
The LORD’S 
Word 1-116 

ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif/   trSwfpOf 116  {NyDv 2011 ckESpf/        pifumylEdkifiH&Sd   jrefrmc&pf,mef   

toif;awmfrsm;twGif;  tcrJh  jzefYcsd7ef          uefYowf        xkwfa0onf/ 

 
 

ocifhpum;  1 -116

 
 
 
 
 
 
 

rif;atmifoufvGifpDpOfxkwfa0onf 0dnmOfa7;7mpmapmif 

 
 
     a[mygOD;? ajymygOD;      Samuel Soe Lwin 

rif;a[mbl;w,f/ tusifhw&m;xuf  arwWm bk&m;u omI aumif;w,fvdk@/ 
rif;owday;bl;w,f/ ,ZfylaZmfjcif;xuf emcHjcif;uomI aumif;w,fvdk@/ 
rif;ajymbl;w,f/ todw&m;xuf t&Sdw&m;u omI aumif;w,fvdk@/ 
tck ighrSm - tusifhxuf arwWmbk&m;udk zufcJh+yD// 
,ZfylaZmfjcif;xuf emcHjcif;udkESpfoufcJh+yD? 
todw&m;xuf t&Sdw&m;udk rufcJhcsdefrSm - tajymta[mESifh rnD/  
tnDStaESmuf awGESifh rif;a=umifh  ig- bmqufvkyf&awmhrSmvnf; oli,fcsif;// 
a[mvSnfhygOD;? ajymygOD;aemf // 
-------------------------------------------------------- 

ေရြးခ်ယ္မႈ     မေလး(ဂ်ဴလိုင္) 
ေတာင္ေတြက ျပဳိ၊ ေရေတြက ၾကီး။ လွဳပ္တဲ့ ေျမၾကီး။ လွဳိင္းက ထန္ဆဲ 
တုိက္ပြ ဲျပင္းထန္၊ အၾကမ္းဖက္ဆဲ။ ဒုစရိုက္ကုိ၊ သုခ ထင္ဆဲ 
အရပ္ရပ္ ကြဲျပား၊ ကယ္သူ မရိွ။ ရုိင္းေသာ သေဘာ၊ မုသား ေျပာၾက 
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္၊ ေဒါသစိတ္ႏွင့္ သစၥာလည္းပ်က္၊ က်ိန္ျခင္း ျပဳလွ်က္ 
ဒုကၡကမၻာ၊ မီးခုိးျဖစ္လွ်က္ ကြယ္ေပ်ာက္ရင္လည္း - 
အနႏၱတန္ခိုး၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း အရွင္။ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ကာလ 
အစဥ္ရွိ၍၊ ေသျခင္းမာန္ကုိ ေအာင္ျမင္ေသာသူ - 
ေယရွဳအရွင္၊ ကယ္တင္ရွင္အား။ ယုံၾကည္လက္ခံ သက္ရွင္သူမ်ား 
မရဏာငရဲ၊ ကင္းလႊတ္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺာန္ေရႊျပည္၊ ခ်မ္းသာ ဆီသုိ ့ 
မဂၤလာရိွစြာ၊ ခ်ီးေျမွာက္မူမည္္။ လာၾကခ်ီးမြမ္းကုိးကြယ္ပါ၊  
-------------------------------------------------------------- 
ငါ့စကားသည္ ႏွင္းက့ဲသုိ႔ ျဖည္းၫွင္းစြာ သက္ေရာက္လိမ့္မည္ 
တရားေဟာ ၃၂း၂ ``ကမာၻဦးက်မ္း´´ ဆုိတဲ့အဓိပၸါယ္ကုိ ဖြင့္ဆုိလုိက္တဲ့အခါ ``အရာ  
ခပ္သိမ္းတုိ႔၏ မူလအစ,´´ လုိ႔ ေဖၚျပတာတဲ့။ က်မ္းစာပါ အျဖစ္အပ်က္ … 
ခ်င့္တြက္ ၾကည့္ေတာ့ ``ဖန္ဆင္းျခင္း၊ လူသား၊ ထိမ္းျမားျခင္း၊ အျပစ္တရား၊ စီရင္ 
ေတာ္မူျခင္း၊ အျပစ္လႊတ္ျခင္း၊ အတတ္ပညာ၊ လက္မႈပညာ၊ ပဋိညာဥ္၏  
သေဘာတရား၊ လူမ်ဳိးေတာ္၊ ကယ္တင္ျခင္းနဲ႕ ဆိုင္တဲ့သတင္းေကာင္း၊´´အေၾကာင္း  
ေပါင္း မ်ားစြာရဲ႕ အစ, အဦးေတြ ပါဘဲ။ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အစ အာဒံႏွင့္ဧ၀ ဘုရားစကား  
နားမေထာင္ အျပစ္ေဘာင္ထဲႏြံနစ္ ကၽြန္ျဖစ္ခဲ့ရပါေလေရာ၊ အဲဒီအခ်ိန္က စလုိ႔ ညီ  
`အာေဗလ´ ကုိသတ္၊ `ကာဣန´ ရဲ႕ဇာတ္။ မာနေတြ ဖုံးလႊမ္း ကမ္းကုန္ေအာင္ ၾကမ္း 
တမ္း ၿပီး လက္စားေခ်ဖုိ႔ပဲသိတဲ့ `လာမက္´ ရဲ႕မုိက္မဲခ်က္။ လူေတြရဲ႕ ဆိုးညစ္မႈတိုးပြား  
ျဖစ္သြားေစတဲ့ ေရလႊမ္းမုိးျခင္း။ ဘုရားကုိေတာ္လွန္ အာခံမယ္ဆုိတဲ့ အႀကံနဲ႕ ဗာဗုလုန္  
ရဲတုိက္ကုိ ေဆာက္။ စေကာ ေလာက္မွ ေစာက္ မနက္တဲ့ သူေတြ။ `ေသာဒံု၊ ေဂါေမာ  
ရ´ ေျပာမျပႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ညစ္ညမ္း အခ်စ္သရမ္း ၾကပံုေတြ။ အစံု။  အစံုပါပဲ။  
အာဒံႏွင့္ ဧဝက `မစားရ´ လုိ႕ ပညတ္ထားတဲ့ အသီးကုိ စားတယ္။ ေနာဧက ေသရည္  
ေသာက္ၾကဴး ႐ူးမူးခဲ့တယ္။ အာျဗဟံ ႏွင့္ ဣဇက္က ယံုၾကည္ ကုိးစားျခင္း တရား  
ပ်က္ျပားခဲ့တယ္။ ယာကုပ္က မိသားစုအေပၚ ေမာက္မာေထာင္လႊား မာနတရားေတြ  
ျပည့္ခဲ့တယ္။ သူ႕အစ္ကုိေတြက သူ႕ကုိဗိုလ္က် အႏုိင္ရဖုိ႔ မတရားၫွင္းပန္း ၾကမ္းတမ္း  
စြာ ျပဳခဲ့တယ္။ ဒီအျပစ္ေႂကြး ေပးဆပ္ရမွာေတာ့ ေက်ာခ်မ္းစရာ အျဖစ္ စီရင္ျခင္း  
တရားစစ္က မွတ္တမ္း၀င္ ျဖစ္သြားခဲ့ျခင္းပါပဲ။ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထဲ က်ိန္ျခင္း အမဂၤလာ  
က်ေရာက္ေစခဲ့တာရယ္။ ႀကီးေသာမုိးရြာ ေရလႊမ္းေစခဲ့တာရယ္။ ဗာဗုလုန္ ရဲတုိက္  
အတြင္း ေျမႀကီးသားအခ်င္းခ်င္း စကားအရာ႐ႈပ္ေထြးကြဲျပားသြားေစခဲ့တာ ရယ္။ 
ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ရွိ ၿမဳိ႕မ်ား ၿပဳိပ်က္သြားေစတာရယ္။ က်မ္းစာက ေဖၚျပ ဒီစီရင္ျခင္းေတြ  
ျမင္ရေတာ့ ယံုၾကည္သူတုိင္းရဲ႕ စိတ္ထဲ။ ငါလည္း ျပစ္သား ျဖစ္ထားၿပီးသားဆုိတာ သိ။  
ေနာင္တရခ်ိန္ တန္ၿပီေပါ့။ အျပစ္ရဲ႕ အဖုိးအခ ေသျခင္းကလြဲၿပီး မျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ 
သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိသာ အရွင္သခင္ အရာမွာထား ႏွလုံးသားထဲလက္ခံသြားမယ္  
ဆုိလုိ႔ကေတာ့ ဘုရားရဲ႕ ကတိစကား သစၥာတရားက  မင္းကုိ စြန္႕မသြားပါဘူးတ့ဲ။ 
 မလြမ္းသူ (ပဲခူး) 

 
 
 
 
 
 
 
 

     သခင္ပါရင္ (သုိ႕) မပါရင္။     ( မင္းေအာင္သက္လြင္)  
          သခင္ မပါရင္ ငါဟာ သဲေသာင္ေပၚ ငိုင္ ေနရသလုိပါ။ 
          သခင္ ပါရင္ ငါဟာ ေရႊေတာင္ေပၚ ထုိင္ ေနရသလုိပါ။ 
               သခင္ မပါရင္ ငါဟာ တီေကာင္လုိ ေျမျပင္ထဲ ပုန္းလွ်ိဳး ေနတဲ့သူပါ။ 
               သခင္ ပါရင္ ငါဟာ လင္းယုန္လုိ ေဝဟင္ထဲ လႊမ္းမုိး ေနတဲ့သူပါ။ 
          သခင္ မပါရင္ ငါဟာ လမ္းေပၚမွာ ယုိင္မွားတဲ့ သူပါ။ 
          သခင္ ပါရင္ ငါဟာ နန္းေတာ္မွာ ထုိင္နားတဲ့ သူပါ။ 
               သခင္ မပါရင္ ငါဟာ ေလကုိ ဆုပ္ကုိင္သလို အရာ မထင္ပါ။ 
               သခင္ ပါရင္ ငါဟာ ေရႊကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္သလုိ အရာရာ ပီျပင္လာ။ 
          သခင္ မပါရင္ ငါဟာ အထီးက်န္ ၊ သခင္ ပါရင္ ငါဟာ ခရီးမွန္ 
          သခင္ မပါရင္ ငါဟာ အက်ည္းတန္ ၊ သခင္ ပါရင္ ငါဟာ နည္းမွန္ 
               သခင္ မပါရင္ ငါေလွ်ာက္တဲ့လမ္းဟာ ေနပူ 
               သခင္ မပါရင္ ငါလုပ္သမွ် အလုပ္မွာ အေမဆူ 
               သခင္ မပါရင္ ငါ့ဘဝတစ္ခုလုံးဟာ ေသလူ 
               သခင္ မပါရင္ ငါ့ဘဝတစ္ခုလုံးဟာ အေရထူ 
          သခင္ ပါရင္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး စိမ္းလန္း 
          သခင္ ပါရင္ ဘဝ တစ္ခုလုံး ၿငိမ္းခ်မ္း 
          ဒါ့ေၾကာင့္ ငါ့ဘဝမွာ - သခင္ ပါရင္ နဲ႕ မပါရင္ 
အရာထင္တာနဲ႕ မထင္တာကုိ ကမၻာတခြင္ ငါသိျမင္လာခဲ့ၿပီ။ ။ 

------------------------------------------------------ 
မေမ့ေလ်ာ့ႏွင့္။  စလန္းဆန္ 

