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     သံေဝဂနဲ႕ေနာင္တ  Jon Joy (Thomson) 
သူ႕အသားကုိ ေကၽြး၊ သူ႕အေသြးကုိ ေသာက္ေစၿပီး၊ ငါ့ကို ျပဳစုေပးတဲ့ အေဖ။ 
ငါခံရမ့ဲ အျပစ္ေႂကြး သူဆပ္ေပးၿပီး ငါ့ကို ကရုစုိက္တဲ့ အေဖ။ 
ငါေျပာသမွ် ယံု၊ မ်က္ရည္ခံ ထုိးၿပီး - ႏွလံုးသား မပါ၊  
ပါးစပ္ဖ်ားနဲ႕ေျပာတာကို မ်က္စိ မမႈန္တဲ့ ငါ့အေဖ ယုံ။  
သူ႕အရိပ္ေအာက္က ခန ခြာ၊ ေလာကရဲ႕ အလွမွာ အခ်ိန္ေတြၾကာ - ေစခ့ဲလည္း - 
ငါ့အေဖရဲ႕ မ်က္စိေအာက္က တစကၠန္႕ေလာက္မွ မေပ်ာ္ပါ။ 
အေကာင္းဆံုးကုိဘဲ ေပးတဲ့ ငါ့အေဖ ၊ လုိခ်င္လြန္းလို႕ ငုိေနတဲ့ ငါ ငေပ။ 
အဆုိးေတြလို႕ ထပ္ၿပီး မဆိုခ်င္တာကုိ ငါ့အေဖ သိတယ္။ 
--- ဒါေပမဲ့ --- ငါက မသိ ထပ္ထပ္၍ ဆိုေနမိ။ 
(ေကာင္းမွန္းသိလွ်က္နဲ႕ မလုပ္၊ မေကာင္းမွန္းသိလွ်က္နဲ႕ ဆက္လုပ္။ 
ငါ တစ္ေယာက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ အလုပ္ မရႈပ္တဲ့ အရႈပ္ေတြ လုပ္) 
ငါ့အတြက္နဲ႕ ငါ့အေဖ ဒီတစ္ခါ ---- ။  ။ သုတၱံ ၂၃း၂၆(ခ) Lord I give you my heart.      
-------------------------------------------------------------------- 

ျခားနားခ်က္    သုိးသူငယ္ (ဒါးက) 
လူသားေတြရဲ႕ အျပစ္အတြက္ ဘုရားရွင္က အသက္စြန္႔ခ့ဲတယ္။ 
စာတန္ ႀကီးစိုးေနတဲ့ ေလာကမွာ သင့္အတြက္ ဘယ္သူ အသက္စြန္႔ဖူးလ။ဲ 
ဝန္ေလးၿပီး ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတို႔ --- 
ငါ့ထံသို႔လာၾကေလာ့။ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပးမယ္တဲ့။ 
ဘုရားရွင္က ဘဝရဲ႕ပင္ပန္းမႈေတြအတြက္ တာ၀န္ယူထားတယ္။ 
ေလာကမွာ သင့္ရဲ႕ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈအတြက္ ဘယ္သူ တာဝန္ယူေပးလ။ဲ 
ဘုရားရွင္က သင့္အတြက္ ကတိေတြ မ်ားစြာေပးခဲ့တယ္။ 
ေလာကမွာ ရိွတဲ့လူေတြ သင့္အေပၚကတိ တစ္ခုေတာင္ တည္ၾကရဲ ႔လား။ 
ဒီျခားနားခ်က္ ႏွစ္ခုကို ယွဥ္ၾကည့္တဲ့အခါေလာက္နဲ႕ 
ဘုရားရွင္ရဲ ႔ႏိုင္ငံေတာ္ ဘယ္အရာက ၿငိမ္းခ်မ္းလဲ။ 
သင္စဥ္းစားမိမွာပါ။ သင္လည္း ဘုရားသားသမီးပဲ။ ။ 
-------------------------------------------------------- 

ဝန္ခံတယ္ ( ခ်ီးမြမ္းျခင္း )   သဲျမတ္မြန္ 
အျပစ္မ်ားနဲ႔ ေထြးပိုက္ကာ ေလာက၌ ေမြးလာခဲ႔တယ္၊ လူ႕ဘဝ အသက္တာပါ။  
ရုန္းထြက္မရ ပုိနစ္ကာ ေလာကရဲ႕ ဒုစရုိက္ အျပစ္ႏြံထဲမွ ကယ္တင္နုိင္တ႔ဲ နာမေတာ္။ 
ေယရႈခရစ္ ႀကီးျမတ္ေမတၱာ ေယရႈအေသြးေတာ္ တန္ခုိးနွင့္ ျပည့္စုံတယ္။  
ကၽြန္မ ဘဝ အသက္တာ ေျပာင္းလဲ ေစခဲ႔တယ္။  
ေယရႈရဲ႕ အေသြးေတာ္။ ယံုၾကည္တယ္ ေယရႈရဲ႕ အေသြးေတာ္ ။ 
ဝန္ခံတယ္ ေယရႈရဲ႕ အေသြးေတာ္၊ ကၽြန္မ အတြက္ အျပစ္ ေျဖလြတ္ရာ။  
ကၽြန္မ မေကာင္းမွန္းသိတယ္။ ယုံၾကည္တယ္ ေယရႈအေသြးေတာ္ကုိ။  
ကၽြန္မ မေကာင္းမွန္း သိတယ္။  
ဝန္ခံတယ္ ခရစ္ေတာ္ အသက္ရွင္ေပးေနျခင္းကို။  
ရန္သူက ကၽြန္မကို ဘယ္လို ေထာင္ေခ်ာက္ ဆင္လဲ ကၽြန္မ မသိပါ။  
သုိ႕ေသာ္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း မရိွပါ။  
ကၽြန္မကို ခ်စ္တ႔ဲ အေဖက ေျပာတယ္ ထာဝရ * သင့္ကုိ မစြန္႕* ။    ။ 
(ဖတ္ေသာသူ ေမာင္နွမမ်ားအား ဘုရားသခင္ ဖြင္ျ့ပပါေစ)  
                                           ----------------------------- 
အေဖ ဆိုတာ -  ငိုေႂကြး ေနသူေတြအတြက္ ေတးသြား တစ္ကြက္၊ 
အေဖ ဆိုတာ -  နာက်င္ ေနသူေတြအတြက္ ေဆးခါး တစ္ခြက္၊ 
အေဖ ဆိုတာ -  အကာအကြယ္ လိုသူေတြအတြက္ ဒိုင္းလႊားတစ္လက္၊ 
အေဖ ဆိုတာ -  ရင္ဆိုင္ လိုသူေတြအတြက္ ဓါးသြားတစ္လက္၊ 
အေဖ ဆိုတာ -  မလိမၼာသူေတြအတြက္ က်မ္းေကာင္းတစ္ရြက္ ျဖစ္တယ္။(မင္းေအာင္သက္လြင္) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
သိပ္သိပ္လြမ္းတယ္ေဖေဖရယ္  (သံေယာဇဥ္ ေနာ္ - ပုသိမ္) 
အခုလုိ ဖခင္မ်ားေန႕ေရာက္တိုင္း သမီးေလး မ်က္ရည္ဝုိင္း။ 
ေလာကရိွ လူအမ်ား ̏ ေဖေဖ ̋ လုိ႕ ေခၚေနၾကေသာ္ျငား၊ 
သမီးကေတာ့ ေဖေဖ လုိ႕ မေခၚရ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေတာင္ မက။ 
မိသားစုေတြကို သူထားခဲ့ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ရင္ခြင္ထဲ ခုိနားသြားေလရဲ႕။ 
၃၃ ႏွစ္ထိတုိင္ေအာင္ ကိုယ္ေတာ့္အမႈကို သူထမ္းေဆာင္၊ 
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရ႕ဲ အမႈေတာ္ျမတ္မွာ သူရဲ႕ အသက္ကုိ စေတးကာ၊ 
ဒုကၡမ်ိဳးစုံ သူေက်ာ္လႊားခဲ့ အရမ္းခ်ီးက်ဴးတယ္ ေဖေဖရဲ႕။ 
ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံရခါနီးလို သားသမီးေတြကို အေမြ ေပးသြားပါတယ္ ဆို၊ 
ဘာအေမြလဲ သိခ်င္သလား  ဗ်ာဒိတ္ ၂း၁ဝ ပါတကား။ 
ေဖေဖ ဘာကုိ ဆိုလုိသလဲ သမီးရင္မွာ မွတ္မိဆဲ။ 
      ̏  ေသသည့္တိုင္ေအာင္ သစၥာ ေစာင့္ေလာ့ ̋  
သားသမီးေတြကို သူ႕လိုဘဲ အမႈေတာ္ကုိ ထမ္းရြက္ေစခ်င္လို႕ေပါ့။ 
ေဖေဖ့ ေျခရာ နင္းႏုိင္ေစရန္ သမီးႀကိဳးစားပါ့မယ္ဟဲ့ ဧကန္အမွန္၊ 
ကုိယ္ေတာ္၏ရင္ခြင္မွာ ေဖေဖေပ်ာ္ေနတာ သမီး သိပါတယ္ ေဖေဖရာ။ 
လူသားတစ္ေယာက္ အေနနဲ႕ေတာ့ ေဖေဖ့ကို အခ်ိန္တုိင္း လြမ္းတာေပါ့။ 
ေဖေဖ မရိွေတာ့ လူဘံုအလယ္ သမီး အရမ္း မ်က္ႏွာငယ္၊ 
ကိစၥ မရိွပါ ေဖေဖရာ လူသားေတြဘဲ မုိ႕လို႕ပါ။ 
ေနာက္ဆုံး သမီး ေရးခ်င္တဲ့အရာ ̏ သိပ္သိပ္လြမ္းတယ္ ေဖေဖရာ ̋ ။  ။ 
(မွတ္ခ်က္။ ကဗ်ာကဲ့သို႕ သီကံုးေရးထားေသာ္ျငားလဲ စာေရးသူ၏ တကယ့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ 
ရင္တြင္း ခံစားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အခုလို ဖခင္မ်ားေန႕ေရာက္တိုင္း က်မ ကဲ့သို႕ အေဖ မရွိ 
ေတာ့ေသာ သူမ်ား အရမ္းေၾကကြဲေနၾကမွာျဖစ္သလို အေဖ ရွိေသးေသာသူမ်ားလဲ မိမိတို႕ 
အေဖကို အစြမ္းကုန္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၾကပါလို႕ ႏႈိးေဆာ္ပါရေစ။ ဒုကၡ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ၾကားထကဲ မညည္းမညဴဘဲ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ အမႈေတာ္ 
ျမတ္မွာ ၃၃ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေပးဆပ္ ဆက္ကပ္သြားတဲ့ က်မ ရဲ႕ ခ်စ္ဖခင္ Pastor  Saw Eh 
ေခၚ ေတာ္မူျခင္းခံသြားရၿပီျဖစ္ေပမဲ့ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ တစ္ကမၻာလံုးမွ ဖခင္မ်ား အားလံုးကို 
ဘုရား သခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစလို႕ ေယရႈ နာမ၌ ဆုေတာင္း ေပးလိုက္ ပါတယ္။ အာမင္။ 
။ သံေယာဇဥ္ ေနာ္ (ပုသိမ္) 
-------------------------------------------------------------------- 
ခ်စ္တ့ဲ ဖခင္မ်ားေန႔ အမွတ္တရ      အေထြး (ေတာင္ႀကီး)  

