
ဒ ေါသန ဲ့ အဒ ေါသ  

ချစ်နိိုင်(စိတ်ပညာ) 

 စာဖတ်သူမ ာျား သိပပ ျားသာျားတတွေပါပဲ။ တဝါဟာရသတဘာထက် ဘဝအတွေက် တကယ ် 

လက်တတွေွေ့ အက  ိျားရ ိ၊ အသ  ျားက တဲ  အတတွေျားအမမင် အမူအက င ် ရတအာင် တ ွေျားတ ွေျားတငမ်ပခ င်လိ ို့ 

ဒ တ ာင်ျားပါျားကိ  တရျားပါတယ်။ အခ တတလာ ညစဉ်လိ လိ  ရ ပ်မမင်သ ကကာျားလိ ငျ်ားတတွေက မပသတဲ  

ကိ ရ ျားယာျား၊ အင်္ဂလိပ်၊ တဟာင ်တကာင်၊ တရ တ်၊ အ ိဒိယ၊ အတမရိကန်ရ ပ်ရ င ်ဇာတ်ကာျားအမ  ိျားမ  ိျားကိ  

တစ်ခ မဟ တ် တစ်ခ ကကည ်မဖစ်တယ်။ တခတ်တဟာင်ျားကာျား၊ ရာဇဝငက်ာျား၊ တခတ်သစ်ကာျားမ  ိျားစ  ပါပဲ။ 

အပစ်အခတ်၊ အတမပျားအလ ာျား၊ အထိ ျားအကကိတ်တတွေတကာ၊ ဘဝသရ ပ်တဖာ်တကာ၊ အခ စ်၊ 

အလွေမ်ျားတကာ၊ ရသစ  စ  ခ စာျားမိပါတယ်။  

 ဇာတ်တကာငတ်တွေ၊ ဇာတ်လမ်ျားတတွေ ကကည ်ရငျ်ားကကည ်ရငျ်ားနဲို့ပဲ လူူ့သတဘာ၊ လူူ့သဘာဝကိ  

လည်ျား တရာျားသတဘာ တတွေျားတတာ င်မခငမ်ိတဲ အခါတတွေလည်ျားရ ိပါတယ်။ ဇာတ်လမ်ျား ဇာတ်ကွေက် 

တတွေကအတကကာငျ်ားနဲို့အက  ိျား က်နဲို့ မဖစ်ပ က်တနတာတတွေကိ  ပရိသတ်ခ စာျားရတလတအာင် တင် က် 

ဖွေဲွေ့ ွေဲွေ့ထာျားတာမဟ တ်လာျား။ 

 အရငျ်ားအမမစ်က သိတဲ အတိ င်ျား   စ်ခ က်ပဲတလ။ မသိမှုနဲို့ တပ်မက်ကပ်ပငိမှုတပတပါ  ။  

 ပါဠိလိ တမပာမ  တပေါ်လွေငမ်ယ်ထင်သူအခ  ိွေ့အတွေက် ထပတ်မပာရရင ် အဝဇိဇာနဲို့တဏ ာ  ိ တဲ  

အရငျ်ားမူလ  စ်ခ မ ာ မမစ်ဖ ာျားခ ကကတာပဲတပါ  ။  ိ ျား ိ ျားရ ာျားရ ာျား  ငျ်ားရဲဒ ကခတရာက်ရတာတတွေ  

ပူတလာငတ်ကကကွေဲကကရဖိ ို့ မဖစ်တပေါ်လာတာတတွေ ိ ရငတ်တာ  တဒါသ၊ တလာဘ၊ တမာဟ ိ တဲ  ဟိတ် 

သတဘာ၊ အက သိ လ် တစတသိက်၊ အက သိ လ်ဟိတ်တတွေ တစ်ခ ခ တတာ ပါလာပပ ။ သူတိ ို့တမ ရင် 

ဇာတ်ကနာပပ တလ။ တဝဒနာ၊ ဒ ကခ၊ တဒါမနဿ၊ ခ ပါယသ တတွေ က်ပပ ျား အက  ိျား က် ဒိ မ  ိ သ အိ ရ လိ  

