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c   ေမာဟစ'ိ)က,်-ိသ/တိ)အ့တကွ ်ကျင့န်ညး်  d 

(မဟာဗျ'ဟသ)တ၊် သ)တ. နပိါတ၊် ၄၁၈) 

ေမး u အယ'သညး်+က သ'ေတကွ ဒါမ1မ1နသ်ည ်ြငငး်+က5ပီ။ 

  ကဲရဲ့ ့ ြခငး်သာ သ'တိ?မ့1ာ ရကာေန+ကပါသေလာ? 

  ချီးမမွ်းြခငး်သာ သ'တိ?မ့1ာ ရကာေန+ကပါသေလာ? 

ေြဖ ⁕ ချီးမမွ်းခရံ နညး်ငယမ်E ရာဂ5ငမိ်းသည ်မစမွ်း5ပီ။ 

  ြငငး်ခံ?မHမ1ာ ကျိIးJ1စြ်ဖာ ရတာမ1နေ်ပသည။် 

  ယငး်ကျိIးြပစပ်ါ ေအး5ငမိ်းရာ KHကာြငငး်မH ပယသ်င့သ်ည။် 

  အယ'အမ1ား ေဟာကာထား များြပားအယ'ေတ။ွ 

  ပညာN1ိဟာ ယငး်ယ'မ1ာ စွကဲာမေနေပ။ 

  ကပ်5ငကိငး်ကာွ ပ?ဂOိIလမ်1ာ မ1နစ်ာွေအးချမ်းေန။ 

  ဒPိ,သ?တာ မဂRလာ သာယာ မJ1စသ်ကပ်ါေချ။ 

   သလီဗTတ ယံ?+ကသ'ေတ။ွ 

   ကိ?ယJ်Hတေ်စာင့လ်ျငး် သန ့N်1ငး်ဆိ?ေပ။ 

   Jာွးေခးွအကျင့ ်ကျင့၍်တေထ၊ွ 

   နတ,်စသား ဝပ်တာွးကိ?းကယွေ်န။ 
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   ဤကျင့သ်ာတည ်ြမတသ်ည+်ကေံပ 

   ထိ?အယ'ပင ်သန ့စ်ငဆ်ိ?ေချ၊ 

   ဘဝမ1ာပဲ ကပ်စွတဲညေ်န၊ 

   ပညာN1ိ ြဖစ၏်ဝနခ်ေံပ။ 

 

   အေလက့ျင့မ်1 ေလျာကျသ'မ1ာ၊ 

   ကခံ\တယ်ငွး်သာွး လHပ်N1ားေနရာ၊ 

   စင+်ကယတ်,သ ေတာင့တ်ခါခါ၊ 

   သာွးေဖာ်များမ1 ကျနရ်စသ်'မ1ာ၊ 

   မ1ီခိ?မ1ီြငား တသာွးတ'လ1ပါ။ 

 

  ေလက့ျင့ဖံ်?ဖံ? အလံ?းစံ? အက?နပ်ယ5်ပီးကာ။ 

  ြပစN်1ိြပစက်ငး် ကJံ1စသ်ငး် ပယခ်ငွး်စနွ ့5်ပီးကာ။ 

  သန ့N်1ငး်စင+်ကယ ်မစင+်ကယ ်တ,ဖွယမ်N1ိပါ။ 

  သမ]IတသိJ^လိ ဲမယ'ဘ ဲေန5မဲေN1ာင+်က_ကာ။ 

  နဗိTာနက်ိ?ပဲ စတိမ်1ာစွ ဲေန5မဲေနေတာတ့ာ။ 
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  စကဆ်?ပ်သြဖင့ ်ပငပ်နး်ကျင့ ်အသင့မ်1ီကာေဟာ+ကသည။် 

