
 

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ 

ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊  ဘယ္ဘာသာ၀င္မဆုိ ကုိယ့္ဘာသာ ကုိယ့္အယူ၀ါဒကုိ မွန္တယ္လို႔ 

ယူဆၾကမွာပါပ ဲ

ဓမၼသင္တန္း အမွတ္စဥ္{၁၈} 

၂၈.၀၅.၂၀၁၁- စေနေန႔ သင္တန္းတက္ေရာက္သူ (၁၆)ေယာက္ အမ်ိဳးသား(၁) အမ်ိဳးသမီး(၁၅) 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္သင္တန္းမွာ ဆရာေတာ္က စိတ္၏ ဆင္းရဲမႈ ဗ်သနတရား (၅)ပါးကို 

ရွင္းျပေပးပါတယ္။ အျခားဘာသာ၀င္တုိ႔ကုိ မေျပာပါဘူးတ့ဲ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔နဲ႔ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ေတြ႔ေနရ 

ဆက္ဆံေနရတဲ့ တရားငါးပါးပါတ့ဲ။ ဗ်သနတရားငါးပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာ စိတ္ဆင္းရဲမႈကုိ 

ၿငိမ္းေပ်ာက္ရန္မွာလဲ သတိပ႒ာန္တရားမွတစ္ပါး အျခားမရိွပုံကုိ မိန္႔ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္ ဗ်သနတရား 

(၅)ပါးကုိ အဓိပၸါယ္ မသိရင္သာရိွပါမယ္ ေန႔စဥ္ကိုပဲ ႏႈတ္ျမြက္ဆုိေန ၾကရတယ္ မဟုတ္ပါလား။ 

ဗ်သနတရား ငါးပါးနဲ႔ အေနနီးေပမ့ဲ အေၾကာင္းမွန္ မသိမွာစုိးလုိ႔ ဆရာေတာ္က ဒီ(၅)ပါးကို 

ရွင္းျပေပးလုိက္တာပါ။  

ဤသုိ႔ ကန္ေတာ့ရေသာ ေကာင္းမႈကံ ေစတနာတုိ႔ေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါး၊ ကပ္သံုးပါး၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ 

ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၊ ၀ိပၸတၱိတရားေလးပါး၊ ဗ်သနတရား ငါးပါးတုိ႔မွ အခါခပ္သိမ္း ဘ၀တုိင္းကင္းလြတ္ 

ၿငိမ္းသည္သာျဖစ္၍  မဂ္တရား ဖိုလ္တရား နိဗၺာန္တရားေတာ္ျမတ္ကုိ လွ်င္ျမန္စြာ ရရပါလုိ၏- လုိ႔ 

ဘုရားရွစ္ခိုးၿပီးတုိင္း ေတာင္းဆုိေနၾကတ့ဲ ဆုလာဘ္ေတြထဲမွာ ဗ်သနတရားငါးပါး ပါေနပါတယ္။ 

ဗ်သနတရား(၅)ပါးက ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔၏ အေတြ႔အထိ အမ်ားဆံုး ဆုေတာင္း ျဖစ္ေနသလုိ၊ ဘာသာရိွ 

ဘာသာမရိွ သတၱ၀ါအားလံုးနဲ႔လဲ ဆက္ဆံေနရတ့ဲ တရားတစ္စုပါပဲ။ 



၁။ ဉာတိဗ်သန။   ၂။ ေဘာဂဗ်သန။   ၃။ ေရာဂဗ်သန။  ၄။ ဒိ႒ိဗ်သန။  ၅။ သီလဗ်သန။ လုိ႔ 

ဗ်သနတရား(၅)ပါးကုိ ေဒသနာမွာ အထင္အရွား ျပထားပါတယ္။ ဗ်သနတရား (၅)ပါးကုိ 

ဆရာေတာ္ရွင္းျပထားမႈကုိ မွတ္သားမိသေလာက္ တင္ျပေပးပါရေစ။  

ဗ်သန- ဆိုတာ ပ်က္စီးျခင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ (၁) ဉာတိ(ေဆြမ်ိဳး) ပ်က္စီးျခင္း။ (၂) 

