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အပုိင္း(၁) 
 

 ကၽြန္မမွာ စာအလြန္ေတာ္တဲ့ မိတ္ေဆြဇနီးေမာင္ႏွံ ရိွခဲ့ပါတယ္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက အလြန္တရာ 
ေအာင္ျမင္တဲ့ က်ဴရွင္ဆရာ။ ဇနီးျဖစ္သူက စာအလြန္ေတာ္ၿပီး ေဆးေက်ာင္းကုိ မတက္လုိတဲ့အတြက္ 
႐ိုး႐ုိးဘြဲ႔ကုိ ယူထားတဲ့သူ။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ ဘာမွမလုပ္သူ။ ကၽြန္မက ဇနီးသည္ကုိ 
ဘာမွမလုပ္ခိင္ုးဘူးလားလုိ႔ စပ္စုလုိတာလည္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေမးမိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ 
သာမာန္ဘြဲ႔ရတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘ ဲ ထူးခၽြန္ဆုေတြဘာေတြ ရတ့ဲအထိ ေတာ္တဲ့ ဘြဲ႔ရ တစ္ေယာက္ 
ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။ ခင္ပြန္းသည္က ေလသံခပ္ျမင့္ျမင့္နဲ႔ ေျဖပါတယ္။ သူအလုပ္လုပ္ေတာ့ေရာ ဘယ္ေလာက္ 
ရမွာမုိ႔လ၊ဲ သူသံုးတာနဲ႔ ေလာက္မွာမွ မဟုတ္တာ။ သူ႔အေျဖက ကၽြန္မလုိခ်င္တဲ့ အေျဖ မဟုတ္ပါဘူး။ 
အလုပ္လုပ္တယ္ ဆိုတာ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အဓိကထားၿပီး လုပ္ၾကရတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
စားဝတ္ေနေရး အတြက္ မလုိတာနဲ႔ အလုပ္မလုပ္ဘူး ဆုိတာက်ေတာ့လည္း မိမိတုိ႔မွာ အရည္အခ်င္းေတြ 
အေဟာသိကံ ျဖစ္မကုန္ဘူးလား။  
 
    ကၽြန္မဘာသာ ေမးမိတာ မွားပါတယ္လို႔ ေျပာရေတာ့မလုိလုိနဲ႔။ အေမးနဲ႔အေျဖ မကုိက္ႏုငိ္ဘဲ 
လက္ေလွ်ာ့လုိက္ရပါတယ္။ အဒ့ီဲဇနီးေမာင္ႏံွမွာ ခင္ပြန္းသည္က ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ ဘယ္လုိမွ 
ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ ေျပာမယ့္သာေျပာရတာ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးေရာ ေသျခင္းနဲ႔ 
ခ်ိန္းခ်က္ထားႏိုင္တာမွ မဟုတ္တာ။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေသၾကရတာခ်ည္းပါပဲ။ ခင္ပြန္းသည္ရိွတုန္းက ေငြကို 
အလွ်ံပယ္သံုးျဖဳန္းေနခ့ဲတဲ့ ဇနီး။ ေငြေတြေပါလြန္းလုိ႔ အိမ္ရွင္မ အလုပ္ကုိေတာင္ စနစ္တက် ဝင္မလုပ္ခဲ့တဲ့ 
ဇနီးဟာ သူ႔ကုိယ္သူ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္ႏိုင္ျခင္း မရိွေတာ့ပါဘူး။ အေနအစားကုိလည္း မေလွ်ာ့ႏုိင္၊ 
ဘာလုပ္လုိ႔ လုပ္ရမွန္းလည္း မသိနဲ႔၊ ရွိသမွ် ေတြလည္း တတိတတိနဲ႔ ကုန္ကုန္လုိက္လာပါေတာ့တယ္။ 
ေနာက္ဆုံးေတာ့ အိမ္ေတြေရာင္း၊ ေျမေတြေရာင္းနဲ႔ မျဖစ္သင့္တာေတြ ျဖစ္ေနရွာတယ္ဆုိတဲ့ စကားကုိသာ 
ၾကားရပါတယ္။  
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 “အလုပ္ဟူသမွ် ဂုဏ္ရွိစြ”ဆုိတဲ့ စကားမွာ နည္းနည္းေတာ့ ထပ္ၿပီးျဖည့္ခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ 
သမၼာအာဇီဝ ေကာင္းေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အလုပ္သည္ ဂုဏ္ရိွစြ၊ ေကာင္းေသာ အလုပ္သည္ 
ဂုဏ္ရိွစြလုိ႔ဆုိတဲ့ စကားပါပ။ဲ  
 
 ေကာင္းေသာအလုပန္ဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ဇာတ္ေၾကာင္းတစ္ခုကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား 
ၾကားဖူးနားဝ ရိွၾကမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စကားစပ္ရိွတာေၾကာင့္ ျပန္ေျပာပါရေစ။  
ေျပာတ့ဲအခါမွာ ပါ႒ိပါရဂူ ဆရာႀကီး ဦးေအာင္မိုးရ႕ဲ အရွင္အာနႏၵာဝတၳဳထဲက တုိက္႐ိကု္ပ ဲ ထုတ္ႏတု္ 
တင္ျပပါရေစ။ စကားက ရွင္းေနပါတယ္။  
 
 တစ္ခါေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဣသိပတန မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ သီတင္းသုံးေတာ္မူစဥ္ ဆြမ္းစား 
ေက်ာင္းတံခါး၌ သာမဏငယ္တုိ႔ ေပးေသာ ဆြမ္းက်န္ ဟင္းက်န္တုိ႔ကုိ ခံယူေနသည့္ ေတာင္းရမ္း 
စားေသာက္သူ တစ္ေယာက္ကုိ ျမင္ေတာ္မူသျဖင့္ ျပံဳးေတာ္မူသည္။ ထုိအခါ အရွင္အာနႏၵာက 
ျမတ္စြာဘုရား ျပံဳးေတာ္မူျခင္း အေၾကာင္းကုိ ေမးေလွ်ာက္ရာ ဤသုိ႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။  
 
 “အာနႏၵာ၊ မယားကိုေခၚ၍ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ေနရေသာ ဤမဟာဓန သူေဌးသားကို 
ၾကည့္စမ္းေလာ့။ ဤသူေဌးသားသည္ ဗာရာဏသီျပည္၌ပင္ ကုေဋရွစ္ဆယ္ ႏွစ္လီမွ်ေသာ ဥစၥာပစၥည္း 
မ်ားကုိ ကုန္ခန္းေအာင္ သုံးျဖဳန္းပစ္ခဲ့သည္။ အကယ္၍ ဤသူသည္ ပထမအရြယ္၌ စည္းစိမ္ဥစၥာတုိ႔ကုိ 
မကုန္ေစဘဲ အလုပ္လုပ္ျငားအ့ံ ၊ ဤၿမိဳ႕၌ အႂကြယ္ဝဆုံး သူေဌးသားျဖစ္ရာသည္။ အိမ္မွထြက္၍ 
ရဟန္းျပဳလွ်င္လည္း ရဟႏၲာအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရာ၏။ သူ၏ မယားသည္လည္း အနာဂါမိ ဖိုလ္၌ တည္ရသည္။ 
အကယ္၍ မဇိၥ်မအရြယ္၌ စည္းစိမ္ဥစၥာတုိ႔ကုိ မကုန္ခန္းေစဘ ဲ အလုပ္လုပ္ျငားအ့ံ၊ ဒုတိယေျမာက္ 
သူေဌးျဖစ္ရာ၏ ။ အိမ္မွထြက္၍ ရဟန္းျပဳလွ်င္လည္း အနာဂါမိ ျဖစ္ရာသည္။ သူ၏ မယားတြင္လည္း 
သကဒါဂါမိ ဖိုလ္၌ တည္ရာသည္။ အကယ္၍ ေနာက္ဆုံးပစၧမိအရြယ္၌ စည္းစိမ ္ဥစၥာတုိ႔ကုိ မကုန္ခန္းေစဘ ဲ
အလုပ္လုပ္ျငားအ့ံ၊ တတိယေျမာက္သူေဌးျဖစ္ရာ၏။ အိမ္မွထြက္၍ ရဟန္းျပဳလွ်င္လည္း သကဒါဂါမ ္
ျဖစ္ရာသည္။ သူ၏ မယားတြင္လည္း ေသာတၱပတိၱ ဖိုလ္၌ တည္ရာသည္။ ယခုအခါ၌ကား ဤမဟာဓန 
သူေဌးသားသည္ လူ႔စည္းစိမ္မွလည္း ဆုံး႐ံႈးခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ ႏွစ္ဖက္ရံႈး ရံႈးၿပီးေနာက္ ေျခာက္ေနေသာ 
ညြန္ေျပာင္း၌ ႀကိဳးၾကာငွက္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရာသည္။” 

 
 ထုိ႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသုိ႔ တရားေဟာေတာ္မူသည္။   
 “ပ်ိဳရြယ္ေသာ အခါ၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကုိ မက်င့္ေသာေၾကာင့္ ၊ ဥစၥာပစၥည္းကုိလည္း ရေအာင္ 
မရွာေသာေၾကာင့္ လူမုိက္တုိ႔သည္ ငါးမရွိေသာ ညြန္ေျပာင္း၌ ႀကိဳးၾကာငွက္အုိႀကီး တို႔က့ဲသုိ႔ ေနာက္ဆံုး 
အခ်ိန္၌ ၾကံမိႈင္ၾကရသည္။ ”  
 
 “ပ်ိဳရြယ္ေသာ အခါ၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကုိ မက်င့္ေသာေၾကာင့္ ၊ ဥစၥာပစၥည္းကုိလည္း ရေအာင္ 
မရွာမွီးျခင္းေၾကာင့္ လူမိုက္တုိ႔သည္လည္း ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္၌ ေရွးက အျဖစ္သနစ္တုိ႔ကုိ ေျပာဆို 
ညည္းတြားၾကလ်က္ အရွိန္ကုန္၍ က်ေသာ ျမားက့ဲသို႔ ၾကံမိႈင္ၾကရသည္။ ”  
 
 ဒါကေတာ့ အခ်ိန္မ ီ အလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိရင္ အတိတ္ကံ ေကာင္းေပမယ့္ 
ႀကီးကာမွ ဒုကၡေရာက္ရတ့ဲ အေၾကာင္းကုိ ခုိင္လုံေအာင္ သက္ေသျပႏုိင္တဲ့ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ မုခ္ပါတ္ေတာ္ျဖစ္လုိ႔ မမွားႏုိင္ပါဘူး။  
 
 မဟာဓန သူေဌးသားက ကုေဋရွစ္ဆယ္ ႏွစ္လီ တစ္ရာ့ေျခာက္ဆယ္ ႂကြယ္ဝေနတာက သူနဲ႔ 
ထိမ္းျမားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးက ရွစ္ဆယ္ပါလာၿပီး သူ႔ဘက္ကလည္း ကုေဋရွစ္ဆယ္ အေမြရခဲ့လုိ႔ပါ။ ကၽြန္မတုိ႔ 
ျမန္မာမ်ား အေနနဲ႔ ဒီ ကုေဋရွစ္ဆယ္ သူေဌးသားအေၾကာင္း ၾကားဖူးၾကပါတယ္။ ငယ္ရြယ္စဥ္က 
ပညာမရွာဘ ဲ ရသမွ်အေမြကုိ ထုိင္စားေနရင္ ဘယ္လုိ ျဖစ္တတ္တယ္ ဆုိတာ သံေဝဂ ရေစခ်င္လုိ႔ 
ေဟာေျပာခ့ဲတဲ့ ဇာတ္ေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာ မိမိကုိယ္မိမိ ေဆာက္တည္ဖို႔အတြက္ ၊ 
မိမိဘဝကုိ ခုိင္ခံ့စြာ တည္ေဆာက္ ဖို႔အတြက္ အလုိအပ္ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ေငြကေလး မျဖစ္စေလာက္ေလးနဲ႔ 
ဆုိတဲ့စကား၊ ဒါမ်ိဳးေတြ ဘယ္တုန္းကမွ မလုပ္ခဲ့ဖူးဘူးဆုိတ့ဲ စကားမ်ားကုိ ေလသံခပ္ျမင့္ျမင္န့ဲ႔ 
ေျပာတတ္ၾကတဲ့သူေတြ ေလာကမွာ တစ္ပံုတစ္ပင္ရိွေနမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ 
 
 ေငြကုိ မ်ားမ်ား လိုခ်င္ရင္လည္း လူအား စိတ္အား မ်ားစြာရင္းႏီွးၿပီး လုပ္ၾကရမွာပါပဲ။ အလုိ 
အေလ်ာက္ေတာ့ ေငြမ်ားမ်ား ရတဲ့အလုပ္ ရမလာႏုိင္ပါဘူး။ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး၊ အဆက္အသြယ္ 
အရင္းအႏီွးမ်ားကုိလည္း ထည့္တြက္ ၾကရဦးမွာပါပဲ။  
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 ကၽြန္မတုိ႔ ၾကားဖူးၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကေရာ၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကပါ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝ လာၾကသူမ်ားထဲက 
တခ်ိဳ႕ကလည္း အစကေတာ့ ေငြစေၾကးစ အရနည္းတဲ့ အလုပ္ကစၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကရတဲ့ ဆင္းရသဲားေတြ 
ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိဘဝကို တုိးတက္ေစခ်င္တ့ဲ သူေတြက သတိ၊ ဝီရယိ ၊ လုံ႔လ စသည္တုိ႔ကုိ မျပတ္တမ္း 
ထားၿပီး ႀကိဳးစားခ့ဲၾကသူေတြ ခ်ည္းပါပဲ။  
 
 တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝၿပီး ျဖစ္တ့ဲအတြက္ မိဘမ်ားကလည္း သားသမီးမ်ားကုိ ပင္ပန္း 
ဆင္းရတ့ဲဲ အလုပ္ကုိ မလုပ္ေစခ်င္ၾကပါဘူး။ အကြက္ေကာင္းကုိ ေစာင့္ေန၊ ေခ်ာင္းေန တတ္ၾကပါတယ္။ 
အဒီဲေတာ့ သားသမီးမ်ားရဲ႕ ဘဝမွာ ခတ္ကြင္းျပင္တာနဲ႔ ရြာသစ္ႀကီးကုိ ေရာက္ကေရာ ဆိုသလုိ အစစ 
အရာရာ ေနာက္က်သြားတတ္ပါတယ္။  
 
 ကၽြန္မ ဆြမ္းေကၽြးပြဲ တစ္ခုမွာ နားစြန္နားဖ်ား ၾကားလုိက္တဲ့ အေၾကာင္းေလး တစ္ခုကုိ ေျပာျပ 
ခ်င္ပါတယ္။ ဂ်ပန္သြားဖုိ႔ အဆက္အသြယ္နဲ႔ လုပ္ရမွာ ၁ဝသိန္း ကုန္မယ္တ့ဲ။ ဒါေတာင္မ ွ စိတ္ခ်ရတဲ ့
သူေတြကုိ ေရြးရဦးမွာတ့ဲ။ ႏို႔မို႔ရင္ ေငြဆံုးမွာ စုိးရတယ္တဲ့။ ကၽြန္မကေတာ့ ကုိယ္နဲ႔လည္း မဆုိင္ေတာ့ 
ဘာမွမေျပာသာဘ ဲပါးစပ္ႀကီးဟၿပီး အ့ံအားသင့္ ေနတာေပါ့ေလ။ ဆုိင္ရင္လည္း ဘာေျပာရမွန္း မသိေအာင္ 
ျဖစ္ေနလုိ႔ ေျပာမိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။  
 
 အဒ့ီဲေတာ့ သူတုိ႔နဲ႔ ဆုိငတ္ဲ့တစ္ေယာက္က “၁ဝသိန္းနဲ႔ ဒီမွာတင္ လုပ္စားပါလားကြာ”တ့ဲ။ 
“ကားပြဲစားကေလး ဘာကေလးေပါ့”တဲ့။ စကားလည္းဆုံးေရာ ေနာက္တစ္ေယာက္က “ေငြ ၁ဝသိန္းနဲ႔ 
ဘယ္က ကားေကာင္းေကာင္း ရမွာတုံး”တဲ့။ ကၽြန္မပါးစပ္ကုိ ဒီအတုိင္း ဖြင့္ထားရင္ ပုိၿပီး ဟသြားမွာစုိးလို႔ 
လက္နဲ႔ကိုငၿ္ပီး ပိတ္လုိက္ရပါတယ္။ 
 
 အဒ့ီဲကေလး ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မေရာက္ေသးဘူး။ ေငြေတာ့ ႏွစ္သိန္းခဲြေလာက္ ဆုံးသြားရွာပါတယ္တ့ဲ။ 
လိမ္တဲ့လူနဲ႔ ေတြ႔လုိ႔ေပါ့ေလ။ ေငြေၾကး အသုံးမခံတာေတာ့ အမွန္ပါပ၊ဲ ႏိုငင္ံျခားမွာ ေငြမ်ားမ်ား ရွာလုိ႔ 
ရတယ္လို႔လဲ သတင္း ႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာ ေငြေၾကး အမ်ားအစားကုိ ရင္းၿပီး 
ႏိုင္ငံျခားထြက္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကသူမ်ား အေနနဲ႔လည္း ျပည္ပကုိ မေရာက္ခင္ အလိမ္ခံၾကရတာနဲ႔၊ ျပည္ပကုိ 
ေရာက္ၿပီးမွ မွန္းခ်က္နဲ႔ မကုိက္လုိ႔ ျပန္လာရတာနဲ႔၊ အလိမ္ခံရတာ ျပည္ပေရာက္မ ွေပၚၿပီး အဝတ္တစ္ထည္ 
ကုိယ္တစ္ခုနဲ႔ ျပန္ေျပးလာခ့ဲရတာနဲ႔ အမ်ိဳးစုံ ၾကားၾကရပါတယ္။ 

 
 ဒါေပမယ့္ ဒါေတြဟာ ငါနဲ႔မဆုိင္ဘူး။ ငါကေတာ့ အပုိင္ပလုိဲ႔ တြက္ၿပီး ထြက္ဆဲ ၊ ထြက္လတံၱ႔ 
ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိေနေသးတာပဲ။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာ ေငြရွာလုိ႔ ေကာင္းတာကုိ စာေတြထဲမွာလည္း 
ဖတ္ဖူးၾကပါတယ္။ ၾကားလည္း ၾကားဖူးၾကပါတယ္။ အဒ့ီဲေငြေတြ ျမန္မာျပည္မွာ တစ္ခါမွ မၾကားဖူးတ့ဲ 
အပင္ပန္း အဆင္းရမဲ်ားနဲ႔ ရင္းၿပီးမွ ရၾကတဲ့ ေငြေတြပါ။ ေငြရေအာင္ တစ္ဖက္က ရွာရင္း တစ္ဖက္က 
လူတန္းေစ့ေစ့ ေနၾကည့္ပါလား။ ရွာထားတ့ဲေငြက ဘယ္မွာ ေလာက္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ အခုေတာ့ တစ္ဖက္ကရွာ။ 
တစ္ဖက္က မ်ားမ်ား ေခၽြတာၿပီး စုနဲ႔ ၊ ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ ပင္ပန္းၿပီးမွ ေငြထုပ္ပိုက္ၿပီး ျပန္လာၾကရတာပါ။ 
အဒီဲစကားကို က့ဲရ႕ဲလုိတ့ဲ စိတ္နဲ႔ေျပာျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ အဒီဲလိုစုၿပီး မွန္းထားတဲ့အတုိင္း ကုိယ့္ႏိုင္ငံမွာကုိယ္ 
ျပည့္ျပည့္စံုစံနုဲ႔ အေျချပနၿ္ပီး ခ်ႏိုင္ရင္ ဝမ္းသာစရာပါပဲ။ 
 
 တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာလည္း အဆက္အသြယ္ ေကာင္းၿပီး အေျခအေန ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ 
ျမန္မာႏုိင္င ံ ျပန္လာခ့ဲေတာ့လည္း လိမ္လိမ္မာမာနဲ႔ အတည္တက် အေျခခ်ႏုိင္ခဲ့တယ္ဆုိရင္ ၾကားရတဲ့ 
ကၽြန္မတုိ႔မွာ ဝမ္းသာၾကရတာပါပဲ။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေျခခ်ေတာ့မယ္လည္းဆုိေရာ 
ပင္ပန္းႀကီးစြာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကရတ့ဲ ဒဏ္ေၾကာင့္ အေျခမလွျဖစ္ၾကရတာနဲ႔၊ အေစာကတည္းက 
အၾကံဥာဏ္နဲ႔ ရင္းႏီွးသြားတာ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ ဘယ္လို အလုပ္မ်ိဳးမွာ အေျခခ်ရမွန္း မသိဘဲ 
ေယာင္လည္လည္နဲ႔ ပါလာတာ ထုိင္စားလုိ႔ ကုန္သြားၾကသူမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။  
 
 ကၽြန္မေျပာခ်င္တာေတြကုိ အဆင့္ဆင့္ ျပန္ျပနၿ္ပီး ခ်ဳပ္မွ ရွင္းမယ္ထင္ပါတယ္။ ပထမဆုံး 
ေျပာခ်င္တာကေတာ့ လူဟာ မိမတုိိ႔ရ႕ဲ ဥာဏ္စြမ္း ကုိယ္စြမ္းရိွတ့ဲ အစြမ္းအစမ်ားကုိ ထုတ္ၿပီး အလုပ္ 
လုပ္သင့္ၾကပါတယ္။ အလုပ ္ လုပ္တဲ့အခါမွာ ေၾကးမ်ားၿပီး ေႏွာင့္ေႏွး မသြားသင့္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ 
သမၼာအာဇီဝလည္း ျဖစ္ရပါမယ္။ အခုတေလာ ေခတ္စားေနတဲ့ ႏုိင္ငံရပ္ျခားကုိထြက္တဲ့ အလုပ္ကလည္း 
ရင္းႏွီးရသေလာက္ အက်ိဳး မ်ားမယ္လုိ႔ ကံေသကံမ မေျပာႏုိင္တ့ဲအတြက္ သတိႀကီးစြာထားၿပီး 
စီစဥ္သင့္ပါတယ္။ အလွမ္းက်ယ္ၿပီး အလယ္လပ္ မသြားသင့္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံျခားကုိသြားၿပီး 
အလုပ္ လုပ္မယ့္သူေတြ သင္တန္းေတြ အမ်ားႀကီး တက္ၾက ရပါတယ္။ စကားေျပာ သင္တန္းတြင္ 
မကပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ေသာ သူေဌးသမီးမ်ား တစ္ခါမွ မစဥ္းစားဖူးတဲ့ အခ်က္အျပဳတ္ သင္တန္းကအစ 
တက္ၾကရပါတယ္။ စာရင္းကုိင္သင္တန္း၊ လက္ႏိွပ္စက္ လက္ေရးတုိ၊ ကြန္ပ်ဴတာ အုိ စံုေနတာပါပဲ။ 
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ကၽြန္မက ေျပာပါတယ္။ ဒီလုိ အမ်ိဳးစံုတ့ဲ သင္တန္းေတြ တက္ၿပီး ကုိယ့္ႏုိင္ငံမွာတင္ ကုိယ္လုပ္စား 
ရင္ေတာင္မွ မနည္းဘဲ ေအာင္ျမင္ႏိငု္ပါတယ္လုိ႔ ။ အေျဖကေတာ့ ရတ့ဲေငြကနည္းနည္းကေလး ေနမွာတ့ဲ။  
 အင္း ေျပာခ်င္တဲ့ စကားက လည္သြားမွာ စုိးရပါတယ္။ အလုပ္လုပ္တ့ဲ ေနရာမွာ သမၼာအာဇီဝ 
လုပ္ငန္းျဖစ္ဖို႔တင္ မကဘဲ မိမိစိုက္ရမယ့္ သတိ၊ ဝရီိယကုိလည္း မေမ့သင့္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ 
အလုပ္ေတာ့လုပ္ပါရ႕ဲ၊ ေမ့ေလ်ာ့သြားလုိ႔ ေနာက္က် ေနတတ္တာလည္း ၾကံဳရပါေသးတယ္။  
အခုအခ်ိန္ခါမွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေတြ ဖြင့္လွစၿ္ပီး ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းေတြ ေနရာက်ႏိုင္တာေၾကာင့္ 
အေၾကာင္းေလး တစ္ခုကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ေဖေဖက ဒုတိယကမာၻစစ္ မျဖစ္ခင္က ဘီအုိစီ 
အလုပ္သမား တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ လခကလည္း သူ႔ေခတ္နဲ႔သူ အေတာ္ အသုံးခံပါတယ္။ ပုံျပင္လုိ 
နားေထာင္ခဲ့ရတာကုိ ျပန္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေဖေဖက ထမင္းလခေပး စားပါတယ္တဲ့။ ေရႊဒဂၤါးတစ္ျပားကို 
၁၂က်ပ္ပ ဲေပးရတ့ဲေခတ္မွာ ေဖေဖက ၁၆ က်ပ္တန္ကုိ စားပါတယ္တဲ့။ မနက္ ေကာ္ဖီ၊ မုန္႔၊ မနက္ထမင္း ၊ 
ညထမင္း ၊ အသားဟင္းႏွစ္မ်ိဳး အပါအဝင္ ဟင္းေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔။ ေန႔လယ္အတြက္ ေကာ္ဖနီဲ႔မုန္႔ 
ပါေသးတယ္တ့ဲ။  
 
 အဒီဲလိုနဲ႔ ကမာၻစစ္ႀကီး ျဖစ္လာပါတယ္။ စစ္ႀကီးၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘီအိုစ ီ ျပန္ဖြင့္တ့ဲ အခါမွာ 
အလုပ္သမား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အလုပ ္ ျပနဝ္င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ စစ္ေၾကာင့္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြတယ္ပဲ 
ထားပါဦး။ ဘီအိုစီမွာ လခမွန္မွန္ ရမယ္ဆုိတ့ဲ အာမခံခ်က္ ရွိတယ္ေလ။ အေဖက အလုပ္ ျပန္မဝင္ပါဘူး။ 
ကုိယ္ပိုင္အလုပ္ရုံ ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ သိပ္ပင္ပန္းခဲ့တာပါပ။ဲ မနက္ အေစာႀကီးက စၿပီး အလုပ္လုပ္ရတာ။ 
ညမိုးခ်ဳပ္မွ လက္စ သတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္သမားမ်ားလုိ အားရက္လည္း မယူႏိုင္ပါဘူး။ ကုိယ္ပိုင္အလုပ ္
ဆုိေတာ့ ႀကိဳးစားရပါတယ္။ 
 
 စစၿ္ပီးစမွာ ေလလံပစ္တ့ဲ အင္ဂ်င္ေဟာင္းမ်ားကုိ ျပနဝ္ယ္ရပါတယ္။ ပစၥည္းစံုထည့္ၿပီး အသင့္သုံး 
ႏုိင္တ့ဲ အေနအထားမွာ ျပန္ေရာင္းခဲ့ပါတယ္။ လက္အလုပ ္ လုပ္ေနရာက ေျပာင္းလလဲာတ့ဲ အေျခအေန 
ၾကည့္ၿပီး စက္ေတြ အစားထုိးခဲ့ပါတယ္။ စက္အေဟာင္း ျပန္ဝယ္ၿပီး ကုိယ္တုိင ္ ျပနၿ္ပီး ျပဳျပင ္ ခဲ့တာလည္း 
ရိွပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္က အေျပာင္းအလဲကုိ အမီလုိက္ခဲ့ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေရနံဆီ ခ်က္ဖိုေတြ 
ေခတ္စားလာေတာ့ ေရနံ သံကန္(တုိင္ကီ)ေတြ စပၿ္ပီး သံဂေဟ ေဆာ္ဖို႔လုိပါတယ္။ အဒီဲေတာ့ စက္တစ္လုံး 
ေထာင္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံး စက္ဆရာကုိ ငွားပါတယ္။ အဲဒီစက္ဆရာက သိပ္ေတာ္တ့ဲအတြက္၊ ေဖေဖ ့
စက္ကလည္း သိပ္ေကာင္းတဲ့အတြက္ အလုပ္ သိပ္လုပ္ရတာပါပ။ဲ ေဖေဖကလည္း အဲဒီစက္ဆရာကုိ 

စီးပြားဖက္ဆုိၿပီး ေၾကးအမ်ားဆုံး ေပးထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေျပာပါေသးတယ္။ သိပၿ္ပီး ပညာေတာ္တဲ့သူ၊ 
သူ႔စက္သူ ေထာင္ၿပီးစားရင္ ႀကီးပြားတာ ၾကာလွၿပီတဲ့။ စက္ဆရာကုိလည္း တည့္တည့္ေျပာတာပါပဲ။ ခင္ဗ်ား 
မငယ္ေတာ့ဘူး။ မေပါ့နဲ႔ေတာ့ နဲ႔ေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ မာရ္နတ္ဆုိတာ ေပၚစၿမမဲို႔ ေဖေဖ့ထက္ ပိုေပးမယ္လို႔ 
ေျပာၿပီး ေခၚတ့ဲသူ ေနာက္ကုိ အဒီဲစက္ဆရာ လုိက္သြားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ မူးမူးနဲ႔ (ေဖေဖနဲ႔တုန္းက 
အလုပ္ခြင္မွာ မေသာက္ခဲ့ရ) ဆိတ္တစ္ေကာင္းလုံးကုိ ဝယ္ၿပီး သတ္စားတ့ဲ အေၾကာင္းကုိလည္း 
ၾကားခ့ဲၾကရပါေသးတယ္။ ေနာက္ေတာ့လည္း ဓါတ္ဆီေငြ႔ မစင္ေသးတ့ဲ သံကန္ထကုိဲ ဝင္ၿပီး သံဂေဟေဆာ္ 
လုိက္တာ မီးေလာင္ၿပီး ေသရွာပါတယ္။ ေဖေဖဆုိတာ စိတ္အေတာ္မေကာင္း ျဖစ္သြားခဲ ့ ပါတယ္။  
ေျပာခ့ဲတာေတြ အားလုံးခ်ဳပ္ရရင္ အလုပ္ကုိ အခ်ိန္မီလုပ္ၾကပါ။ ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ သတိႀကီးစြားထားၿပီး 
အခြင့္အလမ္းကုိ ဖမ္းၾကပါ။ လက္တစ္ကမ္းမွာ ရွိေနတတ္ပါတယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းပါပ။ဲ  
 

အပုိင္း (၂) 
 

 ဖူးသစ္ေဝဆုိတဲ့ နာမည္နဲ႔ လုိက္တဲ့သူမ်ားကုိ စဥ္းစားလုိက္ေတာ့ ထက္ျမက္တဲ့ စိတ္ထား၊ 
တက္ႂကြတ့ဲ အားမာန္နဲ႔ ဘဝကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ တည္ေဆာက္ဖို႔ အားယူေနတ့ဲလူငယ္မ်ား ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ 
အေျဖရပါတယ္။ ကၽြန္မ စာစေရးၿပီး ကတည္းက အဒဲီလုိ လူငယ္လူရြယ္ေတြအတြက္ အထူးရည္စူးၿပီး 
ေရးခ့ဲပါတယ္။  
 
 ဖူးသစ္ေဝေနတ့ဲ ႏိုင္ငံရ႕ဲ အနာဂတ္ကုိ သေဘာထား မွန္တဲ့လူတ္ုိင္း ေမွ်ာ္မွန္းမွာပါပ။ဲ အဒီဲလို ႏုိင္ငံရ႕ဲ 
အနာဂတ္ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္တ့ဲ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကုိ ေမြးေပးဖုိ႔က ကၽြန္မတုိ႔ လူႀကီးမ်ားရဲ႕ တာဝန ္
ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မစာေရးေနတာက လူႀကီးတစ္ေယာက္ရ႕ဲ တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  
 
 ကၽြန္မငယ္ငယ္တုန္းက အလုပ္ကုိ အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ေလ့ရိွတဲ့ ကၽြန္မအေဖရဲ႕ အေဖ၊ 
အေမတုိ႔နဲ႔  အလုပ္ကို ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္းလုပ္ေလ့ရိွတ့ဲ သူတုိ႔ရ႕ဲ အစ္မႀကီး တစ္ေယာက္တုိ႔ 
မၾကာခဏ အျငင္းပြားတာကုိ ၾကားခ့ဲရပါတယ္။ အေဖနဲ႔ အေမက အေခ်းအငွားထူတ့ဲ အစ္မႀကီးကို 
အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ဖုိ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ အဆက္မျပတ္လုပ္ဖို႔ တုိက္တြန္းေလ့ ရိွပါတယ္။ ပါးစပ္က 
ဘာပဲေျပာေျပာ လက္ကေတာ့ ျပန္မရေတာ့မယ့္ ေငြကုိ ထုတ္ေခ်းလုိက္ၾကတာပါပဲ။  
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 အဒီဲ ကၽြန္မရ႕ဲေဒၚႀကီး ေျပာတတ္တဲ့စကားကေတာ့ ကံမရိွရင္ ဉာဏ္ရိွတ္ုိင္းမြဲသတ့ဲ။ အလုပ္လုပ္တဲ့ 
ေနရာမွာ ကံေကာင္းမယ့္ အခြင့္အလမ္းကုိ ေစာင့္ၿပီးမွ လုပ္ရတယ္တ့ဲ။ သူ႔ခမ်ာ ေသသည့္တိုင္ေအာင္ 
အခြင့္အလမ္းကုိ စမ္းရင္း၊ ကံကုိေစာင့္ရင္း ကသီလင္တ ျဖစ္သြားရရွာပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ ကံကုိ ယုံတဲ့သူ 
ျဖစ္ေပမယ့္ ေဒၚႀကီးနဲ႔ကၽြန္မ ကံကိုယုံၾကည္ၾကပုံခ်င္း မတူၾကပါဘူး။ သံသရာ ဘဝအဆက္ဆက္ကို 
ကၽြန္မတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား လက္ခံယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ အဒဲီေတာ့ အတိတ္ဘဝေပါင္းမ်ားစြာက 
လုပ္ခဲ့တဲ့ကံ(အမႈအလုပ)္ တုိ႔ရ႕ဲ အက်ိဳးဆက္အမိ်ဳးမ်ိဳးကုိ ယခုဘဝ မွာေရာ ေနာင္ဘဝေပါင္းမ်ားစြာမွာေရာ 
ခံစားစံစားၾကရမယ္လို႔ ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ သံသရာထကဲ မထြက္ႏုိင္ေသးသမွ်ေတာ့ ဘဝေတြဆက္ကာ 
လည္ေနရမွာျဖစ္သလုိ ဘဝ ဘဝက ကုသုိလ္ကံနဲ႔ အကုသုိလ္ကံတို႔ရ႕ဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ လာမယ့္ 
ဘဝေပါင္းမ်ားစြာမွာ ခံစား စံစား ေနရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။  
 
 အဒီဲလို သံသရာကုိလည္း ယုံၾကည္လက္ခၿံပီး ကံနဲ႔ ကံ၏ အက်ိဳးကုိလည္း ယုံၾကည္လက္ခံတာခ်င္း 
တူပါလ်က္နဲ႔ ေဒၚႀကီးနဲ႔ ကၽြန္မ ကဲြလြဲသြားတ့ဲ အပိုင္းကေတာ့ ဒီလုိပါ။ ေဒၚႀကီးက ပစၥဳပၸန္ကံကုိ 
ထည့္မတြက္ဘဲ အတိတ္ကံကုိသာ ေမွ်ာ္ပါတယ္။ ယခုဘဝမွာ အားထုတ္ျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ျခင္းဟာ 
ပစၥဳပၸန္ကံပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚႀကီးတုိ႔လို လူမ်ိဳးေတြက ယခုဘဝမွာ ခံစားစံစား ေနရတာဟာ အတိတ္ဘဝက 
လုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းမႈနဲ႔ မေကာင္းမႈတို႔ရ႕ဲ အက်ိဳးဆက္ပျဲဖစ္တယ္။ ယခုဘဝမွာ လုပ္သမွ်ရ႕ဲ အက်ိဳးဆက္ 
ကေတာ့ ေနာက္ဘဝမွာမွ ခံစား စံစားရမယ္ဆုိတ့ဲ အယူကို ယူၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အတိတ္ဘဝက 
လုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းမႈရ႕ဲ အက်ိဳးဆက္ဟာ ယခုဘဝမွာ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အလုပန္ဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးမွ 
အက်ိဳးေပးတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အဒီဲအယူအဆကုိ ပိုမိုခိုင္မာေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္တဲ့ ဘုရားေဟာ 
တရားေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ကၽြန္မဖတ္ဖူးတ့ဲ စာထဲက အခ်ိဳ႕ကုိ အေၾကာင္းဆုိက္လို႔ ဒီေနရာမွာ 
တင္ျပလုိပါတယ္။  
 
    “ကံသည္ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ တူ၏။ သုခ ဒုကၡသည္ ေကာက္စပါးႏွင့္တူ၏ ။ ပေယာဂ သမၸတၱိသည္ 
ေျမဥတုႏွင့္တူ၏။ အသိအလိမၼာ ဉာဏ္ပညာသည္ မိုဃ္း(သတ္ပံုမူရင္းအတုိင္း) ေရဥတုႏွင့္ တူ၏။ 
မ်ိဳးခ်င္းတူေသာ္လည္း ေျမၾသဇာသုိ႔ လိုက္၍ ျဖစ္ရ၏။ ေရမႈေရရာက်မွ ျဖစ္ႏိုင္၏။ အခါမလြန္မ ီေနရာက်သိ၍ 
ျပည့္စုံစြာ လုပ္ႏိုင္ေသာ ပေယာဂသမၸတၱိမႈသည္ ကံ၏ ကုိးကြယ္ရာႀကီးေပတည္း။ ေျမေကာင္း 
ေရေကာင္းသည္ မ်ိဳးေစ့၏ ကုိးကြယ္ရာ ျဖစ္သက့ဲသို႔တည္း။ ေျမေကာင္း ေရေကာင္း တည္းဟူေသာ 
ကုိးကြယ္ရာကုိ မရေသာ မ်ိဳးေစ့မည္သည္ အဗ ၻႏရၲသရက္မ်ိဳးေစ့ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေပါက္ေရာက္ျခင္းငွာ 

မတတ္ႏိုင္ေလ။ ပဋိသေႏၶကံသည္ ပဋိသေႏၶမတုိင္မီက ေနရာက်သိ၍ ျပည့္စံုစြာ လုပ္ႏိုင္ေသာ ပေယာဂ 
သမၸတၱိလွ်င္ ကုိးကြယ္ရာရိွ၏။ ပဝတိၱ အက်ိဳးေပးကံတုိ႔၏ ကုိးကြယ္ရာသည္ကား အခါအခြင့္ကုိသိ၍ 
ျပည့္စုံစြာျပဳႏုိင္ေသာ ပေယာဂသမၸတၱိမွ်ေပတည္း။” အထက္ပါ စာသားဟာ အင္မတန္ေလးနက္ခက္ခတ့ဲဲ 
ျပႆနာကုိ လူအမ်ား လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ နားလည္ေအာင္ ေရးသားႏုိင္စြမ္း ၊ ေဟာေျပာႏုိင္စြမ္း 
ရိွေတာ္မူတ့ဲ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး စီရင္ေရးသားေတာ္မူခဲ့တ့ဲ “ဥတၱမပုရိသ ဒီပန”ီ က်မ္းထဲကစာကုိ 
မူရင္းအတိုင္း ထုတ္ယူတင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။  
 
 ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ကုိ ထပ္ၿပီးရွင္းစရာ မလုိပါဘူး။ အဲသေလာက္ပ ဲရွင္းပါတယ္။  
ဗုဒၶဘာသာဝင္လို႔ မိမိကုိယ္မိမိ လက္ခံထားၾကတ့ဲ သူမ်ားထမဲွာ ဆရာေတာႀ္ကီး ေရးသားထားတဲ့ 
အယူအဆနဲ႔ အညီ ေနတဲ့သူ အေရအတြက္အေတာ္နည္းမယ္ဆုိတာကုိ ခန္႔မွန္းၾကည့္ႏုိင ္ေလာက္ပါတယ္။ 
အမွန္ဆုိရင္ အတိတ္ကံရ႕ဲ အက်ိဳးေပးကုိ ထိုင္ေစာင့္မေနဘဲ ပိုမိုအက်ိဳးေပးတာ ျမန္ေအာင္ ပေယာဂဆုိတ့ဲ 
အားထုတ္မႈနဲ႔ေတာ့ ျပည့္စံုဖို႔ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ အတိတ္ကံကုိသာ ကံလုိ႔ မွတ္ယူၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ ့
ေနရာမွာ၊ ေနရထုိင္ရတ့ဲေနရာမွာ အဆင္မေျပ ျဖစ္လာရင္ ငါ့ကံကုိက မေကာင္းဘူး၊ ဘာပဲလုပ္လုပ္ 
အဆင္မေျပဘူးဆုိတ့ဲ အငုံ႔စိတ္နဲ႔ စိတ္အား ေလွ်ာ႔ကာ ေရေရရာရာ ဘာကုိမွ အားမထုတ္တ့ဲသူဟာ 
အယူမွားတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အယူကုိ လုိက္ၿပီး သူ႔အျပဳအမူကလည္း မွားသြားႏုိင္တဲ့အတြက္ 
အဆင္းဘက္ကုိ ေလွ်ာက်သြားႏုိင္ပါတယ္။ အားမတန္ ကံခ်တာဟာ မမွန္ပါဘူး။ ဝီရိယအက်ိဳးဆိုတာ 
ကံရ႕ဲထက္ဝက္ေတာ့ လုိက္ေသးတာပဲ။ ငါ လုပ္စရာရွိတာကုိ မွန္တယ္ မမွန္ဘူးဆုိတာ ဉာဏ္နဲ႔ယွဥၿ္ပီး 
ေဝဖန္ဆန္းစစ္မယ္၊ ၿပီးရင္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား လုပ္မယ္။ ေကာင္းတ့ဲ အလုပ္ဆိုတာ အခ်ည္းႏီွးမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ 
ငါအလုပႀ္ကိဳးစားထားတာဟာ အခ်ိန္တန္ရင္ အက်ိဳးေပးလာမွာပ…ဲ….လုိ႔ မိမိရ႕ဲ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ 
အေပၚမွာ ယုံၾကည္မႈထားႏုိင္တဲသူ့ဟာ တုိးတက္မယ့္လမ္းေပၚမွာ ေရာက္ေနတ့ဲသူလုိ႔ဆုိႏိုင္ပါတယ္။  
 
 တခ်ိဳ႕လူမ်ားက်ေတာ့လည္း အတိတ္ကံအက်ိဳးေပးေကာင္းတာနဲ႔ ဘာမဆုိ လုိတရ အေျခအေန 
မ်ိဳးမွာ ေမြးဖြားလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ႀကီးျပင္းလာတ့ဲအထိ ဘာမဆုိ လုိတရေနတ့ဲအခါမွာ မိမိတုိ႔ရ႕ဲ အဆင့္ 
အတန္းဟာ ဘယ္ေတာ့မွ က်ဆင္းသြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဒီဲလုိအေျခအေနမ်ိဳးဟာလည္း ဘယ္ေတာ့မွ 
ေျပာင္းလဲသြားမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ထင္ျမင္တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလူေတြဟာ မိမိကိုယ္ကုိ ေဆာက္တည္ေသာ 
အလုပ္မ်ား၊ မိမိတုိ႔ရ႕ဲ အင္အားကုိ တိုးတက္ေစမယ့္ အလုပ္မ်ားကုိ မလုပ္ၾကပဲ အေမ့ေမ့ အေလ်ာ့ေလ်ာ့ 
ျဖစ္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ မိမိထက္ အေျခအေနနိမ့္က်သူမ်ားကုိ မေထမဲ့ျမင္ျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ 
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အဒီဲလုိလူမ်ိဳးမ်ားကုိေတာ့ မ်ိဳးေစ့ကို ျပဳတ္စားသူမ်ားလုိ႔ ေခၚဆုိႏိုင္ပါတယ္။ မ်ိဳးေစ့ကုန္သြားတ့ဲအခါမွာေတာ့ 
အဒ့ီဲလူမ်ိဳးေတြဟာ မ႐ွဴႏိုင္မ္ကယ္ႏိုင္ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ အလြန္ျမင့္မားပါတယ္၊ အလြန္ျပည့္စံုပါတယ္ 
ဆုိတဲ့ အေနအထားက ႐ုတ္တရက္ ေလွ်ာက်သြားတဲ့သူမ်ားထဲမွာ မိမိကုိယ္ကုိ မေဆာက္တည္ႏုိင္တဲ့ 
သူမ်ားဟာ သူတစ္ပါးကုိလည္း ရန္ျပဳတတ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကုိလည္း မိမိဘာသာ ညႇဥွ္းပန္းရာက်တ့ဲ 
အမႈမ်ိဳးကုိလည္း ျပဳတတ္ၾကပါတယ္။  
 
 အမွန္ကေတာ့ အတိတ္ကံေကာင္းရင္ ပုိေကာင္းေအာင္၊ ေကာင္းေနတ့ဲအရွိန္က် , မသြားေအာင္ 
ယခုပစၥကၡဘဝမွာလည္း ေကာင္းတ့ဲအလုပ္မ်ား ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ၾကရဦးမွာပါပ။ဲ အတိတ္ကံေကာင္းတဲ့ 
အေပၚမွာ ဉာဏ္ပညာနဲ႔ ဝရီိယပါ ထပ္ၿပီးေဆာင္းရင္ ပိုေကာင္း လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ 
ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြကုိ အာဃာတမပါဘဲ အသင့္အတင့္ ႏွလုံးသြင္းတဲ့ စိတ္နဲ႔ ေလ့လာၾကည့္ရင္ 
အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတာကုိ ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ မိခငႀ္ကီးရဲ႕ ေနာက္ဆုံး အခ်ိန္မွာ 
ေဆးကုေပးတ့ဲ ဆရာဝနႀ္ကီးဟာ အလြန္ပညာတတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွာလည္း ႀကီးမားတ့ဲ တာဝန္မ်ားကုိ 
ထမ္းေဆာင္ေနရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔လည္း ျပည့္စံုသူျဖစ္ပါတယ္။  
 
