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မိသားစုလက္စြဲ
ပီ မိုးနင္း

ပထမအႀကိမ္
ေမလ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။

typing-lucky82
ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္း
စာမူခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္
၄၀၀၀၇၁၀၁၁၁

မာတိကာ

မ်က္ႏွာဖံုးခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္
၄၀၀၁၉၆၀၂၁၁
ထုတ္ေဝသူ
ဦးစန္းဦး၊ စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိစာအုပ္တုိက္
၈၅၊ ၁၆၄လမ္
၁၆၄
း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္
ပံုႏွိပ္သူ
ေဒၚဝင္းမာ၊ စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိပံုႏွိပ္တုိက္
ရန္ကင္း၊ ရန္ကုန္
ေစာင္ေရ
၅၀၀
တန္ဖိုး
၁၀၀၀က်ပ္

မိခင္၏ၾကင္နာျခင္း
သူ႔အိမ္ရာကို ဖ်က္ဆီးျခင္း
အေျမႇာက္ႀကိဳက္သူ အ႐ူးျဖစ္
သမီးရည္းစားဘဝ
အခ်စ္ေျပာင္းလဲသလား
စစ္စစ္မည္ေသာအခ်စ္
ၾကက္မတြန္လို႔မုိးမလင္း
အခ်စ္၏လမ္းခရီးၾကမ္း
ကိုယ္ေကာင္းေခါင္းမေ႐ြ႕
ထူးေပဆန္းေပသည္
ဂုဏ္အသေရရွိသူျဖစ္နည္း
ေယာကၡမႏွင့္ေခၽြးမ
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မသာယာေသာအိမ္
မိခင္၏ဂုဏ္သေရ
ေႂကြတစ္လက္ၾကက္တစ္ခုန္
အႀကံႏွင့္အေတြး

မိခင္၏ၾကင္နာျခင္း
ၾကင္နာသနားျခင္းစိတ္သည္

ေကာင္းျမတ္ေသာစိတ္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း

သားအေပၚ၌မိခင္၏ ၾကင္နာျခင္းသည္ အခါမ်ားစြာ အက်ဳိးုယုတ္ေစေလသည္။
အခါမ်ားစြာ

အလုိမလုိက္ေသာဖခင္က

သားလိုခ်င္ေသာ

အရာတစ္ခုခုကို

မေပးဘဲေနတတ္၏။ သား၏စိတ္အလုိကို မလုိက္ဘဲ ေနတတ္ေလသည္။
ထုိက့သ
ဲ ုိ႔ေသာအခါမ်ား
သာအခါမ်ား၌ ၾကင္နာသနားတတ္ေသာမိခင္ပ်ဳိမွာ သားအနား၌ကပ္ကာ
သား၏ေသာကမီးကို ကူညီ၍ေမႊးလွ်က္ထား၏။ စိတ္ေပ်ာ့အားငယ္ျခင္းကို တုိး၍ အားငယ္ေအာင္
အားေပးကာ

သနားၾကင္နာျခင္းျဖင့္

ကေလးကို

ဆုိသည္ထက္ဆုိးေအာင္

ဖ်က္ဆီးတတ္ေလသည္။
အလုပ္အကိုင္
ေရာက္၍လာေသာအခါ
အခ်င္းျဖစ္ပာြ းျခင္းျဖစ္ေစ၊
ငါ့သားအေတာ္သားနဲ႔

လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာအ႐ြယ္သို႔

သားေယာက္်ားကေလးမ်ား

အလုပ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍

အခက္အခဲတစ္ခုခုျဖစ္ေစ၊

ႀကံဳႀကိဳက္သည့္အခါ၌

ႏွိမ္ခ်င္ၾကသည္စသည္ျဖင့္

အသံုးမက်သမွ်တုိ႔ကိုလည္းေကာင္း၊

ငါ့သားကို

သူတုိ႔မတရား

သားဘက္ကလံုးလံုးေနၿပီး

မိမိတုိ႔၏သား၌ရွိေသာ

လုပ္ၾကသည္။
မိမိတုိ႔၏သား

အျပစ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း
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ျပဳျပင္ေစဖုိ႔ရန္

နည္းလမ္းမျပဘဲ

ကမာၻေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးကို

မ်က္ႏွာလိုက္သည္၊

မတရားျပဳက်င့္သည္ဟု စြပ္စတ
ဲြ တ္ၾကေလသည္။
ထုိအခါသားျဖစ္သူမွာ
မလိမၼာျခင္း၊

မႏွိမ္ခ်ျခင္း၊

အျပစ္တုိ႔ကိုမျမင္ဘဲ

မိမိ၏ညံ့ဖ်င္းမႈ၊

အာဏာဖီဆန္ျခင္း၊

မိမိ၏အျပစ္

အစြမ္းမရွိျခင္း၊

မေပါက္ေရာက္ျခင္း၊

လူႏွင့္သူႏွင့္သင့္ေအာင္

မေကာင္းဟူသမွ်ကို

မေပါင္းတတ္ျခင္း၊

အေကာင္းခ်ည္း

မွတ္ထင္ကာ

ကိုယ္က်င့္တရားကို ျပဳျပင္ရန္ သတိမရဘဲ ဆက္ကာဆက္ကာ မုိက္တတ္ေလသည္။ ထုိကဲ့သို႔
ျဖစ္တတ္သည္မွာ

အျခားေၾကာင့္မဟုတ္၊

သား၏အျပစ္တုိ႔ကို

မိခင္က

ကူညီဖံုးအုပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။
မိခင္တုိ႔သည္

သားသမီးအေပၚ၌
သနားသည့္စကားတို႔ကုိ

ဒုကၡေတြ႔မည္မဟုတ္၊

လူ႔ျပည္မွာ
ငါ့သားသာ

မေသသမွ်

သနားၾကင္နာျခင္း

အမွတ္ကို

မသံုးဘဲေယာက္်ားပဲ
ဒုကၡေတြေတြ႔ဖို႔

စိတ္ညစ္စရာကို

ေလ်ာ့ၿပီး

ငါ့သားဒီတစ္ခါ

အမ်ားႀကီးရွိေသးသည္။

ေတြ႔ရတာမဟုတ္ဘူး။

လူမွန္ရင္

ေတြ႔ရတာခ်ည္းပဲ။ ငါ့သားက တစ္ခုခုမွားလို႔ အထက္လူႀကီးမ်ားက မင္းကို ဆိုဆဲတာထင္ပါရဲ႕၊
ေနာင္ဒီလုိ

အဆုိမခံရေအာင္

အားေပးတတ္ေခ်က

အစစအရာရာမွာ

ထုိက့သ
ဲ ို႔

အပို႔ခံရသည္ႏွင့္တူေလသည္။

သတိထားမွေပါ့...
...

အားေပးခံရေသာသူငယ္မွာ

သို႔မဟုတ္မူ၍

အစစအရာရာ၌

စသည္ျဖင့္

ႀကီးပြားရာလမ္းသုိ႔
မိခင္က

သနားၿပီး

၎၏အားငယ္စိတ္ကို သနားျခင္းျဖင့္ တုိး၍အားငယ္ေစလွ်က္ သတၱိကို ယုတ္ေအာင္ ျပဳေခ်က
ခ်စ္ေသာသားကို အရွည္သျဖင့္ နစ္မန
ြ ္းေအာင္ ျပဳရာသို႔ေရာက္ေလသည္။
ေလာက၌ႀကီးျမင့္ေသာေနရာသို႔
ငယ္စဥ္အခါ၌
ေဂ်ာ့ဘုရင္မင္းျမတ္သည္

အျခားဆင္းရဲသား

သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ

လူႀကီးမ်ားအမိန္႔ကို

နာခံ၍

သေဘၤာသားအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္သင္ၾကားခဲ့ေလသည္။
သို႔ျဖစ္၍
ျဖစ္ေသာ္လည္း

မိခင္၏ၾကင္နာသနားျခင္းသည္

သားသမီးတို႔၏စိတ္၌

အရသာအရွိဆံုးေသာအရာတစ္ခု

သြန္းေလာင္းဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ

ေၾကာက္မက္ဖြယ္

အေကာင္းဆံုးေသာ အဆိပ္ဓာတ္တစ္မ်ဳိးႏွင့္လည္း မ်ားစြာတူေလသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း...။

ဒုကၡေတြ႔သည့္အခါ
ဘာျပဳလို႔အားငယ္ရမလဲ၊

သေဘၤာေပၚ၌

ေရာက္၍ေနသူတို႔သည္

မိခင္၏သနားၾကင္နာျခင္းကို
၁၃ႏွ
ႏွစ္သားအ႐ြယ္သို႔

အမ်ားအားျဖင့္

ခံၾကရသူမ်ားမဟုတ္ၾကေခ်။
ေရာက္ေသာအခါ

ဗရစ္ေထနီယာေခၚ

ဗႏၶဳလ၊ မတ္လ၊ ၁၉၂၇ခု
၁၉၂၇ခုႏွစ္။
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အၿမဲဂ႐ုစိုက္ကာ

ျဖစ္ပါလွ်က္

လြတ္လပ္ေသာမိန္းမေတြ

လြန္စြာမ်ားေသာေခတ္

အခ်ဳိ႕ေသာေယာက္်ားမ်ားသည္

ႀကံစည္တတ္ၾကသည္မွာ

အျခားေၾကာင့္မဟုတ္။

မိမိအေပၚ၌တာဝန္က်တတ္ျခင္း၊
အထည္ေပၚ၍လာေခ်က

ကာမပိုင္မိန္းမမ်ားကိုမွ

ေလးမည္ကို

လင္သားမရွိဘဲလွ်က္
စဥ္းစားကာ

လြယ္ကူစြာ

မလုိက္မပါဘဲ ျငင္းဆန္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။
ကာမပိုင္ရွိသူမိန္းမမွာမူကား
ေမ်ာက္မွာလည္းေကာင္း

မိမိမွာလည္းေကာင္း၊

လူမသိလွ်င္ၿပီးတာပဲ၊

ငရဲဆုိတာေတာ့

ေနာင္ခါက်ခ်င္က်မွာမုိ႔ မေရမရာ။ မေသခ်ာေသာ အနာဂတ္ေဘးမွ်ျဖစ္သည္ဟု စိတ္ခ်ကာ
ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လူမျမင္ဆိတ္ကြယ္ရာမွာ အႀကိတ္အနယ္ ႀကံတတ္ၾကေလသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာေယာက္်ားမ်ားမွာကား

အဘယ္ဝန္ကိုမွ်

အေတာ္အတန္

ေလာက၌အလြယ္ကူဆံုးေသာ

သနားကမားရွိလွ်င္

အမူအရာအတတ္ကို

မိန္းမမ်ား

တတ္သူတုိ႔ထံမွ

တသသေနၿပီး

ဤၾကာခုိေသာအလုပ္သည္

အပ်ဳိကိုလွည့္ေသာအလုပ္ထက္

လြယ္ကူေသာအလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာ၏။
သို႔ေသာ္လည္း ၾကာသမားမ်ားသည္ လူလစ္သည့္အခါ တိတ္တဆိတ္ ဆီအုိး၊
ငါးပိအုိး၊

ထမင္းအုိးကို

ဝင္၍ႏႈိက္ေသာ

ေခြးဝင္စားႏွင့္တူေလရာ

ေနာင္သံသရာ၌

ခံရမည့္အေရးကို ထားလိုက္ဦးေတာ့၊ ဤေလာက၌ပင္ လြန္စြ
စြာရွက္ဖုိ႔ေကာင္း၏။

မေၾကာက္။

သူတစ္ပါးပစၥည္းကို ပုိင္သည့္အခါ သူ႔လင္ေတာ့သိရင္ တကယ္နာမွာပဲ၊ အဲဒါမွ ေကာင္း တာ၊
ေၾကာရတဲ့ပဒုမၼာဟု ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ပိုင္ႏုိင္စြာ ေၾကာတတ္ၾကေလသည္။
ထိုကဲ့သို႔ သူ႔မယားကို ဖ်က္ဆီးသူတို႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ လင္ႀကီးျဖစ္သူကို
မုန္းထားတတ္ၾကေလသည္။ အေၾကာင္းမူကား ေလာက၌က်ဴးလြန္သူက က်ဴးလြန္ျခင္းကို

ဥစၥာကိုယူ

လူကိုခုိးဟူေသာ ၾကာပင္မ်ဳိးစုိက္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေလသည္။
ဤၾကာအလုပ္သည္

တုိ႔ပတ္ေပါင္ဒါ

ထုိလူမ်ဳိးသည္ သရဲေဘာလြန္စြာနည္းၿပီး လြန္စြာရက္စက္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ေလရာ

အဘယ္လုိပင္ျဖစ္ေစကာမူ

ဝန္ေလးျခင္းမရွိ၊

သို႔ျဖစ္၍

လြတ္လပ္ေသာမိန္းမတို႔ကိုစမိလွ်င္

မိန္းမမွာလည္း

အဘယ္မွ်ေလာက္

အဆီေရာင္မထြက္ရေအာင္

လည္ပတ္ရွာႀကံဖုိ႔သာ လုိေလသည္။

သူ႔အိမ္ရာကိုဖ်က္ဆီးျခင္း
ယခုေခတ္ကာလသည္

မ်က္ႏွာကို

ခံရသူအေပၚ၌ မုန္းထားျခင္းသည္ ဓမၼတာသေဘာတစ္ခု ျဖစ္၏။
အင္မတန္ခ်စ္ေသာ

အလုပ္ျဖစ္၍

သနားၾကင္နာေအာင္

မွတ္သားေလ့က်င့္ၿပီး

႐ုပ္ကေလး

ေျပာတတ္ေသာ
အဝတ္အစားကို

သူငယ္ခ်င္း၊

ညီအစ္ကို၊

တူဝရီးစသည္တုိ႔ပင္ေသာ္မွ

စိတ္မခ်ရ။ ဤအရာမ်ဳိး၌ ဝါသနာပါသူျဖစ္ေခ်က အစ္ကုိ၏မယား၊ ညီ၏မယား၊ ခ်စ္လွေသာ
သူငယ္ခ်င္း၏မယားကိုပင္ မိန္းမက အလုိတူက ဖ်က္ဖုိ႔ရန္လြယ္ကူတတ္ၾကေလသည္။
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အခ်ဳိ႕ေယာက္်ားမ်ားသည္
လာ၍စသည့္အခါ

ပင္ပန္းစြာ

မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာလည္း

မႀကံစည္ၾကေသာ္လည္း

မဖ်က္ေလာက္ဟု

မိန္းမက

ယံုၾကည္သည့္အခါ၌

မျငင္းမဆန္ လုိက္ပါတတ္ၾကေလသည္။
သုိ႔ေတြးထင္ျခင္းသည္

လြန္စြာမွားေလသည္။

အေၾကာင္းမူကား

ဤလုိအမႈမ်ဳိးမွန္က လင္ႀကီးပင္ သိေႏွးေသာ္လည္း ရပ္ကြက္သူ၊ ရပ္ကြက္သားတုိ႔သည္
အသိမေႏွးတတ္ၾကေခ်။

အေၾကာင္းမူကား

လူတုိ႔၏မ်က္စိသည္

ဆီလုိအေပါက္ရွာတတ္ၾကေလသည္။
ဥေရာပတုိင္းသားမ်ားမွာ
အငယ္အေႏွာင္းယူဖုိ႔
ေယာက္်ားေကာင္း
ယခုကဲ့သို႔ေသာ

မယားတစ္ေယာက္မွတစ္ပါး

အျခားသူ၏သားမယားကို

ေမာင္းမတစ္ေထာင္ဆုိေသာ

သူတစ္ပါးစားဖတ္၊

အျခားအတိအလင္း၊
တစ္ရံတစ္ခါ

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားမွာကား

အုတ္ရွစ္တစ္တင္း၊

အငတ္ငတ္အမြတ္မြတ္ျဖစ္ကာ
ကေလးခဲ့ေသာစိတ္သည္
လူေရးမေပါက္၊

ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္

ႀကီးလာေသာအခါ

လူရာမေရာက္ဘဲ

မစားရတတ္ဘဲ

ေသရတတ္သည့္ျပင္

ဆက္လက္၍

ငယ္ငယ္က

ကေလးတတ္ေသာေၾကာင့္

လူႀကီးကေလးျဖစ္ကာ

ေအာက္က်ေနာက္က်

စုတ္စုတ္ႏုပ္ႏုပ္ ေနရတတ္ေလသည္။

အခြင့္မရွိသျဖင့္

တပ္မက္မိၾကေပလိမ့္မည္။

စားခ်င္ေသာအစာကေလးမ်ားကိုမွ

မဆုိထားဘိ

စကားရွိေလသည္။

ႏွမ္းတစ္တင္းေခတ္ႀကီးမွာ

ဝါးဖတ္၊

ထုိသို႔မဟုတ္။
သို႔ပါလွ်က္

သူတစ္ပါးကြမ္းဖတ္၊

နာၾကည္းေအာင္
ဘယ္သူ႔မယားကုိ

တမင္ႀကံလွ်က္

သူ႔မယားကို

ငါဘယ္တုန္းက

ခုိးၿပီးေနာက္

ဘယ္လုိသားစသည္ျဖင့္

အရွက္အေၾကာက္မရွိဘဲ
လင္ႀကီးမခံခ်င္ေအာင္

ေျပာဆုိတတ္ၾကေလသည္။

ရွာႀကံလိုက္စားကာ

ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၌ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္ရွိေၾကာင္း ၾကားသိရေလသည္။

ဤဘဝမွာပင္

ထုိလူသည္ မိမိ၏တပည့္တစ္ေယာက္အား ညတစ္ည၌ မိန္းမတစ္ေယာက္ကို အေခၚခုိင္းရာ

ေဘးဒဏ္ခံရတတ္ၾကေလသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ မ်က္စိဒိ႒ေတြ႔ရွိရသည္မ်ားကိုေထာက္လွ်င္

တပည့္က လြတ္လပ္ေသာ အပ်ဳိကို ရွာခဲ့သျဖင့္ စိတ္ဆုိးလွ်က္ အပ်ဳိကို ငါဘာလုပ္မလဲ၊

အရိပ္ပမာ

ဘယ္သူ႔မယားကို

သြား၍

နင္မသိဘူးလားဟု

ဆဲဆုိႀကိမ္းေမာင္းေၾကာင္း

အရသာခံခ်င္ေသာသူတို႔သည္

သြားေလွးကပ္ကိုမွ

အခ်ဳိ႕ေသာလူမ်ားသည္ တမင္သက္သက္ တစ္ဖက္သားလင္ႀကီးကို မုန္းထားၿပီး

ေနာင္သံသရာသုိ႔မေရာက္မီ

လုိက္ပါေလ့ရွိေသာ

မေကာင္းမႈ၏အျပစ္ဒဏ္သည္

ေနာင္ဘဝအထိ

ဆုိင္းငံ့ေလ့မရွိ၊ ယခုဘဝမွာပင္ အမိအရ ခဲတတ္ေလ၏။
ဥစၥာယူ

လူခုိးဟူေသာ

ၾကာဦးစၾကာလုပ္သူတုိ႔မွာမူကား
၎တုိ႔မွာ

သာ၍ပင္

ပါးေရကေလးတင္းခုိက္၊

ေနရတတ္ၾကသျဖင့္
႐ုပ္ရည္က်လွ်င္

စီးပြားဥစၥာကို

လာဘ္လာဘ

ကိန္းမ်ဳိးကိုဆင္ကာ
ေဘးျဖစ္လြယ္ေလသည္။

ခါးကေလးတင္းခုိက္မွာသာ
႐ိုးသားစြာ

တိတ္ၿပီးလွ်င္

ၾကာ...
အေၾကာင္းမူကား

ေျပာင္ေျပာင္လက္လက္

ရွာႀကံျခင္းအေလ့မရွိၾကေသာေၾကာင့္

အုိနာက်ဳိးကန္းသည့္အခါ

ဟုိအရသာကို

ေခၚေခ်၊

လင္ရွိတဲ့ေကာင္မကိုမွ
ၾကားဖူးေလသည္။

ငါအလုိရွိတာကို
ထုိလူမ်ဳိးသည္

အလြန္တစ္ရာ အသက္တုိလြယ္ေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္ေလ၏။
ဗႏၶဳလ၊ ၁၁ရက္
၁၁ရက္၊ ေမလ၊ ၁၉၂၇ခု
၁၉၂၇ခုႏွစ္။
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အဘယ္မွ်ပုိမုိ၍ေကာင္းမည္၊ ျပည္တန္ေသာေက်ာက္ျမတ္ ရတနာျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ျဖစ္မည္ဟု
စိတ္၌မွတ္ထင္ကိုးစားတတ္ၾကေလသည္။

