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rif;atmifoufvGifpDpOfxkwfa0onf   0dnmOfa7;7mpmapmif 
 

 
 ESpfopfudkBudKqdkjcif; 

ESpfopfwJh vlwdkif;u &ifckef arQmfvifhumBudKqdk 

aysmf&TifyHkvnf; rwlnDMuygbl; tcsdKYu pnfbD,m 

tcsdKYu r'D unmESifh aomufpm;rl;,pf ckefum[pfvQuf 

aysmfvdkufonfrSm nvHk;ayguf/ ocifbk&m;vnf; acsmifudk a&mufonf 

avmuom;wdkY&Jh ESpfopf BudKqdkjcif;&Jh tcef;quf/ 

     ESpfopfwJh vlwdkif;u &ifckefarQmfvifhum BudKqdk 

     qufuyfyHkvnf; rwlnDBuygbl; tcsdKYu uwdopöm 

     tcsdKY qHk;jzwfcsufr[mESifh *kPfawmfaw;usL; 

     uwdopöm vIdifvIdifOD;vQuf ESpfopfOD;cg rvGefcifbl; 

     uwdopömvnf; ESif;odkY aysmufonf 

     trnfcHwcsdKY&Jh ESpfopf BudKqdkjcif;&Jh tcef;quf/ 

ESpfopfwJh igwdkYvnf; &ifckef or®musrf;ESifhtnD 

qufuyf&ef MuHpnfawmh vmcJh ighxH csrf;om{uef ay;rnftrSefwJh 

rGwfodyf0dnmOf MuG,f0jcif;vnf; ay;rnf tpOfwJh 

csD;rGrf;{usL; ESpfa[mif;awGudk atmufarha&pOf 

0rf;ajrmuf rsuf&nf&pfa0oDonf ESpfopfwHcg;vnf;  

igwdkY 0ifta&muf aumif;BuD;awGvnf; NzdK;vQHarmuf/ q,fjrL&,fpdk;vGif 

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

ကဗ်ာ (ss.john) 
မနက္ေစာေစာ အိပ္ရာက ထ အလုပ္ကုိေၿပး 
လုပ္စရာ မ်ားလြန္းလုိ ့ ကိုယ္ေတာ့ထံ ဆုေတာင္းဘုိ ့အခ်ိန္မရ။ 
ၿပႆနာမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္  
ကုိယ္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္ မကူညီရတာလဲ သံသယ အေတြး၀င္ 
         ကုိယ္ေတာ္ရ့ဲအေၿဖ “သား မင္းတခါမွ အကူအညီ မေတာင္းခ့ဲလို ့ပါတဲ့” ။ 
ေပ်ာ္ရြင္ၿခင္းနဲ ့ ၿငိမ္သက္ၿခင္း ၿမင္ေတြ ့ခ်င္လဲ 
          တစ္ေန ့တာအလုပ္ေတြနဲ ့ပိ ေအာင္ၿမင္မွဴေနာက္ကို လုိက္လုိ ့  
         ေန ့ရက္တုိင္းမွာ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းမ့ဲခ်ိန္  ကုိယ္ေတာ္ဘာ့ေၾကာင့္   
         ၿငိမ္သက္ၿခင္းကို    ေတြ႕ခြင့္မေပးတာလဲ သံသယအေတြး၀င္။  
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕အေၿဖ“သား မင္းမရွာခဲ့လုိ ့ပါ တဲ့” ။ 
ကုိယ္ေတာ္ရိွတဲ့ေနရာ အေရာက္လာဖုိ ့ 
ကုိယ့္အားကုိယ္ကိုး ကုိယ့္ကိုယ္ကိုအထင္ၾကီးလို ့ 
ကုိယ္ပုိင္ ေသာ့ေတြနဲ ့တံခါးကိုဖြင့္ဘုိ ့ၾကိဳးစား 
          ကိုယ္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္ တံခါးမဖြင့္ေပး သံသယ အေတြး၀င္ 
          ကိုယ္ေတာ့ရ့ဲအေၿဖ“  သား မင္းတစ္ခါမွ တံခါး မေခါက္ခ့ဲဘူးတဲ့” ။ 
ဒီမနက္ေစာေစာ အိပ္ယာက ထ ၊ တစ္ေန ့တာဆုိတဲ့ အစ အလုပ္ထဲ မ၀င္ေသးခင္ 
ေလာကီအလုပ္ကုိ ေနာက္မွာထားလုိ ့ မေမ့မေလွ်ာ့ သခင့္စကား ရင္ထဲမွတ္ကာ 
ကုိယ္ေတာ့္ေရွ႕ကို ဒူးေထာက္လို ့ဆုေတာင္း။ မ ဲႆ ၇:၇-၈  
ေတာင္းၾကေလာ့။ ေတာင္းလွ်င္ရမည္။ ရွာၾကေလာ့။ ရွာလွ်င္ေတြ႔မည္။  
တံခါးကိုေခါက္ၾကေလာ့။ ေခါက္လွ်င္ဖြင့္မည္။ 
ေတာင္းေသာသူ မည္သည္ကား ရ၏။ ရွာေသာသူလည္း ေတြ႔၏။  
ေခါကေ္သာ သူအားလည္း တံခါးကိုဖြင့္၏။  
------------------------------------ 
ခြင္႔လႊတ္ေပးပါ  “ငမုိက္လူသားဘ၀” 
စိတ္ ၊ ခႏၶာ ၊ ေတြးေတာ ႏွလံုးသား ၊ အ၀ီစီ အဆုံးတိုင္ 
ေလာက ပန္း၀တ္ရည္မ်ား ၊ ေသာက္သံုး ေပ်ာ္ေမြ႔လ်က္ေန ။ 
အစဥ္ ျငင္းပယ္ျမဲ ၊ တခုေလမွ် မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ 
တန္ဖုိးရိွတ႔ဲ အခ်ိန္ ၊ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳ စဥ္ကာလ ၊ 

 
 
 
 
 
 
 
 

သခင္႔ အတြက္ မေပးအပ္ ၊ ေပ်ာ္လြန္ခဲ႔ေပါ႔ ေလာက ကမၻာ၀ယ္ ။ 
ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ၊ ၿငိမ္သက္မႈ ၊ ဝမ္းသာမႈတုိ႔ ဧကန္အမွန္ မျပည္႔စုံႏုိင္ခဲ႔ေလ။ 
သခင္႔ေကာင္းႀကီး ၊ သနားကရုဏာ ၊ ရင္တြင္းႏွလံုးသားမွာ  
သိမွတ္ေနေပမဲ႔ ၊ ေပ်ာ္ဖြယ္ ေလာက ခဏတာ ၊ ခုိင္မာႏွလံုးသား 
ေပ်ာ္ျမဲေပ်ာ္ ၊ ေလွ်ာက္ျမဲ ေလွ်ာက္ေနခဲ႔ ၊ 
ေနာင္တ ႏွလံုးသားမ်က္ရည္၊ စီးဆင္းခဲ႔ၿပီ။ ခြင္႔လႊတ္ေပးပါ သခင္၊ ခြင္႔လႊတ္ေပးပါ။ 
သခင္ႏွင္႔ေ၀းရာ ေလလြင္႔ခဲ႔ ၊ အသက္တာမွာ သခင္႔ဖုိ႔ 
မေပးအပ္ခဲ႔ ငမုိက္လူသားဘ၀ ၊ သခင္႔ရုပ္ အသြင္  
ေနာက္တဖန္ ျပသ ေပးသနားေတာ္မူပါ ။ 
အသက္တာမွာ သခင္႔အတြက္ ၊ အသက္ရွင္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ဖုိ႔ 
ခြင္႔လႊတ္ လမ္းျပေပးပါ သခင္ ၊ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ရယ္။ F. Penny (Mizo) တမူး 
------------------------------------------------ 
   သခင္  ေဆာင္းဦး 
မြန္းၾကပ္ေနတဲ႔ ရင္ခြင္တစ္ခု ပိတ္ေလာင္ခံစား 
တုိက္ခန္းေအာက္က ကြ်န္မ တို႔လုိ အိမ္ေဖာ္ေတြရ႕ဲ   
သုည ေတြထိ က်ေရာက္သြားတ႔ဲ စိတ္ဓာတ္ ခြန္အား 
တုိးကာ ေပးေသာ သခင္႔စကား ေက်းဇူးကမၻာပါ ..                                                  
-------------------------------------------------- 

လမ္းက်ဥ္းေလးထဲက ေစာင့္ေနသူ 
ယုယ ပုိက္ေထြးပါ ေျပာျပီး ငါ့ရင္ခြင္ထဲက လူးလြန္႔ထြက္ေျပးသြားတဲ့           
ငါးရွဥ့္တစ္ေကာင္ဟာ ဘယ္သူလဲ…ဓါတ္ျပားေဟာင္း တစ္ပုဒ္ပမာ          
ပန္းေၾကြျခင္း အဘိဓမၼာကိုပဲ လူရာဝင္ေအာင္ ေၾကာ္ျငာ ရုိက္ျပစရာမွ မလုိတာ         
ႏွလုံးသားေတြက စကားလံုးေလာက္မွ မထြားတာ အခက္သားကလား…..။ 
ေနျခည္ႏုမွာ ေထြးဥခဲ့တဲ့ မင္းအျပံဳးေတြ ဓမၼေဟာင္းေခတ္ထဲက ရုန္းမထြက္ႏိုင္ေသး 
ခနဲ႔လုံးနဲ႔ ထံုမႊန္းထားတ႔ဲ ပညာသည္ ေဝါဟာရ 
မင္းေလာက္မွ မၾကြယ္ဝတာ ငါ့အျပစ္လားကြယ္………။ 
ငါဟာ လမ္းခရီးျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာထားျပီးသားပဲ ဒါေပမဲ့…မင္းကေတာ့….           
ၾကက္ဥ၊ ဖန္ခြက္၊ မုန္႔ေလေပြတို႔နဲ႔ မွန္လံုအိမ္ထဲမွာ….. 
ေထြပစ္ ကစားလုိ႔ ေကာင္းေနတံုးပဲေနာ္…။       ။ ဝင္းျမင့္ဦး 

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

ရင္ထဲက X’mas   ေ၀ၚမီး (ခ) သန္းသန္းေဌး  ( ကသာလီဆူႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ )           
X’mas ေရာက္လုိ႔လာၿပီေနာ္ ၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္း ႀကိဳဆုိကြယ္ 
အငယ္ဆုံးေသာ သူေတြအတြက္ ကယ္တင္ပုိင္ရွင္ ဖြားျမင္ခဲ႔။ 
S’pore က ဒီဇင္ဘာႏွင္းေတြ ေပ်ာက္လို႔ မုိးေတြရြာ 
ဒါေပမယ္႔လည္း စိတ္ႏွလံုးကား ကိုယ္ေတာ္ကုိကြယ္ ခ်ီးမြမ္းဆဲ ။ 
ဘုရားေက်ာင္းက ေခါင္းေလာင္းသံ သာယာညင္သာ အခ်ိန္မွန္ 
ပ်င္းမေနနဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ား တရားေတာ္ကုိ နာစုိ႔လား။ 
----------------------------------------------------------------- 

       Game Little Lamb 
ယေန႔ေခတ္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ game ကိုစိတ္၀င္စားစြာ ကစား 

ေနၾကတာကုိ ေနရာတိုင္းမွာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ခ်စ္ေသာ ယံုၾကည္သူေတြေကာ game 
ကစား ၾကပါသလား။ ကစားခ်င္ရင္ေတာ႔ ဒီgame အသစ္ေလးကုိ ျမည္းစမ္း ကစားဖုိ႔ 
တုိက္တြန္းလို ပါတယ္။ ဒီ game ေလးက အေတာ္႔ကုိ ခက္ခဲပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ ေရးရာနဲ႔ 
ဆုိင္တ႔ဲ အတြက္ သခင္ေယရႈ အကူအညီမပါရင္ သင္ဟာဘယ္ေလာက္ပင္ ဥာဏ္ 
ေကာင္းေနပါေစ ေသခ်ာရံႈးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီgame ကုိ ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ သင္႔ရဲ႕  မာနေတြ၊ 
ဂုဏ္ေတြ၊ စည္းစိမ္းေတြ အေပၚ ယစ္မူးတြယ္တာျခင္းကို စြန္႔ၿပီ သခင္ကို ဆရာတင္ 

trSwfpOf (137)     Zefe0g&D     2013 ckESpf    "r®'ge  ( vpOf yxr we*FaEGae Ywdkif; tcrJh jzef Ycsdonf  )   2001 ckESpfwGif wnfaxmifonf/  Est; September 2001 