ေက်းဇူးရွင္ဖခင္မ်ားေန႔မွာ သမီးခ်စ္တဲ့ေဖေဖကုိ ဒီစာေလးနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳပါရေစ။ 
တရားေဟာဆရာ မဟုတ္ေပမ့ဲ တရားေဟာတတ္တဲ့ ခ်စ္ေဖေဖ။ သီခ်င္းဆိုၿပီး ဘုရား 
ေက်ာင္းမွာ ဂီတာတီးတဲ့ ခ်စ္ေဖေဖ။ ေမေမ့အေပၚ သစၥာရိွတဲ့ ခ်စ္ေဖေဖ။ 
ေထာင္ေထာင္ ေမာင္းေမာင္း ဝဝ ေခ်ာၿပီး ခန္႔တဲ့ ခ်စ္ေဖေဖ။ သမီးေလးကို အျမဲတမ္း 
သြန္သင္ခ့ဲတဲ့ ခ်စ္ေဖေဖ။ သမီး (ရ)တန္း စာေမးပြဲက်လုိ႕ ေက်ာင္းမထြက္ပါနဲ႔လို႔ 
အေဖရဲ႕ belt နဲ႕ မိတ္ဆက္ ခ့ဲတဲ့ အေဖ့ရဲ႕ ဂရုဏာေဒါသ၊ ေက်ာင္း မေနခ်င္လုိ႔ 
ေရွ႕ေရး အတြက္ ပညာတစ္ခုခု သင္ထားပါလို႔ေျပာတဲ့ ခ်စ္ေဖေဖ။ မယုံၾကည္သူႏွင့္ 
မခ်စ္ မႀကိဳက္ မယူရဘူးလို႔ ဆုံးမခဲ႔တဲ့ ခ်စ္ေဖေဖ။ အေဖ့စကား နားမေထာင္ဘဲ သမီး 
အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပတဲ့ အခ်ိန္ မအားငယ္ပါနဲ႔ လုိ႔ထပ္ၿပီး အားေပးရွာတ႔ဲ 
ခ်စ္ေဖေဖ။ ငယ္ငယ္က ေျခေထာက္ ႂကြက္တက္တိုင္း ေဝဒနာ သက္သာေအာင္ ျပဳစု 
ခဲ႔တ႔ဲ ခ်စ္ေဖေဖ။ သမီး ေနမေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ ေဆးမွန္မွန္ေသာက္ရဲ႕လားဆုိၿပီး  
Checking လုပ္တဲ့ ေဖေဖ။ ျခင္ေထာင္တစ္လံုးထဲ ေမာင္ႏွမေတြ စုပုံအိပ္ေတာ့ 
တစ္ခါခါ ျခင္ကုိက္ေနလုိ႔ ညသန္းေခါင္ ျခင္တဖ်န္းဖ်န္း ရိုက္ၿပီး Protect လုပ္ေပးရွာတဲ့ 
ခ်စ္ေဖေဖ။ အေမ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိုင္ ေလျဖတ္ၿပီး ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ အိပ္ယာထဲ လေဲနခ်ိန္မွာ 
ဝမ္းစာတစ္ဘက္ မယားအတြက္ တစ္ဘက္ ကေလးေတြအတြက္ တစ္ဘက္ ပင္ပန္း 
ခ့ဲတဲ့ လူေတာ္ ခ်စ္ေဖေဖ။ ခရစ္စမတ္ေရာက္တုိင္း အကႌ်လွလွေလးေတြ ဝယ္ေပးတဲ့ 
ခ်စ္ေဖေဖ။ ဟင္းခ်က္ေတာ္တဲ့ ခ်စ္ေဖေဖ။ ထမင္းစားတုိင္း အရိုး မနင္ေအာင္ 
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ocifhpum;  2 -154

သတိထား ဂရုစိုက္ပါဆုိတဲ့ ခ်စ္ေဖေဖ။ မွတ္မွတ္ရရ အေဖ ငါးဟင္းခ်က္တ့ဲ မနက္ 
သမီး အပ်ိဳအရြယ္မို႔လုိ႔ weight ေလွ်ာ့ၿပီး ထမင္းမစားေတာ့ စိတ္တိုၿပီး ဟင္းေတြ 
အေဖသြန္ပစ္ခ့ဲတယ္။ အခု ခ်စ္ေဖေဖရဲ႕လက္ရာ ငါးဆီျပန္ဟင္း စားခ်င္ေနပါတယ္။ 
ေက်ာက္သံပတၱျမားကို အကြက္လွလွေလးေတြ ပုံေဖာ္ၿပီး မိသားစုဝမ္းစာအတြက္ 
ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ ခ်စ္ေဖေဖ။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးလုိ႔ရယ္၊ ေဖေဖ ေတာ္လို႔ရယ္ 
ေကာင္းမြန္စြာ စားႏိုင္ခ့ဲတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း အမ်ားႀကီးပါလုိ႔ အေဖမ်ားေန႔မွာ အေဖ 
ေျပာဖူးတဲ့ သြန္သင္ အားေပးတဲ့ အလိမၼာ အေၾကာင္းေတြ သမီး ေရွ႕ေလွ်ာက္ အၿမဲ 
တမ္း နားေထာင္ပါေတာ့မယ္လုိ႔ အေဖမ်ားေန႔မွာ ဂုဏ္ျပဳၿပီး ဆုေတာင္းခ့ဲပါတယ္။ 
အေဖနဲ႔ အတူရိွစဥ္က သမီးအေပၚထားတဲ့ ေမတၱာေတြ အရမ္း ေအာက္ေမ့ရင္းန႔ဲ ဆုမြန္ 
ေကာင္း ေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။ ေဖေဖ ေနေကာင္းက်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ ႏုိင္ပါေစ။ 

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

မိဘကုိရုိေသစြာျပဳေလာ့ (ဆရာမ - အင္းစိန္) 
မိခင္၊ ဖခင္မ်ားေန႔ လ ရက္ျမတ္မွာ သက္ေသခံခြင့္ရလို႔ 

