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ထာဝရေနရာ    သိုးသူငယ္ (ဒါးက) 
ဖားကေလးဟာ သူေနတဲ႔  အိုင္ငယ္ေလးကို အက်ယ္ဆံုးလုိ႔ ထင္ေနခဲ႔တယ္။ 
သူမွ သမုဒၵရာ ေရျပင္က်ယ္ထဲ မေရာက္ဘူးတာ သူ႕ အထင္မွန္ပါလိမ္႔မယ္။ 
သင္လည္း သင္ေနတဲ႔ ကမာၻမွာ ေရ၊ မီး၊ အျပည့္အစုံနဲ႔ ေနရလို႔ 
သင့္ရဲ႕ကမာၻက ၿပီးျပည့္စုံတယ္လုိ႔ မထင္လုိက္ပါနဲ႔ေနာ္။ 
ကမာၻေျမႀကီးဟာ ဖန္ဆင္းထားတဲ့ အရာဆုိတာ မေမ့ပါနဲ႔။ 
ဒီကမာၻကို ဖန္ဆင္းတ႔ဲ ဖန္ဆင္းရွင္ စုိးစံတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္က ပုိၿပီး ျပည္႔စုံပါတယ္။ 
အဒဲီ ႏုိင္ငံေတာ္ဟာ သားေတာ္ကို ယုံၾကည္သူတုိင္း တစ္ေန႔သြားရမဲ႔ ထာဝရ ေနရာပါ။ 
မယံုၾကည္သူအတြက္ ကေတာ့ ျမင္ခြင့္ေတာင္ မရိွတဲ့ ေနရာေပါ႔။ ။ 
---------------------- 

ေဝငွခ်က္  သဲျမတ္မြန္ 
ကၽြန္မ အနည္းငယ္ ေဝငွခ်င္ပါတယ္။ စစ္မွန္ေသာေကာင္းႀကီး ေပးတဲ့ ဘုရားရွင္ 

ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ အခု ကၽြန္မ စာ ေရးသား ခြင့္ရ တာလည္း ဘုရားရွင္ 
အခြင့္ ေပးေသာေၾကာင့္ပါ။ ဘုရားရွင္ တစ္ပါးပဲ ေကာင္းျမတ္ ပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ အရင္ 
တံုးကဆိုရင္ ဘဝ က အရမ္းကို ခက္ခဲ ခ႔ဲတာေၾကာင့္ ေကာင္းႀကီးကို ေမ်ွာ္လင့္လို႕ ေနခဲ႔ရ 
ဖူးပါတယ္။ တရားေဟာဆရာေတြက တရားေဟာရင္း *ဘုရားရွင္ ေကာင္းႀကီး ေပးပါေစ* 
လို႕ေျပာဆိုခဲ့ရင္ ပလႅင္ေအာက္က က်မဟာ ပရိတ္သတ္ ေတြနဲ႕ အတူတူ ေအမန္ ေအမန္ 
န႔ဲေပါ့။ စာဖတ္ သူမ်ားအေနနဲ႕ အခု ကၽြန္မ ေရးထားတဲ႔ စာကို ကၽြန္မ ေရးထားတာလို႕ 
ခံယူၿပီး မဖတ္ပါနဲ႔။ ဘုရားရွင္ဟာ ကိုယ့္ကို ဘာ စကားေျပာ ေနတာလဲလို႕ ခံယူၿပီး 
ဖတ္ၾကည့္ပါ။ လူေတြက ဘုရားရွင္ ဆီကေန ေကာင္းႀကီးေတာ့ လိုခ်င္ၾကတယ္။ ေကာင္း 
ႀကီးေပး ေတာ္မူေသာ ဘုရားကိုေတာ့ အပိုင္ မခံေစခ်င္ဘူး။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ ကယ္တင္ 
ရွင္ ေယရႈ။ အေသခံေပးတဲ့ ခရစ္ေတာ္။ က်မတို႕ အတြင္းႏွလံုးသား ထဲကေန ျပန္လည္ 
အသက္ရွင္ ေပးတယ္။ ယေန႔ အမည္ခံ ခရစ္ယာန္ ေတြက ေယရႈ အေသခံ တာပဲ 
ယံုၾကည္လက္ခံၾကတယ္။ အသက္တာမွာေတာ့ ခရစ္ေတာ္ အသက္ရွင္ ေပးျခင္းကို ဝန္ 
မခံၾကေတာ့ဘူး။ ဇာတိန႔ဲ သြားေသာ အသက္တာပဲ ျဖစ္ေတာ့တယ္။ ေမာင္နွမတို႕ ေယရႈ 
ခရစ္ေတာ္ဟာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္သလို အသက္ လည္း ျဖစ္တယ္။ John 1:1-5 
ဖန္ဆင္းရွင္လည္း ျဖစ္တယ္။ ယေန႔ သင္လိုေနတာက ေကာင္းႀကီး မဟုတ္ဘူး။ ေကာင္းႀကီး 
ကို ျဖစ္ေစတဲ႔ အရွင္ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္တယ္။ အာမင္။ ယေန႔ ခရစ္ေတာ္ အသက္ ရွင္ေပးမႈကို 
ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ ယခုမွ စ၍ ဝန္ခံပါတယ္ အဖ။ လြန္ခ႔ဲတ႔ဲ အခ်ိန္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ 
မသိပဲ ဇာတိန႔ဲ ကိုယ့္စိတ္အတိုင္း အသက္ရွင္ၿပီး သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ျပစ္မွား 
ခ႔ဲမိတ႔ဲ အတြက္ ဝန္ခ်ပါတယ္ အဖဘုရား။ 

ယခုမွ စ အဖ အုပ္စိုးျခင္းကို ဝန္ခံတတ္ရန္ သြန္သင္ေတာ္မူပါ အဖဘုရား။ 
ဇာတိစိတ္ကို ဘုရားရွင္ တစ္ပါးတည္းကပဲ ခ်ိဳးဖဲ႔ေပး နိုင္ပါတယ္အဖ။ ဆာငတ္ တ႔ဲ ႏွလံုး 
သား န႔ဲ ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္ဖို႕ လိုပါတယ္။ သင္ လိုအပ္ေနတာ အားလံုး ခရစ္ေတာ္ထံမွာ 
ရွိတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ စစ္မွန္ေသာ ေကာင္းႀကီးပါ။ ယခု ဘဝနွင့္ ေနာင္ ဘဝ ထာဝရ 
ကာလ တိုင္ေအာင္ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း အေပါင္းကို ေပးနိုင္ေသာ သခင္ 
တစ္ပါးတည္းသာ ရွိေၾကာင္း သိျမင္ေစရန္ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ဖြင့္ျပပါေစ။ 
 
 
Happy Birthday ခ်စ္ေသာ ေမေမႏွင့္ အမိေျမ   မယ္မင္းရံ (ေျမာက္ဒဂံု) 

ခ်စ္ေသာ ေမေမ။ ဘ၀ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ခ်စ္ေဖေဖက ၿငီးေငြ႕လုိ႔ ထင္ပါရဲ႕၊ 
လမ္းတစ္၀က္မွာ ဆင္းက်န္ရစ္ေနခ့ဲေပမ့ဲ ေမေမကေတာ့ ေလွငယ္အိုေလးေပၚမွာ သား 
သမီး ေျခာက္ေယာက္ကုိ တင္လုိ႔ ဇြဲ မေလ်ာ့စတမ္း ေလွာ္ခတ္လာလိုက္တာ ရွစ္ႏွစ္ 
ေတာင္ ေက်ာ္ခ့ဲပါၿပီ။ အခုဆို သားသမီးေတြ အေတာင္စုံ အရြယ္ေရာက္ နီးပါးမို႔ ေမေမ 
နည္းနည္း နားရၿပီ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္မၾကာခင္ ေမေမရဲ႕ ေလွငယ္ကုိ ေနကာ၊ မိုး 
ကာ သေဘၤာႀကီး ျပန္ျပင္ေဆာက္ၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာ ေနရမွာမုိ႔ အား မေလ်ာ့ 
လိုက္ပါနဲ႕ေနာ္။ ဒီႏွစ္ ၄၅ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔႔မွာ ခ်စ္သမီး အနားမွာ မရိွေပမ့ဲ သမီးရဲ႕ 
ေခၽြးနဲ႔ရင္း၊ ႏွလုံးသားႏွင့္ ခံစားစြာျဖင့္ ေမေမရဲ႕ နားေပါက္ေလးကုိ ေမြးေန႔ လက္  

 
 
 
 
 
 
 

 

ေဆာင္ အျဖစ္ အေပါက္ဖာေထး ေပး လုိက္ပါတယ္။ ေမြးေန႔မွ စ သက္ဆုံးတုိင္ ခ်စ္ 
ေသာ ေမေမ ဘဝ အေမာေတြ ေျပပါေစ။ ခ်စ္ေသာ အမိေျမ ဒီႏွစ္လည္း ေရႊဝါေရာင္ 
ပိေတာက္ပန္း ေတြကို သားသမီးေတြအတြက္ လက္ေဆာင္ ေပးဦးမွာ မဟုတ္လား။ 
ေျခေထာက္ တစ္ဖက္ထဲ ေထာက္လ်က္နဲ႔ေတာင္ ခါးကုိေထာက္ ေခါင္းကုိေမာ့ 
ရင္ကုိေကာ့ၿပီး သား သမီးေတြ ခ်ီကာပိုးလုိ႔ ထာဝရ ရပ္တည္ဦးမွာ မဟုတ္လား။ တူးပို႔ 
… တူးပို႔ … မွ၊ မူးစို႔ … မူးစို႔ ျဖစ္၊ Rock က၊ Whisky နဲ႕ေပ်ာ္ၿပီး  Happy Birthday 
ဟစ္ကာ ေအာ္လည္း ခြင့္လႊတ္ နားလည္ဦးမွာ မဟုတ္လား။ တခ်ိဳ႕႔ သားသမီးေတြ 
အေ၀း ေရာက္လို႔ အမိ ေျမရ႕ဲ Birthday ေမ့ကာေနလည္း နားလည္ေပးမွာ 
မဟုတ္လား။ သမီး ကေတာ့ အမိ ေျမအတြက္ မုန္႔လံုးေရေပၚ ကိတ္ မလုပ္ေပးႏိုင္ေပမ့ဲ 
S’ pore ရဲ႕တစ္ေထာင့္ တစ္ေန ရာက ခ်စ္ေသာ အမိေျမ ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္း သိန္း၊ သန္း 
မက ထာ၀ရ ေအးျမ ေပ်ာ္ရႊင္ပါ ေစ လုိ႕ဆုေတာင္းလ်က္…။  ။မယ္မင္းရံ (ေျမာက္ဒဂုံ) 

