္နာေထာက္ထားျခင္း၊ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတုိ႔ထက္ လွတာဘာမ်ားရိွပါ 
ေလသနည္း။ ဘယ္ပန္းငံ ု ဘယ္ေလာက္ပလွဲလွ ၊ ဘယ္ပန္းပြင့္ေလး ဘယ္ေလာက္ပေဲမႊးေမႊး လူသားတုိ႔၏ 
ႏွလုံးသားထဲက ပြင့္လာေသာ က႐ုဏာပန္းထက္ လွႏိုင ္ေမႊးႏုိင္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္မထင္။  

မ်က္လုံးတစ္စံုႏွင့္  နတ္႐ုပ္တစ္႐ုပ ္     

 (ရသစာတမ္းငယ္) ေပဖူးလႊာ 

တိရစာၦန္တုိ႔၏ က႐ုဏာ 

တိရစာၦန္မ်ား ေလာက၌ပင္လည္း သူတုိ႔မိဘကုိ အသိအမွတ္မျပဳၾကေစဦးေတာ့ သူတုိ႔အေပၚ လံုးလုံး 
လ်ားလ်ား မီွခိုေနသည့္ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက ္အသက္စြန္႔ ကာကြယ္ၾကသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မၾကာခဏ 
ေတြ႔ၾကရသည္။ သည္ေတာ့ မ်ဳိးႏြယ္စုႀကီးတစ္ခုလုံးမတိမ္ေကာ၊ မေပ်ာက္မပ်က္ရွင္သန္ေနေအာင္ မ်ဳိးဆက္ 
သစ္ကေလးေတြကို ပုိၿပီး ၾကင္နာေစာင့္ေရွာက္လုိသည့္ ေစတနာေဇာကုိ သဘာ၀တရားႀကီးက ဖန္တီးေပး 
ထားေလေရာ့သလားဟု ေအာက္ေမ ့မိပါသည္။  

မ်က္လုံးတစ္စံုႏွင့္  နတ္႐ုပ္တစ္႐ုပ ္

(ရသစာတမ္းငယ္)ေပဖူးလႊာ 
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ပ်ဳိမ်စ္မစြမ္း၊ အုိမင္းမစြမ္း 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပ်ဳိမ်စ္မစြမ္းဘ၀တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ေဖးကူေစာင့္ေရွာက္ေပးေနၾကရွာေသာ 
လူႀကီးမိဘမ်ားကုိ အိုမင္းမစြမ္းျဖစ္လာၾကေသာ အခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စြန္႔ပစ္ထားသင့္ပါသေလာ။ 
စြန္႔ပစ္ထားၾကမည္ဆုိပါလွ်င ္ခင္ပြန္းယုတ္၊ လူမသမာမ်ဳိးဆက္ဟုဆုိရပါေတာ့မည္။  

စာစီစာကုံး 

လူရာ၀င္ခ်င္ရင္ အသုံးက်ေအာင္လုပ္ 

ပညာတက္ခ်င္တက္မယ္၊ ဘြဲ႔ရခ်င္ရမယ္၊ အသုံးမက်ရင္ လူရာမ၀င္ဘူး။ 

ပတ္၀န္းက်င္အတြက္  မင္းဟာအၿမဲတမ္း အသုံး၀င္ေနေအာင္လုပ္ပါ။  

တခ်ဳိ ႔ဆိုရင္ ပညာမတက္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ရပ္ကြက္ထမဲွာ သူ႔နည္းနဲ႔သူအသုံး၀င္ေအာင္လုပ္တယ္။  

အဒဲါေၾကာင့္ လူရာ၀င္တယ္ဆုိတာ ကုိယ့္ကိုကုိယ္အသုံး၀င္ေအာင္လုပ္ေနတာ။  

ဘာမွအသုံးမ၀င္ရင္ အသုံးမက်တဲ့ေကာင္ျဖစ္သြားမွာေပါ့။  

စာေပထဲကလူငယ့္သမုိင္း 

မန္း-ဓမၼသာလာေဟာေျပာပြဲ 

နႏြင္မကင္းပုံ 

လူေလာကႀကီးက နႏြင္းမကင္းပုံေထာင္ထားသလုိပ၊ဲ ဟုိထိပ္ဆံုးမွာလည္း အမ်ားႀကီးရိွလုိ႔မရဘူး၊ 
ေအာက္ဆံုးမွာက်ေတာ့လည္း တစ္ေယာက္တည္းပဲ။ 

အေမြ 

ရွင္ဘုရင္နဲ႔ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူ 

ေအာက္ဆံုးက ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူဟာ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးကုိ (ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီး 
တစ္ေယာက္ကုိ) ဘယ္ေတာ့မွမနာလုိမျဖစ္ဘူး။ 

