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****ရာဂႏွင့္တူေသာရာဂႏွင့္တူေသာရာဂႏွင့္တူေသာရာဂႏွင့္တူေသာ    မီးသည္မရိွ။မီးသည္မရိွ။မီးသည္မရိွ။မီးသည္မရိွ။    

****ေဒါသႏွင့္တူေသာေဒါသႏွင့္တူေသာေဒါသႏွင့္တူေသာေဒါသႏွင့္တူေသာ    ဖမ္းယူတတ္ေသာဖမ္းယူတတ္ေသာဖမ္းယူတတ္ေသာဖမ္းယူတတ္ေသာ    သတၱဝါသည္မရိွ။သတၱဝါသည္မရိွ။သတၱဝါသည္မရိွ။သတၱဝါသည္မရိွ။    

****ေမာဟေမာဟေမာဟေမာဟ    ႏွင့္တူေသာႏွင့္တူေသာႏွင့္တူေသာႏွင့္တူေသာ    ပိုက္ကြန္သည္မရိွ။ပိုက္ကြန္သည္မရိွ။ပိုက္ကြန္သည္မရိွ။ပိုက္ကြန္သည္မရိွ။    

****တဏွာႏွင့္တူေသာတဏွာႏွင့္တူေသာတဏွာႏွင့္တူေသာတဏွာႏွင့္တူေသာ    ျမစ္သည္ျမစ္သည္ျမစ္သည္ျမစ္သည္    မရိွ။မရိွ။မရိွ။မရိွ။    

    

((((ဓမၼပဒဓမၼပဒဓမၼပဒဓမၼပဒ))))    

    

 

 

 

 

အမွားအယြင္းမကင္းႏုိင္ေသာ လူသားဘဝတြင္ အသိအျမင္ အေတြးအေခၚ ျမင့္မားျခင္းျဖင့္ 

အမွန္တရားကို ျမတ္ႏုိးသူျဖစ္လာကာ မိမိကိုယ္ကုိ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္သူ ျဖစ္လာရေပမည္။ 
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ပုံႏွိပ္မွတ္တမ္းပုံႏွိပ္မွတ္တမ္းပုံႏွိပ္မွတ္တမ္းပုံႏွိပ္မွတ္တမ္း    

စာမူခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္စာမူခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္စာမူခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္စာမူခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ - ၁၂၃၄/ ၂၀၀၃ (၁၂) 

မ်က္ႏွာဖုံးခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္မ်က္ႏွာဖုံးခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္မ်က္ႏွာဖုံးခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္မ်က္ႏွာဖုံးခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္    - ၄၄/ ၂၀၀၄(၁) 

ဒုတိယအႀကိမ္ဒုတိယအႀကိမ္ဒုတိယအႀကိမ္ဒုတိယအႀကိမ္    -၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 

အုပ္ေရအုပ္ေရအုပ္ေရအုပ္ေရ - ၁၀၀၀ 

မ်မ်မ်မ်က္ႏွာဖုံးပန္းခ်ီက္ႏွာဖုံးပန္းခ်ီက္ႏွာဖုံးပန္းခ်ီက္ႏွာဖုံးပန္းခ်ီ    - ေရႊစုိးဟန္ 

ကြန္ျပဴတာစာစီကြန္ျပဴတာစာစီကြန္ျပဴတာစာစီကြန္ျပဴတာစာစီ    - ျမားနတ္ေမာင္ 

ထုတ္ေဝသူထုတ္ေဝသူထုတ္ေဝသူထုတ္ေဝသူ    - ဦးခင္ေမာင္ဦး (၆၃၇-ယာယီ)၊ ျမတ္ပန္းရဂုံစာေပ  အမွတ္-၄၇၃(က) နီလာ ၆ 

လမ္း(၈) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

မ်က္ႏွာဖုံးႏွင့္အတြင္းစာသားပုံႏိွပ္သူမ်က္ႏွာဖုံးႏွင့္အတြင္းစာသားပုံႏိွပ္သူမ်က္ႏွာဖုံးႏွင့္အတြင္းစာသားပုံႏိွပ္သူမ်က္ႏွာဖုံးႏွင့္အတြင္းစာသားပုံႏိွပ္သူ    - ေဒါက္တာေအးေအးျမင့္(ၿမဲ-၀၃၉၉၉) ျမစ္မခေအာ့ဖ္ဆက္၊ 

အမွတ္၁၂၂၊ ၃၃လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
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မာတိကာမာတိကာမာတိကာမာတိကာ    

အေၾကာင္းအရာအေၾကာင္းအရာအေၾကာင္းအရာအေၾကာင္းအရာ    

၁။၁။၁။၁။    ကဲ့ရဲ႕ထုိက္စြာကဲ့ရဲ႕ထုိက္စြာကဲ့ရဲ႕ထုိက္စြာကဲ့ရဲ႕ထုိက္စြာ    ယုတ္မာေသာအက်င့္ယုတ္မာေသာအက်င့္ယုတ္မာေသာအက်င့္ယုတ္မာေသာအက်င့္    

၂။၂။၂။၂။    အေတြ႔ကိုမေရွာင္ႏုိင္တ့ဲအခါအေတြ႔ကိုမေရွာင္ႏုိင္တ့ဲအခါအေတြ႔ကိုမေရွာင္ႏုိင္တ့ဲအခါအေတြ႔ကိုမေရွာင္ႏုိင္တ့ဲအခါ    

၃။၃။၃။၃။    ကာမဂုဏ္ျဖစ္ပြားရာအေၾကာင္းငါးမ်ိဳးကာမဂုဏ္ျဖစ္ပြားရာအေၾကာင္းငါးမ်ိဳးကာမဂုဏ္ျဖစ္ပြားရာအေၾကာင္းငါးမ်ိဳးကာမဂုဏ္ျဖစ္ပြားရာအေၾကာင္းငါးမ်ိဳး    

၄။၄။၄။၄။    ကာေမသုမိစာၦကာေမသုမိစာၦကာေမသုမိစာၦကာေမသုမိစာၦစာစာစာစာရကုိရကုိရကုိရကုိ    ေရွာင္သျဖင့္အက်ိဳးျဖစ္ျခင္းေရွာင္သျဖင့္အက်ိဳးျဖစ္ျခင္းေရွာင္သျဖင့္အက်ိဳးျဖစ္ျခင္းေရွာင္သျဖင့္အက်ိဳးျဖစ္ျခင္း    ၄၄၄၄    မ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳး    

၅။၅။၅။၅။    ပ႑ဳက္ပ႑ဳက္ပ႑ဳက္ပ႑ဳက္        ၅၅၅၅    မ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳး    

၆။၆။၆။၆။    ေလာကစည္းကမ္းေလာကစည္းကမ္းေလာကစည္းကမ္းေလာကစည္းကမ္း    

၇။၇။၇။၇။    ႀကိဳးခ်င္းထားႀကိဳးခ်င္းထားႀကိဳးခ်င္းထားႀကိဳးခ်င္းထား    ႀကိဳးခ်င္းၿငိႀကိဳးခ်င္းၿငိႀကိဳးခ်င္းၿငိႀကိဳးခ်င္းၿငိ    

၈။၈။၈။၈။    စိတ္ကစိတ္ကစိတ္ကစိတ္က    စတင္ျပစ္မွားၾကတယ္စတင္ျပစ္မွားၾကတယ္စတင္ျပစ္မွားၾကတယ္စတင္ျပစ္မွားၾကတယ္    

၉။၉။၉။၉။    ခဲအုိေမႊေသာမီးခဲအုိေမႊေသာမီးခဲအုိေမႊေသာမီးခဲအုိေမႊေသာမီး    

၁၀။၁၀။၁၀။၁၀။    အျပာ႐ုပ္ရွင္အျပာ႐ုပ္ရွင္အျပာ႐ုပ္ရွင္အျပာ႐ုပ္ရွင္    

၁၁။၁၁။၁၁။၁၁။    ဘတ္စ္ဘတ္စ္ဘတ္စ္ဘတ္စ္ကားေပၚမွာကားေပၚမွာကားေပၚမွာကားေပၚမွာ    ကာေမသုသတိထားကာေမသုသတိထားကာေမသုသတိထားကာေမသုသတိထား    

၁၂။၁၂။၁၂။၁၂။    ဖြဲတစ္ဆုပ္ႏုိင္ေသးရင္ဖြဲတစ္ဆုပ္ႏုိင္ေသးရင္ဖြဲတစ္ဆုပ္ႏုိင္ေသးရင္ဖြဲတစ္ဆုပ္ႏုိင္ေသးရင္    

၁၃။၁၃။၁၃။၁၃။    မယားခုိးမယားခုိးမယားခုိးမယားခုိး    

၁၄။၁၄။၁၄။၁၄။    မၿပံဳးေၾကာင့္မၿပံဳးေၾကာင့္မၿပံဳးေၾကာင့္မၿပံဳးေၾကာင့္    မၿပံဳးႏုိင္ပါမၿပံဳးႏုိင္ပါမၿပံဳးႏုိင္ပါမၿပံဳးႏုိင္ပါ    

၁၅။၁၅။၁၅။၁၅။    ေမထုန္ငယ္ေမထုန္ငယ္ေမထုန္ငယ္ေမထုန္ငယ္    ခုႏွစ္ပါးခုႏွစ္ပါးခုႏွစ္ပါးခုႏွစ္ပါး    

၁၆။၁၆။၁၆။၁၆။    အိမ္တြင္းေအိမ္တြင္းေအိမ္တြင္းေအိမ္တြင္းေရးအ႐ႈရးအ႐ႈရးအ႐ႈရးအ႐ႈပ္ပ္ပ္ပ္    

၁၇။၁၇။၁၇။၁၇။    ကာမဂုဏ္ဆိုတာကာမဂုဏ္ဆိုတာကာမဂုဏ္ဆိုတာကာမဂုဏ္ဆိုတာ    

၁၈။၁၈။၁၈။၁၈။    ကာေမသုကံကာေမသုကံကာေမသုကံကာေမသုကံ    အျပစ္ဒဏ္အျပစ္ဒဏ္အျပစ္ဒဏ္အျပစ္ဒဏ္    ၁၄၁၄၁၄၁၄ခ်က္ခ်က္ခ်က္ခ်က္    

၁၉။၁၉။၁၉။၁၉။    ပထမပါရာဇိကပထမပါရာဇိကပထမပါရာဇိကပထမပါရာဇိက    သိကၡာပုဒ္ကိုသိကၡာပုဒ္ကိုသိကၡာပုဒ္ကိုသိကၡာပုဒ္ကို    ထပ္ဆင့္ပညတ္ျခင္းထပ္ဆင့္ပညတ္ျခင္းထပ္ဆင့္ပညတ္ျခင္းထပ္ဆင့္ပညတ္ျခင္း    

၂၀။၂၀။၂၀။၂၀။    ကာယကံကဂၢသိကၡာပုဒ္ကာယကံကဂၢသိကၡာပုဒ္ကာယကံကဂၢသိကၡာပုဒ္ကာယကံကဂၢသိကၡာပုဒ္    

၂၁။၂၁။၂၁။၂၁။    ရေသ့ႀကီးရေသ့ႀကီးရေသ့ႀကီးရေသ့ႀကီး    ဈာဈာဈာဈာန္ေလွ်ာန္ေလွ်ာန္ေလွ်ာန္ေလွ်ာ    

၂၂။၂၂။၂၂။၂၂။    ေမွာင္လြန္းေသာညေမွာင္လြန္းေသာညေမွာင္လြန္းေသာညေမွာင္လြန္းေသာည    

၂၃။၂၃။၂၃။၂၃။    အုပ္ထိန္းျခင္းအုပ္ထိန္းျခင္းအုပ္ထိန္းျခင္းအုပ္ထိန္းျခင္း    မကင္းေသာမိန္းမမ်ားမကင္းေသာမိန္းမမ်ားမကင္းေသာမိန္းမမ်ားမကင္းေသာမိန္းမမ်ား    

၂၄။၂၄။၂၄။၂၄။    မလိႅကာမိဖုရားမလိႅကာမိဖုရားမလိႅကာမိဖုရားမလိႅကာမိဖုရား    

၂၅။၂၅။၂၅။၂၅။    လင္ခုိးမလင္ခုိးမလင္ခုိးမလင္ခုိးမ    

၂၆။၂၆။၂၆။၂၆။    ၾကာကူလီဟုၾကာကူလီဟုၾကာကူလီဟုၾကာကူလီဟု    ေခၚၾကသည္ေခၚၾကသည္ေခၚၾကသည္ေခၚၾကသည္    

၂၇။၂၇။၂၇။၂၇။    အခ်စ္ကိစၥမဟုတ္အခ်စ္ကိစၥမဟုတ္အခ်စ္ကိစၥမဟုတ္အခ်စ္ကိစၥမဟုတ္    

၂၈။၂၈။၂၈။၂၈။    ကာေမသုမိစာၦကာေမသုမိစာၦကာေမသုမိစာၦကာေမသုမိစာၦစာစာစာစာရစိတ္ကိုရစိတ္ကိုရစိတ္ကိုရစိတ္ကို    ေျဖေဖ်ာက္နည္းေျဖေဖ်ာက္နည္းေျဖေဖ်ာက္နည္းေျဖေဖ်ာက္နည္း    

၂၉။၂၉။၂၉။၂၉။    က်မ္းကိုးစာရင္းက်မ္းကိုးစာရင္းက်မ္းကိုးစာရင္းက်မ္းကိုးစာရင္း 
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က့ဲရဲ႕ထုိက္စြာ ယုတ္မာေသာအက်င့္က့ဲရဲ႕ထုိက္စြာ ယုတ္မာေသာအက်င့္က့ဲရဲ႕ထုိက္စြာ ယုတ္မာေသာအက်င့္က့ဲရဲ႕ထုိက္စြာ ယုတ္မာေသာအက်င့္ 
 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္တဲ့အျပစ္ဟာ အလြန္ရွက္စရာ ေကာင္းလွတဲ့အျပစ္ 

တစ္ခုပါပဲ။ 

လူမသိျပန္ရင္လည္း ကိုယ့္လိပ္ျပာကိုယ္ ရွက္တတ္ပါတယ္။ လူေတြသိျပန္ရင္လည္း 

အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္း ကိစၥႀကီးရယ္ပါ။ ကာမဂုဏ္အားျဖင့္ ေမွာက္မွားစြာ လြန္က်ဴးျခင္းကိုမျပဳဖုိ႔ 

တရားေတာ္က ပညတ္ထားသလုိ ဥပေဒလည္း ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္တယ္။  

ကာေမသုမိစာၦစာရကံ အျပစ္နဲ႔ အေျပာခံရသူဟာ အျခားအျပစ္ထက္ေတာင္ 

ပုိအေျပာခံရပါတယ္။ အကဲ့ရဲ႕ ခံရတတ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္တည္း က်ဴးလြန္သူဟာ 

အေျပာခံရတာ မဟုတ္ဘဲ မိဘ၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေရာ၊ ေဆြေရာမ်ိဳးပါမက်န္ 

အေျပာခံရတာျဖစ္တယ္။ ရာဇဝင္နဲ႔ခ်ီၿပီး အေျပာခံရတယ္။ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းေတြထမွဲာ အဲသည္ကိစၥမ်ိဳးနဲ႔ 

အကဲ့ရဲ႕ခံရတာဟာ မ်က္ႏွာထားလို႔မရေအာင္ ခံရတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ သူမ်ားတံေထြးခြက္ 

ပက္လက္ေမ်ာတာမ်ိဳးရယ္ပါ။ ပညာဘယ္ေလာက္ပဲ တတ္တတ္၊ ဥစၥာဘယ္ေလာက္ပဲ 

ရိွရိွ၊  နာမည္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပႀဲကီးႀကီး ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို က်ဴးလြန္တာ 

လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္း နာမည္ပ်က္ေတာ့တာပဲ။ သိကၡာဆယ္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ 

အျခားဘက္က ေတာ္တာမွန္သမွ် အဲသည္အမွားတစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ေမွးမိွန္ကုန္ပါေရာ။ 

အရွင္ဇနကာဘိဝံသက ရတနာဂုဏ္ရည္စာအုပ္မွာ ကာမဂုဏ္ဆိုတာကို သည္လုိအနက္ 

ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ ကာမဂုဏ္။ကာမဂုဏ္။ကာမဂုဏ္။ကာမဂုဏ္။ ကာမဂုဏ္ဆုိတာ မိန္းမ ေယာက်္ား ႏွစ္ဦးသားတုိ႔ ေပ်ာ္ပါးရႊင္ျမဴး 

ၾကည္ႏူးေပါင္းဖက္ျခင္းကို ကာမဂုဏ္ဟု ဆုိသည္။ ဤသို႔ဆက္ဆံမႈကို မျပဳက်င့္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္၍ 

စင္စင္ၾကယ္ၾကယ္ ေနႏုိင္က အေကာင္းဆုံးျဖစ္၏။ မေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ပါမူ ကိုယ္ပုိင္အိမ္သူ အိမ္ရွင္ 

(ဇနီးေမာင္ႏံွ) ေမြ႔ေလ်ာ္၍ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲရာ၏။ ထုိသို႔ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းကို ေလာကအလိုက္ 

ပညာရိွတို႔ မကဲ့ရဲ႕ထိုက္ပါဟု ဆုိလိုသည္။ 

ဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသက ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို ကဲ့ရဲ႕ထိုက္စြာ 

ယုတ္မာေသာအက်င့္ဟု ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ((((ရတနာ့ဂုဏ္ရည္ရတနာ့ဂုဏ္ရည္ရတနာ့ဂုဏ္ရည္ရတနာ့ဂုဏ္ရည္    ႏွာႏွာႏွာႏွာ////၂၄၀၂၄၀၂၄၀၂၄၀)))) ကဲ့ရဲ႕ထိုက္စြာ 

ယုတ္မာေသာ အက်င့္။ 

ကိုယ္ပုိင္ ဇနီးေမာင္ႏံွျခင္းမွ လြန္က်ဴးေဖာက္ျပား၍ သူမ်ားပုိင္ဇနီးႏွင့္လည္းေကာင္း၊ 

ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္တို႔ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း 

သေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ျဖစ္ေစ လြန္က်ဴးေဖာက္ျပားေသာ ေယာက်္ား၏အက်င့္၊ 

မိမိကိုပုိင္ေသာေယာက်္ားမွ ေဖာက္ျပားက်ဴးလြန္၍ တစ္ပါးေသာေယာက်္ားႏွင့္ ေပ်ာ္ျမဴးေသာ 

မိန္းမ၏ အက်င့္သည္ ကဲ့ရဲ႕ဖြယ္ရာ ယုတ္မာေသာအက်င့္တည္းလို႔ ေရးသားမိန္႔ခ့ဲပါသည္။ 
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ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို က်ဴးလြန္တာဟာ ယုတ္မာလို႔သာ က်ဴးလြန္ရၾဲကတာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အရွက္တရား၊ အေၾကာက္တရားရိွသူေတြဟာ ဘယ္လိုမွ မက်ဴးလြန္ရဲၾကပါဘူး။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရ က်ဴးလြန္ၿပီဆိုရင္ မသိလုိ႔ က်ဴးလြန္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ 

သိလ်က္ကေန က်ဴးလြန္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါးပါးသီလမွာ ကာေမသုမိစာၦစာရဆိုတ့ဲ 

မေကာင္းက်င့္ကို ေရွာင္ပယ္ေစျခင္းဟာ လူ႔က်င့္ဝတ္ကို စည္းေဘာင္ခ်ထားျခင္းပါပဲ။ 

ကာေမသုဟာ ဒုစ႐ုိက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ လူသိေအာင္ပျဲဖစ္ျဖစ္၊ 

လူမသိေအာင္ပဲ က်ဴးလြန္က်ဴးလြန္ အျပစ္ရိွတာပါပဲ။ ဓမၼသတ္နဲ႔ တရားဥပေဒတို႔မွာလည္း 

ကာေမသုမိစာၦစာရကို အေၾကာင္းျပဳ သတ္မွတ္ထားတာေတြ ရိွပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က ကာေမသုကုိ 

က်ဴးလြန္ရင္၊ လူမသိတဲ့ အေျခအေနဆိုရင္ အျပစ္မရိွဘူး ထင္ၾကပါတယ္။ မိန္းကေလးက 

သေဘာတူရင္၊ ေယာက်္ားေလးက သေဘာတူရင္ အျပစ္မျဖစ္ဘူး ထင္ၾကပါတယ္။ အဲတာ 

သိပ္မွားပါတယ္။ 

ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး သံသရာဝါဒကို ယံုရင္အျပစ္ဘယ္ေလာက္ႀကီးတယ္ဆိုတာ 

သိပါလိမ့္မယ္။ ယခုျပဳမိတဲ့ကံဟာ ေနာင္မွာ ျပန္ခံရမွာပဲ။ ယခုဘဝမွာ မခံရဘူးဆိုတာေတာင္မွ 

ေနာင္ဘဝမွာ ခံရမွာပါပဲ။ 

ပါရမီရွင္ျဖစ္တဲ့ အရွင္အာနႏၵာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးေတာင္ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဘယ္လိုျဖစ္ၿပီး 

ဘယ္လုိခံရတယ္ဆိုတာေတာ့... 

အရွင္အာနႏၵာဟာ ကမာၻတစ္သိန္းမွ် ပါရမီေတြ ျဖည့္ၿပီးေနာက္ ကၽြတ္တန္းဝင္ေတာ့မယ့္ 

ဤကမာၻမွာ သူဟာ အမွားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ေရႊပန္းထိမ္သည္ရဲ႕ သားဘဝမွာ လူမုိက္ 

လူေတသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေပါင္းမိၿပီး ကာေမသုမိစာၦစာရကံကုိ က်ဴးလြန္ခ့ဲပါတယ္။ အဲသည္ 

အကုသိုလ္ကံဟာ သံသရာမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ ပါခဲ့သလဲဆိုရင္ ေယာ႐ုဝငရမွဲာ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက်တယ္။ 

လြတ္ေျမာက္တဲ့ အခါက်ျပန္ေတာ့ ေမ်ာက္ဘဝအေရာက္မွာ ေဝွးေစ့ကို ကိုက္ေဖာက္ 

ခံရျပန္တယ္။ ေနာက္တစ္ဘဝမွာ ႏြားဘဝေရာက္ျပန္ေတာ့ ေဝွးေစ့အထုတ္ခံရျပန္တယ္။ 

သံသရာမွာ အဲသည္ေလာက္နဲ႔ ၿပီးသလားဆိုေတာ့ မၿပီးေသးျပန္ဘူး။ 

လူ႔ဘဝရတ့ဲအခါမွာ မိန္းမမဟုတ္၊ ေယာက်္ားမဟုတ္ ပ႑ဳတ္ျဖစ္ရတယ္။ အဲသည္ေနာက္ 

ငါးဘဝအေရာက္ နတ္ျပည္မွာ နတ္ျဖစ္ေတာ့လည္း နတ္သားမျဖစ္ဘဲ နတ္သမီးခ်ည္း 

ငါးဘဝလံုးလံုး ျဖစ္ရတယ္။ ေဟာ၊ လူ႔ျပည္ ျပန္ေရာက္ေတာ့လည္း ေယာက်္ားမျဖစ္ဘဲ 

ဘုရင့္သမီးေတာ္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံဟာ သံသရာမွာ အျပန္တစ္ရာခံရတဲ့ ကံမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေပါ့ေပါ့ေတြးရင္ေတာ့ ခံရတာဘယ္သိပါ့မလဲ။ သံသရာဝါဒနဲ႔ ခ်ီၿပီးေတြးရင္ေတာ့ 
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အလြန္ၾကက္သီးထစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ ကာေမသုမိစာၦစာရ အားႀကီးလို႔ ေလာဟကုမိ႓ေခၚတ့ဲ 

သံေရပူငရမွဲာခံရတ့ဲ သူေဌးသားေလးေယာက္ အျဖစ္ဟာလည္း ရာဇဝင္မွာ စာတင္ခဲ့ရတ့ဲ 

အျဖစ္ပါပဲ။ 

“ဒု သ န ေသာ” လုိ႔ေအာ္ၿပီး ငရမွဲာ ကၽြမ္းျပန္ေနၾကရပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ 

ခံရပါတယ္။ အဲသည္ကံကိုျပဳလို႔ ယခုဘဝမွာတင္ ဒုကၡေရာက္သူေတြရဲ႕ အေၾကာင္းေတြကုိ 

သည္စာအုပ္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။ 

ကာေမသုကံဟာ ေနာင္ဘဝေရာက္မွ  ဒုကၡေရာက္တာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ယခုလက္ငင္း 

လက္ေတြ႔ဘဝမွာေတာင္ ဒုကၡေတြ အျပစ္ေတြရတတ္ပါတယ္။ ကဲ့ရဲ႕ထိုက္စြာ ယုတ္မာေသာအက်င့္ 

ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲသည္ကံျပဳမူရင္ ကဲ့ရဲ႕ခံရမွာပါပဲ။ က့ဲရဲ႕မႈရဲ႕ေနာက္မွာ မေကာင္းတ့ဲ 

သက္ေရာက္မႈေတြ လိုက္လာတတ္ပါတယ္။ 

ကဲ့ရဲ႕ခံရမွာကို ႀကိဳေတြးထားရမယ္။ ေလာကဟာ လူေတြနဲ႔ အတူေနၿပီး၊ လူေတြနဲ႔ 

ဖြဲ႔စည္းထားတာ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ လူရဲ႕ပစ္ပယ္ျခင္း မခံရေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္တယ္။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံဟာ ကဲ့ရဲ႕ထိုက္စြာ ယုတ္မာေသာအက်င့္ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ 
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အေတြ႔ကုိမေရွာင္ႏိုင္အေတြ႔ကုိမေရွာင္ႏိုင္အေတြ႔ကုိမေရွာင္ႏိုင္အေတြ႔ကုိမေရွာင္ႏိုင္တ့ဲအခါတ့ဲအခါတ့ဲအခါတ့ဲအခါ    

ေက်ာ္ေအာင္ဟာ ကာေမသုမိစာၦစာရကံကုိ ဘဝတစ္ေကြ႔မွာ အမွတ္မထင္က်ဴးလြန္မိလုိ႔ 

သူ႔ဘဝဟာ  အေျပာင္းအလႀဲကီး ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရပါတယ္။ ဘယ္လုိမွ သူမေတြးထင္ထားတ့ဲ 

အရာဟာ  ခရီးစဥ္တစ္ခုမွာ ထၿပီးျဖစ္တာပါပဲ။ အဲသည္ခရီးစဥ္ဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္က တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး 

အေၾကာင္းကံက တစ္မ်ိဳးဖန္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။        

သူ႔ရည္ရြယ္ခ်က္က ျပည္ၿမိဳ႕ကိုသြားၿပီး သူတို႔ေဆးတိုက္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး 

ရွာဖုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ ျပည္ၿမိဳ႕မွာသူတို႔ ေဆးတိုက္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မရိွဘူး။ ေဆးတုိက္ပုိင္ရွင္က 

အဲသည္ကိစၥအတြက္ ေက်ာ္ေအာင္ကို ျပည္ၿမိဳ႕ကိုလႊတ္လိုက္တာျဖစ္တယ္။ 

ေက်ာ္ေအာင္ဟာ (…………) ေဆးတိုက္ရဲ႕ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ျဖစ္တယ္။ 

ေဆးတိုက္ပုိင္ရွင္ရဲ႕ လူယံုတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာ္ေအာင္ဟာ ႐ုိးသားတယ္။ 

အလုပ္ေပၚမွာ သစၥာရိွသလို အေျမာ္အျမင္လည္း ႀကီးတယ္။ ေဆးတိုက္မွာ လုပ္သက္ 

ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ သူ႔အသက္ ႏွစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္ကတည္းက အလုပ္ဝင္လုပ္ခဲ့တယ္။  

အလုပ္ဝင္စကေတာ့ ႐ိုး႐ုိး အေရာင္းေဈးသည္ တစ္ဦးပါပဲ။ ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္လုပ္ၿပီးမွ သူဟာ 

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။        

ျပည္ၿမိဳ႕ကို သူတစ္ေယာက္တည္း ခရီးထြက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။  ျပည္အျမန္ရထားကုိ 

စီးခဲ့တယ္။ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးက ေန႔လည္တစ္နာရီမွာ ရထားထြက္ပါတယ္။        

သူ႔ထိုင္ခုံနဲ႔ ကပ္လ်က္မွာ သူ႔ထက္အသက္ ႏွစ္ႏွစ္ငယ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး ပါလာတယ္။ 

ေက်ာ္ေအာင္ရဲ႕ အသက္က  သံုးဆယ္ေလး၊ အဲသည္ အမ်ိဳးသမီးအသက္က သံုးဆယ္ႏွစ္။ 

ထုိင္ခုံတစ္ခုတည္းမွာ  အတူတကြ  ရထားစီးရာကေန စကားေျပာ ျဖစ္ၾကတယ္။ တစ္ဦး 

ပါလာတာကို တစ္ဦးစားၾကရာက ပုိမုိရင္းႏီွးလာတယ္။ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕နာမည္က မထားထားလုိ႔ 

ေခၚပါတယ္။ အသားညိဳၿပီး ကိုယ္လုံးကိုယ္ေပါက္ ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္း ျဖစ္တယ္။ 

ႏွာတံေပၚတယ္။ မထားထားက ျပည္ၿမိဳ႕ကို မေရာက္ဘူးလို႔ အလည္အပတ္ သြားတာလုိ႔ 

ေျပာတယ္။ ဘုရားဖူးၿပီး တစ္ညႏွစ္ည အိပ္ျပန္မယ္လို႔ ေက်ာ္ေအာင္ သိခဲ့တယ္။        

ရန္ကုန္က တစ္နာရီထြက္တဲ့ ျပည္ရထားက ျပည္ၿမိဳ႕ကုိ ညကိုးနာရီ ဆုိက္တယ္။ 

တစ္လမ္းလံုး စကားေျပာဆို ရင္းႏွီးခဲ့ၾကတယ္။ ေက်ာ္ေအာင္စိတ္မွာ လႈပ္ရွားေနတယ္။  

မထားထားရဲ႕ အမူအရာေတြကလည္း လူပ်ိဳႀကီး ေက်ာ္ေအာင္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ 

ျဖစ္ေနတယ္။        

ေက်ာ္ေအာင္ဟာ စီးပြားေရးဘက္မွာသာ အာ႐ုံမ်ားခဲ့ၿပီး မိန္းမေတြနဲ႔ နီးနီးစပ္စပ္မရိွဘူး။ 

မိန္မအခ်ိဳ႕ရဲ႕ သေဘာကုိ သူမသိဘူး။ ရည္းစားလည္း ထားဖူးခဲ့သူ မဟုတ္ပါဘူး။ 
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ျပည္ၿမိဳ႕ကိုေရာက္ေတာ့ မထားထားက ေက်ာ္ေအာင္ကို ဘယ္မွာတည္းမွာလလဲို႔ ေမးတယ္။ 

ေက်ာ္ေအာင္က တည္းခုိခန္းတစ္ခုခုမွာ တည္းခုိမယ့္အေၾကာင္း ေျပာျပလုိက္တယ္။ မထားထားက 

သူပါလိုက္ၿပီး တည္းခုိခ်င္ေၾကာင္းေျပာတယ္။  

ေက်ာ္ေအာင္စိတ္မွာ အဲသည္အခ်ိန္အထိ ႐ိုး႐ုိးသားသားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တည္းခုိခန္း 

တစ္ခုခုသြားၿပီး တစ္ေယာက္တစ္ခန္း ငွားမယ္လို႔ စဥ္းစားခဲ့တယ္။ 

ဆိုကၠားတစ္စီးငွားၿပီး တည္းခုိဖုိ႔ေနရာ လုိက္ရွာၾကတယ္။ ပထမေရာက္တဲ့ တည္းခုိခန္းက 

ေနရာမရိွဘူး။ ဒုတိယေရာက္တဲ့ တည္းခုိခန္းမွာ တစ္ေယာက္အခန္း မရိွေတာ့ဘူး။ 

ႏွစ္ေယာက္တြဲခန္းပဲ ရတယ္။ တတိယေရာက္တဲ့ တည္းခုိခန္းမွာလည္း ႏွစ္ေယာက္ခန္းပဲ ရတယ္။ 

အခ်ိန္က မုိးခ်ဳပ္လာၿပီ။ မုိးကလည္း ရြာေနတယ္။ သည္ညေတာ့ ရသလို တည္းခုိခန္းမွာပဲ 

ဆိုၿပီး အခန္းငွားမိတယ္။ ေက်ာ္ေအာင္ဟာ သူစိမ္းမိန္းကေလး တစ္ဦးနဲ႔ အတူအိပ္ရလုိ႔ 

အိမ္မေပ်ာ္ဘူး။ ႏွစ္ေယာက္အခန္းက ခုတင္တစ္လံုးစီ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ခုတင္ေပၚမွာ 

သူအိပ္လို႔ မေပ်ာ္ဘူး။ မုိးကလည္း သည္းသည္းမည္းမည္း ရြာေနတယ္။ နံနက္မုိးလင္းခါနီးမွ 

ေက်ာ္ေအာင္ဟာ အိပ္လို႔ေပ်ာ္တယ္။  အဲသည္ညက ဘာအမွားမွ အမွားအယြင္းမျဖစ္ပါဘူး။ 

ေက်ာ္ေအာင္စိတ္ကို ေက်ာ္ေအာင္ ႏုိင္နင္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယေန႔မွာ ေက်ာ္ေအာင္က 

သူ႔ကိစၥအတြက္ သူေလွ်ာက္လုပ္တယ္။ မထားထားကလည္း သူသြားလို႔ရာ သြားတာပဲ။ 

တည္းခုိခန္း မန္ေနဂ်ာကို တစ္ေယာက္အခန္းရရင္ ေပးဖုိ႔မွာခဲ့တယ္။ ပါလာတဲ့အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ 

သူန႔ဲ လင္မယား မဟုတ္ေၾကာင္း သူေျပာျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲသည္ညကလည္း 

တစ္ေယာက္အခန္း မရဘူး။ ႏွစ္ေယာက္အခန္းမွာပဲ သူတုိ႔အတူေနၾကရတယ္။  

မထားထားရဲ႕ အမူအယာေတြဟာ အေျခအေနတစ္ခုကို လမ္းဖြင့္ေပးသလို ျဖစ္ေနတယ္။ 

ေက်ာ္ေအာင္ စိတ္ေတြဟာ ေျခာက္ဆယ္ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ယိမ္းယိုင္လာေတာ့တယ္။ 

တတိယညမွာေတာ့ မွားခဲ့ၿပီ။ 

ေက်ာ္ေအာင္ဟာ အလုပ္ကိစၥၿပီးစီးေပမယ့္ ျပည္ၿမိဳ႕က မျပန္ေသးဘူး။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ 

ျပည္ၿမိဳ႕မွာ ခုႏွစ္ရက္တိတိ အတူေနၾကတယ္။ ေက်ာ္ေအာင္ဟာ မထားထားကို အမွန္တကယ္ 

လက္ထပ္ယူမယ့္အေၾကာင္း ေျပာတယ္။ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ရင္ ဆက္သြယ္ဖို႔အေၾကာင္းေတြ 

