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      သံေယာဇဥ္  မုိနာ (ကေလာ) 
ႏွလံုးသားမွာ ျဖစ္ေပၚလာ။ တိုင္းတာမရ ခ်စ္မဝ 
တြယ္တာ ေႏွာင္ႀကိဳးျဖတ္ရ ဆိုး၏။ ခံစားမရ အုိဒုကၡ 
ရစ္တြယ္ေႏွာင္ခက္ ႀကိဳးမွ်င္သည္။ ဘယ္ခ်ိန္ခါမွာ ျပတ္မလဲ။ ။  
------------------------------------------------------------- 
      ဒုကၡႏွင္႔သုခ  ဘုတ္အိ (ေျမာက္ဥကၠလာ)  
မိတ္ေဆြ ဒုကၡႀကီးပဲ ခံစားေနရတယ္လို႔ ထင္ေနလား။ 
မိတ္ေဆြ သုုခႀကီးပဲ ခံစားေနရလား။ အရာရာမွာ ဝမ္းနည္းစရာေတြနဲ႔ပဲႀကံဳေနလား။ 
မိတ္ေဆြ အရာရာမွာ ေသာကနဲ႔ပဲ မိတ္ဖြဲ႔ေနရလား။ 
အဖတ္ဆယ္လို႔မရေအာင္ ရံႈးနိမ္႔ေနလား။ မ်က္ရည္မ်ားစြာန႔ဲပဲ မိတ္ဖြဲ႔ေနရလား။ 
ဒါေတြ အားလံုးဟာ ဖန္ဆင္းထားတဲ႔ ဘုရားအရွင္ ရွိလို႔ 
ၾကံဳဆံုရတာလို႔ မိတ္ေဆြ ေတြးမိရ႕ဲလား။ မိတ္ေဆြ ေဟရွာယ ၄၅း၇ ကို ၾကည္႔ရင္ 
ငါသည္ အလင္းကိုလုပ္၏။ အမိုက္ကိုလည္း ဖန္ဆင္း၏။ ျငိမ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။ 
အမဂၤလာကိုလည္း ဖန္ဆင္း၏။ ခပ္သိမ္းေသာ 
အမႈ႕  အရာတို႔ကို ငါထာဝရဘုရား ျပဳေတာ္မူ၏။ 
ဒါေၾကာင္႔ မိတ္ေဆြ ခံစားရသမွ်အားလံုးဟာ ဘုရားရွင္ အခြင္႔ေပးလို႔၊  
ဘုရားရွင္ အခြင္႔ရွိလို႔ ျဖစ္လာတဲ႔ အရာေတြပဲ။ ဒါေၾကာင္႔ အခု ႀကံဳေနရတဲ႔ 
အရာေတြ အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းရေအာင္ … ။    
----------------------------------------------------- 
     ေက်းဇူးတင္မဆုံးပါ  Hpung Gan Ah Jar (မန္စီ) ဗန္းေမာ္ခရုိင္ 
ဘုရားဖန္ဆင္းထားေသာ ကမၻာေျမမွာ ေနထိုင္ခြင္႔ရေသာေၾကာင္႔ ေက်းဇူးတင္ မဆံုးပါ။ 
ဘုရားေပးအေမြ.. အမိေျမ(ကခ်င္ျပည္)မွာ 
ေမြးဖြားခြင္႔ရေသာေၾကာင္႔ ျမတ္ႏိုးဂုဏ္ယူလွ်က္ ေက်းဇူးတင္မဆံုးပါ… 
ဘုရားေပးေသာ…မိဘအရိပ္ ရင္ခြင္မွာ နားခိုခြင္႔ရေသာေၾကာင္႔ ေသာကကင္း လံုျခံဳခ႔ဲတယ္ 
ထိုေၾကာင္႔ ေက်းဇူးတင္ မဆံုးပါ။ 
အမိ ဝမ္းမွအစ.. သခင္႔ကို ရင္းႏွီးခြင္႔ရေသာေၾကာင္႔ 
အတိုင္းမသိ.. ဝမ္းေျမာက္ေနလွ်က္ ေက်းဇူးတင္ မဆံုးပါ။ 
အျပစ္ႏြံအုိင္မွာနစ္... ဆံုးရႈံးျခင္းအလယ္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ လက္ကမ္းေပးကာရယ္။ 
အျပံဳးမ်က္ႏွာေလးျဖင္႔ ႀကိဳဆိုေပးေသာေၾကာင္႔ ေက်းဇူးတင္ မဆံုးပါ။ 
မ်က္ရည္က်၍.. ဝမ္းနည္းခ်ိန္ခါ ခံႏိုင္ရည္ရွိဖို႔ရန္.. နႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင္႔ 
ခြန္အားနဲ႔ ေျဖသိမ္႔ေပးတဲ႔အတြက္ ေက်းဇူး.. ေက်းဇူးတင္မဆံုးႏိုင္ခ႔ဲပါ..။ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
      ခ်စ္သူေမာင္ထံေပးစာ  (က.န.ခ- နန္းရထိုက္)  
ခ်စ္သူေမာင္ - လြမ္းေရးထက္ ဝမ္းေရးက ခက္တယ္ဆိုေတာ႔  
အနာဂတ္ လွပဖို႔အတြက္ တိုင္းတပါးသို႔ ခရီးဆက္ 
ၾကားဖူးနားဝ ၾကားစကားကို ေရးျပရရင္။ တိုင္းတပါးသူေတြရဲ႕  အလွဟာ 
ေဆးေရာင္ ဆိုးထားတဲ႔ ႏွင္းဆီပန္းအတု တစ္ပြင္႔လိုဘဲ 
အျမင္မွာ လွပေနေပမဲ႔ အဆင္းရနံ႔ ကင္းမ႔ဲတယ္။ 
ေဆးဆိုးထားတဲ႔ ပန္းႏုေရာင္ ႏႈတ္ခမ္းပါးက 
ေနပူထဲမွာ ေခြ်းစက္ေတြနဲ႔ ရွာေဖြထားတဲ႔ အႆျပာကို မညွာမတာ 
ခ်ဴယူစားဘို႔ အားမာန္အျပည္႔။ စကပ္တိုတိုန႔ဲ အက်ႌက ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း 
ျမင္သူေတြရင္မွာ လိႈက္ဖိုကာ အေခ်ာင္ရမယ္ စိတ္ကူးန႔ဲ လက္တို႔ၿပီးေတာ႔ မိတ္ မဖြဲ႔န႔ဲေနာ္။ 
ေအာခ်ပ္လမ္းမေပၚ မွာ အလကား ေပးသလိုလိုန႔ဲ ။ 
တေၾကာ္ေၾကာ္ ေအာ္ေနတဲ႔ “ ဖား”ေတြက ေပါမ်ားလြန္းလို႔ 
ပလိုင္းေပါက္န႔ဲ ေကာက္မကုန္ေအာင္ ေစ်းေပါတယ္ဆိုၿပီး 
ဝယ္စားဖို႔လည္း စိတ္မကူးန႔ဲ။ ေခြ်းနည္းစာေလး ကုန္သြားမယ္။ 
ခ်စ္သူေမာင္ ေမ႔ပါးျပင္က ေဆးေရာင္ျခယ္မ႔ဲ သနပ္ခါး 
ခ်စ္သူေမာင္ ျပန္အလာကို ေစာင္႔ေမွ်ာ္ရင္း ရနံ႔ေလးက သစၥာရွိစြာ ေမႊးၾကဴဆဲ။ 
 

 
 
 
 
 
 
 

မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌   Thian Hnem Par(သဲျမတ္မြန္) 
ကိုယ္ေတာ္ရွင္သာ၊ အလိုအပ္ဆံုး။ ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း၊  အၿမဲေဖြရွာ  

ဝင္းလက္ေနေသာ၊ လင္းေရာင္ေအာက္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ၊  တုရန္ မရွိ။ 
ကိုယ္ေတာ္ရွင္သာ၊ အကြ်ႏု္ပ္ အဖ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ႏႈိင္းယွဥ္ရန္ မရွိ။  

အဖ ဂရုဏာ၊ အစဥ္အၿမဲ အံ႔ဖြယ္ အဖ၊ တုရန္ မရွိ။ 
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ဘက္၊ မ်က္ႏွာမူလွ်က္ မေတြေဝနဲ႔၊ ေဘးရန္ကင္းမည္။ 

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊ ခံစားလိုက္ပါ။ ေႏြးေထြးလွေသာ၊ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌။ 
----------------------- 
Welcome 2013  

ေၾသာ္ - ဆယ့္သံုးႏွစ္ေထာင္ ႏွစ္သစ္ေတာင္၊ ေရာက္ခဲ့ျပန္ေပါ့ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္။ 
မေၾကာင္ပါနဲ႕ ခ်စ္မိတ္ေဆြ။ ႏွစ္ေထာင့္ဆယ့္သံုး အပ ေပ်ာက္ဆံုးလို႕ 

သတ္မွတ္ကာျဖင့္ စိတ္သစ္၊ လူသစ္၊ ႏွလံုးသားသစ္ႏွင့္ 
အေတြးသစ္ အျမင္သစ္ ဝိညာဥ္သစ္မ်ား အားျဖည့္ထားကာ အသစ္ျပဳျပင္လို႕ 

ႏွစ္သစ္ေလးကို ႀကိဳၾကစို႕။ (သေမာခ်ီး - ကုန္းမီးနင္းအသင္းေတာ္။ သာယာဝတီ) 
-------------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္  Jun Joy 
အုိ… အဖဘုရားရွင္ ထာဝရဘုရားသခင္ နာမေတာ္ျမတ္ 
ဘုန္းက်က္သေရ ကမၻာအဆက္ဆက္ ထြန္းလင္း 
ေတာက္ပ ပါေစေသာ္ .. အာမင္  
         ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီမွာ လုပ္လုပ္ေနတဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ 
လူမ်ိဳး မိုက္ကယ္ဟာ မနက္ျဖန္ ၂၀ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုး သက္တမ္းကုန္၍ ျပန္ေတာ႔မွာမုိ႔ 
ဒီေန႔ည မန္ေနဂ်ာနဲ႔ အတူ စာေရးမ၊ စူပါဖိုက္ဇာ။ အလုပ္သမားမ်ားစုၿပီး ႏႈတ္ဆက္ပြဲ လုပ္ၾက 
ပါတယ္။ အိႏိၵယ၊ တရုတ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ န႔ဲ ျမန္မာ ဆိုၿပီး လူမ်ိဳးကြဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိသားစုလို 
ျဖစ္ေနၾကၿပီမို႔ မတည္႔ အတူေန။ မျမင္ ေခ်ာင္းၾကည္႔ ဆိုစကားအတိုင္း တစ္ခါ တစ္ခါ 
စိတ္ဆိုးၾက၊ စိတ္ေကာက္ၾက၊ ျပန္ေခၚၾက၊ ျပန္ေခ်ာ႔ၾကနဲ႔ ၾကာလာေတာ႔ မိသားစုလို 
ျဖစ္လာပါတယ္။ 
         မိုက္ကယ္ဆို အခု သက္တမ္းကုန္လို႔ ျပန္ေတာ႔မယ္ဆိုေတာ႔ မသိစိတ္က ၀မ္းနည္း 
သလို ခံစားရေသာ္လည္း အသိစိတ္န႔ဲ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲ အျဖစ္ မိတ္ဆံုစားပြဲ လုပ္ၾကပါတယ္။ 
သခင္ေယရႈရဲ႕ ညစာစားပြဲကို သတိရမိပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ ခမည္း ေတာ္ရဲ႕  ေစခိုင္းခ်က္ 
ျပည္႔စံုဖို႔ ကားတိုင္ မတက္ခင္ ညစာ စားပြဲမွာ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕  ရင္ထဲမွာ ဘယ္လိုရွိေနမယ္ 
ဆိုတာ မိတ္ေဆြ ခံစားၾကည္႔ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ ရွိစဥ္မွာ ကိုယ္ေတာ္ကို အျပစ္တင္ ျမင္ 
ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ဟာ ေခ်ာ႔တစ္ခါ ေခ်ာက္တစ္လွည္႔န႔ဲ သူ႔တပည္႔ေတြကို အစဥ္ပဲ 
ခြင္႔လႊတ္ၿပီး သြန္သင္ခ႔ဲပါတယ္။  
         ဒီမိတ္ဆံု စားပြဲမွာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္က တစ္စားပြဲ၊ အသားဟင္းက တစ္စားပြဲဆိုၿပီး 
စားပြဲ ၂ခု ခြဲထားပါတယ္။ ကြ်ႏ္ုပ္က အသားဟင္း စားပြဲမွာ ထိုင္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း စားေန 
ပါတယ္္။ မျဖည္းလို႔လည္း မရဘူးေလ။ ကြ်ႏ္ုပ္ရဲ႕  ဘယ္ဘက္ေအာက္ျခမ္း အံသြားက ပိုးစား 
ထားလို႕ ဖာေထး ထားရတာမို႕ ညာဘက္တစ္ျခမ္းန႔ဲဘဲ အားျပဳရင္း စားရပါတယ္။ 
ထို႔ေၾကာင္႔ ၾကာလာေတာ႔ ခ်ဥ္ငန္စပ္ သံုးမ်ိဳး ၿပိဳင္စားတာ မခံႏိုင္ေတာ႔ပဲ သြားဖံုးသေရမ်ား 
ကြာလာ ပါေတာ႔တယ္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို ခဏေျပာင္းၿပီး စားၾကည္႔ရာ တစ္ခါ 
တည္းန႔ဲဘဲ အသားစက ဖာေထးတဲ႔ သြားၾကားထဲ ညွပ္သြားတာ သြားၾကား ထိုးလို႔လည္း မရ၊ 
လက္န႔ဲ ေကာ္ထုတ္ဖို႔ ကလည္း အခက္ၾကံဳ ရပါေတာ႔တယ္။ ဒီအရာေလးကို ခံစားရေတာ႔ 
ဘုရား သခင္၏ သြန္သင္ျခင္းကို ခံရပါတယ္။  
         ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ရ႕ဲ အသက္တာဟာ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕  အေသြးနဲ႔ ေရြးဝယ္ထားၿပီး 
သခင္ေယရႈ ခရစ္ အပိုင္ မို႔လို႔ ဘာတစ္ခုမွ အျပစ္န႔ဲ မပတ္သက္ေတာ႔ပါဘူး။ ေသးေသးေလး 
အျပစ္ေတာင္ ပတ္သက္လို႔ မရေတာ႔ပါဘူး။ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္က အလြန္ သန္႔ရွင္း 
ေသာေၾကာင္႔ အျဖဴေပၚ အမစဲက္က်တဲ႔ခါ ထင္ရွားသြားတာထက္ အျပစ္တစ္ခုကို ကာယကံ၊ 
ဝစီကံ မေျပာနဲ႔ ျပစ္မွားမိတာေတာင္ အျပစ္တရားက ထင္ရွားစြာ ေပၚလာပါတယ္။ သုတံၱ 
၂၀း၂၇ လူ၏ စိတ္၀ိညာဥ္သည္ ကိုယ္အတြင္း၌ ရွိရွိသမွ်တို႔ကို စစ္ေဆးေသာ ထာ၀ရဘုရား 
၏ မီးခြက္ျဖစ္၏။ ဒီေန႔ ကြ်ႏ္ုပ္အသက္တာ အတြက္ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားကို 
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ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ ေနာက္ေန႔အတြက္ ႀကိဳတင္၍ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ မေန႔က အတြက္လည္း 
ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ မေန႔က ႀကိဳတင္၍ ေက်းဇူးတင္ရသည္မွာ ဒီေန႔ ဘာ သြန္သင္မလဲ 
ဆိုတာ မသိေသာ္လည္း အေကာင္းဆံုးဆိုတာ ယံုၾကည္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ 
ေက်းဇူးတင္ရသည္မွာလဲ မေန႔က ေက်းဇူးတင္ခ႔ဲေသာေၾကာင္႔ သြန္သင္ျခင္း ခံရပါတယ္။ 
ဘုရားသခင္ကေတာ႔ ကြ်ႏ္ုပ္ဘက္က ေက်းဇူးတင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မတင္သည္ျဖစ္ေစ သား 
သမီးတိုင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးထက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ သြန္သင္ရမွာပဲ ျဖစ္ 
တယ္။ မနက္ျဖန္ေန႔အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းရင္း ကြ်ႏ္ုပ္ အသက္တာနဲ႔ 
ဝိညာဥ္ကို ဒီည ကိုယ္ေတာ္ လက္ေတာ္သို႔ အပ္ႏွံပါ၏။ အာမင္ ။ ။  
Jun Joy ( Thomson ) 
----------------------- 

