စက ားတစ္ခြနား္ နဲ႔ ျ ပ္္တန္န ဆာမ
ရေဝႏြယ္ (အင္ားဆာမ)

တစ္ခါတုန္ားက အၯက သိလိဲ႔ု အဆာမပ္ရတ္ ေ

ရရဆာမတစ္ ါားရရိခ့္ဖား ါတယ္္။ ေ

ရရဆာမက ဘုရ ားႏရစ္နဖနဲ႔ အဓိက

နက္စ ္ေန ါတယ္္။
အၯက သိဟ ကႆ ဘုရ ားရရင္ လက္
သရလလပ္ား ေစ င္္

က္ေတ ္ ကလပ္ား ဘိကန
ၡဳ ရဆာမေလားတစ္ ါား ါ ္။ ဘိကန
ၡဳ ရဆာမေလားဟ

ိန္ားတယ္္။

ဣေႁႏၵငါား ါားကိုလပ္ား ေစ င္္စပ္ားတယ္္။ အစ ားအစ ကုိလပ္ား အတုိင္ားအရရပ္သိသ ားရ စ ားတယ္္။
ႏုိားႏုိားႏက ားႏက ားလပ္ား ရရိတယ္္။ ဝိ ႆန တရ ားကိုလပ္ား
ြ ားဆာမ ားအ ား

ုတ္ ါတယ္္။ ဘိကၡဳနရဆာမတစ္ ါားဆာမရ ရရရ
ိ ဆာမယ္္ဂုု္ အ ားလုား ရရိေန ါတယ္္။ ေသ တ

န္္၊

သကဒါဂါဆာမ္စသပ္ေတြေတ ္ ဆာမျ့စ္ေသား ါဘဖား္။ ဒါေ ဆာမ္
တစ္ေနဲ႔ဆာမရ ေတ ္ အရဟတၱဆာမဂ္ အရဟတၱ့ိလ
ု ္ရရရိသ ားရ ရဟႏၲာ ဆာမေ

ရရတစ္ ါားကို စိတ္နိားု သ ားရ "ျ ပ္္တန္န ဆာမ"လုိဲ႔

နေရားလုိက္ ါတယ္္။ အဒရ အကုသိလ
ု ္ကေႏက င္္
အ ါယ္ငရကုိ ကေရ က္သြ ားရ ါတယ္္။ ေဂါတဆာမဘုရ ားရရငလ
္ က္

က္ေရ က္ေတ ္

ျ ဳခ္တ္ကုသိလ
ု ္ကေတြေႏက င္္ သဖေဌားသဆာမရားျ့စ္ရ ါတယ္္။ ႐ု ရ
္ ပ္လပ္ား အလြန္လရ ါတယ္္။
ဒါေ ဆာမ္ "ျ ပ္္တန္န ဆာမ"လုိဲ႔ နေရားခ္တ္ အကုသိလ
ု ္ကေႏကြားေႏက င္္ ဘုရင္္၊ ဆာမင္ားပရဆာမင္ားသ ား္၊ ဆာမရားႀကရားဆာမတ္ႀကရား္၊
သဖေဌားသဖႏကြယ္ေတြရရဲ႕ေ

က္ခဆာမမနဲ႔ ျ ပ္္တန္န ဆာမအျ့စ္

ေရြားခယ္ခရ ါတယ္္။ တစ္ရက္တ ေနဲ႔ပေ

္ ါားဆာမမအတြက္ အသျ

တစ္ေ

င္သတ္ဆာမရတ္ ါတယ္္။

အဒရေခတ္က ေစားေတ ္ေတ ္ ျဆာမင္္သလုိ လဖတုိင္ား ဆာမသြ ားႏုိင္ဘဖားလုိဲ႔ နုိ ါတယ္္။
ေန က္ ုိင္ားက လ ႏက လ တ္အခါဆာမရ ေတ ္ တစ္ေနဲ႔တစ္ပည္္ တစ္ရက္တ လုား
တစ္ေ

