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ျမန္မာတို႔၏ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္သည္ ၁၇.၀၄.၂၀၁၁- ေန႔မွာ က်ေရာက္ပါတယ္။
ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ စတင္ျဖစ္ေပၚမႈသည္ ဘ၀တစ္ခု၏ စတင္ျခင္းႏွင့္ တူပါတယ္။ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လ၊ သုံးရာသီ၊
၃၆၅-ရက္။

တစ္ႏွစ္တာ

ျပန္လည္စတင္ျခင္းႏွင့္

ကုန္ဆုံးလို႔

တစ္ပတ္လည္ကာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ရွင္သန္

နကၡတ္တာယာတို႔
ေမြးဖြားလာျခင္းတို႔၏

အသစ္တဖန္
အခ်ိန္ကာလလဲ

ျဖစ္ပါတယ္။
ဘ၀သည္လဲ ထိုနည္းတူ၊ ဘ၀ေဟာင္းမွ ဘ၀သစ္သို႔ ေျပာင္းလာျခင္းသာပါ။ ဘ၀ေဟာင္းမွ ပါလာေသာ
ကံတရား၏

အက်ိဳးမ်ားနဲ႔အတူ

ယွဥ္တြဲထားရတာ

ျဖစ္လို႔၊

ပဋိသေႏၶ

တည္ေနရသည့္

အမိ၀မ္းမွာ

ေယာက္်ား+မိန္းမ- စိတ္အစြဲျဖင့္ လာျဖစ္ ေရာက္လာၾကရတာပါ။ ေမြးဖြားလာၾကစဥ္မွာ ေျခ၊ လက္၊ အဂၤါ
ျပည့္စုံလို႔ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ လိုရာရၾကသူမ်ား ရွိသလို၊ အခိ်ဳ႕က မျပည့္မစုံ လိုရာမရ ဘ၀မလွသူေတြလဲ
ရွိၾကရပါတယ္။ ဒါဟာ သူတို႔ယူေဆာင္ လာၾကတဲ့ အတိုင္းသာ ရၾကတာ၊ ျဖစ္ၾကတာပါ။ ျပည့္စုံေအာင္
ယူခဲ့သူက ျပည့္စုံၿပီး၊ ျပည့္စုံေအာင္ မယူလာႏိုင္သူတို႔က မျပည့္စုံပဲ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။
မေသခင္ မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာ အခ်ိဳ႕က အႏုသယ ကိေလသာ(ေဒါသ) တရားေၾကာင့္ လူလူခ်င္းပဲ-ျဖစ္ျဖစ္
တိရစၦာန္ သတၱ၀ါမ်ားကိုပဲ-ျဖစ္ျဖစ္ လက္ျဖတ္ ေျချဖတ္ အမီးျဖတ္ အေတာင္ျဖတ္နဲ႔ ပုတ္ခတ္ ညွင္းဆဲလို႔
ကိုယ္လိုရာ ဆႏၵရွိရာေတြကို စိတ္အလိုအတိုင္း ျပဳလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလို ႏိုင္ရာညွင္းဆဲမႈေတြက
ေနာက္ဘ၀ မ်ားစြာအတြက္ ယူေဆာင္လာျခင္းပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဘ၀တူ-လူသားေတြ အေပၚမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ သတၱ၀ါကေလးေတြ အေပၚမွာပဲ-ျဖစ္ျဖစ္ ေမတၱာကာယကံ ေမတၱာ၀စီကံ ေမတၱာမေနာကံမ်ားနဲ႔
အကူအညီ ေပးေနၾကလို႔ ေနာက္ဘ၀မ်ားစြာမွာ အရာရာ ျပည့္စုံလို႔ က်န္းမာျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းစတဲ့
ေကာင္းက်ိဳးတရားေတြ ရၾကတာပါပဲ။ `ကမၼံ သေတၱ ၀ိဘဇၨတိ` ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္း ကိုယ္ယူလာရာကို
ကိုယ္သုံးေဆာင္ရတာလို႔ နားလည္ၾကရမွာပါ။
ေဒသနာအရ

ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို

ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့

ေလာကမွာ

လူမ်ိဳး(၁၀၁)ပါး

ရွိေစကာမူ

တူရာတူရာကို ေပါင္းလိုက္ပါလွ်င္ ေလးမ်ိဳးပဲ ရွိပါသတဲ့။ (၁) အမိုက္ရြာထဲမွာ ေနလာ၍ အမိုက္ရြာထဲသို႔
၀င္သြားသူ။ (၂) အမိုက္ရြာထဲမွာ ေနလာ၍ အလင္းရြာသ႔ုိ ၀င္သြားသူ။ (၃) အလင္းရြာမွာ ေနလာ၍
အမိုက္ရြာထဲသ႔ို ၀င္သြားသူ။ (၄) အလင္းရြာမွာ ေနလာ၍ အလင္းရြာထဲသ႔ို ျပန္၀င္သြားသူ။ ေလးမ်ိဳး
ရွိေၾကာင္းကို ခြဲျခားလို႔ ျပထားေတာ္မူပါတယ္။
(၁) အမိုက္ရြာထဲမွာ ေနလာ၍ အမိုက္ရြာထဲသ႔ို ျပန္၀င္လို႔ သြားသူမ်ားကေတာ့၊

အတိတ္ဘ၀က

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အကုသိုလ္ကံ ၀ဋ္ေၾကြးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ဤဘ၀မွာ ျပဳလုပ္မိေသာ အျပစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊
ႀကိဳးျဖင့္ခ်ီေႏွာင္၍၊ လက္ထိတ္ခတ္၍၊ ေျခထိတ္ခတ္၍၊ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်၍၊ အလုပ္ၾကမ္းဒဏ္ေပး၍၊
ႏွိပ္စက္ညွင္းဆဲမႈကို ခံေနၾကရသူ။ ႀကိဳး၊ ႀကိမ္၊ ဒုတ္၊ ဓား၊ စသည့္ လက္ႏွက္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သတ္ပုတ္ခံရ၍
အဂၤါ၊ ေျခ၊ လက္၊ စိတ္ဓာတ္ေတြပါ ပ်က္စီးၾကရသူ၊ ၀ဋ္မွာအၿမဲ ငရဲမွာအပ- ဟူ၍၎။ ကာလ၀ိပါက္

ေနာက္ပိုးတက္-

ဟူ၍၄င္း၊

ေ၀ါဟာရ

ျပဳရေလာက္ေအာင္

မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာ လြန္စြာ ဆင္းရဲေတြ႔ေန ၾကရပါတယ္။

ကံအျပစ္မကင္းခဲ့

ေလေသာေၾကာင့္

သို႔ေသာ္ သတိသံေ၀ဂ-မရ၊ မုိက္စိတ္ကသာ

မိုးေပၚတက္ေနသျဖင့္ လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဆုံးမစာအတိုင္း၊ သန္းေခါင္လကြယ္၊ ေတာအုပ္လယ္၌၊
ရွစ္နယ္ပတ္ကုန္း၊ အျပည့္ဖုံးသည့္၊ မိုးလုံးတိမ္တိုက္၊ လွ်ပ္မႀကိဳက္သား၊ အမိုက္အျပား၊ အင္ေလးပါးထက္၊
နင္ကားရာေထာင္၊ မကေမွာင္၏-

ဆိုတာလို မိုက္တကာထိပ္ေခါင္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ မေကာင္းတာမွန္သမွ်

အကုန္လုပ္၊ မမွန္တဲ့စကား အကုန္ေျပာ၊ မဟုတ္တာမွန္သမွ် အကုန္ႀကံတတ္တဲ့အတြက္၊

ထိုသို႔ေသာ

သူမ်ားတို႔သည္ ေရာက္ေနတာကလဲ လူဆင္းရဲ အမိုက္ရြာ လုပ္ေနတာကလဲ မေကာင္းမႈတို႔ေၾကာင့္၊
အမိုက္ရြာထဲမွာ

ေနလာ၍

ေသသည္၏ေနာက္၀ယ္

အပါယ္ေလးပါး

အမိုက္ရြာထဲသ႔ို

ျပန္၀င္လို႔

အတိတ္ဘ၀က

ဒါနအက်ိဳး

သြားသူမ်ားဟု ေခၚဆိုအပ္ပါတယ္။

(၂)

