
 

 

ဓမၼAေမးAေျဖမ်ား 
 
၂။  မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးဆုိတာ ဘာလဲ 
 
 
ေလွ်ာက္ထားလုိပါသည္၊ 
မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါးလုိ႔ ၾကားဘူးပါသည္။ Aဲဒီဆယ္ပါးကုိ Aက်U္းမွ် သိလိုပါသည္။ ယေန႔ေခတ္မွာ Aဲဒီမင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးကုိ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လို လိုက္နာ 
ရပါမည္နည္း။ ဘယ္လိုျဖစ္လွ်င္ မင္းက်င့္တရား က်ဳိးေပါက္ပါသနည္း။ က်ဳိးေပါက္လွ်င္ ျပည္သူက မည္သို႔တုံ႔ ျပန္ရပါသနည္း။ ဆရာေတာ္တို႔၏ AေတြးAျမင္ ကို 
သိပါရေစဘုရား။ 
                                                                                                                                                                      ႐ိုေသလ်က္    ေAာင္ခ်ာ 
 

 

 

 

 

မင္းဆုိတာ 
ေလာကံ ရေၪၨတီတိ ရာဇာ (ဒီ-႒ ၃၊ ၁၈ဝ)Aရ လူထုကို ႏွစ္သက္ေAာင္ လုပ္ေပးတတ္လို႔ ရာဇေခၚပါတယ္။ ရာဇ ဆိုတဲ့ ပါဠိကို 'မင္း'လို႔ ျမန္မာမႈ ျပဳပါတယ္။  
Aုပ္ခ်ဳပ္သူ သို႔မဟုတ္ Aစိုးရလုိ႔ ေခတ္နဲ႔Aညီ Aဓိပၸာယ္  ျပန္ယူႏိုင္ပါတယ္။ Aုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔ လုိက္နာရမဲ့ က်င့္စU္ဆယ္မ်ဳိးကို “ေပးကမ္း၊ ကိုယ္က်င့္၊ စြန္႔ႀကဲ၊ ေျဖာင့္မတ္၊ 
ႏူးည့ံ၊ စိတ္ ေလ့က်င့္၊ ေဒါသနည္း၊ မၪွU္းဆဲ၊ သည္းခံ၊ မဆန္႔က်င္” လို႔ Aတိုေကာက္ မွတ္သားႏုိင္ပါတယ္။ 

ဒါနံ သီလံ ပရိစၥာဂံ၊ Aဇၨဝံ မဒၵဝံ တပံ။ 
Aေကၠာဓံ Aဝိဟႎသၪၥ၊ ခႏၲိၪၥ Aဝိေရာဓနံ။ (ဇာ ၂၊ ၉၇)။ 

