
 

The LORD’S 
Word 1-113 

ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif/   trSwfpOf 113  /  ZEé0g&Dv 2011ckESpf/        pifumylEdkifiH&Sd   jrefrmc&pf,mef   

toif;awmfrsm;twGif;  tcrJh  jzefYcsd7ef          uefYowf        xkwfa0onf/ 

 
 

ocifhpum;  1 -113

 
 
 
 
 
rif;atmifoufvGifpDpOfxkwfa0onf 0dnmOfa7;7mpmapmif 

 

 
ESpfopfESifhtwl   F. Penny (mizo) 

ESpfa[mif; ukefvdk@/ ESpfopf r*Fvm qdkufa&mufvmcJh? 
aysmf&$ifESpfopf/ }udKqdkum&,f/ ESpfa[mif;&Jh tnpf/  
cGmum csvdk@/jrefqefvGef;vS/ tcsdefESifh 'Da&/ vludk rapmifhcJh? 
trSm;udk od/ trSefvrf;jyif/ tjypfr&Sd/ rdrdudk,fukd/ 
xifa,mifaeqJ/ twWESvHk;om;/ awG;awm-uHpnf/ ESvHk;om;tnpf/ 
aq;a-umum&,f/ ocifh taoG;awmf? ESpfopfESifhtwl/ ajymif;vJ ESvHk;om;/ 
tcsdef raESmif;cif/ ocifh&ifcGifodk@/ av#mufvSrf;-updk@? 
-------------------------------------------------------- 
ocifhvmcsdefeD;^yDrdkh  rav;(*sLvdkif) 
anmif;@GufavcsD waEGqD0,f/ avpdkif0Jvm a,mf@Guf0gu 
vGrf;p7maw;av; urf;cJhw,f// 
     yef;eHhar$;tD wrdk;qD0,f nDnm^zef;yuf at;a7pufu 
     usrsuf7nfrsm; xm;cJhw,f// 
ESif;aiGha0oD waqmif;qD0,f? ^rLr+efa7maxG; ava^yaoG;u 
aqG;p7mav;awG ay;cJhw,f// 
     a^ymif;a@$hcJh^yD oHk;7moDrSm udk,fhrsuf7nfwdkh 0Jvdkh v#Honf 
     ocifvmcsdef eD;^yDodvdkh… 7nfar#mfrSef;^yD; ^yifqifxm;w,f 
     ocifh tdrfawmfqD0ifEkdifbdkh&,f …   
------------------------------------------------------------------------------ 
ocifhpum;    Samuel Soe Lwin 
bmyJajymajym 'Gd[ ra&meJh/ ,Hk=unfudk;pm; ocifhpum;/ 
bmyJqdkqdk ESKwfvSefridkeJh / vufawG h,Hkpm; ocifhpum;/ 
bmyJ=uHK=uHK OD;vnf rokefeJ h / vdkufem av;pm; ocifhpum;/ 
opPmoufouf azgufvGJuif;onfh / orRmw&m;ESifh ,SOfaom ocifhpum;yif// 
----------------------------------- 
  “မ်ဳိးေစ့”   M.L (H.P.G) 
က်ခ့ဲေျမေပၚ၊ မ်ဳိးေစ့ငယ္ (တစ္ေစ့) ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္၊ အျမင္မွာ 
ျပဳစုေပးတဲ့၊ သဘာ၀တရားေၾကာင့္ အခ်ိန္တန္လာ၊ ဖူးပြင့္၊ သီးလာ……… 
     ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ စြန္႕လႊတ္သူအေသြး ေျမေပၚခၿပီး၊ ဆံုးခဲ့လည္း 
     သခင္ေက်းဇူး၊ ကတိေတာ္ေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူ၊ မ်ဳိးေစ့ျဖစ္လာ ………. 
သခင့္အဘုိ႕၊ ေပးကမ္းေသာအရာ ဘယ္အရာမွ အခ်ည္းအႏီွးမျဖစ္ 
သခင့္အတြက္၊ စြန္႕ခဲ့အသက္တာ အျမင္မွာဆံုး႐ႈံးသြားလည္း 
ဒီဘ၀အတြက္ အသက္ခ်မ္းသာ သခင္ထားခ့ဲ၊ ကတိတည္ရာ ………. 
     လူသည္ ဘုရား၌ အသစ္ျဖစ္ေနခ့ဲရင္ ပုိင္ဆုိင္ဖုိ႔ရန္အတြက္ စြန္႕လႊတ္သူျဖစ္လာ 
     ၀ိညာဥ္မ်ဳိးေစ့၊ ႀကဲခဲ့သူအတြက္ ရိတ္သိမ္းခြင့္ႀကဳံရ၊ ေရႊျပည္ေတာ္မွာ ဆုလဒ္မ်ား။ 
               ------------------------------------------------------------- 

သခင့္ထံသုိ႔   MSS (ရွမ္း/ေျမာက္) လား႐ႈိးၿမဳိ႕ 
ငယ္စဥ္ကတည္းက ေနပူ ေတာက္ေတာက္ အရိပ္မ့ဲေအာက္မွာ 
ေျမႀကီးႏွင့္ နပန္းလံုးခဲ့ရတယ္။ 
     ငယ္စဥ္ကတည္းက မိုးသည္းထဲမွာ အကာမရိွ လယ္ကြင္းထဲ ဆင္းလုိ႔  
     ႏြားနဲ႕မျခား ႐ုန္းခဲ့ရတယ္။ 
ငယ္စဥ္ကတည္းက ပညာသင္ခ်ိန္၊ ေက်ာင္းခ်ိန္လြဲလို႔ စေကာ၀ုိင္းႀကီး  
ေခါင္းေပၚတင္ခါ အရပ္တစ္ကာလည္း လွည့္လည္ခ့ဲရတယ္။ 
     ေဟာ …… 
အခုခ်ိန္ထိ အေဖ့ေ၀ဒနာ အိပ္ယာေပၚက်၊ ေမာင္ငယ္ စရိတ္ေထာက္ပံဖုိ႔ရာ  

 
 
 
 
 
 
 
 
        “စလံုး” မွာလည္း ကၽြန္နဲ႕မျခား ႐ုန္းေနရဆဲ - အရာရာတုိင္း ေက်းဇူးေတာ္ 

ခ်ီးမြမ္းခ်င္ေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံ မာရ္နတ္ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္းမႈ 
ေတြ႕ႀကဳံတုိင္း၊ ကုိယ္ေတာ့္ကုိ အျပစ္တင္ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးပါရေစ၊ 
ကုိယ္ေတာ္ေျပာေတာ့ ကုိယ္ေတာ့္သားသမီးေတြ မနာက်င္ေစရဘူးဆို ---- ။ 

------------------------------------------------------------------- 
ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး Chit Lin Lay 

ေယာ ၃း၁၆ ။ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူ အေပါင္းတုိ ့သည္ 
ပ်က္စီးျခင္းသုိ ့မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကုိ ရေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ မိိမိ၌ 
တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကုိစြန္ ့ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ ့ကုိ 

ခ်စ္ေတာ္မူ၏။  
အလြန္ ခ်မ္းေအးျပီး ႏွင္းမုန္တိုင္းမ်ား အဆက္မျပတ္ တုိက္ခတ္လွ်က္ 

လမ္းေဘး ဓာတ္မီးတိုင္ မိွန္မိွန္တို႕၏ ေအာက္၌ရိွေသာ ခ်ီကာကုိျမိဳ ့၏ ေဆာင္းည 
တစ္ည။ အေအးဓာတ္တုိ႕ တစ္စတစ္စ ျပင္းထန္လာျပီး ျဖစ္သျဖင့္ လမ္းမ၌ လူ 
အသြား အလာ အလြန္က်ဲပါးလာျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လမ္းမေထာင့္ ဓာတ္မီးတိုင္ 
ေအာက္၌ ဆင္းရဲသား ကေလးငယ္တဦး ကုတ္ကုတ္ေလး ထုိင္ကာ သတင္းစာမ်ား 
ဆက္ေရာင္းေနေသးသည္။ ဆုိးရြားလွေသာ ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ ယခင္ေန႕မ်ား 
ကဲ့သုိ႕ သတင္းစာမ်ားကုိ ၾကိဳးစား၍ကုန္ေအာင္ မေရာင္းႏိုင္ေခ်။ ေမးခုိက္ခုိက္ 
တုန္ေအာင္ ခ်မ္းဧလွေသာ ဒီေဆာင္းတစ္ည အတြက္ ေႏြးေထြးေသာ ေနရာတစ္ခု၌ 
တစ္ညတာ အနားယူႏိုင္ဘို ့ေတြးေတာရင္း ခပ္လွမ္းလွမ္း၌ ရပ္ေနေသာ ရဲသားၾကီး 
တစ္ဦးဆီသို႕သြားကာ - ရဲသားၾကီးခင္ဗ်ား၊ ဆင္းရဲႏံုျခာလွ တ ဲ ့က ြ်န္ေတာ ့ အတြက္ 
တစ္ညတာ အိပ္စက္နားခုိႏိုင္ဘို႕ အေႏြးဓာတ္ကေလး ရႏိုင္မဲ ့ ေနရာေလး 
တစ္ခုေလာက္ ရိွရင္သိခြင္ ့ျပဳပါလား။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဟုိလမ္းေထာင့္ ႏွင္းေတာထဲက 
ေသတၱာ ပုံးေပၚမွာ အိပ္ရေတာ ့မယ္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကူညီပါခင္ဗ်ား။ ရဲသားၾကီးသည္ 
ထုိ ကေလးငယ္အား ေသခ်ာစြာ ၾကည့္လိုက္ျပီး`က ဲမင္းကို ေယာ၃း၁၆ သင္ေပးမယ္ 
ျပီးရင္။ ဟုိးအေဝးက ျမင္ေနရတဲ့ အိမ္အျဖဴၾကီးဆီကုိ ဒီလမ္းေလးအတုိင္း ဆင္းသြား 
ရင္ ေရာက္လိမ့္မယ္။ ဟို ေရာက္ရင္ တံခါးကို ေခါက္။ အထဲက လူထြက္လာရင္ ေယာ  
၃း၁၆ကို ဆိုျပလုိက္၊ ဒီလုိဆိုရင္ သူတုိ ့က မင္းကို အထဝဲင္ခြင့္ျပဳလိမ့္မယ္။ ရဲသားၾကီး 
ေျပာတဲ့အတုိင္း ထုိလူငယ္ေလးလည္း ေအးစက္ေနေသာ လက္အစုံနဲ႕ တံခါး သြား 
ေခါက္တယ္။ အထကဲ အမ်ဳိးသမီး တေယာက္ ထြက္လာလုိ႕ ေယာ ၃း၁၆ကို ဆုိျပ 
လုိက္တာနဲ႕ အထဲကုိ ဝင္ခြင့္ ျပဳျပီး မီးဖုိၾကီးတစ္ခုေရွမွာ ရိွတဲ့ေက်ာက္  ထုိင္ခုံ တစ္ခု 
ေပၚမွာ ထိုင္ေစျပီး မီးလွဳံေစကာ သူမ ျပန္လွည့္ ထြက္သြားတယ္။ လူငယ္ ေလးလည္း 
မီးဖုိေရွ ့မွာ ေႏြးေထြးစြာထုိင္ရင္း ထူျခားလွတဲ့ ေယာ၃း၁၆ရဲ့ အေၾကာင္းကို စဥ္းစား 
ေနမိတယ္။ တယ္လည္း ထူးဆန္းပါလား၊ ေယာ ၃း၁၆ နဲ႕ ဒီအိမ္က လူေတြနဲ႕ ဘယ္လို 
မ်ား ပတ္သက္မွဳရိွလဲ၊ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွင္းေတာထဲမွာ ေမးခုိက္ခုိက္ တုန္ၿပီး ခ်မ္းေန 
ေအာင္ေနရမ့ဲအစား ငါ့ကိုလုံျခဳံေႏြးးေထြးတဲ့ ေနရာ တစ္ခုရဘို႕ ဖန္တီး ေပးႏိူင္တ့ဲ 
အစြမ္း ရိွပါလား လုိ ့ ေတြးေနမိတယ္။ 

ခဏၾကာေတာ့ ထုိအမ်ဳီးသမီးၾကီး ျပန္ေရာက္လာျပီး ေႏြးေထြးတဲ့ အျပဳံးနဲ႕ 
လူေလး ဗုိက္ဆာေနလား။ ဟုတ္ကဲ့ ကၽြန္ေတာ္ အစာ မစားရတာ ႏွစ္ရက္ရိွျပီမုိ႕ 
စားခြင့္ ရိွရင္ အနည္းငယ္ စားခ်င္ပါတယ္။ ထုိအခါ အမ်ဳိးသမီးၾကီးသည္ အသီးအႏံွ၊ 
အစား အေသာက္ အျပည့္ျပင္ဆင္ထားေသာ မီးဖုိေခ်ာင္ရိွ စားပြဲၾကီး တစ္ခု ဆီသုိ႕ 
ဦးေဆာင္ ေခၚသြားကာ စိတ္ၾကိဳက္စားေစတယ္၊ လူငယ္ေလးလည္း ေယာ၃း၁၆ကုိ 
ေသခ်ာစြာ နားမလည္ေပမ့ဲ။ မွန္ကန္ ေသခ်ာေနတာကေတာ့ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ 
ေနတဲ့ ငါ့ကို တစ္သက္လုံး တစ္ခါမွ မစားဘူးတဲ့ ေကာင္းမြန္အရသာ ရိွတဲ့ အစား 
အေသာက္ေတြနဲ ့ဝမ္းျပည့္ဝေစတယ္၊ ေက်းဇူးတင္တယ္။ ေယာ၃း၁၆ ရယ္။ အစာ 
စားျပီးေနာက္ ေရပူေရေအး အခ်ဳိးက် ေရာစပ္ထားျပီး ေမႊးၾကိဳင္ေသာ ဆပ္ျပာ ရနံ ့ 
သင္းထုံေနေသာ အိမ္ေပၚထပ္ရိွ ေၾကြေရကန္၌ စိတ္တိုင္းက် ေရခ်ဳိးေစတယ္၊ 

trSwfpOf  ( 113)  ZEé0g&Dv  2011ckESpf "r ®'ge  ( vpOf yxr we*FaEGae Ywdkif; tcrJh jzef Ycsdonf  ) 

igh pum;udk ig wnfaprnf/  

umv tcsdef a&mufvQif oifha&SUü  

ighpum; jynfhpH kvdrfhrnf/   a, 39;16 c 



 

The LORD’S 
Word 2-113 

ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif/   trSwfpOf 113  /  ZEé0g&Dv 2011ckESpf/        pifumylEdkifiH&Sd   jrefrmc&pf,mef   

toif;awmfrsm;twGif;  tcrJh  jzefYcsd7ef          uefYowf        xkwfa0onf/ 

 
 