ပပိ လဲရပပ တပါ  ။ သူဟာ  ငျ်ားရဲမယ်၊ ပူတ ွေျားရမယ်။ ငိ တ ကွေျားရမယ်။ တသာကပရိတဒဝတတွေ  

တလာငပ်မိ က်ကကရတပမ ာပဲ။  

 ဇာတ်လမ်ျားလည်ျားတကာင်ျားတယ်၊ ဇာတ်တကာငတ်တွေက သရ ပ် တ ာငတ်ာလည်ျား သဘာဝ 

သိပ်က တယ်။ ကကည ်ရငျ်ားနဲို့ကိ ယ်ပါ တမမာပါသွောျားမိတယ် ိ ရင ်မ က်ရညတ်တာင်ဝိ င်ျားမိပါရဲွေ့။ သနာျား 
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မိတယ်။ စိတ်ထိခိ က်ခ စာျားရတယ်။ တကယ်တတာ  ဘာမ မ န်ျားဘူျား။ တလာဘ၊ လိ ခ င ်တပ်မက်မှု 

မ ာျားရင် မ ာျားသတလာက်၊ ကက ျားမာျားရငျ်ား ကက ျားမာျားသ တလာက် သူူ့ရဲွေ့  တနာက် က်တွေဲ  ပါမ ာပဲ။  

သိပ်ခ စ်ရင ် စိတ်ညစ်ရမ ာပါပဲ။ အမ န်ျားတတွေ၊ တဒါသတတွေ မတက နပ်မှု၊ ကလဲ စာျားတခ မှု၊   ိပ်စက် 

ကကမ်ျားတမ်ျားမှု၊ အမပန်အလ န် တိ က်ခိ က်မှုတတွေပါလာရင် မ ျားခိ ျားမ   ျား မိ ျားမ   ျား အမ န်ျားသ သရာ 

လည်ကကတတာ တာပဲ။  

 တဒါသ ိ တာ တယဘ ယ မတကာငျ်ားမ န်ျားတတာ  ကျွန်တတာ်တိ ို့ သိသလိ လိ ပါပဲ။ သိ ို့တသာ်  

တမာဟဖ  ျားတတာ  မမမင်ဘူျား၊ မ ငမ်ခင ်ိ ငဘ်ူျား၊ တဒါသမ န်တယ်။ အတတွေျားမ ာျားတစတယ်။ အမမင် 

လွေတဲခ ာတ်စတယ်။ စိတ်ထင်ရာစိ ငျ်ားမိတတ်တယ်။ စိတ်လိ က်မာန်ပါ    ျားမဖတ်တဲ အခါ လွေမဲ ာျား 

တာကိ ပဲ တရ ျားခ ယ်မိစပမဲ။ ပ ထ ဇဉ် အမိ က်တတွေဟာ တဒါသပူျားရင် အရူျားမဖစ်ပပ ျား အမပစ်တတွေ လ ပ်မိ 

ပါတလတရာ။ အသက်ကက ျားတာ ငယ်တာနဲို့လည်ျား မ ိ င်ဘူျား။ ရာထျူားကက ျားတာ ငယ်တာနဲို့လည်ျား 

မ က်စပ်ဘူျား။ 

 တဒါသနဲို့တတွေျားသမျှ၊ တဒါသနဲို့  တမပာသမျှ ၊ တဒါသနဲို့  လ ပ်သမျှဟာ အလွေဲလွေဲ  အမ ာျားမ ာျား။  

မတမပာသင ်၊ မမပ သင ်ဘဲအရာမ  ိျားတတွေခ ည်ျားပဲ တပါ  ။ တဒါသ ိ တဲ ပါဠိတဝါဟာရရဲွေ့အနက်အဓပိပာယ်က 

(၁)စိတ် ိ ျားမခငျ်ား၊ အမ က်ထွေကမ်ခငျ်ား၊ စိတ်တိ မခငျ်ားအမပင် (၂) အမပစ်၊ အနာအ ာ  ိ တဲ   ိ လိ ခ က် 