 သူ႔ရ႕ဲအေၾကာင္းကုိ စၿပီး ၾကားရကတည္းက သိပ္သေဘာေကာင္းတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းပါပဲ။ 
ကၽြန္မရ႕ဲ မိခင္ဟာ အဒီဲဆရာဝနႀ္ကီးကုိ အလြန္ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳပါတယ္။ ဆရာႀကီးနဲ႔ အေမ့ကို ကုရတာဟာ 
ကၽြန္မတုိ႔ စိတ္အလြန္ခ်မ္းသာရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အေမ့ကုိ ကုသလုိ႔မရႏုိင္ေတာ့ဘူးဆုိတာကို 
သိၾကၿပီးသားပါပဲ။ အဒီဲၾကားကပဲ ဆရာႀကီးရ႕ဲ ၾကင္နာမႈမ်ားေၾကာင့္ အေမစိတ္ခ်မ္းသာေနတာကို 
ကၽြန္မတုိ႔မွာ အလြန္ေက်နပ္ေနရတာပါ။ ဆရာဝနႀ္ကီးဟာ ရာထူးႀကီးမားတ့ဲ ဖခင္တစ္ဦးရ႕ဲ သားျဖစ္ပါတယ္။ 
ညီအစ္ကုိတစ္စုလံုး ရာထူးရာခံေတြနဲ႔ ဘဝအေျခအေန ျမင့္မားၾကတယ္ဆုိတာကုိ ေနာက္မွ ကၽြန္မ 
သိခဲ့ရပါတယ္။  
 
 အဒီဲလိုဆရာႀကီးကုိေတာ့ အတိတ္ကံလည္းေကာင္းတယ္။ ယခုဘဝမွာလည္း မိမိကုိယ္ကို 
ေကာင္းစြာေဆာက္တည္ၿပီး ပညာမွာလည္း အထူးကုျဖစ္လာတယ္။ ရာထူးရာခံလည္းႀကီးတယ္။ 
ဂုဏ္ရိွန္လည္း ျမင့္မားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိမိရ႕ဲ ဂုဏ္ကုိ ႐ုိးသားေသာ အေနအစား၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ 
စိတ္ေစတနာနဲ႔ ထုိက္တန္စြာ ထိန္းထားႏုိင္တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အဒီဲလုိလူမ်ိဳးကေတာ့ ရရိွထားတ့ဲ     အဗ ၻႏ ၱရ 
သရက္ေစ့ကုိ ေျမေကာင္းမွာ စုိက္မိတဲ့သူလုိ႔ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခအေနေကာင္းမွာ ေမြးဖြားလာၿပီး 

အဆင့္အတန္းျမင့္မားသည္ထက္ ျမင့္မားသြားတ့ဲသူမ်ားကုိ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက “အင္း…….ဒီေလာက္ 
အေျခအေနေကာင္းေနမွ ဒီလို အေနအစားကုိ ရေတာ့မွာေပါ့” လုိ႔ ေျပာတတ္ပါတယ္။ ဟုတ္ေတာ့လည္း 
ဟုတ္ပါတယ္။ အေျခအေနေပးတဲ့အထမွဲာ အားထုတ္မႈနဲ႔ ျပည့္စုံရင္ ပိၿုပီးလြယ္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ 
ကံေကာင္းကေလးတစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ရလာတ့ဲအေနအထားကုိ အလုပ္နဲ႔၊ အားထုတ္မႈနဲ႔ မထိန္း တတ္ရင ္
လည္း အခ်ည္းႏီွးျဖစ္တတ္ပါတယ္။  
 
 မေန႔တစ္ေန႔ကပဲ ကၽြန္မတုုိ႔ေက်ာင္းကုိ သြားဖို႔ လမ္းမဘက္ကို အထြက္မွာ ကားမွတ္တုိင္က 
လူတစ္ေယာက္ကို လွမ္းၾကည့္ရင္း ကၽြန္မခင္ပြန္းက နာမည္တစ္ခုကို ရြတ္လုိက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
“ခက္တ့ဲေကာင္ပ”ဲ လုိ႔ ညည္းပါတယ္။ သူလွမ္းၾကည့္လုိက္တဲသူ့ကုိ ကၽြန္က လုိက္ၾကည့္ရင္း “ဒီလူလား” လုိ႔ 
ေမးလုိက္ေတာ့ “ေအး……….ဟုတ္တယ္” လုိ႔ ေျဖပါတယ္။ သူဘာမွဆက္မေျပာဘၾဲကည့္ေနတုန္းမွာ အဲဒီလူ 
ကားေပၚတက္သြားတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ကၽြန္မက သူ႔ကုိေမးပါတယ္။ “အဒဲီလူက မူးေနတာလား၊ 
႐ူးေနတာလား ” ဆုိေတာ့ “မသိပါဘူးကြာ” လုိ႔ ေျဖပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ အဲဒီလူရ႕ဲ အေဖက ဘယ္သူ၊ 
အစ္ကုိေတြ ညီေတြက ဘယ္သူေတြ စသည္ျဖင့္ ဆက္ၿပီးေျပာပါတယ္။ ရာထူးရာခံ ျမင့္မားၾကတဲ့ 
သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလူကလည္း ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးသား။ သူတုိ႔ေက်ာင္းက လက္ေရြးစင္ 
ေဘာလုံးသမား။ အခုေတာ့ အဒီဲလို ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။  
 
 အဒီဲလူဟာ မ်ိဳးေစ့ေကာင္းကုိ ရထားလ်က္နဲ႔ ေျမကုိလည္း မျပင္၊ စုိက္လည္းမစိုက္ဘ ဲ ေနတ့ဲသူမ်ိဳး 
ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔လက္ထဲက မ်ိဳးေစ့မ်ား အခါလြန္သြားလုိ႔ မေပါက္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္သြားရၿပီထင္ပါတယ္။  
အဒီဲလုိဥပမာမ်ားကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ေရွ႕မွာ အမ်ားႀကီးပါ။ နိပါတ္ေတာ္ထမွဲာလည္း မဟာဓန သူေဌးသား 
ဆုိတာရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ျမန္မာမ်ားအေနနဲ႔ ကုေဋရွစဆ္ယ္သူေဌးသားလုိ႔ အသိမ်ား ၾကပါတယ္။ 
အဒီဲသူေဌးသားမွာလည္း အေဟာသိကံျဖစ္သြားတဲ့ အတိတ္ကံရိွပါတယ္။ ေမြးလာတုန္းကေတာ့ 
သူေဌးသားပါပဲ။ ထုိက္တန္တဲ့ အားထုတ္မႈမရိွေတာ့ ဆင္းရစဲြာေနၿပီး ဆင္းရစဲြာ ေသသြားရပါတယ္။  
 
 အတိတ္ကံေကာင္းနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ အလုပ္လုပ္လုိ႔ ႀကီးျမင့္သြားသူမ်ားနဲ႔ အလုပ္ 
မလုပ္လုိ႔ အတိတ္ကံဟာ အေဟာသိကံ ျဖစ္သြားတာကုိ ေျပာၿပီးတ့ဲအခါမွာ အတိတ္ကံ ဘယ္ကေလာက္ 
ဆုိးေနေန။ မိမိကိုယ္ကုိ ေကာင္းစြာေဆာက္တည္ၿပီး အလုပ္ကိုႀကိဳးစားလုပ္တ့ဲ သူမ်ားဟာ အေျခအေန 
ဆုိးက ထုိးေဖာက္ၿပီး ထြက္လာႏိုင္ပါတယ္ဆုိတဲ့ သာဓကမ်ားကုိလည္း ျပခ်င္ပါေသးတယ္။  
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 ဘဝအစမွာ အေျခအေနက ေျပာပေလာက္ေအာင္ဆုိးေပမယ့္ မိမိကုိယ္ကုိ ေကာင္းစြာေဆာက္တည္ 
ႏုိင္တ့ဲအတြက္ အလြန္ျမင့္မားတ့ဲ အဆင့္ကုိ ေရာက္သြားၾကသူမ်ားရ႕ဲ အေၾကာင္းကုိ သာဓကအေနနဲ႔ 
ထုတ္ျပစရာ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္မွာလည္း အဲဒီလုိ အလုပန္ဲ႔ ဘဝကုိ တည္ေဆာက္ 
ႏိုင္သူမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ၾကံဳဆုံႏုိင္ၾကသလုိ သမုိင္းစဥ္မွာလည္း အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တာ ဖတ္ရႈ ၾကရပါတယ္။ 
ဇာတ္ေတာ္၊ နိပါတ္ေတာ္မ်ားမွာလည္း ပါပါတယ္။  
 
 ကၽြန္မတုိ႔ ျမန္မာ ပရိသတ္မ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးတ့ဲ နိပါတ္ေတာ္ထဲက သူကေတာ့ သမားေတာ္ႀကီး 
ဇဝီကျဖစ္ပါတယ္။ ဇီဝကရ႕ဲ အေမဟာ ဇီဝကကုိေမြးေတာ့ အဝတ္နဲ႔ထုတ္ၿပီး အမိႈက္ပံုမွာ 
သြားပစ္ထားပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေမြးေမရင္းကုိယ္တိုင္က စြန္႔ပစ္တာကုိ ခံရတယ္ဆုိတာ အေတာ္ဆုိးတ့ဲ 
အတိတ္ကံ ပါလုိ႔ပါပဲ။ ေနာက္ေတာ့လည္း အဘယမင္းသားက သူ႔ကုိ ေကာက္ယူၿပီး ေမြးစားပါတယ္။ 
ေသႏုိင္တ့ဲ အေျခအေနမွာ အေသလုိ႔ ေမာင္သက္ရွည္ဆိုတဲ့ အမည္(ဇဝီက)ကုိ အဘယမင္းသားက 
ေပးခ့ဲပါတယ္။  
 
 ဇဝီကအရြယ္ေရာက္လာေတာ့ စဥ္းစားပါတယ္။ သူဟာ မင္းသားရဲ႕ ေမြးစားသားျဖစ္တ့ဲအတြက္ 
အထုိက္အေလ်ာက္ျပည့္စံုေပမယ့္ ကုိယ္ပိုင္ဂုဏ္နဲ႔ မျပည့္စံုရင္ ဒီလိုေလာကမွာ ၾကာရွည္ရပ္တည္ဖို႔ 
မလြယ္ဘူး။ ကုိယ္ပိုင္ဂုဏ္နဲ႔ ျပည့္စံုေအာင္ ပညာရွာမယ္ဆိုၿပီး အဘယမင္းသားထံမွာ ခြင့္ပနၿ္ပီး ပညာရွာဖုိ႔ 
ဒိသာပါေမာကၡဆရာႀကီးတစ္ဦးထံ သြားခဲ့ပါတယ္။ ပညာျပည့္စံုလုိ႔ ေနရပ္ကုိ ျပန္ခဲ့တ့ဲအခါမွာေတာ့ 
သမားေတာ္ႀကီး တစ္ေယာက္အျဖစန္ဲ႔ ကုိယ္ပိုင္ဂုဏ္ရိွသူဘဝကို ေရာက္လာခ့ဲပါၿပီ။ မင္းပါးစုိးခြင္ကုိလည္း 
ကုိယ္ပိုင္ဂုဏ္နဲ႔ဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားထံမွာလည္း ကုိယ္ပိုင္ဂုဏ္နဲ႔ ဥပါသကာဘဝကုိ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။  
ဇဝီကဟာ အမိစြန္႔ပစ္တ့ဲ သားျဖစ္လို႔လည္း စိတ္အားမငယ္၊ အဘယမင္းသားရဲ႕ ေမြးစားသားျဖစ္လုိ႔လဲ 
အငွားဂုဏ္ေၾကာင့္ မေရာင့္တက္ဘ ဲအလုပ္ကုိရင္းၿပီး သူ႔ဘဝကို မွန္ကန္စြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။  
 
 ေတြ႔ၾကံဳရတာ၊ ဖတ္ရႈရတာ၊ စဥ္းစားရတာေတြကို ျပနၿ္ပီး သုံးသပ္ၾကည့္လုိက္ရင္ ကံဆုိတာ 
အလုပ္ပါပ။ဲ အလုပ္ေကာင္းရင္ ေကာင္းတ့ဲအက်ိဳးဆက္ကုိ ရမယ္၊ ေကာင္းတ့ဲအက်ိဳးဆက္မ်ား ဆက္ကာ 
ဆက္ကာ ျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ အလုပ္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေနရမွာပါပ။ဲ ေကာင္းတာေတြလုပ္ေနရင္းနဲ႔ 
မေကာင္းတာေတြ ေတြ႔လာရင္လည္း ဘာမွ စိတ္ပ်က္အားငယ္စရာ မလုိပါဘူး။ ေကာင္းတ့ဲစိတ္ထားနဲ႔ 

မွန္ကန္တ့ဲႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ိဳး ရွိတဲ့သူဟာ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ေကြ႔ေကြ႔မွာေတာ့ တန္ရာတန္ရာ အက်ိဳးကုိ 
ရမွာပါပဲ။ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရ႕ဲ ရွင္းလင္းခ်က္ထမဲွာ ပါသလုိ ဉာဏ္နဲ႔ ဆင္ျခငၿ္ပီး 
အခြင့္အခါကုိသိဖို႔နဲ႔ ၊ အားထုတ္မႈနဲ႔ ျပည့္စံဖုို႔ပ ဲလုိပါတယ္။  
 
 ဘယ္သူေတြကျဖင့္ မေကာင္းတာမွန္သမွ် လုပၿ္ပီး ႀကီးပြားေနတာပ၊ဲ ေလာကႀကီးကုိက မတရားဘူး 
စသည္ျဖင့္လည္း တျခားသူမ်ားရ႕ဲ မေကာင္းမႈကံမ်ားကုိ အားမက်သင့္ပါဘူး။ သူလုပ္ေနတ့ဲ 
မေကာင္းမႈကံမ်ား အက်ိဳးေပးလာတ့ဲအခါမွာ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အျဖစ္ဆုိးေတြနဲ႔ တုိးတတ္ပါတယ္။  
ကၽြန္မေျပာတ့ဲ အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ အသစ္အဆန္းမဟုတ္တဲ့အတြက္ စာဖတ္သူရ႕ဲစိတ္ထဲမွာ 
ကၽြန္မစာကုိ ဖတ္ရင္း သာဓကေတြ အစီအရီ ေပၚလာမွာပါ။  
 
 ကၽြန္မကေတာ့ လူငယ္မ်ားကုိ ဘယ္လိုအေျခအေနကုိေရာက္ေရာက္ အားမေလွ်ာန့ဲ႔။ လုပ္သင့္တဲ့ 
အလုပ္ကို ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္၊ အခြင့္အခါကုိခ်င့္ၿပီး ျပည့္စံုေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္။ ရာထူးဂုဏ္သိန္ စည္းစိမ္ဥစၥာ 
မရေသးရင္ေတာင္မွ မိမိကုိယ္ကုိယံုၾကည္တ့ဲအား တုိးပြားလာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈ အျဖာျဖာဟာ 
မိမိကုိယ္ကုိမိမိ မွန္ကန္စြာ အကဲျဖတ္ၿပီး မိမနိဲ႔ ကုိက္ညီသင့္ေလ်ာ္တ့ဲ အလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္တတ္တဲ့ 
အေပၚမွာ အေျခတည္တယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။  
 

အပုိင္း(၃) 
 

 အလုပ္နဲ႔ဘဝကုိတည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆာင္းပါးမ်ား ဆက္တုိက္ေရးေတာ့မယ့္ 
အေၾကာင္းကုိ ခင္မင္တဲ့ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကုိ ေျပာမိပါတယ္။ သူကလည္း အလြန္စိတ္ဝင္စားစြာနဲ႔ 
ေမးခြန္းတစ္ခုေမးပါတယ္။ ဘယ္လုိသီဝရီထုတ္ၿပီး ေရးမွာလတ့ဲဲ။ သူ႔ေမးခြန္းက ၾကား႐ုံနဲ႔တြန္႔သြား 
ေလာက္ေအာင္ ႀကီးက်ယ္ပါတယ္။ ကၽြန္မက ေျဖလိုက္ပါတယ္။ သီဝရီထုတ္ေလာက္ေအာင္လည္း ကၽြန္မ 
ဘာမွသိပ္တတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္ကုိ ႐ိုး႐ုိးသားသား မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္တတ္တ့ဲသူမ်ား၊ 
ႀကိဳးစားတဲ့သူမ်ားဟာ မိမိဘဝကုိမိမိ ေအာင္ျမင္ေအာင္တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အသိကုိ လူငယ္မ်ား 
ရရိွသြားေစလုိတ့ဲေစတနာ ကၽြန္မမွာ ရွိပါတယ္။ အဒီဲေစတနာရဲ႕ ေစ့ေဆာ္မႈနဲ႔ ကၽြန္မေရးမွာ ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ 
ကၽြန္မေျဖလိုက္ပါတယ္။  
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 ေနာက္တစ္ခုေတာ့ ျဖည့္စြက္ၿပီး ေျပာလုိက္ပါေသးတယ္။ ေရးခ်င္တ့ဲအေၾကာင္းက ဘဝနဲ႔ဆိုင္တဲ့ 
အေၾကာင္း၊ အလုပ္ဆိုတာကလည္း ကံကုိ ၫႊန္းဆုိတဲ့စကား၊ အဲဒီလုိေလးနက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ေရးရမွာဆုိေတာ့ အေလးအနက္ေတြးပါတယ္။ ေတြးမိတဲ့အေၾကာင္း မွန္မမွန္ကုိ ဆန္းစစ္ႏုိင္ဖို႔ 
ဘုရားေဟာတရားမ်ားကုိ ျပန္လည္ဖတ္ရႈပါတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းပါပဲ။ အလုပန္ဲ႔ဘဝကုိတည္ေဆာက္ျခင္း 
အေၾကာင္းကုိ ေရးတ့ဲေနရာမွာ သေဘာတရားေတြကုိ အမ်ားႀကီးေရးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ဒါေပမယ့္ 
ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္မွာ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုေတာ့ ပါေအာင္ေရးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဦးတည္ခ်က္ဟာ 
သေဘာတရားတစ္ခုပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေဆာင္းပါးမွာ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ေနတ့ဲ လူငယ္မ်ား 
ေျပာေလ့ရိွတဲ့စကားမ်ားမွာ ပါတတ္တ့ဲ အေျခအေနဆုိတဲ့ ေဝါဟာရက အစျပဳၿပီး ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 
လူငယ္ေတြဟာ စိတ္ထင္တဲ့အတုိင္း မျဖစ္တ့ဲအခါမွာ အေျခအေနက ေကာင္းမွမေကာင္းဘဲ၊ အေျခအေန 
မေပးဘူး၊ အေျခအေနကုိ ေစာင့္ရဦးမယ္ စတ့ဲစကားမ်ားကုိ ေျပာေလ့ရိွပါတယ္။ လူႀကီးေတြကလည္း 
ေျပာတာပါပဲ။ လူငယ္လုိ႔ အထူးၫႊန္းဆုိတာက လူငယ္မ်ားအေပၚ စိတၫ္ြတ္္ၿပီးေရးတာျဖစ္လို႔ပါပဲ။  
 
 အလုပ္တစ္ခု ေအာင္ျမင္ဖို႔ရာမွာ အေၾကာင္းရင္းခံေတြ အမ်ားႀကီးရိွတာကုိ လက္ခံရမယ္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ပုေဗၺစကတပုညတာဆုိတဲ့ ေရွးဘဝက ျပဳခဲ့ဖူးေသာ ကံကုိလည္း ထည့္တြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  
ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆုိရင္ေတာ့ လူ႔အျဖစ္ကုိ ရၿပီးသား လူမ်ားဟာ ကံေကာင္းၿပီးသား လူမ်ားပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ 
ေရွးဘဝက ျပဳခ့ဲဖူးေသာကံရ႕ဲ အရွိန္အဟုန္ အေကာင္းအဆုိးအလုိက္ အက်ိဳးေပးေတာ့ ကြာဟတတ္ပါတယ္။ 
အဒီဲအခ်က္ကုိေတာ့ လက္ခံၾကရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ေခတ္ကာလ အေျခအေနကုိ 
လုိက္ၿပီး အက်ိဳးေပးေကာင္းတာ မေကာင္းတာ ရွိေနဦးမွာပါပ။ဲ အခုေခတ္ ကမာၻ႔သတင္းမ်ားထမွဲာ 
ပါပါေနတတ္တဲ့ စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ႏုိင္ငံမွာ ေကာင္းတဲ့ကံမ်ား အက်ိဳးေပးဖုိ႔ ပြင့္လန္းဖို႔ ခက္ခမဲယ္ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေတာင္မွ ကံမေကာင္းတ့ဲသူ (အကုသုိလ္ကံႀကီးမားတဲ့သူ)ဟာ အဒီဲလိုအေျခအေနဆုိးမွာ ပိုမိုဆုိးဝါးတ့ဲ 
အျဖစ္ဆုိးေတြနဲ႔ တုိးတတ္ပါတယ္။ အေျခအေနဆုိးတယ္ဆုိတဲ့အခါမွာလည္း လူခ်င္း၊ ကံခ်င္း မတူတဲ့ 
အခါမွာ အက်ိဳးေပး ကြဲျပားတတ္ပါေသးတယ္။  
 
 ေရွးဘဝကျပဳခ့ဲဖူးေသာ ေကာင္းမႈကံ မေကာင္းမႈကံ တုိ႔ရ႕ဲ အက်ိဳးဆက္ကုိ ဒီဘဝမွာ ခံရမယ္လို႔ 
ဆုိတဲ့ေနရာမွာလည္း တစ္ဖက္သတ္အယူသည္းလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ေကာင္းမႈကံရ႕ဲ အက်ိဳးေပးကုိ လုိခ်င္တဲ ့
သူဟာ ေကာင္းတ့ဲ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္တ့ဲအခါမွာ ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္တဲ့သူမွသာ ကာလေဒသစတ့ဲ ပတ္ဝန္းက်င ္

အေျခအေနမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ အကခဲတ္ၿပီး လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္ကို ေသခ်ာစြာ  ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ မွန္တာလုပ္တာပဆုိဲၿပီး အေျခအေနကုိ မေလ့လာဘလုဲပ္ခဲ့ရင္ ေကာင္းက်ိဳးေပးဖုိ႔ မျဖစ္ႏိုင ္
ပါဘူး။ အဲဒီလုိ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အတိတ္ကံကုိ မွားယြင္းစြာပုံၿပီး မကုိးစားမိေအာင္ ျမန္မာမ်ားမွာ စကားပုံတစ္ခု 
ရိွပါတယ္။ “ကံကို ယုံ၍ ဆူးပုံကုိ မနင္းရာ”တ့ဲ။  
 
 အခု တင္ျပခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ အနည္းနဲ႔အမ်ား ေလးလံပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ လြယ္လြယ္ပ ဲ
ေဆြးေႏြးတင္ျပပါရေစ။  
 
 အတိတ္ကေကာင္းမႈကံေၾကာင့္ ေကာင္းတဲ့အက်ိဳးကုိ ရတယ္။ မေကာင္းမႈကံေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့ 
အက်ိဳးကုိရတယ္ဆိုတာ ပထမလက္ခံရမယ့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အျဖစ္ကိ ုရတယ္လို႔ဆိုတ့ဲ ေနရာမွာ 
အလြန္ေကာင္းတဲ့ ကံရ႕ဲ အက်ိဳးေပးျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္ကံရ႕ဲ အက်ိဳးေပးတာဟာ မ်ိဳးေစ့နဲ႔တူပါတယ္။ 
အပင္ေပါက္ၿပီး အပြင့္ပြင္၊့ အသီးသီးဖို႔ရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ လုိပါတယ္။ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈဆိုတ့ဲ 
ေျမမွာမွ အပင္ေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပဳဖူးထားတ့ဲ အတိတ္ကံက အက်ိဳးေပးေကာင္းေအာင္ လူက 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရပါမယ္။ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ အစြမ္းအစ ကြာလုိ႔ရိွရင္ အက်ိဳးေပး ကြာႏိုင္ပါတယ္။  
အဒီဲလို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြထမွဲာ ေအာင္ေရေအာင္မိုးနဲ႔တူတ့ဲ ဉာဏ္ပညာပါမွ ျဖစ္ႏုိင္ပါမယ္။  
ျခံဳၿပီးေျပာရမယ္ဆုိရင္ အတိတ္ကံေကာင္းဆုိတဲ့ အက်ိဳးေပးေၾကာင့္ လူ႔ဘဝကုိရၿပီးတဲ့ေနာက္ အေျခအေန 
ေကာင္းနဲ႔ မၾကဳံေသးရင္ အားေလွ်ာၿ့ပီး ဘာပဲလုပ္လုပ္ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့ စိတ္ထားမ်ိဳး 
မထားသင့္ၾကပါဘူး။ အဲဒီစိတ္ထားဟာ ရၿပီးသားအေျခအေနက ေလ်ာ့က်သြားေစတတ္တဲ့ စိတ္ထားမ်ိဳး 
ျဖစ္ပါတယ္။  
 
 အေျခအေနလုိ႔ ဆုိတ့ဲေနရာမွာ မိမိအတိတ္ကံက ပစ္ခ်လုိက္လို႔ ဆင္းရတ့ဲဲ မိဘပတ္ဝန္းက်င္မွာ 
ျဖစ္လာရတယ္။ အသိပညာ၊ ၾသဇာအာဏာကင္းမဲ့တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ျဖစ္လာရတယ္ဆုိပါေတာ့။ 
အဒီဲလိုအေနအထားကုိ အေျခအေန မေကာင္းဘူး၊ အေျခအေနမေပးဘူးလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဆုိေလ့ 
ရိွၾကပါတယ္။ ေနာက္အေျခအေနတစ္မ်ိဳးက အမ်ားနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ေခတ္ကာလ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ 
ေခတ္ကာလလုိ႔ဆိုတ့ဲေနရာမွာ ကၽြန္မသိသေလာက္ ေျပာရရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ တစ္သမတ္တည္း 
ျဖစ္မေနတတ္ပါဘူး။ အတက္အက် အေျပာင္းအလဆုိဲတာ ရွိစျမပဲါပ။ဲ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိတ္အေထြေထြနဲ႔ 
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လူေတြစုေနၾကတဲ့ ေလာကႀကီးမွာ အေျခအေနက အျမဲလည္း မေကာင္းႏုိင္ပါဘူး။ အျမဲလည္း 
အဆုိးႏုိင္ပါဘူး။  
 အေျခအေနမေပးဘူး၊ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္လုိ႔ဆိုၿပီး ေနခ်င္သလုိေနလုိက္ရင္ ပုိမိုဆိုးရြားေသာ အေျခအေန 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္သာ ၾကံဳရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခအေနမေပးဘူးလုိ႔ဆုိရင္ ပထမဆုံး မိမိအတြက္ 
ဘာေၾကာင့္ အေျခအေနမေပးတာလဲ၊ အဒီဲလုိမေပးတဲ့ အေျခအေနထဲမွာ မိမိကုိယ္ကိုမိမိ ဘယ္လုိ 
ထိန္းသိမ္းသင့္သလဲ၊ ေဆာက္တည္သင့္သလဲ၊ အေျခအေနမေပးပါဘူးလုိ႔ဆုိတဲ့အထမွဲာ ေပးသေလာက္နဲ႔ 
ဘာေတြလုပ္ရမလဆုိဲတာကုိ ဉာဏ္နဲ႔ ခ်င့္ခ်ိန္ရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။  
 
 အဒီဲလုိ မိမိကုိယ္ကုိ ေဆာက္တည္ၿပီး မိမိရ႕ဲကံကုိ ေျဖာင့္မွန္တည့္မတ္ေသာ လမ္းေပၚမွာ 
ထားရပါမယ္။ ဆုိလုိတာက လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ အလုပ္ကိုလုပ္ႏုိင္ဖို႔ ပထမတာစူရပါမယ္။ အဒီဲလုိ 
လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တ့ဲ အလုပ္ကုိ ဦးတည္တာစူၿပီးတ့ဲေနာက္မွာ မဆုတ္မနစ္ေသာ လုံ႔လဝရိီယထားၿပီး 
ေဆာင္ရြက္ရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဒီဲလို လုပ္တ့ဲအခါမွာလည္း မိမိရ႕ဲအလုပ္ မွန္ မမွန္၊ မိမိရ႕ဲ အားထုတ္မႈ 
လြန္ မလြန္ စသည္တို႔ႏွင့္တကြ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိၾကရပါမယ္။ အဲဒီလုိ ကံ၊ ဉာဏ္ ၊ 
ဝရီိယ သုံးပါးစုံေအာင္ ေကာင္းတ့ဲသူမွာ အေျခအေနက ဘယ္ေလာက္ပင္ ပိတ္ပင္ထားသည္ျဖစ္ေစ 
တုိးတက္တဲ့ဘဝအေျခအေနကုိ ရႏုိင္ၾကပါတယ္ဆိုတာ ျပသႏိုင္တ့ဲ ဥပမာ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။  
 
ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့- 
 အေမရိကန္ နီဂ႐ိုး သိပံၸဆရာႀကီး ေဂ်ာ့ခ်္ဝါရွင္တန္ကာဗာ (George Washington Carver) ရ႕ဲ 
အေၾကာင္း ေျပာျပလိုပါတယ္။  
 
 ေဂ်ာ့ခ်္ဝါရွင္တန္ကာဗာလုိ႔ အမည္တြင္လာမယ့္ သူငယ္ကေလးဟာ အေမရိကန္ျပည္တြင္း 
စစ္မၿပီးဆုံးခင္ တစ္ႏွစ္အလုိမွာ အေမရိကန္ ေတာင္ပိုင္းတစ္ေနရာက ယာေတာထဲမွာ ေမြးဖြားလာပါတယ္။ 
မိခင္ဖခင္မ်ားက ကၽြန္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကေလးက ေမြးကတည္းက မက်န္းမာပါဘူး။ သူ႔ရ႕ဲဖခင္ျဖစ္သူဟာ 
ငယ္စဥ္ကတည္းက ဆုံးပါးခဲ့ပါတယ္။ သူငယ္ကေလးကုိ ေဂ်ာ့ခ်္ လုိ႔ ေခၚၾကပါတယ္။ သူ႔အသက္ 
တစ္ႏွစ္ေလာက္ရိွတ့ဲအခါမွာ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္ ၿပီးဆုံးပါတယ္။ အေမရိကန္ ေျမာက္ပုိင္းသားမ်ားက 
ႏုိင္ပါတယ္။ ေငြဝယ္ကၽြန္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းတဲ့အမိန္႔ကုိ စစ္အၿပီးမွာ ထုတ္ျပန္လုိက္ၾကပါတယ္။ 
 

  ဥပေဒအရ နီဂ႐ိုးမ်ား လြတ္လပ္သြားၾကပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ ဒုကၡေရာက္ၾကသူက 
ပိၿုပီးမ်ားပါတယ္။ ကၽြန္အျဖစ္က လြတ္ၿပီး အလုပ္လက္မဲ့မ်ားအျဖစ္ လမ္းေပၚေရာက္သြားၾကတ့ဲ သူမ်ားမွာ 
စီးပြားေရးအရသာ ခၽြတ္ျခံဳက်တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္မ်ားအေနနဲ႔ သူတုိ႔ကုိ လူရာမသြင္းလုိ႔ 
လူမႈေရးအရလည္း ခၽြတ္ျခံဳက်ေနၾကပါတယ္။ အဒီဲလူမႈေရးကိစၥဟာ အခုထိရိွေနဆပဲါပဲ။ နီဂ႐ိုးမ်ားကုိ 
ကၽြန္အျဖစ္က လြတ္လပ္ခြင့္ေပးတာ မေက်နပ္တ့ဲ ေတာင္ပိုင္းသားမ်ားဟာ ကၽြနမ္်ားကုိ အတင္းအၾကပ္ 
ဖမ္းဆီးတတ္ပါတယ္။ ေဂ်ာ့ခ်္တို႔ရ႕ဲ အရွင္သခင္မ်ားျဖစ္ၾကတ့ဲ မစၥတာနဲ႔ မစၥက္ကာဗာတုိ႔ ကေတာ့ 
လူသူေတာ္ေကာင္းမ်ားပါပ။ဲ သူတုိ႔ရ႕ဲ ေငြဝယ္ကၽြန္ ေမရီနဲ႔ သားအႀကီး ဂ်င္မ္၊ သားအငယ္ ႏို႔စုိ႔ ေဂ်ာ့ခ်္တုိ႔ကို 
ေစာင့္ေရွာက္ထားတာပါပ။ဲ တစ္ညမွာေတာ့ လူဆုိးမ်ား လာေရာက္ဖမ္းဆီးတဲ့ အထမဲွာ ေမရီနဲ႔ သားအငယ္ 
ေဂ်ာ့ခ်္တုိ႔ ပါသြားပါတယ္။ မစၥတာကာဗာတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏံွက လူတစ္ေယာက္ကုိ ျမင္းတစ္ေကာင္နဲ႔ 
ေငြနဲ႔ေပးပါမယ္။ ဒုကၡသည္ သားအမိကုိ လုိက္ရွာေပးပါလုိ႔ ေတာင္းပန္လုိ႔ အဒီဲလူက လုိက္ရွာေပးပါတယ္။  
 
 အဒီဲလူ ျပန္လာေတာ့ ေမရီ ျပန္ပါမလာပါဘူး။ အထုပ္ကေလး တစ္ထုပ္ထမွဲာ အသက္ ဖုတ္လိႈက္ 
ဖုတ္လိႈက္ နဲ႔ ေဂ်ာ့ခ်္ကုိသာ ျပန္ရလုိက္ပါတယ္။ မစၥတာကာဗာတုိ႔ ညီအစ္ကုိ ႏွစ္ေယာက္ကုိ ေကၽြးေမြးျပဳစုၿပီး 
ေဂ်ာ့ခ်္အသက္ ၁၃ႏွစ္ရွိတဲ့အခါမွာေတာ့ ေက်ာင္းရိွတ့ဲရြာကို သြားေနဖုိ႔ ခြင့္ေပးလုိက ္ ပါတယ္။ 
အဒီဲေက်ာင္းရွိတဲ့ ရြာကေလးမွာ ခဝါသည္တစ္ေယာက္ကုိ ကူညီလုပ္ကုိင္ေပးရင္း ေဂ်ာ့ခ်္ ေက်ာင္းေန 
ရပါတယ္။ ေက်ာင္းတက္ေတာ့ ေဂ်ာ့ခ်္ဆုိတဲ့ နာမည္တစ္လုံးတည္းနဲ႔ မျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးရွင္ႀကီး 
မစၥတာကာဗာရ႕ဲ အမည္ကုိယူကာ ေဂ်ာ့ခ်္ကာဗာရယ္လုိ႔ နာမည္တြင္လာပါတယ္။ ေဂ်ာ့ခ်္ရ႕ဲ အစ္ကုိျဖစ္သူက 
စာမသင္ခ်င္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေတာက္တိုမယ္ရ အလုပ္ေတြလုပ္ရင္း ထမင္းစား လုိ႔ရတာနဲ႔ 
စာဆက္မသင္ေတာ့ပါဘူး။  
 
 ေဂ်ာ့ခ်္အဖုိ႔မွာေတာ့ ႀကီးျမင့္ျခင္းနဲ႔ နီဂ႐ိုးေတြ ဘာမွ မဆိုင္ဘူးဆုိတဲ့ အသိကုိ ပတ္ဝန္းက်င ္
တစ္ခုလုံး ေျပာေနၾက၊ ျပသေနၾကေပမယ့္ စကားနည္းသြားတာကလြဲလို႔ သူစာတတ္ရမယ္ဆုိတ့ဲ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ မစြန္႔ဘဲ အလုပ္လုပ္လိုက္၊ ပုိက္ဆံရရင္ သူတုိ႔နီဂ႐ုိးေတြေနဖို႔ ေက်ာင္းရွိတဲ့ေနရာသြားၿပီး 
ေက်ာင္းေနလုိက္နဲ႔ တစ္စထက္တစ္စ အတန္းရလာပါတယ္။ အတုိခ်ဳပ္ေျပာတာျဖစ္လုိ႔ ဒီေလာက္ 
လြယ္တာပါ။ သူ႔ဘဝမွာ အလြန္ခက္ခခဲဲ့ပါတယ္။ လူခ်င္းတူတူ သူခ်င္းမွ်မွ် မေနရတ့ဲအျပင္ သူတုိ႔ကုိ 
ဘာမဟုတ္တာကေလးနဲ႔ သတ္ခ်င္ျဖတ္ခ်င္ေနၾကတ့ဲ လူျဖဴေတြၾကားမွာ သတိႀကီးစြာထားၿပီး ေနရပါတယ္။ 
သူ႔ေရွ႕မွာ နီဂ႐ိုးတစ္ေယာက္ကုိ လူေတြဝုိင္းသတ္တာ ျမင္တာနဲ႔ ထြက္ေျပးရတာလည္း ရွိပါတယ္။  
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ေဂ်ာ့ခ်္ဟာ သိပ္ကုိႀကိဳးစားတ့ဲအတြက္ စာတင္မက လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 
တုိးတုိးၿပီးတတ္လာပါတယ္။ ခဝါသည္တစ္ေယာက္အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္သလုိ ဇာထုိး၊ ပန္းထုိး၊ 
အခ်က္အျပဳတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း နာမည္ေက်ာ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သစ္ပင္ ပန္းပင္ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ 
အတတ္ကုိလည္း သူေကာင္းစြာတတ္ပါတယ္။ ပန္းခ်ီလည္း ေကာင္းစြာေရးဆဲြတတ္ပါတယ္။ သူဟာ 
ဓမၼေတးမ်ားကုိလည္း သာယာစြာ သီဆိုတတ္ပါတယ္။ ဘာသာတရားကုိလည္း အေလးအနက္ထား 
ပါတယ္တဲ့။  
 
 သူ႔ရ႕ဲ ဘဝမွာ ေတြ႔ၾကံဳရတ့ဲ လူေတြထမွဲာ ေကာင္းတ့ဲသူနဲ႔ မေကာင္းတဲ့သူ၊ မေကာင္းတ့ဲသူက 
မ်ားပါတယ္။ လူမ်ိဳးေရး အာဃာတဆုိတာကလည္း ျပင္းထန္တတ္ေတာ့ သူ႔မွာ ဘာအျပစ္မွ မရွိ ရွိရွိ 
အျမဲႏိွမ္ခ်င္ေနၾကတဲ့သူေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ရတာပါပဲ။  
 
 တကၠသိုလ္တက္ဖို႔ သူေအာင္ခဲ့တ့ဲ အတန္းေတြ၊ အေျခအေနေတြကုိ ေရးၿပီး ေလွ်ာက္လုိက္တဲ့ 
အခါမွာ လက္ခံသည္ဆုိတဲ့စာ ရတာနဲ႔ လုပ္လက္စ လုပ္ငန္းေတြကုိ ေရာင္းခ်ၿပီး တကၠသိုလ္တက္ဖို႔ 
သြားခ့ဲပါတယ္။ တကၠသုိလ္ေရာက္ေတာ့ သူဟာ နီဂ႐ိုးမွန္းမသိလုိ႔ လက္ခံခဲ့တာ၊ နီဂ႐ိုးဆုိရင္ လက္မခံဘူးလို႔ 
ယတိျပတ္ေျပာလႊတ္တာကုိ ခံခဲ့ရပါတယ္။ အုိင္အိဝုါက အႏုပညာေကာလိပ္တစ္ခုကေတာ့ လက္ခံပါတယ္။ 
အဒီဲကို သူသြားၿပီးတက္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းစရိတ္ရဖုိ႔ ခဝါသည္ လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ အုိင္အိုဝါက စုိက္ပ်ိဳးေရး 
ေကာလိပ္ကုိလည္း တက္ခြင့္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္သူဟာ နီဂ႐ိုးျဖစ္လုိ႔ တျခားေက်ာင္းသားေတြနဲ႔အတူ 
ထမင္းစားခြင့္ မရခ့ဲပါဘူး။ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွာ စားရပါတယ္။ အဒီဲတကၠသုိလ္မွာ ေလးႏွစ္တုိင္ 
ပညာသင္ၾကားေလ့လာၿပီး ပထမဆုံး နီဂ႐ိုးဘဲြ႕ရတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။အင္မတန္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့ 
လူသားတစ္ေယာက္ရ႕ဲ အေၾကာင္းကုိ စာမ်က္ႏွာအနည္းငယ္မွ်ေလာက္နဲ႔ ျပည့္စံုေအာင္ မေဖာ္ျပႏိုင္ပါဘူး။  
 
 အဒီဲေတာ့ ျခံဳၿပီးေျပာရပါမယ္။ တကၠသုိလ္ေတြ ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာလုပ္ရင္း ေဂ်ာ့ခ်္ဝါရွင္တန္ 
ကာဗာဟာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ပါတယ္။ သူ႔အမည္ထမွဲာ အလယ္က 
ဝါရွင္တန္ဆိုတ့ဲစာလုံးတုိးရတာလည္း ေဂ်ာ့ခ်္ကာဗာ ဆုိတဲ့ နာမည္တူလူတစ္ေယာက္ေပၚလာလုိ႔ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ဝါရွင္တန္ကုိလည္း ေလးစားလုိ႔ အဒီဲနာမည္ကုိ ထည့္ၿပီးသုံးတာျဖစ္ပါတယ္။ 
သူဆရာလုပ္ရတာ၊ သုေတသနလုပ္ရတာဟာ ဆင္းရျဲခင္း၊ မဲြေတျခင္း၊ မသိနားမလည္ျခင္းတုိ႔နဲ႔ 
တုိက္ပြဲဝင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရာက္တ့ဲအခါမွာေတာ့ သူ သုေတသနလုပၿ္ပီး၊ 

ထုတ္လုပ္တင္ျပၿပီးတ့ဲ ပစၥည္းအမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာ ရိွခဲ့ပါၿပီ။ ေျမပနဲဲ႔ ကန္စြန္းဥက ထုတ္လုပ္ႏိုင္တ့ဲ 
ပစၥည္းကေတာ့ အမ်ိဳးေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ၁၉၂ဝ ခုႏွစ္ ဝါရွင္တန္မွာက်င္းပတ့ဲ 
စားေသာက္ကုနလု္ပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ အစည္းအေဝးမွာ အဒီဲအမ်ိဳးေပါင္း ၃ဝဝ ကုိတင္ျပဖို႔ မစၥတာကာဗာက 
ခြင့္ေတာင္းခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူဟာ ေက်ာ္ၾကားတ့ဲပညာရွငႀ္ကီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အဒဲါေၾကာင့္ 
တင္ျပခြင့္ေပးခ့ဲပါတယ္။  
 
 ဒါေပမယ့္ ပညာရွင္ျဖစ္သူ မစၥတာကာဗာဟာ လုပ္ငန္းရွငႀ္ကီးမ်ား အစည္းအေဝးထုိင္ေနရာ 
ဟုိတယ္ရ႕ဲ ေရွ႕ေပါက္က ဝင္ခြင့္မရခဲ့ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူဟာ နီဂ႐ုိး တစ္ေယာက္ 
ျဖစ္ေနလုိ႔ပါပ။ဲ သူတင္ျပမယ့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း တင္ျပခ်ိန္ ၁ဝမိနစ္သာ သတ္မွတ္ေပးခ့ဲပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ သူ႔ရ႕ဲ တင္ျပခ်က္က ေကာင္းလြန္းတဲ့အတြက္ ေနာက္ေတာ့ လိုအပ္သေလာက္ အခ်ိန္ယူၿပီး 
တင္ျပခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိ တင္ျပခြင့္ရၿပီးတ့ဲေနာက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ဂ်ပန္နဲ႔တ႐ုတ္က္ 
တင္သြင္းတဲ့ေျမပမဲ်ားအေပၚမွာ အခြန္တုိးၿပီး ေကာက္ခံတ့ဲ ဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ အဒီဲနည္းနဲ႔ 
အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ေျမပစဲိုက္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စားသုံးသူမ်ားအတြက္ 
အက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါတယ္။ အဒီဲေနာက္ပိုင္းမွာ တကၠသိုလ္တစ္ခၿုပီးတစ္ခုက ေဂ်ာ့ခ်္ဝါရွင္တန ္
ကာဗာကုိ ေဒါက္တာဘဲြ႔နဲ႔ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားတာကုိ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ရ႕ဲတင္ျပခ်က္မ်ားကို 
လက္မခံခ်င္တ့ဲသူေတြကုိ သူ ရင္ဆုိင္ေနရတုန္းပ ဲရွိပါေသးတယ္။ သတင္းစာမ်ားကလည္း ေက်ာ္ၾကားလာၿပီ 
ျဖစ္တ့ဲ ေဒါက္တာကာဗာ လုပ္သမွ် ေျပာသမွ်ကုိ ကန္႔ကြက္သူက ကန္႔ကြက္၊ အလြန္အမင္း ေျမႇာက္္ပင့္သူက 
ေျမႇာက္္ပင့္နဲ႔ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။  
 
