လြတ္ေနေသာ ကြက္လပ္ကေလး
ေန႔တစ္ေန႔ လမ္းေလ်ွာက္သြားရင္းနဲ႔ အျပန္လမ္းမွာ ႏွစ္အေတာ္မ်ားမ်ား အသုံးမျပဳေတာ့ပဲ ထားတဲ့ Christian
သခၤ်ၤဳိင္းအေဟာင္း တစ္ခုထဲကို ၀င္ၾကည့္မိပါတယ္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အသြားလဲဒီလမ္း အျပန္လဲ ဒီလမ္းပါပဲ၊
သို႔ေပမဲ့

မ၀င္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။

ေပးေနေလေတာ့

ဒီေန႔မွာေတာ့

ထူးထူးျခားျခား

ကိုယ့္ေျခေထာက္ေတြက

ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

ရွင္းထားတာမို႔

သခၤ်ၤဳိင္းဘက္ကို
သြားရတာ

၀င္ၾကည့္လိုတဲ့စိတ္က
ဦးတည္လို႔သြားပါတယ္။

အဆင္ေျပပါတယ္။

ရႈတ္ေနပါေသးတယ္။ မရွင္းရေသးတာလဲ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

တြန္းအားအျဖစ္
သခၤ်ၤဳိင္းထဲမွာ

တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားမွာေတာ့

သခၤ်ၤဳိင္းထဲက အေဆာက္အဦးႀကီး

တစ္ခုကလဲ ျပဳျပင္မႈ မရွိေလေတာ့ ႏြယ္ပင္ေတြရစ္သိုင္းၿပီး သစ္ကိုင္း အေခ်ာက္ေတြၾကားမွာ မဲမဲသဲသဲႀကီးမို႔
သခၤ်ဳိင္းနဲ႔ ပနံရလွပါတယ္။
သခၤ်ဳိင္းႀကီး တစ္ခုလုံးကလဲ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ၿပီး လူရိပ္သူရိပ္ေတာင္ မေတြ႔ရပါဘူး။ ေျခာက္ေသြ႔လွတဲ့
အနိ႒ာရုံ သခၤ်ဳိင္းႀကီးထဲမွာ ၀င္သြားရတာ ေၾကာက္တတ္သူတို႔အဖို႔ ေတြးလုိ႔ေၾကာက္စရာ ေနရာႀကီး တစ္ခုပါပဲ။
စာေရးသူကေတာ့ ငယ္ရြယ္စဥ္ကစ အေတြ႔အႀကံဳကမ်ား အသက္အရြယ္ကလဲ စကားေျပာၿပီ ျဖစ္ေလေတာ့
ေၾကာက္စရာရွိရင္

ေတာ္ေတာ္ကို

စဥ္းစားၿပီးမွ

ေၾကာက္တတ္သူမို႔

အဆန္းမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

ထူးျခားမႈတစ္ခုေတာ့ ရွိပါေလရဲ႕၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက သခၤ်ဳိင္းေတြမွာလို စိတ္မလွဳပ္ရွားမိတာပါပဲ။
ေနရာသစ္

ျမွပ္ထားတာေတာ့

မရွိပါဘူး။

ျမင္ျမင္သမ်ွ

အေဟာင္းနဲ႔

အပ်က္ေတြခ်ည့္ပါပဲ။

မွတ္တိုင္ကေလးေတြက မတ္မတ္ရပ္ရပ္ တစ္ခ်ိဳ႕ရွိေနပါေသးတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ယိုင္လဲလုမတတ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕က
ယိုင္လဲလို႔ ေျမေပၚမွာ လည္းေလ်ာင္းလွ်က္ပါပဲ၊ ႏွစ္အေတာ္ၾကာၾကာ သခင္ေမ့လို႔ အိပ္ေနၾကရတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးပါ။
အုတ္ဂူတစ္ခိ်ဳ႕မွာေတာ့ ေျမထဲမွာ ကြ်ံ၀င္ေနၾကေလရဲ႕၊ တစ္ခိ်ဳ႕ၾကေတာ့ ဂလိုင္ေပါက္ႀကီးေတြ ျဖစ္ေနတာမို႔

ေျမေလ်ာသြားၾကတဲ့ သတၱ၀ါကေလးေတြရဲ႕ အိုးအိမ္ပမာ ၀င္လို႔ထြက္လို႔ေပါ့။ ေအာ္… သံေ၀ဂ- ယူတတ္ရင္ျဖင့္
တကယ္ကို

