
 

The 
LORD’S 

Word 1-125

ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif/   trSwfpOf 125      ZEé0g&Dv 2012  ckESpf/       

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

 
 

ocifhpum; 1 -125

 
 
 
 
 
 

rif;atmifoufvGifpDpOfxkwfa0onf 0dnmOfa7;7mpmapmif 

 

 
 

 
Christmas… ကြၽန္ေတာ္တုိ႕သိၾကတဲ့ Christmas… 
လူတိုင္းလဲသိၾကတဲ့ Christmas၊ သကၠရာဇ္ေတြ ႏွစ္ေတြေၿပာင္းလည္း… 
Christmas က ဒီ Christmas ပါပဲ… ဒါေပမယ့္…  
မတူညီတာက ခံယူၾကတဲ့ သူေတြပဲေပါ့… Christmas ကုိ အေရာင္ေတြဆုိးၾက…၊  
ကာလာေတြ စုတ္ၿခယ္ခ့ဲေတာ့… ေဆးဆုိးပန္းရုိက္ ဒီ Christmas ေပါ့…။ 
တစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ေတာ့… ေခတ္သစ္ Christmas…၊ ေမာ္ဒန္ Christmas… 
ေစ်းေရာင္းပြဲ Christmas…၊ စီးပြါးေရး Christmas… ေစ်းကြက္ Christmas…၊  
Carol Christmas…  Beer Christmas…၊ ေၾကာက္စရာ Christmas… 
ဂုဏ္ၿပိဳင္တဲ့ Christmas…၊ ပကာသနဆန္တဲ့ Christmas…  
အမည္စုံနဲ႕ဒီ Christmas… ဒီလုိနဲ႕  
Christmas က အက်ည္းတန္… ဘယ္ဟာကအစစ္အမွန္… 
Copy ေတြပြါး Christmas ကုိလုပ္စား…၊ Christmas က ဓားစာခံလား… 
လူတိုင္းအတြက္… Christmas ကေတာ့ Christmas ပါပဲ.. 
ဒါေပမယ့္…ေပးဆပ္သူအတြက္ Christmas လား… 
ဒါမွမဟုတ္… ရယူသူအတြက္ Christmas လား… 
ဘယ္သူ႕အတြက္ဒီ Christmas… ဒီေတာ့…မထူးေတာ့ပါဘူးေလ… 
အမ်ားနည္းတူ မုိးခါးေရေသာက္…အလုိက္အထုိက္ေလွ်ာက္ရင္း… 
Christmasကုိခြဲၿခမ္းစိတ္ျဖာ ဦးေႏွာက္အေျခာက္ခံၿပီး စဥ္းစားမေနခ်င္ေတာ့ပါဘူး။  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
ခြန္အားႀကီးသူမ်ားသည္ မိမိတို႕ မည္သို႕ အသက္ရွင္ ရုန္းကန္ရမည္ကုိ သိ နားလည္ 
ၾကပါသည္။ သူတုိ႕ မ်က္ဝန္းထဲမွာ မ်က္ရည္ေတြနဲ႕ ျပည့္ေနေပမ့ဲ  
ၿပံဳးျပရင္း ̏ ငါ အိုေက ပါတယ္ ̋ ဟု ေျပာတတ္ၾကပါသည္။  
------------------------------------------------------------------------------- 
ယုဒရွကာရုတ္ရဲ႔႕ အနမ္း၊ ကိုယ္ေတာ့္အတြက္ မာယာအနမ္း 
ခ်စ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ရိွမုန္ ေပတရုႀကီးရဲ႕ 
သုံးႀကိမ္ေျမာက္ ျငင္းပယ္စကား  
ကုိယ္ေတာ့္အတြက္ လိမ္လည္ခ်စ္စကား။ 
     မာယာအနမ္းေတြနဲ႕လဲ မနမ္းခ်င္ပါ ကုိယ္ေတာ္ 
     လိမ္လည္ခ်စ္စကားေတြနဲ႕လဲ အခ်စ္မပုိခ်င္ပါ ကုိယ္ေတာ္ 
ကုိယ္ေတာ့္အတြက္ဆိုရင္ - 
ကႏၱာရလမ္းဘဲၾကမ္းၾကမ္း ေလွ်ာက္လွမ္းသမွ် မေမာပန္းရ 
ေတာင္ႀကီးေတာင္ငယ္ ပင္လယ္အသြယ္ ျဖတ္ေက်ာ္ကာရယ္ 
ေတာရြာၿမိဳ႕ပါ ေဒသ မေရြး အတားအဆီး အခက္အခဲ အမႈမထားဘ ဲ
စစ္မွန္တဲ့ အနမ္း ၊ ဧဝံေဂလိလမ္းနဲ႕ 
ခုိင္ၿမဲေသာ အခ်စ္ ၊ ကယ္တင္ျခင္းတရားစစ္ကို ေဝမွ်ႏုိင္ဖုိ႕ 
ခြန္အားေတာင္းခံ ကုိယ္ေတာ့္ထံ အသုံးျပဳရန္ လက္ခံမူပါ။  
အကၽြႏု္ပ္ဘဝ ဆက္ကပ္ရ။  ။ မေလး (တပ္ႀကီးကုန္းအသင္းေတာ္-ေမွာ္ဘီ) 

----------------------------------------------------------------------- 
 
အဖြားတစ္ဦး၏ ရင္ဖြင့္သံက ဒုန္းဒုန္းဒုိင္းဒုိင္း အံုးအုံးအိုင္းအိုင္း 
ဘုန္းဘိုင္းလဲက်၊ နားဝထဲက Tune လုိင္းအဆန္းေတြနဲ႕  
ဟာေလလုယာ ခ်ီးမြမ္းသံက စိတ္မပါပါ တစ္ခါတစ္ခါ  
အဖြားနားမွာ အႏွစ္မပါသလုိ လုိက္မမီွသလုိ ခံစားလို႕ မရ၊ အဖြားတုိ႕ေခတ္က 

 
 
 
 
 
 

 
ၿငိမ့္ေညာင္း သာယာ ႏွလုံးသားနဲ႕ေရးကာ သီကာက်ဴးဆုိ  

ႏွလံုးေတြနဲ႕ငုိ ၊ ခ်ီးမြမ္း ဓမၼသီခ်င္းေတြဆုိ။ 
     ဘုရားကိုပုိခ်စ္ က်ဴးဧဟစ္ေႂကြး ရင္ေအးေစသား ေယရႈစကားမ်ား     

     နားမွာၾကားေယာင္ ျပန္ေျပာင္းသီဆို ခုိလံႈအရိပ္  
သခင့္နား မိွတ္လွ်က္   အိပ္လုိ႕ေပ်ာ္ခ်င္ သံသာခ်ိဳေအး  

ခ်ီးမြမ္းေတးေလးမ်ား ျပန္ဆိုေပးပါလား။ ေယာင္ယမ္းတမ္းတ သတိရ။ 
အုိး - ဟုိး - ေခတ္ေျပာင္းသြားၿပီ၊ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ ရာစုႏွစ္ရဲ႕  
ရင္တြင္းသစ္မွာ ေမြးဖြားလာကာ Projector ေပၚစာလုံးခ်  

Power point နဲ႕ျပ။ အားရပါးရ ကခုန္ၾက၊ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီး နမူနာ စ 
ထူးျခားတာက ခ်ီးမြမ္းမွ ၿမိဳ႕ရုိးၿပိဳက် ေထာင္ေတြ ဖြင့္ဟ စြမ္းလိုက္တာမွ Amazing ဗ်။  

ဘယ္လုိဘ ဲခ်ီးမြမ္း ေက်းဇူးေတာ္ ခရီးလမ္း ၊ ႏွလုံးသားမွာ ဖုံးလႊမ္း  
ထုံးစံလမ္းႀကီး မျဖစ္ဖုိ႕ ၊ သတိခ်ပ္စုိ ႕ ကိုယ့္လူတုိ႕။ ။ (အရိမသဲ) L.K.Aung 

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

ေယ႐ႈ ေကာင္းေၾကာင္း တရားေပါင္းလည္း ၾကားနာ အပ္ေၾကာင္းထပ္ 
အလြတ္ဆုိ၍ ရမေလာက္…….။ 

သက္ရွင္ ေယ႐ႈ ေဖးကူမႈလည္း ၾကားခဲ့သက္ေသ ေရတြက္ မကုန္ေပ …….။ 
ေယ႐ႈအေၾကာင္း ဇာတ္ေတာ္ေပါင္းလည္း  

ေျပာတတ္ပါေပ သင္းအုပ္ဆရာပင္ ႐ံႈးေလာက္ေန…..။ 
မယံုသူ အၾကား သူေလသြားေတာ့ သူ႔ႏႈတ္ေတြေလ ဆြံ႔အ ၍ေန…..။ 

ဘာေၾကာင့္ေၾကာင္းရင္း ရွာေဖြခင္းေတာ့ အသိႏွင့္သာ ေလ ဘ၀ျပည့္၍သာ ေန။ 
လက္ေတြ႔မပါ သိပညာလည္း ၊ သုံးစား၍မရ သိခ့ဲၾကသို႔…. 

လက္ေတြ႔မပါ ယုံၾကည္ရာလည္း ၊ ႏႈတ္ေတြ ဆြံ႔အ ျဖစ္စျမဲပ… 
ထုိ႔ေၾကာင့္သူငါ ဘုန္းေရာင္ျဖာဘုိ႔ ေတြး၍သာမၾကည့္ႏွင့္ လက္ေတြ႔လာျမည္းလွည့္ ။ 

------------------------------------------------------------------------------------ 
လုိတာေတြရလုိ႕ မလိုတာလ ဲရခ့ဲရတဲ့ လူ႕ဘဝ 
အစနဲ႕ အဆုံးၾကားက ဘဝဇာတ္ခုံေပၚက လူသား 
ဘဝအခ်ိန္တို အေတာအတြင္းမွာ လူသားဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႕အညီ 
အသက္ရွင္ ရပ္တည္တဲ့ လူသားေလး ၊  
အခါခါၿပိဳလဲလို႕ အခါခါ ရုန္းထရျပန္တယ္။ 
အခါခါ ရယ္ေမာဖူးသလုိ ၊ အခါခါ ငုိခ့ဲဖူးတယ္။ 
အခါခါ လြမ္းခဲ့ရသလုိ ၊ အခါခါ မုန္းတီးနာက်ည္းလာတယ္။ 
အခါခါ ခြင့္လႊတ္ျခင္းေတြနဲ႕ အၾကင္နာေတြ အခါခါ ေပးတတ္ခ့ဲတယ္။ 
အခါခါမွာလ ဲခ်စ္တတ္သြားေတာ့ အလြမ္းေလဟာနယ္ထဲေရာက္  
အေတာင္ပံကို ရွာခဲ့ရလို႕ မေတြ႕အဆုံး က်ဆုံးေတာ့မ့ဲ ဆဲဆ ဲ 
အဲဒီေနရာမွာေတာ့ ရင္အေမာရဆံုး ေနရာဘဲလို႕ ႀကံဳခဲ့ဖူးတယ္။  
ခြန္အားေတြလ ဲကုန္၊ ၾကည္ႏူးမႈေတြေပ်ာက္ ဘယ္အရာမွ ရိွတယ္  
မထင္ေလာက္ေအာင္ ခံစားတာလ ဲျဖစ္ဖူးတယ္။ 
ဒီသံသရာအလယ္မွာ မဆံုးႏုိင္တဲ့ ခရီးတစ္ခုေပါ့။  တစ္ေန႕ -  
လူသားဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ အိုေဟာင္းလုိ႕ ႀကိဳးျဖတ္မွဘ ဲ 
ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းရာ ေနရာေလးကုိ ခံစားေနၾကရမယ္။  ။ Mai Mai 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 T.W.T (Leik Tho) 
က်မ အနည္းငယ္ သက္ေသခံခ်င္ပါတယ္။ က်မက ေရာဂါ အရမ္း ထူတဲ့ သူပါ။ 
စလုံး ေရာက္ေတာ့ေရာဂါေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးခန္း သြားျပေတာ့ 
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rlaompum;onf jynhfpH kvdrfhrnf/ vk 1;45 

( စီးယုိကေညာ ) 

