သခငးေယရႈမညးသို႔ ်ပဳမူမညးနညး့။ သငးစတငးလြမး့ႏုိငးေသာ ေ်ခလြမး့ ၄လြမး့
မူရငး့ေရ့သူ တီမိုသီစီဂ္ကးဖရီယျနး၏ ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံ ဆီေလ္ားေအာငးဘာသာ်ပနးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး။
အဂၤလိပးမူရငး့အကးေဆ့ကို www.spirit-ledleader.com တျငးွငးေရာကးဖတးရႈႏုိငးသညး။

၀၅လမး့ေထာငးံသုိ႔ ေရာကးသျာ့ေသာအခါ ေဂ္ာံခ္းဖလိျဳကးေအာကးေမံသတိရ်ခငး့အတျကး ပနး့မ္ာ့၊
ပို႔စးကဒးမ္ာ့၊ ေဆ့မႈတးပနး့ခ္ီ အစရြိသညးတို႔ကိုေတျ႕လိုကးရစဥး ခဵစာ့ခ္ကးတ႔်ို ပညးံႏြကးလာသညး။
ွမး့နညး့်ခငး့၊ ေဒါသ ႏြငံး စိတးပ္ကး်ခငး့အေငျ႔အသကးတို႔ကိုခဵစာ့လိုကးရသညး။
ေဂ္ာံခ္းဖလိျဳကး ကိုဖိခ္ဳပးထာ့ေသာ၊ သူ႔အသကးလျတးရနးတစာစာအသနာ့ခဵခဲံေသာေနရာသို႔ ေရာကးသျာ့
ေသာ အခါကၽျႏုးပးမ္ကးရညးက္မိသညး။ ေဒါသလညး့ထျကးမိသညး။ ဤအ်ဖစးအပ္ကးသညး လျနးစျာမြာ့ယျငး့
ေသာ အရာ်ဖစးသညး။ ်ပညးသူကို ကာကျယးေဖ့မရမညးံ သူတစးေယာကးက လကးထိပးခတးခဵ၊ လြဲက္ေနသူ
၏ လညးပငး့ကိုဒူ့ႏြငးံဖိကာ ေသသညးအထိမညးသ႔လ
ို ုပးရကးရသနညး့။

အေမရိကနးရြိရတ
ဲ ပးဖျဲ႕ွငးအမ္ာ့စုမြာ ်ပညးသူကိုသတးဖို႔မဆိုထာ့ ေစားကာ့ေ်ပာဆိုမႈပငးမလုပးၾကေပ။
သုိ႔ေသားဆို့ယုတးေသာရဲတပးဖဲျ႕ွငးအခ္ိဳ႕ေၾကာငးံ အာဖရိကနးအေမရိကနးမ္ာ့၏ ေၾကာကးရျဵ႕မႈ၊ေဒါသႏြငံး
စိတပ
း ္ကး်ခငး့တိ႔ု အုဵၾကျလာရ်ခငး့်ဖစးသညး။ ေဆ့မႈတးပနး့ခ္ီ ႏြငံး စာသာ့အမ္ာ့စုမြာ ရဲတပးဖျဲ႕ွငးမ္ာ့အေပၚ
ေဒါသႏြငးံေရ့သာ့ခ္ကးမ္ာ့ပငး်ဖစးသညး။
ေဂ္ာံခ္းအသတးခဵရသညးံေနရာႏြငးံ မလြမး့မကမး့ ခ္ီကာဂိုလမး့တျငး ရဲမ္ာ့ေၾကာငးံအသကးဆုဵ့ရႈဵ့ခဲံရေသာ
လူမညး့မ္ာ့၏နာမညးမ္ာ့ ရာေက္ားေရ့သာ့ထာ့သညး။ လူ်ဖဴရဲေၾကာငးံ ေဂ္ာံခ္းေသဆုဵ့်ခငး့မြာ
ယခုတစးၾကိမး ပထမဦ့ဆုဵ့မဟုတးေပ။ (စာရငး့ဇယာ့အရ)ဤသို႔ေသဆုဵ့်ခငး့မြာ ၾကဳဵေတာငးံၾကဳဵခဲ
်ဖစးေသားလညး့ ဤေသဆုဵ့မႈမ္ိဳ့ အရငးကလညး့်ဖစးပ္ကးခဲံပါသညး။ ရဲမ္ာ့၏အႏုိငးက္ငးံေစားကာ့မႈ လျနးလျနး့
