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rif;atmifoufvGifpDpOfxkwfa0onf 0dnmOfa7;7mpmapmif 

 

 
   ခ်စ္သူ႕ရွင္းတမ္း ( ၂ )  မင္းေအာင္သက္လြင္ 
ခ်ိဳၾကည္ႏုထြား ႐ုပ္ပ်ိဳခန္႕ညား၊ ေမာင့္ၾကင္နာရိပ္ အိပ္မက္အိမ္ထဲမွာ ခုိနားဖုိ႕ဆို  
ခ်စ္ခြင့္ ပန္လာေပမ့ဲ - ေမာင့္စကားကုိ နားမေယာင္၊ ေမာင့္ေနာက္ကိုလ ဲ 
ေယာင္လုိ႕ မလုိက္ ကၽြန္မ ထိုက္နဲ႕ ကၽြန္မ ကံသာ ရိွပါေစေတာ့ - ေမာင္။ 
   ေမာင့္ ခ်ိဳစကား မက္လုံးၾကားမွာ ႏွစ္ကိုယ္တူနီးဖုိ႕ ေသြးထိုးေနလ ဲ
   ေမာင့္ စကားကုိ နားမေယာင္၊ ေမာင့္ ေနာက္ကိုလ ဲေယာင္လုိ႕မလိုက္ 
   မညီတ့ဲ ထမ္းပုိးကုိ ကၽြန္မ ႐ုိက္ခ်ိဳးလုိက္ရၿပီေပါ့ - ေမာင္။ 
ေမာင့္ဂုဏ္ ရာထူး ပညာထူးနဲ႕ ၊ ေမာင့္ အသုိင္းအဝုိင္းၾကား ခုိဝင္နားဖုိ႕ 
မက္လုံးေပးကာ ျမဴဆြယ္ေနလ၊ဲ ေမာင့္စကားကုိ နားမေယာင္၊  
ေမာင့္ေနာက္ကိုလ ဲေယာင္လုိ႕မလုိက္။ ကၽြန္မ မုိက္မိရင္လဲ ရိွပါေစေတာ့ေမာင္။  
   သခင့္တရားကုိ မင္၊ သခင့္စကားကုိ ၾကား။ သခင့္ ရင္ခြင္မွာ ခုိဝင္ေနသူမုိ႕ 
   ေမာင့္အတြက္နဲ႕ သခင့္ကုိ မခြရဲက္ႏုိင္လို႕ မညီတဲ့ ထမ္းပုိးကို ထမ္းေနၾကတ့ဲ 
   ရာဇဝင္ လူဆုိးေတြစာရင္းမွာ ကၽြန္မ မပါခ်င္ခ့ဲတာမုိ႕ ---  
ကၽြန္မ သိပ္ခ်စ္ေနတဲ့ သခင္နဲ႕ ထာဝရ လက္တြဲပါရေစေတာ့ ေမာင္။  
ကၽြန္မ နဲ႕ေမာင္ ဒီေနရာမွာ လမ္းခြဲ၊ ဒီကဗ်ာဟာ ခ်စ္သူ႕ရွင္းတမ္း စာေစာင္ပါဘဲေမာင္။ 
(ဝန္ခံခ်က္။၂ေကာ ၆း၁၄။ မယံုၾကည္ေသာသူတို႕ႏွင့္ -- ထမ္းပုိးကုိ မထမ္းၾကႏွင့္။ ခ်စ္သူမ်ားေန႕ အမွတ္ 
တရ အျဖစ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ ျဖစ္ရပ္မွန္ ေဝဒနာအား ကုိယ္စားျပဳ ခံစား ေရးဖြဲ႕ပါသည္)   

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

သင္ခန္းစာ    ခ်စ္လင္းေလး 
ကေလးငယ္ ဘဝ၊ လမ္းေလွ်ာက္သင္ခ်ိန္မွာ အေမရဲ ့ေဖးမမႈၾကားက  
အၾကိမ္ၾကိမ္ လဲက်လုိ ့ နာက်င္စြာန ့ဲငုိခ့ဲဘူးတယ္။ 
လူငယ္ ဘဝ စက္ဘီးစီး သင္ခ်ိန္မွာလ ဲအေဖ ေဘးက ထိန္းေပးေနရင္း 
ေျခေထာက္မွာရတဲ့ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ညည္းညဴခဲ့ဘူးတယ္။ 
လူငယ္ ဘဝ အပ်ံသင္ခ်ိန္ ေရာက္ခဲ ့ခ်ိန္မွာ သခင္ ပဲ ့ကုိင္ ေစာင္မေနတဲ့ၾကားက 
ႏွလံုးသားမွာ ဒဏ္ရာရလို ့ေၾကကြဲမိခ့ဲရဘူးတယ္။ 
     မက္ေမာရင္ခုန္ ၾကည္ႏူးဘြယ္ရာလုပ္ရပ္ေတြ ျပီးဆုံးသြားခဲ့ရင္ေတာင္ 
     စိတ္ဓါတ္ႀကံ ့ခုိင္မႈေတြ ရိွေနဆဲပဲဆိုရင္ ထိခုိက္နာက်င္ ေခ်ာ္လဲမွဳေတြၾကားက 
     လွ်င္ျမန္စြာ ႀကိဳးစား၍ရုန္းထရင္း နိမ့္ျမင္ ့ေတြရိွေသာ ဘဝလမ္းမွာ 
     ျငိမ္သက္ျခင္း ဖိနပ္တစ္ရံနဲ ့ အားအင္ေတြ အျပည္ ့ရိွေသာ  
     သခင္ ့လက္ကုိဆြဲကာ ေမွ်ာ္လင္ ့မိရာ ပန္းတိုင္ဆီသုိ ့သာ - - - ။  
----------------------------------------------------------------------- 

 သခင့္စကား   ဖုိးေလး(အင္းစိန္) 
လူေတြက ေျပာတယ္``နင့္ပါး တဖက္ကို ႐ုိက္ရင္ ႏွစ္ဖက္ ျပန္႐ုိက္လိုက္တဲ့´´ 
သခင္က ေျပာတယ္ ``သင့္ပါးတဖက္ကုိ႐ုိက္ရင္ က်န္တဖက္ပါ ေပးလိုက္ပါအံုးတဲ့´´ 
လူေတြက ေျပာတယ္``နင့္ကို ဒုကၡေပးတဲ့သူကုိ တေန႔ ျပန္ ကလ့ဲစားေခ်တဲ့´´ 
သခင္က ေျပာတယ္``သင့္ကုိ ခရီးတတိုင္ သြားေစရင္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္တိုင္သြား 
ေပးလိုက္ပါတဲ့´´။ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ေတြ ဘယ္လုိ 
အသက္ရွင္ ေနသလဲ။ လူေတြက ေျပာတဲ့ ``အမွန္တရား´´နဲ႕လား။ 
သခင္ေျပာတဲ့ ``သမၼာတရား´´ နဲ႕လား။ က ဲယခု သင္ဘယ္လို အသက္ရွင္မလဲ။ 
သခင့္စကားအတိုင္း``သမၼာတရား´´ ႏွင့္အညီ အသက္ရွင္စုိ႔ေနာ္ မိတ္ေဆြ။ 
----------------------------------------------------------------------- 

 အဖုိးတန္တ့ဲအ႐ုိးတံ    (Love & Min Aung Thet Lwin) 
အရုိးတံခ်ည္း က်န္ခ့ဲလို႕ အဖုိးမတန္ဘူး မထင္လုိက္ပါနဲ႕။ 
အျပင္မွာ ေျခာက္ကပ္ အရုိးတံခ်ည္း က်န္ေနေပမဲ့ - 
အတြင္းက ေရေသာက္ျမစ္က နက္႐ႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေတာ့ 
အခ်ိန္တန္ ျပန္စည္ၿဖိဳး ဖူးပြင့္ငုံ လိႈင္လႈိင္ေပါပါလို႕ ေကာင္းႀကီးေဝခဲ့ ။ 
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   u&k%m&Sifa=umifh 'Dtjzpfqdk;awG ausmfvGefavawmh jrifuGif;opfESifh 
   a&S@ajy;acwfrSm ighESvHk;om;wGif ol t+rJ &Sd?  ? 

-------------------------------------------- 
Good morning ဆုိတာ ေကာင္းေသာ နံနက္ခင္းလားကြယ္    ပန္းႏုေရာင္ (ေတာင္ငူ) 

မသြားပါနဲ႕ သူငယ္ခ်င္းရယ္။ မခြႏုိဲင္သလုိ ခံႏုိင္ရည္ မရိွမွာ စုိးလို႕ပါတဲ့။  
ခ်စ္လွစြာေသာ သူတုိ႕ရဲ႕စကား။ အိုး- အမ်ားသူတကာ လုပ္ႏုိင္ရင္ ကိုယ္လ ဲလုပ္ႏုိင္ 

ရမွာေပါ့။ ဘယ္က ဘယ္ပုံေရာက္လာ သတိၱေတြအျပည့္နဲ႕ အလုိေတာ္ရိွရင္  
ပုိ႕ေဆာင္ ပါ။ ခ်စ္လွစြာေသာ သခင္ကလဲ အရာရာတတ္ႏုိင္ေၾကာင္းျပပါ။  

အားပါးပါး- လွလိုက္တဲ့ စင္ကာပူႏုိင္ငံႀကီး။ အုိ႕ အုိ- သုတ္လိုက္ရတဲ့ မ်က္ရည္မ်ား။ 
ေၾသာ္- လြမ္းလိုက္ရတာ ခ်စ္လွစြာေသာ သူတုိ႕ရယ္။ စပရိမ္ ေမြ႕ယာနဲ႕လ ဲ

အိပ္ခ်င္ပါဘူးကြယ္။ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ ဖ်ာေခ်ာေလးဘ ဲခင္းၿပီး လူးလိမ့္လိုက္ခ်င္။ 
ဘရိတ္ဖတ္စ္ရဲ႕ ပါမုန္႕ေထာပတ္သုတ္လ ဲမမက္ေမာပါ။ 

ထမင္းဆီစမ္း စားေတာ္ပဲေလးနဲ႕ဘ ဲေလြးလိုက္ခ်င္။ဂြတ္ေမာနင္း̋ ဆုိတဲ့ အၿပံဳးတုအစား  
̏ဟဲ့ေကာင္မ- ေနေကာင္းလား̋ ဆုိတဲ့ ေလာကြတ္ေလးဘ ဲၾကားလုိက္ခ်င္။ 

အေပၚယံေတြ၊ မက္ေမာျခင္းေတြ ျပည့္လွ်ံေနတဲ့ စင္ကာပူမွာ  
မုိးလင္းတာနဲ႕ ဆာလံ ၂၃ နဲ႕ ပဌနာေတာ္ကို ပါးစပ္ဖ်ားက မခ်စတမ္း။ လက္ေတြကလ ဲ
အလုပ္နဲ႕ မျပတ္၊ အသက္ကေလးရယ္ေတာင္ အႏုိင္ႏုိင္ရွဴေနရပါတယ္ သခင္ရယ္။ 

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

နာဂစ္အေမြအနစ္  Mary (ဖ်ာပံု) 
တစ္ႏွစ္ျပည့္လည္း ဒီနာဂစ္ ပါစပ္ဖ်ားက တပ်စ္ပ်စ္၊ 

ေနာင္တ ရရန္ သူႀကံေဆာင္ အသင္းသားေတြ မၿဖံဳေပါင္၊ 
ေနာက္တဖန္မ်ား လာအံုးမလား သူတုိ႔ရင္မွာ အစဥ္လႈပ္ရွား။ 
ေၾကာက္တံုးလန္႕တံုး သူတို႔ေတြ ေနာင္တရဘုိ႕ သတိေမ့ေန၊ 

ေတြ႕ရိွရတဲ့ သူတုိ႔စိတ္ထား စိတ္ဝမ္းကြဲေနၾကပါလား။  ။ 
စားဝတ္ေနေရး အခ်ဳိ႕သူေတြ ပစၥည္းေတြေဝဆမုိဲ႔ အဆင္ေျပ 

ဒါေပမယ့္ မေကာင္းတာက ေဝျခမ္းေရးက မမွ်တ 
လႈိင္းေလထဲမွာ ပလူပ်ံသလုိ သူတု႔ိစိတ္ေတြကလည္း ကေျပာင္းကျပန္ၿပဳိ 

အဲဒါေၾကာင့္လ ဲေဝျခမ္းေရးက အညီအမွ် မရရိွၾက။ 
ေဆာက္သမားမ်ား အဆင္ေျပကာ လယ္သမားမ်ား ထိုင္ငုိေနရာ။ 
မေျပာခ်င္လို႕တိတ္တိတ္ေနေတာ့ စိတ္ဝမ္းကြဲေနၾကတာေပါ့ ။ ။ 

ဘုရားေက်ာင္းႀကီးက မၿပဳိေပ။ သင္းေထာက္ႀကီး ေကာင္းမႈေၾကာင့္ေလ 
အသင္းေတာ္အိမ္ႀကီးက ၿပဳိသြားေတာ့ ျပန္ေဆာက္ေနၾကရတာေပါ့။ 

ေဆာက္လုိက္ျပန္ေတာ့ နာဂစ္ဒဏ္ ခံႏုိင္ရန္ သိန္းသုံးရာေလာက္ တန္ 
အလွဴေငြေတြက အစံုမရ အေႂကြးေတြနဲ႕ လကၡဏာျပ 

ေႂကြးေတြဆပ္ဘို႕ အလွဴေငြ ျပည္ပေရာက္ အသင္းသားမ်ားထံ ေမွ်ာ္လင့္ေန 

trSwfpOf  ( 114)  azazmf0g&Dv  2011ckESpf "r ®'ge  ( vpOf yxr we*FaEGae Ywdkif; tcrJh jzef Ycsdonf  ) 

tMuifolonf  ig a[majymaom þpum;udk Mum;í 

em;axmif\/ xdkolonf ausmufay:rSm tdrfaqmufaom 

ynm&SdESif hwlaMumif;udk  igyHkjyrnf/  róJ  7;24 
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ocifhpum;  2 -114

ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ မရျပန္ေတာ့ စိတ္ဝမ္းကြဲၾကရျပန္ေပါ့။ 
အသင္းသားမ်ားလည္း အလွည့္က် ခ်က္ေႂကြးေနရ ထုိအလုပ္သမားမ်ားကုိဗ်။ 
လူငယ္ေလးေတြလည္း လုပ္အားေပးရ သုံးလၾကာေတာ့ မရႊင္ျပ။ 
စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ထုိအရာကုိပင္အျပစ္ျမင္ 
ဟစ္ေအာ္ၿပီးေတာ့သြားေခၚေတာ့ စိတ္ဝမ္းကြဲၾကျပန္တာေပ့ါ။ 
ဘာေကာင္းသလ ဲမိတ္ေဆြေရ နာဂစ္ေပးတဲ့ ဒီအေမြ 
စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ နံပါတတ္စ္ စိတ္ဝမ္းကြဲတာျဖစ္ 
ကာရံမက်ဘ ဲေရးသားေန ဆုေတာင္းေပးဘို႕ေလ မိတ္ေဆြ 
ဖခင္တစ္ဦးတည္း ဒုိ႕လူသား ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ရိွစုိ႔လား ။   ။ 
(ဝန္ခံခ်က္) က်မ၏ အသင္းေတာ္မွ အျဖစ္မွန္ကုိ စစ္မွန္ေသာ ဘုရားရွင္ေရွ႕မွာ ဝန္ခံပါ၏။ 
------------------------------------------------------------------ 
 “ ေမ႕ႏုိင္မဲ႔ရက္ …… မဆံုးႏုိင္”  F. Penny (mizo) တမူး 
ခ်စ္ေဖေဖ … ရင္ခြင္၊ ေမတၱာလြင္ျပင္ အရိပ္ေအာက္မွာ 
အပူပင္ မရိွ၊ ေပ်ာ္ျမဴးခဲ့၊ သုခ၊ ဒုကၡ၊ ေ၀ကာမွ်လုိ႔၊ 
ၿငိမ္သက္ေရာင့္ရဲ၊ စံစားရာ လြင္ျပင္အိမ္၀ယ္၊ အိမ္သူသက္ထား၊  
ဒီခ်စ္ရင္ေသြး ရတနာတို႕ ေႏြးေထြးလံုၿခဳံ၊ ခုိဝင္ခ့ဲရာ၊ ေက်ာက္ေဆာင္ႀကီးေပါ ့။  ။ 
ျပည့္စံုတဲ့ရက္၊ မရိွေလခ့ဲ၊ အိမ္သူသက္ထား၊ ဒီရင္ေသြးရတနာတုိ႔၊ 
ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့၊ ေပ်ာ္ဖြယ္စံအိမ္၊ေျဖသိမ့္စရာမရိွ၊ ေမတၱာရေငြေလး၊ 
တမ္းတလ်က္၊ ေျဖသိမ့္ႏုိင္သူမရိွေလခ့ဲ။ ခ်စ္ေသာေဖေဖ႔၊ ခ်စ္ဇနီးသက္ထား၊ 
ရင္တြင္းအေတြး၊ တမ္းတသံမ်ား၊ ညရက္ၾကာရွည္၊ အထီးက်န္စြာခံစားရေပါ့ ။   ။ 
ခ်စ္ေဖေဖ႔၊ ေနာက္ဆံုးခရီးႀကဳံေတြ႕ရခ်ိန္၊ အိမ္သူသက္ထား၊ ဒီခ်စ္ရင္ေသြးရတနာတုိ႔ 
ပူေဆြးရင္မွာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းလြင္ျပင္၊ေပ်ာက္ကြယ္သြားခ့ဲ၊ ျပန္ဆုံဖုိ႔ရန္၊  
မလွပႏုိင္၊ ဤေလာကမွာ ။  ရင္ထဲနာက်င္၊ ေမ့ႏုိင္မ့ဲရက္မရိွ၊ 
တမ္းတရက္မ်ား၊ ၾကာရွည္ခ့ဲေပါ့ ။ အိမ္သူသက္ထား၊ ဒီခ်စ္ရင္ေသြးရတနာတုိ႔၊ 
ေမ့ႏုိင္မဲ့ရက္၊ မဆံုးႏုိင္ခ့ဲ။ လူေတြအမ်ား၊ ေမ့ေပ်ာက္ခ့ဲေပမယ့္၊  
ေမ႔ႏုိင္မယ့္ရက္၊ မဆံုးခဲ့ေတာ့၊ ခ်စ္ရသူတို႔ႏွလုံးအိမ္မွာ၊ ဆန္းသစ္ၿမဲပါ။ ခ်စ္ေဖေဖရယ္ ။      
-------------------------------------------------------------------------------------- 

ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူပါ  ငယ္ငယ္(Sinai) 
ေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ့ ဘဝရဲ႕အသက္တာ ဝမ္းတစ္ထြာအတြက္ ရုန္းကန္ခ့ဲရ 
ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္မစ ေရွ႕ေလွ်ာက္ရမည့္ အေယာက္စီအသက္တာ  
ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူပါ အာမင္။ 
-------------------------------------------------------------------------- 

wvGJwacsmf   Samuel Soe Lwin 
vlom;wdkif; trSm;rSKdif; rdzl;wmrsm; / rodusdK;u|HjyK igqdkwJh rmewpfck/ 
vlom;wdkif; tdk? em? aouif; awmif;qk jyKzl;wmrsm;  
[dkrSm tajcr&Sd[k edpPudk ZGwfjiif;y,frSK/  
vlom;wdkif; bk&m;udk;pm;=uwmrsm; ESKwfzsm;rSmoHwljyK vufawG@rSm cgwJhtrSK/ 
wpfvGJ [pfac: vkyf&yfaz:um; wrvGefaemifa&;rSK bk&m;uG,fwJh &vm'fqk/ 

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

ေဖေဖ့၏ေက်းဇူးေတာ္   Snow (ရခုိင့္ေျမ) 
ရခုိင္ျပည္နယ္။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အမွတ္၃၄ ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ ဆရာႀကီး ကုိတင္ 

ဆုိလွ်င္ မသိသူ မရိွသေလာက္ပင္။ ညေန ရံုးဆင္းခ်ိန္ ၄နာရီဆုိလွ်င္ ဆရာ ႀကီး 
ဦးကုိတင္ဟု ေခၚေသာ ကၽြန္မ၏ ခ်စ္ေသာ ပါပါသည္ မပ်က္မကြက္ ေန႕တုိင္း တပ္တြင္း 
အရက္ျဖဴဆုိင္သုိ႕ ခ်ီတက္ေလ့ရွိသည္။ ညေန၇နာရီ ပံုမွန္အိမ္သုိ႕ ျပန္လာ တတ္သည္။ 
ျပန္လာလွ်င္ တစ္ေယာက္တည္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ျပန္လည္ တြဲေခၚ လုိက္ပ္ို႕ေပးေသာ 
တပည့္တစ္ေယာက္ေယာက္ေတာ့ အၿမဲပါလာတတ္သည္။ ၇နာရီ ေက်ာ္၍ အိမ္ျပန္ 
မေရာက္လွ်င္ ကၽြန္မတုိ႕ ညီအစ္မမ်ားက အိမ္ႏွင့္ အရက္ျဖဴဆုိင္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ 
လက္ဝဲလက္ယာ ဘယ္ညာၾကည့္ၿပီး လိုက္ရွာရသည္။ ေတြ႕လုိက္ ေတာ့ လမ္းေဘးမွာ 
ေမွာက္လ်က္သားေလးနဲ႕ေပါ့။ ကၽြန္မတုိ႕ တြဲေခၚ၍ ျပန္လာလွ်င္ ပါပါ ေျပာေနက် 
စကားေလးက ̏ပါပါမမူးပါဘူး ̋ဟု ျဖစ္သည္။ တစ္ေန႕ေတာ့ ၇နာရီ အခ်ိန္မွန္ 
အိမ္ျပန္ေရာက္လာသည္။ ထူးဆန္းပါေပ့။ တစ္ေယာက္တည္း ျပန္လာတာ ဘဲ။ ကၽြန္မတုိ႕ 
ညီအစ္မမ်ားက ေလွကားထိပ္မွ အေဖ့ကုိ အ့ံၾသစြာ ဝိုငး္ၾကည့္ေနေတာ့ ပါပါ ေျပာလုိက္ေသာ 
စကားမွာ ̏အုိး-ကုိယ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္ဘဲ၊ ဒီေန႕ လမ္းမွာ လုံးဝ မလဲဘ ဲ အိမ္ကို 
တစ္ေယာက္တည္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ပို႕ေဆာင္ေပးတဲ့အတြက္ ̋  ဟူ၏။ 

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

 ` မုိက္´ ေနာင္တ 
သခင္ - ေလာကရဲ႕ ဘဝသံသရာထဲ  ဒုကၡနဲ႔ဘ ဲစစ္ခင္းၿပီး တိုက္ပြဲဝင္လို႔ … 

ဘဝရဲ႕ ေရစုန္/ဆန္ ထဲသို႕ ေမ်ာပါခဲ့ရတဲ့… ငမုိက္သား အကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဝပါ … 
သခင္- အျပစ္လုပ္ရင္ သခင္ ၿငဳိးမာန္ဝင္သြားမယ္ဆိုတာ သိလ်က္နဲ႕ 
ေလာကီ တပ္မက္စရာ စည္းစိမ္ေတြၾကား ငမုိက္သား အကၽြႏု္ပ္တို႔  

စာတန္ရဲ႕ေသြးေဆာင္မႈေၾကာင့္ ထပ္လို႔မုိက္ခ့ဲျပန္ပါၿပီ ……… 
သခင္ - မသိတာလဲမဟုတ္၊ သိသိႀကီးနဲ႕မုိက္ခ့ဲမိတဲ့ အကၽြႏု္ပ္ ငမုိက္သားတို႕ရဲ႕  

ဒီခႏၶာကိုယ္ထ ဲဝိညာဥ္ခြန္အား စီးဆင္းေစဖုိ႕  
သခင္ရဲ႕ ေအးျမတဲ့ေမတၱာစြမ္းအားနဲ႕ လမ္းျပပုိ႔ေဆာင္လွည့္ပါ သခင္။ 
သခင္ရဲ႕ အၿပဳံး၊ သခင့္ရဲ႕ မ်က္ႏွာ၊ သခင့္ရဲ႕ ေျခေတာ္ရင္းသို႕ ……… 

ေမွ်ာ္ကိုးၾကည့္ၿပီး ေတာင္းပန္တိုးလွ်ဳိးလို႔ ဒီတခါလည္းဘ ဲ 
ငမုိက္သား အကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ေပးပါဦးလို႕ …… ။ 

----------------------------------------------------------------------------------- 
ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာတုိ႔သည္ မိမိတု႔ိအခ်ိန္၏။  ေဒသနာ၊ ၃း၁   မလြမ္းသူ (ပဲခူး) 

 သမၼာက်မ္းလာ ေဒသနာစာေစာင္ ဖတ္႐ႈ႐ံုနဲ႕ စိတ္႐ႈပ္ေထြးေစတယ္။ စာ 
ေရးသူ ေဒသနာဆရာက အသက္တာရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို တြက္ခ်က္ဖုိ႔ ရွာေဖြတာ 
ဘယ္မွာမွ မေတြ႕ေလဘူး။ အားလံုးဟာ အနတၱ သက္သက္ပဲတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ 
က်မ္းစာကုိ ဆက္ဖက္သြား ႏွလံုးသားေတြ ေလးလံ စိတ္ကိုအက်ည္းတန္ေစခ့ဲၿပီး 
အေမွာင္ တိုက္ထ ဲ ၀င္လုိက္သလုိ ခံစားမိရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒသနာဆရာ ႏိႈးေဆာ္ 
ထားတ့ဲ လွပတဲ့ အနာဂတ္ စကားေတြက  အထင္းသား ေပၚလြင္ေနတာမုိ႔ ဆုပ္ကိုင္ 
ဖမ္းထား ခြန္အားယူဖုိ႔ ျဖစ္လာျပန္တယ္။ ``ငါ ဆက္လက္ ရွာေဖြ စူးစမ္းေလေတာ့ 
ငါျမင္မိၿပီ၊ ဆင္ျခင္၏၊ စံုစမ္းၿပီး၊ ငါေတြ႕ေသာ အရာ၊ စစ္ေဆး ခ်င့္တြက္ေသာ အခါ ´´ 
ဆုိတဲ့ စကားစုမ်ားက ခြန္အားရစရာပါပဲ။ 
 ခပ္သိမ္းေသာ အမႈအရာ အနတၱသက္သက္ပါ ဆုိေပမယ့္ အဓိပၸါယ္ ရိွတ့ဲ 
ဘဝ ရရိွပုိင္ဆိုင္ႏုိင္ဖုိ႕က သခင္ဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အလင္း လမ္းျပျခင္းကုိ 
အမိန္႕ေတာ္အျဖစ္ နာခံ အေစခံစိတ္နဲ႕ ေလွ်ာက္လွမ္းမွ ႂကြယ္ဝျပည့္စံုတဲ့ လမ္း 
အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ ေက်းဇူးေတာ္ ေရာက္မွာ ဆုိပဲ။ 
ေနာက္ၿပီး သိမွတ္ထားစရာ သတင္းစကားအေနနဲ႕။ 

- လူသားတုိင္းက ေလာဘ မပါ တစ္ရက္စာသာ အသက္ရွင္သင့္တယ္တဲ့။ 
- ဒါတင္မက ထာဝရဘုရား စီမံျပင္ဆင္သမွ် လက္ခံၾကဖုိ႔လည္း လိုတယ္တ့ဲ။ 
- မနက္ျဖန္ဆုိတဲ့အရာ တူညီမႈ မရိွတာကုိလည္း ဆင္ျခင္ရမယ္တဲ့။ 
- သူ႕လို အုိမင္းတဲ့ထိ အက်ဳိးမရိွ ရွာေဖြစူးစမ္းမႈမ်ဳိး ေႏွာင္းလူ တစ္ေယာက္ 

တစ္ေလမွ မျပဳမိ ေစခ်င္တာမုိ႔ - 
``ယခု အသက္ပ်ဳိစဥ္ အခါပင္၊ သင့္ ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ကုိ ေအာက္ေမ့ 
ေလာ့´´လို႔ ဆိုထားတာဟာ ေရရွည္တည္ၿမ ဲအသက္တာထဲ စြဲေစဖု႔ိ သိမွတ္စရာ ျဖစ္ 
ေနတာမုိ႔ ဘုရားရွင္ မပါရင္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ကင္းၿပီး ဘုရားရွင္ပါမွ ျပည့္စံုႂကြယ္ဝ ဘဝ 
လွမယ္ ဆိုတာ ပုိၿပီးနားလည္ခြင့္ရသြားတာေပါ့ေလ။ ။   

----------------------------------------------------------------------------- 
သက္ေသခံခ်က္    မုိးမုိး 

ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲ ကိုးစားေလာ့။ ကုိယ္ဥာဏ္ကုိ အမီွ 
မျပဳႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ ထာဝရဘုရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ 
လမ္းခရီး တုိ႔ကုိ ပ့ဲျပင္ေတာ္မူမည္။(သုတၱံက်မ္း ၃း၅-၆) 
  ကၽြန္မ စကၤာပူကို စရိတ္ျငိမ္းျဖင့္ အလည္လာခြင့္ရမယ္ လို႕ ဘယ္တုန္းကမွ 
မထင္ခ့ဲပါ။ အဲဒီခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္မလ ဲ သူမ်ားေတြလိုပဲ စကၤာပူမွာ visit နဲ ့ဝင္လာျပီး 
အလုပ္ လာရွာခ်င္စိတ္ရိွခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုန္က်မယ့္စရိတ္ကုိ ကၽြန္မ မရင္းႏီွး 
ခ်င္ခ့ဲပါ ။ အဲဒီလိုသာ လာျပီး အလုပ္ရလို ့အဆင္ေျပသြားရင္ေတာ့ ဟုတ္ပါရဲ႕။ မရခဲ ့ 
ရင္ ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ ့ေပါ့။ ဘာလုိ ့ေတြးရလဆဲိုေတာ့ ကၽြန္မက အျခားသူေတြလုိ 
ျပင္ဆင္ေနျခင္း ဘာမွမရိွခဲ့ပါ။ အားက်ေနရုံ စိတ္ကူးေနရုံ သက္သက္ကေလးပါပဲ။ 
ႏုိင္ငံျခား သြားမယ္ဆုိရင္ အရင္ဆံုး Speaking ေတာ့သင္ရမွာေပါ့။ ဒါ့အျပင္ လုိအပ္တဲ့ 
International အသိအမွတ္ျပဳ certificate (သုိ႕) Diploma ေတြရယူဖုိ႕ႀကိဳးစား 
ေနရမွာေလ။ ကၽြန္မ ဘာမွ မလုပ္ခ့ဲပါ ။ ကၽြန္မက လက္ေတြ႕သမားေလ။ ေသခ်ာလား 
ေသခ်ာရင္ လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ လူမ်ိဴးပါ။ ကၽြန္မရဲ႕ ရန္ကုန္က အလုပ္ကလဲ ေနရာ 
ေကာင္းေကာင္း တခုမွာ အဖဘုရား ေပးထားခဲ့တာကုိး။ ယံုၾကည္သူ ျဖစ္လို ့ ငါ ဆုိတဲ့ 
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ocifhpum;  3 -114

