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႐ိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပါရေစ Aရွင္ဘုရား၊ 
မၾကာခင္က CNN တယ္လီဗီးရွင္း AစီAစU္တစ္ခုမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ကမၻာေပၚမွာ  သဘာဝ ကပ္ေဘးႀကီးေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ 
Aဲဒါေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုးက လူေတြ Aဲဒီ ကပ္ေဘးႀကီးကုိ ေရွာင္လႊဲဖုိ႔ လူသားAားလံုး Aားသြန္ခြန္စုိက္ ပါဝင္လုပ္ ေဆာင္ၾကဖုိ႔န႔ဲ ဘာသာတရား Aဆုံး 
Aမေတြနဲ႔လဲ တတ္ႏိုင္သမွ် လူေတြကုိ Aသိပညာေပးဖုိ႔  သတိေပးထားတာ ၾကည့္လိုက္ရပါတယ္။  

ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ႀကဳံလာႏုိင္ဖြယ္ရွိတဲ့ Aဲဒီ သဘာဝ ေဘးAႏၲရာယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာသာတရား Aထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဝါဒ ႏႈန္းစံေတြ 
Aရ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ကာကြယ္ တားဆီးႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ယခင္ ယခုနဲ႔ ေနာင္လာမဲ့ ရာစုႏွစ္ေတြမွာ ေခတ္သစ္ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာေတြနဲ႔ ဗုဒၶဝါဒ 
ႏႈန္းစံေတြ ဘယ္လို ဆန္႔က်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ညီၫြတ္သလဲ ဆိုတာကုိ သိလိုပါတယ္။ 

                                                                                                                                                           ပီတိခင္ 
  
 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္Aနည္းငယ္Aတြင္းမွာ ရာသီUတု ဆိုးဝါး ထန္ျပင္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ ပိုမိုမ်ားလာတယ္လို႔ ရာသီ Uတု ပါရဂူေတြက ဆိုပါတယ္။ တိုေနဒိုး၊ 
တိုင္ဖုန္း၊ ဟာရီကိန္းႏွင့္ ေရလႊမ္းမုိးမႈေတြ၊ Aၿမဲတမ္းခေဲနတဲ့ ေရ ခဲေတာင္ႀကီးေတြ ေပ်ာ္က်လာေနတာ၊ Aဲဒီေရခဲေတာင္ေတြမွာ ေနတဲ့ တန္ျဒာ သမင္ႀကီး 
ေတြ ေသၾကတာ၊ Aခ်ဴိ႕ ပိုးေကာင္ေတြ ေနရာေဒသ Aသစ္ကို ေျပာင္း ေ႐ႊ႕ေနၾကတာ စတာေတြ AပါAဝင္ေပါ့။ ကမၻာတစ္လႊားမွာ ရာသီUတုဆိုးဝါးတဲ့ 
ကပ္ေဘးဆုိက္ႏိုင္တဲ့ Aျပင္ တကယ္လို႔ ကမၻာ႔ေျမာက္ဖက္ျခမ္းမွာရိွတဲ့ ဂရင္းလန္ေကြၽန္းနဲ႔ Aႏၲာတိကတုိက္က ေရခဲျပင္ႀကီးေတြ တစ္ဝက္ေလာက္သာ 
ေပ်ာ္က်သြားမယ္ ဆိုရင္ သမုဒၵရာေရမ်က္ႏွာ ျမင့္တက္လာၿပီး Aေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဖေလာ္ရီဒါႏွင့္ လူဝစ္စီယားနား ျပည္နယ္ေတြ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတြ 
AပါAဝင္ တစ္ခ်ဳိ႕ ကြၽန္းႏုိင္ငံေတြ ဒီရာစုႏွစ္ Aလယ္ေလာက္မွာ ေရေAာက္ကို ေရာက္သြားႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။  

