
ပေဒသာစံ ုလူ႕အဖြ ဲ ႕အစည္း ႏွင့ ္ေပါင္းကူး 

 

ကြ ဲ ျပားစ ံ ုလင္မ ႈအတြက္ေပါင ္ းကူး၏ ခံယူခ်က္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ပေဒသာစုံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တယ္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြစုံလင္ကြဲျပားတယ္။  သဘာ၀ 

ေတာ ေတာင္ေရေျမ နဲ႔ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲေတြကလည္း စုံလင္လွပါတယ္။ ဒီလုိစံုလင္ကြဲျပားေနတဲ့ အရာတုိင္းဟာ ျမန္မာ့အလွနဲ႔ 

ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ့ သပၸါယျဖစ္မႈကို သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ အသီးသီး ေဖာ္ေဆာင္ႀကတယ္။ ဒီလို မ်ိဳးကြဲစံုလင္ျခင္းကပ ဲ

ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အားသာခ်က္ၾကီးတစ္ခု လုိ႔  ေပါင္းကူးအေနနဲ႕ လက္ခံထားပါတယ္။  

ဒါေပမယ္႕ ေပါင္းကူးနဲ႔ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ့ အေတြ႕အၾကံဳအရေတာ့ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ 

လူတစ္စုတစ္ဖြဲ႕ က မိမိတို႔ဟာ အၿခား လူတစ္စုတစ္ဖြဲ႕ထက္ သာလြန္ တယ္၊ ငါတုိ႔ကပုိၿပီးျမင့္ျမတ္တယ္လုိ႔  

သတ္မွတ္ျပဌာန္းလာတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ျပည္သူေတြၾကားက သဟဇာတျဖစ္မႈနဲ႔ လူသားတုိ႔ရ ဲ စံုလင္ကြဲျပားမႈတန္ဖုိးေတြ 

ပ်က္စီးယုိယြင္းလာတယ္ဆုိတာပါပဲ။  

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႕မဟုတ္ လူတစ္စုတစ္ဖြဲ႕ဟာ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ လက္၀ယ္ပိုင္ ဆုိင္ထားတဲ႔ အာဏာကုိ 

အလြဲသံုးစား လုပ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ိဳးစုကုိေတာ့ ပိုၿပီးမ်က္ႏွာသာေပးဆက္ဆံၿပီး အခ်ိဳ႕ကုိ ႏွိ္မ့္ခ်ပစ္တာ၊ 

အခ်ိဳ႕အစုအဖြဲ႕ေတြကို အျခားသူေတြထက္ ေနရာေပးလုိက္ၿပီး မိမိတုိ႔ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား နဲ႔အာဏာ ျမင့္တက္လာေအာင္ 

လုပ္တာ၊ မိမိအင္အားအတြက္ သယံဇာတအရင္း အၿမစ္ေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး  အျခားသူေတြရဲ့  အျပဳအမူ၊ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ 

သေဘာထားေတြကုိ လိုသလုိထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ၾကိဳးစားလာၾကပါတဲ့အခါမွာ  ဒီအႏ ၱရာယ္ ဟာ ပုိၾကီးလာပါတယ္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြရဲ့ လူမႈဘ၀သဟဇာတၿဖစ္မႈကုိၿခိမ္းေၿခာက္ေနတဲ့အႏ ၱရာယ္မ်ား 

 လူသားတုိင္းရဲ့ တန္းတူညီတူအခြင့္အေရးကုိ ေလးစားရမယ့္ အစား 

ဘာသာတရားတစ္ခုသက္၀င္ယုံၾကည္သူေတြက အျခား ဘာသာတရားတစ္ခုကုိ 

သက္၀င္ယုံၾကည္သူေတြထက္ျမင့္ျမတ္တယ္လုိ႔ ပုံေဖာ္ခ်င္ၾကတဲ့ 

အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ  

 

 ဒီလူမ်ိဳးဆုိရင္ေတာ့ ဒီလုိခ်ည္းပဲဆုိတဲ့ ပုံေသကားခ် မွတ္ယူမႈေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားရဲ့ 

အမုန္းတရားေတြကုိ ပြားမ်ားေစတဲ့ လက္ရိွျဖစ္ပြားေနဆဲ ၿပည္တြင္းစစ္ 

 အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ ကာကြယ္သေယာင္ေယာင္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ အခြင့္အေရးမရိွေအာင္ 

လုပ္ေနၾကတာ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာေနထိုင္ေနၾကတဲ့ အခ်ဳိ႕ေသာလူအစုအဖြဲ႕ေတြကုိ လူသားတုိ႔႔ရအပ္တဲ့ 

အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမေပးတာ။ (ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ေနထုိင္ေနႀကတဲ႔ လူေတြရဲ႕အေၿခခံ 

အခြင္႕အေရးေတြကုိ  အသိအမွတ္မျပဳတာ)  



လူ႔တန္ဖိုးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အယူမွားေနသူေတြ၊ အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္မႈေတြ၊ သယံဇာတအရင္းအၿမစ္ေတြနဲ႔ 

ျပည္သူေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႕ႀကိဳးစားေနၾကတာေတြရဲ့  အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနန႔ဲ၊ ရပ္ရြာအေနန႔ဲ ၊ 

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအေနနဲ႔  မညီမွ်မႈေတြနဲ႕ပဋိပကၡၿဖစ္မႈ ေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရတာပါပဲ။ ဒီ ပဋိပကၡေတြရဲ႕ ရုိက္ခတ္မႈကုိ 

မေရွာင္လႊဲႏုိင္ဘ ဲ အၿပင္းထန္ဆံုးခံရေလ႕ရွိတဲ႔သူေတြကေတာ႕႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ေဘးဖယ္ခံရတ့ဲ လူတန္းစားေတြ၊ 

အင္အားအနည္းဆုံးလူတန္းစားေတြပ ဲျဖစ္ပါတယ္။  

လူသားတန္ဖိုးကုိ တလြဲအဆင့္အတန္းခြဲျခားသတ္မွတ္မႈ၊ အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္မႈေတြ၊ ျပည္သူေတြနဲ႔ 