မာန္မာန အျပင္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ မျပခဲ့ေပမယ့္ ကၽြန္မ အတြင္းစိတ္ကေလးထဲမွာေတာ့ 
ရိွခ့ဲပါတယ္။ 
  ဘုရားကို ကိုးစားျခင္း ရိွေပမယ့္ ကၽြန္မရဲ႕ အေတြးေတြနဲ႕ ျဖစ္ႏုိင္၊ မျဖစ္ႏုိင္ 
ကုိ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္တတ္တ့ဲသူပါ။ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အရာလို ့ ခံယူမွသာ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားထံ 
ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္ အပ္ႏံွေလ့ရိွခ့ဲတာပါ။ အဖဘုရားရွင္ဟာ အရမ္းကို ေကာင္းျမတ္ 
တဲ့  သူဖန္ဆင္းထားတဲ့ သားသမီး အေယာက္စီတုိင္းရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးေတြကို သိတဲ့ 
တစ္ပါး တည္းေသာ အသက္ရွင္တဲ့ ဘုရားပါ။ ခံယူခ်က္ မွားေနတဲ့ ကၽြန္မကို ခ်စ္ျခင္း 
ဂရုဏာနဲ႕ သြန္သင္လမ္းျပခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မ ဒီလိုနဲ႕ တစ္ေန႕မွာ စင္ကာပူက အစ္မလို 
လ ဲခင္ရတဲ့ သူငယ္ခ်င္းက ကၽြန္မကုိ လာလည္ဖုိ႕ ေခၚပါတယ္။ သူက ကၽြန္မနဲ ့ အရင္ 
အလုပ္မွာ အတူတူ လုပ္ခဲ ့ၾကတာပါ။ ကၽြန္မရဲ ့ senior ပါ။ ကၽြန္မ မထင္ထားပါဘူး။ 
သူနဲ ့က သိပ္မွ အဆက္အသြယ္ မရိွေတာ့တဲ့အခ်ိန္ေလ။ သူက ကၽြန္မကို လူပဲ လာခ့ဲ 
ပါ။ ကုန္က်စရိတ္ (စားစရိတ္၊ ေနစရိတ္၊ ေလယာဥ္စရိတ္ အစစ အရာရာ) အားလုံး 
တာဝန္ ယူတယ္တဲ့ ။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေလ။ ဘုရားရွင္က သူ႕ သားသမီး 
စိတ္ကုိ သိပ္သိတာ။ အဲဒီေလာက္ ကၽြန္မ သူငယ္ခ်င္းက တာဝန္ယူတာေတာင္ ကၽြန္မ 
က  အင္း - ငါေတာ့ သြားလည္တာ ဟုတ္ပါျပီ။ လည္တယ္ ဆုိတာထက္ လာရင္း 
အလုပ္ရွာဖုိ႕ပါ၊ သူငယ္ခ်င္းကလ ဲအလုပ္ရွာဖုိ႕အတြက္ ေခၚေပးတာပါ။ အလုပ္ ရမရ 
သာ အာမခံ မေပးႏုိင္တာေလ။ အဲဒီအခ်ိန္ ကာလပုိင္းက စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း 
ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေပါ့၊ အလုပ္ေတြ လူေလ်ာ့လုိ ့ ျပန္လာၾကသူေတြကလ ဲအမ်ားၾကီးပဲ၊ 
သတင္း ေတြမွာလ ဲဒီအေၾကာင္းေတြပ ဲဦးစားေပး ေရးေနၾကတာေလ ။ ဒီလို ကၽြန္မရဲ ့ 
ကုိယ့္ ဦးေႏွာက္ေသးေသးေလးနဲ႕ ငါက ဘာမွတတ္တာလ ဲမဟုတ္ဘူး။ ဘာလက္မွတ္ 
ညာ လက္မွတ္ေတြလ ဲမရိွ။ ယုတ္စြအဆုံး အဂၤလိပ္စကား ေျပာဆိုလုိ ့ how are you 
ေတာင္ ေကာင္းေကာင္း မေျပာႏုိင္ဘူးေလ။ ပုိက္ဆံတျပား မွ မကုန္တာေတာ့ 
ဟုတ္ပါရဲ႕  ငါအခု လုပ္ေနတဲ့အလုပ္က ခြင့္မရင္ အလုပ္ကထြက္ရမွာေလ။ visit 
ဆုိေတာ့ ၂ လ ေလ။ ကၽြန္မ လုပ္ခ့ဲတဲ့ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ ခြင့္ ႏွစ္လ မေျပာနဲ ့ 
တစ္လ တင္တဲ့ သူေတာင္ မရိွဘူး။ အလုပ္ကလဲ ေနရာေကာင္း ရထားေတာ့ စြန္ ့ရမွာ 
တြန္႕ေနတာေပါ့။ ကၽြန္မက မေသခ်ာရင္ ဘာမွ မလုပ္ခ်င္ဘူးေလ အဖဘုရားရွင့္ 
ေျခရာေတာ္က ကၽြန္မ အေပၚစုံလင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးျပီးသား။ သူမတတ္နုိင္တာ မရိွဘူး 
ဆုိတာကုိ ကၽြန္မ နဲနဲမွ မစဥ္းစားခ့ဲပါ။ ကုိယ့္ဘာသာ ျဖစ္ႏုိင္၏။ မျဖစ္ႏုိင္၏ ကိုပဲ 
တြက္ခ်က္ ေမာပန္းေနတာေပါ့၊ အဲဒီလိုနဲ ့ ကၽြန္မ သူေဌးကုိ ခြင့္ေတာင္းၾကည့္မယ္ေပါ့။ 
ဒီလုိနဲ႕ ကိုယ့္ဘာသာကုိယ္ တိတ္တိတ္ေလး ျပင္ဆင္ေနခ့ဲတာေပါ့။ ဒီလုိေျပာရင္ 
သူေဌး ခြင့္ျပဳမလား။ ဘယ္လုိေျပာရင္ ခြင့္ျပဳႏုိင္မလဲလုိ႕ ေတြးရင္း မစားနုိင္ မအိပ္နုိင္ 
ေပါ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္က ကၽြန္မကုိျပံဳးျပီး ထိုင္ၾကည့္ေနမွာပဲ။ အဲဒါနဲ႕ ေနာက္ 
တစ္ပါတ္ေလာက္ၾကာေတာ့၊ ကဲ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္၊ ဘုရား အလုိေတာ္ပဲလို ့ စိတ္ဒုံးဒုံးခ်ျပီး 
သူေဌးထိုင္တဲ့ ရုံးကုိ သြားပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာ စဥ္းစားရင္း မတတ္ႏုိင္ 
ေတာ့မွ ဘုရားကို လြဲခ်ခဲ့တာပါ။ ဘုရားရွင္က သူဖန္ဆင္းထားတဲ့ ကၽြန္မ အေၾကာင္းကုိ 
သိျပီးသားေလ။ ဒါနဲ႕ သူေဌးနဲ႕ ေတြ႕ျပီး ကၽြန္မက ခြင့္ေတာင္းဖုိ႕ စကားအစပ ဲ ရိွေသး 
တယ္ သူေဌးက ဘယ္သူ ေျပာျပထားမွန္းမသိဘူး အားလုံးသိျပီးသား ျဖစ္ေန တယ္။ 
သူက ကၽြန္မကို ခြင့္ကို လုိသေလာက္ ေပးတဲ့အျပင္ ထားခ့ဲရမယ့္ အလုပ္အတြက္ စိတ္ 
မပူဖုိ႕ေတာင္ ျပန္ေျပာတယ္။ အကယ္၍ အလုပ္ရခ့ဲရင္ေတာင္ အဆင္မေျပလို ့ ရန္ကုန္ 
ျပန္လာမယ္ဆိုရင္ ျပန္လာလုိ႕ရေအာင္ ေနာက္ထပ္ ခြင့္ ၆လ ေတာင္ ထပ္တုိး ေပး 
ထားတယ္။ ကၽြန္မ ဘာေျပာရမွန္းမသိဘူး ဘယ္လုိျဖစ္တာပါလိမ့္ေပါ့ ကၽြန္မ မွာေတာ့ 
စိတ္ပင္ပန္းလိုက္ရတာ။ ခုေတာ့.....  အဲဒီအခ်ိန္က်မွ အံၾသဖြယ္ ဘုရားရ ဲ ့ ျပင္ဆင္ 
ထားေပးမႈကို ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ရတယ္။ 

အဲဒါေပမယ့္ ကၽြန္မ ဆက္လက္ ကုိယ့္ညာဏ္ကို အသုံးျပဳေနတုံးပ ဲကိုယ္ 
ေတာ္ရွင္ကလ ဲသိတယ္။ ဘာလုိ႕လဲဆုိေတာ့ အလုပ္ ထြက္စရာ မလုိေတာ့ စကၤာပူ 
သြားလည္ျပီး ျပန္လာ ေအးေဆးေပါ့။ အလုပ္ရဖုိ ့ဆိုတာ ကၽြန္မန ဲ ့အေဝးၾကီးပါ ၅% 
ေလာက္ပဲ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရိွတာေလ။ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ပဲ အမီွျပဳတုံးေပါ့။ ဒါနဲ႕ပဲ စကၤာပူ 
ေရာက္လာခ့ဲပါတယ္။ ေရာက္ေတာ့ စျပီး အလုပ္ရွာၾကည့္ဖုိ႕ သတင္းစာေတြ ဖတ္ပါ 
တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မက အလုပ္ေလွ်ာက္ဖုိ႕ တြန္႕ဆုတ္ေနပါတယ္။ အဂၤလိပ္ စကား 
မွ ေကာင္းေကာင္း မေျပာတတ္တာေလ။ အဲဒါကုိ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ သိေတာ့ ကၽြန္မကုိ 
စကၤာပူ ေရာက္ျပီး ၃ရက္ေလာက္ Online မွာအဆက္သြယ္ မရိွတာၾကာျပီ ျဖစ္တဲ့ 
ကၽြန္မ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ သူငယ္ခ်င္းေဟာင္း တစ္ေယာက္နဲ႕ေတြ႕ေတာ့ ႏႈတ္ဆက္ 
ရင္း သူကလဲ စကၤာပူမွာ ျဖစ္ေနတယ္။ ဘာကူညီရမလလဲို႕ သူေမးေတာ့ ကၽြန္မက 
ခပ္တည္တည္နဲ ့အလုပ္ ရွာေပးလို ့ ေျပာလိုက္တယ္ ဒါေပမယ့္ ေျပာလုိက္ပါေသး 

တယ္ ''ငါ အဂၤလိပ္စကား ေကာင္းေကာင္း မတတ္ဘူးလုိ႕။ အ-ဲေနာက္ေန ့လ ဲက်ေရာ 
သူက သူတုိ ့ရုံးမွာ ဖိလစ္ပုိင္မေလး တစ္ေယာက္ အလုပ္ ထြက္သြားျပီတဲ့။ ကၽြန္မကို 
CV ပုိ႕ေပးတဲ့ သူ ေထာက္ခံေပးမယ္တဲ့ ရတာ မရတာကေတာ့ ေသခ်ာ အာမ မခံဘူး 
ေပါ့ ။ ကၽြန္မလ ဲ တြန္႕ဆုတ္ဆုတ္နဲ႕ ေပးသာ ေပးလုိက္တယ္ မျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ပါဘူး 
ေပါ့။ တစ္ရက္ပဲ ၾကာတယ္ သူတုိ႕ သူေဌးက အင္တာဗ်ဴးမယ္တဲ့။ အဲဒီမွာတင္ ကၽြန္မ 
အၾကီးအက်ယ္ ဒုကၡ ေရာက္ေတာ့တာေပါ့။ ဘယ္လို လုပ္မလဲ  ကၽြန္မ တြက္ထားတာ 
စကၤာပူ ေရာက္ျပီး ၁လ ေလာက္မွာ အင္တာဗ်ဴး သြားဖုိ႕ အဂၤလိပ္စကား ေျပာ အရင္ 
ေလ့လာ လုိက္အုံးမယ္ေပါ့။ ျပီးမွ က်န္တ့ဲ တစ္လမွာ အလုပ္ေတြ ေလွ်ာက္ျပီး 
အင္တာဗ်ဴး ဝင္မယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္က ကၽြန္မကုိ သြန္သင္ဖုိ ့အတြက္ 
လမ္း ေၾကာင္း ေျပာင္းေပးခဲ့တယ္။ အဲဒါနဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လုပ္ခ့ဲတယ္။ သူေဌးက တျခား 
ႏုိင္ငံမွာ ဆိုေတာ့ skype နဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လုပ္ခ့ဲတယ္။ ဘာေမးမွန္း မသိပါဘူး။ ကၽြန္မ 
သူငယ္ခ်င္းက ေဘးကေန ျပန္ေျဖဖုိ႕ စာသားကုိ အဂၤလိပ္လို ေျပာျပေပးေနတာကို 
လုိက္ရြတ္ ေနတာပဲရိွတာ။ ကိုယ္ေတာ္ဘုရားက စီစဥ္ျပီးသားေလ ကၽြန္မ အတြက္ 
လုိအပ္တဲ့ အေထာက္အမေတြ ေသးေသးေလးက အစေပါ့ သူေဌးရဲ႕ စိတ္ကုိလည္း 
ျပင္ဆင္ ေပးထားလုိ႕ သူေဌးက ဘာေျပာလဲဆုိေတာ့ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ကသင္လုိ႕ 
ရပါတယ္တဲ့။ အက်င့္စာရိတၱပဲ သင္လို႕ မရတာတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ သူလက္ခံႏုိင္တယ္ဆိုျပီး 
ေနာက္ေန႕မွာ အလုပ္စတင္ ခန္႕လိုက္ပါတယ္။ စကၤာပူေရာက္ျပီး ၇ ရက္ေျမာက္ေန႕ 
မွာ ကၽြန္မအလုပ္ စဆင္းေနရပါျပီ။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ဘုရားဟာ သူ႕ကုိ အၾကြင္းမဲ့ 
ကုိးစားဖုိ႕ အရာခပ္သိမ္းကုိ သူတတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ကၽြန္မကုိ သြန္သင္ခ့ဲပါျပီ။ ဘုရား 
သခင္ရဲ႕ အံၾသဖြယ္ ခ်စ္ျခင္းဂရုဏာႏွင့္ လက္ရာေတာ္ကို ကၽြန္မ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေက်းဇူး 
ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းရင္း ေနာင္တမ်ားနဲ႕ ကုိယ္ေတာ္ ထံေတာ္ပါး တုိးဝင္ကာ ကိုးစားျခင္းျဖင့္ 
စတင္ အသက္တာသစ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရပါတယ္။ 

''ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ ကုိးစားေလာ့။ ကုိယ္ဥာဏ္ကုိ အမီွ မျပဳႏွင့္။ 
သြားေလရာရာ၌ ထာဝရ ဘုရားကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီး တုိ႔ကုိ 
ပဲ့ျပင္ေတာ္မူမည္။ " အရင္တုံးက ဒီက်မ္းခ်က္ေလးကုိ ဖတ္ေနေပမယ့္ စိတ္ႏွလုံး ထဲက 
နာခံျခင္း မရိွခ့ဲပါဘူး။ ကိုယ့္ရဲ ့စံႏႈန္းထဲမွာပဲ အသက္ရွင္ေနခ့ဲတာပါ။ ယခုမွာေတာ့ 
ကၽြန္မဟာ ဘာမွမရိွလည္း ဘာမွမဟုတ္လဲ ဘာမွမတတ္ႏုိင္လ ဲ မစုိးရိမ္ ေတာ့ပါဘူး။ 
ဘုရား သခင္ဟာ အတုိင္းအတာ မရိွ၊ အေျခအေန မရိွ၊ သတ္မွတ္ခ်က္မရိွ၊ ခပ္သိမ္း 
ေသာ အမႈအလုံးစုံကို တတ္စြမ္း ေအာင္ႏုိင္တဲ့ ၾကီးျမတ္တဲ့ တစ္ပါးတည္းေသာ 
အသက္ ရွင္ေသာ ဘုရားပါ။  
"ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားေသာသူ၊ ထာဝရဘုရားကို မိမိကုိးစားရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေစေသာ 
သူသည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကုိ ခံအပ္ေသာသူျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ကား၊ ေရရိွေသာ အရပ္၌ စုိက္၍ 
ျမစ္နားမွာ အျမစ္ျဖာသျဖင့္၊ ပူေသာအရိွန္ ေရာက္ေၾကာင္းကိုမသိ၊ အရြက္ မညိဳးႏြမ္း၊ မိုဃ္းေခါင္ 
ေသာ ကာလ၌ စုိးရိမ္စရာမရွိဘဲ၊ အစဥ္အျမဲအသီးကုိသီးတတ္ေသာ အပင္ႏွင့္ တူ၏။" 
ေယရမိ  (၁၇း၇-၈) 