ေျပာတယ္။ လိပ္စာအမွန္ေပးပါတယ္။  

ရန္ကုန္ျပန္ဖုိ႔ ရထားလက္မွတ္ ဝယ္ၾကတယ္။ အိမ္ျပန္လက္ေဆာင္ေတြလည္း 

ဝယ္ၾကတယ္။ ၾကင္စဇနီးေမာင္ႏံွလို ျဖစ္ေနၾကတယ္။ အဲသည္ညေနက ညစာထမင္း 

အတူထြက္စားၾကတယ္။ ရထားခ်ိန္က ေဝးေနေသးလုိ႔ တည္းခုိးခန္ျပန္တယ္။ 
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တည္းခုိခန္းျပန္ေရာက္လို႔ ပစၥည္းေတြသိမ္းဆည္းေနစဥ္မွာ အခန္းတံခါးကို ခပ္ျပင္းျပင္း 

ေခါက္သံၾကားရတဲ့အတြက္ ေက်ာ္ေအာင္ဟာ တံခါးကိုဖြင့္ေပးလိုက္တယ္။ တံခါးအျပင္ဘက္္မွာ 

ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕နဲ႔ အရပ္သားသံုးဦး။ 

တစ္ဦးက မထားထားကို အျပင္ဆြဲထုတ္တယ္။ အျပင္ဆြဲထုတ္သူဟာ မထားထားရ႕ဲ 

ခင္ပြန္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပတယ္။ ေက်ာ္ေအာင္ဟာ မ်က္လံုးေတြျပာေဝသြားၿပီး သူဘာမွ 

မေျပာႏုိင္ေအာင္ျဖစ္ရၿပီ။ ဒုကၡေတြနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းေတြ႔ၿပီ။ 

ေလာေလာဆယ္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈ၊ မယားခုိးမႈနဲ႔ အခ်ဳပ္ခံရၿပီး ရတဲပ္ဖြဲ႔စခန္းကုိ 

လိုက္ခဲ့ရတယ္။ မထားထားဟာ ခင္ပြန္းသည္နဲ႔ စိတ္ဆိုးၿပီး အိမ္ကထြက္လာတ့ဲ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 

ျဖစ္တယ္ေလ။ ခင္ပြန္းသည္က စုံစမ္းလိုက္ရင္းက ေက်ာ္ေအာင္နဲ႔ တည္းခုိခန္းမွာအတူမိတာပဲ။ 

သက္ဆုိင္ရာမွာ ေက်ာ္ေအာင္ဟာ အျဖစ္အပ်က္ အမွန္အတိုင္း ရွင္းျပတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

သူဟာ မထားထားနဲ႔အတူ ခုႏွစ္ညေတာင္ အတူအိပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဧည့္စာရင္းမွာ သိသာေနၿပီ။ 

လူပ်ဳိႀကီး ေက်ာ္ေအာင္ဟာ ကာေမသုမိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္မိတဲ့အတြက္ အျပစ္ဒဏ္ 

ခံရေတာ့တယ္။ 

မထားထားကေတာ့ သူ႔ခင္ပြန္းေနာက္ကုိ ျပန္ပါသြားတာပဲ။ ေက်ာ္ေအာင္ဟာ တစ္ခါမွ 

မေရာက္ဖူးတဲ့ အခ်ဳပ္ခန္းထဲ ေရာက္ေတာ့တယ္။  သူ႔ေဆးတုိက္က သည္အေၾကာင္းကုိ 

သိသြားေတာ့ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းေတြ ျဖစ္ရတာေပါ့။ အသက္ႀကီးၿပီျဖစ္တဲ့ သူ႔အေဖနဲ႔ 

အေမလည္း ဒုကၡေတြေရာက္ၾကရတယ္။ 

တရား႐ုံးသြားရ၊ ေထာင္ဝင္စာေတြ႔ရနဲ႔ အလုပ္ေတြ ႐ႈပ္ကုန္ပါေရာ။ ေက်ာ္ေအာင္ဟာ 

သူမ်ားဇနီးမယားကို ေသြးေဆာင္ ေပါင္းသင္းမႈနဲ႔ ေထာင္က်တယ္။ သူေထာင္က်ေနစဥ္မွာ 

သူ႔ေဆးတိုက္ပုိင္ရွင္က သူ႔ေနရာကို လူစားတစ္ေယာက္ ခန္႔လိုက္တယ္။ 

မိန္းကေလးကစလုိ႔ ျဖစ္ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ေပမယ့္ ေက်ာ္ေအာင္ဟာ 

အေတာ္ခံရလုိက္ရတယ္။ သူ႔ဘဝတြက္ အေျခအေန ေျပာင္းသြားေအာင္ကို ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ 

ဒုကၡေပးတဲ့ သည္မိန္းမကို ကလ့ဲစားေခ်ဖုိ႔ကလည္း ဘာအက်ိဳးရိွမွာလဲ။ 

ခရီးသြားရာမွာ မိန္းကေလးကိစၥ သတိထားရမယ္။ ေရွာင္ႏုိင္ေအာင္ ေရွာင္ရမွာျဖစ္တယ္။ 

မေရွာင္ႏုိင္ဘဲ ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို က်ဴးလြန္မိလိုက္တာဟာ ေထာင္ထဲအထိ 

ေရာက္သြားတတ္တယ္။ 
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ကာမဂုဏ္ျဖစ္ပြားရာအေၾကာင္းကာမဂုဏ္ျဖစ္ပြားရာအေၾကာင္းကာမဂုဏ္ျဖစ္ပြားရာအေၾကာင္းကာမဂုဏ္ျဖစ္ပြားရာအေၾကာင္း    ငါးမ်ိဳ းငါးမ်ိဳ းငါးမ်ိဳ းငါးမ်ိဳ း    

ကာမဂုဏ္ျဖစ္ဖုိ႔ အေၾကာင္း (၅)မ်ိဳး ရိွပါတယ္။ အဲသည္အေၾကာင္း (၅)မ်ိဳ းကေန 

ကာမဂုဏ္ျဖစ္တာပဲ။ အခ်ိဳ႕က ကာေမသုမိစာၦစာရကံကုိ က်ဴးလြန္မိၾကတယ္။ 

ကာမဂုဏ္ဟာ အလိုအေလ်ာက္မျဖစ္ပါဘူး။ တုိက္ဆိုင္မႈေပၚမွာ မူတည္ၿပီးျဖစ္လာပါတယ္။ 

တိုက္ဆိုင္မႈေတြေပၚမွာ သတိထားၿပီး ေရွာင္တိမ္းႏုိင္ရင္ ကာမဂုဏ္က လြတ္ႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ 

ကာမဂုဏ္ကို မျဖစ္ေပၚ ျဖစ္ေပၚေအာင္ ႀကိဳးစားယူၾကတယ္။ တိုက္ဆုိင္မႈေတြကုိလည္း 

သတိမထားဘူး။  

ကာမဂုဏ္ျဖစ္ရာအေၾကာင္း (၅) ျဖာကေတာ့... 

၁။၁။၁။၁။    ၾကည့္စရာၾကည့္စရာၾကည့္စရာၾကည့္စရာ    ေကာင္းတ့ဲ႐ုပ္အဂၤါကလည္းေကာင္းတ့ဲ႐ုပ္အဂၤါကလည္းေကာင္းတ့ဲ႐ုပ္အဂၤါကလည္းေကာင္းတ့ဲ႐ုပ္အဂၤါကလည္း    အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း။အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း။အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း။အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း။    

၂။၂။၂။၂။    နားဝင္ပီယံျဖစ္ေသာနားဝင္ပီယံျဖစ္ေသာနားဝင္ပီယံျဖစ္ေသာနားဝင္ပီယံျဖစ္ေသာ    အသံသည္ကလည္းအသံသည္ကလည္းအသံသည္ကလည္းအသံသည္ကလည္း    အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းအေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းအေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းအေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း။။။။    

၃။၃။၃။၃။    နမ္းစရာေကာင္းေသာနမ္းစရာေကာင္းေသာနမ္းစရာေကာင္းေသာနမ္းစရာေကာင္းေသာ    အနအနအနအန႔ံ႔ံ ႔ံ႔ံကလည္းကလည္းကလည္းကလည္း    အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း။အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း။အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း။အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း။    

၄။၄။၄။၄။    ဇီဝွာေခၚဇီဝွာေခၚဇီဝွာေခၚဇီဝွာေခၚ    လွ်ာေပၚမွာလွ်ာေပၚမွာလွ်ာေပၚမွာလွ်ာေပၚမွာ    ထိေတြ႔အပ္ေသာထိေတြ႔အပ္ေသာထိေတြ႔အပ္ေသာထိေတြ႔အပ္ေသာ    အရသာကလည္းအရသာကလည္းအရသာကလည္းအရသာကလည္း    အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း။အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း။အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း။အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း။    

၅။၅။၅။၅။    ကုိယ္ႏွင့္ထိေတြ႔သျဖင့္ကုိယ္ႏွင့္ထိေတြ႔သျဖင့္ကုိယ္ႏွင့္ထိေတြ႔သျဖင့္ကုိယ္ႏွင့္ထိေတြ႔သျဖင့္    ခံစားရေသာခံစားရေသာခံစားရေသာခံစားရေသာ    အထိအေတြ႔သည္လည္းအထိအေတြ႔သည္လည္းအထိအေတြ႔သည္လည္းအထိအေတြ႔သည္လည္း    အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းအေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းအေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းအေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း    

ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။    
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ကာေမသုမိစာၦကာေမသုမိစာၦကာေမသုမိစာၦကာေမသုမိစာၦစာရကုိစာရကုိစာရကုိစာရကုိ    ေရွာင္သျဖင့္ေရွာင္သျဖင့္ေရွာင္သျဖင့္ေရွာင္သျဖင့္    အက်ိဳးျဖစ္ျအက်ိဳးျဖစ္ျအက်ိဳးျဖစ္ျအက်ိဳးျဖစ္ျခင္းခင္းခင္းခင္း    ((((၄၄၄၄))))    မ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳး    

မေရွာင္ႏုိင္ရင္ ယခုဘဝလည္း မေကာင္းဘူး။  ေနာင္ဘဝမွာလည္း မေကာင္းဘူး။ 

ေရွာင္ႏုိင္ရင္လည္း ယခုဘဝလည္း ေကာင္းတယ္။ ေနာင္ဘဝမွာလည္း ေကာင္းပါတယ္။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို ေရွာင္သျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္ျခင္း (၄) မ်ိဳးကေတာ့ 

၁။၁။၁။၁။    မိန္းမပ႑ဳပ္၊မိန္းမပ႑ဳပ္၊မိန္းမပ႑ဳပ္၊မိန္းမပ႑ဳပ္၊    တစ္ဆင့္ခံသုတ္ကုိယူၿပီးမွတစ္ဆင့္ခံသုတ္ကုိယူၿပီးမွတစ္ဆင့္ခံသုတ္ကုိယူၿပီးမွတစ္ဆင့္ခံသုတ္ကုိယူၿပီးမွ    ကာမႈကိုျပဳကာမႈကိုျပဳကာမႈကိုျပဳကာမႈကိုျပဳရသူရသူရသူရသူ((((သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္))))နပုံးေခၚနပုံးေခၚနပုံးေခၚနပုံးေခၚ    မိန္မစိတ္မိန္မစိတ္မိန္မစိတ္မိန္မစိတ္    

ဝင္ေနသူဝင္ေနသူဝင္ေနသူဝင္ေနသူ    မျဖစ္ႏုိင္ျခင္းအက်ိဳး။မျဖစ္ႏုိင္ျခင္းအက်ိဳး။မျဖစ္ႏုိင္ျခင္းအက်ိဳး။မျဖစ္ႏုိင္ျခင္းအက်ိဳး။    

၂။၂။၂။၂။    အစုံမဲ့၊အစုံမဲ့၊အစုံမဲ့၊အစုံမဲ့၊    အစပ္မ့ဲ၊အစပ္မ့ဲ၊အစပ္မ့ဲ၊အစပ္မ့ဲ၊    အသံမဲ့၊အသံမဲ့၊အသံမဲ့၊အသံမဲ့၊    အဓိပၸာယ္မဲ့ေသာအဓိပၸာယ္မဲ့ေသာအဓိပၸာယ္မဲ့ေသာအဓိပၸာယ္မဲ့ေသာ    ဥဘေတာဗ်ည္းဥဘေတာဗ်ည္းဥဘေတာဗ်ည္းဥဘေတာဗ်ည္း    မျဖစ္ႏုိင္ျခင္းအက်ိဳး။မျဖစ္ႏုိင္ျခင္းအက်ိဳး။မျဖစ္ႏုိင္ျခင္းအက်ိဳး။မျဖစ္ႏုိင္ျခင္းအက်ိဳး။    

၃။၃။၃။၃။    ပတ္ဝန္းက်င္ပတ္ဝန္းက်င္ပတ္ဝန္းက်င္ပတ္ဝန္းက်င္    လူမ်ားအလည္၌လူမ်ားအလည္၌လူမ်ားအလည္၌လူမ်ားအလည္၌    လူခ်စ္လူခင္မ်ားရျခင္းအက်ိဳး။လူခ်စ္လူခင္မ်ားရျခင္းအက်ိဳး။လူခ်စ္လူခင္မ်ားရျခင္းအက်ိဳး။လူခ်စ္လူခင္မ်ားရျခင္းအက်ိဳး။    

၄။၄။၄။၄။    ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီးေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီးေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီးေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး    ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ခ်မ္းသာသုခႏွင့္    ေနထုိင္ရျခင္း။ေနထုိင္ရျခင္း။ေနထုိင္ရျခင္း။ေနထုိင္ရျခင္း။    

ဇာတ္ေတာ္ေတြမွာ ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို မေရွာင္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေနာင္ဘဝမွာ 

ခံရတာေတြရိွပါတယ္။ ေရွာင္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးထူးခံစားရတာေတြလည္း ရိွျပန္ပါတယ္။ 
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ပ႑ဳတ္ပ႑ဳတ္ပ႑ဳတ္ပ႑ဳတ္    ((((၅၅၅၅) ) ) ) မ်ိဳ းမ်ိဳ းမ်ိဳ းမ်ိဳ း    

ပ႑ဳတ္ဆိုတာ ေယာက်္ားေကာင္း ေယာက်္ားျမတ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ယုတ္ညံ့တ့ဲ 

ေယာက်္ားမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ဘဝမွာ ေယာက်္ားဘဝကို ရရိွခဲ့ေပမယ့္ အလြန္ယုတ္ည့ံပါတယ္။ 

ေရွးဘဝက မေကာင္းမႈေတြျပဳခဲ့ရလို႔ သည္လိုဘဝမ်ိဳးေတြကို ရတာပါပဲ။ 

ေရွးဘဝကံဆုိးတာေၾကာင့္ ဘယ္လုိမွ ျပဳျပင္လို႔မရပါဘူး။ ခ်မ္းသာၿပီး ပညာတတ္တ့ဲ 

မိဘထံမွ ေမြးဖြားလာေပမယ့္လည္း ယုတ္ည့ံတဲ့ေယာက်္ားေလး ျဖစ္ရတာပါပဲ။ ဘဝေဟာင္းက 

ကာေမသုမိစာၦစာရ က်ဴးလြန္ခဲ့သူေတြဟာ အဲသည္ဘဝမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ 

ပ႑ဳတ္(၅) မ်ိဳးကေတာ့… 

၁။၁။၁။၁။    သူတစ္ပါး၏သူတစ္ပါး၏သူတစ္ပါး၏သူတစ္ပါး၏    သုတ္ေသြးသုတ္ေသြးသုတ္ေသြးသုတ္ေသြးကိုကိကုိုကို    ပါးစပ္ျဖင့္ပါးစပ္ျဖင့္ပါးစပ္ျဖင့္ပါးစပ္ျဖင့္    စုပ္ယူမ်ိဳရမွစုပ္ယူမ်ိဳရမွစုပ္ယူမ်ိဳရမွစုပ္ယူမ်ိဳရမွ    ေမထုန္ျေမထုန္ျေမထုန္ျေမထုန္ျပဳႏုိင္ေသာသူ။ပဳႏုိင္ေသာသူ။ပဳႏုိင္ေသာသူ။ပဳႏုိင္ေသာသူ။    

၂။၂။၂။၂။    သူတစ္ပါးသူတစ္ပါးသူတစ္ပါးသူတစ္ပါး    သြားလာမွီဝဲေပါင္းေဖာ္ေနေသာသြားလာမွီဝဲေပါင္းေဖာ္ေနေသာသြားလာမွီဝဲေပါင္းေဖာ္ေနေသာသြားလာမွီဝဲေပါင္းေဖာ္ေနေသာ    ေမထုေမထုေမထုေမထုန္ကုိန္ကုိန္ကုိန္ကုိ    ေခ်ာင္းၾကည့္၍ေခ်ာင္းၾကည့္၍ေခ်ာင္းၾကည့္၍ေခ်ာင္းၾကည့္၍    မိမိကိေလသာမိမိကိေလသာမိမိကိေလသာမိမိကိေလသာ    

ၿငိမ္းေသာသူ။ၿငိမ္းေသာသူ။ၿငိမ္းေသာသူ။ၿငိမ္းေသာသူ။    

၃။၃။၃။၃။    သင္းကြပ္ထုတ္သင္းကြပ္ထုတ္သင္းကြပ္ထုတ္သင္းကြပ္ထုတ္ပစ္ထား၍ပစ္ထား၍ပစ္ထား၍ပစ္ထား၍    ေဝွးေစ့မရိွသူ။ေဝွးေစ့မရိွသူ။ေဝွးေစ့မရိွသူ။ေဝွးေစ့မရိွသူ။    

၄။၄။၄။၄။    လဆန္းလဆန္းလဆန္းလဆန္း    လဆုတ္ျဖစ္ေစ၊လဆုတ္ျဖစ္ေစ၊လဆုတ္ျဖစ္ေစ၊လဆုတ္ျဖစ္ေစ၊    တပကၡ၊တပကၡ၊တပကၡ၊တပကၡ၊    တပကၡ၌တပကၡ၌တပကၡ၌တပကၡ၌    ကာမအရာကုိကာမအရာကုိကာမအရာကုိကာမအရာကုိ    မေအာင့္ႏုိင္မေအာင့္ႏုိင္မေအာင့္ႏုိင္မေအာင့္ႏုိင္    ပုိမုိပုိမုိပုိမုိပုိမုိ    ေသာင္းက်မ္းေသာင္းက်မ္းေသာင္းက်မ္းေသာင္းက်မ္း    

သံဝါသျပဳသူ။သံဝါသျပဳသူ။သံဝါသျပဳသူ။သံဝါသျပဳသူ။    

၅။၅။၅။၅။    မိန္းမအဂၤါ၊မိန္းမအဂၤါ၊မိန္းမအဂၤါ၊မိန္းမအဂၤါ၊    ေယာက်္ားအဂၤါဇာတ္ေယာက်္ားအဂၤါဇာတ္ေယာက်္ားအဂၤါဇာတ္ေယာက်္ားအဂၤါဇာတ္    ႏွစ္မ်ိဳးလံုးႏွစ္မ်ိဳးလံုးႏွစ္မ်ိဳးလံုးႏွစ္မ်ိဳးလံုး    မပီျပင္သူမပီျပင္သူမပီျပင္သူမပီျပင္သူ    တို႔ ျဖစ္ပါသည္။    
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ေလာကစည္းကမ္းေလာကစည္းကမ္းေလာကစည္းကမ္းေလာကစည္းကမ္း    

ကာေမသုမိစာၦစာရကံ ေစာင့္ထိန္းဖုိ႔ဆိုတာ ေလာကစည္းကမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တရားေတာ္ကလည္း ပညတ္ထားပါတယ္။ ဥပေဒအရလည္း ပညတ္ထားပါတယ္။ အဲသည္ကံကုိ 

က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္သူဟာ ေလာကစည္းကမ္းကို ေဖာက္ဖ်က္သူျဖစ္တယ္။ တရားေတာ္ကိုလည္း 

မလိုက္နာ။ 

ဥပေဒကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း အခ်ိဳ ႕ဟာ 

ပစၥဳပၸန္မွာလည္း အျပစ္ခံရ၊  ေနာင္တမလြန္ဘဝမွာလည္း အျပစ္ငရကဲ်မွာ ျဖစ္တယ္။  

ေလာကႀကီးဟာ စည္းကမ္းနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စည္းကမ္းကုိ 

ဆန္႔က်င္သူဟာ ေလာကကုိ ဆန္႔က်င္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။  

ကာေမသုမိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္မိတယ္ဆိုတာ ေလာက စည္းကမ္းကို မစဥ္းစားမိလုိ႔ 

ျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။  

စည္းကမ္းဆိုတာ လူေတြရဲ႕တန္ဖုိးပါ။ 

လူ႔ေလာကဟာ စည္းကမ္းနဲ႔ရပ္တည္ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားေနတာ ျဖစ္တယ္။ 

ေလာကတည္ေနျခင္းရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာဟာ  စည္းကမ္းပျဲဖစ္တယ္။ စည္းကမ္းေဖာက္ၿပီး 

ကာေမသုကံေတြ က်ဴးလြန္သူမ်ားရင္ ေလာကေတာင္ ပ်က္သြားႏုိင္ပါတယ္။ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရးမွာ 

စည္းကမ္းရိွရသလို ကာမဂုဏ္ကိစၥမွာ စည္းကမ္းဟာ ပုိလုိ႔ေတာင္ အေရးႀကီးလွပါတယ္။  

ကိေလသာ ကာမစိတ္မွာ စည္းကမ္းမရိွရင္ အသက္တိုပါတယ္။ အသက္ရွည္ရွည္ 

မေနရပါဘူး။ ကိေလသာ ကာမစိတ္မွာ စည္းကမ္းတိက်မွသာ လူဟာ အသက္ရွည္တယ္။  

အဆင္းလွတယ္။ ေရာဂါဘယ ကင္းရွင္းပါတယ္။  

အရာရာမွာ စည္းကမ္းရိွမွ တုိးတက္ပါတယ္။ ကိေလသာစိတ္ကိုလည္း စည္းကမ္းနဲ႔ 

ထိန္းေက်ာင္းေနရပါမယ္။ ကိေလသာစိတ္မွာ စည္းကမ္းမရိွရင္ အျပစ္(၁၁) မ်ိဳးနဲ႔ ၾကံဳရမွာပါပဲ။ 

၁။၁။၁။၁။    ကာေမသုမိစာၦကာေမသုမိစာၦကာေမသုမိစာၦကာေမသုမိစာၦစာရစာရစာရစာရ    အားႀကီးသူဟာအားႀကီးသူဟာအားႀကီးသူဟာအားႀကီးသူဟာ    မလိုမုန္းထားသူမလိုမုန္းထားသူမလိုမုန္းထားသူမလိုမုန္းထားသူ    ေပါမ်ားတယ္။ေပါမ်ားတယ္။ေပါမ်ားတယ္။ေပါမ်ားတယ္။    

၂။၂။၂။၂။    မုန္း႐ုံမကမုန္း႐ုံမကမုန္း႐ုံမကမုန္း႐ုံမက    ရန္သူလည္းမ်ားတယ္။ရန္သူလည္းမ်ားတယ္။ရန္သူလည္းမ်ားတယ္။ရန္သူလည္းမ်ားတယ္။    

၃။၃။၃။၃။    လာဘ္ပစၥည္းမ်ားလာဘ္ပစၥည္းမ်ားလာဘ္ပစၥည္းမ်ားလာဘ္ပစၥည္းမ်ား    ရွားပရွားပရွားပရွားပါးတိတ္ဆိတ္တယ္။ါးတိတ္ဆိတ္တယ္။ါးတိတ္ဆိတ္တယ္။ါးတိတ္ဆိတ္တယ္။    

၄။၄။၄။၄။    ခ်မ္းသာမွခ်မ္းသာမွခ်မ္းသာမွခ်မ္းသာမွ    ကင္းဆိတ္တယ္။ကင္းဆိတ္တယ္။ကင္းဆိတ္တယ္။ကင္းဆိတ္တယ္။    

၅။၅။၅။၅။    မိန္းမမိန္းမမိန္းမမိန္းမ    ျဖစ္ရတယ္။ျဖစ္ရတယ္။ျဖစ္ရတယ္။ျဖစ္ရတယ္။    
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၆။၆။၆။၆။    မိန္းမမိန္းမမိန္းမမိန္းမ    မဟုတ္၊မဟုတ္၊မဟုတ္၊မဟုတ္၊    ေယာက်္ားမဟုတ္ေယာက်္ားမဟုတ္ေယာက်္ားမဟုတ္ေယာက်္ားမဟုတ္    ပ႑ဳတ္ျဖစ္ရတတ္တယ္။ပ႑ဳတ္ျဖစ္ရတတ္တယ္။ပ႑ဳတ္ျဖစ္ရတတ္တယ္။ပ႑ဳတ္ျဖစ္ရတတ္တယ္။    

၇။၇။၇။၇။    ေယာက်္ားျဖစ္ျပန္ေတာ့လည္းေယာက်္ားျဖစ္ျပန္ေတာ့လည္းေယာက်္ားျဖစ္ျပန္ေတာ့လည္းေယာက်္ားျဖစ္ျပန္ေတာ့လည္း    အမ်ိဳးယုတ္မွအမ်ိဳးယုတ္မွအမ်ိဳးယုတ္မွအမ်ိဳးယုတ္မွ    ျဖစ္ရတယ္။ျဖစ္ရတယ္။ျဖစ္ရတယ္။ျဖစ္ရတယ္။    

၈။၈။၈။၈။    မ်က္ႏွာပ်က္၍မ်က္ႏွာပ်က္၍မ်က္ႏွာပ်က္၍မ်က္ႏွာပ်က္၍    အရွက္ကြဲရတတ္တယ္။အရွက္ကြဲရတတ္တယ္။အရွက္ကြဲရတတ္တယ္။အရွက္ကြဲရတတ္တယ္။    

၉။၉။၉။၉။    အဂၤါလကၡဏာအဂၤါလကၡဏာအဂၤါလကၡဏာအဂၤါလကၡဏာ    ဣေႁဣေႁဣေႁဣေႁႏၵတုိ႔ႏၵတုိ႔ႏၵတုိ႔ႏၵတုိ႔    ယြင္းခ်ဳိ႕ေသးသိမ္ယြင္းခ်ဳိ႕ေသးသိမ္ယြင္းခ်ဳိ႕ေသးသိမ္ယြင္းခ်ဳိ႕ေသးသိမ္တယ္။တယ္။တယ္။တယ္။    

၁၀။၁၀။၁၀။၁၀။    စုိးရိမ္ေၾကာင့္စုိးရိမ္ေၾကာင့္စုိးရိမ္ေၾကာင့္စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကၾကၾကၾက    အားႀကီးရတယ္။အားႀကီးရတယ္။အားႀကီးရတယ္။အားႀကီးရတယ္။    

၁၁။၁၁။၁၁။၁၁။    ခ်စ္သူႏွင့္ခ်စ္သူႏွင့္ခ်စ္သူႏွင့္ခ်စ္သူႏွင့္    ေကြေကြေကြေကြကြင္းကြဲကြာရတတ္ပါတယ္။ကြင္းကြဲကြာရတတ္ပါတယ္။ကြင္းကြဲကြာရတတ္ပါတယ္။ကြင္းကြဲကြာရတတ္ပါတယ္။    
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ႀကိဳးခ်င္းထားႀကိဳးခ်င္းၿငိႀကိဳးခ်င္းထားႀကိဳးခ်င္းၿငိႀကိဳးခ်င္းထားႀကိဳးခ်င္းၿငိႀကိဳးခ်င္းထားႀကိဳးခ်င္းၿငိ    

ရင္းႏီွးမႈအတိုင္းအတာ လြန္ကစဲရာမွစ စိတ္အာ႐ုံေတြဟာ ေဖာက္ျပန္တတ္ပါတယ္။  

ရင္ႏီွးမႈလြန္ၿပီး တစ္ဦးအိပ္ရာ တစ္ဦးဝင္ အိပ္ျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လင္မယားမဟုတ္ဘဲ 

ဆိတ္ကြယ္ရာေနျခင္းမ်ားကလည္း ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို အထေျမာက္ေစတတ္ပါတယ္။  

မိုက္ကယ္ဝင္းေမာင္နဲ႔ ေဇာ္ေဇာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ ငယ္သူငယ္ခ်င္းေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။  

တကၠသုိလ္ၿပီးေတာ့ မုိက္ကယ္ဝင္းေမာင္က  သေဘၤာသားျဖစ္သြားတယ္။ မိုက္ကယ္ရ႕ဲ 

မိဘေတြက ခ်မ္းသာေတာင့္တင္းေတာ့ သေဘၤာသားျဖစ္ေရးအတြက္ အေတာ္ပ ဲ ေငြကုန္ခံ 

လုိက္တယ္။ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တယ္။ 

မုိက္ကယ္သေဘၤာႏွစ္ေခါက္ တက္အၿပီးမွာ ေက်ာင္းေနစဥ္ကႀကိဳက္ခဲ့တဲ့ သီတာေဆြနဲ႔ 

အိမ္ေထာင္ျပဳလုိက္တယ္။ ရင္းႏီွးမႈ အားႀကီးတယ္။ မုိက္ကယ္ သေဘၤာျပန္လာၿပီဆိုရင္ 

ေဇာ္ေဇာ္အိမ္ကို အရင္ဆံုးသြားတတ္တယ္။ 

ေဇာ္ေဇာ္နဲ႔ မုိက္ကယ္ ရင္းႏီွးမႈမ်ားသလုိ သီတာေဆြနဲ႔ ေဇာ္ေဇာ္ပါ ရင္းႏီွးမႈပုိလာၾကတယ္။ 

မုိက္ကယ္သေဘၤာ ငါးေခါက္လုိက္ၿပီးခ်ိန္မွာ ၿမိဳ႕လယ္ကတိုက္ခန္းတစ္ခန္းကို ဝယ္ၿပီးၿပီ။ မိဘေတြနဲ႔ 

မေနၾကေတာ့ပဲ အိမ္ေထာင္ခြဲလိုက္ၾကၿပီ။ သူတို႔ရဲ႕အိမ္မွာ ေရခဲေသတၱာ၊ တီဗီၺ၊ ကတ္ဆက္၊ 

ပရိေဘာဂပစၥည္းေတြအားလံုးျပည့္စုံၿပီ။ သူတို႔မွာ သားေလးတစ္ေယာက္ရေနၿပီး သူတုိ႔နဲ႔အတူ 

အေဒၚတစ္ေယာက္က အတူေနပါတယ္။ 

ဘြဲ႔ရၿပီး ေဇာ္ေဇာ္ဟာ ကုမၼဏီတစ္ခုမွာ အလုပ္ဝင္လုပ္ပါတယ္။ သူ႔အလုပ္က 

ၿမိဳ႕ထဲမွာျဖစ္ၿပီး သူ႔အိမ္က ၿမိဳ႕သစ္မွာျဖစ္တယ္။ 

သြားရျပန္ရတာေဝးလို႔ဆိုၿပီး ေဇာ္ေဇာ္ဟာ မိုက္ကယ္ဝင္းေမာင္တို႔အိမ္မွာ တစ္ပတ္ကုိ 

ငါးရက္တိတိအိပ္တယ္။ စေနေန႔နဲ႔ တနဂၤေႏြေန႔ေတြက်မွ ၿမိဳ႕သစ္က သူ႔မိဘအိမ္ကိုျပန္တယ္။ 

အေနနီးစပ္ရာကေန ေဇာ္ေဇာ္နဲ႔ သီတေဆြတုိ႔ရဲ႕ စိတ္ေတြဟာ ေဖာက္ျပန္လာေတာ့တာပဲ။ 

မိုက္ကယ္ဝင္းေမာင္ ဆ႒မေျမာက္ သေဘၤာျပန္တက္ခ်ိန္မွာ ေဇာ္ေဇာ္နဲ႔ သီတာေဆြတုိ႔ 

ၿငိစြန္းၾကေတာ့တယ္။ ေဇာ္ေဇာ္ဟာ သူငယ္ခ်င္းအေပၚမွာ သစၥာမေစာင့္သလို သီတာေဆြကလည္း 

ခင္ပြန္းသည္ရဲ႕မ်က္ႏွာကို မေထာက္ထားေတာ့ဘူး။ 

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို က်ဴးလြန္ေနၾကတာကို မုိက္ကယ္ရဲ႕အေဒၚက 

ရိပ္မိလာတယ္။ ၾကာေတာ့ သိလာတယ္။ သီတာေဆြကို အေဒၚျဖစ္သူက ဆင္ျခင္ဖုိ႔ 

အရိပ္အေျခဆံုးမတယ္။ ေဇာ္ေဇာ္ကိုလည္း အိမ္ဝင္အထြက္ လက္မခံေတာ့ဖုိ႔ အၾကံေပးတယ္။ 
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သည္ျပႆနာကို မုိက္ကယ္ရဲ႕ မိဘမ်ား သိသြားခ်ိန္မွာေတာ့ အေျခအေနေတြဟာ 

ဆိုးကုန္ၿပီ။ သူ႔သား ျပန္ေရာက္ခ်ိန္ေတာင္ မေစာင့္ဆိုင္းေနေတာ့ဘဲ သေဘၤာေဒါက္တင္ေနတ့ဲ 

သူ႔သားရိွရာကုိ စာနဲ႔ေရးေျပာတယ္။ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ေျပာတယ္။ 

မုိက္ကယ္ဟာ သည္အေၾကာင္းကိုသိေတာ့ ဇနီးစိတ္နဲ႔ အရက္ေတြ အလြန္အကၽြံ 

ေသာက္ေတာ့တယ္။ သေဘၤာကပၸတိန္နဲ႔ စကားမ်ားတယ္၊ သေဘၤာသားခ်င္းလည္း မသင့္မျမတ္တ့ဲ 

အထိေတာင္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ျမန္မာျပည္ကိုလည္း ျမန္ျမန္ျပန္ခ်င္ေနတယ္။ ေနာက္ေၾကာင္း 

မေအးဘူး။ 

ေဇာ္ေဇာ္နဲ႔ သီတာေဆြဟာ တိတ္တဆိတ္ ခုိးေတြ႔ေနၾကတယ္။ မုိက္ကယ္ရဲ႕ မိဘမ်ားက 

ေသခ်ာစြာသိေအာင္ လူအေစာင့္ခ်ၿပီး လုိက္ေနတာကို သူတို႔မသိလုိက္ၾကဘူး။ ကာေမသုမိစာၦစာရ 

ကံဟာ လူမျမင္ရာမွာ ျပဳက်င့္ေပမယ့္ လူသိတာမ်ားတယ္။ ေလာကမွာ လူသတင္းလူခ်င္း 

ေဆာင္တာပဲ မဟုတ္လား။ မေကာင္းမႈဆိုတာဟာ ဆိတ္ကြယ္ရာမရိွပါဘူး။ 

မုိက္ကယ္ဟာ ဥေရာပႏုိင္ငံ တစ္ၿမိဳ႕ကေန သေဘၤာဆက္မလိုက္ေတာ့ဘဲ ျမန္မာျပည္ကို 

ျပန္လာခဲ့တယ္။ ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္ေတာ့ အိမ္ကိုမျပန္ဘဲ တစ္ေနရာမွာ တိတ္တဆိတ္ 