သယံဇာအရင္းအၿမစ္ေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႕ႀကိဳးစားမႈေတြ ေႀကာင္႕ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့  တန္းတူညီတူမရိွမႈနဲ႔ ပဋိပကၡေတြ 

အမ်ားဆုံးေပၚ ေပါက္လာေလ႕ရွိတဲ့ စုံလင္ကြဲျပားမႈနဲ႔ ျဖစ္တည္ေနတဲ့ ဧရိယာ ငါးခု ကုိ ေပါင္းကူးရဲ႕၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ 

မိတ္ဖက္မ်ားက  ၂၀၁၄ ခုနစ္မွာက်င္းပခ႔ဲတဲ႕႔ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြ ဲ ေတြမွာ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီဧရိယာ 

ငါးခုကေတာ့ 

၁။ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈကြဲျပားျခင္း 

၂။ လူမ်ိဳးကြဲျပားျခင္း 

၃။ က်ားမဟူ၍ျခားနားျခင္း 

၄။  မသန္စြမ္းျခင္း၊ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ကြဲျပားေနရျခင္း 

၅။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟျခင္း 

ဒီကြဲျပားပုံငါးမ်ိဳးနဲ႔  ဒီနယ္ပယ္ေတြမွာျဖစ္လာတတ္တဲ ့ မညီမွ်မႈနဲ႔ ပဋိပကၡေတြက နီးကပ္စြာ ဆက္ႏႊယ္ေနပါတယ္။ 

ဥပမာေပးရမယ္ဆုိရင္ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈအမ်ိဳးအစားအလုိက္ လူမ်ိဳးေတြကလည္း ကြာသြားတာကုိေတြ႕ႏိုင္တယ္။ 

ေနာက္ၿပီး ကိုးကြယ္ေနၾကတ့ဲ ဘာသာတုိင္းမွာ အစဥ္အလာအားျဖင့္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြထက္စာရင္ အမ်ိဳးသားေတြကုိ 

ပုိေနရာေပးေလ့ရွိတယ္။ အမ်ိဳးသား ေတြထဲမွာေတာင္ ခပ္ႏြဲ႕ႏြဲ႕ အမ်ိဳးသားထက္စာရင္ ေယာက်ာ္းပီသတဲ့ အမ်ိဳးသားကုိ 

ပုိၿပီးႏွစ္လိုၾကျပန္တယ္။ 

 

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အစဥ္အလာအရဟု အမည္ခံၿပီးလူတန္းစားခြဲျခားမႈကုိ အားေပးလာၾကေသာအခါ 

ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရိုးရာဓေလ႕ေတြနဲ႕႔ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု အတူတကြ တည္ရွိႀကတယ္။ ဒါေပမယ့္  

တခ်ိဳ႕အေျခအေနေတြမွာ ရိုးရာဓေလ့တစ္ခု (သုိ႔မဟုတ္) ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခု ကုိအေၾကာင္းျပၿပီး  လူတစ္ဦးနဲ႔ 

တစ္ဦးၾကားမညီမွ်မႈေတြနဲ႔  မသင့္ျမတ္ၾကတာေတြဟာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တာေတြ ျဖစ္ေနသေယာင္ေျပာဆုိၾကပါတယ္။ 

တကယ္က ဒါေတြရဲ႕ အရင္းခံကေတာ့ လူလူခ်င္းတန္ဖိုးမတူဘူးလုိ႔ ယူဆလုိက္တာ၊ အာဏာကုိ အလြဲသံုးခ်င္တာ၊ 

ခ်ဳပ္ကုိင္ခ်င္တာေတြကသာ ပဋိပကၡေတြရဲ့ အရင္းခံပါ။  

ဥပမာအားၿဖင့္ လက္ထပ္ထိမ္းၿမားၿခင္းမၿပဳမ္ီ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္နဲ႔ မိန္းမတစ္ေယာက္လိင္ဆက္ဆံတတ္ 

တာမ်ိဳးဟာ  ဟိုးေရွးပေ၀သဏီကတည္းက ရွိခဲ့တာမ်ိဳးပါ။  ဒါကလည္း အစဥ္အလာတစ္ခုဆိုပါေတာ့ ။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ 

အမ်ိဳးသား အမ်ိဳး သမီးငယ္ ေတြကို လက္မထပ္ခင္ ကာမႏီွးေႏွာမႈမျပဳႀကဖုိ႕ ဆုံးမခဲ့ၾကတယ္။  တနည္းအားျဖင့္ ေတာ့ 



ဒါဟာ လူငယ္ေတြ မွာရိွခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာတစ္ခုကို ေနာင္ေတာ့ သူတုိ႔ အေပၚကုိ ၾသဇာရိွတ့ ဲ သူေတြက 

ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္တဲ့သေဘာေပါ့။ ဒီလူေတြထဲမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ မိဘေတြပါမယ္၊ ရပ္မိရပ္ဖေတြပါႏိုင္တယ္၊ ေနာက္ကြယ္မွာ 

အတင္းေျပာမယ့္ ၊  လက္မထပ္ခင္ကာမႏီွးေႏွာတာကုိ ရွက္စရာလုိ႔ ထင္တဲ့ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြပါမယ္။ 

ဒီလူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ၾသဇာနဲ႔ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈေတြကုိ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚအမ်ားဆုံး အသုံးခ်ေလ့ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။  

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူတခ်ိဳ႕ကေတာ႕ ျမန္မာ႕ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ဓေလ႕ထုံးတမ္းေတြ အရ 

အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အပ်ိဳစင္ဘ၀ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ လို႕စတင္ျငင္းခံုႀကပါတယ္။ 

သူတို႕အေနနဲ႔ သမီးပ်ိဳေတြကုိ ညအခါ အျပင္ထြက္ခြင့္မေပးတာဟာ သမီးေတြကုိ ခ်စ္လုိ႕ၿဖစ္ၿပီး 

ဒီအမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြအေပၚ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ေရာက္ႏုိင္မယ့္ အႏၲရာယ္ နဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ေ၀ဖန္ကဲ႕ရဲ႕မႈ၊ 