ေန်ပီဟူေသာယူဆခ္ကးမြာ ေတာမီ့ပမာပ္ဵ႕ႏြ႔လ
ဵ ္ကး ဆႏၵ်ပပျဲမ္ာ့လညး့အ်ခာ့်မိဳ႕ၾကီ့မ္ာ့အထိပါကူ့စကး
ကုနးေတာံသညး။

ေဂ္ာံခ္း၏ - ငါအသကးရႈမရဘူ့.. ငါအသကးရႈမရဘူ့ ဟူေသာစကာ့မြာ လူမညး့တိ႔၏
ု ဆႏၵ်ပယုဂးတစးခု
်ဖစးလာခဲံသညး။ နယူ့ေရာံခးတုိငး့မး၏ မၾကာေသ့ခငးကထုတးေွေသာ ေဆာငး့ပါ့တစးပုဒးတျငး လျနးခဲံေသာ
ှွႏြစးတာအတျငး့ ရဲတပးဖဲျ႕ွငး တို႔၏ဖမး့ဆီ့မႈထဲတျငး အသာ့ေရာငးက်ျဲ ပာ့သူ ၄ွထကးမနညး့မြာ
အသကးရႈၾကပး၍ေသဆုဵ့ခဲံၾကရသညး ဟုေဖား်ပထာ့သညး။ သီခ္ငး့ေရ့သူ၊ ရကးပးအဆိုေတားႏြငးံ
တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့က အေမရိက တျငးလူမညး့်ဖစး်ခငး့ေၾကာငးံ ကၽျႏုးပးတို႔အသကးရႈမရ်ဖစးေနရသညး
ဟူ၍ေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့ရြိလာသညး။
လူမညး့မညးမြ္ ဤသို႔ခဵစာ့ေနရပါသနညး့။ လူမညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ရဲကာ့သူတို႔နာ့်ဖတးသျာ့်ခငး့၊ သို႔မဟုတး
ရဲက သူတ႔က
ို ိုလမး့ေပၚတျငးစစးေဆ့ေမ့်မနး့သညးံအခါ မညးသုိ႔ခဵစာ့ရပါမညးနညး့။ မညးသူမြ္လညး့ဒါကို
သိမညးမဟုတးေပ။ အသာ့အေရာငးက်ျဲ ပာ့သူတို႔၏ စကာ့သဵမဟုတးေသားလညး့ လူမညး့ဆိုသညးမြာ
အေရအတျကးတစးခုအေန်ဖငးံ ရြိေနေသာ လူနညး့စုမ္ာ့ပငး်ဖစးသညး။ ဿွှ၂ခုႏြစး စစးတမး့တစးခုအရ
လူနညး့စုအေပၚ ရဲတပးဖျဲ႕ွငးတို႔၏ဆကးဆဵေရ့မြာ မြ္တသညးဟူ၍လူမညး့တို႔ေ်ဖဆိုထာ့သညး။ သို႔ေသား

မြ္တ်ခငး့၊ မမြ္တ်ခငး့ ဟူေသာအေ်ဖႏြစးခု၏ ရာခိုငးႏႈနး့မြာ (၂ဿ% ႏြငံး ၁၅%) ်ဖစးေနသ်ဖငးံ ကျာ့်ခာ့မႈသိပး
မရြေ
ိ ပ။
ဤစစးတမး့အရ ရဲတပးဖျဲ႕ွငးမ္ာ့ မေကာငး့ဘူ့ဟူ၍ေကာကးခ္ကးခ္လို႔မရသလို၊ (၁၅%ေသာ
လူမညး့မ္ာ့အေန်ဖငး)ံ ရဲတပးဖျဲ႕ွငးမ္ာ့က လူနညး့စုအေပၚ မတရာ့ဆကးဆဵသညးဟု ဘာေၾကာငးံေ်ပာဆို
ေနသညးကိုသုဵ့သပးရမညး်ဖစးသညး။ ကၽျႏုးပးတို႔အေန်ဖငးံလညး့ ရာခိင
ု ႏ
း န
ႈ ့း ေလ္ာံက္သျာ့ေအာငး မညးသုိ႔ကူညီ
ေပ့ႏုိငးမညးလဲ။ လူမႈပတးွနး့က္ငး၌ အာ့နညး့သူ၊ စျမး့အာ့မရြိသူတို႔အေပၚ ကၽျႏုးပးတို႔မညးသုိ႔ကူညီေပ့ႏုိငး