င္ဆာမေ ားႏုိင္ေတ ္တအ
္ တြက္ ပဆာမ ါ ေနဲ႔ ုိင္ားဆာမရ

ငါားရ ႏမန္ားနဲ႔ ေ

အၯက သိလိဲ႔ု န ဆာမပ္တြင္ သြ ား ါတယ္္။ အၯက သိနိတ
ု
တစ္ေ

င္

္ ါား ါတယ္္။ ဒါေႏက င္္
က္ဝက္ ငါားရ

အဓိ ၸါယ္ရ ါတယ္္။
အကုသိလ
ု ္ကေႏကြားေႏက င္္ ျ ပ္္တန္န ဆာမ ျ့စ္ေနေ ဆာမယ္္ အတိတ္ ါရဆာမရေတြေႏက င္္
တရ ားသေဘ ေလားေတြကို ေတြားနနင္ျခင္ေန ါတယ္္။ တစ္ေနဲ႔ဆာမရ ေတ ္ အၯက သိဟ

ိုက္တန္ေသ သဖလိဲ႔ု

ဘိကၡဳနရဆာမ ေက င္ားသြ ားသ ားရ သ ဆာမေုဆာမ ရရငျ္ ဳလိက
ု ္ ါတယ္္။ သ ရားေတ ္ ျဆာမတ္စြ ဘုရ ား

ဆာမရ

ရဟန္ားျ ဳဆာမယ္လိဲ႔ေ
ု တြားသ ားရ ျဆာမတ္စြ ဘုရ ားရရိရ သ ဝတိိၴျ ပ္ကို သြ ား့ုိဲ႔ စရစည္ ါတယ္္။
ေသေသ က္ႏကား္၊ ဆာမိန္ားဆာမႏကားေတြက ဒရသတင္ားကို ႏက ားသြ ား ါတယ္္။ ဒါေႏက င္္ သ ဝတိိၴ ျ ပ္ကုိ သြ ားရ လဆာမ္ား
တစ္ေနရ က ေစ င္္ေန ါတယ္္။ အၯက သိသ ဆာမေုဆာမကလပ္ား
ေသေသ က္ႏကားေတြ လဆာမ္ားကေစ င္္ေနတ္သတင္ား

္ႏက ားရျ န္ ါတယ္္။ ဒရေတ ္ ဆာမသြ ားရေတ ္ ါဘဖား္။

အၯက သိက သဖႀကဳေတြရဲ႕ေနရတ္ အခက္အခကုိ ျဆာမတ္စြ ဘုရ ားနရ
တဆာမန္ေစလလတ္သ ားရ ေလရ က္

ား ါတယ္္။ ဒရေတ ္ ျဆာမတ္စြ ဘုရ ားရရင္က ''ရဟန္ားတုိဲ႔ တဆာမန္ျ့င္္ ရဟန္ားျ ေ
ဳ ားရန္

ငါဘုရ ား ခြင္ျ ဳတယ္''နုိသ ရား ဝိနပ္ားသိကၡ

ုဒ္အသစ္

ုတ္ျ န္ေ ား ါတယ္္။

သ ဝတိိၴျ ပ္ ေ တဝန္ေက င္ားက သဃ ေတ ္ေတြက အေဝားကေန အၯက သိအတြက္ ရဟန္ားခ ကဆာမၼဝါစ
ရြတ့္တ္ ေ ားႏက ါတယ္္။ ကဆာမၼဝါရြတဆာမ
္ မ သ ရားနုားခိန္ဟ အၯက သိဘိကၡဳနရဆာမ
ျ့စ္ခိန္ ါ ္။ သ သနသဆာမိုငား္ ဆာမရ

ဆာမနုားတဆာမန္ေစလလတ္သ ရား ဘိကၡဳနရဆာမျ့စ္ရသဖရယ္လဲ႔ို

သဆာမိုင္ားဆာမရတ္တဆာမ္ားတင္သြ ား ါတယ္္။
အၯက သိဟ ဘိကန
ၡဳ ရဆာမ ျ့စ္သ ရားေတ ္ ဝိ ႆန တရ ားကို နက္လက္အ ား