အရွက္ရမႈေတြ ကေန လြတ္ေအာင္ကာကြယ္ဖုိ႕ဆုိၿပီး ေၿပာႀကပါတယ္။ 

တျခားသူေတြကေတာ့ ဒါဟာ အေဖလုပ္သူရဲ့  ပတ္၀န္းက်င္က အေျပာအဆုိခံရမွာကုိ ေႀကာက္တဲ့စိတ္ 

ကေနေပါက္ဖြားလာတ့ဲဖခင္တစ္ေယာက္ရ့ဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကုိ တလြဲသံုးတာ၊ခ်ဳပ္ျခယ္တာ လို႕ထင္ေႀကး ေပးႀကပါတယ္။ 

ရပ္ရြာက ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက သူ႕ရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳကိုမွ်ေ၀ပါတယ္- 

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ရြာမွာ မိန္းကေလးေတြ စကတ္ေတြေဘာင္းဘီေတြ၀တ္တာေတြ႕ရင္ လူအမ်ားစုက ဘာသာေရး 

ဓေလ႕ထုံးတမ္းေတြနဲ႕မကုိက္ညီဘူးဆို ၿပီး အိေျႏၵမရိွဘူးလုိ႔ ရႈတ္ခ်ခ်င္ႀကတယ္။ တကယ္ေတာ႕ဗုဒၶကုိယ္တုိင္က 

မိန္းကေလး ေတြ ဘာ၀တ္ရမယ္ ညာ၀တ္ရမယ္လို႕ မေၿပာခဲ႕ပါဘူး။ လူေတြက ဒီစည္းကမ္းေတြကုိ လုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ 

ဒီစည္းကမ္းေတြေပၚလာေတာ့  မိန္းကေလးေတြကုိ သူတို႔ စမ္းလုိ႔ရတယ္။ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ရတယ္။”  

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိတက္ေရာက္လာတ့ဲ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကေတာ႕- 

“တေလာတုန္းက ကၽြန္မဘုရားသြားတယ္။ မိန္းကေလးၿဖစ္ေနတ့ဲ အတြက္ ေစတီရဲ႕အတြင္းပုိင္း အလယ္ေနရာကို 

၀င္လုိ႕မရခဲ႔ဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေခြးမေလးတစ္ေကာင္က အဲဒီေနရာကုိ   ၀င္လိုက္ထြက္လုိက္ လုပ္ေနတာကုိ 

ေတြ႕လုိက္ရေတာ့ ကၽြန္မဘာသာစဥ္းစားတယ္။ “ေခြးေတာင္ ၀င္လုိ႔ရေသးတာ။ ငါကဘာလုိ႔ ၀င္လို႔မရတာလဲ။ 

အဲသလုိဆုိရင္ ကၽြန္မက  ေခြးတစ္ ေကာင္ေလာက္ ေတာင္ အဆင္႕အတန္းရွိရဲ႕လားလုိ႔”ကို ေတြးမိလုိက္တယ္။ 

စုံလင္ကြဲျပားမႈကုိ အႏၲရယ္လုိ႔ျမင္မွာလား၊ ကိုယ္နဲ႔ မတူရင္လည္းကိစၥမရိွဘူးလုိ႔ ျမင္မွာလား 

အထက္ကဆုိခဲ့သလုိပ ဲ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ လူတစ္စုတစ္ဖြဲ႕က မိမိတို႔ဟာ တစ္ၿခား 

သူေတြထက္ပုိၿပီး တန္ဖိုးရွိတယ္ သာလြန္တယ္လို႔ တန္ဖုိးျဖတ္္လာတာနဲ႔ အမွ် လူမႈဘ၀ေတြဟန္ခ်က္ညီေနတာ 

သဟဇာတျဖစ္ေနတာေတြကုိ ျခိမ္းေျခာက္လာၾကတယ္။ 

ဗုဒၡဘာသာနဲ႔ အျခားဘာသာၾကီးေတြဟာ လူေတြကုိ မိမိကုိယ္ကုိမိမိ တရားနဲ႔ မျပတ္ဆင္ၿခင္သံုးသပ္ဖုိ႔ ၊ ပုိၿပီး 

ေကာင္းတဲ့ လူတစ္ေတြျဖစ္လာဖုိ႔ကို သင္ႀကားေပးၾကေပမယ့္လည္း လူေတြဟာ အျခားလူတစ္ေယာက္ကုိ ေကာင္းတယ္ 

ဆုိးတယ္လို႔ ခ်က္ခ်င္း ဆံုးျဖတ္ပစ္ၾကဖို႔ ၀န္မေလးႀကဘူး။  လူအခ်င္းခ်င္း သပၸါယၿဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ကမာၻ တစ္ခုကို 

တည္ေဆာက္ရာမွာ မိမိအေနနဲ႔ ပါ၀င္ႏုိင္ဖုိ႔ ဆႏၵရိွတယ္ဆိုရင္  မိမိတုိ႔ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အလြယ္တကူ ဆြဲလိုက္တဲ့ 



ေကာက္ခ်က္ေတြဟာ စိတ္ထဲက တလြဲ ထင္ေနတာေတြ၊ စိတ္ထဲေပၚလာတ့ဲအတုိင္းမစဥ္းစားဘဲ တုံ႔ျပန္လုိက္တာေတြ 

ျဖစ္ေနတတ္တာကုိ ၾကပ္ၾကပ္သတိျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။  

လူေတြကုိ အလြယ္တကူ ထင္သလုိေကာက္ခ်က္ဆြဲတတ္တဲ့ အက်င့္ေတြကေန  “ သူတို႔ကဒီလို” “ 

ငါတုိ႔ကဟုိလုိ”  ဆိုတဲ့ အုပ္စုခ်င္းခြဲျခားတဲ့ စိတ္မ်ိဳးေပၚေပါက္လာရင္ေတာ့ ကြဲျပားစုံလင္မႈနဲ႔ အခ်င္းခ်င္းသပၸါယ 

ျဖစ္ေနတ့ဲအေျခအေနကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လာေတာ့မွာျဖစ္တယ္။ “သူတို႔” နဲ႔ “ ငါတုိ႔” ကြဲျပားလာတဲ့အခါ စိတ္ထဲကအလုိလို 