ဝိညာဥ္ႏွင္႔ရွင္သန္ပါ      Lahpai Nang kai 
         သူတပါး မစားႏိုင္ေသာ အစားေကာင္းေတြ သင္ စားႏိုင္လို႕ ဝမ္းသာ 
ျခင္း မရွိပါႏွင္႔။ သူတပါး မဝတ္ႏိုင္ေသာ အ၀တ္ေကာင္းေတြ သင္၀တ္ႏိုင္လုိ႔ 
ဂုဏ္မယူပါႏွင္႔။ သူတပါး မရႏိုင္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို သင္ရႏိုင္၍လည္း မ၀ါၾကြားပါႏွင္႔။ သူ 
တပါး မလုပ္ႏိုင္ေသာ အလုပ္ကို သင္လုပ္ႏိုင္ၿပီး အခ်င္းခ်င္းရဲ႕  ခ်ီးမြမ္းသံကို မခံခ်င္ပါႏွင္႔။ 
ဂုဏ္ယူ ဝါၾကြားျခင္းႏွင္႔ အခ်င္းခ်င္းရဲ႕  ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို သင္ရလိုလွ်င္ သင္႔ရဲ႕  ရွင္သန္ 
ျခင္းသည္ စိတ္ႏွင္႔ ရွင္သန္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္လည္း စိတ္ရ႕ဲ  အခိုင္းအေစ 
ျဖစ္လိမ္႔မည္။ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ႏွိမ္႔ခ်ျခင္းႏွင္႔ တပါးသူ မစားခ်င္၊ မဝတ္ခ်င္၊ မလုပ္ခ်င္ေသာ 
အရာႏွင္႔ ကိုယ္႔ရဲ႕  ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို မရွာပဲ ၾကိဳးစားေနျခင္းသည္ ဝိညာဥ္ႏွင္႔ သင္ ရွင္သန္ 
ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ရွင္သန္ျခင္းရဲ႕  အသက္တာမွာ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း မရွိေစႏွင္႔။ တပါးသူရဲ႕  
အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူလွ်င္ သင္သည္လည္း အျပစ္လႊတ္ျခင္းကို ခံရမည္။ သင္လက္ရွိ 
ခံစား ေတြ႔ရွိေနေသာ အရာမွန္သမွ် အားလံုးသည္ သခင္ေယရႈ ေပးထားေသာအရာ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ စိတ္ပ်က္ျခင္း မရွိပါႏွင္႔။ သင္ခံစားေနရေသာ ပင္ပန္းျခင္းႏွင္႔ ဆင္းရဲ  ဒုကၡ 
ေတြၾကား ႏွိမ္႔ခ်ခံရသူ အားလံုးတို႔သည္ ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္႔ရဲ႕ 
ဝိညာဥ္သည္လည္း သခင္ေယရႈႏွင္႔အတူ ထာ၀ရရွင္သန္ျခင္းကိုရၿပီး ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ရရွိ 
ပါလိမ္႔မည္။ ဝိညာဥ္ပကတိ၏ အက်ိဳးမႈကား ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ 
ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင္႔ျခင္း၊ ႏူးညံ႔သိမ္႔ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ 
ခ်ဳပ္တည္းျခင္းေပတည္း။ ဂလာတိၾသ၀ါဒစာ ၅း၂၂။ မိန္႔ေတာ္မူသည္႔ အတိုင္း တည္လွ်က္ 
ေန၏။ (ဆာလံ ၃၃ း ၉ )                                          
--------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္  (သဲျမတ္မြန္) Thian Hnem Par 
         (ဟာေလလုယာ) ေကာင္းကင္ႏွင္႔ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အဖ ဘုရား 
သခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားပါေစ။ (အာမင္) သမီး ကိုယ္ေတာ္႔ကို ေျပာဆိုထားတ႔ဲ အတိုင္း 
သမီးသက္ေသခံခ်က္ ဆက္လက္ၿပီး ေရးသားလိုက္ပါတယ္။ မိသားစုန႔ဲ ေ၀းေနတဲ႔ သမီးဟာ 
လူသားထံကေန ခ်စ္ျခင္း၊ ယူယမႈေတြထက္ သခင္ဘုရား၌သာ ေတာင္းဆိုခ႔ဲပါတယ္။ ယခင္ 
က မိဘေတြ ဘာပဲေျပာေျပာ နားမလည္ႏိုင္ခ႔ဲေသာ္လဲ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕  ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 
ေတြကို ခံစားရလို႕ ယခုေတာ႔ သမီးကိုယ္တိုင္ က်မ္းစာဖတ္၊ ဆုေတာင္း၍ ကိုယ္ေတာ္႔ ကို 
ရွာေဖြျခင္း အားျဖင္႔ သိရွိလာပါတယ္။ ထာ၀ရဘုရား၏ တရားေတာ္သည္ စုံလင္သည္ျဖစ္၍ 
စိတ္၀ိညာဥ္ကုိ ျပဳျပင္တတ္၏။ ထာ၀ရဘုရား၏ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္သည္ ဟုတ္မွန္သည္ 
ျဖစ္၍ မလိမၼာေသာသူကုိ လိမၼာေစတတ္၏ ( ဆာလံ ၁၉း၇ )  
(၂-၄-၂၀၁၂) ၃နာရီ ဝန္းက်င္ေလာက္က ျဖစ္ပ်က္ေသာ အရာေလးကို ေ၀ငွခ်င္ပါတယ္။ 
သမီးရဲ႕  အိမ္ရွင္ေတြရဲ႕  အခန္းက ၄ခန္းရွိပါတယ္။ တစ္ခန္းစီကို ေသာ႔ တစ္ခုစီ ရွိပါတယ္။ 
အခန္း ၁ က ေသာ႔ကို အခန္း၂ ကိုဖြင္႔၍ မရပါ။ အဲဒီေန႔က ေသာ႔ဟာ အခန္း၄ အခန္းမွာ 
က်န္ခ႔ဲၿပီး မေတာ္တဆ အခန္းက ေသာ႔ခတ္ၿပီး ပိတ္သြားပါတယ္။ မည္သူ ပိတ္ထားမွန္း 
မသိပါ။ သမီးက အိမ္ရွင္ေတြကို ခ်က္ခ်င္းပဲ ဖုန္းဆက္ၿပီး ေျပာျပပါတယ္။ အိမ္ရွင္က ေဒါသ 
စိတ္ေတြေပၚလာၿပီး ဖုန္းခ်လိုက္တယ္။ အခန္း ေသာ႔ခေလာက္ကို ဖ်က္စီးရန္မွ တပါး 
အဘယ္မွ မတတ္ႏိုင္ေတာ႔ပါ။ သမီး မေၾကာက္ရြံ႕ပါ။ သမီး က်မ္းစာကို သတိရလိုက္တယ္။ 
(ဆာလံ ၃၄း၇) အခန္း ၁က ေသာ႔ကိုယူၿပီး ဖြင္႔ၾကည္႔သည္။ အခန္း ၂ န႔ဲ ၃ က ေသာ႔ 
ကိုလည္း ယူ၍ ဖြင္႔ၾကည္႔သည္။ မရမွန္း သိေသာ္လည္း သမီးက ဆက္လက္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ 
ႀကိဳးစားေနဆဲ။ သမီးရဲ႕  ပတ္လည္မွာ သမီးကို ကာကြယ္ၾကည္႔ရႈဖို႔ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ 
ေတြကို သခင္ဘုရား စီစဥ္ ေပးထားတာကို သမီးသိပါတယ္။ ရွင္ေပါလု ေထာင္ထမဲွာ 
ေနစဥ္တြင္ ေကာင္းကင္ တမန္ေတာ္က ေထာင္ေသာ႔ကို ပြင္႔ေစ၏။ သမီးဟာ ဤျဖစ္ရပ္ကို 
သမီး မ်က္စိျဖင္႔ ကိုယ္ေတြ႔ မျမင္ေသာ္လည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ေဖာ္ျပထားသည္ျဖစ္၍ 
သမီး ယံုၾကည္၏။ သမၼာ တရားသည္ သမီးအတြက္ႏွင္႔ အားလံုးအတြက္ပါ။ အလင္းျဖစ္၏ 
အသက္လည္းျဖစ္၏။ အျခား အခန္းက ေသာ႔ကို ကိုင္ထား၍ သမီးဆုေတာင္းသည္။ 
ကိုယ္ေတာ္ ဒီေသာ႔န႔ဲ အခန္းတံခါးကို ဖြင္႔ေပးပါ။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ အခန္းတံခါးကို ဖ်က္ဆီး 
ရလိမ္႔မည္။ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕  စကားတစ္ခြန္းေလးႏွင္႔ ေကာင္းကင္ႏွင္႔ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္း 

ခ႔ဲတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕  စကားတစ္ခြန္းက သမီးကို အသက္ရွင္ေစတယ္။ အခန္း တံခါးဖြင္႔ဖို႔ 
ေကာင္းကင္ တမန္ေတာ္ကို အမိန္႔ေပးေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္႔ သမီး ဆုေတာင္းသံကုိ 
ကိုယ္ေတာ္ ၾကားရ႕ဲလား။ သမီးကို အေျဖေပးေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ တကယ္ 
အသက္ရွင္တ႔ဲ ဘုရားသခင္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သမီးယံုပါတယ္။ ေကာင္းကင္တမန္ ကို 
ေသာ႔ဖြင္႔ဖို႔ရန္ မိန္႔ေတာ္မူပါဟု သမီးဆုေတာင္းခ႔ဲတယ္။ ဆုေတာင္းၿပီး ဖြင္႔ၾကည္႔လိုက္ေတာ႔ 
တကယ္ပဲ အခန္းေသာ႔က ပြင္႔သြားတယ္။ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ ဘုန္းႀကီး ပါေစ။ 
အိမ္ရွင္ေတြ ျပန္လာေတာ႔ သူေဌးမက မယံုပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ႔ ေသာ႔က အခန္း 
ထဲမွာဆိုရင္ မည္သည္႔ ေသာ႔ႏွင္႔မွ် ဖြင္႔၍မရပါ။ သမီးက အေၾကာင္းစံု ရွင္းျပပါသည္။ 

အခန္း တံခါးကို တမင္သက္သက္ ပိတ္ခတ္ထားၿပီး ခုနက ေသာ႔ႏွင္႔ ျပန္ဖြင္႔ 
ၾကည္႔သည္။ သို႔ေသာ္ ခုနက ဖြင့္လို႕ရခဲ့တဲ့ ဒီေသာ႔က အခုေတာ့ ဖြင္႔လို႕ မရ 
ေတာ့ပါ။ သမီး ခုနက ဖြင္႔လို႔ရခ႔ဲတာ ဒီေသာ႔ ပဲ။ ဘာလို႔ အခုျပန္ဖြင္႔ မရ 

တာလဲ။ သမီး အေျဖ သိသည္။ ခုနက ဖြင္႔လိုက္တာေသာေၾကာင္႔ မဟုတ္ပါ။ 
ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္က ဖြင္႔ေပး လိုက္တာပါ။ ဒီအျဖစ္အပ်က္က လက္ေတြ႔ပါ။ 

ယံုၾကည္သူေတြရဲ႕  အနီးအပါးမွာ ေကာင္းကင္တမန္ေတြဟာ သမီးတို႔ကို ကာကြယ္ 
ေစာင္႔ေရွာက္ဖို႔ အမိန္႔ ေပးေတာ္မူေသာ သူဟာ ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ခက္ခဲျခင္းမ်ား 
ၾကံဳေတြ႔လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေခၚပါ။ ကိုယ္ေတာ္ ထူးလိမ္႔မည္။ နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကစို႔။ 
ကိုယ္ေတာ္ သမီးတို႔အေပၚ ျပဳထားေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို သိေတာ္မူလွ်င္ သက္ေသခံၾကစို႔။ 
သတင္းေကာင္းေတြကို ျဖန္႔ေဝၾကစို႔။ ႏိုင္ငံေတာ္က်ယ္ျပန္႔ဖို႔ တို႔တေတြ ပါဝင္ၾကစို႔။ တေန႔ 
တြင္ ၂၄ နာရီရွိ၏။ တေန႔တြင္ သူငယ္ခ်င္းႏွင္႔ ဖုန္း ၁နာရီေလာက္ ေျပာဖို႔ အခ်ိန္ ေပးႏိုင္ရင္ 
ကိုယ္ေတာ္ ေက်းဇူးကို ခ်ီးမြမ္းဖို႔ ၁၀မိနစ္ေလာက္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္ၾကသလား။ စဥ္းစား 
ၾကည္႔ပါ မိတ္ေဆြ။ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းဖို႔ အခ်ိန္ေပးၾကစို႔။ စာဖတ္သူ အားလံုး ဘုရား 
သခင္ ေကာင္းႀကီး ေပးပါေစ။ ဝိညာဥ္ေတာ္ လမ္းျပပါေစ။ သြန္သင္ပါေစ။ ခ်ီးမြမ္း ႏိုင္သူမ်ား 
ျဖစ္ၾက ပါေစ။ ။ အာမင္  

………………….....……………………. 