မႏွစ္က မဂၤလာေစ်း မီးေလာင္လုိ႔ ေစ်း တစ္ေစ်းလုံး ပ်က္စီးဆုံးရွံဳးမူ ျဖစ္ခဲ့ရ 
တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို မီးေလာင္ရတာလဲဆုိေတာ့ မီးပိတ္ဖို႔ ေမ့သြားလုိ႔ Hot Plate မွ 
မီးေလာင္ တယ္လုိ႔ လူအမ်ားက ေျပာၾကတယ္။ စာေရးသူရဲ႕ အိမ္မွာလဲ ဒါကုိ ခဏခဏ 
ႏွိုးေဆာ္ေနရတယ္။ မိသားစု အားလုံး အိမ္အျပင္ကုိ ထြက္တဲ့အခါ မိန္းခ် ဖို႔ မီးသတိထားဖို႔ 
ေျပာေနရတယ္။ မီးေလာင္ရင္ ဆုံးရွဳံးမူဟာ ကုိယ္တစ္ဦးတည္း ျဖစ္ရံုမက ပတ္၀န္းက်င္ 
မွာလဲ ထိခိုက္ ဆုံးရွဳံးရတယ္။ ဒါတင္မက တရားဥပေဒျပစ္မူကုိလည္း ခံရမွာ ျဖစ္တယ္။ ၁၀-
တန္း စာေမးပြဲမွာ ဖတ္ထားတဲ့စာ ေမ့သြားလုိ႔ ၁၀-တန္းမွာဘဲ က်ရွံဳးက်န္ရစ္ခဲ့ လူလည္း 
အမ်ားႀကီး မဟုတ္ေပဘူးလား။ ဒါက ေလာကမွာ ေမ့ေလ်ာ့လုိ႔ ဆုံးရွံဳးရျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ 
ဘုရားစကား မေမ့သင့္ ။ သုတံၱ ၃း၁  ငါ့သား ငါေပးေသာ တရားကုိ မေမ့ႏွင့္။ ဘုရားရဲ႕ 
စကားကုိ ေမ့ရင္ ဆုံးရူံးစရာ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ အာဒံက ဘုရား ရဲ႕စကားကုိ ေမ့လုိ႔ 
တေလာက လုံး ဆုံးရွုံးခဲ့ရတယ္ မဟုတ္လား။ 
ကမၻာ ၃၉း၁၀   သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အျပစ္ႀကီးေသာ ထိုအမူကုိ ကၽြန္ေတာ္ျပဳ၍ ဘုရား သခင္ 
ကုိ အဘယ္သုိ႔ ျပစ္မွားႏုိင္သနည္း။ ထုိသုိ႔ သခင္မ သည္ ေန႔တုိင္း ေသြးေဆာင္ ေသာ္လည္း 
ေယာသပ္သည္ နားမေထာင္။ ေယာသပ္က ဘုရားစကားကုိ မေမ့လုိ႔ အဲဂုတၳဳျပည္ရဲ႕ 
ဒုတိယ ဘုရင္ ျဖစ္ခဲ့ ရတာ၊ ဘုရားကုိ သူေမ့ၿပီး ေသြးေဆာင္မွဳေနာက္ကုိ သြားရင္ ဒုတိယ 
ဘုရင္ ေတာ့ ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒုတိယ လင္ ေတာ့ ျဖစ္မွာေသခ်ာတယ္။ သခင္ေယရူ 
ေသြးေဆာင္ ခံရစဥ္ က်မ္းစာ လာသည္ကားဆုိတာ သူ မေမ့သြားဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အျပစ္ 
ေသြးေဆာင္ မွဳေနာက္ ပါမသြားဘူး။ 
ေက်းဇူးေတာ္အေပါင္းမေမ့သင့္။ 
ဆာလံ ၁၀၃း၂ ေက်းဇူးေတာ္အေပါင္းကုိ မေမ့ မေလ်ာ့ႏွင့္။ ေမ့ရင္ ေလ်ာ့တတ္ 
တယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေတြက  ယုိေပါက္ ျဖစ္ တတ္တယ္။ ဘုရား သခင္က 
သင့္ရဲ႕ က်န္းမာျခင္းအရွင္ ျဖစ္လ်က္နဲ႔ ဆရာ၀န္ ေဆးရုံ ေဆးခန္းမွာ ပိုက္ဆံကုိ မကုန္ 
သင့္ဘဲ ကုန္ရတာေတြလည္း မနည္း၊ ဆရာ၀န္၊ ေဆးရုံ ေဆးခန္္း ေဆးမလုိဘူးလုိ႔ေတာ့ 
မေျပာခ်င္ဘူး။ ဒီအရာ ေတြထက္ ဘုရား ေျပာတဲ့ စကားကုိ မေမ့ဘဲ အေပါင္းလကၡဏာနဲ႔ 
ျမြက္ဆုိပါ။ သင့္ႏွဳတ္က သင့္ကုိ အက်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ငါ ေနမေကာင္းဘူး၊ ငါ အဆင္ 
မေျပဘူး၊ ငါ စိတ္ညစ္တယ္၊ ငါ အလုပ္ အဆင္မေျပဘူး၊ ဟုိလူနဲ႔ အဆင္ မေျပဘူး၊ ဒီလူနဲ႔ 
အဆင္ မေျပဘူး၊ ေနာက္ဆုံး ငါဒီေလာကႀကီးမွာေတာင္ မေနခ်င္ ေတာ့ဘူး၊ ဘုရား 
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(၁) တိမ္ဖုံးေနေသာၾကယ္ပြင့္မ်ား (စင္ကာပူတြင္ရုိက္ကူးသည့္ ဒီဗီဒီ ျမန္မာခရစ္ယာန္ဘဝ သရုပ္ေဖာ္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္း) ((ဝတၳဳ။ ဒါရုိက္တာ -  မင္းေအာင္သက္လြင္)  
(၂) ေနမဝင္ႏုိင္ငံသို႕သြားရာလမ္း (မီနီမဂၢဇင္း) ((မင္းေအာင္သက္လြင္ ေရးသားထုတ္ေဝသည္)) 

((ျမန္မာျပည္က်မ္းစာအသင္း စာအုပ္ဆုိင္ ၂၆၂ ဆူးေလဘုရားလမ္း ရန္ကုန္ ႏွင့္ Judson Baptist Church Singapore တြင္ ဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္)) 
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ပို႔ေဆာင္ေပးေနတဲ့ ေန႔ရက္ကာလေတြကုိ ေမ့ၿပီး ၿငီးျငဴ ေနရတယ္။ ေနာက္ဆုံး ကုိယ့္ကို 
ကုိယ္ ေသေၾကာင္းေတာင္ ႀကံစည္မိတဲ့ အျဖစ္ အပ်က္ေတြလည္း ရွိေနတယ္။ 
ေကာေလာသဲ ၃း၁၇ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွပါသည္ဟု ထုိသခင္ကုိ အမီွျပဳ၍ ခမည္း ေတာ္ 
ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ ၀န္ခံၾကေလာ့။                                                                                    
သုတံၱ ၁၈း၂၀ လူသည္ မမိိႏွဳတ္၏ အသီးႏွင့္ ၀မ္းျပည့္ရ၏။ မိမိ ႏွဳတ္ခမ္းတုိ႔၏ 
စီးပြါးႏွင့္ ၀ရ၏။ အႏွဳတ္လကၡဏာ အတုိင္းေျပာရင္ အႏွဳတ္လကၡဏာအတုိင္း ျဖစ္တယ္။ 
အေပါင္း လကၡဏာ အတုိင္းေျပာရင္ အေပါင္းလကၡဏာအတုိင္း ကုိယ့္ရဲ႕ အသက္တာ 
ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခအေန ေကာင္းေကာင္း၊ မေကာင္းေကာင္း အရာရာ ၌ ေက်းဇူး 
ေတာ္ကုိဘဲ ခ်ီးမြမ္းပါလုိ႔ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္က ေျပာတယ္။ 
ဧမာေႏြလဘုရား 
တရားေဟာရာ ၈း၁၁ သင္၏ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရားကုိ ေမ့ေလ်ာ့ေသာ အျပစ္ကို 
သတိႏွင့္ ေရွာင္ေလာ့။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ရွိေနတဲ့ ဘုရားသည္ ေလာကမွာ 
ေတြ႔ႀကံဳ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ အေကာင္းအဆုိးအားလုံးကုိ စီရင္ျပဳျပင္ေပးႏုိင္ေသာဘုရား ျဖစ္ 
ေၾကာင္း မေမ့သင့္။ သာယာေသာ ျမစ္နားမွာ ပို႔ေဆာင္ ေပးေနတာလည္း သူဘဲ၊ ေသမင္း 
အရိပ္မွာလည္း အတူရွိေနေပးမယ္ဆုိတာကုိ ဂတိေတာ္ေပးေနတာလည္း သူဘဲ၊ 
မသဲ၂၈း၂၀ ငါသည္လည္း ကပ္ကမၻာ ကုန္သည့္တုိင္ေအာင္ သင္တုိ႔ႏွင့္ အစဥ္ မျပတ္ 
ရွိသည္ဟု ဂတိေပးထားပါတယ္။ ဒံေယလက ဘုရား သူနဲ႔အတူ ရွိေနေၾကာင္းသိလုိ႔၊ မေမ့လို႔ 
ျခေသၤ့ တြင္းထဲကုိ ပစ္ခ်ခံရဲတယ္၊ ရွဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေကာ သုံးဦး မီးပုံထဲကုိ ပစ္ခ် 
ခံရဲတယ္။ ဒါပုံျပင္ မဟုတ္ဘူး တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္တယ္။ 
ေဟရွာ ၄၃း၂ သင္သည္ ေရကုိ ေလွ်ာက္သြားေသာအခါ သင္ႏွင့္အတူ ငါရိွ၏။ ျမစ္ 
တုိ႔ကုိ ေလွ်ာက္သြား ေသာအခါ မႏွစ္မမြန္းရ၊ မီီးကုိ ခ်င္းေသာအခါလည္း မေလာင္ ရ၊ မီးလ်ံ 
လည္း မညိရ။ ေရဆုိတဲ့ ႏွစ္မြန္းတတ္တဲ့ အျပစ္ဒုစရုိက္၊ မီးဆုိတဲ့ ေလာင္ၿမိဳက္ႏိုင္တဲ့ ေလာ 
က ဒဏ္ေတြ၊ ဒုကဆင္းရဲျခင္းေတြထဲမွာ အတူရွိေနတဲ့ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ မေမ့ သင့္။ 
ေယာ ၁၆း၃၃ သင္တုိ႔သည္ ေလာက၌ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း 
မစုိးရိမ္ ၾကႏွင့္။ ငါသည္ ေလာကကုိေအာင္ၿပီ။ ဣသေရလ လူမ်ိဳးေတြကုိ ကၽြန္ခံရာ အဲဂုတၳဳ 
ျပည္ကေန ဂတိေတာ္ထားရာ ႏို႔နဲ႔ ပ်ားရည္စီးတဲ့ ခါနန္ျပည္ကုိ အေရာက္ ပို႔ေပးမယ္ ဆုိတဲ့ 
ဂတိေပးတဲ့ ဘုရားကုိ အလ်င္အျမန္ ေမ့ေလ်ာ့ေသာေၾကာင့္ အႀကံအစည္ ဆုိတဲ့ ဘုရားရဲ႕ 
အလုိေတာ္အတုိင္း အသက္ မရွင္ခ်င္ၾကဘူး၊ ဘုရားျပဳတဲ့ ေက်းဇူးကုိ မခ်ီးမြမ္း၊ ဒုကၡ 
ေတြ႔ေတာ့ ညီးတြား၊ ျပင္ဆင္ ေပးတာကုိ လက္မခံ၊ အဲဂုတၳဳျပည္ရွိ အမဲသား၊ အသီး အႏွံ 
ေတြကိုဘဲ တမ္းတ လြမ္းေဆြး ေနၾကတယ္။ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ယုံၾကည္သူမ်ား လည္း 
ဣသေရ လ လူမ်ိဳးမ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္ ဘုရားရဲ႕ အႀကံအစည္ေတာ္အတုိင္း အသက္မရွင္ ကုိယ္ 
သေဘာ အတုိင္း အသက္ ရွင္ ေနေသာေၾကာင့္ ဘုရားလုပ္ေပး ေနတာကုိ လက္ မခံႏိုင္ 
ဘူး၊ ဆုေတာင္းရင္လည္း ကုိယ္ လုိခ်င္တာကုိဘဲေတာင္း ဘုရားက မေပးႏုိင္တာ မဟုတ္ 
ဘူး။ 
ဆာလံ ၁၀၆း၁၅ သူတုိ႔ ေတာင္းေသာဆုကုိ ေပးေတာ္မူ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူတို႔ ၌ 
ပိန္ႀကံဳ႕ ျခင္းကုိ သြင္းေပးေတာ္မူ၏။ ေတာင္းေတာ့ ေကာင္းခ်ီးေတာ့ ရေနတာဘဲ၊ ဒါေပမယ့္ 
အဲဒီ ေကာင္းခ်ီးက ကုိယ္ မခံစားရဘူး၊ သူမ်ားကုိ ေပးလုိက္ရတယ္။ ခဏေန ေရာက္လာၿပီး 
မၾကာခင္ ျပန္ထြက္ သြားလုိက္၊ ေငြေၾကးေတာ့ ရေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေငြေၾကးေၾကာင့္ 
သား သမီးေတြ ဘိန္းစား၊ အရက္သမား၊ မေကာင္းတဲ့ေနရာမွာ သုံးျဖဳန္းလုိ႔ ေအာင္ျမင္ျခင္း 
အသက္တာ မရႏုိင္ဘဲ ပိန္ႀကံဳျခင္းနဲ႔သာ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနရတယ္။  
မိတ္ေဆြ ကုိယ္လုိခ်င္တာထက္ ဘုရား ျဖစ္ေစခ်င္တာ ျဖစ္ႏိုင္ပါေစ။ 
ဘုရားစကားကုိ မေမ့နဲ႕  ဆာလံ၁း၂ ထာ၀ရဘုရား၏ တရားေတာ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္၍ 
တရားေတာ္ကုိ ေန႔ညမျပတ္ ဆင္ျခင္ ေအာက္ေမ့ေသာသူသည္ မဂၤလာရိွ၏။ 
ေက်းဇူးေတာ္အေပါင္း မေမ့ေလ်ာ့ႏွင့္ ဖိလိပၸိ ၄း၆ အဘယ္အမူကုိမွ် စိုးရိမ္ျခင္းမရိွဘဲ အရာရာ  
၌ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ 
အတူရိွေၾကာင္း မေမ့ေလ်ာ့ႏွင့္ မသဲ ၁း၂၃ ဧမာေႏြလအနက္ကား ငါတုိ႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူ  
ေသာ ဘုရားသခင္ဟု ဆုိလုိသတည္း ။ မေမ့ေလ်ာ့သင့္ေသာ အရာမ်ားကုိ သတိေပးလွ်က္- 
       ခရစ္ေတာ္၏ မဟာေမတၱာေတာ္ျဖင့္ - စလန္းဆန္  

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

“တမ္းတမိတယ္ ဇာတိေျမ” F.penny (mizo) တမူး 
 လွပမႈေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ျပႀကီး မွာ 
ေနရေပမယ့္ တမ္းတလြမ္းေမာ ေနမိတယ္။ ဒို႔ရဲ႕ ေမြးရပ္ဇာတိအမိႏိုင္ငံ ျမန္မာျပည္မွ တမူး 
ၿမိဳ႕ငယ္ေလးကိုေပါ့။ ေခတ္မွီတုိးတက္ အဆင့္ျမင့္လွတဲ့ အေဆာင္အေယာင္၊ ျမင့္မား 
ခိုင္ခံလွတဲ့ အိမ္ေဆာင္ရာႀကီးေတြနဲ႔လွပ သန္႔ ရွင္းတဲ့ စကၤာပူႏိုင္ငံ၊ အခ်ိန္ မေရြး ေန႔ည 
မျပတ္ရွိေလတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား၊ လြယ္လင့္တကူ ႏိွပ္လိုက္႐ံုနဲ႔ ထြက္လာ ခဲ့ေပါ့ ေရၾကည္ 
ေလးေတြ၊ ဘယ္ေနရာကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္ မ်က္လုံးအိမ္မွာ ေအးျမလွတဲ့ စကၤာပူႏိုင္ငံ။ 
သြားေရး၊ လာေရး၊ လုိရာခရီး လြယ္ကူစြာနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လွတဲ့ စကၤာပူ ႏိုင္ငံ။ စားေရး 

