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     စင္ကာပူဂ်င္-၃  မင္းေအာင္သက္လြင္ 
စင္ကာပူၿမိဳ႕က တို႕ျမန္မာ၊ အလုပ္မ်ိဳးစုံလုပ္ကာ 
ရြာမွာ ရိွတဲ့ ေယာကၡမကို၊ လခ မ်ိဳးစုံ ပုိ႕တာ 
တစ္ခါပုိ႕ရင္ မေလာက္ပါ၊ ႏွစ္ခါပုိ႕လဲ မေလာက္ပါ။  
ဒီတစ္လေတာ့ မပုိ႕ေတာ့ပါ၊ ေယာကၡမႀကီးေရ တာ့တာ။ 
  စင္ကာပူၿမိဳ႕ေတာ္ထဲကုိ လူပ်ိဳႀကီးေတြ ေရာက္လာ  
  ေမေမ ႀကိဳက္တဲ့ ေခၽြးမ လုိက္ရွာ၊  ေခ်းမ်ားလြန္းလို႕မရပါ။ 
  TOTO (ထီေတြ) ထိုးလဲ မေပါက္ႏုိင္၊ ဘီယာေသာက္လဲ မေမွာက္ႏိုင္ 
  အလွဴေငြ ထည့္ေတာ့ ကပ္ေစးနဲတာ၊ အိပ္ကပ္ထဲမွာ ဘာမွ မပါ။ 
အဂၤပူၿမိဳ႕က မိျဖဴ ၊ စင္ကာပူ ေရာက္ေတာ့ ႏႈတ္ခမ္းစူ 
ရြာမွာရိွတဲ့ မိဘ က စိတ္ပူ၊ ရည္းစားေလးေတြနဲ႕ ခုိးခုိးၾကဴ 
   အရာရိွႀကီးေတြ အရမ္းေပ်ာ္၊ PR ရေတာ့ မိန္းမ ေခၚ 
   အိမ္ဝယ္ၿပီးေတာ့ အေႂကြး မဆပ္ႏုိင္၊ လခ ထုတ္ရင္ မ့ဲၿပီးမိႈင္။  
အိမ္ေဖာ္ေလးေတြ သတိထား၊ အိမ္ရွင္အလစ္မွာ ဖုန္းေခၚ 
အိမ္ရွင္သိေတာ့ အလုပ္ျပဳတ္ၿပီ၊ ရည္းစားေလးေရ တာ့တာ။ 
   ဘာလူမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာ အလုပ္လုပ္ေတြ လုပ္လုပ္  
   ကဗ်ာေတြေရးတဲ့ တို႕နဲ႕အတူ၊ ဘုရားျမတ္ အေၾကာင္းေတြ ဖြဲ႕ၾကဴ။ ။ 

-------------- 
လုိခ်င္ေသာဆု  Thian Hnem Par သဲၿမတ္မြန္ 
မိမိသခင္ ၊ ဖန္ဆင္းရွင္ကို သိပါလ်က္နဲ႔ ၊ ေဝးေဝးေရွာင္၍ 
ေငြအသျပာ ၊ သံုးဆယ္ႏွင္႔လဲ ။ ယုဒရွကာယုတ္ ၊ ဤလုိလူမ်ိဳး မျဖစ္လိုပါ…. 
မိမိသခင္ ၊ သုံးႀကိမ္ေၿမာက္ေအာင္ ျငင္းဆန္ခဲ႔ၿပီး ၊ ၾကက္တြန္သံေၾကာင္႔ 
ေဆြးျမည့္မ်က္ရည္ ၊ ေနာင္တ ရေသာ ရွင္ေပတရု ၊ ဤလုိလူမ်ိဳး မၿဖစ္လုိပါ ….. 
ေခါက္ရန္မလို ၊ Auto ပြင္႔ေသာ ရင္ခြင္တံခါး ၊ အထဲသုိ႔ေျပး 
ပူပင္ေသာက ၊ ေက်ာခုိင္းထားခဲ႔ စိမ္းလန္စုိေျပ ၊ သူ႔ၿမိဳ႕ေတာ္၌ 
အစဥ္အၿမဲ ၊ ေနလိုပါ၏။ သခင္႔လမ္းဆီ ၊ ေခၚေဆာင္ရာလုိက္ 
ျငင္းဆန္မလို ၊ ဆက္ကပ္လို၏။ ကိုယ္ေတာ္ေစရာ ၊ လုိခ်င္ေသာဆု….။ 
----------------------------------------------------------- 

ဘဝရဲ ႔အလင္းရွင္ ေယာ ၁၄း ၆။  (က.န.ခ)  နန္းရထုိက္ 
တကယ္အမွန္ပါ အသက္နဲ႔ ဆက္ေနလို႔၊ သူ႔ကို လံုးဝ မစြန္႔လႊတ္ရဲပါ 
ေမွာင္မုိက္ဖုံးလႊမ္းေနတဲ႔ ဒီကမၻာေလာကႀကီးမွာ 
ငါတေယာက္ထဲ ေလွ်ာက္သြားလို႔မျဖစ္ဘူး။ ေလာကရဲ ႔ အေမွာင္ေတြထဲမွာ  
သူသာ မရိွရင္ ငါဘယ္ေသာအခါမွ အလင္းထဲ မေရာက္ႏုိင္ဘူး။ 
ငါ႔ဘဝရဲ ႔ အရွင္သခင္ အလင္းရွင္ဟာ သူဘဲ။ 
သူသာ မရိွရင္ ငါ႔ဘဝမွာ ေမွာင္မုိက္ေနမယ္ သူသာ မရိွရင္ ငါ႔ဘဝမွာ ရႈပ္ေထြးေနမယ္ 
သူသာ ငါ႔ဘဝရဲ ႔ ခုိလွဳံရာ၊ သူသာ ငါ႔ဘဝရဲ ႔ လုံၿခံဳရာ 
သူသာ ငါ႔ဘဝရဲ ႔ ၿငိမ္သက္ၿခင္း အလင္းရွင္  
သူသာ ငါ႔ဘဝအတြက္ လမ္းခရီး သမၼာတရား။ အသက္ျဖစ္တယ္…… 
------------------------------------------ 

ေလလိႈင္းအိမ္ဖြဲ႔  သက္ထားခိုင္ 
ေလလႈိင္းသံစဥ္ ငါခုံမင္၏။ တအိမ္တက္ဆင္း…. အိမ္ဖြဲ႔ရင္းက  
ေလလိႈင္းရမၼက္ ငါတပ္မက္၏။ ခ်ိဳလြင္သံစဥ္… ငါသာဘုရင္ 
ဂုဏ္ယူဝင္႔ႂကြား…. ဖုန္းလိုင္းအိမ္မ်ား….မ်ားျပားလွ၏။ 
သာယာၾကည္လင္…. အသံရွင္အား ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္း…. အျပစ္ကင္း၏ 
မစားေကာင္း အသီး…. တားဆီးထားလည္း ဆႏၵအလုိ…. ေႁမြလိမ္ ေႁမြေကာက္ 
 

 
 
 
 
 
 

 
အကူေထာက္၍…. အေမွာင္ ကမၻာသို႔ ေရာက္ခဲ႔ရ၏။ 
သခင္ေယရႈ … ေခၚကာ ထူးသည္။ သန္႔ရွင္း ဝိညာဥ္ေတာ္ … ထိေတြ႔အလင္း 
ေပးေစျခင္းျဖင္႔ ေလလိႈင္း ဘုရင္မ ေနာင္တ ရ၍ သခင့္အိမ္ေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္း 
ဓမၼသံစဥ္ ေလလိႈင္းအိမ္ျဖင္႔ ခ်ီးမြမ္းဆပ္ကပ္ ေနာင္တ ရလွ်က္ 
ေကာင္းကင္အဖ….ေခၚကာ တ၍ ဆုေတာင္းအစဥ္ ဒူးေထာက္မည္။ 
------------------------------------------------------------------- 
မ်က္ရည္မ်ားနဲ႕အတူ(သုိ႕)ေက်းဇူးတင္ပါတယ္သခင့္စကား  JunJoy (Thomson) 
သခင္ က်ေနာ္ ေခၚတာ ၾကားပါရဲ႕လား။ 
သခင္ က်ေနာ္ ခံစားေနတာ ျမင္ပါရ႕ဲလား။ 
သခင္ က်ေနာ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဟစ္ေအာ္ေခၚေနပါေသာ္လဲ မထူးပါလား။  
ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။ သခင္ က်ေနာ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၿပိဳလဲေနပါေသာ္လဲ မျမင္ပါလား။ 
ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ။ သခင္က ေခၚရင္ ထူးတယ္ဆုိ - 
သခင္က ရွာရင္ အေတြ႕ခံတယ္ဆုိ - ။ သခင္က ေတာင္းရင္ ေပးတယ္ဆုိ - 
ဘာလုိ႕ ခုထိ အသံ မျပဳ ကိုယ္ဟန္ မျပေသးတာလ။ဲ 
ေၾသာ္ခုေတာ့ သိပါၿပီ၊ ခံစားအသိက ေလာကနဲ႕ ညိေနေလေတာ့ 
သခင့္ အသံမၾကား သခင့္ ဟန္ကုိ မျမင္ရတာပါလား။ 
တကယ္ေတာ့ သခင္က က်ေနာ့္ကုိ သြန္သင္ျခင္းေနရယ္သာပါ။ 
သခင္ ေျပာစကား တစ္ခြန္းတည္းရယ္သာပါ။ 
ငါ့သား အဖျမင္တယ္ အဖၾကားပါတယ္ 
ငါဟာ မင္းရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ေနတာပါ။ ငါ့ကုိ အေဝးႀကီးကုိ မပုိ႕ပါနဲ႕။ 
ငါသည္ ကပ္ကမၻာကုန္သည့္တုိင္ေအာင္ သင္နဲ႕ အတူရိွေနမည္တဲ့။ 
က်မိရျပန္ေပါ့ မ်က္ရည္တစ္စက္ သခင့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ သခင့္စကား။ 
------------------------------------------------------------------ 

ႏွလုံးသားအသစ္  မေလး(တပ္ႀကီးကုန္းအသင္ေးတာ္) 
ေယာဘရဲ႕သစၥာတရားကုိ အားက်မိသူ တစ္ေယာက္မုိ႕ 
ဘယ္လုိပင္ ဒုကၡေတြ႕ႀကံဳရလဲ အားမာန္ကိုတင္း 
ကုိယ္ေတာ့္ခြန္အားနဲ႕ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္ၾကား 
ယုံၾကည္ျခင္း သစၥာတရား ရင္ဝယ္ထားမွာလုိ႕ 
ဒူးေထာက္ ကတိျပဳ ေတာင္းဆုေတြျပဳခဲ့တာလဲ ငါပါဘ။ဲ 
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ေျခဖဝါးေတာ္ကို ဆံခ်ည္မွ်င္နဲ႕ ယုယစြာသုတ္သင္  
မာရိလို ခ်စ္ျခင္းမ်ိဳးကိုပင္ ႏိႈင္းယွဥ္ မမီရင္ေတာင္မွ  
ဘယ္ေလာက္ဘဲ ျဖားေယာင္းမႈနဲ႕ ႀကံဳပါေစ။ 
ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္ၾကား ခ်စ္ျခင္းတရား ပ်က္ျပယ္မသြားပါလို႕  
ဒူးေထာက္ကတိျပဳ ေတာင္းဆုေတြျပဳခဲ့တာလဲ ငါပါဘ။ဲ 
ေလေျပေလးေတြနဲ႕ လိုတရတ့ဲ ဘဝမွာ ခ်ီးမြမ္းမိတာ ေက်းွဇူးေတာ္ပါ။ 
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ခုိလံႈရာ ငါ့ဘဝရဲ႕ အေဖာ္မြန္ပါလို႕  
လူတကာေရွ႕ထား ဟစ္ႂကြားတတ္တာလဲ ငါပါဘဲ။ 
စုံစမ္းျခင္း မုန္တိုင္း ကိုယ္ေတာ္ေပးေတာ့ Why ေတြနဲ႕အတူ  
Question ေတြထုတ္ Complain ေတြလုပ္ကာ  
ကုိယ္ေတာ္အေပၚထားတဲ့ ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႕ ခ်စ္ျခင္းတရားဟာ  
ယုဒရွကာရုတ္လုိ ေဖာကျ္ပန္တတ္တာလဲ ငါပါဘ။ဲ 
ငါ၏ႏွလံုးသား အေရာင္ဘယ္လိုပင္ ေျပာင္းေျပာင္း မေန႕ ယေန႕ေနာင္ကာလ အထိ  
မေျပာင္းလဲတဲ့ သစၥာအရွင္ ေယရႈသခင္ကေတာ့ ေဖးမ လမ္းျပဆဲ ထာဝရခ်စ္ေနၿမမဲို႕  
မ်က္ရည္ေတြနဲ႕အတူ သက္ေသထူလုိ႕ အကၽြႏ္ုပ္၏ အသစ္ေသာႏွလုံးအား တစ္စုံအား 
ကုိယ္ေတာ့္လက္ဝယ္ တဖန္ျပန္လည္ အပ္ႏံွထား။ 
(စင္ကာပူရာက္ ၅ႏွစ္ျပည့္အမွတ္တရ- ) မေလး တပ္ႀကီးကုန္း-ေမွာ္ဘီ) 

trSwfpOf  ( 132)  Mo*kwfv  2012 ckESpf  "r ®'ge  ( vpOf yxr we*FaEGae Ywdkif; tcrJh jzef Ycsdonf  ) 

ighudky,fí ighpum;udk em;rcHaomoltm; tjypf pD&if 

aomol&Sdao;\/ iga[majymaompum;yif aemufqHk; 

aomaeUü xdkoltm;w&m;pD&ifvdrfhrnf/ a,m 12;48 
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ocifhpum;  2 -132

