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ခရစၥမတ္သေကၤတခရစၥမတ္သေကၤတခရစၥမတ္သေကၤတခရစၥမတ္သေကၤတ((((မင္းေအာင္သက္လြင္မင္းေအာင္သက္လြင္မင္းေအာင္သက္လြင္မင္းေအာင္သက္လြင္))))     
ဟိုး အရင္တံုးက -  
ခရစၥမတ္ရ႕ဲ သေကၤတ လို႕ လူေတြ သတ္မွတ္ထားၾကတာက- 
သိုးထိန္း၊ ပညာရွိ၊ ႏြားတင္းကုတ္ နဲ႕ ေယာသပ ္မာရိ ျမည္းကုပ္ကုပ ္တ့ဲ။ 
ဟုတ္ၾကရ႕ဲလားဗ်ာ။ 
     အခုေတာ့ျဖင့္ -  
     ခရစၥမတ္ရ႕ဲ သေကၤတ တ့ဲ လူေတြက သတ္မွတ္ထားၾကျပန္ၿပ-ီ 
     ဆန္တာကေလာ့စ္ ဘုိးဘိုး အေရာငဆုိ္း။ ခရစၥမတ္သစ္ပင ္မီးလံုးဆင္န႕ဲ  
     ၿပိဳးျပက္ေရာင္စုံ LED မီးလုံး၊ စူပါေလွ်ာ့ေစ်း ကုန္ေစ်းႏႈန္းတဲ့။ ဟုတ္ၾကရဲ႕လားဗ်ာ။ 
တကယ္ေတာ့ - ခရစၥမတ္ရ႕ဲ သေကၤတ ကုိ ဘုရားသခင္ သတ္မွတ္ထားတာက - 
ဘုန္းႀကီးသခင္ သားေတာ္ရွင ္လူ႕ဇာတိအသြင္ သူဖြားျမင္။ 
အဒဲါမ ွ- ခရစၥမတ္ရ႕ဲ သေကၤတ အစစ္အမွန္ပင္။  
ဟုတ္တာမွ သိပ္ဟုတ္တာေပါ့ဗ်ာ။          ။ 
------------------------------------- 

သူအတူရိွရင္သူအတူရိွရင္သူအတူရိွရင္သူအတူရိွရင္        သုိးသူငယ္သုိးသူငယ္သုိးသူငယ္သုိးသူငယ္    ((((ဒါးကဒါးကဒါးကဒါးက))))    
ႏြားတင္းကုတ္လိ ုနိမ့္က်လွတဲ ့ငါ့ဘ၀  
ႏြားစားခြက္လုိ ညစ္ေပေနတဲ ့ငါ့ႏွလုံးသား 
ကိုယ္ေတာ္ ေမြးဖြားခဲ့တ့ဲ ႏြားတင္းကုတ္က မဂၤလာ ရိွခဲ့သလိ၊ု 
ကိုယ္ေတာ္ ပါရိွတဲ ့ငါ့ဘ၀ အမဂၤလာ ေပ်ာက္။ 
ႏြားစားခြက္လုိ ငါ့ႏွလုံးသားထ ဲကုိယ္ေတာ္ ၀င္လာလုိ႕ 
ျဖဴစင္သန္႕ရွင္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ တန္းစီ ေနခ့ဲေလၿပီ။     ။  
-------------------------------------- 

ခရစ္စမတ္ေရာက္ေတာ့ခရစ္စမတ္ေရာက္ေတာ့ခရစ္စမတ္ေရာက္ေတာ့ခရစ္စမတ္ေရာက္ေတာ့        ((((စသာစိန္စသာစိန္စသာစိန္စသာစိန္))))    
ခရစ္စမတ္ကုိ၊ ႀကိဳခ်င္တိုင္း ႀကိဳ 
ကုိယ့္စိတ္ ကိုယ့္အလို၊ ႏႊခဲ်င္သလို ႏႊ။ဲ 
ကခဲ်င္သလို ကဲ၊ ေပ်ာ္ခ်င္သလို ေပ်ာ္၊ 
ခရစ္ေတာ္ မပါရင ္အလကားဘ။ဲ      ။((((စသာစိန္စသာစိန္စသာစိန္စသာစိန္)))) 
--------------------------------------- 

        လုိအပ္ခ်လုိအပ္ခ်လုိအပ္ခ်လုိအပ္ခ်က္က္က္က္  ((((ဂတုံးတုံးတုံးတုံး))))    
ဘ၀ရ႕ဲ ခရီးက တံတား တစ္စင္း လိုဘဲ 
ဟိုဘက္န႕ဲ ဒီဘက္ သြယ္တန္းလုိ႕ အေကာင္းဆံုးေတာ ့ျပငဆ္င္ထားပါရ႕ဲ။ 
မေသခင္ေတာ့ ကိုယ္ ယံုၾကည္ရာနဲ႕ - 
တမလြန္ ကမ္းစပ ္အေရာက္ေတာ့ သြားေနေလရဲ႕။ 
တစ္ေန႕ တစ္ခ်ိန္ ေသျခင္းက လက္ယပ္ေခၚလုိ႕  
ေသမင္း ေရာက္လာရင္ေတာ့ - 
တမလြန္အေရး ရင္ မေေလးေစဖုိ႕  
ေပးဆပ္ျခင္းန႕ဲ အဆံုးတိုင္ေအာင္ ခ်စ္တဲ၊့ 
သင့္အတြက ္- တံတား ထုိး ေပးမ့ဲ သူတစ္ေယာက္ေတာ့ လုိမယ္။   ။  
-------------------------------------------- ။။ 

အသိေခါက္ခက္အသိေခါက္ခက္အသိေခါက္ခက္အသိေခါက္ခက္    အအအအ၀၀၀၀င္နက္င္နက္င္နက္င္နက္    (E.E.M)(E.E.M)(E.E.M)(E.E.M)    
မသိဘျဲပဳတ့ဲ အမွားထက္၊  
သိလွ်က္နဲ႔ ျပဳတဲ ့အမွားက ပိုႀကီးသည္ ့အျပစ ္တစ္ကယ္ထိ၏။ 
ဒါေပမဲ့လည္း - ေလာက ဇာတ ိအျပစ္သားေတြမို႔ 
သိလွ်က္အမွား အထပ္ထပ္ျပဳကာ၊ မ်က္လုံး စံုမွိတ ္အသံတိတ္လုိ႔ 
အျပစ္ႏြံထဲ နစ္မြန္းဆဲပါ သခင္။ အမ်ားအျမင္မွာေတာ့ ပုိးသားျဖဴစင္္ 
တစ္ကယ့္ ရင္တြင္းမွာေတာ့ အျပစ္တရား တစ္ပုံတစ္ပင္ 

 
 
 
 
 
 
 

အဒဲါေတြကုိ သခင္ ခြင့္လႊတ္ဖို႔ - 
ႀကိတ္ႀကိတ္ၿပီး အျပစ္ေတြ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ေနရတာ ေတြကုိ  
သခင္မ ွတစ္ပါး ဘယ္သူသိတုန္း။       ။ 
  ---------------------------------------- 

                    သစသစသစသစၥာာာာ++++ေမတေမတေမတေမတၲာာာာ            ေတာႏွင္းပန္းေတာႏွင္းပန္းေတာႏွင္းပန္းေတာႏွင္းပန္း    
ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ သစၥာ ပ်က္ေစကာမ ူ
ဘုရားသခင္၏ သစၥာေတာ္အေပၚ ကၽြန္မ ယံုၾကည္လုိက္ေသာအခါ။ 
ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ ေမတၲာ ပ်က္ေစကာမူ 
သခင္၏ ေမတၲာေတာ္အေေပၚကၽြန္မ တိုးဝင္လုိက္တ့ဲအခါ ။ 
ကၽြန္မရဲ႕ အခက္ခဆုံဲး အခ်ိန္ - 
ကၽြန္မရဲ႕ အေၾကာက္ရြံ႕ဆံုး အခ်ိန္ - 
ကၽြန္မရဲ႕ သံသယ အဝင္ဆုံးအခ်ိန္ - 
ကၽြန္မရဲ႕ အေတြး၊ အယူအဆ အမွားဆုံး အခ်ိန္ - 
မည္သည့္ အရာကမွ ဘဝကုိ ရႈပ္ေထြး ၊ ေျခာက္လန္႕ေနျခင္းမ ွ
သခင္၏ သစၥာတည္ေသာ ေမတၲာေတာ္ေၾကာင္ ့
ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားကုိ ပေပ်ာက္ လႊင့္ျပယ္ေစၿပီး။     ။ 
(ဆာ၃၁း၂၃) ထာဝရဘုရားသည္ သစၥာရွိေသာ သူတုိ႕ကိ ုေစာင့္မ ေတာ္မ၏ူ။                                                               
-------------------------------------------------- 

