ေအာင်ိုင်သူတို ရတဲ့ ရလဒ်မျိး သင်လိုချင်ရင်
သူလိုပဲ ပထမ သင် စဉ်စားရမယ်

အ င ငသတ ရတ ရလဒမ

သငလခ ငရင သလပ ပထမ သ

င စ စ ရမယ။ ဒါေကာင့် ေအာင်ိုင်သူက ဘယ်လို စဉ်းစားသလဲ။
ေဟာသည် မှာ ေယာက်ျားတိုင်း၊ မိန်းမတိုင်း လိုက်နာရမယ့် ပင်မယုံက
ည်မ အယူအဆ (၁၀) စာရင်း တစ်ခုရှိတယ်။ တစ်ခုချင်း ေသေသချာချာ
စဉ်းစား။ အလားတူ ယုံကည်မမျိး သင့်ကမာမှာ စဝင် လာပီလို မှန်းဆ
စဉ်းစားပီး၊ သင့်ဘဝရဲ အစိတ်အပိုင်း ြဖစ်ေအာင် လုပ်ပါ။
တစ် - ေအာင်ိုင်သူများက ေမွးရာပါမဟုတ်။ လုပ်ယူလို ရတယ်။
ှစ် - သင့်ြဖစ်တည်မရဲ စိုးမိုးတဲ့ အင်အားဟာ သင် ေစ့စပ်လိုက်တဲ့
စဉ်းစား ေတွးေခြခင်းပဲ။
သုံး - သင့်ကိုယ်ပိုင် အမှန်တရားကို ဖန်တီးဖို သင့်မှာ အစွမ်းအစ ရှိ
တယ်။
ေလး - ခက်ခဲတဲ့ အေြခအေနတိုင်း ဆီက အကျိးအြမတ် တချိေတာ့
ရှိေနတယ်။
ငါး - သင့်ယုံကည်မ တစ်ခုစီတိုင်းက ေရွးချယ်ချက်ေတွပဲ။
ေြခာက် - ံးနိမ့်မကို အမှန်တရားလို လက်ခံပီး ကိးစားမ ရပ်လိုက်

ဖို သင် မဆုံးြဖတ်မချင်း သင်ဘယ်ေတာ့မှ မံးနိမ့်ပါ။
ခုနစ် - အနည်းဆုံး သင့်ဘဝရဲ ေသာ့ချက် နယ်ပယ် တစ်ခုတေလမှ
သင့်အရည်အချင်းေတွ ပိုကဲစွာ ပိုင်ဆိုင်ပီးသား ြဖစ်ေနတယ်။
ရှစ် - သင့်ဘဝထဲ ပီးေြမာက်ိုင်တဲ့ အမှန်တကယ် ကန်သတ်ချက်
ေတွက သင့်ကိုယ်သင် ချမှတ်ထားချက်ေတွပဲ ြဖစ်တယ်။
ကိုး - ကီးမားတဲ့ မဟာ ေဇာက်ချထားမ မရှိဘဲ ကီးမားတဲ့ ေအာင်ြမ
င်ြခင်း မရှိိုင်။
တစ်ဆယ် - ထိုက်တန်ေသာ ပန်းတိုင်ကိုရဖို အြခားသူများ ရဲ ပူးေပါ
င်း ေဆာင်ရွက်မနဲ ပံ့ပိုးမကို သင် လိုအပ်တယ်။
ကဲ … သည် ေတာ့ စာမျက်ှာကို စလှန်လိုက်ပီး ေအာင်ိုင်သူလို စ
စဉ်းစားေပေတာ့ …….။

***

ပဏာမ
"ကမာကီးကို ေြပာင်းလဲရန် ယင်းကို ြခားနားေသာ
အလင်းေရာင်ထဲမှ ရပ်တည်ကည့်ဖို လိုတယ်"
စ

လူတိုင်း ေအာင်ိုင်သူ ြဖစ်ချင်ကတယ်။

ရသ

မ သ ိစ ိတ ်ထ ဲမ ှာ လူတိုင်း

ေအာင်ြမင်ချင်တာ

ချည်းပဲ။

ဘဝမှာ

ေအာင်ြမင်ချင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ေအာင်ြမင်ဖို ထိုက်တန်တယ်လို
ယုံကည် ထားကသူချည်း ြဖစ်ကတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ ေအာင်ြမင်မ ေရာ
က်မလာေတာ့ စိတ်ပျက်က၊ စိတ်ပ် ကရတယ်။
ေအာင်ြမင်ဖို

ရာ

ြဖစ်စဉ်တစ်ခု

ရှိတယ်ဆိုတာ

လူများ

စု

နားမလည်က ေသးတာ ဘာေကာင့်မှန်း မသိဘူး။
သင် ကျဆုံးလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ အေတွးထဲမှာ ပဲ ေကျာက်ချေနမိရင်း သ
င့်အားထုတ်မ အားလုံးရဲ ရလဒ်ဟာ ကျဆုံးြခင်းပဲ ြဖစ်ေနလိမ့်မယ်။ သင်
ေအာင်ြမင်ချင်ရင် ေအာင်ြမင်ရမယ် ဆိုတဲ့ အေတွးထဲမှာ ပဲ ေကျာက်ချ
ထားဖို လိုအပ်ပါတယ်။ သင် ေအာင်ြမင်သူ တစ်ေယာက် ြဖစ်လိုရင် သင်
ပထမဆုံး"ေအာင်ြမင်သူ တစ်ေယာက်ကဲ့သို စဉ်းစား" ရလိမ့်မယ်။ ကမာ့
ထိပ်တန်း ဆွတ်ခူးသူေတွရဲ ယုံကည်မမျိး သင် စွမ်းအား တင်းထားဖို
လိုအပ်ပါတယ်။
သင် ဒီစာအုပ်ကို လိုအပ်ရတာ အဲဒါေကာင့်ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို
ယ်ကိုယ် ကူညီေရး ကျမ်းစာအုပ် တစ်အုပ်ပဲ သင် ဖတ်ရေစဦးေတာ့။ ဒါ
ကို သင့်ရဲ ပုဂိလ်ေရးနဲ အသက် ေမွးဝမ်းေကျာင်း ဖွံဖိး တိုးတက်ေရး
အတွက်၊ လက်ေတွ အေြခခံ သုံးိုင်တဲ့ ြပည့်စုံတဲ့ လက်စွဲကျမ်း ြဖစ်ေစရ
မယ်။
ဒီစာအုပ်မှာ လူသမိုင်း တစ်ေလာက်မှာ ရှိခဲ့သမ အေကျာ်ကားဆုံး ပု
ဂိလ်ေကျာ် တစ်ရာခန်ရဲ ေကာက်ုတ်ချက် နီတိစကားေတွ ပါဝင်တယ်။
ဒီစကားေတွက ှစ်ေပါင်း ၅ ေထာင် ေကျာ်ေလာက် လူသမိုင်းရဲ ာဏ်ပ
ညာေတွ အသီးသီး စုေပါင်း ထားချက်ပဲ ြဖစ်တယ်။
အဲဒီ အတိတ်ကာလ ရှင်သန်ေနခဲ့တဲ့ ေအာင်ြမင်ဆုံးေသာ လူေတွ