ocifhpum;  2 -113

လူငယ္ေလးလည္း ေရထ၌ဲ စိတ္တုိင္းက် ဇိမ္ရိွရိွ ေရစိမ္ရင္း ေတြးေနမိတယ္။ 
အ့ံဩရပါလား။ အိမ္မက္ မက္ေနသလုိဘဲ၊ ေယာ၃း၁၆ကုိ ေရေရလည္လည္ မသိေပမ့ဲ 
အေျဖ တစ္ခုကေတာ့ နံေဟာင္ညစ္ပတ္ေနတဲ့ ငါ့ကုိတကယ္ဘ ဲ သန္ ့ရွင္းေပးႏိုင္ 
တယ္။ ေက်းွဇူးတင္လိုက္တာ ေယာ ၃း၁၆ ရယ္။ 
  ထုိအမ်ဳိးသမီး ျပန္ေရာက္လာျပီး သန္ ့ရွင္းသစ္လြင္ေသာ အဝတ္ 
အစားမ်ား ေပးကာ၊ ႏူးည့ံလွတဲ့ ေမြ ့ယာ၊ ေစာင္၊ သန္ ့သန္ ့ျပန္ ့ျပန္ ့ ျပင္ဆင္ 
ထားေသာ အိပ္ခန္းတစ္ခုထဲသို ့ေခၚေဆာင္သြားကာ ၾကမ္းရွရွ ပါးျပင္ကို ညင္သာစြာ 
နမ္းရင္းက ေကာင္းေသာ ညပါ။ လူကေလး ေရ။ ဟုေျပာကာ မီးပိတ္ရင္း အခန္းထဲမွ 
ထြက္ခြာသြားသည္။ လူကေလးဟာ ဇိမ္ရိွလွတဲ့ ေမြ ့ယာထက္မွာ လဲွေလ်ာင္းရင္း 
အျပင္ဘက္ကုိ လွမ္းၾကည့္လုိက္တယ္။ ``အုိး… အျပင္မွာ ႏွင္းမုန္တုိင္းေတြ တအား 
ျပင္းထန္ ေနပါလား``အကယ္၍ ငါသာ ေယာ၃း၁၆ ကုိမရခဲ့ရင္ ဒီည ငါ့ဘဝက မေတြး 
ရဲစရာဘဲ၊ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေယာ၃း၁၆ က အစာငတ္ျပီး ေနစရာ မရိွတဲ့ ငါ့ကို ေၾကာက္ 
စရာ ေကာင္းတဲ့ ႏွင္းမုန္တိုင္းက ကာကြယ္ျပီး သာယာ ေႏြးေထြးတဲ့ အိပ္ရာထဲထိ 
ပုိ႕ေဆာင္တဲ့ တန္ခုိး ရိွတယ္။ မုိးလင္းတဲ့အခါ ထုိ အမ်ဳိးသမီးၾကီးက မေန႕ညက 
စားခဲ့ဖူးတဲ့ စားပြဲၾကီးဆီ ေခၚေဆာင္သြားျပီး အစားအစာေတြ စားေစျပန္တယ္။ ျပီးမွ 
မီးဖုိေရွ႕ ထုိင္ခုံဆီသြားၾကျပီး၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ ေလသံျဖင့္ ``ေယာ၃း၁၆ ကို မင္း 
နားလည္သလား`` ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ပါဘူး၊ လြန္ခ့ဲတဲ့ ညက ရဲသားၾကီးတစ္ဦးက 
ဒီ ေယာ၃း၁၆ ကုိသင္ေပးျပီး အသုံးျပဳဘို႕ေျပာလုိ႕ဘဝမွာ ပထမဆုံး ၾကားခဲ့ရျခင္း 
ပါ။``ထို႕ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးၾကီးက က်မ္းစာအုပ္ ဖြင့္ကာ ေယာ ၃း၁၆ရဲ ့ နက္နဲတ့ဲ 
အေၾကာင္းနဲ႕ ေယရွဳဘုရား အေၾကာင္းကုိ ေသခ်ာစြာ ရွင္းျပလိုက္တယ္။ ထုိအခ်ိန္ 
မွာပင္ လူငယ္ေလးသည္ မီးဖုိရဲ႕ေရွ႕မွာဘ ဲ ေယရွဳ ဘုရားကို ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ သခင္ 
အျဖစ္ နွလုံးသားႏွင့္ ဘဝ တစ္ခုလုံးမွာ ယုံၾကည္လက္ခံ လုိက္တယ္  တကယ္ေတာ့ 
ေယာ၃း၁၆ က ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ ငါ့ဝိညာဥ္ကို လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ ေပးလိုက္တာဘဲ။ ငါ့ 
စိတ္ေတြ ရႈတ္ေထြးေနဆဲပါလား။ အဘဘုရား သခင္ဟာ သူ႕ရဲ႕ အခ်စ္ဆုံး သားေတာ္ 
ေယရႈကုိ ဤေလာကသုိ ့ ေစလႊတ္ျပီး အျပစ္ရိွတဲ့ ငါတုိ ့အတြက္ ဘာေၾကာင့္ အေသခံ 
ေစတာလဲ။ ေယရႈဘုရားဟာလည္း ဘာျဖစ္လုိ ့မ်ား ဒီကိစၥကို လက္ခံခ့ဲတာလဲ။ 
ေလွာင္ေျပာင္ ဟားတိုက္ ရယ္ေမာ ျပက္ရယ္ျပဳခံျပီး မရႈမလွ ခံစားကာ ျပင္းထန္တဲ့ 
ေဝဒနာေတြကို ၾကိတ္ မိွတ္ကါ ခံစားရင္း အေသခံခ့ဲတဲ့ ေယရႈဘုရားကုိ ၾကည့္ျပီး 
ေကာင္းကင္ ဘုံက အဖဘုရားနဲ႕ ေကာင္းကင္တမန္ေတြ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ 
ပူေဆြး ေသာက ေရာက္ၾကမလဲ။ ေယရႈရ့ဲ ေဝဒနာေတြကုိၾကည့္ရက္ႏိုင္ပါ့မလား။ 

အသက္ေတာ္ စြန္႕သည့္တိုင္ေအာင္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္နာရီ အထိ ဘာ 
ေၾကာင့္ ငါတုိ႕ကုိ ခ်စ္တာလဲ။ ဘာေၾကာင့္မ်ား လူသားေတြအေပၚ စိတ္ မနာႏိုင္ 
တာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ေမတၱာ ၾကီးမားရတာလဲ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒီလုိ ေပးဆပ္ မႈ 
ေတြဟာ တို ့လသူားေတြကုိဘယ္ေလာက္ခ်စ္တယ္ ဆုိတာရယ္။ ဖန္ဆင္း ထားတ့ဲ 
လူသား ေတြရဲ႕ အသက္ကုိ ဘယ္ေလာက္ တန္ဘိုးထားတယ္ဆုိတာ ထင္ထင္ ရွားရွား 
ေတြ႕ျမင္ရတယ္။ တုိ႕တေတြအားလုံး ေရႊျပည္ေတာ္မွာ ထာဝရ ေပွ်ာ္ရႊင္ စံျမန္း 
ႏိုင္ဘို႕အတြက္ ဆိုတာ ေသခ်ာသြားျပီ။ ။ 
(ဝန္ခံခ်က္။ Internet မွေရးသူနာမည္ မပါေသာ ေဆာင္းပါးအား ဆီေလွ်ာ္စြာ 
ဘာသာျပန္ ဆိုပါသည္။။)     Chit Lin Lay 
------------------------------------------------------------------------------------ 

``ဖန္းဆင္းရွင္ႏွင့္ ဘယ္လိုေတာ္သလဲ´´ 
`အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးကုိ ဖန္ဆင္း 

ေတာ္မူ၏´ က ၁း၁ 
`အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရိွ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း ဘုရား 

သခင္ ျဖစ္ေတာ္ မူ၏´ ေယာ ၁း၁ ဒီက်မ္းခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ 
ေတာ္ဟာ ယေန႔ ယံုၾကည္သူမ်ားကုိ ဘုရားသခင္ စကားေျပာေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ကုိ ေစ့ေစ့ဖတ္မွသာ တေန႔တာ ဘုရားသခင္ ဘာလုပ္ခုိင္းသလဲ 
ဆုိတာကုိ သိၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

လူသား အားလံုးရဲ႕ အေဖဟာ ဘုရားသခင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လု 3း27 အာဒံရဲ႕ 
ဘုရား စကား နား မေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ပ်က္သြားခဲ့ 
ေပမ့ဲ ဘုရားသခင္ရဲ႕ တဖက္သတ္ ေမတၱာအားျဖင့္ သူဖန္ဆင္းတဲ့ လူအားလံုးကို 
၀ိညာဥ္ ငရဲသို႔ မသြားရေစပံုကို ဘုရားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈက က်မ္းစာ၌ ``မိမိ၌ တစ္ပါး 
တည္းေသာ သားေတာ္ ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္ 

မူ၏´´ ေယာ 3း16 သခင္ခရစ္ေတာ္ မိသဟာရ ဖြဲ႕ခြင့္ႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ ႏုိင္ခြင့္ 
ရိွခ့ဲပါတယ္။ သားသမီး ေနရာနဲ႕ အ႐ုိက္အရာကုိလည္း ျပန္လည္ ရရိွပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ``ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဆံုးမ ပ့ဲျပင္ 
ေတာ္မူသမွ်ေသာ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾက၏´´ ေရာ 8း4 ဘုရား 
သခင္ရဲ႕ သားသမီးမ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္ဟာ အၿမဲတမ္း ဆံုးမေနပံုက 
``ထာ၀ရ ဘုရားသည္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာသားကုိ ဆံုးမေတာ္မူ၏။ ႏွစ္သက္ 
ေတာ္မူေသာ သူကုိ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ၏´´ သု 3း12 

ဣသေရ လူမ်ဳိးေတြရဲ႕အေပၚမွာ ဘုရားသခင္က ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ဘယ္ 
ေလာက္ ေပးေပး၊ နိမိတ္လကၡဏာ ဘယ္ေလာက္ျပျပ သူတုိ႔ရဲ႕ စိတ္ႏွလုံးဟာ ခုိင္မာၿပီး 
အၿမဲတမ္းေဖာက္ျပန္တဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ဆုံးမေတာ္မူျခင္း၊ ေမတၱာဟာ က်မ္းစာ 
၌ ``သင္တုိ႔ကို ဖန္ဆင္းေသာသူသည္ သင္၏လင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ နာမေတာ္ကား 
ေကာင္းကင္ ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာ၀ရဘုရားတည္း။ သင့္ကို ေရြးႏႈတ္ေသာ ဣသေရလ 
အမ်ဳိး၌ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ေျမႀကီးတျပင္လုံးကို အစုိးရေသာ 
ဘုရားဟူ၍ ေခၚရၾက၏´´ ေဟ 54း5 ကၽြန္မတုိ႔ႏွင့္လည္း ဘုရားသခင္ဟာ 
ခင္ပြန္းသည္ ကဲ့သုိ႔ ရင္းႏီွးမႈမ်ဳိး၊ ပြင့္လင္းမႈမ်ဳိး အျပန္အလွန္ အလုိရိွေနျခင္း ျဖစ္ပါ 
တယ္။ 

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အသက္တာမွာ ဒီေန႔ဘုရားနဲ႕ သြားလုိက္ ေနာက္ေန႔ ကိုယ့္ဟာ 
ကုိယ္ ေနလိုက္နဲ႕ ေနရင္း ဒုကၡဆင္းရဲ၊ အခက္အခဲနဲ႕ေတြ႕တဲ့အခါၾကေတာ့ ဘုရားကိုု 
တမ္းတၾကပါတယ္။ ဒါကို ဘုရားသခင္က ``သင့္ကို စကားမွ်သာ ငါစြန္႕သည္ျဖစ္၍ 
မ်ားစြာေသာ ဂ႐ုဏာႏွင့္ တဖန္ သိမ္းဆည္းဦးမည္။ ျပင္းစြာေသာ အမ်က္ထြက္၍ 
ခဏမွ် ငါမ်က္နာ လြဲေသာ္လည္း ထာ၀ရ ေမတၱႏွင့္ သင့္ကို ကယ္မ သနားဦးမည္။´´ 
ေဟ 54း7-8 ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္မတို႔ အေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ ေမတၱာ 
ႀကီးမားသလ ဲ ဆိုတာကုိ သိႏုိင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဆီမွာ ကၽြန္မတုိ႔ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကို ဆုေတာင္းၾကပါတယ္။ ရရင္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ မရရင္ စိတ္ဆုိးတတ္ 
ၾကပါေသးတယ္။ မိတ္ေဆြနဲ႕ တန္တဲ့အရာ၊ အခ်ိန္တန္ရင္ ဘုရားက ေပးမွာမုိ႔ ခဏ 
ေစာင့္ပါလို႔ ေျပာထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တခါတေလ လံုး၀ မရတာမ်ဳိး က်ရင္ ဒီအရာ 
ဟာ ငါနဲ႕မထိုက္တန္လုိ႔ ငါရဲ႕ ခင္ပြန္းသည္ လို႕သမုတ္ျခင္းခံတဲ့ ဘုရားသခင္က 
မေပးတာ ပါလားဆုိၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းဖို႔ပါ။ 

သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဟာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ႏွလုံးသား ကုလားထိုင္ မွာ 
ထိုင္ၿပီး ခင္ပြန္းသည္ အေနနဲ႕ အုပ္စုိးမႈကို ေပးခ်င္တဲ့ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္က 
``ထိုကာလ၌ သင္သည္ ငါ့ကုိ သခင္ဟူ၍ မေခၚရ၊ ခင္ပြန္းသည္ဟု ေခၚရမည္´´ 
ေဟာေရွ 2း16။ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္မတို႔နဲ႕ ဘယ္ေလာက္ ရင္းရင္းႏီွးႏီွး ေနခ်င္ 
သလဲဆိုရင္ အထက္ပါ က်မ္းစာမ်ားကို ဆင္ျခင္ျခင္းအားျဖင့္ ``ထာ၀ရဘုရားႏွင့္ 
အကၽြမ္း၀င္၍ မိသဟာရဖြဲ႕ေလာ့ ထုိသုိ႔ ျပဳမွ ေကာင္းစာျခင္းသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ 
ေယာဘ 21း22 

ေလာကရဲ႕ ခင္ပြန္းသည္ဟာ မိတ္ေဆြရဲ႕ အသက္တာမွာ စား၀တ္ေနေရး 
ကိစၥ အ၀၀ကုိ တာ၀န္ယူထားေပးသလုိ ေကာင္းစားမႈကုိေပးလိုၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
မိတ္ေဆြတုိ႔ရဲ႕ အသက္တာ မွာလည္း ခင္ပြန္းသည္တုိ႕ကို အားကိုးသလုိ ဘုရားကို 
အားကုိးဖို႔၊ ခိုလႈံဖုိ႕၊ ဘုရားရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ေစ့ေစ့ ၾကည့္ၿပီး သူေျပာေသာ စကားကုိ 
နားေထာင္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြ အသက္တာမွာ ဘုရားသခင္ လုိခ်င္တဲ့ အခ်က္ 
ႏွစ္ခ်က္က။ (၁) ခင္ပြန္းသည္ကဲ့သုိ႔ ရင္းႏီွးမႈ အုပ္စုိးျခင္းကို ေန႔စဥ္ ဝန္ခံျခင္း။ (၂) သား 
သမီးကဲ့သုိ႔ နာခံမႈ၊ လုိက္နာမႈ မ်ဳိးကုိ ဘုရားသခင္က အလုိရိွပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
ေမတၱာကုိ သိ၍ အႂကြင္းမဲ့ အားကုိးႏုိင္ၾကပါေစ။ အားလံုးကို ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီး 
ေပးပါေစ။   ။ (မာရာနသာ နီနီခုိင္) 

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

``သက္ေသခံခ်က္´´ (ဒီဇင္ဘာႏွင္း) 
 ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ HOME တခုမွာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ 
ရပါတယ္။ ကၽြန္မ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ဒီ HOME မွာ Promotion ရဖုိ႔ မလြယ္ဘူးလို႔ 
ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာ ဘုရားသခင္ မတတ္ႏုိင္တာ မရိွ၊ 
ဘုရားသခင္ လုပ္ရင္ မျဖစ္ႏုိင္တာ မရိွဘူး ဆုိတာ ယံုၾကည္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လ ဲ
ဆိုေတာ့ S’Pone ေရာက္ဖုိ႔ထိ တာ၀န္ယူေပးတဲ့ ဘုရားသခင္က အဆံုးထိ တာ၀န္ 
ယူမွာဘဲဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈရိွတယ္။ အဲဒါနဲ႕ မထင္မွတ္ဘ ဲ ကုိယ့္ထက္ Junior ေတြ 
တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ စာေမးပြဲေျဖၿပီး Promotion ရၾကတယ္။ ထင္တာထက္ 
ျမန္သြားတယ္၊ ကိုယ္အလွည့္ ေရာက္ေတာ့မယ္ဆုိၿပီး စိတ္ေအးလက္ေအး ေနေနတ့ဲ 
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ocifhpum;  3 -113

အခ်ိန္မွာ၊ တေန႔က်ေတာ့ Boss ကေျပာတယ္။ ဒီ HOME မွာဘယ္သူမွ စာေမးပြ ဲ
ေျဖခြင့္ မေပး ေတာ့ဘူး၊ Vacancy ရိွရင္ေတာင္ Promotion မေပးႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ 
S’Pore မွာ ၾကာၾကာေနခ်င္ရင္ (ITE) ကုိယ့္စရိတ္နဲ႕ကုိယ္ တက္တ့ဲ။ အဲဒါဘဲ Chance 
ရိွေတာ့တယ္လုိ႔ ေျပာေတာ့ အ႐ုပ္ႀကဳိးျပတ္ သလုိ ခံစားမိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ 
ကုိယ့္ အလွည့္က်မွ ဒီလိုအပိတ္ခံရတယ္။ စာခ်ဳပ္ကလည္း မၾကာခင္ ျပည့္ေတာ့မယ္။ 
(ITE) တက္ရင္လည္း ပုိက္ဆံကုန္၊ လူပင္ပန္း၊ တိုးတက္မႈမရိွ ဆုိေတာ့ ဘာလုပ္လို႔ 
ဘာကုိင္ရမွန္း မသိ။ အခန္းထဲေရာက္ေတာ့ Uniform ေတာင္ မလႏုိဲင္၊ သူငယ္ခ်င္း 
ေတြနဲ႕ ေဆြးေႏြး၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရိွေတာ့ဘူးလို႕ ခံစားရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ 
ကၽြန္မကို စကားေျပာတယ္။ (ကာလက္) တု႔ိအဖြဲ႕ ခါနာန္ျပည္ကုိ စူးစမ္းတဲ့အခ်ိန္မွာ 
(ကာလက္)က ေအာင္ႏုိင္သည္ဟု ယူသလုိ၊ ကၽြန္မ စိတ္ထဲမွာ ေအာင္ႏုိင္ 
ေကာင္းသည္ဟု စိတ္ခ်မႈတစ္ခု ျဖစ္လာေတာ့ စာေမးပြဲေျဖဖုိ႔ သြားေျပာအုန္းမယ္။ 
ဘုရားသခင္ တတ္ႏုိင္တယ္ဆုိၿပီး သြားေျပာေတာ့ Boss က ျငင္းလႊတ္လိုက္တယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ (၁) ပါတ္ မၾကာဘူး၊ Boss ကေခၚၿပီး လုိအပ္တ့ဲ 
စာရြက္ စာတမ္းေတြေတာင္းၿပီး အျမန္ဆံုး စာေမးပြဲေျဖဖုိ႔ စီစဥ္ေပးတဲ့အျပင္ 
ကုိယ့္ထက္ ေတာင္မွ သူကစိတ္ပူၿပီး ဘာလုိေသးလဲဆုိၿပီး အစအဆံုး စီစဥ္ေပးတယ္။ 
ဘုရားသခင္ ဘုန္းႀကီးပါေစ။ အဲဒါေၾကာင့္ အသက္တာမွာ လူေတြက ဘယ္ေလာက္ 
ပိတ္ပါေစေလ၊ ဘုရားသခင္က ဖြင့္ရင္ ဘယ္သူမွ မပိတ္ႏ္ုိင္ဘူးဆိုတာ လက္ေတြ႕ 
ခံစားေစတဲ့ ဘုရားသခင္အား ဘုန္းႀကီးၿပီး၊ ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္း အလံုးစံုကုိ 
ေပးအပ္ပါ၏။ ဒီ Promotion အတြက္ဘုရားကို အထူးေက်းဇူးတင္တယ္။ Seniority 
ရရင္ ဒါက ျဖစ္႐ိုး ျဖစ္စဥ္ေတြလိုမ်ဳိး ျဖစ္သြားမယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုက်ေတာ့ ကုိယ္ေတာ္ 
မပါရင္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ဆုိတာ ဘုရားသခင္က တန္ခုိးႀကီးေသာ သူ႕လက္ရာကုိ 
ျမင္ေတြ႕ခြင့္ ေပးတယ္။ ကိုယ္က ဘုရား သားသမီးဆိုေတာ့ အဆုိး ဆုိရင္သာ 
မရခ်င္တာ။ အေကာင္းစား ဆုိရင္ေတာ့ လူမ်ားထက္ အရင္ရခ်င္တယ္။ ကၽြန္မ 
အသက္တာမွာ သူမ်ားက ကိုယ့္ထက္ အရင္ ေကာင္းႀကီးရရင္ ဘယ္လုိလ ဲကိုယ္ေတာ္ 
လုိ႕ ေမးမိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္က သူမပါရင္ ဘာမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ဆုိဒါ 
ကၽြန္မကို လက္ေတြ႕ခံစားေစေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို အထူးေက်းဇူးတင္လ်က္- 