မညးကိုစဥး့စာ့ေပ့ရနးလိုပါသညး။

သခငးေယရႈမညးသို႔်ပဳမူမညးနညး့။
သခငးေယရႈေခတးႏြငးံ ယေန႔ေခတးအေမရိက၏အေ်ခအေနမတူညီသလို၊ အသာ့အေရာငးခဲျ်ခာ့်ခငး့ႏြငးံ
ပတးသကးေသာ တိတိက္က္သျနးသငးထာ့မႈလညး့မရြိေပ။ သုိ႔ေသားဤအကးေဆ့မ္ာ့၌ေဖား်ပေနက္အတိုငး့

အသာ့အေရာငးခ်ျဲ ခာ့်ခငး့၊ မတရာ့မႈ အစရြိသညးတို႔ႏြငးံပတးသကးေသာအရာကို ဧွဵေဂလိက္မး့မ္ာ့၌ေတျ႕
်မငးႏုိငးပါသညး။
ေယရႈေခတးကာလ၌ လူမႈွနး့က္ငးရြိ အႏြိမးခဵ၊ အပယးခဵ၊ မတရာ့ဖိႏြိပးခဵမ္ာ့အတျကး သခငးေယရႈအငးမတနးမြ
ဂရု်ပဳေၾကာငး့ကိုသိ်မငးႏုိငးသညး။ အသာ့အေရာငးချဲ်ခာ့မႈ၊ မတရာ့မႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ သခငးေယရႈက
နညး့စနစးက္က္အေ်ဖမ္ာ့မေပ့ထာ့ေသားလညး့ နငး့်ပာ့ ဟုေခၚေသာေအာကးေ်ခလူတနး့စာ့မ္ာ့အတျကး
ဘုရာ့၏ဂရုဏာ၊ ေစတနာတို႔ကို သခငးေယရႈရဲွဵံစျာေဖား်ပထာ့ပါသညး။
ေနာကးထပးဥပမာတစးခုအေန်ဖငးံ ေယရႈႏြငးံမ္ကးမ်မငးႏြစးေယာကးေတျ႔ဆုဵခနး့တျငး ကူကယးရာမဲံေနသူတို႔
အေပၚ ဘုရာ့သခငး၏ ႏြလုဵ့သာ့၊ စိတးေနသေဘာထာ့၊တနးဖို့ထာ့မႈမ္ာ့ကို ေတျ႕်မငးရမညး်ဖစးသညး။
ထုိေယရႈႏြငးံ မ္ကးမ်မငးႏြစးဦ့ေတျ႕ဆုဵခနး့တျငး လူအုပးၾကီ့ထဲတျငး သခငးေယရႈ၏တုဵ႔်ပနးမႈကို သတိထာ့ဆငး
်ခငးၾကညးံပါ။
ေယရႈသညး ၾကျသျာ့ေတားမူေၾကာငး့ကို လမး့နာ့မြာထုိငးေနေသာ လူကနး့ႏြစးေယာကးတို႔သညးၾကာ့ရလြ္ငး
ဒါွိတး၏သာ့ေတားအရြငး၊ အကၽျႏုးပးတို႔ကိုကယးမသနာ့ေတားမူပါဟု ဟစးေၾကားေလ၏။ ထိုသူတို႔ကို
တိတးဆိတးစျာေနေစ်ခငး့ငြါ လူအစုအေွ့တိ႔သ
ု ညး ေငါကး၍ဆိုၾကေသားလညး့၊ ဒါွိတး၏သာ့ေတားအရြငး၊
အကၽျႏပ
ုး းတို႔ကို ကယးမသနာ့ေတားမူပါဟုသာ၍ဟစးေၾကားၾက၏။ ေယရႈသညးလညး့ ရပးေတားမူလ္ကး
ထိုသူတို႔ကိုေခၚ၍ သငးတို႔၌ အဘယးသုိ႔်ပဳေစလိုသနညး့ဟုေမ့ေတားမူလြ္ငး သခငး၊ အကၽျႏုးပးတို႔မ္ကးစိကို
ပျငးံလငး့ေစ်ခငး့ငြါ်ပဳေတားမူပါဟု ေလြ္ာကးၾကေသား၊ ေယရႈသညး သနာ့်ခငး့စိတးေတားရြိ၍ သူတို႔မ္ကးစိကို
လကးႏြငးံတို႔ေတားမူ၏။ ထုိခဏ်ခငး့တျငး ထုိသူတို႔သညး မ္ကးစိ်မငး၍ေနာကးေတားသို႔လိုကးၾက၏။
