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ခရစၥမတ္ကဗ်ာ (မင္းေအာင္သက္လြင္) 

ႏွစ္ဆယ့္ငါးရက္ ဒီဇင္ဘာ၊ ခရစၥမတ္ေန႕လို႕ သတ္မွတ္တာ 
ေနရာတကာမွာ က်င္းပၾက၊ ဆန္တာကေလာ့စ္ႀကီး ခုန္ေပါက္ က။ 
   လဲလွယ္ၾကတဲ့ လက္ေဆာင္ေတြ ေရာင္စုံျခယ္လို႕ လွပေန 
   ရြာဦးထိပ္က ဘုရားေက်ာင္း၊ ထိုးသံ မစဲ ေရႊေခါင္းေလာင္း။ 
ႏွင္းမႈန္ေလးေတြက်လာၿပီ ေအးခ်မ္းလွတဲ့ ဒီရာသီ 
ဒီဇင္ဘာမွာ ပြင့္တဲ့ပန္း လူေတြ ၿပံဳးေပ်ာ္ ရႊင္လန္းဆန္း။ 
   ရပ္နီးရပ္ေဝး မိတ္ဆံုစြာ ေတြ႕ဆံုၾကတ့ဲ ဒီဇင္ဘာ 
   ထူးဆန္းလြန္းတဲ့ သကၠရာဇ္ လူေတြေပ်ာ္တဲ့ မဂၤလာႏွစ္။ 
ခရစ္သကၠရာဇ္ရဲ႕ နာရီဟာ ႏွစ္ေထာင့္ဆယ့္ႏွစ္ (၂ဝ၁၂) ေရာက္ၿပီဗ်ာ၊ 
ခရစၥမတ္ဆိုတာ လူတိုင္းအတြက္ ဒါကုိ အားလုံး မေမ့ၾကနဲ႕။ 
   ဆူပြက္လြန္းတဲ့ ေလာက ကမၻာ၊ ပူျပင္းေလာင္ၿမိဳက္ရွာ 
   ဒီဇင္ဘာမွာ ျဖန္းတဲ့ ႏွင္း၊ ေမတၱာရည္ေတြ ေပါင္းစုံဆင္း။ 
ဘာ့ေၾကာင့္မုိ႕လို႕ ဒီဇင္ဘာ ေအးခ်မ္းလြန္းလွ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ 
လူကို ကယ္တဲ့ ေမရိွယ ေပၚထြန္းလာမယ္ ေဟာလုိ႕ဗ်။ 
   ကမၻာႀကီးအတြက္ လက္ေဆာင္ဟာ သိပၸံပညာေတြ မဟုတ္ဘူးဗ်ာ၊ 
   အီကိုေနာမစ္ အီလက္ထရစ္ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ေနာကက္်န္ရစ္။ 
အေရွ႕အရပ္က ပညာရိွေတြ ကုလားအုတ္ႀကီးနဲ႕ လာၿပီေလ၊ 
ေလာ္ဗန္ မုရန္ ေရႊနဲ႕ ဆက္၊ ေကာင္းကင္ဘုံက သူဆင္းသက္။ 
   ခရစၥမတ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္တြင္၊ ခရစ္ နဲ႕ လူသား ေပါင္းဆံုခ်င္ 
   အစအဦးက ျပင္ဆင္ထား အဖဘုရားရဲ႕ အႀကံအစည္မ်ား။ 
အျပစ္သားေတြ ဟစ္ေအာ္ေန၊ ငရဲ သြားမဲ့ လမ္းမွာေလ၊ 
တမလြန္ဘဝမွာ သာယာဖုိ႕ ကယ္တင္ရွင္ကို လက္ခံစုိ႕။ ။ 
------------------------------------------------------------------------ 

     ဒီဇင္ဘာ ေဆာင္းတစ္ည (Happy Birthday Jesus ) 
ေရာက္လာခဲ႔ၿပီ ၊ အုိဒီဇင္ဘာ ၊ ရင္၌ပုိက္၀ယ္ ၊ ေမ႔မရေသာ 
သည္ဒီဇင္ဘာ ၊ ေမေမ ညီမ ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား ၊ ျပံဳးရႊင္ျပံဳးလ်က္ 
ေပ်ာ္ေနသည္မွာ “ Marry Christmas ” ပါတဲ႔ကြယ္ …. 
ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ ဒီႏွစ္မွာလည္း ၊ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲ ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ခြင္႔ရ .. 
ရာသီတကာ ၊ ရာသီမ်ားထက္ ၊ ထူးျခားေနေသာ ၊ ဒဇီင္ဘာလ … 
ကမၻာႀကီးထဲ ၊ လွပမႈေတြ ၊ ျပည္႔လွ်ံေစခဲ႔ ၊ ထူးဆန္းတ႔ဲၾကယ္ .. 
ထြန္းေပၚလာေစ ၊ ကယ္တင္ရွင္ကုိ ၊ ဦးၾကိဳျပဳလ်က္ ၊ ထြန္းေတာက္ေစခဲ႔.. 
ႏြားစားခြက္ထဲ ၊ ေအးခ်မ္းစြာႏွင္႔ ၊ ေမြးဖြားလာေသာ ၊ ဧမာေႏြလ 
ယုံၾကည္သူ ရင္ထဲ ၊ သာယာမႈေတြ ၊ ျပည္႔ႏွက္ေစခဲ႔ ။ 
ကယ္တင္ရွင္ရဲ႕  ၊ အမည္ေလးက ၊ ကယ္တင္ရွင္ ေယရႈ ပါတဲ႔ကြယ္ … 
ေလာကထကဲ ၊ နာမည္မ်ားႏွင္႔ တမူထူးျခား ၊ သခင္ေယရႈ နာမည္ေလး ။ 
နာမည္မ်ိဳးစုံ ၊ ၾကားဖူးေသာ္လည္း ၊ မျငိမ္းခ်မ္းကြယ္ ၊ 
သခင္ေယရႈ ဆိုတဲ႔နာမည္ ၊ ၾကားၾကားခ်င္းပဲ ၊ ရင္တြင္း၌ ျငိမ္းခ်မ္းေစတဲ႔ နာမည္ ။ 
ေက်းဇူးတင္၏ သခင္ဘုရား “Happy Birthday Jesus ”  
ေမ႔မရတဲ႔ ေဆာင္းညေလးရယ္ ၊ ရင္ထဲ အစဥ္ သိမ္းလ်က္ရိွ၏  
ႏွစ္ေတြ လေတြ ၊ မည္မွ်ၾကာေအာင္ ၊ ကုန္ဆုံးခဲ႔လည္း ၊ 
ယုံၾကည္သူတုိင္း မေမ႔ႏုိင္ေသာ “ ဒီဇင္ဘာ ေဆာင္းညတစ္ည” 

      သဲျမတ္မြန္ ( ဖလမ္း ) Thain Hnem Par 
------------------------------------------------------- 

       ခရစၥမတ္ေန႔   F. Penny (mizo) တမူး  
ရာသီ အလီလီေျပာင္း ၊ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုၿပီးဆံုးသြားေတာ႔  

 
 
 
 
 
 
 
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးစြာ ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနမိခဲ႔တာ ခရစၥမတ္ေန႔ကုိပါ ။ 
ခရစၥမတ္ေန႕ေရာက္အခ်ိန္ ၊ တူညီေနေပမဲ႔ ၊ 
ၾကံဳေတြ႔ရတ႔ဲ ခရစၥမတ္ေန႔မွာ ျခားနားခဲ႔ၿပီ ။ 
ဟုိအရင္ တခ်ိန္ ခရစၥမတ္ေန႔မွာ မိသားစု စုံလင္စြာႏွင္႔ ၊ 
ေပ်ာ္ျမဴးကာ သီက်ဴး ၊ ခ်ီးမြမ္းၾက ဂုဏ္ေတာ္ ၊အျပံဳးေလးေတြ ကိုယ္စီ ဖလွယ္ၾက ၊ 
ဝမ္းေျမာက္ကာ ခ်ီးမြမ္းၾကတယ္ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ ။ 
ေဖေဖ ေမေမ ေမာင္ႏွမမ်ားရယ္ ..ေအးခ်မ္းလွ ေဆာင္းရဲ႔ တညမွာ မီးပုံဖုိကာ 
သူငယ္ေတာ္ကုိ ၾကိဳဆိုခဲ႔ၾကတယ္ ။ ေအးျမတဲ႔ ခရစၥမတ္ေန႔မွာ  
ေႏြးေထြးတဲ႔ မိဘရင္ခြင္ ေမာင္ႏွမမ်ားရယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ႔ဖူးတယ္ .. 
အခုေတာ႔လည္း ဒို႔တေယာက္ထဲ..ခရစၥမတ္ေန႔မွာ အထီးက်န္ေနမိတယ္ .. 
ဟုိတေနရာ ဒီတေနရာ ေငးၾကည္႔မိေတာ႔ .. 
အျခားေသာ မိသားစုတေတြ စုံလင္ကာ ေပ်ာ္ျမဴးၾက .. 
ေမာင္ႏွမမ်ား ျပံဳးေပ်ာ္ကာ မိဘမ်ားႏွင္႔ .. သူငယ္ေတာ္ကုိ ႀကိဳဆုိၾကေပါ႔ .. 
တမ္းတမိတယ္ ဟုိတခ်ိန္မွာ ခရစၥမတ္ေန႔ကို.. 
ျပန္လည္ကာ ရယူခ်င္မိတယ္ .. ေဖေဖ ေမေမ ေမာင္ႏွမ်ားရယ္ စုံလင္စြာ .. 
ခရစၥမတ္ေန႔မွာ ေပ်ာ္ျမဴးခ်င္မိတယ္ .. 
အခုေတာ႔လည္း ခရစၥမတ္ေန႔မွာ ဒို႔တစ္ေယာက္ထဲ 
ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းကာ သူငယ္ေတာ္ကုိ ႀကိဳဆုိေနမိတယ္… 
ခရစၥမတ္ေန႔မွာ ဒို႔တစ္ေယာက္ထဲကြယ္ .. 
ခရစၥမတ္ေန႕မွာ တစ္ေယာက္ထဲ အထီးက်န္… စကၤာပူႏုိင္ငံရ႕ဲ  တစ္ေနရာေလးမွာ …။  
---------------------------------------------------- 
          ခရစၥမတ္  ေဆာင္းဦး 
ႏွင္းမႈန္ေတြက် ေအးခ်မ္းလွ တိတ္ဆိတ္လွတ႔ဲ ညတစ္ည။  
ကညာအပ်ိဳ မာရိ ဟာ ေမြးဖြားဖို႔ရန္ ေနရာရွာ။ 
ႏြားေလးေတြက ေနရာေပး ႏြားစားခြက္ကေလး။ 
တုိ႔ေတြလည္း ရင္ထဲမွာ သူ႔ကုိေနရာ ေပးမွသာ 
ေကာင္းကင္ေရႊျပည္ စံေပ်ာ္ဖုိ႔ ႏွလုံးသားကုိ ဖြင္႔ထားဖို႔ ။      ။  
------------------------------------------------------------ 

          ခရစၥမတ္အခ်ိန္    Mary (ဖ်ာပံု) 
ခရစၥမတ္အခ်ိန္အခါ သမယသည္ ေပးးကမ္းလွဴဒါန္းရေသာအခ်ိန္ 
အခ်င္းခ်င္း၏ အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ရေသာအခ်ိန္ 
ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းရေသာအခ်ိန္။ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ရေသာအခ်ိန္ 
ဧဝံေဂလိတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ေဟာေျပာသက္ေသခံ အခ်င္းခ်င္းေမတၱာထားရမဲ့အခ်ိန္  
မိသားစုမ်ား ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံႏုိင္တဲ့အခ်ိန္။ 
အသင္းေတာ္ရိွ ယံုၾကည္သူမ်ား မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း တုိးျမႇင့္ရမ့ဲအခ်ိန္ 
ဓမၼသီခ်င္းမ်ား ကို ဝမ္းေျမာက္စြာသီဆုိရမ့ဲအခ်ိန္။ နားေထာင္ရမ့ဲအခ်ိန္ 
အျပစ္မ်ားမွ ေနာင္တရရမဲ့အခ်ိန္နဲ႕ အသစ္ေသာ အသက္တာသုိ႕ ကူးေျပာင္းရမဲ့အခ်ိန္ 
ခရစ္ေတာ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္ႂကြလာမဲ့အခ်ိန္ကို အထူးေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားရမဲ့အခ်ိန္ 
ႏွစ္သစ္ကူးအခ်ိန္သုိ႕ေရာက္ေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းရမ့ဲအခ်ိန္န႕ဲ 

ပိမိဆက္  ဆက္ကပ္အပ္ႏံွရမဲ့အခ်ိန္။ မေန႕ယေန႕ေနာင္ကာလ ထာဝစဥ္ တည္ေနမဲ့ အခ်ိန္ 
အႏွစ္သာရျပည့္ဝတဲ့ ခရစၥမတ္ျဖစ္ပါေစ။ 
-------------------------------------------- 
     ေန႔သစ္ခြန္အား    နန္းရထိုက္ (က . န .ခ) 
အာရုဏ္မုိးေသာက္ ေန႔သစ္ႀကိဳဘို႔ ေနမင္းႀကီးလည္း ထြန္းေတာက္ခဲ႔ၿပီ။ 
ငွက္ေပါင္းစုံရ႕ဲ  ေတးသီခ်င္းသံလဲ ၾကားေနရၿပီ။ 
အိမ္ေရွ႕  ဘက္ရိွ မွန္အျပင္ဘက္မွ သာယာရႈခင္း လွမ္းကာၾကည္႔ရင္ 
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ocifhpum;  2 -136

