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rif;atmifoufvGifpDpOfxkwfa0onf 0dnmOfa7;7mpmapmif 
 

 
 

ခ်စ္သူ႕ရွင္းတမ္း(၃)    (မင္းေအာင္သက္လြင္) 
လျပည့္လွဝန္း ျပည့္ၿဖိဳး႐ႊန္းလဲ့ ခ်စ္သူ႕မ်က္ႏွာ ၾကည္သာယာကုိ  
တစိမ့္စိမ့္ထိ ၾကည့္ေနခ်င္လဲ - - 
လုပ္ခြင္ထဲက ကုလားတရုတ္ ပုပ္သည့္မ်က္ႏွာ နိစၥဓူဝ ျမင္ေနရလို႕ 
ေအာ့ႏွလံုးနာ ရင္တြင္းမွာ မၾကည္ ခ်စ္္သူကုိသာ ၾကည့္ေနခ်င္သည္။ 
     ႀကိဳးၾကာသံမ်ိဳး နားဝင္ခ်ိဳသည့္ ခ်စ္သူ႕ဆုိသံ နားဆင္ခ်င္လ ဲ- - 
     သူေဌး မန္ေနဂ်ာ ဆဲတိုင္းထြာသည့္ ယုတ္ေသာစကား ခါခါၾကားရ  
     နားဝ မသက္သာ၊ တုိ႕ဘဝ နာနာကုိ ခ်စ္သူ ခ်ိဳသာ သိေစခ်င္သည္။ 
ပန္းေမြ႕ယာခင္း ရနံ႕ထံု သင္းသည္႕၊ ခ်စ္သူ႕ရင္ခြင္ ေမြ႕ယာခြင္မွာ  
တုိးဝင္ ခုိနား ေမွးစက္လုိက္ခ်င္ေသာ္လ ဲ- - 
လုပ္ခြင္ ဆုိးယုတ္ ဆူးခလုတ္ႏွင့္ ေနပူထဲက တုိ႕ဘဝနာကုိ  
ခ်စ္သူ ၾကည္သာ ျမင္ေစ့ခ်င္သည္။ 
     ပန္းပ်ား ဖေယာင္း ညင္သာေပ်ာင္းသည့္ ခ်စ္သူ႕လက္စုံ ဖူးေတြ႕ႀကံဳရင္း 
     ညင္သာလက္တြဲ ဆြဲကိုင္ခ်င္လဲ - - - 
     တုိ႕လက္ထဲမွာ တူသံ လႊသြား အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ဘဝတုိက္ပြဲ ဝင္ေနပုံကို  
     ခ်စ္သူ ၾကည္ျပာ ေတြ႕စမ္းခ်င္သည္။ 
အုိဘယ့္ ခ်စ္သူ တုိ႕ခ်စ္သူ င့ဲ ။ ေဝးစဥ္ခန ဖူးေတြ႕ရဖုိ႕ သခင့္ထဆုံပန္  
ႀကိဳးစားေနသည္ကုိ၊ ခ်စ္သူ ယုံစမ္းေစခ်င္ လြန္းလွပါသည္။ ။ 
(ဝန္ခံခ်က္။ ခ်စ္ခင္သူ မိသားစုမ်ားအတြက္ ရိုးသား ႀကိဳးစားေနသူ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ေဘာ္ဒါမ်ား  
အားလုံး အတြက္ စင္ကာပူေရာက္ ၁၅ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ အျဖစ္ ခံစားေရးဖြဲ႕ပါသည္) 

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

အကၽြႏ္ုပ္၏အားကုိးရာ       Snow (ရခုိင့္ေျမ) 
အနာဂါတ္အတြက္၊ မိဘအတြက္၊ မိသားစုအတြက္  
--- အတြက္၊ --- အတြက္ ေတြေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသို႕ေရာက္လာခ့ဲ။ 
ရင္၌အားမာန္ အျပည့္ထည့္ကာ ႀက္ိဳးစားပမ္းစား ဘုရားေပးခြန္အားျဖင့္ 
ရုိးရုိးသားသား လုပ္စားမည္ဟု ခ်ီတက္လာသည္။ 
ေရာက္လာခ့ဲၿပီ သူေဌးအိမ္ဆီ၊ ခမ္းနားႂကြယ္ဝ နန္းေဆာင္တမွ် ႀကီးမားျပည့္စုံ 
အ္ိမ္ႀကီးေဂဟာ မဂၤလာအေပါင္း ခေညာင္းမည္ဟု အျမင္အားျဖင့္ ျမင္မိ၏။  
တကယ့္ တကယ္ လက္ေတြ႕တြင္မူ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ဆင္းရဲေနေသာ  
အိမ္ရွင္သူေဌး မိသားစုကုိ ငါ အလြန္ေၾကာက္မိ၏။ 
ခုိင္းခ်က္ ရက္စက္စြာ၊ ေကၽြးေတာ့ မသထာ၊ အျပစ္တင္ ျမန္ခ်က္၊ 
အေပးအကမ္း လက္ေႏွးခဲ့။  
--- အတြက္ ---အတြက္ေတြေၾကာင့္ သည္းခံတလွည့္၊ ငုံ႕ခံတလွည့္ႏွင့္  
အားကုိးစရာ ကုိယ္ေတာ့္ကုိသာ ဒူးေထာက္မ်က္ရည္က်  
ေၾကကြဲမႈ ႏွလုံးသားအစုံနဲ႕ ရင္ဖြင့္ ဆုေတာင္း အားကုိးရ၏။  
ကုိယ္ေတာ္သည္သာ အားကုိးရာ။ ကုိယ္ေတာ္သည္သာ တုိင္ပင္ဘက္ 
 ကိုယ္ေတာ္သည္သာ လမ္းျပရွင္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္သာ အကၽြႏု္ပ္၏ အဖ 
ကုိယ္ေတာ့္ကိုသာ အားကုိးပါ။ 
----------------------------------------------------------------------------- 

ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆုံးလူ။    Polaweh 
လုိခ်င္တာကုိ မရရေအာင္ ဆိုၿပီး လူတကာကုိ အႏုိင္က်င့္ေနတဲ့ သူကလ ဲငါ ။ 
ဘုရားေက်ာင္းသြားမယ္ဆုိၿပီး ရည္းစားခ်ိန္းေတြ႕တဲ့ေနရာကို  
အရင္ေရာက္ေနတဲ့ သူကလ ဲငါ ။ 
ပါးစပ္က ဘုရားကို ခ်စ္ပါတယ္ ဆုိၿပီး စာတန္ေနာက္ တေကာက္ေကာက္  
လုိက္ေနတဲ့ သူကလ ဲငါ ။ 
ဆယ္ဖုိ႕တစ္ဖုိ႕ အလွဴေငြ ထည့္ပါမယ္ဆိုၿပီး  

 
 
 
 
 
 
 
 

ဘုရားရဲ႕ ဘ႑ာေငြကုိ ခုိးစားေနတဲ့ သူကလ ဲငါ။ 
ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကုိ ကိုယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္ပါဟူေသာ  

စကားကုိ ေဘးဖယ္ထားၿပီး အတၱ ေဒါသ ေလာဘ စိတ္ေတြနဲ႕  
လႊမ္းမုိးေနတဲ့ သူကလဲ ငါ။ 

နားခုိရာ ျဖစ္တဲ့ သခင့္ရဲ႕ အရိပ္ေအာက္မွ ရုန္းထြက္ၿပီး  
စိတ္အလုိကို လိုက္ေနတဲ့ သူကလ ဲငါ။  

အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကယ္တင္ေပးခဲ့သူ သခင္ေယရွဳရဲ႕ 
ေသြးေႂကြးေတြကုိ ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး စာတန္ရဲ႕လွည့္စားမႈေအာက္မွာ 

ေမြ႕ေလ်ာ္ေနတဲ့သူကလဲ ငါ။ 
အုိ တကယ္ေတာ့ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆုံးလူဟာ  

ငါ ကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္ေနပါလား။  ။ Polaweh 
----------------------------------------- 

rsuf&nf      rif;xGef;oufvGif 
igh&J@tcsdef igha&S@ajy;rSm t&dyfuav;awGvdk OD;aqmifajy;+yD; 

igh&J@aemufrSm ighcHpm;csufudk olbJem;vnfcHpm;ay;w,f 
[kwfw,f  - - - igh&JJ@ocifudk odapcsifw,f? 

     ightem*gwfeJh ightwdwfudk ¶kyfao;wpfckvdk }udK;xdef;ap+yD; 
     ighv_yf&Sm;r_eJh ighvkyf&yfudk olbJjyKjyif xdef;odrf;ay;w,f 

     [kwfw,f  - - - igh&JJ@ocifudk awG@apcsifw,f? 
igeJ@ b0 &J@ tdyfarmuscsdefrSm pGef;xif;r_udk ajyaysmufap+yD; 

igh&J@atmfoH &ifzGifhoHudk olbJ =um;wwf em;axmifwwfw,f 
[kwfw,f  - - - igh&JJ@  cspfolbJ? 

     'gayr,fh - - -     igh&J@Zmwd ightodudk igtvdkvdkufvdk@  
nOfhtarSmifrSm ydk;wpfaumifvdk usifvnfrd+yD; 

     wapœ&rufeJ@ a'gozufwJh =urf;=uKwfwJhn 
     ausmfvGefEdkifzdk@ ocifudkwrf;w atmfac:rdvnf; 

[kwfw,f  - - - ighESvHk;om;&J@ tcef;axmifhrSm 
  rsuf&nfawGeJ@ ocifidkaew,f? 

------------------------------------- 
အခ်စ္ဆုံး ေနာ္ရွားရုိထူး(လိြဳ င္ေကာ္) 

ေလာကရဲ႔႕အလယ္ သိတတ္ရြယ္၊ ငါဆိုတ့ဲ အတၱေလးနဲ႕ အသက္ရွင္ရင္း  
လူငယ္ဘဝ ရည္းစားရလို႕ ေပ်ာ္ေနခ့ဲခ်ိန္။ ̏မင္းကို အခ်စ္ဆံုး၊ မင္းကိုမွ မရရင္ ကိုယ္ 

ေသမွာပါ ̋ ဆုိတဲ့စကား။ အယုံႀကီး ယုံမိ၊ အခ်စ္ႀကီးမိခ့ဲလို႕ေပါ့။ 
ၾကာလာျပန္ေတာ့ အေဝးကိုသြား။ မိဘစကား သားေလးနားေထာင္ 

မိဘ သေဘာမတူ မယူရဲလို႕၊ မင္းမွ ငါ့စကား နားမေထာင္ခ့ဲလို႕ ဆုိတဲ့ 
ယုတၱိမရိွတဲ့ စြဲခ်က္ေတြနဲ႕ အျပစ္ရွာရင္း  

သားလိမၼာေလး ျဖစ္ခ်င္တာ ကိုယ့္ကုိ ခြင့္လႊတ္ပါကြယ္  
ပစ္ပယ္မထားနဲ႕ ခ်စ္လို႕ပါကြယ္ ဆိုခ့ဲလဲ။  

ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့ ပန္းေလးတစ္ပြင့္ ေႂကြလြင့္ခ့ဲသလို  
ငါ့ရဲ႕ မာန၊ ငါ့အတၱလ ဲေႂကြလြင့္ခ့ဲေပါ့။ ငါ့ဘဝရယ္ ဆိုးလွေပါ့ကြယ္။  

ေၾကကြဲ ေန႕စြဲ အဆုံးသတ္ဖုိ႕ လမ္းစရွာရင္း အဖသိခ့ဲ  
အဖဘုရား ပစ္ပယ္မထား။ လမ္းခင္းကာရယ္။  

ေျခေတာ္ရင္းသို႕ တုိးဝင္ဖုိ႕ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပင္ဆင္ေပးလို႕ 
ေၾသာ္ - သခင္သာလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႕။ လက္ကမ္းကာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျပခဲ့တာ။  

သိခ့ဲခ်ိန္မွာ ေနာင္တ၊ ေနာင္တ။ ေန႕ေန႕ညည ဒူးေထာက္ကာ ခြင့္လႊတ္ကာ  
ေပးသနား ထပ္ကာ ေတာင္းေလွ်ာက္ ဆုေတာင္းရင္းေပါ့။ 

trSwfpOf  ( 120)  Mo*kwfv  2011ckESpf "r ®'ge  ( vpOf yxr we*FaEGae Ywdkif; tcrJh jzef Ycsdonf  ) 

"r® a'oem q&monf em;axmifbG,faom pum;udk&Smí 

a&;xm;csuf pum;onf  ajzmifhrwfaompum; 

or®mpum; jzpf\ - - -  xdkodkUaom pum;tm;jzifh  

qHk;r jcif;udk cHavmh/       a'oem 12;10-12
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ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif/   trSwfpOf 120    Mo*kwfv 2011 ckESpf/        pifumylEdkifiH&Sd   jrefrmc&pf,mef   
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ocifhpum;  2 -120