အေမြ 

အလြယ္ဆုံး ကိစၥ 

ေအာက္တန္းက်ဖုိ႔ဆုိတာ ႀကိဳးစားေနဖုိ႔မလုိပါဘူး၊ တစ္ေန႔မွာ ငါေအာက္တန္းက်ရမယ္လုိ႔ အဓိ႒ာန္ျပဳ 
ေနဖုိ႔ မလုိပါဘူး။ 

အေမြ 

တာ၀န္မ့ဲသူ 

တာ၀န္မဲ့တ့ဲသားသမီးရ ဲ ႔မိဘျဖစ္ရတာ ငရ ဲ၊  

တာ၀န္မဲ့တ့ဲသားသမီးျဖစ္ရတာလည္း ငရပဲါပဲ။ 

ယေန႔လူငယ္ 

မန္း-ေအာင္ေျမသာဇံ  ေဟာေျပာပြဲ 

 

ဘ၀ဆုိတ့ဲ အခ်ိန္ 

ဘ၀ဆုိတာအခ်ိန္။ အခ်ိန္မပါဘ ဲဘ၀ျဖစ္လုိ႔မရဘူး ။  

ဘ၀ကုိတန္ဖိုးထားရင္  အခ်ိန္ကုိတန္ဖိုးထားရတယ္ ။  
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အခ်ိန္ကုိ ျဖဳန္းပစ္လိုက္တာဟာ ဘ၀ကုိျဖဳန္းပစ္လုိက္တာပ ဲ။ 

ရည္မွန္းခ်က္ 

သင့္ဘ၀၊ ၉၄ 

မနာလုိျခင္း မျဖစ္သူ 

ကုိယ့္ထက္သာ မနာလုိဆိုတ့ဲ စကားဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆိုရင္ အေတာ္ႀကီးကုိ မွန္ကန္တ့ဲ 

စကားေပပဲ။ ဒါေပမယ့္  မိဘေမတၱာနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္လုိက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ အဲဒီစကားဟာ  မွားသလုိ ျဖစ္လာ 

ျပန္တယ္။ မိဘေတြဟာ  သားသမီးက ကုိယ့္ထက္ျမင့္သြားေလေလ ဂုဏ္ယူေလေလပ။ဲ 

မ်ဳိးဆက္သစ္ 

အခုိင္းႏွင့္ အခုိင္းခံ 

ေလာကႀကီးမွာသူမ်ားခုိင္းတာကုိ က်ဳိးႏြံခံယူမွ ကုိယ္ကသူမ်ားကုိ ခိုင္းႏိုင္တဲ့အဆင့္ကုိေရာက္တာ။ 
ျမန္မာဆုိ႐ိုးစကားတစ္ခုရွိတယ္ . . 

 သူမ်ားဖိနပ္ကုိကုိင္မ ွကုိယ့္ဖိနပ္ကုိကုိင္မယ့္သူေပၚတယ္ တဲ့။ 

အေမြ 

စည္းကမ္းဟူသည္ 

စည္းကမ္းဆုိသည္မွာ လူသည္ မိမိတစ္ဦးတည္း မေနႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပူးေပါင္း 
ေနႏုိင္ေရးအတြက္ေပၚေပါက္လာရေသာ လိုလားအပ္သည့္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ 

စာစီစာကုံး 

႐ုိးသားျခင္း 

႐ိုးသာျခင္းကုိ လူေကာင္းသူေကာင္း၊ သူေတာ္စင္မ်ားကသာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္မဟုတ္၊ 

လူလိမ္လူေကာက္  သူခိုးဓားျပမ်ားကလည္း သူတို႔ကုိယ္တုိင္က မ႐ုိးေျဖာင့္ေစကာမူ ႐ိုးသားျခင္းကုိ ႏွစ္သက္ 

ၾကသည္။သူခိုး၊ ဓားျပမ်ားသည္ ပင္လွ်ငလ္ည္း သူတို႔အခ်င္းခ်င္း႐ုိးသာသူကုိ အေပါင္းအေဖာ္ျပဳၾကၿမဲျဖစ္သည္။ 

႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းဆုိသည္မွာ ႏံုျခင္း၊ အျခင္းမဟုတ္ေခ်။ ပညာမဲ့ျခင္းမဟုတ္ေခ်၊ ႐ိုးသားျခင္း ဆိုသည္မွာ 

မိမိမရထုိက္ေသာပစၥည္း၊ မိမိမရထုိက္ေသာအခြင္ ့ အေရးတုိ႔ကုိ မမက္ေမာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႐ိုးသား 

ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဟူေသာ ဂုဏ္ကုိ ရယူႏိုင္ရန္လြယ္ကူလွသည္ မဟုတ္ေခ်။ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈေၾကာင့္ မိမိဒုကၡ 