Samuel Soe Lwin ဆာလံ ၃၄:၈  

aysmf&Tifp&mESpfopfr*Fvmjzpfygap 

HAPPY NEW YEAR

မင္းေအာင္သက္လြင္ ေရးသားစီစဥ္ထုတ္ေဝသည့္ တတိယေျမာက္ မီနီမဂၢဇင္း   ̏  အေစခံလမ္းမွ - ̋   ထြက္ၿပီ။ 
ျမန္မာျပည္က်မ္းစာအသင္း(ရန္ကုန္) ။ Judson Baptist Church (S’pore)၊ စေကာကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္(S’pore) စာအုပ္ဆုိင္မ်ားတြင္ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ 
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ေဒၚလာ ၁၆၀ ကုန္သြားပါတယ္။ အဲဒါလဲ မသက္သာပါဘူး။ က်မက ကက္သလစ္ 
ခရစ္ယာန္ တစ္ေယာက္ပါ။ က်မအတြက္ Day off မရိွပါဘူး။  အဲဒီလုိ စိတ္အရမ္း 
ညစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ မထင္မွတ္ဘဲ အိမ္နီခ်င္း အစ္မ တစ္ေယာက္ဆီက သခင့္ 
စကားစာေစာင္ကုိ ဖတ္လုိက္ရတယ္။ သက္ေသ ခံခ်က္ စာမူေတြ ဖတ္လုိက္ 
ရေတာ့ ခြန္အားရိွသြားၿပီး ဘုရားသခင္က အရာ ခပ္သိမ္း တတ္ႏုိင္ တယ္ဆုိတာ 
ယုံၾကည္ လာပါတယ္။ က်မ ေရာဂါ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ရင္ သခင့္စကား 
စာေစာင္မွာ သက္ေသခံပါ့မယ္လုိ႕ ဘုရားကုိ ကတိ ေပးၿပီး ဆုေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။ 
အံ့ၾသစရာပါဘဲ ကုိးရက္ေျမာက္ေန႕မွ ဒီေန႕ အထိ က်မ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းၿပီး 
က်မ္းမာစြာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရခဲ့လုိ႕ ဘုရား သခင္ သည္ သုိးထိန္း ျဖစ္ကာ 
လမ္းျပထိန္းေက်ာင္း လွ်က္ရိွေၾကာင္း သက္ေသခံ လုိက္ပါတယ္။ ။TWT 

-------------------------------------------------------------------------- 
(အယ္ဒီတာ) 
အလုပ္က ျပန္လာတ့ဲတစ္ေန႕မွာ က်ေနာ္ဟာ သူငယ္ခ်င္းေဟာင္းတစ္ေယာက္နဲ႕ 
မေမွ်ာ္လင့္ဘ ဲ ေတြ႕ခ့ဲပါ တယ္။ သူ႕နာမည္က ေစာသဒါးထူး ပါ။ က်ေနာ္တို႕ မေတြ႕ 
ျဖစ္တာ သံုးႏွစ္နီးပါး ဆုိပါေတာ့။ အခုလုိ ျပန္ေတြ႕ေတာ့ က်ေနာ္ သူ႕ကုိ လံုးဝ မမွတ္ 
မိ။ အသားေတြ မဲၿပီး ပိန္သြား လုိက္တာ တီဘီ ေရာဂါသည္ လိုလုိမုိ႕ သူငယ္ခ်င္း 
အလုပ္ သိပ္ပင္ပန္း ေနသလား၊ ပိန္သြားတယ္လုိ႕ ေျပာမိ ေတာ့၊ သူက ရင္ေခါင္းထဲက 
ေအာင့္ေနလို႕ အစာ မစားႏုိင္ မအိပ္ႏုိင္တာ ၾကာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာလာပါတယ္။ 
သူက က်ေနာ့္ကုိ လက္ဖက္ရည္ တုိက္ခ်င္တယ္လုိ႕ ဆုိလာတာမုိ႕ သူနဲ႕ ဆုိင္တစ္ 
ဆုိင္မွာ တစ္နာရီနီးပါး ေရွးေဟာင္း ေႏွာင္းျဖစ္ေတြ ေျပာရင္း စကားေျပာ လမ္းခြဲခ့ဲ 
ၾကပါတယ္။ ေဒးေဒးက က်ေနာ္ သခင့္စကား စာေစာင္ တည္ေထာင္ကာစ ၂၀၀၃ 
ႏွစ္ဝန္းက်င္ေလာက္မွာ စာမူ ကဗ်ာေတြကုိ သခင့္စကားအမွတ္စဥ္ ၂၈ က စတင္ၿပီး 
ေဒးေဒး (အင္းစိန္) ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႕ အၿမဲတမ္း စာေရးေနက် ကဗ်ာဆရာ တစ္ေယာက္ 
ပါ။ ဒီလုိနဲ႕ သူနဲ႕ မေတြ႕ျဖစ္ေတာ့တာ ၂လအၾကာမွာ သူ႕ သတင္း ၾကားလုိက္ 
ရပါတယ္။ ေဒးေဒး အသည္းကင္ဆာျဖစ္ေနလို႕ အလုပ္ ထြက္ၿပီး ရန္ကုန္ကို အၿပီး 
ျပန္ေတာ့မယ္။ ဆရာဝန္က လုံးဝ အကု မခံေတာ့ဘူး။ မိသားစုနဲ႕ ျပန္ေနပါတဲ့။ သူ႕ကို 
ေဆးစစ္တဲ့ ဆရာဝန္ေတြက စလံုးေရာက္ ျမန္မာ ဆရာဝန္၊ စလံုးႏုိင္ငံသား ကုမၸဏီ 
ဆရာဝန္၊ NUH က ဆရာဝန္နဲ႕ ကင္ဆာ စပါယ္ရွယ္ လစ္စ္တို႕ဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ၾကာၾကာ မခံေတာ့ဘူး တဲ့။ အလုပ္မလုပ္နဲ႕ ေဆးလဲ မကုနဲ႕ေတာ့၊ မိသားစုနဲ႕ဘဲ ေပ်ာ္ 
သေလာက္ ေနပါတဲ့။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ၂၀ရက္ေန႕က ကရင္ အသင္း ေတာ္ 
သင္းအုပ္ ဆရာက ေဒးေဒး အတြက္ ခြန္အား ေပး ႏွစ္သိမ့္ စကားနဲ႕ ေမတၱာျပ 
အလွဴေငြ ေကာက္ခံ ဆုေတာင္း ပြေဲလးကုိ ဆရာ့အိမ္မွာ လုပ္ေပး သြားပါတယ္။ စာနာ 
တတ္သူ ေတြက ေဒးေဒးရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအမိေျမကို ျပန္မ့ဲခရီးသာမက ေရာဂါေၾကာင့္ 
ေနာက္ဆုံးခ်ိန္ ျဖစ္ေနတဲ့ သူ႕ကို လာႏႈတ္ဆက္ အားေပး ေမတၱာျပၾကပါတယ္။ 
မၾကာခင္ ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ ဘဝဆုံးေတာ့မယ္လို႕ စလံုးက ဆရာဝန္ေတြ 
ေျပာထား တဲ့ၾကားက ဘုရားသခင္ အတြက္ စာေပ အားျဖင့္ အမႈေဆာင္တဲ့ ေဒးေဒး 
ဟာ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေလးမွာ တာဝန္ေက် စာမူေလး တစ္ပုဒ္ေရးရင္း က်ေနာ့္လက္ထ ဲ
ထည့္သြားပါတယ္။ ကင္ဆာ ေဝဒနာ ၾကားက ငါႀကိဳးစားေရးထားတဲ့ စာမူေလးကုိ 
မင္းဘဲ ဆုံးေအာင္ေရးၿပီး သခင့္ စကားမွာ ထဲ့ေပးပါတဲ့။ ဟုတ္ကဲ့ ဘာမွ ျပန္မျပင္ဘဲ 
ေဒးေဒး ေရးထားတဲ့ အတုိင္း ထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္။ သူ႕စာမူက က်ေနာ့္ ဆုေတာင္း 
တဲ့။ ။ (အယ္ဒီတာ) 

က်ေနာ့္ဆုေတာင္း ေဒးေဒး(အင္းစိန္) ေစာသဒါးထူး(Blue Star Brothers) 
မိသားစု စုံညီနဲ႕ ၿပံဳးေပ်ာ္ေနတဲ့ ဘဝေတြကုိ ျမင္ရေလတုိင္း ရင္မွာ အားငယ္ 
ဝမ္းနည္း ၿပီး မ်က္ရည္ေတြ ဝုိင္းလာခဲ့ရတယ္ ေဖေဖနဲ႕ ေမေမရယ္။ ဘယ္ဆီ 
ရယ္မွန္း မသိတဲ့ မျမင္ဖူးတဲ့ ပုံရိပ္ေတြကုိ စိတ္ကူးနဲ႕ ပုံေဖာရ္င္း ၿပံဳးေပ်ာ္ခဲ့ရတာလဲ 
အခါခါ ပါဘဲ။ တကယ္ဆုိ သားမွာဘာမ်ား အျပစ္ရိွလုိ႕လဲ။ လူ႕ေလာကမွာ လူျဖစ္ 
လာရတဲ့ အျဖစ္က အျပစ္တစ္ခုလားဟင္။ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေလာကဓံ တရားကုိ 
အံႀကိတ္ ခံႏုိင္ခဲ့ေပမဲ့ တစ္ခါတစ္ရံ အနာေဟာင္းကုိ တုတ္နဲ႕ ထုိးမိတဲ့ အျပစ္ေတြ 
ရိွေနတုန္းဘဲေလ။  

ငယ္ငယ္တုန္းက ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဒဏ္ရာက ႏွလုံးသားမွာ အမာရြတ္ေတြ 
အျဖစ္နဲ႕ အခုဆုိရင္ အသားမာ တက္ေနၿပီေပါ့။ မွတ္မိေသးတယ္၊ ေလး-ငါးႏွစ္ 
သား အရြယ္တုံး ကေပါ့၊ ေဖေဖနဲ႕ ေမေမ ဘယ္မွာလဲ။ ဘယ္သြားလဲလုိ႕ ေမးမိလုိ႕ 

ေဒၚေဒၚႀကီးက စိတ္ဆုိးဆုိးနဲ႕ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းေတြေျပာၿပီး ေနာက္လာ 
မေမးနဲ႕ မိမစစ္ ဖမစစ္ ေလးတဲ့ သားအသက္အရြယ္နဲ႕ သူ႕စကားလုံးတုိင္းကုိ 
နားလည္ဖုိ႕ ဥာဏ္မမီဘူးေလ။ ဒါေပကမဲ့ အဲဒီ မိမစစ္၊ ဖမစစ္ ဆုိတာႀကီးက 
ေခါင္း ထဲမွာ စြဲသြားတယ္။ အဲဒီ စကား အဓိပၸါယ္ကုိလဲ သိသလုိနဲ႕ မသိျပန္ဘူး။ 
ၾကင္နာ တတ္တဲ့ ဖြားဖြားတစ္ေယာက္ကေတာ့ လူေလး အေဖနဲ႕အေမ ၿမိဳ႕ထဲမွာ 
ေစ်းသြား ဝယ္တယ္တဲ့။ ၿမိဳ႕ဆုိတာ ဖြားဖြားတုိ႕ရြာနဲ႕ ေဝးတဲ့ အေဝးႀကီးတဲ့။ 
တစ္ေန႕ ေန႕ ျပန္လာမယ္တဲ့။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ သားသားအတြက္ စားစရာေတြ၊ 
ဝတ္စရာ ေတြ ဝယ္လာမယ္တဲ့။ ျပန္လာပါေတာ့ ေဖေဖနဲ႕ ေမေမရယ္။ သားေလ 
ဘာမွ မစားရလဲေနႏုိင္တယ္။ လွလွပပ မဝတ္ရရင္လ ဲေနပါေစ။ တျခား ကေလး 
ေတြလုိ ေဖေဖ ေမေမလုိ႕ အားရပါးရ ေခၚခ်င္လြန္းလုိ႕ ပါ။ 