ႏွလုံးသားေက်ာက္မ်က္ႏွလုံးသားေက်ာက္မ်က္ႏွလုံးသားေက်ာက္မ်က္ႏွလုံးသားေက်ာက္မ်က္    အသင္းေတာ္အသင္းေတာ္အသင္းေတာ္အသင္းေတာ္    ဇြန္ပန္းဇြန္ပန္းဇြန္ပန္းဇြန္ပန္း    
ကၽြန္မသည္ ဘာသာေရး လုိက္စားေသာသူ မဟုတ္ပါ။  
ဘာသာ တရားကုိ ကုိင္းရိႈင္းသူပါ။  
ကၽြန္မသည္ အသင္းေတာ္ကုိ တခ်ိန္လုုံး ေျပာင္းလ ဲတက္ေနသူ မဟုတ္ပါ။  
ႏွလံုးသား ဗိမၼာန္ေတာ္ တည္ရွိမဲ ့ ေနရာ ရွာေဖြေနတာပါ။  
ကၽြန္မသည္ (အခ်စ္ေတာ္ ဆရာ) လူေတြ ေနာက္ကုိ မလုိက္သလုိ၊  
(အခ်စ္ေတာ ္ဆရာ) လူေတြ ကုိလည္း မကိုးကြယ္ပါ။  
စစ္မွန္တ့ဲ ဘုရားကုိသာ ကုိးကြယ္ဖို႔ အတြက္၊ စစ္မွန္တဲ႕ သမၼာ တရားကိ ု သြန္သင္ 
လမ္းျပႏိုင္တ့ဲ ဝိညာဥ္ေတာ္ လမ္းျပ မွဳ႕ေနာက ္လုိက ္ေလွ်ာက္ တာပါ။  
ကၽြန္မ သိရိွထားတ့ဲ အသင္းေတာ္ဆိုတာ ဘုရားသခင္ရဲ့ ခ်ုိဳးဖဲ ့ ဖြဲ႕စည္း ထားတ့ဲ 
ခႏၲာကုိယ ္ တစ္ခ ု ျဖစ္တယ္။ တစ္ေန႔က်ရင္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္မယ္ 
ဆုိတာဘ။ဲ အသင္းေတာ္ ေျပာင္းလတဲယ္။ မေျပာင္းလဘူဲး ဆိုတာ ထက ္ ဘာသာ 
တရားကုိ မေျပာင္းလဖုိဲ႔ အေရးႀကီး ပါတယ္။ 
          ဘုရား ဆိုတာ တစ္ဆူတည္းဘရိွဲတယ္။ ရိွေနတဲ ့ တဆူတည္းေသာ ဘုရား 
ကုိဘ ဲ စစ္မွန္စြာ ကုိးကြယ္လား၊ မကိုးကြယဘူ္းလား။ မိမိရဲ ့ ႏွလုံးသားထဲမွာ စစ္မွန္တ့ဲ 
ဘုရား အမွန္ တကယ္ ရိွၿပီးလား။ မရွိဘူးလား ဆုိတာက ပိ ု အေရးႀကီးပါတယ္။ 
ခရစ္ယာန္ လား။ ခရစ္ဟန္ လား ဆုိတာ အမွန္ တကယ္ မိမိ ကိုယ္ကိုမိမ ိဆန္းစစ္ဖုိ႔ 
လုိပါ တယ္။ ခရစ္ေတာ္ကုိ တစ္ကယ္ ရရိွၿပီး၊ ဘုရားကိ ု အမွန္တကယ္ ယုံၾကည္ 
လက္ခံၿပီ ဆိုရင ္ ဘယ္ အသင္းေတာ္ကုိဘ ဲ ေရာက္ေရာက၊္ ခရစ္ေတာ္ ဆုိတဲ ့ ႏွလံုး 
သား ေက်ာက္ျမစ္က တည္ၿမေဲနတ့ဲအတြက္ ဘယ္အရာကမ ွ မေျပာင္းလဲ ႏိုင္ေတာ့ 
ပါဘူး။ အ့ဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ လူသားေတြအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးက ဘာသာ 
တရားကုိ သိဖုိ႔ထက္၊ သမၼာတရားကိုသိဖို႔။ အသင္းေတာ္ကုိ သိဖုိ႔ထက္ ခရစ္ေတာ္ကုိ 
အမွန ္တကယ္သိဖုိ႔၊ ခရစ္ဟန္ မျဖစ္ဘ။ဲ ခရစ္ယာန္ အစစ္ ျဖစ္ဖုိ႔ ဆိုတာ ယုံၾကည္သူ 
ဘုရား သားသမီး အေယာက္ဆီတိုင္း ႏွလုံးသြင္းမိ ႏုိင္ပါေစ။    ေမတၲာျဖင့္-ဇြန္ပန္း 
---------------------------------                                                                 

ေမြးေန႕ေတာ္ပြဲေမြးေန႕ေတာ္ပြဲေမြးေန႕ေတာ္ပြဲေမြးေန႕ေတာ္ပြဲ            ေမေမတုေမေမတုေမေမတုေမေမတု    
          ေမြးေန႔ေတာ္ပြဲသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ သာမက လူတိုင္းအတြက္ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ လူတိုင္းအတြက္ အဖဘုရား ေပးေသာ လက္ေဆာင္ ျဖစ္သည့္ ခရစ္ေတာ္ 
ဘုရားသည္  ေလာကသား အားလံုး အတြက ္ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

trSwfpOf (172)   'DZifbmv    2015 ckESpf    "r®'ge  ( vpOf yxr we*FaEGae Ywdkif; tcrJh jzef Ycsdonf  )   2001 ckESpfwGif wnfaxmifonf/  Est; September 2001 

aumif;uifESifh ajrBuD;  
rwnfaomfvnf; ighpum; 
wnfvdrfhrnf/rmuk 13;31  



 

The LORD’S The LORD’S The LORD’S The LORD’S 
Word Word Word Word 2222----172172172172    

ocifhpum;ocifhpum;ocifhpum;ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif?  trSwfpOf 172    ‘ 'DZifbmv    2015 ckESpf/       

EdkifiHwumrS jrefrmc&pf,mef toif;awmfESifh rdwfo[m,tzGJUrsm; twGif;  tcrJh  jzefYcsd7ef uefUowf xkwfa0onf/ 

 

 

ocifhpum;ocifhpum;ocifhpum;ocifhpum;    2222----172172172172    

ဘုရားရွင္ ေပးေသာ လက္ေဆာင္ ျဖစ္သည့္ ခရစ္ေတာ္ကိ ု ရရိွၿပီးသူတုိင္းသည္ ထုိ 
လက္ေဆာင္ကုိ ျပန္လည္ လက္ဆင္းကမ္း ေဝငွရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္စမတ္ အခ်ိန ္ 
ေရာက္ရင ္ အကႌ်လွလွ၊ အိမ္လွလွေလးန႕ဲ ျပင္ဆင္ၿပီး show ထုတ္ၿပီးေတာ့ ၿပီးသြား 
မွာလား။ တစ္ခါက  အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ဟာ ေမြးေန႕ေတာ္အခ်ိန္မွာ ေစ်းဝယ ္
ထြက္တယ္။ ျပန္လာခ်ိန္မွာ သူ အေတာ ္ ေမာဟိုက္ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္း 
ဆိုေတာ့ ေစ်းသည္ေတြက မေခ်မင ံ ဆက္ဆံတာ၊ ယာဥ္ေမာင္း သမားေတြက စိတ္ 
မရွည္တာရယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားန႕ဲ စကားေျပာရတာ အဆင္ 
မေျပတာေတြေၾကာင့္ သူဟာ ေမာပန္းၿပီး နားဘုိ႕ အိမ္ျပန္လာခဲ့တယ္။ အိမ္ေရာက္ 
ေတာ့ ထုိင္လုိက္တ့ဲ စားပြဲေပၚမွာ အျခား တနယ္က ပို႕လုိက္တ့ဲ ခရစ္စမတ ္
လက္ေဆာင ္ ထုပ္ႀကီးကုိ ေတြ႕လိုက္ရတယ္။ အထုပ္ႀကီးေပၚမွာ ေရးထားတဲ ့ စာသား 
ကေတာ့  ႄကြပ္ဆတ္သည္။ ကြဲတတ္သည္။ သတိႏွင္ ့ကိုင္တြယ္ပါလို႕ ေရးထားတယ္။ 
ထိ ုအမ်ိဳးသမီးက အဒီဲ အခ်ိန္မွာ ခရစ္ေတာ္ရ့ဲ စံနမူနာကုိ ေတြးမိသြားတယ္။  ကြဲတတ ္
ႄကြပဆ္တ္တ့ဲ လက္ေဆာင္ထုပ္ကိ ု ႏူးႏူး ညံ႕ညံ႕ ျဖည္းျဖည္းျခင္း ဖြင့္ရသလုိပဲ 
အခ်င္းခ်င္းလည္း ေမြးေန႕ေတာ္ ကာလမ ွတိုင္  အသက္တာ တစ္ေလွ်ာက္လုံး အခ်င္း 
ခ်င္း ဆက္ဆံတဲ ့ အခါ  လက္ေဆာင္ထုတ္ကုိ ျဖည္သလုိ ႏူးႏူးည့ံည့ံ ဆက္ဆ ံ မွ 
ျဖစ္မယ္လုိ႔ သူ သေဘာေပါက္သြားတယ္။ ဒါမ ွေမြးနဲ႔ေတာ္ သေဘာတရား ပါတဲ ့နက္န ဲ
တဲ ့ ေမြးေန႔ေတာ္ လက္ေဆာင္ကုိ တစဦ္းကိ ု တစ္ဦး ေဝငွႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင ္
တစ္ပါးသူကုိ ေပးဖို႔ လက္ေဆာင္ကုိ ျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီလား။ ခရစ္ေတာ္ ဆင္းသက ္
လာတာ ဟာ အျပစ္ဒုစရိုက္ ရိွသူအတြက ္ ျဖစ္ပါတယ္္။ အျပစ္ကင္း ခ်မ္းသာ စည္းစိမ္ 
ရွိသူေတြ အတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ အငယ္ဆုံးေသာ သူေတြအတြက္ လာတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ သူေတြအတြက ္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပစၥည္း ခ်မ္းသာ 
ေပမဲ ့ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕တဲ့သူ အပုံအပင္ပါပဲ။ ပစၥည္းဥစၥာ မရိွေပမဲ ့ ဒီေန႔ ေပ်ာ္ရႊင္ 
ရတ့ဲသ ူ အမ်ားႀကီးပါပ။ဲ  ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ ္ အားလံုးေသာ ေလာကီသားအတြက္ 
လာတာ ျဖစ္လုိ႔ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ေမရိွယ ကိ ု လက္ေဆာင္ရသူ ညီအကိ ု
ေမာင္ႏွမ မ်ားက လက္ဆင့္ကမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္သည္ ေမရွိယ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝငွဘို႔ လု ိ
ပါတယ္။ ခရစ္စမတ္ သစ္ပင္မွာ ထြန္းထားတဲ ့ မီးသီးလံုး ေသးေသးေလးေတြဟာ 
ဧည့္ခန္းမက အိမ္မီးရဲ ့ အလင္းေရာင္ေၾကာင့္ မေတာက္ပ သလုိရွိေနေပမ့ဲ၊ ဧည့္ခန္းမီး 
အိပ္ခန္းမီးေတြ အားလံုး မွိတ္လုိက္တ့ဲ အခ်ိန္မွာေတာ့ မီးလုံးေလးက သိပ ္ ေတာက္ပ 
ပါတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္လို႔လည္း ျမင္ရပါတယ္။ အျခား အလင္းေရာင္ေၾကာင့္ မျမင္ 
ရသလိ ု ရွိေနေပမဲ႔ တျခား အလင္းေရာင္ေတြ မရိွေတာ့ရင္ေတာ့ မီးသီးေသးေလးက 
လင္းထိန္ ေတာက္ပ တာကိ ု  ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိပါပဲ ကၽြန္မတို႔ တေတြဟာ 
ေလာက အတုအပေတြကိ ု ကိုးကြယ္ေနေပမဲ႔ ဒုကၡေမွာင္မုိက္ထဲ ေရာက္ခ်ိန္မွာ 
ဘုရားရွင္က အၿမ ဲလမ္းျပ ပါတယ္။ ေရာမႏုိင္ငံရဲ ့ ရႈပ္ေထြးေသာ အခ်ိန္မွာ  ေပၚထြန္း 
ခဲ့ေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္ ေမရွိယ ကယ္တင္ရွင္သည္ ကၽြန္မ တုိ႔ရဲ ့ရႈပ္ေထြးေသာ ဘဝ 
ထကုိဲ အလင္း အျဖစ ္အၿမ ဲေစာင့္မ ၾကည့္ရႈေနပါတယ္လို႔ ေမြးေန႔ေတာ္ လက္ေဆာင ္
အျဖစ္ ေ၀ငွေပးခ်င္ပါတယ္။  ။ (ခရစ္ေတာ္၏ရင္ခြင္၌ ေရာက္ရိွသ ူ- ေမေမတု) 
---------------------------------------------- 