အဖဘုရား က ကၽြန္မတို႕ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာျပီးသားပါ။ သူ႕ကုိ ကုိးစား 
ေသာသူ၏ အသက္တာသည္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ အသက္တာ ျဖစ္ 
ေစမည့္အျပင္ အျခားေသာသူမ်ား၏ စုိးရိမ္ျခင္းအသက္တာႏွင့္မ်ားစြာ ျခားနားကာ 
ဒုကၡ မ်ားထဲမွာပင္လွ်င္ အသီးမ်ားႏွင့္ အစဥ္ျပည့္ေသာအသက္တာ ျဖစ္ေပမည္။ သုိ႕ 
ျဖစ္ပါ၍ ခ်စ္ေသာ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားကို အနည္းငယ္ သက္ေသခံ ေဝမွ်ရင္း 
မိမိတို႕ အေယာက္စီတိုင္း အသက္တာ တစ္ေလွ်ာက္ဘုရားရွင္ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျပန္လည္ ဆန္းစစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ထံပါး ကိုးစားအပ္ႏံွျခင္း အသက္တာျဖင့္ ဆက္လက္ 
ေလွ်ာက္လွမ္း နုိင္ၾကပါေစလုိ႕ အေယာက္စီတုိင္းအေပၚ ဝိညာဥ္ခြန္အား ရရိွႏုိင္ၾက 
ပါေစ။ ဘုရားရွင္ရဲ ့ဘုန္းသာ၍ ထင္ရွားပါေစ.. အာမင္။   ။ မုိးမုိး 

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

``အနာဂတ္၏ဥယ်ာဥ္မွဴး´´ မာရာနသာ နီနီခုိင္ 

 အလြဲ မယူၾကႏွင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ မထီမ့ဲျမင့္ျပဳျခင္းကို ခံေတာ္မမူ။ 
လူသည္ မ်ဳိးေစ့ ႀကသဲည့္ အတုိင္း အသီးအႏံွကုိ ရိတ္ရလိမ့္မည္။ ဂလာ 6း7 
 လူတစ္ဦးရဲ႕ ဘဝဟာ အနာဂတ္က အေရးႀကီးပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ 
ဘာေတြ ရည္မွန္းၿပီး ဘာေတြ လုပ္မလဆဲိုတာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေရဗကၠာ ဟာ 
လည္း သူရဲ႕အခ်စ္ဆုံး သားအတြက္ အနာဂတ္ရဲ႕ ဥယ်ာဥ္မွဴးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ``ဝမ္း 
အတြင္း၌ တည္ေသာ သူငယ္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္ၾက၏ အမိ ကလည္း  
ထုိသို႔ ျဖစ္၍ ငါ၌ အဘယ္အမႈ ေရာက္ပါလိမ့္မည္နည္းဟု ဆုိသျဖင့္ ထာဝရဘုရားကုိ 
ေမး ေလွ်ာက္ျခင္းငွါ သြားေလ၏။ ထာဝရဘုရားကလည္း သင္၏ ဝမ္းအတြင္း၌ လူမ်ဳိး 
ႏွစ္မ်ဳိးရိွ၏။ လူတစ္မ်ိဳးသည္ တစ္မ်ိဳးထက္ အားႀကီးလိမ့္မည္။ အႀကီးသည္ အငယ္၌ 
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ocifhpum;  4 -114

ကၽြန္ခံရလိမ့္မည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏ (က 25း23-24) 
ဘုရားသခင္ ႏွင့္ ေရဗကၠာတုိ႔ စတင္ ေျပာဆိုေသာ စကားအရ 
သားငယ္အေပၚမွာ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာရိွေၾကာင္းကို သိ၍ 
ေရဗကၠဟာ သားငယ္ကုိ ပုိခ်စ္ခဲ့ပါတယ္။ 
 ယာကုပ္ အေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ 
``ယာကုပ္ကား တဲ၌ ေနတတ္၍ စိတ္ ေကာင္းေသာသူ ျဖစ္၏။ က 
25း27 သူ႕မွာ ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္တဲ့စိတ္ မရိွပါ ဘူး တဲထဲမွာ ေနၿပီး 
အလုပ္ဟူသမွ်ကုိလည္း ကူလုပ္ေပး ေသာေၾကာင့္ စိတ္ေကာင္း ရိွသူ အျဖစ္နဲ႕ 
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
 ယာကုပ္ရဲ႕ဘဝ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စတင္သလဲဆုိရင္ တေန႔မွာ ငါအသက္ႀကီး 
၍ ေကာင္းႀကီးေပးမယ္လုိ႔ သားအႀကီး ဧေသာကုိ ေျပာသံကုိၾကားေသာ ေရဗကၠာက 
သားအငယ္ ယာကုပ္ကိုေခၚကာ အမဲဟင္းကုိ ခ်က္ေပးမယ္ ဧသာ အျဖစ္နဲ႕ အဖထံကို 
သြားဖုိ႔အတြက္ အမိက လိမ္ခုိင္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမိရဲ႕ လိမ္ခုိင္းသံကို ယာကုပ္ 
ၾကားေတာ့ သူက အဖကုိ မလိမ္ခ်င္ပါဘူး ယာကုပ္ အေမကုိ ဘာျပန္ေျပာသလဲ 
ဆုိေတာ့ ``ကၽြႏု္ပ္ကို လွည့္စားေသာသူဟူ၍ ထင္သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ မဂၤလာကို 
မရဘ ဲက်ိန္ျခင္း၊ အမဂၤလာကုိသာ ခံရလိမ့္မည္ဟု အမိကို ဆုိေလ၏။´´ က 27း12 
ယာကုပ္ဟာ အင္မတန္မွ ျဖဴစင္႐ိုးသားပါတယ္။ အဲဒီမွာ အေမျဖစ္သူက ဘယ္လို 
ထပ္၍ ေျမွာက္ေပးသလဲဆိုရင္ ငါ့သာ၊ သင္ခံရေသာ က်ိန္ျခင္း အမဂၤလာသည္ ငါ၌ 
သင့္ေရာက္ ပါေစ။ က 27း13 လုိ႕ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႕ အေမက ခုိင္းေတာ့ 
ယာကုပ္က အဘထံသို႔ သြားပါတယ္။ 
 ယာကုပ္ဟာ လိမ္ျခင္း ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ကုိ စတင္ က်ဴးလြန္ပံုက ``ယာကုပ္ 
က လည္း အကၽြႏု္ပ္ကား သားအႀကီး ဧေသာ ျဖစ္ပါ၏။´´ က 27း19 အဲဒီမွာ ယာကုပ္ 
ဟာ လိမ္ျခင္း မ်ဳိးေစ့ကို စတင္ၿပီး ဖခင္အေပၚမွာ ႀကဲခဲ့ပါတယ္။ ``ကုိယ္ႏႈတ္ႏွင့္ 
တစ္ပါးကုိ မလွည့္စားႏွင့္ ´´ သု 24း28။ ယာကုပ္ဟာ အမွတ္မထင္ ျပဳလုပ္မိတဲ့ 
အက်ဳိး အျပစ္ကုိ ဦးႀကီး လာဗန္ထံ၌ အေစခံျခင္းျဖင့္ ျပန္ခံရပါတယ္။ သမီး 
ရာေခလႏွင့္ ေပးစားရန္ သေဘာတူၿပီး အခ်ိန္ေစ့ေတာ့ သမီးအႀကီး ေလအာႏွင့္ လိမ္၍ 
ေပးစားျခင္းခံရျပန္ပါတယ္။ သူ ခ်စ္လြန္း၍ ရာေခလအတြက္ ထပ္ အေစခံရၿပီး သူရဲ႕ 
ဘဝမွာ ဦးေလးရဲ႕ လွည့္စားျခင္းကို ခံရၿပီးသာမက သားမ်ားရဲ႕ လွည့္စားမႈကို ထပ္ခံ 
ရပါတယ္။ ခ်စ္သား ေယာသပ္ကုိ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ေရာင္းစားၿပီး ေတာ့ ဖခင္ ယာကုပ္ကို 
ေယာသပ္လမ္း၌ အေကာင္ ကုိက္စားခံရၿပီဆို၍ လိမ္ခ့ဲပါတယ္။ သားအတြက္ေၾကာင့္ 
ယာကုပ္ တစ္သက္လုံး အလိမ္ခံဘဝႏွင့္ စိတ္ဆင္းရဲကာ ေနသြားရပါတယ္။ 

အေဖက ယာကုပ္လိမ္မွန္းသိလို႔ စိတ္ဆိုးရင္ က်ိန္ျခင္းကို အေမပဲ ခံရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယာကုပ္ဟာ သူကိုယ္တိုင္ အေဖကို လွည့္စားခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
``သူတို႔ က်င့္ေသာ အက်င့္ သူတုိ႔ ကုိယ္တိုင္ျပဳေသာ အမႈႏွင့္ အေလွ်ာက္ အက်ဳိး 
အျပစ္ကုိ ငါေပးဆပ္မည္။´´ ေယရ 25း14။ မိခင္က သားကုိခ်စ္၍ ျပဳခုိင္းတာပါပဲ။ 
ယာကုပ္ကလည္း မိခင္စကား နားေထာင္တာပဲ။ ေကာင္းတာပ ဲ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က 
ကုိယ္ျပဳတဲ့ အမႈကုိ ကုိယ္ပဲခံရမွာ အျပစ္ေပးမယ့္ သူဟာလည္း ဘုရားသခင္ပဲ ျဖစ္ 
ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သားသမီးကိုခ်စ္၍ အလုိလိုက္၍ လုပ္ခုိင္းတာ မွန္သမွ်ဟာ 
ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ႏွင့္ ညီရဲ႕လားလုိ႔ စဥ္းစားသင့္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ 

ေရဗကၠာက သားအေပၚမွာ ထားတ့ဲေမတၱာဟာ သူ႕ဘဝအတြက္ 
ဝမ္းနည္းစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ သားစဥ္ ေျမးဆက္ သူတပါးရဲ႕တိုင္းျပည္မွာ ကၽြန္ဘဝႏွင့္ 
ႏွစ္ေပါင္း ၾကာျမင့္စြာ ေနထုိင္ရပါသည္။ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ကုိ ပုိင္းျခား သိရိွ 
ကုိယ့္သားသမီးရဲ႕ အနာဂတ္၏ ဥယ်ဥ္မွဴးမ်ားျဖစ္တဲ့ မိခင္ ေရဗကၠာရဲ႕ ဆံုးမျခင္း 
ကေတာ့ ယာကုပ္ တသက္တာမွာ ေနာင္တ ရစရာ မ်ားစြာရိွမွာပါပဲ။ အနာဂတ္ရဲ႕ 
ဥယ်ာဥ္မွဴးမ်ား ျဖစ္တဲ့ မိခင္၊ ဖခင္တုိ႕ရဲ႕ လက္မ်ားေပၚတြင္ သားသမီးမ်ားကို ဘယ္လုိ 
ပံုသြင္း မလဆဲိုတာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ အနာဂတ္ 
၌ လွပေသာ အသီးမ်ားအျဖစ္ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္၊ 
ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ ႏူးညံ႔သိမ္ေမြ႕ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ 
ခ်ဳပ္တည္းျခင္း။ ဂလာ 5း12 အသီးမ်ားစြာ သီး၍ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ သ႑ာန္ တူေအာင္ 
သြန္သင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ သားသမီးမ်ား ႀကီးျပင္းလာေသာအခါတြင္ ``သူ၏ သားသမီး 
တုိ႔သည္ ထ၍ အမိကို ေကာင္းႀကီး ေပးတတ္ၾက၏။´´ သု 31း28 သားသမီးႏွင့္ မိဘ 
အျပန္အလွန္ အ႐ုိအေသေပး၍ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မိခင္မ်ားေန႔မွာ သာယာခ်မ္းေျမ႕ေသာ 
မိသားစုကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ပါေစ။ အားလံုးရဲ႕ အေပၚမွာ ႂကြယ္ဝေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ 
အျဖာျဖာ က်ေရာက္ပါေစ။ ။ မာရာနသာ နီနီခုိင္ 

ခ်ီးမြမ္းဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းမွတပါးကၽြႏု္ပ္ဘယ္အရာမွမတတ္ႏုိင္ပါ။ 
က်မ္းခ်က္ ဆာလံ ၁၅၀ 

ကၽြႏု္ပ္တို႕ရဲ႕ အသက္တာမွာ ဆာလံ ၁၅၀မွာ ေဖာ္ျပသကဲ့သုိ႕ ခ်ီးမြမ္းမယ္။ 
သီဆိုမယ္။ သက္ေသခံမယ္။ ေဟာေျပာမယ္။ နံနက္ဝတ္ ညဝတ္ တစ္ဦးခ်င္းဝတ္ 
ျပဳမယ္။ မိသားစုနဲ႕ ေဝးေနရလ ဲကၽြႏ္ုပ္တို႕ ဇနီးေမာင္ႏံွ အိမ္ေထာင္ဝတ္ကုိ ျပဳတယ္။ 
ေယာ႐ႈ ၁း၉ မွာ ေရးထားတဲ့အတုိင္း က်မ္းစာဖတ္၍ သားသမီး ႏွစ္ေယာက္စလုံးကို 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ လက္ေတာ္ထ ဲဆက္ကပ္အပ္ႏံွပါတယ္။ စာမဖတ္ခင္၊ က်မ္းစာဖတ္ဖုိ႕ 
ကေလး ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို သြန္သင္တယ္။ လမ္းျပတယ္။ ေက်ာင္း မသြားခင္ 
ဆုေတာင္း က်မ္းစာဖတ္၍ ဘုရားေစာင့္ထိန္း လမ္းျပပုိ႕ေဆာင္ဖုိ႕ ေန႕ညမျပတ္ ဘုရား 
လက္ေတာ္ထ ဲထည့္တယ္။ ကေလးေတြနဲ႕ နံနက္ဝတ္ ညဝတ္ေတြမွာ ဆာလံ ၁။ ဆာ 
၁၂၁။ ဆာ ၂၃။ ဆာ ၉၁။ သုတံၱ ၃း၁-၁၄ ကုိ ရြတ္ဆုိ ဆက္ကပ္ျခင္းအားျဖင့္ 
သားသမီး ႏွစ္ေယာက္စလုံးကို ပညာတတ္ေျမာက္ခြင့္ကို ဘုရားေပးပါတယ္။ ဘုရား 
ဆုေတာင္းတဲ့အခါမွာ ႏုိင္ငံျခားကို သြားခြင့္ရဖုိ႕ ဆုေတာင္ေပးပါတယ္။ ဘုရားသခင္က 
သမီးေလးကုိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ သြားေရာက္ေနထိုင္ဖုိ႕ အခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 
သားေလး ဆုိရင္လ ဲဘြဲ႕ရၿပီး သေဘၤာသား အလုပ္ကုိ ရတဲ့အျပင္ အရာ႐ိွ စာေမးပြဲကုိ 
ေျဖဖုိ႕ အခြင့္ရခ့ဲပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ရဲ႕ အိမ္ေထာင္မွာ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ 
ျခင္းမွ တပါး ဘယ္အရာမွ မရိွပါ။  ။ ခ်စ္ 

-------------------------------------- 
လက္နက္စုံဝတ္ဆင္စုိ႔  နန္းရထုိက္ (က.န.ခ) 