ဝမ္းနည္းေၾကကြဲအသက္တာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြရရိွလာ  
အခ်ိန္မေႏွာင္း သိဖုိ႕ေကာင္းတာ၊ သခင္သည္သာ ငါ့ကုိ အခ်စ္ဆုံးပါ။ ေဟရွာယ ၅၄း၆-၈  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
ၿပံဳးေပ်ာ္ႏုိင္ဖုိ႕ အျပစ္ကုိခြင့္လႊတ္စုိ႕။   Mary (ဖ်ာပုံ) 

̏ကမၻာႀကီးကို သာယာေစခ်င္သလား။ သင့္မ်က္ႏွာကုိ အရင္ၿပံဳးလိုက္ပါ။̋ 
သူငယ္ခ်င္း အစ္ကုိႀကီးကုိ က်မ အားေပးခဲ့တဲ့ စကားေလးပါ။ စင္ကာပူမွာ 
အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ဌာနအသီးသီးက လူမ်ားနဲ႕ အိမ္အလုပ္မွာ လုပ္ေနၾကတ့ဲ ဘဝတူ 
ညီမငယ္ အစ္မမ်ား ကို ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ က်မတုိ႕ မလႊဲသာ မေရွာင္သာ 
ႀကံဳရတဲ့ အျဖစ္ပ်က္ ျဖစ္ရပ္မွန္ေလးကို တင္ျပရင္းနဲ႕ ဒီလုိအျဖစ္မ်ိဳး ႀကံဳလာခဲ့ရပါက 
ႏႈတ္နဲ႕ျဖစ္ေစ။ စိတ္ႏွလံုးက ျဖစ္ေစ မျပစ္မွားမိဖုိ႕ အနည္းငယ္ ခြန္အားေပးခ်င္ပါတယ္။ 
က်မတုိ႕ တစ္ခါတစ္ေလမွာ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ အထား မွားတတ္ၾကပါတယ္။ 
ကုိယ့္ပစၥည္းျဖစ္ေစ သူမ်ားပစၥည္းျဖစ္ေစ၊ အထားမွား ပစၥည္းကို ျပန္ရွာရတာ 
ေတာ္ေတာ္ ေခါင္းစား တတ္ပါတယ္။ စိတ္ကိုလဲ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစပါတယ္။ 
ဒီအေၾကာင္း သက္ေသခံခ်က္ေရးရင္းနဲ႕ လုပ္စရာ အလုပ္ရိွလို႕ သြားလုပ္ရင္း 
စာကိုျပန္ဆက္ေရးမလို႔႕ လုပ္တဲ့အခါမွာ ေဘာပင္ ေပ်ာက္သြားလုိ႕ ဘယ္က ဘယ္လို 
ျပန္ေရးရမွန္း မသိေအာင္ စဥ္းစားရခက္ သြားရပါေသးတယ္။ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အခန္း 
ေလးမွာ က်မ တစ္ေယာက္တည္းရိွတာမုိ႕ ဟိုလူယူ။ ဒီလူယူ တယ္လုိ႕ ဘယ္သူ႕ ကုိမွ 
အျပစ္တင္စရာ မလုိပါဘ ဲေနာက္၂ရက္ၾကာတဲ့ အထိ ျပန္ရွာ မေတြ႕ေတာ့တဲ့အတြက္ 
ေဘာပင္ ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းနဲ႕ ျပန္ရွာေရးရပါတယ္။ က်မရဲ႕ အလုပ္ရွင္မ်ားဟာ 
ပစၥည္းတစ္ခုခုေပ်ာက္တဲ့အခါ ေနရာအထားမွားတဲ့အခါမွာ အလုပ္သမ က်မတုိ႕ကို 
အျပစ္တင္တတ္ပါတယ္။ အထင္အျမင္ လြဲတတ္ပါတယ္။ စြပ္စြဲတတ္ၾကပါတယ္။ 
ဥစၥာလဲေပ်ာက္ ငရဲေရာက္ ဆိုသလုိ လူတကာကုိ အျပစ္တင္ရင္း စိတ္ဆင္းရဲရပါတယ္။ 
အထူးသျဖင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ သူငယ္ျပန္ေနသူမ်ားကို ျပဳစုေနသူမ်ား 
အတြက္ဆု္ိ ပုိဆိုးပါတယ္။ သူခုိးလုိ႕ အစြပ္စြဲ ခံရတတ္ပါတယ္။ ကုိယ္မဟုတ္ဘ ဲ
အစြပ္စြဲ ခံရရင္ မ ဲႆ ၆း၁၂ ကုိသာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ရြတ္ဆုိဖုိ႕ တိုက္တြန္းလုိပါတယ္။  
က်မ ျပဳစုေနရတဲ႔ အဘြားဟာ အသက္ႀကီးရင့္လွၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ မၾကာခန ေမ့ေလ်ာ့ 
တတ္ပါတယ္။ သူ႕ဆီမွာလ ဲအဖုိးတန္ လက္ဝတ္ရတနာေတြ ရိွပါတယ္။ သူ႕လက္ဝတ္ 
ရတနာေတြကလဲ လြန္ခ့ဲတဲ့ ႏွစ္ေလးဆယ္က ပစၥည္းေတြျဖစ္လို႕ သူ႕လက္နဲ႕ ေခ်ာင္ 
ေနပါၿပီ။ မၾကာခန ကၽြတ္က်တတ္ပါတယ္။ တစ္ေန႕မွာ သူ႕ရဲ႕ ေဒၚလာတစ္ေထာင့္ 
ငါးရာတန္ စိန္လက္ဝါးကပ္တိုင္နဲ႕ ပလက္တီနမ္ ဆြဲႀကိဳးေလး ေပ်ာက္သြားခ့ဲပါတယ္။ 
က်မ ေနရာအႏံွ လုိက္ရွာရပါတယ္။ က်မ ျမန္မာျပည္ ခနအလည္ျပန္ဖုိ႕ ေလးရက္ 
အလုိမွာ ျဖစ္တာမုိ႕ မျပန္ခင္ ကုိယ့္အျပစ္ မျဖစ္ေအာင္ အသဲအသန္ လုိက္ရွာရပါ 
တယ္။ ေမြ႕ယာ။ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ။ အဝတ္အစား ဘီဒုိထဲအထိ ရွာတာ မေတြ႕ 
ပါဘူး။ က်မ မ်က္စိက အနီးမွဳန္ေပမ့ဲ အေဝးေတာ့ မမႈန္ပါ။ ေခါင္းတျခမ္း ကုိက္တဲ့ 
ေရာဂါ ရိွထားေတာ့ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကုိ အစိတ္သား အေလး ဆြဲထားသလုိ ေလးလံလို႕ 
ေနပါေတာ့တယ္။ အျမန္ျပန္ရွာေတြ႕ႏုိင္ဖုိ႕သာ ဆုေတာင္းရပါေတာ့တယ္။ မၾကာခင္မွာ 
အဘုိးဟာ အိမ္သာခြက္ထဲကို လက္ညႊန္ျပၿပီး။ ̏ ဒီမွာ ဒီမွာ ျပန္ေတြ႕ၿပီ ̋ လို႕ေျပာပါ 
တယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလး အ့ံၾသစရာပါဘဲ။ အဘြားက အိမ္သာထဲမွာ သြားမထုိင္ချ့ေပမ့ဲ 
ဆြဲႀကိဳးက အိမ္သာထဲက ျပန္ရပါတယ္။ အဘြားဟာ အၿမဲ ေမ့တတ္ေပမ့ဲ တစ္ခုခု ဒုကၡ 
ေရာက္တဲ့အခါတုိင္းမွာ ဆုေတာင္းတတ္ပါတယ္။ Thanks God ဆုိတဲ့ စကားကုိ အၿမဲ 
သုံးတတ္ပါတယ္။  
ခ်စ္ေသာ စာဖတ္သူမ်ား။ က်မတုိ႕ ေပ်ာက္သြားတဲ့ပစၥည္းေတြဟာ တစ္ေန႕မဟုတ္ 
တစ္ေန႕ ျပန္ေတြ႕တတ္ပါတယ္။ အဘြားရဲ႕ ပစၥည္းဟာ နာရီပုိင္းအတြင္း ျပန္ေတြ႕ 
သလုိ က်မရဲ႕ ေဘာပင္ေလးဟာလ ဲ ေနာက္ ၂ရက္အၾကာမွာ က်မ္းစာအုပ္ၾကားက 
ရွင္မ ဲႆ အခန္းႀကီး ၆ ၾကားမွာ ျပန္ရွာေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ မ ဲႆ ၆း၁၂ မွာ သူတပါး သည္ 
အကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ျပစ္မွားေသာ အျပစ္မ်ားကို အကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ လႊတ္သကဲ့သုိ႕ 
အကၽြႏု္ပ္တို႕၏ အျပစ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္မူပါ။ ဆုိတဲ့ က်မ္းစကားေလးအတုိင္း 
ကုိယ့္ပစၥည္း ေပ်ာက္တဲ့အခါ သူတပါးကို အျပစ္မရွာ၊ အျပစ္မတင္ဖုိ႕ သတိေပးေနပါ 
တယ္။ ေပ်ာက္ေသာ သုိးနဲ႕၊ ေပ်ာက္ေသာ ဒဂၤါး ဥပမာကိုလ ဲ သတိရေစပါတယ္။ 
သခင္ခရစ္ေတာ္ ဘုရားကလ ဲ ေပ်ာက္ေသာ ဝိညာဥ္ေတြကို ရွာေဖြေနဆဲပါဘဲ။ 
ေပ်ာက္ဆုံးေသာ ဝိညာဥ္မ်ားကုိ သခင့္ထံေရာက္ေအာင္ အကၽြနု္ပ္တုိ႕ စြမ္းေဆာင္ 
ၾကပါစုိ႕။ ။ Mary (ဖ်ာပုံ) 

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

 

သက္ေသခံခ်က္    F penny(mizo) 
အရာခပ္သိမ္းအပၚမွာ ဘုရားသခင္ေကာင္းျမတ္တဲ့အေၾကာင္း သက္ေသခံပါရေစ။ 
၁၉-၂-၂ဝ၁၁ ည ၁ဝနာရီခြမွဲာ က်မ ဗုိက္ေအာင့္တဲ့ ေဝဒနာကို ျပင္းထန္စြာ 
ခံစားခဲ့ရပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ေန႕မွာ ဘုရားေက်ာင္းသြားဖုိ႕ အစီစဥ္ရိွတာမုိ႕ 
က်မရဲ႕ ဘုရား ေက်ာင္း အစီအစဥ္ပ်က္မွာကုိ အရမ္းေၾကာက္ေနမိခ့ဲပါတယ္ ၁၉၉၉ 
ခုႏွစ္တံုးကလ ဲ က်မ ဗုိက္ေအာင့္တဲ့ ေဝဒနာကို ခံစားခ့ဲရဖူးပါတယ္။ တစ္ေယာက္ 

တည္း ဗုိက္ေအာင့္တဲ့ ေဝဒနာကို ခံစားရင္း ဒီေဝဒနာဟာ စာတန္ဆီကဘဲ လာတာ 
ျဖစ္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္စာတန္ကုိ စိန္ေခၚ ႀကံဳးဝါးရင္း မင္းကဘဲငါ့ကုိ ေႏွာက္ယွက္ 
ႏုိင္မလား။ ငါကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားကဘ ဲ ေအာင္ျမင္ျခင္း ေပးႏုိင္မလား ေစာင့္ၾကည့္ 
ၾကေသး တာေပါ့ လုိ႕ ေျပာလိုက္မိပါတယ္။ ဗုိက္ေအာင့္တဲ့ ေဝဒနာကို ခနေမ့ထားေပမဲ့ 
နာက်င္ လြန္းလွတာမုိ႕ မနက္မုိးလင္းတဲ့အထိ အိပ္မရဘဲ ခံစားေနရပါတယ္။ ဘုရား 
သခင္က ေကာင္းျမတ္ပါတယ္။ မၾကာခင္ ေမွးခနဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားၿပီး ႏုိးလာခ်ိန္မွာ နဲနဲ 
သက္သာ လာပါတယ္။ က်မလဲ ဘုရားေက်ာင္းသြားဖုိ႕ ျပင္ဆင္ၿပီး ရထားဘူတာရုံ ကုိ 
ထြက္လာ ခ့ဲပါတယ္။ က်မ ေနထိုင္တဲ့ Punggol ဘူတာရုံက ရထား စထြက္ခ်ိန္ မွာဘ ဲ
ဗုိက္နာ ျခင္း ေဝဒနာဟာ ယူပစ္လုိက္သလုိ ေဆးတစ္လုံးမွ ေသာက္စရာ မလုိဘ ဲ
ေပ်ာက္သြားခ့ဲပါတယ္။  
သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ဝန္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတို႕ ငါ့ထံသုိ႕ လာၾကေလာ့ 
ဆိုတဲ့ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကို ၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ 
ခံစားရတဲ့ ေဝဒနာကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့ ဘုရားသခင္ေၾကာင့္ ေႏွာက္ယွက္သူ 
စာတန္ကုိ ေအာင္ျမင္ျခင္း။ က်မ္းမာျခင္း အခြင့္ကုိ ရၿပီး သခင့္အမႈေတာ္ျမတ္မွာ 
ပါဝင္ခြင့္ ရခ့ဲပါတယ္။ သခင့္အတြက္ လွပတဲ့ ေျခေထာက္ေလးေတြ ပုိင္ဆိုင္ႏုိင္ဖုိ႕ 
အတြက္ သခင့္ထံ စိတ္ႏွလုံးအႂကြင္းမဲ့ ဆက္ကပ္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါစုိ႕။  FPenny 