ကုိယ့္အုပ္စု ကေကာင္းၿပီး သူမ်ားအုပ္စုက မေကာင္းဘူးလုိ႔ ထင္လာတာျဖစ္တယ္။ ဒီလုိအေျခအေနေတြျဖစ္လာရင္ 

ကြဲၿပားၿခားနားမႈဆုိတာ လူတစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး မတူမွ မတူတာပဲေလလုိ႔ယူဆၾကတာမ်ိဳး မဟုတ္ ေတာ့ဘ ဲသူတုိ႔ေတြရဲ့ တန္ဖိုးနဲ႔ 

ငါတုိ႔ေတြရဲ့ တန္ဖုိးမတူဘူးလုိ႔ ထင္လာတယ္။ ဒီမတူညီတာကုိပဲအႏၲရာယ္တစ္ခု လုိ႕သတ္မွတ္လာတာၿဖစ္တယ္။ 

ဒီလိုအေၿခအေနေရာက္လာရင္ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့  သိပ္ၿပီးအႏၲရယ္မ်ားတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲေတြကုိ 

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြနဲ႕ မြတ္ဆလင္ေတြအႀကား ၿဖစ္ပြားခဲ႕တဲ႕ေသြးထြက္သံယုိ ပဋိပကၡေတြမွာ မ်က္၀ါးထင္ထင္ 

ျမင္ေတြ႕ခ့ဲရၿပီၿဖစ္တယ္။ ႏွစ္ဖက္စလုံးကလူေတြေသေႀကပ်က္စီးခဲ႕ရသလုိ ေနစရာအိမ္နဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း 

ပ်က္စီးခဲ့တယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ အသားေရာင္အေပၚမူတည္ၿပီး ကုိးကြယ္တဲ့ ဘာသာကုိမွန္းဆကာ အိမ္နီးနားခ်င္း 

တစ္ဦးတစ္နဲ႕တစ္ဦး တုတ္ဆြဲဓါးဆြဲအေျခအေနေတြ ၿဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ 

ဒီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ့ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိတ္အပုိင္းေတြက အားေပးအားေၿမွာက္ၿပဳခဲ့တဲ့ဒီအႀကမ္းဖက္မႈေတြေႀကာင္႕ 

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရတယ္။ “ ဘာေတြျဖစ္ေနတာလ”ဲ ၊ “ ဒါေတြတကယ္ျဖစ္ေနတာလား”၊ “ေနာက္ကြယ္က 

ဘယ္သူေတြပါေနတာလဲ” ဒီလုိေမးခြန္းေတြကုိ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ျပန္မေမးျဖစ္ဘဲနဲ႔ လူေတြကလည္း အဆုိးဆုံးသတင္းေတြကုိ 

တစ္ထစ္ခ်ယုံႀကည္ခဲ႔ၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ေကာလဟလ ေတြဟာ ေတာမီးလုိကူးစက္ပ်ံ႕ပြားခဲ့တယ္။ 

တစ္ခ်ိန္တုန္းက တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးထားရွိခဲ႕တဲ႕ ယုံႀကည္ေလးစားမႈအစား ေဒါသ၊ ေႀကာက္ရြံမႈ၊ မုန္းတီး ရြံရွာမႈ 

ေတြက အစားထုိးခဲ႕တယ္။ ငါတုိ႕ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ  အတူတကြ ေနထုိင္ႀကတယ္ ဆိုတဲ့အေျခအေနကေန သူတုိ႕ဟာ 

ငါတုိ႕အတြက္ အႏၲရာယ္ ဆုိၿပီးသေဘာထားေတြေၿပာင္းလဲကုန္ၾကတယ္။ 

 

စိတ္ခံစားမႈရဲ႕အေရးၾကီးပုံ 

ေႀကာက္ရြံ႕စိတ္၊ မုန္းတီးစိတ္ နဲ႕ ေဒါသစိတ္ေတြဟာ အဖ်က္သေဘာအေဆာင္ဆုံး စိတ္ခံစားမႈ ေတြၿဖစ္ 

တယ္လုိ႕ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူေတြ သဘာတူလက္ခံခဲ႕တယ္။ ဒီစိတ္ခံစားမႈေတြက 

ပစ္မွတ္တစ္ခုခုကုိ ဦးတည္ထားေလ႕ရွိတယ္။ အဲဒီပစ္မွတ္ကလည္း မ်ားေသာအားၿဖင္႔ ျခားနားေနတဲ႕ လူ တစ္စုၿဖစ္တယ္။ 

ဒီလူေတြ ထြက္သြားသင္႔တယ္။ ဒီလူေတြ ခံရတာနည္းေသးတယ္။ ဒီလူေတြ တစ္ဖက္သတ္အႏွိမ္ခံရတာဟာ 

ဘာမွမမွားဘူး ၊ သူတို႔ကုိ ဒီလုိပဲလုပ္ရမွာလုိ႔ ယူဆေလ့ရိွၾကတယ္။ 

ဒီလိုစိတ္ခံစားမႈေတြက မယုံႏုိင္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အင္အားၾကီးတယ္။ လူေတြကိုေလာင္ၿမိဳက္ေစတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တ႔ိုလုပ္မယ္လုိ႔ တစ္ခါမွ မထင္ထားတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳးေတြကိုလုပ္ဖုိ႔ တြန္းပုိ႔ႏိုင္တယ္။ ၾကမ္းတမ္းတဲ့၊ 

စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတယ္၊ လူေတြသေလာက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကုိလုပ္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းႏိုင္တယ္။ 



အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သူတစ္ေယာက္ကေတာ့ မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဘာသာေရး 

ပဋိပကၡေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး- 

“အစတုန္းက ကၽြန္ေတာ္ မြတ္ဆလင္ေတြကုိ မုန္းတီးခဲ႔တယ္။ မြတ္ဆလင္ေတြက ရခုိင္ကဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကို 

တုိက္ခုိက္ေနတဲ႕ ဗီဒီယုိတစ္ခုကုိႀကည္႕႔ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ရူးမတတ္ေဒါသထြက္ခဲ႕ရတယ္။ ေနာက္ေတာ႕မွ ဒီပဋိပကၡ 