 ႏွစ္သစ္မဂၤလာပါ လုိ႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ႏွစ္သစ္ 
ထဲကို တဖန္ျပန္လည္လို႔ ရရိွေနပါၿပီ။ တစ္ႏွစ္တာလုံး ကုိယ္က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္ရဲ႕ 
ခ်မ္းသာျခင္း မ်ားစြာနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း 
ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ အသက္တာမွာ ကိုယ္လုိခ်င္တဲ့အရာ ကုိယ္ ဆုေတာင္းလုိ႔ ဘုရား 
က အေျဖေပးခဲ့ရင္ ေက်းဇူးေတာ္ကို အထပ္ထပ္ ခ်ီးမြမ္းေနမိတယ္။ တကယ္ေတာ့ 
ကၽြန္မတို႔ အသက္တာမွာ မေတာင္းဘဲရတဲ့ ဆုေက်းဇူး ေကာင္းႀကီးေတြ အမ်ားႀကီး 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဆုေက်းဇူး ေကာင္းႀကီးေတြကို ေရတြက္ခ်ီးမြမ္းမယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္တိုင္း၊ 
နာရီတိုင္း၊ စကၠန္႔တုိင္းမွာ ခ်ီးမြမ္းလို႔ မကုန္ဘူး။ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဟာ ကၽြန္မ 
တုိ႔အတြက္ လုပ္ေနက်အတုိင္း အေလ့အထ တစ္ခုလို ျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ထမင္း 
မစားခင္ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေပမယ့္ ထမင္းစားၿပီး တစ္ဖန္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းမ့ဲ 
သူ အလြန္နည္းပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ခံစားေနရတဲ့ ဆုေက်းဇူး ေကာင္းႀကီးေတြကို အလို 
ေတာ္နဲ႔အညီ လိုက္ေလွ်ာက္ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ မလြယ္ဘူး။ ႏွစ္သစ္ ဝင္ခါစ 
ဆုိရင္ ငါ အလုိေတာ္နဲ႔အညီ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ၿပီး လိုက္ေလွ်ာက္ အသက္ရွင္ဖုိ႔ 
ႀကိဳးစားၾကတယ္။ စာတန္ရဲ႕ ပရိယာယ္အားျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ဘ ဲ ျပန္လည္ 
က်႐ႈံးခဲ့ရၿမဲ။ ေကာင္းကင္ထက္ ေျမႀကီးက ဆြဲအား ပုိေကာင္းေနတယ္။ ႏွစ္သစ္ထဲမွာ 
႐ုိးသား ေျဖာင့္မတ္စြာနဲ႔ အလုပ္ လုပ္ေဆာင္တတ္ဖုိ႔ သမၼာတရားနဲ႔ ၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ 
လမ္းျပ သြန္သင္မႈအတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္အသက္ရွင္ဖုိ႔လိုတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ႏွလံုးသား 
ထဲမွာလည္း လူတစ္ဦးခ်င္းကုိ ေမတၱာနဲ႔ ၾကည့္ျမင္ ဆက္ဆံတတ္ဖုိ႔လည္း လုိတယ္။  
 ဘုရား မပါဘ ဲေမွာင္မုိက္ဖုံးလႊမ္းေနတဲ့ ကမၻာေလာကႀကီးမွာ ေလွ်ာက္လွမ္း 
အသက္ ရွင္ဖုိ႔ မလြယ္ဘူး။ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ပညာအလင္း၊ အစြမ္းသတိၱ၊ 
ရႊင္လန္းျခင္း ဘုန္းအသေရကို ျဖစ္ေစတဲ့ ဘုရား။ ႏွစ္ေဟာင္းက ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲတဲ့ အျပစ္ 
ေဟာင္း ေတြကုိ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္စရာ မလုိဘူး။ လူေဟာင္းရဲ႕ အသက္တာကို 
စြန္႔ၿပီး ဒီေန႔ ကိုယ္ ဘာလုပ္မလဲ အေကာင္းဆံုးလုပ္ဖို႔လိုတယ္။ မနက္ဖန္ ေတာင္မွ 
ကိုယ္ မပုိင္ဆုိင္တဲ့ လူ႔ဘ၀ႀကီးမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈနဲ႔ ဘယ္လုိမွ 
ေလွ်ာက္လွမ္း လုိ႔ မရဘူး။ မာရ္နတ္ရဲ႕ ပရိယာယ္ကို တားဆီး ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဘုရား 
သခင္ ျပင္ဆင္ ထားေသာ လက္နက္စုံကို ၀တ္ဆင္ၾကပါစို႔။ မာရ္နတ္၏ ပရိယာယ္ 
တုိ႔ကုိ ဆီးတား ႏုိင္မည္ အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာ လက္နက္စုံကုိ 
၀တ္ေဆာင္ ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ငါတို႔သည္ အေသြးအသားရိွေသာ ရန္သူ 
တုိ႔ႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ တုိက္လွန္ရၾကသည္မဟုတ္။ အထြဋ္အျမတ္တို႔ႏွင့္၎၊ အာဏာစက္ 
တုိ႔ႏွင့္၎၊ ေလာကီ ေမွာင္မုိက္၌ အစိုးတရ ျပဳလုပ္ေသာ မင္းတို႔ႏွင့္၎ မုိးဃ္းေကာင္း 
ကင္၌ ေနေသာ နတ္ဆုိးတို႔ႏွင့္၎ ၿပိဳင္ဆုိင္တိုက္လွန္ရၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ ခဲယဥ္း 
ဆုိးယုတ္ ေသာ ေန႔ရက္ကာလ၌ ဆီးတားႏုိင္သျဖင့္ ကိစၥအလုံးစုံတို႔ကို ၿပီးစီး၍ ခံရပ္ 
ႏုိင္မည္ အေၾကာင္း ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာ လက္နက္စုံကို ယူေဆာင္ၾက 
ေလာ့။ သစၥာတည္းဟူေသာ ခါးပန္းကုိစည္းလ်က္၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ပါရမီတည္း 
ဟူေသာ ရင္အုပ္ တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္လ်က္ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိ 
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တရားကုိ ေဟာေျပာအ့ံေသာငွာ ျပင္ဆင္ေသာ အျဖစ္တည္းဟူေသာ ေျခစြပ္ကုိ 
စြပ္လ်က္ ခံရပ္ၾကေလာ့။ မာရ္နတ္ပစ္ခတ္ေသာ မီးစက္လက္နက္ကုိ ကာသတ္ႏုိင္ 
ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း တည္းဟူေသာ လႊားကိုလည္း ခပ္သိမ္းေသာ လက္နက္တုိ႔ 
အေပၚမွာ ထပ္ဆင့္၍ ယူေဆာင္ ၾကေလာ့။ ကယ္တင္ျခင္းတည္းဟူေသာ သံခေမာက္ 
လုံးကုိ၎ ဘုရား သခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တည္းဟူေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဓားကို ၎ 
ယူၾကေလာ့။ ဧဖက္ ၆.၁.၁၇။       ။ နန္းရထိုက္ (က.န.ခ) 

--------------------------------------------------------------------------- 
t&m&mYaus;Zl;awmfudkcsD;rGrf;jcif;   csdKrem;vdef; 

ar;cGef;rsm;pGmxJrS r=umc% udk,fhudk,fudk ar;avh&Sdonfh ar;cGef;/ 
,Hk=unfol rsm;u ar;avh&Sdaom ar;cGef;rSm “bk&m;ocif. tvdkawmfudkuGsefkyf 
b,fvdk odedkifrvJ” [lIjzpfonf? txl;ojzifh oif;tkyfq&mrsm;/ "rR trSKawmf 
aqmifrsm;u w&m;a[mpOf yv†ifay:rS y&dowfrsm;tm; w&m; ra[mcif 
ar;avh &Sdaom/ ta&;=uD;aom cGeftm;,lp&mar;cGef;vnf;jzpfygonf? pmzwfol 
rdwfaqG rsm;vnf; Tar;cGef;udkar;jyD;jyDvm;? xdktvdkawmfudka&m odjyDvm;? 
vdkufav#muf&ef qEN&Sdrnf qdkygu/ 1ouf 5;16-18 udk zwf&Skavhvm qifjcifjyD; 
vufawG@ usifhaqmif=uygpdk@? tcsdK@aom olrsm;u “tvdkawmf[m eufeJw,f? 
awmf,Hk wef,Hk rodedkifbl;? arma&S&Jh toufwmrSm&SdwJh bk&m;tvdkawmfeSifh 
&Sifr\J &Jh toufwmrSm&SdwJh bk&m;tvdkawmfawG[m rwlovdk/ {oxm&Jh 
touf wmvnf; [EM&Jh toufwmeSifh wlcsifrS wlrSm jzpfygw,f? odk@aomfvnf;/ 
usGefkyfwdk@ t=uGif;rJhod&rnfh tcsufrSm orRmusrf;pm tprSonf tqHk;wdkifatmif 
awG@&aom tcsufrsm;rSm “bk&m; ocif. tvdkawmfudk vdkufav#muf&ef 
jzpfonf?” bk&m;ocif. tvdkawmfudk bk&m;ocif udk,fwdkifu ol. eSKwf 
uywfawmf orRmusrf;pm xJwGif wdwdusus/ &Sif;&Sif;vif;vif; az:jyjyD; jzpfonf 
udk uGsefkyfwdk@ od&Sd&efrSm ta&;t=uD;qHk;jzpfw,f? av,mOfrSL;u rdrdarmif; rnfh 
av,mOfudk rnfonfht&yfodk@ OD;wnfjyD; armif;&rnfudk wdwdusus rodygu 'kuQ 
a&mufoGm;edkifygw,f? ysufpD;qHk;&SHk;oGm;ekdifygw,f? 'ga=umifh ,Hk=unfol wOD;pD 
wdkif;/ tdrfaxmifwdkif;/ toif;awmfwdkif;/ avmuDom;wdkif; bk&m;ocif. 
tvdkawmfukd wdwdusus odjyD; vdkufav#muf touf&Sifygu bkef;awmf xif&Sm; 
jcif;/ aumif;csD;r*Fvmrsm; cHpm;jcif;wdk@jzifh atmifjrifaom toufwmudk &&SdcHpm; 
&rSm jzpfygw,f? 'ga=umifh eSKwfuywfawmfusrf;pmwGif “tpOfrjywf 0rf;ajrmuf 
jcif;&Sd=uavmh? rjcm;rvyf qkawmif;yXem jyK=uavmh? t&m&mY aus;Zl;awmfukd 
csD;rGrf; =uavmh? ta=umif;rlum;/ oifwdk@onf xdkodk@usifhapjcif;iSm/ a,&Skc&pfY 
bk&m;ocif tvdk awmf&Sd.?” (1ouf 5;16-18) 
uGsefkyfwdk@toufwmtwGufbk&m;ocif.tvdkawmf (1ouf 5;16-18) 
1? tcef;i,f 16  “tpOfrjywf0rf;ajrmuf=uavm”h  (Be joyful always) 

'Dusrf;ydk'fudkzwfjyD; pOf;pm;=unfhw,f/ rvG,fygvm;? rjzpfedkifbl; xif 
w,f? tjrJwrf; 0rf;ajrmufbdk@ qdkwm b,fvdkvJ? b0 qdkwm ‘yef;cif;vrf;’ rS r 
[kwfwm? tjrJusef;rmaewm/ 'kuQeSifhrawG@=uHKwmrSr&Sdwm? b0qdkwm tjrJ 
wrf;yJ twuftus&SdpjrJ jzpfygvsuf/ b0rkefwdkif;rsm;=uHKawG@ aeygvsufeSifh tpOf 
tjrJ0rf;ajrmufjcif; &Sd=uavmhqdkaom bk&m;pum;rSm tvG,fyif tHh=obG,f 
jzpfonf? usrf;ydk'f.qdkvdk&if;rSm uGsefkyfwdk@.rsufeSmtpOftjrJ vjynfh0ef;vdk jyHK; 
aebdk@ ajymjcif;r[kwfyg? Tusrf;ydk'f.qdkvdk&if;rSm t&Sifa,&Sk c&pfawmfudk A[dkjyK 
jyD; awG@=uHKaomtrSKt&mcyfodrf; wdk@Y &SkjrifcH,l&ifqdkifwwf&ef ajymjcif;jzpfonf? 
2aum4;16-17 wGiftajzudk awG@&onf? “xdk@a=umifh igwdk@onf tm;avsmh 
pdwfysufjcif;eSifh uif;vGwf=u.? igwdk@.jyifvlonf azgufjyef ysufpD;jcif;odk@ a&muf 
aomfvnf;/ twGif;vlrlum; wae@xufwae@ jyKjyifjcif;udkcH&.? ta=umif;rlum;/ 
rsufarSmufY xif&Sm;aom t&mwdk@onf pum;om wnfI/ rxif&Sm;aom t&m 
wdk@onf tpOftjrJwnfa=umif;udk igwdk@onfaxmufvsuf/ xif&Sm;aom 
t&mwdk@udk rrSwfbJ rxif&Sm; aomt&mwdk@udk =unfhrSwfpOftcg/ ,ckpum;cH&I 
ayghyg; aom qif;&J'kuQonf twdkif;xuftvGef =uD;jrwfav;vHaom edpPxm0& 
bkef; taoa&udk igwdk@tbdk@jzpfapwwf.?” uGsefkyfwdk@,Hk=unfol wynfhawmfwdk@. 
tjrifpdwfxm; r,drf;,dkifoGm;bdk@ ta&;=uD;ygw,f? avmuDt&m/ tjypf aoG; 
aqmifjcif; t&m/ ZmwdwyfrufrSKrsm;/ pHkprf;aeSmuf,Sufjcif;rsm;eSifh awG@=uHKaom 
tcg eSKwfuywfawmfY &yfwnfaejyD;/ pGJjrJpGmtkwfjrpfusaebdk@ ta&;=uD;ygw,f?  

bk&m;ocif. tvdkawmfudk aphaphavhvmqifjcifaomtcg awG@&aom=ud,m 
pum;vHk; oHk;vHk;rSm 1) 0rf;ajrmuf=uavmh 2) qkawmif;yXemjyK=uavmh 3) 
aus;Zl;awmfudkcsD;rGrf;=uavmh wdk@jzpfonf? c&pfawmfukd,Hk=unfvufcHaom 
bk&m; om;orD;wdk@onf T tcsufoHk;rsdK;udk =udKufrSvkyf&rnfr[kwfbJ/ vkyfudk 
vkyf&rnfh vdktyfcsufrsm;jzpfonfhjyif trdef@ay;pum;vHk; “avmh” [lIjzpfonf? 
txufyg pum;vHk; oHk;vHk;udk rl&if;bmomjzpfaom *&d(a[vo) a0g[m& udk 
ydkif;jcm;I teuft"dy`g,f&if;udk avhvmaomf “0rf; ajrmuf=uavmh (Rejoice)” 
(*&d pum;vHk;)  “chairete” qdkonfhpum;rSm “euphrainomai” qdkonfh *&d 
pum;vHk; .t"dy`g,f “uGsefkyf0rf; ajrmufjcif;udk aysmf&$ifjcif;jzifhxkwfaz:onf (I 
rejoice as an expression of happiness)” eSifh “duneydomai” [laom 
t"dy`g,f “uGsefkyf0rf;ajrmufjcif;rSm pdwfauseyfrSKtawG@t=uHK. &v'fjzpfonf? (I 
rejoice of some pleasurable experience)” [laom t"dy`g,frsm;eSifh vHk;0 
jcm;em;onf? wrefawmf&Sifaygvk qdkvdkonfrSm T0rf;ajrmufjcif;rSm rnfonfh 
ywf0ef;usif/ tajctaea=umifhrS r[kwfbJ oD;oef@rdrdpdwfeSvHk;xJrS &Sdvmaom/ 
bk&m; twlyg&SdrSKudk tajccHaom 0rf;ajrmufjcif;jzpfonf? aysmf&$ifrSKr[kwfyg? 
“chairo” qdkonfh yif&if;=ud,mpum;vHk; rSvmjyD;/ (74)=udrfr# "rRopfusrf;wGif 
az:jyxm;ygonf? (a,m3;29? w8;39? a&m12;15? vk1;14/ 19;16/ 15;32/ 
19;37/ 10;20? zd4;4/ 3;1? r\J2;10/ 18;13/ a,m20;20? 2aum6;10? 
aum1;24? 