ေရွးဦးစြာ ဘုရား သခင္ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ ေမာင္ႏွမ 
(၅) ေယာက္ထဲမွာ အႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရ့ဲ ဖခင္ဟာ ၁၉၈၁ 
ခုႏွစ္ မွာ ေခၚေတာ္မူျခင္းခံရတဲ့အတြက္ မိခင္ႀကီးနဲ႔ ေမာင္ႏွမေတြကို လုပ္ေကၽြးဘို႔ 
(အစ္မႀကီး အမိအရာ) ကၽြန္မမွာ တာဝန္ ရိွပါတယ္။ ဗုိလ္ႀကီးအဆင့္ရိွတဲ့ ဖခင္က 
ေဆးပင္စင္န႔ဲ တပ္က ထြက္လိုက္တဲ့ အတြက္ သူ ဆုုံုးၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္း ကၽြန္မတို႔ 
ပင္စင္ လစာ မရေတာ့ပါဘူး။ အငယ္ဆုံး ညီမေလးက အဒဲီအခ်ိန္မွာ ေလးတန္းဘဲ ရိွပါ 
ေသးတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ဖခင္ မဆုံးခင္မွာ ကၽြန္မ အလုပ္တစ္ခုရိွတဲ့အတြက္ 
စုိးရိမ္စရာ မရိွခ့ဲပါဘူး။ ၁၉၈၁ မွ ၂ဝ၁၄ အထိ မိခင္ႀကီးကို ျပဳစုခ့ဲရာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၃ႏွစ္ 
ရိွခ့ဲပါၿပီ။ ကၽြန္မ ကလည္း ဘုရားရွင္ကို မိခင္ မေသမီ ကၽြန္မကုိ မေခၚဘုိ႔ (ကၽြန္မ 
မေသဖို႕) မိခင္ႀကီးကို လုပ္ေကၽြး ရမွာ ျဖစ္လို႔ ကၽြန္မကို က်န္းမာျခင္းေပးဘုိ႔ 
ဆုေတာင္း ခ့ဲပါတယ္။ ၁၇-၃-၂ဝ၁၄ ဆယ္တန္း စာေမးပြဲ ေစာင့္တဲ့ ေလးရက္ 
ေျမာက္ေန႔ တနလၤာေန႔မွာ ေက်ာင္းကို အသြား ကၽြန္မ စီးလာတဲ့ ေမာင္ေလးရဲ့ 
ဂ်စ္ကား ေမွာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေရွ႕ခန္းမွာ ကၽြန္မနဲ႕ အတူတူထိုင္ၿပီး ကားေမာင္းတဲ့ 
ကၽြန္မ ေမာင္ေလးကေတာ့ လက္ေမာင္းရင္းက က်ိဴးၿပီး၊ လက္မနဲ႕ လက္ညိွဳးၾကား 
စုတ္ျပတ္ သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆးရံုမွာ ခြဲစိတ္ ကုသမွဳ႕ ခံယူခ့ဲရပါတယ္။ 
လက္ေမာင္းမွာ စတီးေခ်ာင္း ထည့္ျပီး၊ လက္မနဲ႔ လက္ညွဳိး ၾကားမွာ ငါးခ်က္ ခ်ဳပ္ခ့ဲ 
ရပါတယ္။ ကၽြန္မ ကေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္ခ့ဲပါဘူး။ ဘုရားသခင္ရ့ဲ ေက်းဇူးေတာ္က 
အလြန္ႀကီး ပါတယ္။ ေက်ာင္းကုိသြားၿပီး စာေမးပြဲအခန္း ေစာင့္တဲ့ အလုပ္ကုိ ျပီး 
ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။ ခြင့္ယူဖုိ႔လည္းမလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါဟာ ဘုရားရဲ့ ေက်းဇူး 
ေၾကာင့္ပါ။ မုတ္ဆုိးမ မိခင္အိုႀကီးကုိ လုပ္ေကၽြးခဲ့လုိ႔ လုိ႕ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
မိဘကုိ မလုပ္ေကၽြးႏုိင္ရင္ေတာင္ မိဘကုိ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ေတာ့မလုပ္ၾကပါနဲ႔လုိ႕ 
တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ အခုလုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေမမ်ားေန႕န႕ဲ အေဖမ်ားေန႕တို႕ 
က်င္းပရာ ေမလနဲ႕ ဂ်ဴလုိင္လမွာ မိဘေသမွ မငုိဘဲ မေသခင္ေကာင္းမြန္စြာ ေကၽြးေမြး 
ျပဳစုၾကပါလုိ႔ ေမတၱာန႔ဲ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လုိက္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈသူ အားလံုးအေပၚ 
ဘုရား သခင္ရ့ဲ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ ခံစားရဘုိ႔ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႔သလုိက္ပါတယ္။  

ေမေမ့ရင္တြင္းစကား(၂)  လမင္းနဲ႕ၾကယ္ေလးရဲ့ ေမေမ 
ေမေမခ်စ္တဲ့ လမင္းနဲ႕ၾကယ္ေလး။ ရက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဘုရားသခင္ရ့ဲဲ လွပတဲ့ 
ဖန္ဆင္းျခင္း အလွတရား၊ ခုိင္ၿမဲတဲ့ ဘုရားဂတိေတာ္ကုိ သတိ မထားမိေလာက္ေအာင္ 
စိတ္ဓါတ္က်မႈက ေမေမ့ စိတ္ထဲဖုံးလႊမ္းခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္၏ ႏွဳတ္ထြက္ ဂတိေတာ္ 
က ေမေမ့ အတြက္ အခက္အခဲၾကားမွပင္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ 
ေမေမနဲ႔ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းေပးတယ္။ ခ်စ္ရတ႔ဲ လမင္းနဲ႕ၾကယ္ေလး ေဖေဖရ႕ဲ 
အားေပးမွဳ႕၊ ခ်စ္ရတဲ့ သားနဲ႕ သမီးေလးကလည္း ေမေမကို ခ်ီးမြမ္း သီခ်င္းေတြ ဆိုျပ 
ေတာ့ ေမေမစိတ္ကို သက္သာေစခဲ့တယ္။ ေမေမ့လို စိတ္ဓါတ္က်မွဳ႕ ေတြႀကဳံ 
လာခဲ႕ရင္ ဘုရားေပးတဲ့ ခုိင္ၿမဲတဲ့ ဂတိေတာ္ေပါင္း (၇၄၈၇)ခု ရိွတာမုိ႕ မိမိ အသက္ 
တာနဲ႕ ထိေတြ႕တဲ့ ဂတိေတာ္ ေတြကုိ ယံုံုၾကည္စြာနဲ႕ စြဲကုိင္ အသက္ရွင္ရင္ မွန္ကန္တ့ဲ 
ထြက္ေပါက္ကုိ ေရာက္မွာေသခ်ာပါပဲ။ သားနဲ႕ သမီးေရ ေမေမ့ အသက္တာကုိ ဝမ္း 
ေျမာက္ေစခ့ဲတဲ့ ဘုရားရွင္ ႏွဳတ္ထြက္ ဂတိေတာ္ အခ်ဳိ႕ကို ေမေမ ေျပာျပမယ္ေနာ္။ 
ေမေမန႕ဲ ေဖေဖက လမင္းနဲ႔ ၾကယ္ေလးတို႔ လိမၼာလုိ႔ရိွရင္ ဂတိ ေပးထားတဲ႕အတိုင္း 
လုိခ်င္တာကုိ ဝယ္ေပးခ႕ဲတယ္ေနာ္။ Every primise of God is made for me 
(Martin Luther) 

၁။ ေမေမ့ ခ်စ္လမင္းနဲ႕ၾကယ္ေလးေရ။ ဆုေတာင္းျခင္းကို အေျဖေပးမယ္လုိ႕ ဘုရား 
ဂတိေတာ္ ရိွပါတယ္။ အိပ္ရာထ၊ အိပ္ရာ၀င္၊ ထမင္းစား၊ ေက်ာင္း မသြားခင္၊ စာေမးပြဲ 
မေျဖခင္ ဆုေတာင္းတတ္ဖို႕ ေမေမ သင္ျပေပးတာ သိတယ္ေနာ္။ ဒါေတာင္ ၈နာရီ TV 
က လာတဲ႕ ကာတြန္း အစီအစဥ္လာရင္ ဆုေတာင္းဖုိ႔ သခင္ေယရွဳ႕ကို GOOD 
MORNING လုပ္ဖုိ႕ ေမ့ေနတတ္တဲ့ သားနဲ႕သမီးကို သတိေပးခ်င္တယ္။ သမီး လမင္း 
(၃)ႏွစ္ အရြယ္က ေမေမတို႔ ေဖေဖရွိတဲ့ စကၤာပူမွာ လုိက္ေနတံုးက သမီးရ့ဲ ကေလးပီပီ 
ရိုးရိုးသားသား ေတာင္းခ့ဲတဲ့ ဆုေတာင္းခ်က္ကို ဘုရားသခင္ ေပးခ႕ဲတာ မွတ္မိလား။ 
(မသဲ ရးရ) ေတာင္းၾကေလာ့၊ ေတာင္းလွ်င္ရမည္။ ဆုိတဲ့ သခင္ေယရႈ သင္ေပးတဲ့ 
ဘုရား ဂတိေတာ္က်မ္းခ်က္ကို သင္ေပးတဲ့အခါ ေမေမ တကယ္ ေတာင္းရင္ ရလားလို႕ 
လမင္းေလး ေမးခဲ့တယ္။ ေမေမကလဲ ယုံၾကည္ရင္ ရမယ္လုိ႕ ေျဖခဲ့တယ္ေနာ္။ 
သမီးေလးလည္း ေက်ာင္းသြားရင္းနဲ႕ တျခားကေလးေတြ စကိတ္ စီးတာ ေတြ႕ 
ေတာ့ ေမေမ ဝယ္ေပးေနာ္လို႕ ပူဆာတယ္ေလ။ ေမေမက သမီးေလး သခင္ ေယရႈ 
ဆီ ေတာင္းလို႕ ေျပာေတာ့၊ သမီးက BUS ကားေပၚမွာ သမီးႀကိဳက္တဲ့ ပန္းေရာင္ 
စကိတ္ ရဖုိ႕ ဆုေတာင္းတာ ေမေမ မွတ္မိေနတယ္။ အဒီဲေန႕ ေမေမ သမီးကို 
ေက်ာင္း ျပန္ႀကိဳခ်ိန္မွာ အိမ္ေအာက္က ပစၥည္းပစ္တဲ့ေနရာမွာ ပန္းေရာင္ 

