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ပဒုိင္းသီးခ်စ္သူ     နန္းရထုိက္ (ကနခ) 
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ Marina bay မွာ သူနဲ႕ ေတြ႕ဆုံ  
အသံခ်ိဳခ်ိဳ ခင္မင္ခြင့္ေလး သူေတာင္းဆုိ ႏွဳတ္သဒၵါျဖင့္ ခြန္းဆက္ေလေတာ့  
မျငင္းရက္မို႕ ခင္မင္ခြင့္ကေလး ေပးလုိက္မိ၊ ဖုန္းထဲက သူ႕အသံ စြဲလန္းမိျပန္ေတာ့ 
စိတ္ကူးနဲ႕ ရူး၊ ညည အိပ္မရခဲ့ဘူး။ ျမန္လုိက္ေလခ်င္း  
တခနအတြင္း အဆင္ေျပသြားတဲ့ အခ်စ္ 
သူနဲ႕ေတြ႕တုိင္း မွ်ေဝခံစား။ ထုိအခ်စ္ လုိခ်င္တာကုိ ရေအာင္ယူၿပီး  
ေရွာင္ကာေျပးလုိ႕ စိမ္းကားေလၿပီ။ ေျခရာလ ဲေပ်ာက္ ေရလ ဲေနာက္။  
ခန ေတြ႕ဆုံ ထုိသုိ႕အခ်စ္ကုိ ပံုကာေအာ ခ်စ္လုိက္မိေတာ့  
ပဒိုင္းသီးလုိ ထုိခ်စ္သူကုိ စုတ္လဲ စူးၿပီး စားလဲ ရူးၿပီ။ 
------------------------------------------------------------------------- 

ဘာျဖစ္လုိ႕ -  ( ဂမုန္းလင္း ) 
ဘာျဖစ္လုိ႕ နာက်င္ျခင္းေတြ။ ထိခိုက္နစ္နာျခင္းေတြ ဖန္ဆင္းထားတာလဲလုိ႕ 
 ဘုရားသခင္ကုိ နာက်ည္းျခင္းႀကီးစြာနဲ႕ ငါေမးခြန္းထုတ္ခဲ့မိတယ္။  
ဘာျဖစ္လုိ႕ ရယ္ေမာျခင္းေတြ၊ ဝမ္းေျမာက္စြာ ေအာ္ဟစ္ျခင္းေတြကုိ  
တစ္ခ်ိန္လုံး မရခဲ့တာလဲလုိ႕ ဘုရားသခင္ကုိ မလုိမက်စြာနဲ႕ ငါေမးခြန္းထုတ္ခဲ့မိတယ္။ 
ဘာျဖစ္လုိ႕ ငါတုိ႕ အေၾကာင္းတစ္ခု မဟုတ္၊ ေနာက္တစ္ခုခုနဲ႕ ငိုေႂကြးေနေနရတာလဲလုိ႕ 
ဘုရားသခင္ကုိ နားမလည္ႏိုင္စြာနဲ႕ ငါေမးခြန္းထုတ္ခဲ့မိတယ္။  
ဘာျဖစ္လုိ႕ ၿပံဳးရႊင္ရယ္ေမာျခင္းေတြနဲ႕ ငါတုိ႕ မ်က္ႏွာကုိ  ေဆးေရာင္ မျခယ္သခဲ့တာလဲလုိ႕ 
ဘုရားသခင္ကုိ စိတ္ပ်က္စြာနဲ႕ ငါေမးခြန္းထုတ္ခဲ့မိတယ္။ 
အဲဒီအခါမွာ ဘုရားသခင္က ငါ့လက္ကုိ ကုိင္ၿပီး -  
အုိ - ကေလးငယ္၊ မင္းသာ တစ္ခ်ိန္လုံး ေပ်ာ္ရႊင္ေနခဲ့ရင္ မင္းငါ့ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့မွာေပါ့တဲ့။ 
တစ္ခါတစ္ရံ နာက်င္ျခင္း အေတြ႕အႀကံဳအားျဖင့္ မင္းငါ့ကုိ နားလည္ေအာင္ ရင္နာနာနဲ႕ 
ငါလုပ္ေပးခဲ့ရပါတယ္။ မင္းမွတ္ထားဖုိ႕က - အဲဒီနာက်င္ျခင္းေတြက မင္းကုိ ခုခံသူ၊ 
ဘဝကေန တုိက္ခိုက္သူ ျဖစ္ေအာင္ ငါဖန္ဆင္းေပးခဲ့တာျဖစ္သလုိ 
မင္း ပိုၿပီး ငိုရေလေလ၊ မင္းပုိၿပီး နာက်င္ ခံရခက္ေလေလ 
မင္းဟာ ပိုၿပီ သန္မာ ဖ်တ္လတ္သူ ျဖစ္လာတယ္ ဆုိတာကုိဘဲ။ 
 အဲဒီလုိ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ရွင္းျပခ်က္ကုိ ၾကားရေတာ့ ငါျပံဳးလာခဲ့ရပါၿပီ။ 
ဘုရားသခင္က ထပ္ၿပီး မင္းဘဝမွာ ျဖစ္ပ်က္လာသမွ် အားလုံးမွာ  
အက်ိဳးနဲ႕ အေၾကာင္းရိွတယ္။ အေၾကာင္းမဲ့ သက္သက္ ဘာမွ ျဖစ္မလာဖူးတဲ့။ 
ငါ့ ပါးျပင္ေပၚက မ်က္ရည္ေတြ ေႂကြက် ေျမခၿပီး သဲထ ဲေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရပါၿပီ။ 
(ဝန္ခံခ်က္။   ။ ဂမုန္းလင္း ေပးပုိ႕ေသာ sms အား ဘာသာျပန္ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (အယ္ဒီတာ)) 
----------------------------------------------------------------------------- 

အကၽြႏု္ပ္၏ဆုေတာင္းသံ    F-Penny (တမူး) 
ထာဝရျမတ္စြာေသာ အဖဘုရားသခင္ ေအာက္ပါစကားလုံးမ်ားသည္ အကၽြႏု္ပ္၏ 
ဆုေတာင္း သံမ်ား ျဖစ္ၾကပါ၏။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပုိ႕ေဆာင္ေပးသူအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္ကုိ အသုံးျပဳ 
ေတာ္မူပါ။ အမုန္းေတြ ပြားမ်ားသည့္ေနရာမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ပို႕ေဆာင္ေပးသူ အျဖစ္ 
အကၽြႏ္ုပ္ ကုိ ကူညီမစပါ။ အကၽြႏု္ပ္၏ ရင္တြင္း စိတ္ႏွလုံး 
အေတြးမ်ားကုိ အစဥ္အၿမဲ ကြယ္ကာ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးပါ။ 
သူတပါးအတြက္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႕ အကၽြႏဳု္ပ္ကုိ ကူညီမစပါ။ 
သူတပါးအား ေဖးမ ကူညီသူအျဖစ္ အကၽြႏ္ုပ္ ရပ္တည္ခ်င္ပါ၏။ 
နားလည္မွဳ ေပးခံရသူ မဟုတ္ဘဲ၊ နားလည္မွဳ ေပးႏုိင္သူ။ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေပးအပ္ခံရသူမဟုတ္ဘဲ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေပးႏုိင္သူ 
ျဖစ္ရလုိပါ ၏။ အကၽြႏု္ပ္၏ ေပးကမ္းမွဳေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္သည္  
ေပးကမ္းျခင္းကုိ ခံရပါေစ။ အကၽြႏု္ပ္၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္းေၾကာင့္  
အကၽြႏ္ုပ္သည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကုိ ခံရပါေစ။ ေသျခင္းတရားမွာ  
ေနျခင္းထက္ အသက္ရွင္ျခင္း တရားမွာ ခိုလံွဳလုိပါ၏။ 
ကုိယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္၏ ဆုေတာင္းသံကုိ  
နားေညာင္းေပးေတာ္မူပါ။   

               
 
 
 
 
 
 
 

သတိ   (အားလုံးကုိ ခ်စ္တဲ့ - အငယ္ဆုံးသူေလး) 

ျမန္မာျပည္မွာ ေႏြရာသီေရာက္ၿပီဆုိရင္ မီးေဘး အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ဖို႕ 
မီးသတိျပဳ သတိေပး ေၾကျငာပါတယ္။ အခုအခ်ိန္လဲ ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယ အႀကိမ္ 
ျပန္လာခါနီးၿပီ ဆုိေတာ့ သတိရွိစြာနဲ႕ ဘုရားရွင္ထံ ခိုလံွဳကုိးစားဖုိ႕ပါဘဲ။ ရွင္မသဲ ၂၄း ၁၃-၁၄ 
အၾကင္သူ သည္ အဆုံးတုိင္ေအာင္ တည္ၾကည္၏။ ထုိသူသည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႕ 
ေရာက္လိမ့္မည္။ လူမ်ိဳးအေပါင္းတုိ႕အား သက္ေသျဖစ္မည့္အေၾကာင္း ႏိုငံေတာ္ႏွင့္ 
ယွဥ္ေသာ ဧဝံေဂလိ တရားကုိ ေလာကီႏို္ငံ အရပ္ရပ္ ရွိသမွ်တုိ႕၌ ေဟာရလိမ့္မည္။ သုိ႕ၿပီးမွ 
အဆုံးသည္ ျဖစ္လတံၱ႕။ သတိ ယုံၾကည္သူမ်ား ယုံၾကည္ျခင္းကုိ စြဲဲၿမဲစြာ ရွိၾကပါ။ 
သတိ - မယုံၾကည္သူမ်ား အခ်ိန္ ေနာက္မက်ပါေစႏွင့္။ 

------------------------------------------------------- 
ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း   T.O.Khaing 

    က်မ စင္ကာပူ ေရာက္လာတဲ့အေၾကာင္း အနည္းငယ္ သက္ေသခံခ်င္ပါတယ္။ က်မဟာ 
မယုံၾကည္သူ မိသားစုက ေပါက္ဖြားလာသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သလုိ အခု ဒီ သက္ေသခံခ်က္ 
ကုိ ေရးသားခ်ိန္အထိ က်မ ႏွစ္ျခင္း မဂၤလာ မခံယူရေသးပါဘူ။။ က်မဟာ ဆယ္တန္း 
ေအာင္ၿပီး ၂ႏွစ္ေလာက္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ အလုပ္ရဖုိ႕ ဘုရားသခင္ထံ ဆု 
ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က က်မနဲ႕ သင့္ေတာ္တဲ့ အလုပ္ကုိ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 
၈ႏွစ္လုံးလုံး အလုပ္လုပ္ရတာ အဆင္ျပပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ၂ႏွစ္ အတြင္း အလုပ္ 
လုပ္ရတာ အဆင္ မေျပေတာ့တဲ့အတြက္ အလုပ္က ထြက္ဖို႕နဲ႕ စင္ကာပူကုိ သြားဖုိ႕ 
ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အစုိးရ အလုပ္က က်မ ထြက္ခြင့္ရၿပီးတာနဲ႕ 
အလုပ္ထဲမွာ ျပသနာ အႀကီးအက်ယ္ တက္ပါတယ္။ က်မ အလုပ္က ထြက္သြားၿပီးျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ျပသနာနဲ႕ မရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါဘူး။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က စင္ကာပူ သြားမလားလုိ႕ 
လာေမးတဲ့အတြက္ ဆုေတာင္းခ်က္အတုိင္း စင္ကာပူသြားဖုိ႕ ဘုရားလမ္းဖြင့္ေပးပါတယ္။ 
အိမ္ေဖာ္ အလုပ္နဲ႕သြားရမွာမုိ႕ စိတ္မဝင္စားခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ဆုံးမွာ က်မ အဲဒီအလုပ္နဲ႕ 
လာဖုိ႕ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်မ က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာပါတယ္။ ေခ်ာင္း အရမ္း 
ဆုိးပါတယ္။ မိတ္ေဆြေတြက ႏိုင္ငံျခားကုိ ေဆးကုၿပီးမွ သြားလုိ႕ေျပာၾကပါတယ္။ ဘုရား 
ဆီမွာ ေခ်ာင္းဆုိးေပ်ာက္ဖို႕ ဆုေတာင္းခဲ့တဲ့အတြက္ ဆရာဝန္ ျပစရာမလုိဘ ဲ ေခ်ာင္းဆုိး 
ေရာဂါ ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ၁၈-၃-၂၀၀၉မွာ စင္ကာပူကုိ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ 
ေၾကာင့္ အလုပ္စာေမးပြဲ ေျဖတာ ေအာင္ျမင္ခြင့္ရသြားပါတယ္။  

ျမန္မာျပည္က ယူလာတဲ့ ဗမာေဆးၿမီးတုိေတြလဲ အဆင္ေျပစြာ သယ္လာခြင့္ရပါ 
တယ္။ က်မရဲ႕ အလုပ္ရွင္က မိသားစု ၃ေယာက္ရွိပါတယ္။ အဖြားျဖစ္သူက လူအုိရံုမွာ 
ေနတဲ့အတြက္ က်မ ေန႕တုိင္း လူအုိရံုသြားၿပီး အဖြားကုိ ျပဳစုရပါတယ္။ အဲဒီ လူအုိရံုမွာ 
အမွဳထမ္းေနတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ သူနာျပဳ ဆရာမေလးေတြနဲ႕ ရင္းႏီွးခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ 
၃လေလာက္ ၾကာေတာ့ က်မ က်မ္းမာေရး ခ်ဴခ်ာတဲ့ အတြက္ ၁၀လ ျပည့္လို႕ အေႂကြး 
ေက်ရင္ ရြာျပန္ေတာ့မယ္လုိ႕ ျမန္မာ သူနာျပဳေလးကုိ ေျပာျပမိေတာ့ သူက က်မကို 
သခင့္စကား စာေစာင္ ေပးဖတ္ပါတယ္။ စာေစာင္ထဲမွာ Doctor Jesus ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႕ 
စာမူေလးကုိ ဖတ္လုိက္ရၿပီး က်မ ေရာဂါအတြက္ ဘုရားသခင္ဆီမွာ ဆုေတာင္းခဲ့တဲ့အခါ 
ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းခြင့္ရသြားခဲ့ပါတယ္။  

ကုိယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ခြန္အားနဲ႕ အလုပ္ေတြကုိ ျပန္ လုပ္ခြင့္ ရခဲ့တာ အခု 
လုပ္သက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ မယုံၾကည္သူ အိမ္မွာ အလုပ္ လုပ္ရလုိ႕ စိတ္ညစ္ခဲ့ေပမဲ့ 
ေန႕တုိင္း ယုံၾကည္သူ ညီအစ္မေတြရိွတဲ့ လူအုိရံုကုိ လာခြင့္ရလုိ႕ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြနဲ႕ 
ဘုရားသခင္က က်မကုိ ေပးေတြ႕ေစၿပီး ခြန္အား ေပးခဲ့ပါတယ္။ စင္ကာပူ အိမ္ရွင္ေတြ 
ကပ္ေစးနဲတာ သိေပမဲ့ အရင္လူေတြနဲ႕ ဘယ္လုိဘဲ အဆင္ မေျပ ျဖစ္ခဲ့ပါေစ၊ က်မနဲ႕ 
အလုပ္ရွင္ အဆင္ေျပပါေစလုိ႕ ဆုေတာင္းခဲ့တဲ့အတိုင္း ဖိလိပၸိ ၄း၆-၇ နဲ႕ မသဲ ၁၁း၂၈ 
က်မ္းခ်က္ထဲကအတုိင္း ဘုရားသခင္က က်မကုိ အရာရာ အဆင္ေျပ ေစခဲ့ပါတယ္။ ေရာမ 
ၾသဝါဒ စာေစာင္ထဲမွာ ပါသလုိ အဆုိးအားျဖင့္အရံွး မခံႏွင့္။ အေကာင္း အားျဖင့္ အဆုိးကုိ 
ႏိုင္ေလာ့။ ဆုိတဲ့ က်မ္းစကားအတုိင္း အရာအားလုံး အဆင္ ေျပခဲ့ပါ တယ္။ က်မတုိ႕ 
မခံႏိုင္တဲ့ အခက္အခဲေတြ ေတြ႕တဲ့အခါမွာ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းပါ။ 
ဘုရားသခင္လက္ထဲ အပ္ႏွံထားရင္ အရာရာ အုိေက သြားမွာပါ။  T.O.Khaing (သန္လ်င္) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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̏ ေနာက္မွ ̋ ဆုိတ့ဲ သက္ေသခံခ်က္     V.N.T 
ေရွးဦးစြာ သက္ေသခံခြင့္ေပးတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း 

ပါတယ္။ က်မရဲ႕ ဘဝမွာ သိပ္အဆင္မေျပပါဘူး ̏ ေနာက္မွ ̋ ဆုိတဲ့ စကားကုိ အၿမဲ လုိလုိ 
ၾကားေနရပါတယ္။ စင္ကာပူကုိ အလုပ္လာလုပ္ဖို႕ ေနာက္မွ ဆုိတဲ့ စကားအတိုင္း 
တစ္ႏွစ္နီးပါး ေနာက္က်ေအာင္ ေစာင့္ရပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္လုပ္ ပတ္စ္ပို႕ လုပ္ျပန္ေတာ့လဲ 
အဆင္မေျပစြာနဲ႕ ေနာက္မွ ဆုိၿပီး ရက္ေရႊ႕တာနဲ႕ ၾကံဳရျပန္ပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္ ပတ္စ္ပို႕ 
ကိစၥ အဆင္ေျပသြားျပန္ေတာ့လ ဲ ေနာက္မွ ဆုိၿပီး ၄လၾကာမွ ပြဲစားက နင္အလုပ္ရၿပီလုိ႕ 
ေျပာပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္း မသြားရေသးပါဘူး။ ေနာက္မွ ဆုိတဲ့အတုိင္း ေနာက္ထပ္ ၂လ ေနမွ 
သြားရပါတယ္။ ရက္ေရႊ႕တယ္၊ ေနာက္မွ ဆုိတဲ့ အသံကုိ အၾကားခ်င္ေလာက္ေအာင္ 
းမုန္းေနမိပါတယ္။ အပါး ကေတာ့ ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႕ ဆုေတာင္းပါတယ္။ အမုိးက 
ဆုေတာင္းရုံတင္ မကဘူး။ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းရမယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ က်မက သိပ္ 
လက္မခံ ခ်င္ပါဘူး။ ဒီလုိနဲ႕ စင္ကာပူကုိ ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ဒီမွာတစ္ခါ ေနာက္မွ ဆုိတာ 
ႀကီးကုိ ထပ္ႀကံဳရျပန္တယ္။ စာရြက္စာတမ္း မျပည့္စံုလုိ႕ဆုိၿပီး စာေမပြဲကို ေနာက္မွ ေျဖရ 
ျပန္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေနာက္မွ ဆုိတဲ့ အရာကုိ ထပ္တလဲလဲ ႀကံဳလာရေတာ့ ဘုရားသခင္ကုိ 
အျပစ္တင္မိပါတယ္။ က်မ္းစာထဲမွာ ပါတဲ့အတုိင္း လူ႕အႀကံနဲ႕ ဘုရားသခင့္ အႀကံက 
မတူပါဘူး။ ဖိလိပၸိ ၄း၆-၇ ကုိဖတ္ၿပီး ဆုေတာင္းပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အိမ္ရွင္ 
အိမ္ကုိ ၁၀-၇-၂၀၁၀ မွာေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္တာ သိပ္အဆင္ 
မေျပေတာ့ အိမ္ရွင္က နင့္ကုိ ငါတုိ႕ မႀကိဳက္ဘူး။ ပြဲစား လက္ထ ဲ ျပန္ပို႕မယ္လုိ႕ 
ေျပာပါတယ္။ ဘုရားသခင္ သမီးအတြက္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ 
ေပးပါလုိ႕ ဆုေတာင္းေနခဲ့မိပါ တယ္။ အိမ္ရွင္ မႀကိဳက္ရင္ အလုပ္ျပဳတ္ၿပီး ပြဲစား 
လက္ထဲျပန္ေရာက္ရင္ အဆူခံထိမယ္။ ေနာက္အလုပ္ ထပ္ရွာရမယ္။ အလုပ္ 
ရွာစဥ္ လခ မရတဲ့အတြက္ ပြဲစားခ မေက်။ ေငြမရိွ ျဖစ္မွာကို က်မ စိုးရိမ္ေနခဲ့မိပါတယ္။ 
အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်မ လုံးဝ မၾကားခ်င္တဲ့ စကားလုံးကုိ အိမ္ရွင္ သူေဌးဆီက ၾကားလုိက္ 
ရပါတယ္။  

အဲဒီစကားလုံးက ဘာလဲ ဆုိေတာ့ ေနာက္မွ ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ နင့္ကုိ အလုပ္ 
ျဖဳတ္ၿပီး ပြဲစား လက္ထ ဲ ျပန္ပို႕မယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္မွ တဲ့။ အၿမဲတမ္း ၾကန္႕ၾကာမွဳေတြ 
ေနာက္က် မွဳေတြနဲ႕ ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့ က်မဟာ၊ အလုပ္ျပဳတ္ဖို႕လဲ ၾကန္႕ၾကာေနတဲ့အခါ။ လခ 
ေတြ ဆက္ရေနတယ္။ အလုပ္ေတြ ဆက္လုပ္ၿပီး အဲဒီအိမ္မွာ ေနာက္မွ ဆိုတဲ့ စကားလုံး 
အတုိင္း ေနလာခဲ့တာ ၈လ ေက်ာ္ေနပါၿပီ။ အရင္တုံးက ေနာက္မွ  ဆုိၿပီး ၾကန္႕ၾကာမွဳဟာ 
က်မအတြက္ မေကာင္းခဲ့ေပမဲ့ အခု အလုပ္ျပဳတ္ရမဲ့၊ ဒုကၡေရာက္ရမဲ့  ၾကန္႕ၾကာမွဳ။ ေနာက္မွ 
ဆုိတာႀကီးက က်မအတြက္ ေကာင္းေနခဲ့ပါတယါ္။ ဘဝမွာ မလုိခ်င္တဲ့ အရာေတြနဲ႕ 
ေတြ႕ႀကံဳ ရတဲ့အခါ ဘုရားသခင္က လူသာားအားလုံးအတြက္ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္ 
ေပးေနပါတယ္လုိ႕ အနည္းငယ္ သက္ေသခံပါရေစ။ ။  
   ( ---- ေနာက္မွ ထုိအရာမ်ားကုိ ထပ္၍ေပးေတာ္မူလတံၱ႕။ မႆဲ ၆း၃၃)     V.N.T 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
ေနရာေလးတစ္ခုအတြက္   (ခလုတ္) 

 ညက ဘုရားေက်ာင္းအတြက္ လက္ကမ္းစာေစာင္ႏွင့္ 
ေမြးေန႔ကဒ္မ်ား လုပ္ေနရ သၿဖင့္ အိပ္ရာ၀င္ ေနာက္က်ခဲ့သည္။ 
ႏွိုးစက္သံၾကား၍ နာရီ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ မနက္ ၈နာရီခြဲ ေနၿပီ ။ 
ေက်ာ္စြာ တုိ႔ ဘုရားေက်ာင္း Camp အတြက္ T Shirt ဒီဇိုင္း ကိစၥ 
တုိင္ပင္ရန္ ရွိသျဖင့္ အိပ္ယာမွ လူးလဲထလုိက္သည္။ 
 ေက်ာ္စြာအား T Shirt ဒီဇိုင္း နမူနာ ပံုစံျပရန္အတြက္္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘုရားေက်ာင္းမွ ၿပီးခဲ့ေသာ ေႏြရာသီက 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကုိယ္က်ိဳးစြန္ ့၀န္းထမ္း camp ရဲ့ T Shirtကုိ 

၀တ္လုိက္ၿပီး၊ အျခားနမူနာ ဒီဇိုင္းမ်ားကုိ ထည့္ကာ ထြက္လာခဲ့သည္။ 
မနက္ ရံုးသြားခ်ိန္ ျဖစ္၍ လုိင္းကားမ်ားလည္း အရမ္းက်ပ္၊ ကၽြန္ေတာ္မွာလည္း အခ်ိန္က 
မရေတာ့ ၍ ရရာ ကားေပၚသုိ႔ တုိးေ၀ွ႔တက္လုိက္သည္။  

ကားထဲမွာလည္း ငပိသိပ္၊ ငခ်ဥ္သိပ္ သကဲ့သုိ႕ အလြန္က်ပ္လွ်က္္။ ညက 
အိပ္ေရး မ၀တာကတစ္ေၾကာင္း၊ ကားကလည္း အရမ္းၾကပ္ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ 
အနည္းငယ္ ေခါင္းမူးသလုိ ခံစားလာရသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ထဲမွာလည္း ထိုင္စရာ 
ေနရာေလး တစ္ေနရာကုိ ေတာင့္တေနမိ၏။ အကယ္၍ ေနရာတစ္ေနရာသာ ရခဲ့လွ်င္ 
ကားေပၚမွာ ထုိင္ငိုက္သြားလုိ ့ရသည္။ 
 ထုိအခ်ိန္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ မလွမ္းမကမ္းခုံမွ အေဒၚႀကီးက `မွတ္တုိင္ပါ တယ္´ 
ဆုိၿပီး ထုိင္ခံုမွ ထလုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း အခြင့္အေရးကုိ လက္လြတ္ အဆုံးအရံုွး 
မခံခ်င္၊ ကၽြန္ေတာ့္ေဘးမွာ ရပ္ေနေသာဦးေလးႀကီးကုိ ေက်ာ္၍ အေဒၚႀကီး ထသြားေသာ 
ခံုနားသုိ႔ ကပ္၀င္လုိက္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္ရဲ့ လမ္းေၾကာင္းထဲကို ပလပ္ 

စတစ္ျခင္း ေတာင္းေလးတစ္လုံး တုိး၀င္လာသျဖင့္… ကၽြန္ေတာ္လည္း ျခင္းေတာင္းေလးကုိ 
လက္ နဲ႔အသာေလး တြန္းၿပီး ထုိင္ခံုေပၚသုိ႔ ထုိင္ခ်လုိက္သည္။ 
 အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ `ကၽြပ္´ဆုိေသာ စုပ္သပ္သံကုိ ၾကားလုိက္ရသၿဖင့္ အသံ လာရာ 
ဆီသုိ႔ အသာေလး ေမာ့ၾကည့္လုိက္ေတာ့ အခုန ဆြဲျခင္းကုိ ကုိင္ထားေသာ အမ်ိဳး သမီး 
ေလး။ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ေနရာကုိ ၀င္လုလုိက္ေသာေၾကာင့္ စိတ္တုိေနေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္။ ထုိ 
အခ်ိန္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုခုကုိ ခံစားလုိက္ရသလုိရွိေသာေၾကာင့္၊ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာ္၀င္ 
ခဲ့ေသာ ဦးေလးႀကီးကုိၾကည့္လုိက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ခပ္ရြဲ႕ရဲြ႕ျဖင့္ ျပံဳးၿပီးၾကည့္ေနသည္။ 
 ကၽြန္ေတာ့္ ေခါင္းထဲကုိ ခ်က္ျခင္းအသိတစ္ခု ၀င္လာ၍ ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ 
ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ T Shirt ရင္ဘတ္္မွာ ေရးထားေသာ ` ကုိယ္က်ိဳး စြန္႔ 
၀န္ထမ္း ´ ႏွင့္ က်မ္းပုိဒ္ေလးတစ္ခု။ 