tb,fa=umifhqdkaomf uGsefkyfwdk@txJrSm&Sdaomol (c&pfawmf) onf 
Tavmu bufrSm&Sdaomol (pmwef)xuf omI=uD;awmfrl. [k (1a,m4;4) 
wGifaz:jy xm;onf? ocifc&pfawmfudkaphaph=unfh&ef (a[jAJ12;1-2) ta&;=uD; 
onf? tpjyKawmfrlaom bk&m;ocifonf oifeSifhuGsefkyfwdk@toufwmxJwGif 
jyD;pD;atmifvnf; jyKawmfrlOD;rnfjzpfonfudk em;vnf&rnfjzpfonf? xdk@a=umifh 
wrefawmf &Sif,mukyfu “ighnDtpfudkwdk@/ oifwdk@.,Hk=unfjcif;udk ppfa=um 
pHkprf;jcif; t&monf onf;cHjcif;udkyGm;apwwfonf[k od rSwfvsuf/ txl;xl; 
tjym;jym; pHkprf;aeSmuf,Sufjcif;eSifh awG@=uHKaomtcg/ 0rf;ajrmufp&m ta=umif; 
oufouf jzpfonf[k rSwf=uavmh?” (,m1;2-4) 
2? tcef;i,f 17  “rjcm;rvyfqkawmif;yXemjyK=uavmh” (Pray continually) 

Ttcsufonfvnf; rjzpfedkifaomtrdef@awmfjzpfonf? r&yfrem; 
qkawmif; ae&efjzpfonf? uGsefkyfwdk@rnfonfht&mudkr# vkyfaqmifaernfh 
tcsdefr&Sd awmhay? pm;rnfhtcsdef/ csufjyKwfaq;a=umcsdef/ tvkyfoGm;/ tvkyf 
vmcsdef/rsm;vnf;r&SdawmhouJhodk@ jzpfonf? 24 em&Dr# rdrd'l;ay: qkawmif; 
aernf[kvnf; qdkvdkjcif;r[kwfay? Oyrm/ uGsefawmfonf oif;tkyf/ omoemjyK 
"rR0efaqmifjzpfaomfvnf; 24 em&DvHk;vHk; 'l;axmufqkrawmif;edkifyg?  wcgw&H 
rsufpdzGifh em;zGifh/ toHxGufqkawmif;csdef&Sdaomfvnf;/ qlnHatmf[pf qkawmif; 
jcif; rsdK;r[kwfay?  tb,fa=umifh qdkaomf “ocifbk&m;onf teD;tyg;Y 
&Sdawmfrl.”[k (,m4;7-8) usrf;pmvmaoma=umifhjzpfonf? wcgw&H rsufpdydwf 
jyD; 'l;axmufqkawmif;csdefvnf;&Sdonf?  um;armif;csdefwGif rsufpdzGifhqk awmif; 
ae&aomtcsdef&Sdovkd/ eSKwfrxGufbJ/ pdwfxJrSjiD;wGm;qkawmif; aecsdefrsm; vnf; 
&Sdonf? pdwfxJrSajymaompum;rsm;udk oef@&Sif;aom 0dnmOfawmf bk&m;odonf? 
em;anmif; ay;onf? 'l;axmufrS/ bk&m;ausmif;xJoGm;qkawmif;rS/ awmifay: 
wufjyD; qkawmif;rS/ bk&m;ocifuem;anmif;rnf[krajymxm;ay? tcsdefwdkif;/ 
ae&m wdkif;rSm tpOftjrJ &Sdawmfrlaombk&m;ocifudk rdwfaqGonf vnf; 
ae&mwdkif;rS aeI pum;ajym (qkawmif;yXemjyKjcif;) edkifygonf? q&m=uD; csm;vf 
pyg*sif (Charles Spurgeon) uajymbl;onfrSm “bk&ifwumhbk&if jzpfawmfrl 
aom bk&m;ocifxHawmfodk@ tcsdefwdkif; vmedkifygonf? oef;aumif,Honfvnf; 
bk&m; ociftbdk@ n/ tarSmifr[kwfay? eHeufrS/ aexGufrS vnf;r[kwfovdk/ 
bk&m; ociftbdk@ aemufusonf/ apmvGef;onf[lIvnf;r&Sday? ae@vnfrsm;rSm 
tvkyfrsm; aeI em;ranmif;tm;yg[lIvnf;r&Sd/ ,Hk=unfolom; orD;rsm;. 
qkawmif; jcif;udk tpOfem;axmifawmfrlaom bk&m;ocifjzpfonf?” [lIjzpf 
onf? bk&m;ocif.wHcg; awmfonftpOfzGifhvsuf&Sdaomfvnf; ,Hk=unfold 
trsm;onf ,ae@wdkifatmif jyifyt&yfYomxdkifvsuf/ av#mufoGm;vsuf tvkyf 
rsm;ae=uonfudk awG@&onf? xHawmf (rsufarSmufawmf) Yxdkifae&rnfhtpm;/ 
em;axmif ae&rnfhtpm;/ rdwfo[m&zGJ@ae&rnfh tpm;/ rdrdpdwf=udKuftouf&Sif/ 
qkawmif; vdkufav#mufae=uonfrSm 0rf;enf;p&m jzpfayonf? cspfaom 
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rdwfaqG udk,fwdkif txH awmfyg;Y tpOfcpm;aejyDvm;? rdrd.vkyfief; aqmifwm 
rsm;udk tyfeSHjcif;/ vrf;jycH,ljcif;/ enf;emrsm;udkcH,ljcif; &SdjyDvm;? xHawmfrSm 
cHpm;&aom t&mrsm;rSm jidrfoufjcif;/ 0rf;ajrmufjcif;eSifh aus;Zl;awmfwdk@ 
jzpfygonf? (a[jAJ4;16? r\J11;28-30? zd4;4-7) rdrdwdk@. qkawmif;jcif; 
touf wm rnfodk@&Sdonfudk jyefvnfpOf;pm;=uygpdk@? 

qkawmif;yXemjyK=uavmh (Pray) udk *&dpum;rSm “proseuchomai” 
jzpfonf? 85 =udrfr#"rRopfusrf;pmYawG@&onf? (r14;23/ 26;36/ 5;44/ 6;5-12/ 
? rm1;35/ vk9;18/28/ 11;1-4? w2;42/ 6;6/ 9;11/ 13;3? zd1;9? aum1;3/9? 
{6;18? qkawmif;jcif;onf uGsefkyfwdk@. c&pf,meftoufwmY tcsdefwdkif;/ 
em&Dwdkif; bk&m;ocifY qufoG,f pum;ajymjcif;jzpfonf? T 1ouf5;17 yg 
qkawmif; jcif;onf “deomai” [laom*&dpum;vHk; qkawmif;jcif;eSifh t"dy`g,f 
rwlay? T “deomai” qkawmif;jcif;onf wdwd usus qkawmif;csufudk 
wifjyjcif;/ vkdtyfcsufudkqkawmif;jcif;jzpfonf? awmif;av#mufjcif;onf qk 
awmif;jcif; tydkif;wGif ta&;=uD; aomu¾Y yg0ifonf? (1ouf3;10)? 
xdk@a=umifh &Sifaygvk qdkvdkaom Tqkawmif;jcif; (1ouf5;17) rSmydkrdk us,fjyef@ 
aom qkawmif; jcif;trsdK;rsdK;udkqdkvdkjcif; jzpfonf?  
3? tcef;i,f 18 -  “t&m&mYaus;Zl;awmfudkcsD;rGrf;=uavmh” (Give thanks in 
all circumstances) 

qkawmif;yXemjyKaomtcgcg/ t&m&mY bk&m;ociftm; aus;Zl;awmf 
csD;rGrf;jcif; onftvGefyif tm;&p&m 0dnmOftoufwm jzpfonf? tcsdK@aom 
olrsm; rSm qkawmif;yXemjyK=u&mwGif aus;Zl;awmfcsD;rGrf;jcif;tydkif;rSm tvGef 
tm;enf;onfudk awG@&ygonf? xdk@a=umifhcspfaomrdwfaqG. ae@pOfbk&m;ocif 
tm; aus;Zl;wifjcif;toufwm rnfodk@&Sdonfenf;? &Sl&dSkuf&aomav/ aomuf& 
aom a&wcGuf/ pm;edkif&jcif;/ tdyfedkifjcif;/ ajcwvSrf;pDwdkif;twGufyif csD;rGrf;I 
aus;Zl; wif&efjzpfonf? Elemq,fa,mufwGif tm;vHk;usef;rmjcif; yuwdudk 
&=uaomfvnf; udk,fawmfxHodk@jyefvmjyD;/ aus;Zl;wifI aemufvdkufolwOD;om 
&Sdygonf? cspfaomrdwfaqG.toufwmudkvnf;qef;ppf=unfhyg? xdkelem 
aysmufuif; oGm;jyD; txHawmfodk@jyef rvmaomudk;OD; t0ifvm;? odk@r[kwf 
udk,fawmf xHjyefvmI aus;Zl;wifpum;ajymaom wOD; t0ifvm;? (vk17;11-
19) t&m&m “twGuf” aus;Zl;awmfudk csD;rGrf;&rnf[krqdkvdkay? odk@aomf/ t 
&m&m “txJY” aus;Zl;awmfudkcsD;rGrf;&efjzpfonf? Oyrm/ “tu,fI aorif;. 
t&dyf vGrf;rdk;aomcsdKifhxJodk@ av#mufoGm;&aomfvnf; ab;tEW&m,fudk 
ra=umufyg? ta=umif;rlum;/ udk,fawmfonf tuGsefkyfeSifhtwl &Sdawmfrlonf 
jzpfI ³ ³ ³” (qm23;4)? jcaohFwGif;xJusa&mufoGm;aom 'Ha,v. toufwm 
udk qifjcif=unfhv#if jcaoFhwGif;csypfjcif;twGuf aus;Zl;awmfcsD;rGrf;jcif;r[kwfbJ 
jcaohFwGif;xJY aeI bk&m;ocif.aus;Zl;awmfudk csD;rGrf;jcif;jzpfonf? rD;ckeSpfq 
ylaom rD;xJodk@ csypfjcif;udkcH&aom a[jAJvli,f oHk;OD; wdk@.toufwmrsm;udk 
qifjcifI cGeftm;,lyg? xdkolrsm;onfvnf; rD;xJ ypfcsonfhtwGuf csD;rGrf;jcif; 
r[kwfbJ xdkrD;ckeSpfq xJYaus;Zl;awmfcsD;rGrf;edkifonf?  &Sifaygvk.toufwm udk 
qifjcif=unfhyg (2aum11;24-27)? olonfvnf; c&pfawmftbdk@cH&aom qif;&J 
'kuQrsm;udk ra&wGufedkifatmif cHpm;&aomol &Sifaygvku “tpOfrjywf 
0rf;ajrmuf =uavmh/ wzefqdkonfum; 0rf;ajrmuf=uavmh” (zd4;4) [krdrd 
axmifus aepOfwGifyif aus;Zl;awmfudkcsD;rGrf;cJhygonf? ocifc&pfawmfbk&m;. 
wefcdk; tm;jzifh olwwfedkifjcif;jzpfouJhodk@ rdwfaqGeSifh uGsefkyf.toufwmY vnf; 
aus;Zl; awmfudk csD;rGrf;edkifrnfjzpfonf? (zd3;13) 

tb,fa=umifht&m&mY aus;Zl;awmfcsD;rGrf;jcif; ta&;=uD;ygoenf; 
qdkv#if oifYa&G;cs,fp&m eSpfck&Sdonf? =uHKawG@ae&aomqif;&J 'kuQtxJY udk,fh 
udk,fudk oem;jyD; pdwf"gwfusaejcif;uaumif;rnfavm? odk@r[kwf bk&m;ocif 
tcGifh tm;jzifh 0efcHvsuf &Sdor#aom trSKt&mrsm;udk (qm37;5-7) txHawmf 
odk@ tyfeSHum bk&m;ociftm;aus;Zl;wifvsuf bk&m;ocifxHrS u&k%mawmfudk 
cHpm;I rdrdY bk&m;ocifjyKawmfrlaom t&mrsm;udk olwyg;tm; jyefvnf 
oufaocH a0iSrnfavm? pOf;pm;ygcspfaomrdwfaqG? t&m&mY aus;Zl;awmfudk 
csD;rGrf;=uavmh “Giving thanks” *&dpum;vHk;rSm “Eucharisteo” jzpfonf? 
"rRopf usrf;wGif 38=udrf az:jyxm;onf? Tpum;vHk;udk bk&m;ociftm; 
aus;Zl; wifjcif;twGufom toHk;jyKaom pum;vHk;jzpfjyD;/ vleSifhqdkifaomaus;Zl; 
wifonfh t&mY roHk;ay? ocifa,&Skc&pfawmfeSifh wynfhawmfrsm;. aemufqHk; 

npmpm;jcif;Y toHk;jyKaompum;vHk; “Euchrarist” (thanksgiving) yifjzpf 
onf? wrefawmf&Sifaygvk qdkvdkaomt"dy`g,frSmvnf; vleSifhqdkifaom aus;Zl; 
wifjcif; r[kwfbJ/ bk&m;ociftm;aus;Zl;wifjcif;eSifh omqdkifaom pum;vHk; 
jzpfonf? (a&m1;8? 2aum1;11? {1;15-16? Aum1;3-4? 1ouf1;2-3? 
vk22;17-19?  1aum11;24?) 

&Sifaygvku “aumif;pGmaomwdkufvSefjcif;udk igjyKjyD? ajy;&aomvrf;udk 
tqHk; wdkifatmifajy;jyD? ,Hk=unfjcif;w&m;udk apmifha&Smuf jyD” (2wd4;7)wGif 
oufaocH xm;onfudk uGsefawmfcGeftm;&rdygonf? a,mb=uD;. Toufwm 
udkvnf; qifjcifjyD;cGeftm; ,ledkif ygonf? opPm&Sdaom/ ,Hk=unfjcif;cdkifcHhaom/ 
qkawmif; jcif;tm;=uD;aom/ eSKwfuywfawmfY tkwfjrpfusaom ,Hk=unfold 
wynfh awmfrsm;jzpf=uvsuf/ bk&m;ocif.tvdkawmf vdkufav#muf touf&Sif 
=uygpdk@? 0dnmOfawmfeSifhjynfhaomtoufwmjzifh {0Ha*vd w&m;eSifh vlrsdK;wdkif; 
wdk@tm; toufwmtm;jzifhvnf;aumif;/ toHtm;jzifhvnf;aumif;/ pmay 
rD'D,m tm;jzifhvnf;aumif;/ ay;urf;vSL'gef;jcif;jzifhvnf;aumif;/ c&pfawmf. 
udk,f (toif;awmf) tm;jzifh ajr=uD;om;taygif;wdk@xH oufaocH=uygpdk@? 
(1wd2;4? 2wd2;15? r\J28;18-20?) 