စကိတ္ေလး တစ္ခုကို ေတြ႕ခဲ့တယ္။ ေမေမက သြားၾကည္႔ၿပီး၊ ပုိင္ရွင္က မလုိေတာ့လုိ႔ 
ပစ္ သြားတာ ျဖစ္ေပမ့ဲ ဘုရားသခင္ သမီးေလးကို တကယ္ေပးတဲ့ ပစၥည္းဆိုရင္ 
ေက်ာင္းႀကိဳ ျပန္လာတ့ဲအထိ ရိွေပးပါလို႕ ဆုေတာင္းၿပီး သမီးကို ေက်ာင္း သြားႀကိဳ 
တယ္။ ျပန္လာေတာ့ ပန္းေရာင္စကိတ္က ဒီအတုိင္း ရိွေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ သမီးက 
ပန္းေရာင္စကိတ္ သမီးကို သခင္ေယရႈ ေပးတယ္ဆိုၿပီး ေကာက္ယူေဆးေၾကာ 
သန္႕စင္ လုိက္တဲ့အခါ စကိတ္က အသစ္အတုိင္းျဖစ္သြားတယ္ေလ။ ေနာက္တစ္ခု 
သတိရစရာ ရိွေသးတယ္ သမီးေရ၊ သမီးေလးရဲ့ စာၾကည္႕ စားပြဲေလး ရခ့ဲတာလည္း 
ဒီအတုိင္းပဲ၊ ေမေမက ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ သမီးေလးကုိ စားၾကည္႕စားပြဲေလးရွိရင္ 
ေကာင္းမွာပဲဆိုျပီး ရိုးရုိးေလး ဆုေတာင္းမိတယ္။ (စကၤာပူမွာ ခဏတာ ေနတာမုိ႕ ဘာ 
ပစၥည္းမွ မဝယ္ခ်င္ခဲ႕ဘူးေလ၊ ျပန္ရင္ အားလုံး ထားခ့ဲရမွာမုိ႕)  ေမေမနဲ႕ သမီး ေဈး 
သြားရင္း တုိက္ေအာက္မွာ ကေလး စာၾကည့္စားပြဲ လိေမၼာ္ေရာင္ေလး ေတြ႕တယ္။ 
ေဆးေၾကာ သန္႕စင္လိုက္ေတာ့ အသစ္အတုိင္းျဖစ္ေနျပန္ေရာ။ ထုိင္ခုံ မပါေတာ့ 
သမီးက ထိုင္ခုံရဖုိ႔ ဆုေတာင္းတယ္။ မွတ္မိလား၊ မၾကာဘူး ေနာက္တပတ္ေလာက္မွာ 
ေမေမတို႕ သားအမိေတြ လမ္းေလွ်ာက္သြားရင္း အျခား တိုက္ေအာက္ ပစၥည္းပစ္တ့ဲ 
ေနရာမွာ လိေမၼာ္ေရာင္ ထိုင္ခုံေလး ေတြ႕ရေတာ႕ သမီးက ေမေမ သမီးစားပြဲရဲ့ 
ထုိင္ခုံေလးကို သခင္ေယရႈ ေပးျပန္ၿပီ ဆိုၿပီး ဝမ္းသာအားရ ျဖစ္ပုံကို ေမေမ မွတ္မိ 
တယ္။ သမီးေလးကုိ သင္ေပးလိုက္တဲ႕(မ-၇း၇) ေတာင္းၾကေလာ့ ေတာင္းလွ်င္ ရလိမ့္ 
မည္။ ဆိုတဲ့ ဘုရားဂတိေတာ္က ယုံၾကည္စြာ၊ ႏွိမ့္ခ်စြာ ေတာင္းဆိုရင္ ရတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ဘုရားနဲ႕ စကားေျပာတာက ဆုေတာင္းတာမုိ႔ အၿမဲ သမီး လမင္းနဲ႔ 
သားၾကယ္ေလး မွတ္ထားေနာ္။ ကေလးတုိ႕ အတြက္ လုိအပ္တာရိွရင္ သခင္ ေယရႈဆီ 
ေတာင္းပါ။ မယံုဘဲ ေတာင္းရင္ေတာ့ အပုိ အလုပ္ပဲေနာ္။ သခင္ေယရႈက ေတာင္းရင္ 
ရမယ္လုိ႕ အာမခံ ထားတာမုိ႕ သမီးနဲ႕ သား ဘာလုိခ်င္လဲ (ဥာဏ္ပညာလား၊ ခြန္အား 
လား၊ အစားအစာလား၊ လမ္းျပမွဳ႕ လား၊ ခြင့္လႊတ္မွဳ႕လား၊ က်န္းမာျခင္းလား၊ အကူ 
အညီလား၊ အံဖြယ္နိမိတ္လား၊ ရာထူးလား၊ အလုပ္လား၊ အလုပ္သမားလား၊ ေငြေၾကး 
လား) ဘာလိုအပ္လဲဆိုတာ သခင္ေယရႈ သိတာမုိ႔ ဆုေတာင္းဖုိ႕ မျငင္းပါနဲ႕။ 
ဆုေတာင္းဖုိ႔ မေမ့ပါနဲ႔ကြယ္။ ဘုရားသခင္ သမီးနဲ႕ သား ဆုေတာင္းသံကုိ အေျဖေပးဖုိ႕ 
ေစာင့္ေနတယ္ေနာ္။ 
၂။ ေမေမခ်စ္တဲ့ သမီး လမင္းနဲ႕ သားၾကယ္ေလးေရ ဘုရားသခင္က စုံစမ္းျခင္းမွ 
လြတ္ ေျမာက္ဖုိ႕လဲ ဂတိေတာ္ရိွတယ္။ စုံစမ္းျခင္းဆုိတာ ကေလး၊ လူငယ္၊ လူႀကီး၊ 
အပ်ိဳ၊ အအုိ၊ ဝိညာဥ္ေရး ဦးေဆာင္တဲ့ ဓမၼဆရာ ဘုန္းႀကီး၊ လူ အရြယ္အစား မေရြး၊ 
ေနရာ၊ အခ်ိန္ မေရွာင္ ဒုကၡေပးတတ္တယ္။ တုိ႕ေတြ ယံုၾကည္တ့ဲ သခင္ေယရႈ ကုိ 
ေတာင္ အလြတ္မေပးဘူး။ ဒါေပမဲ႕ မေၾကာက္နဲ႕ (၁ေကာ၁၀း၁၃)မွာ စုံစမ္းျခင္းမွ 
ထြက္ေျမာက္ရာ လမ္းကုုိ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးပါတယ္။ စုံစမ္းျခင္းထကဲ ရုန္းမ 
ထြက္ႏုိင္ရင္ေတာ့ ထြက္ေျပးပါ ကေလးတုိ႔ေရ။ စုံစမ္းျခင္းဟာ မိမိႏွစ္သက္၊ ျမတ္ႏုိးရာ၊ 
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာနဲ႔ စုံစမ္းေသြးေဆာင္တာမုိ႔ ရုန္းထြက္ရ ခက္တယ္။ တခ်ဳိ႕ၾကေတာ့ 
မိမိ မာနကို ေထြးပိုက္ရင္း အျပစ္ႀကီးႀကီး လုပ္ေနတယ္လုိ႕ မထင္ဘဲ စုံစမ္း ေသြး 
ေဆာင္မွဳ႕ထဲ နစ္ျမဳပ္သြားၾကတယ္။ အဒဲီလိုအခ်ိန္ဆုိ (၁ေကာ၁၀း၁၃) ကုိသာ အလြတ္ 
က်က္မွတ္ထားပါ။ သတိရပါ၊ ေသြးေဆာင္ျခင္းကို ခံရတဲ့ ေယာသပ္ ထြက္ေျပးသလို 
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ထြက္ေျပးပါ ကေလးတုိ႔ေရ။ ထြက္ေျပးလုိ႔ လြတ္ေျမာက္သြားရင္ ဘုရားသခင္ 
တဖန္ ေကာင္းႀကီး ျပန္ေပးအံုးမွာေနာ္။ 
၃။ ခ်စ္ရတဲ့ သမီးနဲ႔သားေရ။ တို႕ေတြ ယုံတဲ့ဘုရားသခင္ ေၾကာက္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ 
ဖုိ႔ ကတိ ထပ္ေပးထားေသးတယ္။ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ကာတြန္းကားေတြ 
ၾကည့္ၿပီး သမီး လမင္းနဲ႕ သားၾကယ္ေလး ဟိုမသြားရဲ ဒီမသြားရဲ ျဖစ္ေနတယ္ မဟုတ္ 
လား။ ေၾကာက္တတ္တာဟာ ေပ်ာရ္ႊင္ျခင္းကို ေပ်ာက္ဆံုးေစတာမို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ တ့ဲ 
