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ဘဝခရီီးဝယ် ရရီးချယ်ရမ္ညလ
် မ္်ီး
လူတိုင်းလူတိုင်း ဘဝတစခိုခိုကို ရထ ်းကကတယ။ ရထ ်းကကတဘ
ဲ့ ဝမ
ကို်းကွယရ ဘ သ တရ ်းတတွက အမ ်းစိုတအ င ရတေကကတယ။ ဘ သ တရ ်း
တ

တ

တဲ့ ဂ
ို ္ လတတွ မ ်းသလို ယိုကကညခ ကတတွက မ ်းလည်း မ ်း၊ အမ ်း

လည်း စိုတယ။ ဥ မ ဘ ေတ
ဲ့ ူသလဆိုတတ ဲ့ တ မ ိုကက်းတစခ မ လမ်းဆိုတတွ
အမ ်းကက်း ါတေတ မ ်းေဲ့ တူတယ။ မတရ ကဖူ်းတဲ့တေသ ခရ်းသွ ်းရင်း လမ်းဆို
တရ ကတေတဲ့ ိုဂ္ လတစတယ က

ဘယလမ်းက တလ ကရမယဆတ
ို
ကို တရ်း

ခ ယဖိုဲ့ တတ တတ ခယဥ်းတယ။
ေကတေဲ့တခတကို ကကညဲ့ ါဥ်း, ကို်းကွယရ ဘ သ တရ ်းတတွက အမ ်းမ ်း
ရတယ။ ဘ သ တရ ်း တစခိုေဲ့ တစခို ယိုကကညခ ကတတွ၊ တ
်း ခ ်းေ ်းတေကကတယ။ အမေတရ ်းလိုဲ့ တ

တ

ခ ကတတွ ကွ

တဲ့အရ တတ ငမ တစခိုေဲ့ တစခို

ဆေဲ့က ငတေတ တတွွေ့ရတယ။ ဘ သ တစခိုက အမေလတ
ိုဲ့

တဲ့အရ

အ ခ ်း

ဘ သ တစခိုမ အမ ်း ဖစတေ ေတယ။
အမ ်းေအ
ဲ့ မေ တရ်းခ ယနိုငဖရ
ိုဲ့ ေ စမရဘူ်းဆိုလရ
ိုဲ့ ရင တရ်းခ ယတတဖိုဲ့
အငမတေမ ခယဥ်း ါလမဲ့မယ။ ေလိုအတ ခအတေမ ်းမ ဘဝခရ်းကို ဘယလမ်းက
တလ ကရမလဆတ
ို
ကယ
ို ဲ့

ကယ
ို တရ်းခ ယတတဖိုဲ့ အငမတေမ အတရ်းကက်း ါ

တယ။
ဗိုေဓဘ သ အသိုင်းအ၀ိုိုင်းထမ တတ ငမ
တ

။ ဥ မ - မေမ နင
ို ငမ ကမမဋ္ဌ ေ်းအမ ်းမ ်း၊ ရ သ အမ ်းမ ်း ရတေတယ။

ရတေတဲ့ထမ တခ ွေ့ရ သ က ရှုရမယလိုဲ့ တ
ဘူ်းလိုဲ့ တ
တ

အတရ်းခကတေတ တတွ ရတေ

တအ
ဲ့ ရ ကို တခ ွေ့ရ သ က မရှုရ

တ မ ်းတတွ ရတယ၊ တဖေ မရှုရဘူ်းလိုဲ့ တ

တ မ ်းတတွလည်း ရတယ။ ေလိုမတူညတတ
ဲ့

မကျွမ်းက ငတဲ့ ိုဂ္ လတစတယ ကအတေေဲ့ ဘယ

တ

တဲ့အရ ကို ရှုရမယလိုဲ့
ခ ကကို စ တ က မ်းဂေ

က အမေ, ဘယ

က အမ ်း

ဆိုတ ခွ ခ ်းသဖိုဲ့ အလွေခက ါလမဲ့မယ။
အေလို အမ ်းအမေတရ်းခ ယဖိုဲ့ ခကတေတဲ့ ိုဂ္ လတတွအတွက ဗိုေဓ မတစွ
က တလ ကလမ်းစရ

လမ်းတကက င်းတလ်းတစခိုကို တရ်းခ ယတ ်းတတ မူခတ
ဲ့ ယ။
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ဘိုေ်းကက်းတတ
ိုဲ့ တတွ ဘဝခရ်းသွ ်းတဲ့အခါ ဘိုရ ်းတရ်းတ ်းတဲ့လမ်းက တလ ကကကရ
မ ဖစတယ။
အမေတရ ်းေဲ့ တသကပ ်း တတွတဝစရ တတွ တတွွေ့လ လရ
ိုဲ့ ရင မေကေတဲ့
လမ်းကို ဘယလတ
ို ရ်းမလဆိုတ ကို ဗိုေဓ မတစွ က တကသမိုတတသိုတမ တ

ထ ်း

ခတ
ဲ့ ယ။ အေသိုတကို က လ မသိုတလလ
ိုဲ့ ည်း တခေါ်တယ။ ဘိုေ်းကက်းက ေကတေဲ့
က လ မသိုတကို ခခ ငအ
ို နစထိုတပ ်းတတ ဲ့ က လ မသိုတမ

ဗိုေဓတ

တတ မူခတ
ဲ့ ဲ့ တရ်းခ ယရမယဲ့လမ်းဆိုတ ဘ လဆတ
ို
ကို ရင်းလင်းတ

ကက ်း
ကက ်းမ

ဖစတယ။ ဘိုေ်းကက်းတတ
ိုဲ့ တတွ ဘဝခရ်းကို တလ ကလမ်းကကတဲ့အခါမ ရ၀ိုဲ့ တ
သ ်းစွ ကိုယဲ့လမ်းကယ
ို တရ်းကကဖိုဲ့ ါ။ မတစွ ဘို ရ ်းကလည်း ထို ကဲ့ သိုဲ့ တရ်းဖိုဲ့ရေ
အတွ က ေည်းလမ်းညွှ ေ ပ ်းတတ ဲ့ တ

ကာလာမ္သုတ်ရ

ထ ်းတ ဖစ ါတယ။

ာရာရဒသ

ေသိုတကို တ

တဲ့တေရ တေသ

ထမ အ ါအဝင ဖစတဲ့ ရ ကက်းတစရ

ယခို အနဒယနိုငငက တက သလတင
ို ်း

၊ အေရ ကက်းကို တကသမိုတတရ လိုဲ့ တခေါ်တယ။

အေတကသမိုတတရ က တတ အို ကက်းတစခိုရွေ့အဝငဝမ ရတယ။ တတ စခေ်းကို ဖတ
သေ်းလိုသူတိုင်း ထိုတကသမိုတတရ မ တည်းခစ
ို ခေ်းခ ပ ်းမ တတ အို ကက်းကို ဖတ
သေ်းကကရတယ။ တတ အို ကက်းကို ဖတသေ်းပ ်း တရ ကလ ခကဲ့ ကတဲ့ ိုဂ္ လတင
ို ်း
လည်း ေတကသမိုတတဆတ
ို ဲ့ ေဂ်းို ရ မ တခတတခဏ စခေ်းခ ရ ေ ်းကကရတယ။ တကသ
မိုတတရ ကက်း

ခရ်းသွ ်းတတွ တည်းခရ
ို စခေ်းခ ရ ဌ ေကက်းတစခို ဖစတေတ တ ါ ဲ့။

အေတကသမိုတတရ စခေ်းကက်းမ
တရ်းဆိုငရ

စ်း ွ ်းတရ်းခရ်းသွ ်းမ ်းသ မက ဘ သ

ဂ
ို ္ လတတွလည်း တရ ကလ တလဲ့ရကကတယ။ အေ ိုဂ္ လတတွ တရ က

လ တအ
ဲ့ ခါ တကသမိုတတရ မ ဘ သ တရ ်းတ
ဘ သ တရ ်းတ
တ

တဲ့ ိုဂ္ လတိုင်း

တ

ွတတွ လို သွ ်းတလဲ့ရတယ။

သူူ့အယူ၀ိုါေကို တရွေ့တေ်းတင အတက င်း

ပ ်း တ ခ ်း ိုဂ္ လတတွရွေ့ အယူ၀ိုါေကို

ိုတခတ စတငပ ်း တ

တ

တလဲ့ရ

တယ။ သူူ့၀ိုါေက တက င်းတကက င်း မေကေတကက င်း၊ တ ခ ်း၀ိုါေတတွ မတက င်း
တကက င်း မမေကေတကက င်း တ
ပ ်း တ ခ ်း၀ိုါေတတွကို

တ

စတငရှုွေ့ခ တ

တလဲ့ ရကကတယ။ မမ၀ိုါေကို အတက င်းတ
တ

ကကတယ။

မတစွ ဘိုရ ်းကကွလ တအ
ဲ့ ခါ တကသမိုတတရ က က လ မလိုဲ့ တခေါ်တဲ့
လူမ ်းစိုတတွ

ဘိုရ ်းရရ

လ တရ ကကကတယ။ ထတ
ို ခတက ဗိုေဓ မတစွ

ဂိုဏသတင်းအငမတေကက်းတဲ့ ိုဂ္ လ ဖစတယ။ ဘိုရ ်းကကွလ ပ ဆိုရင လူအမ ်း
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ြော် ဆည်းက တလဲ့ရကကတယ။ အေတိုေ်းက တကသမိုတရ
တ က

က လ မလူမ ်းတတွ

မတစွ ဘိုရ ်းကို လ တရ ကဆည်းက ပ ်းတတ ဲ့ သူတရ
ိုဲ့ ွေ့

ရငထက သသယစက ်းတတွကို တလ ကထ ်းကကတယ။ ထိုစဥက က လ မလူမ ်း
တတွ

ဗိုေဓဘ သ တတွ

တ
ို တသ်း

ေ မတူဘူ်း။ သတ
ိုဲ့ သ ေ မညတက ကက ်းတဲ့

ဘ သ တရ်းတခါင်းတဆ ငတစဥ်းလ တယ ဆိုပ ်းတတ ဲ့
တရ ကပ ်း တတွွေ့ကကတဲ့သတဘ

မတစွ ဘိုရ ်းကို လ

။ အေလိုတတွွေ့တအ
ဲ့ ခ ေမ က လ မလူမ ်းတတွက

ဘ တလ ကလဆိုတတ ဲ့ -

ရင်ထက
ဲ သံသယစကာီး
"အရငဘိုရ ်းတဲ့၊ ဘ သ တရ်းဂိုဏ်းအသ်းသ်းက ဘ သ တရ်းဆရ တတွ
ေတေသကို တရ ကလ ကကတယဘိုရ ်း။ တရ ကလ တအ
ဲ့ ခါ သူတရ
ိုဲ့ ွေ့ဘ သ တရ ်း
သူတရ
ိုဲ့ ွေ့အယူ၀ိုါေ တက င်းတကက င်း တ
တတ ဲ့

တ

ကက ါတယ။ တ ခ ်းအယူ၀ိုါေတတွကို

စတငရွေ့ှု ခ ကကတယဘိုရ ်း။ အေတတ ဲ့ တ ညဲ့တတ တမ
ိုဲ့ ဘယ

တယ၊ ဘယ

က မေ

က မမေဘူ်းဆိုတ သဖိုဲ့ ခကတေ ါတယဘိုရ ်းတဲ့"

ေကတေဲ့တခတမ လည်း ေလိုအတ ခအတေ တလ။ တလ ကမ ဘ သ တရ ်း
တတွက တစခိုေဲ့ တစခို မတူကကဘူ်း။ မတူတဲ့ဘ သ တရ ်းတတွ ရတေတဲ့အထမ
ိုဘ သ ကို်းကွယရနို်း ေဘ သ ကို်းကွယရနို်း မတဝခွနင
ို ကကဘူ်း။

ိုဘ သ က

တက င်းန်းို နို်း၊ ေဘ သ က တက င်းန်းို နို်း ဘယဘ သ ကို တရ်းခ ယကို်းကွယရမေ်း၊
ဘယဘ သ ရွေ့အဆို်းအမကို လိုကေ ရမေ်း မသတအ င တခ ွေ့လတ
ူ တွမ အခက
ကက တေကကတ

ါ။ ေါတကက ငဲ့ ေကတေဲ့တခတမ ဘ သ မဲ့ဆိုသူတတွ တ ေါ်လ တ တ ါ ဲ့။

တကသမိုတတရ ကလူတတွကလည်း ေလိုအခကကက တေလိုဲ့ မတစွ ဘိုရ ်းေဲ့
တတွွေ့တဲ့အခါ တလ ကကကတယ။ တလ ကတတ ဲ့ မတစွ ဘိုရ ်းက - တအ်း

ိုတ

တ တ ါ ဲ့၊ အမေတရ ်းဆိုပ ်း အမ ်းမ ်းတ

မေ

သလ, ဘယ

တေကကတယဆိုတတ ဲ့ ဘယ

မ ်းသလ ဆိုတ သသယ ဖစစရ ကက်းတ ါ ဲ့တဲ့။

ဘုရာီးက မ္, တယ်
တတလ က ဘိုေ်းကက်းဆ ေက တစတယ ကတရ ကလ တယ။ တခ ွေ့
ိုဂ္ လတတွရွေ့ ဘ သ တရ်းအတတွ်းအ မငဆတ
ို
ကို သူက တလ ကတယ။ တခ ွေ့
ဘ သ တရ ်းက လိုကေ ဖိုဲ့ အငမတေခကတယ၊ တခ ွေ့ဘ သ က လိုကေ ဖိုဲ့
လွယတယတ ါ ဲ့။ လူဆိုတ အမ ်းစိုကတတ ဲ့ အလွယကက ကတယ။
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ဗိုေဓဘ သ က ကက၏အက ်းကို အတ ခခထ ်းပ ်း တ