လည်ျား သက်တရာက်ပါတသျားတယ်။ 

 ရ ပ်ရ ငဇ်ာတ်လမျ်ား ဇာတ်ကွေက်တတွေထမဲ ာ သတ်ကကမဖတ်ကက၊ တသကကတက ကက၊ ငိ ကကယိ ကက၊ 

မဖစ်တပေါ်ရသမျှဟာ တဒါသအတကကာင်ျားခ တတွေ မဖစ်ကကတာကိ  သာဓက တငတ်နသလိ  ကကည ်မမင် 

တနရတယ်။ တဒါသတစတသိက် တဒါသဟိတ်တကကာင ် အက  ိျား က်တတွေဟာ သူသူငါငါ အမပစ်တတွေပဲ 

ခ စာျားရတာပဲ။ 

 တဒါသမ-ူတဇာဟာ ဘာတကကာင ် မဖစ်ရသလဲ။ အတကကာင်ျားရငျ်ားစစ်ရင် အတယာနိတသာ မန ဿ  

ကာရတကကာင ်လိ ို့  စာတပတတွေထဲမ ာ  ိ တယ်။ မိမိလည်ျား စိတ် ိ ျားဖူျားတာပဲ။ စိတ်တိ ဖူျားတာပဲ။  

တဒါသကက ျားမိတာ၊ တဒါသတကက ျား တမပာ ိ မိတာ ရ ိခဲ မိပါရဲွေ့ ။ အဲဒါက မိမိရှု မမင်ပ     လ  ျားသွေငျ်ားမှု  
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အ မက လိ ို့ မဖစ်ရတယ် ိ တာကိ  တတာ   ရာထင်လငျ်ား ဘာသာမပန်တဲ  တပေါ်လ ယာနာဝတတ ကိ  

ဖတ်မိလိ က်မ  သတဘာတပါက်ခဲ ရတယ်။  

 တပေါ်လ ယာနာဝတထ ကိ  မ  မငမ်ျားမမန်မာမှုမပ ပပ ျား မမန်မာ ရ ပ်ရ င်ဇာတ်ကာျားတစ်ကာျားရ ိခဲ ဖျူားတယ်။ 

ဒါရိ က်တာ တမာငလ် တဝ (ဒါရိ က်တာ ဦျားခ စ်ခင်ရဲွေ့သာျား) က ရိ က်ခဲ တာလိ ို့ ထင်တာပဲ။ ဇာတ်ကာျား 

အမည်က တမတတာရ ငမ်တလျား ပငိမ်ျားပငိမ်ျားအတိဲ ။ သရ ပ်တ ာင ် ကတလျားမတလျား အင်္ဂလန်စိန်ဟာ 

အဒဲ   စ် ရ ပ်ရ င်  တပျားပွေဲမ ာ ကတလျားသရ ပ်တ ာင် အကယ်ဒမ    ရခဲ တယ်။ အကယ်ဒမ ပငမိ်ျားပငိမျ်ားအိ 

 ိ ပပ ျား နာမည်တက ာ ်သွောျားခဲ တယ်။ ထာျားပါစိ ို့။ 

 တဒါသနည်ျားရင ်နည်ျားသတလာက် အက  ိျားရ ိတယ်။ 

 တဒါသကက ျားရင ်ကက ျားသတလာက် အမပစ်မဖစ်ရတယ်။ 

 တဒါသမ ာျားရင ်အ တရာယ် ပိ တတ်တယ်။ 

 တဒါသမဖစ်တဲ  ခ စာျားမှုဟာ ပထမ   ျား ဦျားစွော   ိပ်စက်ဖိစ ျားတာကတတာ  မိမခိ ဓာကိ ယ် အစိတ် 

အပိ င်ျားတတွေကိ  ပ  မ န်မဟ တ်တအာင ်ပူတလာင ်ဖ က်  ျားမခင်ျားပါပဲ။  

   လ  ျားခ န်မမန်လာမယ်။ ဒ န်ျားဒ န်ျား-ဒ န်ျားဒ န်ျား။  

 တသွေျားတိ ျား ှုန်ျားမမင ်လာမယ်။  

 တခါင်ျားကိ က်တစမယ်။ တခါငျ်ားမူျားခ င်တယ်။  

 ဇက်တကကာတတွေထိ ျားမယ်။ 

  ကွေက်သာျားတတွေတငျ်ားမာပပ ျား တနလိ ို့ထိ င်လိ ို့က မတကာင်ျားတတာ ဘူျားမဖစ်မယ်။ မ က်လ  ျားက ယ် 