ရြငးမသဲခရစးွငးက္မး့ ဿွ့ ၀ွ-၀၁
မ္ကးမ်မငးႏြစးေယာကးထကး အာဏာပါွါရြိေသာလူအုပးၾကီ့က ဆူေငါကးေသားလညး့ ေယရႈအေန်ဖငးံ
ထုိသူႏြစးေယာကးအသဵကို ဂရု်ပဳနာ့ေထာငးခဲံပါသညး။ ေလြ္ာကးေနရငး့ သူရပးတနး႔လိုကးသညး။ ထုိ႔ေနာကး
ေမ့ချနး့ေမ့သညး။ ဘာေတျ်ဖစးေန်ပီ့ သူဘာကူညီေပ့ႏုိငးမညးကို ေယရႈေမ့်မနး့ခဲံသညး။ ထိုသူတို႔၏အကူ
အညီေတာငး့သဵကိုၾကာ့ရေသာအခါ ေယရႈစိတးေတားရြိ်ပီ့ ကူညီမစခဲံပါသညး။

သငးစတငးလြမး့ႏုိငးေသာ ေ်ခလြမး့ ၄လြမး့
ဆႏၵ်ပ၊ အဓိကရုဏး့မ္ာ့အေပၚ လူ်ဖဴတို႔ပါွငး်ခငး့တျငး ကိုယးခ္ငး့စာ်ခငး့မြ အ်ပစးတငးေွဖနး်ခငး့အဆငးံ
အထိပါရြိေနပါသညး။ သုိ႔ေသားကၽျႏုးပး၏အ်မငးတျငး လူ်ဖဴအမ္ာ့စုမြာ ဂရု်ပဳ်ပီ့ကူညီေဖ့မလိုေသာ ဆႏၵရြိ
ေနၾကပါသညး။ မငးနီယာပိုလစး်မိဳ႕တစး်မိဳ႕ထဲမြာပငး ေဒၚလာသနး့ခ္ီအကုနးက္ခဵ်ပီ့ ပ္ကးစီ့သျာ့ေသာဆုိငး
မ္ာ့၊ လူမညး့တိ႔၏
ု ရပးကျကးမ္ာ့ကို ်ပနးလညး်ပငးဆငးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးေပ့ေနၾကသညး။ ဖယးရြာ့ရြငး့လငး့မႈမ္ာ့
တျငး လူေထာငးႏြငးံခ္ီကာ ေစတနာံွနးထမး့အ်ဖစးကူညီေပ့ေနၾကသညး။ တစးခ္ိနးတညး့မြာပငး ဤသို႔ေသာ
အေ်ခအေနတျငး မညးသ႔လ
ုိ ုပးေပ့ရမညးကိုမသိဘဲ အစျမး့အစနညး့ေနသညးဟုယူဆေနေသာ ကၽျႏုးပး၏လူ်ဖဴ
မိတးေဆျမ္ာ့လညး့ရြိေနသညး။ ကၽျႏုးပးလညး့ တစးခါတစးရဵ ထုိသုိ႔ခဵစာ့မိသညး။
ဤသို႔တရာ့မြ္တမႈအတျကး ေတာငး့ဆုိေနခ္ိနး၊ လူမညး့တိ႔ဘ
ု ွသာယာလုဵ်ခဳဵရနး ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာအသာ့
ေရာငးမတူသညးံလူနညး့စုမ္ာ့လညး့ တနး့တူအချငးံအေရ့ရရြိရနး ၾကိဳ့ပမး့ေနခ္ိနးတျငး သခငးေယရႈ၏ပုဵဥပမာ
ကအတုယူစရာပငး်ဖစးသညး။ လျယးကူရို့ရြငး့ေသာအေ်ဖဟူ၍မရြိေသ့ေသားလညး့ ကၽျႏုးပးတို႔ စတငး်ပဳလုပး
ေလြ္ာကးလြမး့ႏုိငးသညးံ ေ်ခလြမး့ ၄ လြမး့ရြိေနပါသညး။
ှ. ရပး၊ ၾကညးံ၊ နာ့ေထာငးပါ။ လူမညး့မ္ာ့၏ ငါတို႔ကို်မငးေတျ႕ခဵစာ့ၾကညးံပါ ဟူေသာေတာငး့ဆိုသဵကို
