အပၸမာဒ ဓမၸလ
ၸၼ ကးေဆာငး
ေသာတာပတိၱမဂးရႈဘျယး က္မး့်ပဳဆရာေတား
အရြငးစႏိမ
ၵ ာ (ေအာငးလ)ဵ
စာစဥး - ၆
တိုကးချဲအမြတး (၃၂)၊ သဲအငး့ဂူ ွိပႆနာဓမၼရိပးသာ စကးရဵုရပး၊ ေအာငးလဵ်မိဳ႕။

ဘွ၏ ပဓါန
အို လူသာ့အေပါငး့တို႕
ဒို႕ လူေလာကမြာ လူ႕အဆငးံအတနး့ အနိမးံအ်မငးံ ချဲ်ခာ့ေနၾကတယး။ ထိုလူအဆငးံအတနး့ အနိမးံအ်မငးံကို
ေငျေၾက့်ပညးံစဵု်ခငး့ရိြမႈ၊ မရိြမႈ်ဖငးံ ချဲ်ခာ့တိုငး့တာေနၾကတယး။ ရာထူ့ၾကီ့လိုမႈ၊ ပညာတတးၾကီ့်ဖစးလိုမႈ၊
လုပးငနး့ၾကီ့လိုမႈသညး ေငျမ္ာ့မ္ာ့ ရလိုမႈအတျကးပငး ်ဖစးတယး။ ေငျနညး့သူတို႕က ဆငး့ရဲတယးဆို်ပီ့
ဆုတးနစးအာ့ငယးေနၾကသလို

အခ္ိဳ႕ေသာ

ေငျရိြသူတို႕

ကလညး့

ေငျရိြတယးဆို်ပီ့

မာနးတကးေထာငး

လႊာ့ေနၾကတယး။ လူ႕အဆငးံအတနး့ ချဲ်ခာ့မႈ ထိုႏြစးမ္ိဳ့ကို ဆနး့စစးၾကညးံၾကစို႕။
လူသာ့အာ့လဵု့မြာ

အသဵကိုလကးခဵႏိုငးဘို႕

နာ့တစးစဵုစီဘဲ

ရိြၾကတယး။

ဆငး့ရဲသူတို႕၏

နာ့ႏြငးံ

ခ္မး့သာသူတို႕၏ နာ့ဟူ၍ ကျဲ်ပာ့မႈ မရြိပါဘူ့။ အာ့လဵု့ေသာ နာ့တို႕ကို အသဵအာရဵု လာတိုကးလ္ြငး
ၾကာ့တာ်ခငး့ ၾကာ့သိတဲံ စိတး်ဖစးတာ်ခငး အတူတူပါဘဲ။ ေငျေတျအမ္ာ့ၾကီ့ ရြာထာ့တာ ခဵစာ့စဵစာ့ဘို႕
ရြာထာ့တာဆိုေတာံ ေငျရိြသူတို႕က ဆငး့ရဲသူတို႕ ထကးသာေအာငး ဘယးလိုအသဵု့ခ္ ခဵစာ့မညးလဲ။ ေလာက၌
ၾကာ့ခ္ငးဘျယး

အသဵဆိုသညးမြာ

အဆိုေတားေတျရဲ႕

သီခ္ငး့သဵ၊

တီ့လဵု့သဵစတဲံ

သာယာဘျယး

အသဵေတျဘဲရိြပါတယး။ ငါခ္မး့သာတယးဆို်ပီ့ တစးေနကုနး အဆကးမ်ပတး မခဵစာ့ႏိုငးပါဘူ့။ ၾကာလာေတာံ
နာ့်ငာ့လာတာပါဘဲ။ ငါံမြာေငျေတျ အမ္ာ့ၾကီ့ရြိတယးဆို်ပီ့ ပိုလ္ြဵေနတဲံ ေငျေတျကို ရိြသေလာကး နာ့်ဖငးံ
စညး့စိမးခဵစာ့ရနး ဘယးလိုအသဵု့ခ္ဦ့မြာလဲ။ ဒီံထကးပို်ပီ့ အသဵု့ခ္စရာ မရိြပါဘူ့။ ဆငး့ရဲတဲံသူေတျကလညး့
ထိုသီခ္ငး့သဵ တီ့လဵု့သဵေတျကို ေငျအနညး့ငယးေပ့်ပီ့ ခဵစာ့ႏိုငးပါတယး။ ဆငး့ရဲလို႕ ထိုသာယာဘျယး
အသဵေတျကို နာ့မေထာငးရလညး့ ဘွအသကးရြငးရပးတညး ေနႏိုငးေရ့အတျကး ဘာမြမထိခိုကးပါဘူ့။
ေငျေတျအမ္ာ့ၾကီ့ရိြတယးဆို်ပီ့

သိနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာတနးတဲံ

ငါ့က္ပးသာ့

အေလ့ခ္ိနးရိြတဲံ

စိနးနာ့ကပး

မပနးႏိုငးပါဘူ့။ ဘာေၾကာငးံလဲဆိုေတာံ ထိုစိနးနာ့ကပးအေလ့ခိ္နးေၾကာငးံ နာ့နာ်ပီ့ ဆငး့ရဲလို႕ဘဲ်ဖစးတယး။
ေငျေတျ ဘယးေလာကးရိြရိြ ထိုကးသငးံသေလာကး အေလ့ခ္ိနးရိြတဲံ စိနးနာ့ကပးသာ ပနးဆငးႏိုငးတယး။ ထို
စိနးနာ့ကပး ပနးဆငးႏိုငး်ခငး့ေၾကာငးံ အသညး့ထဲ တစိမးံစိမံး တသိမးံသိမးံ်ဖစးေအာငး ခ္မး့သာမႈမေပ့ႏိုငးပါဘူ့။
နာ့၌အနာေရာဂါ

ႏိြပးစကးလာ်ပီဆိုလ္ြငး

ခဵစာ့ရတာ်ခငး့ေတာံ

အတူတူပါဘဲ။

ဆငး့ရဲခ္မး့သာမေရျ့
ဆငး့ရဲတယး

အသညး့ပျကးပျကးဆူေအာငး

နိမးံက္တယးဆို်ပီ့

သိနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာ

ဆငး့ရဲမႈ
တနးတဲံ

စိနးနာ့ကပးနာ့မြာ မပနးရလညး့ ဘွရပးတညး အသကးရြငးေနႏိုငးေရ့အတျကး ဘာမြမထိခိုကးပါဘူ့။ နာ့သညး
လူသာ့အာ့လဵု့အတျကး အသဵကို ၾကာ့ဘို႕မ္ြသာ ်ဖစးပါတယး။ သညးံထကးပို၍ အသဵအာရဵု ကာမဂုဏးေတျကို
ခဵစာ့တာ အပိုအလုပး လုပးေန်ခငး့ပါဘဲ။ မခဵစာ့ရဘူ့ ဟူ၍ မဆိုလိုပါ။ ထိုအသဵအာရဵုတို႕သညး မိမိတို႕၏
စိတးကို

တစိမးံစိမးံ

တသိမးံသိမးံ

ခ္မး့သာေအာငး

မစျမး့ေဆာငးႏိုငး

ပါဘူ့။

နာ့၌

အနာေရာဂါ

ႏြိပးစကးလာ်ပီဆိုလ္ြငး ဆငး့ရဲခ္မး့သာမေရျ့ အသညး့ပျကးပျကးဆူေအာငး ဆငး့ရဲမႈ ခဵစာ့ရတာ်ခငး့ေတာံ

အတူတူပါဘဲ။ နာ့အၾကညး ပ္ကးသျာ့ရငးေတာံ အသဵအာရဵုေတျကို မၾကာ့ရတာ်ခငး့လညး့ အတူတူပါဘဲ။
ဒီလိုဆို

ဆငး့ရဲတယးဆို်ပီ့

ဆုတးနစးစရာမလိုသလို

ခ္မး့သာတယးဆို်ပီ့ေတာံလညး့

မာနးတကးေထာငးလႊာ့ေနစရာမလိုပါဘူ့။ မိမိ၏အတိတးက်ပဳခဲံေသာ ဒါနကုသိုလးကဵ အနညး့အမ္ာ့ေၾကာငးံ
ယခုဘွ ဆငး့ရဲခ္မး့သာ အနိမးံအ်မငးံ ကျာ်ခာ့ေနၾက်ခငး့ ်ဖစးတယး။
လူသာ့အာ့လဵု့မြာ အဆငး့အလငး့ကို