အဘယ္သူမွကုိယ္ကုိမလွည့္ျအဘယ္သူမွကုိယ္ကုိမလွည့္ျအဘယ္သူမွကုိယ္ကုိမလွည့္ျအဘယ္သူမွကုိယ္ကုိမလွည့္ျဖားေဖားေဖားေဖားေစနွင့္စနွင့္စနွင့္စနွင့္    
(၁ေကာ၃း၁၈) ေတာႏွင္းပန္းေတာႏွင္းပန္းေတာႏွင္းပန္းေတာႏွင္းပန္း 
          ေမြးေန႔ေတာ္ အခ်ိန္ ေရာက္လာတ့ဲ ဒီလိုအခ်ိန ္ အခါမ်ိဳးမွာ စိတ္ႏွလံုးထမဲွာ 
အလြန ္ ေပ်ာ္ရႊင္မိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္မတုိ႔ ခရစ္ယာန္မ်ား ကေလးအရြယ္ 
မွစ၍ လူငယ္၊ လူႀကီး မက်န ္ေပ်ာ္ရႊင ္ၾကသလုိ ခရစ္ယာန ္မဟုတ ္သူမ်ားလည္း ေပ်ာ္ 
ပြဲ ရႊင္ပြဲ တစ္ခုက့ဲသုိ႔ ပြဲမ်ား လုပ္လာၾကပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ 
သည္ မိမိတုိ႔ အျပစ္အတြက္ အဖဘုရားက ေပးေသာ သားေတာ္ ေယရႈ႕ကုိ ကၽြန္မတို႕ 
စိတ္ႏွလုံးမ ွလက္ခံ ရရွ ိဝမ္းေျမာက္ရႊင္ျမဴးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သင္လည္း ကၽြန္မ က့ဲသုိ႔ 
ခံယူ ပါသလား။ ယံုၾကည္သ ူျဖစ္ေသာ သင္ႏွင့္ ကၽြန္မသည္ ဤ ေမြးေန႔ေတာ္ ကာလ 
မွာ သမၼာက်မ္းစာထဲက ေယာဘ၏ မိသားစုကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သင္ခန္းစာ ယူရင္း 
စစ္မွန ္ ေသာ ေမြးေန႔ေတာ္ စိတ္သေဘာကုိ ေမြးျမဴၾကရေအာင။္ (ေယာဘ ၁း၄-၅) 
ေယာဘ မိသားစု၏ ေက်းဇူးေတာ ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ၾကည့္ရင္ ေယာဘ က လြဲ၍ ေယာဘ 
ဇနီးႏွင့္ သားသမီးေတြက ေမြးေန႔ေရာက္တုိင္း သူတုိ႔အိမ၌္ ပြဲခ ံ တယ္၊ စားေသာက္ 
ေပ်ာ္ပါး ၾကတယ္လုိ႔ သမၼာက်မ္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဘုရားသခင ္သည္ ပြဲလုပ ္
ျခင္း ကို မႏွစ္သက္ေပ။ ထုိေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး ထာဝရဘုရားကုိ မေၾကာက္ရြံ႕႔  ပ ဲ
ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနေသာ ေယာဘ၏ သားသမီးမ်ားသည္  အေသဆိုးႏွင့္ 
ေသဆံုး ခ့ဲရသည္။ ဖခင္ျဖစ္သ ူ ေယာဘသည္ သားသမီးမ်ား စိတ္ႏွလုံး မွားယြင္းျခင္း 

အေပၚ မီးရႈိ႕ရာယဇ ္ပူေဇာ္ၿပီး သားသမီးေတြအတြက္ အျပစ္ ဝန္ခ်ေပးတယ္။ (ငါ႕သား 
တုိ႔သည္ မွားယြင္း၍ ဘုရားသခင္ကုိ စြန္႕ပစ္ၾကၿပီးေလာ ဟု ေယာဘ ေအာက္ေမ့၏။ 
(ေယာဘ ၁း၅) မိသားစုထဲမွာ ေယာဘ တစ္ဦးတည္းသာ စစ္မွန္စြာ ဘုရားကုိ 
ေၾကာက္ရြံ႕သ၊ူ စံုလင ္ေျဖာင့္မတ္သူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကိ ုေရွာင္ေသာသူ ျဖစ္၏ 
ဟု (ေယာဘ ၁း၁)မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စာတန္သည္ အေဝးမွာ မဟုတ္ပါ။ မိမိ 
အေသြး အသားထမဲွာ ရွိေနပါတယ္။ စာတန္၏ လွည့္ဖ်ားျခင္းကုိ သတိထား ၾကရ 
ေအာင္၊ ေနာက ္ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ဒါဝိဒ္ ျဖစ္တယ္။ အသက္(၃၀)မ ွ ဘုရင္ 
ျဖစ္လာေသာ ဒါဝိဒ္သည္ ဒီလို ဘုရင္ျဖစ္တာ ငါ့ အရည္အခ်င္းေၾကာင္ ့ ရတာ ဘာမွ 
မရွ ိဆိုၿပီး အရွက္လုံ ရုံ ဝတ္ၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းပြဲ လုပ္ေသာအခါ မယား ျဖစသူ္ 
မိခါလ က အရွက ္မရွိ သိကၡာမဲ့တယ္လုိ႕ ကဲ့ရ့ဲ အျပစ္ဆိုတ့ဲအခါ ေနာက္ဆုံး ထုိမိန္းမ 
သည္ ကေလး မေမြးႏိုင္ေသာ အျမံဳမ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဘုရား အတြက ္မည္သုိ႕ေသာ 
ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းပြဲျဖစ္ေစ စိတ္ႏွလုံး မမွားသြားဖုိ႕ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ 
စိတ္ႏွလံုး ထဲ၌ ဘုရားသခင္ ဘိသိက္ေပးေသာ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ရိွသလုိ 
မိမ ိ တို႕ကို လွည့္ဖ်ားမည့္ စာတန္လည္ အေဝးမွာ မဟုတ္ပ။ဲ မိမ ိ အေသြး အသားထဲ 
မွာ မိမိတုိ႕ သြားေလရာရာ အတ ူလိုက္ပါေနတာေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ ေမြးေန႕ေတာ္မွ လာမ့ဲ 
ႏွစ္သစ ္၂၀၁၆ မွာ ကၽြန္မႏွင့္ ယုံၾကညသူ္   သခင့္စကား   မိတ္ေဆြမ်ား စာတန္ ႏွင့္ 
တကြ အေပါင္းအပါတုိ႕ရဲ ့လွည့္စားမႈ မ်ိဳးစံုမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ က်မ္းစာ ေတာ္ျမတ္ 
ကုိ ဖတ္ရႈဆင္ျခင္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ အသက္တာကုိ ျပင္ဆင္ၾကရေအာင္။ 
((((ေတာႏွင္းပန္း) 
----------------------------------- 