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

သက္ေသခံခ်က္   TYT family 
က်မဟာ မယုံၾကည္သူ မိသားစုက ေမြးဖြားလာတဲ့သူပါ။ အသက္ ၁၅ 

ႏွစ္အထိ ခရစ္ယာန္ ဆုိတာ ဘာမွန္း က်မ မသိခ့ဲပါဘူး။ က်မ ၁ဝတန္း ေရာက္တဲ့ 
အခ်ိန္မွာ ခရစ္ယာန္ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္နဲ႕ ရင္းႏီွး ခင္မင္ခြင့္ရခ့ဲၿပီး ခရစ္ယာန္ 
သာဘာအေၾကာင္း က်မ သိခ့ဲရပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ က်မရဲ႕ ခ်စ္သူဟာ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ က်မ ခ်စ္သူနဲ႕ ခ်ိန္းေတြ႕ျဖစ္တိုင္း သူက 
က်မ အသက္တာကုိ ဘုရားသခင္အတြက္ ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းေပးခ့ဲပါတယ္။ 
ခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။ တစ္ေန႕ေတာ့ က်မ ခရီးသြားရင္း အိပ္ေပ်ာ္ 
သြားခ့ဲပါတယ္။ အိမ္မက္တစ္ခု မက္တယ္။ က်မဟာ အေမႊးနံ႕သာေတြ ထုံသင္းေနတဲ့ 
ေက်ာက္လိႈဏ္ဂူတစ္လုံးထ ဲ ေရာက္သြားသလုိ ဂူထဲမွာ ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္နဲ႕ မ်က္ႏွာ 
ျပင္မွာ အလင္းေရာင္ ေတာက္ပေနတဲ့ သူတစ္ဦးရဲ႕ ေျခရင္းမွာ က်မဟ ေခါင္းငုံ႕ၿပီး 
ဝတ္ျပဳေနပါတယ္။ ဝတ္ျဖဴရွင္က က်မကုိ ̏သမီး ငါ့ဆီလာေလာ့ ̋ လုိ႕ လက္လွမ္းၿပီး 
ေခၚပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်မ လန္႕ႏုိးသြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မ အဲဒီ အိမ္မက္ကုိ 
အမွတ္တမ့ဲဘ ဲ ထားခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီကတည္းက ဘုရားသခင္က က်မကို 
အလုိရိွခ့ဲတာပါ။  

က်မနဲ႕ ခ်စ္သူကုိ ဘာသာ မတူလုိ႕ မိဘေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲၾကေပမဲ့ 
က်မလဲ ခရစ္ယာန္ဘာသာထ ဲ ဝင္မယ္လို႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ ခံယူခဲ့ 
ပါတယ္။ ခ်စ္သူနဲ႕ လက္ထပ္ခ့ဲၿပီး ခ်စ္သူ႕ မ်က္ႏွာ တစ္ခုတည္းနဲ႕ ခရစ္ယာန္ 
အသုိင္းအဝုိင္းထ ဲ ဝင္လာခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ စုံစမ္းမွဳ အမ်ိဳးမ်ိဳး အခက္အခဲ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး ခံခ့ဲရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္က သူခ်စ္လို႕ ကယ္တင္ခ့ဲသူတဲ့ သူ႕သမီး 
က်မကုိ ပစ္မထားပါ ဘူး။ က်မ ဆုေတာင္းတိုင္း ဘုရားက ကယ္တင္ခ့ဲပါတယ္။ 
ေနာက္ပုိင္းမွာ က်မလ ဲယံုၾကည္ျခင္း ပုိမုိခုိင္ၿမဲလာပါတယ္။ စင္ကာပူ ေရာက္လာျပန္ 
ေတာ့လဲ က်မရဲ႕ တစ္ပါးတည္းေသာ အားကုိးရာဟာ ဘုရးသခင္တစ္ပါးတည္းသာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူ ေရာက္တဲ့ ၇လအတြင္း မိသားစုနဲ႕ အဆက္အသြယ္ မရခ့ဲေပမဲ့ 
ေနာက္ပုိင္း မွာ မိသားစုနဲ႕ ဖုန္းေျပာခြင့္ ရခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ေဖးအိမ္က ခရစ္ယာန္ 
ေကာင္မေလး ရဲ႕ အကူအညီနဲ႕ မိသားစုကို ဖုန္းနဲ႕ ဆက္သြယ္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ 
အျပင္ထြက္ခြင့္ ရျပန္ေတာ့လ ဲ စင္ကာပူကုိ ဘယ္မွ မသြားဖူးေတာ့ ဘုရားေက်ာင္း 
တက္ခြင့္ ရမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႕ ထင္မိခ့ဲေပမဲ့ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးမႈေၾကာင့္ 
ခရစ္ယာန္ ညီအစ္မ ၂ေယာက္နဲ႕ ေတြ႕ခ့ဲၿပီး ဘုရားေက်ာင္းသြားခြင့္ ရခ့ဲျပန္ပါတယ္။ 
အလုပ္ရွင္က အရမ္း ဆူလုိ႕ က်မ အားငယ္ မ်က္ရည္က်ၿပီး ဆာလံ ၂၃ ကို ရြတ္ခ့ဲတဲ့ 
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ocifhpum;  3 -120

အခါမွာ ရက္ ၄ဝ အတြင္း အလုပ္ရွင္ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလ ဲသြားခ့ဲပါ 
တယ္။  

က်မရဲ႕ အသုိင္းအဝုိင္းက က်မဟာ ေယာက္်ားကုိ ခ်စ္လြန္းလို႕ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာထဲ ဝင္လုိက္တာလားတ့ဲ။ က်မကုိ ခ်စ္တဲ့ ေယာက္်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ဘ ဲက်မ 
ကုိ အသက္ စြန္႕ခ်စ္တဲ့ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ က်မ အသက္တာ ေျပာင္းလ ဲ
ခ့ဲရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္မေကာင္းစရာ ကေတာ့ က်မကုိ ခရစ္ေတာ္နဲ႕ မိတ္ဆက္ 
ေပးခ့ဲတဲ့ က်မရဲ႕ ဆယ္တန္းတုံးက ငယ္သူငယ္ခ်င္းကေတာ့ မယံုၾကည္သူ 
ျဖစ္သြားပါၿပီ။ က်မ ကယ္တင္ျခင္းရဖုိ႕ ခရစ္ေတာ္ ေယရႈဘုရားနဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးခ့ဲတဲ့ 
က်မရဲ႕ ခင္ပြန္း SLLT နဲ႕ က်မရဲ႕ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း CMMT ကို အထူးဘဲ 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။  
     TYT family (ေတာင္တစ္လုံး ကရင္ ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္) က်ိဳက္ထုိၿမိဳ႕နယ္ မြန္ျပည္နယ္။ 

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

တူမေလးသုိ႕ေပးစာ    အန္တီ 
သုိ႕ / တူမေလးေရ။   

သတိရစြာနဲ႕ အန္တီ စာေရးလိုက္ပါတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ 
ဘက္ ေရြးခ်ယ္တဲ့ အေၾကာင္း အန္တ့ီ အျမင္ကုိ ေရးျပခ်င္ပါတယ္ကြယ္။ အိမ္ေထာင္ 
ျပဳျခင္းကို ျမန္မာစကားအရ ̏မရိွ မေကာင္း၊ ရိွ မေကာင္း ̋လို႕ ဆိုၾက ပါတယ္။ 
အိမ္ေထာင္ျပဳရင္ ေကာင္းသလုိ။ မေကာင္းတာေတြလ ဲ ရိွတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာပါဘဲ။ 
အိမ္ေထာင္ရွင္ လူတစ္ဦးကေန ႏွစ္ဦး ျဖစ္လာတာမုိ႕ တစ္ဦးနဲ႕ တစ္ဦး အျမင္အ 
ယူအဆ အေတြးအေခၚ တစ္ပုံစံ တစ္ထပ္တည္း လုံးဝ မက်ႏုိင္တာမုိ႕ အဆင္ လံုးဝ 
ေျပမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး လက္တြဲေလွ်ာက္သြားရမွာမုိ႕ 
ေသခ်ာ စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ လူေတြကေတာ့ အနီးစပ္ဆံုး အေကာင္းဆုံးကို 
ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတာက ကေလး ၃-၄ေယာက္ 
ရမွ လင္ငယ္ေနာက္ လိုက္ေျပးသြားတာတုိ႕၊ ေျမးငယ္ေလး ရတဲ့ အသက္ ၅ဝ ေက်ာ္မွ 
အိမ္ေဖာ္ မေလးနဲ႕ ေနာက္မီးလင္းေနတာတုိ႕ကို မထင္ရတဲ့ လူေတြမွာ ျဖစ္တတ္ပါ 
တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သမီးေရ လူဆိုတာ ကုိယ့္ေရွ႕မွာ ဘာျဖစ္လာမယ္ ဆိုတာ ဘယ္သူမွ 
မသိဘူး။ အမွားေတြကုိ ကုိယ္က စၿပီး မလုပ္မိဖုိ႕ အေရးႀကီးပါတယ္။ လူဆုိတာ 
ကုိယ္စုိက္တ့ဲ အတိုင္း ျပန္ရိတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုပ္ပ်က္ျခင္း အသီးအႏံွကုိ ရိတ္တဲ့ 
သူဟာ ပုပ္ပ်က္တဲ့ အသီးအႏံွကုိ ရိတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လင္ကဘ ဲပစ္ပစ္။ 
မယားကဘဲ ပစ္ပစ္။ ဘုရားကိုေတာ့ ပစ္မသြားဖုိ႕နဲ႕ ဘုရားက ပစ္မသြားဖုိ႕ဘဲ 
အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဒီလုိ အျဖစ္ဆုိးနဲ႕ ႀကံဳလာခဲ့ရင္ အေကာင္းဆုံး ေျဖရႈင္းႏုိင္ဖုိ႕ 
ဘုရားေပးတဲ့ ဥာဏ္ကုိ အသုံးခ်ၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
အေကာင္းဆံုးကေတာ့ မိမိအသက္တာကုိ ဘုရားသခင္လက္ထ ဲ လုံးဝ ဆက္ကပ္ 
အပ္ႏံွထားဖုိ႕ ပါဘဲ။ လူ႕ဘက္က လုပ္ေဆာင္ဖုိ႕ကေတာ့ (၁) ပညာကုိ ကိုယ္စြမ္း 
ႏုိင္သေလာက္ တတ္ စာႀကိဳးစားရပါမယ္။ အလုပ္အကုိင္ တစ္ခုခု ရရိွထားရပါမယ္။ 
(၂) ေငြေၾကးဥစၥာ အေတာ္အသင့္ စုေဆာင္းထားရပါမယ္။ (၃) ဝိညာဥ္ ေရာ ခႏၶာပါ 
အေတာ္အသင့္ ရင့္က်က္ေအာင္ ထားရပါမယ္။ ဒီအရာေတြဟာ အိမ္ေထာင္ တစ္ခု 
ျပဳရင္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္တ့ဲ အရာေတြျဖစ္ပါတယ္။  

အိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႕ ဘုရားနဲ႕ တုိင္ပင္ပါ။ ေလးေလးနက္နက္ထားပါ။ အခ်စ္ 
ကုိဘ ဲ ဦးစား မေပးပါနဲ႕။ ခရစ္ေတာ္ အုပ္စုိးတဲ့ အိမ္ေထာင္ျဖစ္ဖုိ႕ အိမ္ေထာင္ဦးစီး 
ဆုိတာ ယံုၾကည္သူကိုဘ ဲေရြးခ်ယ္ပါ။ ၂ေကာ ၆း၁၄ မွာပါတဲ့ အတုိင္း မယုံၾကည္တဲ့ 
သူနဲ႕ အိမ္ေထာင္ဘက္ မျပဳပါနဲ႕။ မညီတ့ဲ ထမ္းပုိးကို ဘယ္ေတာ့မွ မထမ္းပါနဲ႕၊ 
မညီတ့ဲ ထမ္းပုိးကို ထမ္းရင္ ျဖစ္လာမ့ဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီး ရိွပါ 
တယ္။ ဥပမာ ေရးျပရရင္ ဧည့္ခန္းထဲမွာ ဘာသာႏွစ္မ်ိဳးရဲ႕ ရုပ္ပုံေတြ ရုပ္ထုေတြ 
ရိွေနမယ္။ ေမြးဖြားလာမဲ့ သားသမီးေတြကုိ သူ႕ဘာသာ သူသြင္း၊ ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္ 
သြင္းနဲ႕ စကားမ်ားရ သားသမီးေတြ စိတ္ဆင္းရဲရသလုိ ကေလးေတြရဲ႕ ဝိညာဥ္ေတြလ ဲ
ဆုံးရံွဳးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဘုရားဘုန္းေတာ္ ရွဳတ္ခ်စရာ ျဖစ္သလုိ 
သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကုိလ ဲ မထီေလးစားရာ ေရာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
အိမ္ေထာင္ ဘက္ ေရြးတဲ့အခါ မညီတဲ့ ထမ္းပုိးကုိ လုံးဝ မေရြးခ်ယ္ မထမ္းဖုိ႕နဲ႕ ဘုရား 
သခင္ အလုိရိွတဲ့ အိမ္ေထာင္ကို ထူေထာင္ႏုိင္ဖုိ႕ တူမေလးအတြက္ အန္တီ စာေရး 
သတိေပး လုိက္ပါတယ္ကြယ္။  ။ သမီးကုိ ခ်စ္တဲ့ - အန္တီ 