တယ၊ ကိုသိုလက

အကိုသိုလကဆတ
ို
ရတယ၊ ကိုယလို တ ကယ
ို ခရတယ။ မတက င်းတ လို
ရင မတက င်းတအ
ဲ့ က ်း ခရတယ။ တက င်းတ လို ရင တက င်းတဲ့အက ်း စစ ်းရ
တယ။ ကိုယလို
တ ဆတ
ို
မ

ကယ
ို ခ ။ ကိုယလို မ ကိုယရတယ။ ဗိုေဓဘ သ တရ ်းက မ,

မရဘူ်း၊ ကယတငတယဆိုတ

မရဘူ်း။ တခ ွေ့ဘ သ က အေလို

ိုတဘူ်း။ ဘိုရ ်းက မ,တယ၊ ကယတငတယ။ လို ခ ငတ လို ၊ ဘိုရ ်းတရွေ့

ေူ်းတထ ကပ ်းတတ ဲ့ တ ဖ ငဲ့ဆခ
ို က ဝေခခ က(Confession) လို လိုက၊ တတ င်း ေ
လိုကတ ေဲ့ ဘိုရ ်းက ခွငဲ့လွှတတယ။ အ စတတွ အကိုေတ တ

ကသွ ်းတယ။

မတတ င်း ေရငတတ ဲ့ ဘိုရ ်းက ေဏခတတယ၊ အလွေလွယတ ကို်း။
ေတတ ဲ့ တခ ွေ့လတ
ူ တွက ဗိုေဘ
ဓ သ ေဲ့

တသကပ ်း ဘယလို တတွ်းမကက

တိုေ်းဆိုတတ ဲ့ ဗိုေဓဘ သ က ကို်းသ ကို်းကွယရတယ၊ ဘိုရ ်းက မ,လည်း မ မ,ဘူ်း။
ကိုယလို တ

ကိုယခရမယဆိုလရ
ိုဲ့ ရင ကို်းကွယရတ

ဘိုရ ်းကို်းကွယရတ

အလက ်း တ ါ ဲ့။ မ,တဲ့

ိုမတက င်းဘူ်းလ ်းဆတ
ို ဲ့ အတတွ်းမ ်းတတွ ဝငလ ကကတယ

ဘိုရ ်းတဲ့။ အေါေဲ့ တသကပ ်း ဘိုေ်းကက်းက တ
ရငတတ ဲ့ မ,တဘ
ဲ့ ိုရ ်း ကို်းကွယရတ
ကို်းကွယရငတတ ဲ့ ေါ လူ ဖစရှု်းတ

လိုကတယ။ တအ်း တကယ

ိုတ

တ
ို က င်းတ တ ါ ဲ့၊ မ,မ,ဘေဲ့ မ,တယ ထငပ ်း
။ ဘိုရ ်းက မ,မယထငပ ်း ဘိုရ ်းအ ်းကို်းေဲ့

လို ခ ငရ

လို ၊ အခ ေက လရ
ိုဲ့ င (Confession) လို လိုက၊ ရတဲ့အ စတတွ

အ ်းလို်းတ

ကတယဆတ
ို

သ လွယတ တ ါ ဲ့၊ သူတတ
ိုဲ့

တဲ့အတင
ို ်း တကယ

ဖစသလ ်း, မ ဖစဘူ်းလ ်း အတလ်းအေက စဉ်းစ ်းဖတ
ိုဲ့ တ ဲ့ လတ
ို ယ။ တ

တဲ့

အတိုင်း ဖစလ ရငတတ ဲ့လည်း အ ်းကို်းစရ အလွေတက င်းတယ။ မ ဖစရငတတ ဲ့
သွ ်းတရ ၊ ကိုယက ်းေည်း ါတလတရ ။
ဘိုေ်းကက်းက ဥ မ တစခို တ

တယ။ လူတစဦ်း

စမှုတစခိုကို က ်း

လွေမတယဆို ါစ။ိုဲ့ က ်းလွေမတဲ့အခါ ဥ တေအရ အတရ်းယူခရတယ၊ အေလို
အတရ်းယူခရတအ
ဲ့ ခါမ ဘိုရ ်းထသွ ်းပ ်း ေအ စက ခွငလွှ
ဲ့ တ ါ ဆိုပ ်း (Confession) လို လိုဲ့ ဘိုရ ်းကလည်း လကခလိုဲ့ လကတတွွေ့မ အ စက လွတသွ ်းတ
ရသလ ်းဆတ
ို
စဥ်းစ ်းရမယ၊ တကယတတ ဲ့ မရဘူ်းတေ ။ ေလို လကတတွွေ့အ ်း ဖငဲ့
မရနိုငတ ကို ရနင
ို တယ ထငပ ်း
လ ်း၊ လို ခ ငတ

စမှုက ်းလွေတဲ့ ိုဂ္ လ ကိုယက ်းမေည်းတ ဘူ်း

လို မယ, တရ ်းရို်းက တတ ဲ့ ငါ တ ဖ ငဲ့ခ ကတ ်းလိုကမယ။

တ ဖ ငဲ့ခ ကတ ်းလိုကတ ေဲ့ တစပ ငေက

စမှုတတွအ ်းလို်း ကွင်းလို်းကျွတလွတ
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တစဆတ
ို
မ ်း ရနိုငသလ ်း၊ လူလို တဲ့ဥ တေတတ င မရဘူ်းဆိုရင သဘ ဝတရ ်းရွေ့
ဥ တေမ ဘယလိုလို ရမလ။
လကတတွွေ့ ဘ တခိုမ မရဘ အတ

သကသကသ ဖစပ ်း လူတတွလကခ

ယိုကကညတေကကတဲ့အရ တတွ တလ ကမ အမ ်းကက်း ရတယ။ တကယဲ့လကတတွွေ့
မ

ဖစမလ ဘူ်း။ အေတတ ဲ့ ကိုယမ

တ
ို တ

လို ရင ကိုယခရတယ။ ကိုယ

ကက ်းစ ်းရင ကယ
ို စရတယ ဆိုတ က လကတတွွေ့ နင
ို တ တတွ အမ ်းကက်းရတယ။
လကတတွွေ့က တယ။ အရ ရ

ကယ
ို အတ
ဲ့
ေါ် မူတညတယဆိုတ

မေတယ၊

လကတတွွေ့က တယ။ ေအခ ကက အလွေတက ေ စရ တက င်းတယ။ တက င်း
တကတေတဲ့ကတလ်းတတွ ကကညဲ့၊ ကိုယစ က ကရင ကယ
ို ရတ

တလ။ ကယ
ို လို မ

ကိုယရတ ။ ကယ
ို စ ်းရင ကယ
ို ဝတ လို တ ါ ဲ့။ သူမ ်းစ ်းတ ကို ထင
ို ကကညဲ့တေရိုေဲ့
ကိုယ မဝဘူ်း မ

တ
ို လ ်း။ တကယဲ့လကတတွွေ့က ကယ
ို လို မ ကိုယရမ တ ါ ဲ့။

ဗိုေဓတရ ်းတတ

တကယဲ့ကို လကတတွွေ့(Practical) က တယ၊ ကိုယ

လို တ ကိုယခရတယ ဆတ
ို
ကလည်း တကယဲ့လကတတွွေ့မ
ကက ်းစ ်းရင ကယ
ို ဖစတ

ိုတတယ။ ကယ
ို

။ မကက ်းစ ်းရင မ ဖစဘူ်း်း ဉ ဏရညဉ ဏတသွ်း ဘယ

တလ ကတက င်းတက င်း၊ ဘယတလ က မငဲ့ မငဲ့ မကက ်းစ ်းဘူ်းဆိုရင ဘ မ ဖစ
မလ ဘူ်း။ ကက ်းစ ်းပ ဆိုရင လလ
ိုဲ့ ဝရယအက ်း ခစ ်းရမယ။
အေကက ်းထမ ဘိုရ ်းသခငက မ,တယဆတ
ို
ယတ
ို ေတတတဲ့ ဂ
ို ္ လတတွ
က တတ ဲ့ အခ ေတေ ဘိုရ ်းအ ်းကို်းတ ဆတ
ို တ ဲ့ သူက ကိုယ ိုငဉ ဏေဲ့ စဉ်းစ ်း
စရ ဘ မ မလိုဘူ်း။ ဘ လို သငဲ့တယ၊ ဘ မလို သငဲ့ဘူ်း (what should we do,
what should not we do) ဆိုတ လည်း ခွ ခ ်းသစရ မလိုဘူ်း။ လို သငဲ့ မလို
သငဲ့ စဉ်းစ ်းတေစရ

မလဘ
ို ူ်း။ လို ခ ငတ

လို ။ လူရွေ့ဉ ဏရညဉ ဏတသွ်း

ဆိုတ လည်း ဘ မ တေဖို်းမရဘူ်း။ လူူ့ရွေ့လလ
ိုဲ့ ဝရယဆတ
ို
လည်း ဘ မ တေဖို်း
မရဘူ်း။ အေါတတွကို အသအမတမ တဲ့သတဘ
ဆိုရင

အရ ရ

ဘိုရ ်းသခငအလိုတတ က

ဖစသွ ်းတယ၊ ဘ ဖစလလ
ိုဲ့
ဖစရတ ရမိုဲ့ ။

အေတတ ဲ့

လကတတွွေ့မ ေါတတွ အကိုေ ဖစနိုငသလ ်း။

ကုယ်ပုငဉ
် ာဏ်
ကိုယ ိုငဉ ဏေဲ့ စဉ်းစ ်းကကညဲ့။ ဗိုေဓ မတစွ က လကတတွွေ့လို လိုဲ့ ရတဲ့
တရ ်းကို တ

တ တေ ၊ စတကူ်းယဉပ ်းတတ ဲ့ တမ မေ်းရရသ
ို ကသက မ

ိုတဘူ်း။

ေကတေဲ့ လို တေတဲ့လို ရ သည မေက ဖေခါ အက ်း ဖစဖ။ိုဲ့ ဆို ါစိုဲ့ - ေလမ်း

Book-1 ဘဝခရီီးဝယ် ရရီးချယ်ရမ္ည်လမ္်ီး
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တလ ကရင ေစခေ်းတရ ကမယဆတ
ို
သထ ်းပ ်းသ ်း တလ။ လမ်းတကက င်းတ ေါ်
မ တလ ကတေရင ထိုလမ်းတကက င်းအတင
ို ်း မေမေသ တလ က၊ တလ ကတေမယ
ဆိုရင စခေ်းကို မငရသည ဖစတစ မ မငရသည ဖစတစ လမ်းတကက င်းမေရင ထို
စခေ်းကို တရ ကမ တသခ တယ။ ဆို ါစိုဲ့ - တရွှေတဂိုဘိုရ ်းကို သွ ်းမယ၊ တရွှေတဂို
ဘိုရ ်းကို ဦ်းတညတေတဲ့ လမ်းမကက်းတ ေါ်မ သ တလ က။ တရ ကကို တရ ကသွ ်း
မ

၊ တအ်း - တ

င်း ေတတ ဲ့ မတလ ကေဲ့၊ မတရ ကနင
ို တလ
ဲ့ မ်းလည်း မတလ က

ေ။ဲ့ မတရ ကတဲ့လမ်းတလ ကမယ၊ တ
ဘိုရ ်းတရ ကမ မ
မ

င်း ေတလ ကမယဆိုရငတတ ဲ့ တရွှေတဂို

တ
ို ဘူ်း။ ေါတတွက လကတတွွေ့က တ မိုဲ့ ငင်း ယလိုဲ့ ရတဲ့အရ

ိုတဘူ်း။
ေါတကက ငဲ့မိုဲ့

မတစွ ဘိုရ ်းက တကသမိုတတရ ကလူတတွကို လကတတွွေ့

က က ကယ
ို
ိုငဉ ဏ အသို်းခ တတဖိုဲ့ ေသိုတေ
တ ကို တ

တ ။ ေသိုတတေ

တိုင်းအတွက ဘဝခရ်းလမ်းညွှေ Guideline တစခို ။ Road-map လိုဲ့ တ
တ

လူ
ခင

နင
ို တယ။ ဘဝခရ်းဝယ တရ်းခ ယရမယဲ့လမ်း ဆတ
ို
ကို ေသိုတတေမ တ

ထ ်းတ ။
မတစွ ဘိုရ ်းက ဆကပ ်း ရင်း တယ။ တအ်း ေလို သသယ ဖစတေတယ
ဆိုရင ငါတ

မယတဲ့။

၁။ မ္ာ အနုဿရဝန = အမေတရ ်းကို ရ တဲ့အခါမ တစဆငဲ့ကက ်းစက ်းတ ေါ်
အတ ခခပ ်းတတ ဲ့ မရ ေ။ဲ့

လ
ို ူတ

စက ်း (Hearsay) တတွအတ ေါ်မ
တဆငဲ့ကက ်းစက ်းဆိုတ

တ ေလူတ

တ ဆိုတဲ့ တစြော်ဆငဲ့ကက ်း

အတ ခခပ ်းတတ ဲ့ အမေတရ ်းကို မရ ေ။ဲ့

မေတ လည်း ရတယ။ မ ်းတ လည်း ရတယ။

မတသခ ဘူ်း။
၂။ မ္ာ ပရမ္ပရာယ = အစဉအလ က ငဲ့သို်းလ တဲ့အခ က၊ အစဉအလ ယကို ကည
ထ ်းတဲ့အခ ကတတွအတ ေါ် အတ ခခပ ်းတတ ဲ့လည်း အမေတရ ်းကို မရ ေ။ဲ့ ဘ
ဖစလတ
ိုဲ့ ိုေ်းဆိုရင Tradition လဆ
ိုဲ့ ိုတဲ့ အစဉအလ က ငဲ့သို်းလ တဲ့ လကခလ
တဲ့အခ က