ig rlum; xm0&bk&m; udk  ajrmfvifhrnf/  

igh udk   u,fwifawmfrlaom  bk&m;ocifudk    

ig cdkvHIrnf/ ig\  bk&m;ocifonf  

igh pum;udk  em;axmifawmfrlrnf/   rdu©m 7;7
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သခင္ေယရႈရဲ႕  သက္ေတာ္စဥ္ကို အတုယူ သတိနဲ႔ ေလ႔က်င္႔၊ သင္ယူရမွာ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ အစပုိင္းမွာ သင္ဟာ ဆက္မစားခ်င္ေလာက္ေအာင္ ၿပိဳင္ဖက္က သင္႔ကုိ ဖိအား 
ေပးမွာပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း သင္ႏုိင္ခဲ႔မယ္ ဆုိရင္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံကုိ ၀င္ႏုိင္မည္ 
ျဖစ္ၿပီးေတာ႔ ရံႈးခဲ႔ရင္ ငရဲကို သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကးက အလြန္ ျပတ္သားတဲ႔ ဒီ 
game ေလးရဲ႕  ကစားနည္းေလးကေတာ႔ သင္ဟာ “ တေန႔တာလုံး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ 
ေနရမွာပါ  ” သင္ရဲ႕  ၿပိဳင္ဘက္က ေလာကကုိ အစုိးရတဲ႔ ေလာကသခင္ စာတန္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ လုိအပ္တဲ႔ ပစၥည္းကေတာ႔ ေနာက္ဆုံးေပၚ လူတီထြင္တ႔ဲ ကိရိယာ 
စက္ေတြ မလိုပါဘူး။ သင္႔မွာ Calendar တစ္ခုရိွရင္ လံုေလာက္ပါတယ္။ သင္႔ရဲ႕  
တစ္ေန႔တာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္းကို Calendar မွာ အမွန္အမွား ျခစ္ထားျခင္း 
ျဖင္႔ မွတ္သားထားပါ။ ေန႔တိုင္းျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္႔စိတ္ကုိ သင္ မလိမ္ ဖုိ႔ေတာ႔ 
သင္ ေစာင္႔ထိန္းရပါမယ္။ သင္႔စိတ္ကုိ သင္ လိမ္ခဲ႔ရင္ေတာင္ သခင္ေယရႈကုိ လိမ္လုိ႔ 
မရဘူး ဆိုတာ အျမဲ သတိရပါမယ္။ အကယ္၍ သင္ Calendar မွာ အမွားေတြ မ်ားေန 
ရင္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင္႔ အကူအညီ ရယူႏုိင္ပါတယ္။ ဒီ game ေလးရဲ႕  စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္း ကေတာ႔ တစ္ေန႔တာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနရမယ္ ဆိုရာ၌ သင္စိတ္ ေပ်ာ္ရႊင္ 
ေအာင္ ေလာက ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြကုိ ရွာခုိင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သခင္ေယရႈ ခ်မွတ္ 
ထားတဲ႔ ပညတ္အတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္ အသက္ရွင္ျခင္း အားျဖင္႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ 
ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ “ပထမ အခ်က္အေနနဲ႔” ရွင္မာကု ၁၂ း ၃၀ “သင္၏ ဘုရားသခင္ 
ထာ၀ရ ဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ႔ ၊ ဥာဏ္ရိွသမွ် အစြမ္းသတၱိ ရိွသမွ်ႏွင္႔ ခ်စ္ေလာ႔။ 
ဤပညတ္သည္ ပထမ ပညတ္ျဖစ္၏” သင္ဟာ ထာ၀ရဘုရား သခင္ကုိ စိတ္ႏွလံုး 
အၾကြင္းမဲ႔ ခ်စ္တာလားလုိ႔ေမးခဲ႔ရင္ သင္ဟာ ခ်က္ျခင္းခ်စ္တာပါ။ ခ်စ္လြန္းလို႔ ငါ 
အပါတ္တုိင္း ဘုရားေက်ာင္းသြားတယ္။ က်မ္းစာ ဖတ္တယ္ဟု ေျဖေကာင္း ေျဖႏိုင္ 
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ သခင္က သူ႔တပည္႔ ေပတရု ကို သူ႔ကိုခ်စ္ရင္ သူ႔ရဲ႕  သုိးေတြကို 
ေကြ် းေမြးေလာ႔ တ႔ဲ သခင္႔ရဲ႕  သုိးေတြ လမ္းမွားေနတုန္း သင္ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ၿပီ၊ လမ္း 
ေၾကာင္း ေပးဖူးပါသလား။ သခင္ကေတာ႔ သင္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ လမ္းမွန္ ေရာက္ 
ဖုိ႔အတြက္ အသက္စြန္႔ဖူးပါတယ္။ သခင္႔ရဲ႕  သိုးေတြ ဆာေလာင္ေနခ်ိန္ သင္ေကြ် းေမြး 
ဖူးပါသလား။ သခင္ကေတာ႔ သင္႔အတြက္ အစာေရွာင္ ဆုေတာင္း ဖူးပါတယ္။ 
သခင္ကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ႔ ခ်စ္ပါမယ္လုိ႔ သင္ ဝန္ခံႏုိင္ရင္ေတာ႔ သခင္ေပးတဲ႔ ဆု 
ေက်းဇူး ေတြကို သင္တစ္ေယာက္တည္း အတြက္ မသုံးဘဲ သခင္႔သိုးေတြနဲ႔ အတူမွ်ေဝ 
ခံစားျခင္းျဖင္႔ သင္႔တစ္ေန႔တာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ႏွလံုးသားကလာတဲ႔ စစ္မွန္ 
တ႔ဲ ေပ်ာ္ရႊင္မႈျဖစ္ပါေစ။ ဥာဏ္ရိွသမွ်၊ အစြမ္း သတၱိ ရိွသမွ်လုိ႔ ဆုိတ႔ဲေနရာမွာ သမၼာ 
က်မ္းစာ အေပၚ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ တုိင္းတာႏုိင္ပါတယ္။ သင္ဟာ စုိးရိမ္တတ္သူလား၊ 
မဟုတ္ဘူးလုိ႔ေတာ႔ သင္ မျငင္းႏုိင္ပါဘူး။ လူေတြဟာ စုိးရိမ္စိတ္ေတြ ႀကီးမားလြန္းလို႔ 
သခင္႔စကား ေမ႔ေနတတ္ၾကတာပါ။ တေလွတည္း ေယရႈ အတူ ရိွေနတာေတာင္ 
ေသမွာ စုိးရိမ္လို႔ သခင္႔ကုိ အိပ္ေရးပ်က္ေစခဲ႔တယ္။ အဖမ္း ခံရမွာ စုိးလုိ႔ သခင္႔ကုိ 
ေပတရု ျငင္းပယ္ ဖူးတာပဲ။ သူတို႔ေတာင္ စုိးရိမ္ေသးတာ ယေန႔ ေခတ္ 
ယုံၾကည္သူေတြ စုိးရိမ္တာ အျပစ္မဆုိခ်င္ပါဘူးေလ။ ဒါေပမဲ႔ မ ဲႆ ၆း၂၇ “ အဘယ္ 
သူသည္ စုိးရိမ္ျခင္းအားျဖင္႔ မိမိအသက္တာကုိ တစ္ေတာင္ခန္႔မွ် တုိးပြား 
ေစႏုိင္သနည္း ” စုိးရိမ္တတ္ေသာသူကို သခင္က ယံုၾကည္ျခင္း အားနည္းသူလုိ႔ 
အေသ အခ်ာ ေျပာခဲ႔ပါေသးတယ္။ သင္ဟာ စုိးရိမ္ေနၿပီ ဆိုရင္ေတာ႔ သင္႔ဥာဏ္၊ 
သင္ရဲ႕  အစြမ္းသတိၱဟာ အင္မတန္ကုိ ဆင္းရဲတယ္လုိ႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ရွင္ေယာဟန္ 
၁၄း၁ “ တဖန္တုံ ေယရႈက သင္တို႕ စိတ္ႏွလုံး ပူပန္ျခင္း မရိွေစႏွင္႔ ဘုရားသခင္ကုိ 
ယုံၾကေလာ႔ ငါကုိလည္း ယံုၾကည္ၾကေလာ႔” သင္ဟာ ဥာဏ္ေကာင္းသူ အစြမ္း သတၱိ 
ရိွသူ ဆိုရင္ေတာ႔ က်မ္း စကားကို ယုံၿပီး စုိးရိမ္မႈ ကင္းရွင္း အရာရာ ျငိမ္သက္မႈ ရိွကာ 
ေန႔ရက္တိုင္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ပုိင္ဆိုင္ ႏုိင္မွာပါ။ ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ႔ ရွင္မာကု 
၁၂း၃၁ “ ထုိမွတစ္ပါး ကုိယ္ႏွင္႔ စပ္ဆုိင္ေသာ သူကုိ ကုိယ္ႏွင္႔ အမွ် ခ်စ္ေလာ႔ ဟူေသာ 
ဒုတိယ ပညတ္သည္ ပထမ ပညတ္ႏွင္႔ သေဘာတူ၏။ ဤပညတ္တို႔ထက္ သာ၍ 
ႀကီးျမတ္ေသာ ပညတ္ မရိွ”  လူမွန္ သမွ်ဟာ ကုိယ္နဲ႔ စပ္ဆိုင္တ႔ဲ လူပါ။ ကုိယ္ႏွင္႔ အမွ် 
ခ်စ္ေလာ႔တ႔ဲ “ဟူး” ေတာ္ေတာ္ေတာ႔ မလြယ္ဘူးေနာ္။ သခင္က သင္႔အတြက္ အသက္ 
စြန္႔ခ႔ဲတယ္။ သူ႔ေလာက္ ေကာင္းျမတ္တ႔ဲသူ မရိွဘူး။ သင္႔ကုိ ဖန္ဆင္းခဲ႔တယ္။ ေကာင္း 
ကင္ ႏုိင္ငံမွာလည္း သင္႔အတြက္ အိမ္ေဆာက္ေပးေနတယ္။ သင္လုိခ်င္တာ မွန္သမွ် 
သူေပးႏုိင္တယ္။ သူ႔ကို ခ်စ္တာ သင္အျမတ္ႀကီးဘဲ။ အရံႈး မရိွဘူး။ ဒါေပမဲ႔ လူက်ေတာ႔ 
မတူေတာ႔ဘူး။ သင္မွားရင္ သင္႔ကို အျပစ္တင္မယ္၊ အတင္းေျပာမယ္။ သင္ ခ်မ္းသာ 
ေနရင္၊ ေအာင္ျမင္ေနရင္၊ အဆင္ေျပရင္ သင္႔ကုိ မနာလိုျဖစ္မယ္။ သင္ဆင္းရဲရင္ 
သင္႔ကုိ အရာ မသြင္းခ်င္ဘူး။ သင္ေကာင္းတာ လုပ္လည္း အေရးမစိုက္ဘူး။ ဒုစရုိက္ 

ေတြ ျပည္႔ေနတဲ႔ လူကုိ သင္ဘယ္လို ခ်စ္ႏုိင္မွာလ။ဲ သခင္ကေတာ႔ ကုိယ္ႏွင္႔ 
အမွ်ေတာင္ ခ်စ္ပါတဲ႔။ ပါးစပ္ကေတာ႔ ခ်စ္ပါလွ်က္ ႏွလံုးသားမွာေတာ႔ အျပစ္တင္ 
ေနသလား မိတ္ေဆြ။ ဘယ္လိုပင္ ဆုိးေနမွာပါေစ သခင္႔ကို ခ်စ္သည္႔နည္းတူ ခ်စ္ဘို႔ 
မွာထား ပါတယ္။ ကုိယ္က ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ၀င္ဖုိ႔ ေသခ်ာေသာ လမ္းခရီးကို ေတြ႔ထား 
ပါေသာ္လည္း ကုိယ္ႏွင္႔ စပ္ဆိုင္သူက လမ္းေမွာင္မွာ လမ္းေပ်ာက္ေနပါက သင္႔မွာ 
တာ၀န္ ရိွပါတယ္။ သင္ဟာ သင္နဲ႔ မဆိုင္သလုိ ေနႏုိင္သူဆုိပါက သင္႔မွာ တာ၀န္ 
ရိွပါတယ္။ သင္ဟာ သင္နဲ႔ မဆိုင္သလုိ ေနႏုိင္ပါက သင္႔ႏွလုံးသားက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 
ေခါင္းပါး ေနတယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ထိုသူကို ကုိယ္ေတာ္အရိပ္ကုိ ခုိ၀င္ႏုိင္ေအာင္ 
သင္ တနည္းနည္းနဲ႔ ကူညီခဲ႔မယ္ဆို သင္စစ္မွန္တ႔ဲ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ပုိင္ဆိုင္ ႏုိင္ပါလိမ္႔ 
မယ္။ ကုိယ္ေတာ္ဟာ သူ႔လူမ်ိဳးေတြကုိ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ေစပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာ 
၌ ေပ်ာ္ရႊင္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္း အလုံး (၉ဝဝ) ထက္မနဲ ေရးသားထားတာကို 
ေတြ႔ရပါတယ္။ (စာေရးသူ ေရးထားတာ မဟုတ္ပါ။ စာအုပ္ တစ္အုပ္၌ ဖတ္ဖူးထား 
ေၾကာင္း ဝန္ခံပါသည္) ဒီလိုဆုိေတာ႔ ဘုရားရွင္ဟာ ယံုၾကည္သူေတြကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ ေစ 
ခ်င္တာ သိသာေနပါတယ္။ သခင္ရဲ႕  ပညတ္ကုိေတာ႔ လုိက္နာႏုိင္ပါတယ္ ဒါေပမဲ႔ 
သင္႔ရဲ႕  ႏွလံုးသားဟာ မေပ်ာ္ရႊင္ေနဘူးဆို သင္တခုခု မွားေနတယ္ဆုိတာ ေသခ်ာပါ 
တယ္။ သင္႔စိတ္ကုိ သင္သိေစမဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း game ကုိ သင္ ကစားသင္႔တယ္ 
လုိ႔ထင္ ပါတယ္။  

ၿပိဳင္ဘက္ စာတန္ကုိ အႏုိင္ယူဖုိ႕ သခင္႔ကုိ သင္ခ်စ္ဖုိ႔၊ ယုံဖုိ႔ႏွင္႔ ကုိယ္ႏွင္႔ 
စပ္ဆိုင္ေသာ သူကုိ ကိုယ္ႏွင္႔ အမွ် ခ်စ္ႏုိင္ရန္ သင္႔ႏွလုံးသား ရင္႔က်က္လာရန္ ေမြးျမဴ 
ရပါမယ္။ သင္႔ Calendar မွာ အမွန္ေတြ ျပည္႔ေနဖုိ႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ 
ပါတယ္။ ရွင္မာကု ၁၂း၃၂-၃၄ က်မ္းျပဳဆရာကလည္း အရွင္ဘုရား အကယ္စင္စစ္ 
ကုိယ္ေတာ္သည္ ေလ်ာက္ပတ္စြာ မိန္႔ေတာ္မူၿပီ ဘုရားသခင္ တစ္ဆူတည္း ရိွေတာ္ 
မူ၏။ ထုိမွတစ္ပါး အျခားေသာဘုရားမရွိ၊ ထိုဘုရားသခင္ကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ႔ ဥာဏ္ 
ရိွသမွ်၊ အစြမ္းသတိၱရိွသမွ်ႏွင္႔ ခ်စ္ျခင္း၊ ကုိယ္ႏွင္႔စပ္ဆုိင္ေသာ သူတုိ႔ကုိလည္း ကုိယ္ 
ႏွင္႔ အမွ် ခ်စ္ျခင္းအက်င္႔သည္ မီးရႈိ႕ေသာ ယဇ္ေကာင္မွစ၍ ယဇ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပူေဇာ္ 
ျခင္း အက်င္႔ထက္သာ၍ ျမတ္ပါသည္  ဟုေလ်ွာက္ေလ၏။ ထုိသို႔ ပညာသတိႏွင္႔ 
ျပန္ေလွ်ာက္သည္ကုိ ေယရႈသည္ သိျမင္လွ်င္ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင္႔ 
မေ၀းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။  ။ ခ်စ္ျခင္းအားျဖင္႔  - Little Lamb  

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

ဆုေတာင္းလ်ွက္ေစာင္႔ေန  HTOKIE ( ေခတၱ စကၤာပူ ) 
(ရွင္မာကုခရစ္၀င္ ၁၄း၃၄-၄၀) အထိကုိ ဖတ္ၾကည္႔မယ္ 

ဆုိရင္ သခင္ ခရစ္ ေတာ္ဟာ ေသေလာက္ေအာင္ ႏွလုံးပူပန္ညႈိးငယ္ ေန 
ခ်ိန္မွာ ေပတရု၊ ယာကုပ္၊ ေယာဟန္ တုိ႔ကို ဆုေတာင္းလွ်က္ ေစာင္႔ ေန 
ၾကဘုိ႔ မွာထားပါတယ္။ သခင္က ခမည္း ေတာ္ထံ ဆုေတာင္းၿပီး ျပန္လာ 

