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လူသားတိုင္း မိမိ ဆႏၵအေလ်ာက္ ရပ္တည္လိုသည္မွာ အမွန္ပင္။ သင့္ေတာ္ျခင္း၊ 

ဓေလ့ထုံးစံျဖစ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ပတ၀္န္းက်င္၏ အေကာင္းအဆိုး ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို လူတုိင္း ေတြ႕ၾကံဳ 

ေနရသည္မွာလည္း အမွန္ပင္။ သို ႔ေသာ္ မိမိ ဆႏၵအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္းႏွင့္ 

လြပ္လပ္မွဳရွိျခင္းတို႔မွာ အေရးႀကီးဆုံးပင္။ လူသားတိုင္း မိမိကိုယ္ကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ 

လုပ္ေဆာင္္ပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။ တခါတရံတြင္ ထုိက့ဲသုိ႔ လက္ခံ က်င့္သုံးႏုိင္ျခင္းသည္လည္း ထုိသူ၏ ေနာက္ခံ 

ဓေလ့ထုံးစံမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေနျပန္သည္။ လူတုိင္း ကမာၻေပၚရွိ လူသားမ်ား ျဖစ္ၾကျခင္း တူေသာ္လည္း 

အခ်ိဳ.သူတုိ႔၏ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားက သတ္မွတ္ သင္ၾကားထားေသာ လူ႔က်င့္၀တ္ႏွင့္ တန္ဖိုးသည္ 

အျခားသူတုိ.၏ ဓေလ့ထုံးစံတို႔ႏွင့္ မတူ လံုး၀ကြဲျပားျခားနားေနၾကသည္။ မည္က႔ဲသို႔ေသာ အ၀တ္ကို 

၀တ္ဆငရ္မည္ မည္ကဲ႔သို႔ေသာ အစားအစာကုိ မစားရ စသည္ျဖင္႔ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားသည္ လူသားတုိ႔၏ 

လြပ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဆန္႔က်င္ေနသည္။ အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးငယ္တဦး ေဘာင္းဘီတုိႏွင့္ 

အက်တႍိ၀ုတ္ရန္ဆႏၵရွိျခင္း၊ ထိုသုိ႔ ၀တ္ဆင္ျခင္းသည္ မည္သူ တဦး တေယာက္၏ အခြင့္အေရးကိုမ်ွ 

ထိခိုက္ျခင္း  မရွိသည့္အတြက္ အခက္အခဲ ျပႆနာ စိုးစဥ္းမ်ွ မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ အမ်ားစုေသာ 

ဓေလ့ထုံးစံမ်ားတြင္ ထိုသို႔ လြပ္လပ္စြာ ၀တ္ဆင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကဲ့ရဲ့ ရႈံ.ခ်ေလ့ရိွၾကသည္။ 

ထိသုို႔ေသာ လူမွဳအသုိင္း၀န္းမ်ားတြင္ ၀တ္စားဆင္ယင္မွဳ ဓေလ႔ထံုးစံကုိ မလိုက္နာသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 

မိန္းမေကာင္း မဟုတ္သူ၊ ျပည္႔တန္ဆာကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္အတန္းရိွသူ၊ တိရိစာၦန္ေလာက္မ်ွ တန္ဖုိးမရွိသူ 

စသည္ျဖင္ ့ ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆိုၾကေလသည္။ တခါတရံတြင္ လူ႔သိကၡာ လူ့က်င့္၀တ္ဆုိသည္တုိ႔ျဖင့္ 

ကိုယ္ခ်င္းမစာ ရက္စက္မွဳမ်ားကို ဥပေဒကဲ့သို႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဤသည္မွာ 

တသီးပုဂၢလ၀ါဒကို ေလွာင္ခ်ိဳင္႔အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ လူမွဳအသုိင္း၀န္း 

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလုိ လုပ္ေဆာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္ လူတုိင္း မိမိ ဘ၀ကို 

ႏွစ္သက္သလုိ ေနထိုင္ႏိုင္သည္႔ အခြင္႔အေရးရွိသည္ဟု ေျပာဆိုေလ့ရွိေသာ္လည္း တကယ္တန္း 

မိမ ိႏွစ္သက္သလုိ ျပဳမူ ေနထိုင္ပါက ပတ္၀န္းက်င္၏ ေျပာဆို ကဲ့ရဲ့မွဳမ်ားကုိ ခံစားၾကရ ေလေတာ့သည္။ 

ဓေလ့ထုံးစံဆုိသည္တုိ႔ မတူကြျဲပားၾကသည့္ အေလ်ာက္၊ ထုိသုိ႔ မတူကြျဲပားၾကသည့္ ဓေလ့ထုံးစံတုိ႔ 

ေပါင္းစုရိွေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရန္ျဖစ္ အျငင္းပြါး တုိက္ခုိက္မွဳမ်ားကုိ မၾကာခဏ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္။ 