ေဘာဂ(စည္းစိမ္ဥစၥာ) ပ်က္စီးျခင္း။ (၃) ေရာဂ(အနာေရာဂါႏိွပ္စက္၍) ပ်က္စီးျခင္း။ (၄) 

ဒိ႒ိ(အယူ၀ါဒမွား၍) ပ်က္စီးျခင္း။ (၅) သီလ(ကုိယ့္က်င့္တရား) ပ်က္စီးျခင္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

(၁) ေလာကမွာ လူေတြဟာ မိုးေပၚက က်လာတာ၊ ျဗဟၼာ ဗိႆႏိုးက ဖန္ဆင္းတာ မဟုတ္ၾကတဲ့အတြက္ 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း (တစ္ေကာင္ၾကြက္) ေမြးဖြားလာတယ္ ဆုိပါလွ်င္လဲ မိဘက္ ဖဘက္က 

ေဆြမ်ိဳးေမာင္ႏွမေတြ ရိွေနၾကတာမုိ႔ ေဆြမ်ိဳး ပ်က္စီးျခင္းဆုိတဲ့ ဉာတိဗ်သနက မုခ်ေတြ႔ႀကံဳရမည့္ 

တရားတစ္ခုပါ။  

(၂) စည္းစိမ္ဥစၥာ ပ်က္စီးျခင္းဆုိတဲ့ ေဘာဂဗ်သန-ကလဲ နည္းတာနဲ႔ မ်ားတာပဲ ကြာပါမယ္၊ 

လူတုိင္းလူတုိင္းမွာ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး တစ္ပါးပါးေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနရတာပါပဲ။  

(၃) ေရာဂဗ်သနကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိပါရင္လဲ ထင္ရွားလွပါတယ္၊ ကမၻာနဲ႔အ၀ွမ္း ေရာဂါေပါင္းစံု 

ျဖစ္ေနလုိက္တာမ်ား ကုိးဆယ့္ေျခာက္ပါးမက မ်ားလွပါတယ္။ အမည္မတပ္ႏုိင္ေသးတ့ဲ ေရာဂါေတြ 

အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ေရာဂါတစ္မ်ိဴးေပၚလုိက္ ေဆး၀ါးအသစ္ေဖာ္လိုက္နဲ႔ ေရာဂါနဲ႔ေဆး ေျပးတမ္းလုိက္တမ္း 

ကစားေနသလား မွတ္ရပါတယ္။ 

(၄) ဒိ႒ိဗ်သန-ကေတာ့ အယူ၀ါဒ မွားတာကုိ ေခၚတာမုိ႔ နဲနဲရွင္းျပေပးဖို႔ လုိမယ္ထင္ပါတယ္၊ 

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ 

ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊  ဘယ္ဘာသာ၀င္မဆို ကုိယ့္ဘာသာ ကုိယ့္အယူ၀ါဒကုိ မွန္တယ္လုိ႔ 

ယူဆၾကမွာပါပဲ။ ဘာသာမ့ဲ ဘာသာမရိွသူမ်ားကလဲ သူတုိ႔လို ဘာသာမ့ဲေနျခင္းက လြတ္လပ္မႈရွိလုိ႔ 

မွန္တယ္လုိ႔ ယူဆေနၾကေသးတာ ျဖစ္ေလေတာ့- မွားတယ္ မွန္တယ္ဆုိတာ အေျဖမွန္ကုိ 

မရွာႏိုင္ၾကေသးသမွ် ျငင္းခုံေနၾကရဦးမွာပါ။ အေျဖမွန္ ရသြားၾကတဲ့ တစ္ေန႔မွာေတာ့  ျငင္းသူ ရွိၾကမယ္ 