ေတြကိုေနာက္ကြယ္က လူတစ္စုက သူတုိ႔ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အမုန္းေတြဆြေပးၿပီးၾကိဳးကုိင္ေနတယ္ ဆုိတာ 

သိလာရတယ္။ ႏွစ္ဖက္လုံးက ဘာသာ၀င္ေတြ မလုိအပ္ဘ ဲအသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ ရတယ္။ အခုေတာ့ကိုယ္ကုိယ္တိုင္က စၿပီး  

မိမိစိတ္ကုိ မိမိျပန္ၿပီးဆင္ျခင္ေနရမယ္ဆိုတာ ေဒါသ၊အမုန္းတရားနဲ႕ေၾကာက္စိတ္ေတြ မလႊမ္းမုိးႏုိင္ေအာင္ 

ထိန္းရမယ္ဆိုတာ ၊ သေဘာေပါက္ သြားပါၿပီ။” 

ဒီအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အဖ်က္သေဘာေဆာင္တဲ႔စိတ္ခံစားခ်က္ေတြဘယ္လုိျဖစ္ေပၚလာတယ္ဆုိတာ၊ 

ဒီစိတ္ခံစားခ်က္ေတြကေန ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ရပ္ေတြေပၚေပါက္လာတာ၊ ဒီလုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ပ ဲခုနက စိတ္ခံစားခ်က္ 

ေတြကိုျဖစ္ေစတဲ့ အေႀကာင္းတရားေတြဆီကုိ ျပန္ေရာက္သြားတယ္ဆိုတာ ေတြကုိ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ 

ဒီလိုအဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေပၚပုံေတြကုိေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံမွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ 

 

 

 
တစ္ဖက္တြင္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာထားေတြျဖစ္တဲ့ ကရုဏာစိတ္၊ စာနာေထာက္ထားစိတ္၊ 

ေမတၲာစိတ္ စတဲ႔ စိတ္ခံစားမႈေတြအေႀကာင္းလည္းေဆြးေႏြးခဲ႔ပါတယ္။ 

 

မသိနားမလည္ၿခင္း၊ အားနည္းသည္ဟုခံစားရျခင္း၊ 

ရန္ၿပဳခံေနရသည္ဟုခံစားရၿခင္း၊သူတစ္ 

ပါးက အသုံးခ်ေနသည္ဟု 

ခံစားရျခင္း၊သူတပါးကိုိနိမ္႕က်သည္ဟုယူူဆၿခင္း၊ 

 

အႀကမ္းဖက္မႈ၊ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ကင္းမဲ႔မႈ၊ေသေႀကပ်က္စီးမႈ 

ေဒါသစိတ္၊မုန္းတီးစိတ္၊ 

ေႀကာက္ရြံ႕စိတ္မွတစ္ဆင္႕ 



 

တခါတရံမွာေတာ့ တစ္စံုတစ္ရာ ကို ခ်စ္ၿမတ္ႏုိးတဲ့ စိတ္ေႀကာင့္ အမုန္းတရား ကိုေပၚေပါက္လာေစတယ္လုိ႕ဆုိႀကပါတယ္။ 

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ သူတစ္ေယာက္ကေတာ့ သူဟာ သူကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာကုိခ်စ္ၿမတ္ႏုိးတဲ့ စိတ္ကုိ အေႀကာင္းျပဳၿပီး 

တစ္ၿခားဘာသာ၀င္ေတြကုိမုန္းတီးသြားခဲ့ဖူးေႀကာင္း၀န္ခံပါတယ္။ 

“ အဲ႔ဒါအခ်စ္လုိ႔ေခၚေသးရဲ႕လား” လုိ႕သူကေမးပါတယ္။ ကုိယ္ကုိးကြယ္တဲ႕ဘာသာတရားကုိခ်စ္တဲ႕စိတ္ေႀကာင္႕ 

တစ္ၿခား ဘာသာ၀င္ေတြကုိ တုိက္ခုိက္ ရန္ျပဳလာရင္ေရာ အခ်စ္လို႕ေခၚပါဦးမလား၊ ၿပီးေတာ့ သူ႔ 

ေမးခြန္းကို သူ႔ဘာသာ ေျဖလုိက္ပါတယ္  “အႀကမ္းဖက္တဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခုက ဘယ္လုိမွ ခ်စ္ၿခင္းတရားနဲ႕ မအပ္စပ္ပါဘူး။” 

ၿင ိမ ္ းခ ်မ ္ းေရး ၊ လြတ္လပ္ေရး၊ သာတူညီမ ွ ်ေရး ႏွင ္ ႕ လူမႈဘ၀တရားမ ွ ်တေရးက  

အားလံ ု း အတြက္လား 

 

 

ာက္ 

 

 

 

 

 

 
လူသားတစ္ဦးႏွင္႕တစ္ဦးနားလည္မႈရွိၿခင္း၊ 

လူသားဂုဏ္ရည္ကုိ ႏွစ္ဖက္စလုံးကလက္ခံျခင္း၊ 

တန္းတူဟုသတ္မွတ္ဆက္ဆံၿခင္း တုိ႔မွသည္ 

ကရုဏာ၊ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားႏွင့္ ေမတၲာစိတ္မ်ား 

ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။  

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊လြတ္လပ္မႈ၊သာတူ

ညီမွ်မႈ၊ တရားမွ်တမႈ 

စာနာေထာက္ထားလုိစိတ္၊ 

ကရုဏာစိတ္၊ ေမတၲာစိတ္ 

ဘယ္လုိပဲကြဲၿပားၿခားနားေနပါေစ မွန္ကန္စြာေတြးေတာတတ္တဲ႔ ၿမန္မာႏုိင္ငံသူႏိုင္ငံသား အားလုံး ဆုပ္ကုိင္

ထားတဲ့ ဘုံတန္ဖုိးေတြရွိပါတယ္။  

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ သာတူညီမွ်ေရး ႏွင္႕တရားမွ်တေရး  