မေရာက္ရေအာင္ ေရွာင္တိမ္းကာကြယ္တက္ေသာ ပါးနပ္မႈရွိရန္လုိအပ္သည္။ ထို႔အတူ  ႐ိုးသားမႈ ေၾကာင့္ 

ဆုိက္ေရာက္လာတတ္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ႏိုင္ေသာသတိၱလည္း ရွိရန ္ လုိအပ္သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ သတိၱမရွိဘဲ ႐ိုးသားလုိ႔မရႏုိင္ေခ်။  

စာစီစာကုံး(အေတြးစကေလးမ်ား) 

လူေတာ္လူေကာင္း 

လူေတာ္လူေကာင္း၊  လူေကာင္းလူေတာ္ စသည္ျဖင့္ဆုိၾကသည္။  

ေကာင္းသည္ဆုိျခင္းမွာ စာရိတၱႏွင့္သက္ဆိုင္၍  

ေတာ္သည္ဆုိသည္မွာ  လူစြမ္းဥာဏ္စြမ္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။          

စာစစီာကုံး 
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အက်င့္ 

မေကာင္းတာကုိ အက်င့္လုပ္ရင ္မေကာင္းက်င့္ ပါသြားတာပ၊ဲ  

ေကာင္းတာကုိလည္း အက်င့္လုပ ္ယူရတာပဲ၊  က်င့္ယူရင္ရတယ္။ 

မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားႏွင္ ့ ေတြ႔ဆုံျခင္း 

သရဖူ၊  စက္တင္ဘာ၊ ၉၅ 

သိကၡာႏွင့္ လိပ္ျပာ 

အမ်ားမုိးခါးေရေသာက္၊ ကုိယ္ ေသာက္တဲ့ ၊ အူမ ေတာင့္မ ွ သီလေစာင့္ႏိုင္မည္ တ့ဲ ၊  

ဤစကားပုံမ်ားကုိ မည္သို႔ သုံးစြဲေနၾကသနည္း။  

မဟုတ္တာလုပ္သည့္ ကိစၥအတြက္ ကုိယ့္ဘာသာလိပ္ျပာလုံေအာင္ အသုံးခ်ေနသည္ကိုသာ 

ေတြ႔ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မဟုတ္တာလုပ္မိလွ်င ္ လိပ္ျပာငယ္ၾကရပါမည္။ လိပ္ျပာမလုံ ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ 

လိပ္ျပာလုံေအာင္ ထုိစကားပုံမ်ားႏွင္ ့ လိပ္ျပာၿခံဳထားလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ မေကာင္းတာ 

လုပ္ေနသည္ကုိပင္လွ်င ္ လိပ္ျပာလုံသြားၿပီဆုိေတာ့ စာရိတၱပ်က္ျခင္းတြင ္ ဆံုးခန္းတုိင္သြားၿပီဟု ဆုိၾကရ 

ပါေတာ့မည္။ 

သိကၡာႏွင္ ့ လိပ္ျပာ 

တာေမြၿမိဳ႔နယ္  မဂၢဇင္း၊ ၉၄ 

 

႐ုိးေျဖာင့္မႈ အရင္းအႏီွး 

အျခားအျခားေသာအရင္းအႏွီးမ်ားကုိ တန္းတူညီမွ်လူတိုင္းမရႏုိင္ေစကာမူ  

႐ိုးေျဖာင့္မႈအရင္းအႏီွးကုိေတာ့ျဖင့္ မည္သူမဆုိလုိခ်င္လွ်င္ရႏိုင္ပါသည္။ 

႐ိုးေျဖာင့္မႈ  အရင္းအႏီွး 

႐ုိးေျဖာင့္မႈ ဂုဏ္ 

လူငယ္မ်ားအေနႏွင္ ့ အတက္ပညာ၊ အသိပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္တုိ႔တြင္ တစ္ေယာက္ႏွင္ ့

တစ္ေယာက္  မတူႏိုင္ၾကပါ၊ အကန္႔အသတ္ရွိႏိုင္ၾကပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္ ႐ိုးေျဖာင့္မႈတြင္ကား မည္သူမဆိ ု

အစြမ္းကုန္႐ိုးသားႏုိင္ခြင္ ့ရွိၾကပါသည္။ ထုိ႐ိုးေျဖာင့္မႈဂုဏ္ကုိ ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ အရင္းအႏီွး ထူေထာင္ 

ႏိုင္ပါလ်င္ ၾကာေလ အျမတ္ထြက္ေလ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ 