ကၽျႏုးပးတို႔ အ်မဲၾကာ့ေနရသညး။ အာဖရိကနးအေမရိကနး မ္ာ့ကိုေတျ႕လိုကးသညးႏြငးံ လူ်ဖဴတို႔၏မ္ကးႏြာ
ေပၚကေ်ပာငး့လဲသျာ့ေသာအရာအတျကး သူတို႔ေတာငး့ဆိုေန်ခငး့်ဖစးပါသညး။ သူတို႔ဘာေ်ပာခ္ငးသညး
ကိုနာ့လညးသညးဟု အလျယးမေတျ့လိုကးပါႏြငးံ။ လူမညး့တို႔၏အေတျ႕အၾကဳဵ၊ ခဵစာ့ခ္ကးတ႔က
ို ိုၾကာ့သိလို
ပါက ေဖား်ပေပ့မညးံ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့စျာရြိေနပါသညး။
ဿ. အဆုဵ့်ဖတးမေစာလိုကးပါႏြငးံ။ မိမိႏြငးံ ေနာကးခဵမတူေသာသူတို႔၏စကာ့သဵကိုၾကာ့လိုကးရပါက စိတးပ္ကး
သျာ့ေသာခဵစာ့ခ္ကးမ္ိဳ့်ဖစးလာတတးပါသညး။ ထုိသုိ႔်ဖစး်ပီ့ ၾကမး့တမး့စျာတုဵ႔်ပနး်ခငး့၊ ်ပနးခဵေ်ပာ်ခငး့၊ အေွ့
သို႔ထျကးသျာ့လိုကး်ခငး့၊ သူတို႔အ်မငးကိုလကးမခဵ်ခငး့ စသညးတို႔်ဖစးပါက သငးေနာကးထပးနာ့ေထာငးေတာံ

မညးမဟုတးေပ။ ဆကး်ပီ့နာ့ေထာငးေပ့ပါ။ စတငးဗငးကိုေဗ့ ဆိုခဲံသညးမြာ- နာ့လညးေအာငးအရငး်ပဳလုပးပါ
သုိ႔မြသာ နာ့လညးလာမညး်ဖစးသညး။
၀. ကိစၥတစးခုကို ရႈေထာငးံေပါငး့စုဵမြသုဵ့သပးပါ။ အစျနး့ေရာကးေသာသုဵ့သပးမႈမ္ာ့ကို လျယးလျယးလကးမခဵ
လိုကးပါႏြငးံ။ ရဲေတျအႏုိငးက္ငးံသညး၊ လူ်ဖဴၾကီ့စို့ေရ့(လူ်ဖဴတိုငး့က လူမညး့မ္ာ့ကိုမေကာငး့ၾကဵသညး)အစရြိ
သညး်ဖငးံ၊ သို႔မဟုတးပါကလညး့ လူနညး့စုအေပၚအ်ပစးတငး်ခငး့ (လူမညး့မ္ာ့က ယခုထကးပို်ပီ့ထိနး့ထိနး့
သိမး့သိမး့ေနသငးံသညး) ထိုကဲံသို႔တစးဖကးသတးေကာကးခ္ကးခ္မႈမ္ိဳ့ လျယးလျယးမလုပးသငးံေပ။
ေ်မ်ပငးအေ်ခအေနသညး မ္ကး်မငးသုဵ့သပးမႈထကး ပို်ပီ့ရႈတးေထျ့ေနတတးသညး။ အစျနး့ေရာကးသုဵ့သပး
ခ္ကးမ္ာ့ကို သဵေယာငးလိုကး်ခငး့သညး ပဋိပကၡကိုမီ့ထို့လိုကး်ခငး့ပငး်ဖစးသညး။
၁. ကိုယးခ္ငး့စာတရာ့်ဖငးံခဵစာ့ၾကညးံပါ။ အာဖရိကနးအေမရိကနးတို႔၏်ပႆနာအေပၚ သငံးအေန်ဖငးံ
မညးသ႔မ
ို ြ္မခဵစာ့ရပါက ခဵစာ့တတးေသာႏြလုဵ့သာ့ကိုေပ့ရနး ဘုရာ့ထဵဆုေတာငး့ၾကညးံပါ။ သငးံႏြလုဵ့ကို
ႏူ့ညဵံေစရနး ဘုရာ့ထဵဆုေတာငး့ပါ။ ကေလ့မ္ာ့အတျကးေတျ့ေပ့်ပီ့ ယခုထကးနကးနဲစျာခဵစာ့ၾကညးံပါ။