တစ္ကစ  ေကာလင္းသူ 
ျမင့္ျမင့္ပ်ံမွ အျမင္က်ယ္မယ္ ထင္တဲ့ ငါ 
အခုေတာ့လဲ ပ်ံခ့ဲေပါ့ အျမင့္ကို ။ 
ဒါေပမဲ့ ငါ ေရာက္ေနတဲ့ ဒီေနရာဟာ 
လူတကာရဲ႕ ေျခနင္းဖတ္မုိ႕ ၊ ငါ့ဘဝ အစ ဒီေလွကားမွ 
̏တစ္ ̋ မရိွဘဲ ̏ကိုး ̋ မျဖစ္ႏုိင္လို႕၊ လူတုိင္း ဘဝ ̏တစ္ ̋ က စ။  
 

Love message  Mary(ဖ်ာပုံ) 
အုိအရွင္ - ကၽြႏ္ုပ္၏ တဲအုိပ်က္ငယ္သည္ အရွင္၏ နန္းေတာ္ႀကီး က့ဲသုိ႕ ေရႊေရာင္ 
တဝင္းဝင္းႏွင့္ မႀကီးက်ယ္ မခမ္းနားေသာ္လဲ ရုိသားသန္႕စင္မႈ အမုိးအကာ မ်ားျဖင့္ 
လုံၿခံဳမႈ ရိွလွပါသည္။ 
အုိ အရွင္ - ကၽြႏ္ုပ္၏ ပုေလြအိုေလးသည္ အရွင္၏ တူရိယာမ်ားကဲ့သုိ႕ သံစဥ္ ပ်ိဳးျပက္ 
မဝင့္ထယ္ မဆန္းျပားေသာ္လဲ သစၥာတရား နရီစည္းဝါးမ်ားျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈ 
ရိွလွပါသည္။ 
အုိအရွင္- ကၽြႏ္ုပ္၏ ၿခံကေလးသည္ အရွင္၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ကဲ့သုိ႕ ပန္းေပါင္းစုံစြာ 
အ့ံမခန္း မတိမ္းမူး ေစႏုိင္ေသာ္လည္း ေမတၱာရနံ႕ ထုံသင္းပ်ံ႕စြာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ 
ရိွလွပါသည္။ 
အုိအရွင္- ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားျခင္းႏွင့္ ေသးငယ္နိမ့္က်ျခင္းတို႕မွာ ပညတ္မ်ားသာ ျဖစ္၍ 
ရာျဖတ္မွာ ႏွလံုးသား သာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း အရွင္ လက္ခံမည္ ဆုိပါလွ်င္ - - - -။ 
Oh my LORD! Come down from the chessboard. Mary(ဖ်ာပုံ) 
 

ဘုရားသခင္နဲ႕ေဝးေသာအသက္တာ     ၿမိဳ႕မိေအး 
ဆာလံ ၁၂၇ ဘုရားသခင္သည္ အိမ္ကိုေဆာက္ေတာ္ မမူလွ်င္ ေဆာက္ေသာ သူတို႕ 
သည္ အခ်ည္းႏီွး လုပ္ေဆာင္ၾက၏။ က်မ ၁၉ႏွစ္မွာ ၁ဝတန္းက်ၿပီး ေနာက္ႏွစ္ 
ဆက္မေျဖေတာ့ဘဲနဲ႕ ၁၉ႏွစ္အရြယ္က စၿပီး လူ႕ေလာကရဲ႕ ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္း 
ေငြရဖို႕ ဘယ္လို ရုန္းကန္ရတယ္။ ထမင္းနပ္မွန္ဖုိ႕ ဘယ္လုိ ေမာပန္းစြာနဲ႕ 
ရွာေဖြရတယ္ဆိုတာ သိလာခ့ဲရပါတယ္။ ရိွတာေလးနဲ႕ လွေအာင္ ဝတ္ၿပီး 
အစားခ်ိဳးၿခံေခၽြတာခဲ့ရပါတယ္။ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္ၿပီး အေမ့ကုိ လုပ္ေကၽြးခဲ့ရပါတယ္။ 
က်မ ၂၃ႏွစ္အရြယ္မွာ အိမ္ေထာင္က်ခ့ဲပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သက္ ၃ႏွစ္အထိေတာ့ 
စီးပြားေရး အဆင္ေျပၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးလဲ သာယာခ့ဲပါတယ္။ ပူပင္ေသာကလဲ 
မရိွေလာက္ေအာင္ ကင္းေဝးခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားနဲ႕လဲ ေဝးခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယ ကေလး 
ရရိွခ်ိန္မွာေတာ့ စီးပြားေရး က်ဆင္းခ့ဲပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ေခၚလွ်င္ ထူးမည္ 
ေခါက္လွ်င္ ဖြင့္မည္ ေတာင္းလွ်င္ရမည္ လုိ႕ကတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
ကတိေတာ္ကို မေစာင့္ႏုိင္ဘဲ လူလူခ်င္း အားကုိးခ်င္စိတ္ဘဲ ရိွလာခ့ဲပါတယ္။ 
ဘုရားသခင္က အနာဂါတ္ကိုပုိင္တဲ့ ဘုရားဆိုတာ ေမ့ထားခဲ့ပါတယ္။ စာတန္ ေနာက္ 
ေကာက္ ေကာက္ပါေအာင္ လုိက္ခ့ဲမိပါတယ္။ က်မရဲ႕ ဘဝကုိ ေဗဒင္ဆရာရဲ႕ 
လမ္းညႊန္မႈ အတုိင္း လုိက္နာ ခံယူပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႕ေတာင္ မေရွာင္ဘဲ 
ေစ်းေရာင္း ခ့ဲပါတယ္။ ပစၥဳပၸန္နဲ႕ အနာဂါတ္ကုိ ေဗဒင္ဆရာ လက္ထဲ အပ္ထားမိခ့ဲပါ 
တယ္။ ေစာေစာထလွ်က္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ အစာွ၏ရွာေဖြေနရေသာ္လဲ အက်ိဳးမရွိ 
အိပ္ေပ်ာ္ရေသာအခြင့္ကို ခ်စ္ေတာ္မူေသာသူအား အမွန္ေပးေတာ္မူ၏။ က်မတုိ႕ 
ဇနီးေမာင္ႏံွ မနက္အေစာႀကီး ထၿပီး ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ကိုင္ေပမ့ဲလဲ က်မတုိ႕ 
လုပ္သမွ် အခ်ည္းႏီွး သက္သက္ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ စာတန္ရဲ႕ ငယ္သားေကာင္းျဖစ္ေနခ်ိန္ 
မွာ စာတန္ေကၽြးတဲ့ ထမင္းနဲ႕ဟင္းကို မဝမလင္ မစုံမလင္နဲ႕ စားေနရပါတယ္။ 
က်မတုိ႕ ဇနီးေမာင္ႏံွဟာ သူမ်ား မစားခ်င္လို႕ လႊင့္ပစ္ထားတဲ့ ဝက္စာအုိးထဲက 
ထမင္းၾကမ္း ခဲသိုးကို ေရျပန္ေဆးၿပီး ျပန္ခ်က္စားရတဲ့ ဘဝကုိ ေရာက္ခ့ဲရပါတယ္။ 
အိမ္ေထာင္ေရးလဲ မသာယာေတာ့ပါဘူး။ ခလုတ္ထိမွ အမိတ ဆုိသလုိ ဘုရားထံကို 
ျပန္အားကုိး လာခ့ဲရပါတယ္။။ က်မတို႕ ဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ေယာက္ ျပန္သံုးသပ္မိၿပီး 
ဘုရားသခင္ထံ ေျခဦးလွည့္လာမိခ့ဲပါတယ္။ ႂကြယ္ဝခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵေလးနဲ႕ စာတန္ 
ေနာက္ လုိက္ခ့ဲမိတယ္။ ဒါကုိ သိတဲ့ ဘုရားသခင္က က်မတုိ႕ကုိ ကာကြယ္ၿပီး 
ေျခေတာ္ရင္းမွာ ျပန္လည္တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ ေစခ့ဲပါတယ္။ ၿငိမ္သက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ 
ျခင္းေတြကို ျပန္ေပးသနားခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားရွင္နဲ႕ နီးေသာ အသက္တာကုိ ျပန္ 
ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ က်မတုိ႕ အသက္တာလုိ အားကုိး မမွားဖုိ႕ သတိေပး 
သက္ေသခံ လိုက္ပါတယ္။  ။ ၿမိဳ႕မိေအး 