သံေ၀ဂ-ရစရာ

ေဟာင္းႏြမ္းရာမွ

ေနရာတစ္ခုပါပဲလား။

အပ်က္သေဘာေတြ

ႏွစ္ေတြက

ေျပာင္းလဲေနတဲ့

ၾကာေလေတာ့၊

အသစ္မွ

တကယ့္-အနိစၥသညာ

အေဟာင္း၊

သခၤ်ဳိင္းႀကီးပါလားလို႔

ႏွစ္လုံးသြင္းမိလိုက္ပါတယ္။
၀င္သြားရင္းနဲ႔ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ထားၾကတဲ့ အုတ္ဂူကေလးေတြမွာ
နားလည္ႏိုင္သေလာက္

လိုက္လို႔

ဖတ္ၾကည့္ေနမိတာ၊

အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးထိုးထားတဲ့ စာေတြကို

ကဗ်ာဆန္ဆန္

လြမ္းေမာဘြယ္ရာေတြ၊

ဂုဏ္ထူးဘြဲ႔ထူးေတြနဲ႔ သံေ၀ဂ-ျဖစ္စရာေတြလဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ ႏွစ္-ဧကေလာက္ က်ယ္၀န္းတဲ့ဲ ေျမေပၚမွာ
ေနရာတက် ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အုတ္ဂူကေလးေတြ ၾကည့္ၿပီး၊ ဒီသခၤ်ဳိင္းႀကီးထဲမွာ ႀကီးသူငယ္သူ
ေသဆုံးသူ အားလုံးကို

ျမွဳပ္ပစ္လိုက္ၾကတာ နည္းမွာမဟုတ္ပါလား၊ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္, ႏႈတ္, စိတ္, သုံးပါးနဲ႔

ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ အေကာင္းအဆိုး

လုပ္ရပ္ေတြကေတာ့ ေသမသြားၾကသလို၊ ျမွဳပ္ျပစ္လို႔လဲ မရႏိုင္ၾကဘူး၊

ဘ၀အသစ္ တစ္ခုမွာ စံသူေတြက-စံၾကလို႔ ခံသူေတြက ခံေနၾကေရာေပါ့လို႔ စဥ္းစားမိေနျပန္ပါတယ္။
တေနရာမွာေတာ့

ေဟာင္းႏြမ္းလွတဲ့

အုတ္ဂူ

မ်ားစြာေတြထဲမွာ

ခိုင္ခန္႔သပ္ရပ္လ်က္

ထီးထီးမားမား

ေပၚလြင္လွတဲ့ အထိမ္းအမွတ္ အုတ္ဂူတစ္ခုကို စိတ္၀င္စားလို႔ ၾကည့္လိုက္မိတယ္။ MARY. Born December
15th

1865

------

ရွိေနေသးတယ္။

Died Sept

22nd 1949.

သူမ-မရွိေတာ့ေပမဲ့

တဲ့ ။ သူမ-မရွိေတာ့ေပမဲ့ သူရဲ႕အထိမ္းအမွတ္ ေနရာက

သူရဲ႕ကံတရားေတြက

ရွိေနေသးတယ္။

အခ်ိန္ၾကာၾကာ

ရပ္ၿပီးစဥ္းစားလို႔လဲ ေနမိပါတယ္။ ေမြးဖြားျခင္းနဲ႔ ေသဆုံးျခင္း ေန႔ရက္ေတြကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘာသာမေရြး
လူမ်ိဳးမေရြး ေရးထိုးၾကတဲ့ အေလ့အထ ရွိေနခဲ့ၾကတာ မွန္ေပမဲ့ ေရးထိုးၾကတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ရွိၾကမွာပါပဲ။ စာေရးသူ စဥ္းစားလို႔ သုံးသပ္မိတာကေတာ့ ဒီစာေၾကာင္းကေလးက ေတြးစရာေတြ တစ္ပုံႀကီး၊
ဘ၀တစ္ခုလုံးနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနပါလိမ့္မယ္။

လြတ္လပ္စြာ စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔ ေသဆုံးသြားသူ MARY ရဲ႕

လုပ္ရပ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနလိမ့္မယ္လို႔္ ထင္ပါတယ္။
ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေမြးဖြားျခင္းနဲ႔ ေသဆုံးျခင္းအတြင္း ႏွစ္ေပါင္း (၈၀)ေက်ာ္ လြတ္ေနတဲ့ ကြက္လပ္ကေလးက
ေသဆုံးသြားသူ MARY- ရဲ႕ဘ၀ အနက္အဓိပၸါယ္ပဲလို႔ စဥ္းစားမိျပန္တယ္။

ႏွစ္-အနည္းနဲ႔ အမ်ားကိုလိုက္လို႔

လူေကာင္း-လူေတာ္လား၊ လူဆိုး-လူညံ့လား။ လူလိမၼာ-ပညာရွိလား၊ လူယုတ္-လူေကာက္လား။ အသိပညာ
ဘယ္ေလာက္ေတာ္၍
ဘယ္ေလာက္ဆိုးခဲ့တယ္။
ေမတၱာရွင္ႀကီးပါ၊