ကေလး ဘာသာ ဘာဝ ကစားၾကတဲ့ အခါမွာလဲ ကုိယ္က ကစား 
ခ်င္လုိ႕ အနား ေရာက္ေတာ့ မင္းမွာ အေဖနဲ႕ အေမ မရိွဘူး။ ငါတုိ႕နဲ႕ လာမကစား 
နဲ႕ ဆုိၿပီး။ အၿမဲတမ္း ဝုိင္းပယ္ခံရတဲ့ ဘဝ။ သူတုိ႕ ကစားေနတာကုိ အျပင္ကေန 
မ်က္ႏွာ ငယ္ေလးနဲ႕ ထုိင္ၾကည့္ေနရင္း ေဖေဖနဲ႕ ေမေမကုိ သတိရေနမိတယ္။ 
သူမ်ား ေတြ ေပ်ာ္သလုိ သားလ ဲေပ်ာ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ေစဖုိ႕ အေၾကာင္း 
အရာေတြက မျပည့္စုံေတာ့။ အၿမဲတမ္း အႏိွမ္ခံေနရတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ 
ကေလးခ်င္း ရန္ျဖစ္မိရင္ မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ။ အရုိက္ခံရတာ 
ခ်ည္းဘဲ။ တကယ္ပါ ေဖေဖနဲ႕ ေမေမရယ္။ သားေလ အဲဒီ အျဖစ္ဆုိးေတြက 
လြတ္ေျမာက္ ခ်င္တယ္။ ျမန္ျမန္ေလး ျပန္လာခဲ့ေနာ္။ ဒီလုိနဲ႕ ကေလးဘဝကုိ 
လြန္ေျမာက္ၿပီး ရင္ခုန္တတ္တဲ့ အရြယ္ကုိ ေရာက္လာခဲ့တယ္ေပါ့။ ကုိယ္ ရင္ခုန္ 
မိတဲ့ သူကုိ ရင္ခုန္သံခ်င္း ဖလွယ္ ပါရေစေတာဆုိ့ေတာ့ ရင္မခုန္ရဘဲ ရင္က်္ိဳးရတဲ့ 
အျဖစ္။ နင့္လုိ အုတ္ၾကား ျမက္ေပါက္ မိဘ မရိွတဲ့သူကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မစဥ္းစား 
ဘူးတဲ့။ ေၾသာ္- ေျပာရက္ လုိက္တာေနာ္။ ကုိယ့္ခႏၶာထဲက ႏွလုံးသား ကိစၥ 
မွာေတာင္ မိဘေတြ ဒီေလာက္ အေရးပါေနရင္ အျခားလူမႈေရး ကိစၥေတြဆုိရင္ 
ပုိၿပီး အေရးပါလိမ့္မယ္ ဆုိတာ ေဖေဖနဲ႕ ေမေမ ပုိသိမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သား 
အၿမဲတမ္း ဆုေတာင္းေပးေနတယ္။ ဒီကမၻာ ေလာကႀကီးမွာ မိဘမဲ့ ကေလးေတြ 
ေနာက္ထပ္ေမြးမလာၾကပါေစနဲ႕ေတာ့လုိ႕။ ေဒးေဒး(အင္းစိန္) [ေစာသဒါးထူး]  

------------------------------------------------------------------ 
 
က်မ စင္ကာပူမွာ အလုပ္ လာလုပ္တာ ၂ ႏွစ္ရိွပါၿပီ။ ပထမ တႏွစ္မွာ Bone 
cancer ျဖစ္ေနတဲ့ လူမမာကုိ ၾကည့္ရပါတယ္။ ေရာဂါေဝဒနာဆုိးကုိ ခံစားရၿပီး 
ေသဖုိ႕ ၆လ ဘဲ က်န္ေတာ့တယ္ ဆုိတာ သိရပါတယ္။ က်မ သူ႕ကုိ ၾကည့္ရင္း 
စဥ္းစားမိတာက စိတ္ထား မေကာင္းလုိ႕ ေရာဂါဆုိး ရတာလား။ ေရာဆုိး 
ခံစားရလုိ႕ စိတ္ထား မေကာင္း ေတာ့တာလားဆုိတာပါဘဲ။ ငွက္ေပ်ာပင္ စုိက္၊ 
အမ်ိဳးလုိက္ ဆုိသလုိ သမီး ၂ေယာက္ကလဲ မုိက္ရုိင္းလုိက္တာ ေအာ့ေၾကာလန္ 
ေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႕ရဲ႕ ယုတ္မာလြန္းတဲ့ ဒဏ္ကုိ မ်က္ရည္ေပါက္ေပါက္က်ၿပီး 
က်မ္းစာ ဆာလံ ၇၁ ကုိ ဖတ္ကာ ဒူးေထာက္ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႕ ရင္ဆုိင္ရပါတယ္။ 
က်မကုိ ဘယ္သူ႕ကုိမွ စကားမေျပာရဘူး မၿပံဳးျပရဘူးလုိ႕ စည္းကမ္းခ်က္ 
ထုတ္ထား ပါတယ္။ သူတုိ႕အိမ္မွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ maid ေပါင္းမ်ားစြာကုိ သူတုိ႕ 
အစာ ဝဝ မေကၽြးခဲ့ဘူး။ တမင္ သက္သက္ နိွပ္စက္ခဲ့တာေတြကုိ ေနာက္ဆုံး 
အခ်ိန္မွာ သူျပန္ ခံရတာျဖစ္ပါတယ္။ အရုိးေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု က်ိဳးၿပီးမွ 
ဦးေခါင္းဘဲ က်န္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္က လာမွန္း မသိတဲ့ ပုရြက္ဆိတ္ေတြက သူ႕ 
မ်က္ႏွာေပၚ တက္ကုိက္ၾကပါတယ္။ မ်က္လုံး မဖြင့္ ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ပါးစပ္နဲ႔ အစြမ္း 
ကုန္ ေအာ္ဟစ္ေနပါေတာ့တယ္။ ဘယ္သူမွ မသနား ၾကဘူး။ သမီးေတြကလဲ 
ဆယ္ခါေခၚလုိ႕ တစ္ခါ မလာဘူး။ ဒါနဲ႕ဘဲ တစ္ေယာက္တည္း ဝိညာဥ္ ခ်ဳပ္သြား 
ခဲ့တယ္။ က်မက အေကာင္းဆုံး သည္းခံၿပီး ေစတနာ ေမတၱာနဲ႔ ျပဳစုခဲ့ပါတယ္။ 
စင္ကာပူ သူေဌးေတြက maid ဆုိရင္ ျမန္မာ လူမ်ိဳးကုိ ႀကိဳက္ၾက ပါတယ္။ အသိ 
အမွတ္ျပဳ ခ်ီးက်ဴးၾကပါတယ္။ ဒါေတြက က်မတုိ႕ ေတာ္လုိ႕ မဟုတ္ ပါဘူး။ ဘုရား 
သခင္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အၿပံဳးဆုိတာ ရင္ထဲက ေပ်ာ္ရႊင္မွ အျပင္က 
ၿပံဳးတတ္ တာပါ။ မေပ်ာ္ဘဲ ၿပံဳးရင္ မဲ့ၿပံဳး ရြဲ႕ၿပံဳးေတြ ျဖစ္သြား တတ္ပါတယ္။ 
သူတုိ႕မွ ဒီလုိ မၿပံဳးႏုိင္ၾကပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြကုိ ျပန္စဥ္းစားမယ္ ဆုိရင္ 

( မုိနာ ) 

၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ရက္ေန႕တြင္ စင္ကာပူမွ ျမန္မာျပည္သို႕ အသည္းကင္ဆာေၾကာင့္ အၿပီးျပန္သြားခဲ့ေသာ ေဒးေဒး(အင္းစိန္)Blue Star Brothers [ေစာသဒါးထူး]သည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္  
ဒီဇင္ဘာ ၁၆ရက္ေန႕တြင္ ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့ပါသည္။ ဇနီးႏွင့္သား တစ္ဦး က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ ေဝဒနာၾကားမွ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ စာေပအမႈေတာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သခင့္    
စကား ကေလာင္ရွင္ ေဒးေဒး(အင္းစိန္) အား ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ သူေရးခဲ့ေသာ စာမ်ားအား အမွတ္စဥ္ ၂၈။ ၃၅။ ၃၈။ ၄၇။ ၅၀ မ်ားတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ (အယ္ဒီတာ) 
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ocifhpum; 3 -125

အဖရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကုိ ခ်ီးမြမ္းလုိ႕ မကုန္ႏ္ုိင္ေအာင္ပါဘဲ။ အခု က်မကုိ 
ဘုရားသခင္က အေကာင္းဆုံးေနရာကုိ ေပးထားပါတယ္။ တစ္သက္လုံး မေနဖူး 
တဲ့ စည္းစိမ္နဲ႕ ေနရပါတယ္။ က်မ အခုၾကည့္ရတဲ့ လူမမာက အရမ္းခ်မ္းသာတဲ့ 
ဆရာဝန္ မႀကီးပါ။ သူနဲ႕ က်မ ႏွစ္ေယာက္ထ ဲ ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာေနရတယ္။ 
အခု ေတာ့ က်မ လွလွ ပပေလး ၿပံဳးၿပီး လူတုိင္းနဲ႕ စကားေျပာခြင့္ ရေနပါၿပီ။ 
ဘုရား သခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ ေၾကာင့္သာ လုိ႕ဘဲ ခြန္အားေပး သက္ေသခံ လုိက္ 
ပါတယ္။  

ေကာင္းကင္တိမ္တြင္ မည္းရိပ္ဆင္သည္ လွ်ပ္ပန္းလင္းလက္  
မိုးႀကိဳးသက္၍ဟိန္းထြက္ပဲ့တင္ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ ထိတ္လန္႕ 
ေၾကာက္ဖြယ္ အားငယ္ခဲ့လဲ မိုးႀကိဳးသံထက္ အစြမ္းထက္သည့္  
ရွွင္မရဲ႕အသံ ဘဝဂ္ညံသည့္စူးရွ လင္းလက္ အမ်က္ထြက္သည့္  
အၾကည့္မ်ားကုိေရွာင္ေျပးလုိသည္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခုိင္၍ ရင္ဆုိင္ေတြ႕ခဲ့ 

စြမ္းအင္ခြန္အား သခင္ဘုရားက ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ေပးခဲ့၏။ ။  မုိနာ 
------------------------------------------------------------------------------------- 
မနန္း(ေတာင္ႀကီး) 
သုိ႕ / အယ္ဒီတာ 
ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ အျဖာျဖာနဲ႕ ျပည့္စုံပါေစရွင္။ က်မ နန္းျမင့္ေမ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေတာင္ႀကီး ကပါ။ အယ္ဒီတာ ထုတ္ေဝတဲ့ သခင့္စကားစာေစာင္ကုိ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ 
ဖတ္ခြင့္ ရလုိ႕ အလြြန္ဝမ္းသာပါတယ္။ က်မ စင္ကာပူကုိ ၄-၃-၂၀၁၁ ရက္ေန႕က 
ေရာက္ လာပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ရတာ ပင္ပန္းတာထက္ စိတ္ပင္ပန္းၿပီး စိတ္ဓါတ္ 
က်ခဲ့ ပါတယ္။ စိတ္က်ဥ္းက်ပ္တယ္ ဆုိပါေတာ့။ ေပ်ာ္တဲ့ေန႕ တစ္ရက္မွ မရိွခဲ့ဘူး။ 
တစ္ရက္မွာ က်မရဲ႕ ညီမေလးက စာနဲ႕ အတူ အယ္ဒီတာ မင္းေအာင္သက္လြင္ရဲ႕ 
သခင့္စကား စာေစာင္ကုိ ပုိ႕ေပးလုိက္ပါတယ္။ က်မက စာဖတ္တာ အရမ္း 
ဝါသနာ ပါပါတယ္။ စာေစာင္ကုိဖတ္ရင္း မြန္းက်ပ္တဲ့ စိတ္ေတြ ပြင့္ထြက္ကုန္ 
သေလာက္ ခံစား ရပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ယုံၾကည္မႈသာ အဓိကပါ။ 
ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႕ လုပ္ရင္ အရမ္း အက်ိဳးထိေရာက္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္က 
က်မတုိ႕ မိသားစု အလြန္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ က်မ ဘာလုပ္လုိ႕ 
လုပ္ရမွန္းေတာင္ မသိပါဘူး။ က်မက ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တရားစခန္း 
ဝင္ခဲ့ ပါတယ္။ ၁၀ရက္ စခန္းေပါ့။ ႀကိဳးစားၿပီး တရားအားထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ တရား 
စခန္းက ထြက္တာနဲ႕ က်မက တူမေလးေတြကုိ သြားၾကည့္အံုးမယ္လုိ႕ စိတ္ကူးနဲ႕ 
ထြက္လာ ခဲ့ပါတယ္။ တူမေလး ေတြဆီ ေရာက္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ 
ညီမေလး မခုိင္ ေတာင္ႀကီးကုိ ျပန္ေရာက္ ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ က်မ အရမ္း 
ဝမ္းသာ မိပါတယ္။ ညီမေလးနဲ႕ ခြဲေနရတာ ၃ႏွစ္ ရိွသြားၿပီေလ။ ညီမက မမ 
ဒီလုိမေနနဲ႕ စင္ကာပူကုိ သြားၿပီး အလုပ္လုပ္ရေအာင္ ပုိအဆင္ေျပတယ္ ဆုိၿပီး 
လက္တြဲေခၚလာခဲ့ပါတယ္။ အခု တစ္ခါ စိတ္ဓါတ္က်ေနခ်ိန္မွာ အယ္ဒီတာရဲ႕ 
စာေစာင္ ကုိ ဖတ္လုိက္ ရလုိ႕ အရမ္း ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္မိပါတယ္။ က်မရဲ႕ 
ရင္တြင္း ျဖစ္ ကဗ်ာေလးကုိ ေရးသား လုိက္ရလုိ႔လဲ ပါပါတယ္။  