------------------------------------------------------------- 
``ထာ၀ရဘုရားကို ခိုလႈံျခင္းသည္ လူကုိခုိလႈံျခင္းထက္ သာ၍ေကာင္း၏။´´ 

ဆာလံ 118:8 ေလာကႀကီးမွာ တစ္ခါတစ္ေလ အခက္အခဲ ျပႆနာေတြ အမ်ဳိး 
မ်ဳိး ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့အခါ ကၽြန္မတုိ႔က လူကုိ အရမ္းအားကုိးခ်င္တတ္တယ္။ ကိုယ့္ဥာဏ္ 
ကုိ အမီွျပဳၿပီး ဘယ္ကေန ဘယ္လုိလုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲဆုိတာ ေတြးတတ္ၾကတယ္။ 
ကၽြန္မလည္း ဒီလုိလူေတြ ထဲက တစ္ေယာက္ အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 
 ကၽြန္မ ဘန္ေကာက္မွာ (၂၀၀၃-၂၀၀၅) ခုႏွစ္ထိ ေနခ့ဲတဲ့ အခ်ိန္မွာ 
မထင္မွတ္ဘဲ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ Scholorchip  နဲ႕ေက်ာင္းတက္ခ့ဲရပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ Second Semester မွာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အဆင္မေျပဘဲ 
အေႂကြးနဲ႕ ေက်ာင္းတက္ခ့ဲရတယ္။ ေနာက္ထက္ Semester တက္ဖုိ႔က ဘယ္လိုမွ 
မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနကုိ ေရာက္သြားတယ္။ ဒါနဲ႕ ကၽြန္မလည္း ဒီအေႂကြးေတြ 
ေက်ဖုိ႔အတြက္ Turkey မွာ ကေလးထိန္း သြားလုပ္မယ္လို႕ ဆံုးျဖတ္လုိက္တယ္။ ဒါနဲ႕ 
ကၽြန္မလည္း Turkey သြားမည့္ အစ္မ မဆုိႏူး ငွားထားတ့ဲ (၁၀)ေပ ပတ္လည္ 
အခန္းက်ဥ္းမွာ သူနဲ႕သြားေနတယ္။ သူက အရင္ထြက္သြားရၿပီး ကၽြန္မကိုေတာ့ 
ေခၚမယ့္ အိမ္ရွင္ကို Turkey မွာ  ရိွေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ က ``ထုဆန္က 
ေက်ာင္းသူ၊ ဒီအလုပ္လဲ တစ္ခါမွ မလုပ္ဖူးဘူး´´ လုိ႕ အမွန္တရား ေျပာလိုက္ေတာ့ 
ေခၚမယ့္ အိမ္ရွင္လည္း မေခၚေတာ့ဘူး။ ကၽြန္မ တူရကီ သြားမယ္ဆုိတာ 
သူငယ္ခ်င္းေတြ အားလံုးလည္းသိၿပီး ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ အခန္းက ေနာက္ထပ္ (၁၀)ရက္ 
ဆုိရင္ ျပည့္ၿပီ။ ကၽြန္မမွာ အဲဒီအခန္း ထပ္ငွားဖုိ႔ ပုိက္ဆံလည္း မရိွ။ ေနာက္ထပ္ 
(၁၀)ရက္စာ စားဖုိ႔ေသာက္ဖုိ႔ေတာင္ ေငြအလုံအေလာက္ မရိွဘူး။ အလုပ္ကလည္း 
ထြက္ ထားၿပီးၿပီ။ ဘာဆုိ ဘာမွ မရိွတဲ့ ကၽြန္မက သူငယ္ခ်င္းေတြကို အားကုိးခ်င္မိ 
တယ္။ ဒါနဲ႕ ကၽြန္မလည္း သူငယ္ခ်င္းေတြကို ဖုန္းဆက္ေတာ့ ``သူတုိ႔က တူရကီ 
မသြားေသးဘူးလား၊ ဘာလား ညာလား´´ ေပါ့။ ကုိယ္လည္း မသြားျဖစ္ေသးဘူး 
သူေ႒းေတြေခၚ ခါနီး ဒီလုိျဖစ္သြားတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို ေျပာျပလိုက္တယ္။ 
သူတို႔က အဆင္မေျပဘူး။ ပ္ုိက္ဆံလည္း မရိွဘူးဆုိၿပီး အရင္ စကားပိတ္လိုက္တယ္။ 
ကုိယ္လည္း အကူအညီ မေတာင္း ျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္မလည္း ရင္မွာ ေတာ္ေတာ္ 
Heart ထိသြားတယ္။ ဒါနဲ႕ကၽြန္မ က်မ္းစာ ဖတ္လိုက္ေတာ့ ဘုရားက ကၽြန္မကို စကား 
ေျပာတယ္ေလ။ ``ငါ့ကို ကိုးစားပါ။ ခုိလႈံပါ။ လူကို အား မကိုးပါနဲ႕´´ ဆာလံ ၁၁၈း၈ 

ကုိ ဖတ္မိလုိက္တယ္။ ကၽြန္မလညး္ဘုရားကိုပဲ အားကုိးၿပီး ဆုေတာင္းေတာ့ 
အခန္းက်ဥ္း (၁၀)ရက္ မျပည့္ခင္မွာဘ ဲ ဘုရားသခင္က တူရကီကုိ ပုိ႕ေဆာင္လိုက္ 
ပါတယ္။ ဆာလံ ၁၂၁း၁ မွာ ``ထာ၀ရဘုရားကို ခုိလႈံေသာ သူတို႔သည္ မတုန္မလႈပ္၊ 
အစဥ္အၿမဲ တည္ေသာ ဇိအုန္ေတာင္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ၾက၏။´´ 

ဆာလံ ၁၈း၃၀ မွာ ``ဘုရားသခင္ စီရင္ေတာ္မူေသာ အမႈသည္  စံုလင္၏။ 
ထာ၀ရဘုရား၏ သစၥာေတာ္သည္ အစစ္ခံ၍ တည္၏။ ခုိလႈံေသာ သူအေပါင္းတုိ႔၏ 
အကြယ္အကာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ခိုလႈံရာေက်ာက္၊ ခုိလႈံရာေနရာ ရဲတိုက္ဟာ 
ဘုရားသခင္မွ တပါး ဘယ္သူမွ မရိွပါဘူး။ ကုိယ့္ရဲ႕ အေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြလည္းသူပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္တုိ႔ ေလာကႀကီးမွာ ဘယ္လို မုန္တုိင္းၾကမ္းေတြ တုိက္ခုိက္ပါေစ 
ထာ၀ရဘုရားမွာ ခုိလႈံေနရင္ ၿပဳိလ ဲ က်ဆင္းသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ``ထာ၀ရ 
ဘုရားသခင္၏ ဂ႐ုဏာ ေတာ္သည္ အစဥ္အၿမဲတည္၏။´´ ကၽြန္မတို႔ကုိ ဘုရားသခင္ 
ဟာ မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလ မေျပာင္းမလဲတဲ့ ေမတၱာနဲ႕ခ်စ္ေနတဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ အခက္အခဲ ျပႆနာ ႀကဳံေတြ႕လုိက္တုိင္း ဘယ္သူ႕ 
ဆီကိုမွလည္း ေျပးစရာ မလိုဘူး။ အားကုိးစရာလည္း မလုိဘူး။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘ ဲ 
ကိုယ့္ဥာဏ္ကုိ အမီွျပဳၿပီး လူကုိ အားကိုးရင္ ကၽြန္မတုိ႔က reject ထိမိတတ္ပါတယ္။ 
ကုိယ့္ကုိ reject လုပ္လိုက္ ရင္း ကုိယ္က ျပန္စိတ္ မေကာင္းျဖစ္မိမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ 
ကၽြန္မတို႔ကုိ ဘယ္ေတာ့မွလည္း reject လည္း မလုပ္ဘဲ၊ ကၽြန္မတို႔ကုိ တဖက္သက္ 
ေမတၱာအျပည့္နဲ႕ ခ်စ္ေတာ္မူတဲ့ ဘုရားကိုပဲ အားကုိးၾကရေအာင္လုိ႔ ခြန္အား 
ေပးခ်င္ပါတယ္။ ။  အယ္ထုဆန္ 

----------------------------------------------------------------------------- 
ငါးသံုးေကာင္ (ပုံျပင္) 

 တစ္ခါတုန္းက ငါးၾကင္း၊ ငါစဥ္႐ိုင္းႏွင့္ အိန္ဂ်ယ္ ဆုိတဲ့ ငါးကေလး 
သံုးေကာင္ရိွတယ္။ အဲဒီအထကဲ ငါးအိန္ဂ်ယ္က အလွဆုံး ျဖစ္ၿပီး မာနႀကီးၿပီး 
ေမာက္မာတဲ့ ေလသံနဲ႕ က်န္တဲ့ ငါးႏွစ္ေကာင္ကို ဒီလုိေမးပါတယ္။ မင္းတုိ႔ကို သူမ်ား 
ဘာလုိ႕ ငါ့လို အလွ မထားခ်င္ရတာလဲတဲ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ငါးၾကင္းက ငါတို႕က 
မင္းထက္ အရမ္းႀကီးတာကုိး အလွေမြးဖုိ႔ မသင့္ေတာ္လို႔ ေနမွာေပါ့ ဟုေျဖပါသည္။ 
ငါစဥ္႐ုိင္းအား ေမးျပန္ေသာ္ ငါက မင္းလို မလွမပ အ႐ုိးေတြ ထုိးထြက္ေနတာကုိ 
သူမ်ား အလွထား ဘယ္ၾကည့္ခ်င္မွာလဲလုိ႔ အားငယ္စြာ ေျဖလိုက္တယ္တဲ့။ ထုိအခါမွာ 
အိန္ဂ်ယ္က ကိုယ့္အဆင့္ကိုေတာ့ သိသား။ ငါက အလွအပနဲ႕ျပည့္စံုတယ္ဆုိေတာ့ 
ငါ့ကို လူတိုင္းက အလွၾကည့္ဖို႔ ေမြးခ်င္ၾကတာ ဟု ၀ါႂကြားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အလွဴပြဲ 
တစ္ခု၌ ငါးၾကင္းဟာ လွပတ႕ဲ ဟင္းခြက္ထဲမွာ ေနရာယူ၍ သံုးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ 
အာဟာရႏွင့္ အတူ ျပည့္စံုတဲ့ အရသာ ေပးေသာေၾကာင့္ ေကာင္းလိုက္တဲ့ငါး ဟု 
ဂုဏ္ယူျခင္း၊ ခံရပါသည္။ ထို႔အတူ ထုိငါးၾကင္းႏွင့္ အတူ ငါးစဥ္႐ုိင္း ကလည္း 
ငါးပိခြက္ထဲ၌ ေနရာယူကာ ေကာင္းလုိက္တ့ဲငါးပိခြက္ ပါလား ဟု လူေတြရဲ႕ 
ဂုဏ္ယူျခင္းကို ခံရျပန္၏။ ထုိအခါ အလွဴရွင္က ဒီငါးပိ ေကာင္းမွာေပါ့ ငါးစဥ္႐ုိင္း 
ငါးပိေလလို႔ ျပန္ေျဖသတ့ဲ ေနာက္ဆံုး ငါးၾကင္းနဲ႕ ငါးစဥ္႐ုိင္းဟာ သူတုိ႔ ေသဆံုး 
သြားတဲ့အခါ အက်ဳိးရိွရိွ အရသာေကာင္းေကာင္းေလး ေပးသြားပါသတ့ဲ။ အိန္ဂ်ယ္ 
ငါးေလးလည္း ေသဆံုးေရာ အလွၾကည္ဖို႔ ေမြးသူက အလကား ငါး ေစ်းႀကီးေပးၿပီး 
ေမြးရတယ္။ အသက္ရွင္ဖို႔ အစာေကာင္းလည္း ေကၽြးရေသးတယ္။ ေသေတာ့လည္း 
ဘာအက်ဴိးမွ မရိွဘူး။ စားလုိ႔လညး္ မရ မစြပ္မဖြပ္နဲ႔ဆုိၿပီး အေ၀းဆုံး ေရအိမ္ထဲသို႔ 
လႊင့္ပစ္ျခင္းခံရပါသည္။ မိတ္ေဆြ ဤငါးသံုးေကာင္ အေၾကာင္း ေတြးေတာကာ 
ခြန္အားယူၾကည့္ပါ။ သင္ဟာ ဘယ္လုိ ငါးမ်ိဳးလဲ။ 

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

က်န္းမာရြင္လန္းစြာအသက္ရွင္ေနႏုိင္ျခင္း Mary (ဖ်ာပံု) 

 လူ႕သက္တန္း၏ တစ္၀က္ခရီး ေရာက္လာေသာ အခ်ိန္ကစၿပီး ဘုရားရွင္၏ 
ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္က်န္းမာရႊင္လန္းစြာ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွား 
သြားလာ ေနထိုင္ခြင့္၊ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ႏုိင္ခြင့္မ်ား ရေနေသာ 
ၾကားထဲမွ တခါတရံ ေလာကဓံ၏ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပတ္၀န္း 
က်င္ ရာသီဥတု အေျခအေနေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အမွတ္တမ့ဲ မဆင္မျခင္ 
စားေသာက္မိေသာ အစားအစာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လ်ပ္တစ္ပ်က္ ျဖစ္ေပၚ 
ခံစား ရေသာေရာဂါေ၀ဒနာေလးမ်ားခံစားရကာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္၏ ေျခစံုကုိ အႀကိမ္ 
ႀကိမ္ ေျပးဖက္ ေနရေသာေၾကာင့္ မိမိ မတတ္ႏုိင္ေသာ အမႈကိစၥ အနည္းငယ္ 
အေၾကာင္းကို သက္ေသခံခ်င္ပါတယ္။ 
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ocifhpum;  4 -113

