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အေဖဆုိတ့ဲျမစ္ (မင္းေအာင္သက္လြင္) 
မိတ္ေဆြတုိ႕မွာ - အေဖ ရိွေသးသည္ ျဖစ္ေစ။ မရိွေတာ့သည္ ျဖစ္ေစ။ 
မိတ္ေဆြ ကိုယ္တုိင္ အေဖ ျဖစ္ေနသည္ ျဖစ္ေစ။ မျဖစ္ေသးသည္ ျဖစ္ေစ။ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ က်ေနာ္ ေရးတဲ့ ̏အေဖဆုိတဲ့ျမစ္ ̋ ကဗ်ာေလးကို ဖတ္ၾကည့္ေပးပါ။ 
ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိေတာ့ - အေဖ ဆုိတာ ျမစ္တစ္စင္း ျဖစ္ေနလို႕ေပါ့။  
အေဖဆုိတဲ့ ျမစ္ဟာ မတိမ္ေကာတဲ့ အခ်စ္ကုိ ျမစ္ဖ်ား ခံခ့ဲတယ္။ 
 ေယာက္်ားတိုင္း ̏လင္ ̋  ျဖစ္ခြင့္ မရိွသလုိ၊ လင္ တိုင္း ̏အေဖ ̋ ျဖစ္ခြင့္မရိွပါ။ 
 အေဖ ဆုိတဲ့ ရာထူးဟာ ဘုရားေပးတဲ့ ထူးျခားတဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ 
    မိသားစု အတြက္ဆို -  
အေဖ့ အားေတြ ကုန္သြားပါေစ။ အေဖ့ အသားေတြ တုန္သြားပါေစ။ 
အေဖ့ အာရုံေတြ မႈန္သြားပါေစ။ အေဖ့ ျမစ္ေရဟာ စုန္ၿမဲသာ စုန္ေနဆပဲါေလ။ 
အေဖ ဆိုတာ -  ငုိေႂကြးေနသူေတြအတြက္ ေတးသြား တစ္ကြက္၊ 
အေဖ ဆိုတာ -  နာက်င္ေနသူေတြအတြက္ ေဆးခါး တစ္ခြက္၊ 
အေဖ ဆိုတာ -  အကာအကြယ္လိုသူေတြအတြက္ ဒိုင္းလႊားတစ္လက္၊ 
အေဖ ဆိုတာ -  ရင္ဆိုင္လုိသူေတြအတြက္ ဓါးသြားတစ္လက္၊ 
အေဖ ဆိုတာ -  မလိမၼာသူေတြအတြက္ က်မ္းေကာင္းတစ္ရြက္ ျဖစ္တယ္။ 
     အေဖဟာ - အေမ ေရႊဆြဲႀကိဳး ဆြဲႏိုင္ဖုိ႕အတြက္  
     ပုဆုိးၿပဲကို အခါခါ လွည့္ဝတ္ရင္း ေငြေၾကာ ထြင္းခ့ဲတယ္။ 
ပုခက္လႊေဲနတဲ့ အေမ့လက္ေတြ ခုိင္ၿမဲေစဖို႕  
ေပါက္တူး ကုိင္တဲ့ အေဖ့လက္ေတြ ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္ ထြက္ခ့ဲရတယ္။  
သားသမီးး ထမင္းနပ္မွန္ဖုိ႕အတြက္ အတင္းအက်ပ္ ဖိႏွိပ္ခံခ့ဲတဲ့ အေဖ။ 
ပညာတံခြန္ ေလးတန္း မေအာင္ေသးတဲ့ အေဖက သားသမီး ေတြကို  
မာရသြန္ ေျပးလမ္းေပၚ တင္ေပးဖုိ႕ ထာဝစဥ္ ေစ်းထမ္း ေရာင္းၿပီး ေကၽြးခဲ့တယ္။ 
ေနပူပူမွာ အေရထူ ေနတဲ့ အေဖ။ လိႈင္းေရထကဲ အေဖ၊ အရုိင္းေလထဲက အေဖ။  
ပင္လယ္ျပင္ ေရလိႈင္းၾကားက သေဘၤာသား အေဖ။ 
ေနေလာင္ျပင္ ေျမရိုင္းၾကားက ကာယလုပ္သား အေဖ။ 
ေခ်ာင္ႀကိဳ ေခ်ာင္ၾကားက အမိႈက္လွေဲနတဲ့ အေဖ။  
မုိက္မွားတဲ့ သားငပ်င္းေတြအတြက ္ဆုိကၠား နင္းေနတဲ့ အေဖ။ 
မီးပူပူ ပန္းပဖုိဲထဲက အေဖ။ ေနပူပူ ကူလီ ထမ္းေနတဲ့ အေဖ။ 
တုိင္းျပည္ရန္ကို က်ည္ဆံၾကားက ကာကြယ္ေနတဲ့ အေဖ။ 
ဆူးေစာက္သြားေတြနဲ႕ စက္ယႏၱရားေတြၾကားက အေဖ။  
ရႊံႏြံထဲမွာ လယ္ထြန္ေနတဲ့ အေဖ။ သကၠရာဇ္ႏြံထဲမွာ အရြယ္လြန္ေနတဲ့ အေဖ။ 
ေက်ာက္မီးေသြး မုိင္းတြင္းထဲက အေဖ။ ေတာနက္နက္ သစ္ေတာဝုိင္းထဲက အေဖ 
စားဖုိေဆာင္ ထဲက အေဖ။ စတုိ ေခ်ာင္ထဲက အေဖ။ 
ဦးေဏွာက္စား ေနတဲ့ အေဖ။ ကုန္းေကာက္ ဖ်ားေနတဲ့ အေဖ။ 
သားသမီးေတြ လူတစ္လုံးသူတစ္လံုးျဖစ္ဖုိ႕ လူလုံးမလွျဖစ္ေနတဲ့ အေဖ။ 
သားသမီးေတြ အပူလံုး မႂကြဖို႕ ယူႀကံဳးမရ ျဖစ္ေနတဲ့ အေဖ။ 
ေနေလာင္စပ္ခါးမွာ သက္စြန္႕ဆံဖ်ား ရုန္းကန္ေနတဲ့ အေဖ။ 
ကုန္းရုန္းရွာရင္း တုံးလံုးပက္လက္ ျဖစ္သြားတဲ့ အေဖ။ 
သားသမီးေတြ ေရွ႕ေရးအတြက္ အေဝးကေန ေဆြးေနတဲ့ အေဖ 
သားသမီးေတြ မွ်မွ်တတ ခုိင္ၿမဲဖို႕ ခနခန ယုိင္လဲေနတဲ့ အေဖ 
သားသမီးေတြ အားရပါးရ မပူပင္ဖုိ႔ မဝတဝ ယူငင္ေနတဲ ့အေဖ 
သားသမီးေတြ ပကာသန ေအးျမဖို႕ ထာဝရ ေဖးမ ေနတဲ့ အေဖ 
သားသမီးေတြ မေၾကာင့္ၾကဖုိ႕ ေထာက္မေနတဲ့ အေဖ 
မိသားစုေတြ အူမေတာင့္ဖုိ႕ ကူမေစာင့္ေနတဲ့ အေဖ  
မိသားစုေတြ စိန္းလန္းဖုိ႕ ညႇင္းပန္းခံခ့ဲတဲ့ အေဖ 
မိသားစုေတြ ေအးတလူလူေနရဖို႕ ေခၽြးတလူလူထြက္ေနတဲ့ အေဖ 

 
 
 
 
 
 

 
အေမ စိန္နားကပ္ ပန္ဖုိ႕ ေထာင္နန္းစံသြားတဲ ့အေဖ 
သားသမီးေတြ ဆင္စီး ႏုိင္ဖုိ႕ တင္စီး ခံေနရတဲ ့အေဖ 
သားသမီးေတြ ျမင္းရံ ဖုိ႕ တင္းခံ ေနရတဲ ့အေဖ 
အေဖ့ ေမတၱာေရ စုန္သာစုန္ ဘယ္ေတာ့မွ မကုန္ခ့ဲေပ။ 
သားသမီးေတြ အနာဂါတ္ လွပဖုိ႕ ကမၻာပတ္ၿပီး ေငြရွာေနတဲ့ အေဖ 
မိသားစု အနာဂါတ္ ေရရာဖို႕ အစာလွပ္ၿပီး ေငြရွာေနတဲ့ အေဖ 
မိသားစုေတြ အနာဂါတ္ေကာင္းစားဖို႕ ကမၻာပတ္ၿပီး ေတာင္းစားေနတဲ့ အေဖ 
ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းထဲက အေဖ၊ ေက်ာက္မုိင္းတြင္းထကဲ အေဖ 
ေခတ္သမုိင္းတေလွ်ာက္မွာ စစ္ေၾကာင္းႀကီးေတြကို ခ်ီတက္ခ့ဲတဲ့ အေဖ 
ကၽြန္ စံနစ္ကို ထြန္ပစ္ခ့ဲတဲ့ အေဖ။ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ လုိင္းေျပာင္းေပးတဲ့ အေဖ 
အေဖဆုိတဲ့ ယႏၱရား နားသြားခဲ့ရင္၊ အေဖ ဆိုတ့ဲ လုပ္အား ပါးသြားခဲ့ရင္ 
အေဖဆုိတဲ့ ခြန္အား ျပားသြားခဲ့ရင္၊ အေဖ ဆိုတ့ဲ သမားေတာ္ အမွားေခ်ာ္သြားခဲ့ရင္ 
က်ေနာ္တုိ႕ မိသားစုေတြ ရြာပတ္ေနမွာ အေသခ်ာပင္။  
ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က ပညာနဲလို႕ က်ဖမ္း လုပ္သားျဖစ္ေနေပမဲ့ 
ကုိယ့္သားသမီးေတြ ပညာ မနဲဖို႕ အသက္လဲရင္း လုပ္ေကၽြးေနတ့ဲ အေဖ။ 
  အေဖ့သားႀကီးက အေမရိကား။ အေဖ့သား အလတ္က သေဘၤာသား 
  အေဖ့သား အငယ္ေကာင္က သူေဌးသမီးနဲ႕ ညားၿပီး  
  အသီးသီး ေကာင္းစားေနၾကေပမဲ့  - 
တုိ႕အေဖကေတာ့ ထရံပ်က္ၾကားမွာ ငွက္ဖ်ား ဖ်ားရင္း  
ဘယ္သူမွာ မေထာက္ပ့ံတဲ့ ပင္စင္စား အဖုိးႀကီး ဘဝနဲ႕ အထီးက်န္ အေဖာ္မ့ဲ ေနဆဲပါ။ 
     အေဖ့ သားႀကီးက ဝီစကီ။ အေဖ့သား အလတ္က ဘရန္ဒီ 
     အေဖ့သား အငယ္ေကာင္က ဝုိင္အနီ နဲ႕ ပါတီေတြ အပြဲပြဲ ႏႊေဲနေပမဲ့  
တုိ႕အေဖကေတာ့ မိႈတက္ လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ  
အရည္ေပ်ာ္ ထန္းလ်က္ခဲနဲ႕ ေလြးေနရတံုးပါဘဲ။ 
     အေဖ့ သမီးႀကီးက ဘဏ္ထဲမွာ ေဒၚလာ ေသာင္းဂဏန္း 
     အေဖ့ သမီးအလတ္က လမ္းေပၚမွာ ကား အသစ္အဆန္း 
    အေဖ့ သမီးအငယ္က အိမ္ၿခံေျမ ကုိ ခပ္လန္းလန္းေလး ထည္လဲ သုံးေနခ်ိန္မွာ  
    အေဖကေတာ့ ေျမတစ္ကြက္အပုိက ထရံပ်က္ တဲအုိအို နဲ႕ ေနေနရတယ္။ 
မုိး သည္းသည္း၊ ေနပူႀကဲႀကဲ။ ေလျပင္းထန္ထန္၊ မုန္တိုင္း ဆန္ဆန္ ထဲက အေဖ၊ 
ႏွင္းမုန္တိုင္းေတြ ထဲက အေဖဟာ အမူအယာ မပ်က္ ေလွ်ာက္လွမ္းခ့ဲတယ္။ 
     တံခြန္ မရိွတဲ့ ရထား။ လင္မရိွတဲ့ မယား ဟာ မတင့္တယ္သမုိ႕ 
     ̏အေဖ ̋ ဆိုတဲ့ အာဏာနဲ႕ ̏လင္ေယာက်္ား ̋ဆုိတဲ့ ရာထူးကို ပူးတြဲယူခ့ဲတဲ့ အေဖ။ 
အိမ္ဦးနတ္၊ အုပ္ထိန္းသူ၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၊ လက္ဦးဆရာ၊ ဖခင္ ဆုိတဲ့  
ဂုဏ္ပုဒ္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာဟာ အေဖေတြအတြက္ ကမၻာဦး ကတည္းက စလုိ႕  
ကမၻာဆုံးသြားသည့္တိုင္ ကမၺည္းမွတ္တိုင္ မယိုင္လဲႏုိင္ေတာ့ပါ။ 
     အေဖဆုိတဲ့ ျမစ္တစ္စင္းဟာ - 
သားသမီးေတြ အဆင္ေျပဖို႕ ျပန္႕ျပဴးညီညာတ့ဲ သဲေသာင္ျပင္ေတြ ခင္းေပးသလုိ 
အႏၱရာယ္ေတြကို ကာကြယ္ေပးဖုိ႕ ကမ္းပါးေစာက္ေတြကုိလဲ ဖန္ဆင္းထားခဲ့တယ္။ 
အေဖဆုိတဲ့ ျမစ္အတြင္းမွာ -  
လိႈင္းေရေတြ ေဆာ့ကစား။ ေလာင္းေလွေတြ စုန္ဆန္သြား။ 
မုန္တိုင္းဝင္ရင္ အေဖဆိုတဲ့ ျမစ္ဟာ လိႈင္းဂယက္ ဆင္ 
ေလျပည္ငင္ရင္ အေဖဆုိတဲ့ ျမစ္ဟာ သင္ျဖဴးျပင္  
အေဖဆုိတဲ့ ျမစ္ဟာ - ဘယ္ေတာ့မွ ဆန္ၿပီး မစီးတဲ့ ျမစ္။  
စုန္ၿမဲသာ စုန္။ ဘယ္ေတာ့မွ မကုန္တဲ့ ျမစ္ေရဟာ အေဖ ပါဘေဲလ။ 
မိသားစု ဆန္ဖုိး ရဖုိ႕ ေလာဘ ဝင္ရင္း ေထာင္ထဲ ဝင္သြားတဲ့ အေဖ။ 
     မိသားစု ၿပံဳးပန္းဆင္ႏုိင္ဖုိ႕ အနစ္နာခံ လူမုိက္ စာရင္း ဝင္ခ့ဲတဲ့ အေဖ။ 
     ငုတ္မိ သဲတုိင္၊ တက္ႏုိင္ ဖ်ားေရာက္ ဘာမွ မေၾကာက္တဲ့ အေဖ။ 
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ေယာက္ယက္ မခတ္တဲ့ အဖ။ ေအာက္သက္ေၾကတဲ့ အေဖ။ 
ေလာကဓံလိႈင္းကို ပုဆိုး ကြင္းသိုင္းၿပီး က ခ့ဲတဲ့ အေဖ။ 
ေလာကႀကိဳးဝုိင္းထမွဲာ ခါးေတာင္း ေျမာင္ေအာင္ က်ိဳက္ၿပီး ထိုးသတ္ခ့ဲတဲ့ အေဖ။ 
လုိရာခရီး ေရာက္ဖုိ႕ လူတကာကုိ ေအာက္က်ိဳ႕ ခံခ့ဲတဲ့ အေဖ။ 
သားသမီးေတြရဲ႕ လုပ္စာကို မစားရေသးခင္မွာ ရုပ္ခႏၶာ ေျမခ သြားတဲ့ အေဖ၊ 
သားသမီးေတြ အေန လွဖုိ႕ ေႂကြက် ခ့ဲတဲ့ အေဖ။  
သားသမီးေတြ အေန မေမာဖို႕ အေသေစာ ခ့ဲတဲ့ အေဖ။ 
အေဖဆုိတာ ပင္လယ္၊ ဆူးခေရာင္း ရႊံႏြံေတာက ကႏၱာရ ခရီးသြားေတြပါ။ 
ေျမပံုေပ်ာက္ မ်က္ကန္း၊ ေသကံေရာက္ ေျခကုန္ လက္ပမ္းက်ေနတဲ့ အေဖ 
အမွန္အကန္ သမၼာအာဇီဝကို လက္ကုိင္ျပဳရင္း ေငြရွာေနတဲ့ အေဖ။ 
ေလွာင္ရီသံ ၾကားက အေဖ။ အေမွာင္ က်ည္ဆန္ၾကားက အေဖ 
အေဖ ဆိုတ့ဲ ျမစ္ ထာဝစဥ္ စီးဆင္းႏုိင္ပါေစ။ 
အေဖ ဆိုတ့ဲ ျမစ္ေရ ဘယ္ေတာ့မွ မတိမ္ေကာ ပါေစနဲ႕ေလ လုိ႕-  
သားက်ေနာ္ ဆုေတြေတာင္းရင္း အေဖ့ အေၾကာင္းကို ျပန္ စဥ္းစားမိတဲ့အခ်ိန္မွာ 
အေဖ ဆိုတ့ဲ ျမစ္တစ္စင္း က်ေနာ့္ ရင္ထဲကို ကန္႕လန္႕ျဖတ္ စီးဆင္းသြားတယ္။ 
မင္းေအာင္သက္လြင္ (၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လတတိယအပါတ္ ႏိုင္ငံတကာဖခင္မ်ားေန႕ အမွတ္တရ ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာ) 