အေျမႇာက္ႀကိဳက္အ႐ူးျဖစ္
ကိုယ္ထင္ခုတင္ေ႐ႊနန္း၊

ရွမ္းႀကိဳက္က

ထုိအထူးခ်စ္ႀကိဳက္ျခင္းအလုပ္၌လည္း

ႏြားေခ်ာသည္၊

ထန္းပလပ္ကို

အလားအလာကိုေမွ်ာ္ကာ

ျပည္တန္ေက်ာက္ျဖစ္ေကာင္း

နတ္႐ုပ္ထင္သည္ဟူေသာ စကားမ်ားသည္ အခ်စ္၏႐ူးျခင္းကန္းျခင္း အေကာင္းအဆုိးကို

ယူတတ္ၾကေလရာ

မျမင္ျခင္း၊ မည္းျခင္းေမွာင္ျခင္းကို ေဖာ္ျပေသာစကားမ်ား ျဖစ္ေလသည္။

ဖတ္ဖတ္ေမာတတ္ၾကေလသည္။

သည္သူမွာ ႀကိဳက္စရာအကြက္ တစ္ကြက္မွမရွိဘဲလွ်က္ သင္း ဘယ္အတြက္
ႀကိဳက္ရပါသတံုး၊

သင္း

ဘာမ်ားကိုျမင္၍

အဘယ္ဂုဏ္ထူးဝိေသသရွိလုိ႔

သင္း

ႀကိဳက္သတံုး၊
မက္ရသတံုးစသည့္

မိန္းမေယာက္်ားတို႔သည္

သိလွ်က္ႏွင့
င့္မသိဟန္ေဆာင္၍

ရႏုိင္ဖြယ္ေသာအျပစ္

ျဖစ္ေခ်က

ႀကိဳက္ၾက၏။

င့ါလက္ထဲေရာက္မွ

ရသည္ထက္

ဝမ္းသာတတ္၏။

အေၾကာင္းမူကား

ဂုဏ္အသေရရွိ

ျပန္၍မတည္ႏိုင္ဘဲ

အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္

ေမာ္ေတာ္ကား

အေဆြေကာင္း ဂုဏ္အသေရရွိ အလိမၼာစိန္ရတနာအိမ္မွာ အေမ့ကၽြန္လုပ္မည့္ မိန္းမေခ်ာ

မိမိတို႔ခ်စ္သူ၌

အခါမ်ားစြာ

ျပဳျပင္၍

ျပဳျပင္၍ယူမည္ဟု

လြတ္ေအာင္ေရွာင္ရွားၿပီး

ေသြးၿပီးေသာေက်ာက္ကို
ေသြးလုိက္လွ်င္

ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကား

႐ြက္ၾကမ္းေရက်ဳိေလာက္မွ

မသားနားသူ မိန္းမမ်ားကို ယူတတ္ၾကေလသည္။
ဤလုိအေၾကာင္းေတြကို

ဆင္ျခင္လုိက္ေသာအခါ

ေယာက္်ားႏွင့္မိန္းမတုိ႔

ခ်စ္ႀကိဳက္ျခင္းသည္ ဦးေခါင္း၏အလုပ္မဟုတ္၊ စဥ္းစားဉာဏ္အသိအလိမၼာ၏ အလုပ္မဟုတ္။
မိမိႀကိဳက္ေသာ
သြားအရသာ

ေကာက္၍ရသူသည္

အပ်ဳိလူပ်ဳိဘဝကိ
ဝ ု

ကိုးစား၍

စကားမ်ားကို

သေဘာထားတတ္ၾကေလသည္။
ရတနာေက်ာက္အ႐ိုင္းကုိ

ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု

ဒ႐ုိင္ဘာႏွင့္လုိက္၍ ေျပးတတ္ၾက၏။ မ်ားစြာေသာ ေယာက္်ားတို႔သည္လည္း အမ်ဳိးေကာင္း

အဘယ္လုိအျပစ္ရွိသည္ကို မသိမဟုတ္၊ သိလွ်က္ႏွင့္မ်က္စိမွိတ္၍ ႀကိဳက္တတ္ၾကေလသည္။
အခါမ်ားစြာလည္း

အခ်ဳိ႕ေသာ

မိန္းမလွကို

ခ်စ္ႀကိဳက္ေသာ

ျပည္မတန္ေသာအခါ၌

တစ္ျပားမတန္ေစကာမူ

သည္မိန္းမမွာ

အမ်ားပင္ၾကားဖူးၾကေပလိမ့္မည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း

ေနာင္ခါက်မွ

အစာကို
ခါးတဏွာ၊

တပ္မက္တတ္ေသာ

ဝမ္းဗုိက္၏အလုပ္မ်ဳိးႏွင့္တူသျဖင့္

ၾသဇာသီးႏွင့္လဲ႐ိုးလားဟူ
လား ေသာ

ဦးပုည၏

စကားမ်ဳိးအတိုင္းျဖစ္ေသာ ကိစၥမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း သိသာေလသည္။
အခါမ်ားစြာ
ႀကိဳက္တတ္ၾကေလသည္။

မိန္းမမ်ားသည္

အက်င့္မေကာင္းေသာ

ေယာက္်ားတို႔ကို

ဗစ္ကတားဟူး႐ုိးေခၚ စာေရးဆရာႀကီးေရးေသာ ဇာတ္တစ္ခု၌
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အလြန္လွေသာ

ေခ်ာေသာ

မင္းသမီးတစ္ေယာက္သည္

သူရဲပမာမင္းကုသထက္

အ႐ုပ္ဆုိးေသာ လူတစ္ေယာက္ကို မေနႏိုင္ မထုိင္ႏိုင္ ႀကိဳက္ေၾကာင္း ပါရွိေလသည္။
ဤအရာ၌

မိန္းမမ်ားသည္

မိခင္ႏွင့္လြန္စြာတူေလသည္။

အေၾကာင္းမူကား

မိခင္မ်ားသည္ မုိက္ေသာသားသမီ
မီးကို ပိုမုိ၍ခ်စ္တတ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိန္းမႏွင့္
ေယာက္်ားႀကိဳက္ျခင္းသည္

သားသမီးကို

မိဘခ်စ္ေသာ

နည္းမ်ဳိးႏွင့္

သမီးရည္းစားဘဝ

မ်ားစြာျခားနားေလသည္။
သားသမီးကို

ခ်စ္အားႀကီးေသာ

မိဘသည္ကား

ယခုေခတ္ကာလသည္

မိမိ၏သားသမီး၌အျပစ္ဟူ၍

ျမင္-ခ်စ္-ႀကိဳက္-လိုက္

ဟူေသာ

တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် မျမင္ရေသာ္လည္း အလိမၼာမွာ အတုမရွိ၊ အသိမွာ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းသည္ဟု

ေခတ္သမယႀကီးျဖစ္သျဖင့္ ယခုျမင္၊ ယခုခ်စ္၊ ယခုႀကိဳက္၊ ယခုလုိက္ဟူေသာ စကားအရ

မွတ္ထင္၏။

အိမ္ေထာင္မႈဘုရားတည္၊

သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ေတာင္အ႐ြတ္ျပခုိင္း၊

ဧည့္သည္မ်ားေရွ႕၌

ေျမာက္အ႐ြတ္ျပခုိင္း၊

သားကေလးကိုေခၚ၍ျပကာ

ဘုရားရွိခုိးခုိင္း၊

သို႔ေသာ္လည္း

ေတးအဆုိခုိင္းျခင္းျဖင့္

ေဆးမင္ေၾကာင္ထုိးသူလည္း

အျပစ္ဆုိစရာ

မသိရေခ်။

ႏိုင္ငံ၌ထူးျခားလွစြာေသာ

သားကေလးတစ္ေယာက္ေပတကားဟု ေတြးထင္တက္ႂကြ၍ေနေသာ မိဘမ်ားျဖစ္ၾကေလရာ
ေပးႏုိင္ကမ္းႏုိင္၊

ေကၽြးႏိုင္ေမြးႏိုင္ေသာ

အ႐ူးပမာျဖစ္တတ္ေလသည္။

အေျခအေနရွိ၍

ထုိထက္တစ္ဖန္

ေျမႇာက္ပင့္သူမ်ားသည့္အခါ

ေဗဒင္ဆရာက

ေျမႇာက္ပင့္၍

ယခုေခတ္မွာ
မရွိသျဖင့္

ဘုရားတည္သူလည္း

ထုိစကားကို

နည္း၊

မေလးမစားက်င့္ၾကေလသလား

ေရွးအခါမ်ား၌ သံုးေႏြ သံုးမုိး ပိုးကာပန္းကာ စကားထာဝွက္လွ်က္ လ-ရက္ကို ဆဲြ၊
တရစ္ဝဲဝဲေနခဲ့ၾကရေလသည္။
ဤေႏွးေသာနည္းႏွင့္၊

ေဟာေသာအခါ၌ သြက္သြက္ခ်ာေအာင္
်ာေ
႐ူးတတ္ၾကေလသည္။
ဗႏၶဳလ၊ ၁၈ရက္
၁၈ရက္၊ ေမလ၊ ၁၉၂၇ခု
၁၉၂၇ခုႏွစ္။

အဆံုးအမစကားကို

ပဓာနမထားေသာေခတ္ႀကီး ျဖစ္ေနေလသည္။

ဧည့္သည္သူစိမ္းမ်ား စိတ္ညစ္ေအာင္ လုပ္တတ္ေသာ မိဘမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ကေလး၌
တစ္ခ်က္တစ္ကြက္မရွိ၊

ေဆးမင္ရည္စုတ္ထိုးဟူေသာ

ပို၍ေကာင္းပါသနည္းဟူေသာ

ျမန္ေသာနည္း
အေၾကာင္းကို

ႏွစ္နည္းအနက္

စဥ္းစားရန္

အဘယ္နည္းက

လုိေလရာ

အမ်ားအားျဖင့္

ေရွးနည္းကို ေကာင္းသည္ဟု ေျပာၾကေပလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
သို႔ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္မႈ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ သုခခ်မ္းသာ၊ က်န္းမာျခင္းႏွင့္
ျပည့္စံု၍
အိတ္စ္ပရက္

ကမာၻေပၚ၌လူဦးေရ
ညားသည္ျဖစ္ေစ၊

ပြားမ်ားတုိးတက္ျခင္းျဖစ္ေလရာ
ေအးေအးေဆးေဆး

ေႏွးေႏွးနာနာ

ျမန္ျမန္ထက္ထက္
ကုန္စိမ္းရထားႀကီး
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ဘူတာကို ဝင္သလုိ ညားသည္ျဖစ္ေစ အဆုိပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ၿပီးေျမာက္ေပါက္ေရာက္လွ်င္
ကိစၥေခ်ာေလသည္။
ေလာကမွာ

မည္သည့္အရာမဆို

ေတာ္႐ံုတန္႐ံုသာ

ေဆးျဖစ္၏။

လြန္လွ်င္

ေဘးျဖစ္ေလသည္။
ၾကာလြန္းလွ်င္လည္း

မေကာင္း၊

ေႏွးေႏွးျမန္ျမန္ဟူေသာ

Festina

ျမန္လြန္းလွ်င္လည္း
Lente

မေကာင္း၊

ဆုိသည့္လက္တင္စကားပံု၊

Hasten Slowly ေခၚေသာ အဂၤလိပ္စကားပံုအရ မျမန္မေႏွး ကိစၥကို ေအးေစျခင္းသည္
မဂၤလာ မဂၤလာမည္၏ဟူ၍ ဂဏွာဟိ မွတ္ၾကေစကုန္သတည္း။
ပပဝတီကို ကုသမင္း ႀကံရသလုိ အတန္တန္ေသာဒုကၡတို႔၏အလယ္၌ မရမက
ေရွာင္သူကို

ေအာင္သူပိုင္ရေအာင္

ေျပာင္ေျပာင္ႀကီး

ႀကိဳးစားအားထုတ္ရျခင္း၌

ၾကန္႔ၾကာျခင္းသည္ ဇြဲေကာင္းသေလာက္ ၾကန္႔ၾကာႏိုင္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ခတ္သံ
ၿဖိဳးပိုက္စြာ၊ အုိး႐ုိက္ျခင္းအလုပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသြင္မလင္း၊ အဆင္းၾကဳတ္ၾကဳတ္မုိ႔၊
ဆင္တင္းကုတ္က ေမွ်ာ္လွ်က္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းေမွ်ာ္ကာ၊ ေပါင္းေဖာ္ရန္ေမြ႔ရေအာင္၊
ေစာင္းေတာ္ကို

ေပြ႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊

သရဲလုပ္ကာ၊

ေရအုိင္ေတာ္မွာ

မဲၾကဳတ္ၾကဳတ္ႀကီး ဟာ၊

ကၽြဲ႐ုပ္ကိုေဆာင္လွ်က္လည္းေကာင္း၊

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

အေလာင္းေတာ္ေက်ာက္အုိးကြဲဟာ ေနာက္ပိုးသရဲရင္း၊ ဇြဲတင္း၍ ေနႏုိင္ေတာ္မူသည့္ထံုးလို၊
အားသြန္ႀကံဳးျခင္း

အလုပ္မ်ဳိးမွာမူကား

ၾကာေလေကာင္းေလ၊

ေညာင္းေလေတာင့္ေလ

ျဖစ္ေခ်ရကား သတၱိကို ခ်ီးမြမ္းအပ္ေပေၾကာင္း။
သုိ႔မဟုတ္မူ၍
မညားမီက

ဖတ္တငန္႔ငန္႔

စိတ္မသန္႔ရာမွ

ထိတ္လန္႔ၿပီး

စိတ္ျပန္႔စရာအေၾကာင္းေတြ

မ်ားစြာပင္ ျဖစ္ေပၚႀကံဳႀကိဳက္တတ္ေလသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍
ေလးေလးမွန္မွန္၊

စားရသလို

အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္

ေအာ္ဂလီဆန္ကာ

အိမ္ေပၚတက္ေသာအခါ

ၾကာၾကာဆုိင္းေခ်က

အီလည္လည္ျဖစ္ၿပီးလွ်င္

တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္

ေပါင္းသင္းရာ၌

အခ်စ္ဟာ႐ိုးၿပီး
ႏွစ္ပါးစံုဆက္
ေရခဲစိမ္ငါးကို

သို႔ျဖစ္၍ တစ္ေယာက္၏အေၾကာင္းကို တစ္ေယာက္သိေလာက္႐ံု၊ တစ္ေယာက္၏
စိတ္သေဘာထားကို

တစ္ေယာက္ပိုင္ႏိုင္စြာ

ျဖစ္႐ံုမွ်ထက္

ပိုမို၍

မၾကန္႔ၾကာေစဘဲ

အႀကိဳက္သန္တုန္းအခါမွာ ကိစၥေခ်ာျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေလသည္။
တစ္ေယာက္အေၾကာင္း တစ္ေယာက္ ဘာမသိ ညာမသိဘဲ ကတုိက္က႐ိုက္
လူ႔ျပည္မွာ အျခားေယာက္်ား၊ အျခားမိန္းမ မရွိေလသည့္အလား၊ အူရားဖားရား စူဇကာပုဏၰား
ပြဲရန္ႏွင့္ညားသလုိ ဗုိက္ကားေအာင္ စားပိုးနင့္၍ ေသတတ္သလုိ အက်ဳိးနည္းေစတတ္သျဖင့္
သတိထားရန္ သင့္လွေပေၾကာင္း။
ဗႏၶဳလ၊ ၂၅ရက္
၂၅ရက္၊ ေမလ၊ ၁၉၂၇ခု
၁၉၂၇ခုႏွစ္။
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ျဖစ္တတ္သည္ကို

ေျပာင္
ေျပာ းလဲသလားဤေမးခြန္းသည္

အေရးအႀကီးဆံုးေသာ

အခ်စ္၏ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။

လံု႔လဥႆဟႏွင့္

လစ္ဟင္းျခင္းမရွိရေလေအာင္

ျပည့္စံုစြာ

အခ်စ္ကို

ခ်စ္စခင္စ

အခ်စ္အရာ၌

ဟင္းလင္းဖြင့္ၾကၿမဲ

စကၡဳ႐ူေပန

အဘယ္ေနရာမွာမွ်

ျဖစ္ေလသည္။

အခ်စ္ျဖင့္

အတိုးအပြားရစိမ့္ေသာငွာ ႀကိဳးၾကားႀကိဳးၾကားမဟုတ္၊ ႀကိဳးစားႀကိဳးစားၿပီး ႏိုးၾကားႏုိးၾကားစြာ
ခ်စ္ၾကရေလသည္။
ဤလုိခ်စ္ျခင္းမ်ဳိး၌

အခ်စ္စစ္ေလ

အခ်စ္နစ္ေလ၊

အခ်စ္မွန္ေလ

အခ်စ္သန္ေလေလ၊ အခ်စ္႐ိုးေလေလ အခ်စ္တုိးေလေလ ျဖစ္ၾကရၿမဲေပတည္း။
အဲ...

သို႔ကလုိ

ေျပာင္းလဲတတ္သလားဟု

အာနံလူမ်ဳိးမ်ားသည္
ေနာက္တစ္မ်ဳိးကို

ဟင္းကို

ေျပာင္းလဲသည္ကို

တစ္မ်ဳိးတည္းစား၍

ၾကားဖူးေလသည္။

၎တစ္မ်ဳိးကို

အခ်စ္မွာလည္း

ၿငီးေငြ႔မွ

ထုိကဲ့သုိ႔ပင္

ျဖစ္ေလသလား။

ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ႏွင့္မိန္းမတစ္ေယာက္သည္
သံဝါသစ၌

အခ်စ္သည္

ေမးျမန္းစံုစမ္းဖြယ္ျဖစ္၍ ေနေလေၾကာင္း။

အခ်စ္ေျပာင္းလဲသလား
အခ်စ္သည္

အခါခါေတြ႔ၾကရေလရာ

ေတြ႔စ၌ခ်စ္ေသာအခ်စ္မ်ဳိးသည္

လြန္ခဲ့ေသာ

မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္အား

လင္ငယ္ေနေသာ မိန္းမမ်ားက လင္ႀကီးကို မုန္းသလားဟု ေမး၍ၾကည့္ဖူးရာ ၎မိန္းမႀကီးက
အခါမ်ားစြာ မုန္းေသာေၾကာင့္မဟုတ္၊ အေပ်ာ္အပါးလြန္ခ်င္ေသာ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာျပဖူးေလသည္။
လင္ငယ္ေနေသာမိန္းမသည္

လင္ႀကီး အေပၚ၌

အခ်စ္ျပယ္ေပ်ာက္ၿပီး

ေမ်ာက္ကိုလံုးလံုးလ်ားလ်ား တြယ္တာသည္ဟု အခါခပ္သိမ္း မဆုိႏိုင္ေခ်။ ဝက္သားဟင္းကို
ထပ္ကာထပ္ကာ

တို႔ကဆိတ္

ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ခန္႔အခါက

စားရသူသည္

ေတာင့္တတတ္ေလသည္။

ငံျပာရည္၊

ဝက္သားကို

ငါးပိခ်က္ကိုပင္

ၿငီးျခင္းသည္ကား

ထူးထူးျခားျခား

အီတုန္းအခိုက္မွာသာျဖစ္၍

တုိ႔ကနန္းအခ်စ္မ်ဳိးမွ်သာမဟုတ္၊ ထိထိေရာက္ေရာက္၊ ေပါက္ေရာက္စူးရွကာ အသည္းကို

အအီေျပသည့္အခါ တစ္ဖန္ေတာင့္တၿမဲ ျဖစ္ျပန္ေလသည္။ ေကာင္းသည္ထင္၍ စားၿပီး၊

ခ်ာခ်ာေမႊေသာအခ်စ္ျဖစ္ေလရာ

သေဘာမက်

မေျပႏိုင္

မေပ်ာက္ႏုိင္

မေျပာင္းႏုိင္ဟု

ထုိအေၾကာင္းကိုေထာက္လွ်င္

မွတ္ထင္တတ္ၾကေလသည္။
သို႔ေသာ္လည္း အထက္ထက္က ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသလုိ အတန္ၾကာေသာအခါ
တစ္မ်ဳိးတည္းေသာအစာမွာ

မႏွစ္လုိေသာ

ညည္းသလို

ေယာက္်ားျဖစ္သူကစၿပီး

တစ္မ်ဳိတစ္နည္း

အခ်ဳိ႕႕ေသာမိ
ေသာမိန္းမမ်ား

အစာကိုမူကား

လင္ႀကီးကိုလံုးလံုးမုန္း၍

ရွိတတ္ေသာ္လည္း

အပြားခတ္႐ံုမွ် ျဖစ္ေလသည္။

မ်ားစြာေသာ

ျပန္၍ေတာင့္တမည္မဟုတ္ေခ်။
အဆိပ္ေကၽြးၿပီး
မိန္းမတို႔မွာ

သတ္ခ်င္ေသာ
ထုိကဲ့သုိ႔မဟုတ္၊
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ေယာက္်ားမ်ားမွာလည္း