ဟာ "ေအာင်ိုင်သူကဲ့သို စဉ်းစားြခင်း"ကို ေလ့ကျင့် လုပ်ေဆာင်ခဲ့တာ
ကာြမင့်လွန်းလှပီ ြဖစ်ေကာင်း ထင်ရှားပါတယ်။ ဒီအယူအဆဟာ ချ
က်ချင်း ဆိုသလို ေပျာက်ကွယ် သွားမယ့် အယူအဆသစ် ေပပင် သ
ေဘာမျိး မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်မတိုင်မီက ကွယ်လွန်ပီးကုန်တဲ့ အြခား
ေသာ ေအာင်ြမင်သူေတွရဲ ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာေဖွရရှိထားတဲ့ အသိပညာ
ာဏ် အေြမာ်အြမင်ေတွကေန သင် ေလးေလး နက်နက် ေလ့လာ အား
ထုတ်သင့်တယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ သာ သင့်ရဲ တိုးတက်မဟာ ပိုများ ိုင်
ပိုြမန်ဆန် ိုင်မှာ ပါ။ အချိန်ကေတာ့ သင့်ရဲ အရှားပါးဆုံး ရပိုင်ခွင့်ပဲ ြဖ
စ်ပါေတာ့တယ်။
ဒီစ ာအုပ ်မ ှာ "ေအာင်ြမင်မ" ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရရဲ အဓိပာယ်ကို လိဝှ
က်ချက်ေတွ ေဖာ်ထုတ်ထားတယ်။ လူေတွကို ေအာင်ြမင်ေစတဲ့ အလုပ်
ေတွထဲမှာ ဘာေမှာ်ပလက် စွမ်းအားမှ မရှိဘူး။ လူသာမန်ေတွဟာ သူ
တို ရဲ မသိစိတ် အမှန်တရားမှာ ကီးစိုး လမ်းမိုးေနတဲ့ "သာမန်ပုံရိပ် မျ
က်ြမင်ေဖာ်မ" ရှိေနသမ အတိုင်းအတာ ေလာက်ပဲ သာမန် အညတရပဲ
ြဖစ်ေနကဦးမှာ ပါ။ ြခွင်းချက်ရှိတဲ့ လူထူးေတွကေတာ့ သူတို ရဲ မသိစိ
တ်မ ှာ ကီးစိုး လမ်းမိုးေနတဲ့ "ြခွင်းချက်ရှိ မျက်ြမင် ပုံရိပ်ေဖာ်မ"ရဲ ရှိေန
သမ အတိုင်း အတာေလာက် အထိ ြခွင်းချက်ရှိ ထူးြခား ေနကဦးမယ်။
သင့်စိတ်ထဲ ြမင်ရသမက သင်ေမာ်လင့် ထားတာပဲ။ ဒီေတာ့ သင်ေမာ်
လင့် သေလာက်ပဲ ရေတာ့မေပါ့။ ဒါ သာမန်ေလာက်ပဲ ရတဲ့ လူနဲ ြခွင်းချ
က်ေလာက် ရတဲ့ လူရဲ ကားက ပင်မ ြခားနားချက် ကီးပါပဲ။
ပုံရိပ် မျက်ြမင်ေဖာ်မ အသစ် ဖန်တီးပီး တကယ့်ဒိ အမှန်တရားသ
စ်ဘက် ဦးလှည့်ေစတဲ့ အထိေရာက်ဆုံးေသာ လက်စွဲ ကိရိယာနည်းကို
"ြပန်လည် ေဘာင်ကား ကျက်ြခင်း"လို ေခတယ်။ ဒီနည်းထဲမှာ သင့်စိ
တ်ထဲက အေတွအကံေတွ၊ အယူအဆေတွ၊ ကိုယ်စားြပတဲ့ နည်းလမ်း

ေတွ ေြပာင်းပစ်တာ ပါဝင်ေနတယ်။ အေတွအကံေတွကို ံးနိမ့်ေစတဲ့
အဆိုးြမင် အြဖစ်နဲ ကွယ်ဝေစမယ့်အစား အေကာင်းြမင်အြဖစ် ကိုယ်
စားြပ တင်ြပတာက ပိုထိေရာက် အကျိးရှိေစတယ်။ ဒါမှ သာ ဘဝကို
ေရှသိုေရေစမယ့် စွမ်းအား ရမှာ ပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကို မေြပာင်းတဲ့ လူသာ
လင် ဘာမှ ြဖစ်မလာတဲ့ ေခါင်းမာသူနဲ ဘာမှ မတတ်ိုင်တဲ့ လူေသသာ
ြဖစ်ေတာ့တယ်။ အမှန်တရား အချိသာ ထာဝရမဲပီး အများ စုက မဟု
တ်ပါဘူး။
ေအာက်ပါ ေမးခွန်းေတွက အသိပညာ ရှာပုံေတာ်အတွက် အကျိး ရှိ
ိုင်တယ်။
-ဘာေကာင့် လူတချိက အြခားလူေတွထက် ပိုေအာင်ြမင် ေနရတာ
လဲ။
-သင့်အေတွးနဲ လုပ်ရပ်ေတွအေပ သင်ဘယ်လို ထိန်းချပ်ိုင်သလဲ။
-ြမင့်ြမင့်မားမား အားထုတ်ရရှိသူေတွရဲ ထူးြခားတဲ့ စိုက်လကဏာ
က ဘာေတွများ လဲ။
ဘ ဝ မ ှာ သင်လက်ခံရတဲ့ ဆုလာဘ်ေတွက သင့်ရဲ တကယ့် လုပ်
ေဆာင်ချက်ရဲ ရလဒ်အေနနဲ သာ ေရာက်လာတာပါ။ သင့်ရဲ ြမပ်ကွယ်
ေနတဲ့ အစွမ်းအစ ေကျာ်ကားတဲ့ ဂဝင် အေမရိကန် တီထွင်သူကီး "
ေသာမတ်အယ်ဒီစင် (၁၈၄၇-၁၉၃၁) က ေအာက်ပါ အကံာဏ်ကို ေပး
ခဲ့တယ်။
"ပထမဆုံး ဆရာကေတာ့ လူတကာ သိေနပီးသား ကိစေတွ ရှာဖို
ပါပဲ။ ဒီေနာက်ေတာ့ သူတို ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ေနရာေတွက စတင်ေပေတာ့"
ဒီစာအုပ်ထဲက သတင်း အချက်အလက်က ပုဂိလ်ေရး တိုးတက်မနဲ