ဝင္ခုိေနတယ္။ ႐ုပ္ဖ်က္ၿပီး သူ႔မိန္းမနဲ႔ ေဇာ္ေဇာ္တို႔ရဲ႕ အေျခအေနကို စုံစမ္းတယ္။ 

သူစုံးစမ္းၾကည့္တ့ဲအခါ သူ႔မိဘမ်ား အေၾကာင္းၾကားထားတဲ့အတိုင္း မွန္ေနတာကုိ 

သူသိလာခဲ့တယ္။ မ်က္စိနဲ႔တပ္အပ္ျမင္တယ္။  

မုိက္ကယ္ဟာ ေဇာ္ေဇာ္နဲ႔ သီတာေဆြတို႔ သြားလာလႈပ္ရွားေနတာကုိ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ 

မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္။ ခ်ိန္းေတြ႔တတ္တဲ့ေနရာကုိလည္း သူသိခဲ့ၿပီ။ 

ေနာက္ဆံုးမွာ မိုက္ကယ္ဝင္းေမာင္ဟာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ 

ခ်မွတ္လိုက္တယ္။ သူ႔ဇနီးနဲ႔ ေဇာ္ေဇာ္ကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဆံုၿပီး ေျဖရွင္းတယ္။ ေကာင္းမြန္စြာ 

ေဆြးေႏြးတယ္။ 

သူ႔ရဲ႕သားေလးကုိ သူေခၚထားလုိက္ၿပီး သီတာေဆြကို တရားဝင္ျပတ္စလုိဲက္တယ္။ 

စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ ျပတ္စၿဲပီး ဇနီးကို ေဇာ္ေဇာ္ လက္ကို အပ္လိုက္တယ္။ သူကိုယ္တိုင္ခုိး႐ိုက္ထားတ့ဲ 

ဓာတ္ပုံေတြလည္း ေပးလိုက္တယ္။ မုိက္ကယ္ဝင္းေမာင္ရဲ႕ မိဘမ်ားကလညး္ အဲသည့္အစီအစဥ္ကုိ 

သေဘာတူၿပီး လုိအပ္တာေတြကုိ စီစဥ္ေပးခဲ့တယ္။ 

သီတာေဆြဟာ ကာေမသုမိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္လို႔ ေနစရာမရိွ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္သြားေရာ။ 

ေဇာ္ေဇာ္ရဲ႕ မိဘေတြဘက္က သီတာေဆြကို အိမ္ေပၚအတင္မခံဘူး။ 
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ေဇာ္ေဇာ္အလုပ္လုပ္တဲ့ ကုမၼဏီကလည္း မုိက္ကယ္မိဘမ်ားရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးမကင္းကုမၸဏီ 

ျဖစ္တယ္။ အဲသည္ အေၾကာင္းေတြလည္းသိေရာ ေဇာ္ေဇာ္ကုိ သစၥာမရိွဘူးဆိုၿပီး အလုပ္က 

ထုတ္ပစ္လုိက္တယ္။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္တဲ့အျပစ္က ႀကီးပါတယ္။ သိလာရင္ ပတ္ဝန္းက်င္ 

အားလံုးက ေရွာင္ဖယ္ကုန္ၾကေရာ။ ေဇာ္ေဇာ္နဲ႔ သီတာေဆြဟာ ဟိုကပ္ေန သည္ကပ္ေနနဲ႔ 

ေလာကမွာ လူေတာမတိုး လူရာမဝင္ၾကေတာ့ဘူး။ အဲသည္အျဖစ္အပ်က္ေလးကို ၾကည့္ရင္ 

ရင္းႏီွးမႈ လြန္ကတဲာေၾကာင့္ မျဖစ္သင့္တာေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ 

မိုက္ကယ္ဝင္းေမာင္ ကိုယ္တိုင္ ေဇာ္ေဇာ္ကုိ သိပ္အေရးေပးခဲ့တယ္။ အိမ္မွာေနခြင့္ျပဳတာ 

သိပ္မွားသြားတယ္။ နီးစပ္မႈမ်ားလြန္းရင္ ဖုိနဲ႔မဟာ ေဖာက္ျပန္တတ္ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ဟာ 

နီးစပ္မႈဒဏ္ကို မခံႏုိင္ၾကပါဘူး။ နီးစပ္မႈရိွတိုင္းေတာ့ ေဖာက္ျပန္ၾကတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ 

အခ်ိဳ႕က သစၥာမရိွဘူး။ 

ခႏၶာကိုယ္အေသြးသား ေတာင္းဆိုမႈေပၚမွာ အမီွျပဳၿပီး ေဖာက္ျပန္တဲ့စိတ္ ေမြးၾကတယ္။ 

အေကာင္းဆံုးက အတိုင္းအတာအရပဲ ရင္းႏီွးပြင့္လင္းတာပဲ ေကာင္းပါတယ္။  

သီတာေဆြရဲ႕ ကာေမသုမိစာၦစာရကံေၾကာင့္ သားေလးဟာ မိခင္ရင္းနဲ႔အတူ မေနရရွာဘူး။ 

က်ဴးလြန္သူ ႏွစ္ေယာက္ဟာလည္း ေရရွည္မွာ အတူမေနႏုိင္ၾကဘူး။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ဆင္းရမဲႈေတြ 

ၾကားမွာ မသင့္မျမတ္ျဖစ္ၿပီး ကြဲကြာသြားၾကတယ္။ 

သီတာေဆြက သူ႔အေဒၚတစ္ေယာက္ရိွတဲ့ ရြာကေလးတစ္ရြာကို ေရာက္သြားတယ္။ 

ေဇာ္ေဇာ္ကလည္း အလုပ္အကိုင္မဲ့ဘဝနဲ႔ ဟိုေနဒီေနျဖစ္သလို လွည့္လည္ေနတယ္။ 

ကာေမသုကံသာ မက်ဴးလြန္ခဲ့ရင္ အားလုံုးအဆင္ေျပေနၾကမွာပါ။ 

ကာမေရာဂါ၊ကာမေရာဂါ၊ကာမေရာဂါ၊ကာမေရာဂါ၊    ဝမ္းတြင္းနာကားဝမ္းတြင္းနာကားဝမ္းတြင္းနာကားဝမ္းတြင္းနာကား    

ကုရာနတိၱ၊ကုရာနတိၱ၊ကုရာနတိၱ၊ကုရာနတိၱ၊    ေဆးမရိွေဆးမရိွေဆးမရိွေဆးမရိွဘူးဘူးဘူးဘူး    

မိမိပညာ၊မိမိပညာ၊မိမိပညာ၊မိမိပညာ၊    သတိသာလွ်င္သတိသာလွ်င္သတိသာလွ်င္သတိသာလွ်င္    

မဟာၾသသဓ၊မဟာၾသသဓ၊မဟာၾသသဓ၊မဟာၾသသဓ၊    ေဆးမည္စြရွင္။ေဆးမည္စြရွင္။ေဆးမည္စြရွင္။ေဆးမည္စြရွင္။    

((((မဃေဒဝမဃေဒဝမဃေဒဝမဃေဒဝ----    ၂၃၂၃၂၃၂၃))))    
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စိတ္ကစတင္စိတ္ကစတင္စိတ္ကစတင္စိတ္ကစတင္    ျပစ္မွားၾကတယ္ျပစ္မွားၾကတယ္ျပစ္မွားၾကတယ္ျပစ္မွားၾကတယ္    

ကာေမသုမိစာၦစာရကံဟာ ကာယကံေျမာက္ ျပဳက်င့္ရတဲ့အက်င့္၊ ျပဳက်င့္ရတဲ့အလုပ္ 

ျဖစ္တယ္။  

ကာယကံေျမာက္ဟာ ခ်က္ခ်င္းေတာ့ မျဖစ္ၾကပါဘူး။ ကာယကံေျမာက္ 

ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ဖုိ႔လည္း မလြယ္ဘူး။ 

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုတဲ့အရာက ျဖစ္တည္ရိွေနလုိ႔ပါပဲ။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ မ်က္လံုးေတြ၊ ႏႈတ္ခမ္းေတြကို ေၾကာက္တဲ့အတြက္ ကာယကံေျမာက္ 

အျမန္ျဖစ္ဖုိ႔ဆိုတာ မလြယ္လွဘူး။ 

တန္ဖုိးအလြန္နည္းၿပီး အရွက္အေၾကာက္မရိွတဲ့ သူေတြသာ ကာေမသုမိစာၦစာရကံကုိ 

အျမန္အဆန္ က်ဴးလြန္ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ 

ေလာကႀကီးမွာ အဲသည္လိုေတြလည္း ရိွတတ္ျပန္ပါတယ္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ေတာ့ 

နည္းပါလိမ့္မယ္။ ကာယကံေျမာက္ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ဖုိ႔ မလြယ္ေတာ့ ဘယ္လိုျဖစ္သလဲဆိုရင္ 

စိတ္ကေနစတင္ ျပစ္မွားၾကတာပါပဲ။ 

စိတ္မွာျပစ္မွားတာဟာ ႐ုတ္တရက္ လူေတြမသိပါဘူ။ စိတ္က တိတ္တခိုးျဖစ္ေနတာ 

ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ႐ုတ္တရက္ သိႏုိင္မွာလဲ။ 

အမူအရာပါလာမွသာ စိတ္ကို အကဲခတ္လို႔ရတာျဖစ္တယ္။ ကာေမသုကံ ျဖစ္ၾကတ့ဲ 

သူေတြဟာ စိတ္ကစတင္ေဖာက္ျပန္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေျပာဆိုရင္း၊ ေတြ႔ျမင္ရင္း၊ 

သြားလာလုပ္ကုိင္ရင္း စိတ္က တျဖည္းျဖည္းလိုက္လာပါတယ္။ 

စိတ္ကပါလာၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ႐ုပ္ကပါ တျဖည္းျဖည္း လိုက္ပါလာပါတယ္။ 

စိတ္ေနာက္ကိုယ္ပါ ျဖစ္လာရင္ ကာေမသုကံဟာ တျဖည္းျဖည္း နီးစပ္လာေတာ့တာပါပဲ။ 

လူ႔စိတ္ဟာ ေမ်ာက္စိတ္လိုပဲ ေလာ္လီတယ္လို႔ အဆိုရိွတယ္။ အမွားတရားေတြမွာ 

စိတ္ကစၿပီးမွားတာ မ်ားတယ္။ ခ်က္ခ်င္းမမွားပါဘူး။ 

စိတ္ထမွဲာ သာယာလာတယ္။ လုိခ်င္လာတယ္။ မက္ေမာလာတယ္။ အဲသည္အခါမွာ 

ရရိွေအာင္၊ ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခ်င္ေတာ့တာပါပဲ။ 

စိတ္ကုိႏုိင္ေနရင္စိတ္ကုိႏုိင္ေနရင္စိတ္ကုိႏုိင္ေနရင္စိတ္ကုိႏုိင္ေနရင္    

မိမိစိတ္ကမိမိစိတ္ကမိမိစိတ္ကမိမိစိတ္က    ေကာင္းမြန္ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေနရင္ေကာင္းမြန္ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေနရင္ေကာင္းမြန္ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေနရင္ေကာင္းမြန္ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေနရင္    
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ကာေမသုမိစာၦကာေမသုမိစာၦကာေမသုမိစာၦကာေမသုမိစာၦစာရကံဟာစာရကံဟာစာရကံဟာစာရကံဟာ    မျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္ပါဘူး။မျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္ပါဘူး။မျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္ပါဘူး။မျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္ပါဘူး။    

ရမရမရမရမၼၼ ၼၼက္စိတ္နဲ႔က္စိတ္နဲ႔က္စိတ္နဲ႔က္စိတ္နဲ႔    သူ႔မယားကုိသူ႔မယားကုိသူ႔မယားကုိသူ႔မယားကုိ    ၾကည့္္ေသာသူသည္ၾကည့္္ေသာသူသည္ၾကည့္္ေသာသူသည္ၾကည့္္ေသာသူသည္    စိတ္ႏွလုံးထဲ၌စိတ္ႏွလုံးထဲ၌စိတ္ႏွလုံးထဲ၌စိတ္ႏွလုံးထဲ၌    ထိုမိန္းမႏွင့္ထိုမိန္းမႏွင့္ထိုမိန္းမႏွင့္ထိုမိန္းမႏွင့္    မွားယြင္းျခင္းမွားယြင္းျခင္းမွားယြင္းျခင္းမွားယြင္းျခင္း    

ျဖစ္ျဖစ္ျဖစ္ျဖစ္သည္။သည္။သည္။သည္။    

((((မႆမႆမႆမႆ    ၅၅၅၅းးးး    ၂၇၊၂၇၊၂၇၊၂၇၊    ၂၈၂၈၂၈၂၈    ))))    

အဲသည္ သမၼာက်မ္းစာထကဲလုိပါပဲ။ 

ကိေလသာတဏွာစိတ္နဲ႔ သူ႔ေယာက်္ားကိုၾကည့္တ့ဲ သူဟာ စိတ္ႏွလံုးထမွဲာ 

ထိုေယာက်္ားႏွင့္ မွားယြင္းျခင္းျဖစ္တာပါပဲ။ 
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ခဲအုိေမႊေသာမီးခဲအုိေမႊေသာမီးခဲအုိေမႊေသာမီးခဲအုိေမႊေသာမီး    

ခယ္မနဲ႔ ခဲအုိဆိုတာ အတူေနၾကရင္း အလြန္နီးစပ္မႈ ရိွၾကပါတယ္။ 

မိဘမရိွေတာ့လို႔ အစ္မႀကီးနဲ႔ေနရတဲ့ ညီမေတြဟာ ခဲအုိေကာင္းနဲ႔ေတြမွ ဘဝ 

ၿငိမ္းခ်မ္းတတ္ပါတယ္။ 

ခဲအုိဆိုးနဲ႔ေတြ႔ရင္ေတာ့ အလြန္ဒုကၡေရာက္ၾကၿပီး ကိုယ္ကုိကိုယ္ အဲသည္ 

အိမ္ေထာင္စုထကဲ ခြဲမထြက္ရင္ တစ္ေန႔မဟုတ္ တစ္ေန႔ဒုကၡေတြ႔ရတတ္တယ္။ 

ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာ ခဲအုိဆိုးနဲ႔ေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ မေထြးေမဆိုတဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ရိွတယ္။ 

မေထြးေမဟာ အသက္ဆယ့္ကုိးႏွစ္ရိွၿပီ။ ဖခင္က အရင္ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီး မိခင္က 

သူဆယ္တန္းေရာက္တဲ့ႏွစ္မွာ ကြယ္လြန္တယ္။ 

သူ႔မွာ အစ္မႀကီးတစ္ေယာက္သာ ရိွတယ္။ အစ္မလုပ္သူကလည္း စီးပြားမရွာတတ္ဘူး။ 

ခင္ပြန္းသည္ရဲ႕ ရွာစာကိုပဲ ကေလးသံုးေယာက္နဲ႔ ထုိင္စားေနသူျဖစ္တယ္။ 

မိဘေတြမရိွေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ မေထြးေမဟာ အစ္မနဲ႔ အတူေနပါတယ္။ 

ေက်ာင္းဆက္မတက္ႏုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ ေဆးလိပ္ခုံတစ္ခုမွာ အလုပ္ဝင္လုပ္တယ္။ 

မေထြးေမဟာ ကလက္တက္တက္ ပ်ံတန္တန္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗုိင္းေကာင္းေက်ာက္ဖိ 

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ပါ။ 

ဒါေပမယ့္ ေထြးေမက ျပည့္ၿဖိဳးတယ္။ ကုိယ္ခႏၶာ အခ်ိဳးအဆစ္ ေျပျပစ္ပါတယ္။ 

ကာလသားေတြ ေငးေမာသေဘာက်ရတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္။ 

ေထြးေမရဲ႕ခဲအုိ ကိုဘလြန္းဟာ စီးပြားရွာရာမွ အလြန္ႀကိဳးစားရွာပါတယ္။ 

အဲဒါေၾကာင့္လည္း မခ်မ္းသာႏုိင္ေပမယ့္ ဆင္းရဲေအာင္ေတာ့ မေနရဘူး။ စားႏုိင္ေသာက္ႏုိင္ 

အဆင့္မွာေနရတယ္။ 

ေထြးေမဟာ သူ႔အစ္မအိမ္ ေရာက္ၿပီးကတည္းက တျခားအရာေတြ ေနရထုိင္ရတာ 

အဆင္ေျပေပမယ့္ ကိုဘလြန္းႀကီးရဲ႕ မ်က္စိအၾကည့္ကို သူသေဘာမက်ဘူး။ ခဲအုိ 

မ်က္လံုးအၾကည့္ဟာ အဓိပၸာယ္တစ္မ်ိဳး ေဆာင္ေနတယ္လို႔ သူသေဘာေပါက္ခဲ့တယ္။ 

မ်က္လံုးအၾကည့္ေတြထမွဲာ တဏွာရာဂအၾကည့္ဟာ အလြန္သိသာပါတယ္။  

ေၾကာက္စရာလည္း ေကာင္းလွပါတယ္။ သူမ မႏွစ္ၿမိဳ႕သူအဖုိ႔မွာ အလြန္ေအာ့ႏွလံုးနာစရာ 

ေကာင္းလွပါတယ္။ အၾကည့္ခံရရင္ တကယ္ ခံျပင္းစရာေကာင္းတယ္။  
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ေထြးေမဟာ သူ႔ခဲအုိအၾကည့္ကို မႀကိဳက္ဘူး။ အၾကည့္လည္း မခံခ်င္ဘူး။ 

သည္အၾကည့္ကိစၥကို အစ္မကို ဖြင့္မေျပာရဲဘူး။ 

သူ႔မွာ တျခား ေျပာင္းေနရေအာင္လည္း ေနစရာမရိွဘူး။ သည္ၿမိဳ႕က ေဆြမ်ိဳ းနီးစပ္ 

တစ္ေယာက္မွမရိွဘူး။ ရြာတစ္ရြာမွာ ေဒၚႀကီးတစ္ေယာက္ရိွေပမယ့္ ေထြးေမကိ ု အစ္မက 

သြားေနခြင့္မေပးဘူး။ 

ခဲအုိ ကိုဘလြန္းဟာ ခရီးထြက္လုိ႔ ျပန္လာတိုင္းမွာ ေထြးေမဖုိ႔ပါ လက္ေဆာင္ 

ဝယ္လာတတ္တယ္။ ခဲအုိရဲ႕ လက္ေဆာင္ကို ခယ္မက မလိုခ်င္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ 

ခဲအုိအၾကည့္ေတြကို မႀကိဳက္လို႔ပါပဲ။ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ေပးသလို ျဖစ္ေနလုိ႔ျဖစ္တယ္။ 

အစ္မျဖစ္သူကေတာ့  ႐ုိးအတာမွ အရမ္းပါပဲ။ သူ႔ေယာက်္ား သည္လိုညီမအတြက္ပါ 

ဝယ္ဝယ္လာတာကုိ သူသေဘာက်ေနတယ္။ သူ႔ညီမကို မ်က္ႏွာငယ္ေလးမုိ႔ သနားေနတယ္လုိ႔  

ယူဆေနတယ္။ 

ခဲအုိဟာ အၾကည့္ကေန တစ္ဆင့္တက္လာခဲ့တယ္။ ကြယ္ရာမွဆို ေက်ာပုတ္၊ ေခါင္းပုတ္ 

လုပ္လာခဲ့တယ္။ ေမေထြးဟာ ခဲအုိခရီးမထြက္တဲ့ ေန႔ေတြဆိုရင္ အိမ္မွာေနရတာ 

ဒုကၡေရာက္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ခုံကေန ညေနမုိးခ်ဳပ္မွ ျပန္တတ္တယ္။ 

တစ္ေန႔မွာ ေထြးေမ ဒုကၡေတြ႔ေတာ့တာပဲ။ အဲသည္ေန႔က အစ္မဟာေႂကြးကိစၥနဲ႔ 

အျပင္သြားေနတယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္ အေဖာ္ေခၚသြားတယ္။ က်န္ကေလး 

ႏွစ္ေယာက္ကလည္း ဗီဒီယိုသြားၾကည့္ေနၾကတယ္။ 

ေထြးေမဟာ အစ္မရိွတယ္အထင္နဲ႔ အိပ္ေပၚတက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အိမ္ေပၚမွာ 

ခဲအုိရိွမွန္းလည္း မသိဘူး။ သူအိမ္ေပၚတက္စဥ္က ခဲအုိ လံုးဝအိမ္ေပၚမွာမရိွဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္ 

ေရာက္လာခဲ့တယ္ မသိခဲ့ဘူး။ အဲသည္ေန႔ညေနက ေထြးေမကို ခဲအုိ အႏုိင္က်င့္ခံခဲ့ရတယ္။ 

သန္မာတဲ့ ခဲအုိရဲ႕ လက္က မ႐ုန္းႏုိင္ မေအာ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ အားျခင္းမမွ်ေတာ့ အ႐ႈံးေပးခဲ့ရတယ္။ 

ေထြးေမ ႐ႈိက္ႀကီးတငင္ငုိေနတာကုိ အစ္မျဖစ္သူျပန္လာေတာ့ ျမင္တယ္။ ေထြးေမက ေျပာျပလို႔ 

အေၾကာင္းစုံကို သိရတယ္။  

အစ္မျဖစ္သူဟာ ေဒါသအႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေပမယ့္ ဘာလုပ္လုိ႔လုပ္ရမွန္း မသိပါဘူး။ 

ပတ္ဝန္းက်င္သိမွာကုိလည္း အလြန္ရွက္ေနတယ္။ 

အဲသည္လို ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို ခဲအုိကိုဘလြန္း က်ဴးလြန္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ သူတုိ႔ 

မိသားစုကမာၻေလးဟာ ပ်က္စီးသြားေတာ့တာပါပဲ။ 

အဲသည္အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ပ်က္ၿပီး ေနာက္သံုးလမွာ ေထြးေမဟာ ျမစ္ထဲခုန္ဆင္းၿပီး 

ကိုယ့္ကုိယ္ကို အဆံုးစီရင္သြားခဲ့တယ္။ အရွက္နဲ႔ အသက္ကို လလဲွယ္ခဲ့တယ္။ ေထြးေမရဲ႕ 
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အစ္မဟာ ေနာက္ေျခာက္လေက်ာ္ေလာက္မွ မအိပ္ႏုိင္မစားႏိုင္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ေဝဒနာရွင္ျဖစ္ရာက 

ေနာက္တစ္ႏွစ္မွာ ဆံုးသြားတယ္။ ေသေတာ့ ရန္ကုန္ စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ုံမွာ 

ေသသြားခဲ့ရွာတယ္။ 

ကိုဘလြန္းဟာ ကေလးသံုးေယာက္နဲ႔ က်န္ခဲ့ၿပီး သူကုိယ္တုိင္လည္း စိတ္ထိခုိက္လုိ႔ 

ပိန္းခ်ံဳးၿပီး လူ႐ုပ္မေပၚေအာင္ ျဖစ္ေနတယ္။ စီးပြားေရးကလည္း ပ်က္စီးၿပီး တစ္ေန႔စာ တစ္ေန႔ 

မနည္းရွာေဖြစားေသာက္ေနရတယ္။ 

ကိုယ္ေမႊးတဲ့မီး ကိုယ့္ကုိျပန္ေလာင္တာပါပဲ။ 

တစ္ညေနမွာ တစ္ခ်ိန္(မိနစ္ပုိင္းကေလး) က်ဴးလြန္ခဲ့တာ ကာေမသုမိစာၦစာရကံေၾကာင့္ 

ဘဝတစ္ခုလုံး ပ်က္စီးသြားေတာ့တယ္။  

တဒဂၤသာယာမႈကို လိုခ်င္လု႔ိ ထာဝရဘဝ သာယာမႈေတြ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရၿပီျဖစ္တယ္။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံဟာ ျပဳမူၿပီးရင္ ျပဳၿပီးသူကိုယ္တိုင္ ေနာင္တခံစားရတာမ်ိဳးပါပဲ။ 

ေနာင္တမရိွတ့ဲ လူစားမ်ိဳးဆိုတာကေတာ့ သိပ္ကို မုိက္တြင္းနက္ၿပီး အသိတရားမရိွတ့ဲ 

လူစားမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

ကိုဘလြန္း ေနာင္တရခ်ိန္ဟာ သိပ္ကိုေနာက္က်သြားခဲ့ၿပီ။ သူကိုယ္တိုင္ အဲသည္စိတ္နဲ႔ 

တစ္သက္လံုး စိတ္ဆင္းရဲေနတယ္။ 

ကေလးသံုးေယာက္ အရြယ္ေရာက္တဲ့အထိ ရွာေဖြေကၽြးေမြးၿပီး ေနခဲ့တယ္။ 

ေနာက္ထပ္အိမ္ေထာင္ မျပဳခဲ့ဘူး။ ကိုဘလြန္း အသက္ငါးဆယ့္ရွစ္ႏွစ္မွာ ရဟန္းဝတ္တယ္။ 

အသက္ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္မွ ရဟန္းဘဝနဲ႔ပဲ ရြာကေလးတစ္ရြာမွာ နိဂုံးဇာတ္သိမ္းသြားခဲ့တယ္။ 

ခဏတာသာယာမႈရတဲ့ ကာေမသုမိစာၦစာရကံဟာ ဘာေကာင္းသလဲ။ 

ေသသူေသ၊ ႐ူးသူ႐ူးျဖစ္ၿပီး အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ့ရတယ္ မဟုတ္လား။ 

ေနာက္မွရတ့ဲ ေနာင္တဆိုတာ မီးလို အလြန္ပူပါတယ္။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံေၾကာင့္ ကိုယ္ေမႊးတဲ့မီး ကိုယ္အေလာင္မခံရေအာင္ လူ႔ဘဝမွာ 

ေနၾကရမယ္။ 
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အျပာ႐ုပ္ရွင္အျပာ႐ုပ္ရွင္အျပာ႐ုပ္ရွင္အျပာ႐ုပ္ရွင္ 

ႏုိင္ငံျခား အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားေတြဟာ လူငယ္ေတြကို သိပ္ပ်က္စီးေစပါတယ္။ 

အရြယ္မေရာက္ခင္မွာ အေတြးအေခၚမွားေတြ ေခါင္းထဝဲင္ကုန္ၾကပါေရာ။ 

သတင္းစာထကဲလည္း ေအာ္သံေတြ၊ တုိင္စာေတြ ရိွၾကေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ 

ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳး ျပေနၾကတာပါပဲ။ 

အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားေတြဟာ မသိနားလည္တ့ဲ လူငယ္ လူရြယ္ေတြကို လမ္းမွားပုိ႔တာ 

ျဖစ္တယ္။ 

ပညာသင္ရမယ့္ အရြယ္မွာ မဟုတ္မမွန္တဲ့ စိတ္ေတြ ဝင္လာေတာ့တယ္။ 

မဟုတ္တ့ဲဘက္မွာ အထင္ႀကီးကုန္ေတာ့တယ္။ အတုယူကုန္ေတာ့တယ္။ 

ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕က ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ လူငယ္ေလးတစ္ဦးဟာ သူတုိ႔ၿမိဳ႕မွာ ညေနပုိင္း 

တစ္ခ်ိန္ျပတတ္တဲ့ အျပာကားကို မၾကာခဏ ၾကည့္တယ္။ 

အျပာကားေတြ ၾကည့္ရာကေန သူ႔စိတ္ထားေတြ ေျပာင္းလာတယ္။ 

သူနဲ႔ ရင္းႏီွးတဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကုိ ႀကံစည္လာတယ္။  ေကာင္မေလးကလည္း 

သူလိုပဲ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကေလးပါပဲ။ 

ေကာင္ေလးဟာ အျပာကားေတြ ၾကည့္ပါမ်ားရာက ေကာင္မေလးကို က်ဴးလြန္ခ်င္တ့ဲ 

စိတ္ေတြ တစ္ေန႔တစ္ျခား ေပၚေပါက္ေနတယ္။ 

သူတို႔ၿမိဳ႕မွာ ဇာတ္ပြဲဝင္တဲ့တစ္ညမွာေတာ့ သူဟာ မိုက္မုိက္ကန္းကန္း 

ႀကံစည္လာေတာ့တယ္။ အိမ္ေစာင့္က်န္ခဲ့တဲ့ ေကာင္မေလးထံ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ေရာက္ေအာင္ 

လာခဲ့တယ္။ 

အဲသည္ညက မုဒိန္းမႈျဖစ္တယ္။ 

ေကာင္ေလးကုိ အိမ္နီးခ်င္းေတြ ဝုိင္းဝန္း႐ိုက္ၿပီး ရစဲခန္းကုိ ပုိ႔တယ္။ 

ဆယ့္ငါးႏွစ္ေတာင္ မျပည့္ေသးတဲ့ ေကာင္ေလးဟာ သူ႔လိုပဲ ဆယ့္ငါးႏွစ္ေတာင္ 

မျပည့္ေသးတ့ဲ ေကာင္မေလးကို မုဒိန္းမႈက်ဴးလြန္တယ္။ 

အဲသည္လုိျဖစ္ရတာဟာ အျပာကားေတြကေန သင္ၾကားေပးတဲ့ ကာေမသုမိစာၦစာရ 

ကံေတြပါပဲ။ ငယ္ေသးေတာ့ ႐ူး႐ူးမုိက္မုိက္လုပ္ၾကတယ္။ 
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တကယ္ေတာ့ အျပာကားေတြဟာ အရြယ္ေရာက္တဲ့ လူႀကီးအတြက္လည္း  လုံးဝ 

မေကာင္းပါဘူး။ 

အဲသည္လိုကားမ်ိဳးေတြ ၾကည့္တာဟာ လိင္စိတၱဇ ေရာဂါျဖစ္ေစပါတယ္။ 

မဟုတ္မဟတ္ေတြ ခံစားခ်င္စိတ္ ေပါက္လာေစၿပီး အေတြ႔အာ႐ုံမွာ ေပါက္ကရေတြ 

လုပ္ခ်င္လာတတ္ပါတယ္။ 

အျပာကားေတြကေန လံႈ႔ေဆာ္ေပးတဲ့စိတ္က ကာေမသုမိစာၦစာရကံေတြဘက္မွာ 

အားေကာင္းပါတယ္။ မိန္းမလိုက္စားခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ မ်ားတယ္။ 

ေဖာက္ျပန္တဲ့ စီးပြားေရးသမားရိွတဲ့ အရင္းရွင္ႏုိင္ငံႀကီးကေန အဲသည္လုိ 

အျပာ႐ုပ္ရွင္ေတြကို ထုတ္လုပ္တာျဖစ္တယ္။ 

အဲသည္ႏုိင္ငံမ်ိဳးေတြမွာ မုဒိန္းမႈေတြ သိပ္ေပါမ်ားတာပါပဲ။ 

အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးသမားေတြဟာ အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ 

သူတို႔ဟာ ေငြရရင္ၿပီးေရာ လူေတြကို တိရစာၦန္လိုလုပ္ျပၾကတယ္။ တိရစာၦန္လိုပဲ 

အရွက္မရိွၾကပါဘူး။ 

အေနာက္ႏုိင္ငံမွာ လိင္စိတၱဇေရာဂါဟာ တစ္ေန႔တျခား မ်ားျပားတိုးတက္ေနတယ္။ 

အဲသည္လိုျဖစ္ရတာဟာ အျပာ႐ုပ္ရွင္၊ အျပာစာအုပ္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါေတာ့တယ္။ 

ကာမဂုဏ္ဆိုတာကို အသက္အရြယ္ေရာက္မွ ျပည့္စုံေအာင္လုပ္မယ္လို႔ ေတြးၿပီး 

ငယ္စဥ္မွာ ကာမဂုဏ္ကို လံုးဝ စိတ္မေရာက္သင့္ပါဘူး။ 

အျပာ႐ုပ္ရွင္ေတြဟာ အဲသည္စိတ္ကုိ အျမန္ဆံုးျဖစ္ပြားလာေအာင္ တြန္းပုိ႔တာမ်ိဳး 

ျဖစ္တယ္။ 

ဗဟုသုတအေနနဲ႔လည္း မၾကည့္သင့္ပါဘူး။ အဲသည္ ဗဟုသုတမ်ိဳးက ဒုကၡေရာက္ေစမယ့္ 

ဗဟုသုတမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူ႔ဘဝမွာ အဲသည္ကိစၥကို ေရွ႕တန္းတင္သူ မွန္သမွ်ဟာ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ 

ႀကီးပြားေရးေတြမွာ ေနာက္က်က်န္ခဲ့တာပါပဲ။ 

လူကို အေတြးအေခၚမွားေစတဲ့ အျပာ႐ုပ္ရွင္ကို မၾကည့္မိေအာင္ ေနၾကရပါမယ္။ 
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ဘတ္ဘတ္ဘတ္ဘတ္((((စ္စ္စ္စ္) ) ) ) ကားေပၚမွာကားေပၚမွာကားေပၚမွာကားေပၚမွာ    ကာေမသုသတိထားကာေမသုသတိထားကာေမသုသတိထားကာေမသုသတိထား    

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ဘတ္(စ္)ကားတစ္စီးေပၚမွာ ျဖစ္ပ်က္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုပါပဲ။ 

ညေနဘက္ ႐ုံးဆင္းခ်ိန္၊ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မုိ႔ ကားေတြက လူၾကပ္တယ္။ 

ယုတ္မာတ့ဲ လူတစ္ေယာက္ဟာ ကားၾကပ္တာကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အမ်ိဳးသမီး 

တစ္ေယာက္ကို ဟုိထိသည္ထိ လုပ္ေနတယ္။ 

အမ်ိဳးသမီးက အစေတာ့ ရွက္လို႔ဘာမွ မေျပာေသးဘူး။ သူနဲ႔ လြတ္ေအာင္ပ ဲေရွာင္တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ယုတ္မာတဲ့လူဟာ သူ႔နားကိုပဲ အတင္းတိုးကပ္ေနတယ္။ အတင့္ရစဲြာ 

ဟိုထိသည္ထိ ထပ္လုပ္တယ္။ 

လြန္လာတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးဟာ သည္းမခံေတာ့ဘဲ တစ္ေတာင္ဆစ္နဲ႔ တြက္တယ္။ 

ႏႈတ္ကလည္း မယုတ္မာဖုိ႔ေျပာၿပီး ရန္ေတြ႔ေတာ့တယ္။ 

ယုတ္မာတ့ဲလူဟာ ေၾကာင္စီစီနဲ႔ ၾကည့္ေနၿပီးမွ မေတာ္တဆျဖစ္တာပါလုိ႔ ေျပာတယ္။ 

ကားေပၚမွာက အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ခင္ပြန္းသည္ပါလာတယ္။ 

မွတ္တိုင္တစ္ခုလည္း ေရာက္ေရာ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ယုတ္မာသူကုိ 

ကားေပၚက အတင္းဆြဲခ်ပါေရာ။ 

ခရီးသည္ေတြ ဝုိင္းၿပီးတားၾကတာလည္း မရဘူး။ ကားေအာက္ေရာက္ေတာ့ 

ယုတ္မာသူဟာ အမ်ိဳးသမီး ခင္ပြန္းနဲ႔ ကန္ေက်ာက္ထိုးႏွက္တာေတြ ခံရတယ္၊ ေခါက္ထီးနဲ႔႐ုိက္လုိ႔ 

ေခါင္းလဲ ေပါက္ၿပဲသြားတယ္။ 

ကားနားကို ရတဲပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး ေရာက္လာခဲ့တ့ဲအခါ  သူတို႔ကို ဖမ္းတယ္။ ကားကို 

