ေက္ာငး့ဖျငးံခ္ိနး

ၾသကာသေလာကႀကီ့ တစးချငးလဵု့

အဵု႔မိႈငး့ ေန သညး။ မို့ေရ စကးတို႔သညး ေ်မ်ပငးကို

အလု အယကး

ခုနးေပါကးေ်ပ့ဆငး့လာသညး။ ေလကလညး့ ေဝံကာ ဝဲကာ တိုကးခတး်ပနးသညး။ ထုိမို့၊ ထိုေလႏြငးံအတူ အေ်ခခဵပညာ
အထကးတနး့ ေက္ာငး့ႀကီ့ တစးေ က္ာငး့ေရြ႕ရြိ အၿပဵဳလိုကး ရဲရဲ နီေနေသာ စိနးပနး့ပငးႀကီ့ တစး ပငးသညး ယိမး့ထုိ့

ကခုနး

ေနသညး။ မို့ေရေပ ါကးတို႔ စိနးပနး့ပျငးံေတျ ေပၚ တျဲလဲခိုေနၾကသညး။ စိနးပနး့ ပငးႀကီ့သညး မၾကာမီရကးပုိငး့ အတျငး့
ေက္ာငး့ေတားႀကီ့၏ ရငးချငးသို႔ ခုိဝငးလာေတာံမညးံ အ်ဖဴ၊ အစိမး့ဝတး သာ့ငယး၊ သမီ့ငယးေလ့မ္ာ့အာ့ ဝမး့ပနး့ တသာ
ႀကိဳဆိုေနဟနးရြိသညး။
ႏြစးစဥး ေမလကုနး ဇျနးလ ဆနး့တိုငး့ ေရာကးလာေလံရြိ ေသာ အေ်ခခဵပညာေက္ာငး့မ္ာ့ ၏ ေက္ာငး့ဖျငးံခ္ိနး သညး
ၾကညး ႏူ့စရာပငး်ဖစးသညး။ ေမ၊ ဇျနးမို့ စကးမ္ာ့၏ေအာကးဝယး စိမး့စို ေတာကးပေနသညးံ

ေက္ာငး့ သာ့၊ ေက္ာငး့သူေလ့

မ္ာ့ကို ်မငးရသညးမြာ ရႊငးလနး့တကးႂကျ ဖျယး်ဖစးသညး။ အစျမး့ကုနးပျငးံ လနး့ၾကေတာံမညးံ သစးပငးစိမး့ စိမး့စိုိစိုေ လ့မ္ာ့ကို
်မငးေတျ႕ရ သကဲံသို႔ ၾကညးလငးလနး့ဆနး့ရ သညး။ လျနးခဲံေသာ

ဿ၅ ႏြစးေက္ား က ကျၽနးေတားလညး့ ထုိ ကေလ့ငယး

မ္ာ့ကဲံသို႔ စိမး့လနး့ ေသာ သစးပငးေပါကးကေလ့ တစးပငး ်ဖစးချငးံရခဲံပါသညး။ သို႔ ေသား ကိုယးကိုယးတိုငးက ၾကညး

ၾကညးသာသာေတာံမဟုတး။ စဥး့ စာ့ၾကညးံေလ။ မူႀကိဳဆိုတာ ေခတး

မစာ့ေသ့ သညးံကာလ်ဖစး ၍ အိမးကေန

မိသာ့စုေတျကိုချဲၿပီ့ တစးေနကုနး ေက္ာငး့တကးရ ေတာံမညးဟုဆိုသညးံအခါ ဘယး ကေလ့က ေပ္ားေပ္ားႀကီ့ သျာ့
ခ္ငးပါံမလဲ။ ထုိ႔အတျကး သစးပငး ေပါကးကေလ့မ္ာ့၏ ေက္ာငး့ ဖျငးံကာလသညး ခ္ဳိၿမိနးပါ၏လာ့။
မိခငးမ္ာ့ကေတာံ ကိုယးံရငး ေသျ့ ေက္ာငး့စတကးမညးံေန႔ကို