လူသားရဲ ြမပ်ကွယ်ချက် အစွမ်းအစနဲ ပတ်သက်လို လူတိုင်း သိပီးသား
ေတွကိုပဲ တင်ြပဖို အားထုတ် ထားပါတယ်။
အေမရိကန်ရှိတဲ့ ဂျာမန်ဝတေရးဆရာကီး "ေသာမက်မန်း (၁၈၇၅၁၉၅၅) က ၁၉၂၉ ခု စာေပိုဘယ်ဆု ရခဲ့တယ်။ ဒီဆု လက်ခံတဲ့ ပွဲမှာ မှ
တ်သားစရာ စကားတစ်ခွန်း ေြပာခဲ့တယ်။
"အစီအစဉ် ကျနမနဲ ိုးရှင်းမကေတာ့ ဘာသာရပ် တစ်ခုကို ဆရာ
တစ်ဆူလို ပိုင်ိုင်ေရး အတွက် ပထမေြခလှမ်းပဲ။ တကယ့်ရန်သူ အစစ်
က ဘာမှ မသိတာပဲ"
သင်လုပ်မယ့် နည်းလမ်းေတွကို ဘာေကာင့် ဘယ်လို စဉ်းစားတယ်
ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်က သင်ဆရာ တစ်ဆူလို ပိုင်ိုင်လိုတဲ့ ဘာသာရပ်ပါပဲ
။
"သင့်ရဲ စဉ်းစား ေတွးေခမကို ေြပာင်းလိုက်ရင် သင့်ဘဝလည်း
ေြပာင်းလဲ သွားတာမိုလို ပဲ" ြဖစ်ပါတယ်။

***

နိဒါန်း

"လူဟူသည် သူယုံကည်သည့် အတိုင်းသာ"
ဆနတနခ က က ဗ (၁၈၆၀-၁၉၀၄)
ုရှားဝတေရးဆရာနဲ ြပဇာတ်ဆရာ။

စိတေဗဒ ဆိုသည် မှာ လူအြပအမူနဲ စိတ်ပိုင်း အေတွး ြဖစ်စဉ်များ
ကို သိပံနည်းကျ ေလ့လာချက်ပင် ြဖစ်ပါတယ်။ ယင်းမှာ သင့်ဘဝရဲ 
ေထာင့် အားလုံး ပါဝင်ေနရာ သင့်ရဲ ေပျာ်ရင်မ၊ ဝမ်းနည်းမ၊ သင့်ရဲ ဆ
က်ဆံေရးေတွ ေကာင်းေကာင်း ၊ ဆိုးဆိုး၊ သင့်မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းေတွ၊
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်း ေရးရာနဲ ေယဘုယျ လူမေရးေတွ ပါဝင်
တယ်။ အိမ်ေထာင်တစ်ခု ထူေထာင်ြခင်း၊ ကေလးြပစု ပျိးေထာင်ြခင်း၊
သင့်အယူအဆေတွကို အြခားလူေတွဆီ ကူးလူး ဆက်သွယ်ေရး၊ ထုတ်
ကုန်တစ်ခု ေရာင်းချြခင်း၊ လုပ်ငန်းသစ် တစ်ခု ထူေထာင်ြခင်း စတာ
ေတ ွမ ှာ ဘယ်အားထုတ်မမှ စိတေဗဒဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိမ အကန်သတ်
ေတွက လုံးဝ သီးြခား ကင်းလွတ်တာ ရယ်လို မရှိပါ။
ပီးခဲ့တဲ့

၃၅

ှစ်တာ

အတွင်း

အြပအမူဆိုင်ရာ

စိတ်ပညာ

နယ်ပယ်မှာ အဓိက အေရးပါတဲ့ တိုးတက်မေတွ ြဖစ်ခဲ့တယ်။ ဒီအထဲမှ
အခမ်းနားဆုံး သီဝရီေတွကေတာ့ အတပုံရိပ်ရဲ သဘာဝ၊ အေကာင်းြမင်

စဉ်းစားြခင်းရဲ စွမ်းပကား၊ လူသား ေအာင်ြမင်ြခင်း ဆိုင်ရာ စက်ယ
ရား သဘာဝအေပ ပန်းတိုင်ရှာြခင်းတို ြဖစ်တယ်။ ဒီချဉ်းကပ်မေတွ
အားလုံးကို