ရဲစခန္းေမာင္းဖုိ႔ေျပာတယ္။ ရတဲပ္ဖြဲ႔စခန္းမွာ ယုတ္မာသူေရာ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ က်န္ခဲ့တယ္။ 

ယုတ္မာသူဟာ အမႈဖြင့္ခံရတဲ့အထိ အေရးယူခဲ့ရတယ္။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံဟာ ဘယ္အတိုင္းအတာနဲ႔ပဲ ျပဳက်င့္က်င့္ အျပစ္ရိွတာပါပဲ။ အျပစ္က 

လြတ္တယ္လို႔မရိွဘူး။ အမ်ိဳးသမီးက မေျပာခ်င္လို႔ ေနေတာင္မွ အျပစ္ရိွတာပါပဲ။ 

လူအခ်ိဳ႕ဟာ စိတ္ထား ယုတ္မာတတ္ၾကတယ္။ ကားၾကပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အခြင့္အေရး 

ယူတတ္ၾကတယ္။ အဲသည္လို ျပဳမူတဲ့အတြက္ ရရိွတဲ့ သာယာမႈဟာ ဘယ္ေလာက္ ခံစားရမွာမုိ႔လဲ။ 
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မေက်နပ္၊ မခံႏုိင္လို႔ အျပစ္ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ အဲသည္အျပစ္ဟာ တရားဥပေဒအထိေတာင္ 

ရင္ဆိုင္လာရတတ္တယ္။ ကားေပၚမွာ ကာေမသုမိစာၦစာရကံ မက်ဴးလြန္မိေအာင္ 

သတိထားၾကရမယ္။ 

အခ်ဳိ႕ဟာ ကားေပၚ ရထားေပၚ သေဘၤာေပၚေတြမွာ လူၾကပ္ၿပီဆိုရင္ နီးစပ္ၿပီဆိုရင္ 

ေပါက္တတ္ကရ စိတ္ထားေတြ ဝင္လာေရာ။ 

ႏွမခ်င္းမစာနာ၊ အမိျခင္း မစာနာတတ္ၾကေတာ့ဘူး။ ထိမိ၊ တို႔မိလို႔ ျဖစ္လာမယ့္ 

အေၾကာင္းဆက္ကို မစဥ္းစားဘဲ စိတ္အလို လုိက္ၾကတယ္။ အေတြ႔အထိေပၚမွာ သာယာၾကတယ္။ 

အခ်ဳိ႕ မိန္းကေလးမ်ားက ရွက္လုိ႔ ဘာမွမေျပာတာကို အခြင့္ေကာင္းယူသူေတြ ရိွတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကုိ သက္သက္ဒုကၡေပးတာပဲ။ စိတ္ဒုကၡ၊ ကိုယ္ဒုကၡ 

ရွာၾကံေပးတာနဲ႔ တူပါတယ္။ 

တစ္ႀကိမ္ျမင္ဖူးတာကေတာ့ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို ကားေပၚမွာ ဟုိထိသည္ထိလုပ္တဲ့ 

လူတစ္ေယာက္ကို ေက်ာင္းသားေတြ ဝုိင္းထိုးၾကတယ္။ 

ကားၾကပ္လုိ႔ ထိမိတာမ်ိဳး တမင္လုပ္တာမ်ိဳးက သိသာပါတယ္။ 

ကားေပၚမွာ မိန္းကေလးနဲ႔ ကပ္ေနရင္ ေယာက်္ားေလးက ေရွာင္ရမွာပဲ။ ေက်ာေပးၿပီး 

ရပ္သင့္ရပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ လူၾကားသူၾကားမွာ ကာေမသုကံ က်ဴးလြန္ျခင္းဟာ အလြန္ကုိ 

အရွက္နည္းတဲ့ သူေတြလုပ္တတ္တဲ့ အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ျပႆနာေပၚလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ 

လူၾကားသူၾကားမွာ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းျဖစ္မွာပါပဲ။ 
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ဖြဲဖြဲဖြဲဖြဲတစ္ဆုပ္ႏိုင္ေသးရင္တစ္ဆုပ္ႏိုင္ေသးရင္တစ္ဆုပ္ႏိုင္ေသးရင္တစ္ဆုပ္ႏိုင္ေသးရင္    

ကာေမသုမိစာၦစာရကံမွာ အသက္ငယ္စဥ္မွာသာ ေစာင့္ထိန္းရမည့္အရာမဟုတ္ဘူး။  

ထိုကံကုိ အသက္ႀကီးသည္အထိ ေစာင့္ထိန္းရမွာျဖစ္တယ္။ ဖြဲတစ္ဆုပ္ႏိုင္ေသးလွ်င္  

က်ားစိတ္မကုန္ေသးဘူးလို႔ ဆုိတယ္။  

ဘႀကီးမႊန္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေလးဟာ သင္ခန္းစာယူစရာ အျဖစ္အပ်က္ 

တစ္ခုပါပဲ။ 

ဘႀကီးမႊန္းဟာ ေဆး႐ုိးကုန္သည္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး လယ္အခ်ိဳ႕လည္း ပုိင္ဆိုင္တယ္။ 

သူ႔ရဲ႕အိမ္ေထာင္ဘက္ဟာ သားသမီးငါးေယာက္ရၿပီးမွာ ဆံုးခဲ့တယ္။ မုဆိုးဖုိဘဝမွာ 

အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္မွာ  ေရာက္ခဲ့တယ္။ 

သားေတြသမီးေတြက ႀကီးျပင္း အသီးသီး အိမ္ေထာင္ျပဳသြားၾကေတာ့ သူနဲ႔အတူ 

တစ္ေယာက္မွ မေနၾကေတာ့ဘူး။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သားသမီးေတြက ရြာကိုလည္းစြန္႔ 

အေဖႀကီးကိုလည္း ခြာသြားၾကတယ္။ 

ဘႀကီးမႊန္းဟာ သည္ရြာေန သည္ရြာခ်က္ျမႇဳပ္ျဖစ္တယ္။ သူရဲ႕မိဘေတြကလည္း 

သည္ရြာမွာပဲ ေခါင္းခ်သြားၾကပါတယ္။ တစ္ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ဘႀကီးမႊန္းကုိ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြက 

ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါတယ္။ 

သူစားေသာက္ဖုိ႔ ထမင္းဟင္းကိုေတာ့ ေငြရီဆိုတ့ဲ အသက္ႏွစ္ဆယ့္တစ္ႏွစ္ 

ေကာင္မေလးက လာေရာက္ခ်က္ျပဳတ္ေပးပါတယ္။ 

ဘႀကီးမႊန္းဟာ အသက္ခုႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ရိွၿပီမုိ႔ ေဖာက္ျပန္မႈ ဘာမွမရိွဘူးလို႔ ထင္ၾကတယ္။ 

ရွစ္ဆယ္ျပည့္ဖုိ႔လည္း ႏွစ္ႏွစ္သာလုိေတာ့တယ္။ မ်က္စိကလည္း မႈန္ေနၿပီျဖစ္တယ္။ 

ေငြရီက ႏွစ္ဆယ့္တစ္ႏွစ္။ 

ဘႀကီးမႊန္းက ခုႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္။ 

အသက္အားျဖင့္ ငါးဆယ္နဲ႔ ခုႏွစ္ႏွစ္ေတာင္ ကြာျခားပါတယ္။ 

အဲသည္လုိ ကြာျခားေပမယ့္ ထမင္းခ်က္ ဟင္းခ်က္၊ ေဆးေပးမီးယူလုပ္ရင္းက 

ၿငိစြန္းၾကေရာ။ 

အသက္ႀကီးမွ ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို အဘိုးႀကီး မေစာင့္ထိန္းႏုိင္ခဲ့ဘူး။ သားသမီးေတြ 

မ်က္ႏွာကို မေထာက္ထားဘူး။  
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ေငြရီမွာ မေပါ့မပါးျဖစ္လာတဲ့အခါမွ ဘႀကီးမႊန္း ဒုကၡေတြ႔ေတာ့တာပါပဲ။ 

တာဝန္မယူလို႔လည္းမျဖစ္၊ သည္ရြာမွဆက္ေနဖို႔လည္း ရွက္ေတာ့ ဘာလုပ္ရမွန္း 

မသိေအာင္ ျဖစ္ေနတယ္။ သည္လုိကိစၥမ်ိဳးဆိုတာက တိုင္ပင္လို႔ေကာင္းတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးလည္း 

မဟုတ္ဘူး။ 

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေငြရီရဲ႕အေမကို စာေရးေျပာခဲ့ၿပီး ဘႀကီးမႊန္းနဲ႔ ေငြရီဟာ 

ရြာကထြက္ေျပးရတဲ့ဘဝကုိ ေရာက္ေရာ။  

ဘႀကီးမႊန္းဟာ ေနရာသစ္တစ္ခုမွာ ပါလာတ့ဲ ေငြရီန႔ဲ အိပ္ခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလး ငွားရတယ္။ 

ေငြရီကို သမီးအျဖစ္နဲ႔ ေၾကာ္ျငာထားၿပီး အတူေနတယ္။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို က်ဴးလြန္မိေတာ့ မေသခင္မွာ ငရဲေရာက္ေနတယ္။ 

ေနရာသစ္ေရာက္မွ ပစၥည္းအခုိးလည္းခံရတယ္၊ စားဝတ္ေနေရးလည္း အဆင္မေျပဘူး။ 

ရြာမွက်န္ခဲ့တဲ့ ပစၥည္းေတြလည္း ထိန္းသိမ္းသူမရိွေတာ့ ပ်က္စီးကုန္ပါေရာ။ 

ေငြရီရဲ႕ မိခင္ကလည္း ရွက္လြန္းတဲ့အတြက္ သူ႔အိမ္ကို ေစာင့္ေရွာက္မေပးဘူး။ 

စိတ္ေထာင္း ကိုယ္ေၾကဆုိသလို ဘႀကီးမႊန္းဟာ ေနရာသစ္ကိုေရာက္ၿပီး တစ္ႏွစ္အေက်ာ္မွ 

ေလျဖတ္သြားတယ္။ 

ေငြရီကလည္း ကေလးငယ္ေလးကိုပုိက္ၿပီး မရွာတတ္ မစားတတ္ ဒုကၡေရာက္ေနတယ္။ 

ဘႀကီးမႊန္း လယ္ေတြကိုလည္း သူရဲ႕သားသမီးေတြက အေရာင္းမခံၾကဘူး။ ဒုကၡမ်ားစြာ 

ေတြ႔ၿပီးမွ ရြာကိုျပန္လာၾကရတယ္။ ရြာကုိေရာက္ျပန္ေတာ့လည္း ဘႀကီးမႊန္းဟာ အိပ္ယာထဲ 

လဲွေနတဲ့ ဘဝကုိေရာက္ေနခဲ့ၿပီ။ 

ေငြရီကိုေတာ့ သူ႔မိခင္က သနားၿပီး ျပန္လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေငြရီလည္း 

ရွက္တဲ့စိတ္နဲ႔ ရြာမွာ ေခါင္းမေဖာ္ဝ့ံ၊ အိမ္ျပင္မထြက္ဝ့ံဘူး။ 

အဲသည္လို ေလျဖတ္ေရာဂါနဲ႔ပဲ ဘႀကီးမႊန္းဟာ ဘဝတစ္ပါးကို ဆင္းဆင္းရဲရဲ 

ေျပာင္းသြားရရွာတယ္။ 

ရွက္လို႔မလာၾကတ့ဲ သူ႔ရဲ႕သားသမီးေတြကလည္း ေသမွပဲ ရြာကုိ တစ္ေခါက္ 

ျပန္လာခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေတာင္မွ ၾကာၾကာမေနၾကဘူး။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို က်ဴးလြန္မိရင္ ဘႀကီးမႊန္းဟာလည္း သည္လိုမ်ိဳး အျဖစ္ဆိုးမ်ိဳး 

ႀကံဳရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အသက္လည္း ရွည္ခ်င္ရွည္ရွည္ ေနရဦးမွာျဖစ္တယ္။ 

မစဥ္းမစား ျပဳမႈမိရင္ ဒုကၡကို ရင္ဝယ္ပုိက္လိုက္မိတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ 
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ေငြရီကို သူပစ္လို႔လည္းမရ၊ ေရွာင္လို႔လည္း မေကာင္းျဖစ္ေတာ့ ဒုကၡကုိ 

ရင္ဝယ္ပုိက္လုိက္ရတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ အသိမႂကြယ္တဲ့ ေငြရီဟာလည္း ဘာမသိညာမသိ 

ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔မွာ ဒုကၡနဲ႔အတူ ႀကီးျပင္းရေတာ့တာပါပဲ။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို က်ဴးလြန္ရင္ ဘယ္အရြယ္ ဘယ္အခ်ိန္မွ က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ 

ဒုကၡေရာက္ၾကရတာပါပဲ။  

သာယာမႈဆုိေတာ တကယ္ေတာ့ မရိွပါဘူ။ သဘာဝမက်ရင္ သာယာမႈဆိုတာ 

မရိွႏုိင္ပါဘူး။ ေဖာက္ျပန္ျခင္းဟာ ဆံုး႐ႈံးျခင္းသက္သက္ပဲ ျဖစ္ေတာ့တယ္။ 

 

 

မယားခုိးမယားခုိးမယားခုိးမယားခုိး    

သက္ေဝဟာ ဥစၥာေပါ ႐ုပ္ေခ်ာျဖစ္ၿပီး မိန္းကေလးေတြ ဝုိင္းဝုိင္းလည္ေနသူတစ္ေယာက္။ 

သက္ေဝသတင္းကို မထင္မွတ္ဘဲ ၾကားလုိက္ရေတာ့ အလြန္အ့ံၾသေနၾကရတယ္။ 

ဟုတ္မွဟုတ္ပါမလားလို႔လည္း သံသယျဖစ္ၾကတယ္။ 

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ သက္ေဝမွာ မိဘေတြ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းထားသူ ရိွတယ္။ 

ေကာင္မေလးက ပညာလည္း တတ္တယ္။ ႐ုပ္လည္းေခ်ာတယ္။  ေကာင္မေလးရဲ႕ မိဘ 

အသိုင္းအဝန္းက  ဂုဏ္လည္းျမင့္၊ စီးပြားမွာလည္း တင့္တင့္တယ္တယ္ ေတြပါပဲ။ 

ၿပီးေတာ့ သက္ေဝနဲ႔ အဲဒီေကာင္မေလးကလည္း လူငယ္ခ်င္း နားလည္မႈရေနၾကတာပဲ။ 

ခုေတာ့ ၾကားရတဲ့သတင္းက ဘယ္လိုမွ အဆက္အစပ္မရိွတာ ျဖစ္ေနတယ္။ 

သက္ေဝ မိန္းမခုိးသြားသတဲ့။ 

ခုိးသြားတဲ့ မိန္းမ ကိုေသာင္းမိန္းမတဲ့။ 

အဲဒီလို ကိုေသာင္းရဲ႕မိန္းမ မခင္ညိဳကို သက္ေဝက ခုိးေျပးတယ္ဆိုေတာ့ ေတာ္႐ုံ 

ဘယ္သူမွ မယုံၾကည္ၾကဘူး။  

သက္ေဝက ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္။ 

မခင္ညိဳက ေလးဆယ့္သံုးႏွစ္။ 
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သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ အသက္ကလည္း ကြာလွပါတယ္။ မယုံၾကည္ႏုိင္ၾကေပမယ့္ 

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး ရပ္ကြက္ထကဲ ေပ်ာက္ေနၾကလုိ႔ ဟုတ္သလို ထင္ၾကတယ္။ 

ကိုေသာင္းက ရတဲပ္ဖြဲ႔စခန္းမွာ သက္ေဝကို မယားခုိးမႈနဲ႔ စြဲဆိုထားတယ္။ သက္ေဝရဲ႕ 

မိဘကေတာ့ သူ႔သား ေပ်ာက္သြားလို႔ လူေပ်ာက္မႈ ဖြင့္ထားတယ္။ 

ဘယ္လုိပစုံဲစမ္းၾကေပမယ့္ သလဲြန္စေပ်ာက္ေနတယ္။ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ စုံစမ္းလို႔မရၾကဘူး။ 

ႏွစ္ေယာက္အတူ ေပ်ာက္ေနတာ ၾကာတဲ့အတြက္ ခုိးေျပးၾကတယ္ ဆိုတာကေတာ့  

ရွစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း ေသခ်ာသြားပါၿပီ။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ အဆက္အသြယ္ရိွတယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ 

ေသေသခ်ာခ်ာ မသိၾကဘူး။  

ကိုေသာင္းကေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာသိလို႔သာ သက္ေဝကုိ မယားခုိးမႈနဲ႔ တရားစြဲဆုိ 

တိုင္တန္းခဲ့တာျဖစ္တယ္။ တစ္ႏွစ္နီးပါးကို သတင္းေပ်ာက္ေနတယ္။ ေနာက္မွ 

သတင္းထြက္လာတယ္။ မခင္ညိဳရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးမ်ားရိွတဲ့ရြာ တစ္ရြာမွ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ရိွေနၾကသတဲ့။ 

သတင္းရေတာ့ ကိုေသာင္းဟာ သက္ဆိုင္ရာကို သတင္းေပးပုိ႔တယ္။ သြားဖမ္းတာ 

မိလာခဲ့တယ္။ မယားခုိးမႈန႔ဲ အခ်ဳပ္ခန္းမွ အဖမ္းခံေနရတဲ့ သက္ေဝကို သြားၾကည့္ၾကတာ 

ရပ္ကြက္ထဲက လူေတြအမ်ားႀကီးပဲ၊ အခ်ဳိ႕လည္း လာေတြ႔တယ္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ မေတြ႔ရဘူး။ 

ရစဲခန္းဆို တစ္ႀကိမ္မွ မေရာက္ဘူးခဲ့တဲ့ သက္ေဝဟာ ရစဲခန္းထကဲ အခ်ဳပ္ခန္းထကဲို 

ေရာက္ေနေတာ့ ငုိတာေပါ့။ သူ႔မိဘေတြကလည္း ရင္က်ိဳး၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြလည္း စိတ္ထိခုိက္ 

ျဖစ္ၾကရတယ္။ 

သက္ေဝမွာ အရင္ႏီွးဆံုး ျမေမာင္ဆိုတဲ့ သူငယ္ခ်င္းရိွတယ္။ သက္ေဝရဲ႕ အျဖစ္ကုိ ျမေမာင္ 

အားလံုးသိတယ္။ 

သက္ေဝန႔ဲ မခင္ညိဳ ျဖစ္ၾကတာ ျမေမာင္ပေယာဂ မကင္းဘူး။ အမွန္ကေတာ့ ျမေမာင္က 

မခင္ညိဳကို အေခ်ာင္ႀကံေနတာပါ။ ကိုေသာင္းနဲ႔ ဆက္လက္မေပါင္းသင္းခ်င္ေတာ့တဲ့ မခင္ညိဳဟာ 

ျမေမာင္ကိုမဖမ္းဘဲ သက္ေဝကုိ အမိဖမ္းလိုက္တာျဖစ္တယ္။ 

ျမေမာင္တို႔အိမ္ဟာ လူနည္းတယ္။ သံုးေယာက္သာရိွၿပီး နံနက္ဆို သူ႔အေဖနဲ႔အေမက 

ေဈးထဲမွာ ေဈးဆိုင္ထြက္ဖုိ႔ အေစာႀကီးသြားၾကတယ္။ 

ျမေမာင္ကို သက္ေဝက လာလည္တတ္တယ္။ မၾကာခဏ လည္ပတ္ရာကေန 

ျမေမာင္အိမ္ကို လာတတ္တဲ့ မခင္ညိဳနဲ႔ ဆက္သြယ္မိၾကတာပဲ။ 

မခင္ညိဳက မိန္းမလည္ တစ္ေယာက္ပါ။ သူဟာ မိဘကေပးစားလုိ႔ ကိုေသာင္းနဲ႔ 

ယူရေပမယ့္ ကုိေသာင္းကို မခ်စ္ဘူး။ ကိုေသာင္းက သူ႔ထက္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ႀကီးတယ္။ 
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မခင္ညိဳက သက္ေဝကို မာယာေတြနဲ႔ ရက္ပုိင္းအတြင္း ဖမ္းခဲ့တာပါ။ 

တစ္ေန႔မွာ ျမေမာင္ ေဈးကုိ ထမင္းခ်ဳိင့္သြားၿပီးပုိ႔တယ္။ သက္ေဝကို အိမ္ေစာင့္ခုိင္းခဲ့တယ္။ 

အဲသည္ေန႔မွာ မခင္ညိဳဟာ သက္ေဝကို မာယာေတြနဲ႔ က်ဳံးသြင္းခဲ့တာပဲ။ 

အေတြ႔ကို မေရွာင္ႏုိင္တဲ့ သက္ေဝဟာ မခင္ညိဳ အလိုက်ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ မခင္ညိဳက 

သူ႔ကိုမယူရင္ ခုိးမေျပးရင္ အဓမၼမႈနဲ႔ တိုင္မယ္လို႔ေျပာတယ္။ ယူရင္ေတာ့ ဘဝခရီးမွာ သူကိုယ္တုိင္ 

လုပ္ေကၽြးမယ္လို႔ေျပာတယ္။ 

သက္ေဝဟာ သူက်ဴးလြန္မိလိုက္တဲ့ ကာေမသုမိစာၦစာရကံေၾကာင့္ မယူခ်င္ဘဲ 

ယူလိုက္ရတယ္။ ကာေမသုမိစာၦစာရကံ တစ္ႀကိမ္က်ဴးလြန္မိတာဟာ သက္ေဝဘဝကုိ 

ဒုကၡျဖစ္ေစတာပါပဲ။ 

သက္ေဝဟာ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္စီရင္ခ်က္ အခ်ခံခဲ့ရတယ္။ 

မခင္ညိဳက သူ႔ခင္ပြန္းေဟာင္း ကိုဘေသာင္းနဲ႔ ျပန္ၿပီးေပါင္းေနတယ္။ သက္ေဝဟာ 

ေထာင္က်ၿပီး ရဲဘက္စခန္းတစ္ခုကုိ သြားရတယ္။  

အဲသည္ရဲဘက္စခန္းကို ပုိ႔တဲ့ေန႔က ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွာ သြားရမယ့္ရထားကုိ 

အက်ဥ္းသား ရဲဘက္ေတြနဲဲအတူ ပုံစံထုိင္ထိုင္ၿပီး ေစာင့္ေနရတုန္းမွာ သက္ေဝဟာ မခင္ညိဳကုိ 

ေတြ႔တယ္။ 

ကိုေသာင္းနဲ႔ မခင္ညိဳကေတာ့ သူ႔ကိုမျမင္ပါဘူး။ ကိုေသာင္းနဲ႔ မခင္ညိဳဟာ 

ရယ္ေမာၿပံဳးရႊင္ၿပီး ဘာေတြေျပာသြားၾကတယ္ ဆိုတာေတာ့ မသိဘူး။ ေဘးမွာ 

ကေလးႏွစ္ေယာက္လည္း ပါတယ္။ မိသားစုလိုက္ကို သက္ေဝ လွမ္းျမင္တယ္။ 

မခင္ညိဳကိုေတြ႔ေတာ့ သက္ေဝဟာ ကာေမသုမိစာၦစာရကံကိုသြားၿပီး သတိရရာကေန 

သူ႔ပါးျပင္မွာ မ်က္ရည္ပူေတြ စီးဆင္းသြားပါေတာ့တယ္။ 
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မၿမၿမၿမၿပံဳးေၾကာင့္ပံဳးေၾကာင့္ပံဳးေၾကာင့္ပံဳးေၾကာင့္    မၿမၿမၿမၿပံဳးႏုိင္ပါပံဳးႏုိင္ပါပံဳးႏုိင္ပါပံဳးႏုိင္ပါ    

ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို ျပဳက်င့္ရင္ ေသၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ငရကဲ်တယ္။ မ်က္ေမွာက္ 

ဘဝမွာ ဒုကၡေတြ႔ႀကံဳတယ္။  

ဖုိးေမာင္အျဖစ္ကေတာ့ ေနာက္ဘဝ မေရာက္ခင္ ယခုဘဝမွာ ငရကဲ်ေတာ့တာပါပဲ။ 

ဖုိးေမာင္ဟာ အသက္သံုးဆယ္ မျပည့္ေသးတ့ဲ လူငယ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။ 

ႏွစ္ဆယ့္ကုိးႏွစ္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ သုံးဆယ္ေတာ့ မျပည့္ေသးဘူး။ 

ေက်ာင္းပညာကုိ နဝမတန္းအထိ သင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေက်ာင္းကထြက္ၿပီး 

သူ႔မိဘရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ဝင္လုပ္တယ္။ 

ဖုိးေမာင္ ႐ုပ္ေခ်ာတာက ေယာက်္ားေခ်ာေခ်ာတာ မဟုတ္ဘူး။ မိန္းမေခ်ာေခ်ာတယ္။ 

မ်က္ႏွာသြယ္တယ္။ အသားျဖဴၿပီး အရပ္ရည္တယ္။ အဝတ္အစားကိုလည္း သပ္သပ္ရပ္ရပ္ 

ဝတ္တတ္ပါတယ္။ သူဟာ သန္႔ရွင္းမႈကုိလည္း သိပ္အေရးထားတာပါပဲ။ 

သူ႔မိဘေတြက သူကိုခ်စ္တယ္။ ပညာေရးမွာ မေတာ္ေပမယ့္ မိဘစီးပြားေရးကုိ 

ကူလုပ္တ့ဲအတြက္ သူ႔ကို ခ်စ္ၾကတယ္။ ဖုိေမာင္က ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာ ေကာင္းလုိ႔ 

စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္တယ္။ အၿမဲ ၿပံဳးေနတယ္။  

ေအးေအးေဆးေဆးရိွလွတဲ့ သူ႔ဘဝဟာ နတ္ပြဲတစ္ခုကို ခရီးထြက္မိရာ 

ေျပာင္းလဲသြားေတာ့တာပါပဲ။ အဲသည္ခရီးဟာ သူ႔ဘဝကံဆိုးဖုိ႔ ဇာတ္လမ္းစခဲ့တာပါပဲ။ 

နတ္ပြဲကို သူ႔အစ္မ ဝမ္းကြဲတစ္ေယာက္က ေခၚတာျဖစ္တယ္။ ရန္ကုန္ကေန 

တစ္ညအိပ္သြားရမယ္။ နတ္ပြဲမွာ ႏွစ္ရက္ေနၿပီးမွ ျပန္လာမယ္။ 

သူ႔အစ္မ ဝမ္းကြဲနဲ႔အတူ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ေယာက္ ပါတယ္။ စုစုေပါင္းေလးေယာက္ 

ခရီးထြက္ခဲ့ၾကတယ္။ 

အဲသည့္ခရီးစဥ္မွာ ေဖာ္ေရြတတ္တဲ့ ဖုိးေမာင္နဲ႔ မၿပံဳးတို႔ ေတြ႔ၾကတာပ။ဲ 

မၿပံဳးနဲ႔ ဖုိးေမာင္ အစကတည္းက သိၿပီးသားပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ 

လမ္းတစ္လမ္းတည္း ေနၾကလို႔ျဖစ္တယ္။ ေတြ႔ၾကတယ္ဆိုတာက ေဖာက္ျပန္ဖုိ႔ လမ္းစ 

ေတြ႔ၾကတယ္လို႔ ဆိုတာပါ။ 

မၿပံဳးဟာ အိမ္ေထာင္ရိွတယ္။ သားသမီးမရိွဘူး။ မၿပံဳးဟာ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းတဲ့သူ 

မဟုတ္ဘူး။ မူယာမာယာမ်ားတယ္။  သူ႔ရဲ႕လင္မသိေအာင္ ေယာက်္ားေတြနဲ႔ တြဲတတ္တယ္။  

အဲသည္ခရီးစဥ္မွာ ဖုိးေမာင္က မၿပံဳးရဲ႕ အမျဲဖစ္ေနေတာ့တယ္။ 
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ျမင္းကမလႈပ္ ခုံကလႈပ္ ျဖစ္ေနရာက လႈပ္ပါမ်ားေတာ့ နဲ႔လာတယ္။  

ဖုိးေမာင္ဟာ မၿပံဳးရဲ႕ ထိကပါး ရိကပါးလုပ္မႈေတြမွာ သာယာလာခဲ့တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ဖုိးေမာင္ဟာ သတိရိွပါတယ္။ မၿပံဳးမွာ အိမ္ေထာင္ရိွမွန္းသိလုိ႔ 

ဆင္ျခင္ေနခဲ့တယ္။  

ခရီးကျပန္လာတဲ့အထိ ဖုိးေမာင္ဟာ ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို မက်ဴးလြန္မိေသးဘူး။ 

မၿပံဳးရဲ႕ ခင္ပြန္းက နယ္မွာ အလုပ္လုပ္တယ္။ အိမ္ကို ႏွစ္လေလာက္မွ  

တစ္ခါျပန္လာတယ္။ 

ဖုိးေမာင္ဟာ မၿပံဳးအိမ္ကို အဝင္အထြက္ျပဳရာက အလုပ္ပိတ္တဲ့တစ္ရက္မွာ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္မိတဲ့အျဖစ္ကို ေရာက္ရိွသြားေရာ။ 

အဲသည္လို က်ဴးလြန္မိတဲ့အျပစ္ကို မၿပံဳးက ဘာမွမထူးဆန္းေပမယ့္ ဖုိးေမာင္မွာ 

တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားခဲ့တယ္။ သူ က်ဴးလြန္မိခဲ့တဲ့ ညပုိင္းမွာ မၿပံဳးခင္ပြန္း ျပန္ေရာက္လာတာ 

ေတြ႔ၿပီးကတည္းက သူ႔စိတ္ေတြ မတည္မၿငိမ္ေတာ့ဘူး။ 

ေၾကာက္ေနတယ္။ 

မၿပံဳးတို႔အိမ္နဲ႔ သူတို႔အိမ္ဟာ မ်က္ေစာင္းထိုးရိွေနတယ္။  မၿပံဳးရဲ႕ခင္ပြန္းကိုေတြ႔ရင္ 

ဖုိးေမာင္ဟာ မ်က္ႏွာခ်င္း မဆိုင္ရဲဘူး။ 

သူ႔ဟာသူ လိပ္ျပာမလံုဘဲ စိတ္ေတြလႈပ္ရွား ေယာက္ယက္ခတ္တယ္။ 

မၿပံဳးနဲ႔သူ က်ဴးလြန္မိတာကို တစ္ေယာက္ေယာက္က ျမင္ၿပီး သူ႔ခင္ပြန္းကုိ 

ျပန္တိုင္မလားလို႔ စိတ္မွာထင္ေနတယ္။ သူ က်ဴးလြန္စဥ္က အိပ္ခန္းနားက လူတစ္ေယာက္ 

ျဖတ္သြားသံကို ၾကားမိတဲ့အစြဲရိွတယ္။ 

သူ႔ စိတ္ေတြက ေခ်ာက္ခ်ားလြန္းလို႔ အဲသည္ညကစၿပီး အိပ္မေပ်ာ္ဘူး။ စကားသံၾကားရင္ 

မၿပံဳးေယာက်္ားအသံလို႔ ထင္ေနတယ္။ လူေျခသံၾကားရင္လည္း မၿပံဳးေယာက်္ားရဲ႕ 

ေျခသံလို႔ထင္ေနတယ္။ 

တစ္ညအိပ္မေပ်ာ္ ႏွစ္ည အိပ္မေပ်ာ္နဲ႔ စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားလာခဲ့တယ္။ သည္လိုနဲ႔ 

ဖုိးေမာင္ဟာ စားမဝင္ အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္လာတယ္။ 

သူ႔အေၾကာင္းကိုလည္း အရပ္ထမွဲာ ေျပာေနၾကၿပီလို႔ ထင္ေနတယ္။   

အလုပ္လုပ္ရင္းလည္း သည္အေၾကာင္းေတြး၊ အိပ္ရာထဲ ေရာက္လည္း အေတြးမျပတ္။ 
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သည္လိုနဲ႔ တစ္လအၾကာမွာ ဖုိးေမာင္တစ္ေယာက္ စိတ္ေဝဒနာျဖစ္ေနၿပီဆိုတာ 

သူ႔ရဲ႕မိဘေတြ ရိပ္မိလာတယ္။ သူဟာ သိသာေအာင္ အမူအရာေတြ ျပေနတာပဲ။ အအိပ္လည္း 

မမွန္ဘူးေလ။ အစားလည္း မမွန္ဘူး။ 

မိဘေတြက ဆရာဝန္ေခၚျပရတ့ဲအထိ ျဖစ္လာတယ္။ ပေယာဂဝင္တယ္ထင္လုိ႔ 

ပေယာဂဆရာေတြကိုလည္း ေခၚျပတယ္။  

ဖုိးေမာင္ဟာ မၿပံဳးေယာက်္ားရဲ႕ စကားေျပာသံၾကားရင္ ေနစရာမရိွေအာင္ 

ေၾကာက္ေနတယ္။ မၿပံဳးတို႔ အိမ္ဘက္ကုိလည္း မၾကည့္ရဲဘူး။  

တစ္ေန႔မွာ မၿပံဳးေယာက်္ားက လူမမာလာေမးတယ္။ 

ဖုိးေမာင္ဟာ အိမ္ေပၚတက္လာတ့ဲ မၿပံဳးရဲ႕ေယာက်္ားကိုေတြ႔ေတာ့ ေနာက္ေဖးေပါက္ကေန 

ဆင္းေျပးေတာ့တာပဲ။ အိမ္သားေတြ လိုက္ဖမ္းတာလည္း မရဘူး။ ညဘက္ေရာက္မွပဲ အျခား 

လမ္းတစ္လမ္းထကဲ ဖမ္းမိခဲ့တယ္။ 

မၿပံဳးနဲ႔ သူတုိ႔ ကာေမသုမိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္မိတာကို မၿပံဳးေယာက်္ားက လံုးဝမသိပါဘူး။ 

ဖုိးေမာင္ဟာ တစ္စတစ္စ စိတ္ေဝဒနာရွင္တစ္ေယာက္္ျဖစ္သြားၿပီး စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ုံ 

ပုိ႔ရတဲ့အထိပါပဲ။ လံုးဝ ႐ူးသြပ္သြားခဲ့တယ္။ 

သူက ထြက္ထြက္ေျပးလို႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရတယ္။ အစားလည္း မစားလုိ႔ ပိန္ကပ္ေနတယ္။ 

စားခ်င္တဲ့အခါမွ တစ္ခါတစ္ေလ စားတယ္။ 

႐ုပ္ေခ်ာလွတဲ့ ဖုိးေမာင္ဟာ မ်က္ကြင္းေတြခ်ိဳင့္ၿပီး အလြန္႐ုပ္ဆိုးသြားတယ္။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို က်ဴးလြန္မိလို႔ ေသမွငရမဲက်ဘဲ ယခုဘဝမွာတင္ 

ငရဲက်ေနတယ္။ 

သူဘာေၾကာင့္ သည္လိုျဖစ္သြားတယ္ဆိုတာ ေလာကႀကီးမွာ သိသူတစ္ေယာက္သာ 

ရိွပါတယ္။ 

သိတဲ့သူကေတာ့ မၿပံဳး။ မၿပံဳး ရယ္ပါ။ 
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ေမထုန္ငယ္ခုႏွစ္ပါးေမထုန္ငယ္ခုႏွစ္ပါးေမထုန္ငယ္ခုႏွစ္ပါးေမထုန္ငယ္ခုႏွစ္ပါး    