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

 

သူ႕အခ်ိန္နဲ႕သူ     အန္တီတစ္ဦး 
သခင့္စကား စာေစာင္ကို စာမူတစ္ခါ ႏွစ္ခါ ပုိ႕ဖူးတာနဲ႕ အယ္ဒီတာ 

မင္းေအာင္ သက္လြင္က လိပ္စာ အျပည့္အစုံတပ္ၿပီး စာေစာင္ေတြ ျပန္ပုိ႔ေပးတာ 
လတုိင္းလိုလုိ ရရိွပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူတစ္ေယာက္စီ စာအိတ္ရွာ၊ တံဆိပ္ေခါင္း 
ကပ္၊ စာတိုက္ပုံးေတြဆီ သြားရွာကာ စာပုိ႕ရတာ ကိရိကထ မ်ားလြန္းလို႕ ဒီဘက္ 
ေခတ္မွာ ဘယ္သူမွ သစၥာရိွရိွ စာပုိ႕တဲ့ အလုပ္ကို မလုပ္ၾကေတာ့ပါဘူး။ အီးေမးလ္ 
ကတဆင့္ စာရွာဖတ္ဖုိ႕ အဆင္မေျပတဲ့ ကိုယ့္ကို စာတိုက္ကေန တကူးတက 
ပုိ႕ေပးတဲ့ သူကုိ ေက်းဇူးတင္ ခ်ီးက်ဴးရပါတယ္။ သူက ဘယ္လို အဓိပၸါယ္၊ ဘယ္လို 
သေဘာနဲ႕ သခင့္စကားစာေစာင္ေတြ စာတုိက္ကေန ပုိ႕ေနတာလဲလုိ႕ တစ္ခ်ိဳ႕က 
ေမးၾကပါတယ္။ သူက ဘယ္လုိဘ ဲ ပုိ႕ပုိ႕၊ ကိုုယ့္အဖုိ႕ကေတာ့ ကိုယ္တုိက္ရုိက္ေရးတဲ့ 
စာ မပါေပမဲ့။  အႏိႈးေဆာ္ခံေနရသလုိပါဘဲ။ မေရးေတာ့ ဘူးလား။ သက္ေသ 
မခံေတာ့ဘူးလား။ ေက်းဇူးေတာ္ မေရတြက္ေတာ့ဘူးလားလုိ႕ အေမးခံ ရေနသလိုပါ 
ဘဲ။ စင္ကာပူမွာ အိမ္အလုပ္နဲ႕ အလုပ္ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္။ အဆူအဆဲ ခံ။ စိတ္ 
အဆင္းရဲခံၿပီး တစ္လ မွ တစ္ခါ ဘုရားေက်ာင္းသြားခြင့္ရဖုိ႕ မ်က္ႏွာငယ္ေလးနဲ႕ 
ေအာက္က်ိဳ႕ခံၿပီး ခြင့္ ေတာင္း ထြက္လာၾကတဲ့ ညီမငယ္ေတြရဲ႕ သက္ေသခံခ်က္ေတြ 
ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းေတြကို ဖတ္ရ သိရခ်ိန္မွာ စင္ကာပူမွာ အၿမဲတမ္း 
ေနထိုင္ခြင့္ရ။ ကုိယ္နဲ႕ ဆုိင္တဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ခြင့္ရ။ ဘုရားေက်ာင္း အပါတ္တိုင္း 
တက္ခြင့္ရတဲ့ လူက ဘာမွ သက္ေသခံ၊ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမး္စရာ မလုိေတာ့သလုိ 
ပါဘဲ။ 

တကယ္ေတာ့ ဘယ္သူမဆို မိမိလိုခ်င္တဲ့ အရာကုိ ဘုရားသခင္က 
အခ်ိန္တန္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ̏ သူ႕အခ်ိန္နဲ႕ သူ ̋ ခ်ေပးသနားေတာ္မူပါတယ္။ စင္ကာပူမွာ 
stay မရခင္က သတ္မွတ္ ရက္ ကုန္ရင္ အခ်ိန္တန္ အိမ္ျပန္သြားရေပမဲ့။ အခု 
အခ်ိန္မွာေတာ့ ဘယ္မွ ျပန္စရာ မလုိဘ ဲ  စင္ကာပူမွ အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ ရခ့ဲပါၿပီ။ 
တခ်ိန္က MOE အေဆာက္ အဦးကုိ ၾကည့္ၿပီး ပညာေရးနဲ႕ဆိုင္တဲ့ အလုပ္ တစ္ခုခု 
လုပ္ခ်င္ေပမ့ဲ အနား ေတာင္ ကပ္ခြင့္ မရဘ ဲ အေဝးကေန ၾကည့္ၿပီး ျဖတ္ေလွ်ာက္ 
ခ့ဲရေပမ့ဲ အခု အခ်ိန္ မွာေတာ့ စာသင္ရလြန္းလို႕ အခ်ိန္ေတာင္ မေလာက္၊ နားခ်ိန္ 
ေတာင္ မရိွေအာင္ အလုပ္ လုပ္ခြင့္ေတြရေနခ့ဲတာဟာ အခ်ိန္တန္ေတာ့ ဘုရားသခင္ 
ျပင္ဆင္ ေပးတဲ့ ေကာင္းႀကီးေတြဘ ဲျဖစ္ပါတယ္။  

ေတာင္ငူၿမိဳ႕နဲ႕ အလွမ္းကြာလွတဲ့ မာလာကုန္း ရြာငယ္ေလးမွာ မူလတန္းျပ 
ဆရာမက တဆင့္ ေက်ာင္းအုပ္အဆင့္ထိ ပင္စင္ယူ အလုပ္လုပ္ သြားတဲ့ အေဒၚ 
တစ္ေယာက္ ရိွခ့ဲဖူးပါတယ္။ အေဒၚဟာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြမွာ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ေပၚ 
ျပန္လာၿပီး ေက်ာင္းဖြင့္ရင္ ေနပူပူ မုိးရြာရြာ မုိးထဲေလထ ဲ ရႊံ႕ေတာထ ဲ ရြာေက်ာင္းကို 
အေရာက္ျပန္။ ငါးပိရည္က်ိဳ စားကာ ပင္ပင္ပန္းပန္း မညည္းမညဴ ပင္စင္ယူတဲ့အထိ 
သစၥာရိွရိွ အလုပ္ လုပ္သြားခ့ဲပါတယ္။ ကုိယ့္က်ေတာ့ စင္ကာပူမွာ ကြန္ကရိ အျပည့္ 
ခင္းထားတဲ့ မုိးလံု ေလလုံ လူသြားလမ္းေတြမွာ မီးေရာင္ ထိန္ထိန္နဲ႕ ရပ္ကြက္တစ္ခုၿပီၤး 
တစ္ခု စာသင္ရတာ အေဒၚ့ဘဝနဲ႕ ျခားနားလြန္းတာကုိ ျပန္သတိရမိပါတယ္။ 
အသက္၆ဝ ေက်ာ္ေနေပမဲ့ လူစားထိုးခြင့္၊ ပင္စင္စားခြင့္ မလိုဘ ဲအလုပ္ ဆက္လုပ္ခြင့္ 
ဝင္ေငြ ရခြင့္ ရေနတာလ ဲ ေက်းဇူးေတာ္ပါဘဲ။ အသက္ ၆ဝ ေက်ာ္တဲ့အထိ 
Intellectually occupied ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္လ ဲ ေက်းဇူးေတာ္ကလ ဲ ထိုက္တန္ 
လွပါတယ္။ ထုိထက္ ႀကီးမား လြန္းလွတဲ့ ဆုေက်းဇူးကေတာ့ သြားလာ လုပ္ကိုင္ 
စားေသာက္ဖုိ႕ က်န္းမာေရး ဆုလဒ္ကို ကုိယ္ေတာ္ ခ်ေပးထားတာပါဘဲ။ တကယ္ 
ေတာ့ ဘယ္ အလုပ္ျဖစ္ျဖစ္ သစၥာ ရိွရိွ တာဝန္သိသိ လုပ္သြားဖုိ႕ဘ ဲ အေရးႀကီး 
ပါတယ္။ တကၠသုိလ္မွာ လုပ္ခ့ဲ တံုးက စာပုိ႕ လုင္တစ္ဦးဟာ ရုိးသားႀကိဳးစား အားကုိး 
ရလြန္းတဲ့အတြက္ နယ္ကို ပုိ႕ရမဲ့ ေငြေတြကို သူနဲ႕ဘ ဲ အပ္ၿပီး ပုိ႕ခုိင္းၾကရပါတယ္။ 
ဘယ္က စံျပဆုမွ မရေပမ့ဲ ဘုရားရဲ႕ မွတ္တမ္းမွာ။ သူ႕ရဲ႕အလုပ္ထဲမွာေတာ့ သူဟာ 
စံျပ စာပုိ႕လုင္ပါဘဲ။ ဧဖက္ ၁း၁၆ မွာပါတဲ့ အတုိင္း ေက်းဇူးေတာ္ကုိ အစဥ္မျပတ္ 
ခ်ီးမြမ္းလွ်က္ သင္တို႕အဖုိ႕ ဆုေတာင္း ပဌာျပဳလွ်က္ေန၏။ ႏွင့္ ဧဖက္ ၅း၄ မွာ 
ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း စကားကုိ သုံးၾကေလာ့။ ဆိုေသာ က်မ္းပုိဒ္ကို စြဲမွတ္လွ်က္ -
-- အန္တီတစ္ဦး (ထာဝရ စင္ကာပူ) 

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

သက္ေသခံခ်က္    မႀကီး 
ေရွးဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 

ေက်းွဇူး ေတာ္ေတြက လူသားေတြအေပၚမွာ ေရတြက္လို႕ မရေအာင္ ႀကီးမား 
လြန္းလွပါ တယ္။ ဒီစင္ကာပူမွာ ၄ႏွစ္တာ အလုပ္လုပ္ခ့ဲတဲ့ ကာလအတြင္း က်န္းက်န္း 
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ocifhpum;  4 -120

မာမာနဲ႕ ေနထိုင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရလို႕ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ 
သက္ေသခံခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းကတာ့ လြန္ခ့ဲတဲ့ ၂ႏွစ္က က်မ ဘုရားသခင္ကုိ ကတိ 
တစ္ခု ေပးထား မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မ အဲဒီ ကတိကုိ မတည္ခ့ဲဘူး။ အဲဒီ ကတိ က 
ဘာလဲဆုိေတာ့ က်မ ခံစားရတဲ့ ေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းခြင့္ ေပးရင္ ဘုရားသခင္ 
ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္း သက္ေသခံပါ့မယ္ဆုိတဲ့ ကတိပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ က်မ ေရာဂါ 
ေပ်ာက္သြားခ့ဲေပမ့ဲ သက္ေသ မခံျဖစ္ခ့ဲဘူး။ ကတိ မတည္ခ့ဲပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႕ 
သက္ေသ မခံျဖစ္သလဲ ဆိုေတာ့ က်မ ခံစားရတဲ့ ေရာဂါက ရွက္စရာ ျဖစ္ေနလို႕ 
လူေတြ သိမွာ စုိးလုိ႕ပါဘဲ။ လြန္ခ့ဲတဲ့ ၂ႏွစ္က က်မ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အေလး သြားရင္ ေသြးနဲနဲ ပါသလုိ၊ လိပ္ေခါင္းလဲ နဲနဲ ထြက္ေနပါတယ္။ လူေတြကို 
ေျပာျပရမွာ ရွက္သလုိ ဆရာဝန္ျပဖုိ႕လ ဲ ပုိက္ဆံ မရိွပါဘူ။။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ဆီ 
မွာ ဆုေတာင္း ခံခ့ဲပါတယ္။ ေရာဂါေပ်ာက္ရင္ သက္ေသခံပါ့မယ္လုိ႕လ ဲကတိေပးခ့ဲပါ 
တယ္။ အဲဒီေရာဂါ ေပ်ာက္သြားခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မ သက္ေသ မခံျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ 
ဘုရား ေက်ာင္းက ျပန္လာရင္ ဘုရားသခင္ သမီးကုိ ခြင့္လႊတ္ပါ။ သက္ေသ 
မခံျဖစ္ဘူးလို႕ ဝန္ခံမိပါတယ္။ ၄ႏွစ္သာ ျပည့္သြားပါတယ္။ က်မဟာ ဘုရားသခင္ 
ေကာင္းျမတ္ ေၾကာင္း သက္ေသ မခံျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ အခု ဒီေရာဂါ ျပန္ထ လာသလုိ 
ခံစားရပါတယ္။ ဒါဟာ က်မ ဘုရားသခင္အေပၚမွာ ကတိ မတည္လုိ႕ ဒီေရာဂါ ျပန္ထ 
တယ္လုိ႕ သူငယ္ခ်င္း ေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားဟာ 
အနာေရာဂါ ရိွသမွ်ကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့ ဘုရားျဖစ္တဲ့အျပင္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား 
တုိင္ေတာ္ ေပၚမွာ ခံစားသြားခဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ားဟာ က်မတုိ႕ အနာေရာဂါ 
ရိွသမွ်ကုိ ယူေဆာင္သြားခ့ဲၿပီး ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း သက္ေသခံပါရေစ။  ။ မႀကီး 