တ႔ဲအခါ တပည္႔ေတာ္ေတြ ႏွစ္ခ်ိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ ေနတာကုိ ျမင္ေတာ႔ သင္တုိ႔သည္ 
စုံစမ္း ေႏွာင္႔ယွက္ျခင္းႏွင္႔ ကင္းဘုိ႔ ဆုေတာင္းလွ်က္ ေစာင္႔ေနၾကဘုိ႔ ထပ္မွာ 
သြားျပန္တယ္။ ဒါေပမဲ႔ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ မွာထား ေသာ္လည္း သူတို႔ရဲ႕  မ်က္စိ 
ေတြ ေလးလံၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ ၾကတယ္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။  
         လြန္ခဲ႔ေသာ ၁၈ ႏွစ္တုန္းက ကြ်န္မရဲ႕  အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုကို သတိရပါတယ္။ 
အဒဲီတုန္းက ကြ်န္မက အလယ္တန္းျပ ဆရာမ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မဟာ 
ငယ္ငယ္ ကတည္းက က်န္းမာေရး ခ်ဴျခာလို႔ အအိပ္ သိပ္မက္ပါတယ္။ အိပ္ခ်င္ရင္ 
ကမၻာႀကီးဘဲ ပ်က္ေနအံုးေတာ႔  အိပ္ရမွ။ ႏုိ႔မုိ႔ဆိုရင္ ျငီးျငဴ ငုိယုိေနတာနဲ႔ ကြ်န္မ 
မိသားစု၀င္ေတြက ကြ်န္မကုိ သူငယ္နာ ရိွတယ္လုိ႔ ခံယူထားၾကတာမို႔၊ ငေပ်ာ႔ေလး၊ 
ငပိန္ေလး ဆုိၿပီး ခြင္႔လြတ္ထား ၾကပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႔ မိသားစုေတြ အိမ္မွာ မရိွတ႔ဲ 
အခ်ိန္ ကြ်န္မတစ္ဦးတည္း အိမ္မွာရိွခ်ိန္ေပါ႔ .. သင္းအုပ္ဆရာ ဆရာ ဦးလရွမ္း ေနာ္ 
ဆုိတာ လာလည္ပါတယ္။ ဆရာနဲ႔ ကြ်န္မ ညေနစာ စားေသာက္ၿပီး စကားေတြ အၾကာ 
ႀကီး ေျပာၾကပါတယ္ အိပ္ယာ၀င္ခါနီး ဘုရားရွစ္ခုိးေတာ႔ ဆရာက ဆုေတာင္း ပါတယ္။ 
ဆရာက ကခ်င္လူမ်ိဳးျဖစ္တ႔ဲ အတြက္ စကားသံ၀ဲ၀ေဲလးနဲ႔ ဆုေတာင္း ေနတာ.. ကြ်န္မ 
၁၅ မိနစ္ခန္႕ေလာက္ အာရုံစုိက္ၿပီးတ႔ဲေနာက္ ကြ်န္မ ခုံရဲ႕  လက္ကုိင္ေပၚမွာ ေခါင္းငုံၿပီး 
ႏွစ္ခ်ိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္သြားပါေတာ႔တယ္။ ဆရာက ကြ်န္မ ပခုံးကို လာပုတ္ၿပီး ႏုိးမွ 
ကြ်န္မလည္း လန္႔ဖ်န္႔္႔ၿပီး ရွက္ရွက္နဲ႔ sorry ဘဲဆရာ၊ ကြ်န္မ ဘာျဖစ္သြားလဲ မသိဘူး 
ဆုိၿပီး အိမ္ထဲ၀င္အိပ္တာ မ်က္စိေတာ္ေတာ္နဲ႔ မမိွတ္ႏုိင္ေတာ႔ပါဘူး။ ကြ် န္မ စဥ္းစား 
မိတယ္။ ေပတရု၊ ေယာဟန္တုိ႔က သခင္႔ကုိ ေစာင္႔ရင္းနဲ႔ အိပ္ေပ်ာ္ၾကတာ ကြ်န္မက 
သခင္နဲ႔ စကားေျပာရင္ အိပ္ေပ်ာ္သြားတာဆုိေတာ႔ သူတုိ႔ေတြထက္ ကြ်န္မ အမ်ားႀကီး 
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ocifhpum;  3 -137

ဆုိးပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဘုရားသခင္လည္း ကြ်န္မတို႔ မိသားစု ေျပာေနက် “သူငယ္နာ 
ရိွလို႔” ဆုိၿပီး ခြင္႔လြတ္ခဲ႔တယ္ ထင္ပါတယ္။ မွတ္သားေလာက္တ႔ဲ ေနာင္တ ရမိတာ ၁ 
ႀကိမ္ ရိွပါေသးတယ္။ ကြ်န္မတုိ႔ ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕နဲ႔ ဆရာ/မ ေတြ 
ေလထီးခုန္ ႀကိဳဆုိပြကဲို နံနက္ ၆း၃၀ ေမွာ္ဘီဘက္ကုိ အေရာက္ သြားရမွာ ျဖစ္လို႔ 
ကြ်န္မလည္း တာ၀န္က်တဲ႔ အတြက္ မနက္ျဖန္လို သြားရမွာဆို ကြ်န္မက ည 
ကတည္းက ခရီးသြားရင္ လုိအပ္မဲ႔ အရာေတြ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ေက်ာင္းနဲ႔ ကြ်န္မ 
အိမ္က ကပ္လွ်က္ပါ။ ကြ်န္မတို႔ မနက္ ၅နာရီတိတိ ေက်ာင္းေရွ႕မွာ ေစာင္႔ၿပီး ကားနဲ႔ 
သြားၾကဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မ အိပ္ယာထ ေနာက္က်မွာစုိးလုိ႔။ ယူနီေဖာင္းက အစ 
ထမင္းဘူး၊ ေရဘူး ျပင္ဆင္ၿပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားတာ ကြ်န္မ အိပ္ယာလည္း ႏုိးေရာ ၆ 
နာရီထိုးသြားပါၿပီ။ ကြ်န္မ ျပင္ဆင္ထားတာေတြ မနက္ ၉ နာရီေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ ဘဲျဖစ္ရ 
ပါေတာ႔တယ္။ က်မ္းစာထဲက သတိမရိွေသာ မဂၤလာေဆာင္ သတုိးသမီး ၅ဦးဟာ 
သတုိးသား ေရာက္လာခ်ိန္မွာဆီ အဆင္သင္႔ မရိွလုိ႔ ျဖစ္ေပးမဲ႔ ကြ်န္မဘ၀ကေတာ႔ 
ဆီရိွၿပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားလုိ႔ျဖစ္တ႔ဲ အတြက္ ဆံုးရံႈးသြားတဲ႔ အခ်ိန္ေတြကို ျပန္ရယူဘို႔ 
မျဖစ္ႏုိင္ေတာ႔တ႔ဲ အျဖစ္မုိ႔ ကြ်န္မ ေနာင္တရမိပါတယ္။ ကြ်န္မ စကၤာပူကို ၁၉၉၈ 
ခုႏွစ္က အိမ္အလုပ္နဲ႔ ေရာက္လာတာ ယၡဳဆုိရင္ ၁၄ ႏွစ္ျပည္႔ခါနီးၿပီးေပါ့။ အဒဲီတုန္းက 
ဒီ အအိပ္ႀကီး အိပ္ေပ်ာ္တတ္တ႔ဲ ေရာဂါနဲ႔ ဒီအိမ္အလုပ္နဲ႔ေတာ႔ ကြ်န္မ ဒုကၡ အႀကီး 
အက်ယ္ ေတြ႔ၿပီေပါ႔။ အဖြားအိုလည္း ၾကည္႔ရမယ္။ ကေလးငယ္ေတြကလည္း ရိွေတာ႔ 
.. အိပ္ေရး၀၀ အိပ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး ဆုိၿပီး ကြ်န္မ ဘုရားရွင္ကို အသည္းအသန္ 
ဆုေတာင္းခ့ဲပါတယ္။ ဘုရားရွင္က ကြ်န္မ ဆုေတာင္းသံကို နားေညာင္းခဲ႔ပါတယ္။ ည 
၁၀ နာရီက မနက္ ၅ နာရီ မွာ ထရတာမုိ႔ ကြ် န္မ အိပ္ေရး၀၀ အိပ္ခဲ႔ရလို႔ ယၡဳထိ 
ဒီအလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခ႔ဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက အဖြား က်န္းမာေရး ေကာင္းမွ.. 
အဖြားသာ ေနထိုင္ မေကာင္းရင္ ကြ်န္မေတာ႔ တညလုံး အိပ္ရမွာ မဟုတ္ေတာ႔ပါဘူး။ 
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆိုေတာ႔ အဖြားက ေလျဖတ္ထားတဲ႔ သူမုိ႔ ေျခတဖက္နဲ႔ လက္တဖက္ 
မသန္လုိ႔ .. ညဘက္ဆိုရင္ အေပါ႔အပါး သြားတ႔ဲ အခါ .. ကြန္မကို ထူခုိင္းတ႔ဲ အတြက္ 
တည တည သူအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သြားတတ္တာမုိ႔ .. ကြ်န္မ သူ႔အတြက္ အထူး 
စပယ္ရွယ္ကုိ ဆုေတာင္းေပးရပါတယ္။ သူ ေနေကာင္းရင္ သူ႔ဖာသာ သူ ထႏုိင္တယ္ 
.. သြားႏိုင္တယ္ .. သူ ေနမေကာင္းရင္ ကြ်န္မ သူ႔ကုိ တြဲသြားရမို႔ .. တညလုံး ကြ်န္မ 
အိပ္ေရး ပ်က္မယ္ .. ေန႔ခင္းက်ေတာ႔ ကေလးငယ္ေတြရိွ အလုပ္သမားေတြရွိေတာ႔ 
နားရခ်ိန္ မရိွတာမုိ႔ .. ကြ်န္မကုိ သနားၿပီး အဖြားကို က်န္းမာျခင္းေပးခဲ႔တ႔ဲ 
ဘုရားရွင္ဟာ ကြ်န္မ မခံစားႏုိင္တ႔ဲ ဒုကၡေ၀ဒနာကို ကြ်န္မကုိ ေပးခဲ႔တာ 
မေတြ႔ခဲ႔ရပါဘူး။ အဒဲီေလာက္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားခဲ႔ရေပမဲ႔ ဒုကၡဆင္းရဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ 
ရတ႔ဲ အခါဆုိ ဘုရားရွင္ကို ေျခသလုံးဖက္ ကိုးစားဆုေတာင္းတတ္ၿပီး က်မ္းစာဖတ္၊ 
ဆုေတာင္းနဲ႔ ဘုရားနဲ႔ ပုိနီးစပ္ခ့ဲေပမဲ႔။ ဒုကၡနဲ႔ ကင္းေ၀းသြားတဲ႔ အခ်ိန္မွာ လူေတြနဲ႔ဘဲ 
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး စကားေျပာခ်င္တ႔ဲ “အသိေခါက္ခက္ အဝင္နက္ ̋ ဆိုတာမ်ိဳးေပါ႔။ 
မေကာင္းမွန္း သိေပမဲ႔ ႀကိဳက္တယ္ဆိုတ႔ဲ အက်င္႔ဆုိး ရိွခဲ႔ပါတယ္။ တစ္ေန႔တေန႔ 
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဖုန္းေျပာခ်ိန္ဟာ အိမ္ရွင္ေတြ အလုပ္သြားခ်ိန္ကေနစၿပီး ညေန 
အိမ္ျပန္မေရာက္ခင္ခ်ိန္ထိ လိုလုိဘဲ။ အလုပ္ လုပ္ရင္း နဲ႔လည္း ေျပာတယ္။ အစာ 
စားရင္းန႔ဲလည္း ေျပာတယ္။ ကြ်န္မ ဘယ္ေတာ႔မွ မေမာ ပန္းဘူး။ ဘယ္ေတာ႔မွလည္း 
မအိပ္ငုိက္ဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ကြ်န္မ က်မ္းစာဖတ္၊ ဆုေတာင္း ၿပီးဆုိရင္ ကြ်န္မရဲ႕  
မ်က္လုံးဟာ ေလးလံထုိင္းမႈိင္ၿပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားမွာစုိးလုိ႔ ဆုေတာင္းခ်က္ကို အတတ္ 
ႏုိင္ဆံုး လိုရင္းတိုရွင္း ေရာက္ၿပီး အျမန္ဆုံး အၿပီးသတ္ ႏုိင္ေအာင္ ဆုေတာင္းမွ .. 
ႏုိ႔မုိ႔ဆိုရင္ ေတာင္းရင္း အိပ္ေပ်ာ္ သြားတတ္လုိ႔ တေရးႏိုးမွ အဆုံးျပန္သတ္ ရတတ္ 
လုိ႔ေလ။ ကြ်န္မရဲ႕  ေပါ႔ေပါ႔ဆဆ အသက္ရွင္ခဲ႔တ႔ဲ အျပစ္ဆုိး ေတြေၾကာင္႔ ကြ် န္မကို 
ဘုရားရွင္က ႀကိမ္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ရုိက္ႏွက္ဆံုးမခဲ႔ပါတယ္။ ႀကိမ္လံုး ေသးရင္ ကြ်န္မ မျဖံဳ 
ဘူးေလ။ ဒါေၾကာင္႔ ႀကိမ္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ရုိက္ခဲ႔တာ။ အလြန္ နာက်င္ ပါတယ္။ ဘုရားရုိက္တ႔ဲ 
ႀကိမ္ဒဏ္ဟာ လူရုိက္တ႔ဲ ႀကိမ္ဒဏ္ထက္ နာက်င္ပါတယ္။ ကြ်န္မ လုပ္ငန္းေတြ အဆုံး 
အရံႈးေတြနဲ႔ ၾကံဳရတယ္။ ပလိုင္းေပါက္နဲ႔ ဖားေကာက္ ဆုိသလုိ ေငြယိုေပါက္ေတြ မ်ား 
လာတယ္။ မိသားစု ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ ကေတာက္ကဆနဲ႔ စကား မ်ားရတယ္။ လုပ္ေဖာ္ 
ကုိင္ဖက္ တဦးက US $5,000 လိမ္လည္ခဲ႔တ႔ဲ အတြက္ ကြ်န္မ ေဆာက္တည္ရာ 
မရေအာင္ ခံစားရပါတယ္။ က်မ လူေကာင္းပကတိက လူမမာ လိုျဖစ္သြားသလုိ အစာ 
လည္းစားလို႔ မဝင္။ အိပ္လုိ႔လည္းမေပ်ာ္ ျဖစ္္သြားခဲ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဘုရားရွင္ဟာ 
အနာကုိလည္း ျဖစ္ေစတတ္သလုိ အနာကုိလည္း ျငိမ္းေစ တတ္တ႔ဲ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒုကၡဆင္းရဲ ျခင္းန႔ဲ တကြ ထြက္ေျမာက္ရာလမ္းကိုလည္း ျပင္ဆင္ ထားေပးတဲ႔ အတြက္္ 