မယားႀကီးရွိလွ်က္ႏွင့္

အေျမႇာင္မယား

အေပ်ာ္ထားသူတုိ႔မွာ သားႀကီး မယားႀကီးကို မခ်စ္မုန္းထားေသာေၾကာင့္မဟုတ္၊ မကုန္မခန္း၊
မပန္းမရိ၊

မႏြမ္းမအီ၊

အၿမဲလွ်မ္းလွ်မ္းျပည့္ေသာ

ဝါသနာအစြမ္းေၾကာင့္

လုိက္စားတတ္ၾကျခင္းျဖစ္ေလရာ နဂိုအခ်စ္ရင္းသည္ကား မေပ်ာက္၊ ကုိယ့္ၿခံကိုေက်ာ္ၿပီး
အျခားၿခံကို

တစ္ခါတေလ

ေဖာက္၍ဝင္ခ်င္ေသာ

ႏြားသိုးပမာ

ေခတၱခဏ

ေလလြင့္ျခင္းမွ်ျဖစ္ေလရာ မယားႀကီးက မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္၍ေနသမွ် မယားႀကီးကိုမမုန္း၊
သိ၍ဆူပူမွသာ နားမခ်မ္းသာျဖစ္ၿပီး ေရွာင္ရွားတတ္ေလသည္။

စစ္စစ္
စစ္မည္ေသာအခ်စ္

အခါမ်ားစြာမွာလည္း ေဒါသႀကီးေသာ မယားႀကီးမွာ မၿဖီးႏုိင္၊ မလိမ္းႏိုင္ျဖစ္ကာ
ခ်စ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ နဂိုအမူအယာေပ်ာက္ၿပီး ဆံပင္တဖြားဖြား၊ သြားက်ဲက်ဲႏွင့္ ေဒါသတံုး
ေဒါသခဲျဖစ္ကာဘီးလူးေယာင္ေဆာင္တတ္သျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔

မခ်စ္စရာ႐ုပ္ပံုကို မၾကာခဏ

ျမင္ရေသာ လင္ေယာက္်ားသည္ မမုန္းခ်င္ဘဲ မုန္းၿပီး အခ်စ္ျပယ္တတ္ေလ၏။

လုပ္ေခ်က

လင္သည္ေယာက္်ားမွာ

မယားႀကီးကို

ရင္က

မယားလုပ္ၿပီး ေနာက္မယားကို ေက်ာက မယားလုပ္ခ်င္စိတ္ ေပၚ၍လာတတ္ေလသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း
အတုိးႏွင့္ၾကင္ၾကေခ်က

မိန္းမမ်ားမွာ

ေက်ာကလင္၊

ပလႅင္ေပၚ၌ထားျခင္းကို

ခံရာမွ

အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ

ဆင္ျခင္ရန္အခ်က္တုိ႔အျပင္

သတိျပဳရန္အခ်က္သည္
အဟုတ္တကယ္ခ်စ္သည္

အျခားမ်ားစြာေသာ

မခ်စ္သည္ကို

သိေအာင္

သတိထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
လူတုိ႔သည္

အခ်စ္ကုိ

ရမၼက္ကိေလသာႏွုင့္

အခါခါမွားတတ္ၾကေလသည္။

ရင္ကလင္ဟူ၍

ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္လင္

လံုးႀကီးေပါက္လွ၊ ထြားထြားညက္ညက္၊ အသားလတ္လတ္ ဆူၿဖိဳးျခင္းကို ထင္ကာျမင္ကာ

ဆင္းတဲ့လို႔

ေျပးၾကလွ်က္

ဝက္သနီခ်က္ကို

တပ္မက္သည့္ႀကိဳက္ျခင္းမ်ဳိးကို

မယ္ဂ်ာေအးလုပ္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ သီလရင္ဆရာကင္းဟာ ေယာက္်ားကို ဂုဏ္ၿပိဳင္ရွာသျဖင့္

သုိ႔ေသာ္လည္း

သုနကၡ နတ္ကညာႏွင့္ ႏႈိင္းတာကို ႐ိုင္းစြာခံရသလုိ ေနာက္ရန္က ျဖန္းရလွ်က္ ပင္ပန္းမလွ၊

တအားကုန္ေပါင္းသင္းမိၾကေသာေၾကာင့္

ႏြမ္းလ်ပူဆာ၊

အသားဝါေသာ္လည္း

ဒုကၡေတြမ်ားတတ္သည္မွာ

လူ၏အလုပ္တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္

အိမ္ေထာင္ဘက္ ဘုရားတည္၊ ေဆးမင္ရည္စုတ္ထုိးဟူေသာ စကားရွိခဲ့ေလသည္။
သို႔အေရးႀကီးေလရာ

အကယ္၍ မိန္းမျဖစ္သူက ေဒါသကို သိမ္းဆည္းၿပီး ၿဖီးကာ လိမ္းကာခ်စ္႐ုပ္ကို
တုိးသည္ထက္တုိးေအာင္

အိမ္ေထာင္ျခင္းသည္

ဓမၼတာ၊

သေဘာအရႏွင့္

ဤလုိတပ္မက္ျခင္းမ်ဳိးကို

ဗႏၶဳလ၊ ၂၃ရက္
၂၃ရက္၊ မတ္လ၊ ၁၉၂၇ခု
၁၉၂၇ခုႏွစ္။

အခ်စ္ဟု

ဝက္သနီအီသည့္အလား

အလကားဟာႀကီးဟု

ကြဲတတ္ၾကသည္မ်ားကို အခါမ်ားစြာ ႀကံဳရဖူးေလသည္။

အေဟာဝတဆန္႔က်င္ျခင္း၏ အစြမ္းေပတည္း။

တကယ့္အခ်စ္ဟု

မွတ္ထင္ကာ

မဆုိရေခ်။
မွတ္ထင္မွားၿပီး

ၿငီးေငြ႔မုန္းထားၿပီး
စိတ္ပ်က္၍
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အထက္ေအာက္

ညီညာ၊

မက္ေလာက္စရာ

အေခ်ာအခန္႔

အေမာ္ပိုသည့္

ေဗာ္ဂဒုိစတုိင္ ျမင္သူေတြမွာ မႈိင္က်ေအာင္ လင္ပစ္ခံၾကရသည္မွာ ထုိကိန္းမ်ဳိးႀကံဳျခင္းပင္
ျဖစ္ေလသည္။
တကယ့္အခ်စ္ဆုိသည္မွာ

ရင္သားေမာက္ေမာက္၊

တင္ပါးေျမာက္ေျမာက္ကို

ၾကည့္ကာ တပ္မက္ၿပီးလွ်င္ လွ်ပ္ျပက္သလုိ ျမန္စြာစြဲေသာ အႀကိဳက္မ်ဳိးမဟုတ္ေခ်။ မ်ဳိးဂုဏ္၊
ေဆြဂုဏ္၊ ဥစၥာဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္တုိ႔ကို ျမင္၍တပ္မက္ျခင္းမ်ဳိးလည္း မဟုတ္။
အဘယ္ဂုဏ္အဘယ္အရည္အခ်င္းကိုမွ

မျမင္ဘဲ

ႀကိဳးခ်င္းၿငိေသာ

အခ်စ္၊

အခ်စ္မ်ဳိး၊

အုိးခ်င္းထား

ပင္ကိုျဖစ္ေသာလူကို

အုိးခ်င္းထိ၊

ေတာထဲေတာင္ထဲ

လြန္စြာတပ္မ
မက္
က္ေသာသူတုိ႔သည္
ျဖစ္တတ္ေလရာ

ထိုကဲ့သို႔

လည္ၾကပတ္ၾကသည့္အခါ
ခါ၌

ႀကိဳးခ်င္းထား

ခရီးၾကမ္းအၾကားထဲမွာ

ႀကံစည္ေသာ
မေကာင္
င္းယုတ္မာ

ဆုိဒါႏွင့္သံပရာစပ္မိလွ်င္

ခ်စ္ရေသာအခ်စ္မ်ဳိးတို႔သည္

ဆူၾကၿမဲျဖစ္သည့္ပမာ

အခါမ်ားစြာ

ေထာင္ေျခာက္ႏွင့္ႂကြက္လိုျဖစ္တတ္ေသာ အႀကိဳက္မ်ဳိးမွ် ျဖစ္ေလသည္။
တကယ့္အခ်စ္မွာမူကား

ေယာက္်ားႏွင့္မိန္းမ

၎လူ၏ဆုိးေသာသတင္းသည္

တကယ့္အခ်စ္
စ္မဟုတ္ေသာ

တစ္ညလံုးေျပာေနလုိ႔လည္း

စၾကေသာအခါ၌

မ်က္လံုးမ်ား

ပုဂၢိဳလ္ထူး၊

ႏွစ္ေယာက္တည္းတြဲ၍

မိသားဘသားပီသသူမွန္ေခ်က

မုန္းထား႐ြံရွာ႐ႈတ္ခ်ျခင္းကို

ခံၾကရလွ်က္

မွတ္ယူျခင္းကို

ခံၾကရလွ်က္

သူတို႔၏စာရင္းမွာ

အသြင္းခံၾကရၿပီး

ပ်ံ႕ႏွံ႔လွ်က္

တြဲဖက္ကိုရဖုိ႔ရန္

လွ်င္ျမန္စြာ

တကယ့္အခ်စ္သည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ဆင္းရဲေသာဘဝသုိ႔ ေရာက္ေစကာမူ

စကားေျပာရ႐ံုႏွင့္သေဘာက်ၿပီး တစ္ေယာက္ေျပာသည္ကို တစ္ေယာက္နားေထာင္လို႔မဝ။
ခြဲ၍သြားရလွ်င္လည္း

အပ်က္ခ်င္းမဟုတ္မူ၍

ဆုိးညစ္စြာေသာ

လင္ႏွင့္မယား၊

မခြဲခ်င္၊

လာ၍ခ်စ္ေသာ

ခက္တတ္ေလသည္။
ျမင္လွ်င္ျမင္ခ်င္း

တစ္ေန႔လံုးကစားေနရလုိ႔လည္း

ဝက္သနီႀကိဳက္မ်ဳိးသာ

သမီးရည္းစားတုိ႔သည္

အညစ္ေကာင္ျဖစ္သည္ဟု

မေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ေအာင္ ခ်စ္ၿပီး၊ ေတြ႔ၾကလွ်င္လည္း ဘာကိုညာကိုမွ ႀကံစည္ရန္ သတိမရ၊
အားမရ၊

ပ်ဳိ႐ြယ္သူ

ေယာက္်ားမ်ားသည္

လကၡဏာတုိ႔ကို

တကယ့္အခ်စ္မ်ဳိးမဟုတ္။

မခ်စ္၊

အသားေရာဖုိ႔ကို

အမ်ားအားျဖင့္ စကားႏွင့္ၿပီးၾက၍ အေပၚယံမွတစ္ပါး အသားခ်င္းမနီးတတ္ၾကေခ်။ နီးဖို႔ရန္
အခ်စ္ေကာင္မဟုတ္၊

တစ္စတစ္စ

တကယ္အစစ္

စားလံုးေသာက္လံုးႀကီးစြာႏွင့္

ဥေရာပတုိက္သား၊

ႏွစ္ေယာက္တည္းေတြ႔ရသျဖင့္ ခ်စ္ရႀကိဳက္ရေသာ အခ်စ္မ်ဳိး၊ ေကာင္းသမွ် အရည္အခ်င္း
တျဖည္းျဖည္းျမင္၍

စကားေျပာဖုိ႔ထက္

ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တုိ႔ကို သတိႏွင့္ေရွာင္အပ္ၾကေလသည္။

ျမင္လွ်င္ျမင္ခ်င္း ခ်စ္ႀကိဳက္ျခင္းကိုသာ စစ္စစ္မည္ေသာအခ်စ္ဟု ဆုိရေလသည္။
တျဖည္းျဖည္းႏူး၍ရေသာ

ႏွစ္ေယာက္အတူေတြ႔လွ်င္ေတြ႔ခ်င္း

မဝ၊

ေတြ႔မိလွ်င္

ကၽြတ္၍က်ေလာက္ေအာင္

ေမွ်ာ္၍ၾကည့္ရေသာအခ်စ္မ်ဳိးကိုသာ စစ္စစ္မည္ေသာအခ်စ္ဟု ေခၚဆုိရေလသည္။

မကြဲမကြာ၊

မေကြမကြင္းဘဲ
အညစ္တုိ႔သည္ကား

ေသအထိ
အေတာ္အတန္

ၿငီးေငြ႔ျခင္းျဖစ္ၾကၿပီးလွ်င္

အၿမဲကြဲ၍ေနတတ္ေသာေၾကာင့္

စီးပြားဥစၥာ

ဂုဏ္အသေရမွာ

ၿမဲတတ္ေလသည္။
ခ်စ္၍ႀကိဳက္၍

ၿငိဳျငင္ဆင္း ရဲအတူေပါင္းရင္း
လူစြမ္းလွ်င္

ရတာပဲဟု

စိတ္၌အစြဲျပဳကာ တကယ့္အခ်စ္စစ္ကို ေတြ႔ေခ်က အဆင္းရဲဆံုး အသိမ္ငယ္ဆံုးျဖစ္ေသာ
အေျခအေန၌ ရွိေနသူပင္ျဖစ္ေစကာမူ ႐ိုးေျမက် ႀကံသင့္ၾကေလသည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
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အမ်ားအားျဖင့္လည္း အိမ္နီးပါးခ်င္း၊ ဂူမ်ားအတြင္း၌ ျမာေခ်ာယမင္းကေလးတစ္ေယာက္
ေပၚေပါက္ေနေခ်က

ကမာၻဦးအစကတည္းက

တိရစာၦန္ၾကက္ငွက္တုိ႔မွာ ဘာသာဘာဝ ရင္းႏွီးေပါင္းသင္းျခင္းကိစၥ ပူေလာင္စြာ
ႀကံဳႀကိဳက္လာသည့္အခါ ဘာသာဘာဝ ထံုးစံဓေလ့အတိုင္း ေခ်ာ့ေမာ့ျဖားေယာင္း၍မရလွ်င္
ခၽြန္ခၽြန္ထက္ထက္တုိ႔ကို

အခ်က္က်

သံုးစြဲျခင္းျဖင့္

ေအာင္ျမင္ျခင္းကို

ရရွိေအာင္ႀကံၾကရေလသည္။
တိရစာၦန္ႀကီးမ်ားမွာကား

အခ်စ္လမ္းအေပါက္တဲ့ေအာင္

ဦးခ်ဳိအစြယ္ႏွင့္ခ်ိန္႐ြယ္ၿပီး

ေၾကာက္ဖြယ္ေသာနည္းလမ္းကို

အသံုးျပဳၾကေလသည္။
ေရွးကမာၻဦး
တိရစာၦန္ဘဝမွ

ဟန္မက်ေသာအခါ

ပိုင္ေအာင္

ေယာက္်ားအတြက္

မိန္းမေတြ

ထုိကဲ့သုိ႔

အတုိက္အခံျပဳရျခင္း ဟူ၍ မရွိခဲ့ၾကေခ်။
သို႔ျဖစ္ရာ ေယာက္်ားသည္ ကမာၻဦးကစ၍ မိန္းမကို အစုိးရခဲ့သျဖင့္ အမဟူက
လူသာမဟုတ္

တိရစာၦန္မ်ားမွာပင္

လူသတၱဝါတုိ႔သည္
ေယာက္်ားတုိ႔က

အဖုိေယာက္်ားတုိ႔၏

သူရသတၱိကို

အစဦး၌

လူသတၱဝါတို႔သည္

လာစအခါ၌

တုတ္လက္နက္၊

အဖိုက

အမကို

ေက်ာက္ခဲစသည္ျဖင့္

ဒါဝင္ပညာရွိႀကီး၏
မ်က္စပစ္၍မရ၊
ဦးဆက္ကို

ဝါဒအရ
သြားၿဖဲျပ၍

လဲေအာင္ခ်ၿပီး

ဂူထဲသုိ႔ေပြ႔ယူကာ မဂၤလာပြဲကို လက္႐ံုးျဖင့္ က်င္းပၾကရေလသည္။
ထုိအခါ၌ အသက္လည္းေစ့သည္ မေစ့ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိႏၵိယရာဇသတ္ပုဒ္မ
မေပၚေသးသျဖင့္ လက္႐ံုးသတၱိ ဘုန္းသမာၻျပည့္သူတုိ႔သည္ အပ်ဳိကိုရၾကေလသည္။

ႀကီး၍လာၾကေသာအခါ၌လည္း

ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။

ေယာက္်ားမ်ား၏အလုိကို

တုိးတက္၍

မယားကို

ခ်ီးေျမႇာက္ရန္

ဆုေတာင္းသဖြယ္သာ ျဖစ္ခ့ဲၾကေလသည္။

သာလြန္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ
ေျခာက္ကာ

အေသအေၾကအားၿပိဳင္ျခင္း

အတုိက္အခံျပဳၾကရေလသည္။

ၾကက္မတြန္လို႔မိုးမလင္း

ႏႈတ္သီးအတက္

ဂူနီးပါးခ်င္းတိ႔မ
ု ွာ

ျဖည့္ဖုိ႔ရန္

ဥပေဒစည္းကမ္းကို

ထုိဥပေဒစည္းကမ္းမ်ားမွာလည္း
ေယာက္်ား၏အသံုးကို

ခံဖုိ႔ရန္

မိန္းမမ်ားက
ဥပေဒမ်ားသာ

ျဖစ္ၾကေလသည္။
ထုိအေၾကာင္းအရာတုိ႔ကို
ႏွိမ္နင္းျခင္းကို

ခံခဲ့ၾကရၿပီး

ဆင္ျခင္လုိက္ေသာ

မိန္းမမ်ားသည္

သားေမြးျခင္းတည္းဟူေသာ

ကမာၻဦးကစ၍

ေၾကာက္မက္ဖြယ္

အေကာင္းဆံုးေသာ တာဝန္ကို ေဆာင္ၾကေလသည္။
ထုိကဲ့သို႔ေယာက္်ား၏
တရားသျဖင့္

ျဖစ္ေလသည္။

လက္ေအာက္ခံျဖစ္ျခင္းမွာ
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိလွ်င္

မတရားသျဖင့္မဟုတ္၊
ေယာက္်ားမ်ားမွာ

စစ္တုိက္ရျခင္းအလုပ္၊ သားမယားကို ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္ရေသာအလုပ္ ရွိေလသည္။
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အားနည္းသူ၏

သုခခ်မ္းသာျခင္းကို

ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းသည္

မည္သူ႔ထက္မည္သူမသာ၊

အျပန္အလွန္ေက်းဇူးကို ျပဳၾကရျခင္းမွ် ျဖစ္ေလ၏။
ယခုေခတ္

သမယမွာမူကား

လူသတၱဝါတု႔ိသည္

ပညာတုိးၾကသျဖင့္

ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔သည္ ျဖစ္ေပၚ၍လာၾကေလရာ ေယာက္်ားမ်ားသည္ ေရွးကမာၻဦးသူမ်ားေလာက္
မစြန္႔စားရ၊

ယခုမိန္းမမ်ားသည္လည္း

စြမ္းရည္မနည္းၾကသျဖင့္
အခြင့္အေရးတုိ႔ကို

ေရွးကမာၻဦးသူမ်ားေလာက္

ေယာက္်ားမ်ားက
ေလွ်ာ့ၾကရ၍

ပညာဉာဏ္သတိၱ၊

မိမိတို႔အစဥ္အလာမွ

မိန္းမတုိ႔ကလည္း

အခ်စ္၏လမ္းခရီးၾကမ္း

ရရွိခဲ့ေသာ

အစဥ္အလာနိမ့္က်၍

အခ်စ္ဆုိသည္မွာ အမည္ႏွင့္လြန္စြာညီေသာ အရာျဖစ္သည္။

လာခဲ့ေသာအေျခအေနမွ တုိးတက္ၾကရေလသည္။
ဤတုိးတက္ျခင္းသည္ ကမာၻဦးအစဥ္အလာရွိခဲ့ေသာ ထံုးစံမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သလုိ
ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွးထံုးအစဥ္အလာတုိ႔မည္သည္ အခါခပ္သိမ္းေကာင္းသည္ဟု မဆုိႏုိင္ေခ်။
မိန္းမမ်ားသည္