လကးခဵႏိုငးဘို႕

မ္ကးလဵု့တစးစဵုစီ

ပါရိြၾကတယး။

ဆငး့ရဲသူတို႕၏

မ္ကးလဵု့ႏြငးံ ခ္မး့သာသူတို႕၏ မ္ကးလဵု့ဟူ၍ ကျဲ်ပာ့မႈမရိြပါဘူ့။ အာ့လဵု့ေသာ မ္ကးလဵု့တို႕ကို အဆငး့အာရဵု
လာတိုကးလ္ြငး

်မငးတာ်ခငး့

်မငးသိတဲံစိတး်ဖစးတာ်ခငး့

အတူတူပါဘဲ။

ေငျေတျအမ္ာ့ၾကီ့ရြာထာ့တာ

ခဵစာ့စဵစာ့ဘို႕ ရြာထာ့တယးဆိုေတာံ ေငျရိြသူတို႕က ဆငး့ရဲသူတို႕ထကးသာေအာငး ဘယးလိုအသဵု့ခ္စဵစာ့ဦ့
မြာလဲ။

ေလာကမြာ

ၾကညးံခ္ငးဘျယးရာဆိုတာ

သာယာဘျယးအဆငး့ေတျဘဲ

ရိြပါတယး။

ရုပးရြငးဇာတးပျဲႏြငးံ

ငါခ္မး့သာတယးဆို်ပီ့

မငး့သာ့မငး့သမီ့စတဲံ

တစးေနကုနးေအာငး

အဆကးမ်ပတး

မၾကညးံႏိုငးပါဘူ့။ ၾကာလာေတာံ မ္ကးလဵု့ပူလာ တာပါဘဲ။ ဒါေၾကာငးံ ပိုလ္ြဵေနတဲံ ေငျေတျရိြသေလာကး
စညး့စိမးခဵစာ့ရနး ဘယးလို အသဵု့ခ္ဦ့မြာလဲ။ ဆငး့ရဲတဲံသူေတျကလညး့ ထိုဇာတးလမး့ေတျ ရုပးရြငးေတျကို
မၾကညးံရလဲ

ဘွအသကးရြငး

ရပးတညးေနႏိုငးေရ့အတျကး

ဘာမြမထိခိုကးပါဘူ့။

ခ္မး့သာတယးဆို်ပီ့

မ္ကးလဵု့မြာ စိနးေရႊစတဲံ ရတနာေတျ မဆငး်မနး့ႏိုငးပါဘူ။ ပိုလ္ြဵေနတဲံေငျေတျကို မ္ကးလဵု့အတျကး ခဵစာ့ဘို႕
ပဵုေအာ်ပီ့ အသဵု့ခ္မႏိုငးပါဘူ့။ မ္ကးလဵု့ဟာ်မငးဖို႕ အတျကးသာ်ဖစးပါတယး။ မ္ကးလဵု့်ဖငးံ အဆငး့အာရဵု
ကာမဂုဏးေတျကို ခဵစာ့တဲံအခါမြာ မိမိတို႕၏ စိတးထဲအသညး့ထဲထိ တစိမးံစိမးံ တသိမးံသသိမံး ်ဖစးေအာငး
မစျမး့ေဆာငးႏိုငးပါဘူ့။

မ္ကးလဵု့၌ေရာဂါ

အသညး့ပျကးပျကးဆူေအာငး

်ပငး့ထနးစျာ

်ဖစးလာ်ပီဆိုလ္ြငးေတာံ

ဆငး့ရဲမႈခဵ့စာ့ရတာၾကေတာံ

ဆငး့ရဲခ္မး့သာမေရျ့

အတူတူပါဘဲ။

မ္ကးလဵု့အၾကညး

ပ္ကး်ပီဆိုလ္ြငးေတာံ ဆငး့ရဲခ္မး့သာမေရျ့ အဆငး့အာရဵုကို မ်မငးရတာ်ခငး့ အတူတူပါဘဲ။
လူသာ့အာ့လဵု့မြာ အသကးရြဴဘို႕ႏြငးံ အနဵ႕အာရဵုလကးခဵဘို႕ ႏြာေခါငး့ႏြစးေပါကးစီ ရိြၾကတယး။ ဆငး့ရဲသူတို႕၏
ႏြာေခါငး့ႏြငးံ ခ္မး့သာသူတို႕၏ ႏြာေခါငး့ဟူ၍ သီ့်ခာ့မရိြပါဘူ့။ အာ့လဵု့ေသာ ႏြာေခါငး့တို႕ကို အနဵ႕အာရဵု
လာတိုကးလ္ြငး အနဵ႕ရတာ်ခငး့ နဵသိစိတး်ခငး့ အတူတူပါဘဲ။ ေငျေတျအမ္ာ့ၾကီ့ ရြာထာ့တာ ခဵစာ့စဵစာ့ဘို႕
ရြာထာ့တယးဆိုေတာံ