ကြ်န္မဟာ ေနာင္တနဲ႔ ဘုရားရွင္ကို ေတာင္းပန္ ဆုေတာင္းတ႔ဲအခါ လူေတြၾကံစည္လို႔ 
မရႏုိင္တ႔ဲ ျငိမ္သက္ျခင္း ဆုေက်းဇူးကုိ ကြ်န္မ ျပန္လည္ ရရိွခဲ႔ပါတယ္။  
         ခ်စ္ေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတို႔ ကြ် န္မတုိ႔ကိုးကြယ္တ႔ဲ ဘုရားဟာဘုရား 
တကာတုိ႔ရဲ႕  ဘုရား၊ ဘုရင္တကာ တုိ႔ရဲ႕  ဘုရင္၊ အနတၱ တန္ခုိးရွင္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ 
ပါတယ္။ သူ႔ကုိ ကုိးကြယ္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းတ႔ဲ အခါမွာ စိတ္ႏွလုံး အၾကြင္းမဲ႔ ရုိေသ 
ေလးစားစြာ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳရမွာ ျဖစ္တယ္။ သခင္ ကၽြန္မတို႔ကုိ ဆုေတာင္းၿပီး ေစာင္႔ 
ေနၾကဖို႔ အတန္တန္ မွာသြားခဲ႔တ႔ဲ အတြက္ ကြ်န္မက႔ဲသုိ႔ ငုိက္ျမည္း အိပ္ေပ်ာ္စြာန႔ဲ 
ေပါ႔ဆစြာ အသက္ရွင္ၿပီး မေနဘဲ မျခားမလပ္ဘဲ သခင္ျပန္လာခ်ိန္ကုိ ဆုေတာင္း 
ပဌနာျပဳ ၿပီးေစာင္႔ေနၾကဘို႔ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ရင္းနဲ႔ ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာျဖင္႔ -  
HTOKIE ( ေခတၱ စကၤာပူ ) 
……………………………………… 

ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင္႔ျငိမ္သက္ျခင္း မနန္းခမ္း 
         ဤသခင္႔စကားစာေစာင္ေရးၿပီး ဘုရားသခင္ထံ ကြ်န္မတို႔ ယုံၾကည္ ကိုးစားျခင္း 
အားျဖင္႔ ဆုေတာင္းလွ်င္ သူဟာ ခ်က္ခ်င္း နားေညာင္း ေတာ္မူေၾကာင္း သက္ေသခံ 
လုိက္ပါတယ္။ ေလာက လူသားေတြ အေယာက္စီတုိင္းက ဘုရားသခင္ရဲ႕  ေက်းဇူး 
ေတာ္ကုိ ခံစားၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕  ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို သက္ေသခံဖုိ႔ 
အတြက္ ေလာကလူသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘုရားေရွ႕၊ လူေရွ႕ထြက္ၿပီး သက္ 
ေသခံဖုိ႔ ဆိုတာက ေတာ္ေတာ္ ၀န္ေလးၾကပါတယ္။ သခင္ေယရႈက သူရဲ႕  တပည္႔ 
ေတာ္ေတြကုိ သူ႔အေၾကာင္း သက္ေသခံဖုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ မွာထားခဲ႔ သလုိ ကြ်န္ေတာ္/မ 
တုိ႔လည္း သက္ေသခံတတ္ေသာ သူေတြျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကစုိ႔လို႔ ေရွ႕ဦးစြာ 
ႏႈိးေဆာ္ လိုက္ပါတယ္။ ဒီလုိဘဲ ကြ်န္မလည္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ 
ေရတြက္ မရ ခံစားခဲ႔ရေပမဲ႔ ခ်ီးမြမ္းတာထက္ သက္ေသတစ္ခါမွ မခံခ႔ဲဘူး။ ဘုရားေရွ႕၊ 
လူေရွ႕ မွာ သက္ေသခံဖုိ႔ေရာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစား ခဲ႔ေပမဲ႔ လက္ေတြ႔ ခုထက္ထိ 
မေအာင္ခဲ႔ပါဘူး။ ဘုရားေရွ႕၊ လူေရွ႕၊ စာေစာင္ျဖင္႔၄င္း၊ ႏႈတ္အားျဖင္႔၄င္း သက္ေသခံဖုိ႔ 
ဆုေတာင္းလ်ွက္ ႀကိဳးစားေနတုန္းဘဲ။ စကၤာပူႏုိင္ငံ ေရာက္မွ ဘုရားနဲ႔ ပုိၿပီးနီးစပ္သလို 
သက္ေသခံဖုိ႔ေရာ သတိရလာပါတယ္။ သခင္႔စကား စာေစာင္ေတြမွာ ကြ်န္မရဲ႕  
သက္ေသခံစာ မထြက္လာေပမဲ႔ ဒီ ဒုတိယအႀကိမ္ စာေစာင္ျဖင္႔ သက္ေသခံခြင္႔ 
ရေသာေၾကာင္႔ အဆက္အသြယ္ ျပန္ရတ႔ဲ အယ္ဒီတာကုိေရာဘဲ အထူးဘဲ ေက်းဇူး 
တင္ပါတယ္။ ကြ်န္မ ဒုတိယအႀကိမ္ သခင္႔စကား စာေစာင္ျဖင္႔ သက္ေသခံျခင္းဟာ 
လြန္ခဲ႔တ႔ဲ ႏွစ္ႏွစ္က ကြ် န္မ စကၤာပူမွာ အလုပ္လုပ္ ခဲ႔ပါတယ္။ ဒုကၡေပါင္းမ်ားစြာ ေက်ာ္ 
ျဖတ္ၿပီး ၂ႏွစ္ လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီ ၂ ႏွစ္ဆိုတဲ႔ အခ်ိန္ မွာ ၂ႏွစ္လံုးလုံး အေမရဲ႕  
အသံဆုိလို႔ တစ္ခါမွ မၾကားခဲ႔ ရဘူး။ ဖုန္းမကိုင္ ရဘူး။ အျပင္ မထြက္ရဘူး။ အလုပ္ရွင္ 
အေပၚ သည္းခံၿပီး ကုိယ္႔သမီးကို ဖုန္းနဲ႕ စကား အမ်ားႀကီး ေျပာခ်င္ လွၿပီဆုိတ႔ဲ 
အေမ့ကုိေတာင္ ဦးစားမေပးမိဘဲ အလုပ္ရွင္ အေပၚဦးစားေပးၿပီး ၂ႏွစ္လုံး အေမကို 
စာျဖင္႔သာ ဆက္သြယ္ခဲ႔ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားဆို တကယ္႔ ႏုိင္ငံျခားဘဲ စာနာမႈ လုံးဝ 
မရိွတ႔ဲ အလုပ္ရွင္န႔ဲ ကြ်န္မ ၾကံဳခ႔ဲရတယ္။ ဒီလုိ ဒုကၡ ပင္လယ္ထဲ ေမ်ွာေနရေတာ႔ အေမ့ 
ကုိစာေရးတိုင္း ဘယ္ေတာ႔မွ ေကာင္းတာ မေရးခဲ႔ဘူး။ အေမ့ကို အျပစ္တင္တာေတြ၊ 
ျငီးေငြ႔တာေတြ၊ ဘုရားကို က်ိန္ဆဲ ေနမိတာေတြ။ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို အျပစ္တင္မိတာေတြ၊ 
အိမ္ရွင္ ဘာျဖစ္တာေတြ တစက္မက်န္ အေမကုိ စာျဖင္႔ အျမဲ ျငီးခဲ႔ရတယ္။ စာေရး 
တာေတာင္ လွ်ပ္စစ္မီး သံုးခြင္႔မရ။ တစ္ခါတေလ ကုိယ္႔အေမ စာေရးေျပာလာတယ္ 
သမီးလက္ေရး အေမ မၾကည္႔တတ္တာ မ်ားတယ္တဲ႔။ ျပန္စာေရး လုိက္တယ္ အဲဒါ 
ႏုိင္ငံျခား ေရာက္ေနတဲ႔ အေမ႔ သမီးက တခါတရံ အေမွာင္မွာ ေရးရတဲ႔ စာလုိ႔ဆုိၿပီး 
ေရးလိုက္ေသးတယ္။ အဲဒီ ၂ႏွစ္မွာ အေမဟာ ကြ် န္မအတြက္ ေန႔စဥ္ခြန္အားေပးတဲ႔ 
အယ္ဒီတာ ျဖစ္ခဲ႔တယ္။ ပထမအႀကိမ္ အလုပ္လည္းပဲ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင္႔ ေအာင္ျမင္ 
ရျခင္းဆိုတာ ဆက္လက္ သက္ေသခံ ေနဆပဲါ။ အေမဟာ ကုိယ္႔သမီးရဲ႕  စာကို ပထမ 
ဦးဆံုး ဖတ္ရတ႔ဲ အခ်ိန္ဟာ သိုးတစ္ေကာင္ ေပ်ာက္သြားတာကုိ ျပန္ေတြ႔ ရသလုိ ခံစား 
ရတယ္တ႔ဲ။ ႏုိင္ငံျခားဆိုတာကုိ အေမဟာ အရမ္း ေၾကာက္ၿပီး ကုိယ္႔သမီးကုိ သေဘာ 
မတူဘဲ လႊတ္လုိက္ရတ႔ဲ ႏုိင္ငံျဖစ္ေနခ့ဲတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီလို ခံစား ရတာေပါ႔။ အေမ 
ဟာ လိပ္စာ အျပည္႔အစုံ ရတ႔ဲ ေန႔ကေန စၿပီး ကုိယ္႔သမီး ႏုိင္ငံရပ္ျခား ထြက္သြားတ႔ဲ 
လေတြကုိ ရက္ျပည္႔တိုင္း အေမကုိယ္တိုင္ ဆုေတာင္းတာ မလံုေလာက္ဘူး။ အသင္း 
ေထာက္ေတြကုိပါ ေခၚၿပီး ဆုေတာင္းေၾကာင္း မင္းကို ႏုိင္ငံျခားထြက္ဖုိ႔ သေဘာမတူ 
ေပမဲ႔ သြားတ႔ဲေန႔ ကေန ခုထက္ထိ အေမ သမီး အတြက္ အျမဲ ဆုေတာင္းေနေၾကာင္း 
သူမ်ား ႏုိင္ငံျခားေရာက္မွ ကုိယ္႔သမီး ဒုကၡ ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရေတာ႔ မင္းကုိ 
သြားခြင္႔ျပဳတဲ႔ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒုကၡဆိုတာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းန႔ဲ အတူ 
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ပါဆိုတဲ႔ အေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္က က်ဥ္းက်ပ္ လြန္းေၾကာင္း၊ ကုိယ္႔သမီးရဲ႕  စာကို 
အျမဲ ဖတ္ေနရေတာ႔ အလုပ္ရွင္အေပၚ ခြင္႔လႊတ္သည္းခံပါ။ ႏွိမ္႔ခ်တတ္ျခင္းဟာ 
ေအာင္ျမင္ျခင္းရ႕ဲ  အစပါ ဆိုတာေတြ၊ သြားခြင္႔ရိွၿပီး ဆုိကတည္းက ၂ ႏွစ္ျပည္႔ေအာင္ 
လုပ္ႏုိင္တ႔ဲ သတိၱ ေမြးပါ။ အျမဲတမ္း ဘုရားသခင္ သမီးနဲ႔ အတူရိွေနတယ္ဆိုတာ 
ယုံၾကည္ပါ။ အျမဲစား၊ ေသာက္၊ အိပ္၊ ထ အခ်ိန္ျပည္႔ သမီး အတြက္ ဆုေတာင္း ေပး 
ေနေၾကာင္း ဒီလုိ ခြန္အား စာေစာင္ ေတြကို အျမဲ ပုံမွန္ ၂ လေလာက္မွာ တခါ အျမဲ 
ပုံမွန္ ေရာက္လာ တတ္တ႔ဲ အေမရဲ႕  ခြန္အား ေပးမႈေၾကာင္႔ ၂ ႏွစ္ကို အလုပ္ရွင္ မ 
ေျပာင္းဘဲ ျပည္႔ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခ႔ဲပါတယ္။ ၂ႏွစ္ ျပည္႔တ႔ဲအခါ အမိျမန္မာ ႏုိင္ငံကို ျပန္ 
ေတာ႔မယ္ဆိုၿပီး ျပန္သြားပါတယ္။ ျပန္မလာေတာ႔ဘူး။ ကိုယ္႔အေမ နားေနၿပီး ကုိယ္႔ 
ႏုိင္ငံ မွာဘဲ ျပန္လုပ္စား ေတာ႔မယ္ဆုိၿပီး ျပန္သြားခဲ႔သူပါ။  
         အိမ္ေရာက္ေတာ႔ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ရန္ အခက္အခဲ ျပႆနာရိွေတာ႔ အေမ 
နဲ႔ ၁လသာ ေနၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ စကၤာပူ ႏုိင္ငံကို ျပန္ေရာက္ခဲ႔ရတယ္။ လိပ္စာေတြ 
ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္တ႔ဲ အတြက္ ကုိယ္႔ ဖက္ကေန အရင္ဖုန္း မဆက္ဘဲ အျမဲ စာျဖင္႔ 
ခြန္အား ေပးတတ္တ႔ဲ အေမ့ စာေစာင္ကို ေမွ်ာ္ေနမိတယ္။ ဒုတိယ အလုပ္ရွင္လည္း 
မယံုၾကည္သူပါ။ ဒါေပမဲ႔ သိရိွနားလည္ စာနာမႈ ရိွတယ္။ ေကာင္းပါတယ္။ အျမဲ 
ေၾကာက္စိတ္ေတြ ဝင္ေနတဲ႔ စိတ္ျဖင္႔ အိမ္ကုိ ဖုန္းေခၚဖို႔ မေတာင္းဆိုရဲ ခဲ႔ေသာ္လည္း 
၂လေလာက္ ျပည္႔တ႔ဲ အခ်ိန္ အိမ္ရွင္ကိုယ္တုိင္က အိမ္ကို ဖုန္းေခၚမွာလား ဆုိၿပီး 
ေမးလာေတာ႔ ေခၚမယ္ေျပာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ေအးဂ်င္႔ကို လွမ္းဆက္လုိက္ပါတယ္။ 
ကြ်န္မ အေမ ဖုန္းဆက္ လာေသးလားလုိ႔ ေမးၾကည္႔တယ္။ ေအးဂ်င္႔က နန္းခမ္း 
မဟုတ္ဘူးလား ဆုိေတာ႔ အဲဟုတ္တယ္ ေျပာလိုက္ေတာ႔ ေအးဂ်င္႔ က မင္းကို ဘာမွ 
မေျပာလိုက္ဘူးလားတ႔ဲ ထိတ္လန္႔စရာႀကီးပဲ ရူးမတတ္ ခံစားခဲ႔ရတယ္ မင္းအေမ လြန္ 
ခဲ႔တ႔ဲ ၂လ ေလာက္မွာ ဆုံးသြားတယ္တ႔ဲ။ ကိုယ့္စိတ္မွာ ပုံျပင္ ေျပာေနတာဘဲ လုိ႔ 
ထင္လုိက္တယ္။ ဖုန္းခ်လိုက္ ရမွန္း မသိ၊ ရယ္ရ ငုိရမွန္းမသိ ဆက္ေျပာရမွန္း မသိ 
အရူး တစ္ေယာက္လို ခံစားခဲ႔ရတယ္။ အဒဲီ အခ်ိန္မွာ မယံုၾကည္သူ ျဖစ္တ႔ဲ ကြ်န္မရဲ႕ 
Madam က ပထမ ဘုရားသခင္ကို ဦးစားေပးၿပီး ဘုရားနဲ႔ ဆက္သြယ္ ခြန္အားယူဖုိ႔ 
ေျပာပါတယ္။ အဒဲီအခ်ိန္မွာ ကြ် န္မ ႏွလံုးသားမွာ ဘုရားသခင္ကို ပထမ မရခဲ႔ဘူး 
ဆုိရင္ ၀မ္းနည္းပူေဆြး ေသာကႏွင္႔ ဒီေန႔ ကြ် န္မ အသက္ဟာ မေတြးဝံ့စရာပါဘ။ဲ 
ကြ်န္မ အလုပ္ရွင္ေတြက အျမန္ဆုံး ဘုရားေက်ာင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ သူငယ္ခ်င္း 
ေတြဆီ လွမ္းေမးဖို႔ ဖုန္းကဒ္ပါ ဝယ္ထ႔ဲေပးၿပီး သူတုိ႔လည္း ဘုရားေက်ာင္း စုံစမ္းေပး 
တယ္။ ဆရာမ ေဒၚေခါန္ေအာင္ ႏွင္႔ အဆက္အသြယ္ရၿပီး ကြ်န္မရဲ႕  ၀မ္းနည္း ငုိေၾကြး 
သံအားျဖင္႔ ဖုန္းဆက္လုိက္ပါတယ္။ ဆရာမက ခ်က္ခ်င္းဘဲ ဖုန္းကေန ဆုေတာင္း 
ေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီလို ဆုေတာင္းခံယူျခင္း အားျဖင္႔ ေန႔စဥ္ႏွင္႔အမွ် ငုိေၾကြး 
လြမ္းေဆြး ေနတဲ႔ မ်က္ရည္ေတြကို ဘုရားသခင္က သုတ္ေပးၿပီး ျငိမ္သက္ျခင္း ကုိ 
ေပးပါတယ္။ ကြ်န္မ ဒီေန႔ထိ အေမ အေၾကာင္းေတြ ေတြးၿပီး အခ်ိန္မေရြး မ်က္ရည္ 
က်ေန တုန္းဘဲ။ ဒါေပမဲ႔ ျငိမ္သက္ျခင္းေပးတ႔ဲ ဘုရားသခင္ကိုဘဲ ခ်က္ခ်င္းျပန္ 
ဆုေတာင္း ခြန္အားယူၿပီး အလုပ္ကုိသာ ဆက္ႀကိဳးစား ေနခြင္႔ရပါတယ္။ ဒီစကၤာပူ 
ႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ ေနၾကေသာ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား အားလုံးလည္းပဲ ဘယ္လို 
စိတ္ေသာကေတြႏွင္႔ပဲ ၾကံဳေတြ႔ပါေစ ဘုရားသခင္ဆီ ဆုေတာင္းျခင္း အားျဖင္႔သာ 
ျငိမ္သက္ျခင္းကို ခံယူၾကပါစုိ႔လို႔ သက္ေသခံ လုိက္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈၾကတ႔ဲ မိတ္ေဆြ 
သူငယ္ခ်င္းမ်ား အေပၚ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေပးပါေစ အာမင္ ။  မနန္းခမ္း  
………………………………………….... 

