
ဣဿာ မစ�ရိယ ဟသူည်

ဣဿာ
ဣဿာဆိတုာ သူတစ်ပါးကုိ ဂုဏမ်�ပ�ိငု်တာ၊ အေကာင်းမေြပာ�ိငု်တာ၊ ဣဿာ�ိရင် အေကာင်းမေြပာ�ိငု်
ဘူး၊ congratulations မလပ်ု�ိင်ုဘူးေပါေ့လ။

လတူစ်ေယာက် ေအာင်ြမင်လာ�ပီး စည်းစိမ်ချမ်းသာ ရလာတာကို အြခားတစ်ေယာက်က မေကျနပ်�ိငု်ဘူး၊ မ
ေပ��်ိင်ုဘူး၊ လတူစ်ေယာက် �ကီးပွားသွားရင် မ�ကည့်�ိငု်ဘူး၊ မ��စိမ့်ဘူး၊ မ��လိ ုမ�စိမ့်ြဖစ်တယ်လိ� ေြပာ
တယ်၊ Jealousy ေပါ၊့ ဒါကလည်း ေဒါသ� ဲယှ�်တွဲ�ပီး ြဖစ်တာမိ� ေဒါသမူစိတ်မှာ ယှ�်တယ်၊ စိတ်ဆိးုတာ
မဟုတ်ဘူး၊ သိ�ေသာ ်စိတ်ယုတ်တာ စိတ်ပုတ်တာ ြဖစ်တယ်၊ လတူစ်ေယာက် ေအာင်ြမင်ေနလိ���ိရင် မ��လို
ြဖစ်တယ်၊ အေကာင်းမေြပာ�ိင်ုဘူး၊ ဒါ ဣဿာပဲ။

မစ�ရိယ
ေ��က်တစ်ခု ‘မစ�ရိယ’ ဆိတုာ ကုိယ့် အရည်အေသွးမ�း သူမ�းကုိ မရေစချင်တာ၊ ကိုယ့်အေြခအေနမ�း
သူမ�း မရေစချင်တာ၊ ကုိယ်� ဲလာယှ�်�ပိင်မယ်ဆိရုင် ကိုယ့်အရည်အေသွးမ�းကုိ ကိုယ်ပဲ ပိုင်ဆိငု်ထားချင်
တယ်၊ ဒါ မစ�ရိယ ေခ�တယ်။

မစ�ရိယဆိတုာလည်း အတူတူပဲ၊ ေဒါသ� ဲယှ�်တွဲတယ်၊ အရပ်ထမဲှာေတာ ့မစ�ရိယ ဆိတုာ �ေှြမာတာ၊ ‘�ေှြမာ
အိးုမိ� ဘာမှ မလ�ဘူး၊ မတနး်ဘူး၊ မေပးဘူး၊ မကမ်းဘူး’ လိ� ေြပာ�ကတယ်။

မစ�ရိယက �ေှြမာတာချည်းပဲ မဟုတ်ဘူး၊ မစ�ရိယဆိတုာ ကိုယ်�ကီးပွားသလိ ုသူမ�း မ�ကီးပွားေစချင်ဘူး၊
ကုိယ်ေအာင်ြမင်သလိ ုသူမ�း မေအာင်ြမင်ေစချင်ဘူး၊ အဒဲါမ�းကုိ မစ�ရိယလိ� ေြပာတာ။

မစ�ရိယ ၅-မ�း
မစ�ရိယ ၅-မ�း�ိတယ်။

(၁) အာဝါသမစ�ရိယ



ကုိယ့်ေနတ့ဲ ေနရာမှာ သူမ�းလာေနရင် မ�ကိက်တာ၊ ဟုတ်လား၊ ကိုယ့်အေဆာက်အဦးထ ဲသူမ�းလာရင် မ
�ကိက်တာ ‘အာဝါသမစ�ရိယေ��’်။ ‘အာဝါသမစ�ရိယ’ ဆိတုာ အမိ်မှာတင် မစ�ရိယ ြဖစ်တာမဟုတ်ဘူး၊
မီးရထား� ဲသွားတာေတာင် ေပါင်ကားထိုင်ေသးတယ်၊ အ��း��းမှာ ဒြိပင်လ ူလာထိုင်မှာ စိုးလိ�၊ အထုပ်ေလး
တင်ထားမယ်၊ မထိုင်ေစချင်ဘူး၊ ေနရာ မေပးချင်ဘူး၊ အဒဲါမ�း ေြပာတာ အာဝါသမစ�ရိယ ဆိတုာ။

(၂) ကလုမစ�ရိယ

ကုိယ်�ေဲပါင်းသင်းတဲ့ ပုဂ�ိ�လ်တစ်ေယာက်ကို လာ�ပီးေတာ ့မိတ်ေဆဖွ�ဲရင် မ�ကိက်တာ၊ ကုလမစ�ရိယ၊
ဘုနး်�ကီးေတွကျေတာ ့ကိုယ့်ဒကာ, ဒကာမမ�းကုိ 

သူမ�း ဒကာ, ဒကာမြဖစ်မှာ မ�ကိက်တာ ကုလမစ�ရိယပဲ၊ ကိုယ့်မိတ်ေဆ ွသ�မိတ်ေဆ ွလာလပု်မှာ မ�ကိက်ဘူး၊
ကုလမစ�ရိယ။