ကမာၻဦးမွာ

ေအာက္က်ရမည္ဟုဆုိလွ်င္

ေအာက္က်၍လာေသာေၾကာင့္

ကမာၻထံုးစံတုိ႔သည္

ယခုလည္း

မေျပာင္းမလဲႏုိင္ေသာ

ပရမတၱ

သေဘာတရားေတြ ျဖစ္ဖုိ႔ရွိေလသည္။
ေနာက္မ်ားမၾကာမီ
တုိက္ခုိက္ရေသာအလုပ္မ်ား၊
အားကိုအမွီျပဳ၍

ေယာက္်ားတို႔တပ္အပ္ေသာ

ထူးဓေလ့

မျမတ္သည့္၊

ေရာ့

ဆယ္က်ပ္တန္းသတ္မွတ္၍၊

ႏွစ္က်ပ္၊

ေရာ့

ငါးက်ပ္၊

မလတ္မဆတ္သျဖင့္

တစ္ေန႔ကုန္

တစ္ညဥ့္ကၽြမ္း

ျပတ္ျပတ္သတ္သတ္ေပးကမ္းၿပီး၊

တန္းတန္းမတ္မတ္ ဆုိက္လွ်က္၊ ကပ္မိရင္၊ ဟပ္မိသည့္သတၱိႏွင့္ျပည့္စံု၍၊ ပုပ္ကုန္မလတ္၊
အသုိးအစပ္အ
အလား၊
လား၊ ေဖာက္ကားလွည့္လည္၊ ဧည့္သည္ခ်စ္၊ အမ်ဳိးအစားမို႔ မတုိးမပြားေသာ
အခ်စ္တုိ႔သည္လည္း ေလာက၌ မ်ားစြာပင္ ရွိၾကေလသည္။

လူတုိ႔မွာ

အလိမၼာတုိးသျဖင့္

စက္ပညာေတြ၊

ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ရေသာ

ေရာ့ ပတၱျမား... ေရာ့ နဂါးဟု စားလမ္းသတ္သတ္၊ နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔၊ ဘီလူးေတြ႔မို႔၊

ဓာတ္ပညာေတြ

အလုပ္မ်ား

ပညာမ်ားကို

ေယာက္်ားႏွင့္မိန္းမအတန္းျခင္းတူညီၾကလွ်က္

လက္႐ံုးအားကိုး
တုိးတက္သျဖင့္

ပေပ်ာက္၍မိန္းမမ်ားသည္လည္း

ယခုထက္ပိုမုိ၍
ၾကက္မတြန္လို႔

တတ္ေသာအခါ
မိုးမလင္းဟူေသာ

စကားပေပ်ာက္ၿပီးလွ်င္ ၾကက္ထီးေရာ ၾကက္မေရာ ညီတူညာတူတြန္ျခင္းျဖင့္ တစ္ကမာၻလံုး
တုိးတက္ႀကီးျမင့္ျခင္း အျဖစ္သို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္ဟု စိတ္ခ်ယံုၾကည္အပ္ေပေၾကာင္း။
ဗႏၶဳလ၊ ဧၿပီလ၊ ၁၉၂၇ခု
၁၉၂၇ခုႏွစ္။

အစစ္ျဖစ္ေသာအခ်စ္သည္ကား

ထုိလုိ

အခ်စ္မ်ဳိးမဟုတ္သျဖင့္

၎အစစ္အမွန္ျဖစ္ေသာ အခ်စ္၏လမ္းသည္ မ်ားစြာပင္ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲ၊ လဲစရာ၊ ၿပိဳစရာ၊
ဆုိစရာ ငိုစရာ၊ မခ်ဳိမသာ၊ ကေရာက္ကရက္မ်ားသည့္ အေႏွာက္အယွက္ေတြ၏ၾကားထဲမွာ
တအားႏႊဲကာ သြားရေသာ လမ္းျဖစ္ေလသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ခ်စ္ဟူေသာ စကားႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျခစ္ျခစ္ေလာင္ေအာင္ ပူစနက္ခင္း၊
ေလာင္ခ်က္ျပင္းေသာ အခ်စ္မ်ဳိးျဖစ္ေလသည္။
ထုိအခ်စ္၏လမ္းသည္

လြန္စြာၾကမ္းတမ္းသျဖင့္

ဆူးေျငာင့္ခလုတ္၊

အ႐ႈပ္အယွက္ေတြ လြန္စြာမွ မ်ားတတ္ေလရာ အခ်စ္ဟူေသာစကားႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ခ်စ္ျခင္း၊
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စူးျခင္း၊

ထိရွျခင္းတုိ႔ကို

မ႐ႈမလွ

ခံ၍သြားရေသာလမ္းျဖစ္သျဖင့္

အဟုတ္ၾကမ္းေသာ

လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္၍ ေနေပေၾကာင္း။
ထုိသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ

အျခားေၾကာင့္မဟုတ္၊

အဖုိးတန္ေသာအရာဟူသမွ်မွာ

မည္ကာမတၱ၊ မရတတ္ေသာ ဓမၼတာသေဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။

မခ်စ္စရာဟု

ေက်ာက္ၾကမ္းႏွင့္ ခြင္းႏိုင္မွ အလင္းအေရာင္ ႂကြရၿမဲျဖစ္ေလသည္။

မခ်ိအားသြန္

ဝမ္းစာဆန္စပါးတုိ႔ကိုလည္း

ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိး၊

ဆံုးအစလုပ္ႏိုင္မွ

ေျခဖ်ားထိတိုင္ေအာင္

ေလေၾကာက္ရ၊

ေက်ာက္အေရာေရာ

ဤလုိျဖစ္ျခင္းသည္
မိမိတုိ႔ကိုယ္ကို

နဖူးကေခၽြး

မုိးေၾကာက္ရ၊

မညႇာမတာ

အထင္အျမင္ကို

ျပင္ျပင္သာ

ခံရတတ္ေလသည္။

အဖုိးထုိက္ေသာ ရတနာျမတ္တုိ႔မွာ အကာထပ္လွ်က္ အခြန္အေခါက္လႊမ္းသျဖင့္

လူတုိ႔၏

အျပစ္အနာပါသလုိ

ဖိတ္ျခင္း၊

ေစာင္းျခင္းတုိ႔၏အလယ္၌ ႀကိတ္ျခင္းေထာင္းျခင္းကို ျပဳ၍ စားသံုးၾကရေလသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ကမာၻသူ ကမာၻသား ပုထုဇဥ္လူအမ်ားတုိ႔၌ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သျဖင့္

အေပါစားလုပ္ေခ်က

အလ်ဥ္းမဟုတ္၊

ေယာက္်ားမ်ားမွာလည္း

အေလ်ာစားထဲသို႔

ေရာက္တတ္ေၾကာင္း

သတိျပဳသင္
သင့္လွေပသည္။

မစဲေသာလံု႔လျဖင့္

ေျမအေရာေရာႏွင့္

မိန္းမမွာသာ

ေနာက္ပိုးဝါသနာအလြန္ပါ၍

ျမာရွိရာမွာ

တရစ္ဝဲဝဲႏွင့္

အရွက္နည္းစြာ

ကိေလသာ႐ုပ္၊ အေၾကာင္လုပ္လွ်က္ အပုပ္ေကာင္ဟန္ သ႐ုပ္ဖန္၍၊ ေလွ်ာက္ျပန္သံေပး၊
ဟန္ေရးပိုမို၊

ေတးခ်င္းဆုိကာ၊

အေပါစားကာလသားမဟုတ္၊

အလုိပါေအာင္၊

အပ်ဳိရွာေသာ၊

အေပါ့စားကာလသားေတြ

ကာလသားတုိ႔သည္

ျဖစ္တတ္သျဖင့္

ၾကားရေသာ

မရွက္မေၾကာက္ အသက္ကို မေထာက္ဘဲ အသည္းဆုိင္အႀကိဳအၾကား၌ သိုအပ္ထားေသာ

မိန္းမကေလးမ်ားက

သည့္အေကာင္ဟာ

အခ်စ္တည္းဟူေသာ ရတနာကို ပိုင္စိုးရရွိရန္အေရးသည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးမားေသာ

ဘုိဆံဖုတ္တစ္ရာ

ဆုိတဲ့အမ်ဳိးအစားထဲကပဲ။

ရန္ေဘးတု႔ိႏွင့္ ဝိုင္းရံ၍ေနသည္ကို အထူးမစဥ္းစားဘဲ သိလြယ္ေလသည္။

ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ ေနာက္ေရာင္ခံမယ့္ အေကာင္စားပဲ စသည္ျဖင့္ ထင္ျမင္ေသးႏုပ္၊

သို႔ျဖစ္၍

ရဲရင့္ေသာ

ေယာက္်ားမွတစ္ပါး

အျခားေသာသူသည္

ေလာက၌

သု႔ိ႐
႐ႈႈပ္ခ်ျခင္းကို
အလြယ္တကူရရွိႏုိင္ေသာ

အေပါစားျဖစ္ေအာင္

အရာတို႔ကို အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ဳိးမမွန္ အဖုိးမတန္၊ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ အားထုတ္ႀကံစည္၍

ျဖစ္ေလသည္။

ယူရေသာ

အပိုးမသန္

အရာမွသာ

အဖုိးထုိက္တန္သည္ဟု

အယူရွိတတ္ၾကေလရာ

လြယ္ကူစြာႏွင့္

ရရွိေသာအခ်စ္မွာ ဆံရစ္ကညာ၊ အသစ္အသဝါကေလးပင္ ျဖစ္ေစကာမူ အႏွစ္မပါသျဖင့္

ထဘီနားတစ္ခါလွ်င္

ငါအခု

ေရွ႕ကေလွ်ာက္ရင္

႐ႈပ္ခ်ျခင္းကို ခံရတတ္ေလသည္။

သမီးကညာႏွင့္မထုိက္ဟု အဂၤလိပ္စကားပံုရွိေလသည္။
ထုိအေၾကာင္းမ်ားကိုေထာက္လွ်င္

ငါလုိခ်င္ရင္ရမွာပဲ၊

ခံရျခင္းမွာ

လုပ္သျဖင့္

သို႔ျဖစ္၍

လူေပါဟူ၍

အခ်စ္အရာ၌

အ႐ုိးခံလိုေနျခင္းျဖင့္

အျခားေၾကာင့္မဟုတ္၊
ထင္မွတ္ျခင္းကို

လူေပါမျဖစ္ရေလေအာင္

အဖုိးတန္ေအာင္လုပ္ကာ

မိမိကိုယ္ကို
ခံရေသာေၾကာင့္

ေလာေလာၿပီး

အအုပ္

မပူဘဲ

နပ္ေသာ္လည္း

မခုတ္တတ္သည့္ေၾကာင္ပမာ ထုိးေခ်ာင္ရွာကာ ေအာင့္နားလွ်က္၊ ေစာင့္စား၍ေနတတ္ေခ်က
အေျခက် အခ်စ္ရတနာ သိုက္ထူး သိုက္ျမတ္ေတြဟာ မလစ္မကြာ မလုိက္မတူးရေအာင္
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အႀကိဳတ္နတ္က ဆုိက္ကပ္၍ေပးလိမ့္မည့္အေရးကို ေယာက္်ားေခတ္ သတၱိထြန္းျခင္းျဖင့္
အတတ္သိေအာင္ ညႊန္းလုိက္ရေပေၾကာင္း။

ကိုယ္ေကာင္းေခါင္းမေ႐ြ႕
ေသာကမရွိဘဲလွ်က္

ေသာကအပူသယ္ျဖစ္၍

ေနသူတုိ႔သည္

ေလာကမွာ

အမ်ားပင္ ရွိၾကေလသည္။
အမ်ားအားျဖင့္

ဤလုိေသာကသယ္တုိ႔သည္

မိန္းမမ်ားထဲ၌

ပိုမုိ

မ်ားျပားၾကေလသည္။
ဘယ္ေမာင္က

မိမိကို

ေစာ္ကားတာကလား၊

မိဘလုပ္သူမ်ားက

တရားမွ

မတရားဘဲကိုး၊ ညီမမ်ားက ဘယ္လုိႏွိပ္စက္တာကလား၊ ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္းဆုိရင္ တန္ပါၿပီ
(ကိ
ကိုယ္ေကာင္းရင္
ဘယ္လုိဆုိဆို
မတတ္သာ

ေခါင္းဘယ္မွမေ႐ြ႕ဘူး)

ထင္ခ်င္သလုိ

ေရငံုေနမယ္၊

သေဘာႀကီးႀကီးထားၿပီး

ထင္ၾကေစေတာ့

ျပန္လို႔ေတာ့

ဘယ္လုိေျပာေျပာ

သည္းခံႏိုင္သမွ်ေတာ့

မေျပာဘူး။

ေနာက္ဆံုးက်ရင္
က်

သည္းခံတာပါပဲ။
ဘုရားသိမွာပဲ၊

ဘုရားသိၾကား ရွင္ႀကီးရွင္ေကာင္းတုိ႔ ျမန္ျမန္ႀကီး ျပေတာ္မူၾကပါဘုရား ဟူ၍လည္းေကာင္း။
ကိုယ္က ေကာင္းပါလွ်က္နဲ႔ ကိုယ့္အေပၚမွာ မေကာင္းၾကတာ အမွန္ပါပဲ၊ ငါ့ကံ
ဆုိးေလျခင္း၊ ငါေရွးက မေကာင္းခဲ့လို႔ ငါ့ဘဝကို ဆုိးခဲ့လို႔၊ အခုဘဝမွာ သူတစ္ပါးေျပာတာ
ဆုိတာ တစ္လြဲထင္တာ ခံရတာပဲ ဟူ၍လည္းေကာင္း ညည္းညဴကာ ရင္ကိုထုကာ ကိုယ္က
အငယ္ပါကလားဟဲ့။ သူတို႔က အႀကီးပါကလား၊ ဆူးက်ရင္ ဖက္ေပါက္၊ ဖက္က်ရင္လည္း
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ဖက္ေပါက္ ဆုိတာလို ျဖစ္ခ်ည္ရဲ႕လို႔ ေအာက္ေမ့ၿပီး ေခါင္းငံု႔ခံရေတာ့တာပဲ စသည္ျဖင့္
မ်က္ရည္ကေလး လည္ကာလည္ကာႏွင့္ လူႀကံဳတုိင္း ေျပာျပကာ ေသာက႐ုပ္ေဆာင္ေသာ
မိန္းမတုိ႔ရွိၾက၏။
၎တုိ႔အား
ျဖစ္တာေတြပဲ

ဟု

အံ့အားသင့္ေသာ

ညည္း ေျပာတာေတြ

တစ္ေယာက္ေယာက္က
မ်က္လံုးမ်ားႏွင့္

မဟုတ္ပါဘူးေအ။
ေျပာ၍ျပေခ်က

ဤကဲ့သို႔

အထုပ္ကေလးကို

ေျပာေသာသူကို

ဤလုိမိန္းမမ်ဳိးသည္ မိမိႏွင့္နီးစပ္သူတုိ႔ကုိ အၿမဲမိမိက အထင္လြဲ၍ ေနၾကၿပီး
မိမိတို႔က အထင္လြဲခံေနရသလို အေနႏွင့္ ေျပာဆုိသူမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။

ေခါင္းေပၚ၌တင္ကာ

သူတစ္ပါးလုပ္သမွ်ကို အၿမဲဂ႐ုစိုက္၍ ေနမည္ဆုိလွ်င္ အထင္လြဲစရာအခ်က္တုိ႔ကို

ထ၍သြားၿပီး ေနာင္ထုိကဲ့သုိ႔ တံု႔ျပန္၍ ေျပာတတ္သူကို လမ္းမွာေတြ႔လွ်င္ပင္ ေတာ္ရာက

အၿမဲေတြ႔ႏုိင္ေလသည္။ အေရွ႕ ၇ အိမ္၊ အေနာက္ ၇ အိမ္၊ ေတာင္ ၇ အိမ္၊ ေျမာက္ ၇ အိမ္ႏွင့္

ေရွာင္ရွား၍ သြားတတ္ေလသည္။

မသင့္သူ၌

အေၾကာင္းမူကား

ၾကည့္ကာ

ညည္းစိတ္ထင္လို႔

ဤလုိတံု႔ျပန္၍

ေျပာတတ္သူသည္

မိမိကို

မသင့္သူက

ဆုိးသလား၊

၇

အိမ္က

ဆုိးသလားဟူေသာ

အေမးကို

ဤလုိမိန္းမမ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ေမးျမန္းၾကဖုိ႔ သင့္ၾကေလသည္။

ဝုိင္း၍ႏွိပ္စက္ၾကသူအမ်ားတို႔ႏွင့္ အလုိတူ အလိုပါျဖစ္သူ၊ မိမိအေပၚမွာ နည္းနည္းကေလးမွ

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ

ေသာကသည္တု႔ိသည္

အမ်ားအားျဖင့္

ေဆြမ်ဳိး ညာတိ

အၾကင္နာအသနားမရွိသူ၊ အလြန္ရက္စက္သူ၊ စိတ္ရင္းမေကာင္းသူ၊ ေျမနိမ့္ရာ လွံစိုက္သူ၊

ေပါက္ေဖာ္သားခ်င္းတို႔ကို အၿမဲအေႏွာင့္အယွက္ေပး၍ ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။ ၎တုိ႔မွာ

တစ္ဖက္သတ္

ေလာဘ၊

မ်က္ႏွာလိုက္သူ၊

အိပ္ေပ်ာ္စားဝင္သူဟု

သူတစ္ပါး

စိတ္ခ်ယံုၾကည္ကာ

စိတ္ဆင္းရဲသည္ကို

ေနာင္ဘဝ

ဘဝ၌

ျမင္ရမွ

ၾကက္ျဖစ္ေတာင္

သည္လုိဟာမ်ဳိးနဲ႔ တစ္က်င္းတည္း မေပါက္ရပါေစႏွင့္ဟု ဆုေတာင္းတတ္ေလသည္။
ဤလုိ

ေသာကသည္တုိ႔သည္

မွတ္ထင္အားႀကီးျခင္းေၾကာင့္
ေဆြမ်ဳိးသားျခင္းတုိ႔

မိမိတို႔

ေျပာသမွ်၊

အမွန္အားျဖင့္

မိမိတို႔၏

မွတ္ထင္ေသာအရာကို

လုပ္သမွ်၊

ႀကံသမွ်ေတြကို

စိတ္ကမွတ္ထင္ၿပီး
မိမိတို႔ယံုၾကည္ကာ
တစ္ေထာင့္ကေန၍

ေဒါသ၊

စိတ္အလုိတုိ႔ကို

ေမာဟအားႀကီးလွသျဖင့္လည္းေကာင္း၊

ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္တို႔က

အၿမဲျဖည့္၍

မေနႏုိင္၊

မေကာင္းဆုိးယုတ္ေသာ
အၿမဲမႈတ္၍

မေနႏုိင္၊

အၿမဲေျမႇာက္ပင့္၍ မေနႏုိင္ၾကေသာအခါ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကို လြန္စြာ ယုတ္မာဆုိးသြမ္းသည္ဟု
မွတ္ထင္၍ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။
ထုိမိန္းမမ်ဳိး၏စိတ္၌
ငါသာသည္းခတတ္သည္၊

ငါသာသိသည္၊

ငါသာတတ္သည္၊

ငါသာတရားျပည့္သည္ဟု

မွတ္ထင္ကာ

ငါသာလိမၼာသည္၊
စိတ္ပုတီးစိပ္ျခင္း၊

လင္ေကာင္ပုိးငွက္လုိ အေၾကာင္သားၾကည့္ကာ လုပ္သမွ် ကိုင္သမွ် ေျပာသမွ် ဆုိသမွ်

ဘုရားရွိခုိးျခင္း၊

ႀကံသမွ်

ကမာၻေလာကႀကီး၌ ရွိသမွ်ေသာ လူသတၱဝါတို႔၏ ဆုိးယုတ္ျခင္းအေၾကာင္
အေ
းကို ႀကီးစြာေသာ

စည္သမွ်ဟာ

ငါ့ကိုအ႐ြဲ႕တုိက္တာေတြပဲဟု

ဘယ္အသံထြက္ရင္

ဘယ္အႀကံဆုိတာ

မထင္လုိက္ၾကပါနဲ႔၊

မေျပာခ်င္လုိ႔

အယူရွိကာ

ဘယ္သူ႔ႏႈတ္က

သိၿပီးပါ၊

မသိဘူးလို႔မ်ား

ေရငံုေနတာစသည္ျဖင့္

မိမိကိုယ္ကို

ဒီမိန္းမက

မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ေျပာတတ္ၾကေလသည္။

ေက်ာင္းကန္ဘုရားသြားျခင္းတုိ႔၌

က႐ုဏာႏွင့္ဝမ္းနည္းပက္လက္ ေျပာဆုိတတ္ၾကေလသည္။

မလစ္မဟင္းဘဲ

ဥပုသ္ဇရပ္၌
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ဤေျပာခုိက္မွာ ကိုင္း ကိုင္း သီလခံၾကရေအာင္၊ ညည္းတို႔ ဘာအတင္းေတြ
ေျပာေနၾကသလဲဟု
မဟုတ္ပါဘူးေတာ္၊