ဘဝတုိက္ပြဲ 
ေဝဟင္ကုိ ေလယာဥ္စီးလုိ႕ ေျမျခားေရျခား တုိင္းတပါးကုိ သြားၿပီး 

ငါ့ဝမ္းက ပူဆာ မေနသာတာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ရွာရေလေသာအခါ - 
ရင္မွာ မခ်ိ ရင္နင့္ရတာ ခိုင္းခ်က္က မရပ္မနား စက္ရုပ္အလားပမာ 

ေနထြက္မွ ေနဝင္ ေမွာင္ရီသန္းလုိ႕ေတာင္မနား ညအိပ္ယာဝင္  
ေမွးစက္ေသာ္လဲ သန္းေခါင္ ညည့္နက္ ေအာ္ဟစ္ေခၚယူ ဆူပူေလၿပီေတာ့ 

ဘာတဲ့လဲ Come and change the baby’s underwear တဲ့။ 
မနန္း (ေတာင္ႀကီး) 

------------------ 
အန္တီတစ္ဦး 
သုိ႕  / အသစ္ေရာက္လာတဲ့ ညီမမ်ား - 
စင္ကာပူႏုိင္ငံကုိ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကားထဲမွ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႕ အိမ္အလုပ္ လုပ္ဖုိ႕ 
ေရာက္လာ ၾကတဲ့ ညီမ အသစ္မ်ားကုိ ႀကိဳဆုိခ်င္ပါတယ္။ ညီမေတြ ေရာက္လာ 
ကာစ စာေမးပြဲ ေျဖတဲ့ေန႕မွာ ေတြ႕မိၾကေပမဲ့။ ဘယ္ေနရာ ဘယ္လိပ္စာေတြဆီ 
ေရာက္မွန္း မသိ ေတာ့ဘူး။ ပြဲစားခ မေက်မခ်င္း ၅လ မွ ၇လအတြင္း အျပင္ 

ထြက္ခြင့္ မရဘူး ဆုိေတာ့ ျပန္ေတြ႕ဖုိ႔ မလြယ္ေတာ့သလုိ ျပန္ဆုံဖုိ႕ မမွန္းဆရ ဲ
ေတာ့ပါဘူး။ လူခ်င္း မဆုံႏုိင္တဲ့ အတြကိ သခင့္စကားစာေစာင္ကေန စာေလးေရး 
ၿပီး ႏႈတ္ဆက္ သတိေပး မွာခ်င္တာေလး ေရးသားလုိက္ပါတယ္။ ကုိယ္ေတြ႕ 
ေရွာင္ရန္ ေဆာင္ရန္မ်ားကုိလဲ သတိေပး လုိက္ပါတယ္။ MOM ကေပးတဲ့ 
ညႊန္ၾကား ခ်က္ အျပင္ အိမ္ရွင္နဲ႕ ကုိယ္နဲ႕ သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ေနရမဲ့ နည္း 
ေလး ေတြပါ ေရးေပးလုိက္ပါတယ္။ အိမ္အလုပ္ လုပ္ရင္ အားရိွဖုိ႕ အစာ မေရြး ဘ ဲ
စားရပါတယ္။ ေရာမ ေရာက္ရင္ ေရာမလုိ က်င့္ဖုိ႕ စလုံး ေရာက္ရင္ အားရိွၿပီး 
အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ဖုိ႕ စလုံး အစာကုိ စားတတ္ဖုိ႕လုိပါမယ္။ အစားအေသာက္ေရြးရင္ 
အိမ္မွာ ဝယ္ထားတဲ့အစာေတြကုိ မစားရင္ အိမ္ရွင္ေတြက ၾကိဳက္မွာ မဟုတ္ 
ပါဘူး။ အဂၤလိပ္စကား မတတ္ရင္လဲ ႀကိဳက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႕ လုိခ်င္တဲ့ 
ကုိယ့္ ဘက္က အရည္အေသြး တုိးတက္ေအာင္ ကုိယ့္လုပ္ငန္းခြင္နဲ႕ သင့္ေတာ္မဲ့ 
သုံး ရမဲ့ အဂၤလိပ္စကားေတြကို၊ စာေတြကုိ ေလ့လာရပါမယ္။ အခ်ိန္ရရင္ ရသလုိ 
အဂၤလိပ္ တီဗီြနဲ႕ သတင္းစာကုိ အဘိဓါန္နဲ႕ တြဲၿပီးဖတ္ပါ။ ကေလးေတြ လူႀကီး 
ေတြ ဆီက သင္ယူေလ့လာပါ။ အိမ္ရွင္ရဲ႕ အႀကိဳက္ကုိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ လုိက္ 
ေလ်ာပါ။ အမူအက်င့္၊ အဝတ္အစား၊ အေနအထိုင္မွာ သူတုိ႕နဲ႕ ကုိက္ေအာင္ 
ေနထုိင္ပါ။  

သိပ္ၿပီး ရွက္လြန္း၊ ေၾကာက္လြန္း၊ လူေတာ မတုိးလြန္းသလုိ ̏အ ̋ မေန 
ပါနဲ႕။ မေၾကာက္ပါနဲ႕။ မွန္တာလုပ္ဖုိ႕ မေၾကာက္ပါနဲ႕။ ရုိးသားပြင့္လင္းၿပီး ႀကိဳးစား 
ပါ။ မသိရင္ ေမးပါ။ ဆီမပါဘဲ ခ်က္တဲ့ `ဟင္းကုိ ႀကိဳးစားခ်က္ပါ။ ဆံပင္ အတုိ 
ထားတာနဲ႕ ထမီ ခၽြတ္ၿပီး ေဘာင္းဘီတုိ ဝတ္ခုိင္းတာကုိ ႀကိဳးစားက်င့္ေဆာင္ပါ။ 
သူတုိ႕ စိတ္ ေက်နပ္ေအာင္ အလုပ္ႀကိဳးစားၿပီး ဘုရားေက်ာင္း သြားခြင့္ရဖုိ႕ ခြင့္ 
ေတာင္းပါ။ အခြင့္အေရး မယူခင္ အလုပ္ႀကိဳးစား လုပ္ျပပါ။ အိမ္ရွင္မရိွတဲ့ အခ်ိန္ 
မွာ အိမ္ကုိ ကုိယ့္အိမ္လုိ သေဘာထားၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ သူမ်ားအိမ္မွာ ကၽြန္ 
ဘဝ နဲ႕ ေနခဲ့ရတဲ့ ေယာသပ္လုိ ဒံေယလ လုိ သစၥာရိွပါ။ အစစ အရာရာ သတိ 
ဝီရိယ ထားပါ။ မိသားစု အတြက္၊ အသင္းေတာ္အတြက္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ 
အက်ိဳးျပဳဖုိ႕ ထြက္လာတဲ့အတုိင္း ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ပါေစ။  တာဝန္သိသိ 
သစၥာ ရိွရိွနဲ႕ ကုိယ့္အလုပ္ကုိ တန္ဖုိး ထားပါ။ အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ မိေဝး 
ဖေဝးနဲ႕ အလုပ္လုပ္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ဥ္းက်ပ္လြန္းလုိ႕ လူငယ္ေတြဟာ စိတ္ 
ထြက္ေပါက္ ရွာတတ္ ၾကပါတယ္။ စာတန္ခြင့္ေပးတဲ့ အေမွာင္ထြက္ေပါက္ 
(မတရား ေမထုန္၊ အေပ်ာ္ ရည္းစား ထားျခင္း) မ်ားကုိေရွာင္ၿပီး အသင္းေတာ္က 
ယုံၾကည္သူမ်ားနဲ႕ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ၿပီး အလင္းထြက္ေပါက္ကုိ ရွာၾကဖုိ႕ သတိေပး 
လုိက္ပါတယ္။ ။ အန္တီအားလုံးရဲ႕ကုိယ္စား - သင္တုိ႕ရဲ႕   အန္တီတစ္ဦး 
-------------------- 
မာရာနသာနီနီခုိင္ 
ေရွးပေရာဖက္ ပညာရိွမ်ားက ယုဒျပည္ ၿမိဳ႕ငယ္ ၿမိဳ႕ယုတ္မွာ အပ်ိဳကညာဝမ္းမွ 
ကယ္တင္ရွင္ ဖြားျမင္မယ္ဆုိတာကုိ ဗ်ာဒိတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ လႈပ္ရွား သြားလာ 
ရင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ေသာ အမွတ္မထင္ ေန႕ရက္မ်ားမွာ ဘုရားသခင္က 
သူဖန္ဆင္း ခဲ့ေသာ လူသားမ်ားအား ငရဲ မသြားရန္ ကယ္တင္သည့္ စီမံကိန္းမွာ 
လူသား ၄ဦးကုိ အသုံးျပဳ၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္းကင္ 
တမန္က အပ်ိဳကညာမာရိႏွင့္ အသက္ ရြယ္ ႀကီးရင့္၍ သားသမီး မရႏုိင္ေသာ 
ဇာခရိႏွင့္ ဧလိရွဗက္ လင္မယား ထံသြားကာ သားရတနာ အသီးသီး ဖြားျမင္မည့္ 
အေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မာရိဟာ ဘုရား သခင္ရဲ႕ စကားကုိ ၾကားေပမဲ့ 
မယုံခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ ေယာက်ာ္းႏွင့္ မဆက္ဆံဖူးပါဟု ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ 
ေကာင္းကင္ တမန္က သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ သား ရတနာကုိ 
ဖြားျမင္မည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ အၿမံဳမဟု ေခၚေသာ သင္၏ အေဆြအမ်ိဳး ဧလိရွဗက္ 
သည္လဲ သားရတနာကုိ ဖြားမည့္အေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ မတတ္ 
ႏုိင္ေသာ အမႈမရိွ။ လုကာ ၁း၃-၃၆။ ထုိစကားအားျဖင့္ မာရိ ယုံၾကည္ျခင္း ခုိင္မာ 
၍ သက္ေသထူခဲ့ပါတယ္။ တိတ္ဆိတ္ေသာညမွာ ေမြးဖြားကာ အသက္ ၃၃ႏွစ္ 
အသက္ရွင္၍ ကယ္တင္ျခင္းတရားကုိ ေဟာၾကားကာ လူသားမ်ားအျပစ္အတြက္ 
လက္ဝါး ကပ္တုိင္ေပၚတြင္ အေသခံသြားခဲ့ပါတယ္။ သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႕တြင္ 
ျပန္လည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ၿပီး ယေန႕ အသက္ရွင္လွ်က္ ရိွေသာေၾကာင့္ 
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ကယ္တင္ ရွင္ ဆင္းသက္ရာ ေမြးေန႕ပြဲေတာ္ကုိ ခရစၥမတ္အျဖစ္ က်င္းပရျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႕ ကမၻာေပၚတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ 
ေမြးေန႕ ပြဲေတာ္ ခရစၥမတ္ ကုိ က်င္းပၾကပါတယ္။ ေနရာေဒသ ရာသီဥတု မတူ 
ၾကေပမဲ့ က်င္းပေသာ ခရၥမတ္ပြဲက အႏွစ္သာရ အတူတူပင္ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ 
ငယ္စဥ္ကတည္းက ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ရြာ မ်ားတြင္ ခရစၥမတ္ပြဲ ေျမာက္မ်ားစြာကုိ 
ဆင္ႏႊဲခဲ့ဖူးပါတယ္။ sweet December မွစကာ ကယ္ရယ္စင္းဂင္း သီခ်င္း 
လွည့္လည္ဆိုကာ Christmas eve ဆန္ျပဳတ္ႏွင့္ ခရစၥမတ္ေန႕ ထမင္းလက္စုံ 
စားပြဲ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။  စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ နာမည္ႀကီး ေအာခ်ပ္ လမ္းေပၚ 
တြင္ မီးေရာင္စုံမ်ား ဆင္ယင္ထားၾကပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခရစၥမတ္ တြင္လဲ က်မဟာ 
ခရစၥမတ္ ပြဲေတာ္ကုိ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခြင့္ 
ရခဲ့ပါတယ္။ တစ္ကၽြန္းႏွင့္ တစ္ကၽြန္း အလွခ်င္းၿပိဳင္ကာ မီးေရာင္စုံမ်ား အလွဆင္ 
ထားၾကပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းႏွင့္ ခြန္လုံကၽြန္း အလယ္မွာ အေရွ႕ အာရွ၏ 
ပင္လယ္လိႈင္းတပုိးခရာသံမ်ားကလဲ ခရစ္စမတ္သီခ်င္း တံပုိးခရာကုိ တီးမႈတ္ 
ေနသေယာင္ပင္။ ဂ်င္းဆာက်ယ္ရဲ႕ ကမ္းေျခ ကြန္ယက္မ်ားတြင္ နာမည္ႀကီး 
မင္းသား မ်ားရဲ႕ လက္ဖဝါးရာမ်ားကုိျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ ၂၄ရက္ေန႕ ေန႕လည္ 
ခင္း အခ်ိန္တြင္ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲမ်ား က်င္းပကာ တစ္ခုေသာ အသင္းေတာ္၏ ေရွ႕မွာ 
လက္ဝါးကပ္တုိင္ အႀကီးႀကီး တစ္ခုကုိ ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ ေခါင္းေလာင္းပုံ 
ပါေသာ ကပ္ထူစကၠဴေပၚတြင္ ဆုေတာင္း ခ်က္မ်ားေရး၍ လက္ဝါးကပ္တုိင္ 
ႀကီးေပၚတက္ကာ ခ်ိတ္ဆြဲေစပါတယ္။ က်မလဲ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ 
ဆုေတာင္းခ်က္ကုိ ေရးသားကာ လက္ဝါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲရန္ တက္သြား 
ရာ လက္ဝါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္ သံခ်က္ရာမ်ား အျပည့္ ရုိက္ႏွက္ထားသည္ကို 
ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ကားတုိင္ေပၚမွ သံခ်က္ ရာမ်ား ျပည့္ေနျခင္းသည္ လြန္ခ့ဲေသာ 
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ေက်ာ္က က်မတုိ႕ ျပဳမိခဲ့ေသာ အျပစ္မ်ားအတြက္ သံခ်က္ႏွင့္ 
ရုိက္ႏွက္ကာ အေသခံေမတၱာ ျပသြားေသာ ကယ္တင္ရွင္၏ ေမတၱာႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ 
ျခင္းကုိ သိလာျမင္လာေစကာ မ်က္ရည္ က်သည္အထိ ခံစားရပါတယ္။  