မ်က္ဝန္းထဲက မ်က္ရည္စီးက် လြမ္းေနမိတယ္ ေက်းေတာရြာဆီ 
ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ အိမ္ႀကီးထဲ၀ယ္  
သိမ္ငယ္စြာန႔ဲ အသက္ရွင္ရင္း ဘဝအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ႔ရ 
ေနထြက္ကေန ေနဝင္သည္႔တိုင္ တကုပ္ကုပ္နဲ႔ လုပ္ကာေပးလဲ 
အလုိမက် ျပစ္တင္သံ မစဲ ေအာ္ကာဆူပူ ေငါက္ကာေနတယ္  
ရင္နာေနရ maid ဘဝ။ ညည္႔နက္သန္းေခါင္လဲ အိပ္မေပ်ာ္ခဲ႔ 
မုိးလင္းသြားမွာ ေတြးေၾကာကေ္နမိ S’pore ရဲ႕  maid ဘဝက မလြယ္ကူဘူး 
ဆူပူသံကို တရားတစ္ပုဒ္လုိ နားဆင္ရင္း ေနမင္းဝင္လုိ႔ ညလည္းေရာက္ေတာ႔ 
အိမ္ယာထဲဝယ္ ထုိင္ကာ ဆုေတာင္းေနမိတယ္ 
အဖဘုရား ေန႔သစ္ခြန္အား ေပးေတာ္မႈပါ… ထာဝရအိမ္ေတာ္ဆီသို႔ ( ဆာလံ ၂၃ ) 
ငါ၏ သခင္ ပဲ႔ကိုင္ရွင္ ငါကုိ ထာဝရ ေစာင႔္မၾကည္႔ရႈေတာ္မႈ၏ 
ဒုကၡဆင္းရဲ ငါမေၾကာက္ စိမ္းလန္းသာယာ က်က္စားရာ၌ ငါ့ကုိအိပ္ေစခဲ႔၏ 
ၾကည္လင္ ေအးခ်မ္း ျမစ္ကမ္းနားသို႔ လမ္းျပပို႔ေဆာင္သည့္ သခင္ 
ေမွာင္မုိက္ကမၻာႏွင္႔ ကင္းကြာေစၿပီး တရားလမ္း၌ ေသြးေဆာင္ခဲ႔ၿပီ။ 
ေသမင္းအရိပ္ လႊမ္းမုိးခ်ိဳင္႔ထဲ ေလွ်ာက္ရေသာ္လဲ ငါမေၾကာက္ဘဲ 
ေဘးအႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္လည္း ငါမမႈခ့ဲ။ 
ငါ၏သခင္ ေမတၱာရွင္သည္ ငါႏွင္႔အတူ ရိွေတာ္မႈ၏ 
ေမတၱာေတာ္ႏွင္႔ ဂရုဏာသည္ ငါ့ကို ခ်မ္းသာေစပါ၏ 
ရန္သူေရွ႕ မွာ ကြယ္ကာေပးတဲ႔ ေမတၱာရွင္ လွ်ံလွ်က္ေနေသာ ေကာင္းႀကီးမ်ားျဖင္႔ 
ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ဆီသုိ႔ အစဥ္အျမဲေနရ၏။ က . န .ခ နန္းရထုိက္ 
----------------------------------------------------------------------- 

     အေျပာေကာင္းသူနဲ႔ အေကာင္းေျပာသူ  L နန္ကုိင္ 
အခုေခတ္က လူငယ္ေတြ သိပ္ဆန္းလွသလုိ အေျပာေကာင္းၾကပါတယ္ ။ 
ေခၚေနတာက ဘုရား ဘုရား။ ျမင္ေနတာက ငရဲႀကီးလား 
ဘုရားေပးတာက ေရႊအိုး။ ယူလိုက္မိေတာ႔ ငရဲအိုး… 
ဘုရားေပးလိုက္တာက ထာဝရ ေမတၱာ၊ ရလုိက္တာက ငရဲကို သြားရမဲ႔ လိပ္စာ.. 
ဘုရားေပးလိုက္တ႔ဲ ခ်စ္ေမတၱာ၊ လူေတြေရွ႕  မွာ လက္သုတ္ပါဝါ ။ 
ခ်မ္းသာတဲ႔သူေတြက တဟားဟားနဲ႔ ရီေနတယ္ ။ 
ေသခ်ာျမင္ၾကည့္လုိက္ေတာ႔ ငရဲမင္းႀကီးနဲ႔ တူေနတယ္။ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ဘဝနဲ႔ရင္းကာ  
ေပ်ာ္လိုက္ရတာ ခဏတာ ။ ခံလိုက္ရေတာ႔ တသက္သာ။ 
ဘဝနဲ႔ ရင္းကာႀကိဳးစားပါ ေပ်ာ္ရႊင္မႈက အနာဂတ္မွာ  
ေခတ္ႀကီးက တိုးတက္ေနေတာ႔ လူေတြလည္း မ်ားၾကေပါ႔ ။ 
မိတ္ေဆြရယ္ .. သတိထားပါ .. အေျပာေကာင္းသူကုိ ေရွာင္က်ဥ္ပါ ။ 
လူေတြနဲ႔ ေပါင္းရင္ သတိထားေပါင္း။ အေပါင္း မေကာင္း ဘဝေဟာင္း.. 
အေျပာေကာင္းသူနဲ႔ အေကာင္းေျပာသူကို ေသခ်ာေရြးပါ ။ 
မေရြးတတ္ရင္ သြားပါၿပီ ဝမ္းနည္းရလိမ္႔မည္ ။ 
အေျပာမေကာင္းႏွင္႔ မေနာစိတ္ ေကာင္းပါ။ လူတုိင္းရဲ႕  အေပၚမွာ ေမတၱာထားပါ ။ 
ေမတၱာဟူသည္ အနာဂတ္ရဲ႕  အလင္းေရာင္ ျဖစ္မည္ ။ 
လူတိုင္းရဲ႕  ရင္ခြင္မွာ ဘုရားသခင္ ရိွပါေစ…။   L နန္ကုိင္ 
------------------------------------------------------------ 

   ဆုေတာင္းသံ မေလး(တပ္ႀကီးကုန္း အသင္းေတာ္- ေမွာ္ဘီ) 
ရယူျခင္းေတြရွိခ႔ဲရင္ ေပးဆပ္ျခင္းေတြလည္း ရိွစျမဲပင္ 
ဒို႔ခ်စ္တ႔ဲ သခင္ ကေတာ႔ ရယူပုိင္ဆိုင္လုိမႈေတြကို ဥပကၡာျပဳ 
ေပးဆပ္ျခင္းေတြ အရင္းျပဳလို႔ အျပစ္ႏြံအတြင္း …. နစ္ကြ် ံဆင္းတ႔ဲ 
အကြ်ႏု္ပ္လို အမုိက္အမဲ ဆုိးညစ္တ႔ဲ လူသားအျပစ္မ်ားအတြက္ 
ေဂါလေဂါသ ကုန္းျမင္႔အရပ္မွာ ခႏၶာကုိယ္ စေတး … အသက္ေသြးေခြ် း 
ေျမမွာ ခကာ .. အၾကင္နာ .. ေမတၱာ .. ဂရုဏာ 
ခ်စ္ျခင္း သက္သက္ ေပးဆပ္ခဲ႔တာ .. ဒီအႏိႈင္းမဲ႔ ခ်စ္ျခင္း .. ရင္မွာေအာက္ေမ႔ရင္ 
တန္ဘုိး ကင္းမဲ႔ အကြ်ႏု္ပ္ အသက္တာ သုညမွ စကာ… 
အလုိရိွရာ ပုံသြင္းျပဳျပင္ပါ.. အကြ်ႏု္ပ္ဘဝ.. သခင္႔ဆႏၵ 
အကြ်ႏ္ုပ္အသက္… သခင္႔အတြက္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္တစ္ခု… 
အသိအမွတ္ျပဳရန္ အကြ်ႏု္ပ္ဆုေတာင္းသံ  
သခင္နားေညာင္းရန္ ဆုေတာင္းပန္…။   ။ 
------------------------------------------------------------------- 

          အမုန္းစကား  ထူးေဝေက်ာ္ 
ၾကားရုံနဲ႔ အခံရ ခက္လိုက္တာ။ ဘယ္လိုႀကီးမွန္း မသိဘူး…. အဲဒီစကား 
စူးရဲပံုက လြမ္းတာနဲ႔လည္းမတူ။ ၾကည္ႏူး ေပ်ာ္ရႊင္ရတာနဲ႔လည္း ျခားနား 
ကုိယ္႔ကုိယ္ေတာင္ သတ္ေသ ခ်င္သြားတယ္ ။ 

------------------------------------------------------- 
          "ေဘာင္္မ့ဲေမတၱာ"   ဝင္းျမင့္ဦး 
မေဝရင္ ေနပါေစ မေႂကြပါရေစနဲ႔လို႔ ေလျပည္ကို အသနားခံေနသူရယ္--။ 
ေၾသာ္---လွတဲ့ ပန္းတိုင္း မေမြြႊး၊ ေမႊးတဲ့ပန္းတိုင္း မလွ 
တဒဂၤ ခဏ--- ကြဲျပားမႈကို ခ်ိန္တြက္ ႏွလံုးသား မ်က္ရည္တစ္စက္ 
ထြက္လာတ့ဲဘာသာေဗဒ အနတၱ ------ ။ 
ေမွာက္ထားတ့ဲခြက္ကိုမွ ျပည့္ေအာင္ ျဖည့္ေနမိျပန္ရဲ႕ 
ေစတနာ၊ အၾကင္နာ၊ ေဝဒနာ နာ တာျခင္း အတူတူ 
ခ်န္ိခြင္ေဘာင္ညိွ မရမွန္းသိႏွင့္ျပီးသား တလမ္းသြားေမတၱာ၊ ေႏွာင္ၾကိဳးမဲ့သစၥာ 
ယာယီေဘာင္ခတ္မထား ေနာင္တ ႏွလုံးသားနဲ႔ လွည့္ျပန္ခ့ဲရင္ 
ေလထန္အဆင့္မွာ လြင့္ေႂကြရင္ေတာင္  
ေဝယံအျမင့္မွာ ပြင့္ေဝဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေပးထားသူပါ။ ။ WMO 19-9-2012 
------------------------------------------ 

ႏွစ္သစ္ (New Year) လုဒ ိ
         ႏွစ္သစ္ ေရာက္မည္ဆိုေသာ အသိ လူတုိင္းကုိ စိတ္လႈပ္ရွားေစပါသည္ ။ 
ႏွစ္ေဟာင္းမွ အေဟာင္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ၿပီး အသစ္ေသာ အရာမ်ားျဖင္႔ ၀ယ္ယူၿပီး 
အေဟာင္းႏွင္႔ အသစ္ကုိ လဲလွယ္ၾကပါသည္။ ႏွစ္ေဟာင္းမွ ဆုံးရံႈးမႈမ်ား၊ စိတ္ပ်က္မႈ 
မ်ားကိုလည္း ႏွစ္သစ္မွာ ျပန္လည္ အသစ္တဖန္ တည္ေဆာက္မည္ ဆုိေသာ 
အသိျဖင္႔လည္း ႏွစ္သစ္ကို အားတက္သေရာ ေစာင္႔ေမွ်ာ္မိသလို ေအာင္ျမင္သူ 
မ်ားလည္း ႏွစ္သစ္မွာ ႏွစ္ေဟာင္းထက္ ပုိၿပီး ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ ေနၾကပါသည္။ 
၁ေကာ ၅ း ၁၇ လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ ရိွလ်င္ အသစ္ ျပဳျပင္ေသာ 
သတၱ၀ါျဖစ္၍ ေဟာင္းေသာအရာတို႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကၿပီ ။ ၁ေကာ ၄ း ၁၆ 
ထုိေၾကာင္႔ ငါတုိ႔သည္ အားေလ်ာ႔စိတ္ပ်က္ျခင္း ႏွင္႔ ကင္းလြတ္ ၾက၏။ ငါ၏ 
ျပင္လူသည္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးျခင္း သုိ႔ေရာက္ေသာ္လည္း အတြင္းလူ မူကား 
တေန႔ထက္ တေန႔ျပဳျပင္ျခင္းကို ခံရ၏ ။ ႏွစ္သစ္ ေရာက္မွ ေျပာင္းလဲျခင္း မဟုတ္ဘဲ 
ခရစ္ေတာ္၌ရိွလွ်င္ ကြ်န္မတို႔ အသစ္ ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါ ျဖစ္သလုိ 
ေဟာင္းေသာအရာ ေျပာင္းလဲၿပီး ခပ္သိမ္း ေသာ အရာတုိ႔ဟာ ကြ် န္မတို႔ ဘ၀မွာ 
အသစ္ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ဘုရား သခင္ကုိလည္း ေယရႈခရစ္ေတာ္ အားျဖင္႔ အဘ 
ေခၚခြင္႔ရပါတယ္ ။ ဒါဟာ ကြ်န္မ တုိ႔ ဘ၀ရဲ႕  ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္ 
။ ထုိအျပင္ ႏွစ္သစ္ေရာက္မွ ျပဳျပင္ျခင္း မဟုတ္ပဲ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕  အတြင္းလူက 
တေန႔ထက္တေန႔ ျပဳျပင္ျခင္းကို ခံရပါသည္။ တေန႔ၿပီး တေန႔ ဘုရားသခင္၏ 
မ်က္ေမွာက္ေတာ္ သက္ေသ၊ ဂရုဏာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းႏွင္႔ 
ရစ္ပတ္ၿပီး စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ေန႔တိုင္း အသစ္ အသစ္ကုိ ျမင္ေတြ႔ခံစား 
အသက္ရွင္ရပါသည္ ။  