အလင္းအေမွာင္အရိပ္အလင္းအေမွာင္အရိပ္အလင္းအေမွာင္အရိပ္အလင္းအေမွာင္အရိပ္    (Little Lamp)    
          ထုိ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ ၌ အသကရိွ္၏။ ထုိ အသက္ 
သည္လည္း လူတုိ႔၏ အလင္း ျဖစ္၏။ ထုိ အလင္းသည္ ေမွာင္မုိက္ 
၌ လင္း၍ ေမွာင္မုိက္သည္ မခ ံမယူ။ (ေယာ ၁း၄.၅)။  
(အလင္း)။ ယုံၾကည္သူေတြ အားလုံး သိၿပီးသည့္အတုိင္း 
ဘုရားဟာ အလင္းရွင္ ျဖစ္ပါ တယ္။ သူတစ္ဦးတည္းသာ 

ေလာကကုိ အလင္း ေပးႏိုင္သူပါ။ 
(အေမွာင)္ ဤေလာကႀကီးဟာ အေမွာင္ ေလာကႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလင္း 
ရဲ႕ အရွင္ဟာ  ဒီအေမွာင္ထုႀကီးကုိ ၿဖိဳခြင္းဖို႔  ဆင္းလာရတာပါ။ 
(အရိပ)္ အေမွာင္ ထကုိဲ အလင္းေရာင္ ထုိးလာတ့ဲအခါ ၾကားမွာ တစ္ခုခ ု ခ ံ ေနရင္ 
ထုထည္ ႀကီးမားၿပီး အလင္း မေဖာက္ထြက္ ႏုိင္ခ့ဲရင္ အရိပ္ ဆုိတာ ေပၚ လာပါတယ္။ 
အရိပ ္ဆုိတာ အစစ ္မဟုတ္ပါဘူး။ 
     ဒီ သံုးခုနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ဝိညာဥ္ေရးရာကိ ု ျပန္သံုးသပ္ ၾကည့္ရေအာင္လား မိတ္ေဆြ။ 
တစ္ခါ တစ္ေလမွာ ကၽြန္မတုိ႕ သတိမထားမိေအာင္ စာတန္ က လွည္႔စား 
တတ္ပါတယ္။ အလင္းရွင္နဲ႔ ကၽြန္မတို႔ ၾကားမွာ လာေနတတ္ပါတယ္။ စာတန္ ဆိုတ့ဲ 
အေမွာင္ဟာ အလင္းကုိ မခံမယူတ့ဲ ထုထည္ ႀကီးမားတဲ႔ အရာ ပါ။ ကၽြန္မတုိ႔ 

အသက္တာ မွာ မသိလုိက ္ မသိဖာသာ စာတန္က သူ႕အရိပ္နဲ႔ ေျခာက္လွန္႔ 
တတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အစစ ္ မဟုတ္တာကိ ု ယံုၾကည္သူေတြ ေမ႕ေလ်ာ႔ 
တတ္ပါတယ္။တတ္ပါတယ္။တတ္ပါတယ္။တတ္ပါတယ္။    ဥပမာဥပမာဥပမာဥပမာ----    ေရာဂါ၊ေရာဂါ၊ေရာဂါ၊ေရာဂါ၊    ျပႆျပႆျပႆျပႆနာ၊နာ၊နာ၊နာ၊    လူလူလူလူမမမမႈေႈေႈေႈေရးရးရးရး    ရွဳပ္ေထြးျခင္း၊ရွဳပ္ေထြးျခင္း၊ရွဳပ္ေထြးျခင္း၊ရွဳပ္ေထြးျခင္း၊    ေငြေၾကးေငြေၾကးေငြေၾကးေငြေၾကး အလုပ္ 

အကုိင္၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ခ်စ္သူေရး၊ မိသားစုေရး၊ အစရွိေသာ အရာမ်ားစြာကုိ စာတန္ 
က သံုးတတ ္ ပါတယ္။ အလင္းရွင္ႏွင့္ ကၽြန္မတုိ႔ ၾကားမွာ ေရာဂါတစ္ခုခု ဝင္လာရင္ 
ကၽြန္မ တိ႕ု ၿငိမ္သက္မႈ ေပ်ာက္သြားတတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေရာဂါရ႕ဲအဆံုးက 
ေသဆုံးျခင္းပါ။ ဒါေပမဲ ့ အလင္းရွင ္ ေယရွုဟာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ေသာအရွင္ 
ျဖစ္တာကုိ ေမ႔ေလ်ာ့ ႏုိင္ေအာင ္စာတန္က လုပ္တတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အရိပ္ပါ။ ဘုရား 
သခင္န႕ဲ သင့္ အၾကားမွာ စာတန္ ဖန္တီးေနေသာ အရိပ္ပါ။ အစစ ္ မဟုတ္လုိ႕ သင္ 
ဖယ္ထုတ္ လ္ုိက္ရင ္ အလင္းဟာ တိုက္ရိုက္ သင့္ကိ ု လာထိေတြ႕မွာပါ။ သင္ဟာ ထုိ 
အလင္း အားျဖင္ ့ ဒီအေမွာင္ ေလာကကုိ တစ္ေထာင္ ့ တစ္ေနရာ လင္းေစသူ 
ျဖစ္လာမွာပါ။ ျပႆနာ ေတြ႕ႀကံဳလာတဲ႔အခါမွာ သင္ဟာ စိတ္ဓါတ ္ က်တတ္ပါတယ္။ 
ဒီျပႆနာ ကုိ သင္ ့အလင္းရွင္ဟာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ ထုိ အလင္းရွင္ထက ္သင့္ 
ျပႆနာ မႀကီး ႏုိင္ပါဘူး။ ထုိအရာကုိ သင္ မျမင္ႏိုင္ရင္    ထိုျပႆနာရဲ႕ အရိပ္ဟာ 
သင္ ့ အေပၚ မွာ က်ေရာက္ၿပီး သင္ဟာ ေလာကသားေတြန႕ဲ ဘာမွမထူးေတာ့ပါဘူး။ 
ေလာက သားလည္း ေမွာင္ေမွာင္။ သင္လည္း ေမွာင္ေမွာင္ပ ဲ ျဖစ္ေနမွာပါ။ ထုိ 
ျပႆနာကုိ ဖယ္ ထုတ္ၿပီး အလင္းရွင္ထံမွာ အလင္း တိုက္ရိုက္ရယူပါ။ သင္ဟာ 
တစ္ကုိယ္လုံး လင္းထိန္ၿပီး၊ ေလာကသားေတြထက္ ထူးျခားစြာ ကြဲျပားလာမွာပါ။  



 

The LORD’S The LORD’S The LORD’S The LORD’S 
Word Word Word Word 3333----172172172172    

ocifhpum;ocifhpum;ocifhpum;ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif?  trSwfpOf 172    ‘ 'DZifbmv    2015 ckESpf/       

EdkifiHwumrS jrefrmc&pf,mef toif;awmfESifh rdwfo[m,tzGJUrsm; twGif;  tcrJh  jzefYcsd7ef uefUowf xkwfa0onf/ 

 

 