က်မအတြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၂၄ရက္ Christmas eve ညသည္ အရင္ 
တုံးက ညမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ၊ ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္း ေတာင္ေပၚတြင္ က်င္းပခြင့္ 
ရခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ပတ္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ေစ်းဆုိင္တန္းမ်ား ဖန္ဆင္းခံ 
လူသားမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသာ ရႈခင္းကုိ ခံစားရင္း ေကာင္းကင္မွ ၾကယ္တာရာ၊ 
ေတာင္ ေအာက္မွ ပင္လယ္ျပာျပာႏွင့္ လူေတြ ေဆာက္လုပ္ ေနထုိင္ေသာ 
သေဘၤာ တုိက္တာမ်ားကုိ ၾကည့္ကာ ဘုရားရွင္၏ ဖန္ဆင္း ျခင္းကုိ ဆင္ျခင္ 
ခဲ့ပါတယ္။ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ေဟာ္တယ္မ်ား၌ ဝတ္ျပဳျခင္း အစီ အစဥ္မ်ား က်င္းပ 
ခဲ့သည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ က်မ မေရာက္ဖူးေသာ အျခား ႏုိင္ငံ ေဒသ 
မ်ားတြင္လဲ ခရစၥမတ္ပြဲကုိ က်င္းပေနမည္ဟု ယုံၾကည္မိပါတယ္။ ယုံၾကည္သူ 
အေယာက္ စီတုိင္းအတြက္ ေန႕ရက္တုိင္း ခရစ္စမတ္ျဖစ္ကာ ကယ္တင္ ရွင္ကုိ 
ႏွလုံးသားတြင္ ေမြးဖြားေနရာေပးဖုိ႕ လုိေၾကာင္း သူတုိ႕ ဘဝႏွင့္ သူတုိ႕ အလွခ်င္း 
ျဖာႏုိင္ပါေစဟု ဆုေတာင္းလွ်က္ -- ။  ။ မာရာနသာ နီနီခုိင္ 
-------------------- 
 Mom 
က်မတုိ႕ အိမ္ေထာင္မွာ ေက်းဇူးေတာ္ ခြက္ဖလားလွ်ံလွ်က္ ရိွပါတယ္။ ေက်းဇူး 
ေတာ္ေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ ေမလနဲ႕ ဇြန္လအတြက္ ေရဖုိး မီးဖုိး ေပးစရာ မလုိခဲ့ပါဘူး။ 
ျမန္မာ ႏုိင္ငံဘြား စလုံးႏုိင္ငံသား က်မ သားႀကီးအတြက္ စလုံး အစုိးရက grow 
and store package အစီအမံနဲ႕ ေဒၚလာ ၂၂၀ဖုိး က်ခံခဲ့ပါတယ္။ မီးဖုိေခ်ာင္ 
အသုံးစရိတ္ေလး သက္သာသြားလုိ႕ ေဘစာရြက္ေလးကုိ ကုိင္ၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ 
ခ်ီးမြမ္းမိပါတယ္။ သားႀကီး အလုပ္က ျပန္လာတဲ့အခါ အက်ိဳးအေၾကာင္း ရွင္းျပ 
ေတာ့ သားႀကီးက ေဒၚလာ ၂၀၀ေက်ာ္ေတာင္ ရတာဆုိေတာ့ သားကုိ နဲနဲျပန္ေပး 
သင့္တာေပါ့ လုိ႕ေျပာ လုိက္လုိ႕ က်မ shock ရသြားပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ 
ေတာင္ ျပန္လုိခ်င္လုိ႕လဲ ဆုိေတာ့ သူက ေဒၚလာ ၂၀- ၃၀ေလာက္ပါဘဲတဲ့။ သူ႕ 
အတြက္ ဘာမွ မျဖစ္ စေလာက္တဲ့ေငြကုိ က်မ ဆီက ျပန္ေတာင္းေနတဲ့ သားႀကီး 
ပါ။ က်မက သားႀကီးကုိ နင္ဟာေလ ̏ဘုန္းႀကီးဟာ စားလား ေသာက္လား။ ဒကာ့ 
ဟာ မူးတင္း ပဲတင္း ̋ ထဲ ကလုိ ျဖစ္ေနၿပီလုိ႕ ျပန္ေျပာလုိက္ပါတယ္။ က်မ ေျပာ 

တာ ကုိ သားႀကီး နားမလည္လုိ႕ သူ႕ကုိ ရွင္းျပဖုိ႕ က်မ တာဝန္ျဖစ္သြားပါၿပီ။ က်မ 
တုိ႕ ေခတ္မွာေတာင္ ေငြအသုံး အႏႈန္းက မူးတုိ႕ ပဲတုိ႕ ဆုိတာ မရိွေတာ့ပါဘူး။ 
ငါးျပား ဆယ္ျပားေခတ္ေတာ့ မီွခဲ့ပါေသးတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင္းမွာ ကပ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းဒကာ ေတြက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက အစာကုိလဲ 
စားေသး။ ဘုန္းႀကီးကုိ ျပန္လွဳဴဖုိ႕ က်ေတာ့ တြန္႕တုိ တတ္တာကုိ တင္စား 
ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးအစာကုိ ပါးၿဖဲ နားၿဖဲ စား ၿပီး ကုိယ္က တစ္က်ပ္ 
ေလာက္ ျပန္လွဴဖုိ႕က်ေတာ့ တစ္မူး ေလ်ာ့ေပး တစ္ပ ဲ ေလ်ာ့ေပးၿပီး ကပ္ေစးနဲ 
တတ္ တာကုိ ဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။ လုိ႕သားႀကီးကုိ ရွင္းျပရင္း သူ လုိခ်င္တဲ့ ေငြ 
သုံးဆယ္ ကုိေပးေတာ့ သူက မယူေတာ့ပါဘူးတဲ့။ က်မ ရွင္းျပတာကုိ နားလည္ 
သြားပုံရပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ပါဘဲ။ 

က်မ ငယ္ငယ္က အစုိးရ ဝန္ထမ္းဘဝမွာ ေဘာနက္ ဆုေၾကးေငြေလး 
ရရင္ အေဖနဲ႕ အေမ့ကုိ ျပန္ေပးခ်င္ေပမဲ့ ကုိယ့္သားသမီးမိသားစုအတြက္ ဦးစား 
ေပး သုံးမိလုိ႕ မိဘေတြကုိ ျပန္မေပးျဖစ္ဘဲ ပန္းသီးေလး။ လိေမၼာ္သီးေလး 
ေလာက္ဘ ဲ ျပန္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ့္ကုိ တစ္သက္လုံး ေကၽြးေမြးျပဳစုလာတဲ့ 
မိဘ ကုိ ျပန္ေပး ရမွန္း သိေပမဲ့ တြန္႕တုိတဲ့ စိတ္ေလးဝင္လာမိပါတယ္။ အို- 
အေဖ အေမတုိ႕ အသက္ ႀကီးၿပီဘဲ ပုိက္ဆံ မလုိပါဘူး။ သူတုိ႕က ငါတုိ႕ထက္ 
ေတာင္ ခ်မ္းသာေသး။ အားေဆး ေလး။ အားေဆးလ ဲ မလုိပါဘူး။ သူတုိ႕ဆီမွာ 
အျပည့္ ဘဲ။ ငါေပးရင္ ပုိေနအံုးမွာ။ အဝတ္ အစားလား။ မလုိပါဘူး။ သူတုိ႕က 
သိပ္ အျပင္ထြက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ရိွတာေတာင္ ဝတ္လုိ႕ မကုန္ဘူးလုိ႕ ကုိယ့္ 
ဘာသာ အဆုိတင္ ကုိယ့္ဘာသာ ကုိယ္ ေထာက္ခံၿပီး အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၊ 
ေနာက္ ဆုံးေတာ့ ပန္းသီးေလး လိေမၼာ္သီးေလး နဲ႕ဘဲ ၿပီးခဲ့တာပါဘဲ။ က်မလဲ 
ဘုန္းႀကီး ဟာ စားလား ေသာက္လား၊ ဒကာ့ဟာ မူးတင္း ပဲတင္း ထဲကပါဘဲ။ 
သုတံၱ ၂၅း၁၄။ ေပးမည္ဟု ဝါႂကြား၍ မေပးဘ ဲေနေသာသူသည္။ မုိးေရ မပါေသာ 
တိမ္ႏွင့္ ေလကဲ့သုိ႕ျဖစ္၏။ က်မဟာ ေရ မပါတဲ့ တိမ္နဲ႕ ေလလုိ မၾကာခန ျဖစ္ခဲ့ဖူး 
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေဖနဲ႕ အေမက က်မကုိ အျပစ္ မျမင္ခဲ့သလုိ က်မ ကလဲ 
သားႀကီး ကုိ အျပစ္ မျမင္မိပါဘူး။  