True Love  ေနာ္အဲ (ကိုင္းၿပင္ႀကီး ကရင္ႏွစ္ၿခင္း အသင္းေတာ္) 
၁ ေကာ ၁၃း၁၃။ ယခုတြင္ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေျမႇာ္လင့္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း ဤသုံးပါး 
တည္လွ်က္ ရိွ၏။ ဤသုံးပါးတို ႔တြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အျမတ္ဆုံးျဖစ္သတည္း။ 
      ကၽြန္မရဲ႕ အသက္တာတြင္ သင္းအုပ္ဆရာေတြရဲ႕ တရားေဟာခ်က္ေတြကို 
ၿပန္သံုးသပ္ ၾကည္႔တ႔ဲအခါမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ ဆရာေတြက Love အေၾကာင္းကို တရားေဟာ 
ၾကပါတယ္.. အဲဒီအထဲမွာ Love ( ၃ ) မ်ိဳးရိွတ႔ဲအေၾကာင္းေဟာၾကတယ္.. 
      (၁) Agape Love (၂) 528 Love နဲ႔ (၃) 1500 Love တုိ႔ၿဖစ္ၿပီး အဆင္႔အတန္း 
မခြဲၿခားဘဲ အၿမတ္ဆံုးနဲ႔ တန္းဖုိးၿဖတ္လုိ႔မရတဲ့ အခ်စ္ကေတာ႔ နံပါတ္(၁) မွာ 
ေနရာယူတ႔ဲ Agape Love ပဲၿဖစ္တယ္ဆိုတာ ဥပမာ အတိအက်နဲ႔ ေဟာၾကပါတယ္..။      
ဒီအေၾကာင္းကို အရင္က ၾကားဖူးေပခဲ႔လို႔ အေရးမၾကီးဘူးလို႔ဘဲ မွတ္ၿပီး 
မၿမည္းစမ္းခ႔ဲပါဘူး။ အခု ကၽြန္မအသက္ (၃၁) ႏွစ္ေရာက္မွဘဲ Agape Love ကုိ 
လက္ေတြ႔ ခံစားမိပါေတာ႔တယ္.. 
     ကၽြန္မအသက္ ၂၄ႏွစ္အရြယ္မွစၿပီး ရည္းစားထားပါတယ္.. လက္ဦးဆရာ မိနဲ႔ဖ ရဲ႕ 
သြန္သင္မွဳေၾကာင္႔ ကိုယ္႔လူမ်ိဳး ကုိယ္႔ဘာသာက တကယ္ဘဲ မြန္ၿမတ္ေၾကာင္း 
သြန္သင္ သည့္အတြက္ အယူသီးေနသည္႔ ကၽြန္မရဲ ႔ အသိကေလးက ကိုယ္႔လူမ်ိဳး 
ကုိယ္႔ ဘာသာတူသူ ကုိဘဲ ဇကာတင္ေရြးၿပီး ခ်စ္ခဲ႔တယ္.. ၂ႏွစ္နဲ႔၄လ အၾကာမွာေတာ႔ 
ငါ နင္႔ကုိ အေပ်ာ္ဘဲခ်စ္တယ္တ႔ဲ .. ေၿပာရက္လုိက္တာ ခ်စ္သူရယ္.. ဒါနဲ႔ ရည္းစားဦးမုိ႔ 
ခြင္႔လႊတ္လွ်က္ စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ လမ္းခြဲခဲ႔ပါတယ္.. 
     S’pore ေရာက္ေတာ႔ ဒုတိယရည္းစား ထားၿပန္မိတယ္.. 1st time off day မရိွလို႔ 
၁ႏွစ္ၿပည္႔မွ ဖုန္းကေလးနဲ႔ အသိမိတ္ေဆြေတြနဲ႔ စကားေၿပာရင္း ၿမန္မာႏုိင္ငံကို ၿပန္ဖုိ႔ 
အလုိ ၂လမွာ ခ်စ္ခဲ႔မိၿပန္တယ္. အတူ မသြားမလာဘူးေတာ႔ သူ႔အေၾကာင္းကုိ 
အခ်ိန္တို အတြင္း ဘာမွ မသိခဲ႔ရဘူး. လူမ်ိဳး မတူေသာ္လည္း ဘာသာတူၿဖစ္ၿပီး 
ဘာသာေရးကုိ အင္မတန္ တန္းဖုိးထားသူ က်မ္းစာနဲ႔ဘုရား အေၾကာင္းကို 
တတြတ္တြတ္ ေၿပာေနသူမုိ႔ ယံုၾကည္ၿပီးခ်စ္ခ႔ဲမိတယ္. ညီမေလး ၿပန္ထားေနာ္ (၃)လ 
ၾကာရင္ အစ္ကုိၿပန္လာ လက္ထပ္မယ္တ႔ဲ (၉)လ ၾကာေတာ႔ ဒီ S’pore မွာဘဲ 
ဘာသာတူ လူမ်ိဳးကြဲ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္နဲ႔ လက္ထပ္သြားၾကတယ္.. 
      ၂ ထပ္ဆင္႔ က်န္ရစ္ဘ၀နဲ႔ S’pore  Nursing Home မွာ အလုပ္ရဘုိ႔ ဘ၀င္ၿမင္႔စြာ 
ၾကိဳးစားရင္းနဲ႔ လူမ်ိဳးတူ ဘာသာတူတ႔ဲ ( Agent ေယာင္ေယာင္ ဘာေယာင္ေယာင္) 
အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ကုိ ယံုၾကည္အားကုိးမိလို႔ ပုိက္ဆံ ၂၈သိန္း အလိမ္ခံ 
ခဲ႔ရၿပန္တယ္္။ ဒီလုိနဲ႔ဘဲ S’pore (--)ဘုရားေက်ာင္းက ဆရာမ တစ္ေယာက္ရဲ႕ 
ကူညီမွဳေၾကာင္႔ အိမ္အကူ အလုပ္နဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ၿပန္လာခဲ႔တယ္.. အခုလက္ရိွ 
အလုပ္မွာ (၃)ႏွစ္ေၿမာက္အထိ ဘုရားသခင္က ကၽြန္မကို ေကာင္းခ်ီး မုိးေရ တစက္ 
တစက္ ခ်ေပးေနပါတယ္။ 
     ဒီလုိေကာင္းၾကီး ခံစားရေသာ္လည္း ေကာင္းၾကီး ေပးေနတဲ႔ ဘုရားကုိ မသိေယာင္ 
ေဆာင္ ဥပကၡာၿပဳထားၿပီး ကၽြန္မနဲ႔လူမ်ိဳး ဘာသာၿခားတဲ႔ အစ္ကို တစ္ေယာက္ကို 
အေဒၚရဲ႕ အကူအညီေၾကာင္႔ ခ်စ္မိၿပန္တယ္။ ၁၀လၾကာအထိ ခ်စ္ခဲ႔ၾကၿပီးသူ႔ရဲ႕ 
ဆႏၵကုိ မၿဖည္႔ဆည္းေပးဘဲ ကိုယ္႔ရဲ႕ဆႏၵၿဖစ္တ႔ဲ ပုိက္ဆံအေႂကြး ေက်ေရးကုိသာ 
ၿဖည့္ဆည္း ေစခ်င္ခဲ႔တာမုိ႔ လူသားထဲက လူသားၿဖစ္တ႔ဲ သူေလးကလည္း ထြက္ေၿပး 
ေပါက္ေလး ေဖြရွာေနတယ္ဆိုဘဲ ခ်စ္သူတို႔ရယ္။ 
     ေကာင္းခ်ီး ခံစားရေသာ္လည္း အလုိၾကီးတ႔ဲ ကၽြန္မ ခံစားရေကာင္းၾကီး မဂၤလာကို 
တစ္ခုၿပီး တစ္ခုမေရတြက္ဘဲ အေႂကြး၂၈သိန္း အတုိးေတြနဲ႔ ၂ႏွစ္ အတြင္း ဆပ္ေသာ္ 
လည္း မေက်ႏုိင္ေသးေသာေၾကာင္႔ အၿမန္ေက်ေစခ်င္တ႔ဲ ဆႏၵနဲ႔ လူသားေတြကို 
အားကုိး ဆဲမုိ႔ သြန္သင္ၿခင္းကုိို ခံရၿပန္တယ္။ ေဆြမ်ိဳး မိတ္ေဆြနဲ႔ ခ်စ္သူဆုိတ႔ဲ လူသား 
ေတြကို အကူအညီ ၾကိဳးစားေတာင္းခဲ႔လို႔ ၁၅၀၀အခ်စ္ မေၿပာနဲ႔ ၅၂၈အခ်စ္ေတြေတာင္ 
ဗလာ ၿဖစ္သြားခဲ႔တယ္. 
     ခ်စ္သူက ထြက္ေၿပးေပါက္ရွာေတာ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ အကူအညီေတာင္းၿပန္ေရာ 
ဒါနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က မမရယ္ ဆရာ(--) ဆီမွာ ေငြေခ်းၿပီး နင္႔အေႂကြး 
ဆပ္ပါလား တ႔ဲ။ ေကာင္းလိုက္တ႔ဲ အၾကံေပးခ်က္နဲ႔ ေခါင္းေရွာင္သြားတယ္ ကၽြန္မ 
ေတာင္ အဒဲီအၾကံကုိ မၾကံစည္မိဘူး။ 
    ဒါနဲ႔ ေလအိုး ဆုိတ႔ဲ သူငယ္ခ်င္း ကေတာ႔ ေကာက္ရိုးမီးလို ဟုန္းဟုန္းေတာက္ၿပီး 
ေႂကြးကူဆပ္ ေပးမယ္တ႔ဲ။ ကၽြန္မ သူ႔ကုိ ေတာင္းထားတဲ႔ ေငြပမာဏက အရမ္း 
မ်ားတယ္ေလ။ စကၤာပူေငြ(၃၀၀၀) ၿဖစ္တ႔ဲ အတြက္ နင္႔ကိုငါ ကူညီႏုိင္ပါ႔မလားလို႔ 
ကၽြန္မကို အၿမဲေမးတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ေလအုိးေလးက (၃၀၀၀) မရလည္း ရသေလာက္ 
ေတာ႔ ကူညီမယ္တ႔ဲ။ ကၽြန္မကလည္း နင္ မကူညီ ႏုိင္ရင္ေတာ႔ ငါကုိေၿပာ ထြက္ 
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မေၿပးနဲ႔ လို႔ သူ႔ကုိ ထပ္ေၿပာပါတယ္။ ေလအုိးက သူငယ္ခ်င္းေတြဘဲ အရူး မုိ႔လို႔ 
ထြက္ေၿပး ရမွာလားတ႔ဲ။ အေႂကြးဆပ္ဘို႔ ၁လ အလုိမွာေတာ႔ အရူးလား အေကာင္း 
လားေတာ႔ မသိဘူး ေလအိုး ေၿပးတာ လုိက္ဖမ္းလုိ႔ မမိေတာ႔ဘူး။ ေဆြမ်ိဳးမ်ား 
ကလည္း ကၽြန္မ အသံကုိ ၾကားရင္ေတာင္ ေရွာင္ေလေ၀းေ၀း မူးယစ္ေဆး ကၽြန္မကို 
ဘိန္းၿဖဴ ထက္ေတာင္ ပုိေၾကာက္ေသး။ 
    ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ၿမင္ဖုိ႔ ဘုရားသခင္ကုိ ပထမဆုံး ေနရာမွာ 
မထားေလသမွ် ေခ်ာက္ထဲ က်တာ ခ်ည္းဘဲ။ ဒီလုိၿဖစ္ ရတာ 
ဘုရားသခင္ကို ဥပကၡာ ၿပဳထားလုိ႔ ကၽြန္မကုိ ဘုရားသခင္ 
သြန္သင္ေနတယ္။ စိတ္ပ်က္ပ်က္နဲ႔ ထိုင္မွိဳင္ၿပီး စာအုပ္ပုံ ထဲက စာ 
တစ္အုပ္ကို စိတ္ေၿပလက္ေပ်ာက္ ဖြင္႔ဖတ္လိုက္ေတာ႔ ဘုရားသခင္ 
ကၽြန္မကို စကားေၿပာ ေနတယ္ “ You’ll Never Walk Alone” ဘယ္ခါမွ 
အထီးက်န္စြာ မေလွ်ာက္လွမ္းရ ဆုိတ႔ဲ စာတန္းေလးကုိ ေတြ႔ၿပီး စိတ္၀င္စားလိုု႔ 
ဆက္ဖတ္ေတာ႔ ေဟၿဗဲ ၁၃း၅ သင္တုိ႔၏ က်င္႔ၾကံ ၿပဳမွဳၿခင္းသည္ ေငြကုိ 
တပ္မက္ၿခင္းႏွင္႔ ကင္းလြတ္၍ ကုိယ္၌ရိွေသာ ဥစၥာႏွင္႔ ေရာင္႔ရၿဲခင္း ရိွၾကေလာ႔။ 
အေၾကာင္းမူကား ငါသည္ သင္႔ကုိ အလွ်င္း ပစ္၍မထားဟု ဂတိေတာ္ ရိွ၏။ 
ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားမွာ စုိးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ ႔ စရာ လံုး၀ မလို။ လူတို႔ ၿပစ္တင္ 
ေ၀ဖန္ သည္႔တုိင္၊ မိတ္ေဆြမ်ား စြန္႔သြား သည္႔တုိင္ အေၿခအေန အရပ္ရပ္ေၾကာင္႔ 
ခ်စ္သူမ်ားႏွင္႔ ေကြကြင္း ရသည္႔တုိင္ ကၽြန္မ ဘယ္ခါမွ အထီးမက်န္ပါ ဆိုဒါကုိ ကၽြန္မ 
သိလိုက္ ရတယ္။ အႏွစ္ မရိွဘဲ အကာသာ သရုပ္ေဆာင္ ေကာင္းတ႔ဲ လူသားကုိ 
ဘယ္လုိ ဘယ္ေနရာမွာမွ အားကုိး လုိ႔မရဘူး ဆိုဒါ ကၽြြန္မ အသက္(၃၁)ႏွစ္မွ 
ေကာင္းေကာင္းသိ ရတယ္။    
 သတိ - ခ်စ္သူတုိ႔ အခ်စ္ ေပါတဲ႔ ဒီေခတ္ ၾကီးမွာ အခ်စ္စစ္ တကယ္ရွား တယ္ေနာ္။ 
     ကုိယ္႔ရဲ ႔ ရညမွ္န္းခ်က္ ပန္းတိုင္ ေရာက္ေအာင္ ကူညီမစ ေယာင္ေဆာင္ ေနတဲ႔ 
သူေတြကို ဂရုမစုိက္ မိေစရန္ ကုိယ္လိုရာ ပန္းတိုင္ဆီ တန္းတန္းမတ္မတ္ 
ဆက္ေလွ်ာက္ကာ ခလုတ္ေသာ္၄င္း၊ ေခ်ာက္ေသာ္၄င္း ေတြ႕ႀကံဳ မိရင္ ခဏရပ္ ၿပီး 
ဘုရားသခင္ကို ကုိယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္း ရိွသေလာက္ လုံး၀ အားကုိး ၾကပါ။ အခ်စ္စစ္ ကို 
တကယ္ ရရိွမွာ အမွန္ ပါပဲ။ တဏွာန႔ဲ ပါ၀ါ ထဲမွာ ကိုယ္႔သက္ေသ ခံခ်က္ မပါမိေစဘို႔နဲ႔ 
စစ္မွန္တ႔ဲ အခ်စ္ကုိ ထာ၀ရ ပုိင္ဆိုင္ ရဘုိ႔ - 
ဧဖက္ ၅း၅  မတရားေသာ ေမထုန္၌ မီွ၀ဲ ေသာသူ ၊ ညစ္ညဴးစြာ ၿပဳေသာသူ၊ ရုပ္တုကို 
ကုိးကြယ္ေသာသူူ ၿဖစ္ေသာ ေလာဘ လြန္က်ဴးေသာသူ တစုံ တေယာက္မွ် 
ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံ၌ အေမြ မခံရသည္ကို သင္တို႔ သိၾက၏။ လုိ႔ 
သခင္ခရစ္ေတာ္ ေၿပာထားပါတယ္။ 
ဧဖက္ ၅း၂၆-၂၇ မွာ အၿပစ္အနာအဆာ ကင္းၿပီး အတြန္႔အေၾက မရိွ အညစ္အေၾကး 
မရိွဘဲ အဆင္သင္႔ ၿဖစ္ေနတဲ႔ သန္႔ရွင္းတ႔ဲ လူကုိဘဲ ေခၚဘို႔ ဘူရားသခင္ လာမွာ 
ၿဖစ္တယ္တ႔ဲ။ ဒါေၾကာင္႔ ဘုရားသခင္ ေနာက္ကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လုိက္ခ်င္ရင္ 
ကၽြန္မလို လူေတြကုိဘဲ အားကုိးၿပီး ဘုရားကို ဥပကၡာ မၿပဳမိဖုိ႔ သတိေပးပါရေစ။ 
     ဘုရားသခင္ကုိ ဂရုမစုိက္ မိတ႔ဲ အခ်ိန္ေလး မွာေတာင္ ဘုရားက ကၽြန္မကို လံုး၀ 
မစြန္႔ဘူး။ ဘာေၾကာင္႔လဲ ဆုိေတာ႔ Soup နဲ႔ Vegetables ကို အဓိက စားၿပီး Rice နဲ႔ 
Porriage ကုိသာ တခါတေလ စားတဲ႔ အိမ္ရွင္ ၂ ေယာက္ထဲ ရိွတ႔ဲ အိမ္မွာ ကၽြန္မ 
ၾကိဳက္တဲ႔ ငါးပိရည္ၾကိဳန႔ဲ ထမင္းကို ဗုိက္ဝေအာင္ တေန႔၂ၾကိမ္ ခုိးစားခြင္႔ 
ေပးသည္သာမက ေကာင္းခ်ီးမုိးေရကို ပုံမွန္ တစက္တစက္ ခ်ေပးေနဆဲမို႔ 
ေက်းဇူးတင္တယ္ သခင္ရယ္။ ဒီေတာ႔မွ Agape Love က တကယ္႔ကုိ တန္ဖုိးရိွတ႔ဲ 
အရာ ဆုိတာ ကၽြန္မ လက္ေတြ႔ ခံစားရပါေတာ႔တယ္။ 
ခ်စ္သူတုိ႔လည္း … စစ္မွန္တ႔ဲ အခ်စ္ကုိ ပုိင္ဆိုင္ရတ႔ဲ သူေလးမ်ားၿဖစ္ၿပီး သန္႔ရွင္းသူကုိ 
လာေခၚတဲ႔ သခင္႔ ေနာက္ကုိ ေပ်ာ္ပါးစြာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ပါေစ။ ေနာ္အဲ (ကိုင္းၿပင္ႀကီး 
ကရင္ႏွစ္ၿခင္း အသင္းေတာ္) ဆရာစံသာသနာနယ္။ 
 