မဟုတ္ပါဘူး။ အေျဖမွန္ဆုိတာ အတုိင္းအတာ တစ္ခုနဲ႔ ရွိေနပါတယ္၊ ဥပမာ အေဆာက္အဦးတစ္ခုသည္ 

ဤ၍ဤမွ် က်ယ္၀န္းတယ္၊ ဤ၍ဤမွွ် ျမင့္တယ္၊ အလ်ားဘယ္ေလာက္၊ အနံဘယ္ေလာက္ဆိုတာ 

အေျဖမွန္ ထြက္ႏိုင္တ့ဲ အမ်ားလက္ခံထားတ့ဲ တုိင္းတာစရာ အရာ၀တၳဳပစၥည္း ရွိေနသလို 

ဘာသာေရးတစ္ခုကို မွန္တယ္ မွားတယ္ဆုိတာ တုိင္းတာၾကည့္စရာ ဓမၼသေဘာတစ္ခု ရိွေနပါတယ္။  

အမ်ားလက္ခံ က်င့္သုံးႏိုင္တ့ဲ မွန္ကန္မႈ တရားကုိ ဓမၼလုိ႔ဆုိတာပါ။  

ေလာကမွာ အမွန္ရွိသလုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ အမွားဆုိတာလဲ ရွိတတ္ပါတယ္၊ အမွန္ေတြသာရိွၿပီး အမွားေတြ 

မရွိေတာ့ရင္ ေလာကလူသားေတြ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါလိမ့္မယ္၊ ေလာကတြင္းမွာ 

ဘုရားရွင္ေတြလဲ ပြင့္ေပးစရာ မလုိေတာ့ဘူး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အၿမဲတမ္း ငိုေနလုိ႔ မျဖစ္သလုိ၊ ရယ္ေနလုိ႔လဲ 



မရပါဘူး၊ ငိုၿပီး ရယ္ရမယ္၊ ရယ္ၿပီးေတာ့လဲ ငုိရေသးတာေလ ဒါမွ ေလာကႀကီးက လွမွာမဟုတ္ပါလား။ 

အမွားေတြသာရိွၿပီး အမွန္တရားေတြ ေပ်ာက္ကြယ္ေနရင္လဲ လူေတြ ရူးကုန္ပါလိမ့္မယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ 

ေလာကႀကီးက လူေတြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သံသရာႀကီးမွာ လည္ပတ္ႏုိင္ေအာင္ အမွန္နဲ႔ အမွားက ရွိကုိ ရိွေနရမည့္ 

အရာပါ။  

စာနဲ႔ေျပာရရင္ သမၼာဒိ႒ိ+မိစၦာဒိ႒ိ။ မွန္ကန္စြာျမင္တယ္၊ မွားယြင္းစြာ ျမင္တယ္ဆိုတဲ့  အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးေပ႔ါ။ 

လက္ကို ေထာင္ၿပလုိက္တဲ့အခါ သူ႔ဘက္ကၾကည့္ရင္ လက္ဖမိုး၊ ကိုယ့္ဘက္ကၾကည့္ရင္ လက္ဖ၀ါးတဲ့၊ 

ဘယ္သူမွန္သလဲ.... ကိုယ့္အျမင္နဲ႔ ကုိယ္ဘက္က ၾကည့္ရင္ေတာ့ ႏွစ္ဦးစလံုး မွန္တယ္ေျပာရမယ္၊ ဒါကုိ 

ျငင္းလုိ႔မရဘူး။  ႏွစ္ဦးစလံုး အေျဖတစ္ခုထဲ ျဖစ္သြားေအာင္ ဘယ္လုိစဥ္းစားၾကမလဲ။ ...... 

လက္ဖ၀ါး+လက္ဖမုိး ဆိုရင္ေတာ့ သူ႕ဖက္ကုိယ့္ဖက္ ျငင္းလုိ႔ ဆံုးမွာလဲမဟုတ္ဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ႏွစ္ဦးလံုး 

လက္ခံႏိုင္တ့ဲ အေျဖရွာၾကည့္ရေအာင္၊ လက္ဖမိုး+လက္ဖ၀ါးလုိ႔ မသံုးသပ္ပဲ လက္လုိ႔တစ္စုထဲ 

လက္ခံလိုက္ရင္ ျငင္းခံုေနစရာ ရွိပါ႔မလား။ ဘယ္ဖက္က ၾကည့္ၾကည့္ လက္ပဲ၊ လက္ဖမိုး+လက္ဖ၀ါးဆုိတာ 

သတ္မွတ္ခ်က္ပဲ၊ လက္လို႔ ေပါင္းယူလိုက္မယ္ဆုိရင္ ျငင္းခံုေနစရာ မလုိေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒီလက္မွာပဲ 