ဤသည္မွာ တသီးပုဂၢလ၀ါဒ ေပ်ာက္ကြယ္ေနျခင္း၏ လကၡဏာပင္ ျဖစ္ေတာ႔သည္။ အခ်ိဳ.သူမ်ားသည္ 

“သူတုိ႔လို မေနၾကန႔ဲ” ဟုဆုိကာ တျခားသူမ်ား၏ ေနထိုင္မွဳမွာ နိမ္႔က်ေန သေယာင္ကဲ့ရဲ့ 
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ေျပာဆိုၾကေလသည္။ အဆင့္အတန္း ခြျဲခားျခင္းသည္ အလြန္ ၾကီးမားေသာ ျပႆနာပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ 

ထိုသို႔ အဆင့္အတန္း ခြဲျခားျခင္းမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစံုတရာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ ေအာက္ေျခ 

လူတန္းစားသည္ လူၿပိန္း ျဖစ္ကာ စကားေျပာဆိုမွဳ ၾကမ္းတမ္း ၾကသည္ဟု ယူဆၾကျပီး အထက္တန္းလႊာ 

လူတန္းစား တစ္ဦး ၾကမ္းတမး္ေသာ  မသင္႔ေတာ္ေသာ စကားကုိ ေျပာဆိုလ်ွင္ လူအမ်ားကို 

တုန္လွဳပ္ေစေတာ႔သည္။ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လူ႔တန္ဖိုး သက္မွတ္ခ်က္ အလႊာစံု ရွိလာၿပီး 

လူသားတိုင္း တန္းတူညီမွ်မွဳ ရွိသည္ ဆိုျခင္းကို ဆန့္က်င္ေနေတာ့သည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ လူတန္းစား 

ခြျဲခားျခင္း၊ လူတုိင္း တန္းတူ ညီမွ်ျဖစ္ျခင္းတို႔အား မ်က္ႏွာလႊဲ ခဲပစ္ ျပဳျခင္းမ်ား ရွိေနသည္႔ မည္သို႔ေသာ 

လူမွဳအဖြ႕ဲအစည္း တြင္ျဖစ္ေစ ဓေလ့ထံုစံတို႔အားျဖင့္ မလြတ္လပ္ႏိုင္ေပ။  အျခားသူမ်ား မိမိကို မည္သို႔ 

ထင္ျမင္ၾကမည္ကို စဥ္းစားေနရေသာ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမွာ မည္သို႔ေသာ လြပ္လပ္မွဳမွ် မရွိႏိုင္ေပ။ မိမိ 

၀တ္ဆင္လိုသည္ကို ၀တ္ဆင္ႏိုင္ခြင့္၊ မိမိ စားလိုသည္ကို စားေသာက္္ခြင့္၊ မိမိ ဆႏၵရွိသူကို 

ခ်စ္ႀကိဳက္ႏိုင္ခြင့္ စသည္တို႔ကို ခြင့္မျပဳေသာ လူမွဳအဖြဲ႕အစည္းသည္ မလြပ္လပ္ေပ။ ထိုသုိ႔ေသာ 

ဓေလ႔မ်ားကို လူမွဳအသုိင္း၀န္း၏ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္ေသာ စာသင္ခန္း၊ သင္တန္း 

ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း အသံုးခ်ေလ့ ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ဘာသာေရး သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ 

သင္ၾကားသည္႔ အတိုင္း လက္ခံရမည္ ဆိုျခင္းသည္ အထက္ လူႀကီးမ်ား၏ အယူအဆ 

သေဘာထားတုိ႔အား ဆန္႔က်င္ႏိုင္ခြင္႔ မရွိေသာ အစုိးရ ေက်ာင္းမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ မလြတ္လပ္ေပ။ ထို့ေၾကာင့္ 

အားလံုးေသာ အႂကြင္းမဲ့အာဏာရွင္၀ါဒမ်ားသည္ တသီးပုဂၢလ၀ါဒအား ဆန္႔က်င္ေနၿပီး လြတ္လပ္မွဳ 

မရွိေခ်။ လူသားအားလံုး မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ မိမိဘ၀ကို ပံုေဖာ္ခြင္႔ ရွိရမည္။ ထိုသုိ႔ဆိုရာတြင္ မည္သူ တဦး 

တေယာက္၏ အခြင့္အေရးကိုမ်ွ ထိခိုက္ျခင္း  မရွိပါက အမွားလုပ္ပိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ထပ္၍ 

အမွားလုပ္ႏိုင္ခြင္ရိွ့ျခင္းတို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ  ဓေလ့ထံုးစံတို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္႔တိုင္ 

လူသားတိုင္း မိမိ ဘ၀ကို မိမိ စိတ္ႀကိဳက္ ေနထိုင္ႏိုင္ခြင္႔ ရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လူသားတိုင္း မိမိ 

ႏွစ္သက္ရာကို ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္၊ မိမိႏွစ္သက္သလို ယံုၾကည္ခြင့္ ရွိသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတိုင္း 

အမွားလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိၿပီး၊ ထိုအမွားကုိ မိမိ ဆႏၵရိွသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပင္ဆင္ခြင့္ ရွိ၍ ထိုအမွား 

ျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ လက္ခံပုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ မည္သူတဦး တေယာက္မွ် လူမွဳဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ 

အစိုးရစနစ္ (သို႔) ဘာသာေရး အေၾကာင္းတရားကုိျဖစ္ေစ ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ 

အသတ္ခံရျခင္း မျဖစ္သင့္ေပ။ လူတန္းစား ခြဲျခားျခင္းမ်ား၊ လူတန္းစားအလႊာ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား အလံုးစံု 

ပယ္ဖ်က္ သင့္သည္။  လူသားအားလံုး တူညီသည့္ အေလ်ာက္ လူအဖြဲ႔အစည္းဆိုသည္မွာလည္း 

တစ္ခုသာ ရွိသင့္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အဆင့္အတန္း လူတန္းစား က်ား/မ စသည့္ 

ခြျဲခားသတ္မွတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္မွသာ လူတုိင္း မိမိကိုယ္ကို တိုးတက္ 

ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အာမခံခ်က္ ရွိေပလိမ့္မည္။ ထိုကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ား 

အတြင္း၌ကား မေသခ်ာလွေပ။ ကမာၻႀကီးသည္ မည္သူမွ် စိုးပိုင္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 

မလိုအပ္ဟု တရုတ္ေတြးေခၚပညာရွင္ Zhuang Zhou က ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကပင္ မိန္႔ဆိုခဲ့ၿပီး 
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ျဖစ္ေလသည္။  မည္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရမဆို လူမွဳေရးရာ သဘာ၀ကို ပတ္သက္ ဆန္႔က်င္ 

ေႏွာင့္ယွက္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ အကယ္၍ မည္သည္က ေကာင္းသည္ ဆိုးသည္ဟု 

ေျပာဆိုေနျခင္း ခံေနၾကရလွ်င္ မိမိကိုယ္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္မည္သို႔မွ် မရွိႏိုင္ေပ။  လူတိုင္း မိမိအတြက္ 

မည္သည္က ေကာင္းသည္ ဆိုးသည္ကို သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 

ဘာသာတရားမ်ား၏အဆိုအရမွာကား အခ်ိဳ႕ေသာ စည္းမ်ဥ္းတို ႔က လူအခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ျခင္းကို 

တားျမစ္ထားျခင္း သို ႔မဟုတ္ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ျဖင့္ လူသားခ်င္းညွာတာမွဳ ကင္းမဲ့စြာ ျပဳမူခြင့္ 

ျပဳထားျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။ တသီးပုဂၢလ၀ါဒ၏ စည္းေဘာင္မွာ အေျခခံက်ႏိုင္သေလာက္ က်ျပီး 

ထိုအေျခခံ က်င္၀့တ္ အလြန္မွန္သမွ်သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္က်င့္သံုးေသာ 

မူ၀ါဒပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။  တရားဥပေဒဆိုသည္မွာ လူသားတို့အား ကာကြယ္ရန္ အတြက္သာ 

ျဖစ္သင့္သည္ (ဥပမာ- ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ဓါးျပတုိက္ျခင္း သတ္ျဖတ္ျခင္း 

ကဲ့သို႔ေသာ ျပစ္မွဳမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ျခင္း)။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခခံအခြင့္ေရးအျဖစ္ လူသားတုိ႔အား 

ကာကြယ္ေပးမွဳႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း (အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ လူမွဳဖူလုံေရးေထာက္ပံ့ ေစာင့္ေရွာက္မွဳ) 

တို႔ထက္ပိုမို ေက်ာ္လြန္ သတ္မွတ္ေနပါက တသီးပုဂၢလ၀ါဒမွာ ဆိတ္သုန္းသြားေတာ့မည္ အလားအလာ 

ရွိေပသည္။ တသီးပုဂၢလ၀ါဒမွာ လူသားအားလံုးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ မည္သ ူ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် သင့္ကုိ အဘယ္အရာသည္ လူ႔တနဖ္ိုးျဖစ္သည္၊ ဘယ္အရာကမွ 

လူ႔က်င္၀့တ္ေကာင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခြင့္ မရွိေပ။  ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႔စည္းကို 

တည္ေဆာက္ရန္၊လူမွဳအဖဲြ႕စည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ဆိုသည့္ စြဲခ်က္တင္ေျပာဆိုခ်ကတ္ို႔ျဖင့္ 

ထိုလူ႔က်င္၀့တ္ဆုိသည္မ်ားက တသီးပုဂၢလ၀ါဒကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၾကသည္။  

 

သင္ ႏွစ္သက္သလုိ ၀တ္စားဆင္ယင္ျခင္း၊ ႏွစ္သက္ရာ စားေသာက္ျခင္း၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားႏွင့္ 

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္း၊ ႏွစ္သက္ရာ ဂီတ ရုပ္ရွင္ကို နားဆင္ ၾကည့္ရွဳ ခံစားျခင္း စသည္ျဖင့္ 

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ထိခိုက္ျခင္း မရွိပါလွ်င္ 

-- မိမိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလို လြတ္လပ္စြာ ျပဳမူေနထိုင္ပါေလ။ 
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