ေငျရိြသူတို႕က

ဆငး့ရဲသူတို႕ထကးသာေအာငး

ဘယးလိုမ္ာ့

အသဵု့ခ္ခဵစာ့ေနဦ့မြာလညး့။ ေလာက၌ သာယာဖျယး အနဵ႕အာရဵုတုိ႕မြာ ေရေမႊ့နဵ႕ ႏြငးံ ပနး့ရနဵ႕ စတဲံ
အနဵ႕ေတျဘဲ ရိြပါတယး။ ငါခ္မး့သာတယးဆို်ပီ့ တစးေနကုနး အဆကးမ်ပတး မခဵစာ့ႏိုငးပါဘူ့။ ၾကာလာေတာံ
ဘယးေလာကးပငး

ေမႊ့တဲံအနဵ႕်ဖစးေပမဲံ

မခဵစာ့ခ္ငးဘျယးရာ

်ဖစးလာတာပါဘဲ။

ေငျေတျအမ္ာ့ၾကီ့

ရိြတယးဆို်ပီ့ ေလ့ငါ့ဆယး သိနး့တနး ေရေမႊ့ထကးပို်ပီ့ အသဵု့ခ္စရာ မရိြပါဘူ့။ ဆငး့ရဲတဲံ သူတို႕ကလညး့
ထိုအနဵ႕အာရဵုကို

မခဵစာ့ရလို႕

ဘွအသကးရြငးရပးတညး

ေနႏိုငးေရ့အတျကး

ဘာမြမထိခိုကးပါဘူ့။

ေငျေတျအမ္ာ့ၾကီ့ရိြတယးဆို်ပီ့ သိနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာတနးတဲံ ငါ့က္ပးသာ့ခနး႕ အေလ့ခိ္နးရိြတဲံ စိနးပျငးံေတျ
ႏြာေခါငး့မြာ မပနးႏိုငးပါဘူ့။ ဆငး့ရဲတယးဆို်ပီ့ ေငျမရြိလို႕ ႏြာေခါငး့မြာ စိနးေရႊမပနးဆငးႏိုငးလညး့ ဘွရပးတညး
အသကးရြငး

ေနႏိုငးေရ့အတျကး ဘာမြမ်ဖစးပါဘူ့။

တနးဘို့ရြိတဲံ

ေရေမႊ့ႏြငးံ တနးဘို့ရြိတဲံ

စိနးေရႊတို႕

ခဵစာ့ဆငး်မနး့ရေသားလညး့ ထိုသူ၏စိတးကို တစိမးံစိမးံ တသိမးံသိမးံ ်ဖစးေအာငး မစျမး့ေဆာငးႏိုးငးပါဘူ့။
ႏြာေခါငး့မြာ ေရာဂါ်ပငး့ထနးစျာ်ဖစးလာ်ပီ ဆိုလ္ြငးေတာံ ဆငး့ရဲခ္မး့သာမေရျ အသညး့ပျကးပျကးဆူေအာငး
ဆငး့ရဲရတာ်ခငး့ေတာံ

အတူတူပါဘဲ။

ႏြာေခါငး့အၾကညး

ပ္ကးလာ်ပီဆုိရငးေတာံ

ဆငး့ရဲခ္မး့သာမေရျ့

ဘာအနဵ႕ အာရဵုမြ မခဵစာ့ရတာေတာံ အတူတူပါဘဲ။ ဒီလိုဆိုဆငး့ရဲတယးဆို်ပီ့ေတာံ အာ့ငယးဆုတးနစးစရာ
မလိုသလို ခ္မး့သာတယး ဆို်ပီ့ေတာံလညး့ မာနးတကးေထာငးလႊာ့စရာမလိုပါ။
လူသာ့အာ့လဵု့မြာ

