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 ရှက်ရမ််းရမ််းပ  ်း ထွက်လာတ ဲ့ ဒ ေါသ၊ ဒ ေါသ၊ ဒ ေါသ သည် အာ်းနည််းလာခြင််းက ို ဒ ာ်ခ တ ဲ့ ညွှန််းက န််းတြို 

ဒ ေါသန ဲ့အတူ ကကမ််းကကြုတ်ခ   ို ဲ့ ေါ  ။ ကကမ််းကကြုတ်တတ်သူမှာဒ ေါသြျည််းသက်သက်သာ၊ ကကမ််းကကြုတ်သူဒကကာငဲ့ ်

ဒကကာက်စ တ် ခ စ်တတ်တယ်။ ဒကကာက်စ တ်က သဘာဝ  ။ က ိုယဲ့်အတွင််းထ မှာ ကိုစာ်းန ိုင ်ေါတယ်။ အကကာကက ်း 

မဒကကာက်န ဲ့၊ ဒကကာက်စ တ်ဒ ေါ်လာရင၊် က ိုယ်ကြျစ်ြငရ်တ ဲ့သူ၊ က ိုယဲ့်က ိုယ် ြျစ်ြငဒ်နဒသာသူ အာ်းလ ို်းက ို 

သတ ယလ ိုက် ေါ၊ ဆက်သွယ် ေါ၊ အြျစ်စ တ် န ဲ့ ကိုသ ေါ။  

 

က ို  တ   

8 March 

 

 

ကယ်လွှတခ်ြင််းမ ိ ်းဆက်  

================  

"ဘိုရာ်း ကယ်မ ေါ"၊ လူမစွမ််းန ိုငတ် ဲ့ အဒရ်းအရာ ခ စ်လာရင ် က ိုယ်ယ ိုကကည်ရာ 'ဘိုရာ်း' 'သစစာတရာ်း' 'ဓမမ' 

အသ ်းသ ်းက ို တ ိုငတ်ယ်ရ ေါတယ်။ လူ မှာက လူစွမ််းန ိုငတ် ဲ့ စွမ််းရည် အကန ဲ့အ်သတ် ရှ ဒနတယ်ဒလ။ 

ကျဒနာ်ခမငဒ်နရတာက ဘိုရာ်း၊ သစစာတရာ်း၊ ဓမမ တ ို ဲ့သည်  ေါဝင ် ကယ်တင ် ဒစာငမ်ခြင််း အမှုဒတာ်ကက ်းက ို 

စတငဒ်န ေါပ  ။ ရို ်ရှင ် ဝထတ ြုမျာ်းထ ကလ ို တနြ် ို်းထငခ် ပ  ်း လို ် ခ သလ ိုဒတာဲ့ မဟိုတ် ေါဘူ်း။ လူသာ်း ရ ဲ့ 

အတွင််းထ ကဒန စတင ် တ ို်းထွက်  ျ ျံ့ နှ ဲ့ ခ စ်ဒ ေါ် ဒစဒနတာ ေါ။ လူသာ်းမျ ြု်းဆက် တဆက်န ဲ့တဆက် 

သ သာထငရ်ှာ်းတ ဲ့ စွမ််းရည်ဒတွ ဒခ ာင််းလ  ခ စ်ထွန််းဒန ေါတယ်။ ကျဒနာဲ့် မ ြင ်မျ ြု်းဆက်၊ ကျဒနာ်၏ မျ ြု်းဆက်၊ 

ကျဒနာဲ့် ရငဒ်သွ်းတ ို ဲ့၏ မျ ြု်းဆက် တဆက်ခြင််း     ခ ငခ် င ် ဒခ ာင််းလ မှု ရှ ဒနြ ဲ့ ေါတယ်။ မျ ြု်းဆက် ' ဇက် ' န ဲ့ 

မျ ြု်းဆက် ' အယ်လ် ာ' တ ို ဲ့က ို ကကညဲ့်ကကညဲ့်လ ိုက်ရင ် ခမငသ်ာထငရ်ှာ်း ေါတယ်။ သူတ ို ဲ့က စကကဝဠာ က ို 

လက်ထ ထညဲ့်ပ  ်း မ ို်းကိုတ်စက်ဝ ိုင််း တြိုလ ို်းခမငဒ်အာငက်ကညဲ့်ပ  ်း လူ ခ စ်လာဒန ေါတယ်။ အ မ်မှာ၊ 

စာသငဒ်ကျာင််းမှာ၊ လို ်ငန််းြွငမှ်ာ၊ "အမ န ဲ့ ် " မျာ်းစွာက ို နာြ   ို ဲ့ ဒလဲ့ကျငဲ့ဒ် ်းဒနဒ မယဲ့် ဘယ်လ ို အမ န ဲ့ ် မျ ြု်းက 

နာြ သငဲ့ပ်  ်း မနာြ သငဲ့ ်တ ဲ့ အမ န ဲ့် က ဘာဒတွလ ။ သူတ ို ဲ့သ တယ်။ သူတ ို ဲ့ ဆငခ်ြငန် ိုငစွ်မ််းက ခမငဲ့တ်က်ဒနတယ်။ 

တာ်းဆ ်းလ ို ဲ့ မရဒတာဲ့ဘူ်း။  ေါဟာ ထူ်းခြာ်းဆန််းခ ာ်းလှတ ဲ့ ဘိုရာ်း၊ သစစာတရာ်း၊ ဓမမ တ ို ဲ့ရ ဲ့ သက်ဝင ်သက်ဒရာက် 

လို ်ဒဆာင ် ဒနခြင််းခ စ်စဉ်ကက ်း ေါ  ။ သူတ ို ဲ့အာ်းခ ငဲ့ ် သူတ ို ဲ့အထက်က လူသာ်းမျ ြု်းဆက်ဒတွက ို ေါ 

"ဆွ က ိုငလ်ှု ်ယမ််း"  စ်လ ိုက်ကကပ  ။ ခမနမ်ာဲ့ ညာဒရ်းသည် ဒနဦွ်းအဒရ်းဒတာ်  ို အလွနမှ်ာ   ိုမ ို  ွငဲ့အ်န၍် 

အသ ်းဒဝဆာဒသာ " လွတ်လ ်သညဲ့်  ညာဒရ်း " တ ြေါ်းမျာ်းက ို ေါ  ွငဲ့ဒ် ်းရ ေါမယ်။   တ်ဆ ို ဲ့ ဒသာဲ့ြတ် 

ဗဟ ိုထ န််းြျြု ်မှု အာ်းကက ်းဒသာ  ညာဒရ်း ဒလှာငြ်ျ ြုငဲ့ထ် ၌ မညသ်ညဲ့် နလှ ို်းသာ်းမျာ်းမှ " ြျစ်ခမတ်န ို်းခြင််း" က ို 

မဒ ေါက် ွာ်းဒစန ိုင ်ေါ။ ြျစ်ခြင််းကင််းမ ဲ့ရာအရ ်၌ ဘိုရာ်း မရှ  သစစာတရာ်း မရှ  ဓမမ မရှ ။ ဘာမျှမရှ ။  

 

က ို  တ   

၆ ရက် မတ်လ ၂၀၂၁ 