 ေဒါက္တာကာဗာကေတာ့ သူေျပာသမွ်စကားနဲ႔ လုပ္သမွ်အလုပ္ေတြထဲမွာ ႀကီးစြာေသာသတိ 
ထားခ့ဲရပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔အလုပ္ကိုေတာ့ သူလုပ္ေနတာပါပ။ဲ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဆပ္ျပာေမႊး 
ဆုိတာ မဆန္းလွပါဘူး။ ေဒါက္တာကာဗာတုိ႔ ေခတ္ကေတာ့ အဆန္းပါပဲ။ တ , တုိင္းေမႊးပန္းက ဆပ္ျပာေမႊး 
ထုတ္တာကုိ ေဒါက္တာကာဗာစတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဒီဲလို သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ားက လူသုံးကုန ္
ပစၥည္းထုတ္လုပ္တာကုိ အသားေပးေဆာင္ရြက္ရင္း အသက္ ၈၄ ႏွစ္အရြယ္မွာ ေဒါက္တာကာဗာ 
ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ သူ႔တီထြင္မႈေတြကုိ ဘယ္သူ႔ကုိိမွ 
ေရာင္းမစားခ့ဲပါဘူး။ သူ႔လူမ်ိဳးမ်ား ေကာင္းစားေရးနဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ တုိးတက္ဖံြ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ 
ရည္ရြယ္ၿပီး သူအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။  
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 သူ႔ကုိ ဆန္႔က်င္သူမ်ားကုိ သူဟာ အလုပ္လုပ္ရင္း သည္းခံကာ တုံ႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ 
လူျဖဴေတြထဲက သူ႔ကုိ ေလးစားၾကသူမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာျပရရင္ ဖို႔ဒ္ကားကုမၸဏီပိုင္ရွင္ 
မစၥတာဖုိ႔ဒ္ဟာ ေဒါက္တာကာဗာကုိ အမွန္တကယ္ ေလးစားခ့ဲသူျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာကာဗာကုိ 
ဂုဏ္ျပဳတဲ့ ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ကုိ မစၥတာဖုိ႔ဒ္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ယာေတာမွာ ေဒါက္တာကာဗာ 
လာေနခ်င္တဲအ့ခ်ိန္ လာေနႏိုင္ဖုိ႔အခန္းမ်ား သီးသန္႔ထားပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ အတူတကြရိွေနတုန္း 
တစ္ေယာက္ေယာက္က အလုပ္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းတဲ့အခါ ေဒါက္တာကာဗာကုိ ေမးပါ၊ 
သူေျပာတာကုိ က်ဳပ္အကုန္လက္ခံတာပဲလို႔ မစၥတာဖုိ႔ဒ္က ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ေဒါက္တာကာဗာဟာ 
တီထြင္မႈမ်ားနဲ႔ ပစၥည္းမ်ားစြာကုိ ခ်န္ခဲၿ့ပီး ကြယ္လြန္သြားတ့ဲအခါမွာ လူဆင္းရဲမ်ားအတြက္ အစားအစာ၊ 
အလုပ္၊ ေနအိမ္၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ အသိပညာ စသည္တုိ႔ကို ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ပါတယ္။  
 
 အေျခအေနေပးတယ္ဆုိတာ ေမြးကင္းစကတည္းက မၾကားဖူး၊ မသိဖူးတ့ဲ နီဂ႐ိုးပညာရွငႀ္ကီး 
ေဒါက္တာကာဗာ၊ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း၊ ျငင္းဆုိျခင္း၊ မယုံၾကည္ျခင္း၊ မခန္႔ေလးစားလုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ 
ၾကံ႕ၾကံ႕ခံရင္း အလုပ္ကုိ အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ကာ ထုိးေဖာက္ရင္းနဲ႔ ဘဝကုိတည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ 
အေရးႀကီးတာက အလုပ္ပလုိဲ႔ (အလုပ္ရ႕ဲ အသီးအပြင့္မ်ားနဲ႔) သက္ေသျပရင္း ေဒါက္တာကာဗာဟာ 
သူ႔ဘဝကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ အေျခအေနဆုိတာ ေစာင့္ေနလုိ႔ေရာက္လာမွာမဟုတ္ပါ။ 
အလုပ္လုပ္ရင္း ဘဝခရီးကုိ သြားတဲ့သူမွသာ အေျခအေနေကာင္းနဲ႔ လမ္းမွာ ဆုံမိၾကမွာပါလုိ႔ 
ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 
 

အပုိင္း(၄) 
 
 

 အလုပ္နဲ႔ ဘဝကိုတည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ ေဆာင္းပါးမ်ားမွာ ဘဝအေျခအေန မေကာင္းတ့ဲၾကားက 
ထြက္ေပါက္ကို မိမိဘဝကုိမိမိ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသူမ်ား (သာဓက အခ်ိဳ႕နဲ႔တကြ) တင္ျပခဲၿ့ပီး ျဖစ္ပါတယ္။  
ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ေတာ္သလုိ တတ္သလုိရိွပါလ်က္နဲ႔ မေအာင္ျမင္ၾကတ့ဲသူမ်ားရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ 
ေတြးေတာတြက္ဆၿပီး တင္ျပလုိပါတယ္။  
 

 အဒီဲလို ဆန္႔က်င္ဘက္သာဓကမ်ားကုိ တင္ျပရတ့ဲအေၾကာငး္ကေတာ့ ဒီလိုပါ။ ဖတ္မိသူ 
လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္သင့္တ့ဲ အေနအထားကုိ ရပါလ်က္နဲ႔ မေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြမွာ ဘယ္လုိ 
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွတယ္ဆုိတာ သိထားေစခ်င္ပါတယ္။ အသဲလုိ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ိဳး (ကုိယ့္မွာ ရွိေနခ့ဲရင္ 
ေဖ်ာက္ပစ္ႏုိင္ဖို႔ ) မရွိေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ သတိတရားမ်ား ရေစခ်င္လုိ႔ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။  
 
 ကၽြန္မတုိ႔ငယ္ငယ္တုန္းက သတၱမတန္းမွာ စေကာလားရွစ္ စာေမးပဲြလို႔တြင္တဲ့ စာေမးပြဲတစ္ခုကုိ 
ႏိုင္ငံေတာ္ကဦးစီးၿပီး က်င္းပေလ့ရိွပါတယ္။ အဲဒီစာေမးပြဲမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးက သတၱမတန္းေက်ာင္းသား 
လက္ေရြးစင္မ်ား ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္ရၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုစာေမးပြဲမ်ိဳးကုိ တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ေယာက္ 
ႏွစ္ေယာက္၊ တစ္ေက်ာင္းမွ တစ္ေယာက္ေလာက္ ေအာင္ၾကပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ကၽြန္မတုိ႔ေက်ာင္းက 
တစ္ေယာက္ေတာင္မွ စေကာလားရွစ္ဆု မရၾကပါဘူး။  
 
 ကၽြန္မ ေျပာလုိရင္းက အဒဲီအေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး။ စေကာလားရွစ္ဆုကို ရည္မွန္းႏုိင္ေလာက္ 
ေအာင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီတယ္လို႔ ယူဆရတ့ဲ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ေက်ာင္းက ပထမအဆင့္ 
အေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ႏွစ္က ကၽြန္မတုိ႔ စေကာလားရွစ္တန္း (အထူးသတၱမတန္းခြဲေပါ့ေလ) မွာ 
လူ(၂၅) ေယာက္ ရိွပါတယ္။ အဒဲီအထမွဲာ ေယာက္်ားကေလးမ်ားနဲ႔ေရာ မိန္းကေလးမ်ားနဲ႔ပါ 
သင့္တင့္ေအာင္ေပါင္းႏုိင္တ့ဲ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ရိွပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေပါင္းႏုိင္တာကုိက အရည္အခ်င္း 
တစ္ရပ္လို႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ စာအေတာ္ျပိဳင္ၾကတာ လြန္သြားလုိ႔ ေယာက္်ား 
ကေလးမ်ားနဲ႔ မိန္းကေလးမ်ားက သိပၿ္ပီး သင့္တင့္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
 
 အဒီဲကၽြန္မတုိ႔ သူငယ္ခ်င္းကုိ ေမာင္ေအာင္ျမင္လို႔ အမွတ္ျပဳၾကပါစုိ႔။ ေမာင္ေအာင္ျမင္ဟာ 
မိန္းကေလးမ်ားနဲ႔ သင့္တင့္တယ္ဆိုေသာ္လည္း ေယာက္်ားကေလးမ်ားက စကားတင္းဆိုစရာ စ, စရာ 
ေနာက္စရာျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္မတုိ႔ မိန္းကေလးမ်ားနဲ႔ မေရာပါဘူး။ ခပ္မွန္မွန္ ခပ္တည္တည္ပါပ။ဲ ဒါေပမယ့္ 
စာေတာ္တယ္၊ အေနအထုိင္တည္ၾကည္တယ္၊ လုိအပ္တဲ့အခါမွာ အစ္ကုိႀကီးတစ္ေယာက္လို 
အားကုိးရတယ္။ မဟုတ္တာလုပ္တယ္လုိ႔ထင္ရင္ သူငယ္ခ်င္း အရြယ္ခ်င္းတူခ်င္းေပမယ့္ သူက 
ခပ္ျပတ္ျပတ္ပ ဲ ဆုံးမတတ္တယ္ဆိုတ့ဲ အရည္အခ်င္းမ်ားေၾကာင့္ သူ႔ကို ေလးစားၿပီး ခင္ၾကပါတယ္။ 
ေယာက္်ားကေလးမ်ားရဲ႕ အလယ္မွာလည္း သူဟာ ေအာက္က်ေနာက္က် မရွိပါဘူး။အဲသလုိနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ 
သတၱမတန္းကစၿပီး ေမာင္ေအာင္ျမငန္ဲ႔ ခင္ခဲ့ၾကတာ တကၠသုိလဝ္င္တန္းေအာင္တဲ့ အခ်ိန္အထိပါပ။ဲ သူဟာ 
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ကၽြန္မတုိ႔တစ္ေတြကုိ ေက်ာင္းစာမွ အပ ျပင္ပစာမ်ား ဖတ္ေလ့ဖတ္ထရွိလာေအာင္လဲ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကုိ ႏွစ္ခ်င္းေပါက္ေအာင္ျမငၾ္ကသူထမွဲာ ေမာင္ေအာင္ျမင္ ပါပါတယ္။ 
တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖၿပီးကတည္းက ကၽြန္မတုိ႔ ေက်ာင္းသားသူငယ္ခ်င္းမ်ားဟာ တစ္ေယာက္တစ္ေနရာ 
ဆုိသလို ကြဲကုန္ၾကပါတယ္။ ေမာင္ေအာင္ျမင္ကေတာ့ စာတုိက္တစ္ခုမွာ အလုပ္ဝင္လုပ္ပါတယ္။  
ကၽြန္မတုိ႔တစ္ေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မေတြ႔ၾကရေပမယ့္ သတင္းစကားကေတာ့ 
ၾကားေနၾကရပါတယ္။ ေမာင္ေအာင္ျမင္ စာတုိက္မွာ မေပ်ာ္လို႔ အလုပ္ထြက္လုိက္သတဲ့။ ေမာင္ေအာင္ျမင္ 
လက္ဖက္ရည္ဆုိင္တစ္ဆိုင္မွာ ဝင္ၿပီးဦးစီးလုိက္တာ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ အေတာႀ္ကီးပြားလာတယ္ဆုိပ။ဲ 
ဟုတ္မွာေပါ့။ ဒီေကာင္က ေတာ္တာပဲဟာ။ ေမာင္ေအာင္ျမင္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မွာ မေပ်ာ္လုိ႔ 
ထြက္သြားျပန္ၿပီတဲ့။ ဘယ္လိုပါလိမ့္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလာတဲ့ ေမာင္ေအာင္ျမင္ရ႕ဲ 
သတင္းကုိ ကၽြန္မတုိ႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အမီမလုိက္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေမာင္ေအာင္ျမင္ဟာ 
အေျပာင္းအလဲလုပ္တဲ့ေနရာမွာ စံ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာက တျခားဘာသာကုိ ေျပာင္းတယ္။ 
ဆရာတစ္ဆူေတာင္ျဖစ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာျပန္ျဖစ္လာျပန္တယ္။ မိန္းမယူတ့ဲေနရာမွာလည္း 
တစ္ေယာက္ကတစ္ေယာက္ေျပာင္းတာ ေလးေယာက္ေတာင္မွ ရွိလာပါတယ္။ ငယ္ငယ္က 
ေမာင္ေအာင္ျမင္ရ႕ဲ တည္ၾကည္မႈေတြ ဘယ္ေရာက္ကုနၿ္ပီလဲမသိ။ ေမာင္ေအာင္ျမင္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ 
မျပတ္ဘဲ ေမာင္ေအာင္ျမင္ရ႕ဲဇြဲမ်ိဳးကုိ ေကာင္းစြာခံခဲ့သူ တျခား သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ကေတာ့ ေျပာပါ 
တယ္။ ဒီေကာင္ မိန္းမယူတာက မေမွ်ာ္လင့္ဘဲယူတာ မ်ားတယ္တ့ဲ။ အားနာလုိ႔ယူတာလည္း ပါတယ္တ့။ဲ 
နားလည္ဖုိ႔ ခက္လုိက္ေလလို႔ဆုိရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။  
 
 သူမဆုံးခင္ ႏွစဝ္က္ေလာက္အၾကာမွာ သူနဲ႔ေနာက္ဆုံးေတြ႔ပါတယ္။ကၽြန္မတုိ႔က အိမ္ေဆာက္ေနတဲ ့ 
အခ်ိန္။ ကၽြန္မက မက်န္းမမာနဲ႔၊ သူက ကၽြန္မတုိ႔ၿမိဳ႕က ေပးလုိက္တဲ့စာနဲ႔ ပစၥည္းမ်ားကုိ လူၾကံဳလာေပးတာပါ။ 
ငယ္ငယ္တုန္းကအတုိင္း ခုိင္းစရာရွိရင္ေျပာဆုိတဲ့ စကားကုိ ေျပာသြားပါေသးတယ္။ ငယ္ငယ္တုန္းက 
ကၽြန္မတုိ႔ အတန္းသားမ်ားရ႕ဲ အလုိအေလ်ာက္ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ကုိရခဲ့တဲ့ ေမာင္ေအာင္ျမင္ဟာ 
စုတ္ခ်ာသိမ္ငယ္တ့ဲ အေနအထားမွာ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ တည္တည္ၾကည္ၾကည္ပံုေတာ့ 
မပ်က္ျပားေသးပါဘူး။  
 

 ကၽြန္မတုိ႔လည္း အိမ္ေဆာက္တဲ့အလုပ္ေရာ အျခားအလုပ္မ်ားေၾကာင့္ ဘယ္သူနဲ႔မွ မေတြ႔ျဖစ္ဘဲ 
ေနရာက ေမာင္ေအာင္ျမင္ရ႕ဲ ဇြဲမ်ိဳးကုိ အခံရဆုံး သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ တစ္ေန႔မွာ ေတြ႔ပါတယ္။သူက လမ္းခုလတ္မွာ 
ေတြ႔ေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့ စကားတစ္ခြန္းကုိ အေျပးအလႊား ေျပာရွာပါတယ္။ “ေမာင္ေအာင္ျမင္ 
တစ္ေယာက္ေတာ့ ဆုံးသြားၿပီကြာ” တဲ့။ ကၽြန္မဟာ ေတာ္ရ႕ဲသားနဲ႔ အေျခခ ံ ေကာင္းရဲ႕သားနဲ႔ ဘဝမွာ 
ဘာမွမည္မည္ရရ အစြမ္းအစ ျပသခြင့္ရမသြားတ့ဲ သူငယ္ခ်င္းအေၾကာင္းကုိ တခုတ္တရေတြးေနေလ့ 
ရိွပါတယ္။ အစြမ္းအစ ျပသဖုိ႔မေျပာနဲ႔၊ မိမိဘဝကိုေတာင္မွ မိမိ ေကာင္းစြာမေဆာက္တည္ႏုိင္တာ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိတဲ့ ျပႆနာကုိ ကၽြန္မေတြးေနမိတာ ျဖစ္ပါတယ္။  
 
 ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ေတာ္ရ႕ဲသားနဲ႔ အသက္သာ လူလတ္ပိုင္းေရာက္လာေရာ ဘာမွမည္မည္ရရ 
မလုပ္ႏုိင္သူမ်ားနဲ႔ ခင္မင္ရင္ႏွီးဖုိ႔ အေၾကာင္းဆုိက္လာခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ဘဝမွာ သူတုိ႔ အေျခခ်မိေအာင္ 
တတ္အားသမွ် ကူညီရင္းက သူတုိ႔ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကို တျဖည္းျဖည္း သိရိွနားလည္လာရပါတယ္။  
 
 အေျခခံအားျဖင့္ အည့ံေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္တ့ဲ လူမ်ားဟာ တစ္အခ်က္အေနနဲ႔ တိက်တဲ့ 
ဦးတည္ခ်က္ ကင္းမ့ဲသူမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိသူတို႔ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္တယ္ဆုိတ့ဲ 
မာနမ်ိဳး ထားတတ္ၾကေလေတာ့ အလုပ္လုပ္ရင္း အက်ပ္အတည္းမ်ားနဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါမွာ 
ဆက္မႀကိဳးစားေတာ့ဘ ဲ ႐ုတ္တရက္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းတ့ဲ အမႈမ်ိဳး ျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ မိမိလုပ္ေနတ့ဲ 
အလုပ္ဟာ ႀကီးပြားေရးလမ္းစမရွိတ့ဲ အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္ေနလုိ႔ အလုပ္ေျပာင္းမယ္ဆုိရင္လည္း ဘယ္လို 
အလုပ္မ်ိဳးကုိ ေျပာင္းလုပ္မယ္၊ မိမိရ႕ဲ အားသာခ်က္ေတြက ဘယ္လုိအားသာခ်က္ေတြ၊ အလုပ္ေျပာင္း 
လုပ္တဲ့အခါမွာ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ ျပႆနာမ်ားက ဘယ္လုိ ျပႆနာေတြ အစရွိတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ၾကဳိတင္စဥ္းစားၿပီး စီစဥ္သင့္ပါတယ္။  
 
 ကၽြန္မရ႕ဲ သူငယ္ခ်င္း ေမာင္ေအာင္ျမင္ အလုပ္တစ္ခုက တစ္ခုကုိ ေျပာင္းလုပ္တာဟာ ဦးတည္ခ်က္ 
အတိအက်ထားၿပီး ေျပာင္းခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ တဒဂၤၾကံဳေတြ႕ရတ့ဲ ျပႆနာကုိ ရင္မဆိုင္တာနဲ႔ 
ထြက္ေျပးခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္ေအာင္ျမင္လို လူစားမ်ိဳးေတြကုိ ကၽြန္မထပ္ၿပီး ေတြ႔ရပါေသးတယ္။ 
အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္လာၿပီး အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အဆင့္ရိွတဲ့ အလုပ္ကလည္း ထြက္မၿိပီ။ 
ကုိယ့္မွာလည္း စုမိေဆာင္းမိၿပီးသား ဘာမွမရိွ၊ ဘယ္လိုအလုပ္မ်ိဳးကုိမဆုိ လုပ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္ခဲ့ေသာ္လည္း 
လုပ္သမွ်အလုပ္က ကုိယ္နဲ႔ အဆင္မသင့္ ျဖစ္ေနတာနဲ႔ပ ဲလမ္းစေပ်ာက္ေနတ့ဲ လူမ်ိဳးကုိ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။  
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ကၽြန္မစိတ္ထင္ေတာ့ ဦးတည္ခ်က္ေပ်ာက္ေနတ့ဲသူဟာ အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္ေတာ့မွ တည္ျငမိ္မႈ 
ရိွမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။  
 
 အသဲလုိ ဦးတည္ခ်က္ေပ်ာက္ေနတ့ဲ သူမ်ားဟာ အလုပ္မလုပ္ဘဲေနတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ 
ဒါေပမယ့္ ဦးတည္ခ်က္မရိွေတာ့ လမ္းစဥ္အတိအက်ခ်လုိ႔မရဘူး ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား 
က်ေတာ့လည္း ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ဦးတည္ခ်က္က ျမင့္ျမင့္မားမား ခ်ထားပါတယ္။ အဲ- ဒါေပမယ့္ 
အဒီဲပန္းတုိင္ကို ငါဘယ္လုိသြားမလဲ၊ ဘယ္လမ္းကသြားမလဲဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ လက္ေတြ႔က်က် စဥ္းစား 
ေလ့မရိွၾကပါဘူး။ 
 
 အၾကံကႀကီးၿပီး ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္တဲ့အခါမွာေတာ့ အဒီဲလိုအၾကံႀကီးသူမ်ားဟာ 
စိတ္ဓာတ္က်လြယ္တတ္ၾကျပန္ပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္က်လာေလေလ မိမိဦးတည္ခ်က္နဲ႔ မိမိၾကားက 
ကြာဟခ်က္ကို ႀကီးမားတယ္လုိ႔ ထင္လာေလေလ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ သတိတရား 
လုိအပ္ပါတယ္။ သတိထားလိုက္တဲ့အခါမွာမွ မိမိမွားခ့ဲတဲ့အခ်က္မ်ားကုိ ျမင္လာမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ 
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ သတိတရားကုိ လက္ကုိင္ထားႏိုင္ေလေလ မိမိကုိယ္ကုိ ျမန္ျမန္တည္ေဆာက္ႏုိင္ေလေလ 
ျဖစ္ပါတယ္။  
 
 ေလာကမွာ ပစၥည္းဥစၥာဆုံးရံႈးတာက ရင္းစားျပန္ရဖို႔လြယ္ပါတယ္။ ရင္းစားထက္မကေအာင္ 
ျပန္ရွာႏိုင္ဖို႔လည္း လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိမိဘဝထဲက အဖုိးတန္အခ်ိန္မ်ား ဆုံးရံႈးတာက ရင္းစားျပန္ရဖို႔ 
မရိွေတာ့ပါဘူး။ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိဘ ဲ လူငယ္ဘဝဆုိတာကုိ ျဖဳန္းပစ္လုိက္မိသူဟာ တစ္စထက္တစ္စသာ 
အုိလာမွာပါ။ ျပန္ၿပီးပ်ိဳသြားေအာင္ ဘယ္လုိမွ လုပ္လုိ႔ မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အဒဲါေၾကာင့္ သတိတရားကုိ 
ျမဲျမထဲားတတ္တဲ့သူျဖစ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ မိမိထားမိတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ကုိေရာက္ေအာင္ သြားရမယ့္လမ္းကုိသာ 
သတိနဲ႔ ရွာေဖြရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိ႔မဟုတ္ရင္ မေတာ္မတရားတ့ဲ နည္းလမ္းမွားမ်ားကုိ သုံးမိတတ္ပါတယ္။ 
မိမိသြားရမယ့္လမ္း ဒါမွမဟုတ္ သုံးရမယ့္နည္းလမ္းကုိ သတိတရားနဲ႔ ခ်မွတ္ၿပီးၿပီဆုိရင္ေတာ့ ေျခလွမ္းတုိင္း 
မမွားေအာင္ သတိထားမိေပလိမ့္မယ္လုိ႔ ေျပာႏိုင္ေလာက္ပါၿပီ။ 
 
 မိမိဘဝကုိ ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္လုိသူမ်ားဟာ ဦးတည္ခ်က္လည္း ထားၿပီးၿပီ၊ ေလွ်ာက္လွမ္း 
ရမယ့္လမ္းကုိလည္း အတိအက် ေရြးၿပီးၿပီ၊ သတိတရားကုိလည္း မလစ္ေစရေအာင္ ထားၿပီၿပဆုိီပါေတာ့။ 

အဒ့ီဲအခါမွာ စဲြစြဲျမျဲမဲ ႀကိဳးစားအားထုတ္တတ္တ့ဲ ဝရီိယအားပဲ လုိပါေတာ့တယ္။ အလုပ္မလုပ္ဘဲ 
ေနတာလည္း အဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဦးတည္ခ်က္မဲ့တဲ့ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ႀကိဳးစားသမွ် အရာမထင္တဲ့သူမ်ား 
ရိွတယ္ဆိုတ့ဲအေၾကာင္းကုိ ကၽြန္မေျပာၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးတည္ခ်က္၊ လမ္းစဥ္နဲ႔ သတိအစရွိသည္တို႔ 
ရိွေပမယ့္လည္း ဝီရိယဆုိတဲ့ အားထုတ္မႈမရိွရင္လည္း ဘဝကုိ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္ 
မဟုတ္ပါဘူး။ 
 
 ဝရီိယအားဟာ ဘဝတုိးတက္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ တာထြက္တဲ့အခ်ိန္တုန္းက 
လူေတြဟာ အတူတူပါပ။ဲ ဒါေပမယ့္ ပန္းဝင္တ့ဲအခါမွာ အားသာတ့ဲသူ ၊ သက္လုံေကာင္းတ့ဲသူမ်ားက 
အရင္ပန္းဝငၿ္ပီး ဆုမ်ားဆြတ္ခူးတတ္ပါတယ္။ ႀကီးပြားတုိးတက္ခ်င္တ့ဲသူမ်ားဟာ ဝရီိယထားၿပီး ႀကိဳးစား 
ရင္းက သိနားလည္ထားသင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိပါတယ္။ အဒီဲ အေၾကာင္းအရာမ်ားကေတာ့ မိမိတုိ႔ရ႕ဲ 
ကုိယ္စြမ္းအား၊ ဉာဏ္စြမ္းအား ၊ စိတ္ဓာတ္စြမ္းအားမ်ားဟာ မိမိတုိ႔ထင္တာထက္ ပုိမိုအားေကာင္းတယ္ဆုိတဲ့ 
အခ်က္ပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားဟာ နည္းနည္းကေလး အားစုိက္ရတာနဲ႔ အလြန္ပင္ပန္းတတ္ 
ၾကပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ကိုယ္စြမ္းအားေရာ၊ စိတ္စြမ္းအား ၊ ဉာဏ္စြမ္းအားေရာ ထင္သေလာက္ 
လြယ္လြယ္ကူကူ မကုန္ဆုံးတတ္ပါဘူး။ အေရးႀကီးတာက တြန္းအားပါပ။ဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ တေဝေဝနဲ႔ 
ေနတတ္တဲ့သူမ်ားဟာ ေမာတယ္ပန္းတယ္ သေဘာမထားဘဲ အလုပ္ကုိ မ်ားစြာလုပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိၾကပါတယ္။  
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြလုိ႔ ဆုိတဲ့အခါမွာလည္း တျခားသူကေပးအပ္တ့ဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြမဟုတ္ဘ ဲ မိမိဘဝမွာ 
မိမိခ်မွတ္ထားတဲ့ ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ဆုိင္တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ သူတစ္ထူးကံက 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားဟာ သူတစ္ထူးရ႕ဲ ပစၥကၡအေျခအေနအရပ္ရပ္နဲ႔ ဆုိင္ပါတယ္။ မိမိဘာသာထားအပ္တဲ့ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကသာ တကယ့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဝရီိယအားကုိ ျဖစ္ေစတယ့္ အေၾကာင္း 
တစ္ခုလည္း ရိွပါေသးတယ္။ အဒဲါကေတာ့ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ လူျဖစ္လာမွေတာ့ တာဝန္ကုိယ္စီ 
ရိွၾကစျမပဲါပဲ။ မိမိဘာသာဆုိရင္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္လာမယ္။ ေညာင္းညာကုိက္ခ ဲ
လုိက္တာဆုိၿပီး နားခ်င္စိတ္လည္း ေပၚေပါက္ခ်င္ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိမိထမ္းေဆာင္ရမယ့္ 
တာဝနဝ္တၱရားမ်ားကုိ သတိထားလုိက္မိရင္ ႏွလံုးသြင္းလုိက္မိရင္ အားက ျပနၿ္ပီးျပည့္လာတတ္ပါတယ္။ 
စိတ္ဓာတ္က်စရာ၊ အားငယ္စရာအေျခအေနကုိလည္း မိမိအစြမ္းအစကုိ ျပသဖုိ႔ စိမ္ေခၚခံရျခင္းတစ္မ်ိဳး 
ျဖစ္တယ္လုိ႔ သတ္မွတ္လိုက္ရင္ အားကျပန္ျပည့္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေျခအေနမ်ားနဲ႔ 
ရင္ဆုိင္ရတ့ဲအခါမွာ ေက်ာ္လႊားဖို႔ရာ အေဖာ္ေကာင္းအျဖစ္ သုံးစရာကေတာ့ မိမိရ႕ဲ ကုိယ္ပိုင္ စိတ္စြမ္းအင္ပ ဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ 
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 လူတစ္ဦးခ်င္း မိမိရ႕ဲစိတ္စြမ္းအင္ကုိ ျပည့္ဝေအာင္ ၾကံေဆာင္ဖို႔ရာ မခက္လွပါဘူး။ ပထမအခ်က္က 
မိမိကုိယ္ကုိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မိမိဘာသာေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရ႕ဲျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ မိမိျပည့္မီေအာင္ 
လိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ဓာတ္အင္အား ပုိမိုျပည့္ဝလာႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာဆုိပါေတာ့။ မိမိလုပ္ေနတ့ဲ 
အလုပ္မွာ အတုိက္အခုိက္ေတြမ်ားလာတ့ဲအခါ ၊ မွန္းထားသေလာက္ မေအာင္ျမင္တဲ့အခါ စိတ္ဓာတ္မက်နဲ႔၊ 
အတုိက္အခုိက္ေတြကုိ ေက်ာ္လႊားဖို႔ တျခားမွာ အားကုိးစရာမရွာနဲ႔၊ ကုိယ့္အလုပ္ကုိသာ သမာဓိတည္တည္နဲ႔ 
ႀကိဳးစားၿပီးလုပ္၊ ေအာင္ကုိ ေအာင္ရမယ္လုိ႔ မိမိဘာသာ အားေပးစကားေျပာပါ။ မိမိကုိယ္ကို 
ေဆာက္တည္ပါ။ 
 
 တုန္လႈပ္စိတ္ေတြ တစ္စထက္တစ္စ ပါးလ်ားလာပါလိမ့္မယ္။ အေရးႀကီးတာက မိမိကိုယ္မိမိ 
ႏိုင္ေအာင္ထိန္းဖုိ႔ပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိဘာသာ ထိန္းၿပီးတ့ဲအခါမွာ ဒီေလာက္လုပ္တာနဲ႔ မေအာင္ျမင္ေသးရင္ 
ဒါ့ထက္ ပုိလုပ္ၾကတာေပါ့့လုိ႔ အားေပးပါ။ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ပမာဏကုိ မိမိဘာသာမိမိ ျပ႒ာန္းလုိက္ပါ။  
 မိမိဘာသာမိမိ အလုပ္ကုိ ျပ႒ာန္းေတာ့မယ့္ အႀကိမ္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခ်ိန္ဆပါ။ ျပ႒ာန္းၿပီးရင္ 
မျပင္ဆင္ေတာ့ဘ ဲ မဆုတ္မနစ္သာ မွန္မွနႀ္ကီး ႀကိဳးစားၿပီးလုပ္ပါ။ အဘယ္အရာမဆုိ အလုပ္လုပ္ရင္း 
တုိးတက္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ 
 
 ကၽြန္မ ဒီတစ္ခါ တင္ျပတာေတြဟာ သေဘာတရားေတြမ်ား မ်ားေနမလားလုိ႔ စိုးရိမ္မိပါေသးတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ျပန္ၿပီးစဥ္းစားစရာ ဥပမာအျဖစ္ ေမာင္ေအာင္ျမင္ဆုိတဲ့ တကယ့္ဘဝထကဲ ဇာတ္ေကာင္ကို 
ကၽြန္မေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္ေအာင္ျမင္ဆုိတဲ့ အမည္နာမနဲ႔ ဆန္႕က်င္စြာ ဆုံးရံႈးသြားရသူ ကၽြန္မရ႕ဲ 
သူငယ္ခ်င္းဟာ ဦးတည္ခ်က္မဲ့စြာ သတိေမ့ေလ်ာ့စြာနဲ႔ ဘဝမွာ ေရစုန္ေမ်ာေနခ့ဲသူျဖစ္တယ္လို႔ 
ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အဲသလုိေျပာရသလဆုိဲေတာ့ သူ႔ရ႕ဲ အတိမာနာကုိ ထိခိုက္လာတ့ဲအခါတုိင္း 
ဒါမွမဟုတ္ ျငီးေငြ႕စိတ္ေပၚေပါက္လာတ့ဲအခါတုိင္း အေတြးအေတာမရွိ အလုပ္ေတြ ေျပာင္းလေဲနခ့ဲလို႔ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ ျပင္ပက အရပ္ရပ္ေသာ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ 
မွန္းခ်က္နဲ႔ ႏွမ္းထြက္မကုိက္ပ ဲဘဝဆုံးသြားတာပါပ။ဲ  
 
 ဒီေဆာင္းပါးမွာ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာလုိတာကေတာ့ ဘဝကုိ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္လိုသူဟာ 
အလုပ္ကို လုပ္တယ္ဆုိရံုသာလုပ္တဲ့သူ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဦးတည္ခ်က္၊ သတိနဲ႔ ဝရီိယတုိ႔ကုိ ျပည့္ဝစြာ 
ထားဖုိ႔လုိပါတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။  

 
အပုိင္း(၅) 

 
 “အလုပန္ဲ႔ ဘဝကုိတည္ေဆာက္ျခင္း”ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ဆက္တိုက္ေရးသားရာမွာ 
ဦးတည္ခ်က္ အတိအက်တစ္ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒီဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ ေအာင္ျမင္ခ်င္တ့ဲလူငယ္မ်ားကုိ 
တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းနဲ႔ ကူညီႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔က်ရင္ေတာ့ ဒီေဆာင္းပါးမ်ားကုိ စၿုပီး 
စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ စာတစ္အုပ္ျဖစ္ေအာင္ေရးဖုိ႔အတြက္ 
ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိကက တုိက္တြန္းေတာ္မူဖူးပါတယ္။စာတစ္အုပ္ျဖစ္ေအာင္ အစအဆုံးထုိင္ေရးတာ 
တစ္ဆက္တည္းေရးတာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေဆာင္းပါးတစ္ခုမွာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ေနမွာပါပဲ။ 
ဒါေပမယ့္ စၿုပီးဖတ္ရင္လည္း အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ တစ္ခနုဲ႔တစ္ခု ဆက္စပ္မႈရိွေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 ၿပီးခဲ့တ့ဲေဆာင္းပါးမွာ စာေရးသူရ႕ဲ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ မိမိကုိယ္ကို 
မေဆာက္တည္တဲ့သူ၊ အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ သမာဓိတရား မထားႏိုင္တ့ဲသူဟာ ဘယ္ေလာက္ပင္ 
ေတာ္သူျဖစ္ပါေစ၊ အခ်ိန္သာကုန္လုိ႔ လူ႔သက္တမ္းသာ ရင့္ေရာ္လာမယ္၊ သူ႔အေနနဲ႔ ေထာက္ရာတည္ရာ 
ရႏုိင္မယ္မဟုတ္ဘူးဆုိတာ တင္ျပခဲၿ့ပီးၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ အစပိုင္းမွာ သီလနဲ႔စပၿ္ပီး 
ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သီလနဲ႔စပ္မယ္လုိ႔ ဆုိလုိက္တာနဲ႔ ဘုရားအေၾကာင္း၊ တရားအေၾကာင္းလုိ႔ 
ထင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူအခ်ိဳ႕ေတြးထင္ၾကသလုိ ေနာက္ဘဝအတြက္ ေစာင့္အပ္တဲ ့
သီလမဟုတ္ပါဘူး။သီလဆုိတာ ေစာင့္ထိန္းတာနဲ႔ တျပိဳင္နက္တည္း ေကာင္းေသာအက်ိဳးကုိေဆာင္ပါတယ္။ 
အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း သီလတရားဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ 
 
 အလုပ္လို႔ဆုိတ့ဲေနရာမွာ ဘယ္လိုအလုပ္ျဖစ္ျဖစ္ ခ်မ္းသာရင္ၿပီးေရာလုိ႔ ေရာခ်လုိက္လုိ႔မရပါဘူး။ 
ေကာင္းျမတ္ေသာအလုပ္၊ သန္႕စင္ေသာအလုပ္၊ လူသူအမ်ားကုိ စိတ္၏ဆင္းရျဲခင္း၊ ကုိယ္၏ဆင္းရဲျခင္းမ်ား 
မျဖစ္ပြားေစဘဲ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ားကုိသာ ေဝမွ်ႏုငိ္တ့ဲအလုပ္ကုိသာ လုပ္သင့္ပါတယ္။ မိမိကုိယ္ကုိ 
ေကာင္းစြာေဆာက္တည္ခ်င္တဲ့သူ၊ အဓိပၸာယ္ရိွတ့ဲဘဝ ၊ အဖုိးတန္ဘဝ၊ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ေဆာင္တဲ့ 
ဘဝကုိ တည္ေဆာက္ခ်င္တဲ့သူအေနနဲ႔ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ေလ့လာေနသင့္ပါတယ္။ ပထမေတာ့ 
အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိတ္မေက်နပ္စရာ အမ်ားႀကီးေတြ႕လာႏိုင္ပါတယ္။ အဒီဲကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
တင္ျပပါ့မယ္။ 
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 ေလာကမွာ အေၾကာင္းနဲ႔အက်ိဳး ဆက္စပ္မႈဆုိတာ ရိွပါတယ္။ ေကာင္းေသာအေၾကာင္းကံ 
(အလုပ)္မ်ား အရင္းတည္ထားရင္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးကုိ ရႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္မ်ားကုိ သိပံၸနည္း 
အရေရာ ဝိဇၨာနည္းအရပါ သက္ေသျပႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သတိထားရမယ့္အခ်က္ ရိွေနျပန္ပါတယ္။ 
အဒီဲအခ်က္ကေတာ့ အေၾကာင္းတစ္ခုတည္းနဲ႔ အက်ိဳးရဖုိ႔ မေသခ်ာတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာ 
တရားမ်ားကုိ ေျပာေနတာနဲ႔ ေျပာလက္စအေၾကာင္း မ်က္ေျချပတ္သြားမွာ စုိးရပါေသးတယ္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကိုု သတိထားၿပီး ေလ့လာရင္းက စိတ္မေက်နပ္စရာေတြ ေတြ႕ႏိုင္တယ္ဆုိတာက ဒီလုိပါ။ 
အခုလုိ ဆုတ္ကပ္မွာ မေကာင္းတ့ဲအလုပ္ေတြနဲ႔ ႀကီးပြားေနတ့ဲသူမ်ားကုိ ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ 
ေျပာပေလာက္တဲ့ ဦးေရနဲ႔လည္း ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ငယ္ရြယ္သူမ်ားအေနနဲ႔ သူတုိ႔ကေတာ့ မေကာင္းတဲ့ 
အလုပ္ေတြနဲ႔ ႀကီးပြားေနလုိက္ၾကတာ။ သူမ်ားတကာေတြကေတာ့ သူတုိ႔ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရတယ္။ 
ဒါဟာ မတရားဘူး။ ဒီလုိမတရားမႈေတြ ရွင္သန္ခြင့္ရေနတယ္ဆုိကတည္းက ေလာကႀကီးဟာ 
တရားတ့ဲေလာကႀကီး မဟုတ္ဘူး။ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းေတြ လုပ္ေနလုိ႔ေကာ အက်ိဳးထူးပါ့မလား။ 
ငါလည္းႀကီးပြားေအာင္ သူတုိ႔လုိပ ဲ လုပ္ရေကာင္းမလား စတ့ဲအေတြးမွား အၾကံမွားေတြ ေပၚတတ္ပါတယ္။ 
အဒီဲလို အေတြးမွား ၊ အၾကံမွားေတြ ေပၚတတ္တယ္လုိ႔ ေသေသခ်ာခ်ာေျပာႏိုင္တာက စာေရးသူကုိယ္တုိင္ 
ငယ္စဥ္အခါက အဲသလုိပ ဲ သည္းမခံႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့လုိ႔ပါပ။ဲ ႀကီးလာေတာ့ေတာင္ အဲဒီလုိစိတ္ေတြ 
အေပၚေအာင္ ႀကိဳးစားေနရပါေသးတယ္။  
 
 တကယ္ေတာ့ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုဟာ အေၾကာင္းတစ္ခုထတဲြင္ အေျခခံတယ္လုိ႔မွတ္လုိ႔မရပါဘူး။ 
မျမင္ႏုိင္ေသာ၊ မသိႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားလည္း ရိွေနတတ္ပါတယ္။ ဆိုပါေတာ့။ မေကာင္းမႈနဲ႔ 
အသက္ေမြးေနတဲ့သူ၊ မတရားမႈေတြ အမ်ားႀကီးလုပၿ္ပီး ခ်မ္းသာေနတဲ့သူ။ သူ႔မွာ အတိတ္ကာလက 
ေကာင္းမႈရ႕ဲ အရွိန္အဟုန္ရိွေနေသးလုိ႔ အခုျပဳေနတဲ့ မေကာင္းမႈမ်ားဟာ အက်ိဳးမေပးေသးတာ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေခတ္အေျခအေနကလည္း သူမေကာင္းမႈျပဳေနတာကုိ ခ်က္ခ်င္း အျပစ ္
မေပးေသးတ့ဲ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေနႏုိင္ေသးတာပါပဲ။ ျမန္မာစကားတစ္ခုရိွပါတယ္။ “မ်က္ေမႊး တစ္ေထာက္ 
မၾကည့္နဲ႔။ မ်က္စိတစ္ဆံုး ၾကည့္ပါ” ဆုိတဲ့စကား ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကီးပြားတုိးတက္ ေနတဲ့သူမ်ားကုိ 
ၾကည့္တဲ့အခါမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာၾကည့္ရႈဖိို႔ လုိပါတယ္။ အရွည္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ဖို႔လည္း 
လုိပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ သီလဆုိတဲ့ စင္ၾကယ္ေအာင္ေစာင့္ထိန္းတ့ဲတရားကုိ လက္ကုိင္မထားတ့ဲသူ၊ အဲဒီလုိ 
လက္ကိုင္မထားလုိ႔ပ ဲ သူတစ္ပါးေတြကုိ ဒုကၡအမ်ားႀကီးေပးတ့ဲသူမ်ား ရရွိတဲ့မေကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိ 
ျမင္ရေတြ႕ရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼပဒတရားေတာ္ထမဲွာ ေလ့လာဖတ္ရႈရတဲ့ “ညွစၿ္ပီးကာစ ႏြားႏို႔ဟာ 

ခ်က္ခ်င္းခ်ဥ္မသြားဘဲ အခ်ိန္တန္တ့ဲအခါမွ ခ်ဥ္သြားတတ္တဲ့ ဥပမာလုိ” မဟုတ္တဲ့အလုပန္ဲ႔ ႀကီးပြားတ့ဲ 
သူဟာ မေကာင္းတ့ဲအက်ိဳးနဲ႔ တုိးကုိတုိးရတတ္တယ္ဆုိတာ ျမင္ရေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။  
 
 အသဲလုိ မေကာင္းတ့ဲသူမ်ား မေကာင္းက်ိဳးရတာကုိ ျမငၿ္ပီး ဝမ္းမသာသင့္ပါဘူး။ ဝမ္းသာလုိက္ရင္ 
ကုိယ့္သီလ ပ်က္မွာပါပဲ။ အဒီဲလို မေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရတဲ့ မေကာင္းေသာသူမ်ားကုိ ျမင္ရတ့ဲအခါမွာ 
မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ သတိေပးဖို႔လုိပါတယ္။ သူတုိ႔လမ္းကုိ မလုိက္ဖို႔နဲ႔ မိမိတုိ႔ေစာင့္ထိန္းထားတ့ဲ သီလတရားကုိ 
ျမဖဲို႔ပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတာကုိ လုပ္ေနေပမယ့္ ေကာင္းက်ိဳးမရဘဲ မေကာင္းက်ိဳးရေနတဲ့သူမ်ားကုိ 
ေတြ႔ရင္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ အဒီဲလိုေလာကဓံကို ဘယ္လုိၾကံ႕ၾကံ႕ခံသလဲဆိုတာကုိ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 
သီလျမဲတဲ့သူမ်ားဟာ သတၱိရိွတတ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ အႀကီးအက်ယ္တုန္လႈပၿ္ပီး ဘာလုပ္ရ 
ေကာင္းမွန္းမသိ မျဖစ္တတ္ၾကပါဘူး။ မိမိကိုယ္ကုိ ေကာင္းစြာေဆာက္တည္ တတ္ၾကပါတယ္။ အသင္ ့
အတင့္လည္း ႏွလုံးသြင္းတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိဆုိေတာ့ သီလမပ်က္ေတာ့ဘူးေပါ့။ “ငါတုိ႔က 
မွန္တာလုပ္ေနတာပ။ဲ သူတုိ႔က မမွန္တာလုပ္ေနၿပီး ေအာင္ျမင္ေနတာ မတရားဘူး” ဆုိၿပီး သူမ်ားအက်ိဳးကို 
ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ၾကံစည္ေျပာဆုိျခင္းလည္း ျပဳၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ စင္ၾကယ္တာေပါ့။ 
အဒီဲလို လူမ်ိဳးဟာ အခ်ိန္အခါအေျခအေနမေပးေသးလုိ႔၊ အတိတ္ကံက ေကာင္းတ့ဲအက်ိဳးကုိ ေပးခ်ိန ္
မတန္ေသးလုိ႔သာ မေအာင္ျမင္ခ်င္ေနမွာပါ။ ေအာင္ျမငၿ္ပီဆိုေတာ့လည္း အလြန္တင့္ေတာင့္တင့္တယ္ 
ရိွပါတယ္။  
 
 အလုပ္ကို အရင္းတည္ၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ဘဝကုိ တည္ေဆာက္ခ်င္တ့ဲသူဟာ အခုနေျပာခ့ဲသလို 
ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း သတိနဲ႔ ေလ့လာပါလုိ႔ဆိုတ့ဲေနရာမွာ အလုပ္လုပ္ရင္းေလ့လာပါလုိ႔ ေျပာတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေလ့လာတာလြန္ေနတတ္ပါတယ္။ အေလ့လာလြန္တ့ဲသူမ်ားဟာ လက္ေတြ႕နည္းၿပီး 
သေဘာတရားမ်ားေနတတ္တာေၾကာင့္ အလုပ္ျဖစ္တာ နည္းေနတတ္ပါတယ္။ အလုပန္ဲ႔ သေဘာတရား 
ဒြန္တဲြေနတာ ေကာင္းပါတယ္။ ကဲ….. ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ ေကာင္းေသာအလုပ္ကုိ လုပ္သူမ်ားအေနနဲ႔ 
ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကုိ ရေနတာကုိျမင္ရင္ ဝမ္းသာပီတိျဖစ္လုိက္ပါ။ သူတို႔ထံကလည္း နည္းနာနိႆယ 
မ်ားကုိ ယူႏုိင္ဖို႔ ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ………ပံုတူကူးမခ်ဖုိ႔ သတိထားရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ႀကီးပြားသြားတဲ့သူမ်ားကုိ ပံုတူကူးခ်တာမ်ိဳး၊ ပုံတူလုပ္ငန္းဆုိေတာ့ ေဖာက္သည္ 
လုရတာမ်ိဳး စသည္ျဖင့္ သူလည္းမေကာင္း၊ ကုိယ့္အတြက္လည္း မွွန္းေျခမကုိက္တ့ဲ အျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ 
တုိးရတတ္ပါတယ္။ ျဖစ္သင့္တာကေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ေခတ္ကာလအေျခအေန၊ မိမိရ႕ဲ အစြမ္းအစ 
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အစရွိတဲ့အခ်က္အလက္ေတြ အပါအဝင္ စဥ္းစားစရာ စီစဥ္စရာရိွတာေတြကုိ တစ္ပါတည္း စဥ္းစားစီစဥ ္
လုိက္ႏုငိ္ရင္ အလုပ္စကတည္းက တည္ၿငိမ္ၿပီး ဣေႁႏၵရႏုိင္ပါတယ္။ 
 