avmuDom;wdkif;twGuf ta&;t=uD;qHk;aom bk&m;ocif. tvdk 
awmf rSm u,fwifjcif;qkaus;Zl;udkcH=u&efeSifh orRmw&m;od&SdjyD;/ xdkorRmw&m;Y 
arG@avsmf vm=u&efjzpfonf? u,fwifjcif;&jyD;aom ,Hk=unfol wynfhawmf 
wdkif;onfvnf; xdkt&Sifa,&Skc&pfawmf wnf;[laom t&SifY tpOf 0rf;ajrmuf 
=uygpdk@? xdk@aemuf/ rjcm;rvyf qkawmif;yXemjyKjcif;onf ae@pOf toufwmwGif 
y"getusqHk; jzpfonf? Todk@qkawmif;yXemjyK&mwGifvnf; t&m&mY aus;Zl; 
awmf csD;rGrf;vmedkifrnfjzpfygonf? xdk@jyif aus;Zl;wifjcif;onf uGsefkyfwdk@. ADZ 
jzpfvmygrnf? (a&m8;28) wGif “bk&m;ocifudkcspfaomolwnf;[laom =uHpnf 
awmfrl jcif;twdkif; ac:awmfrlaomolwdk@. tusdK;udk cyfodrf;aomt&mwdk@onf 
wnDwnGwfwnf;jyKpk=uonfudk igwdk@od=u.?” [lI cGef tm;ay;xm;ygonf?  
xdk@a=umifh cspfaomrdwfaqG.toufwmY c&pfawmfbk&m;udk ,Hk=unf vufcHjcif; 
tm;jzifh “xm0&tjypfv$wfjcif;csrf;om” udk&&SdcHpm;jyD;/ ae@pOftoufwmwGif 
xdkt&Siftm; “ocif” tjzpftkyfpdk;apjcif;tm;jzifh/ “tpOfrjywf0rf;ajrmufjcif;/ 
rjcm;rvyf qkawmif;yXemjyKjcif; eSifh t&m&mYaus;Zl;awmfudk csD;rGrf;jcif; wnf; 
[laom ADZvuQ%mudk vufawG@toufwmwGif xif&Sm;vm ygvdrfhrnf? 
xdkodk@jzifh bk&m;ocif.bkef;awmfudk oifhtoufwmwGif xif&Sm;vmrnf/ wefcdk; 
awmfudk cHpm;vmrnfjzpfa=umif;/ pdwfawmfeSifhawG@aom toufwmudk &&SdcHpm; 
vmrnfjzpfa=umif; a0iSvdkuf&ygonf? //trSKawmfjrwfY - Rev. Dr. csdKrem;vdef; 

------------------------- 
ဆရာသုိ႕ေပးစာ  မုိင္ႏူးႏူး 

သို႔ / ဆရာ ။  က်မ (ႏူးႏူး) လြန္ခ့ဲတဲ့ ၂၀၀၉ ကသက္ေသခံခ်က္ စာန႔ဲအတူ ဆရာ့ 
ဆီကုိ စာေရးဖူးပါတယ္။ က်မ(ႏူးႏူး) အရမ္းနဲ႔ကုိ မုိက္မိခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဘယ္မွ 
မသြား မလာရဘဲ၊ ဖုန္းလဲ သံုးဖုိ႔ မသိေသးဆိုေတာ့ ဘုရားနဲ႔ အရမ္းကုိ နီးကပ္ခ့ဲပါ 
တယ္။ က်မ္းစာဖတ္ ဆုေတာင္း ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေကာင္းႀကီးေတြ ေရတြက္ရင္း ဆရာတုိ႔ 
ပို႔ေပးလာတဲ့ စာေစာင္ေလးေတြဖတ္ရင္း ခြန္အားယူရင္းနဲ႔ တေန႔တေန႔ ဘယ္လို 
ကုန္ဆံုး သြားမွန္းေတာင္ မသိပါဘူး။ ဒီလုိနဲ႔ ေအးဂ်ဲန္ေၾကြးေလးလ ဲ ေၾကၿပီး 
လက္ထဲမွာ ပုိက္ဆံေလးလ ဲ ရိွလာေတာ့ ဖုန္းေလး၀ယ္ၿပီး သုံးတတ္လာတယ္။ ဒီ 
(စကၤာပူ)မွာ သိတဲ့အတုိင္း ဖုန္းေလး ရိွလာေတာ့ အသိေတြ ပုိမ်ားလာသလုိ အတတ္ 
ေတြလ ဲဆန္းလာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကေန စၿပီး က်မ မယုံၾကည္သူ တေယာက္နဲ႔ 
ခ်စ္ခ့ဲမိပါတယ္။ ခ်စ္သူေတြျဖစ္သြားေတာ့ သူက အျပင္မွာ လြတ္လပ္စြာ ေတြ႔ရဖို႔ 
ေတာင္းဆုိလာပါတယ္။ က်မသူေဌးကို Day Off ေတာင္းၾကည့္ပါတယ္။ မရပါဘူး။ 
ဟုတ္တယ္ေလ၊ ဘယ္ေပးမလဲ၊ က်မရဲ႕ ႏွစ္ႏွစ္ စာခ်ဳပ္မွာ No day off လုိ႔ လက္မွတ္ 
ထုိးထားတာကိုး။ က်မ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘာမွစဥ္း စားခ်င့္ခ်ိန္စိတ္ မရိွေတာ့ ပါဘူး။ ကုိယ့္ 
မိသားစု ကိုယ့္ အေျခအေနကုိမွ မေထာက္ မုိက္မဲစြာ ျမန္မာျပည္ ကိုျပန္ခဲ့ပါတယ္။ 
Day off နဲ႔ ျပန္လာခ့ဲပါတယ္။ က်မ ေပးဆပ္လုိက္ရတဲ့ အခ်ိန္ေတြနဲ႔ ေအက်န္ဲ 
ေၾကြးေတြဟာ တန္ဖုိး မျဖတ္ႏုိင္ေအာင္ပါပဲ။ ဒီအခ်ိန္မွာ က်မ ဘုရားကို ေမ့ေနခဲ့ပါၿပီ။ 
ေ၀း ေနခဲ့ပါၿပီ။ က်မ စိတ္ထဲမွာ ခ်စ္သူပဲ ရိွေနတယ္ေလ။ သူ႔ရဲ႕ လိမ္ညာ လွည့္ဖ်ားတဲ့ 
စကားလုံးေတြ ေအာက္မွာ ေမ်ာေနၿပီေလ။ ဒီတႀကိမ္ ျပန္လာေတာ့ အလုပ္ အဆင္ 
မေျပပါဘူး။ အရမ္းဆိုး၀ါးတဲ့ အိမ္ရွင္နဲ႔ ေတြ႔ရပါတယ္။  
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ocifhpum;  7 -114

 ဒါဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ က်မကုိ ဆုံးမမႈေပါ့။ ေန႔တိုင္း ငုိခ့ဲရပါတယ္။ အစားလဲ 
၀လင္စြာ မစားရပါဘူး။ လူပင္ပန္းတာထက္၊ စိတ္ပင္ပန္းရပါတယ္။ သူေဌးမရဲ႕ 
အက်င့္ကိုက အၿမဲ ဆူေနတတ္တာပါပဲ။ မိုးလင္းတာနဲ႔ အဆူခံဖုိ႔ ေစာင့္ေနရသလုိပါပဲ။ 
ဒီအခ်ိန္မွာ က်မ ဘုရားရွင္ကို တမ္းတရမွန္း မသိေသးပါဘူး။ သူ႔ကုိ (ခ်စ္သူ) တိုင္ပင္ 
ေတာ့ မင္းက ခံႏုိင္ရည္ မရိွဘူး။ မင္းပဲ အဆင္မေျပမႈ႔ေတြ မ်ားေနတယ္ဆုိၿပီး အားေပး 
စကား မေျပာတဲ့အျပင္ အျပစ္ေတာင္ အတင္ခံခ့ဲရပါေသးတယ္။ သူက ဒီလုိေတြ 
ေျပာလာ ေတာ့မွာေပါ့၊ ေနာက္ရည္းစား တေယာက္ရိွေနၿပီးကုိး။ (ဒါလဲေနာက္မွ သိခ့ဲရ 
တာပါ) တလ ေလာက္ရိွေတာ့ က်မ အိမ္ေျပာင္းရပါတယ္။ ပြဲစားအိမ္ ေရာက္ျပန္ေတာ့ 
အဆူ ခံရၿပီေပါ့။ က်မ ရဲ႕အိမ္ရွင္က သူ႔သူငယ္ခ်င္းကုိ ဆူၿပီေပါ့။ အရင္ဒီ(စကၤာပူ) ကို 
စေရာက္စက ပြစဲားက အရမ္းဆိုးတာပဲလို႔ ထင္ခ့ဲမိတာ/အိမ္ရွင္လဲအရမ္းနဲ႔ ဆုိးတယ္လုိ႔ 
ထင္ခ့ဲမိတာ အခုေတာ့ အ့ဲဒီထက္က ဆိုးတဲ့သူေတြနဲ႔ ေတြ႔ ေတာ့မွပဲ ေနာင္တ 
ေတြရမိပါေတာ့တယ္။  
 ဒီခ်ိန္မွာ က်မ ဘုရားရွင္ကုိ တမ္းတရေကာင္းမွန္း သိလာပါၿပီ။ ပြဲစား 
အိမ္မွာ တပတ္ေလာက္ရိွေတာ့ အိမ္ရွင္သစ္ ရပါတယ္။ အိမ္ရွင္က က်မကို အရမ္းနဲ႔ 
ႀကိဳက္ပါတယ္။ ဒါကို ပြဲစားက က်မက အရမ္းဆိုးတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ က်မေလ 
စိတ္ညစ္တာ အရမ္းပါပဲ။ အိမ္ရွင္အိမ္မွာ ေရာက္ေတာ့ က်မက အလုပ္ ႀကိဳးစားမႈနဲ႔ 
သက္ေသျပရေတာ့တာေပါ့။ ဒီအိမ္မွာက အမွား လုံး၀ မခံပါဘူး အၿမဲ သတိထား 
ေနရပါတယ္။ ဘုရား မႀကိဳက္တဲ့ အရာေတြကို သိလွ်က္နဲ႔ လုပ္လိုက္ ျပန္ လည္ 
၀န္ခ်လိုက္ျဖစ္ေနေတာ့၊ က်မကုိယ္ က်မလဲ လိပ္ျပာ မလုံသလုိ ဘုရားရွင္ထံ ျပန္လည္ 
တုိး၀င္ဖုိ႔လဲ ရွက္ေနမိပါတယ္။ ဒါန႔ဲမၾကာပါဘူး w.p သက္တမ္း ကုန္ပါၿပီ။ ပစ္စပို႔ 
စာအုပ္ သက္တမ္းလဲကုန္ၿပီ။ ႐ုံးကို သက္တမ္း သြားတုိးမယ္ဆုိၿပီး သူေဌးကို 
ခြင့္ေတာင္းေတာ့ က်မ စာအုပ္ ေပ်ာက္သြားပါၿပီ။ ရွာလုိ႔ကုိ မေတြ႔ေတာ့ပါဘူး။ က်မ 
ငယ္ထိပ္ ေႁမြေပါက္ၿပီေပါ့။ က်မေလ ေသပဲ ေသခ်င္ေတာ့တယ္။ ပြဲစားက ဖိအား 
ေပးတာက တမ်ဳိး၊  သူေဌးက တမ်ဳိးနဲ႔ ဒီခ်ိန္မွာ က်မနားမွာ ဘယ္သူမွ မရိွေတာ့ပါဘူး။ 
တခုတည္းေသာ အားကိုးရာဟာ အဖဘုရားရွင္ပဲ ရိွပါေတာ့တယ္။ က်မ ငုိရင္းနဲ႔ အခ်ိန္ 
အားသေရြ႕ ဆုေတာင္းရၿပီ။ သူမ်ားေတြကလဲ ေျပာၾကတာကိုး၊ ျမန္မာျပည္ ျပန္ရမွာ ဒီ 
စာအုပ္စနစ္ေတြ ေျပာင္းလို႔လုပ္ဖို႔ မလြယ္ဘူး ဆိုၿပီး ဒီခ်ိန္မွာ ဆုေတာင္းရင္းနဲ႔ က်မ 
ဘုရားရွင္နဲ႔ အေပးအယူ လုပ္ပါေတာ့တယ္။ ဒီစာအုပ္ ဒီမွာပဲ အဆင္ေျပခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဒီ 
သခင့္စကားစာေစာင္မွာ က်မရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို သက္ေသခံ ၀န္ခ် ပါမယ္လုိ႔ 
ကတိ ေပးခ့ဲပါတယ္။ ေလးလ ၾကာေတာ့ စာအုပ္ အဆင္ေျပခဲ့ပါတယ္။ သူေဌးကလဲ 
သူ႔အိမ္မွာ က်မ မရိွရင္ မျဖစ္ေတာ့သလုိပါပဲ။ က်မ အရမ္း မုိက္ခ့ဲပါတယ္။ ဒါကုိေတာင္ 
ဘုရားရွင္က က်မကုိ ပစ္မထားပါဘူး။ အၿမဲၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ေရွာက္ ေကာင္းႀကီး 
ေပးလ်က္ပါ။ က်မရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္က မထူးဆန္းေပမယ့္ က်မ ဘ၀မွာေတာ့ တသက္ 
မေမ႔ႏုိင္တဲ့ သင္ခန္းစာနဲ႔ အ့ံဖြယ္ထူးျခားတဲ့ ဘုရားရဲ႕ ေမတၱာကုိ ခံစားရတာပါပဲ။ 
ဒီ(စကၤာပူ)မွာ ရိွတဲ့ လူေတြေျပာၾကတ့ဲ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေတြဟာလ ဲ ၾကားဖူးနား၀ 
ရိွေပမယ့္ မယုံခ့ဲပါဘူး။ တကယ္ လက္ေတြ႔ႀကံဳမွသိ ဆုိသလုိ က်မ ဘ၀မွာေတာ့ တခါ 
မုိက္ခ့ဲမိတဲ့ အျပစ္တခုက ဘ၀တစ္ခုလံုးအတြက္ သင္ခန္းစာပါပဲ။ က်မရဲ႕ ရြာ မွာ 
က်န္ခ့ဲတဲ့ မိဘ ေမာင္ႏွမ ေတြကေတာ့ က်မရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို မသိရွာပါဘူး။ 
က်မကုိ စာန႔ဲ တဖုံ၊ ဖုန္းနဲ႔ တမ်ဳိး။ အားေပးၿမဲ၊ ခ်စ္ၿမဲ ေမတၱာေတြ ေပးပုိ႔ၿမဲပါပဲ။ ဒါေတြ 
ေတြ႔ျမင္ရေလေလ၊ က်မ ၀မ္းနည္းမဆံုး၊ ေနာင္တ ရမဆံုး ပါပဲ။ က်မကို ခ်စ္တဲ့ 
ဘုရားရွင္ကေတာ့ ခြင့္လႊတ္ၿမ ဲ ေကာင္းႀကီးေတြေပးၿမဲ ပါပဲ။ အခုေတာ့ အျပင္ကုိ 
တစ္လ တစ္ခါ ထြက္ခြင့္ရၿပီဆိုေတာ့ ဘုရားေက်ာင္း အၿမဲေရာက္ ျဖစ္သလုိ စိတ္ထ ဲ
မွာလ ဲၾကည္လင္ေနပါၿပီ။ အရင္တုန္းကဆုိ ဘုရားေက်ာင္း သြားမယ္ဆုိၿပီး မေရာက္ဘဲ 
ေနခ့ဲတာေတြ အရမ္းေနာင္တရ၊ လိပ္ျပာမလံု ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ဆရာ က်မရဲ႕ 
သက္ေသ ခံစာကို ျပင္ဆင္ၿပီး ထည့္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆို က်မ အခု 
လက္ရိွ လိပ္စာအတိုင္း ဒီစာေစာင္ကုိလ ဲ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ပို႔ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ အရင္ 
လိပ္စာ အေဟာင္းက စာေစာင္ေတြလ ဲသူတုိ႔ျပန္လည္ ပို႔ေပးမႈနဲ႔ ရရိွပါတယ္။ 
 သခင့္စကားစာေစာင္မွ အယဒီတာ ဆရာႏွင့္တကြ ကူညီပ့ံပိုးေပးၾကေသာ 
ညီအကို ေမာင္ႏွမအားလုံးကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အေယာက္စီတိုင္း အေပၚ 
ဘုရားရွင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။          ။ မုိင္ႏူးႏူး (သစ္ေတာအသင္းေတာ္လယ္ေဝး) 

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

“စစ္မွန္ေသာယုံၾကည္ျခင္း”  ေမသူ 

 လြန္ခ့ဲတဲ့ (၂၀၀၄) ခုႏွစ္ ဇြန္လေလာက္က ကၽြန္မ ဧရာ၀တီတုိင္း မအူပင္ 
ၿမိဳ႕နယ္ အပုိင္းရဲ႕ ၀က္ကၽြန္းစု ရြာေလးမွာ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ဖိတ္ေခၚမႈနဲ႔အတူ ေက်ာင္း 