(၃) လာဘမစ�ရိယ

ကုိယ်ရတာမ�း သူမ�း မရေစချင်တာ လာဘမစ�ရိယ။

(၄) ဝဏ� မစ�ရိယ

ေက��်ကားမ�� ဲသတ်သက်လာလိ� �ိရင် ကိုယ်ပဲေက��်ကားချင်တယ်၊ သူမ�း မေက��်ကားေစချင်ဘူး။

(၅) ဓမ�မစ�ရိယ

ကုိယ်သိတ့ဲတရားကို သူမ�း မေပးချင်ဘူး၊ ကိုယ်သိတဲ့ ဗဟုသုတေတွ သူမ�းကုိ မြဖ�ေ်ဝချင်ဘူး၊ သူတစ်
ေယာက်ထပဲဲ တကယ့်ကုိ ဂု��ကီး လပု်ချင်တယ် ေပါေ့လ၊ တစ်ေလာကလံးုရဲ� ဂု��ကီး၊ သူပဲ သိတယ်၊ ကျနတ်ဲ့
လေူတွ မသိရဘူး၊ အဒဲါမ�း လပု်ချင်တာ၊ အဒဲါ ဓမ�မစ�ရိယ လိ�ေခ�တယ်။

‘အာဝါသမစ�ရိယ၊ ကုလမစ�ရိယ၊ လာဘမစ�ရိယ၊ ဝဏ� မစ�ရိယ၊ ဓမ�မစ�ရိယ’ ဆိ�ုပီးေတာ ့မစ�ရိယငါးမ�း �ိ
တယ်။

မစ�ရိယဆိတုာ ကုိယ်ရထားတဲ့ အေနအထားမ�း သူမ�းကို မရေစချင်တာ အဒဲါကုိ ေြပာတာေ��်၊ ဒါလည်းပဲ မ
ရေစချင်ဘူး ဆိေုတာ ့သူက ေဒါသ� ဲယှ�်တယ်။

ဘုနး်�ကီးတိ� ငယ်ငယ်တုနး်က ရနကု်နေ်ရာက်ရင် ေ�တိဂံုဘုရားဖူး�ပီး တိရ�စ�ာန�ံ်ကို သွား�ကည့်တာေပါ၊့
တိရ�စ�ာန�ံ် သွားတ့ဲအခါမှာ အထူးအားြဖင့် ဘာ�ကည့် ချင်တုနး်ဆိေုတာ ့ညေနဘက် က�းေတွ ြခေသ� ့ေတွ



အစာေက�းတာကို �ကည့်ချင်တယ်၊ ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်၊ အဒဲမီှာ ဘာအကဲခတ်မိလဲဆိ ုက�းေတွ ြခေသ� ့ေတွက
အစာဝဝစားရတာ မဟုတ်ဘူး၊ သူတိ�ခမ� ပိန�်ပီး ဆာေလာင်ေနတာေလ၊ ညေန အစာေက�းမယ့်သူ လာလိ���ိ
ရင် သူတိ� ေယာက်ယက်ခတ်ေန�ပီ၊ အစာေက�းမယ့်လကူ အမဲသားတစ်ေပါင်ေလာက် တစ်တံုးေလာက် အထဲ
ကုိ ပစ်ထည့်လိက်ု�ပီဆိရုင် အဒဲ ီက�းေတွ ြခေသ� ့ေတွက ပါးစပ်� ဲအစာကို ကိုက်�ပီး ဟိုလိကု်ရနလ်ပု် ဒလီိကု်
ရနလ်ပ်ု�၊ဲ ဆာေနတာ စားလိက်ုပါလား၊ ေအးေအးေဆးေဆး မစားဘူး။

ဘာေ�ကာင့် အဒဲလိီ ုြဖစ်တာတုနး်ဆိရုင် မစ�ရိယေ�ကာင့်၊ သူရထားတ့ဲ အစာကို လာမထ�ိေဲပါ၊့ အဒဲအီဓိပ�ါယ်
မ�း �ိတယ်။

ေ�ကာင်ေလးေတွ �ကက်ခုတ်�ပီးရင် ပါးစပ်ထမဲှာ အစာေရာက်သွားရင် မာနဖ်ီေတာတ့ာပဲ မဟုတ်လား၊ အဒဲီ
ေတာ ့မစ�ရိယက ေဒါသ� ဲယှ�်တယ်ဆိတုာ သိပ်ထင်�ားတယ်၊ ေခွးကေလး �စှ်ေကာင်၊ ကစားေနတဲ့ �ကားထဲ
မှာ အမဲ�ိးေလး ပစ်ချ�ကည့်၊ ကုိက်�က�ပီ၊ ဒါေ�ကာင့်မိ� မစ�ရိယဟာ ေဒါသ� ဲယှ�်တယ်လိ� ေြပာတာ၊ မစ�ရိယ
ေပ�လာရင် ေဒါသ ဝင်လာတာပဲ၊ ဣဿာ ေပ�လာရင်လည်း ေဒါသပဲ။

သိ�ေသာ ်အဒဲ ီမစ�ရိယ� ဲဣဿာဟာ တစ်�ပိင်တည်း ြဖစ်သလားဆိ ုမြဖစ်ဘူး၊ ဘာြဖစ်လိ�တံုး၊ အာ�ံချင်း မတူ
ဘူး၊ စိတ်ရဲ� ဦးတည်ချက်ေတွဟာ မတူ�ကဘူးတ့ဲ၊ ဣဿာဆိတုာ သူမ�း ေအာင်ြမင်မ�ေပ� ဦးတည်တယ်၊
မစ�ရိယ ဆိတုာ ကုိယ့်ေအာင်ြမင်မ�ေပ� ဦးတည်တယ်၊ မတူ�ကဘူး။

ပါေမာက�ချ�ပ်ဆရာေတာ�်ကီး ေဒါက်တာအ�င်န��မာလာဘိဝံသ ၏ အဘိဓမ�ာ ြမတ်ေဒသ�� (ပထမတွဲ)
(ဣဿာ မစ�ရိယ ဟူသည်)