ေသာက္ေရး အလြယ္တကူ စကၤာပူေဒၚလာေငြ ေလးက်ပ္ႏွင့္ ၀မ္း တစ္ထြာ ထမင္းတစ္နပ္ 
၀ယ္ယူစားသုံးလုိ႔ရတယ္ေလ။ သူ႔ႏိုင္ငံ၊ သူ႔အထါ၊ သူ႔ဓေလ့ စ႐ုိက္ႏွင့္ ညီမွ်ေလရဲ႕ စကၤာပူ။ 
ကားသြား၊ ကားလာ၊ လမ္းမႀကီးေပၚမွာ ဖုတ္တစက္မွ မရိွေလပဲ လွပ သန္႔ရွင္းလ်က္ေပါ့။ 
သုိ႔ေပမယ့္ ဒီလုိခမ္းနားလွတဲ့ စကၤာပူႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ျပႀကီးမွာ ေနရေပမယ့္ ဇာတိေျမရဲ႕ 
အ႐ုိးခံစိတ္ဓါတ္၊ စည္းလုံးညီၫြတ္ ႐ိုင္းပင္း ကူညီ၊ ေဖးမ ၾကင္နာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူး 
ေအးခ်မ္းမႈေလးေတြကို တမ္းတေနမိတယ္။ ဓနိမိုးေလးႏွင့္ ၀ါးထရံကာ၊ ဒို႔ရဲ႕အိမ္ယာေလး၊ 
ဖေယာင္းတုိင္မီး၊ ဆီမီးခြက္ႏွင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ေပါ့ တညတာ အခ်ိန္။ သြားေရး၊ လာေရး 
လိုရာစိတ္ခ် ကုိယ့္ေျခေထာက္ ကုိယ္သုံး၊ စားေရး၊ ေသာက္ေရး ေဒၚလာေငြ မလို၊ 
မီးခုိးတလူလူ၊ ထမင္းရယ္ပူ၊ ေရက်ဳိ ငပိေလးႏွင့္ တုိ႔စရာ၊ ဟင္းရည္တခြက္၊ အေမ့ရဲ႕ 
လက္ရာ အရာသာရိွလွ၊ ဘာႏွင့္မွ ႏိႈင္းယွဥ္လုိ႔ မရ၊ စားလုိ႔ေကာင္းမွ ေကာင္းေပါ့။ ဖုန္ 
အလူးလူးနဲ႔ ရြာရဲ႕လမ္းမႀကီးေပၚမွာ ေျပးလႊား ေဆာ့ကစားၾကရင္း၊ အပူအပင္မဲ့စြာ ေန 
ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ဒို႔ရဲ႕ ေမြးရပ္ဇာတိေျမ။ မုိးဦးရာသီ ေရာက္ရွိလာေတာ့ ေတာင္သူ လယ္သမား 
ဦးႀကီးမ်ား ထြန္ယက္ စုိက္ပ်ဳိး လယ္၊ ယာခင္းမ်ား၊ ဒို႔တေတြလဲ သူငယ္ခ်င္း မ်ားႏွင့္ 
ငါးေကာက္၊ ခ႐ုေကာက္၊ ပုဇြန္လုံး တြင္းမ်ား ႏႈိက္ၾကရင္း၊ မုိးေလးတဖြဲဖြဲ ခေမာက္ 
ေလးေဆာင္း လုိ႔ကာရယ္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ဒို႔ရဲ႕ ဇာတိေျမကို တမ္းတသတိရေနမိတယ္။ 
ေဆာင္းဦး ေဟမာန္ ေရာက္လာျပန္ေတာ့ ရိတ္သိမ္းၾကေပါ့ ဆန္ရယ္ စပါး။ ဒို႔တေတြလဲ 
သူငယ္ခ်င္း မ်ားႏွင့္ ေကာက္႐ိုးပုံ ေပၚ ေျပးလႊား ေဆာ့ကစားရင္း၊ ျမဴႏွင္းမ်ားႏွင့္ ေအးခ်မ္း 
လွတဲ့ ေဆာင္းရာသီ၊ တမ္းတ သတိရမိတယ္ ဇာတိေျမ၊ ေႏြဦးရာသီ ေရာက္ရွိလာေတာ့ 
ေတာင္ေလ႐ူးေလးေတြ တုိက္ခတ္ၿပီး လြမ္းေဆြးဖြယ္ရာ ပင္ျမင့္ထက္မွ ရြက္၀ါ 
ေဟာင္းေလးေတြ ေျမမွာ ခ လို႔ရယ္၊ ဥၾသငွက္ငယ္၊ သြန္သံခ်ဳိခ်ဳိ တမ္းတလြမ္းေမာ ေနမိ 
တယ္ ဇာတိေျမ။ သာယာ လွပတဲ့ ညေနဆည္းဆာ အခ်ိန္မွာ ဒို႔တေတြလဲ သူငယ္ခ်င္း 
မ်ားႏွင့္ ဆည္းဆာရဲ႕ အလွကို ခံစားၾကရင္း ေဆာ့ကစားခဲ့ၾကတယ္ေလ။ အပူအပင္မရိွ သိပ္ 
ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ေကာင္းတဲ့ ဇာတိေျမကို လြမ္းေမာရတဲ့ေန႔ရက္ ၾကာရွည္ခဲ့ၿပီေပါ့။ တမ္းတ 
မိတယ္ ဇာတိေျမ။ လြမ္းေဆြး သတိရေနမိတယ္။ ငယ္ေပါင္းေဖာ္ သူငယ္ခ်င္းတုိ႔ ရယ္။ 
“ေၾသာ္.. တမ္းတမိတယ္ ဒို႔ရဲ႕ ေမြးရပ္ဇာတိေျမ”။  ။ ေက်းဇူးေတာ္ျမတ္၌  F.penny  

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

သင္၏အသက္တာကိုဘုရားသခင္အားဆက္ကပ္ပါ။  (Mary ဖ်ာပုံ) 

Let’s “Gift” your life to the “God”. ဖတ္ရန္က်မ္း(ရွင္ယာကုပ္ ၄း၁-၁၀) 
 နိဒါန္းအေနျဖင့္ မိမိ၏ အသက္တာကို ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ႏိုင္ဖို႔ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ အထဲ၌ အသက္ရွင္ေစေသာ “၀ိညာဥ္” ကို ဘုရားရွင္ အတြက္သာ ျဖစ္ေစလုိ 
ေၾကာင္း ပဏာမ ေရးလုိပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ တမန္ေတာ္ရွင္ယာကုပ္က အသက္တာကုိ 
ဘုရားသခင္ အား ဆက္ကပ္ဘို႔ ဘယ္လုိသြန္သင္ထားပါသလဲ။ သင္၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းနဲ႔ 
ျငင္းခုံျခင္း သည္ သင့္ အထဲ၌ တုိက္ပြဲျဖစ္ေစေသာ “အတၱဆန္” လုိသည့္ စိတ္သေဘာမွ 
လာပါသည္။ သင္ အလိုရွိတဲ့အရာကို သင္မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သင္ဟာ သူတစ္ပါး 
အသက္ကို သတ္ျခင္း၊ ေလာဘေဒါသမ်ားနဲ႔ အလိုမျပည့္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုေတာင္း 
ေသာ္လည္း မရႏုိင္ပါ။ မွားယြင္းစြာ ေတာင္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကကို 
ခ်စ္ေနေသးတဲ့ သူဟာ ဘုရားသခင္ကို မုန္းသကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ေလာက၏ အစိတ္ အပုိင္းမ်ား 
ျဖစ္ေနေသးလွ်င္ ဘုရားသခင္အား ရန္ဖက္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏႈတ္ ကပတ္ေတာ္ကို 
အခ်ီးႏီွး မထင္ဘို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အထမွဲာ အသက္ရွင္ဘို႔ ဘုရားရွင္ ေပးေသာ ေက်းဇူးေတာ္ 
(ၾကင္နာျခင္း) သည္သာ၍ ႀကီးျမတ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ ေဖၚျပသကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္ 
သည္ မာနႀကီးေသာသူတုိ႔၏ မာနကို ခ်ဳိးႏိွမ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ေသာ္ ႏွိမ့္ခ်ေသာသူတုိ႔အား 
ေက်းဇူးေတာ္ (ၾကင္နာျခင္း) ကိုခံစားေစေတာ္မူ၏။ သင္၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ဆက္သဘို႔၊ 
မာရ္နတ္ကို ဆန္႔က်င္ဘို႔၊ ဒါမွ ဘုရားသခင္ သင့္အနီးမွာ ရွိမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဟာ အျပစ္သား 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏ အသက္တာ ထဲမွ ရွင္းပစ္ဘို႔ သင္ဟာ ဘုရားသခင္၏ 
အလုိသို႔၎ ေလာက၏ အလုိသို႔၎ လိုက္လိုေသာ စိတ္ရွိေနေသးသည္။ သင္၏ 
စိတ္သေဘာကို စင္ၾကယ္ ေစဘို႔ ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲျခင္း၊ ပူေဆြးတမ္းတျခင္း၊ ေသာက 
ေ၀ဒနာႏွင့္ ငိုေႂကြး ျမည္တမ္းျခင္းကို ၀မ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲ ပစ္ပါ။ 
ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕မွာ မိမိကုိယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ဘို႔၊ သို႔မွသာ သင့္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူမည္လုိ႔ 
ဆုိထားပါတယ္။ 
 ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မိမိတုိ႔၏ အျပစ္မ်ားကို ႏွိမ့္ခ်စြာ ခြင့္ 
လႊတ္ဘို႔ ေတာင္းခံၿပီး၊ အသက္တာကို ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ဘို႔ စဥ္းစားၾကည့္ 
ၾကပါစို႔။ (၁ေယာ ၂း၁-၂တြင္ “ခ်စ္သားတုိ႔ သင္တုိ႔သည္ ဒုစ႐ုိက္ကို မျပဳေစျခင္းငွါ ဤ 
အရာမ်ားကို ငါေရး၍ ေပးလုိက္၏။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ ဒုစ႐ိုက္ကုိ ျပဳမိလွ်င္ 
ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာအရွင္ ေယ႐ႈခရစ္တည္းဟူေသာ ငါတုိ႔ အမႈေဆာင္ သခင္သည္ 
ခမည္းေတာ္ထံ၌ ရွိေတာ္ မူ၏” ေယ႐ႈခရစ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အျပစ္အတြက္ ေျပလည္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ခရစ္ယာန္မ်ား အမွား ျပဳမိသည့္အခါ 
ဘုရားသခင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား စိတ္မဆုိးေစရန္ ဘုရားသခင္၏ ႏွလုံး သားကို ေက်နပ္ေစေသာ 
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အေထာက္အပ့ံရွိသည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘုရားသခင္၏ အေထာက္ 
အပ့ံကို ျငင္းဆုိမည္ဆုိပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အတြက္ ခရစ္ေတာ္ လက္၀ါးကပ္တုိင္မွာ ေပးဆပ္ 
ပူေဇာ္ ခဲ့ျခင္းကို မယုံၾကည္ရာ ေရာက္ပါမည္(ေဟၿဗဲ ၁၁း၆)က “ယုံၾကည္ျခင္း မရိွေသာ 
သူသည္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႔ႏိုင္” ေယ႐ႈ၏ အေသြးေတာ္သည္ အျပစ္ 
ရွိသမွ်ကို ေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ တုိ႔သည္ အမွားအယြင္း ျပဳမိလွ်င္ သူ 
ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အရာမွာ သင့္အျပစ္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း အတြက္ သူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ 
အရာကို လိုက္နာဖုိ႔ဘ ဲ ျဖစ္ပါသည္။ လုကာ ၁၅း၁၁-၃၂ ၌ ေပ်ာက္ေသာသား ပံုဥပမာမွာ 
အျပစ္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ေတာင္းခံရန္၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သူ႕ထံသို႔ တုိး၀င္ခ်ဥ္းကပ္သည္ႏွင့္ 
တၿပိဳင္တည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေပၚ ထားရိွသည့္ ဖခင္တစ္ဦး၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသေဘာကုိ 
ျပဆုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ အၿမဲ ခြင့္လႊတ္လုိစိတ္ရွိၿပီး၊ သူ႔ထံသို႔အၿမ ဲ ျပန္လာေစခ်င္သူ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ဘို႔ ႏွိမ့္ခ်စြာ ေတာင္းခံျခင္းသည္ ဘုရား 
သားသမီး ျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ရွိထိုက္ပါသည္။ ထို ရပုိင္၊ ရွိထိုက္ေသာ အက်ဳိးကို 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အရယူ ၾကပါစို႔။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အမွားက်ဴးလြန္မိခဲ့လွ်င္ ဘုရားသခင္ထံ ၀န္ခ် 
ေတာင္းပန္လွ်င္ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ထိုအျပစ္မွ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ရရိွႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
သင့္ကို အျပစ္လုပ္ဘို႔ မယူဆေစလုိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အလိုအပ္ဆုံးမွာ အျပစ္မ်ားကို 
ခြင့္လႊတ္ဘို႔ ႏွိမ့္ခ်စြာ ေတာင္းခံၿပီး ဘုရား သခင္၏ ဂ႐ုဏာေတာ္ကို ခံစား ရရိွရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါတုိ႔သည္ သနားျခင္း ဂ႐ုဏာ ကို၎၊ ေတာ္ေလွ်ာ္ေသာ မ စျခင္း 
ေက်းဇူးေတာ္ကို၎၊ ခံရမည္အေၾကာင္း၊ ရဲရင့္ ေသာစိတ္ႏွင့္ ေက်းဇူး ပလႅင္ ေတာ္သို႔ 
တုိး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္အ့ံ (ေဟၿဗဲ ၄း၁၆)။       ။ (Mary ဖ်ာပုံ) 