 ဒီေနရာမွာ သီလနဲ႔စပ္လ်ဥ္းတ့ဲ ကိစၥတစ္ခုကုိ ေျပာျပလုိပါတယ္။ သီလေစာင့္ထိန္းတယ္လို႔ 
ဆုိတဲ့ေနရာမွာ မိမိေၾကာင့္ သူတစ္ပါးမွာ စိတ္ဆင္းရ ဲ ကုိယ္ဆင္းရဲမျဖစ္ေစေအာင္ မိမိကိုယ္ကုိ 
ေစာင့္ထိန္းတာျဖစ္ပါတယ္။ အဒီဲလိုေစာင့္ထိန္းတ့ဲသူဟာ ကံအေၾကာင္းမလွတဲ့အခါမွာ ဆုိးတဲ့သူမ်ားနဲ႔ ဆုံရ၊ 
ၾကံဳရေပမယ့္လို႔ ျပဳထားတ့ဲ ေကာင္းျမတ္ေသာကံေၾကာင့္ ေကာင္းတ့ဲသူမ်ားနဲ႔ ဆုံၾကဖုိ႔ အေၾကာင္းမ်ား 
ပါတယ္။ ကုိယ္စိတ္ႏွလုံး ခ်မ္းသာပါတယ္။ ႐ုပရ္ည္ၾကည္လင္ပါတယ္။ ဂုဏ္သတင္း အေက်ာ္အေစာလည္း 
ရိွတတ္ပါတယ္။ အဒီဲလို အရည္အခ်င္းမ်ားနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့သူေတြကို ၾကည့္ပါ။ သူတို႔ဟာ 
လူေတြနဲ႔ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားနဲ႔ ဆက္ဆံတတ္ပါတယ္။ ႐ိုး႐ုိးေျပာရမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ဟာ 
လူကုိ လူလိုျမင္တတ္ၾကတယ္လုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ လူကုိ လူလုိျမင္တတ္ၾကတ့ဲသူမ်ားဟာ အျမင့္မွာေနတ့ဲ 
သူျဖစ္ပါေစ၊ မိမိထက္ နိမ့္တ့ဲသူမ်ားကုိ မႏိွမ္တတ္ၾကပါဘူး။ မိမိထက္ အဆင့္နိမ့္တဲ့သူမ်ားအေပၚမွာ 
က႐ဏုာတရားထားၿပီး ေလးေလးစားစား အေရးတယူ ဆက္ဆံေလ့ရိွပါတယ္။ က႐ဏုာတရားထားတာနဲ႔ 
ေလးစားတာနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္စပ္သလလုိဲ႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။ မိမိထက္ အဆင့္နိမ့္တ့ဲသူမ်ားဟာ မိမိကုိ 
ေၾကာက္ရြံေနမွာ အားငယ္ေနမွာကို သနားတ့ဲစိတ္နဲ႔ က႐ုဏုာစိတန္ဲ႔ေပါ့ေလ။ မိမိက တေလးတစား 
ဆက္ဆံတ့ဲအခါမွာ တစ္ဖက္သားမ်ား အားတက္လာႏုိင္တ့ဲ အက်ိဳးကုိ ေမွ်ာ္ကုိးၿပီး ဆက္ဆံတာကုိ 
ေျပာခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စာေရးသူ ေတြ႔ၾကံဳဆက္ဆံဖူးသူေတြထဲက ဥပမာျပစရာေတြကို 
သတိရမိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားဟာ ရာထူးေတြ စည္းစမိ္ေတြ ရိွေနစဥ္အခါမွာ လူအမ်ားအေပၚ 
ေမာက္မာတတ္ပါတယ္။ အႏိုင္က်င့္တတ္ၾကပါတယ္။ အေကာက္ၾကံတတ္ၾကပါတယ္။ အဒီဲလိုလူမ်ိဳးမ်ားဟာ 
သီလမရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္ကံေကာင္းဆုိတဲ့ မ်ိဳးေစ့ကို ျပဳတ္စားေနၾကသူမ်ားလုိ႔လည္း 
ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ခံစားစံစားေနၾကတာဟာ ညွစၿ္ပီးကာစ ႏြားႏို႔ မခ်ဥ္ေသးတ့ဲ အျဖစ္မ်ိဳးပါပ။ဲ  
 
 အဒီဲလိုလူမ်ိဳးမ်ားအေနနဲ႔ ရာထူးက ေလွ်ာက်တာေတာင္ မဟုတ္ေသးဘဲ တစ္ေနရာကုိ 
ေျပာင္းရေတာ့မယ္လုိ႔ ဆုိတာနဲ႔ မူလက ခစားထမ္းရြက္ေနၾကသူမ်ားရဲ႕ မသိမသာေရာ သိသိသာသာေရာ 
ေရွာင္ဖယ္မႈမ်ားကုိ ခံစားရတတ္ပါတယ္။ ရာထူးကေလွ်ာက်ရင္ အျငိမ္းစားယူရရင္ေတာ့ ေျပာမေနပါနဲ႔ေတာ့။ 
ေရွ႕ကုိေရာက္လာတာေတာင္မွ မေခၚမေျပာဘဲေနတာကုိ ခံစားၾကရမွာပါပ။ဲ အဲဒီလုိလူမ်ိဳးနဲ႔ ေျပာင္းျပန ္
လူမ်ိဳးေတြကုိလည္း ေတြ႔ၾကရပါတယ္။ ရာထူး ဘယ္ေလာက္ပ ဲျမင့္ျမင့္ ပညာအရာ ဘယ္ေလာက္ပ ဲႀကီးႀကီး 

သူတစ္ထူးကုိ မႏိွမ့္မခ် ၾကည္ၾကည္သာသာ ဆက္ဆံတဲ့သူ၊ အနိမ့္ကလူ အျမင့္ကုိတက္လာႏိုင္ေအာင္ 
လက္ကမ္းႀကိဳဆုိတဲ့သူ အားေပးတဲ့သူမ်ားကုိ စာေရးသူရ႕ဲ ဘဝမွာ ေတြ႔ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပင္ 
ငယ္သူျဖစ္ပါေစ အဲဒီလုိလူႀကီးမ်ိဳးေတြက ေနရာေပးတတ္ၾကပါတယ္။ အလုပ္ခြင္မွာလည္း အဆင္ေျပ 
ေခ်ာေမြ႔ၿပီး ဤအဒီဲလုိလူႀကီးမ်ိဳး တစ္ေနရာကုိ ေျပာင္းရေတာ့မယ္လုိ႔ဆုိရင္ ႏွေျမာတသ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။  
အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ အျငိမ္းစားပဲ ယူရယူရ (အလုပ္က ႏုတ္ပယ္ျခင္းပ ဲ ခံရခံရ) သူ႔ရ႕ဲ 
ေကာင္းကြက္မ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ားက သူ႔ကုိ မေထမ့ဲျမင္ ျပဳၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ စႏၵကူးနံ႔ဟာ 
အလြန္သင္းပ်ံ႕ပါတယ္။ အင္မတန္နက္တ့ဲေတာထဲမွာပ ဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စႏၵကူးကုိ လူမ်ားေတြ႕ေအာင္ 
ရွာၾကသလုိပါပ။ဲ အဒီဲလိုလူႀကီးမ်ား ဘယ္လုိေနရာမ်ိဳးမွာေနေန၊ လူေတြက လုိက္ၾကမွာပါပဲ။ ဂုဏ္ပကာသန 
မရိွဘဲ ဆင္းရေဲနလည္း အထင္အျမင္ေသးၾကမယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ပူေဇာ္ၾကမွာပါပဲ။  
 
 အလုပ္နဲ႔ဘဝကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေျပာတဲ့ ေနရာမွာ သီလေစာင့္ရမယ္၊ ဆုံၾကၾကံဳ 
ၾကတဲ့သူမ်ားကုိ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ေဝဒနာမခံစားရေအာင္ ဒုကၡမေရာက္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္း 
ရမယ္ဆုိတာေတြကုိ တင္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ အဒဲီလုိတင္ျပခ်က္ေတြကုိ အဆက္အစပ္မရိွဘူးလုိ႔ ထင္ၾကမယ္ 
မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ လူဆုိတာ တစ္ေယာက္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ခ်င္း 
ေနလုိ႔မျဖစ္ပါဘူး။ ငါတုိ႔မိသားစုမွ ငါတုိ႔မိသားစုလုိ႔ ေနလုိ႔မျဖစ္ပါဘူး။ အစုအစည္းနဲ႔ ေနၾကရတာပါ။ 
အဒီဲေတာ့ ဘဝကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တည္ေဆာက္ခ်င္တဲ့သူဟာ အမ်ားနဲ႔ အဆင္ေျပေျပ 
ဆက္ဆံႏုိင္တဲ့သူ ျဖစ္ရပါမယ္။ အဒီဲလိုဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ ေမတၱာကုိသာ က႐ုုဏာကုိသာ အားကုိးရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာစစ္ ေမတၱာမွန္ က႐ုုဏာစစ္ က႐ုဏုာမွန္ျဖစ္ဖို႔ဆုိတာကေတာ့ သီလကုိ အားကုိး 
အားထားျပဳရမွာပါပဲ။ တစ္ခုေတာ့ ေျပာစရာရွိေနျပန္ပါတယ္။ လူအမ်ားနဲ႔ အဆင္ေျပေျပ ဆက္ဆံႏုိင္ဖို႔ 
လူအမ်ားရဲ႕ ႏွစ္လုိၾကည္ညိဳမႈကုိ ရႏိုင္ဖိို႔ဆုိတာ အလြန္ခက္ခတ့ဲဲကိစၥပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားက မိမိကုိ 
သေဘာက်ေအာင္ မိမိက အမ်ားသေဘာက်ကုိ လုိက္ၿပီး လုပ္ေနဖုိ႔ကိစၥဟာ မျဖစ္ႏုိင္တ့ဲကိစၥတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ လူေတြဟာ အက်ိဳးေပးခ်င္း မတူၾကပါဘူး။ အယူအဆခ်င္း 
မတူၾကပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ အစဥ္သျဖင့္ အဆင္ေျပေနဖုိ႔ဆိုတာကေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ 
မမိိဘက္က သီလကုိသာ လုံျခံဳေအာင္ေစာင့္ပါ။ မိမိေၾကာင့္ သူတစ္ပါးမွာ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ မဆင္းရပဲါေစနဲ႔။ 
လူကုိ လူလုိပ ဲ ျမင္ပါ။ မိမိဘက္က ဘာေတြေပးႏိုင္မလဆုိဲတာကုိသာ အရင္စဥ္းစားပါ။ အဲသလုိဆိုရင္ 
စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္လာပါလိမ့္မယ္။ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းလာပါလိမ့္မယ္။ မိမိကုိ နားလည္သေဘာေပါက္တ့ဲ သူေတြ 
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မ်ားလာပါလိမ့္မယ္။ အဒီဲလုိနဲ႔ ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားနဲ႔ ဆက္တိုက္ၾကံဳလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာေကာင္းေသာ 
အလုပ္နဲ႔ ဘဝကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။  
 

အပုိင္း(၆) 
 
 ကၽြန္မတုိ႔ငယ္ငယ္တုန္းက မိဘဆရာသမားမ်ား ဆုံးမေလ့ရိွ႕တ့ဲ စကားက ဒီလုိပါ။ “႐ိုး႐ုိးက်င့္ 
ျမင့္ျမင့္ၾကံ မွန္မွန္လုပ”္ ပါတဲ့။ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ျမင့္ျမင့္မားမား ထားခုိင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျဖတ္လမ္းက 
မလုိက္ခိုင္းပါဘူး။ ႐ုိး႐ိုးသားသားပဲ က်င့္ၾကံႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ေစဖုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ဖို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ မွန္မွန္လုပ္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ 
မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ဖို႔လိုသလုိ အျမဲတေစ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားလုပ္ဖို႔လည္း ပါပါတယ္။ အဲဒီေလာက္ 
ေကာင္းတ့ဲ အၾကံေပးစကား ဆုံးမစကားမ်ားကုိ ၾကားနာေနရာက ကၽြန္မ အလုပ္ခြင္ကုိ ဝင္လာကာစ 
(အႏွစ္ကေတာ့ သုံးဆယ္ရိွသြားၿပီေပါ့ေလ) အဲ…. ကၽြန္မအလုပ္ခြင္ကုိ ဝင္လာကာစမွာ စကားတစ္ခြန္းကို 
ၾကားလုိက္ရတာ အလြန္ကုိ နားထမွဲာ နာသာခံခက္ႀကီး ျဖစ္သြားပါတယ္။ “မရိွလုိ႔လုပ္စားတာ 
ျဖည္းျဖည္းေပါ့” တဲ့။ ဘာေျပာခ်င္မွန္းလည္း မသိ၊ ဘာစကားႀကီးမွန္းလည္း မသိပါဘူး။ အလုပ္လုပ္စားတ့ဲ 
ေနရာမွာ မရွိလုိ႔လည္းလုပ္စားရေသးတယ္။ ျဖည္းျဖည္းလည္း လုပ္ရဦးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မလြယ္ဘူးလုိ႔ပ ဲ
ေျပာရပါမယ္။  
 
 ဘာပဲေျပာေျပာ အဲဒီစကားထမွဲာ အလြန္ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတ့ဲ အခ်က္တစ္ခု ပါပါတယ္။ ဘာခ်ိဳ႕ယြင္း 
ေနတာလဲဆုိေတာ့ “စိတ္အားထက္သန္ျခင္း”ဆုိတ့ဲသေဘာ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္အား 
ထက္ထက္သန္သန္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနတ့ဲသူဟာ အဓိပၸာယ္ရိွတဲ့အလုပ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိအလုပ္မ်ိဳးပ ဲ ျဖစ္ပါေစ၊ 
ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အားနဲ႔မာနန္ဲ႔ လုပ္မွာပါပ။ဲ အဒီဲလုိ  ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အားနဲ႔မာန္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနတ့ဲ အတြက္ 
သူ႔မွာ ထူးၿပီးေတာ့ ပင္ပန္းမွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ စိတ္အားထက္သန္ျခင္းဆုိတ့ဲ 
တြန္းအားက သူ႔မွာ ရွိေနၿပီ ျဖစ္လုိ႔ပါပ။ဲ စိတ္အားထက္သန္ျခင္းနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရမယ္ဆုိတ့ဲ ေနရာမွာ 
အလြန္အမင္း ပ်ာယာခတ္ေနဖို႔ ေလာဘႀကီးေနဖုိ႔ မလုိပါဘူး။ အဲဒီသေဘာကုိ မဆုိလုိပါဘူး။ 
အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ဖိဖိစီးစီးနဲ႔ စိတ္တက္ႂကြေပ်ာ္ရႊင္စြာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ေနဖုိ႔စားဖုိ႔ပ ဲလုိပါတယ္။  
 

 လူ႔ဘဝကို စိတ္မပါ လက္မပါ ပ်င္းတိပ်င္းရြဲနဲ႔ေနၾကည့္ပါလား။ ဘာအဓိပၸာယ္မွလည္း ရိွလာမွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ပကတိ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔စရာေတြကုိခ်ည္း ျမင္ေနရမွာပါပ။ဲ ဒါက တရားရတာမဟုတ္ပါဘူး။ 
စိတ္ဓာတ္က်တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေဆြးေႏြးလုိတာက ဘဝက အႏွစ္ကို မိမိရ႕ဲ 
စိတ္အားထက္သန္ျခင္းနဲ႔ရင္းၿပီး ထုတ္ယူဖို႔ ကိစၥပါပဲ။ လူ႔ဘဝကုိ ရလာၿပီလုိ႔ ဆုိကတည္းက 
အတိတ္ကံေကာင္းရွိေနလုိ႔ပါပ။ဲ အတိတ္ကံေကာင္းေၾကာင့္ လူ႔ဘဝကုိ ရလာၿပလုိီ႔ဆုိတဲ့အခါမွာ ပုိၿပီး 
အက်ိဳးေပးသန္တဲ့သူနဲ႔ အက်ိဳးေပးနည္းတ့ဲသူဆုိတာကေတာ့ ကြာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ိဳးေပး 
သန္တဲ့သူမွာ စိတ္အားထက္သန္မႈ နည္းပါးခ့ဲရင္ အလုပ္မႀကိဳးစားခ့ဲရင္ သူ႔အက်ိဳးေပးေတြဟာ ေလ်ာ့ပါး 
သြားမွာပါပဲ။ ေပ်ာက္ပ်က္ေတာင္မွ သြားႏိုင္ပါေသးတယ္။ အက်ိဳးေပး ႏံုနဲ႔တဲ့သူလုိ႔ ဆုိႏုိင္တ့ဲသူေတြ 
မ်ားစြာရွင္သန္ၿပီး အထြတ္အထိပ္ကုိ ေရာက္သြားၾကတာကုိ ေတြ႔ဖူးပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔မွာ ဘာေတြရိွေနပါလ။ဲ 
သူတုိ႔မွာရိွေနသမွ် ေကာင္းျမတ္ေသာ အရည္အခ်င္းအားလုံးကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ အသီးတစ္ရာ 
အညႇာတစ္ခု ဆုိသလုိပါပ။ဲ အရည္အခ်င္းအားလုံးကုိ အေျချပဳထားတဲ့ စိတ္ဓာတ္ဟာ စိတ္အား 
ထက္သန္ျခင္းပ ဲျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။  
 
 စိတ္အားထက္သန္ျခင္းလုိ႔ ဆုိတဲ့ေနရာမွာ တစ္လြဲဆံပင္ေကာင္းတာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ 
မိမိဘဝမွာ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေနထုိင္သင့္တယ္လုိ႔ ဆုိတဲ့အခါမွာ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္စြာနဲ႔ 
ေနထုိင္က်င့္ၾကံျခင္း၊ မိမိအက်ိဳးကုိသာ ၾကည့္ျခင္း၊ မိမိကုိယ္ကိုသာ အေကာင္းျမင္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးကို 
အဆုိးျမင္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးရဲ႕ ဆုိးကြက္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း စတဲ့ လြဲမွားေသာ သေဘာသဘာဝမ်ား 
မရိွသင့္ပါဘူး။ အဲဒီလုိျဖစ္ေနတာဟာ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေနထုိင္ျခင္းမဟုတ္ဘူး။  
 လူ႔ဘဝမွာ အက်ိဳးအရွိဆုံး ေနထုိင္လုိတ့ဲသူဟာ မိမိပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိေနတဲ့ သဘာဝ 
ေလာကႀကီးထ ဲ ပညာရွာစရာ အတုယူစရာကိစၥမ်ားကုိ သတိမူသင့္ပါတယ္။ အတုယူသင့္ပါတယ္။ 
ဥပမာဆုိပါေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ငယ္ငယ္တုန္းက ပုရြက္ဆိတ္နဲ႔ႏွံေကာင္အေၾကာင္းကုိ ဖတ္စာအုပထ္မွဲာ 
ထည့္သြင္းေရးသားထားပါတယ္။ ပုရြက္ဆိတ္နဲ႔ ႏွံေကာင္ရ႕ဲအေၾကာင္း ပုံျပင္ကုိေရးတဲ့ သူက တိရိစာၦန ္
ကေလးမ်ားရဲ႕ သဘာဝကုိ ေလ့လာမိၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ အခ်ိန္ရိွခိုက္ လုံ႔လစုိက္ရမယ္၊ 
လုံ႔လစုိက္သင့္ တယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကုိ ေျပာခဲ့တာပါပ။ဲ မုိးေလကင္းစင္ေနတ့ဲ ေႏြလမွာ 
ႏံွေကာင္ကေလးက ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး သီခ်င္းဆုိေနခဲ့ပါတယ္။ ပုရြက္ဆိတ္ကေလးကေတာ့ အစားအစာ 
ေတြကို အပတ္တကုတ္ ရွာေဖြစုေဆာင္းမႈ ျပဳလုိ႔ေပါ့ေလ။  
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 အဒီဲအေၾကာင္းကေလးကုိ ကၽြန္မ အလြန္စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ ပုရြက္ဆိတ္ကေလးမ်ား တလႈပ္လႈပန္ဲ႔ 
အလုပ္ေတြ မ်ားေနၾကတာကုိ ကၽြန္မ စိတ္ပါဝင္စားစြာ ထုိငၿ္ပီးၾကည့္ရင္း ပုရြက္ဆိတ္အေၾကာင္းပံုျပင္ဟာ 
အေၾကာင္းမဲ့ေရးထားတ့ဲ ပံုျပင္မဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ သေဘာေပါက္နားလည္လာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း 
စာမ်ားမ်ားဖတ္လာမိတဲ့အခါမွာ ပုရြက္ဆိတ္ဟာ အေပၚယံေၾကာေလာက္သာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတာ 
မဟုတ္ဘူး။ နက္နက္နနဲကဲို စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ သတၱဝါဆုိတာကုိ ျမင္လာခဲ့ပါတယ္။ ပုရြက္ဆိတနဲ္႔ 
ပတ္သက္တ့ဲ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ပညာရွင္မ်ား မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ခဲၿ့ပီးၿပီ ဆုိတာကို 
သိရပါတယ္။ ပုရြက္ဆိတ္မ်ားဟာ အလုပ္ကုိ လုပ္တတ္႐ံ၊ု အပတ္တကုတ္ႀကိဳးစားတတ္႐ံမုွ်သာ တတ္တဲ့ 
သတၱဝါမဟုတ္ပါဘူး။ စနစ္တက် အေဆာင္ေဆာင္ အခန္းခန္းနဲ႔ ေနတတ္တယ္။ ဥမ်ား၊ သားေပါက္မ်ားကုိ 
ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္တတ္ပါတယ္။ အစားအစာမ်ားကုိ ပြားမ်ားေအာင္ေဆာင္ရြက္တတ္ပါတယ္။ 
စနစ္တက် သုိမွီးတတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မက အဒီဲပုရြက္ဆိတ္အေၾကာင္းကုိ ဖတ္ရင္း ဖတ္ရင္း အလြန ္
စိတ္ဝင္စားမိ႐ံုံ ု မကပါဘူး။ အဒီဲအေၾကာင္းကုိ ဘယ္သူ႔ကုိ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေျပာရပါ့မလဲဆုိတဲ့ အခြင့္ကို 
ေခ်ာင္းေနမိခဲ့ပါတယ္။  
 
 အဒီဲအခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္မက အထက္တန္းျပဆရာမ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သင္႐ိုးထဲမွာ 
သြင္းၿပီး မေျပာသာေပမယ့္ ဆရာတစ္ေယာက္ ခြင့္ယူၿပီးမလာတ့ဲအတန္းမွာ အစားဝင္ရတဲ့အခါ 
ကၽြန္မေျပာခ်င္ေနတ့ဲ အေၾကာင္းကုိ ေျပာခြင့္ရသြားပါတယ္။ အစားထုိးဝငၿ္ပီး သူတစ္ပါးသင္လက္စကို 
ကုိယ္က ဝင္သင္လုိ႔ မေတာ္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးထုိင္ေနၾကဆုိတဲ့ စကားနဲ႔ ၿပီးကျပစ္ကလည္း 
ကၽြန္မအစားမဝင္ခ်င္ပါဘူး။ အဒဲါေၾကာင့္ တိရိစာၦန္ျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ အားႀကိဳးမာန္တက္ အလုပ္လုပ္ေသာ 
ပုရြက္ဆိတ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပမိပါတယ္။ ပံုျပင္ကေလးကုိလည္း အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ 
ထည့္ၿပီးေျပာျပပါတယ္။ တကယ့္တကယ္ေတာ့ ပုရြက္ဆိတ္အေၾကာင္းထက္ အခ်ိန္ကုိ အလကားမထားဘဲ 
ႀကိဳးစားၿပီး အလုပ္လုပ္ျခင္းဟာ တုိးတက္ျပည့္စံုျခင္းရ႕ဲ အေၾကာင္းရင္းခံျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ေျပာခ်င္တာ 
ပါပ။ဲ အဲဒီအေၾကာင္းကုိ စိတ္ပါဝင္စားစြာ နားေထာင္ေနတ့ဲ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားၾကားထဲမွာ 
တစ္ေယာက္ေယာက္ကေတာ့ ဘယ္လုိသေဘာေပါက္သြားတယ္ မသိပါဘူး။ အလုပ္လုပ္ေပမယ့္လည္း 
အလကားျဖစ္မွာပါပဲလို႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အလုပ္ရ႕ဲတန္ဖိုးကုိ စိတ္ပါလက္ပါ အားပါးတရ 
ေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲသလုိမ်ိဳး ထၿပီးေျပာလုိက္တာဟာ စိတ္ဆုိးစရာႀကီးပါပ။ဲ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မ 
စိတ္မဆုိးပါဘူး ။ ဒီေလာက္ေတာင္ ရရဲတဲင္းတင္း ထေျပာေနမွေတာ့ အဲဒီေက်ာင္းသားမွာ အေၾကာင္းရွိ 
ေပလိမ့္မယ္ဆုိတ့ဲ အေတြးနဲ႔ ဘာ့ေၾကာင့္လဲကြယ္လုိ႔ ေမးမိပါတယ္။  

 သူကလည္း ေျဖရွာပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္က်စြာနဲ႔ သူေျပာတာေတြကို စီစဥ္လုိက္ရင္ သူက ေတာက ၊ 
ဆင္းရတဲယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ လာၿပီး ေနရင္းေက်ာင္းတက္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနလုိ႔လည္း 
မေကာင္းဘူး။ အဲဒီလုိ သူ႔ရ႕ဲခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြကုိ ေျပာတ့ဲအခါမွာ ကၽြန္မက ျပနၿ္ပီးေျဖႏိုင္တာေပါ့ေလ။ 
“ေတာက ျဖစ္တယ္၊ ဆင္းရတဲယ္လို႔ ဆုိရေပမယ့္ မင္းမွာ ကုိယ္လက္အဂၤါ စံုလင္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ 
အနည္းနဲ႔အမ်ား အဆက္အသြယ္ေကာင္းလုိ႔ ေဆြမ်ိဳးဘုန္းႀကီးရွိလုိ႔ ၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္လာတယ္။ 
အသဲေလာက္ဆုိရင္ပ ဲမင္းမွာ အားသာခ်က္ေတြ မ်ားေနပါၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ကူညီလုပ္ကုိင္ 
ရေပမယ့္ အစားအစာ ဝဝလင္လင္ စားရတယ္။ စာက်က္ခ်ိန္လည္းရတယ္” လုိ႔ ကၽြန္မ ေျပာပါတယ္။ 
တကယ္ေတာ့ အဲဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳးဟာ ဆင္းရကဲ်ပ္တည္းတ့ဲ အေျခအေနမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ 
အဒီဲကေလး ေနမေကာင္းဘူးဆုိတာ ေသေလာက္တဲ့ ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ 
အေနမတတ္ အစားမတတ္တဲ့အတြက္ အားမရွိတာ၊ (ပ်င္းလုိ႔ ေပ်ာ့ေနတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တာေပ့ါ။) ၿပီးေတာ့ 
အနာအဆာကေလးေတြ နည္းနည္းပါးပါး ေပါက္ေနတာပါ။ 
 
 ကၽြန္မက ကေလးကုိ အတန္းထဲမွာတင္ မကပါဘူး။ အတန္းၿပီးတဲ့အထိ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ သူ႔ကုိ 
ကၽြန္မက ေျပာပါတယ္။ တကယ္တမ္း အထြတ္အထိပ္ကုိ ေရာက္ေနတ့ဲသူေတြကုိ ေလ့လာၾကည့္ရင္ 
ၿမိဳ႕သားစစ္စစ္ထက္ ေတာသားက ပုိၿပီးမ်ားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ ေနရတယ္လုိ႔ 
ဆုိတာဟာ ဝမ္းနည္းစရာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမင့္ျမတ္ေသာသူမ်ားရဲ႕ အရိပ္ကုိ ခိုလံႈေနရတာပဲ။ တစ္ခုေတာ့ 
ရိွပါတယ္။ အစားရ အေနရေခ်ာင္တယ္လုိ႔ သေဘာမထားသင့္ဘူး။ ကပိၸယ ကာရက-ထုိက္ေအာင္ 
႐ိုး႐ုိးေျပာလုိ႔ရိွရင္ အျပစ္မရွိေအာင္ ေနထုိက္စားထုိက္ေအာင္ တက္တက္ႂကြႂကြနဲ႔ အလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားလုပ္ပါ။ 
ထႂကြလုံ႔လနဲ႔ ဘုရားေဝယ်ာဝစၥ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးရ႕ဲ ေဝယ်ာဝစၥမ်ားကုိ လုပ္ေပးပါ။  ဆရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
ထံက ရတနာသုံးပါးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဆုံးအမကုိလည္း နာခံပါလုိ႔ အၾကံေပးရပါတယ္။ အဒီဲေတာ့မွ မင္းရ႕ဲ 
ရင္ထဲက မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနတ့ဲ အလုိမက်စိတ္ေတြ ေသာကေတြ သိမ္ငယ္စိတ္ေတြ ပေပ်ာက္ 
သြားမယ္လုိ႔လည္း ေျပာလုိက္ရပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ေနမေကာင္းဘူဆုိတဲ့ သူ႔စကားကုိ ေခ်ဖ်က္ႏုိင္ဖို႔ 
ကၽြန္မက သူ႔ကို ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးလုိက္ရပါတယ္။ မင္း တကယ္ေနေကာင္းခ်င္ သလားဆုိတဲ့ 
ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔ အဒီဲလို ေမးရတာလဆုိဲေတာ့ တခ်ိဳ႕က ေနမေကာင္းဘူးဆုိတ့ဲ အေၾကာင္း 
ျပခ်က္နဲ႔ အပါးခုိခ်င္တတ္ၾကလုိ႔ပါပ။ဲ တကယ္ေတာ့ ကုိယ္ခႏၶာ ေနမေကာင္းတာက ေတာ္ေတာ္ ရယ္၊ 
စိတ္က ေရာဂါကုိ ေမြးထားခ်င္တာက မ်ားေနတတ္တာပါပ။ဲ ေက်ာင္းသားကေလးကေတာ့ ေနေကာင္းခ်င္ 
ပါတယ္တဲ့။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မက “ေကာင္းၿပီ၊ အဂၤလိပ္ေဆးနဲ႔ ကုခ်င္သလား၊ တုိင္းရင္းေဆးနဲ႔ 
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ကုခ်င္သလား”ဆုိေတာ့ ကၽြန္မရ႕ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ သူသိဟန္တူပါရဲ႕။ သူဘာသာသူ ဆရာေတာ္ကုိ 
ေလွ်ာက္ၿပီး ေဆးေတာင္းေသာက္ပါမယ္တဲ့။ ကၽြန္မက သူ႔ကုိ ေျပာျဖစ္လိုက္တ့ဲ ဥပမာတစ္ခုကုိ ကၽြန္မ 
ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္မိေနပါေသးတယ္။ “တစ္ခ်ိန္က ေသေလာက္တဲ့ေရာဂါအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားရတဲ့ 
ကူးစက္ေရာဂါလည္း ျဖစ္တ့ဲ အဆုတ္ေရာဂါကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားေနရတဲ့သူတစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။ 
သူဟာေရာဂါကုိ အရံႈးမေပးဘဲ စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခိုင္စြာ ေနသြားတ့ဲအျပင္ ကမာၻေက်ာ္ ဝတၳဳေတြလည္း 
ေရးသြားႏိုင္ေသးတယ္။ အဲဒီလူရ႕ဲ နာမည္က ေရာဘတ္လူးဝစ္ စတီဗင္ဆင္ တဲ့ ကေလးရဲ႕ ၊ မွတ္ထား” 
လုိ႔ေျပာလုိက္ပါေသးတယ္။ “အေရးႀကီးတာကေတာ့ မင္းရ႕ဲ စိတ္အားထက္သန္မႈပ။ဲအလုပ္ႀကိဳးစားေနလည္း 
ဘာမွမထူးပါဘူး။ ငါက ဆင္းရတဲယ္။ ေနလည္းမေကာင္းဘူး ဆုိတဲ့ စိတ္ရိွေနမွေတာ့ေက်ာင္းတက္ေနလည္း 
ဘာမွ အေၾကာင္းထူးမလာႏုိင္ဘူး။ ရသမွ်အခြင့္အေရးကုိ ငါ အျပည့္အဝရေအာင္ယူမယ္။ ငါ့ရ႕ဲအေျခအေန 
ေတြဟာ တစ္ေန႔တျခား တုိးတက္ရမယ္ဆိုတ့ဲ စိတ္ကုိ မင္းရေအာင္ထားႏိုင္ရင္ ဘာပလုဲပ္လုပ္ အက်ိဳးထူး 
ရလာလိမ့္မယ္” လုိ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္မွာ ေျပာလုိက္္ပါတယ္။  
 
 ပုရြက္ဆိတ္ကစၿပီး ေျပာတ့ဲစကားကုိ မၿပီးႏုိင္မစီးႏုိင္ ဆက္ေျပာေနတ့ဲ ကၽြန္မကုိ ဆရာဆရာမ 
နားေနခန္းမွာ လူထူးလူဆန္းအျဖစ္ ၾကည့္ၾကတ့ဲသူေတြလည္း မ်ားပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ စကားေျပာၿပီး 
လည္း စိတ္ဓာတ္က တက္ႂကြေနေလေတာ့ မေမာေသးဘူးလုိ႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းသားနဲ႔ 
မၾကာခင္မွာ ျပန္ေတြ႔ပါတယ္။ အသားအေရေကာင္းၿပီး မ်က္ႏွာလည္း ၾကည္ၾကည္လင္လင္နဲ႔ပ။ဲ 
အမူအရာလည္း ပိၿုပီးယဥ္ေက်းလာပါတယ္။ သူက ဆရာမနဲ႔ စကားအမ်ားႀကီး ေျပာလုိက္ရေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ့္အဖုိ႔ သိပ္ေကာင္းသြားတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။  
 
 စိတ္အားထက္သန္မႈဟာ လူတုိင္းရ႕ဲဘဝမွာ ေတြ႔ရတတ္တဲ့ အေျခအေနဆုိးမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖို႔ 
စြမ္းအားတစ္ခုပါပ။ဲ အလုိအေလ်ာက္ေတာ့ အဒဲီစိတ္မ်ိဳးဟာ ေပၚေပါက္ပြားမ်ားလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
ေမြးေပးရမွာ၊ ပြားမ်ားေပးရမွာပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 ဒီေနရာမွာ အေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္လြန္းလုိ႔ တင္ျပလုိတ့ဲ စကားတစ္ခုရိွပါတယ္။ ေျမာင္းျမဆရာေတာ္ 
ဘုရားႀကီးရ႕ဲ ဆုံးမစကားျဖစ္ပါတယ္။ “စိတ္မပ်က္နဲ႔။ မေနႏိုင္လို႔ပ်က္ခ်င္ပ်က္။ ဆက္လုပ”္ 
ျပတ္လုိက္တဲ့စကား။ အားရိွလုိက္တဲ့ စကားပါပဲ။ ကၽြန္မတုိ႔ဘဝမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အတားအဆီး 
အပိတ္အပင္ အက်အရံႈး အမွားအယြင္းမ်ားနဲ႔ ၾကံဳတတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ကုိယ့္ရ႕ဲဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားလို႔ 

ျဖစ္လာတ့ဲ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကုိယ္က မမွားေပမယ့္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွသူ 
တစ္စံုတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္မွားတာနဲ႔ ‘သြားၿပီ။ ငါဟာ 
ဘာမွအသုံးက်တ့ဲေကာင္ မဟုတ္ဘူး။ ဘာမွ ဆက္လုပ္လုိ႔မရဘူး။ …’ လုိ႔ ေတြးမိပါသလား။ အဲသလို 
ေတြးမိေလ ဆက္မွားေလ၊ ဆက္ၿပီးဒုကၡပင္လယ္ေဝေလေလ ျဖစ္သြားမွာပါပဲ။ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္မွားရင္ 
မသိခ်င္ေယာင္လည္း မေဆာင္ပါနဲ႔။ တျခားသူမ်ားကုိ ထုတ္ေျပာဖို႔အခ်ိန္ မေရာက္ေသးလုိ႔၊ 
မလုိအပ္ေသးလုိ႔ဆုိရင္လည္းထားပါ။ မိမိဘာသာေတာ့ မွားၿပီဆိုတာကုိ ထုတ္ၿပီးဝန္ခံရမွာပ။ဲ မမွားေသာသ ူ
ဆုိတာ ဘုရားရဟႏၲာေတြမွတစ္ပါး မရွိပါဘူး။ အဒီဲေတာ့ မွားၿပီေဟ့ဆုိရင္ ရရဲဝဲံ့ဝံ ့ ဝန္ခံပါ။ ၿပီးရင္ 
ေနာက္ထပ္မမွားေအာင္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ျပင္ဆင္ပါ။ စိတ္အားထက္သန္စြာလုိ႔ ေျပာတဲ့အတြက္ 
ျမန္ျမန္ျမန္ျမန္ ျပင္ဆင္ရမွာကုိ ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကဲ.. ေနာက္ထပ္မမွားရေအာင္ ဘာေတြကုိ 
ျပင္ရမလ။ဲ ျပင္ဆင္ရမယ့္အခါ မသိေသးတာ မတတ္ေသးတာရွိရင္ သိေအာင္တတ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ပါ။ 
အလွမ္းလည္း မက်ယ္ပါနဲ႔။ ကုိယ့္အားကုိ ကုိယ္အားကုိးၿပီးသာ ျပင္ဆင္ပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာျပင္ဆင္ၿပီး 
စိတ္အားထက္သန္စြာ အလုပ္လုပ္တ့ဲသူဟာ ေအာင္ျမင္ျခင္း လမ္းမေပၚကုိ ေရာက္သြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ 
 တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ရင္ေကာင္းမယ္။ ဟုိလုိလုပ္ရင္ေကာင္းမယ္ဆိုတ့ဲ အၾကံဉာဏ္ 
ေတြကို အလွ်ံပယ္ ေပးတတ္ၾကသူမ်ားထံမွ အၾကံဉာဏ္မ်ား သေဘာတရားမ်ားကုိ မေက်ညက္ဘဲနဲ႔ေတာ့ 
ဘာမွမလုပ္ပါေလနဲ႔။ မွန္ဖို႔ထက္ မွားဖို႔က ေသခ်ာေနပါတယ္။ အၾကံဉာဏ္မ်ားကုိ မယူရဘူးလုိ႔ မဆုိလိုပါဘူး။ 
အၾကံဉာဏ္မ်ားယူပါ။ မိမိနဲ႔ကုိက္ညီေသာ အၾကံဉာဏ္မ်ား ဟုတ္မဟုတ္ ေသေသခ်ာခ်ာ သုံးသပ္ပါ။ ၿပီးမွ 
လက္ေတြ႔လုပ္သင့္ပါတယ္။ ထုိငၿ္ပီး ေျပာဆုိၾက၊ ေဆြးေႏြးၾက၊ စိတ္ကူးယဥ္ၾကနဲ႔ ဘာကုိမွ မယ္မယ္ရရ 
မလုပ္ျဖစ္တဲ့သူမ်ားကေတာ့ သတိသာ ထားေပေတာ့။ အဆင္းလမ္းကုိ ေရာက္ေနၿပီ။ အတက္လမ္းကုိ 
ေရာက္ခ်င္တဲ့သူဟာ အလုပ္လုပ္ကုိ လုပ္ရမယ္ဆုိတာ သတိႀကီးစြာထားသင့္ပါတယ္။ 
 
 တကယ္လုိ႔ မိမိကမမွားဘဲ သူတစ္ပါးက မွားတယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္တာကုိ ခံရတယ္။ ၾသဇာအာဏာနဲ႔ 
အထက္စီးဆုံးျဖတ္တာကုိ ခံရတယ္လုိ႔ ဆုိရင္လည္း စိတ္ဓာတ္မက်ပါနဲ႔။ မိမိရ႕ဲ အေတြးအေခၚ 
အယူအဆမ်ား မွန္ကန္ပါတယ္လုိ႔ ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိ မိမိက လူအမ်ားလက္ခံလာေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ့္ 
အဆင့္တစ္ဆင့္ က်န္ေနေသးလုိ႔သာ ဒီလုိျဖစ္ေနတာပဲလုိ႔ ဆင္ျခင္လုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ မိမိရ႕ဲအေတြးအေခၚမ်ား၊ 
အလုပ္မ်ားကုိ ပိၿုပီးျပည့္စံုေအာင္ ပီျပင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုိက္ပါ။ ၿပီးမွ သူတစ္ပါးလက္ခံလာတ့ဲအထိ 
ဘယ္လိုနည္းမွန္လမ္းမွန္ကုိ သုံးရမလဲဆိုတာ ေစ့ေစ့ေတြးၿပီး ရဲရသဲာေဆာင္ရြက္ပါ။ 
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 ကၽြန္မ အခုတင္ျပတဲ့အေၾကာင္းေတြ ဖတ္ၿပီးေတာ့ ေျပာေတာ့လြယ္တယ္၊ လုပ္လုိ႔မွ မရတာလုိ႔ 
ေျပာခ်င္ၾကသူမ်ားလည္း ရိွနိုင္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ရတာဟာ ေျပာရတာေလာက္ 
မလြယ္ပါဘူး။ ခက္ပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္က်စရာေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္မလည္း စိတ္ဓာတ္က်ခ့ဲတာေပါ့။ 
ဒါေပမယ့္ ေျမာင္းျမဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အမိန္႔ရိွေတာ္မူသလုိပါပ။ဲ မေနႏုိင္လုိ႔ စိတ္ဓာတ္က်ၿပီးရင္ေတာ့ 
ဆက္လုပ္ရတာပါပဲ။ ဆက္လုပ္မွသာ လူ႔ေအာက္လူ႔ေနာက္မက်တ့ဲသူ၊ တန္ဖိုးရိွတဲ့သူ ျဖစ္လာမွာကုိး။  
ကၽြန္မဘယ္လို စိတ္ဓာတ္က်စရာေတြနဲ႔ ၾကံဳခဲ့ရတယ္ဆုိတာကုိ ျပန္ေျပာဖို႔ မရည္ရြယ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
ဒုကၡေရာက္တုိင္း ကၽြန္မ ျမင္ျမင္လာတတ္တဲ့ အပင္ႏွစ္မ်ိဳးရိွပါတယ္။ အမည္ေတြေတာင္ ကၽြန္မ မသိပါဘူး။ 
တစ္မ်ိဳးက ကၽြန္မတုိ႔ျခံထမဲွာ ရိွပါတယ္။ မိုးကုန္တာနဲ႔ အပင္ေတြ တစ္စတစ္စ က်သြားလုိက္တာ၊ အုိးထဲမွာ 
အပင္လုိ႔ဆုိႏိုင္တာ ဘာမွမက်န္ေတာ့ပါဘူး။ အေပၚယံၾကည့္ရင္ ေျပာတာပါ။ အထဲမွာေတာ့ ဥကေလးေတြ 
က်န္ေနေသးတာေပါ့။ တစ္ေဆာင္းလုံး တစ္ေႏြလုံး အဲသလုိ ေနေနတာပါပဲ။ မုိးက်ကာစမွာေတာ့ 
ပန္းအုိးထဲက ေျမႀကီးကုိ ေဖာက္ထြက္ၿပီး ပန္းပြင့္ကေလးေတြခ်ည္းပ ဲ ပြင့္လာပါတယ္။ သစ္ခြလုိလို 
ခရမ္းေရာင္ အပြင့္ကေလးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုႏုဖပဖ္ပ္ကေလးေတြပါပ။ဲ အဲဒီလုိ ပန္းကေလးေတြက 
မနက္ပြင္ၿ့ပီး ညေနက်ရင္ ညႇိဳးသြားပါတယ္။ ပန္းေတြ ပြင့္တာလည္း ကုန္သြားေရာ မိုးနဲ႔အတူ ရြက္သစ္ေတြ 
ထြက္လာပါေလေရာ။ ကၽြန္မေျပာတဲ့ပန္းပငန္ဲ႔ သဘာဝနည္းနည္းတူတာက ပဒတ္စာပြင့္ေတြပါပ။ဲ 
သူတုိ႔ကလည္း ေနပူပူမွာ ေျမမာမာကုိ တုိးထြက္ၿပီးမွ ပြင့္ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးမွ အရြက္ေပါက္တာပါ။ 
အဒီဲလိုပေဲပါ့။ မေအာင္ျမင္တဲ့ကာလမွာ ေျမထဲက ဥေတြသြန္မသြားေအာင္ ေနေနရသလုိ၊ မိမိရ႕ဲ 
စိတ္အားထက္သန္ျခင္း လုံးဝပ်က္စီးမသြားေအာင္ သုဥ္းမသြားေအာင္ ႀကိဳးစားေနရတာပါပဲ။  
 
 ေနာက္အပင္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ တကၠသုိလ္ အေဆာင္တစ္ခုေပၚကုိ အလုပ္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
တက္ရင္း ေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႔ရလုိ႔ စိတဝ္င္စားလာရတာပါ။ အမည္မသိတဲ့ ႏြယ္ပင္ကေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ 
အုတ္ပတ္ၾကားအက္ထဲက ထုိးထြက္လာတာပါ။ ႏုႏုနယ္နယ္ကေလး၊ နီနီေထြးေထြးကေလး၊ ဒါေပမယ့္ 
အလြန္မာတ့ဲ အုတ္နဲ႔ အဂၤေတ ပတ္ၾကားအက္ထကဲ ထုိးထြက္လာတာပါ။ သူ႔ဘာသာသူ ေသမသြားေအာင္ 
ႀကိဳးစားၿပီး ရွင္သန္ေနရတာပါ။ ကၽြန္မဟာ စိတ္ဓာတ္က်စရာေတြကုိ အမ်ားႀကီးၾကံဳခ့ဲရဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
အသိစိတ္ကင္းမဲ့တ့ဲ အပင္ကေလးေတြေတာင္မွ ရွင္သန္ေအာင္ ျဖစ္တ့ဲနည္းနဲ႔ ႀကိဳးစားေနေသးတာပဲ။ ငါက 
လူသားဆိုတဲ့ သတိေပးကုိ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိေပးၿပီး ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ရပါတယ္။ မေသေအာင္ 
ေမြးထားရတာကေတာ့ စိတ္အားထက္သန္ျခင္းပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 