၂ေကာ၁၂း၁၄ - တတိယအႀကိမ္ သင္တုိ႕ဆီသုိ႕ သြားျခင္းငွာ ငါ 
အသင့္ ရိွ၏။ သင္တုိ႕ကုိ ေႏွာက္ယွက္မည္ဟု အႀကံ မရိွ။ သင္တုိ႕ ဥစၥာကုိ ငါရွာ 
သည္ မဟုတ္။ သင္တုိ႕ကုိသာ ငါရွာ၏။ သားသမီးတုိ႕ သည္ မိဘအတြက္ ဥစၥာ 
ကုိ ဆည္းပူးရသည္ မဟုတ္၊ မိဘတုိ႕သည္ သားသမီးအတြက္ ဆည္းပူးရ၏။ 
ဆုိတဲ့ ရွင္ေပါလုရဲ႕ သူ႕ ယုံၾကည္သူ အသင္းသားေတြအေပၚမွာ ထားရိွတဲ့ ေမတၱာ 
ပါဘဲ။ သားသမီးေတြရဲ႕ ေရွ႕ေရးကုိ ေမွ်ာ္ေတြးၿပီၤး မစားရက္ မေသာက္ရက္နဲ႕ မူးစု 
ပဲစု စုခဲ့ၾကေပမဲ့ သားသမီး ေတြရဲ႕ ပညာေရး က်မ္းမာေရးအတြက္ အသုံး လုိလာ 
ရင္ ႏွေျမာျခင္း မရိွဘဲ အသုံးျပဳတတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သားသမီးေတြဆီက 
ဘယ္ေရြ႕ ဘယ္မွ် ျပန္ရပါ ေစလုိ႕ မေမွ်ာ္မွန္း တတ္ၾကပါဘူး။ သိတတ္တဲ့ စိတ္ 
ကေလးနဲ႕ နဲမ်ားမဆုိ ျပန္ေပးတာ ကုိဘ ဲ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကတဲ့ မိဘေတြ 
ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘေတြ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ရင္ ေျပာခ်င္တဲ့ စကားက သားသမီး 
လုပ္စာ စားခ်င္လုိ႕ မဟုတ္ပါဘူး.။ သားသမီးေတြ ေတာ္ေၾကာင္း ႂကြားခ်င္လုိ႕ 
ပါတဲ့။ ပန္းသီးေလးတစ္လုံးနဲ႕လဲ God bless you ဆုိၿပီး ေကာင္းႀကီးေတြ အထပ္ 
ထပ္ ျပန္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။  

မူးေလးဘဲ တင္းတင္း၊ ပဲေလးဘဲ တင္းတင္း။ သားသမီးမ်ားက မိဘကုိ 
ေပးျဖစ္ေကၽြးျဖစ္ေအာင္ ေပးေကၽြးၾကဖုိ႕လုိပါတယ္။ စုန္ေရက ၾကည္ၿပီး ဆန္ေရက 
ေနာက္တယ္ လုိ႕ ဆုိေပမဲ့ ဆန္ေရ ေနာက္ေနာက္ေလးကလဲ မိဘမ်ားကုိ ႏွလုံး 
စိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းေစပါတယ္။ မိဘေတြ ဂုဏ္ယူဝါႂကြားရတဲ့ သားသမီး ေလးေတြ 
ျဖစ္ဖုိ႕ မိမိတုိ႕ ရသမွ် ေကာင္းႀကီးေလးေတြနဲ႕ မိဘကုိ ျပန္ျပဳစုၾကဖုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဧဖက္ ၆း၂-၃ မိဘကုိ ရုိေသစြာျပဳေလာ့။--- ျပည္ေတာ္၌ေကာင္းစား၍ အသက္ 
တာ ရွည္မည္အေၾကာင္း ---။ ေလာကမွာ ရိွတဲ့ မိဘေတြကုိ ေက်းဇူးတင္ ရသလုိ 
ထုိ မိဘေတြကုိ ေပးတ ဲ ့ေကာင္းကင္ဘုံရွင္ အဖဘုရားသခင္ကုိလ ဲ ေက်းဇူးတင္ 
ခ်ီးမြမ္းဖုိ႕ လုိပါတယ္။ မိဘေတြက သားသမီးေတြနဲ႕ အၿမဲတမ္း ရိွမေနႏုိင္ပါဘူး။ 
က်မတုိ႕နဲ႕ အၿမဲတမ္း ရိွေနတဲ့ ဘုရားသခင္ကုိ ႏႈတ္ခမ္းအသီးတည္းဟူေသာ 
ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ ခ်ီးမြမ္း တတ္ဖုိ႕ လုိပါတယ္။ ဆာလံ ၅၀-၂၃ ေက်းဇူးခ်ီးမြမ္းျခင္း 
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ocifhpum; 5 -125

ယဇ္ကုိ ပူေဇာ္ေသာ သူသည္ ငါ၏ ဘုန္းကုိ ထင္ရွားေစေသာသူျဖစ္၏။  
ဒါ့ေၾကာင့္ သားသမီးအားလုံးကုိ ခြန္အားေပးခ်င္ပါတယ္။ မိဘတုိ႕ ဝမ္း 

ေျမာက္ ဂုဏ္ယူတတ္ဖုိ႕ မိဘေတြ အသက္ရွင္စဥ္ မိဘေက်ဇူးကုိ မူးဘဲ တင္း 
တင္း။ ပဲဲဘဲ တင္းတင္း (ငါးျပား ဆယ္ျပားျဖစ္ျဖစ္) တတ္ႏုိင္သေလာက္ ျပန္လည္ 
ေပးဆပ္ ၾကပါ။ အဖဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖုိ႕ ဘုရားသခင္ကုိ မေမ့ 
ေလ်ာ့ ဘဲ ဘုရား ေက်းဇူး ကုိ မူးဘဲ တင္းတင္း၊ ပဲဘဲတင္းတင္း (အနည္းအမ်ား 
မဆုိ) ေန႕စဥ္ ေရတြက္ ခ်ီးမြမ္းၾကပါ။ သားသမီးတုိင္း ေကာင္းစားေသာ အသက္ 
တာျဖင့္ ဘုရား ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားႏုိင္ၾကပါေစ။ ဆာလံ ၁၄၆း၂ ငါသည္ အသက္ 
ရွင္စဥ္အခါ ထာဝရ ဘုရားကုိ ခ်ီးမြမ္းမည္။ ငါျဖစ္သည္ ကာလပါတ္လုံး ငါ၏ 
ဘုရား သခင္ကုိ ေထာမနာ သီခ်င္းဆုိမည္။      ။ With love in Christ – Mom 

------------------------------------------------------------------------------ 
(ရနံ႕ပန္း- တန္႕ယန္း) 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ၂၀၁၁ ေအာက္တုိဘာလက က်မ 
အသက္ ၂၅ႏွစ္ ျပည့္သြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္း 
တစ္ခါမွ သက္ေသ မခံျဖစ္ေသးပါဘူး။ ရွက္စရာေတာ့ ေကာင္းပါရဲ႕။ ဒီစာဟာ 
ပထမ ဦးဆုံး သက္ေသခံျခင္းပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိေတာ့ လူေရွ႕မွာ ထြက္ စကား 
ေျပာရမွာ ရွက္ေၾကာက္ေနလုိ႕ပါ။ အခုလုိ စာအားျဖင့္ ကြယ္ရာကေန သက္ေသခံ 
ခြင့္ရဖုိ႕ စီစဥ္ ထုတ္ေဝတဲ့ သခင့္စကား အယ္ဒီတာကုိ ေက်းဇူးတင္ မဆုံးပါ။ က်မ 
စင္ကာပူ လာဖုိ႕ အက္စ္ပတ္စ္နဲ႕ အလုပ္ေလွ်ာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရား 
သခင္ ကုိ လုံးဝ မတုိင္ပင္ ခဲ့ပါဘူး။ ကုိယ့္ဘာသာ ပြဲစားရွွာ၊ အလုပ္ရွာနဲ႕ ရန္ကုန္ 
မွာ က်မ မသြားဖူးတဲ့ ပြဲစားရုံး မရိွသေလာက္ပါဘဲ။ ပြဲစားေတြကဘဲ ေငြလိမ္ 
သြားခဲ့ပါတယ္။ ဘာဆက္လုပ္ ရမွန္း မသိေတာ့ပါဘူး။ ေတာင္ေပၚရြာမွာ ရိွတဲ့ 
မိဘ ေတြကုိ ေငြလိမ္ခံရတဲ့ ကိစၥ ဖြင့္မေျပာ ရဲခဲ့ပါဘူး။ သူတုိ႕ေခၽြးနဲစာေလးေတြ 
အလိမ္ခံထိတာ သိသြားရင္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မွာ စုိးလုိ႕ပါ။ အဲဒီေတာ့မွ က်မ 
ဘုရားသခင္ဘက္ ျပန္လွည့္ လာခဲ့ပါတယ္။ လူဆိုတာ ခလုတ္ထိမွ အမိတ။ 
ဆုိသလုိ က်မလဲ လူဆုိေတာ့ အခုမွ ဘုရားတ ရပါတယ္။ ဘုရားကလဲ ငါသည္ 
သင့္ကုိ မစြန္႕ အလွ်င္းပစ္၍ မထားဆုိတဲ့ ကတိေတာ္ ရိွတာကုိး။ ေနာင္တ ရခဲ့ပါ 
တယ္။ အလုပ္ကိစၥ ဘုရားလက္ထဲ အပ္ထား လုိက္ပါတယ္။ ၃လၾကာတဲ့ အခါမွာ 
စလုံးမွာ ေက်ာင္းသြားတက္တဲ့ အစ္မ တစ္ေယာက္က စလုံးမွာ အလုပ္ရိွတယ္။ 
လုပ္မလား။ အိမ္အလုပ္ဘဲလုိ႕ေျပာပါတယ္။ က်မ လုပ္လဲလုပ္ခ်င္တယ္။ 
ေၾကာက္လ ဲ ေၾကာက္တယ္။ ဘာလုိ႕လဲဆိုေတာ့ ဒဗလ်ဴပီ နဲ႕ လုပ္ရင္ သူမ်ား 
အႏိွမ္ခံ ထိတယ္။ အိမ္အလုပ္ ပင္ပန္းတယ္။ ဆုိးတဲ့ အိမ္ရွင္နဲ႕ ေတြ႕ရင္ ဒုကၡ 
ေရာက္ႏုိင္တယ္။ ထမင္း ဝဝ မေကၽြးဘူး ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ၾကားထားလုိ႕ပါဘဲ။ 
သမီးဘာလုပ္ရမလဲ။ ကုိယ္ေတာ္ လမ္းျပပါ လုိ႕ ဘုရား လက္ထဲ ဘဲ 
အပ္ထားလုိက္ပါတယ္။ က်မ လုပ္တတ္တယ္ မလုပ္တတ္ဘူး ဆုိတာထက္ က်မ 
အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အရာကုိ ဘုရားက ႀကိဳတင္သိထားၿပီးသားပါ။ သုတံၱ ၃း၅-၆။ 
ေက်းဇူး ေတာ္ေၾကာင့္ က်မ စလုံးကုိ ဒဗလ်ဴပီနဲ႕ အိမ္အလုပ္ အလုပ္ရတယ္။ 
အိမ္ရွင္ က အရမ္းေကာင္းၿပီး က်မကုိ မိသားစုဝင္ တစ္ေယာက္လုိ ဆက္ဆံ 
ခဲ့ပါတယ္။ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနခြင့္ရခဲ့သလုိ ဘုရားသခင္နဲ႕လဲ ပုိနီးလာခဲ့ပါ 
တယ္။ ေဟရွာယ ၅၅း၈-၉။  ။ (ရနံ႕ပန္း-တန္႕ယန္း) 
------------------------------- 
 ( မုိင္) 