  ဒPိ,သ?တာ မ?တပါ မ1ီကာစင+်ကယေ်ဟာ+ကသည။် 

  ဥဒaသံရ ယ'ဝါဒ N1ိ+ကသ'တိ?သ့ည။် 

  ဘဝြဖာြဖာ သ'တိ?မ့1ာ တဏ1ာမကငး် N1ိေနသည။် 

  ေတာင့တ်လEကသ်ာ ေနသ'မ1ာ လိ?ရာမ1နး်ဆ တမ်းတသည။် 

  +ကေံတးွမိြငား အာKံ?များ လHပ်N1ားစိ?းရိမ်ပ'ပနသ်ည။် 

  ြဖစ,်ေသကငး်ကာွ ရဟJာ̂ ဘယမ်1ာတမ်းတ N1ိမညန်ညး်။ 

  ဘယေ်+ကာင့ြ်ဖစြ်ဖစ ်လHပ်N1ားလစ ်စငစ်စမ်N1ိတညး်။ 

 
 
ေမး u အ+ကငဓ်မ] အချိI dက ြမတလ်1ဆိ?+ကသည။် 

  အြခားသ'ေတကွ ယငး်ဓမ] ဟနီအယ?တ ်ဆိ?+ကသည။် 

  ဝါဒတိ?တ့ငွ ်ဘယယ်'လEင ်မ1နပ်င ်သစeာဝါဒနညး်? 

 

ေြဖ ⁕ ကိ?ယ့တ်ရားသာ ြပည့စ်ံ?ပါ ြခားမ1ာယ?တည်ံဆ့ိ?+ကသည။် 

  ကိ?ယ့အ်ယ'သာ မ1နက်နပ်ါ ေြပာကာေန+ကသည။် 

  သ'များKHတခ်ျ ေြပာKံ?မE အယ?တြ်ဖစပ်ါလEင။် 

  တရားအရ တစဥ်ီးမE ထ'း+ကမN1ိ ြဖစဖ်ွယပ်င။် 

  ကိ?ယ့ဝ်ါဒပင ်အေကာငး်ထင ်ြပစြ်မငအ်ြခားဝါဒမ1ာ။ 

  အယ'ကွြဲပား ထငေ်သးြငား ေစာ်ကားKHတခ်ျရာ။ 
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  မိမိတိ?အ့ယ'သာ ချီးမမွ်းကာ မ1နစ်ာွြဖစမ်ည ်ဆိ?+ကလEင။် 

  အယ'အားလံ?းမ1ာ တ'ညစီာွ မ1နသ်ာြဖစမ်ညပ်င။် 

  ဝါဒသးီသးီက ဒ?ကfမ1 လတွ+်ကသညဟ်?ပင။် 

  ယံ?+ကညယ်'ဆ အားကိ?းရ ထင+်ကေသာေ+ကာင့ပ်င။် 

 
  ရဟJာ̂အား သ'တစပ်ါးက ghန+်ကားေပးတာ မN1ိပါ။ 

  အယ'မ1ားမ1ာ ဆံ?းြဖတက်ာ ယ'တာမN1ိပါ။ 

  မိစiာယ'စံ? ြငငး်ကာခံ? အက?နလ်နွေ်ြမာကေ်နသညသ်ာ။ 

  အြခားတရား အေရးထား ထငမ်1ားမN1ိပါ။ 

 
 