“ခြင္႔လႊတ္ၿပီ သခင္႔ အလုိေတာ္အတုိင္းျပဳျပင္အသုံးျပဳပါ” ေနာ္တာမလာ (တိုက္ႀကီး) 
         ကြ်န္မ စကၤာပူကုိ ေရာက္တာ ေအာက္တိုဘာလ ဆုိရင္ ၃ ႏွစ္ျပည္႔ ပါၿပီ။ 
ဒါေပမဲ႔ ခုအခ်ိန္ထိ Day Off မရပါ အခ်ိန္မတန္ေသးလုိ႔ သခင္အလုိေတာ္ မရိွေသး 
တာဘဲ ျဖစ္မယ္လုိ႔ ေက်နပ္ရင္း အေနာ ရီွးခူး လာ ပုိ႔ေပးတဲ႔ သခင့္စကား 
စာေစာင္ေတြကို ခြန္အားယူ ဖတ္ခြင္႔ရၿပီး အနည္းငယ္ သက္ေသခံခြင္႔ ရတ႔ဲ အတြက္ 
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ အထူးဘဲခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ကေလးဘ၀က Sunday School 
တက္ခ်ိန္ေတြတုန္းက ဆရာမ ေျပာျပခဲ႔ဖူးတ႔ဲ သခင္ေယရႈကုိ အရမ္းသနားၿပီး အရမ္း 
ခ်စ္တတ္လာခဲ႔တယ္။ သခင္ ေယရႈဟာ ကမၻာေပၚမွာ ရိွတ႔ဲ လူသားေတြ အားလုံး 
အတြက္ ႏွလံုးကြဲ အသက္ေပးၿပီး ေသြးနဲ႔ ေရြးခဲ႔သူပါလုိ႔ ေတြးရင္ ကြ်န္မကို 
သခင္႔ အမႈေတာ္တြင္ အေစခံခြင္႔ေပး အသုံးျပဳေတာ္မူပါလို႔ 
ကေလးဘ၀ကတည္းက သခင္႔ကုိ ေတာင္းဆိုခ့ဲဖူးတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ကြ်န္မ 
ဘယ္တုန္းကမွ မေတြးထားခဲ႔ဖူးတ႔ဲ အိမ္ေဖာ္ အလုပ္ႀကီးကို လုပ္ဖုိ႔ အတြက္ 
သခင္ ပုိ႔ေဆာင္ ခဲ႔တယ္။ ယုံၾကည္သူအိမ္္ကုိ ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ႔ေသာ္လည္း 

မရပါ။ ဒါနဲ႔ သခင္႔ကုိ ေမးခြန္း အမ်ားႀကီးေမးခဲ႔တယ္။ ကြ်န္မရဲ႕  အလုပ္က အသက္ ၉၀ 
ေက်ာ္ အဖြားကို ၾကည္႔ရတယ္။ အဖြားက ကြ်န္မ စကားကို တစ္ခါမွ နားမေထာင္ခဲ႔ဘူး။ 
သူလုပ္ခ်င္တာကုိဘဲ ဇြတ္အတင္း လုပ္ခ်င္သူ။ ကြ်န္မ အလုပ္ ၂ လၾကာေသာ 
တစ္ေန႔မွာ အဖြားဟာ သူနဲ႔ မဆိုင္တ႔ဲ ပစၥည္းေတြကို ဟုိသယ္ ဒီပုိ႔ လုပ္ေနတာကို 
ကြ်န္မ ေတြ႔ေတာ႔ ကြ်န္မ အဖြားကိုေျပာတယ္။ အဖြား ေျခေထာက္ေတြလဲ 
သိပ္ေကာင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ ေခ်ာ္လဲလိမ္႔မယ္။ ဆက္ မလုပ္နဲ႔ ေတာ႔ ကြ်န္မ အလုပ္ 
ၿပီးရင္ အဖြား ျဖစ္ခ်င္တ႔ဲ ပုံစံကို လုပ္ေပးဖုိ႔နဲ႔ ေတာ္ၾကာေခ်ာ္လဲရင္ ကၽြန္မကိုလဲ အမႈ 
ပတ္မွာမုိ႕ ဆက္မလုပ္ဖုိ႔ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာင္းဆုိခဲ႔ေသာ္ လည္း 
နားမေထာင္ေပးတဲ႔ အတြက္ ကြ်န္မ ေဒါသထြက္လာၿပီး အေရွ႕မွာ ရိွတ႔ဲ စားပြေဲပၚကို 
လက္ဖ၀ါးနဲ႔ တအားကုန္ ရုိက္ခ်လုိက္မိတယ္။ ေဒါသ အေတာ္ ေျပသြားခဲ႔ မိေပမဲ႔ 
ကြ်န္မ အမွားလုပ္မိၿပီလို႔ေတာ႔ ေတြးမိလိုက္တယ္။ က်ယ္ေလာင္တ႔ဲ အသံ ေၾကာင္႔ 
အဖြား ကြ်န္မကိုၾကည္႔ၿပီး ရပ္တန္႔လုိက္တယ္။ ညေန အန္တီ လာေတာ႔ အဖြားက 
ကြ်န္မ သူ႕ကို ေဒါသထြက္ၿပီး ရုိက္ခ်င္တ႔ဲ အေၾကာင္း။ မရုိက္ရလို႔ စားပြဲကို ထုတ႔ဲ 
အေၾကာင္း တိုင္ေျပာလိုက္တယ္။ အန္တီက ကြ်န္မကို ေျပာတယ္။ ဒါက ဘာ 
အဓိပၸါယ္လဲတ႔ဲ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ၿပီး ဘာလုိ႔ နားလည္ သည္းခံမႈ မရိွရတာလဲ။ မင္းဟာ 
ခရစ္ယာန္ျဖစ္ၿပီး ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလုိ လုပ္ရသလဲလို႔ ေမးတယ္။ တကယ္ဆို ကြ်န္မရဲ႕  
အမွားဟာ ေသးေသးေလးဘဲလို႔ ကြ်န္မ ထင္မိတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အန္တီက ခရစ္ယာန္ 
အားလုံးႏွင္႔ ခရစ္ေတာ္ကုိပါ ထိခုိက္ၿပီး ေျပာခဲ႔တယ္။ သူေျပာတဲ႔ မင္းဟာ ခရစ္ယာန္ 
ျဖစ္ၿပီးေတာ႔ ဆုိတ႔ဲ စကားဟာ ကၽြန္မရဲ႕  အရုိးထဲ ထိေအာင္ နာက်ဥ္းေစခဲ႔တယ္။ 
ကြ်န္မရဲ႕  အမွားအတြက္ ကြ် န္မကုိ ဘေဲျပာပါ။ ကြ်န္မရဲ႕ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ 
အားလုံးႏွင္႔ ခရစ္ေတာ္ကုိ ထိခုိက္မေျပာပါနဲ႔လို႔ ကြ်န္မ ျပန္ေျပာလိုက္ၿပီး ကြ် န္မရဲ႕  
ေဒါသ အမွားကုိ ဝန္ခံရင္ ဘာအဓိပၸါယ္ရယ္လို႔မွ မဟုတ္ပါဘူး လို႔ေျပာၿပီး ကြ်န္မ 
ေတာင္းပန္ လိုက္တယ္။ ေနာက္မွ ကြ်န္မ သိလုိက္ရတာက အန္တီဟာ ေယရႈကုိ 
ကယ္တင္ပုိင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္္လက္ခံ ဗတၱိဇံ ခံသြားၿပီးခဲ႔တာ ၁၈ ႏွစ္ရိွခဲ႔ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ႔ 
တခါတရံ သူရဲ႕  ယုံၾကည္ျခင္းေတြဟာ တည္ျငိမ္မႈ မရိွ အထင္ လြဲမွားၿပီး အမ်ားႀကီး 
အားနည္း ေနတယ္ ဆုိတာကုိ ကြ် န္မ ေတြ႔ ရတယ္။ ယုံၾကည္ျခင္းေတြ ထာ၀ရ ခုိင္ျမဲဖို႔ 
ႏွင္႔ ေကာင္းေသာခရစ္ယာန္ အသက္တာကုိ ကြ်န္မ ျပႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ သခင္႔ဆီက 
ခြန္အားေတြ ေတာင္းခံခဲ႔တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ သခင္႔ဆီက သူ ေတာင္းဆိုေသာ အရာ 
ေတြ မရခဲ႔ရင္ အရင္က သူကုိးကြယ္ခဲ႔ဖူးေသာ ရုပ္တုဘုရားကို ျပန္လည္၍ ကုိးကြယ္ 
ခ်င္ပါသည္ဟု သူေျပာတတ္၏။ ကြ် န္မလည္း ေျပာတတ္သေလာက္ ေျပာျပၿပီး သခင္႔ 
ဆီ အျမဲတမ္း ဆုေတာင္းေပးခဲ႔တယ္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာေတာ႔ အန္တီရဲ႕  ယံုၾကည္ 
ျခင္းေတြ တည္ျငိမ္လာတာကုိ ကြ်န္မ ေတြ႔ရပါတယ္။ သူရဲ႕  ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွေတြ 
အားလုံးကိုလည္း သခင္ေယရႈရဲ႕  ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ရဲဝင္႔စြာ ေန႔တိုင္း သူ 
ေျပာျပခဲ႔ပါတယ္။ ၿပီးေတာ႔ ကြ်န္မကုိ ေျပာတယ္။ မင္းဟာ ငါတုိ႔ အတြက္ ဘုရားသခင္ 
ပုိ႔ေပးလိုက္တ႔ဲ သူဘဲ။ အခုဆုိရင္ အန္တီ့ အေမလဲ ယံုၾကည္သူ ျဖစ္လာခဲ႔ၿပီး 
ဘုရားသခင္ဟာ အရမ္းေကာင္းျမတ္တယ္ ဆုိတ႔ဲ အေၾကာင္း ေတြေျပာရင္း အန္တီ 
ဟာ ခရစ္ယာန္ေတြကုိ စိတ္၀င္စားခဲ႔ရာကေန ခရစ္ေတာ္ကို သိခဲ႔တာေပါ႔။ တစ္ေန႔ 
ငါတို႔တေတြ သခင္ႏွင္႔အတူ ဥယ်ာဥ္ႀကီး တစ္ခုတည္းမွာအတူ ျပန္ဆံုဆည္းရမွာဘဲလို႕ 
အားရပါးရ လာေျပာျပတယ္။ (ကြ် န္မ ေရးျပခ်င္တာက ယုံၾကည္သူေတြ အမွားေလး 
နည္းနည္း လုပ္မိတာႏွင္႔ ကိုယ္႔ရဲ႕  ခရစ္ယာန္ လူမ်ိဳး အားလုံးႏွင္႔ ခရစ္ေတာ္ကုိပါ 
ထိခုိက္ မိတတ္ပါ၏။ ကြ်န္မလို ကုိယ္႔ေၾကာင္႔ ကိုယ္႔ လူမ်ိဳး ႏွင္႔ ခရစ္ေတာ္ ကိုပါ မထိ 
ခုိက္မိေစရန္ ထိခုိက္မိခ့ဲပါက ေနာက္တစ္ခါ ထပ္မံၿပီး မထိခုိက္မိေစရန္ ငါခရစ္ယာန္ 
တစ္ေယာက္ပါလားဆိုၿပီး သတိျဖင္႔ အသက္ရွင္ သြားတတ္ရန္ ကြ်န္မ ေရးျပခ်င္ 
ပါတယ္။ ကြ်န္မလည္း သင္ခန္းစာရ လုိက္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြဟာ ေကာင္းေသာ 
ပုံသက္ေသ အလင္း ျပႏုိင္ၿပီး သခင္႔ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစႏိုင္ဖုိ႔ႏွင္႔ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕  
အသက္တာဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတ႔ဲ အေၾကာင္းတစ္ခု ဆိုတာကုိလဲ ကြ်န္မ 
ေရးျပ ခ်င္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဟူေသာ ျပဴတင္းတံခါးမွသာ ေယရႈ ဟူေသာ အလင္းျဖာ 
ႏုိင္ပါေစ) ဒါေပမဲ႔သခင္ရယ္ ကြ်န္မ သည္လည္းပဲ အေကာင္းဆံုး ျပဴတင္းတံခါးျဖစ္ဖုိ႔ 
အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစား ျပေနေသာ္လည္း ေရွ႕ဆက္လက္ၿပီး ေပးစြမ္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ 