 Aေမရိကန္ ဒုသမၼတေဟာင္း Aယ္္လ္ဂိုးက ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာေနတာကုိ Uေပကၡာျပဳလုိတဲ့ Aုပ္စုကို ရည္႐ြယ္ၿပီး 'ဒီလိုသာ ျဖစ္ခြင့္ ေပး 
လိုက္ရင္ တကယ့္ကို လူသားတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္က်င့္တရား ပ်က္ကြက္တာပါပဲ' လို႔ ျပစ္တင္ ေျပာဆုိတာကုိလဲ ၾကားရပါတယ္။  
Aေၾကာင္းတရား 
ဒီလို ျဖစ္တာဟာ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာၿပီး ရာသီUတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ လို႔ဆိုပါတယ္။ ေလာင္စာဆီသုံးစြဲတာ လြန္ကဲလုိ႔ Uပမာ Eရာမစက္႐ုံႀကီးေတြ၊ 
ေမာ္ ေတာ္ကားေတြက ထုတ္လိုက္တဲ့ Aခိုးေတြေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းေနတဲ့ ေလထုထကဲ ဓာတ္သဘာဝ တစ္မ်ဳိး က ကမၻာႀကီးကုိ လႊမ္းၿခဳံၿပီး ေနAပူရွိန္ကို 
ထိန္းထား ေပးတဲ့ ဓာတ္သဘာဝေတြကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္လို႔ ကမၻာ ေျမေပၚမွာ Aပူရွိန္ျမင့္လာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ စီးပြားေရး 
Aလိုရမၼက္ေတြေၾကာင့္ ေတာင္Aေမရိကတုိက္က ကမၻာ့Aႀကီးဆံုး Aမၼာဇုန္ သစ္ေတာႀကီးေတြ AပါAဝင္ သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းတီး လို႔  ရာသီUတု 
Aေျပာင္းAလဲေတြ ျဖစ္ရပါတယ္။  

ယခု ကမၻာႀကီးဟာ Aလ်င္Aျမန္ ပူေႏြးလာေနပါၿပီ။ ဒါဟာ သီAိုရီ မဟုတ္ပါဘူး၊ Aမွန္တကယ္ ျဖစ္လာေနတာလုိ႔ ေရးႀကီးသုတ္ပ်ာနဲ႔ ေျပာဆုိ 
ေရးသားေနၾကတာကုိ သတင္းေတြမွာ ဖတ္ရ ၾကားရပါတယ္။ သကၠရာဇ္ ၂ဝ၅ဝ ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့လူUီးေရ ၉.၁ ဘီလီ ယံ ျဖစ္လာမယ္ဆိုလို႔ ဒီလူUီးေရ 
Aတြက္ ေလာင္စာ စြမ္းAင္၊ ေရနဲ႔ Aစား Aစာ ပိုမိုလိုAပ္လာမွာျဖစ္လို႔  စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတယ္ဆိုတာထက္ ေၾကာက္ စရာ ေကာင္းတယ္ဆိုရင္ 
ပိုမွန္ပါလိမ့္မယ္။ Aင္း၊ Aရင္းစစ္လိုက္ေတာ့ AဲဒါေတြAားလံုးဟာ Aသိဉာဏ္ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ လူသားေတြရဲ႕ Aလိုဆႏၵ ေလာဘေဇာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ရတာခ်ည္းပါပဲ။ 
ကုသနည္း  
လိုခ်င္တပ္မက္မႈန႔ဲ ကိုယ္က်ဳိးဆန္တဲ့ Aတၱလြန္ကဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ စက္႐ုံေတြ ကားေတြကုိ Aခိုးထုတ္လႊင့္မႈ နည္းတဲ့ ဘိုင္Aို ဒီဇယ္နဲ႔ 
ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္ေတြနဲ႔ Aစားထုိးသံုးရင္ တစ္စုံတစ္ခုေသာ Aတိုင္းAတာAထိ ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္ဖြယ္ရွိေပမဲ့ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ႀကီးျမင့္တာ၊ သက္သာလြယ္ 
ကူမႈမရွိတာ စတာေတြေၾကာင့္ လြယ္လြယ္န႔ဲေတာ့ ျဖစ္မလာႏုိင္ဘူးလုိ႔ ခန္႔မွန္း ၾကပါတယ္။ Aဲဒီ ေလာင္စာဆီေတြကုိ ထုတ္လုပ္ဖို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္Aားနဲ႔ 
ေလာင္စာဆီ လိုျပန္တာပဲ။  