--------------------------------------------------------------------------------- 

ဘုရားေပးေသာအေဖ  မေလး(တပ္ႀကီးကုန္းအသင္းေတာ္၊ေမွာ္ဘီ) 
ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးအရြယ္မွ။ သမီးဘဝ လုိအပ္မႈ မရိွရ။ 
ပင္ပန္းမႈဒဏ္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံလို႕ ေနပူမေရွာင္ မုိးရြာမေရွာင္  
ေလာကဓံ အံတု ျဖည့္စြမ္းသမႈ အေဖျပဳ။ 
ႀကီးျပင္းလာေသာ္ သမၼာတရားလက္ကုိင္ထား၍ လမ္းမွား မေရာက္ေအာင္  
သမီးအနာဂါတ္ဘဝ လွပေအာင္ ပ့ဲျပင္လမ္းျပ ဆုံးမ သမႈ အေဖျပဳ။ 
အသင္းေတာ္တြင္လဲ ယံုၾကည္ျခင္းတရား ၿမဲၿမံထား  
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အား အားကုိးရန္တြက္ တရားေရေအး တုိက္ေကၽြးသမႈ အေဖျပဳ။ 
ဤသုိ႕ ကိုယ္ေတာ္ေပးေသာ အေဖကုိ တန္ဖုိး ျဖတ္မရ၊ သမီး ခ်စ္မဝ။ 
အေဖ့ အနာဂါတ္ အသက္တာ ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာ  
ကုိယ္ေတာ့္ အမႈေတာ္ကိုပါ အသက္ထက္ဆုံးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႕  
ေဝးရပ္ေျမမွ ဆုေတာင္းေပးေန အေဖ့ကို ခ်စ္တဲ့ သမီးေလ။ 
(ဝန္ခံခ်က္။ ခ်စ္ဖခင္အားရည္စူးလွ်က္--)  
----------------------------------------------------------------- 

အႏိႈင္းမ့ဲ Mary (ဖ်ာပုံ) 
အေဖဆုိတာ - အေမ့ရဲ႕ အခ်စ္ဆုံး၊  မိသားစုရဲ႕ မ်က္ႏွာဖုံး၊ သာသနာရဲ႕ လက္ရုံး။ 
အေဖရယ္ သြန္သင္ညႊန္ၾကား သားသမီးတုိ႕အတြက္ အစဥ္မေမ့ႏုိင္ေသာ 
ေက်းဇူးတရား ႏိႈင္းမရ ယွဥ္မရလို႕ ဂုဏ္ျပဳ ဂါဝရ အစဥ္ ထာဝရ။ 
အေမဆုိတာ - ေကာင္းကင္ျပာမွာ အလင္း ျဖာေဝလင္းေသာ ရွင္ေနမင္း 
မဟူရာ ညမွာ ၾကယ္မ်ားဝိုင္းရံထားေသာ ေငြလမင္း 
အေမရယ္ ေျပာတဲ့ စကား သားသမီးတုိ႕ နားမွာ ေဆာင္းေလျပည္လုိ ေအးပါတယ္။ 
ေပးတဲ ့ေမတၱာ သားသမီးတုိ႕ ရင္မွာ စမ္းေရေအးလို ခ်ိဳျမေလတယ္။ 
ေက်းဇူးတရား ႏုိင္းမရ ယွဥ္မမွ်လို႕ ဂုဏ္ျပဳ ဂါဝရ အစဥ္ ထာဝရ။  
-------------------------------------------------------------------  

မုိး (ေဆာင္းဦး) 
လာပါၿပီဟ့ဲ- မုိးသားေတြ ဝဲလို႕ ၊ ေကာင္းကင္ကလဲ မည္း  
ဂ်ိမ္းကနဲ လက္ကနဲ၊ သံစဥ္က ကြဲ။ အခ်ိန္ရယ္တန္ၿပီ မုိးကလဲ လာၿပီ 
အမ်ားတကာေပ်ာ္ တို႕ မပါဘူးေနာ္။ မုိး ဆုိတဲ့ မင္းန႕ဲ ဆုံခ်င္လွ်က္မွ  
မစဲႏိုင္တဲ့ မုိးကို ျပစ္တင္မုန္းစြာ မနက္ျဖန္ေတာ့ မရြာပါနဲ႕ မုိးရယ္လို႕ 
လိႈက္လဲွစြာဆိုရင္း ဒီတစ္ေန႕ေတာ့ မင္းကေလးက သိပ္ရက္စက္တယ္ မုိးရယ္။ 
-------------------------------------------- 

အမွတ္မထင္ ေကာလင္းသူ 
အေမွာင္ထဲမွ အလင္းတစ္စ၊  
တုိးျမင္ခ်ိန္မွာ ႏွင္းမႈန္ ေလလား ဝုိးတဝါးဝါး 
အနီးေရာက္လာ မွားေလသည့္ ငါ၊  
ေသခ်ာျပန္ၾကည့္ အ့ံၾသဘိသို႕ ၊ မလြဲဧကန္ ဘုရားသခင္ဟန္။ ။ 

ေက်ာက္ခဲႏွင့္စိန္  သဲျမတ္မြန္ (သံဖုိရြာ) Thian Hnen Par 
ေနရာအႏွံ႕ ရွာယူလြယ္၍ လူမ်ားတကာ ေက်ာ္ျဖတ္သြားလာ 
မည္သူကမွ် အေလးမထား စိတ္က ထင္၏ တန္ဖုိးမရိွ။ 
ရွားပါး ပစၥည္း ခက္ခဲစြာႏွင့္ ႀကိဳးစားပန္းစား ရွာေဖြ၍ ရ၊ 
လူမ်ားတကာ တန္ဖုိးထားေသာ စိန္ေက်ာက္ကေလး တန္ဖုိးရိွ၏။ 
ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။  
ေက်ာက္ခဲႏွင့္ စိန္ ေက်ာက္ႏွင့္ ေက်ာက္ခ်င္း တူပါေသာ္လဲ  
တင္စားေခၚေဝၚ မတူညီပါ။ တန္ဖုိးခ်င္း မတူ။ 
ယုံၾကည္သူမ်ား ဆင္ျခင္စရာ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ နာမည္  
တန္ဖုိးရိွေအာင္ ေနထိုင္ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ၾကည့္ပါ။ 
မည္သည့္ ေက်ာက္မ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္သနည္း။  
ေက်ာက္ခဲ ေလလား စိန္ေလလား။ 
------------------------------------------------------------------------------- 

ကုိရႊင္ေတာ္ႏွင့္မယ္ၿပံဳးရႊင္ Lနန္႕ကုိင္ 
စင္ကာပုူမွာ က်တဲ့ မ်က္ရည္၊ တုိ႕အတြက္က ေရွ႕ေန 
စသ္ကာပူမွာၾကားတဲ့ စကား၊ ဘဝအတြက္ အေရးသိပ္မထား 
စင္ကာပူမွာ ရတဲ့ ရည္းစား၊ ေစ်းေပါေပါနဲ႕ အလြဲသံုးစား 
စင္ကာပူမွာ ေနတဲ့လူ၊ အားလုံးလုိလို လူပ်ိဳသူ 
စင္ကာပူမွာ ေျပာေနက် စကား၊ ၾကားျမင္ သူတိုင္းကို ခ်စ္သက္ထားတဲ့။ 
ဝါဝါျမင္တိုင္း ေရႊမထင္နဲ႕၊ လူကို ျမင္တုိင္း သခင္ မထင္နဲ႕ 
ခ်စ္တယ္ေျပာတိုင္း မယုံေလနဲ႕။ 
ဟန္ေဆာင္မာယာ အခ်စ္နဲ႕ သင့္ဘဝကို မတည္ေဆာက္နဲ႕  
စင္ကာပူထဲက ကုိရႊင္ေတာ္ မယ္ၿပံဳးရႊင္တို႕ရယ္ 
တစ္သက္မွာ တစ္ခါတည္း ပြင့္ပါ။ တစ္ခုိင္မွာ တစ္ပြင့္တည္း ပြင့္ပါ။ 
တစ္ဘဝမွာ တစ္ေယာက္တည္းကိုဘဲ ခ်စ္ပါ။ 
ရည္းစား မ်ားမ်ားထားလို႕ ေပ်ာ္လိမ့္မယ္ မထင္နဲ႕  
လက္ေတြ႕ ဘဝမွာ သင္တုိ႕ရဲ႕ ႏွလုံးသားေလးေတြ အဆိပ္တက္ေနပါလိမ့္မယ္။  
------------------------------------------------------------------------------------- 

ေစာင္ေ့မွ်ာ္ေနပါတယ္သခင္  Angel (Kalay) 
သခင္ ေၾကကြဲစြာ အသက္ရွင္ရေသာ ေန႕ရက္မ်ားကို ကုန္လြန္ေစေတာ္မူပါ။ 
ဝမ္းနည္းစြာ အိပ္စက္ရေသာ ညမ်ားကုိ ဆိတ္သုဥ္းေစေတာ္မူပါ။ 
ကၽြႏ္ုပ္၏ ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ရာ ေန႕သစ္မ်ားကို အဘယ္မွာ ဝွက္ထားပါသနည္း။ 
သခင္ ေပးသနားမဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေန႕သစ္မ်ားကုိ အကၽြႏ္ုပ္ ေစာင့္စားလွ်က္ ရိွပါ၏။ 
လွပေသာ အနာဂါတ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္  
အေဝးႀကီးမွာလား။ လက္တစ္ကမ္း မွာလား။ 
---------------------------------------------------------------- 