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

သက္ေသခံခ်က္ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္က်ံဳေပါက္ရြာမွ - ၾကည္ၾကည္ခ်ိဳ 
အရင္ဆံုး ဘုရားသခင္ ကမာၻအဆက္ဆက္ တည္၍ ဘုန္းႀကီးပါေစ။ သမီး 

စကၤာပူ ကို ေရာက္ဖို႕ဆိုတာ အိမ္မက္ထဲေတာင္ မမက္ဖူးပါဘူး။ သမီးဟာ ၂၀၁၂  စက္တင္ 
ဘာ ၆ ရက္ေန႕မွာ စကၤာပူကို ေကာင္းမြန္စြာ ေရာက္ရွိခဲ့ ပါတယ္။ တကယ္ ေတာ့ စကၤာပူ 
လာဖို႕ ဆိုတာ ကၽြန္မ အရည္အခ်င္းန႔ဲေတာ့ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ စကၤာပူကို ေရာက္ 
တယ္ ဆိုတာလည္း ရြာက အေဒၚတစ္ေယာက္ စပ္ေပးတာပါ။  
ကၽြန္မ အခု သက္ေသခံခ်င္တာက ဟုိးလြန္ခဲ့တဲ့ ရွစ္လတုန္းက ကၽြန္မ ပထမ အိမ္ရွင္ န႔ဲ 
စလုပ္ခဲ့တယ္ ေလးလဘဲ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ပထမ အိမ္ရွင္န႔ဲ ကၽြန္မ အိမ္ရွင္ ကၽြန္မကုိ 
လာေခၚတဲ့ေန႔က သူေဌးမနဲ႔ သူ႔ေယာကၡမ သူတုိ႔ ကၽြန္မကုိ ေခၚတာ ဘာမွ ေထြေထြ ထူးထူး 
ေမးတာ မရွိဘူး။ မ်က္ႏွာေတြက အရမ္းစိမ္းတယ္။ ကၽြန္မလည္း ေတာအုပ္ ထဲက ထြက္တဲ့ 
ေတာရုိင္းမ လုိ တကုတ္ကုတ္န႔ဲ လုိက္သြားတယ္။ သူတုိ႔ အိမ္ကုိ ေရာက္သြားေတာ့ 
သူ႔ခေလးေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးတယ္။ ဆရာကေတာ့ အိမ္မွာ မရွိပါ ဘူး။ သူတုိ႔ မိသားစု 
ေျခာက္ေယာက္၊ ဆရာ့ညီမ မိသားစုက ေလးေယာက္ သူတုိ႔က အိမ္ခြဲေပးခဲ့ ၿပီးေတာ့ အိုး 
မခြဲဘူး။ အားလံုးကုိ ကၽြန္မ လုပ္ေပးရပါတယ္။ အ့ဲဒီအိမ္မွာ စလုပ္တဲ့ ေန႔ ေလးလအထိ 
တစ္ရက္မွ အငုိန႕ဲ မကင္းခဲ့ပါဘူး။ အရင္က ငါးနာရီ ေလးဆယ္ငါး ထ ရတယ္၊ ေနာက္ေတာ့ 
ေျခာက္နာရီ ထ ရတယ္။ မနက္ ေျခာက္နာရီ ကေန ညဆယ္နာရီ အထိ ဖင္တစ္စက္မွ 
မခ်ရဘူး။ ထမင္း စားတာေတာင္ အသဲ အသန္ စားခုိင္းတယ္။ သမီးရဲ႕ အျဖစ္ကုိ ေျပာရ 
မွာလည္း တကယ္ရွက္မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမီး မိသားစု အတြက္ အရာရာကုိ စြန္႔စားရဲ 
တယ္။ အဘြားက အစာစားရင္ အရမ္း တြန္႔တုိတယ္။ သူမ်ားေတာ့ မသိဘူး၊ ေခါက္ဆြဲဲျပဳတ္ 
ေန႕တုိင္း စားရတယ္။ ကၽြန္မ ဘုရားကုိ ဆုေတာင္းလုိက္ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ တပည့္ေတာ္ 
လူပင္ပန္း စိတ္ ပင္ပန္းေပမဲ့ က်န္းမာေရး မခ်ိဳ႕တဲ့ေအာင္ ကူညီေပးပါဆုိၿပီး ဆုေတာင္း 
ခဲ့တယ္။ ကၽြန္မ တကယ္ဘဲ ဆုေတာင္း ျပည့္ပါတယ္။ ကၽြန္မ အ့ဲဒီအိမ္မွာ သံုးေလးလ 
ၾကာေတာ့ အဘြား အရမ္း စိတ္ၾကီး စိတ္ျမန္တယ္။ အပ္ခ်ည္တုိက အစ လုိက္ေျပာတယ္။ 
တစ္ေန႔ ကၽြန္မ ပန္ကာ ေဆးမယ္ လုပ္တုန္း ပန္ကာေတြကုိ လုိက္ျဖဳတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ 
အခန္းက ပန္ကာကုိ ျဖဳတ္လုိ႔မရဘူး။ အ့ဲဒါနဲ႔ အဘြားကုိ သြားေျပာပါတယ္။ ေျမးေတြလည္း 
အိမ္မွာ ရွိတယ္။ ကၽြန္မ ႀကိဳးစားၿပီး ျဖဳတ္တယ္ မရဘူး။ ကၽြန္မ လက္ေတြမွာလည္း ေပါက္ 
ကြဲ ေတာ့မလုိ နီရဲေနပါတယ္။ ကၽြန္မကုိ ရစရာ မရွိေအာင္ကုိ ေျပာ လုိက္ပါတယ္။ ငါအခု 
အျပင္သြားမယ္။ ငါ ျပန္လာလုိ႔ ျဖဳတ္လုိ႕ မရရင္၊ နင္န႔ဲ ငါနဲ႔ ေတြ႕မယ္တဲ့။ ကၽြန္မ ႀကိဳးစားၿပီး 
ျဖဳတ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိမွ မရဘူး။ ကၽြန္မ ေၾကာက္ေၾကာက္န႔ဲ ငုိၿပီး ဘုရားကုိ ဆုေတာင္း 
လုိက္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါ ကၽြန္မ ျဖဳတ္ရင္ လြယ္လြယ္ ကူကူန႔ဲ ျဖဳတ္လုိ႔ရပါေစ။ ကုိယ္ေတာ္ 
ဘုရား။ ဆုိၿပီးဆုေတာင္း လုိက္တယ္။ ပန္ကာက ကၽြန္မ ကုိင္လုိက္တာန႔ဲ ျပဳတ္ေနၿပီး။ 
ကၽြန္မ ေပ်ာ္လြန္းလုိ႔ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္ ကုိယ္ေတာ္။ ဆုိၿပီး အက်ယ္ႀကီး ေအာ္လုိက္ 
ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အကႌ်န႔ဲ ေဘာင္းဘီ ေပ်ာက္လုိ႔ဆုိၿပီး ကၽြန္မကုိ လာရမ္းပါတယ္။ 
ငါ့အကႌ်ကုိ ဘယ္မွာ ထားလဲ။ လာရွာေပး။ ဆုိၿပီး မ်က္လံုးနီနီနဲ႕ကၽြန္မကုိ ရွာခုိင္းပါတယ္။ 
အ့ဲဒါန႕ဲ ကၽြန္မ တစ္ခန္းလံုး ႀကိဳးစားရွာတယ္။ ဘယ္လုိမွ ရွာမေတြ႕ဘူး။ ေပ်ာက္တဲ့ ေဘာင္း 
ဘီ ကလည္း ရွားရွားပါးပါး အားကစားလုပ္တဲ့ ေဘာင္းဘီ။ ကၽြန္မကုိ အသည္းအသန္ ရွာ 
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ocifhpum;  2 -152