ယုံၾကည္ျခင္းျဖင္႔ဆုေတာင္းျခင္း (Naw Hel Lay Say) 
စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမ႔ဲ ႏွင္႔ယံုၾကည္၍ ဆုေတာင္းၾကေလာ႔။ မႆဲ ၂၁ း ၂၂ 
     ေရွ႕ဦးစြာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါ၏။ 
သခင္႔စကား စာေစာင္ ကေန သက္ေသခံခြင္႔ ရတ႔ဲ အတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္မ (S’pore) ကုိ ေရာက္တာ (၁၁)လ ရိွပါၿပီ။ 
ကၽြန္မ (S’pore) ကုိ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္နဲ႔ ေရာက္ခဲ႔ တာပါ။ ကၽြန္မမွာ 
(Agency) မရိွပါဘူး။ ကၽြန္မ စာေမးပြေဲၿဖဖို႔ အစစအရာရာ ကူညီ ေပးတဲ႔ အစ္မႏွင္႔ 

သူမရဲ ႔ အလုပ္ခန္႔ထားသူ အားလုံးကို သခင္႔စကား စာေစာင္ေလးမွ တဆင္႔ 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင္႔ ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီး ေပးပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္း 
လုိက္ပါတယ္။ 
     ကၽြန္မရဲ႕ သက္ေသခံခ်က္ကေတာ႔ လြန္ခဲ႔တ႔ဲ ၂၀၀၄ခုႏွစ္က ကၽြန္မ (၄)တန္း 

စာေမးပြဲ ေၿဖၿပီး ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ ကၽြန္မ အရမ္းလွခ်င္ လြန္းလို႔ နား 
အေပါက္ ေဖာက္လိုက္ပါတယ္။ အဒဲီ ရက္ပုိင္းမွာ ကၽြန္မတို႔ရြာ အလွဴ 

အစည္းအေ၀းပြဲ တစ္ခုမွာ ကၽြန္မတုိ႔ ကေလးတသုိက္ က်မ္းစာၿပိဳင္ရမွာ 
ၿဖစ္ပါတယ္။ အဒဲီ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မရဲ ႔ နားက အနာမက်က္ဘဲ 
ေသြးေတြက်ၿပီး ေရာင္ကိုင္း ေနပါတယ္္။ က်မ္းစာ က်င္႔ရင္းနဲ႔လည္း 
ေသြးေတြက က်ေနတယ္။ 
ကၽြန္မ နဲနဲလည္း ရွက္မိတယ္။ အဒဲါနဲ႔ ဒီလုိ ေန႔ညမွာ က်မ္းစာက 

ၿပိဳင္ရေတာ႔မယ္။ ေသြးေတြက က်တာ မစဲေသးဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ကၽြန္မ ဆုေတာင္း 
လုိက္တယ္။ ဒီကေန႔ ည မတိုင္ခင္ ယခုခ်က္ခ်င္း ေပ်ာက္ေအာင္ ကုေပးရင္ 
ဒီတစ္သက္လံုး နားအေပါက္ မေဖာက္ေတာ႔ဘူးလို႔ ဆုေတာင္းၿပီး သက္ေသခံမယ္လုိ႔ 
ကတိေပးလိုက္ပါတယ္။ တကယ္လည္း တညေနတည္းမွာဘဲ ေပ်ာက္သြားတယ္။ 
တကယ္ပါဘဲ ကၽြန္မ ေၿပာ မၿပတတ္ေအာင္ကိုပဲ အံၾသမိပါတယ္။ ပင္ကို ပကတိ 
အတုိင္း အနာမရွိ ေသြးမက်ဘဲ ေပ်ာက္သြားပါတယ္။ 
     ေနာက္ထပ္ တခုကေတာ႔ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္(ဧၿပီ)လ ေလာက္မွာ ေႏြရာသီ လူငယ္ 
အားသစ္ ေလာင္း သင္တန္း တခုရိွပါတယ္။ အဒီဲ သင္တန္းကို ကၽြန္မ အရမ္း 
တက္ခ်င္တယ္ အသင္းေတာ္ကို နာမည္စာရင္း ေပးၿပီး အိမ္က မိဘကုိ ၿပန္ေၿပာတယ္။ 
အဒဲါနဲ႔ အေဖနဲ႔ ရန္ျဖစ္ပါေလေရာဘ။ဲ အေဖက မသြား ရဘူးတ႔ဲ။ ကၽြန္မ အရမ္း 
တက္ခ်င္လို႔ အေဖ မသြားခိုင္းလည္း ကၽြန္မ အထုတ္ထုပ္ၿပီး သြားလုိက္တယ္။ 
လက္ထဲမွာ မုန္႔ဖုိး မေၿပာနဲ႔ အလွဴေငြ တၿပားမွ မပါဘူး။ ကၽြန္မ လမ္းသြားရင္း ဆု 
ေတာင္းတယ္။ ဒီသင္တန္းကို ကၽြန္မ အရမ္းတက္ခ်င္တယ္ အခက္အခဲ အမ်ားၾကီးကုိ 
ေက်ာ္ၿဖတ္ၿပီးမွ လာခဲ႔ရတယ္။ အလွဴေငြလည္း မပါခဲ႔ပါဘူးလို႔ ဆုေတာင္းၿပီး ဒီ 
သင္တန္းမွာ ဘုရားသခင္ရဲ ႔ ေက်းဇူးေတာ္ အလုိေတာ္ေၾကာင္႔ ကၽြန္မ အမ်ိဳးသမီး အ 
ေကာင္းဆုံး ဆုကို ရရိွခဲ႔ရင္ သက္ေသခံမယ္လုိ႔ ကတိေပးလိုက္ ပါတယ္။ 
     ေနာက္တခုကေတာ႔ ကၽြန္မ ဒီစကၤာပူကို ေရာက္ေရာက္ခ်င္းတုန္းက လစာ 
(၃၅၀)ဘဲ ရပါတယ္။ (ရ)လ ေလာက္ၾကာေတာ႔ အလုပ္အရမ္း ၾကိဳးစားၿပီး ဘုရားသခင္ 
ဆီ ဆုေတာင္းတယ္။ ဆုေတာင္းခ်က္ကေတာ႔ ဒီလမွာ ကၽြန္မကို လစာ(၄၀၀)အထိတုိး 
ေပးရင္ ဒီလရဲ ႔ လစာကုိ ကၽြန္မတို႔ရဲ ႔ ဘုရားေက်ာင္းကုိ ေပးလိုက္မယ္။ တကယ္ပါဘဲ 
လကုန္ေတာ႔ ကၽြန္မရဲ႔ သူေဌးမက လစာ(၅၀)ထပ္တုိးေပးပါတယ္။ ကတိၿပဳထားတဲ႔ 
အတုိင္း ဘုရားေက်ာင္းကို ပုိ႔ေပးလုိက္ပါတယ္။ သက္ေသခံမယ္လုိ႔ ကတိေပးထားတဲ႔ 
အတြက္ ယခုသက္ေသခံပါတယ္။ 
     ေနာက္ထပ္တခု ရိွပါေသးတယ္ ကၽြန္မဒီ (စကၤာပူ)ကုိ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း (၂)ရက္ 
ေလာက္တုန္းက ကၽြန္မ ရင္သား တစ္ဖက္ နာၿပီး ေရာင္ၿပီး အၾကီးၾကီးၿဖစ္ လာပါတယ္။ 
Cancer ၿဖစ္ခ်င္ တာလားေတာ႔ မသိဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ကၽြန္မ ဆုေတာင္းရင္း ေဆးေသာက္၊ 
ေဆးလိမ္းရင္း နဲ႔ ေပ်ာက္သြား ပါတယ္ ၿပီးခဲ႔တ႔ဲ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႔ 
ညဘက္ ကၽြန္မ ေရခ်ိဳးရင္း ဘယ္လုိ ထိမိလည္း မသိဘူး တအားနာတယ္။ အဒဲါနဲ႔ 
ကၽြန္မ ေသခ်ာၾကည္႔ေတာ႔ အက်ိတ္ကေလးလုိ ေသးေသးေလး တစ္ခုက အရမ္း 
နာတယ္ ဒါနဲ႔ ကၽြန္မ ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ငုိရင္း မ ဲႆ ၂၁း ၁၈-၂၂ ဖတ္ၿပီး ဆုေတာင္း 
တယ္။ အဒီဲ အခ်ိန္မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြ အစ္မေတြကုိ ေၿပာၿပဖို႔လည္း ဖုန္းထဲမွာ 
ပုိက္ဆံက မရိွေတာ႔ဘူး။ ကၽြန္မ ၿမန္ၿမန္ ေရခ်ိဳးခန္း ထဲကေနထြက္ လာၿပီး ေဆးဘူး 
ေတြ ရွာၾကည့္တယ္။ ကၽြန္မမွာ တုိင္းရင္းေဆး တစ္ခ်ိဳ႕ ရိွပါတယ္။ ေဆးအညႊန္း ၾကည္႔ 
လုိက္ေတာ႔ ႏုိ႕နာ၊ ႏုိ႕က်ိတ္၊ ႏုိ႕ေခ်ာင္းပိတ္ တို႔ပါပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္မ အၿပင္း အထန္ 
ဆုေတာင္းၿပီး လိမ္းလိုက္တယ္။ ေပ်ာက္ရင္ သက္ေသခံမယ္လို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ 
တကယ္ပါဘဲ မရိွေတာ႔ သေလာက္ မနာေတာ႔ သေလာက္ ေပ်ာက္သြားပါၿပီး။  
     ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဘုရားသခင္၏ တန္ခုိးေတာ္ႏွင္႔ ေက်းဇူးေတာ္ဟာ ၾကီးမားလွပါတယ္။ 
ဘုရားသခင္ဟာ သူ႕သားသမီးေတြကုိ ေကာင္းၾကီး မ်ားစြာႏွင္႔ ဖန္ဆင္းလုိက္ပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ႔ အခုလို ကၽြန္မတို႔ ေက်ာ္ၿဖတ္လာရတဲ႔ အခက္အခဲေတြ၊ ခံစားရတဲ႔ ေရာဂါ 
ေဝဒနာ ေတြဟာ အၿပစ္ေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး သူ႔ရဲ ႔ တန္ခုိးေတာ္ ထင္ရွားဘို႔ ႏွင္႔ 

သူ႔ကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ႔ ယုံၾကည္ၿပီး ဆုေတာင္းဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္/မ တုိ႔ကို စမ္းသပ္ 
တာပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ခ်စ္ေသာ ယံုၾကည္သူမ်ား အားလုံးကို တုိက္တြန္း၊ႏိႈးေဆာ္၊ ေဝငွ 
ခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္/မ တို႔ရဲ ႔ ယံုၾကည္ၿခင္းဟာ မိရုိးဖလာ အတုိင္း ယုံၾကည္မႈမ်ိဳး 
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မဟုတ္ဘဲနဲ႔ မိမိကိုယ္တိုင္ စိတ္ႏွလံုး အႂကြင္းမဲ႔ ယုံၾကည္ ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္ အပ္ႏံွ 
ပါလို႕ တုိက္တြန္း၊ ႏိႈးေဆာ္၊ ေဝငွရင္း သက္ေသခံ လိုက္ပါတယ္။ (Naw Hel Lay Say) 

 

တစ္ႏွစ္ျပည္႔ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းသက္ေသခံခ်က္ ေရႊသန္းဦး  
             ေရွ႕ဦးစြာ ကၽြန္မအား စကၤာပူနိဳင္ငံ သို႔ေရာက္ရိွလာေအာင္ ပုိ႔ေဆာင္ ေပးေသာ 