 ဒီေဆာင္းပါးနိဂံုးမွာ တင္ျပလုိတာကေတာ့ လူေတြဟာ မိမိတုိ႔ရ႕ဲ ကုိယ္အားစိတ္အားကုိ မိမိတုိ႔ 
အကုန္အစင္ ထုတ္မသုံးတတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အလြန္လုိအပ္တဲ့အခါမွာေတာ့ မိမိထင္တာထက္ မိမိဟာ 
အားေကာင္းတယ္၊ က်န္းမာတယ္၊ အစြမ္းအစရွိတယ္ဆုိတာကုိ သိလာရတတ္ပါတယ္။ အဒီဲေတာ့ မိမိရ႕ဲ 
စိတ္စြမ္းအင္ကုိလည္း မိမိအထင္မေသးပါနဲ႔။ စိတ္ကုိ ခ်မထားပါနဲ႔။ က်ခ်င္ရင္လည္း တက္လာမယ့္နည္းေတြ 
အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ မိမိသက္ဝင္ေသာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈက စိတ္အားတက္စရာ အဆုံးအမမ်ားကုိ ရွာပါ၊ 
ႏွလုံးသြင္းပါ၊ ေလ့က်င့္ပါ။ မိမိနည္းတူ ဒုကၡေရာက္ေနတာက ျပန္လည္ရွင္သန္လာသူမ်ားရဲ႕ 
ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲစာမ်ားကုိ ဖတ္ပါ။ နားေထာင္ပါ။ အေရးႀကီးတာ ကေတာ့ မိမိရ႕ဲ 
စိတ္အေျခအေန၊ ဘဝအေျခအေန ျပန္လည္တက္လာေအာင္ ျမင့္လာေအာင္ စိတ္အားထက္ထက္ 
သန္သန္နဲ႔ အျမန္ျပန္လည္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ အလုပ္လုပ္ၾကဖုိ႔ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 

အပုိင္း (၇) 
 
 သမၼာအာဇီဝဆုိတဲ့ ေကာင္းေသာအသက္ေမြးမႈနဲ႔ မိမိဘဝကုိ တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတ့ဲ 
သူမ်ားဟာ သတိဝရီိယသာမက ေယာနိေသာ မနသိကာရဆုိတဲ့ အသင့္အတင့္ ႏွလုံးသြင္းတတ္ေသာ 
စိတ္ဆုိတာကုိ အျမတဲေစ လက္ကိုင္ျပဳထားရပါလိမ့္မယ္။ ပြားမ်ားရပါလိမ့္မယ္။  

 အခုလုိ အင္မတန္ေကာင္းတ့ဲ သေဘာတရားေတြကုိ ေျပာဆိုတင္ျပေနလုိ႔ စာေရးသူကို 
အထင္မႀကီးၾကပါနဲ႔လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ ေလာကဓံတရား ေကာင္းေလးပါး 
ဆုိးေလးပါးမွာ ဆုိးေလးပါးကုိ ခံရတုိင္း စိတ္အားကုိတင္းရင္း ေရွ႕ကုိမတက္ႏုိင္ရင္ ေနာက္ျပန္မဆုတ္မိဖို႔ 
မနည္းပဲ ႀကိဳးစားခ့ဲရပါတယ္။ အဲဒီလို ၾကံဳတိုင္းၾကံဳတိုင္းလည္း အင္မတန္ စိတ္ပင္ပန္း ဆင္းရခဲဲ့ဖူးပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ အသက္ရလာတ့ဲအခါ အေတြ႔အၾကံဳစုံလာတ့ဲအခါမွာ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ သေဘာတရားမ်ားကုိ 
ႏွလုံးသြင္းလာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 

 အဒီဲလို မိမိစိတ္ကုိမိမိ မေလ်ာ့ပါးရေအာင္ အက်င့္လုပ္ရင္း ၾကားဖူးခဲ့ရတဲ့ စကားကေလးမ်ားကို 
တင္ျပလုိပါတယ္။ ကၽြန္မရ႕ဲ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က စာေမးပဲြမေအာင္တဲ့ကေလးကုိ အားေပးတ့ဲအခါမွာ 
“ေဟ့ေကာင္၊ မင္း စာေမးပဲြက်တယ္ဆိုတာဟာ အတန္းတစ္တန္း မတက္ရတာပဲရိွတယ္။ ရွိေနတ့ဲအတန္းက 
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ေအာက္ဘက္ကုိ ျပန္ဆင္းရတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘာမွ စိတ္ဓာတ္မက်နဲ႔၊ ကုိယ့္ဘက္က 
ဘာေတြမွားခဲ့သလ၊ဲ ဘာေတြခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့သလဲဆုိတာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစား၊ စိစစ္၊ ၿပီး ဆက္လုပ”္ တ့ဲ။  

 အဒီဲစကားကို ဒါမ်ားအဆန္းလုပ္လုိ႔ဆုိၿပီး ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားရင္လည္း ဘာမွ 
မထူးျခားတဲ့ စကားပလုိဲ႔ ေျပာရင္ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ဓာတ္က်မယ္ၾကံရင္ေတာ့ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
သင့္တဲ့ အၾကံဉာဏ္ပါတ့ဲ စကားတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံရေပလိမ့္မယ္။  

 မိမိမွာ ရိွေနရင္း အရည္အေသြး အဆင့္အတန္းမက်တာကုိ ဝမ္းသာရမယ္။ အဲဒီလုိရင္းစား 
မျပဳတ္ေအာင္လည္း သတိႀကီးစြာထားၿပီး ထိန္းသိမ္းရမယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီထက္ ပုိၿပီးတုိးတက္ေအာင္လည္း 
ဝရီယိထားၿပီး ႀကိဳးစားရမယ္။ ဒါဆုိရင္ က်ရံႈးေသာ အေနအထားကုိ အျမန္ေတာ္လွန္ပစ္ႏိုင္မွာပါပ။ဲ  
အတန္းတက္ျခင္း၊ ရာထူးတက္ျခင္း၊ ဆုရျခင္း ၊ ေက်ာ္ေစာသတင္း ရရွိျခင္းတုိ႔ကုိသာ ေကာင္းေသာ 
အက်ိဳးဆက္လို႔ မယူဆသင့္ပါဘူး။ စိတ္ဓာတ္မက်ဘဲ တည္တည္ျငိမ္ျငမိ္ ေနႏိုင္ျခင္းဆုိတာကလည္း 
အလုပ္နဲ႔ရင္းၿပီးမွသာ ရႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးဆက္ျဖစတ္ယ္။  

 ေယာနိေသာ မနသိကာရဆုိတာ ‘ေအာ္……ဒါေတြဟာ ဒီလုိပျဲဖစ္တတ္တာပ’ဲဆုိၿပီး ေပါ့ေပါ့ေတြးတဲ ့
စိတ္ကုိ ေခၚတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေလးနက္ပါတယ္။ မျဖစ္ေသးေသာ အကုသိုလ္စိတ္မ်ား မျဖစ္ပြားရေအာင္ 
မလုပ္မိေသးေသာအကုသုိလ္မ်ား မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ အဲဒီေယာနိေသာ မနသိကာရနဲ႔ ထိန္းပါတယ္။ 
မျဖစ္ေသးေသာ ကုသုိလ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ ကုသုိလ္မႈမ်ားကုိ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ေအာင္လည္း 
အဒီဲစိတ္က ေစ့ေဆာ္ပါတယ္။ 

 အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အတက္ေႏွးေနရင္ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္တတ္ၾကတာ ဓမၼတာပါပ။ဲ ဒါေပမယ့္ 
အတက္ေႏွးတဲ့အခ်ိန္မွာ (အတက္ဘဲ တန္႕ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ) အေရးႀကီးတာက က်မသြားေအာင္ 
ထိန္းတတ္ဖို႔နဲ႔ အတက္ေႏွးျခင္းရ႕ဲ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ဆင္ျခင္သုံးသပ္တတ္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ 
လူေတြဟာ အတက္ေႏွးရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စိတ္ဓာတ္က်တတ္ပါတယ္။ ေဆာက္တည္ရာမရ 
ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ သူတစ္ပါးအျပစ္ကုိ ရႈတတ္ပါတယ္။ သူတစ္ပါးကုိလည္း ကုိယ့္နည္းတူ မတက္ေအာင္ 
ဆြဲခ်ခ်င္တတ္ၾကပါတယ္။  

 အတက္ေႏွးရင္ စိတ္ဓာတ္က်တတ္သူမ်ားဟာ ‘ဘယ္ေလာက္ပလုဲပ္လုပ္ အက်ိဳးမမ်ားပါဘူးကြာ’ 
ဆုိၿပီး ေလွ်ာ့ပစ္လုိက္ၾကတယ္။ မိမိရ႕ဲ သတိဝရီိယမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ပစ္လိုက္ရင္ မိမိရ႕ဲ အက်ိဳးစီးပြားကို 
ထိခိုက္မွာက ပထမဆုံးျဖစ္လာမယ့့္ ဆုိးက်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။  

 အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူဟာ ေငြေၾကးအရ ရာထူးအရ ေက်ာ္ေစာသတင္းအရသာ မတက္ခ်င္ေနမယ္။ 
အလုပ္ကို ေကာင္းစြားႀကိဳးစားရင္ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးကေတာ့ တက္ေနမွာေသခ်ာပါတယ္။ အလုပ္မွာ 
ကၽြမ္းက်င္သည္ထက္ ကၽြမ္းက်င္မယ္။ အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သိစရာရွိသမွ်ကုိ သိလာမယ္။ 
အလုပ္တကယ္လုပ္တဲ့သူမ်ားဟာ သိကၡာေတာ့ တက္ေနတတ္တာ ဓမၼတာပါပ။ဲ တခ်ိဳ႕လူေတြက 
ကုိယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရိွသမွ်ကုိ အကုန္ထုတ္ၿပီး မႀကိဳးစားၾကပါဘူး။ ဒီေလာက္ရာထူးကေလး၊ 
ဒီေလာက္လစာကေလးနဲ႔ ဒါထက္ပိၿုပီး မႀကိဳးစားႏိုင္ပါဘူးလုိ႔ ခံယူၾကသူမ်ား ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအယူ 
အဆဟာ တုိးတက္ခ်င္တဲ့သူမ်ားရ႕ဲ အယူအဆမဟုတ္ဘူး။ တခ်ိဳ႕ကဆုိရင္ ကုိယ္သိထားတဲ့ တတ္ထားတဲ့ 
ပညာက ကုိယ္ရထားတဲ့ေနရာနဲ႔ မတန္လို႔ အလုပ္ကုိ ေခၽြေခၽြတာတာပဲ လုပ္မယ္လုိ႔ 
ခံယူထားတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိလူမ်ိဳးေတြဟာ စာဘယ္ေလာက္တတ္တတ္ လူေတာ္လူေကာင္းလို႔ 
မေခၚထုိက္သူမ်ားပါပ။ဲ မိမိရ႕ဲ ေနရာ၊ မိမိရ႕ဲ ပတ္ဝန္းက်င္၊ မိမိရ႕ဲ ေဒသ စတဲ့ အသုိင္းအဝန္းတစ္ခုလံုးကုိ 
ကုိယ္တတ္ထား သိထားတဲ့ ပညာနဲ႔ အက်ိဳးျပဳမယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားတ့ဲသူမ်ားဟာ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား 
ျဖစ္ၾကပါတယ္။ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားနဲ႔သာ ထုိက္တန္တဲ့ သိကၡာကုိ သူတုိ႔ရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။  
ေရျမင့္က ၾကာတင့္သည္ဆုိတဲ့ စကားလုိပါပဲ။ မိမိအစြမ္းေၾကာင့္ မိမိရ႕ဲ ပတ္ဝန္းက်င္ ျမင့္မားတုိးတက ္
လာတယ္ဆုိရင္ မိမိမွာလည္း တင့္ေတာင့္တင့္တယ္ ျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ နိပါတ္ေတာ္ 
ဇာတ္ေတာ္မ်ားမွာေရာ သမုိင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာေရာ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေက်ာ္ေစာထင္ရွား 
ၾကသူမ်ားဟာ အျမ ဲေအာင္ျမင္ေနတ့ဲသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါဘူး။ 

 ဥပမာ - မေဟာသဓဆုိရင္ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း လုပ္ေနတ့ဲၾကားက သူတစ္ပါး 
ကုန္းတုိက္ေခ်ာပစ္တဲ့စကားကုိ ယုံတ့ဲဘုရင္ေၾကာင့္ ရာဇဝတ္သင့္ၿပီး ေျပးလႊား ပုန္းေအာင္းခ့ဲရဖူးပါတယ္။ 
စာေရးသူေတာ့ အခါေပါင္းမ်ားစြာ မိမိကုိယ္ကို မိမိ ေျပာမိတဲ့စကားရွိပါတယ္။ “ အခန္႕မသင့္ရင္ 
မေဟာသဓေတာင္မွ အိုးဘုိရြာမွာ သြားၿပီး ခိုေနရဖူးတယ္ ” ဆုိတဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။ အဒီဲလုိပ ဲေျပာလုိ႔ရတ့ဲ 
စကားေတြ သမုိင္းမွာ အမ်ားႀကီးပါပ။ဲ “က်န္စစ္သားေတာင္မွ အခန္႔မသင့္ရင္ ေၾကာင္ျဖဴရြာကိုသြားၿပီး 
ခိုေနရဖူးတယ္” အစရွိသျဖင့္ေပါ့ေလ။  
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 အဒီဲလို ဥပမာမ်ားကုိ ေတြးလုိက္ရင္ စိတ္ဓာတ္အင္အား အလြန္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ 
ျပည့္လာေလ့ရိွပါတယ္။ စမ္းၾကည့္စမ္းပါလို႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ဆုိလုိရင္းကေတာ့ က်ဆုံးမႈနဲ႔ 
ၾကံဳရတတ္တာ ဓမၼတာျဖစ္ေပမယ့္ ထက္ျမက္သူ တက္ႂကြသူ ႀကိဳးစားသူမ်ားဟာ တစ္ခ်ိန္မွာ မလြဲမေသြ 
ျပနၿ္ပီးတုိးတက္လာတတ္တယ္ဆိုတာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္ေျပာျခင္းျဖင့္ စိတ္အားတက္ေစတ့ဲ နည္းကို 
အသုံးျပဳလိုက္တာပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အတက္ေႏွးလုိ႔ အခက္အခေဲတြ႔လုိ႔ စိတ္ဓာတ္က်ေနတ့ဲ သူမ်ားကို 
အင္မတန္ တန္ဖိုးရွိၿပီး အေလးအျမတ္ျပဳထိုက္တဲ့ ဆုံးမစကားတစ္ခုကို လက္ေဆာင္ေပးခ်င္ပါတယ္။ 
အဒီဲဆံုးမစကားကေတာ့ ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္ေတာ္မူတ့ဲ ေျမာင္းျမဆရာေတာ္ႀကီးရ႕ဲ 
ဆုံးမစကားျဖစ္ပါတယ္။ “စိတ္မပ်က္နဲ႔၊ မေနႏုိင္လုိ႔ ပ်က္ခ်င္ပ်က္၊ ဆက္လုပ”္ ပါတဲ့။ ရွင္းစရာမလုိေအာင္ 
ရွင္းေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားဟာ အတက္ေႏွးေနတဲ့အခါမ်ားမွာ အတက္ေႏွးေနတာပဲလုိ႔ မထင္ဘ ဲ
က်ေနတာလုိ႔ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္က်တာထက္ဆုိးတ့ဲ အေျခအေနနဲ႔လည္း တုိးေနတတ္ 
ပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္က်တဲ့ အေျခအေနထက္ဆိုးတာကေတာ့ မေဆာက္တည္ႏုိင္တာ ေဆာက္တည္ရာမရ 
ျဖစ္တတ္တာပါပဲ။ ေဆာက္တည္တယ္ဆုိတာက မိမိကုိယ္ကုိ ေဆာက္တည္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရ႕ဲသီလ၊ 
မိမိရ႕ဲသမာဓိတုိ႔ကို ေဆာက္တည္ၿပီး မိမိမွာ ပိတ္ဖံုးေနတဲ့ အဝိဇၨာဆုိတဲ့ မသိမိုက္မွားမႈမ်ား ပါးရွားလာကာ 
ပညာအလင္းရေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္လွပါတယ္။  

 ဒါေပမယ့္ ေဆာက္တည္ရာ မရတ့ဲသူမ်ားဟာ မိမိကုိယ္ကုိ မေဆာက္တည္မိဘဲ ကုိးကြယ္ရာ 
ရွာရင္လည္း ကုိးကြယ္ရာ အမွားနဲ႔ပ ဲ ေတြ႔ဖုိ႔ရာ မ်ားပါတယ္။ မွားယြင္းေသာ ဆရာမ်ားကုိ ဆည္းကပ္မိရင္ 
ဘာသာတရားအေနနဲ႔ေရာ ေလာကီေရးရာအေနနဲ႔ေရာ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆုိးက်ိဳးကုိသာ ရတတ္ပါတယ္။ 
လူလိမ္လူေကာက္မ်ားရဲ႕ အလိမ္အညာကုိလည္း ခံရတတ္ပါတယ္။ ဘာသာတရားအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ 
ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာတရားဆုိင္ရာ အဆုံးအမမ်ား အမ်ားအျပား ရွိလ်က္နဲ႔ အျခားေသာ ေလာကီေရးရာ 
အေဟာအေျပာမ်ားကုိ လုိက္စားဖန္မ်ားရင္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ကုိယ္ပိုင္ဉာဏ္နဲ႔ မစဥ္းစား မဆင္ျခင္တတ္ဘဲ 
ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ကုိ အထူးသတိထားသင့္ပါတယ္။ 

 ေဆာက္တည္ရာ ရွာမရတဲ့သူမ်ားဟာ အလုပ္ကိစၥအတြက္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ကိစၥအတြက္ 
ေပါင္းသင္းရာ ဆည္းကပ္ရာ ရွာတတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရ႕ဲ သဘာဝက ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ အလြန္အကၽြံ 
လုပ္တတ္ၾကေလေတာ့ ကုိယ္ႏုိင္တ့ဲအခါတုန္းက (တက္ေနတ့ဲအခါတုန္းက) သူတစ္ပါးကုိ ႏွိမ့္ႏွိမ့္ခ်ခ် 
ဆက္ဆံေျပာဆုိတတ္ၾကပါတယ္။ ဆက္ဆံေလ့ရိွတတ္ၾကပါတယ္။ ကုိယ့္အေနနဲ႔ က်ရံႈးေနၿပီလို႔ 

ထင္တဲ့အခါမွာလည္း ဘယ္သူ႔ကုိပ ဲေျပးၿပီးကပ္ရ ကပ္ရ၊ ဘယ္လုိပ ဲေအာက္က်ိဳ႕ရ က်ိဳ႕ရ ၊ မိမိရ႕ဲ သိကၡာကုိ 
မိမိမဆည္ႏိုင္ မတန္႔ႏုိင္ေအာင္ ေအာက္က်ိဳ႕တတ္ၾကပါတယ္။ ဦးပုညေရးသလုိ “ကုိယ္ခ်မ္းသာရေၾကာင္း 
ငယ္ေပါင္းစုတ္ပဲ့ ႏုနံဲ႔သည့္စကားမ်ား” ကုိ ဆုိရမွာလည္း ဝန္မေလးတတ္ၾကပါဘူး။ ငုိရမွာလည္း 
ဝန္မေလးတတ္ၾကပါဘူး။ 

 အဒီဲလို ေဆာက္တည္ရာရွာမရတ့ဲသူမ်ားဟာ တုိးတက္ရာ လမ္းစအစစ္ကုိ မေတြ႕ႏုိင္ပါဘူး။ 
တစ္ေယာက္ေယာက္က “ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္သူကျဖင့္ ဘယ္သူရ႕ဲ အကူအညီေတြေၾကာင့္ ဘယ္လုိ 
တုိးတက္သြားတာပ”ဲ လုိ႔ဆုိရင္ မ်က္ေမႊးတစ္ေထာက္ မၾကည့္ပါနဲ႔။ မ်က္စိတစ္ဆုံး ၾကည့္ၾကပါဦးလုိ႔ 
ေျပာလုိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ ဆုံးရံႈးထားရတ့ဲ သိကၡာမ်ားကုိလည္း အဖတ္မဆည္ႏုိင္၊ ေနာက္တစ္ခါ 
က်မွာကုိလည္း စိတ္မေအးႏိုငန္ဲ႔ လူသာျဖစ္ေနရ လူျဖစ္က ရံႈးလွတယ္ဆုိတာမ်ိဳးနဲ႔ ၾကံဳေနရတတ္ပါတယ္။  

 အတက္ေႏွးတာ မတုိးတက္ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနတာ သူတစ္ပါးက ကုိယ့္ထက္တုိးတက္သြားတာ 
စသည္တုိ႔ကုိ အသင့္အတင့္ ႏွလုံးသြင္းၿပီး လက္မခံႏုိင္တဲ့သူဟာ သူတစ္ပါးရဲ႕ အျပစ္ကုိ ရႈတတ္ပါတယ္။ 
အျပစ္ကုိ ရႈရုံတင္မက သူတစ္ပါးကုိ ကုိယ့္နည္းတူ မတက္ႏုိင္ေအာင္ ဆဲြခ်တတ္ပါတယ္။ 

 အဒီဲလိုလူမ်ိဳးဟာ အတိတ္ကံေကာင္းေၾကာင့္ ျမင့္တ့ဲေနရာ ေက်ာ္ေစာသတင္းရွိတဲ့ ေနရာကုိ 
အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ေရာက္ခဲ့သူ ျဖစ္ေနပါေစ၊ အကုသုိလ္ကို စုေဆာင္းတတ္သူျဖစ္လုိ႔ တကယ္က်ရင္ 
ကူမယ့္ကယ္မယ့္သူ ေဝးတတ္ပါတယ္။ 

 အဒီဲလို သူတစ္ပါးကုိ ဆြဲခ်တတ္ၾကသူေတြထဲမွာ အတက္ေႏွးတ့ဲသူခ်ည္းလုိ႔လည္း မထင္မွတ္ 
ပါေလနဲ႔။ အတက္ၾကမ္းတ့ဲသူမ်ားလည္း ပါတတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ ဆဲြခ်တာ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေလ။ 
ကုိယ့္ကိုယွဥ္မလာေအာင္ ဖိထားတတ္တာေပါ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ငါဟာ အဲသလုိလူမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးဆုိတာ 
မိမိကုိယ္ကုိမိမိ ေျပာႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ စာေရးသူတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ မိမိရထားတဲ့ေနရာကုိ 
မိမိမေက်နပ္လုိ႔ စိတ္ဓာတ္က်လွတယ္လုိ လွည့္လည္ညည္းညဴလုိက္၊ သူတစ္ပါးကုိ မေကာင္းေျပာလုိက္၊ 
တုိ႔လုိက္ေထာင္လိုက္၊ အတင္းေျပာလုိက္၊ အပုပ္ခ်လုိက္ လုပ္ေနၾကသူမ်ားဟာ အလုပ္ရ႕ဲ အာနိသင္ 
တစ္နည္းေျပာရရင္ ကံႏွင့္ကံ၏အက်ိဳးကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳထားသူသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔မွာ ေရွးကျပဳထားေသာ 
ကုသုိလ္ကံရ႕ဲ အရွိန္ကုန္ရင္ သူ႔ဘဝမွာ တက္လမ္းထက္ က်လမ္းမ်ားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ 
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 စာေရးသူအေနနဲ႔ တက္လမ္းကုိရွာေနတ့ဲ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကုိ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။ 
မိမိလုပ္ငန္းမွာ အတက္ေႏွးၿပီဆုိရင္ ပထမဆုံးဝမ္းသာႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။ ေပၚလီယာနာ ခံယူခ်က္ထားပါလုိ႔ 
ေျပာခ်င္တာ မဟုတ္ပါဘူး။တက္ေနတဲ့သူဟာ အနည္းနဲ႔အမ်ား မာနစိတ္နဲ႔ ခက္ထန္ေနတတ္ပါတယ္။ 
ဒါကေတာ့ ပုထုဇဥ္ေပကုိး။ ခက္ထန္ေနတ့ဲသူဟာ မိမိကုိယ္မိမိ အမွန္အကန္ သုံးသပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ 
ငါသာလွ်င္ဆုိတ့ဲ စိတ္ဓာတ္ကေလး ေမြးေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေနာက္ဘက္ကုိ ျပန္လွည့္ၾကည့္ၿပီး 
သုံးသပ္တာတုိ႔ ေရွ႕ဆက္သြားရမယ့္လမ္းကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း အသင့္ျပင္တာတုိ႔ သုံးသပ္ေဝဖန္တာတို႔ 
မလုပ္ႏုိင္ၾကပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ အတက္ေႏွးတဲ့အခ်ိန္ဟာ မိမနိဲ႔ မိမိေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္လမ္းကုိ 
သုံးသပ္ခ်ိန္ရတာပဲဆိုၿပီး ဝမ္းသာႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။ ဝမ္းသာပါ။ 

  ၿပီးေတာ့ အတက္ေႏွးတ့ဲ ကိစၥနဲ႔ ေသာကမ်ားေနမယ့္ အစား အဲဒီအခ်ိန္မွာ မိမိကုိယ္ကို 
ျဖည့္ဆည္းပါ။ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာနဲ႔လည္း ျဖည့္ဆည္းလုိ႔ရပါတယ္။ အက်င့္သိကၡာနဲ႔လည္း 
ျဖည့္ဆည္းလုိ႔ ရပါတယ္။ ကုသိုလ္တရား အစစ္အမွနန္ဲ႔လည္း ျဖည့္ဆည္းလုိ႔ ရပါတယ္။  
အဒီဲျဖည့္ဆည္းမႈဟူသမွ်ဟာ မွန္ကန္ေသာအလုပ္ကုိ အရင္းတည္ၿပီးမွသာ ျဖည့္ဆည္းလုိ႔ရႏုိင္ေသာ 
တရားမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။  

 အေရးအႀကီးဆုံးက မိမိစိတ္ကုိ ေလွ်ာ့မေပးပါနဲ႔။ ေယာက္်ားကေလးဆုိရင္ ျဖစ္ေလ့ရိွတတ္တာက 
စိတ္ေလရင္ စိတ္ညစ္ရင္ အရက္ေသာက္ရေကာင္းမလား ၊ အေပ်ာ္အပါးကုိ ရွာရေကာင္းမလား ဆုိတဲ့ 
စိတ္ထားေတြ ေပၚတတ္ပါတယ္။ ရွာလည္း ရွာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပို၍ပုိ၍ မွားသြားတတ္ပါတယ္။ 
မိန္းကေလးဆုိရင္ အားကုိးစရာ အရွာမွားတတ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မိမိစိတ္ကုိ ေလွ်ာ့မေပးဘ ဲ
မိမိရ႕ဲကုိယ္ကုိလည္း မိမိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ေပးၿပီး အလုပ္လုပ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ 
ျပ႒ာန္းခ်က္ေပးျခင္းဆုိတာ အလြန္လုိအပ္ပါတယ္။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ အလုပ္လုပ္ေနသလုိလုိနဲ႔ ဘာမွ 
မည္မည္ရရ မလုပ္ျဖစ္တတ္ပါဘူး။ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားမွ အလုပ္တကယ္လုပ္ျဖစ္တယ္၊ 
မလုပ္ျဖစ္ဘူးဆုိတာကုိ ဆန္းစစ္လုိ႔ ရပါလိမ့္မယ္။  

 စာေရးသူ ေတြ႔ဖူးတ့ဲသူအမ်ိဳးမ်ိဳးထမွဲာ တက္လမ္းရွာရင္း သမာဓိမတည္လုိ႔ က်ဆုံးသြားတတ္သူမ်ား 
ရိွပါတယ္။ တက္လမ္းကုိ ရွာတဲ့အခါမွာလည္း ပထမဆုံး မိမိက္ုိယ္ကုိ မိမိ နားလည္ထားဖုိ႔ လုိပါေသးတယ္။ 
သူတစ္ပါးအဖုိ႔ ႀကီးပြားရာ ႀကီးပြားေၾကာင္း အလုပ္ျဖစ္ေပမယ့္ ကုိယ္နဲ႔ မကုိက္ညီရင္၊ မိမိရ႕ဲအရည္အခ်င္းမ်ား 
မိမိရ႕ဲ ကုိင္းၫြတ္မႈမ်ားနဲ႔ မကုိက္ညီရင္ သူတစ္ပါး ေအာင္ျမင္တုိင္း မိမိေအာင္ျမင္မယ္လုိ႔ တပ္အပ္ေသခ်ာ 

မယူဆႏိုင္ပါဘူး။ တကယ္လုိ႔ ‘သူတစ္ပါးမွ ျဖစ္ေသးတာ၊ ငါက ဘာမုိ႔လုိ႔ မျဖစ္ရမွာလ’ဲဆုိတဲ့ ဇဲြန႔ဲ 
ႀကိဳးစားတယ္ဆုိပါစုိ႔။ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရႏုိင္ပါတယ္။ အႏွစ္သာရပိုင္းမွာေတာ့ မိမိရ႕ဲ 
ကုိင္းၫြတ္္မႈနဲ႔ မကုိက္ညီရင္ စိတ္ခ်မ္းသာႏိုင္မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သူတိုင္းကို 
အားက်သင့္ေပမယ့္ သူတစ္ပါးရဲ႕ေနာက္က လုိက္မယ့္သူမျဖစ္ေအာင္ေတာ့ သတိထားရေပလိမ့္မယ္လုိ႔ 
သတိေပးလုိပါတယ္။  

 စာေရးသူ တင္ျပခဲ့တ့ဲအေၾကာင္းအခ်က္ေတြက နည္းနည္းမ်ားလာၿပီ ျဖစ္တ့အဲတြက္ မရႈပ္ေထြး 
ေအာင္ ျပန္လည္စုစည္း တင္ျပလုိပါတယ္။  ေကာင္းတ့ဲအလုပ္ကို အရင္းတည္ၿပီး တုိးတက္ေအာင္ 
ႀကိဳးစားၾကသူမ်ားအေနနဲ႔ -  
 
၁။  လုပ္ငန္းခြင္မွာ အတက္ေႏွးတဲ့ အခ်ိန္ တုိးတက္မႈမရိွတဲ့အခ်ိနန္ဲ႔ ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ အဒီဲလို ၾကံဳရင္ 
မတက္ခ်င္ေနပါေစ၊ မိမိရ႕ဲ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးကုိ အက်မခံပါနဲ႔။  
၂။  ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမက်ေအာင္ ပထမဆုံး စိတ္ကုိထိန္းရလိမ့္မယ္။ စိတ္ကုိထိန္းဖို႔ဆုိတာက 
ေကာင္းေသာ အဆုံးအမမ်ားမွာ တည္ၿပီး မိမိကုိယ္ကုိ ေဆာက္တည္ရလိမ့္မယ္။  
၃။  အထူးသျဖင့္ သတိထားၿပီး ေရွာင္ရမယ့္အခ်က္ေတြက ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈမွာေရာ အလုပ္အတြက္ 
ဘဝအတြက္ က္ုိးကြယ္ရာ အရွာမမွားၾကဖုိ႔၊ သူတစ္ပါးကုိ အျပစ္မရွာဖုိ႔၊ သူတစ္ပါးကုိ ဆြဲမခ်ဖုိ႔ဆုိတဲ့ 
အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကုိ မေရွာင္ႏုိင္ရင္ အကုသုိလ္ဖိစီးတတ္ပါတယ္။  
၄။  တက္ေနတဲ့သူ ေအာင္ျမင္ေနတ့ဲသူမ်ားကုိ အားက်တာ ဓမၼတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ မိမိရ႕ဲ ကိုင္းၫြတ္မႈ၊ 
မိမိရ႕ဲ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ခ်င္လြန္းလုိ႔ သူတစ္ပါးbလုပ ္
တဲ့အတ္ုိင္း လုိက္လုပ္ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ခ်င္မွ ေအာင္ျမင္ပါမယ္။ ေအာင္ျမင္ရင္ေတာင္မွ မိမိရ႕ဲ 
ကိုင္းၫြတ္မႈ၊ မိမိရ႕ဲ ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြးနဲ႔ မကုိက္ညီရင္ ၾကာရွည္စိတ္ခ်မ္းသာဖုိ႔မလြယ္ပါ။  
၅။  အတက္ေႏွးတာဟာ ဝမ္းသာစရာေကာင္းပါတယ္။ မိမိရ႕ဲ အရည္အေသြးကုိ စိတ္တုိင္းက် 
ျမႇင့တ္င္ႏိုင ္ တယ္။ သူတစ္ပါးကုိလည္း နားလည္ႏုိင္တယ္။ ညႇာတာေထာက္ထားႏိုင္တယ္။ အေရးႀကီးတာ 
ကေတာ့ က်သည္ျဖစ္ေစ၊ တက္သည္ျဖစ္ေစ ေကာင္းေသာအလုပ္ကုိ မျပတ္တမ္းလုပ္ေနဖုိ႔ သတိရိွရမယ္ 
ဆုိတဲ့ အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။  
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အပုိင္း(၈) 

 
 ကၽြန္မရ႕ဲ တပည့္မ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ရင္း အေၾကာင္းဆုိက္လာတဲ့အခါမွာ ရြတ္ျပေလ့ရိွတဲ့ 
အဂၤလိပ္စာတုိစာစကေလး တစ္ခုရိွပါတယ္။ စာအုပ္တစ္အုပထ္မွဲာ ဖတ္မိခဲ့တာကုိ ျပန္ၿပီးတင္ျပတာပါပဲ။ 
အဒီဲစာတိုစာစကေလးက - Two men look through the same bars, one sees mud and one stars 
ပါတ့ဲ။  

 သေဘာကေတာ့ ဒီလိုပါ။ အက်ဥ္းေထာင္သံတုိင္ၾကားကေန အက်ဥ္းက်ေနတ့ဲ လူႏွစ္ေယာက္ဟာ 
အျပင္ဘက္ကို လွမ္းၾကည့္လုိက္ပါသတ့ဲ။ တစ္ေယာက္က ရႊံ႕ကုိျမငၿ္ပီး တစ္ေယာက္က ေငြလၾကယ္စင္ကို 
ျမင္ပါသတ့ဲ။  

 အဒီဲစကားကေလးကေတာ့ တင္စားတာပါပဲ။ လူေတြဟာ အခက္္အခ ဲ အၾကပ္အတည္းေတြနဲ႔ 
ရင္ဆုိင္ၾကရပါတယ္။ အဲဒီလုိ ရင္ဆိုင္ရတ့ဲ အခက္အခ ဲအၾကပ္အတည္း တူေနတာေတာင္မွ လူကုိလုိက္လို႔ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ကဲြျပားသြားတတ္ေသးတယ္ဆုိတာကုိ ေျပာခ်င္တာပါပ။ဲ  
တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အေျခအေနေကာင္းေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတာပါ။ အေျခအေနေကာင္းေတြကုိ ခံစားစံစားခြင့္ 
ရေနၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဒဲီအေျခအေနေကာင္းဆုိတာေတြဟာ ကုိယ္က ပုိင္ပိုငႏ္ုိင္ႏုိင္ အသုံးခ်မထားရင္ 
တစ္ေန႔က် လက္လႊတ္ရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အေျခအေနေကာင္းနဲ႔ ၾကံဳရတဲ့သူမ်ားအေနနဲ႔လည္း 
သူတုိ႔ရ႕ဲ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနဲ႔ အညီ အနာဂတ္ဘဝကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းရတာပါပ။ဲ  

 ကၽြန္မကေတာ့ ‘အေျခအေနမွ မေပးဘဲ’ ဆုိတဲ့စကားကုိ နားလည္ႏုိင္ေပမယ့္ ေပးသမွ် 
အေျခအေနကေလးထဲမွာ မိမိရ႕ဲ ကုိယ္စိတ္ႏွလုံးကုိ ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရင္ အေျခအေန 
အေကာင္းဘက္ကို ေျပာင္းလာတာနဲ႔ မိမိရရ ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အေျခအေန 
မေပးဘူးဆုိၿပီး ထုိင္ေန င္ုိင္ေန မိႈင္ေန လြတ္ေနတဲ့သူမ်ားဟာ အေျခအေနေျပာင္းၿပီး အေကာင္းဘက္ကုိ 
ေရာက္သြားတာကုိ မသိလုိက္ဘ ဲ ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ပါးနပ္လိမၼာစြာနဲ႔ 
အေျခအေနအေကာင္းကုိ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကပါေသးတယ္။ အေျခအေနအေကာင္းကုိ နည္းမွားမ်ားနဲ႔ 
ရွာေဖြတတ္ၾကပါေသးတယ္။ ဘယ္လုိနည္းမွားမ်ားလဲဆုိေတာ့ မိမိမႏိုင္ ႏုိင္တဲ့သူမ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္ၾကတဲ ့
နည္း။ ဆည္းကပ္ၾကတ့ဲ နည္းပါပဲ။  အဒီဲနည္းနဲ႔ အေျခအေနေကာင္းတယ္လုိ႔ ဆုိတာဟာ မပုိငဝ္က္ေမြး 
သေဘာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ မိမိကုိ ေစာင့္ေရွာက္ မ,စတ့ဲသူရ႕ဲ အေျခအေနေျပာင္းရင္ 

မိမိရ႕ဲ အေျခအေနပါ ေျပာင္းသြားတတ္လုိ႔ပါပ။ဲ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ မိမိအေျခအေနကလည္း မေသခ်ာ 
မေရရာစြာ မခံြခ်ည္းပ ဲက်န္တတ္ပါတယ္။ 

 ဒါျဖင့္ရင္ မိမိကို္ယ္စတ္ိႏွလုံးကုိ ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းထားႏိုင္တ့ဲသူမ်ားအေနနဲ႔ ဘယ္လုိမ်ား 
အေျခအေနေကာင္းကုိ မိမိရရ ဆုပ္ကိုင္ႏုိင္ပါလိမ့္ဆုိတာ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။  ကၽြန္မကေတာ့ ဘဝကုိ 
ျမင့္မားသည္ထက္ ျမင့္မားေအာင္ ျမႇင့္တ့င္ႏိုင္တဲ့အားဟာ အလုပ္ပ ဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ 
အဒဲါေၾကာင့္ အလုပ္ကို ပုိၿပီးလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လုိစီမံရင္ေကာင္းမလဲ ဆုိတ့ဲအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြး 
တင္ျပလုိပါတယ္။  
 
အဒီဲလို ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း မျပဳခင္ အလုပ္လုပ္တယ္ဆုိတာေတာ့ ဟုတ္ပါရ႕ဲ ဘယ္လုိအလုပ္မ်ိဳးလ…ဲ.လို႔ 
ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ အလုပ္ဆုိတာကေတာ့ သမၼာအာဇီဝ အလုပ္မ်ိဳးလုိ႔ ေယဘုယ်ေျပာရပါမယ္။ 
ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ေျပာသလုိ ပညာမရ ဥစၥာရ၊ ဥစၥာမရ ကုသုိလ္ရတဲ့ 
အလုပ္မ်ိဳးကုိလည္း ရည္ၫႊန္းႏိုင္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိရ႕ဲသီလ သမာဓိ ပညာကုိ အျငိအစြန္းမရိွေစတ့ဲ 
အလုပ္မ်ိဳးကုိ ဦးတည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမွာပါပဲ။ အဲဒီလုိအျပစ္ကင္းၿပီး မိမိရ႕ဲဘဝအေျခအေနကုိ 
ျမင့္မားေစမယ့္ အလုပ္ဆိုရင္ လုပ္သင့္တ့ဲ အလုပ္လို႔ သေဘာထားႏိုင္ပါတယ္။  

 အလုပ္လုပ္ေတာ့မယ္လို႔ဆုိရင္ ပထမဦးဆုံးသတိထားရမွာက မွန္မွန္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေနာက္ၿပီး အခ်ိန္ကို အေလအလြင့္မရိွေအာင္ သုံးစြဲႏုိင္ဖုိ႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ လူတုိင္းလူတုိင္းဟာ 
တစ္ေန႔ကုိ ၂၄နာရီရိွတယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတုိင္း ေန႔စဥ္ ၂၄ နာရီစီ ရရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီၾကားထဲက 
တခ်ိဳ႕လူေတြဟာ အရြယ္ငယ္ငယ္ကေလးနဲ႔ အလုပ္မ်ားစြာၿပီးတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ သိပ္မၿပီးဘူး။ 
တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဘာမွကုိ မည္မည္ရရ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ဘဲ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ဆုံးသြားတယ္ စသျဖင့္ 
လူအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေနၾကတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။  

 (ရႊံ႕ကုိျမင္တဲ့သူနဲ႔ ေငြလၾကယ္စင္ျမင္တဲ့သူတုိ႔ ကြဲျပားျခားနား သြားသလုိပါပဲ။) အလုပ္္လုပ္ၾကတဲ ့
အခါမွာ အခ်ိန္ကုိ အေရးအႀကီးဆုံး အရင္းအႏီွးအျဖစ္ သုံးၾကရပါတယ္။ အခ်ိန္ဟာ မကုန္ေသးဘူး၊ 
အတုိင္းအဆမရွိ က်န္ေနေသးတယ္လုိ႔ ထင္ရတာက မျမင္ႏုိင္လုိ႔ပါပ။ဲ တကယ္ေတာ့ အခ်ိန္ေတြ 
ကုန္ဆုံးေနသေလာက္ အလုပ္မၿပီးတ့ဲသူနဲ႔ ၿပီးတ့ဲသူဟာ အေစာပုိင္းမွာ မသိသာေပမယ့္ ၾကာေလေလ 
သိသာေလေလ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ အဒဲါေၾကာင့္ အခ်ိန္ကို ဘယ္လိုသုံးရင္ေကာင္းမလဲဆိုတ့ဲ 
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အေၾကာင္းကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးလုိပါတယ္။ အလုပ္ကုိ လုပ္ခ်င္တဲ့အခါမွာ က်ံဳးၿပီးလုပ္လုိက္၊ မလုပ္ခ်င္တဲ့ 
အခါမွာ မလုပ္ဘဲေနလုိက္ ဆုိတ့ဲ နည္းနဲ႔လုပ္ရင္ မလုပ္ဘဲေနလုိက္တဲ့ အခ်ိန္မ်ားက ဟာကြက္ကို 
ျပန္ျပန္ျဖည့္ေနရတာနဲ႔ အလုပ္မၿပီးဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မွန္မွန္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾက 
ေစခ်င္ပါတယ္။  

 အခ်ိန္ကုိ အေလအလြင့္မရိွေအာင္ သုံးတဲ့နည္းမ်ားကုိေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ေတြ႔နဲ႔ ယွဥ္ၿပီး 
တင္ျပေဆြးေႏြးလုိပါတယ္။ပထမဆုံးကေတာ့ အခ်ိန္ကုိ သတိနဲ႔စိစစၿ္ပီး သုံးၾကဖုိ႔ပါပ။ဲ  

 ကၽြန္မကေတာ့ အိပ္ရာကႏုိးတ့ဲအခ်ိန္ကစၿပီး အခ်ိန္ကုိ အေလအလြင္မ့ရွိေအာင္သုံးဖို႔ မိမနိဲ႔ 
ပတ္သက္တ့ဲ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကုိ သတိေပးေလ့ရွိပါတယ္။ အိပ္ရာက ႏိုးတဲအ့ခ်ိန္လုိ႔ဆုိတဲ့ေနရာမွာလည္း 
အိပ္ခ်ိန္ကုိ အမ်ားႀကီးယူတတ္တဲ့ သူမ်ားဟာ သူမ်ားရ႕ဲေနာက္မွာမွ လုပ္ငန္းကုိစရတတ္ပါတယ္။ 
အဒဲါေၾကာင့္ အလုပၿ္ပီးခ်င္တဲ့သူမ်ားအေနနဲ႔ အိပ္ခ်ိန္ကုိ အမ်ားႀကီးယူဖို႔ မသင့္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ 
ျမန္မာစကားပုံမွာ ပါတဲ့အတုိင္း “မ်က္စိအက်င့္ ဝမ္းအခ်င့္”ပါပဲ။ အိပ္ခ်ိန္ကုိ အမ်ားႀကီးယူစရာမလိုဘ ဲ
အိပ္ေရးဝၿပီး လန္းဆန္းေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ားဟာ အစားအေသာက္ 
အေနအထုိင္မွန္ခဲ့ရင္ အိပ္ရာဝင္တာနဲ႔ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ အိပ္လုိ႔ေပ်ာ္ႏုိင္ပါတယ္။ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္အထိ 
လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ထိုင္ၿပီး ေျပာၾကဆုိၾက။ လက္ဖက္ရည္လုိ အိပ္လုိ႔မေပ်ာ္ေစႏုိင္တဲ့ အစားအေသာက္ 
မ်ားကုိ ေသာက္စားၾကနဲ႔ဆုိရင္ေတာ့ အိပ္တဲ့အခ်ိန္လည္း ေနာက္က်ႏိုင္ပါတယ္။ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ 
အိပ္လုိ႔မေပ်ာ္ႏိုင္ဘ ဲလူလည္းႏြမ္း၊ စိတ္လည္း ေလသြားေစႏုိင္ပါတယ္။  

 သူ႔အခ်ိန္ႏွင့္သူ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ ့အစားအစာကုိ စားေသာက္ၿပီး အိပ္ရာဝင္သင့္တ့ဲအခ်ိန္မွာ 
အိပ္ရာဝင္ခဲ့ရင္ အိပ္ခ်ိန္ ၅နာရီေလာက္ရရင္ သူ႔အလိုလုိ ႏိုးလာတတ္ပါတယ္။ အိပ္ခ်ိန္ အမ်ားႀကီးယူစရာ 
မလုိပါဘူး။ အသက္သိပ္ငယ္ေသးတဲ့သူနဲ႔ အသက္သိပႀ္ကီးသြားၿပီျဖစ္တဲ့ သူမ်ားမွသာ အိပ္ခ်ိန္မ်ားမွ 
လန္းဆန္းႏုိင္တာပါ။  