ခုိင္းတယ္။ ကၽြန္မ ရွာတာ ေခါင္းေတြလည္း ကုိက္လာတယ္။ ရင္လည္း ပူတယ္။ အ့ဲဒါ နဲ႕႔ 
ဆုေတာင္းလုိက္ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ဘုရား ေက်းဇူးျပဳၿပီး သူ႔ရဲ႕ ေဘာင္းဘီ ႏွင့္ အကႌ်ကုိ 
ရွာေတြ႕ေပးပါ ကုိယ္ေတာ္ဘုရား။ Please။ ဆုိၿပီး တစ္ခါ ေတာင္းဆုိ လုိက္ပါတယ္။ အ့ဲဒါနဲ႔ 
အစကေန ကၽြန္မ ယံုၾကည္စြာနဲ႔ ျပန္ရွာတာ ကၽြန္မ ထပ္ခါထပ္ခါ ရွာထားတဲ့ ေနရာမွာ 
ျပန္ေတြ႕ပါတယ္။ ေဘာင္းဘီကေတာ့ အန္ဆြဲရ႕ဲ ေနာက္မွာ ညပ္ ေနတာပါ။ ကၽြန္မ သိလုိက္ 
ရတာကေတာ့ ေတာင္းလွ်င္ရမည္။ ရွာလွ်င္ ေတြ႔မည္။ ေခါက္လွ်င္ ဖြင့္မည္။ ဆုိတဲ့ က်မ္းပိုဒ္ 
ေလးပါဘဲ။ ကၽြန္မ အဲ့ဒီအိမ္မွာ ေလးလ လံုးလံုး အိပ္မ၀ စားမဝ လူပင္ပန္း စိတ္ပင္ပန္း 
ခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္မ အခု သိလုိက္ရတာကေတာ့ ကၽြန္မ ဆရာမက ေျပာတယ္၊ မေလးရွားက 
မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ အိမ္က အိမ္ေဖာ္ ေလးဟာ အိမ္ရွင္ေတြ အစားအစာ မေကၽြးလို႔ 
အသက္ပါ ဆံုးခဲ့ရတယ္တဲ့။ ကၽြန္မ ေျပာလုိက္ရေတာ့ သူ႔အစား ရင္နာၿပီး ကုိယ္ ခ်င္းစာ 
မိပါတယ္။ အဲ့ဒီ အစ္မလုိ ဘယ္သူမွ မျဖစ္ပါေစနဲ႔လုိ႔။ ဘုရားသခင္ ဆီကုိ ေန႔တုိင္း 
ဆုေတာင္း ေပးပါတယ္။ ကၽြန္မကုိ ဘုရားသခင္ အၿမတဲမ္း ကူညီေပးလုိ႔ စကၤာပူမွာ 
ေကာင္းမြန္ စြာနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး အလုပ္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တာပါ။ အျခား သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ 
အားေပး ခ်င္တာကေတာ့ ဘုရားသခင္န႔ဲ အၿမဲတမ္း စကားေျပာပါ။ ဘုရားသခင္ကို အျမဲ 
တမ္း ခ်ီးမြမ္းပါ။ ဘာ အခက္ခဲဘဲ ေတြ႔ေတြ႕ ဘုရားသခင္ ကူညီေစာင့္မလိမ့္မယ္။ “ေနာက္ 
က်ေသာ သူသည္ အရင္ က်လိမ့္မည္။ အရင္ က်ေသာ သူသည္လည္း ေနာက္က် 
လိမ့္မည္ဟု သမၼာက်မ္း မွာေရးထားသည္။ အခုလုိ သက္ေသခံခြင့္ရတဲ့အတြက္ အရမ္း 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သက္ေသခံစာ စာေစာင္ကုိ ထုတ္ေပးတဲ့ ဆရာ မင္းေအာင္သက္လြင္ 
ကုိလည္း အရမ္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။ ဒီစာေစာင္ကုိ ပုိ႔ေပးတဲ့ အစ္မ ကုိလည္း အထူးဘဲ 
ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ကုိယ္ႏွင့္အၿမတဲမ္း ရွိေနတယ္ဆုိတာ ယံုၾကည္ရင္းန႔ဲ 
ဒီေလာက္ န႔ဲဘဲ အဆံုးသတ္လုိက္ပါတယ္။  ။ Kyi Kyi Cho 

- 

 
ဂုဏ္ဥစၥာဓန ႏွင့္ အေမအို F.penny(mizo) တမူး 

 တစ္ေနရာေသာ စကၤာပူႏုိင္ငံမွာ အေမအို ဆုိတဲ့ အဖြားအို (၇၃)ႏွစ္ ေနထုိင္ 
လ်က္ ရွိပါတယ္။ အေမအိုမွာ သားသမီး(၃)ေယာက္ ထြန္းကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီသားႏွင့္ သမီး 
အရြယ္ေရာက္ အေတာင္စံုလာၾကေတာ့ အေမအိုမွာ မိဘ ၀တ္တရား အတုိင္း ေက်ပြန္စြာ 
ထိမ္းျမားမဂၤလာျပဳႏွင္း ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၾကင္ရာစံုလာၾကေတာ့ အေမအို ထံေတာ္ပါးမွ 
တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ထြက္ခြာသြားၾကေလရဲ႕။ အေမအုိမွာ သားငယ္တုိ႔ မိသားစုႏွင့္ 
အတူ တကြ ေနထုိင္ရင္း ေျမးေတြ ရရွိလာေတာ့ ၾကည္ႏူး ေပ်ာ္ရြင္စြာႏွင့္ ေန႔စဥ္ အသက္ 
တာကုိ ျဖတ္သန္းလာခဲ့တာေပါ့။ ႏွစ္ေတြ ၾကာလာသည္ ႏွင့္ အမွ် အေမအုိမွာလည္း 
အသက္ အရြယ္ အိုမင္းလာခဲ့တယ္။ ခႏၶ ာ က်န္းမာေရး လည္း တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ခ်ိဳ႕တဲ့ 
လာခဲ့တယ္။ ထုိအတူ သားႏွင့္ ေခၽြးမတုိ႔မွာလည္း ႏွစ္ေတြ ၾကာလာသည့္အေလ်ာက္ စီးပြါး 
ေရး ထြန္းကားလာၿပီး ကားတစ္စီးမွ ႏွစ္စီး ဝယ္ယူ စုေဆာင္းႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ အိမ္ယာမွာ 
လည္း ေခတ္မွီ လံုးျခင္းတုိက္ ငါးထပ္ အတြင္းမွာ ဓာတ္ေလွကားႏွင့္ ေခတ္မွီ လွပလြန္းပါ 
ေလရဲ႕။ ဒီသားငယ္တုိ႔ ဇနီး ေမာင္နံရဲ႕ ေမာင္တထမ္း မယ္တရြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကုိ 
အေမအုိမွာ ခ်ီးမြမ္း မဆံုးႏုိင္ပါ ေတာ့တယ္။ ဝမ္းသာလြန္းေတာ့ အေမအိုရဲ႕႔ မ်က္၀န္းေတြမွာ 
မ်က္ရည္ ၾကည္ေလး ေတြ ျပည့္လွ်ံလ်က္ေပါ့။ သုိ႔ေပမဲ့ အေမအိုရ႕ဲ ၀မ္းသာမႈေတြဟာ 
ရက္ေပါင္း မ်ားစြာ မၾကာျမင့္ ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ေတာင္ေဝွးကုိင္ရင္း ေထာ့န႔ဲ ေထာ့န႕ဲ ေလွ်ာက္လမ္း 
ရတဲ့ အေမအိုမွာ ေခတ္မွီ လြန္းလွတဲ့ အိမ္အျမင့္ ငါးထပ္မွာ ေနထုိင္ရတာ အဆင္မေျပ 
ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ေလွကားထစ္ေတြကုိ ေက်ာ္လႊားဖုိ႔ရန္ မသန္စြမ္းေတာ့ဘူးေလ။ ဓါတ္ 
ေလွကား ရွိေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေလွကားထစ္ကုိ အသံုးျပဳရေတာ့ အေမအုိ အတြက္ 
အခက္ အခဲ ျဖစ္ရတာေပါ့။ အေမအိုဟာ ၀န္ထုပ္ဝန္ပုိး အရႈပ္ထုပ္ ကေလး ျဖစ္ခဲ့ပါေရာလာ။ 
သူကုိယ္တုိင္ မသိခဲ့ရွာဘူး။ တစ္ေန႔ေတာ့ သားငယ္မွာ အစ္ကုိျဖစ္သူထံ သြားၿပီး အေမ့ကုိ 
တလွည့္ ျပဳစုေစာင့္ေလွ်ာက္ပါရန္၊ သူတုိ႔ အိမ္ႏွင့္ အေမ ေနေရး ထုိင္ေရး အဆင္ မေျပ 
ေတာ့လို႕ ေျပာဆုိခဲ့တယ္။ သားႀကီး ျဖစ္သူမွာ ဆုတ္လည္းဆူး၊ စားလည္းရူး ေဘးက်ပ္၊ 
နံက်ပ္ႏွင့္ အစ္ကုိႀကီး အဖ အရာ ဆုိသည့္ အတုိင္း မိခင္ကို လက္ခံခဲ့ရတယ္။ အေမအိုမွာ 
သားႀကီးတုိ႔ မိသားစုႏွင့္ အတူတကြ ေနထုိင္ေလ့ မရွိတာေၾကာင့္ ေခၽြးမ ေျမးေတြႏွင့္ 
ေနသား မက် ျဖစ္ရရွာတယ္။ ထုိ႔အတူ ေခၽြးမႏွင့္ ေျမးေတြမွာလည္း သူတုိ႔ကုိ ဒုကၡ ၀န္ထုပ္ 
ေပးတယ္ဆုိၿပီး မရႊင္မပ် နဲ႕ေပါ့။ ေၾသာ္ … အေမအိုရ႕ဲ ဒုကၡ ကလည္း မေသးပါလားေနာ္။ 
ဂုဏ္ဥစၥာဓန ေပါႂကြယ္ဝေတာ့ အေမအုိ မ၀င္ဆံ့ ႏုိင္ ေတာ့ဘူး။ ဟုိး ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြ 
ကို အေမအို ျပန္ေတြးျမင္ စဥ္းစားရင္း ခႏၶာ ကုိယ္ က်န္းမာေရးလည္း ခ်ိဳ႕တဲ့ရင္း ခ်ိဳ႕တဲ့ 
လာတဲ့ အေမအို။ ဂုဏ္ဥစၥာဓန ေတြေၾကာင့္ အေမအိုရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမႈေတြ ေပ်ာက္ 
ကြယ္ ဆံုးရံႈး သြားခဲ့ရပါ ေလေရာ့။ “အိုမင္း မသန္ စြမ္းေတာ့ ဘယ္အရာမွာမွ အသံုး မဝင္ 
ႏုိင္ေတာ့ပါလား?”  ဆုိသည့္ အေမအိုရဲ႕ ေန႔စဥ္ လက္သံုးစကား။ အေမအိုမွာ ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ 
ႏွစ္ေတြ ကုိ တသသႏွင့္ တမ္းတျမည္တြန္း မဆံုးႏုိင္စြာ ညေန ဆည္းဆာရဲ႕ အလွကုိ ေငး 
ေမာ ၾကည့္လွ်က္ မ်က္၀န္းမွာ မ်က္ရည္ၾကည္ေလးေတြ ျပည့္လွ်ံကာ။ ဂုဏ္ဥစၥာ ဓနေတြ 