တေန႔ မနက္ခင္းမွာ စာေရးသူသည္ မထုႏွင္႔ စကားစျမည္ ေျပာျဖစ္ ပါသည္။ 
စာေရးသူ “ဘုရားက လူတုိင္းကို ခ်စ္သလုိ ကြ်န္မနဲ႔ မထု ကုိလည္း ခ်စ္တယ္ 
ကြ်န္မတို႔ကုိလည္း စကားေျပာတယ္၊ လမ္းျပတယ္ ” မထု “ဟုတ္ပါ တယ္။ ကြ် န္မ 
အရင္က ေယရႈကုိ မသိပါဘူး၊ ကြ်န္မ အစ္မ ေျပာျပပါတယ္၊ လက္ မခံတ႔ဲ အျပင္၊ 
စိတ္ဆုိးမိတယ္ ” စာေရးတဲ႔သူ “ကြ်န္မလည္း အရင္က သူမ်ားလုိ ဘုရားေက်ာင္း 
တက္၊ ဒီလုိနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ခဲ႔တာ ေယရႈကုိ သိ သလုိလို၊ မသိ သလုိလုိ 
ျဖစ္ခ့ဲတာ။ ကြ်န္မရဲ႕  ဘ၀ တေကြ႔ ဆံုးရံႈးျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင္႔ ခ်က္မဲ႔ၿပီး လမ္းဆုံး အခ်ိန္ 
ေရာက္တ႔ဲ အခါမွာ ဘုရားကို ရွာေဖြခဲ႔တယ္။ ေယရႈနဲ႔ ေတြ႔ၿပီး ေျပာင္းလဲလာတာပါ။ 
ကြ်န္မက ရယ္ၿပီး ̏ေယရႈက အေတြ႔ခံတာပါ ” မထု.. “ကြ်န္မလည္း ေယရႈနဲ႔ ေတြ႔ၿပီး 
ေျပာင္းလဲတဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ရိွပါတယ္။ ကြ်န္မ ရန္ကုန္ တခါမွ မေရာက္ဘူး 
ျမစ္ႀကီးနားမွ ရန္ကုန္ခရီးမွာ လူၾကံဳန႔ဲ လုိက္လာတာပါ။ လူၾကံဳန႔ဲ မႏၱေလး 
ရထားအေျပာင္းမွာ လူကြဲသြားတယ္။” စာေရးသူ “ မထုရယ္ လာႀကိဳတဲ႔သူကို 
ဖုန္းဆက္လုိ႔ ရတယ္ေလ။” မထု “ကြ်န္မ ဆက္ပါတယ္ ဖုန္းကိုင္တ႔ဲသူက မရိွ၊ 
မသိဘူးလို႔ေျပာတယ္။” စာေရးသူ စိတ္ ၀င္စား စြာျဖင္႔ “ဒါဆို မထု ရန္ကုန္ကို 
ဘယ္လုိေရာက္သြားတာလဲ” မထု “ကြ်န္မမွာ တလမ္းလုံး စိတ္လည္းပူ၊ ထူပူေနတာပဲ၊ 
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ocifhpum;  3 -136

ရန္ကုန္ေရာက္မွာ အရမ္း ေၾကာက္ေနမိတယ္ ။ တတြဲထဲ ပါလာတဲ႔ သူကုိ အကူအညီ 
ေတာင္းၾကည္႔ပါ တယ္။ ကြ်န္မဆီမွာ လိပ္စာ မရိွေတာ႔ ပုိဆိုးတာေပါ႔။ ဘယ္သူမွ 
မကယ္ႏုိင္ဘူး။ ကြ်န္မ အတြက္ ေမွ်ာ္လင္႔မဲ႔လမ္း ကုန္ေနပါၿပီ။ ရန္ကုန္ ရထားဆုိက္တ႔ဲ 
အခ်ိန္ လူတိုင္း ဆင္းသြားၾကပါၿပီ။ ကြ်န္မနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးႀကီး ( ၃ )ဦးပဲ ရထားတြဲမွာ  
က်န္ခဲ႔ပါတယ္။ ကြ်န္မက မ်က္လုုံးမိွတ္ၿပီး ေနာက္္ဆံုး ဆုေတာင္းမိပါတယ္။ 
ဘုရားသခင္  ကြ်န္္မကို ကူညီပါ ရထားေပၚကေန ဆင္းဘို႔ ေၾကာက္တယ္။ တေအာင္႔ 
ၾကာတဲ႔ အခါ၊ ေယာကၤ်ား အသံနဲ႔ ကြ် န္မနားထမဲွာ “သမီးေရာက္လိုတ႔ဲ ေနရာကုိ 
ငါကိုယ္တုိင္ ပုိ႔ေပးမယ္။”  ဆုိတ႔ဲ အသံၾကားလုိက္တာနဲ႔ ေကာက္ၿပီး ေျခတလွမ္းဘဲ 
လွမ္းရေသးတယ္။ မထု၊ မထု၊ ဒီမွာ ဆုိၿပီး တေၾကာ္ေၾကာ္ နဲ႔ ကြ်န္မကုိ 
လာႀကိဳတဲ႔သူက လက္ေ၀ွ႕ရမ္းၿပီး ေခၚေနတာေတြ႔ ရပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕  ဘ၀ 
ဘုရားသခင္ အသက္ရွင္ျခင္းရ႕ဲ  သက္ေသပါပဲ။ ေခၚရင္ထူးၿပီး ကူညီမစတဲ့ ဘုရား၊ 
ကြ်န္မရဲ႕  အေတြ႔ အၾကံဳ တသက္မေမ႔ဘူး။ စာေရးသူနဲ႔ မထုဟာ တေယာက္ကို 
တေယာက္ အားေပး စကားေျပာရင္း နံနက္ခင္းကို ကုန္ဆံုး ေစခဲ႔ပါသည္။ ကြ်န္မတုိ႔ 
ရင္ထဲ အသီးသီးထဲမွာ မေမ႔ႏုိင္ေသာ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားနဲ႔ ပထမဆုံး 
ၾကံဳေတြ႔ရတ႔ဲ အျဖစ္အပ်က္ကို စိတ္လႈပ္ရွားစြာ တဦး ႏွင္႔ တဦး ေျပာျပမိၾကပါသည္။ 
စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ အားေလ်ာ႔ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မဲ႔ေသာ အရာ မ်ား ႏွစ္ေဟာင္းမွာ 
ၾကံဳေတြ႔ေသာ္ျငားလဲ ႏွစ္သစ္မွာ မိတ္ေဆြမ်ားကို “ေယရႈ ခရစ္ေတာ္” က လက္ကမ္းၿပီး 
အသင္႔ႀကိဳဆိုေနပါတယ္။ “ေယရႈခရစ္ေတာ္”ဟာ လူသား ေတြကုိ ကယ္တင္ဖုိ႔ရန္ 
အတြက္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ အရွင္ျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြမ်ား သင္လမ္းကုန္ၿပီး ဘယ္လုိမွ 
မရေတာ႔ဘူးဆိုတ႔ဲ အခ်ိန္ၾကံဳေတြ႔တ႔ဲ အခါ “ေယရႈခရစ္ေတာ္” ကုိ ရိုးရုိးေလးပဲ 
ႏွလံုးသားထဲက ေခၚလိုက္ပါ။ သက္ေသ ထူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ဟာ 
အသက္ရွင္ျခင္း သက္ေသရိွပါသည္။ တဦးနဲ႔ တဦး ဆုံေတြ႔တ႔ဲ အခ်ိန္မွာ အျခားေသာ 
သူမ်ား မတည္ေဆာက္ေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ား စကား ဖလွယ္မဲ႔ အစား၊ တဦးနဲ႔ 
တဦး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင္႔ ယံုၾကည္ျခင္းကို တည္ေဆာက္ ၾကပါစို႔။ မိတ္ေဆြ ႏွစ္သစ္မွာ 
ေယရႈနဲ႔ အတူေအာင္ျမင္စြာ အသက္ရွင္ဖုိ႔ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။ 
ေယရမိအနာဂတိၱက်မ္း ၃၃း၃ “ငါ႔ကုိေခၚေလာ႔ ငါထူးမည္ ႀကီးေသာအရာ၊ 
သင္မသိႏုိင္ေအာင္ နက္နဲေသာ အရာတို႔ကုိ ငါျပမည္။”      လုဒိ    

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

A  Good Deed Keeps the Mind Happy    အန္တီတစ္ဦး 
Reading Digest မဂၢဇင္းထဲမွာ တေန႔တာ အတြင္း ေကာင္းမႈ တခုျပဳ 

ခဲ႔ၾကပုံမ်ားကို ဖတ္ရေလ႔ရိွပါတယ္။ ဥပမာ လူတေယာက္က တာယာ 
အပြန္း ေတြနဲ႔ ကားေလွ်ာက္ေမာင္းေနတဲ႔ မိသားစုတစုကုိ 
ေတြ႔ေတာ႔ ရဲကို ပုိက္ဆံေပးၿပီး လိုက္ဖမ္း၊ ေျခရာခံ 
ခုိင္းပါတယ္။ ဖမ္းဖုိ႔ မဟုတ္ပဲ ေတြ႔ရင္ တားၿပီး၊ တာရာ လဲဖုိ႔ 
ေငြေပး ခုိင္းတာပါဘဲ။ သူေပးတာကုိလည္း ကာယကံရွင္ 
မသိေစရဘူး။ လူအမ်ား မႏွစ္သက္တ႔ဲ ရဲကလည္း 

ေကာင္းမႈတခု ျပဳရေတာ႔ စိတ္ခ်မ္းသာတယ္။ အဲဒီ သေဘာ 
အတုိင္းဘဲ က်မ ကုိယ္ေတြ႔ၾကံဳခ႔ဲရပါတယ္။ က်မက ညပုိင္း အလုပ္ လုပ္သူ 
ျဖစ္တ႔ဲအတြက္ ည ၉ နာရီေလာက္မွာ ဘူတာကေန ေလွခါးနဲ႕ ဆင္းမလို႔ ျပင္ေနတံုး 
ေရွ႕က သြားေနတဲ့ အနီေရာင္ တီရွပ္ဝတ္ လူငယ္တေယာက္ ရဲ႕   လက္ကိုင္ဖုန္းဟာ 
သူ႕အိတ္ထဲ ကေန ထြက္က်သြားတာကုိေတြ႕လုိက္ရတယ္။ သူကေတာ့ မသိလိုက္ဘူး 
မီးစိမ္းသြားလို႔ ဟိုဘက္ကုိ ကူးသြားေရာ သူ႔ဖုန္းကို လူတစ္ေယာက္က ေကာက္ၿပီး 
သြားေျပး ေပးဖို႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။ ကြ်န္မက အသက္၆၀ ေက်ာ္ဆုိေတာ႔ လုံး၀ 
မေျပးႏိုင္ဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ေလွခါးနားမွာဘဲ မလႈပ္မယွက္ ရပ္ၿပီး၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္က 
လာတဲ႔ အရပ္ရွည္ရွည္ ေက်ာပုိးအိတ္နဲ႔ လူငယ္တေယာက္ကုိ ေအာ္ေျပာပါေလ ေရာ ..  
The Red One .. The Red One လို႔ ေအာ္ေျပာၿပီး က်က်န္ခ့ဲတဲ့ သူ႔ဖုန္းကုိ 
ေကာက္ၿပီး လက္ဆင့္ကမ္းေပးလုိက္တယ္။ အရပ္ရွည္လူငယ္လဲ ဟုိဘက္လမ္းကုိ 
ျပန္ကူးရတယ္။ ပုိင္ရွင္ကလည္း ခပ္သုတ္သုတ္ သြားေနေတာ႔ .. လမ္းၾကားထဲပါ 
သူလိုက္ဝင္ၿပီး မနဲမွီေအာင္ လုိက္ေနရတယ္။ အနီေရာင္ဝတ္ သူငယ္ကိုမီွၿပီး 
ဖုန္းေပးၿပီးမွ သူ႔ခမ်ာ ဒီဘက္ကမ္းကုိ ျပန္ကူးၿပီး ျပန္လာရတယ္။ ကြ်န္မကလည္း 
သူျပန္လာတ႔ဲ အထိ ေစာင္႔ေနၿပီး ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာလိုက္ ပါတယ္။ ကုိယ္က 
လုိက္လုိ႔ မမီွေပမဲ႔ တဆင့္ လုိက္ေပး ေပးတဲ႔ အတြက္ ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း 
ရပ္ေျပာၿပီးမွ အိမ္ျပန္ရတယ္။ ခနေစာင္႔ၿပီး ကားေပၚတက္မွ အနီေရာင္ ဝတ္သူက 
မိန္းကေလး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဒီဲေလာက္ နေမာ္ နမဲ႔ လမ္းသြားရသလား။ 