စိတ်လပ်ရှားဖွယ်

နည်းစနစ်

ေဗဒသစ်လို

ေခတဲ့

"အာုံေကာ ဘာသာေဗဒ၊ ပိုဂရမ်မင်း" (Neuro Linguistic Program
ming-NLP) ထဲမှာ ေပါင်းစည်း ထားပါတယ်။
ဒီေဝါဟာရမှာ ပဲ ‘အာုံေကာ’ ဆိုတာ ဦးေှာက်လို အဓိပာယ် ရတ
ယ်။ ‘ဘာသာေဗဒ’က ဘာသာစကားကို ဆိုလိုတယ်။ ‘ပိုဂရမ်မင်း’ လုပ်
တယ် ဆိုတာက ယူဆချက်တစ်ခု၊ စိတ်ကူးတစ်ခု ေခါင်းထဲ သွတ်သွင်း
တာကို ေခတယ်။ ဒီေတာ့ NLP ဆိုတာ လူေတွရဲ သူတို ဦးေှာက်နဲ ှ
တ်အားြဖင့်ေရာ၊ ှတ်မပါဘဲနဲ ဘယ်လို ဆက်သွယ်တယ် ဆိုတာနဲ ။ ဒါ
ေတွက သူတို ရဲ ဗဟို အာုံေကာစနစ်နဲ အြပအမူေတွကို ဘယ်လို အ
ကျိး သက်ေရာက်တယ် ဆိုတာေတွကို ေလ့လာတာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။
ဒီလို ကီးကျယ် ခမ်းနားမရှိတဲ့ တိုင်ေအာင် လူထုေတွက သူတို ရဲ တ
စ်ဦးချင်း အြပအမူေတွကို အဓိပာယ်ပါပါ ေြပာင်းလဲပစ်ဖို စိတ်လက်မပါ
ေစာဒကေတွ တက်ေနကတုန်းပါပဲ။ ဒါက ဒီသီဝရီေတွ အလုပ်မြဖစ်လို
မဟုတ်ပါ။ ဒီသီအိုရီေတွကို ထိေရာက်စွာ ဆုံးြဖတ်ချက်ရှိရှိ၊ လုံလစိုက်
ထုတ်မရှိရှိ၊ တစ်ဦးချင်းအရ၊ ေပါင်းစု အသုံးြပိုင်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်
ယုံကည်မေတွ ြမင့်မားလာမှာ ပါ။ စွမ်းအင်ေတွ၊ စိတ်အား ထက်သန်မ
ေတွ တိုးလာမယ်။ သူတို ဘဝရဲ ဦးတည်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်ေတွမှာ အာ
ုံအသစ်ေတွ ရလာမယ်။ သမားိုးကျ သွားေနကျ လမ်းအတိုင်း ဆက်
လိုက်ေနမယ့်အစား

အနည်းဆုံး

တစ်ေနတာ

ေလာက်ေတာ့

ေြပာင်းလဲကည့်ဖို ကိးစားပါ။
"ဒီစာအုပ်က အလုပ်များ တဲ့ လူေတွ၊ သူတို ဘဝမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို

ယ် တိုးတက်ေအာင် လုပ်ေရးမှာ အကန်အသတ်ေတွ ေကျာ်လားဖို ၊ အချိ
န်မရတာေတွ ေကျာ်လားဖို ကူညီေပးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်
ဦးတည်ချက် ထားတဲ့ ၊ ရည်မှန်းချက် ထားတဲ့ အြပအမူေတွ ဆုံးြဖတ်
သတ်မှတ်ဖို ေရှာင်တခင် အခမ်းနားဆုံး အခန်းကေတွလည်း အာုံ
စူးစိုက်ေစပါတယ်။

မ လင ခင နယ မ

ဒီစာအုပ်ပါ ချဉ်းကပ်မကို "ေမာ်လင့်ြခင်း နိယာမ" (Expecta-tion T
heory)လို ေခမယ်။ ေမာ်လင့်ြခင်း နိယာမက လက်ကိုင် ြပတာကေတာ့
သင်နဲ သင့်ေလာကနဲ ပတ်သက်လို သင့်ရဲ အေြခခံ ယုံကည်မေတွက သ
င့်ဘဝ ေအာင်ြမင်မေတွရဲ ပင်မ အဆုံးအြဖတ်ေတွပဲလို ခံယူထားတယ်။
သင်ေနထိုင်တဲ့ အတွင်းကမာကို ဖန်တီးထားတဲ့ သင့်ယုံကည်မေတွပဲ ြဖ
စ်တယ်။

ဒီနိယာမကို ေအာက်ပါနည်းလမ်းနဲ လက်ေတွ အသုံးချိုင်ပါတယ်။
- သင်ကိုင်စွဲတဲ့ ယုံကည်မက သင် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ရှိမ၊ မရှိမ စဉ်း
စားြခင်း အားလုံးရဲ တိုက်ိုက် ရလဒ်ေတွ ြဖစ်တယ်။ ယုံကည်မေတွက
သင့်ေခါင်းထဲမှာ တည်ရှိေနုံ ငိမ်သက် ေနေပမဲ့ စွမ်းအား ကီးကီး အင်
အားစုအြဖစ် နက်နက်ိင်းိင်း ြမပ်ှံ သိုေလှာင် ထားတာ ြဖစ်တယ်။
- သင့်ရဲ ယုံကည်မေတွက အနာဂတ် ရလဒ်ေတွနဲ ပတ်သက်တဲ့ သ
င့်ေမာ်လင့်ချက်ေတွကို ဖန်တီးတယ်။ ေမာ်လင့်ချက်ေတွက သင့်ေခါင်း

ထဲက အလုပ်ဆိုင်ရာ တက်ကွတဲ့ အင်အားစု ြဖစ်တယ်။
- သင့် ေမာ်လင့်ချက်ေတွက တစ်ခါ၊ သင့် သေဘာထားေတွကို ဆုံးြဖ
တ်တယ်။ သင့် သေဘာထားေတွက တစ်ကိမ် ေဖာ်ထုတ် လိုက်တာနဲ သ
င့်အြပအမူကို ဆုံးြဖတ်ေပးတယ်။
အေကာင်းနဲ အကျိး ေအာက်ပါ ဆက်သွယ်ချက် ကိးဆက်ကို စဉ်း
စားကည့်ရင်း၊ ယုံကည်မက သင့်ဘဝရဲ အတွင်းအဇတ အေြခခံကို ဘ
ယ်လို ကိုယ်စားြပတယ် ဆိုတာ ကည့်ရေအာင်။
သင့်ရဲ စဉ်းစားမကို ေြပာင်းလိုက်ရင် သင့်ရဲ ယုံကည်မ ေြပာင်းလဲ
သွားမယ်။
သင့်ရဲ ယုံကည်မေတွ ေြပာင်းလိုက်ရင် သင့်ရဲ ေမာ်လင့်ချက်ေတွ
ေြပာင်းလဲ သွားမယ်။
သင့်ရဲ ေမာ်လင့်ချက်ေတွ ေြပာင်းလိုက်ရင် သင့်ရဲ သေဘာထား
ေြပာင်းလဲ သွားမယ်။
သင့်ရဲ သေဘာထားကို ေြပာင်းလိုက်ရင် သင့်ရဲ အြပအမူ ေြပာင်း
လဲ သွားမယ်။
သင့်ရဲ အြပအမူကို ေြပာင်းလိုက်ရင် သင့်ရဲ လုပ်ေဆာင် ခင်းကျင်းမ
ေြပာင်းလဲ သွားမယ်။
သင့်ရဲ လုပ်ေဆာင် ခင်းကျင်းမ ေြပာင်းလိုက်ရင်ေတာ့ သင့်ရဲ ဘဝပါ
ေြပာင်းလဲ သွားပီလို မှတ်ပါ။
အြပန်အလှန်အားြဖင့် သင့်ဘဝ မေြပာင်းိုင်ရင်၊ သင့်လုပ်ေဆာင်မ
ေြပာင်းမှာ မဟုတ်။ လုပ်ေဆာင်မ မေြပာင်းရင်၊ အြပအမူလည်း မေြပာ
င်းေတာ့။ အြပအမူ မေြပာင်းရင်၊ သေဘာထား မေြပာင်းေတာ့။ သေဘာ