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

သက္ေသခံခ်က္     ေရႊသဇင္ 
 ေယရွဳခရစ္၏ စစ္သူရဲ စာအုပ္ထဲမွာ မယုံၾကည္သူၾကားထဲမွာ အလုပ္ လုပ္        
     ေနရတယ္ ဆုိရင္ အဲဒီေနရာဟာ ကုိယ့္ရဲ႕ သာသနာျပဳနယ္ေျမဘဲလုိ႕ ေရးထားပါ တယ္။   
     က်မ အလုပ္လုပ္တဲ့ အိမ္က မယုံၾကည္သူေတြ ရွိသလုိ ယုံၾကည္သူလဲ တစ္ေယာက္ 
ရွိပါတယ္။ က်မ သူေဌးတစ္ေယာက္ဘဲ ဘုရား ေက်ာင္း မွန္မွန္တက္တဲ့ ယုံၾကည္သူ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သူက က်မ္းစာ မွန္မွန္ဖတ္တယ္။ သူဟာ မယုံၾကည္သူ မိသားစု ကေန 
ေျပာင္းလဲလာတယ္လုိ႕ က်မကုိ ေျပာျပပါတယ္။ သူ႕ခင္ပြန္းနဲ႕ ကေလး ေတြကေတာ့ 
ေစတနာ ေကာင္းရင္ ကံေကာင္းတယ္ ဆုိသလုိ သူတုိ႕ စိတ္ႏွလုံးေတြလဲ တကယ္ 
ျဖဴစင္ၾကပါတယ္။ ၁ေယာ ၁း၉ က်မ္းပုိဒ္ကုိ က်မ သိပ္ႀကိဳက္ တဲ့အတြက္ က်မ္းစာသားနဲ႕ 
ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းေနတဲ့ ပံုကုိ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ ဆြဲၿပီး ေခါင္းရင္း မွာ ကပ္ထားပါတယ္။ 
က်မ္းစာကုိ ဘုိလုိေရးထားေတာ့ တအိမ္သားလုံး ဖတ္လုိ႕ ရပါတယ္။ တစ္ေန႕ မွာ အိမ္က 
ၾကမ္းျပင္ကုိ က်မ တုိက္တဲ့အခါ ၾကမ္းျပင္က မေျခာက္ ေသးေတာ့ ေရနဲနဲ စိုေနပါတယ္။ 
သူေဌးမ က တက္နင္းမိေတာ့ က်မကုိ ခ်က္ျခင္း ေျပာတယ္။ ၾကမ္းျပင္ ေရစုိစိုမွာ 
ငါ့ေယာက္်ား တက္နင္းမိလုိ႕ ေခ်ာ္လဲသြားရင္ နင္ ေရးထားတဲ့ က်မ္းပုိဒ္ထဲကလုိ 
ဘုရားသခင္က ခြင့္လႊတ္ေပမဲ့ ငါကေတာ့ နင့္ကုိ လုံးဝ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ဘူးတဲ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွ 
က်မ ခ်က္ျခင္းသိလုိက္တယ္။ က်မ အခန္းထဲက က်မ္းပုိဒ္ကုိ သူဖတ္မိသြားၿပီး။  စိတ္ထဲမွာ 
ကုိယ္ေတာ့္ကုိ ေက်းဇူးတင္လုိက္တာ။ ဟုတ္ကဲ့ ဆရာမ က်မ ကရုစိုက္ပါ့မယ္လုိ႕ 
ျပန္ေျဖလုိက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႕ မနက္က်ေတာ့ အဖုိးႀကီးက ေလ့က်င့္ခန္း သြား 
လုပ္ၿပီး အိမ္ေပၚ တက္လာပါတယ္။ ေျခေထာက္မွာလဲ ပတ္တီးစည္းထားပါတယ္။ က်မ ေမး 
ၾကည့္ေတာ့ သူ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ရင္း ေျခေခ်ာ္ သြားလုိ႕တဲ့။ စိတ္ထဲက တစ္ခါ ေက်းဇူး 
ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း ရျပန္ေရာ။ ေန႕စဥ္ေန႕တုိင္း က်မ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ အေသး အမႊား ကိစၥ 
က စၿပီး ဘုရား သခင္ က်မတုိ႕ဘက္မွာ ရပ္တည္ ေနေၾကာင္း သက္ေသ ခံျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။  
----------------------------------====---------------- 

ခနနဲ႕မထားခ့ဲပါနဲ႕ 
 ပထမဦးစြာ ဘုရားခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ အဆုိေတာ္ 
တေယာက္ရဲ႕သီခ်င္းစာသားထဲမွာ ̏က်န္ေနခဲ့မွာ ေတြးရုံနဲ႕ ေၾကကြဲတတ္ေတာ့လဲ၊ တကယ့္ 
ဘဝကုိ ရင္ဆုိင္ဖို႕ ခက္တယ္။ မလြမ္းရဲေသးဘူးေမာင္ရယ္။ ခနနဲ႕ မထားခဲ့ပါနဲ႕ ̋ တဲ့။ 
သီခ်င္းစာသားေလး ထဲကလုိ နီနီလဲ နီနီ႕ဘဝအတြက္ ဘုရားသခင္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ 
ေကာင္းကင္ဘံုနဲ႕ အေဝးဆံုးတစ္ေနရာမွာ က်န္ေနခဲ့မွာ ေတြးရုံနဲ႕ အလြန္ ဝမ္းနည္း 
ရပါတယ္။ နီနီ႕ကုိ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း လမ္းျပေပးတဲ့ သူငယ္ခ်င္း ̏ကုန္း̋ ျပန္သြားတဲ့ ၄-
၄-၂၀၁၀ မွာ နီနီ ေရးတဲ့ ̏ခ်စ္မိၿပီ ̋ ဆုိတဲ့ စာမူ သခင့္စကား စာေစာင္မွာ ပါလာတယ္။ 
တစ္ေန႕ေတာ့ နီနီနဲ႕ တစ္လမ္းထဲ အတူေနတဲ့ အစ္မ ခင္ခင္ထူးက အရမ္းေပ်ာ္ၿပီၤး 
သီခ်င္းေတြဆုိေနလုိ႔ အစ္မ ဘာျဖစ္တာလဲလုိ႕ ေမးလုိက္မိတယ္။ သူက ငါ ဘုရားသခင္ကုိ 
သိလုိ႕ အရမ္း ေပ်ာ္တယ္လုိ႕ ျပန္ေျပာပါ တယ္။ အစ္မ ခင္ထူးဟာ အရင္တုံးက 
ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ အမည္ခံ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အခုမွ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
ေမတၱာကုိ ပိုသိလာတယ္လုိ႕ ေျပာျပပါတယ္။ နီနွီ႕မွာ အရင္တုံးက သူငယ္ခ်င္း ̏ကုန္း̋ က 

ဘုရားသခင္ အေၾကာင္း ေျပာျပေပးေပမဲ့ ကုန္း ျပန္သြားတဲ့ေနာက္မွာ ဘယ္သူမွ မသြန္သင္ 
ေပးေတာ့ဘူး။ အစ္မ ခင္ခင္ထူးက ဘဲ ကုန္း အစား က်မ္းစာသင္ေပး၊ ဘုရားသခင္ 
အေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။ က်မ္းစာအုပ္လ ဲ ေပးဖတ္ပါတယ္။ အတူတူ ဆုေတာင္းၾက 
ပါတယ္။ ညအိပ္ယာ ဝင္ခါနီးတုိင္း ဟာေလလုယာ လုိ႕ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ 
အိပ္ေလ့ ရိွပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ က်မ အလုပ္ပါမစ္ ကုန္ခါနီးမွာ သူေဌးမကုိ က်မကုိ အလုပ္ 
ဆက္ခန္႕ မခန္႕ ေမးလုိက္မိပါတယ္။ သူေဌးမက ဇူလုိင္လ ကုန္မွ အေၾကာင္း 
ျပန္မယ္လုိ႕ေျပာပါတယ္။ အဲဒီ အေတာအတြင္း သူေဌးမက အလုပ္ကုိ တုိးၿပီးခုိင္းလုိ႕ က်မ 
မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ပင္ပန္းလာတဲ့အခါမွာ သက္တမ္းကုန္ရင္ ငါ့တုိင္းျပည္ ငါျပန္မယ္လုိ႕ 
စိတ္တုိတုိနဲ႕ ျပန္ေျပာ မိပါတယ္။ သူေဌးမက အုိေက တဲ့။ အဲဒီအေၾကာင္း အစ္မ ခင္ထူးကို 
ေျပာျပ မိေတာ့ အစ္မက အရာအားလုံး ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ဆုေတာင္း 
ပါတဲ့။ ပြဲစားကလဲ အိမ္အသစ္မွာ အင္တာဗ်ဴးဖုိ႕ စီစဥ္ေပးပါတယ္။ က်မက လူေကာင္ 
ေသးၿပီး အဂၤလိပ္စကား မကၽြမ္းက်င္ တဲ့အတြက္ သူေဌးအသစ္က မႀကိဳက္ပါဘူး။ 
အစ္မခင္ထူးနဲ႕ က်မတုိ႕ အရာ အားလုံး အတြက္ ဘုရားသခင္ဆီမွာ ဆက္ကပ္ ဆုေတာင္း 
ၾကပါတယ္။ တစ္ေန႕မွာ အစ္မခင္ထူးရဲ႕ ညီမ ဝမ္းကြ ဲ ျမန္မာျပည္ကုိ အၿပီး ျပန္မယ္ေျပာလုိ႕ 
သူ႕ေနရာမွာ နီနီ အစားဝင္လုိ႕ ရမလား လုိ႕ေမးလုိက္မိပါတယ္။  
 ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးမွဳေၾကာင့္ စင္ကာပူ စီးတီးေဟာမွာ အစ္မ ခင္ထူး ရယ္။ 
သူ႕ညီမ ဝမ္းကြဲရယ္။ သူေဌးမရယ္ နီနီ႕ကို အင္တာဗ်ဴးဖုိ႕ ေစာင့္ေနၾကပါတယ္။ သူေဌးမက 
အရမ္း သေဘာေကာင္းၿပီး ကုိယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ ရွိပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ 
ေပးမွဳေၾကာင့္ ကၽြန္မ အလုပ္အသစ္ ရသြားခဲ့ပါတယ္။ နီနီ႕ကုိ လမ္းျပေပးတဲ့ ဝိညာဥ္ေရးရာ 
ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႕ စာဖတ္သူမ်ားကုိ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီး ေပးပါေစ။  