လာမယ်။ မ က်လ  ျားန လာမယ်။  ှုတ်ခမ်ျားတမခာက်လာမယ်။ ရင်ပူလာမယ်။ တတွေျားတလ တတွေျားတလ 

စိတ်တိ တဲ  အရ ိန် မမင ်တလတလ  တပါက်ကွေဲခ င်တလတလပဲ။ ရန်ရ ာခ င်တယ်။ တလာကကက ျားဟာ 

ပူတလာငတ်မခာကတ်သွေွေ့တယ်။  

 မမငမ်မင်သမျှ အရာရာဟာ အက ည်ျားတန်တယ်။ အသ တတွေဟာ နာျားဝင ်ိ ျားတယ်။ အတရာင် 

တတွေဟာ အလိ မက စရာ မမငတ်နရတယ်။ လူတတွေဟာ မတကာငျ်ားပါဘူျားလိ ို့ သိမ်ျားက   ျားပပ ျား ထင်မမင် 

ယူ လာတယ်။  
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 ဒ ေါသရ ဲ့  အပပစ် ကိို  ပြင်ဒအာင်  သတိန ဲ့  ဆ င် ပခင် ကကညော့်နိိုင်ရင်ဒတာော့  ဒကာင််းတ ယ်။  

သိိုဲ့ြဟိုတ်ရင ် အကျ ိ်းဆက်ဒတွေ ပိိုပိိုဆိို်းြယ်။  

 လူတစ်တယာက ် ယ်မိနစ်တလာက် စိတ်တိ တဒါသထွေကလ်ိ ို့ က န်   ျားတဲ  အင်အာျားဟာ မ တာ 

၃၀၀၀ တမပျားလိ ို့ က န်   ျားသွောျားတဲ  အငအ်ာျားနဲို့ ည မျှတယ်လိ ို့ စိတ်ပညာရ င်တတွေရဲွေ့ သ တတသန 

တလ လာခ က်အရ တတွေွေ့ရ ိခဲ ရပါတယ်။ တစတနာနဲို့ တမပာတနတာပါ။  ရာ လ ပ်တယ် မထင်ပါနဲို့။  

 တဒါသထွေကရ်င် တရာင်္ါရတယ်။ 

 တဒါသထွေကရ်င် ရ ပ် ိ ျားသွောျားတယ်။ 

 တဒါသမကကာခဏထွေက်သူဟာ အိ စာလွေယ်တယ်။  

 အိ မငျ်ားရ  မက၊ စိတ်တိ တဒါသမဖစ်ခ နိ်မ ာ ခ ဓာကိ ယ်တွေငျ်ားတ  ို့ မပန်မှုက မပငျ်ားထန်တာမိ ို့  

 ဲလ်တတွေ၊ အရည်တတွေ၊ ဓာတ်တတွေဟာ တမခာျားအခ နိ်တတွေထက် ကစဉ ်ကလ ာျားမဖစ်ပပ ျား အ ိပ် 

တတွေကိ  ထ တ်လ င ်တပျားတတ်ပါသတဲ ။  

 ရ ဲက န်သည် ဇာတ်မ ာ တရွှေခွေက်ကိ ရသင ်လ က်နဲို့ မရလိ ကတ်လမခငျ်ား  ိ ပပ ျား တဒါသခ မပင်ျားစိတ်နဲို့ 

ဘ ရာျားအတလာင်ျားကိ  သတ်မယ်အတမပျားလိ က်လာတဲ  တဒဝဒင်္်တလာငျ်ားဟာ မမစ် ိပ်ကမ်ျားမ ာ ထွေကခ်ွော 

သွောျားလိ ို့ တရလယ်တရာက်တနပပ  မဖစ်တဲ ဘ ရာျားအတလာင်ျားကိ  (လိ က်စရာတလ လည်ျား  တစ်စငျ်ားမ  

မမမင်ရ) တဒါသမပငျ်ားထန်စွော ထွေက်လွေန်ျားလိ ို့ “ဒဟော့ဒကာင်၊ ငေါ ော့ဒရွှေခွေက်ဒပ်းကွေ။ အ  ေါငေါရရြယော့် 