႐ိုးေျဖာင့္မႈ  အရင္းအႏီွး 

ကၽြမ္းက်င္သည္ဟူေသာ ဂုဏ္ 

အထက္တန္းက်လုိလွ်င ္မျပည့္စံုသူစိတ္မ်ဳိးမေမြးပါႏွင္ ့။ 

လူလည္ဟူေသာ ဂုဏ္မ်ဳိးကုိမမက္သင့္ပါ။  

ကၽြမ္းက်င္သည္ဟူေသာ ဂုဏ္မ်ဳိးကုိ မက္သင့္ပါသည္။ 

လူငယ္ႏွင္ ့ဤပညာ 
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ခ်စ္ေန႐ုံႏွင့္ ၿပီးသည္မဟုတ္ 

သားသမီးမ်ားက မိဘအေပၚမွာ ဪ  သူတို႔ဟာျဖင္ ့ ငါ႔မိ၊ ငါ႔ဖပါကလားဆုိၿပီး ခ်စ္ေနရ႐ုံနဲ႔ 
ၿပီးတာမဟုတ္ဘူး။ ေၾသာ္ ငါ႔မိ ငါ႔ဖမ်ားဟာျဖင့္ ဆင္းရသဲည္ ခ်မ္းသာသည္ကုိ အပထား အရပ္ရပ္ေသာ 
လကၡဏာမ်ားနဲ႔ သားသမီးကုိ ဂုဏ္တက္ေစသည္တကားလုိ႔ ၾကည္ညိဳရမွေကာင္းတယ္ မဟုတ္လား။ အဒဲီလိုပ ဲ
သားသမီးမ်ားအေပၚမွာလည္း ကိုယ့္သား၊ ကုိယ့္သမီးရယ္လုိ႔ ခ်စ္ေနရ႐ုံနဲ႔ ၿပီးတာမဟုတ္ဘူး။ ေၾသာ္   ငါ႔သား၊ 
ငါ႔သမီးဟာျဖင့္ မိဘရဲ႕ ဂုဏ္ကုိေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရွာေပတကား  ရယ္လုိ႔ ၾကည္ညိဳရမွေကာင္းႏိုင္တယ္  
မဟုတ္လား။  

သူတုိ႔ေလးေတြရ ဲ႔စာ 

                                                                                                         သရဖူ၊  ဇြန ္၉၄ 

အက်င့္မွန္ 

ပညာရိိွတစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန ္ အေတြ႔အႀကံဳမွ အေတြးအႀကံသာလွ်င္မက အက်င့္အမွန္ကုိလည္း 
လုိအပ္သည္ ဟုထင္မိသည္။  

အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္အေတြးအႀကံ (ဥႆာ၊  ႏိ၀ုင္ဘာ၊ ၉၀) 

ျပႆဒါးႏွင့္  ရက္ရာဇာ 

ကုိယ္ရပိုင္ခြင့္မဟုတ္တဲ ့ မရထုိက္တဲ့အခြင့္အေရး ၊ မရထုိက္တ့ဲေငြေၾကး ကုိယူကိုမယူနဲ႔။ 
(အဒဲါျပႆဒါးပ)ဲ  

ျပႆဒါးပုိက္ဆံကုိ  မရွာနဲ႔။ ရက္ရာဇာ  ပိုက္ဆံကုိရွာပါ။ ရသင့္ရထုိက္တ့ဲ ရက္ရာဇာပိုက္ဆံကုိရမ ွ
ေမာင္ရင္လည္းရာဇာျဖစ္ႏိုင္မွာေပါ့။ ႏုိ႔မဟုတ္ရင္  ဘ၀လည္း ျပႆဒါးဘ၀ႀကီးျဖစ္သြားမွာေပါ့။ 

အေမြ 

ေရႊေခတ္လား၊ ႐ႊံ႔ေခတ္လား 

လူငယ္ေတြက သူတုိ႔ရ႕ဲ လူငယ္ေရႊေခတ္ႀကီးကုိ ထူေထာင္ခ်င္ၾကသည္။ အိပ္မက္ မက္ၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္  စာရိတၱမခိုင္မာေသာ လူငယ္ေတြ တုိးပြားလာလွ်င္ေတာ့ ေရႊေခတ္မဟုတ္ဘ ဲ ႐ႊံ႔ေခတ္ႀကီးသာ 
ျဖစ္လာလိမ့္မည္။   

သိကၡာႏွင္ ့ လိပ္ျပာ 

တာေမြၿမိဳ႔နယ္  မဂၢဇင္း၊ ၉၄ 

အရွက္ႏွင့္ အသက္  

အေရးဟ့ဲအေၾကာင္းဟ့ဲဆိုလုိက္လွ်င ္ အသက္ကုိစြန္႔၀ံၾကေသာ လူငယ္တုိ႔သည္ ႐ုပ၀္တၱဳကုိမက္ေမာ 

ေသာေၾကာင့္ အရွက္ကုိစြန္႔ၾကသည့္ဘ၀သုိ႔ သက္ဆင္းၾကေတာ့မည္ေလာ ဆုိတာမ်ဳိးကုိ ကၽြန္ေတာ္ေတြးမ ိ