သခင့္သားသမီးျဖစ္ပါေစ  ယံုၾကည္သူ၊ ၾကယ္ကေလး(သံေတာင္) 
ေတြ႕ဆံုႀကံဳကြဲ ဘဝေတြ ျဖစ္ရာ ေထြေထြ သံသရာတစ္ေကြ႕(ျဖစ္ၿမစဲဥ္လာ မေမ့ပါ) 
သုိ႕ေပ သုိ႕ေပ သံသရာ အဆက္ဆက္  
တုိ႕ေတြကေတာ့ သခင္ခ်စ္ေသာ သခင့္သားသမီး ျဖစ္ပါရေစ။ 
------------------------------------------------------------------------------------ 

မေမ့ပါနဲ႕ သေမာခ်ီး(သမီးေခ်ာ) Naw Gladit Htoo 
ေရေျမရပ္ျခား တိုင္းတပါး၊ တုိးတက္ေစဖုိ႕ စြန္႕စားသြား 
တုိင္းတပါးေရာက္ ရုိးဂုဏ္ေပ်ာက္၊ ေခတ္ေရစီးတိုင္း လုိက္လို႕ေလွ်ာက္ 
ေလွ်ာက္ရင္း ေလွ်ာက္ရင္း ဒုကၡေရာက္၊ ထုိခါက်မွ စိတ္က ေရာက္ 
ေပ်ာ္ခ့ဲစဥ္က သခင့္အား၊ ေယာင္ယမ္းလို႕ပင္ မတမ္းတ သြား။ 
ဒုကၡေရာက္မွ သခင့္ကို၊ ကယ္တင္ဖုိ႕ရန္ ေတာင္းလို႕ဆိုု 
ေနာင္တႏွင့္ ျပန္လာေသာ သား၊ သခင္ ဘယ္မွ ပစ္မထား 
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရ႕ဲ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္၊ တို႕မ်ား ၾကားနာ လုိက္ေလွ်ာက္ေသာ္  
အခက္ခဲ ႀကံဳလဲ စိတ္မပ်က္ဘဲ၊ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ကို ဆက္ကပ္အၿမဲ 
ေလာကဧည့္သည္ အျပစ္သား၊ ဘယ္အခ်ိန္မဆို ကုိယ္ေတာ္အား  
အၿမဲ ဆက္သြယ္ ဆက္ကပ္လွ်က္၊ လုံးဝ မေမ့ၾကပါနဲ႕။  
------------------------------------------------------------------------------ 

မိသားစုနားမွာ အၿမဲမေနရလို႕ သားသမီးေတြ အထင္လြဲခံရတဲ့ အေဖ 
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မိဘေက်းဇူး (အန္တီတစ္ဦး) 
မိဘကုိ ေထာက္ပ့ံကူညီတာ ဘယ္ေလာက္ေက်းဇူးေတာ္ ခံစားရ 
သလဲဆိုတာ ကုိယ္ ေတြ႕ သက္ေသခံခ်င္ပါတယ္။ က်မ ေရဆင္း 
တကၠသုိလ္မွာ က်ဴတာ အေနနဲ႕ အလုပ္ လုပ္ခ့ဲစဥ္က အျဖစ္ 
အပ်က္ေလးပါ။ အဒဲီတုံးက ဝန္ထမ္းတိုင္း ေတြ႕ႀကဳံ ခံစားခဲ့ရသ လုိပါဘဲ လစာ ၃ဝဝ၊ 
၄ဝဝ က်ပ္ေငြကို လကုန္တဲ့ အထိ မနည္းးေလာက္ေအာင္ သုံးရ တဲ့ သူခ်ည္းပါဘဲ။ 
ေသာၾကာေန႕တစ္ေန႕မွာ က်မ လစာထုတ္ပါတယ္။ မနက္ ၉နာရီ ရုံးဖြင့္ခ်ိန္ေပါ့။ 
ေန႕လည္ ၁၂ နာရီမွာေတာ့ ေတာင္ေအာက္က ဝန္ထမ္းအိမ္မွာ ထမင္း 
ျပန္စားပါတယ္။ ေန႕လည္ တစ္နာရီ ထိုးတဲ့အခ်ိန္မွာ ထမင္းစားၿပီးလုိ႕ အတန္းလဲ 
မရိွေတာ့ဘူး။ ေနကလဲ စုိင္းထီးဆိုင္ သီခ်င္းထဲကလုိ အညာေႏြပူလြန္းတယ္ ဆုိတ့ဲ 
အတုိင္း ျခစ္ျခစ္ေတာက္ ပူေနတာပါဘဲ။ ေတာင္ေပၚကုိ ျပန္ မတက္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ 
ဒါေပမဲ့လဲ တစ္ဘက္က လစာ ထုတ္ၿပီးၿပီးခ်င္း အေမ့ကို ေငြပို႕ေပးဖို႔ အသိက ဝင္ 
လာတယ္။ အေမက ပင္စင္ လစာေလးနဲ႕ ေတာင္ငူ အိမ္မွာ တစ္ေယာက္တည္း က်န္ 
ေနခ့ဲတာေလ။ လတုိင္း ပုိ႕လဲ ပုိ႕ေနက်ပါဘဲ။ တစ္ရက္ ေနာက္က်ၿပီး မပုိ႕ျဖစ္ဘဲ 
ေနာက္ေန႕မွ သြားပို႕ရင္လဲ ရပါတယ္။ ဘာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ပုိ႕ျဖစ္ေအာင္ပုိ႕မယ္ ဆိုၿပီး 
လစာ ေငြထကဲ ၇၅က်ပ္တန္ တစ္ရြက္ကို ယူ။ ထီးကုိ ဆြဲၿပီး ေတာင္ေပၚ ျပန္တက္ 
ခ့ဲပါတယ္။ စာသင္ခန္းေတြရွိတဲ့ ေတာင္ထိပ္ေရာက္ေအာင္ တက္စရာ မလိုပါဘူး။ 
စာတိုက္က ေတာင္ တစ္ဝက္ေလာက္မွာ ရိွတယ္ေလ။ အဒဲီ ညေနမွာ ၇၅က်ပ္တန္ 
တစ္ရြက္ကုိ ေတာင္ငူက အေမ့ဆီ ပုိ႕ျဖစ္သြားတယ္။ ေမာင္ႏွမ ၆ေယာက္ထဲမွာ 
ကုိယ္က ဒုတိယ ဆုိေတာ့ ဘယ္သူ မျပဳ မိမိမႈ ဘေဲပါ့။ ေနာက္ေန႕ မနက္ စေနေန႕မွာ 
၇၅ က်ပ္တန္ေေတြ ၁ဝဝ က်ပ္တန္ေတြ တရားဝင္ အသုံးျပဳလို႕ မရေတာ့ဘူးလို႕ 
ဆုိင္းမဆင့္ ဗုံမဆင့္ဘဲ ေၾကျငာတာ ၾကားလုိက္ရတယ္။ က်မ လက္ထဲမွာ လူမုိက္ႏွင့္ 
ေငြ အတူ မေန ဆုိတဲ့ စကားပံုအတုိင္း A fool and his money are soon parted 
က်မ လက္ထဲမွာ တစ္လစာ သုံးဖုိ႕ အရာေတြ ဝယ္လုိက္တာ မက်န္သေလာက္ဘဲ။ 
သူမ်ားေတြ ေငြ လက္ထဲမွာ က်န္ေနခ့ဲလို႕ ဒုကၡေရာက္တဲ့ သူေတြ ျဖစ္သြားၾကၿပီ။ က်မ 
မွာေတာ့ ေငြမရွိေတာ့လို႕ စိတ္ပူစရာ မရိွေတာ့ဘူး။ ဝန္ထမ္းေတြ သံုးစရာ မရိွလို႕ 
ေနာက္တစ္လ ေငြထုတ္ေပးတဲ့ အခါ က်မ လစာ တစ္လစာ ထပ္ရပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ 
ေစ်းသံုး လြယ္တာ မွန္သြားျပန္ေရာ။ ေရွးထံုးလဲ မပယ္နဲ႕ ေစ်းသံုးလဲ မလြယ္နဲ႕ ဆိုတဲ့ 
စကားက ဒီေနရာမွာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ ဘာလုိ႕လဲ ဆုိေတာ့ ေစ်းသံုး 
လြယ္တဲ ့က်မ ရဲ႕ေငြေတြ လက္ထဲမွာ မက်န္ေတာ့တဲ့ အတြက္ ၇၅ က်ပ္တန္နဲ႕ 
တစ္ရာ က်ပ္တန္ အသိမ္းခံ ထိတဲ ့အထဲမွာ မပါခဲ့လို႔ေလ။ 
ေတာင္ငူမွာ ေနတဲ့ ပင္စင္စား အေမကလဲ ေငြေရာက္လုိ႕ စာတိုက္မွာ သြားထုတ္ 
တဲ့အခါ ေငြစကၠဴအသစ္နဲ႕ ရလို႕ ၇၅ က်ပ္တန္ မဆုံးဘဲ သူ ေငြ အသစ္ ရေၾကာင္း 
ဝမ္းသာ အားရ အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီး မိဘကုိ ေက်းဇူးဆပ္ၿပီး 
မိဘကုိ သတိတရနဲ႕ ခက္ခက္ခဲခဲ မရိွမ့ဲရိွမဲ့ ထဲက ကူညီေက်းဇူးဆပ္တဲ့ သူဟာ 
ေက်းဇူး ေတာ္ လက္ေတြ႕ခံစားရေၾကာင္း သက္ေသပါဘ။ဲ အဒဲီေန႕ကသာ က်မ ေငြ 
၇၅ က်ပ္တန္ကို အေမ့ဆီ မပုိ႕ခဲ့ရင္ က်မ ေငြလဲ ဆံုး၊ အေမလဲ ေငြမရ ျဖစ္မွာ 
ေသခ်ာပါတယ္။ စစ္တပ္ထဲမွာေနၿပီး မိဘကုိ တစ္ခါမွ မဆက္သြယ္တဲ့ အသက္ 
၈ဝႏွစ္အရြယ္ ဦးေလး တစ္ေယာက္က သားသမီးမ်ားဘြဲ႕ရတဲ့ အထိ ေကၽြးေမြး 
ထားခဲ့ေပမ့ဲ အသက္ႀကီးလုိ႕ ပင္စင္စားဘဝမွာ သူ႕ကို သားသမီးတစ္ခ်ိဳ႕က ျပန္လွည့္ 
မၾကည့္တဲ့အခါမွာ ခံစားခ်က္အေနနဲ႕ ရင္ဖြင့္ေျပာျပဖူးပါတယ္။ ကိုယ့္တံုးကလဲ ဒီလိုဘဲ 
ေလ။ ဝဋ္လည္တာလား မသိဘူးတဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕သားသမီးေတြ မဆက္သြယ္ေတာ့ 
ေျပာခြင့္လဲ မသာတဲ့ အတြက္ တူမ ျဖစ္တဲ့က်မကုိ ရင္ဖြင့္ဖူးပါတယ္။ ကုိယ္က ဘယ္လုိ 
သားသမီးမ်ိဳးလဲ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။    အန္တီတစ္ဦး(ထာဝရ-စင္ကာပူ) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

အေဖဆုိတ့ဲအေဖ အေထြး(ေတာင္ႀကီး) 
ေရွးဦးစြာ ဒီႏွစ္မွာ က်ေရာက္လာတ့ဲ ဖခင္မ်ားေန႕မွာ ေက်းဇူးရွင္ ေဖေဖ့ အေပၚ ဘုရား 
သခင္ ဆုေက်းဇူးမ်ားနဲ႕ အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ ၿငိမ္သက္ျခင္း မဂၤလာက်ေရာက္ပါေစလို႕ 
သမီး ဆုေတာင္းလုိက္ပါတယ္။ အေဖနဲ႕ အတူ ရိွစဥ္တုံးက ခံစားဖူးတဲ့ ေဖေဖ့ ေမတၱာ 
ေတြကို အေဝး တစ္ေနရာ ကေန ျပန္ၿပီး သတိရေနမိပါတယ္။ ဂုဏ္ယူစရာ ေကာင္းတ့ဲ 
ေဖေဖ့ အေၾကာင္းေရးျပရရင္ က်မတုိ႕မွာ ေမာင္ႏွမ ၈ေယာက္ ရိွပါတယ္။ ေမေမက 
အသက္ ငယ္ငယ္ေလးနဲ႕ ကိုယ္တစ္ပုိင္း ေသသြားလုိ႕ ႏွစ္နဲ႕ ခ်ီၿပီး လမ္းမေလွ်ာက္ 
ႏုိင္ခ့ဲပါဘူး။ သားသမီး ၈ေယာက္ကလဲ ငယ္ေသးေတာ့ အိမ္ေထာင္တာဝန္ကုိ ေဖေဖ 
တစ္ေယာက္တည္း ယူခ့ဲရပါတယ္။ မိသားတစ္စုလံုးကို ခ်က္ျပဳတ္ ေကၽြးေမြး ေလွ်ာ္ 