မေတ လည်း ရတယ၊ မ ်းတ လည်း ရတယ။ တသခ တ ါက

အမေလခ
ိုဲ့ ည်း မတ

နိုငဘူ်း။ ေါတကက ငဲ့မိုဲ့ အေါေဲ့ အမ ်းအမေကို မရ ေ။ဲ့

၃။ မ္ာ ဣတကရာယ = တစဦ်းတစတယ ကက လ ပ ်း ေါက ေလို ါလိုဲ့ ဆိုပ ်း
တင ခ ကကို အတ ခခပ ်းတတ ဲ့လည်း အမေတရ ်းကို ဆို်း ဖတလိုဲ့ မရဘူ်းတဲ့။
သူတ

တဲ့ Report

ခ ဘူ်း။

မေရငလည်း မေမယ၊ မ ်းရငလည်း မ ်းမယ။ မတသ
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၄။ မ္ာ ပဋကသမ္ပဒါရနန = ကယ
ို သငထ ်းတစ
ဲ့ တ ေဲ့ ကိုကညတယ ဆိုရိုေလ
ဲ့ ည်း
မေတယလိုဲ့ မဆို်း ဖတေဦ
ဲ့ ်း။ စ ထမ ေအတိုင်း ါတ

၊ စ အို ထမ ေလို

တရ်းထ ်းတယဆိုတ ေလ
ဲ့ ည်း အမေတရ ်းကို မဆို်း ဖတေ။ဲ့ ဘ ဖစလလ
ိုဲ့ ဆိုရင
စ အို ထမ တရ်းထ ်းတယဆိုတ မဲ့ မ ်းရငလည်း မ ်းမယ၊ မေရငလည်း မေ
မ တ ါ ဲ့။ တ

လိုဲ့ ရမလ ်း, မရဘူ်း။ ကတေဲ့တခတမ တတ င English ဘ သ ေဲ့

တရ်းပ ်း Buddhism အမညတ ထ ်းတဲ့ စ အို တတ တတ မ ်းမ ်း

ကယ
ို ဲ့

အယူဝါေတတွ ထင မငယူဆခ ကတတွ တရ ပ ်း တရ်းထ ်းတ တတွွေ့ရတယ။ မတ
စွ ဘိုရ ်းရွေ့အ တဘ

မ

တ
ို ဘေဲ့ ကယ
ို ထငရ မငရ တတွကို ဘိုရ ်းတ

အ ဖစ တရ်းထ ်းတ တတွ အမ ်းကက်း

ရတယ။ တခါင်းစဉတ တ ကတတ ဲ့

Buddhism ။ ေါ ဲ့တကက ငဲ့မိုဲ့ စ အို ထ ါတယ ဆပို ်းတတ ဲ့ အကိုေလို်း စ အို
ထက ါတဲ့အတိုင်း မေတယလိုဲ့ မတယူလိုဲ့ မရဘူ်းတဲ့။ မတစွ ဘိုရ ်းက အမေ
တရ ်းကို အေါမ ်းေဲ့ ရ လိုဲ့ မရဘူ်းတဲ့။
၅။ မ္ာ တကကရ

တု = တလ ကမ အမေတရ ်းကို ရ တဲ့ေည်းတစေည်း ရတသ်း

တယ။ Logic လိုဲ့ တခေါ်တယ။ အေ Logic ဆတ
ို ဲ့ေည်းေတ
ဲ့ ရ အမေတရ ်းကို ရ
လိုဲ့ ရမလ ်းဆိုတတ ဲ့ ရ လိုဲ့ မရဘူ်းတဲ့။ Logic ဆတ
ို
က ်းတကက င်းဆင ခငတဲ့
ေည်း။ အေေည်းစေစေဲ့ ရ ရင မေတဲ့အခါ မေတယ၊ မမေတဲ့အခါ မမေဘူ်း။
က ်းတကက င်းဆင ခငတယဆတ
ို
- ဥ မ - လူ
လူ ဖစတယ။ ေါတကက ငဲ့ ဦ်းဘ

တသမ ်း ဖစတယ၊ ဦ်းဘ

တသမ ်း ဖစတယ။ ေအခ ကတတ ဲ့ မေ

တယ။ အ ခ ်းတစေည်းမ အ ဖ တရ ငရတဲ့ငကတစတက ငကို ကကညဲ့ပ ်း ငက
ဖ တယ၊ က ်း

ငက ဖစတယ။ ေါ ဲ့တကက ငဲ့ က ်း

ဖ တယလဆ
ိုဲ့ ိုရင

မမေ ေဘူ်း။ အေလို Logic ေည်းေဲ့ ဆင ခငတိုင်းတ လလ
ိုဲ့ ည်း အမေတရ ်း
ဆိုတ မတတွွေ့နိုငဘူ်း။
၆။ မ္ာ နယရ

တု = ရ တဖွတေ
ဲ့ ည်းလမ်းတစခို အသို်း ပ ်းတတ ဲ့လည်း အမေ

တရ ်းကို ရ လိုဲ့ မရဘူ်းတဲ့။ အက ်းကို ကကညဲ့ပ ်း အတကက င်းကို တဖေါ်ထိုတတဲ့
ေည်း၊ အတကက င်းကို ကကညဲ့ပ ်း အက ်းကို တဖေါ်ထိုတတေ
ဲ့ ည်းကို အနိုမ ေ
(Inference) လိုဲ့ တခေါ်တယ။ အနိုမ ေဆတ
ို
မေ်းဆပ ်းတတ ဲ့ ကကညဲ့တ ။ အေ
Inference ဆတ
ို ဲ့အရ

အမေတရ ်းကို ရ တဲ့အခါမ

လိုတလ ကတဲ့

ဆို်း ဖတခ ကကို မတ ်းနင
ို ါဘူ်း။ မတစွ ဘိုရ ်းက တလ ကမ အမေတရ ်း
ဆိုပ ်း လူတတွလကခတေကကတ

ေါတတွတ ေါ်မ အတ ခ တေကကတယတဲ့။
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၇။ မ္ာ အာကာရပရဝတရကကန= အတ ခအတေအရ ရ

သို်းသ ဆင ခငတဲ့ေည်း,

အတကက င်းတရ ်းရ တေ
ဲ့ ည်း Reasoning ေလ
ဲ့ ည်း အမေတရ ်းကို ရ လိုဲ့ မရ
ဘူ်းတဲ့။ အေါကလည်း လွတအ
ဲ့ ခါ လွသွ ်းနင
ို တယ။ ေါတကက ငဲ့ တသခ တဲ့အရ
မ

ိုတဘူ်း။

၈။ မ္ာ ဒဋ္ဌနဇ္ဈနကခနယာ
တ
= ကိုယအကက
ဲ့
ကေဲ့ ကိုကညတယဆတ
ို
ေလ
ဲ့ ည်း အမေ
တရ ်းကို မရ ေတ
ဲ့ ဲ့။ လူတတွက အမေတရ ်းကို ရ တဲ့အခါမ ကိုယအကက
ဲ့
ကေဲ့
ကိုကညမှုကို အတ ခ တဲ့ေည်းေဲ့ ရ တတကကတယ။ ကယ
ို က အမ ်းမ ်းတတွ်းတခေါ်
ပ ်းတတ ဲ့ ကက ကနစသကလိုဲ့ ယူထ ်းတဲ့အယူဝါေေဲ့ ကက
ို ညလရ
ိုဲ့ ရင လကခ
ကကတယ။ ေါ

ငါကက ကတဲ့အယူဝါေေဲ့ ကက
ို ညတယ၊ ငါထငတအ
ဲ့ တင
ို ်း

ိုတတေပ ဆပို ်းတတ ဲ့ ကယ
ို ဲ့အ မငတလ်းေဲ့ မေလရ
ိုဲ့ ရငလည်း အမေတရ ်းလိုဲ့
လကခကကတယ။ အေေည်း

လည်း စတခ ရတဲ့အရ တစခို မ

တ
ို ဘူ်း။

၉။ မ္ာ ဘဗ္ဗရူပတာယ = မတသ ်းထိုကတဲ့အရ ဆိုရိုေလ
ဲ့ ည်း အမေတရ ်းကို မရ
ေ။ဲ့ လူတတွက အမေတရ ်းကို ရ တဲ့အခါမ ေါတလ်းကတတ ဲ့ မတထိုကတယ,
ိုတတယ, ယိုတတရတယ ဆတ
ို
တလ်းေဲ့ အမေတရ ်းကို လကခကကတယ၊ တရွေ့
ကို ဆကပ ်း မစဉ်းစ ်းဘူ်း။ ေါလည်း

စတခ ရတအ
ဲ့ တကက င်းတစခို မ

တ
ို

တသ်းဘူ်း။
၁ဝ။ မ္ာ သမ္ရဏာ ရနော ဂရု = ေက
ိုဲ့ ို်းကွယတဲ့ဆရ

၊ ဆရ ဲ့စက ်း တလ်းစ ်းထိုက

တယဆိုတ ေလ
ဲ့ ည်း အမေတရ ်းကို မရ ေဲ့။ မတစွ ဘိုရ ်းက ေ ိုဂ္ လကက်း
ကတတ ဲ့ ေိုဲ့ရွေ့ဆရ ကက်း ၊ ဂိုရိုကက်း ၊ သူတ
မဆို်း ဖတလိုကေ၊ဲ့ အခိုတ

တ တတွ မေရမယလိုဲ့ ေလိုလည်း

ခတ
ဲ့ ဲ့ အခ က ၁ဝ-ခ က

အမေတရ ်းကို ဆို်း

ဖတတဲ့အခါမ အ ်းကို်း ယကို ကညတလ ကတဲ့ အတကက င်းတရ ်းတတွ မ

တ
ို

ဘူ်းတဲ့။

လက်ရတွေ့သတဲ အသဉာဏ်
ေါ ဖငဲ့ အမေေဲ့ အမ ်းကို ဆို်း ဖတတအ
ဲ့ ခါမ အ ်းကို်းယိုကကညတလ ကတဲ့
အတကက င်းဆတ
ို

ဘ လ။ ကိုယတိုငလကတတွွေ့သတအ
ဲ့ သဉ ဏ

ကိုယတိုငသတအ င လို ၊ ကိုယတိုငသတဲ့အခ က

အတသခ ဆို်း ။ ဥ မ -

တလ ဘဆတ
ို ဲ့သတဘ တရ ်း၊ တေါသဆတ
ို ဲ့သတဘ တရ ်း၊ တမ
တရ ်း

ဖစတယ။

ဆတ
ို ဲ့သတဘ

အ စရတအ
ဲ့ ရ လ ်း၊ အ စမရတဲ့အရ လ ်း။ မေမ လို တ

ဆိုရင ငရကက်းသလ ်း၊ မကက်းဘူ်းလ ်း။ ကိုယဲ့

မယ

ကိုယ စဉ်းစ ်းကကညတ
ဲ့ ါ ဲ့။ ငရကက်း

သုတဓမ္မဒီပလုမ္ာ
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တ မကက်းတ ၊ အ စ ရတ မရတ ဘ ေဲ့ တင
ို ်းတ မ လ။ ထငရ ်းတ တစခို
တ

မယ။ ဥ မ

- ကယ
ို ဲ့စတထ နလို်းသ ်းထမ

တေါသဆိုတ

ဝငလ တ ေဲ့

တစပ ငေက စတနလို်းတအ်းခ မ်းမှုတတွ လကလွတဆို်းရ်းှု သွ ်းတယ၊ အေါ
တေါသရွေ့အ စ ။ ငကိုယတညပငမတစ
ဲ့ တတလ်း
တတွ ဖစတ ေါ်လ တ

တေါသရွေ့ဆို်းက ်း ။ တေ ငဘဝ ငရတရ ကတ မတရ က

တ အသ ထ ်း, တေါသ
မ

ကစ်းသွ ်းပ ်း ူတလ ငတစ
ဲ့ တ

တက င်းသလ ်း မတက င်းဘူ်းလ ်းဆိုတ အခိုဘဝ

ကကညဲ့လိုဲ့ ရတယ။
တေါသ ဖစလ တဲ့အခ ေမ တေါသက နလို်းသ ်းကို ူတလ ငတယ၊ အရ ရ

ကို မတက မေ တ တတွ ဖစလ တယ၊ အတတွ်းကလည်း ရိုင်းစိုင်းတဲ့အတတွ်းမ ်းတတွ
တတွ်းလ တယ၊ တေါသ ဖစလ လရ
ိုဲ့ ရင ခ ်းရင
ွှေ တဲ့မ ကန

ကစ်းသွ ်းတယ။ င်းထေ

လ လိုဲ့ရရင တစကယ
ို လို်း အသ ်းဆတဆတတိုေလ တယ။ ါ်းစ က တ

ပ ဆို

လရ
ိုဲ့ ရငလည်း ကကငေ တဲ့စက ်းလို်းတတွ မထွကဘူ်းတဲ့။ မကက ်းဝဲ့မေ သ စက ်း
မ ်းတတွ ထွကလ တယ။ အေလိုစက ်းမ ်းတတွ တ