 ကၽြန္မ၏ အသက္တာမွာ ခရီးသြားလာတာ အခက္အခဲ ေရာက္သည္ 
ျဖစ္ေစ၊ ေရာဂါေ၀ဒနာခံစားရသည္ျဖစ္ေစ၊ (ေဟရွာ ၄၃း၄-၅) ``မစုိးရိမ္ႏွင့္ ငါသည္ 
သင္ႏွင့္ အတူရိွ၏´´ ဆုိတဲ့ဂတိ စကားနဲ႕မိမိကို္ယ္ကို အားေပးေလ့ရိွပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ လည္း သိတတ္တဲ့အရြယ္ကတည္းက မေၾကာက္တတ္၊ မရြံ႕တတ္။ လူေတြ 
ကုိ သိပ္အားမကိုးတတ္တဲ့ သတိၱက အလိုလိုရိွၿပီးသား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ``အစာ လည္း 
ေဆး၊ ေဆးလည္းအစာ´´ဆုိတာ အၿမဲ ေခါင္းထဲထည့္ထားၿပီး ဒုကၡ နည္းမ်ဳိးစံု 
ေရာက္တုိင္း ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ ၀ိညာဥ္အစာျဖစ္တဲ့ ``သမၼာက်မး္စာ´´ ကုိသာ အစဥ္ 
ရြတ္ေလ့ရိွပါတယ္။  
 ဥပမာ ေရးျပရရင္ အသက္ကေလး ရလာေတာ့ စိတ္ဖိဆီးမႈဒဏ္ေတြ သိပ္ 
မခံႏုိင္ေတာ့ဘ ဲေခါင္းေတြအရမ္းကိုက္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ဆာလံ၂၃၊ ၉၁ တုိ႔ကုိရြတ္၊ ပဌနာ 
ေတာ္ကုိလ ဲ ထပ္ခါတလဲလ ဲ ရြတ္ဖတ္ရင္း ဘာေဆးမွ မေသာက္ဘ ဲ ေပ်ာက္သြားခဲ့ 
ပါတယ္။ ေဆးေသာက္မယ္ ဆုိရင္လညး္ ပဌနာေတာ္ကို ရြတ္ဆုိၿပီး၊ ဆုေတာင္းၿပီးမွ 
ေသာက္ေလ့ ရိွပါတယ္။ အျပင္းအထန္ အလူးအလဲ ခံစားေနရစဥ္ အနားမွာ ဘယ္သူမွ 
မရိွႏုိင္ေပမယ့္ ကုိယ္ေတာ္ အစဥ္ရိွေနပါတယ္။ ကူညီပါလို႔ဘ ဲ အၿမဲဆုေတာင္းတတ္ 
ပါတယ္။ လူနာျပဳစုေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ လူနာ အတြက္လည္း 
က်မ္းပုိဒ္မ်ား အၿမဲ ရြတ္ဆုိေလ့ရိွတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာရႊင္လန္းစြာ အသက္ရွင္ႏ္ုိင္ဘို႔ 
ဆင္ျခင္ေနေသာ ၾကားထဲက အမွတ္တမ့ဲ မဆင္မျခင္ စားေသာက္မိေသာ အစားအစာ 
ေၾကာင့္ ခံစားရတာေလးေတြ ေရးျပခ်င္ပါတယ္။ 
 ေန႔စဥ္ စားေသာက္ေနတဲ့ အစာေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အခန္႕မသင့္ရင္ 
ေရာဂါ ေ၀ဒနာခံစားရပါတယ္။ ရက္လြန္ေသာ အစားအစာေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသီး 
အႏံွေသာ္လည္းေကာင္း၊  တြဲမစား သင့္ေသာ အစားစာေသာ္လည္းေကာင္း စားမိရင္ 
ေခါင္းမူးမယ္၊ အန္မယ္၊ အစာ အဆိပ္သင့္သလုိ ခံစားရတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြကုိ 
သိထားေပမယ့္ ကုိယ္ေတြ႕ခံစားဖူးလာေတာ့ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ပုိၿပီးဆင္ျခင္ သတိထား 
ႏုိင္ဘုိ႕ ေရးျပဘုိ႕ အခြင့္ရိွလာတယ္။ 2009 New Year ကာလ အတြင္း ေလာက္မွာ 
ေရခဲ ေသတၱာထဲမွာ တစ္လနီးပါး ၾကာျမင့္စြာထည့္ထားတ့ဲ Vegetarian Cheese 
အနည္းငယ္ကုိ စားလို႕ ရမရအနည္းငယ္ မသိမသာေလး ျမည္းၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ 
အရသာက အခ်ဥ္ဓါတ္ ေတာ္ေတာ္ေလးေပါက္ၿပီး မစားသင့္ ေတာ့တာ သိရပါတယ္။ 
အနည္းငယ္ မသိ မသာေလး ျမည္းမိၿပီး ေကာ္ဖီမစ္စ္ ေဖ်ာ္ေသာက္ လုိက္မိပါတယ္။ 
အခ်ိန္ အနည္းငယ္အတြင္းမွာဘ ဲ ေခါင္းေတြမူးလာတယ္။ ရင္ထဲမွာ မအီမသာ 
ျဖစ္လာပါတယ္။ သံုးခါေလာက္ ေအာ့အန္လာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အျမွဳပ္ အဆင့္ထိ 
အန္မွ ဘ ဲ အစာ အဆိပ္သင့္တာ သတိထားမိလိုက္ပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္းဘ ဲ ဆားနဲ႕ 
သၾကား ဆတူ အနည္းငယ္ ေဖ်ာ္ေသာက္ကာ ဆုေတာင္းၿပီး ေသာက္လိုက္ပါတယ္။ 
တစ္သက္မွာ ပထမဦးဆုံး ဒီလိုခံစားရဘူးတာမုိ႔ ကုိယ္ေတာ္ရွင္၏ လက္ေတာ္ကုိ 
မျမင္ႏုိင္တဲ့ ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႕ၿမဲၿမံစြာ ကုိင္ရင္း ဆာလံ ၉၁ ကို ထပ္ခါတလ ဲရြတ္ပါတယ္။ 
ကယ္မည့္သူ အနားမွာ တစ္ေယာက္မွ မရိွခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ အစဥ္ရိွေနလို႕ ကူမ 
လို႔သာ သက္သာေပ်ာက္ကင္းခြင့္ကို နာရီပုိင္း အတြင္း မွာရရိွခ့ဲပါတယ္။ 
 သတိထား ဆင္ျခင္တဲ့ၾကားက ဒုတိယအႀကိမ္ အစားအေသာက္နဲ႔ ပါတ္ 
သက္ၿပီး ခံစားရတာကေတာ့ မတ္လ တုံးက ကၽြန္မ ျမန္မာျပည္ကို အလည္ ျပန္ခ့ဲ 
ပါတယ္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ တို႕စရာ မ်ားမ်ား စားတတ္တဲ့ ကၽြန္မဟာ တစ္ဘက္ရြာက 
အေဒၚရဲ႕ အိမ္မွာ ကတက္ခ်ဥ္ တုိ႔စရာ၊ ပတေဲဂါ တို႔စရာ ႏွင့္ ၾကက္သား ဆီျပန္ဟင္းကို 
ထမင္း ႏွစ္ပန္းကန္ ေလာက္ ၿမိန္ၿမိန္ႀကီး စားခ်လုိက္ပါတယ္။ စားၿပီး တေအာင့္ တနား 
ေန၊ အိမ္ကို စက္ေလွသေဘၤာေလးနဲ႕ ျပန္လာပါတယ္။ အိမ္ ေရာက္ေတာ့ အစားေတြ 
မ်ားၿပီး မအိမသာျဖစ္ေနလို႔ နာဂစ္ေဒသကုိ ယူနီဆက္က ေပးထားတ့ဲ လိေမၼာ္ကလူး 
ကုိ႔စ္ တစ္ထုပ္ ေဖ်ာ္ေသာက္လိုက္ပါတယ္။ ``ေပါ့ခ်င္လို႔ ေဆးထုိး ေဆးအတြက္ 
ေလး´´ လို႔ဆုိရာမွာဘ ဲ အဆီအဆိမ့္ေတြ အခ်ဥ္အရည္ေလးနဲ႕ ေျဖလိုက္မယ္လု႔ိ 
ေသာက္ခ် လိုက္ေပမ့ဲ ပတေဲဂါ စားထားတာကုိ သတိ မထားမိလုိက္ပါဘူး။ (၁၀)မိနစ္ 
ေလာက္အတြင္းမွာဘ ဲ ေခါင္းေတြကုိက္၊ မူးေ၀လာၿပီး စားထားတဲ့အစာေတြ အကုန္ 
အန္ထြက္ ပါေတာ့တယ္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ အေမကလဲ သူ႕ ညီမ အိမ္ကုိသြားေနတယ္၊ 
တူမ ကလည္း ဘုရားေက်ာင္းသြားတယ္။ ႀကဳံမွ ႀကဳံတတ္ပါေလတယ္။ ``ကိုယ္ေတာ္ 
ရွင္ သမီးကုိ ကူညီမ့ဲသူ ေပးသနားပါအံုးလုိ႔သာ´´ နာရီ၀က္ေလာက္ၾကာေတာ့ ညီမ 
၀မ္းကြဲ တစ္ေယာက္ အိမ္ကုိ မေရာက္ခင္ ေ၀းေ၀းကလွမ္း ေခၚပါတယ္။ ကၽြန္မ သူ႕ကုိ 
ျပန္ မထူးႏုိင္ပါဘူး။ သူကၽြန္မ အနားေရာက္မွဘ ဲ အကူအညီေတာင္း ႏုိင္ပါတယ္။ 
အေမလည္း မၾကာခင္ ျပန္ေရာက္ကါ။ ညီမကို ဧကရာဇ္ျမစ္ ေသြးခုိင္းၿပီး က်မ 
ကုိတိုက္ပါတယ္။ စိတ္ထဲကေန ဘာမွကို မရြတ္ဆို ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ခံစားလိုက္ 

ရပါတယ္။ အနည္းငယ္ သက္သာလာေတာ့မွဘ ဲ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းႏုိင္ၿပီး 
ထံုးစံအတုိင္း ရြတ္ေနၾက က်မ္းစာမ်ားကုိ ဆိုႏုိင္ပါေတာ့တယ္။ ညီမ ျဖစ္သူက 
ပတဲေဂါက  အခ်ဥ္နဲ႕ လံုး၀ မတည့္ဘူးလု႔ိေျပာမွဘဲ၊ ေၾသာ္ - အသက္ အႏၲရာယ္ 
ရိွႏုိင္ေပမယ့္ ကုိယ္ေတာ္ အခ်ိန္မီွ ကြယ္ကာ ေပးပါလားလုိ႔သာ - - ။ 
 အစားအစာနဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီး အထက္ပါအေၾကာင္းအရာလုိ  ျဖစ္ခ့ဲ ဘူးၿပီး 
ေနာက္ (၅)လ အၾကာမွာ ျဖစ္ပံုကေတာ့ အနည္းငယ္ ပုပ္ေနေသာ စပ်စ္သီးမွာ 
မိႈေလးေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ စပ်စ္သီးက ပထမေန႔ညက ဆရာမ ကိုယ္တိုင္ ေရေဆးၿပီး 
ပလပ္စတစ္ဘူးထ ဲ ထည့္ၿပီး ေရခဲေသတၱာထဲမွာ ထည့္ထားတာပါ။ ေနာက္တစ္ေန႔ 
ေန႔ခင္းဘက္ သူ႕သမီးေလးက စားမလို႔ ထုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ က်မ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ 
တခ်ဳိ႕အလုံးေတြ ပုပ္ေနလု႔ိ မႈိေလးေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကေလးမက အေမ ညက 
ေရေဆးၿပီးသား ထပ္ေဆးစရာ မလုိဘူးတဲ့။ ကၽြန္မက မႈိတတ္ေနတာကုိ ျပတယ္။ နင္ 
စားမိရင္ ကင္ဆာ ျဖစ္တတ္တယ္လို႔ေျပာကာ အပုပ္မ်ားကုိ သူေရွ႕တြင္ ဖယ္ထုတ္ၿပီး၊ 
မႈိ မရိွေသာ အပုတ္ (၅)လံုးေလာက္ကို သူ႕ကိုျပကာ ဒါနည္းနည္းေတာ့ ပုပ္တယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ငါစားလုိ႔ရတယ္ လု႔ိေျပာကာ။ ကၽြန္မ စားလိုက္ပါတယ္။ အခ်ိန္က Tea 
Break နားတဲ့အခ်ိန္ပါ။ မၾကာခင္မွာ ကၽြန္မ ေကာ္ဖီမစ္ ေသာက္ဖုိ႕ ေဖ်ာ္ေနတုံးမွာဘ ဲ
ေခါင္းထဲမွာ အနည္းငယ္ ရီေ၀လာပါတယ္။ ေဖ်ာ္ထားတဲ့ ေကာ္ဖီမစ္ကုိ မေသာက္ 
ေသးဘ ဲ အေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ရင္း မၾကာခင္မွာဘ ဲ စားထားေသာ စပ်စ္သီး 
ေလးမ်ား အန္ထြက္လာပါတယ္။ မၾကာခင္ အစာေခ်ရည္ ခါးခါးမ်ား ႏွစ္ခါေလာက္ 
ထပ္အန္ပါတယ္။ သိရလိုက္ၿပီ။ အစာ အဆိပ္သင့္ျပန္ၿပီလို႔။ ခ်က္ခ်င္းဘ ဲ ဆားနဲ႕ 
သၾကား အနည္းငယ္ ဆတူ ေရာေဖ်ာ္ကာ ``ဤေဆးသည္ ကုိယ္ေတာ္ ဘုန္းတန္ခုိး 
ရိွျခင္းျဖင့္ သမီး ခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစမည္ဟု ယုံၾကည္ပါ၏ 
နာမေတာ္ျမတ္ကုိ အမီွျပဳ၍ ေသာက္သုံးပါ၏ လုိ႔ဆုေတာင္းကာ ေသာက္ပါတယ္။ 
ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အအန္ရပ္ၿပီး ေခါင္းမ်ားမူးေ၀ကာ ခံစားရပါတယ္။ ဆက္လက္ 
ၿပီး သက္သာႏုိင္ဘု႔ိ ဆိုေနက် က်မ္းပုဒ္မ်ားဆိုရင္း ညေနစာေတာင္ မစားစရာ မလုိဘ ဲ
ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္ႏုိင္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္မွာ ရႊင္လန္းစြာ ႏုိးထ 
ႏုိင္ခ့ဲပါတယ္။ 
 ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ဟာ အေသြးအသား၊ အ႐ုိးအေၾကာေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္း 
တည္ေဆာက္ ထားၿပီး၊ ရပ္တည္ အသက္ရွင္ေနႏိုင္ဘုိ႕အတြက္၊ အသဲႏွလံုး၊ ေက်ာက္ 
ကပ္၊ အဆုတ္၊ အစာအိမ္၊ ဆီးအိမ္ စတ႕ဲ အဂၤါအစိတ္အပိုင္း အသီးသီးက 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္မ်ဳးိစီအားျဖင့္ က်န္းမာရႊင္လန္းစြာ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ႏုိင္ၾက 
တာပါ။ ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ရိွလာရင္ေတာ့ ေရာဂါ ေ၀ဒနာ 
တစ္ခုစီကုိ ခံစားရပါၿပီး ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဆီးနဲ႕ 
ပတ္သက္ၿပီး လြန္ခ့ဲေသာ (၁၅)ႏွစ္ေလာက္က ႀကဳံေတြ႕ခ့ဲရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလး 
အားျဖင့္ လည္း သက္ေသခံခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္တုံးက က်မရဲ႕ အစ္မႀကီး 
လက္က်ဳိးလို႔ ရန္ကုန္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ အ႐ုိးအထူးကု ေဆး႐ံုႀကီးမွာ ေဆး႐ံုတက္ရလို႔ 
က်မက လူနာေစာင့္ေနပါတယ္။ က်မ အသက္(၂၀) ၀န္းက်င္ဆိုေတာ့ က်န္းမာေရး 
လည္း ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းပါတယ္။ အမွတ္မထင္ တစ္ညမွာေတာ့ မအိပ္ခင္ က်မ 
ဆီးသြားတဲ့ အခ်ိန္ သြားလို႕မရဘ ဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အခ်ိန္က ည(၉း၀၀)နာရီ 
ေလာက္ဘဲရိွပါေသးတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုံးက ကၽြန္မ က်န္းမာေရးအေၾကာင္း သိပ္ 
မေလ့လာထားေသးပါဘူး။ ဒါနဲ႕ ကၽြန္မ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ရင္ ဆီးမ်ားမ်ား 
သြားလုိ႕ရမယ္ထင္ကာ ေသသန္ရ 1000ml ေသာက္လုိက္ ပါတယ္။ ဆီးအုိးမွာ ထိုင္ၿပီး 
က်ဳိးစား ေပါက္တယ္။ ဘယ္လိုမွ မရဘူး။ ဆီးအိမ္ထဲမွာ ဆီးေတြ အရမ္း မ်ားေနတာ 
ခံစားရတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ ညတစ္နာရီ ေရာက္ေတာ့ ဟန္ပံု မေပၚလုိ႔ သူနာျပဳဆရာမက 
လာစမ္းသပ္ေပးၿပီး ဆီးခ်ဴေပးပါတယ္။ ဆီးေတြ ဆီးအုိး အႀကီး တစ္လံုး အျပည့္ပါဘဲ။ 
ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္ႏုိင္ၿပီး ေနာက္ေန႕မနက္ မုိးလင္းမွာ ေတာ့ ကၽြန္မ အိပ္ယာထ 
ဆီးသြားလို႔ရပါတယ္။ အလံုအိမ္ကုိျပန္ၿပီး အက်ဳိး အေၾကာင္း ေျပာျပဘုိ႕ အစ္မဘုိ႕ 
မနက္စာ ျပင္ၿပီး ျပန္ခ့ဲပါတယ္။ ဆင္မင္းေစ်းမွာ ေဆးကုလားမ၊ ေက်ာက္ဖ႐ံုသီး 
သၾကားတုိ႕ ဆီးေကာင္းဖု႔ိ ေသာက္မယ္ဆုိၿပီး ၀ယ္တယ္။ ဒုတိယ အႀကိမ္ ဆီးသြား 
ခ်င္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ဆီးသြားလုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ဒီလုိနဲ႕ ဘာမွ မေသာက္ ရေတာ့ဘ ဲ
ညေန(၄း၀၀)နာရီ ေဆးခန္းဖြင့္မ့ဲ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနပါေတာ့ တယ္။ ဆရာဝန္က 
အရည္မ်ားမ်ား မေသာက္ခုိင္းေပမယ့္ ေဆးတလံုးသာ ထုိးေပးၿပီး အိမ္ေရာက္ရင္ 
ဆီးသြားလို႔ ရပါၿပီလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ အိမ္ေရာက္ေတာ့လ ဲ သြားလုိ႔ မရပါဘူး။ 
ဆီးခ်ဴဘို႔ အိမ္ေဘးအိမ္က သူနာျပဳ ဆရာမႀကီး ျပန္လာခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ေန ရပါတယ္။ 
ဆီး မသြားႏုိင္တာက လြဲလုိ႔ နာက်င္ကုိက္ခဲမႈ လုံး၀ မခံစားရပါ ဘူး။ ည(၈း၀၀)နာရီ 
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ocifhpum;  5 -113