အေတားေလ့ ရငးတုနးပနး့တုနး ်ဖတးသနး့ရပါ၏။

ေက္ာငး့အပး စဥးကတညး့က ေက္ာငး့ကိုေခၚ သျာ့ရငး့ သာ့တကးရမညးံ၊ သမီ့ တကးရမညးံေက္ာငး့အ်ဖစး မိတး ဆကးေပ့
သညး။ မ္ကးလဵု့ေလ့ ကလယးကလယး်ဖငးံ ေက္ာငး့ဝငး့ ႀကီ့ကိုၾကညးံရငး့ ရငးအနညး့ငယး ခုနးလာခဲံသညး။ အတနး့ပိုငး်ဖစး
လာမညးံ ဆရာမက ခပးၿပဵဳ့ၿပဵဳ့ ကေလ့ၾကညးံသညး။ ၿငိမးေန ေသ့သညးံ ကိုယးံသာ့၊ ကုိယးံသမီ့ ကိုၾကညးံရငး့ ေက္ာငး့ဖျငးံရငး
အို ေကမြာပါေလဟု မိခငးမ္ာ့ သကး ်ပငး့ခ္ရသညး။ တကယးေက္ာငး့ ဖျငးံသညးံေန႔ ေရာကးလာသညးံ အခါတျငးေတာံ ...
ဇျနးလှ ရကး နဵနကးခငး့သညး သာမနးနဵနကးခငး့မ္ာ့ထကး ေစာ စီ့စျာ လငး့က္ငး့လာသလာ့ ထ

ငး ရသညး။

ကေလ့ေတျ နဵနကးခငး့ မုနး႔စာ့ၿပီ့ေတာံ ငိုမဲံမဲံ်ဖစးခ္ငး လာၿပီ။ ေရမို့ခ္ဳိ့ သနပးခါ့လိမး့ ၿပီ့ အ်ဖဴ၊ အစိမး့ေက္ာငး့ဝတးစဵု
ေလ့ကို က္က္နန ဝတးဆငးၿပီ့ ခ္ိနးမြာေတာံ ရငးေတျတဒိတးဒိတး ခုနးလာၿပီ။ အခ္ဳိ႕က ေက္ာငး့ သျာ့ေနရငး့ကို
တၿဗဲၿဗဲငိုလာၾက ၿပီ်ဖစးသညး။ အခ္ဳိ႕က ေ

က္ာငး့ အခနး့ထဲေရာကးမြ ငိုၾကသညး။ အခ္ဳိ႕ကေလ့ေတျ က္ေတာံ

အ်ခာ့ကေလ့ေတျ ငိုရငး့ ငိုခ္ငး လာပဵုရသညး။ တၿဗဲၿဗဲငိုခ္ၾက သညး။ အိမးကလိမး့ေပ့သညးံ မ္ကးႏြာ်ပငးေပၚက
သနပးခါ့ေပၚ တျငး မ္ကးရညးေတျ ်ဖတးသနး့ စီ့ဆငး့ကုနးသညး။ မိခငးေတျ လညး့ ကေလ့ေတျရဲ႕ အတနး့ ေတျနာ့
ရစးသီရစးသီ။ ဆရာမက ႏြ ငးထုတးေတာံမြ ကိုယးံသာ့သမီ့ ငိုသဵကို ေက္ာခိုငး့ကာ မ္ကးရညး ဝဲၿပီ့ ်ပနးခဲံၾကရသညး။
ေက္ာငး့ဖျငးံစရကးသတၱပတး ခနး႔ကေတာံ မိခငးေတျ စိတးညစးရ သလို ကေလ့ေတျလညး့ စိတး ဆငး့ရဲရသညး။
ဆရာမေတျ လညး့ ထုိနညး့လညး့ေကာငး့။ ကေလ့ေတျ ေခ္ာံတနး ေခ္ာံ၊ ေ်ခာကးတနးေ်ခာကး။ ေက္ာငး့ သာ့ မိဘေတျ ကို
ေအားတနး ေအား၊ ေဟာကးတနးေဟာကး ်ဖငးံ ပငးပနး့ရသညး။ သာ၍ဆို့သညး က ထုိကာလသညး ပူၿမဲဆူဆဲ ်ဖစး သ်ဖငးံ
ေချၽ့လညး့ တရႊဲရႊဲ။ တစးပတး၊ ဆယးရကးေလာကး ေက္ားလာလြ္ငးေတာံ ကေလ့ေတျ ေနသာ့နညး့နညး့က္လာၿပီ။
ကေလ့အခ္ဳိ႕ကလျဲ၍ ကေလ့ အာ့လဵု့ ေက္ာငး့ကို အတနး့ကို တ်ဖညး့်ဖညး့ ေပ္ားလာၾကၿပီ။