စိတ္က လႊတ္ေျမာက္ဖုိ႔(ေဟရွာယ၄၃း၁-၂) မစုိးရိမ္ႏွင့္။ သင့္ကုိငါေရြးႏွဳတ္ၿပီ၊ ငါ့နာမ 
ျဖင့္ မွည့္ၿပီ၊ သင့္ကုိ ငါဆုိင္၏။ သင္သည္ ေရကို ေလွ်ာက္သြားရေသာအခါ သင္ႏွင့္ 
အတူ ငါရိွ၏။ မီးကုိ ခ်ဥ္းနင္းေသာအခါလည္း မေလာင္ရ။ မီးလွ်ံလည္း မညိရ။ ဒီ 
က်မ္းပုိဒ္ကုိ လမင္းနဲ႔ ၾကယ္ေလး အလြတ္ရေအာင္ က်က္ထားေနာ္။ ဒါမွ မီးလို ပူ 
ေလာင္ေစတဲ့ အေျခအေန၊ ေရလို နစ္ျမဳပ္ေစမဲ့ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ဘဝ အေျခ 
အေနေတြ ႀကံဳ လာရင္ ဒီ ဘုရား ကတိေတာ္ က်မ္းပုိဒ္ကို ေအာက္ေမ့ပါ။ ကတိ 
ေတာ္က ေၾကာက္ရြံ႕ ျခင္းကို လြတ္ေျမာက္ေစပါတယ္။ (၂တိ၁း၇) ဘုရားသခင္သည္ 
ေၾကာက္တတ္တဲ့ စိတ္ သေဘာကုိ ငါတို႕အားေပးေတာ္မူသည္ မဟုတ္၊ တန္ခုိးပါေသာ 
စိတ္၊ ခ်စ္တတ္ ေသာ စိတ္။ ရွင္းလင္းေသာ စိတ္သေဘာကုိ ေပးေတာ္မူ၏။  
၄။ ခ်စ္ရတဲ့ သမီးလမင္းနဲ႕ ၾကယ္ေလးေရ လုံေလာက္တဲ့ ဆုေက်းဇူးအတြက္ ဘုရား 
သခင္ ဂတိေတာ္ ရိွတယ္။ ၿပီးခ့ဲတဲ့ ေႏြဥတု က်မ္းစာသင္တန္းမွာ ၾကယ္ေလးက သူ႕ 
အတန္းမွာ ဆုရၿပီး၊ သမီး လမင္းက ဆု မရေတာ့ မ်က္ႏွာ မေကာင္းဘူး။ ေမေမ ရိပ္မိ 
တယ္။ သမီးေလးက ျမန္မာစာ ေရးသားတာ သူမ်ားထက္ အားနည္းတာ ေမေမ သိ 
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမေမ သမီးေလးကုိ အားေပးခ်င္တယ္။ (၂ေကာ၁၂း၉)မွာ ငါ့ တန္ခုိး 
သည္ အားနည္းျခင္းအျဖစ္၌ စုံလင္တတ္သည္ဟု ဂတိေတာ္ ေပးထားတာ ေၾကာင့္ 
ေမေမခ်စ္တဲ့ သမီးေလးရဲ့ အားနည္းမႈ အျဖစ္မွ ဝမ္းေျမာက္ေသာ ဆုေက်းဇးူ ကုိ 
ဘုရားသခင္ ေပးမွာျဖစ္တယ္။ ဒီက်မ္းပုိဒ္ကုိ ေရးတဲ့ ရွင္ေပါလုက သူ အားနည္း 
ျခင္းကို လက္ခံသည္၊ အားနည္းျခင္းကို ႏွစ္သိမ့္ေပးသည္။ ရွင္ေပါလုက သူ႕ရ့ဲ 
အားနည္းျခင္းကို ခရစ္ေတာ္ရ့ဲတန္ခုိးေတာ္က ျပဳျပင္ေပးရင္ သူ႕မွာ လုံေလာက္ရံုမက 
ပုိလ်ံတ့ဲ ဆုေက်းဇူးကို ရခ့ဲတယ္ဆိုတာ ဝန္ခံတယ္။ သမီး လမင္းလည္း ခရစ္ေတာ္ရ့ဲ 
တန္ခုိးကို ေတာင္းခံရင္ လံုေလာက္ရံုမက ပုိလ်ံတ့ဲ ဆုေက်းဇူးရရိွမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ 
၅။ သမိီးနဲ႕သားေရ ဘုရားသခင္က အဆိုးမွ အေကာင္းသို႔ ေျပာင္းလဲ လာရန္ ကတိ 
ေတာ္ ရိွပါတယ္။ Bad turning into God (ေရာမ၈း၂၈) ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ေသာ 
သူတည္းဟူေသာ ႀကစံည္ေတာ္မူျခင္းအတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာ သူတုိ႔၏ အက်ူဴိးကို 
ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႔သည္ တညီတညြတ္တည္း ျပဳစုၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ 
ေမေမ တုိ႔ရ့ဲ ခံႏိုင္ရည္ကုိ စမ္းသပ္ဖုိ႔ ဆုိးဝါးေသာ အေျခအေနမ်ား။ စုိးရိမ္စရာ၊ 
ပူပင္စရာ၊ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာေတြ ဖန္တီးၿပီး ပုိ႔ေပးေလ့ရိွတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမ့ဲ 
ေလာက္ေအာင္ အေျခေနေတြ (ဥပမာ - ကုလုိ႔ မရတဲ့ ေရာဂါ ရရိွလာရျခင္း၊ စိတ္က် 
ေရာဂါ၊ ဆံုးရံႈးမႈနဲ႔ႀကံဳေတြ႔ရျခင္း၊ ခ်စ္သူ၏ သစၥာေဖါက္ခံလိုက္ရျခင္း၊ စီးပြား ပ်က္သြား 
ရျခင္း) ကဲ့သုိ႕ခက္ခဲေသာ အေျခအေနကို တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ တြန္းပုိ႔ခံရတဲ့အခါ (၁၇)ႏွစ္ 
သား ေယာသပ္အသက္တာကုိ သတိရလုိက္ပါ။ ကၽြန္ဘဝ၊ ေထာင္သားဘဝ မွ 
ဝန္ႀကီးခ်ုဳပ္ ျဖစ္လာခ့ဲတယ္။ သားနဲ႔ သမီးေရ၊ ဘုရားသခင္က ညည္းတြားျခင္းမွ 
ေပ်ာ္ရႊင္ ျခင္းကို ေျပာင္းေပးႏိုင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ (ကမၻာ ၅၀း၂၀) သင္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္ 
ကုိ ညႇဥ္းဆဲမည္ ႀကံေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ ယေန႔ျဖစ္သည့္အတုိင္း လူမ်ား 
အသက္ ခ်မ္းသာေစျခင္းငွာ ေက်းဇူးျပဳမည္ ႀကံေတာ္မူ၏။ ေယာသပ္ ဆိုႏုိင္သလို၊ ဒီ 
ဆုိးဝါးတဲ့ အခက္အခဲက ေမေမတို႔ကုိ က်ရွဴံးတာ မဟုတ္ဘူး၊ ေမေမတို႔ ေရွ႕ကုိ 
တက္ဘုိ႔ အေတြ႕အႀကံဳ ရရိွလိုက္တယ္လုိ႔ခံယူရင္ အဆုိးမွ အေကာင္းသို႔ ေျပာင္းလဲ 
ေပးတဲ့ ဘုရားဂတိေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ၾကစုိ႕ေနာ္။ မ်ားစြာေသာ ဘုရားသခင္၏ ကတိ 
ေတာ္ျမတ္ကို ယုံၾကည္စြာ ထုတ္ယူသုံးစြရဲန္ ေန႔စဥ္ သမၼာက်မ္းစာကို ဖတ္ရႈစဥ္းစား 
ဆင္ျခင္ ႏွလံုးသြင္း က်က္မွတ္မွ လိုအပ္လွ်င္ ခ်က္လက္မွတ္ လုိ ထုတ္ယူ သုံးစြဲ 
နိုင္မယ္ ကေလးတုိ႔ေရ။ ။ လမင္းနဲ႕ၾကယ္ေလးရဲ့ ေမေမ 