ေၾကာင့္လား? ၀မ္းသာၾကည္ႏူးလား? ၀မ္နည္း စိတ္အားနည္း လား? အေမအိုရဲ႕ မ်က္၀န္းမွာ 
မ်က္ရည္ ၾကည္မ်ား … ။  ။ ေက်းဇူးေတာ္ျမတ္ F.penny (mizo) တမူး 

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

The christian life is Prayers and Thanks Giving   (ေနာ္အဲ) 
ဖိလိပၸိ - ၄း၆    အရာရာ  ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္တကြ ဆုေတာင္း 

ပ႒နာ ျပဳေသာ အားျဖစ္ သင္တုိ႕ ေတာင္းပန္လိုေသာ အရာမ်ားတို႕ကုိ ဘုရားသခင္ 
အား ၾကားေလွ်ာက္ၾကေလာ့။ ၂၀၁၃ မတ္လနဲ႕ ဧၿပီလအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ 
အ ေၾကာင္းကို သက္ေသခံခ်င္ပါတယ္။ ၄၊၃၊၂၀၁၃ မွ ၁၈၊၃၊၂၀၁၃။ ၂ပတ္ အတြင္း 
ကၽြန္မရဲ႕ အိမ္ရွင္အဘုိး oversea ခရီး ထြက္သြားပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္နဲ႕ ထိုင္၀မ္ 
ကုိ သြားတာပါ။ ဆရာမကလည္း ေက်ာင္းဆရာမမို႕ ေက်ာင္းတက္ေနရပါ တယ္။ 
အိမ္ရွင္ေတြ တေယာက္မွမရိွေတာ့ အိမ္မွာ ေခြးေလးတေကာင္နဲ႕ က်န္ခ့ဲတဲ့ ကၽြန္မက 
အလြန္႕အလြန္ကို အားလပ္ေနပါတယ္။ ဘာအလုပ္မွ မရိွပါဘူး။ အိမ္မွာ လိုင္းဖုန္း 
၂လံုးရိွပါတယ္။ ၁လံုးက star hub ျဖစ္ၿပီး ၁လံုးက SINGTEL 
ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မွာ သာလိကာ မဟာ ဘြဲ႕ရထားတဲ့ အေဒၚက ဝါ 
အားျဖင့္ သာ အေဒၚ ေတာ္တာ ပါ။ အသက္ကေတာ့ အမ အရြယ္ 
ကၽြန္မနဲ႕ မတိမ္းမယိမ္းပါပဲ။ ဒီအေဒၚနဲ႕ ေရွးေဟာင္း ေနာက္ျဖစ္ ေမြးစ 
ကေန အခုအရြယ္အထိ ေဆြခုႏွစ္ဆက္ မ်ိဳးခုႏွစ္ဆက္ အေၾကာင္း နဲ႕ 
ႏုိင္ငံတကာမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြအေၾကာင္းပါ မက်န္ ေပါ့။ 
ေျပာၾကတာ ဒီ ၂ပတ္ အတြင္း ဖုန္းေလးခမ်ာ မအားရ ရွာပါဘူး။ 
အဘုိးက ေျပာေျပာေနတယ္။ star hub က ဘယ္ေလာက္ဘဲ သံုးသုံးတဲ့ Bill လုံး၀ 
မတက္ဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ တအိမ္လံုးက star hub သံုးလုိ႕ TV က အစေပါ့ 
ဒါေၾကာင့္ အိမ္ဖုန္းကေတာ့ Free ေနေတာ့ သုံးလိုက္ၾကပါေလေရာ။ ဖုန္း ကလည္း 
Free၊ လူကလည္း Free ေပ်ာ္စရာ ႀကီး။ တကယ္တန္းက်ေတာ့ ဒီနည္းစနစ္ ေတြက 
၂၀၁၂န႕ဲ အတူ ပါသြားၿပီး ၂၀၁၃ က နည္းစနစ္ေတြ သစ္လြင္သြားတာ ကၽြန္မ 
လုံး၀မသိ။ ကၽြန္မ တို႕ႏွင့္ ရင္းႏီွးတဲ့ ဆရာမ တစ္ေယာက္နဲ႕ စကားေျပာျဖစ္ေတာ့။ 
သူ႕အေၾကာင္း ကုိယ့္ အေၾကာင္းေတြ ေျပာရင္း လစာအေၾကာင္းေတြပါ ေျပာမိၾက 
တယ္။ ကၽြန္မ ေနာက္မွ ေရာက္လာတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ အစ္မက ကၽြန္မထက္ လစာ ၁၅၀ ပုိ 
မ်ားမ်ားရတယ္။ သူ ရတာလဲ မွန္ပါတယ္။ နည္းစနစ္ အသစ္အထဲမွာ သက္တမ္း 
တုိးမိေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ သူ႕ အိမ္ရွင္ေတြက စီစဥ္ေပးတာပါ။ ကၽြန္မကေတာ့ ဥပေဒ 
အေဟာင္းထဲမွာ သက္တမ္း တုိးထားေတာ့ ဒီဥပေဒအတုိင္း ၂ႏွစ္ျပည့္တဲ့အထိ သြား 
ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သိရဲ႕နဲ႔ လုိခ်င္ တတ္မတ္္တ့ဲစိတ္နဲ႔ ဆရာမကုိ ကၽြန္မ က ေျပာျပ 
ေတာ့ ဆရာမက ေျပာ တယ္။ အစ္မ က လိမၼာတဲ့လူ Boss အေပၚ သစၥာရိွတဲ့လူ 
အလုပ္ကုိ ႀကိဳးစား လုပ္ကုိင္သူမုိ႔ ဘုရားရဲ႕ ေကာင္းၾကီးကို တုိ႔တက္ပုိျပီး ခံစားရတာ 
ေပါ့။ တို႕က ဖုန္းသုံး ေတာ့ Boss ေပးတဲ့ တာ၀န္ထဲကေန ငါတို႕အတြက္ပါ အခ်ိန္ကို 
ေပးတဲ့ အတြက္ ေကာင္းႀကီး ကေတာ့ နည္းနည္း ကြာမွာေပါ့လို႔၊ ကၽြန္မ ေျပာေတာ့ 
ကၽြန္မ က ဘုရား သခင္ကုိ စိတ္တုိမိခ့ဲတယ္။ ဆရာမ ေျပာတာ မွန္တယ္။ ကုိယ့္ 
အေၾကာင္း ကုိယ္သာ သိ ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေလးလိုေပါ့။ ကၽြန္မ အေၾကာင္း ကၽြန္မ အသိ 
ဆုံး ကၽြန္မက သူေဌး ေတြထက္ ဘုရားကို ဘာလိမ္ထားလဲ သစၥာေဖာက္ ထားလဲ 
ဆုိတာ ကၽြန္မပဲသိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ အရင္တုန္းက ကၽြန္မ အတြက္ အ 
ေကာင္းဆုံး ေကာင္းႀကီး ေတြကို စီစဥ္ ထားေပးမွာပါ။ အခု ကၽြန္မရဲ႕ အျပစ္ေၾကာင့္ 
ဘယ္ေလာက္ပဲ ဆုေတာင္း ဘုရား စီစဥ္ထားတဲ့ ေကာင္းႀကီးပဲရမွာပါဆိုတ့ဲ လူ႕ 
အေတြးနဲ႕ ေတြးမိၿပီး အဒဲီေန႕ ကတည္းက စၿပီး ဘာဆုမွ မေတာင္းေတာ့ဘူးလုိ႔ ဘုရား 
သခင္ကုိ ဆႏၵျပခဲ့တယ္။ ခံစားရတဲ့ ေကာင္းႀကီးအတြက္ပဲ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူး 
တင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ praise the Lord Thanks you Jesus လိုဘဲ အိမ္ခါနီး သုံးခါ၊ 
ႏုိးရင္ သုံးခါ နဲ႕ ဗုိက္၀ေနတဲ့ အခါေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေပ်ာ္တဲ့ အခါေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ဘုရားကို အၿမဲ ေက်းဇူးတင္ သလုိ အားရင္လည္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
ေကာင္းခ်ီး ေတြအတြက္ ေက်းဇူး ေတာ္ပဲ ခ်ီးမြမ္းတယ္။ လုိခ်င္တဲ့ ဆုကုိ လံုးဝ 
မေတာင္း ေတာ့ပါဘူး။ ဒီလုိနဲ႕ ၄.၄.၂၀၁၃ ၾကာသပေတးေန႕ ေန႕လည္ ၂ နာရီ 
ခြဲၾကေတာ့ အိပ္ဖုိ႕ အခန္းထဲ၀င္သြားတဲ့ အဘုိးက မအိပ္ပဲန႕ဲ စာကို စာရွည္ ေလးငါး 
ရြက္နဲ႕အတူ My inside phone have Timer Limit လုိ႕ ေၿပာၿပီးအၿပင္ SingTel ဖုန္း 
လုိင္းဆီကို ေၿပးလာၿပီး ဘာေတြ စစ္မွန္းမသိဘူး တရုတ္လို ေၿပာေၿပာေနတယ္။ အ့ဲဒီ 
ေန႕ ကတည္းကစၿပီး အဘုိးၾကီး အလုပ္ရွဳပ္ၿပီး ေပ ၃၀ ေလာက္သာ ရိွတဲ့ အိမ္ထဲမွာ 
ရုိးရုိး လမ္းမေလွ်ာက္ပဲ ေၿပးပဲ ေၿပးေနပါေတာ့တယ္။ အိမ္သာ ေရခ်ိဳးခန္းထဲလည္း 
ေၿပး၀င္ ေၿပးထြက္ အခန္းထဲလည္း ေၿပး၀င္ သူ႕သမီးနဲ႕လည္း တရုတ္လုိ တုိင္ပင္။ 