ဘယ္ေလာက္ညံ့ခဲ့တယ္။
ဘာသာ-သာသနာနဲ႔

ကရုဏာရွင္ႀကီးပါလို႔

ေသသြားသူ

ကိုယ့္က်င့္တရား
အမ်ားအက်ိဳးကို
MARY-ရဲ႕

ဘယ္ေလာက္ေကာင္း၍
ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္၊

ဘ၀-အနက္အဓိပၸါယ္ေတြ

အမ်ားႀကီး

ရွိေနမွာပါပဲ။ သူ႔ရဲ႕သမိုင္းကို သူကိုယ္တိုင္ ေရးထားခဲ့တဲ့ ကြက္လပ္ကေလးပဲလို႔ သုံးသပ္ ယူဆမိပါတယ္။
ဖတ္တတ္ရင္ ေသခ်ာေတြ႔ႏိုင္တဲ့ ေနရာေလးပါလားလို႔ စဥ္းစားမိလိုက္ပါတယ္။

စာဖတ္ေနသူကို

ေမးစမ္းပါရေစ…………

အဲဒီလို

ေမြးဖြားျခင္းနဲ႔

ေသဆုံးျခင္းရဲ႕

လြတ္ေနေသာ

ကြက္လပ္ေနရာေလးမွာ မေသၾကေသးတဲ့ သင္တို႔ ဘယ္လိုေရးထုိး ထားခဲ့ၾကမလဲ။ ဘယ္လို ဘ၀-စာသားေတြ
ထည့္သြင္းထားခဲ့ၾကမလဲ။ သင္တို႔ကိုယ္တိုင္ ျခယ္မႈန္းခဲ့တဲ့ အေကာင္းအဆိုး သင္တို႔ဘ၀-သမိုင္းကို သင္တို႔
မရွိေတာ့တဲ့ေနာက္မွာ

သင့္မိသားစုနဲ႔

သင့္မိတ္ေဆြေတြက

အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္တိုင္း

ဖတ္ေနၾကမွာပါ။

ေမ့ေနခဲ့ၾကရင္ စဥ္းစားဖို႔ပါ၊ ေလးေလးနက္နက္လဲ စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ ကိုယ့္အသိထဲမွာ
ျပဳျပင္ရဦးမယ္ ေျပာင္းလဲစရာေတြ ရွိေနပါေသးတယ္လို႔မ်ား စဥ္းစားမိၾကပါၿပီလား?။
လူတိုင္းဟာ

လူေတာ္-လူေကာင္းခ်ည္း

မေကာင္းတဲ့သူကေတာ့

မဟုတ္သလို

အလြန္မ်ားပါလိမ့္မယ္။

အဆိုးညံ့ေတြခ်ည့္လဲ

မဟာသမုဒၵရာေရကို

မဟုတ္ၾကပါဘူး။

လက္တစ္ခုပ္မွ်-

သို႔ေပမဲ့

ယူလို႔ရခဲ့ပါလွ်င္၊

လက္ခုပ္ထဲကေရနဲ႔ က်န္တဲ့ မဟာသမုဒၵရာေရဟာ အဆမ်ားစြာ ကြာျခားေနသလို၊ ဒီကမၻာေလာကထဲမွာ
လူေကာင္းက

လက္ခုပ္ထဲက

ေရမ်ွေလာက္သာ

ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ကိုယ့္ဘ၀အတြက္

အဆိုးေတြထဲက

အေကာင္းကို ရေအာင္ေတာ့ ရွာရမွာပါပဲ။ ငါကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ခ်ီးက်ဴး မေစာေစခ်င္ပါ။
ယခုအခိ်န္ စာဖတ္ေနသူတို႔ရဲ႕ ေမြးဖြားျခင္းနဲ႔ ေသဆုံးျခင္းတို႔ အတြင္း၊ လြတ္ေနမဲ့ ကြက္လပ္ကေလးထဲမွာ
ဘယ္ဟာအေကာင္း၊ ဘယ္ဟာအဆိုး။ ဘယ္ဟာအမွား၊ ဘယ္ဟာအမွန္။ ကိုးကြယ္အားထားရာ အတုနဲ႔ အစစ္
ေကာင္းစြာခြဲျခားႏိုင္တဲ့ “ကမၼသကတာ သမၼာဒိ႒ိ” အျမင္မွန္ အသိကေလးတစ္ခု ျဖည့္ထား ေပးၾကၿပီးၿပီလား?
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေမးၾကည့္လိုက္ပါဦး။
ေနာက္ၿပီးေတာ့… ကိုယ္တူထား၍ ခ်မ္းသာေစလိုတဲ့ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္။ ေမတၱာစိတ္ကေလးမ်ား သြင္းထား
ေပးၾက ၿပီးၿပီလား?။
အတၱ, မာန, အာဃာတ-ေတြ ဖယ္ထားၿပီး ေလာကထဲမွာ အတူေန မိသားစုတို႔အေပၚ မိတ္ေဆြမ်ားအေပၚ
စီးပြားရွာေဖာ္