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

ကြင္းျပင္၌ေပါက္ေသာ ႏွင္းပြင့္ (The Lily of Valleys)  ဆရာေစာစံေအာင္ 
ကၽြန္မသည္ . . . ကြင္းျပင္၌ ေပါက္ေသာ ႏွင္းပြင့္ မွ်သာ ျဖစ္ပါ၏။ (ေရွာလမုန္၊ ၂း ၁) 
ထား၀ယ္မွ ရန္ကုန္သို႔ျပန္ရန္ ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရိွၿပီး ထံုးစံအရ ရွာေဖြေရး အခန္း 
တြင္ ကုိယ္ခႏၶာ၌ ၀ွက္ထား ေသာလက္နက္ ပါမပါ စစ္ေဆးသည့္ ဂိတ္သုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ 
ေရာက္ရိွသြားပါသည္။ ထုိစဥ္ ကၽြန္ေတာ္အား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ့္ 
ဖခင္၏တပည့္ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးပုဂၢိဳလ္တို႔ အနည္းငယ္ စကားအေျခ အတင္ 

ျဖစ္သြားသည္။ အရာရိွ သားကုိ စစ္ေဆးစရာမလိုဟု ဖခင္တပည့္က ဆုိပါသည္။ 
ေထာက္လွမ္းေရး တပ္မွ ပုဂၢိဳလ္က ခင္ဗ်ားဘယ္သူလဲဟုေမးရာ ဖခင္တပည့္က စ.စ.စ 
ဌာနမွ သုံးပြင့္ အရာရိွျဖစ္ေၾကာင္း မိမိဌာနလူႀကီး သားကုိ စစ္ေဆးရန္ မလုိဟု ေျပာေန 
ခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္က ရွာေဖြေရး အခန္းသို႔ ၀င္ကာ စစ္ေဆးမႈ ခံယူလုိက္ပါသည္။ 
လူတို႔သည္ မိမိတို႔ ဂုဏ္ရာထူးအေပၚ အာဏာျပလုိၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အရွင္ ခရစ္ 
ေတာ္မူကား ေကာင္းကင္ဘုန္းစည္းစိမ္ အခြင့္တန္ခုိးမ်ားရွိလ်က္ပင္ ေလာက၌ ႏွိမ့္ခ် 
ျခင္း ပုံသက္ေသကုိ ျပခဲ့ပါသည္ (ဖိ၊၂း၆-၈)။ ေရွာလမုန္သီခ်င္း၌ ခရစ္ေတာ္ကုိ 
ကြင္းျပင္၌ ေပါက္ေသာ ႏွင္းပြင့္ႏွင့္ ခုိင္းႏိႈင္းေဖၚျပထားသည္။  ႏွင္းပန္းပြင့္သည္ ျဖဴ 
ဆြတ္ လွပ၍ ေခါင္းေလာင္းပုံသဏၭာန္ရိွ၏။  ဤႏွင္းပန္းပြင့္မ်ားသည္ စိမ္းလန္းေသာ 
အရြက္မ်ား အၾကား စီတန္းေနၾကသည္ကုိ လွပစြာ ေတြ႕ရသည္။ သူ၏ ျဖဴေဖြး လွပ 
ျခင္းက ျဖဴစင္ေသာ အသက္တာကုိ ေဖၚက်ဴးလ်က္ ရိွသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေလာက 
၌ အျပစ္ကင္းေသာ အသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ခ့ဲ၏။ မည္သူကမွ် သူ႕အား အျပစ္ 
ရိွေၾကာင္း မေထာက္ျပႏုိင္ခဲ့ပါ။ ရက္ေပါင္း(၄၀) အစာေရွာင္ၿပီး မာရ္နတ္ ေသြးေဆာင္ 
ခံရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၌ က်မ္းစာ ေလ့လာသူမ်ား အမ်ဳိးမ်ိဳး စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။ လူ႔ဇာတိ 
ခံယူေသာ ေယ႐ႈသည္ အျပစ္လုပ္ႏုိင္ ပါသေလာ။ အခ်ဳိ႕က လူဇာတိရိွသျဖင့္ အျပစ္ 
လုပ္လိုက လုပ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူသည္ အျပစ္လုပ္ရန္ မေရြးခ်ယ္ ခ့ဲပါဟု ေျပာၾက 
သည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသားေတာ္ျဖစ္၍ အျပစ္ကို မလုပ္ႏုိင္ဟု ဆုိၾက 
သည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ေယ႐ႈႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ တူညီခ်က္၊ ကြာျခားခ်က္မ်ား 
ရိွေနပါသည္။ တူညီသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ကုိယ္ေတာ္သည္ လူ႔ဇာတိအေသြး 
အသားရိွသျဖင့္ ဆာေလာင္ျခင္း အမွန္ပင္ရိွပါသည္။ ေယ႐ႈသည္ ကိုယ္ကာယ အလုိ 
သုိ႔ မလိုက္ခ့ဲဘဲ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတုိင္း နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ခ့ဲ၏။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္မတူ 
ျခားနားခ်က္မွာ ေယ႐ႈသည္ ေမြးစကတည္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သုိ႔ အျပစ္ဗီဇ မရိွပါ။ ကမၻာ 
ေပၚတြင္ ေယရႈတစ္ပါးတည္းသာ အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္သူျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈ၏ ငယ္စဥ္ 
ကေလး ဘ၀၌ ဗိမာန္ေတာ္၌ က်မ္းျပဳဆရာမ်ားႏွင့္ ေလ့လာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ 
ပုံသက္ေသ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သားသမီးငယ္မ်ားကုိ အဘယ္အရာမွာ 
ေမြ႕ေလွ်ာ္ရန္ သင္ေပးသင့္ပါသလဲ။ ငယ္စဥ္ကပင္ ဘုရားကုိ သိရန္ ဘုရားကုိ 
ေၾကာက္႐ြ႕ံ ရန္ သင္ေပးရပါမည္။ Video game မ်ားႏွင့္သာ အခ်ိန္ျဖဳန္း မခုိင္းသင့္ပါ။ 
ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ပုံသက္ေသကုိ ျပသခဲ့ျခင္းသည္လည္း လြန္စြာမွ 
အတုယူ သင့္ပါသည္။ ေကာင္းကင္ဘုန္းစည္းစိမ္ ဘုန္းတန္ခုိးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ 
ကုိယ္ေတာ္ သည္ ႏိွမ့္ခ်စြာျဖင့္ ေမြးဖြားခဲ့ျခင္း၊ မထင္မရွား အမႈေတာ္ေဆာင္လုိျခင္း၊ 
တပည့္ေတာ္မ်ား၏ ေျခကို ေဆးေပးျခင္း၊ ယုတ္ည့ံစြာျဖင့္ အရွက္ရလ်က္ လက္၀ါး 
ကပ္တုိင္ ေပၚ၌ အေသခံျခင္းတို႔ကို ၾကည့္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိဂုဏ္ထူး၊ ရာထူး၊ 
ဥစၥာဓနတို႔ အေပၚ မ၀ါႂကြားဘဲ ႏိွမ့္ခ်ကာ သူတပါးအက်ဳိးကို ၾကည့္လ်က္ အေစခံ 
ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္ရေပမည္။ အုိအဖ ကုိယ္ေတာ္သည္ ကြင္းျပင္၌ ေပါက္ေသာ 
ႏွင္းပြင့္ ကဲ့သုိ႔ ျဖဴစင္လွပျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းရိွေၾကာင္း နားလည္မိပါသည္။ ကုိယ္ေတာ္၏ 
ေျခရာေတာ္အတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္ႏုိင္ရန္ ခြန္အားေပး မစေတာ္မူပါ။(အာမင္) ။  

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

ဘ႑ာႏွင့္ပါဝါ - ၆  (ကုိျပာ) 
ကုိျပာ့ အသက္ကေတာ့ ၅ဝႏွစ္ ဝန္းက်င္ေပါ့။ သားသမီး ၃ေယာက္နဲ႕ ဇနီး 

သည္ကုိ လုပ္ေကၽြးေနတဲ့ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာျပည္က ဒီပလိုမာ ေအာင္လက္မွတ္ရ 
အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ေယာက္ပါ။ စင္ကာပူမွာ အက္စ္ပတ္စ္ နဲ႕ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ 
ေနတာကေတာ့ Boonlay ရထား ဘူတာရုံနားက အိၿႏၵိယႏုိင္ငံသား (စင္ကာပူ ပီအာ) 
မိသားစု အိမ္မွာ အခန္းငွားၿပီး ေနပါတယ္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ အိမ္ဝယ္ၿပီးေနတဲ့ အိၿႏိၵ 
ယ ႏုိင္ငံသား (စင္ကာပူပီအာ) ကို စင္ကာပူရဲ႕ အိမ္ၿခံေျမအေၾကာင္း ေမးၾကည့္ေတာ့ 
သူက ဒီလိုျပန္ေျဖပါတယ္။ သူဝယ္တဲ့ အိမ္က စင္ကာပူေဒၚလာ ၃သိန္းခြဲ ေပးရ 
ေၾကာင္း သူ႕အသက္ ၃၁ႏွစ္ မွာ အရစ္က်နဲ႕ စ ဝယ္ၿပီး တစ္လကုိ ေဒၚလာ ၁၂၀၀ 
ဆပ္ သြားရင္ သူ႕ အသက္၆၀ႏွစ္ ေလာက္မွာ အိမ္ဖုိးေက်မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခုလဲ သူ႕ 
မိသားစုျဖစ္တဲ့ ဇနီး နဲ႕ သမီးႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ စားစရိတ္ ေက်ာင္းစရိတ္ အေသးသုံး 
စရိတ္နဲ႕ အိမ္လခ ေပးဖို႕ သူ႕လခ တစ္ခုထဲနဲ႕ မေလာက္လို႕ ကိုျပာတုိ႕လုိ လူေတြကုိ 
အိမ္ခန္း ငွားထားၿပီး အပုိဝင္ေငြရွာရတဲ့ အေၾကာင္းေျပာျပပါတယ္။ အိၿႏိၵယႏုိင္ငံသား 
(စင္ကာပူ ပီအာ) အိမ္ရွင့္မွာ အပ်ိဳအရြယ္ သမီးႏွစ္ေယာက္နဲ႕ ဇနီးငယ္ငယ္ေလး 
ရိွပါတယ္။ အိမ္လခ ေပးဖုိ႕ ေငြမေလာက္တဲ့ အတြက္ ကိုျပာတုိ႕လို တစိမ္း ေယာက္်ား 
သုံးေယာက္ကုိ အိမ္ထဲေခၚထည့္ၿပီး အခန္းငွားထားရတဲ့အတြက္ သမီးပ်ိဳေလးေတြနဲ႕ 
ဇနီး ငယ္ငယ္တို႕ ေနထိုင္ရတာ မလြတ္လပ္ေပမ့ဲ ေရြးစရာ အျခားနည္း မရိွတာမုိ႕ အိမ္ 
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ေႂကြး ေက်ခ်င္တဲ့ ဆႏၵနဲ႕ မလုပ္ခ်င္ဘဲ လူအငွား မတင္ခ်င္ဘဲ အငွား တင္ေနရ 
ေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။ အဲဒါကလဲ အိမ္ေႂကြးေက်တဲ့အထိ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ႏွစ္ 
လုံးလံုး ဒီလုိဘဲ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ဖုိး မေက်ခင္မွာ တစိမ္းေယာက္်ားေတြနဲ႕ 
ကုိယ့္ သမီးအပ်ိဳေတြ ဇနီးေတြ တစ္အိမ္တည္းေနရသလုိ အိမ္ဖုိးေက်သြားတဲ့ အခါမွာ 
ကုိယ္လဲ ပင္စင္စား အဖုိးႀကီး အရြယ္ အသက္၆ဝ ေရာက္ေနၿပီ လုံးဝ မနိပ္ပါ။ 
ကုိျပာကေတာ့ ငတ္ခ်င္ ငတ္ပါေလ့ေစ။ အသက္ ၆ဝ အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါး 
အိမ္ေႂကြး တင္ေနရတဲ့ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံက စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႕ စင္ကာပူပီအာ 
ဘဝကို မမက္ေမာ ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ဟူး - စင္ကာပူမွာ အိမ္ဝယ္ရတာ မလြယ္ပါ လားေနာ္။ 