အမိုက္ရြာထဲမွာ

ေနလာ၍

အလင္းရြာသ႔ုိ

၀င္သြားသူမ်ားကေတာ့

ကုသိုလ္မ်ိဳးကို မပ်ိဳးမခ်ခဲ့၊ မအပ္မရာ ပစၥည္းကို သုံးစြဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုဘ၀၀ယ္ အက်ိဳးေပးခ်ဴခ်ာ
ဆင္းရဲမြဲေတကာ

စား၀တ္ေနေရး

အလြန္ပင္ေခါင္းပါးစြာ

ေနၾကရတယ္။

အခ်ိဳ႕မွာေတာ့

တစ္ဝမ္း

တစ္ခါး၀ဖို႔အေရး ေန႔စဥ္ ပင္ပန္းႀကီးစြာ ရွာေဖြ စားေသာက္ၾကရပါတယ္။ တခိ်ဳ႕မွာ ထမင္းတစ္နပ္ကိုပင္
မွန္ေအာင္ ၀၀လင္လင္ မစားရ၊ ငတ္တစ္လွည့္ ျပတ္တစ္လွည့္ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ၾကရပါတယ္။
သီလကုသုိလ္ မပါခဲ့ေလေတာ့ က်န္းမာေရးက မေကာင္း၊ ေရာဂါေ၀ဒနာကမ်ား၊ ေဆး၀ါးကုဖို႔ ေငြမရွိ၊
ကူညီမည့္ မိတ္ေဆြက နတၳိနဲ႔၊ ဘ၀ကို ျဖစ္သလို ရုန္းကန္ ရင္ဆိုင္ ေနၾကရပါတယ္။

သို႔ေပမဲ့

လက္ရွိဘ၀ကို အရွဳံးမေပးပဲ၊ အတိတ္က မေကာင္းလို႔ ဒီဘ၀ မေကာင္းတာ၊ ယခုဘ၀ မေကာင္းျပန္လွ်င္
ေနာင္ဘ၀

ဆက္တိုင္း

မေကာင္းမွာကို

သံေ၀ဂရၾကလို႔

ေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္

မွန္ကန္ေသာ

စိတ္ဓာတ္တို႔ျဖင့္ အူမ-မေတာင့္က သီလမေစာင့္ႏိုင္ ဆိုတဲ့ စကားကို ပယ္လွန္လို႔ သမၼာအာဇီ၀- ျဖစ္ေအာင္
ဘ၀ကို တည္ေဆာက္ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ထိုသို႔ေသာ လူမ်ိဳးတို႔သည္ မ်က္ေမွာက္မွာ ဆင္းရဲႏုံခ်ာလွ၍
အမိုက္ရြာထဲ ေရာက္ေနပါေသာ္လဲ ေနာင္သံသရာ ဘ၀ေကာင္းရေစဖို႔ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္တို႔ျဖင့္
သံေ၀ဂျဖစ္ကာ ႏိုင္ရာ-ကုသိုလ္ အလုပ္တို႔ကို လုပ္လ်ွက္ လူဘ၀ နတ္ဘ၀ တည္းဟူေသာ အလင္းရြာထဲသ႔ို
သြားေနၾကေသာ သူမ်ားဟု ေခၚဆိုထိုက္ပါတယ္။
(၃) အလင္းရြာမွာ ေနလာ၍ အမိုက္ရြာထဲသ႔ို ၀င္သြားသူမ်ားကေတာ့ ေဆြေကာင္း မ်ိဳးေကာင္း ပညာတတ္
ဥစၥာေပါ ရုပ္ေခ်ာလွ်က္ ဘ၀မွာ လိုတာတ ရေနၾကတဲ့ လူ႔မလွဳိင္ လူအထက္တန္းစား ေတြပါပဲ။ ထိုသူတို႔ဟာ
ဘ၀င္ေလဟတ္ အတၱမာန္ကိုက္လို႔၊ မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာလဲ က်ားသတၱ၀ါကဲ့သို႔ မိမိရွိေသာအင္အားျဖင့္
ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳ၍ ဥစၥာဓနတို႔ကို မရ-အရယူပါတယ္။ က်ီးကန္းပမာ လစ္လွ်င္လစ္သလို ဥစၥာဓနတို႔ကို
အလစ္သုတ္ ခိုးယူတတ္ပါတယ္။ ေခြးသတၱ၀ါကဲ့သို႔ စားခြက္လုကာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္-ရန္မူတတ္ပါတယ္။ အႀကံတူရန္သူ