ရလ တယ။ လို တဲ့အလို

တတွကလည်း ကိုယအတွ
ဲ့
က ေစေ မယဲ့အလို တတွ, သူမ ်းအတွက ေစေ မယဲ့
အလို တတွ လို လ တယ။
ယခိုလို လကတတွွေ့က က စဉ်းစ ်းကကညဲ့လိုကလရ
ိုဲ့ ရင တေါသရွေ့အ စတတွ
ဆို်းက ်းတတွကို ကယ
ို တင
ို သနိုငတယ။ တေါသတကက ငဲ့ သူမ ်းကို တစခိုခို လို တ
မလို တ အသ ထ ်း, ကိုယရ
ဲ့ ွေ့နလို်းသ ်းထ တေါသ ဖစလ တဲ့အခ ေကစပ ်း တည
ပငမမှုတတွ ဆို်းရှု်းသွ ်းတ တသခ တယ။ ေါ လူတင
ို ်း သတ

။တ

ရွှေငတေတ တတွ

အ ်းလို်းဆို်းရှု်းသွ ်းပ ်း, ပငမ်းခ မ်းတေတဲ့စတတလ်း ဆို်းရှု်းသွ ်းပ ်း, တေ ကဆို်းမ တသွ်း
တို်းတရ ဂါရရင တသွ်းတကသွ ်းမယ။ နလို်းတရ ဂါရတယဆိုလရ
ိုဲ့ ရင heart attack
ရသွ ်းမယ။ တေါသက ခ ကခ င်း ေိုကတ
ခ ်းတယ။ ေါ ထငရ ်းတဲ့သ ဓကတစရ

။

အေလို တေါသဆိုတ တက င်းသလ ်း မတက င်းဘူ်းလ ်းဆတ
ို
ကယ
ို တိုင
သတ

။ တေါသမတက င်း ဘူ်းဆိုတ ကယ
ို တိုငဆို်း ဖတခ ကခ နိုငတယ။ မတစွ

ဘိုရ ်းက အေါကို တ

လတ
ို
ဖစ ါတယ။ သဘ ဝတရ ်းဆတ
ို
သူူ့သတဘ သူ

တဆ ငတ ၊ ဘိုရ ်းက မတက င်းဘူ်း တ

လိုဲ့ မတက င်းတ ဖစရတ မ

ိုတဘူ်း။

လို ခ ငတ တတွ လို ၊ ငါ ဲ့တရွေ့ဝေခလိုကလရ
ိုဲ့ ရင အ စတတွ အကိုေတ
မယဆိုတ

မ ဖစနင
ို ါဘူ်း။

ဖစပ ်းသ ်းအ စတတွ ဘယလိုလို တ

တေါသတကက ငဲ့ ဖစလ တဲ့ ဆို်းရှု်းမှုတတွက

က

ကမလ။

ဖစပ ်းသွ ်းပ တလ။ နလို်းသ ်းထမ

အမိုေ်းတရ ်းဝငလ တ ေဲ့ တစပ ငေက တအ်းပငမ်းတဲ့စတနလို်းတတွ

ဆို်းရှု်းသွ ်း
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ပ ။ တညပငမတဲ့စတကတလ်းတတွ ဆို်းရို်းသွ ်းပ ။ မတ
မလို သငဲ့တ တတွ လို မသွ ်းပ ။

သငဲ့တ တတွ တ

မသွ ်းပ ။

ငလိုဲ့ ရသလ ်း၊ မရတတ ဲ့ဘူ်း။ (what should

be done cannot be undone) လို ပ ်းသ ်းတစခို

မလို ဘူ်းလိုဲ့ တ

လိုဲ့ မရ

တတ ဲ့ဘူ်း။ အေကတည်းက မ ်းယွင်းချွတတခ တဲ့အရ တစခို ဖစသွ ်းတယ။
အေတတ ဲ့ ေတေါသဆတ
ို ဲ့သဘ ဝတရ ်း

အ စရသလ ်း မရဘူ်းလ ်း

ဆိုရင ေတေရ မ အ စဆတ
ို
ဘ တိုေ်း။ မတက င်းတဲ့အက ်းတတွတ ်းတ အ စ
။ အ စရသလ ်း မရဘူ်းလ ်းဆိုရင ရတ တ ါ ဲ့။

ည ရတတွက ခ ်းမွမ်းသလ ်း,

ကဲ့ရွေ့သလ ်းဆိုရင ကဲ့ရွေ့တ တ ါ ဲ့။ တေါသကို ဘယသူကမ မခ ်းမွမ်းဘူ်း။ ဘယ
ည ရကမ တေါသဆိုတ တက င်းတယ၊ စတဆ်းို တ တက င်းတယလိုဲ့ ဘယသူမ
မတ

ဘူ်း။ တ

ကကမယလရ
ိုဲ့ ရင သည်းခကက သည်းခကက၊ စတမဆို်းကကေဲ့ တစ

တယ ကေဲ့ တစတယ က သငဲ့တအ င တေကက၊ ေါ တ

မ ။ လူကက်းသူမတတွက မင်း

တိုဲ့ ရေ ဖစကက၊ တစတယ ကေဲ့ တစတယ က မတညဲ့ကကေ၊ဲ့ မိုေ်းကကလိုဲ့ ဘယသူမ
မတ

ဘူ်းတေ ။
ထအ
ိုဲ့ တူ

တလ ဘဆတ
ို ဲ့ သတဘ တရ ်းလည်း စဉ်းစ ်းကကညဲ့။ တလ ဘ

ဆိုတဲ့သတဘ တရ ်း

တက င်းသလ ်းလိုဲ့, ကိုယက
ဲ့ ယ
ို ကယ
ို
ဆေ်းစစကကညဲ့

လိုကလရ
ိုဲ့ ရင တအ်း - လူဆိုတ တလ ဘတတ ဲ့ ရမ

။ ကယ
ို ဲ့ စစည်းကို နတ မ တ ,

ကိုယဲ့ စစည်းကို လိုခ ငတ , ကိုယဲ့သ ်းမယ ်းအတ ေါ် ကယ
ို တ မကတ , ကယ
ို ဲ့
မသ ်းစိုအတ ေါ် ကယ
ို တွယတ တ - ေါ အ စလ ်းလိုဲ့ တမ်းကကလမဲ့မယ။
အပပစ်ဆုသည်မ္ာ
သတဘ ကို တ

မတက င်းတဲ့အက ်းကို

သယတဆ ငလ တတတဲ့

တ ။ တလ ဘရလိုဲ့ ကိုယဲ့ စစည်းကို နတ မ တ ၊ ကယ
ို
စစည်းကို

တွယတ တ ၊ ကိုယဲ့မသ ်းစိုအတ ေါ် တွယတ တ အ စမရဘူ်းလိုဲ့ ထငသလ ်း။
အ စရတယ၊ ဘယလိုအ စရတိုေ်းဆိုရင အေတွယတ မှုက တသ ကဆတ
ို ဲ့
ဆို်းက ်းကို ယူလ တတတယ။ ဘယသူက ယူလ တ လဆိုတတ ဲ့ တလ ဘက ယူ
လ တ ။ ေါ အေည်းဆို်းအ စ ။ တွယတ တတ
ဲ့ ေရ မေသမ တသ ကဆတ
ို
လ
တ

။ တသ ကဆတ
ို
တက င်းသလ ်းဆိုတတ ဲ့ မတက င်းဘူ်း။ စတ ူတစတယ။
အသကအရယကက်းတဲ့သူတတွဆို ိုဆို်းတယ။ မဘတတွ

သ ်းသမ်းတတွ

ေဲ့ တသကလ ရင အခ ေတေလိုဲ့ အမ ေတရ ကရင တရ က၊ အမ ေမတရ က
ဘူ်းဆိုရင တတမ တမ ေဲ့ အ မတ
အ ငထွကသွ ်းပ ဆိုရင

ဖစလ တယ။ အမ ်းမ ်းတတွ်းတယတလ။

ဲ့ ဘ မ ်း ဖစလ မတိုေ်းတဲ့။ က ်းရတဲ့ ဂ
ို ္ လကလည်း

က ်းတမ င်းသမ ်းေဲ့ အ ငလွှတလိုကရပ ဆိုရင က ်းအမ ေမတရ ကမခ င်း

ဲ့ -
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တိုကမ ်းလ မလ ်း၊ တမ ကမ ်း လ မလ ်းေဲ့ တသ က ဖစလ ရတယ။ မ ဖစဘူ်း
လ ်း။

စစည်းရတဲ့သက
ူ လည်း

စစည်းအတွက တကက ငဲ့ကက၊ သ ်းသမ်းရတဲ့သက
ူ

လည်း သ ်းသမ်းအတွက တကက ငဲ့ကက။ အေါ တလ ဘကတ ်းတဲ့

ဿေ တတွတ ါ ဲ့။

Problem တတွ ။ တလ ဘမရဘူ်းဆိုရင ေါတတွ ပငမ်းတေမ တသခ တယ။ မတစွ
ဘိုရ ်းက တ

ထ ်းတယ ပယရတာ ဇ္ာယရတ ရသာရကာ - ခ စခငတွယတ မှု

သည တသ ကကို တမွ်းဖွ ်းတ ်းတတသညတဲ့။ လူတတွက တသ ကကင်းတဝ်း တေထိုင
တရ်းဆိုက

ကက ်းစ ်းကကတယ။ သတ
ိုဲ့ သ

ခ စခငတွယတ မှုကတ
ို တ ဲ့ မတလ ဲ့ဘူ်း။

ခ စခငတွယတ မှုကို မတလ ဲ့ဘေဲ့ တသ ကကို ဘယလို တလ ဲ့လိုဲ့ ရမ တိုေ်း။
အတကက င်းေဲ့ အက ်းက ဆကတေတ ကို်း။
က ေတတ ဲ့ ကယ
ို တလ
ဲ့
ဘကယ
ို Control လို ရင လို ၊ မလို ရင ဘ ဖစ
လ မတိုေ်းဆတ
ို တ ဲ့ ကယ
ို ဲ့ စစည်းကို လိုခ ငတတ
ဲ့ လ ဘတင မကဘူ်း၊ သူမ ်း စစည်း
ကို လိုခ ငတဲ့တလ ဘ ဖစလ ပ ဆိုရငတတ ဲ့
ဓ ်း တိုကမှုတတွ ရ ဇဝတမှုက ်းလွေမှုတတွ

ဿေ တတွ ဖစလ မ

။ ခ်းို မှုတတွ

အေတလ ဘတကက ငဲ့ ဖစရတ ။

ေတတ ဲ့ တလ ဘရွေ့အ စက ဘယတလ ကထငရ ်းလ။ ေါတကက ငဲ့မလ
ိုဲ့ ိုဲ့
တတွက တလ ဘကို မတက င်းဘူ်းလိုဲ့ တ

ည ရ

ကကတ ။ ေါ လကတတွွေ့ တလ။

မတက င်းတတ
ဲ့ လ ဘကို မထေ်းနိုငဘူ်းဆိုရင ထို ိုဂ္ လသည သ မေ လူ
တက င်းတစတယ ကကတေ သူခို်းလိုဲ့ သမိုတခရမယ၊ သူခို်းဘဝတရ ကသွ ်းပ ၊ ဓ ်း
ဆိုတဲ့ဘဝ တရ ကသွ ်းပ ။ ဘယသူက တ ်းလိုကတဲ့ေ မညလဆိုတတ ဲ့ တလ ဘက
တ ်းတဲ့ ေ မည ။ အကယ၍သ သူမ ်း စစည်းလိုခ ငတဲ့တလ ဘမ ်း မရဘူ်းဆိုရင
သူသည သူခို်းဓ ်း အ ဖစ ဘယေည်းေမ
ဲ့ မတရ ကနိုငဘူ်း။
ထအ
ိုဲ့ တူ
ရယ။ တမ
တမ

တမ

ဆိုတဲ့သဘ ဝတရ ်း ရတယ၊ သူက ယဉယဉကတလ်း

ဆတ
ို
က တတွတဝတေတ ။ ဘ

ဿေ မ မရဘူ်းလိုဲ့ ထငရတယ။

ကမ ို ဿေ ကက်းတ ။ သူက လို သငဲ့တ ရယ မလို သငဲ့တ ရယ မသ

ဘူ်း။ မသတတ ဲ့ ဘ တတွ ဖစလဆိုတတ ဲ့ မလို သငဲ့တ တတွ လို တယ၊ လို သငဲ့
တ တတွ မလို ဘူ်း။ အေတတ ဲ့ မလို သငဲ့တ ကို လို လိုဲ့ ရရင အ စ ဖစသလို
လို သငဲ့တ ကို မလို လိုဲ့ ရရင လည်း အ စ ဖစတယ။ အေနစခို
လူတတွကတတ ဲ့ ထငကကတယ၊
ကို်း။ ေါတကက ငဲ့

ဿေ တကတ တ ါ ဲ့လိုဲ့ တ

အတူတူ ။

ေလူက မလို သငဲ့တ တတွ လို တ
ကကတယ။ မလို သငဲ့တ ကို လို

ရငသ အ စ ဖစတယ ထငတေကကတ ။ လို သငဲ့တ မလို ရငလည်း အ စ ။
ဆို်းရှု်းေစေ တ

အတူတူ ။ အေါ ဘယသူတကက ငဲ့ ေလို ဖစရတ တိုေ်းဆတ
ို တ ဲ့

Book-1 ဘဝခရီီးဝယ် ရရီးချယ်ရမ္ည်လမ္်ီး
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တမ

တကက ငဲ့ ဖစရတ ။ မလို သငဲ့တ ကို လို တယ၊ လို သငဲ့တ ကို မလို

ဘူ်း။ သညဲ့အတွက ဆို်းရှု်း ေစေ မှုတတွ တ မ က မ ်းစွ ဖစလ တယ။
ကဲ စဉ်ီးစာီးကကည်လက
ု ်။ တ