စကာ့ေ်ပာရနးႏြငးံ

စာ့ေသာကးရနးအတျကး

သျာ့သဵုဆယံး

ႏြစးေခ္ာငး့ႏြငးံ

လ္ြာတစးခုစီရိြၾကတယး။ ဆငး့ရဲသူတို႕၏ သျာ့၊ လ္ြာႏြငးံ ခ္မး့သာသူတို႕၏ သျာ့ လ္ြာ ဟူ၍ ကျဲ်ပာ့မႈမရိြပါ။
အာ့လဵု့ေသာ လ္ြာတို႕ကို အရသာ သိစိတး်ခငး့ေတာံ အတူတူပါဘဲ။ ေလာကမြာ ခဵစာ့စရာ အရသာဟူ၍ ခ္ိဳ၊
ခ္ဥး၊ ငဵ၊ ဖနး၊ စပး၊ ခါ့၊ ဆိမးံ အ်ပငးအ်ခာ့အရသာ ထူ့ထူ့ေထျေထျမရိြပါဘူ့။ တစးသိနး့တနးထူ့တဲံ
အရသာစာ့ဖို႕ ဟိုတယးတကးစာ့လဲ ွါ့ေနခိုကးဘဲအရသာရိြ်ပီ့ ်မိဳခ္လိုကးတဲံအခါ လ္ြာေအာကး ေရာကးပါက
ဘာအရသာမြ မရိြေတာံပါဘူ့။ ေကာငး့တဲံအရသာကို အၾကာၾကီ့ခဵစာ့မယးဆို်ပီ့ ငဵုထာ့တဲံသူ ဟူ၍မရိြပါဘူ့။
ပိုကးဆဵေတျ အမ္ာ့ၾကီ့ရိြေတာံ ဆငး့ရဲသူတဲံသူထကးသာေအာငး ဆယးဗိုကးစာ မစာ့ႏိုငးသလို တစးေန႕
ထမငး့ဆယးၾကိမးလညး့

မစာ့ႏိုငးပါဘူ့။

လိုအပးတာထကးပို်ပီ့
သူေတျက

ဒီလိုဆိုပိုကးဆဵေတျ

အစာအဟာရအတျကး

သိနး့သဵု့ဆယးတနးတဲံ

အမ္ာ့ၾကီ့ရိြေနေပမဲံ

အသဵု့မခ္ႏိုငးပါဘူ့။

အရကးကို

ရိြသေလာကး

တခိ္ဳ႕အရကးေသစာေသာကးစာ့တဲံ

ေသာကးဖို႕ထကးပို်ပီ့

ေငျကိုအသဵု့မခ္ႏိုငးပါဘူ့။

ထိုအရကးေၾကာငးံ ေရာဂါရမႈႏြငးံ သိကၡာက္မႈတို႕သာ တို့ပျာ့လာတာဘဲရိြပါတယး။ တကယးတမး့က္ေတာံ
အသကးရြငးရပးတညးဖို႕အတျကး ွမး့တစးဗိုကး်ပညးံရဵုသာ လုိပါတယး။ ဆငး့ရဲတဲံသူေတျလညး့ စာ့ေတာံ
တစးဗိုကး်ပညးံရငး ေက္နပးတာပါဘဲ။ ၾကျကးလညး့ ေရဆာလ္ြငး တစးွမး့်ပညးံရငးေက္နပးသလို ဆငးလညး့
ေရဆာလ္ြငး တစးွမး့်ပညးံ ေက္နပးတာပါဘဲ။ သိနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာတနးတဲံ အရသာေတျ ေသာကးစရာေတျကို
သဵု့ေဆာငးရေသားလညး့
ဆငး့ရဲတယးဆို်ပီ့

စိတးကို

တစးစိမးံစိမးံ

သိနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာတနးတဲံ

တစးသိမးံသိမးံ

်ဖစးေအာငး

အစာ့အစာေတျဆို်ပီ့

မစျမး့ေဆာငးႏိုငးပါဘူ့။
သိနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာတနးတဲံ

အစာ့အစာေတျ အရကးေတျ မစာ့ရ မေသာကးရလညး့ ဘာမြမထိခိုကးပါဘူ့။ သျာ့ႏြငးံ လ္ြာ ခဵတျငး့တို႕၌
ေရာဂါ်ပငးး့ထနးစျာရလာ်ပီ ဆိုပါက ဆငး့ရဲခ္မး့သာမေရျ့ အသညး့ပျကးပျကးဆူေအာငး ဆငး့ရဲဒုကၡခဵရတာ
်ခငး့ေတာံ