ေပးကမ္း (ဒါနံ) 
Aစိုးရဟာ လခစားေတြကုိ လစာေငြ လုံေလာက္ေAာင္ ေပးရမယ္။ လုပ္Aားႏွင့္ လစာေငြ မွ်ေAာင္ ဖန္တီးေပးရမယ္။ လစာေငြ တိုးေပမဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ေခါင္ခိုက္ 
ေနရင္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ရဲ႕ ပကတိAေျခAေနကုိ နားလည္ၿပီး လူထုခ်မ္းသာေAာင္ Aျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းေပးရမယ္။ A ဲဒီလို ေျဖရွင္းဖုိ႔ မမွန္ကန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး 
စနစ္ဆိုးေတြ Aက်င့္ဆိုးေတြကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ရမယ္။ Aစိုးရေဆး႐ံု ေဆးခန္းေတြမွာ ေဆးမရိွ။ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ဖတ္စာAုပ္ေတြ ဗလာစာAုပ္ေတြ 
မလုံေလာက္လို႔ ေက်ာင္း သားေတြ ေမွာင္ခိုေစ်းက ဝယ္ရတယ္ဆိုရင္ နံပါတ္တစ္ မင္းက်င့္တရား ပ်က္တာပဲ။  
ကုိယ္က်င့္ (သီလံ) 
“႐ိုးသား ႀကိဳးစား လုပ္Aားျဖင့္ ႏုိင္ငံတည္” တဲ့။ စာသားေလး သိပ္လွတာပဲ။ Aာဏာၿမဲေနတုန္းမွာ လာဘ္စားတာကုိ Aခ်င္းခ်င္း သိေနေပမဲ့ ကိုယ္လဲ ထူးမျခားနားေပမုိ႔ 
ေရငုံ ႏႈတ္ပိတ္ မွိန္းလုိက္ေနရင္ Aာဏာက်ၿပီဆိုမွ မဟာ လာဘ္စားမႈႀကီး ေပၚတတ္တယ္။  သာမန္ လခစားေတြ ဘယ္လိုမွ ႐ိုး႐ုိးသားသား မရပ္တည္ႏိုင္လို႔ ဘယ္႐ုံး 
ကိုပဲ သြားသြား ဘာပဲလုပ္လုပ္ လဘက္ရည္ဖိုး နင့္ေနေAာင္ ေပးရတယ္ဆိုရင္၊ Aလုပ္ရွာကတည္းက လာဘ္႐ႊင္တဲ့ ေနရာကုိပ ဲေ႐ြးၿပီး ရွာရတယ္ဆိုရင္ မ႐ိုးသားလို႔ 
ႏိုင္ငံမတည္ႏိုင္ပါဘူး။ A ဲဒီလို လူထုကုိယ္က်င့္တရားပ်က္ၿပီး တိုင္ျပည္ျခစားတာဟာ နံပါတ္ႏွစ္ မင္းက်င့္တရား ဆိတ္သုံးလုိ႔ပဲ။  
စြန္႔ႀကဲ (ပရိစၥာဂံ) 
Aုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္တဲ့ပစၥည္းကုိ လူထုကုိ ေဝငွေပးျခင္းလုိ႔ Aဓိပၸာယ္ရတယ္။ Aိတ္ထဲက တစ္ျပားမွမစိုက္ဘဲ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ သြားၿပီး ဆန္ဘယ္ႏွစ္ 
Aိတ္၊ င႐ုတ္သီး ဘယ္ႏွစ္ေတာင္း၊ ဆားဘယ္ႏွစ္ဘူး လႉပါေၾကာင္းနဲ႔ “သူႀကီးဘုရား ႐ြာသားေကာင္းမႈ” မလုပ္ရဘူး။ လူထုဆီက လႉခ်င္ခ်င္ မလ်ခ်င္ခ်င္ Aယူဝါဒတူတူ 
မတူတူ Aလႉေငြ Aတင္းေကာက္ၿပီး လႉတာမ်ဳိး မျဖစ္ရဘူး။ ရဟန္းရွင္လူ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးAတြက္ ဘယ္ဝန္ႀကီးက မိဘမဲ့ေက်ာင္း တစ္ခုကို သိန္းေပါင္း ဘယ္ 
ေလာက္ ရန္ပုံေငြ လႉ တယ္ဆိုရင္ နတ္လူသာဓု ေခၚမွာေပါ့။ Aာဏာၿမခဲ်င္လို႔ လူထုဆီက A တင္းAဓမၼ ေကာက္ခံၿပီး မိမိလႉသလုိ Aေယာင္ေဆာင္လို႔ ကုသိုလ္မရပါ 
ဘူး။ စြန္႔ႀကျဲခင္းဆုိတဲ့ မင္းက်င့္ တရားနဲ႔ေတာ့ ေဝးပါေသးတယ္။  
ေျဖာင့္မတ္ (Aဇၨဝံ) 
ေျဖာင့္မတ္ဆိုတာ မေကာက္က်စ္ဘူး။ မင္းမွာသစၥာ လူမွာကတိတဲ့။ Aုပ္ခ်ဳပ္သူဟာာ ေပးထားတဲ့ ကတိAတိုင္းလုပ္မွ လူထုက ယုံၾကည္တယ္။ Aာဏာ တည္ၿမဲေရး 