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ကြန္ပ်ဴတာ ေတြကုိလည္း စစ္ေဆး။ သမီးက စစ္ေဆးလုိက္ အေဖက စစ္လိုက္နဲ႕ 
ကၽြန္မ ေတာ္ေတာ္ ေၾကာက္သြားပါတယ္။ ဖုန္းBill အဆမတန္ တက္ရင္ေတာ့ ေခၚ 
ထားတ့ဲ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို စစ္ေဆးရင္ေတာ့ ဆုိၿပီး ေခါင္းခဲ ေနတာေပါ့။ အသိ 
မိတ္ေဆြေတြ စာတတ္ ေပတတ္တဲ့လူေတြ S’pore Citizen ၿဖစ္တာ ၁၄ ႏွစ္ေလာက္ 
ရိွတဲ့ ဦးေလးကိုလည္း ေခၚေမး။ ဦးေလးက SingTel ဘဲသံုး လို႕ Star Hub 
အေၾကာင္းမသိဘူးတဲ့။ ဘာလုပ္လို႕ ဘာကုိင္ရမွန္းကုိ မသိေတာ့ဘူး။ ေနာက္ဆုံး 
အၾကံကုန္ေတာ့ ကုိယ္နဲ႕ ဘ၀တူတဲ့ သာလိကာ မဟာ ဘြဲ႕ရထားတဲ့ အေဒၚ ကုိဘဲ 
ေခၚေမးလိုက္ေတာ့တယ္။ ဒါနဲ႕ အေဒၚက အရင္တုန္းက ဖုန္းတအား သုံးခ့ဲၿပီးမွ အခု 
ေၾကာက္မေနေတာ့နဲ႕တဲ့။ ငါနင့္ကို star hub လုိင္းသံုးဘူးတဲ့ ျမန္မာ လူမ်ိဳး 
စကၤာပူႏိုင္ငံသားကုိ ေမး ေပးမယ္လုိ႕ ေျပာၿပီး ဘာသတင္းမွ ကၽြန္မကုိ မပုိ႕ ေပးဘူး။ 
စိတ္္ပူလုိက္တာ။ ကၽြန္မရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ ဖုန္းကလည္း ပုိက္ဆံ ကုန္ခါနီးၿပီးမုိ႔ အေဒၚကုိ 
ဖုန္းမေခၚဘဲ Messageဘဲ ပုိ႔ေပးလုိက္တယ္။ ကၽြန္မ ပုိ႔လုိက္တဲ့ Message က 
တုိလြန္းလို႕လား။ ဒါမွမဟုတ္ ဆန္းလြန္းလို႔လားေတာ့မသိဘူး။ အေဒၚလည္း 
ေၾကာက္လန္႕ၿပီး ဘာမွ ျပန္စာ မလာေတာ့ဘူး။ ကၽြန္မက အေဒၚကုိ (Big problem?) 
လုိ႕ အဂၤလိပ္ သေကၤတ ေမးခြန္းထည့္ေပးလိုက္တာ သူသတိ မထားမိလို႔လားေတာ့ 
မသိ၊ ျပသနာ ႀကီးတယ္ထင္ၿပီး ေၾကာက္ေနတယ္။ 
 ည ၂နာရီေလာက္ၾကေတာ့ ကၽြန္မလည္း အိပ္မရတာနဲ႕ ပုိက္ဆံ မရိွတဲ့ 
ၾကားထဲက အေဒၚ့ကုိ ေခၚၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္္း ေမးျပန္တယ္။ တကယ္လုိ႕သာ Bill 
တက္ႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းရိွရင္ ကၽြန္မ အရင္ဆံုး အိမ္ရွင္ေတြကို အသိေပးမယ္ေပါ့။ 
သူတို႔ ေမးမွ ေျဖရင္ အျပစ္ပုိႀကီးမယ္ဆုိၿပီး အေဒၚကုိ ေျပာျပေမးၾကည့္ေတာ့ အေဒၚက 
ေျပာတယ္ Free က ၂၀၁၂ အထိဘဲ ရတယ္ေပါ့။ ဒီ ၂၀၁၃ မွာ မရေတာ့တဲ့ 
အတြက ္သူလည္း single ကိုဘဲ ေျပာင္းသံုးလိုက္တယ္တဲ့။ ဒီေတာ့ ကၽြန္မ ဘာမွ 
မတတ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဆုဘဲ ေတာင္းရေတာ့တယ္။ ေန႕ခင္းမွာ အားရင္ အားသလုိ 
ဆုေတာင္း။ ညက်ေတာ့လည္း အၿမဲဘဲ ည ၁၀နာရီမွာ အိပ္ၿပီး နံနက္၅း၃၀အထိ 
တေရးမွ မႏုိးတဲ့ သူက အခု တညကုိ ၁ခါ ၂ခါ အၿမဲလန္႔ႏုိးတယ္။ ႏုိးေတာ့လည္း 
ဆုေတာင္း ရျပန္တယ္။ ခလုတ္ထိမွ အမိတ။ ဆႏၵျပ ထားတ့ဲ ႀကိဳးေတြကို ျမန္ျမန္ 
ျဖည္ၿပီး ဘုရားသခင္ကို ေတာင္းပန္။ စိတ္ပူပူနဲ႕ ဆုေတာင္းလိုက္ရတာ ဒီျပသနာ 
အဘုိးနဲ႕ ဆရာမ ေမးမွေျဖရင္ ကၽြန္မ အျပစ္ႀကီးမယ္။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔ မေမးခင္ ငါ 
ေဖာ္ထုတ္မွ ျဖစ္မယ္ဆိုၿပီး ေတြးမိကာ အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါကို အကရဲင္း ဘယ္လုိ 
စတိုင္နဲ႔ ေျပာရမလဲ စဥ္းစားရျပန္တယ္။ ဒါနဲ႔ ဧၿပီ (၇)ရက္ေန႕ တနဂၤေႏြေန႕မွာ 
အဘုိးေရာ သူ႔သမီးပါ ခါတိုင္းလိုပဲ ဘုရားေက်ာင္းသြားတယ္။ သို႔ေသာ္ အရင္တုန္းက 
ဆုိ ေန႔လည္စာကို မိသားစုေတြ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ေန႔လည္စာေရာ ညစာပါ ဆရာမ 
ျပန္မစာဘူး။ အဘုိးကေတာ့ ေန႔လည္စာကုိ သူ႔သားအိမ္မွာ သြားစားၿပီး ညစာဘဲ 
ျပန္လာစားမယ္လုိ႔ ကၽြန္မကိုေျပာေတာ့၊ အဒဲီေန႔မွာ အဘုိးကုိ ေျပာျပဖို႔ အခ်ိန္သင့္ၿပီး 
စတိုင္ကေတာ့ သူရဲေကာင္းကို ရွာတဲ့ ကုိေလာျပာရဲ႕ စတုိင္ကို သုံးဘို႕ စီစဥ္ထားၿပီး 
အိမ္ရွင္ေတြ မရိွတုန္း ဆုေတာင္းၿပီး အဘုိး ျပန္အလာကုိဘဲ ေစာင့္ေနတယ္။ 
အဘုိးလည္း ျပန္လာေရာ ကၽြန္မ အစီအစဥ္ကုိ ကၽြန္မ စၿပီးေျပာျပတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
က်သင့္ေငြကို (Bill) က်သေလာက္ ကၽြန္မ ေပးမယ္လုိ႕လည္း ေျပာလုိက္ပါတယ္။ 
ဒီေတာ့မွ အဘုိးက အဲဒီ ညက စၿပီး အိမ္ထဲမွ မေျပးေတာ့ပါဘူး၊ အဘုိး စိတ္ေအး 
သြားၿပီး ကၽြန္မ သာ ဆရာမ သိသြားရင္ဆိုတဲ့ ေၾကာက္စိတ္နဲ႔ စိတ္ပူေနတုန္းဘဲ။ လန္႔ 
ႏုိးတိုင္း ဆုေတာင္း၊ အားတုိင္း ဆုေတာင္းေနရတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ 
ကၽြန္မ ရဲ႕ ဆရာမက စိတ္တုိရင္ အေဖ အေမလည္း မသိဘူး။ ၇အိမ္ ၈အိမ္ ၾကား 
ေအာင္ ကုိေအာ္၊ တံခါးေတြ ေဆာင့္ပိတ္ၿပီး ေမးခြန္းကလည္း ထပ္ခါ တလဲလဲနဲ႔ မဆုံး 
ေတာ့ဘဲ အသံျပဲႀကီးေၾကာင့္ ကၽြန္မ ေတာ္ေတာ္ေၾကာက္တယ္။ ေငြေရး ေၾကးေရး 
ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း သားအဖ ႏွစ္ေယာက္စလံုးက တက်ပ္တျပား ပုိထြက္ 
တာကအစ ခေရေစ့ တြင္းက် စစ္ၿပီးရင္းစစ္။ ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔ (Bill) ကုိ တရက္ၿပီး 
တရက္ ေစာင့္ေနတာ၊ ေသာၾကာေန႕ ညမွဘဲ (Bill) ေရာက္လာပါေတာ့ တယ္။ 
အဘုိးက Bill ကုိ ဖြင့္လိုက္ေတာ့ စာရြက္ ၃ရြက္ ထြက္လာပါတယ္။ တိုက္တိုက္ 
ဆုိင္ဆိုင္ အဘုိး ဖုန္းေဘလ္ ဖြင့္တဲ့အခ်ိန္မွ ဆရာမက ေက်ာင္းက ျပန္ေရာက္လာ 
တယ္။ ကၽြန္မ ဒူး စတုန္လာၿပီး အဘုိး ဘာေျပာမလ။ဲ ဆရာမ ဘာေျပာမလ။ဲ Bill 
ဘယ္ေလာက္ က် မလေဲပါ့။ ဆရာမ သူ႔အခန္းထဲလည္း ၀င္သြားေရာ။ အဘုိးက 
ကၽြန္မကို ေျပာတယ္။ နင္ ေနာက္ဆုိ ဒီဖုန္း မသံုးနဲ႕ေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႕လည္းဆုိေတာ့ 
ေစ်း အရမ္းႀကီးတယ္ လို႕ ေျပာတယ္။ ကၽြန္မလည္း ေနာက္ကေန (Bill) ကို ခုိးၾကည့္ 
ေတာ့ လစဥ္ (၁၃၁၊၁၃၃) ေဒၚလာ သာ က် ေနက် (Bill) က အခု လမွာ ၁၉၈ ေဒၚလာ 