လာသည္။ တကယ္ေတာ့ ရွက္ေၾကာင့္အသက္ကုိ စြန္႔သည္ဟူေသာစကားသာရိွသည္ ဟုတ္လား။ 

(အသက္ကုိစြန္႔၀့ံၾကေသာလူငယ္တုိ႔သည္) ကုိယ့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထမင္းႏွင့္လစဲားၾကေတာ့မည္ေလာ၊ 

အ၀တ္မစားႏွင့္လၿဲပီး ၀တ္ၾကေတာ့မည္ေလာ ဆိုတာမ်ဳိးေတြကို စဥ္းစားရမည့္အခ်ိန္သို႔ ေရာက္မွန္းမသိ 

ေရာက္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ 

သိကၡာႏွင္ ့လိပ္ျပာ 

တာေမြၿမိဳ႔နယ္ မဂၢဇင္း၊ ၉၄ 
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ခုိးတာဟာ ခုိးတာပါ 

ဟုိအရင္ လက္၀၀ဲါဒ အဲ  ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လန္ွေရးဆုိတာမ်ဳိးေတြ ေရပန္းစားေနစဥ္ကာလက အရင္းရွင္ 

စနစ္ဆိုးႀကီးေၾကာင့္ ဆင္းရသဲားနင္းျပားေတြဟာ မခုိးခ်င္ဘခုိဲးရ၊ မဆုိးခ်င္ဘဲ ဆုိးရတ့ဲ အျဖစ္မ်ဳိးေတြ 

ႀကံဳခဲ့ၾကရတယ္။ အဲဒါေတြလည္း ဟုတ္ခ်င္ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀တၱဳေတြဘာေတြ ေရးတဲ့အခါက်ေတာ့ 

၀တၱဳဆရာက လက္လုိက္ၿပီး အဲဒီသူခိုးကုိပသဲနားလာေအာင္၊ ခြင့္လႊတ္လာေအာင္၊ ဂ႐ုဏာသံနဲ႔ 

ေရးတာမ်ဳိးေတြ ေပၚေပါက္လာခ့ဲပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မႀကိဳက္ဘူး။ ဘယ္သူခိုးပခဲိုးခုိး၊ ခိုးတာဟာ 

ခိုးတာပါပဲ။ စနစ္ႀကီးေၾကာင့္ ခိုးျခင္းကုိ က်ဴးလြန္ရတာကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ေရးခ်င္ေရးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ခိုးတာကို 

တရားသေယာင္ေယာင္မ်ဳိးေတာ့ မေရးေစခ်င္ဘူး။ 

ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ် 

ေရႊ၊ ၾသဂုတ္၊ ၉၃ 

ကုိယ္မႀကိဳက္တာကုိ  ကုိယ္ကလည္း မလုပ္နဲ႔ေပါ့ 

ကုိယ့္လုပ္အားခကုိ ေခါင္းပံုျဖတ္တာကုိ မေက်နပ္လုိ႔ တုံ႔ျပန္ေတာ္လွန္သူဟာ ကုိယ့္လုပ္အားနဲ႔ 

ရတာမဟုတ္လဲ ဘာေၾကာင့္ယူခ်င္ရတာလဲ။ ကိုယ့္ရပိုင္ခြင့္ကုိအဆုံးရံႈးမခံႏိုင္လုိ႔ တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္သူဟာ 

ကုိယ္ရပိုင္ခြင့္မရိွတာကုိလည္း မယူဘူးဆုိတဲ့ စာရိတၱသတိၱမ်ဳိးေမြးႏိုင္ရမွာေပါ့။  

ေအာင္သင္းစဥ္းစားမိသမွ် 

ေရႊ၊  ၾသဂုတ္၊ ၉၃ 

အေပါင္းအသင္း  သန္႔ရွင္းမႈ 

ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းမႈသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသကဲ့သုိ႔ အေပါင္းအသင္း  
ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းမႈသည္လည္း စာရိတၱက်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေလသည္။   

စာစီစာကုံး 

ကာကြယ္ထိုက္သူကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္း  

အကာအကြယ္ေပးအပ္တဲ ့လူတစ္ေယာက္ကို သတိၱရွိတဲ့လူတုိင္း၊ စြမ္းအားရိွတ့ဲလူတုိင္းက ကာကြယ္ 
ၾကရတာဟာ လူ႔က်င့္၀တ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆပါတယ္။ 

စာေပ လူၾကမ္းမင္းသား 

မိမိကုိယ္ကုိ မထိန္းသိမ္းသူ  

မိမိကုိယ္ကုိေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းျခင္းမျပဳသူသည္၊ သူတစ္ပါး၏အက်ဳိးစီးပြား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ု
ဖ်က္ဆီးသည္။ 