ဆိုသကဲ့သို႔

သတ္ျဖတ္တတ္ပါတယ္။

ဥစၥာရေရးႏွင့္
ဤကဲ့သို႔

ပတ္သက္လာလွ်င္

က်ား၏အသြင္

က်ီးႏွင့္ပုံတူ

ရိုက္ပုတ္တတ္၊

ညွင္းဆဲတတ္၊

ေခြးမူအက်င့္ရွိေသာ

လူတို႔၀ယ္

သနားၾကင္နာမႈ၊ စာနာမႈ၊ ညွာတာမႈ၊ ေထာက္ထားမႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ဘာတစ္ခုမွ်မရွိ။ ဘယ္သူေသေသ
ငေတမာၿပီးေရာ

ဆိုသလို

ဥစၥာရလွ်င္

အဘႏွစ္ဖူး

သိုက္တူးမည့္

၀ိသမေလာဘ

စိတ္တို႔သာ

လႊမ္းမိုးေနပါတယ္။ ထိုသုိ႔ေသာ လူမ်ိဳးတို႔သည္ တိရစၦာန္နဲ႔မျခား နိမ့္က်ေသာ စိတ္ထားရွိေသာေၾကာင့္၊

ဘ၀မွာ

ေဆြေကာင္း

အလင္းရြာထဲမွာ
၀င္သြားမည့္သူမ်ား

မ်ိဳးေကာင္း

ပညာတတ္

ေနၾကရေသာ္လဲ
ျဖစ္လို႔

ဥစၥာေပါ

ရုပ္ေခ်ာလွ်က္

ေသသည္၏ေနာက္၀ယ္

အလင္းရြာမွာ

ေနလာ၍

လိုတာတ

ရေနၾကတဲ့

အပါယ္ေလးပါး

အမိုက္ရြာထဲသ႔ို

အမိုက္ရြာထဲသ႔ို

၀င္သြားသူမ်ားဟု

ေခၚဆိုအပ္ပါတယ္။
(၄) အလင္းရြာမွာ ေနလာ၍ အလင္းရြာထဲသ႔ို ျပန္၀င္သြားသူမ်ား ဆိုတာကေတာ့ ေလာကမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ
သူမ်ားတို႔သည္ ကုသိုလ္သမၻာရ ခိုင္မာၾကသျဖင့္ သားသၼီးခံ၊ ေျခြရံ- သင္းပင္းႏွင့္ျပည့္စုံ၊ ပစၥည္းဥစၥာမွာလဲ
ကုန္လုံၾကြယ္၀၊

ဉာဏ္ပညာမွာလဲ

ထြန္းေတာက္၊

တရားပါရမီ

ထုံ၀သီတို႔ကလဲ

ရင့္သန္-

ၾကေလေသာေၾကာင့္၊ ျဗဟၼစိုရ္တရား လက္ကိုင္ထားၿပီး ဒါနမႈ၊ သီလမႈ၊ ဘ၀နာမႈတို႔ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို
လႊမ္းၿခံဳထားလ်က္ သစၥာတရား ေက်းဇူးမ်ားကိုသိၿပီး၊ ဂါရ၀ နိ၀ါတ မဂၤလာတရားတို႔ျဖင့္ တန္းဆာဆင္ကာ
သီလ-

သမာဓိ-

ပညာ၊

သိကၡာသုံးပါး

အက်င့္တရားတို႔ကို

ျမင့္သည္ထက္

ျမင့္မားေအာင္

က်င့္ႀကံအားထုတ္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ဤသို႔ေသာ လူမ်ိဳးကို ေရာက္ေနသည္မွာလဲ လူတြင္အျမတ္ဆုံး-ဘ၀
အလင္းရြာ၊ ျပဳလုပ္ေနသည္မွာလဲ အျမင့္ျမတ္ဆုံးေသာ- ကုသိုလ္တို႔ေၾကာင့္ ေသသည္၏ေနာက္၀ယ္ လူ၊
နတ္၊ နိဗၺာန္ သုံးတန္ေသာ အလင္းရြာထဲသ႔ို ၀င္သြားမည့္သူမ်ား ျဖစ္တာမို႔လို႔