ဖြတ္ စီးပြားရွာ မိန္းမ ေဆးကုုျပဳစု။ လူမမယ္ သားသမီး ၈ေယာက္ကုိ အေမလုိ တစ္မ်ိဳး 
အေဖလုိ တစ္ဖုံ တာဝန္ယူ ထိန္းေက်ာင္းရတဲ့ ေဖေဖ့အလုပ္ဟာ ႏုိင္ငံ တကာက 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြထက္ေတာင္ အလုပ္ပုိမ်ားပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္တစ္ပိုင္း ႏွစ္န႕ဲ ခ်ီ 
ေသေနတဲ့ ေမေမ့ကုိ သစၥာ မေဖာက္ ေနာက္အိမ္ေထာင္မျပဳခဲ့တဲ့ သစၥာရွင္ ေဖေဖ ပါ။ 
က်မ ငယ္ငယ္က ေျခေထာက္ ႂကြက္တက္ၿပီး နာလုိ႕ေအာ္ရင္ ေဖေဖ ေျပးလာၿပီး ေျခမ 
ခ်ိဳးၿပီး သက္သာေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ ေဖေဖ။ ငယ္ငယ္တုံးက ကေလးပီပီ ေဖေဖ 
ေကၽြးတာ ေခ်းမ်ားၿပီး ဟုိဟာ မႀကိဳက္ ဒီဟာ မၾကိဳက္နဲ႕ ငုိယိုခ့ဲတာကုိလဲ ေဖေဖ အျပစ္ 
မတင္ အလုိလိုက္ခ့ဲပါတယ္။ ေက်ာင္းသံုးလ ပိတ္တိုင္း သားသမီးေတြကို စက္ခ်ဳပ္ 
သင္။ တရုတ္စာ သင္ဖုိ႕ ေရွ႕ေရးအတြက္ စီးပြားေရးအတြက္ အတတ္ ပညာတစ္ခုခု 
သင္ဖုိ႕ အႀကံေပးခဲ့တဲ့ အေဖ။ အိမ္ေထာင္ျပဳရင္ မယုံၾကည္သူနုဲ႕ မျပဳနဲ႕ လို႔ 
တားျမစ္တဲ့ အေဖ။ အဒဲီလုိ ဆုံးမတဲ့ၾကားက နားမေထာင္ခ့ဲတဲ့ သမီးမုိက္ဟာ အခုေတာ့ 
တရုတ္ စကားေျပာတဲ့ စင္ကာပူအိမ္မွာ အလုပ္လုပ္ၿပီး တရုတ္စကား မေျပာတတ္ 
သလုိ မယံုၾကည္သူနဲ႕ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့လို႕ ဒုကၡေရာက္ရခ့ဲတာဟာလဲ ေဖေဖ့ စကားကုိ 
နား မေထာင္မိခ့ဲလုိ႕ပါဘဲ။ သမီးအေပၚ အရမ္းခ်စ္ၿပီး ဆုံးမသြန္သင္ခ့ဲသမွ်ေတြ ေဖေဖ့ 
ေစတနာေတြ အားလုံးကို ေရွ႕ေလွ်ာက္ သမီး မု္ိက္ လိမၼာနာခံပါေတာ့မယ္။  
က်မ တို႕က မုိးကုတ္ ပတၱျမားထြက္တဲ့ ေနရာမွာေနေတာ့ ေဖေဖ့ စီးပြားက တစ္ေန 
ကုန္ စက္ဘီးတစ္စီးနဲ႕ ေက်ာက္လုိက္ဝယ္ၿပီး ညမ္ုိးခ်ဳပ္တဲ့အခါ အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ 
ကုိင္တိုင္ပုံသြင္း ေက်ာက္အကြက္ ေဖာ္ပါတယ္။ ညဘက္ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္သြားရင္လဲ 
ဖေယာင္းတိုင္ ထြန္းၿပီး ေက်ာက္ေသြးတဲ့ ေဖေဖ့ ရုပ္သြင္ကို ခုထိ မွတ္မိေနဆပဲါ။ 
သူကိုယ္တုိင္ ေသြးတဲ့ ေက်ာက္ကုိ သူကိုယ္တိုင္ ေရာင္းပါတယ္။ ေဖေဖ ႀကိဳးစားတဲ့ 
အလုပ္ကုိ  ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးလို႕ ေကာင္းမြန္စြာ စားေသာက္ခ့ဲရတဲ့ ႏွစ္ေတြ 
အမ်ားႀကီးပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ရယ္ ေဖေဖ ေတာ္လို႕ရယ္ 
တုိက္ေတြ ကားေတြထက္မက စၾကာဝဠာထက္မက အဖုိးတန္လွတဲ့ ခ်စ္ေမေမ လမ္း 
ျပန္ေလွ်ာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ က်မ အေထြး ေဖေဖ့ကို ဂုဏ္ျပဳရင္း သက္ေသခံ လိုက္ 
ပါတယ္။  ။ အေထြး(ေတာင္ႀကီး) 
------------------------- 

အမိႈက္နဲ႕ေရ Jun Joy 
ဒီေန႕ မုိးေတြ အရမ္းရြာပါသည္။ ေျမာင္းထဲမွာလဲ အမိႈက္ေတြနဲ႕ ျပည့္လာပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္ ေရေျမာင္းတံခါးကို မဖြင့္ေပးေသးဘဲ ေရမ်ားမ်ား လာတ့ဲအထိ ထားၿပီးမွ ဖြင့္ခ် 
လုိက္တဲ့အခါမွာ ခုနက အမိႈက္မ်ား အားလုံး ေရေျမာင္းထဲ ေရစီးနဲ႕ ေမ်ာပါ ရွင္းလင္း 
သြားပါေတာ့သည္။ ခနအၾကာတြင္ အလြန္ လင္းလက္ေသာ လွ်ပ္စစ္တစ္ခု ျပက္ 
သြားၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ မုိးႀကိဳး ထစ္ခ်ဳန္းသံကုိ နားကြဲမတတ္ ၾကားလုိက္ ရပါသည္။  
ထုိအျခင္းအရာကုိ ျမင္ရေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ သြန္သင္ျခင္းကို ခံစားရပါသည္။ 
အသက္တာ၌ ေရႏွင့္တူေသာ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္မ်ား ျပည့္ေနေသာ္လဲ အျပစ္ ဒုစရုိက္ 
အမိႈက္ သရုိက္မ်ားလဲ ရိွေနဆပဲါ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ေရတံခါး ဆုိတဲ့ ႏွလံုးသား 
ခံယူတဲ့ တံခါးမဖြင့္ေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႕ ႏွလံုးသား တံခါးကို 
ဖြင့္လိုက္ေသာအခါ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ေရက အျပစ္တရားရဲ႕ ဒုစရုိက္မ်ားကုိ တုိက္စား 
ရွင္းလင္း သြားေစပါသည္။  
ခုနက အလင္းနဲ႕ မုိးခ်ဳန္းသံကို ၾကားရေသာအခါ ငယ္ငယ္က အလယ္တန္း 
ေက်ာင္းသား ဘဝတြင္ သင္ၾကားခဲ့ဖူးေသာ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ တစ္ခုကို သြားသတိ 
ရမိပါသည္။ မုိးႀကိဳးပစ္သံကို ၾကားၿပီးေသာသူသည္ ထို မုိးႀကိဳး ထိမွန္ျခင္း မခံရ 
ေတာ့ေၾကာင္း ေသခ်ာသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အလင္းသည္ အသံထက္ 
ျမန္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ အလင္း(ေလာက၏အလင္း) ျဖစ္ေသာ သခင္ 
ေယရႈခရစ္ေတာ္ေယရႈ ဘုရားသည္ လက္ဝါးကပ္တုိင္ထက္မွာ လူသား တစ္ရပ္လံုး 
အတြက္ အမႈၿပီးၿပီ ဆုိေသာ ေၾကျငာခ်က္ကို ေျပာသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုသတင္းေကာင္း 
ဧဝံေဂလိကို ၾကားကာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယုံၾကည္ လက္ခံ 
ၿပီးေသာသူသည္ အျပစ္ငရဲမွ ကယ္လႊတ္ခံရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါသည္။ ေယာ 
၁း၁၂ အေၾကာင္းမူကား ငါ၏ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္သည္ ငါ့ထံသို႕ အခ်ည္းႏီွး ျပန္မလာရ။ 
ဟု ဘုရားခသင္ ကတိေတာ္ ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ Jun Joy(Thomson) 
---------------------------------- 

ေဖေဖႏွင့္က်ေနာ္ ခ်စ္လင္းေလး 
ငါ့စကားကုိ နားေထာင္ေသာသူမူကား လံုၿခံဳစြာေန၍ ေဘးကုိ မေၾကာက္ဘဲ ၿငိမ္ဝပ္ 
လိမ့္မည္။ သုတံၱ ၁း၃၃ 
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က်ေနာ္ ငယ္စဥ္ကေလးဘဝ ဖခင္၏ လက္ကုိ တြဲကာ ဧရာဝတီ ျမစ္ကမ္းနေဘး 
သဲေသာင္ ျပင္ေတြေပၚ ခုန္ေပါက္ေျပးလႊား ေဆာ့ကစားခ့ဲဖူးပါသည္။ ထိုစဥ္က 
အစုန္အဆန္ သြားလာေနေသာ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ တိမ္ေတြၾကား ေျပးလႊား ပ်ံသန္း 
ေနေသာ ငွက္ကေလးမ်ားကုိ ၾကည့္ရင္း ညေနဆည္းဆာ အခ်ိန္မ်ားကို ဖခင္ႏွင့္အတူ 
ျဖတ္သန္းခ့ဲပါသည္။ တစ္ေန႕ေသာ ညေနခင္းတြင္ ရပ္လမုတတ္ ေႏွးေကြးစြာ 
ခုတ္ေမာင္းေနသာ သေဘၤာေလးတစ္စင္းေနာက္၌ တြဲေႏွာင္လိုက္ပါေနေသာ မဲမဲ 
အတုံးႀကီးမ်ားကို စိတ္ဝင္စားရင္းက ေဖေဖ ဟုိသေဘၤာေနာက္က မဲမဲႀကီးက 
ဘာေတြလဲ။ အဒဲါ ကၽြန္းသစ္ေဖာင္ႀကီးဘဲ လူကေလးရဲ႕ တန္ဖုိး အရမ္းရိွတယ္။ 
ညီညာစီရီစြာ ေဖာင္ဖြဲ႕ကာ လိႈင္းေလဒဏ္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ရုိက္ခတ္ခံရေသာ္လဲ ဣေျႏၵ 
ရစြာ သေဘၤာငယ္ေလးေနာက္ လုိက္ပါစၿမဲမို႕ ပုိမုိစိတ္ဝင္စားကာ ေဖေဖ့အား 
ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေမးမိလာပါသည္။ တန္ဖုိးရိွတယ္ ဆုိေတာ့ လူဆုိးေတြက ကၽြန္းသစ္ 
ေတြကို ယူမသြားဘူးလား။ လုိခ်င္ၾကတာေပါ့ ဒါေပမဲ့ ယူလို႕မရဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ 
ဆုိရင္ ဒီကၽြန္းသစ္ေတြက အစုိးရပုိင္လို႕ဘဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သစ္လံုးတုိင္းမွာ တံဆိပ္ေတြ 
ရုိက္ထားတယ္။ အဒဲါကုိ သြားယူမိတာတုိ႕ အသုံးျပဳမိတာတုိ႕ဆိုရင္ ထိုက္သင့္တ့ဲ 
ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရမယ္။ ၿပီးရင္ ဒီလုိ ျမစ္ထဲ ေမ်ာရတယ္ဆုိေတာ့ အေတာ့္ကို 
က်က်နန ဖြဲ႕စည္းတုပ္ေႏွာင္ရတယ္။ ျမစ္ျပင္ဟာ တစ္ခါတစ္ရံ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေပမဲ့ 
တစ္ခါတစ္ရံ ရာသီဥတု ေျပာင္းျပန္ေဖာက္ျပန္တတ္တယ္။ ဒီဒဏ္ေတြကုိ ခံႏုိင္ေအာင္ 
တစ္တုံးစီ ပ်ံ႕ႀကဲၿပီး ဖရုိဖရဲ မျဖစ္ေအာင္ ပ်က္ဆီး ဆုံးရံႈးမႈ မျဖစ္ေအာင္ သစ္လံုးေတြကို 
သံႀကိဳးေတြနဲ႕ တုပ္ေႏွာင္ရတယ္။ က်က်နန စည္းေႏွာင္ျခင္း မခံရတဲ့ ေဖာင္ေတြက 
ေတာ့ ေလေတြတုိက္ လိႈင္းေတြရိုက္ရင္ ကြဲလြင့္ကာ လိုရာ မေရာက္ဘဲ ပ်က္ဆီး 
သြားကုန္တယ္။ ေဖာင္ေပၚက အလံတုိင္ကေတာ့ အစုိးရပုိင္တဲ့ အမွတ္လကၡဏာဘဲ။ 
ဒီေဖာင္ႀကီး တစ္ခုလံုးရဲ႕ အဓိက ကေတာ့ ဟုိးေရွ႕က သေဘၤာေလးဘဲ ဒီ 
သေဘၤာေလးထဲမွာ အေစာင့္ေတြပါတယ္။ သူတို႕က လူဆုိးေတြ ရန္က ကာကြယ္ 
ေပးတယ္။ ျမစ္ျပင္ရဲ႕ သဘာဝဟာ ေရဆန္ ေလဆန္ ေရစုန္ ေလစုန္ ဆုိတာရိွတယ္။ 
ေရစုန္ ေလစုန္မွာ ေဖာင္ဟာ အလုိအေလ်ာက္ ေမ်ာပါသြားႏိုင္ေပမ့ဲ ေရဆန္ 
ေလဆန္မွာ ေဖာင္ဟာ ေရွ႕မဆက္ႏုိင္ဘဲ အေနာက္ဘက္ကို ျပန္သြားမယ္။ သေဘၤာနဲ႕ 
ေဖာင္ကို ခ်ည္ထားတ့ဲ ႀကိဳးကလဲ အေရးႀကီးျပန္တယ္။ ခုိင္ခ့ံဖုိ႕လုိတယ္။ ဒီ 
ေဖာင္ႀကီးကို ဘယ္ကို ဆြဲသြားမွာလ။ဲ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းကိုေပါ့။ ဟုိေရာက္ရင္ 
အိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းေတြအျဖစ္ အသုံးျပဳလို႕ရတယ္။ လုိသလုိ ပုံသြင္း 
ျဖတ္ေတာက္ ၿပီးရင္ အဖုိးတန္တဲ့ ပရိေဘာဂ ေလးေတြ ျဖစ္သြားတယ္။  
လူကေလးလဲ ဒီကၽြန္းသစ္လုိဘဲ ဘုရားသခင္က လူကေလးကုိ မိခင္ရဲ႕ ဝမ္းထဲမွာ 
ကတည္းက ေရြးေကာက္ တံဆိပ္ရုိက္ကာ သူပုိင္ေၾကာင္း တန္ဖုိးထားကာ 
ေလာကႀကီး အတြက္ အက်ိဳးေပးတဲ့သူ ျဖစ္ေစဖုိ႕ ေဖေဖ ေမေမတုိ႕ကို တာဝန္ 
ေပးထား တယ္ေလ။ ေဖေဖကေတာ့ ေဖာင္ကို တုပ္ေႏွာင္ထားတဲ့ ႀကိဳး ျဖစ္သလုိ 
သေဘၤာနဲ ႕ေဖာင္ကုိ တုပ္ေႏွာင္ထားတဲ့ ႀကိဳးလဲျဖစ္တယ္။ ဖခင္ရ႕ဲ ဦးေဆာင္ရာကုိ 
တစုိက္မတ္မတ္ လိုက္ပါႏုိင္ေအာင္ စာတန္ရဲ႕ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈေတြထဲ 
ေရာက္ မသြားေအာင္ အနီးကပ္ ေစာင့္ေရွာက္ရသူေပါ့။ 
ေဖေဖကေတာ့ ဟုိးေရွ႕က တေရြ႕ေရြ႕ ခုတ္ေမာင္းကာ ကၽြန္းေဖာင္ႀကီးကို လုိရာ 
ေရာက္ေအာင္ သယ္ေဆာင္ဆြဲယူသြားတဲ့ သေဘၤာေလးလိုပါဘ။ဲ မိသားစု တစ္စုလုံးရဲ႕ 
ဦးေခါင္း ျဖစ္တဲ့ ေဖေဖဟာ သမၼာတရားကုိ ေရွ႕ရႈၿပီး သားသမီး စားေရး ဝတ္ေရး 
ေနေရး ပညာေရး စတဲ့ အေရးေတြနဲ႕ ကိစၥ အဝဝ အတြက္ အပင္ပန္း အဆင္းရဲခံကာ 
မရပ္မနား ႀကိဳးစား ေငြရွာေပးတဲ့ သူေပါ့။  အႏၱရာယ္အခက္အခဲ ေတြနဲ႕ ျပႆနာ 
ေတြ႕ႀကံဳလာတုိင္း ေရွ႕ဆံုးက မားမားမတ္မတ္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေပးရသူေပါ့။ လူမႈေရး 
ကိစၥ အဝဝကုိလဲ ကုိယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရိွသမွ်နဲ႕ ကူညီေပးရသူေပါ့။ မိသားစု တစ္ခု 
လုံးကို မီးေမာင္းထုိးကာ ဦးေဆာင္၍ သာယာေသာ ျပည္ေတာ္သို႕ ပုိ႕ေဆာင္တ့ဲသူေပါ့။ 
ကဲ လူကေလးေရ မုိးခ်ဳပ္လာၿပီ။ အိမ္ျပန္ၾကစုိ႕။ 
က်ေနာ္ဟာ ေမွာင္ရိပ္သန္းလာေသာ ညေအာက္မွာ လ အလင္းေရာင္ကုိ အားကုိးၿပီး 
တေရြ႕ေရြ႕နဲ႕သြားေနသာ ကၽြန္းေဖာင္ႀကီးနဲ႕ သေဘၤာေလးကုိ ေငးၾကည့္ရင္း ေဖေဖ့ရဲ႕ 
သားသမီးေတြအေပၚထားတဲ့ ေမတၱာတရားနဲ႕ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေလးစား 
အထင္ႀကီး လာမိပါတယ္။ မိခင္ ဖခင္တို႕ရဲ႕ ဆုံးမမႈေတြ စည္းကမ္း တင္းက်ပ္မႈ 
ေတြဟာ မခ်စ္လုိ႕ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္းေစခ်င္၊ ေတာ္ေစခ်င္၊ လိမၼာ 
ေစခ်င္လို႕ပါဘဲ။ မိဘတုိ႕ အုိမင္းမစြမ္း ျဖစ္လာခ်ိန္မွာ သားသမီးေတြ ဘက္က ေက်းဇူး 
တုန္႕ျပန္မႈေတြ ေးပးဆပ္သိတတ္နားလည္မႈေတြ တုန္႕ျပန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သား 
သမီးတုိ႕ ေျပလည္ေပ်ာ္ရႊင္ေနရင္ ေဖေဖ ေမေမတို႕ ရင္ထဲမွာ စိတ္ခ်မ္းသာပါတယ္။ 