  သ'၏စတိပ်ါ ေN1းေ+ကာငး်ရာ သတိာအမ1နပ်င။် 

  အဘညိာဥ်ြဖင့ ်မျကစ်ြိဖင့ ်ြမငလ်င့အ်မ1နပ်င။် 

  သြိမငေ်+ကာငး်J1င့ ်အယ'ြဖင့ ်ြဖစလ်င့သ်န ့N်1ငး် ယံ?ြခငး်ပင။် 

 
  တကယြ်မငြ်ငား ပ?ဂOိIလအ်ား 5ပီးသာွးကစိe မN1ိ5ပီ။ 

  အမ1နေ်ကျာ်လင့ ်နညး်မ1ားြဖင့ ်ြဖစသ်င့စ်င5်ပီ ဆိ?+ကသည။် 

  ယ'မ1ားေကျာ်လင့ ်နညး်မ1နြ်ဖင့ ်ြဖစသ်င့စ်င5်ပီ ေဟာ+ကသည။် 

 
  ြမငေ်သာသ'ဟာ Kိ?းKိ? းသာ ြမငမ်1ာK?ပ်နာမ်ကိ?။ 

  ြမင5်ပီးေသာခါ သာမနသ်ာ သတိာK?ပ်နာမ်ကိ?။ 

  နညး်ပါးများြပား ြမငေ်သာ်ြငား ြမငသ်ာွးKံ?မEကိ?။ 

  စင+်ကယြ်ခငး်ကား ဉာဏN်1ငမ်ျား ေဟာ+ကားမN1ိဆိ?။ 
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  အယ'အမ1ား ယံ?+ကညြ်ငား ေဟာ+ကားမလယွေ်ပ။ 

  ေတးွဆမ1တထ်ား အယ'မ1ား ေN1 dသာွးြပIလEကေ်န။ 

  အယ'ဆရာ ယံ?+ကညက်ာ မ1နစ်ာွထငမ်1တ ်ေြပာကာေန။ 

  ဒ?ကfလတွရ် ထိ?ဝါဒ မ1နလ်1ထငြ်မင ်ယ'ဆေပ။ 

 
  ရဟJာ̂ဟ'က ဒPိတိဏ1ာ အေတးွဟာ မ1နစ်ာွမN1ိ5ပီ။ 

  မိစiာယ'လ ဲမလိ?ကဘ် ဲဉာဏစ်ွမဲိတေ်ဆမွဖွဲd 5ပီ။ 

  မိစiာယ'များစာွ လျစလ်ျkကာ မ1နစ်ာွေနေတာသ့ည။် 

  ပ?ထ?ဇဥ်မ1ာ စွ5ဲမဲစာွ ယ'ကာေန+ကသည။် 

 
 
 
 
  ဂJmေလးြဖာ ရဟJာ̂ ပယခ်ါွအပ်5ပီး5ပီ။ 

  ြငငး်ခံ?ေနဆ ဲအများထ ဲဂိ?ဏး်ကွပဲါဝင ်မြပI5ပီ။ 

  မ5ငမိ်သကစ်ာွ လ'ထမဲ1ာ 5ငမိ်ကာလျစလ်ျkKHေပသည။် 

  ပ?ထ?ဇဥ်ဟ'က စွယဲ'+က သ'ကစွကဲငး်သည။် 

 
  ေN1းအာသဝ စနွ ့ပ်ယခ်ျ ေနာကမ်1အသစမ်ြပI5ပီ။ 

  ဆJnာဂတလိ ဲမလိ?ကဘ် ဲယ'စွယဲံ?+ကည ်မေဟာ5ပီ။ 

  မိစiာယ'ေတမွ1 ကငး်လတွရ် လံ?းဝေပါပ့ါးသည။် 

  ေလာကမ1ာလ ဲမကပ်ဘ ဲကိ?ယထ်ပဲ'ပန ်မN1ိ5ပီ။ 

 
  ြမင,်+ကား,ေတွdရ ေတးွသရိ ဓမ]အားလံ?းမ1ာ။ 

  ေသမငး်စစသ်ည ်ကငး်ေလ5ပီ မ?နရီဟJာ̂။ 
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  ဝနထ်?ပ်သံ?းဝ ပစက်ာချ ဒ?ကfကငး်5ငမိ်းစာွ။ 

  ေပျာ်ရhငမ်Hမ1 ေတးွ,ေတာင့တ် လံ?းဝကငး်N1ငး်ပါ။ 

 
  ေထရ၀ါဒ ကမ*+ာနး်လမ်းစဥ်  - ၂၀၂၂ ခ567စ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၂၁) ရက ် 

  အဂAမဟာကမ*+ာနာစရိယ ေမတF ာန6Gဆရာေတာ် ဦးေဃာသတိာဘ၀ံိသ (USA) 

  https://winmetta.org 
 
 