ocifhpum;ocifhpum;ocifhpum;ocifhpum;    3333----172172172172    

          တစ္ျခား အရာေတြလည္း ထုိနည္းတ ူ ျဖစ္ပါတယ္။ အလင္းရွင္ဟာ သင္န႕ဲ 
ဆက္သြယ္ ခ်င္သူပါ။ ၾကားမွာ ဘာ ယဇ္ပေရာဟိတ္မ ွမလုိေတာ့ပါဘူး။ သင့္ကုိ တုိက္ 
ရုိက္ ဆက္ဆ ံခ်င္လို႕ သူ႔ သားေတာ ္အေသြးနဲ႕ သင့္အျပစ္ကုိ ေဆးေၾကာ ထားတာ 
ပါ။ ဘာ မဟုတ္တ့ဲ အရာေလးေတြက သင့္န႕ဲ ဘုရား အၾကား အရိပ ္ထင္ေအာင္ ၾကား 
ခ ံမျဖစ္ေစရန ္တိုက္တြန္း လိုက္ပါတယ္။ တစ္ခါ တစ္ရ ံလူကုိ အားကိုးျခင္းဟာလည္း 
အရိပ ္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဥပမာ - ခ်မ္းသာတ့ဲ လူ၊ ပညာတတ္တ့ဲ လူ၊ တိုးတက္ ေနတဲ ့
ႏိုင္ငံ၊ တုိးတက္ေနေသာ ရုပ္ဝတၲဳ ပစၥည္း ေတြဟာလည္း သင္န႕ဲဘုရား ၾကားမွာ 
စာတန ္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ ့ အရိပ ္ ေတြပါ။ မိသားစုထမွဲာ ခ်မ္းသာတဲသူ့ တစ္ေယာက္ 
ရွိရင ္ဘုရားကုိ ကုိးစားဖုိ႕ထက ္သူ႕ဆီကုိ အရင ္ေျပးၿပီး အားကိုးတတ္ပါတယ္။ ပညာ 
တတ္ တစ္ေယာက္ရိွရင္ပ ဲဘုရားကိ ုလမ္းခရီး ေမးဖုိ႔ထက္ သ႕ူကုိ အၾကံဥာဏ ္အရင္ 
ေတာင္းတတ္ ပါတယ္။ ကုိယ္ဘ့ဝ ေရွ႕ေရးကိ ု တုိးတတ္ဖုိ႕ တုိးတက္တဲ ့ ႏုိင္ငံမွာ 
သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မ ွျဖစ္မယ္ဆုိတ့ဲ အေတြးဟာ ဘုရားကိ ုေမ့ေလ်ာ့ ေနျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။  
          ဒါေတာင ္တစ္ခ်ိဳ႕ ဘုရား အမႈေတာ္ေဆာင္ေတြဟာ သူတပါးကုိ ယံုၾကည္ျခင္း 
အေၾကာင္း သြန္သင္ေပးေနရင္းနဲ႕ မိမိတုိ႕ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ မိမိေနရင္း တုိင္းျပည္ကိ ု
စြန္႕ကာ တိုးတက္ၿပီးသား တုိင္းျပည္ကိ ု တရားတဲ ့ နည္းနဲ႕ေရာ၊ မတရားတဲ ့
အလိမ္အညာ နည္းန႕ဲပါ တရား၀င္ ေနထုိင္ခြင့္ရေအာင ္ ႏိုင္ငံေျပာင္း ႏုိင္ငံသားခံယ ူ
သြားေရာက္ ေနထိုင္ၾကတာ လက္ရိွျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ အမႈေတာ္ 
ေဆာင္ေတြ က်ျပန္ေတာ့လည္း မိမိေနရင္း ေတာရြာေတြမွာ တရားေဟာ သာသနာ 
ျပဳမဲ့အစား တုိးတက္တ့ဲ တိုင္းႏိုင္ငံက လူခ်မ္းသာေတြဆီမွာ လွည့္ပတ္ လည့္ွလည္ 
တရားေဟာ စားေနၾကတာကု္ိ ျမင္ေတြ႕ေနရျပန္ပါတယ။္  
          တုိးတက္ေနေသာ ရုပ္ဝတၲဳ ပစၥည္းေတြဟာလည္း သင ္ဘုရားကို အခ်ိန ္မေပး 
ႏိုင္ေအာင္ သင္န႕ဲ ဘုရားအၾကား ၾကားခံ ျဖစ္ေနမိတတ္ပါတယ္။ ထို အရာ သံုးခု ကို 
က်မ္းစာမွာ ပေရာဖက္ ေဟရွာယ အားျဖင့္ ဘုရားက သတိေပးထား ပါတယ္။ 
ေဟရွာယ ႏွင္ ့ ဘုရားအၾကား စာတန္ ခ်ထားတ႕ဲ ၾသဇိမင္း ဟာ ဘယ္ေလာက္ ထ ု
ထည္ ႀကီးမား သလဲဆိရုင ္ဘုရားရဲ့ ႀကီးျမတ္ ျခင္းကို ေဟရွာယ မျမင္ႏုိင္ေအာင္ ပါပဲ။ 
ၾသဇိမင္း အနိစၥ ေရာက္မုွသာ ေဟရွာယဟာ အရိပ္ ေအာက္က လြတ္ၿပီး ဘုရား 
ဘယ္ေလာက္ သန္႕ရွင္းတယ္ ဆုိတာ ျမင္ႏုိင္ခ့ဲတယ္လို႕    (ေဟရွာယ ၆း၁.၅)မွာ 
ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္နဲ႕ ဘုရား အၾကား ဘယ္အရာမွ ၾကားခံ မရိွ ေစပ ဲ 
ဘုရား ထံမွ အလင္းကိ ု တိုက္ရုိက္ ရယူၿပီး ဤေလာက အေမွာင္ထုုကိ ု ၿဖိဳခြင္း ရ 
ေအာင ္လား ခ်စ္ မိတ္ေဆြ။     ။ ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္   (Little Lamp) 
----------------------------------------- 

တုိတုိေလးပါတုိတုိေလးပါတုိတုိေလးပါတုိတုိေလးပါ              ႏြယ္ေႏြယ္ေႏြယ္ေႏြယ္ေ၀၀၀၀မြန္မြန္မြန္မြန္((((ျပည္ျပည္ျပည္ျပည္))))    
          တုိတုိေလးပါ ဟုေျပာသည္။ ဘာကိ ု ဆိုလုိသည္မွန္း မသိရ။ 
ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တ့ဲ တိုတုိေလး ဆုိတာ လူ႕ဘ၀ရ႕ဲ ခဏတာ 
အသက္တာကုိ ေျပာတာပါ။ ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုင္ေအာင္ 
သက္ေတာ္ ရာေက်ာ္ ရွည္ပါေစ။ ဆုိတ့ဲ ေမြးေန႕႔ ဆုေတာင္း စကား၊ 
ဒါမ်ိဳးေတြလည္း ရိွေတာ့ ရိွတာဘဲ။ ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ ္တကယ္တမ္း 
ေတြးၾကည့္မယ္ ဆုိလွ်င္ေတာ့ တုိတုိေလးပါ။ အတိတ္က ျဖစ္ခဲ့တာေတြ ျပန ္
စဥ္းစားၾကည့္ လုိက္ေလ။ မေန႔ တစ္ေန႔က  လ႔ိုဘ ဲ မထင္ရဘူးလား။ ပစၥဳပၸန ္ ေန႔ရက ္
ေတြလည္း တျဖဳတ္ျဖဳတ ္ နဲ႔၊ ကုိယ္႔ အတြက ္ က်န္ရွိမဲ႔ အခ်ိန္ေတြ လွမ္းၾကည့္ 
လိုက္ေတာ့ သခၤါရ ဆိုတဲ႔ ေသျခင္းတရားက နီးနီးေလးမွာ ေရာက္လုိ႔ လာသလုိလုုိ။ 
ဟုတ္ပါတယ္။ တကယ္မွ တိုတုိေလးပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေရွာလမုန္မင္းႀကီးက လူ႔ 
အသက္တာဟာ ေရပြက္ ပမာလုိ႔ ေျပာထားရုံသာမက အလံုးစံ ုတို႔သည္ အနတၱ အမွဳ၊ 
ေလကိ ု က်က္စားေသာအမႈ။ ေနေအာက္မွာ ေကာင္းေသာ အက်ဴိး တစ္စံ ု တစ္ခုမွ် 
မရိွဘူး လို႔ ေျပာခဲ႔တယ္။ ဒါကုိ ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္းေတာ့ သိပါတယ္။ 
          အဒီဲ အခ်ိန္တုိေလးအတြင္းမွာ လူတစ္ေယာက္ရ့ဲ အသက္တာ တစ္နည္း 
ေရးျပ ရရင ္ကၽြန္ေတာ့္ အသက္တာနဲ႔ ႏွဳင္ိးယွဥ္ၿပီး ေရးျပျခင္း ပါတယ္။ ဘယ္သ႕ူကုိမ ွ
မရည္ရြယ ္ ပါဘးူ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္း ဆုိေတာ႔ မေကာင္းတာေတြ အမ်ားႀကီး ပါေန 
လို႔ပါ။ အမွနအ္တိုင္း ၀န္ခံတာ ျဖစ္သလုိ တစ္ေန႔က်ရင္ ဘုရားသခင့္ ေရွ႔ေမွာက္မွာ 
လူတုိင္း ဒူးေထာက ္ ၀န္ခံရမယ။္ လိမ္ညာ ေျပာလို႔ ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ 
အေၾကာင္း ကုိဘဲ ေရးျပပါရေစ။ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္က ေျပာတယ ္ “ခင္ဗ်ား 
အရက္လည္း မေသာက္၊ ေဆးလိပ္လည္း မေသာက္ဘူးေနာ္။ သိပ္ေကာင္းတယ္ဗ်ာ “ 
တဲ့။ အင္း လုိ႔ ဘဲ ေခါင္း ညိွတ္ရတာေပါ့။ ဒီအခ်ိန ္တိုတုိေလး အတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ့္မွာ 