ေမထုန္ငယ္ ခုႏွစ္ပါးရိွတယ္။ ေမထုန္ငယ္ ခုႏွစ္ပါးကေတာ့… 

၁။၁။၁။၁။    မိန္းမတုိ႔ကမိန္းမတုိ႔ကမိန္းမတုိ႔ကမိန္းမတုိ႔က    ကိုယ္လက္ဆံထုံးကိုယ္လက္ဆံထုံးကိုယ္လက္ဆံထုံးကိုယ္လက္ဆံထုံး    သံုးသပ္ေပးတာကုိသံုးသပ္ေပးတာကုိသံုးသပ္ေပးတာကုိသံုးသပ္ေပးတာကုိ    သာယာျခင္း။သာယာျခင္း။သာယာျခင္း။သာယာျခင္း။    

၂။၂။၂။၂။    မိန္းမတုိ႔ႏွင့္မိန္းမတုိ႔ႏွင့္မိန္းမတုိ႔ႏွင့္မိန္းမတုိ႔ႏွင့္    ၿၿၿၿပံဳးရယ္ပံဳးရယ္ပံဳးရယ္ပံဳးရယ္    စကားေပ်ာ္ပါးစကားေပ်ာ္ပါးစကားေပ်ာ္ပါးစကားေပ်ာ္ပါး    ျမဴးထူးျခင္း။ျမဴးထူးျခင္း။ျမဴးထူးျခင္း။ျမဴးထူးျခင္း။    

၃။၃။၃။၃။    မိန္းမတုိ႔အားမိန္းမတုိ႔အားမိန္းမတုိ႔အားမိန္းမတုိ႔အား    တစိမ့္စိမ့္စုိက္ၾကည့္ျခင္း။တစိမ့္စိမ့္စုိက္ၾကည့္ျခင္း။တစိမ့္စိမ့္စုိက္ၾကည့္ျခင္း။တစိမ့္စိမ့္စုိက္ၾကည့္ျခင္း။    

၄။၄။၄။၄။    မိန္းမအသံကုိမိန္းမအသံကုိမိန္းမအသံကုိမိန္းမအသံကုိ    သာယာျခသာယာျခသာယာျခသာယာျခင္း။င္း။င္း။င္း။    

၅။၅။၅။၅။    ေရွးအခါကေရွးအခါကေရွးအခါကေရွးအခါက    ျပဳက်င့္ဖူးေသာျပဳက်င့္ဖူးေသာျပဳက်င့္ဖူးေသာျပဳက်င့္ဖူးေသာ    ေမထုန္ကာမကုိေမထုန္ကာမကုိေမထုန္ကာမကုိေမထုန္ကာမကုိ    အာ႐ုံျပဳ၍အာ႐ုံျပဳ၍အာ႐ုံျပဳ၍အာ႐ုံျပဳ၍    သာယာျခင္း။သာယာျခင္း။သာယာျခင္း။သာယာျခင္း။    

၆။၆။၆။၆။    သူတစ္ပါးျပဳက်င့္ေသာသူတစ္ပါးျပဳက်င့္ေသာသူတစ္ပါးျပဳက်င့္ေသာသူတစ္ပါးျပဳက်င့္ေသာ    ေမထုန္ကာမကုိေမထုန္ကာမကုိေမထုန္ကာမကုိေမထုန္ကာမကုိ    အာ႐ုံျပဳအာ႐ုံျပဳအာ႐ုံျပဳအာ႐ုံျပဳ    သာယာျခင္းသာယာျခင္းသာယာျခင္းသာယာျခင္း    

၇။၇။၇။၇။    ဤသီလေၾကာင့္ဤသီလေၾကာင့္ဤသီလေၾကာင့္ဤသီလေၾကာင့္    နတ္ရြာသုဂတိသို႔နတ္ရြာသုဂတိသို႔နတ္ရြာသုဂတိသို႔နတ္ရြာသုဂတိသို႔    ရပါလုိ၏ဟုရပါလုိ၏ဟုရပါလုိ၏ဟုရပါလုိ၏ဟု    ေတာင့္တျခင္းေတာင့္တျခင္းေတာင့္တျခင္းေတာင့္တျခင္း    ေတြ ျဖစ္တယ္။ 

ကိေလသာသာျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း (၆) မ်ိဳးကေတာ့ မ်က္စိႏွင့္အဆင္း။ 

နားႏွင့္အသံ။ ႏွာေခါင္းႏွင့္အနံ႔။ လွ်ာႏွင့္အရသာ။ ကုိယ္ႏွင့္ အထိအေတြ႔။ စိတ္ႏွင့္ အႀကံေတြပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ 
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အိမ္တြင္းေရးအ႐ႈပ္အိမ္တြင္းေရးအ႐ႈပ္အိမ္တြင္းေရးအ႐ႈပ္အိမ္တြင္းေရးအ႐ႈပ္    

ကာေမသုမိစာၦစာရကံဟာ ဆင္းရဲသူမွ၊ ပညာမဲ့မွ က်ဴးလြန္တာတတ္ၾကတာမ်ိဳး 

မဟုတ္ပါဘူး။ ဆင္းရဲ၊ ပညာမ့ဲေပမယ့္ အသိတရားႀကီးသူေတြ ရိွပါတယ္။ ဆင္းရဲေပမယ့္ 

သီလႏုိင္သူေတြ ရိွပါတယ္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာတတ္ၿပီး ဥစၥာခ်မ္းသာသူေတြရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ထမွဲာလည္း 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္သူေတြ ရိွပါတယ္။  

ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြေနတ့ဲ ရပ္ကြက္တစ္ခုက ဇာတ္လမ္း႐ႈပ္ေလး တစ္ပုဒ္ရိွပါတယ္။ 

အိမ္ေထာင္ဦးစီးလုပ္သူက ႏုိင္ငံျခားျပန္ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ တစ္ဦးျဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ 

တစ္ဦးျဖစ္တယ္။ ဇနီးျဖစ္သူက ဝန္ထမ္းအရာရိွငယ္ တစ္ေယာက္ပါ။ 

သူတို႔မွာ သားတစ္ေယာက္၊ သမီးတစ္ေယာက္ ရိွတယ္။ သားသမီးေတြကလည္း 

ဘြဲ႔ရပညာတတ္ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ ႏုိင္ငံျခားထြက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကသူေတြ ျဖစ္တယ္။ 

သူတို႔မိသားစုဟာ ပညာလည္း ျပည့္စုံ၊ ဥစၥာလည္းမပူရ၊ စီးပြားေရးကလည္း တက္မုိ႔ 

အလြန္ခ်မ္းေျမ့သာယာတဲ့ မိသားစု တစ္ခုပါပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ အေၾကာင္းကံတစ္မ်ိဳးက သူတို႔မိသားစု ကမာၻေလးထကဲို တိုးဝင္လာခ့ဲတယ္။ 

အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္တဲ့ ဖခင္ဟာ အသက္ေလးဆယ္ငါးႏွစ္ပဲ ရိွေသးတယ္။ လူလတ္ပုိင္း 

အခ်ိန္အရြယ္ထမွဲာ ေရာက္ေနၿပီ။ 

ဖခင္ျဖစ္သူဟာ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႔ကိုရၿပီး ႏုိင္ငံျခားမွာ အလုပ္သြားလုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ 

ပညာရိွတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပမယ့္ ပညာရိွသတိျဖစ္ခဲ ျဖစ္သြားတဲ့အခါ မိသားစုကမာၻမွာ ဒုကၡ 

ပင္လယ္ေဝကုန္ေတာ့တာပဲ။ 

အျဖစ္ကေတာ့ ဆိုးတယ္။ 

ဖခင္ျဖစ္သူဟာ အိမ္ေဖာ္ကေလးနဲ႔ ၿငိစြန္းတယ္။ 

ပညာတတ္ လူခ်မ္းသာျဖစ္ေပမယ့္ ကာေမသုမိစာၦစာရကံကုိ က်ဴးလြန္မိလိုက္တဲ့အခါ 

စိတ္႐ႈပ္စရာေတြ၊ စိတ္မခ်မ္းသာစရာေတြ ျဖစ္ကုန္ပါေလေရာ။ 

အိမ္ေဖာ္မေလးဟာ သူရဲ႕သမီးထက္ အသက္ ႏွစ္ႏွစ္သာႀကီး ပါတယ္။ 

အိမ္ေဖာ္မေလး မေပါ့မပါး ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ဇနီးျဖစ္သူ သိသြားတယ္။ 
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အိမ္ေဖာ္မေလးကလည္း မႀကံတတ္ေတာ့တဲ့အခါ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္စင္ကုိ 

ေျပာျပလုိက္တယ္။ 

အ္ိမ္ေဖာ္မေလးကို ေလ်ာ္ေၾကး ထိုက္တန္ေအာင္ေပးၿပီး ႏွင္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေသးတယ္။ 

အဲဒီလို စဥ္းစားျပန္ေတာ့ အိမ္ေဖာ္မေလး ေမြးဖြားလာမယ့္ ရင္ေသြးျပႆနာက 

ေပၚလာျပန္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီရင္ေသြးဟာ သူခင္ပြန္းနဲ႔ရတဲ့ ရင္ေသြးျဖစ္ေတာ့  ေနာင္မွာ 

ျပႆနာ အ႐ႈပ္အရွင္းေတြ ျဖစ္လာမွာပလဲို႔ ေတြးမိျပန္တယ္။ 

ေတာကို ျပန္ပုိ႔ျပန္ရင္လည္း အိမ္ေဖာ္မေလးရဲ႕ မိဘေတြက မေက်နပ္ရင္ အရွက္တကြဲ 

အက်ိဳးနည္းေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ျဖစ္မွာလည္း ေသခ်ာပါတယ္။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံဟာ ျပဳၿပီးရင္ ေနာက္ဆက္တြဲေတြ သိပ္႐ႈပ္တာပဲ။ 

အိမ္ေဖာ္မေလးကို ဘယ္ေနရာမွာ ထားရမယ္၊ ဘယ္လုိ မီးဖြားေပးရမယ္ဆိုတာ 

စဥ္းစားလို႔မရၾကဘူး။ ေမြးျပန္ရင္လည္း ဘယ္သူ႔ကို လင္ေကာင္ေဖာ္ေပးရမလဲ။ 

မိသားစုထမွဲာ သည္ကိစၥကို ဇနီးျဖစ္သူတစ္ဦးသာသိၿပီး သားနဲ႔သမီးက မသိၾကဘူး။ 

အိမ္ေဖာ္မေလးကို ယူမယ့္လူရွာဖုိ႔ကလည္း မလြယ္လွဘူး။ ေငြသံုးသိန္းေပးၿပီး 

ယူမယ့္လူရွာတယ္။ ယူမယ့္သူကို သံုးသိန္းေပးမယ္ဆိုၿပီး သူတို႔အိမ္က ဒ႐ုိင္ဘာမိန္းမကုိ 

ရွာခုိင္းတယ္။ 

အိမ္ထမွဲာ ဇာတ္လမ္းက အဲသည္လုိ ႐ႈပ္ေထြးေနေတာ့တယ္။ 

စိတ္အလိုလိုက္ၿပီး ျပစ္မွားမိတဲ့ ပညာတတ္ႀကီးလည္း တကယ့္ႀကံဳလာတဲ့အခါ 

ဘာမွမတတ္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနေတာ့တယ္။ 

သူဟာ ဝီစကီေတြေသာက္ၿပီး သည္ကိစၥကို ဘာလုပ္လုိ႔ ဘာဆံုးျဖတ္ရမွန္း မသိဘူး။ 

အခ်ိန္ကလည္း တစ္လထက္တစ္လ ပုိၿပီးအေရးႀကီး လာခဲ့ၿပီေလ။ 

အိမ္ေဖာ္မေလး အိမ္ကေပ်ာက္မသြားေအာင္လည္း ဂ႐ုစုိက္ရတယ္။ အိမ္ေဖာ္မေလး 

က်န္းမာေရးကိုလည္း ဂ႐ုစုိက္ရတယ္။ 

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လင္မယားႏွစ္ေယာက္တည္း ဒီကိစၥသိရာကေန ဒ႐ုိင္ဘာလင္မယားပါ 

သိလာတယ္။ ဆရာဝန္တစ္ဦးကလည္း သံသယျဖစ္လာတယ္။ အဲသည္ဆရာဝန္မက 

သူတို႔မိသားစုရဲ႕ ဆရာဝန္မျဖစ္တယ္။ 

ခက္ေနတာက ဒ႐ုိင္ဘာရဲ႕ မိန္းမရွာေပးတဲ့လူကို ယူဖုိ႔ အိမ္ေဖာ္မေလးက 

သေဘာမတူဘူး။ 
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အိမ္ေဖာ္မေလးရဲ႕ အသက္ဟာ အိမ္ရွင္သမီးထက္ ႏွစ္ႏွစ္တည္းပဲ ႀကီးပါတယ္။ 

ဇနီးသည္ဟာ သေဘာထားႀကီးပါတယ္။ ျပႆနာ အားလံုးေျပလည္သြားေအာင္ သူက 

ကြာရွင္းေပးမယ္။ သူ ကြာရွင္းေပးၿပီးေနာက္မွာ အိမ္ေဖာ္မေလးကို တရားဝင္ လက္ထပ္ယူဖုိ႔ 

မိန္းမေကာင္းပီသစြာ အႀကံေပးတယ္။ 

အဲသည္လုိ လုပ္ဖုိ႔ဆိုတာ လြယ္မေယာင္နဲ႔ အေတာ္ခက္တဲ့ကိစၥ။ တစ္ကယ္လက္ေတြ႔ 

လုပ္ရမယ္ဆုိေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြ ရိွေသးတယ္ မဟုတ္လား။ 

ေဖာက္ျပန္တဲ့ ကာေမသုမိစာၦစာရကံဟာ ျပဳစဥ္မွာ လြယ္ခဲ့သေလာက္ ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲ 

အက်ိဳးဆက္က ခက္ခလဲွပါတယ္။ 

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ႏုိင္ငံျခားျပန္ ပညာတတ္ႀကီးဟာ အိမ္ေဖာ္မေလးကို တကယ္ 

ယူလုိက္ရတယ္။  

မယားငယ္ သေဘာမ်ိဳးယူၿပီး အျခားတစ္ေနရာမွာ အိမ္တစ္လံုးဝယ္ၿပီးထားတယ္။ 

သူ႔မယားႀကီးကို မကြာရွင္းဘူး။ 

သူတို႔ရဲ႕ အဲသည္ျပႆနာကို ဖုံးဖုံးဖိဖိလုပ္ေပမယ့္ ၾကာေတာ့ သိသူေတြ သိသြားၾကတယ္။ 

ေဆြမ်ိဳးေတြက စသိၾကတာ။ 

ႏုိင္ငံျခားျပန္ႀကီးရဲ႕ သားနဲ႔သမီးဟာ အဲဒီကိစၥကို သိၿပီးကတည္းက ရွက္လုိ႔ဆိုၿပီး 

အဘိုးအဘြားအိမ္ သြားေနၾကတယ္။ 

ဖခင္မရိွတဲ့အခ်ိန္မွာ အိမ္ကိုလာၿပီး မိခင္ကို ေတြ႔ၾကတယ္။ သုံးႏွစ္ၾကာမွ 

အိမ္ျပန္ေနၾကပါတယ္။ 

ယခုအခ်ိန္အထိေတာ့ ႏုိင္ငံျခားျပန္ႀကီးဟာ ဝီစကီေတြေသာက္ၿပီး ဟုိအိမ္သည္အိမ္ 

သြားလုိက္ျပန္လိုက္ပါပဲ။ 

ႏုိင္ငံျခားျပန္ ပညာတတ္ႀကီးဟာ ေရမွန္မွန္မခ်ိဳးတတ္တဲ့ အိမ္ေဖာ္မေလးကိ ု ေရခ်ိဳးဖုိ႔ 

မၾကာခဏ ဆူပူေနရတယ္လို႔ သိရတယ္။ 

ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈဆိုတာ အဲဒီမိမိမႈကို သူ႔အသက္ ဘယ္အရြယ္အထိ ခံစားရမလဲ 

မသိဘူး။ 
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ကာမဂုဏ္ဆုိတာကာမဂုဏ္ဆုိတာကာမဂုဏ္ဆုိတာကာမဂုဏ္ဆုိတာ    

ကာမဂုဏ္ဆိုတာ မေရွာင္ႏုိင္ေပမယ့္ အဲဒီကိစၥကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္လြန္းမွသာ ဘဝခ်မ္းသာကုိ 

ရႏုိင္မယ္။ 

လြန္ကၽြံလို႔မျဖစ္ဘူး။ 

မက္ေမာလြန္းရင္ သုခလုိ႔ထင္ရတဲ့ ဒုကၡေတြ တစ္သီႀကီး ရမွာပဲ။ 

ခံစားခ်ိန္ကေလးမွသာ ခံစားလိုက္ၿပီး က်န္အခ်ိန္မ်ိဳးမွာသည္ကိစၥထက္ အေလးေပးတ့ဲ 

အေျပာအျပဳ အေနအထုိင္ေတြေတာင္ မလုပ္ပါနဲ႔။ 

သည္ဘက္ကိုမက္ေမာရင္ အခက္ပဲ အဖတ္တင္မယ္။ 

က်န္တာ အဖတ္မတင္ဘူး။ 

ကာမဂုဏ္ကိစၥ ေနာက္မွာ တာဝန္ေတြ တနင့္တပုိးႀကီး ရိွတယ္။ 

ဗုဒၶရဲ႕ကာမဂုဏ္တရားမွာ… 

ကာမဂုဏ္ဟာ အမဲ႐ိုးနဲ႔တူတယ္။ အမဲသားတစ္နဲ႔လည္း တူတယ္။ အိမ္မက္နဲ႔လည္း 

တူတယ္။ သစ္သီးနဲ႔လည္း တူတယ္။ ငွားရမ္းသံုးစြဲတဲ့ ပစၥည္းနဲ႔လည္း တူတယ္။ ၿပီးေတာ့ 

စဥ္းတီတံုးနဲ႔ တူတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ျမက္မီး႐ႈးနဲ႔ တူပါတယ္တ့ဲ။ ဒါတင္မကေသးဘူးေႁမြဦးေခါင္းနဲ႔ 

လွံန႔ဲေရာ မီးက်ီတြင္းနဲ႔ေရာ တူပါသတဲ၊့ သိပ္ကို အဓိပၸာယ္ရိွလွတဲ့ ဥပမာေတြပါ။ 

တစ္ခုခ်င္းကို ရွင္းျပရရင္… 

ကာမဂုဏ္ဟာ ဘာေၾကာင့္ ျမက္မီး႐ႈးနဲ႔ တူသလဲဆိုေတာ့ ျမက္တစ္ဆုပ္ကုိ 

မီး႐ႈိ႕လိုက္တဲ့အခါ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကိုင္ထားတဲ့လက္ကို ေတာက္ေလာင္တာမဟုတ္လား။ အဲဒီလုိ 

မီးဒဏ္ကိုခံရသလုိ ကာမဂုဏ္ကိစၥရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ပါလာတဲ့ ဒုကၡတရားရဲ႕ ေရွ႕႐ႈႏိွပ္စက္မႈ 

ခံရတာပဲ။ 

ဘာျဖစ္လို႔လဲ ကာမဂုဏ္ဟာ လွံန႔တဲူသလဲ။ လွံဟာ စူးစုိက္ေဖာက္ထြင္းနစ္ဝင္ၿပီးေတာ့ 

က်င္ေစႏုိင္တဲ့ သေဘာတရား ရိွပါတယ္။ ကာမဂုဏ္ဟာ လံွစူးသလိုပဲ။ 

မီးက်ီတြင္းနဲ႔ တူရတာကေတာ့ အလြန္ပူေလာင္လွတဲ့ အနက္သေဘာေၾကာင့္ပါ။ 

ကာမဂုဏ္ဟာ ငွာရမ္းသံုးစြဲတဲ့ ပစၥည္းနဲ႔ တူရတာကေတာ့ ကိုယ္မွာ အခုိက္အတန္႔သာ 

သုံးစြဲလိုက္ရၿပီး ထာဝရ ကိုယ္ပုိင္မဟုတ္ဘူးေလ၊ ကာမဂုဏ္မွန္သမွ်ဟာ ယာယီဆန္လွပါတယ္။ 
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အမဲသားတစ္နဲ႔ တူကေတာ့ အမဲသားတစ္ခုကို က်ီးငွက္စြန္ရဲေတြဟာ ျမင္တာနဲ႔ အငမ္းမရ 

ဝုိင္းဝန္းလုခ်င္ၾကတယ္။ လုယက္ၾကတယ္၊ ကာမဂုဏ္ကို ငမ္းငမ္းတက္ ေဘးရန္ေတြ႔နဲ႔ 

တိုးေဝွးလုယက္ေနၾကတာ မဟုတ္လား။ 

ေဟာ ကာမဂုဏ္ဟာ အိမ္မက္လည္း ျဖစ္ျပန္ပါတယ္။ 

အိမ္မက္ဆိုတာ ဘယ္လိုလဲ၊ အိမ္မက္ဆုိတာ ထင္ေယာင္ျမင္ေယာင္ပဲ၊ တစ္ကယ္တမ္း 

ကိုယ္ေတြ႔ျပစရာ ခံစားစရာမရိွ တကယ္လည္း ဆန္းစစ္စရာ ကာမဂုဏ္ အထင္ႀကီးသေလာက္ 

မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။ 

ဒါေၾကာင့္လည္း ကာမဂုဏ္ဟာ အမဲ႐ုိးပဲ။ ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြးၾကည့္ျမင္ၾကည့္တဲ့အခါ 

မက္စရာ သာယာစရာ မရိွပါဘူး။ 

ကာမဂုဏ္ကို စဥ္းတီတံုးဥပမာနဲ႔လည္း ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ျမင္ႏုိင္ျပန္ပါတယ္။ 

စဥ္းတီးတံုးဆိုတာ အမဲသားငါးတင္ၿပီး အစဥ္းခံရတဲ့အခါ အမဲသား၊ ငါးအရသာကုိ 

ခံစားရမေယာင္နဲ႔ ခံစားရတာ မရိွဘဲ အမဲသား ငါးကိုလွီးတဲ့ ဓားဒဏ္ကုိခံရတယ္။ 

တစ္ခ်က္ၿပီးတစ္ခ်က္ မ႐ႈမလွဘဲ၊ ေသြးသံရဲရလဲည္း ေပက်ံရျပန္တယ္။ ကာမဂုဏ္ဆိုတာ 

ဟုတ္မလုိလိုနဲ႔ ကာမဂုဏ္နဲ႔ တြဲလာတဲ့ ကပ္လာတဲ့ဒုကၡအဖုံဖုံ အမ်ိဳးမ်ဳိးဒဏ္ကို ခံစားရတာပဲ 

မဟုတ္လား။ 

ကာမဂုဏ္ဟာ သစ္သီးသေဘာလည္း ရိွပါတယ္။ သစ္သီးကို လုိခ်င္ရင္ ခူးရမယ္၊ ခ်ရမယ္၊ 

အဲဒီမွာ သစ္ပင္က အတိုင္းအခက္ အလက္အရြက္ေတြကို ခုတ္ဖဲ့ရတာပဲ၊ အသီးလိုခ်င္တဲ့အတြက္ 

အျခားအစိတ္အပုိင္းေတြ ပ်က္စီးတယ္။ ကာမဂုဏ္စိတ္ သိပ္ျပင္းထန္ေနရင္ စိတ္ထားမ်ားရင္ 

အႀကံအစည္ေတြေရာ ကိုယ္က်င့္သိကၡာေတြေတာင္ ပ်က္လာတတ္လို႔ သစ္သီးနဲ႔ တူတာပါ။ 

ကာမဂုဏ္ဆိုတာ ဘဝခ်မ္းသာကို ဖ်က္တဲ့အရာ။ သည္ေတာ့ မေရွာင္ႏုိင္ရင္ ခံစားပါ။ 

ဒါေပမယ့္ လြန္ေတာ့ မလြန္ေအာင္ အၿမဲသတိထား ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္ေပါ့။ 
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ကာေမသုကံရဲ႕ကာေမသုကံရဲ႕ကာေမသုကံရဲ႕ကာေမသုကံရဲ႕    အျပစ္ဒဏ္အျပစ္ဒဏ္အျပစ္ဒဏ္အျပစ္ဒဏ္    ((((၁၄၁၄၁၄၁၄))))ခ်က္ခ်က္ခ်က္ခ်က္    

သူမ်ားခင္ပြန္းသည္လင္ကို ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ရင္ သည္မိန္းမဟာ အျပစ္ဒဏ္ (၁၄) ခ်က္ကုိ 

ခံရမွာ မလြဲဘူး။ မယားငယ္ဘဝဟာ သိပ္ဆိုးတယ္။ ဘယ္လုိပဲ ဝတ္ရဝတ္ရ။ ဘယ္လုိပဲ 

ေကာင္းေကာင္းစားရ နာမည္ကမလွဘူး။ ေခၚတာက“ လင္ခုိးမလင္ခုိးမလင္ခုိးမလင္ခုိးမ” တဲ့။ 

ေခတ္စကားပဲ။ 

သူမ်ားခင္ပြန္းလင္ကို ယူျခင္းဟာ မယားႀကီးကိုသာမက ကေလးေတြကိုပါ ဒုကၡေပးတာနဲ႔ 

တူပါတယ္။ ဒါတင္မကဘဲ ကုိယ့္မိဘေဆြမ်ိဳး ေမာင္ဘြားအစ္ကိုေတြပါ သိကၡာက် အရွက္ရတယ္။ 

မိန္မေကာင္းေတြက သတိၱရိွစြာနဲ႔ လင္အသစ္စက္စက္ကို ယူၾကပါတယ္။ သူမ်ားလင္ကုိ 

မခုိးၾကဘူး။ ကုိယ္ကပဲ ျပန္ရွာေကၽြးရေကၽြးရ၊ ရဲရဲရင့္ရင့္ ယူၾကတာပဲ၊ ယူၿပီးလည္း ေနာင္တ 

မရေနဘူး။ အဲဒါ မိန္မေကာင္းအဂၤါပါပဲ။ 

မိန္မေကာင္း ပန္းပန္တစ္ပြင့္ပန္း ဆိုသလို မေကာင္းလို႔ကြဲေတာ့ ေနာက္အိမ္ေထာင္ 

မထူၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။ 

“မိန္းမေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖုိ႔ဟာ ေယာက်္ားေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖုိ႔ထက္ 

ပုိခဲယဥ္းတယ္” လို႔ အင္ဒုိနီးရွား ဆရာဝန္မႀကီးတစ္ဦးက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ 

သူမ်ားခင္ပြန္းသည္ လင္ကို ခုိးယူ ေပါင္းသင္းၾကတာဟာ ေလာကမွာ အ႐ုပ္ဆုိး 

အက်ည္းတန္လွပါတယ္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဟာ အဲသည္ကိစၥမ်ဳိးကို ႐ႈပ္ခ်႐ုံသာမက လံုးဝ လက္မခံခ်င္ၾကဘူး။ 

မတတ္သာလုိ႔ လက္ခံရလည္း မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကဘူး။ 

ယူသူေတြမွာလည္း အျပစ္မလြတ္ပါဘူး။ မလြတ္တဲ့ အျပစ္ (၁၄) ခ်က္ကေတာ့… 

၁။၁။၁။၁။    ရန္သူနဲ႔ေတြ႔ရတာရန္သူနဲ႔ေတြ႔ရတာရန္သူနဲ႔ေတြ႔ရတာရန္သူနဲ႔ေတြ႔ရတာ    

၂။၂။၂။၂။    သူမ်ားမုန္းတီးတာသူမ်ားမုန္းတီးတာသူမ်ားမုန္းတီးတာသူမ်ားမုန္းတီးတာ    

၃။၃။၃။၃။    စား၊စား၊စား၊စား၊    ဝတ္၊ဝတ္၊ဝတ္၊ဝတ္၊    အိပ္ရာခက္ခတဲာအိပ္ရာခက္ခတဲာအိပ္ရာခက္ခတဲာအိပ္ရာခက္ခတဲာ    

၄။၄။၄။၄။    အမ်ားေဒါသႀကီးတာအမ်ားေဒါသႀကီးတာအမ်ားေဒါသႀကီးတာအမ်ားေဒါသႀကီးတာ    

၅။၅။၅။၅။    သူတစ္ပါးသူတစ္ပါးသူတစ္ပါးသူတစ္ပါး    ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့တာယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့တာယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့တာယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့တာ    

၆။၆။၆။၆။    ေလာကုတၱရာတရားေလာကုတၱရာတရားေလာကုတၱရာတရားေလာကုတၱရာတရား    မရိွႏုိင္တာမရိွႏုိင္တာမရိွႏုိင္တာမရိွႏုိင္တာ    
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၇။၇။၇။၇။    စည္းစိမ္ဥစၥာစည္းစိမ္ဥစၥာစည္းစိမ္ဥစၥာစည္းစိမ္ဥစၥာ    ပ်က္စီးတာပ်က္စီးတာပ်က္စီးတာပ်က္စီးတာ    

၈။၈။၈။၈။    ဆင္းရႀဲကီးစြာဆင္းရႀဲကီးစြာဆင္းရႀဲကီးစြာဆင္းရႀဲကီးစြာ    ေတြ႔ရတာေတြ႔ရတာေတြ႔ရတာေတြ႔ရတာ    

၉။၉။၉။၉။    အသက္တုိတာအသက္တုိတာအသက္တုိတာအသက္တုိတာ    

၁၀။၁၀။၁၀။၁၀။    ခ်စ္သူန႔ဲခ်စ္သူန႔ဲခ်စ္သူန႔ဲခ်စ္သူန႔ဲ    ေကြကြင္းရတာေကြကြင္းရတာေကြကြင္းရတာေကြကြင္းရတာ    

၁၁။၁၁။၁၁။၁၁။    ေတြေဝတတ္တာေတြေဝတတ္တာေတြေဝတတ္တာေတြေဝတတ္တာ    

၁၂။၁၂။၁၂။၁၂။    ယုံမွားသံသယမ်ားတာယုံမွားသံသယမ်ားတာယုံမွားသံသယမ်ားတာယုံမွားသံသယမ်ားတာ    

၁၃။၁၃။၁၃။၁၃။    ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားတာေဘးအႏၲရာယ္မ်ားတာေဘးအႏၲရာယ္မ်ားတာေဘးအႏၲရာယ္မ်ားတာ    

၁၄။၁၄။၁၄။၁၄။    အပါယ္ေလးဘုံမွာအပါယ္ေလးဘုံမွာအပါယ္ေလးဘုံမွာအပါယ္ေလးဘုံမွာ    ျဖစ္ရတာျဖစ္ရတာျဖစ္ရတာျဖစ္ရတာ    ပါပဲ။ 

((((ေယာက်္ားဆုိရင္ေတာ့ေယာက်္ားဆုိရင္ေတာ့ေယာက်္ားဆုိရင္ေတာ့ေယာက်္ားဆုိရင္ေတာ့    သူမ်ားဇနီးကုိသူမ်ားဇနီးကုိသူမ်ားဇနီးကုိသူမ်ားဇနီးကုိ    ခုိးယူရင္ခုိးယူရင္ခုိးယူရင္ခုိးယူရင္    မိန္မပ႑ဳတ္မိန္မပ႑ဳတ္မိန္မပ႑ဳတ္မိန္မပ႑ဳတ္    ျဖစ္တာတစ္ခုပါတယ္။ျဖစ္တာတစ္ခုပါတယ္။ျဖစ္တာတစ္ခုပါတယ္။ျဖစ္တာတစ္ခုပါတယ္။))))    
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ပထမပါရာဇိကသိကၡာပုဒ္ပထမပါရာဇိကသိကၡာပုဒ္ပထမပါရာဇိကသိကၡာပုဒ္ပထမပါရာဇိကသိကၡာပုဒ္    

ပထမပါရာဇိကသိကၡာပုဒ္ကို အရွင္သုဒိႏၷေၾကာင့္ ပညတ္ရတာျဖစ္တယ္။ 

အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ သည္လိုပါ။ 

အရွင္သုဒိႏၷဟာ ေတာသူေဌးသား။ ေဝသာလီၿမိဳ႕ရဲ႕ဆင္ေျခဖုံးရပ္ျဖစ္တဲ့ ကလႏၷရြာသား။ 

သူ႔မွာမယားရိွတယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့ မိဘေတြနဲ႔အတူ ရြာမွာေနၾကတယ္။ 

အရွင္သုဒိႏၷမျဖစ္ခင္က သူ႔အမည္ဟာ ေမာင္သုဒိန္လို႔ ေခၚပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာ 

ေမာင္သုဒိန္ဟာ အေဖာ္ေကာင္းေတြနဲ႔ ေက်ာင္းကိုပါသြားတယ္။ 

အဲဒီအခ်ိန္က ဘုရားရွင္ဟာ ေဝသာလီျပည္ရိွ ကုဋာခဓာရေက်ာင္းမွာ သီတင္း 

သံုးေနတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ တရားေတာ္ကုိ နာၾကားရၿပီး ရဟန္းျဖစ္လိုတဲ့ဆႏၵ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ 

တရားနာအၿပီးမွာ ဘုရားသခင္ထံ ရဟန္းျပဳေပးဖို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္။  

ဗုဒၶျမတ္စြာက မိဘခြင့္ျပဳမွာသာ ရဟန္းျပဳေပးႏိုင္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူလိုက္တယ္။  

ေမာင္သုဒိန္ဟာ ေက်ာင္းကျပန္ၿပီး မိဘေတြကို ရဟန္းျပဳခြင့္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းပါတယ္။ 

မိဘေတြက ခ်စ္လွတဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာသားမုိ႔ ခြင့္မျပဳၾကဘူး။ ၿပီးေတာ့ 

အိမ္ေထာင္ဘက္ မယားကလည္း ရိွတယ္ မဟုတ္လား။ 

ေမာင္သုဒိန္ဟာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခြင့္ေတာင္းတယ္။ မရဘူး။ မရတဲ့အဆံုးမွာ သူဟာ 

အစာငတ္ခံပါေတာ့တယ္။  

ထမင္း (၇) နပ္ထိ မစားဘူး။ ေျမႀကီးေပၚကလည္းမထဘူး။ အဲသည္လုိ ဆႏၵျပင္းဟာ (၄) 

ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ သူ႔ရဲ႕ဆႏၵ ေအာင္ျမင္သြားပါတယ္။ 

ေမာင္သုဒိန္ဟာ အရွင္သုဒိႏၷ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ 

သူ႔ရဲ႕ ရဟန္းဘဝဟာ အသက္နဲ႔ေတာင္ ရင္းႏီွးၿပီးရယူခဲ့တဲ့ဘဝျဖစ္တယ္။ 

ရဟန္းဘဝကုိရတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ထံမွာ ကမၼ႒ာန္းေတာင္းခံၿပီး ေတာရေဆာက္တည္ 