က်ေနာ္ သိပ္ခ်စ္တဲ့ ေဖေဖဟာ တကယ္ကုိ ဖခင္ေကာင္း ပီသသူ တစ္ဦးပါ။ ေလးစား 
အတုယူဖြယ္ ဖခင္ပါ။ ၾကမ္းတမ္းေနတဲ့ ေဖေဖ့လက္တစ္စုံနဲ႕ ေျခေထာက္ေအာက္က 
ဖိနပ္တစ္ရံဟာ ေမာဟိုက္ႏြမ္းလ်လွတဲ့ ႏွလုံးသားထဲက သူသိပ္ခ်စ္တဲ့ သားသမီးေတြ 
လယ္သာ ဖိနပ္စီး ဖဲထီးေဆာင္းႏုိင္ဖုိ႕ အတြက္ ေပးဆပ္မႈေတြလို႕ က်ေနာ္သိလုိ႕ 
အိမ္ျပန္ ေရာက္ခ်ိန္မွာ ေဖေဖဟာ က်ေနာ္နဲ႕ ေလာကႀကီးကုိ စြန္႕ခြာသြားႏွင့္ခ့ဲပါၿပီ။ 
နာရီ ၂ဝ အိမ္ျပန္ ေနာက္က်ခ့ဲတဲ့ က်ေနာ္ဟာ အသက္မ့ဲေနတဲ့ ဖခင္ရဲ႕ ရုပ္ကလာပ္ကို 
ဖက္ကာ ငုိေႂကြးေၾကကြဲရံုမွတပါး အားလံုး ေနာက္က်သြားခ့ဲပါၿပီ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ 
ေဖေဖ့ စကားကို ရင္ဝယ္ပုိက္ကာ အသက္ဆက္ဖုိ႕သာ - ။ 
 သင္၏ မိဘကုိ ရုိေသစြာျပဳေလာ့။ တရားေဟာ ၅း၁၆။   ခ်စ္လင္းေလး။ 
--------------------------------------- 

သက္သခံခ်က္ မုိး 
"ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ မကယ္မတင္ႏုိင္ေအာင္ လက္ေတာ္ တိုသည္ 
မဟုတ္။ မၾကားနိုင္ေအာင္ နားေတာ္ ထုိင္းသည္ မဟုတ္ " (ေဟရွာယ ၅၉ း၁) 
ကၽြန္မတို႕ ႏုိင္ငံျခားသားေတြအဖုိ႕ သူတစ္ပါးႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လာေရာက္ လုပ္ကုိင္စဥ္ 
ကာလအတြင္း မ်ားစြာေသာ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ ရသည္မွာ အဆန္း မဟုတ္ 
ေတာ့ေပါ။ ကၽြန္မလည္း ထိုအထမွဲ တစ္ဦးပါ။ ယုံၾကည္သူမ်ားအဖို႕ အခက္ခဲ 
ေပါင္းမ်ားစြာ ထဲမွ ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ ကယ္ႏႈတ္ မစ လမ္းျပပို႕ေဆာင္ ေပးေနခဲ့၊ 
ေပးေနဆ၊ဲ ေပးေနဦးမည့္ ႀကီးျမတ္ဆံုးေသာဘုရား ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားရွင္ ရဲ႕ 
ဆုေက်းဇူး ေတာ္မ်ား ကြယ္ကာမႈမ်ားထမဲွာ ရိွေနေသာ္လည္း တခါတရံ ယုံၾကည္မႈ 
အားနည္းျခင္း ကုိယ့္ကိုယ္ကို ကိုးစားျခင္းမ်ား ရိွလာေသာခါ ဘုရားရွင္က လမ္းမွန္သို႕ 
ပုိ႕ေဆာင္ သြန္သင္ေပးလွ်က္ ရိွပါသည္။ ကၽြန္မဟာ ကိုယ္ေတာ္ အခြင့္ ေပးလို႕ 
အလုပ္ လုပ္ခြင့္ရခ့ဲတာပါ။ ဒါေပမယ့္ တခါတေလမွာေတာ့ ငါပိုက္ဆံ ရွာမွ ျဖစ္မွာပါ 
ဆုိၿပီး ေကာင္းခ်ီး ေပးထားတဲ့ ဘုရားသခင္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ခ့ဲတယ္။ တစ္ညမွာ  ရန္ကုန္မွ 
ကၽြန္မ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ဖုန္းေျပာျဖစ္ရာ ျပန္လာခ်င္ေၾကာင္း ေျပာျပမိပါသည္။ 
သူကလည္း မဆုိင္းမတြ စုိးရိမ္စိတ္မရိွပဲ ျပန္လာခ့ဲဖုိ႕ ေျပာပါသည္။ ကၽြန္မက 
ျပန္လာရင္ ဘယ္မွာေနမလဲ (ကၽြန္မတို႕ အတြက္ေနစရာ ကိုယ္ပုိင္အိမ္ေလး မရိွ 
ေသးပါ) ဟုေမးရာ ကၽြန္မ အမ်ိဴးသားက ဘုရားရွင္က ကၽြန္မ ျပန္လာခ်ိန္က်ရင္ 
အိမ္တလုံး ျပင္ဆင္ေပးၿပီးသားလုိ႕ ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္မက ရယ္ျပီး ဒီႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ 
ျပန္လာမွာေနာ္ ဆုိျပီး ကၽြန္မ အမ်ိဳးသားကုိ ျပန္ေျပာရာ သူက ခ်က္ျခင္းပဲ ကၽြန္မကုိ 
ဆူျပီး သတိေပးပါတယ္။ ဘုရားရွင္သည္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အရာမ်ားကိုမွ တတ္ႏုိင္ေသာ 
ဘုရား မဟုတ္ဘူးလို႕ ထပ္ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္မလည္း ဆက္မျငင္းေတာ့ပဲ ဒီလုိနဲ႕ 
ပုံမွန္ အလုပ္ေလးလုပ္ ပုိက္ဆံေလးစုလို႕ လံုေလာက္မွပဲ ျပန္မယ္ဆိုျပီး ကုိယ့္ကုိကိုယ္ 
ကုိးစားလို႕ ဘုရားေပးထားတဲ့ အရာေတြပါလားဆိုတာ ေမ့သြားခဲ့တယ္။ အဲ- သိပ္ 
မၾကာပါဘူး လြယ္လြယ္ကူကူပဲထင္ျပီး လုပ္ေနတာေတြမွာ ျပသနာမ်ား ၾကံဳေတြ႕ 
လာခ့ဲတယ္။ အဆင္မေျပမႈေတြ တခုျပီးတခု ေပၚေပၚလာတာ ကၽြန္မ ဆုေတာင္း 
ဆပ္ကပ္ရင္း ကုိယ္ေတာ္ငါ့ကုိ တခုခု သြန္သင္ေနသလုိ ခံစားရလာခဲ့တယ္။ ကၽြန္မက 
ကုိယ့္ဖာသာ ကိုယ္ အစီစဥ္ေတြဆြဲ၊ ဒါမွျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိမွာပဲ ဆုိျပီး ဘုရား တတ္ႏုိင္ျခင္းကုိ 
မဝန္ခံ ခ့ဲမိဘူး။ ကုိယ္ေတာ္ရွင္က အခု ကၽြန္မ ရရိွေနတာေတြလည္း သူေပးထားတာပဲ 
သူ မပါခဲ့ရင္ ကၽြန္မတို႕ ရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႕ အလြန္ပင္ ခက္ခဲပါတယ္။ အဒဲီမွာ ကၽြန္မ 
နားလည္ ျပီး ခ်က္ျခင္းပဲ ကၽြန္မ မ်က္ရည္က်လ်က္ ဘုရားရွင္ ထံသို႕ ေနာင္တႏွင့္ 
ျပန္လည္ တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ခ့ဲပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ဘုရားဟာ ကၽြန္မတို႕ 
အေယာက္စီတိုင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံးေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးျပီးသားပါ။ 
ကၽြန္မတို႕ေတြ ထံမွ ယုံၾကည္ကုိးစား ဝန္ခံလ်က္ ေတာင္းေလွ်ာက္ဖုိ႕ပဲ လုိတာပါ။ 
"ထာဝရ ဘုရားသည္ မကယ္မတင္ ႏုိင္ေအာင္ လက္ေတာ္ တိုသည္ မဟုတ္။" 
ခ်စ္ေသာ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား အားလုံးအေပၚ ဘုရားရွင္ သာ၍ ေကာင္းခ်ီး 
ေပးပါေစ။ အာမင္။   ။  မုိး 
-------------------------- 