ဒရွှေခွေက်ဟ” အသ က န်တအာ်ဟစ် တမပျားလ ာျားတနရင်ျား တသွေျားပွေက်ပွေက်အန်ကာ လဲတသသွောျားရတယ်။  

 တဒါသစိတ်က မိမိကိ ယ်ကိ  အ ိပ်သင ်တစတယ်။ တရာင်္ါတတွေကိ  ဖိတ်တခေါ်တပလမိ ်မယ်။ 

ရူျားသွေပ်မှုတစ်မ  ိျားပဲ။ သတိထာျားပပ ျား ကကည ်လိ က်ကက။ စိတ်တိ  တဒါသထွေကတ်ယ် ိ တာ ကိ ယ ်အမ ာျား 

တစ်ခ ခ မဖစ်တစ၊ သူတစ်ပါျားမ ာျား၊ ချွတ်ယွေငျ်ားမှု၊ ခ  ိွေ့တဲ မှု၊ နာျားမလည်မှုတစ်ခ ခ မဖစ်တစ အမ န်အကန် 

  လ  ျားသွေငျ်ား ိ င်မခငျ်ား မရ ိမှုတကကာင ် တတာကတ်လာငရ်တဲ  အပူမ ျားပဲ။  

 ဘာအတွေက် စိတ်တိ ရမ ာလဲ။ 

 ဘာတကကာင ် တဒါသကက ျားရမ ာလဲ။ 
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 တဒါသထွေက်ရင် ကိ ယ်ပဲဒ ကခတတွေွေ့ရမ ာ တသခ ာတနတာကိ  ဘာလိ ို့ စိတ်မထိန်ျားရမ ာလဲ။ 

စိတ်ကိ ထိန်ျားပါ။  

 တဒါသ ိ တာ အမပငက်ိ ထွေကလ်ာတဲ  အတမပာအ ိ  အမပ အမူကိ  တခေါ်တာပါ။ စိတ်ထဲမ ာပဲ 

ရ ိတသျားရင် တကာဓလိ ို့တခေါ်ပါတယ်။ ရင်ထဲက အမ က်၊ အလိ မက  မဖစ်တဲ ခ စာျားမှုတပါ  ။ ဒကာဓကိို 

ဒ ေါသလိိုဲ့ ြက ်းစက်ဒအာငြ်ိြဘိာသာ ပညာန ဲ့ သတိန ဲ့ ထိန််းနိိုင်ငငြိ််းနိိုငရ်င် လ ဒတာပ် ။  

 တဒါသလွေယ်လွေယ်ထွေက်တတ်သူ၊ မကကာခဏတဒါသမဖစ်တတ်တဲ သူ၊ တဒါသကက ျားပပ ျား ရမ်ျားတတ် 

သူဟာ ဉာဏ်ပညာနည်ျားပါျားတဲ  လူည  ပါပဲ။ အည  စာျားလူတစ်တယာကရ်ဲွေ့ လကခဏာပဲ။ အသက် 

တိ မယ်၊ ဒ ကခတတွေွေ့မယ်။ မပဿနာမ  ိျားစ   တထွေျားလ  ျားရစ်ပတ်ကက  မယ ် လူမ  ိျားတပပဲ။ 

 ဓာျားကိ ဖ က်တာ ဝါျားမ က်။ 

 လူကိ ဖ က်တာ အမ က်။ တ  ျားပပ တပါ  ။ အသ  ျားမက တဲ  လူစာျားပဲမဖစ်တပတတာ မယ်။ 

 တကာငျ်ားက  ိျားမတပျားတဲ တဒါသကိ  မတပါငျ်ားရဘူျား။ မယ ဉ်တွေဲရဘူျား။ တရ ာင်ရမယ်။ သတိနဲို့  