ုတ္လိက
ု ္တ အရဟတၱ့ိလ
ု ္ရသ ရား

ရဟႏၲာ ဆာမ ျ့စ္သြ ား ါေတ ္တယ္္။
(ေ

ရရအအက

္၊ ႏရ -၃၁)

အဒရဆာမရ အ္ႏသဆာမိတ က အၯက သိဟ သရလ္၊ သဆာမ ဓိ္၊ ပ နဲ႔လပ္ား ျ ပ္္စုတယ္္။ ဣေႁႏၵလပ္ား
ေစ င္္
အ

ိန္ားတယ္္။ အစ ားအေသ က္ကိလ
ု ပ္ား အတုိင္ားအရရပ္ကုိ သိသ ားရ စ ားတယ္္။

ဖားသျ့င္္ ဝိ ႆန တရ ားကုိ ႀကိဳားႀကိားဳ စ ားစ ား အ ား

တစ္ ါားကို ျ ပ္္တန္န ဆာမလုိဲ႔ နဆာမိသြ ားတ
တဒဂၤစိတ္နိားု ဆာမမေလားက ဘဝတစ္ခုကို အေျ

တ
ု ္တယ္္။ ဒါေ ဆာမ္ တဒဂၤစိတန
္ ုိားသ ားရ ရဟႏၲာ ေ

ရရဆာမ

ါ္။
င္ားလႀကရား ေျ

င္ားလသြ ားခ္ ါတယ္္။ ဆာမဂ့္ုိလ္ရဆာမမ ေႏရားသြ ားတ ္၊

အ ါယ္ငရကသြ ားတ ္၊ ဝစရကအ ားေလရ ္စြ ျ န္ခရတ စသပ္ေတြက
သဖဲ႔အတြက္ႀကရားဆာမ ားလြနား္ လရ ါတယ္္။ ကားလြန္လိက
ု ္တ္ အခန
ိ ္က လေလားက ဆာမိနစ္ ိင
ု ္ား စကၠန္ဲ႔ ုိင္ား ရရိဆာမရ
ေလ ကသဘ ဝေႏက င္ားကဳိားျ့စ္စည္အရ ျ စ္ဆာမရဳနဲ႔ျ စ္ဒု္ဆာမဆာမရဘဖားလိဲ႔ေ
ု ျ
ေျ

ဆာမယ္နိုလပ္ား

လိဲ႔ရ
ု ါတယ္္။ ဒါေ ဆာမ္လပ္ား ေစ ဒက တက္လုိဲ႔ေတ ္ ဆာမရျ န္ ါဘဖဖား္။ ဆာမက္ေဆာမရ က္ေလ က ည ေဒနဲ႔

ႏကပ္္ဆာမယ္နိရ
ု င္လပ္ား ႏုိင္ငေတ ္အႀကရားအကတစ္ေယ က္ကိုနတ နဲ႔ သ ဆာမန္

ါ္။

အေျခခလဖတန္ားစ ားတစ္ေယ က္ကို နတ နဲ႔ အျ စ္ေ ားခရရင္ တဖဆာမရ ေတ ္ ဆာမဟုတ္ ါဘဖား္။ အၯက သိက
အရဟတၱဆာမဂ္္၊ အရဟတၱ့ိလ
ု ္ ရသ ားရ ရဟႏၲာ ေ

ရရဆာမတစ္ ါားကုိ သြ ားနလိုက္လိဲ႔ု ါ္။ သ ဆာမန္

ေကားရြ သဖ တစ္ေယ က္ကို နဆာမိရင္ေတ ္ အခုလို ႀကရားဆာမ ားတ္ အျ စ္ႀကရားျ့စ္ဆာမရ ေတ ္ ဆာမဟုတ္ ါဘဖား္။
ကုိယ္