(ေမတၲာစိတ္၊ကရုဏာစိတ္၊ စာနာေထာက္ထားစိတ္ စေသာအၿပဳသေဘာေဆာင္ေသာစိတ္ခံစားမႈမ်ားမွ 

ဤတန္ဖုိးမ်ားကုိ မည္သုိ႕ဆက္ႏြယ္ေနေႀကာင္း အထက္ပါပုံကိုႀကည္႔႔ပါ)  

လူအမ်ားစုဟာ ဒီတန္ဖိုးေတြကုိ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ထားၿပီး ေနထုိင္တယ္လုိ႕ေၿပာႀကေပမယ္႕လည္း 

တကယ္ တမ္းေတာ႕ သူတုိ႕ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြ ေတြးေခၚက်င့္ႀကံပုံေတြဟာ အဲဒီတန္ဖုိးေတြနဲ႔ဆန္႕က်င္ဖက္ၿဖစ္ေနေလ့ 

ရွိတယ္ဆိုတာ သတိမထားမိႀကပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ေန႕စဥ္ဘ၀မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ 

တုိ႕လက္ကုိင္ထားတဲ႕တန္ဖိုးေတြ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ  ဆန္းစစ္ဖုိ႕ အခ်ိန္မရွိတာ ေႀကာင္႕လည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ေမးခြန္းေတြက ဆိုခဲ႔တဲ့ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈၿပဳလုပ္ရာမွာအေထာက္အကူ ၿပဳေစဖုိ႕ 

ရည္ရြယ္ပါတယ္။ 



စံ ုလင္ကြ ဲ ျပားမ ႈ၏တန္ဖ ိ ု းကိ ုသိရ ိ ွလာေစရန္ႏ ွင ္ ့ ထိ ုတန္ဖ ိ ု းကိ ုကာကြယ္ထိန ္ းသိမ ္ းသြားႏ ိ ုင ္ရန ္ 

အေရးၾကီးေသာေမးခ ြန ္ းမ ်ား 

 
 အခ်ိဳ႕က ရုိးရာဓေလ့ ႏွင္႕ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာ မ်ားကုိအေၾကာင္းျပဳကာ   လူအခ်ိဳ႕ကုိ မိမိတုိ႔ေလာက္ 

ဘုန္းမရိွဟု ဆိုေသာအခါ၊ မိမိတုိ႔ထက္ အဆင့္အတန္းနိမ့္သည္ဟုသာ လက္ခံလုိေသာအခါတြင္  

Q: အဘယ္ရိုးရာဓေလ႕ သုိ႕မဟုတ္  အဘယ္ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာက ပုိအေရးၾကီးသည္ဟု ရည္ညႊန္းေနပါသလ ဲ။   

Q: မည္သည့္ ရုိးရာဓေလ့၊မည္သည့္ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ဒီလိုေျပာရျခင္းျဖစ္ပါသလဲ။  

Q: ဒီအေတြးအေခၚက  ဘယ္သူေတြက ုိ ခ်ဳပ္ျခယ္ေနတာလ ဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။  

Q: ဒီလိုလုပ္တဲ့အတြက္ ဘယ္သူေတြက အက်ိဳးရွိမလဲ။ 

 

ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အယူအဆေတြကုိလက္ကိုင္ထားတဲ႕ လူေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ သာတူညီမွ်ေရး 

ႏွင့္တရားမွ်တေရးစတာေတြကုိ တန္ဖုိးထားႏုိင္ပါ႔မလား- 

တစ္ၿခားသူေတြကုိ မိမိထက္နိမ္႕က်သည္ဟု တန္ဖုိးၿဖတ္ၿခင္း 

မိမိနဲ႔အယူအဆအရၿဖစ္ေစ၊ ရုိးရာယုံၾကည္မႈအရၿဖစ္ေစ မတူညီေသာ အၿခားသူမ်ားကုိ မုန္းတီးၿခင္း၊ေၾကာက္ရြံ႕ၿခင္း၊ 
ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္း 

အစဥ္အလာႏွင္႕ယဥ္ေက်းမႈကုိထိန္းသိမ္းရန္ဟုဆုိကာ လူလူခ်င္းခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုိ အားေပးအားေၿမွာက္ၿပဳၿခင္း 

အကယ္၍ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ ျဖစ္တည္ရာလူမ်ိဳး၊ က်ား-မ  သုိ႕မဟုတ္အၿခားေသာ သိမွတ္ပံု အမ်ိဳးမ်ိဳး  ( ဥပမာ- 

ေယာက်္ားဆန္သူ၊ မိန္းမဆန္သူ အစရိွသည္ျဖင့္) အစရိွသည္ျဖင့္ အုပ္စုတစ္ခုခု ကုိ နာမည္တပ္ၿပီး ဒီထဲမွာ  

ပါ၀င္ေနတဲ့သူေတြအားလုံးဟာ ဒီပုပ္ထဲက ဒီပဲခ်ည္းပဲလို႔ တစ္စုံတစ္ဦးက ေျပာေနၿပီဆုိရင္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါေမးခြန္းမ်ားၿဖင္႕ 

မိမိကိုယ္ကုိမိမိ ဆန္းစစ္ပါ။ 

Q: ဒီလို၀ါးလုံးရွည္နဲ႔ သိမ္းက်ံဳးေျပာဆုိရင္ ဘာျဖစ္သြားႏိုင္မလဲ။ 

Q: လူေတြဘာလုိ႔ ဒီလုိ သိမ္းက်ံဳးေၿပာေလ့ရွိသလဲ။ 

Q: ဒီလိုေၿပာဆုိၿခင္းရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးနဲ႕ဆုိးက်ိဳးေတြကဘာလဲ။ 

Q: “ က်ဳပ္တို႔အားလုံး” လုိ႔ ေျပာၾကတာထက္ “သူတို႔က” တို႔ “ ငါတုိ႔က” တုိ႔ကုိ သံုးၿပီးေျပာၾကတာက ဘာ့ေၾကာင့္ 
လြယ္ေနရတာလဲ။  



တကယ္လို႕လူတစ္စုဟာ တစ္ျခားလူတစ္စုကုိ  အလြယ္တကူ မေကာင္းဘူးလုိ႔ မွတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါ၊ အာဏာပါ၀ါကုိ 