ေစာင့္စည္းမႈ 

သင့္ဘ၀၊ ဇြန ္၉၅ 

ေလာကကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ အရာ 

ေလာကႀကီးကုိ ၿပိဳကြဲေပ်ာက္ပ်က္ မသြားရေလေအာင္ ထိန္ကြပ္ေပးထားသည့္အရာမွာ ကုိယ္က်င္ ့
တရားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကုိယ္က်င့္တရားကုိ ခိုင္မာစြာခ်မွတ္ေပးထားသည္မွာလည္း ဘာသာေရးပင ္
ျဖစ္သည္။  

ျမန္မာႏွင့ ္သံဃာ ( ေရႊတိဂံ ုေရၾကည္ေတာ္အသင္း မဂၢဇင္း ) 
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အက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္ ဆႏၵစြဲ  

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဂ်ီၾသေမထရီပညာရပ္ကုိ သင္ၾကားခဲ့ရျခင္း၏ ပဓာနရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လက္သမား 
လုပ္စားဖုိ႔မဟုတ္။ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖုိ႔ မဟုတ္၊ အက်ဳိးအေၾကာင္းသက္ေသခုိင္လုံပါလွ်င္ 
(မိမိဆႏၵစြဲကုိ ေဘးခ်ိတ္ၿပီး) အဆုိတစ္ခုမွန္ကန္ေၾကာင္း လက္ခံတတ္ဖုိ႔ စိတ္ကုိ ေလ့က်င့္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု 
ဆုိသင့္ပါသည္။ 

အက်ဳိးအေၾကာင္းဆုိသည့္ ကိစၥ 

ဟန္သစ္ 

နည္းနည္းဖတ္၊ မ်ားမ်ားစဥ္းစား 

အမ်ားႀကီးဖတ္ၿပီး နည္းနည္းမွမစဥ္းစားရင္ ဗဟုသုတမ်ားတဲ့ လူည့ံတစ္ေယာက္ပျဲဖစ္ေနမွာေပါ့။  

အမ်ားႀကီးစဥ္းစားၿပီး ေရးထားတ့ဲစာအုပ္ေကာင္း နည္းနည္းေလာက္ကုိဖတ္ၿပီး 

ကုိယ္တိုင္ကမ်ားမ်ားစဥ္းစားႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းတယ္ဗ်။ 

(ဆရာ ၿမိဳ႔မေမာင္၏ ၾသ၀ါဒ) 

ဆရာၿမိ ႔ဳမေမာင္ႏွင္ ့ကၽြန္ေတာ ္

ေပဖူးလႊာ 

 

 

 

စကားလုံးႀကီးမ်ား၏ အႏၱရာယ္  

 ႀကီးက်ယ္၍ ထည္၀ါခမ္းနားလွေသာ စကားလုံးႀကီးမ်ားသည္ လူငယ္မ်ား၏စိတ္ကုိ အလြန္တက္ၾကြ 
ေစလ်က္ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ေအာင္စဥ္းစားရာတြင ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေၾကာင္း သတိျပဳေစလုိ၍ 
ေရးသားလုိက္ရပါသည္။ 

ႀကံဳခဲ့ရပံုမ်ား 

စံပယ္ျဖဴ 

အေတြး စနစ္က်ျခင္း  

အေတြးရဲသည္ဟူေသာ စကားမ်ဳိးကုိ ကၽြန္ေတာ္အထင္မႀကီးပါ။ အေတြးစနစ္က်သည္ ဟူေသာ 

အျဖစ္မ်ဳိးကုိသာ အထင္ႀကီးပါသည္။ စနစ္မက်ေသာအေတြးရျဲခင္းမ်ဳိးသည္ ေတြးသူ၊ ေရးသူ ကိုသာမက 

ေဘးလူကုိပါ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစတတ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္ပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 

ေပဖူးလႊာ၊ ေမ၊ ၈၇ 

ခဏေလာက္ ရပ္ၿပီး စဥ္းစားျခင္း 

မက္လုံးေပးလုိက္၊ လွန္႔လုိက္ႏွင့္လုပ္စားၾကသူမ်ား၏ ေခတ္မွာ မကုန္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ကုိ ျဖစ္ေနပါ 

ေတာ့သည္။ ေရႊကုိ ပြားေပးမည္ဟု အယုံသြင္းၿပီး ေရႊကုိ လိမ္ယူသြားတာေတြ၊ ေပ်ာက္ေစဆရာ ဆုိတာမ်ဳိးေတြ 