ေျပာခ်င္ လိုက္တာ။ အဒဲီလုိ တကူးတက အခ်ိန္ေပးၿပီး လုိက္ကူညီတ႔ဲ သာဓက 
ေတြလဲ သတင္းစာမွာ ပါတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ sentosa မွာ ဗီယက္နမ္ 
ေက်ာင္းသူတေယာက္ ေရနစ္တံုးက ကယ္တဲ့သူေတြဟာ စင္ကာပူႏုိင္ငံသားမဟုတ္ဘဲ 
ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္တဲ့ ဗမာနဲ႔ ကုလား အမ်ိဳးသား ေတြပါဘဲ။ ကြ်န္မက စင္ကာပူမွာ 
အခ်ိန္ပုိင္း က်ဴရွင္ ျပေပးေနတာဆိုေတာ့  အိမ္စာ မယူသြားခ်င္တ႔ဲ ကေလးေတြကို 
ၿခိမ္းေခ်ာက္တ႔ဲ နည္းသစ္ တခု ရသြား တယ္။ မင္း အိမ္စာ မယူရင္ အိမ္ကုိ 
လုိက္ေပးမယ္။ လုိက္လုိ႔ မမီွရင္ ေတာ႔ လမ္းေတြ႔တ႔ဲ passer – by ကုိ အမီွလုိက္ 
ေပးခုိင္းမွာေနာ္လို႔ အတင္း လုိက္ေပးတဲ႔ နည္းပါဘဲ။  ။ အန္တီတစ္ဦး 
-------------------------------------------------- 

     သင္မပုိင္ေသာ မနက္ျဖန္  မာရာနသာ နီနီခိုင္ 
ကြ်န္မတို႔ရဲ႕  အသက္တာမွာ တေန႔ၿပီး တေန႔ကုန္ဆုံးသြား သလုိ အေတြးေပါင္း 
မ်ားစြာႏွင္႔။ မနက္ေရာက္ရင္ ဘာလုပ္မလဆဲိုတ႔ဲ စီမံကိန္းကို အႀကီးအက်ယ္ ဆြဲတတ္ 
ပါတယ္။ ကေလးမ်ားရဲ႕  ေရွ႕ေရး ၊ အိုစာ မင္းစာ ရွာရင္းနဲ႔ လုံးျခာ လုိက္ေနတဲ႔ 
ကြ်န္မတို႔ကုိ သခင္ေယရႈက နက္ျဖန္အဘုိ႔ မစုိးရိမ္ၾကႏွင္႔ မ ဲႆ ၆ း ၃၄ တဲ့။ 
ကြ်န္မတို႔ရဲ႕  စုိးရိမ္မႈဟာ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕  အသက္တာမွာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ ေနပါတယ္။ 
ေလးလြန္းတ႔ဲ ကြ် န္မတို႔ကုိ သခင္ေယရႈက ၀န္ေလးေသာ သူ အေပါင္း တို႔၊ ငါထံသုိ႔ 
လာၾကေလာ႔။ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပးမည္ .. မ ဲႆ ၁၁ း ၂၈။ ကြ်န္မတို႔ဟာ 
ဘုရားသခင္ဆီကို ဝန္ေတြ သြားေပးခဲ႔ သလုိနဲ႔ မသိမသာေလး ထမ္းထား ၾကပါတယ္။ 
မနက္ျဖန္မွာ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲလို႔ မသိတ႔ဲ လူငယ္ ကေလး ၁ေယာက္အေၾကာင္းကို 
ကမၻာဦးက်မ္းထဲက ေလ႔လာမယ္ ဆုိရင္ သူဟာ ယာကုပ္ရဲ႕သားျဖစ္ပါတယ္။ 
အခ်စ္ဆုံး ဇနီးသည္ ရာေခလႏွင္႔ အသက္ႀကီးမွ ရေသာ အခ်စ္ဆုံးသားျဖစ္ၿပီး ဖခင္ရဲ႕  
ဦးစားေပးမႈမ်ိဳး ခံစားရၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ႔ ဘ၀ကေန အစ္ကုိမ်ားရဲ႕  မုန္းတီးမႈေၾကာင္႔ 
အဂုဲတၱဳျပည္၌ ကြ် န္အျဖစ္ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း မွာ ဘ၀ေျပာင္းလဲ သြားခဲ႔ပါတယ္။ ကြ်န္ဘ၀ 
ကေန သူတပါး မယားကုိ မျပစ္မွားမႈေၾကာင္႔ ေထာင္က်ကာ ေထာင္သားျဖစ္ခဲ႔ 
ရပါတယ္။ ေထာင္သားမ်ား ႏွင္႔ အတူေနရင္း ဘုရားေပးတဲ႔ ဆုေက်းဇူးကို သံုးကာ 
သူမ်ားရဲ႕  အိပ္မက္ကို အနက္ဖြင့္ျပရင္းန႔ဲ မနက္ျဖန္ဆုိတာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ မရိွခ့ဲေပမဲ႔ 
ဘုရားကို အားကုိးမႈေၾကာင္႔ မနက္ျဖန္မွာ ေယာသပ္ဟာ အဂုဲတၱဳႏုိင္ငံကို 
အုပ္စုိးရပါတယ္။ အပါး ေျပာျပတဲ႔ ပုံျပင္တခုကိုလည္း သတိရပါတယ္။ ေမရီဆိုတ႔ဲ 
အမ်ိဳးသမီးဟာ ႏြားႏို႔ ေရာင္းတယ္ ။ အဲဒီလို ႏြားႏုိ႔ေရာင္းရင္းန႔ဲ ၾကက္ဥတစ္လုံး 
ေကာက္ရပါ တယ္။ သူဟာ ၾကက္ဥကို လက္ေပၚမွာ ကုိင္ရင္း မနက္ျဖန္ အတြက္ 
စိတ္ကူးယဥ္ ပါတယ္။ ဒီၾကက္ဥဟာ မနက္ျဖန္မွာ အေကာင္ေပါက္မယ္။ အဒီဲ 
အေကာင္ကေန ဥျပန္ အုမယ္။ အဒဲီ ဥကေန အေကာင္သစ္ ထပ္ေပါက္မယ္။ 
ဒါဆုိရင္ေတာ႔ မနက္ျဖန္ ေပါင္းမ်ားစြာမွာ ငါသူေဌးျဖစ္ၿပီ ဆိုၿပီး စိတ္ကူးယဥ္ရင္း 
လက္ထဲက ၾကက္ဥ ျပဳတ္က်လုိ႔ ေခါင္းငံုၿပီး ေကာက္လုိက္ေတာ႔ ႏြားႏို႔အိုးႀကီး 
ေမွာက္က်ၿပီး ႏြားႏုိ႔မ်ား ဖိတ္ကုန္ၿပီး ၾကက္ဥလည္း ကြဲသြားပါတယ္ ။  

လုကာ ၁၂ း ၁၆ - ၂၀ သူေဌးတဦး၌ ေျမေကာင္း၍ အသီးအႏံွမ်ားလွ၏။ 
ထုိသူေဌးက ငါသည္ အဘယ္သုိ႔ ျပဳရမည္နည္း။ အသီးအႏံွမ်ားကုိ သုိထားစရာ မရိွ။ 
ငါ႔တိုက္ေဟာင္းမ်ားကို ဖ်က္၍ က်ယ္ေသာတုိက္ကုိ တည္ၿပီးမွ၊ ငါ၏ အသီး အႏံွ 
ဥစၥာရိွသမွ်တို႔ကုိ သိုထားမည္။ ငါ့၀ိညာဥ္အားလည္း အခ်င္း၀ိညာဥ္ သင္သည္ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သုံးေဆာင္ရန္ ဥစၥာမ်ားကုိ သုိထားလ်က္ရိွၿပီး ျငိမ္၀ပ္ စြာ ေနေလာ႔၊ 
စားေသာက္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းကို ျပဳေလာ႔၊ ငါေျပာမည္ဟု သူေဌး အၾကံ ရိွ၏။ ထိုသို႔ 
အၾကံရိွစဥ္တြင္ ဘုရားသခင္က အခ်င္း လူမုိက္၊ ယေန႔ညဥ္႔ပင္ သင္၏ ၀ိညာဥ္ကုိ 
ရုပ္သိမ္းရာ အခ်ိန္ေရာက္လိမ္႔မည္။ လူ႔ရဲ႕ ဘ၀ဆုိတာ အဂၤလိပ္ အကၡရာ B = Born နဲ႔ 
စၿပီး Dဆိုတ႔ဲ  Dead စကားလုံးနဲ႔ အဆုံးသတ္ၿပီး ေသဆံုးရင္ အဓိပၸါယ္ မရိွပဲ 
ငရဲသြားဖို႔ပဲ ျဖစ္ၿပီး ။ B နဲ႔ D ရဲ႕  ၾကားထဲမွာ C ဆုိတ႔ဲၾကားခံတဲ႔ စကား တခုရိွပါတယ္ 
လူရဲ႕  ဘ၀မွာ B ဆုိတ႔ဲ Born နဲ႔စၿပီး  C ဆိုတဲ႔ Christ ကုိ သိရင္ေတာ႔ D ဆိုတ႔ဲ Dead 
ကုိ ရင္ဆိုင္ ရရင္ေတာင္ သင္မပုိင္ေသာ မနက္ျဖန္မွာလည္း စုိးရိမ္စရာ မလိုသလုိ 
BCD ကုိ သိၾက ရေအာင္ေနာ္ .. သင္မပုိင္တ႔ဲ မနက္ျဖန္ကေလးက အဓိပၸါယ္ရိွရိွ လွေန 
မွာပါ…။ ။ မာရာနသာ နီနီခုိင္ 
------------------------------------------ 

   အေႂကြး (MOM) Aunty Tin Tin Nyunt 
ေျပာေလ႔ရိွတ႔ဲ စကားေလး အားလုံး ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ လူတိုင္း အေႂကြးနဲ႔ 