အေဖ့ဆုေတာင္း (အယ္ဒီတာ) 
(ဝန္ခံခ်က္။ က်ေနာ့္ သခင့္စကား ပရိတ္သတ္ေတြထမဲွာ 
စာတိုက္ကေန စာမူေတြေရးပို႕ၿပီး သက္ေသခံ သူေတြရွိသလို စာ 
မေရးအား။ မေရးတတ္တဲ့ သူေတြကလဲ သူတို႕ ဘဝ 
အသက္တာထကဲ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို က်ေနာ္နဲ႕ လူခ်င္း ဆံုမိတဲ့အခါ ႏႈတ္နဲ႕ ေျပာျပ 
သက္ေသခံ ၾကပါတယ္။ သူတို႕ ကိုယ္စား စာေရးၿပီး သက္ေသခံေပးဖို႕ ေတာင္းဆို ထားတဲ့ 
အတြက္ အခုလို ဖခင္မ်ားေန႕ လရာသီမွာ ဖခင္အမ်ိဳးသား အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားရဲ႕ လူမႈဘဝ 
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ရုန္းကန္ရတဲ့ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို အေဖ့ဆုေတာင္း ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႕ သူတို႕ ကိုယ္စား 
ေရးသား တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈ ခြန္အားယူၾကပါစို႕။  အယ္ဒီတာ) 
ယာမာဟာစႏၵယား(မန္းသိန္း)။ က်ေနာ္က အိမ္ေထာင္သည္ ဖခင္ တစ္ေယာက္ပါ။ 
သားအႀကီးနဲ႕ သမီးအငယ္ရိွပါတယ္။ အိမ္မွာ ရိွေနတဲ့ သားသမီး ေတြအတြက္ စႏၵယား 
တစ္လုံးကို အေဟာင္းဆုိင္က ဝယ္လာခ့ဲပါတယ္။ ယာမာဟာ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါ 
တယ္။ အေဟာင္းဆုိင္က ဝယ္လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဂၤါမစံုတဲ့ စႏၵယားလုိ႕ ဆိုရ 
ပါမယ္။ ထုိင္ခုံ မရိွပါဘူး။ အဒီဲလိုနဲ႕ ယာမာဟာ စႏၵယားကုိ တီးတဲ့ သူတိုင္း ႀကံဳရာ 
ထိုင္ခုံ တစ္ခုခုနဲ႕ တြဲဖက္ သုံးေနရပါတယ္။ ပလပ္စတစ္ ခုံ ျဖစ္ျဖစ္ သံခုံ တစ္ခုခု 
ျဖစ္္ျဖစ္နဲ႕ဘဲ ျဖစ္သလုိ စခန္းသြားေနရပါတယ္။ က်ေနာ့္ စိတ္ထဲမွာ ယာမာဟာ 
စႏၵယားနဲ႕ လုိက္ဖက္တဲ့ ယာမာဟာ အမ်ိဳးအစား စႏၵယားတီးတဲ့ ထုိင္ခုံ တစ္ခု ရရင္ 
ေကာင္းမွာဘဲလုိ႕ ေတြးေနရင္း ဆုေတာင္းမိပါတယ္။ ထုိင္ခုံ တစ္ခုထဲ ဝယ္ဖုိ႕ ကလဲ 
ရွာမရ သလုိ အဆင္မေျပပါဘူး။ ဒီလုိနဲ႕ တစ္ႏွစ္တိတိ ၾကာသြားၿပီးတဲ့အခါမွာ တစ္ေန႕ 
ေတာ့ က်ေနာ္ အလုပ္သြားမလို႕ တုိက္ေအာက္ကို ဆင္းလာခဲ့ပါတယ္။ အဒဲီ အခ်ိန္မွာ 
အဖုိးႀကီး တစ္ေယာက္ ထိုင္ခုံတစ္လုံး သယ္လာတာကုိ ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ 
ခုံသယ္တဲ့ အဖုိးႀကီးဟာ က်ေနာ္ ရပ္ေနတဲ့ နားမွာ ရိွတဲ့ အမိႈက္ပုံး ရိွရာကုိ တည့္တည့္ 
ေလွ်ာက္လာတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စိတ္ထဲမွာ အဒဲီထုိင္ခုံကို သူလႊင့္ပစ္လို႕မလား 
မသိဘူးလို႕ ထင္ေနမိတဲ့အတြက္ မသိမသာ ရပ္ေစာင့္ေနလိုက္ပါတယ္။ က်ေနာ္ 
ေတြးထင္ထားတ့ဲ အတိုင္းပါဘဲ အဖုိႀကီးက ထုိင္ခုံကို က်ေနာ့္နားက အမိႈက္ပုံမွာ 
ပစ္ခ်သြားပါတယ္။ သူပစ္သြားတဲ့ ထုိင္ခုံကို ၾကည့္လုိက္ေတာ့ အသစ္နီးပါးေကာင္းမြန္ 
ၿပီး ယာမာဟာ အမွတ္ အသား တံဆိပ္ပါတဲ ့စႏၵယားတီးတဲ့ ထုိင္ခုံျဖစ္ေနပါတယ္။ 
အခုေတာ့ က်ေနာ့္အိမ္မွာ ယာမာဟာ အမ်ိဳးအစား စႏၵယားနဲ႕ ထုိုင္ခုံကို တြဲဖက္ 
ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  
ပတ္စ္ပုိ႕ေပ်ာက္ျခင္း(ဦးေစာေသာင္း)။ က်ေနာ္က ကေလးႏွစ္ေယာက္အေဖ အိမ္ 
ေထာင္သည္ပါ။ စင္ကာပူအင္ဂ်င္းနီးယားရင္း ကုမၸဏီ တစ္ခုက အရာရိွတစ္ေယာက္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႕မွာ က်ေနာ္တုိ႕ အလုပ္ကုိ ျမန္မာျပည္က အလုပ္သမား ၉ 
ေယာက္ အသစ္ေရာက္လာပါတယ္။ တာဝန္ခံ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံသား အရာရိွက အသစ္ 
ေရာက္လာတဲဲ့ အလုပ္သမားေတြကုိ ခ်န္ဂီ ေလဆိပ္မွာ သြားႀကိဳပါတယ္။ အဲဒီအထကဲ 
အလုပ္သမား တစ္ေယာက္ဟာ ေလဆိပ္မွာ ေလာေလာ ေလာေလာနဲ႕ ထြက္လာတာ 
မုိ႕ သူ႕ရဲ႕ ကုိယ္ေရးရာဇဝင္ အေရးႀကီး ေအာင္လက္မွတ္ စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ႕အတူ 
ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ပါတဲ့ ဖုိင္တြဲ က်ေပ်ာက္သြားပါတယ္။ ေပ်ာက္သြားတာကုိလဲ 
ခ်က္ျခင္းမသိဘဲ တစ္နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ၾကာမွ သတိရပါတယ္။ သိသိခ်င္း တာဝန္ခံက 
ရဲဌာနနဲ႕ ေလဆိပ္ ပစၥည္းေပ်ာက္ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနကို ဖုန္းဆက္ၿပီး လွမ္းတိုင္ 
ထားပါတယ္။ အလုပ္ထဲက လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ျပန္ရဖုိ႕ လုံးဝ မေသ 
ခ်ာဘူးလို႕ ေျပာပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆုိေတာ့ ၿပီးခ့ဲတဲ့ လက မေလးရွား ႏုိင္ငံသား 
တစ္ေယာက္ ခ်န္ဂီေလဆိပ္ထဲမွာ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ေပ်ာက္ သြားတာ လံုးဝ ျပန္ 
မရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳရိွထားလုိ႕ပါဘဲ။ သူတုိ႕ေျပာသလုိပါဘ။ဲ တစ္ေနကုန္တဲ့အထိ 
ေလဆိပ္ ပစၥည္းေပ်ာက္ဌာန ကေရာ၊ ရဲဌာန ကပါ ေပ်ာက္ သြားတဲ့ ဖုိင္တြဲ ျပန္ေတြ႕ 
တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းကို လံုးဝ မေပးခဲ့ပါဘူး။ ကာယကံရွင္ ေကာင္ေလးလဲ ေတာ္ေတာ္ 
စိတ္ညစ္ေနသလို သူေဌးလဲ စိတ္အရမ္းတိုေနပါတယ္။ သူတို႕ လူသစ္တစ္ဖြဲ႕လုံးကလဲ 
မနက္ျဖန္မွာ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး သင္တန္း သြားတက္ရမွာမုိ႕ 
ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ လုိေနပါတယ္။ ၾကားထဲက ဒီ အျဖစ္အပ်က္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရတဲ့ 
ျမန္မာ အရာရိွတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္လဲ ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ခ့ဲပါဘူး။ ညေန အလုပ္ 
ဆင္းေတာ့ ထံုးစံအတုိင္း အိမ္ျပန္လာခ့ဲပါတယ္။ အလုပ္ ပင္ပန္းထားတာမုိ႕ အိမ္ 
ေရာက္ရင္ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ၿပီး အနားယူမယ္လို႕ စိတ္ကူးၿပီး ျပန္လာခ့ဲပါတယ္။ 
အိမ္နားက ရထားဘူတာရုံေရာက္ေတာ့ ဆင္းရမ့ဲ အစား မဆင္းျဖစ္ဘဲ ေလဆိပ္အထိ 
ရထားလုိက္စီးသြားၿပီး ဖုိင္တြဲျပန္ရွာဖုိ႕ စိတ္ထဲမွာ ေပၚလာတာမုိ႕ ရထားကုိ ေလဆိပ္ 
အထိ ဆက္စီးလာခဲ့မိပါတယ္။ က်ေနာ့္ဘဝမွာ ကုိယ့္ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ဘုရား 
သခင္ ဆီမွာ ဆုေတာင္းေလ့မရိွပါဘူး။ ေတာ္ရုံတန္ရုံ ကိစၥေတြကုိ မေတာင္း 
တတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥမွာေတာ့ ထူးထူးျခားျခား ဘုရားသခင္ဆီမွာ ဆုေတာင္း 
မိပါတယ္။ အခုမွ ေရာက္လာတ့ဲ ေကာင္ေလး ေပ်ာက္သြားတဲ့ အေရးႀကီး စာရြက္ 
စာတမ္း ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ပါတဲ့ ဖုိင္တြဲ ျပန္ေတြ႕ခြင့္ ေပးပါလို႕ေပါ့။ ေလဆိပ္ထဲ 
ေရာက္ေတာ့ အမိႈက္ပုံးေတြ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု လိုက္ဖြင့္ၾကည့္ပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာ 
လူေတြက ေကာက္ရလို႕ အမိႈက္ပုံးထဲ လႊင့္ပစ္မယ္ ထင္ထားလုိ႕ပါ။ အမိႈက္ပုံးေတြ 
တစ္ခုၿပီးတစ္ခု လုိက္ဖြင့္ၾကည့္ေနတဲ့ က်ေနာ့္ကုိ ေလဆိပ္ထဲက ခရီးသည္ေတြနဲ႕ 

လုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္းက အထူးအဆန္းလို ဝုိင္းၾကည့္ ေနၾက ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ 
ပစၥည္းေပ်ာက္ဌာနကုိ သြားေမးလိုက္ပါတယ္။ ဒီေန႕ ေန႕လည္ ေလယာဥ္အမွတ္ -- နဲ႕ 
ရန္ကုန္က လာတဲ့ ခရီးသည္တစ္ေယာက္ နာမည္ -- ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ -- နဲ႕ 
အေရးႀကီးစာရြက္ ထည့္ထားတဲ့ ဖိုင္တြဲ ေပ်ာက္သြား ေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္မိတဲ့ 
အခါမွာ အဲဒီဌာနမွာ ရိွေနတဲ့ တာဝန္ခံက ျမန္မာလူမ်ိဳး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနၿပီး 
သူ႕ဆီမွာ ဖုိင္တြဲတစ္တြဲ ေကာက္ရလုိ႕ လက္ခံထားပါတယ္ ဟုတ္ မဟုတ္ၾကည့္ေပးပါ 
ဆုိေတာ့ ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါမွာ မယံုၾကည္ႏုိင္စရာ ေပ်ာက္ ေနတဲ့ ဖိုင္တြဲကုိ ျပန္ေတြ႕ 
ရပါတယ္။  
ျမင္းထိန္းသမားေလး(ကိုဝင္းထြဋ္)။ က်ေနာ္ စင္ကာပူကုိ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ အေန 
နဲ႕ ေရာက္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လွ်ပ္စစ္နဲ႕ ပါတ္သက္တာ မလုပ္ရဘဲ ျမင္းထိန္း တဲ့ 
အလုပ္ကုိ လုပ္ရပါတယ္။ ျမင္းစာေကၽြး၊ ျမင္းထိန္းေက်ာင္း၊ ျမင္းေလ့က်င္ခန္း လုပ္တဲ့ 
အလုပ္ေတြကို နိစၥဓူဝ လုပ္ရပါတယ္။ လြန္ခ့ဲတဲ့ ႏွစ္ေတြက စင္ကာပူက နာမည္ႀကီး 
အပန္းေျဖကၽြန္း ျဖစ္တဲ့ ဆန္တုိစာ အသစ္မြမ္းမ့ဲ ျပင္ဆင္ၿပီး ဖြင့္ပြဲ လုပ္ခ့ဲပါတယ္။ 
အဒဲီဖြင့္ပြမဲွာ တာဝန္ရိွသူေတြက ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ က်င္းပၾကပါတယ္။ အဒဲီ ပြဲမွာ 
ျမင္းအလွျပ လွမ္းေလွ်ာက္တဲ့ အစီအစဥ္ကုိ ထည့္သြင္းထားတဲ့ အတြက္ က်ေနာ့္ 
သူေဌးဆီက ျမင္းေတြကိ္ု လာငွားပါတယ္။ သူေဌးက အဒဲီေန႕ ပြဲအတြက္ လုိအပ္တ့ဲ 
ျမင္းေတြ ျမင္းထိန္းသူေတြကို စီစဥ္ေရြးခ်ယ္တာဝန္ယူေစပါတယ္။ က်ေနာ္လဲ 
ျမင္းအဖြဲ႕နဲ႕ လုိက္ပါရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ လုပ္ေဆာင္ရမ့ဲ အလုပ္ကုိ 
သူေဌးက လာေျပာျပတဲ့ အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ စိတ္အရမ္းဆိုးၿပီး စိတ္ဓါတ္ အရမ္း 
က်သြားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိေတာ့ အဒဲီ ဖြင့္ပြဲမွာ က်ေနာ္ လုပ္ရမ့ဲ အလုပ္ က 
ျမင္းေခ်းၾကံဳးရမဲ့ အလုပ္တဲ့။ အဲဒီေန႕က စၿပီး က်ေနာ္ အရမ္းရွက္။ စိတ္ဆုိးၿပီး 
ေန႕တိုင္း အိပ္လို႕ မေပ်ာ္ခ့ဲပါဘူး။ အဒဲီေန႕က ဆန္တုိစာကၽြန္း ဖြင့္ပြျဲဖစ္တဲ့အတြက္ 
လူေတြ အမ်ားႀကီးလာကာ ဓါတ္ပုံေတြရိုက္ ဗီဒီယိုေတြရိုက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံး 
ၿပံဳးေပ်ာ္ေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရမ္းက်က္သေရရွိၿပီး လွပတဲ့ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဒဲီလို 
လွပ က်က္သေရရွိ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ပြဲမွာ က်ေနာ္ဟာ ျမင္းအလွျပလမ္းေလွ်ာက္ 
တဲ့ ျမင္းေတြေနာက္က ကုပ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္းနဲ႕ ျမင္းေခ်း ႀကံဳးရမွာ ဆိုေတာ့ စဥ္းစားသာ 
ၾကည့္ၾကပါေတာ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္ျမင္းေခ်းႀကံဳးေနတာကုိ လူေတြျမင္သြားခ့ဲရင္ အထူး 
သျဖင့္ က်ေနာ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြ မိသားစုေတြျမင္သြားခဲ့ရင္ ရွက္ရခ်ည္ရဲ႕ဆုိၿပီး က်ေနာ္ 
လုံးဝ အိပ္မေပ်ာ္ခဲ့ပါ။ ဘုရားသခင္ကုိ က်ေနာ္ ျမင္းေခ်း မႀကံဳးခ်င္တဲ့အေၾကာင္း ရင္ဖြင့္ 
ဆုေတာင္းမိခ့ဲပါတယ္။ 
အဒဲီလုိနဲ႕ ပြဲေတာ္ရက္ႀကီး နီးလာခဲ့ပါတယ္။ သူေဌးက ျမင္းေတြ က်န္းမာေရးစစ္ 
ျမင္းေတြဝတ္ရမဲ့ အလွအဝတ္နဲ႕ ျမင္းထိန္းေတြ ဝတ္ရမ့ဲ ဝတ္စုံေတြ စစ္ေဆး 
ေနပါတယ္။ ပြဲေတာ္ စဖုိ႕ နာရီပုိင္း အလုိမွာ က်ေနာ္တုိ႕ အလွျပမဲ့ ျမင္းေတြဟာ 
လွပတဲ့ ျမင္းဝတ္စုံေတြ ဝတ္ထားသလုိ ျမင္းထိန္းေတြကလဲ လွပတဲ့ ဝတ္စုံေတြနဲ႕ ျမင္း 
ေဘးနားကေန ခန္႕ခန္႕ညားညားေလွ်ာက္ဖုိ႕ ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။ က်ေနာ္ 
တစ္ေယာက္တည္းသာ ျမင္းေခ်းႀကံဳးတဲ့ ဝတ္စုံနဲ႕ ျမင္းေခ်းႀကံဳး ေဂၚျပား ျမင္းေခ်းထ့ဲ 
တ႔ဲပုံးကို ကုိင္ရင္း ထိုင္ငုိင္ေနမိပါတယ္။ အခိ်န္အရမ္း နီးကပ္ေနပါၿပီ။ နာရီဝက္ 
ေလာက္ဘဲ လိုပါေတာ့တယ္။ က်ေနာ္တုိ႕ ျမင္းခန္းထဲကုိ သူေဌး ပ်ာရိပ်ာယာ 
ေရာက္လာၿပီး က်ေနာ့္ နာမည္ကုိ လွမ္းေခၚပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႕လက္ထဲမွာ ပါလာ 
တဲ့ လွပတဲ့ ျမင္းထိန္း အကႌ်တစ္စုံကို က်ေနာ့္လက္ထဲ ထည့္ၿပီး ျမင္းေခ်းႀကံဳးတဲ့ 
ဝတ္စုံကုိ အျမန္ခၽြတ္။ ျမင္းထိန္းဝတ္စုံကို အျမန္ဝတ္ ဒီပြဲမွာ မင္း ျမင္းေခ်း ႀကံဳးစရာ 
မလိုဘူး။ ျမင္းဇက္ႀကိဳးကိုင္ၿပီး ျမင္းထိန္းဘဲ လုပ္ပါ။ ျမင္းေခ်းႀကံဳးဖုိ႕ မင္းအစား အျခား 
တစ္ေယာက္ကုိ ငါခိုင္းလိုက္မယ္တဲ့။ 
ေန႕စားအလုပ္သမား(ေစာဖထူး)။ က်ေနာ့္ အသက္ ငါးဆယ္ျပည့္လို႕ စင္ကာပူ ေရာက္ 
ေနတာလဲ ၁၅ႏွစ္ေက်ာ္ခ့ဲပါၿပီ။ က်ေနာ္ လုပ္ေနတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း တစ္ခုမွာ 
၁၅ႏွစ္လံုးလံုး ေန႕စား အလုပ္သမားဘဝနဲ႕ အလုပ္လုပ္ခ့ဲပါတယ္။ တစ္ေန႕ေတာ့ 
ၾသစေတ်းလ်ႏုိင္ငံမွာ အလုပ္သမားလုိတယ္ အင္တာသြားဗ်ဴးပါလို႕ သူငယ္ခ်င္းေတြ 
တုိက္တြန္းတဲ့အတြက္ က်ေနာ္ လုိအပ္တ့ဲ ေအာင္လက္မွတ္ေတြ စုေဆာင္း 
လုိက္ပါတယ္။ က်ေနာ့္ ေဆာင္လုပ္ေရး ေအာင္လက္မွတ္ေတြက စင္ကာပူ အစုိးရ 
ေက်ာင္းေတြက ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေအာင္လက္မွတ္တစ္ခ်ိဳ႕ကုိ သူေဌးက 
သိမ္းထားပါတယ္။ ျပန္ေတာင္းဖုိ႕ အဆင္မေျပသလို အသက္ ငါးဆယ္ ေက်ာ္စ 
ျပဳလာတ့ဲ က်ေနာ္ဟာ စင္ကာပူမွာ ေနာက္ထပ္ အလုပ္ ဆက္လုပ္ဖုိ႕ သိပ္ မေသခ်ာ 
ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ ဆိုေတာ့ အသက္ ၅ဝေက်ာ္ၿပီး ေန႕စား အလုပ္သမား ဘဝ နဲ႕ဘဲ 
ျဖစ္ေနေသးရင္ စင္ကာပူ အစုိးရက အလုပ္ပါမစ္သက္တမ္းတိုး ေပးမွာ မဟုတ္ေတာ့ 
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ဘူး ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေနလုိ႕ပါဘဲ။ အဒဲါကုိ စုိးရိမ္တဲ့ က်ေနာ္ဟာ ၾသစေတ်း 
လ်ကုိ အလုပ္သြားလုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္တ့ဲ က်ေနာ့္ေအာင္လက္မွတ္ေတြကို အလုပ္ လူရွင္း 
တဲ့ တစ္ေန႕မွာ သူေဌးရုံးခန္းထဲ ဝင္ၿပီး ခုိးယူလုိက္ပါတယ္။ ခုိးယူတာ မေကာင္းမွန္း 
သိေပမဲ့ ကုိယ့္အရည္အခ်င္းနဲ႕ ကုုိယ္ေျဖလို႕ ေအာင္ထားတဲ့ ေအာင္လက္မွတ္ကုိ 
မတရား ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ၁၅ႏွစ္လုံးလံုး ရာထူး မတုိးေပးတဲ့ ေန႕စားသမားဘဝက 
လြတ္ဖုိ႕ ကုိယ့္ေအာင္လက္မွတ္ကုိ ကိုယ္ျပန္ခုိးတာ တရားတယ္။ လုပ္သင့္တယ္ 
ထင္လုိ႕ က်ေနာ္ လုပ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဆင္ မေျပခ်င္ေတာ့ က်ေနာ္ 
ခုိးတာ လူမိသြားပါတယ္။ စိတ္အရမ္းဆိုးေနတဲ့ မန္ေနဂ်ာက သူေဌးကုိ တုိင္ၿပီး 
ေနာက္ေန႕မွာ သူေဌးနဲ႕ အရာရိွေတြ အားလုံးက က်ေနာ့္ကုိ ရဲလက္အပ္ အေရးယူဖုိ႕ 
စစ္ေဆး ၾကပါတယ္။ က်ေနာ္က ရဲရဲဝံ့ဝ့ံပါဘ။ဲ ကိုယ့္ေအာင္လက္မွတ္ကုိ မတရား 
သိမ္းထားလို႕ ျပန္ယူတာ ျဖစ္တယ္။ ၁၅ႏွစ္လံုးလံုး ရာထူး မတိုးေပးလို႕ အလုပ္ 
အသစ္ေျပာင္းမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႕ ေျပာျပလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႕မွာ သူေဌးက 
က်ေနာ့္ကုိ လုံးဝ အေရးမယူ စိတ္မဆုိးတဲ့ အျပင္ သူ႕အျပစ္ သူသိသြားၿပီး က်ေနာ္ကုိ 
ေန႕စား အလုပ္သမား ဘဝကေန လခစား ဝန္ထမ္း ရာထူးတိုးေပးခဲ့ပါတယ္။  
----------------------------------------------- 

              တဏွာနဲ႕ပါဝါ -၉  အရုိင္းပန္း 
(စကားခ်ီး။ တဏွာနဲ႕ပါဝါ သက္ေသခံခ်က္နဲ႕ ပါတ္သက္ၿပီး လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က်ေနာ့္ကုိ ေဝဖန္ 
ၾကပါတယ္။ ထည့္သင့္တယ္ မထဲ့သင့္ဘူးေပါ့။ တဏွာနဲ႕ ပါတ္သက္ရင္ မိသားစုထမဲွာ အသင္းေတာ္ 
ထမဲွာ ပညာေပးတာ နဲပါတယ္။ ေျပာမွသိ၊ ထိမွနာ တတ္တ့ဲ သူေတြ အတြက္ တကယ္ထိၿပီး နာသြားတဲ့ 
သူေတြရဲ႕ သက္ေသခံခ်က္ေတြကို စာေပအားျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပရင္း တဏွာနဲ႕ ပါတ္သက္ၿပီး သင္ခန္း 
စာ ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ အျပစ္ကို ျမင္ ေနာင္တရ၍ ဘုရားသခင္ထံ ဝန္ခ် ေရးသားသက္ေသခံေသာ 
ကာယကံရွင္ စာေရးသူမ်ား အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္သလုိ စာဖတ္သူမ်ားအေနနဲ႕လဲ ဒီစာေတြအားျဖင့္ 
မိမိ ကိုယ္တုိင္နဲ႕ တူ တူမ သားသမီးမ်ားကုိ ေပးဖတ္ၿပီး သတိေပး သြန္သင္ႏုိင္ဖုိ႕ ရည္ရြယ္ ေဖာ္ျပရျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ အယ္ဒီတာ) 