တစ္ေယာက္ေယာက္က
ဟုတ္တာေျပာတာပါဟု

ေျပာသည့္အခါ

အတင္းေျပာတာ

ေျပာၿပီးေသာစကားမ်ားကို

အခုိင္အမာ

အတည္ျဖစ္ေအာင္ နိဂံုးခ်ဳပ္တတ္ၾကေလသည္။
ဤလုိေသာကသည္တို႔မွာ

ေသာကေၾကာင့္

စိတ္အားသတၱိညႇိဳးႏြမ္းၿပီး

ထူးေပဆန္းေပသည္

တကယ့္ေသာကနည္း နည္းမွာ မိမိ၏စိတ္က ဖန္တီးေသာ ေသာကေတြက ေဝေမွာင္ၿပီး
စိတ္ဆင္းရဲရာမွာ ကိုယ္ဆင္းရဲသျဖင့္ က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ၿပီး ၿငိဳျငင္ဆင္းရဲေသာဘဝကို
ျမန္ျမန္အဆံုးသတ္တတ္ၾကေလသည္
ၾကေလသည္။

မေပၚသာေစဘဲ

ဘယ္လိုေျပာတာပဲစသည့္အေတြးတုိ႔ကို
သူတစ္ပါး၏

မျပဳလ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းျဖစ္ေလသည္။
စကားႏွင့္ညီညြတ္စြာ

လူမ်ဳိးကြဲ

မိန္းမမ်ားကိုတပ္မက္တတ္သည္ဟု

ဥေရာပတုိက္သားမ်ား ေျပာၾကေလသည္။ ဤစကားသည္ ေယာက္်ားမ်ားအတြက္သာမဟုတ္၊

ထုိစိတ္ေရာဂါႀကီးကို ႏိုင္ရန္ ကုဖုိ႔ေဆးသည္ကား အျခားမဟုတ္၊ မည္သူက ငါ့ကို
ဘယ္လုိထင္တာပဲ၊

ေယာက္်ားမ်ားသည္

အလုပ္ဟူသမွ်၌
ထုိအခါ

စိတ္ထဲ၌

ေအးခ်မ္းသာယာျခင္းစိတ္၏

ဘယ္အခါမွ

အနက္အဓိပၸာယ္ျပန္ျခင္းကို

ကိုယ္ေကာင္းလွ်င္
အေျခအေနကို

မိန္းမမ်ားအတြက္ဆုိလွ်င္လည္း မွားလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။

ေခါင္းမေ႐ြ႕ဟူေသာ
ရရိွခံစားရမည္ဟု

အေၾကာင္းမူကား
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္သည္မွာ

လူတုိင္းစိတ္သည္
ေယာက္်ားသာမဟုတ္၊

မိန္းမမ်ားလည္း

ထုိ႔အတူ

ျဖစ္ၾကေလသည္။
ဤေလာကႀကီး၌

စိတ္ခ်ယံုၾကည္အပ္ေပေၾကာင္း။
ဗႏၶဳလ၊ ၂၇ ရက္၊ ဧၿပီလ၊ ၁၉၂၇ခု
၁၉၂၇ခုႏွစ္။

အသစ္အဆန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို

မကုန္ႏိုင္ေအာင္
အနိမ့္အျမင့္၊

ေထြထူးဆန္းျပားေသာအရာတို႔သည္

မ်ားျပားေလသည္။
အျပန္႔အက်ယ္၊

ပထဝီေျမမ်က္ႏွာျပင္၌ပင္

အဖုအထစ္စသည္ျဖင့္

ေရတြက္၍
တစ္ညီတည္းမရွိ၊

အမ်ဳိးမ်ဳိး

အဆန္းတၾကယ္

ျမင္
မင္၍ ေနရေသာသူသည္

ေခ်ာက္ေျမာင္း

ေခ်ာက္ေျမာင္းေတာင္
တာင္ကုန္းတို႔၌

ေနသူတုိ႔သည္

ရွိရေလသည္။
ကြင္းျပင္ႀကီးကိုသာ
ေတာင္ကမ္းတုိ႔ကို

ေန႔စဥ္

ေတာင့္တ၏။

ကြင္းျပင္ဆိပ္ကမ္းမ်ားကိုျမင္လွ်င္ ခမ္းနားသည္ဟု မွတ္ထင္၏။ ထုိ႔အတူ ၿမိဳ႕၌ေနသူသည္
ေတာကို

ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္ဟု

မွတ္ထင္တတ္၏။

ၿမိဳ႕ကိုေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္ဟု မွတ္ထင္တတ္ေလသည္။

ေတာ၌ေနသူသည္လည္း
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အဝတ္အစား၊

အေနအထိုင္၊

ထုိ႔နည္းအတုိင္းျဖစ္ေလရာ
ဟိုအလုပ္ကို

ဤအလုပ္ကိုလုပ္သူသည္

လုပ္သူသည္

တစ္မ်ဳိးတည္းမဝတ္ႏိုင္၊

ဤအလုပ္ကို

အစားကိုလည္း

ေထြထူးဆန္းၾကယ္ေသာ

အလုပ္အကိုင္စသည္တုိ႔၌လည္း
ဟုိအလုပ္ကို

ေကာင္းမည္ထင္၏။

တစ္မ်ဳိးတည္း

ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔၌

ေကာင္းမည္ထင္၏။
အဝတ္ကိုလည္း

မစားႏုိင္၊

လူ၏စိတ္သည္

ထုိ႔နည္းတူစြာ ေယာက္်ားေခ်ာေခ်ာႏွစ္ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္က ဘုိေက၊

က်င္လည္၍ေနရမွသာ

ေပ်ာ္
ပ်ာ္႐ႊင္ေလရာ

တစ္ေယာက္က ရဟန္းျဖစ္လွ်င္လည္း မာတုဂါမ၏စကၡဳသည္ မဆုိင္ေသာအရာ၌ ခၽြတ္မွားၿပီး

ဤေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးသည္လည္း အၿမဲေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္သာ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိ၍ေနေသာ

တစ္ခါတစ္ရံ

ေလာကႀကီးျဖစ္ေလသည္။

မသင့္ေတာ္ေသာအရာကို

အာ႐ံုျပဳတတ္ေလသည္။

လူသတၱဝါတုိ႔၏နီဝါေၾကာင္ၾကား၊

ေဖာက္ျပန္ျခင္းမ်ားေသာ

ထုိအေၾကာင္းေတြကို

ေထာက္ေသာ္ေယာက္်ားမ်ားသာ

တပ္မက္တတ္သည္မဟုတ္၊

မိန္းမမ်ားသည္လည္း

တပ္မက္ၾကေသာေၾကာင့္သာ

အမ်ားအျပား

လူမ်ဳိးကြဲမိန္းမမ်ားကို

လူမ်ဳိးကြဲ

လူမ်ဳိးကြဲတုိ႔ႏွင့္

ေယာက္်ားမ်ားကို
ညားၾကျခင္းျဖစ္ေလ၏။

ေယာက္်ားမ်ား လူမ်ဳိး ကြဲကို ယူသေလာက္ မိန္းမမ်ားလည္း လူမ်ဳိးကြဲကို ယူၾကေလသည္။
အေၾကာင္းမူကား လူမ်ဳိးကြဲေယာက္်ား ဆယ္ေယာက္သည္ ျမန္မာမမ်ားကို ယူရာ၌ ျမန္မာမ
ဆယ္ေယာက္သည္လည္း လူမ်ဳိးကြဲကို ယူၾကရေလသည္။
စိတ္သည္
အတုိင္းျဖစ္ေလသည္။
ထူးျခားေသာ

အဆန္းအသစ္ကုိ
ထုိစိတ္ရင္းအရ

မိန္းမတုိ႔သည္လည္း

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာသူ၏

လူမ်ဳိးကြဲသာမဟုတ္
အျခားမ်ားစြာေသာ

ဓမၼတာစိတ္ရင္း

ထူးျခားေသာ

ေယာက္်ား၊

ေယာက္်ားမိန္းမမ်ားထက္

ပိုမိုတပ္မက္စြဲလမ္းတတ္ေလသည္။
ဥပမာဆုိလွ်င္ ႐ုပ္ရည္လွျခင္းဟူေသာ မိန္းမႏွစ္ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္က
ဝတ္ေၾကာင္၊ တစ္ေယာက္ သီလရင္ ေခါင္း တံုးမ်ားျဖစ္ေခ်က ထုိႏွစ္ေယာက္ကို ျမင္ရေသာ
ေယာက္်ား၏စကၡဳသည္

တစ္ခါတစ္ရံ

ဝတ္ေၾကာင္မိန္းမထက္ပင္

သာသလိုလုိထင္ၿပီး သီလရင္ ႐ူေပနျပဳတတ္ေလသည္။

သီလရင္က

ေယာက္်ားေခ်ာေခ်ာကေလးထက္ပင္

ခက္တာဆန္းတာ၊

ထူးျခားေသာ

အရာကိုမွ

ရဟန္းက

ယဥ္စစရွိသလုိလိုထင္ၿပီး
ဤလုိျဖစ္ျခင္းသည္
စိတ္ေၾကာင့္

ျဖစ္ေလရာ

ေကာင္းသည္ဟု

မွတ္ထင္

ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။
ဗႏၶဳလ၊ ၁ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၁၉၂၇ခု
၁၉၂၇ခုႏွစ္။
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သို႔ေသာ္လည္း

အဝတ္အစားကို

ၾကည့္ကာအေျခအေနကို အကဲခတ္ေလ့ရွိၾကေလသည္။

လူႀကီးလူေကာင္းျဖစ္သည္ဟု
လူႀကီးလူေကာင္းေခၚေသာ

ဖိနပ္ေျပာင္ေျပာင္
သည္

ဝတ္သူကိုျမင္လွ်င္

သို႔ျဖစ္၍

အဝတ္ေကာင္း

ယခုေခတ္ကာလ
အစားေကာင္းကို

ဝတ္သူမ်ားျဖစ္၍ ေနၾကေလသည္။
ယခုအခါ

ေျပာင္ေျပာင္လက္လက္

ဝတ္ဖုိ႔ရန္

မ်ားစြာလြယ္
ယ္ကူေလသည္။

အနည္းငယ္ အစားအေသာက္အသံုးကို ၿခိဳးၿခံ၍အဝတ္အစားကို ဂ႐ုစိုက္တတ္သူတုိ႔သည္
အဝတ္ကို

မိမိ၏လခႏွင့္

သို႔ေသာ္လည္း အဝတ္အစားမွာမူ အညိႇဳးအႏြမ္းခံေလ့မရွိၾကဘဲ အစားကို ၿခိဳးၿခံ၍
အဝတ္ကို ဆင္ၾကသူမ်ားလည္း ရွိၾကေလသည္။

ယံုၾကည္ၾကေလသည္။
Gentleman

သံုးဆယ္ရသူသည္

အလ်င္မီရန္ မ်ားစြာခက္ေလ
လသည္။

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္

အဝတ္ေကာင္းအစားေကာင္းႏွင့္

တစ္လလွ်င္

အလ်င္မီေအာင္ သံုးႏိုင္စားႏုိင္၏။ ယခုအခါမွာ လခ တစ္ရာရသူသည္ တစ္လႏွင့္တစ္လ

ဂုဏ္အသေရရွိသူျဖစ္နည္း
လူတုိ႔သည္

ေရွးအခါက

ေျပာင္ေျပာင္ဝတ္ႏိုင္ၾကေလသည္။

အဝတ္အစားေဈးသည္

စစ္မျဖစ္မီကေဈးေလာက္ မသက္သာေသာ္လည္း ေငြေၾကးရွာ၍ရျခင္းမွာ ထိုအခါႏွင့္မတူ။

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ဂုဏ္အသေရရွိဟု

အဝတ္အစားအရာ၌

ျခားနားျခင္းမရွိ၊

မသိမသာ

ယခုအခါ

လမ္းခရီးမွာ

သူေဌး၊

ဆင္းရဲ

ျမင္ရသမွ်ေသာသူေတြမွာ

လူႀကီးလူေကာင္းခ်
ခ်ည္း ျဖစ္၍ေနၾကေလသည္။
ထုိအေၾကာင္းတုိ႔ကိုေထာက္ေသာ္
အဝတ္အစားျဖင့္

မသိရလွ်င္

ဂုဏ္အသေရရွိ

အဘယ္အရာကို

လူႀကီးလူေကာင္းျဖစ္သူကို

ေထာက္သျဖင့္

သိရပါမည္နည္း ဟု

ေငြရွိသူကိုလည္း

မဆိုႏိုင္၊

ေမးလွ်က္ရွိေလသည္။
လူႀကီးလူေကာင္းဆုိသည္မွာ

ထုိအခါသမယ၌ လခ ၅၀ ရသူသည္ စာေရးႀကီးဟု အေခၚခံရ၏။ ယခုအခါ၌ကား လခ ၁၀၀

အဝတ္လွလွဝတ္သူကိုလည္း မဆုိႏုိင္၊ အေပါင္းအသင္းမ်ား၍ လည္ပတ္သူကိုလည္း မဆုိႏိုင္၊

ရသူမ်ားပင္

ဟန္ႀကီးပန္ႀကီးလုပ္ကာ စတုိင္ထင္းသူကိုလည္း မဆုိႏိုင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး၏ ေခ်ာင္ဟူသမွ်ကို

စာေရးကေလးမွ်ျဖစ္၍

မ်ားစြာတိုးတက္ေလသည္။

ေနၾကေလရာ

ေငြအဝင္အရမွာ

ေရွးကႏွင့္မတူ

အကုန္နားလည္ေသာ

လူလည္ကိုလည္း

ကိုယ္ခ်င္းစာနာတတ္သူ၊
ေခၚဆုိအပ္ေလသည္။

မဆုိႏုိင္၊

ၾကင္နာသနား

ကူညီ႐ိုင္းပင္းတတ္သူတို႔ကိုသာ

တရားေသာစိတ္ရွိသူ၊
လူႀကီးလူေကာင္းဟူ၍
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ထုိစိတ္ေကာင္းစိတ္ျမတ္မ်ဳိးမရွိက
အဘယ္မွ်ပင္

ႀကီးက်ယ္၍ေနေစကာမူ

ရွင္ဘုရင္ပင္ျဖစ္ေစကာမူ

အဟိတ္တိရစာၦန္မ်ားထက္

လူႀကီးမဟုတ္၊
အနည္းငယ္မွ်သာ

သာလြန္ထူးကဲေလသည္။
သို႔ေသာ္လည္း လူတုိ႔၏စိတ္သည္ ယခုသာမဟုတ္၊ ေရွးကလည္း အဝတ္အစား
စည္းစိမ္ဥစၥာကို ၾကည့္ကာ လူ၏ဂုဏ္ကို ဆံုးျဖတ္တတ္ၾကသျဖင့္ ပညာရွိေသာသူမ်ားပင္
ျဖစ္ေစကာမူ

ဥစၥာရွိသူေလာက္

ဂုဏ္မရွိ

သမာဓိမရွိ

လူႀကီးလူေကာင္း

ေယာကၡမႏွင့္ေခၽြးမ

မပီသသကဲ့သို႔

မွတ္ထင္ျခင္း ခံၾကရေလသည္။

ေယာကၡမႏွင့္ေခၽြးမတုိ႔သည္

အမ်ားအားျဖင့္

မသင့္မတင့္

ထုိကဲ့သုိ႔ မွတ္ထင္ျခင္းခံရသည္မွာလည္း အခါခပ္သိမ္းအားျဖင့္ မွတ္ထင္သူတုိ႔၏

ျဖစ္တတ္ၾကသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အထက္ေက်ာ္အခါက ေရးခဲ့ရာ၌

အျပစ္မဟုတ္ေခ်။ အေၾကာင္းမူကား ဥစၥာမရွိေသာ သူသည္ ဉာဏ္ရွိက ဥစၥာရွိသူမ်ားႏွင့္

ေယာကၡမမ်ား၏ အျပစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးေလသည္။ သို႔အတြက္ ယခုတစ္ဖန္ ေခၽြးမမ်ား၏

အဆင့္အတန္းတူေအာင္ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ နည္းလမ္းတစ္ခု ရွိသည္ကို သတိထားမိၾကဟန္ မတူေခ်။

အျပစ္ကို အနည္းငယ္ေဖာ္ျပ သတိေပးအပ္ေပေၾကာင္း။

ထုိနည္းလမ္းကား

အျခားမဟုတ္၊

တုိင္းက်ဳိးျပည္က်ဳိး

သာသနာအက်ဳိး

ပညာအက်ဳိး

အစုိးရအက်ဳိး ျပည္သူအမ်ဳိးသားအက်ဳိးကို အဟုတ္တကယ္ လုိလားေသာစိတ္ႏွင့္ အခကို
မလုိဘဲ

ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္

ကိုယ္တုိင္ႀကီးၾကပ္

အခက္အခဲတို႔၌

ဆံုးျဖတ္ကာ

အႀကံဉာဏ္ေပးၿပီး ကိုယ္ဖိရင္ဖိ လုပ္ကိုင္တတ္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ထုိကဲ့သို႔ လုပ္ကုိင္တတ္၍
အက်ဳိးေဆာင္တတ္သူတုိ႔မွာ

စည္းစိမ္ဥစၥာပင္

ေျမႇာက္စားသျဖင့္

ဂုဏ္အသေရရွိ

မရွိေသာ္လည္း

မင္းေရာ၊

သူေဌးေရာ

အထက္တန္းစားအျဖစ္သို႔

လူသတၱဝါတစ္ဦးႏွင့္
မသင့္မတင့္ျဖစ္ၾကသည့္အခါ၌

ဗႏၶဳလ၊ ၈ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၁၉၂၇ခု
၁၉၂၇ခုႏွစ္။

ေဆြမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊

တစ္ေယာက္တည္းမွာသာ

သူစိမ္းျဖစ္ေစ
အျပစ္ရွိသည္မဟုတ္။

ႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္မွာပင္ အျပစ္ရွိတတ္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မည္သူက အေကာင္းသားကလား၊
ဘယ္သူက

ဆုိးတာပဲဟူေသာ

စကားမ်ားသည္

အခါမ်ားစြာ

မွားတတ္သည္သာမက

ေျပာင္းျပန္ဖီလာအထင္ႏွင့္ အျမင္ကြာတတ္ေလသည္။
တစ္ရံတစ္ခါ

ေရာက္ႏိုင္ေလသည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

တစ္ဦး

ေနာက္တစ္ေယာက္က

တစ္ေယာက္ေယာက္ကစ၍
မခံခ်င္ေသာ

မွားၿပီးအမွားကို

စိတ္ႏွင့္

ဝန္မခံသျဖင့္

ျပန္လွန္ေျပာဆုိျပဳက်င့္ရာ၌

ပထမစ၍မွားသူထက္ ပိုမုိ၍ မွားတတ္ေလသည္။
ေယာကၡမႏွင့္ေခၽြးမတုိ႔၏
လြန္စြာမ်ားေလသည္။

မသင့္မတင့္ျခင္း၌

ထိုနည္းမ်ဳိးေတြ
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သို႔ေသာ္လည္း
စိတ္ေနသေဘာထားကို

ေခၽြးမလုပ္သူက

သိေအာင္

သတိထားၿပီး

ႀကံတတ္ေခ်က

ေယာကၡမ၏

မသင့္မတင့္ျဖစ္ဖုိ႔

နည္းလမ္းလည္း

နည္းပါးဆုတ္ယုတ္ဖုိ႔ ရွိေလသည္
သည္။
ေယာကၡမတုိ႔၏စိတ္၌

မိမိတုိ႔၏

အျခားမိန္းမတစ္စံုတစ္ေယာက္

သားကို

မိမိတုိ႔သာပုိင္သည္၊

လာေရာက္ပိုင္ဆုိင္ဖုိ႔ရန္

နည္းလမ္းမရွိဟု

အယူရွိတတ္ၾကေလသည္။

ေယာကၡမကို

ေယာကၡမဟူ၍

သေဘာမထားဘဲ

မိခင္ဟူ၍

သေဘာထားၿပီး မိမိကုိယ္ကို သမီးအျဖစ္သို႔ေရာက္ေအာင္ အျခားသမီးမ်ား၏ အမူအရာ
အသံုးအႏႈန္းကို လုိက္တတ္မည္ဆုိလွ်င္ မိမိ၏စိတ္ေနသေဘာထား လြန္စြာမဆုိးမယုတ္ေခ်က
ေယာကၡမ၏မုန္းထားျခင္းကို ခံရဖုိ႔ရန္ နည္းလမ္းရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။
ဤလုိစိတ္ေနသေဘာထားမ်ဳိးကို
အခ်က္တစ္ခုရွိေလသည္။
ျပဳမူေျပာဆုိျခင္းတုိ႔၌