သူငယးခ္ငး့အသစးေတျ်ဖငးံ

စာ သငးခနး့ေတျဆီ ေပ္ားေပ္ားႀကီ့လာ တတးၾကၿပီ်ဖစးသညး။
သူငယးတနး့မြ ေလ့တနး့ အထိ ကာလကေတာံ တကယးံ ကေလ့ဘဝ၏ ေပ္ားရႊငးစရာ အခ္ိနးေတျ်ဖစးသညး။
ရပးကျကး ထဲက သူငယးခ္ငး့ေတျတငးသာ မက ေက္ာငး့က သူငယးခ္ငး့ ေတျပါ ရလာတာဆိုေတာံ အေဖား မကးသူ၊ ကစာ့
မကးသူေတျအဖို႔ တကယးံ ေပ္ားစရာအခ္ိနးေတျ။ ဆရာ၊ ဆရာမလာရငး အေ်ပ့ အလႊာ့ ဆီ့ႀကိဳ၊ ဆရာမဖို႔ အိမး ကပါလာ
သညးံ ပနး့ေလ့ေတျ အလုအယကးေပ့ရငး့ ဒုတိယ မိဘမ္ာ့ႏြငးံ ခ္စးခငးရငး့ႏြီ့ၾက သညး။ ေလ့တနး့ေအာငး၍ ငါ့ တနး့တကး
သညးံအခ္ိနးတျငးမူလတနး့ဘဝကုနးဆဵု့ကာ အလယး တနး့ေက္ာငး့သာ့ဘဝ ကူ့ ေ်ပာငး့ခဲံရသညး။ အလ

ယးတနး့

ေက္ာငး့သာ့ဘဝ၏ ေက္ာငး့ ဖျငးံခ္ိနးသညး ငယးတုနး့ကႏြငးံမတူ ေတာံပါ။ ငယးတုနး့ကလို တုတး်ပ ၿပီ့ ေက္ာငး့ပို႔ရနး
မလိုေတာံပါ။ ေက္ာငး့ကို ေပ္ားေပ္ားႀကီ့ လာၾက သညးံအရျယးေတျ ေရာကးလာ ၿပီ်ဖစးသညး။
ငါ့တနး့၊ ေ်ခာကးတနး့ ကာလသညး အသကး

(ှွ)ႏြစး၊

(ှှ)ႏြစးဝနး့က္ငးသာ ရြိေသ့ ေသား

လညး့

ကိုယးံကိုယးကိုယး တကယးံ အတနး့ႀကီ့သာ့ ေတျလို ဘဝငးက်မငးံခ္ငးခ္ငး။ အရျယး ကေလ့ေတျလညး့ ထျာ့လာၿပီ
်ဖစးသ်ဖငးံ ေဘာငး့ဘီအတို၊ အရြညးမ္ာ့အ်ပငး ပုဆို့၊ ထဘီ မ္ာ့ပါ ဝတးဆငးဖို႔ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတျက အသိေပ့လာသညး။
သညးေတာံ ဝတးတာေပါံ။ ေကာငး့ေကာငး့ မႏိုငးေသ့သညးံ ပုဆို့ကို ပဵုမက္၊ ပနး့မက္ ဝတး ရငး့ ေက္ာငး့လာသညးံ ကာလ
်ဖစးသညး။ ေက္ာငး့သာ့ အခ္ငး့ ခ္ငး့ ေနာကးေ်ပာငးရငး့ ပုဆုိ့ လိုကးဆျဲချၽတးတာလညး့ ေခတး စာ့လြသညး။
ခုနစးတနး့ေလာကး ေရာကး လြ္ငး အရျယးက တ်ဖညး့်ဖညး့ ထျာ့လာၿပီ။ ပုဆို့ကို ေ်မႀကီ့ တိုကးသညးအထိ ခ္ကး်ပဳတးဝတး
ၾကသညး။ ေက္ာငး့ဖျငးံခ္ိနး အ