သက္ေသခံခ်က္     ဖုိးဆီ ( ZSL ) 
         ဘုရားသခင္ရဲ႕  ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဘုရားသခင္ 

သည္ အရာ အားလုံးကို တတ္စြမ္းႏုိင္သည္။ ကြ် န္မ 
စင္ကာပူကုိ လာဖုိ႔ အားလုံး ျပင္ဆင္ၿပီးမွ ေဆးစစ္ လိုက္ 
ေတာ႔ အဆုတ္မွာ အမာရြတ္ရိွလို႔ လာလုိ႔မရဘူး။ လူတုိင္း 

ေျပာေတာ႔ ကြ် န္မ ဝမ္းနည္း သြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ယုံၾကည္ခ်က္ အျပည္႔နဲ႔ တီဗီေဆး ၆ 
လစားၿပီး လာခဲ႔တယ္။ အခုဆုိ ၂ႏွစ္ျပည္႔သြားၿပီ ဒီအေတာအတြင္း ျပႆနာေတြနဲ႔ 
အျမဲ ရင္ဆိုင္ရတယ္။ အိမ္ ၂အိမ္ လုပ္ရေတာ႔ ျမန္ျမန္လုပ္တုိင္း အမွားပါတယ္။ ကြ်န္မ 
လုပ္တ႔ဲ အလုပ္ဟာ တခုခု ျဖစ္သြားရင္ ကြ်န္မအရင္ ဆုေတာင္းၿပီးမွ အိမ္ရွင္ကုိ 
ေျပာတယ္။ က်မ ျပႆနာနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔တ႔ဲအခါ အျမဲရြတ္တ႔ဲ က်မ္းခ်က္ေလးက ရွင္မႆဲ 
၁၁း၂၈-၃ဝ ဘုရားသခင္က က်မကုိ မဆူေအာင္ အျမဲကာကြယ္ ေပးခဲ႔တယ္။ စာေရးဖို႔ 
ည အရမ္းပ်င္းတယ္။ သက္ေသခံဖုိ႔လည္းမခံရဲဘူး။ (ပ)ႀကိမ္ သက္ေသခံျခင္းပါ။ ဒီလုိခံ 
ျဖစ္တာလဲ ၂၉-၁-၂၀၁၂ အိမ္ရွင္ အျပင္သြားတယ္။ ညစာအတြက္ ဘာမွမေျပာခဲ႔ဘူး။ 
ေမးရင္လည္း မႀကိဳက္ဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ အျမဲတမ္း ျပန္လာတဲ႔ အထိေစာင္႔ၿပီးမွ ခ်က္ျပဳတ္ 
ရတယ္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ႔ အဒဲီေန႔က ကေလး၂ေယာက္က်န္ခဲ႔တယ္။ ၁နာရီ ၁ခါစားဖုိ႔ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေပးရတယ္။ အိမ္ရွင္ ခယ္မလည္း အဒဲီိေန႔မွ ညေန ၇း၃၀ က ျပန္ခဲ႔တယ္။ 
က်မက ကားနဲ႔ သြားၿပီး အဒဲီကားနဲ႔ပဲ ျပန္ရတယ္။ အျမဲတမ္း ကား ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ ည 
၈း၃၀ မွျပန္ရတယ္။ အဖြားက ၇း၃၀ျပန္လာခုိင္းတယ္။ Ma’am က အျပင္သြားေတာ႔ 
က်မ ၇း၃၀ အဖြားအိမ္ကို ျပန္သြားခဲ႔တယ္။ ညစာအတြက္ ဘာမွ မျပင္ခဲ႔ဘူး။ 
စာဖတ္သူတို႔ စဥ္းစားၾကည္႔ပါ။ ကေလး၂ေယာက္က်န္ခဲ႔တယ္။ ညစာလည္း မျပင္ခ႔ဲ 
ဘူး။ မနက္ျဖန္သြားတ႔ဲ အခါမွာ ေသခ်ာေပါက္ဆူမွာပါ။ ဘုရားသခင္ကုိ အရင္က 
ဆုေတာင္း တာထက္ ပုိၿပိးဆုေတာင္းခဲ႔တယ္။ မနက္ျဖန္ သြားတ႔ဲအခါ သမီးကုိ 
မဆူေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးပါလို႔။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္း ဒုကၡေရာက္တိုင္း 
ဘယ္ေတာ႔မွ Ma’am မဆူေအာင္ ကာကြယ္ခဲ႔တာကုိ သခင္႔စကား စာေစာင္မွာ 
သက္ေသခံပါမယ္လုိ႔ ဆုေတာင္းၿပီး မခံျဖစ္ခဲ႔ပါဘူး။ Ma’am က အျမဲေျပာေနက် နင္ 
အလုပ္ခ်ိန္က တစ္ေနကုန္ မဟုတ္ဘူး။ နာရီပုိင္းပဲ ေပးတာတဲ႔။ လစာ ၃၅၀ မ်ားတယ္ 
တ႔ဲ။ သူမ်ားေတြ တေနကုန္လုပ္တ႔ဲ အလုပ္ကို က်မက နာရီပုိင္းနဲ႔ ဆပ္ျပာသည္ 
လင္ေပ်ာက္နည္း လုပ္တာပါ။ ၂ႏွစ္ျပည္႔ရင္ မလုပ္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ႔တယ္။ က်မရဲ႕  ညီမက 
၂၀၁၂ စက္တင္ဘာမွာ စာခ်ဳပ္ျပည္႔မွာဆိုေတာ႔ ေနာက္ထပ္ ၂ႏွစ္ ဆက္လုပ္ ျဖစ္ 
တယ္။ က်မ လုံး၀ မေမွ်ာ္လင္႔ထားဘူး။ Ma’am က်မကုိ ၁၂ ဇန္န၀ါရီက ၅၀ ေဒၚလာ 
တုိးေပးမယ္တ႔ဲ ၂၅-၁၂-၂၀၁၁ မွာ က်မ ၂ႏွစ္ ျပည္႔သြားတာပါ။ သူမ်ားေတြ ဆက္လုပ္ 
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ocifhpum;  3 -138

ရင္ တုိးေပးၾကတယ္။ က်မလည္း လုိခ်င္ခဲ႔တယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဆုမေတာင္းခဲ႔ဘူး။ အသိ 
တေယာက္က လုိခ်င္တာ ဘုရားဆီ ဆုေတာင္းမွရတာ မေတာင္းရင္ ေသတာေတာင္ 
မရဘူးတ႔ဲ။ ငါကေတာ႔ ဘုရားအလုိရိွရင္ ရမယ္။ အလုိမရိွရင္ မရဘူးလို႔ ေျပာခဲ႔တယ္။ 
ဒါေပမဲ႔ လုိခ်င္တာေပါ႔။ Ma’am ရဲ႕  စိတ္ကုိ ဘုရားက တုိ႔ထိလုိက္ေတာ႔ အခု $ 400 
ကုိ ၁၂-၁-၂၀၁၂ စၿပီးေပးတယ္။ ဘုရားရဲ႕  ေက်းဇူးေတာ္ အလြန္ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ 
က်မရဲ႕  ခြင္႔ရက္က ေနာက္က်မွထြက္ၿပီး ေစာေစာျပန္၀င္ရတယ္။ သတ္မွတ္တ႔ဲ အခ်ိန္ 
အျမဲေက်ာ္မွ ေရာက္ခဲ႔တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕  ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ က်မကို တခါမွ 
မဆူခဲ႔ဘူး။ Ma’am ရဲ႕  ေယာက္ခမ ၁၉ ဧၿပီမွာ မေလးရွားသြားတယ္။ က်မ Ma’am ရဲ႕  
အိမ္က မနက္ေစာေစာသြားၿပီး ေနာက္က်မွျပန္ရတယ္။ အဖြား ၃၀ရက္မွာ ျပန္လာ 
မယ္။ သူျပန္မလာခင္ ၁ ရက္ႀကိဳၿပီး မုန္႔ႀကိတ္ရမယ္တ႔ဲ။ ဒါနဲ႔က်မ ၂၉ေန႔မွ ႀကိတ္မယ္ 
လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ႔တယ္။ ဆန္ကို ၁၁နာရီ ေလာက္ၾကာ ေရစိမ္ၿပီးမွ ႀကိတ္ရတာ။ အဲဒီေန႔ 
မနက္ က်မ ေမ႔ၿပီး ဆန္ကုိ ေရ မစိမ္ခဲ႔မိဘူး။ ညျပန္လာမွ ၂နာရီ ေရစိမ္ၿပီး ႀကိတ္ 
လုိက္တယ္။ အဒဲီလုိ ခဏေလးစိမ္ၿပီး ႀကိတ္ရင္ မုန္႔ႏွစ္နဲနပဲဲ ရၿပီး မုန္႔လုပ္ရင္လည္း 
ေပ်ာ႔ေပ်ာ႔ေလး မရပဲ မာေနတယ္။ က်မ ယုံၾကည္ေနတယ္ ဘုရားသခင္ က်မရဲ႕  
ျပႆနာကုိ ကူညီမယ္ဆုိတာ။ ၿပီးေတာ႔ မုန္႔ႀကိတ္ရင္ မနက္ႀကိတ္မွ မ်ားမ်ားရတာ 
ညဘက္ ေနာက္က်မွႀကိတ္ရင္ မုန္႔ႏွစ္ နဲနဲပဲ။ တုိးမလာဘူး။ ဒါနဲ႔မနက္ ၆နာရီ ထေတာ႔ 
က်မ ထည္႔ထားတဲ႔ မုန္႔ႏွစ္ နဲနလဲဲ မတိုးဘူး။ ေရလဲ ၂နာရီစိမ္ၿပီး ႀကိတ္တာ ေနာက္က် 
တာ။ ဘာမွ မထူးျခားဘူး။ ဘုရားသခင္ အဖြားျပန္လာရင္ သမီးကုိ ေသခ်ာေပါက္ဆူမွာ 
သမီးေတာ႔ ဒီတခါ ဒုကၡေရာက္ၿပီး ဆုိၿပီး စိတ္ညစ္သြားတယ္။ ဒါနဲ႔ က်မ ခ်က္ျပဳတ္ရင္း 
၁၁နာရီ ၾကည္႔တ႔ဲအခါမွာ မုန္႔က က်မ အရင္လုိ ႀကိတ္သလုိမ်ိဳး မုန္႔ႏွစ္ တုိးတာ ေတြ႔ရ 
တယ္။ က်မ အရမ္းဝမ္းသာတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔ ဆုေတာင္းေျပာခဲ႔တယ္။ 
ဒါနဲ႔ က်မ ဘာသိလုိက္သလဲဆိုေတာ႔ ဒီေနရာမွာ က်မက ယံုၾကည္သူ မဟုတ္ရင္ ဒီ 
မုန္႔ႏွစ္ တုိးမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိလိုက္တယ္။ အခက္အခဲဲျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတ႔ဲ 
အခါမွာ ယုံၾကည္ျခင္း အျပည္႔နဲ႔ ဆုေတာင္းပါ။ စိတ္ႏွခြလည္း မထားပါနဲ႔။ က်မဆုိ အျမဲ 
ဆုေတာင္းတိုင္း ယုံၾကည္ျခင္း အျပည္႔နဲ႔ပဲ ဆုေတာင္းခဲ႔တယ္။ က်မကုိ ဘုရား သခင္ 
ကူညီ ကြယ္ကာခဲ႔တာ ေျပာရရင္ ကုန္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေယာက္စီတိုင္း က်မ 
ေရးျပခ်င္တာ ဘယ္လိုအခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရပါေစ။ ရတ႔ဲ က်မ္းခ်က္ေလးကုိ ရြတ္ၿပီး 
အရင္ ဆုေတာင္းပါ။ ၿပီးမွ အိမ္ရွင္ကုိေျပာပါ။ ဘုရားသခင္က အစစအရာရာ အဆင္ 
ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ္႔မယ္။ ျမည္းစမ္းၾကည္႔ပါ။ က်မ ကိုယ္ေတြ႔ေတြပါ။  
------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္ (ဝက္ကေလး-ရန္ကုန္) 
ေယာဘ ၂၂း၂၁ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ အကြ်မ္းဝင္၍ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ေလာ႔။ 
ထိုသို႔ ျပဳလွ်င္ ေကာင္းစားျခင္းသို႔ ေရာက္ရလိမ္႔မည္ ။  
          အျမင္႔ဆံုးေသာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါ 
တယ္။ ကြ်န္မလို အျပစ္သားကုိ ေရြးႏႈတ္ၿပီး ကယ္တင္ေပးေသာ ဘုရားရဲ႕  
နာမ ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဘုရားသခင္ႀကီးျမတ္ျခင္း အေၾကာင္းကုိ သက္ေသခံ 
ခ်င္ပါတယ္။ ကြ် န္မရဲ႕ အသက္တာမွာ စကၤာပူႏုိင္ငံမွာ လာအလုပ္လုပ္ဖုိ႔ တခါမွမ 
စဥ္းစား ခဲ႔ပါဘူး။ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ႔ ႀကီးျမတ္တ႔ဲ ဘုရားရဲ႕  ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ ဒီ 
ႏုိင္ငံႀကီးမွာ အလုပ္လုပ္ခြင္႔ ရရိွေနပါၿပီ။ (ပ)ခ်က္အေနနဲ႔ သက္ေသ ခံခ်င္တာကေတာ႔ 
၁၆.၆.၂၀၁၀ မွာ ျမန္မာျပည္ ကေနၿပီး စကၤာပူႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ ထြက္လာခဲ႔ 
ပါတယ္။ ဒီကုိေရာက္တာနဲ႔ ျပန္ေျပးခ်င္စိတ္ေတာင္ ေပါက္ခဲ႔မိပါတယ္။ ေဆး သြား 
စစ္ေတာ႔ ကြ်န္မ ဆုေတာင္းမိတယ္ ေဆးမေအာင္ဘဲ ျပန္သြားရဖို႔။ ဒါေပမဲ႔ ကြ်န္မရဲ႕ 
အရွင္ ျဖစ္တ႔ဲ ဘုရားသခင္က က်န္းမာျခင္း အျပည္႔အ၀ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ကြ် န္မ ေလာက္ 
မုိက္မဲၿပီး စုတ္ျပတ္သတ္တ႔ဲသူဟာ ဒီကမၻာေပၚမွာ ရိွမွာေတာင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ 
အလုပ္လုပ္ရမ႔ဲ အိမ္ကို ၂၄-၆-၂ဝ၁ဝ မွာ ေရာက္လာခဲ႔တယ္။ ၾကည္႔လုိက္ေတာ႔ 
(၈၂)ႏွစ္ အဖြားအုိ ေျခေထာက္က်ိဳး၊ မ်က္စိမျမင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ပုိက္၊ အစာပုိက္ 
တန္းလန္းနဲ႔ အိမ္ယာေပၚမွာ ပက္လက္ပါ။ အဒီဲအခ်ိန္မွာ ကြ်န္မ စိတ္ထဲမွာ ဟာသြားၿပီး 
ဒီေန႔ ေသမလား။ မနက္ျဖန္ေသမလား။ မသိရတ႔ဲ လူနာကုိ လာၾကည္႔ရၿပီး။ အကယ္၍ 
မ်ား ပြဲစားကို ေပးရမဲ႔ ပုိက္ဆံ မေက်ေသးဘနဲဲ႔မ်ား ေသသြားခဲ႔ရင္ ဟာ ငါေတာ႔ ေသၿပီ 
လုိ႔ ေတြးမိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ကြ်န္မလည္း အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ၾကည္႔ရမဲ႔လူနာကို ဘုရား 
သခင္ လက္ထဲပဲ အပ္ႏံွလုိက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆုိေတာ႔ ၁ေပ ၅း၇ မွာ သင္႔ကို 
သတိႏွင္႔ ၾကည္႔ရႈေတာ္မူေသာေၾကာင္႔ သင္တုိ႔၌ စုိးရိမ္းျခင္းအမႈရိွသမွ်ကုိ ကုိယ္ေတာ္၌ 
အပ္ႏံွ ၾကေလာ႔ ဆုိတဲ့ ဘုရားရဲ႕ ဂတိေတာ္ေၾကာင္႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ အစပုိင္း 
ေတာ႔ ကြ်န္မ အရမ္း ဝမ္းနည္းတယ္။ Sundayမွာ ဘုရားေက်ာင္းမသြားရပဲ သူတို႔ေတြ 