အသက္ရွင္ေတာ္ မူေသာ ထာ၀ရဘုရား သခင္အား အထူးေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။ 
      ကၽြန္မဟာ နိဳင္ငံၿခား သြားဖို႔္ အဂၤလိပ္စကား ေၿပာဖို႔ 
ဘယ္တုန္းကမွ စိတ္မ၀င္စား ခဲ႔ပါဘူး။ ကၽြန္မ စိတ္မ၀င္စား 
တ႔ဲအရာေတြကို စိတ္၀င္စား လာေအာင္ ဘုရားသခင္က 
ၿပဳၿပင္သြန္သင္ ခဲ႔ပတယ္။ ၂၀၀၉ ဧၿပီလမွာ ပဲခူးၿမိဳ႕မွာ ဖြင္႔လွစ္တဲ႔ 
W.P Youth for Christ အဂၤလိပ္စာ အခမဲ႔ စာသင္၀ုိင္းကို 
တက္ေရာက္ဖုိ႔ ကၽြန္မ ေရြးခ်ယ္ၿခင္း ခံရပါတယ္။ စကၤာပူမွ ဆရာမမ်ား 
သြားေရာက္ သင္ၾကားၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္း ကာလ ၁ပတ္မွာ ဆရာမမ်ားက 
၃ရက္ သင္ၾကားၿပီး က်န္ရက္မွာ ကၽြန္မတို႔ ေရွ႕ထြက္ၿပီး လက္ေတြ ႔ သင္ၾကားၿပ 
ရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကား မေၿပာတတ္တ႔ဲ ကၽြန္မ ပုံၿပင္ ဖတ္ၿခင္းၿဖင္႔ သင္တန္းကာလ 
ၿပီးခဲ႔ ပါတယ္။  ဒုတိယႏွစ္ ဆက္ မတက္ဘုိ႔ ကၽြန္မ ဆုံးၿဖတ္ ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပးမဲ႔ 
ဒုတိယႏွစ္ တက္ခါနီးမွာ အဂၤလိပ္ စကား ေၿပာ တတ္တ႔ဲ အေဒၚ တစ္ေယာက္က 
သြားပါ။ ငါလိုက္ၿပီး နင့္ကို ကူညီမယ္။ စာေတြက ကေလးေတြ အတြက္ 
အက်ိဳးရိွတယ္လုိ႔ ဆုိ လာသၿဖင္႔ ဒုတိယႏွစ္ကို လူအားကိုးနဲ႔ တက္ေရာက္ ၿဖစ္ပါတယ္။ 
အဂၤလိပ္စကား မေၿပာတတ္လို႔ လူအားကုိး နဲ႔ တက္ေရာက္ ခဲ႔တ႔ဲ ကၽြန္မဟာ 
လူအမ်ားရဲ႕ ေရွ႕မွာ ကုိးရိုးကားယား ၿဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ကၽြန္မ အဂၤလိပ္ စကားေၿပာ 
တတ္ခ်င္လာတယ္။ စကားေၿပာတတ္ဘုိ႔ ပုိက္ဆံက မရိွ ကေလး ၃ေယာက္ရဲ ႔ 
ပညာေရး၊ ဒီၾကားထဲ ကေလး၃ေယာက္လုံး ၿပိဳင္တူဖ်ား မွဳေၾကာင္႔ ၁လလုံး 
အေၾကြးကတင္။ ဘယ္လုိလုပ္ရမလ။ဲ စကၤာပူ လာဖုိ႔ စဥ္စားေတာ႔ စကၤာပူမွာ လာ 
အလုပ္လုပ္တ႔ဲ သူေတြ အခက္အခဲ ေၿမာက္မ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ ရတ႔ဲ အေၾကာင္း 
ၾကားရတယ္။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္မ ကေလး၃ေယာက္ အတြက္ လာေရာက္ ဆုေတာင္း ေပးတဲ႔ 
ဦးေလး သင္းေထာက္ၾကီးကို ကၽြန္မ စကၤာပူမွာ သြားအလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္ ဘုရား 
အလုိက် ေဆးစစ္တ႔ဲ အခါ ေအာင္ဖုိ႔ ဆုေတာင္းေပးပါ ဆိုေတာ႔ သူတို႔ တေတြ 
ဆုေတာင္း ေပးတယ္။ ဒါနဲ႔ ေဆးစစ္တ႔ဲ အခါ ေအာင္တယ္။ လိုတာေတြ လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ 
အလုိဲ လုပ္တ႔ဲ အခါ မယုံၾကည္သူ အိမ္ကို သြားရပါတယ္။ အဒဲီ အခ်ိန္မွာ သူတို႔ရဲ ႔ 
ကုိးကြယ္မွဳကုိေတြ႔ ရတ႔ဲ အခါ ခ်က္ခ်င္းဘဲ ဘုရားသခင္အား မယံုၾကည္သူ အိမ္ကို မပုိ႔ 
ပါနဲ႔။ မယံုၾကည္သူ အိမ္ေရာက္ခဲ႔ရင္ အျခားေသာ ဘုရားရဲ ႔ အေစကုိ ခံရမွာၿဖစ္တယ္။ 
ဒါေပမဲ႔ ကုိယ္ေတာ္ အလုိရိွလုိ႔ မယံုၾကည္သူ အိမ္ေရာက္ခဲ႔ရင္ ခရစ္ယာန္ အသက္တာ 
ေပၚလြင္ ထင္ရွားေအာင္ အသက္ရွင္ ႏုိင္ေသာ ခြန္အားကုိ ေပးပါလို႔ ဆုေတာင္းခဲ႔ 
ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ကၽြန္မ စကၤာပူကုိ ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ 
      စကၤာပူ ေရာက္တ႔ဲ အခါ ေဆးစစ္ရ ၿပန္ပါတယ္။ ဒီအခါ ကၽြန္မရဲ ႔ ေသြးထမဲွာ ပုိး 
ေတြ႔ တယ္တ႔ဲ။ ဒါေပမဲ႔ ဒီမွာတင္ ေဆး၃လုံး ထုိးရင္ ေပ်ာက္တယ္တ႔ဲ။ ၿမန္မာၿပည္ကုိ 
ၿပန္ရမဲ႔ အဆင္႔ထိ မဟုတ္လုိ႔ ကၽြန္မ ဘုရားသခင္ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းခ႔ဲ ပါတယ္။ 
ဒါနဲ႔ ဆရာ၀န္က အဒီဲ ေသြး ကုိဘဲ ေသခ်ာေအာင္ ထပ္စစ္ ဦးမယ္တ႔ဲ။ ဒီလုိနဲ႔ 
ကၽြန္မလည္း ေဆးထုိးဖုိ႔ သြားခဲ႔ ပါတယ္။ အဒဲီအခ်ိန္မွာ ကားေပၚမွာဘဲ ဖုန္းလာပါတယ္ 
ဒုတိယ အၾကိမ္ထပ္ စစ္တာ ဘာပုိးမွ မေတြ႔ဘူးတ႔ဲ။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္မ လက္ႏွစ္ဘက္ 
မ်က္ႏွာကုိ အုပ္ၿပီး မ်က္ရည္ေတြကလည္း က်နဲ႔  ဘုရားသခင္ရယ္ ေက်းဇူးၾကီး 
လုိက္တာ။ ေက်းဇူးတင္လိုက္တာ။ ဘုရားသခင္ရယ္လုိ႔ အသံထြက္ေအာင္ ေၿပာၿပီး 
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းခဲ႔ပါတယ္။ 
     ဒီလုိနဲ႔ အိမ္ရွင္လာေခၚတဲ႔ ေန႔မွာ ဆရာက ေၿပာတယ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ဘုရား 
ေက်ာင္းလုိက္ ရမယ္တ႔ဲ။ ဒါနဲ႔ဘဲ ကၽြန္မက “ အို ဘုရားသခင္ ကၽြန္မရဲ ႔ အိမ္ရွင္ဟာ 
ခရစ္ယာန္ ၿဖစ္တယ္။ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ဘုရားေက်ာင္း တက္ခြင္႔ရမယ္ ေက်းဇူး 
တင္လုိက္တာ ကုိယ္ေတာ္ရယ္လုိ႔” သူေဌးနဲ႔ ေအးဂ်င္႔ တို႔ေရွ႕မွာဘဲ အသံထြက္ၿပီး 
ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းခ႔ဲပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ဆရာက သူ႕သမီး အၾကီးမေလးက အၿမဲဘဲ 
လူေတြကို ငါနင္႔ကုိ မၾကိဳက္ဘူး အလုိမရိွဘူး လုိ႔ေၿပာတယ္။ ဒီလုိအခါက်ရင္ 
စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လုိမွ သေဘာမထား ပါနဲ႔တ႔ဲ။ အငယ္မေလးကလည္း အေမနဲ႔အေဖ 
ကလြဲရင္ ဘယ္သူမွ ေခၚလို႔ မရဘူး။ အဖုိးအဖြား ခ်ီတာေတာင္ ငုိတယ္။ ဒီကေလးကုိ 
ထိန္းရမယ္တ႔ဲ။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္မ အိမ္ရွင္ေနာက္ကုိ လုိက္ခဲ႔ ပါတယ္။ လမ္းတေလွ်ာက္လံုး 
ဆာလံ ၂၃၊ ၄၆း၁၊ ၁၂၁ ေယာရွဳ ၁း၉ ၿဖစ္တ႔ဲ ကၽြန္မရဲ ႔ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ တလမ္းလံုး 

ရြတ္လာပါတယ္။ အိမ္ေရာက္တ႔ဲ အခါ ကေလး၂ေယာက္ကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ 
ကၽြန္မဟာ အငယ္မေလးကို လက္ကမ္းေပး လိုက္ပါတဲ႔ အခါ ကၽြန္မ ခ်ီတာ မငုိဘဲ 
ၿပံဳးရယ္ ေနပါတယ္။ အားလုံးအံ႔ၾသတယ္ အၾကီးမေလးကလည္း သူ႔အေမက ဒီအန္တီ 
ကုိ အန္တီဦးလို႔ ေခၚမယ္ဆိုေတာ႔။ အန္တီဦးလို႔ ေခၚၿပီး ကၽြန္မကုိ လာဖက္တယ္။ 
ႏွစ္ဘက္ မိဘနဲ႔ တစ္မိသားစုလံုး အံ႔ၾသလြန္းလို႔ ေၿပာမဆံုးၿဖစ္ေနတယ္။ ဒါဟာ 
ဘုရားသခင္ ကၽြန္မနဲ႔ အတူ ပါရိွတ႔ဲ အတြက္ေၾကာင္႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ကၽြန္မ 

ဘုရားသခင္ကို အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ႏုိဝင္ဘာ ၂၆ ရက္ 
မနက္မွာ ဆရာမက သူ႔သမီးေလး လက္ကုိ ဆြဲၿပီး က်မဆီ လာၿပီး 
Happy Birthday အန္တီဦးလို႔ လာႏွဳတ္ဆက္တယ္ ကၽြန္မ 
အရမ္းအံ႔ၾသသြားၿပီး ေမြးေန႔ကိတ္မုန႔္္ ယူလာတယ္ ကၽြန္မကို ေမြးေန႔ 
လုပ္ေပးတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ၂၇ရက္ေန႔မွာ လည္း ဆရာမက 
ကၽြန္မကို ဖက္ၿပီး ကၽြန္မ မိသားစုအတြက္ ဆုေတာင္းေပးတယ္။ 

ဘုရားေက်ာင္း ၿပီးေတာ႔ ပန္းနီဆုိးလားက ၿမန္မာစားေသာက္ဆိုင္မွာ ေမြးေန႔ပြဲ 
အတြက္ ေန႔လည္စာကို ကၽြန္မ အပါအ၀င္ ကၽြန္မ အိမ္ရွင္မိသားစုႏွင္႔ ႏွစ္ဘက္ေသာ 
မိဘညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား တက္ေရာက္တယ္။ အစာ မစားခင္ ဆရာမရဲ႕ ညီမက 
ဆုေတာင္းတယ္။ အစားအေသာက္မ်ိဳးစုံ မွာတယ္။ ကၽြန္မကိုလည္း ဒါ နင္႔ ေမြးေန႔ပြဲ 
ၿဖစ္တယ္ ဒါေၾကာင္႔ ၿမန္မာစားေသာက္ဆုိင္မွာ လာလုပ္ေပးတာ။ နင္စားခ်င္တာ 
မွာဆိုေတာ႔ ကၽြန္မလည္း ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ အၿမဲခ်က္စားေနက် အသားဟင္း မပါတလွည္႔ 
ပါတလွည္႔ ဘူးသီးဟင္းကို သတိရလုိ႔ ဘူးသီးၾကက္သား ကာလသားခ်က္နဲ႔ ၿမိတ္ 
ငပိသုတ္ တုိ႔စရာ မွာစားတယ္။ ထမင္းစား ၿပီးလို႔ ဘာေသာက္ မလဆဲိုေတာ႔ ကၽြန္မ 
အမုိး လုပ္တုိက္ ေနက် မုန္႔လက္ေဆာင္းကို ေသာက္ခဲ႔ပါတယ္။ 
     အခုဆို ကၽြန္မ စကၤာပူမွာ လာေရာက္ လုပ္ကုိင္တာ ၁ႏွစ္ၿပည္႔ပါၿပီး။ ဒီတႏွစ္ 
အတြင္း ဘုရားသခင္ ပုိ႔ေဆာင္ ေပးၿခင္းေၾကာင္႔ ေကာင္းမြန္စြာ ေက်ာ္လႊားခြင္႔ 
ရပါတယ္။ ကၽြန္မ ကလည္း အၿမဲဘဲ ကၽြန္မနဲ႔ အတူ ဒီႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္ လုပ္ကုိင္ 
သူမ်ား အတြက္ပါ ဘုရားသခင္ အတူ ပါရိွဖုိ႔ အၿမဲ ဆုေတာင္းတယ္ သီခ်င္း အားၿဖင္႔ 
အၿမဲလုိလို ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္း ပါတယ္။  
     တႏွစ္ၿပည္႔တ႔ဲ အထိ ဘုရားသခင္ ပါရိွခဲ႔ သလုိ ေနာက္ ဆက္လက္မည္႔ အခ်ိန္ 
မွာလည္း ဘုရားသခင္ ပါရိွ ေကာင္းခ်ီး ေပးအုန္း မယ္ဆုိတာ ကၽြန္မ ယံုၾကည္ပါတယ္။ 
ဘုရားသခင္ ၿပဳေသာ အံ႔ၾသဖြယ္ရာ မ်ားစြာရွိပါတယ္ ေရးလွ်င္လည္း ကုန္ဆံုးမွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေလာက္နဲ႔ဘဲ ဘုရားသခင္အား တစ္ႏွစ္ၿပည္႔ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း 
လုိက္ပါတယ္။ အားလံုးနဲ႔ အတူ ဘုရားသခင္ပါ ရိွပါေစ။ ေရႊသန္းဦး (ကုိင္းျပင္ႀကီး) 

 