(အရုိင္းပန္း) က်မ သက္ေသခံတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အျပစ္ေတြ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရင္း 
သတိေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခ့ဲတဲ့ ၂ဝ၁၁ ဒီဇင္ဘာလ ေလာက္တုန္းက ည ၁၁နာရီ 
ေက်ာ္ေက်ာ္ မွာ က်မဆီ ဖုန္းတစ္လံုး ဝင္လာပါတယ္။ က်မလဲ အိပ္ခ်င္မူးတူးနဲ႕ 
ထကုိင္ လိုက္မိပါတယ္။ ဘယ္သူလဲလုိ႕ ေမးေတာ့ တစ္ဘက္က ဖုန္းဆက္တဲ့ သူက 
က်ေနာ္က အညာသား နာမည္ --- ပါ။ အစ္မနဲ႕ ခင္လုိ႕ရမလား။ အစ္မ ဖုန္းနံပါတ္ကုိ 
သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ဆီက ရပါတယ္လုိ႕ ေျပာပါတယ္။ က်မလဲ အမႈမ့ဲ အမွတ္မ့ဲ 
ဘဲ သေဘာထားလုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ေန႕ ညေတြမွာလဲ မၾကာမၾကာ ဖုန္းေခၚရင္း 
အသက္ေတြ လူမ်ိဳးေတြ ဘာသာေတြ ေမးလာခဲ့ပါတယ္။ က်မ က ခရစ္ယာန္မွန္း 
သူသိသြားေတာ့ က်မတုိ႕ ဘာသာကုိ ေလ့လာလုိ႕ရမလား။ ဘုရားေက်ာင္း 
လုိက္တက္လုိ႕ ရမလားလုိ႕ ေမးလာျပန္ပါတယ္။ သူ႕ မိဘေဆြမ်ိဳး ေတြကေတာ့ 
မိရုိးဖလာ (-) ဘာသာဝင္ ျဖစ္ေပမ့ဲ သူကုိယ္တိုင္က ဘယ္ဘာသာတရားကုိမွ 
ေလးေလး နက္နက္မထားတဲ့ ဖရီးသင္ကာ Free Thinker  သမားလုိ႕ ေျပာပါတယ္။ 
က်မဟာ တစ္ေန႕ ၃ႀကိမ္ ဘုရားဆုေတာင္း က်မ္းစာဖတ္သလုိ သူငယ္ခ်င္းေတြဆီ 
ခြန္အားရတဲ့ က်မ္းခ်က္ေတြကို ဖုန္းနဲ႕ မက္ေစ့စ္ ပုိ႕ရင္း သာသနာျပဳ ေနတဲ့သူ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိ ဘာသာျခား တစ္ေယာက္က ကုိယ့္ဘာသာကုိ စိတ္ဝင္တစား 
ရိွလာေတာ့ သူ႕ကုိ ဘုရားတရား အေၾကာင္း ေျပာျပဖို႕ က်မ ဆုံးျဖတ္ၿပီး 
ဘုရားေက်ာင္း ေခၚလာခဲ့မိပါတယ္။ (သင္ခန္းစာ ယူစရာကေတာ့ စာတန္ဟာ ဘာသာ 
တရားသမား ဟန္ေဆာင္ၿပီး ယုံၾကည္သူတုိ႕ ဘဝထဲကုိ ဝင္လာတာပါဘဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ 
က်မ္းစာထဲမွာ စာတန္သည္ပင္ လင္းေသာ ေကာင္းကင္တမာန္ ျဖစ္ေယာင္ေဆာင္ 
တတ္သည္လုိ႕ဆိုထားပါတယ္။) ေနာက္တစ္လေလာက္ေနေတာ့ ထံုးစံအတုိင္း 
က်မကုိ ခ်စ္ေရးဆုိလာပါတယ္။ က်မ က အပ်ိဳမဟုတ္ပါဘူး။ ကေလး၂ေယာက္နဲ႕ 
မုတ္ဆုိးမ လုိ႕ ျပန္ေျပာေတာ့။ သူက ဘာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္ ခ်စ္တယ္။ အစ္မ က 
ရုိးသားတယ္။ ခင္တတ္တယ္။ ကိုယ့္ထက္ငယ္တဲ့ သူကိုလဲ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပ 
တတ္တယ္။ သင္ျပတတ္တယ္။ အဒဲါေတြေၾကာင့္ က်ေနာ္ အရမ္းခ်စ္တယ္။ လက္ထပ္ 
ယူမယ္။ မိဘေတြ သေဘာ မတူခ်င္ေန ကရုမစုိက္ဘူး။ လက္ထပ္ၿပီးသြားရင္ သူတို႕ 
ဘာမွ ကန္႕ကြက္လုိ႕ မရေတာ့ဘူး။ စင္ကာပူမွာ အလုပ္ဆက္ႀကိဳးစားမယ္။ သူတုိ႕ 
ဘာတတ္ႏုိင္မွာလဲ။ ယူၿပီးလို႕ ကေလးေတြ ရလာရင္ မိဘေတြ ျပန္ ၾကည္ျဖဴ 
သြားလိမ့္မယ္။ အေရးႀကီးတာက တို႕ႏွစ္ဦး ခ်စ္ၾကဖုိ႕ဘဲ လိုပါတယ္။ လုိ႕ေျပာပါတယ္။ 
က်မက နင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာထဲ ဝင္မွာလားလုိ႕ ေမးေတာ့ သူက အခုခ်က္ျခင္း 
ဝင္မယ္တဲ့။ သူ႕ ညီမ နဲ႕လဲ မိတ္ဆက္ေပးတယ္။ သူ႕ညီမက ျမန္မာျပည္ျပန္ၿပီး မိသား 
ဖသားပီပီ ေတာင္းရမ္း လက္ထပ္ဖုိ႕ေျပာေပမဲ့ သူက စင္ကာပူမွာဘဲ လက္ထပ္မယ္လို႕ 

ေျပာပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ သူ႕ရဲ႕ အေျပာခ်ိဳခ်ိဳ ေအာက္မွာ က်မ နစ္ေျမာသြားတယ္။ 
ေသးေသး ဖြဲဖြကဲိစၥ ျဖစ္တဲ့ က်မ ဖုန္းထဲမွာ ပုိက္ဆံ မရိွရင္ သူ ျဖည့္ေပးတယ္။ 
က်မဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အခ်စ္လုိ ရူးရူးမူးမူး ျဖစ္ေနခ့ဲတယ္။ ကုိယ့္ဘဝကိုယ္ 
ေမ့ေန ခ့ဲပါတယ္။ တို႕ေဆး မိထားတဲ့သူ၊ အညိႈ႕ခံထားရတဲ့ သူလုိပါဘ။ဲ သူေျပာသမွ် 
အယုံႀကီး ယံု၊ အပုံႀကီး ပုံမိခ့ဲပါတယ္။ အေခၚအေဝၚေတြက အစ အျပဳအမူေတြအဆုံး 
က်မတုိ႕ႏွစ္ဦးဟာ တရားဝင္ လက္မထပ္ျဖစ္ေသးဘဲနဲ႕ လင္မယားလို ေနခဲ့ၾက 
ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ၂ဝ၁၂ခု ၅လပုိင္းမွာ သူ စေဖာက္လာခ့ဲပါတယ္။ က်မတုိ႕ ႏွစ္ေယာက္ 
အေၾကာင္း အိမ္က သိသြားလို႕ ျပန္ေခၚေနၿပီး ျမန္မာျပည္ ျပန္ေတာ့မယ္လုိ႕ေျပာ 
တယ္။ က်မလဲ ျပန္လိုက္မယ္ဆုိေတာ့ သူက မလိုက္ခ့ဲန႕ဲတဲ့။ စင္ကာပူ ျပန္လာမွာ 
လား ေစာင့္ေနမယ္ဆိုေတာ့လဲ၊ မေစာင့္နဲ႕တဲ့။ အရင္တံုးက သူဟာ ႏွလံုးသားနဲ႕ 
ဆုံးျဖတ္ခ့ဲေပမ့ဲ အခုေတာ့ ဦးေဏွာက္နဲ႕ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၿပီတဲ့ လမ္းခြဲၾကပါစို႕တဲ့။ က်မ 
ရူးၿပီး မစားႏုိင္ မေသာက္ႏိုင္ ျဖစ္ခ့ဲတယ္။ သူဒီေရာက္ေနတာ ၅ႏွစ္ေတာင္ ရိွၿပီ 
ဆုိေတာ့ အခုလုိ လိမ္လည္လွည့္ျဖားၿပီး မိန္းကေလးေတြကို ဖ်က္ဆီးေနတာ 
ေတာ္ေတာ္ မ်ားေနၿပီလို႕ ထင္ရပါတယ္။ က်မရဲ႕ ညီမေတြနဲ႕ နီးစပ္ရာ သူငယ္ခ်င္း 
ေတြကို ေျပာျပခဲ့တယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက က်မကုိ အားေပးပါတယ္။ စိတ္ေအးေအး 
ထားဖို႕ ကေလးေတြ မ်က္နွာေထာက္ဖုိ႕ေပါ့။ ေနာက္ဆုံး က်မ သိလုိက္တာက က်မ 
ဟာ ဘုရားသခင္ကုိ ျပစ္မွားမိၿပီ။ အလုပ္ရွင္ သူေဌးေတြကို ျပစ္မွားမိၿပီ။ သားသမီး 
ေတြကို မ်က္ႏွာငယ္ေအာင္လုပ္မိၿပီး မိမိကုိယ္တိုင္လဲ ဒုစရုိက္ အႀကီးႀကီးကို လုပ္ခ့ဲမိၿပီ 
ဆုိၿပီး ဘုရားသခင္ဆီမွာ အျပစ္ဝန္ခ်မိခ့ဲပါတယ္။ က်မ ဘုရားသခင္ဆီမွာ အျပစ္ ဝန္ခ် 
ပါတယ္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္ အသက္တာမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အမႈေတာ္ေဆာင္ဘဝနဲ႕ 
အသက္တာကို ဆက္ကပ္ေတာ့မယ္လို႕လဲ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ အရင္ကလုိ 
က်မ္းစာဖတ္ ဆုေတာင္းၿပီး သာသနာဆက္ျပဳေနပါတယ္။ ခ်စ္ေသာ ညီအစ္မမ်ားလဲ 
က်မလုိ မမွားဖုိ႕ လမ္းမမွားေစဖို႕ ဖုန္းအေျပာနဲ႕ ကိုယ္ေတြ႕ မမွားၾကဖုိ႕ စာတန္ကို 
အခြင့္ မေပးၾကဖို႕ ရင္နာစြာနဲ႕ ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ေလးကုိ သက္ေသခံလုိက္ပါတယ္။  
------------------------------------------------------ 

            မ်က္ရည္တစ္စက္(မင္းေအာင္သက္လြင္) 

လူတစ္ခ်ိဳ႕က ေယာက္်ားစစ္စစ္ေတြဟာ ဘယ္ ေတာ့မွ မ်က္ရည္ မက်ရဘူး 
တဲ့။ ဒါေပမဲ့ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ေယာက္်ား ေကာင္းႀကီးေတြ။ စစ္သူရဲႀကီးေတြေတာင္ 
မ်က္ရည္ ေတာက္ ေတာက္ က်တဲ့ အေၾကာင္း ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါ တယ္။ ဘုရားစင္စစ္က 
လူ႕ဇာတိ ခံယူတဲ့ သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ ေတာင္ သူ႕မိတ္ေဆြစစ္ လာဇရု 
ေသဆုံးသြား တဲ့ သိတင္းကို ၾကားရလို႕ မ်က္ရည္ က်ခ့ဲ ရပါတယ္။ သမၼာ 
က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ ထဲက စစ္သူရဲေကာင္း လဲျဖစ္၊ ဘုရင္ မင္းျမတ္လဲျဖစ္တဲ့ ဒါဝိဒ္ 
မင္းႀကီး မ်က္ရည္က်တ့ဲ အေၾကာင္း ကို ဆာလံ ၅၆း၈ မွာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ (အကၽြႏ္ုပ္ 
သည္ အရပ္ရပ္ လည္ရေသာ အျခင္းအရာတို႕ကို ကိုယ္ေတာ္မွတ္၍ အကၽြႏ္ု္ပ္ မ်က္ရည္ 
တို႕ကို ဘူးေတာ္ ထဲမွာ ထည့္ေတာ္မူပါ။ ) ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ထံုးတမ္းစဥ္လာထဲမွာ သူတို႕ 
က်ခ့ဲတဲ့ မ်က္ရည္ေတြကို ဗူး ထဲ ထည့္ၿပီး သိမ္းထားတတ္ပါတယ္။ ဗူးထဲမွာ ရိွေနတ့ဲ 
မ်က္ရည္ အနည္းအမ်ား ပမာ ဏ ဟာ သူတုိ႕ရဲ႕ လူသားပီသမႈ။ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ ဆင္းရဲ 
ဒုကၡနဲ႕ ဘုရားသခင္ရဲ႕ မစျခင္း ေတြကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ အမွတ္လကၡဏာ သက္ေသဘဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ ေယ႐ႈရဲ႕ ေျခဖမိုးေတာ္ကုိ မ်က္ရည္မ်ားစြာက်လွ်က္ မိမိ ဆံပင္နဲ႕ 
သုတ္ေပးခဲ့တဲ့ မေကာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီးဟာ သူဘဝရဲ႕ မွားယြင္းမႈေပါင္း မ်ားစြာ။ အျပစ္ 
ဒုစရုိက္ မ်ားစြာ အတြက္ ႏွလံုးေၾကကြဲ ဝမ္းနည္းပက္လက္ျဖစ္လွ်က္ တိုးလွ်ိဳး 
ေတာင္းပန္ ဝန္ခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ရည္က်တဲ့ သူေတြဟာ သူတုိ႕ကိုယ္တိုင္ 
ဝမ္းနည္းးၿပီး အကူအညီ မ့ဲတဲ့ အခ်ိန္ မွာခ်ည္းဘဲ က်တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူမ်ားေတြရဲ႕ 
ဒုကၡ ဆင္းရဲ ေတြကုိ ျမင္ေတြ႕ ရတဲ့အခါမွာလဲက်တတ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ ဝမ္းနည္း 
ေၾကကြဲျခင္းေၾကာင့္ မ်က္ရည္ က်တဲ့ သူဟာ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းစကို ရွာေဖြ 
ေတြ႕ရွိႏုိင္သလို သူမ်ားရဲ႕ ဆင္းရဲဒုကၡကို ေတြ႕ျမင္ ေၾကကြဲ မ်က္ရည္က်သူဟာ 
ထုိသူေတြကုိ ကူညီမစဖုိ႕ အားမာန္ ေတြ ရွင္သန္ လာခ့ဲပါတယ္။ ေပးကမ္း ကူညီတဲ့ 
သူဟာ ရင္ထဲက ခံစားမႈ မပါဘဲ စက္ရုပ္ တစ္ရုပ္လို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါဘူး။ 
ေလာကမွာ သားသမီး။ စီးပြား။ မိဘ၊ အလုပ္။ အခ်စ္ အတြက္ က်စရာ မ်က္ရည္ေတြ 
အမ်ားႀကီးရိွတဲ့ အထဲက အမႈေဆာင္ေသာ သူမ်ား အတြက္၊ ေပ်ာက္ဆံုး ဝိညာဥ္ 
မ်ားအတြက္ မ်က္ရည္ က်လွ်က္ ဆုေတာင္း အေစခံ ေဝငွေပးၾကပါစို႕။(ေယ႐ႈသည္ 
ေယရု ရွလင္ၿမိဳ႕ အနီးသို႕ေရာက္၍ ၾကည့္ ျမင္လွ်က္ ငိုေႂကြးေတာ္မူ၍ - လု ၁၉ း ၄၁) 
ထာဝရ ဘုရားသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႕ကုိ ၾကည့္႐ႈေတာ္မူ၏။ သူတုိ႕ ေအာ္ဟစ္သံကုိလဲ 
နားေထာင္ ေတာ္မူ၏ ဆာ ၃၄း၁၅။  
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