တရားအားထုတ္ေနေတာ့တယ္။ 

မၾကာခင္မွာပဲ မိဘေတြရဲ႕ အေႏွာင့္အယွက္ေပးတာကိုသူ ခံရတယ္။ တရားကုိ 

ေျဖာင့္ေျဖာင့္ အားမထုတ္ရဘူး။ မိဘေတြက သားကို လူထြက္ေစခ်င္တယ္။ လူထြက္ေအာင္ 

ႀကိဳးစားၾကတယ္။ 
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ဘယ္လုိမွမရတဲ့အခါ ေခၽြးမန႔လဲွည့္ၿပီး တစ္မ်ိဳးႀကိဳးစားၾကျပန္တယ္။ 

ေခၽြးမကိုအလွဆံုးျပင္ၿပီး ေက်ာင္းကိုလႊတ္တယ္။ မိန္းမတို႔မာယာနဲ႔ ျမဴဆြယ္ခုိင္းတယ္။ 

ျဖားေယာင္းသိမ္းသြင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီနည္းလည္းပဲ ရသလားဆိုေတာ့ မရပါဘူ။ 

အရွင္သုဒိႏၷရဲ႕ တည္ၾကည္မႈကို ၿပိဳလဲေအာင္မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ 

ေနာက္တစ္မ်ဳိးတစ္ဖုံထပ္ၿပီး ႀကံၾကျပန္တယ္။ 

သည္တစ္ခါေတာ့ ပစၥည္းေရးကို အေၾကာင္းျပလာတယ္။ သားရဟန္းကို ပစၥည္းေရးျပၿပီး 

အသနားခံခဲ့တယ္။  

မိဘေတြရဲ႕ ပစၥည္းေတြဟာ မိဘေတြ ကြယ္လြန္တဲ့အခါ သားကလည္း ရဟန္းဘဝက 

မထြက္ရင္ ရိွသမွ်ပစၥည္းေတြ မင္းဘ႑ ျဖစ္ကုန္လိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လူထြက္ပါလုိ႔ 

တင္ျပလာျပန္တယ္။ 

အရွင္သုဒိႏၷက လက္မခံဘူး။ 

သည္နည္းကို လက္မခံျပန္ေတာ့ ေနာက္တစ္နည္း တစ္ဆင့္တက္ ျပန္ပါတယ္။ 

ေတာင္းပန္အသနားခံမႈ တစ္မ်ိဳး တင္ျပလာျပန္ပါတယ္။ 

မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ မ်ိဳး႐ုိးကို ေစာင့္သိတဲ့အေနနဲ႔ သားမ်ိဳးေစ့ ကေလးေမြးေပးခ့ဖုိဲ႔ ေလွ်ာက္တယ္။ 

အေမြဆက္ခံဖုိ႔ သားမ်ိဳးေစ့ ေပးၿပီးတဲ့အခါ ရဟန္းဘဝမွာ ဆက္ၿပီး ေပ်ာ္သလိုေနပါလုိ႔ 

ေလွ်ာက္ျပန္တယ္။ 

ဇြတ္ေတြ၊ အဓမၼေတြ ခဏခဏလာၿပီး ေလွ်ာက္ထားေနေလေတာ့ အရွင္သုဒိႏၷဟာ 

တစ္မ်ဳိး စိတ္ေျပာင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ သူ႔မွာ လူမထြက္ရရင္ၿပီးေရာ မဟုတ္လား၊ အဲဒါကုိ 

လက္ခံလုိက္ရင္ ျပႆနာ ေအးသြားမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ပါတယ္။ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်အၿပီးမွာ အရွင္သုဒိႏၷဟာ မယားကို မဟာဝုန္ေတာကုိ ေခၚသြားၿပီး 

သံုးႀကိမ္တိုင္တုိင္ သားမယားအျဖစ္ ေမထုန္စပ္ယွက္ေတာ့တယ္။ 

အဲသည္လို မယားေဟာင္းကို ေပါင္းစပ္ယွက္အၿပီးမွာ အရွင္သုဒိႏၷဟာ 

စိတ္မေကာင္းေတာ့ဘူး။ 

ရဟန္းဘဝကုိ ရေပမယ့္ ရက်ိဳးမနပ္ဘူးလို႔ သူ႔စိတ္မွာ ခံစားေနမိေတာ့တယ္။ 

မျမတ္တဲ့အက်င့္မွာ အၿငိအစြန္းျဖစ္မိၿပီဆိုၿပီး ယူႀကံဳးမရျဖစ္ေနတယ္။ 

ပူပန္တဲ့ႏွလံုး၊ ယူၾကံဳးမရတဲ့စိတ္ကို တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ ကုန္လာတ့ဲအခါ စိတ္ေထာင္းၿပီး 

ကိုယ္ေၾကလာေတာ့တာပါပဲ။ 
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က်ံဳလွီပိန္းခ်ံဳးၿပီး လူ႐ုပ္မေပၚဘူး။ အစားအေသာက္လည္းမမွန္ဘူး။ စိတ္မေကာင္းေတာ့ 

လူပါေနမေကာင္းသလုိ ျဖစ္ေနေတာ့တယ္။ 

သူရဲ႕အျပစ္ကို အတူေန အေဖာ္ရဟန္းေတြက ေမးလာၾကတယ္။ အေဖာ္ရဟန္းေတြရဲ႕ 

အေမးကို အရွင္သုဒိႏၷက လိမ္ညာမေျဖခဲ့ဘူး။ အမွန္အတိုင္းပဲ ေျဖခဲ့ပါတယ္။ ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ 

ပြင့္လင္းစြာေျဖတယ္။ 

အေဖာ္ရဟန္းေတြ အားလံုး သူ႔အေျဖကို အ့ံၾသသြားခဲ့ၾကတယ္။ အ့ံၾသမႈနဲ႔အတူ 

ကဲ့ရဲ႕မႈေတြလည္း ျပဳၾကကုန္ျပန္တယ္။ အေဖာ္ရဟန္းေတြဟာ သည္ကိစၥကို ဘုရားသခင္ထံ 

ေလွ်ာက္ထားၾကတယ္။ 

ဗုဒၶျမတ္စြာကလည္း သိသိျခင္းပဲ အေရးေပၚ စစ္ေမးမႈ ျပဳရေတာ့တာေပါ့။ 

အရွင္သုဒိႏၷက မယားေဟာင္းႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္စပ္ယွက္ျပဳမိတာကို ေျဖာင့္ဆိုဝန္ခံတဲ့အခါ 

ျမတ္စြာဘုရားက မိန႔္ေတာ္မူတယ္။ 

ေမဃပုရိသ၊ အခ်ည္းအႏီွးေသာေယာက်ာ္း၊ သင့္အျပဳအမူကား ရဟန္းတို႔အား 

မေလွ်ာက္ပတ္၊ ရဟန္းတို႔ႏွင့္ မေလ်ာ္ ရဟန္းတို႔အား မသင့္တင့္ ရဟန္းတို႔ဥစၥာမဟုတ္၊ 

ရဟန္းတို႔အားမအပ္စပ္ ရဟန္းတို႔ မျပဳထုိက္ပါ။ 

အဆိပ္ျပင္းထန္ေသာ ေႁမြေပြး၊ ေႁမြေဟာက္ရဲ႕ခံတြင္းကို သင့္အဂၤါဇာတ္ကို သြင္းျခင္းက 

ျမတ္ေသးတယ္။ ဤသို႔သြတ္သြင္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေႁမြကိုက္၍ ေသေသာ္လည္း ေသအ့ံ၊ 

မေသေသာ္လည္း ျပင္းျပစြာ ခံရ႐ုံသာရိွအ့ံ။ အပါယ္သို႔ကား မလားႏုိင္၊ မာတုဂါမ၏ ဇာတ္တြင္းသုိ႔ 

သင့္အဂၤါဇာတ္ကို သြင္းျခင္းကား မျမတ္။ ဤသို႔သြင္းျခင္းအားျဖင့္ အပါယ္သို႔ လားေလရာတယ္။  

သင့္ရဲ႕ အျပဳအမူကား အၾကည္ညိဳေသးေသာ ၾကည္ညိဳေစျခင္းငွာ ၾကည္ညိဳၿပီး သူတို႔အစားထိုး၍ 

ၾကည္ညိဳေစျခင္းငွာ မျဖစ္ခဲ့။ စင္စစ္အားျဖင့္ကား မၾကည္ညိဳသူတို႔အားပုိ၍ မၾကည္ညိဳေအာင္၊ 

ၾကည္ညိဳၿပီးေသာ အခ်ိဳ႕သူတို႔အား ေစတနာ သဒၶါတရားပါးရွား ပ်က္စီးကုန္ေအာင္ ျဖစ္ေခ်သည္ 

တကားလုိ႔ ကဲ့ရဲ႕ဆုိ မိန္႔ေတာ္မူတယ္။ 

အဲသည္အေၾကာင္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ပထမပါရာဇိကသိကၡာပုဒ္ ပညတ္ခ်က္ဟာ 

ေပၚလာခ့ဲတာပါပဲ။ 

ပထမပါရာဇိက သိကၡာပုဒ္ကေတာ့… 

၁။၁။၁။၁။    အၾကင္ရဟန္းသည္အၾကင္ရဟန္းသည္အၾကင္ရဟန္းသည္အၾကင္ရဟန္းသည္    ေမထုန္မွီဝျဲခင္းအမႈကိုေမထုန္မွီဝျဲခင္းအမႈကိုေမထုန္မွီဝျဲခင္းအမႈကိုေမထုန္မွီဝျဲခင္းအမႈကို    ျပဳျငားအ့ံ၊ျပဳျငားအ့ံ၊ျပဳျငားအ့ံ၊ျပဳျငားအ့ံ၊    ထုိရဟန္းသည္ထုိရဟန္းသည္ထုိရဟန္းသည္ထုိရဟန္းသည္    သာသနာမွသာသနာမွသာသနာမွသာသနာမွ    

႐ႈံးျခင္းသို႔ေရာက္၏။႐ႈံးျခင္းသို႔ေရာက္၏။႐ႈံးျခင္းသို႔ေရာက္၏။႐ႈံးျခင္းသို႔ေရာက္၏။    ပါရာဇိကက်၏။ပါရာဇိကက်၏။ပါရာဇိကက်၏။ပါရာဇိကက်၏။    ရဟန္ေကာင္းတုိ႔ႏွင့္ရဟန္ေကာင္းတုိ႔ႏွင့္ရဟန္ေကာင္းတုိ႔ႏွင့္ရဟန္ေကာင္းတုိ႔ႏွင့္    အတူူတကြအတူူတကြအတူူတကြအတူူတကြ    သင္းဆက္ဆံ၍သင္းဆက္ဆံ၍သင္းဆက္ဆံ၍သင္းဆက္ဆံ၍    ကံႀကီးကံငယ္ကံႀကီးကံငယ္ကံႀကီးကံငယ္ကံႀကီးကံငယ္    

ေဆာင္ခြင့္မရိွေတာ့ၿပီ။ေဆာင္ခြင့္မရိွေတာ့ၿပီ။ေဆာင္ခြင့္မရိွေတာ့ၿပီ။ေဆာင္ခြင့္မရိွေတာ့ၿပီ။    
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သာသနာမွ ႐ႈံးျခင္းသုိ႔ေရာက္တယ္ဆိုတာ ပါရာဇိကက်တယ္လို႔ေခၚတယ္။ ယင္းပါရာဇိက 

အဓိပၸာယ္ကို ဤဥပမာျဖင့္ ပါရာဇိကဏ္ပါဠိေတာ္ (၃၄) မွာ ရွင္းျပထားတယ္။ 

ေခါင္းျပတ္ၿပီးေသာသူသည္ ထိုေခါင္းျပတ္ႏွင့္ကိုယ္ကို ဆက္စပ္ျငားေသာ္လည္း 

အသက္တစ္ဖန္ျပန္၍ ရွင္မလာႏုိင္၊ ထို႔အတူပင္ ရဟန္းသည္ ေမထုန္မႈ ျပဳက်င့္ခဲ့ေသာ ရဟန္း 

မဟုတ္ေတာ့ၿပီ။ သာကီႏြယ္ဘြား ဘုရားသားေတာ္ မဟုတ္ေတာ့ၿပီ။ 
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ပထမပါရာဇိကပထမပါရာဇိကပထမပါရာဇိကပထမပါရာဇိက    သိကၡာပုဒ္ကုိသိကၡာပုဒ္ကုိသိကၡာပုဒ္ကုိသိကၡာပုဒ္ကုိ    ထပ္ဆင့္ပညတ္ျခင္းထပ္ဆင့္ပညတ္ျခင္းထပ္ဆင့္ပညတ္ျခင္းထပ္ဆင့္ပညတ္ျခင္း    

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚလာျပန္တဲ့အတြက္ ပထမပါရာဇိက သိကၡာပုဒ္ကို ထပ္ဆင့္ 

ပညတ္ရျပန္တယ္။ လူမိန္းမ၌သာ ေမထုန္မွီဝျဲခင္းအမႈကို မျပဳအပ္ဟု ဗုဒၶျမတ္စြာက 

ပညတ္ေတာ္မူတယ္။ တိရစာၦန္မႏွင့္ ပညတ္ခ်က္မရိွဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ေမ်ာက္မနဲ႔ 

ေမထုန္မီွဝတဲဲ့ ရဟန္းတစ္ပါး ေပၚလာတယ္။ 

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဝဇၨီတိုင္းသားရဟန္းေတြဟာ သိကၡာမခ်ဘဲ လူထြက္ၿပီး ေမထုန္မီွဝၾဲကၿပီးမွ 

အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ သာသနာေဘာင္ျပန္ၿပီး ရဟန္းျပဳလိုတဲ့ကိစၥ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ 

လူမထြက္ေပမယ့္ ရဟန္းသိကၡာပုဒ္ကို စြန္႔ပယ္ျခင္းမျပဳဘဲ(ဝါ) သိကၡာမခ်ဘဲ 

ေမထုန္မွီဝၾဲကၿပီးမွ တဖန္ရဟန္းေဘာင္ကို ျပန္ဝင္လိုက္တယ္ရာမွာ သိကၡာမခ်ဘဲ ေမထုန္ 

မွီဝဲတာေၾကာင့္ အဲသည္ရဟန္းဟာ ပါရာဇိက က်မက်။ ရဟန္းျပဳခြင့္ရိွမရိွဆုိတာ ျပႆနာ 

ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ 

အဲသည္ျပႆနာကုိ အရွင္အာနႏၵာကတစ္ဆင့္ ဘုရားသခင္ကို ေလွ်ာက္တင္ပါတယ္။ 

ျမတ္စြာဘုရားက ဆံုးျဖတ္တယ္။ 

ထိုရဟန္းေတြဟာ ပါရာဇိကက်ၿပီ ျဖစ္တယ္။ သာသာနာ၌ လက္မခံအပ္၊ ရဟန္းျပဳခြင့္ 

မရိွလို႔ မိန္႔ေတာ္မူတယ္။  

ေအာက္ပါအႏုပညတ္(ထပ္ဆင့္သိကၡာပုဒ္) ကို ပညတ္ေတာ္မူျပန္တယ္။ 

၁။၁။၁။၁။    ((((ကကကက))))အၾကင္ရဟန္းဟာအၾကင္ရဟန္းဟာအၾကင္ရဟန္းဟာအၾကင္ရဟန္းဟာ    ရဟန္းတို႔ရဟန္းတို႔ရဟန္းတို႔ရဟန္းတို႔    ေစာင့္ေစာင့္ေစာင့္ေစာင့္ထိန္းအပ္တ့ဲထိန္းအပ္တ့ဲထိန္းအပ္တ့ဲထိန္းအပ္တ့ဲ    အဓိသီလအဓိသီလအဓိသီလအဓိသီလ    သိကၡာပုဒ္ေတာ္ကုိသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကုိသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကုိသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကုိ    

ေစာင့္ထိန္းသူျဖစ္လ်က္၊ေစာင့္ထိန္းသူျဖစ္လ်က္၊ေစာင့္ထိန္းသူျဖစ္လ်က္၊ေစာင့္ထိန္းသူျဖစ္လ်က္၊    ထုိသိကၡာကုိထုိသိကၡာကုိထုိသိကၡာကုိထုိသိကၡာကုိ    ဆန္႔က်င္သည္ဆိုႁဆန္႔က်င္သည္ဆိုႁဆန္႔က်င္သည္ဆိုႁဆန္႔က်င္သည္ဆိုႁမြက္၍မြက္၍မြက္၍မြက္၍    မစြန္႔လႊတ္ဘဲမစြန္႔လႊတ္ဘဲမစြန္႔လႊတ္ဘဲမစြန္႔လႊတ္ဘဲ    ျဖည့္က်င့္လိုစိတ္မရိွ။ျဖည့္က်င့္လိုစိတ္မရိွ။ျဖည့္က်င့္လိုစိတ္မရိွ။ျဖည့္က်င့္လိုစိတ္မရိွ။    

အားနည္းေၾကာင္းကိုအားနည္းေၾကာင္းကိုအားနည္းေၾကာင္းကိုအားနည္းေၾကာင္းကို    ထင္ထင္ရွားရွားထင္ထင္ရွားရွားထင္ထင္ရွားရွားထင္ထင္ရွားရွား    မျပေလဘဲမျပေလဘဲမျပေလဘဲမျပေလဘဲ    ေမထုန္အက်င့္ကိုေမထုန္အက်င့္ကိုေမထုန္အက်င့္ကိုေမထုန္အက်င့္ကို    က်င့္ေက်င့္ေက်င့္ေက်င့္ေလျငားအ့ံ၊လျငားအ့ံ၊လျငားအ့ံ၊လျငားအ့ံ၊    

ယုတ္စြာအဆုံးယုတ္စြာအဆုံးယုတ္စြာအဆုံးယုတ္စြာအဆုံး    တိရစာၦတိရစာၦတိရစာၦတိရစာၦန္မ၌ေသာ္လည္းန္မ၌ေသာ္လည္းန္မ၌ေသာ္လည္းန္မ၌ေသာ္လည္း    ေမထုန္မီွဝျဲခင္းေမထုန္မီွဝျဲခင္းေမထုန္မီွဝျဲခင္းေမထုန္မီွဝျဲခင္း    ျပဳေလျျပဳေလျျပဳေလျျပဳေလျငားအ့ံ၊ငားအ့ံ၊ငားအ့ံ၊ငားအ့ံ၊        ထိုရဟန္းသည္ထိုရဟန္းသည္ထိုရဟန္းသည္ထိုရဟန္းသည္    သာသနာမွသာသနာမွသာသနာမွသာသနာမွ    

႐ႈံုးျခင္းသို႔ေရာက္၏။႐ႈံုးျခင္းသို႔ေရာက္၏။႐ႈံုးျခင္းသို႔ေရာက္၏။႐ႈံုးျခင္းသို႔ေရာက္၏။        ပါရာဇိကက်၏။ပါရာဇိကက်၏။ပါရာဇိကက်၏။ပါရာဇိကက်၏။    ရဟန္းေကာင္းတို႔ႏွင့္ရဟန္းေကာင္းတို႔ႏွင့္ရဟန္းေကာင္းတို႔ႏွင့္ရဟန္းေကာင္းတို႔ႏွင့္    အတူတကြအတူတကြအတူတကြအတူတကြ    ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခြင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခြင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခြင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခြင့္    

မရိွၿပီ။မရိွၿပီ။မရိွၿပီ။မရိွၿပီ။    

အဲသည္ အႏုပညတ္(ထပ္ဆင့္သိကၡာပုဒ္)ကုိ ပညတ္ေတာ္မူရတယ္။ 

တိရစာၦန္မ၌ပင္ ျဖစ္ေစဦးေတာ့ ေမထုန္မီွဝျဲခင္း မျပဳအပ္။ လူထြက္ေစကာမူ သိကၡာခ်ၿပီးမွ 

လူထြက္ရတယ္။ 

သိကၡာမခ်ဘဲ လူထြက္၍ ေမထုန္အမႈျပဳခဲ့ေသာ္ ပါရာဇိကက်တယ္။ သာသနာေဘာင္ကုိ 

တဖန္ျပန္လာႏုိင္ခြင့္မရိွလို႔ ပညတ္ေတာ္မူလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ 
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ဒါေပမယ့္ ပညတ္အပ္ၿပီးတဲ့ သိကၡာပုဒ္ေတြကိုေစာင့္သိ႐ိုေသစြာ လိုက္နာၾကေပမယ့္ 

ဥေပဒကို လက္တစ္လံုးျခား လိမ္ညာတ့ဲသေဘာမ်ိဳးေတြ၊ သကိၡာပုဒ္ကို လက္တစ္လံုးျခားျပဳမူမႈေတြ 

ေပၚေပါက္လာျပန္တယ္။ 

အခ်ိဳ႕က သက္ရိွကိုသာ ပညတ္တယ္ သက္မဲ့မပညတ္။  

သူေသကုိ ေမထုန္ျပဳသူက ျပဳတယ္။ 

အခ်ိဳ႕က ပႆဝမဂံ(က်င္ငယ္သြားရာလမ္းေၾကာင္း)ကိုသာ ပညတ္တယ္။ 

မစၥမဂ္ (က်င္ႀကီးသြားရာလမ္း)ႏွင့္ မုခမဂ္ (ခံတြင္းပါးစပ္)ကို မပညတ္ဆိုၿပီး က်န္မဂ္ 

ႏွစ္ေပါက္ကို ေမထုန္ျပဳက်င့္သူက က်င့္။ 

ေနာက္ၿပီးေတာ့ နံပုံးေတြ၊ ပ႑ဳတ္ေတြ၊ ဥဘေတာဗ်ည္းေတြကို သိကၡာပုဒ္ 

ပညတ္ရာ၌မပါ။ 

အဲဒီလူေတြကို ေမထုန္မီွဝဲသူက မီွဝတဲယ္။ 

အဲသည္လို ေမထုန္မီွဝမဲႈေတြရိွလာေတာ့ ထပ္ဆင့္ၿပီး ပါရာဇိက သိကၡာပုဒ္ေတြ 

ထုတ္ခဲ့ရတယ္။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ပါဠိေတာ္၌လာတ့ဲ စကားရပ္မ်ားအရိွကို ၿခံဳငုံလ်က္ ေမထုန္ဝတၳဳေတြ 

တင္ျပရရင္… 

လူမ်ိဳးလူမ်ိဳးလူမ်ိဳးလူမ်ိဳး    

နတ္မ်ိဳးနတ္မ်ိဳးနတ္မ်ိဳးနတ္မ်ိဳး    

တိရစာၦတိရစာၦတိရစာၦတိရစာၦန္မ်ိဳးန္မ်ိဳးန္မ်ိဳးန္မ်ိဳး    

ၿပိတၱာမ်ိဳးၿပိတၱာမ်ိဳးၿပိတၱာမ်ိဳးၿပိတၱာမ်ိဳး    

ဘီလူးမ်ိဳးစတ့ဲဘီလူးမ်ိဳးစတ့ဲဘီလူးမ်ိဳးစတ့ဲဘီလူးမ်ိဳးစတ့ဲ    ေမထုန္မႈေမထုန္မႈေမထုန္မႈေမထုန္မႈ    ေျမာက္ထုိက္ေသာေျမာက္ထုိက္ေသာေျမာက္ထုိက္ေသာေျမာက္ထုိက္ေသာ    ဝတၳဳငါးမ်ိဳးဝတၳဳငါးမ်ိဳးဝတၳဳငါးမ်ိဳးဝတၳဳငါးမ်ိဳး        

ေယာက်္ားေယာက်္ားေယာက်္ားေယာက်္ား    

မိန္းမမိန္းမမိန္းမမိန္းမ    

ပ႑ဳတ္ပ႑ဳတ္ပ႑ဳတ္ပ႑ဳတ္    

ဥဘေတာဗ်ည္းႏွစ္မ်ိဳးဥဘေတာဗ်ည္းႏွစ္မ်ိဳးဥဘေတာဗ်ည္းႏွစ္မ်ိဳးဥဘေတာဗ်ည္းႏွစ္မ်ိဳး    ((((ဣတၳိဥဘေတာဗ်ည္းဣတၳိဥဘေတာဗ်ည္းဣတၳိဥဘေတာဗ်ည္းဣတၳိဥဘေတာဗ်ည္း))))ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    ((((မိန္းမမိန္းမမိန္းမမိန္းမ    ဥဘေတာဗ်ည္းဥဘေတာဗ်ည္းဥဘေတာဗ်ည္းဥဘေတာဗ်ည္း))))    

ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    က်က်က်က်င္ႀကီးေၾကာင္းင္ႀကီးေၾကာင္းင္ႀကီးေၾကာင္းင္ႀကီးေၾကာင္း    
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က်င္ငယ္ေၾကာင္းက်င္ငယ္ေၾကာင္းက်င္ငယ္ေၾကာင္းက်င္ငယ္ေၾကာင္း    

ခံတြင္းေပါက္စတ့ဲခံတြင္းေပါက္စတ့ဲခံတြင္းေပါက္စတ့ဲခံတြင္းေပါက္စတ့ဲ    မဂ္သံုးပါး။မဂ္သံုးပါး။မဂ္သံုးပါး။မဂ္သံုးပါး။    

မဂ္ေပါင္းတို႔တြင္ တစ္ခုခုေသာမဂ္၌ မိမိပေယာဂႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါး 

ပေယာဂႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စုိစြတ္ရာ အရပ္အတြင္းသို႔ ႏွမ္းတစ္ေစ့ခန္႔မွ် မိမိအဂၤါနိမိတ္ 

အဂၤါဇာတ္ ေရာက္သည္ ထိသည္ကုိ သာယာေသာစိတ္ ျဖစ္ျငားအ့ံ။ ပါရာဇိကက်တယ္။ 

သာယာဆဲခဏ၌ ရဟန္းဘဝမွ ေရြ႕ေလ်ာတယ္၊ ေနာက္လည္း ရဟန္းတဖန္ မျပဳထုိက္။ 
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ကာယကံသဂၢသိကၡာပုဒ္ကာယကံသဂၢသိကၡာပုဒ္ကာယကံသဂၢသိကၡာပုဒ္ကာယကံသဂၢသိကၡာပုဒ္    

ကာယကံသဂၢသိကၡာပုဒ္ဟာ အရွင္ဥဒါယိနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ ပညတ္ရတဲ့ သိကၡာပုဒ္ 

ျဖစ္ပါတယ္။  

အရွင္ဥဒါယိရဲ႕ ေက်ာင္းကေတာ့ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္တယ္။ ေတာေက်ာင္းနဲ႔ 

မတူဘူး။ ဆန္းျပားတယ္။ သူ႔ေက်ာင္းဟာ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ အနီးအနားမွာပဲ ရိွတယ္။ 

အရွင္ဥဒါယိရဲ႕ ေက်ာင္းဟာ စံျပေက်ာင္းျဖစ္တယ္။ အလွအပ အဆန္းတၾကယ္ေတြနဲ႔ 

မြမ္းမံထားတယ္။ 

ေက်ာင္းရဲ႕ အလယ္ဗဟိုခ်က္မမွာ ေလးေထာင့္စပ္စပ္ တိုက္ခန္းမႀကီးဖြဲ႔ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္မွာ 

စက္ဝုိင္းသဏၭာန္လွည့္သြားႏိုင္ဖုိ႔ ျခဴးပန္ျခဴးႏြယ္ အသြယ္သြယ္ေတြနဲ႔ အဆန္းတၾကယ္ပါပဲ။ 

ၿပီးေတာ့ တံခါးေပါက္ေတြကလည္း မ်ားတယ္။ 

အခ်ိဳ႕တံခါးကိုဖြင့္ရင္ ေမွာင္တယ္။ 

အခ်ိဳ႕တံခါးကိုဖြင့္ရင္ လင္းတယ္။ 

အဲဒီလို ထူးဆန္းတာေၾကာင့္ လာၾကည့္တ့ဲ ပရိသတ္ေတြမ်ားတယ္။ အရွင္ဥပါယိ 

ေက်ာင္းကိုလာတဲ့ ပရိသတ္ေတြ ေန႔စဥ္လို ရိွတယ္။ 

တစ္ေန႔ေတာ့ ေက်ာင္းၾကည့္ဖုိ႔ ပုဏၰားလင္မယားႏွစ္ေယာက္ ေရာက္လာၾကတယ္။ 

အရွင္ဥပါယိက သူကိုယ္တုိင္ တံခါးေတြဖြင့္ၿပီး လုိက္ျပပါတယ္။ သူက ေရွ႕ကသြားၿပီး 

လင္မယားႏွစ္ေယာက္က ေနာက္ကေနလုိက္တယ္။ 

တံခါးေတြ ဖြင့္ျပတဲ့အခါ ပိတ္ျပတဲ့အခန္းမွာ ေမွာင္ခ်ည္းလင္းခ်ည္ ျဖစ္ေနတယ္။ 

ပုဏၰားရဲ႕ ဇနီးက အေတာ္ပဲ ေခ်ာေမာလွပတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာ ျပည့္ၿဖိဳးေတာင့္တင္းတယ္။ 

အရွင္ဥပါယိဟာ ဖြင့္ရင္ေမွာင္သြားတဲ့တံခါးကို ဖြင့္လုိက္ေတာ့ တစ္ခန္းလံုး 

ေမွာင္သြားေရာ။ 

လင္မယားႏွစ္ေယာက္ဟာ အေမွာင္ထမွဲာ စမ္းတဝါးဝါးျဖစ္ၿပီး လင္မယား 

တျခားစီျဖစ္သြားေရာ။ 

အရွင္ဥပါယိကေတာ့ အက်င့္ရၿပီးသားမုိ႔ စမ္းတဝါးဝါး မျဖစ္ဘူး။ ျပဳလုပ္ေနက်မုိ႔ 

သိေနတယ္။ 
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ေမွာင္ထမွဲာ ပုဏၰားမကို အရွင္ဥပါယိက  ဆြဲလားကိုင္လား လုပ္တယ္။ ေပြ႔ဖက္တယ္။ 

ထိေတြ႔တယ္။ 

ပုဏၰားမဟာ မေအာ္ရဲဘူး။ ေအာ္ရင္ အရွင္ဥပါယိက တစ္ခုခုလုပ္မွာေၾကာက္တယ္။ 

ေက်ာင္းေတာ္ကအျပန္မွာ ပုဏၰားႀကီးဟာ သည္အျဖစ္ကို ႐ုတ္တရက္ မသိေသးဘူး။ 

အရွင္ဥပါယိေက်ာင္းကို သူက ခ်ီးက်ဴးတယ္။ အရွင္ ဥပါယိကိုလည္း 

ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုလာတယ္။ 

အဲဒီလိုေျပာေနစဥ္မွာ ပုဏၰားမက ေက်ာင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္တာေတြ ေျပာျပတယ္။ ေမွာင္ထမွဲာ 

ဘယ္သို႔ ဘယ္ပုံ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို တိုင္ေတာ့တယ္။ 

ပုဏၰားႀကီး ကဲ့ရဲ႕သံကို လူေတြၾကား။ 

လူေတြ ကဲ့ရဲ႕သံကို ရဟန္းေတြၾကား။ 

           လူသတင္း လူခ်င္းေဆာင္ရာကေန ရဟန္းေတာ္ေတြပါ ၾကားရေတာ့တယ္။ 

 တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္နားကေန ျမတ္စြာဘုရားသခင္ရဲ႕ နားေတာ္ကုိပါ 

ေရာက္ရိွသြားေတာ့တယ္။ 

အရွင္ဥပါယိက အမွန္ကို ဝန္ခံထြက္ဆိုတယ္။ 

အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ ေနာက္မွာ ျမတ္စြာဘုရား ကာယကံသဂၢ သိကၡာပုဒ္ကုိ 

ပညတ္ေတာ္မူရတယ္။ 

အၾကင္ရဟန္းသည္ ရာဂဘီလူးပူး၍ စိတ္ေဖာက္ျပားလာၿပီးလွ်င္ မာတုဂါမႏွင့္အတူ 

ကိုယ္လက္ႏီွးေႏွာအ့ံ။ လက္ကိုဆြဲအ့ံ။ ဆံပင္ဆံထိုးကို ကိုင္အ့ံ။ အဂၤါႀကီးငယ္တစ္ခုခုကုိ 

ကိုင္တြယ္သံုးသပ္ျခင္းျပဳအ့ံ။ ထိုရဟန္းအား (ကာယသသံဂၢ) သံဃာဒိသိသ္အာပတ္သင့္တယ္။ 

ဤသိကၡာပုဒ္၌ 

၁။၁။၁။၁။    လူမိန္းမျဖစ္မွလူမိန္းမျဖစ္မွလူမိန္းမျဖစ္မွလူမိန္းမျဖစ္မွ    

၂။၂။၂။၂။    လူမိန္းမမွန္သိမွလူမိန္းမမွန္သိမွလူမိန္းမမွန္သိမွလူမိန္းမမွန္သိမွ    

၃။၃။၃။၃။    သာယာလုိေသာသာယာလုိေသာသာယာလုိေသာသာယာလုိေသာ    ရာဂစိတ္ရိွမွရာဂစိတ္ရိွမွရာဂစိတ္ရိွမွရာဂစိတ္ရိွမွ    

၄။၄။၄။၄။    ထိမိကိုင္မိေအာင္ထိမိကိုင္မိေအာင္ထိမိကိုင္မိေအာင္ထိမိကိုင္မိေအာင္    အားထုတ္မွအားထုတ္မွအားထုတ္မွအားထုတ္မွ    

၅။၅။၅။၅။    အားထုတ္သည့္အတုိင္းအားထုတ္သည့္အတုိင္းအားထုတ္သည့္အတုိင္းအားထုတ္သည့္အတုိင္း    ထိမိကိုင္မိမွထိမိကိုင္မိမွထိမိကိုင္မိမွထိမိကိုင္မိမွ    
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အဲဒီအဂၤါငါးပါးနဲ႔ညီလို႔ရိွလွ်င္ သံဃာဒိသိတ္အာပတ္သင့္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 

အရွင္ဥပါယိနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစျပဳၿပီး မာတုဂါမအား ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ျခင္း မျပဳအပ္လုိ႔ 

ပညတ္ေတာ္မူခဲ့ရတယ္။ 
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ရေသ့ႀကီးရေသ့ႀကီးရေသ့ႀကီးရေသ့ႀကီးဈာဈာဈာဈာန္ေလွ်ာန္ေလွ်ာန္ေလွ်ာန္ေလွ်ာ    

ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႕ သုတၱန္ျဖစ္တဲ့ မုဒုလကၡဏဇာတ္ေတာ္မွာ ရေသ့ႀကီး ဈာန္ေလွ်ာတ့ဲ 

ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ရိွတယ္။ 

ေရွးသေရာအခါ ဈာန္အဘိဉာဥ္ သမာပတ္ႏွင့္ ျပည့္စုံတဲ့ ရေသ့တစ္ပါး ရိွတယ္။ 

အဲဒီရေသ့ႀကီးကို ဗာရာဏသီမင္းက ကိုးကြယ္တယ္။ မင္းကိုးကြယ္တဲ့ သူေတာ္စင္ႀကီးဘဝနဲ႔ 

မင္းေနျပည္ေတာ္ ဥယ်ာဥ္ထမွဲာ ေက်ာင္းေဆာက္ေနတယ္။ နန္းေတာ္ကို ဆြမ္းခံဝင္တယ္။ 

တစ္ေန႔ေတာ့ ေကာင္းကင္ခရီးနဲ႔ ရေသ့ႀကီး ဆြမ္းခံဝင္လာတယ္။ စ်ာန္နဲ႔ 

ဆြမ္းခံဖုိ႔ႂကြလာတယ္။ 

သူေတာ္စင္ ရေသ့ႀကီးဟာ တစ္ေနရာကို ၾကည့္မိတယ္။  

သူၾကည့္မိတဲ့ ေနရာမွာ မုဒုလကၡဏ အမည္ရိွ မိဖုရားႀကီးရိွေနတယ္။ မိဖုရားက ဖ႐ိုဖရဲ 

အေနအထားမွာ ရိွေနေတာ့တယ္။ 

သူေတာ္စင္ ရေသ့ႀကီးဟာ ဖ႐ိုဖရျဲဖစ္ေနတဲ့ မုဒုလကၡဏ မိဖုးရားႀကီးကို ၾကည့္ၿပီး 

ဈာန္သမာပတ္ေတြ ေလွ်ာ့က်သြားပါတယ္။ 

အၾကည့္ကေလး တစ္ခ်က္နဲ႔ သူေတာ္စင္ႀကီးစိတ္ေတြ ဘယ္လိုေဖာက္ျပန္သြားတယ္ 

မသိပါဘူး။ ခ်က္ခ်င္းကို သူ႔ရဲ႕ ဈာန္သမာပတ္ေတြ ေလွ်ာက်သြားတယ္။ 

ရေသ့ႀကီးဟာ ေက်ာင္းကိုျပန္ၿပီး စိတ္ဆင္းရကဲိုယ္ဆင္းရဲ ျဖစ္ေနေတာ့တယ္။ 

အဲဒီအျဖစ္ကို ဗာရာဏသီမင္းႀကီး သိသြားေတာ့ ရေသ့ႀကီး စိတ္သက္သာေအာင္ 

မိဖုရားႀကီးကို ေပးလုိက္ေတာ့တယ္။ မိဖုရားႀကီးလည္း ဘုရင့္အမိန္႔ေၾကာင့္ ရေသ့ႀကီးေနာက္ 

လိုက္ရတာေပါ့။ 

မိဖုရားႀကီးဟာ ရေသ့ႀကီးနဲ႔ေနဖုိ႔ ေနရာအတြက္ ရေသ့ႀကီးကို နန္းေတာ္လႊတ္ၿပီး 

ဘုရင္ႀကီးထံ ေတာင္းခုိင္းတယ္။ 

ရေသ့ႀကီးဟာ ရွက္ရွက္နဲ႔ပဲ နန္းေတာ္ဝင္ၿပီး ေနဖုိ႔ေနရာ ေတာင္းရျပန္တာေပါ့။ 

ရေသ့ႀကီး ေတာင္းတာကို ဗာရာဏသီဘုရင္ႀကီးက ေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ဘယ္ေနရာေပးသလဲဆိုေတာ့ ဥယ်ာဥ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ အိမ္သာပ်က္ တစ္ေနရာေပးတယ္။ 

ရေသ့ႀကီးဟာ သူမလုပ္ဖူးတဲ့ အလုပ္ေတြလုပ္ရေတာ့တယ္။ ရတဲ့ေနရာကုိ 

ေဆးေၾကာသုတ္သင္၊ အညစ္အေၾကးေတြ လႊင့္ပစ္၊ သန္႔ရွင္းေရးအလုပ္ေတြ ပင္ပင္ပန္းပန္း 

လုပ္ရေတာ့တယ္။ ကိေလသာစိတ္ေၾကာင့္ အဆင့္နိမ့္သြားရတယ္။ 
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ေနရာရျပန္ေတာ့ စားဖုိ႔က လုိလာတယ္။ 

အဲဒီမွာ နန္းေတာ္ကို ရေသ့ႀကီး တစ္ေခါက္ျပန္သြားရျပန္ပါတယ္။ 

တစ္ေနကုန္ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ရေသ့ႀကီးဟာ ညဘက္မွာ ေမာပန္းႏြမ္းလ်ေနတယ္။ 

လြန္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကာလေတြက ေကာင္းကင္မွာ ပ်ံႏုိင္တဲ့ဈာန္အဘိဉာဥ္ရေအာင္ က်င့္ခဲ့ၿပီး 

ယခု ကၽြန္မနဲ႔ ေပါင္းဖုိ႔မွာ ပင္ပန္းႀကီးလွပါလားလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ 

အဲဒီမွာ ရေသ့ႀကီး ဟီရိၾသတၱပၸ သံေဝဂျဖစ္သြားၿပီး ဟိမဝႏာၱကို ျပန္ေျပးပါေလေရာ။ 
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ေမွာင္လြန္းေသာညေမွာင္လြန္းေသာညေမွာင္လြန္းေသာညေမွာင္လြန္းေသာည    

ညအေမွာင္က နက္႐ိႈင္းသထက္ နက္႐ႈိင္းလာေနပါတယ္။ အခ်ိန္က သန္းေခါင္ေက်ာ္စ 

ျပဳပါၿပီ။ 

အိပ္မေပ်ာ္ေသးသူက စိန္ေမာင္ျဖစ္ၿပီး တစ္မိသားစုလံုးကေတာ့ အိပ္ေမာက်ေနပါၿပီ။ 

တစ္အိမ္လံုးဟာ ယေန႔ညမွာ ပုိၿပီး ေမွာင္မိုက္ေနပါတယ္။ ထြန္းထားေသာ 

ညအိပ္မီးပန္းေရာင္ေလးဟာလည္း မလင္းဘူး။ မီမလင္းေအာင္ စိန္ေမာင္က လုပ္ထားတဲ့အတြက္ 

ျဖစ္တယ္။ 

သည္ညမွာ စိန္ေမာင္ဟာ အႀကံသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ မၾကံသင့္ 

မႀကံထုိက္တာကုိ ႀကံစည္စိတ္ကူး စီစဥ္ထားတယ္။ 

စိန္ေမာင္တုိ႔အိမ္ကို စိန္ေမာင္ မိန္းမရဲ႕ တူမ မတင္သိန္း ေရာက္ခဲ့တာ ေျခာက္လရိွၿပီ။ 

မတင္သိန္းဟာ နယ္ကေန စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း လာတတ္ရင္းနဲ႔ စိန္ေမာင္တုိ႔အိမ္မွာ 

လာေနတာျဖစ္တယ္။ စိန္ေမာင္ရဲ႕ မိန္းမ မိခင္ၾကည္ရဲ႕တူမ အရင္းေခါက္ေခါက္ျဖစ္ၿပီး မိခင္ၾကည္ 

ငယ္စဥ္က အတူေနခဲ့ဖူးတယ္။ 

မိခင္ၾကည္ဟာ  မတင္သိန္းေလးကို သမီးေလးတစ္ေယက္လို ခ်စ္တယ္။ အစစအရာရာ 

လိုက္ေလ်ာကူညီေပးေလ့ရိွတယ္။  

မတင္သိန္းက ႐ုိးသားမႈရိွၿပီး စိန္ေမာင္ကိုလည္း ႐ုိေသေလးစားတယ္။ အိမ္မွာ သူ႔အေဒၚ 

မိခင္ၾကည္မရိွရင္ စိန္ေမာင္ကိစၥေတြ ကူလုပ္ေပးတယ္။ ထမင္းခူးေပးတယ္။ အိပ္ရာခင္းေပးတယ္။ 

စိန္ေမာင္ရဲ႕ အဝတ္အစားေတြ ဖြပ္ေလွ်ာ္ေပးတတ္ပါတယ္။ 

မတင္သိန္းေလးက ႐ုိး႐ိုးသားသား ျပဳမူေပးတာကို စိန္ေမာင္က အထင္လြဲေနတယ္။ သူ႔ကုိ 

မတင္သိန္းက စိတ္ဝင္စားေနတယ္လို႔ ထင္တယ္။ 

စိန္ေမာင္ဟာ အတန္းပညာ လံုးဝမတတ္ပါဘူး။ ျမန္မာစာေတာင္မွ ေသေသခ်ာခ်ာ 

မေရးတတ္ မဖတ္တတ္ဘူး။ သူဟာ တြင္ခုံတစ္ခုမွာ ငယ္စဥ္ကတည္းက အလုပ္ဝင္လုပ္ခဲ့လုိ႔ 

တြင္ခုံလုပ္ငန္းလုပ္တတ္တယ္။ 

အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ လုပ္ငန္းပုိင္ရွင္ေတာ့ ျဖစ္မလာဘူး။ အလုပ္သမား 

ဘဝန႔ဲ႔ပဲ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသူျဖစ္တယ္။ 

သူတို႔ တြင္ခုံအလုပ္႐ုံနားမွာ မုန္႔ဟင္းခါးေရာင္းတဲ့ မိခင္ၾကည္နဲ႔ အိမ္ေထာင္က်တယ္။ 

ယခုဆို သားတစ္ေယာက္၊ သမီးတစ္ေယာက္ ရခဲ့ၿပီ။ အိမ္ေထာင္သက္က ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ 
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ဒီညမွာ အႀကံသမား စိန္ေမာင္ဟာ မအိပ္ဘနဲ႔ဲ ေနတယ္။ သူ႔မိန္မ အိပ္ေပ်ာ္သြားခ်ိန္မွ 

ျခင္ေထာင္ထကဲ ထြက္ခဲ့တယ္။ ပက္လက္ကုလားထုိင္တစ္လံုးမွာ ေဆးလိပ္ထိုင္ေသာက္ၿပီး 

ေနာက္ေဖးခန္းမွာ အိပ္ေနတဲ့ မတင္သိန္းအေျခအေနကို အကဲခတ္တယ္။ 

မတင္သိန္းက ႏုိင္လြန္ျခင္ေထာင္နဲ႔ အိပ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ မီးေရာင္မရိွလုိ႔ 

သူအိပ္ေနတာကို အျပင္က မျမင္ရပါဘူး။  

စိန္ေမာင္ဟာ ညဥ့္နက္လာတာနဲ႔အမွ် ကိေလသာစိတ္မုိက္၊ စိတ္႐ုိင္းေတြ 

ဝင္လာေနတယ္။ သူ႔စိတ္ထမွဲာ အခြင့္အေရး ရမယ္လို႔ ထင္ေနတယ္။ 

ပင့္သက္ကုိ အခါခါခ်ရင္းက သူဟာ တစ္စုံတစ္ရာကို ႐ူးမိုက္စြာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်လိုက္တယ္။ 

ေျခကို ဖြနင္းၿပီး ေနာက္ေဖးခန္းက မတင္သိန္းေလးရဲ႕ ျခင္ေထာင္နားကုိသြားတယ္။ 

ျခင္ေထာင္နားေရာက္ေတာ့ သူဟာ ေခတၱ မတ္တပ္ရပ္ေနေသးတယ္။ 

ျခင္ေထာင္ထမွဲာေတာ့ မတင္သိန္းေလးဟာ အိပ္ေမာက်ေနၿပီ။ အညာေစာင္ကိုၿခံဳၿပီး 

ေကြးေကြးေလး အိပ္ေနတယ္။ ရာဂနတ္ဆိုး ပူးဝင္ေနတဲ့ စိန္ေမာင္ဟာ ျခင္ေထာင္ကိုျဖည္းညင္းစြာ 

ဖြင့္လိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ျခင္ေထာင္ထကဲို ဝင္လုိက္တယ္။ 

သူ႔လက္က မတင္သိန္း ကုိယ္ခႏၶာကို ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္လိုက္တာနဲ႔ မတင္သိန္းဟာ 

လန္႔ေအာ္တယ္။ 

စိန္ေမာင္က အသံမထြက္ေအာင္ မတင္သိန္းပါးစပ္ကုိ ပိတ္လိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

သူပိတ္တာ ေနာက္က်သြားၿပီ။ ေအာ္သံက က်ယ္ေလာင္စြာ ထြက္သြားခဲ့ၿပီ။ 

မတင္သိန္း ေအာ္သံကို သူ႔မိန္မ မိခင္ၾကည္ ၾကားလိုက္တယ္။ မိခင္ၾကည္ဟာ သူ႔ေဘးက 

ခင္ပြန္းသည္ ကိုစိန္ေမာင္ အိပ္ရာထမဲရိွတာကို အ့ံၾသသြားတယ္။ၿပီးေတာ့ ေဒါသစိတ္ကိုလည္း 

ေထာင္းခနျဲဖစ္သြားတယ္။ 

မိခင္ၾကည္ဟာ ျခင္ေထာင္ထကဲ ကပ်ာကယာထလိုက္ၿပီး ေနာက္ေဖးခန္းကို ထလာတယ္။ 

အေမွာင္မွာပဲ က်ဴထရံမွာ ညႇပ္ထားတဲ့ ကတ္ေၾကးကိုစမ္းတယ္။ သည္ကတ္ေၾကးက 

သူမုန္႔ဟင္းခါးေရာင္းရင္ အေၾကာ္ညႇပ္တဲ့ ကတ္ေၾကးျဖစ္တယ္။ ထက္လည္းထက္ ခၽြန္လည္းခၽြန္တ့ဲ 

ကတ္ေၾကးတစ္လက္။ 

စိန္ေမာင္ဟာ ႐ုန္းကန္ေနတဲ့ မတင္သိန္းကုိ အတင္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ေနရတယ္။ မေအာ္ေအာင္ 

ပါးစပ္ကိုလည္း အတင္းပိတ္ေနရတယ္။ ႏုိင္လြန္ျခင္ေထာင္ ႀကိဳးတစ္ဖက္က ျပဳတ္က်ေနၿပီး 

ျခင္ေထာင္ထမွဲ လံုးေထြးေနေတာ့တယ္။ 
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မိခင္ၾကည္ဟာ ေဒါသစိတ္နဲ႔ ျခင္ေထာင္ကို ဆြဲမလိုက္ၿပီး စိန္ေမာင္ရဲ႕ ေက်ာျပင္ကုိ 

ကတ္ေၾကးနဲ႔ ထိုးလိုက္ေတာ့တယ္။ မိခင္ၾကည္ရဲ႕ ထိုးခ်က္ဟာ ျပင္းထန္တယ္။ 

စိန္ေမာင္ဟာ ေၾကာက္လန္႔ၿပီး မိခင္ၾကည္ကို လက္ျပန္႐ုိက္လုိက္တာ ဟန္ခ်က္မမိဘဲ 

ျပန္လဲက်သြားတယ္။ 

စိန္ေမာင္ဟာ မိနစ္ပုိင္းအတြင္းမွာပဲ လူ႔ေလာကကုိအၿပီးအပုိင္ စြန္႔ခြာသြားရေတာ့တယ္။ 

သူျပဳခ်င္လွတဲ့ ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို ျပဳက်င့္မသြားရေတာ့ဘူး။ 

အခ်ိဳ႕ မိန္းမေတြဟာ အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ လံုးဝခြင့္မလႊတ္တတ္ဘူး။ အသက္သတ္တ့ဲ 

အထိ ျပဳမူၾကတာျဖစ္တယ္။ 

မိခင္ၾကည္ဟာ အဲဒီအေမွာင္လြန္းတဲ့ ညမွာပဲ သက္ဆုိင္ရာကို အျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းစုံ 

ေျပာျပၿပီး အဖမ္းခံခဲ့ပါတယ္။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္လို႔ အသက္ေသၾကရသူ ရိွတတ္ပါတယ္။ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ 

ေသၾကရတာပါပဲ။ 

အခ်ိဳ႕ဆို အသက္မေသေပမယ့္ ေသရာပါေလာက္ေအာင္ ဒဏ္ရာေတြရၾကတယ္။ 

အခ်ဳပ္ခံရတယ္။ ေထာင္က်ခဲ့ရတယ္။ အခ်ဳပ္ေထာင္ေတြက လြတ္ျပန္ေတာ့လည္း နာမည္ပ်က္နဲ႔ 

အသက္ရွင္ၾကရျပန္တယ္။ လူမေသခင္ နာမည္က ေသေနပါတယ္။ 

စိန္ေမာင္ဆိုရင္ သူ႔မိန္မက သူ႔ကို သည္လိုသတ္မယ္လုိ႔ ထင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ 

သူ႔မိန္းမကလည္း ေဒါသနဲ႔ လုပ္မိလုပ္ရာ လုပ္ပစ္လိုက္တာပါပဲ။ 

စိန္ေမာင္ရဲ႕စိတ္ထမွဲာ သည္ကိစၥကို လြယ္တယ္လို႔ ထင္ခဲ့တဲ့အတြက္ သည္လုိျဖစ္တာ 

ျဖစ္တယ္။ သူဟာ စဥ္စားဉာဏ္မရိွဘူး။ ရာဂစိတ္ ျပင္းထန္တာပဲရိွတယ္။ 

စိန္ေမာင္ရဲ႕ အသုဘမွာ လူသိပ္မရွိဘူး။ နယ္က သူ႔မိဘေတြလည္း ရွက္လို႔မလာၾကဘူး။ 

ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြလည္း မလာဘူး။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံ အျပစ္ေၾကာင့္ ေသရတာဟာ ေသခ်ိန္မွာေတာင္ လာမယ့္သူမရိွဘူး။ 

စိန္ေမာင္ရဲ႕ အသုဘမွာ အိမ္နီးခ်င္း သံုးေလးေယာက္နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္လာၿပီး 

ခုႏွစ္ေယာက္ေလာက္နဲ႔ အသုဘ ခ်လိုက္ရတယ္။ 

သည္အျပစ္နဲ႔သူဟာ ေနာင္ဘဝေတြမွာလည္း ဘယ္လိုဒုကၡေတြ ေရာက္ရဦးမယ္မသိဘူး။ 

****ညစ္ညဴးရာဂ၊ညစ္ညဴးရာဂ၊ညစ္ညဴးရာဂ၊ညစ္ညဴးရာဂ၊    ကိေလသျဖင့္ကိေလသျဖင့္ကိေလသျဖင့္ကိေလသျဖင့္    
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တဏွာကုိလုိက္၊တဏွာကုိလုိက္၊တဏွာကုိလုိက္၊တဏွာကုိလုိက္၊    ဒုစ႐ုိက္ႏွင့္ဒုစ႐ုိက္ႏွင့္ဒုစ႐ုိက္ႏွင့္ဒုစ႐ုိက္ႏွင့္    

အမုိက္အမုိက္အမုိက္အမုိက္အားကုိး၊အားကုိး၊အားကုိး၊အားကုိး၊    ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳ းကားပုဂၢိဳလ္မ်ိဳ းကားပုဂၢိဳလ္မ်ိဳ းကားပုဂၢိဳလ္မ်ိဳ းကား    

အက်ိဳ းမ့ဲစြာ၊အက်ိဳ းမ့ဲစြာ၊အက်ိဳ းမ့ဲစြာ၊အက်ိဳ းမ့ဲစြာ၊    အျပစ္သာရွင့္။အျပစ္သာရွင့္။အျပစ္သာရွင့္။အျပစ္သာရွင့္။ 

((((မဃေဒဝ၊မဃေဒဝ၊မဃေဒဝ၊မဃေဒဝ၊    ၁၃၅၁၃၅၁၃၅၁၃၅))))    

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



mmcybermedia. com 
 

ppddff  &&  ccoovveerrddeessiiggnn    --  lluucckkyy8822  

ttyyppiinngg  --  tthhaannffaayy 
59 

အုပ္ထိန္းျခင္းမကင္းေသာအုပ္ထိန္းျခင္းမကင္းေသာအုပ္ထိန္းျခင္းမကင္းေသာအုပ္ထိန္းျခင္းမကင္းေသာ    မိန္းမမ်ားမိန္းမမ်ားမိန္းမမ်ားမိန္းမမ်ား    

အုပ္္ထိန္းျခင္းမကင္းတ့ဲ မိန္းကေလးေတြကို ကာေမသုမိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္ရင္ 

အျပစ္ႀကီးတယ္။ 

(မႏုက်ယ္ဓမၼသတ္)အရ အုပ္ထိန္းျခင္းမကင္းတဲ့ မိန္းမအမ်ိဳးအစား ႏွစ္ဆယ့္တစ္မ်ိဳး 

ရိွတယ္။ 

အဲဒီ ႏွစ္ဆယ္တစ္မ်ိဳးေသာ မိန္းမေတြအနက္ တစ္ဦးတစ္ေယက္ေသာ မိန္းမက  

မိမိရဲ႕ကာမကုိ ကုိယ္တိုင္သေဘာတူ ေပါင္းသင္းခြင့္ေပးေပမယ့္ အုပ္ထိန္းေစာင့္ေရွာက္သူေတြရဲ႕ 

အခြင့္မရပါက ေပါင္းသင္းတဲ့ ေယာက်္ားကို ႀကီးေလးတဲ့ အျပစ္ဒဏ္ျဖစ္တယ္။ မိန္းကေလးက 

သေဘာတူတာေတာင္ မရပါဘူး။ 

မႏုက်ယ္ဓမၼသတ္မွာ ႀကီးေလးတဲ့ အျပစ္ဒဏ္ေပးမယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ 

မိဘသို႔မဟုတ္ အႀကီးအကဲ ေဆြမ်ိဳးတို႔က အုပ္ထိန္းထားျခင္းမရိွတဲ့ မိန္းမ 

ႏွစ္ဆယ့္တစ္မ်ိဳးမွာပါတဲ့ မိန္းမေတြကို တစ္ေယာက္ေယာက္က ျပစ္မွားက်ဴးလြန္မႈရိွရင္ 

မင္းျပစ္မင္းဒဏ္သင့္တယ္။ 

၁။၁။၁။၁။    အဖေစာင့္ေရွာက္တဲ့အဖေစာင့္ေရွာက္တဲ့အဖေစာင့္ေရွာက္တဲ့အဖေစာင့္ေရွာက္တဲ့    မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။    

၂။၂။၂။၂။    အမိေစာင့္ေရွာက္တဲ့အမိေစာင့္ေရွာက္တဲ့အမိေစာင့္ေရွာက္တဲ့အမိေစာင့္ေရွာက္တဲ့    မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။    

၃။၃။၃။၃။    အဘိုးေစာင့္ေရွာက္တ့ဲအဘိုးေစာင့္ေရွာက္တ့ဲအဘိုးေစာင့္ေရွာက္တ့ဲအဘိုးေစာင့္ေရွာက္တ့ဲ    မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။    

၄။၄။၄။၄။    အစ္မေစာင့္ေရွာက္တ့ဲအစ္မေစာင့္ေရွာက္တ့ဲအစ္မေစာင့္ေရွာက္တ့ဲအစ္မေစာင့္ေရွာက္တ့ဲ    မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။    

၅။၅။၅။၅။    ညီမေစာင့္ေရွာက္တဲ့ညီမေစာင့္ေရွာက္တဲ့ညီမေစာင့္ေရွာက္တဲ့ညီမေစာင့္ေရွာက္တဲ့    မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။    

၆။၆။၆။၆။    ေမာင္ေစာင့္္ေရွာက္တ့ဲေမာင္ေစာင့္္ေရွာက္တ့ဲေမာင္ေစာင့္္ေရွာက္တ့ဲေမာင္ေစာင့္္ေရွာက္တ့ဲ    မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။    

၇။၇။၇။၇။    မိႀကီးေစာင့္ေရွာက္တ့ဲမိန္းမ။မိႀကီးေစာင့္ေရွာက္တ့ဲမိန္းမ။မိႀကီးေစာင့္ေရွာက္တ့ဲမိန္းမ။မိႀကီးေစာင့္ေရွာက္တ့ဲမိန္းမ။    

၈။၈။၈။၈။    ေႂေႂေႂေႂကြးၿမီးႏွင့္ကြးၿမီးႏွင့္ကြးၿမီးႏွင့္ကြးၿမီးႏွင့္    ခ်ဳပ္ထားေသာခ်ဳပ္ထားေသာခ်ဳပ္ထားေသာခ်ဳပ္ထားေသာ    မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။    

၉။၉။၉။၉။    အအအအသသသသက္အရြယ္ႀကီးလြန္ေက္အရြယ္ႀကီးလြန္ေက္အရြယ္ႀကီးလြန္ေက္အရြယ္ႀကီးလြန္ေသာသာသာသာ    မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။    

၁၀။၁၀။၁၀။၁၀။    ႐ူးေနေသာ႐ူးေနေသာ႐ူးေနေသာ႐ူးေနေသာ    မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။    

၁၁။၁၁။၁၁။၁၁။    ႏူေနေသာႏူေနေသာႏူေနေသာႏူေနေသာ    မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။    

၁၂။၁၂။၁၂။၁၂။    ကုိယ္ဝန္ရိွေသာမိန္းမ။ကုိယ္ဝန္ရိွေသာမိန္းမ။ကုိယ္ဝန္ရိွေသာမိန္းမ။ကုိယ္ဝန္ရိွေသာမိန္းမ။    
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၁၃။၁၃။၁၃။၁၃။    အရြယ္မေရာက္ေသာမိန္းမ။အရြယ္မေရာက္ေသာမိန္းမ။အရြယ္မေရာက္ေသာမိန္းမ။အရြယ္မေရာက္ေသာမိန္းမ။    

၁၄။၁၄။၁၄။၁၄။    ခရီးေဝးကလာေသာမိန္းမ။ခရီးေဝးကလာေသာမိန္းမ။ခရီးေဝးကလာေသာမိန္းမ။ခရီးေဝးကလာေသာမိန္းမ။    

၁၅။၁၅။၁၅။၁၅။    မိေထြးေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းမ။မိေထြးေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းမ။မိေထြးေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းမ။မိေထြးေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းမ။    

၁၆။၁၆။၁၆။၁၆။    ဘႀကီးေစာင့္ေရွာက္ေသာဘႀကီးေစာင့္ေရွာက္ေသာဘႀကီးေစာင့္ေရွာက္ေသာဘႀကီးေစာင့္ေရွာက္ေသာ    မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။မိန္းမ။    

၁၇။၁၇။၁၇။၁၇။    ဘေထြးေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းမ။ဘေထြးေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းမ။ဘေထြးေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းမ။ဘေထြးေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းမ။    

၁၈။၁၈။၁၈။၁၈။    အရီးေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းအရီးေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းအရီးေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းအရီးေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းမ။မ။မ။မ။    

၁၉။၁၉။၁၉။၁၉။    ဦးရီးေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းမ။ဦးရီးေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းမ။ဦးရီးေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းမ။ဦးရီးေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းမ။    

၂၀။၂၀။၂၀။၂၀။    အဘြားေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းမအဘြားေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းမအဘြားေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းမအဘြားေစာင့္ေရွာက္ေသာမိန္းမ    တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အခ်ိဳ႕က မိန္းကေလး သေဘာတူရင္ ဘာမွအျပစ္မရိွဘူးလို႔ ထင္ေနၾကတယ္။ ျပ ၾဳကတယ္။ 

အဲဒါ လံုးဝမွားတာပါပဲ။ 

မိန္းကေလး သေဘာတူတိုင္း အျပစ္က မလြတ္ပါဘူး။ အုပ္ထိန္းသူက  သိၿပီး တရားစြဲလုိ႔ 

အျပစ္ရၾကတာျဖစ္တယ္။ 

မိန္းကေလးက သေဘာတူတယ္ဆုိၿပီး ကာေမသုမိစာၦစာရကံကိုျပဳရင္ ယခုဘဝ 

မခံရေတာင္ ေနာင္ဘဝမွာခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ယခုဘဝမွာလည္း အုပ္ထိန္းသူ မေက်နပ္ဘူးဆိုရင္ အျပစ္ခံရမွာပါပဲ။ 

 

 

    

    

    

    

    



mmcybermedia. com 
 

ppddff  &&  ccoovveerrddeessiiggnn    --  lluucckkyy8822  

ttyyppiinngg  --  tthhaannffaayy 
61 

မလိႅကာမိဖုရားမလိႅကာမိဖုရားမလိႅကာမိဖုရားမလိႅကာမိဖုရား    

 မလႅိကာမိဖုရားအျဖစ္ကေတာ့ ရာဇဝင္တြင္ပါတယ္။ ေျပာစရာကိုျဖစ္ေရာ။ 

 မလႅိကာမိဖုရားဟာ တစ္ခ်က္တည္းမွားလိုက္တာေသေတာ့ အဝီစိကိုေရာက္တယ္။ 

 မလႅိကာမိဖုရားဟာ ဉာဏ္အရာမွာ အလြန္သာပါတယ္။ လိမၼာေရးျခား ရိွတယ္။ 

႐ုပ္ဆင္းအဂၤါလည္း လွပေျပျပစ္တယ္။ 

 ဒါနျပဳတဲ့ဘက္မွာလည္း ရက္ေရာတယ္။ တိုင္းျပည္က လူေတြနဲ႔ ၿပိဳင္ၿပီးေတာ့ 

ဒါနျပဳတဲ့အခါမွာလည္း သူက ႏုိင္ေအာင္ ျပဳႏုိင္ခဲ့တယ္။ 

 အဲဒီလိုေကာင္းတဲ့ အရည္အေသြးေတြ ရိွေပမယ့္ မေကာင္းတာေလး တစ္ကြက္ 

သူ႔မွာျဖစ္ခဲ့တယ္။ 

 အျဖစ္ကေတာ့ အ့ံၾသစရာအျဖစ္ပါပဲ။ 

 ေရခ်ိဳးေတာ္ေဆာင္မွာ ေရခ်ိဳးရင္း မလႅိကာမိဖုရားဟာ အခ်စ္ေတာ္ေမြးထားတဲ့ ေခြးႀကီးနဲ႔ 

ၿငိစြန္းမိေတာ့တယ္။ 

 ဘုရင္ေကာသလကျမင္ေတာ့ သူမဟာ ညာေျပာခဲ့တယ္။ အဲဒီေရခ်ဳိးေဆာင္က အျမင္မွာ 

လွည့္စားတတ္ပါတယ္ လို႔ေျပာတယ္။ 

ေကာသလဘုရင္ကို ေရခ်ိဳးေဆာင္ဝင္ခုိင္းၿပီး အရွင္ဘုရားက ဆိတ္မနဲ႔ေပ်ာ္ပါးတယ္လုိ႔ 

သူက စြပ္စြဲေျပာဆိုပါတယ္။ 

 အဲသည္လို မလိႅကာမိဖုရား ျပဳမိတဲ့ကံဟာ သူေသတဲ့အခါ အဝီစိကို သြားရေတာ့တာပါပဲ။ 

 လ႔ူစိတ္ဆုိတာ တစ္ခါတစ္ရံ အမွတ္လြတ္ၿပီး ေဖာက္ျပန္တတ္တယ္။ 
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လင္ခိုးလင္ခိုးလင္ခိုးလင္ခိုးမမမမ    

 ေလာကႀကီးမွာ လူေတြဟာ အသက္နဲ႔ လူလုပ္ၾကေပမယ့္ အရွက္နဲ႔လည္း လူ႔ဘဝကုိ 

ရပ္တည္ၾကရတယ္။ 

 အရွက္ကြဲစရာ သူမ်ားတံေတြးကြက္ထဲ ပက္လက္ေမ်ာစရာ ျဖစ္လာရင္ ေလာကမွာ 

ေနလို႔မေကာင္းေတာ့ဘူး။       

 ကဲ့ရဲ႕ ခုႏွစ္ရက္၊ ခ်ီးမြမ္းခုႏွစ္ရက္ဆိုေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ကဲ့ရဲ႕မႈဟာ ၾကာျမင့္စြာ ခံရတ့ဲ 

အေနအထားမ်ိဳးမွာ ရိွတတ္ပါတယ္။ 

ဦးသိန္းေအာင္တို႔ မိသားစုဟာ သည္ရြာက အၿပီးေျပာင္းၾကေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ရြာထကဲ 

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပဲ စိတ္မေကာင္းၾကဘူး။ 

သည္ရပ္သည္ရြာမွာ ဦးသိန္းေအာင္တို႔ ေနလာၾကတာ အႏွစ္ေလးဆယ္ ရိွခဲ့ၿပီ။ အဲဒီေတာ့ 

ရပ္ရြာက သူတို႔အေပၚ သံေယာဇဥ္ရိွၾကတာေပါ့။ 

ဦးသိန္းေအာင္ကလည္း ဘုရားတရားနဲ႔ ဂုဏ္သေရရိွ လူႀကီးလူေကာင္း 

တစ္ေယာက္ဆိုေတာ့ ရပ္ကြက္ထဲ ပုိၿပီးသံေယာဇဥ္ရိွတယ္။ မေျပာင္းေစခ်င္ၾကဘူး။ 

ဦးသိန္းေအာင္ သားသမီး ငါးေယာက္ရိွခဲ့ပါတယ္။ သားသံုးေယာက္ သမီးႏွစ္ေယာက္ 

ျဖစ္တယ္။ 

သားေတြက ေဘာလံုးသမားေတြ ျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္ထမွဲာ လူသိမ်ားတယ္။ 

ပညာေရးဘက္မွာလည္း ေတာ္ၾကၿပီး ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကတယ္။ ေဘာလံုးကန္ရင္းက 

အေဝးသင္တကၠသိုလ္ကို ကိုယ့္စရိတ္နဲ႔ကိုယ္ တက္ၾကတယ္။ သမီးအႀကီးဆံုးကေတာ့ 

အလယ္တန္းျပ ဆရာမတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ 

ဦးသိန္းေအာင္တို႔ရဲ႕ ၿခံက က်ယ္ဝန္းတယ္။ သစ္ပင္သီးႏံွလည္း စုိက္ပ်ိဳးထားတာ 

စုံေနတာပါပဲ။ အုန္းပင္သံုးဆယ္ေက်ာ္ ရိွတယ္။ ေစ်းႀကီးထမွဲာ ကုန္စုံဆိုင္ဖြင့္တာ အေရာင္းအဝယ္ 

ေကာင္းတယ္။ ဦးသိန္းေအာင္ရဲ႕ ဇနီး ေဒၚၾကည္က ဆက္ဆံေရးေကာင္းတယ္။ 

စီးပြားေရးလည္း အဆင္ေျပပါလ်က္ သည္ၿခံနဲ႔ အိမ္ကိုေရာင္း၊ ဆိုင္ကိုလေဲရာင္းၿပီး 

ေျပာင္းၾကေတာ့မယ္ဆိုတာ လူေတြက အ့ံၾသၾကတယ္။ သူတို႔မိသားစုကုိ မေျပာင္းေစခ်င္ၾကဘူး။ 

ဘာျပႆနာ၊ ဘယ္လုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ သည္လိုအုိးပစ္အိမ္ပစ္ ေျပာင္းၾကမယ္ဆိုတာ 

ရပ္ရြာက စိတ္ဝင္စားၾကတယ္။  

ဦးသိန္းေအာင္နဲ႔ ေဒၚၾကည္ မ်က္ႏွာမေကာင္း ျဖစ္ေနတာၾကာၿပီ။ 
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သားအႀကီးနဲ႔ အလတ္လည္း အိမ္ကို မုိးခ်ဳပ္မွ ျပန္ၾကတယ္။ သမီးအႀကီး ဆရာမလည္း 