မၾကာခဏ ၾကားေနရပါသည္။ ဤသည္မွာ ခဏေလာက္ကေလး ရပ္ၿပီး က်ဳိးေၾကာင္း ဆင္ျခင္ေလ့ မရိွေသာ 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆႏၵစြဲကင္းေသာ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈမ်ဳိး ရႏိုင္ရန္မလြယ္လွေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ သိပါသည္။ 
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သုိ႔ေသာ္ ခဏေလာက္ရပ္ၿပီး စဥ္းစားလိုက္ခ်င္သည့္အေလ့မ်ဳိးကုိ ထူေထာင္ႏိင္ု လွ်င္ေတာ့ အလြန္ေကာင္း 

သည္ဟု ေအာက္ေမ့မိပါသည္။  

ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ် 

ေရႊ၊ စက္တင္ဘာ၊ ၉၃ 

ေသရမွာထက္ ေၾကာက္တ့ဲ ကိစၥ 

အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားကုိ ခဏေလာက္ကေလး ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္စပ္ၿပီး စဥ္းစားလုိက္မည္ဆုိလွ်င္ 

ယုတိၱရွိေၾကာင္း၊ ယုတိၱမရွိေၾကာင္း သိလုိက္ႏိုင္ပါသည္။ (သုိ႔ေသာ္ မစဥ္းစားခ်င္ၾကပါ။) ထုိ႔ေၾကာင့္ 

အခ်ဳိ႕ေသာပညာရိွႀကီးမ်ားက လူေတြ အေၾကာက္ဆုံးေသာ အရာမွာစဥ္းစားျခင္း ျဖစ္သည္ဟ ု ဆုိခဲ့ၾကျခင ္

းျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻေက်ာ္ဒႆနပညာရွင္ႀကီး ဘာထရန္ ရပ္ဆယ္လ္က လူအားလုံးေလာက္နီးနီးမွာ 

စဥ္းစားရမည္ကိ ု ေသရမွာထက္ပိုေၾကာက္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မစဥ္းစားဘဲ ေသကုန္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ 

ဟုရက္ရက္စက္စက္ ေျပာခဲ့ျခင္းမွာ မလြန္လွဟုေအာက္ေမ့မိပါသည္။ 

ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ် 

ေရႊ၊ စက္တင္ဘာ၊ ၉၃ 

 

 

 

ကုိယ္ည့ံလွ်င္ ည့ံမွန္းသိ  

ကုိယ္ည့ံတာကုိ သိေအာင္ႀကိဳးစားရမယ္  

ကုိယ္ည့ံေနတာကုိ ည့ံမွန္းမသိရင ္ဘယ္ေတာ့မ ွမတုိးတက္ဘူး။ 

အေမြ 

ရွက္စရာကုိ ရွက္တတ္ရမွာပဲ  

သမုိင္းကုိ ျပန္ၿပီး ေလ့လာလုိ႔ ရွက္စရာေတြ႔ရင္  

ကုိယ့္လူမ်ဳိး ည့ံခဲ့တာေတြ ျပန္ေတြ႔ရင ္ရွက္ကို ရွက္ရမွာပ။ဲ  

ရွက္စရာကုိ ရွက္ရမွန္းကုိ မသိတာက ပိုၿပီးရွက္စရာ ေကာင္းတယ္၊ 

အဒီဲလို ည့ံတဲ့အျဖစ္မ်ဳိးကုိ ေနာက္ထပ္မေရာက္ရေအာင္ 

တစ္မ်ဳိးသားလုံး တက္ညီလက္ညီႀကိဳးစားၾကရမွာပ ဲမဟုတ္လား။ 

ေအာင္သင္း၊ စဥ္းစားမိသမွ် 

ေရႊ၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ၉၃ 

အေကာင္းဆုံး ေ၀ဖန္ေရး   

ေ၀ဖန္ေရးတကာတုိ႔တြင ္ မိမိကုိယ္မိမိေ၀ဖန္ေရးကား အေကာင္းဆုံးေ၀ဖန္ေရး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ထုိေ၀ဖန္ေရးကုိ ျပဳလုပ္ၾကပါဟု လူငယ္မ်ားအားတုိက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။  

အေကာင္းဆုံး ေ၀ဖန္ေရး (သရက္ၿမိဳ႔နယ္ မဂၢဇင္း၊ ၉၅) 
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ေျပာသူႏွင့္ ေျပာသည့္စကား   

(က်ဳိးသင့္ေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားၾကၿပီဆုိလွ်င)္ ဘယ္သူေျပာသလဲဆိုတာထက္ ေျပာတ့ဲစကားရဲ႕ 
တန္ဖိုးကုိသာ စဥ္းစားသင့္ၾကတယ္။ 

မ်ဳိးဆက္သစ္ 

အလကၤာႏွင့္ အက်ဳိးအေၾကာင္း  

စကားေခ်တင္ က်ဳိးသင့္ေၾကာင္းသင့္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီဆုိလွ်င ္ အလကၤာစသည္တို႔ကုိ ပဓာနမထားဘဲ 
အတုိဆုံး အရွင္းဆုံးနည္းျဖင့္သာ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးအပ္ပါသည္။ 