အလြဲသံုးေနတဲ့အခါ၊ လူေတြနဲ႔ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတ့ဲအခါ ၊သူတိ႔ုဒီလုိလုပ္ေနတာကပ ဲ

လုပ္ခြင့္ရွိလုိ႔ လုပ္သေယာင္ေယာင္ျပဳမူေနတ့ဲအခါ သင္႔ကိုသင္ဒီေမးခြန္းေတြေမးပါ။ 

Q: ဒီလုိအေၿခအေနမ်ိဳးမွာ ဘယ္သူက ပါ၀ါပုိရွိေနတာလဲ။ ဘယ္သူက လူမႈေရးအရ၊ အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈအရ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ပိုမ်ားေနသလဲ၊ ဘယ္သူက ကိုယ့္ေလွကုိယ္ထုိး လက္ေတြ႕ထလုပ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာ ရိွေနသလ ဲ ဆုိတာကုိ 
ေမးပါ။  

Q: ဘယ္သူေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ဦးစားေပးသင့္သလ-ဲ လုပ္ပိုင္ခြင္႕အၿပည္႔အ၀ ပုိင္ဆိုင္ထားၿပီး 
အရင္းအၿမစ္ေတြကုိလည္း အသုံးခ်ႏုိင္တဲ့ သူေတြရဲ႕အခြင္႕အေရးလား၊ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ပုိင္ခြင္႕မရွိ၊ 
အရင္းအၿမစ္ေတြလည္းမရွိတဲ့ ေဘးဖယ္ခံထားရတဲ့ အကာအကြယ္မဲ႔သူေတြရဲ႕ အခြင့္ 
အေရးလား။ 

 

တစ္ေယာက္ေယာက္ကမ်ား ၀ါးလုံးရွည္နဲ႔ အားလုံးကုိ သိမ္းက်ံဳးၿပီး  “ ဒီxxxxx လူေတြအားလုံးဟာ  

ဒီလိုခ်ည္းပဲလုပ္တယ္” ၊ “အဲဒီ ေကာင္ေတြက  ညစ္ပတ္တယ္”၊ “အဲဒီ..လူမ်ိဳးေတြက ငပ်င္းခ်ည္းပ” ဲ ။ “အဲဒီလူေတြက 

မယုံရဘူး”၊ “အဲဒီလူေတြက ဘာဆုံးျဖတ္ရမယ္ဆုိတာသိတာမဟုတ္ဘူး”၊ အဲဒီလူေတြက တျခားလူကုိ 

ဘယ္လုိေလးစားရမယ္ဆုိတာသိတာမဟုတ္ဘူး” အစရိွသည္ၿဖင့္ ေျပာလာခဲ့တာကုိၾကားတဲ့အခုိက္မွာ  

သင့္ကုိသင္ဒီေမးခြန္းေမးႀကည္႔ပါ။  တကယ္လို႔မ်ား တစ္စုံတစ္ေယာက္က မိမိကုိးကြယ္ တ့ဲဘာသာ၊ မိမိ ျဖစ္တည္ေနတဲ့  

လူမ်ိဳးစု  ထဲက လူေတြအားလုံး ဒီလိုခ်ည္းပဲလုိ႔ ၀ါးလုံးရွည္နဲ႔ သိမ္းၿပီးအပုပ္ခ်လိုက္မယ္ဆုိရင္ မိမိအေနနဲ႔ 

ဘယ္လုိခံစားရမလဲ။ 

 

  

 

  



က်ားမကြဲျပားျခားနားမႈ- သာဓကမ်ားအားျဖင့္ ေလ့လာျခင္း 

က်ားမဆုိတဲ့ သေဘာဟာ ေလာကရဲ့ လူမႈေရးစံမ်ားအရ ခြဲျခားမႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး လက္ရိွမွာ  မိမိတုိ႔က မည္သုိ႔ပင္ 

သတ္မွတ္ထားသည္ျဖစ္ေစ ထုိလူမႈေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မိမိတို႔ေမြးရာပါ ခႏၶာအလုိက္ လက္ခံလိုက္နာရျခင္း 

ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူ႕အသုိင္းအ၀ိုင္းအားလုံးမွာ ၿဖစ္တတ္တဲ့ ဒီက်ားမခြဲျခားမႈျဖစ္စဥ္ဟာ ေလာကက မိမိကို နားလည္ လက္ခံပုံ၊ 

လူေတြကမိမိအေပၚမွာ ထားတဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ အကဲျဖတ္ခ်က္၊ ျပဌာန္းထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပါ၀ါ နဲ႔  

မိန္းမဆုိရင္ ဒါေတြလုပ္ရမယ္၊ ေယာက်္ားဆုိရင္ ဒါေတြလုပ္ရမယ္ဆုိတာေတြ ကုိသတ္မွတ္ပါေတာ့တယ္။  

မိမိတုိ႔နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ၊ လူမႈဘ၀နဲ႔  ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥေတြမွာ  က်ားမေရးရာ ခံယူ 

ခ်က္က နက္ရိႈင္းစြာ အၿမစ္တြယ္ေနၿပီး အဆက္မျပတ္လည္ပတ္ရွင္သန္ေနတာပါ။ က်ား-မဆုိတဲ့ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ခံရမႈ၊ 

ဒီလို က်ား ( သုိ႔) မ ဆုိတဲ့ မိမိျဖစ္တည္မႈ အေပၚလူေတြရဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြက မိမိတို႔ဟာ ဘယ္လုိေနဘယ္လုိထိုင္ရမယ္ 

ဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အတြင္းက်က်ကုိ ဘ၀မွာ ၀င္ပါေနၾကေတာ့တယ္။ ေလာကမွာ မိမိရဲ့ ေနရာက 

ဘယ္မွာဆုိတာကုိလည္း  ဒါေတြကပဲျပဌာန္းျပန္တယ္။ မိမိတုိ႔ မရိပ္မိရင္ေတာင္မွပ ဲ  လူတစ္ဦးခ်င္းစီနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက 

မိမိတုိ႔ဘာလုပ္ရမယ္၊ ဘာမလုပ္ရဘူးဆိုတာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သြားေတာ့တယ္။  