အမွတ္တမဲ့ေနကာ

သားမယားဝတ္ကို

ေက်ပြန္ေအာင္ျပဳေခ်က

ေယာကၡမျဖစ္သူ စိတ္ေနသေဘာထား ေျပာင္းလဲဖုိ႔ရွိေလသည္။
ေယာကၡမတုိ႔မည္သည္ ေခၽြးမကို ရလွ်င္ ငါ့သားဟာ အဘယ္လုိ အရွင္သခင္မ၏

ထုိကဲ့သို႔ အယူရွိသည္ကို သိလွ်က္ မိမိကို မယား၏ ရာထူးမွ ႏွမ၏ရာထူးသို႔
ေလ်ာမွန္းမသိေလ်ာကာ

မွတ္ထင္ေစကာမူ

ရရွိရန္

ထုိအခ်က္သည္ကား

အဓိပၸာယ္အယူအေကာက္

ႀကိဳးစားရာ၌

အထူးသတိျပဳရန္
ေယာကၡမ၏

သုန္မႈန္စူေဆာင့္ျခင္းမ်ား

ျဖစ္ေလသည္။
မိမိ၏လင္ေယာက္်ားသည္

မိမိကို

ဂ႐ုစိုက္ကာ

ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးခံရေပသနည္းဟူ၍ စဥ္းစားကာ အကဲခတ္တတ္ေလသည္။

ထုိအကဲခတ္သည့္အခါ၌ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အထင္အျမင္မွားစရာ နည္းလမ္းေတြ
မ်ားစြာရွိေလသည္။
မိခင္တုိ႔မည္သည္ သားျဖစ္သူကို ကိုးလလြယ္၊ ဆယ္လေမြးၿပီး ဖဝါးလက္ႏွစ္လံုး
ပခံုးလက္ႏွစ္သစ္

လင္၏ျပဳမူေျပာဆုိျခင္း၊
မွားၿပီး

လက္ေအာက္၌

ေကာ းစြာရွာေဖြ
ေကာင္

ယုယပိုက္ေထြး

အ႐ြယ္မွစ၍

အိပ္ေကာင္းျခင္းမအိပ္ရ၊

ေကၽြးေမြးသုတ္သင္၍

စားေကာင္းျခင္းမစားရဘဲ

လာခဲ့ၿပီးေနာက္

လူလားေျမာက္သည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္တည္း ေခၽြးမတည္းဟူေသာ သခင္မေလးတစ္ေယာက္၏ လက္သို႔ တစ္ပါတည္း
ဆက္သလုိက္ရသည့္အခါ

ငါ့သားဟာ

သူမ်ားသမီးကို လုပ္ေကၽြးရေတာ့မယ္၊ ပူပူပင္ပင္

ရွာရႀကံရပင္ပန္းရေတာ့မယ္၊

အိမ္ေထာင္မႈ

ေခၚတဲ့အရာမွ

႐ုန္းရေတာ့မယ္စသည္ျဖင့္

ပူပင္ၿမဲျဖစ္တတ္ၾကေလရာ

တာဝန္ႀကီးကို
လိမၼာေသာ

ထမ္းရ၊

ေခၽြးမသည္

ထုိအပူကိုေအးေအာင္ လုပ္တတ္ကိုင္တတ္ ေျပာတတ္ဆုိတတ္ ႀကံတတ္စည္တတ္လွ်က္

လုပ္ေကၽြးသူမွန္ေခ်က အဘယ္အရာကိုမွ ပူစရာမရွိ။ ေယာကၡမက မိမိအေပၚမွာ ဘယ္သို႔

င့ါေယာက္်ားရဲ႕မိခင္ဟာ

ဘယ္ညာေျပာသည္၊ ဘယ္သုိ႔ဘယ္ညာ သေဘာထားသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ကို

ငါ့ေယာကၡမေျပာတာ

ေတြးေခၚသူပင္ မ႐ႊင္မလန္းျဖစ္ကာ မခံခ်င္စိတ္ေပါက္၍ ေနဖိ႔ုမရွိေခ်။ အေၾကာင္းမူကား

အထင္အျမင္လည္း

လင္သာလွ်င္

သိလိမ့္မယ္ဟု သေဘာထားကာ ခ်စ္ခင္စြာေနလွ်က္ အထင္လြဲသည့္အခါ မလြဲရေအာင္

ပဓာနျဖစ္ေလသည္။

မေတာ္တဆ၊

ေယာကၡမ

မိဘက

တစ္မ်ဳိးတစ္မည္

င့ါမိခင္ပဲ၊

ငါ့မိခင္ေျပာတာဆုိတာကို

ဆုိတာကိုလည္း
မွားတတ္တယ္။

ငါခံမယ္။

မွားတဲ့အခါ

လူႀကီးဆုိတာ

မ်ားပါေစ၊

ငါခံရသလုိ
မေတာ္တဆ

တျဖည္းျဖည္းသိတဲ့အခါ

ေျပျပစ္စြာ ေျပာတန္လွ်င္ ေျပာ၊ ေျပာလို႔မျဖစ္ရင္လည္း သည္းညည္း ခံကာ အဟုတ္တကယ္
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ေခၽြးမစိတ္ေဖ်ာက္ သမီးစိတ္ေရာက္ေခ်က မသင့္မတင့္ျခင္းအေရးတုိ႔သည္ အမ်ားႀကီးေအးဖုိ႔
ရွိေပေၾကာင္း။
ဗႏၶဳလ၊ ၁၅ရက္
၁၅ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၁၉၂၇ခု
၁၉၂၇ခုႏွစ္။

မသာယာေသာအိမ္
ယခုအခါ၌
႐ုပ္ရွင္စသည့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌

ျမင္းပြဲ၊

ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာတုိ႔သည္

ေဘာပြဲ၊

ကလပ္၊

တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္

ဟိုတယ္၊

ဘိလိယက္၊

ႀကီးက်ယ္၍လာၾကေလရာ

၎ေနရာမ်ားမွာ သာယာေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာ ေကာင္းသေလာက္ မ်ားစြာေသာ ေနအိမ္တုိ႔မွာ
ၿငိဳျငင္ဆင္းရဲ ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္ၾကရသည္ကို ေတြ႔ရွိႏုိင္ေလသည္။
မည္သည့္အရပ္ေဒသ
ေနရာမ်ားရွိရေလရာ
အျပစ္ဆုိရန္မရွိ၊

အဆုိပါ

ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားမွာမဆုိ
မသာယာေသာေနအိမ္တို႔ေၾကာင့္

အေပ်ာ္အပါးကို

ေပ်ာ္စရာ

ပါးစရာ

၎အေပ်ာ္အပါးတုိ႔ကို

လြန္စြာလုိက္စားေနသူတို႔ကိုသာ

အျပစ္ဆုိစရာ

ရွိေလသည္။
အမ်ားအားျဖင့္ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စား အားႀကီးသူတုိ႔မွာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းစိတ္
လြန္စြာႀကီးမားၾကသျဖင့္

အိမ္၌

သားမယားအဘယ္လုိျဖစ္၍ ေနေစကာမူ

ငါေပ်ာ္ရလွ်င္

ေတာ္ၿပီ၊ ငါေအးရင္ ၿပီးေရာဟူေသာ စိတ္တစ္ခုတည္းကို ထားတတ္ၾကေလသည္။
မိမိတစ္ေယာက္တည္း
အျခားတစ္အိမ္သားလံုးမွာ
လြန္စြာရက္စက္ရာကို

တစ္ကိုယ္ေကာင္း
စိတ္ဆင္းရဲ၍ေနရသည္ကို

ေရာက္သည့္အျပင္

ေပ်ာ္ပါး၍ေနျခင္းေၾကာင့္
မစဥ္းစားျခင္းသည္

အိမ္သည္ေယာက္်ား၏

ႀကီးစြာေသာ
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တာဝန္ဝတၱရား

ပ်က္ကြက္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

အိမ္သူဇနီးသားသမီးတို႔ကို

ထုိတာဝန္ဝတၱရားသည္ကား

စိတ္လက္ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းသာေအာင္

ဂ႐ုျပဳျခင္း

အားထုတ္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ သူတစ္ပါးကို မလိမ္မေကာက္၊ သူတစ္ပါးပစၥည္းကို မခုိးမဝွက္
မလုမယက္ဘဲ မိမိသားသမီး၊ သားမယားကို ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ထားႏိုင္ေသာ ေယာက္်ားသည္

လြန္စြာႀကီးေသာ ဆုိးသြမ္းရက္စက္ျခင္းေပတကား စသည္ျဖင့္ ဆင္ျခင္
ခ ေသာ အၾကင္နာသည့္

ေယာက္်ားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္သျဖင့္

စိတ္ကိုေပးေအာင္ ႐ႈလင့္ၾကေလသတည္း။

ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို

အၿမဲျပဳ၍

ေနသူျဖစ္ေလသည္။

ဗႏၶဳလ၊ ၂၉ရက္
၂၉ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၁၉၂၇ခု
၁၉၂၇ခုႏွစ္။

ရဟန္းသည္ ရဟန္းက်င့္ဝတ္ကို က်င့္သျဖင့္ ကုသုိလ္ရသလုိ အိမ္ေထာင္သူ
ေယာက္်ားသည္လည္း အိမ္ေထာင္မႈ ေယာက္်ားက်င့္ဝတ္ကို က်င့္ျခင္းျဖင့္ ကုသုိလ္ရ၏။
အနည္းငယ္မွ် စဥ္းစား၍ အၾကင္နာတရားကို စိတ္၌ထားတတ္သူမွန္ေခ်က တစ္အိမ္သားလံုး
စိတ္ဆင္းရဲ၍ေနေသာ

အလယ္၌

မိမိတစ္ေယာက္တည္း

ေပ်ာ္၍ေနႏုိင္ဖုိ႔ရန္

နည္းလမ္းမရွိေခ်။
ညဥ့္အခ်ိန္မဲ့အခါ လင္ေယာက္်ား မေပၚလာ၍ တေမွ်ာ္ေမွ်ာ္ေနရေသာ မိန္းမေတြ၊
အေဖေပၚ၍မလာေသာေၾကာင့္

ေဖေဖေရ

လာပါေတာ့၊

က်ီးကန္းတေမာ့ေမာ့

ဟူ၍

တေမာ့ေမာ့ တ ေခၚ၍ေနၾကရေသာကေလးေတြ အဘယ္မွ်ေလာက္ မ်ားပါသနည္း။
ထုိကဲ့သုိ႔ တေမွ်ာ္ေမွ်ာ္ေနရာတြင္ မူးယစ္လွ်က္ ျပန္လာသည္ကိုျမင္ေသာအခါ
အဘယ္မွ်ေလာက္ စိတ္ညစ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္မည္နည္း။ ထုိကဲ့သို႔ စိတ္ညစ္ဖြယ္ရာျဖစ္၍ေနခုိက္မွာ
မူးယစ္ရမ္းကား သားမယားကို ႐ုိက္ႏွက္ကန္ေၾကာက္သည့္အခါ အဘယ္မွ်ေလာက္ႀကီးေသာ
မသာယာျခင္းျဖင့္ ဖိစီးျခင္းကို ခံၾကရပါသနည္
ကရပါ
း။
ထုိကဲ့သုိ႔
သားမယားတုိ႔အား

အေပ်ာ္ၾကဴးကာ
ၿငိဳျငင္ျခင္း၏

ေသာက္စားယစ္မူးေသာ

အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ

အမႈကို

သူတို႔သည္
ျပဳေတာ့မည္ဟု

ႀကံစည္သည့္အခါ ငါကေတာ့ ေပ်ာ္ေစ၊ သူတုိ႔မွာေတာ့ကာ ငုိေစဟူ၍ သေဘာထားျခင္းသည္
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စိတ္မရွိဟု

သတိမရၾကဘဲ

မိခင္၏ဂုဏ္သေရ

သားသမီးကို

ေလာက၌လြန္စြာ

မိဘတုိ႔က

သနားစရာေကာင္းၾကေလသည္။

ခ်စ္သေလာက္

အေၾကာင္းမူကား

သားသမီး၏ေလးစား႐ိုေသျခင္းကို

မခံၾကရ။

သားသမီးမ်ား၏ ထားရာမွာ မိဘတုိ႔ေနၾကရေလသည္။
၎မိခင္တို႔သည္

သားသမီးကို

အိမ္၌အလုပ္အကိုင္မ်ားကို

လြန္စြာခ်စ္ခင္ၾကင္နာ၊

စားစရာရွိလွ်င္

မလုပ္ေစဘဲ
မိမိက

ညႇာတာလွသျဖင့္
လုပ္စရာရွိလွ်င္
အငတ္ခံၾကလွ်က္၊

အေပ်ာ္အပါးပြဲလမ္းသဘင္တို႔ကို သားသမီးမ်ား သြားသည့္အခါ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ မိခင္တုိ႔သည္
တစ္ကိုယ္တည္းအိမ္မွာ ေစာင့္၍ေနရစ္တတ္ၾကေလသည္။
၎တုိ႔သည္
ျငင္းဆန္ၿပီး

သားသမီးကို

သားသမီး၏

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာမိခင္တုိ႔သည္

ခ်စ္အားႀကီးသျဖင့္

အလုိကိုသာလုိက္၍

ကမာၻမီးေလာင္လွ်င္

သို႔မွတ္ထင္ေသာအခါ

သူအပင္ပန္း

မိခင္ကို

သနားရန္

အဆင္းရဲခံျခင္းမ်ားသည္

တကယ္

သူ၏စိတ္ဝါသနာအလုိအတိုင္းလုပ္၍

ေနျခင္းမွ်ျဖစ္သည္ဟု

မွတ္ထင္ၿပီးလွ်င္ ေက်းဇူးမွမတင္ဘဲ ေနတတ္ၾကေလသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ေနေလ့ရွိေသာအခါ တစ္စတစ္စ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ မိခင္ကို မိမိကိုယ္၏
ကၽြန္မႀကီးတစ္ေယာက္သကဲ့သုိ႔

မွတ္ထင္လွ်က္

မိခင္၏အလုိကို

တစ္စံုတစ္ရာမွ

မသိ၊

တစ္စံုတစ္ခုကို လုပ္ကိုင္ခ်င္ေသာအခါ၌လည္း မိခင္ကို မတုိင္ပင္ဘဲ ကိုယ္ေကာင္းကိုသာ

သားသမီးမ်ားအား

မိမိကသာလွ်င္လုပ္၍

ေနတတ္ၾကေလ၏။

မိမိတို႔အတြက္

ဆင္းရဲပင္ပန္းျခင္းမဟုတ္၊

သားသမီးမ်ားအေပၚ၌ ၾသဇာမရွိေသာ မိခင္တုိ႔သည္ အမ်ားပင္ရွိၾကေလသည္။
ထုိမိခင္မ်ားသည္

မွတ္ထင္၍

သိတတ္ၾကသျဖင့္

ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။

သားေကာင္ကို

ရင္ဘတ္ေပၚ၌တင္ကာ

မိမိတို႔ကုိယ္ကို ေရွးဦးစြာ ကၽြမ္းခံေလမလားမသိ။
ထုိကဲ့သို႔ အစစအရာရာ၌ မိမိကိုယ္ကို ၿခိဳးၿခံ၍ ပင္ပန္းရွိသမွ်ကို မိမိတုိ႔ကခ်ည္း
ခံေသာအခါ သားသမီးတို႔၏ စိတ္၌၎မိခင္ဟာ မိမိတို႔လို ေပ်ာ္ခ်င္ပါးခ်င္ ဝတ္ဆင္ခ်င္ေသာ

လုိက္စားကာ

မ်ားစြာပ်က္ဆီးသြားတတ္ေလသည္။
၎တို႔၏စိတ္၌

မိမိတို႔ေနထုိင္၍မေကာင္းလွ်င္

မိမိတို႔၏မိခင္သည္

တစ္ညဥ့္လံုးမအိပ္ဘဲ ျပဳစုရမည္။ မိခင္ေနထုိင္၍ မေကာင္းလွ်င္ ၿဖီးလိမ္းၿပီးျမတဘက္လို
႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို

မိမိ၏စိတ္အလုိဟူသမွ်ကို

တစ္ကိုယ္ေကာင္းစိတ္ကို

သြား၍ၾကည့္မည္။

အေမမေသႏိုင္ေသးပါဘူးဟူ၍

သေဘာထားတတ္
ထားတတ္ၾကေလသည္။
စင္စစ္အားျဖင့္ သားသမီးမ်ား၏စိတ္၌ ၾကင္နာျခင္းကင္းေသာေၾကာင့္ ဤကဲ့သုိ႔
ျပဳမူသေဘာထားၾကျခင္းမဟုတ္။ မိမိကိုယ္ကို လံုးလံုးႀကီး မေလးစားဘဲ သားသမီးကိုသာ
ေလးစားဂ႐ုျပဳ၍ေနေသာ မိခင္၏အျပစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ၎မိခင္၏ ျပဳမူပံုမ်ားသည္
ငါ့အတြက္မင္းတို႔

ဘာမွဂ႐ုမစိုက္ၾကနဲ႔၊

ကၽြန္မႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္၊
အၿမဲေျပာဆုိေနသည္ႏွင့္တူေလသည္။

မင္းတို႔

ကိစၥမရွိဘူး။
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးသာေနၾက

ငါမင္းတို႔၏
ဟု
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တစ္ခါတစ္ခါ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ မိခင္မ်ားသည္ ပင္ပန္းအားႀကီးသည့္အခါ၌ စူတတ္၊
ေဆာင့္တတ္၊ ျငဴစုတတ္ၾက၏။
ထုိသို႔ျဖစ္သည့္အခါ

သားသမီးမ်ားက

မေၾကာက္႐ြံ႕၊

ဂ႐ုလည္းမစုိက္ဘဲ

ကြယ္ရာေထာင့္ရာမွာ ႀကိတ္ကာရယ္ေမာၿပီး ဒီအေမဟာ တစ္ခါတစ္ခါ ႐ူးတယ္ထင္ပါရဲ႕၊
ေစာေစာစီးစီး ငယ္မူျပန္ေနၿပီဟု မွတ္ထင္ေျပာဆုိတတ္ၾကေလသည္။
သို႔ျဖစ္၍

သားသမီး၏

ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳအားထားျခင္းကိုခံလုိလွ်င္

႐ိုေသေလးစားျခင္း၊
မိခင္တုိ႔သည္

မိမိတို႔ကိုယ္ကို

သားသမီးမ်ားကို ၎တို႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေနရာမ်ား၌ ၎တို႔ကို ေနရာတက် ခုိင္းေစသင္ျပရန္
သတိျပဳသင့္လွေလသည္။
ခုိင္းေစျခင္းသည္ သားသမီးအေပၚ၌ ၾသဇာရွိေစသည့္အျပင္ ခုိင္းေစျခင္းသည္
လက္ဦးဆရာျဖစ္သျဖင့္

ခုိင္းေစေသာမိခင္သည္
ဆရာကို

တပည့္တုိ႔႐ိုေသသလုိ

သားသမီးတုိ႔၏
႐ုိေသေသာစိတ္ကို

ေပၚလာေစႏိုင္ေလသည္။
၎ျပင္ ခုိင္းေစျခင္းသည္ ၾသဇာအာဏာကို တုိးေစသျဖင့္ သားသမီးတုိ႔၏စိတ္၌
ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းကို ေပၚေပါက္ေစႏုိင္ေလသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔
သားသမီးတို႔သည္

တာဝန္
ဝန္ကို
မိဘကိုခ်စ္၊

ျခားနား၍

ဆရာကို႐ုိေသ၊

ခုိင္းေစသင္ၾကားေသာ

မိဘတုိ႔ကို

သခင္ကိုေၾကာက္႐ြံ႕တတ္ၾကသည့္အျပင္

အခုိင္းအေစခံရျခင္းေၾကာင့္ အသိအလိမၼာတုိးလွ်က္ အိမ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အလုပ္တုိ႔ကိုလည္း
တတ္ေျမာက္၍

လူလားေျမာက္ေသာအခါ

ျဖစ္ေစႏုိင္ေလသည္။

၎တုိ႔အား

ႀကီးစြာေသာ

သားသမီးသည္ ထုိမွ်ေလာက္မခ်စ္တတ္ၾကေခ်။ ဤကဲ့သို႔မိမိကိုယ္ကို နိမ့္က်စြာထားေသာ
မိခင္သည္