အလင္းရြာမွာ ေနလာ၍

အလင္းရြာထဲသ႔ို ၀င္သြားသူမ်ားဟု ေခၚဆိုအပ္ပါတယ္။
သိေစလို တင္ျပလိုတာကေတာ့ စာဖတ္သူတို႔သည္ အလင္းရြာထဲမွာပဲ ေရာက္ေရာက္၊ အမိုက္ရြာထဲမွာပဲ
ေနေန၊ အလင္းရြာထဲကိုပဲ ေရာက္ေအာင္ က်ိဳးစားၾကဖို႔၊ သြားၾကဖို႔ကိုသာ တိုက္တြန္းလိုတာပါ။ ႏွစ္သစ္မွာ
အလင္းရြာထဲသို႔ သြားႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းပတၳနာ ျပဳရင္းျဖင့္....
သုံးရာသီ၊ တဆယ့္ႏွစ္လ၊ တႏွစ္တာမွ-ေနာက္။ ေရွ႕- သုံးရာသီ၊ တဆယ့္ႏွစ္လ၊ တႏွစ္တာဆီသို႔၊ ဘယ္ပုံနဲ႔
ဘယ္စခန္း

ဘယ္လို-

ကူးေျပာင္း

တက္လွမ္းၾကမွာလဲလို႔၊

ကိုယ့္ကိုကိုယ္

ေမးခြန္းထုတ္ေစဖို႔

ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးခဲ့မိတာပါ။ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္က လူငယ္ေတြ ျဖစ္လင့္ကစား လူႀကီးစိတ္ဓာတ္နဲ႔
စုေပါင္းၿပီး ႏွစ္ေဟာင္းမွ ႏွစ္သစ္ဆီသို႔ ကူးေျပာင္းၾကရာမွာ ေကာင္းေသာစိတ္ဓာတ္ ေကာင္းေသာလုပ္ရပ္
ေကာင္းျမတ္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးအတူ ကူးေျပာင္းႏိုင္ၾကရန္ ျမန္မာလူငယ္ တစ္စုတို႔၏
ႏွစ္သစ္မွာ

ေကာင္းက်ိဳးေတြ

ပြင့္လန္းေစဖို႔

ျမတ္ပ႒ာန္းတရား

နာယူၾကရန္

ေစတနာစကားနဲ႔

ႏႈိးေဆာ္ထားတဲ့ ေမးလ္တစ္ခုကလဲ ေရာက္လာလို႔ ေရးျဖစ္သြားတာပါ။
သူတို႔ကေလးေတြ စုေပါင္းလို႔ ေကာင္းစြာအတူျပဳမည့္ ကုသိုလ္မွာကေတာ့ ႏွစ္သစ္ ပ႒ာန္းပူေဇာ္ပြဲတဲ့။
ေန႔ရက္က ၂၀၁၁- ၀၄- ၁၆။ ေန႔- ညေန (၆)နာရီအခ်ိန္၊ ပစၥယုေဒၵသ-နဲ႔ ပစၥယနိေဒၵသ-ကို ေရာက္လာသူ
သူေတာ္စင္တို႔က သံဃာေတာ္မ်ားနဲ႔အတူ

ၿပိဳင္တူ

ရြတ္ဆို

ပူေဇာ္ၾကလို႔

(၃၁)ဘုံးသား အက်ိဳးမ်ား

ေကာင္းမႈပြားၾကရေအာင္ ေနာက္တစ္ေန႔ ၂၀၁၁- ၀၄- ၁၇၊ ေန႔၊ ညေန (၆)နာရီအထိပါတဲ့။ အက်ယ္ျမတ္ပ႒ာန္းကိုေတာ့ သံဃာေတာ္ (၇)ပါးက ဆက္လက္၍ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းပူေဇာ္မႈကို ျပဳသြားၾကမွာ
ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလဲ တဆက္တည္း အသိေပးလိုက္ပါရေစ။
ေနရာကေတာ့ 1, Old Church, Lane, Kingsbury က- လန္ဒန္၀ိဟာရ မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း။

သတၱ၀ါ မွန္သေရြ႕ တရားေတြ႔ ခ်မ္းေျမ့သာယာ ရွိၾကပါေစ။
က်ေနာ္... ဘုန္းသွ်ံ
၁၆. ၀၄. ၂၀၁၁။