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

ေက်းဇူုးေတာ္သက္သက္ေၾကာင့္သာ  သမီးငယ္ 
 ေရွးဦးစြာ အဖဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ အသက္တာမွာ 
ခံစားရတဲ့ ဘုရားသခင္ မစျခင္းအေၾကာင္း အနည္းငယ္ သက္ေသ ခံခ်င္ပါတယ္။ က်မ 
စင္ကာပူကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ အလုပ္လာလုပ္ပါတယ္။ ၂ႏွစ္ လုပ္ၿပီးလုိ႕ သက္တမ္း 
ျပည့္သြားတဲ့အခါမွာ ျမန္မာျပည္ကုိ ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္ အသစ္ ေျပာင္းဖုိ႕ 
ရည္ရြယ္ထားတဲ့အတြက္ အလုပ္အသစ္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ စာရြက္ စာတမ္းေတြနဲ႕ 
ေဆးစစ္ဖို႕ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႕မွာ ေဆးစစ္ထားတဲ့ ေဆး လက္မွတ္ယူဖို႕ ေဆး 
ခန္း ကုိ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ေဆးစစ္တဲ့ ေနရာေရာက္ေတာ့ ဝန္ထမ္းက က်မကုိ ေဆးက် 
တယ္လုိ႕ ေျပာပါတယ္။ က်မ စိတ္ထဲမွာ ငါေဆးက်တဲ့ ေရာဂါက အသည္းေရာင္  စီပိုး လုိ႕ 
ခပ္ေပါ့ေပါ့ ထင္မိလုိက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝန္ထမ္းက က်မမွာ ရွိတဲ့ေရာဂါက HIV positive တဲ့။ 
က်မ မ်က္လုံေတြျပာ။ နားေတြ ပင္းသြားသလုိ ခံစားလုိက္ရတယ္။ ေဆးစစ္တဲ့ ကာလ 
အတြင္းမွာ က်မ အေပ်ာ္လြန္ၿပီး ဘုရားကုိ ေမ့ေနတယ္။ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ အထင္ႀကီး 
ေနတယ္။ အဲဒါနဲ႕ ဝန္ထမ္းကုိ က်မ စင္ကာပူမွာ ၆လတစ္ခါ အၿမဲေဆးစစ္တယ္။ 
ဘာေရာဂါမွ မရိွဘူးလုိ႕ေျပာလုိက္မိတယ္။ ဝန္ထမ္းက ေနာက္တစ္ရာမွာ ေဆးထပ္စစ္ဖို႕ 
ေျပာပါတယ္။ က်မ အရမ္း စိတ္လွဳပ္ရွားေနမိတယ္။ ဒီေရာဂါသာ ရွိရင္ ကၽြန္မ ဘာလုပ္ 
စားလို႕ ရေတာ့မလဲ။ လူေတြကို ဘယ္လုိ မ်က္ႏွာ ျပရမလဲ။ ဘယ္လုိ ေရွ႕ဆက္ စခန္း 
သြားရ မလဲ လုိ႕ ေတြးရင္း ေျခာက္ျခားေနမိတယ္။ က်မ ဘာမွ မဟုတ္တာ မလုပ္ခဲ့ဖူး ဘူး 
ဆုိတာ ကုိယ့္လိပ္ျပာ ကုိယ္ ယုံပါတယ္။ ဒါနဲ႕ အဲဒီကာလအတြင္း ဘုရားသခင္နဲ႕ မိတ္ 
သဟာယဖြဲ႕၊ ဆုေတာင္း၊ က်မ္းစာဖတ္၊ အျပစ္ဝန္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ ၅ရက္ ေနတဲ့ အခါမွာ 
ေဆးျပန္စစ္ခဲ့ပါတယ္။ က်မမွာ ဘာေရာဂါမွ ရွိမေနေတာ့ပါ။ အခုဆုိရင္ စင္ကာပူ 
ျပန္ေရာက္ၿပီး အလုပ္ေကာင္းေကာင္း ျပန္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီအတြက္ ဘုရား သခင္ရဲ႕ 
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ အထူး ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။  ။  
--------------------------------------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္ (သဲျဖဴႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္) 
 ကၽြန္မ စင္ကာပူ ေရာက္ေနတာ ၄ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ အလုပ္ ထဲမွာ အင္ဒိုနီးရွားမ တစ္ 
ေယာက္နဲ႕ အတူတူ တြဲလုပ္ရပါတယ္။ က်မက လုပ္သက္မ်ားတဲ့အတြက္ အဲဒီ အင္ဒိုမကုိ 
အရာရာ သင္ၾကားျပသၿပီး ဦးေဆာင္ တြဲလုပ္ရပါတယ္။ စင္ကာပူမွာ  အတူတူ တြဲလုပ္ရတာ 
လူမ်ိဳးလဲ မတူ။ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မွဳလဲ မတူ။ ဘာသာစကား လဲ မတူတဲ့အတြက္ 
အခက္အခ ဲေလးေတြ ရိွပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါမွာ အင္ဒိုမ က က်မ စကားကုိ နားေထာင္ 
သလုိ တစ္ခါတေလက်ရင္ လုံးဝ နားမေထာင္ပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္း ေတာ့ သူက မနာခံတဲ့ 
အျပဳအမူနဲ႕ လုံးဝ နားမေထာင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီလုိနဲ႕ သူနဲ႕ က်မ တစ္ေယာက္ တစ္ခြန္း 
စကားမ်ားၾကပါတယ္။ သူက က်မကုိ ေနရာတကာမွာ ဆရာႀကီး လုပ္တယ္။ စြာတယ္ ဆုိၿပီး 
လုံးဝ မႀကိဳက္ဘူးတဲ့။ က်မကလဲ အုိေက ဒီေန႕က စၿပီး နင့္ကုိ ငါ လုံးဝ မသင္ေပးေတာ့ဘူး။ 
ဆုိၿပီး တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ အဆင္မေျပၾကေတာ့ဘူး။ က်မ စိတ္ထဲမွာေတာ့ အဲဒီ 
အင္ဒိုမ စိတ္ေျပာင္းလဲဖုိ႕ ဆုေတာင္း ေပးပါတယ္။ ရန္ျဖစ္တဲ့သူ တစ္ေယာက္ ရွိတဲ့အတြက္ 
ရန္သူတစ္ေယာက္ တုိးလာတယ္လုိ႕ က်မ စိတ္ထဲမွာ ခံစားမိပါတယ္။ ရန္သူကုိ ဓါးနဲ႕ 
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ခုတ္ရမယ္။ ဓားနဲ႕ ခုတ္ရင္ လူေတြ ပံုရက္သား လဲက်သြားႏုိင္တယ္။ စိတ္ထဲမွာ လူတုိင္းကုိ 
ဘုရား ေမတၱာ ထားဖုိ႕။ လူတုိင္းကုိ ေမတၱာ ဓါးနဲ႕ ခုတ္ဖို႕ ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။ ဓားေတာင္ 
ရိုးရုိး ဓားနဲ႕ မရပါဘူး။ ဓားထက္ထက္နဲ႕ ခုတ္မွ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္သူကို ဘုရားသခင္ 
ဆီက လာတဲ့ ေမတၱာ ဓါး ထက္ထက္နဲ႕ ခုတ္ဖို႕ ဆုံးျဖတ္ၿပီး အင္ဒိုမ ေျပာင္းလဲ ဖို႕ က်မ 
ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ ေနာက္ေန႕မွာ အင္ဒိုမ က က်မကုိ ေဆာရီး လုိ႕ ေျပာၿပီး လက္ကမ္း 
ႏွဳတ္ဆက္ပါတယ္။ မင္း ခုိင္းထားတာကုိ ငါနာခံ လုပ္ေဆာင္ ပါ့မယ္လုိ႕ လ ဲ
ေျပာလာပါတယ္။ က်မတုိ႕ ေန႕စဥ္ အသက္ရွင္ လွဳပ္ရွားတဲ့ ေနရာမွာ အဆင္မေျပမွဳ 
ေလးေတြ ရွိလာတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေမတၱာကုိ ေရွ႕တမ္း တင္ ထားၿပီး အလုပ္လုပ္ရင္ 
အဆင္ ေျပမဲ့ အေၾကာင္း သက္ေသခံ ေဝငွလုိက္ပါတယ္။      ။  
ေနေက်ာ္ဖိုး  (သဲျဖဴ ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္) ေခတၱ စင္ကာပူ   
---------------------------------------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္  ေမခ်ိဳလြင္ (က်ံဳေပ်ာ္) 

 က်မ အရင္တုံးက သက္ေသခံရမွာကုိ အရမ္းေၾကာက္တယ္။ တကယ္လုိ႕ ကုိယ့္ 
သက္ေသခံခ်က္က ခြန္အားရစရာ မေကာင္းဘူး ဆုိရင္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ဝိညာဥ္ေတာ္က 
က်မကုိ ဘယ္လုိ သြန္သင္သလဲ ဆုိေတာ့၊  ဖေယာင္တုိင္ မီးေလးလဲ သူ႕ အလင္းနဲ႕ သူ 
လင္း ေပးႏုိင္တယ္။ ပိုးစုန္းၾကဴးေလးလဲ သူတတ္ႏိုင္ သေလာက္နဲ႕ သူ ေလာကကုိ အလင္း 
ေပးႏုိင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ က်မလဲ ကုိယ္ရရိွထားတဲ့ အစြမ္း ေလာက္နဲ႕၊ ဘုရား ေကာင္းႀကီး 
နဲ႕ ေမတၱာေတြကုိ သူတပါးကုိ သက္ေသခံ ေဝငွ ႏိုင္တယ္။ ငါ အရည္အခ်င္း မရိွဘူးလုိ႕ 
ဘုရားကုိ ဆင္ေျခ မေပးရဘူးလုိ႕ ဝိညာဥ္ ေတာ္က သြန္သင္ပါတယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့မွ 
က်မ သက္ေသခံဖို႕ ဆႏၵျပင္းျပ လာခဲ့ပါတယ္။ အရင္တုံးက ဘုရားသခင္ရဲ႕ အစီအစဥ္ 
တစ္ခုစီတိုင္းကို နားမလည္ လက္မခံခဲ့ဘူး။  
 ျပသနာ တစ္ခုခုျဖစ္တုိင္း ဘုရားသခင္ကုိ အျပစ္တင္ခဲ့မိတယ္။ ေတြ႕ႀကံဳ 
ရင္ဆုိင္ ခဲ့ရသမွ်ေတြ ဘာတစ္ခုမွ အဆင္မေျပခဲ့ဘူး။ အိပ္ေရး ဝဝ မအိပ္ရဘူး။ အစာ ဝဝ 
မစား ရဘူး။ အၿမဲတမ္း ပူေလာင္ျခင္း၊ ပင္ပန္းျခင္း၊ အျငဴအဆူ ခံရျခင္းေတြနဲ႕ဘဲ ႀကံဳေတြ႕ 
ေနရတယ္။ တစ္ေန႕မွ ထမင္းမဆာတဲ့ေန႕၊ အိပ္ေရး မဝတဲ့ေန႕ ဆုိတာ မရိွဘူး။ ေန႕တုိင္း 
လုိလုိ ဆာေလာင္မွဳေတြ၊ ပင္ပန္းမွဳေတြနဲ႕ ရုန္းကန္ေနရတယ္။ ကိုယ့္အေျခအေနနဲ႕ လုိက္ 
ၿပီး ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံခံရတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ညဘက္မွာ အိပ္ေနရင္းနဲ႕ ေၾကာက္လြန္းလုိ႕ 
လန္႕ႏုိးခဲ့တယ္။ လက္ရွိအေျခအေနကေန လြတ္ေျမာက္ခ်င္တယ္။ အဲဒါနဲ႕ ဘုရားသခင္ကုိ 
က်မ အျပစ္တင္ခဲ့မိတယ္။ ဘုရားသခင္ က်မမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ 
သူငယ္ခ်င္းေတြ အားလုံး ေအးေအးလူလူေနရၿပီး က်မ တစ္ေယာက္တည္းဘဲ ဒီလုိ ဒုကၡ 
ေတြ ခံစားရတယ္။ ဘုရားသခင္ မတရားဘူးလုိ႕ အျပစ္တင္ ခဲ့မိတယ္။ ျပသနာ တစ္ခုခု 
ရင္ဆုိင္ ရတဲ့အခါမွာလ ဲ ေျဖရွင္းေပးမဲ့လူ တစ္ေယာက္မွ မရိွဘူး။ အဲဒီအခု ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ 
ပံုစံနဲ႕ ေျဖရွင္းလုိ႕ရေအာင္ ဘုရားကုိ ကုိ ႀကိတ္ၿပီး ပူဆာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္ တကယ္ 
ေျဖရွင္း လုိက္တဲ့အခါမွာလဲ တလြဲၾကီးဘဲ။ အဲဒီအခါမွာ ငါဆုေတာင္းလဲ ဘုရားက 
နားမေညာင္းဘူး။ ဆုေတာင္းလဲ အလကားပါ ဆုိၿပီး စိတ္ထဲကေန ဘုရားကုိ ေက်ာခုိင္း 
လုိက္မိတယ္။ စိတ္ထဲမွာေတာ့ ၿငိမ္သက္ျခင္း ဘယ္လုိမွ မရႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ေနာက္ပိုင္း က်မ 
ပြဲစားခ အေႂကြး ေက်ခါနီးမွာ ျမန္မာျပည္မွာ နာဂစ္မုန္တုိင္း က်တယ္။ မိသားစုေတြ စားဝတ္ 
ေနေရးအတြက္ အရမ္း က်ပ္တည္းေနခ်ိန္မွာ က်မ ပြဲစားခ ေက်ေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အိမ္ကုိ 
ေငြပုိ႕ႏုိင္မဲ့ ကာလ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာထဲက ေယာသပ္ 
အေၾကာင္း ေခါင္းထဲ ဝင္လာတယ္။ ေယာသပ္ဟာ အစ္ကုိျဖစ္သူေတြ ေရာင္းစားလုိ႕ သူမ်ား 
တုိင္းျပည္မွာ ကၽြန္အျဖစ္နဲ႕ ေနရေပမဲ့ အစာေခါင္းပါးခ်ိန္မွာ မိသားစုနဲ႕ အစ္ကုိေတြကုိ 
ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ က်မလဲ အခုလုိ မိသားစု က်ပ္တည္းခ်ိန္မွာ ကူညီဖို႕ ဘုရားသခင္က 
စင္ကာပူကုိ ႀကိဳတင္ ပို႕ထားတာပါလားဆုိၿပီး ဘုရားသခင္ရဲ႕ အႀကံအစည္ေတာ္ကို 
နားလည္ လာခဲ့ပါတယ္။  
 ၿပီးေတာ့ အရင္က ျပသနာတစ္ခုခု ရင္ဆုိင္ရၿပီဆုိရင္ ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ ပံုစံနဲ႕ 
ေျဖရွင္းခြင့္ မရခဲ့ေပမဲ့ ဘုရားရွင္ ေျဖရွင္းေပးတဲ့ နည္းကသာ အမွန္ကန္ဆုံး အသင့္ေတာ္ 
ဆုံးနဲ႕ အေကာင္းဆုံးဘဲဆုိတာ က်မ သိလုိက္ရတယ္။ ေနာက္ပိုင္း အဲဒီ ျပသနာေတြနဲ႕ 
ေတြ႕ႀကံဳ ရတဲ့အခါ ဘယ္လုိ ဆုေတာင္းလာတတ္သလဲ ဆုိေတာ့ ဘုရားသခင္ ဒီျပသနာကို 
က်မ ဒီလုိပံုစံနဲ႕ ေျဖရွင္းခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလုိေတာ္ပါဘဲ။ ျဖစ္ေပၚလာမ့ဲ 
အေျခအေန ေပၚမွာေတာ့ က်မကုိ ခံႏိုင္ေအာင္ ခြန္အားေပးပါ ဆုိၿပီးေတာ့ ဆုေတာင္း တတ္ 
လာပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ဘဝမွာ ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်တဲ့ ေန႕ေတြ ရင္ဆုိင္ရပါတယ္။ 
အဲဒီအခါမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ မဲ့သြားတယ္။ လက္ရွိ အေျခအေနကလဲ ဘာမွ မျဖစ္မလာ 
ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး ခံစားရတယ္။ စိတ္ဓါတ္ေတြ က်တယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ တုိက္ေပၚက 
ခုန္ခ်ၿပီး ေသလုိက္ခ်င္တယ္။ အဆိပ္ေသာက္ၿပီး ေသလုိက္ခ်င္တယ္။ တမလြန္ေတြ 
ဘာေတြ ဆုိတာလဲ က်မ ေခါင္းထဲမွာ မရိွေတာ့ဘူး။ လက္ရွိ အေျခအေနေလးက 
လြတ္ေျမာက္ ရရင္ဘဲ က်မ ေက်နပ္တယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဘုရား အတူရွိတယ္ ဆုိတာကုိ 
ယုံၾကည္ လာတဲ့အခါ ဒီလုိ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ စိတ္ဓါတ္ကုိ ဘယ္လို 