 အသက္သိပ္မငယ္ေတာ့တ့ဲ လူငယ္လူလတ္မ်ားအေနနဲ႔ အိပ္ရာက ႏုိးလာတာနဲ႔ ထလုိက္တဲ ့
အက်င့္ကုိ က်င့္ထားၾကရင္ ေကာင္းပါတယ္။ အိပ္ရာကႏိုးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းမထဘ ဲ လွိမ့္ေနလုိက္ရင္ 
အခိ်န္လည္း ကုန္ပါတယ္။ မေကာင္းတ့ဲ အၾကံအစည္မ်ား အေတြးထဲကို ဝင္လာႏိုင္ပါတယ္။ ပ်င္းတ့ဲအက်င့္ 
စြဲသြားႏိုင္ပါတယ္။  

 အိပ္ရာက ထခ်င္ပါလ်က္ ထလုိ႔မရႏုိင္ဘဲ ႏုံးေနတယ္၊ မအီမသာျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိရင္ေတာင္မွ 
အားခဲၿပီး ထလုိက္ပါ။ ကုိယ္လက္သုတ္သင္ၿပီးတ့ဲအခါ၊ မ်က္ႏွာသစ္ ေရခ်ိဳးၿပီးတဲ့အခါမွာ ေနေကာင္း 
သြားတာကုိ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။  

 အိပ္ရာကထၿပီးတာနဲ႔ မိမိကုိယ္မမိိ ဆန္းစစ္ႏုိင္ေအာင္ အခ်ိန္ကုိမွတ္ထားလုိက္ပါ။ အိပ္ရာထတာက 
၆နာရီဆိုရင္ ေက်ာင္းတုိ႔႐ံုးတုိ႔ အလုပ္ခြင္တုိ႔ကို ေရာက္သြားတ့ဲအခ်္ိန္က ၉နာရီခြဲ ဆုိပါေတာ့၊ ျခားနားခ်ိန္ 
၃နာရီခြဲ ရိွပါတယ္။ အဒီဲအခ်ိန္ အေတာအတြင္းမွာ အိမ္အလုပ္၊ မိမိကုိယ္ကုိ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေအာင္ 
ျပင္ဆင္တ့ဲအလုပ္၊ ဘုရားရွိခိုးတ့ဲအလုပ္ စတ့ဲအလုပ္မ်ားကုိ ၿပီးေအာင္ လုပ္ႏုိင္ရပါမယ္။ အခ်ိန္ဖင့္ႏဲႊျခင္းဟာ 
အလုပ္လုပ္ရာမွာ အခ်ိန္ပိၿုပီး ၾကာေစတတ္တဲ့အတြက္ အလုပ္မၿပီးတာ ကသီတာ စတ့ဲဟာကြက္မ်ား 
ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ကို စိစစၿ္ပီးသုံးတာကေတာ့ မနက္မွ ညေနမွ မဟုတ္ပါဘူး။ သတိရရင္ရသလုိ 
စိစစ္လို႔ အက်ိဳးမမ့ဲပါဘူး။ ညေနပုိင္းဆိုိရင္လည္း ထမငး္စားလုိ႔ေသာက္လို႔ ၿပီးတ့ဲအခ်ိန္အထိ ေက်ာင္းက 
အလုပ္က အိမ္ကိုေရာက္ၿပီးမွ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ကုန္သြားၿပီလဲဆိုတာကုိ စိစစ္လုိ႔ ရပါတယ္။ အခ်ိန္ကုိ 
စိစစ္သံုးပါလုိ႔ ေျပာတာက အခ်ိန္သုံးတ့ဲအခါမွာ ဟန္ခ်က္ညီေစခ်င္လုိ႔ပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မွာ 
ထုိငၿ္ပီး စကားေတြအမ်ားႀကီး ေျပာခ့ဲတယ္ဆုိပါစို္႔။ ျပနၿ္ပီးစိစစ္ေလ့ရွိသူဆိုရင္ အခ်ိနန္ဲ႔ ရရိွခဲ့တ့ဲအက်ိဳး 
အျမတ္ကို ခ်ိန္ထုိးၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္ကုိ ေလွ်ာ့ပစ္ရတယ္၊ ေျပာတဲ့စကားမ်ားကုိ ဘယ္လုိျပနၿ္ပီး 
စိစစ္ရမယ္ဆိုတာကုိ ျပနၿ္ပီးေတြးႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီနည္းဟာ အလုပ္တြင္က်ယ္ေစတ့ဲနည္းမ်ားပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အခ်ိန္ကုိ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ျဖဳန္းတီးဖို႔ အေတာ္ခက္သြားေစပါတယ္။ ဘာပလုဲပ္လုပ္ သတိက ထက္ၾကပ္ 
မကြာလုိက္ေနမွာ ျဖစ္လုိ႔ပါပ။ဲ  

 လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔ သတိထားရမွာက အလုပ္လုပ္တ့ဲအခါမွာ အေရးအႀကီးဆုံး အရင္းအႏွီးက 
အခ်ိန္ပဆုိဲတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြဆိုတာ ရံႈးသြားရင္ ကုန္သြားရင္ ျပန္ရွာလုိ႔ရႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ 
အထူးသျဖင့္ ႏုနယ္ပ်ိဳျမစ္တဲ့ လူငယ္ေတြရ႕ဲ အခ်ိန္ဟာ(ဆုံးရင္လညး္ ျပန္မရႏိုင္တ့ဲအတြက္) စိစစၿ္ပီး 
သုံးႏုိင္မွ သုံးရတ့ဲအခ်ိနန္ဲ႔တန္တ့ဲ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရလာႏိုင္ပါတယ္။  

 အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာ တြငက္်ယ္ခ်င္တ့ဲသူမ်ားဟာ မိမိကုိယ္ကို အလုပ္တာဝန္မ်ားသတ္မွတ္ျပ႒ာန္း 
ေပးရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္စရာအလုပ္မရွိဘူး၊ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိဘူး ။ ပ်င္းလုိက္တာဆုိတ့ဲ စကားမ်ိဳး 
ေျပာတတ္တ့ဲသူမ်ား အေနနဲ႔ အလုပ္ကုိရွာၿပီး မလုပ္တတ္လို႔ လာဘ္မျမင္တတ္လုိ႔ အလုပ္မရိွတာ 
အလုပ္မၿပီးတာ ျဖစ္ပါတယ္။  
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 လူတုိင္းမွာ အလုပလု္ပ္စရာရိွပါတယ္။ မသိက်ိဳးကၽြန္ေနလုိ႔ပျဲဖစ္ျဖစ္၊ မသိနားမလည္လုိ႔ပျဲဖစ္ျဖစ္ 
အလုပ္မရိွဘူးဆုိတဲ့ စကားမ်ားကုိ ေျပာႏုိင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ၾကျပန္ေတာ့လည္း အလုပ္လည္း 
ရိွပါတယ္။ အလုပ္လည္း မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဒီဲအလုပ္ကုိ ႏိုင္ေအာင္ မလုပ္တတ္တာေၾကာင့္ 
အလုပ္မ်ားတာထက္ ကသီတာက ပုိသြားပါတယ္။  

 အဒဲါေၾကာင့္ အလုပ္တာဝန္မ်ားကုိ အခ်ိနန္ဲ႔ညႇိၿပီး သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းကာ လုပ္ကုိင္သင့္ပါတယ္။ 
ႏို႔မဟုတ္ရင္ ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စားတဲ့လူေတြထမဲွာ ကုိယ္ပါ ပါသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ 
အလုပ္မ်ားလွခ်ည္ရ႕ဲလုိ႔ ညည္းၿပီးေတာ့ အလုပ္မၿပီးတဲ့လူေတြထမွဲာ ကိုယ္လည္း ပါသြားႏိုင္ပါတယ္။ 
အလုပ္တာဝန္ကုိ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္တ့ဲအခါမွာ မနည္းလြန္းေစရပါဘူး။ အလုပ္ေတြက ၿပီးေနၿပီပဆုိဲၿပီး 
ေပါ့ေပါ့ေနမိမွာ စုိးရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အလုပ္တာဝန္ကို တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ 
ျမႇင့္ၿပီးသတ္မွတ္ေပးသင့္ပါတယ္။ စ စခ်င္း အခ်ိနန္ဲ႔မမွ်ေအာင္ မ်ားျပားတ့ဲတာဝန္မ်ားကုိ ျပ႒ာန္းလုိက္လုိ႔ 
ကေတာ့ ဘယ္လုိမွျပည့္မီေအာင္ မလုပ္ႏုိင္တာနဲ႔ စိတ္ဓာတ္က်သြားတတ္ပါတယ္။ အခ်ိန္မီတာဝန္ကုိ 
ေက်ပြန္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္တဲ့အႀကိမ္ မ်ားလာေတာ့ မထူးေတာ့ပါဘူးဆုိတဲ့ သေဘာနဲ႔ စိတ္ကုိေလွ်ာ့ပစ ္
တတ္ပါတယ္။ ေပါ့သြားတတ္ပါတယ္။  

 အဒီဲေတာ့ အလုပ္တာဝန္ စတင္သတ္မွတ္တဲ့ကာလမွာ အခ်ိန္နဲ႔အလုပ္ ကာမိေအာင္ ခ်င့္ခ်ိန္ဖို႔ 
လုိပါတယ္။ ေနာက္မွ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တုိးၿပီးျပ႒ာန္းသင့္ပါတယ္။ ျပ႒ာန္းထားတ့ဲ အလုပ ္
တာဝန္မ်ားကုိလည္း ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ဖို႔ သင့္ပါတယ္။ အလုပ္တာဝန္ကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းၿပီး လုပ္တာဟာ 
အခ်ိန္ကုိ အမွတ္မထင္ မျဖဳန္းမိေအာင္ ကာကြယ္တ့ဲေနရာမွာ အလြန္ထိေရာက္ပါတယ္။ အလုပ္မၿပီးတာနဲ႔ 
မတြင္တာနဲ႔ အခ်ိန္ကို ဘယ္လုိသံုးမိသလဲဆုိတာ ခ်က္ခ်င္းသတိထားမိေစႏုိင္ပါတယ္။ ျပန္လည္စစ္ေဆး 
ႏုိင္ပါတယ္။  

 အလုပ္တာဝန္ကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္လုိ႔ကုန္မွန္းမသိ 
ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနက လြတ္ေျမာက္သြားႏုိင္ပါတယ္။ အလုပ္တာဝန္ကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထား 
တာေၾကာင့္ အခ်ိနန္ဲ႔အမွ် မိမိရ႕ဲတန္ဖုိး ျမင့္မားလာတာကုိ မိမိဘာသာ ခံစားသိရိွႏိုင္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို 
ပိၿုပီးယုံၾကည္မႈ ရိွလာႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္ကလည္း တည္ျငမ္ိေအးခ်မ္းၿပီး ေသာကေလ်ာ့ပါးလာပါလိမ့္မယ္။ 
အလုပ္လည္း ပုိၿပီးလုပ္ႏုိင္လာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလုိ အလုပ္တာဝန္ကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းၿပီး လုပ္တာဟာ 

အေစာပုိင္းမွာေတာ့ ပင္ပန္းပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ေတာ့ သက္လံုေကာင္းလာၿပီး သတ္မွတ္စံခ်ိန္ကုိေတာင္ 
ခ်ိဳးႏိုင္လာပါလိမ့္မယ္။  

 အလုပ္လို႔ဆုိတ့ဲေနရာမွာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းစာကုိ ထူးခၽြန္ေအာင္ ေလ့လာက်က္မွတ္ျခင္း၊ 
အလုပ္ခြင္မွာ မိမိလုပ္ေဆာင္ရမယ့္တာဝန္မ်ားကုိ ေက်ပြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း စတ့ဲ ပင္မအလုပ္မ်ားကုိ 
ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္႐ံံနုဲ႔ ဘဝမွာ အလုပ္တြင္က်ယ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့သူလုိ႔ 
ေျပာလုိ႔မရႏိုင္ပါဘူး။ 

 အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ လုပ္ႏုိင္ရပါမယ္။ ပညာရွာတ့ဲ အလုပ္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတဲ့ အလုပ္အျပင္ ကုသုိလ္ယူသင့္တဲ့ အလုပ္မ်ားလည္း မ်ားျပားစြာ ရွိပါတယ္။ 
အလုပ္လုပ္တတ္တ့ဲအခ်ိန္ကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ အသုံးျပဳတတ္ရင္ အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီးၿပီး 
ႏုိင္ပါတယ္။ လူမႈေရးပတ္ဝန္းက်င္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔မွာ ေနရင္း အသိပညာမ်ား ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ 
အေတြးအေခၚမ်ားလည္း ျမင့္မားလာႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္အေန ရင့္က်က္လာႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ရင္း ပညာ 
ဥစၥာ ကုသုိလ္ ရႏိုင္သလုိ အပန္းေျဖတဲ့ေနရာမွာ ဟန္ခ်က္ညီရင္လည္း ပညာနဲ႔ကုသုိလ္ေတာ့ ေကာင္းစြာ 
ရႏုိင္ပါတယ္။ ပညာနဲ႔ကုသုိလ္အရင္းအႏီွးဟာ ဥစၥာရလာႏိုင္ဖုိ႔ အရင္းအႏီွးပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 အဒဲါေၾကာင့္ အပန္းေျဖတ့ဲ သေဘာနဲ႔ စိတ္ေအး လက္ေအး နားေနမယ္ဆုိရင္ အခ်ိန ္
အတုိင္းအတာနဲ႔ ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိမိရ႕ဲကုိယ္စိတ္ႏွလုံးကုိ မပင္ပန္းမညႇိဳးႏြမ္းေစမယ့္ နည္းမ်ားနဲ႔ပ ဲ
နားေနသင့္ပါတယ္။ အဒီဲလို ေထာင့္ေစ့ေအာင္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ကုိ ခြဲတမ္းခ်ၿပီး သုံးရပါမယ္။  
အခ်ိန္ကုိ ခြဲတမ္းခ်ၿပီးသုံးပါလုိ႔ ဆုိတဲ့ေနရာမွာ အခ်ိန္ကုိ သုံးထိုက္တဲ့ေနရာမွာ ပိၿုပီးသုံးႏုိင္ေအာင္၊ 
မသုံးထုိက္တဲ့ေနရာမွာ အခ်ိန္ကုိ ေခၽြတာၿပီးသုံးႏိုင္ေအာင္ မိမိကိုယ္ကုိ သတိေပးဖုိ႔အတြက္ လုိက္နာရမယ့္ 
စည္းကမ္းတစ္ခုအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ခိုင္းတာပါပဲ။  

 အခ်ိန္ကုိ သုံးသင့္တဲ့ေနရာမွာသုံးၿပီး အခ်ိန္ကို အပုိမျဖဳန္းတ့ဲသူမ်ားဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာမဆုိ 
အစဥ္သင့္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားဆုိရင္လည္း အဲဒီလုိလူမ်ိဳးဟာ စာေမးပြဲနီးမွ ပ်ာယာခတ္ၿပီး 
ေန႔မအိပ္ ညမအိပန္ဲ႔ က်န္းမာေရးကုိ ထိခိုက္တ့ဲအထိ စာက်က္တဲ့ေက်ာင္းသားမ်ိဳး ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
ျဖည္းျဖည္းနဲ႔မွန္မွန္ပ ဲအလုပ္လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  
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 အခုအထိ တင္ျပခဲ့တဲ့အေၾကာင္းမ်ားကုိျပန္ၿပီး စုစည္းလုိပါတယ္။  

 အလုပ္လုပ္တယ္လုိ႔ ဆုိတာဟာ မိမိတို႔ဘဝရ႕ဲ တုိးတက္မႈအတြက္ အရင္းအႏွီးျပဳလုပ္ေနတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာ အခ်ိန္တိုတုိအတြင္း အလုပ္မ်ားမ်ားၿပီးေအာင္ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ 
အေရးႀကီးပါတယ္။ 

 ဘဝအေျခအေန ၾကပ္တည္းက်ဥ္းေျမာင္းမႈက လြတ္ေအာင္ အလုပ္လုပ္ၾကတ့ဲအခါမွာ 
ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ တက္ႂကြေနဖို႔လုိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ လူပန္းသက္သာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အခ်ိန္မကုန္ေအာင္ လူပန္းသက္သာေအာင္ ဆုိတာက အခ်ိန္ကုိ အက်ိဳးရိွရွိအသုံးခ်တတ္ဖို႔လုိပါတယ္။  
အခ်ိန္ကုိ အေလအလြင့္မရိွရေအာင္ သတိနဲ႔စိစစၿ္ပီး သုံးျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္ကို အမွတ္တမဲ့ျဖဳန္းတီးေနမိတဲ့ 
အက်င့္ဆုိးကုိ ေရွာင္ႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ပညာ ဥစၥာ ကုသုိလ္ ရေနေအာင္ မိမိကိုယ္ကုိ 
အလုပ္တာဝန္ျပ႒ာန္းၿပီး မိမိရ႕ဲဘဝလမ္းေၾကာင္းကုိ ေျဖာင့္မတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရပါမယ္။  
လူ႔ေလာကမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ စိတ္ေအးခ်မ္းသာရွိတဲ့ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အေပၚမွာ တာဝန္ေက်ပြန္တဲ့ 
လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေအာင္ လူတုိင္းလူတုိင္းဟာ အဘက္ဘက္က ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 

 အဘက္ဘက္က ဖံြ႔ၿဖိဳးတဲ့သူျဖစ္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းသင့္တဲ့ ဗဟုသုတ၊ ေလ့လာဆည္းပူးသင့္တ့ဲ 
အသိပညာ၊ အေတြ႔အၾကံဳ၊ လက္ေတြ႔က်င္လည္သင့္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ စသျဖင့္ အခ်ိန္ကို မွ်တေအာင္ 
ေပးသင့္တဲ့ အေရးကိစၥ လူ႔ဘဝမွာ မ်ားျပားလွပါတယ္။ အဒီဲလုိ ဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးတဲ့သူ ျဖစ္ဖုိ႔ဆိုတာ အခ်ိန္ကို 
မွ်တေအာင္ ခဲြတမ္းခ်သုံးမွ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။  

 အခု တင္ျပေဆြးေႏြးခ့ဲတဲ့ အေၾကာင္းမ်ားကေတာ့ အလုပ္ကုိ အခ်ိန္တုိတိုအတြင္းမွာ တြင္တြင ္
က်ယ္က်ယ္ လုပ္ခ်င္တ့ဲ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ အနည္းအမ်ား အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မယ္လုိ႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။  

 ေငြေမ်ာရင္ ေငြခ်င္းလုိက္ဆုိသလုိ ကုန္သြားတ့ဲေငြအတြက္ ရွိတဲ့ေငြကုိ ထပ္မံအရင္းျပဳၿပီး 
ရင္းစားရေအာင္ ရွာႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဝါသနာပါလုိ႔ ထီထိုးသူမ်ား ကံေကာင္းေထာက္မလုိ႔ 
ထီဆုႀကီးမ်ားေပါက္ကာ ေငြအစုလိုက္ အပုံလုိက္ ရႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ (အထူးသျဖင္)့အင္အားဖြံ႔ၿဖိဳးတ့ဲ 
လူငယ္လူရြယ္မ်ားရဲ႕ အခ်ိန္ဟာ မေတာ္တ့ဲနည္းနဲ႔သုံးမိလုိ႔ ျဖဳန္းသလုိ ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ 

ျပန္မရႏိုင္ပါဘူး ။ အဒီဲအေၾကာင္းကုိ အလုပ္နဲ႔ ကုိယ့္ဘဝကိုကိုယ္ တင့္ေတာင့္တင့္တယ္ျဖစ္ေအာင္ 
တည္ေဆာက္လိုသူမ်ား အေလးအနက္ ႏွလုံးသြင္းသင့္တ့ဲအေၾကာင္း သတိေပးလုိပါတယ္။  

အပုိင္း(၉) 
 
 အလုပ္နဲ႔ဘဝကုိတည္ေဆာက္ျခင္း ဆုိတ့ဲ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ စိတ္ဝင္စားတဲ့သူမ်ားတယ္ဆုိတာ 
သိရတဲ့အတြက္ စာေရးသူ ဝမ္းသာရပါတယ္။ ဒီလုိေဆာင္းပါးမ်ိဳးကုိ စိတ္ဝင္စားတ့ဲသူမ်ားဟာ အလုပ္ကို 
တြင္က်ယ္ေအာင္လုပ္ခ်င္တ့ဲသူ၊ အလုပ္ကုိ တက္လမ္းအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးအားတစ္ပါးအျဖစ္ 
လက္ခံတဲ့သူမ်ားျဖစ္မယ္လုိ႔ စာေရးသူ ယုံၾကည္ပါတယ္။  

 အခုဆက္လက္ေရးမယ့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ အရင္ေရးခ့ဲတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔စာရင္ 
အသြင္အားျဖင့္ တစ္မ်ိဳးေျပာင္းေနမယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ အလုပ္ကုိ စနစ္တက်လုပ္ရင္း 
ဘဝကုိတိုးတက္ေအာင္ တန္ဖိုးရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ရမယ္ဆုိတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ပါပ။ဲ ဦးတည္ခ်က္ 
မေျပာင္းဘဲ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ အနည္းငယ္ ေျပာင္းမယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အဲသလုိျဖစ္ရတာက 
စာေရးသူရ႕ဲ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ ပတ္သက္ေနပါတယ္။ လူတိုင္း လူတိုင္းဟာ ဘဝဆုိတဲ့ေက်ာင္းမွာ 
တက္ေရာက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝဆုိတဲ့ေက်ာင္းမွာ သင္ယူရတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားဟာ 
ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ အဒီဲအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ဘဝကုိ ခ်ဥ္းကပ္ပံုဟာ အနည္းနဲ႔အမ်ား 
ေျပာင္းလဲသြားတတ္ပါတယ္။  

 စာေရးသူဟာ အလုပ္ကို ဘဝရ႕ဲတုိးတက္ရာ တုုိးတက္ေၾကာင္းအတြက္ ပဓာနအက်ဆုံးအားအျဖစ္ 
လက္ခံပါတယ္။ အဒီဲလုိလက္ခံလုိ႔လည္း အလုပ္ကို မနားတမ္း လုပ္ေလ့ရိွပါတယ္။ အလုပ္ကုိ မနားတမ္း 
လုပ္ေလ့ရိွတယ္ ဆုိမွေတာ့ မိမိရ႕ဲကုိယ္ မိမိရ႕ဲစိတ္ကုိ အနားမေပးဘူးဆုိတာ သိသာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။  
အလုပ္လုပ္တဲ့ပံုစံဟာ အသက္တျဖည္းျဖည္းႀကီးလာၿပ ီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အက်ဘက္ကိုလုလာၿပီျဖစ္တဲ့ 
က်န္းမာေရးအေျခအေနနဲ႔ မကုိက္ညီေတာ့တာကုိလည္း သိသိႀကီးနဲ႔ သတိထားၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ 
ျပဳျပင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ အလုပ္လုပ္တ့ဲပံုစနံဲ႔ က်န္းမာေရးဟန္ခ်က္ မညီေတာ့တာကုိ သိလာတာက ဒီလိုပါ။ 
အရင့္အရင္ကဆုိရင္ အိပ္ေရး ဘယ္ေလာက္ပပဲ်က္ပ်က္ မနက္အေစာႀကီးထၿပီး ေရခ်ိဳးလုိက္ရင္ တစ္ေန႔လုံး 
လန္းလန္းဆန္းဆန္း တက္တက္ႂကြႂကြ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းေတာ့ ေခါင္းကုိက္လာတာ၊ 
အသံတုိးလာတာ၊ ႏုံးလာတာေတြ အျဖစ္မ်ားလာေတာ့ အရင္လုိေတာ့ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ သိလာပါတယ္။ 
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အဒီဲေတာ့လည္း မိမိကုိယ္ကုိ အနားေပးသင့္တယ္ဆုိတာ မစဥ္းစားပါဘူး။ အရင္လိမုဟုတ္ရင္ 
အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ကုိ ေန႔ခင္းဘက္မွာ ဘယ္လုိယူမလဲဆုိတာကုိသာ စဥ္းစားပါတယ္။  
 
 အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ကုိ နည္းသြားမွာစိုးတာနဲ႔ အလုပ္လုိ႔ ကုိယ္ယူဆတ့ဲ စာေရးစာဖတ္စာသင္ဆုိတ့ဲ 
ကိစၥမွတစ္ပါး အျခားကိစၥမ်ားကုိ လုပ္တဲ့အခါမွာ အျမဲလိုလုိ ေလာေနတတ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ေအးေအးေဆးေဆး ေနသင့္တ့ဲအခ်ိန္မ်ားမွာလည္း ငါအလုပ္မလုပ္ဘူးဆုိတဲ့ အသိနဲ႔ စိတ္ဆင္းရေဲနတတ္ 
ျပန္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စိတ္သက္ေတာင့္သက္သာ ေနတ့ဲအခ်ိန္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ပုိၿပီးဆုိးတ့ဲအခ်က္က 
မိမိရ႕ဲအားနည္းခ်က္ကုိ မိမိဘာသာျငင္းဆန္တာပါပဲ။ မိမိဘာသာမိမိ ျငင္းဆန္ၿပီဆုိမွေတာ့ သူတစ္ပါး 
မသိေအာင္လည္း ဖုံးေလ့ရိွေတာ့တာပါပဲ။  
 
 အဒီဲလိုနဲ႔ကၽြန္မဟာ မိမိရ႕ဲ႐ုပ္ကုိ မညႇာဘဲဲ မိမိရ႕ဲစိတ္ကုိလည္း အနားမေပးဘ ဲ အလုပ္လုပ္ေန 
လုိက္တာ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ကေန ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔အထိ အလြန္ေနမေကာင္း 
ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေနမေကာင္းေနတဲ့ၾကားက ေရးစရာရွိတာေတြ ဆက္ေရး၊ ဖတ္စရာရွိတာေတြ ဆက္ဖတ္၊ 
သင္စရာရွိတာေတြ ဆက္သငန္ဲ႔ အတင္းတြန္းေနခ့ဲေသးတာပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ က်ဆင္းေနတ့ဲ က်န္းမာေရးဟာ 
လိုအပ္တာထက္ပိၿုပီး က်ဆင္းသြားေတာ့တာပါပဲ။  
 
 စိတ္ေရာလူပါ ညႇိဳးႏြမ္းပင္ပန္းေနရာက နာလန္ျပန္ထူႏုိငၿ္ပီလို႔ ဆုိတဲ့တုိင္ေအာင္ အရင္ကလုိ 
မလန္းဆန္းႏုိင္ေသးပါဘူး။ အဒီဲလိုအခ်ိန္မွာပ ဲ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ကၽြန္မအလြန္ ၾကည္ညိဳအားကုိးတ့ဲ 
မဟာၿမိဳင္္ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက ရန္ကုန္ကုိ ႂကြေတာ္မူလာပါတယ္။ ကၽြန္မက ဆရာေတာ္ထံကုိ 
သြားေရာက္ဖူူးေျမာ္တုိင္း ကၽြန္မကုိရည္စူးၿပီး တရားေဟာတယ္လုိ႔ ထင္ရေအာင္ ဆရာေတာ္က 
စိတ္ေရာလူပါ ဖိစီးညႇိဳးႏြမ္းေနမႈကုိ ဘယ္လုိေလွ်ာ့ခ်မလဲဆုိတဲ့ တရားကုိေဟာပါတယ္။  
 
 လူေတြဟာ တစ္ေန႔တျခား အလုပ္လုပ္ရင္ ဘယ္လုိမ်ားမ်ားနဲ႔ျမန္ျမန္ ၿပီးေအာင္ လုပ္ရပါ့မလဆုိဲတာ 
ေတြးေတာေလ့လာေနခ့ဲၾကပါတယ္။ ေခတ္ကလည္း မ်ားမ်ားနဲ႔ျမန္ျမန္ လုပ္ႏုိင္တ့ဲသူမွပ ဲ လုိခ်င္တဲ ့
အေျခအေနနဲ႔ နီးစပ္ႏုိင္တာကုိး။ အဒီဲလုိ အထက္ကိုတက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ ကေလးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ 
လူႀကီးမ်ားမွာ ကုိယ္တြင္းကုိယ္ပရန္သူမ်ား ရွိေနပါတယ္။  
 

 အခုေလာေလာဆယ္အခ်ိန္မွာ ကုိယ္ပရန္က အမ်ားသားကလား။ ဘယ္လုိမ်ားသလဲဆုိေတာ့ အခု 
ဒီေဆာင္းပါးကုိ ေရးေနတ့ဲအခ်ိန္မွာေတာင္မွ ေက်ာင္းရ႕ဲျမက္ခင္းျပင္မွာ ျမက္ေတြကုိ စက္နဲ႔ရိတ္ေနတာနဲ႔ 
အလြန္ဆူညံတ့ဲအသံ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ကုိယ္ကုိေရာ စိတ္ကုိပါ ဖိစီးႏုိင္တ့ဲ ကုိယ္ပရန္မ်ားထမဲွာ 
ပါပါတယ္။ အသံေတြ ဆူညံေပါက္ကြဲေနတာ အနံ႔ေတြ ညစ္ညမ္းေနတာ စတ့ဲ အျပင္က အတုိက္ဓာတ္ 
မ်ားဟာ စာေရးသူတုိ႔ကို ႐ုပ္ကုိ္ေရာ စိတ္ကုိပါ မ်ားစြာပင္ပန္းေစႏိုင္ပါတယ္။ ဆူညံတဲ့အသံသာလွ်င္ 
႐ုပ္ကုိ္ထိခိုက္ေစတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သာယာတယ္ဆုိတဲ့ ဂီတသံစဥ္မ်ား၊ ဇာတ္လမ္္း ဇာတ္ကြက္ေတြနဲ႔ 
႐ႈႈခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ေနတ့ဲ တီဗီအစီအစဥ္ မ်ားဟာလည္း စာေရးသူတို႔ မထင္မွတ္ဘ ဲ ႐ုပ္က္ိုေရာ စိတ္ကုိပါ 
ပင္ပန္းေစႏုိင္ပါတယ္။  
 
 တစ္ခါတေလ သီခ်င္းနားေထာင္ရင္း တီဗီၾကည့္ရင္း မိမိရ႕ဲ႐ုပ္ကုိ္ မိမိသတိထားၿပီး ၾကည့္လုိက္ရင္ 
မလုိအပ္ဘ ဲ ကုိယ္လက္အဂၤါမ်ားကုိ ေတာင့္ထားတာ တင္းထားတာမ်ားကုိ သတိျပဳမိၾကပါလိမ့္မယ္။ 
အဒီဲလုိဆုိရင္ သတိမထားမိဘ ဲမလုိအပ္တဲ့ ပင္ပန္းဆင္းရမဲႈမ်ားဟာ တစ္ေန႔တစ္ေန႔မွာ ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ေန 
မလဲဆိုတာ ခန္႔မွန္းဖို႔ခက္ေအာင္ မ်ားေနလိမ့္မယ္။ အသံအျပင္ အနံ႔ကိစၥမ်ားကုိပါ တင္ျပခ်င္ပါေသးတယ္။ 
အခန္းကက်ဥ္းက်ဥ္းနဲ႔ ေညႇာ္နံ႔ကအစ အနံ႔မ်ိဳးစုံကုိ ရေနတတ္တဲ့ အခုလူေနအိမ္မ်ားက အနံ႔မ်ားသာမက 
အျပင္ထြက္တာနဲ႔ ကားက မီးခုိးေငြ႔မ်ားအပါအဝင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈဟာ ေျပာပေလာက္ေအာင္ 
စာေရးသူတို႔ရ႕ဲ ကုိယ္နဲ႔စိတ္ကုိ ပင္ပန္းေစႏိုင္ပါတယ္။  
 
 အမ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဒီဲလုိျပင္ပက အတုိက္ဓာတ္မ်ားကုိေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူ တိမ္းေရွာင္လို႔ 
မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မိမိဘာသာမိမိ ျပင္ပက အတုိက္ဓာတ္မ်ားကုိ လက္ခံေနမိရင္ေတာ့ အေျခအေနက 
ပိၿုပီးဆုိးပါလိမ့္မယ္။  
 
 ႐ုပ္ပုိ္င္းဆိုင္ရာ ျပင္ပက အတုိက္ဓာတ္ေတြထဲမွာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စာေရးသူတုိ႔ စားေနသုံးေနတ့ဲ 
ပစၥည္းမ်ားဟာ ႐ုပ္အေပၚ အလြန္ဖိစီးေနတာကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာဆုိပါေတာ့၊ စာေရးသူတုိ႔ 
မနက္အိပ္ရာထကတည္းက စားၾကေသာက္ၾကတ့ဲအထမွဲာ အခုေခတ္ဓေလ့အရ ေသာက္ၾကတ့ဲ 
လက္ဖက္ရည္ေကာ္ဖီဆုိပါေတာ့ လူနဲ႔အေတာ္မသင့္ပါဘူး။ ႐ုိး႐ုိးေကာ္ဖီလက္ဖက္ရည္ဆုိရင္ ေတာ္ပါ 
ေသးတယ္။ အခုေခတ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ ခ်က္ခ်င္းေပ်ာ္ေစႏုိင္တ့ဲ ေကာ္ဖီလက္ဖက္ရည္မ်ားဆုိရင္ 
ပိၿုပီးလူကို အႏရၲယ္ေပးတတ္ပါတယ္။ ႏွလုံးတုန္တာ ရင္ခုန္တာ စတဲ့ေဝဒနာမ်ားရဲ႕ အရင္းအျမစ္ပဲ 
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ျဖစ္ပါတယ္။  
 
 အဒီဲစားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားဟာ လူကုိလည္း စဲြေစႏုိင္ပါတယ္။ စြဲလာလုိ႔ ပုိၿပီးေသာက္သုံးၿပီဆုိရင္ 
ပိၿုပီး ေရာဂါရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသာက္သုံးတ့ဲ အရည္မ်ားဟာ အခု ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းမွာ 
ပိၿုပီးစုံလာပါတယ္။ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္လုိ႔ ေခၚေနၾကတ့ဲ ေဖ်ာ္ရည္မ်ိဳးစုံ၊ သံဘူး၊ ပုလင္း စတ့ဲ အသြင္မ်ိဳးစံနုဲ႔ 
ထည္းထားတ့ဲ ေဖ်ာ္ရည္မ်ိဳးစံုတုိ႔ဟာ ၿမိဳ႕ကလူမ်ားေရာ ေတာကလူမ်ားကုိပါ ဖမ္းစားလ်က္ရွိၾကပါတယ္။ 
ဧည့္ခံလုိ႔ ကန္ေတာ့လုိ႔ လြယ္ကူပါတယ္။ မ်က္ႏွာပန္းလည္း လွပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ေသာက္သုံးၾကတဲ့ 
သူမ်ားကုိ ေလာေလာဆယ္ ႏွစ္သိမ့္မႈေပးတာကလြဲလုိ႔ ေရရွည္မွာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး။  
 
 ၿပီးခဲ့တ့ဲႏွစ္အတြင္းက ကြယ္လြန္တဲ့ နာမည္ေက်ာ္ အႏုပညာသည္တစ္ေယာက္ဟာ ပင္ပင္ပန္းပန္း 
အလုပ္လုပ္ၿပီး အားျပန္ျပည့္ခ်င္လို႔ ႏုိင္ငံျခားကလာတ့ဲ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ဘူးကုိ တစ္ေန႕ကုိ ၂ ဘူးမက 
ေသာက္ပါသတဲ့။ အဲဒီအခ်ိဳရည္ဘူးေပၚမွာ ေရးထားတဲ့စာဟာ ျမန္မာလုိမေျပာနဲ႔၊ ျမန္မာေတြအေနနဲ႔ 
အနည္းနဲ႔အမ်ားဆုိသလုိ နားလည္ႏိုင္တဲ့ အဂၤလိပလုိ္ေတာင္ ေရးမထားတ့ဲအတြက္ တစ္ေန႔ကုိ ၂ 
ဘူးသာေသာက္ပါဆုိတဲ့ စာေၾကာင္းကုိ နားမလည္ႏုိင္ပါဘူး။ 
  
 ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေလ မိမိရ႕ဲ႐ုပ ္ အားေလ်ာ့လာရင္ အျပင္က အကူအညီကုိ သိပ္ယူတာဟာ 
ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ ဆုိးက်ိဳးဆုိရင ္ ဆုိးက်ိဳးသာ မ်ားေစႏိုင္တာပါပဲ။ စာေရးသူတုိ႔ရ႕ဲ ႐ုပ္ႀ္ကီးဟာ 
အလုပ္ရ႕ဲဖိစီးမႈေၾကာင့္ ပင္ပန္းေန႐ုံုံမကဘ ဲ မိမိတုိ႔စားသုံးေနတ့ဲ အစားအစာမ်ားကပါ ႐ုပ္ကုိ္ ပုိၿပီးအင္အား 
တုိးေစမယ့္အစား ပင္ပန္းေစႏိုင္တယ္ဆုိရင္ က်န္းမာေရးသာ ထိခုိက္တာမဟုတ္ဘ ဲ အသက္ကုိပါ 
ရန္ရွာႏိုင္တယ္ ဆုိတာ သတိထားၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။  
  
 အခုေျပာတာက လက္ဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီနဲ႔ အခ်ိဳရည္မ်ားေလာက္သာ ပါေသးေတာ့ အျခား 
အျခားေသာ အရာမ်ားဟာ အႏရၲာယ္မရိွဘူးလုိ႔ ထင္စရာပါပ။ဲ တကယ္ေတာ့ ဒီေဆာင္းပါးတစ္ခုတည္းမွာ 
လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားက ေပးေသာ အႏၲရာယ္အသြယ္သြယ္ကုိ အကုန္မထည့္ႏုိင္လုိ႔သာ ထားခ့ဲရမယ္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာလုိ႔ကုန္ႏုိင္ဖြယ္ မရိွပါဘူး။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးနဲ႔အတူ ဝင္လာတ့ဲ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား 
အစားအစာမ်ားကလည္း ေျပာရင္ကုန္ႏုိင္ဖြယ္ မရွိပါဘူး။ အခုႏွစ္မ်ားအတြင္းမွာ ဘီယာဆိုတာကလည္း 
တံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔၊ စီးကရက္ဆုိတာကလည္း တံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆုိေတာ့ ေသာက္ခ်င္သုံးခ်င္စရာ 

ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ဘီယာဆုိတာ အရက္မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ အရက္ဟုတ္တာ 
မဟုတ္တာ အပထားၿပီး ဘီယာလည္း ေသာက္ရင္မူးတတ္ယစ္တတ္တယ္ဆုိတာ အသိသာႀကီးပါပဲလုိ႔ 
ေျပာခ်င္ပါတယ္။ စီးကရက္ဆုိတာကလည္း က်န္းမာေရးအတြက္ မေကာင္းမွန္းသိသိႀကီးနဲ႔ ေသာက္ေန 
ၾကတာ ဆိုေတာ့ လူေတြဟာ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ အခ်စ္ေလ်ာ့လာတယ္လို႔ပ ဲ ေျပာရမလား မသိေတာ့ပါဘူး။ 
 
 စာေရးသူ အခုတင္ျပတဲ့အေၾကာင္းအရာထဲမွာ ပတ္ဝန္းက်င္က လူကုိ ေဘးျဖစ္ေစတ့ဲ အသံနဲ႔ 
အနံ႔မ်ားအျပင္ လူကုိယ္တိုင္ မိမိရ႕ဲကုိယ္ခႏၶာထဲ သြင္းလာတ့ဲ အစားအစာမ်ားရ႕ဲ ဖိစီးမႈမ်ား ပါပါတယ္။ 
မ်ားလြန္းလုိ႔ မႏံွ႔စပ္ဘ ဲျဖစ္ေနတာကုိေတာ့ စာဖတ္သူမ်ားျဖည့္စြက္ၿပီး ေတြးေစခ်င္ပါတယ္။   
 
 ႐ုပ္ရ႕ဲအႏရၲာယ္မ်ားအေၾကာင္း ေျပာအၿပီးမွာ စိတ္ရ႕ဲ အႏရၲာယ္မ်ား အေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာခ်င္ပါ 
ေသးတယ္။ စာေရးသူတုိ႔ ငယ္စဥ္က အေဖအေမတုိ႔ တစ္ခါတစ္ခါ ညည္းညဴတာကုိၾကားၿပီး 
နားမလည္ႏုိင္ခဲ့တာဟာ ႀကီးျပင္းလာတ့ဲအခါမွာ နားလည္လာပါတယ္။ အဲဒီညည္းညဴသံမ်ားကေတာ့ “ေဟ့ - 
ငါအိမ္မွာမေနခ်င္ေတာ့ဘူး အလုပ္ထဲမွာလည္း စိတ္မပါေတာ့ဘူး။ ထြက္သြားလုိက္ခ်င္တယ္။ 
တစ္ေနရာရာကုိ ထြက္သြားလိုက္ခ်င္တယ္” ဆုိတဲ့ စကားမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  
 
 အခုအခ်ိန္မွာ စာေရးသူတုိ႔လည္း ကုိယ္ႏွစ္ၿခိဳက္လုိ႔ လုပ္ေနတ့ဲအလုပ္ကိုေတာင္မွ ပစ္ခ်လုိက္ခ်င္တဲ ့
စိတ္မ်ိဳး ေပၚေပါက္တတ္ပါေသးတယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အတင္းခ်ဳပ္ၿပီး လုပ္လက္စအလုပ္ကုိ ၿပီးေအာင္လုပ္ခဲ့ 
ရတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ အလုပ္ကေတာ့ ၿပီးသြားပါရ႕ဲ။ စိတ္မွာျဖစ္ေပၚတ့ဲ ဒဏ္ရာဆုိတာကေတာ့ 
မျမင္ရလုိ႔သာပါ။ အလြန္ဆိုးဝါးတ့ဲ ဒဏ္ရာျဖစ္ဖို႔ရာ ေသခ်ာပါတယ္။  
 စာေရးသူတို႔ အဲသလုိ ဘာလုိ႔ျဖစ္ေနတာလဲဆုိတာ ေအးေအးေဆးေဆး ေတြးမိရင္ေတာ့ 
အေျဖေပၚႏိုင္စရာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ့္ကုိယ္ေရာ ကုိယ့္စိတ္ေရာပါ ကုိယန္ဲ႔အနီးကပ္မွာ ရွိေနပါလ်က္နဲ႔ 
သူတစ္ပါးနဲ႔ တျခားအာ႐ုံမ်ားေပၚမွာ စူးစုိက္သေလာက္ စူးစုိက္ေလ့လာေလ့ မရွိၾကတဲ့အတြက္ မိမ႐ုိပ္ဟ္ာ 
ဘယ္လိုအေျခအေနမွာ ရိွေနတယ္။ မိမစိိတ္ဟာ ဘယ္လိုအေျခအေနမွာ ေရာက္ေနတယ္ဆုိတာကုိ 
မသိႏုိင္ၾကပါဘူး။  
 
 စိတ္ကုိ ပင္ပန္းေစတ့ဲအရာမ်ားကေတာ့ သတိ သမာဓိ ပညာ အားနည္းၿပီး ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ 
မာန စတ့ဲ အကုသုိလ္ စိတ္ေစတဘိက္မ်ားရဲ႕ ဖိစီးျခင္းကုိခံေနရလုိ႔ပါပ။ဲ စာေရးသူက အမ်ားႀကီးလည္း 
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မတတ္တဲ့အတြက္ အမ်ားႀကီးလည္း မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဆရာေတာဦးေဇာတိက ဆုံးမတ့ဲအထဲက 
မွတ္သားမိတာကေလးေတြကုိ ျပန္လည္ေျပာျပရင္း ကုိယ့္စိတ္အေနလုိ အမ်ားရ႕ဲစိတ္အေနလည္း 
သူေတာ္ေကာင္းအဆုံးအမမွာ တည္ေစခ်င္လုိ႔ တင္ျပပါရေစ။ ဆရာေတာ္ေျပာျပတ့ဲအထဲမွာ ‘ကိုယ့္စိတ္ကုိ 
ကုိယ့္မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ’ ဆုိတဲ့ စကားပါပါတယ္။ စိတ္ဟာ ၾကည္လင္ေနတယ္၊ ခ်မ္းေျမ႕ေနတယ္ 
ဆုိရင္ ကုသုိလ္ျဖစ္ေနတာပ။ဲ မခ်မ္းေျမ႕ႏိုင္ဘူး စိတ္ေတြရႈပ္ေထြးေနတယ္ ၊ ေနာက္က်ိေနတယ္၊ 
စိတ္ဓာတ္က်ေနတယ္ဆုိရင္ အကုသုိလ္စိတ္ ျဖစ္ေနတာပဲလုိ႔ လြယ္လြယ္နဲ႔သိႏုိင္တဲ့ တုိင္းတာနည္းကလည္း 
စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကုိယ့္စိတ္အေျခအေနကုိ ပင္ပန္းေစႏိုင္တ့ဲ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားဟာ ဘာလဆုိဲတာ ေအးေအးေဆးေဆး ေစာင့္ၾကည့္လုိက္ရင္ အေစာပုိင္းက ပင္ပန္းေနတာေတြဟာ 
ရပ္ဆုိင္းၿပီးသြားမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။  
  
 ကုိယ့္စိတ္ကုိ ပင္ပန္းေစႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ ဘာလဆုိဲတာ အျပင္မွာရွာလုိ႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ 
စိတ္အတြင္းဘက္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရ႕ဲစိတ္ကုိ မိမိေစာင့္ၾကည့္လုိက္တ့ဲ အခါမွာ 
ဘာမွမဟုတ္တဲ့ အေသးအဖဲြကိစၥမ်ားကုိ အေရးလုပ္ေနလုိ႔ ျဖစ္လာရတ့ဲ စိတ္ဒုကၡမ်ားဟာ မ်ားျပားေနတာကုိ 
ပိုၿ္ပီး ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ေတာ့ ေယာနိေသာ မနသိကာရ ဆုိတဲ့ အသင့္အတင့္ 
ႏလုံွးသြင္းျခင္း မရွိခဲ့ရင္ ျမင္ျမင္သမွ် ၾကားၾကားသမွ် အာရုံခံစားမႈကိစၥအဝဝဟာ မိမိရ႕ဲစိတ္ကုိ 
အတုိက္စားႀကီး တုိက္စားသြားေတာ့မွာ ေသခ်ာပါတယ္။  
 