အားရိွေသာ ငါတုိ႔သည္ ကုိယ္အလုိသုိ႔မလုိက္၊ အားနည္းေသာသူတုိ႔၏ 
အားနည္းျခင္းကုိ သည္းခံ ရၾကမည္။ ( ေရာမ ၁၅း၁ ) 

မိန္းကေလး၏`ကၽြပ္´ဆုိေသာ စုပ္သပ္သံ၊ ဦးေလးႀကီး၏ ခပ္ရြဲ႕ရဲြ႕အျပံဳး ႏွင့္ 
ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ ဘတ္မွ `ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔၀န္ထမ္း´ဆုိေသာ စာတန္းေလး……..   (ခလုတ္) 

------------------------------------------------------------------------------------- 
သက္ေသခံျခင္း     ရွားရွား 

ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအႂကြင္းမဲ့ ကုိးစားေလာ့။ ကုိယ္ဥာဏ္ကုိ 
အမွီမျပဳႏွင့္ သြားေလ ရာရာ၌ ထာဝရဘုရားကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။  

ေရွ႕ဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ က်မဟာ 
အိမ္ အလုပ္ နဲ႕ စင္ကာပူကုိ ၂၀၀၉ မွာ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ မလာခင္တုံးက 
ဘုရားသခင္ကုိ အရမ္းအားကုိး ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ့္မွာက 

ဘာမွ မျပည့္စံု၊ ေငြမရွိ၊ ပညာ မတတ္ေတာ့ အရာရာ ဘုရားသခင္ကုိဘဲ အားကုိးရပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ၾကာလာေတာ့ အစစအရာရာ အဆင္ေျပလာပါတယ္။ ပိုက္ဆံေလး 
နဲနဲရိွလာသလုိ ဟန္းဖုန္းေလး ဘာေလး ကုိင္ႏိုင္လာပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိ္န္က စၿပီး စာတန္ရဲ႕ 
ေသြးေဆာင္ ျခင္းကုိ ခံစားရပါေတာ့တယ္။ က်မ္းစာဖတ္ ဆုေတာင္းဖုိ႕ အက်င့္ပ်က္ 
ျဖစ္လာပါတယ္။ အျခား အရာေတြနဲ႕ အခ်ိန္ကုန္လာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ က်မ 
ဖ်ားပါတယ္။ ရိုးရုိး ဖ်ားတယ္ဘဲ ထင္ေပမဲ့။ ေသြးစစ္ၾကည့္ေတာ့ ငွက္ဖ်ားပုိးတဲ့။ ေသြးေပါင္ 
ေတာ္ေတာ္ က်ေနၿပီ။ ေဆးရုံမွာ သြားေနရမယ္တဲ့။ သူေဌးက မႀကိဳက္တဲ့ ပံုဘဲ။ က်မ 
ေဆးရုံမွာ ေနရရင္ သူ ပိုက္ဆံကုန္မယ္။ လူနာ လာၾကည့္ေပးရလုိ႕ အခ်ိန္ကုန္မယ္။ က်မ 
မရိွတဲ့အတြက္ အိမ္ အလုပ္ေတြကုိ သူကုိယ္တုိင္ လုပ္ရေတာ့မယ္။ ဆုိေတာ့ကာ သူေဌးက 
လုံးဝ ၿငိဳျငင္ ပါေတာ့တယ္။ က်မ ေနရာကေန ခံစားၾကည့္ပါ့ေတာ့ မိတ္ေဆြ။ လုံးဝ 
ထြက္ေပါက္ မရိွေတာ့ ဘူး။ ရွိတဲ့ ေဆးေလးေသာက္ၿပီး အိမ္မွာဘ ဲ ေကြးေနလုိက္တယ္။ 
ေနာက္ေတာ့ နဲန ဲေကာင္း လာၿပီး ထႏုိင္လာတယ္။ လမ္းနဲနဲ ေလွ်ာက္လာႏုိင္တယ္။ ဒီမွာ 
ဆက္ေနရင္ မျဖစ္ဘူး။ အိမ္ျပန္မယ္ ဆုိၿပီး ေနေကာင္းလာတာနဲ႕ ခြင့္ ၁၂ရက္ ေတာင္းၿပီး 
အိမ္ျပန္ လာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ေလဆိပ္ ေရာက္တာနဲ႕ အဖ်ားက ယူထုတ္လုိက္သလို 
ေကာင္းသြားပါတယ္။ က်မ မခံႏိုင္တဲ့ အျပစ္ဒဏ္ကုိ မေပးလုိ႕ ဘုရားသခင္ကုိ 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အိမ္ျပန္ ေရာက္ေတာ့ မိဘ ဆရာသမား ေမာင္ႏွမေတြက စင္ကာပူမွာ 
ဘုရားေက်ာင္း တက္ျဖစ္ရဲ႕ လား။ က်မ္းစာဖတ္ ဆုေတာင္းရဲ႕လားလုိ႕ ဝိုင္းေမးၾကတယ္။ 
ရက္စ္ လုိ႕ ေျဖမိရင္ ပိုအျပစ္ ႀကီးမယ္။ ႏိုး လုိ႕ေျဖျပန္ရင္ ဝိုင္းၿပီး အျပစ္ေျပာၾကမယ္။ 
အဲဒါေတြ ေၾကာက္တာနဲ႕ စကား လမ္းေၾကာင္း လႊဲရတာေပါ့ေလ။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ 
လည္ပတ္ခြင့္ ဘုရားေက်ာင္း တက္ခြင့္ရခဳဲ့ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႕ စင္ကာပူျပန္လာခဲ့တယ္။ 
စင္ကာပူ ျပန္ေရာက္ေတာ့ ၂ရက္ဘ ဲေနေကာင္းတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ျပန္ဖ်ားပါေတာ့တယ္။ 
အဆင္ေျပခ်င္ေတာ့ က်မ ပိုက္ဆံ ၃၀၀ ေလာက္ ျပန္ယူလာခဲ့တဲ့အတြက္ ေဆးခန္းျပဖုိ႕ 
ေငြရိွခဲ့တယ္။  

သူေဌးကုိ ေျပာျပေတာ့ နင့္ပိုက္ဆံနဲ႕ နင္သြား ငါမေပးဘူးတဲ့။ သူေဌး စိတ္ပ်က္ 
ရင္လဲ ပ်က္စရာပါဘဲ။ အလုပ္လုပ္ဖို႕ ေရာက္လာတဲ့ က်မက ဖ်ားေနတယ္ဆုိေတာ့ 
အဓိပၸါယ္ မရိွဘူးေလ။ ဘုရားသခင္ဆီမွာ က်မ ဖ်ားတဲ့ အဖ်ားက ငွက္ဖ်ား မဟုတ္ဖို႕ 
ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ရတဲ့ က်မ္းပုိဒ္ေတြအကုန္အလြတ္ရြတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကုိလဲ 
ကတိ ေပးခဲ့တယ္။ ေနျပန္ေကာင္းရင္ လိမၼာပါ့မယ္။ သက္ေသခံပါ့မယ္လုိ႕ေပါ့။ တကယ္ 
အ့ံၾသဖုိ႕ ေကာင္းပါတယ္။ က်မ ေနေကာင္းသြားပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ တကယ္ 
ႏလုံွသားပါတဲ့ ဆုေတာင္းျခင္းကုိ နားေညာင္းတယ္ဆုိတာ က်မ သိလာရပါတယ္။ အခုလို 
ေကာင္းသြားခ်ိန္မွာ သခင့္စကားစာေစာင္ေလးအားျဖင့္ လူေရွ႕ ဘုရားေရွ႕မွာ က်မ 
သက္ေသ ခံပါတယ္။ သခင့္စကားစာေစာင္အားျဖင့္ သက္ေသခံခြင့္ရလုိ႕လဲ စာေစာင္ 
ထုတ္ေဝသူကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အခုေတာ့ က်မ အိပ္ယာ မဝင္ခင္ အလြတ္ရြတ္ဆုိႏိုင္ 
ဖို႕ က်မ္းပုိဒ္တစ္ပိုဒ္ကုိ ေခါင္းရင္းမွာ ကပ္ထားပါတယ္။  

အုိ ထာဝရဘုရား နံနက္အခါ အကၽြႏု္ပ္၏ စကားသံကုိၾကားေတာ္မူရပါ၏။ 
နံနက္အခါ ကုိယ္ေတာ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ေမွ်ာ္လင့္ပါမည္။ ဆာ ၅း၃  ။     (ရွားရွား)   
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ocifhpum;  3 -119

ဘုရားသခင္သည္လူသားမ်ားကုိစကားေျပာေနဆဲလား။ ss.john(NP) 
လူငယ္ေလး တစ္ေယာက္ဟာ Wednesday bible 

study အတြက္ ဘုရားေက်ာင္း ကုိ သြားခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ 
pastor က ဘုရားကုိ နားေထာင္ၿခင္းနဲ႕ ဘုရား၏ အသံေတာ္ကုိ 
လုိက္နာၿခင္းဆုိတဲ့ message ကုိေၿပာခဲ့တယ္။ လူငယ္ေလးဟာ 
ဘုရားက လူသားေတြကုိ အခု အခ်ိန္ထိ တုိက္ရိုက္ 
စကားေၿပာေနဆဲလား ဆုိတာကုိ မယုံ နုိင္ေအာင္ အ့ံၾသစြာနဲ႕ 
ၿဖစ္ေနခဲ့တယ္။ အစီအစဥ္ ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ လူငယ္ေလး 

ဟာ သ့ူသူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႕ အတူ ေကာ္ဖီနဲ႕ ပီဇာကုိ သြားစားရင္းနဲ့ pastor ေၿပာခဲ့ေသာ 
message ကုိ ေဆြးေႏြးၾက တယ္။ သူ႕ရဲ့သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ဘုရားက သူတုိ႕ကုိ ဘယ္လုိ 
စကားေၿပာသလဲဆုိတာကုိ ေၿပာခဲ့ၾကတယ္။ လူငယ္ေလးဟာ အိမ္ကုိၿပန္ဖို႕ ကား 
စေမာင္းတဲ့ အခ်ိန္မွာ ည 10နာရီထုိးသြားၿပီ ၿဖစ္တယ္။ သူဟာ ကားထဲမွာ ထုိင္ၿပီး စတင္ၿပီး 
ဆုေတာင္းခဲ့တယ္။ " ဘုရား အကယ္၍သင္ဟာ ယခုအခ်ိန္ထိ လူသားမ်ားကုိ စကား 
ေၿပာခဲ့လွ်င္ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ စကားေၿပာေတာ္မူပါ , ကြ်န္ေတာ္ အေကာင္းဆုံး နားေထာင္ၿပီး 
လုိက္နာပါ့မယ္"။ လူငယ္ေလးဟာ သူ႕ၿမိဳ႕ေလးဆီသုိ႕ ကားစတင္ေမာင္းခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ 
အရမ္းကုိ ထူးဆန္းတဲ့ အေတြးတစ္ခုဟာ သူ႕ဆီမွာ ရွိေနခဲ့တယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆုိေတာ့ 
"ကားကုိ ရပ္လုိက္ၿပီး ႏြားႏို႕တစ္ဂါလံ သြား၀ယ္ပါ" ဆုိတဲ့ အေတြးေပါ့။ သူဟာ အဲဒီအခ်ိန္မွာ 
ရွေမြလ ဟာ ဘုရားစကားသံကုိ နားမလည္ေသာေၾကာင့္ ဧလိယ ဆီကုိ သြားတဲ့ 
အေၾကာင္းရဲ့ အေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားလုိက္မိတယ္။ လူငယ္ေလးက" ဒါဟာ တစ္ကယ္ဘဲ 
ဘုရားက ငါ့ကုိ စကားေၿပာေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ငါအဲဒီ ႏြားႏို႕ကုိ သြား၀ယ္လုိက္မယ္။ 
အရမ္းကုိ လုိက္နာဖုိ႕ ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္မဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီႏြားႏို႕ကုိ ငါသုံးလုိ႕ 
ရတာဘဲ။ လုိ႕ေၿပာလုိက္တယ္။ အဲဒါနဲ႕ သူဟာ ကားကုိ ရပ္လုိက္ၿပီး ႏြားႏို႕ တစ္ဂါလံ 
၀ယ္လုိက္တယ္။ ၿပီးတာနဲ႕ သူဟာ ကားကုိ စတင္ေမာင္းလုိက္တယ္။ သူ (ရ)လမ္းဆီကုိ 
ကားၿဖတ္ ေမာင္းလုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႕စိတ္ထဲမွာ ကားကုိလွည့္လုိက္ပါ ဆုိတဲ့ အေတြးက 
ေခါင္းထ ဲ ေရာက္လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူငယ္ေလးက အဲဒါကုိ အရူွးအေတြးဘဲဆုိၿပီး 
လမ္းဆုံအထိ ကားကုိဆက္ၿပီး ေမာင္းလုိက္တယ္။ ေနာက္ထပ္ တၾကိမ္မွာေတာ့ သူဟာ 
(ရ)လမ္း ကုိ ၿပန္လွည့္ၿပီး ေမာင္းသင့္တယ္လုိ႕ ထင္လုိက္တယ္။ ေနာက္ လမ္းဆုံ တစ္ခုကုိ 
ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ သူဟာ ကားကုိၿပန္လွည့္လုိက္ၿပီး (ရ)လမ္းကုိ သြားလုိက္တယ္။ 
လူငယ္ေလးဟာ အေၿပာင္အၿပက္ တစ္၀က္နဲ႕ "အုိေက အရွင္ဘုရား အခု ကြ် န္ေတာ္  
(ရ)လမ္းကုိေတာ့ သြားေနၿပီ၊ ဘာလုပ္ရမယ္ဆုိတာေတာ့ မသိဘူး" လုိ႕ေၿပာလုိက္တယ္။ 
သူဟာ တုိက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေက်ာ္ၿဖတ္ၿပီး ေမာင္းလာခဲ့တယ္။ ရုတ္တရက္မွာဘဲ သူဟာ 
ကားကုိ ရပ္လုိက္သင့္တယ္္လုိ႕ ထင္လုိက္တယ္။ လူငယ္ေလးဟာ ကားေပၚကေန ဆင္းလာ 
ၿပီးေတာ့ သူေရာက္ေနတဲ့ ပတ္္၀န္းက်င္ကုိ တစ္ခ်က္ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါမွာ သူဟာ လူ 
အလယ္အလတ္ တန္းစားတစ္ခုရဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ေရာက္ေနတယ္ဆုိတာကုိ သူသိလုိက္ 
တယ္။ ေစ်းဆုိင္အားလုံးဟာ ပိတ္ေနခဲ့ၿပီး အိမ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာလည္း ေမွာင္ေနၿပီး 
အားလုံးဟာ အိပ္ရာထ ဲေရာက္ေနၾကၿပီၿဖစ္တယ္။ 