ထားတတ္လာသလဲ ဆုိေတာ့ ငါ ဒီလုိ အေျခအေနမိ်ဳး တသက္လုံး ရင္မဆုိင္သြားရဘူး။ 
ဘုရားကလဲ မခံႏိုင္တဲ့ စံုစမ္းျခင္းကုိ မေပးပါဘူး။ ဒီအထဲမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အစီအစဥ္ 
တစ္ခုခု ရွ္ိေနလိမ့္မယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ က်မ ဘုရားသခင္ဆီမွာဘဲ ခြန္အားေတာင္းၿပီး ေနလုိက္ 
ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆုိးဝါးတဲ့ အေျခအေနမိ်ဳးထဲမွာ ဘုရားနဲ႕ အတူ က်မ ဝမ္းေျမာက္မွဳ 
ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လုိ စကားလုံးကုိမဆုိ ခံႏိုင္ရည္ ရွိလာတယ္။ ဘယ္လုိ မ်က္ႏွာထား 
မ်ိဳးကုိမဆုိ ရင္ဆုိင္တတ္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ လ်စ္လ်ဴရွဳသင့္တဲ့ အရာကုိလဲ လ်စ္လ်ဴ 
ရွဳတတ္လာတယ္။ ဘုရားသခင္ကလဲ က်မရဲ႕ ျပသနာ အခက္အခဲေတြကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ယူ 
မပစ္ဘူး။ အဲဒီျပသနာၾကားထဲမွာ က်မနဲ႕ အတူရွိေနတယ္။ က်မကုိ လမ္းျပေပးေနတယ္။ 
ခြန္အား ေပးေနတယ္။ သင္ခန္းစာေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေပးေနတယ္။ ဆုိတာကုိ က်မ 
သိလာရတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ က်မ ဘဝကုိ ရင္ဆုိင္တတ္လာတယ္။ ရင္ဆုိင္ဖို႕ သတိၱေတြ 
လဲ ရွိလာတယ္။ အခု အားလုံးနီးပါး အဆင္ေျပေနပါၿပီ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အစီအစဥ္ အားလုံး 
ေကာင္းပါတယ္။ ဒီလုိ အေျခအေနေတြ ရင္ဆုိင္လာခဲ့ရတဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီျပသနာ 
ေတြကို ရင္ဆုိင္ဖို႕ မေၾကာက္ေတာ့ဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာ အရင္ကလုိ ဘုရားသခင္ကုိ 
အျပစ္တင္တာမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ။ ဘုရားသခင္ က်မရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္း 
အားလုံး ထဲမွာမွ က်မ တစ္ေယက္တည္းကုိ ေရြးခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်မ 
မစုံလင္မွန္း သိေပမဲ့ က်မကုိ အရမ္း ခ်စ္ခဲ့တယ္။ ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္။ အရာအားလုံး 
အတြက္ ေက်းဇူး တင္တယ္လုိ႕ --။ က်မ ေနာက္ဆုံးေရးခ်င္တာကေတာ့၊ လူတစ္ေယာက္စီ 
တုိင္းမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အစီအစဥ္ ရွိေနပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အစီအစဥ္ အားလုံး 
ေကာင္းတယ္။ အခက္အခဲေတြ အက်ပ္အတည္းေတြနဲ႕ ရင္ဆုိင္ရတဲ့အခါ။ ဘုရားကုိ အျပစ္ 
မတင္မိေစနဲ႕။ ဘုရားဆီမွာ  ခြန္အား ေတာင္းၿပီး ႀကိဳးစား ရပ္တည္ေနလုိက္ပါ။ တစ္ေန႕မွာ ̏ 
ဒဏ္ရာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ေပးတဲ့ ေကာင္းႀကီးေတြဆုိ ျငင္းမွာလား။ ေဝဒနာ ကုိယ္ေတာ္ ရွင္ 
ေပးတဲ့ ဆုလာဘ္ေတြ ဆုိရင္ လက္ခံမလား ̋ ဆုိတဲ့ သီခ်င္းေလး တစ္ပုဒ္လုိဘဲ။ ဒီဒဏ္ရာ 
ဒဏ္ခ်က္ေတြ ေဝဒနာ ေတြဟာ ဘုရားရွင္ေပးတဲ့ ေကာင္းႀကီးေတြ ဆုလာဘ္ေတြပါဆုိတာ 
က်မတုိ႕ တစ္ေန႕ နားလည္ လာပါလိမ့္မယ္။      ။ ေမခ်ိဳလြင္ (က်ံဳေပ်ာ္) 

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

ထူးျခားေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ား   မေလး(ဂ်ဴလိုင္) 
ဘုရားသခင္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ဖန္ဆင္းရာတြင္၊ ၾကင္ေဖာ္၊ အေထာက္ 

အမ အျဖစ္ ဖန္ဆင္းထားသည္ကုိ ေတြ ့ရမည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အမ်ဳိးသားထဲမွ 
ဖန္ဆင္း ထားေသာ္ လည္း နိမ့္က်ျခင္းမရိွ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ သည္ ဧဝကုိ 
အာဒံ၏ ေခါင္းထဲမွ မဖန္ဆင္းသလုိ၊ ေျခေထာက္မွလည္း မဖန္ဆင္းပါ၊  အဆင့္အတန္းခ်င္း 
အတူတူ ျဖစ္ရန္၊ သူ(အာဒံ) ၏ နံရုိးမွ ထုတ္၍ ဖန္ဆင္းထားသည္။ အကာအကြယ္ ေပးရန္၊ 
သူ၏ လက္ေမာင္း ေအာက္မွလည္းေကာင္း၊ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးရန္ ႏွလံုးသားနားမွ လည္းေကာင္း 
ဖန္ဆင္း ထားသည့္အတြက္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ အုပ္စိုးမွဳ ့ကုိ ဝန္ခံရမည္ ဆုိရာတြင္ 
ကၽြန္ ျဖစ္ေစဟု မဆုိလုိေပ။ အရာအားလုံးတြင္ ခင္ပြန္းသည္ တဦးတည္း ဆုံးျဖတ္ရန္ မဆုိ 
လုိေပ။တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဴရန္ လုိအပ္သည္။ ဇနီးသည္ တဦး၏ တာဝန္မွာ ရုိးရာ 
ယဥ္ေက်းမွဳ့ အရ ခင္ပြန္းသည္အား ျပဳစုရျခင္းျဖစ္၍ ခ်က္ျပဳတ္၊ ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္းမွစ၍ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ၾကည့္ရွဳေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ယၡဳေခတ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး 
အမ်ားစု တုိ႕သည္ ခင္ပြန္းသည္မ်ားနည္းတူ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ လာရသည့္ အတြက္ အိမ္မွဳ 
ကိစၥမ်ားတြင္ ခင္ပြန္းသည္၏ ကူညီမွဳမရရွိခဲ့လွ်င္ ဆွူပူျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ရျခင္း၊ မလုိလား 
အပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရသည္ ့အတြက္၊ အလုပ္မလုပ္မီ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြး 
ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သည္။ အိမ္မွဳ ့ကိစၥမ်ားတြင္ ကူညီယုိင္းပင္းမွဳ ့ ရွိရန္ ယဥ္ေက်း 
သိမ္ေမြ ့စြာ နားလည္လာေအာင္ ေျပာတတ္ရမည္။ 
       သုိ ့ေသာ္- အခ်ဳိ ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ဝင္ေငြရေသာ အလုပ္ လုပ္ကုိ္င္ျခင္းမရိွ။ 
စားဝတ္ ေနေရး၊ အဆင္ေျပေသာ္လည္း၊ ဇနီးသည္တဦး၏ တာဝန္ေက်ျပြန္မွဳ့ မရိွ၊      
လူမွဳ ့ေရး နားလည္မွဳ ့ မရိွျခင္းေၾကာင့္ မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာသည္ 
ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိသုိ႕ေသာ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုမွာ မနာလုိျခင္း၊ အတင္း ေျပာျခင္း၊ 
ညည္းညဴျခင္း ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ ေယာကၡမ ေဆြမ်ဳိးမ်ားၾကားထဲတြင္ အထင္ျမင္ လြဲေအာင္ 
အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာတတ္သူမ်ားျဖစ္သည္ကုိ ေတြ ့ရသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ခင္ပြန္း 
သည္၏ ဝိညာဥ္ေရးတြင္ လမ္းျပႏိုင္သူျဖစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ အရက္ ေသာက္တတ္ 
ေသာ၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္တတ္ေသာ၊ ခင္ပြန္းသည္မ်ားအတြက္ အေရးၾကီး ဆုံးေသာ 
လက္နက္ျဖစ္သည္ ့ ဆုေတာင္းျခင္းကုိအသုံးျပဳပါ။ အရက္၊ ေဆးလိပ္ ဝယ္ေပးျခင္းအား 
ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ ခင္ပြန္းသည္အတြက္ အၾကံေပးသူ၊ အနီးကပ္ ေဆြးေႏြးသူ၊ ျပႆနာမ်ားကုိ 
ေဝမွ်ခံစားႏုိင္သူျဖစ္ေစပါ။ နားေထာင္ေပးပါ၊ မစီရင္ပါႏွင့္။ အခ်ိန္ေပး၍ ေပ်ာ္ရႊင္ ျငိမ္သက္ 
ျခင္းကုိရယူပါ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိခင္မ်ားလည္းျဖစ္၍ သားသမီးမ်ား အား ဂရုစိုက္ 
ၾကည့္ရွဳေစာင့္ေရွာက္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ညီေသာ သြန္သင္မွဳ မ်ားျဖင့္ ရွင္သန္ 
ေစပါ။ အခ်ိန္ေပးပါ။ နားလည္မွဳ ့ရွိပါ။ သုိ႕ေသာ္- သားသမီးယုံ၍ စံုးလုံး ကန္းရေသာ ဘဝမ်ဳိး 
မေရာက္ေစရန္ သတိျပဳပါ။ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ။ ဘုရားသခင္ အလို 
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ေတာ္ႏွင့္ ညီေသာ ပံုသက္ေသကုိ ျပပါ။ တခ်ဳိ ့ေသာ မိခင္မ်ား သားသမီး မ်ားအေပၚ 
စိတ္ရွည္ သည္းခံမွဳ မရိွတတ္၍ မိမိကုိယ္ကုိဆင္ျခင္ပါ။ ရင့္က်က္မွဳရိွရန္ ဆင္ျခင္ သတိျပဳပါ။ 
ခင္ပြန္း သည္ႏွင့္ သားသမီးမ်ားၾကား မွ်တသူ ျဖစ္ေစပါ။ ဘုရားသခင္သည္ လူမိန္းမ 
အားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစရန္ အလုိရွိပါသည္။ ထူးျခား၍ တန္ဘုိးရိွေသာ အမ်ဳိး 
သမီးမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သုတံၱ၁၄း၁ ပညာရိွေသာ မိန္းမသည္ မိမိ အိမ္ကုိ         
တည္ေဆာက္ တတ္၏။ မိုက္ေသာ မိန္းမ မူကား ကုိယ္လက္ႏွင့္ ျဖဳိဖ်က္တတ္ ၏။  ။   

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

My ခ်စ္သူ       (ဖုန္းကေလး) 
         ေရွးဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါ တယ္။ 

အခက္အခဲမ်ား ၾကားထဲက ဖုန္းကေလးရဲ႕ ရင္ထဲက လာေသာ စကားေလးမ်ားကုိ 
အနည္းငယ္ ရင္ဖြင့္ မယ္ေနာ္။ Have a nice day, my ခ်စ္သူ။ How are you? ဖုန္းကေလး 
ငယ္ငယ္တုံးက အရမ္း ဆုိးတာေနာ္။ လုိတာ မရရင္ စိတ္ဆုိး စိတ္ေကာက္။ ဝမ္းနည္းမယ္။ 
က်န္းမာေရး ကလဲ ပိုးေမြးသလုိ ေမြးေပးခဲ့ရတဲ့ မိဘရဲ႕ ေက်းဇူးေတြကလ ဲ ျပည့္လွ်ံလုိ႕ေပါ့။ 
အခုအခ်ိန္ စိတ္ဆုိး စိတ္ေကာက္ရင္ အေမက ကေလး မဟုတ္ေတာ့ဘူး သမီးေလးတဲ့။ 
အစ္ကုိက ရင့္က်က္စမ္းပါ ညီမေလးတဲ့။ ဟုတ္တယ္ေနာ္။ အမွားအမွန္ စဥ္းစားေဝဖန္ 
ဆုံးျဖတ္ ခြဲျခားတတ္တဲ့ အရြယ္ေရာက္ေနၿပီေလ။ ငယ္စဥ္ကတည္းက အခု အသက္ ၃၁ 
ႏွစ္တုိင္ ေရာက္တဲ့အထိ ေစာင့္ေရွာက္ ေကၽြးေမြးေပးခဲ့တဲ့ မိခင္ ဖခင္ကုိ 
ေက်းဇူးတင္တယ္ဆုိတဲ့ စကားလုံးေလးနဲ႕ မလုံေလာက္ေတာ့ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီ စင္ကာပူမွာ 
လာၿပီး အလုပ္လုပ္ ေက်းဇူးဆပ္ခြင့္ရေနၿပီေလ။ စင္ကာပူမွာ မေနတတ္ေပမဲ့ ဖုန္းကေလး 
ေပ်ာ္ပါတယ္ My ခ်စ္သူ။ ဒါေပမဲ့ ဖုန္းကေလး တစ္ေယာက္တည္း မေနတတ္ဘူး။ ေအးျမတဲ့ 
မိသားစု အရိပ္ ေအာက္မွာဘ ဲ ေနခ်င္တယ္။ ဖုန္းကေလး မလုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ၾကမ္းကုိ 
လုပ္ေနရေပမဲ့ မိဘ ကုိ ေက်ဇူးဆပ္ခြင့္ရလုိ႕ ေပ်ာ္ပါတယ္။ မိဘကုိ ေက်းဇူးဆပ္ခြင့္ ရမယ္ 
ဆုိရင္ ဘယ္ေနရာ ေရာက္ေရာက္။ ဘာဘဲ လုပ္လုပ္။ ဖုန္းကေလး ေနတတ္ေအာင္ 
ေနေနပါတယ္။ ဖုန္းကေလး မွာ My ခ်စ္သူရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ သခင့္စကား အယ္ဒီတာနဲ႕ 
အျခားေသာ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ မ်ားရဲ႕ သက္ေသခံခ်က္ေတြကုိလဲ ဖတ္ရတယ္။ 
ေက်းဇူးေတာ္ေပါ့။ ဖုန္းကေလး အား မငယ္ရေအာင္ က်မ္းခ်က္ေလးေတြ၊ အားေပး 
ႏွစ္သိမ့္စကားေျပာတဲ့ My ခ်စ္သူရဲ႕ ေစတနာေတြဟာ ဖုန္းကေလး အတြက္ 
အလင္းတန္းေလး တစ္ခုေပါ့။ တစ္လ ႏွစ္ခါ ဆရာေတာ္ရဲ႕ တရားကုိ ၾကားနာခြင့္ရတာကလ ဲ
ေက်းဇူးေတာ္ပါဘဲ။ တစ္လ ႏွစ္ခါ ဘုရားေက်ာင္း သြားခြင့္ရတဲ့ အခြင့္အေရးေလး 
မဆုံးရံွဳးရေအာင္ အခ်ိန္မီ အိမ္ကုိ ျပန္လာရ တာလဲ အေမာပါဘဲ။ အသြားအျပန္ ေျခလွမ္း 
မတူပါ။ အသြား ေလးလံ။ အျပန္ ေပါ့ပါး။ ဖုန္းကေလး ခံစားေျမႇာ္လင့္ျခင္းမ်ား ရရိွ 
ေကာင္းႀကီး ၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ား အျပည့္ေပါ့။ အိမ္မွာ အကူ အေနနဲ႕ လုပ္ရတာ 
သိမ္ငယ္သလုိ ခံစားရေပမဲ့ အိမ္ အလုပ္လုပ္ရတာ ဝါသနာ ပါပါတယ္။ အိမ္အလုပ္က 
အဆူအဆဲခံရ။ အထင္ျမင္ ေသးခံရ။ ယုန္ထင္ ေၾကာင္ထင္ ခံရ။ အားငယ္ ရတာေပါ့။ 
အဲဒီလုိ ခံရတုိင္း အၿပံဳးပန္းေလးတစ္ပြင့္နဲ႕ ဖုန္းကေလး တုန္႕ျပန္ ေနက်ေပါ့။ 
အရမ္းတန္ဖိုးရိွတဲ့ အၿပံဳးေလးေပါ့။ ဖုန္းကေလးရဲ႕ စိတ္အားငယ္မွဳ ၀မ္းနည္း မွဳေတြကုိ 
ၿငိမ္သက္မွဳရေအာင္ ဆုေတာင္းအားကူေပး၊ ႏွစ္သိမ့္ သမၼာ က်မ္းစကားေလး ေတြ 
တာဝန္မပ်က္ ေမတၱာေရွ႕ထားၿပီး ပို႕ေပးေနတဲ့ My ခ်စ္သူကုိ God bless you ပါ။ 
ေက်းဇူးကမၻာ My ခ်စ္သူ။  ။ ဖုန္းကေလး 
----------------------------------------------------------------------------      