တဝျားတဝျားက တကွေွေ့ကွေငျ်ား ိ င်ရမယ်။ ဘယ်လိ တရ ာင်ရ ာျားမလဲ။ 

 တဒါသရဲွေ့ နိ်ု့က ငဘ်က် အဒ ေါသ  ိ တဲ  တရာျားရ ိတနတယ်။  

 တဒါသရ ိသမျှ အတဒါသ မကိန်ျား ိ ငဘ်ူျား။ 

 အတဒါသရ ိတနရင် တဒါသမလာ ိ ငတ်တာ ဘူျား။ 

 အတဒါသ ိ တာ ဘာလဲ။ 

 တမတတာနာမ အထတသာ အတဒါတသာ။ 

 ဒ ေါသကင််းစင်ဒသာ အရာက ဒြတတာပေါပ တ ော့။ 

 ဒ ေါသက ြ ်းဆိိုရင ်ဒြတတာက ဒရစငလ်ိိုဒပေါ ော့။  

 တမတတာမြဏမစိ ရ် တရာျား ၄ပါျား ရ ိတယ်။ အာျားလ  ျားသိထာျားကကပပ ျားသာျားပါ။ တမတတာ၊ ကရ ဏာ၊ 

မ ဒတိာ၊ ဥတပကခာတဲ ။ တန်ျားတူ ိ လျှင ် တမတတာဝငပ်ါ။  င်ျားရဲနိမ က် သူ ိ ရင် ကရ ဏာစိတ်နဲို့ 

တမပာ ိ မပ မူ  ကူည အာျားတပျားပါ။ တထာက်ပ  ပါ။ မိမိထက်သာသူမမင်ရလျှင် ဝမ်ျားတမမာက်ပါ။  
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တကာင်ျားတလစွေလိ ို့ မ တ်ယူပါ။ ခ  ျားက  ျားပါ။ မ ဒိတာစိတ်တမွေျားမမ  ိ င်ပါတစ။ (အကယ်၍ မတမွေျား ိ င်ရင် 

မနာလိ စိတ်ဝငလ်ာတတ်တယ်) မ ဒိတာက က သိ လ်စိတ်၊ ဣဿမစဆရိယက အက သိ လ်စိတ်။ 

 အခါတစ်ပါျားမ ာ သိကကာျားမင်ျားက မမတ်စွောဘ ရာျားသခင်ကိ  တလျှာကထ်ာျားတများမမန်ျားတယ်။ 

လူတတွေဟာ စိတ်တအျားခ မ်ျားသာတနလိ ကကပါလ က်နဲို့ ဘာတကကာင ်မ ာျား စိတ် ငျ်ားရဲ ကိ ယ် ငျ်ားရဲ 

ပူတလာငပ်င်ပန်ျား စိတ်မခ မ်ျားမသာ မဖစ်တနကကရသလဲ ဘ ရာျားတဲ ။ (ဟ တ်တာတပါ  ၊ တအျားခ မ်ျားသာယာ 

တနခ င်ကကတာ မ န်ပါလ က် မတအျားခ မ်ျား ိ ငက်ကဘဲကိ ျား) 

 မမတ်စွောဘ ရာျားက တမဖကကာျားတယ်။  

 (လူတတွေစိတ် ငျ်ားရဲကကရမခင်ျားရဲွေ့ အတကကာင်ျားအရငျ်ားတရာျားကတတာ  ကျွန်တတာဟ်ာ တလာဘ၊ 

တဒါသ၊ တမာဟ ိ တဲ  အက သိ လ်ဟိတ် ၃ပါျားတကကာင် လိ ို့ အရင်ကထင်ထာျားမိတာတလ။ ဟာ.. 

လွေသဲြ ာ။) ဣဿ ိ တဲ  မနာလိ မခင်ျားနဲို့ မစဆရိယ ိ တဲ  ဝန်တိ မခင်ျားအတမခခ စိတ်ထာျားတကကာင ်ပဲ 

မဖစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အမ န်တကယ် စိတ်ခ မ်ျားသာခ င်လိ ို့ရ ိရင် အင်မတန် လွေယ်ကူတယ်။ 

ဣဿနဲို့ မစဆရိယတိ ို့ ကင်ျားရ င်ျားပါတစတဲ ။ ဘ ရာျားရ င် တဟာကကာျား အရ ငျ်ားသာျား။  

 သကကပညှသ တ်ကိ  အ  စ်ထ တ်ပပ ျား မဟာစည် ရာတတာဘ် ရာျားကက ျားက ဒ လိ   ိ မိနို့်တတာ် 

မူခဲ တယ်။  

 “ြနာလိိုကင််း၊ ဝန်တိိုရှင််း၊ ချက်ချင််းချြ််းသာြည်” တဲ ။  ရာတတာ ် သ ဃာတတာမ် ာျားက 