ေက်ာင္းကျပန္လာရင္ အိမ္ထကဲ အိမ္ျပင္လံုးဝမထြက္ေတာ့ဘူး။ 

ဦးသိန္းေအာင္နဲ႔ ရင္းႏီွးတဲ့ ဦဘမုိးကေနတစ္ဆင့္ အျဖစ္အပ်က္ အမွန္ကို ရပ္ရြာထဲ 

အခ်ိဳ႕လူႀကီးေတြ သိၾကရတယ္။ 

ဦးသိန္းေအာင္တို႔ျခံမွ တစ္ညေန ရန္ျဖစ္ၾကသံကို ေဘးျခံေတြက သဲ့သဲ့ၾကားခ့ဲတယ္။ 

ရန္ျဖစ္သံထမွဲာ “လင္ခုိးမ”၊ “ဟဲ့ လင္ခုိးမ”လို႔ စြပ္စြဲေအာ္ဟစ္သံလည္း ၾကားၾကရတယ္။ 

အဲဒီလို တစ္ညေန ရန္ျဖစ္အၿပီးမွ ဦးသိန္းေအာင္ဟာ အရင္လို နံနက္ဆို လမ္းထြက္ 

မေလွ်ာက္ေတာ့ဘူး။ ဓမၼာ႐ုံဘက္ကိုလည္း မသြားေတာ့ဘူး။ 

အျဖစ္အမွန္ကေတာ့ ဒီလိုပါ။ 

ဦးသိန္းေအာင္ရဲ႕ သားသမီးထမွဲာ စုန္းျပဴးတစ္ေယာက္ပါလာခဲ့တယ္။ 

ဘယ္သူလဲဆိုေတာ့ အငယ္ဆံုးသမီး နီနီမာပါပဲ။ နီနီမာ ျပႆနာေၾကာင့္ မိသားစု 

အရွက္ကြဲတာ။ 

မုိက္မလဲွတ့ဲ နီနီမာ သမီးေထြးဟာ စူးစမ္းဆင္ျခင္မႈ ကင္းမဲ့စြာ ရပ္ကြက္ထကဲ အိမ္ေထာင္ရိွ 

အမ်ိဳးသားတစ္ဦးနဲ႔ ၿငိစြန္းတယ္။ 

နီနီမာနဲ႔ အဲဒီကားပုိင္ရွင္ ၿငိစြန္းေနၾကတာကို ဇနီးျဖစ္သူက မိတယ္။ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ 

မိတဲ့ေန႔မွာ နီနီမာ ဖခင္ဦးသိန္းေအာင္ကို လာၿပီးတိုင္တာပါပဲ။ 

အဲဒီေန႔မွာ လာတုိင္တဲ့ ဇနီးက နီနီမာကိုေတြ႔ေတာ့ ေဒါသတႀကီးနဲ႔ “လင္ခုိးမ” ၊ “ဟ့ဲ 

လင္ခုိးမ” လုိ႔ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ရန္ေတြ႔ ေျပာေတာ့တယ္။ 

ဦးသိန္းေအာင္ဟာ သမီးေထြးကို အဲဒီညကေန ေပါက္ကြဲ ညိဳမဲေအာင္သြားတ့ဲအထိ 

ရုိက္ခဲ့တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ နီနီမာဟာ မုိက္တြင္းနက္လွပါတယ္။ ေနာက္ရက္ေတြမွာ ဟုိလူ ကားပုိင္ရွင္နဲ႔ 

ျပန္ဆက္သြယ္တယ္။ 

ကားပုိင္ရွင္သာဆုိတယ္ အဲဒီကားပုိင္ရွင္ ေက်ာ္ေက်ာ္ရဲ႕ အသက္ကလည္း နီနီမာထက္ 

သံုးႏွစ္သာႀကီးပါတယ္။ 

နီနီမာက မျပဳျပင္၊ မျပတ္ေလေတာ့ သည္မီးက ဆက္ေလာင္ဦးမွာပလုိဲ႔ ဦးသိန္းေအာင္တုိ႔ 

မိသားစုဟာ ေတြးမိၾကတယ္။  
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မိဘႏွစ္ပါးလည္း ရွက္လြန္းလို႔ စိတ္ေသာကေရာက္။ အစ္ကိုေတြ အစ္မေတြလည္း 

ရပ္ကြက္ထဲမွာ မ်က္ႏွာမျပဝ့ံေတာ့ဘူး။ 

မုိက္မတဲဲ့ သမီးေထြးရဲ႕ ျပဳမူကံကို မိဘ၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြပါ ခံၾကရတယ္။ 

နီနီမာဟာ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာမွ မေထာက္ဘဲ ကားပုိင္ရွင္ ေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႔ ခုိးရာ 

လုိက္သြားတယ္။ တစ္နယ္ကို ထြက္ေျပးၾကတယ္။  

ေက်ာ္ေက်ာ္ရဲ႕ ဇနီးက ကေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ သည္ရပ္ရြာထဲမွာပဲ က်န္ခဲ့တယ္။ 

ေက်ာ္ေက်ာ္ရဲ႕ဇနီးဟာ အ႐ူးတစ္ပုိင္းျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာထမွဲာ သူ႔လင္ခုိးခံရတဲ့အေၾကာင္းပဲ 

ေလွ်ာက္ေျပာေနတယ္။ 

ဦးသိန္းေအာင္တို႔ မိသားစုဟာ သည္ဒဏ္နဲ႔ ရပ္ထဲရြာထမွဲာ မေနခ်င္ေလာက္ေအာင္ 

ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီ။ အစ္ကိုျဖစ္သူေတြကဆို နီနီမာကိုေတြ႔ရင္ သတ္ပစ္မယ္ခ်ည္းပဲ ႀကိမ္းေနတယ္။ 

အိမ္နဲ႔ၿခံကုိ ရရာေစ်းနဲ႔ပဲ ေရာင္းပစ္ခဲ့ၾကတယ္။ 

ေဒၚၾကည္က ေစ်းထကဲဆိုင္ကိုလည္း ေရာင္းပစ္ခဲ့တယ္။  

သမီးအႀကီး ေက်ာင္းဆရာမကလည္း အလုပ္ေျပာင္းဖုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားတယ္။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို တစ္ေယာက္က်ဴးလြန္ရင္ နီးစပ္ပတ္သက္တဲ့ သူေတြလည္း 

ခံၾကရတာမ်ိဳးပဲ။ ဟီရိၾသတၱပၸရိွသူ မွန္သမွ်ဟာ သူမ်ားအေျပာအဆို မခံခ်င္ၾကဘူး။ အရွက္နဲ႔လည္း 

လူလုပ္ရတာျဖစ္တယ္။ မဟုတ္လား။ 

ရပ္ရြာထမွဲာ ေျပာစမွတ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ သမီးရွင္ေတြဟာ ဆံုမစကားေျပာရင္ “ကုိသိန္းေအာင္ 

သမီးလိုေတာ့ ဒုကၡမေပးၾကပါနဲ႔” လုိ႔ ဆုံးမတတ္ၾကတယ္။  

တကယ္ေတာ့ နီနီမာတစ္ေယာက္သာ ကာေမသုမိစာၦစာရကံကုိ က်ဴးလြန္တာျဖစ္တယ္။ 

က်န္တဲ့မိသားစုေတြဟာ ဘုရား၊ တရား၊ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ ေနၾကတာပါ။ 

သမီးေထြးမုိက္တဲ့ အမုိက္က မိသားစုအေပၚ ဂယက္အႀကီးအက်ယ္ ႐ိုက္ခဲ့တယ္။ 

ေလာကမွာ အရွက္အေၾကာက္ မရိွသူေတြသာ အေျပာခံႏုိင္ၾကတယ္။ အရွက္အေၾကာက္ 

ရိွသူေတြဟာ သူမ်ားစြပ္စြဲကဲ့ရဲ႕မွာကို မခံႏုိိင္ၾက၊ မခံခ်င္ၾကဘူး။ 
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ၾကာကူလီဟုၾကာကူလီဟုၾကာကူလီဟုၾကာကူလီဟု    ေခၚၾကသည္ေခၚၾကသည္ေခၚၾကသည္ေခၚၾကသည္    

ေမာင္ေမာင္ကိုေခၚရင္ သူ႔ရဲ႕အမည္နဲ႔အတူ ၾကာကူလီ ေမာင္ေမာင္လို႔ အမည္တပ္ 

ေခၚၾကပါတယ္။ 

သူဟာ လံုးဝ အက်င့္စာရိတၱ မေကာင္းပါဘူး။ အသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကတည္းက သူဟာ 

သူမ်ားဇနီးမယား တစ္ဦးကိုု ျပစ္မွားခဲ့ဖူးပါတယ္။ 

အဲဒီလို ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အသက္ကတည္းက စခဲ့တဲ့အျပစ္မွားမႈမ်ိဳးကို သူဟာ 

အခြင့္အေရးရတိုင္း က်ဴးလြန္တာပါပဲ။  

ေမာင္ေမာင္ဟာ သူ႔မိဘေတြေသေတာ့ ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းနဲ႔ ေငြတစ္သိန္းေလာက္ 

အေမြရခဲ့ပါတယ္။ 

သူဟာ ဘာမွ မည္မည္ရရ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ျခင္းမျပဳဘဲ ဆိုင္ခန္းကို ငွားၿပီး 

ေနထိုင္လာခဲ့ပါတယ္။ သူ႔မွာ ေမြးခ်င္းေလးေယာက္ရိွၿပီး က်န္တ့ဲသူေတြက မိန္းကေလးေတြခ်ည္းပဲ 

ျဖစ္တယ္။ 

ေမာင္ေမာင္က ႐ုပ္ေတာ့ေခ်ာတယ္။ သန္႔သန္႔ျပန္႔ျပန္႔လည္း ဝတ္တတ္တယ္။  

အဲသည္လို ႐ုပ္ေခ်ာတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ျမာေပြမႈကို ျပဳတာပါပဲ။ 

ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕က အိမ္ေထာင္ရိွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ၾကာခုိရင္းက သူဟာ အဲဒီၿမိဳ႕မွာ 

အ႐ိုက္ခံခဲ့ရတယ္။ 

ေဆး႐ုံမွာ တစ္လတိတိၾကာေအာင္ တက္ေရာက္ကုသခ့ဲရတယ္။ 

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ကေတာ့ သူဟာ တရားစြဲခံခဲ့ရတယ္။ ႐ုံးအထိ သူ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္။ 

အဲဒီလိုေတြျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ သူဟာ သူ႔အက်င့္ကို မေဖ်ာက္ႏုိင္ပါဘူး။  

အခြင့္ရတုိင္း ၾကာကူလီအလုပ္ကို လုပ္တာပါပဲ။ သူ႔အမည္ကိုေျပာၾကရင္ ၾကာကူလီ 

ေမာင္ေမာင္လို႔ ေျပာတာလည္း သူသိပါတယ္။  

ေမာင္ေမာင္ဟာ အ့ဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အရွက္ကို မရိွသူလို႔ ဆိုရမွာပါပဲ။ 

ခက္တာက မိန္မအခ်ိဳ႕ကလည္း ခက္တာပါပဲ။ အဲဒီလို နာမည္ပ်က္ရိွတဲ့ ေမာင္ေမာင္ကုိ 

အခ်ိဳ႕မိန္းမေတြက အကပ္ခံၾကတယ္။ အေပါင္းအသင္း လုပ္ၾကတယ္။ 

ေမာင္ေမာင္ရဲ႕ ႏွမေတြ အစ္မေတြက တစ္လင္တစ္မယားစနစ္နဲ႔ ႐ုိး႐ိုးေအးေအး 

ေနၾကပါတယ္။ ေမာင္ေမာင္သာ အဲဒီလို အမူအက်င့္ ရိွတာပါ။ 
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သူဟာ အိမ္ေထာင္မရိွေသးတဲ့ မိန္းကေလးေတြကိုလည္း ႀကံတာပါပဲ။ မိန္းကေလး 

အတြက္ဆို သူက ရိွသမွ် ရက္ရက္ေရာေရာ ထုတ္တတ္တယ္။ 

႐ုိး႐ုိးသားသား အိမ္ေထာင္ျပဳေနမယ္ဆိုရင္ သူ႔အေျခအေနက ေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

သူက မေနဘူး။ 

 ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူ႔ဘဝဟာ ဇာတ္သိမ္းမေကာင္းခဲ့ပါဘူ။ ျမာေပြမႈနဲ႔ပဲ သူ႔ဘဝဟာ 

ဇာတ္သိမ္းဆိုးခဲ့ရတယ္။ 

တစ္ေန႔မွာ သူဟာ အိမ္ေထာင္ရိွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးနဲ႔အတူ ဆိတ္ကြယ္ရာမွာ 

ခ်ိန္းေတြ႔တယ္။ 

အဲဒီအမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ခင္ပြန္းန႔ဲ အေပါင္းအေဖာ္ေတြ သတင္းရလို႔ လိုက္လာၾကတယ္။ သူဟာ 

ဆီးစပ္မွာ မိွန္းထိုးခံရပီး ေျမျပင္ေပၚမွာ ေခြေသဝက္ေသ ေသခ့ဲရတယ္။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံ အျပစ္ဟာ အေသဆိုးနဲ႔ ခံရတာမ်ိဳးလည္း ရိွတတ္ပါတယ္။ 
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အခ်စ္ကိစၥမဟုတ္အခ်စ္ကိစၥမဟုတ္အခ်စ္ကိစၥမဟုတ္အခ်စ္ကိစၥမဟုတ္    

ကာေမသုမိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္တာဟာ အခ်စ္ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ 

အခ်စ္နဲ႔ ဘယ္လိုမွ မပတ္သက္ဘူး။ 

အဲဒီကိစၥဟာ ေဖာက္ျပန္မႈသက္သက္သာ ျဖစ္တယ္။ အေသြး၊ အသားရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈကုိ 

လိုက္ေလ်ာေဖာက္ျပန္တဲ့ အလုပ္သာျဖစ္တယ္။ 

အခ်စ္ဆိုတာက ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္တယ္။ 

အခ်စ္စိတ္ျဖစ္တိုင္း ကိေလသာစိတ္ဟာ ႂကြလာတာမဟုတ္ဘူး။ 

အခ်စ္စစ္၊ အခ်စ္မွန္ေတြကလည္း တျဖည္းျဖည္းျခင္း စြဲလမ္းႏွစ္သက္လာတာျဖစ္တယ္။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံဟာ အေသြးအသားဆႏၵနဲ႔ အာ႐ုံကို လုိက္ေလ်ာလြန္းလုိ႔ 

က်ဴးလြန္ျဖစ္ေပၚၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ စိတ္အလုိလိုက္မႈ သက္သက္ပါပဲ။ 

စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုလာတာကို ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ လုိက္လုပ္တာပါပဲ။ 

အခ်စ္ေၾကာင့္ ကာေမသုမိစာၦစာရကံ ျဖစ္လာရတယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ 

အခ်စ္စစ္ အခ်စ္မွန္ဟာ သိပ္ကို စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္စၿမပဲါ။ ေရရွည္ကိုလည္း 

ၾကည့္တတ္ပါတယ္။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံ က်ဴးလြန္သူေတြ ေရရွည္မွာ ဘာေတြျဖစ္လာမယ္ဆိုတာကုိ 

ထည့္ၿပီး ၾကည့္တတ္ပါတယ္။ 

ေလာကမွာ မကင္းႏုိင္ဘူး။ မေရွာင္ႏုိင္ဆံုးကိစၥက အခ်စ္ကိစၥပါပဲ။ 

အခ်စ္ကိုမကင္းႏုိင္ မေရွာင္ႏုိင္ေပမယ့္ ကာေမသုမိစာၦစာရကံကိုေတာ့ ေရွာင္ႏုိင္ၾကရမယ္။ 

မေရွာင္ႏုိင္လို႔ကေတာ့ သုခမရဘဲ ဒုကၡသာရမယ့္ အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ 

လူေတြဟာ လူမွန္းသူမွန္း သိတဲ့အရြယ္ေရာက္လာရင္ အခ်စ္အလုပ္ကို လုပ္သူမ်ားတယ္။ 

အခ်စ္ကို ရင္ဆိုင္လာၾကတယ္။  

အ့ဲဒီလို ပုထုဇဥ္ေတြ လုပ္ေလ့လုပ္ထ အခ်စ္အလုပ္မွာ ကာေမသုမိစာၦစာရကံဘက္  

ေရာက္မသြားဖုိ႔ အေရးႀကီးလွတယ္။ 

ဖူးစာကံပလဲို႔ အခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းျပ ၾကပါတယ္။ ေရွးက ေရစက္ေၾကာင့္ သည္လုိ 

ျဖစ္လာတာပါလို႔ ဆင္ေျခေပးတတ္ၾကတယ္။ 
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အမွန္တကယ္ေတာ့ ဖူးစာကံပါလာတာလို႔ သည္လိုကာေမသုကံ က်ဴးလြန္မိၾကတာ 

မဟုတ္ပါဘူး။ 

ကိုယ့္ကုိယ္ကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္တဲ့ အင္အား နည္းပါးလြန္းလို႔ ျဖစ္ၾကရတာပါ။ 

စိတ္အလိုလိုက္၊ စိတ္အႀကိဳက္ေဆာင္လို႔ ျဖစ္ၾကတာသာ ျဖစ္တယ္။ ဖူးစာကံနဲ႔ 

မဆိုင္ပါဘူး။ 

ရာဂစိတ္ လြန္းကဲသူေတြသာ ကာေမသုကံကုိ ျပဳက်င့္ၾကပါတယ္။ 

အခ်စ္စစ္ အခ်စ္မွန္သမားကေတာ့ သူ အခ်ိန္တန္မွ ရာဂစိတ္ကုိ လႊတ္ထုတ္တတ္ပါတယ္။ 

ကာေမသုကံ က်ဴးလြန္တာဟာ အခ်စ္ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ 
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ကာေမသုမိစာကာေမသုမိစာကာေမသုမိစာကာေမသုမိစာၦၦ ၦၦစာရစိတ္ကုိစာရစိတ္ကုိစာရစိတ္ကုိစာရစိတ္ကုိ    ေျဖေဖ်ာက္နည္းေျဖေဖ်ာက္နည္းေျဖေဖ်ာက္နည္းေျဖေဖ်ာက္နည္း    

ေလာကႀကီးမွာ ဖုိနဲ႔မ သတၱဝါေတြ အတူေနၾကတာျဖစ္တယ္။ ဖုိဓာတ္ရိွသလုိ 

မဓာတ္ကလည္း ရိွေနျပန္တယ္။  ဖိုဓာတ္နဲ႔ မဓာတ္ဟာလည္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ဆြဲငင္ေနၾကတယ္။ 

အဲဒီသေဘာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူသားေတြဟာ ကာေမသုမိစာၦစာရကံကုိ 

က်ဴးလြန္မိၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၁။၁။၁။၁။    အာ႐ုံေျပာင္းပါ။အာ႐ုံေျပာင္းပါ။အာ႐ုံေျပာင္းပါ။အာ႐ုံေျပာင္းပါ။    

၂။၂။၂။၂။    မေတြ႔ျဖစ္ေတာ့ေအာင္ေနထုိင္ပါ။မေတြ႔ျဖစ္ေတာ့ေအာင္ေနထုိင္ပါ။မေတြ႔ျဖစ္ေတာ့ေအာင္ေနထုိင္ပါ။မေတြ႔ျဖစ္ေတာ့ေအာင္ေနထုိင္ပါ။    

၃။၃။၃။၃။    စီးပြားေရး၊စီးပြားေရး၊စီးပြားေရး၊စီးပြားေရး၊    ပညာေရး၊ပညာေရး၊ပညာေရး၊ပညာေရး၊    လူမႈေရးဘက္ေတြမွာလူမႈေရးဘက္ေတြမွာလူမႈေရးဘက္ေတြမွာလူမႈေရးဘက္ေတြမွာ    အခ်ိန္ေပးၿပီးအခ်ိန္ေပးၿပီးအခ်ိန္ေပးၿပီးအခ်ိန္ေပးၿပီး    စိတ္ဓာတ္ေျပာင္းပါ။စိတ္ဓာတ္ေျပာင္းပါ။စိတ္ဓာတ္ေျပာင္းပါ။စိတ္ဓာတ္ေျပာင္းပါ။    

၄။၄။၄။၄။    ဘာသာေရးဘက္မွာဘာသာေရးဘက္မွာဘာသာေရးဘက္မွာဘာသာေရးဘက္မွာ    စိတ္ဝင္စားပါ။စိတ္ဝင္စားပါ။စိတ္ဝင္စားပါ။စိတ္ဝင္စားပါ။    

၅။၅။၅။၅။    မိဘႏွင့္မိဘႏွင့္မိဘႏွင့္မိဘႏွင့္    ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ    မ်က္ႏွာကုိေထာက္ထားပါ။မ်က္ႏွာကုိေထာက္ထားပါ။မ်က္ႏွာကုိေထာက္ထားပါ။မ်က္ႏွာကုိေထာက္ထားပါ။    

၆။၆။၆။၆။    ကာေမကာေမကာေမကာေမသုကံေၾကာင့္သုကံေၾကာင့္သုကံေၾကာင့္သုကံေၾကာင့္    ဒုကၡေရာက္သူေတြရဲ႕ဒုကၡေရာက္သူေတြရဲ႕ဒုကၡေရာက္သူေတြရဲ႕ဒုကၡေရာက္သူေတြရဲ႕    အျဖစ္ကုိၾကည့္ၿပီးအျဖစ္ကုိၾကည့္ၿပီးအျဖစ္ကုိၾကည့္ၿပီးအျဖစ္ကုိၾကည့္ၿပီး    သင္ခန္းစာယူပါ။သင္ခန္းစာယူပါ။သင္ခန္းစာယူပါ။သင္ခန္းစာယူပါ။    

၇။၇။၇။၇။    ဒုစ႐ုိက္ထမွဲာပါတ့ဲဒုစ႐ုိက္ထမွဲာပါတ့ဲဒုစ႐ုိက္ထမွဲာပါတ့ဲဒုစ႐ုိက္ထမွဲာပါတ့ဲ    အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းအလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းအလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းအလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း    ကုိယ့္ကိုယ္ကုိကုိယ့္ကိုယ္ကုိကုိယ့္ကိုယ္ကုိကုိယ့္ကိုယ္ကုိ    သတိေပးပါ။သတိေပးပါ။သတိေပးပါ။သတိေပးပါ။    

၈။၈။၈။၈။    ကာေမသုမိစာကာေမသုမိစာကာေမသုမိစာကာေမသုမိစာၦၦ ၦၦစာရကံအလုပ္ဟာစာရကံအလုပ္ဟာစာရကံအလုပ္ဟာစာရကံအလုပ္ဟာ    တခဏတာတခဏတာတခဏတာတခဏတာသာယာမႈရတာျဖစ္ေၾကာင္းသာယာမႈရတာျဖစ္ေၾကာင္းသာယာမႈရတာျဖစ္ေၾကာင္းသာယာမႈရတာျဖစ္ေၾကာင္း    သတိထားပါ။သတိထားပါ။သတိထားပါ။သတိထားပါ။    

၉။၉။၉။၉။    တခဏသာယာမႈေၾကာင့္တခဏသာယာမႈေၾကာင့္တခဏသာယာမႈေၾကာင့္တခဏသာယာမႈေၾကာင့္    တစ္ဘဝနာမည္ပ်က္တစ္ဘဝနာမည္ပ်က္တစ္ဘဝနာမည္ပ်က္တစ္ဘဝနာမည္ပ်က္    ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း    သတိျပဳပါ။သတိျပဳပါ။သတိျပဳပါ။သတိျပဳပါ။    

အဲဒီအခ်က္ (၉) ခ်က္ကို ေတြးၿပီး စိတ္ကိုေျပာင္းလပဲစ္ရမွာျဖစ္တယ္။ 

ေရစီးေၾကာင္းဆိုတာ လမ္းေျမာင္းေပးလိုက္ရင္ အျခားတစ္ဘက္ကို ေပါက္ထြက္ 

စီးသြားတာပါပဲ။ 

စိတ္ည့ံ၊ စိတ္ယုတ္ေတြ အားေကာင္းလာတဲ့အခါ တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ ေကာင္းရာ 

ေကာင္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းေပးလုိက္ရင္ ေဖာက္ျပန္တဲ့စိတ္ေတြဟာ ေပ်ာက္ကြယ္ 

ေျပာင္းလႊတဲတ္ပါတယ္။ 

ကိုယ္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေနတဲ့ အၿပံဳးေလးေတြ အေျပာကေလးေတြ၊ 

အထိအေတြ႔ေလးေတြဟာ ကုိယ့္ဘဝအတြက္ ထာဝရရမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ႀကိဳတင္ 

ေတြးထားရပါမယ္။ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံနဲ႔ တည္ေဆာက္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးေတြ သာယာမႈ ေရရွည္ 

မရတတ္ပါဘူး။ ခဏတာ သာယာမႈရေကာင္း ရတတ္ပါတယ္။ 
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အဲဒီစိတ္ဟာ သတိလက္လြတ္ ျဖစ္တာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ သတိတရား အသိတရားဝင္ရင္ 

ေတာ္႐ုံတန္႐ုံနဲ႔ မျဖစ္ပါဘူး။  

****ဘုရားမႀကိဳက္တ့ဲအလုပ္ဘုရားမႀကိဳက္တ့ဲအလုပ္ဘုရားမႀကိဳက္တ့ဲအလုပ္ဘုရားမႀကိဳက္တ့ဲအလုပ္    

****လူေတြလူေတြလူေတြလူေတြ    လက္မခံၾကတ့ဲလက္မခံၾကတ့ဲလက္မခံၾကတ့ဲလက္မခံၾကတ့ဲအလုပ္အလုပ္အလုပ္အလုပ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မျပဳမိေအာင္ အထူးကုိ 

အေရးႀကီးလွတယ္။ 

ယခုဘဝမွာလည္း မေကာင္း၊ ေနာင္ဘဝမွာလည္းမေကာင္းတဲ့ အလုပ္ျဖစ္တယ္။ 

ကာမ၊ ရာဂစတဲ့ မေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္နဲ႔ ပတ္သက္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေလာဘစိတ္ဟာ 

ေသာင္းၾကမ္းလာတဲ့အခါမွာ စိတ္တည္ၾကည္မႈ စိတ္ကူးဉာဏ္ ထုတ္လုပ္မႈေတြဟာ 

ေပ်ာက္ပ်က္တတ္ပါတယ္။ 

ေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစတဲ့ အႀကံအစည္ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း 

ေပ်ာက္ကြယ္တတ္တယ္။ အမွားမွား အယြင္းယြင္းေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ 

စုတ္ဝင္တဲ့အခါ လာဘ္လည္း မဝင္ေတာ့ဘူး။ 

မေကာင္းအာ႐ုံ ကာမဂုဏ္ ခံစားခ်င္လွတ့ဲ ေလာဘစိတ္ကို မသိမ္းဆည္းႏုိင္တဲ့အခါမွာ 

ႀကီးပြားေရး၊ စီးပြားေရး က်န္းမာသန္စြမ္းေရး၊ ပညာေရးေတြ ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ 

အဲဒီစိတ္ကပဲ အရာရာကို ဦးေဆာင္ေနတ့ဲအခါ ကိုယ့္ဆီကို ေကာင္းတဲ့စိတ္ဓာတ္ 

စိတ္ျမတ္ေတြဝင္မလာေတာ့ဘူး။ 

စိတ္ခ်ဳပ္္တည္းမႈ မထားႏုိင္ရင္ ကာေမသုမိစာၦစာရကံဟာ က်ဴးလြန္မိတာပါပဲ။ 

သည္ကိစၥဟာ ဘာသာေရးအရ ပညတ္ထားတာပါလားဆိုတာ ႏွလံုးအိမ္မွာ သြင္းရမယ္။ 

ေတြ႔မေရွာင္ အေခ်ာင္စိတ္နဲဲ႔ ျပဳမိၿပီးေနာက္မွ အေခ်ာင္ခုိလို႔ မရတာဟာ 

ကာေမသုမိစာၦစာရကံ အျပစ္ကို က်ဴးလြန္မိတာပါပဲ။ 

အဲဒီအလုပ္ဟာ ၿပီးရင္ၿပီးေရာ အလုပ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဒုကၡေတြ အေပါင္းအသင္းနဲ႔ 

လာတတ္ပါတယ္။  

ေငြကိုလိုခ်င္လို႔ အဲဒီကံျပဳမူရင္လည္း အဲဒီရတဲ့ေငြဟာ ကုိယ့္ကို ဒုကၡေပးမယ့္ေငြျဖစ္တယ္။ 

ေငြရတဲ့ပုံစံက မသန္႔ရွင္းတဲ့အတြက္ ကုိယ့္ဘဝလည္း မသန္႔ရွင္းေတာ့ဘူး။ 

မယားထိ ဓားၾကည့္ဆိုသလုိ ကာေမသုမိစာၦစာရကံဟာ ဓားနဲ႔လည္း နီးတယ္။ 

ေထာင္နဲ႔လည္း နီးပါတယ္။  
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အေလာတႀကီး မိမိစိတ္ကို မိမိ မႏုိင္ဘဲ အဲဒီကံျပဳမူမိတဲ့လူ မွန္သမွ်ဟာ ဒုကၡ 

ေရာက္ၾကရတာပဲ။ ဒုကၡမွ ကိုယ္ခႏၶာ ဒုကၡသာမကပါဘူး စိတ္ဒုကၡပါ ေရာက္ၾကရပါေတာ့တယ္။ 

ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ ကာေမသုမိစာၦစာရကံကို ေရွာင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးလွတဲ့အတြက္ အေရးတႀကီး 

ပညတ္ထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေလာကႀကီးမွာ အေရးအႀကီးဆံုး ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ သီလတစ္ပါးမွာ အဲဒီကံက 

ေရွးဆံုးတန္းကကို ပါေနပါေတာ့တယ္။ 

 

 

ကာေမသုမိစာကာေမသုမိစာကာေမသုမိစာကာေမသုမိစာၦၦ ၦၦစာရကံကုိစာရကံကုိစာရကံကုိစာရကံကုိ    ေရွာင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ေရွာင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ေရွာင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ေရွာင္ႏုိင္ၾကပါေစ။    

သုေတသီသုေတသီသုေတသီသုေတသီ    ဘုန္းျမင့္ေသြးဘုန္းျမင့္ေသြးဘုန္းျမင့္ေသြးဘုန္းျမင့္ေသြး    
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က်မ္းကုိးစာရင္းက်မ္းကုိးစာရင္းက်မ္းကုိးစာရင္းက်မ္းကုိးစာရင္း    
 

၁။၁။၁။၁။    အရွင္ဇနကာဘိဝံသအရွင္ဇနကာဘိဝံသအရွင္ဇနကာဘိဝံသအရွင္ဇနကာဘိဝံသ    ----ရတနာ့ဂုဏ္ရည္ရတနာ့ဂုဏ္ရည္ရတနာ့ဂုဏ္ရည္ရတနာ့ဂုဏ္ရည္    

၂။၂။၂။၂။    အရွင္ဇနကာဘိဝံသအရွင္ဇနကာဘိဝံသအရွင္ဇနကာဘိဝံသအရွင္ဇနကာဘိဝံသ    ----တရားသုံးျဖာတရားသုံးျဖာတရားသုံးျဖာတရားသုံးျဖာ    ဆုံးမစာဆုံးမစာဆုံးမစာဆုံးမစာ    

၃။၃။၃။၃။    အရွအရွအရွအရွင္ဇာေနယုဂါဘိဝံသင္ဇာေနယုဂါဘိဝံသင္ဇာေနယုဂါဘိဝံသင္ဇာေနယုဂါဘိဝံသ    ----ဗုဒဗုဒဗုဒဗုဒၶ၏ဝိနည္းေတာ္ၶ၏ဝိနည္းေတာ္ၶ၏ဝိနည္းေတာ္ၶ၏ဝိနည္းေတာ္    ဝတဝတဝတဝတၳဳေတာ္ႀကီးၳဳေတာ္ႀကီးၳဳေတာ္ႀကီးၳဳေတာ္ႀကီး    

၄။၄။၄။၄။    အရွင္နာယကအရွင္နာယကအရွင္နာယကအရွင္နာယက    ----စိတ္၏ေျဖရာစိတ္၏ေျဖရာစိတ္၏ေျဖရာစိတ္၏ေျဖရာ    

၅။၅။၅။၅။    ဦးသုခဦးသုခဦးသုခဦးသုခ    ----ရာမာခရစ္ရွနာ၏ရာမာခရစ္ရွနာ၏ရာမာခရစ္ရွနာ၏ရာမာခရစ္ရွနာ၏    သုတသုတသုတသုတၱန္ပုံျပင္မ်ားၱန္ပုံျပင္မ်ားၱန္ပုံျပင္မ်ားၱန္ပုံျပင္မ်ား    

၆။၆။၆။၆။    လွသမိန္လွသမိန္လွသမိန္လွသမိန္    ----ဗုဒဗုဒဗုဒဗုဒၶဝါဒမွၶဝါဒမွၶဝါဒမွၶဝါဒမွ    လူက်င့္စဥ္မ်ားလူက်င့္စဥ္မ်ားလူက်င့္စဥ္မ်ားလူက်င့္စဥ္မ်ား    

၇။၇။၇။၇။    အက္ပီဘအက္ပီဘအက္ပီဘအက္ပီဘ႐ူးဝါး႐ူးဝါး႐ူးဝါး႐ူးဝါး    ----ေအာင္ျမင္ျခင္းမဂၤလာေအာင္ျမင္ျခင္းမဂၤလာေအာင္ျမင္ျခင္းမဂၤလာေအာင္ျမင္ျခင္းမဂၤလာ    

၈။၈။၈။၈။    ဘာသာေရးမဂဘာသာေရးမဂဘာသာေရးမဂဘာသာေရးမဂၢဇင္းမ်ားၢဇင္းမ်ားၢဇင္းမ်ားၢဇင္းမ်ား    

၉။၉။၉။၉။    မင္းေဇာ္မင္းေဇာ္မင္းေဇာ္မင္းေဇာ္    ----အခ်စ္ႏွင့္စိတအခ်စ္ႏွင့္စိတအခ်စ္ႏွင့္စိတအခ်စ္ႏွင့္စိတၱေဗဒၱေဗဒၱေဗဒၱေဗဒ    ျပျပျပျပႆနာမ်ားႆနာမ်ားႆနာမ်ားႆနာမ်ား    

၁၀။၁၀။၁၀။၁၀။    မာန္လည္ဆရာေတာ္မာန္လည္ဆရာေတာ္မာန္လည္ဆရာေတာ္မာန္လည္ဆရာေတာ္    ----မဃေဒဝလကၤာမဃေဒဝလကၤာမဃေဒဝလကၤာမဃေဒဝလကၤာ    

၁၁။၁၁။၁၁။၁၁။    သုေတသီဘုန္းျမင့္ေသြးသုေတသီဘုန္းျမင့္ေသြးသုေတသီဘုန္းျမင့္ေသြးသုေတသီဘုန္းျမင့္ေသြး    ----ဘဝခ်မ္းသာဘဝခ်မ္းသာဘဝခ်မ္းသာဘဝခ်မ္းသာ    

၁၂။၁၂။၁၂။၁၂။    သုေတသီဘုန္းျမင့္ေသြးသုေတသီဘုန္းျမင့္ေသြးသုေတသီဘုန္းျမင့္ေသြးသုေတသီဘုန္းျမင့္ေသြး    ----မိန္းမတို႔မိန္းမတို႔မိန္းမတို႔မိန္းမတို႔ဣေဣေဣေဣေႁႏႁႏႁႏႁႏၵၵ ၵၵ    
 

 

 

 
 

 

 

 

 