မကင္းၾကဘူးတ႔ဲ။ ဟုတ္ပါတယ္.. ဆင္းရဲသားမွ အေႂကြးရွိတာ မဟုတ္ ပါဘူး.. 
သူေဌးေတြမွာလည္း အေႂကြးေတြနဲ႔ပါ .. အေႂကြးနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ကြ်န္မ အေဖ 
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ေျပာခဲ႔တ႔ဲ စကားကုိ သတိရမိပါတယ္။ သူေျပာခဲ႔တ႔ဲ အေၾကြးဆိုတာ ယူ တတ္ရင္ 
ဆပ္တတ္ရမယ္။ ဆပ္တတ္ရင္ ေက်မယ္ ။ အေၾကြး ေပးတတ္ရင္လည္း ေတာင္းတတ္ 
ရမယ္တ႔ဲ။ ဘုန္းေတာ္ ၀င္စား သြားၿပီးတ႔ဲ အေဖ႔ကို သတိရတိုင္း သူ႔ စကားနဲ႔ သူ႔ဘ၀ 
သူ႔လုပ္ရပ္ေတြကို သတိရ ေအာက္ေမ႔မိပါတယ္။ အေဖဟာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး 
တစ္ေယာက္ မဟုတ္ေပမဲ႔။ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းနဲ႔ သားသမီးေတြကို 
ရွာေဖြေကြ် းေမြး ပညာေပးခဲ႔ပါတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္သမား ဆိုေတာ႔အေၾကြးနဲ႔ 
မကင္းဘူးေပါ႔။ သူက လက္ကားဒုိင္ သူေဌးေတြဆီမွာ အေၾကြး ေတြနဲ႔ ၀ယ္ခဲ႔ရသလုိ၊ 
ျပန္ေရာင္းတ႔ဲ အခါမွာလည္း လက္ငင္း မ၀ယ္ႏုိင္တ႔ဲ သူေတြ ကုိ အေၾကြးနဲ႔ 
ေရာင္းေပးခဲ႔ရပါတယ္။ အဒဲီမွာ သူေျပာတဲ႔ အေၾကြးဆုိတာ ယူတတ္ရင္ 
ဆပ္တတ္ရမယ္ ။ ဆပ္တတ္ရင္ ေက်မယ္ဆုိတ႔ဲ စကားကုိ သူ႔ဘ၀ သူ႔ 
လုပ္ရပ္န႔ဲ သက္ေသျပခဲ႔ပါတယ္။ လမ္းမေတာ္ သံေစ်း ၊ ေညာင္ပင္ေလးေစ်း 
၊ သိမ္ႀကီးေစ်း အစရိွတ႔ဲ လကၠားဆိုင္ႀကီးေတြမွာ အေဖ႔ကုိ အေၾကြး 
မေပးခ်င္တ႔ဲသူ မရိွပါဘူး။ ပုိက္ဆံ မႏုိင္လို႔ အေဖ ခ်င္႔ခ်ိန္ေနရင္ေတာင္ 
အေၾကြးနဲ႔ ယူသြားဖို႔ အတင္း တုိက္တြန္းတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ 
အပ္ကုန္ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔၊ ေရာင္းၿပီး ကုန္မွ ေငြေခ်ပါဆိုၿပီး အတင္းအေၾကြး 
ေပးတတ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လူတုိင္းကို အေၾကြး မေပးပါဘူး။ အလုပ္ 
တြဲလုပ္လာတာ ဒီေလာက္ၾကာၿပီပဲ ခင္ဗ်ား သစၥာရိွတာ သိပါတယ္။ 
စဥ္စားမေနနဲ႔ ယူသာယူသြားပါ ဆုိၿပီး အတင္း ထုိးေပး တတ္ပါတယ္။ အေဖက 
ေျပာပါေသးတယ္ သူမ်ားဆီမွာ ပုိက္ဆံေခ်းတာ၊ အေၾကြး ယူတယ္ဆုိတာ ကုိယ္႔မွာ 
ေငြလိုေနလို႔၊ လက္ငင္း ေငြေခ်စရာ ပုိက္ဆံ မရိွလို႔ ေခ်းၾက ေၾကြးယူၾကရတာပဲ။ 
ကုိယ္႔မွာ ေျပလည္ေနရင္ ဘယ္သူမွ မေခ်း ၾက၊ အေၾကြးမယူၾကပါဘူး။ အဲဒီလို 
ကုိယ္႔မွာ မေျပလည္ေသးတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ေငြေခ်း ေပးတဲ႔သူရိွလို႔၊ အေၾကြးေပးထားတဲ႔ 
သူရိွလို႔ ကုိယ္႔ရဲ႕  အခက္အခဲေလး  တခဏတာ ေျပလည္သြားတာ၊ တဒဂၤေလး 
အသက္ရႈ ေခ်ာင္သြားတာ၊ အင္မတန္ မွ ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ 
ေက်းဇူးတင္တ႔ဲ စိတ္နဲ႔ သစၥာရိွရိွ ျပန္ဆပ္ရမယ္လုိ႔ သင္ခဲ႔ဖူးပါတယ္။ အေမဟာ အေဖနဲ႔ 
စိတ္ဆုိးတိုင္း စိတ္အခန္႔ မသင္႔တုိင္း ေျပာေလ႔ရိွတာက နင္တို႔ အေဖကုိ ငါယူတာ 
သူ႕မိဘ အေၾကြးေတြပါ ဆပ္ေပးရတယ္ ဆုိတာပါပဲ။ အေဖကေတာ႔ စိတ္မဆိုးပါဘူး။ 
မိဘေတြရဲ႕  အေၾကြး ဆုိတာ သားသမီးေတြကုိ ေကြ် းေမြးေစာင္႔ေရွာက္ဖုိ႔ မလံုေလာက္ 
ခဲ႔လို႔ သူတပါး ဆီက ယူရတ႔ဲ အေၾကြးဘ။ဲ ငါတုိ႔ စားခဲ႔အေၾကြး။ ငါတို႔မွ ျပန္မဆပ္ရင္ 
ဘယ္သူ ဆပ္မလ၊ဲ ငါ႔မိဘကုိေတာ႔ သံသရာ အေၾကြး အတင္မခံႏုိင္ဘူးတ႔ဲ။ အေဖတို႔ 
မိသားစုက မယံုၾကည္တ႔ဲ မိသားစုမွ ေျပာင္းလဲလာသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ 
သံသရာ အေၾကြး ဆိုတာႀကီးကို စိတ္ထဲ စြဲေနတာထင္ပါရဲ႕။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ေလ 
အေၾကြး ယူတာ၊ အေၾကြးတင္တာ အျပစ္ေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ႔ သုတၱံက်မ္း ၂၂ း 
၇ မွာ ေခ်းငွါးေသာသူသည္ ေခ်းငွါးေပးေသာသူ၏ ကြ်န္ျဖစ္သည္လို႔ ဆုိထား ပါတယ္။ 
ဒီက်မ္းစကားကို ဆင္ျခင္မယ္ဆုိရင္ အေဖ ေျပာသလုိပဲ ယူတတ္ရင္ ဆပ္တတ္ 
ရမွာေပါ႔ ။ ဒါမွ သူတပါးကြ်န္ မျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါလား။ သမၼာသတိရိွဖုိ႔ ဤ 
က်မ္းပုိဒ္ေလးက ေဖာ္ညႊန္းေနပါတယ္။ အေဖ ေျပာေသးတယ္ ေပးတတ္ရင္ 
ေတာင္းတတ္ရမယ္တ႔ဲ။ လုကာ ၆ း ၃၅ မွာ ေဖာ္ျပထားတာ ကေတာ႔ တစ္စုံတစ္ခု ကုိ 
ရမည္ဟု ေျမႇာ္လင္႔ျခင္းမရိွဘဲ ေခ်းငွါးၾကေလာ႔လို႕ ဆုိထားပါတယ္။ ဘယ္လုိ ပါလိမ္႔။ 
အေဖကေတာ႔ ေပးတတ္ရင္ ေတာင္းတတ္ရမယ္တ႔ဲ။ ဒါေၾကာင္႔ အေဖရဲ႕  အေၾကြး 
ေပးတဲ႔ပံုံ၊ အေၾကြးေတာင္းတ႔ဲပုံကို ဆင္ျခင္မိပါတယ္။ ေတာကေန တက္လာတ႔ဲ 
ကြ်န္မတို႔ မိသားစု ရန္ကုန္မွာ ေျပေျပလည္လည္ ေနထိုင္ရတယ္ ဆုိတာ ၾကားသိ 
ၾကတဲ႔ ေတာက ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား အေဖ႔ဆီကို 
လာလည္ရင္း သူတို႔ အခက္အခဲေတြကို တင္ျပၿပီး 
ပုိက္ဆံ ေခ်းတတ္ၾကပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔မွာ ေမာင္ 
ႏွမေတြမ်ားေတာ႔ အေဖ အေမတုိ႔မွာ ေျပလည္တာဘဲ 
ရိွတယ္။ အပုိအလွ်ံ မရိွပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ အေဖဟာ သူ 
အေၾကြးဆပ္ရမဲ႔ အထဲကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဆုိင္ရဲ႕  လည္ပတ္ 
ေငြထကဲပဲျဖစ္ျဖစ္ ေခ်းေပးလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ 
တစ္ေခါက္မွ လာပါ ဆုိၿပီး ျငင္းလႊတ္ေလ႔ မရိွဘူး။ အေမျငိဳျငင္ရင္ေတာ႔ သူတို႔ ခမ်ာ 
စရိတ္အကုန္ခံၿပီး လာေတာင္းရတာ။ ကိုယ္က သူတုိ႔ထက္ အမ်ားႀကီး ေျပလည္ 
ေသးတယ္။ ေနာက္ တစ္ေခါက္လို႔ မျငင္းလႊတ္ပါနဲ႔။ ကုိယ္က ေတာင္းရတ႔ဲသူ မဟုတ္ပဲ 
ေပးရတဲ႔သူ ျဖစ္ေနတာကုိပဲ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းလုိ႔ ေျပာတတ္ပါတယ္။ အဒဲီလုိပဲ 
အိမ္မွာ ေစ်းေရာင္းေတာ႔ ဆိုင္ေၾကြး မဆပ္ႏုိင္တ႔ဲသူေတြ ကိုလည္း ၁လ ျဖစ္ေစ၊ ၂လ 

ျဖစ္ေစ တစ္ခါတရံ ၄ - ၅လ ၾကာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေစာင္႔ၿပီး အေၾကြးကုိ 
ဆပ္ေပးပါတယ္။ အေၾကြးေဟာင္း မဆပ္ႏုိင္လို႔ အေၾကြးသစ္ ထပ္မေပးဘူးဆိုတာ 
မရိွပါဘူး။ သုတၱံက်မ္း ၃ း ၂၈ အတုိင္းပါပဲ (အိမ္နီးခ်င္းကို ေပးစရာရွိလ်ွက္ပင္ ၊ 
သြားေတာ႔ တဖန္လာဦးေတာ႔ ၊ မနက္ျဖန္မွ ငါေပးမည္ဟု မေျပာႏွင္႔ )။  
ဒါေပမဲ႔ အဲဒီလို ပုိက္ဆံ ေခ်းလိုက္တ႔ဲသူ ဆိုင္ေၾကြး မဆပ္ႏုိင္ေသးတဲ႔ သူေတြကုိ 
အေဖဟာ ေမ႔ေမ႔ေပ်ာက္ေပ်ာက္ လႊတ္ထားေလ႔ေတာ့မရိွပါဘူး။ ရြာကေန ေငြလာ 
ေခ်းတဲ႔ သူေတြကုိေတာ႔ ရြာကဧည္႔သည္လာတုိင္း သတင္းေမးတတ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ 
စပါး ျဖတ္တယ္၊ ၀မ္းစာ ပုိတယ္၊ ေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ပါ ဆုိတ႔ဲ သတင္း ရရင္ေတာ႔ 
အေၾကြးေတာင္းတ႔ဲ စာကေလးတစ္ေစာင္ လူၾကံဳပါးတတ္ပါတယ္။ အဒဲီ လိုပဲ ဆိုင္မွာ 

အေၾကြးမဆပ္ႏုိင္တ႔ဲ သူေတြကိုေတာ႔ ေစ်းထမဲွာ၊ လမ္းေပၚမွာ ေတြ႔ရင္ 
အနားနား ကပ္သြားၿပီး ဆုိင္ေၾကြးေလး နဲနဖဲဲ႔ဆပ္ေပးပါကြာလို႔ ေတာင္း 
တတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ သူတစ္ပါးကို ေငြေခ်းတာ၊ အေၾကြးေပးတာ 
သူတို႔ဆီက အက်ိဳးအျမတ္ ေမွ်ာ္လင္႔သည္ထက္ သူတို႔ကုိ ေျပလည္ 
ေစခ်င္တ႔ဲ ေစတနာနဲ႔၊ မိမိရဲ႕  ပုိလွ်ံေသာ ေငြမဟုတ္၊ မိမိ၏လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ ေနေသာ ေငြထကဲ မွ်ၿပီး ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ သူ ကုိယ္တုိင္ 
လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ သမား ဆုိေတာ႔ အခ်ိန္မေရြး ေငြလို ေနတတ္တာပဲ 
မဟုတ္ပါလား။ ေစ်းဆိုင္ေတြ မွာ ခ်ိတ္ထား တတ္တ႔ဲ ̏အေၾကြးယူ ၿပံဳးၿပံဳး 

ေတာင္းရင္မုန္း ̋ ဆုိတ႔ဲ စာတန္းေလး ဖတ္ဖူး ၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ႔ အေဖ အေၾကြး 
ေတာင္းခံရလို႔ အေဖ႔ကို ဘယ္သူမွ မမုန္း ၾကပါဘူး။ ဦးေလး လမ္းမွာ အေၾကြး 
ေတာင္းမွပဲ သတိရေတာ႔တယ္။ ေတာင္းပန္ ပါတယ္ဆုိၿပီး အေၾကြးဆပ္ၾကတဲ႔ 
သူေတြရွိ ပါတယ္။ ေစတနာ ေရာင္ျပန္တာေပါ႔။ အေဖ ကေတာ႔ အေၾကြး 
ေပးတတ္သလုိ ေတာင္းလည္း ေတာင္းတတ္သူပါ။ အေဖ႔ မွာ ေၾကြးစာရင္း စာအုပ္ 
ရိွတယ္။ သူ႔အေၾကြး စာရင္းစာအုပ္ထဲမွာ အေၾကြးဆုံးတ႔ဲ စာရင္း ေခါင္းစဥ္နဲ႔ မွတ္သား 
ထားတာလည္းရိွတယ္။ အဒဲီ စာရင္းကေတာ႔ ေသဆုံး သြားသူေတြ၊ တနယ္တေက်း 
ေျပာင္းေရႊ႕သြား သူေတြ၊ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင္႔ အေၾကြးျပန္ဆပ္ႏုိင္တ႔ဲ 
အေျခအေန မရိွေတာ႔တ႔ဲ သူေတြရဲ႕  အေၾကြး စာရင္းကုိ မွတ္ထားပါတယ္။ အေဖရယ္ 
အေၾကြးဆံုး ဆုိေတာ႔ မွတ္ထား ေနရ ေသးလားလို႔ ေမးရင္ေတာ႔ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ 
အလုပ္လုပ္ေနေတာ႔၊ ေဒါင္႔စုံ မွတ္ထား ရတယ္လုိ႔ ေျဖပါတယ္။ တခါတရံ ႏွစ္ 
အေတာ္ၾကာမွ အဒဲီ ဆုံးၿပီးလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အေၾကြးေတြထဲက တေယာက္တေလ 
ျပန္လာၿပီး အမွတ္တရ မွတ္မွတ္ရရ ျပန္ဆပ္တတ္ပါတယ္။ အဒဲီလုိ အခါမ်ိဳးဆုိ 
အေဖအေမ အရမ္း ၀မ္းသာ တတ္ပါတယ္။ ေၾကြးလာဆပ္တ႔ဲ သူကုိလည္း 
ေက်းဇူးေတြ အထပ္ထပ္ တင္ေန တတ္ၾကပါတယ္။ ကုိယ့္ပုိက္ဆံ ကုိယ္ျပန္ရတာ 
ျဖစ္ေပမဲ႔ ထီေပါက္တာ ထက္ ၀မ္းသာပါတယ္တ႔ဲ။ ေက်ာက္ခဲ ေရေပၚတဲ႔ေငြ၊ စုန္းကနဲ 
နစ္သြားရာမွ ျပန္ေပၚ လာေတာ႔ ၀မ္းသာရ၊ ေက်းဇူးတင္ရတာေပါ႔ လို႔ေျပာ 
တတ္ပါေသးတယ္။ ဟုတ္ပါၿပီ အေဖေျပာတဲ႔ အေၾကြးကေတာ႔ လူလူခ်င္း တင္ၾကတဲ႔ 
အေၾကြးေတြ ပါဘ။ဲ ကြ်န္မတို႔ ယုံၾကည္သူေတြၾကားမွာ ေျပာရတဲ႔ အေၾကြးေတြ 
အျပစ္ေၾကြး ေတြတဲ႔ အဒဲီေၾကြးကေကာ အေဖေျပာသလို ဆပ္တတ္ရင္ ေက်မွာလား။ 
ေက်ေအာင္ ဘယ္လုိ ဆပ္ၾကမလဲ၊ ေၾကြးဆံုး စာရင္းထမွဲာ စာရင္း၀င္သြားၾကၿပီ လား။ 
ဘုရားကို ဘယ္လုိ ေခ်းငွါးၿပီး ဘယ္လိုျပန္ေတာင္းရမွာလဲ .. ေလာကမွာ လူတုိင္း 
အေၾကြးေတြနဲ႔ မကင္းၾကသလုိ လူတုိင္းလည္း အျပစ္နဲ႔ မကင္းၾကတဲ႔ အျပစ္သားေတြ 
ခ်ည္းပါပဲ ။ ေရာမ ၆ း ၂၃ မွာ အျပစ္ရဲ႕  အခဟာ ေသျခင္းလို႔ ဆိုထားသလုိ ေဟျဗဲ ၉ း 
၂၂ မွာလည္း အေသြးမသြန္းေလာင္းဘဲ အျပစ္လႊတ္ ျခင္း မရိွ လုိ႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင္႔ လူတိုင္းအျပစ္ေၾကာင္႔ ေသၿပီး အပါယ္ ငရဲသြားၾကရမွာ ျဖစ္ေပမဲ႔ ၁ေယာ ၁း 
၇ မွာ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ ေယရႈ ခရစ္၏ အေသြးေတာ္သည္ ငါတုိ႔ အျပစ္ 
ရိွသမွ်ကုိ ေဆးေၾကာေတာ္မူ၏ လို႔ ဆိုထား ပါတယ္။ အဘယ္အျပစ္မွ မရိွ၊ အညစ္ 
အေၾကး ကင္းစင္တ႔ဲ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕  အေသြးေတာ္ကို ကားတုိင္ေပၚမွာ သြန္းျခင္းျဖင္႔ 
ေလာကသား အားလံုးရဲ႕  အျပစ္ အားလုံးကို ဆပ္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ အဒဲီ အေသြး 
ေတာ္ေၾကာင္႔ ယံုၾကည္သူ သားသမီး တိုင္းဟာ အျပစ္လႊတ္ျခင္း အခြင္႔ႏွင္႔ တကြ 
ထာ၀ရအသက္ကုိ ရရိွခံစား ၾကရပါတယ္။ အေသြးသြန္းခဲ႔တဲ႔ ေယရႈရဲ႕  နာမေၾကာင္႔ 
အနာေရာဂါျငိမ္းျခင္း ဆု ေက်းဇူးကုိလည္းခံစားၾကရပါတယ္။ အဒဲီ အေသြးေတာ္ျဖင္႔ 
ကြ်န္ေတာ္/မ အေယာက္စီတုိင္းကို ပတ္စီး ဖုံးအုပ္ထားတ႔ဲအတြက္ ေျဖာင္႔မတ္သူမ်ား 
ျဖစ္ၾက ရၿပီး ေမွာင္မုိက္ တန္ခုိး အမ်ိဳးမ်ိဳးမွလည္း ကာကြယ္ေပးတဲ႔ ေက်းဇူးခံစားရပါ 
တယ္။ အဲဒီေက်းဇူးတရားဟာ ဘယ္လိုမွ ဆပ္လုိ႔ မေက်ႏုိင္တ႔ဲ အရာမ်ားသာ ျဖစ္ 
ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕  တဖက္သတ္ေမတၱာ၊ အေသြးေတာ္ျဖင္႔ ေရြးႏႈတ္ ကယ္တင္ 
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ocifhpum;  5 -136