ေ တလ ဘတိုဲ့ တေါသတိုဲ့ တမ

လူတတွရွေ့သနတ ေမ ဖစတဲ့ သဘ ဝတရ ်းတတွ
ဆိုတ ကယ
ို ဲ့

တဆ
ိုဲ့ တ
ို ဲ့

ကိုသိုလလ ်း အကိုသိုလလ ်း

ကယ
ို ဆေ်းစစကကညဲ့။ ကိုသိုလဆတ
ို
တက င်းက ်းခ မ်းသ တတွ

ကို တ ်းတဲ့သတဘ တရ ်း, အကိုသလ
ို ဆိုတ
တရ ်း။ မတက င်းက ်းဆိုတ

မတက င်းက ်းကိုတ ်းတဲ့သတဘ

ကိုယဲ့ရွေ့သနတ ေမ ဖစတဲ့ Problem တတွ ။ လူ

တစတယ ကေဲ့ တစတယ ကတတ ဲ့ မတူဘူ်း။ Problem အမ ်းမ ်း တကတစတယ။
အေတတ ဲ့ အတ ဖထိုတကကညဲ့လိုကရင တက င်းက ်းတ ်းတ မရဘူ်း၊ မတက င်းက ်း
တ ်းတ သ ရတယ။
တလ ဘကလည်း မတက င်းတဲ့အက ်းကို သယတဆ ငတယ၊ တေါသက
လည်း မတက င်းတဲ့အက ်းကို သယတဆ ငတယ၊ တမ

ကလည်း မတက င်းတဲ့

အက ်းကို သယတဆ ငတယ။ ေါ ဲ့တကက ငဲ့မလ
ိုဲ့ ိုဲ့ အ စရသလ ်း, မရဘူ်းလ ်းဆိုရင
အ စရတယ။

ဿေ မ ဖစတစဘူ်းလ ်းဆိုရင

ဖစတစတတ
ဲ့ ရ ်းတတွခ ည်း ။

ည ရတတွက ကဲ့ရွေ့ရှုွေ့ခ တဲ့တရ ်းလ ်း ခ ်းမွမ်းတဲ့တရ ်းလ ်းဆိုရင ကဲ့ရွေ့တဲ့တရ ်း။
တအ်း ေတရ ်းမ ်းကို လကခက ငဲ့သို်းတေတဲ့ လူတစတယ က

တက င်းက ်း

ခ မ်းသ တတွ ရသလ ်းဆတ
ို တ ဲ့ မရဘူ်း။ ေါ လကတတွွေ့။ ကိုယကိုယတိုင ဆင ခင
စဉ်းစ ်းလရ
ိုဲ့ တအ
ဲ့ ခ ကေဲ့ အတ ဖထိုတတ ။
ေတေရ မ Tradition ေဲ့ ဆို်း ဖတတ မ
လည်း ဆို်း ဖတတ လည်း မ
မ

ိုတဘူ်း။ Logic ေည်းေဲ့ တတွ်းပ ်း တ

ိုတဘူ်း။ လကတတွွေ့ေည်းေဲ့ တ

ေည်းေလ
ဲ့ ည်း မ

တ ။ ခိုေကတ

ိုတဘူ်း။ ကယ
ို ကက ကလိုဲ့ တ

ထိုကတယဆိုတအ
ဲ့ ခ ကတကက ငဲ့လည်း မ
လည်း မ

ိုတဘူ်းတေ ။ စ တ က မ်းဂေေဲ့
တ လည်း

တဲ့ Inference ဆတ
ို ဲ့ အနိုမ ေ

တ လည်း မ

ိုတဘူ်း။ မတသ ်း

ိုတဘူ်း။ ဆရ ကက်းရွေ့စက ်းမိုဲ့ ဆိုတ

ိုတဘူ်း။ ကိုယတင
ို သတဲ့ဉ ဏေသ
ဲ့
ဆို်း ဖတတ ဖစတယ။ ေါ ဲ့တကက ငဲ့

မိုဲ့ အမေတရ ်းဆတ
ို
ခိုေကတ

တဲ့ Tradition တ၊ိုဲ့ Report တ၊ိုဲ့ Hearsay တိုဲ့

ဆိုတ တတွေဲ့ ဆို်း ဖတရမယဲ့အရ မ
ဆို်း ဖတ ါလိုဲ့ မတစွ ဘိုရ ်းက တ

ိုတဘူ်း။ ကယ
ို တင
ို လကတတွွေ့သတဲ့ဉ ဏေဲ့
ထ ်းတယ။

ရကာင်ီးတယ် မ္ရကာင်ီးဘူီး
တလ ဘ တေါသ တမ

တတွရတေတဲ့ လူ ိုဂ္ လတစတယ က

တက င်း
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တ တတွ တရ်းလို ဖိုဲ့ သူူ့မ အငမတေမ ခကခတယ။ တက င်းတယ မတက င်းဘူ်း
ဆိုတ ဘ ေဲ့ ဆို်း ဖတမလ။ တက င်းတယ မတက င်းဘူ်း ဆိုတ ကို ကက ကမကက က
ေဲ့ ဆို်း ဖတလိုဲ့ ရမလ ်း။ ကိုယကက ကရင တက င်းတယ၊ ကယ
ို မကက ကရင မတက င်း
ဘူ်း။ ေလမ
ို

ိုတဘူ်း။

ဓမမ ေမ
ဘ တ

မတစွ ဘိုရ ်းက ဖွငဲ့ဆိုရင်း ထ ်းတယ။ မတက င်းမှုဆတ
ို

တ တိုေ်းဆတ
ို တ ဲ့ န တံ ကမ္မံ ကတံ သာဓု၊ ယံ ကတာ အနုတပပတ- တဲ့။

မတက င်းမှုဆိုတ လို ပ ်းတဲ့တေ ကမ စတနလို်းကို ူတလ ငတစတတတဲ့အရ မ ်း၊
တိုဲ့ ေလ တဲ့အက ်းကို ခစ ်းရတဲ့အခါမ ်းမ
မ ်းကို ဖစတ ေါ်တစတတတယ။ အေါ

ငင
ို ိုယယ
ို ိုေဲ့ ကကတပ ်း ခစ ်းရတ

မတက င်းမှု ။

တက င်းမှုဆိုတ ကတတ ဲ့ ဘယလို

မ ်းလဆိုရင တံ စ ကမ္မံ ကတံ

သာဓု၊ ယံ ကတာ နောနုတပပတ - လို ပ ်းတတ
ဲ့ ေ ကမ မ ်းလိုကတ လိုဲ့ ဘ မ ူ ေ
စရ မရဘူ်းတဲ့။ ယဿ ပတရတာ သုမ္ရနော၊ ဝပါကံ ပဋရသဝတ - အက ်းတရ ်း
ရလ တအ
ဲ့ ခါ ဝမ်းတ မ ကတ

ရွှေငစွ ခစ ်းရတဲ့အခါ အေါတက င်းမှု ။ တက င်းမှုေဲ့

မတက င်းမှုကို မတစွ ဘိုရ ်းက အေလို စထ ်းပ ်း တ

ထ ်းတ ။

အရလာဘ
တလ ဘေဆ
ဲ့ ေက
ဲ့ ငဘကက အတလ ဘ၊ တေါသေဲ့ဆေဲ့က ငဘကက အတေါသ၊
တမ

ေဆ
ဲ့ ေဲ့က ငဘကက အတမ

။ အတလ ဘဆိုတ တလ ဘေဲ့ ဆေဲ့က ငဘက

သတဘ တရ ်း။ စွေလွှ
ဲ့ တနင
ို တယ၊ တ ်းကမ်းနိုငတယ၊ တွယတ မှု မရဘူ်း။
အတလ ဘဆတ
ို ဲ့ အတွယအတ ကင်းတဲ့သတဘ တလ်း ဖစလ ပ ဆိုရင စဉ်းစ ်း
ကကညဲ့တလ၊ ူ ေမှုက တလ က
ဲ့ လ တယ။ မတွယတ တ ေဲ့ တစပ ငေက မ ူ ေ
ဘူ်း။
ဆို ါစိုဲ့ -

စစည်းဥစစ ကို သ နတ မ တဲ့ ိုဂ္ လ။ နတ မ တယဆတ
ို
ကယ
ို ဲ့

စစည်းတလ်းကို စိုစိုမကမကေဲ့ သ တွယတ တဲ့ ိုဂ္ လေဲ့ ထို စစည်းအတ ေါ်မ အသို်း
ရိုတလ ကေဲ့ သ မတွယတ တဲ့ ိုဂ္ လ။ အေနစဦ်း

ထို စစည်းကို အတကက င်း

ပ ်းတတ ဲ့ စတ ဖစတ ခ င်း တူမတူ တမ်းရင တွယတ တဲ့ ိုဂ္ လက တသ က ဖစ
တယ၊ မတွယတ တဲ့ ိုဂ္ လက တသ ကမ ဖစဘူ်း၊ တအ်းတအ်းတဆ်းတဆ်းေဲ့ ဘ မ
မ ဖစဘူ်း၊ သ တွယတ လွေ်းလိုဲ့ ရရင သ တသ က ဖစတယ။
မခငတတွမ လည်း သ ်းသမ်းတတွတ ေါ်မ သ ခ စတဲ့ ိုဂ္ လ
အတ

အတွယ

သ ကက်းလရ
ိုဲ့ ရင တသ က ိုကက်းတယ။ တခ ွေ့မဘက မေတမ်းတလ က
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သ ်းသမ်းတတွအတ ေါ်မ ထ ်းတယ။ ထ ်းတဲ့မခငဖခင

သ ပ ်း တသ ကမ ဖစ

ဘူ်းတ ါ ဲ့။ သူူ့ဘ သူ တေတတပ ၊ သူလည်း အရယတရ ကပ ဆိုပ ်း တ ဖသမဲ့နိုငတယ။
အတလ ဘဆတ
ို ဲ့ ေသတဘ တရ ်း မမခနဓ မ ဖစလ တ ေတ
ဲ့ စပ ငေက တက င်း
တ တတွကို စဉ်းစ ်းတယ။ အမ ်းကို ကူညဖိုဲ့ စဉ်းစ ်းလ တယ။ တဝေ်းက ငကို
ကူညဖိုဲ့ စဉ်းစ ်းလ တယ။

အရဒါသ
အတေါသ ဆိုတအ
ဲ့ ရ တလ်း တ ေါ်လ တ ေဲ့ တစပ ငေက မိုေ်းတ်းမှုဆိုတ
မရဘူ်း။ အက ်းစ်း ွ ်း လိုလ ်းတဲ့ တမတတ ဆိုတဲ့သတဘ တရ ်းတလ်း တ ေါ်လ တယ။
အမိုေ်းတရ ်းကင်းတဲ့ နလို်းသ ်း ိုငရင
အမိုေ်းတရ ်းမရဘူ်းဆတ
ို ဲ့ ိုဂ္ လရွေ့စတ

ထ ဝရပငမ်းခ မ်းတယ။ နလို်းသ ်းထမ
အစဉထ ဝရ ပငမ်းခ မ်းတေတဲ့အတွက

“ခ မ်းသ အ စက၊ ခ မ်းသ လ က နို်း၊ အ မကဆို်းကင်း၊ တစ ငဲ့ ခင်းေတမ ်း၊ လူသ ်း
လည်း ခ စ၊ ေတလည်း ခ စလ က” ဆိုတဲ့ အက ်းတရ ်းတတွ ရတယ။ ဘ ဖစလိုဲ့ ရ
တိုေ်းဆိုတတ ဲ့ သူနလို်းသ ်းက တအ်းတအ်းတဆ်းတဆ်း တလ။ အ အ
ူ
င သ မရဘူ်း။
သူတစ ါ်းအတ ေါ် မိုေ်းတ မရတဲ့အတွကတကက ငဲ့ စတနလို်းက တအ်းခ မ်းတေတယ။
တအ်းခ မ်းတေတတ ဲ့ အ စကတဲ့အခါက တတ ဲ့လည်း ခ မ်းခ မ်းသ သ ေဲ့ အ စကရ
တယ။ အ ရ က နို်းတအ
ဲ့ ခါက တတ ဲ့လည်း ခ မ်းခ မ်းသ သ အ ရ က နို်းရတယ။
အမိုေ်းမရဘူ်းဆိုတဲ့အတွကတကက ငဲ့ ဘယသူကမ
ို လည်း သူက မမိုေ်းဘူ်းဆိုတတ ဲ့
သူူ့နလို်းသ ်း

အငမတေမ တအ်းခ မ်းတယ။ အ မကဆို်း ကင်းတယ။ အမိုေ်း

တရ ်းကင်းပ ်းတတ ဲ့ ကကညလငတအ်း မတေတဲ့နလို်းသ ်း ိုငရင

စတတခ ကခ ်း

ဖွယရ အ မကဆို်းတတွ ဘယတတ ဲ့မ မမကဘူ်း။ Nightmare တတွ မမကဘူ်း။
“တစ ငဲ့ ခင်း ေတမ ်း၊ လူသ ်းလည်း ခ စ၊ ေတလည်း ခ စလ က” ဆိုတဲ့
အတင
ို ်း ခ စမ တ ါ ဲ့၊ အမိုေ်းတရ ်း မရတဲ့ နလို်းသ ်း ိုငရငရွေ့မ ကန

အစဉ

ထ ဝရကကညပ ်းတတ ဲ့ တေတ ။ မိုေ်းတ်းမှုရတဲ့ ိုဂ္ လရွေ့မ ကန က တတ ဲ့ အေလို
မ

ိုတဘူ်း။ တဘ်းလူက မငရရင မ ကန ကကညဲ့လိုကတ ေဲ့ သသ တယ။ ေါ

တကက ငဲ့မိုဲ့ အေလိုလူမ ်းကို အရ ထမ တ
အတင
ို ်း ၊ မ ကန ထ ်းက ဆို်းလိုကတ တဲ့။
တေတဲ့ ိုဂ္ လတတွကို