လက္ဖမိုး+လက္ဖ၀ါးက ရွိေနေတာ့ လက္လုိ႔ ေပါင္းယူလုိက္တာနဲ႔ ျငင္းစရာ မလုိေတာ့သလုိ ဘာသာေရး 

ေတြထဲမွာလဲ အစိတ္စိတ္ေတြ လုိက္မေနပဲ အေပါင္းတစ္ခုထဲ ယူၾကည့္ၾကစမ္းပါ။  

အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့... ခႏၶာကုိယ္ႀကီးရယ္- အရာရာ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့စိတ္ရယ္ ဒီႏွစ္မ်ိဳးပါပဲ။ 

သက္ရွိသတၱ၀ါတုိင္းမွာ ကုိယ္နဲ႔စိတ္၊ စိတ္နဲ႔ကုိယ္၊ ဒါပဲမဟုတ္ပါလား၊ ဒီႏွစ္မ်ိဳးပဲရွိပါတယ္၊ 

ဘယ္သူျငင္းႏုိင္သလဲ။ စာလုိေျပာရလ်ွင္ေတာ့ ရုပ္နဲ႔နာမ္ပဲေပါ့။ တနည္းေျပာရလွ်င္ 

သိတတ္တ့ဲသေဘာရယ္၊ မသိတတ္တ့ဲ သေဘာရယ္၊ ဒီႏွစ္ခုပဲ ထင္ရွားရွိၾကပါတယ္။ စိတ္က အရာရာ 

သိတတ္တယ္၊ ရုပ္-ကုိယ္ႀကီးက ဘာမွ မသိတတ္ပါဘူး။ နာတယ္က်င္တယ္ ကုိက္တယ္ခဲတယ္ 

ဆုိတာေတြက ရုပ္ကသိေနတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ နာမ္ေခၚတဲ့ စိတ္ကသိေန ခံစားေနတာပါ။ နာမ္-စိတ္ 

ကင္းေနတ့ဲ လူေသႀကီးကုိ ခြဲတာစိတ္တာေတြ လုပ္ေနေတာ့ ဒီကုိယ္ႀကီးက ဘာသိသလဲ၊ ဘာမွမသိႏုိင္ဘူး၊ 

အဲဒါေၾကာင့္ အျငင္းသံသရာ ကင္းသြားေအာင္ ဘယ္ဘာသာ၀င္ပဲ ျဖစ္ပါေစ၊ ဘာသာမ့ဲပဲ ျဖစ္ပါေစ၊  

ကုိယ္နဲ႔စိတ္၊ သုိ႔မဟုတ္ သိတတ္တ့ဲသေဘာနဲ႔ မသိတတ္တဲ့သေဘာသာ ရွိတယ္လုိ႔ ပထမ 

ယူလုိက္ၾကရေအာင္။ အဲဒီေနာက္မွ... 

ကုိယ္နဲ႔စိတ္သည္ ဘယ္အရာက အရင္ျဖစ္ပါသလဲ. စတင္ပါသလဲ.. စဥ္းစားေပးပါ၊ သုံးသပ္ပါ။ စိတ္က 

သြားခ်င္တယ္၊ ကုိယ္ႀကီးက သြားေပးရတယ္ဆုိရင္ စိတ္က အရင္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ႀကီးက 

ေနာက္ကလုိက္တာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခ်က္ ဆက္စဥ္းစားေပးပါ၊ ကိုယ္ႀကီးက တလွဳပ္လွဳပ္ သြားေနတာကုိ 

ဘယ္သူသိသလဲ.. စိတ္ကသိေနျပန္တယ္။ 

စိတ္ကသြားခ်င္လုိ႔ ကုိယ္ႀကီးက သြားေနရတယ္၊ ကိုယ္ႀကီးသြားေနတာကုိ စိတ္က- သိေနျပန္တယ္ဆုိရင္၊ 

စိတ္(နာမ္)ေၾကာင့္  (ရုပ္)ကုိယ္ႀကီးကသြား၊ (ရုပ္)ကုိယ္ႀကီးသြားလုိ႔ စိတ္(နာမ္)ကသိ။ စိတ္ေၾကာင့္ရုပ္ျဖစ္၊ 