ခဲ႔တ႔ဲ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕  ေက်းဇူးတရားမ်ားကို သိမွတ္ယံုၾကည္ ၀န္ခံၾက ရမွာသာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ လူႀကီး သူမေတြ ေျပာၾကပါတယ္။ မိဘ ေက်းဇူးဆပ္လို႔ မကုန္ႏုိင္ၾကဘူး။ 
မိဘ ေက်းဇူးဆပ္ခ်င္ရင္ မိဘစကား နားေထာင္ ပါတဲ႔။ ေလာက မိဘရဲ႕  ေက်းဇူး မွ 
ဆပ္လုိ႔မကုန္ရင္ ေကာင္းကင္အဖရဲ႕   ေက်းဇူးကို ဘယ္လုိဆပ္လုိ႔ ကုန္ႏုိင္မွာ လဲ။ 
ေလာက မိဘရဲ႕  စကားနားေထာင္ သင္႔ရင္ ေကာင္းကင္အဖရဲ႕  စကားကုိ ပုိၿပီး 
နားေထာင္ သင္႔တာေပါ႔။ အေသြးနဲ႔ ေရြးၿပီဆပ္ေပးခဲ႔တ႔ဲ အျပစ္ရဲ႕  အေၾကြးကို ေၾကြးဆုံး 
ႀကီးေတြ ျဖစ္ၾကတ႔ဲ ကြ်န္ေတာ္/မကုိ ေယရႈ မေတာင္းပါဘူး။ ေယရႈ လုိခ်င္ တာ 
ႏွလံုးသားေလး တစ္ခုပါ။ မိတ္ေဆြ သစၥာရိွရင္ ၾကင္နာတတ္ေသာ ႏွလုံးသား ေလးပါ ( 
မာကု ၁၂ း ၃၀ -၃၁ မွာ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ႔ 
ဥာဏ္ရိွသမွ်၊ အစြမ္းသတိၱရိွသမွ်ႏွင္႔ခ်စ္ေလာ႔။ ဤပညတ္ သည္ ပထမ ပညတ္ျဖစ္၏။ 
ထုိမွတစ္ပါး  ကိုယ္ႏွင္႔စပ္ဆိုင္ေသာ သူတုိ႔ကုိ ကုိယ္ ႏွင္႔ အမွ် ခ်စ္ၾကေလာ႔ ဟူေသာ 
ဒုတိယ ပညတ္သည္ ပထမ ပညတ္ႏွင္႔ သေဘာတူ၏။ ဤ ပညတ္ထက္ သာ၍ 
ႀကီးေသာ ပညတ္မရိွ)တ႔ဲ။ ေယရႈ ကုိယ္ တုိင္ ေလာကမွာ အသက္ ရွင္စဥ္ ႏႈတ္ျဖင္႔ 
မိန္႔ဆိုခဲ႔ေသာ ပညတ္ပါ။ ကြ်န္မတုိ႔ကို အျပစ္မွ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ခဲ႔တ႔ဲ ကြ်န္မတို႔ 
ကုိးကြယ္တ႔ဲ ဘုရားဟာ သူတပါးတည္း ကိုပဲ အရာခပ္သိမ္းထက္ အခ်စ္ဆံုး၊ 
အနာခံဆုံး၊ အေၾကာက္ရြံ႕ဆံုး ျဖစ္ေစခ်င္တ႔ဲ သ၀န္တုိေသာ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ သူ 
တပါးတည္းကိုသာ သစၥာရိွ ခ်စ္ေစခ်င္တ႔ဲ ဘုရားပါ။ သစၥာရိွေသာ ႏွလံုးသား ေလးကုိပဲ 
ေတာင္းဆုိေနတာပါ။ အဒဲီလုိပဲ ကိုယ္ႏွင္႔ စပ္ဆိုင္ေသာ သူကိုကိုယ္ႏွင္႔အမွ် ခ်စ္တတ္ 
တ႔ဲ ကုိယ္ခ်င္းစာနာ စိတ္ ႏွလံုးသားကုိလည္း ထားၾကဖို႔ သူ ပညတ္ခဲ႔ပါတယ္။ ခုလုိ 
ခဲယဥ္း ခက္ခဲေနတဲ႔ ကာလႀကီးမွာ အကူအညီ အမ အစလုိေနသူေတြ ကြ် န္မတို႔ 
ပတ္၀န္းက်င္မွာ အျပည္႔ ရိွေနပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္၏ ေမတၱာျဖင္႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ 
ကုညီမစ ျခင္းျဖင္႔ ဘုရားသခင္ကို ေခ်းငွါးၾကရေအာင္လား။ ဘုရားသခင္ကို ေခ်းငွါးလို႔ 
ျပန္ ေတာင္းစရာ မလိုပါဘူး။ မိတ္ေဆြရဲ႕  အသက္တာကုိ ေကာင္းႀကီးမုိးေတြ သြန္း 
ေပးဖို႔ ကုိယ္ေတာ္ အသင္႔ရိွေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားကုိ 
သစၥာရိွစြာ ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ၿပီး မိမိပတ္၀န္းက်င္ ေလာကႀကီးကုိ ခရစ္ေတာ္ 
ေမတၱာျဖင္႔ ဂရုျပဳ ဆက္ဆံရင္း သခင္႔ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစမဲ႔ သစၥာရိွ၍ ၾကင္နာ 
တတ္ေသာ ႏွလံုးသား ပုိင္ရွင္ ေရေပၚ ေက်ာက္ခဲေလးမ်ား အျဖစ္ အသက္ရွင္ 
ၾကရေအာင္လား(ေရာမ ၁၃း၈ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွ တစ္ပါး အဘယ္ အေၾကြး 
မ်ွ မတင္ေစႏွင္႔) အေဖ ေျပာခဲ႔တ႔ဲ အေၾကြး ဒႆနကို ဆင္ျခင္ရင္း ခံစား မိသမွ် 
ေ၀မွ်ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  ။  (MOM) Aunty Tin Tin Nyunt 

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

ငတ္ေနသူေတြ အငတ္ေျပပါေစ (မင္္းေအာင္သက္လြင္) 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ရဲ႕ ခရစ္စမတ္ရာသီမွာ 
က်ေနာ္ ရန္ကုန္ကုိ အလည္ ျပန္ျဖစ္ခဲ့ 

ပါတယ္။ အရင္ ႏွစ္ေတြတံုးက ခရစၥမတ္ 
ရာသီဆုိ ျမန္မာ ျပည္ ျပန္မလည္ျဖစ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္ျပန္ဖုိ႕ 
အလွည့္ က်တ့ဲ အခ်ိန္က ခရစၥမတ္ရာသီနဲ႕ မတိုက္ဆိုင္လုိ႕ေပါ့။ 
က်ေနာ္က ဧၿပီလမွာ စင္ကာပူ ကုိေရာက္လာတာ ဆိုေတာ့ ဧၿပီလ 
ေရာက္မွ သူေဌးက ျပန္ခြင့္ျပဳေနက်ေလ။ ခုနက ေရးျပ ထားသလို 
၂၀ဝ၈ခုႏွစ္ မွာေတာ့ အလုပ္ထြက္ၿပီး စက္မႈ ဒီပလုိမာ အခ်ိန္ျပည့္ ေက်ာင္း 
၂ႏွစ္ ဆက္တက္ ျဖစ္ေတာ့ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ျဖစ္တဲ့ ခရစၥမတ္ ရာသီမွာ 
ရန္ကုန္ကို အလည္ ျပန္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ေရကန္အသင့္ ၾကာအသင့္ 
ဆုိသလုိ က်ေနာ့္ မိခင္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ခရစၥမတ္ဧဝံေဂလိ အစီအစဥ္မွာ 
က်ေနာ္ သဲတစ္မႈန္ စာေလာက္ ပါဝင္ဆက္ကပ္ခြင့္ ရတာေလးကို 
သက္ေသခံခ်င္ လို႕ပါ။  
က်ေနာ္တုိ႕ အသင္းေတာ္က သင္းအုပ္ဆရာ။ အသင္းလူႀကီးေတြနဲ႕ လူငယ္ေတြ ပါဝင္ 
ဆက္ကပ္တ့ဲ အစီအစဥ္ေလးက စိတ္လႈပ္ရွားစရာေလးပါ။ မြန္လူမ်ိဳး အမ်ားစု ေနထိုင္ 
တဲ့ ရန္ကုန္နဲ႕ အနီးဆံုးေနရာ ပဲခူးၿမိဳ႕ ဝန္းက်င္က ရြာေတြမွာ သြားၿပီး ခရစၥမတ္ အစီ 
အစဥ္လုပ္၊ ဧဝံေဂလိ ေဟာတာျဖစ္ပါတယ္။ လွည္းကူး အပုိင္ ဥယ်ာဥ္ဝရြာ။ ပဲခူးအပုိင္ 
က်ဳိက္ေပါရြပ္ကြက္။ အင္းတေကာ္ရြာ။ အင္းစိန္ ကႏၷား ရပ္ကြက္တုိ႕ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အဒဲီေနရာ ေလးခုထဲမွာ အင္းစိန္ကႏၷား ရပ္ကြက္တစ္ခုဘဲ မြန္လူမ်ိဳးအမ်ားစုေနတ့ဲ 
ေနရာ မဟုတ္သလုိ ဆန္ျပဳတ္ဘဲ ေကၽြးျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ က်န္တဲ့ေနရာ သုံးခုကေတာ့ 
မြန္လူမ်ိဳး အမ်ားစုေနထိုင္တဲ့ ရြာ၊ ရပ္ကြက္ေတြျဖစ္ၿပီး မုန္႕ဟင္းခါး အခ်ိန္ပိႆာ ၁ဝဝ 
ေက်ာ္ ၂ဝဝ ေလာက္ကို ရြာလံုးကၽြတ္ ညေနစာလြတ္ အိမ္တိုင္း မီးခု္ိးတိတ္ စားရတဲ့ 