က္ သရလ္၊ သဆာမ ဓိ္၊ ပ ႀကရားတ္ နရ ေတ ္ သဃ ေတ ္ေတြကို ဆာမျ စ္ဆာမရ ားဆာမိေအ င္

သတိ

ားေနတ ကေတ ္ အေက င္ားနုား ါ ္။ ု

ဆာမေကန ္တ္အတိင
ု ္ားဘ
ကိုယ္ ရရဳားရေတ တ
္

ု ည္အ ားေလရ ္စြ ျ့စ္တတ္တ္ ဆာမေကန ္ဆာမက
ရဳ ို

ားသ ရား က ယကေျဆာမ က္္၊ ဝစရကေျဆာမ က္ ဆာမကားလြန္လိုက္ဆာမိ့ဲ႔ို ါ္။ ကားလြန္လိုကရ
္ င္
ါ္။ တဒဂၤစိတ္ခစ ားဆာမမကို သတိနဲ႔ေက ္လလ ားလုိက္ႏုိင့္ုိဲ႔ ါ္။

တဒဂၤနိေ
ု တ ္လပ္ား တဒဂၤက လေလ က္ သပ္ားခရတ
ေျ သြ ားတ

ါ္။ တဒဂၤက လေလား ေက ္သြ ားတ နဲ႔ စိတ္ကလပ္ား

ါ ္။ နပ္ားနပ္ား ႏက သြ ားရင္ ကိုယ္အလု ္နဲ႔ကုိယ္ သတိေတ င္ဆာမရေတ ္ ါဘဖား္။

ေဆာမ္သြ ားတတ္ ါတယ္္။ တဒဂၤစိတ္ခစ ားဆာမမကို သပ္ားခရတ္ အခိန္က လေလားက သိ ္ေတ ္ႏက ဆာမယ္ဆာမ
ဒရေနရ ဆာမရ အၯက သိအေနနဲ႔ ေတ င္ား န္လိက
ု ္ရင္ေက နုိတ္ အေတြားလပ္ား ဝင္လ

င္ ါဘဖား္။

ါတယ္္။

စ အရနုိရင္ေတ ္ ေတ င္ား န္လုိက္ရင္ ကေရ က္ဆာမယ္္ ျ စ္ဒု္ေတြက ေတ ္ေတ ္ႀကရားကို ေလရ ္သြ ားဆာမရ
ေတ င္ား န္လိဲ႔ေ
ု လရ ္နပ္ားေ
တစ္ဆာမဳိားေျ

ါ္။

က္ကင္ားသြ ားတ္ သ ဓကေတြလပ္ားအဆာမ ားႀကရား ါ္။ ဒါနုိ ဘဝသဆာမုိင္ားက

င္ားသြ ားႏုိင္ ါတယ္္။ တစ္ခါတေလကေတ လ
္ ပ္ား ဆာမ နတုိဲ႔ ေဒါသတုိဲ႔ကလပ္ား

ဘဝတက္လဆာမ္ားကို အတ ားအနရား တစ္ခု ျ့စ္သြ ားတ

ါ္။ ေတ င္ား န္တ ကေတ ္ ကုိယ္ရရဲ႕ဆာမ နရယ္

သတိအသိတရ ားရယ္က အဆာမ ားႀကရား နုိင္ေန ါတယ္္။ ဆာမ နတင္ားခေနရင္ ျ့စ္ျ့စ္ သတိအသိတရ ား
ဆာမရရိရင္ဘျ့စ္ျ့စ္ ေတ င္ား န္ျခင္ားနိတ
ု ကေတ ္ ျ့စ္လ ဆာမရ ဆာမဟုတ္ေတ ္ ါဘဖား္။ ဒါေ ဆာမ္လပ္ား
အကုသိုလ္ဝဋ္ေႏကြားေတြ ခရေ ဆာမယ္္ ဆာမဂ့္ုိလ္ရဆာမမ ေႏရားသြ ားေ ဆာမယ္္ ျ့ပ္္ခ္တ္ ါရဆာမရေတြကေတ ္
အၯက သိအတြက္
အလက ားျ့စ္ဆာမသြ ားခ္ ါဘဖား္။ ေန က္နုား ျ ပ္္တန္န ဆာမဘဝ ေရ က္ေနတ ေတ င္
တရ ားအ ား