 ဆရာေတာ္က အမိန္႔ရွိပါတယ္။ ေယာနိေသာ မနသိကာရ အစစ္ျဖစ္ဖို႔ဆုိတာ သတိပ႒ာန ္
တရားေတာ္ကုိ အေလ့အက်င့္ျပဳႏိုင္မွ ျပည့္စုံမယ္ ျဖစ္ပါတယ္တ့ဲ။ အမွန္ကေတာ့ အေလ့အက်င့္ေကာင္း 
တစ္ခုကုိ စြဲစြဲျမျဲမ ဲ လုပ္ႏုိင္ဖို႔ပါပ။ဲ ျမင္သမွ် ၾကားသမွ်ကစၿပီး ေတြးေတာခံစားေနသမွ်ကုိ အလြတ္မေပးဘဲ 
ေစ့ေစ့စပစ္ပ္ သတိထားၾကည့္ေနရင္ စိတ္ဟာ သန္႔စင္တဲ့ဘက္၊ ၾကည္လင္တ့ဲဘက္ကုိ ပိၿုပီး ေရာက္လာမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။  
 
 စာေရးသူဟာ မိမိရ႕ဲအမွားကုိျမငၿ္ပီး အလုပန္ဲ႔ဘဝကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ဆက္ၿပီးေရးတ့ဲအခါမွာ 
ပင္ပန္းေနလ်က္က တြန္းၿပီးအလုပ္လုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းေရးသားျခင္း မျပဳေတာ့ပါဘူး။ မိမိရ႕ဲစိတ္နဲ႔ မိမ႐ိုပကုိ္ 
အတြင္းကေရာ အျပင္ကပါ ဖိစိးေနတ့ဲအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ သတိထားၿပီး တြန္းလွန္ႏုိင္ေအာင္ 
မိမိရ႕ဲ႐ုပန္ဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ စိတ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သတိထားၿပီးေနၾကဖုိ႔ ေရးပါမယ္။ အဒီဲလိုဆုိလုိ႔ အလုပ္ 

ေလွ်ာ့လုပ္ရမယ္လုိ႔ ေျပာတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အလုပ္လုပ္ရင္း အပုိျဖစ္တ့ဲ ဖိစီးမႈေတြ ေလွ်ာ့ပစ္ဖို႔ 
ဘယ္လိုႀကိဳးစားရမယ္။ အလုပ္တြင္က်ယ္ေစခ်င္ရင္ ႐ုပကုိ္ေရာ စိတ္ကိုပါ လန္းဆန္းေအာင္ 
ေလ့က်င့္ေပးရမယ္ စတဲ့သေဘာတရားမ်ားကုိ လက္ကုိင္ထားၿပီး စာျပန္ေရးဖို႔ ႀကိဳးစားခ့ဲပါတယ္။  
အဒီဲလိုႀကိဳးစားတ့ဲအခါမွာ လက္ႏိွပ္စက္ေပၚမွာ တတိယစာမ်က္ႏွာ တင္ၿပီးခ်ိန္ကစၿပီး ျပႆနာ 
ျဖစ္ေတာ့တာပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ စာကုိ ဘယ္လုိဆက္ေရးရမွန္း မသိေတာ့လုိ႔ပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။  
 
 အဲဒီအေၾကာင္းကုိ စာေရးသူက ဆရာေတာ္ကုိျပနၿ္ပီး ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ 
ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ပင္ပန္းတာကုိ ဒကာမႀကီးက ကုိယ္တုိင္မေလွ်ာ့ႏုိင္ဘ ဲ ေရးေနတာကုိး။ အဲဒါေၾကာင့္ တရား 
၁ဝရက္ေလာက္ထိုင္ပါ။ တစ္ေန႔ကုိ တစ္နာရီေလာက္ထုိင္ပါလုိ႔ အမိန္႔ရိွပါတယ္။ ကၽြန္မကလည္း 
အေစာပုိင္းကဆုိရင္ တရားထုိင္ရမွာေတာင္ အခ်ိန္ႏွေျမာခ်င္ ႏွေျမာေနဦးမွာ ။ အခုလုိ ကိုယ္တိုင္ 
႐ုပ္ေရာစိတ္ပါ ဖိစီးမႈအမ်ိဴးမ်ိဳးနဲ႔ ဒုကၡေရာက္ေနေတာ့မွ တရားထုိင္ဖို႔ အာမဘေႏၲခံလိုက္တာပါပဲ။ 
 
 တရားျပန္ထုိင္တဲ့အခါမွာ အနည္းနဲ႔အမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းသြားပါတယ္။ တဒုတ္ဒုတ္ခုန္ေနတဲ့ရင္ကလည္း 
တျဖည္းျဖည္း ၿငိမ္သက္လာပါတယ္။ စိတ္ကလည္း ေအးခ်မ္းလာပါတယ္။ အဒီဲေနာက္မွာမွ အလုပန္ဲ႔ဘဝကို 
တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ျပန္ေရးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္ကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ခ်င္တဲ့သူဟာ 
အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ မပါမၿပီးတဲ့အင္အားကုိ မေလ်ာ့ပါးဖုိ႔ ဂ႐ုျပဳရပါမယ္။ စိတ္အင္အားေရာ လူအင္အားပါ 
အလုပ္ထမဲွာ နစ္ျမဳပ္ၿပီး လုပ္ၾကတ့ဲအခါမွာ အေရးႀကီးတာက ဒဏ္ရာ အနာတရမရိွဖို႔ သတိထားရပါမယ္။ 
တရားအားထုတ္တယ္ဆုိတာကလည္း မိမိရ႕ဲစိတ္နဲ႔႐ုပ္ကုိ္ သတိထားၿပီးၾကည့္တာပါပ။ဲ စိတ္အင္အား၊ 
႐ုပ္အ္င္အား ေလ်ာ့ပါးလာတယ္ဆိုရင္ အေရးအႀကီးဆုံး အဖ်က္တရား အတုိက္တရားဟာ ဘာလဲဆိုတာ 
သိဖို႔ ကုိယ့္စိတ္နဲ႔႐ုပ္္ကုိ ျပနၿ္ပီးေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္။ အဒဲါမွ အားေလ်ာ့ပါးရင္လည္း ျဖည့္ဖို႔အသင့္ 
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အေရးအႀကီးဆုံး ႐ုပ္နဲ႔စိတ္ကုိ သတိနဲ႔ၾကည့္ရင္း အလုပ္လုပ္ရတာ ပုိၿပီး တြင္က်ယ္လာတယ္ 
ဆုိတာ သိၾကပါလိမ့္မယ္။  
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အပုိင္း(၁ဝ) 

 
 အလုပ္နဲ႔ဘဝကုိတည္ေဆာက္ျခင္း အေၾကာင္းကုိ တင္ျပတ့ဲအခါမွာ တကယ္တမ္း အလုပ္ကုိ 
ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့သူဟာ မိမိရ႕ဲ႐ုပကုိ္ေရာ စိတ္ကုိပါ ေကာင္းစြာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး စိတ္ေရာ ႐ုပ္ပ္ါ 
အင္အားမေလ်ာ့ပါးေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္တတ္ရပါမယ္လုိ႔ ေရးခ့ဲၿပီးပါၿပီ။ 
 
 အခုတစ္ခါမွာေတာ့ ကၽြန္မအေမေျပာတ့ဲစကားနဲ႔ ဆရာႀကီးတစ္ေယာက္ မွာၾကားတဲ့စကားႏွစ္ခုကုိ 
တင္ျပလုိပါတယ္။  
 
 ကၽြန္မရ႕ဲအေမက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ့္႐ုပကုိ္ သတိထားၾကည့္ပါ။ ႐ုပ္က္ျငင္းေနရင္ သိပ္မတြန္းပါ 
နဲ႔တဲ့။ ကၽြန္မတုိ႔ အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ စိတ္နဲ႔လုပ္ရင္လည္း ႐ုပ္ပ္ါဆင္းရတ့ဲဲ အခါေတြရိွပါတယ္။ 
တစ္ခါတေလ စိတ္ကေဆာင္ေနလုိ႔႐ုပ္္က လုိက္ပါလုပ္ကုိင္ေနရတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ႐ုပ္က္ပင္ပန္း 
လွပါၿပီ။ စိတ္က ဆင္းဆင္းရရဲနဲဲ႔ ေဆာင္ေနတာ ဆုိရင္ေတာ့ ပိၿုပီးဆုိးတာေပါ့ေလ။ စိတ္က ရႊင္ပ်ေနရင္ေတာ့ 
နည္းနည္းေတာ္ေသးတာေပါ့။ 
  
 ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ကေဆာင္တုိင္း ႐ုပက္မလုိက္ႏိုင္တဲ့အခါမွာ ႐ုပ္က္ သူမလိုက္ႏုိင္ေတာ့တာကုိ 
ေလးကန္ျခင္း၊ ထုိင္းမိႈင္းျခင္း၊ တုန္ရီျခင္း၊ ေခါင္းကုိက္ျခင္း စတ့ဲေဝဒနာေတြနဲ႔ ေဖာ္ျပတတ္ပါတယ္။  
ကၽြန္မတုုိ႔ဟာ ငယ္စဥ္ကေတာ့ ႐ုပ္ကဘာေၾကာင့္ မလုိက္ႏုိင္ေတာ့တာလဲဆိုတာကုိ မေတြးမိပါဘူး။ 
မနားလုိ႔မျဖစ္လုိ႔ နားတာေတာင္မွ စနစ္တက် မနားတတ္ၾကပါဘူး။ မသဒၶါေရစာဆုိသလို 
နားတယ္ဆုိ႐ံုေလးနဲ႔ နားတတ္ၾကပါတယ္။ ျပင္ပကေဆးေတြကို အကူအညီယူတတ္ၾကပါတယ္။ 
အဒီဲလိုျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ႐ုပ္္ဟာ ျပန္လည္လန္းဆန္းလာမယ့္အစား၊ အလုပ္ကို တက္ႂကြစြာ 
လုပ္ကုိင္ႏုိင္မယ့္အစား၊ အလုပ္ကိုလည္း လုပ္တယ္ဆုိ႐ံုပဲဲ လုပ္ႏုိင္ၾကပါေတာ့တယ္။ အလုပ္ကို 
ေသေသခ်ာခ်ာ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့တ့ဲအခါမွာလည္း စိတ္ကလည္း က်လာတတ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ 
သဘာဝပါပ။ဲ စိတ္က်ပါမ်ားလာရင္ စိတ္ေလလာတတ္ပါတယ္။  
 
 ဒီလုိနဲ႔ ျမင့္ျမင့္မားမားနဲ႔ ထားခဲ့တ့ဲ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ထိခိုက္လာႏိုင္ပါတယ္။ အဒီဲေတာ့ 
အေမကေျပာသလုိ ကိုယ္ အလုပ္လုပ္တ့ဲအခါမွာ ႐ုပ္က္ျငင္းသလားဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့အလုပ္ကို 

အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ကၽြန္မထင္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလေတာ့ ႐ုပက္ျငင္းတာမဟုတ္ဘ ဲ စိတ္က 
ပ်င္းေနတာမ်ိဳးကုိလည္း သတိနဲ႔ေစာင့္ၾကည့္မွသာ ေသေသခ်ာခ်ာ သိႏုိင္ပါတယ္။ စိတ္က ပ်င္းေနရင္လည္း 
ေခါင္းကုိက္သလုိ ဗိုက္နာသလုိလို ျဖစ္ေနတတ္တာ သဘာဝပါပ။ဲ ႐ုပ္္ျငင္းေနတာမွန္ရင္လည္း 
အေၾကာင္းရင္းက ဘာလဲဆုိတာ ေသေသခ်ာခ်ာ သတိထားရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ ပင္ပန္းလြန္းလို႔ 
သိပ္နားခ်င္ေနတာလား၊ အနာေရာဂါတစ္ခုခု က်ေရာက္တဲ့လကၡဏာ ရွိေနသလား ဆုိတာကုိ မိမိဘာသာ 
သတိထားမိဖို႔က ေဆးဝါးကုသေရးအတြက္ အေရးႀကီးတ့ဲ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာဝန္ဆုိတာ 
လူနာေျပာျပမွ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ စိစစ္ႏုိင္ပါတယ္။  
 
 မိမိဟာ ပင္ပန္းလြန္းေနၿပီဆုိရင္ အခ်ိန္ကုိ ျဖစ္ေအာင္ယူၿပီး နားရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ယူတယ္လုိ႔ 
ဆုိတဲ့အခါမွာလည္း အလုပ္ကုိ မနားဘ ဲ အခ်ိန္ယူတဲ့နည္းေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ 
သေဘာတရားထက္ လြယ္လြယ္ကူကူ လုပ္လုိ႔ရႏိုင္တ့ဲနည္းမ်ားကုိသာ ေရးက်င့္ရိွတဲ့သူျဖစ္လို႔ တခ်ိဳ႕ေသာ 
သူမ်ားက ႀကိဳက္ပါ့မလားမသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မ ေျပာခ်င္တာကေလးေတြကို ရွင္းေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး 
ေျပာခ်င္ပါတယ္။  
 
 ပထမဆုံးအခ်ိန္ကုိ ေခၽြတာရင္း မိမိရ႕ဲ ႐ုပ္္ေကာ စိတ္ပါ မဆင္းရရဲေအာင္ ၾကံေဆာင္တ့ဲနည္း 
ကေတာ့ မလုိအပ္တဲ့ အလုပ္ဟူသမွ်ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  
 
 ကၽြန္မ မၾကာခဏတင္ျပခဲ့ဖူးတဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိကရဲ႕ တရားေခြတစ္ေခြကုိ မေန႔တစ္ေန႔က 
နာခဲ့ရပါတယ္။ ဆရာေတာ္ကလည္း အခုေခတ္လူေတြ ခံစားေနၾကတ့ဲ အခ်ိနန္ဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ဖိစီးျခင္းကုိ 
အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လုိေတာ့ (Time Stress) လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။  
 
 ဆရာေတာ္ရ႕ဲ တရားထဲမွာ ကၽြန္မတင္ျပလုိတ့ဲ အေၾကာင္းနဲ႔ တုိက္ဆုိင္တာကေတာ့ 
အလုပ္ေကာင္းေတြ လုပ္ႏုိင္ဖို႔ ေလာကီေလာကုတၱရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတာေတြကုိ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ အလုပ္ကို 
စိစစ္လုပ္ကုိင္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တာ ပါပါတယ္။ အဲဒီတရားထဲမွာပါတ့ဲ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ စ, စခ်င္း 
ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တိပိဋကဓရဓမၼဘ႑ာဂါရိက ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးဝစိိတၱသာရာဘိဝံသဟာ သာသနာေတာ္နဲ႔ 
ပတ္သက္တ့ဲအလုပ္ေတြကုိ သက္ေတာ္ဝါေတာ္ အလြန္ႀကီးတဲ့ အထိ မနားမေန ထမ္းေဆာင္ေတာ္မ ူ
ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဆရာေတာ္ႀကီးကုိ ဒကာတစ္ဦးက သူေရးတ့ဲ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ တည္းျဖတ္ေပးပါ။ 
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ၿပီးေတာ့လည္း အမွာစာ ေရးေပးေတာ္မူပါလုိ႔ ေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္တဲ့။ ဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း 
လက္ခံေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  
 
 ဆရာေတာ္ႀကီးရ႕ဲ အမွာစာမွာ အခ်က္တစ္ခပုါပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးဟာ အလုပ္အလြန္မ်ား 
ေပမယ့္ သူ႔နည္းတူ အလုပ္မ်ားတဲ့ လူတခ်ိဳ႕ဟာ အလုပ္မ်ားတ့ဲၾကားကပဲ ကြမ္းစားျခင္း၊ ေဆးလိပ ္
ေသာက္ျခင္း စတ့ဲ အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ေလ့ရိွတာကုိ သတိရ အားက်ၿပီးေတာ့ (အျပစ္မဆုိဘဲ) အဒဲီလုိအခ်ိန ္
ကေလးေတြကို ရေအာင္ၾကံေဆာင္ၿပီး ဒကာရ႕ဲ စာအုပ္ကုိ တည္းျဖတ္ေပးခ့ဲပါတယ္တဲ့။ ဆရာေတာ္ႀကီးကုိ 
အဒီဲအေၾကာင္းဖတ္ၿပီး အရင္ၾကည္ညိဳတာထက္ ပိၿုပီးၾကည္ညိဳမိပါတယ္လို႔ ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိကက 
အမိန္႔ရိွေတာ္မူပါတယ္။  
 
 ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔တစ္ေတြဟာ အလုပ္မ်ားတယ္လုိ႔ ပါးစပ္က တဖြဖြ ဘယ္ေလာက္ပ ဲ
ေျပာေနေန၊ တကယ္တမ္း အလုပ္မျဖစ္ၾကတဲ့သူေတြကုိ ေတြ႔ေနရတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ 
အလုပ္အတြက္ ေသာကေရာက္လုိ႔ ေအာ္ေနေပမယ့္ တကယ္အလုပ ္ မလုပ္တတ္တ့ဲသူမ်ားဟာ 
အလုပ္မၿပီးပါဘူး။ သိပၿ္ပီးေတာ့လည္း ေယာက္ယက္ခတ္တတ္ပါတယ္။ အဲသလုိျဖစ္တတ္တဲ့သူမ်ားဟာ 
ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ဘဝကုိ ေနေနၾကသလဲဆိုတာ ခဏေလာက္အခ်ိန္ေပးၿပီး စဥ္းစားလုိက္ရင္ 
အလုပ္လည္းၿပီးေအာင္ လုပ္ႏုိင္ၾကမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္လည္း ေအးခ်မ္းႏုိင္ၾကမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 ကၽြန္မတုိ႔အားလုံးဟာ အခ်ိန္အတြက္ ေသာကေရာက္ေနၾကသူမ်ားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ကို 
ေမ့ေလ်ာ့ေပါ့တန္စြာ အသုံးျပဳတတ္ၾကသူေတြလည္း မ်ားလွပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ အခ်ိန္ကို 
အရင္းအႏွီးျပဳမွသာ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္လုိ႔ရမယ့္ အလုပ္ေတြထဲမွာ ဘဝအတြက္ မလုိအပ္တာေတြ 
မ်ားေနလုိ႔ပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မလုိအပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြလုိ႔ဆုိတဲ့ အခါမွာ အခုေခတ္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
တုိးတက္လာေလေလ အခ်ိန္ကို ေမ့ေလ်ာ့စြာ ျဖဳန္းမိေလေလ ျဖစ္တာကုိ တင္ျပလုိပါတယ္။ 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ သုေတသနလုပ္ၾကည့္လုိ႔သိတာကေတာ့ လူေတြဟာ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ေန႔ကုိ ၆ 
နာရီ တယ္လီေဗးရွင္း ၾကည့္ေလ့ရိွပါသတ့ဲ။ ၆ နာရီဆုိတာ တစ္ေန႔ရ႕ဲ ေလးပုံတစ္ပံုျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တ့ဲ 
၁၈နာရီထမွဲာ အိပ္ရမွာ စားရမွာေတြ ပါေနေသးေတာ့ ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးတ့ဲ အလုပ္ေတြကုိ ဘယ္မွာ 
စဥ္းစားစဥ္းစား လုပ္ႏုိင္ပါေတာ့မလဲ။  
 
 သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ မေျပာပါနဲ႔ေတာ့၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း တယ္လီေဗးရွင္း ေပၚလာကတည္းက 

လူအမ်ားဟာ တယ္လီေဗးရွင္းေရွ႕မွာ အထုိင္မ်ားလာေတာ့တာပါပဲ။ တယ္လီေဗးရွင္း ရွိျပန္ေတာ့ ဗီဒီယုိပါ 
ရိွလာေအာင္ ေအာက္စက္ပါ ဝယ္ၾကျပန္တာပါပဲ။ အသဲလုိနဲ႔ အခ်ိန္ေတြဟာ ပုိၿပီး ျပဳန္းတီးကုန္ပါေတာ့တယ္။ 
ေနာက္တစ္ခါ စာအုပ္စာတမ္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚလာျပန္တာနဲ႔ ဖတ္ၾကပါတယ္။ ဖတ္တ့ဲအခါ 
လူ႔သဘာဝဆိုေတာ့ လူလူခ်င္းရဲ႕အေၾကာင္းကုိ သိလုိၾကပါတယ္။ သိသင့္သိထုိက္တ့ဲ လူေတြ 
အေၾကာင္းကုိေတာ့ သိေအာင္ တမင္ႀကိဳးစားၿပီး ဖတ္ေနၾကလုိ႔သာ အတၳဳပၸတိၱစာေပဆိုတာ ရွိေနတာပါပ။ဲ 
ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံတကာက (ျမန္မာႏုိင္ငံက)နာမည္ႀကီး ဘယ္သူနဲ႔ဘယ္ဝါ ဘာေတြဘာေတြ ျဖစ္ၾကသလဲ 
ဆုိတာလုိ ကုိယ့္အတြက္ ဘာမွအေရးမႀကီးတဲ့အေၾကာင္းေတြကုိ အခ်ိန္ေပး ဖတ္ရႈေနၾကရတာဟာ 
အခ်ိန္မ်ားစြာကုန္ပါတယ္။  
 
 ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လူေတြနဲ႔ စကားေျပာေနၾကရပါတယ္။ မိသားစုဝင္အခ်င္းခ်င္းပ ဲျဖစ္ျဖစ္ 
အလုပ္ခြင္မွာပျဲဖစ္ျဖစ္ အခ်ိန္ေပးၿပီး စကားေျပာၾကရပါတယ္။ အဒီဲလုိ စကားေျပာၾကတဲ့ အခါမွာလည္း 
မလုိအပ္တဲ့စကားမ်ားကုိ အခ်ိန္ကုန္ခၿံပီး ေျပာမိရင္ အခ်ိန္ကိုေပါ့တန္စြာ သုံးမိတာပါပ။ဲ သတိထားရမယ့္ 
အခ်က္ကေတာ့ အခ်ိန္ဆုိတာ ဘဝရ႕ဲအစိတ္အပုိင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေမ်ာရင္ ေငြခ်င္းလုိက္လို႔ 
ရႏုိင္ေပမယ့္ အခ်ိန္ေမ်ာရင္ေတာ့ အခ်ိန္ခ်င္းလုိက္လို႔ မရႏုိင္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ႏုနယ္ပ်ိဳမ်စ္ၿပီး အင္အားေတြ 
သစ္ေနတ့ဲသူမ်ားရ႕ဲ အခ်ိန္ဟာ အလြန္ႏွေျမာဖုိ႔ ေကာင္းလွပါတယ္။ အခုတင္ျပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းမ်ားအျပင္ 
ကၽြန္မတုိ႔ဘဝမွာ စားရာေသာက္ရာ အဝတ္ဝတ္ဆင္ရာ စတ့ဲ မလုပ္ရင္မျဖစ္လို႔ လုပ္ၾကရတဲ့ ကိစၥမ်ား 
မွာလည္း အခ်ိန္ကုိ လုိအပ္သည္ထက္ ျဖဳန္းတီးခဲ့လုိ႔ရိွရင္ တန္ဖုိးရိွတဲ့အခ်ိန္ေတြ ကုန္တယ္လုိ႔ 
ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ငယ္ငယ္ကတည္းက “အစားပုတ္ရင္ အလုပ္ၾကာတယ္” ဆိုတဲ့ စကားပုံရိွခဲ့ပါတယ္။ 
အစားတစ္လုတ္အတြက္ ဇာခ်႕ဲတ့ဲအက်င့္ရိွလုိ႔ ေန႔တုိင္းမ်ား ဇာခ်ဲ႕ခဲ့ရင္ ေငြေၾကးသာကုန္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
အခ်ိန္လည္း ကုန္ပါတယ္။  
 
 အခုတင္ျပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ျပနၿ္ပီးခ်ဳပ္လုိက္တဲ့အခါ စာေရးသူကုိယ္တုိင္ ၾကံဳရတာေတြနဲ႔ 
ႏိႈင္းၿပီး ေျပာခ်င္စရာေတြ ရွိေနပါတယ္။ တီဗီပၾဲကည့္ၾကည့္၊ ဗီဒီယုိပၾဲကည့္ၾကည့္ လူကေတာ့ 
တကယ္ပင္ပန္းတာပါပ။ဲ လူႀကီးက ပင္ပန္းလြန္းလုိ႔ အိပ္ခ်င္ေနတာကုိေတာင္ သတိမထားမိဘဲ 
ဇာတ္လမ္းဆုံးေအာင္ မၾကည့္လုိက္ရရင္ ဘဝမွာ တဖူနာသြားမလုိ အေနအထားနဲ႔ ဆက္ၾကည့္ 
ေနတာကေတာ့ မိမိကိုယ္မိမိ မညႇာတာရာက်ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၾကည့္မိတဲ့ ဇာတ္လမ္းက စ႐ုိက္ၾကမ္းၾကမ္း၊ 
အသားကုန ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတာဆုိရင္ စိတ္ကလည္း ပင္ပန္းရပါေသးတယ္။ ေနရင္းထုိင္ရင္း 
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လုိက္ပါခံစားေနရလုိ႔ စိတ္လည္းပန္းပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ တစ္ခါတုန္းက သုေတသနျပဳခ့ဲတာကုိ 
ကၽြန္မဖတ္ဖူးပါတယ္။ ကေလးေတြဟာ တယ္လီေဗးရွင္းကလာတ့ဲ အသတ္အပုတ္ကားေတြ ရက္စက္တဲ့ 
ျပကြက္ေတြကုိ ၾကည့္ရင္း ၾကာေတာ့ ရက္စက္တာကုိ မေၾကာက္ေတာ့ဘ ဲ အသားက်လာတယ္ 
ဆုိတဲ့အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခု ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံမွာလည္း ရက္စက္တဲ့ အသတ္အပုတ္ေတြကုိ ၾကည့္ရင္း 
လူငယ္ေတြကုိယ္တုိင္ ရက္စက္တဲ့စိတ္ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ား ေပၚေပါက္ကုန္ၾကၿပီလဲဆုိတာ 
မသိႏိုင္ေပမယ့္ အတုမယူသင့္တာေတြကုိ ယူကုန္ၾကမွာကေတာ့ ေသခ်ာသေလာက္ပါပ။ဲ  
 
 အခုေတာ့ အလုပန္ဲ႔ဘဝကို တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတာကုိ ေရးေနတာျဖစ္လုိ႔ အဲဒီအေၾကာင္းနဲ႔ 
ဆုိင္တာကုိပ ဲေဘာင္ခတ္ၿပီး တင္ျပလုိပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ အဲဒီလို ဇာတ္ကားေတြကုိ ၾကည့္ၿပီးတ့ဲေနာက္မွာ 
ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ ပင္ပန္းေနတာကုိ သတိရမိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အိပ္ရာထဲကို တန္းၿပီး 
ဝင္မိေတာ့တာပါပဲ။ တကယ္ဆုိေတာ့ အိပ္ရာဝင္ခါနီးရင္ ဘုရားဝတ္ျပဳရပါမယ္။ မိမိကုိယ္ကုိ သန္႔ရွင္းေအာင္ 
ေျခေဆးလက္ေဆး မ်က္ႏွာသစ္ စတ့ဲအလုပ္ေတြ လုပ္ရပါမယ္။ မိမိကိုယ္ကုိ မိမိ ဆီးဝမ္းကအစ 
ခ်ဳပ္ေနသလား ပုံမွန္လားဆုိတာကုိ အကဲခတ္ၿပီး ေဆးစားတန္တာကုိ စားရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြကုိ 
မလုပ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ က္ုိယ္ေရာစိတ္ပါ ပင္ပန္းေနၿပီျဖစ္လုိ႔ အိပ္ရာဝင္လုိက္ရပါတယ္။ ကၽြန္မလုိ 
အျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ ၾကံဳတ့ဲသူ အေရအတြက္ကလည္း မ်ားမယ္ျဖစ္ပါတယ္။  
 
 စာဖတ္တ့ဲအခါမွာေတာ့ ေရြးဖတ္တတ္တဲ့ အရြယ္ေရာက္လာၿပီျဖစ္လုိ႔ အက်ိဳးမဲ့စာမ်ားကုိ 
ေရွာင္တတ္ေနၿပီ ျဖစ္လို႔ သိပၿ္ပီးအခ်ိန္မကုန္လွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ငယ္ရြယ္တ့ဲသူမ်ားကေတာ့ စာအုပ္ထဲက 
ပါတာ အကုန္ဖတ္တတ္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မရ႕ဲသမီးက တစ္ခါက ေမးပါတယ္။ ခ်ားလ္မင္းသားနဲ႔ သူ႔မိဖုရား 
ဒိုင္ယာနာတုိ႔ဟာ စည္းစိမ္ေတြ ဂုဏ္ေတြ ျပည့္စံုေနပါရက္နဲ႔ ဘာျဖစ္ၾကတာလဲတ့ဲ။ သူက ေမးတယ္ဆိုေတာ့ 
စဥ္းစားေဖာ္ရလုိ႔ ေတာ္ပါေသးရဲ႕။ ကၽြန္မကလည္း ဘဝမွာ အေရးႀကီးတ့ဲ စားဝတ္ေနေရးကိစၥအတြက္ 
မစဥ္းစားရလုိ႔ ဒီလုိျဖစ္ေနတာလုိ႔ တုိတုိပ ဲ ေျဖလုိက္ပါတယ္။ တကယ္ဆုိေတာ့ အဲဒီအေၾကာင္းေတြဟာ 
မသိရင္လည္း အေရးမႀကီးပါဘူး။ အခ်ိန္ကုိ အက်ိဳးရိွရိွ အသုံးခ်လုိတဲ့သူအေနနဲ႔ေတာ့ စာကုိလည္း 
ေရြးၿပီးဖတ္မွသာ အခ်ိန္ေတြ မျပဳန္းတီးဘဲ လုိအပ္တဲ့ေနရာမွာ အခ်ိန္ေပးၿပီး ေလ့လာႏိုင္မယ္ျဖစ္တယ္။ 
 
 အေစာက တင္ျပခဲ့တဲ့အတုိင္း ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် စကားေျပာၾကရတဲ့ ကၽြန္မတုိ႔တစ္ေတြဟာ 
သူတစ္ပါးရ႕ဲအေၾကာင္းကုိ (ဟုတ္တာပျဲဖစ္ျဖစ)္ မေကာင္းေျပာရင္း အခ်ိန္ကုိ ျဖဳန္းမိတယ္ဆိုပါစုိ႔၊ 

ေျပာၿပီးတာနဲ႔လည္း အခ်ိန္ကုန္တာက မရပ္ေသးပါဘူး။ စိတ္ထမဲွာ ေတြေဝထုိင္းမိႈင္းေနတတ္ၾကတာေၾကာင့္ 
အခ်ိန္ဟာ ပုိၿပီးကုန္ပါတယ္။  
 
 အခ်ိန္ေတြဟာ ဘဝရ႕ဲ အစိတ္အပိုင္းေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ သတိထားၿပီး စနစ္တက် 
အသုံးျပဳတ့ဲအေလ့ရိွတ့ဲသူဟာ မေတာ္တ့ဲနည္းနဲ႔ အခ်ိန္ကုိသုံးရမွာ ဝန္ေလးတတ္ၾကပါတယ္။ အဒီဲလို 
မသုံးမိေအာင္လည္း သတိထားေလ့ရိွၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာမွ ပ်ာယာခတ္ေနစရာမလုိဘ ဲ
ေအးေအးသက္သာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိ႔မဟုတ္ရင္ေတာ့ အခ်ိန္ေတြ မကုန္သင့္ဘဲ 
ကုန္ေနတာကုိ ကာမိေအာင္ တကယ္လုပ္သင့္တ့ဲ အလုပ္ေတြကို လုပ္တ့ဲအခါက်ေတာ့ အေျပးအလႊား 
ပ်ာယီးပ်ာယာ ေဆာင္ရြက္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အခ်ိနန္ဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေသာကမ်ားတာ 
ဖိစီးတာေတြ မခံရေအာင္ အေစာပုိင္းကတည္းက မလုိအပ္ဘဲ အခ်ိန္မျဖဳန္းမိေအာင္ သတိနဲ႔ေနသင့္တယ္လုိ႔ 
အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။  

 လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း မိမိရ႕ဲကုိယ္နဲ႔ မိမိရ႕ဲစိတ္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ 
ပင္ပန္းေနၿပီလဆုိဲတာကုိ သတိနဲ႔ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လုိပါတယ္။ အသက္ငယ္တဲ့သူေတြ က်န္းမာေရးေကာင္းတ့ဲ 
သူေတြ အဖုိ႔ကေတာ့ မေထာင္းသာပါဘူး။ က်န္းမာေရးမေကာင္းတ့ဲသူေတြ အသက္ႀကီးလာၿပီျဖစ္တဲ့ 
သူေတြအဖုိ႔ အဲဒီလို မိမိရ႕ဲကုိယ္ မိမိရ႕ဲစိတ္ မေလ့လာဘ ဲ လုပ္ခ်င္တာကုိ ဇြဲခပၿ္ပီး လုပ္ေနမိၾကရင္ 
မၾကာခင္မွာပ ဲ မိမိလုပ္ခ်င္တဲအ့လုပ္ ဆက္ၿပီးမလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ထိခိုက္သြားႏုိင္တ့ဲအတြက္ သတိထားသင့ ္
လွပါတယ္။  

 တစ္ခါတေလ ေနရင္းထုိင္ရင္း လုပ္တ့ဲအလုပ္မွာ စိတ္မပါေတာ့ဘဲျဖစ္လာရင္ အနားယူသင့္ပါတယ္။ 
အနားယူတယ္လို႔ ဆုိတ့ဲအခါမွာလည္း ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ လန္းဆန္းသြားေစတဲ့ အနားယူနည္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘ ဲ
ပိုမိုပင္ပန္းေစမယ့္ အနားယူနည္းမ်ိဳး (ဥပမာ-တီဗီထုိင္ၾကည့္ေနတာမ်ိဳး) မဟုတ္ဘ ဲ စိတ္ေရာလူပါ 
ေအးေအးသက္သာျဖစ္ေစမယ့္ နည္းေတြကို အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာတာမ်ိဳး၊ ေလေကာင္းေလသန္႔႐ႈတာမ်ိဳး စတ့ဲနည္းမ်ားကုိလည္း သုံးႏုိင္ပါတယ္။ 
စာေကာင္းေပမြန္ တစ္ပဒု္တေလကုိ ဖတ္တာမ်ိဳး၊ ေကာင္းတ့ဲစကားကုိသာ ေျပာေလ့ရိွတ့ဲ သူေတာ္ေကာင္း 
မ်ားနဲ႔ စကားေျပာတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ရင္ လုပ္သင့္ပါတယ္။ လူဆုိတာ ႐ုပ္ပ္ိုင္းဆုိင္ရာေကာ 
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာပါ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေလ်ာ့တတ္တာမုိ႔ အလုပ္ကို ဆတက္ထမ္းပိုးတုိးၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ 
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လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့သူဟာ ႐ုပ္္ေကာစိတ္ပါ လန္းဆန္းေအာင္ က်န္းမာေအာင္ အပုိအလုပ္ေတြ 
အကုသုိလ္ျဖစ္မယ့္ ကိစၥေတြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္တဲ့ အက်င့္ေကာင္းမ်ား ေမြးျမဴေပးသင့္လွတ့ဲအေၾကာင္း 
တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။  

 
အပုိင္း (၁၁) 

 
 ေရးၿပီးခဲ့တ့ဲ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္မွာ ဆရာႀကီးတစ္ေယာက္ရ႕ဲ မိန္႔ဆုိခ်က္ကုိ ေရးမယ္ဆိၿုပီး 
မေရးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ႐ုပန္ဲ႔စိတ္ကုိ ဘယ္လုိအနားေပးရမယ္ဆုိတာ ေျပာေနရတာနဲ႔ပဲ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္စာ 
ျပည့္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဆရာႀကီးဆုိတာကေတာ့ ေက်းဇူးရွင္ ဆရာႀကီး ဦးဘခင္ျဖစပ္ါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ 
ပဋိပတိၱသာသနာ့ရိပ္သာရဲ႕ ဖခင္ႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီရိပ္သာကုိ ကၽြန္မသြားၿပီး တရားအားထုတ္တာက 
၁၉၆၁-ခုႏွစ္မွာပါ။ ဘယ္လုိေသာကမ်ိဳးမွ မရွိ၊ ဘယ္သူကမွလည္း မတုိက္တြန္းဘ ဲ သြားေရာက္ခဲ့တာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ တြန္းအားကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ တခ်ိဳ႕နဲ႔ ဆရာတခ်ိဳ႕တုိ႔ရ႕ဲ 
ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္ ဗုဒၶရ႕ဲအဆုံးအမမ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ လာေရာက္ေဟာေျပာတဲ့ 
ဆရာႀကီး ဦးေဖေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာႀကီး ဦးေဖေအာင္က စိတ္ရ႕ဲအစဥ္အေၾကာင္းကုိ ေဟာျပတာ 
ကၽြန္မက နားမလည္ႏုိင္ေတာ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးေမးေနမိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆရာႀကီးက စိတ္အေၾကာင္းကို 
နားလည္ခ်င္ရင္ေတာ့ တရားထုိင္မွ ျဖစ္မယ္လုိ႔ အဲဒီတုန္းက ေဟာေျပာခ်က္မ်ားရ႕ဲ ထုံးစံ အဂၤလိပ္လုိ 
ေဟာေျပာရာက အဂၤလိပ္လုိပ ဲေျပာလုိက္ပါတယ္။ (If you want to understand the process of mind, 
you must meditate.) 
 
 ကၽြန္မက အဲဒီအေၾကာင္းကုိ စိတ္ထဲမွာစြဲၿပီး သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရ႕ဲ ကူညီမႈနဲ႔ 
ဆရာႀကီးဦးဘခင္ရ႕ဲ ရိပ္သာကုိ ေရာက္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ဆရာႀကီးက တရားအမ်ားႀကီး မေဟာပါဘူး။ 
တရားကုိေတာ့ စည္းကမ္းႀကီးစြာနဲ႔ အားထုတ္ခုိင္းပါတယ္။ ဆရာႀကီးေဟာတာက နည္းေပမယ့္ 
အမွတ္ထင္ထင္ ရွိေနတာတစ္ခုကုိ တင္ျပလုိပါတယ္။ ဆရာႀကီးက ဆုိပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ဟာ 
တစ္ေန႔ကုိ ၂၄နာရီလုိ႔သတ္မွတ္ရင္ ၂နာရီပ ဲ က်ိန္းစက္ေတာ္မူပါတယ္။ က်န္တ့ဲ ၂၂နာရီကို 
သမာပတ္ဝင္စားျခင္း၊ ေခ်ခၽြတ္ထုိက္တဲ့ သူမ်ားကုိ ေခ်ခၽြတ္ေတာ္မူျခင္း စတ့ဲလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ျပဳေတာ္မူပါတယ္တဲ့။ အဲဒီလုိျပဳႏုိင္တာဟာ ျမတ္စြာဘုရားျဖစ္တဲ့အတြက္ တန္ခိုးေတာ္နဲ႔ ျဖစ္တာပဲလုိ႔ 

မမွတ္ေစလုိပါဘူးတ့ဲ။ ျမတ္စြာဘုရားရ႕ဲ တပည့္သားမ်ားလည္း ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အဆံုးအမမွာ တည္ခဲ့ရင္ 
အဒီဲေလာက္မဟုတ္ေတာင္မွ အခုလုပ္ေနတာထက္ ပိုၿပီးလုပ္ႏုိင္ၾကမွာပါပတ့ဲဲ။ အခုအခ်ိန္မွာ လူေတြဟာ 
အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အခ်ိန္ကုိ လုိတာထက္ ပုိသုံးေနရပါတယ္တဲ့။  
 
 ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ လူေတြဟာ အလြန္စိတ္ပ်ံ႕လြင့္တတ္လို႔ မိမိစိတ္ကုိ လုပ္တဲ့အလုပ္အေပၚမွာ 
တည္ၾကည္စြာ စူးစိုက္မထားႏုိင္ဘဲ အဖ်က္တရားျဖစ္တ့ဲ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈကို တြန္းလွန္ေနၾကရလုိ႔ အခ်ိန္လည္း 
ကုန္ပါတယ္တဲ့။ လူလည္း ပင္ပန္းပါတယ္တ့ဲ။ အဲဒီေတာ့ လူေတြဟာ မိမိစိတ္ကုိ မပ်ံ႕လြင့္ေအာင ္
(သမာဓိတည္ေအာင္) အေလ့အက်င့္လုပ္ႏိုင္ရင္ (One thing at a time) အခ်ိန္တုိင္းမွာ အလုပ္တစ္ခ ု
ကုိသာ စူးစူးစုိက္စိုက္လုပ္ႏုိင္ရင္ အလုပ္လည္း ၿပီးစီးတာ ျမန္ပါတယ္။ အခ်ိန္အကုန္လည္း နည္းသြား 
ပါတယ္လုိ႔ ဆရာႀကီးက အမိန္႔ရိွပါတယ္။  
 
 ကၽြန္မရ႕ဲ ကုိယ္ေတြ႔နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥၿ္ပီး တင္ျပခ်င္တာရွိပါတယ္။ အဲဒီရိပ္သာမွာ တရားအားမထုတ္ခင္က 
ကၽြန္မဟာ ဘာမွန္းမသိတဲ့ အရာေတြ အပါအဝင္ ဘာမဟုတ္တာေတြကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး စိတ္ဆင္းရဲေနတဲ့ 
အက်င့္၊ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ေနတ့ဲအက်င့္ ရိွေနခ့ဲပါတယ္။ တရားစၿပီးအားထုတ္ေတာ့လည္း ေအာ္- ငါ့ႏွယ္ 
ဘာလုိ႔မ်ား တရားလာၿပီး အားထုတ္မိပါလိမ္လုိ့႔ ေတြးမိပါေသးတယ္။ တရားအားထုတ္ၿပီးလို႔ 
ေအးခ်မ္းမႈရ႕ဲအရသာကုိလည္းသိေရာ တရားအားထုတ္တဲ့ အခန္းထကဲ စားခ်ိနန္ဲ႔ အိပ္ခ်ိန္ေလာက္သာ 
အျပန္ထြက္ေတာ့တာပါပဲ။ ကၽြန္မဟာ ဆရာႀကီး ဦးေဖေအာင္ ေဟာေျပာတ့ဲ စိတ္အစဥ္ကိုေတာ့ 
နားမလည္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စိတ္အလြန္ေအးခ်မ္းၿပီး သမာဓိေကာင္းလာလုိက္တာ ဆရာမ်ားရဲ႕ ပို႔ခ်မႈကုိ 
နားေထာင္ေနရင္း လိုက္ၿပီးေရးစရာမလုိဘဲ အကုန္ျပန္ၿပီး ေျပာႏိုင္တ့ဲအထိ ျဖစ္လာတဲ့ အက်ိဳးထူးကို 
ရခဲ့ပါတယ္။ အဒီဲလုိနဲ႔ စာေမးပဲြေတြမွာ ဂုဏ္ထူးမ်ားမ်ား ရလာတာပါပဲ။အခုေရာလုိ႔ေမးရင္ အခု 
မရေတာ့ပါဘူးလုိ႔ ေျဖရပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ စိတ္ကို သန္႔စင္ၾကည္လင္စြာ ထားဖုိ႔ဆုိတာက 
အစဥ္သျဖင့္ သမာဓိရေအာင္ က်င့္ၾကံေနမွသာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ေတာ့ အလြန္ေတာက္ပေအာင္ 
ပြတ္တိုက္ထားတ့ဲ ၾကမ္းေပၚမွာ ဖုန္မႈန္႔ေတြ တင္လာသလုိပါပ။ဲ အေရာင္မိွန္သြားတတ္ပါတယ္။  
 
 ေသာကမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ တစ္ခ်ိန္မွာ အလုပ္တစ္ခုကုိသာ စူးစူးစုိက္စုိက္လုပၿ္ပီး အလုပ္မ်ားကို 
မ်ားမ်ားလုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စိတ္ေအးခ်မ္းေအာင္က်င့္ၿပီးမွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလို 
စိတ္ေအးခ်မ္းေအာင္လုပ္ဖို႔ ဆုိတာကလည္း တရားအားထုတ္မွသာ ၿပီးျပည့္စံုႏိုင္မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။  
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အေစာပုိင္း ေဆာင္းပါးမွာ ကၽြန္မ အဒီဲအေၾကာင္းကုိ ေရးသင့္သလား၊ မေရးသင့္ဘူးလားဆုိတာ 
စဥ္းစားေနတာနဲ႔ အခုေဆာင္းပါးက်မွ ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရ႕ဲ စာေတြကုိ ဖတ္ၾကတ့ဲသူေတြထမဲွာ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္သူမ်ားလည္း ပါမွာပါပ။ဲ အဒီဲေတာ့ ဘာသာေရးဆန္တဲ့ အေရးအသားကို 
ေရးသင့္ပါ့မလားလုိ႔ စဥ္းစားေနမိပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆရာမႀကီးရ႕ဲ ဗုဒၶဘာသာအျမငန္ဲ႔ 
ေရးတ့ဲစာေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖို႔လည္း အက်ိဳးရိွပါတယ္လုိ႔ ေျပာဖူးတ့ဲ အင္မတန္ ေအာင္ျမင္ေနတ့ဲ 
ဘာသာျခားလူငယ္တစ္ေယာက္ ေျပာတာကုိလည္း သတိရလိုက္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီေဆာင္းပါးကုိ 
ဆက္ေရးမိတာပါပဲ။  
 