အထိ ေကၽြးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္က ေရွ႕ေျပးလူငယ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ပြဲ 
မစခင္ တစ္ရက္ ႀကိဳတင္ သြားႏွင့္ကာ ဇာတ္စင္ေဆာက္ ျပင္ဆင္ထားၾကပါတယ္။ 
ရြာခံ လူေတြ ကလဲ မုန္႕ဟင္းခါး ကုိ ရွယ္ ခ်က္ျပဳတ္ထားၾကပါတယ္။ ပြဲစမဲ့ေန႕ ညေန 
သုံးနာရီ ေလာက္မွ က်န္တဲ့ လူငယ္ တစ္ဝက္ရယ္ အသင္းေတာ္က လူႀကီးေတြ ဆရာ 
သမား ေတြက အဒဲီ ရြာေတြဆီကုိသြားၿပီး က်င္းပၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ညေန သံုး 
နာရီမွာ ပဏာမ ခရစ္စမတ္တရားေဟာပြဲ လုပ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္ လူႀကီး 
တစ္ေယာက္က သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ သင္းအုပ္ဆရာမွ တရားေဝငွ ခ့ဲပါ 
တယ္။ အသင္းေတာ္လူငယ္ေတြက သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ဆုိကာ ပြကဲိုအဆုံးသတ္္ခ့ဲ ပါ 
တယ္။ ညေနပိုင္းမွာ ခန နားၿပီး ညေန ၅နာရီေလာက္မွာ တစ္ရြာလံုးကုိ မုန္႕ဟင္းခါး 
အဝ ေကၽြးပါတယ္။ ညေန ၆နာရီမွာ ရြာထဲက ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ကေလးခရစၥမတ္ 
အစီ အစဥ္လုပ္ပါတယ္။ ည ၇နာရီမွာေတာ့ ညပုိင္းအစီအစဥ္ကုိ လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အစီ 
အစဥ္မွာ တစ္ဦးခ်င္း သီခ်င္းသီဆုိမႈ၊ အဖြဲ႕လုိက္သီဆုိမႈ မြန္တိုင္းရင္းသား အက။ 
ဆီမီးခြက္ အက၊ ေခတ္ေပၚ ရက္ပ္ အကမ်ား ျပဇာတ္တုိ မ်ားနဲ႕ တင္ဆက္ခ့ဲပါတယ္။ 
အစီ အစဥ္ အလယ္ပုိင္း ေလာက္မွာေတာ့ ခရစ္စမတ္ ဧဝံေဂလိ တရားေဒသနာကုိ 
အထူး ဧည့္သည္ ေတာ္ ဆရာကအခ်ိန္ တစ္နာရီနီးပါး ေဟာေျပာ ပါတယ္။  
အဒဲီ ရြာေတြမွာ ထူးျခားခ်က္က အိမ္သားအျဖစ္ လက္ခံတဲ့ ရြာသားေတြဟာ ယုံ 
ၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ား မဟုတ္ဘဲ၊ မယံုၾကည္သူ အျခားဘာသာဝင္ ေတြျဖစ္ 
ေနပါတယ္။ မွတ္မွတ္ရရ ျပန္ေရးျပရရင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ က်ိဳက္ေပါ ရပ္ကြက္မွာ လုပ္တဲ့ပြမဲွာ 
လက္ခံသူ အိမ္ရွင္ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္တည္းသာ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ၿပီး သူ႕ ဇနီး 
သည္နဲ႕ အျခားသူေတြအားလံုးဟာ အျခားဘာသာဝင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕ 
လုပ္တဲ့ ခရစၥမတ္ပြဲကို အစအဆုံး ကူညီသူ ရြာသားမ်ား ဟာ အျခားဘာသာဝင္ေတြပါ။ 
ထူးျခား တာက အဲဒီေန႕ဟာ အျခားဘာသာ ဝင္ေတြရဲ႕ တရားပြဲနဲ႕ တုိက္ဆိုင္ 
ေနပါတယ္။ သူတုိ႕ တရားပြဲက သုံးရက္ပါ။ ၂ရက္ က်င္းပၿပီး သြားပါၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႕ 
ပြဲက သူတုိ႕ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပြဲရက္နဲ႕ တစ္ထပ္တည္း က်ေနပါတယ္။ တကယ္လုိ႕သာ ပြဲ 
ႏွစ္ပြဲ လံုး တစ္ရက္တည္း က်င္းပခ့ဲရင္ အတုိက္အခံေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ပရိတ္သတ္ 
ေတြလဲ ဘုန္းႀကီး တရားပြဲ သြားရမလို ခရစၥမတ္ပြဲ သြားရမလိုနဲ႕ ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏုိင္ 
ပါတယ္။ ဒီလို အခ်ိန္မွာ အျခားဘာသာဝင္ေတြက သူတို႕ဘက္က အေလ်ာ့ေပးၿပီး 
က်ေနာ္တုိ႕ ခရစၥမတ္ပြဲကို က်င္းပႏုိင္ဖုိ႕ သူတုိ႕ရဲ႕ တရားပြဲ ေနာက္ဆံုးေန႕ကို 
ေနာက္တစ္ေန႕ကို ေရႊြ႕လုိက္ၾကပါတယ္။ တကယ့္ကုိ ေက်းဇူးတင္စရာပါ။ က်ေနာ္ 
တုိ႕ကို ဦးစားေပး တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ မဆံုးပါ။ က်ေနာ္တုိ႕လဲ စိတ္ေအး 
လက္ေအး က်င္းပ ႏုိင္သလို ပရိတ္သတ္ေတြလဲ စိတ္ႏွစ္ခြ မျဖစ္ဘဲ တရားပြဲနဲ႕ 
ခရစၥမတ္ပြကဲို တစ္ ရက္စီ က်င္းပခံစားရတဲ့ အခြင့္ထူးကုိ ရခ့ဲပါတယ္။ တကယ္လို႕သာ 
တစ္ရက္တည္းမွာ ဘာသာ ႏွစ္ခုရဲ႕ ေန႕ထူးေန႕ျမတ္ ပြဲႏွစ္ပြဲကို တစ္ေနရာတည္း 
မွာက်င္းပ ျဖစ္ရင္ ေလာ္စပီကာ အသံေတြက ႏွစ္ဘက္လုံးကို အေႏွာက္အယွက္ 
ျဖစ္ႏိုင္သလို ႏွစ္ဘက္ လံုးမွာလဲ ပရိတ္သတ္ တစ္ဝက္စီ ေလ်ာ့နည္းသြား ႏုိင္ပါ တယ္။ 
ပြဲစီစဥ္ ကတည္းက အဒဲီလုိ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႕ကုိ ဦးစားေပးတဲ့ 

ရြာခံ လူမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာေပးဖို႕ အသင္းေတာ္ လူႀကီး 
တစ္ေယာက္က က်ေနာ့္ကုိ ပြဲက်င္းပေနစဥ္မွာ လာသတိ ေပးတာနဲ႕ 
က်ေနာ္လဲ အဒီဲတံုးက အေရးေပၚ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာခဲ့ရ ပါတယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႕ ခရစၥမတ္ပြကဲို စည္စည္ကားကား က်င္းပျဖစ္ေအာင္ ဘုန္းႀကီး 
တရားပြဲကို ရက္ေရႊ႕ ေျပာင္း ေပးခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သာသနာ့ 
အက်ိဳးေဆာင္မ်ား ရပ္မိရပ္ဖ တာဝန္ရိွ သူမ်ားအားလံုးကုိ အထူး 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႕ ေလာ္စပီတာ ေဆာင္းေဘာက္ထဲကို မုိက္ကရို 
ဖုန္း ကတဆင့္ က်ေနာ္ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္က စာေပ 