ရပး ေတျရြညး၊ ႏႈတးခမး့ေမျ့ေရ့ေရ့ ေပါကး၊ အသဵေတျလညး့ ေအာလာသ်ဖငးံ ငါတို႔

လူႀကီ့်ဖစးလာၿပီဟု ထငးၾကသညး။ ယခငးႏြစး ေက္ာငး့ တကးခ္ိနးေတျလို တဝုနး့ဝုနး့ တဒိုငး့ဒိုငး့ ေ်ပ့မေဆာံၾကေတာံ။
အရိပးအာဝါသ ေကာငး့သညးံ ေက္ာငး့ထဲက မနးက္ညး့ပငး ေအာကး အုတးဝိုငး့မြာစုထိုငးၾက ရငး့ ဘယးအ တနး့က ေကာငး
မေလ့ကေခ္ာသညး၊

ဘယး အတနး့က ေကာငးမေလ့က ေတာံ်ဖငးံလြသညး၊ စာလညး့ ေတားသညး စသ်ဖငးံ ဆနး႔က္ငး

ဘကး လိငးအေၾကာငး့ ေ်ပာၾက သညး။ ၾကညးံဖူ့သညးံ တကၠ သိုလး႐ုပးရြငးကာ့ေတျလို အဖျဲ႕ လိုကး သျာ့လာ
ေနာကးေ်ပာငးၾက သညး။ ရြစးတနး့မြာလညး့ ထုိ နညး့လညး့ေကာငး့။
အလယးတနး့ေက္ာငး့ သာ့ ဘဝ လျနးေ်မာကး၍ ကို့တနး့တကး ကာ အထကးတနး့ေက္ာငး့သာ့ ဘဝ
ေရာကးရြိခ္ိနးတျငး ဇျနး ေက္ာငး့ဖျငးံရကးသညး ရငးေမာ စရာေတျ်ဖစးသညး။ ေနာကးတစး ႏြစးဆုိလြ္ငး ေရာကးလာေတာံမညးံ
ဘဝ၏ အေရ့ပါေသာ အစိတး အပိုငး့ႀကီ့တစးရပး်ဖစးသညးံ ဆယးတနး့အတျကး ႀကိဳ့စာ့ၾကရ ေတာံမညး်ဖစး၍ပငး။
ဆယးတနး့ ေရာ ကးၿပီဆုိလြ္ငး ေ်ပာစရာ မလို ေတာံ။ စာၿပီ့ရငး့စာ၊ ကစာ့ခ္ိနး မရြိ၊ နာ့ခ္ိနးမရြိ။ အေ်ခခဵပညာ
ေက္ာငး့သာ့ဘဝရဲ႕ ေနာကးဆဵု့ အေရ့ပါဆဵု့ကာလ ေရာကးလာခဲံ ၿပီမို႔ အငယးတနး့ ေက္ာငး့သာ့ ေတျလို ေပါံပါ့မႈ
မရြိေတာံပါ။ အေ်ခခဵပညာ ေက္ာငး့သာ့ ဘဝကို ေအာငး်မငးစျာ လျနး ေ်မာကး၍ တကၠသိုလး