သုိ႕ပါေသာ္လည္းဘဲ ကုိျပာ က နယ္ကေန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚကို လာေရာက္ 
ေနထိုင္တဲ့ ဖခင္ တစ္ေယာက္ပါ။ ရန္ကုန္က ေယာကၡမ အိမ္မွာ မိသားစု စုေပါင္း 
ကပ္ေနၾကရင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွာ အုိးပုိင္ အိမ္ပုိင္ ၿခံပုိင္ ယာပုိင္ျဖစ္ဖုိ႕ ႀကိဳးစား 
ေနတဲ့ ဖခင္တစ္ေယာက္ပါ။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕စြန္က ၿမိဳ႕သစ္ တစ္ခုမွာ ၂၅ သိန္းတန္ ၿခံေလး 
တစ္ၿခံ ဝယ္ထားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ေယာကၡမ ေနတဲ့ 
အိမ္နားမွာ ကန္ထရုိက္တိုက္ တစ္လုံး ေဆာက္တယ္။ အေပၚဆုံးထပ္ကို သိန္း ၂၅ဝ 
နဲ႕ အရစ္က် ေရာင္းမယ္တဲ့။ ေယာကၡမ ရပ္ကြက္မွာ ကုိျပာတို႕ မိသားစုက အေျခက် 
ေနသားက် ၿပီးသား ျဖစ္သလို ယုံၾကည္သူ အမ်ားစုေနထိုင္တဲ့ ရပ္ကြက္ ျဖစ္တာမုိ႕ 
ကုိျပာတို႕ အရမ္း ဝယ္ခ်င္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေငြက သိန္း ၂၅ဝ ေတာင္ဆိုေတာ့ လံုးဝ 
လွမ္းလို႕ မမီဘူးေပါ့။ ရိွစုမ့ဲစု ဝယ္ထားၿပီးသား ၿမိဳ႕စြန္က ၂၅ သိန္းတန္ၿခံေလးကို 
ျပန္ေရာင္းရင္ေကာင္းမလားလို႕ စဥ္းစားေနတံုးမွာ လူတစ္ေယာက္က ၆၅ သိန္းေပးၿပီး 
လာေတာင္းဝယ္တယ္။ ကုိျပာတို႕ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ တိုင္ပင္ၿပီး ေရာင္းလိုက္ 
ၾကတယ္။ ကန္ထရုိက္တုိက္က ပထမ အရစ္ ၈၈ သိန္းကို  ေမလဆန္းမွာ ေပးရမွာ 
ဆုိေတာ့ ကုိျပာတုိ႕ လင္မယား ၿခံေရာင္းရတဲ့ ေငြရယ္ အရင္တုံးက ဘဏ္မွာ 
အပ္ထားတ့ဲ ေငြ ၈သိန္း။ စုစုေပါင္း ၇၃ သိန္း သြားထုတ္ပါတယ္။ ဘဏ္ေရာက္ေတာ့ 
စာေရးမက ဘဏ္ထဲမွာ ၇၃ သိန္း မကဘူး။ ၇၆ သိန္း ရိွတယ္တဲ့။ ကုိျပာ့ မိန္းမ 
မ်က္လုံး ျပဴးသြားတယ္။ က်မ အပ္ထားတာ ၇၃ သိန္းထဲပါ။ ေနာက္ထပ္ သုံးသိန္းက 
ဘယ္လုိ က ဘယ္လုိ --- ။ စဥ္းစားရင္း ေခါင္းေျခာက္ေနေပမဲ့ သူတုိ႕ လိုအပ္ေနခ်ိန္မွာ 
ဘုရား သခင္ ျပင္ဆင္ ေပးတာမို႕ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမး္ၿပီး ရိွသမွ် ေငြ အကုန္ထုတ္ၿပီး 
စရံေငြ ေပးဖုိ႕ ျပန္လာခ့ဲတယ္။ ကုိျပာ့ မိန္းမလ ဲ ေငြထုတ္ပုိက္ၿပီး ကန္ထရုိက္တိုက္ 
သူေဌးဆီမွာ လက္မွတ္သြားထုိးတယ္။ အဒဲီမွာ သိရတာက သူေဌး ေခၚထားတဲ့ သိန္း 
၂၅ဝ အစား ၂၂ဝ သိန္းဘဲ ေပးရမယ္တဲ့။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆုိေတာ့ ဟုိး အရင္ လ တုံးက 
ကုိျပာ့ မိန္းမက ကန္ထရုိက္သူေဌးကုိ တိုက္ခန္း ဘယ္ေစ်းန႕ဲ ေရာင္းမလလဲို႕ ေမး 
ေတာ့ သူေဌးက ၂၂ဝ သိန္းဘဲလို႕ (မဝယ္ႏုိင္ဘူးထင္လုိ႕ အထင္ေသးၿပီး) ေျပာထားမိ 
လ်က္သား ျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္သူ ေရာင္းခ်င္တာက သိန္း ၂၅ဝ ေတာင္တဲ့။ ဒါေပမ့ဲ 
ကုိျပာ့ မိန္းမကို ႏႈတ္နဲ႕ ဟိုး အရင္ကတည္းက ကတိ ေပးထားၿပီးသားျဖစ္ေနတာမုိ႕ 
တျခားလူေတြကို သိန္း ၂၅ဝ နဲ႕ေရာင္းေပမဲ့ ကိုျပာ့မိန္းမကုိေတာ့ သိန္း ၂၂ဝ နဲ႕ဘဲ 
ေရာင္းပါ့မယ္တဲ့။ ဟာေလလုယာ။ ကုိျပာ သိန္း ၃ဝ ေတာင္ ေစ်းေလွ်ာ့ ၿပီးရခ့ဲပါတယ္။ 
အဒဲီ အပါတ္ထဲမွာ စင္ကာပူ က အလုပ္မန္ေနဂ်ာက ကုိျပာ့ကို ေခၚေတြ႕ၿပီး လစာေငြ 
တုိးမယ္လို႕ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ သုံးေလးလ ေလာက္က်ရင္ မင္း လစာတိုးမယ္တဲ့။ 
ကုိျပာ သူ႕နားကုိ သူ မယံုခ်င္ဘူး။ သူ သတင္းၾကားထားတာက သူတုိ႕ ကုမၸဏီရဲ႕ 
Central workshop မွာလုပ္တဲ့ အလုပ္သမားေတြ လစာတုိးမယ္။ ဒါေပမဲ့ တျခား 
ဌာနက လူေတြ လစာ မတုိးဘူးတဲ့။ ကုိျပာက Central workshop က အလုပ္သမား 
မဟုတ္ဘူး။ ကုိျပာ လုပ္ေနတဲ့ ဌာနက ကုမၸဏီမွာ ဝင္ေငြ အနည္းဆံုး၊ လူအနည္းဆံုး၊ 
အလုပ္ အပါးဆုံး ဌာနခြဲ ေသးေသးေလးပါ။ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႕ဘဲ ေတြးထင္ထားမိတယ္။ 
ဧၿပီလ ကုန္ေတာ့ သူ႕ လစာထဲမွာ ေငြေတြ ရသင့္တာထက္ ပုိမ်ားေနတာကို သတိ 
ထားမိတယ္။ မၾကာခင္ အမိန္႕စာ ထြက္လာတယ္။ ကုိျပာ လစာတုိးတယ္။ ေနာက္ 
သုံးေလး လ ေစာင့္စရာ မလိုဘူး။ အခုခ်က္ျခင္း ဧၿပီလမွာကို တုိးေနတာ ျဖစ္တယ္။ 
ေက်းဇူးေတာ္ ခ်က္ျခင္း ခ်ီးမြမ္းၿပီး ၈၈သိန္းျပည့္ဖုိ႕ လုိေနတဲ့ ေငြ ၁၂ သိန္း ကုိ ကုိျပာ 
ပုိ႕ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အဒဲီေတာ့ ပထမအရစ္ ၈၈ သိန္းကိုေတာ့ ေလ်ာေလ်ာ လ်ဴလ်ဴ ဘုရား 
ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ရခ့ဲလို႕ အရမ္းဝမ္းသာေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ထပ္ ဒုတိယ 
အရစ္ျဖစ္တဲ့ ၆၆ သိန္းကို ဇြန္လ ကုန္မွာ ေပးရမယ္တဲ့။ ဒီတစ္ခါ ကုိျပာ မ်က္လံုး 
ထပ္ျပဴး သြားရျပန္ပါ တယ္။ ဘယ္မွာလဲ တစ္လ အတြင္း ထပ္ေပးရ အုံးမ့ဲ ၆၆ သိန္း။ 
ထုံးစံအတိုင္း ဘုရားသခင္ ဆီမွာ ဆုေတာင္းရတာေပါ့။ အဒဲီအခ်ိန္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ 
ကုိျပာ့ ဖုန္းထဲကို မက္ေဆ့စ္ တစ္ခု ဝင္လာတယ္။ သေဘၤာသား သူငယ္ခ်င္း 
တစ္ေယာက္ ပုိ႕လုိက္တဲ့ မက္ေဆ့စ္ စာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဒဲီ သူငယ္ခ်င္းက လြန္ခ့ဲတဲ့ 