၂. စိတးရြညးသညး့ခဵပါ။ ယခု်ဖစးေပၚေနေသာ လူမ္ိဳ့ေရ့ချဲ်ခာ့မႈ်ပႆနာမြာ ယခငးႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာကတညး့
ကအရငး့တညးလာေသာအရာ်ဖစးသညး။ ဤ်ပႆနာေ်ဖရြငး့ရနးအတျကး အခ္ိနးႏြငးံေပ့ဆပးရ်ခငး့ မ္ာ့စျာ
လိုအပးမညး်ဖစးသညး။ ထို႔ေၾကာငးံ ေလံလာသုဵ့သပးပါ။ မိမိဘာ်မငးခ္ငးသညး၊ အ်ခာ့သူမ္ာ့ကိုမညးသုိ႔်မငးခ္ငး
သညး၊ လူမႈအသိုငး့အွနး့တျငးမညးသုိ႔်မငးေတျ႕လိုသညးကို ဘုရာ့ထဵဆုေတာငး့ၾကညးံပါ။ အေ်ပာငး့အလဲ
အတျကးအသငးံ်ပငးထာ့ပါ။
၃. လကးတထ
ျဲ ာ့ပါ။ လူမႈေရ့၊ပညာေရ့၊တရာ့မြ္တေရ့၊ လူမႈဘွဖူလုဵေရ့အစရြိသညးံ က႑မ္ာ့တျငးလုပး
ေဆာငးေနသူမ္ာ့ႏြငးံခ္ိတးဆကးပါ။ ေဒသတျငး့ႏြငးံ အစို့ရ၏ေပၚလစီမ္ာ့အေပၚ ဂရုတစိုကးသုဵ့သပးၾကညးံပါ။
မိမပ
ိ ါွငးႏုိငးေသာ အစီအစဥးမ္ာ့စျာရြိေနပါသညး။ ေစတနာံွနးထမး့၊ အလြဴေငျ၊ ပစၥညး့ေပ့လြဴ်ခငး့၊
သို႔မဟုတး ရို့ရုိ့ေလ့ပါွငးရပးတညးေပ့်ခငး့သညးပငး လြ္ငးအကူအညီ်ဖစးပါသညး။
၄. တစးခုခု်ဖငးံအစ်ပဳပါ။ ဘာလုပးသငးံသညး၊ ဘာလုပးရမညးကိုမသိေသာေၾကာငးံ ေတျေွေန်ခငး့၊ သုဵ့သပး
ေန်ခငး့အဆငးံတျငးသာ ရပးတနး႔မလုိကးပါႏြငးံ။ လကးေတျ႕ဆနးေသာအလုပးတစးခုခုတျငး သငးမပါွငးေသ့ပါ
က ယေန႔ပငးစတငးပါွငးၾကညးံပါ။ မညးမြ္ေသ့ငယးေနပါေစ ပါွငးလုပးေဆာငးၾကညးံပါ။ မိမိအ်ပစးအတျကး
ွနးခ္်ခငး့၊ ဒုကၡေရာကးေနသူအတျကး ခဵစာ့ေနေပ့်ခငး့အဆငးံတျငးရပးတနး႔မေနဘဲ..ကိုယးတုိငးပါွငးလုပး
ေဆာငးလိုကးပါ။

ပတးွနး့က္ငးအတျကးမေ်ပာႏြင…
းံ ကၽျႏုးပးအတျကးပငး အေ်ဖအာ့လုဵ့ေတာံမရြိေပ။ သို႔ေသားသခငးေယရႈသျနး
သငးထာ့သညးံအတိုငး့လိုကးနာသညးံအခါ ကၽျႏုးပးယခုပါွငးလုပးေဆာငးေနသညးထကး ပို၍လုပးေဆာငးရမညး
ကိုကၽျႏုးပးနာ့လညးခဲံပါသညး။ ယခုအစပငး်ဖစးသညး။ ကၽျႏုးပးအေန်ဖငးံ အသာ့အေရာငးမတူသူမ္ာ့အေပၚ
ထာ့ရြိေသာ လူမႈေပၚလစီမ္ာ့၊ လူမႈဖဲ႕ျ စညး့မႈအေ်ခခဵမ္ာ့ကို ေကာငး့စျာသုဵ့သပးႏုိငးေအာငးလုပးမညး။
ထို႔ေနာကး ေထာကးခဵမႈမ္ာ့်ပဳလုပးေပ့မညး။
သငးံအေန်ဖငးံေရာ..
မညးသညးံေ်ခလြမး့မ္ာ့်ဖငးံ သငးစတငးမညးနညး့။