ုတ္ခင္စိတ္ေတြျ့စ္သ ရား တရ ားေတြအ ား

န္ားတုိင္ေတြ ေ

ုတ္သ ရား အရဟတၱဆာမဂ္္၊ အရဟတၱ့ုိလ္ရသြ ားခ္ ါတယ္္။

က္ဆာမသြ ားခ္ ါဘဖား္။ အေရ က္ေႏရားသြ ားတ တစ္ခု ါ ္။ ျ့ပ္္ခ္တ္ ါရဆာမရေတြက အလက ား

ျ့စ္ဆာမသြ ားတသ
္ ဓက ါ္။
နတ ကေတ ္ အတိတ္အတိတ္က ါလ တ္အ

ုဝါသန ေႏက င္္ နတ ေရ ္၊ တဒဂၤ စိတ္နုိားလုိဲ႔ နတ ေရ

အဆာမဳိားဆာမားဳိ ရရတ
ိ တ္ ါတယ္္။ ဘယ္လုိ နန နရင္ နုိားကဳိားက တြ ါေနတတ္ ါတယ္္။

သဆာမိဳရဲ႕ႀကရားတစ္သဆာမိရဲ႕က
ဳ လု ္ငန္ားရရငတ
္ စ္ေယ က္ သဖဲ႔ဝန္

ဆာမ္ားေတြကို ဆာမႏက ခု နတတ္ ါသတ္္။ တစ္ေနဲ႔ေတ ္

အလု ္သဆာမ ားတစ္ေယ က္ကို ဂုုသ
္ ိကၡ နဲ႔ယရည္တ္ နေရားဆာမမ ျ င္ားျ င္ား

န္

န္

နလုိက္ ါတယ္္။ အလု ္သဆာမ ားက ေတ ္ေတ ္ေလား န ႏကပ္ားသြ ားသ ားရ အကြက္ေက င္ားကုိ ေတ ္ေတ ္ႏက ႏက
ေစ င္္ေန ါတယ္္။ သဖလုိခင္တ္ေနဲ႔တစ္ေနဲ႔ ေရ က္တ္အခါ ဆာမရ ေတ ္ အိဆာမ္
ဓ ားနဲ႔ ခုတ္ ါသတ္္။ န ႏကပ္ားစရ အနတစ္ခြနား္ ဟ လဖဲ႔အသက္အ

ဝင္သ ရား ဆာမိသ ားစုလိက
ု ္

ိ နုိားကားဳိ ျ့စ္ေစ ါတယ္္။

သပ္ားခတတ္တသ
္ ဖက သပ္ားခတတ္ေ ဆာမယ္္ သပ္ားဆာမခတတ္တ္သဖ ကေတ ္ အသက္အ

ိ ရန္ရရ ့ုိဲ႔

ဝန္ဆာမေလားႏက ါဘဖား္။

ျဆာမတ္စြ ဘုရ ားရရငက
္ နေရားျခင္ား (၁၀)ဆာမဳိားကုိ ေဟ ျ ေ ား
၁္။

တိ - အဆာမဳိား

ား ါတယ္္။

တ္အ ားျ့င္္ နေရားျခင္ား္။

၂္။ န ဆာမ - န ဆာမပ္အ ားျ့င္္ နေရားျခင္ား္။
၃္။ ေဂါတၱ - အႏြယ္အ ားျ့င္္ နေရားျခင္ား္။
၄္။ ကဆာမၼ - သဖ၏ အလု ္အကုိင္အ ားျ့င္္ နေရားျခင္ား္။
၅္။ သိ ၸ - အတတ္ ပ အ ားျ့င္္ နေရားျခင္ား္။
၆္။ အ ဗ ဓ - သဖဲ႔ဆာမရ ရရိေသ အန ေရ ဂါအ ားျ့င္္ နေရားျခင္ား္။
၇္။ လိဂၤ - သဖအခဳိားကဆာမက အနိဆာမ္အျဆာမင္္ အျ့အဆာမ စေသ အသြင္ သုၭ
ု
န္အ ားျ့င္္ နေရားျခင္ား္။
၈္။ ကိေလသ - သဖဲ႔ဆာမရ ျ့စ္တတ္ေသ ေလ ဘ္၊ ေဒါသ္၊ ရ ဂ္၊ တုရ စေသ ေလ ဘႀကရားသဖ္၊ ေဒါသႀကရားသဖ္၊
တုရ ႀကရားသဖ စသပ္ျ့င္္ ကိေလသ အ ားျ့င္္ နေရားျခင္ား္။
၉္။ အ