တယမလ
ိုဲ့
်း။ သူူ့လို စ စ ်းတေရတဲ့
ိုတတယမလ
ိုဲ့
်း၊ မ ကန တင်းမ

တဝေ်းက ငက အလိုအတလ ကကို မိုေ်းတယ။ သူူ့ကို ဘ

ဖစလိုဲ့ မိုေ်းလဆိုရင သူူ့မ ကန က တင်းမ တေတ ကို်း။ သူူ့နလို်းသ ်းကလည်း
ကကညလငတအ်းခ မ်းမှု မရတအ
ဲ့ တွကတကက ငဲ့ ဘယသူူ့ကိုမ ခ ်းမ နိုငဘူ်း။ ခ ်းမ

သုတဓမ္မဒီပလုမ္ာ
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နိုငသညဲ့အတွကတကက ငဲ့ ဆကဆတရ်းတတွ က လ တယ၊ ခ စခငတဲ့ ဂ
ို ္ လ ေည်း
လ တယ။ ေါမ ်း

ဆကဆတရ်းကစစမ အငမတေမ ထငရ ်းတယ။ တအ်း - ေလို

အတေါသဆတ
ို ဲ့ သဘ ဝတရ ်း

တေါသကို ဖယရ ်း စနင
ို ါတယ။

အတလ ဘဆတ
ို ဲ့ သဘ ဝတရ ်း

လည်း တလ ဘကို ဖယရ ်း စနင
ို

သလို၊ တလ ဘကို ဖယရ ်းခ ငတယဆိုရင အတလ ဘကို ထူတထ ငရသလို ကိုယဲ့ ရွေ့
စတထမ တေါသဆိုတအ
ဲ့ မိုေ်းတရ ်းကို ဖယရ ်း စခ ငတယဆိုရငလည်း အတေါသ
ဆိုတဲ့တမတတ တရ ်း မမရွေ့နလို်းသ ်းထမ

တညတဆ ကရတယ။ တညတဆ က

ခင်း ဖငဲ့သ ဖယရ ်း စနင
ို ါတယ။
တရ ဂါ ဖစရင ဘ လို ရလ။ ထိုတရ ဂါတ

ကတတ
ဲ့ ဆ်း တသ ကရတ တ ါ ဲ့။

တဆ်းကသ တရ ဂါကို ဖယရ ်းနိုငတ တ ါ ဲ့။ ထအ
ိုဲ့ တူ သဘ ဝတရ ်းတတွမ လည်း
အ ေအလေတတွ ရတယ။ တလ ဘကို ဖယရ ်းခ ငတယဆိုရင အတလ ဘကို
တညတဆ ကရမယ။ သူတန
ိုဲ့ စခို

အလင်းေဲ့ အတမ ငလို ။ အတူတူ မ ဖစဘူ်း။

အတမ ငရတေရင အလင်းမရဘူ်း။ အလင်းရတေရင အတမ ငရမတေဘူ်း။ ပ ငတူ
မ ဖစနိုငဘူ်း။

အရမ္ာ
အတလ ဘသည တလ ဘကို ဖယရ ်း စတယ။ အတေါသဆိုတဲ့ တမတတ
တရ ်းသည တေါသကို ဖယရ ်း စတယ။ အတမ

ဆတ
ို ဲ့ ဉ ဏ ည ကလည်း

တမ

အတမ

ကို ဖယရ ်း စနင
ို တယ။ အစစအရ ရ မ

ကတေ တမ

ကို

ဖယရ ်း စလိုကလရ
ိုဲ့ ရင ထို ိုဂ္ လသည လို သငဲ့ မလို သငဲ့ ရင်းရင်းကက်း မင
လ ပ ။ မငလ သညဲ့အတွကတကက ငဲ့ မလို သငဲ့တ ကို သူတရ ငမယ၊ လို သငဲ့
တ ကို သူလို မယ။ လို သငဲ့တ ကို လို သညဲ့အတွကတကက ငဲ့ တက င်းက ်း
ခ မ်းသ တတွ ရမယ။ မလို သငဲ့တ ကို မလို သညဲ့အတွကတကက ငဲ့ ဆို်းက ်းတတွ
မ ဖစဘူ်း။ ေါ

အတမ

ရွေ့အစွမ်းသတတ ။

ေါတကက ငဲ့မလ
ိုဲ့ ိုဲ့ အတေါသ အတလ ဘ အတမ
တတွ

ဆိုတဲ့ ေသဘ ဝတရ ်း

ဆို်းက ်းကို ဖစတစနင
ို တဲ့ အကိုသိုလလ ်း၊ တက င်းက ်းကို ဖစတ ေါ်တစတဲ့

ကိုသိုလလ ်းဆိုတ သပ တ ါ ဲ့။ ကိုယဲ့

ကယ
ို ဆင ခငစဉ်းစ ်းကကညဲ့လက
ို ။ ည

ရတတွ ကဲ့ရွေ့တတ
ဲ့ ရ ်းလ ်း, ခ ်းမွမ်းတဲ့တရ ်းလ ်း ဆိုတတ ဲ့
တရ ်း ။

လကတတွွေ့လက
ို ေ က ငဲ့သို်းလိုကမယဆိုရင

ရတစနင
ို မယဆတ
ို တ
ဲ့ ရ ်းဆတ
ို
သပ တလ။

ည ရတတွ ခ ်းမွမ်းတဲ့

တက င်းက ်းခ မ်းသ ကို
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အေလိုဆို်း ဖတခ က

Tradition ေလ
ဲ့ ည်း မဆိုငဘူ်း၊ Hearsay ဆိုတဲ့

တဆငဲ့ကက ်းစက ်းေလ
ဲ့ ည်း မဆိုငဘူ်း၊ ဣတကရ ဆိုတဲ့ Report ေလ
ဲ့ ည်း မဆိုငဘူ်း၊
ဋကသမပေါ ဆိုတဲ့ စ တ က မ်းဂေလ တယဆတ
ို
တတွေလ
ဲ့ ည်း ဆိုငတ
ဘူ်း၊ စ တ မ
လည်း မ

မ

တ
ို

ါလိုဲ့ ဆိုတ ေလ
ဲ့ ည်း မဆိုငဘူ်း၊ Logic ေည်းေဲ့ စဉ်းစ ်းဆင ခငတ

ိုတဘူ်း။ ေယဆတ
ို ဲ့ အနိုမ နိုေည်းေဲ့ စဉ်းစ ်းဆင ခငတ လည်း မ

တ
ို

ဘူ်း။ တကက င်းက ်းဆင ခငပ ်းတတ ဲ့ အတကက င်း တ လည်း မ

ိုတဘူ်း။ တကယဲ့

ကို ကိုယ င
ို ဉ ဏေဲ့ သနင
ို တ,ဲ့ သလ တဲ့ အခ ကအလကတတွ

ဖစ ါတယ။ ေလို

ကိုယဲ့

ကယ
ို သတအ င လို ရမ ။
ကိုယ ိုငဉ ဏေဲ့ ဆို်း ဖတပ ်းတဲ့တေ က တစခိုခိုလို ရမ

ါ။ ဘ လို ရ

မလဆိုတတ ဲ့ မတက င်းဘူ်းလိုဲ့ သရင စွေဲ့ စ၊ တက င်းတယလိုဲ့ သရင လကခ က ငဲ့
သို်း။ ေါ ကိုယလို ရမယဲ့ အလို

ါ ။

တရ်းခ ယရမယဲ့လမ်းကို မတစွ ဘိုရ ်းက က လ မအမ ်းသ ်းတတွအ ်း
လမ်းညွှေခ ကတတွ တ ်းတေတ ။ အမေတရ ်းကို ရ တအ
ဲ့ ခါမ

Hearsay ဆိုတဲ့

တဆငဲ့ကက ်းစက ်းေလ
ဲ့ ည်း မရ ေ။ဲ့ Tradition ဆတ
ို
ေလ
ဲ့ ည်း မရ ေ။ဲ့ စ တ က မ်း
ဂေေလ
ဲ့ ည်း မရ ေ။ဲ့ ဆရ ဲ့စက ်းဆိုပ ်းတတ ဲ့လည်း လကခမထ ်းေဲ့။ ကိုယတိုင
ဉ ဏေဲ့ အမေတရ ်းကို ရ

ါတဲ့။ ေါ မတစွ ဘိုရ ်းက တ

ကက ်းခတ
ဲ့
။ ကယ
ို တိုင

ဉ ဏေဲ့ ရ လရ
ိုဲ့ ရင အတ ဖထွကလ လမဲ့မယ။ အတ ဖထွကတ ကို ကကညဲ့ပ ်း
မ္ရကာင်ီးဘူီးလုို့ အရပြေထက်ရင် ချက်ချင်ီးစနို့်လတ
ွှ ်ရမ္ယ်။
တလ ကလူတတွက အေလို မ

ိုတဘူ်းတလ။ မတက င်းမေ်းတတ ဲ့ သသ ်း

။ ေါတလ်းက ေိုဲ့ရွေ့ Tradition ၊ အစဉအလ ယိုကကညခ က ဆိုပ ်း မစွေန
ဲ့ င
ို ကကဘူ်း။
ေါကတတ ဲ့ စ ထ

ါတ ၊ ေါတလ်းကတတ ဲ့ ယိုတတရသ ်း ၊ တကက င်းက ်းညညွတ

သ ်း ဆိုပ ်းတတ ဲ့ လကခထ ်းကကတယ။
မတစွ ဘိုရ ်းက အမေတရ ်းရ တယဆတ
ို
အေလို မ

တ
ို ဘူ်း။ ေည်း

လမ်းမမေဘူ်း၊ ေါ မတက င်းဘူ်းလိုဲ့ သလိုကတ ေတ
ဲ့ စပ ငေက စွေလ
ဲ့ ိုက ါတဲ့။ တအ်း
- တက င်းတယလိုဲ့ သလရ
ိုဲ့ ရငလည်း

လကခက ငဲ့သို်းလိုက ါတဲ့။ တန ငဲ့တန်း

ကကေဲ့ကက မတေ ါေ။ဲ့ လူတတွကတတ ဲ့ အေလိုမ

ိုတဘူ်း။ မတက င်းမေ်းတတ ဲ့ သ

တယ၊ က ငဲ့သို်းဖက
ိုဲ့ တတ ဲ့ လကတွေတေတယ
ဲ့
။ မတစွ ဘိုရ ်းရွေ့လမ်းညွေခ ကက
အမေတရ ်းကို ရ လိုဲ့ တတွွေ့လ ပ ်း ကိုယဲ့

မ ်းမေ်းသရင ခ ကခ င်းစွေဲ့ ါ။ မေ

တယဆိုရငလည်း လိုကေ ပ ်း က ငဲ့သို်း ါတဲ့။ ဒါ လူတစ်ရယာက်အတက် ကယ
ု ်
တစ်ဦီးတည်ီးအတက် လံုရလာက်ရနပပီ။

သုတဓမ္မဒီပလုမ္ာ

သတ
ိုဲ့ သ
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မတစွ ဘိုရ ်းက က လ မသိုတမ ဆကတ

ဆိုတ တစတယ ကတည်း တေတ မ

တသ်းတယ။ လူ

ိုတဘူ်း။ အေည်းဆို်းတတ ဲ့ မသ ်းစိုေဲ့ တေတ ။

Society တတွ ရတယ။ ကိုယမ
ဲ့ သ ်းစိုရသလို တဝေ်းက ငက တဆွမ ်းသ ်းခ င်းတတွ
ရတယ။ မတတဆွသဂဂ

တတွ ရတယ။ လူဆိုတ အတ ါင်းအသင်းေဲ့ တေတ ။ ရ

ကွကထမ အတ ါင်းအသင်းေဲ့တေတဲ့အခါက တတ ဲ့ ဘယလိုတေရမလဆိုတဲ့ လမ်းညွှေ
ခ ကကို မတစွ ဘိုရ ်းက ေသိုတမ ဆကပ ်းတတ ဲ့ တ

တယ။

အရကာင်ီးဆံုီး ရနနည်ီး
အတ ါင်းအသင်းေဲ့ တေလရ
ိုဲ့ ရင, လူတတွကက ်းမ တေရင အမိုေ်းတရ ်းကို ဖယ
ရ ်း စပ ်း Society member တတွရွေ့ တက င်းက ်းခ မ်းသ ကို လိုလ ်းလိုက ါ။
အမ ်းတက င်းက ်းကို ငါတဆ ငရကမယဆတ
ို ဲ့စတတလ်း တမွ်းထ ်း ါတဲ့။ အေါကို
ရမ္တတာလိုဲ့ တခေါ်တယ။ အေတမတတ တရ ်းေဲ့ Society ထမ တေ ါလိုဲ့ တ
အေလို တမတတ တရ ်းေဲ့ တေတဲ့ထမ

ထ ်းတယ။

တစခါတစရ ေိုကတ
ခ ရ ကလ တဲ့

ိုဂ္ လတတွေဲ့ တတွွေ့လ တတတယ။ အေလိုတတွွေ့လ တဲ့အခါမ ေိုကခတရ ကတေတဲ့
ိုဂ္ လကို အေေိုကက
ခ လွတရ လွတတကက င်း ဝင
ို ်းဝေ်း ကူညတ ဖရင်းတ ်း ါ။ အေါ
ကရုဏာ(Compassion) တဲ့။ ေါ ဲ့အ င Society ထမ တခ ွေ့က တတ ဲ့ တအ င
မငကက်း ွ ်းတေတဲ့ ိုဂ္ လတတွ ရတတတယ။ အေလိုတအ င မငကက်း ွ ်းတေတဲ့ ိုဂ္ လ
တတွအတ ေါ်က တတ ဲ့ ဝမ်းတ မ ကလိုက ါတဲ့။ အေါ
။ သတဘ တ ါကပ ်းတတ ဲ့ ဝမ်းတ မ ကဝမ်းသ
ဝမ်းသ မ ဖစရင ဘ ဖစမလ။ Jealousy တတွ