နတ္ေတြကုိ ရိွခုိးတာကုိပဲ ၾကည္႔ေနရတယ္။ အဲဒီလုိ ျမင္ေတြ႔ရတ႔ဲအခါ စိတ္ထဲမွာ 
ဘယ္လုိ ျဖစ္မွန္းမသိဘူး။ တအားကုိ ငုိခ်ပစ္လိုက္တယ္။ ဆရာမက ဘာေၾကာင္႔လဲ 
ျမန္မာျပည္ကို လြမ္းလို႔လား ဘာညာေပါ႔။ အမွန္တကယ္ေတာ႔ သူတို႔ သက္မဲ႔တဲ႔ 
အရာေတြကုိ ရိွခုိးတာကုိၾကည္႔ၿပီး မ်က္ရည္က်ခဲ႔တာပါ။ ဘုရားသခင္ဆီမွာ ဆုေတာင္း 
ရင္းနဲ႔ အဖြားကို ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ခဲ႔ပါတယ္။ ဆရာမက နင္က လူေကာင္ေသးတယ္။ 

ငါ႔ ေယာကၡမကို ၾကည္႔ႏုိင္ပါ႔မလားဆုိၿပီး အထင္ေသးတဲ႔ 
မ်က္လုံးေတြနဲ႔ ၾကည္႔ေနခဲ႔တယ္။ အဒဲီအခ်ိန္မွာ ဆာလံ ဆရာ 
ဒါ၀ိဒ္ မင္းႀကီးကို သတိရမိတယ္။ ဒါ၀ိဒ္က ဘုရား ေပးတဲ႔ 
ခြန္အားနဲ႔ သန္မာထြားႀကိဳင္းတ႔ဲ လူ႕ဘီလူးႀကီး ေဂါလ်တ္ကို 
တုိက္ခုိက္ ေခ်မႈန္းႏုိင္ခဲ႔တာကိုေတြ႔ရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ အခ်က္ 
ကုိ ခြန္အားယူၿပီး ဘုရားသခင္ကို စကၠန္႔နဲ႔အမ်ွ အားရင္ အား 
သလုိ စကားေျပာ ဆုေတာင္း သြားတ႔ဲအခါ ဆရာ/မ တင္ 

မကဘူး။ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးေတြရဲ႕  ႏွလုံးသားကိုေတာင္ အပုိင္ရခ႔ဲတာ ျဖစ္တယ္။ အရာ 
အားလုံးဟာ ဘုရားသခင္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာန႔ဲ လူနာ အဖြား 
ကုိ ေစာင္႔ေရွာက္ခြင္႔ရခ႔ဲတယ္။ အလုိဲ အရာအားလုံး အဆင္ေျပေနေပမဲ႔ စိတ္ထဲမွာ 
ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မရိွခဲ႔ဘူး။ ဘာေၾကာင္႔လဲ ဆုိေတာ႔ ဘုရားေက်ာင္း မသြားရတဲ့ ျပႆနာ။ 
ဒီအခ်ိန္မွာ စဥ္းစားမိတာ တစ္ခုက ယံုၾကည္သူေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ေျပာတဲ႔ 
စကားကုိ သတိရမိတယ္။ ဘုရားေက်ာင္း မသြားလဲ ရတာပဲ။ ဘုရား သခင္က 
ေနရာတိုင္းမွာ ရိွတာပဲ။ ဘယ္မွာ ရိွခုိး ရိွခုိး ရတာပဲလို႔ ေျပာတဲ႔စကားက ကြ်န္မ 
အတြက္ေတာ႔ မမွန္ကန္ခဲ႔ပါဘူး။ ဒီလုိ သူတပါး ႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မွာ ဘုရား 
ေက်ာင္းမသြားရ၊ တရားေဟာခ်က္ေတြ မၾကားနာရဆိုရင္ ၾကာရင္ ကြ်န္မ ဝိညာဥ္မီး 
ကေလးေတာ႔ ျငိမ္းၿပီး ေသသြားေတာ႔မွာပဲ ဆိုၿပီး ငုိၿပီး ဘုရားကို ရင္ဖြင္႔ရတ႔ဲ ရက္ေပါင္း 
မနည္း ရိွခဲ႔ပါတယ္။ တစ္ခါ တစ္ခါက်ေတာ႔ ကြ်န္မ ဘုရားဆီမွာ အေကာင္း ဆံုး 
မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ေလာက္ ေပးပါဆိုၿပီး ေတာင္းခဲ႔တယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဘုရားသခင္ 
မလိုအပ္တ႔ဲ အတြက္ေၾကာင္႔ လံုး၀ကို မေပးခဲ႔ဘူး။ သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ကို သတိရ 
မိတယ္။ “ အေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြ ေယရႈရွင္ ျဖစ္သည္။ လေဲနေသာအခါ သူသည္ 
ထူမလိမ္႔မည္။ ဒုကၡေရာက္စဥ္ ကယ္တင္ ေစာင္မ ေနလိမ္႔မည္ .. မိတ္ေဆြစစ္ 
မိတ္ေဆြျမတ္ ေယရႈဘုရား၊ ႏြမ္းနယ္ ပင္ပန္းသူမ်ား သူ႕ထံလာ ျပည္စုံေသာ 
အသက္တာ ထာ၀ရ အသက္ေပးမည္ ” ဒီသီခ်င္းအားျဖင္႔ပဲ ခြန္အားေတြ ျပည္႔လာၿပီး 
ကြ်န္မအတြက္ အေကာင္းဆံုး မိတ္ေဆြ ေယရႈရိွေၾကာင္းကုိ ခုိင္မာစြာ သိလာခဲ႔ရ 

ပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕  အလုပ္ရွင္ အိမ္မွာလည္း ကုိယ္႔စိတ္ႀကိဳက္ ေနခြင္႔ရ 
တယ္။ ဓမၼသီခ်င္း ကိုလည္း ႀကိဳက္တ႔ဲ အခ်ိန္မွာ ဖြင္႔ခြင္႔ရိွၿပီး လြတ္လပ္စြာ 
ခ်ီးမြမ္းခြင္႔၊ ဆုေတာင္းခြင္႔၊ က်မ္းစာ ဖတ္ခြင္႔ေတြ အမ်ားႀကီးရခဲ႔ပါတယ္။ ၄၊ 
၅လ ေလာက္ၾကာလာေသာအခါ ဆရာမနဲ႔ ပုိရင္းႏီွးလာတယ္။ သူက 
ေျပာတယ္ သူ႔ ေယာကၡမကုိ ဆရာ၀န္ ေတြက သိပ္မၾကာေတာ႔ဘူး ၂၊ ၃လ 

ေလာက္ ဆုိရင္ ေသခ်င္ေသ သြားလိမ္႔မယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ႔ အိမ္ကို ျပန္ေခၚ 
သြားပါလုိ႔ ေျပာခဲ႔တာ ျဖစ္တယ္။ အဒဲီအခ်ိန္က်မွ ကြ်န္မကို ေျပာျပခဲ႔တာျဖစ္တယ္။ 
အဒဲီအခ်ိန္မွာ သူ ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားက ကြ်န္မနဲ႔ အျမဲ 
အတူရိွၿပီး လမ္းျပခဲ႔တယ္။ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ အခြင့္မရိွရင္ စာငွက္ကေလး ေတာင္ 
ေျမေပၚမွာ က်ခြင္႔ရယ္ တကယ္မရိွဘူး။ ဆုိတ႔ဲ အခ်က္ကေလးက ခြန္အားေတြ အျပည္႔ 
ရိွေစပါတယ္။ အဖြားက ညဆုိမအိပ္၊ တခ်ိန္လံုး ေအာ္ေနေတာ႔ ဘယ္လိုမွ အိပ္လုိ႔ 
မရခဲ႔ပါဘူး။ ၾကာလာေတာ႔ လူ႔ဇာတိေလးက ေပၚလာတယ္။ အဖြားကို ထားခဲ႔ၿပီး 
တစ္ျခား ေနရာမွာ သြားအိပ္ပစ္လိုက္တယ္။ အဖြားက ေအာ္လြန္းေတာ႔ ဆရာ/မ 
လည္း အိပ္မရေတာ႔ လာထၾကည္႔ၾကပါတယ္။ အဒီဲအခ်ိန္မွာ ကြ်န္မကုိ မေတြ႔ေတာ႔ 
လုိက္ရွာၾကပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕  ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ ကြ်န္မကို မဆူ မဆဲ ဘာမွ 
မေျပာတဲ႔ အျပင္ သူတို႔ေတြ နားလည္ေပးတဲ႔ အေၾကာင္း သူတို႔ စုိးရိမ္တာက သူတုိ႔ 
အေမကုိ ထားခဲ႔ၿပီး ျပန္မသြားဖို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ အရမ္း အံၾသမိတယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲ 
သူတို႔ေတြက ဘာမဟုတ္တ႔ဲ ငါ႔ကုိ မဆူမဆတဲဲ႔ အျပင္ လိုက္ေခ်ာ႔ေနတယ္။ (တရား 
ေဟာ ၂၈း၁၃) ကုိခ်က္ခ်င္း သတိရမိပါတယ္။ ဘုရားသခင္က သူ႔သား/သမီးေတြကို 
ဘယ္ေတာ႔မွ အၿမီး မျဖစ္ေစပဲ ဦးေခါင္းပဲ ျဖစ္ခုိင္းတယ္ ဆုိတ႔ဲ သမၼာက်မ္းေလးပါ။ 
ကြ်န္မ ရိွသမွ်အရာ အားလုံးကို ဘုရားလက္ထဲ အပ္ႏံွေလွ်ာက္လွမ္း သြားတဲ႔အခါ 
ဘုရားသခင္ကဘဲ အစအဆုံးကို တာ၀န္ယူ သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕  
သမီးေလး ျဖစ္ခြင္႔ရတာ တကယ္တန္ဖုိး ရိွပါတယ္။ အိမ္မွာ လုပ္ေနေပမဲ႔ ဘုရား 
သခင္နဲ႔ အကြ်မ္း၀င္ မိတ္သဟာယဖြ႔ဲေတာ႔ ဇိမ္ကေလးနဲ႔လည္း ေနလုိ႔ရတယ္ ဆိုတဲ႔ 



 

The LORD’S 
Word 4-138 

ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif/   trSwfpOf 138         azazmf0g&Dv 2013  ckESpf/       

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

 
 

ocifhpum;  4 -138

အေၾကာင္း သက္ေသ ခံလုိက္ပါတယ္။ (၁ေပ ၅း၇ သင္တို႔ကို သတိႏွင္႔ ၾကည္႔ရႈ ေတာ္မူ 
ေသာေၾကာင္႔ သင္တို႔၌ စိုးရိမ္ျခင္းအမႈ ရွိသမွ်တို႕ကို ကိုယ္ေတာ္၌ အပ္ႏွံၾကေလာ႔။ မႆဲ 
၁ဝး၂၉(ခ) သင္တို႔အဘ အခြင္႔မရွိလွ်င္ ထိုစာငွက္ တေကာင္မွ် ေျမသို႔မက်ရ။) ဝက္ကေလး  

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

 
ဆုေတာင္းျခင္းျဖင္႔အနာဂါတ္ကုိဆက္ကပ္ၾကစုိ႔  Khin Lay (Lashio) 

         ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာထဲက တစ္ခု။ တကယ္႔ကုိ တိတိက်က် ရရိွလိုက္တ႔ဲ 
ေကာင္းႀကီး မဂၤလာတစ္ခုကုိ သက္ေသခံခ်င္ပါတယ္။ က်မ ဒီႏုိင္ငံကို 
အိမ္အလုပ္နဲ႔ လာဖုိ႔ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေမလမွာ စၿပီး ပြစဲားနဲ႔ အတူ ပတ္စပုိ႔ 
လုပ္ခဲ႔တယ္။ အသက္မၿပည္႔လုိ႔ ျပႆနာေပါင္းစုံ ေငြကုန္ေၾကးက် 
ခံၿပီး ေနာက္ဆံုး ဒီႏုိင္ငံကို ေရာက္ မလာရပဲ စာအုပ္ ကိစၥနဲ႔ ျပႆနာ 
ေပါင္းစုံ တက္ခဲ႔ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကုန္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ပတ္စပုိ႔ 
ျပန္ေလွ်ာက္ခဲ႔တယ္။ မွတ္ပုံတင္၊ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းပါ အသစ္ 
ေျပာင္းလိုက္ရတယ္။ မိဘေတြကုိ ျပႆနာေတြ၊ ဒုကၡေတြ ေပးခဲ႔တယ္။ ထူးျခား 
တာကေတာ႔ ဘုရားနဲ႔ တုိင္ပင္ဖုိ႔ ေမ႔ေနခဲ႔တယ္။ ေခါင္းထမွဲာ ပတ္စပုိ႔ ရဖုိ႔ပဲ ဆုေတာင္း 
ရမွာ။ ဒါေပမဲ႔ လူေတြရဲ႕  အားကုိ ကိုးခဲ႔တယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ စာအုပ္ရပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ႔ အသက္က မျပည္႔ေသးေတာ႔ ျပည္ပကို မထြက္ရဲဘူး။ ဒါနဲ႔ ရန္ကုန္မွာ ၂ႏွစ္ 
ဆက္ေနၿပီး စက္ရုံအလုပ္နဲ႔ ေစာင္႔ခဲ႔တယ္။ ၂၀၁၀ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္မွာ မေမွ်ာ္လင္႔ပဲ 
ဒီႏုိင္ငံကို ေရာက္ခဲ႔တယ္။ တကယ္႔ကုိ စိတ္ထဲမွာ ဘုရားကုိ ေက်းဇူးတင္ၿပီး 
ေပ်ာ္ခဲ႔တယ္။ ဒါေပမဲ႔ ေလာေလာဆယ္ စာေမးပြဲဲကို ေၾကာက္ရ ေသးတယ္။ အဂၤလိပ္ 
စကားလည္း မေျပာတတ္၊ နားမလည္၊ ပြဲစားအိမ္မွာေတာင္ ျမန္မာ ဆုိလုိ႔ က်မ 
တစ္ေယာက္တည္း ရိွခဲ႔တယ္။ နားလည္လိုက္တာက သမၼာ က်မ္းစာထဲက ေယာသပ္။ 
ငါ ဆုမေတာင္းလို႔ မျဖစ္ေတာ႔ဘူး။ ငါ႔ကို ဘယ္သူမွ မကူညီ ႏုိင္ေတာ႔ဘူး။ တကယ္႔ကို 
တစိမ္းေတြ ၾကားထဲမွာ ထြက္ေပါက္ရွာခ႔ဲမိတယ္။ ဘုရားသခင္ အေျဖေပးခဲ႔တယ္။ 
စာေမးပြဲ ေအာင္တယ္။ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ ၂ဝ၁ဝ မွာ အိမ္ရွင္ လာေခၚ ခဲ႔တယ္။ အဒီဲမွာ 
ကေလးထိန္းရတယ္၊ ခ်က္ျပဳတ္ရတယ္။ တစ္ပတ္ အတြင္းမွာေတာ႔ အဆင္ေျပ 
သလုိႏွင္႔ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ႔ ျပႆနာေပါင္းစုံႏွင္႔ အတူ အစား အေသာက္မွာ အဆင္ 
မေျပခဲ႔ဘူး။ အိမ္ေျပာင္းႏုိင္ဖုိ႔ ဆုေတာင္းခဲ႔တယ္။ ဖုန္း မသံုးရ။ အစ္မ ရိွလွ်က္သားနဲ႔ 
မဆက္သြယ္ႏုိင္ခ႔ဲဘူး။ အေၾကြးက ၆လ။ လက္ထဲမွာ ၀ယ္စားစရာ ေငြတစ္ျပားမွ 
မရိွခဲ႔ဘူး။ အေတြ႔အၾကံဳႏွင္႔ အဂၤလိပ္ စကား မေျပာတတ္တာ။ မသင္ခဲ႔တာ တကယ္႔ကို 
ေနာင္တ ရမိတယ္။ ကေလးနဲ႔ ေက်ာင္းမွာ တျခားႏိုင္ငံက အိမ္အလုပ္လုပ္တ႔ဲ သူေတြ 
ကုိေတြ႔ေတာ႔ ဘယ္လို ေျပာင္းရမလလုိဲ႔ ေမးခဲ႔တယ္။ ေနာက္ဆံုး အဒဲီ သူငယ္ခ်င္း 
ေတြက သူတုိ႔ရဲ႕  ဖုန္းနဲ႔ အစ္မဆီ အဆက္အသြယ္ရခဲ႔တယ္။ ဘုရားကို အရမ္း ေက်းဇူး 
တင္ၿပီး ငုိေၾကြးခဲ႔တယ္။ အစ္မက ေျပာတယ္။ ပတ္စပုိ႔ သက္တမ္း ကုန္ေတာ႔မယ္။ 
ေျပာင္းလို႔မရဘူး။ သီးခံၿပီး ဆုေတာင္းပါ။ စာအုပ္အသစ္ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ အေၾကြး 
ေက်ေအာင္ ေနလုိက္ပါလုိ႔ ေျပာတယ္။ က်မ ဘ၀မွာ တစ္ခါမွ မခံရတ႔ဲ ငတ္ျပတ္မႈႏွင္႔ 
အတူ စိတ္ဓာတ္ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ က်ခဲ႔တယ္။ မေျပာတတ္ေအာင္ကုိ ခံခဲ႔ရတယ္။ 
ကုိယ္႔ရဲ႕  က်န္းမာေရးလည္း ခ်ိဳ႕တ႔ဲလာခဲ႔တယ္။ ၂ဝ၁၁ ဇြန္န၀ါရီလအထဲမွာ ကခ်င္ 
အစ္မ မစ္မုိင္းႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔တယ္။ သူက အားေပးတယ္။ အခုငါတို႔ လုပ္ေနတဲ႔ 
အလုပ္က အိမ္ေဖာ္တ႔ဲ မာနကို ညီမရဲ႕  ေျခဖဝါးေအာက္မွာ ခ်ပါလို႔ ေျပာတယ္။ သီးခံ 
ၿပီး အေစခံပါတဲ႔။ သူတို႔ ဆူရင္လဲ အၿပံဳးနဲ႔သာ ေျဖရွင္းပါတဲ႔။ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုရားနဲ႔ 
တုိင္ပင္ပါလို႔ ေျပာ တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ က်မလည္း က်မကုိယ္ က်မ ဆင္ျခင္ရေတာ႔မယ္။ 
ဆုေတာင္း အေျဖ ရွာမယ္ဆုိၿပီး အဒဲီည သူေဌးမနဲ႔ စကားေျပာခဲ႔တယ္။ စာအုပ္ 
လုပ္ခ်င္ေၾကာင္းန႔ဲ အစား အစာအတြက္ ေျပာျပခဲ႔တယ္။ ဆုေတာင္းထားသည္႔ အတုိင္း 
သူ စာအုပ္လုပ္ဖုိ႔ ခြင္႔ျပဳတယ္။ အစားအေသာက္ လုံေလာက္ေအာင္ ဝယ္ေပးတယ္။ 
ဒါေပမဲ႔ ခဏသာပါ ၂ဝ၁၁ ေမလမွာ က်မ စာအုပ္အသစ္ လုပ္ႏုိင္ခဲ႔တယ္။ ဒါနဲ႔ ျပန္ဖုိ႔ 
ေျပာခဲ႔တယ္။ သူက ေျပာတယ္ နင့္ကိုျပန္ခုိင္းမယ္တ႔ဲ ဒါေပမဲ႔ အခ်ိန္၂လ ေပးပါတဲ႔။ 
က်မ အရမ္းကုိ ေပ်ာ္သြားတယ္။ ၂ဝ၁၁ ဇူလိုင္ ၇ရက္ က်မေမြးေန႔မွာ ေမြးေန႔ပြကဲို 
အျပင္ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုမွာ က်မ အစ္မနဲ႔ အတူေမြးေန႔ပြဲ က်င္းပေပးတယ္။ ဖုန္း 
တစ္လုံး လက္ေဆာင္ ေပးတယ္။ အဲဒီေန႔ အစ္မနဲ႔အတူ တစ္ေနကုန္ သြားလည္ခြင္႔ 
ေပးတယ္။ သင္တို႔ မခံ မရပ္ႏုိင္ေသာ စုံစမ္းေႏွာင္႔ယွက္ျခင္းကို ေပးေတာ္မမူလို႔ ေဖာ္ျပ 
ထားတယ္။ မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳး၊ ဆရာသမား၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ  ဒီအခ်ိန္ ဒီေနရာမွာ မကူညီ 
ႏုိင္ေပမဲ႔ သခင္ေယရႈက ေဖးမခဲ႔တယ္။ က်မက ျမန္မာျပည္ျပန္ၿပီး ဒီကုိျပန္လာဖုိ႔ အစီ 
အစဥ္ရိွသည္႔ အတြက္ ဆုေတာင္းခ်က္ေတြ ေရးခ်ၿပီး ဆုေတာင္း အစာေရွာင္ခဲ႔တယ္။ 

၂၀၁၁ ၾသဂုတ္ ၈ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္သြားႏုိင္ခဲ႔တယ္။ မျပန္ခင္ ေလယာဥ္ 
ကြင္းမွာ သူေဌးမ က ဘာေျပာသလဲဆိုေတာ႔ သူတို႔မိသားစုကုိ ခြင္႔လႊတ္ပါတဲ႔။ သမီးကို 
လည္း သူတို႔က ခြင္႔လႊတ္ပါတယ္တ႔ဲ။ ေနာက္ေနာင္ ဒီႏုိင္ငံကို ျပန္လာခဲ႔ရင္ သီးခံပါတဲ႔။ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ လိုက္နာပါ။ လိုအပ္ခ်က္ကို ေတာင္းပါတဲ႔။ က်မလည္း ခြင္႔လႊတ္ 
ေပးပါလို႔ ဆိုၿပီး အဒဲီမွာ ခဏငုိခဲ႔ရတယ္။ စိတ္ထဲမွာ တကယ္႔ကို ဝမ္းနည္းမိတယ္။ ၂ 
ႏွစ္ စာခ်ဳပ္မျပည္႔ ေပမဲ႔ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ဝယ္ေပးတယ္။ ဒီႏုိင္ငံ အစားအစာေတြ 
လက္ေဆာင္ ေပးလုိက္ေသးတယ္။ က်မ လိုခ်င္တ႔ဲ အခ်က္ (၁) သေဘာထားျပည္႔ၿပီး 
ယုံၾကည္သူ မိသားစု (၂) အဆင္႔အတန္း မခြဲျခားဘဲ ကုိယ္႔မိသားစုလုိ သေဘာထား 
ေသာ မိသားစု (၃) ၿပီးေတာ႔ အသက္ႀကီးေသာသူကုိ ျပဳစုခ်င္ေသာ (၄) ဆယ္ဖုိ႔ တစ္ဖို႔ 
ပုံမွန္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ (၅) တိက်ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ရရိွႏုိင္ဖုိ႔ ဆုေတာင္း ခဲ႔တယ္။ 
အစာေရွာင္ ဆုေတာင္းခဲ႔တယ္။ တကယ္ ဘုရား ျပင္ဆင္ 
ေပးလိမ္႔မယ္ဆိုတာ အျပည္႔အဝခံယူ လုိက္တယ္။ ပူပန္ စိတ္ 
ေသာက ေတြလည္း မရိွခ်င္ေတာ႔ဘူး။ လုံးဝအပ္ႏံွ လုိက္တယ္။  
ပြဲစား သေဘာေကာင္းဖုိ႔လည္း ဆုေတာင္း လုိက္ရ တာ။ ဒီႏုိင္ငံ 
ျပန္မလာခင္ သူေဌးနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးခ်င္ တယ္ေပါ႔။ ဒါေပမဲ႔ ေက်းဇူး 
ေတာ္ေၾကာင္႔ ပြဲစားက ေျပာတယ္ သူ အားလုံး အဆင္သင္႔ 
ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားေပးမယ္ မပူနဲ႔တ႔ဲ။ တကယ္ ေက်းဇူး 
တင္တယ္လုိ႔ပဲ ေျပာရမယ္။ ေပ်ာ္လည္း ေပ်ာ္တယ္။ ၂၀၁၁ 
စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္မွာ ဒီ ႏုိင္ငံကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္ေရာက္လာခဲ႔တယ္။ 
တကယ္ အံၾသစရာ ေကာင္းတယ္ သိလား။ ပြစဲားက အရမ္းသေဘာေကာင္းတယ္။ 
အဒဲီမွာ ျမန္မာဆိုလုိ႔ ကြ်န္မ တစ္ေယာက္တည္းပဲ။ ဝုိင္းခ်စ္လိုက္ၾကတာ။ ဟုိဖက္ 
ပြဲစားတုန္း က်ေတာ႔ ျမန္မာ တစ္ေယာက္တည္း ဆုိေတာ႔ ဝုိင္းဟားၿပီး ႏွိပ္စက္ၾကတာ။ 
ပြဲစားရုံးမွာ ၂ရက္ေနၿပီး ၃၀ . ၉. ၂၀၁၁မွာ ညေန ၄း၀၀နာရီမွာ သူေဌးလာေခၚတယ္။ 
ပြဲစားဆီမွာတုန္းက အိမ္ရွင္ အေၾကာင္း ဘာလုပ္ရမလဆဲိုတ႔ဲ အေၾကာင္းဘာမွ 
မေမးခဲ႔ဘူး။ ဆုေတာင္းထားတဲ႔ အခ်က္ေတြနဲ႔ လြဲမွာစုိးလို႔ေလ။ ယုံၾကည္ခ်က္အျပည္႔န႔ဲ 
သူေဌးအိမ္ ေရာက္ေတာ႔ သူက လမ္း သိပ္မေလွ်ာက္ႏုိင္လို႔ သူ႔ကုိၾကည္႔မဲ႔လူ မရိွလို႔ 
သူငယ္ခ်င္းအိမ္မွာ ကြ်န္မ မေရာက္ခင္ သြားေန ေနတာတဲ႔။ ေသခ်ာၿပီေပါ႔ အသက္ 
ႀကီးတ႔ဲ လူ။ သူေဌး အိမ္ ေရာက္ေတာ႔ ယံုၾကည္သူလည္းျဖစ္၊ သေဘာလည္းေကာင္း၊ 
အလုပ္လည္း အရမ္း လြယ္ကူတယ္။ ဖုန္း အခ်ိန္ျပည္႔ သုံးလို႔ရတယ္။ ၁လ ၁ရက္ 
ထြက္ခြင္႔ရတယ္။ လစာ အရင္ ကထက္ ၈၀ ေဒၚလာ ပုိရတယ္။ တကယ္ေပ်ာ္လြန္းလို႔ 
ဘယ္လုိေျပာျပရမလဲ မေျပာတတ္ဘူး။ အဂၤလိပ္စကားလည္း သိသင္႔ သေလာက္ 
ရတယ္။ အေတြ႔အၾကံဳလည္း ရိွထားေတာ႔ ဘာအခက္အခဲမွ မရိွေတာ႔ဘူး။ ကြ်န္မ 
အစ္မလည္း ၾကားရေတာ႔ ဝမ္းသာၿပီး သက္ေသခံဖုိ႔ ေျပာလာတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ကြ်န္မဒီမွာ 
၃-၄လ ေတာ႔ လုပ္ၾကည္႔ လိုက္အံုးမယ္ေပါ႔။ အခုဆုိရင္ ဒီသူေဌးနဲ႔ ေနတာ (၇) လထဲ 
ေရာက္ရိွခဲ႔ၿပီ။ အခက္အခဲ မရိွပဲ ေပ်ာ္ရႊင္စြာန႔ဲ ျဖတ္သန္းလာႏုိင္ခဲ႔တယ္။  ရွင္မ ဲႆ 
ခရစ္ဝင္ ၇း၇ ေတာင္းဆုိဖုိ႔၊ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ (မာလခိ ၃း၈-၁ဝ) ေတြမွာ ဖတ္ၾကည္႔ရင္ 
ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဆုေတာင္း ခ်က္ေတြမွာ မပါတဲ႔လည္း  ဘုရားရွင္က ျပင္ဆင္ 
ေပးထားတာ ေတြ႔ရေတာ႔ တကယ္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္း 
မ်ားလည္း သခင္ေယရႈႏွင္႔ အတူ ထြက္ေပါက္ကုိ ရွာႏုိင္ပါေစလို႔။ ဆုေတာင္းခ်က္ 
တင္ပါရေစ ….. အခုလက္ရိွ က်မ ျပဳစု ေနတဲ႔ သူေဌးမက အသက္ ၅၉ ႏွစ္ သူက 
အေၾကာ ကင္ဆာ ေရာဂါသည္။ ခြဲစိပ္ ကုသ ၍ မရဘူး။ ထိန္းခ်ဳပ္နည္းနဲ႔ ကုသ 
ေနတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ သူလမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္ရွာဘူး။ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္စလုံး အား 
မရိွဘူး။ အေပၚပိုင္းကေတာ႔ ပုံမွန္အတုိင္းပဲ။ ဆုေတာင္း တိုင္း သူ႔အတြက္ သတိရ 
ေပးပါ။ သခင္ခရစ္ေတာ္က ေသေသာသူေတာင္ ျပန္ရွင္ေစ ခ့ဲပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ 
အရာရာတုိင္းမွာ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင္႔ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ ။  