ေရွ႕ဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ပထမဦးဆုံး 
အႀကိမ္ သက္ေသခံခြင့္ရတဲ့အတြက္ သခင့္စကား အယ္ဒီတာကုိ ေက်းဇူး တင္ပါ 
တယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ လူေတြဟာ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္ရင္ေပ်ာ္တတ္သလို 
မျဖစ္ရင္ ဘုရားကုိ အျပစ္တင္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ က်မက ထိပ္ဆုံးက 
ပါပါတယ္။ က်မ သက္ေသခံခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းကုိ ဘုရားနဲ႕ က်မက လြဲရင္ 
ဘယ္သူမွ မသိပါဘူး။ က်မက ျပည္ေကာလိပ္က ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသူပါ။ 
က်မတုိ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာ က်မ တစ္ေယာက္တည္း ယုံၾကည္သူ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ စာရင္ ကုိယ္က စာပုိေတာ္တယ္လုိ႕ က်မ ကုိယ့္ကုိယ္ 
ကုိ ထင္ခဲ့မိပါတယ္။ အခ်ိန္တန္ စာေမးပြ ဲ ေျဖၿပီးေတာ့ ေအာင္စာရင္း ထြက္တဲ့ 

အခါမွာ က်မ နာမည္ ပါမလာခဲ့ပါဘူး။ က်မ အရမ္း စိတ္ဓါတ္က်၊ စိတ္ဆုိး၊ ဝမ္း 
နည္း ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ငါ့ကုိ မခ်စ္ဘူး။ တျခားသူေတြက ေအာင္ၿပီး 
ယုံၾကည္ သူ က်မ က စာေမးပြဲက်တယ္။ ဘုရားသခင္ ငါ့ကုိ မခ်စ္ဘူးလုိ႕ စာတန္ 
က က်မကို စကားေျပာေနပါတယ္။  

ဘုရားက ငါ့ကုိ မခ်စ္ရင္ ငါလဲ သူ႕ကုိ မခ်စ္ဘူး ဆုိၿပီး က်မ က်မ္းစာ 
မဖတ္။ ဆုမေတာင္း။ ဘုရားေက်ာင္း မသြားဘဲ တစ္ႏွစ္တိတိ ေနခဲ့ပါတယ္။ 
မၾကာ ခင္ ေနာက္ႏွစ္ စာေမးပြဲေျဖဖုိ႕ အခ်ိန္တန္လာတဲ့အခါမွာ က်မ စာေမး 
ပြဲေျဖဖုိ႕ ထပ္ျပင္ဆင္ ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါ စာေမးပြဲက်မွာ က်မ ပုိေၾကာက္လာတဲ့ 
အတြက္ ဘုရားသခင္ကို အားကုိး ဆုေတာင္းတတ္လာပါတယ္။ အားကုိးရာ 
ရွာခဲ့မိ ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ထံ ဆာလံ ၅၁ ကုိဖတ္ၿပီး အျပစ္ဝန္ခ် ဆုေတာင္း 
ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ က က်မကုိ စကားေျပာပါတယ္။ တစ္ေန႕ 
က်မ အေမ ေစ်းသြားၿပီး ျပန္အလာမွာ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ ျပကၡဒိန္ တစ္ခု 
ဝယ္လာ ပါတယ္။ ျပကၡဒိန္ေအာက္မွာ က်မ္းပုဒ္တစ္ခု ေရးထားပါတယ္။ ေဟၿဗဲ 
၁၃း၅ ငါသည္ သင့္ကုိ မစြန္႕။ အလွ်င္းပစ္၍ မထား ဟု ကတိေတာ္ရိွ၏  ဆုိတဲ့။ 
က်မ္းပုိဒ္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ အရမ္းဘဲ ခြန္အားရိွၿပီး ဘုရားကုိ အားကုိးတတ္ 
လာခဲ့ ပါတယ္။ မိတ္ေဆြတုိ႕လဲ က်မလုိ ဘုရားကုိ အျပစ္မျမင္ဘဲ အားကုိးဖုိ႕ 
သက္ ေသခံ လုိက္ပါတယ္။ က်မ္းစာဖတ္ ဆုေတာင္းရင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႕ ဘဝ 
ပန္းတုံး တုိင္ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ၾကပါေစ။ ။ မုိင္ 

---------------------------------------------------------------------------- 
(အယ္ဒီတာ) စာတုိက္က ေရာက္လာ တဲ့ 
အမည္ မသိ စာေရးသူတစ္ဦးရဲ႕ ဝန္ 
ခံခ်က္ ̏သက္ေသ̋ ဆုိတဲ့ စာမူေလးကုိ 
တဏွာ နဲ႔ ပါဝါ-၃ အျဖစ္ တက္ဆက္လုိက္ပါတယ္။ 
ဖတ္ရႈ နားလည္ ခံယူႏိုင္ ၾကပါေစေသာ္။ 

   သက္ေသ (အမည္မသိ မိန္းကေလးတစ္ဦး) 
စာေရးသူဟာ သခင့္စကားမွာတစ္ခါမွ စာမေရးခဲ့ဖူးပါဘူး။ သက္ေသခံဖုိ႕ ေရးစရာ 
အေၾကာင္းလဲ မရိွခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္မွေတာ့ မေရးမျဖစ္ ေရးရမဲ့ အ 
ေၾကာင္း ေပၚလာပါတယ္။ စာေရးသူလုိ မမုိက္ၾကဖုိ႕ အားလုံးေရွ႕မွာ သက္ေသ ခံ 
ေရးသား လုိက္ပါတယ္။ စာေရးသူဟာ ဘုရားကုိ သိပ္ခ်စ္တဲ့ ယုံၾကည္သူ တစ္ 
ေယာက္ပါ။ ဘြဲ႕ရတဲ့အထိ ေက်ာင္းပညာကုိ သင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းမၿပီးခင္ 
ဒုတိယ ႏွစ္မွာ စာေရးသူ ရည္းစားထားခဲ့ပါတယ္။ စာေရးသူရဲ႕ ရည္းစားဟာ မယုံ 
ၾကည္သူ မိဘမ်ားက ဆင္းသက္လာတဲ့ အျခားဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ တစ္ေန႕ေသာအခါမွာ စာေရးသူနဲ႕ ရည္းစားျဖစ္သူဟာ ဘုရား မႀကိဳက္တဲ့ 
အရာ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ လက္မထပ္ခင္ အတူတူ အိပ္ၿပီး လစ္ဗင္းတူဂဲသား ေနထုိင္ 
ခဲ့ၾကပါတယ္။ ခ်စ္ခါစ ဆုိေတာ့ ဒါကု္ိ အျပစ္လုိ႕ မထင္ခဲ့ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ တစ္ေန႕ 
မွာ က်ိန္းေသ လက္ထပ္ၾကမယ္လုိ႕ ကတိစကားေတြ ဆုိထားၾကတာမုိ႕ အတူတူ 
ေနတဲ့ ကိစၥကုိ သိပ္ကရုမစုိက္မိခဲ့ပါဘူး။  

တစ္ႏွစ္ေလာက္ အၾကာမွာ စာေရးသူ ႏုိင္ငံျခားကုိ အလုပ္လုပ္ဖုိ႕ ထြက္ 
လာခဲ့ပါတယ္။ စာေရးသူ ႏုိင္ငံျခားေရာက္တာ မၾကာခင္မွာ ျမန္မာျပည္မွာ 
က်န္ခဲ့တဲ့ ရည္းစားက မိန္းမ ယူသြားပါတယ္။ စာေရးသူ အသည္းကြဲမတတ္ ခံစား 
ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ခဲမွန္ ဖူးတဲ့ စာသူငယ္ စာေရးသူဟာ ရည္းစားမရွာ ခ်စ္သူ 
ထားဖုိ႕ မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ က်မ္းစာ ဖတ္၊ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ရင္း အခ်ိန္ကုန္ 
လာခဲ့ ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ ေနလာရင္း ၃ႏွစ္အၾကာမွာ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးတဲ့ 
ယုံ႕ၾကည္သူ ခ်စ္သူအသစ္နဲ႕ ဆုံဆည္း မိခဲ့ပါတယ္။ စာေရးသူရဲ႕ ခ်စ္သူ အသစ္ 
ဟာ ဘုရားကုိ ခ်စ္တဲ့ ယုံၾကည္သူ စစ္စစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ လူပ်ိဳစစ္စစ္၊ ျဖဴျဖဴ 
စင္စင္ ဘယ္မိန္းကေလးနဲ႕မွ ရည္းစားမထားဖူး၊ မအိပ္ခဲ့ဖူးပါဘူး။ အဲဒီလုိ 
ရည္းစား အသစ္နဲ႕ ခ်စ္လာတဲ့ စာေရးသူကုိ တစ္ေန႕မွာ ခ်စ္သူက ေမးတယ္။ 
အရင္ ရည္းစားနဲ႕ အတူတူ အိပ္ခဲ့ဖူးသလားတဲ့။ က်ေနာ္က ဘယ္ မိန္းကေလးနဲ႕မွ 
မအိပ္ ခဲ့ဖူးတဲ့အတြက္ က်ေနာ္လက္ထပ္မဲ့ မိန္းကေလးဟာ က်ေနာ့္လုိ အပ်ိဳစင္ 
ဘ ဲ ျဖစ္ခ်င္တယ္ လုိ႕ ဆုိလာပါတယ္။ စာေရးသူ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ။ ရည္းစား 
အသစ္နဲ႕ ထပ္ကြဲမွာ ေၾကာက္တာရယ္။ သူ႕ကုိ ခ်စ္တာရယ္ေၾကာင့္ သူ႕ကုိ ညာခဲ့ 
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မိပါတယ္။ ငါဘယ္သူနဲ႕မွ မအိပ္ ခဲ့ဖူး ဘူး။ အရင္ ရည္းစားေတြနဲ႕ မအိပ္ခဲ့ဖူးဘူး။ 
ငါဟာ အပ်ိဳစစ္စစ္ တစ္ေယာက္ပါလုိ႕ေပ့ါ။ ဒါနဲ႕ သူက ထပ္ေမးတယ္ ဘုရားေရွ႕ 
မွာ က်ိန္ရဲသလားတဲ့။ စာေရးသူ ညာၿမဲတုိင္း ညာမိခဲ့ ပါတယ္။ မအိပ္ခဲ့ပါဘူးလုိ႕။ 
အမွန္ေတာ့ စာေရးသူ ဟာ ဘုရားရွင္ မႀကိဳက္တဲ့ မတရားေသာ ေမထုန္၌ 
မီွဝဲျခင္း ရြံရွာစရာ အျပစ္ အလုပ္ကုိ လုပ္ခဲ့မိထားလုိ႔႕ အခု အခ်ိန္မွာ စိတ္ေသာက 
ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ အခု အခ်ိန္မွာ စာေရးသူ ေနာင္တ အရမ္းရ ေနပါၿပီ။ လက္ 
မထပ္ခင္ မေသခ်ာေသးတဲ့ ပထမ ရည္းစားနဲ႕ အတူတူ စိတ္အလုိလုိက္ အိပ္ခဲ့ 
မိတဲ့ မွားခဲ့မိတဲ့ အျပစ္ေတြ။ ရည္းစား အသစ္ကုိ လိမ္ညာမိတဲ့ အျပစ္ေတြ အားလုံး 
အတြက္ စာေရးသူ ေနာင္တ နဲ႕ ဝန္ခ်ခ်င္ပါတယ္။  
     ဘုရားရွင္ စာေရးသူရဲ႕ အျပစ္ကုိ ခြင့္လႊတ္ေပးေတာ္မူပါ။ စာေရးသူလုိ မမုိက္ 
ၾကဖုိ႕ သတိေပးလုိက္ပါတယ္။ ကုိယ့္ခ်စ္သူ ရည္းစားကုိ လက္မထပ္ ရေသး ခင္ 
စိတ္ အလုိ မလုိက္ၾကဖုိ႕ အတူတူ မအိပ္ၾကဖုိ႕ သတိေပးလုိပါတယ္။ စာတန္ ကုိ 
အခြင့္ အေရး မေပးဖုိ႕ စိတ္အလုိ မလုိက္ၾကဖုိ႕ ထပ္မံ သတိေပး လုိက္ပါတယ္။ 
ကုိယ္ မယူရေသးတဲ့၊ ဘုရားေရွ႕ လူေရွ႕မွာ တရားဝင္ သန္႕သန္႕ ရွင္းရွင္း လက္ 
မထပ္ရေသးဘဲနဲ႕ အတူတူ အိပ္ဖုိ႕ မႀကိဳးစားပါနဲ႕။ မွားခဲ့ၿပီးလုိ႕ ကုိယ္ ခႏၶာ 
ညစ္ညဴး ၿပီးသြားမွ ကုိယ္တစ္ကယ္ ခ်စ္တဲ့ သူနဲ႕ အိမ္ေထာင္ျပဳရမဲ့ အခ်ိန္ မွာလဲ 
စာေရး သူလုိ တစ္ဖက္သားကုိ မလိမ္မညာဖုိ႕ နဲ႕ စာေရးသူလုိ မမုိက္ ၾကပါနဲ႕လို႕ 
သက္ ေသခံ ေရးသား သတိေပး လုိက္ပါတယ္။     (အမည္မသိမိန္းကေလး) 