မြန္းက်ပ္ျခင္းေတြႏွင္႔ ခြန္အားေတြ သိပ္မရိွေတာ႔ ဒါကုိေတာ႔ သခင္ အသိ 
ဆုံးပါေနာ္။ သခင္ သိေစခ်င္ပါသည္။ သခင္႔ကို ေပးခဲ႔တ႔ဲ ကတိကို မလိုက္ 
ေလွ်ာက္ႏုိင္ခဲ႔လို႔ မေပးဆက္ ႏုိင္ခဲ႔လုိ႔ အျပစ္ဒဏ္ေတြ ေပးေန တာလား 
သခင္ရယ္။ ဒါေပမဲ႔ သခင္ဟာ အျပစ္သားေတြကို သိပ္ခ်စ္ၿပီး အျမဲတမ္း 
ဂရုစုိက္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ ကြ် န္မ သိပါ တယ္။ သခင္အတူ ရိွေနလို႔သာ 
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ocifhpum;  5 -137

သခင္ေပးတ႔ဲ ခြန္အား ေက်းဇူး ဂရုဏာ ႏွစ္သိမ္႔မႈေတြ ေၾကာင္႔သာ ခါးသီးတ႔ဲ ေန႔ရက္ 
မ်ားစြာကို သခင္ေပးတဲ႔ တာ၀န္ေတြလုိ႕ သေဘာထား ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ ေက်နပ္ စြာနဲ႕  
ျဖတ္သန္းခဲ႔ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲတာေပါ႔။ ဆက္လက္ ၿပီးေတာ႔လည္း တစ္ေန႔ သခင္႔ရဲ႕  
အမႈေတာ္တြင္ အလင္းတစ္စက္ သဲတစ္ပြင္႔ အျဖစ္ ႏွင္႔ ပါ၀င္ဖုိ႔ရန္ သခင္႔ ဆီက 
ခြန္အားေတြ ေတာင္းခံၿပီး ကြ်န္မရဲ႕ အဖက္ဖက္က အားနည္းခ်က္ေတြကုိ 
အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစား ျပဳျပင္သြားပါ့မယ္ သခင္ရယ္။ ကြ်န္မကို သခင္ အသုံးမျပဳခင္ 
ေဆးေၾကာ ျပဳျပင္ျခင္းခံလိုက္ရတယ္ ဆုိတာကုိလဲ ကြ်န္မ ေကာင္းစြာ သိခဲ႔ပါၿပီ။ ကြ် န္မ 
ျဖစ္ခ်င္ခ႔ဲေသာ အရာႏွင္႔ ေတာင္းဆိုခဲ႔ေသာ အရာေတြကုိ သခင္ မေပးအပ္ခဲ႔ေသးဘ။ဲ 
ကြ်န္မ မျဖစ္ခ်င္ခ႔ဲေသာ အရာေတြကုိ သခင္ ေပးအပ္ ခဲ႔ျခင္းရ႕ဲ  အေျဖေတြကို က်မ 
ေကာင္းစြာ နားလည္ၿပီး သိခဲ႔ပါၿပီ။ ဒီစာကုိ ေရးေနတဲ႔ အခ်ိန္က စၿပီး ကြ်န္မရဲ႕  
အသက္တာသည္လည္း အသစ္ေသာ အသက္တာျဖင္႔ ေျပာင္းလဲ ခဲ႔ပါၿပီ။ တကယ္ပါ 
သခင္ရယ္။ (ဝန္ခံခ်က္။ ကြ် န္မဟာ တစ္ခ်ိန္က စိတ္ရွည္ သီးခံမႈ လုံးဝမရွိသူ၊ 
ေဒါသႀကီးသူ၊ စကားနည္းၿပီး သူတစ္ပါးကုိ အျမဲတမ္း အျပစ္ ျမင္တတ္သူ၊ သူတစ္ပါး 
အေပၚ နားလည္ ေပးတတ္မႈ မရိွသူ၊ မာနႀကီးသူ အင္မတန္ ၾကမ္းတမ္းၿပီး ရုိင္းစုိင္းတ႔ဲ 
အရုိင္းပန္းမေလးပါ။ ဒါေတာင္မွ ကြ်န္မဟာ အမႈေတာ္ ေဆာင္ အသင္းအုပ္ ဆရာ 
တပါးရဲ႕  သမီးငယ္ တစ္ဦးပါ ၂၂ ႏွစ္ျပည္႔ ေမြးေန႔ႏွင္႔ အတူ စကၤာပူေရာက္ အသက္ 
တာတြင္ ျပဳျပင္ျခင္းခံရ ေျပာင္းလဲသြားခဲ႔တ႔ဲ ဘဝ အမွတ္တရ။) အယ္ဒီတာႏွင္႔ တကြ 
အဖဲြ႔သားမ်ား အားလံုးႏွင္႔ စာဖတ္သူ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အေယာက္စီတိုင္းကို 
ထာ၀ရဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။   ။ ေနာ္တာမလာ  
---------------------------------------------- 

     စပ်စ္ႏြယ္ပင္ ( ရွင္ေယာဟန္ ၁၅ း ၅ ) 
ဟာေလလုယာ။ ဘုရားရွင္၏ နာမေတာ္သာဘုန္းႀကီးပါေစ။ သမီး 

ခြန္အားရတဲ႔ က်မ္းခ်က္ေလးကုိ ခ်စ္ေသာ၀ိညာဥ္ေမာင္ႏွမမ်ားထံသို႔ ေ၀ငွခ်င္ 
ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ စကားေတာ္ျဖစ္တယ္။ ဘုရား သခင္က 
ေျပာတယ္ “ ငါသည္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ ျဖစ္၏ သင္တုိ႔သည္ အခက္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ 
ငါႏွင္႔ကြာလွ်င္ သင္႔တို႔သည္ အဘယ္ အမႈကုိမွ် မတတ္ႏုိင္ၾက ”  ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အသီး 
သီးႏုိင္တာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ ရိွလို႔ပါ။ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ရိွလို႔ အသီးမ်ားစြာ 
သီးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အသီးႏွင္႔ အခက္တုိ႔ဟာ ပင္စည္ႏွင္႔ ဆက္သြယ္မႈရိွမွသာ 
ရွင္သန္ႏုိင္တာျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ပင္စည္ႏွင္႔ ကြာသြားလွ်င္ေတာ႔ ညိႈးႏြမ္းေျခာက္ေသြ႔ျခင္းသို႔ 
ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ သည္ သခင္ေယရႈ၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင္႔ 
ကြာသြားလွ်င္ေတာ႔ အရာရာဟာ ခုိကုိးရာမဲ႔ အေမွာင္ထုထဲမွာ ခက္ခဲမႈ မ်ားစြာႏွင္႔သာ 
ရင္ဆိုင္ရမွာ အမွန္ပါ။ ယခုအခ်ိန္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔ 
အတူရိွမွသာ ဆက္လက္လွမ္းေလွ်ာက္ရမဲ႔ ခရီးလမ္း အသက္တာမွာ အသီးမ်ားစြာ 
သီးႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ခ်စ္ေသာ ၀ိညာဥ္မ်ားကို ႏြယ္ပင္၌သာ ရွင္သန္ၾကဖုိ႔ရန္ ေျပာခ်င္ 
ပါတယ္။ ဖတ္ရႈသူ ႏွလံုးသားတုိင္းမွာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ အသုံးျပဳ ပါေစ။ ကယ္တင္ရွင္ 
သခင္ေယရႈဟာ သင္႔ကုိခ်စ္တယ္။ ႏြယ္ပင္၌သာ သင္႔ကို အသက္ရွင္ေစခ်င္ပါတယ္။ 
သင္႔ကုိ အမွန္တကယ္ ခ်စ္ပါတယ္။ အေယာက္ စီတုိင္း ဘုရားရွင္ ေကာင္းႀကီး 
ေပးပါေစ။ အာမင္။            သဲျမတ္မြန္   Thian Hnem Par 
--------------------------------------- 
၀ိညာဥ္အတြက္ မ်က္စိဖြင္႔ပါ  La hpai (နန္ကိုင္) 
ကိုယ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏သား ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ 
(မႆဲ ၁၆ း၁၆).. လူသားအားလံုး ေသခ်ာစဥ္စားဖုိ႔ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။ အသက္တာ 
ရွင္သန္ရျခင္းဟာ အဓိက အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ဘဲ ရိွပါတယ္။ ေလာက ဘ၀အတြက္ 
ရွင္သန္ေနျခင္းႏွင္႔ ၀ိညာဥ္ဘဝအတြက္ရွင္သန္ျခင္း။ လူေတြ အထင္ႀကီး ျမင္သာႏုိင္တ႔ဲ 
ဘ၀ဟာ အေရးႀကီးသလုိ လူေတြ မျမင္တ႔ဲ ၀ိညာဥ္အတြက္လည္း အေရးႀကီး ေနပါ 
တယ္။ ဘ၀ဆုိတာ ရွင္သန္ေနခ်ိန္ ခဏတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ဟူသည္ ေသဆံုး 
ၿပီးေနာက္လည္း ထာ၀ရ ရွင္သန္ေနျခင္းပါ။ ပတ္၀န္းက်င္ အေရးထားဖို႔ ဘ၀ကို 
တန္ဖုိးထား ႀကီးျမတ္ဖုိ႔ အလြန္ပဲ ႀကိဳးစားေနလွ်င္ သင္႔ရဲ႕  တန္ဖုိးထား ႀကီးျမတ္မႈ 
ေတြဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေရွ႕မွာေတာ႔ သင္ဟာ ဘာမွ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ သင္ ပုိင္ဆုိင္ 
သမွ် အားလုံး ဘုရားသခင္ ေပးထားတာပါ။ သင္႔ရဲ႕  ပုိင္ဆိုင္မႈေတြကို ဘုရား သခင္ 
အသိ အမွတ္ျပဳမည္ မဟုတ္။ ႏိွမ္႔ခ်မႈနဲ႔ အသက္ရွင္ျခင္းကိုသာ ဘုရားသခင္ အသိ 
အမွတ္ ျပဳမွာပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕  ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ ပါးတစ္ဖက္ ရုိက္ခဲ႔ 
ရင္ေတာင္ သင္႔ရဲ႕  ႏိွမ္႔ခ်မႈန႔ဲ က်န္တ႔ဲ ပါးတစ္ဖက္ကို ျပန္အရုိက္ခံပါ။ စကား ေတြနဲ႔ 
တင္စီးတာေတြ မခံႏုိင္။ အျငင္းပြား စကားမ်ိဳးေျပာဆိုလွ်င္ သင္႔စိတ္ႏွလုံးထဲ ခြင္႔လႊတ္ 

ျခင္းနဲ႔ ထုိသူအတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ။ သည္းခံခြင္႔လႊတ္ျခင္းႏွင္႔ ႏိွမ္႔ခ်သူေတြ အားလုံး 
ကုိ သခင္ အလုိရိွသည္။ ေလာကအတြက္ ၾကိဳးစားရင္ လူေတြမ်ားစြာ ၀ိညာဥ္ အတြက္ 
လမ္းေပ်ာက္ေနပါတယ္။ သခင္႔ေရွ႕ မွာ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ အားလုံးရဲ႕  ၀ိညာဥ္ဟာ 
ေအာ္ဟစ္ ငုိေၾကြးလုိ႔ ေနၿပီ။ ၀ိညာဥ္ နားေလး စြင္႔လုိ႔ ၀ိညာဥ္ မ်က္စိ ဖြင္႔ဖုိ႔ အခ်ိန္ 
လုိေနပါၿပီ။ အခ်ိန္ေတြဟာ တေရြ႕ေရြ႕နဲ႔ ကုန္ဆံုးလို႔ သြားေနသည္။ ၀ိညာဥ္ မ်ားကုိ 
ရိတ္သိမ္းဖုိ႔ ခရစ္ေတာ္ ၾကြလာေတာ႔မည္။ ေလာက ဘ၀အတြက္ ႀကိဳးစား ေနလုိ႔ 
၀ိညာဥ္မ်က္စိ မဖြင္႔ဘဲ မိွတ္လို႔ ထားရင္ သမၼာတရား အလင္းေရာင္ကို မျမင္လိုက္ရဘဲ 
ေလာက ဘ၀ရဲ႕  ထာ၀ရ ပူျပင္းတ႔ဲ မီးအိုင္ႀကီးထဲမွာ သင္႔၀ိညာဥ္ ေပ်ာက္ဆံုး သြားလိမ္႔ 
မည္။ ေလာကရဲ႕ အတၱတရားထဲ ၀ိညာဥ္ကို ျမႇဳပ္ မထားဘဲ ထာ၀ရ ကယ္တင္ ျခင္းကို 
ျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ ဝိညာဥ္ မ်က္စိကို ဖြင္႔ထားစို႔ …။ ။ La hpai (နန္ကုိင္) 

               …………………………………… 

                                  လုပ္ခ Marry ဖ်ာပုံ မ ဲႆ ၂၀း၂-၁၃   
ယေန႔ က်မတုိ႔ တစ္ေယာက္စီတုိင္း လုပ္ေနၾကတဲ႔ အလုပ္ေတြေပၚမွာ မူတည္ 