ဒါေၾကာင့္ ဒီျပႆနာရ႕ဲ ဇစ္ျမစ္ကို လုိက္ၾကည့္ရင္ လူေတြရဲ႕ ေန႔စU္ဘဝကို ေျပာင္းလဲရမယ္ဆိုတဲ့ Aေျဖတစ္ရပ္ ထြက္လာပါတယ္။ ေလာင္စာ 
ဆီကို ေလွ်ာ့သုံး ဖို႔ပါ။ ကိုယ္ပိုင္ကားေတြ ေလွ်ာ့သုံးရမယ္၊ ေလယာU္နဲ႔ ခရီးသြားလာမႈေတြ ေလွ်ာ့ခ်ရမယ္၊ Aိမ္မွာ ႐ုံးမွာ ဇိမ္ခံ ေလေAးစက္ေတြ 
ေလွ်ာ့သုံးရမယ္ ဆိုတာေတြေပါ့။ ဒီကိစၥမွာ ခ်မ္းသာတဲ့ႏုိင္ငံေတြက လူေတြ Aဓိက စြန္႔လႊတ္မႈ လုပ္ရလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုတယ္။  

ဒီေနရာမွာ လူေတြရဲ႕ ပ်င္းရိမႈႏွင့္ Aလိုေလာဘကုိ ေက်ာ္လႊားဖုိ႔ လူေတြကုိ တြန္းAားေပးမဲ့ လုံေလာက္တဲ့ စြမ္းAားကေတာ့ စိတ္ပိုင္းဘဝကို 
ေလ့က်င့္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္မႈ၊ AေနAထိုင္ ႐ိုးစင္းမႈ၊ ရက္ေရာမႈေတြကုိ ဘာသာတရားရဲ႕ AဆုံးAမAေနနဲ႔ Aေလးေပး သင္ၾကား 
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ေပးတာေတြေပါ့။ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြက ကိုယ္တိုင္ စံနမူျပၿပီး Aဲဒီလို ၿခိဳး ၿခံေနထုိင္မႈ ႏႈန္းစံေတြ Aက်ဳိးတရားေတြကုိ ေဟာေျပာရင္း 
လူေတြကုိ စည္း႐ံုးႏုိင္ပါတယ္။  

လူေတြစိတ္ထဲမွာ Aျမစ္တြယ္ေနၿပီးျဖစ္တဲ့ ေန႔ တဓူဝ လူမႈဘဝျဖစ္စU္န႔ဲ စီးပြားေရး တန္ဖိုးေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္မလားလုိ႔ ေမးစရာရိွပါတယ္။ 
ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈဆိုတာ လိုခ်င္တာက စတယ္။ ယင္းေနာက္ ေ႐ြးခ်ယ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈ ျဖစ္တယ္။ Aဲဒါေတြ 
Aားလံုးဟာ စိတ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ခ်ည္းပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ကို ေလ့က်င့္ရင္ ျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့။ 
ဗုဒၶဝါဒက်င့္စU္ 
ဗုဒၶဝါဒက်င့္စU္ ႐ႈေထာင့္ကေန A�မြက္ေလာက္ ေျပာျပရရင္ - ဗုဒၶရဲ႕ AဆုံးAမေတြထဲမွာ သက္ရွိေလာကႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရာ၊ သက္ရွိ 
သတၱဝါ ေတြ Aားလံုး Aခ်င္းခ်င္းပါ တစ္Uီးကုိတစ္Uီး Aညမည သေဘာတရားနဲ႔ Aျပန္Aလွန္ Aမွီသဟ ဲ ျပဳေနၾကတယ္၊ မိမိလုပ္တဲ့ Aလုပ္Aတြက္ 
မိမိမွာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ဆုံးမပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝါဒီတို႔ရ႕ဲ 'ကမၻာ႔Aေရးက ပထမ၊ ေဒသAေရးက ဒုတိယ' ဆိုတဲ့ 
ေဆာင္ပုဒ္ဟာ ဗုဒၶဝါဒ သေဘာထားနဲ႔ တစ္ထပ္တည္းပါပဲ။ သတၱဝါAားလံုးကုိ ၾကင္နာဖုိ႔နဲ႔ AျပဳAမူ (ကံတရား) ေတြကို သတိနဲ႔ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ တစ္နည္း 
သီလရိွဖို႔ လူေတြကို ဗုဒၶဝါဒက သင္ၾကားပါတယ္။ 