ကုိယ္ေတာ္ကုိ စိတ္ႏွလုံး အႂကြင္းမဲ႔ ကုိးစားၾကပါစုိ႔ Thian Hnem Par  
      ဟာေလလုယာ ေက်းဇူးေတာ္ အေပါင္းကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ သမီးရဲ႕ ႏွလုံးသား 
ထဲမွာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ တုိက္တြန္းႏွဳိးေဆာ္ေသာေၾကာင္႔ ဒီစာေလးကို ၀ိညာဥ္ေတာ္ 
ေစခုိင္းတ႔ဲ အတုိင္းေရးခ် လိုက္ပါတယ္။ ဖတ္ရွဴ သူအေပါင္းကို ၀ိညာဥ္ေရးရာ 
ခြန္အားေပးခ်င္ပါတယ္။ 
     ေလာကမွာ မည္သူမဆုိ ကိုယ္႔ဘ၀ရဲ ႔ ပန္းတိုင္ ရည္မွန္းခ်က္ ကိုယ္စီထားတတ္ၾက 
ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ ရည္မွန္းခ်က္ အတုိင္း ေအာင္ၿမင္ ေသာသူမ်ားရွိ သလုိ၊ 
မေအာင္ၿမင္ ေသာသူလည္း ရိွပါတယ္။ အဒဲီလုိ မေအာင္ၿမင္ေတာ႔တ႔ဲ အခ်ိန္မွာေတာ႔ 
ဘုရား ကုိ အၿပစ္တင္ စိတ္ေတြ လူ႔ဇာတိ ကိုခံယူထားတဲ႔ လူသားက စိတ္ဓာတိက် 
ဆင္းရတာဘဲ။ ဆုေတာင္းခ်က္ မၿပည္႔စုံဘူး။ ဆုေတာင္းသလုိ ဘုရားက အေၿဖ 
မေပးဘူးလို႔ခံယူလ်က္ ၀ိညာဥ္ေရးရာမွာ အားေလ်ာ႔ သြားရပါသည္။ ဘုရားကေတာ႔ 
ေတာင္းၾကေလာ႔ ေတာင္းလွ်င္ရမည္၊ ရွာၾကေလာ႔ ရွာလွ်င္ေတြ႔မည္ဟု … က်မ္းစာ 
လာပါသည္။ ဒါေပမဲ႔ တစ္ခုေတာ႔ ရိွတယ္ “ အလုိေတာ္” ဆုိတာ ရိွပါသည္။ 
အလုိေတာ္ကို ၀န္ခံတတ္ဖုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ မိမိရည္မွန္း ထားတဲ႔ အတုိင္း ၿဖစ္မလာ 
ခဲ႔ရင္ ရရိွလာတဲ႔ အရာကို ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း၍ ေက်နပ္စြာ လက္ခံရန္ အလြန္ပင္ 
အေရးၾကီးေသာ အရာၿဖစ္ပါတယ္။ မိမိမွန္းထားတ႔ဲ ပထမ ရည္မွန္းခ်က္ မၿပည္႔စုံခဲ႔ရင္၊ 
ဒုတိယ ဘုရားသခင္ စီစဥ္ေပးတဲ႔ အရာဟာ ပထမ အေကာင္းဆံုး ၿဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ 
အရာရာကုိ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းၿခင္းႏွင္႔ တကြ လက္ခံတတ္ရန္ သမီးေၿပာခ်င္ 
ပါတယ္။ သမီးရဲ႕ ဘ၀ အေတြ႔အၾကံဳႏွင္႔ အၿဖစ္အပ်က္ေလးကုိ ဥပမာအၿဖစ္ႏွင္႔ ေရးၿပ 
သြားခ်င္ပါတယ္။ 
     သမီးရဲ႕ မိသားစုဟာ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာတဲ႔ မိသားစုေလး မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ 
ၿပင္ဆင္ေပးသလို အေမက ရြာထမဲွာ လွည္႔လည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေရာင္းရင္း 
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ocifhpum;  5 -132

အသက္ ေမြး ရပါတယ္။ ေငြေၾကး မၿပည္႔စံုေသာ္လည္း ဘုရားရဲ ႔ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ 
မိသားစု ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ စားေသာက္ၾကပါတယ္။ ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသူေလး 
အရြယ္က စလိုု႔ ေက်ာင္းမတက္ခင္ အေမကုိ တတ္ႏုိင္ သေလာက္ ဟင္းသီး 
ဟင္းရြက္ကုိ သယ္ကူေပးရင္၊ အေမ႔ေနာက္က လိုက္ ေစ်းေရာင္းတာပါ။ အေမ့ကုိ 
ၾကည္႔ရင္း ဘ၀အေၾကာင္းကို သမီးကိုယ္တိုင္ ခံစား သိရိွ နားလည္လာ ပါတယ္။ 
ဘယ္သူ မွ သြန္သင္စရာ မလို ႏွလုံးသားထဲမွာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေဖာ္ၿပေပးၿပီးသားပါ။ 
အဒဲီအခ်ိန္တုန္းကေပါ႔ မွတ္မွတ္ရရ ေမးခြန္းေလးတစ္ခု အေမက ေမးလာပါတယ္ 
ေမးခြန္းေလးက ဘာတဲ႔လဲ “ သမီးၾကီးလာရင္ ဘာလုပ္မလဲ” တဲ႔။ 
     သမီး ခ်က္ခ်င္းပဲ တုန္႔ၿပန္ခဲ႔တယ္ သမီးၾကီးလာရင္ “ ဆရာမ ” လုပ္မယ္ေပါ႔ ။ 
ရယ္ခ်င္စရာ အေၿဖေလးပါ။ ဒါေပမဲ႔ ခ်က္ခ်င္း တံု႔ၿပန္ခဲ႔တ႔ဲ အဓိပၸါယ္ကို သမီး နားလည္ 
တယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္သူမဆို “ သင္ သခင္႔ အတြက္ ဘာလုပ္မလဲ ” လုိ႔ ေမးခြန္း 
ေမးလာရင္ သမီး “ ေစခုိင္းရာ၊ အလုိေတာ္ကုိ ၀န္ခံမယ္၊ အလုိေတာ္ အတုိင္း လွမ္း 
ေလွ်ာက္မယ္္” လုိ႔ ခ်က္ခ်င္းတံု႔ၿပန္မယ္။ သင္႔ကိုေရာ အခုခ်ိန္မွာ အဲဒီ ေမးခြန္း ေမးလာ 
ရင္ သင္ဘယ္လုိေၿဖမလ။ဲ စဥ္းစားၾကည္႔ပါ မိတ္ေဆြ သမီး ရည္မွန္းထား တာက 
ဘြဲ႔ရေအာင္ တက္ၿပီး ရြာထဲမွာ ဆရာမ လုပ္ေနမယ္ေပါ႔ ဒါေပမဲ႔ အလုိေတာ္ က 
ဘယ္လုိ ရိွလဲဆုိေတာ႔ ။ 
     အလုိေတာ္အရ အိႏိၵယႏုိင္ငံ “ Aizawn”  ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ၂၀၀၇ တုန္းက ခရီး ထြက္ခဲ႔ 
တယ္။ သမီး ၁၆ ႏွစ္ဘဲ ရိွပါေသးတယ္။ အိမ္အလုပ္နဲ႔ ၂ ႏွစ္ ၂လ ေနခဲ႔ရပါတယ္။ 
အိမ္ရွင္ ေတြက ယုံၾကည္သူေတြၿဖစ္ၿပီး စိတ္သေဘာလည္း ေကာင္းပါတယ္။ မသြား 
မၿဖစ္ လုိ႔ သြားရတာပါ။ အေမက မသြားေစခ်င္ပါဘူး။ အေမ သေဘာ မတူလည္း သမီး 
ဆုံးၿဖတ္ခ်က္နဲ႔ သြားခဲ႔ပါတယ္။ အေမ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေရာင္းေနတဲ႔ ဘ၀ကို 
မၾကည္႔ရက္ ေတာ႔လုိ႔ပါ။ သမီး(ေက်ာင္းဆက္တက္ ခ်င္ေသးတာေပါ႔) ရည္မွန္းခ်က္က 
ဘြဲ႔ ရေအာင္တက္ၿပီး ဆရာမ လုပ္ဖုိ႔ေလ။ သမီး ကုိယ္႔ေတာ္ကုိ အၿပစ္ မေၿပာပါဘူး။ 
အလုိေတာ္ အတုိင္းပါဘဲ။ ၂၀၀၉ မတ္လမွာ ၿမန္မာၿပည္ကုိ ၿပန္ခဲ႔ပါတယ္။ (ပ)ႏွစ္ 
အတြက္ အခ်ိန္မီွေလး ေက်ာင္းအပ္ၿပီး အေ၀းသင္ (ပ)ႏွစ္ကုိ ေၿဖခဲ႔ပါတယ္။ တဆက္ 
တည္း ရြာထဲမွာ လုပ္အားေပး ေလွ်ာက္ရင္း ဆရာမ ၿပခြင္႔ရခဲ႔ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ 
ခ်ီးမြမ္း၍ မဆံုးပါ။ (ပ)ႏွစ္ေအာင္ၿပီး သမီးဆက္လက္ၿပီး လုပ္အားေပး ဆရာမ ဆက္ 
လုပ္ၿပီး (ဒု)ႏွစ္ကို ဆက္ေၿဖခ်င္ ေသးေသာ္လည္း အလုိေတာ္ကေတာ႔ ..။ 
     ၂၀၁၀ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ စကၤာပူကို ေရာက္ရိွခဲ႔ ပါတယ္။ သမီးရည္မွန္းခ်က္ 
ကေလးကေတာ႔ အခုခ်ိန္မွာ ၿဖစ္လာတာနဲ႔ တၿခားစီပါပဲ။ အလုိေတာ္ကုိ ၀န္ခံရင္း 
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ အစီအစဥ္ႏွင္႔  အၾကံေတာ္ကုိ လက္ခံပါတယ္။ ထာ၀ရဘုရား မိန္႔ေတာ္ 
မူသည္ကား ငါ၏ အၾကံအစည္သည္ သင္တို႔၏ အၾကံအစည္ႏွင္႔ မတူ။ ငါ၏ အက်င္႔ 
သည္လည္း သင္တုိ႔၏ အက်င္႔ႏွင္႔မတူ။ မုိးေကာင္းကင္သည္ ေၿမၾကီးထက္ သာ၍ၿမင္႔ 
သကဲ႔သို႔ ငါ၏ အက်င္႔သည္လည္း သင္တုိ႔၏ အက်င္႔ထက္ လည္းေကာင္း ငါ၏ အၾကံ 
အစည္သည္ သင္တုိ႔၏ အၾကံအစည္ထက္လည္းေကာင္း သာ၍ၿမင္႔၏… ဟုက်မ္းစာ 
လာပါသည္ (ေဟရွာယ ၅၅း ၈-၉ ) မိမိတို႔ရဲ႕ အၾကံအစည္ အတုိင္းၿဖစ္ မလာရင္ 
စိတ္ဓာတ္ မက်ပါနဲ႔။ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ အၿမဲ ဆက္သြယ္ပါ။ ဆုေတာင္းပါ။ အလုိေတာ္ကုိ 
ဝန္ခံပါ။ မနက္ၿဖန္ေန႔ ႏွင္႔ အနာဂတ္ကုိ မမွန္းႏုိင္ သလုိ ကိုယ္ေတာ္ရဲ ႔ အၾကံအစည္ 
ကုိလည္း မသိႏုိင္ပါ။ မနက္ၿဖန္ေန႔မွာ ဘုရားသခင္ အေကာင္းဆံုးကုိ ၿပင္ဆင္ 
ေပးမယ္လို႔ ယံုၾကည္ရင္ လာမဲ႔ ေန႔ရက္ကို ကိုယ္ေတာ္ လက္ထဲသုိ႔ ပုံခ် လိုက္ပါ။ 
ထာ၀ရဘုရားကို စိတ္ႏွလုံး အႂကြင္းမဲ႔ ကုိးစားၾကေလာ႔၊ ကိုယ္႔ညာဏ္ကုိ အမီွ မၿပဳႏွင္႔။ 
သြားေလရာရာ၌ ထာ၀ရဘုရားကုိ မ်က္ေမွာက္ၿပဳေလာ႔။ သုိ႔ၿပဳလွ်င္ သင္႔၏ 
လမ္းခရီးကို ၿပဳၿပင္ေတာ္မူမည္။ ငါသည္ ပညာရွိ၏ဟု ကုိယ္႔ကုိယ္ကုိ မထင္ႏွင္႔ ၊ 
ထာ၀ရ ဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ ႔၍ ဒုစရိုက္ကုိ ေရွာင္ေလာ႔။..ဟု က်မ္းစာ လာပါသည္ 
(သုတံၱ ၃း ၅-၇) သမီး ႏွစ္သက္တာက “အႂကြင္းမဲ႔” ဆုိတဲ့ စကားလုံးေလးပဲ 
ၿဖစ္ပါတယ္။ “ အႂကြင္းမဲ႔ ” ဆိုတာက “ေမးရန္ ေမးခြန္းမရိွ ̋ (No Question) ပါ။ 
အဆင္ ေၿပသည္ၿဖစ္ေစ၊ အဆင္မေၿပသည္ၿဖစ္ေစ၊ ခက္ခဲသည္ၿဖစ္ေစ၊ မခက္ခဲသည္ 
ၿဖစ္ေစ အႂကြင္းမဲ႔သာ ကုိးစားယံုၾကည္ၾကပါ။ လမ္းဆံုးမွာ ေအာင္ၿမင္မွဳ ဆုိတ႔ဲ ပန္းတိုင္ 
ကုိ ေတြ႔ၿမင္ရမွာပါ။ အဒီဲ ပန္းတိုင္ဟာ မိမိတို႔ မွန္းထားတဲ႔ ပန္းတိုင္ထက္ သာတဲ႔ 
ပန္းတိုင္ကို ကုိယ္ေတာ္က စီစဥ္ေပး သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာ အၾကြင္းမဲ႔သာ 
ယုံၾကည္ၾကပါစို႔။ ဖတ္ရုွသူတိုင္း ႏွလုံးသားထဲမွာ ေအာက္ေမ႔ၿပီး အလုိေတာ္ကုိ ၀န္ခံ 
တတ္ရန္ တုိက္တြန္း လုိက္ပါတယ္။  
     ဒုကၡ ၾကံဳေတြ႔ရတ႔ဲ အခ်ိန္မွာလည္း မစုိးရိမ္ပါႏွင္႔။ မီးပြားတို႔သည္ အထက္သုိ႔ 
ပ်ံတက္သည္႔ နည္းတူ၊ လူသည္ ဒုကၡ၌ က်င္လည္ၿခင္းငွာ ေမြးဖြား၏။ (ေယာဘ ၅း၇) 