ေနာက္ထပ္ တၾကိမ္မွာေတာ့ သူဟာ တစ္စံုတစ္ခုကုိ ခံစားလုိက္ရတယ္။ 
အဲဒါက ဘာလဲဆုိေတာ့ "လမ္းကုိ ၿဖတ္ၿပီး အဲဒီအိမ္က လူေတြကုိ ႏြားႏို႕ သြားေပးလုိက္ပါ" 
ဆုိတဲ့ အသံကုိ သူၾကားလုိက္တယ္။ လူငယ္ေလးဟာ အဲဒီအိမ္ကုိ ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါမွာ 
တစ္အိမ္လုံးဟာ ေမွာင္ေနၿပီး အိမ္သားမ်ားဟာ အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကတဲ့ပံု ေပၚတယ္။ အဲဒါနဲ႕ 
သူဟာ ကားတံခါးကုိ ဖြင့္လုိက္ၿပီး ကားေနာက္ခံုမွာ ထုိင္လုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ တီးတုိး 
ေၿပာလုိက္တယ္။ "ဘုရားေရ ဒါဟာ တကယ့္ရူးသြပ္ၿခင္းဘဲ အဲဒီ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့လူကုိ 
သြားႏွဳိးၿပီး ႏြားႏို႕ေပးလုိက္လုိ႕ရိွရင္ ငါ့ကုိစိတ္ဆုိးၿပီး အရူးလုိ႕ ထင္ေတာ့မွာဘဲ" လုိ႕ 
ေၿပာလုိက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လူငယ္ေလးဟာ သူ႕စိတ္ထဲမွာ ႏြားႏို႕ သြားေပးသင့္တယ္လုိ႕ 
ထင္လုိက္တယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ သူဟာ ကားတံခါးကုိ ဖြင့္လုိက္တယ္။ "အုိေက ဒါဟာ 
တကယ္ဘဲ ဘုရားက ခိုင္းတယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္အဲဒီ ႏြားႏို႕ကုိ သြားေပးလုိက္မယ္ 
အကယ္၍ ဘုရားက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ အရူးလုိ႕ အထင္ခံေစခ်င္ရင္လည္း အထင္ခံရပါေစ 
ဘာဘဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ ကြ်န္ေတာ္ သခင့္စကားသံကုိ နားေထာင္မယ္"။ လူငယ္ေလး အဲဒီအိမ္ကုိ 
သြားၿပီး bell တီးလုိက္တယ္။ အထဲကေနၿပီး သူဟာ ဆူညံသံ တုိးတုိးေလးကုိ ၾကားလုိက္ 
တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ လူၾကီး တစ္ေယာက္ရဲ့ ေအာ္ေၿပာသံကုိ ၾကားလုိက္တယ္။ 
"ဘယ္သူလဲ " " သင္ဘာလုိခ်င္လုိ႕လဲ " တံခါးမၾကီးဟာ ပြင့္သြားၿပီး Jean ေဘာင္းဘီ နဲ႕ T-
shirt ၀တ္ထားေသာ လူၾကီးတစ္ေယာက္ အဲဒီမွာ ရပ္ေနတာ ေတြ႕လုိက္ရတယ္။ သူ႕ကို 
ၾကည့္ရတာ အခုမွ အိပ္ရာ ထလာတဲ့ပံု ေပၚေနတယ္။ လူၾကီးရဲ့ မ်က္ႏွာမွာ ထူးဆန္းေသာ 
အရိပ္အေရာင္ ေပၚေနၿပီး လူစိမ္းတစ္ေယာက္ သူ႕ရဲ့ တံခါး၀ ေရ့ွမွာ လာရပ္ေနတာကုိ 
မႏွစ္ၿမိဳ့ေသာပုံ ေပၚေနတယ္။ လူၾကီးက ဘာလဲဆုိၿပီး ေမးလုိက္ တယ္။ လူငယ္ေလးက" 
ဒီမွာဦးေလးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္ ႏြားႏို႕ ယူလာခဲ့တယ္" လုိ႕ ေၿပာလုိက္တယ္။ လူၾကီးဟာ 
၀မ္းသာအားရစြာနဲ႕ ႏြားႏို႕ကုိ ယူလုိက္ၿပီး စပိန္ဘာသာလုိ က်ယ္ေလာင္စြာနဲ႕ ေအာ္ေၿပာ 

လုိက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကေလးငယ္ေလးကုိ ပိုက္ေထြး ထားေသာ အမ်ဴိးသမီး 
တစ္ေယာက္ မီးဖုိေခ်ာင္ကေန ထြက္လာပါတယ္။ ကေလးငယ္ေလးဟာ ဆာလြန္းလုိ႕ 
ငိုေနပါတယ္။ လူၾကီးဟာ သ့ူရဲ့မ်က္ႏွာေပၚကေန မ်က္ရည္မ်ား က်ဆင္း လာၿပီး အငုိ 
တစ္၀က္နဲ႕ လူငယ္ေလးကုိ စကားေၿပာလုိက္တယ္။ "ငါတုိ႕ေတြ အခုေလးတင္ ဆုေတာင္း 
ေနၾကတာ ဒီလမွာ ငါတုိ႕ ေပးစရာရိွလုိ႕ ပိုက္ဆံကုန္သြားတယ္။ ကေလး အတြက္လဲ 
ႏြားႏို႕မရိွဘူး ဘုရားဆီမွာ ငါတုိ႕ကုိ ႏြားႏို႕ေလး ေပးပါလုိ႕ ဆုေတာင္းေနတာ"။ လူၾကီးရဲ့ 
ဇနီးကလည္း မီးဖုိေခ်ာင္ကေန ေအာ္ေၿပာလုိက္တယ္ အေဒၚလဲ ဘုရားက ေကာင္းကင္ 
တမန္ တစ္ေယာက္ကုိ ေစလႊတ္ၿပီး ႏြားႏို႕ လာပုိ႕ေပးပါလုိ႕ ဆုေတာင္း ....... အုိ .... အသင္ 
ဟာ ေကာင္းကင္တမန္လား !!! လုိ႕ ေမးလုိက္တယ္။ လူငယ္ေလးဟာ သူ႕ရဲ့ ပိုက္ဆံ 
အိတ္ထဲက ပိုက္ဆံကုိ အကုန္ထုတ္လုိက္ၿပီး လူၾကီး လက္ထဲကုိ ထည့္လုိက္တယ္။ သူဟာ 
အဲဒီ အိမ္ေလးထဲကေန လွည့္ထြက္လာၿပီး ကားဆီကုိ ၿပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ မ်က္ရည္ 
မ်ားစြာဟာ သ့ူရဲ့မ်က္ႏွာေပၚကေန က်ဆင္းလာခဲ့တယ္။ လူငယ္ေလးဟာ ဘုရားသခင္က 
လူေတြရဲ႕ ဆုေတာင္းသံကုိ နားေညာင္းၿပီး လူသားမ်ားကုိ စကားေၿပာေနဆဲ ပါလား ဆုိတာ 
ကုိ သူသိလုိက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ေရာ ခုခ်ိန္ထိ ဘုရားရဲ့ စကားေၿပာေသာ အသံကုိ 
နားေညာင္းၿပီး လုိက္နာခဲ့ရဲ့လားဆုိတာကုိ ၿပန္ဆန္းစစ္ဘုိ႕ လုိပါတယ္။ 
ရွင္ေယာဟန္ ၈:၄၇ - ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကုိ 
နားေထာင္ တတ္၏။ သင္တ့ုိသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မစပ္ဆုိင္ေသာေၾကာင့္ နားမေထာင္ 
ၾက၏ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။  ။  ss.john ( NP ) 

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

ခ်ီးမြမ္းပါ    (ႏုိကိုဂ်ဴး) 
ဘုရားသခင္ ႀကီးျမတ္သည့္အေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေဝငွခ်င္ပါသည္။ လူတစ္ 

ေယာက္ ေယာက္က သင္ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ မည္မွ်ႀကီးျမတ္ေၾကာင္း ေမးလာ 
လွ်င္ သင္ဘယ္လုိေျဖမွာလဲ။ ဘုရားသခင္ အလြန္ႀကီးျမတ္ေၾကာင္း ခ်ီးမြမ္းသည့္ ပုဂၢိဳလ္ 
တစ္ဦးကုိ က်ေနာ္ ေဝငွလုိပါသည္။ ထုိသူမွာ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးျဖစ္သည္။ သူ႕ေလာက္ 
ခ်ီးမြမ္းတဲ့သူ ရွိမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႕ က်ေနာ္ ထင္ပါသည္။ ၆ရာ၂း၆။ ေကာင္းကင္ႏွင့္ 
ေကာင္းကင္တကာတုိ႕၏အထြတ္ အျမင့္ဆုံးေသာ ေကာင္းကင္သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ 
မဆ့ံမခံ ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာအိမ္ကုိ အဘယ္သူ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္နည္း။ 
အခု က်ေနာ္တုိ႕ ကုိးကြယ္တဲ့ဘုရားသခင္ဟာ ေသးေသးေလးလား။ မိတ္ေဆြတို႕ ဘယ္လုိ 
စကားလုံးမ်ိဳးနဲ႕ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကမလဲ။  

ဒီက်မ္းပုိဒ္ေလးကုိ အနည္းငယ္ ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။  
ေကာင္းကင္ - မ်က္ႏွာျပင္ အထက္ရွိ ေလဟာျပင္က်ယ္ကုိ ေကာင္းကင္လုိ႕ 

ေခၚပါတယ္။ (လူသားေတြ ေခၚေဝၚသမုတ္တဲ့ ေကာင္းကင္ျဖစ္ပါသည္)။ ေကာင္းကင္ 
တကာ၊ ဆာလံ ၁၄၈း၄။ ေကာင္းကင္ အထပ္ထပ္၊ အျမင့္ဆုံးေသာေကာင္းကင္ - ဘဝဂ္ လုိ႕ 
ေခၚပါတယ္။ ဒီေလာက္ေတာင္ ႀကီးျမတ္တဲ့ ဘုရားသခင္ကုိ ကုိးကြယ္ခြင့္ သိရွိခြင့္ 
ရတဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္ကုိ အထူးဘဲ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ က်ေနာ့္မွာ ဘယ္လုိ 
စကားလုံးနဲ႕မွ ခ်ီးမြမ္းရမွန္း မသိေတာ့တဲ့အတြက္ ကုိယ္ေတာ္ဟာ အလြန္ႀကီးျမတ္တဲ့ ဘုရား 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆာလံက်မ္းစာ ဖတ္ရြတ္ သီဆုိျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ 
ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဝိညာဥ္ေရးရာ အသက္တာႀကီးထြားဖုိ႕ရန္အတြက္ ဆာလံ သီခ်င္း 
က်မ္းစာဖတ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါ။ ေမာေရွ။ ဒါဝိဒ္မင္းတုိ႕လဲ သီခ်င္း 
ဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ 

အုိထာဝရဘုရား အကၽြႏု္ပ္ႏွုတ္ကုိ ဖြင့္ေတာ္မူပါ။ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း၍ 
ႁမြက္ဆုိပါမည္။ ဆာလံ ၅၁း၁၅။ ထာဝရဘုရားကုိ သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ 
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ဆာလံ ၁၀၅း၁-၂။ အုိထာဝဘုရား အကၽြႏု္ပ္သည္ စိတ္ 
ႏွလုံး အႂကြင္းမဲ့ ကုိယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါမည္။ ဆာလံ ၉း၁။ ခ်ီးမြမ္း ကုိးကြယ္တယ္ ဆုိတာ 
အလြန္ မွ အေရးႀကီးပါတယ္။   

ဆာလံ ၁၄၈ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ထာဝရဘုရားကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ဘဝဂ္ေပၚမွာ 
ခ်ီးမြမ္း ၾကေလာ့။ ေကာင္းကင္တမန္ အေပါင္းတုိ႕ ထာဝရဘုရားကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ 
ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအေပါင္းတုိ႕ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ေနလတုိ႕ ထာဝရဘုရားကုိ ခ်ီးမြမ္းၾက 
ေလာ့။ ထြန္းလင္းေသာ ၾကယ္အေပါင္းတုိ႕ ထားဝရဘုရားကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ေကာင္းကင္ 
အထပ္ထပ္ႏွင့္ ေကာင္းကင္ေပၚမွာ ေရမ်ားးတုိ႕ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ----- ထာ၀ရဘုရားသည္ 
ႀကီးျမတ္၍ အလြန္ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူျခင္းကုိ စစ္၍ မကုန္ႏိုင္။ 
အမွဳေတာ္တုိ႕ကုိ လူမ်ိဳးအဆက္ဆက္ေတာ္တုိ႕သည္။ ခ်ီးမြမ္း၍ တန္ခိုး ေတာ္ မ်ားကို 
ေဟာေျပာ ၾကပါလိမ့္မည္။ ဆာလံ ၁၄၅း၃-၆ 