က် ပါတယ္။ အရင္ လေတြထက္ ၆၅ ေဒၚလာ ပုိေနပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ လက္ထဲမွာက 
ျပား ၅၀၊ ၂ျပားနဲ႔ ၁က်ပ္ေစ့ ၁ေစ့န႔ဲ ပါေရာေပါင္းမွ ပုိက္ဆံ (၄၂) ေဒၚလာပဲ ရိွပါတယ္။ 
ဆရာမလည္း မၾကာခင္ ထမင္းစားပြဲဆီကို ေရာက္လာေတာ့မယ္။ စိတ္ေတြ ပူၿပီး ဒူး 
ေတြကလည္း တန္ုလိုက္တာ။ အသက္၁၉ႏွစ္တုန္းက တခါမွ မၾကံဳဘူးတဲ့ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား 
စမ္းပြင့္ေတာ့ ရည္းစားစာ ရတုန္းက တုန္တဲ့ဒူးထက္ Vibrant အလြန္မ်ားေနတယ္. ေျခ 
ဖ်ား၊ လက္ဖ်ားေတြကလည္း ေအးလုိက္တာ ၀ါဆုိ၊၀ါေခါင္လမွာ တတ္တဲ့ ဌက္ဖ်ား 
ေရာဂါသည္လိုပါဘ။ဲ ေနဆာလံုဖုိ္႔ မုိးရာသီမုိ႔ ေန မရိွသလုိ မီးလႈံဖုိ႔ ကလည္း ထင္းက 
ေရစုိေတာ့ မီးဖုိလုိ႔မရ ဌက္ဖ်ားေရာဂါသည္ဒုကၡေရာက္. ကၽြန္မ ကေတာ့ gas မီးဖုိ 
နားမွာ ဒူးတုန္ ေျခလက္ေအးေနတယ္။ ေျခေအး လက္ေအး ဒူးတုန္တုန္နဲ႕ဘဲ ညေန 
စာကုိ အဘိုးနဲ႔ ဆရာမအတြက္ ျပင္ေပးေနတယ္။ အဘိုးက ထမင္းစား စားပြဲ ေပၚမွာ 
ထိုင္ၿပီး Bill စာရြက္ကုိ တရြက္ၿပီး တစ္ရြက္ ၾကည့္ေတာ့ ဒုတိယစာရြက္နဲ႔ တတိယ 
စာရြက္က computer နဲ႔အကြက္ ညီညီ စာစီရိုက္ထားတဲ့ ဇယားထဲမွာ ဖုန္း နံပါတ္ 
မိနစ္နဲ႔ က်သင့္ ေငြ  ႏွစ္ဇယား ပါလာၿပီး စာလုံးေသးေသးေလးနဲ႔ စာမ်က္ႏွာမွာ ဆန္႔ 
ေအာင္ သုံးထား တဲ့ Date ေတြပါ Star hub ကုမၼဏီက ပို႔လိုက္ပါတယ္။  
 အဘိုးက ေသခ်ာၾကည့္ေတာ့ ကၽြန္မ သံုးထားထဲဖုန္း local out call တစ္ခု 
မွ မပါဘ။ဲ သူ Hong Kong နဲ႔ Taiwan ကေန သုံးထားတဲ့ သူ႔ရဲ႕ လက္ကိုင္ဖုန္း အသုံး 
စရိတ္ေတြပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ အိမ္ဖုန္းနဲ႔ အဘိုး လက္ကုိင္ဖုန္းက Star Hub ျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ Bill တြဲလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဘိုးက ေသခ်ာစစ္ ၿပီးမွ ကၽြန္မကုိ ေျပာတယ္။ 
နင္ သုံးတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ ပါမလာေသးဘူးလုိ႔ မတင္မက် ေျပာတယ္။ ငါ သံုးထားတဲ့ 
နံပါတ္ေတြရဲ႕ bill ပဲ ပါလာတာလို႔ ထပ္ေျပာေတာ့ ျမန္မာ စကားပံုေလး တစ္ခုကုိ 
ကၽြန္မ တန္းၿပီး သတိရသြားတယ္။ ̏အုိး မလံု၊ အုံပြင့္ ̋ တဲ့ တစ္ဆက္ထဲမွာလည္း သုတၱံ 
က်မ္း ၂၈း၁ ကိုလည္း သတိရေသးတယ္။ အေဖ အၿမဲတမ္း ေျပာေနက် က်မ္းပိုဒ္ေလး 
မို႔လုိ႔ပါ။ လုိက္ေသာသူ မရိွေသာ္လည္း မတရားေသာသူ ေျပးတတ္၏ ဆိုတဲ့ က်မ္းပိုဒ္ 
ေလးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ ဘာမွ မေျပာဘေဲနရင္္ သူတုိ႔ ဘာမွ သိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မက ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္နဲ႔ ဖုန္း တအား သံုုးထားေတာ့ လိုက္သူ မရိွ 
ေပမ့ဲလည္း မတရားတဲ့ အမႈအတြက္ စိတ္ပူေနရပါတယ္။ ရက္တိုဘဲ ျဖစ္လုိ႔ဘဲ ေတာ္ပါ 
ေသးရဲ႕။ ရက္ရွည္သာ ျဖစ္ရင္ ကၽြန္မ ေလယာဥ္ေပၚက ဆင္းဆင္း ခ်င္း အိမ္မျပန္ရဘဲ 
ရြာသာ ႀကီး စိတၱဇေဆးရံုကုိ တုိက္ရိုက္အပို႔ခံရမွာ က်ိန္းေသပါ တယ္။ ေၾကာက္လိုက္ 
တာ  ဒီ Bill ထဲမွာ Home Broad Band ဆိုတဲ့ စာတန္းမွာေတာ့ လစဥ္ ၅၄.၁၅ 
ခန္႔သာ က်တဲ့ေငြက ဒီလမွာ ၇၂.၂၀ ခန္႔ က်ေနပါတယ္။ ခါတိုင္းလ ထက္ ၁၈.၅ ခန္႔ 
ပိုေနပါတယ္။  
 ေနာက္တလ ေမ ၇ ရက္က်ေတာ့ Star hub က  Open net ဆိုၿပီး TV ႏွင့္ 
phone ေတြအတြက္ ႀကိဳးေတြ လာတတ္ၿပီးေတာ့ တကၠနင္ရွင္ ကုလားက Open Net 
very very good လို႔ ေျပာသြားေသးတယ္။ သူတုိ႔အတြက္ ဘာဘဲ good good ကၽြန္မ 
အတြက္ေတာ့ ဖုန္းကုိ ထိဖို႔ မေျပာနဲ႔ လွည့္ေတာင္ မၾကည့္ရဲေတာ့ဘူး။ ဘာအတြက္ 
ေကာင္းလဲဆိုေတာ့ အဘိုးက အတိအက် မသိတဲ့ အတြက္ အဲ့ဒီ ဖုန္းန႔ဲ အခ်ိန္အကုန္ 
မခံရေတာ့ဘဲ ကၽြန္မဟာ တစ္ေန႔ေန႔ အရင္ထက္ စာရင္ ဘုရားႏွင့္ပိုၿပီး နီးလာပါတယ္။ 
ပူပန္စိတ္ေတြလည္း မရိွေတာ့ပါဘူး။ ဒီအျဖစ္အပ်က္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ခရစ္ယာန္ 
တစ္ေယာက္ရဲ႕႔ အသက္တာဟာ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းတာ တစ္ခုေလာက္နဲ႔ မလုံ 
ေလာက္ဘဲ ဆုေတာင္းျခင္းကုိပါ တြဲၿပီး မျဖစ္မေနလုပ္ကုိ လုပ္သင့္တဲ့ ဘုရားေပးတဲ့ 
သင္ခန္းစာ ဆုိတာ ကၽြန္မ သိသြားပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ လူသားေတြ ကသာ သား 
သမီးေတြ တစ္ခုခုကို ေတာင္းလာၿပီးဆိုရင္ ပိုက္ဆံမရိွလို႔ တစ္မ်ိဳး ပိုက္ဆံ ရိွျပန္ေတာ့ 
လည္း ေတာင္းတိုင္း ေပးရင္ ကေလးေတြပ်က္စီးမွာ စုိးရိမ္ရတာက တစ္မ်ိဳးနဲ႕ ကေလး 
ေတြ ေတာင္းဆိုတာကို သိပ္ၿပီး မႏွစ္သက္ၾကဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ကေတာ့ သူ 
ခ်စ္လုိ႔ ဖန္ဆင္းထားတဲ့ သူ႕ရဲ႕သားသမီးေတြ တဆာဆာနဲ႕ ေတာင္းခံတာကုိ လိုခ်င္ 
ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္မ အဲ့ဒီေန႔က စၿပီး ဆုေတာင္းျခင္းန႔ဲ ေက်းဇူးေတာ္ 
ခ်ီးမြမ္းတာကို အားရင္ အားသလို ဘုရားသခင္နဲ႕ ႏွစ္ကုိယ္ၾကား အၿမဲတမ္း 
ေျပာျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ မျဖစ္ မေန တာ၀န္ရိွတယ္လုိ႔ သိထားတဲ့အခ်ိန္ ကေတာ့ 
အိပ္ယာ ဝင္ခိ်န္နဲ႕ ႏိုးထခ်ိန္ဆို မျဖစ္မေန ေျပာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ တအား 
ပင္ပန္းတဲ့ ေန႔ဆုိ ေခါင္းေတြလည္း မူးေဝၿပီး အရမ္း အိပ္ခ်င္ေပမဲ့ ဒူးေထာက္ၿပီး 
ဆုေတာင္း ေနခ့ဲတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အိပ္ခ်င္တဲ့အတြက္ နံနက္ ၅နာရီခြဲ Alarm ျမည္မွ 
လန္႔ႏိုးေတာ့ ေျခေတြ က်င္၊ လက္ႏွစ္ဖက္ ကလည္း ေခါင္းအံုးနဲ႔ နဖူး ၾကားကေန 
အတင္း ဆြဲထုတ္ၿပီး က်င္နာေတြ ေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ၿပီးမွ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို 
ျဖစ္သလဲလို႔ စဥ္းစားရင္း ညက ေတာင္းတဲ့ဆုကို နံနက္မွ ျပန္အဆံုးသတ္ရတဲ့ ေန႔မ်ိဳး 
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ေလးလည္း ရိွခ့ဲပါတယ္။ ရိွပါေစ ေျခလက္က်င္တ့ဲ ေဝဒနာဟာ စိတၱဇ ေဝဒနာထက္ 
အမ်ားႀကီး သက္သာပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလုိျဖစ္ရသလဲ။ ကၽြန္မရဲ႕ အသက္တာဟာ 
ဆုေတာင္းျခင္းန႔ဲ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းကုိ လုပ္ကို လုပ္ရမယ္လို႔ သင္ခန္းစာ ရရိွ 
ထားလို႔ပါဘ။ဲ ဆာလံ ၁၂၁း၃-၅ သင္၏ ေျခကုိ ေခ်ာ္ေစျခင္းငွာ အခြင့္ ေပးေတာ္မမူ။ 
ေစာင့္ေသာ သူသည္ အိပ္ေတာ္မမူ။ ငိုက္ျမည္း အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းရိွေတာ္မမူ။ ထာ၀ရ 
ဘုရား သည္ သင့္ကို ေစာင့္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ ကၽြန္မႏွင့္အတူ ရိွေတာ္မူ သကဲ့သို႔ 
ခ်စ္သူတို႔ အားလုံးနဲ႔လည္း ဘုရားသခင္ အတူထာဝရ ရိွပါေစ။     ။ ေနာ္အဲ 
(ကိုင္းျပင္ႀကီး ကရင္ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္၊ ဆရာစံ သာသနာနယ္) 