ထား မေြပာင်းတဲ့ အတွက်၊ ေမာ်လင့်ချက်လည်း မေြပာင်းေတာ့။ ေမာ်
လင့်ချက် မေြပာင်းတဲ့ အတွက်၊ ယုံကည်မပါ မေြပာင်းေတာ့ဘူး။ ယုံက
ည်မ မေြပာင်းရင်၊ စဉ်းစားမ မေြပာင်းလဲလို ပဲ ြဖစ်ရမယ်။
ဒါေပမဲ့ သင့်ရဲ မျက်ြမင်ေဖာ်ပုံရိပ် ဒါမှ မဟုတ် သင့်ရဲ မျိးေစ့တွယ်
ေနတဲ့ စဉ်းစားြခင်းကို ကိုယ်စားြပတဲ့ သင့်ေခါင်းထဲ လက်ကိုင်ထားတဲ့
အဇတ ကိုယ်စားြပမ ကိုေတာ့ သင် ေြပာင်းလဲ ိုင်ပါတယ်။
ပီးေအာင်လုပ်ဖို သင် ေမာ်လင့်ထားတာ၊ မထားတာ၊ အတိတ်က သ
င်ဟာ သင်လုပ်ထားတဲ့ သိစိတ်ရှိရှိ ဆုံးြဖတ်ချက်ေတွကို သင့်ယုံကည်ချ
က်ေတွက ကိုယ်စားြပပါတယ်။ ဒီဆုံးြဖတ်ချက်ေတွက ယခုအခါမှာ ဘ
ဝတစ်ေလာက် သင် ြဖတ်သန်းလာစဉ် မသိစိတ်ထဲ ထပ်ေပလာတယ်။
သူတို

က

အဆက်မြပတ်

သင့်စဉ်းစားမကို

ထိန်းချပ်ေနတယ်။

သင့်အြပအမူကို လမ်းန်ေနတယ်။ သင့်လုပ်ေဆာင်ချက်ရဲ ှိင်းရအ
ဆင့်ကို ဆုံးြဖတ် သတ်မှတ် ေနတယ်။ သင့်ဘဝထဲက သင့်လုပ်ေဆာင်
သမဟာ အဲဒီနယ်ပယ်ထဲ သင့်ရဲ လက်ရှိ အစွမ်းအစေတွ လုပ်ေဆာင်
ထားသမရဲ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းမသာ ြဖစ်ေနပါတယ်။ လက်ေတွအားြဖ
င့် သင့်ရဲ "နက်နက်ိင်းိင်း အထိုင်ကျေနတဲ့ ယုံကည်မ"ရဲ လုပ်ေဆာင်
ချက်လို ပဲ ေြပာရမှာ ေပါ့။
သင့်ယုံကည်မေတွ အားလုံးထဲမှာ အေရးပါဆုံးက သင့်ရဲ "ပင်မအူ
တိုင် ယုံကည်ချက်" ပဲ။ ဒါက သင့်အနာဂတ် အတွက် လုံးဝ အေရးကီး
တယ်။ ဘဝရဲ ေထာင့်တိုင်းမှာ သင် ယုံကည်မေတွ ေထာင်နဲ ၊ ေသာင်း
နဲ ချီေအာင် ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ေလထုညစ်ညမ်းမ၊ ိုင်ငံေရး၊ အားက
စား၊ ဂီတ၊ ပန်းေတွ၊ ပရိေဘာဂေတွ အစရှိတာေတွနဲ ပတ်သက်တဲ့
ယုံကည်မေတွေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ သီးြခား ယုံကည်မမှန်သမ ဘယ်ဟာ

ကမှ သင့်ဘဝအေပ အဓိက ိုက်ခတ်မ မရှိိုင်ဘူး။ "ပင်မအူတိုင်
ယုံကည်ချက်" ကေတာ့၊ သင့်အတွင်း ြဖစ်တည်မရဲ အေြခခံပါပဲ"သင့်ဘ
ဝလားရာနဲ စပ်လျဉ်းတဲ့ မူလ အရင်းခံ ပိုင်းြဖတ်ချက်ပါပဲ။
သင့်ဦးေှာက်က သင့်အတွင်း အံ့ချီးဖွယ် ေအာင်ြမင်ေရး စနစ် ေနာ
က်ကွယ်က လပ်ရှားေနတဲ့ အင်အားစု ြဖစ်တယ်။ သင် ယုံကည်သမ စိ
တ်ထဲ ပုံေဖာ်ကည့်။ ေနာက်ဆုံး ဒိတရားအြဖစ် အေကာင်အထည် ေပ
လာမယ်။
ေမာ်လင့်ချက် နိယာမက ေြပာထားတာက သင် ေမာ်လင့်သေလာ
က်ပဲ ရမယ်တဲ့ ။ ေအာင်ြမင်မ မှန်သမရဲ ထင်ရှားတဲ့ စိုက်လကဏာ တ
စ်ခုက အေကာင်းြမင် ေမာ်လင့်ချက်လို ပဲ ိုးိုးေလး ေြပာရမှာ ပါ။ ဒီလူ
ေတွဟာ