ရုပ္ေၾကာင့္စိတ္ျဖစ္။ စိတ္အေၾကာင္း+ရုပ္အက်ိဳး။ ရုပ္အေၾကာင္း+စိတ္အက်ိဳး၊ အဲဒီလို ဘယ္တရားက 



ေရွ႕က ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မရွိေတာ့ပဲ၊ စိတ္ေၾကာင့္ရုပ္ျဖစ္၊ ရုပ္ေၾကာင့္စိတ္ျဖစ္နဲ႔ အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ိဳးသာ 

သြားေနတယ္ဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဥပမာ အုန္းသီး ဘယ္ကသီးသလဲ ေမးမယ္ဆိုရင္၊  

အုန္းပင္ကသီးတယ္ ေျပာရမယ္။ အုန္းပင္ ဘယ္ကျဖစ္သလဲ ေမးျပန္ရင္၊ အုန္းသီးက ျဖစ္တယ္ 

ေျပာရပါမယ္။ အုန္းပင္နဲ႔ အုန္းသီး အေၾကာင္းအက်ိဳး မကင္းၾကသလုိ၊ စိတ္နဲ႔ ဒီရုပ္ကုိယ္ႀကီးကလဲ 

အေၾကာင္းအက်ိဳး မကင္းၾကပါဘူး။ ကမၻာေပၚမွာ ၿမိဳ႕ေတြ ရြာေတြ၊ တုိင္းႏုိင္ငံႀကီးေတြ၊ သက္မဲ့ရုပ္၀တၳဳေတြ 

သက္ရွိသတၱ၀ါေတြ ျဖစ္ေပၚလာၾကတာ ဘယ္သူကမွ ဖန္ဆင္းတာ မဟုတ္ၾကပါဘူး၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္သာ 

ျဖစ္ေပၚလာရတ့ဲ အက်ိဳးဆက္ တရားေတြသာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

အဲဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာမွာ အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ိဳးသာရိွတယ္၊ ဖန္ဆင္းရွင္ ျဗဟၼာ-ဗိႆႏုိးမရွိလုိ႔၊ 

ေဟာထားတာပါ။ ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းတရားရိွရင္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးတရား ေရာက္လာမွာ 

မလြဲပါဘူး။ မွန္၏အရိပ္က ကုိယ့္္ရုပ္ကုိ ထင္စြာျပသလုိ ကုိယ္လုပ္တ့ဲ ကံ၏ရိပ္ကလဲ ကုိယ့္ဘ၀ကုိ 

ထင္စြာျပပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ လက္ေတြ႔က်တ့ဲ အေတြးအေခၚ တစ္ရပ္ပါပဲ၊ ျငင္းလုိ႔မရပါဘူး။ အေရွ႕အရပ္မွ 

ေနထြက္ၿပီး အေနာက္အရပ္မွာ ေန၀င္ၿမဲျဖစ္သလုိ၊ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ သံုးပါးနဲ႔ ေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈက 

ေကာင္းေသာအက်ိဳးရၿပီး မေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈက မေကာင္းေသာ အက်ိဳးရမွာ ဓမၼသေဘာပဲဆုိတာ 

အမ်ား လက္ခံႏိုင္တဲ့ လက္ေတြ႔တရားပါ။ သမၼာဒိ႒ိ မျဖစ္ပဲ၊ မိစၦာဒိ႒ိ လြဲမွားစြာထင္ျမင္ယူဆ 

ေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ အခုလဲ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာနဲ႔ ေ၀းသလုိ ေနာင္လဲ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ 

ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ျဖစ္လာတ့ဲ ဘ၀ေတြမွာ ေနာင္တတရား မျဖစ္ပြားရေလေအာင္ 

ဒီလုိမွန္ကန္စြာေတြး၊ မွန္ကန္စြာ ျမင္ၾကၿပီး ဒိ႒ိဗ်သန ကင္းကင္းေနႏုိင္ၾကဖုိ႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ 