အတူတူပါဘဲ။

လ္ြာအၾကညး

ပ္ကးသျာ့်ပီဆိုလ္ြငး

ဘယးအရသာမြ

မခဵစာ့ႏိုငးေတာံပါဘူ့။

ဒါေၾကာငးံ ဆငး့ရဲတယးဆို်ပီ့ေတာံလညး့ ဆုတးနစးစရာမလိုသလို ခ္မး့သာတယးဆို်ပီ့ေတာံလညး့ မာနးတကး
ေထာငးလျာ့စရာမလိုပါဘူ့။
လူသာ့အာ့လဵု့မြာ

သျာ့စရာေ်ခေထာကးႏြစးေခ္ာငး့ႏြငးံ

ကိုငးတျယးလႈပးရြာ့စရာ

လကးႏြစးေခ္ာငး့

စီသာရိြၾကတယး။ သဵု့ဆယးံႏြစးမ္ိဳ့ေသာ ေကာဌာသခ္ငး့ေတာံ အတူတူရိြၾကတာပါဘဲ။ မ္ာ့ေတာအာ့်ဖငးံ
ေ်ပ်ပစး

ေခ္ာေမာမႈႏြငးံ

ၾကမး့တမး့မႈဟူ၍

ခ္မး့သာသူတို႕ႏြငးံ

ဆငး့ရဲေသာသူတို႕

အနညး့ငယး

ကျာ်ခာ့မႈရိြၾကတယး။ ထို ခႏၡာကိုယးၾကီ့ကို ဆငး်မနး့ဖို႕ စိနး၊ ေရႊ၊ ေငျ ေက္ာကးသဵ ပတၲ်မာ့ စသညးတို႕ကို
ခ္မး့သာသူတို႕က ဆငး်မနး့ႏိုငးတယး။ ထိုသို႕ဆငး်မနး့ႏိုငးေသားလညး့ ထိုသူ၏စိတးကို တစးစိမးံစိမးံ တသိမးံသိမးံ
်ဖစးေအာငး မစျမး့ေဆာငးႏိုငးပါဘူ့။ ဆငး့ရဲလို႕ စိနး၊ ေရႊ၊ ေငျ၊ ေက္ာကးသဵ ပတၲ်မာ့ေတျ မဆငး်မနး့ႏိုငးလညး့
ဘွအသကးရြငးရပးတညး

ေနႏိုငးေရ့အတျကး

ဘာမြမထိခိုကးပါဘူ့။

ေရာဂါေတျႏြိပးစကးလာ်ပီဆိုရငးေတာံ

ဆငး့ရဲခ္မး့သာမေရျ့

ဆငး့ရဲဒုကၡခဵစာ့ရတာ်ခငး့ေတာံ

အတူတူပါဘဲ။

ႏိုငးငဵ်ခာ့ထိသျာ့်ပီ့ကုလညး့

အသကးရြငးချငးံ

မရသညးံ

ဒီခႏၡာကိုယးမြာ

်ပငး့ထနးတဲံ

အသညး့ပျကးပျကးဆူေအာငး
ေငျေတျအမ္ာ့ၾကီ့ရိြတယးဆို်ပီ့
ေရာဂါဆိုလ္ြငး

ေငျသာပိုကုနး်ပီ့

ေနာကးဆဵု့ေသရတာ်ခငး့ေတာံ အတူတူပါဘဲ။ တနးဘို့ၾကီ့မာ့လြတဲံ ်ခဵေတျ၊ တိုကးေတျပိုငးဆိုငးထာ့ေတာံ
ထိုအရာေတျကို မညးကဲံသို႕ေသာ အရသာ ခဵစာ့မညးနညး့။ ၾကညးံေတာံ်မငးယဵုဘဲရိြတယး။ ၾကာၾကာရပး ၾကညးံ၊
ထိုငးၾကညးံေတာံ