ဝါသနာ ရွင္ဆိုေတာ့ စကား ေျပာရံုေလာက္နဲ႕ မတင္းတိမ္ႏုိင္ပါ။ တစ္ေန႕ေန႕ အခြင့္ 
အခါႀကံဳရင္ ဒီကိစၥကုိ စာတတန္ ေပတတန္နဲ႕ ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္း ေရးမယ္လုိ႕ စိတ္ 
ထဲမွာ ေတးထား ခ့ဲပါတယ္။ အခု ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ရဲ႕ ခရစၥမတ္ ရာသီမွာ အခြင့္ႀကံဳလို႕ ဒီ 
စာေလးနဲ႕ မွတ္တမ္း တင္လုိက္ပါရေစ။  
ငယ္ငယ္တံုးက ၾကားဖူးတဲ့ ပုံျပင္ေလးမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စစ္တိုက္ရင္း ခရစၥမတ္ေန႕မွာ 
ႏွစ္ဘက္ေသာ စစ္သားမ်ားဟာ စစ္မတုိက္ဘဲ တစ္ရက္ စစ္ေျပၿငိမ္းၿပီး ခရစၥမတ္ပြဲ ကို 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ က်င္းပကာ ရန္သူ႕နယ္ေျမထဲ စားေသာက္ ေပ်ာ္ပါး ၾကတယ္တဲ့။ 
တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႕ ဘာသာေရး သမားေတြက ရန္သူေတြ မဟုတ္ပါ။ 
တစ္ေယာက္ မေကာင္းေၾကာင္း တစ္ေယာက္ေျပာၿပီး သာသာနာျပဳ ရမွာ မဟုတ္ပါ။ 
အခုလုိ ေျပေျပလည္လည္ က်င္းပျဖစ္ၿပီး တစ္ဖြဲ႕န႕ဲ တစ္ဖြဲ႕ နားလည္ ေပးခဲ့ၾကတ့ဲ 
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အတြက္ တာဝန္ရိွသူမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ မဆုံးပါ။ အဒဲီေန႕က က်ေနာ္ အစီအစဥ္ 
သဘာပတိ လုပ္ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္က စကားေျပာေကာင္းသူ၊ 
က်မ္းေက်သူ မဟုတ္ပါ။ လုပ္ခြင့္ ေနရာေပးတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။ 
ပြဲက်င္းပေနစဥ္မွာလဲ ရန္မျဖစ္ရေအာင္ ေက်းရြာ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက  တာဝန္ 
ယူေပးခဲ့သလို ရြာခံ ၿမိဳ႕ခံမ်ားက က်ေနာ္တို႕ ပြဲကို စိတ္ဝင္တစား အားေပးတဲ့ အတြက္ 
ဝမ္းသာရျပန္ပါတယ္။ အဒဲီ ခရစၥမတ္ပြကဲို က်ေနာ္တို႕ ေလးႏွစ္ ဆက္ တုိက္ က်င္းပ 
ခ့ဲၾကပါတယ္။ က်ေနာ္လဲ ခရစၥမတ္အခ်ိန္တိုင္း စင္ကာပူမွ ခြင့္ရက္ ယူၿပီး ျမန္မာ 
ျပည္ကုိ မပ်က္မကြက္ ျပန္ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။  
ဥယ်ာဥ္ဝနဲ႕ ပဲခူး က်ိဳက္ေပါရပ္ကြက္မွာ မုန္႕ဟင္းခါးေကၽြးခဲ့တာေလးကို ျပန္ အမွတ္ရ 
ေနမိ ပါတယ္။ ရြာထဲက အသက္ ၅ႏွစ္ကေန ၈ႏွစ္ဝန္းက်င္ေလာက္ ရိွမ့ဲ ကေလး 
အုပ္စုနား က်ေနာ္ သြားေလ့လာမိပါတယ္။ မုန္႕ဟင္းခါး (အဖတ္မ်ားမ်ား ဟင္းရည္ 
နဲနဲ)ကုိ သံပန္းကန္ထဲ ထည့္ၿပီး လက္နဲ႕ နယ္ဖတ္စားေနတာ အားရစရာ ႀကီးပါ။ 
အသက္ ၈ႏွစ္ေလာက္ရိွမ့ဲ သမီးငယ္ေလးက အသက္ ၃ႏွစ္ေလာက္ရိွတဲ့ သူ႕ 
ညီမေလးကို ခါးထစ္ခြင္ ခ်ီၿပီး မုန္႕ဟင္းခါး ခြံ႕ေကၽြးေနတဲ့ ျမင္ကြင္းက ၾကည္ႏူး ေၾကကြဲ 
စရာေလးပါ။ ၾကည္ႏူးတာက သူတုိ႕ အားရပါးရစားေနတဲ့ ဟန္ေပါ့။ အႀကီးျဖစ္သူက 
အငယ္ကုိ ၾကင္ၾကင္နာနာ ေဖးေဖးမမ တစ္ေယာက္တစ္လုပ္ စားေနဟန္က နိစၥဓူဝ 
က်ေနာ္ ျမင္ေနရတဲ့ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညႇဥ္း လူ႕အသုိင္းအဝုိင္းကို သံေဝဂ ရေစပါတယ္။ 
ေၾကကြဲစရာကေတာ့ သာမာန္လူေတြအတြက္ မက္ ေလာက္စရာ မရိွတဲ့ မုန္႕ဟင္းခါး 
(ဟင္းရည္ မရႊ။ဲ ဘဲဥ မပါ။ အေၾကာ္၊ နံနံပင္ ေတြ ဘာမွ မပါတဲ့) ကုိ မက္မက္ေမာေမာ 
စားေနတာကိုပါ။ ေမးၾကည့္လိုက္ေတာ့ တစ္ေယာက္ကုိ  ၃ပန္းကန္ ကေန ၇ ပန္းကန္ 
အထိ စားၾကသတဲ့။ ေကာင္ ကေလး တစ္ေယာက္ဆုိ သူ႕ဗုိက္က ပူကား စူထြက္ 
ေနေတာ လမ္းေတာင္ ကြတ ကြတ ေလွ်ာက္ယူရတဲ့ အထိ စားခဲ့ပုံပါဘ။ဲ အေရးထဲ 
ေအာက္က ေဘာင္းဘီတုိ ဝတ္ မထားတဲ့အျပင္ အေပၚက ဝတ္ထားတဲ့ အကြက္ 
ေတာင္ မေပၚေတာ့တဲ့ ေခ်း အထပ္ထပ္ ရွပ္အကႌ် လက္တိုက ၾကယ္သီးေတြ တပ္လို႕ 
ေတာင္ မရေတာ့ ေအာင္ ဗုိက္က စူထြက္ေနပါတယ္။ သူတုိ႕ကို ျမင္ေတာ့မွ 
ငယ္ငယ္တံုးက က်ေနာ့္ ဘဝကုိ ျပန္ျမင္ေယာင္မိပါတယ္။ က်ေနာ္ ငယ္ငယ္တံုးကလဲ 
သူတို႕လုိပါဘ။ဲ အင္းစိန္မွာ ေနတဲ့ က်ေနာ္တုိ႕ရပ္ကြက္ေတြမွာ ခရစၥမတ္ပြနဲဲ႕ ဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင္း က ဘုံကထိန္ပြဲတို႕မွာ အလွဴထမင္း အလွဴဟင္းေတြ သြားစားေလ့ရိွပါတယ္။ 
လက္သီး ဆုပ္ေလာက္ ရိွတဲ့ကုိ သုံးထပ္သား ဝက္သားလုံးႀကီးေတြ။ ႏူးအိ ေနေအာင္ 
ေပါင္းထားတဲ့ ငါးသေလာက္ ဟင္း ဆီျပန္ေတြကို သြားစားခဲ့တာ လံုးဝ မေမ့ပါဘူး။ 
အဒဲီတုံးက က်ေနာ္ လဲ သူတို႕လို အသက္ ၁၃ႏွစ္ေအာက္ ကေလးအရြယ္ေပါ့။ အိမ္မွာ 
ထမင္း စားရတာ မေကာင္းရင္ ရပ္ကြက္ ထဲက အလွဴဟင္းေတြ လွည့္ပတ္စားေသာက္ 
ရတာ ေပ်ာ္စရာ အရမ္း ေကာင္းပါတယ္။ အမွန္အတုိင္း ေရးျပရရင္ ငယ္ငယ္တံုးက 
ငတ္ခ့ဲတဲ့ ဘဝေပါ့ဗ်ာ။ 
လုံးဝ မေမ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးကေတာ့ ငယ္ငယ္တံုးက မဟုတ္ပါဘူး။ လူပ်ိဳ 
ျဖစ္ေနပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႕ သူငယ္ခ်င္းေတြ ရန္ကုန္က နာမည္ႀကီး အသင္းေတာ္ 
တစ္ခုကုိ သြားၿပီး ခရစၥမတ္ပြဲ တရားသြားနားေထာင္ခ့ဲၾကပါတယ္။ အဒဲီ အသင္းေတာ္ 
ကလဲ မုန္႕ဟင္းခါးေကၽြးပါတယ္။ အစည္းအေဝး စတာ အခ်ိန္ နဲနဲၾကာ သြားတဲ့အတြက္ 
ၿပီးခ်ိန္မွာ ဗုိက္အရမ္း ဆာေနၾကပါၿပီ။  အဒဲီ အသင္းေတာ္ဟာ လမ္းဆုံ လမ္းခြက 
နာမည္ႀကီး တရားေဟာေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံေက်ာ္ ဆရာႀကီးရဲ႕ အသင္းေတာ္ဆုိေတာ့ 
ခရစၥမတ္ေန႕မွာ လူအလာမ်ား ပါတယ္။ မုန္႕ဟင္းခါးေကၽြးေတာ့ လက္မွတ္ ျဖတ္ပုိင္း 
ေလးေတြနဲ႕ ေကၽြးပါတယ္။ မုန္႕ဟင္းခါးရံုက ေသးေနတဲ့အတြက္ လာတဲ့ ပရိတ္သတ္ 
ထုိင္စရာ ေနရာ ခက္မွာ စုိးလို႕ အခ်ိန္ခြဲၿပီး ေကၽြးပါတယ္။ ၁၂နာရီ အခ်ိန္ဆို 
လက္မွတ္အနီေရာင္။ ၁နာရီ မွာ လက္မွတ္ အစိမ္းေရာင္။ ၂နာရီမွာ လက္မွတ္ 
အျပာေရာင္ဆိုၿပီး ခြဲထားပါ တယ္။ က်ေနာ္တို႕ တစ္ဖြဲ႕လံုး ၁နာရီအခ်္ိန္ ျဖစ္တဲ့ 
လက္မွတ္ အစိမ္းေရာင္ ကိုုယ္စီ ရထားၾကပါတယ္။ ပြဲၿပီးတာက ၁၂နာရီ ေက်ာ္ေက်ာ္ 
ဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႕ မုန္႕ဟင္းခါး စားရဖို႕ နာရီဝက္ေလာက္ ေစာင့္ရမွာ ေပါ့။ 
က်ေနာ္တုိ႕ ငါးေယာက္ အဖြဲ႕ကလဲ မေစာင့္ႏ္ုိင္ၾကပါ။ ဗုိက္အရမ္းဆာေနၾကပါၿပီ။ 
မုန္႕စားရံုထဲ လွမ္းၾကည့္ လိုက္ေတာ့ ခုံ အလုံး၂ဝ စာေလာက္ လြတ္ေနတာ ကို 
ေတြ႕လိုက္ရတဲ့ အျပင္ မုန္႕စားရံုေစာင့္ လက္မွတ္ေကာက္တဲ့ သူကလဲ ရပ္ကြက္ ထဲက 
မ်က္မွန္းတန္း ေနတဲ့ အသိမိတ္ေဆြ ျဖစ္ေနတာမုိ႕ ငါးေယာက္သား မတိုင္ပင္ဘဲ 
မုန္႕ဟင္းခါး စားရုံထဲ ခပ္သြက္သြက္ လွမ္းဝင္လိုက္ၾကပါတယ္။ ̏ ဟာ ဒီလက္မွတ္က 
အစိမ္းေရာင္ႀကီး ၁နာရီမွ လာစားပါ ̋ တဲ့။ အသိ ရုံေစာင့္က ေအာ္က်ယ္က်ယ္ 
လွမ္းေျပာ လိုက္ေတာ့ စားရုံထဲက လူတခ်ိဳ႕ က်ေနာ္တို႕ အဖြဲ႕ကို ေခါင္းေထာင္ 

ၾကည့္တာ ေတြ႕လုိက္ရပါတယ္။ ̏ ဒီမွာ အခ်ိန္ေရးထားတာ မျမင္ဘူးလား ̋ ဆိုတ့ဲ 
ေမးခြန္းက က်ေနာ္တုိ႕အဖြဲ႕ကုိ ပုိၿပီး ကၽြဲၿမီးတိုသြားေစပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႕ အဖြ႕ဲက 
အကုန္လုံး ရန္ကုန္သား စာတတ္ေပတတ္ေတြပါဘဲ။ အကုန္လုံး ဘြဲ႕ ႏွစ္ကြမ္းေလာက္ 
ရထားတဲ့ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ တစ္ေယာက္ထဲ ဘြဲ႕ မရေသးတဲ့ သူပါ။ 
အေပါက္ ေစာင့္ကို ခပ္ခ်ဥ္ခ်ဥ္ လွမ္းၾကည့္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႕ ထြက္လာခ့ဲၾက ပါတယ္။ အဒဲီ 
ဘုရား ေက်ာင္း ဝင္းထဲမွာ လက္ဘက္ရည္ဆုိင္ တစ္ဆိုင္ရိွပါတယ္။ ဆာေနၾက 
(ငတ္ေနၾက) တာမုိ႕ အဒဲီ ဆိုင္ထဲမွာဘဲ ရရာ အကုန္ မွာစားလိုက္ၾက ပါတယ္။ 
အဒဲီႏွစ္က ခရစၥမတ္ဟာ က်ေနာ္တုိ႕အတြက္ ေတာ္ေတာ္ႀကီး ကို အရွက္ကြဲခဲ့တဲ့ 
ပြဲပါဘဲ။  
ဟုတ္ကဲ့ ခင္ဗ်ာ။ က်ေနာ္တုိ႕ အားလုံး ငတ္ခဲ့ပါတယ္။ ငတ္ခ့ဲၾကဖူးမွာပါ။ ႀကိဳက္ မရွက္ 
ငတ္မရွက္ တဲ့။ ဘာေတြကို ငတ္ေနပါသလ။ဲ အစာ ငတ္ေနသူ။ ပညာ ငတ္ေနသူ။ 
အႆျပာ ငတ္ေနသူ။ ေစတနာ ငတ္ေနသူ။ ဂုဏ္စည္းစိမ္ ငတ္ေန သူ။ ဘံုစည္းစိမ္ 
ငတ္ေနသူ။ အာဏာ ငတ္ေနသူ။ တဏွာ ငတ္ေနသူ၊ ရာထူး ငတ္ေနသူ။ ေမတၱာ 
ငတ္ေနသူ။ အခ်စ္ငတ္ေနသူ။ ေလာကမွာ လူေတြဟာ တစ္ခုခုကို ငတ္ေန ၾကပါတယ္။ 
ေသာက္ေလ ငတ္မေျပ တာ ပင္လယ္ ဆားငန္ေရ တဲ့။ ငတ္လုိ႕ မေျပ ႏုိင္တဲ့ 
အရာေတြကုိ ေသာက္ရင္း ထပ္ထပ္ၿပီး ငတ္ေနတံုးဘဲ လား ဆိုတဲ့ သင္ရန္စာ တစ္ခုကို 
က်ေနာ္ ငတ္ခ့ဲဖူးတဲ့ ဘဝနဲ႕ ပခူဲးက မုန္႕ဟင္းခါး ငတ္ေနတဲ့ ကေလးေတြက မီးေမာင္း 
ထုိးျပေနပါတယ္။ ̏ ငါေပးေသာ ေရကို ေသာက္ေသာ သူမူကား ေရငတ္ ျခင္းႏွင့္ 
အစဥ္မျပတ္ ကင္းလြတ္လိမ့္မည္။ ေယာဟန္ ၄း၁၄။ ̋ ဒီႏွစ္ ခရစၥမတ္မွာ က်ေနာ္တုိ႕ရဲ႕ 
ဝိညာဥ္ကုိ အငတ္ေျပ ေစေသာ သက္စမ္းေရ ပုိင္ရွင္။ ခရစၥမတ္ရဲ႕ အရွင္သခင္ ေယရႈ 
ခရစ္ေတာ္ကို ႏွလုံးသားမွာ ပုိင္ဆိုင္ရယူကာ ေလာက အငတ္ ေတြကုိ ေျဖေဖ်ာက္ 
ၾကႏုိင္ပါေစလို႕ ဆုေတာင္းရင္း ခရစၥမတ္ အေတြ႕အႀကံဳ ေလးကို ေဝမွ်လုိက္ပါတယ္။ 
(ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ပါရမီကို ဆာငတ္ ခင္မြတ္ေသာသူတုိ႕သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ 
အေၾကာင္းမူကား ထုိသူတုိ႕သည္ ဝေျပာျခင္းသို႕ေရာက္ရၾကလတံၱ႕။ မ ဲႆ ၅း၆)   
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားကို ငတ္ေနတဲ့သူေတြဟာ မဂၤလာရိွပါတယ္။ လုိ႕ က်မ္းစာ အဆုိ 
ရိွပါတယ္။ လူသားေတြဟာ အျပစ္သားေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မေျဖာင့္မတ္ ႏုိင္ပါဘူး။ 
ေျဖာင့္မတ္ေသာ အရွင္က ခရစၥမတ္ရာသီခ်ိန္မွာ လူ႕ဇာတိခံ ေမြးဖြား လာခ့ဲတာမုိ႕ 
ထုိအရွင္ကို ယံုၾကည္လက္ခံတဲ့သူဟာ အျပစ္က လြတ္ကာ ေျဖာင့္ မတ္ခြင့္ ရၿပီး 
မဂၤလာရွိတဲ့ အသက္တာကုိ ရရိွမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားကို 
ငတ္ဖူးပါသလား။ ငတ္ဖူးခ့ဲရင္ ဒီႏွစ္ ခရစၥမတ္မွာ အငတ္ေျပဖို႕ ထိုသခင္ကုိ ယံုၾကည္ 
လက္ခံၾကပါစို႕။ ။  အေစခံလမ္းမွ - မင္းေအာင္သက္လြင္ 
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ဟာ အေတာ္ဘဲ ေကာင္းကင္တမန္နဲ႕ 
ဆံုတံုး ဆုေတာင္းအုံးမွဘ။ဲ အုိး - 
ဘုရားသခင္ ဒီႏွစ္ ခရစၥမတ္မွာ 
က်ေနာ့္ကို တိုက္ၿခံေျမ ကားေတြ 

သြန္းေလာင္း ခ်ေပးသနား ေတာ္မူပါ။ 
အာမင္

ဘုရားသခင္က လူသားအားလံုးအတြက္ 
အေကာင္းဆံုး ထာဝရလက္ေဆာင္အျဖစ္ 
သားေတာ္ကို ေပးေနၿပီေလ။ အေရး 
မပါတာေတြ ခ်ည္းဘဲ စြတ္ေတာင္း 
မေနေတာ့န႕ဲ ငမိုက္သားရဲ႕။ 

ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္

ဂြမ္