သီလရိွတဲ့ ပုဂၢဳိလ္တစ္ေယာက္ဟာ တစ္ဆင့္ တက္ၿပီး ကမၼ႒ာန္းဘာဝနာ Aားထုတ္ရင္ Aက်ဳိး တစ္ခုေတာ့ က်ိန္းေသရတယ္လို႔ ယုံၾကည္ၿပီး နည္း 
နည္းစီ Aခ်ိန္ေပးၿပီး ေလ့က်င့္သြားရင္ ေနထိုင္မႈပုံစံ ေတြ၊ ဘဝAေတြးAျမင္ေတြ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲၿပီး ကိုယ္က်ဳိးဆန္ Aတၱလြန္ကဲမႈေတြ 
ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ လူေနမႈပုံစံကို လိုAပ္သည္ထက္ ပိုၿပီး ဇာမခ်ဲ႕လုိေတာ့ဘဲ Aေျခခံ လူမႈဘဝလုိAပ္ခ်က္ ေတြ ျပည့္စုံ႐ုံနဲ႔ ေက်နပ္လာႏုိင္ 
ပါလိမ့္မယ္။ ကမၼ႒ာန္း မ်ားမ်ားထုိင္ ႏိုင္လာေလ၊ မိမိရဲ႕ Aလိုရမၼက္ေတြကုိ ထိန္းႏုိင္လာေလျဖစ္ၿပီး ကမၻာႀကီးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေလ 
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

Aဲဒီလို လုပ္တာဟာ တစ္ကိုယ္ေရဘဝကုိ ေက်ာ္ လြန္ၿပီး Aျခားပုဂၢဳိလ္ေတြ AားလံုးAတြက္ပါ ေကာင္းတာကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္တယ္။  
ကုိယ္စီAသိတရား 
ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈ မျဖစ္ေသးဘူးလုိ႔ ဆိုရင္ေတာင္ ေလာင္စာဆီ သုံးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့သင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေနာင္လာေနာင္သားမ်ားAတြက္ ယေန႔ လူႀကီး 
ေတြရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ တာဝန္တစ္ခု ျဖစ္လို႔ပါ။ Aလြန္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ရမဲ့ Aလုပ္လ ဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ တာဝန္လႊဲခ်ေနလို႔ 
မရႏိုင္ပါဘူး။ တစ္ႏိုင္ငံတည္း လုပ္လို႔လဲ မရႏိုင္ပါဘူး။  တစ္ကမၻာလံုး ပူေႏြးလာတာ ျဖစ္လို႔ တစ္ကမၻာလံုးက လူေတြ ကိုယ္စီ Aသိတရားနဲ႔ကိုယ္ ေနထုိင္ 
မႈကို ဆင္ျခင္မွသာ သို႔မဟုတ္ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲပစ္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ Aဲဒီလို လုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ တစ္ကမၻာလံုးက လူေတြကုိ လူမႈစီး ပြားက်င့္ 
စU္Aရေရာ ဘာသာေရး AဆုံးAမေတြAရပါ နားလည္ေAာင္ လိုက္နာ လက္ခံလာေAာင္ ပညာေပး စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ရမွာ ျဖစ္လို႔ Aလြန္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး 
ခက္ခဲႀကီးမားပါတယ္။  
လူတုိင္းရဲ႕တာဝန္ 
တည္ရွိၿပီး ေကာင္းမြန္ေနတဲ့ လူ႕Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခု သို႔ တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ သို႔တည္းမဟုတ္ ဤ ကမၻာေျမ ၿပိဳကြဲ ပ်က္စီးဖုိ႔နဲ႔ ႀကဳံလာၿပီဆိုရင္ 
ျပင္ပက ဖ်က္ဆီးတဲ့ Aေၾကာင္းတရားေတြထက္ Aတြင္းမွာ ရွိတဲ့ Aေၾကာင္းတရားေတြကပုိၿပီး Aေရးႀကီးပါတယ္။ လူ႔လုပ္လို႔ လွပေနတဲ့Aရာေတြ 
Aားလံုး လူ႔ ေၾကာင့္ပဲ ပ်က္စီး မသြားရေAာင္ ဤလူသားတုိ႔ရဲ႕ Aသိပညာ ဆင္ျခင္တုံတရား ဘာသာေရး Aေလ့ Aက်င့္ေတြနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ပါတယ္။  

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းဟာ သက္ရွိAားလံုး Aတြက္ ေကာင္းပါတယ္။ ေလာင္စာဆီ သုံးစြဲလုိတာကုိ ပိုမို ၿခိဳးၿခံေခြၽတာၿပီး 
နမယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရးကိုလဲ မထိခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ ပိုမိုၿပီးလဲ က႐ုဏာ ပညာနဲ႔ ျပည့္စုံသူေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဆုံး႐ႈံး သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲလုိ႔ မခံစားဘဲ 
ူတိုင္း လိုက္နာႏုိင္ရင္ မေကာင္းေပဘူးလား။  � 
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