ဒီက်မ္းပုဒ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းဖုိ႕ သြန္သင္ထားပါတယ္။ အို 
ထာဝရဘုရား အကၽြႏု္ပ္ ႏွဳတ္ကုိ ဖြင့္ေတာ္မူပါ။ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း၍ ၿမြက္ဆုိပါ 
မည္။ ထာဝရဘုရားကုိ သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ ဆာလံသီခ်င္းကုိ ဆုိၾကေလာ့။ အ့ံဘြယ္ေသာ 
အမွဳေတာ္ အေပါင္းတုိ႕ကုိ ေဟာေျပာၾကေလာ့။  
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ocifhpum;  4 -119

လူေတြအားလုံးက ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းဖုိ႕ ေနာင္တ မရၾကဘူး။ က်ေနာ္ 
ထင္တယ္ ဘုရားသခင္က မင္းတုိ႕ လူသားေတြ ငါဖန္ဆင္းထားတဲ့ အရာေတြနဲ႕ တစ္ေန႕ 
တစ္ေန႕ အလုပ္ရွဳပ္ေနၾကတယ္။ ဖန္ဆင္းရွင္ ငါ့ကုိေတာ့ ေမ့ထားၾကတယ္လုိ႕။ ေျပာမွာဘဲ။  

ဗ်ာဒိတ္ ၁၆း၈-၉ ေနသည္ လူတုိ႕ကုိ မီးေလာင္ရေသာ အခြင့္ကုိ ရပါမူ 
အားႀကီးေသာ အရိွန္ျဖင့္ လူတုိ႕သည္ ေလာင္ျခင္းကုိ ခံရ၍ ထုိေဘးဒဏ္တုိ႕ကုိ အစုိးပုိင္ 
ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ကုိ က်ိန္ဆဲၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းျခင္း 
အလုိငွာ ေနာင္တ မရၾက။ မိမိရဲ႕အခက္အခဲေတြအတြက္ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါ။ 
ဖန္ဆင္း ထားတဲ့ အရာေတြနဲ႕ အလုပ္ရွဳပ္ေနမဲ့အစား ဘုရားသခင္ႀကီးျမတ္ေၾကာင္း ခ်ီးမြမ္း 
ပါ။ လုိ႕ အနည္းငယ္ေသာ ႏွဳတ္ကပါတ္ေတာ္နဲ႕ တုိက္တြန္းေရးသားလုိက္ပါတယ္။ 
အေယာက္စီ တုိင္း ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ ခံစားႏုိင္ၾကပါေစ။  ။ (ႏိုကုိဂ်ဴး) 

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

သက္ေသခံခ်က္    ေနာ္ေကေညာ (Naw K Nyaw) 

ေရွ႕ဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ က်မ စင္ကာပူကုိ 
ေရာက္ ေနတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေနပါၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အဆင္ေျပပါတယ္။ သခင့္ 
စကား စာေစာင္မွာ မိတ္ေဆြ စာေရးသူမ်ားရဲ႕ သက္ေသခံခ်က္က က်မအတြက္ ခြန္အားနဲ႕ 
အင္အားကုိ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ တစ္ေန႕က်ရင္ က်မလဲ သူတုိ႕လုိ သက္ေသခံမယ္လုိ႕ 
စိတ္ကူးမိခဲ့ပါတယ္။ အခု ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သက္ေသခံ ေရးသားခြင့္ ရခဲ့ပါၿပီ။  

ျမန္မာျပည္မွာတုံးက က်မဟာ ေဆးဆုိင္က ေဆးေရာင္း ဝန္ထမ္းတစ္ဦး အျဖစ္ 
လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေန႕က်ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က စင္ကာပူမွာ အလုပ္ 
သြားလုပ္ရင္ ေကာင္းမလား။ အဆင္ မေျပတဲ့သူလဲ ရွိသလုိ ေျပတဲ့သူေတြလဲ ရွိတယ္တဲ့။ 
အဓိက ကေတာ့ ဘုရားကုိ အားကုိးဖုိ႕ပါဘဲ။ ဘုရား မပါရင္ မျဖစ္ဘူးေလ။ ဒါနဲ႕ က်မလဲ 
သြားဖုိ႕ သေဘာတူခဲ့တယ္။ ဒီလုိနဲ႕ ပတ္စ္ပို႕လုပ္ သင္တန္းေတြတက္ရင္းနဲ႕ ၁၉-၈-၀၉ မွာ 
စင္ကာပူကုိ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ စင္ကာပူကုိ ေရာက္မလာခင္ ကတည္းက စိတ္ 
သဘာထား ေကာင္းတဲ့ အိမ္ရွင္နဲ႕ေတြ႕ဖုိ႕ ဆုေတာင္းထားခဲ့တယ္။ ေတာင္းထားတဲ့ အတုိင္း 
ဘုရားသခင္က နားေညာင္းခဲ့ပါတယ္။ အဆင္ေျပျခင္းမ်ားနဲ႕ အလုပ္ေတြ လုပ္ခြင့္ ရခဲ့ပါ 
တယ္။ ဒီလုိနဲ႕ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ၁၁-၅-၁၀ ရက္မွာ အေဒၚဆီက ေၾကကြဲဝမ္းနည္းဘြယ္ 
စာတစ္ေစာင္ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါဘာလဲဆုိေတာ့ တစ္ဦးတည္းေသာ သူရဲ႕ ခ်စ္သာ 
အစ္မက သူ႕ညီမကုိ ထာဝရ ခြဲသြားၿပီဆုိတဲ့။ က်မ အရမ္း၀မ္းးနည္းပါတယ္။ စာနဲ႕ ဓါတ္ပံုကုိ 
ၾကည့္ၿပီး မ်က္ရည္ေပါက္ေပါက္ က်ခဲ့တယ္။ အဲဒီေန႕မွာလဲ အိမ္မွာ အိမ္ရွငိေတြရွိၾကတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ သူတုိ႕ကုိ မေျပာျပဘူး။ ေျပာဖုိ႕လဲ အင္အား မရိွဘူး။ ႀကိတ္မွိတ္ခံစားရင္း ကိုယ္ 
လုပ္စရာ ရွိတဲ့အလုပ္ကုိ ၿပီးေအာင္ ဆက္ၿပီး လုပ္ခဲ့တယ္။ တစ္ပါတ္ေက်ာ္မွာ သူတုိ႕ကို 
ေျပာျပ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒါနဲ႕ မၿပီးေသးဘူး။ ဘဝ အပူမီးက အတြင္းထဲမွာ မေပ်ာက္ေသးဘူး။ 
အေပၚယံ ေပ်ာက္ရံုေလးနဲ႕ ေနာက္ထပ္ အပူမီးတစ္ခု ထပ္တုိးလာခဲ့တယ္။ ၁၆-၉-၁၀ မွာ 
မိုးမုိး ဆီက စာေရာက္လာတယ္။ ဘာလဲဆုိေတာ့ က်မ အရမ္းခ်စ္တဲ့ ဦးေလး။ ငယ္ငယ္ 
တုံးက ပါးပါးလုိ႕ေခၚခဲ့တဲ့ ဦးေလး။ အဖဘုရားရဲ႕ေအးခ်မ္းတဲ့ အိမ္ေတာ္မွာ ခိုလံွဳခဲ့ၿပီ။ က်မ 
၁၂ ႏွစ္ အရြယ္ကတည္းက အေဖ ဆုံးပါးသြားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၂ ႏွစ္လုံး အေဖ့ကုိ ပါးပါး 
လုိ႕ တစ္ခါမွ မေခၚခဲ့ဘူး။ အေဖဆုံးသြားတဲ့အထိ ပါးပါးလုိ႕ေခၚဖုိ႕ ပါးစပ္က မထြက္ခဲ့သလုိ 
အေဖ ဆုံးသြားတုံးကလဲ မ်က္ရည္တစ္စက္မွ မက်ခဲ့ဘူး။ အခုေန ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ 
က်မဟာ တကယ္မိုက္တဲ့ သမီးမုိက္ပါဘဲ။  

လူေတြက က်မကုိ အျပစ္တင္ခ်င္ၾကေပမဲ့ က်မ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါဟာ 
က်မ ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ လမ္းဘဲေလ။ ဒါေပမဲ့ ဦေးလးကုိေတာ့ ငယ္ငယ္တုံး က ပါးပါးလုိ႕ 
ေခၚခဲ့တယ္။ ဦးေလးက က်မကုိ ခ်စ္သလုိ က်မကလဲ  ဦးေလးကုိ အေဖလုိ ခ်စ္ခဲ့တယ္။ 
ဒါေပမဲ့ က်မ အခ်စ္က မတူဘူးထင္တယ္။ အေဖ ဆုံးတုံးက မ်က္ရည္မက်ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ 
ဦးေလး ဆုံးသြားတဲ့ သတင္းကုိ ဖတ္ၿပီးတာနဲ႕ မ်က္ဝန္းထဲမွာ မ်က္ရည္ေတြနဲ႕ ျပည့္ေနၿပီ။ 
အဲဒီေန႕က အိမ္မွာ အိမ္ရွင္ေတြ တစ္ေယာက္မွမရိွတဲ့အတြက္ က်မလဲ အားရပါးရ ငိုပစ္ 
လုိက္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ဘာျဖစ္လုိ႕ က်မကုိ ဒီလုိ ဝမ္းနည္းေစတာလဲလုိ႕ 
အျပစ္တင္ခဲ့ပါတယ္။ က်မ ဟန္မပ်က္ ဝမ္းနည္းေပမဲ့ အလုပ္ ဆက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဘုရား သခင္က ေကာင္းႀကီးေပးပါတယ္။ ႏွစ္ကုန္ေတာ့ ဆုေၾကး အပုိေငြလဲ ရသလုိ ေနာက္ 
ထပ္ လုပ္ရမဲ့ ဒုတိယႏွစ္အတြက္ လစာလဲ တုိးခံရျပန္ပါတယ္။ ဆာလံ ၂၃း၄ ဒီက်မ္းပုိဒ္ 
ေလးက က်မ အႀကိဳက္ဆုံးနဲ႕ ခြန္အားအရဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ဘယ္လုိ 
ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြကုိ အစဥ္ မစၿပီး ေကာင္းႀကီးေပးတဲ့ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ 
ေရးသား လုိက္ပါတယ္။ က်မရဲ႕ သက္ေသခံခ်က္ကုိ ဖတ္ရွဳသူ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ အားလုံး 
ကုိ ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးသာ၍ ခ်ေပးသနားေတာ္မူပါေစေသာ္။  ။ Naw K Nyaw 

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

ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲ တတ္ရန္အတြက္ သင္ယူျခင္း (အန္ဒရူး) 
          ငါ၏ဘုရားသခင္သည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္၌ စံပယ္ေသာ စည္းစိမ္ရွိသည္ အတုိင္း ၊ 
သင္တုိ႔ အလုိရွိသမွ် တုိ႔ကုိ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ ဖိ ၄ း ၁၉ 

 ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား မိမိတုိ႔၏ ဘ၀ကုိ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းအျပည့္၊ ယုံ 
ၾကည္ခ်က္ အျပည့္တုိ႔ ျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေစလုိသည္။ ဤသုိ႔ ရင္ဆုိင္ႏိုင္ရန္အတြက္၊ ဘ၀အေျခ 
အေန အရပ္ရပ္၌ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲတက္ေစရန္အတြက္ သင္ယူရမည္။  
ျပင္ဆင္ခ်ေပးသူ ဘုရားသခင္။ စၾကၤ၀ဠာတစ္ခုလုံးကုိ တဦးတည္းပုိင္စိုးသူ ဘုရားသခင္ 
သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိခ်စ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အမွန္ တကယ္ လုိအပ္ေသာအရာ အားလုံးကုိ ျပင္ဆင္ 
ခ်ေပးမည္ဟု ကတိေပးထားေၾကာင္းကုိ က်မ္းစာက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား သင္ၾကားထားသည္။ 
သူက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔လုိခ်င္ေသာ အရာအားလုံးကုိ ခ်ေပးမည္ဟု ကတိမေပးေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္ 
တုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ဟု ကတိေပးထားသည္။ “ငါ၏ ဘုရားသခင္သည္ 
ဘုန္းအာႏုေဘာ္၌ စံပယ္ေတာ္မူေသာ စည္းစိမ္ရွိသည္အတုိင္း သင္တုိ႔ အလုိရွိသမွ် တုိ႔ကို 
ေယ႐ႈခရစ္အား ျဖင့္ ျပည့္စံု ေစ ေတာ္မူ လိမ့္မည္။ ဖိ ၄ း ၁၉ 
(၁) ဘုရားသခင္သည္ ေလာကအရာ ႐ုပ္၀တၳဳတုိ႔ကုိလည္း ေထာက္ပ့ံေပးသည္။ သခင္ေယ႐ႈ 
က ႐ုပ္၀တၳဳမ်ားျဖစ္ေသာ အစား အေသာက္၊ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ အျခားဘ၀တြင္ 
လုိအပ္ေသာအရာတုိ႔ အတြက္ မစုိးရိမ္ မပူပန္ဖို႔ ေျပာထားသည္။ “ --- အဘယ္သုိ႔ 
စားေသာက္ ရမည္ဟု အသက္အဘုိ႔ မစုိးရိမ္ ၾကႏွင့္။ အဘယ္သုိ႔ ၀တ္ရ မည္ ဟု 
ကုိယ္အဘုိ႔မစုိးရိမ္ ၾကႏွင့္။ ... ထုိအရာမ်ားကုိ သင္တုိ႔ သည္ အသံုးလုိေၾကာင္းကုိ 
ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ရွိေတာ္ မူေသာ သင္တုိ႔အဘ သည္ သိေတာ္ မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ 
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားေတာ္ကုိ ေရွးဦးစြာရွာၾကေလာ့။ ေနာက္မွ 
ထုိအရာမ်ားကုိထပ္၍ ေပးေတာ္ မူ လတၱံ႕” ” ဟု ဆုိသည္။ မသဲ ၆ း ၂၅, ၃၂-၃၃ 
(၂) ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏွလုံးသားအတြင္း လုိအပ္မႈမ်ားကုိလည္း ေထာက္ပ့ံ 
ေပးသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ထာ၀ရေမတၱာႏွင့္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္။ ဘုရား 
သခင္ က ကၽြႏ္ုပ္ တုိ႔အား ဆုိသည္မွာ “ထာ၀ရဘုရားသည္ အေ၀းကထင္႐ွား၍ မိန္႔ေတာ္မူ 
သည္ကား၊ အကယ္စင္စစ္ ထာ၀ရေမတၱာႏွင့္သင့္ကုိငါခ်စ္၏။ ထုိေၾကာင့္၊ က႐ုဏာ 
ေက်းဇူးကုိ သင္၌ ၾကာျမင့္စြာျပ၏။” ေယ၊ ၃၁း၃  
(၃) ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏၀ိညာဥ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္မႈမ်ားကုိလည္း ေထာက္ပ့ံ 
ေပးသည္။   ခရစ္ေတာ္၌ ၀ိညာဥ္အသက္တာ လုိအပ္ေသာအရာမ်ားကုိ ဘုရားသခင္သည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ “ --- ေကာင္းကင္ဘုံႏွင့္ဆုိင္ေသာအရာတုိ႔၌ ခပ္သိမ္း 
ေသာ ဓမၼမဂၤလာတုိ႔ကုိ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ငါတုိ႔အား ေပးသနားေတာ္မူ ေသာ ငါတုိ႔သခင္ 
ေယ႐ႈခရစ္၏ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာ႐ိွေတာ္မူေစသတည္း။”  ဧ၊ ၁း၃-၄  
(၄) ဘုရားသခင္သည္ အရာအားလုံး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ရက္ေရာစြာ အခမဲ့ေပးသည္။ ဘုရားသခင္ 
သည္ သားေတာ္အား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ေပးျခင္းအားျဖင့္ အႀကီးျမတ္ ဆုံးေသာ ဆုလက္ေဆာင္ 
ကုိ ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ “မိမိသားေတာ္ရင္းကုိ မႏွေျမာဘဲ ငါတုိ႔ရွိသမွ်အလုိငွာ စြန္႔ေတာ္ 
မူေသာ သူသည္ သားေတာ္ႏွင့္တကြ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ကုိ ငါတုိ႔အားေပးဘဲ အဘယ္သို႔ 
ေနေတာ္မူမည္နည္း” ေရာ ၈ း ၃၂။ A. W. Tozer က ““ဘုရားသခင္ ၏ ေကာင္းျမတ္ 
ျခင္းက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အျမင့္မားဆုံး အက်ိဳးစီးပြားကုိ လုိလားၿပီး ဘုရားသခင္၏ဥာဏ္ပညာ 
ေတာ္က  ထုိအက်ိဳး စီးပြား ကုိရရန္ အစီအစဥ္ခ်သည္။ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္က ထို 
အက်ိဳးစီးပြားကုိ ရရိွေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဘာမ်ားလုိအပ္ေသးသနည္း? 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံ သတၱ၀ါမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္၏ အႏွစ္သက္ အျမတ္ႏိုး 
ဆုံးေသာ သတၱ၀ါမ်ား ဧကန္အမွန္ပင္ျဖစ္သည္” ”  ဟုဆုိခဲ့သည္။  
ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းသူ စာတန္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔လုိအပ္ခ်က္အားလုံးကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား မုန္းတီးၿပီး ဖ်က္ဆီးလုိေသာ ရန္သူ တဦး ကၽြႏ္ုပ္ 
တုိ႔၌ ရွိသည္ကုိ သတိျပဳရၾကမည္။ “ -- မအိပ္ဘ ဲ ေစာင့္ေနၾကေလာ့။ -- မာနတ္သည္၊ 
ေဟာက္ေသာျခေသၤ့ကဲ့သုိ႔ အဘယ္သူကုိ မ်ိဳရမည္နည္းဟု လွည့္လည္ရွာေဖြလ်က္ရွိ၏။ 
၁ေပ ၅ း ၈။ စာတန္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား မည္သုိ႔ ေသြးေဆာင္သည္ကုိသိရန္လုိအပ္သည္။ 
စာတန္၏ ေသြးေဆာင္ မႈအားလုံး (သုိ႔) အမ်ားစု၌ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စိတ္ထဲသုိ႔ 
အေတြးအေခၚမွားမ်ားကုိ ထည့္ေပးရန္ဆုိသည့္ ဗ်ဴဟာကုိ သုံးထားသည္။ စာတန္သည္ 
ဤသုိ႔ေသာ အေတြးမွားမ်ား ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔စိတ္ထဲသုိ႔ ထည့္ေလ့ရွိသည္။  
 စက္၀ိုင္းပုံတစ္ခုကုိ ပံုေဖာ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ ထုိစက္၀ိုင္းသည္ အာဒံႏွင့္ဧ၀အတြက္ 
ဘုရားသခင္ဖန္ ဆင္းေပးထားေသာကမၻာႀကီးကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု ဆုိၾကပါစုိ႔။ 
ကမၻာထဲတြင္ အာဒံႏွင့္ဧ၀ ေနထုိင္ၿပီး သူတုိ႔လုိအပ္ေသာအရာအားလုံး သူတုိ႔တြင္ရွိသည္။ 
သူတုိ႔သည္ အျခား အရာ တခုခုကုိ လုိအပ္ပါက ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔အတြက္ 
ေသခ်ာေပါက္ ျပင္ဆင္စီမံေပးလိမ့္မည္။ အာဒံႏွင့္ဧ၀သည္ ဤသုိ႔ အမွန္ တကယ္ပင္ 
ေျပာႏုိင္ သည္။ ““ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ ခ်ေပးထား 
ေသာအရာ တုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ လုိအပ္ေသာ အရာ အားလုံးပင္ျဖစ္သည္” ” ။  
 စာတန္သည္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု၌ ေနထိုင္လ်က္ ရွိေသာ 
သူတစ္ဦးကို မည္သို႔ေသြး ေဆာင္ခဲ့သနည္းဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြးေတာၾကေပလိမ့္မည္။ 
သို႔ေသာ္ ဧ၀အား စာတန္၏ ေသြးေဆာင္မႈသည္ အလြန္ပင္႐ုိးရွင္းသည္။ စာတန္က ဧ၀အား 
သူမႏွင့္ သူမေယာက္်ား သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သူျပင္ဆင္ခ်ေပး ထားေသာအရာတို႔အျပင္ 



 

The LORD’S 
Word 5-119 

ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif/   trSwfpOf 119    Zlvdkifv 2011 ckESpf/        pifumylEdkifiH&Sd   jrefrmc&pf,mef   

toif;awmfrsm;twGif;  tcrJh  jzefYcsd7ef          uefYowf        xkwfa0onf/ 

 
 

ocifhpum;  5 -119

အျခားအရာ တစံုတခုကိုလည္း လိုအပ္ေသးသည္ဟု အႀကံေပးခဲ့သည္။ စာတန္သည္ 
ဧ၀အား ဤသို႔ေတြးေစလိုခဲ့သည္။ ဧ၀သည္ စာတန္၏ လိမ္ညာမႈကို လက္ခံ ခဲ့သည္။ 
ဤလိမ္ညာမႈက သူမ၏စိတ္ထဲတြင္ ယံုၾကည္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ဤယံုၾကည္ခ်က္ 
အတိုင္း ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။ နာမခံျခင္းျဖစ္ေသာ အျပစ္၏ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေသာ 
၀မ္းနည္း ျခင္း၊ ဒုကၡေ၀ဒနာမ်ားႏွင့္ ေခါင္းကိုက္စရာမ်ား သည္လည္း အျပစ္ႏွင့္အတူ 
ဤေလာက အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ 
 
စာတန္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မည္သို႔ေသြးေဆာင္သနည္း။ ထပ္မံ၍၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔တဦးစီတိုင္းသည္ 
စက္၀ုိင္းပံုတစ္ခုကို ပုံေဖာ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ထုိစက္၀ုိင္းက ဘုရားသခင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ 
ျပင္ဆင္ စီမံထားေပးေသာ ဘ၀အျဖစ္အပ်က္တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဆို ပါစို႔။ စက္၀ုိင္း၏ 
အထ၌ဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးထား ေသာ အမွန္ 
တကယ္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားရိွသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေသးငယ္ေသာ စက္၀ုိင္းထဲ၌ အမႈကိစၥ 
တို႔သည္ ၿပီးျပည့္စုံစြာ ေကာင္းမြန္လိမ့္မည္ မဟုတ္သလို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဤဘ၀၌လည္း အမႈ 
ကိစၥတို႔သည္ ၿပီးျပည့္စုံ မည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္၏က်ိန္ျခင္း ေအာက္၌ 
ေရာက္ေနေသာ ကမၻာတစ္ခုအတြင္း၌ အသက္ရွင္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
စုံစမ္း ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရလိမ့္ မည္။ ဤဘ၀သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
အတြက္ လြယ္ကူေသာဘ၀တစ္ခုျဖစ္မည္(သို႔) ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုခ်င္တာ အားလံုးကိုသူက 
ျပင္ဆင္ ခ်ေပးမည္ဟု ဘုရားသခင္က ကတိ မေပးထားပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အၿမဲအတူရွိမည္ဟု ကတိေပးထားသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာႏိုင္သည္။ ““ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ 
ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ခ်ေပးထားေသာ အရာတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္ လိုအပ္ေသာ အရာ 
အားလံုးပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ရန္သူေတာ္ႀကီးစာတန္သည္ အာဒံႏွင့္ဧ၀အား 
ေသြးေဆာင္ ခဲ့သလုိမ်ိဳး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား လွည့္ျဖားရန္ ရွာေဖြ ႀကံစည္ ေပမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ 
စိတ္ထဲသုိ႔ အေတြးမွားမ်ား ထည့္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း လိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ “စက္၀ိုင္း”
အျပင္ဘက္ရွိ အရာတစ္ခုခုကုိ စာတန္ကၫႊန္ျပၿပီး ဤသုိ႔အႀကံေပး လိမ့္မည္။ ““ဒီအရာကုိ 
မင္း လုိအပ္တယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့၊ ဒီအရာကုိသာ မင္းမရရင္ မင္းေပ်ာ္ရႊင္ ႏိုင္ မွာ 
မဟုတ္ဘူး။ 
အေတြးအေခၚမွားမ်ားအား လက္ခံျခင္း၏အႏၲရာယ္။ အေတြးအေခၚမွားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား 
အႀကံျပဳ တင္ျပျခင္းမျပဳရန္အတြက္ စာတန္အားမေတာင္းဆုိ ႏိုင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ 
အေတြး အေခၚမွားမ်ားအား လက္ခံျခင္းကုိမူ ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္။ မွားေသာ အေတြး 
အေခၚမ်ား၏ အႏၲရယ္ကိုျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္၊ ဤသမၼာတရား ကုိ မွတ္မိရမည္။ ““ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
၏ အတြင္းပိုင္း စိတ္ႏွလံုးထဲက ျမင္၊ ယံုၾကည္သည့္အရာမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ 
သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာလုပ္မလဲ၊ ဘယ္လုိခံစားမလဲဆိုတာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ေသာ 
အရာမ်ားက အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အေတြးအေခၚမွားတခုကို လက္ခံ 
ပါက၊ ဤအရာသည္ မွားေသာယံုၾကည္ခ်က္တခု ျဖစ္လာၿပီး မွားေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားက 
မွားေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခံစားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္သည္။ ဤမွားေသာ 
ခံစားခ်က္မ်ားသည္ အတြင္းပုိင္း ျပႆနာမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ေပၚေပါက္ေစေလ့ 
ရွိသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အတြင္းပိုင္း ျပႆနာမ်ား ကိုင္တြယ္ျခင္း နာၾကည္းျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ စုိးရိမ္ 
ပူပန္ျခင္း၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု ခံစားရျခင္းႏွင့္ ျငင္းပယ္ျခင္းကို ခံစားရျခင္းစသည့္အတြင္းပိုင္း 
ျပႆနာ မ်ားသည္ မယံုၾကည္သူမ်ားသာမက ခရစ္ယာန္မ်ားတြင္လည္းရိွသည္။ ဤ 
ျပႆနာ မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္၊ ဤျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားႏွင့္ 
ဤျပႆနာ မ်ားအား ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းတို႔ကို ရွာေဖြေတြ႕ရိွရမည္။ 
 အတြင္းပုိင္း ျပႆနာမ်ား၏ မူလရင္းျမစ္အေၾကာင္းအရင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
ဘုရား သခင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ သူ ျပင္ဆင္ စီမံ ထားေပးေသာ အရာတို႔အျပင္ 
အျခားအရာ တစ္ခုခုကိုလည္း လိုအပ္ေသး သည္ဟူေသာ မွားေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ ယခုတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွေသာ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ယင္းျပႆနာမ်ားကုိ 
ျဖစ္ေစေသာ မွားယြင္းေသာ အေတြးအေခၚမ်ားအား ေလ့လာ ၾကည့္ၾကပါစို႔။ 
(၁) နာၾကည္းျခင္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္စီမံထားေပးေသာ အရာတို႔သည္ 
အေကာင္းဆံုး မဟုတ္ပါဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္လာခ်ိန္တြင္ နာၾကည္းျခင္းသည္ ျဖစ္တည္ 
လာသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစံုတရာကို နာၾကည္းလိမ့္မည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀အေျခအေနႏွင့္ ဘုရားသခင္ ကိုေတာင္မွ နာၾကည္းေကာင္း၊ 
နာၾကည္းလိမ့္မည္။ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုအပ္ေသာ အရာ 
အားလံုးတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သူခ်ေပးေသာအရာတို႔သာ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏အေျခအေနကို နားလည္ခ်င္မွ နားလည္လိမ့္မည္။ 
သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ လုပ္ေသာ(သို႔) မလုပ္ေသာအရာတို႔အတြက္ စိတ္ မပ်က္ရပါ။ 