တၱိ - သဖဲ႔ဆာမရ သင္္ေသ အျ စ္အ

၁ဝ္။ အေကၠ သ - ေဆာမ
ဆာမိန္ားဆာမအဂၤး

တ္အ ားျ့င္္ နေရားျခင္ား္။

ုန္ႏရင္စ ့္လပ္ားေက င္ား္၊ ေယ က္ ားအဂၤး

တ္္၊

တ္ႏရင္စ ့္လပ္ားေက င္ား္၊ ဟ္ႏြ ား္၊ ဟ္ေခြားစေသ ယုတ္ပ္ေသ စက ားျ့င္္ နေရားျခင္ား္။

နေရားျခင္ား (၁၀)ဆာမဳိား
အနခရသဖက ဆာမေ

က ဒ႐ုိင္ဘ ္၊ တုရ ေက င္္၊ င ု္၊ ငဆာမ္၊ ေခြားေက င္ စသပ္ျ့င္္ ဘယ္ ုစနဲ႔ နန
္ ါဘဖား္။ တကယ္တဆာမ္ားကေတ ္ နသဖလပ္ား ဆာမေ

္ ါဘဖား္။

နလုိဲ႔ ေ

္ဆာမယ္္သဖလပ္ား ရရိဆာမယ္ဆာမ

င္ ါဘဖား္။ ႏကဆာမ္ားတဆာမ္ားတ္ ဆာမႏရစ္သဆာမိဳရဲ႕တ္ စက ားနဲ႔ နေရားလုိဲ႔ အနခရသဖက

တစ္သက္လားု န ႏကပ္ားသြ ား ႏုိင္သလုိ ''ဝစရေဘဒ

ိတုိင္ားရရ'' ''ဝဋ္ဆာမရ အသဆာမ ငရဆာမရ အ ''နုိတ္

စက ား ုေတြရရဲ႕ျ့စ္စည္ အကဳိားနက္ေတြကလပ္ားရရိေန ါေသားတယ္္။ စက ား ုအတိုင္ားျ့စ္ေနတ္
ဆာမက္ျဆာမင္သ ဓကေတြလပ္ား ျဆာမင္ေန ေတြရဲ႕ေနရတ နိုေတ ္ သတိနဲ႔ သတိ

ားရေတ ္ဆာမရ

ါ္။

"တုရ ေက င္ တုရ ေက င္"လုိဲ႔ နေရားရင္ တစ္ခိန္ခိန္ဆာမရ ကိုယ္ကိုယ္တင
ို ္ တုရ ရရဲ႕ေကားကြၽန္တစ္ေယ က္
ျ့စ္ခင္ျ့စ္သြ ားႏုိင္ ါတယ္္။ ဝစရကရရဲ႕အျ စ္ေတြက ေန င္တစ္ခိန္ခိန္ဆာမရ
တစ္ေနရ ကႀကိေ
ဳ နတတ္ ါတယ္္။ ေခါႀကရား္၊ ုတက္္၊ အ့ြ ားႀကရား္၊ ေ
အေျ

္ကဳိား စသပ္ျ့င္္ သဖငယ္ခင္ားအခင္ားခင္ား

င္အ က္ေခေေ ဆာမယ္္ နေရားျခင္ား (၁၀)ဆာမဳိားနဲ႔သြ ားသငိေနတ ကိုေတ ္ သတိ

ားရ ါဆာမယ္္။

ေစတန ဆာမ ါေ ဆာမယ္္ ေခေခ္တ္အတိုငား္ ကိုယ္လပ္ားတစ္ခိန္ခိန္ ျ့စ္ဆာမသြ ားဘဖားလိဲ႔ု ေျ
ကိုယ္ႏတ
ရဳ ္ကေလားကို သတိနဲ႔ေစ င္္
ဖား