တကးသူ လညး့တကး၊

ဘျဲ႕ရသူလညး့ရြိ၊ မရသူလညး့ရြိ လုပးငနး့ချငးအသီ့ သီ့ ေရာကးေတာံမြ ဇျနးလ ေရာကး တုိငး့ ငယးစဥး အေ်ခခဵပညာ
ေက္ာငး့သာ့ဘဝကို သတိရၾက သညး။ ကိုယးံသာ့၊ ကိုယးံသမီ့ ေက္ာငး့လိုကးပို႔ရငး့ ငယးစဥးက ကိုယးံကုိ ေက္ာငး့ကို
ခဲရာခဲဆစး ပို႔ခဲံသညးံ မိဘမ္ာ့၏ ဒုကၡကို ကိုယး ခ္ငး့စာမိသညး။ ဒါတငး မက။ ေက္ာငး့အတနး့ ပညာေတျ ကို ၿပီ့ဆဵု့ေအာငး
ေခ္ာံကာ၊ ေ်ခာကးကာ တကးေရာကးေစသညးံ မိဘမ္ာ့၏ ဂုဏးေက့္ဇူ့လညး့ ႀကီ့မာ့လြပါ၏။
အေ်ခခဵပညာ ေက္ာငး့သာ့ ဘဝကို အေၾကာငး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ေၾကာငးံ ၿပီ့ဆဵု့ေအာငး ်ဖတးသနး့ ချငးံမရသညးံ
ကေလ့ေတျလညး့ အမ္ာ့ႀကီ့ရြိပါသညး။ အခ္ဳိ႕က ေတာံ မိဘစာ့ဝတးေနေရ့ေၾကာငးံ ေက္ာငး့မထာ့ႏိုငး၍ ထျကးခဲံရ သညး။
အခ္ဳိ႕က ကေလ့ပီပီ ေက္ာငး့စာလုပးရမြာပ္ငး့၍ ေက္ာငး့မတကးခ္ငးေတာံတာမ္ဳိ့ ရြိသညး။ ဘယးလိုပဲ်ဖစး်ဖစး မိဘ
ေတျအေန်ဖငးံ ေက္ာငး့တကးရ မညးံအရျယး ကိုယးံသာ့ငယး၊ သမီ့ငယးမ္ာ့ကို စာသငးေက္ာငး့ ဆီ မေရာကးေရာကးေအာ

ငး

ပို႔ေပ့ သငးံလြပါ၏။ ထုိမြသာ အနာ ဂတးႏိုငးငဵေတားကို ပညာ်ဖငးံ ထု ဆစးကာ ပဵုေဖားႏုိငးမညး်ဖစးသညး။ ယခု အေ်ခခဵ
ပညာေက္ာငး့သာ့ ဘဝေတျ လျနးေ်မာကးခဲံပါၿပီ။ ဘဝ ရဲ႕ ေက္ာငး့ေတားႀကီ့မြာေတာံ မကုနးမခနးး့ႏိုငးသညးံ ပညာေတျ
သငးယူ ေနရဆဲ်ဖစးသညး။ ဘဝရဲ႕ ေက္ာငး့ေတားႀကီ့မြာလညး့ သငး ခနး့စာေတျက အမ္ဳိ့မ္ဳိ့။ ေန႔စဥး မကုနးမခနး့ႏိုငးေသာ
ပညာရပး ေတျ သငးယူေနရသညး။
မို့စကးေတျ တလိမးံလိမးံက္ ေနသညး။ စိနးပနး့ပျငးံေတျက ေက္ာငး့ဝထိပးကေန ကေလ့ ငယးေတျကို
ဝမး့သာအာ့ရ ဆီ့ ႀကိဳေနသညး။ စိမး့စိုေနသညးံ သစး ပငးေပါကးကေလ့ေတျ မၾကာမီ ေရာကးလာေတာံမညး်ဖစးသညး။
ထုိသစးပငးေပါကးကေလ့ေတျ ႀကီ့ထျာ့လာလြ္ငး က္နး့မာသနး စျမး့သညးံ သစးပငးႀကီ့ေတျ ်ဖစး လာမညးဟု
ယဵုၾကညးေမြ္ားလငးံ ရပါသညး။ လငး့လကးသညးံ ေနေရာငး်ခညး၊ ေကာငး့မျနးသညးံ ေ်မသာ့၊ စနစးက္သညးံ စိုကးပ္ဳိ့
မႈေတျေတာံ လိုအပးပါလိမးံမညး။
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