ၾကံဳေတြ႔ ရတ႔ဲ ဒုကၡ၊ ခက္ခဲမွဳမ်ား၊ အၿပစ္မ်ားကုိ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာ ခ်ထား 
လုိက္ပါ။ သင္တုိ႔သည္ ငါ႔ကို အမီွၿပဳ၍ ၿငိမ္သက္ၿခင္း ရိွေစၿခင္းငွာ ဤစကားကုိ ငါ 
ေဟာေၿပာၿပီ။ သင္တုိ႔သည္ ေလာက၌ ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံရၾကလိမ္႔မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
မစုိးရိမ္ၾကႏွင္႔ ငါသည္ ေလာကကုိ ေအာင္ၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏…ဟု က်မ္းစာ 
လာသည္။(ရွင္ေယာဟန္ ၁၆း၃၃) 
          ယခု သမီး လက္ရိွ အလုပ္လုပ္ေနတဲ႔ အိမ္ရွင္ေတြဟာ မယံုၾကည္သူေတြပါ။ 
ေငြေၾကး စုံလင္ ခ်မ္းသာ ေပမဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္တ႔ဲ မိသားစု မဟုတ္ပါဘူး။ မနက္မုိးလင္း ကစ 
ေန၀င္သည္႔ တုိင္ေအာင္ ရန္ေတြ႔၊ ေအာ္ေငါက္၊ ၿပန္ေၿပာတာနဲ႔ လုံး၀ပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ ၿပံဳးၿပ 
ႏုိင္တ႔ဲ မိသားစု မဟုတ္ပါဘူး။ သမီး ဆုေတာင္းေပး ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ႏွင္႔ 
တစ္ေယာက္ နားလည္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္တ႔ဲ မိသားစုေလး ၿဖစ္ဖုိ႔ေပါ႔။ ကုိယ္ေတာ္ 
တကယ္လဲ နားဆင္ပါတယ္။ ယခုဆုိ အရင္ကနဲ႔ လုံး၀ပဲ ၿခားနားသြား ပါတယ္။ ယခုဆို 
ၿပံဳးၿပ၊ ေပ်ာ္ရႊင္၊ ခ်စ္ခင္၊ ၾကင္နာ တတ္တ႔ဲ မိသားစု ၿဖစ္လာပါၿပီ။ ေက်းဇူးေတာ္ 
အေပါင္းကို ခ်ီးမြမ္း၏။  ။Thian Hnem Par (သဲၿမတ္မြန္)   

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

သက္ေသခံခ်က္ မႀကီး 
           ေရွ႕ဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူး 
ေတာ္ေၾကာင္႔ ဒီစကၤာပူမွာ က်န္းက်န္းမာမာ အလုပ္လုပ္ ကုိင္တ႔ဲ အတြက္ ဘုရား 
သခင္ကုိ ေက်းဇူးတင္တယ္။ ဒါေပမဲ႔ တခါတေလ ဘုရားသခင္က က်မတုိ႕ကို  
စစ္ေဆးပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ေမးရုိးေအာက္မွာ အက်ိတ္ေလးထြက္ၿပီး နာေနတယ္။ 
သူငယ္ခ်င္းကို ေၿပာၿပီး ဆုေတာင္းခုိင္းတယ္။ သူငယ္ခ်င္းက ကၽြန္မကုိ ဘာေၿပာလဲ 
ဆုိေတာ႔ ေရာဂါေပ်ာက္ရင္ သက္ေသခံ ရမယ္တဲ့။ ကၽြန္မ ဘာမွ မေၿပာဘူး။ 
ဆုေတာင္းရင္းနဲ႔ ေနလိုက္တယ္။ တစ္ပတ္ အတြင္းမွာဘဲ သက္သာ သြားတယ္။ 
ဒါေပမဲ႔ ကၽြန္မ သက္ေသ မခံၿဖစ္ဘူး။ ေနာက္၁လ ေလာက္ၾကာတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ေရာဂါက 
ပုိထလာ သလုိ အက်ိတ္က နာလာသလုိ ခံစားရၿပီး ဆုေတာင္းတယ္။ ဘုရားသခင္ 
ဒီေရာဂါ ေ၀ဒနာကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစေတာ္မူပါ။ ကၽြန္မ သက္ေသခံ ပါမယ္။ ဘာၿဖစ္လုိ႔ 
လဲဆုိေတာ႔ အက်ိတ္ဆိုေတာ႔ နာၿပီးေၾကာက္တယ္။ ဘုရားရဲ ႔ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ 
ေပ်ာက္သြားတယ္။ ကၽြန္မ ဒီလုိဘဲ ေနလိုက္တယ္။ အလုပ္မအား သလုိ၊ ပ်င္းသလုိန႔ဲ 
ေနလိုက္တယ္။ သက္ေသ မခံဘူးလို႔ ေနလိုက္တယ္။ ေမ႔ခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ 
ေနလိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ႔ ကၽြန္မ သက္ေသခံခ်က္ကို မေရးဘူး။ သုံး ေလး လ အၾကာမွာ 
ေရာဂါ တခုထပ္ၿဖစ္ ၿပန္ေရာ။ ကၽြန္မ သတိရတယ္။ ဒါက ကၽြန္မရဲ ႔ အၿပစ္၊ ဘုရားက 
သတိေပးတယ္။ အာေခါင္မွာ အဖုေတြ ထြက္ၿပီး ပူေနတယ္။ ကၽြန္မ စိတ္ပူလာတယ္ 
ၿဖစ္လာတ႔ဲ ေရာဂါက တကယ္႔ ဟာေတြပဲဆိုၿပီး ကၽြန္မ ေၾကာက္တယ္။ ဒါေပမဲ႔ ကၽြန္မ 
ဆုေတာင္းတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း ၀ုိင္းၿပီးဆုေတာင္းတယ္။ ကၽြန္မ ဘုရားကို 
ေတာင္းပန္တယ္။ ဆုေတာင္းၿပီး ကၽြန္မရဲ႕ အၿပစ္ကို ခြင္႔လႊတ္ပါ။ ဒီေ၀ဒနာကို 
ေပ်ာက္ကင္း ေစေတာ္မူပါ။ စိတ္ထဲမွာ ဘုရားကို ေစ်းထပ္စစ္ ေသးတယ္။ ကၽြန္မ 
ဒီေရာဂါ ေ၀ဒနာကို ေပ်ာက္မွ အကုန္ေပါင္းၿပီး သက္ေသခံမယ္လုိ႔ ဘုရားကို စိတ္ထဲ 
ကေန ေၿပာလိုက္တယ္။ စိတ္ထဲမွ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ကၽြန္မကို ေၿပာသလုိ 
နင္ သက္ေသခံခ်က္ကို ေရးၿပီးမွ ဒီေ၀ဒနာကို ေပ်ာက္ကင္းေစမယ္တဲ့။ ကၽြန္မလည္း 
ေခါင္းမာတယ္။ တရက္ၿပီး တရက္ အခ်ိန္ဆြဲၿပီး ေနတယ္။ ဆုေတာင္းတယ္ 
ဘုရားသခင္ သမီးရဲ႕ အၿပစ္ကို ခြင္႔လႊတ္ေတာ္မူပါ။ သမီး သက္ေသခံခ်က္ မေရးရ 
ေသးဘူး။ စိတ္ထဲမွာ ဘုရားက သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္နဲ႔ ကၽြန္မကို စကား 
ေၿပာသလုိ ခံစားရတယ္။ Ok နင္ သခင့္စကား စာေစာင္ထဲမွာ သက္ေသခံ ရမယ္လုိ႔ 
စိတ္က အဒဲီလုိ ၿဖစ္ေနတယ္။ အဒဲါေၾကာင္႔ ဒီေန႔ ကၽြန္မရဲ ႔ အာေခါင္က အဖုေတြ 
သက္သာ သလုိ ခံစားရတယ္။ ကၽြန္မ သက္ေသ မခံဘဲနဲ႔ မေနႏိုင္ေတာ႔ဘူး။ အရာရာ 
အားလုံးကို ဘုရားသခင္ တတ္ႏုိင္တယ္။ အေကာင္းဆုံး ဆရာ၀န္လည္း ၿဖစ္တယ္။ 
ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းရင္းန႔ဲ သက္ေသခံလုိက္ပါတယ္။ ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြတုိ႔ အေပၚ 
ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။ ဟာေလလုယာ။ ။ မႀကီး 

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

သက္ေသခံခ်က္ ေမရီ(ခ) မာလာ 
       ေရွးဦးစြာ သက္ေသခံခြင္႔ ေပးတဲ႔ ဘုရားသခင္ကို အထူးေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။ 
အခ်ိန္ေပး လုပ္ေဆာင္သူ အယ္ဒီတာနဲ႔ ဖတ္ရႈသူ အေယာက္စီတုိင္း အေပၚ 
ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးခ်ေပးပါေစ။ ကၽြန္မ အထူးသက္ေသခံခ်င္ တာကေတာ႔ 
အနာေရာဂါ ၿငိမ္းၿခင္းနဲ႔ ဘုရားသခင္ ေကာင္းၿမတ္ၿခင္း အေၾကာင္းပါ။ လြန္ခ့ဲတ႔ဲ 
(၂၀၁၁)ထဲမွာ ကၽြန္မရဲ႕ ဘယ္ဘက္မ်က္လုံးမွာ အသားမာ တက္ၿပီး နာက်င္ေသာ 
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ocifhpum;  6 -132

ေ၀ဒနာကို ခံလိုက္ ရပါတယ္။ အထူးကု ဆရာ၀န္နဲ႔ ၿပတယ္။ မ်က္စဥ္းခတ္ 
ေဆးရည္ေတြ ေပးတယ္။ ေဆးထည္႔တယ္။ ထည္႔တုန္း ခဏ သက္သာၿပီးေတာ႔ 
ေနာက္ပုိင္းမွာ ဒီအတုိင္းပါဘဲ။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္မ (၉.၁၁.၂၀၁၁) စၿပီး ဘုရားသခင္ လက္ထဲ 
အပ္လုိက္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ သမီး က်န္းမာ သက္သာရင္ ဘုရားေက်ာင္းက 
သခင္႔စကား စာေစာင္မွာ သက္ေသခံ ပါ႔မယ္လုိ႔။ စာနဲ႔ ေရးၿပီး ဘုရားသခင္ကို 
ကတိေပးခဲ႔ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ႔ အစာေရွာင္ ဆုေတာင္းၿခင္း နဲ႔ အတူ က်မ္းစာဖတ္ 
ဆုေတာင္း၊ ဆုေတာင္းတုိင္းလည္း သခင္ေယရႈ လက္၀ါးကားတုိင္ေပၚ ခံခဲ႔ေသာ 
ဒဏ္ခ်က္ေတာ္ၿဖင္႔၊ သြန္းေလာင္းခဲ႔ေသာ အေသြးေတာ္ ၿမတ္အားၿဖင္႔၊ ငါ၏ အနာ 
ေရာဂါ ေပ်ာက္ၿပီးလို႔ ယံုၾကည္ၿခင္းနဲ႔ အတူ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္သုိ႔ တုိး၀င္ခ႔ဲ 
ပါတယ္။ ၂ အခ်က္ ကေတာ႔ ကၽြန္မရဲ ႔ ေမေမနဲ႔ ညီမေလးတို႔ အတြက္ပါ။ ေမေမဟာ 
ညီမေလး အိမ္ေထာင္ၿပဳတဲ႔ အခါ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး မတူတ႔ဲ လူနဲ႔ ယူေတာ႔ သမီး အၿဖစ္ 
က စြန္႔လႊတ္ၿပီး ၾကာၿမင္႔စြာ စြန္႔ပစ္ထား ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေကာ ယုံၾကည္ၿခင္းနဲ႔ 
ဘုရားသခင္ အရာ အားလုံးကို တတ္ႏုိင္တယ္၊ ယံုၾကည္တယ္၊ အားကုိးတယ္၊ 
ညီမေလးနဲ႔ ေမေမကို သင္႔ၿမတ္ၿပီးလုိ႔ ေယရႈ နာမေတာ္၌ ၀န္ခံတယ္ ေယရႈ နာမ 
ေတာ္၌ ေႂကြးေၾကာ္ပါ၏ လုိ႔ ဆုေတာင္းတ႔ဲ အခါ (၃၁.၃.၂၀၁၂) မွာ ဘုရားသခင္ 
အေၿဖေပး ခဲ႔ပါတယ္။ ယခု ဆိုရင္ မ်က္စိနာလည္း ေပ်ာက္၊ ေမေမနဲ႔ ညီမေလးတုိ႔ 
မိသားစု သင္႔ၿမတ္ခဲ႔ပါၿပီး။ ဒါနဲ႔ ဘုရားသခင္ကုိ ကတိေပးတဲ႔ အတုိင္း သက္ေသခံ ေဝငွ 
လုိက္ပါတယ္။ (ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း၁၃) သင္တုိ႔သည္ ငါ၏ နာမကို အမီွၿပဳလွ်က္ 
ဆုေတာင္းသမွ် အတုိင္းငါၿပဳမည္။ အေၾကာင္းမူကား ခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္ 
အားၿဖင္႔ ဘုန္းထင္ရွားေတာ္ မူၿခင္းရိွ၏။ အေယာက္စီတိုင္း အေပၚ ဘုရားသခင္ 
၀ိညာဥ္ ေတာ္ သြန္းေလာင္းပါေစ။ ေမရီ(ခ) မာလာ ( မိုးကုတ္ ၊ ပိတ္စြယ္ လီဆူ ႏွစ္ၿခင္း)  