အာဒံထဲ၌     အန္ဒရူး 
''အေၾကာင္းမူကား၊ တေယာက္ေသာသူသည္ နားမေထာင္ေသာအားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ အျပစ္ 
ေရာက္သည္ နည္းတူ၊....'' (ေရာ၊ ၅း၁၉) 
အဘယ္ေၾကာင့္ အာဒံအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ပူပန္သင့္ပါသနည္း။ အာဒံ သည္ လူသား မ်ဳိးႏြယ္ 
၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္၏။ အာဒံသည္ အျခား ေသာလူ အားလုံးႏွင့္ျခားနားျခင္းမွာ သူ 
သည္ အဦးဆုံးေသာသူျဖစ္ျခင္းႏွင့္ လူသား မ်ဳိးႏြယ္ အားလုံး၏ အစအရင္းခံ ျဖစ္၏။ အာဒံ 
သည္ လူသား မိသားစု၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သူ၌ ျဖစ္ပ်က္မႈသည္ လူသား 
မိသားစု အားလုံအေပၚ အက်ဳိး သက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီ၊ သင္ႏွင့္ကြၽႏု္ပ္အေပၚ၌လည္း အက်ဳိး 
သက္ေရာက္ခဲ့၏။ ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာကုိ လူမ်ားႏွင့္ျပည့္ေစရန္ လူ သန္းေပါင္း မ်ားစြာ 
ႏွင့္ မဖန္ဆင္းခဲ့ပါ။ သူသည္ လူျဖစ္ေသာ အာဒံ တစ္ဦးတည္းကုိသာလွ်င္ ဖန္ဆင္းခဲ့၏။ ဤ 
လူတေယာက္ အားျဖင့္ အသက္ရွင္ေသာ လူသား အားလုံး ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္၏။ 
သုိ႔ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အားလုံးကုိ အာဒံထဲ၌ ရွိေနၾကေသာ လူသား 
မ်ား အျဖစ္သာ ျမင္ေတာ္မူသည္။ 
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ မည္က့ဲသုိ႔ အာဒံထဲသုိ႔ ေရာက္ရိွခ့ဲၾကသနည္း။ ေမြးဘြားလာျခင္းျဖင့္ ျဖစ္သည္။ 
လူသားမိသားစု ထဲသုိ႔ ေမြးလာျခင္းျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ လူသားအားလုံးသည္ အာဒံထဲ၌ 
ရွိၾကသည္။ 

အာဒံထဲ၌ရိွေနျခင္းသည္ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ ရိွပါသနည္း။ အာဒံထဲ၌ ရွိျခင္း၏ အဓိပၸါယ္မွာ 
အာဒံ၌ျဖစ္ခဲ့ေသာအရာႏွင့္ သူ ျပဳခဲ့ေသာ အရာ အားလုံးကုိ ေဝမွ်ခံစားဖုိ႔ရန္ျဖစ္သည္။ 
အာဒံထဲ ရွိေသာသူတုိင္း၌ အမွန္ ျဖစ္ေသာ ေသခ်ာ ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိသည္။ 
ထုိအေၾကာင္းအရာ ငါးခ်က္မွာ- 
၁) သူသည္ ဘုရားသခင္၏အသက္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္လ်က္ရွိသည္။ ၂) သူသည္ ေမွာင္မိုက္ 
ႏိုင္ငံ ထဲ၌ရွိသည္။ ၃) သူသည္ အျပစ္သား ျဖစ္သည္။ ၄) သူသည္ အျပစ္တန္ခိုး ေအာက္၌ 
ရွိသည္။ ၅) သူသည္ ေသျပစ္ကုိခံရန္ စီရင္ျခင္းကုိ ခံထားရသည္။ 
၁။ အာဒံ၏အျပစ္သည္ လူသားမ်ားကုိ ဘုရားသခင္၏အသက္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္ေစခ့ဲ၏။ 
အျပစ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္ေစသည္။ အာဒံ အျပစ္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ သူသည္ 
ဘုရားသခင္၏ အသက္ႏွင့္ အဆက္ ျပတ္ခဲ့ရ၏။ ဘုရားသခင္၏ အသက္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္ 
ျခင္းသည္ ဝိညာဥ္ေရးရာေသျခင္းျဖစ္သည္။ ''... စားေသာ ေန႔တြင္ ဧကန္ အမွန္ ေသရ မည္ 
ဟု လူကုိပညတ္ထားေတာ္မူ၏''ဟုဆုိ၏။(က၊ ၂း၁၇) အာဒံအျပစ္၏ ရလဒ္မွာ ဝိညာဥ္ေရးရာ 
ေသျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ သူကုိယ္တုိင္ အတြက္သာလွ်င္ မဟုတ္ပါ။ လူသား မ်ဳိးႏြယ္ အားလုံး 
အေပၚသုိ႔လည္း သက္ေရာက္ခဲ့သည္။ လူအားလုံးသည္ ဘုရား သခင္၏ အသက္ႏွင့္ 
အဆက္ျပတ္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရ ၾက၏။   အဘယ္ေၾကာင့္ နည္း။ လူသား အားလုံး သည္ 
အာဒံထဲ၌ ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
၂။ အာဒံ၏အျပစ္သည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အားလုံးကုိ ေမွာင္မုိက္ႏုိင္ငံထဲသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့၏။ 
အာဒံသည္ ဘုရားသခင္ကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ အဦးဆုံး ပုန္ကန္သူ စာတန္ႏွင့္ အတူ 
ေနရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့၏။ သူ သည္ စာတန္ အုပ္စိုးေသာ အေမွာင္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ 
ဝင္ေရာက္ခဲ့၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ အာဒံသည္ စာတန္၏တန္ခိုးေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့၏။ အာဒံသည္ 
လူသား မ်ဳိးႏြယ္၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အားလုံးကို 
ေမွာင္မိုက္ ႏိုင္ငံထဲသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့၏။ 
၃။ အာဒံ၏အျပစ္ အက်ဳိးဆက္သည္လည္း အျပစ္သား မ်ဳိးႏြယ္ထဲ၌ သက္ေရာက္ခ့ဲ၏။ 
 ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ အာဒံသည္ ဘုရားသခင္ကုိ ဗဟုိျပဳေသာ လူတစ္ဦးျဖစ္၏။ 
သူသည္ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏အလုိကုိသာေဆာင္ရန္ အလုိရွိ၏။ 
ဘုရားသခင္သည္ သူ႕စိတ္ႏွလုံးပလႅင္အေပၚ ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အာဒံအျပစ္ျပဳၿပီးေနာက္ 
သူ႔ႏွလုံထဲ၌ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ေနရာယူခဲ့၏။ ဘုရားသခင္ကုိခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ဘုရား၏အလုိကုိ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ရမည့္အစား ယခု အာဒံသည္ သူ႔ကုိယ္သူသာခ်စ္ၿပီး၊ သူ၏ အလုိကုိ 
သာလွ်င္ လုေဆာင္ရန္ ျပဳလုိသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ႏွလုံးသား တြင္ ဘုရင္အျဖစ္ 
အုပ္စိုးျခင္း မရိွေတာ့ပါ။ ယခု အာဒံ၌ အျပစ္ဗီဇသေဘာ ရွိေနၿပီ ျဖစ္၏။ အာဒံသည္ 
သူ၏အျပစ္ျဖစ္ေသာ အတၲ အုပ္စိုးေသာ အသက္တာ သေဘာကုိ သူ၏သားသမီးမ်ားသုိ႔ 
လက္ဆင့္ ကမ္းခဲ့၏။ က်မ္းစာ၌ အာဒံသည္ ''မိမိပံုသ႑ာန္ႏွင့္ တသ႑ာန္တည္းေသာ 
သားကုိျမင္ရ၍...''ဟုဆုိ၏။ အာဒံသည္ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းခံရ၏၊ 
သုိ႔ေသာ္လည္း သူသည္ မိမိ၌ အျပစ္ရွိေသာ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္တသ႑ာန္တည္းေသာ 
သားမ်ားကုိ သာလွ်င္ ေမြးဘြားေစခဲ့၏။ ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းႀကီး (၄)တြင္ ကာဣနသည္ 
ဘုရားသခင္ကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္က သတ္မွတ္ 
ထားေသာ နည္းလမ္းအတုိင္း ဘုရားသခင္ကုိ ကုိးကြယ္ျခင္းအမႈကုိျပဳရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့၏။ 
သူ၏နည္းလမ္း အတုိင္း ဘုရားသခင္ကုိ ကုိး ကြယ္ျခင္းကုိသာျပဳလုပ္ရန္ သူသည္ 
အလုိ႐ွိ၏။ ေနာက္တြင္ မိမိ၏ညီကုိ သတ္ျခင္းျဖင့္ ကာဣနသည္ သူ၏အျပစ္သေဘာကုိ 
ထင္႐ွားေစခဲ့၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း အာဒံ အျပစ္၏အက်ဳိးဆက္သည္ သူ၏သားသမီးမ်ား၌ 
မရပ္တန္႔ခဲ့ပါ။ အာဒံသည္ လူသားမိသားစု အားလုံးတုိ႔၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ သူ၏အျပစ္ဗီဇသေဘာကုိ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အားလုံးသုိ႔ လက္ဆင့္ကမ္း 
အေမြေပးခဲ့၏။ အာဒံ၏ နားမေထာင္ျခင္း အက်ဳိးဆက္သည္ အျပစ္သား လူသားမ်ဳိးႏြယ္ကို 
ျဖစ္ေပၚေစ၏။ က်မ္းစာက''အေၾကာင္းမူကား တေယာက္ေသာ သူသည္ နားမေထာင္ေသာ 
အားျဖင့္၊ လူမ်ားတုိ႔သည္ အျပစ္ေရာက္သည္နည္းတူ၊....''ဟုဆုိသည္။(ေရာ၊ ၅း၁၉) 
၄။ အာဒံ၏အျပစ္သည္ လူသား အားလုံးတုိ႔ကုိ စာတန္၏တန္ခုိးေအာက္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခ့ဲ၏။ 
 လူသားအားလုံးသည္ အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ အျပစ္တန္ခိုး၏ 
ေအာက္၌ ႐ွိသည္။ က်မ္းစာက''ဒုစ ႐ိုက္ကုိ ျပဳသမွ်ေသာသူတုိ႔သည္ ဒုစ႐ုိက္၏ကြၽန္ 
ျဖစ္ၾက၏။''ဟုဆုိ၏။(ေယာ၊ ၈း၃၄)  ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံ၌ အျပစ္သည္ ဘုရင္အျဖစ္ အုပ္စိုးၿပီ၊ 
ဤႏုိင္ငံ၌ ႐ွိၾကေသာ လူ အားလုံးသည္ အျပစ္တန္ခိုး၏ေအာက္ ၌ ႐ွိၾကသည္။ 
၅။ အာဒံ၏အျပစ္သည္ ေသျခင္းႏွင့္တရားစီရင္းကုိ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အားလုံး အေပၚသုိ႔ 
ယူေဆာင္လာခ့ဲ၏။  တေယာက္ေသာသူ အာဒံအားျဖင့္ အျပစ္သည္ ဤေလာကထဲသုိ႔ ဝင္ 
လာၿပီး၊ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေသျခင္းတရား ဝင္ လာခဲ့၏။ က်မ္းစာက ''ဤအေၾကာင္း 
အရာ ဟူမူကား၊ အျပစ္တရားသည္ တေယာက္ေသာသူအားျဖင့္ ဤေလာကသုိ႔ဝင္၍၊ 
အျပစ္ တရားအားျဖင့္ ေသျခင္းတရားဝင္သည္ႏွင့္အညီ၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ အျပစ္႐ွိ ေသာ 
ေၾကာင့္ ေသျခင္းသုိ႔ေရာက္ရၾက၏။''ဟုဆုိ၏။ (ေရာ၊ ၅း၁၂) 
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ေသျခင္းၿပီးေနာက္ တရားစီရင္ျခင္းခံရမည္ ေသၿပီးေနာက္ တရားစီရင္ျခင္းကုိ ခံရမည္။ 
ကယ္တင္ ျခင္းသုိ႔ မေရာက္ေသာသူတုိင္း သူတုိ႔အျပစ္မ်ားအတြက္ တရား စီရင္ျခင္းကုိ 
ခံၾကရ လိမ့္မည္။ က်မ္းစာက''လူသည္ တခါတည္းေသ၍ ထုိေနာက္မွ တရားစီရင္ ေတာ္မူ 
ျခင္းကုိ ခံရသကဲ့သုိ႔၊''ဟု ဆုိ ၏။(ေဟၿဗဲ၊ ၉း၂၇) အာဒံ၌႐ိွေသာ လူသားတုိင္း ဘုရားသခင္၏ 
ေ႐ွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ အျပစ္႐ွိၾကသည္။ လူအခ်ဳိ႕သည္ မိမိတုိ႔႐ွိသည့္ အတုိင္း ဘုရားသခင္ 
က  လက္ခံလိမ့္မည္ဟု ယူဆေနၾကေသာ္လည္း သုိ႔ေသာ္ ဘုရား သခင္ က အျခားတနည္း 
ဆုိခဲ့သည္။ သူသည္ လူသားမ်ား ၏စိတ္ႏွလုံးကုိ သိေတာ္မူၿပီ၊ အာဒံမ်ဳိးႏြယ္ႏွင့္စပ္လွ်င္း၍ 
ဘုရားသခင္က က်မ္းစာ၌ဆုိသည္မွာ ''ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ႐ိွ၊ တေယာက္ မွ်မ႐ိွ၊ 
နားလည္ေသာ သူမ႐ိွ၊ ဘုရားသခင္ကုိ ႐ွာေသာသူ မ႐ိွ။-လူအေပါင္း တုိ႔သည္ လမ္းလႊဲၾကၿပီ။ 
တညီ တညြတ္တည္း အသုံးမရ ေသာသူ ျဖစ္ၾကၿပီ၊ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာသူ 
မ႐ိွ တေယာက္မွ်မ႐ိွ။-အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူကား၊ လူ အေပါင္းတုိ႔သည္ ဒုစ႐ုိက္ကုိျပဳ၍ 
ဘုရားသခင့္ ေ႐ွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီ။''ဟုဆုိသည္။(ေရာ၊ ၃း၁ဝ-၁၂,၂၃) ယခု 
က်မ္းစာ၌'' ေယ႐ႈက သင္သည္ ဒုတိယေမြးျခင္းကုိ ခံရမည္ဟု ငါ ေဟာေျပာသည္ကုိ 
အ့ံၾသျခင္း မ႐ိွႏွင့္''ဟုဆုိ၏။ လူတုိင္း ဒုတိယေမြးျခင္းကုိခံရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ လုိအပ္ပါ 
သနည္း။ အေၾကာင္းမွာ လူတုိင္းသည္ ဘုရားသခင္၏တရားစီရင္ျခင္း ေအာက္ ခံထား 
ရေသာ အျပစ္သားမ်ဳိးႏြယ္ထဲသုိ႔ ေမြးျခင္းအားျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ 
သည္။ 
အာဒံထဲ၌႐ိွေနၾကေသာ လူတုိင္း၏အေနအထားကုိ တဖန္ျပန္၍ ၾကည့္ျမင္ၾကပါစုိ႔။ 
၁) သူသည္ ဘုရားသခင္၏အသက္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္လ်က္႐ွိသည္။ ၂) သူသည္ ေမွာင္မိုက္ 
ႏိုင္ငံထဲ၌ ႐ွိသည္။ ၃) သူသည္ အျပစ္သား ျဖစ္သည္။ ၄) သူသည္ အျပစ္တန္ခိုးေအာက္၌ 
႐ွိသည္။ ၅) သူသည္ ေသျပစ္ကုိခံရန္ တရားစီရင္ျခင္းကုိ ခံထားရၿပီ ျဖစ္သည္။ 
 သုိ႔ျဖစ္၍ ''လူသည္ အျပစ္၌ လုံးဝပကတိ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီ''ဟု ကြၽႏု္ပ္ 
တုိ႔ နားလည္ရသည္။ အာဒံမ်ဳိးႏြယ္၌ ႐ွိေနၾကေသာ လူသားတုိင္း အျပစ္စီရင္ျခင္းကုိ 
ခံထားရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ နားလည္ထားရမည္။ အာဒံမ်ဳိးႏြယ္မွ ထြက္ေျမာက္ရန္ 
ကြၽႏု္ပ္ တုိ႔ မတတ္ႏိုင္ ပါ။ ေကာင္းမႈျပဳျခင္း၊ ဘာသာေရးသမားျဖစ္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ 
အဖြဲ႕ဝင္ျခင္း၊ ဤအရာကဲ့သုိ႔ေသာအရာ မည္သည့္ အရာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း တခုကမွ်သည္ 
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အာဒံမ်ဳိးႏြယ္မွထြက္ေျမာက္ရန္ မတတ္စြမ္းႏုိင္ပါ။ အာဒံ၏ပ်က္စီးခဲ့ေသာ 
မ်ဳိးႏြယ္ကုိ ကယ္တင္ရန္ ဘုရားသခင္သည္ တစုံေသာအရာကုိ ျပဳလုပ္ရေပလိမ့္မည္။ ကြၽႏု္ပ္ 
တုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ကုိ ကယ္တင္ရန္ ဘာတခုကုိမွ် မတတ္ႏိုင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ 
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ သူသည္ အ့ံဘြယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ကုိ 
ျပဳလုပ္ခ့ဲ၏။ သူသည္ သူ၏တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ကယ္တင္႐ွင္ ျဖစ္ေစ 
ရန္ ဤေလာကသုိ႔ ေစလႊတ္ခဲ့၏။ (၁ေယာ၊ ၄း၁၄) သခင္ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အျပစ္ 
မ်ားအတြက္ လက္ဝါးကပ္တုိင္ေပၚ၌ အ ေသသတ္ျခင္းကုိခံခဲ့၏။ သူသည္ လူသား အားလုံး 
၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ ခံယူခဲ့၏။ က်မ္းစာက ''ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတုိ႔၏ 
အျပစ္မ်ားကုိ သူ႕(ေယ႐ႈခရစ္) အေပၚ၌ တင္ေတာ္မူ၏'' ဟု ဆုိသည္။(ေဟ႐ွာ၊ ၅၃း၆) 
ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အျပစ္ မ်ားကုိ လစ္လွ်ဴ႐ႈျခင္းကုိ မျပဳပါ။ သုိ႔ေသာ္ သူသည္ 
အျပစ္ မ်ားအတြက္ သြန္းေတာ္ မူခဲ့ေသာ သားေတာ္၏အေသြးေတာ္ကုိ ျမင္ေတာ္ 
မူေသာေၾကာင့္ ထုိအျပစ္မ်ားကုိ အျပစ္ ခြင့္လြတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏ 
အေသခံျခင္းႏွင့္ ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ ျခင္းအားျဖင့္ လူသားမ်ားကုိ အာဒံ၏ အျပစ္သား 
မ်ဳိးႏြယ္မွ ထြက္ေျမာက္ ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရန္ ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏မိသားစုဝင္ ျဖစ္ျခင္းအခြင့္ကုိ 
ျပန္လည္ရ႐ိွႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈကုိ ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ 
လူသည္ တဖန္ ဒုတိယေမြးျခင္းကုိ ျပန္ လည္ ရ႐ိွႏိုင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဘုရားသခင္၏ 
ကယ္တင္ျခင္းသည္ ပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၌သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ 
က်မ္းစာ၌ ''အေၾကာင္းမူကား၊ တေယာက္ ေသာ သူ(အာဒံ)သည္ နားမေထာင္ ေသာ 
အားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ အျပစ္ေရာက္ သည္ နည္းတူ၊ တေယာက္ေသာ သူ (သခင္ 
ေယ႐ႈ) သည္ နားေထာင္ေသာအားျဖင့္၊ လူမ်ားတုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ ေရာက္ရၾက 
၏''ဟုဆုိသည္။ (ေရာ၊ ၅း၁၉)။ ။ အန္ဒရူး 
--------------------------------------------------------------- 