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

သူငယ္ခ်င္းသုိ႕ေပးစာ    နန္းရထုိက္ 
ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း။ က်မ္းစာထဲမွာ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ မရိွ။ တစ္ေယာက္မွ 

မရိွလို႕ ေျပာထားပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကုိ ရွာေသာသူ မရိွ။ လူအေပါင္းတို႕သည္ 
လမ္းလြဲၾက ၿပီ။ တညီတညြတ္တည္း အသုံးမရေသာသူ ျဖစ္ၾကၿပီ။ ေကာင္းေသာ 
အက်င့္ကုိ က်င့္ေသာသူ မရိွ။ တစ္ေယာက္မွ မရိွ။ ေရာမ ၃း၁၀-၁၂။ လုိ႕ ေရးထား 
ပါတယ္။ 

သူငယ္ခ်င္း ေလာကမွာ အမွားနဲ႕ ကင္းတဲ့သူ မရိွပါဘူး။ ကုိယ့္ဘဝ 
ေအာင္ျမင္ဖုိ႕ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အမွားနဲ႕ ကင္းတဲ့သူ မရိွပါဘူး။ ကုိယ္လုပ္မိတဲ့ 
အမွားအတြက္ ငုိမေနပါနဲ႕။ အမွားဆိုတာ ကုိယ့္ကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆုံးမ တတ္တ့ဲ 
ဆရာ တစ္ေယာက္လို႕ မွတ္ယူလိုက္ပါ။ မွားမိတဲ့ အမွားအတြက္လ ဲကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ 
အျပစ္ မတင္ပါနဲ႕။ ကိုယ့္ဘဝ ေအာင္ျမင္ဖုိ႕အတြက္ တန္ရာတန္ေၾကး ေပးရတယ္လုိ႕ 
သတ္မွတ္လုိက္ပါ။ မုန္တိုင္းထန္ၿပီးရင္ ေလေျပညႇင္းေလး ေရာက္လာမွာပါ။ ေပ်ာ္စရာ 
အေၾကာင္းကို ေတြးၿပီး အင္အားတစ္ခုအျဖစ္ ဘဝကုိ ရယ္ေမာလိုက္ပါ။ စိတ္ဓါတ္ကုိ 
အၿမဲတမ္း ျမႇင့္တင္ေပးပါ။ အားငယ္စိတ္ေတြ မထားပါနဲ႕။ စိတ္ႀကီး ဝင္ၿပီး ဘဝင္ 
ျမင့္ခိုင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမွားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သိမ္ငယ္စိတ္ကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ 
ပစ္ၿပီး အေကာင္းျမင္ဝါဒနဲ႕ စိတ္ဓါတ္ျမႇင့္ခုိင္းတာပါ။ အမွားေတြကို ခြန္အားအျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲ ပစ္လိုက္ပါ။  ။ နန္းရထိုက္ 
သုတၱံ ၃း၅-၆ ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံး အႂကြင္းမဲ့ ကိုးစားေလာ့။  
ေရာမ ၁၂း၂၁ အဆုိးအားျဖင့္ အရံႈးမခံႏွင့္ အေကာင္းအားျဖင့္ အဆုိးကုိ ႏုိင္ေလာ့။    ။   

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

ေရႊပညတ္   မာရာနသာနီနီခုိင္ 
အခ်င္းခ်င္းမုန္းၾကလိမ့္မည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေခါင္းပါးလိမ့္မည္။ မႆဲ 

၂၄း၁၁-၁၂ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္အေပၚမွာ တစ္ေယာက္ မုန္းေနတာ။ တစ္ 
ေယာက္ကို တစ္ေယာက္က ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္တာ အသင္းေတာ္ေတြထဲမွာ ကြဲျပား 
ေနတာ။ ကုိယ္နဲ႕ မစပ္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြမွာၾကား ဝင္ပါ စပ္စုၿပီး မေကာင္း ေျပာေန 
တာေတြအားျဖင့္ စာတန္ဟာ က်မတုိ႕ အသက္တာထဲကုိ အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ 
အုပ္စုိး လာႏုိင္ ပါတယ္။ မင္း ငါ့ရဲ႕ အသက္တာကုိ ႀကိဳက္သလုိ အသုံးခ်ပါ လို႕ 
စာတန္ကုိ အသက္တာ ပုံခ်ပးေနသလုိပါဘဲ။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ ရက္၄ဝ အစာ 
ေရွာင္ၿပီး ေတာထဲက ျပန္လာခ်ိန္မွာလ ဲ စာတန္က လာေရာက္ေသြးေဆာင္ပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ သခင္က စာတန္ကုိ အခြင့္မေပးဘဲ စာတန္ကဘ ဲသခင့္ထံက ထြက္သြားရတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ အသက္တာမွာ စာတန္ကို အခြင့္ေပးမလား။ ေယရႈ နာမနဲ႕ 
တုိက္ထုတ္မလား။ ဆင္ျခင္စဥ္းစားဖုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႕ အားနည္းခ်က္ကို သိတဲ့ 
စာတန္က အခ်ိန္မေရြး တုိက္ခုိက္ဖုိ႕ ေဟာက္ေသာ ျခေသၤ့ကဲ့သုိ႕ ေခ်ာင္းေျမာင္း ေနပါ 

တယ္။ သူတပါးရဲ႕ အမွားကုိ ေစာင့္ၾကည့္တတ္တဲ့ သူမဟုတ္ဘဲ မိမိအမွား ကုိသာ 
စစ္ေဆးႏုိင္တဲ့ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္တည္းဟူေသာ မွန္ကိုသာ ေစ့ေစ့ၾကည့္ၿပီး မိမိ 
မ်က္စိ၌ ရိွေသာ တံက်င္ကို မိမိဘာသာ ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ကာ ထုတ္တတ္ဖုိ႕လိုပါ 
တယ္။ သူတပါးကုိ မခ်စ္ဘ ဲ သူတပါး မ်က္စိက တံက်င္ကုိသာ ျမင္တတ္ေသာသူ 
မျဖစ္ရပါဘူး။ အဓိက အက်ဆုံးနဲ႕ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလုိေတာ္ဟာ ဘာလဲဆုိေတာ့။ 
ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္ဟူမူကား သားေတာ္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ရမည္။ 
သားေတာ္ ပညတ္ေတာ္မူသည္ အတုိင္း အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ရမည္ဟူေသာ ပညတ္ 
ေပတည္း။ ၁ေယာ ၃း၂၃။ လူအေပါင္းတို႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႕ေရာက္၍ သမၼာ 
တရားကုိ သိေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရိွ၏။ ၁တိ ၂း၄။  ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
သားေတာ္ ေယရႈခရစ္ေတာ္က လူူသားေတြ အျပစ္အတြက္ လက္ဝါးကပ္တုိင္ေပၚမွာ 
အေသခံခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ကုို စိတ္ႏွလုံးျဖင့္ ယုံၾကည္ရုံနဲ႕ ဘာမွ လုပ္စရာ မလိုဘဲ 
ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္ ထာဝရ အသက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သားေတာ္၏ 
အလုိေတာ္ကား သမၼာတရားကုိ သိ၍ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္၌ က်င္လည္ လုိက္ေလွ်ာက္ဖုိ႕ 
အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကဖုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြကေတာ့ မခ်စ္ႏုိင္ၾကပါဘူး။ သန္႕ရွင္းေသာ 
ဝိညာဥ္ေတာ္ ကူညီမွသာ ခ်စ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားေတြက ပညတ္ေတာ္ 
အလုံးစုံကို မလိုက္ေလွ်ာက္ႏုိင္မွန္း ဘုရားက ႀကိဳတင္သိထားလုိ႕ ဂလာတိ ၅း၁၄ မွာ 
ကုိယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သူကုိ ကုိယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ ဟူေသာ ပညတ္တစ္ပါးကို 
က်င့္လွ်င္ ပညတ္တရား အားလုံးကို က်င့္ရာေရာက္၏ လုိ႕ ဆုိထားပါတယ္။ 
မ်ားမ်ားစားစား လုပ္စရာ မလုိပါဘူး။ ကုိယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သူကုိ ကိုယ္ႏွင့္အမွ် 
ခ်စ္ေလာ့တဲ့။ သခင္ေယရႈဟာ ေရႊပညတ္လုိ႕ တင္စားေခၚတဲ့ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္က 
ကုိယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သူကုိ ကုိယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ ဟု က်မ္းစာ၌ ပါေသာ 
ေရႊပညတ္ေတာ္ကုိ သင္တုိ႕သည္ ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကုိ 
က်င့္ရာသုိ႕ေရာက္၏။ ယာ ၂း၈။  
ေရႊပညတ္လုိ႕ တင္စားထားတဲ့ က်မ္းစကားအတုိင္း အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ႏုိင္ၿပီး ေကာင္းကင္ 
ႏုိင္ငံမွ ေရႊခင္းေသာ လမ္းကို အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ၾကပါေစလို႕ တုိက္တြန္းေရးသား 
ရင္း အားလုံးကို ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီး ေပးပါေစ။  ။ မာရာနသာ နီနီခုိင္ 

ခ်စ္တ့ဲသူတုိင္းသိပါေစ Oh JJ (ဂ်ဴလီယာ) 
ေရွးဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္က 

ေျပာတယ္ ေလာကမွာ လုပ္ရတာ အခက္ခဲဆံုးအရာက ခ်စ္ျခင္းဘဲတဲ့။ ကုိယ္ႏွင့္ 
စပ္ဆိုင္သူကုိ ခ်စ္ျခင္း။ ရန္သူကိုခ်စ္ျခင္း။ သင့္ပါးတစ္ဘက္ကုိ ပုတ္လွ်င္ 
ေနာက္တစ္ဘက္ပါ အဆစ္ျပန္ေပးျခင္း အရာေတြဟာ အင္မတန္ ခက္ခဲတဲ့ 
အရာေတြပါဘဲ။ သမီးမွာ သူငယ္ခ်င္း ၂ေယာက္ရိွတယ္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘ ဲ ခင္မင္ 
လာခ့ဲေပမ့ဲ သူတုိ႕ ႏွစ္ေယာက္ စလံုးကို သမီးခ်စ္တယ္။ တစ္ေယာက္ကုိ သူငယ္ခ်င္း 
လုိ ခ်စ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေယက္ က်ေတာ့ ညီမေလးလုိ ခ်စ္တယ္။ ကိုယ့္ထက္ 
ငယ္တဲ့သူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ညီမေလးလုိ ခ်စ္မိတာပါ။ သမီးရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ခံယူခ်က္ 
တစ္ခု ရိွတယ္။ ခ်စ္ရင္ အနစ္နာခံ ရမယ္တ့ဲ။ ညီမေလးလုိ ခ်စ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းကို 
သူမ်ား ေတြေရွ႕ လူေရွ႕က်ရင္ ဆုံးမတတ္တယ္။ သြန္သင္ ျပသတယ္။ ေကာင္းေစ 
ခ်င္လို႕ပါ။ ဒါေပမဲ့ သူက နားမလည္ခ့ဲဘူး။ သမီးရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းကို မသိခ့ဲဘူး။ ဂ်ဴလီယာက 
ငါ့ထက္ ေနာက္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေကာင္းေၾကာင္း ေတြကုိဘ ဲေျပာတယ္တဲ့။  