Aတြက္ ပုဏၰားညဳိ ပုဏၰားဝါေတြ ေႁမွာက္ပင့္တိုင္း လိမ္တာ ဝါဒျဖန္႔တာမ်ဳိး မလုပ္ရဘူး။ ဝယ္ေပးမယ္လို႔ မိဘလုပ္သူက ကတိ ေပးထားပါလ်က္ သုံးေလးႏွစ္သား  
ကေလးဆုိၿပီး ကတိAတိုင္း မလုပ္ရင္ ဒီမိဘကို ဒီကေလး မယုံေတာ့ဘူး။ မိဘကုိ မယုံရင္ တစ္ျခားလူ ေျပာတာကုိ ယုံသြားမွာေပါ့။  
ႏူးည့ံ (မဒၵဝံ) 
ႏူးည့ံဆိုတာ သိမ္ေမြ႔တဲ့ Aဓိပၸာယ္ပါ။ မာန္မာန Aၿငိဳး AေတးAရင္းခံနဲ႔ မလုပ္ဘူး။ AေတြးAျမင္ ခံယူခ်က္မတူ တဲ့လူေတြ စုေပါင္းၿပီး ျပႆနာကုိ စာပြဲေပၚမွာ ေျဖရွင္း 
တယ္။ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ တိုးတက္ေရးဆုိတဲ့ တူညီတဲ့ Uီးတည္ခ်က္နဲ႔ AေတြးAျမင္ မတူညီတဲ့လူေတြ စုေပါင္းပါဝင္လာႏုိင္ေAာင္လ ဲေဆာင္႐ြက္တယ္။ ဒါဟာ သိမ္ေမြ႔ 
ႏူးညံ့ျခင္းရဲ႕ သေကၤတေပါ့။ တစ္ဖက္သားကုိ လုံးဝ ေျပာဆုိခြင့္မေပးဘဲ လမ္းေဘးက Aမႈိက္ သ႐ိုက္ပါ ဆိုၿပီး ကိုယ္ႏိုင္ေနလို႔ မ်က္လုံးမိွတ္ၿပီး တစ္ဖက္သတ္ “ေဟာင္” 
ေနရင္ ေနာက္ဆုံး ကိုယ္ပဲ “A ဲဒါ” ျဖစ္သြားတတ္တယ္။  
စိတ္ေလ့က်င့္ (တပံ) 
စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ခြန္AားရိွေAာင္လို႔ စိတ္ကို ေလ့က်င့္ေပးတာ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Uီးႏု ေျပာတာရိွတယ္။ သူဟာ ျပႆနာ ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို တစ္ေနကုန္ 
ေျဖရွင္းရၿပီးေနာက္ ညေနပိုင္းမွာ Uီးေႏွာက္ေျခာက္ စိတ္ဓာတ္ေတြက်ၿပီး ဘာမွ မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူးတဲ့။ A ဲဒီAခါမ်ဳိးမွာ ညစာ စားၿပီးေနာက္ ခဏAနားယူ၊ ဘုရားခန္း 
ထဲဝင္ၿပီး Aဓိ႒ာန္ပုတီး စိပ္လိုက္ရင္ တုိင္ေျခ ေရာက္ေနတဲ့ စိတ္ဓာတ္ဟာ တုိင္ထိပ္ေပၚ ျပန္ေရာက္သြားၿပီး Aၾကံဉာဏ္ ေကာင္းေတြ ရလာသတဲ့။ ဒါေပမဲ့ ယၾတာ 
Aတြက္ ပိတ္ျဖဴပိတ္နက္ေတြကုိ ပခုံးမွာလြယ္ျပတာမ်ဳိးေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒါက စိတ္ပုိင္းဘဝ တိုးတက္ေAာင္ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ ဝိသမေလာဘေတြ 
ႂကြလာေAာင္ လုပ္တာ။ 
ေဒါသနည္း (Aေကၠဓံ) 
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“ဓားကုိဓားခ်င္း လွံကိုလွံခ်င္းပဲ” ဆိုတဲ့ ကမူး႐ႉးထုိး ႏြားသုိး စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး မရွိရဘူး။ “ကဏန္း ပုတ္သင္၊ ကုိင္းပင္ ႏြားသုိး၊ လိပ္မ်ဳိး ေခြးA၊ ဤေျခာက္ဝ နာယက 
မတင္ထုိက္” တဲ့။ ေရွ႕ကုိလဲ မတက္ ေနာက္ကလဲ မလိုက္ရင္ ကဏန္းလုိလူပဲ။ Aထက္ကလူ မၿငိဳျငင္ရင္ၿပီးော “ဟုတ္၊ ဟုတ္”နဲ႔ ေျပာတုိင္း ေခါင္းညိတ္ရင္ ပုတ္သင္။ 
ဟိုလူေျပာ ဟုတ္ႏိုးႏုိး ဒီလူေျပာ ဟုတ္ႏိုးႏုိး၊ Aခြင့္Aေရး ေမွ်ာ္ၿပီး ဟိုပူးဒီကပ္ဆိုရင္ ကိုင္းပင္။ လိပ္က Aထက္ကလူAႀကိဳက္ ေမွ်ာလုိက္ေနၿပီး Aခြင့္Aေရး ေပၚလာရင္ 