ေယ႐ႈက ““ငါ့ေၾကာင့္စိတ္မပ်က္ေသာသူသည္ မဂၤလာရိွ၏။ ” ” ဟု ဆိုခဲ့သည္။ မႆဲ 
၁၁း၆ 
(၂) ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ျခင္း။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ေနလွ်င္၊ ဘုရားသခင္က 
ကၽြႏု္ပ္အား ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည္ကို မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စိတ္ႏွလံုးကိုသိၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ၾကသည္ကိုလည္း သူသိ 
သည္။ က်မ္းစာထဲတြင္ အႀကိမ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ သူကကၽြႏ္ုပ္တို႔ အား ဤသို႔ေျပာထားသည္။ 
“မေၾကာက္ ရြံ႕ႏွင့္” ကၽြႏု္ပ္တို႔ မေၾကာက္ရြံ႕သင့္သည့္ အေၾကာင္း အရင္းမွာ သူကိုယ္ 
တိုင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က “မစိုးရိမ္ႏွင့္၊ ငါသည္ 
သင့္ဘက္မွာ ရွိ၏။ မေၾကာက္ ႏွင့္။ သင္၏ဘုရားသခင္ငါသည္ သင့္ကိုခုိင္ခံ့ေစမည္။ သင့္ကုိ 
ေစာင့္မမည္။ ငါ့သစၥာလက္ျဖင့္ ေထာက္ပင့္မည္။” ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ေဟရွာ ၄၁း၁၀ 
(၃) စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေစာင့္ေရွာက္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား 
ျဖည့္ဆည္း ေပးမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို မယံုၾကည္ ေသာ ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စုိးရိမ္ 
ပူပန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စုိးရိမ္ပူပန္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ပ်က္စီးေစၿပီး ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ 
အျပစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ စုိးရိမ္ပူပန္ျခင္းသည္ အျပစ္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘုရား 
သခင္၏ ေမတၱာေတာ္၊ ၪဏ္ပညာႏွင့္ တန္ခုိး ေတာ္တို႔ကို သံသယရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ဒါ၀ိဒ္သည္ စုိးရိမ္ပူပန္ျခင္းအား ကုစားရန္ေဆးကိုရွာေတြ႕ခဲ့သည္။ သူက “ထာ၀ရ ဘုရား 
သည္ ငါ၏သိုးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါသည္ဆင္းရဲမခံရ။” ” ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ဆာလံ ၂၃း၁   
(၄) အျပစ္ရိွသည္ဟု မိမိကိုယ္ကုိ စီရင္ျခင္း။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ အျပစ္မ်ား အေၾကာင္း 
ကုိ စဥ္းစားခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၌ အျပစ္မ်ားစြာရိွၿပီး အျပစ္က်ိန္စာ သင့္ေနသည္ဟု မိမိ 
ကုိယ္ကုိ ခံစားမိၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အျပစ္မ်ားအား အဆက္မျပတ္ သတိရေနျခင္းသည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ပ်က္ ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤျပႆနာျဖစ္ရျခင္း၏ မူလ 
ရင္းျမစ္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ လုံး၀ ဥႆံု အျပစ္လႊတ္ခဲ့ၿပီးၿပီ 
ဆုိသည့္ အခ်က္အား မဖက္တြယ္ႏိုင္၊ နားမလည္ႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူသည္ 
ၿပီးျပည့္စံုေသာ ကယ္တင္ရွင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ ျပင္ဆင္ ခ်ေပးခဲ့သည္။ “-- ညီအစ္္ကုိတုိ႔ 
ထုိသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းတရားကုိ သင္တို႔အား ေဟာၾကား သည္ 
ကုိ၄င္း၊ ထုိသခင္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူရွိသမွ်တုိ႔သည္ မလြတ္ႏိုင္ေသာ အျပစ္ရွိသမွ်တုိ႔ႏွင့္ 
လြတ္ရၾကသည္ကုိ ၄င္း၊ သိမွတ္ ၾကေလာ့” တမန္ ၁၃ း ၃၈-၃၉ ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အျပစ္ရွိသမွ်သည္ လႊတ္ျခင္းခံရသည္ဟု ဘုရား သခင္က ေျပာ ထားသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္ တုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ မိမိကုိယ္ကုိ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ 
စီရင္ ခ်က္ခ်ေနျခင္းသည္ ဘုရားသခင္အား မယုံၾကည္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ “.... ေယ႐ႈခရစ္၌ 
တည္ေသာသူတုိ႔သည္ .... အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္ လြတ္ၾက၏” ”  ေရာမ ၈ း ၁ 
(၅) ျငင္းပယ္ခံရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခံစားခ်က္။ တခါတရံတြင္ လူတဦးအေပၚ၌ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စိတ္၀င္စားမႈသည္ တုိးပြားလာၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေပ်ာ္ရႊင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ထုိသူ၏ 
ေမတၱာကုိရမွ ျဖစ္မည္ဟု ခံစားရေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိသူက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အား 
ဂ႐ုစိုက္ပံု မေပၚပါ။ ဤျပသနာ၏ အရင္းအျမစ္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္း 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ထုိသူ၏ေမတၱာကုိရမွ ျဖစ္မည္ဟူေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤ 
ယုံၾကည္ခ်က္သည္ မွားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏လုိအပ္ ခ်က္အားလုံးအား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ဘုရား 
သခင္ ကတိေပးထားသည္။ ထုိသူ၏ေမတၱာျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အား မပတ္စည္း 
ျခင္းမွာ ထုိေမတၱာကုိ ကၽြႏ္ုပ္ အမွန္တကယ္ မလုိအပ္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိ 
သည္။ ထုိသူ၏ေမတၱာကုိ ရရန္လုိအပ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ခံစားရႏုိင္သည္။ မရႏုိင္သည့္အခါ 
ကၽြႏ္ုပ္ သည္ ၀မ္းနည္းပူေဆြးၿပီး စိတ္နာက်င္ေကာင္း နာက်င္လိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္ 
သည္ ဤႀကီးျမတ္ေသာ သမၼာတရားဆီသုိ႔ ေျခဦးျပန္လွည့္ရမည္။ ““ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ 
အတြက္ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ခ်ေပးထားေသာ အရာတုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္လုိအပ္ေသာ အရာ 
အားလုံးပင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ တစ္စံုတဦးကုိ ခ်စ္ေသာ္လည္း သူ၏တံု႔ျပန္မႈကုိ မရေသာ 
ေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းပူေဆြးျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ သင္၏ 
လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္အတြက္ ထုိသူ၏ ေမတၱာကုိရမွျဖစ္မည္ဟု ဘယ္ေတာ့မွ 
မယူဆသင့္ပါ။ အမွန္စင္စစ္၊ ခရစ္ေတာ္တဦးတည္းကသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏စိတ္ႏွလုံးအား 
အျပည့္အ၀ ေက်နပ္ေစႏုိင္သည္။ မည္သည့္လူကမွ ဤသုိ႔ မလုပ္ႏိုင္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ 
ထံတြင္သာ ရွာေတြ႕ႏုိင္ေသာအရာကုိ လူမ်ားထံမွ ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔သည္ စိတ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရလိမ့္မည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေတာ္ကသာ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလုံးအား ေက်နပ္မႈကုိေပးစြမ္းႏုိင္သည္။  
စိတ္ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈ၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္။ တမန္ေတာ္ေပါလု၏ ဘ၀သည္ မလြယ္ကူခဲ့ပါ။ 
သူသည္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားစြာ ဖိႏွပ္မႈမ်ားစြာကုိ ခံစားခဲ့ရသည္။ သူသည္ဆင္းရဲၿပီး မၾကာခဏ 
စိတ္ပ်က္ဖြယ္ အေျခအေနမ်ားအတြင္းသုိ႔ က်ေရာက္ေလ့ရွိသည္။ သူ႔တြင္ သက္သာျခင္း 
မရရိွေသာ ခႏၶာပုိင္းျပသနာမ်ားလည္း ရွိသည္။ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ား ေထာင္ထဲတြင္ 
ေနခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း သူသည္ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈရွိေသာ ခရစ္ယာန္တဦး 
ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေပါလုက ““... အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ေတြ႕ႀကံဳသမွ်ေသာ အခ်င္းအရာ 
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ocifhpum;  6 -119

တုိ႔၌ ေရာင့္ရဲ႕ေသာစိတ္ရွိအ့ံေသာငွာ သင္မိၿပီ” ” ဟု ဆုိသည္။ ဖိ ၄ း ၁၁။ သူတြင္ မ်ားမ်ား 
ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ နည္းနည္းရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ထဲတြင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ျပင္ပတြင္ 
ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ႂကြယ္၀ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ အေျခအေနမ်ိဳး ေတြ႕ႀကံဳရသည္ 
ျဖစ္ေစ၊ ေပါလုသည္ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲတတ္ရန္ သင္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ ႏွင့္ 
သူ႔အတြက္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ခ် ေပးေသာအရာတုိ႔သည္ သူလုိအပ္ေသာ အရာ အားလုံး 
ပင္ ျဖစ္သည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ေလ့လာ သင္ယူခဲ့သည္။ ေပါလုက ““႐ႈတ္ခ်ျခင္းကုိ၄င္း၊ 
ႂကြယ္၀ျခင္းကုိ၄င္း ခံတတ္၏။ ၀စြာစားျခင္း၊ မြတ္သိပ္ျခင္း၊ စည္းစိမ္ရွိျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းတုိ႔ကုိ 
ခံရအ့ံေသာငွာ၊ အရပ္ရပ္ တုိ႔ တြင္အရာရာ၌သင္မိၿပီ” ” ဟုဆုိသည္။ ဖိ ၄း၁၂ 
 ေက်နပ္ေရာင့္ရဲျခင္း၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွာ အဘယ္နည္း? လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွာ ဘုရား 
သခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ အတြက္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ ခ်ေပးထားေသာ အရာတုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္ 
လုိအပ္ ေသာ အရာအားလုံးပင္ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ သက္၀င္ ယုံၾကည္ျခင္း 
ပင္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ေသာ ““စက္၀ိုင္း” ”  မ်ိဳးကုိမဆုိ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ 
ျပင္ဆင္ေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲ႕တက္ရန္ သင္ယူ ရမည္ ျဖစ္သည္။ တပ္မက္ျခင္း 
မရိွဘဲ အသက္ရွင္ရမည္ ဘုရားသခင္က ေျပာထားသည္။ တပ္မက္ျခင္းဆုိသည္မွာ သူတပါး 
ပိုင္ဆုိင္ ေသာအရာ တစ္ခုကုိ အလြန္းအမင္းရယူလုိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လုိခ်င္တပ္မက္စိတ္ 
မရိွဘဲ မိမိတုိ႔တြင္ရွိေသာ အရာမ်ားအားျဖင့္သာ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား 
မိန္႔မွာထားသည္။ “သင္တုိ႔၏ က်င့္ႀကံျပဳမူျခင္းသည္ ေငြကုိတပ္မက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္၍၊ 
ကုိယ္၌ရိွေသာဥစၥာႏွင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းရိွၾကေလာ့ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ သင့္ကုိမစြန္႔။ 
သင့္ကုိအလွ်င္း ျပစ္၍မထားဟု ကတိေတာ္ရွိ၏” ေဟၿဗဲ ၁၃ း ၅ 
 ဤက်မ္းပုိဒ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဘာေၾကာင့္ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲသင့္သလဲဆုိတာကုိ 
ဘုရား သခင္က ေျပာထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲ မည္။ အေၾကာင္းမွာ (၁) 
သခင္ ကုိယ္တုိင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔စိတ္ႏွလုံး အတြင္း၌ အသက္ရွင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (၂) 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ သူျပင္ဆင္ ခ်ေပး ထားေသာအရာ မ်ား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ရွိသည္။ ဤ 
အရာတုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုိအပ္ေသာအရာ အားလုံးပင္ျဖစ္သည္။  
ရွာေဖြေတြ႕ရိွရေသာ အဖုိးထုိက္ရတနာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ဘုရားသခင္ 
ျပင္ဆင္ ခ်ေပးထားေသာအရာတုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္လုိအပ္ေသာအရာ အားလုံးပင္ ျဖစ္သည္။  
ကၽြႏ္ုပ္ တို႔သည္ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သခင္ကုိယ္တိုင္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
အတြင္း၌ အသက္ရွင္လ်က္ရွိၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ သူ ျပင္ဆင္ ေပးထားေသာ အရာ 
တုိ႔သည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တြင္ ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ။ အန္ဒရူး  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ေကာင္းကင္စတုိး (Samuel Soe Lwin ) 