မကကာခဏ ထည ်သွေငျ်ားတဟာကကာျားတတာ်မူတာ နာကကာျားရဖူျားပါတယ်။ 

 စိတ်ခ မျ်ားသာ ကိ ယ်ခ မ်ျားသာတနလိ ပါက တလာကဓ တရာျား အတကာငျ်ားအ ိ ျားမ ာျားက ဘယ်လိ  

ဘယ်ပ  ပင် ဖိစ ျား ွေဲတ ာင်သည်ပင် မဖစ်တစ၊ တမတတာဘာဝနာပွောျားရင် သိ ို့မဟ တ် တနို့ညဉ ်မမပတ် 

တမတတသ တ်ကိ  ရ တ် ိ ရင် တကာင်ျားက  ိျား ၁၁ပါျား မတတာင်ျား ိ ရဘဲ မပည ်စ  တယ်။ (အက ယ် 

မတဖာ်မပ တတာ ပါ။) သာဓ ပါဘ ရာျား။  

 တမတတသ တ်ကိ  ရ တ် ိ ပွောျားမ ာျားမယ်။ တမတတာဘာဝနာ၊ တမတတာကမမဋ္ဌာန်ျား စ ျားမဖန်ျားမယ် 

 ိ ရင်တတာ  ဦျားစွောပထမ မပည ်စ  ရမယ ် အတမခခ  ၁၅ခ က်တလာက ် ရ ိပါတသျားတယ်။ ဘာတတွေလဲ။ 

တမတတသ တ်ထဲမ ာ ပါပပ ျားသာျားပါ။ (လျှာရ ည်တယ်တအာကတ်မ ရငလ်ည်ျား ခွေင် လ တ်ပါ။ မမန်မာလိ  
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ရ င်ျားရ င်ျားလင်ျားလင်ျားသိမ  မပည ်စ  တအာင ် ကကိ တငမ်ဖည ် ည်ျားရမ ာမိ ို့ အတရျားကက ျားလိ ို့ ဒါတလျားကိ  

တဖာမ်ပခွေင ်မပ ပါတနာ)်။ 

 တမတတာမပွောျားခင ်ကကိ တငမ်ပင ်ငမ်ဖည ် ည်ျားတပျားထာျားရန် လိ အပ်မည ် အတမခခ  အခ က်မ ာျားမ ာ 

 ၁။ မပ  ိ ငစ်ွေမ်ျားရ ိသူမဖစ်ရမယ်  (သတကကာ) 

 ၂။ တမဖာင ်မတ်ရမယ်  (ဥဇူစ) 

 ၃။ တကာင်ျားစွောတမဖာင ်မ န်ရမယ် (သ ဟ ဇူစ) 

 ၄။  ိ    ျားမလွေယ်သူမဖစ်ရမယ် (တခါင်ျားမမာရ) 

 ၅။  ူျားည  သိမ်တမွေွေ့ရာ၏  (မတင်ျားမာရ) 

 ၆။ မာန်မာနမထာျားရာ  (မတထာင်လ ာျားရ) 

 ၇။ တရာင ်ရဲလွေယ်ရာ၏  

 ၈။ သူတစ်ပါျားတိ ို့ မပ စ တမွေျားမမ လွေယ်သူမ  ိျားမဖစ်ရာ၏ 

 ၉။ ကိစစနည်ျားတစရာ၏ 

 ၁၀။ အသက်တမွေျားမှုတပါ  ပါျားမခငျ်ားရ ိရာ၏ 

 ၁၁။ မ က်စိစတသာ ဣတ္ ဒမ ာျား တည်ပငမိ်ရာ၏ 

 ၁၂။ ရင် က က်တသာ ပညာရ ိရာ၏ 

 ၁၃။ အမူအရာ မကကမ်ျားတမ်ျားတစရာ 

 ၁၄။ တပည ် ဒကာ၊ တ ွေမ  ိျားမ ာျားအတပေါ်မ ာ သ တယာဇဉ် ပငတိွေယ်လွေန်ျားမခငျ်ားမမဖစ်တစရ 