ၿပီး လုပ္ခဟာ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရိွေနပါတယ္။ လုပ္သက္မ်ားလာေလ လုပ္ခ တိုးလာ 
တာ ရိွသလုိ ပုံေသလုပ္ခလည္း ရိွႏုိင္ပါတယ္။ အထက္တန္းစား အလုပ္၊ အလယ္ 
အလတ္ အလုပ္၊ အနိမ္႔ဆုံး အလုပ္ စတ႔ဲ အဆင္႔ကြာျခားခ်က္ လုပ္ခ ကြာျခားခ်က္ေတြ 
ရိွေန ေပမဲ႔ အလုပ္ဆိုတ႔ဲ သက္ဆုိင္ရာ စက္ကြင္းမွာ လုပ္ေနၾကရတာခ်င္းက အတူတူ 
ပါဘ။ဲ အလုပ္ မ်ားမ်ားလုပ္ရရင္ လုပ္ခ မ်ားမ်ား ပုိလိုခ်င္ၾကတာဘဲ။ က်မ ကုိယ္တိုင္ 
လည္း အဒီဲ ခံယူခ်က္မ်ိဳး ရိွခဲ႔ဘူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ က်မတို႔ ခရစ္ယာန္ေတြမွာ အဒီဲလို 

စိတ္မ်ိဳး မရိွဘို႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က သြန္သင္ထား ပါတယ္။  
ယေန႔ လုပ္ခနည္းၿပီး အလုပ္မ်ားမ်ား လုပ္ေနၾကတဲ႔ သူမ်ားကို 

က်မ အားေပး စာသားေလး ေရးျပခ်င္ပါတယ္။ “သင္ ရသင္႔ ရထိုက္တဲ႔ 
လုပ္ခ မရဘူးဆိုရင္ က်န္တ႔ဲ လုပ္ခ ေတြဟာ ဘုရားရွင္ သူ႔ရဲ႕  

လက္ထဲမွာ အဆင္သင္႔ ျပင္ဆင္ ထားၿပီး သားပါလုိ႔” ေကာေလာသဲ ၃း၂၃-၂၄ကိုသာ 
ႏွလံုးသားထဲမွာ စြဲျမဲစြာ မွတ္ထားပါ။ အလုပ္ရဲ႕  ေနာက္မွာ အလုပ္နဲ႔ ထုိက္တန္တဲ႔ 
လုပ္ခ ဆုိတာ အျမဲရွိပါတယ္။ ဥပမာ အေနနဲ႔ က်မ မိခင္ဟာ အလုပ္ သိပ္ခုိင္းတယ္လုိ႔ 
ေ၀ဖန္ၾကပါတယ္။ မွန္ပါတယ္ အိမ္ေရွ႕  အိမ္ေနာာ္ ျဖတ္သန္းသြားတဲ႔ သူမွန္သမ်ွ 
ေခၚၿပီး ေတာက္တုိမယ္ရ အိမ္ အလုပ္ေလးေတြ၊ ထင္း တုံး လႊစင္ေပၚ ၀ုိင္းတင္တာက 
အစ၊ ကုန္းေပၚတင္တ႔ဲ ေလွကို ေရထ၀ဲိုင္းခ်ေပးဘို႔ လုိတ႔ဲ အခါမ်ိဳး၊ လုိရင္လိုသလို 
ၾကံဳရင္ ၾကံဳသလုိ ေခၚခိုင္း တတ္ပါ တယ္။ ဒါဟာလည္း လုပ္ခ ေပးရတဲ႔ 
အလုပ္မဟုတ္ေပမဲ႔ အလုပ္ၿပီးတ႔ဲ အခါ ေကာ္ဖီ (သုိ႔) ေရေႏြးၾကမ္းန႔ဲ လက္ဖက္သုတ္၊ 
ထမင္းၾကမ္း စသည္တို႔ကုိ ေကြ် းတတ္သလုိ သူတို႔ မိသားစုမွာ လုိအပ္မယ္ ထင္တ႔ဲ 
အ၀တ္အစားတုိ႔ကုိလဲ ေပးတတ္ပါတယ္။ ဒီလို ေကြ် းရ ေပးရတာ ထက္ သူ႔အလုပ္ရိွတ႔ဲ 
ၾကားထဲက ငါ႔ကို ကူညီတယ္ဆုိၿပီး ဂုဏ္ယူ ခ်ီးက်ဴးျခင္း ခံရတာ ဟာလဲ မထင္သာ 
မျမင္သာတ႔ဲ လုပ္ခ ပါဘ။ဲ ေပတရုက ေယရႈကုိ “သခင္ ကြ်ႏု္ပ္ တုိ႔သည္ ရိွသမွ်ကုိ 
စြန္႔ၿပီး ေနာက္ေတာ္သုိ႔ လိုက္ၾကပါ၏။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဘာျပန္ရမည္ နည္း” 
ဟုေမးခဲ႔ပါတယ္။ ယေန႔ က်မတုိ႔ အတြက္ ခြန္အား ယူစရာကို မႆဲ၂၀း၂-၁၃ စပ်စ္ 
ဥယ်ာဥ္ အလုပ္သမား ပုံဥပမာမွာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္က် သူမ်ားရဲ႕  ခံယူ ခ်က္မွာ 
ေပးခ်င္သေလာက္ ေပးပါ။ ဒါေပမဲ႔ အလုပ္တခုေတာ႔ ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆုိတာ 
ေတြ႔ရပါတယ္။ ယေန႔ က်မတုိ႔ အလုပ္တခု ရဘို႔ အေတာ္ၾကိဳးစားခဲ႔ဘူး သူမ်ားလည္း 
ရိွပါလိမ္႔မယ္။ က်မ္းစာထဲကလုိပဲ အလုပ္ကုိ ေစာရတဲ႔သူ ရိွသလုိ ေနာက္က်မွ ရတဲ႔ 
သူမ်ားလည္း ရိွပါတယ္။ စပ်စ္ျခံရွင္ဟာ တေန႔ကို ေဒနာရိ တစ္ျပား လုပ္အားခ ေပးၿပီး 
လုပ္ေစ ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ လူေတြက မနက္ေစာေစာထဲက သြားလုပ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕  
ကေတာ႔ မနက္ ၉နာရီ၊ မြန္းတည္႔ ၁၂နာရီ ၊ ညေန၃နာရီ၊ ညေန၅နာရီ အခ်ိန္ေတြမွာ  
သူ႔ စပ်စ္ျခံမွာ အလုပ္ သြားလုပ္ခုိင္း ပါတယ္။ 

တစ္ေန႔တာ အလုပ္ၿပီးတ႔ဲ အခ်ိန္မွာ ျခံရွင္ဟာ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္ကုိ 
ေခၚၿပီး အလုပ္ေပးခုိင္းပါတယ္။ ညေန၅နာရီမွာ ငွားတဲ့ အလုပ္သမားေတြဟာ 
တစ္ေယာက္ ေငြ တစ္ျပားစီ ရၾကပါတယ္။ မနက္ထဲက လုပ္ထားတဲ႔သူေတြက ေနာက္ 
က်တ့ဲ သူေတြထက္ သူတုိ႔ ပုိရၾကမယ္လုိ႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ သူတို႔လည္း 
ေငြတစ္ျပားစီပဲ ရၾကပါတယ္။ ျခံရွင္ကုိ မေက်နပ္ၾကဘူး။ သူတုိ႔ေနာက္မွ ေရာက္လာၿပီး 
တစ္နာရီဘဲ လုပ္ရတ႔ဲ သူေတြက သူတုိ႔နဲ႔ တန္းတူရတယ္။  

သူတို႔က တစ္ေနကုန္ ေနပူႀကီးထဲမွာ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ၾကရတာလုိ႔ ေျပာၾက 
တယ္။ ဒီေတာ႔ ျခံရွင္က အဲဒီအလုပ္သမားကုိ ငါတရားသျဖင္႔ လုပ္ပါတယ္ မိတ္ေဆြ ငါ 
သင္႔ကုိ ငွါးကတည္းက လုပ္ခ ေငြတစ္ျပားရမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ႔ပါတယ္။ သင္႔ လုပ္အားခကုိ 
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ocifhpum;  6 -137

ယူၿပီး ျပန္ပါလို႔ ေျပာပါတယ္။ ယေန႔ က်မတို႔ အထက္ပါ က်မ္းဥပမာ ေလးနဲ႔ တူေနတာ 
စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ အိမ္အလုပ္န႔ဲ လာေနၾကတဲ႔ က်မနဲ႔ ဘဝတူ ညီမငယ္ အခ်ိဳ႕ပါ။ 
အေၾကာင္းအရာ တိုက္ဆိုင္မႈ ထပ္တူက်လို႔ က်မတို႔ ခံစားရရွိတ႔ဲ လုပ္ခန႔ဲ ပတ္သတ္ၿပီး 
အနဲငယ္ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ က်မ စကၤာပူကို အကူ သူနာျပဳ လက္မွတ္ေလးကိုင္ၿပီး ၂၀၀၆ 
ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃ရက္ေန႔က ေရာက္လာပါတယ္။ အိမ္အလုပ္န႔ဲ လာေပမဲ႔ က်မရဲ႕ certificate 
ကိုၾကည္႔ၿပီး ပြဲစားက လူႀကီး လူနာရွိတ႔ဲ အိမ္မွာ စီစဥ္ေပးပါတယ္။ အသက္ ၇၀ေက်ာ္ အဖိုး 
အဖြား ၂ေယာက္တည္း ဆိုေတာ႔ သူ႔သမီးႀကီးရဲ႕ နာမည္န႔ဲ ေခၚေပး တာပါ။ လုပ္ခကေတာ႔ 
အဖိုးန႔ဲ အဖြားက ေပးတာပါ။ ပြဲစားက လုပ္ခ ေဒၚလာ ၃၅၀နဲ႔ ေျပာထားေပးမဲ႔ လစာ 
ေပးတဲ႔ေန႔မွာ ေဒၚလာ ၃၂၀ န႔ဲ လက္မွတ္ထိုး ယူရပါတယ္။ က်မရဲ႕  အလုပ္ရွင္ သူတို႔ 
သမီးကို အက်ိဳး အေၾကာင္း ေျပာျပေတာ႔ သူက ေဒၚလာ၅၀ လစဥ္ သူေပးမယ္လို႔ 
ေျပာပါတယ္။ က်မ ေျပာခ်င္တာ သတ္မွတ္ထားတ႔ဲ လခကိုေတာ႔ ျပည္႔ေအာင္ ေတာင္းဘုိ႔ 
ဆိုလိုတာပါ။ ရသင္႔ရထိုက္ သေလာက္ သတ္မွတ္ထားခ်က္ ျပည္႔ေအာင္ 
မေတာင္းတာကေတာ႔ က်မတို႔ရဲ႕  အားနည္းခ်က္ပါ။ အဲဒီအတြက္န႔ဲ အားနာလုိ႔ 
လိုက္ေလ်ာေနရတာမ်ိဳးေတာ႔ မျဖစ္ေစပါနဲ႔။ က်မတို႔ရဲ႕ လုပ္ခဟာ စပ်စ္ျခံ ရွင္လိုဘဲ 
တသမတ္ထဲ သတ္မွတ္ထားပါ။ က်မတို႔ရဲ႕  ပြဲစားဟာ စပ်စ္ျခံရွင္န႔ဲ တူၿပီး၊ က်မတို႔ရဲ႕  
အလုပ္ရွင္က လုပ္ခ ရွင္းေပးရတဲ႔ သူန႔ဲတူပါတယ္။ ျခံရွင္က အတိအက် ရွင္းေပးခိုင္း ေပမဲ႔ 
လုပ္ခ ရွင္းေပးသူက က်မတို႔ ပင္ပန္းတာကို သနားဂရုဏာသက္ၿပီး သူ႔အိတ္ထဲက 
စိုက္ထုတ္ေပး တတ္တဲ႔ အိမ္ရွင္မ်ိဳးနဲ႔ တခ်ိဳ႕ၾကံဳရပါတယ္။ က်မတို႔ ေတြလဲ စပ်စ္ျခံရွင္ 
အလုပ္သမား ေခၚသလိုဘဲ ေရာက္လာၾကတဲ႔ အခ်ိန္က မတူၾက ပါဘူး။ က်မထက္ 
ေစာေရာက္တ႔ဲ သူေတြရွိသလို ေနာက္က်မွ ေရာက္လာတဲ႔ သူေတြ လဲရွိ၊ ယခုမွ 
ေရာက္လာၾကတဲ႔ သူေတြလဲရွိ ၾကပါတယ္။ ယခုမွ ေရာက္တ႔ဲသူေတြက က်မ တို႔ထက္ 
လစာပို ရၾကပါတယ္။ ဒီေတာ႔ အရင္ႏွစ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေရာက္ ထားတဲ႔ က်မတို႔ 
လုပ္ခတိုး ရဘို႔ ေမ်ွာ္မွန္း ၾကပါတယ္။ လစာမတိုး ေပးလို႔ ၂ႏွစ္ျပည္႔ၿပီး ဆုိ 
အလုပ္ေျပာင္းၾက။ အေနာက္တိုင္းသားအိမ္မွာ ပိုရတယ္ဆိုၿပီး သြားလုပ္ၾက။ တခ်ိဳ႕ 
ကလည္း ဘြ႔လဲက္မွတ္ရွိေတာ႔ အဆင္႔ျမင္႔တဲ႔ အလုပ္ေျပာင္းဘို႔ ျပင္ၾက။ လုပ္ခ အတြက္န႔ဲ 
စိတ္ပင္ပန္း၊ လူပင္ပန္း၊ ေငြကုန္သံ ေတြလဲ ၾကားရပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ က်မတို႔ အတြက္ 
ဘြဲ႕လက္မွတ္က အေရးမႀကီးဘဲ အလုပ္က အေရးႀကီးပါတယ္။ က်မရဲ႕  
တူတစ္ေယာက္ေတာင္ စကၤာပူမွာ ေက်ာင္းၿပီးၿပီ အလုပ္၀င္တာ ၾကာေပမဲ့ လခ မတိုးလို႔ 
ေျပာျပဘူးပါတယ္။  