ဆရာမႀကီး ျပန္လာခ်ိန္မွ ဆီးလာခ်ဳေပးၿပီး သက္သာ သြားျပန္ ပါတယ္။ တစ္ညေနလုံး 
အစာမစား၊ ေရမေသာက္ခ့ဲတဲ့ အတြက္ ေနာက္ေန႕ မနက္ မုိးလင္းခ်ိန္မွာ ဆီးသြား 
ခ်င္စိတ္လ ဲ မရိွပါေတာ့ဘူး၊ မနက္စာ စားေသာက္ၿပီး (၁၀း၀၀)နာရီ ေက်ာ္ေလာက္ 
မွာေတာ့ ဆီးသြားခ်င္ေပမယ့္ သြားလုိ႔မရ ျဖစ္လာျပန္ပါ တယ္။ ဆီးအိုးေပၚမွာ ထုိင္ၿပီး 
ဆီးသြားႏုိင္ဘု႔ိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကဳိးစားတဲ့အတြက္ ခါးထဲမွာ ထံုက်င္သလုိ 
ဆီးခံုမွာလ ဲေအာင့္သလုိေတြ ခံစားလာရပါတယ္။ ေန႔လယ္ တစ္နာရီေလာက္မွာေတာ့ 
ေတာ္ေတာ္ေလး အလူးအလဲ ခံစားလာရပါတယ္။ အလံု အ.ထ.က(၁)၀င္း ကရင္ၿခံမွာ 
ဆုိေတာ့ အေနာက္ပုိင္းေဆး႐ံုနဲ႕ နီးနီးေလးပါ။ ကၽြန္မ ေယာင္းမ က်မ္းစာေက်ာင္း 
ဆရာမ ေနာ္လြယ္ေဖါ ကေတာ့ အိမ္မွာလ ဲ အစ္ကိုက မရိွဘူး၊ အေဆာင္က 
ေက်ာင္းသား သြားေခၚၿပီး ေဆး႐ံုသြားဖုိ႔ ေျပာပါတယ္။ က်မ ပ႒နာေတာ္ကုိသာ ထပ္ခါ 
တလဲလ ဲ ရြတ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုံးက အိမ္မွာ အၿမဲ နားေထာင္ေနၾက ေတးဆို 
၀ီးလ္ဖရက္ရဲ႕ ``ခ်စ္သမီး မစုိးရိမ္ႏွင့္ တို႔လွ်င္ ခ်မ္းသာ ရမည္´´ အဲဒီ စာသားေလး 
ကုိသာ နားထဲမွာ ၾကားၿပီး ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ေသြးသြန္ အနာစြဲေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးကုိ 
သတိရကာ (မ ဲႆ ၉း၂၂) ကုိသာအားယူကာ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း အျပည့္နဲ႕ 
တုိ႔ထိခ့ဲပါတယ္။ 
 ဆရာမကေတာ့ နင္မုိ႔လို႔ ဒီေလာက္ ခံစားေနတယ္ေနာ္တဲ့။ အဲဒီေန႔ကလဲ 
Sunday ဆုိေတာ့ ေဆး႐ံုသြားလဲ ဆရာ၀န္စမ္းသပ္ဖုိ႔ အခက္အခဲရိွမွာ သိတယ္။ 
ကိုယ့္ကုိ ကူညီဘို႕ သူမ်ားေတြကိုလ ဲ ဒုကၡမေပးခ်င္ဘူး။ အဲဒီထက္ ျပင္းထန္တာက 
ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္လုံး ေသြးသြန္ အနာစြဲတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတာင္မွ သူရဲ႕ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ 
အနာ ေပ်ာက္ကင္းေသးတာဘဲ ငါက သုံးရက္ေျမာက္ဘ ဲ ရိွေသးတယ္ ငါ ကိုယ္ေတာ့္ 
ကုိ တကယ္ ယံုၾကည္တာဘဲ။ သူကယ္တင္မွာပါလုိ႔သာ စိတ္ထဲမွာ ျပင္းျပစြာ ခံစား 
ရပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ``သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သင့္အနာကုိ ၿငိမ္းေစၿပီ´´ 
ထို စကားကုိ နားထဲမွာ ၾကားေနရင္း မၾကာခင္မွာဘ ဲ ဆီးအုိးမွာ ထုိင္ရင္း 
ဆီးလမ္းေၾကာင္းမွ အရာ၀တၳဳတစ္ခု ထြက္သြားသလုိ ခံစားလိုက္ရတာ ယူပစ္လိုက္ 
သလုိ ခ်က္ခ်င္းဘ ဲ သက္သာသြားပါတယ္။ ဆီးအုိးကုိ ၾကည့္တဲ့အခါ စေလဇီးသီး 
အေစ့ အေသးစား ေလာက္ရိွတဲ့ ဘီးလပ္ေျမထုံးေတြနဲ႕ ေပါင္းစပ္ထားသလုိမ်ဳိး 
ေက်ာက္တံုးေလးနဲ႕ အတူ ေသြးစေလး အနည္းငယ္နဲ႕ဆီး အနည္းငယ္ကို ေတြ႕ရပါ 
တယ္။ မီးဖုိထဲမွာ ညေနစာ ျပင္ဆင္ေနေသာ ဆရာမကုိ လွမ္းေခၚၿပီး ငါ့ကုိ လာၾကည့္ပါ 
ငါ ေကာင္းသြားၿပီလို႔ ကရင္ဘာသာနဲ႕ လွမ္းေျပာလုိက္ပါတယ္။ သူလ ဲ အခန္းထ ဲ
၀င္လာၿပီး ဘုရားရွင္ နင့္ကိုကူညီမစတယ္လို႔ ကရင္ဘာသာျဖင့္ ျပန္ေျပာပါတယ္။ 
ကၽြန္မကို ေတာ္ေတာ္သတၱိ ေကာင္းတာဘ ဲတခ်ဳိ႕သူေတြသာဆုိရင္ ေဆး႐ံုေျပးၿပီလို႕ 
ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္မလ ဲ``ခ်စ္သမီး မစုိးရိမ္ႏွင့္ တို႔လွ်င္ ခ်မ္းသာရမည္´´ သီခ်င္းေလး 
ဆိုျပလိုက္ပါတယ္။  အဲဒီလိုခံစားခဲ့ရဘူးတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဟာ 
က်မတုိ႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အနာေရာဂါကုိ ကင္းၿငိမ္း ေစတယ္ ဆိုတာကုိ ပုိမုိ 
ယံုၾကည္ၿပီး ေရွ႕ဆက္အသက္တာမွာ ကိုယ္ေတာ္ဟာ အနာေရာဂါကုိ ၿငိမ္းေစႏုိင္တဲ့ 
အတြက္ ကုိယ္ေတာ္ကို စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ကုိးစား လွ်က္ က်န္းမာ 
ရႊင္လန္းစြာ အသက္ရွင္ေနႏုိင္ပါတယ္ ဆုိတာ ခ်စ္ေသာ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ားကုိ 
အနည္းငယ္သက္ေသခံပါတယ္။  ဖတ္႐ႈရသူ အေယာက္စီတိုင္း ၀ိညာဥ္ခြန္အား 
ရရိွႏုိင္ပါေစ။ ။ Mary (ဖ်ာပုံ) 

------------------------------------------------------------------------ 
“ Shake it Off ! ” 

 တခါက လယ္သမားႀကီးတစ္ဦး၏ ျမင္းတစ္ေကာင္သည္ ေရတြင္း ေဟာင္း 
တစ္ခု အတြင္းသုိ႔ လိမ့္က်သြားပါသည္။ ျမင္းသည္ က်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ဟစ္ 
ျမည္တမ္းလ်က္ မိမိကို ကယ္တင္မည့္ သူကုိ ေမွ်ာ္လင့္ ေနပါသည္။ ထိုအခါ လယ္ 
သမားႀကီးက ျမင္းကို မည္ကဲ့သုိ႔ ကယ္ထုတ္ရမည္ကုိ ေတြးေတာ အႀကံထုတ္ရင္း -
ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ တစ္ခုကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ခ်လုိက္ေလသည္။ ဒီျမင္းႀကီး အလြန္ 
အုိမင္း ေနၿပီျဖစ္၍ ကယ္ဆယ္ ထုတ္ပစ္ရန္ မထုိက္တန္ေတာ့မ့ဲ အတူတူ။ ေရတြင္း 
ေဟာင္းႀကီးကိုလည္း ေျမဖုိ႔ ပစ္ဖုိ႔ လိုအပ္ေနၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိ အိမ္နီးနား 
ခ်င္းမ်ားကို စု႐ံုး၍ ဒီေရတြင္းေဟာင္းႀကီးကုိ ေျမဝုိင္းဖုိ႔ ၾကရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံ 
လုိက္သည္။ 
 လူမ်ားစု႐ံုးၿပီး တြင္းနက္ထဲသုိ႔ ေျမစိုင္ ေျမခဲ၊ အမႈိက္သရုိက္မ်ားကုိ စုပံု 
ပစ္ခ် လိုုက္ေသာအခါ၊ ပထမေတာ့ တြင္းထဲမွ ျမင္းႀကီးက ``ဘာျဖစ္တာပါလိမ့္´´ 
ဟုထင္ၿပီး ေၾကာက္မတ္ဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ က်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ဟစ္ 
ေနပါ သည္။ ေျမစိုင္ေျမခဲမ်ား ေတာ္ေတာ္ေလး ပစ္ခ်တာ ၾကာလာေသာအခါ ျမင္းရဲ႕ 

ေအာ္သံ မၾကားရေတာ့တာကုိ လယ္သမားႀကီးက သတိထားလုိက္မိၿပီး ျမင္း ေသသြား 
ၿပီလို႕ အထင္နဲ႕ တြင္းႀကီးထဲကုိ ငံုၾကည့္လုိက္တ့ဲအခါ-  အလြန္ပင္ အံ့ၾသၿပီး မ်က္လံုး 
ျပဴက်ယ္ သြားရပါသည္။ ျမင္းဟာ မိမိရဲ႕ ေက်ာျပင္ေပၚသို႔ က်လာေသာ ေျမစုိင္ 
ေျမခဲမ်ားကုိ တစ္ခု ခ်င္း ခါခ်လုိက္ၿပီး ေျခေထာက္ႏွင့္ တက္နင္းထားလုိက္သည္။ ၾကာ 
လာေတာ့ တြင္း လည္း တျဖည္းျဖည္း ျပည့္ေမာက္ လာၿပီး ျမင္းႀကီးလည္း အေပၚ 
ျပင္ပသို႔ ေရာက္ရိွ လာပါေတာ့သည္။ 
 ကၽြန္မတို႔ အသက္တာမွာ အထူးသျဖင့္ ဆုတ္ယုတ္ အနိမ့္က်ဆံုး အခ်ိန္၊ 
အေမွာင္မိုက္ဆံုး အခ်ိန္၊ ၀မး္နည္းပူေဆြးရဆုံး အခ်ိန္မ်ားနဲ႕ ရင္ဆုိင္ၾကရတတ္ပါ 
တယ္။ အဲဒီလုိအခ်ိန္မ်ဳိး ေရာက္ရင္ ..သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားသည္ 
သင့္အလယ္၌ ရိွ၍ တန္ခုိးႀကီး ေသာ ဘုရားသည္ သင့္ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ 
သင္၌ အားရ ၀မ္းေျမာက္ ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ က်ိန္း၀ပ္၍ 
သီခ်င္းဆုိျခင္းႏွင့္ တကြ သင္၌ ၀မ္းေျမာက္ ေတာ္မူလိမ့္မည္။(ေဇဖနိ ၃း၁၇) 
 ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတို႔ ခုိလႈံရာျဖစ္၍ ခြန္အားကို ေပးေတာ္မူ၏ ေဘး 
ေရာက္သည့္ ကာလ အထူးသျဖင့္ ကယ္မေတာ္မူေၾကာင္းထင္ရွားလ်က္ ရိွ၏။ 
(ဆာလံ ၄၆း၁) ဆုိတဲ့ က်မ္းစကားမ်ားကုိသတိရပါ။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ကယ္တင္ပုိင္ရွင္ကုိ 
ဟစ္ေအာ္ ေတာင္းေလွ်ာက္ၿပီး - ဘုရားရွင္ ေပးတဲ့ ခြန္အားနဲ႕ ဒီအခက္အခဲ၊ ဒုကၡ 
ေမွာင္မုိက္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုခ်င္းစီကို ဘုရားရွင္ 
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္တယ္။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ ေတာင္းခံပါ။ 
 Each of our troubles is a stepping stone. Shake it off and take a 
step up. We can get out of the deepest wells by not stopping, Never 
giving up!   ။    ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာျဖင့္-     Htokie  (ေခတၱ စကၤာပူ) 

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

ေနသည္ၿငိမ္၀ပ္စြာေန၍ လသည္ရပ္ေလ၏။  မလြမ္းသူ (ပဲခူး) 
ေယာ႐ႈ၊ ၁၀း၁၃ ``ေယာ႐ႈမွတ္စာ´´ ကုိေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ဣသေရလ လူမ်ိဳး 
တုိ႔ဟာ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို အလုိအေလွ်ာက္ စစ္ခင္းၿပီး ရလာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
 ဘုရားရွင္ကို ကိုးစား နာခံျခင္း အားႀကီးလို႔သာ ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္း 
ျပဳထားတာ အထင္အရွား ပါပဲ။ ကတိထားေတာ္မူရာ ခါနန္ျပည္ကို ၀င္ေရာက္ႏုိင္႐ံုမက 
ထိုေဒသက ႐ုပ္ထု ကုိးကြယ္တဲ့ တစ္ပါးအမ်ဳိးသားမ်ားအေပၚ ေအာင္ႏုိင္သူလုိ႔ အေခၚ 
ခံခြင့္ ရခ့ဲၾကျပန္ပါေသးတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အမိန္႕ေတာ္ ဣသေရလ အေပၚ က် 
ေရာက္တာက သူ႕ကိုယံုၾကည္ကုိးစား နာခံအားထားၾကရန္နဲ႕ သူ၌ ခိုင္ခံ႔ၿမဲၿမံ ရဲရင့္ 
ၾကရန္တဲ့။ ဒါမွသာ သူနဲ႕ျပဳထား ပဋိညာဥ္တရားကို ျပန္လည္သစ္လြင္ ေပၚေပၚ 
ထင္ထင္ ျဖစ္လာေစမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေယာ႐ႈ ေပးထား သင္ခန္းစာမ်ားက ယေန႔ 
ယံုၾကည္သူေတြအတြက္ အားေဆးတစ္ခြက္ပါပဲ။ 
-ဘုရားကိုကုိးစား ခုိင္ၿမဲစြာ ရပ္တည္ထားရင္ ႀကဳံလာမ့ဲ ၀ိညာဥ္ေရးရာ တုိက္ပြဲ မ်ားစြာ 
ဧကန္ ေအာင္ခြင့္ရၾကမွာတ့ဲ။ 
-အကယ္၍မ်ား သခင္မိန္႔ၾကား ေစစားခ်က္မ်ားကုိ စိတ္ႏွလံုးမပါ မလိုက္နာဘ ဲ
ကုိယ့္သေဘာ ဆႏၵ ေရွ႕တန္းက ရိွေစၾကရင္ေတာ့ ရင္တိုင္ရမ့ဲ အခက္အခဲ 
မေက်ာ္လႊားႏုိင္ဘဲ ျဖစ္လိမ့္ မယ္တ့ဲ။ 
-ေန႔စဥ္နဲ႕အမွ် ႀကဳံဆုံမဲ႔ ေသြးေဆာင္မႈအေပါင္း အေၾကာင္းေၾကာင္းနဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈ 
မေကာင္း သမွ်ေတြအတြက္ လမ္းလြဲမသြားေစဖုိ႔ ဘုရားကုိသာ ဦးထိပ္ ထားဖို႔ 
လုိမယ္တဲ့။ 
-သာဓက အေနနဲ႕ `ေယရိေခါ´ ၿမဳိ႕ကို သိမ္းယူရရိွျခင္းဟာ လူ႕အစြမ္းအစ၊ တစ္ျပားမွ 
မပါဘ ဲ ဘုရားရွင္ရဲ႕ တန္ခုိးေတာ္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ၿပီး ၫႊန္ၾကားခ်က္ မွန္သမွ် နာခံ 
ေဆာင္ရြက္ၾကလုိ႔ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ အံ႔ၾသစရာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
-ေယာ႐ႈကို သခင္မိန္႔ `ေၾကာက္႐ြ႔ံျခင္းမရိွ ခြန္းအားအတိနဲ႕ အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္း 
ရိွရန္နဲ႕ သူအမိန္႕ကုိ နာခံ ယုံၾကည္ျခင္း အျပည့္ရိွဖုိ႔ရန္´ သြန္သင္ ခ့ဲတာပဲ။ 
-ဣသေရလ တုိ႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ျခင္းဟာ အလုိအေလွ်ာက္ စစ္ခင္းၿပီး ရလာခဲ့တာ 
မဟုတ္ ပါဘူး။   ။  