တကယ္ မေသာက္တာကုိး။ ဒါေပမ့ဲ မိတ္ေဆြေဟာင္း တစ္ေယာက္နဲ႔ ျပန္ေတြ႔တ့ဲ အခါ 
ၾကေတာ့။ ”ေဟ့ လူႀကီး ငယ္ငယ္တုန္းက စစ္တပ္ထဲမွာလုိ ဆုိးတုန္း၊ ေပတုန္း၊ 
ေသာက္ တုန္း၊ မိုက္တုန္း ဘဲလားဗ်ာ”တ့ဲ။ ရင္ထဲက တကယ္ဘဲ လိႈက္ လိႈက္ လဲွလဲွ 
ျပန္ ၿပံဳးျပ လုိက္ပါတယ္။ ဘာတစ္ခုမွေတာ့ ေခ်ပ မေျပာျဖစ္ဘူး။ ကုိယ္ ေျပာလည္း သူ 
ယုံမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ အဒီဲတုန္းက ကုိယ္က တစ္သက္လုံး 
ျပင္ မရေတာ့မဲ ့ လူစားမ်ဴိး ပံုစံန႕ဲေလ။ ဒါကလည္း အခ်ိန္ တိုတုိေလး အတြင္းမွာ 
တကယ္ ျဖစ္ခ့ဲတဲ ့ကိစၥဘ ဲမဟုတ္လား။ 
          ဒီ တုိတုိေလး အခ်္ိန္ကာလ တစ္ခု အတြင္းမွာဘဲ။ ရပ္ကြက္ထဲက မိတ္ေဆြ 
တစ္ဦးက မၾကာေသးခင ္ရက္ပို္င္းေလာက္က ကိုယ့္ကိ ုေ၀ဖန္ခ်ီးက်ဴးတယ္။ ”ေအးဗ်ာ 
ခင္ဗ်ား ကေတာ့ တကယ္ ေကာင္းပါတယ္။ ဘယ္သူ လာ လာ။ ဘာကိစၥ ျဖစ္ျဖစ။္ 
လူေတြကိ ုကူညီလုိက ္တာဘဲ”တ့ဲ ဒါက သူေျပာတာပါ။ ဟိုတစ္ေလာ ဆီတုန္းကေတာ့ 
လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဘက ္ မိတ္ေဟာင္းတစ္ဦးနဲ႔ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ကြဲကြာေနရာမ ွ မေမွ်ာ ္
လင့္ဘဲ ျပန္ ေတြ႔ၾကေတာ့။ အားရ၀မ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ ျဖစ္ၾက တယ္။ ”မင္းကြာ 
အဒီဲတုန္းက ေတာ္ေတာ္ ရက္စက္တာဘဲ၊ မင္းကုုိ သူတို႔ တစ္ရြာလုံး ေၾကာက္ေနတာ။ 
ငါသိတယ္။ ခုခ်ိန္ထ ိမင္းက လုပ္လုိက္ရင ္အရမ္းႀကီးဘဲလား။"တဲ့။ သူ႔ ေရွ႕ေမွာက္မွာ 
ဘာမ ွမလုပ ္ျဖစ္သလုိ။ သ ူမသိတဲ ့အခ်ိန္တိုတုိေလး တစ္ခု အတြင္းမွာ သူေျပာသလုိ 
ကၽြန္ေတာ္ ဘာမ ွ မလုပ္ ျဖစ္ခ့ဲဘူး။ ဒါေပမဲ ့ ရွင္းမျပေတာ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္း လုိ႔ 
ေမးရင ္ဟိ ုအခ်ိန္ေတြတုန္းက ကၽြန္ေတာ္လုပ္ခ့ဲတာေတြ သ ူအကုန ္သိေနတယ္ေလ။ 
ကၽြန္ေတာ့္ ရ့ဲ အခ်ိန္ တုိတိုေလးကုိ နီးစပ္မႈ ေပးခဲ့ေသာ ညီအကုိ တစ္ေယာက္ 
ကေတာင ္ ”အစ္ကုိႀကီး တို႔ လင္မယားကုိ အားက်တယ္ဗ်ာ။ ရန္လည္္း တစ္ခါမွ 
မျဖစ္ဘူး၊ သိပ္ခ်စ ္ ၾကတာဘဲ။" တ့ဲ။ ဒါလည္း ဟုတ္မွာေပါ့။ အခ ု လက္ရိွ က ဟုတ္ 
ေနတာ ဘဲကို။ အဒီဲလိ ုဟုတ္ ေနတာေတြထမွဲာ ဇနီးသည္ရ့ဲ မိတ္ေဆြ အမ်ိဳး သမီးႀကီး 
တစ္ဦး  နဲ႔ ျပန္ဆုံမိေတာ ့”ဟဲ ့နင္တုိ႔ လင္မယား အရင္အတိုင္း ဘဲလား။ အသက္ေတြ 
ႀကီးလာၿပီဆုိေတာ့ ကုိယ္ထိ လက္ေရာက္ေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔ဟာ" တ့ဲ။ ဒါလည္း ဟုတ္ 
ေနျပန္ တာဘဲ။ ဒီေတာ႔ ေခါင္းညွိတ္ၿပီး သူေျပာတာကုိ အသိအမွတ္ ျပဳလုိက္ ရတာ 
ေပါ့။ တကယ္ေတာ့ လူ႔ဘ၀ရဲ ့ကာလ တစ္ခုဟာ တုိတိုေလးပါ။ အဒီဲ အခ်ိန္တုိတုိ ေလး 
အတြင္းမွာဘ။ဲ အျဖစ္အပ်က ္ အစိတ္အပုိင္း ေတြက သူ႔ အကန္႔နဲ႔ သ ူကပ္ၿင ိ ေနတာ 
ေပါ့။ တစ္ခ်ိဳ႔ကေတာ့ ဒါကိ ုဘ၀ လုိ႔ ဖြင့္ဆိ ု ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ စိတ္ရင္းနဲ႔ ခင္တ့ဲ 
မိတ္ေဆြက ”ခင္ဗ်ား အလုပ္ကလည္း ညေစာင့္လည္း မဟုတ္။ ဂိုေထာင္ ေန႔ေစာင့္ 
ရယ ္ လို႔။ လစာကလည္း နည္း လိုက္တာဗ်ာ၊ တစ္ျခား အလုပ ္ ရွာၾကည္ ့ ပါလား။ 
အရင္တုန္းက မင္းလုပ္ခ့ဲတာေတြ နည္းတာမွ မဟုတ္တာ။ မင္းေနတဲ ့ ေနရာေလးက 
ေကာင္းလိုက္တာ။ လက္ရည္ဆိုင္ထက္ အရက္က နနဲ ဲပုိကိုက္မယ္ ထင္တယ္ဗ်ာ၊ မင္း 
ေျပာင္းလုပ ္ ၾကည့္ပါလား”တဲ့။ သူ ေျပာတာ ဟုတ္ပါတယ္။ သူျမင္တာ၊ သူ ျဖစ္ေစခ်င္ 
တာေတြ ေျပာ သြားတာ ဟုတ္ေနေပမဲ၊့ ကၽြန္ေတာ္ ျဖစ္ခ်င္တာ အဒီဲလုိ မဟုတ္ဘူး။ 
သူ႕ အျမင္နဲ႔ လံုး၀ (လံုး၀)ကုိ မတူေတာ့တာပါ။ အခ်ိန္ တုိတုိေလးရဲ ့ေနရာတစ္ခ ု မွာ 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ တစ္စံ ုတစ္ေယာက္က ေျပာင္းလဲ ေပးလိုက္တယ္။ အဒီဲ အခ်က္ကုိ ထုိ 
မိတ္ေဆြ မသိလို႕ ေနွမွာပါ။ ဒါေၾကာင္ ့သူ႔ ကိ ုကၽြန္ေတာ္ နားလည္ေပးပါတယ္။ လက္ 
ရိွ ေနရာ(အလုပ)္ေလးက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္လည္း ဘာမွ ျဖစ္မလာ ႏိုင္သလုိ မိသား 
စု အတြက္လည္း ဘာတစ္ခုမွ် ႀကီးႀကီးမားမား ေျပာင္းလ ဲမသြားႏိုင္ဘူးဆုိတာ။ ဒါေပမ့ဲ 
အခ်ိန္ တိုတုိေလး အတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ေအာင္ 
ေျပာင္းလဲ ေပးခ့ဲသူရိွတယ္။ သူ႔ အတြက္ တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္လာႏုိင္မယဆုိ္ရင္ အခ်ိန္ 
တုိတုိေလး အတြင္းမွာ ကိုယ့္ အတြက္ ရတဲ ့ဒီေနရာေလးမွာဘ ဲကၽြန္ေတာ ္ ဆက္လုပ္ 
ျဖစ္ၿပီး သူ႔ အေၾကာင္း ေျပာေန ေရးျဖစ္ေနအုံးမွာပါ။ အဒီဲ သူ ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 
ခ်စ္တဲ ့သခင္ေယရႈပါ။ ေယရႈ ကလည္း သူခ်စ္တ့ဲ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက ္အေကာင္းဆံုး 
တစ္ခုခုကုိ သ ူ လုပ္ေပးလိမ္႔မယ ္ ဆုိတာနဲ႔၊ ဒီအတိုင္းလည္း ေကာင္းတာပါဘဲ ဆုိတာ 
ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ ၿပီးသားပါဗ်ာ။    ။ ႏြယ္ေႏြယ္ေႏြယ္ေႏြယ္ေ၀၀၀၀မြန္မြန္မြန္မြန္((((ျပည္ျပည္ျပည္ျပည္)   )   )   )         
--------------------------------- 