မ္ုဒတာ (Appreciative joy)
ဖစ ခင်း ါ။ အေလို ဝမ်းတ မ က
ဖစမယ။ မေ လဝ
ို ေတိုမှုတတွ

ဣဿ တတွ ဖစတယ။
တမတတ မထ ်းနိုငဘူ်းဆိုလရ
ိုဲ့ ရင အမိုေ်းတရ ်းတတွ ကိုယဲ့ရွေ့နလို်းသ ်းထမ
တရ ကလ မယ၊ တရ ကလ တ ေတ
ဲ့ စပ ငေက အကကငေ တရ ်းဆိုတ
တတ ဲ့ဘူ်း။ ကက်း ွ ်းလ တဲ့ ိုဂ္ လေတ
ဲ့ တွွေ့ရငလည်း

ဝမ်းသ မှု ဆတ
ို

မလ

မ ဖစဘူ်း။

မ ဖစရင စည်းလို်းညညွတတရ်း ဆိုတ ဘယလိုမ မရနိုငဘူ်း။
ေကတေဲ့ကမဘ ကက်းက လူထတ
ို တွမ တမတတ ကရိုဏ မိုေတ ေတရ ်းတတွ
မ ွ ်းမ ်းဘေဲ့ ကမဘ ဲ့ပငမ်းခ မ်းတရ်းကို ရ တေရင ဘယတတ မ
ဲ့ မတတွွေ့နိုငဘူ်း။ ကမဘ ဲ့
ပငမ်းခ မ်းတရ်းကို မတ

ေ၊ဲ့ မသ ်းစိုထတတ င ပငမ်းခ မ်းတရ်းကို မတတွွေ့နိုငဘူ်း။ ေ

တရ ်းမ ါဘေဲ့ စစမေတပဲ့ ငမ်းခ မ်းတရ်း မရနိုငဘူ်း။ ေတရ ်း ါမသ လ င ပငမ်းခ မ်း
တရ်းအစစကို ရနိုငတယ။

Book-1 ဘဝခရီီးဝယ် ရရီးချယ်ရမ္ည်လမ္်ီး
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ကိုယကယ
ို တိုင

ထမဆို်း ပငမ်းခ မ်းတအ င လို ရမယ။ ကိုယကယ
ို တိုင

ပငမ်းခ မ်းခ ငဖဲ့ို ဘ လို ရမလဆရ
ို င တဝေ်းက ငက ိုဂ္ လတတွရွေ့အက ်းကို လိုလ ်း
တဲ့တမတတ ထ ်း ါ။ ဆင်းရေိုကခတရ ကလ တဲ့ ိုဂ္ လကို ကူည ါ။ ကရိုဏ ထ ်း ါ။
ခ မ်းသ တဲ့ ိုဂ္ လကို ဝမ်းတ မ ကဝမ်းသ ဖစ ါ, မိုေတ

ွ ်း ါ။ လူူ့တလ ကဆိုတ

ခ မ်းသ တ လည်း သူူ့ကေဲ့ သူ ။ ကင်းကင်းေဲ့ တအ်းတအ်းခ မ်းခ မ်း တေခ ငတယ
ဆိုရငတတ ဲ့ ဥရပကခာ ွ ်း ါ။
ဥတ ကခ ရွေ့သတဘ တရ ်းကို မေမ လူမ ်းတတွက အဓ ပ ယတက ကလွ
တေတယ။ မတခေါ်မတ
အမေမ

၊ ဂရိုမစိုကဘ တေတ ကို ဥတ ကခ လိုဲ့ ထငတေကကတယ။

ဥတ ကခ က တမတတ ထကလည်း သ တယ၊ ကရိုဏ ထကလည်း သ

တယ၊ မိုေတ ထကလည်း သ တယ။
ဥတ ကခ ဆတ
ို ဲ့ သတဘ တရ ်းက လူဆိုတ သူူ့ကေဲ့သူ ဖစတ ၊ ဆသွ ်း
ရငလည်း ငါ ဲ့ဆရမလ ်းလိုဲ့ စတမဆို်းေ။ဲ့ ဥတ ကခ သမ ်းသည လ တရ ကပ ်းတတ ဲ့
ခ ်းမွမ်းပ ်းတတ ဲ့ အကူအညတ ်းရငလည်း တအ - ေတက ငက တတ တယ၊ ငါ ဲ့ကို
ခ ်းမွမ်းတဖ ရတယ၊ ငါ ဲ့ကို ကူညတဖ ရတယဆိုပ ်းတတ ဲ့လည်း ဝမ်းမသ ဘူ်း။ ဆိုလို
တ က စတဓ တအလွေတညပငမတဲ့ ိုဂ္ လအတေအထ ်းမ ်းကို ဥတ ကခ လိုဲ့ တခေါ်
တယ။ စတဓ တ အလွေတညပငမတယ၊ စတဓ တတညပငမပ ်း လူကို လ စလ
မရှုဘူ်း။ လူူ့ရွေ့အ အမူကသ
ို
လ စလ ရှုပ ်း လို သငဲ့တ လို တယ။
ဆို ါစိုဲ့ - လူတစတယ က အကူအညလတ
ို ေတယ၊ ေိုကတ
ခ ရ ကတေတယ။
သတ
ိုဲ့ သ သူက ဆပ ်းတတ ဲ့ ခင
ို ်းတယ၊ စတမဆို်းဘူ်း လို တ ်းတယ။ တစတယ က
က တခ ပဲ့ ်းတတ ဲ့ ခင
ို ်းတယ၊ ဝမ်းမသ ဘူ်း လို တ ်းတယ၊ အေါ ဥတ ကခ ။ ဝမ်းသ
တယတိုဲ့ စတဆို်းတေတယတိုဲ့ ဆိုတ က စတမ တညပငမမှုမရတသ
ဲ့ တဘ ကို
တ ။ ဥတ ကခ မ
ဘ သ

တညပငမမှု မရဘူ်းဆိုတ

ေတဲ့အခါမ

Equanimity ေဲ့

တေ

မရဘူ်း။ ေါတကက ငဲ့မိုဲ့ ဥတ ကခ ကို

ေတ ။ Mental calmness စတက

တညပငမတေတ ၊ စတဓ တတညပငမတေတ ။
အခို မေမ တတွက ဘယလအ
ို ဓ ပ ယတက ကလဆိုလရ
ိုဲ့ ရငတတ ဲ့ ဥတ ကခ
ဆိုတ ကယ
ို ေမ
ဲ့ တညဲ့တဲ့သူ ေတက ငကို မတခေါ်မတ
ထ ်းတယ၊ မတခေါ်မတ
ဥတ ကခ ။ ေလို မ
မ

ိုတဘူ်း။

ဘူ်း၊ စက ်းလည်း မတ

ဘ တေလိုကတယ၊ ဥတ ကခ
ဘူ်း၊ သူူ့ဘ မ မလို ဘူ်း၊ အေါ

ိုတဘူ်း။ အေဥတ ကခ က တစမ ်း။ ေ မွေ မတတဥ
ဲ့ တ ကခ

သုတဓမ္မဒီပလုမ္ာ

မွေ မတတဲ့ဥတ ကခ ဆိုတ
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တစဖကသ ်းလို တ ကို ဂရိုစက
ို ပ ်းတတ ဲ့

မတေဘူ်း၊ လို သငဲ့တ လို တယ၊ ေါမ တကယဲ့ ဥတ ကခ ။ ဆလည်း ဂရိုမစိုကဘူ်း၊
လို သငဲ့တ လို မယ။ ခ ်းမွမ်းရငလည်း ဂရိုမစိုကဘူ်း။ လို သငဲ့တ ကို လို တ ်း
တယ။ စတဓ တကတတ ဲ့ တညတညပငမပငမထ ်းတယ။ ေါမ တကယဲ့ ဥတ ကခ
ဆိုလိုတ က ဥတ ကခ သည လူ ိုဂ္ လကို လ စလ ရှုတ မ
ိုဂ္ လလို တဲ့အ အမူကို လ စလ ရှုတ ၊ သူတ

ခ ငတ တတွ တ

ါ။

ိုတဘူ်းတဲ့။
ါတစ, ဂရို

မစိုကဘူ်း၊ ငါလို သငဲ့တ ငါလို သွ ်းမယ။ အေါမ ဥတ ကခ ။ ကကညတ
ဲ့ လ မတစွ
ဘိုရ ်းသခငကယ
ို တတ မတက ဝဓရက ရဒဝဒရတေ စ၊ ရစာရရ အဂဂုလမ္ာလရက။
ဓနပါရလ ရာ

ုရလ စ၊ သဗ္ဗတတ သမ္ရကာ မ္ုန။

မတစွ ဘိုရ ်းကို သတဖကိုဲ့ က ်းစ ်းတဲ့ တေဝေတ၊ တေ ကက ဓ ်းကက်းေဲ့ ခိုတ
မလိုဲ့ လိုကတဲ့ အဂဂိုလမ လ၊ ထို်းသတမလလ
ိုဲ့
တဲ့ ေ ဠ ဂရဆငကက်း၊ ရ
သ ်းတတ

- အေတလ်းတယ ကအတ ေါ်မ

ိုလ

စတဓ တတူညတအ င ထ ်းနိုငတယ

ဆိုတ စဉ်းစ ်းသ ကကညဲ့။ ဘိုေ်းကက်းတတ
ိုဲ့ စတတွ ထ ်းနိုငမ လ ်း။ တစညတည်းကို
စတထ ်းနင
ို တ ။ အေါ ဥတ ကခ တ ါ ဲ့။ ခွ ခ ်းပ ်းတတ ဲ့ မ မငတတ ဲ့ဘူ်း။ သတဖိုဲ့
ဓ ်းထမ်းပ ်းတတ ဲ့ လိုကတဲ့ လူသတသမ ်းေဲ့ သ ်းတတ ရ

ိုလ ခွ ခ ်းပ ်း မ မင

ဘူ်း၊ တူတူ ။ စတဓ တတညပငမတေတ ။ ဘ ဖစလိုဲ့ မတစွ ဘိုရ ်း စတဓ တ
တညပငမတိုေ်းဆိုတတ ဲ့ ဘိုရ ်းမ တလ ဘ တေါသမ မရတ ။
ဘကလိုကတယဆတ
ို
တလ ဘတိုဲ့ တေါသတိုဲ့ တမ

တရ
ိုဲ့ မ ဘကလိုက

တ ။ တလ ဘရရင ဘကလိုကပ ်း ဆနဒ ဂတ၊ တေါသဆိုရငလည်း ဘကလိုကပ ်း
တေါသ ဂတ၊ အမေမသရငလည်းဘ ဘကလိုကပ ်း တမ

ဂတ၊ တကက ကလိုဲ့

ဘကလိုကတယ ဘယ ဂတ၊ အဂတ ၄- ါ်း ဆိုသညမ တလ ဘ တေါသ တမ
မကင်းတဲ့ ဂ
ို ္ လတတွမ တလ ဘ တေါသ တမ

တကက ငဲ့ စတဓ တယမ်းယင
ို မှုကို

ဆိုတ ။
တလ ဘ တေါသ တမ

ကင်းတဲ့ ိုဂ္ လတတွရွေ့စတဓ တ

တယ။ Equanimity အပမတမ်းတညဲ့မတတညပငမတေတယ။

တညပငမတေ
ိုဘကသညဘက

လှု ရ ်းယမ်းယင
ို မှု မရဘူ်း။ တညဲ့မတတညပငမသွ ်းတ ။ အေလို ဖစတအ င
တမတတ ကရိုဏ မိုေတ ဆတ
ို ဲ့တရ ်းတတွ ွ ်းမ ်းပ ်းတအ
ဲ့ ခါ အဆငဲ့ မငဲ့ဆို်း ဖစတဲ့
ဥတ ကခ တရ ်းကို ွ ်းရတယ။ အေလို ဥတ ကခ တရ ်းကို ပ ်းလိုကတအ
ဲ့ ခါမ အေ
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ိုဂ္ လ

တကယဲ့ စတဓ တတညပငမတဲ့သတ
ူ တ စင ဖစသွ ်းပ ်း အလွေ မငဲ့

မတသွ ်းပ ။
ကကညဲ့တလ - တမတတ ဆတ
ို ဲ့ နလို်းသ ်းက ေည်းေည်းစတလှု ရ ်းမှုရတယ၊
မပငမဘူ်း။ သူက သတတဝါတတွရွေ့အက ်းစ်း ွ ်းကို လိုလ ်းပ ်း သတတဝါတတွ ခ မ်းသ
ကက ါတစဆတ
ို ဲ့ လှု ရ ်းမှုတလ်းတတွ ရတယ။ ကရိုဏ ကလည်း သေ ်းတဲ့စတ
ဆိုတတ ဲ့ စတလှု ရ ်းမှုတလ်းတစခို ။ မိုေတ ဆတ
ို
ကလည်း ဝမ်းတ မ ကဝမ်းသ
တ ဆတ
ို တ ဲ့ စတလှု ရ ်းမှုတလ်းတစခို။ ပငမတ မ

တ
ို ဘူ်း၊ လှု ရ ်းမှုတလ်းတတွေဲ့

သွ ်းတေတ ။ စတလှု ရ ်းမှု (emotion) တတွ ရတယ။ ဥတ ကခ က တတ ဲ့ စတ
လှု ရ ်းမှုဆိုတ လို်းဝမရတတ ဲ့ဘူ်း။ ပငမတေပ ။ အေလို ပငမတေတ က