သဘာဝအားြဖင့်

ယုံကည်ချက်နဲ

စိတ်အား

ထက်သန်မ

အဆင့်ြမင့် တတ်တယ်။
ေအာင်ြမင်တဲ့ လူေတွတိုင်းမှာ ရှိတတ်တာေတွကို တစ်ချက်ေလာက်
စဉ်းစားကည့်ပါ။ သူတို က ေယဘုယျအားြဖင့် ယုံကည်ချက်နဲ စိတ်
အား ထက်သန်မ သိပ်ြမင့်တက် ကတယ်။ ကမာကီးကို သူတို ခံယူတဲ့
အတိုင်း သင် ြမင်ကည့် ခံယူတတ်ဖို ပဲ လိုတယ်။

ကယဟ ကယ ကနသတထ

နတ ယ ကညမက ကယဟ က

ယ  နမ စတ အ ပ အမန ညမ နတယ။

အရာရာ

အချက်အလက်ေတွ

စုေပါင်းရှာေဖွရာမှာ သင့်ဘဝမှာ

သင်ြဖစ်ပျက်သမ အတွက် သင့်ရဲ ပုဂိလ်ေရး ယုံကည်မကို ကိုးကားပီး

သင် အမှန်တရားလို လက်ရှိ ယုံကည် ေနတဲ့ အတိုင်း လက်ခံ နားလည်
သလို လုပ်ေဆာင်ရမှာ ပဲ ြဖစ်တယ်။ ဘဝမှာ အရာကိစ အသစ်ေတွ
ေတွကံလာကာမှ အယူအဆသစ် ေရှာင်တခင် ြဖစ်ေစ၊ တမင်တကာ ြဖ
စ်ေစ သွတ်သင်း လာရတယ်။
ဥပမာ ယခု အခိုက်အတန်မှာ သင်ဟာ ထိုင်ပီး အခုစာအုပ်ရဲ နိဒါန်း
ကို ဖတ်ေနဆဲပဲ ဆိုပါေတာ့။ သင့်စိတ်ဟာ သင့်လက်ရှိ ယုံကည်ထားတဲ့
အတိုင်း ရှိေနမယ်။ ြပဿနာ တစ်ခု ေြဖရှင်းဖို လုပ်ငန်း တာဝန်တစ်ခု
လုပ်ေဆာင်ဖို သီးြခား ရည်မှန်းချက် တစ်ခုကို ေရာက်ဖို ဆိုတာေတွဟာ
နယ်ပ ယ်တ ိုင ်းမှာ သင့်အားေကာင်းချက်၊ အားနည်းချက်ေတွနဲ ပတ်သ
က်လို သင့်ေခါင်းထဲ သိုေလှာင်ထားတဲ့ ယုံကည်မေတွ အေပ မှီခိုေနပါ
တယ်။
ယခု သင်ပိုင်ဆိုင်ေနတဲ့ ယုံကည်မစနစ်ဟာ မလုံေလာက်၊ မတိကျ
တဲ့ အချက်အလက်ေတွေပ အေြခခံမိတဲ့ အတွက် အားထားေလာက်စ
ရာ မရှိတာကို သင် နားလည် သေဘာေပါက် လာရတယ်။ အခု ေခတ်သ
စ်အခါမှာ ကန်ေတာ်တို ရဲ လက်ရှိ အေမွခံရှိပီးသား ပါရမီေတွနဲ အရည်
အချင်းေတွတင် မလုံေလာက်ေတာ့တာ ေတွရေတာ့တယ်။
လူေတွရဲ ယခု ယုံကည်မေတွက ပီးခဲ့တဲ့ အေတွအကံေတွကေန ရ
ရှိတာ ြဖစ်တယ်။ ဒါေကာင့် ယခုလက်ရှိ ယုံကည်မက ဒိဓမ အချက်အ
လက် ေတွထက် ဆစွဲ အချက်အလက် ေတွသာ ပိုြဖစ်ိုင်ေနတယ်။
အမဲတမ်း ေရရှည်တည်တံ့မယ့် ယုံကည်မေတွအြဖစ် သင် ေြပာင်းလဲ
ယူိုင်ပါမှ သင့်ဘဝနဲ အတူ ေရှတိုး ေရိုင်မယ်။ နက်နက်ိင်းိင်း အာ
ုံစူးစိုက် မေကာင်းတဲ့ စဉ်းစားြခင်းေတွ ပါဝင်ဖို လိုအပ်ပါတယ်။

သငရ စ စ မ

ပ င တ အခ သငဘဝ

ပ င တယ။

သင့်ဘဝကို ေြပာင်းလဲိုင်တဲ့ ြဖစ်စဉ် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ရှိတယ်။ ဒီ
စာအုပ်က သင့်ဘဝကို ေြပာင်းဖို သင့်လက်ရှိ အေတွး ြဖစ်စဉ်ေတွကို ဘ
ယ်လို ေြပာင်းရတယ် ဆိုတာ ြပသမှာ ပါ။ သမားိုးကျ စဉ်းစားပုံ စဉ်း
စားနည်း အတိုင်း အကျင့်ပါခဲ့လို သာ ခုလို လက်ရှိ သမားိုးကျအတိုင်း
ရရှိခဲ့တာပါ။ ဒါ ေတာ်ေလာက်ပီ။ အနာဂတ်မှာ သင် အခုပစပန်မှာ ရ
ေနတာေတွထက် ကွဲြပားြခားနားတာ ရချင်တယ် ဆိုရင်ေတာ့ သင် ယခု
လုပ်ေနတာေတွကို ေြပာင်းလဲလုပ်ရမှာ ြဖစ်တယ်။
ဘဝမှာ သင် လက်ခံရရှိတဲ့ ဆုလာဘ်ေတွက သင့်ရဲ တည်ရှိဆဲ အစွ
မ်းအစေတွက

လာတာ

မဟုတ်ပါဘူး။

သင့်ရဲ

လုပ်ေဆာင်မရဲ

ရလဒ်အြဖစ်နဲ သာ ေရာက်လာရတာပါ။
ဘဝတစ်ေလာက်မှာ လမ်းြမင့် တစ်လမ်းနဲ လမ်းနိမ့် တစ်လမ်းရယ်
လို ရှိပါတယ်။ လမ်းြမင့်က သင့်ပန်းတိုင် ပီးေြမာက်ဖို ၊ သင့်စွမ်းအင်
အားထုတ်မေတွအေပ အာုံ စူးစိုက်ခွင့်ြပတယ်။ လမ်းနိမ့်ကေတာ့ သ
င့်ရဲ ဂုစိုက်မေတွ ကွဲထွက်သွားေစပီး သင့်ရဲ စွမ်းအင် အရင်းအြမစ်
ေတွကိုလည်း ြပယ်ေပျာက် ေမှးမှ ိန်ေစပါတယ်။ ြဖစ်လာသမအေပ ြပ
ဿနာေတွ၊