 အခုေခတ္မွာ တရားထုိင္ျခင္း (Meditation) ကုိ ဘာသာေရးအျမငန္ဲ႔ ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
ရိွသလုိ စိတ္ေအးခ်မ္းေအာင္ တည္ျငိမ္ေအာင္ ေလ့က်င့္စမ္းသပ္ေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ 
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ့္စိတ္ကို အထိအခုိက္ အရွအန နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ေလ့က်င့္မွသာ အခုလို 
အာ႐ုံံခံစားမႈ မ်ားျပားလွတ့ဲ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ရွင္သန္ဖို႔ရာ လြယ္ကူမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ကို 
အထိအခုိက္ အရွအန နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေအာင္ ထားတ့ဲနည္းကုိ အင္မတန္စိတ္ထိခိုက္တတ္တ့ဲ ကၽြန္မဟာ 
အျမဲလိုလုိ စမ္းသပ္ေနခဲ့ရပါတယ္။  
 
 အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ကၽြန္မတုိ႔လုိ လူမ်ိဳးေတြဟာ အခ်ိန္မီၿပီးစီးပါ့မလား၊ အရည္အခ်င္း 
ျပည့္မီပါ့မလားဆုိတ့ဲ ေသာကမ်ား ေရာက္ေနတတ္ပါတယ္။ တကယ္ဆုိရင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့အတုိင္းအတာကုိ 
အားကုန္ အစြမ္းကုန္ ထုတ္ၿပီး လုပ္မယ္၊ ျဖစ္လာတ့ဲအေၾကာင္းေတြကို အပုိအလုိမရိွေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္မယ္၊ အက်ိဳးတရားက ဘယ္လိုပုံနဲ႔ လာမလဲဆိုတာ မေတြးေတာ့ဘူးဆုိတဲ့ ျပတ္သားတ့ဲ 
စိတ္ထားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရင္လည္း ေသာကနည္းတန္သေလာက္ေတာ့ နည္းသြားမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။  
 
 ကၽြန္မက ကၽြန္မရ႕ဲတပည့္မ်ားကုိေတာ့ ေျပာျပေလ့ရိွပါတယ္။ က်ဴတုိရီရယ္ေျဖဖို႔အတြက္ 
ျပင္ဆင္တ့ဲအခါမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ စာေမးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ဖတ္လုိ႔မၿပီးေသးတဲ့ စာေတြကုိ 
ေတြးေတြးၿပီး ပူမေနနဲ႔၊ စိတ္လည္းဆင္းရတဲယ္၊ ပူရတ့ဲအခ်ိန္လည္းကုန္တယ္၊ စာက်က္ေတာ့လည္း 
အေႏွာင့္အယွက္ေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖတ္ရမယ့္စာထဲက တစ္ခုကုိဖတ္ေနရင္ ေနာက္စာေတြ 
အေၾကာင္းကုိ မေတြးနဲ႔။ အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ ဒါထက္ပိၿုပီး အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒါထက္ပိုရင္ 
႐ူးရင္႐ူး မ႐ူး္ေသမယ္ဆိုတဲ့ အထိ မိမိအစြမ္းအစကုိ အကုန္ထုတ္ၿပီးလုပ္ပါ။ ႀကိဳးစားသေလာက္ 

ျဖစ္မလာလည္း ငါ မ႐ူးဘူး၊ မေသဘူး အဲဒီလုိဆုိရင္ ရင္းစားမဆုံးေသးဘူးလုိ႔ ေတြးလုိက္ပါေတာ့လုိ႔ 
ကၽြန္မက မၾကာခဏ ေျပာမိပါတယ္။  
 
 အဒီဲအၾကံေပးခ်က္ကေတာ့ အလြန္သမား႐ုိးက်ဆန္တ့ဲ အၾကံေပးခ်က္ ျဖစပ္ါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ကၽြန္မကုိယ္တိုင္လည္း က်င့္သုံးေလ့ရိွပါတယ္။ အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ မၿပီးရင္မျဖစ္လုိ႔ လုပ္ရတဲ့ 
အလုပ္ေတြဟာ တကယ္ေတာ့ မိမိတို႔ရ႕ဲစိတ္ကုိ အလြန္ထိခုိက္တုိက္စားတ့ဲ အလုပ္ေတြပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ကုိယ္လုုပ္ခ်င္တဲ့အလုပ္ကို လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ တဲြဖက္ၿပီး မလုပရ္င္မျဖစ္တ့ဲ အလုပ္ေတြကလည္း 
ရိွေနေသးတာဆုိေတာ့ အသင့္အတင့္ ႏွလုံးသြင္းၿပီး လုပ္ရမွာပါပ။ဲ ငါ့ႏွယ္ေနာ္- မလုပ္ခ်င္ဘဲ 
အလုပ္မဟုတ္တာေတြကုိ လုပ္ေနရတယ္လုိ႔ဆိုၿပီး ေဒါသျဖစ္ေနရင္ မလုပ္ဘဲ ေရွာင္ေရွာင္ေနရင္း 
မလုပ္မျဖစ္ေတာ့လုိ႔ လုပ္ရတဲ့အခါမွာ စိတ္ေရာလူပါ ပင္ပန္းတတ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေယာနိေသာ 
မနသိကာရဆုိတဲ့ အသင့္အတင့္ ႏွလုံးသြင္းျခင္းဆုိတာ လုိအပ္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။  
 
 တကယ္လုိ႔ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကုိ ျငင္းဆန္တဲ့စိတ္နဲ႔ လုပ္ရင္ ျငင္းဆန္ေနတ့ဲ ကုိယ့္စိတ္ေၾကာင့္ 
ကုိယ့္ကိုကိုယ္ေရာ စိတ္ေရာ ပင္ပန္းေနမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ႏွလုံးညႇိဳးခ်ံဳးျခင္းကုိ အရင္းတည္ၿပီး 
အလုပ္လုပ္ရင္ ပိၿုပီးပင္ပန္းမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စိတ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်တ့ဲအက်င့္ကုိ က်င့္ေပးဖို႔ 
သင့္ပါတယ္။  
 
 မိမိလုပ္ရမယ့္အလုပ္ဟာ ပုိၿပီးေလးလံလာရတာက အဲဒီအလုပ္အေပၚမွာ ကုိယ္ထားရွိတဲ့ 
သေဘာထားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ရ႕ဲ အေပၚမွာ ကုိယ့္သေဘာထား 
ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေအာင္ေနတတ္ရင္ မိမိတကယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ကုိ လုပ္ခြင့္ရလာတဲ့အခါမွာ ပိၿုပီးထူးခၽြန ္
ေအာင္ လုပ္ႏိုင္လာတာကုိ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတာကေတာ့ မိမိစိတ္နဲ႔ မိမိရ႕ဲလုပ္ရပ္ကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိန္းခ်ဳပ္ရပါမ်ားေနရင္လည္း စိတ္ကပင္ပန္းလာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိ ု
အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ စိတ္ကို ၾကားထဲခ်ထားတတ္တဲ့ အက်င့္ လုပ္ေပးဖုိ႔သင့္ပါတယ္။ ၾကားထဲခ်ထားတယ္ 
ဆုိတာကေတာ့ အသင့္အတင့္ ႏွလံုးသြင္းတာပါပဲ။  
 
 အဒီဲနည္းကေတာ့ တရားမွတ္တဲ့နည္းပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရ႕ဲစိတ္ကုိ အနားေပးတယ္လုိ႔ ဆုိတဲ့အခါမွာ 
တျခားအာ႐ုံမ်ားကုိ လုိက္စားရင္ ပုိၿပီးပင္ပန္းမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မပင္ပန္းတ့ဲစိတ္အေနကို ရေအာင္ 
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မိမိရ႕ဲစိတ္ကို ဒုကၡေပးေနတဲ့ အာ႐ုံမ်ားကုိ ေခတၱခဏပျဲဖစ္ျဖစ္ တားဆီးႏုိင္ေအာင္ မိမိရ႕ဲစိတ္ကုိ 
မိမိရ႕ဲကိုယ္ေပၚမွာ တင္ထားတ့ဲနည္းဟာ တရားမွတ္တာပါပဲ။ ကုိယ္ခႏၶာရ႕ဲ သဘာဝကုိ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေနတယ္လုိ႔ဆိုရင္ ကာယာႏုပႆနာပါပဲ။ စိတ္က မွတ္သားထားတ့ဲ အာ႐ုံေပၚမွာ မေနဘ ဲေျပာင္းလေဲနတယ္ 
ဆုိရင္ အဲဒီအေျပာင္းအလဲကုိ လုိက္ၿပီး မွတ္သားတာဟာ စိတၱာႏုပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  
 
 ကၽြန္မကေတာ့ ေၾကာက္တတ္တ့သူဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားစီးရင္ ေၾကာက္တတ္လြန္းေတာ့ 
ပထမပုိင္းမွာ ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ ဘုရားစာကုိ ရြတ္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေၾကာက္တာကုိပ ဲ
ေၾကာက္တယ္လုိ႔ မွတ္ၿပီး ကားေပၚမွာ လုိက္သြားပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေၾကာက္တယ္ဆုိတာကုိ 
မွတ္ေနရတာနဲ႔ပ ဲ ငါေၾကာက္လိုက္တာ၊ ကားတုိက္မိရင္ ငါဘယ္လုိျဖစ္သြားမွာ ဆုိတ့ဲအထိ စိတ္က 
ပါမသြားေတာ့ဘ ဲ ေၾကာက္တယ္ဆိုတာ သေဘာမွ်သက္သက္ဆုိတ့ဲအထိ ျမင္လာတာနဲ႔ အေၾကာက္ 
ေလ်ာ့နည္းသြားလုိက္တာ ၊ အခုဆုိရင္ မေၾကာက္ဘဲ ကားစီးႏိုင္တ့ဲ အထိ ျဖစ္လာပါၿပီ။ တရားမွတ္တယ္ 
ဆုိတာ မိမိရ႕ဲ ကုိယ္နဲ႔စိတ္ကုိ ျပန္ၿပီး ေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကည့္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝမ္းနည္းတယ္ဆုိရင္လည္း 
ဝမ္းနည္းတ့ဲခံစားမႈအေပၚမွာ စိတ္ကိုတင္ထားၿပီး မွတ္ေနလုိက္ပါ၊ ေဝဒနာဟာ ဆုိးမသြားဘဲ တစ္စတစ္စနဲ႔ 
ေလ်ာ့ပါးေပ်ာက္ပ်က္သြားတာကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ 
 
 အဒီဲလို တရားမွတ္တယ္၊ တရားအားထုတ္တယ္လုိ႔ဆုိတာနဲ႔ အပ်က္ေတြျမင္လာၿပီး၊ အလုပ္ေတြ 
ေလွ်ာ့လုပ္လိမ့္မယ္။ တရားမွတ္ရတာ အခ်ိန္ကုန္လို႔ အလုပ္လုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ေလ်ာ့လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ရင ္
မွားပါလိမ့္မယ္။ တရားမွတ္တာနဲ႔ ေသာကေတြမ်ားေနတာ စိတ္ေတြ မတည္မၿငိမ္္ျဖစ္ေနတာဟာ 
ေလ်ာ့ပါးသြားပါလိမ့္မယ္။ အဒဲီအခ်ိန္မွာ (One thing at a time) သမာဓိတည္ၾကည္စြာနဲ႔ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္မွာ 
အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ႏုိင္တဲ့အစြမ္းအစ ရလာပါလိမ့္မယ္။ စိတ္ေအးေအးထားတတ္ေတာ့ အလုပ္လုပ္တ့ဲ 
ေနရာမွာ အမွားနည္းလာတာေၾကာင့္ အလုပ္လည္း ပုိၿပီး တြင္က်ယ္လာမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ တရားမွတ္ရတာ 
အခ်ိန္ေတာ့ေပးရတာပါပ။ဲ ဒါေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ၊ စိတ္ေတြညစ္ေနတာေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ရင္း 
မတြင္မက်ယ္ျဖစ္ေနတာက မသိလိုက္ဘဲ အခ်ိန္ပိၿုပီး ကုန္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း စိတ္က မေအးခ်မ္းေတာ့ 
အမွားအယြင္း မ်ားႏိုင္ပါတယ္။  
 
 တရားမွတ္တ့ဲအခါမွာ စိတ္ကေအးခ်မ္းသြားပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ရတာ အဆင္ေခ်ာလာပါတယ္။ 
လုပ္သင့္တဲ့ အလုပ္ေတြကုိ လုပ္ေနရင္းလည္း မိမိဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာကုိ သိိသိေနရင္း ဒါဟာ 

တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ တရားမွတ္ေနတာပါပ။ဲ အလုပ္မွာ သတိကပ္ထားတာေၾကာင့္ တရားမွတ္ရာ 
ေရာက္ေနတာပါပဲ။ သတိပ႒ာန္တရားနဲ႔ တရားမွတ္တယ္ဆုိတာ စိတ္ကုိ ခ်ဳပ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲ အာ႐ံုကုိ ျဖစ္ေပၚတုိင္းသိေအာင္ သတိနဲ႔ကပ္ထားတာပဲ။ ဘယ္လိုအာ႐ုံပျဲဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္တာနဲ႔ 
သိလုိက္မွ မွတ္လိုက္ရင္ ေပ်ာက္သြားတာပါပ။ဲ အဲဒီအခ်ိန္မွာ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကုိ စိတ္ေအးေအးထားၿပီး 
လုပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။  
 
 ကၽြန္မအခုလုိ တင္ျပႏုိင္တာက ကၽြန္မကုိယ္တိုင္ ဘဝစာေမးပဲြမွာ အႀကိမႀ္ကိမ္က်႐ႈံးၿပီးမွ ရလာတ့ဲ 
အေတြ႔အၾကံဳေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းေတြရ႕ဲ ေက်းဇူးဂုဏ္ေၾကာင့္လည္း 
ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ စိတ္ကုိ ေအးေအးထားႏိုငတ္ဲ့အခ်ိန္မွာ အလုပ္လုပ္ေတာ့လည္း အေစာပိုင္းက ကၽြန္မတင္ျပ 
ခဲ့သလုိ ဒါထက္ျဖင့္ ပုိမလုပ္ႏုိင္ပါဘူးဆုိတဲ့အထိ ဝရီိယထားၿပီး လုပ္လုိက္ရင္ ဘယ္လိုအလုပ္မ်ိဳးကုိမဆို 
ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ရ႕ဲ အစြမ္းအစ အကုန္ထုတ္ၿပီး 
အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိတဲ့အခါမွာ (တစ္နည္းဆုိရင္ အစြမ္းကုနႀ္ကိဳးစားလုပ္ခဲ့ႏုိင္တယ္လို႔ ဆုိတ့ဲအခါမွာ) 
အဒီဲလူဟာ ေပါ့ပါးေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္တ့ဲသူ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္လုိ႔ လဗိမာန္အေပၚမွာ ပထမဆုံးလမ္းေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ 
နီးလ္အမ္းစထေရာင္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ‘ငါျဖင့္ ဟိုကိစၥတုန္းက ေသေသခ်ာခ်ာႀကိဳးစားၿပီး 
အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး’ လို႔ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ အျပစ္တင္ရမယ့္အေျခအေနနဲ႔ ၾကံဳတဲ့သူဟာ စိတ္မေအးခ်မ္းသာ 
ႏုိင္ပါဘူး။ ‘ဒါထက္ေတာ့ ပိၿုပီး အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး’ လုိ႔ မိမိကုိယ္ကုိမိမိ ေျပာႏိုင္တ့ဲသူကေတာ့ 
လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။  
 
 ကၽြန္မကုိယ္တိုင္က အလုပ္ကုိ ဘဝတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးအားလုိ႔ ယူဆတ့ဲသူ 
ျဖစပ္ါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အလုပ္နဲ႔ဘဝကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ ေဆာင္းပါးကုိ ေတြးမိသေလာက္ 
ေရးခ့ဲၿပီးပါၿပီ။ ဆက္ေရးေနရင္လည္း ရႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႐ႈေထာင့္ေတြ ထပ္ကုန္စရာ 
အေၾကာင္းေတြ ရွိပါတယ္။ ပထမ ၉ပုဒ္ေလာက္တုန္းကေတာ့ အလုပ္ကုိ ဘယ္လုိဘယ္ပံု ႀကိဳးစားၿပီးလုပ္ရင္ 
ေကာင္းတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းေတြ ေရးခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဦးတည္ခ်က္မေျပာင္းေပမယ့္ 
ကၽြန္မကုိယ္တိုင္ ခံစားရတဲ့ ကာယိယေဝဒနာ ေစတသိကေဝဒနာေတြေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ရင္း 
စိတ္အားလူအား ေလ်ာ့ပါးလာရင္ ဘယ္လုိျဖည့္ဆည္းမလဲဆိုတာကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါတယ္။  
ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ အားမေလ်ာ့ေအာင္ ႀကိဳးစားတယ္ဆုိတာ အလုပ္ကုိရပ္ထားၿပီး ႀကိဳးစားရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
အလုပ္လုပ္ရင္ အားမေလ်ာ့ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးရင္ အလုပ္လည္း ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ စိတ္လက္ 
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ၾကည္လင္ေပါ့ပါးစြာနဲ႔ အမွားအမွန္ကုိ ခြဲျခားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္လုိ႔ ဘဝစာေမးပြဲမ်ားကုိ အႀကိမႀ္ကိမ္အလီလီ 
ေအာင္ခဲ့ဖူး ႐ံႈးခဲ့ဖူးသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳကုိ ေဝမွ်လုိက္ရပါတယ္။  
 

အပုိင္း (၁၂) 
 
 ကၽြန္မဟာ နည္းနည္းပါးပါး တီးမိေခါက္မိရိွတ့ဲ ရာဇဝင္ေၾကာင္းကေလးေတြကို ေရးေနတဲ့သူပါ။ 
ကၽြန္မနဲ႔လုံးဝစိမ္းေနတ့ဲ ဘာသာရပ္ကေတာ့ စီးပြားေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖူးသစ္ေဝမဂၢဇင္းက 
စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေလး တစ္ခုခုကို ေရးေစခ်င္တယ္ဆုိေတာ့ ကၽြန္မသိဖူးတ့ဲ 
ေရွးလူႀကီးတစ္ဦးရ႕ဲစီးပြားရွာပံုအေၾကာင္းကုိပ ဲ ေရးသားတင္ျပရပါတယ္။ ကၽြနမ္ရ႕ဲမိခင္ကုိ သူ႔ဘြားေလးက 
ေမြးစားပါတယ္။ အဲဒီေမေမ့ရ႕ဲ ေမြးစားမိခင္အမည္က ေဒၚျမသီးပါတ့ဲ။ ကၽြန္မတုိ႔က ေမေမႀကီးလုိ႔ 
ေခၚၾကပါတယ္။ သူ႔အေၾကာင္းကုိေတြးရင္း ပိတ္ျဖဴအကၤ် ီ ရင္ဖုံးခပ္ပြပြနဲ႔ ဖလုံဲခ်ည္အညိဳေရာင္ေပၚမွာ 
အျဖဴစက္ကေလးေတြပါတာကုိ ဝတ္ထားတ့ဲ ဥပဓိ႐ုပ္ေကာင္းေကာင္း ေရွးအဖြားႀကီးတစ္ဦးကုိ 
ျမင္ေယာင္ေနမိပါတယ္။ ဆံပင္ကေတာ့ ထိပ္ေပၚမွာ ဘီးနဲ႔ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ပတ္ထားပါတယ္။ 
ကၽြန္မက ကၽြန္မဟာ ေဒၚျမသီးေျမးပါလုိ႔ ေျပာလုိက္ရင္ မင္းဘူးခ႐ုိင္ ဆင္ျဖဴကၽြန္းက ေရွးလူႀကီးေတြက 
“ဪ လယ္ေတြ လက္ညိႇဳးထုိးမလြဲေအာင္ပိုင္တဲ့ ေဒၚျမသီးရ႕ဲ ေျမးလား” လုိ႔ ေမးေလ့ရိွပါတယ္။ 
လယ္ယာေျမဟာ ေမေမႀကီးတုိ႔ေခတ္က ႂကြယ္ဝျခင္းရ႕ဲ အမွတ္အသားျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 အဒီဲလို ႂကြယ္ဝတဲ့ ေမေမႀကီးဟာ အသက္သုံးဆယ္အရြယ္မွာ မုဆိုးမျဖစ္ခဲ့ရသူပါ။ အဲဒီတုန္းက 
မႂကြယ္ဝေသးပါဘူး။ သားသမီးထဲက အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့သူကေတာ့ ကၽြန္မအေမ တစ္ေယာက္ 
တည္းပါ။ က်န္တ့ဲသမီးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ သားတစ္ေယာက္ကေတာ့ လူပ်ိဳေပါက္၊ အပ်ိဳေပါက္ေတြေတာင္ 
ျဖစ္ကုန္ပါၿပီလုိ႔ ဇာတ္လမ္းျပန္ေျပာသူ ကၽြန္မေမေမက ဆုိပါတယ္။ အသက္ သံုးဆယ္အရြယ္ မုဆုိးမ 
မျမသီးဟာ ေယာဖက္ကုန္သည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုတုန္းက ေယာနယ္ကထြက္တဲ့ ေျပာင္းဖူးဖက္မ်ားနဲ႔ 
ကုိယ့္အိမ္မွာကိုယ္ ေဆးလိပ္လိပ္ေသာက္ေလ့ ရိွၾကပါတယ္။ အဒီဲေဆးလိပ္လိပ္တဲ့ ေယာဖက္ကို 
လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ခင္ပြန္းရ႕ဲ လက္စလုပ္ငန္းကေတာ့ နိဗၺာန္ကုန္လုပ္ငန္ 
းျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ပြားေတာ္၊ ထီး၊ ပလႅင္၊ ေရႊဆုိင္း စတဲ့ ဘုရားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကုန္မ်ားကို 
ေရာင္းခ်တ့ဲလုပ္ငန္းေပါ့ေလ။ ေမေမႀကီးဟာ ငါ့သမီးေတြကို ေရႊလက္ေကာက္ တံေတာင္ဆစ္အထိ 

ဆင္ႏုိင္ရမယ္လုိ႔ေျပာၿပီး လက္ရိွစီးပြားေရး လုပ္ငန္းႏွစ္ခုစလံုးကုိ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ဆက္ၿပီးလုပ္ကုိင ္
ပါတယ္တဲ့။  
 
 ဘုရားပြဲေတာ္မ်ားမွာ နိဗၺာန္ကုန္ေရာ၊ ေယာဖက္ေရာ ဆုိင္ဖြင္ၿ့ပီး ေရာင္းခ်ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ 
သားသမီးမ်ားက ကူၿပီး ေရာင္းခ်ေပးရတာေပါ့ေလ။ ေမေမႀကီးဟာ သူေရာင္းတ့ဲကုန္မ်ားကုိ အေကာင္းဆံ ု
းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါတယ္တဲ့။ ဒါမွ နာမည္ေကာင္းရမွာကုိး။ ၿပီးေတာ့ ကုန္ေရာင္းခ်တ့ဲ ေနရာမွာ 
စားစရိတ္ကအစ စရိတ္ အကုန္သက္သာေအာင္ ႀကိဳးစားေလ့ရိွပါတယ္တဲ့။ ဘုရားပြဲေတာ္ မရွိတဲ ့
အခါမ်ားမွာလည္း ေမေမႀကီးက ေယာဖက္မ်ားကုိ ေရနံေခ်ာင္း၊ မေကြး စတ့ဲၿမိဳ႕မ်ားကုိ သြားၿပီး 
ေရာင္းပါတယ္။ နိဗၺာန္ကုန္မ်ားကုိ မႏၲေလးအထိ ကုိယ္တုိင္သြားၿပီး ဝယ္ေလ့ရိွပါတယ္။ မႏၲေလးမွာ 
ဘယ္လိုသြားလာလႈပ္ရွားတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ကၽြန္မ မသိပါဘူး။ ေမေမ အမွတ္တရ ေျပာတတ္တ့ဲ 
အဘြားရ႕ဲ ခရီးသြားနည္းကုိေတာ့ အမွတ္တရရွိလွလို႔ ျပန္ၿပီးေျပာလုိပါတယ္။  
 
 ဆင္ျဖဴကၽြန္းက မႏၲေလးကုိသြားေတာ့ အညာဆန္သေဘၤာႀကီးနဲ႔ သြားတာေပါ့။ အဒီဲအညာဆန ္
သေဘၤာႀကီးရဲ႕ အစုန္ခရီးနဲ႔ မႏၲေလးက အလုပ္အၿပီးမွာ ျပန္လာတ့ဲ ေမေမႀကီးမွာ သူေရာင္းခ်မယ့္ 
နိဗၺာန္ကုန္တင္မကဘဲ ခရီးသြားဟန္လႊ ဲ ကုန္တစ္ခ်ိဳ႕ ပါလာတတ္ပါတယ္တဲ့။ သမီးသုံးေယာက္အတြက္ 
လုံခ်ည္တစ္ဒါဇင္၊ ႏွစ္ဒါဇင္ အဆင္တူ အေရာင္ကြဲေတြ ဝယ္လာတတ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီေခတ္က 
ျမန္မာျပည္အထက္ပုိင္းမွာ ေပၚကာစျဖစ္လုိ႔ ေခတ္စားတဲ့ ေဒါနပန္းနဲ႔ င႐ုတ္သီးစိမ္း စတဲ့ ကုန္စိမ္းေတြလည္း 
ပါလာတတ္ပါသတဲ့။ အဲဒီကုန္စိမ္းမ်ားကုိ သူတုိ႔စီးတဲ့ ကုန္းပါတ္မွာပ ဲ ဖ်ာေပၚပံုထားလုိက္တာပါပဲတ့ဲ။ 
သေဘၤာေပၚမွာ ခ်က္ျပဳတ္စားရင္း နားနားေနေန ခရီးသြားၾကရတာဆုိေတာ့ င႐ုတ္သီးစိမ္းတုိ႔ကုိ တစ္ျပားဖုိး၊ 
ႏွစ္ျပားဖုိး လာလာဝယ္ၾကပါသတ့ဲ။ ပန္းကုိေတာ့ ဆင္းရေတာ့မယ့္သူမ်ားက အိမ္အျပန္ ဘုရားပန္း 
အဆန္းထုိးဖို႔ ဝယ္သြားၾကပါသတ့ဲ။ ကၽြန္မေမေမက ငယ္ေသးေတာ့ သေဘၤာေပၚမွာ ကုန္စိမ္းသည္ 
လုပ္လာရတာ ရွက္တာေပါ့။ အဒီဲေတာ့ အေမကလည္း ရွက္စရာႀကီးလုိ႔ ေျပာေျပာေနတာေပါ့။ ေမေမႀကီးက 
ေကာင္းေရာင္းေကာင္းဝယ္မို႔ ရွက္စရာလည္း မလုိဘူး။ လူလည္း မပင္ပန္းဘူး။ ကုိယ့္အိမ္ကုိယ္ 
ျပန္ေရာက္တဲ့အထိ သေဘၤာစရိတ္၊ စားစရိတ္ေတြဟာ င႐ုတ္သီးတစ္မည္တည္းနဲ႔ ကာမိတယ္၊ ပန္းက 
အျမတ္ပလဲို႔ ေျပာပါသတဲ့။ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကုိယ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ သမီးေတြက ပါလာတ့ဲ လုံခ်ည္အသစ္ေတြကို 
ထုတ္ဝတ္ၾကတယ္ဆုိရင္ ၿမိဳ႕ေပၚက အသိအကၽြမ္းေတြက ေဒၚျမႏွယ္ သူ႔သမီးေတြ ဝတ္ဖို႔ပ ဲဝယ္လာခ့ဲတယ္။ 
ကၽြန္မတုိ႔ သမီးေတြအတြက္ ရရင္လိုခ်င္ပါတယ္။ မွ်ပါဦး စသျဖင့္ ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ဝယ္ၾကတ့ဲအခါ 
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သမီးမ်ားအတြက္ ဒါဇင္လုိက္ဝယ္လာတာမုိ႔ နည္းနည္းေတာ့မွ်ပါ့မယ္ဆုိၿပီး လုံခ်ည္ေတြ ျပန္ေရာင္း 
လုိက္ေတာ့ သမီးေတြအတြက္ တစ္ေယာက္ႏွစ္ထည္ေလာက္ကို မနည္းခ်န္ထားရပါသတ့ဲ။ သမီးေတြ 
ဝတ္ရတ့ဲလံုခ်ည္ေတြကလည္း အျမတ္နဲ႔ေထလုိက္ရေတာ့ အလကားဝတ္ရသလုိ ျဖစ္သြားတာေပါ့။  
 
 ေမေမႀကီးရ႕ဲ အဓိကလုပ္ငန္းအတြက္ ခရီးထြက္လိုက္တာ ခရီးစရိတ္လည္းမကုန္၊ သမီးေတြ 
အတြက္လည္း အဝတ္သစ္ေတြကုိ ေငြအပုိမကုန္ဘဲ ဝတ္ရနဲ႔ ဟန္ကုိက်ေနတာေပါ့။ သူ႔ေရာင္းကုန္ကလည္း 
အျမတ္ေတြ ရလာတာေပ့ါေလ။ ေမေမႀကီးဟာ ရလာတဲ့အျမတ္ကုိ စားစရိတ္ထဲဝင္မသြားေအာင္ 
စီမံတတ္ေလေတာ့ သူ႔အဖုိ႔ အျမတ္ဆိုတာ အသားတင္အျမတ္သက္သက္ပါပ။ဲ အဲဒီေငြေတြနဲ႔ ပထမပုိင္းမွာ 
ေရႊမဝယ္ပါဘူးတဲ့။ ပုိပိၿုပီးတုိးပြားႏိုင္တဲ့ လယ္ေတြဝယ္ထားလုိက္တာပါပဲတ့ဲ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေမေမႀကီးဟာ 
အိမ္မွာတင္ ကုန္စုံဆိုင္ တည္လုိက္ပါတယ္။ သူ႔လယ္က စပါးေတြကို လာလာပုိ႔ၾကတဲ့ လယ္သမားမ်ားဟာ 
စပါးေပၚခ်ိန္ ေငြေပၚခ်ိန္ဆိုေတာ့ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ ဝယ္ရေတာ့မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ သူတုိ႔နဲ႔ 
မကင္းႏိုင္တဲ့ ေမေမႀကီးရဲ႕ ကုန္စံုဆုိင္ကေနၿပီး ဝယ္ၾကေတာ့တာေပါ့။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ေမေမႀကီးဟာ 
လႊစင္လည္းေထာင္ထားတယ္။ ထုံး၊ ဘိလပ္ေျမ၊ အုတ္ စတ့ဲ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေတြလည္း ထားၿပီး 
ေရာင္းပါတယ္။ 
 
 ကၽြန္မရ႕ဲ ေမေမက ဘာေၾကာင့္ အဲဒီကုန္ေတြ ေရာင္းတယ္ဆုိတာ ေျပာမျပေပမယ့္ ကၽြန္မထင္တာ 
ကေတာ့ နိဗၺာန္ကုန္ေရာင္းတဲ့သူကုိ တန္ေဆာင္းတုိ႔၊ ဇရပ္တို႔၊ ေက်ာင္းတုိ႔ ေဆာက္ဖို႔ တုိင္ပင္ၾကမွာ 
ေသခ်ာပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပ ဲ ျမတ္ေလာက္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းကုိ အဖက္အစပ္အေနနဲ႔ ေရာင္းတာထင္ပါရ႕ဲ။ 
အဒီဲလုပ္ငန္းေတြကုိ ဦးစီးတာကေတာ့ သူကုိယ္တိုင္ပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးတည္းေသာ သားျဖစ္သူကေတာ့ 
ဘုရားပြဲတစ္ပြဲမွာ ေရႊႀကိဳလုပ္ရင္း ဖိနပ္စီးမထားတဲ့ ေျခေထာက္ကုိ ခစဲူးရာက ေမးခုိင္ပိုးဝငၿ္ပီး ဆုံးပါတယ္။ 
ေမးခုိင္ပိုးဝင္တယ္ဆုိတာက ေနာက္မွမွန္းရတာပါ။ အဖ်ားႀကီးၿပီး ဆုံးတာေပါ့။ အဒီဲေတာ့ ေမေမႀကီးမွာ 
သမီးသုံးေယာက္နဲ႔ သူပကဲ်ံဳးရေတာ့တာေပါ့။ ေမေမႀကီးရ႕ဲလုပ္ငန္းမ်ားက ရပ္မသြားဘ ဲ တုိးလုိ႔ေတာင္လာ 
ပါေသးတယ္။ ပရေဆးကုိလည္း ေရာင္းပါေသးတယ္တဲ့။ အမွန္ကေတာ့ အဒီဲေခတ္က ေမေမႀကီးမို႔သာေပါ့။ 
ခုေခတ္မွာဆုိရင္ မီနီမားကတ္မ်ား ဖြင့္မလား မဆုိႏုိင္ပါဘူး။ ေမေမႀကီး အလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ 
ေမေမကလည္း အတတ္ပညာမ်ိဳးစံု တတ္လာပါတယ္။ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမားနဲ႔ မကင္းတဲ့အတြက္ 
အဒီဲပစၥည္းမ်ားကုိ ၾကည့္တတ္သလုိ ပရေဆးလည္း ေကာင္းစြာ နားလည္ပါတယ္။ အဲသလုိနဲ႔ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳးစုံကုိ လုပ္လာေလေလ ေမေမႀကီးအဖို႔ လယ္ေတြထပ္ၿပီး ဝယ္ႏုိင္ေလေလေပါ့။  

 စီးပြားေရးတက္လာတဲ့ ေမေမႀကီးအေနနဲ႔ အေနအစား မေျပာင္းလဲပါဘူး။ သူ႔ကို မလုိတဲ့သူေတြက 
ေဒၚျမသီးဟာ မန္က်ည္းတစ္ပင္နဲ႔ လူလုပ္ေနတာလုိ႔ ေျပာတတ္ၾကပါသတ့ဲ။ ေမေမႀကီး အိမဝ္ုငိ္းထဲမွာ 
ဧရာမမန္က်ည္းပင္ႀကီး ရွိပါတယ္။ မန္က်ည္းရြက္ႏုခ်ိန္ဆုိရင္ မန္က်ည္းရြက္သုပ္၊ မန္က်ည္းရြက္ခ်ဥ္ရည္၊ 
မန္က်ည္းရြက္ဆီျပန္ စတဲ့ ဟင္းမ်ားကုိ စားတတ္သလုိ မန္က်ည္းဖူးခ်ိန္မွာ မန္က်ည္းဖူးသနပ္၊ မန္က်ည္းသီး 
သီးစအခ်ိန္မွာ မန္က်ည္းသီးစိမ္းခ်က္၊ မန္က်ည္းသီးမွည့္ေတာ့လည္း မန္က်ည္းသီးမွည့္ခ်က္ေပါ့။ အဲဒီလုိ 
စားတာကုိ ေျပာတာပါ။ အမွန္က မလုိတမာေျပာၾကတာပါ။ ေမေမႀကီးရ႕ဲ မန္က်ည္းခ်က္မ်ားထဲမွာ 
ပုစြန္ေျခာက္၊ ငါးက်ည္းေျခာက္နဲ႔၊ ငါးရံ႕ေျခာက္မ်ားပါတာ ကၽြန္မတုိ႔ေတာင္မွ စားဖူးေသးတာပ။ဲ 
ဘာပဲေျပာေျပာေလ၊ ေရွးလူႀကီးပီပီ ေမေမႀကီးဟာ အဝတ္ကုိလည္း တင့္တယ္႐ံုပ ဲ ဝတ္ပါတယ္။ 
အစားကုိလည္း အာဟာရျဖစ႐္ံုပ ဲ စားပါတယ္။ အပုိမစားပါဘူး။ ခ်မ္းသာသည္ထက္ ခ်မ္းသာလာေလေလ၊ 
အလႉအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ သူလႉေလေလဆုိတာကုိေတာ့ ကၽြန္မ မွတ္မိေနတာေတြေတာင္ ရွိပါေသးတယ္။  
 
 ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ စီမံရယ္တယ္လို႔ေတာ့ ကၽြန္မလည္း မေျပာတတ္ေတာ့ပါဘူး။ ေမးရမယ့္ 
ေမေမလည္း ကြယ္လြန္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားႀကီးလုုပ္ေနတ့ဲၾကားက ဝါတြင္းဆုိရင္ 
ဆင္ျဖဴကၽြန္းအေနာက္ဘက္မွာရိွတ့ဲ ေတာေက်ာင္းတုိ႔၊ စစ္ကုိင္းတုိ႔ကုိသြားၿပီး ဥပုသ္ရက္ရွည္ ေစာင့္တတ္ 
ေသးတာပါ။ ဆင္ျဖဴကၽြန္းမွာလည္း ဘုရားနဲ႔ တန္ေဆာင္းနဲ႔ (ယခုအထိရိွပါတယ္)အျပင္ လျပည့္လကြယ္ 
ဧည့္ခံတ့ဲ ကုိယ္ပိုင္ဇရပ္လည္း ရွိပါတယ္။ အဒီဲေန႕မွာ ေမေမႀကီးရ႕ဲဇရပ္ကို လာၿပီး ဥပုသ္ယူမယ့္သူမ်ားက 
အဒီဲဇရပ္ကုိ ႂကြေရာက္ၿပီး သီလေပးမယ့္ ဆရာေတာ္အတြက္ အလွဴပစၥည္းမ်ားနဲ႔ လာေရာက္ၾကပါတယ္။ 
ေမေမႀကီးကလည္း ဇရပ္ပိုင္ရွင္ပီပီ ဆရာေတာ္အတြက္ လႉဖြယ္မ်ားကုိ လႉ႐ံသုာမက ဧည့္သည္မ်ားကုိလည္း 
ကြမ္းေဆး လက္ဖက္ တည္ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မုန္႔ဖက္ထုပ္၊ ဖေယာင္းတုိင္ စတ့ဲပစၥည္းမ်ားကုိ 
ကမ္းရပါတယ္။ ကမ္းလွမ္းရင္း မုန္႔စားတ့ဲအလုပ္ကုိ ကၽြန္မတုိ႔လုိ ေျမးမ်ားက တေပ်ာ္တပါး တာဝန္ယူလုိ႔ေပါ့။ 
ကၽြန္မကေတာ့ အဲဒီအေတြ႔အၾကံဳကုိ အခုအထိ ႏွစ္သက္အားရစြာ ေတြးမိေနေလ့ရွိပါတယ္။  
ေမေမႀကီးသာမက ၿမိဳ႕ေပၚက မ်က္ႏွာဖုံးလုိ႔ဆုိရတဲ့ သူမ်ားဟာ အလႉအတန္းႀကီးႀကီးမားမားေတြလည္း 
မၾကာခဏ လုပ္ၾကပါတယ္။ အဒီဲလုိ လႉရင္ ဘယ္မွာမွ ပစၥည္း မငွားရေအာင္ ဝယ္ထားၾကပါတယ္။ 
ေၾကးအုိးႀကီး အရြယ္စံု၊ အုိးႏႈတ္ခမ္းမွာ ေဒၚျမသီးလုိ႔ အမည္ေရးထားပါတယ္။ လက္ဖက္အစ္၊ ကြမ္းအစ္၊ 
ေငြဖလား၊ ေႂကြပန္းကန္ျပားမ်ား စသည္ျဖင့္ ပစၥည္းမ်ိဳးစံုကုိ ေျမတုိက္ထမွဲာ ထားပါတယ္။ နိဗၺာန္ကုန္မ်ား 
စေစၥးအိပ္ေအာင္၊ ေယာဖက္စည္းမ်ား အေရာင္လွေအာင္ထားတ့ဲ ေျမတုိက္ထမွဲာ ခုနကေျပာတ့ဲ 
ပစၥည္းေတြကုိလည္း စီကာစဥ္ကာ ထည့္ထားပါတယ္။ ေျမတုိက္မွာ အခန္းႏွစ္ခန္း တံခါးႏွစ္ထပ္ 
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တပ္ထားပါတယ္။ ငယ္ငယ္က ေျမတိုက္ထဲကို လူႀကီးတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ ကပ္ပါသြားတုိင္း အျမန္ 
ျပန္ထြက္ခဲ့တာကုိ သတိရေနေသးေတာ့တယ္။ သုိက္ဆုိတာ ဒါမ်ိဳးလားမသိလုိ႔ ေတြးၿပီး ကၽြန္မ ေျမတုိက္ကို 
ေၾကာက္ခဲ့ပါတယ္။  
 
 ဒါေပမယ့္ ဆိပ္ဖလူးပန္းပင္က ေျမတုိက္နဲ႔ စပါးက်ီစပ္ၾကားမွာ ေပါက္ေနတာဆုိေတာ့ ပန္းေကာက္ 
ခ်ိန္ဆိုရင္ ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ မနက္တုိင္း သြားၿပီး ေကာက္တာပါပဲ။ ေမေမႀကီးေနတဲ့အိမ္က သုံးေဆာင္ၿပိဳင ္
သြပ္မိုးအိမႀ္ကီးပါ။ ကၽြန္းတုိင္ေတြက အလုံးေတြပါ။ အလြန္က်ယ္ျပန္႔တ့ဲ အိမႀ္ကီးေပၚတက္လုိက္ရင္ 
ရာသီေပၚ သစ္သီးနံ႔ေတြ ေမႊးေနတာပါပဲ။ သူကုိးကြယ္တဲ့ ဆရာေတာ္မ်ားကုိ လႉဖို႔နဲ႔ ေက်ာင္းစဥ္လွည့္ၿပီး 
သီလယူတ့ဲအခါလႉဖို႔ သုိမီွးထားတာပါ။ ေျမးေတြလာတဲ့အခါမွာလည္း ေကၽြးဖို႔ ပါတာေပါ့။ ေမေမႀကီးနဲ႔ 
ပတ္သက္ရင္ ကၽြန္မမွာ ေတြးရတာေတာင္ ေပ်ာ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အသက္ငယ္ငယ္ကေလးနဲ႔ 
အိမ္ေထာင္ကုိဦးစီးၿပီး စီးပြားရွာခ့ဲရသူ မိန္မသားတစ္ေယာက္ဟာ ျပည့္စုံကံုလုံေအာင္ ရွာေဖြစုေဆာင္း႐ုံ 
မကပါဘူး။ သူကုိယ္တုိင္ က်စ္လ်စ္စြာ ေနခဲ့စားခ့ဲေပမယ့္ သူတစ္ပါးအတြက္ မ်ားစြာ စြန္႔ခဲ့လို႔ပါပဲ။ 
အင္မတန္ေရရွားတဲ့ေနရာေတြကုိ တကူးတကသြားၿပီး ဆန္ေတြ အခေၾကးေငြေတြေပးၿပီး ေသာက္ေရကန္ 
ေတြတူးၿပီး လႉေလ့ရိွတ့ဲ ေမေမႀကီးအေၾကာင္းေတြးရင္ ကၽြန္မ သိပ္ဂုဏ္ယူမတိာပါပဲ။ မုိးေခါင္လို႔ 
ဘာအလုပ္မွ မရွိသူမ်ားကုိ အလုပ္ေပးႏုိင္႐ံုမက မုိးရြာၿပီဆုိတဲ့အခါ သူတို႔အတြက္ ေသာက္ေရကန္အသင့္ 
ျဖစ္ေနေစခ့ဲႏုိင္တာဟာ သိပ္စိတ္ကူးေကာင္းတ့ဲ အလႉျဖစ္ပါတယ္။  
 
 သူ႔လယ္မ်ားမွာ စာရင္းငွားလုပ္တဲ့သူမ်ားရဲ႕ ကေလးမ်ားကုိ စုေပါင္းၿပီး ရွင္ျပဳေပးေလ့ရိွပါတယ္။ 
လြတ္လပ္ေရးရကာနီးအခ်ိန္ ေတာနယ္မ်ားမွာ မေအးေတာ့လည္း အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ သူ႔ေျမေပၚမွာ 
ေခၚထားပါေသးတယ္။ မလုံေလာက္လို႔ ကၽြန္မတုိ႔အိမ္မွာေတာင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စု တင္ေကၽြးထား 
ရပါတယ္။  
 
 ဘာပဲေျပာေျပာ ေမေမႀကီး အလုပ္ေပးထားတ့ဲသူမ်ားဟာ ေမေမႀကီးကုိ သိပ္အားကုိး သိပ္ခ်စ္ခင္ 
ၾကတာပါပဲ။ မႀကီးျမလုိ႔ ေခၚၾကပါသတဲ့။ သူက လွဴဒါန္းသြားလုိ႔ သူတို႔အေခၚ ေျမာက္စုက လူေတြကေတာင္ 
ခင္လြန္းလုိ႔ သူတုိ႔စိက္ုထားတ့ဲ ႏွင္းဆီပန္းေတြ ဘာေတြလာၿပီး လက္ေဆာင္ ေပးၾကပါသတဲ့။ 
ကၽြန္မတုိ႔ေမေမနဲ႔ ေဒၚႀကီးတုိ႔တစ္ေတြက အဒီဲပန္းေတြကုိ ဘုရားလႉရမလုိ၊ ပစ္လုိက္ရမလုိ 

ျဖစ္ေနေသးတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့လည္း ဘုရားမွာ ဆုမြန္ေကာင္း (သူတုိ႔အတြက္) ေတာင္းၿပီး 
လႉၾကရပါသတဲ့။  
 
 ေမေမႀကီးတုိ႔လို ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ ကၽြန္မစိတ္ထင္ေတာ့ အင္မတန္သတၱိရိွသူမ်ားပါပဲ။ 
စီးပြားေရးကုိ ရေအာင္ ရွာတတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အက်ိဳးရိွမယ့္နည္းနဲ႔ လႉဒါန္းစြန္႔ၾကဲတတ္ၾကပါတယ္။ 
ေလာကစည္းစိမ္ဆုိတဲ့ ဇိမ္ကုိ သူတုိ႔ဟာ မက္ေမာဟန္ မျပခဲ့ၾကပါဘူး။ အဲဒီေမေမႀကီးရ႕ဲ ဒါနျပဳခ့ဲတဲ့ 
အေလ့ဟာ ေမေမ့ထံကုိ အေမြအျဖစ္ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဒီဲအေမြကုိ ကၽြန္မလည္း ျမတ္ႏုိးပါတယ္။ 
တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ ေမေမႀကီးလုိေတာ့ ကၽြန္မ စီးပြားရွာတ့ဲေနရာမွာ လုံးဝမကၽြမ္းတာပါပဲ။  
 

*** 