ႏွစ္တံုးက သေဘၤာလုိက္ဖုိ႕ စင္ကာပူကို ထြက္လာခ်ိန္မွာ ေငြလိုေနလို႕ ကုိျပာ့ဆီမွာ 
လာေခ်းတယ္။ ကုိျပာက စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၁၂ဝဝ ကို အတုိးမယူဘဲ ေခ်းလိုက္ပါ 
တယ္။။ ၿပီးေတာ့ ကုိျပာလဲ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ပါဘ။ဲ သူ တတ္ႏုိင္မွ ျပန္ဆပ္ ဆိုၿပီး 
ေမ့ထားလုိက္ပါတယ္။ အခု ကိုျပာ ေငြ အရမ္း လုိအပ္ေနခိ်န္မွာ အဲဒီ သူငယ္ခ်င္းက 
ကုိျပာ မေတာင္းရဘ ဲ အေႂကြး ျပန္ဆပ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္လဲ ဆိုေတာ့ ကုိျပာ 
သူ႕ကို ေခ်းလိုက္တဲ့ ေငြရဲ႕ ႏွစ္ဆ၊ ၂၄ဝဝ ေဒၚလာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကုိျပာက 
သူငယ္ခ်င္းကို ပုိက္ဆံ မွားၿပီး ပုိေပးတဲ့အေၾကာင္း ေျပာလိုက္တယ္။ သူငယ္ခ်င္းက 
၁၂ဝဝ မဟုတ္ဘူး ၂၄ဝဝ တဲ့။ ကုိျပာက မဟုတ္ဘူး၊ မင္း ငါ့ဆီက ယူထားတာ ၁၂ဝဝ 
ဘဲ ဆုိေတာ့ သူငယ္ခ်င္းက မဟုတ္ဘူး ငါမင္းဆီက ယူ ထားတာ ၂၄ဝဝ ပါတဲ့။ ေရာ္ 
ခက္ေခ်ၿပီ။ ကုိျပာ စာအုပ္နဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္ထားလုိ႕ မွတ္မိ ေနပါတယ္။ 
ေႂကြးရွင္ျဖစ္တဲ့ ကုိျပာက ၁၂ဝဝ လုိ႕ေျပာေနခ်ိန္မွာ ေခ်းငွားသူက ၂၄ဝဝ ပါဆုိၿပီး 
ႏွစ္ဆေတာင္ ပုိၿပီး ျပန္ေပးေနပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ျငင္းမရတဲ့ အတူတူ ကုိျပာ 
သူငယ္ခ်င္းျပန္ဆပ္တဲ့ အေႂကြးကို ျပန္ယူလုိက္ပါတယ္။  

ဒါ့ေၾကာင့္ က်မ္းစာထဲမွာ ေျပာထားတယ္၊ သူမ်ားကို ေခ်းငွားတဲ့အခါ ျပန္ရ 
လုိခ်င္ စိတ္နဲ႕ မငွားပါနဲ႕တဲ့။ ကုိျပာက သူငယ္ခ်င္း ပြဲစားခ ေပးဖုိ႕ ေငြလိုေနခ်ိန္မွာ 
အတုိး လုံးဝ မယူဘဲ ေစတနာ သန္႕သန္႕နဲ႕ ေခ်းလိုက္တာ အခု သူငယ္ခ်င္းက ႏွစ္ဆ 
ေတာင္ အတင္းျပန္ေပးေနတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းၿပီးေတာ့ ေငြကို လက္ခံ လိုက္ 
ပါတယ္္။ အဒဲီလုိနဲ႕ ေနာက္တစ္ပါတ္အၾကာမွာ ရြာမွာ မိဘေတြပုိင္တဲ့ လယ္ေျမ ကုိ 
တစ္လ တစ္သိန္းခြဲႏႈန္းန႕ဲ အငွားယူထားတဲ့ လယ္သမားက ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္ 
လယ္ေျမကို ထပ္ငွားမလို႕ တစ္ႏွစ္စာ ေငြ ၁၈ သိန္း လာေပးပါတယ္။ အခုလာမ့ဲ ေမလ 
အကုန္မွာ ကုိျပာ လစာတုိးထားလုိ႕ ရမ့ဲ လစာနဲ႕ ခုနက ေငြေတြေပါင္းလုိက္ရင္ ဒုတိယ 
အရစ္ျဖစ္တဲ့ ၆၆သိန္းကို ေခ်ဖို႕ ကြက္တိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကုိျပာတုိ႕ လင္မယား 
ေက်းဇူးေတာ္ မခ်ီးမြမ္းဘဲ မေနႏိုင္ပါ။ ေနာက္ဆုံးအရစ္(သုိ႕) တတိယ အရစ္ျဖစ္တဲ့ 
ေငြ ေနာက္ထပ္ ၆၆ သိန္းကို ဂ်ဴလုိင္ လကုန္မွ ေပးရမွာမုိ႕ ဂ်ဴလုိင္လ အထိ မေစာင့္ 
ႏုိင္ဘဲ အခု ကတည္းက ကုိျပာတို႕ လင္မယား သခင့္စကားစာေစာင္ကေန လိုအပ္တဲ့ 
ေနစရာ တိုက္ခန္းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္မွာ ေပးသနားတဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူး 
ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါတယ္။ မၾကာခင္ ေပးရေတာ့မ့ဲ တတိယအရစ္ အတြက္ 
လုိေငြကို ဘုရားသခင္က ဘယ္လု္ိ ဘယ္ပုံ ကိုျပာတုိ႕ မိသားစုကုိ ျပင္ဆင္ ေပးအံုးမလဲ 
ဆုိတာ ကုိျပာ ရင္ခုန္ရင္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနမိပါတယ္။ စင္ကာပူက ကုိျပာရဲ႕ အိမ္ငွား 
ပုိင္ရွင္ အိၿႏိၵယႏုိင္ငံသား (စင္ကာပူပီအာ) လုိ အိမ္ပုိင္ရဖုိ႕ အႏွစ္ သံုးဆယ္အထိ ဒုကၡခံ 
ေစာင့္စရာ မလိုဘဲ ၃လ တည္းနဲ႕ အိမ္ပုိင္ရဖုိ႕ ျပင္ဆင္ေပးတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းရင္း သက္ေသခံလုိက္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္သည္ သူခ်စ္ေသာ 
သားသမီးမ်ား လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာကုိ ေပးပုိင္သည့္ ပါဝါ တန္ခုိး ရိွေၾကာင္း ျမည္းစမ္း 
၍ သက္ေသ ထူၾကပါစို႕။      ။ ကုိျပာ  

--------------------------------------------------------------------- 
သားသမီးတလွည့္ မိဘတလွည့္ (အတုံ႕အလွည့္)  ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
အေျချပဳက်မ္း -  
ထုိသားေျမးတို႕သည္ ေရွ႕ဦးစြာ ဘုရားဝတ္ကုိ ရည္မွတ္လွ်က္ မိမိအိမ္ကုိ ျပဳစု၍ မိဘ ဘုိးဘြား၌ 
ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းငွာ သင္ၾကေစ။ ထုိအမႈသည္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ ေတာ္မူ ေသာ အမႈျဖစ္၏။ -- 
မိမိလူတုိ႕ကုိ မျပဳစု ထုိမွ်မက မိမိ အိမ္သူ အိမ္သားတုိ႕ကုိ မျပဳစု ေသာသူ မည္သည္ကား 
ယုံၾကည္ျခင္းတရားကို ျငင္းပယ္၏ မယုံၾကည္ေသာသူထက္ သာ၍ ယုတ္မာ၏။ ၁တိ ၅း၄၊၈။ 

ေနာက္ အႏွစ္ ၃ဝ ၾကာေသာ္- 

ကေလးေတြ 
 ေမြးလာၿပီ။ 
ဘယ္လို 

လုပ္ၾကမလ။ဲ 

ကိစၥ  
မရွိဘူး။ 
မူႀကိဳ 
ေက်ာင္း  
ပို႕လိုက္။ 

လူႀကီးေတြ 
အုိ လာၿပီ။ 
ဘယ္လို 

လုပ္ၾကမလ။ဲ 

ကိစၥ မရွိဘူး။ 
လူအုိရံု ပို႕လိုက္။ 

မည္သူမဆုိ စာမူမ်ား ေရးသား ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ စာမူမ်ားကုိ scan ဖတ္၍ျဖစ္ေစ ၊ ဓါတ္ပုံရုိက္၍ ျဖစ္ေစ email ; thelordword@gmail.com. ႏွင့္
Viber မွ တဆင့္ photo sms ပုိ႕လိုသူ မ်ား ဖုန္း (+၆၅) ၈၁ ၂၂၂ ၃၂ဝ သုိ႕ ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ သခင့္စကားစာေစာင္ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အသစ္မ်ားကုိ လစဥ္ ဖတ္လိုပါက  

Facebook account ; lord’s word တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါ သည္။ ဝိညာဥ္ေရးရာ ရသစုံ (ကဗ်ာ၊ကာတြန္း၊ဟာသ၊သက္ေသခံခ်က္၊ေဝငွခ်က္) စာမူမ်ား ဖတ္ရႈလိုပါက facebook account  

lord’s word (သခင့္စကား) ႏွင့္ lord’s heart (သခင့္ႏွလုံးသား)ထံ friend request   လုပ္ၿပီး ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္ ။ 