Khin Lay (Lashio) 
------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္ 
ေရွ႕ဦးစြာ အဖဘုရားသခင္၏ ဘုန္းတန္ခုိး အာႏုေဘာ္ ႀကီးမားေၾကာင္း ေရးျပပါ 

ရေစ။ ကြ်န္မ ေရးမည္႔ အေၾကာင္းကေတာ႔ သက္ေသခံခ်င္တာနဲ႔ တျခား အေၾကာင္း 
ေတြလည္း ဒီစာကေန ေရးျပ ခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္မဇာတိက ပုသိမ္ အေနာက္ဘက္၊ 
ေငြေဆာင္ ၿမိဳ႔နယ္ခြဲ၊ ဆလပ္ရြာၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ကုန္းေက်းရြာမွာ ေနထိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္မ 
စကၤာပူ စလာခါစ ၂၀၁၀ ေမလ ၁၀ ရက္ ေန႔ပါ။ ေမလ ၁၄ရက္ေန႔ ပထမအိမ္သုိ႔ 
စ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီအိမ္မွာ ေန႔ခင္းဆိုရင္ ဆန္ျပဳတ္ပဲ စားရတယ္။ တျခားဘာမွ မရိွဘူး။ 
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ocifhpum;  5 -138

ကြ်န္မလည္း ေတာသူ ဆိုေပမ့ဲ တခါမွ ဆန္ျပဳတ္ မစားဖူးဘူး။ ဒီကုိေရာက္လာမွ 
စားေနရေတာ႔ ဗုိက္လည္း မ၀။ ေန႔တုိင္း အိမ္ရွင္ေတြ အလုပ္သြားၾကတယ္။ ၿပီးေတာ႔ 
အျပင္မွာ အလုပ္လုပ္တ႔ဲ အစ္ကုိေတြ ထမင္းစားေတာ႔ ကြ်န္မသြားၿပီး ျပတင္းေပါက္၀ 
ကေန မတ္တပ္ရပ္ၾကည္႔တယ္။ သူတို႔ အလုပ္လုပ္လည္း ကြ်န္မသြားၿပီး မတ္တပ္ရပ္ 
ၾကည္႔တယ္။ ကားလမ္းေပၚမွာ ကားေတြ သြားလာတာလည္း မတ္တပ္ရပ္ၾကည္႔တယ္။ 
ၿပီးေတာ႔ အဒဲီထဲက လူႀကီးလား ကြ်န္မ မသိ။ ကြ်န္မ ျပဴတင္းေပါက္၀မွာ ထြက္ၾကည္႔ရင္ 
ဓာတ္ပံုန႔ဲ လိုက္ရိုက္တယ္။ အ၀တ္လွန္းေတာ႔ ေနာက္ေဖးမွာ ရဲေတြက ကြ်န္မကို 
ၾကည္႔တယ္။ အဲဒီအိမ္မွာ ၉လ အလုပ္ လုပ္ခ႔ဲၿပီး ေအးဂ်င္႔အိမ္သို႔ ျပန္ပို႔ခံ လိုက္တယ္။ 
အန္တီလည္း ကြ်န္မ အတြက္ အိမ္အသစ္ ရွာေပးတယ္။ ကြ်န္မလည္း ဒုတိယ အိမ္သို႔ 
အလုပ္ရသြားတယ္။ ျပႆနာက ဟိုအရင္ အလုပ္လုပ္တ႔ဲ လူေတြကို ၾကည္႔မိဒါနဲ႔ ခု 
ဒုတိယအိမ္န႔ဲ သိပ္မေ၀းဘူး။ ကြ်န္မ အထင္ေတာ႔ လူေတြ အမ်ားႀကီး ၾကားထားၿပီး စာရိတၱ 
မေကာင္းတ႔ဲ လူတစ္ေယာက္လိုပဲ ယူဆၾကတယ္။ ကြ်န္မရံုးမွာလည္း သန္႔ရွင္းေရး သြားလုပ္ 
ေပးရတယ္။ ရံုးေရွ႕မွာ လူေတြ အမူအရာနဲ႔ ဖုန္းဆက္ၿပီး ကြ်န္မလည္း သိတယ္ေလ။ 
အိမ္ရွင္မ ဆရာမ ဘာမွမသိဘူး။ ကြ်န္မ ၇လေလာက္ေနေတာ့ အိမ္ရွင္ေတြရဲ႕  ကားကို 
ေဆး အနီေရာင္န႔ဲ လာေလာင္းၾကတယ္။ ပန္းပင္ေတြ ေအာက္မွာလည္း ေက်ာက္စရစ္ 
ေတြနဲ႔လည္း အခါေပါင္း အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လာေလာင္းၾကတယ္။ အိမ္ထမဲွာလည္း 
လူေတြ ညသန္းေခါင္မွာ လာလို႔ ေဆးလား ဘာလား မသိဘူး အျဖဴ လံုးေတြ အိမ္ထဲ ၀င္ၿပီး 
လာထားတယ္။ ကြ်န္မ အျမင္မွာေတာ႔ တခ်ိဳ႕  ပတ္ဝန္းက်င္ေတြ မနာလို 
စိတ္လည္းပါတယ္။ အဖြားလည္း ကြ်န္မကို ေျပာျပဖူးတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္မ တစ္ေယာက္ 
သူတို႔အိမ္မွာ ၁၀ႏွစ္ အလုပ္လုပ္ခ႔ဲၿပီး အဲဒီ ၁ဝႏွစ္ထဲမွာပတဲဲ႔ ေခါင္းမွာ ေသြးထြက္ၿပီး 
ေဆးရံုးသို႔ ပို႔ေပးတယ္။ ဆရာ၀န္က ေျပာတယ္ သူမကို ျပန္ပို႔လိုက္ ျပန္မလို႔ ရင္ 
ေသလိမ္႔မယ္။ ဖိလစ္ပိုင္မလည္း သူမရဲ႕  ေခါင္းတစ္ခုခု ျဖစ္လို႔ ေနမွာေပါ႔။ သူမလည္း ျပန္ပို႔ 
ခံလိုက္ရတယ္။ အဖြားက ကြ်န္မကို မၾကာခဏ ေျပာျပတယ္။ ၿပီးေတာ႔လည္း ၾကက္သား 
ေတြကို အမိုက္ပံုးထဲ လႊတ္ပစ္တယ္။ အဲဒီလို သူမလုပ္မိတယ္။ ကြ်န္မလည္း အိမ္ရွင္ကား 
ျပႆနာနဲ႔ ဆရာက စိတ္ေတာ႔ တိုမိတယ္။ ကြ်န္မလို မိန္းခေလးမ်ိဳး ၅ ေဒၚလာပဲ ရမယ္တ႔ဲ။ 
ကြ်န္မလည္း အဲဒီလို ၾကားမိေတာ႔ နာၾကည္း မိတယ္။ ဘာမွလည္း မတတ္ႏိုင္ေတာ႔ ဘူး။ 
ေနာက္ဆံုးေတာ႔ အိမ္ရွင္ ဆရာမကို ေျပာၿပီး ကြ်န္မ အိမ္ျပန္မယ္။ ဆရာမလည္း 
ေကာင္းပါတယ္။ ဆရာလည္း ေကာင္းပါတယ္။ ဆရာမလည္း ေျပာပါေသး တယ္ ကြ်န္မကုိ 
သူအိမ္မွာပဲ ဆက္လုပ္ ပိုက္ဆံ အမ်ားႀကီးရွိမွ အိမ္ျပန္။ ပတ္၀န္းက်င္က 
ဘယ္လိုပေဲျပာေျပာ လုပ္လုပ္ ဂရုမစိုက္န႔ဲ။ အဖြားလည္း ကြ်န္မကို အစာေတြ ေကြ်းလိုက္ 
တာ။ ကြ်န္မလည္း စိတ္မေကာင္းဘူး။ ကြ်န္မေၾကာင္႔ သူတို႔ကားေလး ေဆး အနီရရဲႀဲကီး 
ထူထူႀကီးန႔ဲ ေလာင္းခံရတယ္ေလ။ ေနာက္ေတာ႔ အိမ္ရွင္ ဆရာမက လူသစ္ ထပ္ေခၚ 
ရတယ္ေလ။ တန္းလို႔မရ။ ကြ်န္မ အိမ္မျပန္ရင္ မျဖစ္ေတာ႔ဘူး။ ျပႆနာက မေသးဘူး။ 
ကြ်န္မအိမ္သို႔ ျပန္ရေတာ႔ ေပ်ာ္တယ္။ ဒါေပမဲ႔ ကြ်န္မ အေမ မရွိေတာ႔ဘူး။ ဟို (ပ)အိမ္မွာ 
လုပ္တုန္း ၈လ ေလာက္မွာ အေမဆံုးပါး သြားတယ္။ မေတြ႔လိုက္ ရသလို လူေတြ ကြ်န္မကို 
မိန္းမဆိုး လို႔ သတ္မွတ္ၾကတယ္။ ကြ်န္မလည္း ဒီစကၤာပူကို ထပ္ၿပီး မလာေတာ႔ဘူး။ 
ရန္ကုန္မွာပဲ အလုပ္သြားလုပ္မယ္။ အမေတြလည္း ေျပာၾကတယ္ စကၤာပူ မွာပဲ သြားလုပ္။ 
ကြ်န္မလည္း ျပန္ေျပာတယ္ နင္တို႔ ဘာမွမသိၾကဘူး။ ကြ်န္မ (ပ)သြားၿပီး ၾကံဳခ႔ဲရတ႔ဲ 
ျပႆနာ။ ကြ်န္မရဲ႕ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္လည္း ၇လပဲက်န္ေတာ႔တယ္။ ကြ်န္မ ဘယ္လို လုပ္ 
ရမလဲ ေတြးရင္းန႔ဲ ဆုေတာင္းခ႔ဲတယ္။ ဒီည အုိအဖဘုရားသခင္ သမီးကို အေျဖ ေပးပါ။ 
အိမ္မက္ထဲမွာ ကြ်န္မ သြားရမလား မသြားရေတာ႔ဘူးလား။ အဲဒီည ကြ်န္မ ထူးထူး ျခားျခား 
အိမ္မက္မက္ခ႔ဲတယ္။ ဟိုအေ၀းမွာရွိတ႔ဲ လမင္ႀကီးက ကြ်န္မရဲ႕  ညာ လက္ဖ၀ါးေပၚမွာ 
လွည္ေနတယ္။ မိုးလင္းေတာ႔ သူမ်ားကို ေျပာျပတယ္ ေနာက္ အန္တီဂြ်န္န႔ဲ ဆက္သြယ္ၿပီး 
၁လ မၾကာဘူး ကြ်န္မအတြက္ ေခၚစာရလာတယ္။ ကြ်န္မလည္း ၀မ္းသာတယ္။ ဘုရား 
ကိုလည္း ခ်ီးမြမ္းတယ္။ အန္တီဂြ်န္ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္တယ္။ အခု ကြ်န္မ ေနခဲ႔ ရတ႔ဲ 
အိမ္(ဒု)အႀကိမ္ စကၤာပူသို႔ ထပ္လာတ႔ဲ အႀကိမ္ေပါ႔။ ခုအိမ္ ကြ်န္မအတြက္ အေကာင္းဆံုး 
အိမ္လို႔ ယူဆတယ္။ စားေသာက္ တာကအစ မခြဲျခားဘူး။ ဒါေပမဲ႔ လူ တခ်ိဳ႕တြင္ ကြ်န္မကို 
စံုစမ္းေနဆဲပဲ။ ကြ်န္မ အတြက္န႔ဲ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အလုပ္ ရႈပ္ၾကတယ္။ ဒီစာကို 
ေရးတာ (တ)အႀကိမ္ ျဖစ္သြားၿပီး။ (ပ)န႔ဲ(ဒု) အေၾကာင္း ဟိုပုဂၢိဳလ္ လည္း ရဲနဲ႔တိုင္တ႔ဲ 
အေၾကာင္း ၿပီးေတာ႔ အိမ္ျပန္ရေအာင္။ အိမ္ရွင္ေတြ ရ႕ဲကား ဒီလူရဲ႕ အၾကံအစည္န႔ဲ 
ေရးခဲ႔မိတယ္။ (ဒု)စာေရးမိခ႔ဲၿပီး ကြ်န္မ အိပ္မက္တခုမက္ခ႔ဲတယ္။ ေရေႏြး ပြက္ပြက္ဆူၿပီး 
မည္းမည္းႀကီး အဲဒီ အနီးမွာ လူတစ္ေယာက္ မွမရွိခဲဘူး။ အေစာင္႔ေတြေပါ႔ အျပစ္ရွိရင္ 
အဲဒီေရေႏြး ပြတ္ပြတ္ဆူထဲမွာ ခုန္ခ်ရတယ္တ႔ဲ။ မခုန္ခ်ရင္မရဘူးတ႔ဲ အျပစ္ ရွိတ႔ဲသူ 
အားလံုးခုန္ခ်ရတယ္။ မိုးလင္းေတာ႔ ကြ်န္မလည္း စာေျပာင္းၿပီးေရးေတာ႔မယ္။ ကြ်န္မ 
ေၾကာက္တယ္ ေရေႏြးပြတ္ပြတ္ဆူ ထဲမွာ မခုန္ခ်ရဲဘူး။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္န႔ဲ အၾကံအစည္ လည္း 
မေရးေတာ႔ဘူး။ ကြ်န္မ အိမ္ျပန္ ရေအာင္လည္း သူလုပ္တယ္ မေရးေတာ႔ဘူး။ ဘာပဲ 
ျဖစ္ျဖစ္ ဒီလူပုဂၢိဳလ္ကိုေတာ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ မျမင္ပါရေစနဲ႔ လို႔ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။ ကြ်န္မကို 

မဟုတ္တာေတြေျပာၿပီး လူေတြ ရဲေတြ ကြ်န္မအေၾကာင္း အမ်ားႀကီး ၾကားသိတယ္။ ကြ်န္မ 
ကေတာ႔ ေတာရိုင္းပန္း တစ္ပြင္႔ျဖစ္တ႔ဲ အတြက္ ေတာရိုင္းလို႔ပဲ ေျပာတတ္တယ္ေလ။ 
ဒီစာကို ေရးမိတာလည္း အရမ္း၀မ္းသာတယ္။ တကယ္လို႔သာ ဒီျပႆနာ မၿပီးေသးဘူး 
ဆိုရင္ လာမဲ့ ၂၀၁၃ ၁လပိုင္း ကုန္ခါနီးဆိုရင္ ကြ်န္မ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ရက္ကုန္ပါၿပီ။ အမိ 
ျမန္မာျပည္ကိုပဲ ျပန္ဘို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသားပါ။ ကြ်န္မက တျခား အိမ္ေဖာ္ေတြနဲ႔ မတူဘူး။ 

ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳး ၾကံဳရပါလိမ္႔။ ဘုရား 
ကိုလည္း အသီးဦးေပးတယ္။ ဆယ္ဖို႔ တစ္ဖို႔ 
လည္းထားတယ္။ ကြ်န္မ ဘာလုပ္လုပ္ လူႀကီး 
အဖိုးအဖြားေတြကို ဦးစားေပးတယ္။ ေရးခ်င္တယ္ 
အမ်ားႀကီး မေရး ေတာ႔ပါဘူး။ တေန႔ ေတာ႔ 
ဘုရားသခင္ တစ္ပါးတည္းသာ ေျဖရွင္း ႏိုင္ တယ္။ 
ေမွ်ာ္လင္႔ ေစာင္႔စားရမွာ ပဲေလ။ ဒီအထိပဲ အဆံုး 

သတ္လိုက္ၿပီး .. ေက်းဇူးတင္လွ်က္ …. ။ 
--------------------------------------- 
ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနပါတယ္ သခင္ Angel (Kalay)  
ကြ်န္မက သိပ္ဆိုးတ႔ဲ သူတေယာက္ မဟုတ္သလို အရမ္းလိမၼာတ႔ဲ သမီး တေယာက္လည္း 
မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတ႔ဲ မိသားစုက ေမြးဖြားလာတဲ႔သူ မဟုတ္သလို ပညာ 
အရည္အခ်င္း။ ပိုင္ဆိုင္မႈ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ စၾကာ၀ဠာ တခုလံုးကို ဖန္ဆင္း ပိုင္သ 
အုပ္စိုးတ႔ဲ။ ထာ၀ရ သခင္ကို ကြ်န္မ ရိုးရိုးေလး ယံုၾကည္ ကိုးစားခဲ႔တယ္။ ထိုသခင္ကို ကြ်န္မ 
ခ်စ္တယ္။ သခင္ အလိုရွိရင္ ေသဆံုးၿပီးသား လူတစ္ေယာက္ အသက္ ျပန္ရွင္ လာႏိုင္သလို 
သခင္ အလိုမရွိရင္ ေကာင္းကင္မွာ ပ်ံဝဲေနတဲ႔ စာငွက္တေကာင္ ေတာင္မွ ေျမေပၚ 
မက်ရဘူး။ ဆိုတ႔ဲ ထိုသခင္ရ႕ဲ  စကားေတြ ကြ်န္မ ယံုၾကည္တယ္။ မႆဲ ၂၄း၃၅ “ေကာင္း 
ကင္ ႏွင္႔ ေျမႀကီး မတည္ ေသာ္လည္း ငါ႔စကား တည္လိမ္႔မည္ ” တ႔ဲ။ သခင္ ကတိ 
ေပးထားတယ္ေလ။   

ကြ်န္မ ဘာဘဲလုပ္လုပ္ သခင္႔ ဆီမွာ ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံခ႔ဲတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ထို 
သခင္ဟာ ကြ်န္မရဲ႕  စကားေတြကို တခါတရံ (မဟုတ္ဘူး အျမဲလိုလို) ဥပကၡာျပဳ ေလ႔ရွိ 
တယ္။ လူတိုင္း ခံစားဖူးမွာပါ။ ကိုယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ယံုၾကည္ ကိုးစားရတဲ႔ သူ တေယာက္ ရဲ႕   
ဥပကၡာေတြကို ရရွိခ႔ဲအခါ အသေဲတြ ကြဲေၾကတတ္ၾကပါတယ္။ ကြ်န္မလဲ ထိုသခင္ ေၾကာင္႔ 
အသေဲတြ မၾကာခဏ ကြဲေၾကခဲ႔ရတယ္။ သခင္ ပစ္ထား ရက္တယ္ ဆိုၿပီးေတာ႔ေလ။ မိသား 
စု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ကိုယ္တခါမွ မေရာက္ဖူးတ႔ဲ ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးမတူ၊ ဘာသာမတူ၊ 
အသြင္ခ်င္း မတူတ႔ဲ စကၤာပူႏိုင္ငံႀကီးမွာ အိမ္ေဖာ္ လုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ႔ဲတယ္။ သခင့္ဆီမွာ 
ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံခ႔ဲတယ္။ ၃ႏွစ္ ေနႏိုင္ဖို႔ေပါ႔။ ဒါေပမဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ နည္းပါးတဲ႔ မိသားစု 
ေတြမို႔ ကြ်န္မ ၁ႏွစ္တည္းန႔ဲ ျမန္မာျပည္ ျပန္သြားခဲ႔တယ္။ ၁ႏွစ္ပတ္လံုး ကြ်န္မ ေန႔ရက္ 
ေတြကို ပူေလာင္တ႔ဲ မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ ျဖတ္သန္းခ႔ဲရပါတယ္။ ကြ်န္မ သိပ္ခ်စ္တ႔ဲ ကိုးစားတဲ႔ 
သခင္ ဘယ္နားမွာ ေရာက္ေနသလဲ ဆိုၿပီးေတာ႔ ကြ်န္မ ေန႔စဥ္ ဟစ္ေအာ္ခ႔ဲ တယ္။  

ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္ေရာက္လာခဲ့တယ္။ အခု ၁၀လ အတြင္းမွာေပါ႔။ အိမ္ရွင္ေတြက 
မယံုၾကည္တ႔ဲ သူေတြမို႔ ကြ်န္မရဲ႕  က်မ္းစာအုပ္ကို ျမင္တ႔ဲ အခါမွာ “ At home you can’t 
read bible” လို႔ တားျမစ္ခ႔ဲတယ္။ ကြ်န္မ တိတ္ဆိတ္စြာ မ်က္ရည္က်ခဲ႔တယ္ သခင္။ 
အလိုေတာ္က ဘာလဲလို႔ ေမးခဲ႔တယ္။ ႏွိမ္႔ခ်စြာ အသက္မရွင္တတ္တ႔ဲ ကြ်န္မရဲ႕ စရိုက္န႔ဲ 
ေမာက္မာတဲ႔ အဖြားရဲ႕ၾကားမွာ ေန႔တိုင္းလိုလို ပဋိပကၡေတြ ရွိေနခဲ႔တယ္။ အဖြားရဲ႕  
လက္သံုး စကားျဖစ္တ႔ဲ “You are my maid, you are my servant” ဆိုတ႔ဲ အသံ 
ၾကားရတိုင္းလဲ ကြ်န္မ ႏွလံုးသား နာက်င္ခ႔ဲရတယ္။ တျဖည္းျဖည္း က်မ္းစာနဲ႔ ေ၀းလာသလို 
ဆုေတာင္းဖို႔လည္း ပ်င္းလာခဲ႔တယ္။ ကြ်န္မရဲ႕  ၀ိညာဥ္ဟာ ေရငတ္ေနတဲ႔ သမင္လို။ အခ်ိန္ 
နာရီေတြက ကြ်န္မ အတြက္ ပူေလာင္လွပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕  လက္ေခ်ာင္းေတြလဲ မၾကာ 
ခဏ ဆိုသလို လက္သည္းရင္းမွာ နာက်င္မႈေတြနဲ႔ လက္သည္းေတြ တျဖည္းျဖည္း 
မဲလာတယ္။ မထင္မွတ္ပဲ။ ဘယ္ဘက္ လက္မ လက္သည္း ကြ်တ္သြားခ႔ဲတယ္။ အခု 
ညာဘက္ လက္မမွာ အရမ္းကို နာက်င္ကိုက္ခမဲႈ ကြ်န္မ ခံစား ေနရတယ္။ လက္သည္း 
တြင္းမွာ ျပည္တည္ ေနသလို လက္မ တခုလံုး နီရဲေယာင္ကိုင္းၿပီးေတာ႔ တေတာင္ဆစ္မွာ 
တဆစ္ဆစ္ နာက်င္တ႔ဲ ေ၀ဒနာကို ခံစားရတယ္။ မနက္ျဖန္ စေနေန႔ေလ။ တအိမ္လံုးရဲ႕  
အိပ္ယာခင္းဖံုးေတြ ေစာင္ေတြ ေလွ်ာ္ရမယ္။ Hand Wash ေပါ႔ ။ မႆဲ ၆း၃၄ မနက္ျဖန္ဖုိ႔ 
မစိုးရိမ္ၾကႏွင္႔ ဆိုတ႔ဲ သခင္ရဲ႕  စကားကို ကြ်န္မ ေမ႔ေလ်ာ႔သြားခဲ႔တယ္။ လက္က နာက်င္တ႔ဲ 
ေ၀ဒနာေတြထက္ ရင္ထဲမွာ ပိုနာက်င္ မိတယ္။ သခင္ ကြ်န္မကို လ်စ္လ်ဴရႈထားၿပီေလ။ 
ကြ်န္မရဲ႕  အေတြး ထဲမွာ သခင္က ဆိုးသြမ္းတ႔ဲ သူေတြကို ပိုခ်စ္တယ္ဆိုရင္ ကြ်န္မ 
ဆိုးသြမ္း ပစ္လိုက္မယ္။ ကြ်န္မ သခင္ မႀကိဳက္တာေတြ တခုၿပီး တခု လုပ္ပစ္လိုက္ရင္ေရာ 
သခင္က ကြ်န္မကို ၾကည္႔မလား ဆုိၿပီး တေန႔လံုး ေလွ်ာက္ေတြးေနခဲ႔တယ္။ ညေရာက္ေတာ႔ 
အိမ္ရွင္မက စာ တေစာင္ေပး လာတယ္။ ဖြင္႔ဖတ္လိုက္ေတာ႔ ညီမ ၀မ္းကြဲ ပို႔လိုက္တ႔ဲ ညစဥ္ 
ခြန္အားနဲ႔ သခင္႔စကား စာေစာင္ ျဖစ္ေနတယ္။ သခင္႔စကား စာေစာင္ကို ကြ်န္မ ဖတ္လိုက္ 
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ေတာ႔ မ်က္ရည္ က်လာတယ္။ ဒီစာေစာင္က ကြ်န္မအတြက္ မွန္တခ်ပ္ ျဖစ္ေနခဲ႔တယ္။ 
ကြ်န္မရဲ႕  အားနဲ ခ်က္ေတြကို ျပန္ျမင္လာတယ္။ တဏွာန႔ဲ ပါ၀ါထဲက “သခင္န႔ဲ တည္တ႔ဲ 
ေက်ာက္ေဆာင္ဟာ လိႈင္းပုတ္တိုင္း ၿပိဳမသြားဘူး” တ႔ဲ။ အထင္န႔ဲအျမင္ထမဲွာ လူ႕ အၾကံ 
အစည္န႔ဲ ဘုရားရဲ႕  အၾကံစည္ေတြ မတူတာကို ျပန္ဖတ္မိေတာ႔ ကြ်န္မ အေတြးေတြ 
ခံယူခ်က္ေတြ မွားေနတာ သတိထားမိလာတယ္။ ကြ်န္မတို႔ မခံႏိုင္တ႔ဲ စံုစမ္း ေႏွာက္ယွက္ 
ျခင္းကို သခင္ မေပးဘူးဆိုတာ အသစ္တဖန္ ဆင္ျခင္မိတယ္။ ေယရမိ ၃၁း၁၃ 
၀မ္းနည္းျခင္း ခံရေသာ ေနာက္ စိတ္ သက္သာရႊင္လန္းျခင္း အေၾကာင္းကို ငါျပမည္ ဆိုတ႔ဲ 
က်မ္းပိုဒ္ေတြ။ ကြ်န္မ အတြက္ ခြန္အားသစ္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ တကယ္ေတာ႔ ကြ်န္မက 
ႏႈတ္ဖ်ားကေန သခင္ သခင္လို႔ ေအာ္ေခၚၿပီး လူက သခင္န႔ဲ ေ၀းေနရာကို ေျပးေနမိတယ္။ 
ခြင္႔လႊတ္ပါ သခင္။ အဒဲီ ညမွာဘဲ ကြ်န္မ အျပစ္ေတြကို သခင့္ဆီမွာ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ 
ခ႔ဲတယ္။ သခင္ ခြင္႔လႊတ္မွာပါ။ ေယာ၆း၃၇ ငါထံသို႔ လာေသာသူကို ငါသည္ အလွ်င္းမပယ္ 
တ႔ဲ ။ သခင္ရဲ႕  ဂတိစကား ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ေန႔ မိုးလင္းေတာ႔ ကြ်န္မရဲ႕  စိတ္ေတြ ရႊင္လန္း 
ေနတယ္။ အ၀တ္ေတြ ေလွ်ာ္ဖို႔ ျပင္တယ္။ ေယာင္ကိုင္းေနတဲ႔ ကြ်န္မရဲ႕ 
လက္ဟာ ေလ်ာ႔က် မသြားပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ အံ႔ၾသစရာ ေကာင္းတာက 
နာက်င္မႈ တခုမွ မရွိေတာ႔တာကို ကြ်န္မ သတိထား မိတယ္။ ဒီတခါ 
က်လာတဲ႔ မ်က္ရည္က ၀မ္းသာလို႔ က်တဲ႔ မ်က္ရည္ပါ။ သခင္ 
ကြ်န္မကို ပစ္မထားဘူးဆိုတာ ကြ်န္မ သိလိုက္ ရတယ္။ ေက်းဇူးတင္ 
ပါတယ္ သခင္ လို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာမိတယ္။  

ေသလုေမ်ာပါး ေဝဒနာကို ေယာဘ ခံစားရေပမယ္႔ သခင့္ 
အေပၚမွာ နဲနဲမွ မျငိဳျငင္ခ႔ဲဘူး။ ကြ်န္မ ကေတာ႔ မေျပာ ပေလာက္ တ႔ဲ 
ေ၀ဒနာေလးနဲ႔ သခင္ကို ကြန္ပလိန္း လုပ္ခ႔ဲတယ္။ ေျပာရမွာေတာင္ ရွက္ဖြယ္ပါ။ ခြင္႔လႊတ္ပါ 
သခင္လို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းပန္ မိတယ္။ ကြ်န္မအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေန႔သစ္ေတြ သခင္ 
ျပင္ဆင္ထားတယ္ ဆိုတာ ကြ်န္မ ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင္႔လာတယ္။ သခင္ ကြ်န္မကို ဥပကၡာျပဳ 
မထားဘူးဆိုတာ ခံစားမိလာတယ္။ ေဟရွာယ ၅၄း၇ သင္႔ကို ခဏသာ ငါစြန္႔သည္ျဖစ္၍ 
မ်ားစြာေသာ ဂရုဏာႏွင္႔ တဖန္ သိမ္းဆည္းဦးမည္၊ ျပင္းစြာေသာ အမ်က္ ထြက္၍ 
ခဏသာမွ် ငါမ်က္ႏွာ လႊဲေသာ္လည္း ထာ၀ရေမတၱာႏွင္႔ ကယ္မ သနားဦးမည္။  