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

ဘ႑ာႏွင့္ပါဝါ - ၅  ( ရဲမုိးခင္) 
က်ေနာ္ စင္ကာပူ ေရာက္တာ ၂ႏွစ္ ျပည့္ေတာ့မွာပါ။ အလုပ္ပါမစ္နဲ႕ အ လုပ္ 

ၾကမ္း လုပ္ေနတဲ့ ရာထူးငယ္၊ လစာနဲ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ပါ။ လစာ နဲေတာ့ ကိုယ့္ထက္ 
လစာ မ်ားတဲ့ သူေတြကုိ အားက်မိပါတယ္။ တစ္ေန႕မွာ က်ေနာ္တို႕ေနတဲ့ အလုပ္သမား 
အေဆာင္ကို အလည္လာတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာ အစ္ကိုႀကီးတစ္ေယာက္ (ျမန္မာျပည္က ဘြဲ႕ 
ရၿပီး စင္ကာပူမွာ အက္စ္ပတ္စ္ နဲ႕ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အင္ဂ်င္ နီယာ) နဲ႕ က်ေနာ္တို႕ 
ခင္သြားပါတယ္။ စေန တနဂၤေႏြ ပိတ္ရက္ေတြမွာ သူ႕ညီ ဝမ္းကြဲဆီကို လာေတြ႕ရင္း အဲဒီ 
အင္ဂ်င္နီယာ အစ္ကိုႀကီးနဲ႕ က်ေနာ္တို႕ ေထြရာ ေလးပါး ေျပာမိ ၾကပါတယ္။ သူေျပာျပတဲ့ 
စင္ကာပူက အင္ဂ်င္နီယာ အလုပ္၊ လစာ၊ ခံစားခြင့္ ေတြကို နားေထာင္ရင္း သြားရည္ 
က်မိပါတယ္။ သူ႕ညီဝမ္းကြဲက က်ေနာ္တို႕ နဲ႕ သက္တူရြယ္တူ အလုပ္အတူတူဘဲေလ။ 
က်ေနာ္ လဲ အလုပ္ ၂ႏွစ္ျပည့္ရင္ အင္ဂ်င္ နီယာ အစ္ကိုႀကီးလို လစာမ်ားတဲ့ အလုပ္နဲ႕ 
ရာထူး ကို လိုခ်င္စိတ္ျဖစ္လာမိပါတယ္။ အဒဲီ အစ္ကိုႀကီးက စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာ 
လူမ်ိဳးေတြ အေၾကာင္း ေတာ္ေတာ္ ႏွံ႕ႏွံ႕ စပ္စပ္ သိထားတဲ့ သူတစ္ေယာက္ပါ။ စင္ကာပူကို 
၁၉၉ဝ ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ေရာက္ခဲ့ၿပီး သြားခ်ည္လာခ်ည္ အလုပ္ေျပာင္းတလွည့္ 
အလုပ္ ျပန္လာတစ္လွည့္ (တိုင္ပတ္လိုက္ ျပန္ဝင္လိုက္ ရြာလည္လိုက္ စေတး ေရွာင္လိုက္) 
နဲ႕ ခုထိ  ႏိုင္ငံျခားျပန္ သက္ဆိုး ရွည္ေနေသးတဲ့ ဗဟုသုတ ဟင္းအုိးႀကီးပါ။ သူေျပာျပမွ 
သူတို႕ ေရာက္တဲ့ ၁၉၉၀ ဝန္းက်င္က ျမန္မာျပည္သား အုိဗာစေတးေတြ အေၾကာင္း 
လက္မွတ္ အတု အလိမ္ေတြ အေၾကာင္း ပတ္စ္ပို႕ ကပ္ခြာေတြ အေၾကာင္း က်ေနာ္တို႕ 
ေနာက္ ေပါက္ လူငယ္ ေတြ ပါးစပ္အေဟာင္းသားန႕ဲ နားေထာင္ေနရပါတယ္။ သူ႕ ငယ္ 
သူငယ္ခ်င္း တစ္ခ်ိဳ႕ဆို အရင္ေခတ္ေတြတံုးက အင္ဂ်င္နီယာ လက္မွတ္အတု၊ နာမည္ 
အတု၊ ဘြဲ႕အတုနဲ႕ ေမြးသကၠရာဇ္ေတြ လိမ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနတာ အခုေတာ့ မိသားစုလိုက္ 
စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသား ခံယူၿပီး မိန္႕မိန္႕ႀကီး ေကာင္းစားေနၾကၿပီးျဖစ္တဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပပါ 
ေသးတယ္။ သူ႕ စကားေတြ နားေယာင္မိ တဲ့ က်ေနာ္ဟာ ေငြဘ႑ာကို တပ္မက္စိတ္န႕ဲ သူ 
သင္ေပးးတဲ့ နည္း အတိုင္း ဆယ္ တန္းေတာင္ မေအာင္ခဲ့တဲ့ က်ေနာ္ဟာ ေန႕ခ်င္းညခ်င္းဘဲ 
ျမန္မာ ျပည္က ဘြဲ႕ တစ္ခု ရတဲ့ ပညာတတ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ (သူ႕ အကူ 
အညီ နဲ႕ ဘြဲ႕လက္မွတ္ အတု လုပ္လိုက္လို႕ပါ။) အလုပ္ပါမစ္ ၂ႏွစ္ျပည့္တာနဲ႕ အလုပ္ 
အသစ္ မွာ လစာအသစ္ ရာထူးႀကီး နဲ႕ လုပ္ရေတာ့မယ္ဆိုၿပီး က်ေနာ္ အရမ္း ေပ်ာ္ေနခဲ့ 
ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ က်ေနာ္တို႕ရ႕ဲ အင္ဂ်င္နီယာ အစ္ကိုႀကီး ေပ်ာက္ခ်င္း မလွ ေပ်ာက္ 
သြားပါတယ္။ သူ႕ ညီဝမ္းကြဲဆီက ၾကားရတာကေတာ့ သူ႕ အက္စ္ပတ္ အလုပ္ပါမစ္ 
သက္တမ္း တိုးလို႕ မရေတာ့ဘူးတဲ့။ ေနာက္ဆံုး ၾကားရတဲ့ သတင္း ကေတာ့ ျမန္မာလူမ်ိဳး 
တခ်ိဳ႕ ဘြဲ႕လက္မွတ္ အတုနဲ႕ စင္ကာပမူွာ အရာရွိေတြ အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနတာကို စင္ကာပူ 
အစိုးရက ဖမ္းမိသြားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းပါဘဲ။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က ၂၃ေယာက္၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ 
မွာေတာ့ ၁၆ေယာက္တဲ့။ က်ေနာ္ အရမ္းတုန္လႈပ္ သြားမိခဲ့ပါတယ္။ မၾကာခင္က လုပ္ 
ထားတဲ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ ဘြဲ႕လက္မွတ္ အတုေလးကို ကိုင္ရင္း က်ေနာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုကို 
ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်လိုက္ပါတယ္။ က်ေနာ့္ ဘြဲ႕ လက္မွတ္ အတုေလးကို တစ္စစီ ဆုတ္ၿဖၿဲပီး 
အိမ္သာခြက္ထဲ ပစ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဆဲိုေတာ့ ဝ မရွိဘဲ ဝိ လုပ္ခ်င္တဲ့ က်ေနာ့္ 
ရဲ႕ မေကာင္းေသာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို မေကာင္း တဲ့ အရာန႕ဲ ျပန္ရိတ္ရမွာ ေၾကာက္မိလို႕ပါဘ။ဲ 
က်မ္းစာက ဒီလို ေရးထားတယ္ေလ။ ေငြကို တပ္မက္ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာ အမႈ 
အေပါင္း တို႕တြင္ မူလအျမစ္ ျဖစ္သတည္းတဲ့။ ၁တိ ၆း၁ဝ။      ။ (ရဲမိုးခင္) 
 