 ၁၅။ ပညာရ င်မ ာျားကဲ ရဲွေ့ဖွေယ် မတကာင်ျားမှုတစ်စ  တစ်ခ ကိ  အနည်ျားငယ်မျှပင် မမပ က င် ရာ။  

စသည်တိ ို့မဖစ်ပါတယ်။ 

 အစွေမျ်ားက န်မဖ စင်သနို့်ရ င်ျားတနမ  တမတတာပိ ို့လ တ်တဲ  အရ ိန်စွေမ်ျားအာျား သတတိတန်ခိ ျားရ ိတပမ ာတပါ  ။ 

ထိတရာက်မ ာတပါ  ။ ဒ ေါသရ ဲ့ အပပစ်ကိို ပြငဒ်အာငက်ကညော့်ပေါ။ ဒြတတာရ ဲ့အကျ ိ်းကိို သိဒအာင်ကျငော့်ပေါ။ 

ဘဝ ိ တာ တန်ဖိ ျားရ ိသွောျားတပမ ာပဲတလ။ 
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 (မ တမဖာင ်မတ်ခဲ လိ ို့ ဒ ကခနဲို့ လ လ တတွေွေ့တနကကရတာတလ။  က်ပပ ျား သူတစ်ပါျားကိ  အမပစ်ရ ာ 

ရန်လ ပ်၊ ဒ ကခတပျားတနသမျှ ပိ  ိ ျားတနမ ာပဲ။) သိရ  မျှမက က င ်ကကမ  တလာကသာယာမယ်။ 

 တမတတသ တ်ထဲမ ာပါတာ သိမ တ်စရာ ရ ိပါတသျားတယ်။ 

 “မ ာျားတဲ အယူဝါဒကိ  လက်မခ   င ်။ ကိ ယ်က င ်သ လရ ိရာ၏။ မင်္်ဉာဏ်အမမင်  င ် မပည ်စ  ရာ 

၏။ ကိတလသာအာရ  တိ ို့၌ တပ်မက ် စ်သက်မခင်ျားကိ  ပယ်ဖ က်ရာ၏။ ကိတလသာအာရ  တိ ို့၌ 

တပ်မက ် စ်သက်မခငျ်ားကိ  ပယ်တဖ ာက်ရာ၏”တဲ ။ ကဲ, သိကကရပါပပ ။ တလာကမ ာ သ လရဲွေ့င်္ ဏ် 

တက ျားဇူျားဟာ ထူျားမခာျားမမင ်မာျားတယ်။ မ န်ကန်တဲ  သစစာတရာျားဟာ တကာင်ျားမမတ်လ တယ်။ တမတတာ 

(ပိ ို့) ပွောျားမ ာျားမခငျ်ားဟာ မိမိနဲို့တကွေတသာ တလာကကိ  တကာင်ျားက  ိျားခ မ်ျားသာတ ာင်မခငျ်ား မဖစ်ပါတယ်။ 

တစ်ခ စဉ်ျားစာျားမိလာတာက (ယခင်လ  ျားဝသတိမထာျားမိခဲ ဖူျားပါ) သ လကင်ျားမဲ သူ၊ သစစာမရ ိသူ၊ 

အကကင်လူအကကမ်ျားသမာျားပ င်္္ိ လ်အခ  ိွေ့ဟာ တမတတာသတဘာထာျား(အတဒါတသာ)နဲို့ တဝျားကွောခဲ ပပ ျား 

တဒါသနဲို့တန၊ တဒါသနဲို့ တသကကမ ာပါတကာျား။ သနာျားစရာကရ ဏာ သက်မိပါရဲွေ့။ ဘယ်သူမမပ  

မိမိမှုပါတလ။ 

 ခ စ်မိတ်တ ွေတိ ို့ ၊ သ လမဖည ် ည်ျားကကပါ။ သစစာရ ိကက တစာင ်သိကကပါ။ တမတတာပွောျားရာ 

စွေမ်ျားအာျားထက်မမက်ပါလိမ ်မယ်။ 

 တမတတာမဖန်ျားမ  လန်ျား န်ျား ကကတပမယ်။ တလာကတကာငျ်ားက  ိျားကိ  သယ်ပိ ျားရ က်တ ာင်  

တအာငမ်မင်ကကပါတစ။ 

 

 

 

 