---------------------------------------------------------------------- 
(မင္းေအာင္သက္လြင္) စင္ကာပူပုိင္ စိန္႕ဂၽြန္ကၽြန္းေပၚမွာ 
အလုပ္ လုပ္ ေနတုံး ကၽြန္ေတာ့္ ဟန္းဖုန္း ထဲမွာ Do 
you want update date and time? ဆုိတဲ့ 
စာသားေလး ဟန္းဖုန္း စခရင္ေပၚမွာ ေအာ္ေတာ္ 
မစ္တစ္ ေပၚလာတဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေယာင္ၿပီး 
yes, ok ဆုိတဲ့ ခလုတ္ကုိ ႏိွပ္ လုိက္မိပါတယ္။ 
မၾကာခင္ ကၽြန္ေတာ့္ ဟန္းဖုန္း ထဲက နာရီဟာ ရွိရင္းစြဲ စင္ကာပူ စံေတာ္ခ်ိန္ထက္ 
တစ္နာရီ ေနာက္က် သြားတာကုိ သတိထားလုိက္ မိပါတယ္။ ပထမ ဦးဆုံး 
ေန႕ေတြတုံးက သတိ မထားလိုက္မိ ေပမဲ့ ေနာက္ေန႕မွာ ထပ္ၿပီး ဟန္းဖုန္းက Do 
you want update date and time? ဆုိတဲ့ စာသားေလး ေပၚလာတုိင္း yes, ok 
ႏိွပ္မိတုိင္း နာရီက တစ္နာရီ အလုိ လုိ ေနာက္က် သြားတတ္ ျပန္ပါတယ္။ 
ေနာက္မွ သိရတာက စိန္႕ဂၽြန္ ကၽြန္းဟာ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံနဲ႕ နီးစပ္ေနတဲ့ အတြက္ 
ကၽြန္ေတာ့္ ဟန္းဖုန္းဟာ အဲဒီ ဘက္က net work နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္မိၿပီး ေနရင္း 
စင္ကာပူ ႏုိင္ငံမွာ ရိွေနလ်က္နဲ႕ စံေတာ္ခ်ိန္ နာရီ ေနာက္က်သြားေၾကာင္း ရိပ္မိ 
သြားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ နာရီက အင္ဒိုနီးရွား စံေတာ္ခ်ိန္ နာရီ ျဖစ္ေနၿပီး လူက 
စင္ကာပူမွာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ေတာ့ စိန္႕ဂၽြန္းကၽြန္း ေပၚကေန ေဝးတဲ့ 
ေနရာ ကုိ ထြက္လာမွ ေႏွာက္ယွက္ တဲ့ net work လက္က လြတ္သြား ခဲ့ပါ 
ေတာ့တယ္။ ဒီကေန႕ ကၽြန္ေတာ့္ ဟန္းဖုန္းေလးကုိ net work က အၿမဲ 
ေႏွာက္ယွက္ ေနသလုိ စာတန္ ကလဲ သူ႕ရဲ႕ နာရီကုိ update လုပ္ဖုိ႕ ဘုရား 
သားသမီးအျဖစ္ က်င္လည္ေနတဲ့ ယုံၾကည္သူေတြကုိ အၿမဲ ေႏွာက္ယွက္ 
ေနတတ္ပါတယ္။ ယုံၾကည္သူ ေတြမွာ နာရီ ႏွစ္မ်ိဳး ရိွပါတယ္။ လူေဟာင္းနာရီ နဲ႕ 
လူသစ္နာရီ ျဖစ္ပါတယ္။လူေဟာင္းနာရီ ဆုိတာကေတာ့ ယခင္ မေျပာင္းလဲခင္ 
အခ်ိန္တုံးက လုပ္ခဲ့ ဖူးတဲ့ အလုပ္၊ သြားခဲ့ ဖူးတဲ့ ေနရာ။ ျပဳခဲ့တဲ့မိတဲ့ အက်င့္ 
ေတြကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ လူသစ္ နာရီ ဆုိတာ ကေတာ့ ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ပုိင္း 
ဘုရား အလုိအတုိင္း အသက္ရွင္ျခင္း အသစ္ ေသာ အသက္တာျဖင့္ အသက္ 
ရွင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ ငယ္ငယ္ တုံးက ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ ေန႕ည 
သန္းေခါင္ ႏွစ္သစ္ ေရာက္ခါနီးတုိင္း လူငယ္ေတြ ဆုိတတ္တဲ့ သီခ်င္းေလး 
တစ္ပုဒ္ကုိ အခုအခ်ိန္မွာ သြားသတိရ မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ငယ္ငယ္က 
ေတာ္ ေတာ္ေလးကုိ ေခတ္စားတဲ့ သီခ်င္းေလးပါ။ ခရစၥ မတ္ ရာသီ Carol 
singing သီခ်င္းေတြ ဆုိအၿပီး ႏွစ္သစ္ ဝင္ခါနီး ၃၁ရက္ ညမွာ အိမ္တုိင္းကုိ 
လွည့္ဆုိ ေလ့ရိွတဲ့ အမည္မသိ ေတးေရးဆရာရဲ႕ ႏွစ္သစ္ သီခ်င္း ေလးကေတာ့ - 
 

(ကၽြႏ္ုပ္ စိတ္ေျပာင္းလဲၿပီ)၃ ယခု ကၽြႏ္ုပ္ စိတ္ေျပာင္းလဲၿပီ။ 
သြားေနက် ေနရာ ယခု မသြားပါ။ လုပ္ေနက် အလုပ္ ယခု မလုပ္ပါ။  
ေသာက္ေနက် အရက္ ယခု မေသာက္ပါ။ ေသာက္ေနက် ေဆးလိပ္ ယခု မေသာက္ပါ။ 
ေျပာေနက် မုသား ယခု မေျပာပါ။ ယခု ကၽြႏ္ုပ္ စိတ္ေျပာင္းလဲၿပီ။ 
 ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ေကာင္းတဲ့ သီခ်င္းပါ။ ဘယ္သူေရးမွန္း မသိေပမဲ့ 
ေရး သား စပ္ဆုိခဲ့တဲ့ ေတးေရးဆရာသမားကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဆုိေန 
တဲ့ အသင္းေတာ္က လူငယ္ေတြ လူႀကီးေတြက အဲဒီ သီခ်င္းေလးဆုိရင္း ေျပာင္း 
လဲ ၿပီးၿပီ ဆုိတဲ့ လူသစ္ အသက္တာနဲ႕ ႏွစ္သစ္ထဲ ဝင္ဖုိ႕ ႀကိဳးစားတဲ့အေနနဲ႕ 
ႏွစ္သစ္ကူး မီးပုံႀကီး ထဲကုိ ေသာက္လက္စ ေဆးလိပ္တုိ႕ အရက္ပုလင္းတုိ႕ 
ပစ္ထဲ့ ဖ်က္ဆီး လုိက္ ၾကေပမဲ့ မၾကာခင္ နာရီပုိင္း။ ရက္ပုိင္း။ လပုိင္း အတြင္းမွာ 
ယခင္က က်င္လည္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘဝ ေဟာင္းက အသက္တာ အတုိင္း ေဆးလိပ္တုိ 
လက္ၾကား ျပန္ညွပ္။ အရက္ပုလင္း ခါးၾကား ျပန္ထုိးၿပီး မေျပာင္းလဲဘဲ အေဟာင္း 
ဘဝအတုိင္း ျပန္ရွင္ေနတာကုိ ေတြ႕ရျပန္ ပါတယ္။  

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ နာရီေတြကုိ ကုိယ့္ဇာတိ စြမ္းအားနဲ႕ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါ။ 
စာတန္က Do you want update date and time? ဆုိတဲ့ စာသားေလး 
ႏွလုံးသားထဲ မက္ေဆ့စ္ SMS ပုိ႕ေပးေနပါလိမ့္မယ္။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ခရစ္ 
ေတာ္ရဲ႕ ခြန္အားနဲ႕ စာတန္နဲ႕ ေဝးတဲ့ေနရာကုိ ကုိယ္လြတ္ရုန္း ထြက္လာခဲ့ဖုိ႕ဘ ဲ
ျဖစ္ပါတယ္။လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရိွလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱဝါ 
ျဖစ္၏ ေဟာင္းေသာ အရာတုိ႕သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႕သည္ 
အသစ္ ျဖစ္ၾကၿပီ။ ၂ေကာ ၅း၁၇လူသည္ မိမိ အက်င့္ေဟာင္း အတိုင္း ျပန္ 
က်င္လည္လွ်င္ မိမိ အန္ဖတ္ကုိ ျပန္စားေသာ ေခြးႏွင့္တူ၏ လုိ႕ ခပ္ရုိင္းရုိင္း 
ႏိႈင္းယွဥ္ ထားတဲ့ က်မ္းခ်က္ကုိ ေတြ႕ရပါ တယ္။ မိတ္ေဆြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဘယ္ 
နာရီနဲ႕ အသက္ရွင္ေနသလဲ။နာရီ အေဟာင္းနဲ႕လား၊ နာရီ အသစ္နဲ႕လား။ 
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(ကာတြန္း-မင္းေအာင္သက္လြင္) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

တုိ႕ ကုိကိုက ဘာလုပ္လုပ္ 
သူမ်ားထက္ ႏွာတစ္ဖ်ား 
သာၿပီး ေျခတစ္လွမ္းေစာမွ 
ေက်နပ္တာ။ အစာ 
ဦးဦးဖ်ားဖ်ားစားတယ္။ 
ေနာက္ဆုံးေပၚဖုန္း၊ 

ကြန္ပ်ဴတာ။ ကားေတြကုိ 
သာမ်ားထက္ ေစာၿပီး 
ဝယ္သုံးရမွ ေက်နပ္တာ 
အဟင္းဟင္းဟင္း။   

ေၾသာ္ ဟုတ္လား။ အခုေရာ ဘာေတြ 
သူမ်ားထက္ ေစာၿပီး လုပ္ေနေသးလဲ။ 

အခုေတာ့          
တေလာက ေပၚတဲ့ 
ကူးစက္ေရာဂါကုိ 
သူမ်ားထက္ 

သူေစာေစာစီးစီး 
ကူးစက္ခံရၿပီး၊           
ဒီေန႕ မနက္ 
ေစာေစာကဘ ဲ
ေလာကထဲက   
ေစာေစာစီးစီး   
ထြက္သြားၿပီ။       
အဟီးဟီး  
အဟီးဟီး   

ေဟာေတာ့
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Email – thelordword@gmail.com, [Phone (+65)81222320] 
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Happy New 
Year to you 

all.

ေပ်ာ္ရႊင္စရာ
ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ 

Facebook တြင္ (သခင့္စကား) Lord’s word ႏွင့္ (သခင့္ႏွလံုးသား) Lord’s heart အား ဝင္ေရာက္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 