 
ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပုံလႊာ-၁၅ ။  ေနအာ႐ုဏ္ (သုိ႕) တက္ေနဝန္း 

ဘာသာျပန္ - မင္းေအာင္သက္လြင္ 
(ေကာင္းကင္မွ ေနအာရုဏ္သည္ ငါတုိ႕အေပၚသုိ႕ တက္သျဖင့္ ---- ။ လု ၁း၇၈) 

     ေန႕ တစ္ေန႕၏ ကၽြႏု္ပ္ အႏွစ္သက္ ဆံုးေသာ အခ်ိန္ သည္။ ေနအာရုဏ္ တက္ခ်ိန္ပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အာရုက္ တက္ခ်ိန္သည္ မၾကာခင္ ထြန္းလင္း ေတာက္ပ လင္းလက္ 
လာေတာ့မည့္ အလင္း ေရာင္၏ လမ္းစပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို အခ်ိန္သည္ ညအခါ အေမွာင္ 

ထု၏ ေနာက္ဆံုး သက္တမး္ ကုန္ခ်ိန္၊ ေသဆံုး က်ဆံုး ခ်ိန္လဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ 
အေရွ႕ မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းတြင္ ႏွင္းဆီနီ အေသြး အေရာင္ျဖင့္ နီရဲ ေနေသာ တက္ေနဝန္း၏ 
အားမာန္ကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္အခါ သမယသည္ ထုထည္ ႀကီးမားေသာ 
မီးေဘာလံုးႀကီး ျဖစ္သည့္ ေနမင္းႀကီး၏ ေျပာ မျပ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခမ္းနားထည္ဝါေသာ 
အရွိန္အဝါ၏ ကနဦး အစအဦးပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုအခ်ိန္အခါ သမယ တြင္ ေနမင္းႀကီးမွာ 
ေအးစက္ ေမွာင္မိုက္ေနေသာ ေလာက ကမၻာ အေမွာင္ထု ႀကီးအား မိမိ၏ အေႏြးဓါတ္။ 
အလင္းေရာင္ကို စတင္ သြန္းေလာင္း ထည့္လိုက္ေသာ အခ်ိန္လဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ 
ကိုးကြယ္ခိုလံႈေသာ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား၏ လွပ ခမ္းနားေသာ အမည္နာမ ရုပ္ပံုလႊာ 
တစ္ခုမွာ ̏ တက္ေနဝန္း ̋ ျဖစ္ပါ သည္။ စာေပ စကားႏွင့္ ေရးျပရပါမူ။ ̏ ေန အာ႐ုဏ္ ̋ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာ၏ ေနာက္ဆံုးက်မ္း ႏွစ္က်မ္း ျဖစ္ေသာ ပရာဖက္ ဇာခရိ 
ေရးသား စီရင္ေသာ ဓမၼသီခ်င္းႏွင့္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္သည္ ပေရာဖက္ မာလခိ ေရးသား 
ေသာ အေၾကာင္းအရာအား ေထာက္ခံ ပဲ့တင္ ထပ္ေစပါသည္။ မာလခိ ၄း၂ - ̏ငါ၏ နာမ 
ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သင္တို႕၌ကား တရားေတာ္ ေနမင္းသည္ အနာေပ်ာက္ေစေသာ 
အေတာင္တို႕ႏွင့္ ေပၚထြန္းေတာ္ မူမည္။ ̋ ထိုပေရာဖက္ ျပဳခ်က္သည္ ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ 
ေပၚထြန္း၊ ေမြးဖြား၊ လူ႕ဇာတိ ခံယူေတာ္မူမည့္ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားအား ရည္ညႊန္း 
ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (ေကာင္းကင္မွ ေနအာရုဏ္ သည္ ငါတို႕အေပၚသို႕ တက္ 
သျဖင့္ --- လု ၁း၇၈) ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ဘုရား ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္ ႂကြလာခ်ိန္တြင္ 
ေလာက ကမၻာႀကီးတြင္ ေမွာင္မိုက္အတိ ဖံုးလႊမ္းေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါ သည္။ သို႕အတြက္ ေၾကာင့္ 
သူသည္ ေလာကတြင္ တက္ေနဝန္းကဲ့သို႕ ေနအာ႐ုဏ္ ကဲ့သို႕ အလင္းေပးရန္ ဆင္းသက္ 
ခဲ့ပါသည္။ ေကာင္းကင္မွ ေနအာရုဏ္သည္ ငါတို႕အေပၚသို႕ တက္သျဖင့္  ေမွာင္ မိုက္ႏွင့္ 
ေသမင္း၏အရိပ္ထဲတြင္ ရွိေနသာ သူတို႕၌ အလင္းေပၚထြန္း၍ ငါတို႕အား ၿငိမ္သက္ ျခင္း 
လမ္းကို ျပလွ်က္ရွိသည္ဟု ပေရာဖက္ဥာဏ္ႏွင့္ ေဟာေလ၏။ လုကာ ၁း၇၈-၇၉။ေယာလ 
၂း၂ မိုက္မဲေသာေန႕၊ မိုးအုံ႕၍ေမွာင္မိုက္ထူထပ္ေသာေန႕ ျဖစ္ ၏။ ေနအာရုန္သည္ 
ေတာင္ထိပ္တို႕ကို ႏွံ႕ျပားသကဲ့သို႕ အမ်ားျဖစ္၍ အားႀကီးေသာ အမ်ိဳးသည္ လာ၏။
 ခ်ားလ္စ္ ဝက္စေလ ၏ သီခ်င္းစာသားထတဲြင္- 
ခရစ္ေတာ္ရွင္ ေကာင္းကင္ကို ဘုန္းႏွင့္ျပည့္ေစေသာ အရွင္ 
ခရစ္ေတာ္ရွင္ စစ္မွန္သူ တစ္ပါးတည္းေသာ အလင္းရွင္ 
     ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားေတာ္ေနမင္း ထြန္းလင္းပါ။ 
     ညနက္အေမွာင္ကို ေအာင္ပြဲခံယူေတာ္မူပါ။ 
တက္ေနဝန္းက ေကာင္းကင္မွ၊ လူသား အနီးဆံုးသို႕ ဆင္းသက္ႂကြ။ 
ေန႕ခင္း ၾကယ္စင္ ကၽြႏု္ပ္ႏွလံုးသားတြင္၊ ေပၚထြန္း ဆင္းသက္လွည့္ပါရွင္။ 
 သီခ်င္းရွင္ႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္လဲ စပ္ဆိုမည္။ ကၽြႏ္ုပ္ဝိညာဥ္ကို ေျဖာင့္မတ္ ျခင္း 
တရားေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ေစပါ။ တစ္ေန႕တာလံုး လမ္းျပမူပါ။ ။ 
(ဝန္ခံခ်က္။ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ Dayspring အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာ ဘာသာ ျပန္ဆုိ ပါသည္။) 

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

(ေပၚျပဴလာ) ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္ 
(အေျချပဳက်မ္း။ ၁တိေမာေသ ၁း၃-၇ ။ ျခားနားေသာ အယူဝါဒသစ္ကို မသြန္သင္ၾကႏွင့္--။ 
ဒ႑ာရီ စကားကို နားမေထာင္ၾကႏွင့္။ အခ်င္းခ်င္းျငင္းခံုျခင္းကို သာ၍ ျပဳစုတတ္ေသာ  - -
စာရင္း မ်ားကို ပမာဏ မျပဳၾကႏွင့္ -- ။ လူအခ်ိဳ႕တို႕သည္ ---အခ်ည္းႏွီးေသာ စကား 
ေျပာျခင္းသို႕ လႊဲသြားၾကၿပီ။ ထိုသူတို႕သည္ မိမိတို႕ ေျပာေသာအရာကို နားမလည္။ အဘယ္ 
သို႕ေသာ တရားဘက္၌ မိမိတို႕ ခိုင္မာစြာေနသည္ကို မသိဘဲလွ်က္ နိႆရည္း ဆရာ 
လုပ္ခ်င္ ၾကသည္တကား။ 
ဂလာတိ ၁း၁ဝ - လူ၏ အလိုသို႕လိုက္သေလာ။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္သို႕ လိုက္ 
သေလာ --- လူတို႕စိတ္ကို ႏူးညြတ္ေစျခင္းငွာ ရွာႀကံေသးလွ်င္ ခရစ္ေတာ္၏ အေစခံကၽြန္ 
မဟုတ္ၿပီ။ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ။ 

ယခုႏွစ္ရ႕ဲ ေပၚျပဴလာ အျဖစ္ဆံုး 
တရားေဟာ ဆရာမ်ားကေတာ့ 
ေတာင္စဥ္ ေရမရ ဗန္းစကား 
ေတြသံုးၿပီး လူ႕အႀကိဳက္ ဟာသ 
အေျပာမ်ားဆံုး ဆရာနဲ႕၊ 

လူေတြကို ဥစၥာပစၥည္းေတြနဲ႕ 
ျမဴဆြယ္ၿပီး  အမ်ိဳးမ်ိဳး  

လူ႕အႀကိဳက္ ႂကြားလံုးထုတ္ၿပီး 
တရားေဟာတဲ့ ဆရာတို႕ဘဲ 

ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။