ရွာဖက္မ်ားအေပၚ

နားလည္ေပးႏိုင္တဲ့စိတ္၊

ခြင့္လႊတ္ေပးႏိုင္တဲ့

စိတ္ထားကေလးမ်ား

သြင္းေပးထားၾက ၿပီးၿပီလား?။
တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္၊ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး တစ္မိသားစုနဲ႔ တစ္မိသားစု၊ တစ္ဖြဲ႔နဲ႔ တစ္ဖြဲ႔၊ တစ္အုပ္စုနဲ႔
တစ္အုပ္စု၊ အခ်င္းခ်င္း

က်ီးကို ဘုတ္ကရိုေသ၊ ဘုတ္ကို က်ီးကရိုေသ ဆိုသလို ေလးေလးစားစား

ဆက္ဆံေပးခဲ့ၾက ၿပီးၿပီလား?။
ေမြးဖြားျခင္းနဲ႔

ေသဆုံးျခင္းသည္

အေ၀းႀကီးမဟုတ္ပါဘူး၊

လက္ဖ၀ါးနဲ႔

လက္ဖမိုးေလာက္ပဲ

ေ၀းတာပါ။

ဘ၀တစ္ခုသည္ အျဖစ္ျမန္လွသလို ပ်က္သြားဖို႔ကလဲ အလြန္ျမန္ပါတယ္။ ေကြးထားေသာလက္ မဆန္႔တန္းမွီ၊
ဆန္႔ထားေသာလက္

မေကြးလိုက္ႏိုင္မွီ

အခိ်န္တိုတိုေလး

အတြင္းမွာ

အသက္တစ္ရာ ေနရေစကာမူ ငါ့ဆံပင္ကို မရဏမင္း လာဆြဲေနပါလားလို႔
စဥ္းစားလို႔ ၾကည့္ထားၾကရေအာင္။

ကုန္ဆုံးလုိ႔

သြားႏုိင္ပါတယ္။

တရားသေဘာနဲ႔ ႏွစ္လုံးသြင္း

စာဖတ္သူတို႔ စဥ္းစားေနၾကၿပီလား? ျပင္ဆင္ၾကဖို႔ ႏွလုံးသြင္းၿပီလား? စာဖတ္သူတို႔ရဲ႕ သေဘာအတိုင္းသာပါ။
မိတ္ေကာင္းတို႔ရဲ႕ ၀တၱရားအရ ျမင္တဲ့အတိုင္း စဥ္းစားမိတဲ့အတိုင္း သတိေပး ေျပာျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္ေသသြားတဲ့ေနာက္ ေမြးဖြားျခင္းနဲ႔ ေသဆုံးျခင္း ႏွစ္ခုတို႔ရဲ႕ အတြင္း၊ လြတ္ေနတဲ့ ကြက္လပ္ကေလးထဲမွာ
ဘ၀မွတ္တမ္း လွလွကေလးေတြ မျဖစ္မွာ မေတြ႔ရမွာ မစိုးရိမ္မိၾကဘူးလား? ႀကိဳေတြးလို႔ မပူပန္-မိၾကဘူးလား?
က်န္ရစ္သူ မိသားစုတို႔အတြက္ သူတကာ အကဲ့ရဲ႕ မခံရေအာင္၊ ကိုယ့္အတြက္နဲ႔ မ်က္ႏွာမငယ္ ၾကရေအာင္
သင္ဘာလုပ္သြားသင့္တယ္ ထင္ပါသလဲ? …အခ်ိန္ေတာ့ မွီပါေသးတယ္ေနာ္။
စာေရးသူကေတာ့ Christian သခၤ်ၤဳိင္းထဲက Mary ရဲ႕ အုတ္ဂူကို ေတြ႔ၿပီး
ထြက္ခြါလာတဲ့

လွမ္းတိုင္းလွမ္းတိုင္းေသာ

ေျခလွမ္းမ်ားစြာမွာေတာ့………ငါ႔မွာ….ျပဳျပင္စရာေတြ

ရွိေနပါေသးလားလို႔ စဥ္းစားရင္းျဖင့္ ….

မုဒုံဆရာေတာ္
၂၃. ၀၃. ၂၀၁၁။

မ်ားစြာ