(၅) သီလဗ်သနဆုိတ့ဲ ကုိယ္က်င့္တရား ပ်က္စီးျခင္းကလဲ လူမႈအသုိင္း အ၀ုိင္းထဲမွာ အေရးပါဆံုး 

တရားတစ္ခုပါပဲ။ သူ႔အသက္သတ္ျခင္း၊ သူပိုင္ဥစၥာပစၥည္း ခိုးယူျခင္း၊ သူ႔သားအိမ္ယာ ျပစ္မွား 

ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ လိမ္ညာေျပာဆုိျခင္း၊ အရက္ေသစာ ဘိန္းကေစာ္ ေသာက္စား မူးယစ္ျခင္းဆုိတ့ဲ 

ေရွာင္က်ဥ္ရမည့္ လူမႈက်င့္၀တ္ ငါးပါးက ကုိယ္တစ္ဦးတည္းအတြက္ အေရးပါသလုိ အမ်ားအတြက္လဲ 

အေရးပါလွပါတယ္။ မိသားတစ္စုကုိပဲ ၾကည့္လုိက္စမ္းပါ၊ လင္နဲ႔မယား ကုိယ့္က်င့္တရား ပ်က္ေနၾကရင္၊ 

သုိ႔မဟုတ္ သားသမီးေတြ ကုိယ္က်င့္တရား ပ်က္ေနၾကရင္၊ မယားက လင္ကုိမယံု၊ လင္က မယားကုိ 

စိတ္မခ်၊ သားသမီးေတြက မိဘကုိ မရုိေသ၊ မိဘက သားသမီးကုိ  အေလးမထားေတာ့ပဲ အဲဒီမိသားစု 

အိမ္ေထာင္ႀကီး လူမႈဘ၀ခရီး လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းထဲမွာ ဘယ္ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔မ်ား ရပ္တည္ ေနၾကရပါသလဲ 

စဥ္းစားလုိ႔သာ ၾကည့္ၾကပါေတာ့။  

သာယာေျဖာင့္ျဖဴး ခ်မ္းေျမ့တဲ့ မိသားစု ဘ၀ကေလး ျဖစ္ဖို႔ရာမွာ သီလဗ်သန ကင္းဖို႔လုိအပ္သလုိ 

ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီး တုိးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ လူမႈဘ၀ ျပည့္စုံသာယာဖုိ႔ကလဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား 

ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲတုိ႔မွာ သီလဗ်သန ကင္းမွျဖစ္မယ္ဆုိတာ ျငင္းစရာ မရွိတ့ဲ အခ်က္တစ္ခုပဲ 

မဟုတ္ပါလား။ လူမႈဘ၀ မျပည့္မစုံၾကလုိ႔ ႏုိင္ငံတကာမွာ လူကြ်န္အျဖစ္ အခုိင္းခံ အေရာင္းစား ခံေနၾကရတ့ဲ 

ႏိုင္ငံသားေတြကုိ လွမ္းေျမွာ္လုိ႔ ၾကည့္လုိက္ၾကစမ္းပါ၊ အလုပ္လုပ္ၾကတာပါ  ဆုိရေပမဲ့ အပယ္ခံဘ၀ 

အနင္းအႏိွမ့္ခံဘ၀နဲ႔ မငတ္ရုံ သာသာေလးပါ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲတုိ႔၏ 



လူွ႔က်င့္၀တ္တရား အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းနဲ႔ ျပည့္စံုျခင္း၊ မျပည့္စုံျခင္းတို႔ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တည္ရွိေနတယ္ဆုိတာ ေျပးမၾကည့္ပဲ ျမင္ေနရတဲ့ အရာေတြပါလုိ႔ 

နားလည္ထားသလုိ ေရးသားတင္ျပရင္း..... ဆက္၍သာ စဥ္းစားေတာ္မူၾကပါလုိ႔ ... 

 

                                 သတၱ၀ါမွန္သေရြ႕ တရားေတြ႔ ခ်မ္းေျမ႕သာယာ ရွိၾကပါေစ။ 

                                                                            ေလးစားစြာျဖင့္…  က်ေနာ္  ဘုန္းသွ်ံ                

                                                                                                 ၀၂- ၀၆- ၂၀၁၁။ 

 

  

  

  

 

 