ဆုံးံးမေတွအြဖစ်

မခံယူဘဲ

စိန်ေခချက်ေတွ၊

အခွင့်အလမ်းေတွ အြဖစ် ခံယူမှ သာ ထုတ်လုပ်မ ပိုကျလာမှာ ပါ။ သင်
မတတ်ိုင်တဲ့

အေကာင်းရင်း

တရားေတွထက်

သင်တတ်ိုင်တဲ့

အေကာင်းရင်း တရားေတွကိုသာ ပိုအာုံစိုက်ထား ရမယ်။ ဆင်ေြခ ဆ
င်လက်ေတွထက် ေြဖရှင်းချက်ေတွကိုသာ အာုံစူးစိုက် ထားရမယ်။ လို
ချင်တာနဲ ရတာကားမှာ အတားအဆီး ခံေနတယ်။ ဒီယာယီ အတားအ

ဆီးဘက် သင့်သေဘာထားကို ဦးတည်ထားပါ။ အဆုံးသတ်မှာ သင်
ေအာင်ြမင်မလား၊ ကျဆုံးမလား ဆိုတာ ဆုံးြဖတ် ေပးလိမ့်မယ်။
"ေဒါက်တာ ကားမင်နင်ဂါ" က တစ်ခါက မှတ်ချက် ချဖူးတယ်။
"သေဘာထားက အချက်အလက်ထက် ပိုအေရးကီးပါတယ်" တဲ့ ။
ေအာင်ြမင်မတိုင်းက ‘အတကို ဗဟိုြပ’ ကတယ်။ အဇတကပဲ စတင်
ယူေဆာင် လုပ်ရပါတယ်။

အ က င မင တ ခ ခင ရ စန ခ ခ က

စိတ်ဦးေှာက်က အများ ဆုံး ထွန်းညိေပးတဲ့ လမ်းေကာင်း ခာကို
ယ်က

လိုက်ပါမဲ

ြဖစ်တယ်။

ဒီလမ်းက

ေချာေမွသည်

ြဖစ်ေစ၊

ကမ်းတမ်း ေနသည် ပဲ ြဖစ်ပေစေပါ့။ သင့် ြပတင်းေပါက်ကေန ကမာ့အ
ြပင်ဘက် လှမ်းကည့်ရင်ေတာ့ ြပဿနာေတွ၊ အခွင့်အလမ်းေတွ ြမင်ိုင်
တယ်။ ပိုက်ဆံြပားရဲ ေခါင်းနဲ ပန်း ဘက်ှစ်ဖက်လို အလံပယ် ဒါေတွ ရ
ိုင်ပါရဲ ။ သင့်စိတ်မျက်ဝန်းထဲ ေရာင်ြပန် ဟပ်လာသမကို အဓိပာယ် ြပ
န်ဆိုရရင် ကမာေပက သင့်ဘဝဟာ ငရဲဘုံလည်း ြဖစ်ိုင်၊ ေကာင်းကင်
နတ်ဘုံလည်း ြဖစ်ိုင်သေပါ့ ။
အစအေပ အေကာင်းြမင် ချဉ်းကပ်မဟာ သာမန် လူေတွအတွက်
ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် ေပွဖက်ထားသင့်တဲ့ အရာပါ။ အေကာင်းြမင် ေတွး
ေခြခင်းက လက်ေတွကျကျ ေနထိုင်ြခင်း ြဖစ်တယ်။ ထုတ်လုပ်မ အကျ
ဆုံးနဲ အြပည့်အဝ ြဖည့်ဆည်း ေပးိုင်ဆုံးေသာ အရာလည်း ြဖစ်တယ်။
အေကာင်းြမင် ေတွးေခြခင်းက သူကိုယ်ပိုင် အမှန်တရားကို ဖန်တီး

တယ်။ လုပ်ေဆာင်ချက် ြမင့်မားပီး ထိေရာက်တဲ့ အြပမူအေတွ ြဖစ်လာ
ေအာင် ေတာင့်ခံ ကူညီေပးတယ်။ ဆိုးြခင်း သေဘာေတွ အေဝးပိုထား
ေမာင်းထုတ်ိုင်ေအာင် ကူညီတယ်။ သင် လက်ေတွြဖစ်ေအာင် လုပ်တဲ့
အရာက သင့်ရဲ အမှန်တရားပဲ ြဖစ်တယ်။ အဆုံးမှာ သင် ဒိ အမှန်တ
ရားကို ခံယူထားသမက သင် စဉ်းစားသမ၊ သင်ြပမူသမနဲ ၊ သင် လုပ်
ေဆာင်သမ နည်းလမ်းေတွကို ြခားနား သွားေစလိမ့်မယ်။
ကန်ေတာ်တို မှာ ပါရမီေတွ အရည်အချင်း ေတွဟာ အသုံးမချရ
ေသးတဲ့ ၊ မတိုးတက် မဖွံဖိးေသးတဲ့ ထူးြခားတဲ့ အေရာအေှာ အြဖစ်
ရှိတယ်။
ကန်ေတာ်တို မှာ တစ်ေနကို ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ်မှာ ၇ ရက်ဆိုတဲ့ ပု
ထုဇဉ် လူသားေတွအဖို တန်းတူရည်တူ အခွင့်အေရး ေအာက်မှာ ကိက်
ရာ ေရွးချယ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ ဘဝဆိုတာ ေရွးချယ်ခွင့် စီးရီးအတွဲ ြဖစ်တ
ယ်။ ဒီစာအုပ်က သင့်ဘဝရဲ အေရးကီးဆုံး ေရွးချယ်ခွင့်နဲ ဆိုင်တယ်။
အဲဒီ ေရွးချယ်ခွင့် ကေတာ့ သင့်ရဲ သီးသန် စဉ်းစားြခင်း အမူအကျင့်ပါပဲ
။
အေကာင်းြမင် စဉ်းစားြခင်း ြဖစ်စဉ်ဟာ လူများ စု နားလည်တာထ
က် ပိုိုးရှင်းပါတယ်။ ဒီစဉ်းစားြခင်းထဲမှာ အေကာင်းြမင် ဘာသာရပ်
ေတွကို သင်အာုံ စူးစိုက်ထားတာ ပင်မအားြဖင့် ပါဝင်တယ်။ သီးသန်
အ ေြခ အ ေန မ ှာ အေကာင်းဘက်က
ေဖာ်ကျးဖို