မလြတ္တမ္း “ဗပ္ခနဲ” ဟပ္ယူ တတ္တဲ့ လူမ်ဳိး။ ေရွ႕ထြက္ “ေဟာင္” ၿပီး ခ်ဳံထ ဲေျပးဝင္ရင္ ေခြးAမ်ဳိး။ ဒီလူ ေျခာက္မ်ဳိးဟာ Aုပ္ခ်ဳပ္သူ AႀကီးAကဲ မျဖစ္ထုိက္ဘူးတဲ့။ 
မၫႇU္းဆဲ (Aဝိဟႎသာ) 
Aုပ္ခ်ဳပ္ခံ လူထုကို မႏွိပ္စက္ရဘူး။ တိုင္းသူျပည္သားကုိ ရင္ဝယ္သားကဲ့သို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရမယ္တဲ့။ စီးပြားေရး က်ပ္ တည္းေAာင္ ဖန္တီးၿပီး တိုင္းျပည္မွာ လူေတြ မေန 
ႏိုင္ေAာင္ မေနခ်င္ေAာင္လုပ္ရင္ ႏွိပ္စက္တာပဲ။ Aဓမၼလုပ္ Aားေပး ေခၚတာမ်ဳိး။ Aမ်ဳိးမ်ဳိး Aေၾကာင္းျပၿပီး လူထုဆီက ေငြေကာက္ခံတာမ်ဳိး။ ဘုိးဘြားပုိင္ ျခံေျမေတြ 
ကို ထိုက္တန္တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ သိမ္း  ပိုက္တာမ်ဳိး။ မိမိဆႏၵမပါဘဲ လူစုလူေဝးကုိ Aတင္းAၾကပ္ ခ်ီတက္ခုိင္းတာမ်ဳိး။ ဆိုလိုတာက လူထုကို ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါ 
ဆင္းရဲေAာင္ လုပ္တာ။ 
သည္းခံ (ခႏီၲ) 
မိဘမ်ားလုိပဲ Aုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားဟာ Aုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ား Aေပၚ သည္း ခံခြင့္လႊတ္ရသတဲ့။ မိဘဆုိတာ မိမိစကားကုိ နားမေထာင္ဘဲ ပုန္ကန္တဲ့ သားသမီးမ်ားကုိလဲ 
Aျပစ္ မယူဘူး။ Aခ်ိန္တန္ရင္ သနားသည္းခံ ခြင့္လႊတ္တာပဲ။ Aုပ္ ခ်ဳပ္သူေတြဟာ မိမိကို မႀကိဳက္လို႔ ဆန္႔က်င္သူေတြကုိ မတန္တဲ့ Aျပစ္ကို မေပးရဘူး။ စုတ္ခ်ာ 
တဲ့မူဝါဒကုိ ေဝဖန္လို႔ စာေရးဆရာ စာမေရးရ၊ Aႏုပညာသည္ AႏုပညာAလုပ္ကို မလုပ္ရ၊ ဆရာဝန္ ေဆးမကုရ၊ ဘုန္းႀကီးေတြ ဆြမ္ခံမထြက္ရ ၿမိဳ႕ကုိ စာလာ 
မသင္ရဆိုရင္ ဒီAစိုးရဟာ “ႏွလုံး စိတ္ဝမ္း မႀကီး” ဘူးေပါ့။  
မဆန္႔က်င္ (Aဝိေရာဓန) 
လူထုဆႏၵကို မဆန္႔က်င္တာ။ Aုပ္ခ်ဳပ္သူ Aစိုးရဟာ လူထုAမ်ားစုရဲ႕ ဆနၵAတိုင္း လုပ္ေပးရတာပ။ဲ ပါဠိေဝါဟာရ “Aဝိေရာဓန” ျမန္မာလုိ “မဆန္႔ က်င္” ဆိုတာ 
ဒီမိုကေရစီပ။ဲ လူထုက ခင္ဗ်ားတုိ႔ကို မႀကိဳက္ ပါဘူးလုိ႔ မိမိတို႔ ရဲ႕ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ရင္ Aာဏာကုိ လူထုကို ျပန္ေပးရတယ္။ ေနရာ ဖယ္ေပးရတယ္။ မဖယ္ေပးရင္ 
လူထုပိုင္တဲ့ပစၥည္းကုိ မတရား ရယူတာ ျဖစ္လို႔ “Aာဏာသူခိုး” ျဖစ္သြားၿပီ။ A ဲဒီလို ျဖစ္ရင္ ႏိုင္ရာကုိ  ၫႇU္းတတ္တဲ့ ႐ိုင္းစုိင္းရက္စက္တဲ့  ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေတြလို 
ေတာနက္ႀကီးUပေဒန႔ဲ လုပ္ ေလ့ရွိတယ္။ Uပေဒမဲ့ Aာဏာရလာတဲ့ လူေတြ Aုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ႏိုင္ငံမွာ Aမ်ား ဆႏၵ သို႔မဟုတ္ လူထုဆႏၵဆိုတာနဲ႔ Uပေဒစိုးမုိးေရး ဆိုတာေတြ 
မရွိႏိုင္ပါဘူး။ 

Aုပ္ခ်ဳပ္သူAစိုးရဟာ Aဲဒီဆယ္မ်ဳိးထဲက တစ္မ်ဳိး ေလာက္ကို က်င့္ႏိုင္ရင္ကို လူထုက နားလည္ေပးမႈနဲ႔ တုံ႔ျပန္ ႏိုင္ေကာင္းပါရဲ႕။ � 
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