အသာ့နာယဵုဘဲရိြတယး။

ေက္နပးဖျယး၊

မေက္နပးဖျယး

ပိုငး့်ဖတးမႈဟာ

မိမိရဲ႕စိတးမြာသာရိြပါတယး။
အလုပးဆငး့ရဲ

ပိုကးဆဵမရိြတဲဵ

ဒဏးမ္ာ့ ခဵစာ့ရတယး။

ေၾကာငးံၾကရ်ခငး့၊

ကာကျယးရ်ခငး့၊

ရတနာေတျေၾကာငးံ

အေနဆငး့ရဲ၊

ေငျခ္မး့သာသူတို႕ကလညး့

အစာ့ဆငး့ရဲ၊

တာွနးမ္ာ့မႈ

အ်ပိဳငးအဆိုငး

အခ္ိဳ႕ခ္မး့သာေသာသူတို႕သညး

စို့ရိမးရ်ခငး့၊

စိတးဖိစီ့မႈခဵရ်ခငး့၊

အလုပးမ္ာ့မႈေၾကာငးံ

ေလာကအတျကး

အွတးဆငး့ရဲ၊

ထိုေငျရြာရမႈအတျကး

စီမဵေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ေသာေၾကာငးံ

အသကးဆဵု့ရႈဵ့ရ်ခငး့၊

က္နး့မာေရ့ထိခိုကးခဵရ်ခငး့
ခဵစာ့ရတယး။

သူတို႕သညး

နာ့ချငးံအာ့ချငးံ

ရတကးမေအ့ရ်ခငး့

ေငျမ္ာ့မ္ာ့ရိြ်ခငး့ေၾကာငးံ

ေငျေတျ
မရဘဲ

စေသာဒုကၡမ္ာ့

မူ့ယစးေဆ့ွါ့

သဵု့စျဲမႈႏြငးံ

အေပ္ားလိုကးစာ့မႈ မ္ာ့လာကာ ေသာကေရာကး်ခငး့၊ အေပ္ားၾကဴ့်ခငး့ေၾကာငးံ ပ္ကးစီ့်ခငး့၊ ကာမဂုဏး
ေမြာကးမြာ့်ခငး့တို႕ေၾကာငးံ
အေ်ဖထုတးေသား

တကယးလိုအပးသညးမြာ

တစးေက္ာစာခ္အိပးရနး
အခ္ကးမ္ာ့သာ

ေသာကေရာကးရ်ခငး့
ေနရာရရိြေရ့

ပဓာန်ဖစးတယး။

စေသာဒုကၡမ္ာ့
တစးကိုယးစာ

ေလဒဏးမို့ဒဏး

တိရိစၧာနးႏြငးံ

တကျ

ခဵစာ့ရပါတယး။

လဵု်ခဵဳေရ့

လဵု်ခဵဳေရ့ႏြငးံ
ဆငး့ရဲခ္မး့သာ

လူ႕ဘွရရိြမႈကို

တစးဗိုကးစာ

်ပညးံေရ့

ေဆ့ကုသႏိုငးေရ့

စသညးံ

လူသာ့တုိ႕သညး

ကာမဂုဏး

ခဵစာ့မႈအတူတူဘဲ ရိြၾကတယး။ တိရိစၧာနးမ္ာ့လညး့ အသိုကးေဆာကး၍ ေနႏိုငးေရ့ တျငး့ေအာငး့ႏိုငးေရ့
စေသာ

ဘွရပးတညးမႈအတျကး

်ပညံးစဵုေအာငးစီမဵေဆာငးရျကးရတာ်ခငး့

အတူတူ်ဖစးၾကတယး။

လိုသညးထကး ပိုခ္ငး၍သာေငျကို အ်ပငး့အထနး ရြာေနၾက်ခငး့ ်ဖစးၾကတယး။
ဘွတစးခုကို ်ခဵဳငဵုသဵု့သပးေသား ဆငး့ရဲသညး်ဖစးေစ၊ ခ္မး့သာသညး်ဖစးေစ ဒုကၡရရိြမႈ တစးခုတညး့သာ
အေ်ဖထျကးတယး။ ကဵကုနးလို႕ေသမယးံ အခ္ိနးမေရာကးမြီ ကိုယးံမသာကို ရြာေကျ့္ရ်ခငး့ ယိုေပါကးေပ့ရ်ခငး့၊
အညစးအေၾက့

ေဆ့ေၾကာေပ့ရ်ခငး့၊

အိပးခ္ငးလာလ္ြငး

သိပးေပ့ရ်ခငး့၊

ရာသီဥတုႏြငးံ

ေရဆာလ္ြငး

သငးံေလ္ားမ္ြတေအာငး

ေရတိုကးေပ့ရ်ခငး့၊

လုပးေပ့ေနရ်ခငး့၊

ဖ္ာ့နာလ္ြငး

သကးသာရနး

ေဆ့ကုေပ့ရ်ခငး့၊ ေသတဲံအခါ မီ့ရြိဳ႕လိုကးရ်ခငး့မ္ြသာ ရိြပါတယး။ ပညာမရြာရဘူ့။ ရာထူ့မၾကီ့ ရဘူ့။
ေငျမ္ာ့မ္ာ့