ကၽြန္အျဖစ္သိ႔ုေရာက္ေအာင္ မလုပ္ဘဲ မိဘ၏တာဝန္၊ သားသမီး၏တာဝန္ကို ျခားနားကာ

သင္ျပျခင္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေလရာ

ထုိကဲ့သို႔ ၾသဇာရွိေသာမိဘကို သားသမီးသည္ ပို၍ခ်စ္၏။ ၾသဇာမရွိေသာမိဘကို

အေထာက္အပံ့ကို

ပင္ပန္းသေလာက္

အခ်စ္ကုိမခံရသည္သာမက

တစ္ခါတစ္ခါ

မေတာ္တဆ

ပုထုစဥ္တုိ႔သေဘာအရ ပင္ပန္းလွသျဖင့္ စိတ္ၿငိဳျငင္မိသည့္အခါ တစ္သက္လံုးျပဳစုခဲ့သမွ်
ေက်းဇူးေတြ အကုန္ေပ်ာက္ေအာင္ ရန္ထားျခင္းကိုပင္ ခံရတတ္ေလသည္။
ဗႏၶဳလ၊ ဇြန္လ၊ ၁၉၂၇ခု
၁၉၂၇ခုႏွစ္။
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တစ္ေယာက္က ခါးထဲက ဖဲထုပ္ကို ထုတ္ၿပီးႏွစ္ေယာက္သား ဂ်ဳိကာဆြဲၾကသည္ဟူေသာ
ပံုတုိတစ္ခုကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဖတ္ဖူးေလသည္။

ေႂကြတစ္လက္ၾကက္တစ္ခုန္
ေလာင္းကစားျခင္းကို လုိက္စားသူတုိ႔သည္ အရက္စြဲသူ၊ သမီးရည္းစားအသည္းစြဲ
ခ်စ္ႀကိဳက္၍ေနသူမ်ားႏွင့္မ်ားစြာ

မျခားမနား၊

ေနာက္သို႔ဆုတ္မရ၊

ႀကိဳးတပ္၍

လည္ပင္းကို

အသိေခါက္လွ်က္
အဆြဲခံရသလုိ

အဝင္နက္၍

သဲသဲမဲမဲ

အစြဲသန္၍

ထုိပံုသည္
အေၾကာင္းမူကား

အေလာင္းအကစားစြဲသူတုိ႔သည္

ပိုမုိ၍ဟုတ္မွန္ေလသည္။

ထုိသေဘၤာသားႏွစ္ေယာက္ႏွင့္

ေလာင္းကစားျခင္း၌ ရဲရင့္သူတုိ႔မွာ သတၱိထူးတစ္ခုရွိသည္။ ထုိသတၱိသည္ကား

၎ေလာင္းကစားျခင္းတည္းဟူေသာ

ေဝဒနာ

နာတာရွည္ႀကီးစြဲ၍ေနသူမွန္က

ကုသရန္ လြန္စြာခက္ေလသည္။ ေရာဂါအေပါင္းတုိ႔တြင္ ထုိေရာဂါသည္ အဆုိးဆံုးေသာ
အေၾကာင္းမူကား

ေလာင္းကစားသမား၏

ကစားျခင္းကို

စြဲမက္ျခင္းႏွင့္စာေသာ္ ပပဝတီကို ကုသစြဲမက္ျခင္းသည္ သံႀကိဳးႏွင့္ ဆံပင္ခ်ည္ေလာက္
ျခားနားေလသည္။

အႀကီးအက်ယ္
အစြဲသန္ေသာ

ေလာင္းကစားရာ၌
သတၱိျဖစ္ေလသည္။

ပီတိေသာမနႆသည္
တစ္ခဏထက္

ႏွလံုးသည္းပြတ္ကလီဆာကို
ထုိကဲ့သို႔ေသာ

ကံႏွင့္နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔

ခ်ာခ်ာေမႊေအာင္

ေလာင္းကစားရာ၌

ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္တည္း

ပိုမိုႀကီးက်ယ္ႏိုင္ေလသည္။

သာမန္အလုပ္မဟုတ္

ေတြ႔ႀကံဳေမြ႔ေလ်ာ္

ခံစားရေသာ
႐ႊင္ေပ်ာ္ေသာ

အေၾကာင္းမူကား

ထုိအလုပ္သည္

ရင္ဆုိင္ေတြ႔ကာ

ပါးေတြ႔နားေတြ႔

တုိက္ခုိက္ရျခင္း ျဖစ္ေလရာ တစ္သက္လံုးပင္ပန္းစြာ ရွာမွ ရႏိုင္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာကို
တစ္စကၠန္႔၊

ေရွးသေရာအခါက
သေဘၤာသားမ်ားအနက္

ဖဲထုပ္ကို

သေဘၤာတစ္စင္းသည္
အဘယ္အခါမွ

စပါးေလွာင္သူတုိ႔၏

ပင္လယ္ထဲ
ထဲ၌ပ်က္ေလရာ

ခါးကမခ်ေအာင္

အကစားစြဲေသာ

သေဘၤာသားႏွစ္ေယာက္သည္ ေဝလငါးႀကီးတစ္ေကာင္၏ ေက်ာေပၚသို႔ ကံအားေလ်ာစြာ
ေရာက္၍သြားၾကေလ၏။

ေက်ာထက္သုိ႔

တစ္မိနစ္မွ်ႏွင့္

အလုအယက္ရေအာင္

ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္ေလရာ

တစ္သက္လံုးဥစၥာရွာသူ၏ ေလာဘ၊ တစ္သက္လံ
လံုးဆန္ကစားသူ၏ သံသယ၊ တစ္သက္လံုး

ေဝလငါးႀကီးေက်ာေပၚ ဖဲကစားျခင္း

အသက္ကိုလုရင္း

ျဖစ္သည္ထက္

တူၾကေလသည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။

ေရာဂါႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း၊

အဟုတ္တကယ္ပင္

ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္း

ေၾကာင့္ၾကျခင္း၊

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊

ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊

အားတက္ျခင္း၊

အားယုတ္ျခင္းစသည့္ ေဝဒနာေတြကို တစ္စကၠန္႔ တစ္မိနစ္အတြင္းမွာ စု႐ံုးခံ အဆီအႏွစ္ျပဳ၍
ခံစားလုိက္ျခင္းျဖစ္ေလရကား ေလာင္းကစားေသာ တစ္ခဏ၌ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတည္းဟူေသာ
အာ႐ံုေၾကာ၊ ေထာင္ေသာင္းသိန္းသန္း ကုေဋ ကုဋာတို႔မွာ စိမ့္ခနဲ စိမ့္ခနဲ သိမ့္ခနဲ သိမ့္ခနဲ
ညိမ့္ခနဲ ညိမ့္ခနဲျဖစ္၍ သြားႏုိင္ေလသည္။

typing-lucky82
ေအာက္ပါပုံျပင္ကေလးသည္ အရွည္ကို အတုိ႐ံုထား၍ ေလာင္းကစားသမားမ်ား
အထူးမွတ္ဖို႔ ေကာင္းေလသည္။

သိၾကားေပးေသာခ်ည္
ကားေပးေသာခ်ည္လံုး
ေရွးသေရာအခါ
ေပးသတဲ့။

သို႔ေပးရာ၌

အခ်ိန္ကို

ျမန္ေစလိုလွ်င္

ရက္လတုိ႔သည္

ကေလးတစ္ေယာက္အား
အပ္ခ်ည္လံုးသည္
ခ်ည္လံုးကို

အကယ္၍

အပ္ခ်ည္လံုးတစ္လံုး

အသင္၏အသက္ခ်ည္လံုးျဖစ္၏

ျဖည္ရမည္၊

ျဖည္းျဖည္းကုန္လြန္လတၱံ႔၊

ျမန္ျမန္ကုန္လြန္လတၱံ႔။

သိၾကားက

ျဖည္းျဖည္းျဖည္လွ်င္

ျမန္ျမန္ျဖည္လွ်င္

ဤခ်ည္လံုးကို

ယူေလာ့၊

တစ္မိနစ္၊

တစ္မိနစ္၊

တစ္နာရီအတြင္း

အသင္သည္

ခ်က္ခ်င္းေရာက္၍လာေလ၏။

ေလာင္းကစားျခင္းသည္
အလင္းေရာင္ဆြဲေခၚၿပီး
ဒုကၡေတြကို

ထုိ႔ေနာက္

ကေလးႀကီးေအာင္၊

နာမည္အထင္း

ပူစရာ၊

ဂုဏ္သေရေတြႏွင့္

ပင္စရာမရွိ

ျပည့္စံုေအာင္

အခုတစ္ထုိင္တည္း

လွန္႐ံုမွ်ျဖင့္လည္းေကာင္း၊
သိန္းေသာင္းကုေဋ၊

အေျခအေနသို႔ေရာက္ေအာင္

ခံစားၾကရၿမဲျဖစ္ေသာ

တျဖည္း ျဖည္းစီမံမည့္

ေမာင္မင္းသည္ဘဝမွာ

ေလာင္းကစားျခင္းသည္

မိန္းမရေအာင္ ျဖည္လုိက္ရာ ခ်က္ခ်င္းမိန္းမရ၏။ ထုိ႔ေနာက္ ကေလးရေအာင္၊ ထုိ႔ေနာက္
အလုပ္အကိုင္

ဥစၥာရွာရသူတုိ႔

ထိုတစ္စကၠန္႔၊

ေလာင္းကစားျခင္းသည္ အပ္ခ်ည္လံုးႏွင့္ မ်ားစြာတူေလသည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ကေလးသည္ ခ်ည္လံုးကိုယူၿပီး လူႀကီးျဖစ္ခ်င္စိတ္ ေပါက္သျဖင့္ ျမန္ျမန္ႀကီး
ေယာက္်ားႀကီးအျဖစ္သို႔

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္ေလရာ

ငါ့အား

ကံၾကမၼာကို

တျဖည္းျဖည္းေပးမည့္သုခ

ေပးရမည္ဟု

အတင္းေမာင္းမဲကာ

လုယက္တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖစ္ေလရာ သရဲႏွင့္ နပန္းလံုးရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပေၾကာင္း။

ေရာက္ရွိေသာအ႐ြယ္၌ အၿမဲတည္ေနလိမ့္မည္ဟု သိၾကားက မွာေလ၏။

ျဖည္ခ်လိုက္ရာ

တစ္နာရီအတြင္းလုပ္ရန္

စိတ္၏ေဝဒနာတုိ႔ကို တစ္ခါတည္းစု႐ံုး၍ အႏွစ္အဆီျပဳလုပ္ ခံစားျခင္းျဖစ္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍

အသင္၏

ရက္လတုိ႔သည္

မျဖည္ဘဲထားေခ်က

တစ္စကၠန္႔၊

ျပည့္စံုေသာ
ဆင္းရဲဒုကၡကင္း၍

လြန္စြာႀကီးက်ယ္၏။

အနီေထာင္အုပ္ကို

ေ႐ႊေငြပ႑ာ
ဂုဏ္ျဒပ္သင္းၿပီး

ရတနာမုိးေျမ၊

ဖဲတစ္ခ်ပ္

တစ္ခ်က္ဖြင့္႐ံုႏွင့္လည္းေကာင္း၊
အေထြေထြအရာရာ

ဘြဲ႔ႀကီးတံဆိပ္ႀကီးမ်ားကိုပင္

သမီးကညာႏွင့္
ရႏုိင္ေလသည္။

အေၾကာင္းမူကား ေလာက၌ေငြထက္မတတ္ႏိုင္ေသာအရာ အဘယ္မွာရွိလာသနည္း။ ထုိထုိ

ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ က်န္းက်န္းမာမာရွိေအာင္ ခ်ည္ခင္ကို ဆက္ကာ ဆက္ကာ ျဖည္ေလရာ

(City

သိၾကားထံမွ

ေပၚလာရေလသည္။ အေၾကာင္းမူကား ဘဲေရာနက္မ်ဳိး႐ိုးမွ ဆင္းသက္၍လာေသာ ဆားႏွင့္

ခ်ည္ခင္ကိုရၿပီးေနာက္

၄လႏွင့္

၆ရက္အတြင္း

အလုိဟူသမွ်ျပည့္ဝ၍

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊

ေခၚအရပ္သား

ဆာဘြဲ႔မ်ားပင္လည္း

ဒဂၤါးကို

တီးေခၚက

ဘြားခနဲ

မင္းမႈထမ္းအရာရွိစသည့္ ေငြေပါ၍ရေသာ ဆားတို႔မွာ စားပြဲတင္ဆားႏုႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္က

အသက္တမ္းဆံုးၿပီး ခါးကုန္း၍ ေသရွာသတဲ့။
ထုိ႔အတူ

Knight))

ေၾကာင့္ၾကျခင္း၊

ဝမ္းနည္းျခင္း၊

စိတ္မခ်ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ အားတက္ျခင္း၊ အားငယ္ျခင္းစသည့္ေဝဒနာအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကို
တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ခံ၍ ရွာႀကံၾကရေသာ စီးပြားရွာသူတို႔၏ အလုပ္ကို ေလာင္းကစားသူသည္

ျပာေရာထားေသာ ဆားေလာက္ ျခားနားေလသည္။ (ဤကား စာေရးရာ၌ တမင္သက္သက္
လက္ကျမင္းၿပီး ေခ်ာ္ေ တာသို႔ ေငါ့ျခင္းေပတည္း။)

typing-lucky82
ေလာင္းကစားျခင္းတည္းဟူေသာ သတၱဝါႀကီး၏ လက္သည္းေျခသည္းမ်ားသည္
က်ားလက္သည္း၊
ကုတ္မိခ်ိတ္မိလွ်င္

ျခေသၤ့လက္သည္းႏွင့္အတူ၊
ျပဳတ္ထြက္ရန္

ေလာင္းကစားျခင္းစြဲသူတုိ႔အား

စိန္လက္သည္းမ်ားျဖစ္ၾကေလရာ

လြန္စြာခက္ခဲေလသည္။

မည္သူလွ်င္

ကယ္၍ရပါမည္နည္း။

သုိ႔ျဖစ္၍

မစြဲမီ

ေရွာင္ၾကမွ

ထုိလက္သည္းမ်ား၏ ေဘးမွ ထြက္ႏိုင္ဖို႔ရွိေလသည္။
အေပ်ာ္ဟူ၍ ယစ္၏။ ေလာင္းကစားျခင္း၌မူးယစ္သူတုိ႔သည္ ဝီစကီ၊ ဘရန္ဒီ၊
ရွန္ပိန္၊ ရွယ္ရီ၊ ဘာဂန္ရီအရက္မ်ဳိး ရွိသမွ်ေရာစပ္၍ ေသာက္သူထက္ပိုမုိ၍ မူးယစ္ေလရာ
ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ပ်က္စီျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ ဂုဏ္အသေရထင္ေပၚျခင္းႏွင့္
အရွက္ကြဲျခင္းတုိ႔ ခ်ားရဟတ္လုိ လည္၍ေနေသာ ထုိရဟတ္စက္ႀကီးထဲ၌ မူးယစ္ေအာင္
အလွည့္ခံေနရသူတုိ႔မွာ ထြက္ဖုိ႔ရန္ လြန္စြာခက္ေလသည္။

ေလာင္းကစားျခင္းကို မမုန္းဘဲ အၿမဲရာသက္ပန္ ခ်စ္လွ်က္၊ မင္းလုပ္သမွ်ကို ငါခံေတာ့မည္။
႐ႈံးရင္

မင္းအျပစ္မဟုတ္၊

ငါ့ကံ

မေကာင္းလုိ႔ဘဲဟူေသာ

ေနၾကေလသတည္း။

ထုိသူမ်ားသည္

ေလာင္းကစားျခင္းကို

ဘုရားလိုကုိးကြယ္ၿပီး

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏

ေလာင္းကစားျခင္းကို

ေနၾကရွာသူမ်ား ျဖစ္ၾကေပေၾကာင္း။

အစြဲျဖင့္

အသည္းစြဲခ်စ္၍

ထိပါး၍

ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး၌ျဖစ္သမွ်

အမိန္႔ေတာ္အတုိင္းပါဘုရားဟူေသာ

အင္စပေလးတို ဒါ(လ္)ေမးတီးယားၿမိဳ႕မွ အသက္ ၂၀ရွ
၂၀ ိ လူငယ္တစ္ေယာက္သည္
ျမင္းပြဲတြင္ ေလာင္
လာင္းကစားျခင္း၌ အလြန္႔အလြန္ စြဲလမ္းတပ္မက္ေနသျဖင့္ ထူးဆန္းေသာ
႐ူးသြပ္ျခင္းေဝဒနာ ခံစားရသည္ဆုိေၾကာင္း၊ ၎လူငယ္သည္ မိမိ၏ကိုယ္ကို ျမင္းကဲ့သို႔
ထင္မွတ္ၿပီးလွ်င္

ၾကာပြတ္ႏွင့္

စကားမေျပာ၊

ပ်က္သမွ်ေတြဟာ

စိတ္ျဖင့္

ဦးႏွိမ္၍

႐ုိက္၍

လမ္းမ်ား၌

အလြန္လွ်င္ျမန္စြာ

ေျပးလႊားျခင္းျပဳသည္သာမက ျမက္ေျခာက္မ်ားကိုပင္ စားေနေၾကာင္
စားေနေၾကာ း၊ ၎သည္ မရပ္မနား
ဆက္လက္ေျပးလႊားေနၿပီးလွ်င္

အေၾကာင္းမူကား ေလာင္းကစားသူသည္ အဘယ္မွ်ပင္ ဆံုး႐ႈံးပ်က္ဆီးေစကာမူ
ငါ

ျမင္း႐ႈံးသျဖင့္ လူစင္စစ္က ျမင္းျဖစ္၍ျမက္ကုိ စားေနျခင္း။

၎၏

႐ူးသြပ္ျခင္းေဝဒနာမွာလည္း

အလြန္ပင္

ဆုိးဝါးေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းလာသျဖင့္ ယခုအခါ ၎အား ဆုိင္ရာအစုိးရတုိ႔က ဖမ္းဆီး၍
အအုပ္အထိန္း အေစာင့္အေရွာက္ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကရေၾကာင္း။
ဗႏၶဳလ၊ ၁၇ရက္
၁၇ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၁၉၂၇ခု
၁၉၂၇ခုႏွစ္။
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ပ်က္ဆီးဆင္းရဲသူမ်ားစြာတို႔ကို

ဆင္းရဲျခင္းသည္

အေတြး အႀကံေကာင္းျခင္း၊

ညံ့ ျခင္း၌တည္ေလသည္။
အေတြးေကာင္းလွ်င္

ခ်မ္းသာ၏။

အေတြးညံံ့လွ်င္

ဆင္းရဲေလသည္။

အေတြး၌အလုပ္ပါရမည္လား ေျပာရန္မလုိေပ။
အျခားေသာနည္းတုိ႔ျဖင့္လည္း
အေတြးအႀကံမေကာင္းလွ်င္

ႀကီးပြားခ်မ္းသာႏုိင္ၾက၏။

အျခားေသာနည္းတို႔ေၾကာင့္

သုိ႔ေသာ္လည္း

ခ်မ္းသာျခင္းသည္

ျမင့္ရွည္စြာ

လူမုိက္ႏွင့္ေငြအတူမေနဟူေသာ

စကားသည္

အေတြးမွား

အႀကံမွားသူကိုဆုိလုိသည္။

ဆရာျဖစ္၏။

သတိသည္

အၿမဲပြင့္အပ္ေသာ စိတ္၏နား၊ စိတ္၏မ်က္စိေပတည္း။
လူသတၱဝါတို႔မွာ
အသံုးမျပဳၾကသည္သာ

စဥ္းစားဉာဏ္ကို

မ်ား၏။

ဝီရိယကို

ရာခုိင္ႏႈန္းအျပည့္မဆုိထားဘိ
အကုန္မသံုးသလုိ

ကိုးဆယ္မွ်

သတိဉာဏ္ကိုလည္း

ကမာၻေပၚ၌ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားသူတို႔သည္ စဥ္းစားဉာဏ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္
သံုးသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။

ျမစ္ကမ္း၌ ျမင္းေပၚ၌ထုိင္ကာ တစ္ညဥ့္လံုး စဥ္းစား၏။ ထုိျမစ္ကို ေက်ာ္ရလွ်င္ေကာင္းမလား၊
ေက်ာ္မိလွ်င္ ေရာမကို သိမ္းရမည္ဟူေသာ ၿမဲၿမံေသာစိတ္ႏွင့္ သင့္မသင့္ ေလ်ာ္မေလ်ာ္ကို
အ႐ုဏ္တက္သည့္တုိင္ေအာင္

ပ်က္ဆီးလုိ၊

အဆုိတျခား

အေနမွားသည္

ဟူေသာစကားႏွင့္

မွားလို႔ကုန္သည္

ဟူေသာစကားမွန္ေၾကာင္းကို

ျဖတ္ကူးေလသည္။

စဥ္းစားျခင္းျပဳ၏။

ဤျဖတ္ကူးျခင္းသည္

အ႐ုဏ္တက္ေသာအခါ

ဘဝကူးျခင္းျဖစ္၏။

ထုိျမစ္ကို

အေၾကာင္းမူကား

စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဘဝမွ ေရာမအင္ပါယာဘုရင္အျဖစ္သို႔ ကူးျခင္းေပတည္။