ရန္သူ မဟုတ္ပါ 

ေပဖူးလႊာ၊ ေမ၊ ၈၆ 

အေတြးမ်က္ႏွွာလိုက္မႈ   

ငါတုိ႔တစ္ေတြက သူမ်ားေတြျဖစ္ရင ္ ကုိယ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ ေကာင္းတ့ဲကိစၥမ်ဳိး 
ေတြမွာက်ေတာ့မ ွ ေတြးမိတတ္ၾကတာ။ သူမ်ား ထီေပါက္ရင္ ကုိယ္လည္း ေပါက္ႏိုင္တယ္လုိ႔ေတြးတယ္၊ 
ထီထုိးၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမ်ား ကားတုိက္ခံရရင္ ကုိယ္လည္းကားတုိက္ခံရႏိုင္တယ္ဆုိတာမ်ဳိးကုိေတာ့ 
မေတြးမိဘူး။  

သူမ်ားျဖစ္ရင ္ (တစ္ခါတုန္းက တပည့္ေတြ) 

 

 

 

႐ုပ္ရွင္ေၾကးမုံ (၈၉)   

လက္ခုပ္ၾသဘာ ေမွ်ာ္လင့္မႈ ၊ ပတ္၀န္းက်င္၏ ခ်ီးမြမ္းေျမွာက္စားမႈဟူေသာ ဆုလာဘ္ကုိ ေမွ်ာ္ကုိး 
သျဖင့္ မိမိ၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႏွလုံးသားကုိ သစၥာေဖာက္ျခင္း မျဖစ္ေစအပ္။ 

ရွက္စရာေကာင္းပါသည္ 

စံပယ္ျဖဴ၊ မတ္၊ ၈၆ 

ဆြဲေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အမွန္တရား   

အမွန္တရားကုိ ပရိသတ္သိေအာင္ အားထုတ္ျခင္းႏွင္ ့ ပိရိသတ္ မိမိအလုိသုိ႔ ပါလာေအာင္ 
ႀကိဳးပမ္းျခင္းတုိ႔သည္ တူမေယာင္ႏွင့္ ကြဲသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယူဆပါသည္။ အမွန္တရားဆုိသည္မွာ 
သူကုိယ္တုိင္ကပင္လွ်င ္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေသာ စြမ္းအားႀကီး ရိွေနၿပ ီ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႐ိုးသား 
စင္ၾကယ္ေသာသူတုိ႔ အေရးႀကီး ႀကိဳးစားၾကသည္မွာ အမွန္တရားကုိ ေပၚလြင္ေအာင္တင္ျပရန္သာ ျဖစ္သည္။ 

သဂၤါရ၀သုတ္ 

စံပယ္ျဖဴ၊ ဧၿပီ၊ ၈၆ 

မေဆြးေႏြးအပ္သူ   

ဘုရားရွင္ကေတာ့ အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္ ကုိယ့္ဘက္ကမွန္ေနသည္ပထဲားဦးေတာ့ ႏိုင့္ထက္စီးနင္း 
ေျပာဆုိေဆြးေႏြးတတ္သူတုိ႔ကုိ မေဆြးေႏြးသင့္ေသာသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ 

ကထာ၀တၱဳ 

စံပယ္ျဖဴ၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၈၅ 
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ေၾကာက္တတ္တ့ဲ ဦးေႏွာက္   

ဘ၀ကုိ အမွတ္မဲ့ကုန္ဆုံးသြားေစတ့ဲ လူငယ္ေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတ့ဲ 

စာမ်ဳိးေတြကုိသာ ဖတ္ခ်င္ၾကတယ္။ စဥ္းစားစရာေကာင္းတ့ဲစာမ်ဳိးေတြကုိ သိပ္မဖတ္ခ်င္ၾကဘူး။ သူတုိ႔ရ႕ဲ 

ဦးေႏွာက္က “စိန္ေခၚျခင္း” ကို လက္မခံႏိုင္ၾကဘူး။ သူတုိ႔ဟာေဖ်ာ္ေျဖမႈကုိသာ အစဥ္မြတ္သိပ္ေတာင့္တ 

ေနတတ္ၾကတယ္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ တုိးတက္ရစ္ဖို႔ ဤစာအုပ္ကုိ ဖတ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ သင့္၌ေျပာစရာစကား ေတြးစရာ 

အေတြး ေရးစရာ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္၏  ကိုယ္ပိုင္အေတြးအျမင္မ်ားကုိ 

က်န္သည့္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင ္ခ်ေရးၾကည့္စမ္းပါ  ….. ။ 

 

 