------------------------------------------------------------------ 
ပံုျပင္ေလးအားျဖင့္သက္ေသခံျခင္း  ဖုိးေလး (အင္းစိန္) 

တစ္ခါတုန္းက လူတစ္ေယာက္ဟာ ပူျပင္းလြန္းတဲ့ ကႏၲာရခရီးကို ျဖတ္ 
ေက်ာ္ ရသတ့ဲ။ သူ႔မွာ ပါလာတ့ဲရိကၡာ (စားစရာ/ေရ) တုိ႔ဟာလဲ စား/ ေသာက္ရင္းနဲ႕ 
ကုန္သြားသတဲ့။ ဒီအခါမွာ သူ အလြန္ေတာင့္တတဲ့ အရာဟာ ဘာျဖစ္မယ္လို႔ 
သင္ထင္သလဲ။ ေအးျမလြန္းတဲ့ ေရေလးေပါ့။ ကႏၲာရ ခရီးၾကမ္းကို ျဖတ္ရင္း ေရကို 
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ရွာသတ့ဲ။ ကႏၲာရ ဆိုမွေတာ့ ေရဘယ္ရိွမွာလဲကြယ္။ ဒါေပမယ့္ မထင္မွတ္တ့ဲ 
ေနရာတစ္ခုမွာ ေရကန္ႀကီးတစ္ခုနဲ႕ ေရေပါက္ေလး တစ္ခုကိုေတြ႕လုိက္ ရသတဲ့။ 
၀မ္းသာအားရမႈနဲ႕အတူ ေရငတ္ေနတဲ့သူဟာ ေရကန္ႀကီး ရိွရာကို ေျပးၿပီး အငမ္းမရ 
ေသာက္သံုး လိုက္သတဲ့။ ေသာက္ၿပီးေတာ့မွ ဆားငန္ေရ ျဖစ္ေနမွန္း သိတဲ့အတြက္ 
ေရ ပိုငတ္လာခ့ဲတယ္။ အရမ္း ငတ္မြတ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ခႏၶာကုိယ္ဟာ ကႏၲာရ အေပၚ 
လဲက်သြားတဲ့အခါ ေဘးနားမွာရိွတဲ့ ေရေပါက္ေလး (စမ္းေရတြင္း ေသးေသးေလး) 
ကုိသတိထားမိသြားသတ့ဲ။ ေသရမယ့္အတူတူ ေရငတ္လြန္းတဲ့ အတြက္ 
အဲဒီေရေေလးကုိ ေသာက္မိတဲ့အခါ အလြန္ေအးျမတဲ့ စမ္းေရေလး ျဖစ္ေနသတ့ဲ 
ကြယ္။ စမ္းေရေလးကုိ တစ္စက္ခ်င္း တစ္စက္ခ်င္း ေသာက္သုံးရင္း ေရငတ္ ေျပၿပီး 
ခရီးျပန္ဆက္ႏုိင္သတ့ဲကြယ္။ 

ကၽြန္မတို႔ အသက္တာမွာလ ဲ ရိွတဲ့ရိကၡာ(စည္းစိမ္၊ ဥစၥာႂကြယ္၀မႈ) ေတြရိွ 
ေပမယ့္ အဲဒီအရာေတြ ဆုံး႐ႈံးသြားတဲ့အခါ ေရကန္ႀကီးလို ႀကီးမားၿပီး ေရေပါမ်ားတဲ့ 
ေလာကႀကီးထဲမွာ ကုိယ့္ဥာဏ္ ကိုယ့္အစြမ္းအစကုိ အားကုိး မီွခုိၿပီး ေလာက 
အရာေတြ ေနာက္ကို အငမ္းမရ လုိက္ေနေတာ့တာေပါ့။ ဆုံး႐ႈံးတဲ့အရာေတြကုိ ျပန္ 
ရရိွေပမယ့္ တေန႔ ျပန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာကုိ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရတယ္။ ေလာက 
အရာေတြဟာ ဆားငန္ေရလိုပါပဲ။ ေသာက္ေလ ငတ္ေလ၊ ရေလ တပ္မက္ေလေပါ့။ 
တခ်ဳိ႕ယုံၾကည္သူေတြ အသက္တာမွာလ ဲ ထို႔နည္းတူပါပဲ။ ဘုရားသား/သမီး ျဖစ္ခြင့္ 
ရေပမယ့္လ ဲ စိတ္ႏွလုံးဟာ ေလာကအရာေပၚမွာပ ဲ စြဲလမ္းေနတဲ့အတြက္ ပူေလာင္မႈ၊ 
စုိးရိမ္မွဳေတြနဲ႕ ျပည့္ႏွက္ေနခ့ဲတယ္။ လိုအပ္ေလ ရွာေလ၊ လုိခ်င္ေလ ေလာဘႀကီး 
တပ္မက္ၿပီး ေလာကအရာေတြထဲမွာဘ ဲ သံသရာ လည္ေနရတယ္။ ေလာက 
အရာေတြဟာ ၿငိမ္သက္မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ေပးစြမ္းႏုိင္တယ္လု႔ိ ခံယူခ်က္ေတြ မွားခဲ့ 
တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီအရာေတြဟာ တေန႔ ခ်န္ထားခ့ဲရမယ့္ အရာေတြပါ။ ဘုရားကို 
အားကုိးဖုိ႔ထက္ လူေတြကို အားကုိး ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့ဘုရား သား/သမီး ေျမာက္မ်ား 
စြာ ရိွေနပါတယ္။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူေတြဟာ ဘုရားကို ဥေပကၡာျပဳထားၾကတယ္။ 
ဒုကၡ ေရာက္တဲ့အခါ ကုိယ့္ခြန္အား ကုိယ့္အစြမ္းအစနဲ႕၊ လူအခ်င္းခ်င္း အားကုိး 
တတ္ၾက တယ္။ မရႏုိင္တဲ့အဆုံး၊ မတတ္ႏုိင္တဲ့အဆံုးမွ ဘုရားသခင္ကို သတိရ 
ၾကေတာ့တယ္။ တကယ္ကို ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္သက္၊ 
ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေပးႏုိင္တာ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာ ရိွပါတယ္။ ဘုရားသခင္ 
သာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ခုိလႈံရာ၊ ရဲတိုက္၊ ခြန္အားဗလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ 
သာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ဒုကၡ အခက္ခဲေရာက္တိုင္း ကူညီမစဖို႔ အနားမွာ အၿမဲအသင့္ 
ရိွေနပါတယ္။ အနားမွာရိွတဲ့ စမ္းေရတြင္းေလးကို ေမ့ၿပီး ေရကန္ႀကီးကိုပဲ (ဆားငန္ေရ) 
ျမင္တဲ့ ယံုၾကည္သူ အေျမာက္အမ်ားရိွေနပါေသးတယ္။ တကယ္ ၀မ္းနည္းစရာ 
ေကာင္းပါတယ္။ ေလာက အရာေတြထက္ အထက္အရပ္က အရာေတြကုိ 
ေတာင့္တရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အနားမွာ အၿမဲရိွေနတဲ့ ဘုရားသခင္ကို ဥိးဆုံး သတိရ 
အားကုိးဖုိ႔ ခြန္အားေပးလုိက္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္၊ ၿငိမ္သက္မႈေတြဟာ လူေတြ၊ 
ေလာက စည္းစိမ္ထဲမွာ မရိွပါဘူး။ ဘုရားသခင္ တစ္ပါးတည္း၌သာ ရိွပါတယ္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ ပူေဆြးျခင္း၊ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား ရိွလာတဲ့အခါ 
ဘုရားသခင္ကို သတိရပါ။ အားကုိးပါ။ ခုိလႈံကိုးစားပါ။ ဘုရား သား/သမီး ယုံၾကည္သူ 
အသက္တာမွာ ဦးစားေပးမႈ မမွားေစခ်င္ပါဘူး။ ဆားငန္ ေရကန္ႀကီးကုိ ျမင္ဖုိ႔ထက္ 
ေအးျမတဲ့ စမ္းေရေလးကုိဦးစြာ ျမင္ေစဖို႔ရန္ ခြန္အားေပးလုိပါတယ္။ 
`` သမင္ဒရယ္သည္ ေရစီးေသာ ေခ်ာင္းကို ေတာင့္တသက့ဲသုိ႔၊ အကၽြႏု္ပ္ ၀ိညာဥ္ 
ကုိယ္ေတာ္ကို ေတာင့္တပါသည္ ဘုရား …..´´ (ဆာလံ ၄၂း၁) ဖုိးေလး (အင္းစိန္) 

---------------------------------------------------------------------- 
ထာ၀ရဆန္းသစ္လွပေနမယ့္ခရစၥမတ္ သဲေမဦး 

 ကၽြန္မရဲ႕အသက္တာမွာ အခ်ိန္မ်ားစြာရိွသည့္ အနက္ ခရစၥမတ္ လရာသီ 
ေရာက္ေလတုိင္း ထူးျခား ဆန္းသစ္ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္ ရေသာ ခံစားမႈမ်ဳိးကုိ အၿမဲတမ္း 
ရရိွခ့ဲပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ မူလတန္းအရြယ္တုံးက ကၽြန္မတို႔ တုိက္နယ္ၿမဳိ႕ကေလးမွာ 
ခ်မ္းသာတဲ့ အဖုိးအဖြား ဇနီးေမာင္ႏံွ ႏွစ္ေယာက္ရိွပါတယ္။ သူတို႔က ကၽြန္မတုိ႔ 
အသင္းေတာ္က ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အိမ္ကို ကၽြန္မ မၾကာခဏ ေရာက္ျဖစ္ပါတယ္။ 
ပုိက္ဆံ ရိွေတာ့ ခရစၥမတ္အခ်ိန္မွာ ဒီဇင္ဘာလ တစ္လလံုး သူတုိ႔ အိမ္ဧည့္ခန္းထဲမွာ 
ေရာင္စံု ေအာ္တုိမစ္တစ္ မီးသီးလံုးတြဲေလးေတြကို ခရစၥမတ္သစ္ပင္ လွလွပပနဲ႕ 
အလွဆင္ ထားတတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ခေလးတစ္သုိက္က အဲဒီ ခရစၥမတ္ သစ္ပင္ 
ႀကီးကို အရမ္းသေဘာက်ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ အကဲဆံုးဘ ဲ ျဖစ္မယ္ ထင္ပါ 
တယ္။ အဲဒီ အဖြားအိမ္မွာဘဲ ခရစၥမတ္ညမွာ ျပမဲ့ ေမြးေန႔ေတာ္ ျပဇာတ္တုိ႔၊ အကတို႔ကုိ 

တုိက္ၾက က်င့္ၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ မယုံၾကည္သူ ခေလးမ်ား၊ စပ္စုတတ္သူ ကေလး 
မ်ားလ ဲပါပါတယ္။ အဖြားအိမ္က ၿမဳိ႕လယ္ျဖစ္လုိ႔ ခ်မ္းသာတဲ့ အိမ္နီး နားခ်င္း မ်ားက 
မယုံၾကည္သူ မ်ားပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ခေလးတစ္ေယာက္က အဖြားရဲ႕ ခရစၥမတ္ 
သစ္ပင္ကို လာၾကည့္ၿပီး အိမ္ျပန္ေတာ့ သူ႕အေမကုိျပန္ၿပီးေတာ့ ပူဆာပါတယ္။ အေမ 
ရယ္၊ သမီးတို႔အိမ္မွာလ ဲ ခရစၥမတ္ လုပ္ပါ အေမရယ္။ သူ႕အေမက ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ 
သမီးလုိ႕ ျပန္ေမးေတာ့ ကေလးက ခရစၥမတ္က အရမ္း လွတာဘဲ အေမရဲ႕ သိလား။ 
ခရစၥမတ္က အလွဆံုးဘဲ အေမ။ သမီးတို႔အိမ္မွာ ခရစၥမတ္ လုပ္ေပး ပါ ေမေမရယ္တဲ့။ 
 ကၽြန္မ သေဘာအက်ဆံုးက ကၽြန္မတို႔ ဘုရားေက်ာင္း ေအာက္ထပ္က 
ခရစၥမတ္ သစ္ပင္ႀကီး ႏွစ္ပင္ကို လွပခန္႔ျငားစြာ စုိက္ထူထားဒါဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတုိ႔ 
အရပ္က ထင္း႐ႈးပင္ မရိွလို႔ ေဆး႐ိုးပင္ကိုင္းႀကီးမ်ားကုိ သံုးပါတယ္။ အရြက္စိမ္းစုိ ဖား 
ဖားႀကီးနဲ႕ ေဆး႐ုိးကုိင္းႀကီးကို အားေကာင္း ေမာင္းသန္  ဦးေလးႀကီးေတြက ခုတ္ယူ 
လာၿပီး စိုက္ထူထားတယ္။ အလွအပ ဆင္တာ ကေတာ့ ကိြဳ င္ယာ သံစံုက လူငယ္ 
ေမာင္မယ္မ်ားက ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရိွသ၍ အသကုန္ အားစုိက္ တန္ဆာဆင္ 
ေပးၾကပါတယ္။ ေရာင္စံု ဗူစီေဘာင္းႀကီးငယ္၊ လမ္းျပၾကယ္ လွလွပပ ႀကီးငယ္ရြယ္စံု 
ဆိုက္စံု ကၽြန္မ စိတ္ထ ဲ မ်က္စိထဲမွာေတာ့ ကမာၻမွာ အလွဆံုးပါဘဲ။ ခရစၥမတ္ 
သစ္ပင္ႀကီးရဲ႕ အနီးမွာ စာပြဲရွည္ အက်ယ္ႀကီးကုိ အလ်ားလုိက္ စီတန္းထားတဲ့ 
အေပၚမွာေတာ့- ခရစၥမတ္ လက္ေဆာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး စံုလင္စြာ မေရ မတြက္ႏုိင္ပါ။ 
စားစရာ သံုးေဆာင္စရာ မ်ဳိးစံုျဖစ္မွာပါ။ ညေနပုိင္း မုိးခ်ဳပ္ေတာ့ မုိးဖုိေဆာင္ 
ခ်က္ျပဳတ္ေရး ဌာနကို ေရာက္သြားေတာ့ သန္းေခါင္းယံ ၀တ္ျပဳအၿပီးမွာ ေကၽြးဖုိ႔ 
မိုးၿပဲဒယ္ႀကီး (၅)လံုးနဲ႕ ဦးေလးႀကီးမ်ား၊ အေဒၚႀကီးမ်ားက ဆန္ျပဳတ္ ျပဳတ္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ 
ေနၾကပါၿပီ၊ ဘဲသား၊ ဆန္ျပဳတ္၊ ၾကက္သားဆန္ျပဳတ္၊ ၀က္သားဆန္ျပဳတ္၊ 
ျငဳတ္ေကာင္းမႈန္႕၊ ၾကက္သြန္မိတ္။ နံနံပင္၊ ၾကက္သြန္ေၾကာ္မ်ားနဲ႕ အဲဒီ အစီအစဥ္ 
ကုိလ ဲကၽြန္မ အရမ္းသေဘာက်ပါတယ္။ စားေသာက္စရာ ေပါ ႂကြယ္၀တ႕ဲ ခရစၥမတ္ 
ပါဘဲ။ 
 ကၽြန္မ စကၤာပူကုိ စေရာက္လာတဲ့ႏွစ္မွာ ကၽြန္မရ႕ဲ အိမ္ရွင္ အဖြားက သူ႕ 
ေခၽြးမ ေတြနဲ႕ သားေတြကုိ ေခၚၿပီး ကၽြန္မတို႕ကုိ စကၤာပူရဲ႕ ခရစၥမတ္ အလွအပေတြကုိ 
ျပဖုိ႔ ကားႏွစ္စီးနဲ႕ ည(၆း၀၀) မွာ အိမ္က စထြက္ၿပီး နာမည္ႀကီး တ႐ုတ္ စားေသာက္ 
ဆိုင္ႀကီး တစ္ဆိုင္မွာ ညစာ အတူသြားစားၿပီး ည(၉း၃၀)နာရီ ဆုိင္ကထြက္ၿပီး  
Orchard လမ္းမႀကီးတေလွ်ာက္ အသြားအျပန္ လမ္းေလွ်ာက္ျပပါတယ္။ ဘယ္ 
ေလာက္ လွသလဲဆုိရင္ ကၽြန္မ စိတ္ထဲမွာေလ ေကာင္းကင္ဘံု ကုိ အရွင္ လတ္လတ္ 
ႀကီး ေရာက္သြား သလုိမ်ဳိး ခံစားရတယ္။ ကၽြန္မက အဖြားရဲ႕ ေခၽြးမအငယ္မကုိ ေမး 
လုိက္တယ္။ ခရစၥမတ္ မီးေရာင္စုံေတြက ျပင္ဆင္ထား ဒါေတြက အရမ္းလွတာဘဲေနာ္။ 
ႏွစ္တိုင္း ဒီလိုဘဲလား ဒီဇုိင္းက အတူတူဘဲလား လို႔ေမးေတာ့ သူက တစ္ႏွစ္နဲ႕ တစ္ႏွစ္ 
မတူဘူး တစ္ႏွစ္ ထက္ တစ္ႏွစ္ပုိၿပီး ဆန္းျပား လွပေအာင္ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္တဲ့ 
ကၽြန္မရဲ႕ ၾကည္ႏူး ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုေတာ့ မေဖာ္ျပ တတ္ေလာက္ေအာင္ဘဲ။ ေနာင္ႏွစ္ေတြ 
က်ေတာ့ ကၽြန္မက ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ သြားတတ္သြားၿပီ၊ စကၤာပူ ေရာက္ေနတဲ့ 
ညီအစ္မေတြ အစ္ကုိေတြ ေမာင္ေတြနဲ႕ ခရစၥမတ္ အလွအပကုိ ေျခလွ်င္ေလွ်ာက္ၿပီး 
တေငးတေမာႀကီး ေလွ်ာက္ၾကည့္ၿပီး ရင္ထဲမွာ ၾကည္ႏူး သာယာလုိ႔ မဆံုးႏုိင္ေအာင္ 
ခံစား စိတ္ကူးၿပီး ေပ်ာ္ေနမိပါတယ္။ ခရစၥမတ္ သစ္ပင္ႀကီး ေတြကုိ အၿပဳိင္အဆိုင္ 
အလွ ဆင္ ထားၾကတာ ဘယ္သူမွ မယွဥ္ႏုိင္ေအာင္ပါဘဲ။ ခရစၥမတ္က လွပလြန္း 
ေနပါတယ္။ 
 တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကုိ စြန္႕ေတာ္မူသည့္တုိင္ေအာင္ ေလာကီ 
သားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ (ေယာ ၃း၁၆) ဘုရားသခင္သည္ ခရစၥမတ္၏ ဖန္ဆင္းရွင္ 
စႀကၤာ၀ဠာ တစ္ခုလုံးကို ဖန္ဆင္း ပုိင္သေတာ္မူေသာ တစ္ဆူတည္းေသာ 
တစ္ပါးတည္း ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ျမင္ရတဲ့ ပသာဒ အလွေတြရဲ႕ 
ေနာက္မွာေတာ့ မျမင္ရေပမယ့္ ႏွလံုးသားႏွင့္ ခံစားျမင္ႏုိင္တဲ့ အလွအပ ထာ၀ရ 
အသက္ျဖစ္တဲ့ ဘုရားရဲ႕ လက္ေဆာင္ကေတာ့ ယံုၾကည္ ခံယူသူတိုင္း ခံစားရမယ့္ 
ပုိင္ဆိုင္ ေနထုိင္ရမယ့္ ``ပရဒိသုဘုံ´´ျဖစ္ပါတယ္။ 
 စိတ္၀ိညာဥ္နဲ႕ ခံစားၾကည့္႐ႈလိုက္ပါ ခ်စ္မိတ္ေဆြ။ ေလာကီသားေတြ 
ဖန္တီး တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ခရစၥမတ္ဟာ ဒီေလာက္ လွပ ေနမယ္ဆုိရင္ ဘုရားရွင္ 
ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သားသမီးေတြအတြက္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးတဲ့ ခရစ္ေတာ္ သူငယ္ 
ေတာ္ေလးကုိ ကယ္တင္ပုိင္ရွင္သခင္အျဖစ္ ယုံၾကည္ လက္ခံသူတုိင္း မလြဲဧကန္ 
အမွန္ ေရာက္ရိွေနထုိင္ရမယ့္္ ထာ၀ရအိမ္ေတာ္ ပရဒိသု ေကာင္းကင္အိမ္ဟာ ပုိၿပီး 
လွပေနမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ခရစၥမတ္ သစ္ပင္ေတြ ေ၀ဆာစြာနဲ႕ ထာ၀ရ 
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ဆန္းသစ္ လွပမယ့္ ခရစၥမတ္ ဆုိတာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းရဲ႔ 
အသက္တာ ခရီးကုိ ကုိယ္ေတာ္အစဥ္ဂ႐ုျပဳေနပါတယ္။  ။  သဲေမဦး 