သူ သမီးကို အထင္လြဲေနတယ္။ ဝမ္းနည္းေနတယ္။ အႀကီးျဖစ္တဲ့ သမီး 
ကလဲ သူနဲ႕ သမီးၾကားမွာ နားလည္မွဳ မလြဲေစခ်င္ဘူုး။ သူ႕ဆီ ဖုန္းနဲ႕ မက္ေဆ့္ ပုိ႕ၿပီး 
ရွင္းျပခဲ့တယ္။ သူ နားလည္လား၊ နားမလည္လားေတာ့ မသိဘူး။ သမီးေပး ဖတ္တဲ့ 
စာအုပ္ေတြ အကုန္ျပန္ေပးမလို႕ေတာင္ စဥ္းစားထားတယ္ တဲ့။ က်မ္းစာလ ဲ
မဖတ္ေတာ့ဘူးတဲ့။ ဘုရားသခင္က ေကာင္းျမတ္ပါတယ္။ သမီး ပုိ႕ေပးတဲ့ မက္ေဆ့္ 
အားျဖင့္ သူ ဘုရား သခင္ဆီ ျပန္လွမ္းလာခဲ့ပါၿပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူ႕ကုိ မသ ဲ ၅း၁၆။ 
၁၂း၅၀။ ၁၈း၆။ နဲ႕ ခြန္အား ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအရာေလးဟာ ဘာမွ မျဖစ္ 
ေလာက္ဘူးလို႕ ထင္ရေပမ့ဲ သူနဲ႕ သမီး အခင္အမင္ ပ်က္ခ့ဲတဲ့အတြက္ ၂ေယာက္စလံုး 
ဝမ္းနည္း ငုိေႂကြးခ့ဲရပါတယ္။ သူက မယံုၾကည္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္လ က်ရင္ 
ႏွစ္ျခင္း မဂၤလာခံဖုိ႕ အစီ အစဥ္ရိွထားေတာ့ သူ႕ကို စာတန္လက္တြင္း မသက္ဆင္းဖုိ႕ 
သမီး ဆုေတာင္းခဲ့ရ ပါတယ္။ ေမတၱာဆုိတာ အရမ္းနက္ရႈိင္းပါတယ္။ သူ႕ကုိ 
ဘုရားသခင္က ခ်စ္သလုိ သမီးတုိ႕ အားလုံးကိုလဲ ခ်စ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ညီမေလးလုိ 
ခ်စ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းကို sorry လုိ႕ေျပာရင္း သမီးနဲ႕ သူနဲ႕ သြားရမဲ့ လမ္းခရီး 
ဘဝတစ္ေလွ်ာက္မွာ ဘုရား အလုိအတုိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ဖုိ႕ ဆုေတာင္းေနပါတယ္။ 
သင္တုိ႕သည္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾက၍ စိတ္မကြဲျပားဘဲ၊ တစ္လုံးတစ္ဝတည္း ႀကံစည္ျခင္း 
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ocifhpum;  5 -120

ႏွင့္တကြ သေဘာ တညီ တညြတ္တည္းရိွေသာ အားျဖင့္ ငါ၏ ဝမ္းေျမာက္စရာ 
အေၾကာင္းကို စုံလင္ေစၾကေလာ့။ ဖိ ၂း၂ က်မ္းစာ ၂အပုိဒ္ကုိ ညီမေလးအတြက္ 
လက္ေဆာင္ ေပးလုိက္ ပါတယ္။ ၂တိ ၂း၂၄။ ၂တိ ၃း၂ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ အားျဖင့္ 
အသက္တာမွာ တည္ေဆာက္ စရာ ေကာင္းေသာ အသက္တာျဖင့္ ဘုရားေရွ႕ 
လူေရွ႕မွာ အစဥ္ ထြန္းလင္းေသာသုူ ျဖစ္ႏုိင္ၾကပါေစ။  

ေက်းဇူးေတာ္ျမတ္၌ -  Oh JJ (ဂ်ဴလီယာ) 
------------------------------------------------------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္   အယ္ဘြယ္ (သံေတာင္ႀကီး) 
က်မဟာ ကရင္ျပည္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕က ျဖစ္ပါတယ္။ အစ္မ ခရစၥတယ္ 

ထူး ဆီက တဆင့္ သခင့္စကားစာေစာင္ကို ဖတ္ခြင့္ရလို႕ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။ 
(ဆာလံ ၁၁၈း၅ ငါသည္ က်ဥ္းေျမာင္းရာထဲက ထာဝရ ဘုရားကိုေခၚ၍ ထာဝရ 
ဘုရားသည္ က်ယ္ဝန္း ေသာ အရပ္ထဲသို႕ သြင္းေတာ္မူ၏။) ဘုရားသခင္ဟာ က်မကုိ 
အရမ္းခ်စ္ပါတယ္။ ထုိ႕အတူ စာတန္ကလဲ ဘုရားနဲ႕အၿပိဳင္ က်မကုိ အရမ္းခ်စ္ပါတယ္။ 
က်မ ဘုရားအတြက္ ဆက္ကပ္ အေစခံမယ္လုိ႕ ႀကံစည္ လုိက္တိုင္း လူေရွ႕ မထြက္ရဲ 
ရတာနဲ႕။ ေၾကာက္ရတာနဲ႕ ဘုရားသခင္ကို ဥပကၡာျပဳ ေနတာက မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ဘုရားသခင္က က်မကုိ ပစ္မထားပါဘူး။ က်မ စင္ကာပူကုိ သြားၿပီး အလုပ္ 
လုပ္မယ္လုိ႕ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ကတည္းက အလုပ္ရွင္ ေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ေတြ႕ဖုိ႕ 
ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ စင္ကာပူေရာက္လို႕ ပြဲစားအိမ္မွာ ေနၿပီး သံုးရက္ေျမာက္ေန႕မွာ 
အလုပ္ရွင္က က်မကို လာေခၚပါတယ္။ က်မ တစ္လ နီးပါးေလာက္ အလုပ္ 
လုပ္ၿပီးခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္က အိမ္ကို အရမ္း အဆက္အသြယ္ လုပ္ခ်င္လာမိပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ေရာက္တာ တစ္လဘဲ ရိွေသးတဲ့အတြက္ ပုိက္ဆံလ ဲမရိွ၊ ဖုန္းလ ဲမရိွ၊ ဘယ္လုိ 
ဖုန္းေခၚရမွန္း မသိ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ အိမ္နဲ႕ အဆက္ အသြယ္ရဖုိ႕ က်မ 
ဘုရားသခင္ဆီမွာ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ဘုရားသခင္က က်မ ဆု ေတာင္းသံကို 
နားေညာင္းပါတယ္။ ေနာက္ေန႕မွာ အိမ္ရွင္က က်မ အတြက္ ဆက္သြက္ဖုိ႕ ဖုန္း 
တစ္လုံး ဝယ္လာေပးပါတယ္။ ဖုန္းကဒ္ေရာ ျမန္မာျပည္ကို ဆက္သြယ္ဖုိ႕ ကုဒ္နံပါတ္ပါ 
စုံစမ္းလာေပးပါတယ္။ က်မ အဲဒီေန႕မွာ ျမန္မာျပည္က မိသားစုနဲ႕ အဆက္ အသြယ္ 
ရသြားပါတယ္။ က်မ အရမ္းအံၾသသြားပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ဆုေတာင္းသံကို 
နားေညာင္းၿပီး က်မကို အရမ္းခ်စ္ပါတယ္။ စင္ကာပူမွာ က်မ လုပ္ရတဲ့ အိမ္က အရမ္း 
အဆင္ေျပ ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က က်မတုိ႕ ဆုေတာင္းသံကုိ နားေညာင္းၿပီး 
ေကာင္းႀကီး ေပးေနတဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ အရာရာ ဘုရားကို အားကုိးပါ အဆင္ 
ေျပသြားမယ္လို႕ က်မ သက္ေသခံလုိက္ပါတယ္။ ေရာမ ၁၂း၁၂ ေျမႇာ္လင့္လွ်က္ 
ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့။ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေသာအခါ သည္းခံၾကေလာ့။ ဆုေတာင္း 
ပဌာနျပဳျခင္းအမႈကုိ အၿမဲျပဳ ၾကေလာ့။  ။ အယ္ဘြယ္ (သံေတာင္ႀကီး) 

ထမ္းပုိး  ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္ 
xxx ေယာကၡမ အိမ္မွာေနတယ္ xxxx ကၽြဲရွစ္ေကာင္ရိွတယ္ xxx အေကာင္းဆံုး ကၽြဲကို 
ဖဲေပါင္ရုိက္မယ္ xxx ေပ်ာ္ပါတယ္ xxx ဒါဟာငါ့အတြက္ သိပ္ေပ်ာ္တယ္ xxx ဒါဟာ 
ငါ့အတြက္ သိပ္ေပ်ာ္တယ္ xxx 
ဒယိမ္းဒယိုင္နဲ႕ လံုခ်ည္ကို မတုိမရွည္ ေဒါင့္ဆြဲကာ မူးမူးျဖင့္ ေတးး ဟစ္လာတဲ့ ကုိထူး၊ 
သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေယာကၡမ မေကာင္းေၾကင္းကို မွန္မွန္ရြဲ႕ၿပီး ဟစ္တတ္ ေပမယ့္ 
ေမးလိုက္တုိင္းေတာ့ျမင့္ ကုိထူးရဲ႕ ေျဖပုံက …. "ေႏြဦးရာ…ေယာကၡမ ေကာင္းဆုိတာ 
သမၼာက်မ္းစာထဲက ေနာမိပဲေတြ႕ဖူးတာ။ အျပင္မွာ မရိွပါဘူးကြာ…အဲ့ဒါ မွတ္ထား" 
" ႏုိ႕…ကိုထူးရဲ႕ ေယာကၡမႀကီးေတြ တကယ္ မေကာင္းတာလား" "ေကာင္းတဲ့အခါ 
လည္း ေကာင္း၊ ဆုိးတဲ့အခါလည္း ဆုိးေပါ့ကြာ" ဒါက ကိုထူးရဲ႕ ပုံမွန္ေျဖဆိုေနၾက 
အေျဖစကားပါ။ ယခုလည္း အိမ္ေရွ႕ ေရာက္သည္ႏွင့္ လွမ္း၀င္လာသည္က 
ေရွာင္လင္ကားထဲက ဂ်က္ကီခ်န္း၏ သိုင္းကြက္ ထက္ပင္ လွေနေသးရဲ႕။ 
အေကာင္းျမင္၀ါဒျဖင့္ ၾကည့္မိတာပါ။ "အရီးေလး ခင္ေမ…ကၽြန္ေတာ္ အလည္လာၿပီ 
ေနာ္" "ထိုင္လုိက္ပါ ေမာင္ထူး …အရီးေလး ေရေႏြးၾကမ္းယူလာခ့ဲမယ္" အေမက 
လွမ္း၍ ေျပာတဲ့စကားကုိၾကားေတာ့ ကုိထူးက အူျမဴသြားကာ သူ႕ ဇာတ္ေၾကာင္းကို 
ရင္ဖြင့္ျပေတာ့သည္။ သူက မတူညီတဲ့ ထမ္းပုိးကို ထမ္းေနသူမုိ႕ သားေလး၊ 
သမီးေလးမ်ားအတြက္ပင္ ပူပန္စုိးရိမ္ေနရသည့္ ေသာက က နည္းနည္း ေတာ့ 
မဟုတ္။ "ေႏြဦး….မင္းလည္း အိမ္ေထာင္ျပဳရင္ေတာ့ မညီတ့ဲထမ္းပုိးကို လံုး၀ 
မထမ္းနဲ႕၊ အခု ငါ့ဒုကၡကိုသာ ၾကည့္ကြာ" "ဘယ္လုိ ဒုကၡလည္း ကုိထူးရာ….ကၽြန္ေတာ္ 
နားလည္ေအာင္ ရွင္းရွင္းေျပာဗ်ာ" 