ိုပ ်းတတ ဲ့

အဆငဲ့အတေ်း မငဲ့တယ။
Society မ တေတအ
ဲ့ ခါမ အလို တမတတ ကရိုဏ မိုေတ ဥတ ကခ ေဲ့ တေ
ါ။ မတစွ ဘိုရ ်းက တရ်းခ ယရမယဲ့လမ်းတစခိုကို တ
ဘယဘ သ လိုဲ့ တ

တ

မ

တ ။ ေါ ဘယတရ ်း

ိုတဘူ်း, လူတင
ို ်းလူတင
ို ်း က ငဲ့သို်းနိုငမယဲ့တရ ်း

တတွ ခ ည်း တေ ။
က တေ ကတစခို မတစွ ဘိုရ ်းတ

တဲ့ထမ

ခိုေက အမေတရ ်းကို

ရ တဖွေည်းတ ်းတယ။ ကယ
ို
င
ို ဉ ဏေရ
ဲ့ ၊ ရ လိုဲ့ အတ ဖတတွွေ့ရင - မတက င်းဘူ်းလိုဲ့
အတ ဖတတွွေ့ရင

ယ။ တက င်းတယလိုဲ့ အတ ဖတတွွေ့ရင က ငဲ့သို်း။ Society မ တေ

တဲ့အခါမ တမတတ ကရိုဏ မိုေတ ဥတ ကခ ေဲ့ တေလိုဲ့ တ

တ ။

ရသချာတဲလမ္်ီး
ေါတ မဲ့ မတ ဖရင်းနင
ို တသ်းတဲ့

ဿေ တလ်းတစခိုက က ေတေတသ်းတယ။

ဘ က ေတေတိုေ်းဆိုတတ ဲ့ ဘိုေ်းကက်းတတ
ိုဲ့ တတွ စဉ်းစ ်းကကညဲ့။ တေ ကဘဝဆိုတ
ရသလ ်း၊ တေ ကဘဝမ ေိုဲ့ ဖစဦ်းမ လ ်း၊ တကယဲ့လကတတွွေ့ နင
ို ါ ဲ့မလ ်း။ သ ပ
ည ေလ
ဲ့ ည်း လကတတွွေ့ နင
ို ါ ဲ့မလ ်း။ တခ ွေ့က မရဘူ်း တ
တယ တ

တယ, တခ ွေ့က ရ

တယ။ ဘ သ တရ ်းတတွမ လည်း တခ ွေ့ဘ သ က တေ ကဘဝ ရ

တယ၊ တခ ွေ့ဘ သ က တေ ကဘဝ မရဘူ်း။ က - ရတယ မရဘူ်း။ ကိုယလည်း
မဆို်း ဖတနိုငဘူ်း။ ဘ လို မလ။
ေါ ဲ့အ င တခ ွေ့ဘ သ က တ
က ကိုယခရမယလိုဲ့ တ

တယ။ ကိုယလို ထ ်းတအ
ဲ့ ကိုသိုလတတွ

တယ။ တခ ွေ့ဘ သ က ကယ
ို ခစရ မလိုဘူ်း၊ ထ ဝရ

ဘိုရ ်းတရွေ့ ေူ်းတထ ကပ ်းတတ ဲ့ ဝေခလိုကလရ
ိုဲ့ ရင အကိုသလ
ို တတွက တ

ကကွယ

သုတဓမ္မဒီပလုမ္ာ
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သွ ်းတယ။ အေလို ကွလွခ ကတတွ ရတေပ ်းတတ
ဲ့ ေ က မမတက
ိုဲ့ ယ
ို
ိုငဉ ဏေဲ့ ခိုေ
က တလ ဘ တေါသ တမ

၊ အတလ ဘ အတေါသ အတမ

တတ ဆင ခငသို်းသ လိုဲ့

ရတဲ့အတ ဖမ ်း

ေဲ့ တသကလိုဲ့ တတွ်း

ရနင
ို ါတတ ဲ့မလ ်း၊

မရနိုငဘူ်းတေ ။

တမလွေဘဝ တေ ကဘဝကို ဘယလိုလို ပ ်းတတ ဲ့ အတ ဖရ မလ။ တေ ကဘဝ
ဖစဦ်းမ လ ်း, မ ဖစဘူ်းလ ်း၊ ကိုယလို ထ ်းတဲ့အကိုသိုလတတွရွေ့အက ်းကို ခရဦ်း
မ လ ်း, မခရဘူ်းလ ်း၊ အကိုသိုလတတွက အက ်းတ ်းသလ ်း, မတ ်းဘူ်းလ ်း
ဆိုတ ေဲ့ တသကလ လရ
ိုဲ့ ရင အတ ဖမထိုတနင
ို ဘူ်းတဲ့။ အေလို အတ ဖမထိုတနင
ို
တဲ့အခါမ မတစွ ဘိုရ ်းက တသခ တ လို ဆိုပ ်းတတ ဲ့ မ တယ။ အတ ဖမထိုတ
နိုငတဲ့

က တတ ဲ့ တသခ တဲ့လမ်းကို တရ်းတဲ့၊ ဘယလိုတရ်းမတိုေ်းတဲ့။
တက င်းပ ။ ငါ ေဘဝမ

လူတတ လူတက င်း ဖစတအ ငတေလိုကမယ။

လူတတ လူတက င်းဆိုတဲ့ စေဲ့ ကိုကတအ င တေလိုကမယ။ လူတတ လူတက င်း ဖစ
တအ င တေလက
ို လရ
ိုဲ့ ရင တေ ငဘဝရတယ ဆိုလ။ိုဲ့ ရရငလည်း အိုတက ။ တေ က
ဘဝမ

ငါ

တက င်းတဘ
ဲ့ ဝ တရ ကမယ။ တေ ကဘဝမရဘူ်း ဆိုရငလည်း

အိုတက ။ ေဘဝမ

ငါ

လူတက င်းလူတတ ဖစတယ။ က နစဖကစလို်း

မတက င်းဘူ်းလ ်း။ ေဘဝမ ကိုယဲ့ကယ
ို ကယ
ို လူတတ လူတက င်း ဖစတအ င လို
ခင်း ဖငဲ့ တေ ငဘဝရရငလည်း တက င်းတဲ့ဘဝတရ ကဖိုဲ့ တသခ တယ။ တေ ငဘဝ
မရဘူ်းဆိုလည်း ေဘဝ ငါ လူတက င်း ။ တ

နစဖကတက င်းတဲ့လမ်းကို တရ်း။

က အကိုသိုလတတွကို တခ ွေ့က အက ်းတ ်းတယလိုဲ့ တ
လည်း အကိုသိုလတတွ အက ်းမတ ်းဘူ်းလလ
ိုဲ့ ည်း တ

တယ။ ဘယ

တယ၊ တခ ွေ့က
က မေသလ။

ကိုယတိုငဆို်း ဖတနင
ို ရမယ၊ မဆို်း ဖတနိုငလိုဲ့ ရရင တသခ တ လို ။ အကိုသိုလ
မလို ဘ တေလိုကတ ါ ဲ့။

တ
ို တယ မ

ိုတလ ်း။

ဥ မ အ ်း ဖငဲ့ သူမ ်းအသကသတလရ
ိုဲ့ ရင ငရကက်းတယ၊ တစတယ က
က မကက်းဘူ်း တ
တသ အ ်း ဖငဲ့

တယဆို ါစ၊ိုဲ့ က မသတဘ တေလိုကတ ါ ဲ့။ မသတဘ တေလိုက
ကယ
ို ဲ့အတွက

ေဘဝမ လည်း

ခ မ်းခ မ်းသ သ တေရတယ။

အကိုသိုလက အက ်းတ ်းတယဆိုရငလည်း ကယ
ို က မသတသညဲ့အတွကတကက ငဲ့
အက ်းတ ်းစရ မရဘူ်း။ အကိုသိုလဆိုတ မရ ါဘူ်းလိုဲ့ တ

တဲ့ ိုဂ္ လတတွရွေ့ အယူ

ဝါေအရလည်း ငကယ
ို က အကိုသိုလမရတ ရယ, ကိုယက မလို လိုဲ့ မရတ ရယ
တကက ငဲ့ ဘယဘကက ကကညဲ့ကကညဲ့ ကယ
ို ဲ့မ အကိုသိုလဆိုတ မရဘူ်း။ နစဖက
နစလမ်း တက င်းသွ ်းပ ။

ိုတတယ မ

တ
ို လ ်း။ အကိုသိုလကို ကိုယကယ
ို တိုင

က လို မ မလို တ ။ မလို သညဲ့အတွကတကက ငဲ့ အကိုသိုလက အက ်းတ ်း
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တယဆိုရငလည်း ကယ
ို က မလို သညဲ့အတွကတကက ငဲ့ အက ်းတ ်းမ မ
တခ ွေ့ ဂ
ို ္ လတ

တ
ို ဘူ်း။

တဲ့အတိုင်း အကိုသိုလက အက ်းမတ ်း ါဘူ်း၊ အကိုသိုလဆတ
ို

မရ ါဘူ်းဆိုလိုဲ့ ရရငလည်း

အကိုသိုလမရဘူ်းဆိုရင

ို

ေက တ တ ါ ဲ့။ ကိုယ

ကိုယတိုငက လို လည်း မလို ဘူ်း, မရလည်း မရဘူ်းဆိုတတ ဲ့ နစဖကနစဝ မတက င်း
ဘူ်းလ ်း။
အေါ က လ မသိုတမ
လမ်းလိုဲ့ တ

မတစွ ဘိုရ ်းက ဘဝခရ်းဝယ တရ်းခ ယရမယဲ့

ထ ်းတယ။ မတစွ ဘိုရ ်းက ငါ ဲ့တရ ်းတက င်းတယလိုဲ့ မတ

ဘူ်း။

ဘဝခရ်းတလ ကတဲ့အခါမ သသယ ဖစစရ တတွ ကက လိုဲ့ ရရင တသခ တဲ့လမ်းက
တေ တရ်းခ ယပ ်းတတ ဲ့ တလ ကလိုဲ့ တ

ထ ်းတယ။ အေတတ ဲ့ ဘဝမ ဘ မ စနို်း

စတေ ငဲ့ ဖစတေစရ လည်း မလိုဘူ်း။ အခို မတစွ ဘိုရ ်းခင်းပ ်းတတ ဲ့ တ ်းထ ်းတဲ့
ကသဝါေလမ်းတကက င်းအတိုင်း တလ ကလိုဲ့ ရရင ငါလို တ
မကက်းဘူ်းလ ်း၊ ေါ
မလိုတတ ဲ့ဘူ်း။

ငရကက်းသလ ်း, ငရ

လို တက င်းသလ ်း, မလို တက င်းဘူ်းလ ်း၊ တမ်းစရ ဘ မ
ိုတတယမလ
ိုဲ့
်း။

အ စရတယဆိုရင မလို တက င်းဘူ်း၊ မလို ရဘူ်း။ ကကညဲ့တလ တလ ဘ
တေါသ တမ

ေဆ
ဲ့ ိုရင မတက င်းဘူ်း။ အတလ ဘ အတေါသ အတမ

ေဆ
ဲ့ ိုရင

တက င်းတယ။ လို တက င်း မလို တက င်းက အလို ရတေပ ်းသ ်း။ သဘ ဝအတင
ို ်း
မတစွ ဘိုရ ်းတ

တ ။ သဘ ဝကို တ

၂၅ဝဝ တိုေ်းကလည်း

ူတ

တ ။ မ်းဆိုတ

၊ ေကတေဲ့လည်း

ဘယသူကင
ို ကိုင မ်းကတတ ဲ့ တလ ငမ

၊ ူတစမ

ဆိုတ သဘ ဝတရ ်း ဖစတယ။ ဘယသူမ တ

ူတ

လွေခတ
ဲ့ ဲ့နစတ ါင်း

၊ တေ ငလည်း

။ မတစွ ဘိုရ ်းတ

ူဦ်းမ

၊

တဲ့ ဓမမ

င်းလ စလိုဲ့ မရဘူ်း။

သဘ ဝတရ ်းကို မတစွ ဘိုရ ်းက တတွွေ့တ (Discover)။ ဖေဆင်းတ
မ

ိုတဘူ်း။ သဘ ဝတရ ်းကို သ မငတ ၊ တတွွေ့ရတ သ ဖစတယ။ မတစွ ဘိုရ ်း

က မမရွေ့တတွွေ့ရခ ကတတွကို ဘိုေ်းကက်းတတ
ိုဲ့ တတွလိုကေ က ငဲ့သို်းဖိုဲ့ က လ မသိုတ
မ တ

တတ မူထ ်းတ ဖစ ါတယ၊ ဘိုေ်းကက်းက မတစွ ဘိုရ ်းတ

မူခတ
ဲ့ ဲ့ က လ မသိုတတေကို

ကက ်းတတ

မေမ လို ရင်းလင်းပ ်းတတ ဲ့ ဘဝခရ်းဝယ တရ်းခ ယ

ရမယဲ့လမ်းလိုဲ့ အမညတ ်းပ ်းတတ ဲ့ တ

တ ဖစ ါတယ။ ဤတွင ပ ်းဆို်းပ

ဖစ

ါတယ။ ေါ ဲ့တကက ငဲ့မိုဲ့ မတစွ ဘိုရ ်းတရ်းခ ယတ ်းတဲ့လမ်းတကက င်းတ ေါ် တလ ကပ ်း
တတ ဲ့ တေ ကဆို်းမ ပငမ်းခ မ်းသ ယ တဲ့၊ အတအ်းခ မ်းဆို်း ဖစတဲ့ ေဗဗ ေခ မ်းသ ကို
ကိုယစကယ
ို င မ ကတမ က နိုငကက ါတစကိုေသတည်း။