လုပ်ရပ်ေတွ၊

ကည့်တာ၊

ပုံရိပ်ေတွကို

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်

အေကာင်းြမင်

စကားလုံး

သုံးြခင်းလည်း ပါဝင်တယ်။ ဒီစဉ်းစားပုံကို သင် အေလ့အကျင့် လုပ်ိုင်
တယ်။ အဆိုးထဲက အေကာင်းကို ရှာဖို ေလ့လာရမယ်။
ဒီချဉ်းကပ်မဟာ စိတ်အေြခအေနမှာ ေပျာ်ရင်မ ပမာဏ တိုးေစတ

ယ်။ ဒီေပျာ်ရင်မက ပိုထိေရာက် ေကျနပ်ဖွယ် ဘဝမျိး ဦးတည်ေနတဲ့ စိ
တ်ပိုင်း မဟာဗျဟာကို မှီြငမ်းြပထားတဲ့ ဆုံးြဖတ်ချက် ြဖစ်တယ်။
ေကျာ်ကားတဲ့ အဂလိပ်ဂဝင် ကဗျာစာဆိုကီးနဲ ြပဇာတ်ဆရာကီး "ဝီ
လံရှိတ်စပီးယား (၁၅၆၄-၁၆၁၆) က "ကန်ပ်တို ဘာြဖစ်ေနေကာင်း သိ
ေနေသာ်လည်း ၊ ကန်ပ်တို ဘာြဖစ်ိုင်ေကာင်း မသိကပါ"လို ေြပာခဲ့တ
ယ်။
အလားတူ ရည်မှန်းချက် ရှိေသာ လုပ်ရပ်များက သင့်ကို ထိန်းချပ်
ထားတယ်။ ယင်းလုပ်ရပ်က မေတာ်တဆ ြဖစ်လာမယ့် အေြခအေနေတွ
က လွတ်ေြမာက် ေစတယ်။ သင့်ေပျာ်ရင်မ အဆင့်ကို တြခားလူေတွ ဆုံး
ြဖတ်

သတ်မှတ်တာက

လွတ်ေစတယ်။ ပငပ

အငအ စ တက

ထန ခ ပ ထ တ မ က သင ဘယ တ မ လကနက မခ သငဘ ။
ဒီေတာ့ ဒီစာအုပ်ထဲပါတဲ့ ဥပမာ၊ ဆိုိုးစကားေတွကို အဓိပာယ်
ေလးနက်စွာ ေလ့လာ ေတွးေခပီး လူသားမျိးွယ်ရဲ တိုးတက်ဖွံဖိးမနဲ
တေရွေရွ ေြပာင်းလဲမမှာ သင် ပါဝင် စွမ်းေဆာင် ိုင်မယ်လို ေမာ်လင့်
တယ်။

သင ဘယက ဦ တည နသလ

လူတိုးတက်မကို ေရာင်ြပန်ဟပ်တဲ့ ရှာေဖွ ေတွရှိမေတွ ေနစဉ်နဲ အ
မ များ စွာ ေပေပါက် ေနစဉ်မှာ ကန်ေတာ်တို ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းချ
ပ်ိုင်ဖို ေကာင်းေကာင်း နားလည်ဖို ကန်ေတာ်တို မှန်မှန် ချီတက်ရမယ်
။

ဒါေပမဲ့ သင့်ကိုယ်သင်ေတာ့ ယတိြပတ် ေမးရမှာ ပါ။ သင့်ကိုယ်ကို
သင် တိကျခိုင်မာစွာ သိရှိနားလည် ထားပါသလား။ သင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စွမ်း
အင်၊ သင့်စိတ်ဦးေှာက်ရဲ စွမ်းအား အစစ်အမှန်ကို သင် အြပည့်အဝ သိ
ပါသလား။ ကန်ေတာ်တို လူအဖွဲအစည်း အတွင်းက အရက်သမားတို ၊
မူးယစ်ေဆး စွဲေနသူတို ၊ ပညာ တစ်ပိုင်းတစ်စနဲ လမ်းေပ လွင့်လာတဲ့
သူေတွကေတာ့ ဒါေတွ သိကမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကန်ေတာ်တို ကေတာ့
ကန်ေတာ်တို ကိုယ်ပိုင်၊ ုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း၊ ဦးေှာက်ပိုင်း ဆိုင်ရာ သ
ဘာဝေတွကို ပိုနားလည်ဖို ပထမဦးစွာ ကိးစားတာက ပိုေကာင်းတယ်။
ေနာက်မှ စကဝဠာရဲ လိဝှက်ချက်ေတွ အားလုံး ရှာေဖွ ေတွရှိေရးကို
အားထုတ် ကိးပမ်း ကတာေပါ့။
ကမာထဲက အကီးမားဆုံး လိဝှက်ချက်ထဲမှာ သူရဲ အှစ်သာရ ပါ
ဝင်တယ်။ ကန်ေတာ်တို ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ မျက်ှာစာ အားလုံး ထိန်းချပ်
ေရး ဘယ်လို စီမံခန်ခွဲရမယ် ဆိုတာ ေလ့လာရမယ်။ ကန်ေတာ်တို ဘဝ
ေတွအေပ ကန်ေတာ်တို ရဲ စဉ်းစားမနဲ ကန်ေတာ်တို ကိုယ်တိုင်နဲ ပတ်
သက်လို ကန်ေတာ်တို ဆရာတစ်ဆူလို ပိုင်ိုင်ကမ်းကျင်တာ မရှိေသး
ဘူး။ အဂလိပ် ကဗျာဆရာ "အလက်ဇန်းဒါးပုပ"် (၁၆၈ဝ-၁၇၄၄) က ှ
စ်ေပါင်း ၂၅ဝ ခန်က ေရးခဲ့တာ ရှိတယ်။
"ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာ နားလည် သေဘာေပါက်ေပေတာ့။ လူမျိးွယ်
ရဲ ြပတ်သား ပီသတဲ့ ေလ့လာချက် ကေတာ့ လူအေကာင်းပဲ ြဖစ်ပါတ
ယ်"တဲ့ ေလ။

***