"ေအး….ငါေျပာမယ္၊ ငါ့ေယာကၡမႀကီးဦးသာ၀ႏွင့္ ေဒၚေရႊမိတို႕ကေတာ့ ေကာင္းမွ 
ေကာင္း၊ ဆုိးမွ ဆုိးပဲေဟ့" ေကာင္းသည္လည္း ေျပာ၏၊ ဆုိးသည္လည္း ေျပာ၏။ 
ထုိစကားေတြေၾကာင့္ သူပုိ၍ပင္ နားရႈပ္သြားသည္။ သုိ႕ေသာ္ကိုထူးကား မူးေပမယ့္ 
အမူးပါ၊ စကား ေကာင္းေတာ့ ေျပာေလ့ရိွသူပင္ျဖစ္သည္။ မႈန္ကုပ္သြားေသာ 
သူ႕မ်က္ႏွာအား ကုိထူးက သတိမထားမိေတာ့ စကားဆက္သည္…. "ဒီလုိကြာ… ဒီလို 
ဦးသာ၀ႏွင့္ ေဒၚေရႊမိတို႕က ေကာင္းတယ္၊ ဆိုးတယ္လုိ႕ ငါေျပာတာက ငါ့အတြက္၊ 
ဇနီးႏွင့္ သားသမီးေလးေတြအတြက္ ဘုရား ေက်ာင္းကန္ သြားဖုိ႕ အခြင့္အေရး လံုး၀ 
အခြင့္ မရိွ၊ အဲ့ဒါ မေကာင္းတာ"  "ကဲ့..က ဲ ေရေႏြးၾကမ္းႏွင့္ လက္ဖက္သုပ္စားပါအုံး၊ 
ငါ့သား ကုိေတာ့ မဟုတ္ မဟပ္တာေတြ မသင္ေပးနဲ႕ေနာ္ ေမာင္ထူး" အေမခ်ေပးတဲ့ 
ေရေႏြး ၾကမ္းႏွင့္ လက္ဖက္ကို ကိုထူးက ခူးခပ္စားရင္း…… "မသင္ေပး ပါဘူး 
အရီးေလးရယ္….ကၽြန္ေတာ္က ကိုယ္ေတြ႕ ဒုကၡေတြကုိ သူ မခံစား ေစခ်င္လို႕ 
သင္ခန္းစာေပးေနတာပါ" "အရီးေလး လုပ္စရာေလးေတြ မၿပီးေသးလို႕ သားတုိ႕ပဲ 
စကားေျပာၾကေပါ့ကြယ္။ ကဲ့ ေမာင္ထူး အရီးေလး ရြာထဲသြားလုိက္ဦးမယ္" 
အေမရြာထ ဲထြက္ခြါသြားေတာ့မွ ကုိထူးက စကားဆက္သည္။ "ေႏြဦး…ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ 
အတြက္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရာ၀တၳဳတုိ႕ကသာ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္တာ။ ေနာက္ 
စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာအတြက္က စိတ္ပုိင္းးဆိုင္ရာ၊ က႑ကေလး ေတြက 
ျခားနားေနတာေတြ႕ၿပီေနာ္…ေႏြဦး" "ေျပာပါ ကုိထူး…အဲ့ဒါ ဟုတ္တယ္" 
"ေအး…ငါ့ေယာကၡမ ေတြက ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာမွာ ေျပာရလြတ္တယ္…ဒါေပမဲ့ ငါ့ 
၀ိညာဥ္ေရး အတြက္က ငါ ၀ိညာဥ္ အစာကုိသာ ငတ္မြတ္ေနတာကြ" ေျပာရင္း ဆိုရင္း 
ပင္ ကုိထူးမ်က္ႏွာက ခ်က္ခ်င္းၿငိဳးက်သြားသည္။ သူ႕ ရင္ထ ဲ မွာလည္း ဘာလုိလိုႏွင့္ 
ကုိထူးရဲ႕ ေသာကေတြက စီး၀င္လာသည္ထင္၏။ အားငယ္ သလုိလုိ ခံစားလာရသည္။ 
ကုိထူးမွာ ရက္သတၱပါတ္တြင္ အားသည့္ ရက္ ဟူ၍ မရိွ။ စေန၊ တနဂၤေႏြလည္းမရိွ။ 
လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္သာ အခ်ိန္ျပည့္ ရိွေနတတ္ၿပီး ယခုလုိ ေန၀င္ရုိးရီ၌သာ 
အိမ္ေရွ႕မွာ ရိွေနတတ္သည္။ ဒါကလည္း လယ္ယာ လုပ္ငန္းခြင္မွ ျပန္လာသည့္ 
အခ်ိန္၌သာပါ။ အားလံုးက ဘုရားေက်ာင္းကန္သြားတုိင္း မ်က္ႏွာၿငိဳးငယ္စြာျဖင့္ ကိုထူး 
လယ္ထ ဲ ဆင္းေနရသည့္ျမင္ကြင္း၊ ကေလးသူငယ္ေတြ ဆန္းေဒးစကူးမွ အျပန္ 
ဓမၼေတးေလးေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ သီဆိုရင္း သူတို႕အိမ္ေရွ႕ ေျမသလင္းတြင္ 
ကစားေနခ်ိန္တြင္ ကုိထူးကေလးေတြ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ေငးၾကည့္ ေနတတ္ရသည့္ 
ျမင္ကြင္းကို သူျမင္ေယာင္ေနမိသည္။ "ဒီမွာ ေႏြဦး….အဂၤလိပ္စကားပုံ ရိွတာကုိ 
ေျပာျပမယ္ ေနာ္… မွတ္ထား  "Whosoever engaged with the daughters of this 
world, he is going to be defeated by his in-law" တဲ့ကြ…. အဲ့ဒါ မင္း 
ေကာင္းေကာင္း မွတ္ထားကြေနာ္… ေကာင္းေကာင္း မွတ္ထား" 
                ပညာရိွ သတိျဖစ္ခဲဆိုတာ သူေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္သြားခ့ဲရၿပီ၊ 
ကုိထူးက ေခတ္ပညာတတ္ျဖစ္ၿပီး မညီတဲ့ ထမ္းပုိးေၾကာင့္ ဘ၀မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ ျခင္းေတြ 
မရႏုိင္ေသးသလုိဆုိတဲ႕ အေၾကာင္းအရာကုိ သူေသခ်ာ ေအာက္ေမ့ ခ်ိန္မွာ 
တစ္ၿပိဳင္တည္း သတိရမိတာက ပညာရိွ သုခမိန္ႀကီးပင္ ေျခေခ်ာ္ ခ့ဲရသည္ ကလည္း 
ထုိမညီေသာ ထမ္းပုိးေၾကာင့္ ပင္မဟုတ္ပါလား။ "စိတ္ခ်ပါ ကုိထူး" လုိ႕ သူ႕ႏႈတ္မွ 
ေျပာဆို လိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ကိုထူးက သူတုိ႕ ၿခံ၀ကို လြန္ေျမာက္သြားေလၿပီ၊ 
ေနာက္ဆက္ တြဲ ၾကားေနရသည္က ကုိထူးရဲ႕ အႀကိဳက္ဆုံးေတး…… 
xxx ေယာကၡမ အိမ္မွာေနတယ္ xxxx ကၽြဲရွစ္ေကာင္ရိွတယ္ xxx အေကာင္းဆံုး ကၽြဲကို 
ဖဲေပါင္ရုိက္မယ္ xxx ေပ်ာ္ပါတယ္ xxx ဒါဟာ ငါ့အတြက္ သိပ္ေပ်ာ္တယ္ xxx ဒါဟာ 
ငါ့အတြက္ သိပ္ေပ်ာ္တယ္ xxx။          ။   ဆယ္ျမဴရယ္စုိးလြင္ 

-------------------------------------------------------------------------- 
သက္ေသခံခ်က္  ဒီဇင္ဘာႏွင္း 

ေရွးဦးစြာ အဖဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ အမိ 
ဝမ္းထဲကေန ယေန႕ထိ ေကာင္းႀကီးမ်ားနဲ႕ ရစ္ပတ္စည္းလွ်က္ တာဝန္ယူေတာ္မူေသာ 
ထုိဘုရား သခင္သည္ သာ၍ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူပါေစေသာ္။ က်မ စစ္ကာပူမွာ အလုပ္ 
လုပ္တာ ၄ႏွစ္ ရွိပါၿပီ။ သခင့္စကားမွာ သက္ေသခံျဖစ္တာ ၂ခါ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ၄ႏွစ္တာ ကာလအ 
တြင္း အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပသနာအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိခဲ့ေပမဲ့ တန္ခိုးႀကီးေသာ လက္ရံုးေတာ္နဲ႕ 
မစၿပီး ခ်ိဳင့္ဝွမ္းထူေပါတဲ့ ေနရာမွာ အတူရွိတဲ့အျပင္ လဲက်စဥ္ အၿမဲ ထူမၿပီး လြင္ျပင္သုိ႕ 
ပို႕ေဆာင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္ နာမေတာ္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီး 
ေတာ္မူပါေစေသာ္။ 
က်မ အလုပ္သစ္ ရွာေနတာ ၆လရိွပါၿပီ။ ၅ေနရာကုိ တၿပိဳင္တည္း ေလွ်ာက္လႊာ တင္ထား 
ပါတယ္။ က်မအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံး အေကာင္းဆုံးေနရာကုိ ရဖုိ႕ ဆုေတာင္းခဲ့ ေပမဲ့ 
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ocifhpum;  6 -120

ဘာမွ မထူးျခားခဲ့ပါဘူး။ က်မ ရဲ႕ အလုပ္သက္တမ္း မကုန္ခင္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးမွာ 
ဆိုတာ ယုံၾကည္ပါတယ္။ တစ္ေနရာက မလုပ္မခန္႕တဲ့ အေၾကာင္းျပန္စာလာပါတယ္။ 
ေနာက္တစ္ေနရာက အင္တာဗ်ဳဴး ေခၚေပမဲ႕ က်န္တဲ့ ေနရာေတြက ျဖတ္ပိုင္း 
ျပန္မလာပါဘူး။ ရွားရွားပါးပါးရတဲ့ အင္တာဗ်ဴးကလ ဲ ေကာင္းေကာင္း မေျဖႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ 
စဥ္းစားလုိက္မိတိုင္း ရတဲ့အခြင့္အေရး ရံႈးၿပီဆုိၿပီး စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါေသးတယ္။ 
က်မ္းစာထဲမွာ သင္၏ေျခကုိ ေခ်ာ္ေစျခင္းငွာ အခြင့္ ေပးေတာ္မမူတဲ့။ ရင္ထဲမွာ 
ၿငိမ္သက္ျခင္းရမိတဲ့အျပင္ ဒီတစ္ေခါက္ အလုပ္ရရင္ေတာ့ ဘုရားသခင္ မစလုိ႕ 
ရတဲ့အေၾကာင္း သက္ေသခံပါ့မယ္လုိ႕ ကတိေပးမိပါတယ္။  
အင္တာဗ်ဴး ၿပီးလုိ႕ ၃ရက္ေျမာက္ေန႕မွာဘဲ မင္းကုိ အလုပ္ခန္႕မယ္။ ဘယ္ေလာက္ 
ေပးမယ္။ လုပ္မွာလား ဆုိၿပီးေတာ့ အလုပ္သစ္က ဖုန္းေခၚေတာ့ ေၾသာ္ ဘုရားသခင္ 
တကယ္ ေကာင္းျမတ္ပါလား။ ဆုိၿပီး က်မ ၾကည္ႏူးမိပါတယ္။ ကုိယ္သာ အင္တာဗ်ဴး 
ေကာင္းေကာင္း ေျဖႏုိင္ခဲ့ရင္ ငါေတာ္လုိ႕ ငါတတ္လုိ႕လုိ႕ မာနႀကီးမိမွာပါ။ မေျဖႏိုင္ဘဲ 
အလုပ္ ရခဲ့တာဟာျဖင့္ ဘုရား မစမႈေၾကာင့္ဆုိတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။  
အလုပ္သစ္ရၿပီးခ်ိန္မွာ အလုပ္ေဟာင္းက ထြက္စာ ရဖုိ႕နဲ႕ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ အသစ္ 
ထပ္လုိပ္ဖို႕ ကိစၥ ထပ္ေပၚလာပါတယ္။ ထြက္စာကုိ သူေဌးဆီ ေတာင္းေတာ့ သူ႕ 
လက္ေထာက္နဲ႕ လႊဲခဲ့ပါတယ္။ လက္ေထာက္က မလုပ္ေပးခ်င္ေတာ့ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ျပပါတယ္။ က်မက ရွင္းျပရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ထြက္စာကုိ လက္မွတ္ ထုိးေပး ပါတယ္။ 
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကုိလ ဲ သုံးေယာက္ အတူတူ သြားတင္တာ က်မ တစ္ေယာက္ 
တည္းကုိဘ ဲအရင္ေခၚၿပီး ထြက္စာရတဲ့ ေန႕နဲ႕ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ရတဲ့ေန႕ တစ္ေန႕တည္း 
တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ေအာင္ ဘုရားသခင္က ျပင္ဆင္ ေပးခဲ့ပါ တယ္။  
ဒီလုိ အခက္အခဲေတြနဲ႕ ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့အခါမွာ ဘုရားသခင္သာ မပါဘူးဆုိရင္ ဘာမွ 
ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်မတုိ႕ ကုိးကြယ္တဲ့ ဘုရားဟာ သစၥာကတိ တည္တဲ့အျပင္ 
အရာရာ အားလုံးရဲ႕ အထက္မွာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိ္န္မွာ က်မ ဘယ္လုိ ခံစားရသလ ဲ
ဆိေတာ့ အကြက္က်ဲက် ဲ ခင္းထားတဲ့ သစ္သား ႀကိဳးတံတားျမင့္ျမင့္ႀကီးေပၚမွာ ေဒါက္ဖိနပ္ 
အျမင့္ႀကီးနဲ႕ လမ္းေလွ်ာက္ေနရသလုိပါဘဲ။ တစ္ခ်က္ ေျခေခ်ာ္ရင္ အရွက္တကြဲ 
အက်ိဳးနည္း လဲက်မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ အလုပ္သစ္က မေခၚေသးေပမဲ့ အခ်ိန္ 
မရေတာ့တဲ့အတြက္ ေစာၿပီး သြားေတြ႕တဲ့အခါမွာလ ဲအဆင္ေျပခဲ့ပါတယ္။ စင္ကာပူ ကေန 
ျမန္မာျပည္ ျပန္မဲ့ေန႕မွာလ ဲHAND CARRY မခ်ိန္ရေသးဘဲနဲ႕ က်မရဲ႕ အိတ္ေတြက ေကဂ်ီ 
၆ဝ ေက်ာ္ေနပါၿပီ။ ေပါင္ပိုေၾကး ေပးစရာ မလုိဘဲ အသိ ညီမေလး တစ္ေယာက္နဲ႕ 
ေလယာဥ္အတူတူစီး ျပန္ခဲ့ရလုိ႕ အဆင္ေျပ ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ ျပန္ေရာက္ၿပီး 
မၾကာခင္မွာလဲ စင္ကာပူ သူနာျပဳ အဖြဲ႕အစည္းက က်မ တင္ထားတဲ့ စာရြက္ စာတမ္းေတြ 
မျပည့္စံုလုိ႕ စစ္ေဆးစရာရိွလုိ႕ လွမ္းေခၚတဲ့အတြက္ အလည္ ဗီဇာနဲ႔ တစ္ေခါက္ ျပန္လာၿပီး 
အစစ္ေဆး ခံရပါေသးတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ နဲနဲပါးပါး သူတုိ႕ သိခ်င္တာ ေမးၿပီး 
အဆင္ေျပသြားပါတယ္။  
ဒါ့ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြကုိ အားေပးခ်င္တာကေတာ့ ဘုရားသခင္ မတတ္ႏိုင္တာ မရိွပါ ဘူး။ 
မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အရာကုိ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ အသက္ရွင္တဲ့ ဘုရား ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေခၚရင္ထူးတဲ့ ဘုရားလ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သခင့္စကား ကေန သက္ေသခံ ခြင့္ေပးတဲ့ 
ဘုရားသခင္နဲ႕ အယ္ဒီတာကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈသူ အားလုံးကုိ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
ေကာင္းျမတ္ျခင္း ျမင္ေတြ႕ခံစားႏုိင္ၾကပါေစ။  ။ ဒီဇင္ဘာႏွင္း 