မရြာရဘူ့

ဟုမဆိုလိုပါ။

မာနးတကးေထာငးလႊာ့မႈ

မရိြဘို႕ႏြငးံ

ဆငး့ရဲသူတို႕ကလညး့

ထိုပညာ

ထိုရာထူ့တုိ႕ႏြငးံ

ထိုအရာတို႕၌

ငါေငျမရိြဘူ့ဟူ၍

ေငျေတျပိုလ္ဵ

ဘွမဆဵု့မိဘို႕

ဆုတးနစးစရာမလိုဖို႕ႏြငးံ

ေနမႈတို႕ရိြေနေပမယးံ

တုိကးတျနး့်ခငး့်ဖစးတယး
ထိုအတိုငး့

မနစး်မဳပးေနဖို႕

တိုကးတျနး့်ခငး့်ဖစးတယး။
်မတးစျာဘုရာ့ရြငး

သညး

နနး့ေတားကိုစျနး႕

အလြဘုရငးမ

ယေသားဓရာႏြငးံ

ေမာငး့မ

မိႆေတျစျနး႕

ရတနာေတျစျနး႕ အ်ခဵအရဵေတျစျနး႕ ဆဵပငးေတျစျနး႕သျာ့သလို ညီေတာမငး့နႏၷာ၊ ညီမေတားဘဒၵကလ္ာဏီႏြငးံ
သာ့ေတာရာဟုလာတို႕သညးလညး့
သဵု့ထညးေဆာငးကာ

သပိတးတစးလဵု့

သဃၤနး့

ေ်မချကး်ဖငးံ ထီ့၊ ဘိနပး မပါဘဲ အိမးစဥးလြညးံကာ ရရာဆျမး့စာ့လ္ကး ဘွ

အဆဵု့သတးသျာ့ၾက်ပီ့။
ေနၾကမယးဆိုလ္ြငး

ကာမဂုဏးေတျစျနး႕ပယးၾက်ပီ့

မိမိတို႕က

အလျနးမြ

သူတို႕စျနး႕ပစးခဲံတာေတျကို

မသငးံေတားေပ။

တပးမကးေက္နပး

ဆငး့ရဲသူတို႕ကလညး့

ဘုရငးႏြငးံ

ေထာငးလႊာ့
မိဖုရာ့်ဖစးမညးံ

သူေတျေတသားမြ ဒီအာရဵု ကာမဂုဏး ေတျကို အ်ပစး်မငး၍ စျနး႕ပယးသျာ့ၾကပါလာ့လို႕ သဵု့သပး်ပီ့ ဆငး့ရဲမႈကို
ဆုတးနစးမေနဘဲ

ဆငး့ရဲခ္မး့သာပဓာန မဟုတးပါလာ့လို႕

သဵု့သပးရငး့ဆုတးနစးမႈကို ပယးႏႈတးလိုကးပါ။

ဆငး့ရဲသညး်ဖစးေစ ခ္မး့သာသညး်ဖစးေစ ရရိြတဲံ ဘွၾကဵဳေတျ႕ႏိုငခ
း ဲတဲံ သာသနာမြာ ကာယကဵ၊ ွစီကဵ၊
မေနာကဵ်ဖငးံ အကုသိုလးမ္ာ့ မလုပးမိဘို႕ ႏြငးံ တတးစျမး့သမ္ြ ဒါန်ပဳဖို႕၊ ယငး့ ဒါန၊ သီလ ကို အေ်ခခဵထာ့၍
မဂးႏြငးံ အသကးလဲ မညးဟူေသာစိတးဓါတး်ဖငး ဘွသဵသရာ်ပတးေရ့၊ ဘွခႏၶာ ်ပတးေရ့အတျကး ွိပႆနာ

အက္ငးံကို ်ပငး့ထနးစျာ ၾကိဳ့စာ့အာ့ထုတးမႈသညးသာ ဘွ၏ ပဓာန အေကာငး့ဆဵု့်ဖစးပါသတညး့ဟု
တိုကးတျနး့အပးပါသညး။