ေျဖာင့္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ခ်က္ခ်က္ခ်က္ခ်က္   ေေေေဆာင္းေမခါးာင္းေမခါးာင္းေမခါးာင္းေမခါး    
          က်မ စင္ကာပူမွာ အလုပ ္ လုပ္ေနသ ူ တစ္ေယာက္ပါ။ စင္ကာပူမွာ အလုပ ္
လုပ္ရလို႕ တစ္ခါတစ္ရံ သိပ္ကိ ု ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ကမၻာ ့ နာမည္ႀကီး ကြန္ပ်ဴတာ 
ကုမၸဏ ီ ေတြရ႕ဲ အႀကီးအကဲေတြန႕ဲ ဆံုေတြ႕ခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူတို႕ေတြအတြက္ 
Confidential အစည္းအေ၀း ေတြကိ ု အျခား ႏိုင္ငံေတြန႕ဲ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး စီစဥ္ေပးဖူး 
ပါတယ္။ သူတုိ႕န႕ဲ ေတြ႕တိုင္း ရင္ေတြတုန္မိပါတယ္။ VIP ေတြ CEO ေတြရဲ႕ အရွိန္ 
အ၀ါက ျမင့္လြန္းပါတယ္။ က်မ အလြန္ဘ ဲအားရ မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့သိပ္မၾကာပါဘူး။ 
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က်မ တစ္စံ ုတစ္ခုကုိ သတိရလိုက္မိတယ.္။ ဒီ အႀကီးအကေဲတြက လူထဲက လူေတြ 
ပါဘ ဲ (ဒါး ရွရင္ ေသြးထြက္ တတ္ပါတယ္။) သူတုိ႕က က်မ ကိ ု စိတ္ မ၀င္စားပါဘူး။ 
က်မ နာမည္ကုိ သိေတာင္ သိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သတိထား မိဖုိ႕ဆိုတာ ေ၀းေရာ။ 
တဆက္တည္းမွာ က်မ သိတဲ ့ သူတစ္ေယာက္ အေၾကာင္း ေခါင္းထဲ 
၀င္လာပါတယ္။ သူ႕မွာ ပါ၀ါ ရွိတယ္။ သူဟာ အေတာ္ဆုံး 
ဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္။ ေသတ့ဲ သူေတာင ္ ျပန္ရွင ္ေစႏုိင္တယ္။ 
စိတ္အရွညဆ္ံုး အတိုင္ပင္ခ ံ တစ္ေယာက္။ ေလာကမွာ ရိွတဲ ့
အသက္ေတာင္ မေျပာန႕ဲ ေသၿပီးရင္လဲ ထာ၀ရ အသက္ရွင္ဖို႕အတြက ္ အာမခ ံ
ေပးထား ႏိုင္တ့ဲ အခ်မ္းသာဆုံး သူေဌးႀကီး တစ္ေယာက ္ ျဖစ္ပါတယ။္ က်မတုိ႕ 
လူသားေတြ လကမၻာေပၚ ေရာက္ဖူးတာ သိပ္မၾကာေသးပါဘူး။ သူကေတာ ့မေရတြက ္
ႏိုင္တဲ ့ ၾကယ္စုေတြကုိ ဒီအတုိင္းေလး ခ်ိတ္ဆြဲ ေပးထားႏိုင္တဲ ့ ဖနဆ္င္းရွင္။ က်မ 
အေၾကာင္း အေသးစိတ္ သိရံုမက က်မကုိ အၿမဲတမ္း စိတ္၀င္စားေနသူ။ အခြင့္လႊတ ္
တတ္ဆံုးန႕ဲ အခ်စ္တတ္ဆံုး က်မရဲ႕ ဖခင္ပါ။ သင့္ရ႕ဲ ေကာင္းကင္ ေဖေဖပါ။ အခုမွဘ ဲ
က်မရဲ႕ ဂုဏ္ယ ူ ၀င့္ႄကြားမိခဲ့တာေတြကိ ု ရွက္ရွက္နဲ႕ ေျဖာင့္ခ်က ္ ေပးပါတယ္။ 
ပညာေလး မတတ္တေခါက္န႕ဲ ဒီစင္ကာပူလို႕ ေခၚတဲ ့ ကမၻာ ့ ေျမပံုထဲက ခက္ခက္ခဲခ ဲ
ရွာေဖြမွ ေတြ႕ႏိုင္ရတ့ဲ အေသးဆုံး ကၽြန္းႏိုင္ငံေလးမွာ အလုပ္ လုပ္ေနရလုိ႕ က်မ ဘာမွ 
ေထြေထြ ထူးထူး မခံစားရေတာ့ပါဘူးး။ အရာခပ္သိမ္းကိ ု ပိုင္သ အုပ္စုိး ေနတ့ဲ။ 
ဖန္ဆင္းရွင ္ ဘုရားကုိ အဖလို႕ေခၚခြင့္ရတဲ ့ အခြင့္ထက္ ႀကီးျမတ္တဲ ့ အခြင့္ထူး 
ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။    ။ ေမတၱာျဖင့္ - ေဆာင္းေမခါး 
--------------------------------------------- 

ေတာင္းၾကေလာ့ေတာင္းၾကေလာ့ေတာင္းၾကေလာ့ေတာင္းၾကေလာ့  ႏွင္းႏွင္းႏွင္းႏွင္း((((ဣႏႏႏႏၵနီဘုိနီဘုိနီဘုိနီဘုိ))))    
          ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ေရတြက္ခ်ီးမြမ္းရင္း က်မ ဘ၀ 
အသက္တာ ေလးကိ ု အနည္းငယ္ သက္ေသခံခ်င္ပါတယ္ရငွ္။ 
က်မ အေဖက ယုံၾကည္သူ။ အေမက အသက္တာ ေျပာင္းလၿဲပီးမွ 
ျဖစ္လာတဲ ့ ယုံၾကည္သ။ူ ထုိ ယုံၾကည္သူ မိဘ ႏွစ္ပါးမွ က်မ 
ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ငယ္စဥ္က ျပည့္စုံစြာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ဘ၀ကုိ ျဖတ ္သန္း 
ခဲ့ရသ ူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖခင္က ၀န္ထမ္း ျဖစ္လို႕ ေနရာေပါင္းစံ ု
ေျပာင္း ၿပီး အသင္းေတာ္ မ်ားစြာမွာလ ဲ ဘရုားရိွခိုးေက်ာင္း 
တက္ရံုေလးျဖင္ ့ အသက ္ တာကိ ု ရွင္သန္ ႀကီးျပင္းခဲ့ပါတယ္။ 
မယုံၾကည္သူ သူငယ္ခ်င္း မ်ားန႕ဲ ခင္မင ္ ရင္းႏွီးစြာ ေပါင္းသင္း ခဲ့ၿပီး 
ဘုရားေက်ာင္းလဲ တက၊္ သူတုိ႕လုိလ ဲ ေလာကီပုံစံန႕ဲ ေျပာဆုိ ေနထိုင္ ရင္းန႕ဲေပါ့။ 
ေဗဒင္လ ဲ ေမးလိုက္တာဘဲ။ သူတို႕န႕ဲလ ဲ ေစတီပုထိုးေတြကုိ လုိက္သြားခဲ့ဖူး ပါတယ္။ 
ဘ၀မွာ လုိခ်င္တာေတြကုိ မိဘေတြက အားလံုး ျဖည့္ဆည္း ေပးေနေတာ့ 
ဆုေတာင္းျခင္းမွာလဲ အားနည္းခဲ့ပါတယ္။ မယံုၾကည္သ ူ သူငယ္ခ်င္းေတြေရွ႕မွာလဲ 
ကိုယ့္ရ႕ဲ ယံုၾကည္သ ူပံုသက္ေသ ေကာင္းကိ ုမျပႏုိင္ခ့ဲပါဘူး။ အမ်ားနည္းတ ူသမရိုးက် 
ရွင္သန္ ႀကီးျပင္းခဲ့ပါတယ္။ စာေမးပြဲေလး နီးမ ွ ပခူဲး ေကာလိပ္ ကေန ေမာ္လၿမိဳင ္
တကၠသိုလ္ကိ ု ေျပာင္းလုိက္ေတာ့မွ ဘုရားကိ ု အသည္းအသန ္ ရိွခိုးရပါေတာ့တယ္။ 
ဂုဏ္ထူး တန္း၀င္ရင္ သက္ေသခံပါ့မယ္လုိ႕ ဆုေတာင္းၿပီး စာေတြ အမ်ားႀကီး မက်က္ 
ႏိုင္လို႕ ဘုရားရိွခိုးၿပီး စာရြက္လွန္ကာ ေပၚလာတ့ဲ စာကိုဘဲ က်က္ၿပီး ေျဖခ့ဲတာ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္န႕ဲ ဂုဏ္ထူးတန္း ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ အဒီဲမွာ စၿပီး က်မ 
ဆုေတာင္းျခင္းရ႕ဲ အေျဖ (ေကာင္းျမတ္ျခင္း) ကုိ စတင္ၿပီး နားလည္ခ့ဲပါတယ္။ 
ေမာ္လၿမိဳင္ ေရာက္ေတာ့လဲ လူေရွ႕ ထြက္ သက္ေသခံ ရမွာ ေၾကာက္လုိ႕ ပထမ 
သက္ေသ မခံျဖစ္ခဲဘူ့း။ ေနာက္မွ ဘုရားသခင္ကိ ု ေပးထားတဲ ့ ကတိတည္ေအာင ္
UCF ဘုရားရွိခုိးခ်ိန္မွာ သက္ေသခံခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ က်မတုိ႕ေတြဟာ 
လိုခ်င္တာ ရဖုိ႕ ကတိေတြ ေပးမိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေမ့ပစ္တတ္တယ္။ ဒါေပမဲ ့ က်မ 
တို႕ကိ ု ခ်စ္ၿပီး ေစာင့္ေရွာက္တ့ဲ ဘုရားသခငက္ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါဘူး ဆုိတာကုိ 
အသက္တာ တစ္ေလွ်ာက္မွာ သင္ခန္းစာ မ်ားစြာန႕ဲ ျဖတ္သန္းခဲရ့ပါတယ္။ က်မ ဘ၀ 
မွာ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေလာက္အထိ အပူအပင္ ကင္းမ့ဲစြာနဲ႕ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ပါတယ္။ 
အဒီဲ အခ်ိန္မွာ က်မရ႕ဲ အေဖ ေမာင္းေတာကုိ တာ၀န္နဲ႕ ေျပာင္း အလုပ္ လုပ္ရေတာ့ 
မိသားစ ုအားလုံး မလိုက္ႏိုင္ေတာ့တဲ ့ေနရာမို႕ တကၠသိုလ္ေတြလ ဲပိတ္ထားတ့ဲ အခ်ိန ္
ျဖစ္လုိ႕ က်မတုိ႕ မိသားစ ုရန္ကုန္ကုိ ေျပာင္းလာခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန ္ေရာက္ၿပီး သုံးလ 
ေလာက ္ ေနေတာ့ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္ကိ ု စပ္တ ူ ဖြင့္ဖို႕ 
တိုင္ပင္ ခဲ့တယ္။ သူက ဆိုင္နာမည္ကုိ ေဗဒင ္ေမးမယ္။ ဆိုင္ ဖြင့္ပြဲမွာ ဘုန္းႀကီး ပင့္ၿပီး 
ဘုရားပြဲ လုပ္ဖို႕ စီစဥ္တ့ဲ အခါမွာေတာ့ က်မ မေပ်ာ္ႏိင္ုေတာ့ပါဘူး။ အရင္တုံးက 