ဒီေန႔လား မနက္ျဖန္လား။ ဘယ္ေတာ႔လဲ။ ကြ်န္မ မသိေပမဲ႔ သခင္ေပးသမွ် အရာ 
ေတြကို ေက်ေက်နပ္နပ္ ခံယူရင္း ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းရင္း ကြ်န္မေစာင္႔ေမွ်ာ္ ေနပါတယ္။                  

 (မွတ္ခ်က္။ ဘဝရဲ႕  ရိုက္ခတ္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္ဘဲၾကမ္းတမ္းပါေစ၊ သခင္႔ 
အေပၚထားတဲ႔ ကြ်န္မရဲ႕ ခ်စ္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းေတြ ယိုင္လဲမသြားဖို႔ 
ကူညီဆုေတာင္းေပး ၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။) Angel ( Kalay) 
------------------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္  ေနာ္ဧဖေရး (ရန္ကုန္) 
၁-၇-၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ကြ်န္မ ဘုရားေက်ာင္းသြားၿပီး ပြဲေတာ္စားဖို႔ အိမ္ရွင္ ဆရာမကို 
ေျပာထားပါတယ္။ အဲဒီေန႔မွာ ျဖစ္ခ်င္ေတာ႔ ဆရာမက ဗိုက္အရမ္းေအာင္႔ ေနပါတယ္။ 
၁၁း၃၀ ရွိၿပီ ဘုရားေက်ာင္းသြားဖို႔ ကြ်န္မ ဘာမွ မျပင္ဆင္ရေသးဘူး။ ခဏေနေတာ႔ သူက 
ေစ်းသြားဖို႔ ေခၚသြားပါတယ္။ ကြ်န္မ စိတ္ထဲမွာေလ ̏ဘုရားသခင္ ဘုရားေက်ာင္း သြားဖို႔ 
ဆရာမကို ဘယ္လိုေျပာရမလဲ။ လုပ္ပါအုံး။ ကူညီပါအုံး ̋ ဆိုၿပီး ဆုပဲ 
ေတာင္းေနမိပါတယ္။ လမ္းသြားရင္း န႔ဲ ကြ်န္မ ဆရာမကို ̏ ငါ ဒီေန႔ 
ဘုရား ေက်ာင္း သြားၿပီး ပြဲေတာ္ စားခ်င္တယ္။ ငါ႔အတြက္ 
အေရးႀကီးတယ္ ̋ လို႕ သူ႔ကိုဖြင္႔ ေျပာလိုက္ေတာ႔ သူက ̏ ၁၂ 
နာရီထိုးၿပီ။ ေစ်းဝယ္ ဘာဝယ္န႔ဲ နင္ သြားလို႔ မွီပါ႔ မလား ̋ 
လို႕ျပန္ေမးေတာ႔ ကြ်န္မက ̏ရတယ္။မွီတယ္ ̋လို႔ ျပန္ေျဖလိုက္ပါ 
တယ္။ အခ်ိန္ကို ၾကည္႔ေတာ႔ (၁) နာရီ ထိုးေနပါၿပီ။ ဆရာမက 
သိပ္မႀကိဳက္ခ်င္ဘူး။ ကြ်န္မ ကေတာ႔ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဘုရား ေက်ာင္း 
ေရာက္ေအာင္ သြားမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ၁း၃ဝ မွာ အိမ္က 
စထြက္ လာပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာေတာ႔ ဘုရားသခင္ သမီးအတြက္ ေနရာေလး တစ္ခုေတာ႔ 
ခ်န္ထား ေပးပါလို႔ ဆုေတာင္းေနမိတယ္။ ဘုရားေက်ာင္း ေရာက္ေတာ႔ ၂း၃ဝ ရွိၿပီ ဆရာ 
တရားေဟာ ေနၿပီျဖစ္တယ္။ ေနရာက ေနာက္ဆံုးမွာ ဘယ္လိုမွ ကြ်န္မ အတြက္ အဆင္ 
မေျပဘူး။ ဆရာ တရားေဟာတာကို TV  ထဲမွာပဲ ေနာက္ကေန ထိုင္ၾကည္႔ နားေထာင္ရတာ 
လံုး၀ အား မရဘူး။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ အတြင္းထမဲွာ လူ ၅ ေယာက္စာေလာက္ေနရာ 
ရွိတယ္လို႔ ေျပာေတာ႔ ဘယ္ရမလဲဲ ကြ်န္မ သြားထိုုင္ခ႔ဲပါ တယ္။ ဆရာရဲ႕  တရား 
ေဟာခ်က္က ကြ်န္မ ၀ိညာဥ္ကို ျပန္လည္ၿပီး ခြန္အားျဖစ္ေစ ပါတယ္။ ထို႔အတူ ဆရာ 
မင္းေအာင္သက္လြင္ ရိုက္ကူးတ႔ဲ “တိမ္ဖံုးေနေသာ ၾကယ္ပြင္႔မ်ား” ဗီဒီယို အေခြကို 
၀ယ္လာၿပီး ၾကည္႔တ႔ဲ အခါ မွာလည္း  တစ္ကယ္႔ကို ခြန္အား ရေစပါတယ္။ ဘုရားသခင္က 
ငါသည္ ေလာကကို ေအာင္ခ႔ဲၿပီ ဆိုတ႔ဲ အခ်က္ကေလး ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင္႔ ကြ်န္မ 
အဲဒီ အခ်က္ ကေလးကို ခြန္အားရသလဲဆိုေတာ႔ ကြ်န္မဟာ အရမ္း အားငယ္တတ္၊ 

ဝမ္းနည္းလြယ္၊ သိမ္ငယ္တတ္ၿပီး၊ စိုးရိမ္လြန္း တတ္ေသာ သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လို႔ပါ။ 
ဘုရားသခင္က အရာ အားလံုး အေကာင္းဆံုး ေတြႀကီးဘဲ ျပင္ဆင္ေပးထားတဲ႔ ၾကားကကို 
စိုးရိမ္ေနေသးလို႔ပါပဲ။ အဒဲီ အေခြေတြ ၾကည္႔ၿပီး ကြ်န္မတို႔လို အိမ္မွာ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ႔ 
သူေတြအတြက္ ၀န္တာ ထားၿပီး ဆုေတာင္း ဖို႔ကိုလည္း သိလာ ရပါတယ္။ ေယာရႈ ၁ း ၉ 
မွာလည္း အားယူ၍ ရဲ႕ရင္႔ဖို႔။ မေၾကာက္ဖို႔။ စိတ္မပ်က္ဖို႔ သြားတဲ႔ ေနရာတိုင္းမွာ 
ထာ၀ရဘုရား ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသလို ေဟရွာယ ၄၁း၁၀ အားျဖင္႔လည္း ခြန္အား 
ျဖစ္ေစခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီေန႔က ကြ်န္မကို ဘုရားေက်ာင္း ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ ေပးတဲ႔ 
အသက္ရွင္ေသာ ထာဝရ ဘုရားကို ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။ အဲဒီ ေန႔ကေတာ႔ ကြ်န္မရဲ႕ 
အသက္တာမွာ ဘာနဲ႔မွ မလဲႏိုင္တ႔ဲ ေန႔တစ္ေန႔ေလးပဲ ျဖစ္ပါ ေတာ႔တယ္ ။  

ကြ်န္မ တစ္ခါမွေတာ႔ စာေရးၿပီး သက္ေသ မခံဖူးဘူး။ သက္ေသခံခ်င္လြန္းလုိ႔ 
ဘုရားသခင္ရ႕ဲ  ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို မေျပာရရင္ မေနႏိုင္လြန္းလို႔ စာေရးၿပီး သက္ေသ 
ခံလိုက္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သက္ေသခံမယ္ ဆိုရင္ ဘယ္လိုမွ ကုန္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
အမ်ားႀကီးကို သက္ေသခံခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။  ̏ သီခ်င္း ေလးဆိုရင္း က̋ ၊ ̏ တိမ္ဖံုးေနေသာ 
ၾကယ္ပြင္႔မ်ား ̋ နဲ႕ေဆာင္းပါးေတြ၊ သက္ေသခံခ်က္ေတြ၊ ကုိယ္ေတ႔ြ ျဖစ္ရပ္ အားလံုး 
မွန္သမွ်ကို ၾကည္႔ရ၊ ဖတ္ရတာ အရမ္းကို ခြန္အား ရပါတယ္။ ကြ်န္မ တို႔လို စင္ကာပူမွာ 
အလုပ္ လုပ္ၿပီး မိတ္ေဆြ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ မိဘ အနားမွာ မရွိတ႔ဲ သူေတြ အတြက္ 
ကေတာ႔ သခင့္စကား စာေစာင္ ကေတာ႔ အဓိက မိတ္ေဆြ ျဖစ္ခ႔ဲ ပါတယ္။ စာေစာင္ 
ထုတ္လုပ္ ေပးတဲ႔ ဆရာတို႔ကို အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။      ။ ေနာ္ဧဖေရး (ရန္ကုန္)။ 
--------------------------------------- 
အခ်ိန္ေလးရိွတုန္းမွာ ဖုိးေလး(အင္းစိန္) 
ေရွးဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ သခင့္ 
စကား စာေစာင္မွာ ဘုရားသခင္အတြက္ သက္ေသခံခ်င္ေပမဲ့ 
အလုပ္ မ်ားမႈေတြနဲ႕ ပင္ပန္းမႈေတြဆုိတဲ့ အေၾကာင္း ျပခ်က္ 
ေတြေၾကာင့္ က်မ သက္ေသ မခံႏုိင္ခ့ဲပါ ဘူး။ ̏ ဘုရားသခင္အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ 
မရိွဘူး̋ (ဘုရား သခင္ကုိ ဆင္ေျခ မေပးနဲ႕)  ဆိုတဲ့ ဆရာ မင္းေအာင္သက္လြင္ရဲ႕ 
စကားေလးဟာ ပ်င္းရိေနတဲ့ ႏွလုံးသားေလးကို ေျပာင္းလဲ ေစခဲ့ပါတယ္။ က်မ 
အလုပ္အားတ့ဲအခ်ိန္မွာ သူငယ္ခ်င္း ေတြန႕ဲ စကားေျပာ အတင္းေျပာ။ ဒါမွမဟုတ္ 
ပင္ပန္းမႈေတြအတြက္ အနား ယူပါတယ္။ ညနက္မွ အိပ္ရတဲ့ အတြက္ 
တာဝန္ဝတၱရားအရ ဆုေတာင္းေပမဲ့ ႏွလုံးသားနဲ႕ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မေတာင္း ခ့ဲပါဘူး။ 
မုိးလင္းလာေတာ့လဲ ေစာေစာထၿပီး ကေလးေတြ ေက်ာင္းသြားဖို႕အတြက္ ျပင္ဆင္ 
ေပးရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မနက္တုိင္း ဆု မေတာင္း ခ့ဲပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ က်မ 
အမွားႀကီး မွားခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ ေပးထား တဲ့ အခ်ိန္ေလးေတြကို ကုိယ့္ 
အတြက္ဘဲ အတၱဆန္စြာ အသုံးခ်ခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ့ အတြက္ ျပန္ၿပီး အခ်ိန္ 
ေပးဖုိ႕က်ေတာ့ ပင္ပန္းမႈေတြနဲ႕ က်မ အေၾကာင္း ျပခဲ့ပါတယ္။ ခုိင္မာတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
တစ္ခုကုိ က်မ ခ်ခဲ့ပါၿပီ။ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရိွေတာ့ဘဲ (ဆင္ေျခ မေပးေတာ့ဘဲ) 
ကုိယ္ေတာ့္အတြက္ အခ်ိန္ေပး မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ဖို႕န႕ဲ အခ်ိန္ေလး ရိွတံုးမွာ 
ကုိယ္ေတာ့အား ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းေနဖို႕ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ ေပးတဲ့ 
အခ်ိန္ေတြကို က်မတို႕အတြက္ အသုံးခ်ေနတဲ့ အထကဲေန ကိုယ္ေတာ့ အတြက္ 
အခ်ိန္ေလး ျပန္ေပးႏုိင္ဖုိ႕ရန္ ႀကိဳးစားၾကပါစို႕။ သူနဲ႕ မိတ္ သဟာယဖြဲ႕ဖို႕ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တ ေနတဲ့ ကုိယ္ေတာ့္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို က်မ တုိ႕ နားလည္ေပးဖုိ႕ 
အခ်ိန္တန္ပါၿပီ မိတ္ေဆြ။ ကုိယ္ေတာ္ေပးေနတဲ့ အခ်ိန္ေလး ရိွေန တုံးမွာ 
ကုိယ္ေတာ့္အား ျပန္လည္ ခ်ီးမြမ္းၾကပါစုိ႕။     ။ ဖုိးေလး(အင္းစိန္) 
-------------------- 

ကုိယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ပါ 
ခြင့္လႊတ္ျခင္းက ဗလာနတိၳနဲ႕ ေမတၱာတရား ကင္းမ့ဲ 

ကာ အရာရာ ဥေပကၡာ ျပဳတတ္ပါလွ်က္၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႕ 
ေမတၱာ တရားေတြ ထားရိွေစဖုိ႕ မင္းႏႈတ္က တဖြဖြ ေျပာေနတာ 
ဘာေၾကာင့္မ်ားလ။ဲ ခ်စ္သူ... ကိုယ့္မ်က္ေစ့ထဲက တံက်င္ ကုိယ္ မျမင္ဘဲ၊ သူ႕ 
မ်က္ေစ့ထဲက ေျငႇာင့္ငယ္ကုိ အၿမဲ ယုိးမယ္ဖြဲ႕တတ္ပါလွ်က္၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႕ ေမတၱာ 
တရားေတြ ထားရွိေစဖုိ႕ မင္းႏႈတက္ တဖြဖြ ေျပာေနတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါရဲ႕လား ခ်စ္သူ....။  

လူတိုင္းရဲ႕ ႏွလံုးသားထက္မွာ အတၱနဲ႕ မာနေတြ ထားရွိေနသေရြ႕၊ 
ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႕ ေမတၱာတရားေတြ ရွင္သန္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး ခ်စ္သူ.။ မျပည့္စုံတဲ့ 
လူထဲက လူတို႕အားလုံး အတူတူမုိ႕၊ ငါမွန္ သူမွား အျငင္း မပြါးဘဲ။ ခရစ္ေတာ္ 
မိန္႕ၾကား ႏႈတ္ထြက္စကားကို ရင္ဝယ္ ထားရင္း၊ ခြင့္လႊတ္ ျခင္းနဲ႕ ေမတၱာတရားေတြ 
ေဝဆာေစဖို႕ ႀကိဳးစားၾကစုိ႕လား ခ်စ္သူ.....။  ။ ေရဗကၠ(U Y G) 