မွန္   (မင္းေအာင္သက္လြင္) 

em*pf rkefwdkif; jrefrmjynfudk wdkufcwf zsufqD;oGm; +yD;wJh aemufrSm 
u|efawmf yg0ifwJh pifumylu jrefrm wdkif;&if;om; c&pf,mefrsm; u obm 
0ab; ' kuQonfawGudk tcrJh aq;0g; ukoay;zdk@ {&m0wDwdkif;udk c&D;xGufcJh 
ygw,f// u|efawmfwdk@ tzGJ@om; awGxJrSm pifumyl EdkifiHom; jrefrmvlrsdK; 
wpfa,muf ygvm w,f// olu pifumyl pwdkif oef@oef@jyef@jyef@ aexdkifol 
jzpfygw,f// jrefrmjynf avqdyfudk a&muf+yD; csufjcif; naeydkif;rSm wpfzGJ@vHk; n 
oabmFeJ@ bdkuav; +rdK@udk rem;wrf; c&D;xGuf vmcJh=u ygw,f// wpfnvHk; 
oabmF ckwfarmif; +yD;vdk@ aemuf wpfae@ reufrSm bdkuav;+rdK@udk a&muf ygw,f//  

bdkuav;rSm em&Dydkif; av;bJ em;+yD; uyforsif aus;&Gmudk pufavS av;em&D c&D; 
xyfpD;&jyefygw,f// aemuf wpfae@ ae@vnfrSm uyforsifudk a&muf+yD; ceem;/ 
+yD;wmeJ@ aq;pwif uko &ygw,f// eD;pyf&mu &GmawGudk tcrJh aq;uk 
ay;a=umif; a=ujimvdkufwJhtcgrSm &GmeD; csKyfpyfu vlem oHk;;&m 0ef;usifavmuf 
aq;vm uk=uygw,f// apwem&Sif aq;uktzGJ@u q&m 0ef/ q&mr / tulawG 
tm;vHk; vuf rvnfatmif tvkyfrsm;=uygw,f// nae ae0ifrS aq;cef; twif; 
ydwf+yD; a&rdk;csdK; npm pm;=u&ygw,f// tJ' DtcsdefrSm pifumyl EdkifiHom; 
jrefrmvlrsdK;u pum;wpfcGef; ajymygw,f// u|efawmf jrefrmjynf a&mufwm 2&uf 
&Sd+yD// tckxd rSef r=unfh&ao;bl;// udk,fhudk,fudk jyef r=unfhjzpfwm 2 &uf wdwd 
&SdoGm;+yD// udk,fhrsufESm b,fvdk aerSef; rodvdk@ raewwfbl;vdk@ ajymygw,f//  
[kwfyg w,f// pifumylrSmu ae&m wdkif; vdkvkdrSm rSef=unfhvdk@ &ygw,f// "gwf 
avSum; xJrSmvJ rSef/ a&Smhyif;pifwm awGxJrSmvJ rSef/ &xm; blwm&Hkwdkif;rSm/ 
vrf;qHk um;*dwfwdkif;rSm trsm;oHk; tdrfom &Sd+yD; tdrfomxJrSm =unfhrSef  
wyfxm;wJh twGuf udk,fhrsufESm &kyft*Fgudk wpfae@udk av; ig; acgufavmuf 
=unfhjzpf=uygw,f// tJ' Dvdk EdkifiHu vmwJh olu tckvdk obm0ab; 'kuQonf 
awGaewJh &GmxJ a&mufvm+yD; vlrSK0efxrf; vkyf&wm[mjzifh udk,fhudk,fudk 
tvSjyifzdk@ tcsdef ray;tm;/ ray;oifhygbl;// rSef qdkwmu tvSukefvdk@ owfrSwf 
xm;wJh t&m0wWK jzpfwmrdk@ 'Da'orSm wul;wu b,folrS rSefwoo r=unfh 
jzpfwmrdk@ udk,fh rsufESmudk,f t+rJwrf; tuJcwfcsifoltwGuf awmfawmh udk 
uod uatmufEkdifvSygw,f// wu,fawmh rSef qdkwm[m tvS =unfh&Hk 
oufouf r[kwfyg// udk,fcE<may:u tjypf temtqmudk ppfaq; &SmazGjcif;vJ 
jzpfygw,f// rSefay:u rsufESm[m b,fvdk taetxm; jzpfaeovJqdkwm rjywf 
=unfh&_ppfaq;zdk@vdkovdk  udk,fcE<m ua&m 0wfpm;qif,ifrSKeJ@ vdkufzufr_ &Sd r&Sd 
qdkwmudk ppfaq;zdk@vdktyfygw,f// 

udk,fhrsufESmudk rarhzdk@ vdkygw,f/ udk,fhrsufESmudk udk,farhwJh ol[m 
olrsm; rsufESmay:u tjypftemawGudk awG@wwfygw,f// tjypfawG@vm&ifvJ 
uJh&J@csif/ tjypfwif csif/ a0zefcsifvmwm[mvJ vl@oabmygbJ// ,mukyf 1;22-
23 udk,fudk,fudk vSnfhjzm;I E_wfuygwf w&m;udk rusifhbJem&Hkr#om jyKaomol 
rnfonfum; rSefY rdrd yuwd rsufESmudk =unfhaomolESifhwl./ - - rdrd tqif; 
o¿mefudk csufjcif; arhavsmhwwf.// pifumyl EdkifiHom;u rSefudk woo 
=unfhcsif ovdk u|efawmfwdk@ vJ E_wfuygwfawmfwnf;[laom rSefudk rjywf=unfh 
zdk@ vdkygw,f// xdkrSom tm;enf;csdK@,Gif;aewJh rdrdwdk@&J@ 0dnmOfa&; &mudk jyefvnf 
jyKjyif EdkifrSmjzpfyga=umif; a&;om; wifqufvdkuf&w,f//     // rif;atmifoufvGif    

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