“ ကၽြန္ေတာ္က က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္  စာေတြ႔ လက္ေတြ႔ထဲထဲ၀င္၀င္လုပ္ခဲ့တာ ၁၀ႏွစ္ထက္မက 

အေတြ႕အႀကံဳရိွတဲ့သူပါဗ်၊ တေလာကေတာ့ အရက္ပုလင္းေတြေရာင္းတဲ့ဆုိင္တစ္ခုကုိေရာက္တယ္။ ၀ုိင္၀ယ္ဖို႔လုပ္ေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္း စိတ္တုိသြားတယ္။ အသက္နည္းနည္းၾကီးတဲ့ အမ်ိဳးသားဆုိင္၀န္ထမ္းက မအားတာနဲ႕ေဘးနားက 

အသက္ငယ္ငယ္၊ေခတ္ဆန္ဆန္ ၾကည့္ေကာင္းတဲ့ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကိုပ ဲရႏုိင္တဲ့ ၀ုိင္ေတြအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပဖုိ႔ 

အကူအညီေတာင္းလိုက္ရတယ္။ ေကာင္မေလးက အရမ္းကိုကူညီတတ္ၿပီး ၀ိုင္နဲ႕ပတ္သက္ရင္လည္း ႏံွ႕ႏွံ႕စပ္စပ္ 

သိတယ္ဆိုတာ ေတြ႕လုိက္တယ္။  ကၽြန္ေတာ့စိတ္ထဲကရွက္သြားတယ္ဗ်။ သူ႕အေပၚကၽြန္ေတာ္ ခ်က္ခ်င္းဆြဲလုိက္တဲ့  

ေကာက္ခ်က္ဟာ ေတာ္ေတာ္မွားတယ္ဗ်။ မိန္းမတစ္ေယာက္ျဖစ္တာရယ္။ ဒူးေခါင္းေတာင္မဖုံးတဲ့ 

မီနီစကတ္၀တ္ထားတာရယ္၊ အသက္ငယ္ေနတာရယ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္တာကုိ သူေျပာျပႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ 

ကၽြန္ေတာ္ထင္တာေလ။”  

ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခုကေတာ့ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ ဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆုံပြဲမွာ 

စစ္ကုိင္းတုိင္းေရႊဘိုၿမိဳ႕က ေရႊၿခေသၤ႕လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္း ရဲ့ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဦးေတဇာဓိပတိက ေျပာျပခဲ့တာပါ။ 

ျဗဟၼစိုတရား ျဖင့္ စိတ္ဒဏ္ရာကုိ ကုစားျခင္း တရားေတာ္မွာ ထည့္သြင္းေဟာၾကားခဲ့တာပါ။  

ဒီတရားမွာ ဆရာေတာ္က လူေတြဟာ မိမိတို႔ အဆင့္အတန္းခြဲျခားဖုိ႔မလုိပါဘူး၊ အေၾကာင္းနဲ႔ 

အက်ိဳးကိုခြဲျခားသိျမင္ၿပီး လူသားတုိင္းဘယ္အလႊာကလာသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္လုိအတိတ္မ်ိဳးရိွခဲ့သည္ျဖစ္ေစ 

က်ားရယ္မရယ္လုိ႔ မႏိွမ့္ခ်ဘဲ ေလးေလးစားစားဆက္ဆံႀကရမယ္၊ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ရွင္သန္ေနထုိင္ခြင့္ေပးရမယ္လုိ႔  

ဗုဒၶဧ။္အဆံုးအမကုိ ထည္႕သြင္းေဟာႀကားခ႔ဲပါတယ္။ 



ဆရာေတာ္ရဲ႕႔ေဟာႀကားခ်က္ထဲမွာ မဟာဗကပါ႒ိ၊ ၀ိနည္းပိဋိက ထဲက ပႏၵက အမည္ရွိ လုလင္တစ္ေယာက္ ရဲ႕ 

ဇာတ္ေၾကာင္းလည္း ပါ၀င္ခ့ဲတယ္။ ပႏၵက မွာ အၿခားေယာက်ာ္းမ်ားႏွင္႕လိင္ဆက္ဆံရာက ေနာက္ပုိင္းမွာ သံဃာတစ္ပါး 

အၿဖစ္ ကူးေၿပာင္းခဲ့တဲ့ လုလင္တစ္ဦးၿဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္  မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ လူ႕အသုိင္းအ၀ုိင္းထဲမွာ လိင္တူဆက္ဆံတဲ႕ေယာက်ာ္းေတြကုိ 

ၿမန္မာ့ရုိးရာ ၿမန္မာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ေတြမွာ ဒါေတြ မရိွဘူး၊ ဒါေတြဟာ ဒီယဥ္ေက်းမႈကလာတာမဟုတ္ဘူးလို႔ 

ျငင္းပယ္ေလ့ရိွႀကပါတယ္။ အမ်ားအားၿဖင္႕ ဒီလူေတြဟာ ဗုဒၶရဲ႕အဆုံးအမ ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သူေတြ အျဖစ္ ေၿပာဆုိၾကပါတယ္။ 

ဆရာေတာ္ေဟာၾကားခ့ဲသလုိပါပဲ။ ဒီလိုခြဲျခားဆက္ဆံၾကတာေတြဟာ ဗုဒၶကဒီလိုလုပ္ရမယ္လို႔ ေဟာၾကားခဲ့လုိ႔၊ 

ဗုဒၶကခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့လုိ႔ျဖစ္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူေတြရဲ့ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္ေတြ လူေတြက 

လက္ခံထားတ့ဲေကာက္ယူပံုေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လိင္တူဆက္ဆံတတ္တဲ့ေယာက်္ားေတြကုိဆိုရင္  

သူတို႔ေတြဟာ ေယာက်ာ္းစစ္စစ္မဟုတ္ဘူးလုိ႔ သတ္မွတ္ၾကျပန္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း လူေတြက ေယာက်္ားဆုိရင္ 

ဘယ္လုိျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့သတ္မွတ္ခ်က္ကေနလာတာပါပဲ။  