ဆရာမ သြားလုပ္ခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီရြာေလးဟာ အလြန္ေခါင္းပါးၿပီး ၿမိဳ႕န႔ဲ အလွမ္း ေ၀း 
တာေၾကာင့္ ဆရာ/ဆရာမ ေတြ ခဏ ခဏေျပာင္းေရႊ႕သြားေၾကာင္း၊ မၿမဲၾကေၾကာင္း 
ကို သူငယ္ခ်င္းမွတဆင့္ သိခ့ဲရပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းက အကူအညီ ေတာင္းတာ 
ေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ေျပာျပခ်က္အရ ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္ အရမ္းကုိ ဆရာ/ 
ဆရာမ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေျပာျပေတာ့ အရမ္း စိတ္၀င္စားကာ သြားေရာက္ လုပ္ျဖစ္ခ့ဲ 
ပါတယ္။ ေရာက္စကေတာ့ မိုးဦးက် ဆိုေတာ့ သိပ္ကုိ အဆင္ေျပေနတာေပါ့။ ရြာ 
ေက်ာင္းေလးမွာ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔အတူ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အစ္မ ျဖစ္သူအပါဝင္ သံုးေယာက္ 
ေနခ့ဲ ၾကတာေပါ့။ မနက္ဆုိရင္ ေက်ာင္းစာသင္ေပါ့။ ဒီလိုနဲ႔ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် 
လက္ထဲမွာ ပိုက္ဆံ ရိွလည္း ၀ယ္စားလုိ႔မရ၊ ရလာျပန္ေတာ့လည္း မလုံေလာက္တာ 
ေၾကာင့္ ေက်ာင္းရဲ႕ စေန၊ တနဂၤေႏြ ပိတ္ရက္မွာ ရြာက ေပးထားတဲ့ ေလွတစ္စီးနဲ႕ 
သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ ငါးမွ်ားထြက္ေတာ့တာပါပဲ။ ငါးကလ ဲ မမွ်ားတတ္ ေလွက 
လည္း မေလွာ္တတ္၊ ေရကလည္း မကူးတတ္ပါဘူး၊ သူငယ္ခ်င္းကေတာ့ မအူပင္ 
ရြာသူ ဆုိေတာ့ လယ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူက အားလုံး ကၽြမ္းက်င္တယ္။ ကၽြန္မ 
မွာသာ ေက်ာင္းစာသင္ေပး႐ုံနဲ႔ ေက်ာင္း က်န္းမာေရးက လြဲလို႔ ဘာတစ္ခုမွ 
မတတ္ပါဘူး။ ေလွစီးရင္ ခဏခဏ ေလွ နစ္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းကလဲ ကၽြန္မအေပၚ 
အေတာ္ေလး စိတ္ရွည္ပါတယ္။ ေလွအဆင္း ျမင္းအတက္ ဆိုသလုိ ေလွစီးရတာ 
တကယ္ကုိ ခဲယဥ္းပါတယ္။ ၾကာလာေတာ့ ေလွေကာင္းေကာင္း ေလွာ္တတ္ 
လာပါတယ္။ တနဂၤေႏြ ဆုိရင္ ဘုရားေက်ာင္းသြားၿပီး ကေလးေတြအတြက္ (Sunday 
School) သင္ေပးခ့ဲပါတယ္။ ရြာသူ/ရြာသားေတြရဲ႕ ပ်ဴငွာမႈေတြေၾကာင့္ ကၽြန္မ အ 
ရမ္းကုိ ေပ်ာ္လာခ့ဲပါတယ္။ 
 ဒီရြာေလးကို အရင္တံုးက လာသြားတဲ့ ဆရာ/ဆရာမေတြရဲ႕ ေျပာျပခ်က္ 
အရ ဆုိရင္၊ ေႏြဆုိရင္ ေရအရမ္း ရွားပါးပါတယ္။ မိုးရာသီ ဆိုရင္ ေရမ်ားတယ္။ 
ေဆာင္းရာသီ ဆုိရင္ ေႁမြေပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားက ေႏြရာသီ ေရငတ္ 
ေသ၊ မိုးရာသီ ေရနစ္ေသ၊ ေဆာင္းရာသီ ပတ္ၾကားအက္ေတြထဲက ေႁမြေပါက္ေသ မွာ 
အေၾကာက္ရဆံုးပဲတဲ့ေလ။ ဒီလုိဆုိရင္ ဒီမွာေနတဲ့ သူေတြဘယ္လုိ လုပ္ၾကမလဲ။ သူတုိ႔ 
ေျပာတာ တခ်ဳိ႕ေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီရြာေလးရဲ႕ ယုံၾကည္မႈက တကယ့္ကို 
အ့ံၾသစရာပါပဲ။ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ေပမယ့္ တနဂၤေႏြ ေရာက္ရင္ျဖင့္ တစ္ေယာက္မွ အလုပ္ 
မလုပ္ၾကပဲ ဘုရားေက်ာင္းသြားကာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ ၾကပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္း 
ေလးမွာ တကယ့္ကို သာယာေနတာပါပဲ။ ဂုဏ္ေတာ္ သီခ်င္းသံေတြနဲ႔အတူ ေပ်ာ္စရာ 
တကယ္ကုိ ေကာင္းပါတယ္။ အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ျဖင့္ မိသားစုအားလုံးဟာ မရိွ ရိွတာနဲ႔ 
စားၿပီး တနဂၤေႏြေန႔ကုိ ဘုရားအတြက္ ျပန္ေပးဆပ္ၾကတယ္။ ကၽြန္မ ရန္ကုန္မွာ ေနေပ 
မယ့္ တနဂၤေႏြေန႔ ေရာက္ရင္ ဘုရားေက်ာင္း သြား ၿပီး ျပန္လာရင္ ေစ်းျပန္ ေရာင္း 
တယ္၊ တစ္ရက္မွ မနားခဲ့ဘူး။ အခုလုိ ဒီက ရြာသား ေတြ ဘုရားအတြက္ ဆက္ကပ္ 
တာ ေတြ႔လုိက္ရေတာ့ သိပ္ကုိအံ့ၾသမိပါတယ္။ ရြာသူ/ ရြာသား ေတြရဲ႕ (၆)ရက္ တာ 
ျဖစ္ခ့ဲသမွ်ေတြကို တနဂၤေႏြေန႔ ေရာက္ရင္ျဖင့္ ဘုရား ေက်ာင္းမွာ ျပန္လည္ 
သက္ေသခံ ၾကတ့ဲအခါ၊ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရလည္း ဘုရားသခင္ သူတို႔ကို အၿမဲ 
ဂ႐ုစိုက္တယ္ ဆိုတာ အၿမဲေျပာေလ့ရိွတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဘုရားေက်ာင္း ေလးဟာ 
ဝါးဓနိမိုးေလးမုိ႔ မလုံမလနဲဲ႔ေပါ့။  
 ဒီေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းေလး ျပဳျပင္ဖုိ႔ရာ ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေန (၄း၃၀)ဆုိရင္ 
ဆုေတာင္းၾကတယ္။ လက္ရိွ လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ အားလုံးကုိ ရပ္ထားလုိက္ၿပီး၊ 
ယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္နဲ႔ ဆုေတာင္းၾကတယ္။ ကၽြန္မလည္း ေက်ာင္း ပိတ္ရက္မွာ 
ရန္ကုန္ ခနျပန္လိုက္တယ္။ ျပန္လာ ေတာ့ ရြာက ဘုရားေက်ာင္းေလးဟာ သြပ္မိုး 
ပ်ဥ္ေထာင္ ဘုရားေက်ာင္းေလး ျဖစ္သြား တယ္။ ရြာက သူေတြရဲ႕ ယုံၾကည္ခ်က္ 
အားသန္မႈေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ေပးခဲ့တာ ပါပဲ။ ႏွစ္တုိင္း စပါး၊ ပဲ 
အထြက္ေကာင္းၿပီး ေစ်းေကာင္းရတာႏွင့္ အၿမဲႀကံဳ တာကို ေတြ႔ရ တယ္။ ဘုရား 
သခင္က အသင္းအုပ္ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားန႔ဲ ရြာသူ/ ရြာသားေတြရဲ႕ ဆုေတာင္း သံေလး 
ကို တကယ္ပဲ နားေညာင္းခဲ့ပါ တယ္။ အခုဆိုရင္ျဖင့္ ဘုရား ေက်ာင္း ေလးဟာ အုတ္ 
ပတ္ကားေက်ာင္းေလး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ တန္ခုိး ေတာ္ဟာ သိပ္ကုိ 
အံ့ၾသစရာေကာင္းပါတယ္။ အရာရာတိုင္းမွာ ဘုရား သခင္မသိတာ၊ မတတ္ႏုိင္တာ 
ဘာမွမရိွပါဘူး။ ဘုရားသခင္ကို အားကုိးတတ္တဲ့ ရြာေလးဟာ အေန စုတ္ေပမဲ့ 
ေရႊထုပ္တဲ့ ျမပုဝါ ျဖစ္လို႕ေနပါတယ္။ သူတုိ႕ကို နမူနာယူၿပီး ယုံၾကည္ခ်က္ နဲ႔သာ 
ဆုေတာင္းၾကပါလုိ႔ ခြန္အားေပးေရးသားလုိက္ပါတယ္။ အေယာက္စီတုိင္းကုိ 
ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေပးရင္း ------- ။   ေမသူ  

------------------------------------------------------------------ 
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ocifhpum;  8 -114

မိသားစု - မင္းေအာင္သက္လြင္ 

pifumylrSm tvkyfvmvkyfwJh ,Hk=unfol rdef;uav; wpfa,muf 
u|efawmfh qDudk pma&;qufoG,fygw,f// ol[m tdrf tul b0eJ@ tvkyfvkyf 
aewJhtwGuf bk&m;ausmif; roGm;jzpfovdk/ tjyifvJ odyf rxGuf&bl;vkd@ 
ajymygw,f// rar#mfvifhbJ tjyifxGufcGifh&wJh ae@rSm jrefrmvlrsdK; tvkyform; 
wpfa,mufeJ@ odu|rf;oGm;+yD; orD;&nf;pm; jzpfoGm;=uw,fvdk@qdkygw,f// 
cufwmu ol@cspfol aumifav;eJ@ tjyifrSm odyfrawG@jzpfovdk &if;ESD;r_vJ r&Sdbl; 
vdk@ qdkjyefygw,f// aumifav;u r,Hk=unfol jzpfw,f vdk@vJ ajymygw,f// 
'gha=umifh ol@&nf;pm; aumifav;eJ@ tquftoG,f vkyf+yD; {0Ha*vd a[may;zdk@ 
u|efawmfhudk zkef;eHygwfawGay;/ tD;ar;vf vdyfpmawG ay;+yD; tultnD vSrf;+yD; 
awmif;cH vmygw,f// ol@&J@ &nf&G,fcsufuawmh olwdk@ ESpfa,muf tdrfaxmif 
ruscifrSm aumifav;toufwm ajymif;vJ+yD; ,Hk=unfol jzpfapcsifw,f// 
,Hk=unfol rdom;pk tjzpf bk&m;twGuf yg0if qufuyf apcsifw,fvdk@vJ 
qdkvmygw,f// olu bmjzpfvdk@ tJ'Dvdk vkyf&wmvJ qdkawmh ol@ &J@ tbdk; tzGm;/ 
rdcif zcifrsm;[m acwftqufquff rnDwJh xrf;ydk;udk xrf;cJh&wJh olawGjzpf+yD; 
olwdk@ rdom;pk aqGrsdK; todkif;t0dkif;rSm vlwdkif;eD;yg;vdkvdk tdrfaxmifa&; 
rom,mcJh&a=umif; ajymjycJhygw,f// ol@ tzGm;eJ@ tar vufxufrSm rnDwJh 
xrf;ydk; xrf;cJh&vdk@ tdrfaxmifa&; rom,mcJhwma=umif h ol@vufxufrSmawmh 
om,mwJh tdrfaxmifa&;/ nDwJh xrf;ydk;udk xrf;csifa=umif; ajymjyygw,f//  

aumifrav;&J@ qENuawmh cspfcif=uifem=uwJh rdom;pk0ifawG tm;vHk;  
avmurSm touf&SifvJ twlwl/ aumif;uifbHk a&muf awmhvJ 
rdom;pkvdkuftwlwl jyefvnf qHkawG@csifwJh qEN &Sdvdk@ygwJhAsm;//  
· wrefawmf 16;13 oGmwd&JJ+rdK@ol vk'd qdkaom rdef;ronf tdrfol 
tdrfom;wdk@ESifhwuG AwWdZHudk cHcJh=uygw,f// 
· w 16;15 – tdrfol tdrfom; ESifhwuG ZwWdZHudk cH+yD;rS 
· 2wd 1;3-5 tzGm; avmÁ / trd Oedwf wdk@u arG;zGm;vmaom wdarao onf 
rdom;pkvdkuf touf&Sifaom bk&m;udk udk;uG,fcJh olrsm; jzpfygonf//  
 u|efawmfwdk@ ,Hk=unfolrsm; taejzifh touf&Sifaom xm0& bk&m;udk 
rdom;pkvdkuf ,Hk=unf udk;uG,fjcif;jzifh xm0&ESifh ,SOfaom aumif;}uD;r*Fvmudk 
&,lEdkif&ef a0iSvdkygonf// rdom;pk0if xJwGif r,Hk=unfol wpfOD;OD; &Sdaejcif;onf 
rdrd tdrfwGif;xJodk@ raumif;aom t&m/ tr*Fvm t&m/ rw&m;aom tr_/ 
rpif=u,faom t&mudk tjrwfwEdk; odrf;xm;jcif;ESifh twlwlyifjzpfygonf// 
 r=umao;cifu pifumyla&muf olemjyK q&mr acsmacsm av;wpfOD;eJ@ 
awG@qHk &if;ESD;cJhygw,f// vuf&Sd pifumylu ol@&nf;pm;u r,Hk=unfol/ ol@xuf 
toufrsm;pGm}uD;ol jzpfwJhtjyif rl;,pf aomufpm; rdef;r ayGcJhzl;wJhol 
jzpfwJhtwGuf tJ'Dvdk vlrsdK;udk tdrf axmifbuf tjzpf ra&G;zdk@ u|efawmfu 
owday;pum; ajymcJhayrJh olemjyKav; uawmh owday; pum;udk rodusKd;u|H 
jyKaecJhygw,f// rdrd xif&m vkyfrJh oabmrSm &Sdaeygw,f// tJ' D olemjyK&J@ zcif[m 
oif;tkyf q&m wpfOD; jzpfygw,f// ,ae@ ,Hk=unfol vli,frsm;&J@ tdrfaxmif 
a&;[m &ifav;zG,f&m pdk;&drf a&rSwfudk a&mufaeygw,f//  

 2aum 6;14-18// r,Hk=unfaom olwdk@ESifh wGJbufI qef@usif buf 
jzpfaom xrf;ydk;udk rxrf;=uESifh// -  - rpif=u,faom t&mudk vufESifhr# rwdk@=u 
ESifh// rdom;pkvdkuf touf&Sifaom bk&m;udk udk;uG,f olrsm; jzpfEdkif=uygap//    //     

------------------------------------------------------- 
သူမတူ ၿပိဳင္စံရွား  ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္။ ။ ̏ အုိ အဖ- ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးဟာ သူမ်ားေတြလို ကုိက္စားတတ္တဲ့ 
အစြယ္ေပါက္ လူသား မဟုတ္ပါ ̋  
(သူမ်ားနဲ႕ မတူတဲ့ လူတကာကုိ လုိက္ေဝွ႕တတ္တဲ့ ဂ်ိဳ ခၽြန္ခၽြန္ႀကီး ရိွေနတာ ကုိေတာ့ 
ထည့္မေျပာပါလား။) 
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ဒီဗီဒီ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္လမ္း

ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္(စင္ကာပူ)
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