သာဓကေလးတခု မွတ္သားဘူးပါတယ္။ သူ႔မွာ ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္း 
၂ေယာက္ရွိတယ္။ တစ္ေယာက္က ဆယ္တန္းဘဲ ေအာင္ၿပီး တစ္ေယာက္က ဘြဲ႔ရပါ။ 
ဘြဲ႔ရတ႔ဲ သူငယ္ခ်င္းက ျမန္မာျပည္မွာ Taxi ေမာင္းစား ရၿပီး၊ ဆယ္တန္းေအာင္ သူက 
စကၤာပူ ႏိုင္ငံမွာ ပန္ကာေအာက္ စာေရးလုပ္ၿပီး ေဒၚလာစား ေနရပါတယ္။ အိမ္ အလုပ္ လုပ္ 
ေနတဲ႔ ညီမေတြလည္း အခ်ိဳ႕က ေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင္႔၊ အခ်ိဳ႕က အနီးသင္၊ 
အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ေတြ တက္ၿပီး သိပၸံဘြ႔၊ဲ ၀ိဇၨာဘြ႔ဲ စတ႔ဲ ပညာေရးဘြ႔ဲ လက္မွတ္ေတြ 
ရွိထားသလို အခ်ိဳ႕ဆို လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဌါန ပညာေရး တကၠသိုလ္  
ဘြ႔ဲလြန္ဆရာ အတတ္ပညာ ဒီပလိုမာ လက္မွတ္ ရွိထားသူေတြေတာင္ အနိမ္႔ဆံုး အလုပ္မွာ 
လာေရာက္လုပ္ကိုင္ ေနၾကပါတယ္။ ဂုဏ္ယူခ်ီးက်ဴး စရာပါဘဲ။ က်မတို႔ေတြ ပင္ပန္း 
ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ မိသားစုအတြက္ အေစခံဝန္ထမ္းၾကရပါတယ္။ ဒါလဲ ေပးဆပ္ျခင္း 
တစ္ပါးပါဘဲ။ သင္႔ေၾကာင္႔ သူတစ္ပါး ေကာင္းႀကီးခံစားရတာဟာ ေနာင္ကာလအတြက္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းပါဘဲ။ အသက္တာ အဆံုးမတိုင္မွီ လုပ္ခရဲ႕  ေနာက္ ကြယ္က မျမင္ႏိုင္တ႔ဲ 
ေက်းဇူးတရားေတြ ခံစားရမွာပါ။ ယေန႔ က်မတို႔ မိမိကိုင္ေဆာင္ ထားတ႔ဲဘြဲ႔ လက္မွတ္န႔ဲ 
အထက္တန္းစား အလုပ္။ အလယ္အလတ္ အလုပ္ စတ႔ဲ လုပ္ခ မ်ားမ်ားရဘို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ 
ေနၾကရင္ေတာ႔ မႆဲ၂၀ ထဲက ေနာက္က်သူမ်ား၏ ခံယူခ်က္လို ေပးခ်င္သေလာက္ေပးပါ။ 
ဒါေပမဲ႔ အလုပ္တခုေတာ႔ ေပးပါဆိုတ႔ဲ ဥပမာကို သတိရၿပီး၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ 
မိသားစုအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား လုပ္ခကို အဓိက မထားဘဲ အလုပ္ကို ဘ၀ရ႕ဲ  
အဓိက က႑ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေစခ်င္ပါ တယ္။ လုပ္ခ ရဘို႔ အလုပ္ကို စား၀တ္ေနေရး 
အတြက္ ပိုက္ဆံရရန္ နည္းလမ္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားမယ္ ဆိုရင္ လုပ္ခရဲ႕  
ေနာက္ကြယ္က မေရတြက္ႏိုင္တ႔ဲ ေက်းဇူးတရား မ်ားကို ခံစားရရွိတတ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
တခါ တေလ က်မတို႔အတြက္ မျမင္သာတဲ႔ အရာဟာ ျမင္သာတ႔ဲ အရာထက္ အက်ိဳး 
ေက်းဇူးရွိတာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲဒါကို ခံယူတတ္ဖို႔ သတိေပးခ်င္ပါတယ္။ က်မရဲ႕  
ခံယူခ်က္ မဟုတ္ဘဲ နိယာမ တခုလို သေဘာထားၾကရေအာင္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ က်မ တခါ 
တစ္ေလ စာအိတ္န႔ဲ အဖိုး အဖြားရဲ႕ သားထံက အပိုဆုေၾကးအျဖစ္ ေဒၚလာပိုက္ဆံ ရဖူး 
ပါတယ္။ စာအိတ္ထဲက ေဒၚလာက က်မ ခဏ သံုးလုိက္ရင္ ကုန္သြားႏုိင္ေပမဲ႔ စာအိတ္ 
မွာ ေရးထားတဲ႔ စာေၾကာင္းက (Thank you for your hard work, God bless you) 
(Thank you good take care of Ahma. God bless you) စတ႔ဲ စကား 
လုံးေလးေတြဟာ ကိုယ္႔ကုိ အားရေက်နပ္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ “အလုပ္ 

ဟူသမွ် ဂုဏ္ရိွစြ” ျမန္မာစကားပံု အရမ္းကို ရုိးစင္းပါတယ္။ “ကုသုိလ္လည္းရ 
ဝမ္းလည္းဝ” လုိ႔လဲဆုိၾကပါေသးတယ္။ ယေန႔ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အလုပ္ 
ရိွေသာ္လည္း လုပ္ခ နည္းေနလို႔ လုပ္သက္ ၾကာၿပီ လုပ္ခ မတုိးလို႔၊ မိမိရဲ႕ ဘြဲ႔ 
လက္မွတ္နဲ႔ ရာထူးတိုးဘို႔၊ လုပ္ခတိုးဘုိ႔၊ အေတြးရိုင္း ဝင္ေနၾက သူေတြလည္း 
ရိွပါတယ္။ က်မလဲ အပါအ၀င္ပါဘ။ဲ ခရစ္ယာန္ အသက္တာနဲ႔ မကိုက္ညီတ႔ဲ ညစ္ညမ္းတ႔ဲ 
အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြ မရွိၾကဖို႔ သတိ ေပးခ်င္ ပါတယ္။ က်မ ကိုယ္တိုင္ ၾကံဳခ႔ဲရလို႔ 
ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္။ “ ငါ႔ လုပ္သက္က ၆ႏွစ္ ေက်ာ္ၿပီ ငါက Nurse Aid မို႔လို႔ 
ငါလုပ္ေနရတာက Nurse တစ္ေယာက္ရဲ႕  အလုပ္ ေန႔ေရာ ညပါ လုပ္ေန ရေတာ႔ လုပ္ခ 
၂ဆ လိုခ်င္တယ္ ရသင္႔တယ္” စတ႔ဲ စာတန္ရဲ႕ တြန္းအားနဲ႔ ႏွလံုးသားက မပါဘဲ 
ႏႈတ္ကဖြင္႔ဟ ခ႔ဲဖူးပါတယ္။ ၾကားရတဲ႔ သူေတြ အတြက္ ဟုတ္လွ ခ်ည္ရဲ႕လို႔ ထင္ရ ေပမဲ႔ 
ဘုရားရွင္ရဲ႕  အေရွ႕မွာ အင္မတန္ ရွက္ဘို႔ ေကာင္းပါတယ္။ က်မ တို႔ေတြ ဒလီို 
အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဆင္ျခင္ သတိထား ၾကရေအာင္။ အခ်ိန္မွီ ဝန္ခ် 
ေတာင္းပန္ၾကရေအာင္။ ဒီလိုမ်ိဳး ဆက္ မလုပ္ မိဘို႔ သခင္ျမတ္ႏိုးေသာ ကြ်န္ျဖစ္ဖုိ႔ 
တိုက္တြန္း အားေပးခ်င္ပါတယ္။ ေဟရွာယ ၄၂း၁-၄၊ မႆဲ ၁၂း၁၅-၂၁ တို႔ကို ဖတ္ၿပီး 
၀ိညာဥ္ ခြန္အား ယူၾကစို႔။ ၁ယာ ၈း၃၂ တြင္ သင္တို႔ ဟာ သမၼာတရားကို သိၾကတဲ႔ အတြက္ 
ေၾကာင္႔ သမၼာတရားက သင္တို႔ကို လႊတ္ျခင္း အခြင္႔ေပးလိမ္႔မည္ ဟု မိန္႔ေတာ္ မူပါတယ္။ 
ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ ယေန႔ လုပ္ခ နည္းၿပီး အလုပ္ရွင္က ေခါင္းပံုျဖတ္သည္လို႕ ထင္ရပါက 
ေကာေလာသ၃ဲး၂၃-၂၄ကို ေဆာင္ပုဒ္ အျဖစ္ သတိရပါ။ အလုပ္ကို လုပ္ခလို႔သာ သတိ 
မထားဘဲ ေမတၱာတရား ေရွ႕  ထားကာ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ၀ိရီယမ်ားထားၿပီး ၾကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
က်မတို႔ဟာ ခရစ္ေတာ္၌ အလုပ္လုပ္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ပါေစ။ ဒါဆို လုပ္ခ အတြက္ 
ခရစ္ေတာ္ရ႕ဲ  ကတိစကားဟာ က်မတို႔ အတြက္ျပည္႔စံု ပါလိမ္႔မယ္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၂၂း၁၂ 
ငါသည္ အလ်င္အျမန္လာမည္။ ငါသည္ အက်ိဳးအျပစ္ကို ေဆာင္ခ႔ဲ သည္ျဖစ္၍ လူအသီးသီး 
တို႔အား မိမိတို႔ အက်င္႔အတိုင္း ဆပ္ေပးမည္။ ခရစ္ေတာ္က သူ မၾကာမွီလာမည္။ သူန႔ဲအတူ 
ဆုလာဒ္မ်ား ယူေဆာင္လာမည္။ မိမိ ျပဳခဲ႔ေသာ အရာ မ်ားအတြက္ သူျပန္ဆပ္ ေပးမည္ဟု 
ကတိေတာ္ရွိပါတယ္။ ယံုၾကည္သူ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အေယာက္စီတိုင္း ခရစ္ေတာ္ ယူ 
ေဆာင္လာမည္႔ ဆုလာဒ္ မ်ားကို ထိုက္တန္စြာ ရရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ပါ။။  
-------------------------------------------------------- 
ေဝငွခ်က္ (ဝါးဝါး) 

Saya, ဝါး ဒီမွာေနတာ ၂ႏွစ္ေတာင္ ေက်ာ္ခ႔ဲၿပီ။ 
ေက်းဇူးေတာ္ျဖင္႔ အဆိုးထကဲ အေကာင္းေတြ ခံစားရပါတယ္။ 
ဝါး တခါမွ ဝါးရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ဘုရားေက်ာင္းမေရာက္ဖူးေသး ဘူး။ 
ဝါးစာအုပ္တစ္အုပ္မွာ ဒီစာပိုဒ္ေလးဖတ္ရလို႔ အားရွိၿပီးခြန္အားယူပါတယ္။ ဝါး လည္း ျပန္ၿပီး 
သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေဝငွခ်င္ပါတယ္။ Church is not the only place where God lives. 
No matter where we are, God is with us, God also lives in heaven, eventually 
we will live there too. Wherever you go today, remember that God is with you 
and will never leave you. သမီး ဆုေတာင္း ခ်က္ အနႏၱတန္ခိုးႏွင္႔ ျပည္႔စံု၍ 
ခပ္သိမ္းေသာ အမႈကို တတ္စြမ္းေတာ္မူေသာ အဖ ဘုရား အဖဘုရား၏ေက်းဇူးေတာ္၊ 
ေကာင္းျမတ္ခ႔ဲေသာ အရာအားလံုး သာမက သမီး အတြက္ ကားတိုင္မွာ အေသခံ 
အသက္ေပးခ်စ္ခ႔ဲေသာ ကိုယ္ေတာ္ဘုရား ကိုယ္ေတာ္ ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သမီးရဲ႕  
မိုက္မဲလွေသာ အျပစ္အတြက္ ကားတိုင္မွာ ကိုယ္ေတာ္ ယူေဆာင္ ေပးခဲ႔တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ 
ဘုရား၏ ဘုန္းနာမသည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ တည္ရွိပါေစ။  

အဖဘုရား သမီးရဲ႕  မိုက္ျပစ္ ေတြကို ခြင္႔လႊတ္ေပးမူပါ။ သမီးရဲ႕  အသက္တာမွာ 
မေကာင္းမွန္းသိလွ်က္န႔ဲ ကိုယ္ေတာ္ မႀကိဳက္မွန္း သိလွ်က္န႔ဲ မိုက္ျပစ္ေတြ က်ဴးလြန္ 
ခ႔ဲပါတယ္။ သမီးဘယ္ေလာက္ပဲ မိုက္ခ႔ဲပါေစ။ ကိုယ္ေတာ္ ခြင္႔လႊတ္ေပးခဲ႔တယ္။ ေကာင္းႀကီး 
အဆက္မျပတ္ ေပးေနခဲ႔တယ္။ ခြင္႔လႊတ္ပါ ကိုယ္ေတာ္ သမီးကို ခြင္႔လႊတ္ ေပးပါ။ 
သမီးလည္း ကိုယ္ေတာ္ ခြင္႔လႊတ္ေပးတဲ႔ ေက်းဇူးေတြ ခ်ီးမြမ္းရင္းန႔ဲ အသက္တာ မေဟာင္း 
ႏြမ္း မပ်က္စီးေနဘဲ။ လန္းဆန္းတက္ၾကြေသာ အသက္ တာျဖင္႔ ရွင္သန္ ေလွ်ာက္လွမ္း 
ေစပါ။ သမီးရဲ႕ ႏွလံုးသားကိုလည္း ျပဳျပင္ေပးပါ။ သြန္သင္ လမ္းျပပါ။ ကိုယ္ေတာ္။ 
သမီးကိုခြင္႔လႊတ္ေပးမူပါ။ သမီး ေနာက္ထပ္ ကိုယ္ေတာ္ ဘုရား မႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ေသာ 
အျပဳအမူ အျပစ္မ်ိဳး မလုပ္ခင္မွာ ကိုယ္ေတာ္ကို သတိ ရေစပါ။ ကား တိုင္မွာ သမီးအတြက္ 
အျပစ္ေၾကြး သခင္ခရစ္ေတာ္ ယူေဆာင္ေပးခဲ႔တာ သခင္ ခရစ္ ေတာ္ရ႕ဲ နာက်င္လြန္းလွတ႔ဲ 
ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ေတြကို အစဥ္သတိရေစပါ။ ကိုယ္ေတာ္ ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေအာက္ေမ႔ 
သတိရေစပါ။ အမွားေတြ မက်ဴးလြန္ခင္မွာ သတိ ရေစပါ။ အမွားေတြ က်ဴးလြန္ၿပီးမွ 
အမွားေတြအတြက္ အျမဲတမ္း ခ်ည္ေႏွာင္ ပတ္ရစ္ၿပီး ေနာင္တရတာထက္ မလုပ္မိခင္မွာ 
ကိုယ္ေတာ္ကို သတိရေစပါ။ ႏွလံုးသား အၾကြင္းမ႔ဲ ကိုယ္ေတာ္ထံ ဝန္ခ် ဆုေတာင္းပါတယ္ 
အဖဘုရား။  ။ အာမင္။   ။    Wah Wah 
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