လိုဲ႔ဆာမရ ါဘဖား္။

ိန္ားတ ေတ ္ အေက င္ားနုား ါ္။

ဖားျခ ားျခ ား တစ္ေယ က္ကေတ ္ ငယ္ငယ္က ေနြဆာမဳိားတစ္စုက ႏရိဆာမ္ႏရိဆာမ္န ါသတ္္။ ႏရိဆာမ္နတ ကို ဆာမခခင္စိတ္နဲ႔

အလု ္ကို ႀကိဳားစ ားလုိက္တ အခိန္က လတစ္ခုဆာမရ ႀကရား ြ ားခဆာမ္ားသ သြ ား ါသတ္္။
တုိက္တုိက္နုိင္နိင
ု ္ သဖဲ႔ကုိႏရိဆာမ္နခ္တ္ ေနြဆာမဳိားတစ္စုကလပ္ားအေႏက င္ားေႏက င္ားေတြေႏက င္္ ေငြေႏကားေတြ
အ ားနပ္ားသြ ား ါသတ္္။ အနခရသဖကေတ ္ ႏရိဆာမ္နခ္တ္ ေနြဆာမဳိားတစ္စုနဲ႔ ခ ္ကင္ားကင္ား
ေနသလို ႏရိဆာမ္နခ္တ္ ေနြဆာမဳိားေတြက အကဖအပရလ ေတ င္ားရင္လပ္ား တစ္ခိန္က အႏရိဆာမ္ခစက ားလုားေတြနဲ႔
ျ န္ကလ္စ ားေခ ါသတ္္။ နတ ကို ဆာမခခင္စိတ္နဲ႔ ႀကိဳားစ ားလုိဲ႔ ႀကရား ြ ားခဆာမ္ားသ သြ ားတ ကေတ ္
ဝဆာမ္ားေျဆာမ က္စရ ေက င္ားေ ဆာမယ္္ ကုိယ္က ႀကရား ြ ားသ ရား တစ့္က္က နိဆာမ္ ါားသြ ားတအ
္ ခိနအ
္
အတိတ္ကအ ဃ တေတြ ါလ တ ကေတ ္ ဝတိၴဳ တ္လဆာမ္ားသေဘ နဲ႔ ေျ
သိ ္အနင္ဆာမေျ
ကိုယ္က အ

ိ

ရင္ ့တ္ရတ

ါဘဖား္။
က္ေရ က္သြ ားတ္အခိန္ သ ဳားသ ဳားနဲ႔ ျ န္ကဖပရဆာမရ

တ္လဆာမ္ားက ့တ္ရတ ေက င္ားတ

ါ္။

အဘိဓဆာမၼ သေဘ အရေတ ္ နသဖလပ္ား စိတ္နင္ားရ ကုိယ္နင္ားရျ့စ္သ ရား အကုသိလ
ု ္ျ့စ္္၊
အနခရသဖလပ္ား စိတ္နင္ားရ ကုိယ္နင္ားရျ့စ္သ ရား အကုသိုလ္ျ့စ္္၊ ႏရစ္ညရားႏရစ့္က္ အကုသိလ
ု ္ျ့စ္သ ရား
႐မားႏကရတ

ါ္။ ဆာမက္ေဆာမရ က္ဘဝနဲ႔ ေန က္ဘဝေတြဆာမရ လပ္ား ဝစရကအကုသိုလက
္ ေႏကြားကုိ အနပ္ားနဲ႔

အဆာမ ား ခရညရားဆာမရ

ါ္။ ဘ

အနခရသဖလပ္ားဆာမေ

ေျ
္္၊ ဆာမေ

ေျ

ေလ နေရားျခင္ား(၁၀)ဆာမဳိားကုိဆာမရတ္သ ားျခင္ားနဲ႔အတဖ နသဖလပ္ားဆာမေ

္ျခင္ားအဆာမဖအရ တစ္ခုကို ေနရသခိုက္ လဖဲ႔ဘဝသက္တဆာမ္ားတိုတိုေလားဆာမရ

သတိနဲ႔ေရရ င္လိုက့္ိုဲ႔ ါ ေလ္။ ေန က္ေတ ္လပ္ား ေသသြ ားႏကတ

ါ ေလ္။

္

ရေဝႏြယ္ (အင္ားဆာမ)