------------------------------------------------------------------------------------ 
ျပန္ဆံုမယ့္ေန႔ကုိေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္   F.Penny 

 ေရွးဦးစြာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ သနားျခင္း၊ က႐ုဏာ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ 
ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး၊ က်န္းမာျခင္းကို ေပးတဲ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ 
ခ်ီးမြန္းပါ၏။ ဟာေလလုယ။ အခုလုိ သက္ေသေ၀ငွခြင့္ ေပးတဲ့အတြက္ ထာ၀ရ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဘုန္းေတာ္သာ၍ ႀကီးျမတ္ပါေစ။ ၆.၉.၂၀၀၉ ဒီေန႔ေကာင္းကင္ထက္မွ 
မုိးတိမ္ေတြ ထူထပ္လ်က္၊ ေမွာင္မဲၿပီး ၿပဳိေတာ့မည့္အတိုင္း တလိမ့္လိမ့္ နဲ႕ မုိးရိပ္ေတြ 
တက္ေနခ့ဲပါတယ္။ ေကာင္းကင္တစ္ခုလုံး ေမွာင္မဲ၍ လ်ပ္စီးေတြကလ ဲ ဒီေလာက 
ကမာၻကုိ မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံု႐ိုက္ေနသည့္အလား တဖ်က္ဖ်က္နဲ႕ လင္းလက္ၿပီး 
မိုးခ်ိန္းသံေတြကလည္း ``ဒုန္း … ဒုန္း´´ နဲ႕ျမည္လ်က္ ရိွေနခဲ့ပါတယ္။ ရာသီ အကူး 
အေျပာင္း ျဖစ္ေတာ့မွာမုိ႕ ႏႈတ္ဆက္မိုးေရ ရြာသြန္းခ့ဲသည့္ အလား သည္းႀကီးမဲႀကီး 
အၿငဳိးႀကီးစြာ မိုးရြာသြန္းလွ်က္ရိွခ့ဲပါတယ္။ ဒီေန႔ တနဂၤေႏြေန႔မွာ Day Off ယူၿပီး 
ေရေလွာင္ကန္ထဲက လႊတ္လုိက္တဲ့ ငါးကေလးလုိ ေပ်ာ္ျမဴးစြာနဲ႕၊ အျပင္ ေလာကရဲ႕ 
အလွ၊ ေကာင္းႀကီး ေပးအပ္တဲ့ မုိးေရေတြရ႕ဲ ေဆာ့ကစား ထိေတြ႕မႈကို ခံစားရၿပီး၊ 
ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဘုရားေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ ေျခလွမ္းေတြနဲ႕ အိမ္မွ ထြက္ခြာလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ 
ေက်ာင္းေနဖက္ ငယ္သူငယ္ခ်င္းနဲ႕ ေတြ႕ရမွာမုိ႕ ပုိေပ်ာ္ေနခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး 
ညီမေလး (တစ္၀မး္ကြဲ) နဲ႕လည္း ဆံုေတြ႕ရမွာျဖစ္လို႔ သြက္လက္ဖ်တ္လတ္တဲ့ 
ေျခလွမ္း ေတြနဲ႕ City Hall ကို လွမ္းထြက္လာခ့ဲပါေတာ့တယ္။ ဒီလုိနဲ႕ ညီမေလးနဲ႕ 
ေတြ႕ၿပီး ဘုရားေက်ာင္းကုိ သြားခ့ဲပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္း ကုိေတာ့ ဘုရားေက်ာင္း 
မေရာက္ခင္ ကားမွတ္တုိင္မွာ သူ႕အလာကုိ ေစာင့္ေနခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ 
သူငယ္ခ်င္း ေရာက္ရိွလာၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႕ ဘုရားေက်ာင္းဘက္ကို ေျခဦးလွည့္ခ့ဲၾက 
ပါေတာ့တယ္။ အဲဒီလုိနဲ႕ လမ္းကိုျဖတ္ဖုိ႔ အခ်က္ျပမီးပိြဳ င့္ကို ေစာင့္ေနၾကတ့ဲအခ်ိန္မွာ 
ေမွ်ာ္လင့္မထား၊ မထင္မွတ္ ထားတဲ့အရာ ၾကားသိခ့ဲရပါတယ္။ အခ်က္ေပးတဲ့ ဖုန္းသံ 
ျမည္လာလု႔ိ ဖြင့္ၿပီး ကုိင္လိုက္ခ်ိန္မွာ တဖက္မွ “Penny နင့္ရဲ႕စိတ္ကို ထိန္းထားပါေနာ္၊ 
ဘာမွ မျဖစ္နဲ႕ေနာ္” “ေအးပါ ငါဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး ေျပျပ” “ဒါဆိုရင္ နင့္ကို ေျပာျပမယ္ 
ဒီေန႔နံနက္ (၅း၀၀)နာရီမွာ နင့္အေဖ ဆံုးသြားၿပီး” ဆုိတဲ႔ စကားသံ။ “ဟာ …… 
မျဖစ္ႏုိင္တာ ဒါ စေနာက္ရမယ့္ အရာမဟုတ္ဘူး။ ေလာကႀကီး ဘာေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီလဲ။ 
ခုနတုန္းက ၾကားလုိက္ရတဲ့ မုိးၿခိန္းသံေတြထက္ပင္ က်ယ္ေလာင္သလားလုိ႔ ထင္ရၿပီး 
ႏွလုံးသား တစ္ခုလံုး ပ့ဲေႂကြေၾကမြသြားသလုိ ခံစားၾကားသိခ့ဲရပါတယ္။ အားအင္ေတြ 
ဆုတ္ယူျခင္း ခံလိုက္ရသလို ဘာခြန္အားမွ မရိွေတာ့ပဲ ေျခေထာက္နဲ႕ ေျမႀကီးမထိမိပဲ 
ေလဟာနယ္ထဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္ ေနရသလို သတိလက္လြတ္ ျဖစ္ခ့ဲရပါတယ္။ 
“မယံုၾကည္ ပါရေစနဲ႕ေနာ္။ ဒါဟာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥပဲ … မဟုတ္ပါဘူးေနာ္” ဆိုၿပီး 
သူငယ္ခ်င္းနဲ႕ ညီမေလးကုိ ေျပာျပရင္း မိုးေရေတြနဲ႕အတူ ပါးျပင္ထက္မွ မ်က္ရည္ေတြ 
တားဆီးမရ ေရာေႏွာစီးက်လ်က္ ေျဖဆည္မရစြာ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ဘယ္လို ယံုၾကည္ 
ေျဖသိမ့္ရမွာလ ဲမသိ၊ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားစြာ ခုိကိုးရာမဲ့ ငုိးေႂကြးမိပါတယ္။ စိတ္ထဲ မွာ 
တစ္ခါမွ မစဥ္းစားဘူးတဲ့အရာ ျဖစ္ေနႀကဳံေတြ႕ေနရေတာ့ ႏွလုံးသားက ယံုၾကည္ဖုိ႕ 
လက္မခံႏိုင္ ျဖစ္ခ့ဲရပါတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ အိမ္မက္ ထဲမွာလ ဲ မပါ၀င္ခ့ဲတဲ့အတြက္ 
ယူက်ံဳးမရ ရင္ထ ဲတဆတ္ဆတ္ နာက်င္ကြဲအက္ခ့ဲရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ ျပန္တဲ့အခါ 
ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကည္ႏူးစြာ အၿပဳံး မ်က္ႏွာေတြနဲ႕ ၿခံတံခါး၀မွာ ႀကဳိဆုိမ့ဲ ခ်စ္ေဖေဖ၊ ခ်စ္ေမေမ 
တုိ႔ရဲ႕ ပံုရိပ္ေလးေတြကုိပဲ စိတ္ကူးယဥ္ခ့ဲဖူးတယ္။ ဒီေန႔ မတုိင္ခင္ ၃.၉.၂၀၀၉ ေန႔ 
ေန႔လည္ ခင္းမွာ ျမန္မာျပည္ကုိ ဖုန္းေခၚၿပီး အေဖနဲ႔ စကားေတြ တ၀ႀကီး 
ေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၄.၉.၂၀၀၉ ေန႔ညမွာ အေမနဲ႕ စကားေတြအမ်ားႀကီး ေျပာျဖစ္ 
ခ့ဲပါတယ္။ ဒီၾကားထ ဲ(၂) ရက္ပဲ စကားမေျပာျဖစ္တာ၊ (၂) ရက္အတြင္း ႀကဳံေတြ႕ရတ့ဲ 
ကံၾကမၼာ အလွည့္အေျပာင္းက မယုံႏုိင္စရာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေကြးေသာလက္ မဆန္႔မီ၊ 
ဆန္႔ေသာလက္ မေကြးမီ ဒီလူရဲ႕ အသက္ကို ဘယ္သူမွ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားလုိ႔ မရဘူး။ 
အရာရာဟာ ထာ၀ရဘုရားသခင္ရဲ႕ အလုိေတာ္အတိုင္းပဲ ဆိုတာ စဥ္းစားသုံးသပ္ 
မိခ့ဲေပမယ့္  တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ မက်င့္သံုးႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ၀ိညာဥ္ခြန္အား၊ ခႏၶာခြန္အား 
ေတြလ ဲ ကုန္ခမ္းၿပီး ဆုေတာင္းဖုိ႔၊ က်မ္းစာဖတ္ဖုိ႕လ ဲသတိမရ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလို 
အျဖစ္ဆုိးႀကီးကို တျခားလူေတြ ႀကဳံေတြ႕ခ့ဲမယ္ဆိုရင္ ယုံၾကည္ႏိုင္ၾကပါ့မလား။ (၃) 
ရက္နဲ႕ (၆)ရက္ၾကား ကာလ ဘာမွမၾကာေသးတဲ့ ေန႔ရက္အခ်ိန္ေလးမွာ ေလာကရဲ႕ 
အရိပ္၊ မိသားစု ေမာင္ႏွမ အားလံုးရဲ႕ မီွခုိရာ၊ ေလာကရဲ႕ လူေတြ အထင္မေသး ေအာင္ 
ေရွ႕မွ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးခ့ဲတဲ့ တံတုိင္း၊ ၀မ္းနည္း အားငယ္မႈေတြနဲ႕ 

ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခုိ၀င္ခြင့္ရတဲ့ ရင္ခြင္၊ ေအးျမတဲ့အရိပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခ့ဲရ 
ပါတယ္။ ငယ္ရြယ္စဥ္အခ်ိန္ကေန ယခု အရြယ္ေရာက္သည္အထိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ 
ေပးခ့ဲတဲ့ ေဖေဖရယ္။ ဒီလို အျဖစ္ဆုိးႀကီးနဲ႕ ေစာစီးစြာ ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာသြား 
လိမ့္မယ္ လုိ႔ ထင္မထားခဲ့၊ မထင္ရက္ခ့ဲပါဘူး။ အခုေတာ့ ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္လုိ 
“ေဖေဖ သမီး အိမ္ျပန္လာမ့ဲ ေန႔ရက္အခ်ိန္ကို က်န္းမာစြာနဲ႕ ေစာင့္ေနပါလို႔ အတန္ 
တန္ မွာထားလ်က္နဲ႕ အခုေတာ့ ဘာေၾကာင့္ မေစာင့္ရတာလ”ဲ ဆုိၿပီး အသံကုန္ 
ေအာ္ဟစ္ လိုက္ခ်င္မိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဖေဖရယ္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ၊ ကိုယ့္ဇာတိ၊ အိမ္ 
အိပ္ယာ၊ မဟုတ္ေတာ့ ႀကိတ္မိွတ္ရင္း မ်ဳိသိပ္ငုိ႐ႈိက္ခ့ဲရတယ္။ အိပ္စက္ အနားယူရတဲ့ 
အခန္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ မိသားစု ဓါတ္ပံုကုိၾကည့္ၿပီး အသံတိတ္ ႀကိတ္မိွတ္ ခံစား 
ငုိေႂကြးခဲ့ရပါတယ္။ ၀မ္းနည္းေနသူကုိ ပုိၿပီး လြမ္းေဆြးေစတာလား မုိးရယ္။ 
မရြာပါနဲ႕ေတာ့ တိတ္ပါေနာ္။ မိုးနဲ႕အၿပဳိင္ ႏွလုံးသားမ်က္ရည္ စီးက်လ်က္ ရိွခ့ဲပါတယ္။ 
ေဖေဖရယ္ သမီး မခံစားပါရေစ နဲ႕ေနာ္။  
(ဆာလံ ၁၁၉း၁၈ ။     ။ တရားေတာ္၌ အံ႔ဖြယ္ေသာ အရာတုိ႔ကုိ ျမင္ႏုိင္ပါမည္ 
အေၾကာင္း အကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မ်က္စိတို႕ကို ဖြင့္ေတာ္မူပါ။ အကၽြႏု္ပ္သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ 
ဧည့္သည္ ျဖစ္ပါ၏။ ပညတ္ ေတာ္တို႔ကုိ ၀ွက္ထားေတာ္မမူပါႏွင့္။) အိမ္မက္ 
အျဖစ္နဲ႕ဘဲ ခံယူခ်င္ေပမယ့္ လူသားတုိင္းဟာ ဒီေလာကရဲ႕ ဧည့္သည္ျဖစ္တာမုိ႕ 
ဧည့္သည္ဆိုတာ အခ်ိန္တန္ရင္ အိမ္ျပန္ရစၿမဲပဲ။ ထုိ႔အတူ ေဖေဖ လည္း ထာ၀ရ 
အိမ္ေတာ္မွာ ျပန္ၿပီးနားခုိခဲ့ၿပီေနာ္။ (ေဒသနာက်မ္း ၇း၁ ။     ။ ေကာင္းေသာ အသေရ 
သည္ နံသာဆီထက္သာ၍ ေကာင္း၏။ ေသရေသာ ေန႔သည္လည္း ဘြားျမင္ေသာေန႕ 
ထက္ သာ၍ေကာင္း၏။) လို႔ သမၼာက်မ္းစာမွာ မိန္႔ေတာ္မူထားပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေဖေဖ 
ကေတာ့ ေအးျမတဲ့ ထာ၀ရနားခုိရာ သခင့္ရင္ခြင္မွာ ခုိနားခဲ့ၿပီးျဖစ္ခ့ဲေပမယ့္ သမီး 
စိတ္ထဲမွာ မလိုခ်င္ေသးဘူး ေဖေဖရယ္။ ဒါဟာ အိမ္မက္ျဖစ္လုိက္ပါေနာ္လို႕ 
မသိစိတ္က အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာေနေပမယ့္ အရာအားလံုးဟာ ထာ၀ရဘုရားသခင္ရဲ႕ 
အလုိေတာ္အတိုင္း ျဖစ္တာမုိ႕ ရင္နာစြာနဲ႕ပဲ မုိးရာသီ ကုန္လို႔ ေဆာင္းရာသီ 
ကူးဖုိ႕အတြက္ နႈတ္ဆက္မုိး ရြာသြန္းခဲ့သလို ျပန္လည္ဆုံဆည္းမယ့္အခ်ိန္ မေရာက္ခင္ 
အထိ ႏႈတ္ဆက္ခ့ဲပါတယ္ အခ်စ္ဆံုး ေဖေဖရယ္။ ကယ္တင္ရွင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
ေမတၱာ ေက်းဇူးေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဟာေလလုယ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ 
ေဖေဖဟာ ဒီေလာကရဲ႕ ေရာဂါေ၀ဒနာဆိုးေတြကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မခံစားရပ ဲ
ေသြးတိုး ေရာဂါနဲ႕ နာရီအနည္းငယ္သာ ေရာဂါေ၀ဒနာခံစားရၿပီး ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ 
ျပတ္သြားခ့ဲရတယ္လုိ႔ သိရိွခ့ဲရပါတယ္။ ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ 
အားျဖင့္ တစ္ေန႔ ျပန္လည္ဆုံဆည္းမဲ႕ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းရာ ပရဒိသုဘုံမွာ ေစာင့္ေနပါ 
ေဖေဖရယ္။ ထာ၀ရ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ရင္ခြင္မွာ ေဖေဖနဲ႕ျပန္ဆုံမယ့္ ေန႕ရက္ကို 
ဆုေတာင္းရင္းနဲ႕ ေမွ်ာ္ေနလ်က္ပါ။ (ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ၂၃း၄၃။ ေယ႐ႈကလည္း 
ငါအမွန္ဆုိသည္ကား၊ ယေန႔တြင္ သင္သည္ငါႏွင့္အတူ ပရဒိသူဘံု၌လိမ့္မည္ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။) အေယာက္စီတုိင္း ထာ၀ရအိမ္ေတာ္မွာ နားခုိၿပီးျဖစ္တဲ့ ခ်စ္ေသာ 
ေဖေဖ၊ ေမေမ၊ ေမာင္ႏွမ၊ သား၊ သမီး၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း တုိ႔နဲ႕ ပရဒိသုဘံုမွာ 
ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျပန္လည္ဆံုစည္းႏုိင္ဖု႔ိ ေန႕ရက္အခ်ိန္တုိ႔ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ရင္း ဆုေတာင္း 
ျခင္းႏွင့္ ၀ိညာဥ္ခြန္အား ယူၿပီး သခင္ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ၾကပါေစ။ 
 ေက်းဇူးေတာ္ျမတ္၌   (F.Penny (mizo)) 
(ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၂၁း၄။ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔၏ မ်က္စိ၌ မ်က္ရည္ရိွသမွ်တို႔ကုိသုတ္ေတာ္မူမည္။ 
ေနာက္တဖန္ ေသေဘး မရိွရ၊ စိတ္မသာ ညည္းတြားျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ပင္ပန္းျခင္းလ ဲမရိွရ၊ 
အေၾကာင္း မူကား ေရွးျဖစ္ဘူးေသာ အရာတုိ႔သည္ ေရြ႕သြားၾကၿပီ) 

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

ေခါင္းအုံးစြပ္ေလးတစ္ထည္ မင္းေအာင္သက္လြင္ 
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uav; omoemjyK tzGJ@0ifawGeJ@ twl u|efawmf[m 
u,m;jynfe,fu e,f+rdK@av; wpfjrdK@qD c&D;xGuf vmcJhygw,f// 

aEG&moD uav; usrf; pm oifwef; vkyfay;zdk@ a&mufvmcJh =uwm jzpfygw,f// 
+rdK@cH wdkif;&if;om; awGu &efukefu a&mufvmwJh u|efawmf wdk@ +rdK@}uD;om; 
uav; omoemjyK q&m q&mrawGudk wwfEdkif oavmuf vdkavao;r&Sd jyKpk 
{nfhcH =uygw,f// q&m/ q&mr awG ntdyfwnf;cdkzdk@/ em;aezdk@/ pm;aomuf zdk@/ 
ae&mxdkifcif; pm;aomuf zG,f&mawGudk vdkavao;r&Sd jyifqif xm;ay;=uygw,f//  

&GmxJu oifhawmfwJh tdrf}uD; wpftdrfay:rSm u|efawmfwdk@ awGudk 
ae&may;ygw,f// trsdK;orD;awGu tdrfcef;xJrSm tdyfcGifh&+yD; u|efawmfwdk@ 
trsddK;om;awGuawmh {nfhcef;rSm ntdyf&ygw,f// awm+rdK@av;u a'ocH 
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ocifhpum;  8 -113

vlawG[m olwdk@rSm &SdwJh taumif;qHk; tdyf,m acgif;tHk; apmif jcifaxmifawG 
xkwfay; &Smygw,f// u|efawmfwdk@ &efukefom;awGuvJ c&D; xGufvmwmrdk@ 
av;av;yifyif ro,fcsif wma=umifh wpfydkifwpfEdkif apmifwpfxnf avmufpDbJ 
o,fvm=u ygw,f// usefwJh tdyf,m acgif;tHk; jcifaxmifawGudkawmh a'ocHawG 
ay;wmav;awGeJ@bJ wif;wdrf&ygw,f//  

tm;vHk;xJrSm xl;xl;jcm;jcm; u|efawmf tdyf&wJh acgif;tHk; av;rSm 
pGyfxm;wmu acgif;tHk;pGyf topfpufpufuav; jzpfaeygw,f// acgif;tHk;pGyf 
av;u wpfcgrS tHk;zl;yHk ray:bJ topfpufpuf yHkpHaygufae wmrdk@ u|efawmf 
awmfawmf oabmusaerdygw,f// wpfe,f wpfaus; olwyg; tdrfrSm vmtdyf 
wm/ tdyf,mawG jcifaxmifawGu ta&; r}uD;ayrJh vl&J@ rsufESmeJ@ acgif;udk 
tHk;xm;&wJh acgif;tHk;u oef@jyef@zdk@ ta&;}uD; wmrdk@ toef@}udKufwJh u|efawmfh 
twGufawmh acgif;tHk;pGyf oef@oef@av;eJ@ tdyf&wmrdk@ vrf;=urf;=urf;rSm um; 
tpkwfav;udk wpfae@eJ@ wpfn tdyfa&;ysuf pD;vmcJhor# acgif;tHk;pGyf 
oef@oef@uav;eJ@ tdyf&rJh ta&; awG;+yD;awmif aysmfaerdygw,f//  

twl vdkufvmwJh tjcm; q&mESpfa,mufu aemufovdk      
ajymifovdkeJ@ u|efawmfh acgif;tHk;pGyfav;udk remvdkjzpf+yD; vdkcsifae=uyg w,f// 
vdkcsif rSmaygh olwdk@ &wJh acgif;tHk;pGyfawGu npfEGrf;EGrf;/ rJwlwl/ om;&nf uGuf}uD; 
eJ@tjyif acgif;tHk;pGyf axmifhrSmvJ =urf;ydk;tdrfudk vufeJ@ zspfn‡pfowfxm;vdk@ 
=urf;ydk; aoG;awG ayaewmudk awG@ae&yg ao;w,f// u|efawmfwdk@u &efukefuae 
reuftapm}uD; um;pD;vm+yD; vrf;ckvwfu rdwÎDvm+rdK@rSm wpfntdyf/ aemufae@ 
reuf tapm}uD; um; pxGufawmh rGef;vGJydkif;avmufrSm u,m;jynfeJ@ &Srf;jynf 
e,fpyfu awmifay: +rdK@av;udk a&mufvm&jcif; jzpfygw,f// um;ay:u qif;qif; 
csif; ESpfae@eJ@ wpfnvHk; um;rl;+yD; tdyfa&;ysufxm;wJh twGuf tm;vHk; 
yifyef;ae=uygw,f// 'Dwpfnawmh aumif;aumif; tdyfa&; 0atmif tdyfr,fvdk@vJ 
tm;cJxm;=uygw,f// naeapmif;rSm {nfhonf u|efawmfwdk@udk naepm 
tkef;xrif; csufau|;r,fqdk+yD; jyifqif=uygw,f//  awmifay:rSm tkef;oD; &Sm;wJh 
twGuf &efukefu u|efawmfwdk@ o,fvmwJh tkef;oD;udk u|efawmfwdk@ pm;zdk@ 
jyefcsufau|;&wm jzpfygw,f// tkef;Edk@n‡pf&ygw,f// &vmwJh tkef;Edk@&nfeJ@ 
tkef;xrif; csufygw,f// npm rpm;cif n0wfpnf;a0; vkyfygw,f// n0wf 
pnf;a0;rSm &efukefu vmwJh u|efawmf wdk@ q&m q&mr 6a,muf tvSnfhuspD 
oabmywdvkyf/ txl;qkawmif;/ w&m;a[m/ oufaocH/ oDcsif;qdk&if;eJ@ tdrf&Sif 
a'ocH ,Hk=unfol vlawGudk rdwfquf=u&ygw,f//  

&efukefu {nfhonfawG vmw,f qdkvdk@ uav;vli,fawG tm;vHk;vJ 
n0wfpnf;a0; vkyfwJh tdrfrSm jynfhv#Hvdk@ aeygw,f// u|efawmfwdk@ tzJG@om; 
awGuvJ tajymaumif; tqdkaumif;/ twD; aumif; awGrdk@ y&dwfowf 
awmfawmf oabmusoGm;=uyg,wf// n0wf +yD;awmh +rdK@cH oif;tkyfq&m/ 
oif;axmuf vl}uD; vli,f acgif;aqmifawGeJ@ twl u|efawmfwdk@ tzGJ@awG 
naeu csufxm;wJh tkef;xrif;udk vufpHkpm;+yD; rdwfo[m, zJG@=uygw,f// 
npm+yD; awmh a&aEG;=urf;eJ@ vufbufokwf pm;+yD; pum;pjrnf ajym=uyg 
ao;w,f//  u|efawmf uawmh awmfawmf av; tdyfcsifaeyg+yD// [efrysuf 
vl=unfhaumif;atmif pum;0dkif;xJ xdkifay; ae&ayrJh idkufwpfcsuf Edk;wpfcsuf 
jzpfaeygw,f// pum;0dkif; odrf;awmh noef;acgifausmfvdk@ aemufwpfae@ ul;awmh 
rSmjzpfygw,f// tdyf&rJh ae&mqD ta&mufrSm naeu &xm;wJh acgif;tHk;pGyf 
topfpufpufav; tay: rsufESm tyf+yD; arSmufttdyfrSm naeu &xm;wJh 
ar$;}udKifwJh y&kyfvHk;e@Hr&bJ// csOfpkwfpkwfeJ@ a=umifao;eH@ &vdkufygw,f// 
za,mif;wdkif xGef;+yD; =unfhvdkufawmh acgif;tHk;pGyf topfav; tpm; npfywf 
rnf;wl;aewJh acgif;tHk;pGyf ta[mif; }uD;udk awG@vdkuf&ygw,f// naeu 
u|efawmfh&J@ acgif;tHk;pGyf topf pufpuf av;udk b,folrsm; vmvJ oGm;ovJ 
qdk+yD; wjcm; vlawGudk vdkuf ar;wJhtcg olwdk@ tm;vHk; rvJ,lxm;a=umif; 
ajymjy=uyg w,f//  

ceaeawmh tdrf&Sifaumifrav; a&mufvm+yD; acgif;tHk;pGyf topf 
av;udk oljyefvJoGm;w,fvdk@ ajymygw,f// bmjzpfvdk@ vJ qdkawmh naeu au|;rJh 
tkef; xrif; twGuf vdktyfwJh tkef;Edk@&nfn‡pfzdk@ t0wfoef@ oef@rS &wmrdk@ 
acgif;tHk;pGyf topfav;udk oHk;vdkuf&a=umif;/ nae 0wfjyK pnf;a0;rSmvJ tvSL 
aiGcHzdk@ tvSLaiGtdwf aumif;aumif; r&Sdwmrdk@ tJ'D acgif;tHk;pGyfudkbJ tvSLaiG 
tdwftjzpf toHk;jyKcJh&a=umif;/ tkef;Edk@&nfawG tvSLaiGawGeJ@ npfayoGm;wJh 

acgif;tHk;pGyfav;udk nrdk;cskyfrS av#mfcJh &wmrdk@ tckqdk&if a&awG pdkaewmrdk@ tdyfvdk@ 
&rSm r[kwfa=umif; tajcmufjrefatmif rD;yl xdk;ay;zdk@ olwdk@ &GmrSm v#yfppfrD;yl 
r&Sda=umif;/ rD;aoG; rD;yl&SdayrJh rD;aoG; ukefaea=umif;/ &Snfvsm;axGjym;pGm 
&Sif;jy+yD;wJh aemufrSm u|efawmf wdwfwqdwf awmufjyif;jyif; acgufrd&HkrSwyg; 
tjcm; enf;vrf; r&Sdawmh+yD// ab;em;u q&mESpfa,mufuvJ u|efawmfh udk 
=unfh+yD; wcDG;cDG; oabmus ae=uygw,f// c&D;yef;um armarm eJ@ tdyfcsifaewmrdk@ 
a=umifao; apmf eHaewJh acgif;tHk;pGyfrJrJ/ acgif;tHk; npfpkwfpkwf}uD;ay: rowDpGm 
rsufESm xdk;tyf&if; tdyfvdkufrdygawmhw,f//  

'Dwpfnawmh atmifhtD;onf;cH+yD; aemufae@us&ifawmh aeylcHvdk@ 
ajcmufoGm;rJh acgif;tHk;pGyf topfav;eJ@ jyeftdyfcGifh&rSmbJvdk@ &aohpdwfajz 
awG;cJhrdayrJh/ aumifrav;u 'Doifwef; wav#muf naepmwdkif; &Gmom;awG 
pm;csifaewJh tkef;xrif;udk qufwdkufau|;rSm jzpfvdk@ naewdkif; acgif;tHk;pGyf 
topfav;eJ@ tkef;Edk@ n‡pf&rSm jzpfa=umif;/ {nfhonfawG &Sdaeao;wJh twGufvJ 
vltjrifaumif;atmif nwdkif; 'Dwpf&GmxJrSm wpfvHk;wnf; &SdwJh acgif;tHk;pGyf 
topfpufpuf av;udk tvSLaiGtdwf tjzpf toHk;jyKzdk@ oif;tkyfq&m udk,fwdkif 
trdef@ ay;oGm;a=umif; ajymjy+yD;wJh aemufrSmawmh 'Dacgif;tHk;pGyf topfav;udk 
u|efawmhtwGuf ray;Edkifawmha=umif; wdk;v#dK; awmif;yefaewJh  aumifrav;&J@ 
rsufESmudk rrSdwfrokef pdkuf=unfh&if; u|efawmf bmrsm; wwfEdkiftHk;rSmvJ//  

a=omf - awm&GmrSmu OpPmypPnf; &Sm;yg;wma=umifh tkef;oD; n ‡pf&if 
acgif;tHk;pGyfoef@oef@eJ@ n ‡pf=u/ tvSLaiGudk omreftm;jzifh tqifajyovdk paum 
ZvHkawGeJ@ aumufavh&SdayrJh +rdK@u {nfhonfawG &Sdcdkuf vltjrifaumif;atmif 
acgif;tHk;pGyf oef@oef@av;udk oHk;wwfwm udk awG;&if; tJ'Dnu a=umifao;eH@awG 
oif;ysH@aewJh acgif;tHk; pGyf pkwfpkwfxJ rsufESmtyf&if; tdyfpuf&HkrS wyg; 
tjcm;r&Sdawmh+yD// okwWH 26;14/ wHcg;onf pa&G;Y vnfouJhodk@ ysif;&daom 
olonf tdyf&may:rSm vnfwwf.// {0Ha*vd owif;pum;udk e,fwum vSnhf 
a[majymzdk@ a&mufvmayrJh ZdrfcHcsifaewJh u|efawmfhudk bk&m;ocifu qHk;r ynm 
ay;wmudk aumif;aumif; cHvdkuf&ygw,f// //  rif;atmifoufvGif  
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