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

သန္းႂကြယ္သူေဌး    မင္းေအာင္သက္လြင္ 
 တစ္ေန႕ အလုပ္ကေန တကၠစီ ငွားၿပီး အိမ္ကို 
ျပန္လာခ်ိန္မွာ အသက္ ၆ဝ ေက်ာ္ ကားသမားႀကီးက 
ကၽြန္ေတာ့္ ပုံစံကို ေသေသခ်ာခ်ာ စုိက္ၾကည့္ၿပီး မင္းက 
ႏုိင္ငံျခားသား ျမန္မာလူမ်ိဳး မဟုတ္လားလုိ႕ လွမ္းေမး 
ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္လုိ႕ အလုိက္ သင့္ ျပန္ေျဖ 
အၿပီးမွာ ကားသမား အဖုိးႀကီးက သူသိသေလာက္ 
ကၽြန္ေတာ္ တို႕ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေၾကာင္း အလႅာပသလႅာပ ေျပာရင္း မိတ္ေဆြ 
ဖြဲ႕လာၾကပါတယ္။  
 စင္ကာပူ အျမန္ေမာင္း အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးေပၚကေန ကၽြန္ေတာ္ 
ေနထိုင္ ရာ Bedok ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ေမာင္းလာခုိက္မွာ လမ္းတေလွ်ာက္ ေတြ႕ရသမွ် လူေန 
တုိက္ခန္းေတြရဲ႕ ေစ်းႏွဳန္းေတြကို ကားသမားႀကီးက ကရားေရလႊတ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ 
ေျပာလာခဲ့ပါတယ္။ ငါတို႕ စင္ကာပူဟာ ေနာက္လာမ့ဲႏွစ္ ဒီေနရာမွာ အရမ္း စည္လာ 
ေတာ့မယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေလာင္းကစား ကာစီႏုိ 
ရုံႀကီးလဲၿပီးၿပီ။ ေဘးနားက ဟိုတယ္ေတြလ ဲ ၿပီးေတာ့မယ္။ သူ႕ေအာက္က အဆင့္ျမင့္ 
ေစ်းဆိုင္ခန္းနဲ႕ အပန္းေျဖ သဲေသာင္ ျပင္ေတြလ ဲၿပီးေတာ့မွာမုိ႕ ကမၻာလွည့္ ဧည့္သည္ 

ေတြ ေရာက္လာၾကေတာ့မယ္လုိ႕ ခရီးသည္ ေခၚတဲ့ အေပါစား တကၠစီသမား 
တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေလသံနဲ႕ေျပာလာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကာစီႏုိေဘးက ကြန္ဒုိ လူေန 
တုိက္ခန္းေတြကို လက္ညိႇဳး ထိုးျပၿပီး၊ ဒီကြန္ဒုိက စင္ကာပူမွာ ဒုတိယ ေစ်း 
အျမင့္ဆုံးဘဲ။ တစ္ခန္းကို ေဒၚလာ၂သန္းနဲ႕ ၃သန္းၾကားမွာ ရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပုိင္ရွင္က 
၉၉ႏွစ္ဘဲ ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ရိွတယ္။ စင္ကာပူက ေစ်းအျမင့္ဆုံး တုိက္ခန္း ကေတာ့ 
စန္တိုဆာကၽြန္း ေပၚက ၁၅သန္းတန္ ဘန္ဂလုိ ေတြဘ။ဲ တစ္သက္လုံး ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ 
ရိွတယ္။ လြန္ခ့ဲတဲ့ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ေလာက္တံုးက ေဒၚလာ တစ္ေသာင္း ၈ေထာင္တန္ 
တုိက္ခန္းေတြက အခုေတာ့ ေဒၚလာ ၈သိန္း ေစ်းေပါက္ ေနၿပီကြ။ စင္ကာပူမွာ ကြန္ဒို 
တုိက္ခန္းတစ္ခန္း လိုခ်င္ရင္ မတည္ေငြ Deposit ၃ေဒၚလာ ေပးရင္ ရတယ္။ 
ေမာ္ေတာ္ကားနဲ႕ ရုိးရုိးလူေန အိမ္ခန္းလိုခ်င္ရင္ deposit မတည္ေငြ တစ္ေဒၚလာ 
ေပးရင္ရတယ္လို႕ သူက ကား ေမာင္းေနရင္း ပါးစပ္က တတြတ္တြတ္၊ လမ္းတ 
ေလွ်ာက္ ေတြ႕သမွ် တိုက္ခန္းတြဲေတြ အိမ္ခန္းတြဲေတြကုိ ေျပာလိုက္၊ ေစ်းႏွဳန္း ေတြ 
ရြတ္ျပလိုက္နဲ႕ ရွင္းျပေနပါေတာ့တယ္။  

ကၽြန္ေတာ့္မွာသာ စကားေျပာရင္း ကားစတီယာရင္ လွဳပ္တုတ္တုတ္နဲ႕ 
ဟုိယိမ္း ဒီယိမ္း ေျမြလိမ္ ေျမြေကာက္သြားေနတဲ့ ကား၊ ဘယ္ေတာ့ တုိက္မိမလလဲို႕ 
စုိးရိမ္ေနရင္း သူ႕စကားကုိ တ yes yes နဲ႕ ̏အင္း ̋ လုိက္ရင္း စကားေရာ ေဖာေရာ 
လုပ္ေနရပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္လ ဲသိတဲ့ လူလုိ႕လ ဲ စိတ္ထဲကေန ခ်ီးက်ဴးေနမိပါတယ္။ 
အင္းေလ။ သူ႕ အသက္အရြယ္၊ သူ႕အလုပ္အကုိင္ေတြေၾကာင့္ ႏံွ႕ႏံွ႕စပ္စပ္ သိတာလ ဲ
ပါမွာ ေပါ့လို႕ ခပ္ေပါ့ေပါ့ ေတြးေနတုံး သူက ေဟ့ေကာင္ မင္းကို ငါေျပာတဲ့ deposit 
မတည္ေငြ တစ္ေဒၚလာနဲ႕ သုံးေဒၚလာကုိ နားလည္လားလုိ႕ စကားျဖတ္ၿပီး ေမးလာပါ 
တယ္။ အင္း သိတယ္လုိ႕ ၿပီးၿပီးေရာ သေဘာမ်ိဳးနဲ႕ ေရာခ်မိၿပီးမွ သူဘာကုိ ဆုိလုိခ်င္ 
ပါလိမ့္လုိ႕ သိခ်င္စိတ္ ေပၚလာတာမုိ႕ ငါမသိဘူး ရွင္းျပပါအံုးလို႕ ေမးလုိက္မိတဲ့အခါ 
ဟားဟားဟား မင္းေတာ္ေတာ္ တုံးတာဘဲ။ မတည္ေငြ တစ္ေဒၚလာ ဆုိတာ စင္ကာပူ 
ထီ TOTO ကိုေျပာတာ။ အဲဒီ ထီက မတည္ေငြ တစ္ေဒၚလာနဲ႕ ရင္းလိုက္ရင္ ပထမဆု 
ေဒၚလာ ၆သိန္း ရႏုိင္လို႕ ေတာ္ရုံတန္ရုံ တုိက္ခန္းနဲ႕ ေမာ္ေတာ္ကား ဝယ္ႏုိင္တယ္။ 
မတည္ေငြ သုံးေဒၚလာ ဆုိတာက စင္ကာပူထီ အႀကီးစား SWEEP ကုိေျပာတာကြ။ သူ 
က ပထမဆု ေပါက္ရင္ ေဒၚလာ ၂.၂သန္း အထိ ရႏိုင္ေတာ့၊ အခုနက ငါေျပာတဲ့ 
ကြန္ဒုိ တိုက္ခန္းကုိ ဝယ္ႏုိင္တာေပါ့ကြာ။  

ၿပီးခဲ့တဲ့ လက ငါ့တုိက္မွာ ဓါတ္ေလွကား ေမာင္းတဲ့ ပင္စင္စား ငါ့သူငယ္ခ်င္း 
ေတာင္ SWEEP ထီ ေပါက္လို႕ ေဒၚလာ ၂သန္းေက်ာ္ရၿပီး မီလ်ံနဲ (ျမန္မာအေခၚ 
မီလ်ံနာ) သန္းႂကြယ္ သူေဌးႀကီး ျဖစ္သြားၿပီကြလို႕ တုန္ရီလွိဳက္လွဲတဲ့ ေလသံနဲ႕ ေျပာ 
လုိက္ပါတယ္။ ထီ ထိုးေတာ့ ေပါက္ဖုိ႕ လမ္းစ ရိွတယ္။ လုံးဝ မထိုးရင္ လုံးဝ မေပါက္ 
ႏိုင္ဘူး။ တစ္ခါ ထုိးရင္ မီလ်ံနဲ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဘုရားမ လို႕ မင္း ကံေကာင္းတာနဲ႕ 
ႀကံဳရင္ ညတြင္းခ်င္း မီလ်ံနဲႀကီး ျဖစ္သြားမယ္ကြလို႕ အခုိးထြက္ေနတဲ့ မ်က္လုံးေတြနဲ႕ 
လွမ္းၾကည့္ရင္း အားမာန္တက္ ႂကြစြာ ေျပာလိုက္ပါတယ္။  

သူ႕စကား ၾကားရမွ တစ္သက္လုံး ျမန္မာျပည္မွာေရာ စင္ကာပူမွာပါ ထီ 
လုံးဝ မထိုးခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ ထီထုိးခ်င္စိတ္ ေပါက္သြားမိေပမ့ဲ ညတြင္းခ်င္း 
သူေဌး ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ စကားနဲ႕အတူ ညတြင္းခ်င္း ေခြး (သူေဌးႀကီး ေသသြားတာကုိ 
ေခြး ျဖစ္သြားတာလုိ႕ သူေဌးနဲ႕ ေခြး ကာရံညီေအာင္ ဥပမာေပး ေရးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခြး တကယ္ 

ျဖစ္သြားတာ မဟုတ္ပါ) ျဖစ္သြားတဲ့ သမၼာ က်မ္းစာ ထဲက ငါ့ဝိညာဥ္အားလဲ အခ်င္းဝိညာဥ္ 
သင္၌ သုိေလွာင္ထားေသာ ဥစၥာမ်ားစြာ ရိွသည္ ျဖစ္၍ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနေလာ့။ 
စားေသာက္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္းကို ျပဳေလာ့ ငါေျပာ မည္ဟု လို႕ အႀကံရိွတဲ့ သူေဌးႀကီး 
ညတြင္းခ်င္း ေသဆုံးသြားတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႕ (လု -၁၂း၁၆-၂၁)။ လူသည္ ဤ စၾကာ 
ဝဠာကုိ အႂကြင္းမဲ့ အစုိးရေသာ္လဲ မိမိ အသက္ဝိညာဥ္ ဆံုးရံႈးလွ်င္ အဘယ္ ေက်းဇူး 
ရိွသနည္းဆိုတဲ့ က်မ္းခ်က္ (လု ၉း၂၅) က ေခါင္းထ ဲေငါက္ကနဲ ဝင္လာပါ ေတာ့တယ္။ 

ဟုတ္ကဲ့ သန္းႂကြယ္သူေဌးႀကီးမ်ား ခင္ဗ်ား။ (သို႕) သန္းႂကြယ္သူေဌး 
ျဖစ္ခ်င္ သူမ်ားခင္ဗ်ား။ မိမိ အသက္ ဝိညာဥ္သည္သာ တန္ဖုိး အႀကီးဆံုး ျဖစ္တဲ့ 
အေၾကာင္း ဒီေဆာင္းပါးေလးနဲ႕ သတိေပးပါရေစ။  ။ မင္းေအာင္သက္လြင္ 
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