အေပ်ာ္ အေနနဲ႕ သေဘာတူခ့ဲမိေပမဲ၊့ ဘုရားသခင္န႕ဲ က်မ ပုိမိ ု အကၽြမ္း ၀င္လာမိတ့ဲ 
အခ်ိန္ မွာေတာ ့ က်မ လက္မခံႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ လုပ္ငန္းကုိလ ဲ က်မ က မကၽြမ္းက်င္ 
ေတာ့ ဘုရားသခငဆီ္ဘ၊ဲ ဆုေတာင္း အေျဖရွာမိပါေတာ့တယ္။ အဒီဲအခ်ိန္က ေရႊ တစ္ 
က်ပ္သား ေလးေသာင္းေက်ာ္ အခ်ိန္။ အရင္းအႏီွး မ်ားလုိ႕ သူ႕အိမ္က ေငြ ထုတ္ 
မေပးလို႕ က်မ တစ္ေယာက္တည္း အခက္အခ ဲ မ်ိဳးစံုၾကားကေန ဘာတစ္လုံးမ ွ မသိ။ 
မတတ္၊ နယ္ေျမ မကၽြမ္းေသာ ေနရာမွာ ဆုေတာင္းျခင္း သက္သက္။ ဘုရားသခင္ရ႕ဲ 
ေက်းဇူးေတာ္ တစ္ခုတည္းန႕ဲ ရန္းဘိုး Rainbow ဆိုတ့ဲ မိတၱဴ ကြန္ပ်ဴတာ ဆိုင္ေလးကုိ 
ဖြင့္လွစ ္ ႏုိင္ခ့ဲပါတယ္။ ဆိုင္နာမည္ကိ ု မိခင္ႀကီးက ေနာဧ မိသားစုကုိ ေရန႕ဲ ေနာက္ 
တစ္ႀကိမ္ မလႊမ္းမိုးေတာ့ဘူး ဆုိတဲ ့ ကတိန႕ဲ ဘုရားရွင္က သက္တန္႕ ရိမ္းဘိုး 
Rainbow ႀကီးကုိ ေပၚေစသက့ဲသို႕ က်မတုိ႕ မိသားစုကိုလ ဲေငြေၾကးန႕ဲ ဒုကၡ မေရာက္ 
ေစေတာ့ဘူး ဆိုတ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္န႕ဲ ရိန္းဘုိး လုိ႕ အမည္ ေပးခ့ဲပါတယ္။ ဆုေတာင္း 
ျခင္း၊ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ သစၥာရိွျခင္းျဖင္ ့ရိန္းဘိုး ဆိုင္ကိ ုဖြင့္လွစ ္ေအာင္ျမင္ 
ခ့ဲတာ အခဆုို ၁၇ႏွစ္ သက္တမ္း ရွိခ့ဲပါၿပီ။  
          တစ္ခါတစ္ေလမွာေတာ့ စာတန္ရဲ႕ ေသြးေဆာင္ျခင္း ဘုရားသခင္ရ႕ဲ စံုစမ္း 
ျခင္းေတြ ေတြ႕ႀကံဳရပါတယ္။ အားလုံးကိ ုဆုေတာင္းျခင္း အားျဖင့္ဘဲ ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ခ့ဲ 
ပါတယ္။ က်မရ႕ဲ အိမ္ေထာင္ဖက ္ ကိုလဲ ယံုၾကည္သူဘ ဲ လုိခ်င္လုိ႕ ဆုေတာင္း 
ခ့ဲပါတယ္။ ယုံၾကည္သူကိ ု ေတြ႕ခဲ့ေပမဲ။့ အိမ္ေထာင္တစ္ခု တည္ေထာင္ဖုိ႕ ဆယ္ႏွစ္ 
ေက်ာ္ၾကာ ဆုေတာင္း ခ့ဲရျပန္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားရ႕ဲ အလုပ္ ေတြကလဲ ဘာတစ္ခုမွ 
အဆင ္မေျပလုိ႕ က်မရ႕ဲ အလုပ္ေတြ အတူ ကူလုပ္ရင္း ဆုေတာင္း အေျဖရွာခဲ့တယ္။ 
မၾကာခင္မွာ UNDP ဆရာ၀န္ အလုပ ္ ရၿပီး ေတာင္အာဖရိက နားက ႏုိင္ငံေလးမွာ 
အလုပ ္ ရခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ တစ္ခုကုိ ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အစျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 
အဒီဲေတာ့မ ွ ဘုရားသခင္ရ႕ဲ အလုိေတာ္ကုိ နားလည္ခဲ့ပါတယ္။ က်မသာ အေစာႀကီး 
ကတည္းက ႏိုင္ငံရပ္ျခားကိ ု ထြက္သြားခဲ့ရင ္ က်မ မိဘအတြက္ အိမ၊္ ကားေတြ ဆုိင္ 
ကိစၥေတြ ဘယ္သူကမွ ဦးေဆာင ္ေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မိဘမ်ား စီးပြားေရး အဆင္ 
ေျပေအာင္ က်မ အိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႕ ကိစၥကုိ ဘုရားသခင္က တမင ္ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန႕္ၾကာ 
ေစခဲ့တာကုိ ေနာက္မ ွသေဘာေပါက ္လာမိခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဆုေတာင္းျခင္း 
အေျဖကိ ု ခ်က္ျခင္းရေပမဲ ့ တစ္ခါတစ္ရံက်ရင ္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ဆုေတာင္း ရတာ 
ေတြလဲ ရွိပါတယ္။ က်မကုိ ဘုရားသခင္ ပို႕ေဆာင္ ေပးတ့ဲ ေနရာက က်မ အတြက္ 
ေတာ့ ခါနန္ျပည္ကုိ ၀င္ရသလုိပါဘ။ဲ အားလံုး ျပည့္စုံပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့ဘုရား သခငက္ 
က်မ ဆုေတာင္းျခင္း အားနည္းမွာ စိုးလုိ႕ လုိအပ္ခ်က္ေလးေတာ့ ေပးထား ပါတယ္။ 
ေနရ တ့ဲ အိမ္က အရမ္း ႀကီးၿပီး ရုိးရိုး သစ္သား နံရံကပ္န႕ဲ ေဆာက္တ့ဲ အိမ္မို႕ အရမ္း 
ေအး ပါတယ္။ ၂ႏွစ္ေလာက ္ေနၿပီးေတာ့ ေအးတဲ ့ရာသီဥတုကုိ မခံႏိုင္လုိ႕ တစ္ပါတ္ 
ေလာက္ အသည္းအသန ္ ဆုေတာင္းလိုက္တာ ေႏြးေထြးတ့ဲ ေကာင္းမြန္ လွပတ့ဲ 
အုတ္ခ ံတိုက္အိမ္ေလးကုိ ေျပာင္းေနခ့ဲရပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရ႕ဲ ခ်က္ျခင္း နားေညာင္းတ့ဲ 
အေျဖ ေလးေပါ့။ ဟာေလလုယာ။ စာဖတ္သူ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမေတြကိ ု ေ၀မွ် 
ခ်င္တာ ကေတာ့ ဆုေတာင္းပါ။ ဘုရားရွင ္ အသက္ရွင္ ပါတယ္လုိ႕ သက္ေသခံခ်င္ 
ပါတယ္ရွင္။ သင္တုိ႕သည္ ငါ၏ နာမကိ ု အမီွျပဳ၍ တစ္စံ ု တစ္ခုေသာ ဆုကုိ 
ေတာင္းလွ်င ္ေတာင္းသည့္အတုိင္း ငါျပဳမည္။ ေယာ ၁၄း၁၄။   ႏွင္း ( ဣႏၵနီဘိ)ု။ 

----------------------------------------------------------------------- 
မ်ားမ်ားေလာင္းကြ။ ဒါမ ွ

ေနာက္ႏွစ္က်ရင ္ဒီ အပင ္
ပုိႀကီးလာမွာေပါ့ 

ေလာင္း ေလာင္း 
ေလာင္းလိုက္ပါ။ ရႊေဲအာင ္

ေလာင္းလုိက္ပါ။ 

Cartoon ; Min Aung Thet Lwin 

မနာလုိ 

မုန္းတီး 

ရန္ၿငွိဳးဖြဲ႕ 

အျပစ္တင ္

မတရားစီးပြား 

ေငြတပ္မက ္

ေဒါသ 

ဇာတိစိတ္ 

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား 

မည္သူမဆိ ုစာမူမ်ား ေရးသား ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ စာမူမ်ားကိ ုscan ဖတ္၍ျဖစ္ေစ ၊ ဓါတ္ပုံရုိက္၍ ျဖစ္ေစ email ; thelordword@gmail.comthelordword@gmail.comthelordword@gmail.comthelordword@gmail.com. ႏွင့္  
Viber မွ တဆင့္ photo sms ပုိ႕လိုသူ မ်ား ဖုန္း (+၆၅) ၈၁ ၂၂၂ ၃၂ဝ သို႕ ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ သခင့္စကားစာေစာင္ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အသစ္မ်ားကိ ုလစဥ္ ဖတ္လုိပါက  

Facebook account ; lllloooorrrrdddd’’’’ssss    wwwwoooorrrrdddd တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါ သည္။ ဝိညာဥ္ေရးရာ ရသစုံ (ကဗ်ာ၊ကာတြန္း၊ဟာသ၊သက္ေသခံခ်က္၊ေဝငွခ်က္) စာမူမ်ား ဖတ္ရႈလိုပါက ffffaaaacccceeeebbbbooooooookkkk account  

lord’s word (သခင့္စကား) ႏွင့္ lord’s heart (သခင့္ႏွလံုးသား)ထံ ffffrrrriiiieeeennnndddd    rrrreeeeqqqquuuueeeesssstttt   လုပ္ၿပီး ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္ ။ 