ထပ္တူျဖစ္ေၾကာင္းကို မွားသည္ဟူေသာ စကားျဖင့္သိသာေလသည္။

ရွိသျဖင့္ သိရေလသည္။

အၿမဲမွီခုိဆည္းကပ္အပ္ေသာ

ေရာမဘုရင္ ဂ်ဴလီယက္ဆီဇာသည္ ေရာမကို ျပန္၍မသိမ္းမီ ႐ူဘီကြန္ေခၚေသာ

ပ်က္ဆီးတတ္ေလသည္။

စားလို႔မကုန္

သတိသည္

အကုန္သံုးေလ့မရွိေခ်။

မတည္မူ၍ ေသးငယ္ေသာအမွားအယြင္း သတိတရားကင္းလြတ္ျခင္းေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္

ၾကမၼာယြင္းယို၊

အေတြးအႀကံ

မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးၾကသူေတြ ပိုမုိမ်ားျပားေၾကာင္း သိႏုိင္ေလသည္။

အႀကံႏွင့္အေတြး
လူ၏ခ်မ္းသာျခင္း၊

စစ္ေဆး၍ၾကည့္လွ်င္

မွားဖူးသူမ်ားစြာ

ကမာၻရာဇဝင္၌

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူတုိ႔သည္

ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳသူမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။

စဥ္းစားဉာဏ္ကို
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ဘုိးရာဇာသည္

စဥ္းစားသူျဖစ္သျဖင့္

ျမန္မာရာဇဝင္၌

အထင္ရွားဆံုးေသာ

ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ခဲ့၏။
တ႐ုတ္ေျပးမင္းသည္ မစဥ္းမစား စိတ္လုိက္မာန္ပါ ျပဳေလ့ရွိသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ျမန္မာရာဇဝင္၌
သတိတရားမရ၊

ျမန္မာ့က်က္သေရဂုဏ္ကို
မစဥ္းမစား

ပ်က္ေစခဲ့ေလရာ

ေျပးရာေရွာင္ရာ၌ပင္

မိဖုရားေမာင္းမေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ကို

ေရသုသာန္တြင္

အရွင္လတ္လတ္ ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ႀကံမိေလသည္။
မုိးဇက္၊ မဟာမက္၊ ဆုိကေရးတီး၊ ပေလတုိ၊ နယူတန္၊ ဒါဝင္၊ ကိုလံဘတ္စ္၊
ဂလက္စတုန္း၊ ဖရန္ကလင္း၊ အီမာဆင္၊ ဘဲလ၊ မာ့စ္၊ ဘာဘန္႔၊ အုိင္စတုိင္း၊ အယ္ဒီဆင္၊
ဂႏၵီတို႔သည္ အေတြးအႀကံရသူေတြ ျဖစ္ၾကေလသည္။
၎တုိ႔သည္
အႀကံမဦးမသစ္၊

အႀကံရဲ၏။

အႀကံအရာ၌

အႀကံနက္၏။

အႀကံဦးသူမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။

ေခါင္းေဆာင္မျဖစ္သမွ်ကို

တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္အစစ္

မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။

အဘယ္တုိင္းျပည္က

ျဖစ္ထုိက္မျဖစ္ထုိက္ကို
ျပန္သည္၊

သိလုိလွ်င္

အဘယ္စာေမးပြဲေအာင္သည္၊

အဘယ္ဘာသာစကား တတ္သည္ကို မၾကည့္ႏွင့္။ အေတြးအႀကံဦးရဲ႕ သစ္ရဲ႕လားဟူေသာ
အခ်က္ကို ၾကည့္ရမည္။
ယခုမ်က္ျမင္မ်ားစြာေသာ ငယ္႐ြယ္သူ၊ ပညာတတ္သူ၊ ပညာမတတ္သူတို႔အနက္
အေတြးတတ္သူ နည္းပါးၾကသျဖင့္ ႀကီးပြားသူလည္း နည္းပါးၾကေလသည္။

ေရးေရးေပၚ၏။

ေစ့ေစ့မေတြး

ေရးေရးမေပၚ။

တေမွးေမွးတေမွ်ာ္ေမွ်ာ္ တေခ်ာ္ေခ်ာ္ႏွင့္ မေပၚမထင္၊ ၎တို႔ကလည္း မျမင္၊ ၎တုိ႔ကုိလည္း
မည္သူမွ် မျမင္ႏိုင္ေအာင္ သိမ္ငယ္ေပ်ာက္ကြယ္ တိမ္ျမႇဳပ္၍ေနၾကရေလသည္။
၎တုိ႔၏ဦးေႏွာက္မွာ
သနားဖြယ္ကေလးေတြ

ပိန္ေျခာက္လွီကင္း၊

ျဖစ္ၾကေလသည္။

စက္တကာ့

ဟင္းလင္းေခါင္းပြ၊

စက္ထဲတြင္

ဦးေႏွာက္စက္သည္

အသံုးအနည္းဆံုးျဖစ္၏။
ဦးေႏွာက္ကို မသံုးသျဖင့္ ပ်က္ဆီးဆံုးပါးျခင္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်ၾကရသည္မွာ
ကမာၻေပၚ၌ ေ႐ႊဒဂၤါးကုေဋကုဋာ ေရတြက္၍ မကုန္ႏုိင္ေပ။
ပ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္

လူတစ္ေယာက္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း
အဘယ္ဘြဲ႔ကိုရသည္၊

ေစ့ေစ့ေတြးလွ်င္

အေႏွာက္အယွက္

ေဘးအႏၱရာယ္တို႔မွာ

အားလံုးလိုလုိ

ဦးေႏွာက္အသံုး ခၽြတ္ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကေလသည္။
ကေလးသည္ ကစားျခင္း၌ ေပ်ာ္သလုိ လူႀကီးသည္ စဥ္းစားျခင္
စားျ း၌ေပ်ာ္ပိုက္ရမည္။
ကေလးသည္

လမ္းေလွ်ာက္သင္သလုိ

လူႀကီးသည္

အေတြးကို

သင္ရာ၏။

အားကိုေမြးသူသည္ အေလးကို မသလို အေတြး၌ေလ့က်င့္ရန္လုိသည္။
ျမန္မာမွာ
ျမန္မာလူမ်ဳိးသည္

အေတြး၊
ယခုေလာက္

ရွမ္းမွာအေျပး

ဟူေသာ

သိမ္ငယ္ၾကမည္မဟုတ္။

စကားအတုိင္းမွန္လွ်င္

ျမန္မာ့စည္းစိမ္

ဥစၥာေတြ

ယခုေလာက္ လက္ကူးေျပာင္းျဖစ္ဖုိ႔မရွိ။ ျမန္မာအလုပ္အကိုင္ေတြ ယခုလုိ ပ်က္ဆီးဖုိ႔မရွိ။
ျမန္မာအသင္းေတြ ဆုတ္ယုတ္ဖုိ႔မရွိ။ ဂ်ီ-စီ-ဘီ-ေအႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကြဲျပားဖို႔မရွိၾကေပ။
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ေလာဂ်စ္နည္းက်စြာ

မွန္ရာကို

ျမင္ေအာင္

ေတြးတတ္ေသာ

အတတ္ကို

ျမန္မာလူမ်ဳိး သင္ၾကားရန္ အထူးလုိ၍ေနေလသည္။
သို႔ေသာ္လည္း
ဆုိးေလသည္။

အေတြးမတတ္ျခင္းထက္

ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားမွာ

မေတြးဘဲ၊

မေတြးဘဲေနျခင္း က
စိတ္လုိက္မာန္ပါ

ပိုမုိ၍

လုပ္သည္သာ

မ်ားၾကေလသည္။

အသိဟု စြဲမွတ္တတ္ၾက၏။ အထင္ကို အဟုတ္အမွန္ လုပ္တတ္ၾကေလသည္။
မုန္းလွ်င္အျပစ္

ခ်စ္လွ်င္အက်ဳိး

အေတြးအယူ၌

ဟူေသာသေဘာမ်ဳိးျဖစ္

သမာသမတ္စိတ္

အေျမာ္အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းလွ်က္

ရွိရင္းစြဲစိတ္၏

အျမင္ျဖင့္

ဥေရာပတုိင္းသားမ်ား၏

ဆံုးျဖတ္ျခင္းအေလ့သည္

ျမန္မာလူမ်ဳိးကို

ကင္းလြတ္တတ္ၾကေလသည္။

စိတ္သေဘာကို

က်ယ္စြာထား၍

အစဥ္အလာကိုစြဲျခင္း၊ နိမိတ္ကိုစြဲျခင္း၊ မိ႐ုိးဖလာကိုစြဲျခင္း၊ စုန္းကို႐ိုးျခင္း၊ နတ္ကိုကိုးျခင္း၊
ငါ့ဘုန္းႀကီးဟုစြဲျခင္း၊

အမဂၤလာကိုစြဲျခင္း၊

ေန႔ကိုစြဲျခင္း၊

အိပ္မက္ကိုစြဲျခင္း၊

ငွက္ကုိစြဲျခင္းစသည္အစြဲတုိ႔သည္

မုန္းတတ္ၾက၏။

ေက်းဇူးတင္ရန္သင့္လွ်က္

အမ်ဳိးကိုထိလွ်င္

မခံခ်င္ေသာ

စိတ္သည္

ေကာင္း၏။

အမွားအျပစ္

မိန္းမ၏အထင္အျမင္ဟူသမွ်ကို မပစ္ပယ္အပ္ေပ။ မိန္းမသည္ အသက္ေမြးျခင္း၌
အႀကီးဆံုးေသာ

ပါတနာျဖစ္၏။

မယံုလွ်င္

မေပါင္းဘဲေနဖုိ႔သာ

ရွိ၏။

မတုိင္ပင္ဘဲကား

မေနအပ္ေပ။

ပုဂၢိဳလ္ကိုစြဲျခင္း၊ ဘာသာကိုစြဲျခင္း၊ မ်ဳိး႐ုိးကိုစြဲျခင္း၊ အယူကိုစြဲျခင္း၊ ထံုးစံကုိစြဲျခင္း၊
ငါ့ဆရာ

အျပစ္ကိုျပသူအား

ေဖာ္ျပျခင္းကိုကား စိတ္မဆုိးသင့္ေခ်။

စဥ္းစားျခင္းမျပဳတတ္ၾကေခ်။

သရဲတေစၦကိုစြဲျခင္း၊

လုိက္စားျခင္းကား

မတင္တတ္ၾကေခ်
ကေခ်။

ေဆာင္ရာသိ႔ု လုိက္ပါ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်တတ္ၾကေလသည္။

မဂၤလာကိုစြဲျခင္း၊

အေလ့ျဖစ္ေလရာ

အေပၚယံကုိ

ကူးစက္၍ေနေလသည္။

ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို မစဥ္းစားမီ ျပဳတတ္ၾကေလသည္။ အထင္ကို ဒိဌပိုင္ႏုိင္ေသာ

ဂုဏ္ကိုလုိက္ျခင္း၊

အျပင္အပ

ဇာတိကိုစြဲျခင္း၊

ရက္ကိုစြဲျခင္း၊

ၿဂိဳဟ္ကိုစြဲျခင္း၊

ပုဏၰားကိုစြဲျခင္း၊

ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔၏

ဒုိက္သေရာပမာ ေထြး႐ႈပ္၍ေနၾကေလသည္။

ပါတီကုိစြဲျခင္း၊

ႀကီးပြားရာလမ္း၌

ေဗဒင္ကိုစြဲျခင္း၊
အမႈိက္သ႐ုိက္

ဘာသာကြဲသူကို

႐ႈပ္ခ်ျခင္းသည္

လြန္စြာမွား၏။

ဘာသာကြဲေသာေၾကာင့္

ဆုိးသြမ္းသူျဖစ္ရေတာ့မည္လား။ ဘာသာကြဲေသာ္လည္း လူေကာင္းျဖစ္ႏုိင္၏။ လူေကာင္းကို
ေပါင္းရမည္။
ေပါက္ေရာက္စြာေတြးႀကံျခင္း၌

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား

လြန္စြာအေရးႀကီးေလသည္။
ထိုအခ်က္မ်ားကား
ဆိတ္ၿငိမ္ေသာေနရာကိုရွာျခင္း၊

ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိအပ္ျခင္း၊
စိတ္မေလမလြင့္ျခင္း၊

စူးစိုက္စြာ

ဆင္ျခင္ျခင္း၊

ရွာေဖြႏႈိက္ခၽြတ္ျခင္း၊
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ႀကံစည္ေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ဆုိင္ရာ
စည္းက်ျခင္း၊

အသိပညာ

ေစ့စပ္ေသခ်ာျခင္း၊

အေျခခံရွိအပ္ျခင္း၊

႐ုိးမတ္ျခင္း၊

အေတြးအႀကံ၌

က်န္းမာျခင္း၊

ရဲရင့္ျခင္း၊

စိတ္ႏွလံုးၿငိမ္သက္ျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို အားကိုးျခင္း၊ စြဲၿမဲျခင္း၊ အထပ္တလဲလဲ
ႀကံျခင္း၊ သတိထားဆင္ျခင္ျခင္း၊ ေတြးႀကံေသာအရာ၌ ေပ်ာ္ပိုက္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ရွိျခင္း
ဤအခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။

ထုိအခ်က္မ်ားအနက္

တစ္စံုတစ္ရာလုိလွ်င္

အဘယ္မွာ

ရွာရမည္နည္း။

မ်ားစြာမွား၏။

အေၾကာင္းမူကား

ဉာဏ္လည္းကင္းမဲ့တတ္ၾက၍

ေတြးႀကံျခင္းသည္ အမွန္သို႔ေရာက္ဖုိ႔ရန္ စိတ္အလုပ္ကို လုပ္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ထုိစိတ္အလုပ္ကား
သိရသျဖင့္

ကံမရွိ ဉာဏ္ရွိတုိင္းမြဲသည္

မိမိသိၿပီး

မွတ္ၿပီးေသာအရာတုိ႔ကို

အက်ဳိး အေၾကာင္း

အမွတ္သညာထားျခင္း၊

ဆက္သြယ္ကာ

စူးစမ္းျခင္း၊

ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း၊

အရာတစ္ခုကို

အျခားအရာတစ္ခု

ဆင္ျခင္ဖန္မ်ားသျဖင့္

ေပၚေပါက္ျခင္း၊
အလုိအေလ်ာက္
ေလ်ာ

စိတ္၌ေပၚေပါက္ျခင္း စသည္မ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။
အကယ္၍

ႀကီးပြားရန္

ဤစိတ္အလုပ္မ်ား၏

အစီအစဥ္ကို မပ်က္ေစဘဲ မွန္စြာထားေခ်က အက်ဳိးကိုခံစားရမည္ အမွန္ျဖစ္ေလသည္။

ႀကံစည္၍လုပ္ရေသာ

ေလာကျဖစ္ရာ

ကံတုိက္အနီေထာင္ဝုိင္းႀကီး
ႀကံဖုိ႔မလုိလွ်င္

ႀကံစည္ေသာ

မဟုတ္၊

စဥ္းစားဉာဏ္ကိုပင္

လူသတၱဝါတုိ႔မွာ ရွိဖုိ႔လိုမည္မဟုတ္ေပ။
ထုိကဲ့သုိ႔

အမွန္ကိုေရာက္ေအာင္

အမ်ားအားျဖင့္

ဖံုးကြယ္ရန္

လူမ်ားမွာ

ယုတ္ေလ်ာ့နည္းပါးတတ္
ပါး
သည္ကိုသာ

ထုိစကားသည္

သတိဉာဏ္နည္းပါးသူမ်ား

သံုးေသာစကားျဖစ္ေလရာ
စံဖဲသည္

ေသနတ္ၿပီးသည္၊

လုပ္ႀကံ၍ေျပာေသာ

မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္

ကိုစံဖဲကို

မိေအာင္

ကိုယ္ေပ်ာက္သည္ဟူေသာ

ပုလိပ္သားအခ်ဳိ႕ႏွင့္

ညံ့ဖ်င္း သမွ်ကို

မိမိတို႔၏

မ်ားစြာတူၾကေလသည္။

ပေပ်ာက္ေအာင္

ကံတည္းဟူေသာ

စဥ္းစားဉာဏ္ကို

သံုးသျဖင့္

ႀကီးပြားျခင္းေရာက္သူတုိ႔၏

နမူနာမွာ

ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ေလသည္။
စိတ္အႀကိဳက္ကို ေတြးေလ့မရွိျခင္း၊ ဆုိင္ရာကို တုိင္ပင္တတ္ျခင္း၊ စံုစမ္းျခင္း၊
က်ယ္က်ယ္ၾကည့္လွ်က္ စိပ္စိပ္ေတြးျခင္း၊ အေဟာင္းကိုလည္းမပယ္၊ အသစ္ကုိခ်ည္းလည္း
မဖက္၊ မွ်တစြာ သေဘာထားျခင္း။

ေတြးႀကံတတ္သူမ်ားေခ်က

က်န္းမာျခင္း၊

ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းတုိ႔ကို လူဟူသမွ် ရရွိခံစားၾကရမည္မလြဲ ျဖစ္ေလသည္။
ဆင္းရဲဒုကၡဟူသမွ်မွာ ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ကို အသံုးမ်ားျခင္းမျပဳဘဲ ေနျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚေတြ႔ႀကံဳရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

အရွက္ကို

၎တို႔သည္

ကံမရွိေသာ

စံဖဲ၏တန္ခုိးသတၱိေတြကို မုိးထိေအာင္ ေျမႇာက္ၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုကိုထား၍

ဤေလာကအလုပ္သည္

ေတြ႔ရွိရေလသည္။

မဟုတ္စကားေတြကို

ထုိစကားသည္

သတိလည္း

အမ်ားအားျဖင့္

မဖမ္းႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္

ဟူေသာစကားလည္းရွိသည္။

ေဟာင္းေသာေၾကာင့္
ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းမျပဳျခင္း၊
ေျပာဆုိက်င့္ႀကံျခင္း။

အေကာင္းမထင္၊

စကားမမ်ားျခင္း၊

လူဟူသမွ်

လက္သစ္ဟူ၍လည္း
ကိုးစားယံုၾကည္ေအာင္

typing-lucky82
အက်ဳိးအျပစ္ကို

ေျပာရာ၌

အားတက္ေမွ်ာ္လင့္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္
သူ႔ဘက္ငါ့ဘက္

အႀကံေပး

အက်ဳိးအျပစ္ကို

မလုိက္စားျခင္း၊

ဉာဏ္ေပး

မကင္းမလြတ္

ျပတတ္ျခင္း၊

အစြဲမသန္ျခင္း၊

စူးစုိက္စြာ

စဥ္းစားျခင္းျဖင့္

အလုိလုိ

အထင္အျမင္ေပါက္သည္ႏွင့္တူေသာ ဉာဏ္ကိုရျခင္း၊ လြန္စြာလည္း စိတ္ခ်စိတ္လည္း
မပ်က္ျခင္း။
အတြင္းကိုသာမဟုတ္ အျပင္ကုိပါ ၾကည့္ပါ။
အခက္အခဲတုိ႔ကို မေၾကာက္မ႐ြံ႕ တာဝန္ကို ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း။
ေငြကိုလိမၼာစြာသံုး၍ စုေဆာင္းျခင္း အေလ့ရွိျခင္း။
သူ႔အက်ဳိးကိုယ့္အက်ဳိးအတြက္
ရေအာင္ရွာႀကံတတ္ျခင္း၊

သူတစ္ပါးႏွင့္

အေကာင္းဆံုးေသာနည္းကို
ဆက္ဆံရာ၌

ေထာက္ထားညႇာတာစြာ၊

သူ႔အဖုိ႔ကိုလည္း သိတတ္ျခင္း၊ ဆင္းရဲဒုကၡေတြ႔သည့္အခါ ႀကီးပြားျခင္းနည္းလမ္းကို တုိး၍
သိျမင္ေသာအျမင္ကို

ဉာဏ္ကိုရျခင္း၊

ဆင္းရဲဒုကၡေတြ႔သည့္အခါ

ညည္းတြားၿငိဳျငင္ျခင္းမရွိျခင္း၊ ဤနည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကေလရာ စာဖတ္သူ၌ ထုိနည္းလမ္းမ်ား
ရွိသည္မရွိသည္ကို သတိႏွင့္ စစ္ေဆးရန္သာလုိေပေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသတည္း။
ကဝိတံခြန္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၁၉၃၃ခု
၁၉၃၃ခုႏွစ္။