-------------------------- 
ၾကယ္ကေလး (သံေတာင္) 

     ေရွ႕ဦးစြာ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္း ေထာပနာ ၿပဳပါတယ္။ ခု သမီး ဒီသခင္႔စကား 
စာေစာင္မွာ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ (ဒု) အပုိဒ္ နဲ႔ အတူ သာဓကေလး တစ္ခုပုိ႔ခ်င္လို႔ 
ေရးခဲ႔တာ (ဒု) စာမူေလးပါ။ သမီး ဒီစကၤာပူကုိ ေရာက္ခ်င္ပါတယ္။ မိသားစုေလးနဲ႔  
ေလွ်ာက္ၿပီး လည္ပတ္ခ်င္ တာပါ။ သမီးရဲ႕ ေဖေဖက အသက္(၆၀) ေက်ာ္လာပါၿပီ။ 
သမီးရဲ ႔ ေမေမဟာ (၄၀) ေက်ာ္ (၅၀) ထဲမွာပါ။ သမီး ဒီစကၤာပူမွာ လာအလုပ္လုပ္တာ 
မိသားစု အခက္အခဲေၾကာင္႔ပါ သမီး ဒီစကၤာပူမွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ ေတြးတာနဲ႔ အရမ္း 
ေၾကာက္ခဲ႔တာ။ ဘယ္မွ ငါသြားတတ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ သူမ်ား ငါ႔ကို ေရာင္းစားမွာဘဲ လုိ႔ 
ပဲ ေတြးခဲ႔ တာပါ။ မေမွ်ာ္လင္႔ တ႔ဲ တေန႔ဟာ သမီးရဲ ႔ စိတ္ေတြကို အေရာင္ေတြ ႏႊာၿပီး 
အၿဖဴ သက္သက္နဲ႔ စိတ္ဓာတ္ေတြ ၿမင္႔မားေအာင္ၿပဳလုပ္ခဲ႔တယ္။ အဲဒီေန႔ က စၿပီး 
သမီး လူမွန္ရင္ ဒုကၡနဲ႔ မကင္းဘူး ဆုိတ႔ဲ အသိ၊ လူမွန္ရင္ အလုပ္နဲ႔ မကင္းဘူး ဆိုတ႔ဲ 
အသိေတြဟာ သမီးရဲ ႔ ႏွလံုးသားထဲ ခုိေအာင္း ခဲ႔ပါတယ္။ သမီး ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေတြ 
ခ်ခဲ႔ပါတယ္။ အဒဲီ ေနာက္ပုိင္း သမီး ပုံမွန္ ဘုရားရိွခုိး ခဲ႔ပါတယ္။ သမီးတုိ႔က ကရင္ 
ၿပည္နယ္ သံေတာင္ဘက္က ဆုိေတာ႔ သမီးရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြက ကရင္လူမ်ိဳးေတြ 
မ်ားေတာ႔ ဘုရားေက်ာင္း သူတုိ႕ေတြ သြားရင္ သမီးက ငါ႔အတြက္ ဆုေတာင္းခဲ႔လုိ႔ 
အၿမဲ ေၿပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အဒဲီအခ်ိန္က ဆုသာေတာင္း၊ ဘုရားသာ ရိွခုိးတာ ဘာမွ 
စိတ္ထဲမွာ တကယ္မၿဖစ္ခ႔ဲ၊ မရိွခဲ႔ဘူး။ ဒီလုိနဲ႔ သမီး စကၤာပူ သြားဖုိ႔ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ 
ရန္ကုန္ကို ဆင္းခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အဒဲီတေခါက္က ကၽြန္မ အဆင္မေၿပခဲ႔လို႔ 
ေနာက္ေန႔ မနက္ ရြာကို ၿပန္ခဲ႔ ရပါတယ္။  

သမီးမွာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ၿပီးရင္ မၿဖစ္ ၿဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္တ႔ဲ 
အက်င္႔က ရိွေတာ႔ ေနာက္အၿခား အဖြဲ႔နဲ႔ ရန္ကုန္ကုိ ေနာက္ တေန႔ မနက္မွာ 
ၿပန္ဆင္းခဲ႔ ပါတယ္။ ဇြဲ၊ ၾကိဳးစားမွဳ၊ လံုလနဲ႔ ခံယူခ်က္ ၿပင္းထန္စြာ ၿဖစ္ရမယ္ ဆုိတဲ႔ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင္႔ သမီး အဆင္ေၿပခဲ႔ ပါတယ္။ အဒဲီ ေအဂ်င့္က ကရင္ 
လူမ်ိဳးဆိုေတာ႔ မနက္မုိးလင္းတာနဲ႔ ဘုရားရိွခုိး၊ ညမအိပ္ခင္ ဘုရားရိွခုိး သမီးလည္း 
အတူ ပါ၀င္ခ႔ဲ ပါတယ္။ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ေၿမႇာ္လင္႔ခ်က္ေတြနဲ႔ သမီး ဘုရားနဲ႔ နီးခဲ႔ 
ပါတယ္။ အဒဲါေၾကာင္႔မုိ႔လား မသိပါဘူး။ အခု သမီး အဆင္ေၿပစြာ ေနႏုိင္ခဲ႔ ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ဘဲ ထင္ပါတယ္။ သမီး ဆုေတာင္းတိုင္း ကုိယ္႔ရဲ႕ 
အလုိေတာ္ေၾကာင္႔ မဟုတ္ဘဲ သခင္႔ရဲ႕အလုိေတာ္ အတုိင္း ၿဖစ္ပါေစလို႔ အၿမဲ 
ဆုေတာင္း ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ကိုယ္ေတာ္က သူ႔အလုိအတုိင္း ထားပါတယ္။ အရာ 
အားလုံးလည္း အဆင္ေၿပ ပါတယ္။ စိတ္လည္း ခ်မ္းသာပါတယ္။  

ၾကယ္ကေလး (သံေတာင္)  
 

 
 
အဖုိးအုိသုံးေယာက္ (မင္းေအာင္သက္လြင္) 

တစ္ေန႕ေသာ အခါမွာ မိန္းမ တစ္ 
ေယာက္ဟာ သူ႕ အိမ္ေရွ႕ မွာ မုတ္ဆိတ္ေမႊး 
ျဖဴျဖဴ နဲ႕ မတ္တပ္ရပ္ ေနတဲ့ အဖုိး အို 
သုံးေယာက္ကုိ ေတြ႕လုိက္ရပါတယ္။ သူတုိ႕ကုိ 
အိမ္ထဲ ဝင္လာဖုိ႕ ဖိတ္ေခၚၿပီး အစားအစာ 

ေကၽြး ေပမ့ဲ မင္းရ႕ဲ ေယာက်္ား မရိွရင္ တို႕ ဝင္ မလာဘူးလို႕ အဖုိးအို 
သုံးေယာက္က ျပန္ေျပာပါတယ္။  

ညေနေစာင္းလို႕ ေယာက်္ားျဖစ္သူ ျပန္လာတဲ့အခါမွာ 
မိန္းမက အဖုိးအုိေတြ အေၾကာင္း ေျပာျပေတာ့ ေယာက်္ားျဖစ္သူက 
အဖုိးေတြကုိ အိမ္ထဲဖိတ္ေခၚဖို႕ ခြင့္ျပဳ လုိက္ပါတယ္။ မိန္းမက 
အဖုိးအုိေတြကို ဖိတ္ေခၚတဲ့အခါမွာ အဖုိးအုိသံုးေယာက္က သူတုိ႕ 
ကုိယ္ သူတုိ႕ မိတ္ဆက္ၾကပါတယ္။  

ငါက ခ်မ္းသာ။ သူက ေအာင္ျမင္။ ေနာက္ဆံုးလူကေတာ့ 
ေမတၱာ ပါ။ ငါတုိ႕ သုံးေယာက္ အတူတူအိမ္ထဲဝင္လို႕မရဘူး။ 
မင္းႀကိဳက္တဲ့ သူကုိ အရင္ဖိတ္ပါတဲ့။ မိန္းမ ျဖစ္သူက အိမ္ျပန္လာၿပီး 
ေယာက္်ားနဲ႕ တုိင္ပင္ပါတယ္။ ေယာက္်ားတို႕ ထံုးစံအတုိင္း ခ်မ္းသာကုိ အရင္ ဖိတ္ဖုိ႕ 
ဆုံးျဖတ္ေပမဲ့ မိန္းမက ေအာင္ျမင္ကို သေဘာက်ေနပါတယ္။ အိမ္ေထာင့္မွာ 
ေခ်ာင္းနားေထာင္ေနတဲ့ သူတို႕ ေခၽြးမက ေမတၱာကုိ ဖိတ္ဖုိ႕ ဝင္အႀကံ ေပးပါတယ္။  

ေနာက္ဆုံးေခၽြးမ ျဖစ္သူ စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္တဲ့ ေမတၱာ ျဖစ္သူကို အရင္ ဖိတ္ဖုိ႕ 
ဆုံးျဖတ္ သေဘာတူလိုက္ၾကပါတယ္။ ရွင္တို႕ထဲက ဘယ္သူဟာ ေမတၱာလဲ အရင္ ဝင္ 
လာပါ။ လို႕ေျပာလုိက္တဲ့အခါမွာ အဖုိးအုိသံုးေယာက္စလံုး အိမ္ထဲကို တန္းစီ ဝင္လာပါ 
တယ္။ မိန္းမက က်မ ဖိတ္တာ ေမတၱာ တစ္ေယာက္တည္းကိုပါ။ က်န္တ့ဲ လူေတြ 
မပါဘူးေလ လုိ႕ဆိုလုိက္ေတာ့။ 

က်န္တ့ဲ အဖုိးအုိ ႏွစ္ေယာက္က ငါတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ကို မင္းသာ အရင္ 
ဖိတ္ခ့ဲရင္ ငါတုိ႕က တစ္ေယာက္ခ်င္း စီဘဲ လာလုိ႕ရေပမဲ့၊ ေမတၱာကုိ မင္းအရင္ 
ဖိတ္ေခၚခဲ့ရင္ေတာ့ ငါတုိ႕ အတူတူ ဝင္လာလုိ႕ ရတဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ရိွတယ္။ အခုေတာ့ 
မင္းတို႕က တို႕ရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ မင္းတို႕အိမ္မွာ ငါတိ္ု ႕ 
သုံးေယာက္ စလံုး တၿပိဳင္တည္း အတူတူ ဝင္လာၿပီး ေနမယ္ တဲ့။  ။ 
(ဝန္ခံခ်က္။ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးမွ တဆင့္ေပးပုိ႕ေသာ အီးေမးလ္မွ ရရိွေသာ စာမူ တစ္ပုဒ္အား ဆီေလ်ာ္ 
ေအာင္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆုိထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) 
------------------                                                                    -------------- 

 
နာဂစ္ကဗ်ာ  (စာဆုိ-ကၽြန္ေတာ္ခင္) 

ထုိအရွင္သည္ အနာကုိ ျဖစ္ေစ၍ ထုိအနာကုိ စည္းေတာ္မူ၏။ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ၍ လက္ေတာ္ႏွင့္ 
သက္သာေစေတာ္မူ၏။ ေယာဘ ၅း၁၈ 

၁) ကၽြံနင္းလာျဖစ္ ႏွစ္ေထာင့္ရွစ္တြင္ နာဂစ္မုန္တိုင္း ေတာင္တိုင္းဧရာ လွည့္ကာ 
ဝင္သြား ျမင့္မားပ်က္သုဥ္း သက္ဆုံးေလေဘး သိန္းေလးေသာင္းျပင္ မိခင္မဲ့ပြား 
လင္သားမဲ့တုိး မုဆုိးမျမင္ က်န္သင္လူသား ျပဳပြားေမတၱာ ျပေစရာျငား ရွင္ကားအနာ 
ေပးလာေစမႈ ရွင္ကူေပးေစ က်မ္းေပလာသား ရင္သားမဲ့ရႊင္ ဖန္ဆင္းရွင္။ 
၂) ႏြံတြင္းမွာနစ္ ေျခာက္ဆယ္ႏွစ္တြင္ သူတို႕အာဏာ သိမ္းရာျပည္အား ခ်ဳပ္ထား 
မလပ္ ပါဝါႏွင့္ႏုိင္ အားၿပိဳင္မဲ့ဲျငား ဘုရားယွဥ္တု မျပဳမျဖစ္ နာဂစ္စြမ္းအား 
ျမင္လားအေမာင္ ရေအာင္ေနာင္တ ျပင္ပကူလို သူလွ်ိဳေၾကာက္ရ လက္မိႈင္ခ်ျငား 
ရွင္ကားအနာ ေပးလာေစမႈ ရွင္ကုေပးေစ က်မ္းေပလာသား ျမင့္မားေကာင္းကင္ 
ဥာဏ္ေတာ္ရွင္။ 
၃) လြန္မင္းစြာျဖစ္ ႏွစ္ေထာင့္ဆယ့္ႏွစ္ ထြန္းသစ္လင္းေရာင္ ေရွ႕ေဆာင္ေမွ်ာ္ရ 
ဂ်ဴဗလီဝယ္ ငါးဆယ္ႏွစ္ပုိင္း လြတ္တိုင္းတိုးပုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေအးေရး စည္ေဝတိုင္းကား  
မျခားကာလ ေရာက္ရေစသား ရွင္ကားအနာ ျဖစ္လာေစမႈ ရွင္ကုေပးၿပီ တုိ႕ျပည္ 
ထြန္းကား ထင္ရွားေျမျပင္ တန္ခုိးရွင္။  ။ စာဆုိ-ကၽြန္ေတာ္ခင္။ 
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