                 သူငယ္ခ်င္း တစ္ခ်ိန္တုန္းက ဘ၀လမ္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ထြက္ေလ်ာက္ေတာ့ 
တစ္ေန႕မွာ ဆုိင္းဘုတ္တစ္ခုကုိေတြ႕ရပါတယ္။ ေကာင္းကင္ကုန္စံုစတုိး ( Heaven 
Grocery Store) တဲ့။ စိတ္၀င္စားစြာ ဒီစတုိးနဲ႕ နီးနီးကပ္ကပ္ကုိ ေရာက္သြားေတာ့ 
တံခါးေပါက္ႀကီးကလည္း အလုိအေလွ်ာက္ အက်ယ္ႀကီး ပြင့္သြားတယ္။ ေနာက္ 
ကၽြန္ေတာ္သတိျပဳမိခ်ိန္မွာေတာ့  စတုိးဆုိင္ထဲမွာ ေရာက္ေနၿပီဆုိတာပါပဲ။ ေကာင္းကင္ 
တမန္ တစ္စု ကုိလည္း ျမင္ရပါတယ္။ သူတုိ႕က ေနရာအႏွံ႕မွာ ပ်ံသန္းေနၾကတယ္။ "ငါ့ 
သား သတိ၀ီရိယႏွင့္ ၀ယ္ပါ၊ ယုံၾကည္သူတစ္ဦးအတြက္ လုိအပ္တာအားလုံးရိွတယ္ 
အားလုံးမင္း မသယ္ႏိုင္ရင္ ေနာက္တစ္ေန႕မွာ တစ္ေခါက္ျပန္လာသယ္လုိ႕ရတယ္"လုိ႕ 
ေကာင္းကင္တစ္မန္ တစ္ပါးက ျခင္းေတာင္းတစ္ခုကုိေပးရင္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အားေပးစကား 
ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေစ်းျခင္းေတာင္းကုိ ယူၿပီး ပထမဆုံး စိတ္ရွည္ျခင္း ( Patience) 
အခ်ိဳ႕ကုိ ယူလုိက္တယ္။ တစ္ဆက္တည္း ေဘးမွာရိွတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ (Love) ကုိလည္း 
ယူထည့္လုိက္တယ္။"မင္းဘယ္သြားသြား လိုအပ္လွတဲ့ နားလည္ျခင္းကုိလည္း မေမ့နဲ႕ေနာ္" 
 ေကာင္းကင္တမန္ရဲ႕ စကားကုိ ၾကားရသည္ႏွင့္အတူ နားလည္းျခင္း ( Understanding ) 
ကုိလည္း အစီအရီရွိေနရာမွ လွမ္းယူလုိက္တယ္။  ဉာဏ္ပညာ ( Wisdom) ကုိလည္း 
ေသတၱာ တစ္လုံးႏွစ္လုံးစာေလာက္ ယူလုိက္ၿပီး၊ ယုံၾကည္ျခင္း ( Faith) ကုိလည္း တစ္အိပ္ 
ႏွစ္အိပ္ႀကီးႀကီးေလာက္ ယူခဲ့တယ္။ ခင္းက်င္းျပသထားတဲ့ ေနရာထဲက သန္႕ရွင္းေသာ 
၀ိညာဥ္ေတာ္ ( Holy Spirit ) ကုိလည္း ငါမခ်န္ထားခဲ့ဘူး။ ပန္းတုိင္ အေရာက္ေျပးႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ခြန္အား ( Strength ) ႏွင့္  ရဲရင့္ျခင္း ( Boldness) ေတြကုိလည္း ေစ်း 
ျခင္းေတာင္းထ ဲေကာက္ထည့္ျဖစ္ေအာင္ ေကာက္ထည့္လုိက္တယ္။ 
                ကယ္တင္ျခင္းေရာက္ရွိေရးအတြက္ အခမဲ့ျဖစ္တဲ့ ကယ္တင္ျခင္း  ( Salvation) 
ကုိလည္း ငါမေမ့ဘူးေလ။ ဒါ့ေၾကာင့္ မင္းနဲ႕ငါ ႏွစ္ေယာက္စလုံး ကယ္တင္ျခင္း ရရန္အတြက္ 
လုံလုံေလာက္ေလာက္ကုိ ယူၿပီး ထည့္လုိက္တာ။ ေစ်း၀ယ္ရာကေန ေငြေပးေခ်ရန္ 
ေကာင္တာ ကုိ ငါထြက္လာခဲ့ရင္း အလယ္ေစ်းတန္းေရာက္ေတာ့…  "ငါ့သခင္ရဲ႕ 
အလုိေတာ္အတုိင္း (God's will) လုပ္ေဆာင္ရန္ ငါ့မာွ အရာအားလုံး ရွိၿပီလုိ႕ 
စဥ္းစားေနရာမွ ဆုေတာင္းျခင္း (Pray) လည္းလုိမယ္" ဟုတစ္ကုိယ္တည္း စဥ္းစားရင္း 

`ငုပ္မိသဲတုိင္ တက္ႏိုင္ဖ်ားေရာက္´ ဆုိသည့္ စကားကုိ သတိရၿပီး တစ္ပါးတည္း 
ယူလုိက္တယ္။  

ၿငိမ္သက္ျခင္း (Peace)ႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း(Joy)က ေနာက္ဆုံးတန္းမွာ ရွိေနၾက 
တယ္။ ငါ့ကုိ အကူအညီ အေထာက္အမျဖစ္ေစမည့္  ဂုဏ္ေတာ္က်ဴးေအးျခင္းဓမၼေတး 
(Song)ႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း (Praise)က အရံသင့္ အနီးအနားမွာ ခ်ိတ္ထားတာေတြ႕လုိ႕ 
ယူလုိက္တာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ေတာ့ ေကာင္းကင္တမန္ကုိ…"ဒါေတြ ေပးေခ်ရန္ 
ေငြဘယ္ေလာက္က်ပါသလဲ" လုိ႕ေမးတဲ့အခါ ေကာင္းကင္တမန္က ၿပံဳးျပရင္း.. "မင္းသြား 
တဲ့  ေနရာတုိင္းမွာ ဒါေတြကို ယူသြားပါတဲ့" "ဟုတ္ကဲ့ ယူသြားပါ့မယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြအတြက္ 
ဘယ္ေလာက္ က်ပါသလဲဗ်ာ" လုိ႕ ဒုတိယမၸိ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ေမးလုိက္မိျပန္ေတာ့… 
ေကာင္းကင္တမန္က ၿပံဳးျပရင္း ေအာက္ပါအတုိင္း ျပန္ေျပာလုိက္ျပန္ေရာ… "ငါ့သား 
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က မင္းရဲ႕ ေပးေခ်ရမယ့္ ေငြေတြ အားလုံးအတြက္ ေပးေခ်ခဲ့တာ 
ၾကာၿပီေကာ…" တဲ့။ ။  Samuel Soe Lwin 

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

သာသနာျပဳဆုိသည္မွာ ( မင္းေအာင္သက္လြင္ ) 

 စင္ကာပူမွာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ သခင့္ စကား ဆုိတဲ့ စုေပါင္းသက္ေသခံ ေဝငွ ခ်က္ 
စာေစာင္ေလးကုိ လတုိင္း အခမဲ့ ျဖန္႕ခ်ိေပး ေနပါတယ္။ 
မထင္မွတ္တဲ့တစ္ေန႕မွာ အမ်ိဳး သမီးတစ္ေယာက္ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ စာေရး 
ဆက္သြယ္ မိတ္ဆက္ပါတယ္။ ဖုန္းနဲ႕ စကား ေျပာၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ 
လူခ်င္းလ ဲ ေတြ႕ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ သူ႕ အေၾကာင္း 
သိရတာကေတာ့ သူဟာ ရန္ကုန္နဲ႕ မေဝးတဲ့ ရြာ 
တစ္ရြာက က်မ္းစာေက်ာင္းဆင္း သာသနာျပဳ 
ဆရာမတစ္ဦး ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း။ သူ႕ အသင္း ေတာ္ 
ေဆာက္လုပ္ဖို႕ လုိအပ္တဲ့ ေငြနဲ႕ သာသနာျပဳဘုိ႕ 
လုိအပ္တဲ့ေငြကုိ သမၼာ အာဇီဝ အလုပ္နဲ႕ ရွာေဖြဖုိ႕ 
စင္ကာပူကို ထြက္လာခဲ့ေၾကာင္း။ စင္ကာပူမွာ အနိမ့္ဆုံးလုိ႕ လူေတြ သတ္မွတ္ထားတဲ့ 
အိမ္အလုပ္ကုိ လာလုပ္ရင္း အနိမ့္ဆုံး လစာကုိ အျမင့္ ျမတ္ဆုံး စိတ္ထားနဲ႕ 
လုပ္ေဆာင္ေနတာဟာျဖင့္ ၾကားရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ရွက္လုိ႕ မဆုံးခဲ့ပါ။ 
ကုိယ္ေတြ ကေတာ့ မိသားစု စားဝတ္ေနေရးအတြက္။ ကုိယ့္လုိဘ ျပည့္ဖို႕အတြက္ 
ကုိယ္တစ္ဦးတည္း ေကာင္းစားဖုိ႕အတြက္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ ေနေပမဲ့ သူေလး 
ကေတာ့ ဘုရားအတြက္၊ သာသနာအတြက္၊ အသင္းေတာ္ အတြက္ တဲ့။ သူ႕ရဲ႕ပညာ။ 
သူ႕အလုပ္ သူ႕လစာက စင္ကာပူမွာ အနိမ့္ဆုံးပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ သူ႕ ေစတနာ။ သူ႕လုပ္ရပ္။ 
သူ႕ ဆက္ကပ္မွဳ၊ သူ႕ႏွလုံးသား၊ သူ႕အေစခံမႈကေတာ့ အျမင့္ ျမတ္ဆုံး ျဖစ္ၿပီး 
ေကာင္းကင္ဘုံရွင္နဲ႕ ေကာင္းကင္သားမ်ား ဝမ္းသာလက္ခုပ္တီးရမဲ့ အလုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။  

၂ႏွစ္ အထိ အလုပ္လုပ္ရင္း သာသနာအတြက္ ေငြစုဖို႕ အသင္းေတာ္က 
အသင္းသားမ်ားနဲ႕ ကတိကဝတ္ျပဳၿပီး ထြက္လာတဲ့ က်မ္းစာေက်ာင္းဆင္း ဆရာမ အိမ္ေဖာ္ 
တစ္ဦးပါ။ သူ႕ရည္းစားေလးကလဲ က်မ္းစာေက်ာင္းဆင္း သာသနာျပဳဆရာ တစ္ဦးပါတဲ့။ 
work permit နဲ႕ စင္ကာပူက သေဘၤာက်င္း တစ္ခုမွာ အလုပ္ၾကမ္း လုပ္ရင္း 
သာသနာအတြက္ ေငြရွာေနတာပါတဲ့။ သာသနာအတြက္ ဘယ္သူ႕ဆီကမွ အလွဴမခံ။ 
ဘယ္ႏိုင္ငံျခား အဖြဲ႕အစည္းဆီကမွ ေငြမေတာင္းဘဲ ကုိယ့္အသိ စိတ္ဓါတ္ ကိုယ့္ 
လုပ္အားခနဲ႕ ရွင္ေပါလုလုိ သာသနာျပဳဖုိ႕ ေငြရွာတဲ့ သူေလးနဲ႕ ရည္းစားေလးကုိ ကၽြန္ေတာ္ 
မေမ့ႏိုင္ပါ။ သာသနာျပဳရန္ အလွဴေငြေစာင့္ေနေသာ သူမ်ားကုိ ေတြ႕ခဲ့ဖူး ပါသည္။ 
သာသနာျပဳရန္ အလွဴေငြေတာင္းေသာသူမ်ားနဲ႕လဲ ဆုံခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူေလး ကေတာ့ 
သာသနာျပဳဖုိ႕ လုိေငြကုိ ကုိယ့္လုပ္အားနဲ႕ ရွာခဲ့ပါတယ္။ သူေလး စင္ကာပူမွာ ၂ႏွစ္ 
အလုပ္သက္တမ္းျပည့္ခ်ိန္မွာ ရြာျပန္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႕ေမြးေန႕မွာ ဆုေတာင္း 
ဆက္ကပ္ေပးဖုိ႕ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခုေသာ တနဂၤေႏြ ေန႕မွာ သူနဲ႕ 
ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္ေယာက္ တည္း စင္ကာပူ ပန္နီစူးလား ပလာဇာနား၊ ဖူနန္း စင္တာ က 
မက္ေဒါနယ္ ဟမ္ဘာဂါ ဆုိင္ေလးမွာ ေမြးေန႕ ကိတ္မုန္႕ ဖေယာင္းတုိင္ကုိ မွဳတ္ရင္း 
တိတ္တဆိတ္ က်င္းပသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ သူ႕ သာသနာအတြက္ ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္ 
ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထုိကဲ့သုိ႕ေသာ သာသနာျပဳမ်ား ကုိ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္မွ အလုိရွိေန 
ပါတယ္။  ။ မင္းေအာင္သက္လြင္ 
(၁ေကာ ၁း၂၆-၂၉ --- ေခၚေတာ္မူေသာ သူတို႕တြင္ ေလာကီ ပညာရွိ အမ်ား မပါ။ ထင္ရွားေသာ လူႀကီး အမ်ား 
မပါ။ မင္း အမ်ိဳးအႏြယ္ ျဖစ္ေသာသူ အမ်ား မပါ - - - ) 
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Min Aung Thet Lwin, Blk 76A #30-02, Red hill road, Singapore 151076 
E-mail;  min_atl @ yahoo.com.sg  (( Phone (65) 81222320 )) 

((ocifhpum; pmapmifudk  www.jbcs.org.sg  wGif tcrJh zwf&IEd kifygonf )) 

rif;  atmif  ouf  vGif  pD  pOf  xkwf  a0  onf 


